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O PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO DA 

UFES E A REALIZAÇÃO DO CONPEDI 

 

O curso de Direito da Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) 

iniciou suas atividades em 12 de junho de 1931, o que o coloca como a mais antiga 

graduação do Estado do Espírito Santo em funcionamento ininterrupto. Nos últimos 

quinze anos, o Departamento de Direito da UFES logrou formar um corpo docente de 

qualidade acadêmica, capacitando-o a desenvolver uma graduação em Direito com 

excelência reconhecida no Brasil. 

 

Em 2006, passou a oferecer o Curso de Pós-Graduação Stricto Sensu - 

Mestrado em Direito Processual Civil -, cuja proposta de política acadêmica é 

propiciar à comunidade capixaba a produção de conhecimento e possibilitar a troca de 

experiências entre instituições e pesquisadores do Direito, de outras regiões do país e 

do exterior. 

 

O Mestrado Acadêmico oferecido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Direito, comprometido com o ensino público e de qualidade, possui como Área de 

Concentração o “Direito Processual Civil: Constitucionalização e Tendências Atuais 

do Processo Civil Contemporâneo”. Como linhas de pesquisa, o programa apresenta 

duas vertentes: I) Formalismo-Valorativo e Acesso a Justiça: Processo, Democracia e 

Direitos Fundamentais; II) Técnica Processual e Tutela dos Direitos: Processo como 

Método de Realização e Efetivação de Direitos. 

 

Desde sua criação até 2011, o programa diplomou 51 mestres em Direito, 

identificando-se como um pólo produtor de conhecimento e formação de recursos 

humanos qualificados numa região na qual a pesquisa em Direito experimenta um 

interesse crescente. Deve-se levar em consideração o fato de a UFES ser a única 
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instituição pública de ensino superior do Estado do Espírito Santo, o que lhe confere 

imensa responsabilidade acadêmica e social. 

 

Na sua consolidação, o programa de mestrado tem buscado incentivar a 

formação de profissionais com condições de se dedicar às atividades de pesquisa em 

Direito. Como é notório, o processo pedagógico em nível superior não pode se limitar 

ao espaço da sala de aula, dos arquivos ou dos gabinetes, uma vez que todo 

conhecimento acadêmico produzido deve ser obrigatoriamente socializado, exposto à 

crítica, debatido. Neste sentido, os eventos acadêmicos constituem um espaço 

privilegiado de interlocução, possibilitando um aprimoramento daquilo que é 

produzido pelos pesquisadores, além da extraordinária capacidade pedagógica que os 

encerram, ao veicular novos pontos de vista, novas diretrizes de interpretação e novos 

aportes teóricos para os fenômenos investigados pelos especialistas. 

 

Foi com muita honra que recebemos o desafio de, pela primeira vez no 

Espírito Santo, sediarmos o Congresso Nacional do CONPEDI, tendo a 

Universalidade Federal do Espírito Santo como anfitriã organizadora. Para além, o XX 

Congresso do CONPEDI ampliou seus horizontes ao incorporar a dimensão ibero-

americana aos seus objetivos nacionais consolidados. 

 

Evento acadêmico-científico, o XX Congresso Nacional do CONPEDI 

sustentou-se em dois pressupostos fundamentais. O primeiro relaciona-se com o 

debate crítico sobre temas relevantes para o campo do direito e o intercâmbio de 

experiências e produções entre pesquisadores em nível nacional e internacional, um 

dos imperativos dos Programas de Pós-Graduação. 

 

O segundo pressuposto expressa-se no tema do XX CONPEDI: “A ordem 

jurídica justa: um diálogo euro-americano”. Com este tema, privilegiou-se o debate 

sobre as relações e rebatimentos jurídicos e políticos da conformação atual do Estado 

contemporâneo e sua ordem jurídica, a partir de um diálogo euro-americano. 
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Ficamos contentes pelo objetivo ter sido alcançado, o que somente foi 

possível pelas ricas contribuições de cada participante que aqui veio. Agradecemos a 

todos os participantes que abrilhantaram o XX Congresso Nacional do CONPEDI e 

estendemos o convite para retornarem à Vitória e à Universidade Federal do Espírito 

Santo. 

 

Vitória, XX Congresso Nacional do CONPEDI. 

 

 

Valesca Raizer Borges Moschen 

Coord. Do PPGDIR/UFES 
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Caríssimo(a) Associado(a), 

     É com enorme prazer que apresento aos leitores o 

resultado dos trabalhos de pesquisadores brasileiros em Direito, docentes e discentes, 

apresentados no XXI Encontro do Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Direito (CONPEDI), que aconteceu em Vitória de 16 a 19 de novembro último. 

     Nesses poucos dias de intenso trabalho ocorreram 

inúmeros Grupos de Trabalho, painéis e fóruns – o que permitiu refletir e organizar a 

produção científica em torno do tema A Ordem Jurídica Justa: um Diálogo Euro-

Americano. Isso foi realizado não só com proficiência, mas com base na diversidade de 

aspectos e no manejo dos vários ramos do Direito. 

     Para que o leitor tenha ideia da representatividade 

do evento, 1.317 artigos foram submetidos à apreciação e mais de 500 foram aprovados, 

refletindo as pesquisas de doutores e pós-graduandos, que de forma profícua expuseram 

novas ideias e visões sobre o tema proposto. O trabalho de seleção exigiu grande fôlego 

de nossa instituição e associados, incluindo o empenho de mais de cem professores-

doutores, que procederam a aproximadamente 2.500 avaliações pelo sistema double 

blind peer review de nosso PUBLICA DIREITO, situando nosso evento entre os mais 

significativos encontros científicos do país. 

     Os encontros ultrapassam nossa proposta, com 

resultados muito acima do esperado. Nesta edição lançamos, com orgulho, o primeiro 

número da Revista de Direito Brasileira/Brazilian Journal of Law. Publicação oficial do 

CONPEDI, a RDBras será editada, publicada e distribuída semestralmente pela Editora 

Revista dos Tribunais, com foco nas questões mais relevantes sobre jurisdição 

constitucional, tanto no âmbito brasileiro quanto no direito comparado.  

     Por meio do debate coletivo e multidirecionado, 

nosso evento fez convergirem as mais variadas tendências, para enfrentar com galhardia 
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as dificuldades da ciência do Direito, sem descartar a necessária reflexão e a avaliação 

do contexto atual da pós-graduação em Direito e suas condicionantes, em busca da 

excelência. 

      Isso também se reflete no lançamento da RDBras, 

tendo o CONPEDI pautado-se, ao longo dos últimos anos, pela busca constante da 

qualidade na produção científica do Direito no Brasil. São exemplos a adoção do 

sistema double blind peer review para a seleção de artigos, quando do incremento de 

propostas para revistas eletrônicas nos moldes praticados em outras áreas de 

conhecimento; a proposta do Brazilian Journal of Law; a busca pela internacionalização 

da pós-graduação no Brasil; a interação da comunidade acadêmica brasileira com 

instituições de nomeada no exterior; e a proposta de lançamento de um selo de 

qualidade, entre outras iniciativas. A RDBras é, vale repisar, parte essencial desta 

proposta, cuja finalidade é oferecer aos estudiosos do Direito uma visão atualizada dos 

principais temas das Cortes Constitucionais, aproximando a teoria da prática. 

     Parte de tal esforço na busca de soluções criativas e 

eficientes reflete-se nestes anais. O evento também inovou no formato – além da 

teatraula ocorreram duas oficinas: a primeira, em parceria com a Secretaria Nacional de 

Direitos Humanos, versou sobre observatórios jurídicos de memória, verdade e justiça, 

enquanto a segunda abordou a qualidade da publicação eletrônica, pedra angular dos 

interesses do CONPEDI. 

     Fomos ainda honrados com a presença de 

professores de prestigiosas instituições estrangeiras, confirmando nosso compromisso 

com a proposta de interação internacional.  

     No firme propósito de unir forças na busca de 

soluções para uma sociedade supercomplexa e para os desafios que tal quadro impõe 

aos cientistas do Direito, teve continuidade nosso fórum de debates semestral – o que 
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empresta-lhe uma característica de quase permanente processo dialético e cujos 

resultados aqui estão compilados. 

                                                   O Congresso foi ainda palco da eleição da 

Representação Discente, do Conselho Fiscal e da Diretoria para o novo biênio – para a 

qual tive a honra de ser reconduzido, ao lado dos professores César Augusto de Castro 

Fiuza, Aires José Rover e Gina Vidal Marcílio Pompeu. Tal confiança a nós dirigida 

reforça os propósitos de renovação e incremento da missão institucional do CONPEDI. 

     Cabe-nos, portanto, a tarefa de não somente 

viabilizar o debate – o que nossos eventos reiteradamente comprovam –, mas 

estabelecer um canal de colaboração, informação e sugestões aos órgãos 

governamentais, agregando o propósito estatal de aperfeiçoamento e controle 

institucional ao trabalho de nossos cientistas. São exemplo os contatos e o 

relacionamento estabelecidos com a ABEDI, o IPEA e a Comissão de Educação 

Jurídica da OAB federal. 

                                          Os trabalhos aqui compilados oferecem ao leitor 

uma pequena amostra do fórum crítico realizado em nosso XXI Congresso, que 

concentrou debates de excelência científica paralelamente ao I Encontro Euro-

Americano de Pesquisa e Pós-graduação em Direito. Este encontro é uma exigência 

incontornável da modernidade e nessa esteira justifica-se a perspectiva de ampliar a 

representatividade do CONPEDI para além da comunidade jurídica brasileira, 

alcançando um âmbito euro-americano e até mundial. Já estão em andamento os 

preparativos para nosso primeiro evento fora do país, e candidatos à sede não faltam. 

     Como já afirmado, estes anais são a resenha de um 

evento profícuo e também a compilação de nossos ideais sobre  Pós-Graduação, pelo 

que agradecemos a todos os que colaboraram na árdua e fundamental tarefa de 

selecionar o melhor de nosso congresso. 
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     Vale consignar que apenas parte do caminho foi 

trilhada, derivando nossa proposta para um processo dinâmico, contínuo e progressivo, 

do qual não pretendemos nos dissociar. É nossa escolha e em virtude dela 

deliberadamente estabelecemos ampla expectativa em relação aos próximos encontros, 

onde pretendemos dar continuidade aos debates iniciados, sem descurar da necessária 

abertura às novas propostas e demandas de uma sociedade de informação cada vez mais 

rápida, eficiente, exigente, provocativa e ávida de renovação. 

     Desejo a todos uma excelente leitura, aproveitando 

para lançar o convite para que participem de nossa democrática instituição. Até 

Uberlândia! 

 

Vitória, novembro de 2011. 

Vladmir Silveira 

Presidente do CONPEDI 
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A AÇÃO CIVIL PÚBLICA E A TUTELA DOS DIREITOS INDIVIDUAIS 

HOMOGÊNEOS EM MATÉRIA DE SEGURIDADE SOCIAL 
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 Advogado. Professor e Pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina – 

Unoesc. Mestre em Instituições Jurídico Políticas pela Universidade Federal de Santa 

Catarina – UFSC. Doutor em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio 
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Resumo: O presente artigo analisa as possibilidades da Ação Civil Pública em 

matéria de Direitos Sociais, restringindo-se aos aspectos concernentes à 

Seguridade Social. Com efeito, a utilização da Ação Civil Pública no âmbito do 

Poder Judiciário brasileiro vem mostrando alguns avanços, isto é, abrindo-se 

para a inclusão de novas matérias de tutela jurisdicional coletiva. Nesse passo, 

mostra-se que eventual conceituação dos direitos individuais homogêneos 

deve ser sempre provisória, viabilizando sempre possibilidades de acordo com 

as necessidades novas para que se assegure a dignidade humana. As 

recentes decisões do STF e do STJ são importantes. Passaram a admitir a 

revisão de benefícios previdenciários em Ação Civil Pública, considerando a 

matéria como de direito individual homogêneo, tutelado sempre que houver 

“relevante interesse social”. Essa ampliação mostra-se fruto de uma 

interpretação evolutiva dos direitos sociais e tendente à proteção jurisdicional 

mais efetiva dos mesmos. 

Palavras-chave: Ação Civil Pública – Interesses individuais homogêneos – 

Seguridade Social – Direitos Sociais. 

 

Abstract: This article examines the possibilities of “Ação Civil Pública” in the 

field of Social Rights, restricted to the aspects concerning Security Social. 

Indeed, the use of “Ação Civil Pública” under the Brazilian judiciary has shown 

some progress, that is opening itself to the inclusion of new materials of judicial 
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conference. In this step, we show that any concept of Rights Homogeneous 

Individual must always be provisional, enabling always possibilities according to 

new requirements to ensure that the dignity human. The recent decisions of the 

Supreme Court and the Superior Court are important. They began to admit to 

review benefits of social security by “Ação Civil Pública”, considering as a 

matter of individual right homogeneous protected whenever there are “social 

interest”. This inset shows is the result of an evolutionary interpretation and 

social rights designed to protect court most effective of them. 

 

Keywords: Public Civil Suit – Homogeneous Individual Rights – Social Security 

– Social Rights. 

 

Sumário: 1. Introdução – 2. Da Ação Civil Pública – 3. Direitos ou interesses 

tuteláveis em Ação Civil Pública: 3.1 Direitos Sociais tutelados pela Ação Civil 

Pública; 3.2 Legitimados ativos da Ação Civil Pública – 4. Precedentes em 

matéria de Ação Civil Pública para a proteção de Direitos Sociais Individuais 

Homogêneos – 5. Conclusão – 6. Bibliografia. 

 

1. Introdução 

O presente texto apresenta alguns aspectos do Direito brasileiro que 

dizem respeito à tutela dos Direitos Individuais Homogêneos no âmbito da 

Seguridade Social, por meio da Ação Civil Pública. 

A Seguridade Social1 compreende, no Brasil, os âmbitos da saúde,2 

previdência social3 e assistência social.4 As normas da Constituição Federal 

brasileira, com efeito, geram direitos5 e obrigações6 nessas três dimensões. 

                                                           

1 Art. 194 da CF/1988: “A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa 
dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os Direitos relativos à saúde, à previdência e 
à assistência social”. 
2 Art. 196 da CF/1988: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e 
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 
3 Art. 201 da CF/1988: “A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e 
atuarial, e atenderá, nos termos da lei (...)”. 
4 Art. 203 da CF/1988: “A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 
contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:  
I – a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice;  
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Por Direitos Individuais Homogêneos devem ser entendidos aqueles 

próprios de uma coletividade que, apesar de seus membros poderem ser 

identificados e lhes ser facultado o exercício individual da tutela jurisdicional 

dos seus Direitos, devido ao grande interesse público da matéria em questão, 

abre-se a alternativa de tutela coletiva do Direito, por meio de instrumentos 

processuais próprios previstos em lei, especialmente através da Ação Civil 

Pública.7 

Considerando que o exercício coletivo de Direitos é matéria nascida há 

pouco no Direito Constitucional e Processual brasileiro, torna-se importante o 

registro dos principais avanços nos âmbitos da efetividade social, dos 

precedentes jurisprudenciais e da dogmática doutrinária. 

  

2. Da Ação Civil Pública 

A justicialização dos interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos começou a ganhar destaque a partir do momento em que a tutela 

de tais interesses, por meio de um processo individual, mostrou-se insuficiente. 

O Código de Processo Civil vigente, em seu art. 6.º, expressa que ninguém 

poderá pleitear, em nome próprio, Direito alheio, salvo quando autorizado por 

lei. 

A exceção prevista no dispositivo supracitado é a legitimação 

extraordinária (art. 6.º, in fine, do CPC), que ocorre quando a lei especialmente 

                                                                                                                                                                          

II – o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III – a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV – a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à 
vida comunitária; 
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, 
conforme dispuser a lei”. 
5 O presente trabalho segue alguns pressupostos a partir de Robert Alexy: “se um direito [social] existe, 
ele é justiciável” (Alexy, 2008, p. 514). 
6 Não obstante a justiciabilidade dos Direitos Sociais, Canotilho escreve que as normas constitucionais 
consagradoras de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, possuem uma dimensão objetiva dos Direitos 
Fundamentais que atuam de duas formas: (1) imposições legiferantes; e (2) fornecimento de prestações ao 
cidadão. (Canotilho, 2011, p. 476). Mas, sempre é bom constar a frase incisiva de Alexy (2008, p. 514): 
“um tribunal constitucional não é, de modo algum, impotente em face de um legislador omisso”. Por isso 
o autor defende que, em face da esfera objetiva de princípios constitucionais, pode ocorrer uma 
subjetivação de direitos e deveres por meio da natureza principiológica dos Direitos Fundamentais 
(Alexy, 2008, p. 455). 
7 O manuseio de conceitos deve ser visto aqui como uma tentativa de redução das complexidades 
interpretativas inerentes ao uso da linguagem, porém, sem a ilusão de apreensão total da realidade. 
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concede a faculdade para que alguém, em nome próprio, exerça ação em favor 

do Direito de terceiro(s). 

Contudo, a legitimação extraordinária não é suficiente para regular 

Direito ou interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, porque o Código 

de Processo Civil não dispõe de tais mecanismos processuais. Assim, se uma 

pessoa ou entidade visasse propor uma demanda com o objetivo de tutelar um 

Direito ou interesse difuso, coletivo ou individual homogêneo, com base 

unicamente no Código de Processo Civil, o processo seria forte candidato a ser 

extinto sem julgamento do mérito, diante da ausência de uma das condições da 

ação (art. 267, VI, do CPC).8 

Por isso, a Lei 7.347/1985, que regulamentou essa nova espécie de 

ação judicial, permite a tutela de tais interesses por meio de um substituto 

processual conforme será visto com mais detalhes a seguir. 

A LACP simboliza um marco para a ampliação do acesso à justiça, pois 

que abriu a possibilidade de se postular em juízo a tutela dos interesses 

metaindividuais. Vale praticar, destarte, uma releitura do art. 3.º do CPC,9 

substituindo-se a visão processualista/formalista, por outra que atenda às 

necessidades de uma sociedade de massa. 

A Ação Civil Pública densifica o princípio da economia processual, uma 

vez que tende a evitar decisões contraditórias dos órgãos jurisdicionais para 

fatos com mesmos pedidos e/ou causa de pedir, tendo em vista que a tutela 

desse instrumento jurídico é ampla, viabilizando a proteção coletiva de 

Direitos.10 

                                                           

8 “Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  
(...) 
VI – quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade 
das partes e o interesse processual;” 
9 “Art. 3.º Para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade.” 
10 “É preciso, pois, que não se confunda defesa de Direitos Coletivos com Defesa Coletiva de Direitos 
(Individuais). Direitos Coletivos são Direitos subjetivamente transindividuais (sem titular determinado) e 
materialmente indivisíveis. Os Direitos Coletivos comportam sua acepção no singular, inclusive para fins 
de tutela jurisdicional. Ou seja: embora indivisível, é possível conceber-se uma única unidade da espécie 
de Direito Coletivo. O que é múltipla (e indeterminada) é a titularidade, e daí a sua transindividualidade. 
‘Direito Coletivo’ é designação genérica para as duas modalidades de Direitos Transindividuais: o Difuso 
e o Coletivo stricto sensu. É denominação que se atribui a uma especial categoria de Direito Material, 
nascida da superação, hoje indiscutível da tradicional dicotomia entre interesse público e interesse 
privado. É Direito que não pertence a Administração Pública e nem a indivíduos particularmente 
determinados. Pertence, sim, a um grupo de pessoas, a uma classe, a uma categoria, ou à própria 
sociedade considerada em seu sentido amplo. (...) Já os Direitos Individuais Homogêneos são, 
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A par disso, é imprescindível uma análise mais detalhada sobre os 

possíveis Direitos e interesses que podem ser objeto de tutela da Ação Civil 

Pública. 

  

3. Direitos ou interesses tuteláveis em Ação Civil Pública 

O Direito reflete a sociedade e a sociedade reflete o Direito. Com base 

nisso, as normas de Direito são instáveis e complexas, pois a cada mudança 

social também se altera a compreensão e a regulamentação dos Direitos. 

Apesar disso, o Direito se apresenta como esperança de segurança jurídica e 

locus inafastável para busca da justiça no Estado Democrático de Direito 

Contemporâneo. 

A consagração ou positivação de Direitos Fundamentais passou por 

diversas etapas ao longo da história. Essas conquistas não se apresentam 

como camadas geológicas sedimentadas; senão como um caldo cultural 

borbulhante que lentamente percebe alterações essenciais. A 

classificação/evolução dos Direitos em gerações ou dimensão é bastante 

conhecida, bastando aqui a mera referência ao costumeiro enquadramento dos 

direito de primeira geração/dimensão como Direitos Liberais (liberdades 

públicas), os de segunda geração/dimensão como Direitos Sociais (Estado do 

Bem-Estar Social) e os de terceira geração/dimensão como síntese dos 

anteriores, ou seja, Direitos Sociais transindividuais ou metaindividuais 

(coletivos em sentido amplo).11 

Especificamente, em relação aos Direitos de terceira dimensão, cujas 

áreas mais notáveis são: Direito do Consumidor e Direto Ambiental, surgem os 

Direitos ou interesses difusos, coletivos em sentido estrito ou Direitos 

Individuais Homogêneos. 

  Direitos e interesses são palavras utilizadas na maioria das vezes como 

sinônimas, porém, a categoria Direitos está nitidamente atrelada à concepção 

                                                                                                                                                                          

simplesmente, Direitos Subjetivos Individuais. (...) Para fins de tutela jurisdicional coletiva não faz 
sentido, portanto, sua versão singular (um único Direito homogêneo), já que a marca homogeneidade 
supões, necessariamente, uma relação de referência com outros Direitos Individuais assemelhados. (...) 
Quando se fala, pois em ‘defesa coletiva’ ou em ‘tutela coletiva’ de Direitos Homogêneos, o que se está 
qualificando como coletivo não é o Direito Material tutelado, mas sim o modo de tutelá-lo, o instrumento 
de sua defesa.” (Zavaski, 2006, p. 41-43 ). 
11 Cf. obra de Norberto Bobbio (2004) denominada A era dos direitos que se tornou referência obrigatória 
sobre o assunto. 
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de Direitos Subjetivos. Interesse, por seu turno, surge no contexto da proteção 

de bens coletivos em sentido amplo, os quais, classicamente, além de estarem 

na esfera privada, ainda como pré-Direitos, não seriam Direitos exigíveis 

subjetivamente, ou justicializáveis, de forma direta. De todo modo, as 

expressões são utilizadas indistintamente na Constituição brasileira e na 

legislação infraconstitucional, a nosso ver de forma correta, sendo dispensável 

qualquer diferenciação. 

Os interesses e Direitos Difusos são dispersos, espalhados ou 

“fragmentados” (Cappelletti; Garth, 1988, p. 26). O Código de Defesa do 

Consumidor tratou de estabelecer um conceito operacional de Direitos Difusos 

em seu art. 81, parágrafo único, I: 

 

Art. 81. A defesa dos interesses e Direitos dos consumidores e das vítimas 
poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
I – interesses ou Direitos Difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, 
os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 
 

As características dos Direitos e interesses difusos consistem na 

indeterminação do sujeito e na indivisibilidade do objeto (bem jurídico). 

Somente se fala em Direito Difuso quando de fato é difusa a titularidade 

subjetiva desses interesses tutelados, quer dizer, seus titulares são 

substancialmente anônimos, pois de certa forma não podem ser determinados 

(Dinamarco, 2001, p. 51-52). 

Em suma, Direitos ou interesses difusos podem ser considerados como 

um conjunto de interesses individuais, cujo objeto é indivisível, compartilhados 

por pessoas indetermináveis, que se encontram unidas por circunstâncias de 

fato conexas (Mazzilli, 2007, p. 50). 

Dinamarco (2001, p. 53) afirma, ainda, que nos Direitos Difusos o bem 

jurídico protegido (ou o objeto) é indivisível, porque quando se instaura uma 

ação, para a sua defesa não é possível proteger somente um indivíduo, sem 

que a tutela não atinja automaticamente os demais membros de determinada 

comunidade que se encontram na mesma situação. 

Por Direito Difuso podem ser relacionados: a pretensão de um meio 

ambiente sadio e preservado para as presentes e futuras gerações (art. 225 da 
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CF/1988); o direito de respirar um ar puro; a defesa do erário; a defesa do 

direito de proteção dos mananciais hídricos, entre outros. 

De outra forma, os interesses coletivos são os transindividuais de 

natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas 

ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base, 

conforme definição dada também pelo art. 81, parágrafo único, II, in fine, do 

CDC. 

A respeito dos Direitos Coletivos, pronunciou-se Dinarmarco (2001, p. 

56, grifos do autor): 

 

Quando a Ação Civil Pública em análise for ajuizada por uma 
associação ou sindicato, não raro haverá a proteção de pessoas não 
pertencentes ao quadro associativo do autor, tanto que a coisa julgada 
dar-se-á ultra partes limitadamente ao grupo, categoria ou classe (art. 
103, II, do CDC). Ou seja, não precisa ser associado do ente-autor 
para gozar as vantagens trazidas pelas demandas por ele ajuizadas. 

 

Além disso, o interesse coletivo, é a síntese dos interesses individuais e 

não mera soma, sendo necessário que haja uma alma coletiva. 

Em outras palavras, Marinoni (2009, p. 299) explica que os Direitos 

Coletivos, também chamados de Direitos Coletivos stricto sensu, possuem 

como titular determinado grupo, categoria ou classe de pessoas que estão 

ligadas entre si ou com violador ou potencial violador do Direito, por uma 

relação jurídica base. Desse modo, os Direitos Coletivos admitem que haja 

identificação de um conjunto de pessoas ou um núcleo determinado de sujeitos 

identificados como titulares do interesse defendido. 

  São exemplos de Direitos Coletivos: (a) o Direitos dos alunos de 

determinada escola de terem o ensino de qualidade ofertada a todos; (b) o 

aumento ilegal das prestações de um consórcio. Depois de individualizada a 

ilegalidade, que na origem era comum, cada pessoa poderá individualizar o seu 

prejuízo, ocorrendo, então, a disponibilidade do Direito. 

Apesar disso, os Direitos Coletivos devem ser analisados com cuidado, 

pois é fácil a sua confusão com os Direitos Individuais Homogêneos. Há casos 

em que a indivisibilidade está somente na causa de pedir da ação e não na 

tutela propriamente dita. Um exemplo é o aumento ilegal das prestações 

referentes a um consórcio, em que os consorciados podem pleitear pela 
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condenação da ilegalidade, porém, o resultado efetivo do processo atinge 

somente aos consorciados de maneira individualizada. Nesse caso, é direito ou 

interesse individual homogêneo (Dinamarco, 2001, p. 57). 

Por sua vez, os Direitos Individuais Homogêneos são definidos pelo CDC como 

aqueles decorrentes de uma origem comum (art. 81, parágrafo único, III, in fine, 

do CDC). 

  Pela redação original da LACP, a Ação Civil Pública não poderia ser 

utilizada na tutela dos interesses individuais homogêneos. Todavia, com a 

publicação do CDC, que nas suas disposições finais modificou o texto da Ação 

Civil Pública,12 ampliou-se o campo de atuação para abarcar também os 

direitos individuais homogêneos. O conceito de Direitos Individuais 

Homogêneos é dado por Dinamarco da seguinte forma (2001, p. 60): 

 

Os interesses individuais homogêneos são divisíveis, passíveis de ser 
atribuídos individual e proporcionalmente a cada um dos indivíduos 
interessados (que são identificáveis), sendo essa sua grande diferença 
com os interesses difusos ou coletivos (esses sim indivisíveis). Como já 
dito, essa indivisibilidade é do objeto do pedido e não da causa de 
pedir. 

 

Os Direitos Individuais Homogêneos “compreendem os integrantes 

determinados ou determináveis de grupo, categoria ou classe de pessoas que 

compartilhem prejuízos divisíveis, oriundos das mesmas circunstâncias de fato” 

(Siqueira Jr., 2009, p. 453). 

Em outros termos, os Direitos Individuais Homogêneos são verdadeiros 

interesses individuais, contudo, são circunstancialmente tratados de forma 

coletiva, tendo em vista maior efetividade da tutela jurisdicional, o interesse 

público e também o Princípio da Economia Processual. 

São características dos Direitos Individuais Homogêneos: (a) a 

determinabilidade dos sujeitos; (b) a origem fática comum; (c) a dispensa da 

existência de uma relação jurídica-base anterior à lesão, podendo ser 

ocasionada no próprio ato lesivo; (d) atinja um número de pessoas que 

justifique a tutela coletiva como mais benéfica do que em relação à ação 

                                                           

12 Art. 110 do CDC que modificou o texto da LACP. “Acrescente-se o seguinte inciso IV ao art. 1.º da 
Lei 7.347/1985: 
(...) 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo”. 
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individual; e (e) a citação de todos os interessados por edital para que 

intervenham no processo como litisconsortes (art. 94 do CDC) (Dinamarco, 

2001, p. 61). 

São exemplos dos Direitos Individuais Homogêneos: (a) investidores em 

certa modalidade de aplicação financeira; (b) acidente ocorrido no meio 

ambiente do trabalho; (c) os compradores de uma determinada marca de carro 

em que o lote apresentou defeito de fabricação; (d) alimento que venha a gerar 

intoxicação em inúmeras pessoas. 

Ademais, apesar dessa conceituação genérica sobre os Direitos ou 

interesses tutelados pela Ação Civil Pública a LACP tutelou alguns Direitos 

específicos que merecem um estudo mais aprofundado. 

 

3.1 Direitos Sociais tutelados pela Ação Civil Pública13 

Com a edição da LACP o legislador relacionou alguns bens tutelados 

pela Ação Civil Pública. Contudo, o rol previsto no art. 1.º é meramente 

exemplificativo, como será demonstrado neste item. 

Inicialmente, é preciso analisar o conteúdo do art. 1.º da Lei 7.347/1985: 

 

Art. 1.º Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da Ação 
Popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais 
causados: 
I – ao meio ambiente; 
II – ao consumidor; 
III – a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e 
paisagístico; 
IV – a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 
V – por infração da ordem econômica e da economia popular; 
VI – à ordem urbanística; 
Parágrafo único. Não será cabível Ação Civil Pública para veicular 
pretensões que envolvam tributos, contribuições previdenciárias, o 
Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS ou outros fundos de 
natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente 
determinados. 

 

                                                           

13
 Em razão das evoluções do direito processual civil, Jefferson Carús Guedes (2006, p. 156) apresenta 

interessante proposta para o estudo autônomo de um direito processual previdenciário e assistencial 

social: “O direito processual previdenciário e assistencial social pode ser descrito como o conjunto de 

princípios e regras processuais que regulam os procedimentos com vistas à aquisição dos benefícios 

previdenciários e assistenciais [...]”. Ponderamos, com relação à proposta do autor, que devido à 

profusão de ações relativas à saúde, essa dimensão também possa ser incluída na proposta conceitual. 
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Observe-se o enunciado do inc. IV do art. 1.º da Lei 7.347/1985, que 

amplia o rol dos Direitos e interesses tutelados pela Ação Civil Pública a 

qualquer outro interesse difuso ou coletivo, segundo redação dada pelo CDC. 

 Desta forma, pela simples leitura do dispositivo depreende-se que o rol 

estabelecido é meramente exemplificativo, pois há alguns Direitos tutelados 

pela Ação Civil Pública que não se encontram no rol previsto no art. 1.º da Lei 

7.347/1985. 

A proteção de interesses coletivos e difusos das pessoas portadores de 

deficiências é um desses Direitos tutelados pela legislação esparsa. Sua 

previsão está na Lei 7.853/1989, que dispõe sobre o apoio às pessoas 

portadoras de deficiências e sua integração social. 

Nos arts. 3.º ao 7.º da referida lei estão relacionadas às peculiaridades 

do procedimento judicial da Ação Civil Pública quando se tutela interesses 

coletivos ou difusos das pessoas portadoras de deficiência. Além disso, há 

disposição expressa na Lei 7.853/1989 de que a LACP é utilizada 

subsidiariamente também nesse procedimento. 

Além disso, os interesses difusos e coletivos da criança e do 

adolescente também podem ser amparados pela Ação Civil Pública, consoante 

a Lei 8.069/1990, que define o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

O art. 3.º do mesmo Estatuto define: 

 

Art. 3.º A criança e o adolescente gozam de todos os Direitos 
Fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção 
integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por 
outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes 
facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em 
condições de liberdade e de dignidade.”  
Destarte, no Capítulo VII do ECA há disposição referente à proteção 
judicial dos interesses individuais, difusos e coletivos das crianças e 
adolescentes, ressaltando a proteção ao ensino obrigatório, ao 
atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 
ao atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis 
anos de idade; ensino noturno regular; acesso às ações e serviços de 
saúde, a escolarização e profissionalização dos adolescentes privados 
de liberdade (art. 208 da Lei 8.069/1990). 

 

O ECA, ainda, determina no art. 224 que se aplicam subsidiariamente, 

no que couberem, as disposições da LACP. Assim, a Ação Civil Pública é o 

instrumento adequado na tutela de Direitos Difusos e Coletivos e Individuais 

Homogêneos quando se refere à proteção das crianças e adolescentes. 
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Também, constitui função do Ministério Público defender judicialmente 

os Direitos e interesses das populações indígenas (art. 129, V, da CF/1988). A 

LC 75/1993, que define a Lei Orgânica do Ministério Público da União – Lompu, 

prevê no art. 6.º, VII, c, a proteção dos interesses individuais indisponíveis, 

difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas e às minorias étnicas. 

Embora, a defesa das minorias étnicas não esteja arrolada como uma das 

funções institucionais do Ministério Público pode ser enquadrada na expressão 

“(...) outros interesses difusos e coletivos.” (art. 129, III, in fine, da CF/1988), 

portanto, cabe a esse órgão proteger também esses Direitos. 

Assim, sempre que houver violação a interesse ou direito indígena e das 

minorias pode ser proposta uma Ação Civil Pública para proteger esse Direito e 

punir os responsáveis pelos danos causados a tais indivíduos. 

A moralidade administrativa também pode ser objeto de tutela da Ação 

Civil Pública, pois o que se busca proteger é a boa administração, segundo as 

normas legais e aos princípios constitucionais previstos nos art. 37 e ss. da 

CF/1988. 

Além disso, a Lei 8.625/1993 indica: 

 

Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e 
Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao 
Ministério Público: 
(...) 
IV – promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: 
(...) 
b) para a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao 
patrimônio público ou à moralidade administrativa do Estado ou de 
Município, de suas administrações indiretas ou fundacionais ou de 
entidades privadas de que participem. 

 

Assim, na tutela da moralidade administrativa é preciso verificar-se se o 

administrador está respeitando os princípios insculpidos na CF/1988 (art. 37, 

caput), além das disposições da Lei 8.429/1992, conhecida como Lei da 

Improbidade Administrativa (LIA). Portanto, se o administrador age dentro dos 

limites da honestidade, imparcialidade e da lealdade ao gerir os recursos de 

toda a coletividade pode-se afirmar que está agindo de acordo com a 

moralidade administrativa. (Mazzilli, 2007, p. 185). 
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Acrescenta-se a aqui uma possibilidade ainda olvidada de utilização da 

LIA. Ao sindicarem-se14 os atos administrativos seja pela via fiscalizatória dos 

legislativos (com a colaboração dos Tribunais de Contas), seja ainda pelos 

controles: interno, judicial ou social, os atos administrativos dolosos, tendentes 

à violação ou violadores dos direitos sociais poderão ser punidos. 

Com efeito, se o administrando pratica qualquer ato que importe em 

improbidade administrativa (arts. 9.º a 11 da Lei 8.429/1992) o Ministério 

Público poderá valer-se da Ação Civil Pública para investigar tais atos, pois 

atua na defesa dos interesses indisponíveis da sociedade. 

Enfim, a Lei 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial, no art. 55 

dispõe: 

 

Art. 55. Para a apreciação judicial das lesões e das ameaças de lesão 
aos interesses da população negra decorrentes de situações de 
desigualdade étnica, recorrer-se-á, entre outros instrumentos, à ação 
civil pública, disciplinada na Lei n. 7.347, de 24 de julho de 1985. 

 

Por conseguinte, sempre que uma lesão ou ameaça estiver verificada 

em face da população negra decorrente em virtude de desigualdade ética, o 

instrumento jurídico à sua proteção é a Ação Civil Pública. 

Como frisado, a Ação Civil Pública tutela quaisquer Direitos Difusos ou 

Coletivos (art. 1.º, IV, da Lei 7.347/1985). Nesse esteio, a defesa ao Direito de 

Moradia também pode se enquadrar como um Direito Difuso ou Coletivo. 

Nesse sentido, posicionou-se o STJ em decisão no RE 1.013.153/RS, 

julgado pelo Min. Herman Benjamin, em 28.10.2008, ao afirmar que no Direito 

Urbanístico, sobretudo quando trata da garantia do Direito à Moradia Digna, 

afloraram, simultânea e inseparavelmente, Direitos e interesses individuais 

homogêneos (em relação aos sem-teto, moradores de favelas...) e outros de 

índole difusa (quando diz respeito à coletividade, que também é negativamente 

afetada, nos planos ético e material da qualidade de vida). Ademais, a retirada 

de casas em situação irregular com o consequente remanejamento das 

famílias em área digna à moradia, representa benefício de natureza difusa, em 

prol da sociedade como um todo. 

                                                           

14 Freitas, Juarez. O controle dos atos administrativos e os princípios fundamentais. 4. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2009. 
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Infere-se, pelo exposto, que o rol previsto no art. 1.º da Lei 7.347/1985 é 

meramente exemplificativo, uma vez que é possível por meio da Ação Civil 

Pública defender quaisquer Direitos e interesses difusos, coletivos e individuais 

homogêneos. 

Não se deve restringir (como de fato não se restringe) o campo de 

atuação da Ação Civil Pública, pois é utilizada pelos seus legitimados ativos no 

intuito de defender igualitariamente os Direitos de determinado grupo, seja de 

pessoas determináveis ou indetermináveis. 

Igualmente, a Ação Civil Pública tem sido utilizada com a finalidade de 

racionalizar a utilização do Poder Judiciário, pois a partir do momento em que 

se tutela Direitos Difusos, Coletivos ou Individuais Homogêneos por meio de 

uma única demanda, evita-se que várias outras ações individuais sejam 

propostas. Logo, quanto mais ampla a tutela da Ação Civil Pública, mais eficaz 

poderá ser a proteção dos Direitos tutelados. 

Ainda, é preciso analisar quem possui legitimidade para ingressar com a 

Ação Civil Pública, uma vez que somente determinadas instituições possuem 

competência para a propositura de tal demanda. 

  

3.2 Legitimados ativos da Ação Civil Pública 

A legitimidade ativa da Ação Civil Pública vem insculpida no art. 5.º da 

Lei 7.347/1985, alterado pela Lei 11.448/2007: 

 

Art. 5.º Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: 
I – o Ministério Público; 
II – a Defensoria Pública; 
III – a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios; 
IV – a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia 
mista; 
V – a associação que, concomitantemente: 
a) esteja constituída há pelo menos 1 (um) ano nos termos da lei civil; 
b) inclua, entre suas finalidades institucionais, a proteção ao meio 
ambiente, ao consumidor, à ordem econômica, à livre concorrência ou 
ao patrimônio artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico. 

 

No entanto, outras leis também estabelecem a legitimidade ativa da 

Ação Civil Pública: O Código de Defesa do Consumidor, no art. 82, enumera os 

mesmos co-legitimados, acrescentando os órgãos ou entidades sem 
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personalidade jurídica. A Lei 7.853/198915 outorga praticamente os mesmos 

legitimados da LACP, mas as entidades devem incluir entre suas finalidades a 

proteção a pessoas portadoras de deficiências (art. 3.º). O ECA, no art. 20, 

trata dos co-legitimados para a defesa da criança e do adolescente, não 

mencionando as autarquias, empresas públicas, fundações e sociedades de 

economia mista. 

Contudo, a legitimidade ativa de uma instituição não exclui as demais, 

porque quando se trata de Ação Civil Pública, a legitimidade é concorrente e 

disjuntiva. Concorrente porque os legitimados ativos (art. 5.º da Lei 7.347/1985 

e art. 82 do CDC) podem agir em defesa de interesses transindividuais. É 

disjuntiva porque os co-legitimados não precisam comparecer em litisconsórcio. 

Portando, os co-legitimados podem atuar judicialmente em litisconsórcio ou 

isoladamente. (Mazzilli, 2007, p. 314). 

A Constituição de 1988 deixou cristalina essa possibilidade quando 

estabeleceu que a legitimação do Ministério Público para a Ação Civil Pública 

não impede a dos demais legitimados, nas mesmas hipóteses (art. 129, § 1.º, 

da CF/1988). 

Mazzilli (2007, p. 290) assevera que a pertinência temática é um 

requisito imprescindível à propositura da Ação Civil Pública, e corresponde à 

finalidade institucional compatível com a defesa judicial do interesse. 

Já a representatividade adequada significa que determinados co-legitimados 

(associações e sindicatos, por exemplo) podem estabelecer em seus estatutos 

finalidades secundárias que guardem relação com outros direitos difusos e 

coletivos, podendo tutelar direitos além daqueles da área primária de atuação. 

No entanto, devem demonstrar a correlação entre a finalidade da entidade e o 

objeto da demanda. (Siqueira Jr., 2009, p. 436). 

É indispensável analisar cada caso concreto para verificar o interesse de 

agir do co-legitimado da Ação Civil Pública, pois a ofensa do bem tutelado deve 

relacionar-se, direta ou indiretamente, com o objeto jurídico do legitimado 

atuante em juízo. (Siqueira Jr., 2009, p. 439). 

                                                           

15 Que dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, sua integração social, sobre a 
Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (Corde), institui a tutela 
jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, 
define crimes, e dá outras providências. 
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O Ministério Público possui legitimação ativa para propor a Ação Civil 

Pública desde 1985, com a edição da LACP, em face dos interesses ou 

Direitos Difusos ou Coletivos. Com a edição do CDC, em 1990, também os 

Direitos Individuais Homogêneos passaram a ser tutelados pelo Ministério 

Público (arts. 91 a 100 do CDC). 

Por meio da Ação Civil Pública, o Ministério Público pode em nome 

próprio e no interesse das vítimas ajuizarem uma única demanda que poderá 

beneficiar todos os lesados, resultando numa solução mais rápida do conflito e 

em sensível economia de tempo e dinheiro (Almeida, 2001, p. 97). 

Todavia, a intervenção ministerial é limitada levando-se em 

consideração o interesse a ser tutelado. Sobre isso, é fundamental esclarecer 

que os interesses podem ser disponíveis, indisponíveis ou de disponibilidade 

restrita, independentemente de quem seja seu titular (Mazzilli, 2007, p. 93). 

Para restringir a disponibilidade de um interesse é necessária uma 

norma de ordem pública, sob o aspecto objetivo, unicamente. Há casos em que 

a indisponibilidade liga-se à defesa de um dos titulares da relação jurídica, não 

tendo conexão com a natureza jurídica, um exemplo, é o interesse do incapaz 

(Mazzilli, 2007, p. 93). 

Desse modo, Mazzilli (2007, p. 83) assevera que a indisponibilidade do 

interesse pode ser total ou parcial. A indisponibilidade total (ou absoluta) 

significa a impossibilidade de que o Direito seja objeto de abdicação total ou 

parcial ou de transação. Contudo, há interesses que são indisponíveis, que em 

parte permitem transação, permitindo ao Ministério Público fiscalizar essa 

indisponibilidade parcial, como nos casos de guarda de filhos, alimentos, entre 

outros. 

A indisponibilidade não esgota a possibilidades de intervenção 

ministerial, pois mesmo que há interesses disponíveis, poderá atuar o órgão 

ministerial desde que sua defesa convenha à coletividade. (Mazzilli, 2007, p. 

94). 

Sendo assim, a intervenção ministerial na tutela de um interesse difuso é 

sempre cabível, em vista de sua larga abrangência. Diferente do que ocorre na 

tutela de interesses coletivos ou individuais homogêneos, em que o órgão 

ministerial somente atuará quando: “(a) haja manifesto interesse social 

evidenciado pela dimensão ou pelas características do dano, ainda que 
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potencial, (b) seja acentuada a relevância social do bem jurídico a ser 

defendido; (c) esteja em questão a estabilidade de um sistema social jurídico 

ou econômico, cuja preservação aproveite a toda a coletividade”. (Mazzilli, 

2007, p. 170). 

Segundo a opinião de Siqueira Jr. (2009, p. 453), “A Ação Civil Pública 

só terá por objeto interesses individuais homogêneos desde que presente o 

interesse público ou relevância social (...).” 

A Ação Civil Pública deve ser utilizada como um instrumento de tutela 

dos interesses individuais homogêneos socialmente relevantes, não se 

prestando à tutela de Direitos Individuais Subjetivos, cujos titulares, quando 

dispuserem de amplas condições sociais e culturais de acesso ao judiciário 

deverão socorrer-se das vias ordinárias para pleitear os seus interesses. 

Se a defesa de um direito/interesse coletivo ou individual homogêneo convier à 

coletividade como um todo deve o Ministério Público atuar na sua tutela. Mas, o 

parquet não atua na tutela de interesses de pequenos grupos, sem 

características de indisponibilidade ou sem suficiente abrangência social. 

(Mazzilli, 2007, p. 170). 

Outros detalhes16 ainda poderiam ser desenvolvidos aqui, no 

concernente às peculiaridades dogmáticas quanto aos entes legitimados para a 

propositura da Ação Civil Pública. Todavia, por questão de recorte 

metodológico, o presente texto passa a analisar alguns precedentes tendentes 

a praticar uma interpretação evolutiva17 sobre a matéria. 

  

4. Precedentes em matéria de Ação Civil Pública para a proteção de Direitos 

Sociais Individuais Homogêneos 

                                                           

16
 Ives Gandra da Silva Martins (1994) publicou parecer concedido à Prefeitura de Lençois Paulista, no 

qual advoga a inadequação de Ação Civil Pública contra a cobrança de IPTU, considerando a matéria de 

direito individual disponível. No mesmo sentido, conferir: (Recurso Extraordinário n. 195056, Relator 

Min. CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/1999). 
17 “Uma interpretação evolutiva dos Direitos Fundamentais Sociais deve se interessar pelos Direitos que 
são acrescidos ao sistema, e por via judicial. Seu objeto deve ser a inovação por adição judicial. Essa 
teoria deve identificar e compreender os fundamentos das respostas aditivas dadas pelo sistema judicial às 
expectativas normativas vigentes. Isso significa que deve se dedicar a sistematizar os Direitos 
Fundamentais Sociais vigentes e a investigar os parâmetros adotados pelos tribunais para promover 
adições de tipo, de sentido e de alcance. E isso porque as interpretações evolutivas de Direitos 
Fundamentais Sociais podem afetar os Direitos Materiais ou os Direitos Processuais (de ação, 
procedimentais, de partes e de tutela jurisdicional” (Strapazzon, 2010, p. 230). 
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A eficácia jurídica dos Direitos Fundamentais Sociais é invariavelmente 

motivo para ilações e ambiguidades dogmáticas, jurisprudenciais e ideológicas. 

Saber se determinado Direito Social pode ser reivindicado judicialmente e em 

que medida o judiciário pode determinar que os demais poderes estatais 

promovam esses Direitos é questão crucial no funcionamento do 

constitucionalismo contemporâneo.18 

Quando se trata de interesses difusos não há dúvidas quanto ao 

cabimento da ACP. Quanto aos Direitos Coletivos e Individuais Homogêneos é 

imprescindível que o objeto tutelado transcenda a noção do indivíduo, pois se a 

matéria versar unicamente sobre interesses disponíveis, e sem relevância 

social, o meio adequado é uma ação ordinária proposta pelo particular, seu 

legitimado ativo. 

Portanto, o Ministério Público possui legitimidade ativa na tutela de 

interesses/Direitos Coletivos e Individuais Homogêneos somente quando há 

relevância social e/ou Direito Indisponível, bem como os demais legitimados, 

desde que atendidas as peculiaridades de cada caso.19 

Interessante perceber-se que a expressão “relevância social” é de 

notável abertura semântica e vagueza, não comportando qualquer 

conceituação excessivamente fechada.  Nesse aspecto, não se correria o risco 

de termos uma inclinação jurisprudencial destoante das legítimas aspirações 

sociais (luta por novos Direitos) e dos princípios consagrados no texto 

constitucional? Como garantir-se, então, que as decisões proferidas nas Ações 

Civis Públicas sejam racionais e garantam a eficácia dos enunciados 

normativos legislados para a proteção dos interesses individuais homogêneos? 

Em Alexy (2008, p. 550) encontramos a defesa de que é possível seguir-

se um caminho argumentativo racional, sendo imprescindível na solução dos 

conflitos jurídicos uma construção argumentativa que apresente justificação 

suficiente que permita o controle racional da decisão. O autor propõe um 

modelo procedimental em quatro níveis. 

                                                           

18 Apenas para fazer um contraponto, os autores Ricardo Lobo Torres (2009) e Cass R. Susnstein (2009) 
defendem que os Direitos Sociais não são Direitos Fundamentais, somente os Individuais. 
19

 Conferir artigo de José Maria Rosa Tesheiner e Mariângela Guerreiro Milhoranza (2009), no qual os 

autores propõem que se não deve utilizar o critério da disponibilidade para sonegar direitos 

previdenciários (individuais homogêneos) postulados por meio de ações coletivas. 

72



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

No primeiro nível está o discurso prático geral – as razões gerais, 

através das quais de forma alguma se poderiam chegar a uma única solução 

para cada caso. No segundo nível está o processo legislativo, que oferece um 

sistema de regras importantes, mas que, “como demonstram experiências 

históricas quanto reflexões conceituais”, não determina, de antemão, uma 

solução para cada caso. No terceiro nível está o discurso jurídico, cuja 

vinculação à lei, ao precedente e à dogmática reduz consideravelmente a 

incerteza com relação ao discurso prático geral, porém, ainda não é capaz de 

apresentar uma solução única. Por fim, o quarto procedimento 

(institucionalizado) é o processo judicial “no qual, da mesma forma que ocorre 

no processo legislativo, não apenas se argumenta, mas também se decide”. 

Haverá, então, racionalidade, se, no processo judicial decisório houver respeito 

aos três primeiros modelos de discurso (Alexy, 2008, p. 550). 

O fato de as questões valorativas deixadas em aberto pelo material 

normativo existente serem, no processo judicial, objeto não apenas de 

argumentação, mas também de decisão, não implica uma renúncia à 

racionalidade. Em primeiro lugar, porque essas questões, valorativas são 

decididas a partir de vinculações que, enquanto tais, e como demonstra o 

modelo, são racionais; em segundo lugar, porque essas questões valorativas 

podem ser decididas com base em uma argumentação prática racional, o que 

confere à decisão um caráter racional mesmo que mais de uma decisão seja 

possível nos termos das regras da argumentação prática racional. 

Existem ainda muitas outras teorias argumentativas, métodos e 

procedimentos para obter-se racionalidade na decisão de casos jurídicos.20 A 

virada linguística é importante prisma para notar-se que a fundamentação dos 

discursos ocorre previamente, na pré-compreensão do sujeito e, que, o saber é 

sempre intersubjetivo. Na expressão de Gadamer (2007), o intérprete deve 

                                                           

20 Maccormick, Neil. Argumentação jurídica e teoria do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
Perlman, Chaim & Olbrechts-Tyteca, Lucil. Tratado de argumentação: a nova retórica. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. Tulmin, Stephen. Os usos do argumento. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
Juarez Freitas sustenta que “bem pensada, a interpretação jurídica é interpretação sistemática ou não é 
interpretação. Nessa ordem de ideias, a interpretação sistemática deve ser concebida como uma operação 
que consiste em atribuir, topicamente, a melhor significação, dentre várias possíveis, aos princípios, às 
normas estritas (ou regras) e aos valores jurídicos, hierarquizando-os num todo aberto, fixando-lhes o 
alcance e superando as antinomias em sentido amplo, tendo em vista bem solucionar os casos sob 
apreciação” (Freitas, 2010, p. 276). 
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livrar-se dos seus pré-conceitos ruins e assumir os bons pré-conceitos sempre 

ao concretizar seus projetos hermenêuticos. Com efeito, na iniciativa do 

hermeneuta em explicitar razões, tomando uma posição quanto ao que está 

sendo posto em causa, surge a especial relevância e inter-relação inafastável 

entre a compreensão e o discurso, entre a hermenêutica e a argumentação. 

Quanto à possibilidade de tutela dos Direitos Individuais Homogêneos 

em sede de Ação Civil Pública, deve-se notar a considerável evolução 

jurisprudencial evidenciada pelos tribunais superiores brasileiros. 

Veja-se que, de início, no processo legislativo da LACP em 1985, houve 

veto presidencial ao inc. IV do art. 1.º, cuja redação ampliava as hipóteses de 

cabimento de Ação Civil Pública para “qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo”.21 Já em 1990, o Código de Defesa do Consumidor fez previsão 

expressa dos Direitos Individuais Homogêneos (art. 81, IIII) e, nas disposições, 

o art. 110 do CDC, incluiu o inc. IV no art. 1.º da Lei 7.347/1985, na mesma 

redação da proposta inicial. Então, em 1985 a expressão foi considerada muito 

abrangente. A experiência jurídica demonstrava inconveniente por razões de 

segurança jurídica. No ano 2000 esse motivo já não foi mais relevado no 

processo legislativo. 

Nesse passo ampliativo e evolutivo das causa em que a Ação Civil 

Pública pode ser manejada na defesa e proteção dos Direitos Individuais 

Homogêneos ligados direta ou indiretamente à Seguridade Social, tem ainda 
                                                           

21 As razões do veto foram as seguintes: 
“(...) As razões de interesse público dizem respeito precipuamente a insegurança jurídica, em detrimento 
do bem comum, que decorre da amplíssima e imprecisa abrangência da expressão ‘qualquer outro 
interesse difuso’.  
A amplitude de que se revestem as expressões ora vetadas do projeto mostra-se, no presente momento de 
nossa experiência jurídica, inconveniente.  
É preciso que a questão dos interesses difusos, de inegável relevância social, mereça, ainda, maior 
reflexão e análise. Trata-se de instituto cujos pressupostos conceituais derivam de um processo de 
elaboração doutrinária, a recomendar, com a publicação desta Lei, discussão abrangente em todas as 
esferas de nossa vida social.  
É importante, neste momento, que, em relação à defesa e preservação dos direitos dos consumidores, 
assim como do patrimônio ecológico, natural e cultural do País, a tutela jurisdicional dos interesses 
difusos deixe de ser uma questão meramente acadêmica para converter-se em realidade jurídico-positiva, 
de verdadeiro alcance e conteúdo sociais.  
Eventuais hipóteses rebeldes à previsão do legislador , mas ditadas pela complexidade da vida social, 
merecerão a oportuna disciplinação legislativa. 
Estas as razões de interesse público que me levaram ao veto parcial e que ora tenho a honra de submeter à 
elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso Nacional”.  
(Mensagem 359/1985. Disponível em: 
[www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/Mensagem_Veto/anterior_98/Mvep359-85.htm]. Acesso em: 
28.04.2011). 
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alguns precedentes que merecem colação. Antes disso, merece referência a 

constatação de Victor Abramovich e Christian Courtis (2004, p. 223). Para os 

autores o contexto brasileiro mostra exemplos interessantíssimos de como a 

combinação da legislação de proteção ao consumidor com as formas 

processuais de representação dos Direitos Transindividuais têm redundado na 

tutela de Direitos Sociais com saúde, educação e moradia. 

Os autores ressaltam a importância Ações Civis Públicas ajuizadas pelo 

Ministério Público para os contratantes de plano de saúde, pais de crianças 

que estudam em escolas privadas, contratantes de planos de habitação 

(correção abusiva das prestações), dentre outros casos (Abramovich; Courtis, 

2004, p. 224) 

Com efeito, para que o presente texto tenha alguma utilizada prática, 

não basta a análise das pretensões constantes dos pedidos nas referidas 

ações civis públicas. Interessa, sobremodo, a causa de pedir, pois, como já dito 

neste trabalho, a diferença entre um Direito Difuso e um Individual Homogêneo 

muitas vezes residirá na causa de pedir. Deve-se ressaltar que, de qualquer 

sorte, independentemente do “enquadramento” que se dê a determinado 

interesse ou Direito, o processo para a tutela de Direitos Coletivos empreendeu 

significativos avanços desde a Constituição de 1988. 

Alguns julgados, então, podem ser úteis para a aplicação da matéria. 

Seguem abaixo três precedentes do STJ. Um na área da saúde, outro da 

previdência e outro da assistência social. 

No REsp 413.986/PR (5.ª T., j. 15.10.2002, rel. Min. José Arnaldo da 

Fonseca, DJ 11.11.2002) o Instituto Nacional do Seguro Social recorreu ao STJ 

alegando que o Ministério Público não detinha legitimidade para questionar 

uma exigência administrativa segundo a qual somente seriam aceitos como 

início de prova documental, para a comprovação de atividade de produtor rural 

em regime de economia familiar, documentos que fizessem referência direta ao 

nome do interessado. No recurso, o INSS afirmou que os direitos 

previdenciários não são suscetíveis de tutela mediante Ação Civil Pública, por 

serem individuais homogêneos não caracterizados como relação de consumo. 

A tese da autarquia foi refutada pelo STJ, constando da ementa: 
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Recurso especial. Previdenciário. Ação Civil Pública. Ministério Público 
Federal. O Ministério Público está legitimado a defender Direitos 
Individuais Homogêneos, quando tais Direitos têm repercussão no 
interesse público. 
O exercício das ações coletivas pelo Ministério Público deve ser 
admitido com largueza. Em verdade a ação coletiva, ao tempo em que 
propicia solução uniforme para todos os envolvidos no problema, livra o 
Poder Judiciário da maior praga que o aflige, a repetição de processos 
idênticos. 
Recurso conhecido, mas desprovido. 

 

Na fundamentação do acórdão, constou negritada a seguinte citação de 

Ada Pellegrini Grinover, uma das coautoras do anteprojeto do Código de 

Defesa do Consumidor, deixando a impressão de que há uma tendência à um 

alargamento na compreensão dos direitos coletivos, especialmente os 

individuais homogêneos, sejam eles disponíveis ou não, desde que haja um 

interesse público: 

 

Assim, foi exatamente a relevância social da tutela coletiva dos 
interesses ou Direitos Individuais Homogêneos que levou o legislador 
ordinário a conferir ao Ministério Público e a outros entes públicos a 
legitimação para agir nessa modalidade de demanda, mesmo em se 
tratando de interesses ou Direitos disponíveis. (Grinover, 2004, p. 554). 

 

Já no REsp 703.471/RN (2.ª T., j. 25.10.2005, rel. Min. João Otávio de 

Noronha, DJ 21.11.2005), o STJ foi instado a decidir em última instância uma 

Ação Civil Pública em que o Ministério Público objetivou a liberação de verbas 

destinadas ao combate do mosquito aedes aegypti, o pagamento de 

indenização às vítimas da dengue ou a seus sucessores e a realização de 

campanha informativa visando a prevenção e o combate a essa moléstia. 

Neste caso, o pedido do Ministério Público para que houvesse liberação de 

verba federal específica para o município foi julgada improcedente porque tal 

importância ainda não havia sido liberada por culpa do próprio município (falta 

de adesão ao programa federal). O Recurso Especial foi provido no que diz 

respeito também às indenizações a serem pagas às vítimas e seus sucessores, 

aduzindo que o estado não agiu com culpa, a qual, nesse caso deveria se 

considerada em sua modalidade subjetiva. E, o STJ considerou que, apesar de 

tratar-se de direito difuso, quando da liquidação das indenizações passar-se-ia 

a tratar-se de direitos individuais disponíveis, perdendo nesse aspecto, a 
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legitimidade do Ministério Público. Quanto à campanha informativa, essa 

perdeu o objeto em razão do seu cumprimento no curso do processo.22 

Ainda no aspecto do Direito à Saúde há diversos precedentes do STJ, 

ora tratando o Direito à Saúde como Direito Individual Indisponível (STJ, REsp 

948.579/RS, 1.ª T., j. 28.08.2007, rel. Min. José Delgado, DJ 13.09.2007),23 

quando se trata de fornecimento de medicamento a uma pessoa, por exemplo, 

ora como Direito Individual Homogêneo, quando, v.g., algum órgão estatal não 

está dispensando medicamentos em quantia suficiente. No AgRg 1.247.323 

(2.ª T., j. 08.06.2010, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 30.06.2010), constou a 

seguinte lição: 

 

No que tange à alegação de ilegitimidade do Ministério Público Federal 
para ajuizar Ação Civil Pública, com o objetivo de obrigar a União a 
fornecer regularmente medicamentos ao Município, também não 
merece prosperar. Em se tratando de defesa a Direito Individual 
Homogêneo, como é o caso do Direito à Saúde, consubstanciado no 
Direito ao Acesso a Medicamentos, o Ministério Público está legitimado 

                                                           

22 A decisão do TRF-3.ª Reg. era totalmente oposta:  
“Apelações e remessa oficial. Ação Civil Pública. Dengue. Legitimidade do Ministério Público Federal 
ante o Direito à Saúde (art. 129, III, da CF). Responsabilidade estatal caracterizada pela faute de service. 
Improvimento. 
I – O Constituinte de 1988, em sintonia com o evolver dos Direitos Fundamentais de terceira geração, 
conferiu, no art. 129, III, de sua obra, legitimidade ao Ministério Público para a tutela judicial dos 
interesses difusos e coletivos, entre os quais está o Direito à Saúde, o qual pertence à coletividade como 
um todo (art. 196, caput). 
II – A responsabilidade estatal em decorrência de omissão no atuar administrativo se baliza pela Teoria da 
Culpa Administrativa, a qual, sem embargo de respeitáveis opiniões em contrário, é de caráter objetivo, 
reportando-se à prestação insatisfatória do serviço público. 
III – A ausência de ação administrativa eficiente no combate à dengue, a resultar na vertiginosa 
proliferação da doença, situação previsível ante a notória notícia do retorno daquela ao território nacional 
há onze anos antes dos fatos que originaram a demanda, caracteriza o mau funcionamento do serviço 
público de saúde, cuja prestação é atributo dos demandados (art. 198, §§ 1.º e 2.º, da CF/1988), 
implicando na responsabilidade do Poder Público na forma do art. 37, § 6.º, da Lei Máxima. 
IV – Apelações e remessa oficial improvidas.” 
23 O Min. Teori Albino Zavaski tem firmado entendimento de que o direito à saúde e a vida são direitos 
indisponíveis (STJ, EREsp 819.010/SP, 1.ª Seção, j. 13.02.2008, rel. p/ acórdão Min. Teori Albino 
Zavascki, DJ 29.09.2008): “Tem natureza de interesse indisponível a tutela jurisdicional do Direito à 
Vida e à Saúde de que tratam os arts. 5.º, caput e 196 da CF/1988, em favor de menor carente que 
necessita de medicamento. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de Direitos 
Individuais Homogêneos, mas sim por se tratar de interesses individuais indisponíveis. Precedentes: STJ, 
EREsp 734.493⁄RS, 1.ª Seção, j. 27.09.2006, rel. Min. Castro Meira, DJ 16.10.2006; STJ, REsp 
826.641/RS, 1.ª T., j. 20.06.2006, de minha relatoria, DJ 30.06.2006; REsp 716.512/RS, 1.ª T., j. 
03.11.2005, rel. Min. Luiz Fux, DJ 14.11.2005; STJ, EDcl no REsp 662.033/RS, 1.ª T., j. 19.04.2005, rel. 
Min. José Delgado, DJ 13.06.2005; STJ, REsp 856.194/RS, 2.ª T., j. 12.09.2006, rel. Min. Humberto 
Martins, DJ 22.09.2006; STJ, REsp 688.052⁄RS, 2.ª T., j. 03.08.2006, rel. Min. Humberto Martins, DJ 
17.08.2006. Verifica-se que os precedentes citados tratam de ações para fornecimento específico de 
medicamentos. 

77



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

para ajuizamento de Ação Civil Pública (art. 129, III, da CF/1988) pelo 
art. 82, I, do CDC e do art. 6.º, XII, da LC 75/1993.24 

 

No AgRg em EDcl no REsp 1.075.839/MG (2.ª T., j. 04.05.2010, rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, DJe 27.05.2010) entendeu que o fornecimento de 

medicamentos é viável por meio de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério 

Público. Porém, seu fundamento consistiu, em última instância, no Direito à 

Vida de menor carente. 

No campo da assistência social, as Ações Civis Públicas não têm 

prosperado no STJ até o momento, encontrando séria resistência quanto à 

possibilidade de reconhecimento do Direito à Assistência Social (art. 203 da 

CF/1988), especialmente no que diz respeito ao direito a um salário mínimo ao 

portador de deficiência ou ao idoso carente. Ainda não há precedente no STJ 

admitindo Ação Civil Pública nesses casos, o que causa estranheza, pois, é 

justamente nos casos de benefícios assistenciais que a atuação por meio de 

substituição processual seria mais necessária. Os precedentes do STJ seguem 

a seguinte linha: 

 

Recurso Especial. Ação Civil Pública. Previdenciário. Ilegitimidade do 
Ministério Público. Assistência social. Portador de deficiência. Benefício 
de prestação continuada. Renda familiar. 
O Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar Ação Civil 
Pública relativa a benefício previdenciário, uma vez que se trata de 
interesse individual disponível. 
Notadamente, o Texto Constitucional de 1988 dá uma dimensão sem 
precedentes ao Ministério Público, entretanto, convenço-me também 
de sua ilegitimidade para propor Ação Civil Pública nas hipóteses de 
benefícios previdenciários, uma vez que, a bem da verdade, trata-se de 
Direitos Individuais disponíveis que podem ser renunciados por seu 
titular e porque não se enquadram na hipótese de relação de consumo, 
uma vez que consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire 
ou utiliza produto ou serviço como destinatário final, em que não se 
amolda a situação aqui enfrentada. (STJ, REsp 502.744/SC 
(2003⁄0024431-2), 5.ª T., j. 12.04.2005, rel. Min. José Arnaldo da 
Fonseca, DJ 25.04.2005).25 

                                                           

24 Para melhor compreensão dos fatos, vale colacionar-se o seguinte trecho do acórdão: “Em sentido 
contrário ao que alega a União Federal, os documentos colacionados às f. e ss. e os depoimentos colhidos 
na fase de instrução processual demonstram que há irregularidades no fornecimento de medicamentos 
pela União, ou seja, o ente estatal não vem cumprindo a Portaria 371/2002 do Ministério da Saúde, 
dispensando medicamentos em quantia insuficiente, o que deixa clara a inexistência de perda de objeto e 
de falta interesse de agir”. 
25 O mais recente precedente nesse sentido é o seguinte: STJ, AgRg no REsp 1.030.065/PI, 
(2007/0203013-7), 6.ª T., j. 07.10.2010, rel. Min. Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJSP), 
DJ 25.10.2010. Em mesmo sentido: STJ, REsp 750.443/PR, 5.ª T., j. 19.03.2009, re. Min. Arnaldo 
Esteves Lima, DJe 13.04.2009; AgRg no REsp 980.899/SP, 5.ª T., j. 26.08.2008, rel. Min. Jorge Mussi, 
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Os TRFs vêm admitindo Ação Civil Pública também para benefícios 

assistenciais, com base na jurisprudência do STJ, a qual, como se verá adiante 

assenta que tal meio processual é sempre legítimo para a tutela de interesses 

individuais homogêneos em que haja relevante interesse social.26 

Ainda no que diz respeito à jurisprudência do STJ, vale assinalar 

mudança de entendimento recente, em acórdão relatado pela Min. Laurita Vaz. 

A Ministra, na linha do STJ vinha decidindo incabível a utilização de Ação Civil 

Pública para a revisão de benefícios previdenciários (v.g. STJ, EDiv em REsp 

448.684/RS, 3.ª Seção, j. 28.06.2006, rel. Min. Laurita Vaz, DJ 02.08.2006). 

Porém, em recente decisão, ficou assentado entendimento totalmente diverso: 

 

Processual Civil e Previdenciário. Recurso especial. Ação Civil Pública 
destinada à tutela de Direitos de natureza previdenciária (no caso, 
revisão de benefícios). Existência de relevante interesse social. 
Legitimidade ativa ad causam do Ministério Público. Reconhecimento. 
1. Para fins de tutela jurisdicional coletiva, os interesses individuais 
homogêneos classificam-se como subespécies dos interesses 
coletivos, previstos no art. 129, III, da CF/1988. Precedentes do STF. 
Por sua vez, a LC 75⁄1993 (art. 6.º, VII, a) e a Lei 8.625⁄1993 (art. 25, 
IV, a) legitimam o Ministério Público à propositura de Ação Civil Pública 
para a defesa de interesses individuais homogêneos, sociais e 
coletivos. Não subsiste, portanto, a alegação de falta de legitimidade do 
Parquet para A Ação Civil Pública pertinente à tutela de Direitos 
Individuais Homogêneos, ao argumento de que nem a Lei Maior, no 
aludido preceito, nem a LC 75⁄1993, teriam cogitado dessa categoria de 
Direitos. 
2. A Ação Civil Pública presta-se à tutela não apenas de direitos 
Individuais Homogêneos concernentes às relações consumeristas, 
podendo o seu objeto abranger quaisquer outras espécies de 
interesses transindividuais (STJ, REsp 706.791⁄PE, 6.ª T., j. 
17.02.2009, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 02.03.2009). 

                                                                                                                                                                          

DJe 28.10.2008; STJ, EREsp 448.684/RS, 3.ª Seção, j. 28.06.2006, rel. Min. Laurita Vaz, DJ 02.08.2006; 
STJ, REsp 502.744/SC, 5.ª T., j. 12.04.2005, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJ 25.04.2005; STJ 
AgRg no REsp 1.009.845/RS, 4.ª T., j. 04.06.2009, rel. Min. João Otávio de Noronha, DJE 15.06.2009; 
STJ, REsp 770.741/PA, 5.ª T, j. 20.04.2006, rel. Min. Gilson Dipp, DJ 15.05.2006; STJ, REsp 
700.098/SP, 5.ª T., j. 22.03.2005, rel. Min. Laurita Vaz, DJ 02.05.2005. 
26 “Ementa: Previdenciário. Ação Civil Pública. Benefício assistencial. Ministério Público Federal. 
Legitimidade. Renda familiar per capita. Art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003). (...) 2. 
Consoante iterativa jurisprudência do STF, ao Ministério Público é dado promover, via ação coletiva, a 
defesa de Direitos Individuais Homogêneos, porque tidos como espécie dos Direitos Coletivos, desde que 
o seu objeto se revista da necessária relevância social. 3. A melhor interpretação do disposto no art. 34 da 
Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) conduz ao entendimento de que conquanto seu parágrafo único se 
refira especificamente a outro benefício assistencial ao idoso, não há como restringi-lo a tal hipótese, 
sendo de se aplicá-lo extensiva ou analogicamente quando verificada a existência de benefício assistencial 
concedido a familiar deficiente, ou benefício previdenciário de valor mínimo concedido a familiar idoso, 
seja o postulante idoso ou deficiente (...)” (TRF-4.ª Reg., AC 2005.72.05.001947-1, Turma Suplementar, 
j. 27.05.2009, rel. Ricardo Teixeira do Valle Pereira, DE 15.06.2009). 
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3. Restando caracterizado o relevante interesse social, os Direitos 
Individuais Homogêneos podem ser objeto de tutela pelo Ministério 
Público mediante a Ação Civil Pública. Precedentes do Pretório 
Excelso e da Corte Especial deste Tribunal. 
4. No âmbito do Direito Previdenciário (um dos seguimentos da 
Seguridade Social), elevado pela Constituição Federal à categoria de 
Direito Fundamental do homem, é indiscutível a presença do relevante 
interesse social, viabilizando a legitimidade do Órgão Ministerial para 
figurar no polo ativo da Ação Civil Pública, ainda que se trate de Direito 
disponível (STF, AgRg no RE 472.489⁄RS, 2.ª T., j. 29.04.2008, rel. 
Min. Celso de Mello, DJe 29.08.2008). 
5. Trata-se, como se vê, de entendimento firmado no âmbito do STF, a 
quem a Constituição Federal confiou a última palavra em termos de 
interpretação de seus dispositivos, entendimento esse aplicado no 
âmbito daquela Excelsa Corte também às relações jurídicas 
estabelecidas entre os segurados da previdência e o INSS, resultando 
na declaração de legitimidade do Parquet para ajuizar Ação Civil 
Pública em matéria previdenciária (STF, AgRg no AgIn 516.419⁄PR, 2.ª 
T., j. 16.11.2010, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 30.11.2010). 
6. O reconhecimento da legitimidade do Ministério Público para a Ação 
Civil Pública em matéria previdenciária mostra-se patente tanto em 
face do inquestionável interesse social envolvido no assunto, como, 
também, em razão da inegável economia processual, evitando-se a 
proliferação de demandas individuais idênticas com resultados 
divergentes, com o consequente acúmulo de feitos nas instâncias do 
Judiciário, o que, certamente, não contribui para uma prestação 
jurisdicional eficiente, célere e uniforme. 
7. Após nova reflexão sobre o tema em debate, deve ser restabelecida 
a jurisprudência desta Corte, no sentido de se reconhecer a 
legitimidade do Ministério Público para figurar no polo ativo de Ação 
Civil Pública destinada à defesa de Direitos de natureza previdenciária. 
8. Recurso especial desprovido.27 

 

No caso, tratou-se de Ação Civil Pública visando à revisão de benefícios 

previdenciários concedidos pelo INSS a partir de 1994, para incluir uma 

variação de 39,67% no mês fevereiro de 1994 nos salários de contribuição no 

período base do cálculo. A ação foi julgada procedente em primeira instância e 

confirmada pelo TRF da 4.ª Região – Porto Alegre – limitando-se, entretanto, 

os efeitos do julgado à Subseção Judiciária de Curitiba (PR). Alguns aspectos 

de notável importância devem ser destacados na referida decisão: 1.º) a 

inovação em permitir-se que os benefícios previdenciários possam ser revistos 

por meio de Ação Civil Pública; 2.º) a proposição de que toda matéria de 

seguridade social seja vista como direito fundamental do homem e, por isso, 

portadora de relevância social; 3.º) a caracterização do Direito à revisão de 

benefício previdenciário como um direito individual homogêneo; e 4.º) que a 

                                                           

27 STJ, REsp 1.142.630/PR, 5.ª T., j. 07.12.2010, rel. Min. Laurita Vaz, DJe 01.02.2011. 
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Ação Civil Pública presta-se não somente aos Direitos Individuais Homogêneos 

Consumeristas, mas a qualquer Direito Transindividual. 

No âmbito do STF, há decisão recente, da lavra do Min. Gilmar Ferreira 

Mendes (STF, AgRg no AgIn 516.419/PR, 2.ª T., j. 16.11.2010, rel. Min. Gilmar 

Mendes, DJe 30.11.2010), que também manifesta entendimento favorável ao 

manejo da Ação Civil Pública para a revisão de benefícios. No caso, a Ação 

Civil Pública objetivou a condenação da autarquia à revisão da renda mensal 

inicial de benefícios previdenciários concedidos anteriormente à vigência da Lei 

Maior, com a correção dos 24 primeiros salários de contribuição integrantes do 

PBC pelos índices das ORTNs/OTNs/BTNs. Na argumentação do Min. Gilmar 

Mendes restou reconhecida “a legitimação ad causam do Ministério Público, 

assim para a tutela de interesses e Direitos Difusos e Coletivos – os 

Transindividuais de natureza indivisível –, como para a proteção de Direitos 

Individuais Homogêneos, sempre que estes, tomados em conjunto, ostentem 

dimensão de grande relevo social, ligada a valores e preceitos que, 

hospedados na Constituição da República Federal, sejam pertinentes a toda a 

coletividade. Nesses casos, a atuação do Ministério Público afeiçoa-se a seu 

perfil institucional, voltado ao resguardo do interesse social e dos Direitos 

Coletivos, considerados em sentido amplo (arts. 127 e 129, III e IX, da 

CF/1988)”. 

No que concerne ao Direito à Saúde, a questão já foi considerada de 

repercussão geral pelo STF, em pronunciamento assim ementado: “Saúde. 

Assistência. Medicamento de alto custo. Fornecimento. Possui repercussão 

geral controvérsia sobre a obrigatoriedade de o Poder Público fornecer 

medicamento de alto custo”. Mas, em sede de Ação Civil Pública e sua relação 

com os Direitos Individuais Homogêneos não há pronunciamento encontrado. 

Merece atenção, ademais: 

 

Direito Constitucional. Direito à Saúde. Agravo Regimental em Agravo 
de Instrumento. Implementação de políticas públicas. Ação Civil 
Pública. Prosseguimento de julgamento. Ausência de ingerência no 
poder discricionário do Poder Executivo. Arts. 2.º, 6.º e 196 da 
CF/1988. 1. O Direito à Saúde é prerrogativa constitucional 
indisponível, garantido mediante a implementação de políticas públicas, 
impondo ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que 
possibilitem o efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder 
Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando 
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem 
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que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do 
Poder Executivo. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido (STF, 
AgIn 734.487/PR, 2.ª T., j. 03.08.2010, rel. Min. Ellen Gracie, DJe 
20.08.2010). 

 

Assim, destacamos alguns aspectos que constam nas decisões do STF: 

1.º) o Direito à Saúde vem sendo considerado um Direito Indisponível cabendo 

ao Estado a obrigação de assegurá-lo; 2.º) o Poder Judiciário não ofende o 

Princípio da Separação dos Poderes quando impõe a implementação de 

políticas públicas, uma vez que dimanam de ordem constitucional; 3.º) o Direito 

à Saúde é um Direito Prestacional Social, exigível “impostergavelmente” com 

base no art. 196 da CF/1988 (STF, AgRg na STA 175, Pleno, j. 17.03.2010, rel. 

Min. Gilmar Mendes, DJe 30.04.2010). 

Diante dessas características, com base nos precedentes do STF, fica 

patente a possibilidade de exigibilidade judicial de prestações referentes ao 

direito à saúde. Com essas qualificações dogmáticas, resta por concluir que a 

Ação Civil Pública é o instrumento idôneo, eficaz e econômico para a 

postulação judicial dos Direitos Coletivo em sentido amplo, incluindo-se aí os 

Direitos Individuais Homogêneos. 

 

5. Conclusão 

Por todo o exposto, nota-se quão judiciosa é a lição de Marcelo Cattoni 

(2002, p. 115) ao questionar a validade de modelos interpretativos e 

semânticos rigorosos. Para ele a fixação de conceitos abstratos fora do 

contexto de aplicação e a extensão de sentido dos textos normativos devem 

ser abandonados. Modelos interpretativos, diz o autor, são bem-vindos para 

reduzir a complexidade interpretativa, porém, devem sempre ser abertos e 

passíveis de revisão. 

 

(...) dizer, por exemplo, que o Ministério Público não poderá defender 
Direitos a não ser os Coletivos e Difusos, nunca os Individuais 
Homogêneos, que os Direitos Coletivos e Difusos são tais ou quais, 
previstos nos artigos tais, fixados numa lista fechada ou só defensáveis 
em única perspectiva, é reduzir as possibilidades de acesso à 
jurisdição e negar, de antemão, a tutela jurisdicional, através de meio 
processual, que poderá ser o coletivo, cuja adequação só poderá ser 
analisada caso a caso, como questão endoprocessual (Cattoni, 2002, 
p. 115). 
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As possibilidades evolutivas quanto à aplicação dos Direitos 

Fundamentais Sociais, portanto, dependem sempre de uma abertura conceitual 

suficiente para que os Direitos Materiais não sejam sufocados por questões 

processuais de menor importância. 

Os Direitos Fundamentais Individuais homogêneos são “princípios”, 

portanto, mandados de otimização. Devem, assim, ser cumpridos na maior 

medida possível dentro das possibilidades fáticas e jurídicas existentes. 

 

(...) a questão acerca de quais Direitos Fundamentais Sociais o 
indivíduo definitivamente tem é uma questão de sopesamento entre 
princípios. De um lado está, sobretudo, o Princípio da Liberdade Fática. 
Do outro lado estão os Princípios Formais da Competência Decisória 
do Legislador Democraticamente Legitimado e o Princípio da 
Separação dos Poderes, além de princípios materiais, que dizem 
respeito sobretudo à liberdade jurídica de terceiros, mas também a 
outros Direitos Fundamentais Sociais e a interesses coletivos. 

 

Assim, sempre existirá essa tensão principiológica quanto às diferentes 

possibilidades de efetivação dos Direitos Fundamentais. Num primeiro 

momento cabe ao legislativo proceder ao exame de proporcionalidade no que 

diz respeito aos meio empregados ao cumprimento de determinada tarefa. 

No caso de proteção insuficiente por parte de que tem o dever 

constitucional de efetivar um Direito Social (seja ele Individual Homogêneo ou 

não), abre-se a possibilidade de justicialização. Nesse passo, é razoável que 

os meios processuais cabíveis para a reivindicação cidadã desses Direitos seja 

ampla e acessível, abrindo-se a possibilidade de novo exame da 

proporcionalidade da pretensão para o caso concreto. Muito ainda se pode 

evoluir em matéria processual para que a tutela dos Direitos Fundamentais seja 

ampla e mais efetiva. 
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A ASSISTÊNCIA JURÍDICA E O ACESSO À JUSTIÇA COMO MECANISMOS 
EINSTRUMENTOS DE TUTELA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 
Pedro Faraco Neto1 

 
Resumo 
Os Direitos da Personalidade têm, entre uma de suas principais características, seus efeitos 
“erga omnes”. Logo, todo e qualquer ser humano, independente de raça, credo, idade, sexo ou 
situação financeira são detentores de Direitos da Personalidade.Em situação ímpar vivem os 
necessitados de recursos monetários. Estes abnegados financeiramente vivem 
costumeiramente à mercê de ameaças ou agressões aos Direitos inerentes à sua condição de 
ser humano. Sendo assim, precisam do acesso à justiça para buscar a tutela jurisdicional dos 
seus direitos. E como estes desprovidos de recursos podem ter acesso a justiça, se não 
possuem recursos para suportar uma demanda?Se vivemos em uma sociedade que busca a 
igualdade através do Direito, como a legislação brasileira vem tratando da desigualdade entre 
necessitados e afortunados no acesso à justiça? Afinal, os desprovidos de recursos também 
podem e devem exercê-lo com plenitude.Para tal fim, o legislador nacional criou a Assistência 
Jurídica, a Assistência Judiciária e a Justiça Gratuita, abordados individualmente no corpo 
deste estudo. É se utilizando destes mecanismos que, atualmente, aqueles desprovidos de 
recursos financeiros suficientes para arcar com as despesas do processo recorrem ao Poder 
Judiciário para garantir ou reparar lesões ou ameaças porventura ocorridas em seus Direitos, 
inclusive os da sua Personalidade. Mas será que apenas com estes mecanismos de acesso à 
justiça equilibra-se a balança do acesso à justiça entre pobres e ricos? Certamente não. Pode-
se fazer mais. Necessário é uma reforma no atual quadro educacional brasileiro, seja no 
âmbito de formação técnica, seja no âmbito do ensino médio e até no âmbito dos cursos 
universitários. Se conseguirmos avançar no aspecto educacional, poder-se-á ofertar 
principalmente aos deficitários financeiramente uma maior consciência sobre o Direito 
possibilitando a todos uma concreta análise de Justiça. Contudo, enquanto a educação não tem 
efeito “erga omnes”, a Assistência Jurídica, a Assistência Judiciária e a Justiça Gratuita 
servem como mecanismos de acesso à justiça, que é um instrumento de efetivação dos 
Direitos da Personalidade. 
 
Palavras-chave: Direitos da Personalidade; Despesas; Assistência Jurídica;Assistência 
Judiciária; Justiça Gratuita;Instrumentos de Efetivação. 
 
 

The Legal Aid and Access to Justice as Mechanisms and Instruments to 
the TrusteeshipPersonality Rights 

 
Abstract 
Personality rights have between one of its main characteristics, its effect ergaomnes.Soon, 
every human being irrespective of race, creed, age, sex or financial condition are the rights 
holders of Personality. Live in the unique situation in need of financial resources. These 
selfless financially usually live at the mercy of threats or assaults on rights inherent to their 

                                                           

1 Pedro Faraco Neto é bacharel em Direito pela UEL – Universidade Estadual de Londrina, onde também 
especializou-se em Direito Penal e Processo Penal. Atualmente é Mestrando em Ciências Jurídicas pelo 
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá e Professor de Direito Penal na UNOPAR – Universidade Norte 
do Paraná e na FACULDADE CATUAÍ. 
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condition of being human. Therefore, they need access to the courts to seek judicial protection 
of their rights. And as these lacks of resources may have access to justice, if not the 
wherewithal to support a demand? If you live in a society that seeks equality through the law, 
as Brazilian law has dealt with the disparity between the fortunate and need access to 
justice? After all, the lack of resources can and should exercise it fully. To this end, the 
legislature created the Legal Aid, the Free Legal Aid and Justice, addressed individually in the 
body of this study. It is using these mechanisms that currently, those lacking sufficient 
financial resources to afford the costs of the appeal to the courts to seek protection or repair 
damaged or threats occurring perhaps in their rights, including their personality. But is that 
only with these mechanisms of redress balances to balance access to justice between rich and 
poor? Certainly not. You can do more. Needed is a reform in the current educational situation 
in Brazil, is in technical training, whether at the high school and even within the university. If 
we can advance the educational aspect, power will be offering a financial shortfall mainly to 
higher awareness of the law allowing everyone a concrete analysis of Justice. However, while 
education has no effect ergaomnes, Legal Assistance, the Free Legal Aid and Justice serve as 
mechanisms of redress, which is an effective instrument of personal rights. 
 
Keywords:Personality Rights; Expenses; Legal Assistance; Legal Aid; Justice free of charge; 
Effective instruments. 
 
 
1 Introdução 

Toda a pessoa humana é dotada de direitos. Dentre os direitos, existem aqueles que 

são ínsitos ao homem, ou seja, que são inerentes à condição de ser humano, sendo 

denominados Direitos da Personalidade.Muito emboraestes direitos sejam anteriores a 

qualquer ordenamento jurídico, cabe ao plano positivo a sua proteção. Desta forma,sempre 

ofertar-se-á às pessoas que sentirem lesados seus Direitos da Personalidade a sua reparação, 

por meio do acesso à justiça. 

Ocorre que os Direitos da Personalidade têm efeito erga omnes, isto é, todos os seres 

humanos são possuidores de tais, independente de, entre outras características, sexo, raça, 

credo, idade e classe social ou condição financeira. 

Assim chega-seà seara do nosso estudo: Como os Direitos da Personalidade são 

oponíveis a toda e qualquer pessoa, até os desprovidos de recursos financeiros são 

possuidores de tais que, quando ameaçados ou lesados, até os menos abastados podem e 

devem buscar a sua proteção ou reparação na esfera judicial. 

Mas como os indivíduos desprovidos de qualquer poder aquisitivo poderiam fazer 

valer seus Direitos da Personalidade, se para ter acesso à justiça teriam que arcar com as 

despesas de advogado e demais custas judiciais? Analisando a legislação brasileira, constatou-

se que o ordenamento jurídico, prevendo tal situação, criou mecanismos para resolver esta 

possível desigualdade (uns terem possibilidade de acesso à justiça e outros porventura não a 

terem), são eles: AAssistência Jurídica, a Assistência Judiciáriae a Justiça Gratuita, que 
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serão descriminados individualmente a seguir,a partir de dados coletados em pesquisas 

doutrinárias e jurisprudenciais.  

Ainda assim questiona-se:Será que a situação dos menos favorecidos 

financeiramente se encontra totalmente resolvida coma aplicação dos mecanismos 

supramencionados, ou ainda pode-se sugerir algo mais às Autoridades Legislativas e 

Executivas no intuito de equilibrar ainda mais a balança da igualdade no acesso à justiça? É o 

que também será debatido a seguir. 

 

2 Os Direitos da Personalidade 

Para se verificar como o direito de Acesso à Justiça, que tem a Assistência Jurídica como uma 

de suas vias, pode servir para tutelar os Direitos da Personalidade,bem como para servir de 

instrumento para sua efetivação, faz-senecessário primeiro tecer alguns comentários acerca 

destes temas.  

Os Direitos da Personalidade são aqueles identificados com a condição humana que 

todos os homens são, ou seja, são aqueles que protegem os bens jurídicos de maior 

importância para os seres humanos possuírem uma vida digna, tal como a vida, a integridade 

física e psíquica, a todas as modalidades de liberdade, a honra, a intimidade, entre outros. 

Existe, contudo, uma divisão doutrinária a respeito dos conceitos apresentados para 

os Direitos da Personalidade. Os positivistas defendem que os Direitos somente podem ser 

reconhecidos como da Personalidade se forem reconhecidos pelo ordenamento jurídico 

(direito positivo). Já os naturalistas defendem a seguinte posição: 

 

[...] os direitos da personalidade constituem direitos inatos – como a maioria 
dos escritores ora atesta –, cabendo ao Estado apenas reconhecê-los e 
sancioná-los em um ou outro plano do direito positivo – em nível 
constitucional ou em nível de legislação ordinária –, e dotando-os de 
proteção própria, conforme o tipo de relacionamento a que se volte [...]2 

 

Muito embora se saiba que “a Constituição ocupa o patamar mais alto da pirâmide 

normativa”3, acredita-se ser a posição naturalista a mais adequada, pois não se pode limitar os 

direitos mais relevantes para o exercício de uma vida digna ao plano positivo. Sabe-se, afinal, 

que a este cabe apenas sancionar o que o Direito Natural, a consciência popular e os costumes 

                                                           

2 BITTAR, Carlos Alberto.Os Direitos da Personalidade. 7. ed. (Atualizada por Eduardo C. B. Bittar). Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 7. 

3 MARMELSTEIN, George. Curso de Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009, p. 20. 
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evidenciam. Até no livro de Kelsenencontramos palavras nesse sentido: “Acima do imperfeito 

Direito positivo existe um perfeito - porque absolutamente justo – Direito natural; e o Direito 

positivo é justificado apenas na medida em que corresponda ao Direito natural”4. Ademais, os 

Direitos hoje denominados da Personalidade já existiam antes do Estado e, conseqüentemente, 

antes de qualquer ordenamento jurídico.Conforme a lição de Bittar: 

 

Consideram-se como da personalidade os direitos reconhecidos à pessoa 
humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no 
ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, 
como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e 
outros tantos.5 

 

Sendo assim, cabe ao ordenamento jurídico a proclamação de todos os direitos da 

população, principalmente os da Personalidade que são essenciais para a plenitude do 

exercício da dignidade humana.A doutrina ainda vai mais longe quanto ao papel da justiça no 

âmbito dos direitos da personalidade: “O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 

requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico 

moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar o direito de todos.”6.Com 

efeito, cabe a justiça não só a promulgação dos direitos da personalidade dos seres humanos, 

mas também a sua garantia, oferecendo o livre acesso a quem quiser fazê-los valerno plano 

jurídico, assegurando o seu efetivo gozo. E é o que dispõe a Constituição Federal de 1988, em 

seu art. 5º, inciso XXXV: “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito”. 

Ocorre que os direitos da personalidade, por servirem de proteção aos bens mais 

elevados da condição humana, não podem ser desprezados pelos seus titulares, sendo 

irrenunciáveis, intransmissíveis e indispensáveis (art. 2º,CCb)7. Além disso, os mesmos são 

“inatos, absolutos, extrapatrimoniais, imprescritíveis, impenhoráveis, vitalícios, necessários e 

oponíveis erga omnes, como tem assentado a melhor doutrina.”8. Não desfazendo das outras 

importantes características, a que importa para o nosso trabalho é a que menciona o caráter 

erga omnesdos direitos da personalidade. 

                                                           

4 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4.ed.São Paulo: Martins Fontes, 2005, p. 17. 
5 BITTAR, op. cit., p. 1. 
6 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryan. Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio AntonioFabri. 1988, p. 12 
7 Art. 2º. A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a 

concepção, os direitos do nascituro. 
8 BITTAR, Carlos Alberto, op. cit., p. 11. 
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Tal expressão é oriunda do latim (erga: contra; omnes: todos) e é utilizada para 

indicar que os efeitos de algum ato ou lei atingem todos os indivíduos de uma determinada 

população. E assim são os direitos da personalidade, inerentes a todos os integrantes da 

sociedade, sem exceção, independente de sexo, raça, idade, credo religioso, posição política, 

classe social, etc.Nesse sentido, torna-senecessário verificar o que estabelece o art. 1º doPacto 

de San José da Costa Rica: 

 

Artigo 1.  Obrigação de respeitar os direitos: 
1.Os Estados Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e 
liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que 
esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem 
nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social. 
2. Para os efeitos desta Convenção, pessoa é todo ser humano. 

 

No Brasil, de forma especial, consoante se pode depreender da jurisprudência e, ainda, 

da legislação, até osnascituros (HC 32.159/RJ9, Superior Tribunal de Justiça), os mortos 

(REsp.113.963/SP10, Superior Tribunal de Justiça) e as pessoas jurídicas (art. 52, CCb)11 têm 

bens jurídicos elencados comoDireitos da Personalidade. 

                                                           

9 “Ementa HABEAS CORPUS. PENAL. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ABORTO. 
NASCITURO ACOMETIDO DE ANENCEFALIA. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. DECISÃO 
LIMINAR DA RELATORA RATIFICADA PELO COLEGIADO DEFERINDO O PEDIDO. 
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IDONEIDADE DO WRIT PARA A DEFESA DO 
NASCITURO. 1. A eventual ocorrência de abortamento fora das hipóteses previstas no Código Penal 
acarreta a aplicação de pena corpórea máxima, irreparável, razão pela qual não há se falar em impropriedade 
da via eleita, já que, como é cediço, o writ se presta justamente a defender o direito de ir e vir, o que, 
evidentemente, inclui o direito à preservação da vida do nascituro. 2. Mesmo tendo a instância de origem se 
manifestado, formalmente, apenas acerca da decisão liminar, na realidade, tendo em conta o caráter 
inteiramente satisfativo da decisão, sem qualquer possibilidade de retrocessão de seus efeitos, o que se tem é 
um exaurimento definitivo do mérito. Afinal, a sentença de morte ao nascituro, caso fosse levada a cabo, não 
deixaria nada mais a ser analisado por aquele ou este Tribunal. 3. A legislação penal e a própria Constituição 
Federal, como é sabido e consabido, tutelam a vida como bem maior a ser preservado. As hipóteses em que 
se admite atentar contra ela estão elencadas de modo restrito, inadmitindo-se interpretação extensiva, 
tampouco analogia in malam partem. Há de prevalecer, nesse casos, o princípio da reserva legal. 4. O 
Legislador eximiu-se de incluir no rol das hipóteses autorizativas do aborto, previstas no art. 128 do Código 
Penal, o caso descrito nos presentes autos. O máximo que podem fazer os defensores da conduta proposta é 
lamentar a omissão, mas nunca exigir do Magistrado, intérprete da Lei, que se lhe acrescente mais uma 
hipótese que fora excluída de forma propositada pelo Legislador. 5. Ordem concedida para reformar a 
decisão proferida pelo Tribunal a quo, desautorizando o aborto; outrossim, pelas peculiaridades do caso, para 
considerar prejudicada a apelação interposta, porquanto houve, efetivamente, manifestação exaustiva e 
definitiva da Corte Estadual acerca do mérito por ocasião do julgamento do agravo regimental”. (HC 
32159/RJ HABEAS CORPUS 2003/0219840-5, relator Ministra Laurita Vaz, órgão julgador T5 – Quinta 
Turma, data do julgamento 17/02/2004, data da publicação/fonte DJ 22/03/2004, p. 339; RMP, v. 25, p. 400; 
RSTJ, v. 190, p. 447, v.u.). 

10 Ementa CIVIL E PROCESSUAL. ÁLBUM DE FIGURINHAS (“HERÓIS DO TRI”) SOBRE A 
CAMPANHA DO BRASIL NAS COPAS DE 1958, 1962 E 1970. USO DE FOTOGRAFIA DE JOGADOR 
SEM AUTORIZAÇÃO DOS SUCESSORES. DIREITO DE IMAGEM. VIOLAÇÃO. LEI N. 5.988, DE 
14.12.1973, ART. 100. EXEGESE. LEGITIMIDADE ATIVA DA VIÚVA MEEIRA E HERDEIROS. CPC, 
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Então, fazendo um paralelo, tem-se que os Direitos da Personalidade são de efeito a 

todos os seres humanos (e até as pessoas jurídicas) e cabeao ordenamento jurídico reconhecê-

los, além de garanti-los aos seus titulares. Se todos são titulares de direitos da personalidade, 

todos devem ser protegidos pelo plano positivo e mais, todos devem ter livre acesso à justiça 

para garantir o seu usufruto, sem exceção. 

Dentre a totalidade populacional, que necessita ter a guarida dos seus direitos da 

personalidade (bem como dos demais direitos) pelo ordenamento jurídico, a situaçãodos 

menos favorecidos financeiramente12chama a atenção. São, em sua maioria, seres 

humanosque vivem à margem da sociedade, sempre à mercê de terem seus direitos lesados ou 

ameaçados. 

Estes abnegados financeiramente, ora ofendidos em sua honra, ora ofendidos em sua 

liberdade, quase sempre lesados ou ameaçados em sua dignidade, não podem ser privados da 

garantia que a Constituição Federal lhes dá de o Poder Judiciário ao menos ponderar se 

houve, em determinada situação, lesões aos bens jurídicos que lhes são essenciais, em razão 

de não possuírem recursos para contratação de advogados e/ou pagamento das custas de um 

                                                                                                                                                                                     

ARTS. 12, V, E 991, I. CONTRARIEDADE INOCORRENTE. I. A viúva e os herdeiros do jogador falecido 
são parte legitimada ativamente para promoverem ação de indenização pelo uso indevido da imagem do de 
cujus, se não chegou a ser formalmente constituído espólio ante a inexistência de bens a inventariar. II. 
Constitui violação ao Direito de Imagem, que não se confunde com o de Arena, a publicação, carente de 
autorização dos sucessores do de cujus, de fotografia do jogador em álbum de figurinhas alusivo à campanha 
do tricampeonato mundial de futebol, devida, em conseqüência, a respectiva indenização, ainda que elogiosa 
a publicação. III. Recurso especial não conhecido”. (REsp. 113963/SP RECURSO ESPECIAL 
1996/0073314-7, relator Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, órgão julgador T4 – QUARTA 
TURMA, data do julgamento 20/09/2005, data da publicação/fonte DJ 10/10/2005, p. 369; RDDP, v. 35, p. 
110, v.u.). 

11  “Art. 52. Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”. Registre-
se, por oportuno, que os Direitos da Personalidade vêm disciplinados no atual Código Civil brasileiro, 
precisamente nos arts. 11 a 21. 

12 Chamados, pela legislação, de necessitados. Confira-se os arts. 1º e 2º, da Lei n. 1060, de 5 de fevereiro de 
1950, que Estabelece normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados, in verbis:  “Art. 1º. 
Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios e da 
Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da 
presente Lei. Art. 2º. Gozarão dos benefícios desta Lei os nacionais ou estrangeiros residentes no país, que 
necessitarem recorrer à Justiça penal, civil, militar ou do trabalho. Parágrafo único. – Considera-se 
necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do 
processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família”. E, ainda, os arts. 5º, 
inc. LXXIV, e 134, da Constituição Federal de 1988, in verbis: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 
(...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 
recursos; (...) Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 
LXXIV)”. 
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processo.Seria voltar aos tempos do laissez-faire, onde a justiça “só podia ser obtida por 

aqueles que pudessem enfrentar seus custos”13. 

Na garantia do pobre ter acesso à justiça, “fazendo que uma pessoa não dependa de 

sua fortuna para ter seus direitos reconhecidos [...]”14,se consagra o princípio da igualdade 

entre as partes, ofertandoa elas um tratamento isonômico. É o que a própria Contituição 

Federal no caput do seu art. 5º, assegura: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza”.E quem deve ofertar aos necessitados os meios de acesso à justiça (para 

fazer valer, porexemplo, seus Direitos da Personalidade), mesmo estes não tendo condições 

financeiras para arcar com as despesas de uma lide? 

Ora, se o Estado brasileiro tem por objetivo construir uma sociedade justa e solidária, 

reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outra forma de discriminação (trechos do art. 3º, CF/88); se 

é o Estadobrasileiro o titular da aplicação e administração do Poder Judiciário, cabe a ele 

proporcionar meios para se equilibrar a balança entre ricos e pobres no que diz respeito ao 

acesso à justiça.É o que diz a lição de Cinthia Robert e Elida Séguin: 

 

O Estado, ao estabelecer o monopólio da jurisdição, concentrando o poder de 
dirimir e compor os litígios, neutraliza abusos e a arbitrariedade emergentes 
da luta de classes, cria para si o dever de prestar gratuitamente a assistência 
jurídica, pois a defesa é a luta pelo direito.15 

 

Inclusive o que diz a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San 

José da Costa Rica), na alínea e, do seu art. 8º, sobre as garantias judiciais demonstra que ao 

Estado cabe a oferta de um defensor àqueles que não o tenha (geralmente a não indicação de 

advogado por uma das partes é por falta de recursos), incumbindo a ele o amparo aos pobres, 

in verbis: “direito irrenunciável de ser assistido por um defensor proporcionado pelo Estado, 

remunerado ou não, segundo a legislação interna, se o acusado não se defender ele próprio ou 

não nomear defensor dentro de prazo estabelecido por lei”. 

Sabedor desta “imposição”, no decorrer dos tempos, o Estado foi criando 

mecanismos para ofertar aos seres humanos e, também, para pessoas jurídicas16, pelo menos 

                                                           

13 CAPPELLETTI; GARTH,op. cit.,  p. 9 
14 ROBERT, Cinthia; SEGUIN, Elida. Direitos Humanos e Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p.8 
15 Ibid., p.152. 
16 É de se por em destaque que o Superior Tribunal de Justiça – STJ, órgão de cúpula do Poder Judiciário, no 

âmbito da Justiça Comum, que tem a missão constitucional de órgão defensor e unificador do Direito 
Federal, tem admitido os benefícios da Assistência Judiciária até mesmo para as pessoas jurídicas. Confira-
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na teoria, um tratamento igualitário no acesso à justiça.É o que se encontra adiante descrito, 

desde os aspectos históricos até os mecanismos atualmente existentes na legislação brasileira 

para proporcionar aos desprovidos de recursos a reclamação, na justiça, de lesões ou ameaças 

porventura ocorridas quanto aos seus direitos da personalidade. 

 

3 Dos Mecanismos de Acesso à Justiça: A Assistência Jurídica Integral Gratuita e a 

Assistência Judiciária. 

Como observado acima, todos somos sujeitos dotados de Direitos da Personalidade e 

o Acesso à Justiça é um instrumento de sua efetivação. É o que a doutrina diz: “De fato, o 

direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância 

                                                                                                                                                                                     

se: “Ementa ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. SINDICATO. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA 
NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O benefício da 
assistência judiciária gratuita pode ser deferido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, desde que 
comprovada a sua impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo. Precedentes. 2. 
Considerando que as receitas do Sindicato decorrem das contribuições dos associados e que, dentre seus 
escopos precípuos, que motiva sua arrecadação, consta a defesa dos interesses de seus associados, descabe a 
concessão da assistência judiciária gratuita, salvo se comprovada a necessidade do benefício (AgRg no Ag 
1.297.627/RS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 18.6.2010). 3. Reconhecer a alegada hipossuficiência do recorrente, 
apta a autorizar a concessão da gratuidade da justiça, alterando o entendimento firmado na instância 
ordinária, exigiria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, providência vedada em Recurso 
Especial pela Súmula 07/STJ. 4. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg. no AgRg. no REsp 1153751/RS 
Agravo Regimental no Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/0164517-2, relator Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, órgão julgador T5 – Quinta Turma, data do julgamento 22/03/2011, data da 
publicação/fonte DJe 07/04/2011, v.u). Ainda mais: “Ementa PROCESSUAL CIVIL E 
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 535 DO CPC. JUSTIÇA GRATUITA. 
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. SINDICATO. 
ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA PRECÁRIA. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO 
RECORRIDO COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE NA 
SÚMULA N. 7/STJ. 1. Não se vislumbra omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido capaz de 
tornar nula a decisão impugnada no especial. A Corte de origem apreciou a demanda de modo suficiente, 
havendo se pronunciado acerca de todas as questões relevantes e pertinentes ao desfecho da causa. É cediço 
que, quando o Tribunal a quo se pronuncia de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos, não 
cabe falar em ofensa dos dispositivos legais. 2. A jurisprudência desta Corte Superior firmada no âmbito da 
Corte Especial, no julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Especial n. 155.037/RS, da 
Relatoria do Ministro Hamilton Carvalhido, entende que o benefício da assistência judiciária gratuita, 
disposta na Lei n. 1.060/50, pode ser deferido às pessoas jurídicas, sendo imprescindível, contudo, distinguir 
duas situações: (i) em se tratando de pessoa jurídica sem fins lucrativos (entidades filantrópicas ou de 
assistência social, sindicatos, etc.), basta o mero requerimento, cuja negativa condiciona-se à comprovação da 
ausência de estado de miserabilidade jurídica pelo ex adverso; e (ii) no caso de pessoa jurídica com fins 
lucrativos, incumbe-lhe o ônus probandi da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do 
processo. 3. Nota-se que o Tribunal a quo, conclui que os documentos juntados aos autos atestam a 
inexistência de miserabilidade do sindicato postulante, que possui condições de arcar com os ônus 
sucumbenciais do processo, ou seja, concluiu pelo não preenchimento dos requisitos para o enquadramento 
do beneficio. A revisão, destarte, de tais fundamentos, adotados com base nos aspectos fático-probatório dos 
autos, é inviável em sede extraordinária em face da vedação expressa na Súmula n. 7/STJ. 4. Recurso 
especial parcialmente conhecido e, nesta parte, não provido”. (REsp. 1234731/RS Recurso Especial 
2011/0024419-0, relator Ministro Mauro Campbell Marques, órgão julgador T2 – Segunda Turma, data do 
julgamento 01/03/2011, data da publicação/fonte DJe 15/03/2011, v.u.). 
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capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é 

destituída de sentido, na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação”17. 

Vale a pena deixar consignado que Acesso àJustiça, não é a mera admissão no 

processo, no seu aspecto meramente formal. Tal expressão, além da admissão ao processo, 

compreende o devido processo legal, a justiça nas decisões e a respectiva efetividade das 

mesmas. É o que a doutrina moderna chama de acesso à ordem jurídica justa, ou se preferir, 

acesso à justiça no seu aspecto material. É os que os pesquisadores modernos do nosso país 

defendem:  

 

O acesso à justiça não pode e não deve significar a porta de entrada, mas 
também, a de saída, e uma saída satisfatória, adequada e efetiva, em que as 
partes consigam vislumbrar a verdadeira realização de justiça, por meio de 
uma sensação de segurança em ter seus direitos efetivados em prazo 
razoável, sem os formalismos excessivos e desnecessários, no âmbito da 
relação jurídica processual.18 

 

Também com este entendimento, a Constituição Portuguesa modificou o termo 

“direito de acesso aos tribunais”, constante no art. 20 da antiga Carta Magna Portuguesa, pelo 

termo “direito à tutela jurisdicional efectiva”. A melhor doutrina Portuguesa explica: “Visa-se 

não apenas garantir o acesso aos tribunais, mas sim e principalmente possibilitar aos cidadãos 

a defesa de direitos e interesses legalmente protegidos através de um acto de jurisdictio”19. 

Com razão, de que adiantaria o direito de admissão ao processo ou, como diziam antigamente 

os Portugueses, “direito de acesso aos tribunais” se as decisões proferidas não fossem justas 

perante o Direito ou não fossem passíveis de eficácia pratica na vida dos seres humanos? A 

doutrina Portuguesa menciona que o conceito material de “Acesso aos Tribunais”, além de 

exigir a obtenção de decisões fundadas no Direito, estas devemter eficácia: 

 

A protecção jurídica através dos tribunais implica a garantia de uma 
protecção eficaz e temporalmente adequada (destaque deles). Neste 
sentido, ela engloba a exigência de uma apreciação, pelo juiz, da matéria de 
facto e de direito, objecto do litígio ou pretensão do particular, e a respectiva 
‘resposta’ plasmada numa decisão judicial vinculativa [...]20 

 
                                                           

17 CAPPELLETT; GARTH, op. cit.,  p. 11 
18 RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo DalPont. Alguns Aspectos Essenciais da Arbitragem e o Acesso 

à Justiça. In:Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, p. 167-197, jan./jun. 2010, p. 193. 
19 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª Ed. Coimbra: 

Almedina, 1997, p. 423. 
20 Ibid., p. 486. 
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Já foi visto também que a proteção jurisdicional dos Direitos da Personalidade (e de 

todos os demais) “não deve ser privativa dos que podem pagar honorários advocatícios e 

custas processuais”21 e que cabe ao Estado ofertar mecanismos para que os desprovidos de 

recursos tenham um tratamento igualitário de acesso à justiça. 

Como este problema não é atual, antes de se adentrar nos mecanismos atualmente 

propostos pela República Federativa do Brasil para dar oportunidades iguais de acesso à 

justiça aos pobres, vamos conceituá-los para seu entendimento pleno (abordando as diferenças 

conceituais de Assistência Jurídica,Assistência Judiciária e Justiça Gratuita), 

posteriormentetecendo alguns comentários sobre os aspectos históricosrelacionados com este 

antigo problema da sociedade (direito dos pobres de ter acesso à justiça). 

3.1 Conceitos de Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita. 

Em face da finalidade da Assistência Jurídica, da Assistência Judiciária e da Justiça 

Gratuita ser as mesmas, ou seja, ofertar acesso à justiça aos desprovidos de recursos 

financeiros suficientes para suportar o litígio, comumente os conceitos destes mecanismos são 

confundidos ou também utilizados como sinônimos. Valentim Carrion22ensina que 

Assistência Judiciária é o benefício concedido ao necessitado de, gratuitamente, utilizar os 

serviços profissionais de advogado e demais auxiliares da justiça. No mesmo sentido, Pontes 

de Miranda23disserta queAssistência Judiciária é a organização estatal, ou paraestatal, que tem 

por fim, ao lado da dispensa provisória das despesas, a indicação de Advogado. 

O já citado Carrion também nos diz o que é Justiça Gratuita: “Justiça Gratuita é a 

isenção de emolumentos dos serventuários, custas e taxas”24. ParaPontes de Mirandao 

benefício da Justiça Gratuita é direito à dispensa provisória de despesas, exercível em relação 

jurídica processual, perante o Juiz que promete a prestação jurisdicional25. 

Com efeito, ambos doutrinadores relacionam a Assistência Judiciária à figura do 

Advogado. É o que se vê na Lei 1.060/50, aonde o conceito de Assistência Judiciária vem 

descrito corretamente no art.1º, nos §§1º e 2º do art. 5º, e no parágrafo único do art. 16. Fica 

claro, então, que a Assistência Judiciária não se confunde e nem se misturacom a Justiça 

                                                           

21 ROBERT; SEGUIN, op. cit., p. 152. 
22 CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho.São Paulo: Saraiva, 1998. p. 597. 
23

 MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1970. p. 641. 

24 Ibid., p. 598 
25 MIRANDA, op.cit., p. 641. 
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Gratuita, esta última devendo ser entendida como a isenção de todas as despesas, judiciais ou 

não, inerentes ao bom andamento de um processo. 

 

Art. 1º. Os poderes públicos federal e estadual, independente da colaboração que 
possam receber dos municípios e da Ordem dos Advogados do Brasil, - OAB, 
concederão assistência judiciária aos necessitados nos termos da presente Lei. 
Art. 5º. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo 
de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas. 
§ 1º. Deferido o pedido, o juiz determinará que o serviço de assistência judiciária, 
organizado e mantido pelo Estado, onde houver, indique, no prazo de dois dias 
úteis o advogado que patrocinará a causa do necessitado. 
§ 2º. Se no Estado não houver serviço de assistência judiciária, por ele mantido, 
caberá a indicação à Ordem dos Advogados, por suas Seções Estaduais, ou 
Subseções Municipais. 
Art. 16. Se o advogado, ao comparecer em juízo, não exibir o instrumento do 
mandato outorgado pelo assistido, o juiz determinará que se exarem na ata da 
audiência os termos da referida outorga. 
Parágrafo único. O instrumento de mandato não será exigido, quando a parte for 
representada em juízo por advogado integrante de entidade de direito público 
incumbido na forma da lei, de prestação de assistência judiciária gratuita. 

 

Já a Assistência Jurídica, prevista no inc. LXXIV, do art. 5º,da CF/88 (“o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”), é tida como um plus em relação à Assistência Judiciária, pois a ela também 

incumbe, além dos serviços processuais, a prestação de serviços jurídicos consultivos e a 

emissão de pareceres de forma gratuita pelo defensor.Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada 

Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco dizem: 

 

Para a efetivação da garantia, a Constituição não apenas se preocupou com a 
assistência judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos, mas a 
estendeu à assistência jurídica pré-processual. Ambas consideradas dever do 
Estado, este agora fica obrigado a organizar a carreira jurídica dos 
defensores públicos, cercadas de muitas das garantias reconhecidas ao 
Ministério Público (art. 5º, LXXIV, c/c art. 134, § 2º, red. EC n. 45, de 8 de 
dezembro de 2004)26. 

 

Justa a posição dos legisladores, pois não cabe a pessoa, ainda mais ao pobre, 

conhecer profundamente seus direitos. Com a Assistência Jurídica, o Estado fornece ao 

indivíduo desprovido de recursos a garantia que este terá, à sua disposição, meios para saber 

                                                           

26 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 88. 
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tecnicamente se, por determinada situação, houve lesão ou ameaça a um dos seus direitos da 

personalidade. 

Conceituado os principais mecanismos ora ofertados pelo Estado para a concessão do 

acesso jurídico aos pobres, passa-se a analisá-los mais detalhadamente, e, por razão didática, 

de maneira separada. Contudo, como não é de hoje a preocupação com este óbice (falta de 

recursos para alguns suportarem uma demanda judicial) ao acesso à justiça, vale a pena citar 

como nosso País foi desenvolvendo a atual política de “paridade de armas processuais” no 

decorrer dos tempos. 

3.2 A História do Direito à Defesa no Brasil 

É sabido por todos que a sociedade passou por vários estágios até chegar ao atual 

modelo de Jurisdição. Houve a vingança social, depois houve a vingança privada, até o Estado 

se tornar o titular para solucionar os mais diversos litígios. Em conseqüência de o Estado 

chamar para si a função de fazer justiça, “cria a obrigação e a necessidade de prestar 

assistência jurídica para aqueles que não podem pagar por ela”27. 

Moraes e Silva28afirmam que a Assistência Judiciária “recua à expressão do próprio 

Deus, quando, antes de punir o homem, quis ouvir suas razões”. 

O Código de Hamurabi previa que pessoas frágeis (viúvas, órfãos, pessoas fracas 

fisicamente) necessitariam de assistência especial, assim como a civilização egípcia.Na 

civilização Greco-romana nomeavam-se advogados para defender os pobres. Já na Inglaterra, 

Henrique VII (1457-1509) concedia isenção de custas judiciais e advogados gratuitos.Na 

França, mais recentemente (1789), a Revolução Francesa – grande divisor de águas do direito 

da defesa técnica aos pobres – instituía no Code de L’AssistenceJudiciare (1851) o princípio 

da igualdade perante a lei e a assistência judiciária gratuita foi erigida a dever do Estado. 

No Brasil, antes mesmo da independência, no período do Brasil colônia, vigia as 

Ordenações Filipinas29, que ratificadas em 1823, obrigavam que o benefício fosse concedido 

mediante a apresentação de certidão de pobreza. Em 1870, o Instituto dos Advogados 

                                                           

27 ROBERT, Cinthia; SEGUIN, Elida, op. cit., p. 152. 
28 MORAES, Humberto Pena de e SILVA, José Fontenelle Teixeira da.Assistência Judiciária: sua Gênese sua 

História e a Função Protetiva do Estado. Rio de Janeiro: Liber Juris, 1984, p. 17. 
29 No Brasil, com o advento da independência, ainda por um largo período de tempo, por força do Decreto de 

20 de outubro de 1823, as Ordenações Filipinas foram aplicada no âmbito do território nacional. 
Inicialmente, tanto no Processo Comercial, quanto no Processo Civil, até que em 1850, com a edição do 
chamado Regulamento n. 737, este foi aplicado, com exclusividade, inicialmente, nas causas comerciais, 
continuando as causas cíveis a ser regidas pelas Ordenações Filipinas, até que, em 1890, com o advento do 
Regulamento n. 763, o Regulamento n. 737, também passou a ser observado nas causas cíveis, cessando 
assim, o ciclo das Ordenações Filipinas entre nós. 
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Brasileiros, com conotação caridosa, encarregava a um de seus membros a defesa aos 

carentes. Durante o governo de Marechal Deodoro da Fonseca (1890) formou-se uma 

comissão para estudos que culminou com a instalação da Assistência Judiciária do Distrito 

Federal em 1896.Com a criação da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 1930, a 

Assistência Judiciária antes beneficente se torna obrigatória aos pertencentes de tal 

instituição. Em 1939 a Assistência Judiciária é incluída no CPC/1939, precisamente nos arts. 

68 a 79. Finalmente, em 1950, é promulgada a Lei n. 1.060, que se encontra em vigor até hoje 

e que será objeto do nosso estudo a seguir. 

Cumpre consignar que no âmbito constitucional, a Constituição de 1946 (art. 141, § 

35)30 prevê a concessão de assistência jurídica aos necessitados, o que foi seguida pela 

Constituição de 1967 (art. 150, § 32)31 e, ainda, com a Emenda Constitucional n. 1/1969 (art. 

153, § 32)32, mas somente com a Constituição de 1988 é que providencia se tornou algo 

concreto, pois além de prever a garantia da assistência jurídica integral, previu, também, a 

criação das Defensorias Públicas como função essencial à Justiça (art. 5º, inc. LXXIV, c/c o 

art. 134)33. 

Como já visto, a atual ConstituiçãoFederal consagrou no caput do seu art. 5º o 

princípio da isonomia (igualdade perante a lei) e no inciso XXXV, do mesmo artigo,cuidou 

do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. A atual Constituição, no inciso 

LXXIV deste mesmo art. 5º, garantiu a Assistência Jurídica Integral aos necessitados, bem 

como no seu art. 134 mencionou que a Defensoria Pública “é instituição essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, 

dos necessitados, na forma do Art. 5º, LXXIV”. 

De fato, a nossa Constituição Federal trata com preocupação o direito de acesso à 

justiça pelos desprovidos de recursos, propondo soluções modernas para um eventual 
                                                           

30 “Art. 141. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, a segurança individual e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 
35. O Poder Público, na forma que a lei estabelecer, concederá assistência judiciária aos necessitados. (...)”. 

31 “Art. 150. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no Pais a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) § 32. Será 
concedida assistência Judiciária aos necessitados, na forma da lei. (...)”. 

32 “Art. 153. A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade dos 
direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança e à propriedade, nos têrmos seguintes: (...) § 32. Será 
concedida assistência jurídica aos necessitados, na forma da lei. (...)”. 

33 “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança eà 
propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 
que comprovarem insuficiência de recursos; (...). Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos 
necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. 
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obstáculo ao acesso ao Poder Judiciário, que seria a falta de recursos financeiros para suportar 

a demanda. Segundo a lição de Cintra, Grinover e Dinamarco34, “Pode-se dizer, pois, sem 

exagerar, que a nova Constituição representa o que de mais moderno existe na tendência 

universal rumo à diminuição da distância entre o povo e a justiça”. 

Visto, brevemente, como a longo tempo o direito de acesso à justiça a todas as 

pessoas é discutido e estudado, passa-se a comentar como se encontra a atual situação dos 

mais necessitados perante o Poder Judiciário brasileiro. 

3.3 Aspectos da Lei 1.060/50 

No atual ordenamento jurídico nacional tem-se aLei 1.060/50,que estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária aos necessitados. Vale a pena mencionar alguns 

trechos desta lei, cujos aspectos vem a corroborar com o intuito da nossa Constituição Federal 

de 1988,que é de promover a igualdade entre todos, inclusive no direito de acesso à justiça. 

Em seu art. 1º esta lei fala que os Poderes Públicos,Federal e Estadual, concederão 

assistência judiciária aos necessitados, independente de ajuda dos municípios ou da OAB. 

Cumpre aqui lembrar que a ajuda no acesso gratuito à justiça não é só dado pelos Municípios 

ou pela OAB. As IES (Instituições de Ensino Superior) que ofertam formação superior em 

Direito são obrigadas, pelo Ministério da Educação, a manter seus escritórios de Estágio 

Profissional, que fazem parte da diretriz curricular de todos os cursos de Direito,propiciando 

aos acadêmicos a união da teoria à prática e, ao mesmo tempo, ofertando a população carente 

acesso à justiça de forma gratuita. Trata-se de uma “simbiose de interesses do ensino, da 

prática profissional e da necessidade da população em ter acesso à Justiça [...]”35. Muito 

embora a finalidade principal for acadêmica, em nossa opinião, andou muito bem o Ministério 

da Educação no sentido da obrigatoriedade deste serviço. 

Já o art. 2º da Lei 1.060/50 tem destaque no seu parágrafo único, onde, legalmente, 

define o termo “necessitado”, para os fins legais: “todo aquele cuja situação econômica não 

lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do 

sustento próprio ou da família”. Observe que “necessitado” não é somente aquele desprovido 

de bem imóvel (RT 544/103; RJTJSP 101/276), nem é somente o desempregado, “ainda mais 

em uma economia como a brasileira que não favorece os assalariados, diante do disparate dos 

preços para aquisição de bens e serviços necessários a uma vida digna”36.Ainda vale a pena 

                                                           

34
 CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, op. cit.,p. 82. 

35 ROBERT; SEGUIN, op. cit., p. 164. 
36 TACiv/RJ. 1ª Câmara Cível.Apel n. 7.137/94-RJ, Relator Des. Carlos Alberto Menezes Direito. 
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consignar que este conceito de “necessitado” não é recente, nem exclusivo do ordenamento 

brasileiro: “La parte debe ser ‘pobre’en sentido procesal. Esésteel caso cuandola parte no está 

ensituación de poder sufragar las costas delprocesosinperjuicio de su sustento y el de su 

família”37. 

O art. 3º da Lei da Assistência Judiciária elenca quais seriam as isenções propiciadas. 

Neste artigo se verifica uma confusão terminológica praticada pelo legislador, que colocou os 

benefícios do detentor da justiça gratuita (isenção de taxas, custas, despesas com publicação e 

com emissão de certidões...) como benefícios do favorecido pela Assistência Judiciária 

(serviços de defensores ou advogados). Como já visto, nas conceituações supracitadas, uma 

(justiça gratuita) não se confunde com a outra (assistência judiciária), aliás, uma independe da 

outra, pois a parte pode possuir advogado particular e requerer a justiça gratuita. 

Quanto ao inciso V, deste mesmo art. 3º, no que tange aos honorários do Perito, 

cumpre salientar que a jurisprudência majoritária (STJ – 4ª turma, REsp. 85.829; STF – RT 

800/201; STF 1ª turma, RTJ183/727 e RF 369/265; STJ RF 342/334) os trata de competência 

da justiça gratuita, cabendo ao Estado arcar com as despesas periciais. 

O art. 4º da Lei é claro em mencionar que para requerer o benefício da assistência 

judiciária basta somente uma simples afirmação na petição inicial da ação. A jurisprudência já 

confirmou que não há confronto entre tal disposição e o inciso LXXIV, do art. 5º, da CF/88, 

que concede a “Assistência Jurídica aqueles que comprovarem insuficiência de recursos.” É 

que a simples declaração do pobre é tida como uma prova. 

 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – REQUISITOS PARA A OBTENÇÃO - ACESSOÀ 
JUSTIÇA – DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE – "Acesso à 
Justiça – Assistência Judiciária – Lei n.º 1.060/50 – CF, artigo 5.º, LXXIV – A 
garantia do artigo 5.º, LXXIV, assistência jurídica integral e gratuita aos que 
comprovarem insuficiência de recursos, não revogou a de assistência judiciária 
gratuita da Lei n.º 1060, de 1950, aos necessitados, certo que, para obtenção desta, 
basta declaração, feita pelo próprio interessado, de que sua situação econômica não 
permite vir a Juízo sem prejuízo da sua manutenção ou de sua família. Essa norma 
infraconstitucional põe-se, ademais, dentro do espírito da Constituição, que deseja 
que seja facilitado o acesso de todos à Justiça (CF, artigo 5.º,XXXV) R.E. não 
conhecido." ( STJ – 2.ª T.; Rec.Extr. n.º205.029-6-RS; Rel.Min.Carlos Velloso; 
j.26.11.1996) AASP, Ementário, 2071/697-j) 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –PRESUNÇÃO JURIS TANTUM – "Assistência 
Judiciária – Justiça gratuita – Concessão do benefício mediante presunção iuris 

                                                           

37 GOLDSCHIMITD, James. Enciclopedia de ciencias jurídicas y sociales: DerechoProcesal Civil. Barcelona, 
Madri, Buenos Aires, Rio de Janeiro: Labor, 1936, p. 219. 
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tantum de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições 
de pagar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou 
de sua família – Admissibilidade – Inteligência ao artigo 5.°, XXXV e LXXIV, da 
CF. A CF, em seu artigo 5.°, LXXIV, inclui entre os direitos e garantias 
fundamentais a assistência judiciária integral e gratuita pelo Estado aos que 
comprovarem a insuficiência de recursos; (entretanto, entrementes), visando 
facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário (artigo 5.°, XXXV, da CF), pode o 
ente estatal conceder assistência judiciária gratuita mediante a presunção iuris 
tantum de pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições 
de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio 
ou de sua família." (STF – 1.ª T.; RE n.° 204.305-2-PR; Rel. Min. Moreira Alves; j. 
05.05.1998 ) RT 757/182, in AASP, Pesquisa Monotemática, 2104/93. 

 

Ainda quanto ao art. 4º da Lei cumpre referir que ele diz que “a parte gozará dos 

benefícios da Assistência Judiciária [...]”. Fica claro que o legislador não quis restringir a 

utilização do benefício para as pessoas físicas. “Inegavelmente o Defensor Público deve atuar 

quando a pessoa jurídica for hiposuficiente [...]”38.Com efeito, se a finalidade do texto 

constitucional é a de não privar ninguém do acesso ao Poder Judiciário, injusto seria cessar as 

pequenas empresas de reclamarem os seus direitos. É o que a jurisprudência também tem 

entendido: 

 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA –PESSOA JURÍDICA–POSSIBILIDADE– "Pessoa 
Jurídica – Assistência judiciária. O Acesso ao Judiciário é amplo, voltado também 
para as pessoas jurídicas. Tem, como pressuposto, a carência econômica, de modo 
a impedi-los de arcar com as custas e despesas processuais. Esse acesso deve ser 
recepcionado com liberalidade. Caso contrário, não será possível o próprio acesso, 
constitucionalmente garantido. O benefício não é restrito às entidades pias, ou sem 
interesse de lucro. O que conta é a situação econômico-financeira no momento de 
postular em juízo (como autora, ou ré)" (STJ – 6.ª T.; Resp. n.° 1217.330-RJ; 
Rel.Min.Luiz Vicente Cernecchiaro; j. 23.06.1997) RJ 241/63, in AASP, Pesquisa 
Monotemática, n.° 2104/93. 
 
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA JURÍDICA – POSSIBILIDADE – 
"Assistência judiciária – Microempresa – Admissibilidade. É admissível que a 
microempresa logre os benefícios da assistência judiciária, sob pena de tornar-se 
letra morta a disposição contida no inciso LXXIV, do artigo 5.° da Carta Magna." 
(2.° TACIVIL – AI 543.725 – 8.° Câm., Rel.JuizRenzoLeonardi– j. 27.08.1998) 
AASP, Ementário, 2108/4. 

 

O art. 7º, da Lei 1.060/50, menciona que a parte contrária pode requerer a revogação 

dos benefícios da assistência, desde que comprove o desaparecimento dos requisitos que 

levaram a concessão do benefício. 

                                                           

38 ROBERT; SEGUIN, op. cit., p. 190. 
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Confirmando a finalidade da Lei 1.060/50, que é de proporcionar aos pobres o amplo 

e pleno acesso à justiça (consagrando assim o princípio da isonomia), o seu art. 9º narra que 

“os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até a decisão 

final do litígio, em todas as instâncias”. Efetivamente a lei consagra a igualdade entre os 

providos de recursos e os necessitados. 

Somente com o que se encontra acima descrito constata-se, facilmente, que a Lei 

1.060/50 vem de encontro com as diretrizes constitucionais referidas no caput do art. 5º da 

Constituição Federal de 1988 (princípio da isonomia – Todos são iguais perante a lei...) e nos 

seus incisos XXXV (inafastabilidade do Poder Judiciário) e LXXIV (Assistência Jurídica 

Integral). 

Se a Lei 1.060/50 dispõe sobre a Assistência Judiciária (defesa técnica gratuita) e 

sobre a Justiça Gratuita (isenção dos gastos inerentes ao processo) passa-se agora a mencionar 

brevemente sobre a Assistência Jurídica Integral e a função da Defensoria Pública. 

3.4 Assistência Jurídica Integral e a Defensoria Pública 

O inc. LXXIV,do art. 5º, da nossa Constituição Federal de 1988 dispõe que“o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos”. Por seu turno, o art. 134 desse mesmo diploma legal menciona que “A Defensoria 

Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a orientação 

jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, LXXIV”. 

Celso Antonio Bandeira de Mello ensina: “pode-se conceituar órgãos como unidades 

abstratas que sintetizam os vários círculos de atribuições do Estado”39. Sabendo que o Estado 

é um ente abstrato que só opera através de seus órgãos, temos que a Defensoria Pública é “um 

órgão de execução do Estado”40, no que tange a aplicação do inc. LXXIV, do art. 5º, da CF. 

Da cominação destas leis e conceitos temos que “o Defensor Público, no exercício de 

suas funções constitucionalmente atribuídas possui cargo e atribuições fundamentais para a 

consolidação do Estado democrático de direito [...]”41. E qual seria a função da Defensoria 

Pública? 

A “Assistência prestada pela defensoria pública extrapola os limites do processo, 

concede isenção no preparo de pareceres e consultoria, como entendimento pretoriano e 

doutrinário sobre requisição gratuita dos serviços cartorários extrajudiciais. Além de 

                                                           

39 MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17.ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 
130. 

40 ROBERT; SEGUIN, op. cit., p. 195. 
41 Ibid., p. 198. 
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Judiciária é extra e intrajurisdicional”42. Fica claro, então, que a Defensoria Pública é um 

órgão criado para o atendimento da prestação da Assistência Jurídica Integral para os pobres, 

sendo esta assistência mais ampla quanto ao seu campo de atuação que a Assistência 

Judiciária prevista na lei 1.060/50 que se restringia à defesa técnica no processo. “[...] o 

emprego do adjetivo jurídica, em vez de judiciária, foi ditado exatamente por essa intenção de 

ampliar a garantia”43.Supondo um caso prático, pode uma pessoa procurar a Defensoria 

Pública apenas para sanar uma dúvida sobre, porexemplo, possível ofensa à sua honra, 

exercitando assim a advocacia preventiva. 

Cabe não só a União, mas também aos Estados (art. 134, § 1º, CF/88) estruturar 

adequadamente suas Defensorias Públicas, assegurando-lhes “autonomia funcional e 

administrativa, para que possam desempenhareficientemente e com independência suas 

funções”44. 

Infelizmente no Estado do Paraná ainda não existe implantada a Defensoria Pública 

que, certamente, serviria para o exercício da cidadania digna pelos seus habitantes, por meio 

do acesso ao Direito. Conforme afirmamCintra, Grinover eDinamarco: 

 

A institucionalização da Defensoria Pública constitui séria medida direcionada à 
realização da velha e descumprida promessa constitucional de assistência judiciária 
aos necessitados [posteriormente os autores mencionam sobre a mudança da 
terminologia de “judiciária” para “jurídica”, no intuito de se ampliar a garantia 
como já mencionado]45. 

 

Fato também é que de nada adianta a criação de uma Defensoria Pública se a mesma 

não tiver estrutura para seu funcionamento com excelência. Deve-se ter um número mínimo 

de Defensores Públicos para conseguir atender a demanda de serviços (que provavelmente 

não será pouca), além de instalações adequadas para a prestação do serviço de Defensoria 

Pública. Uma vasta biblioteca jurídica é necessária, bem como sempre propiciar aos 

Defensores Públicos oportunidades para se atualizarem academicamente por meio do estudo 

(realização de cursos, especializações e pós-graduações). 

Por fim, cumpre lembrar novamente que o papel da Defensoria Pública é o de 

propiciar a Assistência Jurídica Integral aos pobres, sendo que esta “não se trata de uma 

liberdade concedida facultativamente pelo Estado. É um dever que se impõe hodiernamente 
                                                           

42 Ibid., p. 191. 
43 CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, op. cit., p. 242. 
44 Ibid., p. 243. 
45 Ibid., p. 242. 
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na certeza da sua essencialidade para a dignidade do homem como pessoa e cidadão e 

reconhecimento dos Direitos Humanos [...]”46. 

 

4 Meios de Tutela dos Direitos da Personalidade 

Os Direitos da Personalidade são tutelados, atualmente, no ordenamento jurídico nos 

campos constitucional, quando passam a ser identificados como liberdades públicas, penal e 

cível. 

A nossa Constituição Federal de 1988, objetivando a dignidade da pessoa humana, 

oferecediversas garantias para o exercício pleno das liberdades públicas (que nada mais são 

do que os Direitos da Personalidade positivados constitucionalmente). 

Na esfera penal, várias figuras são claramente tipificadas com o intuito de reprimir 

os ataques aos Direitos da Personalidade, entre eles, os crimes contra a vida, os crimes contra 

a honra, os crimes contra a integridade física, os crimes contra a intimidade e os crimes contra 

a liberdade pessoal.No plano cíveltambém existem proteções aos Direitos da Personalidade 

contra a agressão de outros particulares. 

E o Acesso à Justiça tem por objetivo propiciar àquela pessoa porventura ofendida ou 

ameaçada em seus direitos da personalidade: 

 

[...] a obtenção de respostas distintas, em função dos interesses visados, 
estruturáveis, basicamente, em consonância com os seguintes objetivos: a) 
cessação de práticas lesivas; b) apreensão de materiais oriundos destas 
práticas; c) submissão do agente à cominação de pena; d) reparação por 
danos materiais e morais e e) perseguição criminal do agente.47 

 

Cabe ao ofendido, conforme a sua necessidade e urgência, levar a apreciação da 

Justiça um pedido contendo um ou mais dos itens acima, visando buscar a tutela jurisdicional 

dos seus Direitos da Personalidade. 

AConstituição Federal vigente disponibiliza mecanismos que acabam culminando 

com a salvaguarda dos Direitos da Personalidade, sendo eles: habeas corpus, habeas data, 

mandato de segurança e mandado de injunção, todos passíveis de serem propostos à justiça, 

daí novamente a importância de seu acesso facilitado. 

Jáa esfera cível oferece, entre outras, as ações cautelares para a cessação de 

determinada agressão aos Direitos da Personalidade, a tutela antecipada, a tutela específica, a 

                                                           

46 ROBERT; SEGUIN, op. cit., p. 151. 
47 BITTAR, op. cit., p. 53. 
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tutela inibitória, a ação de declaração para a afirmação ou negação de relação jurídica e a ação 

de reparação de danos para a satisfação de prejuízos materiais e morais porventura havidos 

com a agressão aos direitos essenciais à pessoa humana. 

No âmbito penal, o próprio Estado já oferece a propositura de ações penais às 

ofensas aos Direitos da Personalidade por intermédio das ações penais públicas 

incondicionadas, mas, também, permite que ao lesado que apresente queixa ou representação. 

Cumpre consignar ainda que, conforme o caso, em uma só situação fática, o ofendido pode 

requerer a tutela penal e cível, como por exemplo, nos crimes contra a honra onde o agressor 

pode sofrer um processo criminal por injúria, calunia ou difamação, além de ter que responder 

uma indenização civil por danos morais. 

O aspecto penal possui uma peculiaridade: a atual legislação, sabendo que a 

liberdade de locomoção é um Direito da Personalidade, oferece, inclusive, ao réu o direito de 

Acesso à Justiça (no caso, o direito à ampla defesa) para proteção deste direito essencial que 

seria porventura lesado com uma prisão.Nery Juniormenciona: “A todos assiste o direito de 

socorrer-se do Poder Judiciário por meio do direito de ação (CF, 5º XXXV), quer deduzindo 

pretensão na posição de autor, demandante, quer se defendendo na posição de réu, 

demandado”48. 

Vale a pena lembrar que os desprovidos de recursos, pelo que já foi descrito acima, 

também tem total direito de utilizar da propositura dos dispositivos processuais mencionados 

neste tópico,quando lesados ou ameaçados em seus Direitos da Personalidade: “A oferta 

constitucional da assistência jurídica integral e gratuita há de ser cumprida, seja quanto ao 

juízo civil como ao criminal, de modo que ninguém fique privado de ser convenientemente 

ouvido pelo juiz por falta de recursos”49. 

 

5 Introdução da Disciplina do Direito no Ensino Fundamental das Escolas e a 

Obrigatoriedade da Matéria Direito na Grade Curricular de Todo Curso Superior 

Pelo que foi abordado, tem-se a convicção de que a nossa legislação oferece diversas 

alternativas para se proporcional o Acesso à Justiça a todas as pessoas, inclusive aos 

desprovidos de condições financeiras. Mas,em nossa opinião, algo mais pode ser feito. 

Constata-se, de um modo geral, a falta de conhecimento básico sobre as leis, o que também 

                                                           

48 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 9.ed. Brasil: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 246. 

49 CINTRA, GRINOVER e DINAMARCO, op. cit.,p. 40. 
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dificulta o Acesso à Justiça, afinal, como se chegar ao destino se não conhece o caminho? É o 

que com clareza diz Marcacini: “[...], como a falta de recursos vem, muitas vezes, 

acompanhada da falta de informação, o acesso à justiça é obstado até mesmo pelo fato do 

pobre desconhecer que tenha direitos a pleitear, ou que possa ter sucesso na tarefa de lutar por 

seus direitos”50. 

Acredita-se que o conhecimento sobre aspectos básicos do Direito devem ser 

ensinados a todos, para que se propicie o conhecimento real do papel da pessoa perante a 

sociedade e perante a Justiça, abordando os deveres e os direitos de cada um. O conhecimento 

das leis passaria de abstrações para se tornar uma realidade concreta, conseqüentemente, 

possibilitando às pessoas uma efetiva valoração sobre uma eventual ocorrência que culminaria 

(ou não) com a atuação do Poder Judiciário.Sobre o assunto, segue a lição de Marcacini: 

 

É necessário que o próprio pobre tenha seus próprios conhecimentos, que vão desde 
uma formação primária básica – a que a população brasileira como um todo não tem 
acesso efetivo -, até algumas noções mínimas de Direito, que lhe permitam 
identificar os seus direitos. Não vencida esta barreira, por melhor que seja o serviço 
de assistência jurídica, será este ineficaz, pois o pobre ou não irá até ele, por não 
identificar direitos a defender, ou chegará diante do advogado sem chances 
favoráveis [...] de solução.51 

 

Tal expansão do conhecimento do Direito deveria se dar tanto no ensino fundamental 

quanto no ensino superior pois“essa barreira fundamental [do reconhecimento ao direito] é 

especialmente séria para os despossuídos, mas não afeta apenas os pobres. Ela diz respeito a 

toda a população em muitos tipos de conflitos que envolvam direitos”52. 

Nos últimos anos do Ensino Fundamental poder-se-ia ensinar conhecimentos básicos 

de Direito Constitucional (citando, p.ex., os princípios constitucionais básicos, o Estado 

Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana), da Teoria Geral do Processo, do 

ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente), enfim, das partes do Direito que instruiriam os 

alunos ao ponto de se tornarem pessoas e cidadãos mais politizados. O que uma pessoa 

aplicaria mais na sua vida prática a fórmula de Bháskara(∆ = b² +/- 4ac)ou os Direitos e 

Deveres Individuais e Coletivos? Com certeza a primeira só será aplicada pelos matemáticos e 

afins, enquanto a última será de utilização de todos, propiciando uma melhor conscientização 

de toda uma sociedade. Na seara do Ensino Superior dever-se-ia aplicar a matéria de Direito a 

                                                           

50 MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001, p. 22. 

51 Ibid., p. 23. 
52 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 23. 
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todos os cursos de nível superior, afinal todo e qualquer profissional faz uso do Direito para o 

exercício do seu labor. Aqui poder-se-ia dar um enfoque ao conhecimento de Direito mais 

específico, ou seja, Direito Econômico para os estudantes de economia e ciências contábeis, 

Direito Comercial, Previdenciário e Trabalhista, para os discentes de administração de 

empresas, questões de Direito Médico (inclusive conhecimentos legais de erro médico) para 

os estudantes de Medicina e assim sucessivamente, proporcionado conhecimento legal sobre 

situações que certamente viverão em sua vida profissional. No mesmo sentido deveriam 

caminhar os cursos de formação técnica, numa abordagem mais especificada. Assim, para o 

curso de Técnico em Segurança do Trabalho, abordar-se-ia as Normas Regulamentadoras do 

Trabalho e o Direito do Trabalho, assim sucessivamente. 

A Constituição da República Portuguesa, em seu art. 20, assegura a todos o “acesso 

ao direito”53, norma programática na qual se depreende que todos terão acesso ao 

conhecimento do direito. Se isto for efetivamente aplicado, sorte dos nossos co-irmãos que 

terão uma população conscientizada em seus direitos e deveres, formando uma sociedade não 

apenas com acesso à Justiça, mas como ao Direito como um todo. Seria quase a plenitude do 

Estado Democrático de Direito. 

Propagando o conhecimento do Direito, com absoluta certeza, teríamos pessoas com 

uma clareza maior sobre seus Direitos e Deveres e, conseqüentemente, estar-se-ia facilitando 

o Acesso à Justiça,afinal dentre as barreiras deste efetivo acesso “num primeiro nível está a 

questão de reconhecer a existência de um direito juridicamente exigível”54. Fica a sugestão 

aos nossos Legisladores e membros dos Poderes Executivos. 

 

6 Conclusão 

Dos estudos efetuados e acima expostos, considerando que todas as pessoas podem 

ser lesadas ou ameaçadas em seus Direitos da Personalidade, face ao seu efeito erga omnes e 

considerando o significado do princípio da isonomia que equipara todas as pessoasperante 

alei, pode-se concluir que todos os seres humanos têm o direito de acessar a justiça buscando 

a tutela dos direitos que lhes são ínsitos, inclusive aqueles desprovidos de recursos, 

geralmente os mais agredidos em seus Direitos da Personalidade. Para estes a legislação 

brasileira oferecea assistência jurídica integral, que engloba a assistência judiciária e a 

                                                           

53 “A todos é assegurado o acesso ao direito e aos tribunais para defesa dos seus direitos e interesses legalmente 
protegidos, não podendo a justiça ser denegada por insuficiência de meios económicos.”  

54
 CAPPELLETTI; GARTH, op. cit., p. 22. 
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justiça gratuita. Estes institutos são, na verdade, mecanismos de Acesso à Justiça que por sua 

vez, é um concreto instrumento de efetivação dos Direitos da Personalidade. 

 
Referências 

BITTAR, Calos Alberto.Os Direitos da Personalidade. 7.ed. (Atualizada por Eduardo C. B. 
Bittar). Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 
BRASIL. Constituição. (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: Promulgada 
em 05 de outubro de 1988. 10ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010. 
BULLOS, UadiLammêgo. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4.ed. 
Coimbra: Almedina, 1997. 
CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryan.Acesso à Justiça. Porto Alegre: Sergio 
AntonioFabri, 1988. 
CARRION, Valentim. Comentários à Consolidação das Leis do Trabalho. São Paulo: 
Saraiva, 1998. p. 597. 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido 
Rangel.Teoria Geral do Processo. 26.ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 
GOLDSCHIMITD, James.Enciclopedia de ciencias jurídicas y sociales – DerechoProcesal 
Civil. Barcelona, Madri, Buenos Aires, Rio de Janeiro: Labor, 1936. 
KELSEN, Hans.Teoria geral do direito e do Estado. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
MARCACINI, Augusto Tavares Rosa. Assistência Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça 
Gratuita. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 
MARMELSTEIN, George.Curso de Direitos Fundamentais. 2.ed. São Paulo: Atlas, 2009. 
MELLO, Celso Antonio Bandeira. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
MORAES, Humberto Pena de e SILVA, José Fontenelle Teixeirada.Assistência Judiciária: 
sua Gênese sua História e a Função Protetiva do Estado. Rio de Janeiro:Liber Juris, 1984. 
NERY JUNIOR, Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 9.ed. Brasil: 
Revista dos Tribunais, 2009. 
MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1970. 
PORTUGAL. Constituição (1976). Constituição da Republica Portuguesa: Promulgada em 
25 de abril de 1976. Disponível em: <www.portugal.gov.br> Acesso em: 01 mai. 2011. 
ROBERT, Cinthia; SEGUIN, Elida. Direitos Humanos e Acesso à Justiça. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000. 
RUIZ, Ivan Aparecido; GAZOLA, Marcelo Dal Pont. Alguns Aspectos Essenciais da 
Arbitragem e o Acesso à Justiça. In:Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, v. 10, n. 1, p. 167-
197, jan./jun. 2010. 
 

109



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A DEFENSORIA PÚBLICA NA FRANÇA, ESTADOS UNIDOS DA 
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Fernanda Bomtempo Valadares Guimarães De Lima Rocha 
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RESUMO 

Resumo - O presente trabalho tem por finalidade examinar comparativamente o instituto da 

Assistência prestada por Defensorias Públicas nos Estados Unidos da América, França, 

Alemanha, México e Brasil, sob as mais diferentes denominações (Legal Aid, L’Aid 

Jurictionnelle, Defensoría Pública, Prozesskostenhilfe, Armenrecht) e estruturações. O 

objetivo é “noticiar” o funcionamento dos organismos, priorizando, os aspectos que podem 

contribuir para o aperfeiçoamento da Defensoria Pública brasileira. O estudo proposto baseia-

se em trabalho analítico das legislações, sendo que as variáveis elencadas para fins de estudo 

comparado são: destinatários do beneficio; abrangência do serviço; orgão(s) competente(s) 

para prestação do serviço; procedimento para outorga do beneficio e forma de prestação do 

serviço. Diante da análise dos modelos estrangeiros, percebe-se uma tendência mundial na 

qual o movimento de acesso à justiça tem se transformado num sistema “misto”, cujos 

principais modelos de Assistência Judiciária se complementam e, no contexto atual de crises 

orçamentárias enfrentadas pelos Estados, tendem a fixar critérios objetivos como viabilidade 

da demanda e renda máxima para outorga do beneficio de Assistência Judiciária.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE – DEFENSORIA PÚBLICA; ACESSO À 

JUSTIÇA; ESTUDO COMPARADO. 

 

ABSTRACT 
Abstract - This study aims to examine comparatively the Institute of the Public Defender 

Service from the United States of America, France, Germany, Mexico and Brazil, under the 

most different denominations (Legal Aid, Aid L'Jurictionnelle, public defenders, 

Prozesskostenhilfe, Armenrecht) and structuring. The goal is to "announce" the functioning of 

organisms, emphasizing the aspects that can contribute to the improvement of the Public 

Defender of Brazil. The proposed study is based on analytical work of the laws, and the 

variables listed for the purpose of comparative study are: recipients of benefits, scope of 

service, organ (s) responsible (s) for the service, the procedure for granting the benefit and 

manner of providing the service. Before the analysis of foreign models, by comparison to the 

national model, we find a global trend in which the movement of access to justice system has 

become a "mixed" in which the main models of legal aid are complementary. Before the 

analysis of foreign models, one sees a global trend in which the movement of access to justice 

system has become a "mixed", the main models for legal aid are complementary and, in the 

context of current budget crises facing the States tend to establish objective criteria such as 

feasibility of the demand and maximum income for conferring the benefit of Legal Aid.  

110



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

KEYWORDS: KEY WORDS – PUBLIC DEFENDER; LEGAL ASSISTANCE; 

COMPARATIVE LAW 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

            A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, vale 

dizer, essencial à própria justiça e está tratada constitucionalmente no mesmo plano de 

importância que a Magistratura, o Ministério Público e a Advocacia. 

            Sem a Defensoria Pública jamais se concretizaria minimamente o dever estatal de 

propiciar a todos o acesso à justiça, como também se esvaziaram consideravelmente os 

direitos fundamentais previstos pela nossa constituição como a ampla defesa e o devido 

processo legal, pois não teriam como defender estes direitos, todos aqueles que deles 

necessitam. A essencialidade da instituição assume enorme transcendência: a Defensoria 

Pública é essencial à democratização da justiça e a própria efetividade da constituição. 

            O presente trabalho tem por finalidade examinar comparativamente o instituto da 

Assistência prestada por Defensorias Públicas nos Estados Unidos da América, França, 

Alemanha, México e Brasil, sob as mais diferentes denominações (Legal Aid, L’Aid 

Jurictionnelle, Defensoría Pública, Prozesskostenhilfe, Armenrecht) e estruturações, sem, no 

entanto, ter a pretensão de esgotar, de investigar de maneira profunda e detalhada as 

Defensorias. O objetivo é “noticiar” o funcionamento dos organismos, priorizando, os 

aspectos que podem contribuir para o aperfeiçoamento da Defensoria Pública brasileira. Ou 

seja, em que medida aspectos institucionais e operacionais das instituições estrangeiras pode 

contribuir para uma reflexão a despeito do instituto nacional? Importante frisar que não há 

intenção de importação de um modelo estrangeiro para uso no Brasil, a proposta do estudo é 

reflexiva. 

Vale também ressaltar que, diante da complexidade da matéria e, tendo em vista os limites 

encontrados para desenvolvimento de pesquisa em institutos e legislações estrangeiras, a 

assistência judiciária gratuita será abordada conforme preconizada no direito positivo desses 

países, ou seja, idealmente concebida. Entretanto, efetuaremos críticas sobre as concepções 

abstratamente consideradas nestes cinco países. 

            De início, para dirimir equívocos ou distorções que possam vir a ocorrer, importante 

que se faça a distinção entre as expressões: “Assistência Jurídica”, “Assistência Judiciária”, 

“Justiça Gratuita” e “Defensoria Pública”. Tal matéria já fora abordada por Pontes de Miranda 

(1958,v.1,p.460 - 461)[1]. A Assistência Judiciária (Instituto de direito administrativo) 

compreende a organização estatal ou paraestatal que tem por fim, ao lado da dispensa 

provisória das despesas, a indicação de advogado.  

Por sua vez, como ensinam Cleber Francisco Alves e Marilia Gonçalves Pimenta (2004, 

p.103), a assistência jurídica é gênero e a assistência judiciária é parte dela, isto por que a 

assistência jurídica engloba a assistência judiciária, além de outros serviços jurídicos não 

relacionados ao processo, tais como orientação, esclarecimento de dúvidas e prestação de 
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auxilio à comunidade no que diz respeito à formalização de escrituras, obtenção de certidões, 

registro de imóveis e etc. 

Por justiça gratuita entende-se a isenção de despesas processuais por meio de patrocínio de 

profissional habilitado. 

 E por fim a Defensoria Pública é a instituição estatal que abrange todas as definições acima, 

com o objetivo de proporcionar o exercício do contraditório e da ampla defesa. 

O presente trabalho se propõe a estudar a Instituição Defensoria Pública por meio de estudo 

comparado a legislações da Alemanha, França, Estados Unidos e México, com o objetivo de 

detectar possíveis medidas para que a Defensoria Pública brasileira implemente ainda mais o 

cumprimento de seu compromisso constitucional. 

  

1.1 METOLODOGIA 

  

O estudo proposto baseia-se em trabalho analítico das legislações brasileira, estadunidense, 

francesa, alemã e mexicana, de modo a formar a síntese comparativa entre as formas de 

estruturação e funcionamento das Defensorias Públicas dos países em questão. No contexto 

analítico foram levadas em conta as seguintes variáveis: 

1 – Destinatários do beneficio; 

2 – Abrangência do serviço; 

3 – Órgão(s) competente(s) para prestação do serviço; 

4 – Procedimento para outorga do beneficio; 

5 – Forma de prestação do serviço. 

Para fins de estudo comparado, no que diz respeito às reflexões produzidas, importante 

ressaltar que as comparações entre os diversos institutos foram realizadas segundo critérios de 

diferença, e não semelhança. Sistemas judiciais de diferentes países são sujeitos a culturas 

distintas e a organizações judiciais distintas. 

  

  

2 A DEFENSORIA PÚBLICA NA FRANÇA, ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 

MÉXICO E ALEMANHA 
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2.1 Os diferentes modelos de prestação de serviços de assistência jurídica às populações 

carentes 

  

            Diversos são os tipos de estruturação dos serviços de assistência jurídica nas 

sociedades ocidentais. Tais modelos podem ser classificados em quatro categorias. A primeira 

delas, denominada de Staff Model, é formada por advogados assalariados direta ou 

indiretamente pelos cofres públicos e que trabalham, em regra, sob o regime de dedicação 

exclusiva. A segunda é o sistema compreendido por advogados autônomos, que atuam a título 

pro bono, sob a forma assistencial-caritativa, não sendo remunerado pelos cofres públicos. A 

terceira também é formada por advogados autônomos remunerados por cofres públicos, mas 

caso a caso, diferentemente do anterior. Tal sistema é denominado judicare. E, finalmente, o 

quarto modelo, denominado híbrido ou misto,  que atua sob as diversas combinações dos 

modelos supramencionados. 

            Passa-se agora ao estudo da Assistência Judiciária prestada por Defensorias Públicas 

na França, Estados Unidos da América, México, Alemanha e Brasil, sob as mais diferentes 

denominações (L’Aid Juridictionnelle, Legal Aid, Defensoría Pública, Prozesskostenhilfe, 

Beratungshilfe e Armenrecht). 

  

2.2 A Defensoria Pública Francesa 

  

            A noção de igualdade perante a lei eclodiu com os ideais da Revolução Francesa de 

1789, propagando-se pelo mundo através da Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão. Entretanto, somente a afirmação de igualdade perante a lei, não bastava. Este 

pensamento foi destacado na exposição de motivos do projeto de lei enviado pelo governo 

francês à Assembléia Nacional em 1851. Tal projeto veio a se transformar no primeiro código 

de Assistência Judiciária da história. 

            Entretanto, o direito de acesso de forma eqüitativa à justiça não foi plenamente 

assegurado na França. Assim, ocorreram no ano de 2000 manifestações dos advogados 

franceses que protestaram contra a crise pela qual passava o sistema público francês de 

assistência jurídica aos economicamente necessitados. A mobilização nacional, que contou 

com adesão de todos os Barreaux[2] do país, resultou numa greve geral de advogados sem 

precedentes, cujo término somente se deu após a realização de quatro reuniões na sede da 

Chancelaria (Ministério da Justiça), que culminariam com a assinatura de um protocolo de 

Acordo entre a então Ministra da Justiça e os lideres das entidades representativas da classe 

dos advogados ( ALVES, 2006). Não havia somente a preocupação com a garantia de acesso 

à Justiça por trás do movimento de greve dos advogados franceses, mas a revolta por parte do 

Barreaux contra o sistema público de assistência jurídica aos pobres. Tal sistema vigora desde 

1990 e contém a idéia de que os serviços jurídicos aos economicamente necessitados devem 

ser prestados por advogados particulares em troca de “retribuição” pecuniária do governo e 

não propriamente uma remuneração. Ressalta-se que antes de 1991, os serviços eram 

prestados a titulo inteiramente gratuito. O movimento de greve encerra-se no final do ano 
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2000, tendo sido modificadas as defasagens nos valores de “retribuição” devida aos 

advogados. 

  

Principais características da Defensoria Pública na França 

  

            O modelo adotado pela França para estruturação do sistema destinado à prestação do 

beneficio da assistência jurisdicional não possui caráter universal. Há requisitos 

expressamente previstos em lei que devem ser preenchidos. O primeiro deles diz respeito à 

nacionalidade do requerente que, pela atual Lei da Assistência Jurisdicional (LAJ), terão 

direito ao beneficio não apenas aqueles de nacionalidade francesa, mas também os nacionais 

dos paises da comunidade européia e os residente, com situação imigracional regular, na 

França. É necessário salientar que, com relação aos estrangeiros menores de idade, 

testemunhas, indiciados, e acusados ou condenados em processos criminais, prevê o artigo 3
o
 

da LAJ que não será exigida a condição de residente habitual e regular para outorga do 

beneficio. Tal dispositivo está em sintonia com as exigências da convenção européia dos 

direitos humanos de 1950. 

            O segundo requisito relaciona-se à situação econômica financeira: segundo o disposto 

no artigo 2
o
 da LAJ, o beneficio é concedido à pessoas físicas carentes e para pessoas 

jurídicas sem fins lucrativos desde que sediadas na França e também desprovidas de recursos 

para fazer valer seus direitos na justiça. O requerente deve produzir prova de que sua situação 

financeira é insuficiente para arcar com as despesas do processo judicial (portanto cabe ao 

requerente o ônus da prova da carência financeira). O critério para auferir este requisito possui 

natureza objetiva pois, para que o requerente usufrua do beneficio, deve apresentar renda 

familiar abaixo dos tetos expressamente previstos na tabela própria. Essa tabela é atualizada 

anualmente de acordo com índices fixados pela Lei Nacional de Finanças e Orçamentos. Se os 

rendimentos forem superiores ao montante fixado (que normalmente corresponde aos 

rendimentos médios auferidos no ano anterior), é concedido o beneficio da assistência em 

caráter parcial, de acordo com as faixas estabelecidas no artigo 98 do Decreto n
o
 91-1266 de 

19/12/1991. Esse teto, tanto na assistência jurisdicional total quanto na parcial é aumentado 

no valor de 152 Euros para cada uma de duas primeiras pessoas que vivam sob dependência 

econômica do requerente, sendo que a partir do terceiro dependente, o valor per capita a ser 

acrescentado para obtenção do teto limite de rendimentos para fruição do beneficio será de 96 

Euros para cada dependente. São considerados dependentes para os fins do benefícios da AJ o 

cônjuge, o companheiro, os descendentes menores de 18 anos (ou menores de 25, se 

estudantes), ou inválidos de qualquer idade, os ascendentes que vivam em companhia do 

requerente (nesse caso é preciso comprovar que os rendimentos não ultrapassam os valores 

dos programas sociais governamentais considerados como recursos mínimos necessários à 

subsistência dessas pessoas). A Lei dispensa a comprovação da insuficiência de recursos, se o 

requerente é pessoa cadastrada em programas sociais mantidos pelo governo, como 

beneficiários de seguro desemprego ou de bolsas de estudo. Igualmente ocorre com 

requerentes menores de idade e vitimas de crimes contra a vida ou contra a integridade 

pessoal, assim como seus sucessores que pretendam obter reparação de danos na esfera civil. 

            Apesar dos critérios de caracterização do estado de insuficiência de recursos serem 

efetivamente objetivos, há certa flexibilidade que confere apreciações à casos excepcionais, 
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em que, mesmo que o requerente não preencha os requisitos objetivos quanto a renda familiar, 

poderá ser admitida a outorga da assistência jurisdicional perante casos dignos de interesse 

social no que toca ao objetivo do litígio ou quando os encargos previsíveis para o processo 

forem muito altos. 

            E, por fim, a Lei elenca a viabilidade jurídica da demanda. O artigo 7
o
 da LAJ prega 

que a apreciação da viabilidade da pretensão estaria ligada primeiramente a questões formais 

(que a ação seja “recebível”, legitimidade da parte, competência do juízo, etc.) e questões 

materiais, ou de fundo (ligadas diretamente ao mérito ou fundamento jurídico da causa). 

Conforme ensina Cleber Francisco Alves, a apreciação desse requisito pelo órgão competente 

para deferir o beneficio da AJ não pode se traduzir uma antecipação do juízo de mérito da 

causa o qual deverá ser feito privativamente pela autoridade judicial. Ressalta-se que esta 

exigência não se aplica se o requerente do beneficio figurar no pólo passivo da demanda dado 

a concepção de que todo aquele que é levado ao tribunal como réu ou acusado, possui o 

direito inalienável de se defender. 

            Quanto à abrangência do beneficio da assistência jurisdicional, segundo o artigo 10 da 

LAJ, a assistência jurisdicional aplica-se em qualquer procedimento contencioso civil, 

administrativo, penal e disciplinar tanto para o exercício do direito de ação quanto para o 

direito de defesa, e em todas as jurisdições, seja de natureza voluntária/consensual ou 

litigiosa. A assistência pode ser concedida antes ou durante a tramitação do processo judicial, 

sendo que a Lei estabelece que o beneficio poderá ser outorgado para todo o processo ou 

somente para parte dele e, uma vez concedido o beneficio, este se prorroga automaticamente 

para outra instância chamada a conhecer do litígio, caso o juízo em que fora instaurado o 

processo seja declarado incompetente (isto porque o beneficio é concedido em função da 

causa proposta, e não propriamente para uma determinada jurisdição). 

            Uma importante inovação trazida por uma emenda aprovada em 1998 ao texto 

originário da LAJ de 1991 diz respeito à extensão do beneficio da assistência jurisdicional 

para as diligencias que venham a ser realizadas pelo advogado da parte na fase anterior à 

eventual instauração do processo judicial, com vistas à celebração de acordo que possa evitar 

o litígio em juízo. Nesse caso, o advogado terá direito a receber a titulo de retribuição pelo 

serviço prestado, o mesmo valor a que faria jus caso o resultado obtido em favor de seu 

cliente tivesse sido alcançado mediante sentença judicial. Também no caso de transação 

obtida durante o curso do processo o advogado fará jus a mesma remuneração que seria 

devida se a causa viesse a ser julgada favoravelmente ao seu cliente. 

            O Estado, portanto, arcará com todas as despesas que seriam pagas pelo beneficiário 

de forma integral ou parcial. Este custeio por parte do poder público inclui o pagamento de 

honorários advocatícios. O valor da retribuição devida aos advogados é obtido mediante 

cálculo que deve ser feito observando as seguintes etapas: 

a) Primeiramente toma-se a base inicial de cálculo que é representada por uma unidade de 

valor, corrigida anualmente pela Lei de Finanças; 

b) Em seguida, deve ser verificado na tabela própria, elaborada anualmente pelo Ministério da 

Justiça, qual o valor da majoração a ser aplicado sobre essa unidade de valor, majoração essa 

que varia em função da localidade em que tiver sido realizada a prestação do serviço; 
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c) Finalmente, deve ser consultada a tabela a que se refere o Artigo 90 do Decreto n
o
 91-1266, 

onde consta o coeficiente especifico aplicável a cada modalidade de causa ou procedimento 

judicial; Tal coeficiente será multiplicado pela unidade de valor, devidamente acrescida da 

majoração pertinente conforme explicado na línea acima; 

d) O Artigo 38 da LAJ determina, ainda, que quando o advogado estiver patrocinado uma 

serie de casos similares (que admitam uma situação de litisconsórcio por exemplo), o juiz 

poderá determinar uma redução no valor da soma da retribuição devida pelo serviços 

prestados a cada um desses clientes, num percentual que varia de 30 a 60%, conforme 

estabelece o Artigo 109 do Decreto Supramencionado. 

            No que diz respeito ao órgão competente para outorga do beneficio, a Lei Francesa 

trata nos artigos 12 a 17 e 18 a 23 desta questão. A admissão à AJ é de competência do 

Bureau d’aide juridictionnelle (BAJ), estabelecido nas sedes de cada um dos Tribunais de 

Grande Instância (TGI). Segundo a Lei n
o
 91.647, haverá um único BAJ em cada TGI, em 

principio com competência para toda a área geográfica correspondente à área de jurisdição do 

mesmo tribunal. Antes desta Lei, pelo regime anterior havia uma pluralidade de Bureaux para 

cada diferente instancia. O pedido de assistência jurisdicional deve ser formulado pelo próprio 

interessado ou por mandatário perante o Bureau competente. Tal pedido deve ser por escrito e 

em formulário próprio cujo modelo é padronizado nacionalmente pelo Ministério da Justiça 

(formulário também anexado ao presente trabalho). Este formulário é gratuitamente fornecido 

em repartições públicas vinculadas ao Judiciário, assim como também nas prefeituras e, 

online, na página do Ministério da Justiça Francês. 

            Os agentes encarregados da prestação do serviço são advogados, sendo que, a partir da 

reforma de 1991, podem ser livremente escolhidos pelos candidatos a beneficiários. Em tese 

tal característica parece ser louvável, na medida em que permite que, assim como ocorre com 

as pessoas de melhor poder aquisitivo, também os menos favorecidos economicamente 

possam escolher e “contratar” os profissionais mais competentes e melhor qualificados para 

patrocinar sua causa. Todavia, de acordo com o que ensina Cleber Francisco Alves, esse fato 

não é a realidade. Isto porque os valores que são pagos pelo Estado como remuneração pelos 

serviços prestados pelo advogado ao beneficiário da AJ são valores distantes dos honorários 

cobrados dos demais clientes particulares, em especial dos mais abastados economicamente, o 

que desestimula os advogados mais famosos e com maior carteira de clientes a atuarem 

prestando assistência jurisdicional. Sendo assim, normalmente o encargo da AJ é deixado a 

cargo dos advogados em inicio de carreira ou stagiaires. Também são livremente escolhidos, 

conforme o caso, os demais oficiais públicos e ministeriais necessários para o andamento do 

processo. Se não houver escolha pela parte, o Bureau notificará o presidente da Ordem dos 

Advogados para designar o assistente. Traço bastante peculiar do sistema francês é que o 

pagamento da retribuição devido ao advogado não é feito diretamente pelos cofres públicos. 

A partir da Reforma de 1991, toda gestão financeira do sistema é delegada à Ordem dos 

Advogados através de entidade vinculada denominada Carpa (Caisse des Réglements 

Pécuniaires des Avocats). Todos os recursos destinados pelo Estado para custeio da 

retribuição aos advogados prestadores de AJ são transferidos pelo governo diretamente a estas 

entidades que ficam sujeitas a permanente fiscalização por parte do Estado. 

            Segundo Cappelletti e Garth (1998), o sistema de Assistência Jurisdicional Francês é 

voltado não somente para atender a população efetivamente carente em termos econômicos, 

como também abrange parcelas da classe média francesa 
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2.3  A Defensoria Pública Americana 

            

            No que se refere à universalização da garantia de igualdade efetiva no acesso dos 

cidadãos à justiça, os Estados Unidos da América ainda se encontra em um estagio evolutivo 

relativamente precário, apesar de haverem algumas iniciativas isoladas de vanguarda bastante 

elogiadas na doutrina. Há, na sociedade norte-americana, certa resistência em aceitar a 

aplicação de verbas públicas para segurar o direito igualitário de pobres e ricos no acesso à 

Justiça. O que denota certa ironia, é que o pais com maior número de advogados no mundo 

não admite como sendo obrigação do poder público assegurar a designação gratuita de um 

advogado para prestar assistência jurídica em causas cíveis, aos que não dispõe de recursos 

para pagar.  Esse direito de representação judicial gratuita somente é reconhecido, e com 

certas restrições, para defesa em causas criminais. 

            Assim, uma visão unitária do sistema norte-americano é difícil de ser traçada, uma vez 

que existem duas vertentes que dividem a assistência jurídica aos pobres nos Estados Unidos: 

  

Assistência Criminal: É reconhecida como direito constitucional, portanto, uma obrigação a 

cargo do poder público, sendo que tal fundamento constitucional encontra-se inscrito no 

dispositivo da 6
a
 Emenda à Constituição Federal de 1787. Originariamente entendia-se que tal 

dispositivo tinha como efeito não o de impor ao Poder Público a obrigação de conceder 

gratuitamente um advogado aos que necessitassem, mas apenas o efeito de impedir os 

tribunais de recusarem aos acusados a prerrogativa de se fazerem assistir por advogados 

gratuitamente. Posteriormente evoluiu-se para a idéia de que em certos casos que 

envolvessem circunstancias especiais, em que o réu não tivesse recursos para contratar 

advogado, era dever dos tribunais prover de um profissional devidamente habilitado a lhe 

representar e prestar assistência técnica na apresentação da defesa. Entendia-se, também, 

inicialmente que tal dispositivo constitucional incidia apenas nos julgamentos criminais 

realizados perante os tribunais federais. Com a Emenda Constitucional número XIV, que 

juntamente com a Emenda XII integra as denominadas “Clausulas de igualdade” de 1868, foi 

estabelecido que as garantias da Declaração de Direitos também se aplicavam aos tribunais 

criminais dos Estados. Mas ainda se adotava interpretação mais estrita no sentido de que a 

norma constitucional tinha como finalidade assegurar tão somente a mera prerrogativa de se 

fazer assistir por advogado e não de impor aos governos estaduais o ônus de prover, 

gratuitamente, advogados para os que não pudessem pagar pelos serviços. Entretanto, 

somente com o caso Gideon contra Wainwright em 1963, firmou-se o entendimento de que 

também perante os tribunais dos Estados deveria ser assegurado o direito de defesa técnica, 

por advogado, não apenas em casos especiais. Mr. Gideon foi um homem de meia idade 

residente na Florida, que, acusado de quebrar um bar e roubar dinheiro e cerveja, argumentou 

em seu julgamento que não seria capaz de se defender adequadamente, e que, um sistema que 

confronta um homem como ele, com pouco conhecimento, contra um advogado formado, é 

fundamentalmente injusto. O Supremo Tribunal concordou, configurando o caso Gideon 

como catalisador de uma onda de mudanças. 
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Assistência Civil: É prestada como um serviço social de natureza quase que caritativa, e não 

como uma obrigação constitucional do Poder Público. O quadro na justiça civil é 

diversificado e complexo. Isto porque existem inúmeras organizações e entidades 

encarregadas da prestação dos serviços, tanto no modo de financiamento da Assistência 

Jurídica, cujos recursos provém, em parte, do tesouro federal e, em parte, dos governos dos 

estados, quanto por uma enorme variedade de outras fontes. Quanto aos órgãos encarregados 

da prestação dos serviços predominam entidades não governamentais de médio e grande 

porte, sem fins lucrativos, que trabalham com advogados assalariados em sua maioria de 

tempo continuo (destacam-se as denominadas Legal Aid Societies ou  Legal Aid Bureau). 

Também existem varias organizações de menor porte estruturadas segundo modelos 

denominados Neighborhood Law Offices, escritórios jurídicos de vizinhança. 

  

Serão analisadas, a seguir, as principais formas características da Assistência Jurisdicional nos 

Estados Unidos da América. 

  

            a) Órgãos da Justiça Federal: Dos 94 distritos judiciais em que se divide a Justiça 

Federal Norte-Americana, 83 deles optaram por prestar o serviço de Assistência Jurídica e 

representação dos acusados em processos criminais através da criação de Defensorias 

Públicas. Entretanto, existem paralelamente a organização da Defensoria Pública, um grande 

número de advogados denominados panel attorneys (advogados particulares cadastrados e 

admitidos para prestarem serviços de defesa criminal que podem ser nomeados pela 

autoridade competente para assumirem a defesa), que também atuam na representação de réu 

processados perante a Justiça Federal, mediante designação caso a caso. Sua remuneração é 

tida com base nas horas de serviços prestados e sendo que atuam principalmente 

representando acusados em processos criminais em distritos da Justiça Federal que não 

possuem Defensorias Públicas. A Lei nacional que disciplina e traça as diretrizes para a 

organização dos serviços de Defesa Pública criminal é denominada Criminal Justice Act – 

CJA.  

            Como órgão da Justiça Federal, há a Defensoria Pública Federal cujos advogados que 

a compõe possuem status de servidores públicos federais. Por sua vez, a Defensoria Pública 

comunitária é uma instituição sem fins lucrativos que visa promover a defesa e representação 

em causas criminais e é regida pelas próprias leis de cada Estado. É também prevista pela 

CJA e opera subsidiada por orçamentos do Judiciário Federal. 

  

            b) Staff Model: Funciona com advogados assalariados com dedicação integral e 

normalmente envolvidos com a relevante função social em que são incumbidos. Como 

ensinam Cappelletti e Garth (1998), as vantagens do Staff Model sobre o Judicare são 

grandes. Isto porque este modelo ataca barreiras ao acesso individual além dos custos, 

particularmente os problemas derivados da desinformação jurídica pessoal dos pobres. 

Ademais, ela pode apoiar os interesses difusos ou de classes das pessoas pobres. Esses 

escritórios, que reúnem advogados numa equipe, podem assegurar as vantagens dos litigantes 

organizacionais, adquirindo conhecimento e experiência dos problemas típicos dos pobres. 

Isto porque, advogados particulares, encarregados apenas de atender indivíduos, geralmente 
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não são capazes de assegurar essas vantagens, ou seja, esse modelo norte-americano auxilia as 

classes baixas a reivindicar os seus direitos e cria uma categoria de advogados eficientes para 

atuar pelos pobres enquanto classe ( CAPPELLETTI;GARTH,1998,p. 40-41). 

  

c) Defensoria Pública no âmbito dos distritos: O serviço de defesa no âmbito dos Estados é 

extremamente variado e complexo. Em muitos casos, no interior de um mesmo estado, 

diversas são as formas pelas quais se estruturam os serviços de Defensoria Pública. Em 

muitos condados não há sequer qualquer organismo de âmbito estadual encarregado de 

coordenar e supervisionar os serviços prestados pela Defensoria Pública. Portanto, em razão 

da diversidade, pode-se afirmar que o modelo prevalecente nas unidades federativas é 

denominado modelo hibrido ou combinado. 

  

d) Pro se Litigation: Consiste em linha de ação criativa que busca produzir efeitos jurídicos 

em prol de um público alvo por meio de novas tecnologias como centrais telefônicas, internet, 

e trabalho de educação jurídica para permitir que o próprio cliente defenda seus interesses em 

juízo. 

            

            Tendo-se da prevalência de modelo hibrido de Assistência Jurídica nos Estados 

Unidos em que, paralelamente as Defensorias Pública encontram-se os Panel Attorneys, Staff 

Model, Pro se Litigation (mencionados anteriormente), faremos uma analise geral dos 

aspectos concernentes à Defensoria Pública americana, ressaltando características peculiares. 

Os critérios para admissibilidade do beneficio são severos e rígidos no âmbito da assistência 

cível. Não há previsão de outorga do beneficio para pessoas jurídicas, embora em certos 

programas de assistência pro bono, pessoas jurídicas costumam ser contempladas. Isto porque 

advogados costumam patrocinar causas na expectativa de receber a chamada contingent  fee 

system (parcela do valor obtida por meio de percentagem sobre o que é auferido pelo cliente). 

 A seleção do defensor público nos Estados Unidos não é feita por meio de concurso e sim 

mediante processo seletivo com analise de currículo e entrevistas para verificar o perfil do 

candidato e sua aptidão para exercício da função. O processo seletivo é amplamente 

divulgado para que o máximo possível de pessoas interessadas compareçam a seleção. Um 

dos modos mais comuns de divulgação é a internet. Quanto a remuneração do defensor 

público, o salário deve ser compatível com as habilidades e experiência profissional exigidas. 

Normalmente, a remuneração é atrativa, para reter na carreira profissionais qualificados. O 

paradigma da defensoria pública deve ser o salário dos juizes. O defensor público chefe é 

nomeado para cumprir mandato de tempo fixo e não podem estar sujeitos a demissão ad 

nutum. É preciso que haja justa causa para dispensa do Defensor Público. Portanto, não há 

vitaliciedade aos integrantes da defensoria pública, pois doutrinadores americanos entendem 

que deve-se deixar a cargo do defensor chefe, quando este ascende ao cargo, compor sua 

equipe com os melhores defensores assistentes que possa reunir. É expressamente indicado 

que, tendo os defensores trabalho intenso, não devem dedicar tempo à casos particulares. 

 Uma peculiaridade do sistema de Defensoria dos Estados Unidos é que as características 

inerentes a sua estruturação advém não da constituição ou de legislações federais e sim de 
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entendimentos firmados no âmbito das entidades de representação profissional, os 

denominados standards. Um dos standards propostos é que quando houver sobrecarga de 

trabalho, a Defensoria Pública deve recusar a aceitação de novos casos (Por isso, é 

imprescindível a atuação de advogados provados paralelos ao sistema de Defensoria Pública). 

A recusa de casos permanece até que a sobrecarga é aliviada e seja possível ampliar a 

estrutura especialmente de recursos humanos de modo a atender o aumento da demanda caso 

não seja uma sobrecarga de caráter eventual. 

  

            2.4 A Defensoria Pública Mexicana 

  

            A Defensoria Pública Mexicana é constitucionalizada. Conforme o artigo 20 da 

Constituição dos Estados Unidos Mexicanos, o acusado tem em todo o processo penal, 

garantia de defensa adecuada, por si, por abogado, o por persona de su confianza. A 

assistência legal das matérias administrativa, fiscal, civil, e derivada da penal, são prestadas 

pelo serviço de assessoria jurídica criado pela Lei Federal da Defensoria Pública Mexicana. 

            A Lei da Defensoria Pública Mexicana foi criada em 1922 e era denominada “Ley de 

Defensoría de Ofício Federal”. Conforme essa Lei, os membros do corpo dos defensores eram 

adstritos à Suprema Corte, o que fora alterado pela reforma judicial de 1994, que criou um 

órgão administrado e disciplinado pelo Poder Judicial da Federação Mexicana, denominado 

Conselho da Judicatura Federal, que incorporou a Defensoria Pública. Surge, portanto, em 

1995, o Instituto Federal de Defensoria Pública como órgão do Poder Judicial, com 

independência técnica e operativa para a prestação do serviço de Defensoria Pública com o 

fim de garantir do direito à defesa, em matéria penal, e o acesso à justiça mediante orientação, 

assessoria e representação jurídica nas matérias administrativa, fiscal, civil e derivada da 

penal (articulo 1 e 4, Ley Federal de Defensoría Pública) portanto o serviço de defensoria 

pública no México se presta através de Defensores Públicos e Assessores Jurídicos. 

 A seguir discorreremos sobre o que compreende o serviço dos Defensores Públicos e 

Assessores Jurídicos, ambos componentes do Instituto Federal de Defensoria Pública e 

cumprem a prestação de seus serviços em todo o território nacional através de suas delegações 

(lista em anexo ao final do trabalho). 

  

Defensores Públicos: Conforme o que disposto no Artigo 10 da L.F.D.P (Ley Federal de 

Defensoría Pública), os Defensores Públicos serão designados imediatamente pelo Instituto 

Federal de Defensoria Pública, sem demais requisitos além da solicitação pelo indiciado, 

acusado, sentenciado, agente do Ministério Público ou Órgão Jurisdicional segundo cada 

caso. 

A prestação do serviço de Defensoria Pública no México subdivide-se em serviços prestados 

ante o Ministério Público da Federação e ante os juizados e tribunais federais. Perante o 

Ministério Público, as atividades do Defensor Público compreendem: 
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 Atendimento a solicitações formuladas pelos indiciados ou agentes do Ministério 

Público necessárias para defesa; 

 Pedido de liberdade condicional, que deve ser realizado ao agente do Ministério 

Público, em casos cabíveis; 

 Entrevistas ao “defendido” e Assistência Jurídica em todas as diligências estabelecidas 

pela Lei; 

 Prestar informações ao “defendido” e seus familiares a respeito do trâmite legal 

inerente ao processo; 

 Analisar o processo a fim de reunir maiores elementos para defesa; 

 Informar o delegado responsável pela sua unidade de Defensoria Pública assuntos 

relevantes e demais informações necessárias ao serviço de defesa. 

O Defensor Público ante órgãos jurisdicionais desempenha sua função adstrita a primeira e 

segunda instâncias em matéria penal. Conforme artigo 24 e 25 da Lei de Organização e 

Funcionamento do Instituto Federal de Defensoria Pública (Lei em anexo), o Defensor 

Público de primeira instância atua quando um órgão jurisdicional de foro comum é provocado 

por questões de ordem penal federal, sendo necessário, portanto, o auxilio da Justiça Federal. 

Aquele que requere a defesa deve residir na mesma região de atuação do órgão jurisdicional 

para que seja patrocinado. O Defensor Público de primeira instância deve: 

 Atender à solicitações advindas do acusado ou juiz de sua causa; 

 Solicitar ao juiz da causa a liberdade condicional, caso essa seja procedente; 

 Proceder com a defesa oferecendo provas, promovendo incidentes, recursos e demais 

diligências necessárias para defesa, além de orientar o assistido sobre seus direitos; 

 Informar o assistido e seus familiares sobre o trâmite legal processual; 

 Deve interpor apelação quando julgar cabível, expondo os motivos legais para tanto, 

para que seu correspondente[3] em segunda instância considere-os razoáveis e 

portanto sinta-se apto a continuar com estratégia de defesa; 

 Fazer cópia do processo para seu correspondente em segunda instância, além de 

contribuir com a coordenação do serviço. 

  

O Defensor Público de segunda instância está obrigado a coordenar-se com seu similar de 

primeira instância e deve promover amparo à solicitações de sentenciados, mesmo tendo sido 

estes patrocinados por advogados particulares em primeira instância.  Deve o Defensor 

Público de segunda instância analisar os expedientes judiciais e dar continuidade ao 

patrocínio da causa. 

  

Assessores Jurídicos: O serviço de assessoria jurídica presta-se nas matérias administrativa, 

civil, fiscal e derivada da penal e compreende as seguintes modalidades: 

1. Orientação: Quando o assunto apresentado não for de competência legal do Instituto, o 

Assessor Jurídico orienta o solicitante sobre a natureza e particularidades do problema, 

ou encaminhando mediante oficio fundado e motivado, à outra Instituição que a juízo 

do Assessor deve proporcionar ao solicitante Assistência Jurídica Gratuita[4] 

adequadamente, invocando, se for o caso, os convênios de colaboração inscritos ao 
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I.F.D.P (algumas das entidades filiadas/conveniadas ao Instituto mencionado 

encontram-se em anexo) 

2. Assessoria: É o acompanhamento técnico-jurídico que se instala depois de analisadas 

as manifestações e documentos apresentados pelo solicitante face a casos de 

competência do Instituto, mas que não são viáveis intervenções legais e processuais. 

3. Representação: Consiste no patrocínio legal outorgado ao solicitante da prestação dos 

serviços. Em caso de duvidas, deverá ser praticado estudo socioeconômico para 

determinar se há preenchimento dos requisitos necessários para representação (questão 

que será tratada adiante). A atuação de Assessor Jurídico compreende todas as fases 

procedimentais previstas pelas respectivas leis. 

  

Para que o demandante seja patrocinado pelo serviço de Assessoria Jurídica no México, é 

necessária a realização de procedimentos. Conforme o disposto nos artigos 14, 15 e 16 da Lei 

Federal de Defensoria Pública do México, o serviço de Assessoria Jurídica será prestado 

preferencialmente à pessoas desempregadas, pensionatários, subempregados, ou exercendo 

atividade sem vinculo empregatício, aos indígenas, aqueles que recebem vencimentos mensais 

inferiores a 12 vezes o salário mínimo vigente no Distrito Federal[5]. Entretanto, prevê 

também a Lei Federal de Defensoria Pública mexicana em seu artigo 16, que para determinar 

se o solicitante reúne requisitos estabelecidos para que seja outorgado o beneficio, será 

requerido um estudo sócio-econômico elaborado por assistente social do Instituto Federal de 

Defensoria Pública do México. Ademais, o artigo 36 da Lei de Bases Gerais de Organização e 

Funcionamento do referido Instituto, parte final, prevê que o Diretor Geral do Instituto 

Federal de Defensoria Pública, é que determina quais as pessoas terão necessidades do serviço 

por razão sociais e econômicas. 

O estudo sócio-econômico previsto pela Lei deve implicar em uma entrevista pessoal com o 

solicitante, a realização de um questionário e investigações de campo que permitam 

determinar se o solicitante se encontra apto para outorga do beneficio de Assessoria Jurídica. 

Em casos de urgência, o serviço de Assessoria Jurídica é prestado imediatamente, sem que 

seja aguardado os resultados do estudo sócio-econômico. A Lei de Bases Gerais de 

Organização e Funcionamento do IFDP descreve em seu artigo 33, quais seriam os casos de 

urgência abarcados: quando se trate de atos que, consumados, seria fisicamente impossível 

que se restituísse, ou impossível que se reparasse danos causados, e quando se trate de 

assuntos cujo prazo para se promover ou contestar demandas ou se interpor recursos, estará 

para vencer. Nos casos supramencionados, a prestação da Assessoria Jurídica permanece ou é 

suspensa, quando da obtenção dos resultados do estudo sócio-econômico. 

A designação do Assessor Jurídico ocorre dando-se preferência à escolha do usuário com o 

fim de gerar maior confiança para prestação do serviço. 

A operacionalização e funcionamento da Defensoria Pública Mexicana são pautados por uma 

hierarquia, podendo haver progressão de carreira. A progressão compreende a ascensão do 

defensor público e assessor jurídico ao cargo de supervisor, do supervisor ao cargo de 

avaliador e do avaliador ao cargo de delegado. 

As regras para a promoção baseiam-se na antiguidade, graduação acadêmica ou nível de 

estudos, assim como cursos de atualização e especialização propiciados pelo próprio Instituto 

aos profissionais. Tais regras são submetidas à concordância da Junta Diretiva ou Diretório, 
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do IFDPM, que é composto por 6 membros. Os membros do Diretório desempenham suas 

funções por cargo de 3 anos, podendo ser reconvocados por única ocasião. São responsáveis 

por fixar a política de ações do Instituto Federal de Defensoria Pública. 

A Lei de Bases Gerais do Instituto Federal de Defensoria Pública estabelece que tanto o 

defensor público quanto o assessor jurídico são avaliados no que toca o efetivo desempenho 

de suas atividades profissionais. Esta avaliação se dá de maneira direta, permanente e 

sistemática, através do corpo de supervisores adstritos à Unidade de Supervisão e Controle da 

Defensoria Pública e Assessoria Jurídica. Há também a avaliação documental realizada pelo 

delegado correspondente. 

Característica interessante da Defensoria Pública do México é a existência de uma avaliação 

anual a qual é submetida os defensores e assessores. O objetivo da avaliação, conforme 

descreve a Lei de Bases de Gerais de Organização e Funcionamento do Instituto Federal de 

Defensoria Pública, em seu artigo 56, é qualificar o desempenho do profissional para elevar a 

qualidade de seus serviços, utilizando para esse fim, a informação obtida na supervisão. É 

também complementar ao serviço civil de carreira. 

A qualificação se dá com base em uma escala de pontos de 0 a 100, que medem o 

desempenho dos profissionais quanto a eficácia da estratégia da defesa ou representação, 

iniciativa e diligencia demonstrada pelo servidor publico na prática de suas funções, qualidade 

jurídica de sua atuação referente ao raciocínio técnico-jurídico, lógica jurídica empregada, 

utilização de jurisprudência, doutrina e pelo uso correto do linguajar jurídico. Aspectos 

administrativos também são avaliados, os profissionais são observados quanto a correta 

integração dos expedientes de controle e oportuna remissão à delegação correspondente, 

quando necessário. Para tal fim, são considerados, ademais, as condições sociais e 

econômicas da delegação na qual o defensor ou assessor está adstrito. 

Na avaliação do desempenho do defensor público ou assessor jurídico, os seguintes 

parâmetros de avaliação são fixados: 

  

1. Sobressalente: Quando o profissional obtém qualificação de 90 pontos ou mais; 

2. Muito Bom: Quando o profissional obtém qualificação de 85.0 a 89.9 pontos; 

3. Bom: Quando o profissional obtém qualificação de 80.0 a 84.9 pontos; 

4. Regular Alto: Quando o profissional obtém qualificação de 75.0 a 79.9 pontos; 

5. Regular: Quando o profissional obtém qualificação de 70.0 a 74.9 pontos e; 

6. Deficiente: Quando o profissional obtém qualificação de 69.9 pontos ou menor. 

  

A permanência na delegação, assim como no cargo de defensor publico e assessor jurídico, 

está sujeita aos resultados da supervisão e avaliação previstas nestas bases. Quando a 

pontuação obtida por um defensor ou assessor, em 2 avaliações consecutivas, se encontra 

igual ou abaixo de 69.9 pontos, o Diretor Geral ordenará sua mudança de delegação e o 

advertirá por escrito para que melhore a qualidade de seu serviço. Se apesar desta advertência, 

a seguinte avaliação o qualifica como deficiente (69.9 pontos ou menos), o profissional será 

afastado de seu cargo. Antes de ordenar a mudança de delegação ou o trâmite final do 
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afastamento do cargo, o Diretor Geral concederá audiência ao interessado para que, por 

escrito ou verbalmente, manifeste o que a seu interesse convenha. 

Para o desempenho de suas funções, o Defensor Público é adstrito ante o Ministério Público 

da Federação e ante os tribunais federais que conheçam da matéria penal; o assessor jurídico é 

adstrito nas cidades onde existam órgãos jurisdicionais federais e naquelas em que existam 

requerimentos do serviço de Assessoria Jurídica. 

  

2.5 A Defensoria Pública Alemã 

  

            Durante a fase do Estado pré social havia a concepção de que era um “dever 

honorifico” da advocacia em patrocinar gratuitamente os não abastados. Este escopo 

caritativo que revestia a prestação do auxilio jurídico, fazia com que sua adimplência fosse 

desprezada, executada de má vontade e de forma muitas vezes inadequada pelo advogado. Por 

conseguinte, na práxis forense, os advogados mais experientes dedicavam-se ao trabalho 

particular, e os recém-formados ou profissionais não suficientemente preparados, prestavam o 

auxilio jurídico, o que prejudicava as partes não abastadas na defesa de seus direitos e 

interesses. Portanto, as falhas deste programa tornaram-se cada vez mais evidentes, sendo 

que, inicia-se um movimento de reforma que teve sua primeira manifestação na Alemanha de 

Weimer, entre 1919 e 1923. Neste período, o governo alemão implantou um sistema de 

remuneração pelo Estado à advogados que fornecessem assistência judiciária, a qual era 

extensiva à todos que a pleiteassem e, em 1972 houve um aperfeiçoamento desse sistema com 

o aumento da remuneração paga aos advogados por serviços prestados aos pobres. 

            Atualmente, o sistema alemão está baseado nos seguros de assistência jurídica que 

oferecem apólices de seguro acessíveis devido ao fato de haverem tabelas imperativas de 

honorários dos serviços prestados por advogados. 

  

Formas de Prestação de Assistência Judiciária na Alemanha 

  

            Para efeitos da legislação alemã, importa distinguir entre “Consulta Jurídica 

(Beratungshilfe)” e “Apoio Judiciário (Prozesskostenhilfe)”.  

            Beratungshilfe relaciona-se com a assistência extrajudicial em termos de consulta 

jurídica e abarcam, também, cidadãos de baixa renda[6]. Enquanto que Prozesskostenhilfe 

relaciona-se propriamente com a impetração de um processo judicial que pode beneficiar 

pessoas com baixos rendimentos[7]. Iremos tratar do Apoio Judiciário alemão, visto que 

como o sistema judiciário alemão é elaborado no modelo judicare, o Prozesskostenhilfe é o 

formato de Assistência Judiciária que mais se assemelha a Instituição Defensoria Pública. 

            Podem se beneficiar do Apoio Judiciário as pessoas que não dispõe de meios 

econômicos suficientes e que não tenham outras alternativas de assistência aceitáveis (Por 
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exemplo: seguro de proteção jurídica, aconselhamento por associações de inquilinos, de 

bairro, núcleos de apoio universitários, ou por sindicatos). Se os esforços em torno de um 

acordo extrajudicial falharem, e o tribunal se interessar pela causa, visto que na Alemanha a 

pretensão pelo direito ou defesa do direito deve conter perspectiva de êxito, ou seja, exige-se 

para que o Apoio Judiciário seja estabelecido e os custos do processo, no todo ou em parte, 

sejam assumidos pelo Estado, a viabilidade da demanda. 

O procedimento para se obter o Apoio Judiciário consiste-se em pedido de acesso ao 

beneficio que deve ser apresentado em tribunais de primeira instância (Amtsgericht) do 

distrito onde o processo está pendente ou será instaurado[8]. 

            A petição dirigida à corte municipal pode ser feita de forma escrita ou oral, sendo que 

nela o solicitante deverá expor de forma detalhada e integral o caso para o qual solicita o 

beneficio, indicando os meios de prova, se houverem. Anexado à petição deve estar o 

formulário de requerimento do Apoio Judiciário (em que informações como renda familiar, 

bens, e número de dependentes devem ser preenchidos). O Formulário é obtido junto às cortes 

ou advogados. 

            Caso as condições para o pedido sejam aceitas, a corte municipal informa o requerente 

e designa-lhe um advogado a escolha do próprio beneficiário[9]. Caso o Apoio Judiciário for 

recusado, a decisão do tribunal de primeira instância que rejeita o pedido pode ser objeto de 

recurso (Rechtsmittel der Erinnerung). O requerente pode recorrer no prazo de um mês se o 

valor do litígio for superior a 600 Euros. Se este não for superior, o recurso só é admitido se o 

tribunal tiver fundado a sua decisão exclusivamente na situação econômica e pessoal do 

requerente. 

            A totalidade das custas judiciais será coberta pelo beneficiário, contudo, se verificado 

que o requerente dispõe de meios suficientes para consagrar uma parte do processo, a 

concessão parcial lhe será outorgada. A concessão do Apoio Judiciário não cobre 

automaticamente as vias de recurso. O beneficio termina com a decisão que põe termo à 

primeira instância. Entretanto, a concessão para o recurso poderá ser requerida ao tribunal 

competente que verificará se o solicitante continua a preencher os critérios de insuficiência 

econômica, se o recurso não é abusivo e, se a requisição possui perspectiva de êxito. 

            A parte sucumbente, quando não contemplada pelo Apoio Judiciário, e adversária do 

beneficiário, deverá reembolsar os honorários advocatícios pagos pelo Estado ao advogado 

patrocinador do Apoio Judiciário. A remuneração dos advogados é regulamentada por Lei que 

fixa valores para os serviços prestados por advogados. 

            O sistema alemão de Assistência Judiciária foi descaracterizado durante o período 

nazista. Após a 2
a
 Guerra passou por uma reestruturação e aprimoramento, especialmente no 

que se refere à expansão do universo de cidadão beneficiários desse serviço estatal (não mais 

restrito apenas aos indigentes).  Para Cappelletti, o modelo judicare: 

Trata-se de um sistema através do qual a assistência judiciária é estabelecida como um direito 

para todas as pessoas que se enquadrem nos termos da Lei. Os advogados particulares, então, 

são pagos pelo Estado. A finalidade do sistema judicare é proporcionar aos litigantes de baixa 

renda, a mesma representação que teriam se pudessem pagar um advogado. O ideal é fazer 

uma distinção apenas em relação ao endereçamento da nota de honorários: o Estado, mas não 

o cliente, é quem a recebe.( CAPPELLETTI;GARTH,1988,P.35) 
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3 A DEFENSORIA PÚBLICA NO BRASIL 

  

3.1 A Defensoria no Contexto da carta constitucional de 1988 

  

No Brasil, a Defensoria Pública é, sem dúvida, uma grande conquista, adquirida com a 

Constituição Federal de 1988, com a qual foi possível a institucionalização da função do 

Estado na tentativa de se prestar a justiça de forma abrangente, digna, capaz de proporcionar o 

desenvolvimento nacional, já que a sociedade necessita de instrumentos colocados a sua 

disposição para se ter acesso não só a lei, como também, a sua operacionalização, para 

alcançar a defesa e garantia de direitos. 

A Constituição de 1988 materializou a Defensoria Pública e fixou os contornos que deveriam 

ser seguidos em sua estruturação, na União, Estados e Distrito Federal. Dessa maneira, 

conforme o artigo 134 da CF, a Defensoria Pública é a instituição essencial a função 

jurisdicional do Estado, “incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus, 

dos necessitados na forma do artigo 5, LXXIV”. 

Conforme disposto no parágrafo primeiro do artigo 134 da C.F., foi criada através de Lei 

Complementar n 80 de 12 de janeiro de 1994 a Defensoria Pública da União, do Distrito 

Federal e dos Territórios, como também a organização das Defensorias Públicas Estaduais. 

Essa lei estabelece as funções e diretrizes gerais para sua organização, para a prestação da 

assistência jurídica aos necessitados em todos os graus de jurisdição. 

A citada lei regulamenta as funções da defensoria, que consistem em promover a conciliação 

entre as partes em conflito mesmo extrajudicialmente, patrocinar ação e defesa na área civil, 

reconvir, garantir defesa em ação penal privada e subsidiária da pública, atuar como curador 

especial, exercer a defesa da criança e do adolescente, do consumidor, atuar junto ao juizado 

especial de pequenas causas e penitenciárias, garantir o contraditório e a ampla defesa, 

requerer a concessão de gratuidade de justiça para os carentes, interpor recursos em qualquer 

instância, defender acusados em processo disciplinar. 

Quanto às Defensorias Estaduais, estas tiveram sua origem com a criação da Defensoria do 

Estado do Rio de Janeiro, pioneira em nosso país, criada no ano de 1897 por um decreto que 

instituiu a Assistência Judiciária no Distrito Federal, então cidade do Rio de Janeiro. Em 

1958, a Lei Federal N 3434 implementou os serviços de assistência judiciária no Distrito 

Federal e nos Territórios, exercidos por ocupantes da classe inicial de carreira do Ministério 

Público. Em 23 de julho de 1975 a constituição do novo Estado do Rio de Janeiro instituiu a 

assistência judiciária como órgão do Estado. E mais tarde, em 1977, a Lei Complementar 

Estadual n 06 se tornou a Lei Orgânica da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a 

qual serviu de exemplo para os Estados do Mato Grosso do Sul e do Rio Grande do Sul e de 
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referência para a Lei Complementar Federal 80/94 que já era prevista pelo parágrafo primeiro 

do artigo 134 da C.F. de 1988. 

 Essa lei regulamenta as funções das Defensorias Públicas dos Estados e determina que elas 

prestem assistência jurídica aos necessitados em todos os graus de jurisdição e instâncias 

administrativas dos Estados, interpor recursos quando cabíveis, bem como orientar e defender 

os necessitados no âmbito judicial, extrajudicial e administrativo do respectivo Estado. 

Vale ressaltar que o Estado de São Paulo não possuía Defensoria Pública até recentemente e 

que a assistência jurídica era prestada parte pela advocacia do Estado e parte pelos 

profissionais liberais, sendo ambos remunerados pelo Estado. Fez-se necessário, então, a 

criação de uma estrutura própria para ampliar as condições de atendimento e o efetivo 

exercício da defesa dos interesses dos cidadãos, uma vez que a prestação da assistência 

judiciária se torna ineficaz quando não há uma especialização de profissionais direcionados 

para tal finalidade. Além disso, ocorre uma sobrecarga de serviços para a procuradoria do 

Estado e de gastos para o próprio Estado, com o financiamento dos atendimentos dativos.  

Ao se comparar com o Estado do Rio de Janeiro, vemos que este presta inúmeros 

atendimentos a mais que o Estado de São Paulo a um custo bem menor, além de possuir 

menor demanda.  Somente em 2005 foi criada a Defensoria Publica do Estado de São Paulo. 

Não se pode esquecer que a função da Defensoria Pública está relacionada com os princípios 

constitucionais do contraditório, ampla defesa e o princípio de acesso à justiça, assegurados 

como direitos fundamentais pelo artigo 5, LV da C.F. Já a Defensoria Pública. Por outro lado, 

a Defensoria Pública possui seus próprios princípios institucionais que serão mencionados a 

seguir.  Vale ressaltar que tais princípios se diferenciam das regras por estarem ligados a uma 

dimensão de peso e importância, enquanto as regras, a uma dimensão de validade. 

Temos então os princípios Institucionais da Defensoria Pública que são assim denominados 

por regerem a atuação da instituição. E, conforme o artigo 3 da Lei N80/94, os princípios da 

Defensoria Pública são a Unidade, Indivisibilidade, e a Independência Funcional. 

O princípio da Unidade: A Defensoria Pública é toda uma unidade que está direcionada para 

as mesmas finalidades e fundamentos. Cada um é parte do todo. Dessa forma, não é 

necessário o caráter pessoal do defensor atuando no processo até o fim. Ela permite que os 

defensores se substituam em busca de uma mesma finalidade. 

O Princípio da Indivisibilidade: A estrutura da Defensoria Pública não está sujeita a 

fragmentações; é indivisível. 

O Princípio da Independência Funcional: A Defensoria Pública é dotada de autonomia perante 

os demais órgãos, apesar de possuir uma estrutura hierarquizada internamente, e de 

influências políticas. Não podemos considerar tal hierarquia, pois, todos os seus defensores 

públicos são agentes políticos do Estado. 

É importante ressaltar, no que tange ao critério utilizado para a concessão do beneficio de 

assistência judiciária, a divergência existente entre o artigo 5, LXXIV, da C.F e a Lei n 1.060 

de 05 de fevereiro de 1950, Lei de Assistência Judiciária. 
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 Na Constituição Federal de 1988 esse critério é restritivo, pois exige expressamente a 

comprovação da insuficiência de recursos, conforme supramencionado. 

         Por outro lado, o critério admitido pela Lei é abrangente, pois considera juridicamente 

necessitado todo aquele cuja situação econômica não permita pagar às custas processuais e os 

honorários advocatícios, sem prejuízo para o sustento da família. 

  

3.2  Análise da situação atual da Defensoria Pública Brasileira 

  

            Ao analisarmos a lei 1060/50, podemos identificar as seguintes características que se 

relacionam com seu objeto, ou seja, a assistência judiciária gratuita: 

            Quanto aos destinatários, a lei estende o benefício, tanto aos nacionais quanto aos 

estrangeiros, juridicamente necessitados, residentes no país. 

Quanto à abrangência do serviço, a assistência judiciária será prestada na jurisdição penal, 

civil, militar ou de trabalho, compreendendo isenção de taxas judiciais, selos, emolumentos e 

custas devidas aos serventuários de justiça, despesas com publicações indispensáveis, 

indenizações às testemunhas, honorários de advogado e peritos para todos os atos do 

processo, até decisão final do litígio, em todas as instâncias. 

            Quanto ao órgão competente e procedimental necessário para outorga do 

beneficio, determina a lei, que cabe ao juiz da causa principal, mediante simples solicitação 

do beneficiário, concedê-la. 

            Vale ressaltar que o sistema exige a mera declaração de pobreza pelo pretendente à 

assistência judiciária há que se observar que essa presunção não é absoluta, podendo a 

qualquer momento ser contestada se constatado elementos que contrariem tal afirmação, ou 

pela outra parte mediante impugnação à gratuidade de justiça. 

            Quanto ao agente encarregado da prestação do serviço, é estabelecido que, 

prioritariamente, o patrocínio da causa ficará ao encargo da assistência judiciária, mantido 

pelo Estado, a quem competirá o pagamento do advogado que será o defensor e, não existindo 

esse serviço público, o juiz nomeará um advogado inscrito na OAB (na falta do órgão OAB, o 

beneficiário indicará um advogado, o qual será custeado pelo Estado). Vale destacar que, no 

sistema brasileiro, a atuação do advogado particular tem caráter supletivo, ou seja, somente na 

falta do serviço público, este representará o beneficiário e receberá honorários providos pelo 

Estado, os quais serão fixados pelo juiz, com base na tabela da OAB. Nos casos em que o 

advogado se dispuser espontaneamente a amparar o beneficiário de assistência judiciária, ele 

não poderá cobrar honorários, nem do beneficiário nem do Estado. 

 Critérios para atendimento. Os critérios possíveis de utilização são: o patrimônio pessoal, 

renda, patrimônio familiar, valor e natureza da causa. Vale ressaltar que, em determinados 

casos, a prestação do serviço da Defensoria Pública não depende da insuficiência econômica 

do assistido é o caso das defesas criminais, por exemplo. 
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           Para se obter o caráter de hipossuficiência é comum se valer de mais de um critério 

objetivo, bem como de análises subjetivas diante de situações peculiares de cada caso. Não 

existe um padrão de critérios utilizados pelas Defensorias do país, mas atualmente o critério 

que prevalece é o que exige renda de até 3 salários mínimos. Em segundo lugar fica o critério 

do patrimônio familiar, seguido do critério da natureza da causa e, por último, o de valor da 

causa. Esses critérios cumprem o que determina o artigo 4 da Lei n. 1.060, de 5 de fevereiro 

de 1950, que aponta quais são os destinatários e como devem ser analisados os critérios para a 

concessão do benefício. 

  

3.3  Síntese comparativa 

  

            Diante da análise dos modelos estrangeiros (Estados Unidos, França, Alemanha e 

México), resta uma breve avaliação acerca das virtudes e deficiências dos sistemas em face do 

modelo nacional. O ponto forte do sistema brasileiro de Defensoria Pública encontra-se no 

fato de haver base normativa de respaldo constitucional que o ampara. Diferente do que 

acontece nos Estados Unidos. Apenas em casos especiais, a jurisprudência da suprema corte 

estabeleceu ser necessário que a parte seja representada por profissional devidamente 

habilitado, cabendo ao juiz designar o advogado que irá  patrocinar os interesses em juízo. 

Entretanto, nos Estados Unidos, há uma grande “válvula de escape” que ameniza a ausência 

de uma garantia constitucional de Assistência Jurídica prestada aos pobres pelo poder publico 

na área cível: é a chamada “Contingent fee system” (sistema mencionado no tópico sobre a 

Defensoria Pública americana). 

            Portanto, o respaldo constitucional dado à Defensoria Pública brasileira é 

característica reconhecidamente de vanguarda em comparação com outros países. O sistema 

brasileiro também prevê a existência de um órgão estatal autônomo, com respectiva carreira 

de agentes políticos do Estado, assim como no México. Entretanto, igualmente ao México, há 

risco do surgimento de uma postura corporativista por parte dos defensores públicos 

brasileiros, cujos interesses da classe sejam postos em detrimento do engajamento no 

processo de transformação social no que tange à conquista dos chamados “novos direitos”. 

            Ao contrário do que ocorre no México, os defensores brasileiros são profissionais 

públicos vitalícios, e não são submetidos a avaliações periódicas, o que pode gerar, se não 

fossem os baixos salários da classe, certa acomodação. 

            O sistema brasileiro baseado em institucionalização da Defensoria Pública favorece a 

implementação de política unificada de acesso à justiça, que não ocorre nos Estados Unidos, 

em que há uma vertente cível e outra criminal que “dialogam” pouco entre si, e nem mesmo 

na França, cujo modelo contempla a vertente da Assistência Jurisdicional dominada 

principalmente pela Ordem dos Advogados da França e a vertente da Assistência 

Extrajudicial, cuja estruturação está a cargo dos Conselhos Departamentais de Acesso ao 

Direito. 

            Quando à outorga do beneficio, o critério para admissibilidade é bastante flexível, ao 

contrário do que ocorre nos Estados Unidos, França, Alemanha e México em que há limites 

máximos de rendimento para outorga do beneficio. Há também, principalmente na França e 
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Alemanha, extenso processo burocrático que deverá ser percorrido para concessão da 

Assistência Judiciária (como o preenchimento de formulários que são submetidos a analise da 

justiça). A mencionada flexibilidade da outorga do beneficio no Brasil não atende a critérios 

objetivos de viabilidade jurídica da demanda (diferentemente dos Estados Unidos, França e 

Alemanha). 

            Um ponto frágil no modelo brasileiro é a impossibilidade de escolha, pelo cliente, do 

defensor que patrocinará seus interesses, ao contrário do que ocorre na França, Estados 

Unidos, México e Alemanha. 

            Outro fator interessante a ser considerado é que, nos Estados Unidos, a Defensoria 

Pública não admite que dois acusados cujos interesses sejam colidentes, sejam patrocinados 

por defensores públicos vinculados ao mesmo organismo. No Brasil, considerando que há 

autonomia funcional na qual o defensor é investido, não se considera que haja impedimento 

para que esses acusados sejam assistidos por defensores públicos da mesma Instituição. 

            Tal como ocorre no Brasil, os programas de Defensoria Pública nas Instituições dos 

países estudados, normalmente apresentam uma elevada demanda de casos para serem 

assistidos e que ultrapassa a capacidade ideal de atendimento dos defensores públicos. 

            Finalmente, uma peculiaridade, todavia, a ser destacada, sobretudo em comparação 

com o que ocorre no Brasil, Estados Unidos, México e, em menor importância, na Alemanha, 

é a ausência quase total das faculdades de Direito na prestação de serviços de Assistência 

Jurídica na França. 

  

3.4  Tendência mundial quanto a forma de acesso gratuito a Justiça 

  

            Há certo consenso mundial no sentido de que cabe ao Estado um papel decisivo no 

que tange a assegurar condições de igualdade no acesso à justiça. Entretanto, a definição das 

reais possibilidades do Estado em cumprir este papel é controvertida. 

            Na França, em 1990 e em 2001, foi composta a Comissão Bouchet que discutiu 

soluções e propostas para se garantir condições de efetiva igualdade de acesso à justiça. As 

propostas aventadas consistiam no estimulo à difusão de “contratos de seguro de proteção 

jurídica” (a exemplo da Alemanha) e na instituição de linhas de créditos subsidiados para 

financiar despesas judiciais em litígios de interesses de pessoas de média renda (tendo-se da 

gestão publica dos empréstimos ou confiada à instituição bancária após licitação). 

            Diante de crises orçamentárias enfrentadas pelos Estados, há uma tendência mundial 

em se fixar critérios objetivos como viabilidade da demanda e renda máxima para outorga do 

beneficio de Assistência Judiciária. Para se evitar que a prática desses critérios gere certa 

inflexibilidade do sistema, o que pode causar injustiças, os tribunais recomendam (como se 

pode visualizar claramente no sistema alemão) que outras alternativas para a solução do 

conflito, como: aconselhamento via organizações de bairro, núcleos de práticas jurídicas de 

universidades ou submeter a demanda à apreciação de mecanismos extrajudiciais de resolução 

de conflito, sejam procurados antes de se intentar com uma ação no judiciário. 
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            Sendo assim, o movimento de acesso à justiça tem se transformado num sistema 

“misto”, no qual os principais modelos de Assistência Judiciária se complementam. 

  

 4  Conclusão 

Transcorrido algum tempo de estudos e pesquisas no sentido de alcançar o objetivo maior que 

era o de descobrir, dentre os modelos institucionais de Defensorias Públicas nos países 

propostos: Estados Unidos da América, França, Alemanha, México e Brasil, um paradigma 

ideal ou que viabilizasse estruturações das ações do poder público no sentido de assegurar a 

efetiva e plena igualdade de todos os cidadãos, especialmente os menos favorecidos, no 

acesso à justiça em um Estado Democrático de Direito, concluímos que, dificilmente 

encontraremos uma instituição criada pela sociedade humana que fosse isenta de falhas ou 

imperfeições.           

O intercambio estabelecido entre a as Instituições dos países em questão, no que toca a troca 

de informações, ideias e visões institucionais foi extremamente salutar, e  proporcionou 

estabelecer constatações acerca do tema proposto. 

Para que o acesso à Justiça seja materialmente conquistado, a Instituição Defensoria Pública 

não pode limitar-se a transpor somente os obstáculos econômicos na busca pelos direitos dos 

menos favorecidos, mas sim romper barreiras sociais e culturais, respondendo aos chamados 

da sociedade hodierna e do Estado Democrático de Direito. A educação jurídica dos cidadãos, 

a conscientização sobre os direitos sociais dos consumidores, jovens, mulheres, inquilinos, 

trabalhadores, etc. deve fazer parte do rol de trabalhos prestados pela Defensoria Pública, não 

de forma limitada, mas urgentemente ampla, sem que seja somente mais um lobby legislativo 

muito mais voltado para questões de interesse corporativo da classe dos Defensores do que 

para o aprimoramento da Legislação do interesse direto dos assistidos. Não se deseja, com 

esta observação, negar a legitimidade da luta pela consolidação das conquistas institucionais. 

A estrutura da instituição ainda não está preparada para atender à demanda existente nos 

órgãos de atuação. Podemos apontar, como uns dos fatores para tal dificuldade, a abrangência 

legal trazida pela Lei 1060/50 que permite que a assistência judiciária seja outorgada ao 

beneficiário pelo Juiz, mediante mera declaração de pobreza pelo pretendente à assistência 

judiciária como prova hábil dessa condição. Tal interpretação advém da jurisprudência, já que 

a C.F. é uma constituição cidadã e não poderia restringir o direito de acesso à justiça. Outro 

ponto que merece destaque é a Lei Complementar n.80/94 que estabelece normas gerais para 

a organização das Defensorias Públicas dos Estados, como determinado no artigo 134 §§1 e 2 

da C.F. prevendo a criação de Defensorias Públicas em todos os Estados. Porém, até 

recentemente, o Estado de São Paulo ainda não a possuía. Dessa forma, o serviço de 

assistência judiciária era realizado por convênios que impediam a força da formação da 

estrutura da instituição e oneravam o serviço, pois os advogados e a procuradoria do Estado, 

ao realizarem esse serviço supletivo, eram pagos pelo Estado. 

           A exemplo dos Estados Unidos da America, Alemanha e França (assim como da 

Europa de uma maneira geral) deve-se buscar, cada vez mais, alternativas para o acesso à 

Justiça. O que se verifica é um aumento gradativo de estruturas extrajudiciais (núcleos de 

apoio e assistência jurídica) que acabam por absorver grande parcela das demandas jurídicas 

da população carente nestes países. Tal tendência tem também recebido investimentos e 
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estímulos no Brasil, pois gera “desafogamento” à Defensoria Pública que, contando com tais 

“parainstituições” fornecedoras de apoio, poderia adotar critérios - como o da viabilidade da 

demanda para concessão do beneficio - sem que os direitos dos demais cidadãos afastados por 

este critério, deixasse de ser atendido. 
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[1] Comentários ao código de processo civil. 1958, vol. I, pp. 460-461. A expressão 

“Assistência Judiciária” era utilizada para identificar os órgãos oficiais encarregados deste 

serviço público, sendo que a partir da Constituição de 1988 a denominação oficial desse ente 

estatal encarregado de prestar assistência jurídica passou a ser Defensoria Pública. 

  

[2] “Todos os advogados que atuam perante um determinado tribunal de grande instância 

devem ser inscritos na Ordem dos Advogados, formando uma corporação profissional que os 

franceses denominam de Barreaux. In: ALVES, Cleber Francisco. Justiça para Todos! 

Assistência Jurídica gratuita nos Estados Unidos, na França e no Brasil. Ed. Lumen Juris. 

RJ.2006.  

[3] Na Lei mexicana, o termo utilizado para designar o Defensor Público de segunda instância 

que prossegue com patrocínio da causa é “homólogo”. 

[4] Na Lei de bases gerais de organização e funcionamento do Instituto Federal de Defensoria 

Pública, o termo usado é “atención jurídica gratuita adecuada”. 

[5] No México, o salário mínimo varia de acordo com a área geográfica (A, B ou C).  Pelo 

câmbio de  2011, o salário mínimo vigente varia entre: Área A - $ 59.82, Área B- 

$  58.13dólares e Área C- 56.70 pesos. 

[6] Cartilha do Ministério da Justiça alemão, com informativos a respeito da Lei de 

Assistência Jurídica (Beratungshilfe) disponível: GAMBOGI, Luis Carlos Balbino; ROCHA, 

Fernanda Bomtempo. A Defensoria Pública como instrumento indispensável a consolidação 

da democracia e a realização da justiça material no Brasil. INICIAÇÃO Científica: 

Monografias da Universidade FUMEC/ Alice Fernandes Barbosa Ramos,( et. al.). Belo 

Horizonte: Universidade Fumec, 2008. 

[7]  Lei de Apoio Judiciário (Prozesskostenhilfe) 
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[8]  Na Alemanha há o judiciário municipal. Portanto, a corte municipal é incumbida de 

apreciar o pedido de beneficio. 

[9] A justiça alemã dispõe de fundos arrecadados através de impostos para patrocínio da 

concessão de Apoio Judicial (conforme já mencionado trata-se portanto do sistema judicare). 
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A FUNÇÃO NOTARIAL COMO ALTERNATIVA À JURISDIÇÃO TRADICIONAL 

E COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NO 

CONTEXTO DEMOCRÁTICO: PERSPECTIVAS E POSSIBILIDADES 

 

 

Katia Leão Cerqueira1 
Jorge Renato dos Reis2 

 

RESUMO – O acesso à justiça, entendido não apenas como o acesso ao Poder 

Judiciário, mas, sobretudo, como o acesso a uma ordem jurídica justa, traduz-se no mais 

básico dos direitos fundamentais, pois que imperioso à satisfação dos demais direitos 

cristalizados no texto constitucional. Destarte, a efetivação do acesso à justiça afigura-se um 

desafio inadiável a ser enfrentado por todos os operadores – e, sobretudo, construtores – do 

Direito, sob pena de se colocar em risco o próprio desenvolvimento do Estado Democrático, 

eis que ele só é implementado mediante o resguardo dos direitos fundamentais. É nesse 

sentido, pois, que se pretende analisar a função notarial – entendida como verdadeira 

magistratura da paz – perscrutando-a como alternativa à jurisdição tradicional e como 

instrumento de concretização do acesso à justiça no contexto democrático. 

 

PALAVRAS-CHAVE – Acesso à justiça. Poder Judiciário. Função notarial. 

 

RESUMEN - El acceso a la justicia, entendido no sólo como el acceso a los 

tribunales, pero sobre todo como el acceso a un ordenamiento jurídico justo, es el más básico 

de los derechos fundamentales, porque es imprescindible para garantizar los otros derechos 

cristalizados en el texto constitucional. Por lo tanto, la concretización del acceso a la justicia 

                                                 
1 Mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Especializanda em Direito Imobiliário 
com ênfase em Direito Notarial e Registral na UNISC. Integrante dos Grupos de Pesquisa “Intersecções jurídicas 
entre o público e o privado” e “O Estado constitucional contemporâneo e suas comunicações como meio de 
transformação do direito à saúde”, do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da 
UNISC, e do Grupo de Pesquisa “Executivo e políticas públicas”, da Universidade de Passo Fundo - UPF. Sub-
coordenadora do Grupo de Estudos “Recursos Hídricos”, da Graduação em Direito da UNISC. Bolsista 
voluntária do projeto Políticas Públicas de Educação para o Consumo, desenvolvido pelo PPGD – Mestrado e 
Doutorado da UNISC, contemplado pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com recursos oriundos 
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Bolsista do Programa BIPSS - Bolsas Institucionais para 
Programas de Pós-Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, Edital 01/2011. E-mail: 
katialeao.c@hotmail.com 
2 Pós-Doutor pela Università Degli Studi di Salerno-Itália. Doutor pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
Mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Especialista em Direito Privado 
pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Graduado em Direito pelas Faculdades Integradas de Santa Cruz do Sul. 
Professor, Pesquisador e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da 
UNISC. Professor na graduação da UNISC. É advogado atuante. 
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es un desafío urgente que se debe enfrentar por todos los operadores - y sobre todo 

constructores – del Derecho, bajo pena de se poner en peligro el desarrollo del Estado 

Democrático, que sólo es implementado mediante la salvaguardia de los derechos 

fundamentales. En este sentido, por lo tanto, que se propone analizar la función notarial – 

entendida como una verdadera justicia de la paz – como una alternativa a la jurisdicción 

tradicional y como un instrumento para la concretización del acceso a la justicia en el 

contexto democrático. 

 

PALABRAS CLAVE – Acceso a la justicia. Poder judiciário. Función notarial. 

 

Introdução 

 

O Estado Democrático de Direito, firmado sob os pilares da dignidade da pessoa 

humana, ancora-se na perspectiva de ampla e efetiva proteção e concretização dos direitos 

fundamentais e, nesse contexto, ganha especial relevo a questão do acesso à justiça, que passa 

a ser vislumbrado como pedra fundamental do constitucionalismo contemporâneo, eis que 

imperioso à satisfação dos demais direitos fundamentais elencados no texto constitucional. Na 

esteira de tais diretrizes, o papel de proeminência na garantia e proteção de tais direitos é 

conferido ao Poder Judiciário, que passa a ser concebido como principal garantidor das 

liberdades e da cidadania.  

Entretanto, diante das constantes mutações que marcam a sociedade moderna e 

diante do aumento quantitativo e qualitativo da complexidade conflitiva produzida pela 

sociedade globalizada, cada vez mais dinâmica e fragmentada, o Poder Judiciário, enquanto 

estrutura hierarquizada, fechada e orientada por uma lógica legal-racional, passa a não mais 

atender, com celeridade e eficiência, às crescentes demandas sociais, cada vez mais 

multifacetadas. Diante de tal quadro, impõe-se repensar novas fórmulas, novos instrumentos e 

alternativas que visem à concretização do acesso à justiça, entendido não apenas como o 

acesso ao Poder Judiciário, mas, sobretudo, como o acesso a uma ordem jurídica justa. 

É nessa perspectiva, pois, que o presente artigo tem como tema central a análise da 

função notarial como possível instrumento de efetivação do direito fundamental de acesso à 

justiça no Brasil, notadamente no contexto do Estado Democrático de Direito. A abordagem 

do presente tema ambiciona investigar se e de que modo a função notarial contribui para a 

efetivação do acesso à justiça no Brasil. Desse modo, o objetivo central do presente estudo 
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consiste em analisar, delimitar e discutir a função notarial perscrutando-a como instrumento 

de efetivação do acesso à justiça.  

O estudo da temática justifica-se, portanto, por sua grande relevância social e 

jurídica. Diante da transcendental importância do direito fundamental de acesso à justiça no 

constitucionalismo contemporâneo pátrio, haja vista sua imperiosidade à garantia de 

satisfação dos demais direitos fundamentais, e, diante da inoperância estatal no que tange à 

sua promoção, o enfrentamento do tema proposto torna-se um desafio inadiável, sob pena de 

se colocar em risco o próprio desenvolvimento do Estado Democrático de Direito, posto que a 

sua implementação depende, sobretudo, da defesa e da promoção dos direitos fundamentais. 

Daí a relevância do presente estudo no contexto de um Estado que se afigure democrático e 

que pretenda promover, e não apenas proclamar, os direitos dos cidadãos. 

Destarte, para que seja possível o desenvolvimento do objetivo proposto, o presente 

artigo apresenta-se subdividido em três tópicos, partindo-se da lógica dedutiva, ou seja, da 

abordagem de elementos considerados fundamentais para o desenvolvimento do tema para, ao 

final, cingir-se ao estudo da função notarial, verificando se e de que modo ela contribui para a 

efetivação do acesso à justiça no Brasil. O método de procedimento utilizado será o 

monográfico e, como técnica de pesquisa, utilizar-se-á a documentação indireta, através de 

expedientes metodológicos constitutivos da pesquisa bibliográfica, buscando-se elementos 

para a investigação do tema em bibliografia de fontes secundárias nacionais e estrangeiras, 

notadamente em livros e revistas especializadas e na legislação pátria atinente à matéria. 

Buscar-se-á, primeiramente, identificar o direito fundamental de acesso à justiça 

como imperativo à concretização dos demais direitos fundamentais cristalizados no texto 

constitucional. Nesse ínterim, analisar-se-á o próprio conceito de acesso à justiça, bem como a 

ambiguidade conceitual que o termo suscita, a fim de demonstrar que o acesso à justiça, no 

atual contexto sócio-jurídico brasileiro, deve ser entendido não apenas como mero acesso ao 

Poder Judiciário, mas, sobretudo, como o acesso a uma ordem jurídica justa.    

Posteriormente, discorrer-se-á acerca da proeminência e da crise do Poder Judiciário 

- a quem o Constituinte de 1988 conferiu o papel de proeminência na garantia dos direitos 

fundamentais. Por fim, investigar-se-á o conteúdo e a abrangência da função notarial no que 

tange à prevenção de litígios e à realização consensual do direito na sociedade, perscrutando-a 

como instrumento de concretização do acesso à justiça. Assim, o que se propõe é pensar a 

função notarial como alternativa à jurisdição tradicional e como propulsora de uma ordem 

jurídica justa. 
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1 A concretização do direito fundamental de acesso à justiça como imperativo à 

manutenção do Estado Democrático de Direito  

 

A Constituição Federal de 1988, já em seu preâmbulo, instituiu um Estado 

Democrático, destinado a assegurar os valores supremos de uma sociedade fraterna e 

pluralista, quais sejam o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, objetivando, desse modo, a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, com fundamento na soberania, na 

cidadania, nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, no pluralismo político e, muito 

especialmente, na dignidade da pessoa humana, como imperativo da justiça social.  

Tem-se, pois, que a partir do Estado Democrático de Direito, os direitos 

fundamentais passam a constituir a essência do Estado e o elemento nuclear da Constituição. 

Dito de outro modo, é possível afirmar que entre Estado Democrático de Direito, Constituição 

e direitos fundamentais, há uma íntima e indissociável vinculação, e que os direitos 

fundamentais, sob o aspecto de concretizações do princípio da dignidade da pessoa humana e 

dos valores da igualdade, liberdade e justiça, “constituem condição de existência e medida da 

legitimidade de um autêntico Estado Democrático e Social de Direito, tal qual como 

consagrado também em nosso direito constitucional positivo vigente”3.  

Destarte, para que esses objetivos democráticos não configurem meras previsões 

constitucionais, a Carta Magna assegurou expressamente em seu art. 5º, inciso XXXV que “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.  Dá-se, 

portanto, uma redefinição na relação entre os poderes do Estado, e o protagonista, no contexto 

democrático, passa a ser o Judiciário, notadamente porque o ponto central dessa nova ordem 

jurídica reside, sobretudo, na concretização dos direitos cristalizados no texto constitucional. 

Nessa perspectiva, o Judiciário passa a figurar como uma “alternativa para o resgate das 

promessas da modernidade, onde o acesso à justiça assume um papel de fundamental 

importância, através do deslocamento da esfera de tensão, até então calcada nos 

procedimentos políticos, para os procedimentos judiciais”4. 

Diante de tais diretrizes, o acesso à justiça é guindado à condição de garantia à 

satisfação dos demais direitos cristalizados no texto constitucional, razão pela qual, passa a 

                                                 
3 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. 8. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 74. 
4 LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os limites da 
jurisdição constitucional na ordem democrática. Uma abordagem a partir das teorias constitucionais alemã e 
norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 42. 
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ser vislumbrado como um dos pilares do Estado Democrático de Direito, afigurando-se, 

portanto, em “requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretende garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos”5.  

Saliente-se que, diferentemente do contexto liberal - em que a simples declaração 

formal do direito era suficiente para atingir os fins almejados pelo Estado e em que o acesso 

(apenas formal, mas não efetivo) à justiça correspondia à igualdade (apenas formal, e não 

efetiva) -, no contexto democrático o imperativo de ampla e efetiva proteção e concretização 

dos direitos fundamentais afigura-se em finalidade do Estado. Nessa perspectiva, o acesso à 

justiça - como um direito fundamental garantidor dos demais – não pode ser reduzido ao mero 

acesso ao Poder Judiciário, pois que o simples acesso não assegura a proteção e efetiva 

concretização dos direitos fundamentais, e, desse modo, não corresponde aos ideais 

democráticos propagados pelo texto constitucional. 

Assim, apesar da manifesta ambiguidade conceitual que o termo suscita, é possível 

analisá-lo sob dois ângulos: de um, como garantia de acesso à justiça stricto sensu, ou seja, 

como sinônimo de acesso ao Poder Judiciário; de outro, como acesso a uma ordem jurídica 

justa. Conforme assevera Rodrigues, o termo, apesar de demasiadamente vago, possui duplo 

sentido: o primeiro, confere ao significante justiça o “mesmo sentido e conteúdo que o Poder 

Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso à Justiça e acesso ao Judiciário”6; o segundo, 

avança para uma análise de ordem mais valorativa, “partindo de uma visão axiológica de 

expressão justiça, compreende o acesso a ela como o acesso a  uma determinada ordem de 

valores e direitos fundamentais para o ser humano”.7 Na conclusão do autor, ambos os 

sentidos atuam em complementaridade, sendo que esse último, justamente por ser mais 

amplo, engloba no seu significado o primeiro.  

Na lição de Bezerra Leite, o acesso à justiça pode ser compreendido nos sentidos 

geral, restrito e integral. No sentido geral, o termo é concebido como sinônimo de justiça 

social, isto é, “corresponde à própria concretização do ideal universal de Justiça”.8 No sentido 

restrito, o termo é utilizado no aspecto dogmático de acesso à tutela jurisdicional, isto é, “uma 

                                                 
5 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988, p. 12.  
6 RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São Paulo: Editora 
Acadêmica, 1994, p. 28-29. 
7 RODRIGUES, Horácio Wanderley. Acesso à justiça no direito processual brasileiro. São Paulo: Editora 
Acadêmica, 1994, p. 28-29. 
8 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. O sistema integrado de acesso coletivo à justiça e a nova jurisdição 
metaindividual. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM. 
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garantia para que todos tenham direito de ajuizar ação perante o Poder Judiciário”.9 Já no 

sentido integral, a expressão assume caráter mais consentâneo com a teoria dos direitos 

fundamentais. Sob esse enfoque, o acesso à justiça constitui, pois, 

 

[...] o próprio acesso ao Direito, vale dizer, a uma ordem jurídica justa (= inimiga 
dos desequilíbrios e destituída de presunção de igualdade), conhecida (= social e 
individualmente reconhecida) e implementável (= efetiva), contemplando e 
combinando, a um só tempo, um rol apropriado de direitos, acesso aos tribunais, 
acesso aos mecanismos alternativos (principalmente os preventivos), estando os 
sujeitos titulares plenamente conscientes de seus direitos e habilitados, material e 
psicologicamente, a exercê-los, mediante superação das barreiras objetivas e 
subjetivas [...] e, nessa última acepção dilatada que acesso à justiça significa acesso 
ao poder.10 

 

Pode-se dizer, assim, secundando Cappelletti e Garth, que o acesso à justiça é o 

“sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os 

auspícios do Estado”.11 Nessa perspectiva, tem-se, portanto, que a garantia de acesso à justiça 

corresponde ao fato de que o Estado haverá de prestar uma proteção efetiva aos direitos 

individuais, difusos e coletivos, ou seja, “é a resposta do Estado à pretensão da parte, no caso, 

é o direito materialmente pretendido, concebendo-se num direito efetivamente conferido e 

tutelado pela ordem estatal”.12  

Daí que, no atual contexto democrático, o acesso à justiça não se esgota no acesso ao 

Poder Judiciário, haja vista que não basta apenas e somente possibilitar o acesso à justiça 

como instituição estatal, mas, sobretudo, o acesso a uma ordem jurídica justa13, o que, por 

conseguinte, compreende a junção de mecanismos econômicos, políticos e sociais, capazes de 

traduzir as reais necessidades dos indivíduos, enquanto seres humanos dotados de capacidade 

e de discernimento, cidadãos de direitos e obrigações14.  

Destarte, além de prever o “amplo acesso”, o ordenamento jurídico deve também 

instituir os mecanismos adequados para que tal previsão ocorra, fornecendo aos cidadãos os 

meios necessários para que os mesmos possam eficazmente alcançar seus direitos. Daí o 

entendimento de Cappelletti e Garth, de que “o ‘acesso’ não é apenas um direito social 

                                                 
9 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. O sistema integrado de acesso coletivo à justiça e a nova jurisdição 
metaindividual. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM. 
10 BEZERRA LEITE, Carlos Henrique. O sistema integrado de acesso coletivo à justiça e a nova jurisdição 
metaindividual. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM. 
11 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 8. 
12 WEILER, Bruno Luiz. Direito de acesso à justiça – garantia de cidadania. Juris Síntese, n. 21, jan/fev, 2000. 
CD-ROM. 
13 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini (Org.). 
Participação e processo. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1988, p. 128-135. 
14 CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. Chapecó: Argos, 2003, p. 54. 
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fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, o ponto central da 

moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos 

objetivos e métodos da moderna ciência jurídica”.15 

Com base no exposto, e partindo da premissa de que a ampla e efetiva proteção e 

concretização dos direitos fundamentais afigura-se em finalidade do Estado Democrático de 

Direito, resta evidente, pois, que a manutenção da ordem democrática constitucionalmente 

instituída depende da própria concretização do acesso à justiça – entendido não somente como 

o acesso ao Poder Judiciário, mas, sobretudo, como o acesso a uma ordem jurídica justa. Daí a 

razão para que o acesso à justiça, elevado ao patamar de garantia constitucional na tradição 

jurídica brasileira, deve compreender uma proteção juridicamente eficaz e temporalmente 

adequada.16  

 

2 Acesso à justiça e crise do Poder Judiciário: uma realidade paradoxal 

 

Conforme evidenciado em linhas anteriores, as diretrizes democráticas, 

especialmente em face do recrudescimento dos direitos fundamentais e do princípio da 

dignidade da pessoa humana, culminaram na necessidade de concretização dos valores e fins 

constitucionais, encarecendo, assim, o papel do Poder Judiciário que, a partir de então, passou 

a figurar como protagonista na garantia e proteção dos direitos fundamentais: 

 

O Estado-Juiz passa, pois, a desempenhar um papel relevantíssimo na garantia 
efetiva e eficiente daqueles direitos, pois esses, diversamente de outros que são 
havidos nos diferentes sistemas aos particulares, não se põem a ressarcimento 
posterior ou reparação, mas são indisponíveis e inadiáveis em seu exercício: ou 
garante-se o direito à vida ou nada haverá, nem um dia vindouro, a se garantir; 
garante-se a liberdade, porque se tal segurança não se impuser de pronto, estará ela 
perdida naquele momento e não se lhe poderá repor.17  

 

Nesse campo de direções, em que o acesso à justiça tornou-se um imperativo à 

garantia de satisfação dos demais direitos fundamentais, e que o direito principiológico 

vinculado ao caso concreto tornou-se um impositivo democrático, inconteste, pois, a 

importância da atuação jurisdicional para o próprio desenvolvimento do Estado Democrático 

de Direito. 

                                                 
15 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1988, p. 13. 
16 DESTEFANO, A.; PREVIATI, R.V. A instrumentalidade e efetividade do processo como forma de acesso à 

justiça. Juris Síntese, n. 46, mar/abr, 2004. CD-ROM.  
17 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas hermenêuticas dos direitos humanos e fundamentais no Brasil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 176-177. 
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Entretanto, há que se considerar que atualmente o Poder Judiciário encontra-se 

sobrecarregado de causas, o que contribui consideravelmente para que a atividade 

jurisdicional se torne lenta e, não raras vezes, pouco efetiva. Dito de outro modo, vive-se, 

atualmente, em uma época “aparentemente pós-tudo”18, em que as transformações são 

constantes e as relações sociais, cada vez mais complexas, e, diante de tal quadro, o Judiciário 

encontra-se desprovido das condições estruturais e materiais necessárias para atender, com 

celeridade, o crescente aumento de demandas que lhe são conferidas.  

Percebe-se, portanto, a “retração e o descompasso entre a função jurisdicional do 

Estado e a complexidade conflituosa atual”19. Nessa perspectiva, a crise que permeia o 

Judiciário resulta do próprio enfraquecimento do Estado, de sua fragilidade e de sua gradativa 

perda de soberania. Conforme refere Leal, a ineficiência do Poder Judiciário decorre também 

da incompatibilidade estrutural entre sua arquitetura e a realidade socioeconômica a partir da 

qual e sobre a qual tem de atuar20. Na doutrina do autor, os problemas no âmbito do 

jurisdicionado brasileiro não são apenas de ordem subjetiva, mas também de ordem estrutural: 

 

[...] há problemas que não são só de ordem subjetiva no âmbito do Poder Judiciário, 
envolvendo apenas a figura do magistrado, suas convicções e julgamentos, mas de 
ordem estrutural, até em face de ele apresentar uma estrutura piramidal e uma forma 
burocrática de administração instalada com todos os seus paradigmas. O modo de 
atuação do Judiciário, de forma estratificada, com o conhecimento cada vez mais 
especializado e individualizado, não permite a integração da problemática em termos 
do todo, mas sim em fragmentos de gestão. Em função da burocratização da 
Administração Judiciária, tanto no que concerne à atividade-meio quanto à 
atividade-fim, reina uma situação de conformismo e estagnação intelectual que 
dificulta a sua transformação.21 

 

Na análise de Grinover, a sobrecarga dos tribunais, o custo e a morosidade dos 

processos, a burocratização da Justiça e de seus procedimentos, são fatores que contribuem 

para o distanciamento, cada vez maior, entre o Judiciário e seus usuários, bem como para a 

obstrução das vias de acesso à justiça.22  

                                                 
18 Expressão utilizada por Barroso para identificar a pós-modernidade. BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos 
teóricos e filosóficos do novo direito constitucional brasileiro – pós-modernidade, teoria crítica e pós-
positivismo. In: BARROSO, Luís Roberto (Org.). A nova interpretação constitucional: ponderação, direitos 
fundamentais e relações privadas. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 2. 
19SPENGLER, Fabiana Marion. A crise da jurisdição e os novos contornos da função jurisdicional: (in)eficiência 
face à conflituosidade social. In: LEAL, Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (Org.). Direitos sociais e 

políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 8. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2260. 
20 LEAL, Rogério Gesta. O Estado-Juiz na democracia contemporânea: uma perspectiva procedimentalista. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 33. 
21LEAL, Rogério Gesta. O Estado-Juiz na democracia contemporânea: uma perspectiva procedimentalista. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 32-33. 
22 GRINOVER, Ada Pellegrini. A crise do Poder Judiciário. Revista da Procuradoria do Estado de São Paulo, 
São Paulo: Centro de Estudos, n. 34, dez. 1990, p. 12-13. 
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De fato, a função jurisdicional, ainda monopolizada pelo Estado, já não é capaz de 

atender à crescente conflituosidade produzida pela sociedade dinâmica e complexa. Ademais, 

“as questões atinentes ao caráter técnico-formal da linguagem utilizada em rituais e 

procedimentos judiciais permeados por aspectos burocráticos determinam a lentidão e o 

acúmulo de demandas”23. Nesse sentido, Dallari salienta que a solenidade dos ritos e a 

linguagem rebuscada dos julgadores nos tribunais praticamente permanecem os mesmos há 

mais de um século24.  

Assim, diante das pressões centrífugas da globalização e diante dos novos conflitos 

metaindividuais ou mesmo intersubjetivos clássicos multiplicados, mister que o Judiciário - 

enquanto estrutura hierarquizada, fechada e orientada por uma lógica legal-racional - amplie 

os limites de sua jurisdição, modernize suas estruturas organizacionais e reveja seus padrões 

funcionais.25 Ao abordar sobre os problemas que atualmente comprometem o adequado 

funcionamento do aparelho judiciário, culminando em uma verdadeira crise de 

funcionalidade, Mello menciona que 

 

[...] a gravidade dessa situação de crise constitui um dos tópicos de reflexão 
concernentes à presente agenda política nacional, em cujo contexto se buscam novas 
fórmulas que não só viabilizem o acesso integral de todos às diversas instâncias 
judiciárias, mas que incidam sobre as causas geradoras do congestionamento do 
aparelho judiciário, com o conseqüente efeito de atribuir celeridade aos processos 
em curso perante juízes e Tribunais. Todas essas reformas, portanto, mais do que um 
simples problema de ordem técnica ou de caráter burocrático, representam, no plano 
político-institucional, um fator decisivo para o pleno exercício da cidadania em 
nosso País, a significar que a questão pertinente à reforma da Justiça constitui tema 
que envolve, de modo solidário, a responsabilidade de todos, tanto dos Poderes da 
República quanto das instituições da sociedade civil e dos próprios cidadãos. A crise 
de funcionalidade que hoje incide sobre o aparelho judiciário brasileiro representa 
situação extremamente grave, que, além de comprometer a regularidade do 
funcionamento dos corpos judiciários, pode propiciar a formação de condições 
objetivas que culminem por afetar - ausente a necessária base de credibilidade 
institucional - o próprio coeficiente de legitimidade político-social do Poder 
Judiciário.26 

 

                                                 
23 SPENGLER, Fabiana Marion. A instituição do consenso na complexidade social contemporânea: a mediação 
como prática comunicativa no tratamento de conflitos. In: LEAL, Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (Org.). 
Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 9. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2009, p. 
2755. 
24 DALLARI, Dalmo. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 5. 
25 SPENGLER, Fabiana Marion. A crise da jurisdição e os novos contornos da função jurisdicional: 
(in)eficiência face à conflituosidade social. In: LEAL, Rogério Gesta; REIS, Jorge Renato dos (Org.). Direitos 

sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 8. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008, p. 2260. 
26 MELLO, Celso de. Discurso proferido pelo Ministro Celso de Mello, em nome do Supremo Tribunal Federal, 

na solenidade de posse do Ministro Gilmar Mendes, na presidência da Suprema Corte do Brasil, em 

23/04/2008. Disponível em: <http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCM.pdf>. 
Acesso em: 10. jul. 2009. 
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Assim, o descompasso temporal, estrutural, funcional e organizacional entre o 

Judiciário e a complexidade conflitiva da sociedade globalizada, traduz a necessidade de uma 

reflexão mais ampla, que envolva não apenas os poderes instituídos, mas também a sociedade, 

na busca de possíveis alternativas e soluções. Conforme pontua Caovilla, é preciso mais que o 

Poder Judiciário e boa vontade, ou seja, é preciso “interesse e participação para resolvê-lo e 

todos, governo e sociedade, têm sua parcela de responsabilidade e devem contribuir com seus 

conhecimentos na busca de soluções adequadas”27. 

Ademais, a própria eficácia da Constituição, como ordenamento normativo, 

apresenta-se condicionada pela integração entre a norma e a realidade, pois, conforme os 

ensinamentos de Hesse, o sentido da ordenação jurídica na realidade e em face dela somente 

pode ser contemplado se ambas – ordenação e realidade – forem consideradas em sua relação, 

em seu inseparável contexto e no seu condicionamento recíproco.28 Desse modo, sendo o 

acesso à justiça um direito fundamental do cidadão, faz-se imperiosa a adaptação do direito 

bem como de seus institutos jurídicos à realidade, sob pena de os mesmos sucumbirem diante 

dela.  

Nessa perspectiva, tem-se, pois, que a plena efetivação do acesso à justiça - 

entendido não apenas como o acesso ao Judiciário, mas, principalmente, como o acesso a uma 

ordem jurídica justa -, é um desafio inadiável, eis que se traduz em condição à concretização 

dos demais direitos fundamentais e dele depende a força normativa da Constituição e, por 

conseguinte, o próprio desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. 

Importa salientar que, embora o enfoque aos debates sobre a efetivação do acesso à 

justiça tenha se fortalecido em momentos mais recentes, a discussão sobre o tema não é um 

dado novo, mas é fruto de um movimento deflagrado a partir da segunda metade do século 

XX: 

 

[...] o recente despertar de interesse em torno do efetivo acesso à Justiça levou a três 
posições básicas, ao menos nos países do Mundo Ocidental. Tendo início em 1965, 
estes posicionamentos emergiram mais ou menos em seqüência cronológica. 
Podemos afirmar que a primeira solução para o acesso – a primeira “onda” desse 
movimento novo foi a assistência judiciária; a segunda dizia respeito às reformas 
tendentes a  proporcionar representação jurídica para os interesses ‘difusos’, 
especialmente nas áreas de proteção ambiental e do consumidor; e o terceiro – e 
mais recente – é que nos propomos a chamar simplesmente de ‘enfoque do acesso à 
Justiça’ porque inclui os posicionamentos anteriores, mas vai muito além deles, 

                                                 
27 CAOVILLA, Maria Aparecida Lucca. Acesso à justiça e cidadania. Chapecó: Argos, 2003, p. 55. 
28 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Fabris, 1991, p. 15. 
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representando, dessa forma, uma tentativa de atacar as barreiras ao acesso de modo 
mais articulado e compreensivo.29   

 

Essa terceira “onda”, denominada pelos autores de “enfoque do acesso à Justiça”, 

visa à transformação da estrutura judicial, a desburocratização da Justiça e dos procedimentos, 

a inserção de novos mecanismos judiciais que visem à celeridade do processo e dos 

procedimentos, além de outros institutos extrajudiciais alternativos.30 Dito de outro modo, 

busca-se, por esse último movimento, encontrar novas alternativas à tradicional jurisdição 

estatal. Nesse sentido, os esforços pela busca de soluções para a crise da justiça concentram-

se em duas vertentes: 

 

[...] a vertente jurisdicional, com a tentativa de descomplicação do próprio processo, 
tornando-o mais ágil, mais rápido, mais direto, mais acessível, com relação à qual se 
fala em deformalização do processo. E a vertente extrajudicial, buscando-se por ela 
a deformalização das controvérsias, pelos equivalentes jurisdicionais, como vias 
alternativas ao processo.31 

 

Nesse campo de direcionamentos, cresce a percepção de que o Estado brasileiro, 

através de seus mecanismos tradicionais, tem falhado muito na sua missão pacificadora e, 

paralelamente, vai se consolidando a consciência de que, “se importa é pacificar, torna-se 

irrelevante que a pacificação venha por obra do Estado ou por outros meios, desde que 

eficientes”.32 Conforme pontua Grinover, esses meios alternativos à jurisdição tradicional 

podem ser extrajudiciais, mas, “mesmo assim se inserem no amplo quadro da política 

judiciária e do acesso à justiça: pode-se falar, portanto, de uma justiça não estatal, mas que 

também não é totalmente privada. Ou seja, de uma justiça pública não-estatal”.33 

 

3 A função notarial como alternativa à jurisdição tradicional e como possível 

instrumento de efetivação do acesso à justiça 

 

Diante da atual crise de funcionalidade que compromete o adequado funcionamento 

do Judiciário, verifica-se, no cenário brasileiro, uma forte tendência na busca de resoluções 
                                                 
29 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988, p. 31. 
30 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH Bryant. Acesso à justiça. Tradução de Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Fabris, 1988, p. 31. 
31 GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 1990, p. 175. 
32 CINTRA, Antônio Carlos Araújo et al. Teoria geral do processo. 7. ed. São Paulo: RT, 1990, p. 29. 
33 GRINOVER, Ada Pellegrini. A inafastabilidade do controle jurisdicional e uma nova modalidade de 

autotutela. Disponível em: http://www.esdc.com.br/RBDC/RBDC-10/RBDC-10-013-
Ada_Pellegrini_Grinover.pdf. Acesso em: 20 nov. 2009. 
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alternativas para as demandas jurídicas que, em sua maioria referem-se à adaptação de 

institutos já conhecidos há séculos e de comprovada eficácia como reguladores de direitos 

subjetivos. É nessa perspectiva, pois, que se pretende investigar a função notarial como um 

possível instrumento de efetivação do acesso à justiça. Destarte, a presente investigação 

requer como ponto de partida, a análise do conceito e do conteúdo da função notarial, bem 

como o estudo de seus caracteres e finalidades.  

A função notarial traduz-se numa função pública exercida em caráter privado pelo 

notário (tabelião) - profissional do direito dotado de fé pública -, a quem é confiado captar a 

vontade das partes formalizando-a e enquadrando-a ao ordenamento jurídico, conferindo 

certeza, autenticidade, publicidade e eficácia aos atos jurídicos. Afigura-se, portanto, numa 

atividade jurídico-cautelar cometida ao notário, que consiste em dirigir imparcialmente aos 

particulares na individualização regular de seus direitos subjetivos34.  

 

[...] a função notarial é o mister em que, para cumprir o seu dever de aplicar o direito 
em sua normalidade, o Estado delega ao agente da instituição notarial a fé pública, 
para cumprir o seu dever de aplicar o direito em sua normalidade, nas pretensões 
privadas onde não existe controvérsia ou antagonismo, com o poder de receber a 
vontade das partes, de interpretá-la, de redigir o instrumento público, dando-lhe 
autenticidade.35  

 

Nesse sentido, importa referir que a concepção de função notarial como função 

pública delegada é recente, sendo instituída pela Constituição Federal de 1988 que, em seu 

art. 236, preceitua que os serviços notariais são exercidos em caráter privado, por delegação 

do Poder Público. Desse modo, a função notarial apresenta caráter público, posto que o 

notário é um delegatário do Estado e, apesar de exercê-la em caráter privado – por sua conta e 

risco - atua em prol de interesses da coletividade, “traduzido pela necessidade de afirmar a 

soberania do direito garantindo a legalidade e a prova dotada de fé sobre os atos e fatos que 

são erigidos pelas relações privadas. Ao Estado cumpre tal mister, porém, este o exerce 

através da instituição notarial”36. 

A tarefa típica exercida pelo notário é voltada para atingir fins jurídicos, eis que ele 

analisa as relações econômicas ou morais que lhe são apresentadas sob seu aspecto jurídico, 

vale dizer, sob o prisma do direito, ou seja, “aquela relação econômica ou moral erigida no 

                                                 
34 LARRAUD, Rufino. Curso de derecho notarial. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 145.  
35 MÂNICA, Sérgio Afonso. In: Tabeliães e tabelionatos do Rio Grande do Sul. Colégio Notarial do Brasil – 
Seção RS. 2005/2006, p. 25.  
36 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 132.  
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seio social é esmiuçada pelo notário sob o seu aspecto jurídico, e assim moldada, buscando 

ele a solução jurídica mais adequada, com vistas a uma atenção cautelar”37.  

O notário, como delegatário do Estado dotado de fé pública, exerce o papel 

fundamental de prevenir litígios, posto que formaliza e dá sanção pública nos atos em que 

intervém, conferindo segurança e autenticidade, resguardando direitos, aplicando a lei, 

atendendo às necessidades do cidadão de forma célere e eficaz e contribuindo, por 

conseguinte, para a realização do direito na sociedade. A função notarial é exercida dentro da 

normalidade das relações jurídicas, fazendo conciliação pacífica de interesses, sendo que sua 

finalidade maior consiste, precisamente, em evitar o conflito.38 O tabelião tem o dever de 

filtrar as vontades que lhe são submetidas para que transitem sadiamente pelo plano da 

validade, prevenindo os riscos através da certeza jurídica. Nessa perspectiva, a atividade 

notarial consiste em moldar juridicamente os negócios privados, adequando-os ao sistema 

jurídico vigente,  

 

[...] prevenindo, por conseguinte, e evitando, ao máximo, que futuros vícios sejam 
aventados, bem como que lides se instaurem sobre a questão. [...] Nas complexas 
relações sociais contemporâneas, a certeza acerca das concretas relações e situações 
subjetivas é um imperativo, fato pelo qual os ordenamentos tutelam a busca por essa 
certeza, combatendo o fenômeno da incerteza a posteriori, ou seja, combatendo uma 
incerteza após o seu aparecimento, mas principalmente, combatendo tal fenômeno 
previamente ao seu aparecimento, prevenindo-o no plano da realização espontânea e 
pacífica do Direito, que é onde brota.39    

 

A atividade notarial tem, portanto, a missão de amparar os direitos fundamentais do 

homem, eis que afigura-se numa atividade preventiva de conflitos jurídicos. O notário presta 

assessoramento às partes, de forma imparcial e mediante o controle da legalidade e 

legitimidade, sendo que, através da lavratura do instrumento público, com eficácia probatória 

erga omnes, colabora de forma relevante para a ressalva dos direitos privados que gozam de 

proteção constitucional, contribuindo para a efetivação da justiça e para a convivência 

harmônica em sociedade. Em termos sintéticos, as vantagens da intervenção notarial podem 

ser assim enumeradas: 

 

1. O notário orienta as partes de forma imparcial, aconselhando-as e prevenindo-as 
das conseqüências das decisões que vão tomar e dos negócios que vão realizar; 2. 
Nesse papel, o notário aclara as circunstâncias e conteúdo dos contratos; 3. São 
evitadas nulidades e falsidades, pois intervém um técnico qualificado, um fiscal da 

                                                 
37 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 128.  
38 LARRAUD, Rufino. Curso de derecho notarial. Buenos Aires: Depalma, 1966, p. 139. 
39 BRANDELLI, Leonardo. Teoria geral do direito notarial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 129-
130.  
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lei; 4. Os atos que formaliza têm pleno valor probatório e força executiva, sem 
qualquer outra formalidade, o que acelera e barateia o custo da Justiça; 5. Os 
documentos ficam conservados em segurança, com possibilidade de fácil e fiel 
reprodução futura; 6. Seus atos servem de meio para alcançar uma publicidade 
reconhecível por terceiros; 7. Finalmente, o notário é um eficaz e responsável fiscal 
das leis e dos tributos devidos ao Estado, sem qualquer custo para a Fazenda.40   

 

Assim, contemporaneamente, a função notarial brasileira afigura-se em importante 

instituto integrante do ordenamento jurídico, eis que tem por escopo a segurança jurídica - 

razão primordial de sua existência, podendo ser verificada desde os primórdios da civilização 

-, indo, portanto, ao encontro de um dos maiores anseios da humanidade, que se constitui, 

também, em uma necessidade capital da ordem jurídica. Tem-se, pois, que o notário existe 

por e para a segurança jurídica e, por conseguinte, para a proteção da sociedade.41 

Ponto importante a ser destacado diz com a competência material dos notários, 

prevista no art. 7º da Lei n. 8.935/199442 e, consideravelmente ampliada pela Lei 11.441/2007 

que estabeleceu inovações de grande utilidade ao sistema legal brasileiro ao possibilitar a 

realização de inventário, partilha, separação e divórcio consensual mediante escritura pública.  

Impende ressaltar que o objetivo da referida lei foi, justamente, desafogar o Poder Judiciário, 

constituindo-se num dos pacotes da denominada “Reforma do Judiciário”. Sobre a motivação 

da referida lei, mister a análise de sua origem, seus princípios e sua finalidade, elencados no 

Projeto de Lei n. 4.275/2004, assim comentado por Ferreira:  

 

1. A lei busca uma simplificação de procedimentos, ou seja, a lei é procedimental, 
não altera o direito material. 
2. Via alternativa para os procedimentos de separação, divórcio, inventário e 
partilha, em que haja partes maiores e capazes em consenso; ou seja, a via judicial 
segue possível. 
3. Maior racionalidade e celeridade, decorrente do procedimento notarial, que deverá 
ser mais apropriado para partes que estão em consenso, resguardando o Judiciário 
para as causas em que haja litígio. Desta forma, se obtém celeridade por duas vias: o 
procedimento consensual é mais rápido e o processo litigioso, pela via judicial, 
também o será, posto que as causas consensuais não tomarão o tempo dos juízes. 
4. Concentrar o Poder Judiciário na Jurisdição contenciosa, seu destino tradicional, 
descentralizando para delegados do poder público a atividade consensual. 

                                                 
40FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger. Que é a atividade notarial. Disponível em: 
<http://www.colegionotarial.com.br>. Acesso em: 09 mar. 2008.  
41 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger. Princípios do direito notarial. In: CAHALI, F. J. et al. Escrituras públicas: 
separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, tributária e notarial. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 35. 
42 O art. 7º da Lei n. 8.935/94 preceitua que “Aos tabeliães de notas compete com exclusividade: I – lavrar 
escrituras e procurações, públicas; II – lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados; III – lavrar atas 
notariais; IV – reconhecer firmas; V – autenticar cópias; Parágrafo único. É facultado aos tabeliães de notas 
realizar todas as gestões e diligências necessárias ou convenientes ao preparo dos atos notariais, requerendo o 
que couber, sem ônus maiores que os emolumentos devidos pelo ato.  
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5. Desafogar o Poder Judiciário, posto que o diagnóstico é de uma sobrecarga de 
causas, com tendência a crescimento, e o Estado não pretende ou não pode destinar 
mais recursos para aparelhar o Poder e fazer face à demanda.    
6. Facilitar a vida do cidadão, visto que o procedimento notarial envolve burocracia 
menor. 
7. Desonerar o cidadão, com a previsão de gratuidade para atos de separação e 
divórcio mais baratas do que as tabelas de emolumentos dos Estados para os atos de 
inventário e partilha.43 

 

Com propriedade doutrina Néri que o notariado, como magistrado em função pública 

é sancionador do direito qualificado no ato ou contrato e materializado no instrumento público 

e, como jurista, é um juiz privado que apalpa a realidade e regula o direito daqueles que 

postulam a sua realização.44 Por conseguinte, mais lógico seria e maiores benefícios traria a 

todo o sistema judicial, se a chancela oficial dos atos e negócios jurídicos de natureza privada, 

compostos por interessados capazes e em consenso, coubesse à classe notarial, que realizaria 

as averiguações dos pressupostos normativos e regularia as questões do âmbito voluntário, 

conferindo-lhes a segurança jurídica de que necessitam, deixando aos órgãos do Poder 

Judiciário o cumprimento de sua missão na composição de lides45. 

 

Num país onde se discute tanto a “crise do direito”, pela dessintonia do direito com a 
realidade social, pela sobrecarga de serviços impostos ao Poder Judiciário e pela 
forma de produção do direito, vislumbra-se, pela análise da atividade desempenhada 
pelos notários um serviço capaz de auxiliar este “Poder” em situações que não 
envolvam litígios. Através da atuação dos notários, pode-se evitar que inúmeras 
relações “comezinhas” necessitem de questionamento judicial deixando para as 
transgressões mais complexas o processo de judicialização46. 

 

Na esteira dessas reflexões, tem-se, pois, que a atividade notarial, concebida como 

verdadeira magistratura da paz, traduz-se numa forma específica de realização da justiça na 

sociedade, qual seja a justiça notarial47 - que tem como nota fundamental a realização do 

direito, a prevenção de conflitos, a proteção de direitos e, sobretudo, a realização de 

                                                 
43 FERREIRA, Paulo Roberto Gaiger. Introdução: uma lei de procedimentos. In: CAHALI, Francisco José et al. 
Escrituras públicas: separação, divórcio, inventário e partilha consensuais: análise civil, processual civil, 
tributária e notarial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 12-13.  
44 NÉRI, Argentino. Tratado teórico y práctico de derecho notarial. Buenos Aires: Depalma, 1980, v. 2, p. 702. 
45 SÁ, Djanira Maria Radamés de. Teoria geral do direito processual civil: a lide e sua resolução. 2. ed. rev. 
atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 1998, p. 55. Este é o entendimento da autora acerca da chancela oficial dos 
negócios e atos jurídicos de natureza privada ao Ministério Público que, igualmente não integra a estrutura 
organizacional dos poderes orgânicos do Estado. 
46 COMASSETO, Miriam Saccol. A função notarial como forma de prevenção de litígios. Porto Alegre: Norton, 
2002, p. 61. 
47 Também conceituada pela doutrina como “justiça preventiva”, justiça consensual” ou “justiça da paz”. 
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determinados atos consensuais48 -, que concretiza-se no âmbito da consensualidade, vale 

dizer, no âmbito da vontade das partes e, portanto, no âmbito da desjudicialização49.  

Assim, ao figurar como um modo específico de realização da justiça, a função 

notarial auxilia também o Poder Judiciário, impedindo que inúmeras questões sejam levadas à 

sua apreciação, desafogando-o da sobrecarga de causas que lhe são impostas e possibilitando 

que esse Poder se concentre nas questões contenciosas e complexas, afigurando-se, portanto, 

como importante instrumento de concretização e democratização do acesso à justiça no Brasil.  

 

Conclusão   

 

É possível perceber, em face dos aspectos analisados, que a função notarial, no 

contexto brasileiro contemporâneo, pode ser vislumbrada como o retorno apropriado aos 

anseios da sociedade em matéria de efetivação e democratização do acesso à justiça. A função 

notarial é vantajosa e benéfica não apenas para os cidadãos que, diretamente, dela se utilizam, 

mas para toda a sociedade que, indiretamente, dela usufrui. Dito de outro modo, a função 

notarial, por se concretizar no âmbito da prevenção, da consensualidade e da 

desjudicialização, além de realizar, de modo intrínseco, uma forma específica de justiça, qual 

seja a justiça notarial, atua também como propulsora da realização da justiça jurisdicional. 

Tem-se, portanto, que no atual contexto sócio-jurídico-político, a função notarial, 

além de figurar como alternativa mais célere à jurisdição tradicional para determinadas 

demandas consensuais, contribui também (e, simultaneamente), para a própria celeridade do 

Poder Judiciário que, liberado de determinadas questões consensuais e de conflitos comuns, 

poderá voltar seus recursos para dedicar-se às questões que realmente necessitam de sua 

apreciação, corroborando, portanto, direta e indiretamente, para a efetivação do acesso à 

justiça no Brasil.  

Em derradeira análise, é de se observar que a Ciência do Direito não é estática. Ela se 

altera assim como se altera o comportamento humano em razão de uma infinidade de fatores 

que o influenciam. Portanto, ela deve ser constantemente atualizada e adaptada às 

modificações e evoluções da sociedade a fim de melhor regulá-la. Assim, para que seja 

possível avançar em direção a uma ordem jurídica justa que efetivamente sirva a todos, mister 

que se supere o paternalismo estatal e a crença de que a justiça só se realiza nos tribunais. 

                                                 
48 Notadamente aqueles constantes na Lei 11.441/2007, quais sejam, a separação, o divórcio, o inventário e a 
partilha. 
49 Podendo ser concebida, portanto, como uma justiça desjudicializada, no sentido de uma justiça que se realiza 
fora da esfera jurisdicional.   
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A GESTÃO DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS E A MOROSIDADE DA JUSTIÇA 

BRASILEIRA 

 

THE MANAGEMENT OF JUDICIAL OFFICES AND THE DELAY OF THE 

BRAZILIAN JUSTICE 

 

Carolina Bonadiman Esteves1 

 

RESUMO 

 

No atual contexto de acesso à justiça, é necessário que a jurisdição estatal seja prestada em 

tempo adequado. Contudo, de modo geral, o Poder Judiciário não tem atendido, em tempo 

razoável, às demandas que lhe são apresentadas e, portanto, não tem sido eficiente. Este artigo 

apresenta uma síntese dos resultados de uma pesquisa empírica, realizada por professores e 

mestrandos da Faculdade de Direito de Vitória e financiada pela Secretaria de Reforma do 

Judiciário – Ministério da Justiça e pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento do Brasil, que objetivou diagnosticar o impacto da gestão e do 

funcionamento dos cartórios judiciais de primeiro grau sobre a morosidade da Justiça 

brasileira. Para isso, foram identificadas as condições que limitam a celeridade do 

processamento das ações judiciais nos cartórios pesquisados; foram identificados os métodos 

– administrativos, técnico-operacionais e organizacionais – utilizados pelos juízos para o 

processamento e julgamento dessas demandas; foram identificados os métodos que geraram 

mais eficiência em relação ao tempo; e, por fim, foram relatadas as iniciativas e experiências 

que têm contribuído para a ampliação e promoção do acesso à Justiça no Brasil. A pesquisa 

foi realizada por meio de entrevistas pessoais com os chefes de cartório e os juízes de todas as 

varas cíveis e criminais, federais e estaduais, não especializadas das Capitais da Região 

Sudeste, totalizando 303 varas. Ao final, comprovou-se o impacto da gestão dos cartórios 

judiciais sobre a demora da prática dos atos processuais e, consequentemente, do processo. 

 

PALAVRAS CHAVE: JURISDIÇÃO; CARTÓRIOS JUDICIAIS; GESTÃO E 

FUNCIONAMENTO; DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO; EFICIÊNCIA. 

 

                                                           
1 Doutora e mestra em direito processual pela USP; professora dos cursos de mestrado e graduação da FDV; 
Procuradora do Estado do Espírito Santo e advogada.  
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ABSTRACT 

 

In the current context of access to justice, it is necessary that the state jurisdiction is provided 

in adequate time. However, generally, the Brazilian Judiciary has not attended, in reasonable 

time, the demands that are presented and, therefore, has not been effective. This article 

presents a summary of the results of an empirical research, funded by the Department of 

Reform of the Judiciary - Ministry of Justice and the United Nations Development Program in 

Brazil, which aimed to diagnose the impact of the management and operation of judicial 

offices of first degree on the slowness of the Brazilian Justice. The research has identified the 

conditions that limit the speed of the processing of legal actions through the judicial offices 

researched; has identified the methods - administrative, technical, operational and 

organizational - used by judicial offices for the processing and trial of these demands; has 

identified the methods that have generated more efficiency in relation to time; and, finally, 

has reported to the initiatives and experiences that have contributed to the expansion and 

promotion of access to Justice in Brazil. The research was carried out by personal interviews 

with the heads of office and the judges of all the civil and criminal, federal and state, non-

specialist courts of the Capitals of the Southeast Region, totaling 303 judicial offices. Finally, 

it was shown that the impact of the management of judicial offices on the delay of the practice 

of procedural acts and, therefore, of the procedure. 

 

KEY WORDS: JURISDICTION; JUDICIAL OFFICES; MANAGEMENT AND 

OPERATION; REASONABLE DURATION OF PROCEDURE; EFFICIENCY. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, sobretudo em razão da constitucionalização do Direito Processual 

(JUNOY, 1997, p. 17), é comum falar-se em acesso à justiça. Como bem apontaram 

Cappelletti e Garth (2002, p. 12), o acesso à justiça constitui, em um determinado 

ordenamento jurídico, o mais básico dos direitos humanos, uma vez que permite a tutela de 

todos os demais.  

Segundo os autores, a locução acesso à justiça põe em relevo dois objetivos 

essenciais do sistema pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou solucionar, 

por meio do Estado, os conflitos em que são partes: (a) ele deve ser igualmente acessível a 
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todos; e (b) ele deve produzir resultados justos, tanto do ponto de vista individual quanto do 

social (CAPPELLETTI E GARTH, 2002, p. 8). 

Nesse contexto, é necessário que a jurisdição estatal seja prestada em tempo 

adequado, sob pena de se violar a garantia constitucional da duração razoável do processo, 

prevista expressamente no art. art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal de 1988, que 

exprime a vontade do legislador constituinte no que se refere ao serviço prestado pelo Poder 

Judiciário à sociedade.  

Com essa mesma preocupação, inúmeros diplomas normativos internacionais vêm, 

há algum tempo, contemplando normas que permitem a redução dos efeitos deletérios do fator 

tempo sobre a atividade jurisdicional. Essa situação é bem ilustrada pelo artigo 6º, §1º, da 

Convenção Europeia de Direitos Humanos de 1950, que garantiu a todos litigantes em 

demandas judiciais o direito a uma razoável duração do processo, que, se inobservada, gerará 

para o prejudicado um direito a reparação dos danos daí advindos (COMOGLIO, 2004, p. 85). 

Naturalmente, é importante densificar a expressão razoável duração, uma vez que, 

em virtude das particularidades apresentadas pelas várias causas submetidas ao Judiciário, é 

inviável a fixação de um tempo exato para a duração de todos os processos de forma indistinta 

(ESTEVES, 2006b, p. 159-160). Por sua vez, a doutrina já definiu alguns critérios que, ainda 

que também não gozem de uma univocidade matemática, possibilitam essa análise: (a) a 

complexidade da causa; (b) o comportamento das partes; e (c) o comportamento do juiz. 

(TUCCI, 1999, p. 68). 

Os critérios supracitados apresentam uma indiscutível coincidência: todos buscam 

identificar uma razão ou uma causa que justifique a exigência de um ato processual em dado 

caso concreto. 

Se o ato processual não encontrar, naquele caso, uma razão que o justifique, seja 

essa decorrente da complexidade da causa, do comportamento das partes e/ou do juiz, o ato 

em questão constitui uma “dilação indevida” (TUCCI, 1999, p.239), a violar a garantia 

fundamental da razoável duração do processo. 

A dilação será, por certo, indevida quando decorrer da prática de um ato processual 

desnecessário, inadequado ou desproporcional ao escopo por ele pretendido, sem razões que 

justifiquem a sua existência (BRASIL JR, 2007, p. 129). 

Outros aspectos, no entanto, precisam ser destacados. Além do aspecto processual, 

outras causas podem ser elencadas para a morosidade do processo judicial, mormente aquelas 

atinentes à prática judiciária, conforme ressalta a doutrina (GRINOVER, 1990, p. 177): 
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Todavia, é preciso reconhecer um grande descompasso entre a doutrina e a legislação, de um lado, e a 
prática judiciária, de outro. Ao extraordinário progresso científico da disciplina não correspondeu o 
aperfeiçoamento do aparelho judiciário e da administração da Justiça. A sobrecarga dos tribunais, a 
morosidade dos processos, seu custo, a burocratização da Justiça, certa complicação procedimental; a 
mentalidade do juiz, que deixa de fazer uso dos poderes que o Código lhe atribui; a falta de 
informação e de orientação para os detentores dos interesses em conflito; as deficiências do 
patrocínio gratuito, tudo leva à insuperável obstrução das vias de acesso à justiça, e ao distanciamento 
cada vez maior entre o Judiciário e seus usuários. 
Dentre as possíveis causas da morosidade do processo judicial – e, 

consequentemente, da sua ineficiência e da falta de efetividade da tutela jurisdicional –, é 

possível identificar várias que, contudo, não explicam isoladamente o quadro atual de lentidão 

dos processos: a falta de agilidade dos procedimentos; a falta de infra-estrutura adequada; as 

deficiências da máquina e da organização judiciárias; a insuficiência do número de juízes para 

julgar processos; o crescimento do número de demandas; e o aumento excessivo da 

interposição (e da necessidade de julgamento) de recursos (ESTEVES, 2006a, p. 24). 

No entanto, um desses problemas interessa ao presente artigo: o da morosidade da 

Justiça, que é recorrente em todos os Estados brasileiros. Atualmente e de modo geral, o 

Poder Judiciário não tem atendido, em tempo razoável, às demandas que lhe são apresentadas 

e, portanto, não tem sido eficiente, ou seja, não tem sido capaz de produzir resultados com o 

mínimo de meios, perdas, erros, dispêndio e tempo (ESTEVES, 2006b, p. 19). 

O legislador vem tentando solucionar essa questão por meio de reformas, mas 

certamente não obterá êxito sozinho. São imprescindíveis mudanças de natureza cultural, 

estrutural, técnico-operacional e organizacional que propiciem o bom e célere andamento dos 

processos, perante um Judiciário humana e materialmente bem estruturado, gerido e 

organizado em consonância com a eficiência que dele se espera. Em outras palavras, a 

mudança legislativa não surtirá os efeitos desejados até que haja modificações na prática 

forense. 

Contudo, para aferir, na prática, a eficiência da jurisdição estatal, seria preciso 

primeiramente realizar pesquisas empíricas e estatísticas (MOREIRA, 2003, p. 71; 

ARAGÃO, 2003, p. 9), que auxiliam a tarefa de constatação de cada uma das possíveis causas 

e de previsões futuras sobre a influência de cada uma delas sobre os problemas que serão 

pesquisados (ZANDONADE, 2002, p. 50). 

Especificamente no caso dos cartórios judiciais, pesquisas iniciais apontam que a sua 

gestão e o seu funcionamento consistem em uma das causas da morosidade do Poder 

Judiciário Brasileiro e, consequentemente, do processo, pois as atuais rotinas dos cartórios 

geram os chamados ‘tempos mortos’, durante os quais “não se praticam atos necessários à 

solução do conflito e que, portanto, poderiam ser eliminados” (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 
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2007). 

Sob essa perspectiva, professores e mestrandos da Faculdade de Direito de Vitória 

realizaram uma pesquisa empírica (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011), que objetivou 

diagnosticar o impacto da gestão e do funcionamento dos cartórios judiciais de primeiro grau 

sobre a morosidade da justiça brasileira. 

Para isso, primeiramente foram identificadas as condições que limitam a celeridade 

do processamento das ações judiciais nos cartórios pesquisados; foram identificados os 

métodos – administrativos, técnico-operacionais e organizacionais – utilizados pelos juízos 

para o processamento e julgamento dessas demandas; foram identificados os métodos que 

geraram mais eficiência em relação ao tempo; e, por fim, foram relatadas as iniciativas e 

experiências que têm contribuído para a ampliação e promoção do acesso à Justiça no Brasil. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A pesquisa foi dividida nas seguintes etapas, realizadas durante no período de 

agosto/2010 a novembro/2010 por meio dos respectivos instrumentos: 

1) identificação de indicadores de gestão e funcionamento de cada uma das varas, 

categorização das varas conforme a área e a esfera de competência – varas cíveis 

federais, varas cíveis estaduais, varas criminais federais e varas criminais 

estaduais – e estratificação de cada uma dessas categorias em 2 modelos 

hipotéticos – melhor e pior – de gestão e eficiência quanto ao critério temporal 

(por meio de entrevistas preliminares com o universo de varas); 

2) identificação da estimativa do tempo de duração de determinados atos 

processuais praticados por servidores das varas de cada uma das estratificações 

acima (por meio de entrevistas detalhadas com uma amostra de varas); 

3) identificação das iniciativas e experiências que têm contribuído para a ampliação 

e promoção do acesso à Justiça no Brasil (por meio de entrevistas detalhadas 

com uma amostra de varas). 

O universo de varas, entrevistado na fase preliminar, compreendeu todas as varas 

cíveis e criminais, estaduais e federais, não especializadas das 4 Capitais da Região Sudeste 

(Belo Horizonte/MG, Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP e Vitória/ES), totalizando 303 varas 

assim distribuídas: 70 varas cíveis federais (3 recusaram-se), 135 varas cíveis estaduais (4 

recusaram-se), 24 varas criminais federais e 74 varas criminais estaduais (5 recusaram-se).  

Já a amostra, entrevistada na fase detalhada, foi selecionada após a análise estatística 
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multivariada dos dados obtidos e após a estratificação das varas em grupos conforme o grau 

de eficiência em relação ao tempo despendido para a prática de atos processuais, totalizando 

96 varas assim distribuídas: 12 varas do melhor grupo e 12 varas do pior grupo de cada 

área/esfera de competência, distribuídos proporcionalmente nas 4 capitais da região Sudeste: 

conforme demonstra a tabela abaixo: 

ÁREA E S F E RA GRUPOS AMOS TRA ÁREA E S F E RA GRUPOS AMOS TRA

melhor 12 melhor 12
pior 12 pior 12

melhor 12 melhor 12
pior 12 pior 12

T otal 48 T otal 48

F ederal

E stadual
C ÍVE L

F ederal

E stadual
C R IMINAL

 

 

3. O FUNCIONAMENTO DOS CARTÓRIOS JUDICIAIS E A DEMORA DO 

PROCESSO 

 

As entrevistas preliminares realizadas com o universo das varas investigou, em 

síntese, os seguintes critérios: ano de criação das varas, antiguidade do juiz e do chefe de 

cartório, quantidade de processos/pessoas/computadores, informatização, controle de atos 

praticados pela vara e por terceiros, forma predominante de realização de citação, forma de 

atendimento ao público, dias de realização audiência, forma de distribuição de tarefas, grau de 

gestão do juiz, gargalo de eficiência temporal da vara e, por fim, o tempo estimado para 

prática de determinados atos processuais (juntada, publicação, audiência, sentença, decisões 

interlocutórias e despachos). 

Constatou-se, por exemplo, que, independentemente da área e da esfera de 

competência, a prática de atos processuais pelo cartório (juntada e publicação) e pelo gabinete 

(realização de audiência, sentença, despacho e decisão interlocutória) tem observado muito 

pouco os respectivos prazos previstos em lei. Os cartórios e gabinetes que respeitaram os 

prazos legais para a prática de atos processuais foram considerados como ‘rápidos’ e os que 

não observaram tais prazos foram considerados como ‘lentos’ e, com isso, foram obtidos 

diferentes grupos de varas em cada área e esfera de competência, conforme demonstram os 

gráficos abaixo: 

a) as varas rápidas tanto no cartório quanto no gabinete (‘rápido rápido’); 

b) as varas rápidas no cartório e lentas no gabinete (‘rápido lento’); 

c) as varas lentas no cartório e rápidas no gabinete (‘lento e rápido’); 

d) as varas lentas tanto no cartório quanto no gabinete (‘lento lento’). 
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Os inúmeros outros dados obtidos com todos os critérios acima mencionados foram 

exaustivamente comentados no relatório de pesquisa (MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, 2011), 

permitiram a realização de uma análise descritiva bastante detida sobre a estrutura, o 

funcionamento e a gestão, e também confirmaram algumas constatações do senso comum: 

• há diferenças consideráveis não só entre as áreas como também entre as esferas de 

competência das varas; 

• a prática de atos processuais pelo cartório e gabinete não tem, na maioria, observado os 

prazos legais; 

• os processos de trabalho nos cartórios são complexos e diversificados (não há 

uniformização das atividades nem recursos humanos/materiais); 

• os processos e as rotinas de trabalho são concebidos de forma empírica, personalizada e 

assistematizada; 

• a gestão dos cartórios costuma ser centralizada, cabendo aos servidores a execução 

casuística de atividades conforme o que se entende por correto. 

 

4. GESTÃO DE PROCESSOS DE TRABALHO 

 

A compreensão das boas práticas da ciência da Administração bem como a posterior 

proposta de soluções – que, por meio da gestão científica, influenciem os processos de 
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trabalho de uma organização – pressupõem a uma breve explicação sobre a ciência da 

Administração, abaixo exposta pela doutrina 

A Administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar os esforços realizados por 
membros da organização, de forma descentralizada, além do uso de todos os recursos organizacionais 
para alcançar os objetivos alcançáveis, previamente estabelecidos. Para auxiliar em sua progressão as 
medidas adotadas devem ser uniformemente distribuídas por toda organização envolvida neste 
processo. (MESCON, 1985, p. 5) 
Qualquer processo de reestruturação ocorrerá por meio do apontamento de 

melhoramentos nos processos de trabalho atualmente realizados e por meio da mudança da 

forma como a organização é administrada; ou seja, a demanda pelo processo reorganizador, 

abaixo explicado 

O processo de modificação ou reforma do projeto (Reorganização) é um modelo sistemático baseado 
em métodos lógicos e científicos para resolver problemas existentes em uma empresa. (...) 
A primeira fase do processo reorganizador é a identificação do problema e determinação dos 
objetivos, seguido pelo levantamento do trabalho, dados e informações. 
(ROCHA, 2002, pp. 165/166) 
Nessa primeira fase do processo reorganizador, há de se questionar previamente o 

seguinte: (1) há planejamento das ações em caráter coletivo? (2) há organização em sua 

totalidade? (3) a liderança, em nível de gestão, é genérica a todas as áreas da organização ou 

recebe tratamento individual e centralizado? (4) há efetivo controle gerencial de todo o 

contexto do processo de trabalho, ou apenas há controles sob a ótica do que melhor convém a 

cada caso? (5) há a possibilidade de se afirmar que os melhores resultados encontrados são 

modelos a ser seguidos pelas demais áreas da organização? Em caso positivo, com base em 

qual processo de comparação?  

Esses questionamentos foram feitos apenas para uma reflexão da realidade apurada, 

mas sua solução pressupõe a aplicação dos seguintes princípios da ciência da Administração 

a) Planejar: Antever o futuro por meio do levantamento das reais necessidades da organização, as 
quais geram objetivos e ações claras e bem definidas, que serão seguidas a partir daí; 
b) Organizar: Processo de arrumar o trabalho, as autoridades e os recursos entre os membros da 
organização, de modo que, eles possam alcançar eficientemente os objetivos.  
A função organização envolve designação de tarefas e decisões, o agrupamento das mesmas entre 
unidades administrativas por afinidade de ação e a alocação de recursos entre elas; 
c) Dirigir: Significa liderar e motivar funcionários a realizar tarefas essenciais, com distribuição de 
responsabilidade/autoridade, levando-se em conta a importância que cada decisão é acometida; 
d) Controlar: Certificação que os atos dos membros da organização, conduzam-na de fato em direção 
aos objetivos estabelecidos, por meio de três elementos principais: estabelecer padrões de 
desempenho, medir o desempenho atual e comparar esse desempenho com os padrões estabelecidos. 
Caso sejam detectados desvios, executar ações corretivas. 
(OLIVEIRA & SILVA, 2006, p. 137). 
Considerando que, para analisar processos de trabalho em curso em uma 

organização, é preciso aplicar os princípios acima, esses foram os critérios utilizados para 

identificar o modelo de gestão de cada vara e posteriormente para separar essas varas em 

diferentes grupos conforme o resultado de sua gestão sobre o tempo. 
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5. IDENTIFICAÇÃO DOS MELHORES E PIORES GRUPOS DE VARAS 

SEGUNDO O CRITÉRIO DE SUA GESTÃO 

 

Como a ausência de um padrão de atuação cartorária inviabilizou, inicialmente, a 

obtenção de um modelo de trabalho ideal, foi realizada uma análise estatística multivariada, 

que combinou todos os critérios acima e separou o universo de varas pesquisadas conforme as 

características estatisticamente significantes.  

Com isso, obteve-se uma estratificação das varas em 2 modelos hipotéticos (melhor 

e pior) de gestão para cada área/esfera de competência conforme a eficiência (tempo)  e, 

posteriormente, com base nas estimativas de tempo feitas pelas varas (testes de hipóteses 

estatísticos), obteve-se uma validação dos grupos propostos, que podem ser assim descritos: 

a) as Varas Cíveis Federais das Capitais da Região Sudeste foram estratificadas em 

2 grupos com características distintas de gestão, sendo um mais eficiente que o 

outro: um grupo (caracterizado por gestão com a presença do juiz, com 

responsabilidades concentradas, com número de processos menor, com carga 

predominantemente feita por meio de leitura de código de barras, e com 

processos apenas físicos) apresentou um modelo mais eficiente que o outro 

grupo (caracterizado por gestão sem a presença do juiz, com responsabilidades 

compartilhadas, com maior estoque de processos, com carga predominantemente 

manuscrita e por meio de digitação, e com processos físicos e eletrônicos em 

curso); 

b) as Varas Cíveis Estaduais das Capitais da Região Sudeste não puderam ser 

inicialmente estratificadas em 2 grupos com características distintas de gestão, 

em razão de existirem outros critérios, relativos à estrutura (recursos materiais e 

humanos), que são prejudiciais à própria gestão. Em razão disso, as varas foram 

inicialmente estratificadas em 2 grupos com características distintas de 

estrutura, sendo um mais eficiente que o outro: um grupo (caracterizado por 

mais recursos humanos, mais recursos materiais e menor antiguidade do chefe de 

cartório) apresentou um modelo mais eficiente que o outro grupo (caracterizado 

por menos recursos humanos, menos recursos materiais e maior antiguidade do 

chefe de cartório); 

c) as Varas Criminais Federais das Capitais da Região Sudeste foram estratificadas 

em 2 grupos com características distintas de gestão, sendo um mais eficiente que 

o outro: um grupo (caracterizado por uma gestão com mínima presença do juiz, 
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com mecanismo de motivação e menor estoque de processos) apresentou um 

modelo mais eficiente que o outro grupo (caracterizado por uma gestão com 

máxima presença do juiz, sem mecanismo de motivação e com maior estoque de 

processos); e 

d) as Varas Criminais Estaduais das Capitais da Região Sudeste foram 

estratificadas em 2 grupos com características distintas de gestão, sendo um 

mais eficiente que o outro: um grupo (caracterizado por um modelo de gestão 

com carga por digitação e códigos de barras, com treinamento, com mecanismo 

de motivação, sem controle de prazos e produtividade, com menor estoque de 

processos, menor quantidade de pessoas, menor quantidade de computadores e 

menor quantidade de dias de audiência) apresentou um modelo mais eficiente 

que o outro grupo (caracterizado por um modelo de gestão com carga 

manuscrita, sem treinamento e com maior estoque de processos, maior 

quantidade de pessoas, maior quantidade de computadores e maior quantidade de 

dias de audiência). 

 

6. CARACTERÍSTICAS DOS MELHORES GRUPOS DE VARAS 

 

Por meio de entrevistas detalhadas realizadas com os chefes de cartório e os juízes 

da amostra de varas, obteve-se um detalhamento dos indicadores acima de modelos de gestão 

das varas, o que foi feito por meio dos seguintes critérios: quantidade de servidores, período 

de trabalho, espaço físico, informatização, dependência de atos de terceiros, distribuição de 

tarefas, gestão de processos, estoque de processos, metas internas fixadas, avaliação de 

cumprimento das metas internas, controle de prazos, atendimento ao público, audiências, 

retrabalho, gestão de pessoas, relacionamento do juiz com os servidores e inspeções. 

Com essa estratificação acima mencionada, verificou-se que, em cada esfera 

(estadual e federal) e área (cível e criminal) de atuação, algumas varas destacaram-se pela 

utilização de modelos de gestão que obtiveram êxito em conferir celeridade ao processo. 

As características – que são meros resultados da realidade pesquisada nas entrevistas 

detalhadas, e não requisitos necessários para a melhoria do desempenho das varas – até então 

relatadas para o melhor grupo de cada uma das duas estratificações pesquisadas 

separadamente podem ser elencadas da seguinte forma, se comparadas às características do 

pior grupo respectivo: 
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MELHOR GRUPO DE VARAS CÍVEIS FEDERAIS 

CARACTER

ÍSTICAS 

MAJORITA

RIAMENTE 

DE 

GESTÃO, 

COM 

MELHOR 

ESTRUTUR

A EM 

RELAÇÃO 

AO PIOR 

GRUPO 

• maior interferência do juiz na gestão do cartório 

• distribuição de tarefas pelo chefe de cartório 

• menor estoque de processos 

• carga com código de barras 

• processos físicos  

• maior quantidade de estagiários vinculados 

• maior proporção da entrada mensal estimada do estoque de processos 

• melhor ventilação das instalações da vara 

• maior duplicidade do registro de atos processuais 

• fixação de metas internas conjuntamente pelo gabinete e pelo cartório 

• maior frequência de controle, pelo juiz, do cumprimento de prazos do 

gabinete 

 

MELHOR GRUPO DE VARAS CÍVEIS ESTADUAIS 

CARACTER

ÍSTICAS 

MAJORITA

RIAMENTE 

DE 

GESTÃO, 

SEM 

ASSOCIAÇ

ÃO 

RELEVANT

E À 

ESTRUTUR

A 

• maior quantidade de pessoas 

• maior quantidade de computadores 

• menor antiguidade do chefe cartório no cargo de chefia  

• maior quantidade de juízes titulares e maior quantidade de servidores 

por vara 

• maior tempo de atBendimento do suporte de informática 

• menor impacto exercido por terceiros sobre o tempo de demora de 

devolução de precatória 

• menor quantidade de audiências por semana 

• maior proporção da entrada mensal estimada do estoque de processos 

• maior quantidade de servidores trabalhando nesses cartórios durante 

os períodos do fim da manhã e durante a tarde inteira 

• maior abrangência do horário de atendimento ao público 

• maior duplicidade do registro do ato de carga de processos 

• maior prioridade à realização de publicações 

• menor relevância da solicitação de processos fora de rotina, por 

juiz/partes, sobre o curso dos demais processos 
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• maior frequência de avaliações de desempenho, de controle de 

devolução atrasada de processos e de inspeções 

 

MELHOR GRUPO DE VARAS CRIMINAIS FEDERAIS 

CARACTER

ÍSTICAS 

MAJORITA

RIAMENTE 

DE 

GESTÃO, 

COM 

MELHOR 

ESTRUTUR

A QUE O 

PIOR 

GRUPO 

• carga por digitação e códigos de barras 

• com treinamento 

• com motivação 

• menor controle de prazos, menor controle de produtividade 

• menor estoque de processos 

• menor quantidade de pessoas 

• menor quantidade de computadores 

• menor quantidade de dias de audiência 

• menor interferência do juiz na gestão do cartório 

• com motivação 

• menor estoque de processos  

• maior quantidade de estagiários vinculados 

• menor entrada mensal estimada do estoque de processos 

• maior duplicidade do registro – no livro e no sistema informatizado – 

do ato de recebimento de processos 

• maior prioridade à realização de remessa dos autos à conclusão 

• determinação, conjuntamente pelo gabinete e pelo cartório, de 

intimação para apresentação de contrarrazões de apelação 

 

MELHOR GRUPO DE VARAS CRIMINAIS ESTADUAIS 

CARACTER

ÍSTICAS 

MAJORITA

RIAMENTE 

DE 

GESTÃO, 

COM PIOR 

ESTRUTUR

• menor quantidade de juízes titulares 

• menor quantidade de servidores que, segundo o chefe de cartório, 

ainda seriam necessários para o cumprimento adequado das funções 

do cartório 

• maior proporção da entrada mensal estimada do estoque de processos 

• maior proporção diária estimada de minutos empregados na análise de 

pedidos de liminares 

• menor frequência do controle de cumprimento de prazos, do contato 
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A QUE O 

PIOR 

GRUPO 

pessoal do juiz como cartório e da reunião do juiz com o chefe de 

cartório 

• ausência de controle da produtividade do cartório ou, quando há 

controle, ele se limita à qualidade e à quantidade do trabalho do 

servidor ou à quantidade e controle de metas de cada servidor 

• menor abrangência do horário de atendimento ao público (fim da 

manhã e a tarde inteira) 

• melhores sistemas informatizados, que permitem a automação de 

alguns atos 

 

7. CONCLUSÕES 

 

As diferenças predominantemente de gestão entre os grupos de varas e a estrutura 

(melhor ou pior) das varas indicam a necessidade de uma criação prévia de um sistema de 

gestão pela qualidade unificado que: (1) estabeleça linhas gerais para os processos de 

trabalho; e (2) seja operacionalizado de forma descentralizada. 

Os resultados da pesquisa também demonstram que a gestão é ponto indispensável 

para a celeridade processual, por dois motivos: (1) com uma boa gestão, mesmo varas com 

estrutura ruim (recursos humanos e materiais) podem obter boa movimentação e celeridade 

processual; e (2) até para identificar a prioridade de cada deficiência estrutural que merece ser 

eliminada, é preciso, antes, implementar uma gestão eficaz. 

Como a análise da eficácia e da economicidade da atuação cartorária e de seu 

impacto na velocidade da prestação jurisdicional deve tomar como premissa fundamental a 

existência de práticas uniformes de trabalho, é preciso adotar práticas minimamente 

padronizadas porque, somente após essa medida será possível avaliar o efetivo desempenho 

dos órgãos jurisdicionais. 

Portanto, ficou comprovado o impacto da gestão dos cartórios judiciais sobre a 

demora da prática dos atos processuais e, consequentemente, do processo. 

Contudo, apesar de a gestão aparecer em todos os resultados como ponto crucial 

para separação entre melhores e piores varas, a estrutura (recursos materiais e humanos) não 

pode ser esquecida, pois a pesquisa detectou várias deficiências estruturais nas varas 

entrevistadas que, se fossem eliminadas, potencializariam ainda mais o desempenho das varas 

– pois as técnicas de gestão produziriam mais efeito sobre varas com uma boa estrutura que 

sobre varas com uma estrutura ruim. 
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A INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA GARANTIA DE ACESSO À 

SAÚDE 

 

THE INTERVENTION OF THE JUDICIARY IN THE WARRANTY OF ACCESS TO 

HEALTH CARE  
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RESUMO 

 

No contexto da crise do positivismo jurídico e das novas abordagens filosóficas de 

interpretação do Direito, este artigo pretende apontar algumas mudanças ocorridas na 

aplicação do Direito com a promulgação da Constituição Federal de 1988 e subsequente 

promoção dos direitos fundamentais. Para tanto, delineia-se a situação atual da interpretação 

do Supremo Tribunal Federal no tocante à aplicação do direito social à saúde, abrangendo o 

debate acerca da intervenção do Judiciário. A divergência, no que concerne o direito à saúde, 

resume-se a duas interpretações: uma defende a aplicação indiscriminada de justiça 

distributiva, cujos critérios seriam de competência  exclusiva do Poder Executivo ao estipular 

suas políticas públicas; a outra defende o direito à saúde como consubstanciador do mínimo 

existencial, tutelado pelo Poder Judiciário. Frente a esse contexto, discorrer-se-á como tem se 

desenvolvido, no Direito brasileiro, a interpretação na mais alta instância do Poder Judiciário 

sobre o acesso ao direito social à saúde e correlatas regras de justiça aplicáveis.  

 

PALAVRAS-CHAVES: INTERPRETAÇÃO DO DIREITO; INTERVENÇÃO DO PODER 

JUDICIÁRIO; DIREITO À SAÚDE.  

 

ABSTRACT 

 

In the legal positivism crisis context and new philosophical approaches to the interpretation of 

Law, this article aims to indicate some changes in applying the Law with the promulgation of 

1988 Federal Constitution and subsequent fundamental rights promotion. To this purpose, will 

be outlined the Supreme Court current interpretation and enforcement of right to health 
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including the Judiciary Intervention discussion. The discrepancy regarding the right to health, 

it boils down to two interpretations: one advocates the indiscriminate application of 

distributive justice, the criteria would be the sole responsibility of the Executive Branch to 

provide its public policies, the other defends the right to health as embodied the existential 

minimum, protected by the Judiciary. Faced with this context, we will discuss how it has 

evolved in the Brazilian law, the interpretation of the Judiciary highest court over access to 

the social right to health and related rules of justice apply. 

 

KEYWORDS: INTERPRETATION OF LAW; JUDICIARY INTERVENTION; RIGHT TO 

HEALTH. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Significativas passagens históricas mundiais como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a 

Guerra Fria, além da instalação de regimes ditatoriais na América Latina desembocaram em 

mudanças tanto na forma de se pensar o Direito como de aplicá-lo. O Positivismo Jurídico, 

como tradição dominante na jurisprudência moderna, passa por profundos abalos. 

 

A crise do positivismo tem como cerne a constatação de que esse modelo – teoricamente 

perfeito – era idealizado e não obtinha no plano concreto os resultados esperados. 

 

Evidencia-se a problemática em excerto da Filosofia do Direito de Wayne Morrison: 

 

Nos últimos anos, o positivismo jurídico perdeu seu domínio anterior sobre a 

filosofia do direito, em parte porque, para concretizar-se, seus projetos de análise 

conceitual dependiam de que se questionasse a integridade do empreendimento 

jurídico, e porque careciam de consciência social quanto à eficácia social do direito. 

Seus críticos também afirmaram que, em vez de ser uma abordagem do direito não 

submetida a valores, é em si mesmo uma abordagem carregada de valores, refletindo 

um determinado conjunto de pressupostos que, por sua vez, nos levam a refletir 

sobre o direito de uma maneira específica.[1] 

 

 O modelo advindo de toda construção histórica do Racionalismo, que se pretendia uma 

ciência pura, um sistema sem lacunas, mostrou-se como poderosa ferramenta política 
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geradora de grandes absurdos sociais. O apego exacerbado ao formalismo reduzira a palavra 

“lei” a uma etiqueta [2].  

 

As críticas a esse sistema apontavam para a necessidade de se promover o desapego ao 

formalismo e de não se perder de vista o aspecto material da lei, seu conteúdo.  

 

Como resultado, o debate acerca dos direitos fundamentais cresceu, suscitando modificações 

na interpretação e aplicação do Direito. Almejando que a lei tivesse mais eficácia social sem, 

no entanto, perder-se a segurança jurídica, passou-se a recorrer frequentemente aos Princípios 

do Direito. Estes se tornaram indispensáveis para a hermenêutica jurídica. 

 

No âmbito do Direito Positivo Brasileiro, a promulgação da Carta Constitucional de 1988 

elegeu a dignidade humana como princípio basilar, sendo inclusive denominada como 

“Constituição Cidadã”. E no que concerne ao direito à saúde, apresenta-se um movimento do 

Judiciário em garantir sua efetividade, impedindo que o Estado se exima de sua 

responsabilidade constitucionalmente conferida sob o véu da impossibilidade orçamentária.   

 

O presente trabalho pretende apresentar como a questão da intervenção do Poder Judiciário na 

tutela do direito à Saúde tem sido conduzida, sinalizando os pontos relevantes da discussão 

sobre a judicialização desse direito.  

 

Dentro desse panorama far-se-á análise do conceito de saúde, delimitando os casos em que a 

saúde não pode ser inviabilizada pela aplicação da justiça distributiva. Para tanto, será 

utilizado um levantamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em que se busca a 

tutela jurisdicional para suprir a insuficiência da prestação estatal. 

 

 

2. DIREITO À SAÚDE: DIREITO FUNDAMENTAL GARANTIDO A TODOS OU 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL SUJEITO À JUSTIÇA DISTRIBUTIVA 

 

A Carta Fundamental de 1988 apregoa em seu artigo 196 que a saúde é um direito de todos e 

um dever do Estado: 

 

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas 
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sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação. 

  

Esta norma atribui o dever-poder do Estado de garantir a saúde do cidadão brasileiro, 

principalmente ao caracterizá-la como norma de eficácia plena, ou seja, revestida de todos os 

elementos necessários para sua executoriedade, tornando possível sua aplicação de maneira 

imediata, direta e íntegra [3].  

 

Preliminarmente, far-se-á breve análise do conceito de saúde. 

 

Os pensadores da Grécia Antiga classificavam a saúde como simples ausência de doença. 

Posteriormente, verificou-se a relação do termo com outras variáveis como: o estado 

psicológico e físico, o meio ambiente em que o indivíduo está inserido, entre outras, 

interligadas diretamente à fruição digna da vida.  

 

A Organização Mundial da Saúde – OMS, no ano de 1946, ampliou o conceito ao estipular 

que a saúde é mais do que ausência de doenças, significando um completo bem-estar físico, 

mental e social. Paira, então, o seguinte questionamento: como pode o Estado promover um 

critério tão subjetivo como “bem-estar”? Vários filósofos já propuseram uma definição de 

“bem-estar”, mas nenhuma é uníssona [4]. O que é considerado bem-estar para um, pode não 

o ser para outro. 

 

Diante do exposto, infere-se a complexidade do tema. Contudo, a promoção da saúde é 

responsabilidade do Estado, conforme assinala artigo 2º da Lei 8080/90 – Lei Orgânica da 

Saúde:  

 

Art. 2 º.  A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.  

 

Além disso, é um direito interligado a outras prestações estatais. Ou seja, não há como haver 

saúde sem saneamento básico, sem a seguridade social e o acesso aos serviços médicos. O 

artigo 3º da Lei supracitada faz referência aos fatores que condicionam a saúde como a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 
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educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

A relevância das possibilidades orçamentárias do Estado, consubstanciadoras da Reserva do 

Possível, há de ser ponderada. Realmente, devido à escassez de recursos, é inviável que o 

Estado proporcione plenamente a saúde de todos abrangendo os vários critérios subjetivos de 

saúde.  Tamanha diversidade de interpretações sobre o que seria saúde faz necessária uma 

discriminação: a que critérios de saúde incidiriam a justiça distributiva e a quais não 

comportaria esta incidência. 

 

Tem-se por racional que as condições de saúde que impossibilitem o mínimo exercício digno 

e autônomo do indivíduo devem ser indistintamente garantidas a todos pelo Estado, 

configurando direito fundamental de prestação imediata e obrigatória. Aos demais casos, em 

que esse exercício não estivesse inviabilizado, a aplicação da justiça distributiva não seria 

reprovável, o que caracterizaria a concessão de um benefício assistencial pelo Estado através 

de políticas públicas. 

 

Aplicando-se indiscriminadamente a justiça distributiva ao direito à saúde pende-se à 

arbitrariedade. A incidência da regra de justiça sobre esse direito deve observar critérios 

racionais de convencimento geral. Aos olhos de um “auditório universal” [5], não seria 

ponderado permitir que uma pessoa vivesse em condições indignas, sem poder exercer 

plenamente todos os seus direitos: à vida, à educação, ao trabalho. Um indivíduo desprovido 

de saúde é incapaz de exercer todos os outros direitos. Mais que isso, esse indivíduo 

envolverá os seus familiares em sua debilitada condição comprometendo a vida de todos. Esse 

“grão de areia” desencadeará vários acontecimentos de consequências incalculáveis, com 

reflexos inclusive na sociedade como um todo.  

 

Conclui-se que esse direito, por ser tão abrangente, quando estiver estritamente ligado ao 

mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana deve vincular obrigatoriamente a 

prestação do Estado a todos. Mas aí surge um questionamento: como o Estado vai delimitar 

quais doenças se enquadram nessa descrição? 

 

Nesse ponto, urge a necessidade de interação do Direito com a ciência médica. O Estado deve 

procurar manter-se atualizado com as demandas da saúde. A burocracia estatal não pode 

inviabilizar o exercício dos direitos dos seus cidadãos. Se o setor de saúde privado está 
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sempre se adequando ao surgimento de novas doenças e consequentes tratamentos, o setor 

público não tem motivos razoáveis para não acompanhar essas mudanças também. 

 

O renomado constitucionalista José Afonso da Silva, ao abordar a temática do direito à saúde, 

afirma: 

 

É espantoso como um bem extraordinariamente relevante à vida humana só agora é 

elevado à condição de direito fundamental do homem. E há de informar-se pelo 

princípio de que o direito igual à vida de todos os seres humanos significa também 

que, nos casos de doença, cada um tem o direito a um tratamento condigno de 

acordo com o estado atual da ciência médica, independentemente de sua situação 

econômica, sob pena de não ter muito valor sua consignação em normas 

constitucionais. [6] 

 

Portanto, é dever do Estado promover a saúde de todos sempre que essa esteja 

comprometendo o mínimo existencial do indivíduo, obedecendo aos critérios atualizados da 

medicina. Afinal, se um Estado Democrático de Direito é incapaz de prover o básico para a 

sobrevivência de seus cidadãos não pode assim se intitular, devendo ser considerado um 

Estado de Exceção [7]. 

 

Um cidadão inserido dentro de um Estado de Direito deve ter acesso ao mínimo existencial, 

como se depreende do texto de Luís Roberto Barroso: 

 

O Estado constitucional de direito gravita em torno da dignidade da pessoa humana 

e da centralidade dos direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é o 

centro de irradiação dos direitos fundamentais, sendo frequentemente identificada 

como o núcleo essencial de tais direitos. Os direitos fundamentais incluem: a) a 

liberdade, isto é, a autonomia da vontade, o direito de cada um eleger seus projetos 

existenciais; b) a igualdade, que é o direito de ser tratado com a mesma dignidade 

que todas as pessoas, sem discriminações arbitrárias e exclusões evitáveis; c) o 

mínimo existencial, que corresponde às condições elementares de educação, saúde e 

renda que permitam, em uma determinada sociedade, o acesso aos valores 

civilizatórios e a participação esclarecida no processo político e no debate público. 

Os três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário – têm o dever de realizar os 

direitos fundamentais, na maior extensão possível, tendo como limite mínimo o 

núcleo essencial desses direitos. [8] 
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Nos casos em que não haja evidente comprometimento da dignidade da pessoa humana o 

Estado pode recorrer à justiça distributiva, concedendo os benefícios assistenciais que os seus 

recursos permitirem.  

 

Entende-se que doenças como câncer, HIV, cardiopatias, artrite reumatóide, hepatite C, 

diabetes, entre muitas outras que comprometem significativamente a vida do ser humano, 

vinculariam a obrigatoriedade do Estado de conceder tratamento médico. E a exemplo do que 

aqui denominamos de benefícios assistenciais, sujeitos às políticas públicas, encontrar-se-iam 

as cirurgias estéticas, os tratamentos psicológicos, os para infertilidade, os odontológicos, os 

de medicina complementar (homeopatia, acupuntura, fitoterapia), e demais que, apesar de 

apresentarem relevância, não impedem diretamente o indivíduo de exercer a vida e seus 

outros direitos. 

 

 

3. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: LEGITIMIDADE OU AFRONTA À 

SEPARAÇÃO DOS PODERES 

 

O Estado como Órgão promotor de políticas públicas tem o poder-dever (obrigação) de 

promover e garantir o acesso à saúde aos cidadãos brasileiros.  A saúde é um direito 

fundamental garantido em dispositivos da Constituição Federal que não está sendo totalmente 

efetivado pelos órgãos promotores, principalmente em casos específicos como os das doenças 

não incluídas e/ou previstas na Legislação do SUS (Sistema Único de Saúde). 

 

O cidadão brasileiro tem se defrontado com a crescente necessidade do acesso gratuito à 

saúde pública e de qualidade, sobretudo, as classes sociais menos favorecidas que não têm 

condições de custear um tratamento particular.  

 

A Administração Pública alega que o direito à saúde importa em norma programática, sendo a 

garantia e fruição de seu acesso competência política dos administradores públicos, que agem 

de forma discricionária (conforme necessidade e oportunidade) na alocação de recursos, de 

maneira a não comprometer o orçamento público votado pelo Poder Legislativo. 

Consequentemente, não se admitindo a interferência do judiciário nesta seara.  

 

Diante disso vislumbra-se o impasse: de um lado o político age com uma previsão 
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orçamentária, votada democraticamente, que o vincula e de outro a população que necessita 

do subsídio do Estado para ter acesso à saúde.  

 

A polêmica sobre a judicialização da saúde e os problemas concernentes à efetivação desse 

direito fez necessária uma Audiência Pública no Supremo Tribunal Federal. Na sessão de 

abertura o Ministro Gilmar Mendes delineou a questão: 

 

O fato é que a judicialização do direito à saúde ganhou tamanha importância teórica 

e prática que envolve não apenas os operadores do direito, mas também os gestores 

públicos, os profissionais da área de saúde e a sociedade civil como um todo. 

  

Se, por um lado, a atuação do Poder Judiciário é fundamental para o exercício 

efetivo da cidadania e para a realização do direito social à saúde, por outro, as 

decisões judiciais têm significado um forte ponto de tensão perante os elaboradores 

e executores das políticas públicas, que se vêem compelidos a garantir prestações de 

direitos sociais das mais diversas, muitas vezes contrastantes com a política 

estabelecida pelos governos para a área da saúde e além das possibilidades 

orçamentárias. A ampliação dos benefícios reconhecidos confronta-se continuamente 

com a higidez do sistema. [9] 

 

Partindo-se da premissa de que o direito à saúde em geral é norma programática, e não pode 

ser garantido a todos por preponderância da Reserva do Possível [10], o argumento de que 

cabe ao Poder Executivo estipular as políticas públicas em matéria de saúde corroboraria a 

aplicação da justiça distributiva e a tese de que a interferência do Poder Judiciário não é 

legítima.  

 

Entretanto, tomando como verdadeira a premissa de que o direito à saúde é um direito 

fundamental de eficácia plena e aplicabilidade imediata, efetivamente devido a todos em 

respeito ao mínimo existencial, a interferência do Judiciário é imprescindível, e não só 

revestida de legitimidade como necessária para preservar a ordem constitucional vigente. 

 

As palavras do Procurador Geral da República Antônio Fernando Barros e Silva de Souza, ao 

apresentar seus argumentos na Audiência Pública sobre a Saúde no STF, reconhecem que:  

 

O Estado brasileiro tem o dever de garantir a todos o direito à saúde, aplicando da 

forma mais adequada os recursos existentes, o que significa buscar a conjugação das 
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melhores técnicas, dos melhores custos e dos melhores resultados. A decisão sobre a 

conjugação destas variáveis é do Estado Administrador, mas o que fazer quando o 

Estado se omite? Diante de tal situação não remanesce ao cidadão outra alternativa 

senão a de reivindicar a tutela jurisdicional. [11] 

 

A referida Audiência no Supremo Tribunal Federal serviu de arcabouço para as decisões 

judiciais. 

 

O Supremo Tribunal Federal tem exarado em suas decisões que o Estado é obrigado a prover 

o direito à saúde caso não comprove sua incapacidade financeira. A verificação de que, na 

maioria dos casos levados ao Judiciário, existiam políticas públicas de saúde [12], mas que 

não eram eficazes serviu de argumento de legitimação da interferência desse Poder, que não 

estaria criando uma nova política e usurpando a função do legislador.  

 

Contudo, constata-se que Judiciário ainda não enfrentou o problema da escassez de recursos 

para a concretização dos direitos sociais; o Estado acaba por nunca provar incapacidade 

financeira em arcar com os tratamentos pleiteados. Fica a dúvida de como esse Poder 

posicionar-se-á quando realmente for provada a insuficiência de recursos do Estado, tendo 

que ponderar definitivamente sobre a intangibilidade do direito fundamental à saúde. 

 

Adotando-se plenamente o entendimento de que a saúde consubstanciadora do mínimo 

existencial é direito fundamental garantido a todos, somente em caso de Estado de Exceção 

(situação fora do âmbito Jurídico) poderia o Poder Público se eximir de garanti-lo.  E sendo 

assim, é dever do Poder Judiciário o resguardo da Constituição Federal e de seus princípios 

basilares. Negar esse direito fundamental – de exercício de cidadania – ao indivíduo dentro de 

um Estado Democrático de Direito significaria excluí-lo do âmbito jurídico e equiparar-lhe ao 

que Carl Schmitt denomina “inimigo” [13], ou seja, um estranho ao Estado sobre o qual recai 

a indiferença. 

 

Mas, ainda assim, não há definição clara nos tribunais sobre o tipo de saúde e quais 

tratamentos estão compreendidos no conceito de mínimo existencial. Se a definição desse 

mínimo existencial, no tocante ao direito á saúde não for definido, não será possível aferir que 

tipo de saúde será considerado direito fundamental, tutelado pelo Poder Judiciário, e que 

forma de saúde terá um caráter secundário criando, portanto, um benefício público sujeito à 
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escolha de critérios distributivos pelo Poder Legislativo e Executivo. 

 

 

4. INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Conforme já esposado, atualmente existe um movimento do Judiciário em revestir de eficácia 

o direito à saúde.  

 

A maioria dos pleitos que chega ao Poder Judiciário acaba por ser acolhida sob os argumentos 

de sua indispensabilidade aos elementos essenciais à vida digna e de ausência de 

comprovação, por parte do Estado, de ausência de recursos. 

 

Em julgamento do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada - STA 223/PE de 

2008, o STF decidiu que o Estado de Pernambuco custeasse uma cirurgia experimental, nos 

Estados Unidos, a um jovem universitário de 25 anos, tetraplégico em razão de um assalto, a 

fim de que pudesse respirar sem depender de aparelho mecânico:  

 

O Ministro Celso de Mello (...) frisou que Marcos, a vítima, tinha o direito de viver 

de maneira autônoma, uma vez que necessitava de aparelho para respirar. 

O raciocínio desenvolvido pelo Ministro consagra o direito à vida, dentro de um 

jogo de ponderações de valores de tênue articulação. 

Ao se reconhecer o interesse secundário do Estado, em matéria de finanças públicas, 

e o direito fundamental da pessoa, que é o direito à vida, não haveria opção possível 

para o Judiciário senão prevalecer o direito à vida. [14] 

 

No acórdão do STA-AgR 175 – Ceará [15], referente a pedido de medicação específica para 

doença neurovegetativa rara, evidenciam-se os pontos de controvérsia do tema: 

 

EMENTA: Suspensão de Segurança. Agravo Regimental. Saúde pública. Direitos 

fundamentais sociais. Art. 196 da Constituição. Audiência Pública. Sistema Único de 

Saúde - SUS. Políticas públicas. Judicialização do direito à saúde. Separação de 

poderes. Parâmetros para solução judicial dos casos concretos que envolvem direito 

à saúde. Responsabilidade solidária dos entes da Federação em matéria de saúde. 

Fornecimento de medicamento: Zavesca (miglustat). Fármaco registrado na 

ANVISA. Não comprovação de grave lesão à ordem, à economia, à saúde e à 

segurança públicas. Possibilidade de ocorrência de dano inverso. Agravo regimental 

181



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

a que se nega provimento. (STA 175 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES 

(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, DJe-076 DIVULG 29-04-2010 

PUBLIC 30-04-2010 EMENT VOL-02399-01 PP-00070)  

 

Dentre os argumentos da União contra a tutela antecipada: 

 

Alega que a decisão objeto do pedido de suspensão viola o princípio da separação de 

poderes e as normas e regulamentos do SUS, bem como desconsidera a função 

exclusiva da Administração em definir políticas públicas, caracterizando-se, nestes 

casos, indevida interferência do Poder Judiciário nas diretrizes de políticas públicas 

(flc. 199 – 204). 

 

Em contrapartida, o Ministro Celso de Mello: 

 

[...] a intervenção jurisdicional, justificada pela ocorrência de arbitrária recusa 

governamental em conferir significação real ao direito à saúde, tornar-se-á 

plenamente legítima (sem qualquer ofensa, portanto, ao postulado da separação de 

poderes), sempre que se impuser, nesse processo de ponderação de interesses e de 

valores em conflito, a necessidade de fazer prevalecer a decisão política 

fundamental que o legislador constituinte adotou em tema de respeito e de proteção 

ao direito à saúde. 

 

[...] 

 

Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da “reserva do possível” – 

ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível – não pode ser 

invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se, dolosamente, do 

cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando dessa 

conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, 

aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 

fundamentalidade. 

 

Gilmar Mendes, relator do Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada 175 – 

Ceará, indeferiu pedido arguido pela União fundamentando que não havia comprovação 

necessária que comprometesse a ordem econômica e de políticas pública, ressaltando ainda 

que na redação do Art. 196 da Lei Maior: 

 

É possível identificar, na redação do referido artigo constitucional, tanto um direito 
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individual quanto um direito coletivo à saúde. Dizer que a norma do artigo 196, por 

se tratar de um direito social, consubstancia-se tão somente em norma programática, 

incapaz de produzir efeitos, apenas indicando diretrizes a serem observadas pelo 

poder público significaria negar a força normativa da Constituição. 

 

E em decisão recentíssima, em setembro de 2011, o presidente do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Ministro Cezar Peluso, negou seguimento a pedido apresentado pelo Estado do Paraná 

de suspensão de tutela antecipada para fornecimento de medicamentos para dois irmãos 

portadores de Epidermólise Bolhosa Distrófica doença considerada rara, grave e incurável: 

 

É evidente que os pacientes necessitam do uso diário e contínuo dos insumos e 

medicamentos pleiteados, de modo a diminuir o sofrimento intenso decorrente das 

características próprias da patologia, bem como da necessidade de trocas diárias dos 

curativos. Dessa forma, a suspensão dos efeitos da decisão impugnada poderia 

causar situação extremamente mais grave (sofrimento contínuo e diário, com 

redução da qualidade e expectativa de vida dos pacientes) do que aquela que se 

pretende combater com o presente pedido de contracautela. Evidente, portanto, a 

presença do denominado risco de “dano inverso”. (STA 558, Relator(a): Min. 

Presidente, Decisão Proferida pelo(a) Ministro(a) CEZAR PELUSO, julgado em 

02/09/2011, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-176 DIVULG 

13/09/2011 PUBLIC 14/09/2011) [16] 

 

Nota-se, nos votos dos Ministros, o entendimento de que o direito à saúde integra o núcleo 

essencial de direitos do homem, sendo obrigatória a sua garantia e proteção pelo Estado. 

 

Entretanto, se reconhecida a fundamentalidade de específico direito, em nenhuma hipótese – 

em situação de normalidade no Estado de Direito – a cláusula da Reserva do Possível seria 

impeditivo para sua realização. Nosso ordenamento jurídico não se aceita o sacrifício de um 

bem jurídico igualmente relevante em detrimento de outro. Ou seja, se a saúde é essencial ao 

indivíduo, a ponto de sua vida depender da prestação estatal, não se pode sancionar “uma 

escolha trágica”, sacrificando o seu direito. O Estado tem que dimensionar seus custos 

privilegiando esse núcleo essencial de direitos. 

 

 

5. O DIREITO À SAÚDE E O MITO DE PROMETEU E EPIMETEU: A 

PREPONDERÂNCIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 
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Segundo o relato mitológico, à época da criação dos animais os deuses incumbiram aos 

gêmeos Prometeu e Epimeteu a tarefa de distribuir as qualidades de sobrevivência às espécies. 

Epimeteu responsabilizou-se pela distribuição e Prometeu pela supervisão do trabalho. [17] 

 

Epimeteu pôs-se a distribuir os atributos conferidos pelos Deuses aos animais, considerando 

suas diferenças, de forma a lhes garantir igual possibilidade de sobrevivência.  

 

No entanto, ao final de sua tarefa constatou que tinha se esquecido do homem, deixando-o 

desguarnecido de qualquer atributo para sobrevivência. Para resolver o problema e não deixar 

o homem desamparado Prometeu ousa subir ao Olimpo e subtrair atributos das divindades 

Hefaísto e Atenas. Deles pega a capacidade inventiva dos meios próprios de subsistência, a 

fim de entregar essa qualidade divina aos homens.  

 

Prometeu foi severamente punido por tal atitude, entretanto faltava ainda aos homens saber 

viver harmonicamente. Zeus compadecido da humanidade atribui-lhes os sentimentos de 

justiça (dikê) e de dignidade pessoal (aidôs), sem os quais não há sociedade que subsista. 

 

Extrai-se desse mito da Grécia antiga a preocupação com a necessidade dos seres vivos 

possuírem o mínimo de atributos para sua sobrevivência. O homem foi criado pela divindade, 

mas sem o mínimo de qualidades essenciais para a manutenção de sua sobrevivência chegaria 

à extinção.   

 

Assim deve ser entendido o direito à saúde: como instrumento indispensável à sobrevivência e 

à dignidade do ser humano. É um direito completamente interligado ao direito à vida, de 

primordial importância em qualquer ordenamento jurídico.   

 

A saúde possui natureza constitucional, fazendo parte da conquista da nossa sociedade. Isto 

exige uma forte implementação no mundo dos fatos, a fim de que na área da saúde, o Brasil 

seja exemplo de justiça social, valores democráticos e principalmente demonstre o real 

objetivo de preservar e garantir a vida digna. 

 

Cittadino expõe a indispensabilidade de atuação do Poder Judiciário na reunião de esforços 

para a efetivação dos direitos constitucionalmente garantidos: 
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[...] o sistema de direitos assegurados pela Constituição Federal apenas terá 

efetividade mediante a força de vontade concorrente dos nossos cidadãos em 

processos políticos deliberativos. Esta cidadania juridicamente participativa, 

entretanto dependerá, necessariamente, da atuação do Poder Judiciário-

especialmente da jurisdição constitucional. [18] 

 

Evidencia-se a função do Poder Judiciário de corrigir as eventuais desigualdades e prestações 

indevidas referentes ao direito à saúde, bem como cumprir a Lei Maior, garantindo o direito 

fundamental e individual à vida digna. Assumindo, portanto, o importante papel de manter e 

preservar o Estado Democrático de Direito, onde dignidade da pessoa humana e saúde não se 

dissociam.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Estado não pode se esquivar de garantir o direito à saúde a todos os homens quando do seu 

exercício depender o mínimo existencial.  Não há de se falar em justiça distributiva em casos 

que a vida ou a dignidade da pessoa está em jogo, sendo somente atribuível aos benefícios 

assistenciais. 

 

A saúde é indissociável da fruição da vida. Sendo assim, o direito à saúde reveste-se do 

mínimo existencial que deve ser garantido pelo Estado a todos, sem que seja necessário o 

pleito ao Judiciário para efetivação do direito de se manter saudável.  

 

O Poder Judiciário, intervindo nos processos dessa natureza, estará cumprindo com seu papel 

de Guardião da Constituição e propulsionando os demais Poderes a tomarem as medidas 

necessárias à eficácia do direito à saúde.  

 

Assumindo, inequivocamente, o posicionamento de que o referido direito reveste-se do 

mínimo existencial – devendo ser tão protegido quanto a vida – o Judiciário não teria que 

atuar pontualmente na efetivação do direito à saúde, que só perderia seu status de direito 

garantido a todos em decorrência de um Estado de Exceção. 
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Essa tomada de posição, por parte do Judiciário, teria o efeito de compelir os Poderes 

Legislativo e Executivo a redimensionarem a prioridade dos investimentos do Estado, assim 

como zelarem por uma melhor administração de recursos, que conhecidamente no Brasil são 

desperdiçados. 
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RESUMO 

O implemento do direito à saúde por meio de decisões do Poder Judiciário, que obrigam aos 

Poderes Públicos a implementá-lo, tornou-se grande fonte de incertezas. Analisar os 

parâmetros que têm sido utilizados pelo Poder Judiciário no implemento desse direito é o 

motivo deste trabalho. A Constituição Federal de 1988 inovou no cenário jurídico brasileiro 

ao constitucionalizar o direito abordado. A natureza prestacional desse direito revela a 

necessidade de adotar providências estatais organizadas com a finalidade de prestar tal direito 

àqueles que precisam. Todavia, os órgãos judiciais têm que aplicar a proporcionalidade na 

hora de fazer valer as decisões judiciais, já que mister se faz atentar para as contigências 

financeiras do Estado. A questão que se coloca é, basicamente, saber quais e em que medida o 

Poder Judiciário deve deverá conceder e fazer concretizar tal direito em face do Poder 

Público. Alguns critérios doutrinários e jurisprudenciais podem contribuir para a questão, 

como o princípio da dignidade humana e o conceito de mínimo existencial utilizados para 

subsidiar o aplicador do direito no caso concreto. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À SAÚDE; PODER PÚBLICO; JUDICIÁRIO; 

EFETIVAÇÃO. 

 

RESUMEN 
La concretización del derecho a la salud, a través de las decisiones del Poder Judiciario, que 

obligan a los poderes públicos a cumplirlo, está siendo una gran fuente de incertidumbres. 

Analizar los parámetros que están siendo utilizados por los órganos judiciales para la 

concreción de este derecho es el motivo del presente artículo. La Constitución del 1988 ha 

hecho una innovación en el escenario jurídico brasileño en la medida en que ha introducido la 

constitucionalización del derecho referido. La naturaleza prestacional del derecho a la salud 

revela la necesidad de adoptar providencias estatales organizadas con la finalidad de realizar 

tal derecho junto a los ciudadanos que no pueden pagar por los servicios de salud privada. Sin 

embargo, hace falta que los órganos judiciales establezcan una proporcionalidad cuando 

materializan tal derecho, ya que es imperioso tener en cuenta las contingencias financieras de 

los entes estatales. El problema fundamental es determinar en qué situaciones el Poder 

Judiciario deberá intervenir y, por medio de sus decisiones, concretizar el derecho el derecho 

a la salud junto a los poderes públicos. Hay algunos criterios de la doctrina y de la 

jurisprudencia que pueden contribuir para resolver la cuestión, como es ele caso del principio 

de la dignidad y del mínimo existencial, que son utilizados para ayudar jurista en el caso 

concreto.  

PALABRAS-CLAVE: DERECHO A LA SALUD; PODER PÚBLICO; JUDICIARIO; 

CONCRETIZACIÓN. 
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Introdução: 

A efetivação do direito social saúde através de decisões judiciais que obrigam os Poderes 

Públicos, responsáveis por essa efetivação, a prestá-lo, é, atualmente, uma grande fonte de 

tensão perante esses Poderes. 

O presente trabalho visa tratar do papel do Poder Judiciário nessa efetivação, mostrando 

alguns critérios, norteadores da atuação jurisdicional, lançados em recente decisão do 

Supremo Tribunal Federal em Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, 

refutando, dessa forma, a crítica formulada no sentido de que esse tipo de atuação 

jurisdicional, denominada por alguns de “judicialização da saúde”, estaria criando políticas 

públicas, e adentrando na competência do Poder Executivo e Legislativo. 

A relevância deste trabalho está na inter-relação entre o direito á saúde e o direito á vida, 

sendo este condição primeira para eficácia prática do princípio da dignidade humana. 

Outro fato que realça o objeto deste trabalho é a grande quantidade de ações que chegam aos 

nossos tribunais diariamente pleiteando que os Poderes Executivos sejam obrigados a 

conceder prestações de saúde em forma de medicamentos, reserva de leitos em Unidades de 

Terapia Intensiva, órteses, próteses e outros insumos. O que requer do nosso judiciário uma 

análise cuidadosa do caso concreto para a prolação de uma decisão que concilie o direito 

pleiteado com os limites orçamentários do Estado, denominado de reserva do possível. 

Essa avalanche de ações judiciais, dentre outros fatores, é fruto da Constituição Federal de 

1988 que inovou no cenário jurídico brasileiro ao constitucionalizar o direito à saúde. Ela traz 

no seu texto vários artigos relacionados ao direito à saúde, dentre eles destacamos o art. 6° 

que inclui o direito a saúde no rol dos direitos sociais, bem como o art. 196, que servem como 

supedâneo para essas ações judiciais. 

Como o direito á saúde requer, conforme a Constituição, para o seu implemento, prestações 

materiais por parte dos Poderes Públicos passou-se a criticar até sua condição de direito 

fundamental. E cada vez que é acionado judicialmente, os Poderes Públicos, alegam, para 

afastarem o ônus de prestá-los, as contingências financeiras e econômicas (princípio da 

reserva do possível) e a programaticidade da norma prevista no art. 196 da Constituição 

Federal, ou seja, a dependência de legislação infraconstitucional para efetivação plena desse 

direito. 

As contingências de recursos financeiros e econômicos é um fato que não se pode negar, da 

mesma forma não se pode negar que o Estado gasta mal os recursos que dispõe, apesar do 

aumento da arrecadação. O fato de o direito à saúde ser uma norma programática não impede 

a Administração de ser obrigada a conceder um mínimo de prestações de saúde, sob pena de 

tornar a norma constitucional uma promessa inconsequente. 

  

1.  O direito à saúde na Constituição Brasileira de 1988 
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A Constituição Federal de 1988 é um marco no que concerne à positivação das garantias 

individuais dos cidadãos, bem como, e não menos importante, dos direitos sociais, dentre eles 

o direito prestacional à saúde. Nesse sentido: 

A consagração constitucional do direito fundamental à saúde, juntamente com a positivação 

de uma série de outros direitos fundamentais sociais, certamente pode ser apontada como um 

dos principais avanços da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que a liga, 

nesse ponto, ao constitucionalismo de cunho democrático-social desenvolvido, sobretudo, a 

partir do pós-II Guerra (SARLET; FIGUEIREDO, 2008). 

  

Entretanto, antes da Constituição Cidadã de 1988, a proteção do direito à saúde era diversa e 

baseava-se em algumas normas esparsas conforme leciona Sarlet e Figueiredo: 

Antes de 1988, a proteção do direito à saúde ficava restrita a algumas normas esparsas, tais 

como a garantia de “socorros públicos”, (Constituição de 1824, art. 179, XXXI) ou a garantia 

de inviolabilidade do direito à subsistência (Constituição de 1934, art. 113, caput). 

Em geral, contudo, a tutela (constitucional) da saúde se dava de modo indireto, no âmbito 

tanto das normas de definição de competências entre os entes da Federação, em termos 

legislativos e executivos (Constituição de 1934, art. 5º, XIX, “c”, e art. 10, II; Constituição de 

1937, art. 16, XXVII, e art. 18, “c” e “e”; Constituição de 1946, art. 5º, XV, “b” e art. 6º; 

Constituição de 1967, art. 8º, XIV e XVII, “c”, e art. 8º, § 2º, depois transformado em 

parágrafo único pela Emenda Constitucional nº 01/1969), quanto das normas sobre a proteção 

à saúde do trabalhador e das disposições versando sobre a garantia de assistência social 

(Constituição de 1934, art. 121, § 1º, “h”, e art. 138; Constituição de 1937, art. 127 e art. 137, 

item 1; Constituição de 1946, art. 157, XIV; Constituição de 1967, art. 165, IX e XV) (Ibid., 

2008). 

  

A Carta Magna de 1988 apresenta diversos dispositivos que tratam expressamente da saúde, 

tendo sido reservada, ainda, uma seção específica sobre o tema dentro do capítulo destinado à 

Seguridade Social. O art. 6º informa que a saúde é um direito social. No artigo 7º há dois 

incisos tratando da saúde: o IV, que determina que o salário-mínimo deverá ser capaz de 

atender as necessidades vitais básica do trabalhador e sua família, inclusive a saúde, entre 

outras, e o XXII, que impõe a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de 

saúde, higiene e segurança. 

De acordo com o art. 23, inc. II, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

possuem competência comum para cuidar da saúde. Pelo artigo 24, inc. XII, a União, os 

Estados e o Distrito Federal possuem competência concorrente para legislar sobre a defesa da 

saúde. Ressalte-se que os Municípios, por força do art. 30, inc. I, também podem legislar 

sobre a saúde, já que se trata de assunto de inegável interesse local, até porque a execução dos 

serviços de saúde, no atual estágio, está, em grande parte, municipalizada. O art. 30, inc. VII 

confere aos Municípios a competência para prestar, com a cooperação técnica e financeira da 

União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. 
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Por força da Emenda Constitucional 29, de 13/9/2000, foi acrescentada a alínea “e” ao inc. 

VII do art. 34, possibilitando a intervenção da União nos Estados e no Distrito Federal no 

caso de não ser aplicado o mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, 

compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e 

nas ações e serviços públicos de saúde. A mesma Emenda Constitucional, modificando o inc. 

III do art. 35, previu a possibilidade de intervenção dos Estados nos Municípios, na hipótese 

de não ser aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento 

do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. 

Ressalvou-se, ainda, por força da EC 29/2000, que a vinculação de receitas de impostos não 

se aplica à destinação de recursos para as ações e serviços públicos de saúde (art. 167, inc. 

IV). De acordo com o artigo 196 a saúde passou a ser considerada como direito de todos e 

dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 

sua promoção, proteção e recuperação. O artigo 197 reconheceu que as ações e serviços de 

saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre 

sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou 

por intermédio de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado. 

Ressalve-se que o art. 129, inc. II, atribui ao Ministério Público à função de zelar pelo efetivo 

respeito aos serviços de relevância pública, executados com vistas a atender aos direitos 

garantidos na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua garantia, o que denota a 

preocupação do constituinte em dar efetividade ao direito à saúde, já que o considerou 

expressamente como um serviço de relevância pública. 

O art. 198 formulou a estrutura geral do sistema único de saúde, considerando-o uma rede 

regionalizada e hierarquizada, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: a) 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; b) atendimento integral, com 

prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; c) 

participação da comunidade. Esse sistema será financiado com recursos da seguridade social, 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (§1º), 

ficando previstos recursos mínimos a serem aplicados, anualmente, em ações e serviços 

públicos de saúde (§§ 2º e 3º). 

Pelo art. 199, foi facultada à iniciativa privada a assistência à saúde, podendo as instituições 

privadas participar de forma complementar do sistema único de saúde, segundo diretrizes 

deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos (§1º), vedando a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos (§2º), bem como a 

participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no 

País, salvo nos casos previstos em lei (§3º). 

No artigo 200, exaustivamente, foi feita a enumeração das atribuições do sistema único de 

saúde, a saber: a) controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse 

para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, 

hemoderivados e outros insumos; b) executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; c) ordenar a formação de recursos 

humanos na área de saúde; d) participar da formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico; e) incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e 

tecnológico; f) fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor 
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nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; g) participar do controle e 

fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos 

psicoativos, tóxicos e radioativos; h) colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. 

O art. 208, inc. VII, incluiu a assistência à saúde entre os programas destinados a suplementar 

a educação no ensino fundamental. 

No artigo 220, §3º, inc. II, há a previsão da possibilidade de, por meio de lei federal, ser 

restringida a propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e ao 

meio ambiente. O art. 227 determinou que é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, entre outros, o direito à saúde. A participação de 

entidades não-governamentais na promoção de programas de assistência integral à saúde da 

criança e do adolescente, determinando ainda a aplicação de percentual dos recursos públicos 

destinados à saúde na assistência materno-infantil ficou estabelecido no §1º. 

Por fim, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias também possui algumas regras 

tratando da saúde, como a do art. 53, inc. IV, que assegurou aos ex-combatentes da 2ª Guerra 

Mundial e seus dependentes a assistência médica e hospitalar gratuita, e outras regras que, em 

geral, preveem percentuais mínimos de alocação de recursos para o setor de saúde (art. 55, 77 

e outros) ou tratam do Fundo de Combate à Erradicação da Pobreza, criado pela Emenda 

Constitucional n. 31, de 14/12/2000, que tem como objetivo viabilizar a todos os brasileiros 

acesso a níveis dignos de subsistência, cujos recursos serão aplicados em ações suplementares 

de nutrição, habitação, educação, saúde, reforço de renda familiar e outros programas de 

relevante interesse social voltados para melhoria da qualidade de vida. 

Vê-se, pois, uma nítida evolução da normatização constitucional do direito à saúde. No início, 

o que havia eram normas esparsas a respeito desse direito já com o advento da Constituição 

Federal de 1988 observa-se uma série de dispositivos constitucionais que guarnecem de forma 

mais efetiva o direito social saúde. Entretanto, apesar do avanço, muitos dispositivos 

constitucionais, ainda, necessitam de regulamentação infraconstitucional para adquirirem 

eficácia plena, o que não às afastam da análise pelo Poder Judiciário, como veremos adiante. 

2. Princípios e direitos ligados ao direito à saúde 

A. O princípio da dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial 

Quando se fala no tema da saúde, relaciona-se o assunto, logo, ao conceito de dignidade 

humana. Nesse contexto, devemos tentar identificar o conteúdo mínimo de tal expressão, pois 

contém valores metajurídicos, por ser bastante ampla e genérica. O objetivo é procurar 

elementos que esbocem sua figura no âmbito jurídico constitucional. Assim, pode-se dizer 

que dignidade da pessoa humana veicula, entre outros, o seguinte valor: todo ser humano é 

uma pessoa, dotado de personalidade, com direitos e deveres, membro da sociedade em que 

vive e merecedor de uma existência humana, e não subumana. Esta afirmação implica 

disponibilização, a cada pessoa, de condições mínimas de sustento próprio e de relacionar-se 

com a sociedade em que vive. 

O Estado, responsável pelo implemento dessas condições mínimas de dignidade, deve agir de 

forma positiva, por meio de prestações materiais, a fim de concretizar os direitos 
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fundamentais sociais. Por sua vez, é na dignidade da pessoa humana que se encontra o rol de 

direitos considerados vitais a todos os seres humanos. 

Esses direitos vitais, que devem ser resguardados pelos direitos fundamentais sociais, a 

doutrina denomina de mínimo existencial. 

Para Treisch apud Leivas, o mínimo existencial tem a seguinte definição: 

Parte do consumo corrente de cada ser humano, seja criança ou adulto, que é necessário para a 

conservação de uma vida humana digna, o que compreende a existência de vida física, como a 

alimentação, vestuário, moradia, assistência de saúde, etc. (mínimo existencial físico) e a 

necessidade espiritual-cultural, como educação, sociabilidade, etc. (LEIVAS, 2006, p. 135). 

  

Ou nas palavras de Torres (2001, p. 266) “o conjunto formado pela seleção dos direitos 

sociais, econômicos e culturais considerados mais relevantes, por integrarem o núcleo da 

dignidade da pessoa humana”. 

O mínimo existencial não tem dicção constitucional própria, sua sede principal encontra-se no 

princípio da dignidade humana, mas devemos procurá-lo também, segundo Torres (2001), na 

ideia de liberdade, nos princípios constitucionais da igualdade, do devido processo legal, da 

livre iniciativa, na Declaração dos Direitos Humanos e nas imunidades e privilégios do 

cidadão. 

A dignidade humana, ainda, segundo Torres (Ibid., p. 267), “e as condições materiais da 

existência não podem retroceder aquém de um mínimo, do qual nem os prisioneiros, os 

doentes mentais e os indigentes podem ser privados”. 

Assim, o mínimo existencial seria composto por condições materiais básicas e prestações 

positivas (sociais) que sejam consideradas efetivamente indispensáveis para a vida com 

mínima dignidade, como podemos destacar a alimentação, o vestuário, a moradia, a saúde 

tanto a preventiva (vacinação) quanto à curativa, e a educação básica. 

O mínimo existencial viabiliza a efetividade dos direitos fundamentais sociais, principalmente 

os encartados no artigo 6º da Constituição Federal, eis que estão, especialmente, ligados aos 

princípios da dignidade da pessoa humana e da igualdade. 

Reforçando o que foi exposto a respeito desse tópico Clève leciona: 

O conceito de mínimo existencial, do mínimo necessário e indispensável, do mínimo último, 

aponta para uma obrigação mínima do poder público, desde logo sindicável, tudo para evitar 

que o ser humano perca sua condição de humanidade, possibilidade sempre presente quando o 

cidadão, por falta de emprego, de saúde, de previdência, de educação, de lazer, de assistência, 

vê confiscados seus desejos, vê combalida sua vontade, vê destruída sua autonomia, 

resultando num ente perdido num cipoal das contingências, que fica à mercê das forças 

terríveis do destino (CLÈVE, 2003, p. 27). 
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Vê-se, pois, que o princípio da dignidade da pessoa humana está entrelaçado de forma 

intrínseca à noção de mínimo existencial. 

É neste sentido que os mínimos vitais “têm uma implicação política inovadora na medida em 

que permitem a discussão da justiça geral e da justiça distributiva” (LOPES, 1998, p. 127). 

Desse modo, devem ser reconhecidos como posições jurídicas subjetivas passíveis de ter sua 

satisfação exigida. 

Desta feita, caso o Estado, que é responsável pela implementação dos direitos fundamentais 

sociais, que são essenciais para que os seres humanos usufruam de um padrão mínimo de 

dignidade, não cumpra com a sua obrigação constitucional, é permitido ao Poder Judiciário 

atuar e conferir a proteção ao indivíduo. 

Apenas a título de complementação, cite-se que esta atuação do Poder Judiciário não se dá 

única e exclusivamente em prol dos cidadãos, mas também no sentido de se concretizar a 

própria Constituição Federal. É neste âmbito que, “mais que a viabilidade de se admitir 

direitos fundamentais sociais a prestações materiais, existe verdadeira prioridade quanto à 

efetivação de tais direitos no sistema constitucional pátrio” (CARVALHO, 2006, p. 230). 

Como apresentado no tópico anterior, o artigo 6º da Constituição Federal contém um rol de 

direitos que constituem em um mínimo vital, direitos esses que são essenciais para que o ser 

humano desfrute de uma vida digna. 

Ao prescrever esses direitos como um mínimo existencial, o legislador constituinte originário 

objetivou dar a todos os seres humanos que vivem em nosso País uma melhor condição de 

vida. 

Nota-se que o ser humano tem o direito, e o Estado o dever, a preservação da vida. Mas não é 

a vida pura e simplesmente no sentido de existência. É a preservação da vida como um direito 

fundamental, é a garantia a uma vida digna. Isso porque o ser humano “reclama condições 

mínimas de existência, existência digna conforme os ditames da justiça social” (SILVA, 1998, 

p. 92). 

O direito à vida é condição essencial para o exercício de todos os demais direitos 

fundamentais, não havendo como alguém exercer o direito à liberdade, ao livre acesso ao 

judiciário ou à propriedade sem que antes tenha assegurado o direito à vida. 

É nesse ponto que a saúde e a vida estão estritamente ligadas. Em jargão popular, vida e saúde 

são as duas faces de uma mesma moeda, pois a consequência final da ausência de saúde é a 

morte, que é o oposto da vida. 

Por essa posição de supremacia ao lado do direito a vida humanamente digna é que a saúde se 

revela o mais importante dos direitos expostos no artigo 6º da Lei Maior, constituindo, 

indubitavelmente, o mínimo existencial à saúde. 

Além do direito à vida humanamente digna, a saúde está condicionada a outros direitos, como 

a alimentação, a moradia, a educação, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho e o 

lazer. 
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Nesse sentido, transcrevemos o artigo 3º e seu parágrafo único da Lei n. 8.080, de 19 de 

setembro de 1990 (Lei Orgânica da Saúde): 

Art. 3º. A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a 

educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da 

população expressam a organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do disposto no artigo 

anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, 

mental e social. 

  

Por conseguinte, o mínimo existencial à saúde abrange não apenas a ausência de doenças, mas 

o completo bem-estar físico, mental e social. Mais um quesito que comprova a sua condição 

de piso vital mínimo. Ainda, nesse sentido: 

O direito à saúde não significa, apenas, o direito de ser são e de se manter são. Não significa 

apenas o direito a tratamento de saúde para manter-se bem. O direito à saúde engloba o direito 

à habilitação e à reabilitação, devendo-se entender a saúde como o estado físico e mental que 

possibilita ao indivíduo ter uma vida normal, integrada socialmente (ARAÚJO, 1997, p. 47). 

  

Diante de tão precioso preceito, o Estado deve agir de forma a socorrer todos os cidadãos, 

independente de sua classe social, prestando toda a assistência necessária, sob pena de estar 

violando não só o direito fundamental a vida, mas todos os direitos fundamentais. Desse 

modo: 

Como conseqüência [sic] primeira do direito à saúde (direito de estar são), deve-se agregar o 

direito à prevenção de doenças (direito de permanecer são). Assim, o Estado é responsável, 

tanto por manter o indivíduo são, desenvolvendo políticas de saúde, como para evitar que ele 

se torne doente. O direito à prevenção de doenças é, conseqüentemente [sic], parte do direito à 

saúde (Ibid, 1997, p. 46-47). 

  

Sintetizando, a Constituição Federal, em seu artigo 6º combinado com o artigo 196, prescreve 

de forma taxativa que a saúde constitui-se em um mínimo existencial, um piso vital mínimo 

de forma que deve ser implementado e concretizado pelo Estado, propiciando aos seres 

humanos uma vida com dignidade e em condições de igualdade. 

  

B. O princípio da reserva do possível 

É sabido que o direito social saúde exige, para sua realização, prestações positivas por parte 

do Estado. A par dos escassos recursos, dada a crescente demanda por esse direito, bem como 

outros da mesma espécie como o direito à educação, à moradia etc., cabe à administração 

197



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pública o gerenciamento desses recursos (AMARAL, 2001). Assim, a efetivação dos direitos 

sociais estaria limitada por parâmetros de ordem financeira, ou seja, a chamada reserva do 

possível, que seria um limitador fático e também jurídico a efetivação dos direitos sociais 

prestacionais. 

O princípio da reserva do possível, em apertada síntese, regula a possibilidade e a extensão da 

atuação estatal no que se refere à efetivação de alguns direitos sociais e fundamentais, tais 

como o direito à saúde, condicionando à prestação do Estado a existência de recursos públicos 

disponíveis. 

Muitas vezes, os recursos financeiros até existem, porém não há previsão orçamentária que os 

destine à consecução daquele interesse, ou licitação que legitime a aquisição de determinado 

insumo: é o que se denomina reserva do possível jurídica. 

Acerca, ainda, da reserva do possível Lima expõe que: 

Trata-se de um conceito oriundo da Alemanha, baseado em paradigmática decisão da Corte 

Constitucional Federal, no julgamento do famoso caso numerus clausus (BverfGE nº 33, S. 

333), em que havia a pretensão de ingresso no ensino superior público, embora não existissem 

vagas suficientes, com espeque na garantia da Lei Federal alemã de liberdade de escolha de 

profissão. 

No julgamento da lide ora em análise, firmou-se o posicionamento naquele tribunal de que o 

indivíduo só pode requerer do Estado uma prestação que se dê nos limites do razoável, ou 

seja, a qual o peticionante atenda aos requisitos objetivos para sua fruição (LIMA, 2001). 

  

A reserva do possível é uma contingência de ordem econômica que não se pode ignorar. É um 

obstáculo a concretização do direito à saúde, mas obstáculo transponível. 

Veja-se, nesse sentido, a ponderação de Moro: 

A reserva do possível constituiu, portanto, severo obstáculo para o desenvolvimento e 

efetivação judicial dos direitos a prestações materiais, estatais ou privadas. Não se trata, 

contudo, de barreira intransponível. (...) Não sem dificuldades e mediante recursos a dados 

empíricos, é possível verificar quais prestações materiais, e em que grau, são de possível 

atendimento (MORO, 2001, p.98). 

  

Deve-se receber o argumento da reserva do possível com reservas, lição passada por Sarlet 

(2005), para ele, levar a sério a reserva do possível significa que cabe ao poder público o ônus 

da comprovação efetiva da indisponibilidade total ou parcial de recursos, levando ainda em 

conta o disposto no art. 5º, § 1º da CF, segundo o qual as normas definidoras dos direitos e 

garantias fundamentais têm aplicação imediata. 

As soluções, para superação da reserva do possível, devem ser buscadas na medida em que se 

potencializa a eficácia dos direitos fundamentais a luz do tratamento constitucional. Nesse 

sentido, nem a impossibilidade circunstancial da implementação de um direito social o despirá 
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da natureza de direito fundamental, até porque os pressupostos ou atributos que lhe são 

inerentes, entre eles a aplicabilidade direta e o caráter absoluto, são apenas consequências de 

sua aplicação e não condições para o reconhecimento dessa natureza de direito. 

Assim, o poder vinculativo dos direitos fundamentais é o ponto inicial para a plena eficácia 

dos direitos sociais, servindo também de norte superador dos obstáculos que limitam a sua 

sindicabilidade. 

Quanto aos custos, o argumento da reserva do possível, que tem origem no direito comparado, 

principalmente o direito alemão que inclusive nega o caráter fundamental dos direitos sociais, 

sempre poderá ser utilizado pelo Estado para justificar sua omissão em cumprir políticas 

sociais. 

Ora, é muito fácil e cômodo aos Poderes constituídos em nações de terceiro mundo, por 

exemplo, atribuir à escassez de recursos e a política monetária a responsabilidade pelo não 

cumprimento de direitos e políticas sociais. 

Trata-se então de maximizar os recursos e minimizar o impacto da reserva do possível. 

Levar direitos a sério é, segundo Sunstein e Holmes (1999), levar a sério o problema da 

escassez – taking rights seriously means taking scarcity seriously. 

O argumento dos custos dos direitos sociais que vê a efetivação dos direitos sociais, 

econômicos e culturais dentro de uma “reserva do possível” e aponta a sua dependência aos 

recursos econômicos, deve ser ultrapassado na medida em que recursos podem ser obtidos ou 

retirados em outras áreas menos essenciais a dignidade do homem. 

Sabe-se também que a captação de recursos para formar o orçamento é permanente, ou seja, 

não cessa nunca, de forma que não serão completamente exauridos podendo inclusive a 

despesa que ficou fora da escolha alocativa ser assumida por um orçamento posterior. 

Se for verdade que há menos recursos do que o necessário, também é verdade que o Estado 

gasta muito mal os recursos disponíveis. Não há controle eficaz dos gastos públicos, a 

corrupção solapa os Poderes Públicos e as decisões alocativas não são organizadas sob um 

critério de justiça distributiva. 

Nota-se que apesar do superávit na arrecadação, o Brasil investe pouco na área de direitos 

sociais como a saúde pública, que se trata do direito mais intimamente ligado à vida e à 

dignidade da pessoa humana. 

Interessante nessa visão a posição arrojada defendida pelo Professor Andreas Krell citado por 

Giovani Bigolin que proclama a “falácia da reserva do possível” e assim manifesta-se quanto 

à questão dos recursos escassos: 

Se os recursos não são suficientes, deve-se retirá-los de outras áreas (transportes, fomento 

econômico, serviço da dívida) onde sua aplicação não está tão intimamente ligada aos direitos 

mais essenciais do homem: sua vida, integridade e saúde. Um relativismo nessa área poderia 

levar a ponderações perigosas e anti-humanistas do tipo “por que gastar dinheiro com doentes 

incuráveis ou terminais?”, etc. (KRELL apud BIGOLIN, 2004). 
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A reserva do possível é plenamente superável devendo o Estado procurar, ao gastar os 

recursos de que dispõe atender prioritariamente um conjunto de prestações básicas o mínimo 

existencial, dentre elas destacamos as voltadas à saúde. 

3. Atuação jurisdicional na consecução do direito à saúde 

A. Breve incursão introdutória 

A relevância da atuação do Poder Judiciário no tocante a efetivação do direito á saúde é fruto 

da mudança ocorrida com o advento da Constituição Federal de 1988 que exigiu dos Juízes 

uma mudança de interpretação desse direito, juntando-se a isso as Leis infraconstitucionais 

que regulamentaram, ainda de modo não completo, os referidos dispositivos constitucionais 

referentes ao direito à saúde, fato este verificado por Sarlet e Figueiredo (2008) que traçam 

um paralelo entre a evolução das políticas públicas e o desenvolvimento das ações de 

efetivação do direito à saúde nos 20 anos transcorridos desde a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, afirmando que: “Na verdade, a jurisprudência ainda interpretava o direito à 

saúde com „óculos‟ de um passado recente, em que a saúde não constava do elenco dos 

direitos fundamentais explícitos, sem atentar para as possibilidades do novo regime 

constitucional instaurado(...)(Ibid, 2008)”. 

Fruto desse “novo regime constitucional instaurado” é que atualmente é fato incontroverso a 

exigibilidade do direito social saúde através do ingresso de ação judicial pelo titular desse 

direito que busca obter determinadas prestações estatais como forma de concretizá-lo, quando 

o serviço não está sendo devidamente prestado. Também é inquestionável o dever que tem o 

Poder Executivo Federal, Estadual e Municipal de investir pelo menos o mínimo 

constitucional previsto para a saúde, sob pena de incorrer em flagrante inconstitucionalidade a 

ensejar, inclusive, a possibilidade de intervenção, conforme previsto no art. 34, VII, "e" 

(intervenção da União nos Estados) e art. 35, III (intervenção dos Estados nos Municípios), 

ambos da Constituição Federal. 

No entanto, o cerne da questão é saber quais e em que medida as prestações podem ser 

exigidas e até onde pode o Judiciário conceder e fazer concretizar tal direito em face do Poder 

Executivo. 

Ressalte-se que a questão da judicialização da saúde expressa reivindicações e modos de 

atuação legítimos de cidadãos e instituições, para a garantia e promoção dos direitos de 

cidadania amplamente afirmados nas leis internacionais e nacionais, ou seja, não envolve 

apenas aqueles que operam o direito, mas também profissionais e instituições das mais 

diversas áreas, como entidades públicas, gestores, profissionais da saúde e a própria sociedade 

como um todo, que é a principal destinatária do direito à saúde. 

O processo judicial calcado no direito constitucional saúde, individual e coletivo, contra os 

Poderes Públicos, teve início na década de 90, com as reivindicações das pessoas acometidas 

com o vírus HIV/Aids que buscavam medicamentos e procedimentos médicos que lhes 

propiciassem uma qualidade e expectativa de vida maior e melhor. 

De lá para cá a demanda judicial individualizada relacionada a procedimentos e insumos de 

saúde contra entes públicos teve um crescimento exponencial. É interessante notar que a 
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intensidade da demanda judicial das pessoas com HIV/Aids sofreu acentuada redução, se 

comparada à de outras doenças (MESSEDER et al., 2005). 

Como reflexo do crescimento exponencial das demandas judiciais relacionadas às prestações 

de saúde aportaram, no Supremo Tribunal Federal (STF), vários pedidos de suspensão de 

segurança, de suspensão de liminar e de suspensão de tutela antecipada visando suspender 

medidas cautelares que determinaram o fornecimento dessas prestações. 

Toda essa demanda judicial fez com que em cinco de março do ano de dois mil e nove, o 

então Presidente do STF, Ministro Gilmar Ferreira Mendes, convocasse a audiência pública 

de nº 4, tendo como finalidade debater os seguintes assuntos relacionados à saúde: 

responsabilidade dos entes da federação em matéria de direito à saúde; obrigação do Estado 

de fornecer prestação de saúde prescrita por médico não pertencente ao quadro do SUS ou 

sem que o pedido tenha sido feito previamente à Administração Pública; obrigação do Estado 

de custear prestações de saúde não abrangidas pelas políticas públicas existentes; obrigação 

do Estado de disponibilizar medicamentos ou tratamentos experimentais não registrados na 

ANVISA ou não aconselhados pelos Protocolos Clínicos do SUS; obrigação do Estado de 

fornecer medicamento não licitado e não previsto nas listas do SUS; fraudes ao Sistema Único 

de Saúde. Alem desses temas discutiu-se lesão á ordem pública, segurança e economia todos, 

logicamente, tendo como pano de fundo a saúde pública. 

O debate auxiliou e muito na definição de critérios os mais objetivos possíveis para servir de 

norte tanto para o Judiciário quanto para Administração Pública na concretização do direito 

social saúde. 

Especificamente em relação ao Poder Judiciário a definição desses critérios, vistos mais 

adiante, além de servir de norte para sua atuação, visam evitar a prolação de decisões 

desconectadas da realidade atual e ao mesmo tempo fornecer subsídios aos magistrados para 

responder de forma célere as pretensões, que envolvem a saúde, deduzidas perante eles, 

evitando assim ônus desnecessário para administração pública e para o cidadão que por 

motivos diversos não tem condições de litigar judicialmente, mas arca com o ônus da reserva 

do possível. 

Observa-se ainda que iniciativas como esta do Supremo Tribunal Federal de realizar uma 

audiência pública só para tratar do direito á saúde, além de objetivar o que foi relatado 

anteriormente, mostra um indício de mudança cultural importante, pois privilegiou o debate 

interdisciplinar na solução de um problema que o aflige, ou seja, o Poder Judiciário não se 

fechou em si mesmo na busca da solução do problema foi abeberar-se do conhecimento de 

outras áreas do saber humano para resolvê-lo. Nesse sentido vale anotar o que escreveram 

Sarlet e Figueiredo: 

O Judiciário tem sido cada vez mais chamado a arbitrar a solução para os inúmeros conflitos 

concretos sobre o direito à saúde e, não podendo responder com o non liquet, alargou suas 

hipóteses de intervenção direta e controle, inclusive sobre as políticas públicas, podendo-se 

até mesmo falar, em hipóteses mais extremas, de uma hipertrofia jurisdicional nesta seara – o 

que hoje vem sendo substituído pela busca de critérios práticos e objetivos para a aferição das 

pretensões formuladas, num claro resgate do sentido da noção de jurisprudência, com 

destaque para o diálogo interdisciplinar (princípios da Bioética, „medicina de evidências‟, 

critérios para o uso racional de medicamentos)(SARLET; FIGUEIREDO, 2008). 
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B. Limites de atuação do judiciário referentes ao direito à saúde 

  

Imaginar que o Poder Judiciário possa, através das suas decisões, resolverem todos os 

empecilhos que barram a concretização plena do direito social saúde é engano, da mesma 

forma equivocam-se quem defende que a atuação do Poder Judiciário, nesse sentido, deveria 

ser mais comedida a ponto da irrelevância. Entretanto, mostra-se acertado sabermos onde 

procurar as balizas de atuação do Judiciário para evitar um proceder exacerbado ou muito 

tímido. 

Barroso (2007) faz críticas à excessiva judicialização da implementação de direitos 

prestacionais. Inicia apontando o caráter programático da norma de direito à saúde que, 

conforme expresso na Constituição Federal será oferecido através de políticas sociais e 

econômicas e não por decisões judiciais. Por conseguinte, segundo o renomado jurista, é o 

Executivo que tem a melhor visão não só dos recursos, mas também das necessidades para 

otimizar os gastos com a saúde pública. Ademais, segundo, ainda, o referido autor, se a 

própria Carta Maior assegurou aos eleitos pelo voto popular (legitimidade democrática) a 

prerrogativa de gerir os recursos públicos seria impropriedade proceder-se de forma diversa. 

Suscita, ainda, a mais comum das críticas, a financeira, revestida da já referida reserva do 

possível. Dentre outras questões aponta também que decisões judiciais que impliquem em 

fornecimento de medicamento provocam a desorganização da Administração Pública e, por 

fim, se o Judiciário assume tal postura termina por privilegiar tão somente aqueles que têm 

acesso qualificado à Justiça em detrimento dos demais. 

Em que pese à renomada posição, discordamos, com o devido respeito. Por certo não é 

atribuição institucional do Poder Judiciário implementar políticas públicas, eis que tal função 

é própria do Legislativo e Executivo. Entretanto, no caso concreto, de forma ponderada e 

criteriosa, deve o Judiciário refutar o descumprimento das obrigações da Administração 

Pública, mormente quando qualquer ação/omissão implicar na ineficácia de direitos 

constitucionalmente assegurados, mesmo que tais direitos sejam inerentes às normas ditas 

programáticas. O próprio STF já se posicionou acerca da plausibilidade de "intervenção" do 

Judiciário, sem que isto implique na alegada violação à separação dos poderes. Destacamos a 

ementa da ADPF onde restou consignada a referida possibilidade: 

Argüição [sic] de Descumprimento de Preceito Fundamental. A questão da legitimidade 

constitucional do controle e da intervenção do Poder Judiciário em tema de implementação de 

políticas públicas, quando configurada hipótese de abusividade governamental. Dimensão 

política da jurisdição constitucional atribuída ao Supremo Tribunal Federal. Inoponibilidade 

do arbítrio estatal à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. Caráter relativo da 

liberdade de conformação do Legislador. Considerações em torno da cláusula da „reserva do 

possível‟. Necessidade de preservação, em favor dos indivíduos, da integridade e da 

intangibilidade do núcleo consubstanciador do „mínimo existencial‟. Viabilidade instrumental 

da Argüição [sic] de Descumprimento no processo de concretização das liberdades 

positivadas (Direitos Constitucionais de Segunda Geração) (BRASIL, STF, ADPF 45/DF). 
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Já Barcellos, analisando o que chama de "sindicabilidade judicial do direito à saúde", destaca 

que: 

Em primeiro lugar, parece fundamental construir um rol básico de prestações em matéria de 

saúde – ainda que histórico e, portanto, aberto a novas discussões que considerem as 

alterações próprias das circunstâncias fáticas e jurídicas -, que possa ser identificado com a 

ideia de mínimo existencial. Em segundo lugar, será possível minimizar os efeitos colaterais 

indesejados associados a uma apreciação puramente individual do tema da saúde na medida 

em que se incremente a discussão jurisdicional da matéria por meio de demandas coletivas e 

mesmo de natureza abstrata. (BARCELLOS, 2009, p. 2.170). 

  

Num primeiro momento, usaria o conceito de mínimo existencial, já visto anteriormente, para 

balizar o estabelecimento de limite do qual o Poder Público não poderia se esquivar. 

Além do mínimo existencial, não há mais falar em intervenção do Judiciário, visto que agora 

o ambiente seria de discricionariedade da Administração Pública. Invadindo o Judiciário esse 

campo de atuação próprio da Administração incorreria em inconstitucionalidade, configurada 

pela violação ao princípio da separação dos poderes. 

De outro lado, caso o núcleo da dignidade da pessoa humana fosse violado ou não garantido, 

habilitado estaria o Judiciário para determinar ao Poder Público que repare ou supra essa 

deficiência. 

Entretanto, o problema ainda persiste, já que em matéria de saúde o conceito de mínimo 

existencial tem caráter aberto e dinâmico e não se coaduna com ele a ideia de um elenco 

fechado e previamente definido de prestações que comporiam seu núcleo como formula a 

autora. Até porque, devido a essa dinâmica, outras prestações de saúde também são 

indispensáveis à promoção de uma vida digna, e porventura podem incluir o núcleo do 

mínimo existencial, não sendo salutar para a sociedade que o Poder Judiciário fique preso a 

um rol fechado de prestações sem poder exercer plenamente seu papel. 

Em relação ao papel das ações coletivas e abstratas citadas por Barcellos, tais como ação civil 

pública, ação direta de inconstitucionalidade, ação de descumprimento de preceito 

fundamental etc. a nobre doutrinadora foi muito feliz ao enaltecer o papel desse tipo de ação 

na consecução do direito à saúde, contudo, não pode o Poder Judiciário ficar atrelado, em 

tema tão caro a nossa sociedade, especificamente a demandas coletivas em detrimento de 

demandas individuais. O Judiciário deve ser apto a responder de forma satisfatória a ambas. 

A despeito da possibilidade de concretização de direitos prestacionais e seus limites pela via 

judicial o Min. Gilmar Mendes, então Presidente do STF, assegurou que "as demandas que 

buscam a efetivação da prestação de saúde devem ser resolvidas a partir da análise de nosso 

contexto constitucional e de suas peculiaridades", lembrou, ainda, que tais decisões têm 

significado "um forte ponto de tensão perante os elaboradores e executores das políticas 

públicas, que se vêem [sic] compelidos a garantir prestações de direitos sociais", mas 

ressaltou que o Judiciário não está criando políticas públicas, mas tão-somente determinando 

o seu cumprimento (BRASIL, STF, STA 238/TO), ou seja, a maioria das decisões judiciais 

que obrigam o Poder Público a conceder uma prestação de saúde não fere o âmbito do poder 
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discricionário deste e nem o compele em escolher sobre uma política A ou uma política B, 

mas determina que efetive uma política pública já existente. 

Em relação ao cotejo das peculiaridades da demanda judicial, que pleiteia o direito á saúde, 

destacamos os ensinamentos de Norberto Bobbio que ao falar sobre o "Presente e futuro dos 

direitos do homem", diz que o direito á saúde é reconhecido formalmente como um direito 

humano fundamental à preservação da vida e dignidade humana, afirma que o problema atual 

em relação a esses direitos não é tanto o de justificá-los, mas o de protegê-los. Indica que 

nossa tarefa, urgente e atual, "é muito mais modesta, embora também mais difícil", que é a 

"de buscar, em cada caso concreto, os vários fundamentos possíveis". Este empreendimento 

deve ser acompanhado "pelo estudo das condições, dos meios e das situações nas quais este 

ou aquele direito pode ser realizado", não se dissociando o problema dos fins do problema dos 

meios. Ademais, buscando identificar "qual é o modo mais seguro para garanti-los, e para 

impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados" (BOBBIO, 

1992, p. 24-25). 

Assim, os limites de atuação do Poder Judiciário na concretização do direito à saúde devem 

ser buscados na Constituição Federal, tendo como norte principal o princípio da dignidade da 

pessoa humana, incluídas neste o mínimo existencial “dinâmico”, e respeitadas as 

peculiaridades do caso concreto. 

  

C. Alguns critérios encontrados na jurisprudência do STF no que se refere à aplicação 

do direito à saúde 

Em Agravo Regimental na Suspensão de Tutela Antecipada nº 175[1], o Ministro Relator 

Gilmar Ferreira Mendes, com base no material já colhido pela Suprema Corte por ocasião da 

Audiência Pública nº 4, jurisprudências e doutrinas diversas, traçou alguns critérios para o 

tratamento da matéria, podendo o aplicador do direito analisar as seguintes hipóteses: quando 

há ou não política pública que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte e quando a 

prestação de saúde não estiver dentre aquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS). 

Quanto à existência ou não de política estatal que abranja a prestação de saúde pleiteada pela 

parte, consignou o Ministro Mendes: 

O problema talvez não seja de judicialização ou, em termos mais simples, de interferência do 

Poder Judiciário na criação e implementação de políticas públicas em matéria de saúde, pois o 

que ocorre, na quase totalidade dos casos, é apenas a determinação judicial do efetivo 

cumprimento de políticas públicas já existentes (BRASIL, STF, AG. REG. na STA 175/CE). 

  

Ou seja, caso já exista uma política pública, o direito subjetivo público a essa política aparece 

como evidente, sem que ocorra qualquer ofensa à separação dos poderes, já que caberá ao 

Judiciário, ponderando os interesses e valores do caso posto, tentar fazer prevalecer à decisão 

política fundamental e não criar uma outra política pública. 

204



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Quando a prestação de saúde almejada não estiver dentre aquelas oferecidas pelo SUS é 

necessário diferenciar se a não prestação decorre: a) de omissão legislativa ou administrativa; 

b) de decisão administrativa de não fornecê-la ou; c) de vedação legal ao seu fornecimento. 

Comecemos a analisar a partir da decisão administrativa de não fornecê-la, ou seja, da 

existência de motivação do SUS para o não fornecimento da prestação de saúde por entender 

que inexistem evidências científicas suficientes para autorizar sua inclusão, tal hipótese pode 

desdobrar-se, ainda, em duas situações, conforme o Min. Gilmar: primeira, o SUS fornece 

tratamento alternativo, mas não adequado a determinado paciente; segunda, o SUS não tem 

nenhum tratamento específico para determinada patologia (Ibid). 

Com relação à primeira situação, segundo, o Min. Gilmar Mendes, o Estado, em tese, e por 

força do art. 196 da Constituição Federal, só estaria obrigado a fornecer as políticas sociais e 

econômicas por ele formuladas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso 

porque o SUS filiou-se à corrente da Medicina com base em evidências, adotando os 

“Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas” que consistem num conjunto de critérios que 

permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento correspondente com os 

medicamentos disponíveis e as respectivas doses. Assim, um medicamento ou tratamento em 

desconformidade com o Protocolo deve ser visto com cautela, pois tende a contrariar um 

consenso científico vigente (Ibid). 

Em relação a essa situação, defende o Relator, que, em geral, deve ser privilegiado o 

tratamento fornecido pelo SUS - sempre que não comprovada a sua ineficácia ou 

impropriedade - em detrimento da opção diversa escolhida pelo paciente. 

Assiste razão o entendimento acima, visto que não faz sentido obrigar o Poder Público a pagar 

por medicamentos estranhos à sua política quando tem à disposição outro que produz efeitos 

similares. 

Já a segunda situação, o SUS não ter nenhum tratamento específico para determinada 

patologia, o tratamento requerido poderá ser: tratamento puramente experimental (sem 

comprovação científica de sua eficácia) - aqui não cabe, em regra, a condenação do Estado no 

seu fornecimento, já que nunca foram avaliados ou aprovados e o acesso deve ser 

disponibilizado apenas no âmbito de estudos clínicos; e tratamentos não testados pelo SUS, o 

conhecimento médico é dinâmico, novas doenças aparecem requerendo novos tratamentos e 

medicamentos numa velocidade que a burocracia administrativa dificilmente acompanha, 

nesse caso, tendo em vista essas peculiaridades, é necessário cuidado redobrado na apreciação 

de ação judicial que envolva tal matéria. Como bem salienta o Ministro Gilmar Ferreira 

Mendes: 

Se, por um lado, a elaboração dos Protocolos Clínicos e das Diretrizes Terapêuticas privilegia 

a melhor distribuição de recursos públicos e a segurança dos pacientes, por outro a aprovação 

de novas indicações terapêuticas pode ser muito lenta e, assim, acabar por excluir o acesso de 

pacientes do SUS a tratamento há muito prestado pela iniciativa privada (Ibid). 

  

Nas duas situações expostas o raciocínio do Ministro Relator, é no sentido da possibilidade do 

Poder Judiciário decidir excepcionalmente de maneira diferenciada do SUS ou contemplar 

hipóteses ainda não previstas por este Sistema Único, seja pela natureza peculiar do 
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organismo de determinada pessoa ou pela própria não revisão periódica dos Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, pontuando que estes não são inquestionáveis judicialmente 

(Ibid). 

Analisando a letra C, referente á vedação legal ao fornecimento de prestação de saúde, vale 

frisar a proibição imposta à Administração Pública de fornecer medicamento sem registro na 

ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Vejamos a dicção do art. 12 da Lei 6.360/1976, in verbis: “Nenhum dos produtos de que trata 

esta Lei, inclusive os importados, poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao 

consumo antes de registrado no Ministério da Saúde”. 

A referida lei trata sobre a Vigilância Sanitária a que ficam sujeitos os medicamentos, as 

drogas, os insumos farmacêuticos e correlatos, dentre outras providências. 

Os requisitos para obtenção do registro estão previstos no art. 16 da citada lei, dentre eles 

prescreve que o produto seja reconhecido como seguro e eficaz para o uso a que se propõe, já 

o art. 18, determina que em se tratando de medicamento de procedência estrangeira, deverá 

ser comprovada a existência de registro válido no país de origem. 

Após verificar a eficácia, a segurança e a qualidade do produto e conceder-lhe o registro, a 

ANVISA passa a analisar a fixação do preço definido, levando em consideração o benefício 

clínico e o custo do tratamento. Havendo produto assemelhado, se o novo medicamento não 

trouxer benefício adicional, não poderá custar mais caro do que o medicamento já existente 

com a mesma indicação. 

Por tudo isso, assevera Mendes (Ibid), o registro na ANVISA configura-se como condição 

necessária para atestar a segurança e o benefício do produto, sendo o primeiro requisito para 

que o Sistema Único de Saúde possa considerar sua incorporação. 

Porém, há hipóteses excepcionais previstas no art. 8º, § 5ºda Lei 9.782/99, instituidora da 

ANVISA, que permite o uso de medicamento, sem registro, adquiridos por meio de 

organismos multilaterais internacionais, para uso em programas de saúde pública pelo 

Ministério da Saúde. 

Em relação à letra A, quando ocorre omissão administrativa ou legislativa, o judiciário poderá 

ser acionado através de ações coletivas e individuais, conforme análise cuidadosa de cada 

caso, para obrigar o ente público a tomar as providências cabíveis. Devendo as ações ser bem 

instruídas, o que poderá dificultar, caso não ocorra, a concessão de medida liminar. Nesse 

sentido: 

Portanto, independentemente da hipótese levada à consideração do Poder Judiciário, as 

premissas analisadas deixam clara a necessidade de instrução das demandas de saúde para que 

não ocorra a produção padronizada de iniciais, contestações e sentenças, peças processuais 

que, muitas vezes, não contemplam as especificidades do caso concreto examinado, 

impedindo que o julgador concilie a dimensão subjetiva (individual e coletiva) com a 

dimensão objetiva do direito à saúde. Esse é mais um dado incontestável, colhido na 

Audiência Pública – Saúde (Ibid). 
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Como se vê, o Ministro Relator da decisão analisada, embora traga alguns critérios 

esclarecedores, não consegue exaurir a matéria, o que é perfeitamente compreensível, tendo 

em vista a complexidade e amplitude do problema. 

Embora sejam critérios que subsidiem o aplicador do direito, o caso deverá ser analisado 

levando em conta suas peculiaridades, pois doenças raras são muitas vezes descobertas sem 

que a ciência esteja preparada para enfrentá-las. Assim, mesmo que não prevista pela 

ANVISA, deve ser levado em conta à pretensão levada a juízo, ou seja, o magistrado deverá 

analisar com cuidado a tese do paciente. 

Entende-se que o melhor caminho seria buscar a ajuda de bons especialistas em matérias 

similares e somente com subsídios suficientes conceder tutela jurisdicional em hipótese não 

prevista pela ANVISA. Note-se que nesse caso seria hipótese excepcional, já que o registro na 

ANVISA constitui condição necessária para a segurança e benefício do produto. 

Vê-se, pois, que os critérios e as situações acima expostas não têm, por óbvio, a pretensão de 

esgotar o tema, mas são elementos que enriquecem a discussão do objeto deste trabalho, além 

de auxiliarem os aplicadores do direito na resolução de lides que tratam do direito à saúde, 

evitando, assim, decisões muito discrepantes entre si que resolvem demandas que versam 

sobre esse direito. 

Conclusão 

A saúde é um direito público subjetivo fundamental que pode ser exigido dos poderes 

públicos por meio de ações judiciais. O dever de prestá-lo é solidário cabendo a União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios garanti-lo através de políticas públicas. 

A Constituição Federal de 1988 municia o cidadão em face da omissão do Poder Público 

responsável em prestar o direito á saúde ao prescrever no seu art. 196 que a saúde é um direito 

de todos e dever do Estado. 

Apesar do art. 196 proclamar uma norma programática, esta deixou de ser encarada como 

simples programa, declaração, promessa futura ou apelo ao legislador, passando a ter valor 

jurídico imperativo idêntico a outras normas da Constituição, até porque encerram direitos 

fundamentais sujeitos ao princípio da máxima efetividade prescrito no seu art. 5°, § 1°. 

Nesse sentido, por consagrar direito fundamental, a norma estatuída no art. 196 da CF/88, 

vista agora como norma jurídica de caráter imperativo, não mais pode ser vista como mero 

programa de atuação legislativa ou executiva, mas sim como princípio impositivo e coercitivo 

da ordem econômica e social. 

Sem dúvida, há vinculação da atividade estatal (executivo, legislativo, judiciário) ao conteúdo 

das normas programáticas, inobstante o fato de que estas, por vezes, necessitam de 

normatização posterior. 

Com efeito, o fim indicado pela norma programática cria um dever para o Estado, ou mesmo 

para o particular, e sua inobservância importará no descumprimento da norma. O direito à 

saúde, tratado no artigo 196 da Constituição Federal de 1988, não deixa de criar um dever 

jurídico para o Estado mesmo se não adotados os meios materiais e institucionais indicados 

no texto constitucional. 
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Desta forma, obrigado está o Poder Público a realizar um mínimo de prestações de saúde 

tendo em vista o resguardo do princípio da dignidade humana, sendo estes, mínimo de 

prestações e dignidade da pessoa humana, corolários do direito à vida. Assim, cai por terra o 

argumento do Poder Público, quando acionado judicialmente, da impossibilidade de prestar 

determinada prestação de saúde tendo em vista os limites dos recursos financeiros, 

denominado de princípio da reserva do possível. Pois, apesar dos recursos financeiros serem 

finitos, não pode o Poder Público valer-se da citada reserva do possível para esquivar-se 

dolosamente do cumprimento de seus deveres constitucionalmente previstos, sob pena de 

incorrer em grave desrespeito a Constituição ao ferir de morte o princípio da dignidade 

humana quando deixa de prestar um mínimo de prestações de saúde. Além do mais, é fato 

notório que a arrecadação fiscal do Estado só cresce e áreas vitais para a população, como o 

direito à saúde, não recebem o aporte financeiro necessário, como forma de contornar isso é 

possível o remanejamento de recursos financeiros de outras áreas, não tão essências aos 

cidadãos, para essas áreas vitais. 

Também não pode a Administração Pública valer-se do princípio da separação do poderes 

para tentar impedir a atuação do Judiciário na efetivação do direito social à saúde, pois caso 

seja violado ou não garantido o núcleo da dignidade da pessoa humana habilitado está o 

Judiciário para determinar aos Poderes Públicos que supra ou repare essa deficiência. Agindo 

dessa forma o Poder Judiciário não estará invadindo área de competência de outro Poder, 

apenas cumprindo o que determina a Constituição Federal no seu art. 5°, XXXV, in verbis: “a 

lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Entretanto, essa atuação do Poder Judiciário deverá obedecer a limites, quais sejam, os 

impostos na própria Constituição Federal de 1988, tendo como norte principal o princípio da 

dignidade da pessoa humana, incluído neste o mínimo existencial “dinâmico”, e as 

peculiaridades de cada caso concreto. 

As decisões judiciais, nesses casos, deverão se pautar em critérios que visam evitar a prolação 

de decisões desconectadas da realidade atual e ao mesmo tempo fornecer subsídios aos 

magistrados para responderem de forma célere as pretensões, que envolvem o direito à saúde, 

sem a intenção de esgotar a matéria, citamos como critérios a serem observados: a - verificar a 

existência ou não de política pública que abranja a prestação de saúde pleiteada pela parte, 

caso já exista uma política pública, o direito subjetivo público a essa política aparece como 

evidente, sem que ocorra qualquer ofensa à separação dos poderes, já que caberá ao 

Judiciário, ponderando os interesses e valores do caso posto, tentar fazer prevalecer à decisão 

política fundamental e não criar uma outra política pública, pois o que ocorre, na maioria das 

demandas que pleiteiam uma prestação de saúde, é a determinação judicial para que seja 

cumprida uma política pública já existente, e b - observar se a prestação de saúde não está 

dentre aquelas oferecidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS), perquirindo se esta não 

prestação advém de uma omissão legislativa ou administrativa; de uma decisão administrativa 

de não fornecê-la ou de uma vedação legal ao seu fornecimento. 

Saliente-se, por fim, que a atuação do Poder Judiciário, obedecidos limites e determinados 

critérios, como os referidos acima, ao obrigar o Estado a realizar uma prestação de saúde 

numa demanda, nada mais é do que o desempenho de seu papel constitucional, na medida em 

que lhe é apresentada situação em que supostamente há ameaça de lesão a direito 

fundamental, qual seja, o direito à saúde, bem como e por via de consequência aparente 

agressão ao princípio da dignidade humana e o direito à vida. 
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[1] Pesquisado em www.stf.jus.br, às 14:00, 24.07.2011. 
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A LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE 
ACESSO À JUSTIÇA AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS: ASPECTOS 
PROCESSUAIS  

 
THE LAWOF THECORPORATIONAS A TOOL TOGUARANTEEACCESSTO 
JUSTICETOMINORITY SHAREHOLDERS: THE PROCEDURE 
 
 

Fernanda Vicentini 
Vicente de Paula Marques Filho 

 
 
RESUMO:Em decorrência das transformações dos últimos anos, ocorridas em nosso 
mercado de capitais e na estrutura das sociedades anônimas, será de grande valia analisar esta 
temática por meio de pesquisa bibliográfica. O percurso da pesquisa destaca a estrutura das 
sociedades anônimas brasileiras, e um dos principais meios processuais de proteção 
conferidos aos acionistas minoritários e às empresas controladas, como forma de garantia de 
acesso à justiça e à ordem jurídica justa. O presente trabalho analisou a aplicação do Art. 246 
da Lei das Sociedades Anônimas, que sujeita a sociedade controladora aos princípios, deveres 
e responsabilidades previstas nos Art. 116 e Art. 117, obrigando-a a pagar os danos causados 
pela não observância de tais dispositivos. Analisou, também, as principais implicações 
processuais e as consequências da substituição processual disposta no aludido Art. 246, § 1º. 
A garantia de acesso à justiça dos acionistas minoritários representa uma conquista que 
demonstra a importância da intervenção do Estado em favor daqueles que, muitas vezes, se 
encontram em posição de desequilíbrio. È o papel contemporâneo do Estado que não mais se 
coloca em posição de neutralidade diante do seu dever de promover justiça social e a defesa 
do regime econômico constitucional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Acesso à Justiça; Ordem Jurídica; Sociedades Anônimas; 
Substituição Processual. 
 

ABSTRACT:As a result ofchangesin recentyears, occurredin our capital markets and the 
structure of corporations, will be valuable to analyze this issue through literature. The course 
of the study highlights the structure of Brazilian corporations, and a major procedural means 
of protection granted to minority shareholders and subsidiaries, as a guarantee of access to 
justice and legal justice. This study examined the application of Article 246 of the 
Corporations Law, the parent company subject to the principles, duties and responsibilities 
provided for in Article 116 and Article 117, forcing it to pay damages caused by such non-
compliance with devices. It also analyzes the main procedural implications and consequences 
of improper management prepared in the aforementioned Article 246, § 1. Ensuring access to 
justice for minority shareholders represents an achievement that demonstrates the importance 
of state intervention for those who often find themselves in a position of imbalance. It is the 
contemporary role of the state that no longer stands in a position of neutrality in the face of its 
duty to promote social justice and constitutional defense of the economic system. 
 
 
KEYWORDS :Access to Justice;Legal system; Corporations; Procedural Substitution. 
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INTRODUÇÃO 

A sociedade está em constante desenvolvimento. No decorrer dos séculos 

expandiram-se os mercados do consumo, do comércio e da indústria e a globalização foi 

inevitável. Diversos países estreitaram relações econômicas, acordos de cooperação mútua 

para o comércio, e para a indústria foram ampliados, contratos internacionais, exportações, 

importações, tudo com o compromisso de desenvolver as nações e suas respectivas 

sociedades.  

Não restam dúvidas que todo esse desenvolvimento traz uma série de benefícios, por 

outro lado, referido avanço interfere direta nas relações entre as pessoas, entre as empresas e 

entre os grupos de pessoas, ocasionando o aparecimento de conflitos muitas vezes 

imprevisíveis aos ordenamentos jurídicos, ou seja, aspretensões do ser humano modificam-se 

e aumentam, consequentemente, as respectivas satisfações do bem da vida tornam-se cada vez 

mais conflituosas, mais difíceis de serem resolvidas sem a intervenção forçada do Estado, 

através do judiciário e de instrumentos efetivos e eficazes.  

Assim, a ciência jurídica deve estar atenta à evolução social, ao desenvolvimento 

social e buscar mecanismos, seja de direito material ou de direito processual, capazes de 

oferecer a pacificação dos conflitos sociais. É fundamental normas jurídicas que disponham 

de mecanismos e procedimentos capazes de proteger os direitos e dar-lhes vida no plano 

concreto, garantindo o acesso à justiça, garantindo uma ordem jurídica justa. 

Nesse contexto contemporâneo, as empresas, principalmente as sociedades 

anônimas, antes vistas apenas como organismos econômicos ganham relevância como 

instituições sociais ao lado do Estado, na busca de contribuições ao desenvolvimento do 

Estado Democrático de Direito.  

Diante dos novos desafios que envolvem a S/A surgeme conflitos de interesses 

decorrentes de possível afastamento entre os interesses do controlador da empresa, acionista 

ou não, e dos demais acionistas proprietários do capital. Isso pode gerar responsabilidade ao o 

acionista controlador que deverá responder pelos prejuízos e danos que venha a causar a 

companhia. 

Considerando que receber justiça significa ser admitido em juízo, poder participar, 

contar com a participação adequada do juiz e, ao fim, receber um provimento jurisdicional 

consentâneo com os valores da sociedade (DINAMARCO, 1998),como forma de garantir 

oportunidade aos acionistas minoritários e das empresas controladas de pleitearem em juízo a 
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responsabilidade civil do controlador ,vários dispositivos legais foram instituídos pela Lei 

6.404 de 15 de Dezembro de 1976,1 dentre os quais o art. 246. 

O art. 246 da Lei das Sociedades Anônimas sujeita a sociedade controladora aos 

princípios, deveres e responsabilidades previstas nos art. 116 e art. 117, obrigando-a a pagar 

os danos causados à companhia pela não observância de tais dispositivos. Referido artigo 

reconhece legitimidade aos acionistas detentores de 5% do capital social ou a qualquer 

acionista minoritário mediante caução para eventual pagamento de custas e honorários de 

advogados, em caso de sucumbência.2 

Diante de muitos questionamentos sobre a ação social instituída pelo artigo 246 Lei 

de Sociedades Anônimas, e pelo instituto processual da substituição processual, indaga-se se 

tal artigo, em seu parágrafo primeiro, apresenta-se como um caso de representação ou 

substituição processual pelos minoritários, quais as consequências advindas de tal 

entendimento, e se efetivamente garante o acesso à justiça, se é composto pela efetividade de 

um mínimo de garantias de meios e de resultados na obtenção de justiça substancial. 

Sobre a necessidade de se garantir proteção efetiva do direito assevera Norberto 

Bobbio (2004. p. 80): “[...] descendo do plano ideal ao real, uma coisa é falar dos direitos do 

homem, direitos sempre novos e cada vez mais extensos, e justificá-los com argumentos 

convincentes; outra coisa é garantir-lhes uma proteção efetiva”. 

 

1 O ACESSO À JUSTIÇA 

 

É fundamental assegurar o acesso à justiça em um regime democrático, porque não 

há democracia sem respeito à garantia dos direitos. Atualmente, essa garantia está 

constitucionalmente consagrada no art. 5º, XXXV. Contudo, não basta, o mero acesso formal 

ao sistema jurídico, porém, este deve ser apto para garantir oacesso à ordem jurídica justa, de 

forma efetiva,tempestiva e adequada. 

A ideia de Justiça e de acesso à justiça permeiam na sociedade desde a antiguidade.  

Na busca pelo conceito de justiça Sócrates, inicialmente, tentou firmar um conceito 

dogmático deste verbete, mas acabou revelando ser inatingível seureal significado.Vários 

outros filósofos como Platão, Aristóteles, São Tomas de Aquino, dentre outros, também 

conceituaram Justiça. 

Inobstante a importância e a dificuldade da conceituação de Justiça, outro tema, não 

menos relevante é a garantia de pleno acesso à justiça.  
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Cappeletti e Garth ( 1988, p.8), em obra que constitui um marco no estudo do acesso 

à justiça, explicam que durante os séculos dezoito e dezenove, nos estados liberais burgueses, 

os procedimentos para a resolução de litígios refletiam uma filosofia essencialmente 

individualista dos direitos, onde o direito ao acesso à proteção judicial representava mero 

direito formal do indivíduo de propor ou contestar uma ação, cabendo ao Estado, que 

permanecia passivo, apenas impedir que seus direitos fossem infringidos por outros. 

Hoje, a expressão “acesso à Justiça” é vista em sob diferentes óticas na sociedade 

moderna. Com uma visão restrita focada no termo justiça, há quem defenda que o acesso à 

justiça tem o mesmo sentido que acesso ao judiciário. Por outro lado, com uma visão mais 

ampla há um segundo entendimento para o qual a expressão acesso à Justiça compreende o 

acesso a uma determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano. 

A segunda corrente ganhou força com a globalização e não admite o acesso à justiça 

como sinônimo de ingresso em juízo, mas como forma de proteção a qualquer direito do 

cidadão, sem qualquer ressalva, isto é, a garantia de proteção material desse direito. 

Segundo Cappelletti e Garth ( 1988, p.8), defensores dessa segunda corrente mais 

ampla, a expressão “acesso à Justiça”, em que pese de difícil definição, deve observar duas 

questões básicas: um sistema acessível a todos, pelo qual as pessoas podem pleitear seus 

direitos e ou resolver seus litígios sob o manto do Estado-Juiz, que  este produza resultados 

que sejam individuais e socialmente justos.  

No mesmo sentido Cândido Dinamarco (2005, p.134), afirma que o acesso à Justiça 

não equivale a mero ingresso em juízo, mas deve ser assegurado que as pretensões das 

pessoas tenham um tratamento adequado e que recebam um julgamento com preocupações de 

resultados exteriores. 

Ainda, segundo o doutrinador Dinamarco (1998, p. 304) o acesso à Justiça não é 

apenas princípio, é mais que princípio, é a síntese de todos os princípios e garantias do 

processo, seja no âmbito constitucional ou infraconstitucional, é uma ordem de valores e 

direitos fundamentais para o ser humano. 

Para Marinoni(1999. p. 27 e p. 21), “ao estudarmos o direito processual civil através 

da perspectiva do acesso à justiça, temos que fazer aflorar toda uma problemática inserida 

em um contexto social e econômico,” uma vez que “o tema do acesso à justiça trabalha a 

teoria do processo com a ideia de Democracia Social”. 

No Brasil, a Constituição Federal ao garantir o acesso livre ao judiciário, 

automaticamente conferiu a todos o direito de obter uma tutela jurisdicional, diga-se, efetiva, 
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sempre que houver “lesão ou ameaça à direito”. Isso tudo, faz do processo civil um 

instrumento indispensável ao próprio direito material (MARINONI, p. 147).   

O princípio do ‘acesso à justiça’, que passou a ter status constitucional com a Carta 

de 1946, ao longo dos anos, permitiu a busca pela efetividade do processo, relacionada, 

diretamente, à eficácia do provimento jurisdicional. A partir desta compreensão, o direito 

processual, não pode ser resumido apenas numa técnica destinada a atender o direito de 

ação.(COUTURE, 1998, p. 34) 

O acesso à justiça é, portanto, um princípio basilar do direito processual civil, e a 

inafastabilidade do controle jurisdicional, sintetizado na expressão acesso à justiça, 

consagrado no inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, impede obstáculosao acesso à 

justiça por meio de disposição infra-constitucional. Ressalta-se que o comando constitucional 

refere-se a todosque fazem parte do Estado Democrático de Direito. 

Quando se falda de “acesso à justiça”, devemos ponderar sobre a elasticidade 

(CAPPELETTI,1988) dos seus objetivos.  Não há como dissociar o conceito de acesso do de 

efetividade.  

Sobre o binômio acesso-efetividade, parte-se do pressuposto de o processo existir 

para oferecer satisfaçãoaos que dele necessitam e que esperam do Judiciário uma resposta 

efetiva às injustiças que sofre na convivência em sociedade.O processo deverá ser utilizado 

como um caminho à satisfação material e à proteção efetiva do bem da vida, ou seja, obtenção 

de justiça substancial, para efetivar a ordem jurídica justa. 

 

2A EMPRESA E SUA IMPORTÂNCIA ECONÔMICA 

Ao longo da História a noção de empresa como instituição ganhou importância para 

o desenvolvimento sócio-econômico, considerando que a ela foi atribuída parcela da 

prosperidade ocorrida.  

As empresas apresentam-se como organizações econômicas que visam o lucro 

através da realização lícita de atividades de produção e circulação de bens e serviços. Como 

consequência, criam na sociedade uma cadeia econômica que nasce na necessidade do 

mercado em satisfazer os anseios consumeristas, trazem lucros aos empresários e 

posteriormente geram receitas aos Estados.  

Nas empresas em geral, assenta-se o núcleo gerador da sociedade humana 

economicamente organizada.  
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Segundo Fábio KonderComparato (1995,p.5),"a grande empresa é a protagonista 

inconteste da economia contemporânea." 

Assim, devido ao surgimento de novas potências empresariais no cenário econômico, 

tanto no âmbito nacional como no global, o Estado passou a intervir mais diretamente na 

economia, como forma prevenir ou mesmo controlar e punir os excessos das concentrações e 

ainda para permitir e apoiar tais operações. 

Nesse contexto, a sociedade anônima e seus institutos ganham relevância pela 

absorção e semeio de riqueza e como gestora de diversos interesses interrelacionados. 

Entretanto, ainda que a legislação já tenha delineado a teoria da empresa, o direito 

positivo ainda não esclarece alguns pontos, incumbindo aos juristas repensarem e adaptarem 

os institutos processuais e societários a essa nova realidadeempresarial, sem contudo, terem 

em conta apenas fatores econômicos, mas uma análise jurídica de outros elementos ligados à 

política econômica, e em conformidade com os princípios e as normas constitucionais, 

vislumbrando a garantia de acesso à justiça. 

Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha (2007, p.161), entende: 

Por assim dizer, devem os negócios sociais, da forma prevista na lei e nos 
instrumentos constitutivos, pautar-se pelo princípio da busca do aumento da 
riqueza social. Cabe ao Poder Público, por sua vez, o controle e punição por 
eventuais abusos de direito. O aumento de riqueza, conforme já mencionado, 
apresenta-se como medida de sucesso do empreendimento (...) A função 
social da empresa, bem como os interesses dos trabalhadores, da 
comunidade onde atua e dos demais interessados na consecução empresarial, 
são resguardados por meio do respeito ao arcabouço legislativo e dos 
contratos executados diretamente com a pessoa jurídica competente. 

Nesse diapasão, apresenta-se extremamente relevante a discussão sobre possibilidade 

de exercício do direito de ação através de medidas e aspectos processuais atribuídas aos 

acionistas minoritários nos quadros das sociedades anônimas, como forma de cercear abusos e 

arbitrariedades dos controladores e sociedades controladoras, e preservar a empresa, bem 

como para manter a confiança de todo o mercado e interesses sociais que a circundam.  

Segundo Carnelutti (2001, p. 13), quanto mais economia, mais direito. 

 

3 A SOCIEDADE ANÔNIMA 
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Antes de falar sobre a Sociedade Anônima, mister se faz tecer breves comentários 

sobre a teoria de empresa adotada no Brasil. 

O Código Civil Brasileiro de 2002 adotou a teoria da empresa e reproduziu o Código 

Civil italiano de 1942. Abandonou a teoria dos atos de comércio e implantou o conceito de 

empresa para caracterizar os negócios jurídicos de natureza econômica (RIZZARDO, 2007, 

p.7). 

A teoria da empresa desenvolvida na Itália, desde os primeiros anos do século XX, 

ganhou, entre nós, prestígio raramente verificado em relação a institutos modernos do direito 

europeu.  

No sistema do Código italiano de 1942, ainda vigente, empresa foi introduzida como 

sendo uma relação entre atividade econômica e organização (art. 2082). Sem muito se deter 

em conceitos e particularidades, o Código Civil Italiano delegou à doutrina e à jurisprudência 

a incumbência de examinar os reflexos, no campo jurídico, desses elementos e verificar até 

que ponto, princípios tradicionais como o objetivo de lucro e a habitualidade, são fatores 

determinantes do conceito de empresa (PACIELLO, 1978, p. 41). 

Alberto Asquini (1943, p. 27), como um dos formatadores da teoria da empresa 

ponderou que a empresa deveria ser conceituada não de modo direto, mas sugeriu a empresa 

como fenômeno econômico poliédrico, que em seu aspecto jurídico apresentaria diversos 

perfis: um subjetivo, a empresa como empresário; o perfil funcional, a empresa como 

atividade empresarial; o perfil objetivo, a empresa como estabelecimento; e o perfil 

corporativo, a empresa como instituição. 

Segundo Asquini (1996), a empresa seria a própria atividade empresarial, ou seja, a 

força de movimento rotacional que implica na atividade empresarial dirigida para determinada 

finalidade produtiva.  

O codiceciville de 1942, no art. 2.082, caracteriza o empresário como sendo "chi 

esercitaprofessionalmenteun´attivitàeconomicaorganizzataal fine dellaproduzione o 

delloscambiodibeni o diservizi".  

Observa-se que o Código não traz a definição de empresa, cuja definição os juristas 

italianos retiram do conceito de empresário, como sendo aquela essencialmente uma atividade 

econômica, sem interesse jurídico imediato, portanto.  

Para TullioAscarelli (1962), a empresa é a atividade exercida profissionalmente na 

azienda, amparando os estudos, antes já aprofundados, acerca da teoria do estabelecimento. 
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Neste diapasão, Rubens Requião (1995, p. 18) conclui que a empresa apenas é o 

exercício de uma atividade que surge da ação intencional do empresário em exercitar a 

atividade econômica.  

Assim como no direito italiano, o direito brasileiro reconhece um conceito unitário 

de empresa. 

Em seu artigo 966 caput do Código Civil Brasileiro conceitua o empresário e no seu 

parágrafo único, excetua da condição de empresário aquele que exerce profissão intelectual, 

de natureza científica, literária ou artística: 

 

Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade 
econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de 
serviços. 
Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão 
intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso 
de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir 
elemento de empresa 

 

Existiriam assim dois tipos de sociedades: as sociedades simples, que não dispõem 

de uma estrutura organizacional e as que mesmo dispondo, dedicam-se a atividades 

intelectuais, atividades rurais (agricultura e pecuária) e a negócios de pequeno porte, sem 

preponderante interesse econômico (RIZZARDO, 2007, p.28). E as sociedades empresárias 

que são todas as demais que objetivam um fim econômico direto em favor de seus integrantes 

e visam ao lucro, à exploração de bens, à execução de tarefas, seriam elas: sociedade em 

nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, limitada, e anônima 

(RIZZARDO, 2007, p.29). 

Para fins desse estudo é necessário entender melhor sobre a sociedade anônima. 

3.1 A sociedade anônima e sua evolução na Europa e no Brasil 

A sociedade anônima, como tipo societário, foi a mais importante descoberta dos 

tempos modernos dada a sua limitação de responsabilidade. 

Wilson Batalha (1973, p. 10/12.) aponta como precedente histórico mais remoto das 

sociedades anônimas, as “Societatesvectigaliumou societatespublicanorum”, previstas no 

Digesto. Eram sociedades dotadas de personalidade jurídica e não se dissolviam pelo simples 

falecimento de um dos sócios, já era possível observar a limitação patrimonial da 

responsabilidade social. 
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Fundado em Gênova, em 1407, o Banco de San Giorgio (ou Casa di San Giorgio) 

pode ser considerado como o primeiro exemplo daquilo que, mais tarde, se conheceria como 

sociedade anônima. Tratava-se de uma sociedade de portadores de títulos de empréstimo 

público que muito posteriormente se transformou em banco do Estado, e depois numa 

companhia colonial.  

Na idade média, a necessidade de associação tornou-se mais iminente, contudo, foi 

na transição da idade média para a idade moderna que as sociedades por ações surgiram 

efetivamente, mais concentradamente no século XVII, impulsionada pela política colonialista 

de domínio da América, Índia e África. 

A Companhia Holandesa das Índias Orientais foi a primeira sociedade do gênero, foi 

formada pela com a fusão de oito outras associações constituídas para a armação de navios, 

em que os interesses da expedição naval eram divididos em quotas-partes iguais. 

Suaconstituição de capital não ficou limitada a esses sócios pois admitiu-se o ingresso de 

quantos desejassem, sem limites de qualquer natureza. 

Ressalta-se também a criação da Companhia das Índias Ocidentais, nos mesmos 

moldes que a anterior e já apresentava separação entre o patrimônio dos administradores e da 

sociedade. Apresentou condições para a realização das assembléias gerais, as quais se atribuiu 

competência para tratar e resolver todas as questões relativas à Companhia. Aos diretores foi 

imposta a restrição de negociar com a sociedade.(VALVERDE, 1960, p. 10). 

A livre negociação das ações foi causa da viabilidade da sociedade que se formava. 

A Bolsa de Amsterdã, que negociava com mercadorias, passou a cotar ações da novel 

companhia colonizadora. Concomitantemente, iniciaram-se os abusos nas manipulações da 

bolsa. 

Portugal, também criou, em 1628, a Companhia do Comércio da Índia, a fim de 

combater as pretensões holandesas, principalmente com relação à exploração no Brasil, dentre 

outras cláusulas, traz interessante dispositivo acerca das ações integralizadas e sua 

impenhorabilidade (VALVERDE, 1960) 

No início as sociedades anônimas surgiam de privilégio real, depoiscomo órgãos 

administrativos do interesse do Estado para os grandes empreendimentos que necessitavam de 

avultados capitais. Somente a partir da Revolução Industrial pode desenvolver-se de forma 

desvinculada.  

A plena liberdade de constituição das sociedades anônimas na França foi consagrada 

apenas pela lei de 24 de julho de 1867, vindo a ser consolidada pela lei 66-537 de 24 de julho 
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de 1966, antes, porém, o Código Comercial francês de 1807 disciplinou as sociedades por 

ações, dependente de autorização governamental (BATALHA, 1973, p.17). 

No Brasil, em 1850, surgiu o Código de Comércio, este deu tratamento específico às 

sociedades anônimas. Ressalta-se que a primeira companhia realmente brasileira, ainda 

outorgada por expressa autorização governamental e de relevância histórica, foi o Banco do 

Brasil, em 1808, pelo então príncipe regente D. João. O atual Banco a ele não se liga 

historicamente. 

A plena liberdade de constituição apenas foi alcançada pelo Decreto no. 8.821 de 30 

de dezembro de 1882. Ficou estabelecida a obrigação solidária dos administradores para 

restituírem à sociedade os dividendos indevidamente distribuídos. Também foram impostas 

aos mesmos penas relativas a crime de estelionato. 

Com a República,passaram a ser reguladas matérias como e emissão de debêntures, 

em 1893, submissão das companhias ao regime falimentar, em 1908 e possibilidade de 

constituição do capital social representado por ações preferenciais, em 1932. A constituição 

de 1937 vedava a propriedade de empresas jornalísticas, políticas ou noticiosas a sociedades 

por ações ao portador e a estrangeiros. 

A partir de 1970, a negociação do mercado de ações foi acentuado, atingindo o 

apogeu numa desenfreada especulação com títulos acionários, afastando investidores. Com 

isso os problemas da minoria acionária passaram a ser estudados com mais atenção, assim 

como a remodelação do sistema de administração. 

Diante de uma legislação obsoleta surgiu, a atual lei 6.604, que foi naturalmente 

aperfeiçoada posteriormente para se tornar o instrumento do capitalismo nacional mais 

próximo possível das transformações econômicas exigidas nacional e internacionalmente. 

3.2 A sociedade anônima e sua colocação atual no sistema brasileiro 

A sociedade anônima é uma sociedade que tem seu capital dividido em frações, 

representadas por títulos denominados ações, Apresenta-se como sociedade exclusivamente 

empresarial. É regulada pela lei especial 6.404, de 15 de dezembro de 1976 e pelo Código 

Civil, em seus artigos 1.088 e 1089, na condição de norma supletiva no caso de omissão da 

legislação especial.  

Na definição Modesto Carvalhosa (2002) de sociedade anônima é:  “pessoa jurídica 

de direito privado, de natureza mercantil, em que o capital se divide em ações de livre 
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negociabilidade, limitando-se a responsabilidade dos subscritores ouacionistas ao preço de 

emissão das ações por eles subscritas ou adquiridas.” 

Dentre suas características principais destacam-se a limitação da responsabilidade 

dos sócios e a negociabilidade da participação societária, que se revelam como mecanismos 

apropriados para despertar o interesse de investidores e propiciar a reunião de grandes 

capitais. 

A sociedade se obriga apenas nos limites do objeto social definido no estatuto. Os 

atos de administração que ultrapassam esses poderes são ultra virese, conseqüentemente, 

nulos de pleno direito.  

Rubens Requião (1995) aponta que essa teoria vem sendo amenizada, tornando os 

atos anuláveis, podendo ser ratificados pela assembleia geral, quando não prejudiciais à 

companhia. 

No novo cenário econômico brasileiro, a adoção dessa forma societária por 

investidores e empresários, dos mais diferentes portes, se faz cada vez mais recorrente, 

considerando que a sociedade anônima moderna foi concebida com vistas a abrigar a macro-

empresa. 

Hoje, é cada vez mais comum a existência das chamadas sociedades anônimas de 

pessoas, que vão desdeempresas familiares a empreendimentos compostos por poucos sócios 

de interação técnica especifica. 

Pontua Fábio KonderComparato (2005, p. 106): 

Não existe, assim, um conceito “puro” e imutável de sociedade anônima, ou 
mesmo de sociedade mercantil, mas definições aproximativas, em cada 
época histórica. Da mesma forma, a permanente evolução da vida humana 
está sempre a gerar situações jurídicas não explicáveis, totalmente, com os 
antigos conceitos. 

Cumpre ressaltar, no sistema atual,o fortalecimento dos grupos de sociedades como 

forma de concentração de empresas, sejam elas do mesmo tipo jurídico ou não. 

Referidos grupos empresariais podem ser formados por companhias ou sociedades 

por ações, ou por quotas de responsabilidade limitada. Tal matéria é disciplinada, sobretudo 

nos artigos 265 a 277 da Lei da S/A. 
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Ainda que subordinadas a uma política econômica centralizada na sociedade de 

comando, também conhecida por controladora, as empresas que integram um grupo societário 

mantêm suas próprias personalidades jurídicas, e esta é a característica fundamental do grupo. 

No art. 265 e seus §§ 1º e 2º daLei da S/A, que discorrem sobre as características do 

grupo de sociedades, entende-se que uma sociedade controladora e suas controladas podem 

compor um grupo, desde que haja uma convenção. 

Uma das condições para que o grupo possa existir legalmente é que a sociedade que 

o controla seja brasileira e exerça, direta ou indiretamente e de modo permanente, o controle 

das suas filiadas, seja como titular de direitos de sócios ou acionista, seja por meio de acordo 

com outros sócios ou acionistas.  

Seja qual for a composição que adote a empresa, na atual conjuntura deverá ater-se à 

função social da empresa, que se apresenta como algo inerente ao próprio exercício da 

atividade, cuja estrutura, em estado normal, faz funcionar a comunidade econômica 

fomentando naturalmente a geração de riqueza coletiva .ou seja, deverá atender aos clamores 

e sopesar interesses, equilibrando necessidades e internalizando externalidades. 

Ao que se agrega a prescrição expressa constante no parágrafo único do art. 116 da 

Lei 6.404/76, no sentido de que deve o acionista controlador usar seu poder para “fazera 

companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres 

eresponsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham epara 

com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente respeitar 

eatender.” 

 

3.3 - O ACIONISTA CONTROLADOR 

O investimento em ações de grandes empresas tem aumentado consideravelmente 

nos últimos anos, juntamente com a pulverização do capital das sociedades anônimas, onde se 

tem verificado a maior parte de ocorrências de desvinculação do controle de uma companhia e 

a propriedade do seu capital social. Bem como, concentração do poder de controle centrado 

na figura do acionista controlador.  

Assim, atualmente, o controle de uma companhia não é mais necessariamente 

vinculado à propriedade da maioria do capital social, podendo, deste modo, assumir outras 

formas. Isso decorre do fato das sociedades anônimas modernas capitalistas captarem os 
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investimentos de inúmeros, ou milhares de acionistas, que acabam por possuir uma pequena 

fração do capital social e, conseqüentemente, do risco empresarial.  

Diante dessa nova estruturação do controle da companhia, passou-se a exigir dos 

demais acionistas maior participação, não se limitando a orientação dos negócios, mas 

requerendo sua atuação na fiscalização dos atos praticados pelaadministração.  

Fábio Konder Comparto (2005, p. 103) ao analisar a questão a conceituação do 

controle nas companhias entende que o mesmo é soberano: “essa soberania na sociedade 

anônima, não se confunde com o exercício das funções administrativas. O controlador não 

precisa ser diretor da companhia, e pode mesmo nem ser acionista, como ocorre no controle 

externo”. 

Controle pode ser entendido como poder efetivo que detém e exerce o acionista, de 

dirigir e orientar as atividades da sociedade, bem como o funcionamento dos órgãos sociais. 

O exercício do controle de maneira eventual pelo acionista, ou o exercício do direito 

de voto, não bastam para caracterizar o controlador, tal controle deverá ser permanente. 

A Lei da S/A, não apresenta um conceito de controle, porém, em seu artigo 116 

conceitua“acionista controlador”: 

 

Art. 116. Entende-se por acionista controlador a pessoa, natural ou jurídica, 
ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo de voto, ou sob controle 
comum, que: 
a) é titular de direitos de sócio que lhe assegurem, de modo permanente, a 
maioria dos votos nas deliberações da assembléia geral e o poder de eleger a 
maioria dos administradores da companhia; e 
b) usa efetivamente seu poder para dirigir as atividades sociais e orientar o 
funcionamento dos órgãos da companhia. 
Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de 
fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem 
deveres e responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os 
que nela trabalham e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e 
interesses deve lealmente respeitar e atender. 
 

 
Para caracterizar o acionista controlador não mais se fala em acionista majoritário. A 

figura do acionista controlador exerce poder não apenas pela titularidade de direitos de sócio 

que lhe assegurem o poder de eleger a maioria dos administradores da companhia, mas 

também em decorrência da efetiva administração da empresa. 
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Segundo Modesto Carvalhosa (2002, p. 422) houve uma quebra na proporção entre 

capital e pode societário, ou seja, pode o controle ser assumido por pessoa diversa daquela 

que investiu na maioria numérica do capital social e assumiu o risco: 

 

Estabelece o novo diploma, dessa, maneira o regime de concentração de 
poder em mãos de e acionistas simplesmente organizados para tomada e o 
exercício do controle e não em mãos daqueles que dispunham para tanto,a 
arriscar investimentos no capital social superiores a 50% das ações 
ordinárias. 

 

O mesmo dispositivo legal apresenta como inerente a prerrogativa de controlador 

duas finalidades, quais sejam: cumprir a função social da empresa e respeitar e atender os 

direitos e interesses dos demais acionistas. 

No que diz respeito às finalidades a serem cumpridas pelo controlador Modesto 

Carvalhosa (2002, p. 425) conclui: 

 

Ao empolgarem praticamente sozinhos o reduzido colégio votante, os 
controladores têm o domínio absoluto da companhia e, por outro lado a 
responsabilidade também total sobre realização de seus objetivos 
empresariais, respondendo perante o Estado, a comunidade de acionistas, 
empregados ecoletividade em geral. 

 

Referidas finalidades vão de encontro com os novos direitos e princípios do Estado 

de Direito e a nova geração de direitos de solidariedade, que buscam melhorias nas condições 

de trabalho, na oportunidade para deficientes, no respeito ao meio ambiente, no incentivo a 

programas artísticos e culturais, dentre outros. 

As prerrogativas e finalidades apresentadas em relação ao acionista controlador, 

também se aplicam às sociedades controladoras, que conforme artigo 243 da Lei da S/A 

exerce o comando indiretamente. Ambos artigos 116 e 143 da Lei da S/A, referem-se ao 

poder de controle exercido na assembléia da empresa. 

Como já mencionado, sociedades controladoras e controladas, são sociedades que 

mantêm entre si laços empresariais mediante participação acionária, e desde que haja uma 

convenção; elas se relacionam de acordo com o regime legal de sociedades isoladas e não 

têm necessidade de uma maior estrutura organizacional.  
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O acionista controlador detém o poder de hegemonia das decisões societárias, de 

comando, atribuindo-lhes os deveres contidos nos arts. 116 e 117 da Lei n. 6.404/76, entre 

outros.  O acionista controlador pode ser uma só pessoa natural ou jurídica, ou um grupo de 

pessoas. 

 
3.4 Abuso de direito pelo acionista controlador 
 

Conforme já afirmado a função econômica da sociedade anônima é destacada por 

todos os comercialistas, diante da destinação natural de aglutinação de capital adequada aos 

grandes empreendimentos.  

Através da S/A objetiva-se uma cumulação de capitais e a pulverização dos riscos. 

Contudo, mesmo que sua destinação seja para grandes empreendimentos, isso não isola o 

pequeno investidor. Muito pelo contrário nos últimos anos cresceu significativamente a 

participação destes no junto a Bolsa de Valores. 

E justamente pelo interesse econômico que desperta, a sociedade anônima, desde a 

sua criação, ela foi instrumento de abuso por seus administradores e acionistas, e serviu para 

evasão e sonegação fiscal, ou seja, transformada numa instituição básica de economia de 

mercado e impulsionada pela eficácia em perseguir lucro, tornou-se fonte de abusos e fraudes 

desde o seu surgimento. 

Na tentativa de minimizar e prevenir abusos o artigo 117 da Lei da S/A, preconiza 

que o controlador responderá pelos danos causados quando agir contrário aos interesses de 

terceiros e causar-lhes danos, ou mesmo visando enriquecimento ilícito ou sem causa, ou seja, 

com abuso de poder. A existência de dano é requisito fundamental para tipificação da 

conduta. 

Ainda, em seu artigo 117 § 1º3, descreve as hipóteses em que se verifica o exercício 

abusivo do poder de controle, porém, sem ser taxativo. 

Em suma, cumpre ao acionista controlador obrigações não apenas no que tange à 

sociedade, mas aos trabalhadores da empresa, aos investidores, aos acionistas minoritários, e a 

economia nacional. 

Assim, a existência e interesses diversos na condução de uma empresa podem 

ocasionar o desvirtuamento do exercício do poder de controle, na busca de vantagens pessoais 

e não no interesse social da companhia, o torna necessária a existência de mecanismos 

efetivos não só de prevenção, mas também para solução desses conflitos de interesses perante 

o judiciário. 
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4LEI DAS SOCIEDADES ANÔNIMAS COMO INSTRUMENTO DE GARANTIA DE 
ACESSO À JUSTIÇA AOS ACIONISTAS MINORITÁRIOS: ASPECTOS 
PROCESSUAIS RELEVANTES 
 

O Direito positivo brasileiro prevê uma série de mecanismos legais com objetivo de 

proteção dos acionistas minoritários. Isso se evidenciana Lei nº 6.404/76 quando observados 

seus artigos: 118, que apresenta o voto do minoritário via acordo de acionistas; o artigo 129 

que fixa o quorum mínimo de deliberação; artigo 141, que determina o voto múltiplo para 

eleição de conselheiro fiscal; artigo 221, que exige a unanimidade de votos para aprovação da 

transformação da companhia. Ainda, qualquer acionista que se sentir lesado por atos abusivos 

da maioria poderá, com base no art. 109, inciso III,§ 2, e no art. 159,§7, também da Lei das 

S/A convocar o Estado para, solicitar a devida prestação jurisdicional visando a revogação do 

ato ilegal ou abusivo praticado, por meio do Poder Judiciário. 4 

Também, tem sido objeto de discussão as ações de responsabilidade civil contra 

administradores e as ações correlatas que visam garantir direitos dos acionistas minoritários, 

seja por prática de ato ilícito, seja por prática de abuso de direito dos controladores.  

A Lei das S/A reporta-se tanto à ação social como à ação individual, que se 

diferenciam pela titularidade do patrimônio atingido em decorrência da atuação ilícita do 

administrador. 

A ação social de responsabilidade civil tem por objeto a reparação do dano 

diretamente sofrido pela sociedade. Sua titularidade compete à companhia e poderá ser 

proposta pela própria sociedade (ut universi), ou poderá ser proposta pelos acionistas, a 

chamada ação ut singuli, que apresenta duas modalidades, uma proposta pelos acionistas na 

condição de substitutos processuais originários, disposta no artigo 159, §4 da Lei dasS/A, e a 

proposta como substitutos processuais derivados, art. 159,§3 da Lei dasS/A. 

Por sua vez, a ação individual de responsabilidade civil contra administradores, ao 

contrário da ação social que visa reparar dano suportado pela companhia, tem por objeto a 

reparação de dano individual sofrido diretamente no patrimônio do lesado, seja acionista ou 

terceiro, sem exigência de deliberação ou autorização de assembleia geral para sua 

propositura.  

Na doutrina á uníssona a impossibilidade de utilização de tal ação em caso de dano 

indireto, ou seja, danos reflexos aos sofridos pela companhia, como, por exemplo, a 

diminuição do valor das ações da companhia que como consequência afeta o patrimônio do 

acionista. Assim, é uma ação reservada àquele que foi diretamente prejudicado. Devido 
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adificuldade de, na prática, identificar o que é dano direto ou indireto e da necessidade de 

individuação dos danos experimentados, inúmeras vezes deixa de ser utilizada seja pelo 

acionista ou pelo terceiro que teve seu patrimônio lesado, ou seja, apresenta pouca 

efetividade. 

Contudo, o presente estudo enfoca a ação social de responsabilidade do controlador 

por abuso de poder, prevista no artigo 246 da Lei das S/A, como forma de acesso á justiça aos 

acionistas das empresas ditas controladas, na busca de reparar os danos causados por aos 

praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117 da Lei das S/A.  

 

4.1 O artigo 246, da Lei das Sociedades Anônimas 

 

O art. 246 da Lei das S/A, reafirma o princípio da autonomia jurídica e sobretudo a 

ausência de subordinação de interesses entre as empresas controladoras e controladas. Seu 

objetivo é proteger a companhia contra eventuais abusos de poder praticados pelo controlador, 

bem como garantir os direitos dos acionistas minoritários. Seu conteúdo é relevante para a 

solução de conflito de interesses perante o judiciário, principalmente quando alguns acionistas 

de uma das coligadas não o são da outra.  

Como já mencionado, com metas de revitalização do mercado de capitais, o 

legislador lançou no art. 117 da Lei das S/A as modalidades exemplificativas de atos 

definidores da conduta abusiva por parte do controlador. É um dispositivo genérico capaz de 

abraçar vasta gama de condutas ilícitas, cumprindo a doutrina e a jurisprudência o papel 

relevante na identificação da amplitude da esfera jurídica que abraçará o ilícito. 

A hipótese constante desse item demonstra um interesse democrático, cujo fim é a 

manutenção das relações jurídicas e sociais da companhia, e que o interesse social é mais 

abrangente que o simples interesse do acionista.  

Contudo, a não inserção de referida ação dentro da disciplina geral do acionista 

controlador sofre críticas por parte da doutrina. 

Segundo Adamek (2010, p.407), tal omissão gera,grave embaraço ao adequado 

sancionamento dos deveres do controlador fora do âmbito grupal. 

 

Neste diapasão WaldirioBulgarelli (apud ADAMEK, 2010, p. 407) ressalta: 

 

É sentida a falha da Lei da S/A em não ter regulado adequadamente a ação 
social de responsabilidade civil contra controlador fora do âmbito do grupo 
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de sociedades, notadamente não previsto especificamente os mecanismos de 
substituição processual, visto que essa omissão, diante da regra do art. 6º, do 
CPC, acaba sempre por se constituir em fonte de inúmeros questionamentos. 

 

 

A reparação das perdas e danos decorrente da prática de abusos pelo controlador, que 

devem ser intencionais, depende da prova que ateste a obtenção de vantagem indevida, e para 

atingir tal escopo a lei conta com a motivação do próprio minoritário, uma vez que para 

propositura dessa ação social, que independe e prévia deliberação assemblear, foram 

concorrentemente legitimados, além da companhia, os acionistas que representam 5% (cinco 

por cento) ou mais do capital social ou por qualquer acionista, desde que prestada caução no 

valor das custas e honorários de sucumbência no caso d cão ser julgada improcedente. 

Observa-se, não só pelas considerações apresentadas pelo jurista WaldirioBulgarelli, 

mas por outros doutrinadores, que a não previsão específica dos mecanismos de substituição 

processual no artigo 246 da Lei das S/A tem gerado não só questionamentos, mas por vezes 

dificultado o acesso dos legitimados ao judiciário e como conseqüência dificultado o acesso à 

justiça de forma efetiva. 

Ademais, somente com a efetiva comprovação do dano é que o controlador poderá se 

responsabilizar pelo ato culposo de administrador ou fiscal. Depende ainda de prova a 

inaptidão moral ou técnica do indivíduo. 

Portanto, questionamentos quanto ao desempenho da administração, a desaprovação 

das demonstrações financeiras e medidas judiciais adotadas contra a companhia, sócios e 

administradores, que podem pôr em risco o bom funcionamento da empresa e abalar seu nome 

e crédito junto a fornecedores e instituições financeiras poderão ser combatidas através da 

medida que vise a anulação da deliberação ou a reparação civil pelos danos causados, para 

tanto importante discutir e definir a legitimidade dos acionistas para propositura da presente 

ação, como forma de garantia de acesso á justiça. 

4.1 A legitimidade e substituição processual no artigo 246 da Lei das S/A 

Conforme mencionado, um dos questionamentos processuais sobre a aplicação do 

artigo 246 da Lei da S/A dá-se em relação aos mecanismos de substituição processual não 

especificados de forma adequada em seu § 1º. 
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Assim, considerando a importância da ação social prevista, como forma de obrigar a 

sociedade controladora a reparar os danos que causar à companhia é apresentada-se a pesquisa 

sobre o tema, visando facilitar o acesso à justiça aos acionistas, principalmente o minoritários.  

 

4.1.1 DA LEGITIMIDADE PASSIVA 

 

 No polo passivo da demanda de reparação de danos causados à companhia, que 

cuida o artigo 246 da Lei da S/A, é o acionista controlador, seja ele uma pessoa física ou uma 

pessoa jurídica. Em última análise, aos demais acionistas, enquanto a própria companhia tem 

legitimação passiva para figurar em uma demanda da mesma natureza em decorrência de 

danos por ela causados a terceiros em razão de ato praticado pelo acionista controlador. 

Assim, no que tange ao pólo passivo da demanda não enseja maiores 

questionamentos. 

4.1.2 DA LEGITIMIDADE ATIVA : SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL 

No tocante à legitimidade ativa para figurar em uma demanda de reparação de danos 

causados à companhia, há duas sistemáticas distintas.  

Se o controlador for uma pessoa física, com base na regra geral do art. 117 da Lei das 

S/A, qualquer acionista poderá intentar ação de reparação civil contra o acionista controlador, 

independentemente da sua participação no capital social ou da prestação de caução. 

Em se tratando de controlador pessoa jurídica, nos termos do art. 246 da Lei das S/A, 

a legitimidade ativa caberá aos acionistas minoritários que representem 5% (cinco por cento) 

ou mais do capital social e também ou ainda a qualquer acionista, independentemente da sua 

participação no capital social, desde que preste caução pelas custas e honorários advocatícios 

devidos em caso de sucumbência. 

Cumpre dizer que tal legitimidade é uma faculdade dada aos minoritários, lembrando 

é claro que há a promessa de um prêmio a ser-lhe destinado, que será custeado pelo 

controlador que for responsabilizado por sentença. 5 Caso venha a se omitir não haverá 

qualquer punição e não só deixará de obter o prêmio instituído, como será indiretamente 

prejudicado porque sua participação no capital social será menor, uma vez que deixará de 
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colaborar para que a companhia seja ressarcida pelo colaborador (DINAMARCO, 2010, p. 

623). 

Assim, a legitimação dos acionistas para ingressar com ação de responsabilidade 

civil contra o controlador independe de qualquer autorização prévia ou ato formal por parte de 

qualquer órgão da companhia, dado que é uma faculdade e não um dever de agir, bem como 

será a própria companhia que atuará por meio destes acionistas. 

Modesto Carvalhosa (2002, p. 451) defende que atuais ou antigos empregados da 

sociedade, bem como a União, os Estados e os Municípios, na esfera de suas competências, 

também têm legitimidade para propor medidas judiciais e administrativas contra o acionista 

controlador, considerando teor do parágrafo único do art. 116 da Lei das S/A, que estabelece 

que o acionista controlador também tem responsabilidades perante os funcionários da 

companhia e a comunidade. 

A importância de determinar se o acionista minoritário atua como representante 

processual, ou como substituto processual demonstra-se clara quando analisados as 

conseqüências advindas para empresa com o julgamento da ação, o que refletirá na sociedade 

como um todo, visto que a empresa tem impotência e influência na sociedade na qual está 

inserida. E conforme já exarado, as empresas criam na sociedade uma cadeia econômica que 

nasce na necessidade do mercado em satisfazer os anseios consumeristas, trazem lucros aos 

empresários e posteriormente geram receitas aos Estados. 

 Sobre o tema esclarece Galeno Lacerda (2004, p. 9): 

Os sócios minoritários assumem nesta ação a posição de autênticos 
substitutos processuais, porque defendem, na verdade, acima do interesse 
pessoal, o da própria companhia. Esta situação caracteriza o conceito que a 
doutrina atribui ao substituto processual, ou seja, o de parte principal que 
defende, imediata e diretamente, interesse alheio, embora neste possa conter-
se, também, interesse próprio, mediato e indireto. 

Seguindo o mesmo entendimento, de que se trata de substituição processual, Candido 

Rangel Dinamarco (2010, p. 623) alinha os tópicos de raciocínio em que se funda tal 

conclusão: 

a) pelo disposto nos art. 12, inc. IV do Código de Processo Civil, é aos 
sujeitos designados em estatuto, ou subsidiariamente os diretores que 
compete a representação da sociedade em juízo; 
b) Os minoritários , como tais, não têm estatutariamente qualquer poder de 
representação- o que seria um absurdo, pois a nenhuma assembléia ocorreria 
essa aberração consistente em dar poderes dessa ordem a todos acionistas, ou 
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a um numero muito grade deles, em total dispersão do comando da 
companhia; 
c) não tendo poderes de representação, não têm os deveres do direito de 
ação; 
d) a ação para a qual são legitimados é pontualmente indicada em lei (LAS, 
art, 246 §1º), não tendo direito ou qualificação para estar em juízo em todo e 
qualquer direito ou interesse da companhia; 

A respeito da obrigatoriedade da propositura da ação, não existe, a motivação 

decorre da valorização da companhia e como conseqüência valoriza sua participação 

acionária, além do prêmio do art. 246, §2, da LSA, ressaltando que inexiste qualquer sanção 

pelo não exercício de tal direito de ação. 

Dinamarco (2010, p. 625)entende que os minoritários agem em nome próprio e serão 

partes, na condição de autores, no caso específico do artigo 246 da LSA, e não teriam 

condições de ser representantes da companhia em juízo, por não apresentarem qualificação 

legal nem estatutária para tanto. Inclusive fala em litisconsócio unitário, se mais de um sócio 

figurar no pólo ativo da demanda. 

Diversamente Modesto Carvalhosa (1998b, p. 39), defende que o minoritário age 

como representante da empresa controlada. Para o autor a ação tem por fundamento o dano 

causado pela controladora à sua controlada e, de forma indireta aos minoritários. Estes que 

por sua vez teriam uma legitimidade originária, enquanto órgão da sociedade, para o 

específico fim de ingressar em juízo contra a controladora. A parte é a companhia controlada, 

através de seu representante legal, no caso os minoritários, inexistindo dualidade entre 

sujeitos de direito e sujeito ativo do processo. 

Assim, entende Carvalhosa (1998b, p.40 ) que não se aplica o artigo 6º do Código de 

Processo Civil, portanto, não se fala em legitimação extraordinária. Os minoritários 

formariam um órgão social com poderes legais para representar a controlada na propositura 

da ação de reparação de danos, não agiriam em nome próprio. 

Todavia, tomando por base a premissa de que os minoritários agem como substitutos 

processuais, serão analisadas algumas conseqüências. 

4.3 Principais decorrências da condição de substituto processual conferida aos acionistas 

minoritários 
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Considerando os acionistas minoritários como substitutos processuais e não 

representantes vários questionamentos surgem, dentre os quais alguns serão respondidos no 

presente trabalho que não tem por escopo esgotar o tema, devido sua complexidade e das 

inúmeras conseqüências que acarreta na esfera da sociedade empresarial, bem como na esfera 

processual do substituto. 

Com relação ao fato dos minoritários agirem em nome próprio e não da companhia 

serão considerados partes, na relação processual, mais especificamente autores. Poderão 

formar litisconsórcio unitário, quando vários sócios minoritários se reunirem para propor a 

demanda. Como partes terão as mesmas faculdades, ônus e deveres, dentre os quais, 

suportarão os encargos financeiros do processo. 

Entretanto, não lhes é conferido o poder para disposição do direito substancial, uma 

vez que não são seus sujeitos de direito, bem como o benefício direto da ação será da 

companhia substituída (DINAMARCO, 2010, p. 626). 

Quanto ao objeto da demanda deduzida, deverá ser sempre idêntico, 

independentemente do número de sócios minoritários que figure no pólo ativo, qual seja, o 

pedido de condenação da empresa controladora a ressarcir as perdas e danos causados, visto 

que nenhum dos sócios pede nada para si, mas para a companhia. Ademais, de acordo com o 

exposto o resultado positivo da demanda beneficiará diretamente a companhia 

(DINAMARCO, 2010, p. 630). 

Conforme já mencionado, o titular do direito substancial é a companhia, os sócios 

minoritários apenas recebem da lei um direito de ação, como substitutos processuais, 

conseqüentemente estão autorizados a estar em juízo apenas para defender os interesses da 

empresa, sem, contudo, poderem renunciar o direito ao ressarcimento da companhia, mesmo 

em caso de transação com a controladora-ré (DINAMARCO, 2010, p. 633). Deve-se ressaltar 

que a companhia é a substituída e não está presente nos autos, não é parte do processo e não 

participaria do ato dispositivo do substituto. 

No que tange a desistência da ação pelo substituto processual, não há nenhum óbice. 

Por se tratar de situação exclusivamente processual sem interferir no direito substancial 

poderá o minoritário desistir da ação, desde que observados os demais dispositivos do Código 

de Processo Civil.  Isso ocorre como consequência de ser conferida a ele o direito ao exercício 

da jurisdição. Contudo, caso estejam litigando em litisconsorte e a desistência for requerida 
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apenas por um dos autores, o processo prosseguirá e a aquele que desiste será excluído da 

relação. 

SegundoDinamarco (2010, p. 643): 

Estamos no campo do litisconsorte unitário, no qual as condutas 
determinantes realizadas por um sem o concurso dos demais não pode ter 
eficácia perante estes ou em relação aos processo: “faltando a unanimidade, 
não produzem   efeitos sequer  para que os que se manifestaram”. Por isso é 
que, desistindo da algum dos litisconsortes, sem que todos desistam, esse ato 
será determinante em relação ao que desiste, sendo ele excluído do processo, 
mas ineficaz perante os outro, cujo direito ao julgamento do mérito não fica 
prejudicado. 

O administrador da empresa, não pode praticar ato de desistência da ação, uma vez 

que não é parte do mesmo. 

Caso no decorrer da ação o acionista minoritário venha a vender o total de suas 

ações, perderá sua legitimidade, visto que perde a qualidade de acionista, e o adquirente 

receberá a legitimidade como substituto, através da sucessão processual, nos moldes do artigo 

42 e seguintes do Código de Processo Civil6. 

Quanto ao prêmio instituído no artigo 246, §2º, da Lei das Sociedades Anônimas, 

será igualmente dividido entre os autores da ação, é uma forma de incentivar os minoritários a 

buscarem a condenação da sociedade controladora e como conseqüência prestar um serviço a 

companhia que terá seu ganho. Trata-se da sanção premial que será concedida apenas ao 

minoritário que exerceu a ação. 

O problema ocorre quando é caso de litisconsórcio ulterior e o valor a ser pago pela 

controladora-ré já foi definido junto com o objeto. Nesse caso não poderia haver uma 

ampliação do valor, no entanto, e ficaria ao alvitre do juiz a inclusão ou não do litisconsorte 

no rateio do prêmio.(DINAMARCO, 2010, p. 644). 

Por fim, no que concerne a coisa julgada, atinge diretamente o substituído, que é o 

sujeito da lide, bem como os substitutos processuais. Todos ficam impedidos de repropor a 

demanda transitada em julgado, quer seja a decisão favorável ou desfavorável. O substituído 

não poderia rediscutir o direito material, o objeto já julgado, e os substitutos já teriam 

exercido seu direito de ação. 

 

CONCLUSÃO 
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Verifica-se que a expressão acesso à justiça não significa a mera oportunidade de 

ingresso com ação em juízo, mas sim, a oportunidade de se obter a uma justiça substancial, 

célere e efetiva. 

Para tanto, é necessário proporcionar oportunidades equilibradas para os litigantes, 

nos conflitos emergentes. Nesse contexto, oEstado deverá garantir o efetivo acesso à justiça e 

ao devido processo legal, seja pela melhor técnica legislativa, seja proporcionado mecanismos 

alternativos de administração, ou mesmo estruturando melhor o judiciário. 

Em que pese a própria Lei das S/A, garanta uma gama de ações sociais e individuais, 

nem sempre a atuação da vontade concreta do direito é dimensionada de modo a permitir a 

sua conciliação com o ideal de acesso à ordem jurídica justa, em busca do bem comum e da 

pacificação social. 

Conforme demonstrado a companhia é considerada uma das grandes invenções 

institucionais que tornou possível à civilização ocidental alcançar o nível atual de 

desenvolvimento econômico e social.  

A S/A reúne recursos de um grande número de pessoas para financiar 

empreendimentos produtivos e contribui para desenvolver o mercado de capitais, capaz de 

alcançar ganho de produtividade e aumento dos níveis de consumo. 

Desde a sua criação, devido ao seu potencial econômico, a sociedade anônima 

tornou-se fonte de abusos, fraudes, especulações por parte de administradores, o que pode 

gerar danos direitos à companhia e indiretos aos acionistas. 

Consoante demostrado, necessário se faz obrigar os responsáveis à reparação dos 

danos causados à companhia, pela inobservância dos deveres e responsabilidades previstas 

nos art. 116 e art. 117.Para que a empresa cumpra a sua função social, uma vez que exerce 

influência sobre o meio em que atua, principalmente hoje com a globalização. 

O grau de proteção legal conferido aos investidores e acionistas minoritários tem 

impacto direto sobre o crescimento do próprio mercado mundial e, em última análise, da 

economia do país, sendo necessário fortalecer os meios de proteção, acesso à jurisdição e 

acesso a uma justiça efetiva garantida aos acionistas. 

A própria Lei das S/A traz inúmeros dispositivos, e prevê ações na tentativanão só 

de coibir o abuso por parte dos controladores, mas também com o objetivo de recompor o 

patrimônio seja da companhia, da empresa filiada e até dos próprios acionistas quando ao 

dano for direito.O artigo 246, § 1º da Lei da S/A traz um desses mecanismos a disposição dos 

acionistas minoritários para defesa judicial dos interesses da companhia.  Tal ação não se 
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restringe à prolação de sentenças condenatórias, mas busca, também, o efetivo ressarcimento 

de danos causados pelas controladoras à companhia. 

Nesse contexto, defende-se a participação dos acionistas minoritários na ação, não 

como representantes dessa, mas como substitutos processuais, ou seja, detentores de 

legitimidade extraordinária, o que acarreta diversas implicações processuais dentre as quais 

foram destacadas e justificadas: a) os efeitos sobre a esfera do substituído, uma vez que os 

resultados positivos beneficiam diretamente a companhia e não aos substituídos; b) os 

encargos financeiros suportados pelos minoritários e o prêmio eles atribuídos em caso de 

êxito na ação; c) a impossibilidade de disposição dos direitos substantivos como 

conseqüência da falta de legitimidade ad causam; d) a possibilidade de desistência da ação 

que é privativa do substituto e principalmente a coisa julgada, que vincula a companhia e 

todos os demais substitutos. 

Não obstante, a previsão das ações sociais na própria Lei das S/A, na prática, pouco 

elas têm sido utilizadas, devido não só a questões características da população, como o 

conformismo, mas devido ao descrédito em relação às soluções jurisdicionais, a demora do 

processo, os custos envolvidos no patrocínio da causa, dentre outros. 

Imperioso pontuar que a realização da função social da empresa, por meio da 

conciliação de interesses individuais dos sócios e do grupo de acionistas, não só dentro da 

empresa, mas na sociedade como um todo, é pontual para o desenvolvimento de suas 

atividades sociais.  

Para dirimir os conflitos e conciliar interesses, cumpreao Estado garantira necessária 

e adequada utilização dos mecanismos processuais para um acesso à justiça de forma efetiva, 

buscando uma ordem jurídica justa que contemple oportunidades equilibradas para os 

litigantes.  
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1Referida lei é conhecida como Lei das Sociedades Anônimas e no presente trabalhos será mencionada pela 
sigla LSA ou Lei das S/A. 
2 Art. 246. A sociedade controladora será obrigada a reparar os danos que causar à companhia por atos 
praticados com infração ao disposto nos artigos 116 e 117. 
§ 1º A ação para haver reparação cabe: 
a) a acionistas que representem 5% (cinco por cento) ou mais do capital social; 
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b) a qualquer acionista, desde que preste caução pelas custas e honorários de advogado devidos no caso de vir a 
ação ser julgada improcedente. 
 § 2º A sociedade controladora, se condenada, além de reparar o dano e arcar com as custas, pagará honorários 
de advogado de 20% (vinte por cento) e prêmio de 5% (cinco por cento) ao autor da ação, calculados sobre o 
valor da indenização. 
3Art.117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. 
§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer 
outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou 
no acervo da companhia, ou da economia nacional; 
b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, fusão ou cisão da 
companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem indevida, em prejuízo dos demais acionistas, 
dos que trabalham na empresa ou dos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de políticas ou decisões que não 
tenham por fim o interesse da companhia e visem a causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham 
na empresa ou aos investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; 
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, descumprindo seus deveres 
definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-
geral; 
f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na qual tenha interesse, em 
condições de favorecimento ou não equitativas; 
g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento pessoal, ou deixar de 
apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que justifique fundada suspeita de irregularidade. 
h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens estranhos ao objeto social da 
companhia. (Acrescentada pela L-009.457-1997) 
§ 2º No caso da alínea e do § 1º, o administrador ou fiscal que praticar o ato ilegal responde solidariamente com 
o acionista controlador. 
§ 3º O acionista controlador que exerce cargo de administrador ou fiscal tem também os deveres e 
responsabilidades próprios do cargo. 
4Desde que presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, poderão os acionistas minoritários 
utilizarem-se das ações judiciais previstas no Código de Processo Civil também. Sejam essas Ordinárias, 
Procedimentos especiais, Procedimentos cautelares, e mesmo o Processo de Execução. Dentre os 
procedimentosOrdinários encontram-se as chamadas ações anulatórias, que podem ter seus fundamentos com 
base no desrespeito ao quórum para funcionamento e às maiorias para as deliberações; em preterição aos 
acionistas minoritários, dentre outras. 
5Art. 246, § 2 da Lei da S/A. 
6Art.42 - A alienação da coisa ou do direito litigioso, a título particular, por ato entre vivos, não altera a 
legitimidade das partes 
§1º - O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem 
que o consinta a parte contrária 
§2º - O adquirente ou o cessionário poderá, no entanto, intervir no processo, assistindo o alienante ou o cedente 
 §3º - A sentença, proferida entre as partes originárias, estende os seus efeitos ao adquirente ou ao cessionário. 
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO MEIO DE ACESSO À ORDEM 

JURÍDICA JUSTA 

 

PUBLIC CIVIL ACTION AS A MEANS OF ACCESSING THE FAIR JURIDICAL 

ORDER 

 

Lara Fernandes Vieira 

 

  

RESUMO 

O acesso à Justiça constitui direito fundamental que deve ser compreendido como acesso à 

prestação jurisdicional efetiva, ou seja, tempestiva, adequada e justa. O reconhecimento dos 

direitos fundamentais de terceira geração, baseados na solidariedade, provocaram mudanças 

no Estado e no direito, de modo que o processo teve que se adaptar para satisfazer às 

demandas de natureza coletiva anteriormente inexistentes ou inexpressivas. A ação civil 

pública, regulamentada pela Lei nº 7.347/85, é um dos instrumentos processuais que 

compõem o microssistema jurídico de tutela coletiva. O objetivo do presente estudo é o de 

verificar, mediante análise de alguns pontos críticos da aludida norma, quais sejam, a 

competência, a legitimidade ad causam, a coisa julgada e a posição do juiz na condução do 

processo, se a referida ação se coaduna com os princípios que orientam o processo coletivo e 

se realiza de modo eficaz a satisfação do direito material por ela tutelado. Observa-se que 

apesar do referidos pontos críticos oferecerem dificuldades à concretização dos direitos 

coletivos, estas são superadas pelo próprio microssistema, notadamente pelos dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor, e pela renovação de institutos jurídicos clássicos suscitada 

pela evolução do direito processual. Conclui-se que a ação civil pública é instrumento apto à 

consecução de direitos coletivos, mostrando-se eficaz como meio de acesso à ordem jurídica 

justa. A metodologia utilizada é descritiva e analítica, desenvolvida através de pesquisa 

bibliográfica. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS COLETIVOS; AÇÃO CIVIL PÚBLICA; ACESSO À 

JUSTIÇA. 

 

ABSTRACT 
Access to justice is a fundamental right that must be understood as providing access to 

effective judicial review: timely, adequate and fair. The recognition of fundamental rights of 

the third generation, based on solidarity, caused changes in the state and the law so that the 

process had to adapt to meet the demands of collective nature previously non-existent or 

meaningless. Class actions, regulated by Law No. 7.347/85, is a component of the micro 

procedural law of collective protection. O purpose of this study is to verify, through analysis 

of some critical points of said rule, namely, the competence, legitimacy ad causam, the res 

judicata and the position of judge in conducting the proceedings, if such action is consistent 

with the principles that guide the collective process and is done in an effective fulfillment of 

the right material for her protected. It is observed that despite the difficulties those critical 

points provide the implementation of collective rights, these are outweighed by the 

microsystem, notably by the provisions of the Code of Consumer Protection, and the renewal 

of legal institutes raised by classical evolution of procedural law. We conclude that the public 

civil action is an appropriate instrument for achieving collective rights and proved to be 
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effective as a means of access to fair legal system. The methodology and analytical é 

descriptive developed through literature search.  

KEYWORDS: COLLECTIVE RIGHTS; PUBLIC CIVIL ACTION; ACCESS TO 

JUSTICE. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O direito fundamental de acesso à Justiça deve ser compreendido como acesso à prestação 

jurisdicional efetiva, ou seja, tempestiva, adequada e justa. 

O reconhecimento de direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão[i], de natureza 

coletiva, exigiram do direito processual uma profunda renovação de modo a satisfazer às 

demandas sociais anteriormente inexistentes ou inexpressivas. No Brasil, ao longo do século 

XX, foram criados instrumentos processuais de tutela coletiva, dentre os quais a ação civil 

pública, que compõem o que a doutrina denomina de microssistema jurídico. 

Cumpre verificar se a referida ação se coaduna com os princípios que orientam o processo 

coletivo e se atende de modo eficaz às funções jurídica, política e social de acesso à ordem 

jurídica justa que hodiernamente se atribui ao processo, sendo este o objetivo do presente 

trabalho. 

Inicialmente, aborda-se o direito de acesso à Justiça na perspectiva do direito processual 

contemporâneo, que sofreu as influências de ondas renovatórias que buscaram conferir 

efetividade ao processo. 

Em seguida, trata-se do surgimento dos direitos coletivos, da sua natureza jurídica, da sua 

classificação em direitos difusos, coletivos propriamente ditos ou stricto sensu e individuais 

homogêneos de origem comum, bem como do sistema processual que cuida da sua tutela 

jurisdicional, regido por princípios próprios. 

Dentre os instrumentos do referido sistema processual de tutela coletiva, destaca-se a ação 

civil pública em razão da diversidade de direitos que protege e de sua larga utilização. Ao 

analisar a Lei 7.347/85, que a regulamenta, identificam-se alguns pontos críticos, a saber: a 

competência, a legitimidade ad causam, a coisa julgada e a posição do juiz na condução do 

processo, que, se indevidamente ou simplesmente não tratados, podem implicar em obstáculos 

à efetiva proteção dos bens jurídicos por ela tutelados.   

Ao final, busca-se examinar se a ação civil pública é instrumento processual apto à realização 

dos direitos da coletividade que pretende tutelar na perspectiva do direito fundamental do 

acesso à ordem jurídica justa. 

A metodologia utilizada é descritiva e analítica, desenvolvida através de pesquisa 

bibliográfica, por meio da análise da literatura já publicada em forma de livros, periódicos, 

leis, revistas, e demais publicações. 
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2 DO ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA 

  

O acesso à Justiça constitui direito e garantia fundamental da maior relevância, previsto, de 

forma indireta, no art.5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988: “a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Ao contrário do que sugere o texto doreferido preceito constitucional, o acesso à Justiça não 

se restringe ao mero acesso aos órgãos do Poder Judiciário, mas se afirma como acesso à 

ordem jurídica justa, ou seja, à prestação jurisdicional efetiva. 

Trata-se de garantir não somente que o sistema jurídico seja igualmente acessível a todos, mas 

que também produza resultados justos, assim entendidos como substancialmente eficazes. 

Segundo WATANABE[ii], “a problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos 

acanhados limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata de apenas 

possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal e sim de viabilizar o acesso à ordem 

jurídica justa”. 

Neste sentido, Ingo Wolfgang Sarlet[iii] considera o acesso à Justiça como direito-garantia, 

pois além de sua função instrumental, qual seja, assecuratória e protetiva, configura-se em 

verdadeiro direito subjetivo. 

O conceito de acesso à Justiça sofreu significativa evolução teórica correspondente ao 

desenvolvimento do próprio direito processual, constituindo seu ponto central. Para 

CAPPELLETTI e GARTH[iv] “o acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como requisito 

fundamental- o mais básico dos direitos humanos- de um sistema jurídico moderno e 

igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos”. 

Os mencionados autores, em ensaio produzido para o Projeto de Florença[v], observaram a 

existência de três ondas renovatórias que surgiram em ordem cronológica na evolução dos 

instrumentos processuais para efetividade do acesso à Justiça, cuja repercussão se verificou 

também no direito brasileiro. 

A primeira onda refere-se à assistência judiciária aos necessitados. O Brasil conferiu 

tratamento constitucional à questão, ao estabelecer no art. 5º, LXXIV, da Carta Magna, como 

dever do Estado, a promoção de “assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos”, através da prestação de “orientação jurídica e defesa, em todos os 

graus, dos necessitados”[vi] pela Defensoria Pública, considerada instituição essencial à 

função jurisdicional do mesmo. 

A segunda onda trata da representação dos interesses difusos em juízo, através da criação de 

instrumentos processuais hábeis à tutela de direitos transindividuais, de natureza indivisível, 

cuja titularidade não é passível de identificação. Destaca-se, no Ordenamento Jurídico 

Brasileiro o advento da Lei 7.347 de 1985, que instituiu a ação civil pública, objeto do 

presente estudo, como ferramenta fundamental para efetivação dos referidos direitos. 
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A terceira onda busca, sem desconsideração das que a precederam, a ampliação do enfoque do 

acesso à Justiça, através da identificação das barreiras que o impedem ou dificultam, de modo 

a desenvolver mecanismos efetivos de superação das mesmas, para que o processo cumpra 

com seu papel de concretização de direitos. O amplo enfoque ressalta, pois, “a necessidade de 

correlacionar e adaptar o processo civil ao tipo de litígio”[vii], a fim de que as técnicas 

processuais e formas de tutela estejam aptas a atender de forma específica os direitos 

protegidos. 

  

3 DA TUTELA DE DIREITOS COLETIVOS 

  

A sociedade, notadamente ao longo do século XX, experimentou mudanças significativas 

oriundas do processo de industrialização e do desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, 

passaram a existir conflitos cuja dimensão ultrapassava a esfera do indivíduo para afetar 

grupos de pessoas. Surgiu, então, uma categoria de direitos que não se confunde com os 

direitos privados ou públicos, na acepção tradicional dos referidos termos[viii]. 

Os direitos coletivos, cujos titulares são um grupo de pessoas determináveis ou não, de 

natureza una e indivisível, são direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão, 

segundo a teoria de Karel Vasak[ix], pois assistem a uma coletividade de pessoas e encontram 

fundamento no princípio da solidariedade universal. 

Diante desta nova realidade, o sistema jurídico então vigente tornou-se obsoleto, inadequado 

na solução dos litígios de natureza coletiva e insuficiente no atendimento das demandas de 

uma sociedade massificada. 

A legislação civil era marcada pelo individualismo, característica do iluminismo e liberalismo 

econômico que ainda vigoravam na época. As relações jurídicas entre os particulares eram 

regidas por suas normas sem nenhuma interface com outros ramos do Direito, mesmo o 

constitucional, pois apesar da Constituição gozar de hierarquia superior do ponto de vista 

formal, o conteúdo destes diplomas legais não se tangenciava. 

O direito processual civil padeceu da mesma conformação histórica, marcado pela dicotomia 

entre o Estado e o indivíduo. O modelo individualista adotado pelo Ordenamento Jurídico 

condicionou e restringiu o acesso à Justiça. O direito de agir era considerado atributo 

exclusivo do titular do direito subjetivo individual. Somente ao titular do direito lesado cabia 

a decisão da propositura da demanda. 

Segundo CAPPELLETI e GARTH, 

  

A concepção tradicional do processo civil não deixava espaço para proteção dos direitos 

difusos. O processo era visto apenas como um assunto entre duas partes, que se destinava à 

solução de uma controvérsia entre essas mesmas partes a respeito de seus próprios interesses 

individuais. Direitos que pertencessem a um grupo, ao público em geral ou a um segmento do 

público não se enquadravam bem nesse esquema. As regras determinantes da legitimidade, as 
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normas de procedimento e a atuação dos juízes não eram destinadas a facilitar as demandas 

por interesses difusos intentadas por particulares. 

  

O reconhecimento dos direitos coletivos no Brasil em decorrência da segunda onda 

renovatória de acesso à Justiça, de acordo com CAPPELLETI e GARTH, ocorreu de modo 

lento e gradativo, através de legislação esparsa, que compõe o microssistema jurídico de tutela 

coletiva. 

A Lei da Ação Civil Pública, nº 7.347 de 1985, apesar de não ter sido o primeiro instrumento 

de tutela coletiva do Ordenamento Jurídico Brasileiro, representou um marco na defesa de 

direitos e interesses transindividuais ao instituir no sistema jurídico procedimento especial de 

tutela ampla dos referidos direitos. 

Mas foi a Constituição Federal de 1988 que rompeu definitivamente com a ordem jurídica 

vigente, estabeleceu novos paradigmas e irradiou seus valores por todas as searas do Direito. 

No plano civil, entre outras mudanças, a primazia do indivíduo foi superada pelo principio da 

dignidade da pessoa humana e os institutos da propriedade e do contrato se relativizaram 

mediante o princípio da função social. 

NEGREIROS[x] muito bem sintetiza esta significativa reviravolta jurídica provocada pela 

Carta Magna: 

  

O processo de constitucionalização do direito civil implica a substituição do seu centro 

valorativo-em lugar do indivíduo surge a pessoa. E onde dantes reinava, absoluta, a liberdade 

individual, ganha significado e força jurídica a solidariedade social. 

  

O Código de Defesa do Consumidor, de caráter protetivo, como o próprio nome revela, 

também merece destaque, pois trouxe importante contribuição para a tutela de direitos 

coletivos ao completar o trabalho legislativo iniciado com a Lei da Ação Civil Pública e a 

Constituição Federal. 

O art. 81 da legislação consumerista traz a conceituação dos direitos difusos e coletivos 

propriamente ditos e cria a categoria de direitos individuais homogêneos de origem comum, 

in verbis: 

  

A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em 

juízo individualmente, ou a título coletivo. 

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 
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I-              interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pesoas indeterminadas e 

ligadas por circunstância de fato; 

II-            interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste Código, os 

transindividuais de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica-base; 

III-         interesses ou direitos individuais homogêneos, assim os decorrentes de origem 

comum. 

  

Cumpre esclarecer que, para a doutrina, os direitos difusos e os direitos coletivos stricto sensu 

são espécies de direitos coletivos, de natureza indivisível, enquanto que os direitos individuais 

homogêneos de origem comum são direitos de caráter individual, como o próprio nome 

revela, mas tutelados através de ação coletiva. 

A diferença entre os direitos difusos e os coletivos stricto sensu reside na titularidade e na 

origem do direito. Os direitos difusos têm como titulares pessoas indeterminadas e os direitos 

coletivos stricto sensu pessoas determinadas ou determináveis. As primeiras estão ligadas por 

circunstâncias de fato e as demais por uma relação jurídica-base anterior ao fato lesivo. Já os 

individuais homogêneos de origem comum são direitos subjetivos individuais que, em razão 

da homogeneidade decorrente da causa comum que lhes deu origem, são tratados de modo 

coletivo. 

O STF, entretanto, considera os direitos individuais homogêneos de origem comum 

subespécie de direitos coletivos lato sensu: 

  

Interesses difusos são aqueles que abrangem número indeterminado de pessoas unidas pelas 

mesmas circunstâncias de fato e coletivos aqueles que pertencem a grupos, categorias ou 

classes de pessoas determináveis, ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação 

jurídica-base. A indeterminidade é a característica fundamental dos interesses difusos e a 

determinidade a daqueles interesses que envolvem os coletivos. Direitos ou interesses 

homogêneos são os que têm a mesma origem comum (art. 81, da Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990), constituindo-se em subespécie de direitos coletivos. Quer se afirme 

interesses coletivos ou particularmente interesses homogêneos, stricto sensu, ambos estão 

cingidos a uma mesma base jurídica, sendo coletivos, explicitamente dizendo, porque são 

relativos a grupos, categorias ou classe de pessoas, que conquanto digam respeito às pessoas 

isoladamente, não se classificam como direitos individuais para o fim de ser vedada a sua 

defesa em ação civil pública, porque sua concepção finalística destina-se à proteção desses 

grupos, categorias ou classe de pessoas. (STF, RE 163.231-3/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, 

Pleno, DJ 29/06/2001) 

  

O direito processual coletivo tutela, pois, os direitos difusos, coletivos stricto sensu e 

individuais homogêneos de origem comum, é regulado por um conjunto de leis esparsas que 
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compõem um sistema normativo denominado de microssistema jurídico de tutela coletiva e 

tem a ação civil pública como principal instrumento para consecução dos referidos direitos. 

  

3.1 Princípios do processo coletivo 

  

O processo coletivo é orientado por princípios próprios ou que assumem feição diversa do 

processo individual[xi], dentre os quais merecem destaque o da universalidade da jurisdição, 

o da participação, o do impulso oficial, o da economia processual, o da razoável duração do 

processo e o da instrumentalidade das formas, todos em atendimento ao princípio do acesso à 

ordem jurídica justa. 

O princípio da universalidade da jurisdição está diretamente relacionado ao princípio do 

acesso à Justiça, pois busca garantir o acesso de um número cada vez maior de pessoas, 

através da mais variadas demandas, ao Poder Judiciário. 

Segundo Ada Pellegrini Grinover[xii], o princípio da universalização da jurisdição tem 

alcance mais amplo no processo coletivo que no individual, “pois é por intermédio deste que 

as massas têm a oportunidade de submeter aos tribunais as novas causas, que pelo processo 

individual não tinham sequer como chegar à justiça”. E conclui: “O tratamento coletivo de 

interesses e direitos comunitários é que efetivamente abre as portas à universalidade da 

jurisdição”. 

O princípio da participação é inerente ao processo, seja individual ou coletivo, em razão do 

seu objetivo político. Mas enquanto no primeiro a participação se verifica por meio do 

contraditório, garantia constitucional de participação no processo, no segundo a participação 

se faz também pelo processo, pois ao possibilitar o acesso das massas à justiça, permite sua 

participação no processo por intermédio dos substitutos processuais. 

Ressalta-se, pois, o papel de inclusão social promovido pelo processo coletivo na medida em 

que permite a participação em litígios de pessoas que por alguma razão, de ordem técnica ou 

econômica, normalmente ficariam alijadas da tutela jurisdicional. 

O princípio do impulso processual está relacionado à ampliação dos poderes atribuídos ao juiz 

no processo coletivo, em razão da presença do interesse público primário nas causas desta 

natureza. A maior participação do juiz no processo coletivo não importaem afastamento da 

imparcialidade, pois esta não se confunde com neutralidade ou comodismo quanto à atuação 

do juiz na condução do processo. 

Repudia-se, portanto, a figura do “magistrado estátua”[xiii], diante da acentuação do caráter 

publicístico do processo, que exige do juiz “uma posição muito mais ativa, inserido na 

realidade social, preocupado com a realização do direito substancial e com a efetividade do 

processo”[xiv]. 

O princípio da economia processual preconiza a obtenção do máximo de resultado da 

prestação jurisdicional com o mínimo de emprego possível de atividades processuais e de 

recursos econômicos. 
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O processo coletivo, ao “molecularizar”[xv] os litígios, atende ao referido princípio da 

economia, pois ao mesmo tempo em que reduz o número e o custo dos processos, soluciona, 

de modo concentrado, inúmeras situações de conflito através de julgamento uniforme. Este é 

o entendimento de Fredie Didier Jr. E Hermes Zaneti Jr.[xvi]: 

  

O processo coletivo atinge a um só tempo os ideais de redução do custo econômico, em 

materiais e pessoas, bem como o de julgamentos uniformes para um grande número de 

situações conflituosas (concentrado), atendendo com mais facilidade os elevados propósitos 

determinados pelo princípio. 

  

O princípio da instrumentalidade das formas exige que o processo seja adequado à solução da 

demanda, “devendo assumir exclusivamente o formato necessário a assegurar as garantias das 

partes e conduzir o processo ao seu destino final: a pacificação com justiça”[xvii]. 

Procedimentos desnecessários, por vezes excessivos, devem ser evitados, pois comprometem 

a entrega efetiva da prestação jurisdicional. 

O processo coletivo deve ser flexível, de modoa favorecer a melhor solução do litígio, pois 

sua finalidade é efetivar a tutela do direito material violado ou ameaçado. Do contrário, 

conforme Sérgio Shimura[xviii]: 

  

O processo não cumprirá sua finalidade, de pacificação social e de segurança jurídica, de 

instrumento de expressão da cidadania, próprio de uma democracia participativa, enquanto for 

visto e estudado como mera especulação acadêmica, apenas como pura retórica e ciência 

isolada e descolada do direito material, sem que esteja voltado à busca e à solução dos 

problemas da vida, sem que seu norte esteja direcionado a resultados práticos que evitem ou 

atenuem os conflitos sociais. 

  

O princípio da razoável duração do processo, inserido na Constituição Federal pela Emenda n. 

45, que acrescentou o inciso LXXVIII ao art. 5º, assegura “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação”. A inclusão deste dispositivo no rol dos direitos fundamentais revela a 

preocupação quanto à prestação jurisdicional tempestiva, buscando o equilíbrio entre 

celeridade e segurança jurídica. 

O processo coletivo, além de contribuir para diminuição do número de demandas judiciais, 

desafogando o Poder Judiciário, confere, em razão da repercussão social e da reunião de 

esforços da coletividade e dos substitutos processuais, maior celeridade na resposta 

jurisdicional. 

O acolhimento dos referidos princípios conduz à efetividade do processo coletivo, assim 

compreendida como a satisfação material do direito tutelado por ele, e a consecução do acesso 

à ordem jurídica justa, “o mais básico dos direitos humanos”[xix]. 
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4 AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PONTOS CRÍTICOS 

  

A ação civil pública constitui instrumento processual de responsabilidade por danos morais e 

patrimoniais causados ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e 

direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem 

econômica e da economia popular, à ordem urbanística ou a qualquer outro interesse difuso 

ou coletivo e, ainda, aos individuais homogêneos de origem comum. 

Entende-se, pois, que o rol do artigo 1º da Lei 7.374/85 não é taxativo, mas o parágrafo único 

do referido artigo, incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001, veda a utilização 

deste instrumento processual para veicular pretensões que envolvam tributos, contribuições 

previdenciárias, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço- FGTS ou outros fundos de 

natureza institucional cujos beneficiários podem ser individualmente determinados. 

A ação civil pública, de acordo o art. 3º da referida lei, “poderá ter por objeto a condenação 

em dinheiro ou o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. O artigo 11, em 

complemento a este dispositivo, determina que: 

  

Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade 

nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for 

suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor. 

  

Verifica-se a prevalência da tutela específica sobre o pagamento da indenização 

correspondente ao dano, em consonância com o § 1º do art. 84 do Código de Defesa do 

Consumidor, que estabelece “que a conversão da obrigação em perdas e danos somente será 

admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do 

resultado prático correspondente”. 

Em se tratando de reparação de danos à coletividade difusa cuja condenação seja em dinheiro, 

determina o art. 13 da Lei 7.347/85 que: 

  

A indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou 

por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamenteo Ministério Público e 

representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 

lesados. 
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O Decreto n. 1.306, de 9 de novembro de 1994,regulamenta o Fundo de Direitos Difusos-

FDD na esfera federal e Lei Complementar nº 46, de 15 de julho de 2004, o Fundo de Defesa 

dos Direitos Difusos do Estado do Ceará – FDID. 

Busca-se, através de disposições legais como as acima mencionadas, a efetividade da 

prestação jurisdicional nas ações coletivas, mas a própria Lei da Ação Civil Pública apresenta 

alguns pontos críticos ou sensíveis[xx]que merecem análise mais aprofundada, pois impõem 

obstáculos que devem ser superados para a consecução do acesso à ordem jurídica justa, a 

saber: a competência, a legitimidade ad causam, a coisa julgada e a posição do juiz na 

condução do processo. 

  

4.1 Da competência 

  

O art. 2º da Lei 7.347/85 prevê que a ação civil pública será proposta “no foro do local onde 

ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa”. 

O texto não deixa dúvida quanto à competência territorial absoluta do foro do local do dano 

para o ajuizamento da ação civil pública, mas duas questões importantes foram levantadas em 

relação a este dispositivo legal: a primeira era a dúvida quanto à aplicação do art. 109, § 3º da 

Constituição Federal de 1988, que delega à Justiça Estadual competência da Justiça Federal 

onde não houver sede da Justiça Federal, com recurso para o Tribunal Regional Federal, e a 

segunda quanto à ocorrência de danos de âmbito nacional ou regional. 

Quanto à questão da delegação da competência da Justiça Federal para Justiça Estadual pela 

Lei da Ação Civil Pública, o STJ entendeu afirmativamente, como se verifica pela posição 

adotada através da súmula 183: “Compete ao Juiz estadual, nas comarcas que não sejam sede 

de vara da Justiça Federal, processar e julgar ação civil pública, ainda que a União figure no 

processo”[xxi]. Mas o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 228.955-9, 

adotou posicionamento oposto, o que levou ao cancelamento da mencionada súmula do STJ. 

De acordo com a decisão do STF, que teve como relator o Ministro Ilmar Galvão, o 

afastamento da jurisdição federal somente poderia ocorrer por meio de referência expressa à 

Justiça Estadual pela Lei da Ação Civil Pública, a exemplo da que fez o constituinte na 

primeira parte do § 3º quanto às causas de natureza previdenciária, o que não se verificou. 

Sendo assim, observada qualquer das hipóteses previstas no artigo 109 da Constituição 

Federal, a ação civil pública será de competência da Justiça Federal, excluída a aplicação do § 

3º do referido artigo. 

O art. 93 do Código de Defesa do Consumidor não somente ressalva de modo expresso a 

competência da Justiça Federal nas situações previstas pelo art. 109 da Constituição Federal, 

como também aborda a questão da abrangência territorial dos danos de modo mais 

específico.Determina que é competente para causa a justiça local no foro do lugar onde 

ocorreu ou deva ocorrer o dano, quando de âmbito local, e que nos casos de danos de âmbito 

nacional ou regional, é competente o foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, 

aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de competência concorrente. 
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Do exposto, conclui-se que, ressalvadas as causas de competência da Justiça Federal, sendo o 

dano de âmbito local, competente é a Justiça Estadual local, sendo de âmbito regional, a 

Justiça Estadual na capital do Estado, e sendo de âmbito nacional, a Justiça Estadual na 

capital do Estado ou no do Distrito Federal. 

  

4.2 Da legitimidade ativa 

  

A questão da legitimidade ativa no processo coletivo suscita a problemática da 

representatividade adequada, cuja verificação é crucial para efetivação do acesso à ordem 

jurídica justa. 

Trata-se do acesso à Justiça na sua acepção original, cuja ideia está relacionada à “admissão 

ao processo” ou ao “ingresso em juízo”[xxii], que, de acordo com LENZA[xxiii], aproxima-

seda primeira onda renovatória preconizada por CAPPELLETTI e GARTH, cuja preocupação 

está relacionada “a superação dos obstáculos que impedem o acesso à ordem jurídica justa, 

intensificados com o advento da sociedade de massa”. O processo coletivo teve que rever e 

ampliar o conceito de legitimidade ativa para possibilitar o ajuizamento de ações de tutela de 

direitos da coletividade, ainda que difusa, preocupação da segunda onda renovatória. 

O art. 6º do Código de Processo Civil determina que “ninguém poderá pleitear, em nome 

próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei”. Trata-se da regra geral da 

legitimação ordinária, que confere unicamente ao titular do direito material a legitimidade 

ativa para a sua defesa em juízo. 

Os casos de legitimação extraordinária dependem de expressa determinação legal e poderão 

ocorrer nos casos de substituição processual, situação em que alguém, em nome próprio, 

esteja autorizado a defender direito alheio, ou nos casos em que a lei permita, numa relação 

jurídica que envolva vários sujeitos, como nas obrigações solidárias, que um dos integrantes 

do grupo defenda o direito de todos. 

Sobre o tema, didática a lição de GRECO[xxiv]: 

  

A ação somente pode ser proposta pelo sujeito que tenha o direito subjetivo de exigir do 

Estado a prestação jurisdicional sobre a demanda. A garantia constitucional do amplo acesso à 

tutela jurisdicional efetiva (artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição) confere esse direito a 

todo aquele que alegue ser titular do direito material em que a demanda se fundamenta e 

apresente ao juiz o mínimo de provas necessárias para demonstrar a possibilidade de 

efetivamente deter essa titularidade. Esta é a legitimidade ou legitimação ativa chamada 

ordinária(...) Muitas vezes a lei reconhece que o próprio titular da relação jurídica de direito 

material pode não estar em condições de concretamente exercer a sua postulação ou defesaem 

juízo. Nestescasos, confere a algum outro sujeito a legitimação extraordinária para figurar 

como sujeito do processo em que a demanda vai ser objeto de exame. São os casos de 

substituição processual. 
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O processo coletivo brasileiro, segundo entendimento do STF e do STJ, adotou a legitimidade 

extraordinária como meio acesso à Justiça, através de substitutos processuais expressamente 

previstos no art. 5º da Lei da ação Civil Pública e no art. 82 do Código de Defesa do 

Consumidor, a exemplo do Ministério Público, da Defensoria Pública, da União, dos Estados 

e do Distrito Federal. 

Trata-se de legitimidade concorrente e disjuntiva. É concorrente porque todos os substitutos 

processuais têm legitimidade para agir em toda e qualquer ação de natureza coletiva, não 

havendo exclusividade ou prioridade de qualquer deles, e é disjuntiva porque atuam 

independentemente um dos outros, sendo o litisconsórcio facultativo. 

Não se confunde legitimação extraordinária, por meio da substituição processual, com 

representação, pois o substituto processual é sujeito da relação processual, dela participa em 

nome próprio ainda que defenda direito alheio, ao passo que o representante não é parte, mas 

apenas a representa judicialmente. 

Somente aqueles que possuem representatividade adequada poderão agir como legitimados 

ativos nas ações coletivas. Apesar de o ordenamento jurídico pátrio ter adotado a legitimação 

ope legis, em que os respectivos legitimados estão previamente determinados por lei, a 

doutrina e a jurisprudência passaram a admitir a legitimação ope judicis diante de situações 

em que o controle da representatividade adequada pelo juiz se faz necessário. 

Desse modo, o juiz deve observar não somente a previsão legal que autoriza a legitimidade 

ativa para propositura da ação coletiva, mas também a relação do objeto da demanda com o 

ente legitimado, pois deve haver identificação do direito ou interesse tutelado aos fins 

institucionais do legitimado a agir. 

Este é o posicionamento de DIDIER JR e ZANETI JR[xxv]: 

  

A análise da legitimação coletiva (e, por consequência, da representação adequada) dar-se-ia 

em duas fases. Primeiramente, verifica-se se há autorização legal para que determinado ente 

possa substituir os titulares coletivos do direito afirmado e conduzir o processo coletivo. A 

seguir, o juiz faz o controle in concreto da adequação da legitimidade para aferir, sempre 

motivadamente, se estão presentes os elementos que asseguram a representatividade adequada 

dos direitos em tela. 

  

O art. 82, inciso IV da lei consumerista autoriza o ajuizamento de ações coletivas por as 

associações somente se legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre 

seus fins institucionais a defesa dos interesses e direitos dos consumidores. Neste caso, além 

da verificação pelo juiz da pertinência temática para aferição de representatividade adequada 

às associações, o § 1º do mesmo artigo permite ao magistrado a dispensa do requisito da pré-

constituição “quando haja manifesto interesse social evidenciado pela dimensão ou 

característica do dano, ou pela relevância do bem jurídico”. 
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A legitimidade do Ministério Público para a propositura de ações coletivas que visem à tutela 

de direitos individuais homogêneos de origem comum é alvo de controvérsias. Isto porque, 

para alguns, segundo os artigos 127 e 129 da Constituição Federal de 1988, o Ministério 

Público somente teria legitimidade ativa para o ajuizamento de tais ações em se tratando de 

direitos difusos e coletivos, ou ainda de direitos individuais homogêneos, desde que 

indisponíveis. 

Observa MAZZILLI[xxvi] que: 

  

À primeira vista, poderíamos ser tentados a crer que o Ministério Público não poderia 

defender interesses individuais homogêneos, quando disponíveis; assim, vez ou outra se vê na 

jurisprudência algum julgado a dizer que o Ministério Público só poderia defender interesses 

individuais homogêneos de se indisponíveis. Essa, porém, é leitura apressada do dispositivo 

constitucional. Sem dúvida, há absoluta compatibilidade em que o Ministério Público defenda 

interesses individuais homogêneos quando indisponíveis. Mas quanto aos interesses 

individuais homogêneos disponíveis, o Ministério Público também os poderá defender, 

quando tenham suficiente expressão ou abrangência social, o que lhes conferirá a natureza de 

interesses social (como as lesões patrimoniais de milhares ou milhões de consumidores, 

decorrentes de produtos em série com o mesmo defeito). 

  

Este parece ser o posicionamento prevalente no STJ, pois havendo, no caso concreto, a 

verificação da relevância social da demanda e de significativa amplitude dos sujeitos 

envolvidos, tem admitido legitimidade ativa ad causamdo Ministério Público para a 

propositura das referidas ações, mesmo se tratando de direitos disponíveis. 

A Defensoria Pública, com alteração do art. 5º da Lei da ação Civil Pública pela Lei 

11.448/07, passou a integrar o rol dos legitimados para o ajuizamento de ações coletivas, mas 

o STJ tem entendido que é necessária a demonstração de que os membros da coletividade 

tutelada se enquadrem na condição de necessitados, pois é necessária a adequação da 

Defensoria Pública à sua finalidade constitucional, qual seja, a orientação jurídica e defesa, 

em todos os graus, aos que comprovarem insuficiência de recursos, na forma dos artigos 134 e 

5º, inciso LXXIV da Constituição Federal. 

Observa-se que embora a lei traga previsão expressa do rol dos legitimados ativos para 

propositura da ação civil pública, em alguns casos, como os acima examinados, abre-se a 

possibilidade do magistrado avaliar a adequação da representatividade. Conclui-se, portanto, 

que o sistema jurídico brasileiro não é de todo infenso ao controle da legitimação ope judicis. 

  

4.3 Da coisa julgada 

  

Além da legitimidade ativa, a coisa julgada constitui outro importante ponto crítico do 

processo coletivo. De tal modo que o conceito de coisa julgada também precisou ser 
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reformulado diante da nova realidade dos conflitos de massa, típicos da sociedade 

contemporânea. 

A coisa julgada é um instituto jurídico de assento Constitucional, previsto no art. 5º, inciso 

XXXVI da Carta Magna, e que tem como objetivo a garantia da estabilidade e da segurança 

jurídicas, necessárias à consecução da paz social. 

A coisa julgada formal torna imutável a sentença no âmbito do processo em que foi proferida, 

mas quando a imutabilidade da sentença se estender para além do processo, impedindo o 

reexame da questão por qualquer outro juiz ou tribunal, tem-se a coisa julgada material. Os 

limites subjetivos da coisa julgada referem-se às pessoas que são atingidas pela sentença e os 

limites objetivos referem-se às partes da sentença protegidas pela imutabilidade. 

O art. 472 do Código de Processo Civil estabelece que “a sentença faz coisa julgada às partes 

entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros”. Os efeitos da coisa 

julgada, na perspectiva tradicional, em regra somente atingem as partes do processo. 

A redação original do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública determinava que “a sentença civil 

fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente por deficiência de 

provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico 

fundamento, valendo-se de nova prova”. 

Muitas decisões proferidas em sede de ação civil pública e contrárias aos interesses 

governamentais fizeram com que o Chefe do Executivo, através da Medida Provisória nº 

1.570, de 1997, alterasse a redação do art. 16. Com o objetivo de limitar a os efeitos da coisa 

julgada coletiva, após cinco reedições, a mencionada Medida Provisória foi convertida na Lei 

9.494/97. 

O art. 16 recebeu nova redação: 

  

A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão 

prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em 

que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de 

nova prova. 

  

A limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada aos limites da competência territorial do 

órgão prolator vai de encontro à efetividade da tutela dos direitos coletivos em juízo e 

representa um retrocesso na evolução do processo pelas ondas renovatórias. 

Ademais, a modificação do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública além de inconstitucional, é 

ineficaz. Inconstitucional por ter sido introduzida por meio de medida provisória sem o 

atendimento dos critérios de urgência e relevância, além de afrontar os princípios do acesso à 

Justiça, da razoabilidade e da proporcionalidade, e ineficaz em razão da aplicação das regras 

acerca da competência previstas no art. 93 e da coisa julgada previstas nos artigos 103 e 104 

do Código de Defesa do Consumidor, pois o art. 21 da Lei da Ação Civil Pública determina 
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que “à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais, no que for cabível, os 

dispositivos do Título III da lei que instituiu o Código de Defesa do Consumidor”. 

A nova redação dada ao mencionado art. 16 confunde competência, âmbito de exercício da 

jurisdição, com os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada, delimitados pelo pedido. Os 

efeitos da coisa julgada da sentença prolatada em ação civil pública não podem ser, portanto, 

limitados a certa parte do território nacional por mera determinação do legislador. Neste 

sentido, GIDI[xxvii] afirma que: 

  

Não se pode reprimir, enfatize-se, por meio de lei, objetivando a alteração das regras de 

competência, a abrangência da autoridade da coisa julgada nos processos coletivos. A decisão 

corresponderá ao pedido, não se podendo confundir as regras previstas nos incisos I, II e III 

do art. 103 do Código de Defesa do Consumidor, sobre os limites subjetivos da coisa julgada, 

com os institutos da jurisdição e da competência. 

  

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor[xxviii], a sentença fará coisa julgada erga 

omnes em se tratando de direitos difusos, exceto se o pedido for julgado improcedente por 

insuficiência de provas, pois neste caso qualquer legitimado poderá intentar com outra ação 

com idêntico fundamento, mas valendo-se de nova prova. 

Quanto aos direitos coletivos propriamente ditos, a sentença fará coisa julgada somente ultra 

partes, limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo se a improcedência ocorrerpor 

insuficiência de provas, a exemplo do disposto em relação aos direitos difusos. 

Observa-se que as sentenças proferidas em ação civil pública na defesa de direitos difusos ou 

coletivos stricto sensu somente fazem coisa julgada secundum probationem, pois em caso de 

improcedência do pedido, a coisa julgada só alcança os fatos provados no processo. 

Os efeitos da coisa julgada, no entanto, não prejudicarão os interesses e direitos individuais de 

integrantes da coletividade difusa ou de grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 

ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Sendo assim, os referidos efeitos da 

coisa julgada ocorrem secundum eventum litis, pois constituída de acordo com o resultado do 

processo, e atuam in utilibus, ou seja, só atingem os membros das referidas coletividades se 

for para beneficiá-los. 

Quando se tratar de direitos individuais homogêneos de origem comum, a sentença fará coisa 

julgada erga omnes, mas apenas em caso de procedência do pedido, a fim de beneficiar todas 

as vítimas e seus sucessores. Em caso de improcedência do pedido, os interessados que não 

tiverem intervindo no processo como litisconsorte, conforme autoriza o art. 94 da lei 

consumerista, poderão propor ação de indenização a título individual. Aqueles que integraram 

o processo como litisconsortes serão atingidos pela coisa julgada pro et contra, ou seja, em 

casos de procedência ou improcedência do pedido. 

O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor estabelece, ainda, que as ações coletivas não 

induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos erga omnes ou ultra partes 

previstos nos incisos do art. 103, não beneficiarão os autores das ações individuais que não 
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requeiram sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento 

da ação coletiva. 

Conclui-se que as limitações aos efeitos da coisa julgada impostas pela modificação do art. 16 

pela Lei 9.494/97 restaram inócuas por aplicação do Código de Defesa do Consumidor às 

ações civis públicas, por força do art. 21 da Lei 7.347/85 e do art. 90 da Lei 8.078/90, que 

possibilita a interação entre os respectivos diplomas legais. 

            

4.4 Da posição do juiz na condução do processo 

  

Na condução do processo coletivo, em razão do interesse público primário presente nas 

demandas desta natureza, espera-se que juiz tenha uma postura mais atuante. Não se trata de 

agir de modo parcial, mas de participar de modo efetivo no encaminhamento do processo, em 

busca da realização do direito material tutelado. 

O art. 7º da Lei da Ação Civil Pública é um exemplo de estímulo à atuação dos magistrados: 

“Se, no exercício de suas funções, os juízes e tribunais tiverem conhecimento de fatos que 

possam ensejar a propositura da ação civil, remeterão peças ao Ministério Público para as 

providências cabíveis”. 

O art. 84 do Código de defesa do Consumidor também confere aos magistrados a 

possibilidade de se valer de medidas coercitivas, como as multas diárias, independentemente 

de pedido do autor, ou de medidas de apoio, como a busca e apreensão, a remoção de coisas e 

pessoas, o desfazimento de obra, o impedimento de atividade nociva, além da requisição de 

força policial. 

Esta nova postura se coaduna com a almejada prestação jurisdicional efetiva por parte Estado, 

garantidora da concretização de direitos, notadamente os de natureza coletiva, dentro de um 

prazo razoável. 

  

5 AÇÃO CIVIL PÚBLICA COMO INSTRUMENTO PROCESSUAL EFETIVO DE 

ACESSO À ORDEM JURÍDICA JUSTA 

  

Conforme visto, a sociedade sofreu profundas transformações a partir do século XVIII em 

razão da industrialização e do desenvolvimento tecnológico. Neste contexto, surgiram novos 

direitos, os de natureza coletiva, suscitando a necessidade de adequação do Estado e do direito 

processual a esta nova realidade. 

A evolução do direito processual atravessou três fases distintas: a fase do sincretismo, a fase 

autonomista e a fase instrumentalista, ainda em curso, marcada por três grandes ondas 

renovatórias. 
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Até meados do século XIX, o direito processual era visto como mera extensão do direito 

material. Entre meados do século XIX meados do século XX, o direito processual consolidou-

se como ciência autônoma, mas padeceu do excesso de formalismos e de uma postura 

indiferente quanto aos resultados da prestação jurisdicional. Para Humberto Theodoro 

Júnior[xxix], “o que o século XX reclamava eram resultados práticos, individuais e coletivos, 

que dessem à função jurisdicional do Estado uma presença efetiva de idealizador e realizador 

prático da justiça. O processo tinha que ser não apenas científico, mas eficiente e justo”.  

Na atual fase instrumentalista, toma-se a consciência de que o processo não constitui um fim 

em si mesmo e busca-se a sua aproximação do direito material, para que aquele cumpra com a 

sua verdadeira vocação, qual seja, a de servir de instrumento para a concretização deste.  

O direito fundamental de acesso à Justiça passou a ser compreendido não somente no sentido 

negativo, de modo a se evitar a imposição de qualquer óbice de acesso à jurisdição, mas 

também no sentido positivo, através da exigência de prestação jurisdicional adequada e justa. 

Conforme visto, CAPPELLETTI e GARTH identificaram três grandes ondas renovatórias em 

relação a esta última fase. A segunda e terceira ondas renovatóriasdo processo possibilitaram 

a criação de instrumentos processuais de tutela de direitos coletivos, como a ação civil 

pública, e a adequação desses instrumentos de modo a servirem como meio de acesso à ordem 

jurídica justa, mediante a superação dos pontos críticos ou sensíveis, para a consecução de sua 

efetividade, qual seja, o cumprimento das funções jurídica, política e social que lhe são 

imputadas. 

Diante do exposto, entende-se a ação civil pública não como mero instrumento técnico de 

acesso da coletividade ao Poder Judiciário, mas como instrumento ético apto à realização dos 

direitos coletivos por ela tutelados. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O direito fundamental de acesso à Justiça não se restringe simplesmente ao acesso aos órgãos 

do Poder Judiciário, mas se afirma como acesso à ordem jurídica justa, ou seja, à prestação 

jurisdicional efetiva. 

O reconhecimento de direitos fundamentais de terceira geração ou dimensão, de natureza 

coletiva, provocou transformações significativas na postura do Estado e no direito. De modo a 

atender às novas demandas, o direito processual sofreu intensa evolução, marcada por ondas 

renovatórias. 

No Brasil, a tutela de direitos coletivos é realizada por meio de um microssistema jurídico, 

regido por princípios próprios e composto de várias leis que se integram mutuamente, dentre 

as quais se destaca a Lei da Ação Civil Pública, de 1985, e o Código de Defesa do 

Consumidor, de 1990. 

A ação civil pública é o instrumento processual que confere proteção a direitos difusos, 

coletivos propriamente ditos ou stricto sensu e individuais homogêneos de origem comum, 
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relativos ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, por infração da ordem econômica e da 

economia popular e à ordem urbanística, dentre outros. 

A análise da Lei nº 7.347/85, que regulamenta a referida ação coletiva, levou à identificação 

de alguns pontos críticos ou sensíveis que dificultam a consecução do acesso à Justiça, a 

saber: a competência, a legitimidade ad causam, a coisa julgada e a posição do juiz na 

condução do processo. 

Verifica-se que os obstáculos impostos pelos referidos pontos à efetiva tutela coletiva restam 

superados pelo próprio microssistema a que a regula, notadamente pelos dispositivos do 

Código de Defesa do Consumidor, e pelos princípios norteadores do processo coletivo. 

Conclui-se, portanto, que a ação civil pública é instrumento processual hábil à consecução dos 

direitos materiais coletivos por ela tutelados, possibilitando o acesso da coletividade à ordem 

jurídica justa e cumprindo, assim, com as funções jurídica, política e social que lhe são 

atribuídas. 
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CELERIDADE OU JUSTIÇA? ANÁLISE EMPÍRICA DE UM JUIZADO 

ESPECIAL CRIMINAL 

 

CELERITY OR JUSTICE? A EMPIRICAL ANALYSIS OF A "JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL" 

 

Rodolfo Liberato De Noronha 

 

  

RESUMO 

São muitas as discussões, no campo do acesso à justiça, acerca dos Juizados Especiais. 

Muitos os consideram a principal inovação no processo civil brasileiro nos últimos tempos ; 

outros os consideram um tipo de justiça de proximidade capaz de aproximar o cidadão da 

administração estatal de conflitos . Não obstante essas análises, também é possível localizar 

uma leitura que alerta para um grave risco trazido por essas políticas judiciais: o de trocar 

acesso à justiça por acesso à paz, o de comprometer a análise de mérito em nome da 

celeridade processual . A questão se torna ainda mais urgente e grave quando falamos sobre 

os Juizados Especiais Criminais . Este trabalho é fruto de um GED – Grupo de Estudos 

Dirigidos – realizado no âmbito da FGV DIREITO RIO, que envolveu alunas da graduação 

em um projeto de pesquisa apresentado perante banca avaliadora de Semana Jurídica, tendo 

sido o relatório final premiado com o primeiro lugar. A pesquisa buscou testar a hipótese da 

existência de um paradoxo entre justiça e celeridade nas decisões dos Juizados Especiais 

Criminais, em que, para se obter decisões mais rapidamente, a preocupação com justiça fica 

comprometida. Se isso for verdade, mesmo se concluindo mais processos em nome de uma 

suposta eficiência, , essa ―efetividade‖ dos JECrims seria ilusória. O projeto trabalhou 

inicialmente com duas hipóteses: a justiça entendida como convencional, onde prevalece 

impera a lentidão dada por, de um lado, procedimentos complexos, e de outro, uma crescente 

demanda pela prestação jurisdicional, já que os Juizados se estabeleceram como um espaço de 

recebimento de demandas que antes não chegavam ao Judiciário , o que combinada com um 

aumento nas atenções voltadas para o Judiciário , resulta em um entupimento do sistema de 

justiça, incapaz de responder agilmente a todas as demandas que o alcançam; já na segunda 

hipótese, estaria a priorização da celeridade em detrimento da análise de mérito – e portanto, 

das preocupações com justiça. A primeira etapa da pesquisa se desenvolveu através da leitura 

de textos que apresentavam os problemas clássicos do acesso à justiça e se propunham a 

analisar problemáticas relacionadas aos JECs e JECrims; isso ajudou não apenas a construir 

um quadro teórico na qual se inseria a discussão como a delimitar o problema de pesquisa e as 

hipóteses a serem testadas. O passo a seguir foi construir um campo de análise. Para isso, a 

equipe de pesquisa conseguiu acesso ao IV Juizado Especial Criminal do Estado do Rio de 

Janeiro, tendo entrevistado diversos personagens importantes em sua dinâmica, como o juiz, o 

promotor de justiça, o defensor público ali alocado, servidores da justiça e usuários do 

JECrim, partes autora, ré e testemunhas de diversos processos. Ao final, a pesquisa acabou 

por localizar um terceiro modelo, não previsto anteriormente, onde se procura vencer a 

morosidade tradicionalmente observada no Judiciário; mas, diferentemente do que se entendia 

como um segundo modelo, não se prioriza a celeridade, mas se atenta pra uma forma de 

resolução de litígios que se pode denominar de uma abordagem compreensiva dos conflitos. 

Em tal abordagem, não se prioriza uma decisão rápida, mas sim uma decisão que de fato traga 
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uma real solução aos conflitos levados ao JECrim, ou seja, traga a paz social, um consenso 

entre as partes. A efetiva finalização dos litígios tem mais importância do que simplesmente 

uma decisão vinculante, pois os juizados especiais na maioria das vezes recebem processos de 

conflitos que ocorrem entre familiares, vizinhos e pessoas próximas, e uma decisão para tais 

casos, mais do que céleres, devem ter como preocupação o não agravamento das questões. 

Desta forma, os juizados especiais, mais especificamente, o IV Juizado Especial Criminal do 

Estado do Rio de Janeiro (o JECrim que utilizamos como campo de pesquisa), conseguiu uma 

maneira de solucionar os conflitos rapidamente sem deixar de lado a justiça ou paz social.  

PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA; JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS; 

CELERIDADE VERSUS JUSTIÇA 

 

ABSTRACT 
There are many discussions in access to justice, about the ―Juizados Especiais‖. Many 

consider them the main innovation in the Brazilian civil procedure in recent times, others 

consider them a kind of ―justice of proximity‖ able to approach a citizen of the state 

management of conflicts. Despite these tests, you can also find a reading that highlights a 

serious risk posed by these judicial policies: The changing ―access to justice‖ for ―access to 

peace‖, compromise the analysis of the merits on behalf of promptness. The question becomes 

even more urgent and serious when we talk about the ―Juizados Especiais Criminais‖, who 

works with criminal claims. This work is the result of a Directed Group Study carried out 

under FGV DIREITO RIO, which involved students in an undergraduate research project. 

The final report having been awarded the first place in a contest. The survey sought to test the 

hypothesis of the existence of a paradox between justice and celerity in the decisions of the 

―Juizados Especiais Criminais‖, where, to obtain faster decisions, concern for justice is 

compromised. If this is true, even if completing more processes in the name of supposed 

efficiency, this "effectiveness" of JECrims would be illusory. The project initially worked 

with two hypotheses: justice understood as conventional prevails prevails given by the 

slowness on the one hand, complex procedures, and others, a growing demand for 

adjudication, because the Courts have established themselves as a space receipt of claims that 

did not come before the judiciary, which combined with an increase in attention being paid to 

the judiciary, resulting in a clogging of the justice system, unable to respond swiftly to any 

demands that reach, in the second hypothesis would be prioritization of speed at the expense 

of analysis of the merits - and therefore concerns about justice. The first stage of the research 

developed through the reading of texts that had the classic problems of access to justice and 

they proposed to examine issues related to JECs and JECrims, it not only helped to build a 

theoretical framework in which to insert the discussion as define the research problem and 

hypotheses to be tested. The next step was to build a field of analysis. For this, the research 

team gained access to the IV Special Criminal Court of the State of Rio de Janeiro, having 

interviewed many important people in their dynamics, as judge, prosecutor, public defender 

assigned there, servers and users of justice the JECrim, plaintiff, defendant and witnesses of 

various processes. In the end, the research ended up finding a third model, not previously 

predicted, which traditionally seeks to overcome the slowness observed in the judiciary, but, 

unlike what was meant as a second model, the speed is not prioritized, but be alert to a form 

of dispute resolution that could be called a comprehensive approach to conflict. In this 

approach, is not prioritized a quick decision, but a decision that actually bring a real solution 

to the conflicts brought to JECrim, ie, bring social peace, a consensus between the parties. 

The effective completion of the litigation is more important than simply a binding decision, 

because the special courts most often receive cases of conflicts that occur between family 

members, neighbors and loved ones, and a decision in such cases, more than timely, must be 

concerned not the worsening of the issues. Thus, the special courts, specifically the Fourth 
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Special Criminal Court of the State of Rio de Janeiro (the JECrim we use as a research field), 

got a way to resolve conflicts quickly without leaving aside the justice or peace.  

KEYWORDS: ACCESS TO JUSTICE; JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS; CELERITY 

VERSUS JUSTICE 

 

 

  

INTRODUÇÃO 

  

  

  

            É possível perceber o descontentamento da população com o sistema 

judiciário brasileiro, e dentre os problemas mais apontados, surge a lentidão judicial. Trata-se 

de uma reclamação comum, que é não apenas um problema em si mesmo, mas também um 

catalisador de outros empecilhos do acesso à justiça, como as custas judiciais: quanto maior a 

demora em se obter o que se pretende, pior é a relação custo x benefício da demanda. 

  

Numa tentativa de resolver a morosidade judiciária, surgiram, em 1995, os Juizados 

Especiais, encarregados de causas de valor mais baixo (no caso do Juizado Especial Civil) ou 

de menor potencial ofensivo (no caso do Juizado Especial Criminal) tendo como um de seus 

objetivos exatamente a tarefa de dar celeridade aos processos. Mas seria a celeridade, por si 

só, uma solução? Seria, realmente, a morosidade o mais grave dos problemas do nosso 

judiciário? Eficiência (diminuição de tempo e custos) significa efetividade (a coincidência 

entre a finalidade pretendida e os resultados alcançados[1])? Dito de outra maneira: até que 

ponto podemos agir em favor da celeridade sem prejudicar a justiça? 

  

São estas as questões que, a partir da observação de textos doutrinários sobre o assunto 

e do trabalho em um único JECrim, portanto de um pequeno recorte dos Juizados Especiais, 

este trabalho pretende começar a investigar. Visamos analisar tanto o problema da morosidade 

como as soluções que vem sendo dadas a ele, e a maneira como o JECrim lida com essa 

demanda por rapidez, característica do mundo globalizado. 

262



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

  

  

1. ACESSO À JUSTIÇA: TRANSFORMAÇÕES E DESAFIOS ATUAIS 

  

  

  

Este estudo visa analisar o modo de funcionamento do nosso sistema jurídico no que 

tange especialmente a acessibilidade à Justiça. Assim como afirmam os autores Garth e 

Cappelletti (2002), historicamente, a expressão ―acesso à Justiça‖ limitava-se tão somente ao 

seu aspecto formal, resguardando a todo indivíduo o direito de propor ou contestar uma ação. 

Tal entendimento – herança do modelo de estado liberal burguês – entretanto, não 

pressupunha qualquer ação positiva por parte do Estado a fim de garantir o efetivo acesso de 

todos ao sistema jurídico. 

  

Na medida em que as relações sociais tornaram-se cada vez mais complexas e o 

reconhecimento dos direitos sociais ganhou relevo, observou-se que a titularidade do direito 

de acesso à Justiça é destituída de sentido se não houver uma ação positiva do Estado 

assegurando os mecanismos necessários que viabilizem sua efetiva realização.  

  

Podemos ilustrar essa modificação identificada anteriormente utilizando como exemplo 

a Constituição da República de 1988. O texto constitucional tornou-se muito mais abrangente 

quando optou por tratar sobre direitos sociais, e como o oferecimento de serviços sociais não 

cresceu na mesma velocidade, aumentou a cobrança e, conseqüentemente, a demanda judicial.  

  

Em relação à essa demanda, faz-se necessário analisar o grau de dificuldade no acesso 

aos mecanismos que a efetivarão. Atenta-se para o fato de que diversos fatores podem ser 
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determinantes para tornar efetivos ou meramente simbólicos o direito de acesso à Justiça. 

Nesse sentido, observam-se os altos custos que, de maneira geral, uma resolução litigiosa 

demanda às partes. Isso se torna ainda mais evidente ao se analisar os custos envolvidos nas 

ações de ―pequenas causas‖ [2]. Embora essas tratem de somas relativamente baixas, não 

raramente os custos de manter o processo formal são altos e podem mesmo exceder o 

montante da controvérsia. Paralelamente, Garth e Cappelletti [3] ressaltam a demora do 

sistema para a resolução do conflito, o que pressiona os economicamente mais fracos a 

abandonarem suas causas ou abrirem mão de parte dos seus direitos. 

  

Além disso, tem-se uma gama de vantagens estratégicas das quais uma parte pode 

dispor, deixando a outra parte vulnerável no decorrer do processo. Entre essas vantagens, tem-

se, por exemplo, a disponibilidade de recursos financeiros para pagar pelo litígio e suportar 

suas delongas, bem como a ―aptidão pessoal‖ para reconhecer um direito juridicamente 

exigível e propor uma ação ou defesa, fator que (é válido dizer) não afeta exclusivamente as 

classes menos abastadas. 

  

Por vezes, pode-se estar diante de causas em que uma das partes tem contato pouco 

freqüente com o Judiciário e a outra parte é constituída por uma entidade com mais 

experiência em conflitos judiciais. Essa última mencionada pode, conseqüentemente, auferir 

vantagens específicas em relação à primeira. Vantagens tais que advém não somente dos 

benefícios da maior experiência, como também, por exemplo, da possibilidade de diluir os 

números da demanda por um maior número de casos e de testar novas estratégias que possam 

garantir melhores resultados futuros, consoante afirma Kim Economides (1999). Nesses 

casos, têm-se, muitas vezes, conflitos envolvendo grandes empresas e trabalhadores, por 

exemplo. 

  

Como comprovou o autor Kim Economides, a natureza dos problemas do acesso à 

justiça inclui também a falta de conhecimento da população sobre seus direitos e do próprio 

judiciário como Poder encarregado de solucionar os litígios judiciais. Todos têm, ou deveriam 

ter acesso a este e, no entanto, muitos brasileiros não possuem conhecimento algum sobre o 

tema, não sabem quais direitos possuem ou como torná-los efetivos. 
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Além disso, outro fator que pode ter contribuído para o aumento dos litígios judiciários 

foi a globalização. José Eduardo Faria assim discorre sobre o tema in verbis: 

  

  

  

[...e muitas de suas prescrições assentadas em sanções de 

caráter punitivo-repressivo, bem como aplicadas por tribunais 

submetidos a ritos processuais excessivamente detalhistas e bastante 

morosos, são incompatíveis com as exigências de rapidez, agilidade, 

flexibilidade e adaptabilidade dos novos paradigmas de produção e 

dos novos padrões de funcionamento do comércio mundial e de um 

sistema financeiro globalizado [4]  

  

  

  

A globalização implicaria não somente na ampliação das lides judiciárias com o 

aumento de atores envolvidos em relações, por exemplo, comercias, como também na 

necessidade que se tem hoje em dia de agilizar qualquer processo, porque o mundo atual não 

admite mais morosidade com tantas inovações tecnológicas.  

  

  O sistema judiciário é, portanto, muito criticado atualmente. É considerado ineficiente 

por muitos, corrupto e, freqüentemente, lento demais. Passa a existir até mesmo a crença de 

que não há nem mesmo motivo para entrar com uma ação, visto que o tempo para que ela seja 

resolvida é longo demais. Aumento do tempo implica, ainda, em aumento de custos, outro 

grave problema que os autores Cappelletti e Garth tratam como um dos graves impedimentos 

de acesso à justiça.  
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  De acordo com Kim Economides, a ―natureza e o estilo dos serviços jurídicos 

oferecidos são (...) fatores cruciais que influenciam, quando não determinam, a mobilização 

da lei‖ [5]. Ampliar o escopo dos serviços jurídicos estatais, então, e modificar a maneira 

como eles são oferecidos pode ter grande influência na maneira como a sociedade percebe o 

direito, e na forma como ele cumpre seu papel. 

  

Assim sendo, os JECrims entraram no cenário judicial como os agilizadores do 

processo. A proposta é facilitar o acesso dos cidadãos à justiça, assim como de 

desburocratizar o processo para torná-lo mais ágil, optando pela utilização de um 

procedimento que inclui, além das penas ―comuns‖, a conciliação (acordo prévio ao curso do 

processo) e a transação penal (troca de pena restritiva de liberdade por medidas alternativas). 

Estas possibilitam um caráter muito mais social e menos punitivo do que as penas aplicadas 

pelos tribunais ―comuns‖. 

  

 Os Juizados Especiais Cíveis e Criminais (JEC e JECrim) foram institucionalizados no 

Brasil com base no modelo norte-americano das small courts claim. Houve, certamente, uma 

série de adaptações, dado o funcionamento dos diferentes sistemas legais. Esse novo modelo 

de resolução de conflitos, tratando de casos menores, teoricamente de maneira mais rápida, 

surgiu como uma tentativa de solução para o Poder Judiciário conseguir dar conta das 

demandas que cresceram descontroladamente.  

  

É razoável pensar que a implementação de um modelo onde o processo é mais simples e 

ágil traria uma maior satisfação na resolução das lides, uma maior eficiência no Poder 

Judiciário e o desafogamento deste sistema. Mas a que preço? É interessante pensar, aqui, na 

diferença entre rapidez e eficiência: rapidez seria fazer mais em menos tempo. Eficiência seria 

fazer o melhor possível em menos tempo. Os JECrims têm qual objetivo? 

  

É justamente essa celeridade do sistema, tão procurada, que pode colocar em cheque a 

sua efetividade, e é isso que buscamos pesquisar. Nosso problema de pesquisa se dá 

exatamente no ponto em que essa celeridade avança além da ―justiça‖ do processo. Será que 
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resolver os litígios com velocidade somente para resolvê-los rapidamente acaba realmente 

promovendo a justiça? Para Economides, acesso à justiça é algo diferente de acesso à paz. Diz 

o autor que a resolução de disputas não pode ser equiparada ao acesso à justiça, pois ―existe o 

perigo de serem oferecidas aos cidadãos soluções pacíficas, possivelmente, até soluções com 

as quais possam ficar extremamente contentes e felizes‖ [6], que, no entanto, permanecem 

aquém do resultado possível na justiça tradicional, por exemplo. 

  

Faz-se necessário analisar como a rapidez vem sendo buscada nessas novas maneiras de 

resolver litígios, qual é o lugar da celeridade, e focamos a pesquisa aqui nos Juizados 

Especiais Criminais.  A rapidez é, sem dúvida, como comentado, uma demanda do mundo 

atual, mas não deve ser conseguida em detrimento da justiça. Resolver conflitos rapidamente 

apenas para que se diga que foram resolvidos não cumpre a razão de existência, a função do 

sistema jurídico, até porque, se mal resolvidos, esses problemas retornarão ao sistema, que 

não conseguirá diminuir seu número de casos. 

  

Roberto Kant de Lima, Marcelo Burgos e Maria Stella de Amorim (2003), em uma 

pesquisa realizada com dois JECRims,  constata que naquele em que a celeridade é adotada 

como prioridade básica as estatísticas de produção do tribunal são tomadas como metas de 

melhora. São estatísticas, no entanto, baseadas na capacidade de encerrar processos e, como 

desistências são consideradas encerramento, tornou-se prática comum neste juizado o 

incentivo à composição (acordo) ou desistência. A justiça foi posta em segundo plano.  

  

            Há ainda uma terceira variação, apresentada pelos citados autores, que afasta 

o binômio celeridade e paz social do modelo de funcionamento dos Juizados Especiais, 

apresentando um sistema baseado na interação entre redes. Esse modelo foi também testado 

em campo e será explicado mais adiante. 

  

            Neste trabalho, portanto, explicaremos a metodologia utilizada ao longo das 

pesquisas de campo e os modelos extraídos da abordagem teórica e, concluiremos, expondo 

um modelo novo, diferente daqueles encontrados anteriormente, constatado pelo grupo. 
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2. METODOLOGIA 

  

  

  

Consoante apresentado anteriormente, o tema de nossa pesquisa é o possível paradoxo 

existente entre celeridade e justiça, na busca de eficiência por parte dos Juizados Especiais. A 

fim de produzir uma pesquisa mais detalhada, abordando todos os pontos que achamos de 

grande relevância como acesso à justiça, celeridade, morosidade, custos de processo, dentre 

outros, e, levando em conta o curto espaço de tempo, achamos mais conveniente escolher 

apenas um juizado. Reconhecemos que isso talvez possa comprometer um pouco a conclusão 

visto que não possuímos dados para realizar comparações. No entanto, o material recolhido na 

pesquisa de campo juntamente com a leitura tanto teórica como de outras pesquisas sobre o 

tema pareceu-nos suficiente para chegarmos a importantes conclusões que serão apresentadas 

mais adiante. 

  

Além da abordagem teórica e da análise de pesquisas anteriores relacionadas ao tema, 

o grupo visitou o IV Juizado Especial Criminal para a pesquisa de campo. A escolha desse 

JECrim em especial, se deu pelo fato do mesmo abranger não só um perímetro urbano 

bastante extenso, como também pelo fato de lidar com conflitos de diferentes níveis sociais, 

englobando desde comunidades carentes (Chapéu Mangueira, Tabajaras, Pavão-Pavãozinho, 

Cantagalo, Vidigal, Rocinha e a Cruzada São Sebastião) até endereços nobres como a Av. 

Vieira Souto. Com isso, nos foi proporcionado uma variedade maior tanto de tipos de conflito 

como de clientes do que possivelmente encontraríamos se tivéssemos escolhido um JECrim 

em Nova Iguaçu ou São Gonçalo (conforme a pesquisa realizada por Kant de Lima[7]). 

Foram ao todo três dias de visita (5, 9 e 12 de maio) para colher todos os dados, realizar as 

entrevistas, tanto com clientes (ao todo, foram cinco usuários do JECrim entrevistados, sendo 
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quatro autores de ação e um réu; dentre os autores, um havia encerrado o processo após obter 

acordo) como membros do Poder Judiciário e de órgãos essenciais à justiça (Defensoria 

Pública e Ministério Público), além de assistir sessões de julgamento. Esses encontros foram 

devidamente agendados diretamente com o Promotor de Justiça Humberto Dalla, lotado no IV 

JECrim, e com o próprio juiz titular do Juizado, Dr. Luis Gustavo Grandinetti. 

  

 Com o intuito de testar a hipótese inicial, que é a troca de justiça por celeridade ao 

longo do processo de resolução dos conflitos julgados nesses juizados (como resposta a uma 

leitura de que um dos grandes problemas atuais do Poder Judiciário é a morosidade), 

empregamos técnicas de pesquisa variadas, no campo da pesquisa qualitativa. Dentre elas, 

utilizamos entrevistas semi-estruturadas[8] mediante questionário pré-estabelecido, dotadas 

de certa abertura para eventuais questionamentos que fossem de anseio do grupo. Essas 

entrevistas foram realizadas com o Juiz Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, o 

Promotor de Justiça Humberto Dalla Bernardina de Pinho, e o Defensor Público Jorge 

Augusto Pinho Bruno. Além disso, as entrevistas foram gravadas mediante autorização dos 

entrevistados e, ainda, transcritas pelo grupo. As transcrições serviram-nos para utilização da 

técnica da etnografia, na qual pudemos observar com maior proximidade detalhes que não 

foram detectados durante as entrevistas, captando o nicho de subjetividade em algo tão 

objetivo como um questionário. Além das transcrições, produzimos anotações que descrevem 

o espaço físico do próprio JECrim que trouxeram-nos curiosidades como a presença de um 

crucifixo de tamanho considerável pendurado na parede do estabelecimento, mais 

precisamente na sala de espera das seções, onde encontra-se a área de atendimento ao usuário. 

O espaço do ―não-dito‖ permitiu-nos verificar também comportamentos variáveis de acordo 

com as situações. O juiz, por exemplo, que enquanto participava das seções adotava uma 

postura bastante agressiva e durante a entrevista mostrava-se calmo. 

  

Ainda em relação às técnicas de pesquisa utilizadas, destinado aos clientes, ou 

usuários do JECrim, confeccionamos um questionário um pouco menos aberto, ou seja, com 

perguntas mais objetivas, contendo indicadores como escalas de nota para medir grau de 

satisfação, três tipos de graduação (fácil, médio ou difícil) para traduzir o acesso à justiça, 

etc.[9]. Os questionários foram aplicados em diferentes pólos da ação penal, ou seja, 

entrevistamos duas partes que eram autoras, um réu e um autor de ação após a conciliação, 

269



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

possibilitando respostas mais diretas.  A justificativa para escolha desse tipo de questionário é 

não só o tempo reduzido que se tem para entrevistar os clientes, visto que esses normalmente 

estão apressados ou não dispõe de muito tempo para tal, como também a falta de 

profundidade esperada nas respostas que demandavam definir o que era, para eles, acesso à 

justiça e justificar as notas, graduações, etc. escolhidas por eles. Parte disso apóia-se na idéia 

de distância que a justiça mantém com a população, que desconhece as leis, os seus direitos, e 

os meios pelos quais pode exigi-los.  Ao contrário, portanto, do questionário utilizado para a 

entrevista com os membros da justiça, que dispunham de mais conteúdo a acrescentar sobre o 

tema escolhido. 

  

            As entrevistas com os clientes foram feitas no dia 12/05 com os seguintes 

usuários do Juizado: Francisca Maria Alves MacDowell da Costa (autora da ação), Vinícius 

Henrique Alves Ferreira (autor/conciliação), Salvatore Espósito (autor) e Marcelo Perroni 

(réu), e um usuário não identificado (a entrevista foi gravada, mas não foi possível coletar 

dados precisos que a identificassem). Além dessas entrevistas, e daquelas feitas com os 

membros da justiça, realizamos algumas perguntas à estagiária da defensoria pública Marina 

Isabel de Almeida Neves com relação ao acesso à justiça, o qual havia sido tema de seu 

mestrado, sobre o funcionamento do JECrim e em relação à satisfação pessoal de trabalhar 

nesse Juizado. 

  

            Os dados quantitativos foram colhidos, mas não obtivemos tempo para 

processá-los de maneira satisfatória a fim de incluí-los na pesquisa. Todavia, planejamos dar 

continuidade a essa pesquisa com o intuito de refiná-la e consideramos que esses dados serão 

de grande serventia futuramente.  

  

Ao longo da pesquisa de campo, a hipótese inicial foi esvaziada e, durante as 

entrevistas, surgiram novas hipóteses que a substituíram. Ao testarmos a hipótese inicial, 

vimos que as variáveis celeridade e justiça substancial estavam presentes. Porém, eram 

encontradas em contexto diverso ao contexto inicialmente imaginado. Sendo assim, 

descobrimos um modelo de juizado diferente daquele que havíamos lido nas doutrinas, que 

apontavam três modelos diferentes de mecanismos judiciais. O primeiro modelo levava em 
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conta a morosidade, a demora na resolução de casos, no qual poderíamos enquadrar a justiça 

comum. Os outros dois sustentavam a idéia de celeridade e de articulação de redes, modelos 

que utilizamos para formular nossa hipótese. 

  

Conforme dito anteriormente, constatamos a presença de um quarto modelo que 

envolve os dois últimos já citados, celeridade e articulação de redes, acrescentado de uma 

abordagem compreensiva. Dentro desse quarto mecanismo, levantamos ainda hipóteses 

secundárias como a possibilidade de ―jogadores contumazes‖, ou ―repeat-players”, a 

existência de uma preocupação social bastante relevante por parte do JECrim na sua área de 

atuação, a priorização de acordos e transações penais, dentre outras que serão apresentadas e 

detalhadas adiante. 

  

  

  

3. MODELOS ATUAIS: MOROSIDADE, CELERIDADE E REDES 

  

  

  

            Partindo do texto de Garth e Cappelletti analisamos, então, o acesso à justiça, 

as dificuldades que ele encontra, e desenvolvemos uma hipótese de como o Juizado Especial 

Criminal (JECrim) lida com estes problemas, especialmente com o da morosidade. É preciso, 

a priori, entender quais os problemas apontados pelos autores, para então analisar as hipóteses 

de solução criadas não apenas por Garth e Cappelleti, mas também por autores como 

Economides e Kant de Lima. A partir desses autores extraem-se o que consideramos três 

modelos diferentes para lidar com a questão da celeridade no acesso à justiça. São eles: o 

modelo tradicional, marcado pela morosidade e, conseqüentemente, pela limitação de acesso; 

o modelo em que, ao contrário, enfatiza-se a celeridade, inclusive em detrimento da justiça; e 

o modelo que chamamos de modelo de redes, baseado no juiz do Juizado Especial como 

articulador de redes para resolução de problemas.   
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Ao partir para o campo e entrevistar os membros e usuários do IV JECrim, no entanto, 

nos deparamos com o que consideramos ser um quarto modelo, mais compreensivo, que 

transita entre os três primeiros descritos por se preocupar tanto com a celeridade quanto com a 

justiça, mas ao mesmo tempo tentar dar uma abordagem diferenciada aos problemas que 

chegam ao juizado. Partimos, agora, para a explicação mais detalhada dos três modelos 

encontrados nos textos lidos, para então diferenciá-los do encontrado por nós na prática, e 

explicar como ele efetivamente funciona. 

  

            Garth e Cappelletti, em seu texto, apontam alguns dos que consideram ser os 

problemas de acesso à justiça. Dentre eles, destacam-se as altas custas do processo judiciário 

(que aumentam proporcionalmente à sua duração), a morosidade e existência do que o autor 

chama de repeat players, ou seja, de litigantes contumazes que possuem maior experiência no 

Direito e assim melhor planejamento do litígio. Vimos, em nossa pesquisa, que a opinião dos 

autores encontra bastante eco no sistema jurídico brasileiro, pois os usuários entrevistados 

mencionaram mais de uma vez a custa processual como um problema e enfatizaram a demora 

do sistema judiciário. Comentaram, também, sobre a diferença na velocidade dos processos 

levados ao JECrim [10], o que nos leva à análise de como o Juizado Especial Criminal busca 

resolver esses problemas. 

  

            Inicialmente, não há custas nos processos deste tipo. Este obstáculo, então, é 

eliminado, o que facilita a resolução de problemas daqueles que não possuem recursos. Não 

obstante, ao se resolver este problema causa-se outro, muito enfatizado pelo Juiz Luis 

Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho, do IV JECrim: há uma inflação de casos de 

pequenas causas. Questões que antes da criação dessa forma de justiça especial eram 

resolvidas de maneiras distintas, por serem tão simples e pequenas não justificavam 

investimento financeiro. Passam, então, a lotar os juizados especiais. Brigas entre vizinhos 

são um bom exemplo, assim como processos de difamação, calúnia e perturbação da paz. Para 

o Juiz Luis Gustavo Grandinetti, o brasileiro não estaria preparado para a gratuidade. O 

juizado passou a ter de lidar com um número absurdo de casos por mês, o que pode até causar 

um entupimento do sistema, ao invés de desafogá-lo, como pretendia esta nova justiça. 
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Uma dúvida do mesmo juiz em relação ao aumento das lides é se essas novas questões 

já existiam ou passaram a ocorrer com a implementação do JECrim. Entre esses novos 

conflitos, existem aqueles que não necessitam de uma abordagem judicial e podem ser 

resolvidos tomando como base o exemplo de lides como as de condôminos nas próprias 

associações de moradores. No entanto, com a simplificação do processo pelo JECrim, o que 

antes era um simples desacordo entre indivíduos passou a ser um processo judicial. 

  

Em parte, o JECrim conseguiu achar uma solução para esse problema que podemos 

caracterizar como ―desacordo judicial‖ através da conciliação, isto é, possibilita as partes 

resolverem seus conflitos sem terem de se envolver por completo judicialmente para evitar a 

superlotação de processos. Isso ocorre porque no JECrim há a opção de, através de um 

conciliador, permitir que as partes entrem em um acordo e, ao mesmo tempo, consigam 

alcançar uma satisfação devido ao caráter legitimador da instituição jurídica.  A vantagem do 

conciliador em resolver a questão sem, no entanto, necessitar de um juiz e de todo o processo 

penal foi inclusive apontada por um de nossos entrevistados. 

  

            A facilidade proporcionada pelo JECrim traz ainda um outro problema 

apontado por Cappelletti e Garth, e reforçado por Economides: o dos litigantes contumazes. 

Como não há custas, teoricamente não há nada a perder ao se entrar com um processo. Com 

isso, esses repeat players entram com cada vez mais litígios, o que requer do JECrim uma 

nova maneira de lidar com o aumento de demandas. Demandas essas que podem, muitas 

vezes, serem resolvidas de outras formas sem necessariamente envolver o Direito Penal. Em 

sua entrevista, o juiz Grandinetti elucida que o Direito Penal deve ser utilizado apenas em 

última instância. É este um dos princípios básicos deste ramo do Direito. Entre outras 

funções, o JECrim foi criado como uma tentativa de combater a morosidade. Acabou, porém, 

acarretando um novo problema: com as facilitações processuais, gerou um aumento de 

pendências provocado, em parte, pelos repeat players. 
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Por fim, o que mais interessa em nossa pesquisa é o problema da morosidade e as três 

maneiras distintas de se lidar com ela. Tradicionalmente, o sistema judiciário é lento. Há um 

excesso de casos a serem julgados, uma enorme burocracia e, em grande parte das vezes, 

levam anos para chegar a um resultado definitivo. A demora prolongada acaba por 

desestimular a abertura de um processo. De acordo com a Convenção Européia para Proteção 

de Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, em seu artigo 6º, parágrafo 1º, a Justiça que 

não atua dentro de um ―prazo razoável‖ é considerada, para muitas pessoas, inacessível. O 

fato é confirmado pela resposta dos entrevistados do IV JECrim sobre a eficiência da justiça 

comum. 

  

            Um dos objetivos do Juizado Especial Criminal é, então, fugir desse modelo 

tradicional e buscar a celeridade na resolução das lides. Para Kim Economides, no entanto, ao 

lutar contra a morosidade corre-se o risco — como explicamos na primeira parte desse artigo 

— de prejudicar a Justiça. Para o autor, ―há um perigo real nessa ubíqua tendência para o 

informalismo judicial, atualmente em voga, de se negar muito dos valores, da importância e 

da significação histórica do formalismo da justiça.‖ [11] É preciso, para ele, lutar pela 

―conciliação de tensões entre a manutenção da qualidade da justiça e de seu acesso‖ [12] 

(grifos no original). 

  

            Ao analisar os juizados especiais, Kant de Lima, Marcelo Burgos e Maria 

Stella de Amorim percebem que isso nem sempre acontece e que a pressão por uma idéia 

errada de eficiência, ou seja, para que haja uma redução do número de processos pode levar a 

um prejuízo da Justiça. Em um dos juizados analisados por ele, em que a celeridade é posta 

como prioridade básica, a desistência se torna interessante e é incentivada,  sendo os 

conciliadores orientados, inclusive, a começar a audiência perguntando às partes se estas não 

desejam desistir. É um modelo certamente defeituoso, pois contraria o sentido originário do 

sistema jurídico. 

  

            Por fim, os autores acima citados, no outro juizado abordado pela pesquisa, 

sugerem uma terceira alternativa de funcionamento do sistema de justiça, de uma forma geral, 

e um segundo modelo em relação aos juizados: o modelo de redes. Para o autor, ―quando é 
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concebido como uma porta de acesso a um trabalho mais abrangente sobre a conflituosidade, 

pode tornar-se um lugar privilegiado para a produção de um processo compartilhado de 

jurisdicização das relações sociais, restabelecendo normas e regras básicas de convívio em 

família e sociedade[13]‖. Buscando alcançar esses objetivos, os membros do juizado estudado 

pelo autor procuram abrir novos canais de administração do conflito, ―articulando-se com 

organizações da sociedade civil e criando procedimentos absolutamente novos e nos quais as 

fronteiras entre as linguagens jurídica, sociológica e psicológica se tornam pouco nítidas‖. É 

uma maneira mais ampla de encarar o juizado, enviando, por exemplo, um autor que agride 

repetidamente a mulher quando bêbado a um grupo de reflexão, por exemplo, ao invés de 

condená-lo judicialmente. No primeiro juizado pesquisado, o juiz se sentia esvaziado em sua 

função de julgar, e priorizava os acordos como forma de aumento de produtividade (não por 

acreditar que as conciliações, feitas de forma apressada, significavam justiça); já no segundo, 

o juiz se colocava como articulador de redes, acreditando na conciliação e na transação penal 

como formas de alcance de justiça. 

  

            São estes, então, os três modelos dos quais partimos para a nossa análise de 

campo: o da morosidade, o da celeridade em detrimento da justiça e o de redes. O que 

encontramos, no entanto, difere dos três. 

  

  

  

4. O IV JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL - A EMERGÊNCIA DE UM 

OUTRO MODELO  

  

  

  

No IV Juizado Especial Criminal do Estado do Rio de Janeiro, encontramos o que 

talvez possamos chamar de um outro modelo de prestação de justiça, se o compararmos: ao 

modelo tradicional, em que impera a morosidade; ao modelo construído em nossa hipótese 
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inicial, no qual a celeridade seria considerada mais importante do que a justiça; e, ainda, um 

terceiro, que estabelece redes. Lembrando que estes dois últimos modelos foram encontrados 

em pesquisa de campo, realizada por Kant de Lima, Burgos e Amorim, e apresentados em 

capítulo anterior. 

  

O observado no IV juizado seria um modelo que busca vencer a morosidade 

tradicionalmente identificada no judiciário, mas tem como foco aquilo que convencionamos 

chamar de uma abordagem compreensiva dos conflitos. 

  

Constatamos, logo em nossa primeira visita, a existência de uma lista de instituições que 

recebem cestas básicas, enxovais, mantimentos, etc., provenientes de transação penal, e/ou 

recebem os réus para realização de trabalho ―voluntário‖ (nas palavras do juiz titular, mas, na 

verdade, não se trata de voluntariedade, mas de medida alternativa, com natureza de pena), 

também resultante de transação. Além disso, um elemento interessante deste JECrim é a 

existência de um programa social, de educação e profissionalização de crianças e jovens 

carentes, que resulta de uma parceria entre o próprio JECrim e o Jardim Botânico do Rio de 

Janeiro e é financiado por meio do dinheiro arrecadado com as multas resultantes de 

transações penais e/ou sentenças dados aos réus pelo juizado. No entanto, não há que se falar 

em redes, porque as redes têm uma relação mais direta com o crime cometido pelo réu. Por 

exemplo, quando uma pessoa cometeu lesão corporal ou foi às vias de fato porque estava sob 

os efeitos de álcool ou drogas, a transação envia a pessoa para uma instituição como o AA 

(Alcoólicos Anônimos) ou uma clínica de desintoxicação. As instituições da lista do juizado 

são somente colaboradoras e não se relacionam ao tratamento do problema em si. 

  

Acreditamos que nisso o IV Juizado deixa de aproveitar um instrumento valioso que 

teria em suas mãos para evitar a continuidade de um ―problema-causa‖ que, em verdade, é a 

base do ―problema-resultado‖ encaminhado ao judiciário. A constituição dessas redes poderia 

ajudar a evitar a configuração dos repeat players e das espirais de violência, sobre os quais 

falaremos mais adiante.  
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Quanto ao problema da conjugação entre celeridade e justiça, este é identificado pelo 

defensor público como um desafio do judiciário, mas da chamada justiça comum e não dos 

JECrims. Diz ele: 

  

(...) você me colocou uma questão de se eu veria algum problema a 

nível do poder judiciário (...) mas eu acho que isso não caberia para o 

procedimento do juizado (...) o término do processo num tempo razoável 

ficou previsto na emenda constitucional da reforma do judiciário, no sentido 

de que o processo tem que se encerrar dentro de um tempo razoável... agora, 

o grande desafio então é o equilíbrio disso... você não pode tornar a justiça 

tão célere que você sacrifique o exercício de um direito sagrado, como é, 

por exemplo, o da defesa 

  

  

  

No entanto, o promotor público reconhece a dificuldade em lidar com a demanda 

também no JECrim – até porque ela é maior do que na Justiça comum (uma vara criminal, 

segundo o promotor, existem entre 550 e 600 processos; o juizado possui entre 2500 e 3000) 

–sem cair na morosidade: 

  

(...) existe uma dificuldade do juizado de lidar com todos os 

processos que vem até aqui (...) A gente tem uma dificuldade de gerenciar 

essa quantidade. Não dá pra você dar um tratamento tão meticuloso, tão 

cuidadoso para cada um desses 2000 e tantos processos que a gente tem. 
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Portanto, existe também um espaço para a preocupação com a celeridade, o que se pode 

depreender quando ele menciona a triagem dos processos: 

  

  

  

Acho que uma coisa que a gente faz muito aqui (é) uma triagem 

muito rígida dos processos. (...) A gente tem alguns casos aqui que não 

deveriam em hipótese alguma ser tratados como leves, mas são. E alguns 

casos que são, que a gente percebe que aquele fato em si não é grave, mas 

aquela pessoa tá numa espiral de violência. Se a gente não intervir 

imediatamente, aquele cara vai acabar fazendo uma besteira maior. Então a 

gente já pinça esses processos, e já dá um tratamento prioritário a eles.(...) 

Pela nossa experiência a gente sabe que, mais dia menos dia, vai sair um 

acordo (...) a gente faz uma audiência de conciliação (...) E os crimes de 

ação pública incondicionada, a gente faz desde logo uma proposta de 

transação penal. 

  

  

  

Contudo, analisando a mesma entrevista, parece-nos que a celeridade não é a prioridade 

do representante do Ministério Público neste JECrim: 

  

Alguns procedimentos aqui, eles acabam tendo uma demora um 

pouquinho maior do que em outros juizados por que a gente não adota 

aquela prática de propor a transação indiscriminada. Alguns promotores, 

assim que o processo chega, ele junta a chamada ―folhinha de transação‖. É 

um modelo, de transação penal, ele junta o mesmo modelo pra todos os 

casos. Aqui a gente não faz isso. O processo chega, a gente examina (...) 
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Por essa razão, identificamos aquilo que chamamos de abordagem compreensiva dos 

conflitos, que seria uma preocupação em dar real solução aos problemas que são levados ao 

JECrim, em vez de dar um fechamento rápido aos processos sem extinguir os problemas 

centrais de cada caso. A celeridade é uma preocupação, mas diferentemente do segundo 

modelo, ela possui neste juizado um lugar diferente, abaixo, em termos de prioridade, da 

compreensão da relação que gerou o conflito e da realização de justiça em si. 

  

Um das razões que justifica essa abordagem diferente é o fato de a criação de JECrims 

ter dado margem a que as pessoas levem ao judiciário conflitos que antes não levavam, pois 

era dispendioso (nos JECrims não é preciso pagar as custas iniciais do processo), demorado, 

difícil, etc., como destaca o juiz Grandinetti: 

  

  

  

(...) existe um aspecto, sociológico talvez, interessante aqui no 

juizado criminal, que nós lidamos com infrações de menor potencial 

ofensivo. (...) Dentre essas, haviam algumas que já estavam de há muito 

desaparecidas do fórum, quando não havia juizado criminal. Por exemplo, 

ameaça, não ia mais para a vara criminal (...) Perturbação de tranqüilidade, 

idem. (...) Crime contra a honra, só ia mesmo (...) aquele crime contra a 

honra muito grave (...) Com a instalação dos juizados criminais, o que que 

aconteceu? Passamos a ter processos de ameaça, crime contra a honra, 

perturbação da tranqüilidade, que não havia antes (..) há aí uma grande 

interrogação a resolver: foram os juizados criminais que fizeram as pessoas 

ameaçar mais, ofender mais, perturbar mais a tranqüilidade, ou não, ou isso 

existia apenas não era mais judicializado? (...) Eu arrisco um palpite: 
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ninguém mais queria processar isso, levar para uma vara criminal, por que 

sabia que diante de uma vara que tinha crimes de latrocínio, roubo, crimes 

mais graves, estupro, atentado violento ao pudor, crimes graves, a pessoa ia 

lá porque o vizinho chamou a mãe dele de bonita? Ele não tinha nem cara de 

ir para lá. Então, isso era resolvido de outra maneira, não era judicialmente. 

  

  

  

Tanto o defensor, quanto o promotor e o juiz entrevistados acreditam que muitos desses 

processos poderiam ser resolvidos inclusive sem a interferência do judiciário, com o 

entendimento entre as partes. 

  

O juiz, inclusive, identifica um abuso, por parte da sociedade, que trocou a tentativa de 

entendimento pela judicialização dos conflitos: 

  

(...) as pessoas acharam tão fácil que passaram a abusar. (...) Ou 

seja, a constituição mandou abrir as portas do judiciário, amplo acesso ao 

judiciário. Mas, a sociedade tava preparada para este processo? A sociedade 

viu a porta do judiciário arrebentada, aberta, ó, ―por aqui mesmo é que nós 

vamos‖. Tudo hoje é judicializado. As reuniões de condomínio terminam no 

juizado criminal. É, qualquer, qualquer tipo de bate boca na rua, termina no 

juizado criminal. Bateu de carro, um xinga a mãe do outro, juizado criminal. 

Acaba tudo terminando aqui no juizado criminal. 

  

  

  

Diante dessa realidade, o defensor, por exemplo, apesar de não ser sua tarefa e de saber 

que não está preparado tecnicamente para isso, disse promover algumas conciliações 
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informais, antes mesmo da conciliação prevista nos procedimentos do juizado, quando 

percebe que existem condições para o fácil entendimento entre as partes. Esta sua 

interferência acaba gerando celeridade ao caso, pois se as partes se entendem nessa fase não 

chega a haver formalmente um processo, o autor da ação desiste da mesma. Contudo, o 

defensor não diminui com isso o acesso das partes à justiça, pois encontra-se uma solução 

para o problema, talvez até uma solução mais interessante para ambas, enquanto uma solução 

advinda da decisão do juiz contempla sempre apenas a solicitação de uma das partes. 

  

O representante do Ministério Público lembra que 

  

  

  

essa idéia de que o juiz vai proferir uma sentença e como num 

passe de mágica o problema vai desaparecer e as partes vão sair daqui 

agradecidas por terem tido a oportunidade de receber uma sentença judicial 

é mentira. Na maioria das vezes a sentença do juiz, ela vai até acirrar os 

ânimos, ela vai ate atrapalhar. Um vizinho que está brigando com o outro a 

sentença do juiz que julga o pedido procedente, o outro vai ficar com mais 

raiva ainda do que já tava. Então é mais inteligente você chamar aquelas 

partes pra cá e tentar fazer com que elas compreendam o conflito em que 

elas se meteram e ajudar elas a se livrar do conflito. 

  

  

  

O juiz, por sua vez, afirma: 

  

Temos que dar resposta às pessoas que vem ao judiciário. (...) Nós 

damos a nossa contribuição no sentido de pacificar as pessoas. No sentido 
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de desarmar as pessoas. No sentido de educar as pessoas para que elas 

entendam que o direito penal, que o juizado criminal não serve pra tudo. (...) 

Então é muito comum em audiência, em que há algum problema de 

condomínio, eu orientar as pessoas, primeiro a fazerem as pazes, se não 

conseguir, busquem solução, em primeiro lugar, no condomínio, no próprio 

condomínio. Assembléia de condomínio. Em segundo lugar, na justiça cível. 

  

  

  

A menção à justiça cível é relevante porque a chamada abordagem compreensiva 

também está relacionada a uma percepção, por parte dos membros deste juizado, de que o 

Direito Penal deveria ser a última solução para um problema e de que, atualmente, o que se 

observa é que, na contramão do princípio da intervenção mínima, está havendo uma 

criminalização de tudo. 

  

Segundo Grandinetti, 

  

O direito penal é fragmentado, é subsidiário (...) Ele não foi feito 

pra resolver tudo. Ele é ultima ratio. Ou seja, a última medida. Quando nada 

funciona, aí usa-se o direito penal. O que tá acontecendo (...) na sociedade, 

especificamente brasileira, é que tá havendo uma inversão. Tudo se resolve 

com o direito penal, pelo menos tenta-se resolver tudo pelo direito penal. 

Não há uma lei que se aprove no congresso nacional que não tenha lá ―das 

infrações penais‖. 
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É preciso deixar claro que o fato de dizermos que os integrantes do JECrim são 

partidários de um direito penal como ultima ratio, não deve ser confundido com uma 

afirmação de que eles são ―defensores da impunidade‖. Apenas acreditam que 

  

existem crimes demais no código penal, (...) que tem várias 

condutas no código que tinham de ser descriminalizadas,  abolidas e tinham 

que ser levadas pra justiça civil, determinadas questões que não se justifica 

que sejam crimes, elas poderiam ser muito mais bem tratadas na justiça civil 

(Humberto – membro do Ministério Público Estadual) 

  

  

  

Também acreditam na proporcionalidade entre a ação praticada pelo indivíduo e a pena 

que será aplicada ou a transação penal que será oferecida: 

  

Processo com violência, por exemplo, lesão corporal, a transação 

penal é sempre de prestação de serviços à comunidade. A gente não dá 

transação penal de cesta básica, e nem de multa, pra quem comete um ato de 

violência. Por que a gente acha que isso é quase que uma premiação 

praquilo, ele vai trabalhar, vai prestar serviço voluntário. (Humberto – 

membro do Ministério Público Estadual) 

  

  

  

O promotor de justiça observou, ainda, durante uma das entrevistas, que essa é uma 

abordagem específica do IV JECrim, possível graças à sintonia existente entre ele, o defensor 

e o juiz, mas que não acredita que os JECrins tenham sido idealizados pelo legislador como 

órgãos que se especializariam. Diz ele: 
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Não me parece que tenha sido a intenção do legislador que essas 

infrações fossem realmente tratadas. (...) Então, vamos pegar esse bando de 

coisa aqui, como a gente não tem coragem de descriminalizar, porque vai 

causar uma repercussão social muito grande, vamos criar aqui um 

procedimento que a gente finge que apura e as pessoas fingem que 

acreditam e a gente vai empurrar tudo isso pra um juizado especial. (...) Só 

que o juizado começou a cumprir um papel que não havia sido pensado. O 

juizado começou a interagir com a comunidade. Até porque (...) o presidente 

do tribunal transferiu as sedes do juizado (...) saíram do prédio do tribunal e 

foram colocadas dentro dos bairros. Então isso deu uma noção comunitária 

pros juizados. 

  

  

  

Foi possível identificar também a figura dos repeat players no IV JECrim (ou autores 

habituais, na nomenclatura que apareceu durante as entrevistas). Existem casos dos chamados 

―pitboys‖, freqüentadores de boates situadas na região de jurisdição do juizado, que são 

geralmente acusados ou acusam alguém de lesão corporal ou vias de fato, e existem casos de 

vizinhos que se desentendem e se acusam, mutuamente ou não, de ameaça, injúria, vias de 

fato, perturbação da tranqüilidade, etc. 

  

Algumas vezes estes autores não somente são habituais, como também entram no que 

os membros do juizado chamaram de uma espiral de violência, que é a existência de um 

conflito entre duas partes, que vai gerando várias ações, sendo uma cada vez mais grave que a 

outra: 

  

Às vezes o cara vem aqui e fala ―ele me injuriou‖, depois volta e 

diz ―ele me ameaçou‖ depois volta e ―praticou vias de fato contra mim‖. Ele 
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está numa espiral de violência que daqui a pouco ele vai matar o cara. 

(Humberto – membro do Ministério Público Estadual) 

  

  

  

Segundo o defensor Jorge Bruno, os casos em que existe espiral de violência são os 

mais difíceis de resolver pela conciliação: 

  

  

  

Eu acho que os que demandam, digamos, mais movimentação da 

máquina são esses de vizinhança, porque normalmente são conflitos 

arraigados, as pessoas vêm com testemunhas, e aí normalmente a gente não 

consegue a transação penal (...) a gente não consegue a conciliação e a 

transação penal 

  

  

  

No entanto, como chama a atenção o promotor Humberto Dalla Pinho, justamente por 

isso, são os casos em que o juizado tem que atuar com mais atenção: 

  

  

  

Quando você começa a entrar numa espiral de violência que é mais 

nítida em crimes de cunho emocional, marido e mulher, vizinho e vizinha, 

aquele fato em si não é grave, mas considerado num contexto ele pode a vir 
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a ser muito grave. Esse é um aspecto que a gente tem que prestar muita 

atenção. 

  

  

  

O modelo encontrado no IV JECrim tem, obviamente, suas falhas. Como já 

mencionamos, não lança mão da possibilidade de estabelecer redes para auxiliar na resolução 

dos problemas diretamente no foco. Além disso, existe um problema de pessoal, identificado 

pelo defensor como um problema geral do judiciário e que afeta o JECrim. E também seria 

necessário observar mais audiências, participar do dia-a-dia do juizado, para ver como o 

discurso se converte em prática. 

  

No entanto, foi interessante perceber que seus integrantes têm como objetivo ajudar a 

comunidade a resolver os seus problemas, que não se está trocando a justiça por celeridade, 

apesar da grande demanda que chega até eles, e que o juiz não se sente esvaziado de seu papel 

pelo fato de muitas vezes não proferir sentenças, porque ele considera que o papel de um juiz 

é promover a paz social e não simplesmente julgar e decidir. 

  

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

  

A partir de nossa breve experiência no IV JECrim do Estado do Rio de Janeiro e da 

leitura do material teórico, que incluía também pesquisas de campo realizadas em outros 

JECrims, pudemos constatar que não existe um modelo único de prestação de justiça que 
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possa ser relacionado a juizados especiais criminais, mas que diferentes modelos se 

configuram, a partir do trabalho realizado pelos elementos que compõe cada uma dessas 

instituições. 

  

A percepção do juiz, do promotor e do defensor sobre qual deve ser o seu papel, sobre 

qual deve ser o papel do próprio Direito e, em particular, do Direito Penal, na vida das 

pessoas, determina o andamento que será dado aos processos. Se um juiz, por exemplo, 

acredita que o seu papel é o de um ―soberano tomador de decisões‖, dentro de um juizado 

especial ele se sentirá esvaziado de suas funções, visto que grande número de casos se 

resolvem por conciliação ou transação penal. Lembrando que na transação ele tem o papel de 

estabelecer a pena, mas não de julgar o caso em si. Já se o juiz acredita que o mais importante 

é o (re) estabelecimento da paz social, ficará satisfeito em ver que seu trabalho harmoniza 

conflitos, seja qual for o meio empregado. 

  

Além disso, o trabalho de realização de entrevistas no juizado foi instigante e nos levou 

a planejar a continuação desta pesquisa em uma próxima oportunidade, pois certamente há 

ainda profissionais a entrevistar, que poderão trazer novas informações sobre o IV JECrim, 

como os assistentes sociais, psicólogos, conciliadores, que parecem ser elementos-chave da 

chamada abordagem compreensiva. 

  

Seria importante, ainda, entrevistar mais usuários do JECrim, pois não tivemos a 

oportunidade de entrevistar muitos. A percepção destes indivíduos é tão ou mais importante 

que a dos elementos constitutivos da ―máquina‖, pois, para que a abordagem possa 

efetivamente ser considerada como compreensiva, é preciso que esteja gerando um grau de 

satisfação. Melhor dizendo, é preciso que as partes envolvidas nos conflitos saiam 

efetivamente dispostas a modificar suas ações, tendo em vista que é isso que está sendo 

buscado: dar fim aos conflitos envolvendo repeat players e, principalmente às espirais de 

violência. 
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O  DIREITO Á  AMAMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS 

SUPERIORES BRASILEIROS:  A CONCRETIZAÇÃO DA INTEGRIDADE 

PSICOFISICA E DO DIREITO À SAUDE COMO UM DIREITO DE 

PERSONALIDADE NO CONTEXTO DO ACESSO Á  JUSTIÇA 

THE RIGHT TO BREASTFEEDING IN VIEW OF BRAZILIAN HIGHER 

COURTS: THE IMPLEMENTATION OF PSYCHOPHYSICAL INTEGRITY 

AND THE RIGHT TO HEALTH AS A RIGHT PERSONDALIDADE IN THE 

CONTEXT OF THE ACCESS TO JUSTICE 

José Sebastião de Oliveira1 

 http://lattes.cnpq.br/7878157645842709 

Diego Prezzi Santos
2
                            

               http://lattes.cnpq.br/9132037314487051 

 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; DESENVOLVIMENTO; 1 Os direitos da personalidade 

no ordenamento jurídico; 2 O Direito à amamentação: a dupla face de um direito de 

(ter) saúde; 3 A amamentação no sistema carcerário e sua previsão constitucional; 4 Da 

perspectiva dos Tribunais sobre o direito de amamentação; CONSIDERAÇÕES 

FINAIS, REFERÊNCIAS.  

 

RESUMO: A Constituição Federal brasileira assegura à mãe apenada o direito de 

amamentar seu filho, o problema essencial dessa disposição reside na forma de garantir 

o exercício de tal direito. Dentro da realidade do sistema carcerário o ato de amamentar 

tem duas facetas opostas: uma benéfica que consiste na proteção do organismo do 

nascido e uma nefasta, que é o contato com um sistema de violência. O comportamento 

dos tribunais brasileiros sobre o tema é bastante instável e há forte variação nas 
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2 Mestrando em Direitos da Personalidade pelo Centro Universitário de Maringá (CESUMAR). Pós-
graduando em Direito e Processo Penal pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Graduado pela 
Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professor de Direito Penal II, Direito Penal V e Direito 
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decisões, conforme alguns aspectos particulares de cada caso. E essa situação mostra 

que, mesmo sendo um direito da personalidade de vultosa relevância, o direito à saúde 

não é sempre concretizado pelos tribunais pátrios. Para se atingir essa conclusão, este 

artigo científico analisou as jurisprudências das Cortes Estaduais e das Cortes 

Superiores para identificar as decisões e os fundamentos nos casos que versam sobre tal 

direito. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos da personalidade; saúde; amamentação; Dignidade; 

Tribunais. 

 

ABSTRACT: The Brazilian Constitution guarantees only the right to mother 
breastfeeding her child, the essential problem lies in that provision to guarantee the 
exercise of such right. Within the reality of the prison system the act of breastfeeding 
has two opposing sides: one which is beneficial in protecting the body from the born 
and an ominous, which is contact with a system of violence. The behavior of the 
Brazilian courts on the subject is quite unstable and there is great variation in decisions, 
as some aspects of each case. And this situation shows that even though a right of 
personality of looming importance, the right to health is not always implemented by the 
courts of their ancestors. To reach this conclusion, this research paper analyzed the case 
law of the State Courts and Superior Courts to identify the decisions and the grounds on 
cases that deal with this right. 

 

KEY-WORDS: Rights of personality, health, breastfeeding and Dignity; Courts. 

 

INTRODUÇÃO 

 

A pesquisa ora enunciada buscou retratar o cenário do direito à amamentação - 

expressão de direito à saúde da criança e da mãe – dentro do sistema carcerário 

brasileiro. A intenção foi de descobrir as disposições legais sobre o caso, quais as 

formas de aplicação da lei as situações que envolvem tal direito da personalidade, quais 

os critérios da jurisprudência para conceder o direito em caso de presas provisórias, 

quais os critérios da jurisprudência para conceder o direito em caso de presas com 
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condenação definitiva e quais os critérios para negar o direito à amamentação e suas 

razões. Para balizar tal estudo, fez-se referência à importância, com base em dados e 

estudos médicos, da amamentação à criança e os efeitos de sua ausência. A questão 

adentra diretamente às possibilidades de acessar a ordem jurídica justa pela mãe, que 

deve ter seu direito protegido pelo sistema judicial. 

O objetivo da pesquisa é o de demonstrar quais os critérios utilizados pelos 

tribunais (estaduais, federais e superiores) para concretização do direito à amamentação 

quando as mães estão encarceradas ou se há uma tendência à não cumprir esse direito 

em razão da pena da mãe. 

A metodologia utilizada foi, inicialmente, a teórica com a captação da 

importância da amamentação para crianças e as idades em que tal ato se torna 

fundamental à vivência saudável. Após tal análise, foi feito estudo indutivo - com a 

utilização de jurisprudências dos tribunais estaduais, federais e superiores, nos últimos 

15 (quinze) anos, captando o teor dos acórdãos e os requisitos estabelecidos - para se 

chegar à conclusão geral de como os tribunais se comportam quando recebem pedidos 

de concretização do direito à amementação de crianças. 

No primeiro capítulo será exposição sobre os direitos da personalidade expondo 

o conceito doutrinário, com autores considerados clássicos no Brasil e também autores 

mais modernos, analisando a tutela de tais direitos do Código Civil de 1916 e depois o 

que foi alterado com a Constituição Federal de 1988 e no Código Civil de 2002. 

Mostrar-se-à o fato de que a doutrina considera a Dignidade como valor estruturante do 

Ordenamento, o que reflete, igualmente, nos direitos da personalidade – anteriores à 

próprio positivação de direito, posto que direitos natureais – e nos direitos 

fundamentais, como é o direito à saúde. 

Na pesquisa, foi constatado que o direito à saúde, previsto na Constituição de 

1988, então amostra de direito público, se alinha ao direito da integridade psicofísica, 

direito da personalidade, para proteger o direito do ser humano à estar saudável e a ser, 

a longo prazo, saudável. Neste mesmo tópico, a análise verifica como o direito à 

amamentação permite à mãe e a criança a concretização desses direitos, explicando os 

benefícios trazidos à ambos que se redimensionam em importância quando pensados em 

um Estado que tem como valores a Dignidade e como objetivos o bem estar. 
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No terceiro item, a pesquisa científica levantou os dispositivos legais federais 

que tratam da amamentação em presídios, trazendo ao trabalho a Constituição Federal, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Execuções Penais. Mostrar-se-à que, 

embora a legislação seja até certo ponto precisa (carente de limites e critérios), na 

realidade não está sendo cumprido o direito de ser amamentado e o direito a amamentar 

no ambiente de cárcere. 

 No tópico derradeiro, a analise das decisões dos vários tribunais sobre o tema é 

feita, evidenciando uma preocupação com a elaboração de tentativas de, algumas vezes, 

aproximar as mães apenadas de seus filhos sem libertá-las. Também será verificado 

como alguns tribunais colocam as mães em liberdade para evitar que as crianças, em 

idade lactante, não tenham contato com o ambiente penitenciário. 

 Logo, tem-se claro o fato de que - para concretização de direitos que permitem 

integridade psicofísica - a atuação dos tribunais é fundamental diante da ineficácia 

estatal, especialmente quanto ao direito de amamentar e o direito de ser amamentado 

que não encontra proteção alguma do Poder Executivo. Essa lacuna do Acesso à Ordem 

Jurídica Justa é preenchida pela atuação de diversos tribunais brasileiros que adotam 

medidas visando a proteção especial da criança que tanto necessita para ter seu direito à 

saúde. 

 

1 OS DIREITOS DA PERSONALIDADE NO ORDENAMENTO JURÍDICO 

 Os direitos da personalidade são direitos subjetivos inatos à pessoa humana, 

acompanhando-a mesmo antes de seu próprio nascimento. No entanto, apenas após a 

Constituição Federal mais recente é que houve a positivação definitiva e devida destes 

direitos. 

 A Código Civil de 2002 dedicou uma parte específica para tais direitos em razão 

da importância e do status que haviam adquirido nos últimos anos e, principalmente, 

após o contexto de guerra que ocorreu na primeira parte do século anterior. 
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 Limongi França3 aponta que “direitos da personalidade dizem-se as faculdades 

jurídicas cujo objeto são os diversos aspectos da própria pessoa do sujeito, bem assim 

da sua projeção essencial no mundo exterior”. 

 A extensão destes direitos é bastante ampla, havendo tratamento de diversas 

dimensões do homem. Carlos Alberto Bittar4 apresenta a seguinte definição: 
 

[...] os direitos reconhecidos à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções 
na sociedade, previstos no ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores 
inatos no homem, como a vida, a higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade 
e outros tantos. 

 
Flavio Tartuce, sobre os direitos da personalidade, leciona que “podem ser 

conceituados como sendo aqueles direitos inerentes à pessoa e à sua dignidade. Surgem 

cinco ícones principais: vida/integridade física, honra, imagem, nome e intimidade. 

Essas cinco expressões-chave demonstram muito bem a concepção desses direitos”.5 

 Tais direitos – como aqueles inerentes à pessoa e à sua Dignidade – tem um 

objetivo bastante específico que é, como dizem José Sebastião de Oliveira6 e Regina 

Menóia, o respeito ao ser humano. 

 Ensinam os mesmos autores7 que o século XX foi essencial para a concretização 

desses direitos em razão de terem sido levados às Constituição, adquirindo, assim, um 

status mais vigoroso como interesses máximos de cada Estado. 

 O Código Civil de 1916 já fazia previsão de direitos da personalidade, contudo, 

o fazia de uma forma bastante tímida, com poucas disposições e “embora o Código 

Civil de 1916 já contemplasse a personalidade de forma plena, ao dispor, em seu artigo 

2º: ‘Todo homem é capaz de direitos e obrigações na ordem civil’, os direitos da 

                                                           
3 FRANÇA, Limongi Rubens. Instituições de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 1994, p. 1034. 
 
4
 BITTAR, Carlos Alberto. Os Direitos da Personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1995, p. 

2. 
 
5 TARTUCE, Flávio. Os direitos da personalidade no novo Código Civil. Jus Navigandi, Teresina, ano 
10, n. 878, 28 nov. 2005. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/7590>. Acesso em: 20 set. 2011. 
 
6 OLIVEIRA, J., MENOIA, R.. Aspectos Dos Direitos da Personalidade como Direito Constitucional e 

Civil. Revista Jurídica Cesumar - Mestrado, América do Norte, 9, nov. 2009. Disponível em: 
http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index.php/revjuridica/article/view/1239/823. Acesso em: 09 
Set. 2011. 

7 Ob. Cit., p. 3. 
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personalidade somente foram consolidados com o advento da Constituição de 1988, que 

inseriu a dignidade da pessoa humana como valor essencial em que se baseia nosso 

país”.8 

 Essa transição da tutela eminentemente civil para a Constitucional trouxe uma 

maior força aos direitos na personalidade no Brasil, razão pela qual, em 2002, o Código 

Reale inovou e apresentou um Capítulo exclusivo. 

 Estas disposições se firmaram, pelo que apostila Gustavo Tepedino, “como 

conjunto de características e atributos da pessoa humana, considerada como objeto de 

proteção por parte do ordenamento jurídico”.9 

 Cabe apontar, do preciso excerto, que esses atributos formadores da pessoa 

devem ser protegidos para que, objetivamente, o próprio ser seja objeto de tutela.  

De outra forma haveria uma situação na qual a pessoa humana teria 

características mais ou menos importantes, o que por si só já não condiz com a 

Dignidade que emana e, ao mesmo tempo, atinge a pessoa.  

A proteção a pessoa é a proteção integral de suas características – posto que são 

componentes do seu “eu” ontológico, daquilo que o seu concebe como próprio e que, 

logo, o define. Até por isso que afirma Elimar Szaniawski que: 

O ser humano é o primeiro e principal destinatário da ordem jurídica e, 
através da teoria da repersonalização do direito civil, o direito se revela 
um sistema ético, tendo como centro o ser humano, como primeiro de 
seus valores, repousando os fundamentos do ordenamento jurídico dentro 
da noção de dignidade do ser humano.10 

Luiz Edson Fachin apresenta, da mesma forma que o autor acima, um ser 

humano como núcleo do Ordenamento atingido tal posição por ter sido a Dignidade 

erigida a valor estruturante da Constituição: 

                                                           
8 GOMES, Daniela Vasconcellos. Algumas considerações sobre os direitos da personalidade. In: Âmbito 
Jurídico, Rio Grande, 80, 01/09/2010 [Internet]. Disponível em http://www.ambito-
juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=8264. Acesso em 20/09/2011. 
 
9 TEPEDINO, Gustavo. A Tutela da Personalidade no Ordenamento Civil-constitucional Brasileiro. In: 
Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 27 
 
10

 SZANIAWSKI, Elimar. Direitos de personalidade e sua Tutela. 2. ed. São Paulo, SP: Revista dos 
Tribunais, 2005. p. 58. 
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[...] A dignidade da pessoa é princípio fundamental da República Federativa do 
Brasil. É o que chama de princípio estruturante, constitutivo e indicativo das 
idéias diretivas básicas de toda a ordem constitucional. Tal princípio ganha 
concretização por meio de outros princípios e regras constitucionais formando 
um sistema interno harmônico, e afasta, de pronto, a idéia de predomínio do 
individualismo atomista no Direito. Aplica-se como leme a todo o ordenamento 
jurídico nacional compondo-lhe o sentido e fulminando de inconstitucionalidade 
todo preceito que com ele conflitar.11 

Diante de tal concepção não pode escapar à observação o fato de que os 

elementos componentes dessa Dignidade merecem tutela jurídica vigorosa, sob pena de 

se partir o ser humano do mundo do ser em razão de uma indicação normativa do dever 

ser. 

O que se afirma é que não pode o Direito moldar o ser humano de uma forma 

distinta daquela que emerge do mundo da vida. Inserido nesse contexto está o direito à 

alimentação e também à amamentação, de dupla face, como se verá. 

 

2 O DIREITO À AMAMENTAÇÃO: A DUPLA FACE DE UM DIREITO DE 

(TER) SAÚDE 

 A Constituição Federal no art. 196 apresente o seguinte dispositivo:  

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas 
sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua 
promoção, proteção e recuperação. 

Como se verifica, este direito é uma obrigação do Estado, logo, uma prestação 

positiva, consistindo, com efeito, em um direito de segunda geração.  

 A saúde – efetivada – realiza não apenas um direito, mas sim uma série deles 

que levam à concretização de Dignidade, previsto como valor fundante da República no 

art. 1º, inciso III da Constituição, Cidadania, encontrada no mesmo artigo mas no inciso 

II, além de promover o bem de todos, conforme objetiva o art. 3º, inciso IV do mesmo 

documento fundamental. 

                                                           
11

 FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. Rio de Janeiro, RJ: Editora Renovar, 
2001. p. 190. 
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 Marcos Maselli Gouvêa12 ensina que tal direito à saúde pode ser exigido de mais 

de uma maneira pelo jurisdicionado ao Estado:  

[...] embora não se possa obter do Estado uma prestação determinada, pode-se 
exigir que ao menos alguma atitude, dentre as eficazes, seja tomada diante de 
um certo problema de saúde. Existindo apenas uma opção de atuação eficaz, 
que permita a melhoria das condições de saúde ou a manutenção da vida da 
pessoa interessada, é esta mesma a conduta que deve ser adotada pelo Poder 
Público. 

O direito á saúde, exigível ao Estado, não o será apenas pelo direito da pessoa de 

exigir que se propicie a ela condições de ter uma vida saudável, mas que tenha meios de 

garantir, dentro de condições de previsibilidade, um futuro em estado de regularidade 

biológica. 

Há, então, duas perspectivas, uma imediata e uma a longo prazo. Nesta segunda, 

insere-se o direito à amamentação como subespécie do direito à saúde. As vantagens do 

aleitamento são duplas, tanto para o bebê quanto para a mãe, conforme ensina o Manual 

de Aleitamento Materno da Unicef13: 

O aleitamento materno tem vantagens para a mãe e para o bebé: o leite materno 
previne infecções gastrintestinais, respiratórias e urinárias; o leite materno tem 
um efeito protector sobre as alergias, nomeadamente as específicas para as 
proteínas do leite de vaca; o leite materno faz com que os bebés tenham uma 
melhor adaptação a outros alimentos. A longo prazo, podemos referir também a 
importância do aleitamento materno na prevenção da diabetes e de linfomas. No 
que diz respeito às vantagens para a mãe, o aleitamento materno facilita uma 
involução uterina mais precoce, e associa-se a uma menor probabilidade de ter 
cancro da mama entre outros. Sobretudo, permite à mãe sentir o prazer único de 
amamentar. 

 

 Não obstante tais fatos, o leite da mãe é a fonte mais rica e mais barata de prover 

o sustento à criança e, assim, concretizar o direito á saúde. Logo, esta forma de proteção 

à saúde pode ser pensada por, em um ato, beneficiar a mãe e a criança, a curto e a longo 

prazo. 

                                                           
12 GOUVÊA, Marcos Maselli, O direito ao fornecimento estatal de medicamentos. Acesso em 
22/02/2011 em http://www.nagib.net/texto/varied_16.doc. 
 
13 Manual de aleitamento materno da UNICEF. Disponível em 

http://www.unicef.pt/docs/manual_aleitamento.pdf. Acesso em 20/07/2011 
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 Outros benefícios são vistos como a diminuição da possibilidade de câncer de 

mama e a diminuição de índices de doenças respiratórias alérgicas nas crianças.14 

Inclusive, a vantagem biológica construída com o aleitamento materno fez com que 

órgãos como Ministério da Saúde, a OMS e o UNICEF criassem programas de garantia 

de aleitamento materno a todos as crianças, situação motivada pelas inúmeras pesquisas 

que demonstram o quanto é positivo o ato de amamentar.15 

 Parte do direito à saúde e também do direito à integridade física é a 

amamentação, pois, conforme visto, a contribuição para a saúde é bastante vultosa, fato 

este que faz incidir sobre o próprio conceito de integridade física (com funcionamento 

do corpo e da saúde) necessite da amamentação. 

 Pelo fato de que é fundamental para a integridade física da criança e da mãe, 

pode-se pensar a amamentação sob o aspecto de benefício geral, constituíndo 

importante forma de manutenção de diversos interesses tutelados juridicamente, como a 

integridade psíquica.  Fora exposto por Tania Pereira da Silva o forte valor da 

amamentação: 

Apesar de contar hoje com variados tipos de leite artificial, mamadeiras etc., o 
desmame precoce não é saudável para a mãe, e muito menos para o bebê, pois 
ambos têm na amamentação o conforto para suprir o baque de terem sido 
separados abruptamente por ocasião do parto. Do ponto de vista físico, a 
amamentação ajuda a volta do útero, no pós-parto, às suas condições anteriores 
à gravidez, sem desprezar os aspectos psicológicos16 

 

 A mesma autora destaca outro fator positivo que é a vantagem emocional do 

aleitamento: 

[...] tem uma vantagem emocional, de vez que automaticamente representa um 
“tempo extra” para mãe e filho ficarem juntos, um tempo em que o bebê pode 

                                                           
14

 CHANTRY, Caroline J. Chantry. HOWARD, Cynthia R. AUINGER, Peggy. Pediatrics. Vol. 117 No. 

2 February 2006, pp. 425-432. 

15
 SANTIAGO, Luciano B. BETTIOL, Heloisa. BARBIERI, Marco A. GUTTIERREZ, Manoel R.P. 

CIAMPO, Luiz A. Del. Incentivo ao aleitamento materno: a importância do pediatra com treinamento 

específico. Rev Chil Pediatr 76 (4); p. 433-434, 2005. 

 
16 PEREIRA, Tânia da Silva. Direito da criança e do adolescente.  Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 369. 
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observar e aprender a conhecer o rosto de sua mãe e sentir-se perto, aquecido e 
protegida17. 

 

 Logo, pode-se enxergar na amamentação, além da concretização do direito à 

saúde, da mãe e da criança, um referencial de direito à integridade psicofísica18 que 

“não só constitui a pessoa, fazendo parte de sua personalidade, mas também constitui-se 

num pressuposto que, presente, permite à mesma desenvolver-se e realizar-se. 

 

3 A AMAMENTAÇÃO NO SISTEMA CARCERÁRIO E SUA PREVISÃO 

CONSTITUCIONAL 

 Existe um arcabouço legal bastante importante que visa à permitir o aleitamento 

materno mesmo àquelas mulheres que estão reclusas no sistema penitenciário. 

 A Constituição Federal tem previsão específica sobre o tema no art. 5º, inciso L: 

L - às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com 
seus filhos durante o período de amamentação; 

Essas condições mencionadas pela disposição não serão apenas físicas, posto 

que o envolvimento da criança no ambiente socialmente positivo é imperativo para o 

seu desenvolvimento visto que a fase do aleitamento materno coincide com o período 

no qual está se formando a personalidade. 

Tais condições devem permitir que as mães fiquem com seus filhos, no entanto, 

a Lei Maior não dispõe se as crianças ficarão com a mãe no cárcere, como isso será feito 

e por qual período. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente indica mesmo sentido da Constituição 

Federal: 

Art. 9º O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade. 

                                                           
17 Ob. Cit., p. 370. 
 
18 Ob. Cit., p. 474. 
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 As mesmas lacunas da lei, contudo, não vistas nesta norma, haja vista que não se 

expõe como será feito o aleitamento, até qual idade, de que forma, em que local. Isso 

demonstra uma intenção de concretizar o ato mas sem instrumentalizá-lo devidamente, 

o que tem permitido o descumprimento da medida ou, mais grave ainda, como se verá, a 

decisão de até quando é importante amamentar tomada exclusivamente por critérios de 

segurança e não de saúde e integridade física. 

 Em razão da grande lacuna existente, a Lei n. 11.942 de 2009 alterou o art. 89 da 

Lei de Execuções Penais na busca de ampliar as possibilidade de convívio entre mãe e 

filho no âmbito do cárcere, evitando o afastamento e, também, a vivência em ambientel 

hostil. 

 Eis o dispositivo reformulado: 

Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de 
mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para 
abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 
(Redação dada pela Lei nº 11.942, de 2009) 

Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste 
artigo: (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009) 

I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes 
adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e (Incluído 
pela Lei nº 11.942, de 2009) 

II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à 
sua responsável. (Incluído pela Lei nº 11.942, de 2009) 

 Não obstante a forte tendência agregadora do caput do art. 89 da LEP que fala 

em abrigar criança desamparado com mãe presa, os inciso I e II contém requisitos 

interessantes, como o atendimento por pessoal qualificado para lidar com crianças na 

faixa etária selecionada pelo legislador e horário de funcionamento que melhor atenda à 

criança e à sua responsável. 

 A creche mencionada, sem dúvidas, é o lugar eleito como propício para o 

aleitamento materno no ambiente carcerário. 
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 No entanto, a realidade do sistema prisional mostra que a legislação, embora 

existente, não foi concretizada pelo Poder Público, gestor dos presídios brasileiro, o que 

acarreta o afastamento deste direito da personalidade e da saúde. 

 Lembrou José Heitor dos Santos19 que a realidade evita o cumprimento do 

direito de dupla face: 

A ausência de berçários ou de locais adequados para o aleitamento materno 
no sistema penitenciário vem prejudicando flagrantemente a criança e a mãe 
presidiária, pois imediatamente ao seu nascimento a criança é separada da 
mãe e entregue aos cuidados de familiares, de terceiras pessoas ou de 
instituições ou, não sendo possível esta solução, a mãe é colocada em 
liberdade para amamentar o filho ou então permanece com ele na cela, ao 
lado de outras detentas, em situação absolutamente adversa, já que a cela, 
em regra, é um lugar insalubre, não há sol, a água é fria, o banheiro e o vaso 
sanitário são coletivos, enfim a cela de um presídio ou de uma cadeia 
pública não é lugar para a permanência de uma criança recém-nascida. 

Anota-se que o mencionado ambiente insalubre, não raro, é pior do que se 

imagina, com presas e presas convivendo juntos, com pessoas cumprindo pena em 

locais em poucos metros quadrados, alojadas em caixas de ferro, sem limpeza devida e 

até mesmo sem higiene mínima. 

Ao lançar a criança no ambiente carcerário cria-se uma perigosa situação na qual 

tanto fisica quanto psicologicamente a criança pode sofrer, isso porque a criança irá 

criar, alterar e reforçar suas estruturas físicas, neurológicas e morais nos primeiros anos 

de sua vida com um processo gradual de evolução. 

Diante disso, constata-se a necessidade de um ambiente propício à formação da 

criança quando for estar com a mãe no sistema carcerário. 

Retirar a mãe do ambiente prisional, que é a outra alternativa, é medida que – 

além de não prevista diretamente em lei – pode encerrar o cumprimento da pena por 

uma fuga ou mesmo violar o sistema de recompensas e progressão de regime previsto 

na Lei de Execuções Penais. 

                                                           
19 SANTOS, José Heitor dos. Aleitamento materno nos presídios femininos. Disponível em 
http://jusvi.com/artigos/1243. Acesso em 25/04/2011. 
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Ocorre que, embora criticável sob o ponto de vista legal e de execução penal, a 

medida é a menos lesiva ao menor, já que permite o convívio e a amamentação, 

diferente do que ocorre com a entrega da criança à terceiros. 

 

4 DA PERSPECTIVA DOS TRIBUNAIS SOBRE O DIREITO DE 

AMAMENTAÇÃO 

 

 Os Tribunais, após a Constituição Federal de 1988, passaram a julgar situações 

envolvendo o direito contido no inciso L do art. 5º do Diploma. 

 A previsão de que as presidiárias têm direito de amamentar seus filhos é bastante 

incisiva e a norma expressa a vontade do legislador de garantir uma fundamental 

necessidade do amamentado e também da própria mãe. 

 No entanto, o comportamento dos Tribunais é bastante instável, principalmente 

em assegurar as condições de amamentação em presídios sem alas especiais ou 

reservadas. 

 Há decisões utilizando interpretações extensivas e determinando prisões 

domiciliares e outras que dão o direito da criança de estar com a mãe, realizando uma 

inserção forçada destas no sistema carcerário logo em seus momentos decisivos de 

formação de personalidade. 

 Analisa-se as decisões e as razões usadas pelos tribunais para definir os destinos 

das crianças. 

 Em casos nos quais a mãe está presa em comarca diversa daquela em que reside 

o filho, os tribunais ainda encontram resistência em decidir pela transferência da 

apenada em razão da falta de estrutura do sistema carcerário nacional. 

 O Superior Tribunal de Justiça, em 2009, em acórdão relatado pela Ministra 

Maria Thereza de Assis Moura, da Sexta Turma, decidiu que a mãe deveria ficar em 

prisão domiciliar enquanto não transitasse em julgado a sentença condenatória por não 

haver, no local em que estava, condições adequadas à amamentação. 
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 Eis a decisão: 

EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. 1. PRESA PROVISÓRIA. 
NECESSIDADE DE AMAMENTAÇÃO DE FILHO RECÉM-NASCIDO. 
DETENÇÃO EM COMARCA DIVERSA DE ONDE RESIDE E ONDE SE 
ENCONTRA A CRIANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. 
RECONHECIMENTO. 2. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 117 DA 
LEP. POSSIBILIDADE. MEDIDA EM NOME DA DIGNIDADE DA 
PESSOA HUMANA E PROPORCIONAL NO CASO CONCRETO. 3. 
ORDEM CONCEDIDA. 1. Mesmo às presas provisórias devem ser garantidas 
condições de permanecer com o filho no período de amamentação (artigo 5º, L, 
CR). Não é razoável que a paciente fique presa em comarca diversa da que 
residia com a criança, ainda mais se já se encontra condenada em primeiro grau 
e não mais subsiste qualquer interesse probatório na sua proximidade física com 
o local dos fatos. 2. É possível a aplicação analógica do artigo 117 da Lei 
7.210/84, ao caso ora sob exame, mostrando-se proporcional e razoável que a 
paciente fique em regime domiciliar para dar maior assistência a seu filho, já 
que não há estabelecimento adequado para estas circunstâncias na Comarca de 
Juazeiro. 3. Ordem concedida para que a paciente seja colocada em prisão 
domiciliar até o trânsito em julgado da ação penal, devendo o juízo de primeiro 
grau estipular as suas condições. (HC 115.941/PE, Rel. Ministra MARIA 
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/04/2009, 
DJe 03/08/2009) 

 

Já quando o local no qual há reclusão é adequado para visitação de crianças (se é 

que existe essa hipótese), os tribunais têm deferido a visita do filho realizando uma 

ponderação (superficial) entre a nocividade do sistema prisional e a falta da mãe: 

 

CORREIÇÃO PARCIAL. AUTORIZAÇÃO PARA VISITA DE FILHO 
MENOR À PRESIDIÁRIA. NEGADO. Correta a decisão da Julgadora de 
deferir a visitação da menor à sua mãe, ditada da seguinte forma: "O fato de a 
criança possuir tenra idade não é motivo suficiente a vedar seu contato com a 
genitora. Pior que frequentar o ambiente prisional, sem dúvidas, é ficar longe da 
mãe biológica, o que já ocorre por estar Franciane recolhida junto à Casa 
Prisional... O argumento, registro, é deveras falacioso, pois, é de notório 
conhecimento, que crianças crescem junto com a mãe presidiárias no próprio 
ambiente carcerário, prevendo a LEP, inclusive, local para creche e 
amamentação, conforme art. 83, § 2°." DECISÃO: Correição parcial 
improcedente. Unânime. (Correição Parcial Nº 70043933860, Sétima Câmara 
Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio Baptista Neto, Julgado em 
11/08/2011) 
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A prisão domiciliar também é aplicada quando há casos de crimes considerados 

hediondos em que a presa é mãe de poucos meses, a qual ainda necessita amamentar seu 

filho e este necessita do leite materno. 

Em casos nos quais a mãe e o filho estão na mesma comarca, mas o cárcere não 

oferece condições adequadas ao convívio entre mãe e filho, soluciona-se pela prisão 

domiciliar da mãe: 

 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). 
LIBERDADE PROVISORIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM 
PERÍODO POS-PARTO. AMAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO. Não obstante 
a vedação imposta pelo artigo 44 da Lei n. 11.343/06 de concessão de liberdade 
provisória aos acusados de crime de tráfico ilícito de substancia entorpecente, 
por questões humanitárias e crista, há de se conceder o benefício a mãe em fase 
pos- parto, a fim de que o recem-nascido não seja privado do aconchego e 
aleitamento materno, indispensáveis ao seu desenvolvimento. Tratando- se, 
pois, de situação diferênciada e procurando assegurar os direitos e a dignidade 
da crianca, violados no precario ambiente carcerario, impõe-se a concessão do 
benefício de prisão domiciliar. pedido deferido. (TJGO; HC 34172-1/217; Jataí; 
Rel. Des. Carlos Alberto França; DJGO 09/03/2009; Pág. 312)  

 

O Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu mostras de ser aquele mais 

preocupado com a própria criança. Diante da realidade das prisões brasileiras, algumas 

decisões não se preocuparam em questionar a existência de local adequado para a 

amamentação nas prisões e nem da qualidade desses locais, simplesmente usou a 

realidade para argumentar. 

Por ser notória a falta de condições dignas no ambiente penitenciário, o Tribunal 

em duas ocasiões, 2000 e 2008, decidiu pela prisão domiciliar no melhor interesse do 

menor: 

 

RECURSO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI N. 
11.343/06, ART. 33). LIBERDADE PROVISÓRIA. VEDAÇÃO. ART. 44 DA 
LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. MATÉRIA 
QUE COMPORTA HIPÓTESE DE PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO 
DECRETADA. RÉ EM PERÍODO DE ALEITAMENTO. INFANTE EM 
TERNA IDADE. DIREITO ASSEGURADO DE AMAMENTAÇÃO (CF 
ART. 5, L). CONDIÇÕES INSALUBRES DA CADEIA FEMININA. 
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OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DA CRIANÇA 
(CF, ART. 227) E AOS SEUS DIREITOS (ECA, ART. 9º). 
INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ART. 117, IV DA LEP (LEI N. 
7.210/84). SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DECRETAÇÃO DE PRISÃO 
DOMICILAR PARA O PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO. LAPSO 
NECESSÁRIO PARA O ALEITAMENTO. ORIENTAÇÃO DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE E UNICEF. RECURSO PROVIDO EM PARTE. É cediço que a 
Constituição Federal de 1988 assegura às presidiárias o direito de permanecer 
com seus filhos durante o período de amamentação (art. 5, L), sendo necessário 
que as cadeias e presídios femininos dispensem condições materiais para que se 
possa levá-la a efeito (LEP, art. 83, §2º). Todavia, fato púbico e notório que as 
cadeias públicas são consideradas lugar impróprio para a permanência de uma 
criança recém-nascida, a qual não deve ser submetida aos riscos nocivos para 
sua saúde queaconvivênciano cárcere representaria, razão pela qual seu período 
de amamentação deve se dar em um ambiente limpo e livre de doenças (CF, art. 
227 e ECA art. 9º). Desse modo, ainda que o art. 117 da LEP autorize a prisão 
domicilar somente para os crimes cujooregime seja oaberto, diante das 
peculiaridades do caso concreto e, tendo em vista os direitos fundamentais 
assegurados à criança, pautando-se, ainda, no critério da razoabilidade e da 
proporcionalidade, adota-se medida excepcional para que a requerida cumpra 
regime de prisão domiciliar até que a infante complete um ano e meio de idade. 
Há declaração de voto vencido (TJSC; RCR 2008.013587-1; Itapiranga; 
Segunda Câmara Criminal; Relª Desª Salete Silva Sommariva; DJSC 
18/06/2008; Pág. 161)  

O fato de a criança ter algum tipo de doenças também é considerado fator 

importante nas decisões dos tribunais, como se enxergar em decisão do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso que se deparou com uma criança com problemas respiratórios 

vivendo com a mãe na cadeia. 

 

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR SUPOSTO TRÁFICO 
DE ENTORPECENTES E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. 
APREENSÃO DE CERTA QUANTIDADE DE COCAÍNA NA RESIDÊNCIA 
ALÉM DE REVÓLVER DE USO PERMITIDO. IRRESIGNAÇÃO DA 
PACIENTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 
DESNECESSIDADE. CRIME HEDIONDO CUJA REGRA É A VEDAÇÃO 
DA LIBERDADE PROVISÓRIA. NEGATIVA DE AUTORIA DELITIVA. 
IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PELA VIA ELEITA. 
PACIENTE JOVEM COM 28 ANOS, PRIMÁRIA, RESIDENTE NO 
DISTRITO DA CULPA, PRESA HÁ MAIS DE 90 (NOVENTA) DIAS. MÃE 
DE TRÊS FILHOS, SENDO O MAIS NOVO COM APENAS 01 (UM) ANO 
DE IDADE. CRIANÇA COM DOENÇA RESPIRATÓRIA E ALÉRGICA EM 
COMPANHIA DA MÃE NO CÁRCEREPOR NECESSIDADE DE 
ALEITAMENTO MATERNO. INEXISTÊNCIA DE PROLATAÇÃO DE 
SENTENÇA. DIREITOS HUMANOS GARANTIDOS NA CRFB/88 E EM 
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TRATADOS INTERNACIONAIS. WRIT CONSTITUCIONAL DEFERIDO. 
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA. A estreita via do writ não 
comporta apreciação de matéria que depende de análise de questões meritórias 
da ação penal. Restando patente o constrangimento ilegal à liberdade da 
paciente, impõe-se a concessão do remédio constitucional, mormente para 
resguardar garantia aos direitos humanos de seu filho portador de doença grave 
e que necessita do aleitamento materno. (TJMT; HC 71094/2008; Capital; 
Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Shelma Lombardi de Kato; Julg. 
19/08/2008; DJMT 18/09/2008; Pág. 23) 

 

Já quando o local no qual há reclusão é adequado para visitação de crianças (se é 

que existe essa hipótese), os tribunais têm deferido a visita do filho realizando uma 

ponderação (superficial) entre a nocividade do sistema prisional e a falta da mãe: 

HABEAS CORPUS. TRÁFICO (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). 
LIBERDADE PROVISORIA. PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE EM 
PERÍODO POS-PARTO. AMAMENTAÇÃO. DEFERIMENTO. Não obstante 
a vedação imposta pelo artigo 44 da Lei n. 11.343/06 de concessão de liberdade 
provisória aos acusados de crime de tráfico ilícito de substancia entorpecente, 
por questões humanitárias e crista, há de se conceder o benefício a mãe em fase 
pos- parto, a fim de que o recem-nascido não seja privado do aconchego e 
aleitamento materno, indispensáveis ao seu desenvolvimento. Tratando- se, 
pois, de situação diferênciada e procurando assegurar os direitos e a dignidade 
da crianca, violados no precario ambiente carcerario, impõe-se a concessão do 
benefício de prisão domiciliar. pedido deferido. (TJGO; HC 34172-1/217; Jataí; 
Rel. Des. Carlos Alberto França; DJGO 09/03/2009; Pág. 312)  

 

Existe uma análise de estrutura física e, sendo essa satisfatória, parte dos 

tribunais, inclusive o STJ, que a criança pode ser submetida ao ambiente carcerário para 

estar com a mãe. Tais decisões resultam de uma ‘proporcionalidade’ (sempre ela) entre 

os benefícios que tem a criança e os riscos que se podem enxergar a curto prazo. 

Expõe-se amostras dessas decisões:  

 

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 
RECURSO ORDINÁRIO. ARTS. 288, 273, §§ 1º, 1º-A E 1º-B E INCISOS I, 
III E V, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 12 DA LEI Nº 6.368/76. 
DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU 
CUSTODIADO AO LONGO DO PROCESSO. PRISÃO EM FLAGRANTE. 
LIBERDADE PROVISÓRIA. PROIBIÇÃO DECORRENTE DE TEXTO 
LEGAL E DE NORMA CONSTITUCIONAL. SENTENCIADA 
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CUMPRINDO PENA NO REGIME FECHADO. DIREITO À 
AMAMENTAÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. ART. 117, LEP. I - Em relação 
aos crimes hediondos e aos a eles equiparados, a posição desta Turma é a de que 
a inafiançabilidade exteriorizada em texto constitucional é, por si só, 
fundamento suficiente para a manutenção da prisão. II - Nestes casos, o direito 
de apelar em liberdade de sentença condenatória não se aplica ao réu já preso, 
desde o início da instrução criminal, em decorrência de flagrante. III- Se, na 
hipótese dos autos, sobreveio sentença penal condenatória por crime equiparado 
a hediondo, tendo o réu permanecido preso durante todo o processo, deve ser 
mantida a prisão durante a tramitação da apelação. IV - Ressalte-se, ainda, que a 
proibição de concessão do benefício de liberdade provisória para os autores do 
crime de tráfico ilícito de entorpecentes está prevista no art. 44 da Lei nº 
11.343/06, que é, por si, fundamento suficiente por se tratar de norma especial 
especificamente em relação ao parágrafo único, do art. 310, do CPP. V - Além 
do mais, o art. 5º, XLIII, da Carta Magna, proibindo a concessão de fiança, 
evidencia que a liberdade provisória pretendida não pode ser concedida. VI - 
Precedentes do c. Pretório Excelso (AgReg no HC 85711-6/ES, 1ª Turma, Rel. 
Ministro Sepúlveda Pertence; HC 86118-1/DF, 1ª Turma, Rel. Ministro Cezar 
Peluso; HC 83468-0/ES, 1ª Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; HC 82695-
4/RJ, 2ª Turma, Rel. Ministro Carlos Velloso). VII - "De outro lado, é certo que 
a L. 11.464/07 - em vigor desde 29.03.07 - deu nova redação ao art. 2º, II, da L. 
8.072/90, para excluir do dispositivo a expressão "e liberdade provisória". 
Ocorre que ? sem prejuízo, em outra oportunidade, do exame mais detido que a 
questão requer -, essa alteração legal não resulta, necessariamente, na virada da 
jurisprudência predominante do Tribunal, firme em que da "proibição da 
liberdade provisória nos processos por crimes hediondos (...) não se subtrai a 
hipótese de não ocorrência no caso dos motivos autorizadores da prisão 
preventiva" (v.g., HC 83.468, 1ª T., 11.9.03, Pertence, DJ 27.2.04; 82.695, 2ª T., 
13.5.03, Velloso, DJ 6.6.03; 79.386, 2ª T., 5.10.99, Marco Aurélio, DJ 4.8.00; 
78.086, 1ª T., 11.12.98, Pertence, DJ 9.4.99). Nos precedentes, com efeito, há 
ressalva expressa no sentido de que a proibição de liberdade provisória decorre 
da própria "inafiançabilidade imposta pela Constituição" (CF, art. 5º, XLIII)." 
(STF - HC 91550/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 06/06/2007). VIII - 
Ademais, em decisão recente publicada no Informativo de Jurisprudência nº. 
508, o c. Pretório Excelso assim se manifestou sobre o tema: 'A Turma indeferiu 
habeas corpus em que pleiteada a soltura da paciente, presa em flagrante desde 
novembro de 2006, por suposta infringência dos artigos 33 e 35, ambos da Lei 
11.343/2006. A defesa aduzia que a paciente teria direito à liberdade provisória, 
bem como sustentava a inocorrência dos requisitos para a prisão cautelar e a 
configuração de excesso de prazo nessa custódia. Afirmou-se que esta Corte 
tem adotado orientação segundo a qual há proibição legal para a concessão da 
liberdade provisória em favor dos sujeitos ativos do crime de tráfico ilícito de 
drogas, o que, por si só, seria fundamento para denegar-se esse benefício. 
Enfatizou-se que a aludida Lei 11.343/2006 cuida de norma especial em relação 
àquela contida no art. 310, parágrafo único, do CPP, em consonância com o 
disposto no art. 5º, XLIII, da CF. Desse modo, a redação conferida ao art. 2º, II, 
da Lei 8.072/90, pela Lei 11.464/2007, não prepondera sobre o disposto no art. 
44 da citada Lei 11.343/2006, eis que esta se refere explicitamente à proibição 
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da concessão de liberdade provisória em se tratando de delito de tráfico ilícito 
de substância entorpecente. Asseverou-se, ainda, que, de acordo com esse 
mesmo art. 5º, XLIII, da CF, são inafiançáveis os crimes hediondos e 
equiparados, sendo que o art. 2º, II, da Lei 8.072/90 apenas atendeu ao comando 
constitucional' (HC 92495/PE. Rel. Min. Ellen Gracie, julgado em 27/05/2008). 
IX - A  prisão domiciliar, em princípio, só é admitida quando se tratar de réu 
inserido no regime prisional aberto, ex vi do art. 117 da Lei de Execução Penal. 
X - Excepcionalmente, porém, esta Corte tem entendido que, mesmo no caso de 
regime prisional diverso do aberto, é possível a concessão de prisão domiciliar, 
em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não 
puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado (Precedentes). 
XI ? Na hipótese dos autos, contudo, não obstante as afirmações feitas pelo 
impetrante da necessidade de a paciente ser colocada em prisão domiciliar, em 
face de suposta deficiência física de seu filho menor, essa exigência não 
encontra amparo nos elementos constantes nos autos, porquanto conforme 
anotado pelo e. Tribunal a quo ao denegar a ordem anteriormente impetrada, os 
cuidados indicados por meio de laudo médico (v.g.: amamentação contínua) 
estão sendo criteriosamente observados, o que, por si só, afasta a possibilidade 
de se excepcionar a regra do art. 117 da LEP. Ordem denegada. (HC 
133.287/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
02/03/2010, DJe 03/05/2010) 

 

HABEAS CORPUS. PACIENTE GRÁVIDA. IMPETRAÇÃO 
OBJETIVANDO O RELAXAMENTO DA PRISÃO. NO MÉRITO, REQUER 
A SUSPENSÃO DO PROCESSO DURANTE O PERÍODO DE 
AMAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA 
POSTULAÇÃO, PORQUANTO ENCONTRA-SE CUSTODIADA EM 
INSTITUIÇÃO PENAL ADEQUADA PARA ALEITAMENTO. Inexistência 
de constrangimento ilegal de que tratam os arts. 5º, LXVIII, da CF/88, e 647, do 
diploma processual penal. Denegação da ordem. (TJRJ; HC 2006.059.00193; 
Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adilson Vieira Macabu; Julg. 07/02/2006) 

 

Outro fator considerado é que, mesmo sendo local vil, o fato de os familiares da 

criança terem possibilidade de retirá-la a qualquer momento é usado como permissivo 

para a estada na prisão: 

 

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO CAUTELAR. 
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXCESSO DE PRAZO E DECRETO 
CONSTRITIVO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. QUESTÕES NÃO 
APRECIADAS E TÃO-POUCO DEBATIDAS NO TRIBUNALA QUO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANUTENÇÃO DE MENOR LACTANTE, 
COM A GENITORA, EM CÁRCERE. INEXISTÊNCIA DE ORDEM 
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JUDICIAL. REQUERIMENTO E VONTADE EXCLUSIVA DA MÃE. 1. As 
alegações, formuladas na petição inicial, referentes ao excesso de prazo na 
formação de culpa da paciente e falta de fundamentação do Decreto constritivo, 
não foram submetidas à apreciação do Tribunal a quo e, por conseqüência, não 
foram examinadas pelo acórdão atacado. Assim, o exame das questões em 
comento, pelo Superior Tribunal de Justiça, ensejaria vedada supressão de 
instância. Precedentes. 2. A presença da menor lactante foi permitida, a 
requerimento da mãe, para possibilitar o seu aleitamento materno, inexistindo, 
na hipótese, qualquer determinação legal quanto à sua permanência em cárcere. 
3. Frise-se, ademais, que a retirada da menor do convívio carcerário pode ser 
realizada a qualquer momento pelos seus familiares, independente de ordem 
judicial, ficando, tão-somente, adstrita à anuência da genitora. Inexistência de 
constrangimento ilegal. 4. Writ parcialmente conhecido e, nesta parte, 
denegado. (STJ; HC 32642; MS; Quinta Turma; Relª Minª Laurita Hilário Vaz; 
Julg. 01/04/2004; DJU 17/05/2004; Pág. 259) 

 

Outra questão determinante é o prazo considerado correto pela Justiça para o 

aleitamento materno. 

Há julgados que informam que a criança já com 07 (sete) meses já não tem 

direito ao alimento materno, mesmo sendo mais aceito pela doutrina médica atual que 

enquanto a mãe tiver leite o recém-nascido deve ser amamentado.  

 No entanto, há julgados que definem o prazo de amamentação e outros que 

argumentam que se a mãe não amamentou nos primeiros meses, não mais é direito dela 

realizar tal ato e nem da criança receber o leite materno: 

 

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO 
DOMICILIAR. PACIENTE QUE ALEGA TER FILHOS MENORES 
DESPROVIDOS DE ASSISTÊNCIA. NECESSIDADE NÃO 
DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA. A prisão domiciliar é benefício 
reservado aos condenados em regime aberto que se enquadrem em alguma das 
hipóteses elencadas no art. 117 da Lei n. 7.210/84. A jurisprudência, contudo, 
tem admitido, em casos excepcionais, a extensão do benefício a sentenciados 
que cumprem pena em regimes diversos, desde que comprovada a necessidade 
da medida. -O pleito se respalda na alegação de que a paciente é genitora de 
duas crianças -uma com 1 ano e 10 meses de idade, lactente; e a outra, com 
mais de 5 anos -, que não poderiam ser assistidas apenas pelo pai. -
Considerando a idade das menores e a circunstância de que residem com o pai e 
os avós, tal qual se alega na impetração, verifica-se que elas já superaram a fase 
ideal de amamentação, podendo, pois, ter suas necessidades supridas por 
aqueles. -Ordem denegada. (TRF 5ª R.; HC 3848; Proc. 0001711-
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15.2010.4.05.0000; PB; Segunda Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Wildo 
Lacerda Dantas; DJETRF5 05/03/2010)  

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COMPEDIDO DE LIMINAR. ARTIGO 
33 DA LEI 11.343/2006. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE 
PROVAS DE AUTORIA DELITIVA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS 
AUTORIZADORES DA CAUTELAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA 
DECISÃO QUE DECRETOU ACUSTÓDIA PREVENTIVA. CONDICOES 
PESSOAIS FAVORÁVEIS. PACIENTE QUE ENCONTRA-SE PRIVADO 
DO CONVIVIO DO FILHORECEM NASCIDO. IMPROCEDÊNCIA. 
ORDEM DENEGADA. 1. As alegações de que inexistem provas de que a 
paciente não cometeu o ilícitoprevisto no artigo 33 da Lei de drogas não 
comportam análise, porquanto demanda dilação probatória, inviável na via 
estreita deste writ. 2. Necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem 
pública, tendo em vista a gravidade do delito cometido, e para assegurar a 
aplicaçãoda Lei Penal, haja vista que a paciente empreendeu fuga logo após o 
cometimento do delito, demonstrando a nítida intenção de se frustrar 
aojudiciário. 3. Só é admitida a incidência do disposto no artigo 117 da Lei de 
execução penal a presos provisórios, quando patente a violação aoprincípio da 
dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1º, inciso III da Constituição 
Federal, o que não é o caso dos autos. 4. Não há comoconceder prisão 
domiciliar a paciente após 7 (sete) meses do nascimento do seu filho, sob o 
fundamento de necessidade de amamentação, senunca chegou a amamentá-lo. 5. 
Ordem denegada, nos termos da fundamentação do voto. (TJPA; HC 
20093014023-7; Ac. 87162; Benevides; Câmaras Criminais Reunidas; Relª Desª 
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; Julg. 03/05/2010; DJPA 
05/05/2010)  

 

 Quantidade considerável de decisões opta por indeferir o direito de prisão 

domiciliar para o cumprimento do direito de amamentar, argumentando que não existe 

previsão legal para tanto: 

 

HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE POR TRÁFICO. 
RECOLHIMENTO DOMICILIAR DEFERIDO PELO MM. JUIZ DE 
DIREITO POR CONTA DA GRAVIDEZ DE ALTO RISCO DA PACIENTE 
REVOGADO APÓS O NASCIMENTO DA CRIANÇA. INEXISTÊNCIA DE 
PREVISÃO LEGAL PARA A PRORROGAÇÃO DO BENEFÍCIO 
EXCEPCIONALMENTE CONCEDIDO. Condições de manutenção da mãe e 
do filho no estabelecimento prisional durante o período de amamentação 
atestadas pelo magistrado. Constrangimento ilegal inocorrente. Ordem 
denegada. (TJSC; HC 2003.008891-1; Tijucas; Primeira Câmara Criminal; Rel. 
Des. Gaspar Rubick; Julg. 03/06/2003) 
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AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRORROGAÇÃO DE PRISÃO 
DOMICILIAR. INVIABILIDADE. INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS 
QUE ENSEJARAM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REGIME 
SEMIABERTO. RECOLHIMENTO PARA PERNOITES EM LOCAL 
PRÓPRIO PARA REEDUCANDOS DO REGIME ABERTO. 
INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E CONSTRANGIMENTO 
ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. Inexiste qualquer excesso de execução 
ou constrangimento ilegal se, apesar de estar em regime semiaberto, por 
ausência de estabelecimento adequado, o reeducando cumpre a reprimenda de 
acordo com o disposto para o regime aberto, apenas pernoitando no 
estabelecimento prisional, que possui anexo próprio para recolhimento noturno. 
Constatando-se que não mais subsistem os requisitos que ensejaram a concessão 
da prisão domiciliar. gravidez de risco e alimentação da criança exclusivamente 
através de aleitamento materno. inviável a prorrogação do benefício. (TJMG; 
AgExcPen 0688609-24.2010.8.13.0000; Itapajipe; Quarta Câmara Criminal; 
Rel. Des. Herbert Carneiro; Julg. 16/02/2011; DJEMG 02/03/2011) 

 O que se verifica é, sem resistência, uma tentativa de uso de argumentos bastante 

firmes para a concessão do direito de realizar o aleitamento materno. 

 Entretanto, não há unidade de razões para a determinação da prisão domiciliar, 

sendo ora o fato de não existirem condições físicas para o recebimento de crianças e ora 

o fato de não ser o ambiente prisional, qualquer que seja a instalação física, apropriado 

para o desenvolvimento da personalidade. 

 Isso demonstra uma preocupação maior com a criança do que com as finalidades 

da pena, o que – em um Estado que deve concretizar direitos da personalidade – é 

acertado. As decisões que negam o direito à prisão domiciliar também apresentam 

fundamentos diversos, sendo o fato de existir ambiente física adequado, o fato de não 

haver previsão legal ou mesmo a possibilidade de a criança deixar o cárcere a qualquer 

momento. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa científica analisou as decisões dos tribunais brasileiros sobre o 

tema aleitamento materno no cárcere, tomando as decisões existentes como parâmetro 

de indução para uma idéia geral do que vem ocorrendo no país. Fora estudado o 

comportamento dos tribunais nos diferentes acórdãos para demonstrar que se a 

preocupação fundamental é com a pena da mãe ou com a saúde desta e da criança, 
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encontrando-se uma variedade de fundamentos para decisões que reforçam uma falta de 

unidade jurisprudencial. 

Neste trabalho, primeiramente, foi apresentado o conceito de direitos da 

personalidade e como, no contexto jurídico atual, estão alocados tais direitos, sendo 

demonstrando como era a tutela no Código Civil de 1916, depois no Código Civil de 

2002 e na Constituição Federal de 1988. 

Procurou-se discorrer sobre o direito à saúde e sua força constitucional, bem 

como o direito à integridade física com sua construção elaborado sob as luzes do direito 

privado. Neste segundo plano, analisou-se a integridade psicofísica. Mostrou-se que 

existe um direito a ser amamentado e um direito de amamentar, ambos com benefícios 

fortes tanto para mãe quanto para a criança, situação que se alinha, portanto, com o 

direito à saúde e a integridade psicofísica. 

 Em seguinda, buscou-se apresentar, em toda a sua dimensão, a legislação 

aplicável às apenadas, tanto em nivel constitucional como infraconstitucional, além da 

pluralidade de vantagens que isso cria. No entanto, também se viu que a legislação 

elaborada não é, totalmente, cumprida o que acarreta uma série de medidas para minorar 

danos, mas que, nem sempre, são interessantes do ponto de vista da criança. 

 Foram encontrados diversos casos de proteção ao direito da mãe de amamentar e 

ao direito da criança de ser amamentada. Inclusive, as presas provisória (e seus filhos) 

tem o direito protegido sob fundamento de aplicação analógica do artigo 117 da Lei 

7.210/84 e do novo art. 318, inciso IV do CPP.  Para estes casos, existe concessão da 

prisão domiciliar quando não houver estabelecimento prisional adequado à 

concretização de tal direito previsto no inciso L do artigo 5º da Constituição Federal. 

Outro argumento utilizado foi o de que os presídios são locais nocivos à saúde das 

crianças, este usado nos casos do TJSC. Nos casos que negam tal direito, foi encontrado 

argumento no TJPR da vedação da liberdade provisória em crimes hediondos. As 

decisões que negam a prisão domiciliar alegam que é possível o aleitamento dentro do 

sistema prisional, mas não consideram o efeito psicológico para a criança. Contudo, 

para negar o direito de amamentar o argumento é de que passou a fase ideal. 

Com este trabalho, percebe-se que os tribunais superiores, vem protegendo o 

direito da personalidade à saúde consoante os direitos de amamentar e ser amamentado, 
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inclusive extendendo tal proteção às presas em regime provisório antes da Lei n. 12.403 

de 2011, pois era usado o argumento da aplicação analógica do art. 117 da Lei 7.210/84. 

Logo, o Acesso à Justiça está sendo concretizado por intermédio de grande parte da 

jurisprudência nacional, que garante o direito de amamentação. 

 Conclui-se também que os tribunais garantem o Acesso à Ordem Jurídica Justa 

às mães que estão no sistema carcerário e aqueles filhos recém nascidos, posto que as 

decisões propiciam efetividade dos direitos, o que não com a mera atuação do Poder 

Executivo. 
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O ACESSO À JUSTIÇA NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS NA 

VISÃO DO CIDADÃO USUÁRIO 1 

ACCESS TO JUSTICE IN SMALL CLAIMS COURTS CITIZEN 

OF THE USER VISION 
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RESUMO: Acesso à justiça não significa mera disponibilidade ao 
cidadão de um instrumento processual; mas implica, necessariamente, 
um procedimento que atenda ao devido processo legal. Esta garantia, 
por sua vez, efetiva ao cidadão o direito a um processo em 
consonância com os ditames constitucionais, ou seja, de acordo com 
determinadas garantias constitucionais processuais, que, de um lado, 
asseguram às partes o exercício de seus direitos subjetivos e 
processuais e, de outro, são indispensáveis ao exercício da jurisdição 
de acordo com os ditames constitucionais. Seguindo tal entendimento, 
conclui-se que a garantia do acesso à justiça não significa mera 
disponibilidade ao cidadão de um instrumento processual; implica, 
necessariamente, um procedimento que atenda às garantias 
constitucionais processuais do cidadão em juízo. Com esse 
direcionamento, o objetivo da pesquisa é verificar, na visão do 
cidadão que está em contato com o procedimento dos Juizados, seja 
como usuário ou como serventuário, se efetivamente está sendo 
proporcionada ao cidadão a assistência jurídica integral. Através do 

                                                 
1 Este artigo integra o projeto de pesquisa “Limites e possibilidades da eficácia da prestação jurisdicional no 

Brasil”, apoiado com recursos da CAPES e CNJ. 
2 Doutoranda em Direito pelo Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade Federal de Santa 

Catarina; Mestre em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. 
Professora e Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Direito da Universidade de Passo Fundo. 

3 Doutor e Mestre em Direito pela UFSC, com estágio de Pós-doutorado em Filosofia na UNISINOS. Professor 
Titular de Teoria do Processo no Departamento de Direito da UFSC, lecionando no Curso de Graduação e no 
Curso de Pós-graduação, Programas de Mestrado e Doutorado. Pesquisador do CNPq. Membro do Instituto 
Ibero-Americano de Direito Processual. Escreveu os livros “Ensino jurídico: saber e poder”, “Ensino jurídico 

e direito alternativo”, “Acesso à justiça no direito processual brasileiro”, “Novo currículo mínimo dos cursos 

jurídicos”, “Ensino do Direito no Brasil: diretrizes curriculares e avaliação das condições de ensino” (esse em 
conjunto com Eliane Botelho Junqueira), “Pensando o Ensino do Direito no Século XXI: diretrizes 

curriculares, projeto pedagógico e outras questões pertinentes” e “Teoria Geral do Processo” (esse em 
conjunto com Eduardo de Avelar Lamy); organizou as coletâneas “Lições alternativas de direito processual”, 
“Solução de controvérsias no Mercosul”, “O Direito no terceiro milênio”  e  “Ensino Jurídico para que(m)?”. 
Publicou dezenas de artigos em coletâneas e revistas especializadas, em especial sobre Direito Educacional, 
Ensino do Direito e Metodologia do Ensino e da Pesquisa, Teoria do Processo e Processo Constitucional. 
Atualmente suas pesquisas estão concentradas no tema "Processos de produção do conhecimento na área do 

Direito - o conhecimento jurídico produzido através da pesquisa, do ensino e das práticas profissionais". 
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método qualitativo conclui-se que o cidadão usuário dos Juizados não 
tem acesso à assistência jurídica integral, a qual poderá ser efetiva 
com a disponibilização de defensores em número suficiente para se 
efetivar o acesso à justiça. 

PALAVRAS CHAVES: Acesso à justiça; assistência jurídica; 
garantias constitucionais processuais; juizados especiais cíveis; 
princípios constitucionais processuais. 

ABSTRACT: Access to justice does not mean mere availability to the 
citizen of a procedural instrument; but it implies, necessarily, a 
procedure that answers the due process of law. This guarantee, by its 
turn, accomplishes to the citizen the right to a process, in accord with 
the constitutional dictates, in other words, in accordance with 
determined constitutionals processual warranties, that, on one side, 
assure to the parts the exercise of its objectives and procedural rights, 
and on the other, are indispensable to the exercise of jurisdiction in 
accordance with the constitutional dictates. Following this 
understanding, it is concluded that the guarantee of access to justice 
does not mean mere availability to citizens of a procedural tool, 
implies, necessarily, a procedure that meets the procedural 
constitutional guarantees of citizens in court. With this guidance, the 
research objective is to verify, under the view of the citizen who is in 
contact with the procedure of the Courts, either as a user or a clerk, if 
is effectively being provided to the citizen the full legal assistance. 
Through qualitative methods, therefore, its possible to conclude that 
the citizen who is a user of the Courts does not have access to the full 
legal assistance, which can be effective defenders with the availability 
of sufficient numbers to effect access to justice. 

KEYWORDS: Access to the justice; constitutional principles of 
procedures; constitutional procedural warranties;  Juridical assistance; 
small claims courts. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A experiência dos Juizados Especiais foi iniciada no Rio Grande do Sul no ano de 

1982, com a criação dos Conselhos de Conciliação e Arbitramento pelo Tribunal de Justiça e 

o apoio da Associação dos Magistrados. A experiência foi realizada, inicialmente, na cidade 

de Rio Grande, onde se verificava, então, um aumento de conflitos sociais em virtude do 

crescente desenvolvimento nas áreas urbanas e rurais e do grande fluxo de movimentação no 

porto.  

 Em 1980 realizaram-se estudos nos Juizados de Pequenas Causas de Nova Iorque, as 

Small Claims Court, que serviram de modelo, ainda que com adaptações, para a justiça 

gaúcha. Posteriormente, a experiência foi seguida pelo Estado de São Paulo, com a 

implantação dos Juizados Informais de Conciliação. Assim, sucessivamente, seguiram-se 

movimentos semelhantes em outros estados. 

 No âmbito federal, a partir dos resultados e experiências, principalmente do 

movimento pioneiro implantado no Rio Grande do Sul, os Juizados Especiais Cíveis 

originaram-se através da Lei n.º 7.244/84, a qual estabeleceu a criação dos Juizados de 

Pequenas Causas. Na justificativa do respectivo anteprojeto, o Programa Nacional de 

Desburocratização traz que a falta de acesso à justiça para a busca de solução a conflitos de 

pequena monta é um dos problemas que mais angustiam a população brasileira. Assim, o 

Ministério da Desburocratização, com exclusivo objetivo de colaborar com os poderes 

Judiciário, Legislativo e Executivo, determinou que se procedesse aos estudos que resultaram 

na elaboração do Projeto da Lei n.º 7.244/84, que originou o Juizado Especial de Pequenas 

Causas. 

 Os Juizados em foco, além de não comportar tal nome, limitavam-se a causas até 

vinte salários, o que nem sempre significava causas pequenas, ou seja, pequenas no valor, 

mas complexas quanto ao fato jurídico. Tais Juizados também eram incompetentes para 

executar seus próprios julgados, o que levava a execução de sentença a esbarrar, novamente, 

na justiça comum. Cabe ainda salientar que os Juizados de Pequenas Causas, antes de 1984, 

não eram considerados órgãos jurisdicionais; caso os litigantes concordassem, tinham poder 

de atuação limitada à condução de conciliadores entre as partes e à realização de 

arbitramentos. 

 Diante de tais fatos e com a promulgação da Constituição Federal de 1988, criaram-

se os Juizados Especiais Cíveis, sob a égide da Lei n.º 9.099/95, tanto no âmbito civil como 

no criminal, porém com a inovação da execução de seus julgados e o limite elevado para 
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quarenta salários mínimos4. O procedimento do Juizado originou-se da constatação de que o 

cidadão comum envolvido em conflito de reduzido valor econômico não encontrava nos 

procedimentos já existentes uma solução rápida e eficiente. Por isso muitos juristas acreditam 

que os Juizados Especiais Cíveis traduzem a maior evolução processualística do século XX, 

efetivando o acesso à justiça.  

 A função dos Juizados é possibilitar a efetivação dos direitos do autor num período 

de tempo razoável e compatível com a complexidade do litígio, ao contrário do que ocorre 

hoje com os procedimentos da justiça comum, cujas demandas são intermináveis. Assim, 

diante da crise pelo retardamento da prestação jurisdicional, a Lei n.º 9.099/95 veio satisfazer 

a ânsia dos jurisdicionados por uma justiça de fácil acesso e célere no seu desenvolvimento 

processual, resgatando um sentimento social de confiança na instituição da justiça5.  

 Assim, os Juizados surgem para atuar sobre conflitos até então desconhecidos pelo 

Estado, oferecendo um procedimento alternativo, que vai desde uma nova estratégia no 

tratamento de certos conflitos até técnicas de abreviações e simplificação processuais, sem 

que o cidadão precise recorrer ao sistema processual da justiça comum, o que significaria 

negar-lhe o direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional.  

 Ademais, a Lei n.º 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, procurou 

garantir o princípio da acessibilidade através da descentralização e da consequente 

aproximação da justiça do cidadão, tornando-a, assim, uma justiça menos formal e mais 

sócio-humanística e, mesmo, garantindo a assistência judiciária em primeiro grau e com a 

possibilidade de funcionamento noturno ou itinerante. Diante dessa realidade, os Juizados 

transformaram-se em centros de informação de direitos para as classes menos favorecidas 

economicamente, o que minimiza o problema social brasileiro de desinformação jurídica. 

 A despeito do objetivo de conferir maior celeridade processual, os dados do 

Relatório Justiça em Números do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ evidenciam 

o crescente aumento de demanda nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, aliado ao 

reduzido número de magistrados que atuam nesses órgãos. Como consequência, observa-se a 

elevação dos processos pendentes de julgamento nessas instâncias e, em decorrência disso,  

maior demora na prestação jurisdicional. 

 Diante de tais fatos, surgiram questionamentos sobre o acesso à justiça, como 

exemplo a indagação de que forma e se é fornecida ao cidadão usuário dos Juizados a 

                                                 
4 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Juizados Especiais Cíveis: inconstitucionalidades, impropriedades e outras 

questões pertinentes. Gênesis - Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, v. 1, p. 22-42, 1996. 
5 SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Garantias Constitucionais das Partes nos Juizados Especiais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 70. 
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assistência jurídica integral. 

 Nesse sentido, revela-se importante o desenvolvimento de pesquisa com o intuito 

verificar, na visão dos usuários dos Juizados Especiais Cíveis, sobre a prestação do serviço de 

assistência jurídica fornecidas aos usuários dos Juizados.  

 Para tanto, decidiu-se adotar para a pesquisa o método qualitativo. Tal escolha 

justifica-se por alcançar um nível de realidade não quantificável, uma vez que aborda aspectos 

tais como significados, crenças, motivações, valores e atitudes.  

 Outrossim, a abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, abrangerá a 

entrevista de duas pessoas de cada grupo (usuários, servidores, juízes leigos e conciliadores, 

juízes de carreira e advogados atuantes dos Juizados Especiais) dos estados integrantes do sul 

do Brasil. 

 

2 A ASSISTÊNCIA JURÍDICA COMO GARANTIA CONSTITUCIONAL AO 
ACESSO À JUSTIÇA  

 

A expressão acesso à justiça tem um significado e uma idéia que variam no tempo. O 

instituto sofreu influências de natureza política, religiosa, sociológica, filosófica e histórica, 

traduzindo a evolução da luta do cidadão pela afirmação de seus direitos fundamentais.  

Atualmente, com o surgimento de novos meios de comunicação e das conquistas 

trabalhistas, formam-se novos movimentos sociais das mais variadas segmentações, o que 

resulta na luta pela efetivação das garantias abarcadas pelo ordenamento jurídico e na 

discussão do real significado do acesso à justiça. Assim, acaloram-se os debates acerca de 

questões que envolvem celeridade processual e efetivação da justiça e de questões ligadas 

diretamente com a pessoa, como a proteção à dignidade e à justiça de forma ampla. 

Entretanto, foi através da garantia do acesso à justiça que todo cidadão passou a ter 

direito de buscar a defesa dos seus direitos individuais. Evidencia-se tal garantia na redação 

do inciso XXXV, entre outros, do art. 5º da Constituição Federal de 1988: “A Lei n.º não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

Como bem referencia Araken de Assis6, o Estado, ao proibir aos cidadãos resolverem 

por si suas contendas, avocou-se o poder de resolver os conflitos de interesses inerentes à vida 

social e, correlatamente, adquiriu o dever de prestar certo serviço público, que é a jurisdição.  

No entanto, cabe aqui a distinção de três institutos: 

a) a assistência jurídica integral, que compreende a consulta e a orientação 

                                                 
6  ASSIS, Araken. Garantia de acesso à justiça: benefício da gratuidade. In: CRUZ E TUCCI (Org.). Garantias 

constitucionais do processo civil. São Paulo: Rev. Tribunais, 1999. p. 9. 
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extrajudiciais, representação em juízo e gratuidade do respectivo processo; 

b) a assistência judiciária, ou seja, o serviço público organizado, consistente na defesa 

em juízo do assistido, que deve ser oferecido pelo Estado, mas que pode ser 

desempenhado por entidades não estatais, conveniadas ou não com o poder público; 

e 

c) a gratuidade da justiça, que envolve a gratuidade de todas as custas e despesas, 

judiciais ou não, relativas a atos necessários ao desenvolvimento do processo e à 

defesa dos direitos do beneficiário em juízo, objeto da Lei n.º 1.060/1950, e 

alterações posteriores. 

Entretanto, o acesso à justiça não se resume ao acesso ao processo. Nessa perspectiva, 

decorrem normas constituidoras de direitos e garantias fundamentais não só do inciso citado, 

mas de outros, tais como nas normas que garantem indenização pela violação à intimidade, 

vida privada, honra e imagem das pessoas, a necessidade de pressupostos de flagrante delito e 

de ordem judicial para prisão ou violação do lar e as garantias do devido processo legal e da 

legítima defesa. 

A dissertar sobre a diferenciação entre direitos naturais, direitos fundamentais, 

direitos do homem e direitos do cidadão, Bezerra leciona que, quando se pensa em justiça, 

não se está apenas querendo observar o aspecto formal da justiça nem seu caráter processual. 

Segundo ele, o acesso à justiça é um direito natural, um valor inerente ao homem por sua 

própria natureza, e a sede de justiça que angustia o ser humano tem raízes fincadas na teoria 

do direito natural7. 

Outrossim, no sentido de direito fundamental, previsto pela Constituição e pela 

legislação infraconstitucional, o processo deve ser manipulado de modo a propiciar às partes 

acesso à justiça formal e material. Cappelletti e Garth8 esclarecem que o acesso à justiça 

formal não corresponde a uma igualdade efetiva, mas apenas formal. O acesso à justiça deve 

ser realmente alcançado a todos, igualmente.  

Na entender de Benedito Espanha9, como o processo apresenta-se como meio de se 

administrar a justiça e de se garantir a ordem constitucional, deve ser alcançado a todos os 

cidadãos. O processo é uma instituição jurídica do Estado, um instrumento público, hábil e 

técnico, de composição do litígio jurídico pela função jurisdicional do Estado, que, por 

                                                 
7  BEZERRA, Paulo César Santos. Acesso à justiça. Um problema ético-social no plano da realização do direito. São Paulo: 

Renovar, 2001. p.114. 
8 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1988. p. 8. 
9  HESPANHA, Benedito. Tratado de teoria do processo. Rio de Janeiro: Forense, 1986. v. 1, p. 82. 
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conseguinte, tem o dever, dentro dos limites de respeito ao poder jurídico e de liberdade de 

agir das partes e dentro dos limites de formalismo do Direito Positivo, de manter incólume o 

direito de cada um.  

Benedito Hespanha10 esclarece ainda que justiça é um sentimento jurídico interior que 

se projeta para o exterior. A justiça interior não passa de justiça subjetiva; a justiça exterior é 

a justiça objetiva. A primeira é um ideal universal, sem o qual a vida da relação não teria 

finalidade; por ser um ideal a que se aspira e, portanto, inatingível, de certa forma, é 

alcançado por meio da justiça objetiva, que, na realidade prática, é a meta-valor do Direito de 

qualquer sociedade. Por isso, a justiça social é bem ou valor supremo almejado pelo Direito, a 

qual consiste em estar ao serviço do bem comum. No entendimento de Recásens Siches, a 

noção de justiça vem sempre ligada à de igualdade, “a balança de pratos nivelados”.11 

A problemática do acesso à justiça não pode ser estudada nos acanhados limites do 

acesso aos órgãos judiciais. O acesso não se identifica com a mera admissão ao processo, ou a 

possibilidade de ingresso em juízo12, ou seja, não se trata, apenas, de possibilitar o acesso, 

mas esse acesso deve ser qualificado, possibilitando que os cidadãos se defendam 

adequadamente. De fato, como afirmam  Mauro Cappelletti e Bryant Garth13, o direito ao 

acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância capital 

entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída 

de sentido na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O ‘acesso’ não é apenas 

um direito social fundamental, mas, também, o ponto central da moderna processualística, 

cujo estudo pressupõe um alargamento e aprofundamento dos objetivos e métodos da 

moderna ciência jurídica.  

É o entendimento também de José Rogério Cruz e Tucci14, que, ao discorrer sobre as 

dilações indevidas no processo, afirma não bastar que se assegure o acesso aos tribunais e, 

conseqüentemente, o direito ao processo; delineia-se inafastável, também, a absoluta 

regularidade desse direito ao processo, com a verificação efetiva de todas as garantias 

resguardadas ao consumidor da justiça e dentro de um tempo justo para a consecução do 

escopo que lhe é reservado. 

Nessa perspectiva, os Juizados Especiais são considerados um notável meio de acesso 

                                                 
10 HESPANHA, op. cit., p. 154 e ss. 
11 RECÁSENS SICHES, Luís. Estudios de filosofia del derecho. Barcelona: Bosch, 1936, p. 289. 
12 CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. São Paulo: Malheiros, 1998. p.33. 
13 CAPPELLETTI; GARTH; op. cit., p.10 e ss. 
14 CRUZ E TUCCI, José Rogério. Garantia do processo sem dilações indevidas. In: CRUZ E TUCCI (Org.). Garantias 

constitucionais do processo civil. São Paulo: Rev. Tribunais, 1999. p. 9. 
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à justiça. Todavia, um acesso somente quantitativo, não qualitativo; um procedimento, do 

ponto de vista constitucional, especial para o cidadão comum, diferenciado dos demais. 

 A Defensoria Pública também traduz um exemplo de efetivação dessa garantia. Além 

de propiciar o acesso à justiça por meio da assistência jurídica para quem comprova 

insuficiência de recursos para tanto, também efetiva a garantia de assistência judiciária.  

O fenômeno do acesso à justiça deve ser compreendido em sua totalidade. O uso 

equivocado do sentido de acesso à justiça através de uma única visão possível, a saber a via 

judicial, é fruto de preconceito fortemente arraigado15. Nesse sentido é a interpretação da Lei 

dos Juizados Especiais Cíveis para alguns autores16, posição da qual se discorda. O acesso à 

justiça não pode simplesmente ser alcançado aos cidadãos através do acesso a uma ação, sem 

que lhe seja assegurado um procedimento adequado, de acordo com os ditames 

constitucionais, ou seja, conforme as garantias necessárias para que, por exemplo, as partes 

possam defender-se e produzir provas para influenciar o livre convencimento do juiz.  

Quando o acesso à justiça é negado a determinados segmentos da sociedade, 

obviamente os mais pobres, a comunidade cria meios específicos de solução de seus conflitos 

e satisfação de seus direitos. Essa prática reiterada cria um direito não oficial, paralelo, como 

acontece com as relações estabelecidas no interior das favelas17. 

O acesso à justiça, além de ser um direito supraconstitucional, não se concretiza 

somente com a dispensa de custas (assistência judiciária) e assistência advocatícia (assistência 

jurídica), como se verifica na maioria dos juízos. Para que o acesso à justiça não seja 

meramente formal, o que seria pensar numa perspectiva leiga, deve ir ao encontro dos direitos 

já consagrados nas leis e, em especial, na Constituição Federal. Como afirmam Mauro 

Cappelletti e Bryant Garth18, a garantia ao acesso à justiça é o mais básico dos direitos 

humanos; é requisito fundamental de um sistema jurídico moderno e igualitário, que pretenda, 

efetivamente, garantir, não apenas proclamar os direitos de todos. 

Outrossim, numa perspectiva técnico-jurídica19, o acesso à justiça em seu sentido 

formal deve oferecer a mais ampla admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade 

da jurisdição), garantir a todas a obediência ao devido processo legal e à legitima defesa, 

assim como possibilitar intensa participação na formação do convencimento do juiz que julga 

a causa. 

                                                 
15 BEZERRA, op. cit., p.188. 
16 CINTRA; GRINOVER; DINAMARCO; op. cit. 
17 BEZERRA, op. cit., p.105. 
18 CAPPELLETTI; GARTH; op. cit., p.12. 
19 BEZERRA, op. cit., p.124. 
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Acesso à justiça não significa, simplesmente, acesso ao Poder Judiciário, ou uma mera 

disponibilidade ao cidadão de um instrumento processual; implica, necessariamente, um 

procedimento que atenda ao devido processo legal. Somente a partir desse princípio 

fundamental é que se efetivarão os demais princípios constitucionais processuais, tanto no 

aspecto procedimental – perante o Judiciário – como no substancial – perante o Executivo e 

Legislativo. Disso se infere que não haverá justiça se não houver respeito às garantias 

constitucionais processuais do cidadão em juízo.  

O Poder Judiciário brasileiro tem sido alvo de críticas pela sua morosidade processual, 

por apresentar custos altos e um sistema jurídico burocrático. É evidente, pois, de que se 

necessita de mecanismos que conduzam ao desafogo dos tribunais superiores, a um rápido e 

célere acesso à justiça ao alcance do cidadão. Entretanto, não se pode, em nome de uma 

demanda processual quantitativa, renegar um processo justo, conforme os ditames 

constitucionais. A efetividade meramente instrumental não conduz a um efetivo acesso à 

justiça.  

O processo e a garantia de seus predicamentos aparecem como instrumento de atuação 

da justiça, sendo o devido processo legal meio de efetivação do acesso à justiça, ambos 

alçados ao nível de direito fundamental. Entretanto, com tal afirmação não se quer apenas 

vislumbrar o aspecto formal do acesso à justiça, que, como já visto, também significa a 

garantia dos direitos fundamentais. Não basta a garantia do acesso à justiça compreendida 

apenas como ingresso do pleito frente ao Judiciário, mas, sim, deve ser qualitativo, ou seja, 

deve efetivar o direito processual e material legitimando o exercício da função jurisdicional, 

atendendo ao devido processo legal, garantia esta que assegura um procedimento adequado 

com determinados postulados constitucionais, como o da assistência jurídica20. 

 A atividade jurisdicional do estado, para que possa cumprir sua tarefa, deve possuir a 

capacidade de resolver os conflitos não apenas formalmente, mas sim de forma que seus 

resultados sejam efetivos na vida das pessoas. Ou seja, hoje só é possível conhecer e 

compreender o processo de forma adequada em uma visão constitucional, a partir dos direitos 

fundamentais. É possível, nesse sentido, conceituar processo hoje como: 

[...] o instrumento de que se serve o estado para, tanto no exercício da sua função 
jurisdicional quanto fora dela, com a participação das partes e obedecendo ao 
procedimento estabelecido na legislação específica, eliminar os conflitos de 
interesses, solucionando-os; um ato jurídico complexo constituído pela operação de 
um núcleo de direitos fundamentais sobre uma base procedimental, não somente no 

                                                 
20 SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Garantias Constitucionais das Partes nos Juizados Especiais. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009. p. 46. 
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âmbito da jurisdição e não apenas para declarar os direitos, mas principalmente para 
satisfazê-los no mundo dos fatos, na vida dos litigantes.

21 

 Todo direito possui, em última instância, a finalidade de garantir o projeto político de 

uma determinada sociedade. A jurisdição, como manifestação do poder do Estado, tem no 

processo o instrumento de concretização desse escopo maior. Por isso não se pode mais vê-lo 

apenas como um instrumento técnico. Tem-se destacado repetidamente o seu conteúdo ético, 

como instrumento que permite à jurisdição a realização de seus escopos sociais e políticos. 

 Nessa perspectiva o acesso à justiça não se esgota no acesso ao Judiciário. É 

necessário, portanto, ter o cuidado de não reduzi-lo à criação de mecanismos processuais e 

seus problemas aos existentes nesse âmbito. O acesso à justiça representa mais do que o 

ingresso no processo e o acesso aos meios que ele oferece22.  

 De outro lado, também não se pode prescindir do seu viés processual e, 

conseqüentemente, de sua análise. Segundo Watanabe, o direito de acesso à justiça é também 

direito de acesso a uma justiça adequadamente organizada, e o acesso a ela deve ser 

assegurado por instrumentos processuais aptos à efetiva realização do direito.23 

Em outras palavras, não [se] terá acesso à ‘ordem jurídica justa’ nos casos em que, sem o 
processo não [se] possa chegar até ela. Nessa visão instrumentalista, que relativiza o binômio 
direito-processo e procura ver o instrumento pela ótica da tarefa que lhe compete, sente-se o 
grande dano substancial ocasionado às pessoas que, necessitando dela, acabem, no entanto, 
ficando privas da tutela jurisdicional.24 

 Se, de um lado, não se pode reduzir a questão do acesso à justiça à criação de 

instrumentos processuais adequados à plena efetivação dos direitos reconhecidos, de outro, é 

também evidente que não se pode afastar a idéia de acesso à justiça do acesso ao Judiciário, 

através do processo. 

 Os demais direitos, em última instância, dependem desse instrumento de proteção e 

garantia da ordem jurídica. Sem ele, a cidadania se vê castrada, impotente. Há aqueles 

conflitos que podem e devem ser solucionados através de instrumentos paraestatais ou 

privados. Mas é fundamental perceber-se que o Estado, sem o processo e a jurisdição, seria 

uma instituição política desprovida de instrumentos legítimos, por meio do quais possa 

exercitar seu poder, em última instância, na busca da pacificação social.25 

                                                 
21 LAMY, Eduardo de Avelar; RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Curso de Processo Civil. Teoria Geral do 

Processo. São Paulo: Conceito, 2011. p. 188. 
22 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 404. 
23 WATANABE, Kazuo. Acesso à justiça e sociedade moderna. In: GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (coord.). 

Participação e processo. São Paulo: Rev. Tribunais, 1988. p. 135. 
24 DINAMARCO,  op. cit., p.405. 
25 RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Acesso à Justiça no Estado Contemporâneo: Concepção e principais 

entraves. In: SALES, Lília Maia de Morais e LIMA, Martonio Mont’Alverne Barreto (Org.). Constituição, 
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 É dentro desse contexto que o acesso à justiça toma corpo como preocupação dos 

processualistas. A sua inclusão na temática processual é relativamente recente, devendo-se, 

sem dúvida, a Mauro Cappelletti a universalização dessa visão: 

O enfoque sobre o acesso - o modo pelo qual os direitos se tornam efetivos - também 
caracteriza crescentemente o estudo do moderno processo civil. [...] O ‘acesso’ não é apenas 
um direito social fundamental, crescentemente reconhecido; ele é, também, necessariamente, 
o ponto central da moderna processualística. Seu estudo pressupõe um alargamento e 
aprofundamento dos objetivos e métodos da moderna ciência jurídica.26 

 Segundo Capelletti e Garth, a busca de soluções práticas para os problemas de acesso 

à justiça inclui historicamente três momentos: 

a) assistência judiciária para os pobres; 

b) representação dos interesses coletivos e difusos; e 

c) do acesso à representação em juízo a uma concepção mais ampla de acesso à 

justiça. Salientam esses autores, referindo-se a essa terceira onda de reformas: 

Ela centra sua atenção no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e 
procedimentos utilizados para processar e mesmo prevenir disputas nas sociedades modernas. 
[...] Seu método não consiste em abandonar as técnicas das duas primeiras ondas de reforma, 
mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de possibilidades para melhorar o 
acesso.27 

 De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como 

sendo de importância capital, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, na 

ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser 

encarado como o requisito fundamental - o mais básico dos direitos humanos - de um sistema 

jurídico moderno e igualitário que pretenda garantir, e não apenas proclamar os direitos de 

todos. 

 Assim, adotando-se uma visão instrumentalista do direito processual, pode-se afirmar 

que todas as suas normas devem ser criadas, interpretadas e aplicadas sob o prisma da 

efetividade e do acesso à justiça, para que a jurisdição possa atingir seus escopos dentro do 

Estado Contemporâneo. 

Todos os obstáculos à efetiva realização do direito devem ser corretamente enfrentados, 
também na área da Ciência Processual, para a reformulação de institutos e categorias 
processuais e concepção de novas alternativas e novas técnicas de solução dos conflitos. [...] 
Assim concebida a Justiça, como instituição com plena adequação às realidades sociais do 
País e em condições de realização da ordem jurídica justa, o acesso a ela deve ser 
possibilitado a todos, e os obstáculos que surjam, de natureza econômica, social ou cultural, 
devem ser devidamente removidos.28 

                                                                                                                                                         
Democracia, Poder Judiciário e Desenvolvimento: Estudos em Homenagem a José de Albuquerque Rocha. 
Florianópolis: Conceito, 2008. 

26 CAPELLETTI; GARTH; op. cit., p. 11-13. 
27 Ibid, p. 67-8. 
28 WATANABE. op. cit., p. 135. 
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 “O acesso à justiça é o ‘tema-ponte’ a interligar o processo civil com a justiça-social”, 

objetivo maior do Estado Contemporâneo29. O acesso à justiça deve ser visto, desse modo, 

como princípio norteador desse Estado. Para isso o direito processual, deve buscar a 

superação das desigualdades que impedem o acesso, bem como a participação por meio do 

próprio processo na gestão do Estado e na concretização da democracia e da justiça social; e a 

jurisdição deve ser capaz de realizar, de forma efetiva, todos os seus objetivos. 

O direito processual, portanto, deve entendido como instrumento para a preservação 

da ordem constitucional, efetivando os direitos fundamentais, como a assistência judiciária 

integral, pois só haverá processo justo se esse for compreendido através dos ditames 

constitucionais.  

 

3 PESQUISA QUALITATIVA 

 

 A pesquisa qualitativa ocorreu através de entrevista semiestruturada, que se 

caracteriza por perguntas adaptadas de modo livre para a exploração acerca do tema estudado, 

sem que haja constrangimento por parte do entrevistado para falar a respeito. Nessa 

perspectiva, a entrevista torna-se um fator de interação social, não apenas uma coleta de 

dados, pois se desenvolve nos moldes de uma conversa informal e flexível, garantindo o foco 

e a direção por um roteiro de perguntas. 

 As entrevistas (gravadas para posterior transcrição) ocorreram em um encontro 

pessoal de aproximadamente meia hora, seguindo um roteiro de questões previamente 

definido, porém flexível, criando-se, desde o primeiro momento, uma atmosfera de 

cordialidade, que se dá por uma aproximação do pesquisador com o entrevistado. 

 

3.1 A assistência jurídica fornecida nas varas dos Juizados 

 

 O assunto que ora se pesquisa é polêmico nos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, 

pois as partes comparecem, muitas vezes, sem assistência de advogado, até porque a Lei n.º 

9099/95 não prevê a obrigatoriedade de representação até vinte salários mínimos para 

apresentar seus pedidos (de maneira oral ou escrita). 

 No entanto, comumente os Juizados encontram-se sem funcionários suficientemente 

instruídos sobre o procedimento do atendimento nos Balcões (alguns nem mesmo são 

                                                 
29 MARINONI, Luiz Guilherme. Novas linhas do processo civil. São Paulo: Rev. Tribunais, 1993. p. 22. 
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bacharéis em direito). Assim, diuturnamente, pedidos juridicamente impossíveis (alguns 

pedidos chegam ao absurdo de apresentar falhas na qualificação) são recebidos, o que acaba 

por dificultar e atrasar as demandas nos Juizados.  

 É nesse sentido, sobre a qualificação deficitária dos servidores, que os entrevistados, 

majoritariamente, se pronunciaram. Para comprovar o afirmado, basta uma análise dos 

seguintes depoimentos: 

O servidor que faz a recepção do pedido não é qualificado para prestar assistência jurídica. 
Então, os pedidos vêm defeituosos, pois o servidor não tinha qualificação para prestá-lo. Ele 
não é advogado. Na verdade, quem deveria prestar assistência jurídica à parte era a defensoria 
publica. (Juiz Leigo) 
Eu entendo que o pessoal que atende a distribuição deve ser mais capacitado. A distribuição é 
serviço de capacitação. Dessa forma, a distribuição não deve orientar os pedidos de dano 
moral, de indenização, de cobrança, entre outros. Para prestar orientações existem a 
procuradoria e a defensoria. A distribuição não tem que orientar o pedido. Portanto, a 
distribuição necessita de pessoal mais capacitado. (Juiz Leigo) 
Eu diria que é deficitária. Nós precisamos de funcionários qualificados para dar assistência. 
Os pedidos são feitos diretamente pela parte no balcão. Logo, eles não vêm de boa forma. 
Muitas vezes, falta, até mesmo, a qualificação do réu. (Juiz Togado) 
É complicado. As pessoas que narram os fatos não são estudantes de Direito. Então, reduzir o 
pedido é complicado. Os atendentes acabam fazendo os pedidos. No entanto, muitas vezes, o 
advogado, quando vai ler a inicial, não compreende o que foi pedido pela parte. (Juiz Leigo). 
Chegam para nós, às vezes, pedidos estapafúrdios. Mas, muitas vezes, não existem pedidos na 
peça. Então, o conciliador, na primeira audiência, reformula o que foi feito na distribuição 
para poder dar continuidade ao processo. Eu vi processos sem pedido e, até mesmo, pedidos 
que não eram de competência do Juizado Especial. Pode acontecer de passar pelo juiz titular e 
ele não ver. Então, acaba indo para audiência. Há fatos que visivelmente não são de 
competência do Juizado, por exemplo, perícia. Acaba-se distribuindo pela competência. 
Portanto, o Juizado precisa de uma equipe bem qualificada na distribuição. Atualmente, eu 
acho que a distribuição é feita por estagiários. No entanto, eles ficam no serviço, em média, 
seis meses. Eles vão trocando. A rotatividade é muito grande. São estagiários de direito que 
não possuem conhecimento técnico para fazer uma inicial. Quem advoga, às vezes, tem 
dificuldade de formular uma boa inicial. Logo, um estagiário atendendo uma pessoa que é 
totalmente leiga vai sentir, também, muita dificuldade. (Conciliador) 

 Nesse contexto, destacam os advogados entrevistados que, por ser deficitária a 

qualificação dos servidores que atendem os Balcões, o pedido não deveria mais ser realizado 

dessa forma, uma vez que não há assistência jurídica permanente nos Balcões. Nesse sentido, 

opinam os entrevistados que se faz essencial que um advogado faça o acompanhamento da 

parte desde o momento em que essa procura o Juizado para deduzir sua pretensão, a fim de 

que a demanda seja solvida de maneira célere. Assim, seguem as explicações dos 

entrevistados quanto ao assunto em debate: 

A assistência jurídica é muito deficitária quando não há acordo. Somente se não houver 
acordo é que o advogado vai ser chamado para dar continuidade. É de fácil constatação que 
muitos pedidos são mal feitos. O ideal é que, desde o início, a parte tivesse assistência 
judiciária. A reclamação diretamente no balcão não deveria ser mais aceita. (Advogado) 
Eu sou totalmente contra que se pleiteie qualquer questão judicial sem a presença de um 
advogado. No Juizado não se dá, muitas vezes, o atendimento certo, pois os funcionários não 
possuem todo o conhecimento técnico e jurídico para isso. Deve-se ter cuidado, pois quando 
as partes procuram advogado, após terem recebido informações no Juizado, elas chegam com 
ideias totalmente distorcidas do procedimento. (Advogado). 
É um problema sério não haver assistência jurídica nos balcões. Eu penso que deveria ser 
oferecida uma assistência jurídica específica por meio da defensoria pública. Deveria existir a 
possibilidade das pessoas passarem pela defensoria pública para esclarecer seus pedidos. (Juiz 
Leigo) 
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Ele é atendido por um técnico judiciário que tem por finalidade reduzir a termo aquilo que a 
parte falou. Ele não dá nenhum atendimento técnico. (Servidor) 
Como servidor, não podemos dar assistência jurídica. Então, encaminhamos a parte para os 
núcleos de atendimento gratuitos que são oferecidos pela defensoria e pela universidade. 
Geralmente são atendidas cem pessoas por dia. São, aproximadamente, 30 a 40 atendimentos 
de manhã e 70 a 80 atendimentos pelo turno da tarde. Há dias que eu atendo sozinho. 
(Servidor)  

 Deve-se considerar, também, que o atendimento nos Juizados depende da conjuntura 

organizacional do mesmo, ou seja, não se pode generalizar o fato de que o atendimento nos 

Balcões das varas não é eficiente. Conforme o supracitado, infelizmente, a regra é a 

deficiência no atendimento, mormente no que se refere aos pedidos (orais e escritos). 

Todavia, convém ressaltar que existem exceções. Assim, há Juizados em que o atendimento à 

demanda é qualificado e adequado. Nessa linha, seguem os argumentos dos entrevistos: 

Varia de Juizado para Juizado. É relativo. Faz-se necessário analisar o caso em concreto. Tem 
sido adequado aqui. É de boa qualidade. Tem funcionário que há tempo faz esse atendimento. 
Entretanto, varia porque, normalmente, apenas um funcionário é designado para atendimento 
nos Juizados. Então, depende da qualificação e da capacidade desse servidor. (JF) 
Na distribuição existem pessoas capacitadas. São os oficiais escreventes e os estagiários que 
fazem os pedidos. (Juiz Leigo) 
Existe um setor próprio de reclamação no Juizado. Ele acaba na direção do Fórum. Nele é 
dado o primeiro atendimento ao cidadão. Assim, aqueles casos que demandam assistência são 
orientados a procurar a defensoria pública. Vale referir que existe apenas uma defensoria 
pública. Isso é um grande problema. (Juiz Togado)  

 Com o escopo de auxiliar o cidadão que busca os Juizados, os servidores acabam 

dando informações a fim de orientá-lo na obtenção do melhor resultado possível em sua 

demanda. Todavia, em razão de o servidor possuir conhecimentos técnicos suficientes, bem 

como a parte também não saber como é o procedimento dos Juizados, várias informações 

incorretas e desencontradas são transmitidas ao cidadão. Dessa maneira, múltiplos são os 

conflitos que a orientação desqualificada do atendente do Juizado pode causar à parte. Para 

um melhor entendimento do exposto destaca-se o seguinte depoimento: 

Eu acho que o distribuidor não deveria orientar o cidadão, pois isso causa muitos problemas. 
A pessoa chega e preenche o formulário. De início, ela só quer discutir uma fatura que não foi 
devolvida. No entanto, ela ouve outra pessoa falar em dano moral. Em consequência, ela pede 
dano moral. Então, não deve ser obrigação da distribuição e nem das secretarias orientarem 
sobre como entrar com a demanda. Isso acaba criando um paradoxo. A pessoa orientada a 
fazer a demanda, decorrido certo período de tempo, em média três meses, retorna ao balcão, 
pois não aconteceu aquilo que o atendente falou. O atendente fica em conflito com a parte. 
Logo, deveria ser proibido que os funcionários orientassem a parte. (Juiz Leigo)  

 Quanto à assistência jurídica fornecida pelas Varas do Juizado Especial Cível e o 

atendimento nos Balcões, convém destacar, ainda, o posicionamento dos entrevistados, que 

ressaltaram a necessidade da criação de um setor específico dentro dos Juizados, dotado de 

conhecimento técnico e jurídico sobre o procedimento da Lei n.º 9099/95. Nesse sentido, 

afirmam os entrevistados: 

A pessoa que atende o balcão tem que estar interessada em fazer o trabalho de forma correta. 
Se o atendente for dedicado, a sua redução do pedido será boa. O servidor vai reduzir o 
pedido e a pessoa vai seguir o procedimento. Existe uma rotatividade grande de pessoas que 
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trabalham nesse núcleo, porque a maioria são alunos. Dessa forma, eles ficam somente de seis 
meses a um ano trabalhando, ou seja, vai trocando. Assim, quando a pessoa entende e acerta 
as suas tarefas, ela acaba saindo. Teria que existir um núcleo de pessoas fixas, as quais 
conhecessem o procedimento do Juizado. A parte, depois que entra com a ação, reduz o seu 
pedido no balcão. Também, ela vai procurar informações nesse local. Logo, caso o atendente 
não tenha conhecimento sobre a distribuição da ação, a tendência é que o processo da pessoa 
orientada não alcance êxito. Geralmente, há erro da pessoa que ajudou a parte no balcão. 
Houve casos em que os pedidos eram reduzidos de forma errada. Presenciei coisas absurdas. 
A parte, mesmo sendo detentora do direito, deixou de recebê-lo, pois quem lhe atendeu agiu 
de forma errada. Então, seria necessário um setor que ajudasse os autores a darem entrada na 
sua ação. Eles deveriam ser fixos. Seriam conhecedores do Juizado e do seu procedimento. 
(Conciliador).  
O atendimento no balcão tenta ajudar as pessoas. Os guardas, na portaria, não sabem que 
matéria é de competência da justiça estadual, da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho, do 
INSS, entre outros. Assim, os guardas acabam mandando as partes subir no terceiro andar, na 
sala 342. As pessoas chegam aqui e nós temos que fazer uma triagem. Por exemplo, se é 
matéria trabalhista, explicamos que ela pode procurar o Ministério do Trabalho. Esclarecemos 
para a parte que não há defensor público na estrutura básica. Temos entendimento amplo. 
Assim, atendemos e encaminhamos as pessoas para elas não ficarem perdidas e frustradas. 
Elas chegam irritadas e saem frustradas. Se você diz não, a parte entende que você não 
entende sobre o assunto. Para evitar tal situação, atende-se a parte. Pergunta-se o que ela 
precisa. Perquire-se a sua necessidade. Analisa-se a competência, a jurisdição e se direciona a 
pessoa. Caso a parte necessite da defensoria pública, dá-se o endereço de forma escrita. 
Pegamos os papéis e encaminhamos. Esse é o nosso procedimento. Por isso, temos 
excelência. Não deixamos as pessoas sem informações. O problema do Brasil é a falta de 
informação. Nós fazemos demais. Fazer o sistema funcionar, apesar do grande esforço, vale a 
pena. Assim conseguimos bons resultados. As partes elogiam. As pessoas dizem que vão falar 
que o sistema funciona e que é rápido. É gratificante ouvir isso. (Servidor). 
A parte procura o Juizado. Ela faz o processo e é marcada a audiência. Na primeira audiência, 
a parte aparece sem advogado. Já, o preposto vem acompanhado de procuradores. A parte fica 
indignada, pois falaram para ela que não era necessário advogado. Ela não entende o que está 
acontecendo. O réu apresenta contestação escrita e o autor fica perdido. (Conciliador) 
O servidor que está na vara pode ajudar as pessoas que não têm auxílio jurídico. No entanto, 
há dois núcleos de prática jurídica que ajudam no atendimento. Contudo, eles não suprem a 
demanda do Juizado. (Conciliador) 

 Restou evidenciado, portanto, que o atendimento às partes nos meandros da atual 

estruturação é incompatível com a finalidade dos Juizados. Além disso, ao invés de o serviço 

prestado nos Balcões auxiliar as partes, na verdade, o que acontece são prejuízos e 

retardamento dos feitos processuais, em razão das informações desencontradas proferidas 

pelos atendentes 

 

3.2 Disponibilização de assistência jurídica ad hoc quando necessário 

 

 Nos termos do artigo 9º da Lei n.º 9099/95, conforme referido, a assistência 

judiciária não é obrigatória no sistema do Juizado Especial Cível nas causas de valor de até 

vinte salários mínimos. Entretanto, na audiência de conciliação, qualquer que seja o valor – 

desde que dentro da competência dos Juizados – as partes podem comparecer sem a presença 

de advogado. O legislador, com a edição da Lei n.º 9099/95, visou privilegiar a pessoalidade 

no procedimento. No entanto, mesmo estando dentro dos padrões em que há a facultatividade 

de representação por advogado, muitas vezes as partes se veem necessitadas de assistência 

jurídica por diferentes motivos. 
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Visando suprir essa demanda, o funcionamento dos Juizados passou a contar com 

parceiros e colaboradores, em razão da falta de defensores públicos e dativos. Assim, as 

universidades, por intermédio dos seus Núcleos de Prática Jurídica, passaram a atuar nos 

Juizados, trazendo os seus alunos, orientados por professores e advogados. O sistema, 

segundo os entrevistados, está surtindo efeitos positivos e extremamente satisfatórios. 

Contudo, mesmo assim ainda se evidencia a necessidade de ampliação da assistência jurídica 

diante da grande demanda processual dos Juizados. Nesse contexto, destacam-se os 

posicionamentos dos entrevistados: 

Tem uma experiência que está dando resultados positivos. Eu pretendo adotar ela. Eu quero 
que o atendimento do balcão seja realizado por meio de convênio com a universidade, através 
de estagiários supervisionados por advogados e professores. É um escritório modelo. A 
Comarca de Chapecó adota esse procedimento. A experiência tem funcionado muito bem. 
(Juiz Togado) 
Temos um convênio com a universidade. Ela atende a população. No entanto, há um teto para 
atendimento. Assim, apesar de haver o convênio e a atuação da defensoria pública, não damos 
conta do trabalho. (Juiz Togado)  
Há convênio com uma universidade. Ela dá atendimento essencial que apóia o Poder 
Judiciário. (Juiz Togado) 
A assistência é disponibilizada pela universidade, por intermédio do núcleo de prática 
(Servidor) 
A assistência jurídica é prestada pela defensoria pública. No entanto, ela atende somente um 
determinado valor de renda. Para ser assistida, a parte precisa preencher alguns requisitos. 
Assim, apenas as pessoas carentes estão sendo atendidas. (Juiz Togado) 
Há a defensoria pública e o núcleo de prática jurídica da universidade. (Servidor) 

 Os entrevistados, unanimemente, apontaram que existe assistência judiciária nos 

Juizados, realizada por defensores públicos, advogados dativos e por intermédio dos Núcleos 

de Prática Jurídica das universidades. Contudo, destacou-se que o serviço prestado não é 

suficiente, apesar dos esforços realizados pela Defensoria Pública para atender à demanda 

presente nos Juizados. Nesse contexto, destacaram diversos entrevistados a necessidade de 

ampliação dos núcleos de atendimento. Seguem os depoimentos: 

Existe a defensoria e o pessoal do núcleo de prática jurídica. Entretanto, ainda há uma 
demanda muito grande que não consegue ser adequadamente atendida. (Advogado) 
Tem a defensoria pública. Ela é auxiliada por alguns estagiários. Contudo, ela não supre a 
necessidade do Juizado. Nem 10% dos casos que necessitam são atendidos. (Conciliador). 
A defensoria é precária, mas está disponível. Quando ela pede, remarcamos a audiência para 
que as partes sejam acompanhadas de defensor. (Juiz Leigo)  
Os casos que demandam assistência são orientados a procurar a defensoria pública. No 
entanto, possuímos apenas uma defensoria pública. É um grande problema. Há um convênio 
com a universidade. Ela dá atendimento especial de apoio judiciário. Todavia, é evidente que 
esses dois serviços não atendem a demanda que possuem. Então, os serviços se destinam 
somente às pessoas que não possuem condições de pagar um advogado. Nós temos muita 
deficiência nos pedidos judiciais feitos em razão da falta de assistência técnica. (Juiz Togado)  
Esse é um problema muito sério. Nós temos dois defensores públicos para tender de 10 a 20 
audiências. Elas acontecem ao mesmo tempo. Então, nós temos que remarcar as audiências 
porque não temos defensores. Ainda, falta colaboração de advogados que se disponham a 
atender a parte. (Juiz Leigo).  
Defensoria. Ainda, há três defensores dativos. Eles são excelentes advogados. Prestam serviço 
gratuito. Fazem plantão todas as quartas-feiras. A defensoria não supre o trabalho. Mas, eles 
dão suporte. (Juiz Leigo)  
Demandas de até vinte salários mínimos não precisam de advogado nos Juizados. Tem a 
defensoria pública e a universidade que fazem atendimentos. Gostaríamos que mais núcleos 
de prática estivessem atuando para atender o pessoal carente. Esse é o posicionamento da Lei 
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n.º Federal de 1995. Ela possibilita que a parte acesse o Judiciário. No entanto, precisa-se de 
núcleos e de uma defensoria estruturada. (Servidor)  
Não há Defensoria Pública em Santa Catarina. Ela é disponibilizada por meio da OAB. Todas 
as pessoas que não podem pagar advogados são atendidas. (Juiz Togado) 
Possuímos um sistema via OAB. Quando há necessidade, com rodízio, os próprios advogados 
se inscrevem. Tem funcionado de modo bastante adequado. (Juiz Togado) 
Por intermédio da Advocacia dativa no estado de Santa Catarina. (Servidor) 

 Vale ressaltar, por fim, que o Estado de Santa Catarina não possui a Defensoria 

Pública no seu quadro de organização judiciária. O Estado do Paraná já possui a aprovação da 

lei, porém ainda não a implementou. Atualmente procuraram-se outros meios para atender aos 

que necessitam de assistência judiciária nos Juizados, como por exemplo, por meio da Ordem 

dos Advogados do Brasil e por convênio com as Universidades. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Durante a pesquisa pode-se constatar que um grande número de Juizados estão 

instalados de forma provisória, e, por isso, têm problemas com a estrutura física – 

principalmente nas salas destinadas às audiências e na organização dos cartórios – sendo que 

estes ressaltaram a necessidade de instalações próprias e permanentes.  

Ademais, constatou-se, também, a precariedade da infra-estrutura e dos equipamentos 

existentes nas varas especializadas. Diante dos fatos, conclui-se que a estrutura dos Juizados é 

deficitária, principalmente em função da falta de recursos humanos e de instalações adequadas 

para o bom funcionamento dos Juizados, sendo que isso tem como conseqüência o 

atendimento inadequado das partes 

A assistência jurídica apresentou-se como problema estrutural atuante como 

limitadores da função dos Juizados Especiais Cíveis, restringindo o exercício das suas funções 

de forma eficiente e célere. A insuficiência de recursos humanos e falta de prioridade aos 

Juizados pelo Poder Público foram amplamente destacados, pois o número de servidores 

disponível nos Juizados é insuficiente para atender a sua demanda, sendo de extrema 

necessidade a complementação do quadro funcional dos cartórios.  

Neste contexto, diversos são os problemas estruturais que se apresentam e limitam o 

pleno acesso à justiça por parte dos Juizados, demonstrando a necessidade de ocorrerem 

melhoramentos em termos de estrutura física e recursos humanos. Ademais, ainda, logrou-se 

como resultado o fato de que há uma relação direta entre a falta de servidores, necessários 

para atender a crescente procura pela população dos Juizados, e a insatisfação dos usuários, 

dos operadores do direito e dos auxiliares da justiça.  

Por outro lado, quanto à obrigatoriedade de advogado, apesar de posicionamentos 
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defendendo a importância da presença de advogado em todo o procedimento, a pesquisa 

apontou para o fato de que as demandas estão sendo atendidas, independente da presença de 

procurador nas causas de até 20 salários mínimos. Da mesma forma, restou informado que os 

conciliadores e juízes leigos procuram explicar, de forma pormenorizada, para as partes 

desacompanhadas, como funcionam as audiências 

Contudo, se observa que a grande maioria dos que utilizam o Juizado são pessoas 

leigas e que, portanto, precisam de esclarecimentos mais detalhados do procedimento, 

necessitando de explicações quanto à matéria de direito e que encontram-se desatendidas.  

 Com relação ao atendimento para redução a termo oferecido nas varas dos Juizados, é 

possível concluir que o Poder Judiciário presta um pronto atendimento, pois, em muitas 

localidades, o pedido do usuário é feito no mesmo dia ou, até mesmo, na hora. Entretanto, em 

outras a redução a termo é feita pela própria parte devido à escassez de funcionários. Nesse 

sentido, é importante ressaltar, que podem ocorrer falhas no processo de redução a termo, em 

razão de falta de comunicação entre o usuário e aquele que presta o atendimento, causando, 

assim, prejuízos à parte interessada na resolução do conflito. 

Em consequência, convém salientar que seria importante uma atuação efetiva 

Defensoria Pública nas causas de competência dos Juizados, tendo em vista o direito 

fundamental à ampla defesa. Os Juizados deveriam ter defensores públicos disponíveis para 

auxiliar no atendimento, visto que a realidade brasileira demonstra a necessidade de 

assistência técnica. Por outro lado, bem se sabe que é universal, em qualquer sistema e 

reforma processual, a busca por uma justiça de valor módico e acessível. Assim, a assistência 

jurídica somente através da Defensoria Pública oneraria demasiadamente o Estado, resultando 

em custas processuais, o que demonstra a necessidade de buscar formas alternativas de 

assistência, como a prestação de serviços advocatícios através de trabalhos voluntários e 

convênios com universidades. 

A Constituição Federal de 1988 conferiu aos advogados, sejam particulares ou 

defensores públicos, a qualidade de indispensável à administração da justiça. Tal 

indispensabilidade não tem cunho corporativo à classe ou reserva de mercado profissional, e, 

sim, o fim de assegurar às partes suas garantias, efetivando a cidadania.  

Entretanto, como se denota pela pesquisa, o acesso à justiça que se oferece nos 

Juizados é através do atendimento no balcão das varas, por funcionários e/ou estagiários de 

direito não qualificados para tanto. As peças preambulares são elaboradas, comumente, sem o 

auxílio sequer de algum advogado, sendo redigidas, na maioria das vezes, por funcionários e 

estagiários despreparados e alheios aos direitos existentes no ordenamento jurídico, 

336



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ocasionando, com isso, o aumento de demandas infrutíferas dos aventureiros e, 

conseqüentemente, o dispêndio econômico infrutífero pelo Judiciário. É essa a justiça 

processual que deve estar à disposição da comunidade? 

O acesso à justiça, como já tratado, não se confunde nem se exaure com a 

possibilidade de o cidadão levar sua pretensão ao Judiciário, mas significa a efetiva 

oportunidade de proteção judiciária, mediante o justo processo e a concretização das garantias 

do cidadão em juízo. 

Quem está em juízo tem o direito de se valer de todos os meios possíveis para a defesa 

de suas pretensões, o que raramente poderá ser feito sem a presença de alguém que detenha 

conhecimentos técnicos específicos e seja capaz de transitar com desenvoltura pelos 

complexos caminhos legais30. O direito à assistência jurídica é garantia dos cidadãos, não do 

profissional; aos primeiros, a administração da justiça pressupõe a paridade de armas, 

mediante a representação e defesa dos interesses das partes por profissionais com idêntica 

habilitação e capacidade técnicas. “O acesso igualitário à justiça e a assistência jurídica 

adequada são direitos inalienáveis do cidadão”31.  

Dessa forma, para suprimir tal ilegalidade, a Defensoria Pública deveria estar ao 

alcance de todo cidadão; fala-se aqui, contudo, de efetivo acesso à assistência jurídica 

integral, com determinada estrutura que atenda às demandas sociais também dos Juizados. 

Para isso, deveriam estar presentes nos Juizados Especiais Cíveis, ou em local próximo e de 

fácil acesso, defensores públicos ou voluntários em número suficientes para atender às partes 

que não tenham possibilidade de suportar a remuneração de advogados particulares e que 

necessitem da assistência de advogado para orientação e informação de seus direitos, como 

também para promover a defesa da causa em primerio grau de jurisdição, ou em grau de 

recurso.  

Os Juizados foram idealizados como meio de atendimento aos anseios da população 

quanto à democratização do país em todos os planos, não só jurídico, como também político, 

econômico e social, e, sobretudo, como instrumento de acesso à ordem jurídica justa, e é 

assim que deve ser compreendido. 

 

                                                 
30  LEAL, Rogério; HENNIG. Mônia. O acesso à justiça e o Juizado Especial Cível. Revista dos Juizados Especiais, Porto 

Alegre: TJ, n. 22., abr. 1998. p. 12. 
31  BEZERRA, op. cit., p.234. 
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O IMPACTO DA UTILIZAÇÃO DAS METAS DE PRODUTIVIDADE IMPOSTAS 

PELO CNJ NA CONSECUÇÃO DA GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA 

THE IMPACT OF DE USE OF PRODUCTIVITY GOALS TOWARDS IMPOSED BY 

CNJ TO GUARANTEE ACCESS TO JUSTICE 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende demonstrar a importância da criação do Conselho 

Nacional de Justiça na consecução da garantia de Acesso à Justiça, abordando sua 

criação, competência e constitucionalidade. A partir de um estudo de caso no juízo 

de Vitória/ES, pretende-se demonstrar a relação da imposição de metas pelo 

Conselho Nacional de Justiça com o aumento da produtividade dos magistrados 

realizando-se a comparação de dados coletados em um período anterior e posterior 

à instauração das metas. Buscou-se através do método dedutivo analisar a 

particularidade do juízo de Vitória/ES tendo como parâmetro a legislação 

constitucional e infraconstitucional, bem como apontamentos doutrinários a respeito 

da temática. Adotou-se o método de procedimento de pesquisa acadêmica e 

descritiva, utilizando-se como meio a pesquisa bibliográfica e documental esta última 

coletando as informações através de análise dos dados disponibilizados pelo sítio do 

TJ/ES no que tange ao quantitativo de sentenças proferidas pelos magistrados nos 
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em Direito Civil e Processual Civil pela UCDB. Advogada.  
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períodos compreendidos entre agosto/08 e julho/09 e agosto/09 a julho/10. As 

percepções finais conduzem no sentido de que direta ou indiretamente a imposição 

de Metas pelo CNJ contribuiu, na amostra pesquisada, para o aumento da 

produtividade dos magistrados, o que por si só não se traduz em efetiva celeridade, 

salvo se contínua a adoção de uma ordem cronológica de julgamento, e tampouco 

demonstra qualidade na presteza jurisdicional, se não cobrada pelo próprio órgão e 

seus jurisdicionados. Entretanto, aliando-se a produtividade à celeridade e qualidade 

das decisões jurisdicionais poder-se-ia sustentar a contribuição da criação do CNJ 

na consecução da garantia de acesso à justiça.  

Palavras chaves: Conselho Nacional de Justiça. Metas prioritárias. Produtividade. 

Acesso à justiça.  

 

ABSTRACT  

This article discusses the importance of the National Council of Justice towards 

ensuring access to justice by addressing its creation, competence and 

constitutionality. From a case study on the justice of Vitória/ES, it is intended to 

demonstrate the relationship of the imposition of targets by the National Council of 

Justice to increase the productivity of judges performing the comparison of data 

collected in a period before and after the establishment of goals. Was sought through 

the deductive method to analyze the particularity of the court of Vitória / ES as 

parameter and infra-constitutional legislation, as well as doctrinal notes of the theme. 

We adopted the method of procedure of academic research and descriptive, using 

the medium of literature and documentary latter collecting information through 

analysis of data provided by the site of the TJ / ES with respect to the quantity of 

sentences imposed by judges in the periods between July/09 and August/09 

agosto/08 and the julho/10. Perceptions lead late in the sense that directly or 

indirectly by the imposition of targets CNJ contributed in the sample studied, to 

increase the productivity of judges, which by itself does not translate into effective 

promptly unless the adoption of a continuous chronological order of the trial, nor 

demonstrates quality in court promptly, if not charged by the Board and its courts. 

However, combining to yield the speed and quality of judicial decisions would be able 
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to support the creation of the CNJ's contribution towards ensuring access to justice. 

 
Key words: National Council of Justice. Priority targets. Productivity. Access to 
justice. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

Ao longo dos anos é inegável e de visível notoriedade a ascensão institucional do 

Poder Judiciário, o qual passou a desempenhar em conjunto com os Poderes 

Legislativo e Executivo papel político, e não meramente técnico. Nem por isso deixa-

se de observar os princípios democráticos de direito, e vale a defesa, neste ponto, 

de que o fato de tal parcela do poder não ser investida por critérios eletivos tem seu 

valor.  

 

Sem as paixões políticas, tem o magistrado dever de decidir com imparcialidade e 

embasado na Constituição Federal e leis infraconstitucionais. Todavia isso não 

significa retirar a representatividade que tais figuras detêm no poder; cabe a elas 

prestar contas à sociedade, pois agem em nome do povo.  

 

A noção verdadeira de quem é o povo já foi tratada certa vez por Friedrich Muller 

(2010, p. 93), extraindo-se a lógica constatação de que a questão fundamental da 

democracia oferece na invocação do “povo” sua legitimidade mais plausível, mas 

que este ainda está por ser criado, pois não pode ser entendido tão somente como o 

comparecimento às urnas a cada quatro anos.   

 

Ainda assim este “povo” passa, na medida em que confere poder político ao 

Judiciário, a exigir maior efetividade e transparência nas condutas, e neste sentido 

Barroso (2005, p. 15) outrora salientou: “O fato é que, ao aceitar o papel de ser um 

poder político, o Judiciário passou a estar sujeito às regras do jogo: tolerância com a 

crítica e disposição para receber o sol radiante da opinião pública”.  

 

Neste afã concebeu-se a criação de um órgão apto a promover a comunicação 
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adequada com a sociedade e com as instituições políticas, constituindo-se em uma 

via de mão dupla – que transmite expectativas dos cidadãos e compreende as 

circunstâncias das instituições judiciais.  

 

Nasce o Conselho Nacional de Justiça que teria a finalidade de, sem interferir na 

atividade jurisdicional, atuar administrativamente, zelando pela universalização do 

acesso à justiça e punição de desvios de conduta.  

 

A partir de então este órgão, com a função administrativa que lhe foi conferida, 

passa a emitir resoluções visando a melhora da prestação jurisdicional. Órgão de 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário fiscaliza 

outrossim, o cumprimento dos deveres funcionais dos servidores, Juízes, 

Desembargadores e Ministros dos Tribunais Superiores.  

 

Inobstante os notórios avanços na criação do órgão objeto do presente estudo, a 

questão que se apresenta ao deslinde neste breve intróito é se a imposição das 

metas de produtividade pelo CNJ vêm de fato alcançando seu intento de conferir  

maior celeridade ao deslinde das demandas priorizando a ordem cronológica; e se 

este intento é capaz por si só de contribuir para a consecução da garantia do acesso 

à justiça.  

 

Parte-se da hipótese de que a produtividade dos magistrados aumentou com a 

imposição de metas pelo CNJ, o que em contribui à consecução da garantia de 

acesso à justiça, ao menos em uma de suas vertentes: o acesso ao Poder Judiciário 

com a solução breve dos litígios, desde que adotada ordem cronológica no 

julgamento das demandas.  

A fim de confirmar ou não a hipótese apresentada, esta pesquisa foi realizada 

através de um estudo de caso no juízo de Vitória/ES, de domicílio da pesquisadora, 

analisando-se o quantitativo de sentenças proferidas de agosto de 2008 a julho de 

2009 – antes da imposição de metas pelo CNJ, e posteriormente de agosto de 2009 

a julho de 2010 – após a instituição das metas, por cada juiz atuante de vara cível, 

buscando-se a aferição de um panorama que possa justificar as conclusões obtidas 

ao final da pesquisa.  
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2. CRIAÇÃO, COMPETÊNCIA E CONSTITUCIONALIDADE DO ÓRGÃO  

 

Aprovada em 2004, a Emenda Constitucional nº 45 consubstanciou o que foi 

denominado de a “Reforma do Judiciário”. Dentre muitas outras medidas, criou-se o 

Conselho Nacional de Justiça – CNJ, ao qual caberia o controle da atuação 

administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres 

funcionais dos juízes (CF, art. 103-B, §4º).  

 

A composição deste conselho é formada por 15 membros, dentre os quais 9 deverão 

ser magistrados – inclusive o presidente será um ministro do STF, e os outros 6 

serão escolhido dentre o Ministério Público, advogados e cidadãos – dois de cada 

categoria.  

 

Por óbvio à criação de um órgão externo de controle foi oferecida resistência, 

superada no plano político com a aprovação da Emenda Constitucional, e no plano 

jurídico com a declaração de constitucionalidade da alteração da Constituição 

Federal.  

 

Inobstante à declaração de constitucionalidade confirmada pelo STF, por algum 

tempo discutiu-se de forma ferrenha sobre a constitucionalidade da criação do 

órgão, sob o fundamento de que a previsão deste violaria o princípio da separação 

dos poderes, e ainda o princípio federativo.   

 

Neste sentido salientava Gramnstrup (2005, p.199): 

 
Malferido é o princípio da independência entre Poderes, pois o controle 
externo ora instituído inclui representantes do Executivo e do Legislativo, com 
capacidade de pressão sobre as decisões jurisdicionais. E, mesmo que não a 
tivessem, terão o poder de imiscuir-se em decisões administrativas diuturnas 
do Poder Judiciário. Embora haja freios e contrapesos na Constituição 
Brasileira, não há notícia de intrusão tão profunda, de autêntica eliminação do 
equilíbrio e harmonia dos poderes.  

 

 

Apesar de os princípios ditos maculados constituírem-se cláusulas pétreas, estas 

devem ser interpretadas como proibição de supressão do núcleo de sentido dos 
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princípios que consagram, não como a eternização de determinadas possibilidades 

contidas na área não-nuclear (BARROSO, 2005, p. 24).  

 

Destarte, há necessidade de revisitação do sentido das cláusulas para que 

possamos apurar se a criação do CNJ vulnerou ou não o núcleo dos princípios que 

são apontados como maculados.  

 

O princípio da separação dos poderes está vinculado à idéia de divisão de funções 

entre os órgãos, com permanência da autonomia destes, e controle recíproco. Assim 

sendo, só ocorreria mácula a este se qualquer modificação provocasse a 

concentração de funções em um poder, consagrando uma instância hegemônica do 

poder, ou se a inovação esvaziasse a independência orgânica dos poderes ou suas 

competências privativas.  

 

A violação ao princípio federativo só poderia ocorrer mediante mácula da autonomia 

dos entes ou de sua participação na formação da vontade global. Desta forma, não 

se pode dizer que a criação do CNJ está eivada de vício de constitucionalidade pelo 

motivo esposado, posto que não atinge a autonomia de cada ente isoladamente, e 

tampouco inviabiliza a participação destes na formação da vontade nacional.  

 

Este posicionamento foi corroborado no julgamento da ADI 3367/DF (BRASIL, 2005) 

que em 2005 confirmou o que ampla doutrina já defendia: a constitucionalidade na 

criação do órgão.  

 

Os argumentos levantados para defesa de que a criação do órgão feriria o princípio 

da separação dos poderes foram de que o controle externo violaria tal princípio, pois 

este tem como um de seus corolários o autogoverno dos Tribunais. Outra restaria 

contida no fato de ser o conselho composto por pessoas estranhas à composição do 

judiciário e, também, de os magistrados de 1º grau controlarem os de 2º.  

 

No julgamento, entendeu-se não haver mácula à separação e independência dos 

poderes diante da subsistência do núcleo político do princípio, com preservação da 

função jurisdicional, típica do Judiciário, e das condições materiais do seu exercício 

imparcial e independente, o que também não afastaria a competência disciplinar e 
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correcional dos Tribunais. No que tange à presença de componentes estranhos à 

composição do Poder Judiciário, indicados pelo poder Legislativo, asseverou que 

seria tamanha “fraqueza de espírito” insistir no argumento de inconstitucionalidade 

na criação do Conselho sem reconhecer maiores razões à impropriedade do 

processo de nomeação de todos os ministros do Supremo Tribunal Federal.  

 

Quanto à mácula ao pacto federativo sustentou-se que haveria imposição de 

subordinação hierárquica administrativa, orçamentária, financeira e disciplinar. O 

STF elucidou que a jurisdição, como una e indivisível, imprescinde da constatação 

de que o poder Judiciário tem caráter nacional o que rechaça a existência de 

“judiciários estaduais” e “judiciários federais”.  

 

Destarte, a divisão da estrutura judiciária brasileira é resultado de uma repartição 

nacional do trabalho de mesma natureza entre distintos órgãos criados. Desta forma, 

o Conselho Nacional de Justiça não é órgão do ente central (União) ou entes locais: 

pertence ao Poder Judiciário.  

 

Ultrapassada, pois, a questão da inconstitucionalidade na criação do órgão, é notório 

que há certa preocupação esboçada na doutrina (GRAMNSTRUP, 2005, p. 194), de 

que uma administração uniforme da justiça possa tornar o Poder Judiciário inflexível 

e rígido. Outrossim, não é possível olvidar a existência de, até então, 125  (cento e 

vinte e cinco) resoluções emitidas pelo CNJ, o que alimenta a crítica de haver uma 

regulação desenfreada.   

 

Fica o alerta, assim, de que o CNJ deverá sempre limitar-se às atribuições que lhe 

foram conferidas constitucionalmente, de modo a não tornar-se um órgão 

indevidamente superior ao pretório excelso, ferindo a autonomia consubstanciada na 

constituinte de 1988.   

 

À revelia das defesas projetadas acima, fato é que o Conselho Nacional de Justiça 

instituiu metas prioritárias iniciadas em 2009 que visavam conferir maior celeridade e 

aumentar a produtividade dos magistrados atuantes em todo o país.  

 

Questiona-se, entretanto, se o aumento da produtividade, propiciando maior 
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celeridade nos julgamentos, tem ou não relação direta com a consecução da 

garantia do acesso à justiça.  

 

3. PRODUTIVIDADE E A GARANTIA DE ACESSO À JUSTIÇA 

 

Defende-se que no afã da busca por produtividade, no que tange ao cumprimento da 

atividade jurisdicional, estar-se-ia por corolário lógico atendendo ao princípio da 

duração razoável do processo e em última instância, outrossim, a garantia de 

acesso à justiça.  

 

Faz-se mister, portanto, esclarecer em que sentido é entendida a garantia de acesso 

à justiça, posto que não se pode olvidar que a mesma possui amplo conceito.  

 

A idéia do acesso à justiça constitui a síntese de todo o pensamento 

instrumentalista; de modo que todas as garantias previstas no ordenamento, 

inclusive a que se refere à celeridade do processo visam o acesso à justiça. 

 

Conceituando o sistema poder-se-ia dizer que o acesso à justiça é o sistema pelo 

qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob o 

auspício do Estado. Igualmente, é  ”[...] requisito fundamental – o mais básico dos 

direitos humanos - de um sistema jurídico moderno e igualitário que pretenda 

garantir, e não apenas proclamar os direitos de todos” (CAPPELLETTI; GARTH, 

1988,p. 12).  

 

Nesta perspectiva, a expressão acesso à justiça engloba amplo conteúdo, e nas 

palavras de Cichoki Neto (1998, p. 61): 
 

[...] parte da simples compreensão do ingresso do indivíduo em juízo, 
perpassa por aquela que enforça o processo como instrumento para a 
realização dos direitos individuais, e, por fim, aquela mais ampla, 
relacionada a uma das funções do próprio Estado a quem compete, não 
apenas garantir a eficiência do ordenamento jurídico; mas, outrossim, 
proporcionar a realização da justiça aos cidadãos.  

 

Consiste a definição acima na tradução da evolução do conceito de acesso à justiça 

ao longo do tempo. Diz-se (CAPPELLETTI & GARTH, 1988, p. 68) que 

hodiernamente o acesso à justiça deve ser entendido como o acesso à ordem 
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jurídica justa, o que tem ocasionado verdadeira revolução com relação à expansão 

dos mecanismos e instrumentos de acesso ao direito e à justiça.  

 

A premissa maior que deve ser levada em consideração é que apenas um processo 

célere, com respeito às garantias constitucionais, tais como o contraditório e a ampla 

defesa, é capaz de realizar corretamente o que propõe a garantia de acesso à 

justiça. Por isso, o acesso à justiça enfrenta hoje o maior problema de todas as 

ondas revolucionárias: o da efetividade.  

 

Efetividade porque o acesso à justiça intenciona a concessão de uma tutela 

jurisdicional justa que só será obtida se os instrumentos processuais forem capazes 

de produzir resultados com esta qualidade (justiça), o que não ocorre diante de um 

processo moroso e/ou inseguro.  

 

Tal efetividade aqui é entendida como atendimento ao binômio eficácia e eficiência, 

traduzido na produção dos resultados almejados, com menor dispêndio financeiro e 

principalmente temporal.  

 

Destarte, em verdade, por ter o acesso à justiça o escopo reflexo de garantir a 

duração razoável do processo, é que se confirma a afirmação de que a imposição de 

metas por produtividade tem o condão de conferir acesso à justiça aos cidadãos.  

 

Em princípio tal fato é impassível de contradições. O aumento da produtividade dos 

magistrados, por óbvio respeitando ao menos a ordem cronológica de julgamento 

das demandas, consiste em um importante passo na consecução da garantia de 

acesso à justiça; confere aos jurisdicionados maior presteza da tutela jurisdicional.  

 

Certo é, inobstante tal constatação, que o aumento da produtividade não deve vir 

acompanhado de sobrecarga de trabalho aos servidores já atuantes em um Poder 

Judiciário notoriamente deficiente em infraestrutura; deve-se exigir o aumento da 

produtividade desde que tal exigência venha acompanhada das melhorias 

necessárias à implementação de todas as metas que se almeja cumprir.  

 

E, ainda, não se deve esquecer que as garantias constitucionais deverão ser 
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respeitadas. Explique-se. Na busca por aumento da produtividade no julgamento das 

demandas foram instituídos pelo Conselho Nacional de Justiça diversos mutirões, 

v.g, o mutirão carcerário, de ampla divulgação nacional.  

 

Nestes o juiz prolator da sentença definitivamente não havia instruído o processo, 

daí porque dizer ter havido mácula ao princípio do juiz natural (artigo 5º, XXXVII, 

CF). Ter-se-ia criado um verdadeiro juízo de exceção, porque designado para atuar 

no caso concreto ou individual (NERY JÚNIOR, 2010, p. 238) 

 

O princípio do juiz natural é de tamanha importância constituindo-se conforme Ada 

Pellegrini Grinover (2004, p. 52-53):  

 
 [...] mais do que direito subjetivo da parte e para além do conteúdo 
individualista dos direitos processuais, o princípio do juiz natural é garantia da 
própria jurisdição, seu elemento essencial, sua qualificação substancial. Sem 
o juiz natural, não há função jurisdicional possível.  

 

A garantia esposada, nas palavras de Nelson Nery (2010, p. 238) é tridimensional; 

significa:  

 

1) não haver juízo ou tribunal ad hoc, isto é tribunal de exceção; 2) todos têm 
o direito de se submeter a julgamento (civil ou penal) por juiz competente, 
pré-constituído na forma da lei; 3) o juiz competente tem de ser imparcial .  

 

Pretende-se, assim, com a constituição prévia do juízo coibir-se a criação de órgãos 

judicantes ex post facto ou ad personam.  

 

Sob outra vertente, resta o princípio da inafastabilidade da jurisdição (artigo 5°, 

XXXV, CF), ou acesso à justiça, que garante o direito à obtenção de uma tutela 

jurisdicional adequada e um processo justo (NELSON NERY, 2010, p. 175), daí 

porque trazer à baila a necessidade de um processo célere.   

 

Firmadas tais premissas, analisando-se a instituição dos mutirões – no afã de 

aumentar a produtividade da escrivania, não se pode corroborar com a assertiva de 

que haveria mácula a qualquer garantia constitucional. Isto porque, em última 

análise, nas palavras de Celso Ribeiro Bastos (1994, p. 204): 
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A Constituição corresponde a um todo lógico onde cada provisão é parte 
integrante do conjunto, sendo assim logicamente adequado, se não 
imperativo, interpretar uma parte à luz das provisões de todas as demais 
partes.  

 

Este é o chamado principio da unidade constitucional que concita o intérprete a 

buscar o equilíbrio das normas afastando conflitos aparentes. Deve-se promover 

uma coesa interpenetração desses princípios, direitos e garantias contempladas na 

Carta Magna, gerando uma simbiose de valores condicionantes.  

 

Portanto, na instituição de mutirões pelo CNJ não há qualquer mácula ao princípio 

do juiz natural. Quer porque os magistrados atuantes nas varas não são afastados 

do julgamento das demandas postas ao mutirão, quer porque aqueles que 

receberão os processos para julgamento os receberão de modo aleatório, julgando-

os com a devida imparcialidade.  

 

Ademais, a razão última da imposição do instrumento é a melhor e mais adequada 

prestação da tutela jurisdicional, homenageando um processo célere. Este, inclusive, 

é o posicionamento adotado por nossos tribunais, vide os julgados REsp 389516/ 

PR (BRASIL, 2003) e REsp 413898/SC (BRASIL, 2004).  

 

4. AS METAS IMPOSTAS PELO CNJ 

 

No ano de 2009, mais precisamente no mês de Agosto, sob o codinome “Metas de 

Nivelamento 2009” o Conselho Nacional de Justiça deu início a uma verdadeira 

revolução no que tange à responsabilidade do magistrado em conduzir de forma 

célere os processos sob sua jurisdição. Foram instituídas 10 (dez) metas a serem 

cumpridas no ano de 2009, quais sejam: 

1. Desenvolver e/ou alinhar planejamento estratégico plurianual (mínimo de 

05 anos) aos objetivos estratégicos do Poder Judiciário, com aprovação no 

Tribunal Pleno ou Órgão Especial. 

2. Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas 

para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005 (em 1º, 2º grau ou 

tribunais superiores). 

3. Informatizar todas as unidades judiciárias e interligá-las ao respectivo 

tribunal e à rede mundial de computadores (internet).  

4. Informatizar e automatizar a distribuição de todos os processos e recursos. 
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5. Implantar sistema de gestão eletrônica da execução penal e mecanismo de 

acompanhamento eletrônico das prisões provisórias. 

6. Capacitar o administrador de cada unidade judiciária em gestão de 

pessoas e de processos de trabalho, para imediata implantação de métodos 

de gerenciamento de rotinas. 

7. Tornar acessíveis as informações processuais nos portais da rede mundial 

de computadores (internet), com andamento atualizado e conteúdo das 

decisões de todos os processos, respeitado o segredo de justiça.  

8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de 

acesso a informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens 

judiciais (Bacenjud, Infojud, Renajud). 

9. Implantar núcleo de controle interno. 

10. Implantar o processo eletrônico em parcela de suas unidades judiciárias. 

(CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, 2011)  

 

De todas as previsões, ressaltou-se a instituição da Meta 2, que visava à 

identificação e ao julgamento dos processos iniciados até 31.12.2005. A descrença 

no cumprimento da imposição do CNJ era latente:  

 

Os juízes estaduais do Paraná alegam que, se tiverem de se dedicar 
exclusivamente ao julgamento dos processos anteriores a 2005, para cumprir 
a meta do CNJ e não terem suas careiras comprometidas, serão obrigados a 
atrasar os despachos mais simples das ações protocoladas a partir de 2006. 
‘A conseqüência é uma nova acumulação de trabalho a ser enfrentada no 
futuro. Os objetivos impostos pelo CNJ são impossíveis de cumprir ‘, diz nota 
divulgada pela Associação dos Magistrados do Paraná. (A POLÍTICA DE 
METAS DO CNJ, 2010) 

 

Inobstante as críticas efetuadas por muitos magistrados, todas as escrivanias que 

detinham processos inseridos Meta 2 do CNJ, pendentes de julgamento, tiveram de 

encaminhar relatórios mensais para acompanhamento do cumprimento das 

imposições do CNJ, criando-se um link no website dos Tribunais, a exemplo do 

Tribunal de Justiça do Espírito Santo, denominado “Justiça Aberta” (TJES, 2011); 

local em que eram veiculados os resultados mensais por juiz do quantitativo de 

processos julgados.  

 

No ano de 2010 foram instituídas 10 (dez) novas metas, desta vez denominadas 

“Metas Prioritárias 2010”, foram elas:  

Meta 1: julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos 

em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal; 
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Meta 2: julgar todos os processos de conhecimento distribuídos (em 1º grau, 

2º grau e tribunais superiores) até 31 de dezembro de 2006 e, quanto aos 

processos trabalhistas, eleitorais, militares e da competência do tribunal do 

Júri, até 31 de dezembro de 2007; 

Meta 3: reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de 

cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais 

(referência: acervo em 31 de dezembro de 2009); 

Meta 4: lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de 

julgamento; 

Meta 5: implantar método de gerenciamento de rotinas (gestão de processos 

de trabalho) em pelo menos 50% das unidades judiciárias de 1º grau; 

Meta 6: reduzir a pelo menos 2% o consumo per capita com energia, telefone, 

papel, água e combustível (ano de referência: 2009); 

Meta 7: disponibilizar mensalmente a produtividade dos magistrados no portal 

do tribunal; 

Meta 8: promover cursos de capacitação em administração judiciária, com no 

mínimo 40 horas, para 50% dos magistrados; 

Meta 9: ampliar para 2 Mbps a velocidade dos links entre o Tribunal e 100% 

das unidades judiciárias instaladas na capital e, no mínimo, 20% das 

unidades do interior; 

Meta 10: realizar, por meio eletrônico, 90% das comunicações oficiais entre 

os órgãos do Poder Judiciário. 
 

Destaca-se, no ano de 2010, a expansão da Meta 2, ampliando a quantidade de 

processos com prioridade de tramitação para agilização de seu julgamento. Elevou-

se o período até 31.12.2006.  

 

Para o ano de 2011, a contrario sensu das previsões anteriores, não houve previsão 

de julgamento dos processos distribuídos até 31.12.2007, mas tão somente a 

repetição da Meta 1 de 2010 transformando-a na Meta 2.  

 

Para 2011 (CNJ, 2011) foram instituídas tão somente 4 metas para cumprimento por 

todo o Poder Judiciário (nacionais), e uma para cada segmento da justiça, com 

exceção da Justiça Estadual.   

 

Neste ano, portanto, é meta do poder Judiciário, diga-se principal, o julgamento de 

quantidade superior à distribuição dos processos anuais, a fim de contemplar o 

julgamento de parcela do estoque.  

 

Entrementes, como visou-se até então o aumento da produtividade com julgamento 
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célere das demandas, fez-se necessária a realização de um estudo de caso sobre o 

juízo de Vitória/ES, a fim de constatar se o intento do CNJ foi cumprido nesses dois 

anos de instituição da Meta 2 como obrigatoriedade de julgamento dos processos de 

conhecimento distribuídos até 31.12.2005, e posteriormente até 31.12.2006.  

 

 

5. ESTUDO DE CASO SOBRE A PRODUTIVIDADE DOS MAGISTRADOS NO 

JUÍZO DE VITÓRIA 

 

A fim de aferir-se um panorama situacional no juízo de Vitória, levou-se em conta o 

quantitativo de sentenças proferidas pelos magistrados atuantes nas 12 Varas 

Cíveis existentes no juízo, no período compreendido entre agosto de 2008 e julho de 

2009 – quando ainda não havia imposição de metas pelo CNJ, e posteriormente 

após a inserção das Metas prioritárias, no período entre agosto de 2009 e julho de 

2010.  

 

Visava-se a aferição do impacto das metas sobre a produtividade dos magistrados, 

mais precisamente no que tange à meta 2 do CNJ que, em 2009 como já dito, tinha 

por escopo identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas 

concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31.12.2005; e em 2010 

aumentou a previsão  anterior para os distribuídos até 31.12.2006.  

 

O quantitativo foi obtido graças à existência dos relatórios trimestrais constantes no 

site da Corregedoria do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES, 

2011) nos anos de 2008 e 2009, e posteriormente, através do portal de 

transparência disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ, 2011).  

 

Por meio do acesso ao portal de transparência foi possível visualizar a data de 

ingresso na vara e o nome dos magistrados lá atuantes, o que possibilitou a coleta 

dos dados por meio dos relatórios disponibilizados de 2008 a 2009 pela 

Corregedoria, os quais discriminavam a produtividade de cada magistrado por 

ordem alfabética.  

 

Importante ressaltar que foram excluídos os dados obtidos quando os magistrados 
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estavam à disposição de outras escrivanias, bem como os meses em que não foi 

possível aferir o quantitativo de sentenças prolatadas, quer em razão de gozo de 

férias por parte dos magistrados, quer por causa de falha na alimentação do 

sistema. Foram excluídos, outrossim, os meses em que o magistrado estava à 

disposição do Egrégio Tribunal de Justiça em substituição a desembargadores.  

 

Fixados tais parâmetros, entre agosto de 2008 e julho de 2009 foram proferidas nas 

12 Varas Cíveis existentes no juízo de Vitória/ES, 6.449 (seis mil, quatrocentos e 

quarenta e nove) sentenças, enquanto no período compreendido entre agosto de 

2009 e julho de 2010, após a instituição das metas, foram proferidas 8.755 (oito mil 

setecentos e cinqüenta e cinco) sentenças.  

 

Obteve-se uma média mensal de 54 (cinqüenta e quatro) sentenças proferidas por 

magistrado nas 12 (doze) Varas Cíveis, antes da instituição das metas, e 

posteriormente este número elevou-se ao patamar de 67 (sessenta e sete), 

sentenças por mês, o que corresponde a um acréscimo de 24% (vinte e quatro por 

cento), exemplificado no gráfico a seguir:  

 

 
                             Figura 1 – Média de Sentenças mensais por vara no juízo de Vitória/ES 

 
 

A despeito da média mensal verificada no juízo, o quantitativo de sentenças por vara 
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não goza de uniformidade. A média de sentenças proferidas individualmente é 

discrepante, e inclusive não se pode afirmar que na totalidade dos magistrados em 

análise houve um aumento após a instituição das metas pelo CNJ, conforme 

visualiza-se no gráfico que segue:   

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Média mensal de sentenças por vara no período de Ago/08 a Jul/09 e Ago/09 a Jul/10 
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6. ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS.  

 

Demonstrados os dados obtidos com vistas à resposta aos questionamentos que 

motivaram a pesquisa, a primeira observação a ser feita é que analisando-se o 

quantitativo de processos sentenciados antes e depois da instituição das metas 

houve um notável aumento de  2.306 processos, o que representaria um aumento 

de 35,75% em comparação com o julgamento dos processos anteriores à instituição 

das metas.  

 

A média de processos julgados mensalmente, entretanto, não confirma as 

afirmações acima. Isso porque notou-se durante a coleta de dados que os 

magistrados, de uma forma geral, após a instituição das metas, atuaram mais em 

suas escrivanias, v.g, gozando menos férias, ficando menos à disposição e/ou 

inserindo os dados corretamente no sistema.  

 

Desta forma, o aumento real verificado após a instituição das metas foi obtido 

através da média mensal de sentenças por magistrado, excluindo-se do cálculo da 

média os meses em que os magistrados estiveram à disposição, em gozo de férias 

e/ou ausente a devida alimentação do sistema. Assim sendo, houve realmente um 

acréscimo de 24% (vinte e quatro) por cento no julgamento das demandas, e  deve 

ser louvada, para atingir-se o percentual, a efetiva presença dos magistrados em 

suas escrivanias, julgando mais processos.   

 

Inobstante tal fato pode-se observar da análise do gráfico esposado acima que nem 

todos os magistrados obtiveram uma produtividade superior após a instituição das 

metas. É o exemplo das varas “D” e “G”. Na vara “D”, contudo, a diferença da média 

mensal é de apenas 2 (duas) sentenças, enquanto na vara “G” foram proferidas 

menos 10 (dez) sentenças se comparado o mesmo período antes da instituição das 

metas.  

 

Tal fato induz a ponderação que apesar de a imposição de metas ter sido fator de 

aumento da produtividade, em alguns casos houve diminuição da produtividade dos 

magistrados, o que necessitaria de outra pesquisa para averiguar a razão da 
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diminuição. Entretanto, somente 2 (duas) das 12 (doze) varas pesquisadas 

obtiveram resultado inferior após a instituição das metas, o que leva à conclusão de 

que, em sua maioria, houve um aumento da  produtividade dos magistrados após a 

instituição das metas.  

 

Em contrapartida, analisando-se a menor e a maior produtividade verificada nos 

períodos pode-se inferir um dado alarmante. Enquanto o magistrado da vara “E” 

proferiu no período de ago/08 a jul/09 119 (cento e dezenove) sentenças, ou 

aproximadamente 17 (dezessete) mensais, o da vara “G” no mesmo período proferiu 

1102 (um mil, cento e duas), ou aproximadamente 100 (cem) mensais, o que revela 

uma produtividade aproximadamente 10 (dez) vezes superior.  

 

Após a instituição das metas, apesar de o magistrado da vara “E” ter aumentado sua 

produtividade para 36 (trinta e seis) sentenças mensais, e 396 (trezentas e noventa 

e seis) durante o período, ou seja, mais do que duplicado sua produtividade; em 

comparação com o magistrado da vara “G”, continua com déficit de 599 (quinhentas 

e noventa e nove) sentenças, eis que este último no mesmo período proferiu 995 

(novecentos e noventa e cinco) sentenças, ou aproximadamente 90 (noventa) 

mensais.  

 

Isto induz a crença de que alguns magistrados merecem atenção individualizada do 

Conselho Nacional de Justiça, posto que a transparência impressa pelo órgão leva 

necessariamente ao questionamento dos cidadãos do porquê da demora no 

julgamento da demanda em uma escrivania e celeridade em outra. Analisar, pois, a 

elevação da produtividade de forma genérica não traz a noção verdadeira da 

presteza devida da tutela jurisdicional, a qual deve funcionar de forma equânime.  

 

Até porque, em razão de seu poder fiscalizatório, deverá o CNJ primar pelo 

cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados atuantes no Poder Judiciário.  

 

Sob outro prisma, os dados coletados não fornecem a real noção de cumprimento 

satisfatório da Meta 2 do CNJ e sequer da Meta prioritária 1 de 2010. Aumentou-se a 

produtividade, mas os dados coletados podem não ter a ver diretamente com a 

instituição das metas já exemplificadas.  
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Suprindo esta lacuna, depreende-se através dos dados disponíveis no sítio do 

Conselho Nacional de Justiça, o efetivo percentual de cumprimento das metas 

estipulada aos Tribunais existentes no país. A título exemplificativo, o Estado do 

Espírito Santo no primeiro ano de instituição das Metas obteve um percentual de 

cumprimento de 71,55% na principal delas (Meta 2). Já em 2010, este percentual 

aumentou para a casa de 85,06%.  

 

A Meta prioritária 1 de 2010, única que se repete em 2011, obteve um percentual de 

cumprimento de 80,08% no Tribunal de Justiça do Espírito Santo.  

 

Diante de tais dados, é possível afirmar a plausibilidade de o aumento da 

produtividade ter a ver diretamente com a tentativa de cumprimento das metas 1 e 2 

do CNJ; contudo, a constatação, ainda assim, pode não ser verdadeira.  Mais certo 

é afirmar que o aumento da produtividade tem a ver com as pressões impostas pelo 

CNJ, quando ao instituir Metas de produtividade, previr a possibilidade de 

responsabilização pessoal do magistrado. Igualmente, a imposição de transparência 

na produtividade mensal de cada juiz os tornou mais preocupados no dia-a-dia 

forense com a visão da comunidade jurídica sobre o desempenho de suas funções. 

Assim sendo, todos esses fatores incentivaram forçosamente o magistrado na busca 

por uma maior produtividade.  

 

Por último, um último tópico a ser ressaltado tem por base a constatação de que o 

aumento da produtividade pode não ter a ver com o julgamento célere das 

demandas, se não observada uma ordem cronológica, e outrossim, que a 

produtividade deve significar qualidade das decisões proferidas.  

 

Explique-se. É inegável o benefício que o CNJ trouxe aos cidadãos quando previu a 

necessidade de tratamento prioritário a demandas mais antigas, em detrimento das 

recentes. Aumentar a produtividade, sem atenção à ordem cronológica, pode não 

significar celeridade na medida em que ficaria a critério do magistrado o julgamento 

das demandas de menor complexidade, com finalidade única de aumentar o número 

de sentenças prolatadas no mês.  
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No que tange à qualidade das decisões proferidas, fica o alerta de que os 

magistrados deverão aplicar a lei a cada caso concreto, evitando a prolação de 

decisões-modelo, o que leva a prestação de tutela jurisdicional célere, mas ineficaz. 

A possibilidade de o cidadão lançar mão de um recurso processualmente cabível 

não deve tornar esta prática mais aceitável, pois a mesma deverá sempre ser 

coibida pelos jurisdicionados, os quais diante da desídia devem valer-se dos 

instrumentos correcionais.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante das considerações tecidas neste breve ensaio, pôde-se inferir que o 

Conselho Nacional de Justiça é órgão integrante do Poder Judiciário, criado com 

competência delineada para exercer o controle externo administrativo e financeiro 

dos demais órgãos deste mesmo Poder.  

 

É inegável o avanço para sociedade brasileira com a criação do referido órgão, no 

que tange ao trilhar da consecução da garantia constitucional de acesso à justiça, 

entendido nesta pesquisa sob o prisma da necessidade de uma prestação 

jurisdicional célere.  

 

O CNJ, por meio da edição de inúmeras Resoluções vem exercendo sua função 

administrativa-fiscalizadora, melhorando o serviço da Justiça como um todo. Neste 

ínterim foram impostas nos anos de 2009, 2010 e 2011 Metas de cumprimento para 

todo o Poder Judiciário.  

 

A imposição de tais metas, para a realidade visualizada no juízo de Vitória/ES, se 

não teve por conseqüência lógica o aumento da produtividade dos magistrados da 

capital, certamente contribuiu como instrumento de pressão e implicação de 

transparência na condução da atividade jurisdicional. Por isso então, para o universo 

pesquisado, foi constatado um aumento percentual considerável no quantitativo de 

sentenças prolatadas após a instauração de metas pelo CNJ. 

 

A adoção de metas por ordem cronológica, culminando na priorização de demandas 

mais antigas, é critério louvável e que deve ser observado para que se possa aliar o 
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aumento da produtividade à celeridade.  

 

Sob outra vertente, a mais rápida presteza da tutela jurisdicional deverá vir 

acompanhada de um aspecto qualitativo, evitando-se o esvaziamento das intenções 

do CNJ, que são de efetivamente melhorar a prestação jurisdicional.  

 

Um processo célere nem sempre trará aos jurisdicionados o resultado almejado, 

devendo o julgamento das demandas ser sempre comedido e exaustivo. Caberá, 

pois, ao jurisdicionado a fiscalização de eventual desídia cometida pelo magistrado, 

oportunidade em que deverá valer-se dos instrumentos cabíveis para 

responsabilização do juiz perante o CNJ e a Corregedoria dos Tribunais a que este 

se vincular.  

 

Em suma, objetivando-se a uniformização de nossa Justiça são notáveis os 

benefícios trazidos com a criação do Conselho Nacional de Justiça. Os números 

disponibilizados no sítio do referido órgão demonstram ser possível a imposição e o 

cumprimento de Metas Nacionais para cumprimento em todo o Poder Judiciário e 

que isso vem contribuindo, diretamente ou não, e neste universo em particular no 

aumento da produtividade dos magistrados.  

 

Destarte, aliando-se produtividade, celeridade e qualidade das decisões 

jurisdicionais é possível a defesa de que o órgão do Poder Judiciário denominado 

Conselho Nacional de Justiça, valendo-se da exigência desses três requisitos, 

contribui sobremaneira para a consecução da garantia de Acesso à justiça 

construindo a tão sonhada ordem jurídica justa.   
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Busca verificar se o fenômeno da abstrativização do controle incidental não estaria 

ampliando os poderes do STF em dissonância ao que dispõe a Constituição, através do 

entendimento do efeito meramente publicizante do art. 52, X, CR – vinculando a sociedade – 

e da teoria da ratio decidendi no controle difuso – vinculando os juízes na tarefa de julgar. 

Para isso, inicia apresentando os precedentes históricos e análise do direito comparado, no que 

tange ao controle jurisdicional de constitucionalidade. Em seguida, efetua análise crítica dos 

votos proferidos pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, na Reclamação nº 4.335-5/AC, 

que defendem a tese da abstrativização do controle incidental, em razão de mutação 

constitucional, tendo como contrapontos principais o voto contrário do Ministro Sepúlveda 

Pertence, os marcos teóricos de Peter Häberle e Ingeborg Maus e a doutrina de Oswaldo 

Aranha Bandeira de Mello. Conclui que a tese da abstrativização do controle incidental atenta 

contra o princípio da separação dos Poderes e o Estado Democrático de Direito, pois exclui a 

participação popular, que se dá através do Senado Federal, do processo de controle incidental 

de constitucionalidade. 

Palavras-chave: Controle jurisdicional de constitucionalidade. Abstrativização do controle 

incidental. Mutação constitucional. Papel do Senado Federal. 

 

ABSTRACT 

Aims to verify whether the phenomenon of making abstract control incidental would 

not be extending the powers of the Supreme Court in dissonance to what the Constitution 

provides, through the understanding of the effect of merely to make public art. 52, X, CR - 

linking society - and the theory of ratio decidendi in diffuse control - binding on judges in the 

task of judging. To do this, start by presenting the historical precedents and analysis of 

comparative law, in relation to judicial review of constitutionality. Then performs a critical 

analysis of the votes cast by Justice Gilmar Mendes and Eros Grau, in Complaint No. 4.335-

5/AC who defend the thesis of making abstract control incidental, because of constitutional 

change, with the main counterpoints of the vote against Justice Sepulveda Pertence, the 

theoretical framework of Peter Häberle and Ingeborg Maus and the doctrine of Oswaldo 

Aranha Bandeira de Mello. It concludes that the thesis of making abstract control incidental 

undermines the principle of separation of powers and democratic state, it excludes public 

participation that occurs through the Senate, the process of incidental control of 

constitutionality. 
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INTRODUÇÃO 

 

A questão de pesquisa que motivou o presente artigo foi: o fenômeno da 

abstrativização do controle incidental não estaria ampliando os poderes do STF em 

dissonância ao que dispõe a Constituição, através do entendimento do efeito meramente 

publicizante do art. 52, X, CR – vinculando a sociedade – e da teoria da ratio decidendi no 

controle difuso – vinculando os juízes na tarefa de julgar? 

O tema da abstrativização do controle incidental de constitucionalidade está sendo 

atualmente debatido no Supremo Tribunal Federal por meio da Reclamação nº 4.335-5/AC, 

que será detalhadamente analisada no capítulo 2. Destaca-se a relevância social do presente 

estudo, pois o resultado final do julgamento em questão poderá significar radical mudança no 

sistema jurisdicional de controle de constitucionalidade brasileiro em vigor, que adota o 

denominado “sistema misto”.  

Foram adotados como marcos teóricos do presente trabalho os pensamentos de Peter 

Häberle e Ingeborg Maus, expostos nas obras traduzidas “Hermenêutica Constitucional – A 

sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e 

‘procedimental’ da Constituição” e “Judiciário como superego da sociedade: o papel da 

atividade jurisprudencial na ‘sociedade órfã’”, respectivamente. 

 

 

 

 

1 PRECEDENTES HISTÓRICOS E ANÁLISE DO DIREITO COMPARADO 
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Relativamente à competência das cortes para declarar nulos determinados atos do 
Legislativo, porque contrários à Constituição, tem havido certa surpresa, partindo do 
falso pressuposto de que tal prática implica em uma superioridade do Judiciário 
sobre o Legislativo. Argumenta-se que a autoridade que pode declarar nulos os atos 
de outra deve necessariamente ser superior a esta outra.(HAMILTON, 2005, p. 471) 

A passagem acima poderia muito bem ser confundida com alguma doutrina hodierna 

acerca do controle de constitucionalidade das leis, não fosse a expressa remissão bibliográfica 

feita ao final da citação, que denuncia tratar-se de excerto do clássico texto de Alexander 

Hamilton, contido no Federalista nº 78, da obra pseudônima produzida no século XVIII, nos 

anos de 1787 e 1788, em defesa da recém nascida Constituição norte-americana e que se 

constitui até os dias atuais numa referência e marco para a teoria política e filosofia do direito. 

Embora seja reconhecido que o instituto do controle judicial de constitucionalidade 

das leis existe desde épocas remotas1, o primeiro julgado que expressamente reconheceu os 

institutos fundantes deste sistema vigente no mundo moderno, quais sejam, a supremacia da 

Constituição2, a nulidade da lei contrária à Constituição e a competência do Poder Judiciário 

como intérprete da Constituição, foi, conforme recorda Barroso (2008, p. 8), o julgado 

proferido pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, no ano de 1803, no famoso 

caso Marbury versus Madison. 

 

Interessante registro sobre a “sagacidade” do Presidente da Suprema Corte norte-

americana, John Marshall, é destacado por Barroso (2008, p. 9)3, pois a decisão mencionada 

                                                           
1 Cappelletti (1999, p. 45-63) demonstrou em sua clássica obra “O controle judicial de constitucionalidade das 
leis no direito comparado” três grandes precedentes históricos que contribuíram para a formação do famoso 
julgado Marbury versus Madison: o direito ateniense, o direito medieval e, paradoxalmente, o sistema inglês de 
supremacia do parlamento. No referido estudo, afirma o autor que “se esta corajosa, decidida afirmação de John 
Marshall efetivamente iniciou, na América e no mundo, algo de novo e de importante, ela foi, porém, ao mesmo 
tempo [...], não um gesto de improvisação, mas, antes, um ato amadurecido através de séculos de história: 
história não apenas americana, mas universal”. 

2 A supremacia da Constituição pressupõe a rigidez constitucional, ou seja, a existência de mecanismos jurídicos 
que tornam mais difícil a modificação da constituição, em relação às demais normas. Conforme lição de Mello 
(1980, p. 39) “esta concepção, da qual resulta a diferenciação entre lei ordinária e constitucional, implica na 
consideração da superioridade desta sobre aquela. Nascem, assim, as constituições rígidas, isto é, constituições 
escritas em um corpo único, determinando a competência dos vários ramos do governo e, portanto, limitando os 
poderes de cada um”.  

3 Também Lúcio Bittencourt (1949, p. 15) registra um momento da história em que Marshall demonstra ser um 
“político sagaz e astuto”, quando propõe a criação de um tribunal dentro do Congresso, o que significaria a 
abdicação da supremacia do judiciário, “em troca de maiores prerrogativas para a função judicante, gravemente 
ameaçada em face do impeachment intentado contra o Justice SAMUEL CHASE”. Tal “ideia” acabou não se 
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fortaleceu o papel do Judiciário frente aos demais poderes da República, inaugurando a era da 

supremacia do judiciário4, que perdura até os dias atuais naquela nação, sem despertar a 

esperada resistência, e até mesmo violenta reação do Presidente Thomas Jefferson ou do 

Congresso5, já que a decisão não impunha nenhuma obrigação aos demais poderes 

constituídos, vez que estava em harmonia com a vontade da maioria detentora do poder 

naquele período da história.  

A partir desta decisão histórica, foram desenvolvidas diversas técnicas de controle de 

constitucionalidade no mundo, que se diferenciam, basicamente, por duas razões: pela 

competência para o exercício do controle de constitucionalidade – se jurisdicional ou política 

– e, nos modelos de controle jurisdicional, pela forma de exercício deste controle – se 

reservada a um único Órgão, no que se denomina controle concentrado, ou se permitida a toda 

autoridade judicial, no modelo difuso. Esta última subdivisão, entre controle jurisdicional 

concentrado e difuso, traz ainda outra divisão acerca do objeto do controle: se somente a 

norma em abstrato, característica do controle concentrado ou se também possível o controle 

para a norma em concreto, situação típica do controle difuso, embora também possa ser 

admitida em alguns modelos de controle concentrado. Com o passar do tempo, surgiram 

diversas variantes destes modelos básicos iniciais, tais como o sistema de controle 

jurisdicional misto, existente atualmente no Brasil, no qual convivem os modelos de controle 

concentrado e difuso. 

Importante destacar a abordagem apresentada por Gilmar Ferreira Mendes, no capítulo 

introdutório da obra conjunta escrita com Ives Gandra Martins (MARTINS, 2009), sobre os 

modelos de controle político e jurisdicional, com suas subdivisões, existentes atualmente no 

mundo e a hegemonia que se verifica do modelo de controle jurisdicional sobre o controle 

político de constitucionalidade. 

Iniciando a análise do direito comparado, o autor destaca (MARTINS, 2009, p. 3) que 

na França vige o modelo de controle político, exercido pelo Conselho Constitucional, criado 

                                                                                                                                                                                     

implementando, pois o impeachment foi rejeitado, no que “calou-se Marshalll, e sua doutrina permaneceu 
íntegra”. 

4 Sobre os motivos que levaram à valorização do Judiciário, ler Santos (2008, p. 78,79). 

5 Como exemplo de anterior violenta reação do Congresso, Barroso (2008, p. 5) destaca que “para impedir 
questionamentos a essa decisão [a revogação da lei de reorganização do Judiciário federal – the Circuit Court 

Act, de 1801] perante a Suprema Corte, o Congresso suprimiu a sessão da Corte em 1802, deixando-a sem se 
reunir de dezembro de 1801 até fevereiro de 1803”. 
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pela Constituição de 1958 e limitado a um controle preventivo. No controle político não há 

independência técnico-jurídica das decisões, prevalecendo a conveniência política, já que os 

julgados são proferidos por Órgãos alheios à estrutura do Poder Judiciário. Não obstante tal 

fato, Gilmar Mendes, na mesma passagem citada, registra que o controle político exercido 

pelo Conselho Constitucional da França vem se aproximando do modelo de controle 

jurisdicional de constitucionalidade, em razão da ampliação dos legitimados para a 

propositura do controle direto de constitucionalidade e da maior profundidade e técnica com 

que vem sendo proferidos os julgados por aquela Corte política. Registra ainda o autor que, 

afora alguns países do continente africano, “o modelo francês não encontrou receptividade no 

mundo”. 

Continuando (MARTINS, 2009, p. 4-5), Gilmar Mendes leciona que na Europa em 

geral, citando expressamente a Bélgica, Holanda e Luxemburgo, em razão da existência da 

Comunidade Européia, as normas emanadas por este Órgão supranacional, destacando-se a 

Convenção Européia de Direitos Humanos, têm sido utilizadas como parâmetro de 

constitucionalidade, com status de princípios gerais de direito, em face das leis nacionais dos 

países membros, o que denota evidente adoção de um modelo que se assemelha ao controle 

jurisdicional de constitucionalidade. Mesmo na Inglaterra, berço da common law e da 

supremacia do Parlamento, já é possível identificar-se “contornos de uma jurisdição 

constitucional de caráter geral ou não especializada”, através do reconhecimento da 

supremacia de atos da Comunidade Européia sobre a legislação pátria. O reconhecimento de 

descumprimento da norma comunitária, apesar de não gerar a nulidade da norma inglesa 

violadora, permite à parte prejudicada pleitear perdas e danos.  Registra-se, ainda, que “a 

queda do Muro de Berlim [em 1989] assegurou, por sua vez, uma expressiva expansão do 

modelo de jurisdição constitucional de perfil concentrado para o Leste Europeu” (MARTINS, 

2009, p. 5-6). 

Ao analisar os aspectos formais do controle de constitucionalidade no direito norte-

americano, Gilmar Mendes (MARTINS, 2009, p. 11), com base na doutrina de Hans Kelsen, 

critica o modelo vigente naquele país, que exige a existência de um caso concreto para 

provocar a jurisdição constitucional, uma vez que nem sempre os interesses privados que 

suscitam a lide são coincidentes com o interesse público, que deveria sempre ser o objeto de 

proteção do sistema de controle de constitucionalidade. Tal situação não ocorre na Áustria, 

onde “não se exige [...] a demonstração de ofensa a qualquer interesse particular ou situação 

subjetiva” (MARTINS, 2009, p. 15). 
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Não obstante o modelo de controle de constitucionalidade vigente nos Estados Unidos 

da América depender de um case or controversy para ser instalado, Gilmar Mendes destaca 

que, após sucessivas reformas legislativas, nos anos de 1891, 1925 e 1988, “a possibilidade de 

revisão de sentenças judiciais perante a Suprema Corte americana deixou de ser uma questão 

de direito e assumiu o caráter de uma questão de discricionariedade judicial” (MARTINS, 

2009, p. 13), concluindo que: 

Embora se reconheça que o controle concreto serve para proteger a Corte Suprema 
contra o excesso de litigância e dos casos particulares, afirma-se que em muitos 
contenciosos constitucionais a referência ao caso concreto destina-se tão somente 
‘para contemplar um grupo de dados sociais gerais e análises políticas a partir dos 
quais a Corte deriva políticas sociais (forward looking) que são mais relevantes 
politicamente do que a solução do caso concreto. (MARTINS, 2009, p. 15). 

 

Verifica-se, assim, que “a despeito de todas as discussões (sobre a aceitação do 

controle abstrato nos Estados Unidos), afigura-se inequívoco que a Corte Suprema americana 

não raro efetiva o controle de constitucionalidade de forma abstrata” (MARTINS, 2009, p. 

14). 

Em conclusão, Gilmar Mendes destaca a proximidade dos dois principais modelos de 

controle de constitucionalidade atualmente existentes no mundo: 

A despeito das diferenças notórias entre os sistemas difuso e concentrado e da 
diversidade das inspirações filosóficas que lhes dão base, afigura-se cada vez mais 
inequívoco que os modelos americano e europeu apresentam hoje mais afinidades 
do que se poderia imaginar a partir de uma análise perfunctória. Assinale-se que o 
modelo americano é revelador de uma forte desconfiança em relação ao legislador; o 
modelo europeu, além dessa desconfiança para com o legislador, traduz também 
uma dúvida em relação ao papel do juiz. (MARTINS, 2009, p. 27) 

 

Neste sentido, percebe-se da lição do mestre, e Ministro do STF, que atualmente o 

controle jurisdicional de constitucionalidade evolui para um modelo misto, menos puro do 

ponto de vista teórico, mais preocupado com o fundo do que a forma. Em outras palavras, já é 

um pouco superada a discussão quanto ao sistema de controle jurisdicional vigente ou 

preponderante no mundo, sendo mais relevantes os estudos quanto às conseqüências que a 

decisão prolatada pelo Judiciário irá causar na sociedade, em termos políticos, econômicos, 

culturais, inclusive em termos de sua extensão. 

 

2 ANÁLISE DA RECLAMAÇÃO Nº 4.335-5/AC 
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De acordo com Luís Roberto Barroso (2008, p. 109, 110), a intervenção do Senado, 

estabelecida pelo art. 52, X, CR, justifica-se devido ao fato de que em nosso ordenamento 

jurídico, ao contrário do sistema norte-americano, de onde se “importou” o modelo de 

controle incidental e difuso, as decisões dos Tribunais decorrentes deste controle não 

vinculam os juízes subordinados. Neste sentido, o dispositivo constitucional em questão “teve 

por motivação atribuir eficácia geral (...) à decisão proferida no caso concreto, cujos efeitos se 

irradiam, ordinariamente, apenas em relação às partes do processo”. 

Ainda Barroso (2008, p. 110, 111), sobre os pontos pacíficos que a doutrina e 

jurisprudência já estabeleceram em relação ao papel a ser desempenhado pelo Senado Federal, 

no cumprimento do comando do art 52, X, CR, apresenta a seguinte relação: 

a) a atuação do Senado não tem caráter vinculado, mas discricionário, sujeitando-se ao 
juízo de conveniência e oportunidade da casa legislativa. Trata-se de ato político, 
não sujeito a prazo, podendo o Senado suspender o ato normativo, no todo ou em 
parte, ou simplesmente não suspendê-lo, negando, assim, a extensão erga omnes da 
decisão do Supremo; 

b) a competência do Senado somente é exercitável nas hipóteses de declaração incidental 
de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, e não quando a 
inconstitucionalidade venha a ser pronunciada em sede de ação direta de 
inconstitucionalidade; 

c) a despeito da dicção restritiva ao art. 52, X, que se refere apenas a lei declarada 
inconstitucional, a interpretação dada ao dispositivo tem sido extensiva, para incluir 
todos os atos normativos de quaisquer dos três níveis de poder, vale dizer, o Senado 
também suspende atos estaduais e municipais; 

d) embora a matéria ainda suscite ampla controvérsia doutrinária, afigura-se fundada em 
melhor lógica e em melhores argumentos a atribuição de efeitos ex tunc à suspensão 
do ato normativo pelo Senado. 

 

Cabe destacar as inúmeras repercussões na vida cotidiana da sociedade como um todo 

que o novo fenômeno da abstrativização trará, na hipótese de o mesmo vir a se consolidar 

como prática de jurisdição constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente em 

face da concentração de funções neste órgão, cujas decisões pretendem vincular todo o Poder 

Judiciário. 

Significa dizer que todo cidadão poderá passar a conviver – repita-se, na hipótese de 

consolidação da abstrativização do controle incidental – num sistema de controle de 

constitucionalidade muito mais dinâmico, no qual quase que diariamente haverá novas 

interpretações emanadas da mais alta Corte Constitucional com potencial a interferir 

diretamente nas mais diversas relações jurídicas produzidas no dia-a-dia. 
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Ademais, a consolidação deste novo entendimento do STF significará, na prática, um 

esvaziamento ainda maior do sistema de controle difuso de nosso ordenamento jurídico, uma 

vez que limitará sobremaneira a atuação do magistrado singular em analisar eventuais 

questões incidentais de inconstitucionalidade nos casos sob seu julgamento, “engessando-o” à 

moldura estabelecida nos julgados proferidos pelo STF em sede de controle abstrato e, agora, 

também em controle concreto. 

É também relevante a presente discussão no campo teórico, uma vez que o tema ora 

abordado ainda é muito recente, carece de contribuições acadêmicas das mais diversas 

matizes e tem sido alvo de muitos debates e controvérsias em nossa mais alta Corte de Justiça, 

conforme trechos do voto da Ministra Ellen Gracie, proferido no do HC 82.959, transcrito a 

seguir: 

3. Deixo de acolher as ponderações do Ministro Gilmar Mendes, que, com seu brilho 
invulgar de scholar, ainda assim não me consegue fazer aderir à sua proposição de 
uma declaração de inconstitucionalidade modulada, de sorte a apenas abranger as 
hipóteses futuras (pure prospectivity), ou seja, as sentenças ainda não proferidas, 
com ressalva dos casos já decididos. Se adotarmos tal solução, não poderemos 
aplicá-la ao paciente deste habeas corpus. Mas essa proposição nos cria um 
problema insolúvel. Tudo porque, em controle difuso, como é o caso presente, ou a 
declaração de inconstitucionalidade serve à solução da controvérsia ou ela nem se 
pode colocar. No controle difuso, não se produz interpretação constitucional, a 
menos que ela seja útil ao caso. Não se define o status de constitucionalidade de 
uma regra jurídica, senão quando ela esteja sendo aplicada ao caso concreto. E, se 
não for para ser aplicada no caso presente, a declaração de inconstitucionalidade não 
tem substrato válido, já que esta não é hipótese de controle abstrato. A alternativa, 
portanto seria fazer valer, para a hipótese presente, a nova interpretação limited 

prospectivity. Essa proposta, porém, não supera outro obstáculo lógico. Se as 
sentenças já publicadas ficam resguardadas da nova interpretação, pelo bom motivo 
de que os juízes que as proferiram não poderiam prever que a jurisprudência assente 
da Casa – e tantos anos após a promulgação da Constituição – se fosse reverter dessa 
sorte, como excetuar dessa salvaguarda a sentença condenatória do caso presente? O 
juiz que a prolatou, tanto quanto o TJSP, encontrava-se na mesma situação fática de 
insciência ou imprevisibilidade de todos os seus demais colegas. 
As propostas de solução inspiradas no direito americano não encontram aplicação. 
Nem é preciso lembrar que lá o controle de constitucionalidade só se faz por via 
difusa, enquanto entre nós vigora sistema muito mais complexo que concilia as 
formas difusa e concentrada de controle. Isso nos obriga a respeitar as limitações 
decorrentes dessa coexistência de técnicas de controle. 
Para que a inconstitucionalidade da norma pudesse ser reconhecida com efeitos 
limitados, seria necessário que a Corte a analisasse em Ação Direta. 
Por isso, entendo que declarar a inconstitucionalidade, com temperamento, desse 
artigo para aplicar a interpretação inovadora a este caso concreto seria exercício de 
voluntarismo que nada nos autoriza fazer. Sirvo-me de citação que fez o Ministro 
Gilmar Mendes do Prof. Rui Medeiros, para quem “A delimitação da eficácia da 

decisão de inconstitucionalidade não é fruto de mero ‘decisionismo’ do órgão de 

controle” (in A decisão de inconstitucionalidade, p. 746-747). A corte estaria se 
avocando um arbítrio excessivo ao “selecionar” quais réus serão beneficiados 
retroativamente por seu novo entendimento. Por isso, com vênias ao Ministro 
Gilmar Mendes, não me parece aplicável aqui a doutrina da limitação de efeitos da 
declaração de inconstitucionalidade. (grifos nossos) 
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Percebe-se, no debate transcrito a seguir, como ficou explicitado na última 

manifestação do HC 82.959, pelo Min. Sepúlveda Pertence, a necessidade de cumprimento do 

art. 52, X, da CR, questão que acabou não sendo enfrentada naquele julgado: 

O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO (RELATOR) – Senhor Presidente, 
como relator, apenas ressalto que empresto à declaração de constitucionaldiade 
eficácia ex tunc quanto às conseqüências penais, não o fazendo sob o ângulo 
patrimonial. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – Eu parti da premissa, foi todo o 
desenvolvimento de meu voto, no sentido de que declaramos essa lei inicialmente 
constitucional – não há dúvida em relação a isso -, e muitas penas se extinguiram 
segundo esse regime. A Constituição cogita de responsabilidade civil do Estado, ou 
por erro judicial, ou por prisão excessiva, até mesmo. É uma das hipóteses claras de 
responsabilidade civil do Estado, por conta desse aspecto. Daí eu ter ressaltado que 
o efeito ex nunc deve ser entendido como aplicável às condenações ainda 
suscetíveis de serem submetidas ao regime de progressão. 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Proporia ao eminente 
Relator que deixássemos claro que a decisão não se aplica a eventuais conseqüências 
jurídicas às penas extintas. 
O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES – é exatamente esse o objetivo. 
O SENHOR MINISTRO NELSON JOBIM (PRESIDENTE) – Se os colegas 
concordarem, gostaria de explicitar, como já feito Ministro Sepúlveda Pertence, que, 
na verdade, não estamos decidindo o caso concreto, estamos decidindo o regime de 
progressão ou não do sistema. 
O SENHOR MINISTRO SEPÚLVEDA PERTENCE – Temos que comunicar ao 
Senado. (grifo nosso – negritos no original) 

 

Mais recentemente, no julgamento da Reclamação nº 4.335-5/AC, ficou ainda mais 

explícita a controvérsia sobre a questão. 

A referida reclamação foi ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Acre, em 

face de decisão do Juiz de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Rio Branco, 

no Estado do Acre, que indeferiu o pedido de progressão de regime em favor de dez 

condenados a penas de reclusão em regime integralmente fechado, em decorrência da prática 

de crimes hediondos.  

O defensor alega o descumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 

82.959, da relatoria do Ministro Marco Aurélio, quando a Corte afastou a vedação de 

progressão de regime aos condenados pela prática de crimes hediondos, ao considerar 

inconstitucional o artigo 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990 (“Lei dos Crimes Hediondos”).  

Isto porque, como já dito, neste julgado o STF, pelo apertado placar de 6 votos a favor e cinco 

votos contra, acabou por dar efeitos erga omnes a uma decisão proferida em sede de controle 

incidental, conforme ficou evidenciado em seu Acórdão: 

 
A C Ó R D Ã O 
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 Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Supremo 
Tribunal Federal, em sessão plenária, sob a presidência do ministro Nelson Jobim, 
na conformidade da ata do julgamento e das notas taquigráficas, por maioria, em 
deferir o pedido de habeas corpus e declarar, incidenter tantum, a 
inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, 
nos termos do voto do relator, vencidos os ministros Carlos Velloso, Joaquim 
Barbosa, Ellen Gracie, Celso de Mello e Nelson Jobim, Presidente. O Tribunal, por 
votação unânime, explicitou que a declaração incidental de inconstitucionalidade do 
preceito legal em questão não gerará conseqüências jurídicas com relação às penas 
já extintas nesta data, pois esta decisão plenária envolve, unicamente, o afastamento 
do óbice representado pela norma ora declarada inconstitucional, sem prejuízo da 
apreciação, caso a caso, pelo magistrado competente, dos demais requisitos 
pertinentes ao reconhecimento da possibilidade de progressão. 

 

Conforme destaca Lênio Streck (2007, p. 1), é grande a relevância do objeto da 

Reclamação nº 4.335, uma vez que o resultado final deste julgamento pode inaugurar “uma 

nova concepção, não somente do controle da constitucionalidade no Brasil, mas também de 

poder constituinte, de equilíbrio entre os Poderes da República e de sistema federativo”. 

Analisa-se, a seguir, os fundamentos dos votos dos Ministros Gilmar Mendes, Eros 

Grau e Sepúlveda Pertence6, proferidos na Reclamação nº 4.335-5/AC, a fim de atingir a 

finalidade do presente trabalho, qual seja, verificar se os mesmos caminham no sentido de 

construção de uma sociedade aberta de intérpretes ou, ao revés, de dar ao STF o papel de 

substituto do monarca. 

2.1 VOTO DO MINISTRO GILMAR FERREIRA MENDES (RELATOR) 

O Ministro Gilmar Mendes reconhece em seu voto que a expressão “suspender a 

execução de lei ou decreto” tem sido objeto de dúvida e discussão acerca de seu real conteúdo 

desde o surgimento, na Constituição de 1934 (art. 91, IV), até a atual Carta Magna (art. 52, 

X), mas que até a vigência da Carta de 1967/69 prevaleceu o entendimento da natureza 

política do ato de suspensão reservado ao Senado Federal, que atuava como coordenador dos 

poderes. 

                                                           
6 O resultado provisório do julgamento é um empate, com dois votos a favor da tese da abstrativização 
(Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau) e dois votos contra (Ministros Sepúlveda Pertence e Joaquim Barbosa). 
Foram infrutíferas todas as tentativas de obtenção do voto proferido pelo Ministro Joaquim Barbosa, na Recl. 
4.335/AC, realizadas por meio de pesquisa na internet, contatos telefônicos e pessoal junto ao gabinete do 
Ministro e até mesmo petição protocolada no STF. O argumento utilizado pelo gabinete do Ministro, para a 
negativa do pedido, em flagrante desrespeito ao art. 93, IX, da Constituição, foi o de que o voto é provisório e, 
portanto, sujeito a modificação. Registre-se, por oportuno, a elevada postura democrática do Ministro Sepúlveda 
Pertence que, mesmo já aposentado, autorizou a disponibilização de cópia em papel de seu voto, marcada com a 
chancela “TEXTO NÃO PUBLICADO. SEM EFEITO PARA ANEXAR A ALGUM PROCESSO”, que foi de 
extrema valia para o presente trabalho. 
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Neste sentido, Gilmar Mendes destaca a tentativa rejeitada, na votação do Projeto da 

Emenda nº 16/65, de alteração da redação do art. 64 da Constituição de 1946, que passaria a 

atribuir efeitos erga omnes à decisão de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, em sede de controle incidental, restando ao Senado Federal o dever de 

simples publicação da referida decisão7. Este entendimento quanto ao papel do Senado – de 

mero “publicador” da decisão do STF – era defendido à época, bem antes do projeto de 1965, 

pelo renomado doutrinador Lúcio Bittencourt (1949, p. 145-146), mas de forma isolada. 

Gilmar Mendes defende que tal entendimento está em harmonia com a teoria da nulidade da 

norma declarada inconstitucional, importada pelo ordenamento jurídico brasileiro do sistema 

de controle de constitucionalidade norte-americano, já que não faz sentido atribuir-se a um 

Órgão político a competência para dar efeitos erga omnes à decisão de inconstitucionalidade 

do STF. Porém, o próprio Gilmar Mendes expressamente reconhece que o instituto do stare 

decisis, não existente no Brasil e que significa a força vinculante dos precedentes judiciais em 

relação à atividade judicante dos magistrados e tribunais norte-americanos, é que garante o 

cumprimento das decisões proferidas pela Suprema Corte dos Estados Unidos da América, 

dentro do modelo difuso de judicial review, que lá vigora. 

A partir da edição da Constituição de 1988, Gilmar Mendes considera que o instituto 

da suspensão pelo Senado Federal só permanece em vigor por razões de natureza histórica, 

fundamentando seu argumento no fato de que a aludida suspensão da norma pelo Senado só 

atinge às situações de declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, deixando 

desabrigadas diversas outras hipóteses em que o Supremo manifesta-se em sede de controle 

incidental, elencando-as: quando o STF profere decisões interpretativas, utilizando-se das 

técnicas da interpretação conforme a Constituição e da declaração de inconstitucionalidade 

parcial sem redução de texto8; quando o STF limita-se a rejeitar a argüição de 

inconstitucionalidade; nos casos em que o STF fixa uma interpretação da Constituição, por 

ocasião da análise de procedência dos recursos e, ainda, nas declarações de não-recepção de 

dada norma pré-constitucional pela Carta em vigor. Em todas estas hipóteses, não é permitido 

                                                           
7 A redação sugerida ao art. 64 pelo projeto da EC 16/65 era a seguinte: “Art. 64. Incumbe ao Presidente do 
Senado Federal, perdida a eficácia de lei ou ato de natureza normativa (art. 101, § 3º), fazer publicar no Diário 
Oficial e na Coleção das leis a conclusão do julgado que lhe for comunicado”. 

8 Para um estudo aprofundado sobre as chamadas decisões interpretativas do STF, recomenda-se a leitura da obra 
“Interpretação Conforme a Constituição: Decisões Interpretativas do STF em sede de controle de 
constitucionalidade”, de Cláudio Colnago, referenciada neste trabalho. 
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ao Senado Federal ampliar os efeitos das decisões proferidas pelo STF em sede de controle 

incidental de constitucionalidade. 

Registra, também, o respeitado magistrado e doutrinador mato-grossense, uma 

evolução jurisprudencial acerca da aplicação do art. 97 da Constituição em vigor, que 

estabelece a denominada cláusula de reserva de plenário. O dispositivo em questão exige que 

todo incidente de constitucionalidade surgido por ocasião do julgamento dos órgãos 

fracionários dos tribunais seja submetido à apreciação do plenário ou órgão especial destes, 

exigindo o voto da maioria absoluta da composição plenária ou especial para que se declare a 

inconstitucionalidade da lei ou ato normativo objeto do incidente suscitado pela parte. 

Neste sentido, Gilmar Mendes destaca diversos julgados proferidos a partir do ano de 

1995 – AI-AgR 167.444, AI-AgR 168.149, RE 190.728 e RE 191.898 – que passaram a 

dispensar o procedimento do art. 97 quando a decisão do órgão fracionário se fundasse em 

julgado proferido pelo STF, ainda que em sede de controle incidental de constitucionalidade, 

sob o fundamento principal de homenagem aos princípios da economia processual e da 

segurança jurídica. Gilmar Mendes considera que “esse entendimento marca uma evolução no 

sistema de controle de constitucionalidade brasileiro, que passa a equiparar, praticamente, os 

efeitos das decisões proferidas nos processos de controle abstrato e concreto”. Não obstante o 

esforço inicialmente isolado da jurisprudência, Gilmar Mendes admite, nas conclusões de seu 

voto, que “esse entendimento está hoje consagrado na própria legislação processual civil 

(CPC, art. 481, parágrafo único, parte final, na redação da Lei n. 9756, de 17.12.1998)”. 

Mais adiante, aponta ainda a nova regra inserida pela Lei nº 9.756/98 que incluiu o § 

1º-A ao art. 557 do CPC, permitindo ao relator do recurso especial ou extraordinário dar 

provimento ao mesmo, na hipótese em que “a decisão recorrida estiver em manifesto 

confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 

Tribunal Superior”. Inclusive, tal regra tem sido muito utilizada pelo STF na declaração de 

inconstitucionalidade de leis municipais. Neste caso, Gilmar Mendes mais uma vez reconhece 

que a extensão dos efeitos da declaração incidental de constitucionalidade, ou 

inconstitucionalidade, promovida pelo STF, foi uma opção expressa do legislador ordinário. 

Uma outra situação que Gilmar Mendes aponta como de desnecessidade de atuação do 

Senado Federal para dar efeitos erga omnes ao pronunciamento incidental de 

(in)constitucionalidade do STF diz respeito ao controle de constitucionalidade nas ações 

coletivas, hipótese em que não se faria sentido cogitar de eficácia inter partes da decisão, pela 
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própria natureza da ação civil pública e do mandado de segurança coletivo. Este seria mais 

um exemplo de que o papel reservado ao Senado Federal pelo art. 52, X, da Carta Magna, 

seria de apenas dar publicidade à norma declarada ilegítima pelo Supremo Tribunal Federal. 

Por fim, considerando que a ampliação dos institutos de controle concentrado trazidos 

pela Constituição de 1988, através principalmente da ADI, ADC, ADPF e das Súmulas 

Vinculantes, passaram a dar ênfase ao controle abstrato, em detrimento do controle concreto, 

Gilmar Mendes conclui: 

É possível, sem qualquer exagero, falar-se aqui de uma autêntica mutação 
constitucional em razão da completa reformulação do sistema jurídico e, por 
conseguinte, da nova compreensão que se conferiu à regra do art. 52, X, da 
Constituição de 1988. Valendo-nos dos subsídios da doutrina constitucional a 
propósito da mutação constitucional, poder-se-ia cogitar aqui de uma autêntica 
reforma da Constituição sem expressa modificação do texto. 
[...] 
Assim, parece legítimo entender que, hodiernamente, a fórmula relativa à suspensão 
de execução da lei pelo Senado Federal há de ter simples efeito de publicidade. 
Desta forma, se o Supremo Tribunal Federal, em sede de controle incidental, chegar 
à conclusão, de modo definitivo, de que a lei é inconstitucional, essa decisão terá 
efeitos gerais, fazendo-se a comunicação ao Senado Federal para que este publique a 
decisão no Diário do Congresso. (grifo e itálico no original) 

 

Sob tais fundamentos principais, o Ministro Gilmar Mendes julgou procedente a 

Reclamação nº 4.335-5, para cassar as decisões proferidas pelo Juiz da Vara de Execuções 

Penais da Comarca de Rio Branco/AC, que negaram a possibilidade de progressão de regime 

aos interessados da reclamação – os dez condenados a penas de reclusão em regime 

integralmente fechado, em decorrência da prática de crimes hediondos. Determinou ainda, 

como extensão da procedência da reclamação, que o juízo reclamado profira “nova decisão 

para avaliar se, no caso concreto, os interessados (pacientes) atendem ou não os requisitos 

para gozar do referido benefício, podendo determinar, para esse fim, e desde que de modo 

fundamentado, a realização do exame criminológico”. 

2.2 VOTO DO MINISTRO EROS ROBERTO GRAU 

Embora se reservem ao capítulo final do presente estudo os comentários críticos aos 

votos proferidos na Reclamação nº 4.335, registra-se, de plano, a grande estranheza que causa 

o desdém com que o Ministro Eros Grau trata toda a comunidade acadêmico-científica 

produtora da “mais racional das forças diretoras do ordenamento jurídico” (REALE, 2001, p. 

178), ordinariamente denominada doutrina, da qual o próprio jurista faz parte com obras de 

inquestionável saber e influência no mundo jurídico. 
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O admirado magistrado gaúcho cita, no curso de todo o seu voto, duas únicas 

doutrinas pátrias9, afora citações de obras próprias, que vão ao encontro da tese da 

abstrativização do controle concreto exercido pelo STF, defendida pelo Ministro Gilmar 

Mendes e igualmente acolhida pelo mesmo.  

Entretanto, o que causa espécie foi o inesperado e desnecessário uso do argumento de 

autoridade – no qual se busca o convencimento pelo argumento da força, ao invés da força do 

argumento – manifestado na forma como este discute algumas das muitas críticas ao 

entendimento que, até o momento, os dois magistrados da mais alta Corte de Justiça do país 

pretendem dar ao artigo 52, X, da Constituição, simplesmente relatando-as para, ao final do 

item 16 de seu voto, decretar: 

Sucede que estamos aqui não para caminhar seguindo os passos da doutrina, mas 
para produzir o direito e reproduzir o ordenamento. Ela nos acompanhará, a 
doutrina. Prontamente ou com alguma relutância. Mas sempre nos acompanhará, se 
nos mantivermos fiéis ao compromisso de que se nutre a nossa legitimidade, o 
compromisso de guardarmos a Constituição. O discurso da doutrina [= discurso 
sobre o direito] é caudatário do nosso discurso, o discurso do direito. Ele nos 
seguirá; não o inverso. 

 

Baseando-se na doutrina do italiano PAOLO GROSSI, Eros Grau leciona a 

necessidade do reconhecimento de que texto e norma não se superpõem, já que o texto 

decorre do processo legislativo e é tendente à rigidez, enquanto a norma surge em um 

momento posterior, como fruto da interpretação e, por natureza, tende à elasticidade.  

A partir deste raciocínio, o magistrado identifica o excessivo número de litígios, 

muitos de natureza repetitiva, que se verifica em sede de controle difuso, como expressão da 

precariedade da paz social e, utilizando-se de recurso metafórico, entende que cabe ao STF 

transformar em jogo a luta de classes que se desenvolve diariamente na arena em que se 

transformou o Judiciário. 

Neste sentido, Eros Grau considera que o Ministro Gilmar Mendes, “sensível à 

necessidade de adequação da Constituição ao devir social”, optou pela elasticidade da norma 

para em seu voto, a título de mutação constitucional, dar ao artigo 52, X, da Constituição 

Federal, a interpretação de que ao Senado Federal está atribuída competência tão somente 

para dar publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em 
                                                           
9 São elas: a conhecida obra do professor C. A. Lucio Bittencourt, O controle jurisdicional de constitucionalidade 
das leis, referenciada e amplamente utilizada no presente trabalho, e a monografia de Anna Candida da Cunha 
Ferraz, Processos informais de mudança da Constituição. Editora Max Limonad. s/ indicação de local, 1.986. 
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parte, por decisão definitiva do STF, uma vez que a própria decisão já teria, de per si, força 

normativa para suspender a execução da lei declarada inconstitucional. 

Contudo, Eros Grau afirma que o intérprete possui limitações no exercício da 

hermenêutica, inscreve-se na tradição10 do texto, devendo amoldar-se a esta tradição para que 

possa produzir uma legítima atualização do texto. Neste aspecto, considera que o intérprete 

produz a norma, no sentido de que a “norma encontra-se em estado de potência involucrada 

no texto”, cabendo ao intérprete desvencilhar a norma de seu invólucro, desnudá-la, raciocínio 

este de excepcional genialidade e que reflete as luzes incomuns deste grande julgador. 

Adentrando na análise do voto do Ministro Gilmar Mendes, Eros Grau reconhece que 

aquele não apenas extraiu uma nova norma do texto do inciso X do artigo 52, mas propôs 

mesmo um novo texto ao referido dispositivo legal e, ainda, considera de “pouca importância” 

o fato de que este novo texto passou a reservar ao Senado Federal a “estranha e peculiar” 

competência de mero publicador da decisão do STF que tenha declarada a 

inconstitucionalidade de lei, em sede de controle concreto, já que estaria esta interpretação 

respaldada pelo instituto da mutação constitucional. 

Reafirmando sua convicção de que o novo texto proposto pelo Ministro Gilmar 

Mendes “mantém-se adequado à tradição [= à coerência] do contexto, reproduzindo-a, de 

modo a ele se amoldar com exatidão”, bem como não se opõe a nenhum dos princípios da 

Constituição Federal, Eros Grau julga procedente a Reclamação 4.335. 

 

 

2.3 VOTO DO MINISTRO JOSÉ PAULO SEPÚLVEDA PERTENCE 

O Ministro Sepúlveda Pertence já inicia seu voto manifestando discordância em 

relação aos votos anteriores, dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, por considerar que a 

tese da mutação constitucional, levantada pelo relator e acolhida e ainda mais defendida por 

Eros Grau, “poderia ter cheiro de golpe de Estado”, já que levantada por um poder que dela se 

beneficiará, ampliando seus próprios poderes. Assim, pondera que “às tentações do golpe de 

Estado não está imune o Poder Judiciário; é essencial que a elas resista”. 

                                                           
10 Eros Grau utiliza o vocábulo “tradição” 9 vezes em seu voto, para demonstrar a importância da vinculação que 
a interpretação da norma deve ter em relação à concepção tradicional do texto de que deriva. 
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Em seguida, Sepúlveda Pertence transcreve trechos de seu voto, proferido no RE 

191.896, no qual adere ao voto do Ministro Ilmar Galvão, no RE nº 190.725, sendo este 

julgado um dos primeiros a contribuir para o agora consolidado entendimento do Supremo 

Tribunal Federal, pela dispensabilidade da reserva de plenário prevista no art. 97 da 

Constituição Federal, mesmo nos casos em que a inconstitucionalidade de lei ou ato 

normativo tenha sido reconhecida em sede de controle incidental pelo STF. 

No referido voto, o Ministro Sepúlveda faz uma breve síntese histórica do surgimento 

do mecanismo de participação do Senado Federal, com a competência de dar efeitos erga 

omnes às decisões de inconstitucionalidade proferidas incidentalmente pelo STF, a partir da 

Constituição de 1934, até o dispositivo em vigor na “Constituição cidadã” – art. 52, X –, 

sendo tal mecanismo uma opção que buscou homenagear a “ortodoxia da separação dos 

poderes”. 

Neste sentido, Sepúlveda Pertence esclarece, ainda no voto citado, que esta foi a 

solução adotada pelo Brasil para dar efeitos erga omnes às decisões proferidas em sede de 

controle incidental, ressaltando a desnecessidade de tal expediente nos Estados Unidos, onde 

vigora o regime do stare decisis, que torna totalmente inaplicável a norma considerada 

inconstitucional pela Corte Suprema, nos julgados por ela proferidos – que são sempre 

subjetivos –, ainda que formalmente esta norma não seja excluída do ordenamento jurídico. 

Reconhece, assim, que é pressuposto necessário a participação do Senado Federal para 

suplantar a eficácia relativa das decisões proferidas pelo STF, em controle incidental, 

emprestando-lhes alcance erga omnes. 

Portanto, Sepúlveda Pertence deixa claro que, embora tenha aderido à tese da 

dispensabilidade da reserva de plenário também nas hipóteses de esta basear-se em julgados 

do STF proferidos em sede de controle incidental de constitucionalidade, não admite que se 

possa a partir deste argumento, por considerar “além da marca”, “reduzir-se a nada o papel do 

Senado que todos os textos constitucionais subseqüentes a 1934, com exceção do Estado 

Novo, mantiveram”. 

Mais adiante, embora reconheça que o mecanismo previsto no art. 52, X, esteja 

atualmente obsoleto, face à introdução do sistema de controle objetivo, em 1965, que tem 

levado a uma “prevalência evidente do controle concentrado”, Sepúlveda Pertence, com o 

humor inteligente e irônico que lhe é típico, ressalta que o “projeto de decreto de mutação 

constitucional” proposto pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau nem é mais necessário, 

377



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

tendo em vista o instituto da súmula vinculante, criado pela Emenda Constitucional nº 45, de 

2005, que permite ao Supremo dar efeitos erga omnes às suas decisões, “sem reduzir o 

Senado a um órgão de mera publicidade”. 

Assim, Sepúlveda Pertence conclui seu voto julgando improcedente a reclamação, 

reiterando sua convicção de não ser possível se “converter essa prerrogativa a que o 

Congresso sempre se reservou, nas sucessivas Constituições, em uma função subalterna de 

dar publicidade a decisões do Supremo Tribunal em processos subjetivos”, mas concede 

habeas corpus de ofício, para que o juiz da execução examine os demais pressupostos da 

progressão de regime postulada pelo reclamante. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há, basicamente, duas visões acerca do papel do Poder Judiciário: uma, liberal, que dá 

maior valor ao indivíduo; outra, comunitarista, que valoriza os princípios gerais 

constitucionais que focam a vida em sociedade. Contudo, ambas as visões pregam que o 

Judiciário deve submeter-se às regras-princípios da Constituição. 

Neste sentido, sobre a linha tênue que separa, de um lado, a atuação do STF na 

desejada promoção de uma sociedade aberta de intérpretes, e do outro, o perigo de 

transformar-se num novo monarca, é de grande contribuição a seguinte reflexão conclusiva de 

Binenbojm (2004, 247): 

[...] para que a Corte Constitucional não se torne uma instância autoritária de poder 
– compondo um governo de juízes – que dita, de forma monolítica, as interpretações 
oficiais a serem dadas aos diversos dispositivos da Constituição, é mister fomentar a 
idéia de cidadania constitucional, de forma a criar uma sociedade aberta de 

intérpretes da Constituição. Todos têm o direito de participar ativamente do 
processo de revelação e definição da interpretação constitucional prevalecente, 
cabendo ao Tribunal Constitucional funcionar como instância última – mas não 
única – de tal processo. A maior ou menor autoridade da Corte Constitucional 
depende, necessariamente, de sua capacidade de estabelecer este diálogo com a 
sociedade e de gerar consenso, intelectual e moral, em torno de suas decisões. 

 

Na mesma obra, Binenbojm (2004, 248) alerta ainda sobre as conseqüências 

prejudiciais ao controle difuso de constitucionalidade que poderão advir do uso abusivo, caso 
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ocorra, da ADPF – Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental –, regulamentada 

pela Lei nº 9.882/99: 

Convém que o Supremo Tribunal Federal se utilize deste novo remédio [a ADPF] 
com prudência e parcimônia, a fim de não asfixiar, de forma prematura, a formação 
livre e espontânea da convicção dos juízes nas instâncias ordinárias. É preciso que 
esta competência seja exercida somente nos casos relevantes e no momento 
oportuno. Caso contrário, o Tribunal Constitucional deixará de ser o interprete 
último para se converter em intérprete único da Constituição, transformando-se 
numa instância autoritária e deslegitimada de poder.  

 

A Professora Ingeborg Maus, no artigo referenciado neste trabalho, também aborda 

com grande autoridade o tema sobre os riscos de o Judiciário adotar posturas de novo 

monarca, sob o aparente argumento de garantia judicial de liberdades e defesa dos princípios 

constitucionais. Sua análise parte dos conceitos freudianos de id, ego e superego, símbolos do 

prazer, da consciência e da moral humana, respectivamente. 

No brilhante artigo, cujo título – “Judiciário como superego da sociedade”, publicado 

originalmente em 1989 – já denota seu pensamento, a catedrática alemã critica o papel que o 

Judiciário vem desempenhando de substituir o constituinte originário, avocando-se o direito 

de reinterpretar a Constituição ao seu modo, sob o argumento de seguir “valores maiores”, daí 

a conexão do título com a teoria de Freud. 

Em outra obra de um também professor alemão, Peter Häberle, cuja publicação 

original data de 1975, sendo a referenciada neste trabalho fruto da tradução do professor 

Gilmar Mendes, seu autor despende todo um raciocínio dedutivo para defender a tese de que: 

[...] no processo de interpretação constitucional estão potencialmente vinculados 
todos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os cidadãos e grupos, não 
sendo possível estabelecer-se um elenco cerrado ou fixado com numerus clausus de 
intérpretes da Constituição. (HÄBERLE, 1997, p. 13). 

 

No referido livro, considerado por seu tradutor “um dos textos mais instigantes do 

Direito Constitucional moderno” (HÄBERLE, 1997, p. 9), Häberle apresenta um rol de 

participantes da interpretação constitucional, num por ele denominado “catálogo sistemático” 

(HÄBERLE, 1997, p. 20-23), dividido em quatro grupos: 1) representantes das funções 

estatais, donde se incluem a Corte Constitucional e os órgãos estatais que possuem poder de 

decisão vinculante, porém sujeitos à revisão, quais sejam, os demais órgãos jurisdicionais, o 

órgão legislativo e o Poder Executivo, este último no que tange à “(pré) formulação do 

interesse público”; 2) outros participantes do processo de decisão que não sejam órgãos 
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estatais, tais como as partes do processo, incluídos os que tenham direito de manifestação ou 

integração à lide, os peritos, as associações, os partidos políticos; 3) a opinião pública 

democrática, em seus mais diversos segmentos, da mídia – imprensa, rádio, TV (e poderíamos 

atualizar o texto inserindo a internet) –, das associações, dos partidos políticos fora do seu 

âmbito de atuação organizada, das igrejas, dos teatros, das escolas da comunidade, dentre 

outros; 4) a doutrina constitucional, que “tem um papel especial por tematizar a participação 

de outras forças e, ao mesmo tempo, participar nos diversos níveis”. 

A efetiva participação, ou ao menos a existência de condições para tanto, de todos 

estes atores elencados por Häberle, decorre da ideia natural e democrática de que “como não 

são apenas os intérpretes jurídicos da Constituição que vivem a norma, não detêm eles o 

monopólio da interpretação da Constituição”, sendo, portanto, “impensável uma interpretação 

da Constituição sem o cidadão ativo e sem as potências públicas mencionadas” (HÄBERLE, 

1997, p. 14-15). Através de tal raciocínio, Häberle (1997, p. 48) destaca o grande relevo do 

direito processual constitucional, como ferramenta indispensável a propiciar o direito de 

participação democrática no processo de interpretação constitucional. 

Neste sentido, Häberle (1997, p. 53-55) conclui sua clássica obra destacando a 

necessidade de superação da fixação exclusiva na jurisdição, no processo de hermenêutica 

constitucional, defendendo a participação da doutrina constitucional como interlocutora do 

legislador, ou seja, a quem caberia dar voz ao legislador, estendendo sua participação não 

somente ao momento de formulação da norma, mas também durante todo o processo 

constitucional, donde se inclui a interpretação desta mesma norma, registrando, 

corajosamente, que a falta de um mecanismo de auto-contenção judicial, conhecido como 

postulado da self-restraint, pode levar a uma perda de autoridade do Poder Judiciário. 

Neste ponto, e doravante passando à conclusão definitiva do presente trabalho, cumpre 

registrar que o já comentado complexo voto do Min. Gilmar Mendes, proferido na 

Reclamação 4.335/AC, apresenta a doutrina de Lúcio Bittencourt como exemplo de 

pensamento que defendia11, já na década de 1940 – a obra referenciada é de 1949 –, a 

                                                           
11 É curioso observar que em outra passagem também já citada no presente trabalho Gilmar Mendes posiciona-se 
vigorosamente contra o pensamento de Lúcio Bittencourt que, dentre outros doutrinadores da época, defendia o 
texto do parágrafo único do art. 96 da Constituição polaca de 1937, que estabelecia a possibilidade de o Poder 
Executivo submeter novamente à aprovação do Congresso Nacional a norma que tivesse sido declarada 
inconstitucional pelo STF, hipótese em que, confirmada a norma por dois terços de cada casa parlamentar, ficaria 
sem efeito a decisão do STF. Como dito, Gilmar Mendes é pródigo em sua crítica “àquele tortuoso mecanismo 
de proteção das leis contra a Constituição, que permitiria aos donos do poder emendar, obliquamente, a Carta 
Política sem a necessidade de, a todo instante e falaciosamente, se dizerem – o que não eram! – investidos de 
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interpretação de que ao Senado Federal está atribuída competência tão somente para dar 

publicidade à suspensão da execução de lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, 

por decisão definitiva do STF proferida em sede de controle incidental de constitucionalidade. 

Ocorre que, como também já dito, tal manifestação era, e permanece sendo até os dias 

atuais12, praticamente isolada na doutrina. Para fundamentar tal assertiva, apresenta-se a 

seguir o pensamento de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, contemporâneo de Lúcio 

Bittencourt, que, na 2ª edição de seu “A teoria das constituições rígidas”, cuja primeira versão 

data de 1934, traz um rico estudo sobre o instituto da participação do Senado Federal, 

introduzido pela Constituição brasileira de 1934.  

Ao analisar a Constituição de 1946, Mello (1980, p. 205) manifesta posição 

expressamente contrária à de Lúcio Bittencourt, por entender que a competência 

constitucional do Senado Federal objetiva dar efeito erga omnes à decisão definitiva, na 

espécie, e não simplesmente “tornar pública a decisão judicial, pois essa publicidade resulta 

da divulgação do resultado do feito, da própria decisão judicial, inserta em órgão oficial”. Em 

outro trecho, Mello (1980, p. 183) também deixa assente que “não vingou” a tese, defendida 

por Lúcio Bittencourt, “da obrigatoriedade da decisão definitiva de inconstitucionalidade do 

Supremo Tribunal Federal, para os outros Juízes e Tribunais e os outros poderes 

governamentais”, pois não vigora no sistema constitucional brasileiro o instituto do stare 

decisis, característico do direito anglo-americano. Por tal motivo, prossegue o autor no mesmo 

trecho, “em decidindo o Poder Judiciário a inconstitucionalidade na espécie, não há como 

estendê-la erga omnes”. 

                                                                                                                                                                                     

atribuições constituintes” (MENDES, 2007, p. 170). Tal repúdio ao pensamento do respeitado doutrinador, 
naturalmente não impede que Gilmar Mendes utilize-se de outras ideias da mesma fonte de pensamento, porém 
desperta a curiosidade da seguinte indagação: até que ponto o relator da Recl. 4.335 foi imparcial ao utilizar-se 
da doutrina de Lúcio Bittencourt, sabidamente isolada entre os pares de seu tempo, para reforçar um voto que 
defende a inovadora tese da abstrativização do controle incidental de constitucionalidade, que reforça 
sobremaneira os poderes do Judiciário?... 

12 A título exemplificativo, o comentário de Pedro Lenza (2009, p. 186): “A doutrina sempre sustentou, com 
Buzaid e Grinover, que, ‘se a declaração de inconstitucionalidade ocorre incidentalmente, pela acolhida da 
questão prejudicial que é fundamento do pedido ou da defesa, a decisão não tem autoridade de coisa julgada, 
nem se projeta, mesmo inter partes – fora do processo no qual foi proferida’”. E mais adiante (LENZA, 2009, p. 
188): “[...] muito embora a tese da transcendência decorrente do controle difuso pareça bastante sedutora, 
relevante e eficaz, inclusive em termos de economia processual, de efetividade do processo, de celeridade 
processual (art. 5º, LXXVIII – Reforma do Judiciário) e de implementação do princípio da força normativa 
da Constituição (Konrad Hesse), parecem faltar, ao menos em sede de controle difuso, dispositivos e regras, 
sejam processuais, sejam constitucionais, para a sua implementação. O efeito erga omnes da decisão foi previsto 
somente para o controle concentrado e para a súmula vinculante (EC n. 45/2004) e, em se tratando de controle 
difuso, nos termos da regra do art. 52, X, da CF/88, somente após atuação discricionária e política do Senado 
Federal”. (negritos no original) 
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Neste sentido, analisando os posicionamentos mais recentes do STF e do próprio 

Senado Federal, sobre a atuação do Senado, dentro do papel que lhe é reservado pelo art. 52, 

X, da Constituição vigente, Geovany Jeveaux (2008, p. 160) apresenta as seguintes 

conclusões:  

1) o Senado somente pode exercer aquele poder discricionário após comunicado 
pelo STF do trânsito em julgado de decisão sobre a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo em sede de controle difuso; 2) de modo que, contrario sensu, não 
pode exercê-lo em sede de controle concentrado ou antes do trânsito em julgado ou 
sem a devida comunicação do STF, em sede de controle difuso; 3) decidindo o 
Senado pela suspensão, não pode ele ampliá-la para efeitos ou dispositivo não 
abrangidos pela decisão, embora possa limitar parte da pronúncia de 
inconstitucionalidade, suspendendo apenas parcialmente o dispositivo sob controle; 
4) decidindo o Senado pela suspensão, a resolução respectiva não poderá ser alterada 
posteriormente, para ampliá-la ou restringi-la. 

 

Mais adiante, Jeveaux (2008, p. 160) conclui que a suspensão da norma pelo Senado 

Federal gera efeitos erga omnes e ex nunc, diferenciando-se do controle difuso quando 

desprovido desta atuação complementar e discricionária do Senado, cujos efeitos são inter 

alios e ex tunc. 

Voltando, uma última vez mais, à doutrina de Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, o 

saudoso jurista paulista, e, registra-se de passagem, pai do igualmente brilhante mestre 

administrativista Celso Antônio Bandeira de Mello, explicita novamente sua discordância em 

relação ao pensamento de Lúcio Bittencourt, pois defende que a competência do Senado 

“consiste em atividade discricionária” – para Lúcio Bittencourt seria atividade vinculada –, 

cabendo-lhe “apreciar a conveniência ou oportunidade de entender [sic] efeito erga omnes à 

decisão do Supremo Tribunal Federal, em suspendendo a execução da lei ou decreto por este 

declarado inconstitucional na espécie” (MELLO, 1980, p. 207-208). 

Neste sentido, embora extensa, é oportuna, em razão da contemporaneidade de seu 

pensamento, a transcrição do trecho a seguir da doutrina de Mello (1980, p. 209-210), que 

deixa assente, de modo indelével, a defesa do caráter discricionário e eminentemente político 

da competência constitucional reservada ao Senado Federal, ora em análise: 

Reconhecida nesses termos a competência do Senado Federal, não se lhe atribui 
competência mecânica, puramente cartorária. Não se lhe considera mero autômato, 
cumpridor de decisão judicial. Aprecia a conveniência ou oportunidade da 
suspensão do texto, inquinado, pelo Supremo Tribunal Federal, do vício de 
inconstitucionalidade. Cada um age no respectivo campo de atribuição, atuando 
como poder independente e sem prejuízo do bom entendimento que devia [sic] 
existir entre eles. Conflito haveria se um pudesse ser juiz das atribuições peculiares 
de outro. 
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A função de julgar é do Judiciário e o Senado Federal não pode e não deve nela 
participar, revendo formalmente as suas decisões jurídicas, e menos ainda, examiná-
la na sua substância, de exclusiva competência do Supremo Tribunal Federal. A 
competência do Senado federal é a de suspender o ato incriminado pelo Judiciário, 
em recebendo a comunicação do Supremo Tribunal Federal de que se trata de 
decisão definitiva, transitada em julgado. E exerce essa atribuição segundo o seu 
juízo de conveniência e oportunidade.  

 

Interessante observar como há nítida identificação entre a doutrina transcrita 

anteriormente, escrita na década de 1970, com o pensamento de Jeveaux acerca do papel 

reservado ao Senado Federal pelo art. 52, X, da Carta em vigor, extraído da obra de 2008, 

apresentado na página anterior. 

Tal identidade de ideias não é sem razão, vez que se amalgamam pelo princípio da 

separação dos Poderes, cláusula pétrea da Constituição Federal13 que, segundo Barroso (2009, 

p. 173), tem como conteúdo nuclear e histórico duas concepções básicas, quais sejam, “as 

funções estatais devem ser divididas e atribuídas a órgãos diversos e devem existir 

mecanismos de controle recíproco entre eles, de modo a proteger os indivíduos contra o abuso 

potencial de um poder absoluto”. 

Porém, Barroso (2009, 174) destaca que o princípio da separação dos Poderes não 

imobiliza os quase cem artigos da Constituição Federal que versam sobre a relação entre os 

Poderes da República, mas só será parâmetro de controle de constitucionalidade “em primeiro 

lugar, se a modificação provocar uma concentração de funções em um poder ou consagrar, na 

expressão do STF, uma ‘instância hegemônica de poder’; e, secundariamente, se a inovação 

introduzida no sistema esvaziar a independência orgânica dos Poderes ou suas competências 

típicas”. 

Diante deste raciocínio, pergunta-se: o que significa a interpretação dada ao art. 52, X, 

da Carta Magna, pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, sob o título de mutação 

constitucional, que não mais do que a concentração nas mãos do STF, em detrimento da 

competência expressa do Senado Federal, do poder de dar efeito erga omnes às decisões de 

inconstitucionalidade proferidas em sede de controle incidental? Tal entendimento fere, ao 

mesmo tempo, os dois corolários decorrentes do conteúdo nuclear do princípio da separação 

                                                           
13 Conforme art. 60, § 4º, III, CR/88: “§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a 

abolir: III - a separação dos Poderes;”. 
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dos Poderes, que são “a especialização funcional e a necessidade de independência orgânica 

de cada um dos Poderes em face dos demais” (BARROSO, 2009, p. 174).  

Conforme já assinalado, Sepúlveda Pertence, no voto proferido na Reclamação nº 

4.335, com a autoridade permitida a poucos no mundo jurídico, considera que esta proposta 

de mutação constitucional “por decreto do poder que com ela se ampliaria [...], a visões mais 

radicais, poderia ter o cheiro de golpe de Estado. Às tentações do golpe de Estado não está 

imune o Poder Judiciário; é essencial que a elas resista”. 

Sobre o instituto da mutação constitucional, Luís Roberto Barroso (2009, p. 125-126) 

destaca tratar-se de mudança informal da Constituição, sem a necessidade de seguimento do 

rito previsto para as emendas constitucionais e sem nenhuma mudança no seu texto. Porém, 

para que tenha legitimidade, “a mutação precisa ter lastro democrático, isto é, deve 

corresponder a uma demanda social efetiva por parte da coletividade, estando respaldada, 

portanto, pela soberania popular”. Por isto, considera que “as mutações que contrariem a 

Constituição podem certamente ocorrer, gerando mutações inconstitucionais [que], em um 

cenário de normalidade institucional, deverão ser rejeitadas pelos Poderes competentes e pela 

sociedade” (BARROSO, 2009, p. 128). 

Como “exemplo emblemático de mutação constitucional por interpretação judicial”, 

Barroso (2009, p. 131) apresenta a nova interpretação dada pelo STF ao art. 102, I, “b”, da 

Constituição, que trata sobre o foro especial por prerrogativa de função14. Em 1999, revendo 

entendimento de várias décadas, que chegou a ser sumulado15, o STF passou a entender que o 

“foro privilegiado” só vigora enquanto o agente estiver no exercício do cargo ou da função. 

Perceba-se, contudo, que no exemplo dado a mutação constitucional não promoveu qualquer 

alteração ao texto do dispositivo constitucional, vez que a nova interpretação ocorreu no 

chamado “espaço vazio” do enunciado normativo, pois o dispositivo interpretado não define 

os termos inicial e final de vigência do foro especial. 

                                                           
14 Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: I - 
processar e julgar, originariamente: b) nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-
Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da República; 
 
15 O entendimento era de que o foro especial permaneceria mesmo após o agente ter deixado de exercer o cargo 
ou função geradores deste foro, conforme enunciado da Súmula nº 394, atualmente cancelada: “COMETIDO O 
CRIME DURANTE O EXERCÍCIO FUNCIONAL, PREVALECE A COMPETÊNCIA ESPECIAL POR 
PRERROGATIVA DE FUNÇÃO, AINDA QUE O INQUÉRITO OU A AÇÃO PENAL SEJAM INICIADOS 
APÓS A CESSAÇÃO DAQUELE EXERCÍCIO 
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Nesta mesma linha de raciocínio, Pedra (2005, p. 156) leciona que “em decorrência da 

própria natureza da mutação constitucional, como processo informal de alteração da 

Constituição, impõe-se o texto constitucional como o seu mais peculiar limite. Não a letra do 

texto, mas a elasticidade que ele permite”. 

Cabe lembrar que foi justamente sob o argumento de privilegiar a elasticidade da 

norma, que o Ministro Eros Grau defendeu com veemência a tese da mutação constitucional, 

cunhada pelo Ministro Gilmar Mendes, no voto proferido na Reclamação nº 4.335, da qual foi 

o relator.  

Ocorre que, conforme Lenio Luiz Streck (2007, p. 2), o que o STF denominou 

mutação constitucional “consistiu, na verdade, não a atribuição de uma (nova) norma a um 

texto (Sinngebung), mas, sim a substituição de um texto por outro texto (construído pelo 

Supremo Tribunal Federal)”. No mesmo artigo, referenciado ao final deste trabalho, Lenio 

Streck (2007, p.7) destaca que a EC 45/2004 ampliou o leque de legitimados para ADI, ADC 

e ADPF, garantindo assim o caráter democrático ao controle concentrado de 

constitucionalidade exercido pelo Supremo Tribunal Federal. Logo em seguida, o mesmo 

autor registra que o “modelo de participação democrática no controle difuso também se dá, de 

forma indireta, pela atribuição constitucional deixada ao Senado Federal”, concluindo que: 

Excluir a competência do Senado Federal – ou conferir-lhe apenas um caráter de 
tornar público o entendimento do Supremo Tribunal Federal – significa reduzir as 
atribuições do Senado Federal à de uma secretaria de divulgação intra-legistativa das 
decisões do Supremo Tribunal Federal; significa, por fim, retirar do processo de 

controle difuso qualquer possibilidade de chancela dos representantes do povo 

deste referido processo, o que não parece ser sequer sugerido pela Constituição da 
República de 1988. 

 

Deste modo, Streck (2007, p. 10) defende a necessidade de cumprimento da regra do 

art. 52, X, CR, com a efetiva participação do Senado Federal, para que a decisão de 

inconstitucionalidade proferida pelo STF em controle incidental possa ter efeito erga omnes.  

Outra alternativa, aponta o mesmo autor, seria o STF editar uma súmula vinculante, 

que exige quórum qualificado de dois terços de seus membros, pois, caso se admita a tese ora 

em debate na Reclamação nº 4.335, “as súmulas perderam sua razão de ser, porque valerão 

tanto ou menos que uma decisão por seis votos a cinco”, que foi o resultado do julgamento do 

HC 82.959, que suscitou a Reclamação em questão. 
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O caminho proposto pelos Ministros Gilmar Mendes e Eros Grau, na Reclamação nº 

4.335, representa uma típica postura de ativismo judicial que, conforme Barroso (jan. – fev. 

2009, p. 17), “expressa uma postura do intérprete, um modo proativo e expansivo de 

interpretar a Constituição, potencializando o sentido e alcance de suas normas, para ir além do 

legislador ordinário”. Tal postura é aceitável e até esperada nas situações de interpretação de 

cláusulas constitucionais abertas, vagas ou fluidas, hipótese em que o judiciário terá muita 

liberdade para praticamente construir a norma ou, nas palavras do Min. Eros Grau, desnudá-la 

de seu invólucro, o texto. 

Porém, continua Barroso (jan. – fev. 2009, p. 18): 

havendo manifestação do legislador, existindo lei válida votada pelo Congresso 
concretizando uma norma constitucional ou dispondo sobre matéria de sua 
competência, deve o juiz acatá-la e aplicá-la. Ou seja: dentre diferentes 
possibilidades razoáveis de interpretar a Constituição, as escolhas do legislador 
devem prevalecer, por ser ele quem detém o batismo do voto popular. 

 

Por todo o exposto, conclui-se que os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Eros 

Grau, proferidos na Reclamação nº 4.335-5/AC, caminham em sentido oposto à construção de 

uma sociedade aberta de intérpretes da Constituição, pelo contrário, constituem perigosa 

postura de defesa de um papel ao Supremo Tribunal Federal de substituto do monarca, 

portanto antidemocrática e ilegítima, que viola o Estado Democrático de Direito e o princípio 

da separação dos Poderes, motivo pelo qual se espera seja revista pelos demais Membros 

daquela mais alta Corte de Justiça brasileira, que sempre desempenhou com grande vigor sua 

missão precípua, de guarda da Constituição. 
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SÚMULA IMPEDITIVA: Violação aos Princípios Constitucionais e Recursais 
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Resumo: 

 

 

Este artigo demonstrou que a súmula impeditiva, introduzida pela Lei 11.276/06, 

apesar de pretender a celeridade processual, acabou por gerar efeitos contrários, eis que a 

possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões denegatórias de 

recurso de apelação, só fez com que a tramitação dos processos atingidos pela súmula 

impeditiva se dêem de modo mais lento. Além disso, possui este trabalho o objetivo de 

evidenciar quais os princípios constitucionais e recursais mais atingidos pela súmula. Foram 

utilizados diversos artigos de revistas jurídicas especializadas, bem como livros e artigos 

extraídos de páginas eletrônicas para a concretização do artigo e, considerando que este tema 

foi inserido na doutrina pátria recentemente, é escasso o número de obras e manifestações 

acerca do assunto. Por meio das obras pesquisadas, os resultados demonstraram que o direito 

constitucional ao recurso é prioridade no sistema recursal brasileiro, o que por si só não 

justifica a criação da súmula impeditiva. Ademais, o artigo concluiu que o método mais eficaz 

de combater a decisão judicial que não dá seguimento à apelação é o recurso de agravo de 

instrumento, de modo a garantir de maneira satisfatória o modelo de processo requerido pela 

Constituição Federal de 1988. 

 

 

 

Palavras-chave: Súmula impeditiva; Recurso; Princípios Constitucionais e Recursais;                   

Constituição; Agravo de instrumento; Apelação. 

Abstract: 
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This article has demonstrated that the sum impediment introduced by Law 11.276/06, 

although you want a speedy process, ended up creating the opposite effect, behold, the 

possibility of bringing an interlocutory appeal against decisions of denial of appeal, only 

made affected the conduct of proceedings by summary give inhibitive if more slowly. 

Moreover, this work has the objective of which highlight the principles and constitutional 

appellate hardest hit by the scoresheet. We used several items of specialized legal journals, 

and articles excerpted from books and websites to the implementation of the article and 

considering that this topic was recently inserted in the doctrine homeland, is the scarce 

number of works and events on the subject. Through the works surveyed, the results showed 

that the constitutional right to appeal is a priority in the Brazilian appellate system, which by 

itself does not justify the creation of the summary attached. Furthermore, the article concluded 

that the most effective method to fight the court decision that does not follow the appeal is the 

appeal of interlocutory appeal, to ensure a satisfactory model of the process required by the 

Constitution of 1988. 

 

 

 

Keywords: Summary impediment; Appeal; Constitutional Principles and resources; 

Constitution; interlocutory appeal; Appeal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

390



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Nos últimos anos, inúmeras alterações foram introduzidas na legislação processual 

civil com as reformas provenientes das Leis 11.276, 11.277, 11.280 e 11.341.  

Este artigo trata, especificamente, da súmula impeditiva de recursos que é originada 

do projeto de lei do senado (PLS) 140/2004 e que foi promulgada em 08 de fevereiro de 2006, 

que tem por objetivo trazer à primeira instância judiciária a função (“poder discricionário”) 

denegar o prosseguimento de recurso de apelação cuja matéria da decisão primeva tenha sido 

pacífica e constante de súmula do STJ ou STF. 

Desse modo, pretende-se demonstrar com o tema proposto, os eventuais prejuízos 

acarretados pela súmula impeditiva, bem como se há afetação a princípios constitucionais e 

recursais importantes para a efetividade do modelo constitucional de processo, quais seja: o 

contraditório, a ampla defesa, o direito-de-ação, dentre outros, e ainda, a restrição ao direito 

constitucional ao recurso. 

A motivação principal para a escolha do tema se fundou no fato de que o Processo 

Civil, mais especificamente os recursos, é assunto relevante e de suma significação no Estado 

de Direito Democrático.  

Esta afirmativa leva a concluir, segundo Câmara (2006), que o recurso no Processo 

Civil é a expressão máxima de supremacia dos direitos processuais constitucionalmente 

garantidos, vez que contribuem para que sejam alcançados, dentre outros, quatro resultados 

basilares: a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração da decisão judicial 

impugnada.      

Destarte, com tais considerações, pode-se dizer que pesquisa apresentará resposta às 

seguintes perguntas/problemas: 

1) Do que se trata a Súmula Impeditiva? 2) Quais as conseqüências e efeitos 

negativos e positivos da súmula impeditiva para o Direito Processual Brasileiro, para as partes 

que atuam no procedimento? 3) Quais são os argumentos dos juristas que se posicionam 

favoravelmente à Súmula Impeditiva? 4) Qual foi a real intenção do Poder Legislativo ao 

promulgar leis como a Súmula Impeditiva? 5) Quais os princípios constitucionais e 

processuais são atingidos pela Súmula Impeditiva? 6) Quais os recursos podem ser utilizados 

contra sentença que estiver em conformidade com súmula do STF ou do STJ? 

 Assim, no intuito de comprovar as alegações contidas na pesquisa, foram 

utilizados diversos meios, como pesquisas doutrinárias especializadas, artigos publicados em 

sites oficiais, Revistas Jurídicas reconhecidas e na legislação. 

DESENVOLVIMENTO 
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2. O DESENVOLVIMENTO DO DIREITO PROCESSUAL NO BRASIL E AS 

REFORMAS PROCESSUAIS 

 

Segundo Oliveira (2005) o Direito Processual inserido no Brasil esteve intimamente 

vinculado ao direito Português, então colonizadores deste País. Mesmo depois da 

Independência Nacional, os doutrinadores portugueses continuaram influindo na formação da 

cultura jurídica pátria. As Ordenações do Reino, assim chamada consolidação das leis do 

direito português, foram aplicadas no Brasil durante vários anos, depois começaram a 

mesclar-se com o direito positivo nacional.  

O mesmo autor esclarece que até o ano de 1211 as Ordenações, sob o império das 

quais o Brasil nasceu, eram a legislação vigente em Portugal. As ordenações Afonsinas, 

editadas em 1.446, caracterizavam-se por serem uma compilação coordenada que se dividia 

em livros, de modo que o Livro III tratava acerca do Processo civil, que abordava sobre os 

atos judiciais e a ordem destes atos. 

Oliveira (2005) informa que o Brasil viveu atrelado juridicamente sob três 

Ordenações que foram consideradas grandes codificações da época, e ainda, as cartas dos 

Donatários, dos governadores e ouvidores. No que concerne à legislação geral, as Ordenações 

Filipinas assumiram função primordial no direito processual brasileiro, pois vigeu por mais de 

400 anos (de 1603 até 1916).   

Conforme Oliveira (2005), até o ano de 1824, momento em que foi promulgada a 

nova Constituição, não era reconhecida no Brasil a divisão dos poderes de maneira que os, 

judicial, administrativo, fiscal e militar se confundiam. Mas foi em 1850, durante o Império 

Brasileiro, editado o regulamento 737 que englobava a legislação processual com o objetivo 

de determinar a ordem do juízo no processo comercial, notável, especialmente, pela economia 

e simplicidade do seu procedimento, embora tenha recebido inúmeras críticas. 

O mesmo autor informa que no ano de 1871 toda a legislação processual civil 

existente foi reunida e em 1876 houve a Consolidação das Leis do Processo Civil que passou 

a ter força de lei, sendo que a competência para legislar sobre matéria processual era do 

Império. 

Fato é que somente após a Revolução Francesa, quando as declarações de direitos 

passaram a influenciar a aplicação da lei na condição de princípios retores do sistema, que o 

direito processual civil começou a ter suas mais significativas alterações. 
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Oliveira também ensina que o Código de 1939 teve o objetivo de consagrar o 

princípio da oralidade, seguindo o exemplo do Código Processual da Áustria. Devido às 

críticas recebidas e a criação de leis extravagantes tornou-se necessária a reformulação deste 

código.  

Oliveira (2005) informa que o Governo Federal, incumbiu ao professor de Direito 

Alfredo Buzaid a função de elaborar o anteprojeto do Código de Processo Civil, que foi 

revisto e submetido ao Congresso Nacional sendo aprovado e promulgado pela Lei 5.869/73, 

surgindo então, o novo Código de Processo Civil, que veio embutido de grandes avanços tais 

como: o julgamento antecipado da lide, o chamamento ao processo, o recurso adesivo dentre 

outros; mas que ainda continuava vinculado ao estado da doutrina brasileira de seu tempo. 

Explicita ainda que algumas alterações foram requeridas para que o Código de 1973 

se tornasse mais moderno e atendesse aos anseios da sociedade, por isso, algumas reformas 

ocorreram: naquele tempo foi instituída a Lei 5.925/73 que adequou e alterou cem 

dispositivos do código; e ainda, foram acrescentadas duas leis importantes, a Lei de Falências 

(Leis 6.014/73 e 6.071/74). 

Foram inúmeras leis isoladas que complementaram ou modificaram algum aspecto 

do código processual civil, que foi diretamente atingido pela reforma constitucional de 1988 

ao definir garantias e princípios voltados à tutela constitucional do processo e ao fortalecer o 

arsenal de medidas integrantes da jurisdição constitucional das liberdades. 

Além disso, segundo Oliveira (2005), a Constituição explicitou a garantia do 

contraditório em processos civis e administrativos, o devido processo legal, garantido de 

modo expresso, a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais, a garantia do 

juiz natural, dentre outros princípios constitucionais recursais. 

A partir da segunda metade da década de 80, “em nome da efetividade do processo, 

foram produzidas modificações expressivas no Código de Processo Civil” (OLIVEIRA, 2005, 

p.6), de modo que a legislação processual civil brasileira passou por um processo de revisão 

de natureza constitucional e infraconstitucional, a partir de um movimento renovador, com 

alterações nos recursos cíveis, no processo de conhecimento e no processo cautelar. 

Até os dias atuais o Código de Processo Civil continua sendo alvo de inúmeras 

mudanças como aquela referente ao objeto de estudo deste trabalho, qual seja, Lei 11.276/06 

(BRASIL, 2006) do Projeto de Lei 4724/04 e Interposição de Recursos que alterou, dentre 

outros artigos, o 518 do CPC que aborda acerca da súmula impeditiva. 

 Segundo o jurista Nunes (2006b) os estudos e as reformas na legislação processual 

se fizeram de maneira pendular, de modo que ora se prioriza o domínio das partes, ora do juiz, 
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por vezes o procedimento escrito ou o procedimento oral, ora a celeridade, ora a segurança, 

ora a fungibilidade das formas e ora a formalidade exacerbada.  

Constata-se que o século XIX foi quadro de inúmeras novidades positivas para o 

processo. Veja-se: 

 

A partir da metade do século XIX, o movimento pendular das reformas 

processuais ganha outra direção. A tendência vigorante até então, que buscava a 

formalidade extrema, a retirada de qualquer poder judicial de controle do trâmite 

processual e a utilização do sistema da escritura, começa a perder força pelas 

alterações empreendidas em várias legislações. (NUNES, 2006b, p.4-5). 

 

O mesmo autor relata que a onda reformista começou pelo código de procedimento 

civil do Estado unitário alemão de Baden, em 1864, se tornando tendência de todas as 

legislações processuais, com “a adoção do princípio da oralidade e de outros princípios 

técnicos-processuais que se apresentariam como condição de melhor eficácia do processo 

oral.” (NUNES, 2006b, p.5). Não obstante, Nunes (2006b) esclarece que aproveitamento do 

princípio autoritário como conseqüência do princípio da oralidade é o ponto de maior 

inovação no direito processual, refletindo a ideologia do Estado à época 

Nota-se que os atuais projetos de reforma processual estão se voltando meramente 

para questões quantitativas e unilaterais, visando apenas a solução de problemas que atingem 

o Judiciário, como por exemplo, o acúmulo de processos, mas não os integrantes do processo. 

Vale ressaltar que, a onda reformista ocorreu no intuito de inserir maior credibilidade 

ao processo, em busca de uma efetividade na prestação jurisdicional. 

Apesar das constantes reformas, é importante lembrar as palavras do jurista Marcelo 

Cattoni, de modo ao esclarecer que não há Direito Processual que não seja no sentido 

constitucional: 

 

No Brasil e cada vez mais em toda parte, a Constituição estabelece um 

verdadeiro ‘Modelo Constitucional do Processo’, estruturante do Direito 

Processual, que não pode ser desconsiderado, sob pena de inconstitucionalidade e 

até mesmo de descaracterização do instituto do processo enquanto tal.   

...no Brasil, qualquer processo é constitucional, quer em razão de sua 

estrutura e de seus fundamentos, quer pelo fato de garantir as condições 

institucionais para a problematização e para a resolução de questões constitucionais 

subjacentes às situações concretas de aplicação do Direito Civil, Comercial, 

Administrativo, Penal, Tributário... (OLIVEIRA, 2001, p. 465 - 466) 
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 Neste aspecto vale dizer que o processo deve ser entendido como o meio pelo 

qual se dá a prestação jurisdicional, ou seja, um procedimento discursivo e participativo que 

garanta a geração de decisão participada, coerente e imparcial, que ainda assim pode não 

garantir direitos materiais, veja-se o que estabelece Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira: 

 

O processo jurisdicional é o instrumento através do qual se dá o 

exercício do Poder Jurisdicional e se garantem, nos termos analisados, direitos de 

participação e de condições procedimentais que possibilitam a geração legítima do 

provimento jurisdicional. Mas nem sempre o processo jurisdicional é garantidor de 

direitos materiais, pois nem sempre a Jurisdição deverá tutelar ou atuar um direito. 

Apreciando uma alegação de dano ou ameaça de dano a direito, pode ser que 

através do processo se chegue à conclusão de que não há direito a ser atuado ou 

garantido em face de lesão ou ameaça. (OLIVEIRA, 2001, p.455).  

 

Conclui-se que, ainda que haja reformas, elas não podem retirar de sua essência a 

característica primordial do processo, que é a sua origem constitucional garantidora de 

princípios garantidores da dignidade do cidadão enquanto atuante processual. 

  

 

3. CONSIDERAÇÕES ACERCA DO RECURSO NO DIREITO 

PROCESSUAL BRASILEIRO 

 

 

3.1. Breve histórico 

 

Conforme visto no primeiro capítulo, e conforme Campos (1980), para trás ficou o 

tempo em que a faculdade de julgar era considerada missão divina, pensamento esse que 

constitui resquício da época em que só os reis julgavam e entrosava-se à função do chefe com 

a de sacerdote, e também com função judicante; por esta razão não haviam recursos pra a 

segunda instância. 

Assim, “Quando se tirou do povo, ou do rei, a função judiciária, introduziu-se a 

tendência a submeter-se a reexame, devida à possibilidade de erro ou de má-fé, a sentença 

judicial.” (MACEDO, 1980, p.3). Embora os juízes passassem a ser altos funcionários de 

confiança do rei, e “retirado o aspecto místico do ato jurisdicional, passou-se a admitir que 
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estes julgadores, eminentemente humanos, a possibilidade de falhas de caráter pessoal, 

intelectual e até mesmo psicológica, a ensejar a viabilidade de erros que pudessem ser 

cometidos.” (CAMPOS, 1980, p.3). Nesse sentido Campos (1980) confirma  que o 

contraditório é a essência do processo moderno e os juízes, criaturas humanas, são passíveis 

de erros e injunções razão pela qual à parte deverá ser concedida a oportunidade de reexame, 

de modo  que possa obter a reforma ou a modificação. 

Por esta razão, aos poucos se chegou à conclusão de que a função julgadora deveria 

perpassar por uma segunda instância, hierarquicamente acima, de modo a proferir um novo 

julgamento.   

Pacheco (1976) explicita que apesar disso, na assembléia francesa, em 1790, vários 

foram os opositores ao duplo grau de competência, argüindo elementos contrários à sua 

adoção, que ainda constituem críticas ao sistema recursal. Vejam-se os elementos contrários à 

pluralidade de competência, segundo José da Silva Pacheco:  

 

A pluralidade de julgamento provoca retardamento e procrastinação 

injustificável; a pluralidade de julgamentos torna este mais falho, porque os 

tribunais, estando mais distantes dos fatos concretos, têm sua visão obliterada, ao 

passo que o juiz que primeiro conheceu da causa tem um conhecimento mais direto 

e mais quente na realidade e, por conseguinte, maior probabilidade de acerto; a 

pluralidade de julgamento longe de trazer maior segurança à decisão, torna-a mais 

insegura não só porque o tribunal está mais distante dos fatos, como também 

porque está tão sujeito ao erro como o juiz de primeira instância; por outro lado, a 

pluralidade de julgamento desprestigia a justiça; a pluralidade atende à necessidade 

psicológica da parte de litigar e recorrer enquanto haja oportunidade; e a 

modificação de uma decisão, ao proclamar erro de sentença proferida por órgão 

jurisdicional, importa o reconhecimento da imperfeição do Poder Judiciário. 

(PACHECO, 1976, p.442). 

 

Não obstante, Pacheco (1976) informa que as opiniões divergentes ao sistema 

recursal não vingaram, tendo o mesmo adquirido força até chegar os dias atuais. O recurso e o 

duplo grau de competência permanecem presentes nas Constituições de todo o mundo, 

inclusive na Constituição Brasileira de 1988 como garantia constitucional, de maneira que a 

nossa Constituição imperial já consagrava o princípio do duplo grau de competência, em seu 

art. 158. 
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Após a Revolução Francesa, o princípio do dúplice grau passou a ter boa aceitação 

no Direito, e ainda, a adoção dos recursos a fim de possibilitar o reexame da questão julgada, 

embora haja discussão acerca de sua aplicabilidade. 

 

3.2. Recursos – Definição, características e fontes. 

 

“A palavra ‘recurso’, é proveniente do latim, (re cursus, corrida para trás).” 

(PACHECO, 1976, p.444). Pacheco (1976) esclarece que apesar das múltiplas acepções que 

advieram da Idade Média, foi acrescido ao significado da palavra o termo de provocar o 

reexame da matéria judicial debatida e decidida. 

No antigo direito romano, além de provocatio, que não abrangia o processo civil, 

havia a intercessio, visando a cassação, por outra autoridade, de decisão anterior. Surgiu, mais 

tarde, a apellatio com sentido de cassação e reforma por outra autoridade que não a que 

originalmente julgou. (PACHECO, 1976, p.444). 

“No direito português antigo, sempre se admitiu os uso de recursos. De início, as 

decisões eram julgadas por juízes eleitos, que se pautavam pelas leis locais, mas dessas 

decisões cabia recurso ao Rei ou ao Corregedor” (PACHECO, 1976, p.444). Após, surgiram 

os recursos aos tribunais. 

Os recursos possuem como finalidade primordial a obtenção da modificação total ou 

parcial de ato judicial decisório seja sentença, acórdão, decisão interlocutória ou outras 

decisões. Pontes de Miranda argumenta a existência do recurso da seguinte forma: 

 

Nem sempre as resoluções judiciais – sentenças, decisões ou 

despachos – são isentas de faltas ou defeitos quanto ao fundo, ou sem 

infração das regras jurídicas processuais concernentes à forma, ao 

procedimento. Desinteressar-se-ia o Estado da realização do seu direito 

material e formal, se não desse ensejo à correção de tais resoluções 

defeituosas, ou confiaria demasiado na probabilidade de acerto do juiz 

singular, ou do tribunal de inferior instância. Afastando esse perigo, e aquele 

descaso, o Estado admite, de regra, o recurso, que implica reexame do caso, 

em todos os seus elementos, ou só em alguns deles. (MIRANDA, 1975, 

p.4). 

  

O mesmo autor define o recurso como uma comunicação de vontade, para que o 

processo de conhecimento se dê por completo.   
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Processualistas mais modernos definem recurso como uma manifestação de 

insatisfação realizada com vistas ao princípio do contraditório, um ato de vontade, produzido 

pela parte vencida no todo ou em parte, dessa maneira sustenta Dierle José Coelho Nunes: 

 

A partir da concepção fazzalariana de processo, incorporada por 

Gonçalves na discussão doutrinária brasileira, este é uma espécie do 

procedimento, uma estrutura normativa, realizada em contraditório, entre as 

partes, em que os atos, as normas e as posições subjetivas são conectados em 

especial forma de interdependência para a preparação e formação de um 

provimento. (NUNES, 2003, p.60). 

  

Nestes termos, pode-se delimitar como faculdade própria da parte vencida de 

impugnar voluntariamente a decisão do Estado-juiz no que lhe foi contrária, a fim de provocar 

nova apreciação pelo mesmo órgão julgador ou por outro de instância superior.  

O Princípio do Duplo Grau de Competência, que será analisado adiante, é que 

proporciona melhor solução para os litígios, pois cada caso é examinado por órgão do 

judiciário diferente e dividido hierarquicamente. 

 

3.2.1. Do recurso de apelação 

 

Necessária se faz a abordagem acerca do recurso de apelação, objeto deste trabalho, 

pois é este o recurso diretamente atingido pela súmula impeditiva, conforme será analisado 

adiante no capítulo 6. 

“Apelação é o recurso cabível contra sentenças. Não se distingue aqui quanto à 

espécie de sentença, pouco importando, pois, se a mesma é definitiva ou terminativa.” 

(CÂMARA, 2006, p.88). 

Campos (1980) esclarece que este recurso é conhecido como recurso de excelência, 

pois a função de julgar exercida em toda a sua plenitude pelos órgãos de segunda instância, só 

se concretiza por meio da apelação, no caso de revisão de sentença. Veja-se: 

 

A apelação é o recurso básico e fundamental, é o mais amplo e, pode-se 

mesmo afirmar, o mais importante, uma vez que através dele se procura também 

vulnerar o mais importante dos atos judiciais, que é a sentença, objetivo máximo de 

todos os processos. (CAMPOS, 1980, p.156). 
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Silveira (2001) reforça que, se a própria Constituição Brasileira de 1988 absorveu o 

recurso de apelação como requisito fundamental para o exercício do princípio da ampla 

defesa, “portanto, no Brasil, o direito de apelação constitui direito constitucionalmente 

garantido, não podendo ser suprimido por lei.” (SILVEIRA, 2001, p.328). 

Então, este recurso terá guarida toda vez que a parte sucumbente insatisfeita com a 

decisão primeva desejar atacar tal decisão no intuito de que a lide seja decidida por outro 

julgador de segunda instância. 

Acerca do assunto esclarece Paulo Fernando Silveira a importância do recurso de 

apelação para garantia de princípios essenciais do direito processual, confirmando o que 

acima foi dito: 

 

Nossa Constituição Federal, de 1988, foi mais feliz, pois, ao assegurar a 

ampla defesa, com meios e recursos a ela inerentes, incorporou a apelação como 

condição necessária da ampla defesa. Logo, como a ampla defesa faz parte do 

conceito de devido processo legal, tenho a convicção de que, pelo nosso 

ordenamento constitucional, o recurso é um direito garantido constitucionalmente, 

não podendo ser suprimido por lei. (SILVEIRA, 2001, p.327). 

 

Constata-se que o recurso de apelação é se suma significação para o processo civil, 

uma vez que é considerado pela Constituição um meio eficaz de garantia da ampla defesa. 

 

 

4. PRINCÍPIOS RECURSAIS PROCESSUAIS E CONSTITUCIONAIS 

 

 

Segundo Dias (1997), a concepção mais primitiva de princípio o caracteriza como 

início, origem, marco, ou seja, são as verdades primeiras. Uma concepção mais atualizada 

define princípios como fonte basilar, mandamento nuclear de um sistema.  

O mesmo autor esclarece que “os princípios jurídicos são também chamados de 

princípios positivos do direito que constituem normas jurídicas ou princípios jurídicos 

positivados.” (DIAS, 1997, p.45).  

Nota-se a existência de princípios que, apesar de não estarem expressos na 

Constituição ou em outro texto escrito, possuem normatividade e estam inseridos no sistema 

jurídico, a exemplo o princípio da supremacia da Constituição. 
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4.1. Princípios constitucionais processuais 

 

Segundo Oliveira (2001), a constante busca pela constitucionalização dos princípios 

processuais fez com que eles se tornassem garantias fundamentais para os cidadãos.  

A maioria dos princípios processuais encontra-se inserido no art. 5° da Constituição, 

no Título dos direitos e garantias fundamentais, demonstrando assim, que a tutela 

constitucional processual é realizada mediante princípios e garantias vindos da Constituição. 

Esta é a tarefa do direito processual, assimilar esses princípios inseridos na 

constituição e aplicá-los ao processo, embora o direito processual possua seu rol de princípios 

informativos e fundamentais. Serão abordados nesta ocasião os princípios mais relevantes 

para a compreensão deste trabalho. 

 

4.1.1. Instituto do Devido Processo Legal 

 

O instituto do devido processo legal, previsto no art. 5°, inciso LIV da Constituição e 

possui importância fundamental para a concretização dos outros princípios constitucionais 

recursais, constituindo-se em garantia constitucional para o cidadão, de modo a garantir, 

segundo Portanova (1999), o direito de acesso ao Poder Judiciário, bem como o 

desenvolvimento processual de acordo com normas previamente estabelecidas em lei. 

Conforme estabelece o mesmo autor, este princípio existe antes mesmo da 

constituição de 1988, sendo consagrado pela doutrina por influência do artigo 8° e 10° da 

Declaração dos Direitos do Homem, de 1948. Nasceu, principalmente, da preocupação de 

garantir aos jurisdicionados um processo ordenado. Hoje, com um alcance mais amplo, 

importa-se em assegurar uma adequação substantiva do direito em debate, com dignidade das 

partes, visando não só os interesses individuais, mas os coletivos e difusos, bem como 

legitimar a jurisdição.  

Silveira (2001) informa que o direito ao recurso, que será analisado neste trabalho, 

está inserido na cláusula do devido processo legal, e é justamente esta cláusula que assegura 

ao sucumbente o direito a um recurso a instância superior, de modo a realizar a revisão da 

decisão proferida pelo juiz de primeira instância, concretizando o princípio do Duplo Grau de 

Competência. 

 

4.1.2. Princípio do Duplo Grau de Competência 
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Nery Júnior (2004), este princípio foi consagrado pela Revolução Francesa e 

somente foi inserido no ordenamento brasileiro com a Constituição de 1824, no art. 158, que 

dispunha sobre a garantia absoluta do duplo grau de competência, que se caracteriza por ser 

instituto do recursal que possibilita a implementação de garantias constitucionais, como por 

exemplo, o direito ao recurso. 

Significa pluralidade de graus de competência, permitindo assim, um duplo grau de 

cognição e julgamento de decisões já decididas em primeiro grau.  

Nunes (2006b) realiza uma crítica à expressão “Duplo Grau de Jurisdição”, 

argumentando que o seu sentido demonstra que há possibilidade de existência de diversas 

jurisdições, o que sistematicamente não é possível, eis que a jurisdição é una.  

O que pode haver é pluralidade de competências para que seja realizada segunda 

revisão do caso concreto. Isso demonstra que se torna mais viável a utilização da expressão 

“Duplo Grau de Competência”. Veja-se: 

 

O sentido do duplo grau de jurisdição não se encontra realmente ligado à 

possibilidade de existência de várias jurisdições, ou seja, de diversas atividades 

pelas quais o Estado, com eficácia vinculativa plena, elimina a lide, declarando e/ou 

realizando o direito em concreto e/ou de diversas atividades desenvolvidas pelos 

órgãos judiciários predispostos à tutela dos direitos. (NUNES, 2006b, p.112). 

 

Verifica-se que o mais correto é tratar o duplo grau competência como a 

possibilidade do recorrente ver seu recurso ser analisado por outro órgão hierarquicamente 

superior àquele que proferiu a decisão primeva. 

 

4.1.3. Princípio do Contraditório 

  

Wedy (2006) explica que este é o princípio tratado pela doutrina como garantia 

constitucional, que surgiu no Brasil somente com o advento da constituição de 1988, no art. 

5°, inciso LV, como garantia expressa nos processos judiciais e administrativos, produzindo 

efeitos para a legislação infraconstitucional. É a condição de aceitabilidade racional do 

processo, por ser uma das garantias centrais de aplicação jurídica institucional. 

Com a evolução do princípio do contraditório é que se passou à noção do direito do 

jurisdicionado de ser citado e de apresentar defesa. Este “princípio engloba não só o 
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conhecimento dos atos processuais pelas partes, como também a possibilidade de 

manifestação das partes a respeito dos mesmos.” (WEDY, 2006, p. 16). 

Nesse mesmo sentido argumento o jurista Nelson Nery Júnior, no que se refere ao 

alcance do princípio: 

 

O princípio do contraditório, além de fundamentalmente constituir-se em 

manifestação do princípio do estado de direito, tem íntima ligação com o da 

igualdade das partes e o do direito de ação, pois o texto constitucional, ao garantir 

aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, quer significar que tanto o direito de 

ação quanto o direito de defesa são manifestações do princípio do contraditório. 

(NERY JÚNIOR, 2004, p. 19) 

 

Wedy (2006) afirma também, que o princípio caracteriza-se, substancialmente, por 

ser indispensável dar conhecimento da ação e dos atos processuais às partes envolvidas na 

lide, de modo que estas partes possam se manifestar acerca daqueles atos processuais que lhes 

forem favoráveis ou desfavoráveis.  

Oliveira (2001) define o princípio do contraditório como garantia de participação das 

partes em simétrica paridade, mais conhecido como estrutura dialética do procedimento. Veja-

se: 

 

Contraditório, mais que a simples garantia de dizer e contradizer é 

garantia de participação em simétrica paridade. Portanto, haverá processo sempre 

que houver o procedimento realizado em contraditório entre os interessados, e a 

essência deste está justamente na simétrica paridade de participação, nos atos que 

preparam o provimento, daqueles que nele são interessados porque, com seus 

destinatários, sofrerão seus efeitos. (OLIVEIRA, 2001, p. 449-450). 

 

Nesse norte, deve-se mencionar as palavras de Aroldo Plínio Gonçalves acerca deste 

princípio. Veja-se: 

 

Pelo princípio do contraditório, as partes têm a garantia, hoje 

constitucional, de participar, em contraditório, da formação do procedimento, o que 

implica em absoluta igualdade, em simétrica paridade... as partes não podem ter 

cerceado o direito ou a faculdade, ou o poder de participar da construção do 

procedimento que prepara a sentença. (GONÇALVES, 1993, p.62). 
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É possível constatar que é assegurado aos litigantes o direito de deduzir suas 

pretensões e defesas, discutir fato e direito contraditoriamente, de produzirem provas, e serem 

igualmente ouvidos e receberem tratamento igualitário no processo. 

 

 

4.1.4. Princípio da Ampla Defesa 

 

Segundo Portanova (1999), a defesa é um direito garantido constitucionalmente para 

qualquer Estado que se diz democrático. A Constituição de 1988 garante, expressamente, no 

art. 5°, inciso LV, a defesa plena, que é tida como um desdobramento do princípio do 

contraditório. Então, a partir do momento em que a parte tem o direito de tomar conhecimento 

de todos os atos do processo, ela também tem o direito em optar por defender-se ou não, 

embora nada possa impedi-lo de fazê-lo. Vejamos: 

 

O princípio da ampla defesa é uma conseqüência do contraditório, mas 

tem características próprias. Além do direito de tomar conhecimento de todos os 

termos do processo (princípio do contraditório), a parte também tem o direito de 

alegar e provar o que alega e tal como o direito de ação tem o direito de não 

defender-se. (PORTANOVA, 1999, p. 125) 

 

Nossa constituição não garante tão-somente a defesa, mas uma ampla defesa, de 

modo a ampliar e reforçar o significado e a importância desse princípio. Nesse aspecto, vale 

lembrar que, a Constituição Federal, segundo Silveira (2001), ao assegurar a ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes, incorporou a apelação como condição necessária da 

ampla defesa. 

Sustenta o mesmo autor, que a ampla defesa faz parte do devido processo legal, 

então, constata-se que o recurso é um direito garantido constitucionalmente, não podendo ser 

suprimido por lei, do mesmo modo que o duplo grau de competência é princípio componente 

das mais preciosas tradições jurídicas. 

A partir da análise destes dois últimos princípios depreende-se que, ao considerar a 

possibilidade de que as decisões proferidas em 1ª instância possam estar incompletas e 

eivadas de vícios não se pode permitir que o contraditório e a ampla defesa, garantias 

constitucionais, sejam prejudicados ou simplesmente desconsiderado, hipótese inconcebível 

para o nosso modelo de processo. 
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4.1.5. Princípio da Isonomia 

 

Nery Júnior (2004) informa que a Constituição Federal tratou desse princípio no art. 

5°, caput, e inciso I ao definir que todos são iguais perante a lei. 

A norma do art. 125, inciso I do CPC recepcionou integralmente o texto 

constitucional ao dar tratamento isonômico às partes, que significa “tratar igualmente os 

iguais e desigualmente os desiguais, na exata medida de suas desigualdades.” (NERY 

JÚNIOR, 2004, p.72). Neste norte está Alexandre Freitas Câmara: 

 

A isonomia está intimamente ligada à idéias de processo justo, isto é, de 

devido processo legal, eis que este exige necessariamente um tratamento 

equilibrado entre seus sujeitos. Por esta razão, aliás, dispõe o art. 125, I, do CPC, 

que é dever do juiz assegurar às partes um tratamento isonômico. (CÂMARA, 

2006, p. 40). 

 

Depreende-se que o ideal ao modelo constitucional de processo é inexistir qualquer 

modo de diferenciação entre as partes envolvidas no processo. 

 

4.1.6. Princípio do Acesso à Justiça/ Direito de Ação 

 

O acesso à justiça é princípio pré-processual e até supraconstitucional. Veja-se como 

o jurista Rui Portanova define este princípio: 

 

 Erige-se o acesso à justiça como princípio informativo da ação e da 

defesa, na perspectiva de se colocar o Poder Judiciário como local onde todos os 

cidadãos podem fazer valer seus direitos individuais e sociais. (PORTANOVA, 

1999, p.113) 

 

Segundo Nelson Nery Júnior, este princípio está diretamente ligado ao princípio da 

inafastabilidade do controlo jurisdicional. Veja-se: 

 

...o novo texto consagrou o princípio da inafastabilidade do controlo 

jurisdicional, também conhecido como princípio do direito de ação. Isto quer dizer 
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que todos têm acesso à justiça para postular tutela jurisdicional preventiva ou 

reparatória relativamente a um direito. (NERY JÚNIOR, 2004, p.132). 

 

Nery Júnior (2004) sustenta que a Constituição de 1988 não mais permitiu qualquer 

ofensa ao direito de ação, isso quer dizer que, todos têm acesso à justiça para postular tutela 

jurisdicional preventiva ou reparatória de um direito, incluindo direitos individuais, coletivos 

e difusos, de maneira a obter do Poder Judiciário a tutela jurisdicional adequada. Sustenta o 

mesmo autor da seguinte maneira: 

 

Não é suficiente o direito à tutela jurisdicional. É preciso que essa tutela 

seja adequada, sem o que estaria vazio de sentido o princípio. Quando a tutela 

adequada para o jurisdicionado for medida urgente, o juiz, preenchidos os 

requisitos legais, tem de concebê-la, independentemente de haver lei autorizando, 

ou, ainda, que haja lei proibindo a tutela urgente. (NERY JÚNIOR, 2004, 

p.132). 

  

 O mesmo autor explicita que a natureza deste princípio está no direito a uma 

tutela jurisdicional adequada, de maneira que “a lei infraconstitucional que impedir a 

concessão da tutela adequada será ofensiva ao princípio constitucional do direito de ação.” 

(NERY JÚNIOR, 2004, p.133).  

 Esse princípio não se encerra na petição inicial, conforme Nery Júnior (2004), 

momento em que o cidadão se apresenta ao Poder Judiciário, mas vai se consumindo no 

desenrolar do processo, de modo que o direito de ação também engloba o direito de interpor 

recursos quando a parte assim entender necessário. Este é o instituto do direito constitucional 

ao recurso que passaremos a analisar. 

5. DIREITO CONSTITUCIONAL AO RECURSO  

 

 

Até aqui, podemos concluir que o recurso se torna necessário quando o recorrente 

não dispuser de meio processual diverso para modificar o ato guerreado. Será útil também 

quando propiciar situação mais vantajosa ao recorrente, com o reexame de todos os elementos 

do recurso. 

Apesar das novas reformas processuais pretenderem eliminar os recursos, conforme 

visto no capítulo 2, criando-se “a idéia de que os recursos, verdadeiros vilões, são os grandes 
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culpados da lentidão do Poder Judiciário” (MARZAGÃO, 2006), justificando a supressão 

cada vez mais intensa dos recursos no processo civil, os recursos são fundamentais para evitar 

decisões injustas, arbitrárias e imparciais, representando subsídio para o cidadão na busca de 

seus direitos no Estado de Direito Democrático, de modo que não é razoável restringir a 

incidência do princípio do duplo grau de competência em prol, unicamente, da celeridade. 

Segundo Nunes (2006a), tais reformas processuais que visam a supressão dos 

recursos para imprimir celeridade ao processo “são inadequadas à dinâmica do modelo 

constitucional de processo” (NUNES, 2006a, p.173), pois a eficácia destas normas não são 

plenas quando a proporção de recursos só aumentam conforme direitos são tolhidos pelas 

reformas.  

Ademais, segundo o mesmo autor, tais reformas têm elevado os poderes dos juízes 

criando assim, maiores possibilidades de se existirem decisões solitárias e afastadas da visão 

colaborativa do processo entre juiz e partes. 

 O embasamento, o suporte que garante a interposição recursal é o direito 

constitucional ao recurso, previsto na Constituição, no art. 5°, inciso LV, que é uma 

decorrência do princípio do contraditório e da ampla defesa.Veja-se: 

 

...o contraditório não pode mais ser visto como mera garantia formal de 

bilateralidade da audiência, mas, sim como possibilidade de influência sobre o 

desenvolvimento do processo e sobre a formação de decisões racionais, com 

inexistentes ou reduzidas possibilidades de surpresa. (NUNES, 2006a, p.177). 

 

Sustenta também, que o contraditório garante aos jurisdicionados a possibilidade de 

participar ativamente do processo: 

 

O instituto do recurso apresenta-se como criador de um espaço 

procedimental de exercício do contraditório e da ampla defesa, permitindo ao juízo 

ad quem a análise de questões já debatidas pelas partes, mas levadas, ou não, em 

consideração pelo órgão julgador de primeira instância em sua decisão, ou de 

questões suscitadas pelo juízo de primeira instância de ofício ou sem a participação 

de todas as partes em seu provimento, implementando, assim, um espaço de debate. 

(NUNES, 2006b, p. 168) 

  

 Pode-se concluir, segundo palavras do jurista Dierle José Coelho Nunes que: 
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Depreende-se que o denominado direito constitucional ao recurso como 

possibilidade de influência sucessiva na formação das decisões em decorrência da 

aplicação dinâmica do princípio do contraditório e da ampla defesa, com geração 

ou não de duplo exame. (NUNES, 2006a, p.178). 

 

Então, considerando que o recurso é uma garantia fundamental das partes, ele deve 

ser garantido e observado, e, “privar as partes de recorrer sempre que entenderem a decisão 

lhes causou algum prejuízo é denegar a prestação da tutela jurisdicional.” (BAPTISTA, 2006).  

 

 

6. SÚMULA IMPEDITIVA DE RECURSO DE APELAÇÃO 

 

6.1. Origem, conceito e fundamentos 

 

Brida (2007) informa que o instituto chamado súmula impeditiva iniciou-se com um 

projeto de lei na Câmara dos Deputados (PL 4724/04). Surgiu de uma das ondas reformistas 

do Código de Processo Civil, que pretende a celeridade processual e a diminuição dos 

recursos. 

 A súmula impeditiva foi introduzida pela Lei 11.276 de 07.02.2006 (BRASIL, 

2006), que passou a vigorar em 09.05.2006, alterando o art. 518 do CPC, retirando o seu 

parágrafo único e inserindo o parágrafo primeiro, com a seguinte redação: 

 

Art. 518, §1° O juiz não receberá o recurso de apelação quando a 

sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de Justiça ou 

do Supremo Tribunal Federal. (BRASIL, 1973). 

 

Segundo Brida (2007), a nova redação do art. 518 do CPC se assemelha com o art. 

557 também do CPC, alterado pela Lei 9.756/98, quando permitiu ao relator do recurso de 

apelação negar prosseguimento ao recurso quando manifestamente improcedente ou estiver 

em desconformidade com súmula do respectivo tribunal ou de tribunais superiores. 

Nunes (2006a) esclarece a nova redação do art. 518, §1° permite ao juiz, quando da 

interposição de recurso de apelação, por qualquer das partes, na fase do juízo de 

admissibilidade, inadmitir de plano o recurso, com base na alegação de que sua sentença está, 

integralmente, em conformidade com súmula do STJ ou do STF, de modo a “retirar a 
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recorribilidade da decisão caso essa esteja em conformidade com súmula.” (NUNES, 2006a, 

p.179). 

Theodoro Júnior (2007b), explica que o Ministro da Justiça à época da edição da lei, 

Márcio Tomáz Bastos, quando enviado o Projeto de Lei do Executivo ao Congresso Nacional, 

justificou que “este artigo trata de uma adequação salutar que contribuirá para a redução do 

número excessivo de impugnações sem possibilidade de êxito” (THEODORO JÚNIOR, 

2007b, p.11), ou seja, confirma explicitamente a pretensão das reformas processuais, qual 

seja, diminuir o número de recurso recebidos na segunda instância. Humberto Theodoro 

Júnior explica como se deu o encadeamento de argumentos para justificar a reforma: 

 

O raciocínio determinante da reforma foi no sentido de que, se se admite 

que uma súmula vincule juízes e tribunais, impedindo-os de julgamento que 

contrarie, válido é, também, impedir a parte de recorrer contra sentença proferida 

em consonância com o assentado em jurisprudência sumulada pelos dois mais altos 

tribunais do país. Nos dois casos está em jogo o mesmo valor, qual seja, o prestígio 

da súmula do STJ ou do STF pela ordem jurídica. (THEODORO JÚNIOR, 

2007a, p. 660). 

 

 Nesta mesma linha, os argumentos favoráveis à súmula impeditiva, sustentam 

acerca da celeridade e economia processual, eis que barrar recursos de apelação já na primeira 

instância significa agilidade na tramitação, de maneira a aliviar os tribunais superiores dos 

incontáveis processos que chegam até eles todos os dias. Vejamos: 

 

No mais, recorre-se ainda a um argumento de economia processual: se 

cabe ao STF e ao STJ a função uniformizadora da lei federal, respectivamente, no 

âmbito da ordem constitucional e infraconstitucional, apresentar-se-ia como perda 

de tempo e gasto processual sujeitar-se a recurso uma sentença que, afinal, viria a 

prevalecer quando a apelação chegasse à instância superior. (THEODORO 

JÚNIOR, 2007a, p. 660). 

 

Desta forma, também entende o jurista Roberto Luis, ao corroborar o pensamento de 

que na súmula surgiu para facilitar o andamento dos processos no judiciário: 

 

A súmula, enquanto método de trabalho, tornou a atividade do STF mais 

dinâmica: dispensou-o da repetição de fundamentos no julgamento de numerosos 

processos com casos idênticos a assoberbar a sua pauta, liberando-o, desse modo, 
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para debates mais importantes. Também se apresentou a súmula como método de 

divulgação oficial da jurisprudência do STF, de consulta e manuseio fáceis, 

permitindo aos interessados conhecer, de imediato, qual é o pensamento atualmente 

dominante sobre as questões compendiadas na súmula. (DEMO, 2003, p. 48). 

 

Há argumentos no sentido de que o fato dos juízes terem competência para trancar o 

recurso de apelação, já no primeiro juízo de admissibilidade, concede a eles maior autonomia 

já que são os próprios magistrados que irão realizar a apreciação se a sentença é baseada ou 

não em súmula do STJ ou do STF. Nesse aspecto, há quem diga que decisões já analisadas 

por estes tribunais devem ser observadas e aplicadas sem maiores indagações. Nesse 

seguimento está Alexandre Freitas Câmara: 

 

Esta regra, inserida no CPC pela Lei n° 11.279/2006, é - a nosso ver – 

extremamente saudável. O STF e o STJ são os tribunais constitucionalmente 

legitimados a interpretar o direito constitucional e o direito federal. Assim, parece 

mesmo adequado que as sentenças que estejam em conformidade com os 

entendimentos sumulados – os quais já foram alvo de discussão prévia em diversos 

outros casos submetidos a intenso contraditório e a exame de diversos tribunais 

(inclusive – e principalmente – do STJ ou do STF) – sejam consideradas 

irrecorríveis. (CÂMARA, 2006, p. 89).  

 

Ocorre que, estas argumentações estão sendo desprestigiadas por alguns juristas 

(NUNES,2006a; PARIZZATO,2006), pois afirmam que criar súmula impeditiva de recurso 

de apelação é o mesmo que infringir norma constitucional garantidora do direito ao recurso, 

violando o princípio do contraditório e da ampla defesa. Senão veja-se: 

 

E, como no direito brasileiro, a cada dia que passa, se esvazia mais o 

contraditório dinâmico em seu modo de exercício antecipado, o que se deve 

assegurar é o contraditório sucessivo mediante o sistema recursal. Daí se depreende 

o denominado direito constitucional ao recurso como possibilidade de influência 

sucessiva na formação das decisões em decorrência da aplicação dinâmica do 

princípio do contraditório (e da ampla defesa) com geração ou não de duplo exame. 

(NUNES, 2006a, p. 178).  

 

O mesmo autor sustenta pela nulidade da sentença desatenta ao princípio do 

contraditório: 
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O contraditório deve ser desenvolvido em todo o iter processual tanto em 

relação às atividades das partes quanto às atividades judiciais de modo que “o 

exercício de poderes oficiosos constitua expressão de um princípio de colaboração 

e não de autoridade no processo”. A colocação da súmula como fundamento da 

sentença, aplicada ex officio pelo juiz sem anterior debate com as partes, poderá 

gerar o aludido fenômeno da surpresa. Ocorre que a decisão de surpresa deverá ser 

declarada nula por desatender ao princípio do contraditório (...) para a ocorrência da 

nulidade da decisão o conhecimento solitário do juiz deverá ter violado o direito de 

defesa da parte prejudicada, devidamente demonstrado perante o Tribunal. 

(NUNES, 2006a, p. 180-181). 

 

Constata-se ainda, que a lei é considerada fonte de segurança jurídica, no entanto, a 

súmula impeditiva instituída pela Lei 11.276/06, não cumpriu com a função de, por meio do 

processo hermenêutico, possibilitar ao aplicador se pautar em fatos e argumentos 

isonomicamente construídos. Tal verificação está presente no seguinte trecho: 

 

Interpretar a lei não é o mesmo que interpretar o Direito. Antes de 

interpretar um texto legal, é importante que o intérprete tenha a noção do todo 

jurídico (ordenamento como um todo), do sistema e das normas constitucionais. 

[...] Diante de uma sociedade pluralista, não se nega que o texto constitucional pode 

abrigar várias interpretações. (MADEIRA, 2006, p. 26). 

 

O diálogo em si, não produz o consenso, devendo existir uma 

formalização (procedimentalização) dos argumentos para que possam se ofertar à 

testificação, numa condição ideal de fala (espaço processualizado), com vistas a 

obter uma decisão compartilhada e legítima. (MADEIRA, 2006, p.23) 

 

No que se refere à celeridade processual, tem-se que, o tempo de tramitação 

processual é aspecto fundamental para a efetividade da tutela dos direitos, não podendo os 

jurisdicionados serem prejudicados por abusos processuais com intuitos meramente 

protelatórios da prestação jurisdicional. Ocorre que, conforme explicita Baptista (2006) cada 

caso possui sua particularidade, então, se o juiz fica atrelado unicamente à súmula, pode 

deixar de analisar certos pontos importantes: 

 

Os tribunais, afogados como estão, certamente, não terão condições de 

analisar, com merecida cautela, as particularidades de cada caso e, por conseguinte, 
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poderão proferir decisões injustas com base em súmula genérica, abstrata e 

incabível. Colocar-se-ão numa mesma fôrma questões absolutamente diversas. 

(BAPTISTA, 2006). 

 

Dierle José Coelho Nunes sustenta que no plano da eficácia, a súmula impeditiva não 

favoreceu a celeridade processual: 

 

...verifica-se que nem mesmo no plano prático as reformas atendem os 

seus objetivos, mostrando-se inócuas para a obtenção da celeridade em face da 

possibilidade de articulação sucessiva do sistema recursal via apelação, na hipótese 

de a sentença se repetida, ou agravo de instrumento, na hipótese de inadmissão da 

apelação por aplicação de súmula. (NUNES, 2006a, p.186) 

 

Em contrapartida, segundo Brida (2007) a parte vencida, não satisfeita com a 

primeira decisão ou frustrada pela súmula impeditiva de apelação, poderá interpor recurso de 

agravo de instrumento, que será estudado no próximo tópico, para destrancar o recurso 

principal quando a decisão do juiz não for acertada, observando-se assim, o princípio da 

ampla defesa e do contraditório. Isso fará com que o número de recursos aumentem, e que o 

andamento dos processos se dêem de maneira cada vez mais morosa, de modo a tornar 

ilegítima a criação da súmula impeditiva: 

 

De se verificar, ainda, que a inadmissibilidade de um recurso poderá 

ensejar a interposição de agravo de instrumento, dado ao evidente gravame que 

poderá ser imposto à parte, não se podendo dizer que do despacho que não receber 

o recurso de apelação não se caberá recurso. Uma vez provido o agravo, se dará 

então prosseguimento ao andamento do recurso de apelação, aumentando-se o 

número de recursos ao invés de diminuí-lo. (PARIZZATO, 2006, p.777). 

 

O mesmo autor sustenta que a súmula impeditiva concentra nas mãos do juiz a 

função de impedir o recurso de apelação, por análise de sua própria sentença, o que não é uma 

situação viável: 

 

Essa será mais uma das funções do juiz, posto que doravante à vigência 

da lei, o juiz terá que verificar se o recurso de apelação combate matéria constante 

de sentença editada com base em súmula do STJ ou do STF. A liberdade outorgada 

ao juiz é demasiada, pois que se permite que ele próprio negue seguimento ao 
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recurso de apelação, analisando sua própria sentença. (PARIZZATO, 2006, 

p.777). 

 

No Estado Democrático de Direito, só se pode falar em provimento legítimo quando 

este é construído em um espaço processualizado e com a participação dos destinatários. Veja-

se 

 

Qualquer provimento para ser legítimo no Estado Democrático de 

Direito, deve observar o devido processo constitucional e suas duas vertentes: o 

Devido Processo Legislativo e o Devido Processo Legal. (LEAL; AGUIAR; 

COSTA; BORGES, 2005. p.172). 

  

Então, conclui-se que a súmula impeditiva de recuso de apelação, em que pese o 

comprometimento do acesso à jurisdição, por meio da edição das respectivas súmulas que, 

apesar de pontadas como solução para a crise do judiciário, mostram-se incompatíveis com o 

Estado de Direito Democrático.  

E ainda, se constituem métodos de supressão dos princípios do contraditório, da 

ampla defesa e do duplo grau de competência, garantias constitucionais conferidas aos 

juridicionados. 

 

6.2. Solução de defesa quando da ocorrência da súmula impeditiva 

 

O próprio Código de Processo Civil aponta no seu art. 523 (BRASIL, 1973) a 

solução mais viável para o caso de supressão do direito ao acesso ao segundo grau de 

competência: o Agravo de Instrumento.  

 

6.2.1. Agravo de Instrumento 

  

 Campos (1980) explica que em Roma, a apelação não era cabível para todas as 

sentenças, pois muitas eram irrecorríveis, principalmente aquelas proferidas pelos 

imperadores e juízes por ele designados, bem como não eram apeláveis as decisões emanadas 

do prefeito do Pretório e as exaradas por autoridades investidas de grande poder de mando. 
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 Então, “a única forma de reexame dessas decisões era pedir a eles próprios que 

as reconsiderassem.” (CAMPOS, 1980, p.209). Este foi o momento crucial para o surgimento 

do agravo de instrumento. 

Mas, segundo o mesmo autor, foi em Portugal, que surgiu primeiro o agravo 

ordinário, em que, por meio deste, “o sucumbido clamava por reparação da injustiça ou 

suavização dos rigores da condenação, dirigindo a ‘súplica’ ao responsável pela Casa da 

Suplicação” (CAMPOS, 1980, p.210), que comportava além dos sobre-juízes (que conheciam 

da apelação), os juízes “agravistas”, que tinham sua competência restrita ao conhecimento do 

agravo ordinário. 

Sustenta ainda, que foi somente nas Ordenações Manoelinas que o agravo foi 

concebido como um recurso característico das decisões interlocutórias simples, ou seja, das 

não-apeláveis. 

No Brasil, o jurista Antônio Macedo de Campos informa como se deu o surgimento 

do recurso de agravo:  

...as espécies de agravo, adotadas pelo direito português, vieram para a 

nossa legislação depois de proclamada a Independência, por força da lei de 20 de 

outubro de 1823, que declarava em vigor a legislação pela qual se regia o Brasil até 

25 de abril de 1821, e bem assim as promulgadas por D. Pedro, como regente e 

imperador, e alguns decretos das cortes de Lisboa. (CAMPOS, 1980, p.212). 

 

As “ondas reformistas” cuidaram de regulamentar inteiramente este recurso pela 

“reforma do CPC”, por meio das Leis n° 9.139/95 e 11.187/2005. 

Realizada breve análise da origem histórica do agravo, passemos ao seu conceito e 

características principais, recurso este que está no rol daqueles que não esgotam a prestação 

jurisdicional. 

O agravo de instrumento é regulado pelo art. 522 a 529 do CPC, que é definido da 

seguinte maneira: 

...Recurso cabível contra as decisões interlocutórias (...) O agravo de 

instrumento só é admissível quando da decisão interlocutória recorrida puder advir 

dano grave de difícil (ou impossível, diga-se) reparação, ou nos casos de decisão 

que não recebe a apelação ou que declara os efeitos em que esta é recebida. 

(CÂMARA, 2006, p. 100/101). 

 

 É possível constatar que este recurso só é utilizado quando a sua retenção possa 

causar dano grave de difícil ou impossível reparação ao recorrente, devendo ser apreciado 
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prioritariamente. A urgência é requisito primordial para que haja a imediata tutela 

jurisdicional. 

 A partir deste conceito, notamos que a decisão que deixa de receber a apelação 

em razão de súmula impeditiva é impugnável por agravo de instrumento. 

No caso específico da súmula impeditiva, o art. 523, caput, do CPC, “cabe agravo de 

instrumento contra decisão do juiz da causa que não admite apelação, recurso que não pode 

ser barrado na primeira instância porque sua interposição se dá diretamente no Tribunal.” 

(THEODORO JÚNIOR, 2006, p.660). 

Como já analisado no tópico anterior, a intenção primeira da Lei 11.276/06 foi 

diminuir o número de recursos que chegam à segunda instância. Ocorre que a crítica que gira 

em torno da súmula impeditiva é que “a inadmissibilidade de um recurso poderá ensejar a 

interposição de agravo de instrumento, dado ao evidente gravame que poderá ser imposto à 

parte...” (PARIZATTO, 2006, p.777). 

Então, “poderá o recorrente frustrado pela súmula impeditiva de apelação, por via do 

agravo de instrumento destrancar o recurso principal quando a decisão do juiz não for 

acertada.” (BRIDA, 2007, p.193). Isso “gerará o dispêndio de tempo e trabalho similar ao que 

se expenderia com a análise da apelação, de forma que não prática não se vislumbrará uma 

diminuição considerável no aspecto temporal que recomende a aplicação do dispositivo.” 

(NUNES, 2006a, p.180). Desse modo, resta comprovado que a súmula impeditiva não foi a 

melhor escolha legislativa para solucionar os problemas processuais modernos. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

A realização deste artigo requereu a coleta de material bibliográfico acerca do tema, 

eis que o assunto em questão (súmula impeditiva) é recente e por esse motivo restrito foi o 

material encontrado. Ainda assim, alguns autores se destacaram neste trabalho, como por 

exemplo, Dierle José Coelho Nunes, que aborda acerca do direito constitucional ao recurso e, 

diretamente, as súmula impeditiva. 

Evidenciou-se que a linha defendida pela maior parte dos juristas consultados é no 

sentido de que a súmula impeditiva não é satisfatória para a concretização de direitos e 

garantias constitucionais. Possível constatar também que o recurso foi o ponto principal de 

análise deste trabalho, demonstrando a sua relevância para o tema proposto devido à restrição 
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de um recurso (apelação) e a possibilidade de utilização de outro (agravo de instrumento) de 

maneira a ocasionar o atraso dos processos que tramitam no Poder Judiciário.  

Ademais, verificou-se no decorrer dos capítulos que o direito processual possui 

resquícios negativos dos tempos passados, como por exemplo, a visão instrumentalista do 

processo, que o descreve como mero instrumento para a realização do direito material, 

deixando de lado o aspecto de que o processo é a instituição que garante a construção 

compartilhada da decisão jurisdicional pelas partes em observância do contraditório e da 

ampla defesa. 

Outra observação importante retirada deste trabalho se refere à vasta abordagem 

acerca dos princípios constitucionais e recursais, tornando possível a visualização dos 

malefícios advindos com a súmula impeditiva, bem como breves considerações acerca do 

atingimento ao direito constitucional ao recurso, que é garantia expressa na constituição para 

todos os participantes do processo em decorrência, principalmente, dos princípios do 

contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de competência. 

Enfim, o artigo esclareceu os principais conflitos existentes na Lei 11.276/06 no 

tocante aos princípios garantidores do devido processo legal, de modo a facilitar a atividade e 

o entendimento daqueles que lidam com o direito processual civil diariamente, e, 

inevitavelmente, algum dia se depararão com a súmula impeditiva. 
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RESUMO 

RESUMO Trata da Suspensão da Segurança e da inadequação da sua atual conformação 

jurídica para a retirada da eficácia de medidas concedidas em Ação Civil Pública em matéria 

ambiental. Anota que o Instituto, que permite suspender a eficácia de decisões judiciais que 

acarretem lesão a interesses públicos, inclusive à ordem econômica, tem o seu mérito restrito 

à análise da ameaça ao interesse do Poder Público, vedada a consideração acerca do interesse 

tutelado pela decisão cuja eficácia se pretende suspender. Considera que se trata de violação 

ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, cuja constitucionalidade é admitida em face da 

supremacia do interesse público sobre o particular. Pondera que o meio ambiente tutelado em 

Ação Civil Pública é igualmente interesse público e que, contrastando-se interesses 

igualmente públicos e relevantes, inadmissível a prevalência absoluta de um deles, sem que se 

permita invocar a tutela jurisdicional para os sopesar e estabelecer solução consentânea com 

os princípios da proporcionalidade e da racionalidade. Demonstra a viabilidade jurídica de 

apreciar-se, no processo de Suspensão, a magnitude e a relevância do interesse ambiental 

tutelado pela Ação Civil Pública, em contraste com a lesão à economia afirmada no Pedido de 

Suspensão. Ressalva que a análise do mérito pode ser efetuada sem dilação probatória. 

Conclui que a solução, passível de implementação por interpretação jurisprudencial, pode 

levar a uma maior efetividade da tutela ao meio ambiente, acrescida de aprimoramento no 

modo de se formular, fundamentar e deferir pedidos em Ação Civil Pública. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: SUSPENSÃO DE SEGURANÇA; AÇÃO 

CIVIL PÚBLICA; ECONOMIA; AMBIENTE. 

 

ABSTRACT 
ABSTRACT This paper adresses at Institute of Suspension of the of Security and the 

inadequacy of its current conformation to remove the legal effectiveness of measures 

provided in public civil action in environmental matters. It points that the Institute, which 

allow to suspend the effectiveness of judicial decisions which result in injury to public 

interests, including economic order, has the merit restricted to the analysis of the threat to the 

Public Power interest, prohibited the consideration about the interest protected by the decision 

of which whether to suspend effectiveness. It considers this as a violation of the principle of 
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inafastability of jurisdiction, whose constitutionality is permissible in view of the supremacy 

of public interest over the particular. It ponders that the environment protected in Public Civil 

Action is also public interest and that, in contrast to public interest and also relevant, 

inadmissible the absolute predominance of one of them, without being allowed to invoke 

judicial review to weigh and set consentaneous solution with the principles of proportionality 

and rationality. It demonstrates legal feasibility to appreciate in the process of suspension, the 

magnitude and relevance of environmental interest protected by the Public Civil Action, in 

contrast to the asserted injury to the economy in the Order of Suspension. Caveat that the 

analysis of the merits may be effected without dilation probation. It concludes that the 

solution, capable of implementation by judicial interpretation, may lead to greater 

effectiveness of the protection of the environment, plus improvement in order to formulate, 

support and defer applications in Public Civil Action. 

KEYWORDS: KEYWORDS: SUSPENSION OF SECURITY; PUBLIC CIVIL ACTION; 

ECONOMY; ENVIRONMENT. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O instituto da Suspensão da Segurança tem por finalidade suspender a eficácia de decisões 

judiciais não transitadas em julgado e que representem ameaça de lesão ao interesse público, 

entre eles o econômico. Prevalece nos tribunais o entendimento de que o mérito do pedido de 

Suspensão restringe-se à demonstração do interesse público ameaçado, vedada a apreciação 

sobre o interesse tutelado pela decisão que se pretende suspender. 

De origem atrelada ao Mandado de Segurança, ação que se destina a tutelar interesses 

preponderantemente individuais, seu fundamento de validade é a supremacia do interesse 

público sobre o particular. Na Ação Civil Pública para a tutela de interesse ambiental, 

entretanto, tutela-se interesse igualmente público e relevante, de sorte que os princípios da 

proporcionalidade, da razoabilidade e da inafastabilidade da jurisdição indicam que não deve 

ser excluída da apreciação judicial a análise sobre a possibilidade da sua prevalência no caso 

concreto. No que se refere ao incidente de Suspensão de medida concedida em Ação Civil 

Pública, a situação é agravada pela previsão legal de que a decisão suspensiva vigora até o 

trânsito em julgado da ação cuja decisão foi suspensa. 

Embora reputado constitucional e democrático, o instituto da Suspensão da Segurança merece 

ainda melhor reflexão acerca de alguns pontos não suficientemente abordados, de tal sorte que 

a legislação aplicável e a respectiva construção jurisprudencial não ofereceram ainda uma 

conformação cientificamente adequada, quando em contraste interesses igualmente públicos e 

relevantes. 

Demonstra-se a possibilidade de incluir-se, no âmbito de apreciação do mérito do processo de 

Suspensão de Segurança, a ponderação entre a magnitude e a relevância da lesão ao interesse 

ambiental, conforme delimitado no comando da decisão proferida na Ação Civil Pública, em 

contraste com a lesão à economia pública demonstrada no pedido de Suspensão.  

Malgrado a compreensível resistência do Poder Público, vislumbra-se a possibilidade da 

adequação do instituto aos preceitos constitucionais, além de uma contribuição para 

efetividade da tutela dos interesses ambientais. Adicionalmente, pode-se cogitar de 
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contribuição para o aperfeiçoamento dos estudos de impacto ambiental exigidos para 

empreendimentos potencialmente poluidores.  

 

HISTÓRICO 

O instituto da Suspensão da Segurança tem sua origem remota atribuída ao mecanismo da 

intercessio do processo romano formulário, que consistia em um veto de magistrado de 

mesma hierarquia ou superior à execução de um ato prolatado por outro juiz. É encontrado em 

ordenamentos jurídicos estrangeiros, como o argentino, suíço, germânico e em países da 

common law (RODRIGUES, 2010, p. 64). 

A introdução do instituto da Suspensão de Segurança no direito brasileiro ocorreu 

simultaneamente com a regulamentação da ação do Mandado de Segurança positivado pela 

Constituição Federal de 1934. O artigo 13 da Lei nº 191/1936 atribuiu aos presidentes da 

Corte Suprema ou da Corte de Apelação a prerrogativa de suspender a eficácia de decisões da 

Justiça Federal ou da Justiça local, respectivamente, a requerimento do representante da 

pessoa jurídica de direito público, para evitar grave lesão à ordem, à saúde ou à segurança 

públicas. Previa ainda o sobredito artigo 13 que a suspensão perduraria até o julgamento do 

feito, em primeira ou segunda instâncias. 

Retirado o status constitucional do Mandado de Segurança pela Constituição de 1937, o writ 

permaneceu na legislação infraconstitucional e a previsão da suspensão da segurança passou a 

constar do artigo 328 do Código de Processo Civil de 1939, com redação semelhante à do 

artigo 13 da Lei nº 191/1936, com a supressão da previsão da duração do ato suspensivo. 

Restabelecido o assento constitucional do Mandado de Segurança pela Constituição liberal de 

1946, foi editada a Lei nº 1.533/1951, que regulamentou a ação repetindo a previsão da 

suspensão da Segurança, sem contudo especificar os requisitos ou a duração da medida (art. 

13). Inovou-se, todavia, ao restringir-se a possibilidade da suspensão à execução de sentença, 

excluindo-se a sua incidência sobre as liminares, além de estabelecer a faculdade de 

interposição de agravo da decisão concessiva. 

Instaurado o regime de 1964, foi editada a Lei nº 4.348/1964, ato normativo que, entre outras 

medidas com a finalidade de dificultar a concessão de liminares em Mandado de Segurança, 

alargou as hipóteses de deferimento do pedido de Suspensão pelo presidente do tribunal, 

passando a incluir como pressuposto a “grave lesão à economia pública”. A regulamentação 

do instituto (art. 4º) voltou a prever a possibilidade da suspensão também das liminares contra 

o Poder Público, possibilidade, registre-se, que já havia sido albergada pela jurisprudência, 

malgrado a ausência de previsão na Lei nº 1.533/1951. 

A possibilidade da utilização do instituto para a retirada da eficácia de liminares e sentenças 

em outras ações passou ser prevista na Lei nº 7.347/1985, que instituiu a Ação Civil Pública. 

A Lei 8.437/1992, no seu artigo 4º, novamente tratou da matéria abarcando quaisquer ações 

de natureza cautelar ou preventiva, inclusive em Ação Civil Pública e a ação popular. 

A Lei 8.038/1990 atribuiu aos presidentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior 

Tribunal de Justiça a prerrogativa de suspender a execução de liminar ou de decisão 
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concessiva de Mandado de Segurança, quando proferida, em única ou última instância, pelos 

Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal. 

Outras regras alargando a aplicabilidade e a eficácia do instituto da Suspensão de Segurança 

foram estabelecidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001, que alterou a Lei 8.437/1992, 

com destaque para a possibilidade do denominado pedido per saltum, que consiste na 

prerrogativa de formular um novo pedido de suspensão diretamente ao presidente do Superior 

Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, independentemente da interposição de 

Recurso Especial ou Extraordinário (§ 4º). Foi ainda acrescentado o § 9º, que previu a 

ultratividade da decisão suspensiva da liminar, que permanece em vigor até o trânsito em 

julgado da decisão de mérito da ação principal. 

Por fim, a nova lei do Mandado de Segurança (Lei nº 12.016/2009) também previu o instituto 

da Suspensão da Segurança em seu artigo 15, nos mesmos moldes da Lei nº 8.437/1992, com 

a redação da MP 2.180-35/2001, exceto pela ausência de previsão da ultratividade da decisão 

que concede a suspensão. 

 

NATUREZA JURÍDICA 

O instituto da Suspensão da Segurança atribui aos presidentes dos tribunais a prerrogativa de 

suspender a eficácia de decisões de instâncias inferiores, a requerimento do representante da 

pessoa jurídica de direito público, para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança 

pública ou à ordem econômica. 

A determinação da natureza jurídica do instituto é relevante, especialmente porque baliza o 

âmbito de apreciação do mérito pelo presidente do tribunal. A entender-se que é ato político-

administrativo, o mérito é um juízo de conveniência e oportunidade. Atribuindo-lhe natureza 

recursal, é possível indagar-se do acerto da decisão que se pretende suspender. Admitindo-se 

a natureza de tutela de urgência, a análise acerca do pedido é jurídica, embora restrita à 

ameaça de lesão ao interesse estatal (VENTURI, 2010, p. 159).  

Em desprestígio a afirmação da natureza puramente político-administrativa do ato de 

suspensão. Ainda que se admita que contenha uma carga de discricionariedade, o ato do 

presidente do tribunal que suspende a execução de uma decisão de outro órgão do Poder 

Judiciário é inquestionavelmente um ato jurisdicional e, nesta qualidade, está adstrito aos 

princípios que informam a jurisdição e o processo, especialmente o devido processo legal e 

seus corolários ampla defesa e contraditório.  

No que se refere a tratar-se de ato revestido de discricionariedade judicial, eventual margem 

inicial de liberdade contida na norma esgota-se na análise do caso concreto, na subsunção do 

caso aos conceitos jurídicos. Discricionariedade e vinculação diferenciam-se pela margem 

inicial de liberdade contida na norma, razão pela que pode-se afirmar a existêcia de uma 

competência jurisidicional “ligada, não em termos abstratos, mas sim no caso concreto”. 

Assim, os conceitos indeterminados, como interesse público e ordem econômica, podem ser 

passíveis de determinação no caso concreto. A subsunção de um caso a um conceito jurídico 

representa uma relação entre conceitos, de tal sorte que o fato deve ser reduzido previamente 

a conceito de fato (FIGUEIREDO, 1997, p. 115-119 e 155).  
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Decorrência lógica dessas premissas é que o ato do presidente do tribunal que suspende a 

decisão proferida contra o Poder Público, ainda que revestido de algum conteúdo político, 

deve ser juridicamente fundamentado, vedado um juízo de mera conveniência e oportunidade.  

Por sua vez, a natureza recursal atribuída ao instituto por parte da doutrina encontra óbice 

especialmente na ausência de devolução do conhecimento da matéria impugnada ao 

presidente do tribunal, “efeito atribuído a todos os recursos” (NERY JR, 1996. p. 361). 

Recursos são “meios de impugnação de decisões judiciais, internos à relação jurídica 

processual em que se forma o ato judicial atacado, aptos a obter a sua anulação, reforma ou 

aprimoramento” (MARINONI, 2010, p. 500). A ausência de possibilidade de apreciação do 

mérito da decisão que se pretende suspender impede igualmente que se qualifique o instituto 

como sucedâneo recursal, como a cautelar para atribuir efeito suspensivo a recurso 

extraordinário e especial. 

Sobressai a conclusão de que a medida que concede a suspensão da segurança tem natureza de 

tutela de urgência, concedida no exercício de atividade jurisdicional pelo presidente do 

tribunal. Esta corrente foi prestigiada pelo STF, que atribui natureza cautelar ou de 

contracautela ao pedido de suspensão (TESSLER, 2004, p. 4).  

As peculiaridades da medida que concede a suspensão da segurança demandam, entretanto, 

esforço adicional com vistas a determinar a espécie de tutela de urgência por ela representada, 

ou seja, se cautelar, destinada a assegurar o resultado útil do processo, ou antecipação de 

tutela, apta a satisfazer o próprio interesse. 

Eliminada a distorção existente antes da reforma de 1994, a cautelar voltou a ter sua natural 

função de assegurar a viabilidade da realização do direito, não se destinando a satisfazer, 

ainda que provisoriamente, o interesse acautelado (MARINONI, 2010, p. 197-199). 

Respeitadas, pois, suas provisoriedade e instrumentalidade ao processo principal (CINTRA, 

2008, p. 341). Assim, cumpre sua função de garantia constitucional do acesso à justiça, fonte 

de toda e qualquer tutela jurisdicional (VENTURI, 2010, p. 59), reservando ao processo 

principal a tarefa de tutelar o bem da vida.  

Sob esta perspectiva, a medida concedida no processo de Suspensão de Segurança, embora se 

trate inquestionavelmente de tutela de urgência, não poderia ser classificada como cautelar, 

porque antecipa, ainda que provisoriamente, o efeito buscado pelo Poder Público na ação 

principal.  

Para Venturi, a medida tem natureza cautelar, ainda que com a peculiaridade de que sua 

finalidade não é propriamente salvaguardar o resultado útil do processo, mas o próprio direito 

substancial de cautela do interesse do Poder Público. Aponta ainda como peculiaridade da 

suspensão da segurança a sua “eficácia transcendente”, porque a medida pode superar os 

limites da relação processual objeto do processo principal. Conclui que esta peculiar 

conformação não retira da suspensão da segurança a sua natureza cautelar, uma vez que com 

ela se busca a “tutela de situações cautelandas substanciais”. Com amparo na concepção de 

Cândido Dinamarco acerca da instrumentalidade do processo e da necessidade de conferir 

efetividade à tutela jurisdicional, pugna pela revisão da concepção tradicional da tutela 

cautelar, pena de resultarem sem proteção alguns interesses. Sustenta a necessidade desta 

autonomia da ação cautelar como decorrência dos princípios da inafastabilidade da jurisdição 

e do devido processo legal (2010, p. 65-70).  

423



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Por sua vez, Marinoni sustenta que a distinção entre tutelas cautelar e antecipada reside 

precisamente na constatação de que a primeira não se destina a satisfazer o interesse, mas em 

assegurar a viabilidade da sua realização. Via de consequência, todas as tutelas que satisfazem 

o direito material invocado pelo autor são antecipatórias, ainda que por vezes não se afigure 

tarefa fácil visualizar esta realidade, como ocorre em face da tutela inibitória, que se aplica ao 

direito ainda não violado (2010, p. 199-206). Conclui assim que “a tutela de urgência é 

gênero, do qual são espécies a tutela antecipatória em face do periculum in mora e a tutela 

cautelar. A tutela antecipatória em face do periculum in mora abre-se em tutela antecipatória 

strictu sensu e tutela antecipatória interinal”. Estas últimas, por sua vez, são aquelas que 

atuam no processo até a outorga da tutela final. Entretanto, as tutelas interinais, especialmente 

porque passíveis de concessão no âmbito de ações declaratórias, constitutivas e 

desconstitutivas, podem ser confundidas com as cautelares. Refere o autor que se configura 

uma “zona de penumbra” que pode levar à inexata compreensão da natureza destas tutelas 

antecipatórias, uma das razões que levaram à fungibilidade prevista no art. 273, § 7º, do CPC 

(2009, p. 125-128). 

 

ÂMBITO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO 

O âmbito de apreciação do mérito no processo de Suspensão de Segurança, malgrado isoladas 

opiniões em contrário (BUENO, 2007, p. 246), fica restrito à demonstração da ameaça ao 

interesse público atingido pela decisão que se pretende suspender, afigurando-se irrelevante a 

ameaça ou a lesão ao interesse tutelado pela decisão proferida no processo principal 

(RODRIGUES, 2010, p. 155). O fumus boni iuris é assim restrito à demonstração da 

gravidade da lesão ao interesse público, qualificado pela irreparabilidade ou difícil reparação 

(VENTURI, 2010, p. 158-162). 

Embora se constatem decisões judiciais admitindo um mínimo de delibação acerca da 

plausibilidade da defesa do Poder Público no processo principal, a análise casuística 

demonstra que se trata de casos em que o interesse que o Estado pretende proteger é 

manifestamente inconstitucional ou já foi objeto de repúdio por remansada jurisprudência, 

como nos casos de bloqueio de cruzados e de revisões de aposentadorias do INSS. 

Assim sendo, ainda que a ameaça ou a lesão ao interesse tutelado na ação principal sejam 

graves e de grande magnitude, a tutela concedida para a proteção de tais interesses não 

prevalecerá se o Poder Público demonstrar no incidente de Suspensão de Segurança que o 

cumprimento da decisão causará grave lesão à ordem, à saúde, à segurança pública ou à 

ordem pública. Logo, embora se afirme que o princípio que informa o instituto é similar ao do 

periculum in mora inverso (SCARTEZINI, 2010, p. 62), trata-se de peculiar utilização de 

meio de contracautela que atribui total prevalência a um dos interesses, desconsiderando a 

ameaça ou a lesão ao outro interesse que está em situação de conflito.  

 

CONSTITUCIONALIDADE DO INSTITUTO DA SUSPENSÃO DA SEGURANÇA 

A Suspensão da Segurança pelo presidente do tribunal é reconhecida como medida drástica e 

excepcional (MEIRELES, 2001, p. 84) e que caracteriza exceção ao princípio da 

inafastabilidade do controle judicial, além de reduzir a eficácia de decisões em ações para a 
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tutela constitucional das liberdades, razão pela qual se argui a sua inconstitucionalidade, 

inclusive no que se refere à suspensão de decisões proferidas com o escopo de tutelar 

interesses particulares, como ocorre no Mandado de Segurança (BUENO, 2007, p. 243).  

Admite-se sua legitimidade em face do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular, fundamento que informa o Estado contemporâneo, que tem por primado a 

prevalência do bem-estar coletivo (DI PIETRO, 2011, p. 65). Acrescente-se que o instituto 

nasceu atrelado ao Mandado de Segurança, ação que se destina a tutelar interesses 

preponderantemente individuais e que não previa, à época de sua instituição, outros meios 

recursais eficazes para impugnar decisões contrárias ao Poder Público (VENTURI, 2010, p. 

35-36). Assim, o fundamento para a utilização do instituto no Mandado de Segurança sempre 

foi a preservação do interesse público, definido como “aquelas aspirações ou vantagens 

licitamente almejadas por toda a comunidade administrada, ou por uma parte expressiva dos 

seus membros” (MEIRELES, 1995, p. 82), ante eventual lesão decorrente da tutela ao 

interesse individual concedida pela liminar ou pela sentença. 

A preservação do interesse público é igualmente fundamento para a utilização do instituto da 

Suspensão de Segurança nas ações coletivas, inclusive a Ação Civil Pública, meios de tutela 

de interesses transindividuais de enorme interferência em atos governamentais, especialmente 

aqueles que traduzem expressão da política econômica. Mais se avulta este potencial de 

ameaça ao interesse estatal, primário ou secundário, na medida em que as ações coletivas, 

especialmente a ação popular, são identificadas com um histórico de abusos (MEIRELES, 

2001, p. 119). Esses usos indevidos, decorrentes de má fé dos autores, de uma equivocada 

compreensão dos limites das ações coletivas ou ainda de tentativas de alargar estes limites, 

são identificados com a origem das restrições ao deferimento de liminares contra o Poder 

Público, inclusive a mais recente regulamentação que alargou as hipóteses e o alcance da 

suspensão da seguranca (CARVALHO, 2004, p. 380).  

Entretanto, ao contrário do que ocorre no Mandado de Segurança, os interesses tutelados na 

Ação Civil Pública são preponderantemente coletivos ou difusos, de tal sorte que a premissa 

da supremacia do interesse público merece releitura (VENTURI, 2010, p. 268-273) e melhor 

reflexão, “pois na relação entre os princípios eles recebem conteúdo de sentido por meio de 

um processo dialético de complementação e limitação” (TESSLER, 2004, p. 6). Confrontados 

os interesses igualmente relevantes, deve-se procurar “o balanceamento entre esses 

postulados”, de modo a não permitir que interesses relevantes sejam lesados por atos 

públicos, sem que haja meio judical eficaz de os proteger, nem tampouco admitir que a 

atividade do Estado seja injustificadamente paralisada, prejudicando a coletividade 

(CARVALHO, 2004, p. 379). 

Assim, eventuais abusos nas ações coletivas demandam controle no âmbito do próprio 

processo, seja mediante o desacolhimento do pedido, seja por meio da imposição das sanções 

previstas nos artigos 13 da Lei nº 4.717/1965, 17 da Lei nº 7.347/1985 e 87 da Lei nº 

8.078/1990, não se afigurando referidos abusos como causa suficiente para a adoção de 

instituto desconforme com a constituição e que afeta substancialmente a eficácia das tutelas 

de interesses transindividuais. 

De outra parte, convém reduzir o conceito de interesse público à sua verdadeira dimensão. 

Conforme refere Celso Antonio Bandeira de Melo, com amparo na doutrina italiana de 

Carnelutti, Picardi e Alessi, o interesse público corresponde à “dimensão pública dos 

interesses individuais” e não se identifica com qualquer interesse do Estado, de tal sorte que o 
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interesse puramente patrimonial do Poder Público, denominado secundário, pode mesmo ser 

contraposto ao genuíno interesse público (primário). Conclui que “as prerrogativas inerentes à 

supremacia do interesse público sobre o interesse privado só podem ser manejadas 

legitimamente para o alcance de interesses públicos” (MELO, 2009, p. 65-73).  

Destas precisas considerações exsurge que é possível que, no âmbito de um pedido de 

Suspensão de Segurança, o interesse econômico invocado pelo Poder Público, porque 

meramente patrimonial, não possa ser reputado genuinamente público, enquanto esta natureza 

possa ser facilmente atribuída ao interesse tutelado na ação principal, como ocorre naquelas 

destinadas à tutela de ineresses difusos e coletivos, entre eles e especialmente o ambiental.  

Prevalece, todavia, o entendimento de que o instituto da Suspensão de Segurança é 

constitucional, ainda que o interesse que se pretende suspender seja coletivo ou difuso, como 

o ambiental. Inserido no sistema cautelar, o instituto seria consentâneo com o estado 

democrático de direito, na medida em que se susta apenas a execução provisória da decisão 

recorrível (VENTURI, 2010, p. 29-31). Assim, o sacrifício do interesse tutelado pela decisão 

cujos efeitos foram suspensos somente se verifica enquanto não se tem a certeza definitiva 

sobre o direito afirmado, de tal sorte que a inconstitucionalidade somente poderia ser arguida 

em face da impossibilidade de se obter de modo célere e efetiva a tutela pretendida 

(RODRIGUES, 2010, p. 123-124). Desconforme com a Constituição seria apenas o uso que o 

Poder Público faz do instituto (FIGUEIREDO, 1997, p. 151).  

Sustenta-se assim a constitucionalidade do instituto em face de sua natureza de contracautela. 

Conforme refere Rodrigues, a sumariedade da cognição das tutelas concedidas mediante 

cautelares e antecipações pode trazer consequências, na medida em que usualmente são 

concedidas sob o signo da urgência. A menor extensão horizontal ou a menor profundidade do 

alcance do conhecimento exigido para a concessão da medida cautelar ou antecipatória, 

decorrente de um conjunto probatório incompleto, implica uma sensível temperança nas 

exigências do convencimento do magistrado, que deve assegurar o processo ou o direito 

material, trocando a certeza pela probabilidade, para a concessão da medida neutralizadora. 

Acrescenta ainda o autor que menos rigorosa tende a ser a exigência do conhecimenteo para o 

deferimento da medida protetiva quando se tratar de interesse coletivo ou difuso, como o 

ambiental (2010a, p. 124-126).  

Referidos argumentos, no entanto, deixam de considerar que a legislação vigente, exceto no 

que se refere ao Mandado de Segurança, prevê a duração da medida suspensiva concedida 

pelo Presidente do Tribunal até o trânsito em julgado da decisão de mérito da ação principal 

(Lei 8.437/1992, art. 4º, § 9º). 

Esta ultratividade é criticada pela doutrina, porque o efeito suspensivo estaria vinculado à 

decisão objeto do recurso e perderia sua razão de ser quando é proferida a decisão substitutiva 

da anterior (BUENO, 2007, p. 250-251). Em sentido oposto, argumenta-se que a ultratividade 

é decorrência lógica da natureza do instituto (VENTURI, 2010, p. 245), entendimento 

consolidado pela jurisprudência do STF (Súmula 626), “desde que o objeto da liminar 

deferida coincida, total ou parcialmente, com o da impetração”.  

A questão, entretanto, deve ser analisada também sob outro enfoque. Ainda que o teor da 

sentença coincida com o da liminar e com o do pedido, a liminar é concedida em cognição 

sumária e a sentença após dilação probatória exauriente. Assim, ainda que a sentença 

mantenha integralmente a liminar, seria necessária a apresentação de novo pedido de 
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suspensão (SCARTEZINI, 2010, p. 74-75). Esta afirmação mais se revela verdadeira em se 

tratando de Ação Civil Pública, em que há ampla dilação probatória. Ao contrário do que 

sucede no Mandado de Segurança, cuja prova do direito líquido e certo deve ser pré-

constituída, inadmitindo-se a dilação probatória, na Ação Civil Pública a possibilidade de 

produção de provas é irrestrita.  

Assim, o fundamento de validade do instituto da Suspensão da Segurança carcterizado pela 

precariedade da decisão que se pretende suspender é infirmado pela ultratividade da decisão 

suspensiva, porque desconsidera o grau crescente de certeza que se obtém da sentença que, 

após dilação probatória e pleno exercício do contraditório, confirma a liminar ou a tutela 

antecipada. De igual sorte, nega valor à certeza, especialmente sobre matéria de fato, 

decorrente do pronunciamento do Tribunal a quo que confirma a sentença de primeiro grau, 

porque se trata de aspecto insuscetível de apreciação em eventuais recursos especial ou 

extraordinário. 

Noutro vértice, ainda que se repute constitucional a atual configuração normativa do instituto 

da Suspensão da Segurança, constata-se a desconformidade com a Constituição no uso que 

dele se faz na prática forense, porque o interesse público é frequentemente alegado pelo Poder 

Público, sem que seja provado ou devidamente apreciado pelo presidente do tribunal 

(FIGUEIREDO,1997, p. 151).  

Para Tessler, não se afigura necessária a prova das alegações, inclusive porque não há dilação 

probatória no incidente, em face do princípio da presunção da veracidade e legalidade do agir 

da administração pública. “Trata-se de uma manifestação do princípio da precaução diante de 

prováveis riscos: agir antes e na incerteza dos acontecimentos que serão produzidos que 

devem ser prováveis e não apenas possíveis”. Reconhece a autora que o privilégio não 

desonera o órgão público de produzir consistente argumentação (2004, p. 8-9). Entretanto, 

parece mais consentânea a conclusão de Figueiredo, de que é necessária a comprovação da 

grave lesão, não bastando a mera alegação (1997, p. 151). A presunção de legitimidade ou de 

veraciadade do ato administrativo funda-se na expectativa de que a Administração submete-se 

à lei e de que todos os seus atos seriam verdadeiros e praticados com observância das normas 

(PIETRO, 2011, p. 69). Deve-se considerar, entretando, que a interpetação dada pelo agente 

público à norma pode revelar-se equivocada. Anote-se ainda que a ausência de dilação 

probatória não impede a comprovação do direito alegado, tal como sucede no Mandado de 

Segurança. 

O exame da casuística revela ainda que o princípio do contraditório somente é observado em 

caso de eventual interposição do agravo interno, embora o artigo 4º, § 2º, da Lei 8.437/1992 

estabeleça que o Presidente do Tribunal poderá ouvir o autor e o Ministério Público, em 

setenta e duas horas. Referida previsão tem sido tratada como mera faculdade, de sorte que a 

medida suspensiva é concedida pelo Presidente do Tribunal sem prévia oitiva do autor da 

ação principal ou do Ministério Público.  

Neste quadro, embora se repute constitucional e democrático, o instituto da Suspensão da 

Segurança merece ainda melhor reflexão acerca de alguns pontos não suficientemente 

abordados, especialmente no que se refere à sua utilização para suspender medidas concedidas 

para tutelar interesses transindividuais. 
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APLICAÇÃO DA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA NAS AÇÕES COLETIVAS 

Os interesses coletivos e difusos merecem integral proteção jurisdicional, malgrado a ciência 

jurídica não tenha ainda dotado o sistema processual de mecanismos especialmente adequados 

para o atendimento dessa demanda. Definidos como a síntese de interesses individuais, noção 

que supera igualmente a ideia de interesse pessoal de um grupo organizado e da soma dos 

interesses individuais dos membros de um grupo, os interesses transindividuais significam 

“uma utilidade indivisa (não necessariamente indivisível) que pode ser ao mesmo tempo 

compartilhada por todos os membros do grupo” (BELINETTI, 2006, p. 666-671).  

Os interesses difusos, entre eles o ambiental, são legalmente definidos como aqueles de 

“natureza indivisível e de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 

circunstâncias de fato” (CDC, art. 81, inciso I). Segundo Belinetti, sob o aspecto subjetivo, 

“vislumbram-se as características da indeterminação dos membros do grupo ao qual o 

interesse pertine, bem como a inexistência de relação jurídica base entre tais pessoas”. No que 

pertine ao aspecto objetivo, está claramente presente a característica da indivisibilidade do 

bem jurídico, “ou seja uma única ofensa prejudica a todos e uma solução a todos beneficia” 

(2006, p. 668).  

As ações coletivas, concebidas para a tutela destes interesses transindividuais, representam 

significativo avanço na efetividade e na universalização do acesso à Justiça, possibilitando a 

proteção de direitos ao desamparo das vias ordinárias de tutela, ao mesmo tempo em que 

evitam a multiplicação de demandas idênticas. Contudo, a tutela destes interesses difusos e 

coletivos demanda a construção de institutos adequados às suas características, porque a eles 

não se aplicam diretamente todos os conceitos clássicos aplicáveis aos direitos individuais de 

primeira e segunda gerações. É compreensível, pois, que o arcabouço jurídico vigente, que foi 

concedido para tutelar direitos individuais, necessite de significativas alterações para albergar 

as novas formas de demandas. São necessárias não somente alterações legais. Também se 

impõe a revisão de conceitos e princípios. 

Parece ser esta a situação do instituto da Suspensão de Segurança. Embora a Suspensão de 

Segurança trate-se de instituto com significativa construção doutrinária, os estudos em regra 

restringem-se à sua apreciação no âmbito do Mandado de Segurança, razão pela qual há 

poucas referências à análise da colidência de interesses igualmente públicos e relevantes, 

como o ambiental e o da preservação da ordem econômica, ocorrência comum em ações 

coletivas, especialmente em Ação Civil Pública.  

Trata-se de interesses igualmente albergados pela Constituição e que demandam 

compatibilização. Com efeito, ainda que se constatem cotidianos embates entre interesses 

ambientais e econômicos, a preservação ambiental não é senão um dos princípios da ordem 

econômica constitucional (CF, art. 170, VI), ao mesmo tempo em que a disciplina da proteção 

ao meio ambiente visa precisamente à consecução do desenvolvimento sustentado.  

A preservação ambiental, interesse difuso por excelência, mereceu especial proteção na 

Constituição, que o erigiu a bem comun de uso comum do povo e atribuiu ao Poder Público e 

à coletividade o dever de preservá-lo (art. 255, caput). Referida proteção ao meio ambiente, 

no entanto, tem caráter antropocêntrico, na medida em que sua finalidade é preservar a vida e 

a dignidade das pessoas (MACHADO, 2009, p. 129). Via de consequência, o fim último da 

preservação ambiental é a vida humana e a satisfação de suas necessidades.  
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Paralelamente, a Constituição assegura direitos fundamentais sociais, qualificados como de 

segunda geração e vinculados ao princípio da igualdade, entre os quais a educação, a saúde, o 

trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, a 

proteção à infância e a assistência aos desamparados (FACHIN, 2008, p. 327).  

Entretanto, referidos direitos, que têm por finalidade a justiça social, a redução de 

desigualdades e a existência digna, não retiram da Constituição a consagração de uma 

economia de natureza capitalista, de mercado (SILVA, 1993, p. 665).  

Adotada assim a concepção de que o atendimento às necessidades sociais pressupõe o 

desenvolvimento econômico, de tal sorte que a finalidade de assegurar a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social (caput do art. 170) tem por sustentáculo a 

atividade econômica e o proveito dela decorrente, caracterizado pela tecnologia, equipamento 

industrial, agrícola e de serviços (BASTOS, 2003, p. 127).  

Neste contexto, a política econômica do Estado revela-se determinante para a consecução dos 

princípios constitucionais da ordem econômica de assegurar a todos uma existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os princípios da busca do pleno emprego e 

da redução das desigualdades sociais e regionais (art. 170, caput e incisos VII e VIII), 

porque se afiguram essenciais para fornecer ao País as condições estruturais necessárias para 

o desenvolvimento econômico.  

Impensável, pois, a consecução do escopo de assegurar a todos uma existência digna, sem a 

realização dos grandes empreendimentos estatais, como os hidroelétricos, seja por meio de 

execução direta do Estado, seja por concessionárias de obras públicas.  

Completa-se assim o círculo de imbricação entre preservação ambiental e ordem econômica, 

ambas com o igual escopo de proporcionar a todos uma existência digna, de sorte que a ação 

em benefício da natureza pode levar a uma melhor qualidade de vida para as atuais e futuras 

gerações (BASTOS, 2003, p. 156), ao mesmo tempo em que é princípio e elemento do 

desenvolvimento econômico.  

 

NECESSIDADE DA REVISÃO DA SUSPENSÃO NAS AÇÕES COLETIVAS 

Confrontados no caso concreto os escopos da preservação ambiental e de consecução de uma 

ordem econômica consentânea com os valores expressos na Constituição, deve-se procurar o 

“balanceamento entre esses postulados”, de modo a permitir a tutela urgente do interesse 

ambiental atingido pelo empreendimento público, ao mesmo tempo em que se busca garantir 

que a atividade do Estado não seja paralisada sem justificativa relevante (CARVALHO, 2004, 

p. 379). Trata-se de aplicar o que a doutrina denomina “princípio da concordância prática ou 

da harmonização” (MORAES, 2009, p. 33).  

É solução exigida pelos ordenamentos jurídicos contemporâneos, cuja normatização é 

permeada por princípios. Conforme Alexy, princípios são espécies de normas de otimização, 

providas de alto grau de generalidade e que ordenam que alguns preceitos sejam realizados na 

maior extensão possível, de acordo com as possibilidades fáticas e jurídicas. O âmbito das 

possibilidades jurídicas é determinado pela incidência dos princípios opostos. Configurada a 

colisão entre prescrições de princípios distintos, um deles deve ceder, sem que seja ele 
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declarado nulo ou que se lhe aplique uma cláusula de exceção, de sorte que em situação 

distinta a solução pode ser inversa. Ao contrário das regras, cujos conflitos resolvem-se pelo 

critério da validade, somente podem colidir princípios válidos, razão pela qual seus conflitos 

devem ser solucionados em razão dos diferentes pesos por eles manifestados nos casos 

concretos. Preponderante será aquele de maior peso (1993, p. 86-89).  

Caracterizada a colidência entre interesses igualmente relevantes e que, na situação concreta, 

são insuscetíveis de plena realização, cumpre ao hermeneuta determinar a prevalência ou 

preponderância de um deles mediante critérios de interpretação extraídos, segundo Barroso, 

dos princípios da supremacia da Constituição, da presunção da constitucionalidade das leis e 

dos atos do Poder Público, da interpretação conforme a Constituição, da unidade da 

Constituição, da razoabilidade ou proporcionalidade e da efetividade (2009, p. 298).  

Sobreleva destacar a utilização dos princípios da razoabilidade e/ou da proporcionalidade e da 

efetividade como recurso interpretativo. Para Barroso, o princípio da razoabilidade-

proporcionalidade decorre do devido processo legal substantivo e da ideia de justiça e 

representa meio de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, porque permite 

“o controle da discricionariedade dos atos do Poder Público e por funcionar como a medida 

com que uma norma deve ser interpretada no caso concreto”. Aponta o autor hipóteses de sua 

utilização: para invalidar atos administrativos quando ausente a adequação entre o fim e os 

meios empregados, quando houver meio alternativo menos gravoso para a obtenção da mesma 

finalidade e quando os custos se revelarem desproporcionais aos benefícios almejados. Por 

sua vez, o princípio da efetividade exige do intérprete que, consideradas as “interpretações e 

alternativas plausíveis, deverá prestigiar aquela que permita a atuação da vontade 

constitucional” (2009, p. 304-305). 

No quadro atual, embora a preservação ambiental e a configuração da ordem econômica 

constitucional afigurem-se duas vertentes do mesmo escopo de proporcionar a todos uma 

existência digna, conforme os ditames da justiça social, a tutela do meio ambiente encontra-

se substancialmente restringida em face da utilização do expediente da Suspensão da 

Segurança, especialmente na Ação Civil Pública. Insuscetível de tutela jurisdicional 

condizente com a usual urgência que se revela nos casos concretos, ressente-se de efetividade 

a previsão constitucional de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado deve ser 

preservado e defendido pelo Poder Público e pela coletividade. Esta frustração da tutela ao 

interesse ambiental por vezes ocorre mesmo quando arguida pelo Poder Público lesão à ordem 

econômica que se traduz em interesse meramente patrimonial, interesse secundário, portanto.  

Identifica-se o núcleo do problema na impossibilidade de se invocar, no processo de 

Suspensão de Segurança, a prevalência do interesse ambiental tutelado pela liminar ou pela 

sentença contrária ao Poder Público. Tratando-se de interesse igualmente público e relevante, 

parece razoável afirmar que a preservação ambiental somente poderia ser afastada por decisão 

judicial depois de cotejada a sua relevância com outro interesse igualmente relevante e que, na 

situação concreta, deva prevalecer. Trata-se de exigência do princípio da inafastabilidade do 

controle judicial e não significa que o interesse ambiental deve prevalecer, mas que deve ser 

possibilitada a invocação do pronunciamento judicial sobre a sua prevalência.  

Passíveis de manejo os argumentos de que a tutela do interesse ambiental será ao final obtida 

no âmbito da ação principal e que a eficácia da decisão não é suprimida, mas somente 

suspensa. Todavia, a previsão legal de que a decisão que suspende a liminar ou a sentença 
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vigora até o trânsito em julgado da Ação Civil Pública impede, no mais das vezes, que a 

decisão suspensa evite o dano ao interesse ambiental. 

Tratando-se a Ação Civil Pública de ação que admite ampla dilação probatória, a 

possibilidade da antecipação da tutela, provida de plena eficácia, afigura-se determinante para 

a proteção de interesses que demandam tutela de urgência, como o ambiental. Por sua vez, a 

tutela ao interesse ambiental concedida na sentença de primeiro grau também pode revelar-se 

inteiramente esvaziada se sua eficácia estiver condicionada à confirmação da decisão do 

recurso ao tribunal e mesmo ao desfecho dos recursos especial ou extraordinário.  

Via de consequência, a decisão judicial na Ação Civil Pública, ainda que julgue procedente o 

pedido, pode ter sua eficácia restaurada somente quando o dano ao meio ambiente já tiver 

sido consolidado e for irreparável. Trata-se de situação que não se amolda à estatura do 

interesse ambiental conferida pelo artigo 225 da Constituição, nem tampouco às previsões do 

artigo 461 do Código de Processo Civil e do artigo 84 do Código de Defesa do Consumidor, 

que estipulam que a prestação jurisdicional deve privilegiar a tutela específica. 

Em tema de direito ambiental, a resolução em perdas e danos é a negação da prestação 

jurisdicional e representa o insucesso do ordenamento jurídico em dar cumprimento a um dos 

mais relevantes princípios constitucionais. 

 

POSSIBILIDADE DE UMA NOVA INTERPRETAÇÃO DO INSTITUTO DA 

SUSPENSÃO DA SEGURANÇA 

A revisão da atual conformação do instituto da Suspensão da Segurança, com vistas à 

preservação do interesse público prevalecente, pode ser procedida mediante interpretação 

doutrinária e jurisprudencial e consiste em possibilitar ao Presidente do Tribunal ponderar a 

magnitude e a relevância da lesão ao interesse ambiental reputado consumado ou ameaçado 

na medida deferida contra o Poder Público, em contraste com a lesão à economia pública 

demonstrada no pedido de Suspensão.  

Não se trata de devolver ao presidente do tribunal a apreciação do mérito da decisão cuja 

eficácia é objeto do pedido de Suspensão, mas de sopesar a lesão ao interesse ambiental que a 

decisão atacada reputou violado, cotejando-a com a lesão à economia demonstrada no pedido 

de Suspensão, de tal sorte a estabelecer, considerando os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a solução que melhor garanta a prevalência do interesse público. A análise do 

mérito pode ser efetuada sem dilação probatória, mediante cotejo da ameaça à ordem 

econômica afirmada no pedido de Suspensão, objeto de prova pré-constituída, com o dano 

ambiental reconhecido na decisão proferida contra o Estado. Assim, a magnitude e a 

relevância da ameaça ou lesão ao interesse ambiental não é extraída da afirmação do autor da 

Ação Civil Pública, nem tampouco das provas carreadas aos autos principais, mas do 

comando da decisão que reconheceu o dano ambiental.  

A solução possibilita o imediato pronunciamento do presidente do tribunal acerca da 

contrastabilidade do interesse ambiental ao econômico, de sorte a estabelecer a necessidade da 

prevalência de um ou de outro interesse público, ou a possibilidade de solução que leve à 

compatibilização de ambos.  
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Assim como a celeridade, a eficácia do instituto da Suspensão fica suficientemente 

preservada, porque a possibilidade da prevalência do interesse ambiental em contraste com a 

lesão à ordem econômica fica restrita às hipóteses em que o Presidente do Tribunal reputar 

que sobressai a relevância e a magnitude da ameaça ou do dano ao meio ambiente. Para tanto, 

evidentemente o Presidente do Tribunal deverá analisar a consistência da fundamentação da 

decisão concessiva da medida contrária ao Poder Público. Por conseguinte, é de se esperar 

que continuem sendo suspensas decisões genericamente fundamentadas em princípios do 

meio ambiente, especialmente o da precaução, sem que se justifique, delimite e quantifique 

precisamente a magnitude e a amplitude da lesão ao meio ambiente. De igual forma, de se 

presumir que não deverão prevalecer medidas concedidas contra o Poder Público 

evidentemente desproporcionais ao dano causado ao meio ambiente ou cuja proteção poderia 

ser alcançada por providência menos lesiva ao patrimônio público.  

A solução implica evidentemente prestigiar a decisão do juiz de primeiro grau, na medida em 

que o acerto da sua decisão, especialmente no que se refere à matéria de prova, não estaria 

sujeito à revisão do Presidente do Tribunal. Neste ponto, entretanto, registre-se que a eficácia 

da decisão continuaria atacável mediante agravo de instrumento e outros mecanismos aptos à 

obtenção de provimentos céleres, como o Mandado de Segurança.  

Considerando ainda que a magnitude e a relevância do interesse ambiental devem ser 

cotejadas com a lesão à economia demonstrada no pedido de suspensão, a superveniência de 

sentença ou acórdão que altere substancialmente o alcance da liminar antes concedida deve 

implicar a reapreciação da suspensão deferida pelo Presidente do Tribunal. Em outras 

palavras, a ultratividade somente prevalecerá ante a constatação de que não houve substancial 

alteração no comando da decisão subsequente àquela que foi suspensa.  

Esta necessidade exsurge da constatação de que é possível que a medida concedida na 

sentença da Ação Civil Pública seja substancialmente mais ampla do que aquela porventura 

deferida em antecipação de tutela, porque até então, em juízo de cognição sumária, poderia 

não ter sido reputadas comprovadas a maior extensão ou gravidade da ameaça ou do dano.  

Assim, é possível que o Presidente do Tribunal conclua que a ameaça ou dano reconhecidos 

em uma antecipação de tutela não sejam amplos ou relevantes o suficiente para justificar a 

prevalência do interesse ambiental sobre o econômico. Outra pode ser a conclusão em face da 

magnitude ou relevância do dano ambiental reconhecido na sentença ou no acórdão. Ademais, 

estes provimentos de mérito subsequentes à antecipação de tutela revestem-se de maior 

certeza jurídica, porque concedidos após cognição exauriente, decorrente de ampla dilação 

probatória produzida mediante contraditório e ampla defesa.  

Noutro vértice, nada obstaria a formulação de novo pedido de suspensão, ou pedido mais 

amplo, nas hipóteses em que a sentença ou o acórdão reconheçam danos ambientais em menor 

amplitude ou gravidade que os declarados na decisão anterior.  

O modelo proposto, entretanto, a par da compreensível resistência do Poder Público de ver 

esvaziado um instituto que lhe é amplamente vantajoso, demandaria aperfeiçoamento do 

modo de se formular, fundamentar e deferir pedidos em Ação Civil Pública. 

De fato, o cotejo entre os interesses ambientais e econômicos no pedido de Suspensão de 

Segurança, sem que haja necessidade de dilação probatória, somente é possível se as decisões 

proferidas em Ação Civil Pública, inclusive as antecipações de tutela, contiverem adequada 
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quantificação e delimitação do dano ambiental que se reputou ameaçado ou violado. Decisões 

que não contiverem os apontados requisitos, por óbvio, poderão ser suspensas, tal como 

acontece no atual quadro.  

Trata-se de pressuposto cuja satisfação demanda precisa formulação do pedido, porque da 

certeza e da liquidez da decisão judicial pode depender a viabilidade da sustação dos seus 

efeitos, seguida de adequada instrução e, por fim, de decisão interlocutória ou sentença com 

quantificação e delimitação suficientemente precisas do dano ambiental para permitir o cotejo 

com o interesse econômico cuja lesão é arguida pelo Poder Público. 

É exigência que pode levar a um aperfeiçoamento no modo de se formular, fundamentar e 

deferir pedidos em Ação Civil Pública visando à tutela de interesse ambiental. Contribuiria 

significativamente para o restabelecimento (ou preservação) da dignidade e dos escopos da 

Ação Civil Pública a prática de pleitear e conceder tutelas ao meio ambiente consentâneas 

com a magnitude da ameaça ou lesão e que se afigurem efetivamente necessárias e, no caso de 

antecipação da tutela, urgentes. Neste ponto, ainda que uma nova prática mais restritiva na 

formulação e no deferimento de tais tutelas possa aparentar um refluxo na proteção 

jurisdicional ao meio ambiente, é previsível que aquelas deferidas poderão ser providas da 

indispensável eficácia. 

Esta possibilidade de que as medidas concedidas para a tutela do meio ambiente passem a ser 

revestidas de eficácia implica atribuir aos autores e magistrados responsabilidade que 

atualmente lhes é frequentemente afastada, porque parcela significativa das tutelas concedidas 

contra o Poder Público no âmbito de Ação Civil Pública é suspensa pelo Presidente do 

Tribunal.  

Noutro aspecto igualmente relevante, a possibilidade concreta de que empreendimentos 

estatais possam ser paralizados por decisões verdadeiramente eficazes concedidas em Ação 

Civil Pública pode ainda estimular a elaboração mais cuidadosa de estudos de impacto 

ambiental. 

O texto constitucional, para assegurar a efetividade do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, incumbe ao Poder Público, exigir, na forma da lei, um estudo de 

impacto ambiental, de caráter eminentemente técnico, objetivo, para a aprovação de 

funcionamento de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente (ar. 225, § 1º, IV). 

Como aponta Machado, Estudo Prévio de Impacto Ambiental é um dos principais 

instrumentos da política ambiental e tem a finalidade, inclusive, de estabelecer um juízo de 

valor sobre a viabilidade do projeto. Referidos estudos têm, entre outras finalidades, a de 

identificar os prejuízos e as vantagens que advirão para os diversos segmentos sociais direta 

ou indiretamente atingidos pelo empreendimento. Cita, entre outros, o número e qualidade dos 

empregos, necessidade de migração e a influência do empreendimenteo na distribuição da 

renda na região e no país (2009, p. 224 e 243).  

Freitas, após anotar que os estudos de impacto ambiental constituem análises, diagnósticos e 

definições construídos com respaldo nas ciências exatas, o que afasta juízos de valor 

subjetivos, aponta a relevância do enfoque nos aspectos econômicos do empreendimento, 

porque a “a necessidade de uma bem estruturada correlação entre a economia e a ecologia é 

evidente”. Conclui o autor que, embora possa o homem “dispor dos avanços tecnológicos e do 
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bem-estar que lhe são proporcionados pela exploração de bens ou serviços, esta exploração 

deverá ser feita de modo a que seja mantido um equilíbrio com o ambiente em que vive” 

(FREITAS, 1998, p. 39) 

Observa-se que o Estudo de Impacto Ambiental exigido para a aprovação de grandes 

empreendimentos deveria conter um diagnóstico bastante preciso de todos os impactos 

ambientais, aliado a análises sobre repercusões de natureza socio-econômicas, considerações 

que deveriam nortear a decisão sobre a própria viabilidade do empreendimento, além de 

balizar a redução dos impactos negativos, quando inevitáveis. Constata-se, no entanto, que a 

deficiência dos Estudos de Impacto Ambiental é fundamento para significativa parcela de 

pedidos de paralisação de empreendimentos estatais, especialmente os hidroelétricos, que são 

precisamente aqueles em que mais se verifica impacto sobre o meio ambiente. 

Nesta perspectiva, é razoável supor que a interpretação proposta acerca dos limites de 

apreciação do mérito do Pedido de Suspensão da Segurança contra eventual medida liminar 

concedida para obstar ou paralisar o empreendimento estatal pode estimular a elaboração mais 

cuidadosa de estudos de impacto ambiental. 

Por fim, considerando que a conformação jurídica atual do processo de Suspensão de 

Segurança, especialmente no que se refere ao âmbito de apreciação do mérito, é resultado de 

construção doutrinária e jurisprudencial, não se vislumbra a necessidade de alteração 

legislativa para a implementação da proposta, à exceção da previsão da ultra-atividade da 

decisão suspensiva em ações distintas do Mandado de Segurança. 

 

CONCLUSÃO 

É juridicamente adequado incluir no âmbito do mérito do processo de Suspensão de 

Segurança a ponderação entre a magnitude e a relevância da lesão ao interesse ambiental, tal 

como reconhecidas na medida deferida contra o Poder Público, em contraste com a ameaça à 

ordem econômica comprovada pelo requerente.  

A celeridade e a eficácia do instituto são preservadas, porque a análise do mérito pode ser 

efetuada sem dilação probatória, sopensando-se a ameaça à ordem econômica afirmada no 

pedido de Suspensão, objeto de prova pré-constituída, com o dano ambiental reconhecido na 

decisão proferida na Ação Civil Pública. 

Percebe-se que a solução implica uma divisão dos riscos entre os interesses ambiental e 

econômico, diversamente do quadro atual que atribui total e incondicionada preponderância a 

este último.  

Ao mesmo tempo, a interpretação proposta atribui grande responsabilidade ao juiz de 

primeiro grau e, indiretamente, ao autor da Ação Civil Pública, especialmente no que se refere 

ao pedido e ao deferimento de tutelas antecipadas. Trata-se de consequência colateral 

desejável e que pode contribuir para que a Ação Civil Pública, especialmente em matéria 

ambiental, seja manejada com a responsabilidade condizente com a sua dignidade e com a 

enorme relevância que as tutelas concedidas em seu âmbito assumem no mundo dos fatos, 

inclusive e especialmente em relação às políticas públicas. 
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TÍTULO: A ATUAÇÃO BIOPOLÍTICA DO ESTADO CONTEMPORÂNEO: UMA 
LEITURA A PARTIR DE MICHEL FOUCAULT E GIORGIO AGAMBEN 
 
TITLE: BIOPOLITICS IN CONTEMPORARY STATE: A READING FROM 
MICHEL FOUCAULT AND GIORGIO AGAMBEN 
 

Saulo Lindorfer Pivetta 
 
Resumo: O artigo tem como objetivo perscrutar formas através das quais o Estado 
contemporâneo promove sutis intervenções biopolíticas na sociedade, adotando-se, para isso, 
o referencial teórico de Michel Foucault e Giorgio Agamben. Após a introdução, o trabalho 
apresenta o entendimento foucaultiano a respeito da biopolítica, notadamente quanto ao 
contexto histórico de seu surgimento (transformações políticas e econômicas dos séculos 
XVIII e XIX), e quanto às suas características (utilização de um saber-poder, especialmente a 
estatística e a medicina, para promover a normalização da população). Na sequência, 
apresenta-se a construção de Agamben, que parte de Hannah Arendt e Michel Foucault para 
desenvolver uma concepção original sobre a biopolítica. Do pensador italiano extrai-se 
principalmente a concepção de homo sacer, que ilustra a apropriação da vida pelo Estado 
moderno. Essa figura é situada entre o poder soberano (capaz de decidir sobre a relevância 
jurídico-política da vida dos sujeitos) e a vida nua (vida desprovida de qualquer relevância 
jurídico-política). O último tópico do artigo é destinado a, inicialmente, realizar uma 
aproximação das concepções de Foucault e Agamben, evidenciando os principais pontos em 
que uma mostra-se complementar à outra. Em seguida, e partindo do aporte teórico 
apresentado, analisa-se a Portaria SAS/MS nº 90/2011, um típico exemplo de intervenção 
biopolítica operada pelo Estado brasileiro contemporâneo. 
 
Abstract: The article aims to look into ways in which the contemporary state promotes 
biopolitics interventions in society. For that, is adopted the theoretical framework of Michel 
Foucault and Giorgio Agamben. After the introduction, the paper presents the understanding 
of Michel Foucault about biopolitics, particularly the historical context of its emergence 
(political and economic transformations of the eighteenth and nineteenth centuries), and its 
characteristics (use of a knowledge-power, especially statistics and medicine, to promote 
normalization of the population). After, is presented the construction of Agamben, that part of 
Hannah Arendt and Michel Foucault to develop an original concept about biopolitics. From 
the Italian thinker, is mainly utilized draws the design of homo sacer, which illustrates the 
appropriation of the life by the modern state. This figure is located between the sovereign 
power (able to decide on the legal and political relevance of life of people) and naked life (life 
devoid of any legal and policy relevancy). The last topic of the article is designed to perform 
an approximation of the ideas of Foucault and Agamben, showing their main points of 
aproximation. Then, and based on the presented theoretical approach, it explores the 
Ordinance SAS / MS n º 90/2011, a typical example of biopolitical intervention operated by 
the Brazilian contemporary state. 
 
Palavras-chave: Biopolítica; normalização; saber-poder; homo sacer; vida nua; Estado 
contemporâneo. 
 
Key words: Biopolitics; normalization; knowledge-power; homo sacer; naked life; 
contemporary state. 
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Sumário: 1. Introdução – 2. A biopolítica em Foucault – 2.1 Contextualização histórica: 
quando o Estado se apropria da vida – 2.2 A biopolítica em ação: sociedade de segurança e 
normalização – 3. A biopolítica em Agamben – 3.1 A influência e os limites de Foucault e 
Hannah Arendt – 3.2 O espaço da biopolítica: entre o poder soberano e a vida nua – 4. A 
biopolítica no Estado contemporâneo – 4.1 O instrumental de análise: a biopolítica em 
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90/2011 – 5. Conclusão – 6. Referências bibliográficas. 
 

1. Introdução 

É comum as condutas e políticas adotadas hodiernamente pelos Estados ocidentais 

não serem compreendidas em toda a sua profundidade. Muitas vezes, razões de Estado são 

apresentadas como justificativa para serem forjadas sujeições sobre a vida dos indivíduos. 

Talvez o exemplo mais célebre dos últimos anos seja os ataques à torres do World Trade 

Center, levados a cabo em 11 de setembro de 2001. Ante este fato, a comunidade política 

ocidental mostrou-se passiva diante das respostas adotadas pelo Estado norte-americano: 

afinal, a chamada “guerra ao terror” exigia medidas drásticas para assegurar a segurança 

daquele país. E, sob essa justificativa, foram engendradas verdadeiras barbáries, como a 

perseguição a pessoas de origem árabe e a utilização massiva da prisão de Guantánamo, em 

que suspeitos (não condenados) eram torturados cruelmente. Enfim, devido a supostas razões 

de Estado, legitimou-se que a vida de diversos cidadãos fosse posta à disposição do governo 

norte-americano.      

A situação acima descrita pode ser mais bem compreendida a partir do refinado 

instrumental teórico fornecido por Michel Foucault e Giorgio Agamben. Contudo, não é 

preciso ir tão longe: a atuação biopolítica dos Estados contemporâneos pode ser identificada 

em situações muito mais sutis, e que muitas vezes passam despercebidas. O presente artigo 

terá como objetivo delinear os fundamentos teóricos daqueles dois autores para, 

posteriormente, utilizá-los como chave conceitual de compreensão dos mecanismos de 

intervenção biopolítica que são atualmente utilizados. Com isso, espera-se tornar claro que, 

ainda que em momentos não extremos, como no caso apresentado no parágrafo anterior, o 

Estado lança mão de instrumentos que lhe permitem gerir a vida dos cidadãos a partir de uma 

lógica biopolítca.  

Desse pano de fundo, diversas questões éticas podem ser levantadas: quais os limites 

de intervenção do Estado na vida dos sujeitos? A vida humana, em seu aspecto biologia, pode 

ser livremente manipulada por instrumentos técnico-políticos? Qual o lugar do direito nesse 

contexto? Mas, para que essas indagações possam ser adequadamente analisadas, é 

indispensável que, primeiramente, os mecanismos de atuação biopolítica do Estado sejam 
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identificados, ou seja, retirados dos espaços sombrios em que geralmente permanecem. Este 

texto se destinará ao estudo desse diagnóstico: esclarecer em que consiste a gestão biopolítica 

da vida, qual o instrumental teórico, técnico e político que o viabiliza e como eles são 

articulados para que a vida dos sujeitos possa ser regulada pelo poder público.  

Para alcançar este intento, os dois próximos tópicos (2 e 3) serão destinados ao 

estudo das obras de Michel Foucault e Giorgio Agamben, que fornecerão as bases teóricas 

para a análise que será feita posteriormente (ponto 4). Neste tópico (nº 4), inicialmente será 

realizada uma aproximação das teorizações de Foucault e Agamben, ressaltando os elementos 

conceituais mais valiosos para o presente trabalho, bem como deixando evidente que as 

construções sobre biopolítica presentes nas reflexões de ambos são complementares. 

Finalmente, o aporte teórico apresentado será utilizado para analisar uma situação de atuação 

biopolítica do Estado brasileiro, a Portaria nº 90/2011, expedida pelo ministério da Saúde. 

 

2. A biopolítica em Foucault 

2.1 Contextualização histórica: quando o Estado se apropria da vida 

O pensador francês Michel Foucault compreende a biopolítica enquanto tecnologia 

de governo através da qual os mecanismos biológicos dos indivíduos passam a integrar o 

cálculo da gestão do poder. Desaparece a sociedade como simples conjunto de sujeitos e 

passa a figurar, no cenário político, a espécie humana. Essa tecnologia é manejada por um 

conjunto de técnicas (biopoder), de mecanismos que são desenvolvidos a partir de um saber-

poder1 que se mostra capaz de interferir diretamente nos destinos da vida humana 

(FOUCAULT, 1988, p. 134). Isso viabiliza a “estatização do biológico”, ou seja, a espécie 

humana torna-se acessível ao Estado, que nela poderá intervir, por exemplo, regulando a 

proporção de nascimentos e de óbitos, a taxa de reprodução, a fecundidade da população, a 

incidência de doenças, a longevidade, etc (FOUCAULT, 1999, p. 286-290).  

O autor francês leciona que a biopolítica, nos moldes por ele propostos, tem sua 

origem relacionada às transformações políticas e econômicas ocorridas no ocidente durante a 

segunda metade do século XVIII e início do século XIX, quando os mecanismos de 

intervenção biopolítica tornaram-se fundamentais para os governos.2 De acordo com Foucault 

                                                           
1 Foucault analisa o saber e o poder como correlatos, ou seja, um determinado conjunto de conhecimento tem o 
condão de gerar um regime de poder, assim como um regime de poder só se mantém através de um saber que lhe 
dê amparo. FONSECA, 2002, p. 92. 
2 A análise histórica de Foucault tem por objetivo, fundamentalmente, as transformações ocorridas inicialmente 
na Europa. Entretanto, como ele mesmo afirma, a biopolítica e os fenômenos de regulamentação da vida humana 
vão circular globalmente, da mesma maneira que circulam idéias, vontades, produtos, etc. FOUCAULT, 2008, p. 
20  
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(1999, p. 289-290), “pela primeira vez na história, sem dúvida, o biológico reflete-se no 

político”.  

Nesse momento foi reajustada a forma de acomodação biológica que seria promovida 

pelo Estado, haja vista que o mero “adestramento dos corpos”3 não se mostrava mais 

suficiente para fazer frente às novas exigências do capitalismo que emergia. Aliás, os novos 

mecanismos biopolíticos revelaram-se indispensáveis para o desenvolvimento do modo de 

produção capitalista na medida em que os fenômenos populacionais eram equacionados aos 

processos de acumulação do capital – o fortalecimento dos homens era fundamental para que 

as forças produtivas pudessem expandir-se (FOUCAULT, 1988, p. 133). O exercício da 

soberania, a partir de então, não se restringia ao antigo “direito de fazer morrer ou deixar 

viver”, sendo era ampliado para admitir também seu inverso, qual seja, o poder de “fazer 

viver ou deixar morrer” (FOUCAULT, 1999, p. 287).  

O elemento central desse contexto, e que será objeto das intervenções biopolíticas, é 

a população. Não se trata mais de um conjunto de sujeitos que corresponde à soma destes. A 

população, na verdade, não é um dado primário, mas sim o resultado de uma série de 

variáveis, representadas pelo clima, pela disposição geográfica do local em que se encontra, 

pelos valores morais e religiosos compartilhados etc. É na população, consideradas todas as 

suas marcas características (variáveis), que podem ser identificadas constâncias e 

regularidades (FOUCAULT, 2008, p. 92-98). 

Foucault (1999, p. 293) ressalta que o problema político da modernidade se localiza 

exatamente na população. Isso porque, a partir de então, não interessam mais os fenômenos 

individualizados – que, isolados, mostram-se aleatórios, imprevisíveis –, mas sim aqueles 

coletivos, que podem ser agrupados e estudados no que têm de global. A esse nível os 

mecanismos biopolíticos voltarão suas lentes, buscando identificar estimativas que possam 

subsidiar futuras previsões. Ademais, adotando o nível das estimativas globais, é possível 

delinear um padrão, um nível de equilíbrio, que o filósofo francês define como “homeostase”. 

Diversos saberes são desenvolvidos a partir dessa idéia de população, implicando na 

gerência calculada da vida: as ações estatais serão destinadas a fortalecer os sujeitos que 

integram a população, bem como combater os males que a podem atingir, de modo a 

                                                           
3  O “adestramento dos corpos” é característico das técnicas disciplinares, que visavam aos corpos individuais 
para torná-los “úteis e dóceis”. Estas técnicas, segundo Foucault, teriam reinado até meados do século XVIII. 
Como o presente trabalho adotou como recorte metodológico a análise dos mecanismos biopolíticos, não será 
possível realizar um aprofundamento quanto às técnicas disciplinares. Sobre estas técnicas, cf. FOUCAULT, 
Michel. Vigiar e Punir (trad. Raquel Ramalhete). 28ª ed. Petrópolis: Vozes, 2002.    
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assegurar o crescimento e fortalecimento ininterruptos das forças produtivas (GUANDALINI 

JUNIOR, 2006). 

 

2.2 A biopolítica em ação: sociedade de segurança e normalização 

Foucault denomina “sociedade de segurança” as sociedades modernas, em que as 

técnicas biopolíticas estão inseridas nos cálculos do governo. Essa nova forma de organização 

social marcou uma ruptura no discurso científico, com a valorização do saber – indispensável 

para o regime de poder –  nos campos da medicina e da estatística. É através deles que o 

biopoder é instrumentalizado, permitindo que o Estado atue biopoliticamente.4 A ordem 

jurídica integra-se cada vez mais ao conhecimento médico, promovendo uma intervenção 

reguladora na vida dos indivíduos (FOUCAULT, 1988, p. 135). 

Fundamental para se compreender a sociedade de segurança é o conceito de norma
5, 

que em Foucault está diretamente conectado à noção de normalidade, significa dizer, sujeitar 

os corpos a um padrão considerado normal (o alcance da homeostase). Trata-se de uma 

sociedade normalizadora, e seu funcionamento é baseado nos chamados dispositivos de 

segurança, que consubstanciam, no plano teórico, as técnicas de intervenção biopolítica. É 

através dos dispositivos de segurança que a vida da população é gerida de modo global, 

considerando-se a totalidade de casos que a acometem, e não os casos individuais.  A gestão 

política da vida ocorre através de um cálculo de custos: a intervenção estatal somente ocorrerá 

para alcançar os limites fixados como normais; ou seja, o Estado não proíbe nem obriga, mas 

normaliza
6. Conforme leciona Foucault (2008, p. 61): 

                                                           
4 Deleuze, partindo dos ensinamentos de Foucault, desenvolve a idéia de sociedade de controle. Deleuze 
demonstra que o momento de “crise” da sociedade disciplinar corresponde a uma modificação do próprio modo 
de produção capitalista: se a disciplina é característica do capitalismo de produção e de concentração 
(característico do século XIX e de boa parte do século XX), o controle marca o momento do capitalismo da 
“sobre-produção” (mais voltado à venda de serviços e à compra de ações). Contudo, o aporte teórico a respeito 
das sociedades de segurança é ainda bastante frutífero enquanto instrumento de análise do Estado 
contemporâneo e, sobretudo, revela-se adequado para os objetivos ora perseguidos. FONSECA, 2004, p. 269-
274.  Ainda, sobre a crise da sociedade de segurança, cf. GUANDALINI JUNIOR, 2006, f. 75-78. 
5 Ricardo Marcelo Fonseca aponta que a norma seria justamente o ponto de intersecção entre a biopolítica e a 
disciplina: os mecanismos da disciplina e do biopoder teriam o objetivo de normalizar a sociedade. FONSECA, 
2004, p. 267. Ainda, Foucault aponta que as sociedades de segurança seriam o sistema contemporâneo de 
gerenciamento da vida pelo Estado. As duas formas anteriores, segundo Foucault, são a sociedade baseada em 
mecanismos jurídicos e a sociedade disciplinar.  Entretanto, não há uma divisão estanque entre esses modelos; 
ou seja, ao longo da história, as técnicas jurídico-legais, as técnicas disciplinares e as técnicas de segurança não 
existem de maneira estanque. De acordo com o período histórico, determinado conjunto de técnicas se torna o 
preponderante na maneira como o Estado gere a vida. E, de acordo com Foucault, a implantação de mecanismos 
de segurança tem sido uma das características da sociedade moderna, o que não exclui a existência de 
mecanismos disciplinares ou jurídicos. Cf. FOUCAULT, 2008, p. 8-9; 45 
6 A valorização dos elementos da própria realidade para definir os contornos da intervenção política teria sido 
inicialmente identificada pelos fisiocratas. A partir do pensamento fisiocrata, passou-se a considerar a sociedade 
civil em sua naturalidade, diante da “realidade de certa forma reconhecida, aceita, nem valorizada nem 
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(...) a segurança, sem proibir nem prescrever, mas dando-se evidentemente alguns 
instrumentos de proibição e de prescrição, a segurança tem essencialmente por função 
responder a uma realidade de maneira que essa resposta anule essa realidade a que ela 
responde-anula, ou limite, ou freie, ou regule. Essa regulação no elemento da realidade é que 
é, creio eu, fundamental nos dispositivos de segurança.  

 

Os dispositivos de segurança, portanto, buscam fortalecer os elementos positivos da 

sociedade (favorecer o convívio social, dispor as construções de maneira adequada, permitir o 

escoamento da água e a circulação do ar etc.) e frear os possíveis riscos que podem acometer 

a população (doenças, roubos, acidentes etc.). A população, assim, é apenas indiretamente 

atingida pelos dispositivos de segurança, o que ocorre na medida em que ela se relaciona com 

o espaço, com o meio (FOUCAULT, 2008, p. 26-27). 

Deve-se esclarecer um equívoco constante sobre a obra de Foucault, quanto a uma 

suposta ausência de interconexão entre a norma e o direito. Como aponta Fonseca, essa não 

parece ser a interpretação mais adequada. De início, verifica-se que o filósofo francês nunca 

aduziu que houvesse uma incompatibilidade entre ambas as esferas, mas somente uma 

diferença. Assim, uma análise mais acurada da obra foucaultiana permite sugerir a existência 

de uma possível (embora não necessária) implicação entre direito e norma: trata-se da 

possibilidade de atuarem em conjunto, de o direito se transformar em veículo dos mecanismos 

de normalização (FONSECA, 2004, p. 277).7 Como diria o próprio Focault, leis, códigos, 

constituições “são formas que tornam aceitável um poder essencialmente normalizador” 

(FOUCAULT , 1988, p. 136). 

Ou seja, o direito pode ser invadido pelas técnicas de biopoder, passando a atuar de 

maneira articulada na tarefa de normalização dos indivíduos. Compreende-se, portanto, que o 

direito não representa instrumento puramente racional e neutro de organização da sociedade. 

De outra forma, também não é o direito a única forma de poder que paira sobre as pessoas 

(FONSECA, 2004, p. 277). 

 

3. A biopolítica em Agamben 

3.1 A influência e os limites de Foucault e Hannah Arendt 

                                                                                                                                                                                     

desvalorizada, reconhecida simplesmente como natureza”. Os dispositivos de segurança viabilizam que essa 
realidade se torne “penetrável”, permeável, portanto, às investidas do Estado. FOUCAULT, 2008, p. 49; 61. 
7 Ainda, sobre a “colonização” do direito pelos mecanismos de biopoder, cf. FONSECA, 2005, p. 109-127.  
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Agamben reconhece expressamente, na obra “Homo Sacer: o poder soberano e a vida 

nua”8, a influência de Michel Foucault e Hannah Arendt em suas reflexões acerca da 

biopolítica.   

De acordo com o filósofo italiano, Foucault foi preciso ao identificar, no contexto da 

entrada da Idade Moderna, que a vida do homem e os processos biológicos inerentes ao ser 

humano passaram a fazer parte do cálculo do poder – a vida, então, é sorvida pelo Estado, que 

respondendo a uma necessidade premente de aumentar e fortalecer as suas forças produtivas 

(advento do capitalismo), passa a gerir politicamente a vida dos homens (controlando sua 

natalidade e mortalidade, controlando os espaços públicos de convivência, garantindo níveis 

aceitáveis de higiene etc.).  Contudo, e para admiração de Agamben, Foucault não direciona 

suas análises para o que poderia ser considerado o local por excelência de desenvolvimento da 

biopolítica moderna: os Estados totalitários do século XX. Ou seja, apesar de Agamben 

admitir a relevância teórica das formulações foucaultianas, acredita que estas não incidiram 

sobre o exemplo mais gritante de gestão biopolítica do século passado, representado pela 

política nazi-fascista (AGAMBEN, 2002, p. 125). 

De outro lado, Hannah Arendt, apesar de promover aguçada reflexão sobre a 

estrutura dos Estados totalitários, acaba abdicando de uma perspectiva biopolítica em sua 

análise. Arendt expôs de maneira clara a relação entre o domínio totalitário e a peculiar forma 

de vida que é aquela desenvolvida no campo de concentração sem, contudo, perceber que o 

processo de domínio total foi legitimado com a transformação profunda da política como 

espaço da vida nua – nas palavras de Agamben (2002, p. 126) , “somente porque em nosso 

tempo a política se tornou integralmente biopolítica, ela pôde constituir-se em uma porção 

antes desconhecida como política totalitária.” 

Ainda é possível identificar mais um ponto de afastamento entre a concepção de 

Agamben e a de Foucault, apontada pelo próprio pensador italiano, na medida em que para o 

autor francês seria possível identificar, de modo mais ou menos claro, o momento histórico de 

nascimento da biopolítica (como já demonstrado no ponto 2.1 deste trabalho). Agamben, ao 

contrário, entende a biopolítica como marca fundamental de toda a política ocidental, e não 

somente a partir das transformações políticas por que passou o Ocidente nos séculos XVIII e 

XIX (DIAS, f. 158; AGAMBEN, 2002, p. 15-16).  

Ao apontar tais limitações no pensamento de Michel Foucault e Hannah Arendt, 

Agamben ressalta a dificuldade de se abordar o tema. O autor italiano, então, propõe-se a dar 

                                                           
8 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: o Poder Soberano e Vida Nua (trad. Henrique Burigo). Belo Horizonte: 
Ed. UFMG, 2002. 
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continuidade às teorizações sobre a biopolítica, valendo-se da idéia de “vida nua” (ou “vida 

sacra”) como elemento capaz de aproximar as perspectivas de análise de Foucault e Arendt 

(AGAMBEN, 2002, p. 126). A abordagem realizada pelo teórico italiano será objeto do 

próximo tópico deste trabalho. 

 

3.2 O espaço da biopolítica: entre o poder soberano e a vida nua 

Para exprimir em que consistiria a vida nua, a primeira aproximação feita por 

Agamben é através da distinção realizada pelos gregos entre zoé e bíos. Ressalta o pensador 

que tais termos eram utilizados para designar porções diversas do que hodiernamente é 

simplesmente compreendido como “vida”. Enquanto zoé reportava-se ao simples fato de viver 

(fato este idêntico a todos os seres vivos, sejam homens ou qualquer outro animal), bíos é o 

nome atribuído a uma maneira específica de se viver, característica de um simples indivíduo 

ou de uma coletividade – em outras palavras, a bíos simboliza “uma vida qualificada, um 

modo particular de vida” (AGAMBEN, 2002, p. 09). 

Agamben compreende a vida nua como zoé, como simples viver; a vida desprovida 

de qualquer qualificação política. E, de acordo com o teórico italiano, o evento fundador da 

modernidade teria sido a própria politização da vida nua, vale dizer, a assimilação da zoé 

enquanto categoria integrante da própria pólis, da estrutura política do Estado (AGAMBEN, 

2002, p. 12). Portanto, entre a esfera da vida nua e a esfera do jurídico-institucional existe um 

vínculo que freqüentemente permanece oculto. Mas esses dois âmbitos de análise não podem 

ser separados, haja vista que “a implicação da vida nua na esfera política constitui o núcleo 

originário – ainda que encoberto – do poder soberano” (AGAMBEN, 2002, p. 14).   

O filósofo italiano também utiliza a figura romana do homo sacer para ilustrar a idéia 

de vida nua. De maneira sintética, dois traços caracterizam o homo sacer: a matabilidade 

(qualquer sujeito pode matá-lo sem que tal ato constitua homicídio) e a insacrificabilidade (o 

homo sacer não pode ser morto de maneira ritualizada, vale dizer, não pode ser sacrificado). 

Esses dois elementos caracterizadores do homo sacer, a princípio incompatíveis9, denotam 

tratar-se de um conceito limite da estrutura social romana, localizado entre o profano e o 

sagrado, entre o religioso e o jurídico (AGAMBEN, 2002, p. 81). 

                                                           
9 Segundo Agamben, “No interior daquilo que sabemos do direito romano (tanto do ius divinum quanto do ius 

humanun), os dois traços parecem, com efeito, dificilmente compatíveis: se o homo sacer era impuro ou 
propriedade dos deuses, por que então qualquer um podia matá-lo sem contaminar-se ou cometer sacrilégio? E 
se, por outro lado, ele era na realidade a vítima de um sacrifício arcaico ou um condenado à morte, por que não 
era fas levá-lo à morte nas formas prescritas?” AGAMBEN, 2002, p. 81. 
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Deveras, o que peculiariza a condição do homo sacer é sua dupla exclusão (em 

relação ao religioso e ao jurídico) e o fato de estar permanentemente exposto à violência (a 

possibilidade de ser morto sem que haja qualquer sanção ao autor). Figura correlata ao homo 

sacer é justamente o soberano: 

 

Nos dois limites extremos do ordenamento, soberano e homo sacer apresentam duas figuras 
simétricas, que têm a mesma estrutura e são correlatas, no sentido de que o soberano é 
aquele em relação ao qual todos os homens são potencialmente homines sacri e homo sacer é 
aquele em relação ao qual todos os homens agem como soberanos. (AGAMBEN, 2002 p. 
92)     

  

A resposta para a aparente contradição ínsita à figura do homo sacer encontra-se no 

fato de que ele materializa a relação política originária, a implicação da vida nua na ordem 

jurídica. A ligação entre homo sacer e soberano resolve-se numa relação de exceção: a vida 

do homo sacer somente é sacra na medida em que se encontra presa à exceção soberana. 

Trata-se de uma relação de “exclusão inclusiva”, porquanto o soberano, ao suspender a lei no 

estado de exceção10, acaba por nele incluir a vida nua (excluindo a aplicação da lei, inclui-se a 

vida nua do homo sacer na ordem jurídico-política) (AGAMBEN, 2002, p. 90-92). 

Salienta Agamben que um dos traços marcantes da biopolítica em tempos 

contemporâneos é a contínua e interminável necessidade de se redefinir o limite que separa 

aquilo que é incluído daquilo que é excluído dos fenômenos jurídico-políticos. Desde a 

Revolução Francesa de 1789, tornou-se comum no vocabulário jurídico-político que “estar 

dentro” significa ser cidadão. Mas quais homens são cidadãos? A politização da zoé, com a 

inclusão no ordenamento jurídico a partir do simples nascimento11, enseja que continuamente 

sejam rearticulados os limites que permitam identificar a vida sacra, o homo sacer 

(AGAMBEN, 2002, p. 138).    

É interessante notar que, hodiernamente, é mais sutil a relação entre homo sacer e 

soberano. Isso porque o detentor do poder soberano não mais se assemelha à figura clássica, 

àquele indivíduo capaz de suspender a ordem jurídica e instaurar o estado de exceção. Pelo 

contrário, “na idade da biopolítica este poder [soberano] tende a emancipar-se do estado de 

                                                           
10 O autor tem estudo específico sobre o estado de exceção. Cf. AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção (trad. 
Iraci D. Poleti). São Paulo: Boitempo, 2004. 
11 Conforme preconizado pela Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) e constantemente 
repetido nos diversos ordenamentos ocidentais. No Brasil, o próprio Código Civil determina, em seu art. 2º, que 
“A personalidade civil da pessoa começa do nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os 
direitos do nascituro.” 
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exceção, transformando-se em poder de decidir sobre o ponto em que a vida cessa de ser 

politicamente relevante” (AGAMBEN, 2002, p. 150).  

No contexto atual, o soberano é representado, em verdade, por aquele que pode 

decidir sobre o valor ou desvalor da vida dos indivíduos. Há uma verdadeira pulverização do 

centro de decisão soberana, que agora não reside mais unicamente sob apenas um gabinete ou 

sob as mãos do chefe de estado. A decisão sobre a vida jurídica e politicamente relevante 

(portanto, vida que merece ser vivida) muitas vezes está nas mãos de cientistas e médicos, que 

estabelecem os limites além dos quais haverá somente vida sacra. Como reflete Agamben, “no 

horizonte biopolítico que caracteriza a modernidade, o médico e o cientista movem-se naquela 

terra de ninguém onde, outrora, somente o soberano podia penetrar” (AGAMBEN, 2002, p. 

166).  

 

4. A biopolítica no Estado contemporâneo 

4.1 O instrumental de análise: a biopolítica em Focault e Agamben 

Apesar de Agamben afirmar categoricamente na obra “Homo sacer: o poder 

soberano e a vida nua”, que a análise foucaultiana sobre biopolítica é, em certa medida, 

diversa daquela realizada pelo autor italiano12, não se verificam, nas construções teóricas dos 

dois autores, pontos dissonantes que os tornem incompatíveis. Muito pelo contrário, a 

referência constante a Foucault na obra “Homo sacer”, bem como o resultado de sua reflexão 

sobre a biopolítica, demonstram que Agamben efetivamente bebe na fonte teórica do pensador 

francês.  

O que se percebe é que o pensador italiano é capaz de extrair não só de Michel 

Foucault, mas também de Carl Schmitt, Hannah Arendt, Walter Benjamin, entre outros, 

alguns de seus refinados conceitos para, em meticulosa análise, desenvolver uma obra rica e 

original. Portanto, no que se refere especificamente à teorização sobre a biopolítica, Agamben 

parte dos ensinamentos de Foucault (e de outros) e os desenvolve de maneira própria, o que o 

permite construir uma reflexão mais apropriada para seu objeto de pesquisa.13 Isso não 

significa, de modo algum, que o pensamento foucaultiano tenha sido superado, ou que tenha 

se tornado obsoleto após as novas fundamentações do autor italiano.    

                                                           
12 Como apontado no ponto 2.1, deste trabalho.  
13 Aliás, verifica-se que Agamben seguiu as orientações de Foucault, porquanto este pregava que as suas 
reflexões deveriam ser utilizadas como “caixa de ferramentas” pelo estudioso. Nas palavras do mestre francês, 
“se você quiser lutar, eis alguns pontos-chave, eis algumas linhas de força, eis algumas travas e alguns 
bloqueios”. FOUCAULT, 2009, p. 6.  
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Isso posto, é possível realizar uma aproximação entre as concepções de Agamben e 

Foucault tendo em vista os objetivos deste trabalho. Vale dizer, para operar uma análise dos 

mecanismos contemporâneos de intervenção biopolítica, ambas as construções teóricas 

revelam-se vigorosas em fornecer subsídios para a empreitada.     

Especificamente quanto ao pensador francês, as concepções de norma e 

normalização revelam-se de grande valia. Como se verá de maneira mais clara no próximo 

tópico do trabalho, hodiernamente o Estado permanece valendo-se de um saber-poder que lhe 

permite gerir a vida da população a partir de cálculos de custo. Isso porque, equipado com 

órgãos oficiais de análises estatísticas, que se acopla às estruturas decisórias de poder, é 

desenvolvido um discurso que legitima a intervenção política através da fixação de limites 

aceitáveis, normais. Ademais, repartindo a população em categorias de risco
14 (como, por 

exemplo, idade, sexo, tipo de trabalho desenvolvido), o acesso do nível biológico do ser 

humano se torna mais eficiente, conformando uma economia de poder própria do modo de 

produção capitalista.   

Por outro lado, a obra de Agamben, para os objetivos ora propostos, é profícua 

notadamente quanto à localização do espaço da biopolítica, qual seja, entre o poder soberano 

e a vida nua. Poder soberano que, em tempos hodiernos, mostra-se cada vez mais 

descentralizado, situando-se em centros de poder que freqüentemente são de difícil 

localização. Contudo, no esquema teórico de Agamben, ainda é tributária do soberano a 

prerrogativa de delimitar as fronteiras que separam a vida digna da vida indigna de ser vivida 

(vida nua). Em outros termos, permanece na mão do soberano o poder de escolha sobre a vida 

jurídica e politicamente relevante. 

Vislumbra-se um tangenciamento das duas obras em dois pontos mais visíveis. Em 

primeiro lugar, nota-se que atuação do soberano ao demarcar os limites da vida que deve ser 

vivida é municiada por um saber-poder fomentado pelo próprio Estado. Portanto, a própria 

decisão a respeito dos limites de intervenção biopolítica estatal é legitimada por um 

                                                           
14 “Caso”, “risco”, “perigo” e “crise” seriam essas noções que tornariam possível a intervenção dos dispositivos 
de segurança14. A noção de “caso” é uma maneira de quantificar racionalmente, de coletivizar os fenômenos, 
integrando os fenômenos individuais em um campo coletivo14. Assim, se a noção de caso possibilita verificar a 
incidência de determinado fenômeno ligado à espécie humana (determinada doença, por exemplo) no nível do 
coletivo e no nível de cada indivíduo, analisando-se a distribuição dos casos é possível determinar o “risco” de 
cada indivíduo dentro da população14 (risco de contrair determinada doença, risco de morrer, etc). O perigo vai 
permitir que sejam estabelecidos os níveis de risco aceitáveis (pouco perigosos) e inaceitáveis (perigosos)14. O 
dispositivo de segurança vai trabalhar de modo a permitir que os níveis de risco inaceitáveis sejam reduzidos, 
aproximando-os dos índices normais. A crise, por fim, é um fenômeno em que os casos aumentam 
consideravelmente, podendo ser controlada apenas mediante intervenção artificial sobre o meio, regulando-o 
indiretamente através de elementos da realidade que vão agir uns sobre os outros. Essas quatro noções permitem 
compreender como os dispositivos de segurança podem intervir na realidade. FOUCAULT, 2008, p. 81 e ss. 
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conhecimento científico15, sobretudo o médico e o estatístico, como já alertava Foucault. 

Deste modo, as escolhas são formalizadas como se fossem meramente técnicas, e não 

políticas.  

O outro ponto de relevante aproximação entre as construções de Agamben e Foucault 

é quanto à fixação, pelo Estado, dos parâmetros normalizadores. Se por um lado a construção 

foucaultiana é clara ao demonstrar os mecanismos de intervenção biopolítica na delimitação 

da norma (dispositivos de segurança, que atuam indiretamente sobre o corpo da população), 

bem como os motivos que a ensejam (gestão calculista da vida), não resta expressa qual a 

consequência de se estar de um lado ou de outro da linha da normalidade. A complementação 

deste espaço, parece-nos, pode ser obtida com a teorização de Agamben a respeito da vida 

nua: fixado o parâmetro normal que balizará a incidência dos dispositivos de segurança, 

aqueles que, por critérios médicos e estatísticos, permanecerem no interior da normalidade, 

terão suas vidas valoradas positivamente; para além da linha da normalidade, restará a vida 

sacra, irrelevante jurídica e politicamente.  

Na seqüência verificar-se-á como o aporte teórico apresentado pode ser utilizado 

para a compreensão da hodierna realidade política. 

 

4.2 Atuação biopolítica contemporânea: o caso da Portaria SAS/MS nº 90/2011 

O ministério da Saúde (MS), através da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), 

publicou, em 15 de março de 2011, a Portaria SAS/MS nº 90/2011, que limitou em 15% a 

quantidade de pacientes portadores de leucemia mielóide crônica (LMC) que poderão receber 

medicamentos de segunda linha para o tratamento da doença. Os medicamentos de primeira 

linha são receitados na fase inicial do tratamento da LMC. Com o passar do tempo, alguns 

pacientes deixam de responder ao remédio inicialmente ministrado – nesses casos, apenas os 

medicamentos de segunda linha mostram-se aptos a combater a doença. Entretanto, os 

remédios de segunda linha são significativamente mais caros do que os de primeira linha.16 

A médica oncologista Maria Inez Gadelha, coordenadora-geral de Média e Alta 

Complexidade do Ministério da Saúde, afirma que menos de 10% dos portadores de LMC 

tornam-se insensíveis aos medicamentos de primeira linha, de modo que o percentual 

                                                           
15 Isso, ademais, é admitido pelo próprio Agamben. Cf. ponto 3.2 deste trabalho, acima. 
16 Informações médicas fornecidas por Carmino de Souza, professor da Unicamp e presidente Associação 
Brasileira de Hematologia e Hemoterapia (ABHH), ao jornal Folha de S. Paulo. Disponível em 
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/972615-governo-limita-remedio-usado-no-tratamento-contra-o-
cancer.shtml  
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estabelecido pelo ministério ainda permitiria uma margem para que nenhum paciente ficasse 

descoberto do tratamento.17  

Contudo, reportagem do jornal Folha de S. Paulo (de 09/09/2011) noticia que o 

hemocentro da Unicamp recebeu uma lista do ministério da Saúde que indicava 14 pacientes 

que seriam vetados de receber a medicação de segunda linha.18 Ainda, representantes do 

próprio hemocentro da Unicamp, do Hospital A. C. Camargo, do Hospital das Clínicas da 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (USP), da Santa Casa de São Paulo e do Hospital do 

Câncer de Barretos questionam os dados passados pelo ministério da Saúde. De acordo com 

os representantes dos hospitais, a quantidade de portadores de LMC que necessita de 

medicamentos da segunda linha varia de 20% a 35%. 

O exemplo da Portaria SAS/MS nº 90/2011 é capaz de ilustrar uma forma 

contemporânea de intervenção biopolítica do Estado. Em primeiro lugar, é interessante notar 

como os conhecimentos médicos e estatísticos harmonizam-se de modo a fundamentar e 

viabilizar a adoção da referida medida. Segundo dados oficiais, menos de 10% dos pacientes 

necessitariam da medicação de segunda linha. Ora, então qual o motivo de se estabelecer um 

teto, já que todos os casos existentes são teoricamente abarcados pela política pública de 

distribuição de medicamentos? De qualquer forma, verifica-se que o limite estabelecido para 

o recebimento de tratamento de segunda linha (15%) é resultado dos diagnósticos realizados 

pela rede pública de saúde (saber médico) somados à quantificação e divisão de cada um 

desses casos, entre aqueles que demandavam e aqueles que não demandavam remédios de 

segunda linha (saber estatístico). Essa simbiose permitiu ao Estado estabelecer um regime de 

poder (saber-poder), definindo uma faixa da população que teria acesso ao tratamento 

especial. 

Dentre os pacientes portadores de LMC, o Estado fixou o teto de 15% como normal 

de insensibilidade ao tratamento inicial, o que balizará a intervenção estatal na população. 

Esse, portanto, é o parâmetro de normalidade de incidência dos modos atípicos da doença, que 

demandam a medicação de segunda linha. Verifica-se uma gestão calculista da vida: os 

medicamentos de primeira linha, mais baratos, são ofertados a todos os pacientes que dele 

precisarem; contudo, os medicamentos de segunda linha, como demandam recursos 

significativamente superiores, serão fornecidos apenas àqueles que estiverem dentro da faixa 

de incidência de 15%. Numa relação de fins (proteção da vida dos pacientes) e meios 

                                                           
17 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/972615-governo-limita-remedio-usado-no-tratamento-
contra-o-cancer.shtml 
18 Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/972615-governo-limita-remedio-usado-no-tratamento-
contra-o-cancer.shtml 
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(recursos necessários à compra dos remédios) – relação calculista, portanto – o Estado definiu 

que seria admissível tratar somente 15% dos indivíduos integrantes do referido grupo 

amostral da população; mais do que isso importaria em excessiva oneração dos cofres 

públicos (seriam muitos recursos para, relativamente, poucos benefícios). E, ressalte-se, esse 

parâmetro pôde ser utilizado pelo Poder Público em razão de um saber-poder (saber médico e 

saber estatístico). Trata-se, assim, de uma forma relativamente sutil de intervenção 

biopolítica. 

Com o estabelecimento dessa linha de normalidade, conclui-se que para além dela 

restarão vidas desprovidas de valor jurídico ou político. Isso porque, se o tratamento da 

doença dessas pessoas representa a única possibilidade de garantia de uma sobrevida normal 

(considerados os parâmetros de sua classe social, histórico pessoal de doenças, histórico 

familiar etc. – dados de relevância biopolítica), a não concessão dos medicamentos pelo 

Estado significa sua possível morte.19 Esse é o quadro contemporâneo de caracterização da 

vida-nua, ou da vida sacra: por uma decisão do soberano, determinado grupo de indivíduos 

tem suas vidas excluídas do limiar de proteção jurídica. Aqueles que permanecerem além da 

linha de inclusão (fora dos 15%, portanto) serão verdadeiros homines sacri.  

Uma questão que permanece pendente: qual o critério para definição daqueles que 

serão incluídos, que terão suas vidas consideradas dignas de se viver? Será a ordem de 

chegada? Ou serão aqueles que, em termos probabilísticos, tenham maiores chances de 

sobreviver ao tratamento de segunda linha? Veja-se que permanece aberto um vasto campo de 

questões biopolíticas, que possivelmente terão suas respostas referendadas pelo saber-poder 

da medicina e da estatística.  

Esse contexto evidencia outra constatação de Agamben: em tempos hodiernos o 

soberano desliga-se da exceção, vale dizer, a vida nua não é inscrita na ordem jurídico-

política somente em hipóteses de suspensão da lei. Pelo contrário, é soberano justamente 

aquele que, dentro da ordem vigente, é capaz de decidir sobre a relevância da vida dos 

indivíduos. Isso é patente no caso em apreço. A decisão por definir a linha de divisão entre as 

vidas dignas e as indignas de se viver foi tomada a partir do exercício de competências 

constitucionalmente outorgadas.20 O poder soberano, portanto, não mais repousa sob a batuta 

                                                           
19 Desconsiderando os indivíduos que puderem arcar particularmente com as despesas e aqueles que, 
eventualmente, conseguirem uma tutela judicial de seu direito. 
20 Os ministros de Estado são autorizados pela Constituição Federal de 1988 a emitir instruções (atos 
administrativos ordinatórios) que viabilizem a fiel execução das leis, decretos e regulamentos. É o que estabelece 
o inciso II do parágrafo único do art. 87: “Parágrafo único. Compete ao Ministro de Estado, além de outras 
atribuições estabelecidas nesta Constituição e na lei: (...) II - expedir instruções para a execução das leis, decretos 
e regulamentos;”  
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de apenas um sujeito dotado de características excepcionais. O desenvolvimento das 

intervenções biopolíticas ocorre cada vez mais de maneira velada, amparadas por um saber-

poder que as legitima, e emanadas de centros de poder cada vez mais descentralizados.  

 Um último aspecto a ser notado é que a atuação biopolítica do Estado, no caso da 

limitação dos medicamentos de segunda linha aos portadores de LMC, foi balizada por um 

instrumento jurídico – tecnicamente, um ato administrativo ordinatório, que se destina a 

transmitir informações relativas à adequada efetivação de uma política pública (no caso, a 

Portaria SAS/MS nº 649/2008, que estabelece o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas 

para o tratamento da LMC do adulto). Verifica-se, portanto, que o direito continua sendo, 

ainda que não o único, um importante veículo de sujeição biopolítica; ou seja, o direito ainda 

é colonizado pelas técnicas biopolíticas (FONSECA, 2005, p. 109). 

 

5. Conclusão 

A constatação de que o Estado age biopoliticamente é o primeiro passo para o início 

da luta contra qualquer forma de sujeição que possa ser infligida à população. Essa 

preocupação é cara especialmente ao jurista, haja vista que o direito consubstancia relevante 

veículo dessas sujeições. Como bem alerta Fonseca, o estudo das estratégias de normalização 

não pode escapar do pensador do direito, tendo em vista que se de um lado o saber jurídico 

tradicional ainda leva em conta o “sujeito de direito” envolto por categorias artificiais 

(autonomia da vontade, interesse, contrato, igualdade etc.), de outro o sujeito “real” revela-se 

cada vez menos autônomo, política e intelectualmente, e cercado por tecnologias que o 

tornam controlado, disciplinado, normalizado (FONSECA, 2004, p. 278-279).  

Com o instrumental teórico apresentado no corpo do trabalho, é possível notar como 

o problema da soberania e da gestão política da vida continuam presentes na realidade 

contemporânea. Mas não mais da forma como os encarava a teoria clássica do Estado. A 

pulverização dos centros de decisão soberana, bem como o desenvolvimento de um saber-

poder do qual se apropria o Estado, exigem um novo aparato conceitual para que o moderno 

contexto político seja adequadamente compreendido. Foi o que se buscou desenvolver neste 

trabalho, através das teorizações de Foucault e de Agamben – principalmente as concepções 

de biopolítica, normalização, vida nua e poder soberano são capazes de balizar a reflexão do 

jurista que percebe, de maneira cada vez mais intensa, a apropriação e a sujeição da vida pelo 

Estado. E o direito mostra-se, nesse compasso, como instrumento indispensável de atuação 

biopolítica.    
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No caso específico da Portaria SAS/MS nº 90/2011, é de extrema relevância 

compreender a sujeição biopolítica que ela veicula para que, num segundo momento, seja 

empreendido o combate a ela. Veja-se que os hospitais que foram atingidos pela medida 

utilizaram o mesmo saber-poder que os atingiu para repreender o limite de 15% imposto pelo 

Estado: contrapuseram aos dados oficiais outras estimativas, que demonstravam a 

insuficiência do teto definido pela Portaria. Identificando o problema da sujeição e da 

normalização, é possível lutar contra ela, evitando-se que a vida de diversas pessoas seja 

colocada à margem da proteção jurídico-política do Estado. Ou seja, diagnosticando a atuação 

biopolítica dos órgãos estatais, torna-se viável o debate sobre os limites dessa intervenção. 

Enfim, com a identificação desses mecanismos ocultos de sujeição e normalização, abre-se 

espaço para a reflexão ética sobre a gestão da vida pelo Estado.  
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A DIRECTIVA 2010/63/UE E A LIMITAÇÃO ÉTICA DA DOR SENTIDA 

POR ANIMAIS NÃO-HUMANOS. 

 

THE DIRECTIVE 2010/63/EU AND THE LIMITATION BY ETHICS OF PAIN FELT BY 

NON-HUMAN AMINALS. 

 

ALESSANDRA MÁRCIA BANDEIRA DE OLIVEIRA 

 

  

RESUMO 

O objetivo do presente trabalho é analisar a consideração de nº 23 da Directiva 2010/63/UE, 

que entrará em vigor na União Europeia em 1º janeiro de 2013. Trazem-se conceitos de 

senciência e dor, discorre-se sobre a dor sentida pelo homem e pelos animais não-humanos e 

verifica-se a possibilidade de aplicação da dormetria a estes animais. Por fim, discute-se a 

possibilidade e necessidade de limitar-se a dor sentida pelos animais não-humanos através da 

ética, conforme exposto em referida consideração da Directiva, a qual prevê que deverá fixar-

se, de um ponto de vista ético, o limite máximo de dor, de sofrimento e de angústia além do 

qual não podem ser submetidos os animais em procedimento científicos. A metodologia 

utilizada foi a pesquisa exploratória nas modalidades bibliográfica e documental. 

PALAVRAS-CHAVE: SENCIÊNCIA; DOR; DORMETRIA; ÉTICA 

 

ABSTRACT 
The aim of this study was to analyze the consideration 23 of the Directive 2010/63/EU, which 

will come into force on the European Union on January 1st, 2013. Sentience and pain are 

conceptualized; the pain felt by human and non-human animals and the possibility of 

measuring it are discussed. Finally, the likelihood and need of limiting the pain felt by non-

human animals through an ethical point of view are debated, according to what has been 

exposed in that Directive, which states that maximum pain, suffering and distress beyond 

which animals cannot undergo must be restricted in scientific procedures. The exploratory 

research in bibliographic and documentary forms was the methodology used. 

KEYWORDS: SENTIENCE; PAIN; MEASURING PAIN; ETHICS 

 

 

1-Introdução                       

  

  

A experimentação com animais é normatizada no Brasil pela Lei Federal de nº 11.794, e 08 

de outubro de 2008 (Lei Arouca), que regulamenta o inciso VII do § 1
o
 do art. 225 da 

Constituição da República de 1988, estabelecendo procedimentos para o uso científico de 

animais. 
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Dentre outras fontes, a legislação brasileira seguiu os ditames traçados pela Directiva 

86/609/CEE, de 24 de novembro de 1986[1], que é uma norma orientadora à experimentação 

com animais aos países membros da União Europeia. Em síntese, buscou a mencionada 

Directiva traçar condições e limites ao uso de animais não-humanos em experimentações e 

outros fins científicos, haja vista que as legislações nacionais dos Estados-Membros em 

relação a tais experimentos não era de todo harmoniosa. Teve como objetivo primordial 

garantir que fossem reduzidos ao mínimo o número de animais utilizados em experimentos, 

bem como, caso fosse necessária a sua utilização, essa se desse de formas menos dolorosas, 

sofridas, que não causassem aflição demasiada ou dano duradouro ao animal submetido ao 

experimento. 

Em 22 de setembro de 2010, em Estamburgo, foi promulgada pelo Parlamento Europeu e do 

Conselho da Comunidade Econômica Europeia a Directiva 2010/63/UE[2], que deverá ser 

observada e seguida pelos países membros da União Europeia a partir de 1º de janeiro de 

2013. Essa nova norma revogará a Directiva 86/609/CEE, com exceção de seu artigo 13, que 

perderá a vigência em partir de 13 de maio de 2013. 

A Directiva 2010/63/UE traz em seu conteúdo diversas modificações e complementações à 

Directiva 86/609/CEE. É muito mais ampla, contém sessenta e seis artigos, enquanto que essa 

última é composta de vinte e seis artigos. Traz em seu corpo cinquenta e seis considerações -

vistas como exposição de motivos- que foram levadas em conta para a confecção dessa nova 

Directiva. Propõe aos animais não-humanos um tratamento mais “humanizado” e determina a 

aplicação de conceitos e pontos de vistas éticos e morais, com maior amplitude do que a 

Directiva a ser revogada. 

Dentre as várias modificações e complementações trazidas pela Directiva a entrar em vigor, 

dar-se-á nesse trabalho uma atenção especial à Consideração de número 23, que determina a 

aplicação de limites éticos à fixação de limite máximo de dor, sofrimento e angústia, além do 

qual animais não-humanos não podem ser submetidos em procedimentos científicos. 

Imprescindível falar-se, em primeiro plano, da senciência e da dor, antes de tentar-se delimitar 

com fundamentos éticos essa última, conforme traçado na Directiva 2010/63/UE. Da mesma 

forma, importante é analisar como é o processo da dor em seu sentido mecânico, bem como a 

possibilidade de mensurá-la, para posteriormente tentar impor-lhe limites. 

  

  

2- A senciência e a dor: alguns conceitos 

  

  

O termo Senciência é uma combinação entre as expressões “sensibilidade” e “consciência”. 

Não é comumente conceituado nos dicionários brasileiros. 
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Para Singer (2002)[3], senciência “é a capacidade de sofrer ou sentir prazer ou felicidade”, 

que engloba pelo menos todos os animais vertebrados, que possuem em sua constituição o 

sistema nervoso central. 

Segundo conceito extraído da ANDA- Agência de Notícia de Direito de Animais [4], 

Conceito chave para a compreensão do debate sobre os direitos animais, a senciência é 

definida como a presença de estados mentais que acompanhem as sensações físicas. Ela é um 

atributo fundamental para todos os animais, por estes estarem separados de sua fonte de 

alimentos e, portanto, só existe neles. Por isso é considerada uma característica típica e 

definidora dos indivíduos do reino animal. 

  

Luna (2008)[5], ensina, em seu trabalho intitulado Dor, Senciência e Bem-estar dos Animais, 

que senciência “de forma sintética é a capacidade de sentir, estar consciente de si próprio ou 

apenas do ambiente que o cerca”. Ainda, segundo esse mesmo autor, 

Para muitos filósofos a senciência fornece ao animal um valor moral intrínseco, dado que há 

interesses que emanam destes sentimentos. Estas evidências estão bem documentadas por 

estudos comportamentais, pela similaridade anatomo-fisiológica em relação ao ser humano e 

pela teoria da evolução.[6] 

  

Em apertada síntese, pode-se dizer que senciência, enquanto atributo de animais vertebrados e 

em referência a animais não-humanos utilizados em experimentações ou procedimentos 

científicos, é a capacidade que o animal tem de experimentar o sofrimento, de sentir dor. 

Contrariamente ao termo senciência, a palavra dor é amplamente conceituada nos dicionários 

nacionais. Vejamos: 

Em consulta realizada ao dicionário Houaiss[7], verifica-se que dor, dentre outros conceitos, 

significa “sensação penosa, produzida pela excitação de terminações nervosas sensíveis a 

esses estímulos e classificada de acordo com o seu lugar, tipo, intensidade, periodicidade, 

difusão e caráter.” 

Já para Aurélio (2010)[8], dor é “sensação de sofrimento decorrente de lesão e percebida por 

formações nervosas especializadas”. 

Ancoradas nesse conceito basilar de dor, a medicina e a psicologia a conceituam de formas 

pouco diversas, todavia complementares. A dor, assim, pode ser vista como um fenômeno 

multidimensional, de forma que são envolvidos nele fatores fisiológicos, sensoriais, 

comportamentais e até sócio-culturais, estes últimos quando falamos da dor em seres 

humanos. 

Luna (2008)[9]afirma que 

a dor faz parte do cotidiano de qualquer ser vivo e é condição fundamental para a 

sobrevivência. É uma qualidade sensorial de alerta para que os indivíduos percebam a 
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ocorrência de dano tecidual e que estabeleçam mecanismos de defesa ou de fuga (TEIXEIRA, 

1995). Esta é a dor conhecida como fisiológica e tem função protetora (WOOLF, 1991; 

GOZZANI, 1997). 

  

Inegável é que a dor não é um sentimento exclusivo dos seres humanos. Novos 

conhecimentos científicos comprovam que animais não-humanos são sencientes e passíveis 

de dor, assim como de sofrimento, aflições e angústias. E é a partir dessa concepção que 

novas legislações vêm surgindo no mundo atual, proporcionando uma grande e mais do que 

necessária complementaridade entre a bioética e o biodireito. 

  

  

2.1. A dor em animais não- humanos 

  

  

No século XVII, o filósofo francês René Descartes argumentou que animais não têm almas, 

logo não pensam e não sentem dor. Sendo assim, os maus-tratos não poderiam ser vistos 

como algo errado ou como crueldade praticada pelos seres humanos. Sua ideia de que animais 

não-humanos são insuscetíveis de dor e sofrimento, sendo apenas máquinas, fez com que a 

prática da vivisecção na Europa fosse amplamente utilizada. 

Voltaire (1764)[10], não coadunando com as ideias cartesianas a respeito dos animais não-

humanos, as quais eram ensinadas nas escolas à sua época, demonstrou sua insatisfação em 

seu Dicionário Filosófico, ao conceituar o termo “irracionais”: 

Que ingenuidade, que pobreza de espírito, dizer que os animais são máquinas privadas de 

conhecimento e sentimento, que procedem sempre da mesma maneira, que nada aprendem, 

nada aperfeiçoam! Será porque falo que julgas que tenho sentimento, memória, ideias? Pois 

bem, calo-me. Vês-me entrar em casa aflito, procurar um papel com inquietude, abrir a 

escrivaninha, onde me lembra tê-lo guardado, encontrá-lo, lê-lo com alegria. Percebes que 

experimentei os sentimentos de aflição e prazer, que tenho memória e conhecimento. Vê com 

os mesmos olhos esse cão que perdeu o amo e procura-o por toda parte com ganidos 

dolorosos, entra em casa agitado, inquieto, desce e sobe e vai de aposento em aposento e 

enfim encontra no gabinete o ente amado, a quem manifesta sua alegria pela ternura dos 

ladridos, com saltos e carícias. Bárbaros agarram esse cão, que tão prodigiosamente vence o 

homem em amizade, pregam-no em cima de uma mesa e dissecam-no vivo para mostrarem-te 

suas veias mesentéricas. Descobres nele todos os mesmos órgãos de sentimentos de que te 

gabas. Responde-me maquinista, teria a natureza entrosado nesse animal todos os órgãos do 

sentimento sem objetivo algum? Terá nervos para ser insensível? Não inquines à natureza tão 

impertinente contradição. 
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Certo é que diversos estudos foram feitos no decorrer dos anos, e concluiu-se que os animais 

não-humanos também são suscetíveis à dor, ao sofrimento, à angústia, à sensações de bem-

estar. 

Singer (2002)[11], com a finalidade de se fazer crer no sentimento de dor dos animais não- 

humanos, assim escreveu: 

Não podemos nunca sentir diretamente a dor de outro ser, seja ele humano ou não. Quando 

vejo minha filha cair e esfolar o joelho, sei que ela sente dor pelo maneira como se comporta - 

chora, diz-me que o joelho está doendo, esfrega o lugar machucado, etc. Sei que eu próprio 

me comporto de um jeito parecido – um pouco mais discreto – quando sinto dor, e então 

admito que minha filha sinta algo semelhante ao que eu sinto quando esfolo o meu joelho. 

O fundamento de minha convicção de que os animais podem sentir dor é semelhante ao 

fundamento de minha convicção de que minha filha pode sentir dor. Quando sentem alguma 

dor, os animais se comportam com um jeito muito parecido com o do humanos, e o seu 

comportamento é o suficiente para justificar a convicção de que eles sentem dor. É verdade 

que, com exceção dos macacos que aprenderam a se comunicar através de uma linguagem de 

sinais, eles não têm como dizer que sentem alguma dor – mas, quando era muito nova, minha 

filha também não falava. No entanto, ela encontrava outras formas de tornar aparentes os seus 

estados interiores, com o que demonstrava que podemos ter certeza de que um determinado 

ser está sentindo dor, ainda que ele não conte com o recurso da linguagem. 

  

Apesar de todo o avanço em relação à percepção da dor e sofrimento em animais não-

humanos, ainda encontra-se quem acredite que, aos moldes de Descartes, esses não possuem a 

percepção da dor. É o que se vê quando, ao pesquisar Sacconi (2009)[12], encontra-se o 

conceito de dor como sendo “todo sofrimento físico e mental que afeta o homem, causado 

por doença, lesão, infortúnio, desgraça, etc.” (grifo nosso) 

Mesmo tendo sido a dor em animais não-humanos historicamente negligenciada, é com base 

nesses estudos que, dentre outras providências, foi proclamada a Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais[13], entrou em vigor na União Europeia da Directiva 86/609/CEE, 

promulgou-se a sua sucessora, a Directiva 2010/63/EU, entrou em vigor no Brasil a Lei 

Federal de nº 11.794, de 2008, dentre outras, sem contar as diversas normatizações em âmbito 

institucional que foram publicadas e produzem seus efeitos até hoje. 

Invocando, novamente, os ensinamentos de Singer (2002)[14], 

Se um ser sofre, não pode haver nenhuma justificação de ordem moral para nos recusarmos a 

levar esse sofrimento em consideração. Seja qual for a natureza do ser, o princípio da 

igualdade exige que o sofrimento seja levado em conta em termos de igualdade com o 

sofrimento semelhante – até onde possamos fazer considerações aproximadas – de qualquer 

outro ser. Quando um determinado ser não é capaz de sofrer, nem de sentir alegria ou 

felicidade, não haverá nada a ser levado em consideração. É por esse motivo que o limite de 

sensibilidade (para usarmos o termo com o sentido apropriado, quando não rigorosamente 

exato, da capacidade de sofrer ou sentir alegria ou felicidade) é o único limite defensável da 

preocupação com os interesses alheios. 
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Apesar da certeza científica a respeito da dor em animais não-humanos, é inegável a 

dificuldade que se tem em imaginar que um animal da classe dos ciclóstomos[15] e dos 

cefalópodes[16] é suscetível de dor, sofrimento e angústia. Esses animais entraram no rol dos 

“protegidos” pela Directiva 2010/63/UE, devendo ser essa aplicada quando da 

experimentação em animais daquelas classes. 

Porém, graças à evolução de concepções e mudança na ótica em relação à dor dos animais 

não-humanos é que atualmente fala-se, inclusive, em “dignidade animal”. Gomes (2010)[17] 

assim trata o assunto: 

O termo dignidade possui uma valoração de honra, de respeito, de humanidade. A exclusão 

dos animais na Ética é responsável pela relação do valor dignidade apenas ao ser humano pelo 

senso comum. Porém, determinados autores atribuem a dignidade também aos animais. Com 

o avanço da ciência, restou provado o equívoco da teoria cartesiana de que os animais são 

incapazes de sofrerem. 

  

Levando-se, portanto, em consideração a senciência e a capacidade de sentir dor dos animais 

humanos e não-humanos, passa-se a seguinte análise: como medir a dor que cada ser sente? 

  

  

3- A utilização da dormetria em seres humanos e a impossibilidade de sua utilização em 

animais não-humanos 

  

  

 Dormetria é a métrica da dor. Essa mensuração é de extrema importância para pesquisas 

científicas, e há tempos é objeto de estudo pelos pesquisadores e cientistas da área médica. 

A percepção de dor varia de indivíduo para indivíduo, e muitas vezes apresenta variações até 

mesmo no mesmo indivíduo. 

Porto (2008)[18] ensina que 

Dor é uma experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão tissular 

potencial ou real ou mesmo a nenhuma lesão, embora ainda assim descrita com termos 

sugestivos de que dano tecidual houvesse de fato ocorrido (definição da IASP - International 

Association for the Study of Pain, 1979). É, essencialmente, uma manifestação subjetiva, 

variando sua apreciação de um indivíduo para outro e até em um mesmo indivíduo, 

quando submetido a estímulos idênticos, porém, em circunstâncias distintas. Em 

conformidade com sua distribuição temporal, pode ser classificada em aguda e crônica. (grifo 

nosso) 
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Há estudiosos, porém, que afirmam que há fases de dor em que essa pode ser percebida da 

mesma forma pelos indivíduos sadios, podendo ser alteradas por doenças, uma vez que a 

capacidade de percepção da dor depende da integridade do mecanismo neural do ser. 

Várias são as técnicas e métodos utilizados para a metria da dor em humanos. A avaliação da 

dor pode ser dividida em três categorias: medida de respostas fisiológicas da dor, observações 

de comportamentos relacionados à dor e descrições verbais ou escritas da dor e variáveis 

associadas a esta, sendo realizadas de forma unidimensional- dor mensurada em apenas uma 

dimensão- ou multidimensional, quando são utilizados instrumentos que fornecem uma 

avaliação mais abrangente  da dor, melhor representando a realidade de experiências 

dessa.[19] 

Na forma unidimensional, a dor é medida por escalas, sendo utilizados como métodos a 

Escala Estimativa Numérica (NRS), Escala Analógica Visual (VAS), Escala de Categoria 

Verbal ou Visual (VRS) e Escala (categoria-razão) de Borg para mensuração da dor (Borg CR 

Scales). Já na forma multidimensional, a dor é avaliada por um dos seguintes métodos: 

Instrumento de Avaliação Inicial da Dor (IPAI), Desenho de Localização da Dor (PD), 

Questionário de McGill (MPQ), Prontuário de Percepção da Dor (PPP), Escala de Avaliação 

da Dor Relembrada (MPAC), Inventário de Aspectos Psicológicos em Portadores de Dor 

Crônica relacionada ao Trabalho (IAP-T), Escala de Descritor Diferencial (DDS e, Inventário 

Multidimensional de Dor (MPI)[20]. 

Fato é que os métodos mais utilizados pelos profissionais de saúde para mensuração da dor 

são as descrições verbais ou escritas, que permitem acesso aos componentes motivacionais, 

sensoriais, cognitivos e outros. 

Por mais complicado e difícil que seja mensurar a dor em um humano, ser vivo racional, 

inteligente, e principalmente, falante, ainda assim é possível fazê-lo. Geralmente, um humano 

acometido de dor não faz outra coisa em princípio que não seja queixar-se dela. 

Mas e os animais não-humanos? Como é mensurada a dor sentida por eles? 

Sabe-se que o homem é único ser vivo capaz expressar seus sentimentos através das palavras, 

mas não é o único animal capaz de sentir dor. Animais não-humanos não verbalizam, mas 

emitem sons e podem manifestar sua dor e outros sentimentos através de mugidos, grunhidos, 

latidos, miados, “canto”, no caso das baleias, entre outros tantos. Assim, os métodos 

utilizados para métrica da dor em humanos, levando-se em consideração toda a racionalidade 

e inteligência dessa raça, não são aplicáveis, portanto, aos outros animais, por ser 

tecnicamente impossível a utilização de referidos métodos em seres irracionais, que não 

possuem voz e fala, nem sabem expressar, como os humanos, o sentimento o qual está sendo 

gerado em resultado ao submetimento a alguma situação. 

Conforme dito anteriormente, existe negligência tanto para prevenção como para o tratamento 

da dor em animais não-humanos. É inegável que ainda existem vestígios da teoria cartesiana 

de que esses reagiriam a um estímulo doloroso apenas mecanicamente, como máquinas, 

apenas por um reflexo de proteção, mas sem a consciência da dor. Sendo assim, da mesma 

forma que se demorou muito tempo para concluir-se que animais não-humanos são 

sencientes, que conseguem sentir dor, angústia, medo, alegria, satisfação, prazer, todos devido 
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à falta de interesse em se descobrir e encarar essa realidade, desconfia-se que muito tempo 

ainda demorará para que seja descoberta a medida de dor suportada por cada ser vivo, com 

sistema nervoso central e que não seja humano, se é que isso é possível. 

  

  

4- A Consideração 23 da Directiva 2010/63/UE 

  

  

Foi dito na introdução do trabalho que em 1º de janeiro de 2013 entrará em vigor, na União 

Europeia, a Directiva 2010/63/UE, em substituição à Directiva 1986/609/CEE. Ao seu 

cumprimento estão submetidos todos os seus vinte e sete Estados-Membros. 

Os Estados-Membros da União Europeia, segundo estimativas oficiais feitas através de dados 

fornecidos por cada um dos países membros, são os que mais utilizam animais de laboratório 

em experimentações, com utilização anual de aproximadamente 12 milhões de animais[21]. 

Daí a preocupação em se legislar de forma a unificar e harmonizar os procedimentos 

experimentais e científicos que utilizam animais não-humanos, estabelecendo-se regras e 

delimitando-se a possibilidade e a conveniência da utilização desses animais em referidos 

experimentos. 

As considerações descritas na Directiva 2010/63/UE podem ser vistas como “exposições dos 

motivos” que levaram o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia a editarem essa 

nova norma. Foram expostas cinquenta e seis considerações, dentre as quais está a de número 

23, que assim determina: 

(23) De um ponto de vista ético, deverá fixar-se um limite máximo de dor, de sofrimento 

e de angústia para além do qual os animais não podem ser submetidos em 

procedimentos científicos. Para o efeito, deverá ser proibida a realização de procedimentos 

que causem dores, sofrimento ou angústia severos susceptíveis de serem prolongados e sem 

possibilidade de serem aliviados. (grifo nosso) 

  

Em se tratando de proibição de realização de procedimentos que causem dores, sofrimento ou 

angústia severos, susceptíveis de serem prolongados e sem possibilidade de serem aliviados 

nos animais utilizados nas experimentações, não há novidade na nova norma. A Directiva 

86/609/CEE, em seu artigo 8g[22], prevê a utilização de anestesias local ou geral nos animais 

quando da realização de toda e qualquer experiência, sempre que possível. No caso da 

impossibilidade de utilização de anestésicos, devem ser utilizados analgésicos ou outros 

métodos adequados para garantir que a dor, sofrimento, aflição ou dano sejam tanto quanto 

possível limitados e que o animal não seja, em caso algum, sujeito a dor, aflição ou 

sofrimentos violentos. 
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A grande “inovação” trazida pela Consideração 23 da Directiva 2010/63/UE foi a utilização 

da expressão “de um ponto de vista ético, deverá fixar-se um limite máximo de dor.” 

Existem nessa expressão duas características a serem observadas. A primeira delas é a 

utilização da ética como fundamento e ponto de partida para a fixação de um limite máximo 

de dor. A segunda é propriamente a fixação de um limite máximo de dor, do qual não se deve 

ultrapassar em experimentos científicos nos quais sejam utilizados animais não-humanos. 

Ambas serão analisadas a seguir, começando-se pela fixação do limite máximo de dor. 

Conforme exposto anteriormente, apesar da certeza científica de que animais não-humanos 

são sencientes e sentem dor, não existe uma forma técnica ou metodológica para se mensurar 

a dor, a angústia e o sofrimento sentidos por eles. Sendo assim, como pretender-se fixar um 

limite máximo de dor, sendo que é impossível se saber a dimensão da dor? 

 Se até mesmo em seres humanos esse limite máximo de dor é praticamente impossível de ser 

encontrado, tendo em vista que os instrumentos utilizados para sua medição não estão livres 

de vieses que impossibilitam o seu cálculo perfeito e indiscutível e, apesar de serem racionais, 

inteligentes e, principalmente, falantes, a sensação de dor varia entre cada indivíduo, podendo 

variar, inclusive, no mesmo indivíduo, como fazer esse cálculo em relação aos animais não-

humanos, que manifestam seus sentimentos e sensações de forma diversa do homem? 

Eis o primeiro grande desafio para o homem. Delimitar o ainda imensurável, pelo menos em 

relação aos animais não-humanos, como pretende a nova Directiva. 

Por outro lado, aspira-se utilizar a ética para estabelecer o limite máximo de dor. Se do ponto 

de vista médico, com o atual conhecimento científico, já está visto que não é possível 

mensurar a dor sentida pelo animal não-humano, necessário será fazê-lo utilizando-se a ética, 

seus princípios e fundamentos. 

É sabido que a ética permeia os atos da medicina desde sua origem. Naves, Sá (2009) [23] 

mencionam que 

A preocupação ética com as práticas biológicas é antiga, remontando mesmo à origem da 

medicina, com tratamento técnico-científico. 

Hipócrates (463-377 a. C.), na Grécia Antiga, já dirigia sua atenção aos aspectos éticos. O 

famoso “Juramento de Hipócrates”, é hoje proferido em muitas escolas de Medicina pelo 

mundo e, apesar de não ter sido escrito por ele, teve como base o Corpus Hippocractium, 

conjunto de sua obra. 

  

A ética, como teoria do comportamento moral dos homens, está sempre impondo limites a 

eles. Vê-se nos códigos de ética dos médicos, de advogados, de psicólogos e de tantos outros 

profissionais uma limitação daquilo que é ou não moralmente aceitável, do bem e do mal, do 

bom e do ruim, de acordo com os costumes e a tradição de determinando momento, de 

determinada época, de certa geração. Deve-se considerar, destarte, que o que era ético ontem 

pode não ser visto hoje como uma conduta ética, e o que é ético na atualidade pode perder 

esse caráter no futuro. 
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Fato é que a ética direciona o homem a proceder e agir de acordo com os valores morais, e 

não deve ser observada apenas na relação homem-homem. Mais do que necessário, também 

deve ser vista como ponto de partida para as relações homem-animal. 

Singer (2002)[24], pregador da aplicação do princípio fundamental da igualdade na 

consideração de interesses[25], afirma que esse princípio deve ser aplicado também na relação 

do homem com outros animais, e ensina que 

...se aceitamos o princípio da igualdade como uma base moral sólida das relações com os 

outros representantes da nossa espécie, teremos também de o aceitar como base moral sólida 

das relações com aqueles que não pertencem à nossa espécie- os animais não humanos. Em 

outras palavras, vou sugerir que, tendo aceito o princípio da igualdade como uma sólida base 

moral para as relações com os outros seres de nossa própria espécie, também somos obrigados 

a aceita-la como uma sólida base moral para as relações com aqueles que não pertencem à 

nossa espécie: os animais não-humanos. 

  

 Os princípios da bioética, disciplina que estuda a aplicabilidade da ética no âmbito das 

ciências da vida e da saúde, também devem ser aplicados quando nos referimos aos animais 

não-humanos. Naves, Sá (2011)[26] ensinam que a “bioética é, portanto, a disciplina que 

estuda os aspectos éticos das práticas dos profissionais de saúde e da Biologia, avaliando suas 

implicações na sociedade e relações entre os homens e entre esses e outros seres vivos”. 

No Brasil, a Lei Federal de nº 11.794/08, é a legislação que traça os limites éticos e jurídicos à 

experimentação animal no país. Traz uma série de princípios da ética que devem ser 

observados nas experimentações científicas com uso de animais não-humanos. Dentre elas, 

previu a norma, em seu artigo 8º, a criação das CEUAs, que são as Comissões de Ética no 

Uso dos Animais, as quais, dentre outras funções, devem previamente autorizar a pesquisa 

com os animais cujo objetivo seja o estudo da dor e da angústia[27]. 

A legislação brasileira, todavia, não ousou em pretender dar limite à dor sentida pelos animais 

não-humanos. Seus artigos são regras que foram criadas baseadas em princípios éticos, e 

houve uma preocupação com o bem-estar daqueles animais. Todavia, segundo manifestação 

de Dias (2008), seguidora do movimento abolicionista[28], “a preocupação com o bem estar 

do animal está disposta no artigo 14 da referida lei [Lei Arouca] mas está longe de evitar o 

sofrimento ou respeitar a dignidade do animal.”[29] 

Importante mencionar que, antes mesmo da vigência da Lei Arouca, a Universidade Federal 

de Minas Gerais criou, no ano 2000, a CETEA- Comissão de Ética em Experimentação 

Animal[30], a qual estabeleceu normas gerais para utilização de animais em procedimentos 

experimentais científicos dentro daquela instituição, e que vigem até a presente data. Foi 

dividida em quinze regras, sendo que a oitava assim estabelece: 

8.Todas as etapas do estudo com animais de experimentação devem ser realizadas de maneira 

a minimizar o desconforto ou dor. Os pesquisadores devem assumir que procedimentos 

causadores de dor e desconforto em humanos podem induzir respostas semelhantes nos 

animais de experimentação. (grifo nosso)[31] 
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O conteúdo dessa regra é verdadeiramente uma limitação ética à dor proporcionada aos 

animais não-humanos, de forma que esse limite deve ser medido através de um parâmetro 

estipulado pelo homem, supondo-se qual seria a dor sentida pelo animal não-humano caso 

aquele fosse submetido ao mesmo estímulo doloroso ou desconfortável que esse. 

Certo é que, diante de todo o exposto, o homem deverá estabelecer um limite máximo de dor 

através da ética e seus princípios. Esse será um outro desafio a ser superado. Dever-se-á, antes 

de mais nada, definir-se quem  ficará responsável por essa árdua tarefa. Cientistas? Biólogos? 

Veterinários? Quem ou qual classe de profissionais será responsável pela aplicação da ética 

para definição do pretendido na Consideração de nº 23 da Directiva 2010/63/UE? 

Da mesma forma, outra questão a ser respondida é quando esse limite será estabelecido. 

Pela analise de toda essa Directiva, em especial pela verificação de sua consideração de nº 23, 

pode-se perceber que é uma norma que ainda prescinde de regulamentação. Contêm artigos 

não auto-aplicáveis e certamente novas regulamentações surgirão para torná-la amplamente 

executável e para que sejam alcançados os objetivos almejados. 

                                       

  

5- Conclusão 

  

  

A Directiva 2010/63/UE, norma que traça as regras para a realização de experimentações 

científicas com animais, entrará em vigor na União Europeia no início do ano de 2013 e 

deverá ser obedecida por todos os seus vinte e sete países-membros. Certamente servirá de 

base e precedente para a normatização daqueles procedimentos em outros países, inclusive no 

Brasil. 

Referida Directiva traz em seu corpo a Consideração de nº 23, a qual determina que deverá 

ser fixado, de um ponto de vista ético, um limite máximo de dor ao qual podem ser 

submetidos os animais não-humanos em experimentações científicas. 

Com o avanço do conhecimento científico, o homem pode descobrir que os animais não-

humanos são sencientes e capazes de sentirem dor, sofrimentos, angústia, prazeres e outras 

sensações antes atribuídadas apenas ao ser humano. Todavia, ainda não é possível realizar-se 

a mensuração dessa dor, tampouco é possível limitá-la cientificamente, uma vez que não 

ainda não existem métodos adequados, completos e confiáveis para realização da dormetria 

em animais não-humanos. 

Conforme prescrito em referida norma, esse limite deverá ser fixado partindo-se de princípios 

éticos, ou, nos exatos termos da Directiva, de um ponto de vista ético, uma vez que, 

cientificamente, isso ainda não é possível. 

465



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Considerando que essa determinação, assim como outras regras da Directiva, necessita de 

maiores regulamentações, uma vez que não ficou nela especificado quem estabelecerá esse 

limite, nem quando essa limitação deverá ser efetivamente realizada, resta aguardar, pois, a 

edição de normas regulamentares para que, quando em vigor, haja a efetiva aplicação de suas 

determinações, que certamente servirão de base para legislações posteriores em todos os 

cantos do mundo. 
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HUMAN EMBRYOS SURPLUS VERSUS THE RESPECT TO THE DIGNITY OF 

HUMAN PERSON 
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RESUMO 

RESUMO: O grande avanço científico-tecnológico traz à humanidade descobertas benéficas à 

vida, porém, da mesma forma, elucida questões ético-jurídicas acerca dos limites de tais 

avanços, as quais demandam uma reflexão acerca dos riscos que a espécie humana pode 

sofrer caso não existam mecanismos de limitação à pesquisa realizada com embriões humanos 

excedentes. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso IX, defende a liberdade da 

atividade científica como um direito fundamental, no entanto não refere que tal direito possa 

ser cumprido sem limitação, visto que há outros valores e bens jurídicos reconhecidos 

constitucionalmente que podem ser tolhidos caso haja o mau uso da pesquisa científica. Desta 

forma, o respeito à dignidade humana, como fundamento da República Federativa do Brasil, 

deve ser considerado como ponto de equilíbrio, ou seja, a investigação científica deve ser 

limitada até o espaço necessário para a preservação do ser humano na sua dignidade. Nesta 

senda, a Lei de Biossegurança revela-se como proteção da vida, pois prevê a destinação de 

embriões à pesquisa que jamais virão a se desenvolver, não podendo, assim, se falar em 

atentado à vida, mas valorização do ser humano e das diferentes formas de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE HUMANA; REPRODUÇÃO HUMANA 

ASSISTIDA; EMBRIÕES EXCEDENTES; VIDA. 

 

ABSTRACT 
ABSTRACT: The great scientific and technological advances bring life beneficial discoveries 

to mankind, however, in the same way, they elucidate ethical and legal questions about the 

limits of such developments, which require an understanding about the risks that mankind can 

suffer if there is no mechanism limitation to research using human embryos surplus. The 

Federal Constitution, in its Article 5, section IX, defends the freedom of scientific activity as a 

fundamental right, but does not state that such right can be met without limitation, as there are 

other values and legal rights constitutionally recognized that can be constrained if there is 

misuse of scientific research. Therefore, the respect for human dignity as the foundation of the 

Federative Republic of Brazil, should be considered as a point of equilibrium, ie, scientific 

research should be limited to preservation of human beings in their dignity. In this vein, the 

Law on Biosafety is revealed as the protection of life, which provides for the allocation of 

research on embryos that will never come to develop, the reason why it does not attack life, 

but values human life and the different life forms. 

KEYWORDS: HUMAN DIGNITY; ASSISTED HUMAN REPRODUCTION; SURPLUS 

EMBRYOS; LIFE. 
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1 Aspectos Introdutórios 

  

As descobertas científicas vêm trazendo uma gama de desafios, os quais necessitam de limites 

éticos e jurídicos para viabilizar uma relação de isonomia entre os atores sociais, visto que 

essa evolução se estende pela sociedade antes mesmo que o indivíduo tenha condições de 

distinguir o que é aceitável ou não. As pesquisas com células-tronco geram grande polêmica, 

pois atingem valores morais, religiosos e éticos, mobilizando curiosidades ou ganâncias 

científicas e provocando debate acirrado, às vezes preconceituoso, visto que interfere no 

processo de procriação natural do homem.[1] 

            No entanto, a ciência não pode ser impedida de prosseguir desde que preserve a 

dignidade humana como valor maior. [2] As práticas das ―ciências da vida‖, que podem trazer 

benefícios à humanidade, contêm riscos potenciais muito perigosos e imprevisíveis, e, por tal 

razão, os profissionais da saúde devem estar atentos para que não transponham os limites 

éticos impostos pelo respeito à vida. 

            No processo de reprodução humana assistida podem existir embriões excedentes, isto 

é, aqueles embriões que não foram implantados no útero e, portanto, sem perspectiva de uso 

posterior, ainda que criopreservados, razão pela qual pode ser discutido o destino desses 

embriões e a possibilidade de seu uso em pesquisas científicas, tendo como limitador a 

dignidade da pessoa humana. 

O progresso das técnicas biomédicas exige vigilância, tendo em vista que podem causar novas 

formas de opressão e, principalmente, desrespeito aos princípios do Estado Democrático de 

Direito. É inegável que a utilização das células-tronco pode amenizar, por meio de 

tratamentos terapêuticos, a dor de muitos que sofrem. As experiências comprovam que a 

pessoa portadora de deficiência física pode até recuperar os movimentos. No entanto, um dos 

desafios é o de encontrar limites à intervenção do mercado nas atividades humanas. 

  

2 A QUESTÃO DAS PESQUISAS COM EMBRIÕES EXCEDENTES EM RELAÇÃO 

À MANIPULAÇÃO DA VIDA HUMANA: limites e possibilidades 

  

            O estudo das pesquisas com embriões excedentes é de suma importância, pois a 

manipulação dos elementos vitais, a engenharia genética, a medicina e a biologia, se de um 

lado podem inferir soluções para grande número de doenças, isto é melhorando a qualidade de 

vida das pessoas, [3] de outro, têm vastíssimo campo para o retorno da famosa eugenia, [4] 

risco agravado pela falta de critério seguro para a fixação do momento do início da vida 

humana. 

Os avanços da biotecnologia vêm provocando perplexidade no mundo jurídico. A discussão 

ainda segue com foco na aprovação da Lei de Biossegurança, que tratou da questão da 
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limitação da utilização de células-tronco embrionárias para fins de pesquisa. Mas para que a 

inviolabilidade da pessoa humana não seja ameaçada, por manipulações para o 

desenvolvimento de pesquisa científica, é necessário que a genética esteja subordinada a 

valores éticos, que devem prevalecer sobre os interesses comerciais. ―É necessário estabelecer 

padrões éticos para evitar riscos de episódios que toda a humanidade não quer reviver‖, como, 

por exemplo, a ideia de purificação da raça ariana, propalada pelo nazismo. Decorre daí a 

importância de serem traçados limites relativos ás pesquisas com células-tronco embrionárias. 

Nesse sentido, o Ministro Carlos Alberto Menezes Direito manifestou-se pela procedência, 

em parte, da ADIn 3.510, no sentido de que as células-tronco embrionárias são vida humana: 

qualquer destinação delas a finalidade diversa que a reprodução humana viola o direito à vida, 

previsto no caput do art. 5º da CF. Em decorrrência disso, propôs, entre outras, as seguintes 

limitações na lei impugnada[5]: 

  

No caput do art. 5º (que autoriza as pesquisas com células-tronco embrionárias), declarou 

parcialmente a inconstitucionalidade, sem redução de texto, dando interpretação conforme a 

Constituição, ―para que seja entendido que as células-tronco embrionárias sejam obtidas sem 

a destruição do embrião e as pesquisas, devidamente aprovadas e fiscalizadas pelo órgão 

federal, com a participação de especialistas de diversas áreas do conhecimento, entendendo-se 

as expressões ‗pesquisa‘ e ‗terapia‘ como pesquisa básica voltada para o estudo dos processos 

de diferenciação celular e pesquisas com fins terapêuticos‖; 

No § 2º do mencionado artigo, declarou a inconstitucionalidade, sem redução de texto, ―para 

que seja entendido que as instituições de pesquisa e serviços de saúde que realizem pesquisa 

com terapia com células-tronco embrionárias humanas deverão submeter, previamente, seus 

projetos também à aprovação do órgão federal, sendo considerado crime a autorização para 

utilização de embriões em desacordo com o que estabelece esta decisão, incluídos como 

autores os responsáveis pela autorização e fiscalização‖. 

  

            Nesse sentido, a incerteza ou omissão da lei teria incorrido na proteção deficiente à 

qual também o Presidente da Suprema Corte, Ministro Gilmar Mendes, aludiu, ao encerrar o 

julgamento da ADIn 3.510. Manifestou-se[6] no sentido de julgar a ação improcedente para 

declarar a constitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.105/05, com a ressalva, porém, da 

necessidade de controle das pesquisas por um Comitê Central de Ética e Pesquisa vinculado 

ao Ministério da Saúde para atender ao texto constitucional. Para o Ministro, ―[...] a questão 

não está em saber quando, como e de que forma a vida humana tem início ou fim, mas como o 

Estado deve atuar na proteção desse organismo pré-natal diante das novas tecnologias, cujos 

resultados o próprio homem não pode prever‖. 

Quando se analisa a questão da possibilidade de manipulação de genes, observa-se que as 

vertentes criadas a partir de tal ato são várias. Deve-se analisar de que forma o Direito protege 

a vida humana no marco da evolução dos denominados direitos fundamentais. Pois, a "quarta 

dimensão" dos direitos fundamentais tem como núcleo os avanços da ciência genética, isto é, 

tratam das questões ético-juridicas relativas ao início, o desenvolvimento, à conservação e o 

fim da vida humana. 
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Nesse sentido, deve-se observar que as experiências cientificas são realizadas cada vez mais, 

o que é necessário dentro de um Estado Democrático de Direito, desde que seja preservada a 

dignidade humana e que sejam traçados limites em relação a manipulação genética, caso 

contrário a pesquisa perde sua função que é beneficiar os portadores de doenças. 

A dignidade da pessoa humana é, nesse contexto, valor fundamental que deve ser considerado 

a cima de tudo. A vida humana é um bem jurídico, portanto, merece respaldo do 

ordenamento. É, de fato, a vida uma condição inerente ao ser humano, reafirmando sua 

natureza de ser social, que procura a cada dia atingir estágios mais avançados de 

desenvolvimento. O desenvolvimento da sociedade sempre se orientou tendo como valor 

primordial a pessoa e sua dignidade. 

Todavia, não se pode perder de vista que o avanço da sociedade também requer um avanço 

em relação às pesquisas com embriões excedentes, pois novas doenças surgem e com isso a 

necessidade na busca por novas soluções, no perfazimento de sanar as desigualdades entre as 

pessoas portadoras de doenças através da utilização de células troco embrionárias. Pois a 

evolução dos direitos fundamentais deu lugar a uma concepção de universalidade, que trouxe 

razão e lógica aos estatutos constitucionais. 

                        Junges assevera que: 

A medicina aplicada à reprodução humana é mais protética do que terapêutica. Ela não cura e 

reabilita a função reprodutiva provocada pela esterilidade, mas cria uma prótese ou 

substitutivo artificial para a geração através das técnicas de procriação. Seu objetivo é corrigir 

uma deficiência física ou psíquica da esterilidade masculina ou feminina mais do que 

readquirir a função procriativa perdida por uma doença ou causa desconhecida[7]. 

  

Dessa forma, a medicina se torna um objeto de desejo, pois aquelas pessoas portadoras de 

doenças recorrem as células embrionárias como uma forma de salvação. Assim, a medicina 

coloca-se a serviço da satisfação dos desejos humanos e esses são ilimitados. Pois no 

momento em que os casais inférteis recorrem fecundação in vitro com transferência de 

embrião (FIVETE), homóloga quando o espermatozóide é do marido, e heteróloga quando o 

espermatozóide é de um terceiro, surge a polêmica em torno da fertilização in vitro, pois 

podem sobrar embriões que serão objeto de pesquisas, o que alguns segmentos da sociedade 

são desfavoráveis. E para outros é uma forma de salvação. 

Inúmeras e importantes consequências jurídicas decorrem do uso dessa técnica. Assim é que o 

Código Civil regulamenta a reprodução assistida homóloga e heteróloga nos incisos III, IV e 

V do art. 1.597[8]. 

            A reprodução assistida é uma das alternativas que o casal tem quando não pode 

procriar naturalmente, assim destaca-se, o fato de que a evolução da genética, especificamente 

no campo da reprodução assistida, suscita problemas que nos induzem a procurar respostas no 

campo do Direito. 

            Um dos problemas ocorre em virtude dos casais, que tentando a paternidade através 

das técnicas de reprodução assistida, normalmente produzem vários embriões, sendo um 

número deles congelado[9] para futuras tentativas, se desejável e necessário. Mas a questão é: 
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se esses embriões não forem desejados, nem mais necessários, que destino dar a eles? Usá-los 

em pesquisas? Sim, com a aprovação da Lei de Biossegurança ficou definida, através do 

artigo 5°, a utilização de embriões excedentes resultantes de fertilização in vitro para fins de 

pesquisa, desde que se preserve a dignidade humana. 

  

3 OS EMBRIÕES EXCEDENTES RESULTANTES DE 

FERTILIZAÇÃO IN VITRO E A PROTEÇÃO A 

DIGNIDADE HUMANA 

  

            A pessoa merece proteção desde quando é concebido ou fecundado, não importando a 

forma como isso aconteceu se por métodos naturais ou artificiais, tendo em vista que a vida 

precisa ser protegida, principalmente diante dos avanços científicos atuais. Reconhece-se que 

a pessoa, portadora de personalidade jurídica, é portadora de direitos, dentre os quais se 

destaca, especialmente, o direito à vida, que é o maior direito do ser humano. 

            É preciso lembrar que os embriões de laboratório podem representar as futuras 

gerações, constatando que os seres humanos já nascidos foram, também, embriões em sua 

etapa de desenvolvimento. Logo, considerados os embriões humanos concebidos e mantidos 

in vitro como pertencentes à mesma categoria das pessoas humanas nascidas pela similitude, 

sendo aplicável à proteção ao direito à vida. Assim, a Constituição Federal assegura, no caput 

do art. 5º - que indica, não exaustivamente, os direitos e garantias fundamentais – a 

inviolabilidade do direito à vida, sem definir, no entanto, a partir de que momento se daria 

esta proteção. 

            No entanto, o que se observa hoje é 

uma mudança paradigmática cujo valor 

máximo é a proteção da pessoa humana, 

para o que os direitos da personalidade 

desempenham um papel importantíssimo, 

pois a mera circunstância de existir confere 

ao homem a possibilidade de ser titular de 

direitos. 

            É relevante ressaltar que, etimologicamente, nascituro significa aquele que há de 

nascer, que já está em vida intra-uterina. Tratando-se de fecundação in vitro, realizada em 

laboratório, há necessidade de implantação do embrião no útero, para que se desenvolva, a 
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menos que permaneça congelado ou crioconservado, portanto o conceito tradicional de 

nascituro ampliou-se para além dos limites da concepção in vivo compreendendo também a 

concepção in vitro. 

            Todavia, decorrente do grande avanço experimentado principalmente na Engenharia 

Genética, hoje o conceito de nascituro tornou-se mais técnico, englobando, não somente o 

feto, mas o embrião. Tal ampliação se deu por conta das inovações que possibilitam a 

fertilização fora do corpo humano. 

É importante ter em mente a noção clara de personalidade civil e o momento de seu começo, 

pois é a partir de sua obtenção que a pessoa adquire direitos e contrai obrigações. Tal fato é 

muito importante, quando se fala na proteção ao nascituro no que diz respeito à reprodução 

humana assistida. Em face da flagrante contradição estampada no art. 2º do Código Civil, 

algumas teorias foram criadas para definir o início da personalidade civil do ser humano, 

sendo que as mais significativas são a natalista, e a concepcionista. 

A primeira delas, fundamentada pelo art. 2° do Código Civil, é a teoria natalista, que defende 

que a personalidade jurídica só começa com o nascimento com vida e que o nascituro só 

possui expectativas de direitos. Considera o nascituro como o ente gerado no "útero", sendo 

que, de acordo com esta corrente, a concepção só ocorre com a nidação, ou seja, a fixação do 

ovo no útero. 

Segundo esta doutrina, o nascituro não é considerado pessoa e somente tem expectativa de 

direito, desde a sua concepção, para aquilo que lhe é juridicamente proveitoso. 

O nascituro não tem personalidade jurídica e também lhe falta capacidade de direito, sendo 

que a lei apenas protegerá os direitos que possivelmente terá, em caso de nascer com vida, os 

quais são enumerados taxativamente no ordenamento jurídico. 

Para a doutrina natalista, o nascituro é encarado como parte das vísceras da mãe e somente o 

seu nascimento com vida lhe dá o status de pessoa. Adotam a teoria natalista os Códigos 

Civis da Espanha, Portugal, França, Alemanha, Suíça, Japão, Itália, entre outros. 

É uma teoria questionada na atualidade, sob o argumento de que se encontra ultrapassada 

perante os novos rumos que o Direito vem tomando na busca de acompanhar a evolução 

humana, ou seja, é um posicionamento que já não se adequou à realidade, pois não se 

imaginava ter filhos produzidos por fertilização artificial e está longe de uma proteção ampla 

de direitos da personalidade, tendência do direito Civil pós-moderno. Além disso, mencionada 

teoria não explica porque o art. 2º reconhece direitos e não expectativas de direitos ao 

nascituro. 

Já a outra corrente, a concepcionista, é enfática em afirmar que a personalidade do homem 

começa a partir da concepção, sendo que, desde tal momento, o nascituro é considerado 

pessoa. Os concepcionistas baseiam suas convicções no fato de que, possuindo direitos 

legalmente assegurados, o nascituro é considerado pessoa, portanto, detentor de personalidade 

jurídica, pois vários desses direitos não estão condicionados ao nascimento com vida. E o 

nascituro, ao tê-los, os recebe como se fosse pessoa e não como expectativa de pessoa.  

            E, com efeito, o que se observa nos mais recentes dados da biologia tem confirmado 

que, com a penetração do óvulo pelo espermatozóide, surge a viabilidade de uma nova vida, 
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distinta daqueles que lhe deu origem, pois o embrião, a partir desse momento, passa a ser 

titular de um patrimônio genético único. Ives Gandra da Silva Martins, em defesa do 

nascituro, sustenta que: 

  

Trata-se, desde a primeira célula, de um ser humano e não de um ser animal. Se 

admitíssemos que ainda não fosse um ser humano, apesar de toda a carga genética e seu mapa 

definitivo de ser humano já estar plasmado no zigoto, teríamos que admitir que todos nós 

teríamos sido animais nos primeiros anos de vida e só depois nos transformado em seres 

humanos.[10]  O nascituro é pessoa porque traz em si o germe de todas as características do 

ser racional. A sua imaturidade não é essencialmente diversa da dos recém-nascidos, que nada 

sabem da vida e, também não são capazes de se conduzir. O embrião está para a criança como 

a criança está para o adulto. Pertencem aos vários estágios de desenvolvimento de um mesmo 

e único ser: o homem, a pessoa. 

            

Dessa forma, cabe observar que um recém-nascido nada mais é que um nascituro que mudou 

de lugar e se adaptou a este, passando a respirar. A vida de relação já existia no ventre da 

mãe, com a mesma ou talvez com mais intensidade do que nos primeiros dias de vida. 

            Na concepção jurídica, pessoa é um ente físico ou coletivo, susceptível de direitos e 

obrigações, sendo sinônimo de sujeito de direito. Sujeito de direito, por sua vez, é aquele que 

é sujeito de um dever jurídico, de uma pretensão ou titularidade jurídica. É o indivíduo que 

pode exercer as prerrogativas que o ordenamento jurídico lhe atribui, que tem o poder de fazer 

valer, através dos meios legais disponíveis, o não-cumprimento do dever jurídico. 

            Inobstante ao exposto, entende-se quando diz que o conceito de personalidade está 

ligado à de pessoa, o que significa dizer que a pessoa é ser sujeito de direitos e personalidade, 

possui a aptidão para ser pessoa, ou seja, sujeito de direitos, mas não se tratando de simples 

expectativas de direitos, mas de direitos atuais, dos quais o nascituro goza desde a concepção. 

           Para a doutrina concepcionista, em face do tratamento dispensado ao nascituro pelo 

Direito Penal e pelo Direito Civil, há que se reconhecer a sua personalidade civil, tendo em 

vista que a legislação calcula a existência desde a concepção, para atribuir-se desde então, 

direito ao homem, sendo assim irrecusável que a começar desse momento ele é sujeito de 

direitos e, portanto, pessoa. 

  

4 A LEI DA BIOSSEGURANÇA: repercussões ético-jurídicas 

  

A aprovação da Lei de Biossegurança trouxe consigo desafios que têm relação com o 

surgimento de novos tipos de relações sociais no quadro cultural da sociedade. As ciências 

têm experimentado uma evolução nunca antes cogitada: a capacidade de criar e modificar os 

fundamentos da vida que, conseqüentemente, trazem novos problemas ao ser humano, e 

impactam diretamente os atores sociais, e por se constituírem em temas que se convertem em 
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fortes desafios mundiais, criam expectativas em grande parte da população. Renasce o debate 

ético, pois o paradigma científico domina cada vez mais as forças da natureza e, ao mesmo 

tempo, interfere de forma crescente no mundo natural, suscitando limites. 

                  

            Nesse sentido diz Eduardo de Oliveira Leite: 

  

As práticas biomédicas, tornadas mais audaciosas, graças a um desenvolvimento tecnológico 

inusitado, envolvem, a partir de agora, a vida humana de forma integral, apreendendo-a, 

dominando-a e corrigindo-a, de acordo com os interesses em questão, isto é, procurando 

melhorar sua qualidade e fazendo suas fronteiras recuarem, como se fôssemos aprendizes de 

Deus[11]. 

  

A perplexidade humana à face das impressionantes mutações das possibilidades de 

interferência dos homens nos assuntos até então exclusivos da natureza ou da divindade, 

promove inquietantes indagações, algumas das quais nem sempre respondidas, ou não são 

respondidas satisfatoriamente, e nesta nova perspectiva surge a bioética, como forma de traçar 

limites ás pesquisas com células-tronco. 

O desenfreado avanço da biotecnologia traz a angústia do que não pode ser e a perplexidade 

de um tempo sem verdades seguras. O fim de uma era e de início de algo novo, ainda não 

identificado. As manipulações sobre a vida e o surgimento de novas formas de procriação, a 

utilização do ser humano e de seus elementos levou à produção de novas normas jurídicas. 

Neste rumo, destaca-se que a Lei nº 11.105/2005 regulamenta a utilização de células-tronco 

embrionárias para fins de pesquisa e terapia. A história demonstra que o ser humano sempre 

conviveu com o fato biomédico, entretanto, atualmente, diante do crescente avanço científico 

surgem situações antes não vivenciadas pela legislação. 

Destarte, o Brasil buscou solucionar o destino de tais embriões, promulgando a Lei 11.105/05 

(Lei da Biossegurança), destinando-os a pesquisa científica e fixando condições para tanto. A 

exigência do art. 5º é que a utilização de células—tronco embrionárias se origine de embriões 

humanos produzidos por fertilização in vitro e que não tenham sido utilizadas no 

procedimento. 

Assim, quando o casal que se submeteu a aplicação de alguma das técnicas de reprodução 

assistida, com a utilização da técnica auxiliar de criopreservação de embriões, faz uso de 

todos os embriões que foram criopreservados, pode-se dizer que cumpre a finalidade da 

técnica e não gera saldo de embriões excedentários. No entanto, quando o casal gerou as 

crianças desejadas e ainda restaram criopreservados gametas fecundados, surge à dúvida 

sobre o destino a ser dado aos embriões congelados excedentários, então com a aprovação da 

Lei de Biossegurança utiliza-se esses embriões para fins de pesquisa. 

            A Lei 11.105/05 (Lei da Biossegurança) também veda de maneira inequívoca linhas 

de atuação como a prática de eugenia, sob pena de responder como crime de engenharia 

476

file:///C:/Users/Char/Documents/PRODUÃ�AO%20CIENTIFICA%202010/artigo_embrios_excedentes_vivi_CONPEDI_2011.doc%23_ftn11


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

genética em seres humanos. Na qual há a valoração primordial do ente humano, isto é, a 

pessoa pelo ser e não pelo ter. 

            Em qualquer caso, a análise da compatibilidade do mencionado art. 5º em relação ao 

sistema jurídico de proteção ao nascituro e à vida depende da interpretação que se dê ao 

momento chamado de ―início da vida‖, tarefa de cunho hermenêutico a ser cumprida pelo 

Estado. 

            Torna-se imperioso, pois, fixar juridicamente o momento do ―início da vida‖: a par 

dos aspectos éticos e biológicos, o Direito exige uma definição sobre a questão, trazendo aos 

integrantes da sociedade determinada segurança jurídica, direito fundamental insculpido no 

art. 6º da CF.          Ora, para concretizar e fixar os lindes do direito à vida é necessário 

interpretar a previsão do art. 5º, caput, da CF, e em tal exercício assume especial importância 

o Supremo Tribunal Federal, dito ―guardião‖ daquela regra (art. 102, caput, da CF). 

            A premissa para compreender a questão é que o Estado, hoje, é, sobretudo, um Estado 

Constitucional de Direito, repousando sobre o respeito aos direitos fundamentais. O 

Liberalismo, empunhado durante muito tempo, cedeu lugar às Declarações de Direitos e aos 

Direitos Sociais, todos albergados na Constituição. Portanto, a Constituição tem eficácia 

direta sobre todas as relações jurídicas, e qualquer colisão de interesses haverá de ter por mote 

a preservação da idéia de unidade e coerência, mantendo harmônico o todo constitucional. 

            Cabe, então, ao STF o papel de buscar harmonizar juridicamente as diversas teorias 

acerca do início da vida, valorizando a jurisdição constitucional. Com efeito, o 

estabelecimento da unidade e da coerência lógica do sistema normativo fazem-se por 

interpretação. É necessária a intervenção criativa do operador do Direito para concretizar o 

comando da norma: a norma não tem vontade própria nem satisfaz seu fetiche positivo a não 

ser pela atividade do intérprete. 

Nesse sentido Luis Recaséns Siches infere que 

  

el estudio sobre la interpretación del Derecho es un tema esencial, lo mismo en la teoría que 

en la práctica del Derecho. Tanto que, sin interpretación, no hay en absoluto ninguna 

posibilidad de que exista de hecho ni funcione en la práctica ningún orden juridico.[12] 

  

            No entanto, essa atividade só pode fazer-se a partir de uma prévia compreensão do 

intérprete em relação não só ao objeto (norma a ser concretizada), mas também à própria 

forma de interpretação dele,[13] o que se torna mais grave quando se trata da Constituição. É 

que em tal circunstância cuida-se de buscar o fundamento máximo dentro do sistema, o que 

pressupõe a escolha da solução mais razoável na adequação da norma ao problema concreto. 

            A adequação feita pelo intérprete (que aqui é, em última análise, o STF por 

inarredável função estabelecida na própria Constituição),[14] ainda quando criativa, não pode 

ser arbitrária. Permeada por fundamentação cognoscível pelo destinatário dessa atividade, o 

que lhe permite aferir os valores sobrelevados na concretização da norma constitucional, deve 

observar ainda os princípios ínsitos à idéia de Constituição sob pena de aporia do sistema. 
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            A unidade valorativa é a outra atribuição dada aos princípios em relação à estrutura 

interna dos sistemas. O sistema jurídico deve abrigar valores homogêneos e compatíveis entre 

si, não significando, porém, que deva ser considerado como um monolito de valores 

agregados em torno de formulações literais que expressam comandos, positivados nas normas 

jurídicas. Não há unidade de valores na sociedade de modo a irradiar uma única tendência 

valorativa. O que deve ser preservada é a unidade do todo em si[15], reforçando a tarefa do 

intérprete para a solução das antinomias. [16] 

            A visão de unidade da ordem jurídica projeta-se a partir da Constituição e também 

sobre ela, assumindo relevância justamente pela dialética encontrada na Carta Política, 

haurida do confronto de diferentes crenças e interesses. Torna-se por isso necessária a unidade 

de sua interpretação, afinal a Constituição deve ser vista não como mero conjunto de normas 

justapostas, mas como sistema normativo fundado em um núcleo mínimo e irredutível que 

deve ser preservado. 

            Nesse sentido, avulta de importância a interpretação conforme à Constituição, que 

existe quando determinada norma oferece diferentes possibilidades de interpretação, algumas 

delas incompatíveis com a Constituição. No catálogo-tópico de princípios de interpretação 

constitucional,[17] ela surge como verdadeiro mecanismo de controle de constitucionalidade 

ao firmar a compatibilidade de uma lei com a Constituição,[18] procedendo à exclusão das 

possibilidades de interpretação entendidas como inconstitucionais.[19] 

            A interpretação conforme à Constituição é validada pelo princípio da unidade da 

ordem jurídica, que considera a Constituição como contexto superior às demais normas. As 

leis e as normas secundárias devem ser interpretadas, obrigatoriamente, em consonância com 

a Constituição. “A necessidade de uma interpretação resulta justamente do fato de a norma 

aplicar ou o sistema das normas deixarem várias possibilidades em aberto...”.[20] 

            Pode-se chegar a vários sentidos para a mesma norma, o que é muito compreensível 

num sistema pluralista. No entanto, a partir de um parâmetro de razoabilidade,[21] deve ser 

adotada como válida apenas a interpretação que a compatibilize com a Constituição, o que 

implica restringir a norma de acordo com tal finalidade. Daí, pois, a necessidade de o STF 

cumprir com o devido critério sua função hermenêutica, ponderando não só o direito à vida, 

mas também o valor da dignidade humana, de tal forma que não abra ensanchas para eventual 

eugenia. 

  

5 Notas Conclusivas 

  

As pesquisas realizadas com embriões excedente decorrentes de fertilização in vitro 

representam um avanço para modernidade, mas é necessário que existam formas de controle 

das técnicas da ciência genética, para que não se fique atrelado a concepções negativas, que 

impedem o progresso global. Deve-se estar atento a estas transformações e apto a adotar esta 

nova ciência para assegurar a prevalência de seu aspecto positivo direcionado ao bem comum. 
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Deste modo, todas as mutações devem acompanhar criteriosamente os princípios em questão 

de forma a não fugir das rédeas impostas pela ética e pelo Direito quando forem exploradas 

novas formas e métodos medicinais referentes a avanços biotecnológicos. 

Cabe então abordar a origem desses embriões que são utilizados para extração de suas 

células-tronco a fim de melhor definir as etapas por onde atravessam estas células. Há de se 

saber que não se tratam de quaisquer embriões. Aqueles utilizados com esta finalidade são os 

oriundos do procedimento denominado fertilização in vitro. Além disso, são aqueles que 

foram considerados como sendo inviáveis, ou seja, que apresentam menor probabilidade de 

vir a desenvolver-se e tornar-se um feto e, por conta disso, seriam descartados. 

Mas considerando que estes embriões não têm destinação alguma e são descartados ou 

congelados sem previsão de aplicação para fim algum, podem ser utilizados para pesquisas e 

quem sabe assegurar o benefício a milhares de pessoas que, sofrem alguma doença. 

No momento da seleção entre os embriões com melhor formação celular é que se determinam 

quais os que, por alguma razão, não possuem grandes chances de serem bem sucedidos. Estes 

últimos serão os considerados inviáveis. Quando se fala em "inviáveis" quer-se tratar de seu 

potencial relativo à produção assistida, o que não os torna inúteis, já que podem ter grande 

contribuição se utilizados para fins de terapias e pesquisas, como prevê a lei 11.105/05. 

Ainda que seja adequado considerar o nascituro como sendo qualquer embrião, situado em 

qualquer lugar, este argumento ainda assim perde sua validez, uma vez que a lei 11.105/05 é 

muito específica quanto à qualidade de inviável que atribui aos embriões destinados às 

pesquisas. Assim sendo, não há de se falar aqui em violação ao direito à vida, uma vez que 

não haveria vida alguma de qualquer maneira, caso os embriões não fossem colocados no 

ventre materno, logo, há um direito à vida e não um direito sobre a vida. 

            É necessária a preocupação com as perversidades que poderão ocorrer com a raça 

humana sob o escudo de aperfeiçoamento e bem estar da espécie, por isso a necessidade de 

uma adequada interpretação das regras referentes às técnicas de reprodução humana assistida, 

notadamente sob o prisma da preservação da vida e do melhor interesse do chamado 

―nascituro‖. Contribuições à melhoria da qualidade de vida das pessoas podem e devem ser 

feitas, mas é preciso proceder com muita cautela porque a variação da natureza do homem 

poderá ocorrer para pior. 

            Diante de todas essas possibilidades, que podem vir em detrimento da própria espécie, 

os avanços da ciência, pensados mais a fundo, influenciam diretamente na vida humana e 

obrigam uma reflexão de toda a teia social, daí o papel de extrema relevância exercido pelo 

Supremo Tribunal Federal na hermenêutica do direito fundamental à vida. É que, na questão 

considerada, ser e o dever ser da Constituição estão condicionados por seu momento histórico. 

A Constituição, como fato histórico que também é, deve ser vista e atualizada de acordo com 

uma evolução tal, cabendo ao intérprete fazer esse juízo de adequação para conferir à 

sociedade um minimum de segurança jurídica no especial momento considerado. 

A lei 11.105/05, portanto, não fere principio constitucional algum, sendo por outro lado 

necessárias às descobertas cientificas e sua efetivação. O art. 5º da Lei de Biossegurança tem 

o devido cuidado de deixar claro que os embriões destinados à pesquisa são aqueles cuja vida 

jamais virá a se desenvolver, protegendo, e não prejudicando, o embrião de onde será extraída 

uma nova possibilidade de vida: as células-tronco embrionárias. 
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[17] A expressão é de CANOTILHO, José Joaquim Gomes. ob. cit., p. 1096, sendo que o 
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A RESPONSABILIDADE DO MÉDICO NA PRESCRIÇÃO DE 

MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO E SEUS LIMITES: ASPECTOS 

ÉTICOS E JURÍDICOS DO DIREITO À SAÚDE 

 

THE PHYSICIAN RESPONSIBILITY IN PRESCRIBING HIGH COST MEDICATION 

AND ITS LIMITS: ETICAL AND JUDICIAL ISSUES OF THE RIGHT TO HEALTH 

 

Luciana Pedroso Xavier 

Marcelo Miguel Conrado 

 

  

RESUMO 

Destina-se o presente artigo a analisar a responsabilidade do médico na prescrição de 

medicamentos excepcionais, sob o enfoque da responsabilidade social. Uma vez prescrito o 

medicamento excepcional, o paciente, na maioria das vezes, não dispõe de recursos próprios 

para a sua aquisição, restando solicitar o medicamento ao Judiciário, desencadeando uma 

crise que pode culminar em custos insuportáveis pelo sistema público de saúde. Por outro 

lado, a Constituição Federal determina que cabe à União, aos Estados e ao Município a 

prestação dos serviços à saúde. Ocorre que a solicitação aos órgãos públicos de medicamentos 

excepcionais desencadeia uma das maiores crises que a saúde pública já enfrentou. Conciliar 

interesses é a solução para tal impasse, e isso somente é possível com a atuação de médicos 

preparados e conscientes de sua responsabilidade social ao prescrever medicamentos 

excepcionais.  

PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS; DIREITO À SAÚDE; 

LIMITE ORÇAMENTÁRIO 

 

ABSTRACT 
This article is intended to examine the responsibility of the physician in prescribing special 

medication, from the standpoint of social responsibility. Once the special drugs are 

prescribed, the patient, in most cases, cannot afford to purchase the medication with his or her 

own resources, does possess his or her own resources to purchase the drugs, needing to 

request the medication to the Judiciary, triggering a crisis that may lead to unbearable costs 

for the public health system. Moreover, the Federal Constitution provides that it is the 

responsibility of the Union, States and Municipalities to provide health services. It happens 

that the request of special medication to public institutions caused one of the largest crises that 

public health has ever faced. The solution to this impasse is reconciling interests, which is 

only possible with the performance of physicians trained and aware of their social 

responsibility in prescribing special medication. 

KEYWORDS: SPECIAL MEDICATION; RIGHT TO HEALTH; BUDGET LIMIT 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 
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Situar-se no contexto temporal e amoldar-se à realidade social é o ponto de partida de todo 

trabalho que se proponha, mesmo que despretensiosamente, a refletir sobre um dos assuntos 

que necessita de atenção urgente dos profissionais da área de saúde e do direito, que é a 

prescrição médica de medicamentos excepcionais. 

Tais medicamentos, como o próprio nome anuncia, são de uso excepcional e de alto custo. 

Estão previstos pelo Ministério da Saúde e pelos Estados para tratamento de mais de duzentos 

tipos de doenças, dentre elas Alzheimer, Parkinson, insuficiência renal crônica, hepatite viral 

B e C, osteoporose, problemas de crescimento, doença de Gaucher e imunossupressores para 

pacientes transplantados. 

O Sistema Único de Saúde atravessa, atualmente, um momento de crise em razão da 

necessidade de larga distribuição gratuita de medicamentos. Todavia, os gerenciadores de 

recursos da saúde pública testemunham que a disponibilidade financeira para ser aplicada na 

compra de medicamentos excepcionais é insuficiente. 

Diante de tal limitação de recursos, caberá ao médico conciliar valores entre as necessidades 

do paciente (direito individual) e os interesses da sociedade (distribuição de medicamentos 

pelo Sistema Único de Saúde - SUS de modo racional para beneficiar a coletividade). A 

responsabilidade social da prescrição de medicamentos excepcionais está, justamente na 

prescrição criteriosa do médico.  

Ora, quando os medicamentos excepcionais são prescritos pelo médico, na impossibilidade de 

o paciente os custear, com recursos próprios, este procura obtê-los via instituições públicas de 

saúde (SUS) e, quando há a recusa por estes órgãos, a solicitação é feita por meio do Poder 

Judiciário. 

Surge, então, uma acirrada discussão judicial que se desenrola em busca de respostas para se 

saber se há limites (e se existem, quais são eles) para o SUS arcar com o pagamento de 

medicamentos excepcionais. As decisões judiciais sobre esta matéria, no entanto, não são 

pacíficas e, muitas vezes, divergem entre si. Em algumas delas observamos a condenação do 

Estado ao pagamento de tais medicamentos e em outras há a exclusão de sua responsabilidade 

no custeio de tais despesas, frente ao argumento de que existem limites definidos pelo 

orçamento público para gastos desta natureza. 

Dentro deste contexto, o assunto necessita de um olhar mais atento e cuidadoso, com a 

necessidade de se estabelecer um diálogo transdisciplinar entre a ética, a medicina e o direito. 

  

2. CONTEXTUALIZANDO O PROBLEMA DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS 

  

O problema gerado pela crise atual que diz respeito a distribuição de medicamentos 

excepcionais não pertence somente ao médico, nem tampouco ao direito. Trata-se de uma 
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crise com raízes históricas e que nos faz refletir sobre políticas públicas, sobre a tecnologia e 

sobre a ética. 

Nas palavras de José Eduardo Siqueira,  

  

“A tomada de decisão médica, em nossos dias, está marcada por uma grave crise. De um 

lado, o desenvolvimento econômico e tecnológico que vê o usuário como consumidor sujeito 

às regras do mercado; por outro, o paciente, um ser humano que busca atenção médica como 

legítima expressão de sua cidadania. Entre esses extremos, o médico atônito e despreparado 

para administrar o conflito. [...]”.[1] 

  

O problema surge – e aqui reside o propósito deste trabalho - quando a prescrição de 

medicamentos excepcionais desencadeia uma discussão - administrativa ou judicial – sobre o 

dever do Estado (seja na esfera municipal, estadual ou federal) de arcar com os custos de 

medicamentos excepcionais. Na grande maioria das vezes o paciente não dispõe de condições 

econômicas para custear o medicamento prescrito e, em outras, mesmo possuindo poder 

aquisitivo o paciente opta por solicitar ao Estado o seu custeio. Esse fato é uma realidade 

vivenciada diariamente nos sistema público de saúde, pois há casos em que o custo chega a 

R$ 40 mil reais por mês em medicamentos para um único paciente. 

Se de um lado existe a previsão orçamentária que define os limites de gastos com 

medicamentos pelo Estado, por outro a crescente demanda daqueles que buscam o 

fornecimento gratuito (estatal) de medicamentos extrapola os recursos destinados para tal 

finalidade. Isso se dá por algumas razões, dentre elas o maior nível de informação do cidadão 

e a melhoria ao acesso ao Judiciário para reclamar por direitos, à extraordinária evolução da 

indústria de medicamentos e, ainda, ao aumento da quantidade de pacientes cujas doenças é 

indicada o uso de medicamentos excepcionais. A procura, então, é maior que a 

disponibilidade de fornecimento. A título de ilustração, no Estado da Paraíba “segundo 

informações da Secretaria, atualmente, existem mais de 1200 ações judiciais na Secretaria 

requisitando serviços e medicamentos, que estão sendo analisadas pelo departamento jurídico 

da pasta”.[2] A situação acaba gerar um caos na saúde pública, ocasionando dívidas 

superiores a 140 milhões de reais aos cofres públicos.    

A problemática transita no solo da complexidade. Se cabe ao Estado promover a saúde, ao 

passo que é um direito constitucionalmente previsto, resta saber qual a melhor forma de 

aplicação dos recursos existentes. Nesse sentido, o direito à saúde e à vida são prioridades do 

Estado; Todavia muitos entendem que não há como disponibilizar medicamentos 

excepcionais sob pena de comprometer os recursos do restante da população. 

  

3. DA POSTURA ÉTICA DO MÉDICO NA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

EXCEPCIONAIS 
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 É possível observar decisões judiciais, embasadas nas informações contidas em prescrições 

médicas, que determinam o fornecimento gratuito de medicamentos que ainda não possuem 

eficácia comprovada ou então não possuem registro na Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária - ANVISA. 

Trata-se de situações que devem ser analisadas caso a caso e que são de difícil enfrentamento. 

O ideal seria que todo paciente tivesse acesso a todas as possibilidades terapêuticas existentes, 

ficando a critério do médico e do paciente a sua indicação, sem que fatores econômicos 

interferissem em tal escolha. Infelizmente, trata-se de uma situação distante da realidade de 

uma sociedade capitalista. Mas tal pensamento está muito distante da realidade desenhada 

pela crise da saúde pública. 

Os recursos alocados para a saúde são insuficientes e médicos exercem a profissão 

convivendo com limitações de toda natureza. Faltam profissionais e a estrutura hospitalar é na 

maior parte das vezes precária. Infelizmente não se vislumbram, a curto e médio prazo, 

possibilidades de soluções fáceis para os problemas que a saúde pública apresenta. 

É necessário, desse modo, encontrar um ponto de equilíbrio que conjugue, a um só tempo, os 

direitos do paciente e a disponibilidade do Estado em oferecer medicamentos excepcionais. 

E esse equilíbrio caberá, em primeiro plano, ao profissional médico. Deve o médico agir com 

sensibilidade e responsabilidade ao prescrever medicamentos excepcionais. Ficará ao seu 

prudente arbítrio avaliar as condições do paciente e buscar, primeiro, todos os recursos 

convencionais existentes e disponíveis antes de prescrever os medicamentos definidos como 

excepcionais. Como o termo sinaliza, devem estes últimos constituir a exceção, e não 

utilizados como regra na prática médica. Com isso estará o médico atendendo aos ditames da 

responsabilidade social, esgotando todos os meios disponíveis ao paciente antes de recorrer 

aos medicamentos excepcionais.  Cabe ressaltar que não se trata de limitar o médico nos 

meios que podem ser utilizados no tratamento. Trata-se apenas de trilhar um caminho sem 

atalhos. Quando possível deve ser prescrito em primeiro lugar o medicamento convencional, e 

 caso este não apresente o resultado esperado, daí sim deve o médico indicar o medicamento 

excepcional.    

É claro que esta recomendação comporta exceções. Em determinadas situações não é possível 

prescrever primeiro os medicamentos convencionais, pois pela própria evolução da patologia 

do enfermo é necessária uma intervenção mais agressiva, intensa. Nestes casos os 

medicamentos excepcionais devem ser prescritos, sem qualquer restrição. E cabe o Estado 

arcar com os custos para sua aquisição, em sendo o paciente carente. 

Existem situações em que o paciente depara-se com um prognóstico não desejado, e que 

muitas vezes indica para o risco de morte.  É tormentoso ao médico, nestas situações, decidir 

pela continuidade (quando já iniciado) ou substituição do tratamento, prescrevendo além de 

medicamentos excepcionais até mesmo tratamentos inovadores e com eficácia ainda não 

comprovada. Quando o médico assina uma prescrição desta natureza ele deve ter plena 

consciência de que paciente irá recorrer ao poder judiciário para o cumprimento da indicação 

médica. Mais do que isso, a prescrição firmada pelo médico será a prova judicial fundamental 

para a análise do pedido do paciente. Isso porque não cabe ao judiciário, a priori, questionar a 

prescrição do médico. Se o médico indicou, há necessidade.   
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Reside aí a responsabilidade do médico perante o paciente em indicar apenas medicamentos 

que realmente sejam imprescindíveis, ou seja, que naquele caso específico tragam chances 

reais de êxito. E essa responsabilidade não se situa apenas na relação entre o médico e o 

paciente. A responsabilidade vai muito além, pois ela existe entre o médico e a sociedade. 

Diante disso, o médico deve agir com consciência, ponderando valores sociais e seu 

conhecimento científico ao prescrever o medicamento de alto custo. 

Isso quer dizer que no atendimento do paciente, por meio de sua experiência profissional e 

conhecimento científico, o médico deve mensurar o risco e o benefício que o tratamento 

poderá trazer ao paciente. Na prescrição, os benefícios devem superar os riscos. 

Medicamentos excepcionais que de antemão já se tem conhecimento de que dificilmente 

trarão benefícios ao paciente devem ser evitados, bem como tratamentos cujos resultados 

ainda não estejam aprovados ou reconhecidos pela comunidade científica. 

A discussão sobre a prescrição de medicamentos excepcionais não é recente. Em 2007 este 

assunto esteve na pauta de discussões entre o Poder Judiciário e o Poder Executivo, pois “o 

Ministério Público do Paraná solicitou à Secretaria de Estado da Saúde que oriente os 

médicos a esgotarem as alternativas previstas nos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas do Ministério da Saúde antes de prescreverem outros medicamentos que não os 

que constam na lista. O objetivo é evitar as demandas judiciais de medicamentos e utilizar-se 

dos remédios já prescritos”.[3] 

E assim deve agir o médico, fazendo integral uso de todas as possibilidade terapêuticas para 

somente num segundo momento prescrever medicamentos de alto custo. 

  

4. DOS PROJETOS DE LEI EM TRAMITAÇÃO NO SENADO FEDERAL SOBRE A 

DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 

  

Acerca da distribuição gratuita de remédios, foram propostos dois projetos de lei no Senado 

Federal. Os senadores Tião Viana e Flávio Arns, ambos do PT, aquele do Acre e este do 

Paraná, propuserem projetos para estabelecer critérios legais para a distribuição gratuita de 

medicamentos pelo SUS. Ambos os projetos tramitam perante o Senado Federal desde o 

início do ano de 2007. Interessante observar que as propostas dos senadores são 

completamente diferentes entre si. 

O senador Flávio Arns (PLS nº 396/2007) defende, com o apoio dos familiares de pacientes, 

que a distribuição de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde deve ser irrestrito, sendo a 

responsabilidade do Estado integral para todos os pacientes que necessitarem de 

medicamentos excepcionais.  

O senador Tião Viana (PLS nº 219/2007), por outro lado, posiciona-se no sentido de o Estado 

somente deve ser responsável pela distribuição gratuita de medicamentos se estes forem 

registrados pela ANVISA, observados ainda os protocolos clínicos. Nessa linha de raciocínio, 

o senador e autor do projeto sustenta que “Nós estamos inviabilizando o governo no 

financiamento da saúde em razão de poucos medicamentos excepcionais, de alto custo, que 

atendem a uma minoria da população”.[4] 
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Ambos os senadores recebem apoio em suas propostas, tanto da classe médica, quanto de 

representes do Judiciário e da sociedade em geral. 

A proposta do senador Flávio Arns nos direciona a pensar que os investimentos na área de 

saúde deveriam ser maiores, e há sim possibilidade de que isso viesse a ocorrer. Se não 

houver uma firme imposição por parte da classe médica, do Judiciário e da sociedade, 

dificilmente haverá mudanças na saúde pública. 

Este poderia então ser o momento de se exigir a efetiva e integral tutela do direito à saúde, 

pois afinal haveria a possibilidade de o governo investir mais nesse setor, até mesmo porque 

nunca o Brasil arrecadou tanto em impostos como no momento presente. 

De outro lado, o projeto do senador Tião Viana objetiva adaptar a distribuição de 

medicamentos de alto custo à realidade do Sistema Único de Saúde. Argumenta o senador que 

a distribuição destes medicamentos compromete os recursos da saúde pública e, como isso, o 

que está ocorrendo é o atendimento de uma minoria de pacientes em detrimento da maioria 

que acaba por não ter acesso aos medicamentos convencionais e que poderiam estar à 

disposição na rede pública, caso o orçamento não estivesse comprometido com o custeio de 

remédios excepcionais. 

Por fim, recentemente houve a propositura do Projeto de Lei nº 983/2011 na Câmara pelo 

Deputado José Humberto, do PHS /MG, cujo objeto é garantir acesso gratuito dos portadores 

de hiperplasia benigna ou câncer de próstata aos medicamentos que esses necessitam. 

Constata-se, portanto, uma tendência no sentido de assegurar o fornecimento gratuito de 

remédios, mesmo daqueles considerados excepcionais. 

  

5. O CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA 

  

A atuação do médico repercute em responsabilidade, assim como o trabalho desempenho por 

todos os profissionais, mas no caso da medicina, em especial, a responsabilidade é 

evidenciada pelos danos que podem ser causados, muitos até mesmo irreversíveis. E esta 

responsabilidade, além da social, pode ser verificada em três níveis: responsabilidade ética, 

responsabilidade civil e responsabilidade penal. 

A prescrição do médico em torno do tratamento que deverá ser dispensado ao paciente é 

prova de notória relevância nas discussões judiciais para obrigar o Estado ao pagamento da 

terapêutica prescrita. Assim, a responsabilidade, me especial a ética, deve ser analisado com 

cuidado e seriedade. 

Sobre a força probatória da prescrição médica em processos judiciais existem julgados, tais 

como o transcrito abaixo: 
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            O receituário originário de médico particular, se não infirmado por nenhum elemento 

   em sentido            contrário, se qualifica como prova suficiente para atestar a enfermidade 

que acomete a cidadã e       o             tratamento ao qual deve se sujeitar de forma a dela restar 

            curada ou como meio paliativo para            aliviar suas conseqüências, afigurando-se 

como estofo para a comprovação do que nele está estampado [...].  (TJDF – 2ª Turma – AP- 

20060110717493 – Rel. Teófilo Caetano. Julgado em               5.09.07). 

  

              Ao tratar da responsabilidade na prescrição de medicamentos excepcionais, o Código 

de Ética Médica - CEM é um instrumento eficaz para orientar o médico. O novo Código de 

Ética Médica entrou em vigou no dia 13 de abril de 2010 (Resolução do Conselho Federal de 

Medicina nº 1.931, de 17 de setembro de 2009), após 20 anos de aplicação do Código 

anterior. Este novo regramento ético traz contribuições para o assunto em análise. Constituído 

por 118 artigos, seguidos das Disposições Gerais, o atual Código de Ética Médica nos 

permitiu destacar 3 artigos para a análise da prescrição de medicamentos excepcionais. 

            Invertemos a ordem cronológica dos artigos para iniciar pelo artigo 68, que prescreve 

que é vedado ao médico “Exercer a profissão com interação ou dependência de farmácia, 

indústria farmacêutica, óptica ou qualquer organização destinada à fabricação, 

manipulação, promoção ou comercialização de produtos de prescrição médica, qualquer que 

seja sua natureza”. Esta disposição não é inédita. Há muito tempo os Conselhos Regionais e 

Federal de Medicina fiscalizam médicos que passam a obter vantagens para a prescrição de 

determinados medicamentos, em detrimento de outros, justamente por estarem vinculados, de 

alguma maneira, com laboratórios farmacêuticos, indústria este que movimento cifras 

elevadíssimas no mercado mundial. 

            É infração ética o médico manter dependência com a indústria farmacêutica, pois o 

médico deverá ser livre para prescrever a terapêutica que, de acordo com sua experiência 

profissional, constituir a melhor opção para o paciente. Todavia, alguns profissionais (e que 

constituem a exceção), acabam por recomendar o medicamento de custo mais elevado, 

quando outro medicamento similar teria o mesmo efeito.       Diante de tal situação, 

demonstrada a falha médica, o profissional poderá ser responsabilidade perante seu órgão de 

classe, que são os Conselhos Regionais de Medicina. 

            O artigo 20 do Código de Ética Médica relaciona-se com o artigo de número 68, acima 

analisado. Aquele dispositivo legal prescreve que é vedado ao médico “Permitir que 

interesses pecuniários, políticos, religiosos ou de quaisquer outras ordens, do seu 

empregador ou superior hierárquico ou do financiador público ou privado da assistência à 

saúde interfiram na escolha dos melhores meios de prevenção, diagnóstico ou tratamento 

disponíveis e cientificamente reconhecidos no interesse da saúde do paciente ou da 

sociedade”.  

            Por fim, o artigo art. 32 determina que é proibido ao médico “Deixar de usar todos os 

meios disponíveis de diagnóstico e tratamento, cientificamente reconhecidos e a seu alcance, 

em favor do paciente”. Este último artigo deixa claro que o médico não está limitado no 

tratamento de seu paciente, todavia deverá sempre agir de acordo e respeito aos preceitos 

éticos. 
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Ainda, registre-se que na responsabilidade social é que no ato de prescrever o médico não 

deve indicar medicamentos experimentais, não aprovados pelos órgãos responsáveis ou que 

não trarão efetivos benefícios ao paciente. Esse equívoco não é permitido ao médico cometer. 

Não há dúvidas que o médico possui autonomia para prescrever a terapêutica que entender 

mais adequada para o paciente. E esta terapêutica é formada com base no exame pessoal do 

paciente e também na experiência e conhecimento profissionais adquiridos ao longo do tempo 

no exercício da medicina. 

Autonomia em medicina não significa liberdade sem responsabilidade. É necessário ao 

médico estar plenamente seguro de que o paciente realmente necessita do uso de 

medicamentos excepcionais. Se a prescrição atende tais recomendações éticas, estará o 

médico agindo de acordo com os ditames de sua responsabilidade social.    

            

6. PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS SOB O OLHAR DOS 

TRIBUNAIS 

  

As decisões judiciais que determinam ao Estado o pagamento de medicamentos excepcionais 

procuram conciliar direitos e deveres. Exercita-se, na maior parte dos casos, a ponderação 

entre o direito à saúde do paciente e os limites da responsabilidade do Estado.  

Não obstante, cada caso necessita de análise individualizada, pois em muitas situações está 

efetivamente configurado o direito do paciente ao acesso ao medicamento prescrito pelo 

médico e recusado pela saúde pública. A medicina e o direito devem se unir em prol de um 

mesmo ideal: promover a justiça. Mas nem sempre é fácil ao médico definir a prescrição de 

medicamentos ao paciente. Não existe uma fórmula ou um roteiro que o oriente no sentido da 

melhor prescrição. 

Surgem então alguns questionamentos: Qual paciente deve ter seu direito reconhecido e qual 

deve ser preterido? Que parâmetros devem ser utilizados na prescrição de medicamentos 

excepcionais? 

A atuação do médico torna-se ainda mais complexa quando o tempo é exíguo e é necessária 

uma posição imediata. Como então conciliar os interesses situados muitas vezes em extremos 

opostos como a prescrição de medicamentos excepcionais e a responsabilidade social? 

 Trata-se de uma difícil responsabilidade a ser assumida pelo médico, pois no desdobramento 

judicial de casos em o paciente necessite de medicamento de alto custo, será a prescrição 

médica que orientará o julgador na decisão a ser tomada. Cabe ao médico refletir sobre sua 

responsabilidade no momento da prescrição que envolva medicamentos excepcionais, pois 

afinal estará ele, indiretamente, trazendo um ônus ao erário público que deve ter uma 

finalidade que o justifique. 

São inúmeras as decisões judiciais que condenam o Estado ao fornecimento de medicamentos. 

Dentre elas, destaca-se o caso paradigma julgado pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se 
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entendeu que cabe o Estado o custeio integral das despesas com medicamentos para paciente 

portador do vírus HIV:  

  

“PACIENTE COM HIV/AIDAS. PESSOA DESTITUÍDA DE RECURSOS 

FINANCEIROS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. FORNECIMENTO GRATUITO DE 

MEDICAMENTOS. DEVER CONSTITUCIONAL DO PODER PÚBLICO (CF, ARTS. 5
o, 

CAPUT, E 196). PRECEDENTES (STF). RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.  

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível assegurada 

à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 196). Traduz bem 

jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e implementar – políticas sociais e 

econômicas idôneas que visem a garantir, aos cidadãos, inclusive àqueles portadores do 

vírus HIV, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e médico-hospitalar.  

O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as 

pessoas – representa conseqüência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder 

Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, 

sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento 

inconstitucional.  

A INTERPRETAÇÃO DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE.  

O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por 

destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização 

federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional 

inconseqüente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas 

pela coletividade, substituir, de maneira legítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei 

Fundamental do Estado. 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE MEDICAMENTOS À PESSOAS CARENTES. 

O reconhecimento judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes, inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/AIDS, dá 

efetividade a preceitos fundamentais da Constituição da República (arts. 5
o
, caput, e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à 

saúde das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 

consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do 

STF”.    [5] 

  

Na esteira da decisão acima, entendemos que nos casos de pacientes portadores do vírus HIV 

o Estado deve ser responsável, de modo integral, pelos medicamentos a serem utilizados pelo 

pacientes, pois não há ainda outro tratamento que ofereça ao enfermo os mesmos resultados 
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que os medicamentos excepcionais. E em não havendo possibilidade da utilização de 

medicamentos convencionais, resta ao médico prescrever terapêutica especial.  

Diverso caso, advindo de um acórdão do Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais, o 

paciente requereu ao Estado o fornecimento do medicamento Sitagliptina 100mg (Janúvia), 

para tratamento da diabetes mellitus 2, o qual não é listado pelo SUS. Entendeu aquele 

Tribunal pela condenação do Estado a tal despesa em razão de que nos autos foram juntadas 

provas de que o tratamento usual não trará os mesmos benefícios que o excepcional ao 

paciente: 

  

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ESTADO DE MINAS GERAIS - FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTO NÃO LISTADO NA PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SÁUDE - 

DISPONIBILIDADE DE MEDICAMENTOS SIMILARES - DEMONSTRAÇÃO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE - 

FORNECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.- 'A saúde é direito de todos e dever do 

Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação' (artigo 196 da Constituição da República de 1988). - O 

fornecimento GRATUITO de medicação não integrante da lista de fármacos excepcionais é 

cabível quando demonstrado o uso, sem êxito, dos medicamentos disponibilizados através 

da Secretaria Estadual de Saúde para o tratamento da doença.- Recurso desprovido”[6].  

  

Como já assinalado, a prescrição médica é a prova que orientará nos casos de ações judiciais 

que visam obrigar o pagamento de medicamentos e/ou tratamentos médicos pelo Estado. 

Desse modo, é necessário, no mínimo, prova de que o paciente necessita de tais fármacos. 

Demonstrando, uma vez mais, a influência que a opinião médica desperta em decisões 

judiciais, pode-se citar o acórdão do Supremo Tribunal Federal que condenou a União, no ano 

de 2005, a depositar a quantia de U$ 218.033,00 em favor da Univ. of. Texas, M.D. Anderson 

Câncer Center a fim de custear tratamento médico de um paciente portador de uma espécie 

rara de câncer. 

A necessidade de tratamento no exterior foi atestada pelo médico brasileiro que atendeu o 

paciente, prescrição esta que desencadeou o processo judicial que, em última instância, 

condenou a União ao custeio integral do tratamento a ser realizado em instituição norte-

americana de saúde. 

Segundo o Ministro que proferiu monocraticamente a decisão, “o autor da ação ordinária, 

ora interessado, é portador de Linfoma de Hodgkin, uma espécie de câncer raro, que o levará 

a morte caso não rapidamente tratado. Consta nos autos que foram tentados outros 

procedimentos de cura, todavia sem sucesso”[7].  

Do contexto do caso observa-se que a prescrição médica de tratamento no exterior foi 

fundamental para convergir a decisão para condenar a União ao custeio das despesas para a 

realização deste. 
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As decisões judiciais, como já apontado, não são pacíficas. Diversos são os entendimentos 

sobre a responsabilidade do Sistema Único de Saúde ao prover medicamentos de altos custos. 

Contudo, entende-se ser requisito indispensável ao deferimento do pedido a prova de que o 

paciente necessita do remédio (prescrição médica). Além disso, é muito importante que 

primeiramente se busque tratamentos médicos cobertos pelo SUS, para, em um segundo 

momento, se necessário, recorrer ao uso de medicamentos excepcionais. 

  

7. EM BUSCA DE SOLUÇÕES 

  

O direito à saúde enfrenta um fenômeno denominado de judicialização da saúde, pois como as 

questões relacionadas com os medicamentos de alto custo não são resolvidas por meio de 

políticas públicas, o Poder Judiciário acaba concentrando e enfrentando a temática do dever 

(ou não, em alguns casos) do Estado no fornecimento dos referidos medicamentos. É preciso 

repensar o acesso ao sistema público de saúde e nesse sentido devemos lembrar que: 

  

Para Léo Pessini e Christian de Paul de Barchifontaine, „em alguns países latino-americanos, 

a simples existência de alta tecnologia e de centros avançados de cuidado biomédico levanta 

questões sobre a discriminação na assistência pública da saúde. As interrogações mais difíceis 

nesse campo giram em torno não de como se usam as novas tecnologias, mas de quem tem 

acesso a elas‟. Na América Latina, „a bioética tem um encontro obrigatório com a pobreza. 

Elaborar uma bioética somente no plano de estudos de casos ou da fundamentação metafísica, 

sem levar em conta a realidade socioeconômica, não responde aos anseios pela dignidade 

humana. [8] 

  

 É preciso efetivamente considerar a realidade socioeconômica. Embora o reconhecimento 

dos direitos fundamentais tenha trazido incontáveis avanços para o ano de 1988, quando foi 

promulgada a Constituição Federal, pouco nos orgulhamos do passado quando o assunto é o 

acesso à saúde e o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Mas o que realmente marcou o século XX, e preparou o início do XXI, foram as profundas 

mudanças de pensamento sobre os direitos humanos. Paradigmas foram quebrados e verdades, 

até então consideradas absolutas, foram abandonadas. Os avanços nestas áreas do 

conhecimento, sobretudo nas últimas décadas do século XX, produziram uma nova forma de 

pensar a vida e de conservá-la. Trata-se das novas terapêuticas apresentadas pela indústria 

internacional de medicamentos e que distanciam a cidadão do acesso às novas tecnologias.  

As pesquisas no ramo dos produtos farmacêuticos evoluíram e trouxeram novos 

medicamentos, todavia de custos elevados. Como o capitalismo somente se interessa pela 

potencialidade daqueles que possuem condições econômicas de absorver o que é colocado no 

mercado, passam a existir, de outro lado, aquilo que se convencionou chamar de minorais 

sociais. São os excluídos, os periféricos. Como conseqüência natural, estas minorias passam a 

495

file:///D:/Luciana/Documentos/Artigos%20enviados%20para%20publicaÃ§Ã£o%202011/ARTIGO%20CONPEDI%202011%20Medicamentos%20excepcionais%20Luciana%20e%20Marcelo%20Conrado.doc%23_ftn8


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

exigir seus direitos. Surgem, a partir de então, os novos direitos. Na ausência de recursos 

próprios o custeio de medicamentos excepcionais é transferido para o Estado.  

Em recente publicação, Camilo Augusto Amadio Guerrero assinala que “Buscar o equilíbrio 

entre o ser individual e o todo coletivo é o árduo dever da ciência que tem por corolários a 

pacificação e a pacificação social, por vértice a sua própria funcionalização social”. [9]    

A discussão sobre a distribuição de medicamentos excepcionais, ao procurar o difícil ponto de 

equilíbrio entre os interesses do indivíduo e da sociedade, insere-se no discurso da inclusão 

social. A resposta para o desafio de encontrar a harmonia entre os interesses individuais e 

sociais está no princípio da dignidade da pessoa humana. 

O direito atual é contemplativo do ser humano, sendo este sua finalidade maior. As questões 

relacionadas com os medicamentos excepcionais envolvem o direito à vida, o direito à saúde e 

a preservação da ordem econômica. Ocorrerá inevitavelmente em muitas situações a colisão 

entre os referidos direitos. 

Como então pacificar a colisão, ou seja, o conflito entre tais direitos e atender ao interesse 

social? Ao buscar o equilíbrio entre os interesses individuais e sociais o direito irá, por certo, 

ter de enfrentar tal problemática. A resposta para tal indagação é a utilização da técnica da 

ponderação. O princípio da dignidade da pessoa humana novamente se faz presente e deve 

sempre ser observado. 

Na busca de respostas, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser sempre invocado. 

Sobre tal princípio, Luis Roberto Barroso anuncia que: 

  

“Ele representa a superação da intolerância, da discriminação, da exclusão social, da 

violência, da incapacidade de aceitar o outro, o diferente, na plenitude de sua liberdade de 

ser, pensar criar. 

Dignidade da pessoa humana expressa um conjunto de valores civilizatórios incorporados ao 

patrimônio da humanidade. O conteúdo jurídico do princípio vem associado aos direitos 

fundamentais, envolvendo aspectos dos direitos individuais, políticos e sociais. Seu núcleo 

material elementar é composto do mínimo existencial, locução que identifica o conjunto de 

bens e utilidades básicas para a subsistência física e indispensável ao desfrute da própria 

liberdade. Aquém daquele patamar, ainda quando haja sobrevivência, não há dignidade. O 

elenco de prestações que compõem o mínimo existencial comporta variação conforme a visão 

subjetiva de quem o elabore, mas parece haver razoável consenso de que inclui: renda 

mínima, saúde básica e educação fundamental”. [10] 

  

Interpretar a lei e reconhecer o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser a proposta 

do direito à saúde por meio da adequada distribuição de medicamentos excepcionais. 

Reconhecer a dignidade e ponderar os direitos fundamentais é o desafio da atualidade. 
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Nenhum direito é absoluto, nem mesmo os direitos fundamentais. A aplicação do direito ao 

caso concreto deve harmonizar as questões da inclusão social, da saúde e da vida valores estes 

que, isolada ou conjuntamente, formam a dignidade do ser humano. 

A prescrição de medicamentos, de modo comprometido com a responsabilidade social passa a 

desenhar uma nova realidade social, e este é o momento de o médico assumir os contornos 

dessa realidade. 

Filia-se ao entendimento de Marcelene Carvalho da Silva Ramos, ao concluir o direito 

fundamental à saúde e o acesso à saúde pública 

“não comporta solução unívoca e sim exige a participação e colaboração de todos os 

poderes públicos e de todos os cidadãos e ainda, de toda a sociedade organizadas e suas 

instituições, relevante ainda o papel do Poder Judiciário, especialmente no que se respeita a 

assegurar o acesso às prestações materiais de saúde, por meio de tratamentos médicos de 

comprovada eficácia terapêutica às pessoas comprovadamente deles necessitadas, tudo em 

reverência ao bem jurídico maior – a vida e a existência humana digna – fundamento da 

Democracia”.[11]   

É imperioso, portanto, conciliar interesses e valores.  A resposta encontra-se no equilíbrio. 

  

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A prescrição de medicamentos excepcionais sob o enfoque da responsabilidade social faz com 

que o médico se depare com questões de difícil solução, todavia há que se enfrentar a 

problemática. 

Entendemos, ao final deste trabalho, que o médico deve agir de modo consciente de sua 

responsabilidade perante o paciente e a sociedade, pois o individual e o social são valores que 

devem estar em harmonia. 

Assim, a prescrição de medicamentos excepcionais deve ser realizada após esgotarem-se as 

possibilidades de utilização dos medicamentos convencionais. Além disso, para o 

fornecimento gratuito destes medicamentos pelo Sistema Único de Saúde há que preencher 

dois requisitos, quais sejam: i. a comprovada eficácia terapêutica do medicamento e ii. a 

comprovada impossibilidade financeira do paciente para adquirir, com recursos próprios, o 

medicamento prescrito pelo médico. 

Chegou o tempo em que o que foi escrito por Montagnier pode ser aplicado na atualidade. 

Sentenciou ele que “A investigação médica nos levará, sem dúvida, a soluções 

extraordinárias, tão custosas, porém, que ocasionarão tremendas dívidas sociais”. 

Em época alguma da história da medicina as terapêuticas estiveram tão próximas dos anseios 

do homem, mas, ao mesmo tempo, tão distantes destes. A desigualdade é o primeiro obstáculo 

a ser vencido na luta pela saúde e pela vida.   
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ANÁLISE DA RESPONSABILIDADE CIVIL DA GESTANTE TABAGISTA EM 
RELAÇÃO AO CONCEPTO 

CIVIL LIABILITY OF THE PREGNANT TOBACCO USER IN RELATION TO THE 
UNBORN CHILD 

Arianne Vilanova Almeida Gaio 
 Carlyle Popp 

RESUMO 

A análise da responsabilidade civil da gestante tabagista em relação ao concepto é tema de interesse jurídico e social, 
compatível com o ordenamento jurídico pátrio, seja no plano infra-constitucional (Código Civil e Estatuto da 
Criança e do Adolescente), seja no âmbito constitucional fruto da garantia do direito à saúde e, ainda, com 
fundamento geral nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III da CF) e do solidarismo 
constitucional (art. 34º, inciso I da CF). O nascituro tem o direito inequívoco à vida e à saúde e uma vez que, por 
comportamento arriscado de sua mãe, que se submetera ao uso do tabaco durante a gestação, gerando com isto 
comprovadamente danos ao novo sujeito de direito, a reparação estará presente. O nascituro poderá, inclusive valer-
se de medidas, durante a gestação, que visem, mediante medidas inibitórias, a afastar o comportamento nocivo que 
sua mãe possa ter durante a gravidez. A doutrina médica, aliada à comprovação empírica de diversos casos 
decorrentes dos comprovados danos que o uso do tabaco pode gerar ao feto dão guarida a esta possibilidade jurídica. 
O objetivo do trabalho é, portanto, o de demonstrar tais riscos e decorrências deste comportamento nocivo e trazer 
respostas asseguradas pelo ordenamento jurídico. O método utilizado foi o do uso da doutrina jurídica e médica 
aplicável no caso baseado na experiência científica. 

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL. GESTANTE TABAGISTA. NASCITURO. 

ABSTRACT 

The analysis of the civil responsibility of the smoker pregnant mother in relation to the fetus is a theme of social and 
legal interest that is compatible with the country’s legal orger, either at the infra-constitutional level (civil code and 
the child and teenager statute), or at the constitutional level due to the assurance for the right to health, as well to the 
general foundation on the principles of the dignity of the human being (art 1, item iii from federal constitution) to 
constitutional solidarity (art. 34 item i from federal constitution). The unborn has the unequivocal right to life and 
health and, given that, by the risky behavior of the mother, submitting herself to the tobacco use during pregnancy, it 
therefore generates harm to the new person, the reparation will ensue. The unborn could, could even take measures 
during pregnancy, with the goal of avoiding the harmful behavior from the mother could have during pregnancy. The 
medical doctrine, associated with the empirical proof of several cases of tobacco proven harm to the fetus give 
creedence to this legal possibility. The goal of this study, therefore, it to demonstrate such risks and the 
consequences from this harmful behavior and to bring answers assured by the legal order. The used method was the 
use of the applicable legal and medical doctrines, based on scientific experience. 
 
KEYWORDS: CIVIL LIABILITY. PREGNANT TOBACCO USER. UNBORN CHILD 

 

1.                  INTRODUÇÃO 

  

            O Estatuto da Criança e Adolescente trouxe à baila discussões pertinentes que 

reafirmaram os direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Desta forma, a família, nas 

mais diversas derivações, desempenha papel fundamental para a garantia da criação, educação, 

desenvolvimento e formação da criança. 
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            Tal núcleo de adultos responsáveis, em última análise, representa a base de um 

compromisso através do exercício de ações preventivas, desde a concepção, permitindo seu 

pleno desenvolvimento. 

            Sendo assim, é pertinente a análise e discussão da relação materno-filial, conjugada com 

a responsabilidade jurídica, em face de danos causados pelos pais por condutas impróprias que 

comprometam o pleno desenvolvimento de seus filhos. O tabagismo durante a gestação tem 

implicações que vão além dos prejuízos à saúde materna. Os malefícios sobre a saúde fetal são 

inúmeros, de modo que a medicina reconhece o feto como um “fumante ativo”. 

            Não obstante, a publicidade, ainda que mitigada nos últimos anos, permanece e pouca 

informação traz aos consumidores sobre tais malefícios. Ora, se a saúde é direito 

constitucionalmente garantido e a mãe desempenha papel fundamental desde a concepção do 

feto, evidentemente se está diante da necessidade de uma análise das conseqüências, aqui 

analisadas no âmbito jurídico da responsabilidade civil, de seus atos, que mitigam o desfrute das 

garantias reforçadas pelo ordenamento jurídico. 

            Com efeito, o objetivo principal da pesquisa foi a análise, mediante a visão atual   da 

responsabilidade civil, dos requisitos imprescindíveis ao seu reconhecimento jurídico, 

delimitados pela conduta da gestante tabagista, em relação ao concepto, permitindo avaliação 

crítica de uma prática corrente, mas comprovadamente lesiva. 

            A abordagem do tema foi realizada sob o enfoque da responsabilidade civil e do direito à 

saúde garantido pelo art. 6º, da Constituição Federal, além dos seus artigos 1º, III e 3º, I, 

reforçado pelo Estatuto da Criança do Adolescente ao atribuir aos pais o dever de atender as 

necessidades básicas da criança, bem como contribuir para o exercício de seus direitos 

fundamentais, consoante o disposto nos artigos 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Nesta esteira, imprescindível a demonstração dos recentes estudos da medicina que demonstram 

os efeitos do tabagismo durante a gestação, não só para a saúde da própria mãe, mas 

especialmente na vida do feto e seus reflexos futuros. Ademais, o Estado vem limitando 

determinadas condutas humanas, como se verifica através da Política Nacional de Combate ao 

Fumo e mais recentemente a lei que pune os pais pela violência exercida sobre os filhos, assim 

pela pertinência do tema, pretende-se abordar. 

            O presente trabalho foi elaborado através de pesquisa em artigos, obras referentes ao 

tema, bem como a referência dos dispositivos legais que consubstanciem o assunto abordado.  
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            Ao se analisar o contexto e as implicações da prática do tabagismo, além da grande 

preocupação para a saúde pública, possível foi trazer o tema para a arena de debates, de tal modo 

que a responsabilidade civil passe a exercer sua função pedagógica, ou melhor, seria chamá-la de 

preventiva, na medida em que obriga indivíduos, sociedade e Estado, a voltar os olhares para o 

que nos cerca, mas somos incapazes de enxergar sua extensão danosa. 

            O direito, sempre atento às transformações sociais não pode atuar como mero expectador, 

mas sim ser protagonista para estimular a consciência e o comportamento de uma sociedade mais 

saudável. 

  

2  NOTAS SOBRE A RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

2.1 FUNÇÕES DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

O instituto da responsabilidade civil, em uma sociedade contemporânea, especialmente  

por se tratar de um princípio fundamental do Direito Civil, tem grande importância. O exercício 

dos direitos, em um ordenamento jurídico calcado na solidariedade, deve estar voltado para a 

liberdade, mas com responsabilidade. Significa dizer, portanto, que os sujeitos de direito ainda 

que possam livremente praticar seus atos da vida, voltados para o livre desenvolvimento de sua 

personalidade (pessoa natural) ou com vistas à ordem econômica ou social (pessoal jurídica), 

devem ser sancionados por toda a conduta ilícita e lesiva. Aquele que age ao arrepio do direito, 

gerando  dano a alguém, fica sujeito a responder por isto. Tal determinação legal visa, em última 

síntese, à paz social. 

Nesta ordem de idéias, merecem destaque as funções da responsabilidade civil, não 

somente por significarem a própria razão de ser do instituto, mas também pela necessidade do 

ordenamento jurídico em atribuí-las para consubstanciar a imposição legal e jurisprudencial do 

dever de reparação de danos a outrem 

Dentre as principais, encontra-se a função reparatória, ressarcitória, ou compensatória, 

que visa a extinguir um prejuízo econômico, compensar uma determinada ofensa (p.ex. 

integridade física), ou ainda diminuir um sofrimento causado por dano moral puro; o objetivo é 

resgatar o status quo ante, do ofendido. Assim destaca Paulo Roberto Ribeiro Nalin:  
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São três as formas de indenização: a reconstituição natural do prejuízo; na sua 
impossibilidade, a reparação por equivalência, voltada a danos patrimoniais; e a 
compensação, destinada a danos extrapatrimoniais não indenizáveis in natura

1
. 

   

Tipicamente relacionada à finalidade da responsabilidade criminal, ainda que incorporada 

à responsabilidade civil, tem-se a função punitiva ou sancionatória. Considera-se, para tanto, a 

imposição de um sacrifício ao agente causador do dano como configuração de uma punição pelo 

ato por ele praticado, donde decorre o dano. 

Contudo, baseada na responsabilidade alicerçada na teoria do risco (ou seja, objetiva), a 

função punitiva só poderá ser admitida nas hipóteses em que há possibilidade do incentivo à 

adoção de medidas de segurança que visem à previsão da ocorrência de danos.  

Não menos importante têm-se a função pedagógica, repressiva ou dissuasória que em 

teoria se assemelha com a função de prevenção geral e especial gerada pela pena criminal: o que 

se pretende é que o exemplo, tal como a sanção, permita um desestímulo, ou a coibição da 

prática do ato danoso, tanto pelo agente causador como pelos demais, de modo que se estimule a 

adoção de medidas preventivas capazes de evitar diretamente os danos culposos. 

Coibir a reincidência na prática do dano, por quem quer que seja, agente ou seus pares, 

produz um mecanismo processual de intimidação, constrangimento e perda de vontade para a 

prática do ato e assim “abrandar, através da punição, no espírito do ofensor, o seu animus 

aemulandi”2. 

Há ainda, a função de socialização dos riscos, que tem como escopo o princípio do 

interesse social, de tal forma a ampliar a conseqüência do dano para além da vítima, alcançando 

o contexto social a que está inserida, vez que lucros cessantes e danos emergentes refletem em 

âmbito social3. 

 

 

 

                                                                    
1
  NALIN, Paulo Roberto Ribeiro. Responsabilidade civil: descumprimento do contrato e dano extrapatrimonial. Curitiba: Juruá, 1996, 

p.46. 

 

 

2  REIS, Clayton. Dano Moral. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 164. 
3  NORONHA, Fernando. Direito das obrigações: fundamentos do direito das obrigações. São Paulo: 
Saraiva, 2003, p. 442. 
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2.2 NOVAS TENDÊNCIAS 

  

É possível observar que, nos últimos tempos, o instituto da responsabilidade civil vem  

sofrendo alterações consubstanciais, de tal ordem que ampliou o quadro de hipóteses 

indenizáveis (“novos danos”), a perda da exclusividade da reparação como remédio à produção 

de danos, bem como a despatrimonialização não mais do dano, mas, sobretudo de sua reparação. 

O que se presencia é que os tribunais brasileiros têm afastado a necessidade da prova 

inequívoca do nexo causal, valendo-se por vezes da análise puramente subjetiva, dada a 

pluralidade de teorias da ação. 

Tanto no aspecto qualitativo, quanto quantitativo, pode se verificar uma enorme expansão 

das demandas indenizatórias ajuizadas perante o Poder Judiciário, demonstrando por um lado a 

sensibilidade jurisprudencial aos aspectos decorrentes da personalidade, mas igualmente 

preocupante, na medida em que possibilita a perda dos limites de criação de novas categorias; a 

incerteza nesses casos se torna essencial, especialmente quando se trata de tutela passível de 

discussão, ainda que concernente à dignidade da pessoa humana. 

A atenção, na sustentação de Anderson Schereiber4, deve ser voltada não para a limitação 

dos valores da indenização, mas para a fixação de critérios de seleção dos interesses a serem 

tutelados, o que deve ser procedido à luz dos valores constitucionais, ao contrário do que 

atualmente ocorre, em que o magistrado detém a exclusividade do exercício de tal função, o que 

implica numa “inevitável incoerência e insegurança no tratamento dos jurisdicionados, trazendo 

o risco, mais grave e cruel, de soluções que impliquem a restrição ou negação de tutela à pessoa 

humana”. 

Evidente a necessidade de se promover alterações na esfera na responsabilidade civil 

(p.ex. adequação a novos interesses extrapatrimoniais), bem como a adoção de instrumentos que, 

adicionados ao instituto, sejam capazes de proporcionar a mais justa e ampla proteção face aos 

danos. 

                                                                    
4       SCHEREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: da erosão dos filtros da 
reparação à diluição dos danos. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 64. 
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No que diz respeito ao direito do nascituro, proposta desta análise, entende-se que há 

suporte técnico suficiente para considerar a possibilidade do nascituro em titularizar direitos 

extrapatrimoniais e, consequentemente, sofrer danos em decorrência de sua violação. 

Tal assertiva é viável somente com fulcro na teoria concepcionista da personalidade, 

embora não se possa afastar a teoria natalista, no que toca a direitos patrimoniais e, igualmente, à 

possibilidade de conservação dos direitos, tomando-se por premissa tratar-se de condição 

suspensiva. 

Tanto é assim, que a jurisprudência vem consolidando entendimento que efetiva os 

direitos do nascituro e que impõe dever de recíproca assistência entre familiares a ao próprio 

Estado, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Reforçando a sensibilidade dos tribunais e a necessidade de maior reflexão quanto ao 

comportamento dos pais, no tocante aos danos extrapatrimonais que não só o nascituro, mas os 

filhos podem sofrer em razão de atos praticados por estes, registra-se alguns julgados 

envolvendo alienação parental: 

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE VISITAS PATERNAS. 
ADEQUAÇÃO. 
O juízo está atento à possibilidade de prática de alienação parental neste caso. Há 
advertência bem clara à genitora acerca das sanções possíveis, caso comprovada a 
conduta da agravada tendente à prática da alienação. 
Por outro lado, a suspensão das visitas é temporária. Há também clara previsão na 
decisão no sentido de que a suspensão vigorará até a execução do laudo social e 
audiência, os quais já estão aprazados. Logo, a cautela recomenda que se avalize o 
entendimento do juízo singular, e também do Ministério Público de primeiro grau, que 
estão diretamente em contato com as partes e tem melhores condições de discernimento 
acerca da melhor solução para este breve momento. Mantida a suspensão da visitação. 
NEGADO SEGUIMENTO. “EM MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento- Nº 
70039118526.8ª Câmara Cível-Comarca de Porto Alegre-RS) 
  

Habeas corpus. Menores. Abrigamento. Adequação. Genitores em intenso conflito; 
elementos a demonstrar que os menores estão sendo vítimas de violência física 
perpetrada pela mãe e pelo padrasto, e que a mãe pode estar impondo aos filhos a 
“síndrome da alienação parental”. Caso em que adequada a medida de abrigamento dos 
menores, porquanto relevantes e substanciais os elementos a demonstrar não ser 
recomendável, ao menos por ora, permaneçam eles sob os cuidados da mãe. 
Denegaram a ordem (Habeas Corpus Nº 70029684685 Oitava Câmara Cível Comarca 
de Canoas-RS). 
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2.3 A ATIVIDADE HUMANA E A RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

            A dinâmica social se reveste de atividades humanas, perigosas ou não. Entre aquelas 

estão geradoras de riscos à saúde, à vida e outros valores tutelados pelo direito. 

            A amplitude da concepção da responsabilidade civil, especialmente com o advento da 

Constituição Federal de 1988, conduziu a essa pertinente classificação de condutas em perigosas 

ou não perigosas. Assim ao se deparar com atividade humana que causa dano por ofensa ao 

direito pré-existente de outro indivíduo, cabe então ao intérprete perquirir se tal conduta poderá 

agora ser qualificada pela licitude, ilicitude e culpabilidade quando esta puder ser assim exigida. 

            Uma conduta perigosa conduz à obrigação de reparar, independentemente da sua 

qualificação jurídica no plano subjetivo, bastando que a  ação ou omissão  esteja revestida de 

perigo e passível de dano concatenada ao resultado, para que então se vislumbre o dever de 

reparar.  Para Rui Stoco5, 

  

O parágrafo único do art. 927 criou hipótese de responsabilidade sem culpa, no 
exercício de atividade perigosa e de risco, quando esse perigo seja inerente à própria 
atividade, independentemente do modo do seu exercício e, ainda, desimportando que 
essa atividade seja legítima ou ilegítima, mas exigindo-se que se trate de um risco 
anormal e especial. É a teoria do risco da atividade perigosa. 
 

             Não se pode deixar de mencionar, ainda que a responsabilidade pelo risco seja objetiva, é 

possível estar presente o elemento culpa. Isto porque ao se apontar a conduta do agente (ação ou 

omissão), o elemento da culpabilidade pode tornar-se objeto de análise.  Independentemente da 

vontade de provocar um determinado resultado (dolo), mas agindo voluntariamente, 

deliberadamente de modo a afastar qualquer preocupação com o resultado, ou seja, 

descumprindo o dever mínimo de cuidado (culpa), ela pode estar presente. É imprescindível 

dizer, contudo, que a responsabilidade descrita no parágrafo único do artigo 927 do código civil 

vigente estará presente independentemente de demonstração da culpa. 

            Apesar desta exceção, continua o Código Civil vigente a consagrar o princípio da 

responsabilidade mediante culpa, nos termos do seu artigo 186. Embora haja espaço para as 

                                                                    
5   STOCO, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil. Responsabilidade Civil e sua interpretação doutrinária 
e jurisprudencial. 5.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001,p.135. 
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exceções, como é da própria natureza do Direito, a culpa continua a ser, regra geral, um dos 

elementos para configurar a conduta como suscetível de responsabilização civil.  

            A culpa é um elemento determinante da responsabilidade. Destarte, se estiver evidenciada 

que a conduta do agente não é reprovada pela ordem jurídica, não haverá o dever de indenizar. 

Por certo, aquele que age dentro da esfera do seu direito, não ofende o patrimônio de outrem e, 

não se submete ao dever de indenizar. 

            No âmbito do Direito Civil a culpabilidade abrange o dolo e a culpa, embora haja 

manifesta disparidade entre suas essências, pois, estruturalmente não há comunicação entre a 

conduta praticada com a intenção de provocar um determinado resultado e aquela oriunda de 

negligência, imprudência ou imperícia. Todavia, para fins de indenização, as conseqüências não 

se diferenciam, em regra. 

            Não se afaste, porém, a relevância da conduta para efeitos de fixação do valor do dano 

imaterial, bem como nas hipóteses descritas no artigo 944, parágrafo único do Código Civil. 

Nestas situações há verdadeira quebra do paradigma de que a indenização mede-se pela extensão 

do dano, pois havendo “excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o 

juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização”6. Esta hipótese, porém, por se constituir em exceção 

ao sistema, deve ser interpretada restritivamente e, ao contrário do que possa parecer, pode ser 

utilizada também na responsabilidade objetiva. 

            Percebe-se, nesta ordem que sistema do Direito Privado pátrio apresenta-se permeável ao 

entendimento de que a graduação da culpa é relevante, em certas hipóteses, para a atribuição de 

responsabilidade civil ao agente causador do dano e especialmente para que a fixação do 

quantum indenizatório não se limite estritamente ao prejuízo percebido pela vítima. 

               

3 O DIREITO DO NASCITURO 

 

3.1 ASPECTOS GERAIS 

 

            Nesta oportunidade, afasta-se o entendimento na esfera religiosa quanto ao começo da 

vida. No tocante à biologia, seu entendimento, apresentado a posteriori, será imprescindível para 

                                                                    
6  Redação parcial do parágrafo único do art. 944 CC. 
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dar substrato ao conceito jurídico que melhor se coaduna com as exigências contemporâneas e 

que permeiam as divergências a respeito do início da vida, envolvendo polêmicas como o aborto, 

manipulação genética, além dos muitos estudos e experimentos com embriões. 

            O cerne da discussão que trata do direito nascituro é a definição do termo inicial da vida, 

ou seja, momento a partir do qual é permitido considerá-lo um ser humano verdadeiro. 

             De acordo com Chinelato7, a definição de nascituro é: 

 
pessoa por nascer, já concebida no ventre materno (in animale nobile), a qual é 
conferida todos os direitos compatíveis com sua condição especial de estar concebido 
no ventre materno e ainda não ter sido dado à luz. 
 

            A partir daí, poder-se-ia dizer que o nascituro representa um ser individualizado, com 

carga genética própria, que não pode ser confundida nem com a do pai nem com a da mãe. 

             Portanto, não resta dúvida que o nascituro não é parte do corpo da mãe, contudo, esta 

mãe é seu criadouro natural e assim toda e qualquer interferência no modus vivendi desta, pode 

ser prejudicial ao desenvolvimento natural do nascituro. 

            No plano jurídico, o artigo 2º do Código Civil prescreve que: "A personalidade civil do 

homem começa do nascimento com vida”. 

            Embora a letra da lei demonstre aparente clareza, tal conceito deu ensejo a entendimentos 

diversos, que contribuem para a polêmica que tenta delimitar o direito do nascituro, quais sejam: 

teoria natalista, teoria concepcionalista e teoria condicionalista. 

  

 3.2  TEORIA NATALISTA 

            

            Grande parte da doutrina acolhe tal teoria, entendendo que à luz do que trata o art.2º do 

Código Civil, o nascituro somente tem expectativa de direitos, desde a concepção8. 

            Não há que se falar, portanto, em personalidade jurídica do nascituro, faltando-lhe ainda a 

capacidade de direito, que lhe será assegurado apenas se nascer com vida. 

            Na defesa desta teoria, tem-se o entendimento de Caio Mário da Silva Pereira9: 

                                                                    
7  ALMEIDA, Silmara Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 22. 
8  NORBIN, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, 
p. 44. 
9  PEREIRA, Caio Mário da Silva. Responsabilidade Civil. 9.ed. Rio de Janeiro, 2001, p.217. 
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O nascituro não é ainda uma pessoa, não é ainda um ser dotado de personalidade 
jurídica [...] e não há de se falar, portanto, em reconhecimento de personalidade ao 
nascituro, nem de se admitir que antes do nascimento já ele é sujeito de direitos. 
 

            Com base nessa teoria, não há interpretação extensiva do enunciado legal, de modo que 

os direitos do nascituro são aqueles elencados taxativamente pelo ordenamento jurídico. 

  

3.3  TEORIA CONDICIONALISTA 

  

            Extrai-se dessa doutrina, o conceito de que a personalidade da pessoa humana se dá com 

a concepção intra-uterina, todavia, sob a condição do nascimento com vida, momento em que 

sua personalidade retroagiria à data da concepção. 

             Ainda, durante a gestação, o nascituro tema proteção legal, que lhe assegura certos 

direitos personalíssimos e patrimoniais sujeitos a mesma condição suspensiva10. 

            Importante destacar, que tal definição vem se fortalecendo nas orientações 

jurisprudenciais do direito brasileiro, especialmente em relação aos direitos patrimoniais e ações 

de reparação. 

  

 3.4  TEORIA CONCEPCIONISTA 

  

             Criticada como minoritária e extremista, a teoria concepcionista atribui à concepção, o 

marco inicial para que o nascituro seja titular de direitos e obrigações. 

             Para Maria Helena Diniz, “o nascituro tem personalidade jurídica formal, relacionada 

com os direitos personalíssimos, passando a ter personalidade jurídica material e direitos 

patrimoniais, somente, quando do nascimento com vida”11. 

            Tal convicção se consubstancia no fato de que, tendo o nascituro direitos legalmente 

assegurados, é pessoa, vez que somente pessoas são sujeitos de direitos, detendo, portanto, 

personalidade jurídica. 

            Trata-se de uma nova leitura proclamada por essa corrente e que condiciona a 

interpretação ampliada da norma estabelecida pelo Código Civil (art.2º), a fim de que se 

                                                                    
10

  NORBIN, Luciano Dalvi. O direito do nascituro à personalidade civil. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, 
p. 45. 
11

  DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro.22. ed. São Paulo: Saraiva, v.1, 2005.p.192.   
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compreenda casos não contemplados expressamente pela lei, mas que merecem a efetiva 

proteção aos direitos do nascituro, em observância  a vida, saúde, integridade física e a 

dignidade. 

            Na lição de Eduardo de Oliveira Leite12: 

 

Por isso, quando o Código Civil brasileiro distingue as duas realidades, pessoa e 
personalidade, deixa bem claro e de maneira precisa, que a “personalidade civil” do 
homem começa do nascimento com vida, mas que a lei “põe a salvo” (isto é, protege, 
atribui juridicidade) desde a concepção os direitos do nascituro. Se a lei atribui direitos 
ao nascituro ‘desde a concepção’ é porque aí visualizou ocorrência de personalidade.      

   
3.5 O NASCITURO COMO POTENCIALIDADE DE PESSOA 

  

             Há que se ressaltar outra via de pensamento doutrinário, que aponta o nascituro enquanto 

“potencialidade de pessoa’ ou “ser humano em estado potencial”. 

            O nascituro difere de pessoa, ou de um agrupamento celular em desenvolvimento, sendo 

considerado em categoria própria e restando-lhe e a necessidade de regulamentação específica. 

            Evidente que a vida intra-uterina precisa ser valorizada, sem lhe atribuir caráter irrestrito, 

ou totalmente utilitarista, mas permitindo a compreensão do ser em uma dimensão “(...) que só 

sendo potencialmente viável, não é ainda inteiramente o que vai se tornar. 

            Nesta esteira, é possível admitir que, a atuação e responsabilização dos pais no 

desenvolvimento desde a fase embrionária, interessa ao direito, vez que há evidente dependência 

direta, tanto na concepção, desenvolvimento e sobrevivência intra-uterinas. 

            Segundo Eduardo de Oliveira Leite13, 

 
(...) esta corrente “responsabiliza” igualmente a mãe (num primeiro momento) e o pai 
(logo em seguida) pelas chamadas “prestações múltiplas” que, tanto quanto as 
biológicas garantem a plena evolução do embrião. 
 

            Sendo assim, é indiscutível o relevante papel exercido pelos pais e que se encontra 

diretamente ligado à potencialidade do embrião em se tornar uma pessoa em definitivo, para o 

exercício de seus direitos. 

                                                                    
12

  LEITE, Eduardo de Oliveira.O direito do embrião humano: mito ou realidade? Revista da Faculdade de 
Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121. 
13

  LEITE, Eduardo de Oliveira.O direito do embrião humano: mito ou realidade? Revista da Faculdade de 
Direito da UFPR, Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 121-146. 
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3.6 CONCEITO DE NASCITURO E SUAS CONSIDERAÇÕES 

  

Como demonstrado, é necessária atenção especial ao abordar o tema, buscando precisão 

metodológica, visto que os conceitos traçados atingem os já formulados e amplamente discutidos 

pela ética, religião e outras instituições sociais, focando constantemente os princípios 

constitucionais da vida e da dignidade da pessoa humana, princípios esses basilares para o 

ordenamento jurídico. 

Assim destaca Rodolfo Acataussú Nunes14: 

  

Não seria respeitoso com a dignidade humana utilizar classificações didáticas para 
remanejar o marco inicial da vida de um ser humano e, a partir daí, passar a executar 
lesões físicas à sua estrutura, com a justificativa de que abaixo do período arbitrado já 
não haveria vida quando todas as evidências mostram o contrário.(...) 
Não é compreensível, do ponto de vista ético, mesmo em nome do progresso e da 
ciência, envolver o ser humano em uma pesquisa que irá inviabilizar a sua vida, pois 
mesmo que o seu prognóstico seja incerto, não temos essa autoridade. 

  

O entendimento do “nascituro como pessoa”, sem que se afaste as pertinentes 

considerações que o incluem como “potencialidade de pessoa”, parece ser a mais viável e 

adequada tutela jurídica a ser adotada. 

Contudo, não se pode deixar de reconhecer que todo o processo de desenvolvimento, 

como já citado anteriormente, depende direta e exclusivamente da atuação dos genitores, e 

decorre dessa assertiva, a responsabilidade direta dos pais, e ressalta-se, especialmente da mãe, 

no devido acompanhamento e assistência deste iter, o que implica em deveres de observância, 

inclusive do Estado. 

O respeito à individualização da pessoa do nascituro, não confronta com o apontamento 

de sua dependência direta, principalmente no tocante ao desenvolvimento físico, daqueles que o 

geraram e lhes conferiu o material genético. 

  Tal responsabilidade extravasa as balizas do momento no qual se define o início da vida 

embrionária, ou seja, a fecundação do óvulo pelo espermatozóide, servindo de suporte ao 

conceito de nascituro, esclarecido por boa parte da doutrina, que embora formulada em termos 

                                                                    
14

  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.Mestre e doutor em cirurgia geral pela UFRJ ao discorrer sobre o 
início da vida humana e prática médica. Notícias STF. Disponível em < 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=69686&caixaBusca=N>Acesso em 26/02/2011. 
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diversos, não deixa de reconhecer o embrião como ser vivo merecedor, portanto, de garantia 

jurídica durante o período gestacional. 

Nascituro origina-se do latim “nascituru” e significa “aquele que há de nascer” e 

Limongi França15 conceitua: “pessoa que está por nascer, já concebida no ventre materno”. 

            Sobre este conceito, Chinelato e Almeida16 esclarecem que há reconhecimento da 

personalidade do nascituro desde a concepção (“é pessoa”); difere das pessoas já nascidas 

implicando na capacidade jurídica, ao indicar que “está por nascer”; põe a salvo qualquer 

confusão do nascituro com prole eventual, ou seja, “já concebida”; e, por fim, ao mencionar 

“ventre materno” limita-se à categoria de nascituro aqueles zigotos implantados no útero, seja 

por meio natural, ou artificial, que dará início ao estado gestacional, em detrimento dos óvulos 

fecundados artificialmente e carecem de implantação. 

            Vale ressaltar que a expressão “já concebida no ventre materno”, deve ser entendida 

como sinônimo de gestação, afastando outras possibilidades atuais de concepção extra-uterina, 

de modo que não se pode considerar nascituro, este óvulo. 

            Objetivando fim metodológico adequado ao desenvolvimento do trabalho, dada a 

complexidade do tema, restringir-se-á o objeto de análise ao conceito de nascituro exposto 

acima, qual seja, ser humano já concebido, ainda não nascido, em processo gestacional no ventre 

materno. 

  

3.7 DIREITOS DO NASCITURO E OS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

  

            Independentemente das divergências e das teses sustentadas por juristas e legisladores de 

que o feto não possui personalidade (o que justificaria as condutas como manipulação genética, 

aborto entre outras), há que se preservar a sistemática formal do nosso ordenamento jurídico, por 

meio da qual só seria admitido a modificação do direito à vida através de um novo Poder 

Constituinte Originário. 

            Neste diapasão, Luciano Dalvi Norbin17 aduz que “a vida e a personalidade são 

indivisíveis, não sendo possível proteger um sem alcançar o outro”. 

                                                                    
15

  FRANÇA, Rubens Limongi. Manual de Direito Civil, 2.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais p. 123. 
16

  ALMEIDA,Silmara Chinelato e. Tutela Civil do Nascituro. São Paulo: Saraiva, 2000,p. 09-11. 
17

  NORBIM, Luciano Dalvi. O Direito do Nascituro à Personalidade Civil.1 ed. Brasília.Brasília Jurídica, 
2006.p.56. 
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            Uma vez protegido o direito à vida pela Constituição Federal, conseqüentemente, se 

protege o direito à personalidade, não se admitindo que a lei infraconstitucional (p.ex. Código 

Civil) mitigue a extensão desse direito, ou seja, altere direitos que implicam no gozo pleno do 

direito à vida. 

            Significa dizer que ao nascituro serão assegurados os mesmos direitos de uma pessoa 

nascida com vida, para, assim ser contemplado com o direito à vida. Isto é, inclusive, uma 

decorrência da extensão que deve ser conferida ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

            Afirma-se que o direito à vida é denominado com originário e condicionante, vez que 

dele derivam e dependem os demais. É ainda, um direito natural, universal, acima das convicções 

filosóficas, religiosas e/ou políticas. 

            Assim preleciona Ives Gandra Martins, citado por Norbin18 ao abordar o tema: “O direito 

à vida é o primeiro dos direitos naturais que o direito positivo pode simplesmente reconhecer, 

mas que não tem a condição de criar”. 

            Comenta ainda: 

 O direito à vida, talvez mais do que qualquer outro, impõe o reconhecimento do Estado 
para que seja protegido e, principalmente o direito à vida do insuficiente. Como os pais 
protegem a vida de seus filhos logo após o nascimento, pois estes não teriam condições 
de viver sem tal proteção, dada sua fraqueza, e assim agem por imperativo natural, o 
Estado deve proteger o direito à vida domais fraco, a partir da “teoria do suprimento”. 
Por esta razão, o aborto e a eutanásia são violações ao direito natural à vida, 
principalmente porque exercidas contra insuficientes. 
                                                                                    

 

4 DIREITOS DA PERSONALIDADE 

            

A personalidade em si, na lição de Perlingieri19, não é um direito, mas a valoração que 

nutre uma cadeia de situações essenciais e existenciais, entre eles, os direitos subjetivos, tais 

como os direitos da personalidade. 

            Por direitos subjetivos entendem-se aqueles que têm por objeto os atributos existenciais 

da pessoa humana, incluindo seus aspectos físico, moral e intelectual, tais como a própria vida, o  

corpo, a mente, a honra, entre outros. 

                                                                    
18

  NORBIM, Luciano Dalvi. O Direito do Nascituro à Personalidade Civil.1 ed. Brasília.Brasília Jurídica, 
2006.p.59. 
19

  PERLINGIERI, Pietro. Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil Constitucional. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2002, 2. ed. p. 155-156. 
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            Destacam-se ainda, as condições de essencialidade, permanência, inerência e 

indivisibilidade da cada titular (que consubstanciam o adjetivo “personalíssimo”), vez que 

decorrem de sua própria personalidade. 

            Destaca Francisco Amaral20 que são sujeitos titulares dos direitos da personalidade: 

 
todos os seres humanos no ciclo vital de sua existência, isto é, desde a concepção, seja 
esta natural ou assistida (fertilização in vitro ou intratubária), como decorrência da 
garantia constitucional do direito à vida. 
  

            Com efeito,  a conclusão inequívoca é que desde a concepção o nascituro é titular de 

direitos da personalidade. 

            Pertinente ao tema abordado e com fulcro no entendimento amplamente exposto urge 

salientar que, tal como a vida, compõem o direito do nascituro, a integridade física e psíquica. 

            Sendo assim, evidente o verdadeiro dever imposto aos pais, médicos e a própria 

sociedade no tocante à adoção de medidas que objetivam sua proteção e que viabilizarão um 

nascimento saudável, bem como a prevenção de situações de risco durante o período gestacional. 

            Havendo capacidade para ser parte em juízo (devidamente representado), o nascituro 

poderá invocar a proteção de seus direitos de lesão já ocorrida, do dano continuado, ou da 

ameaça de lesão, como previsto pelo Código Civil em seu artigo 12, desde logo. Significa dizer 

que não se faz necessário o nascimento com vida, mesmo porque em algumas situações seu 

próprio nascimento com vida já se encontra comprometido por ações alheias à sua vontade, 

decorrentes de condutas humanas de terceiros. A propósito:   

  
Entendemos que o direito do infans conceptus à vida e à integridade física, latu sensu, 
no qual se inclui o direito à saúde, existe desde a concepção e independe do nascimento 
com vida. Qualquer ação a ele pertinente - seja para prevenir o dano, seja para ressarcir 
o que já ocorreu - pode ser ajuizada antes do nascimento, notadamente quando se trata 
de prevenção de dano iminente (...) 
Decorrente da premissa de que o nascituro tem personalidade desde a concepção (...), 
em nosso modo de ver, não é necessário aguardar o nascimento com vida para o 
ajuizamento da ação. 
Há casos em que a lesão ao direito à integridade física e à saúde deve cessar, sob 
pena de obstar o nascimento perfeito. Capacidade para ser parte o nascituro tem, 
mediante representação e com a intervenção do curador ao ventre (curator ventris). O 
interesse de agir é o dano iminente ou a lesão continuada21. (Grifou-se) 

            

                                                                    
20

  AMARAL, Francisco. Direito Civil: Introdução. Disponível em<  em 26/03/2011.http://html-pdf-

converter.com/pdf/francisco-amaral-direito-civil-introdu%C3%A7%C3%A3o.html> 
21

  ALMEIDA, Silmara Chinelato e.Tutela Civil do Nascituro.São Paulo: Saraiva, p.319-320. 
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4.1 RESPONSABILIDADE PATERNO-FILIAL 

  

O alcance da proteção ao indivíduo está notadamente destacado ao longo dos artigos da 

Constituição Federal de 1988, propiciando novos rumos jurídicos, a fim de assegurar aos 

cidadãos, todos os direitos nela inseridos com base nos princípios que permitem a reflexão e 

discussão no reconhecimento das novas formas de relações humanas e sociais. 

            Tanto é assim que, adotando-se a doutrina da proteção integral e do melhor interesse da 

criança através da ratificação da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, expressa 

no art. 227 da Constituição Federal[27] surgiu a Lei n. 8069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto 

da Criança e do Adolescente, estabelecendo um novo regime jurídico legal. 

Deste modo reconhece a norma que, a criança e o adolescente não apenas são 

identificados como indivíduos titulares de direitos indisponíveis, mas requerem prioridade, no 

tocante ás inúmeras relações legais das quais estão direta ou indiretamente ligadas. Soma-se a 

isto a obrigação legal já decorrente do status de paternidade biológica ou do responsável, para 

proporcionar e garantir criação, educação e individualização do afeto, além dos direitos 

esmiuçados pela norma, que modelam no plano fático de seus direitos fundamentais. 

Nesta esteira, vale lembrar, que a efetividade dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente não se dá exclusivamente pelo agir público (do Estado), mas inclusive da sociedade 

civil e do próprio familiar. 

            Conforme entendimento de Mario Luiz Ramidoff22, indaga-se a possibilidade de um 

sistema jurídico-legal específico que se destine simplesmente a regulamentação dos cuidados e 

das afetividades, sobretudo, do cuidado especial e diferenciado. 

Sabe-se que as obrigações do guardião estão amplamente previstas em nossa legislação, 

seja ele o próprio pai, mãe ou seu responsável legal. 

Correspondente ao tema abordado ao longo desta pesquisa, para além da obrigação legal 

que tem os pais nos ditames do desenvolvimento de seus filhos, em seu aspecto mais amplo, ou 

seja, no âmbito biopsicossocial, o compromisso de que tais direitos devem ser garantidos desde a 

formação intra-útero desta criança. 

                                                                    
22

  RAMIDOFF, Mario Luiz. Direito da Criança e do Adolescente- Teoria da Proteção Integral. Curitiba: Vicentina, 2008. p.23. 
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Emerge daí a concepção do cuidado como valor jurídico, delineado como um princípio 

jurídico. Tal abordagem do cuidado como princípio jurídico vem ao encontro da valorização 

dominante do ser humano face aos demais seres e coisas, culminando-se no entendimento de que 

demais valores a partir do homem são derivados. 

Certo é que, independentemente se a concepção ou as semanas que se seguem a nidação 

do óvulo fecundado é que darão ensejo a efetividade dos direitos fundamentais, a 

responsabilidade dos pais em proporcionarem o pleno desenvolvimento ainda na fase intra-

uterina é ponto incontroverso, não podendo ser-lhes atribuída a partir de um “momento” previsto 

pelo ordenamento jurídico. 

Neste aspecto, importante ressaltar o papel da gestante, desde a fase embrionária, pois as 

modificações que se seguem pelo estado gestacional estão estritamente vinculadas também aos 

fatores externos (ambientais) e fisiológicos, além de corresponderem diretamente ao 

desenvolvimento do feto. 

Citando Eduardo de Oliveira Leite23: 

 
Um papel, reafirme-se, que, independentemente de ser um simples instrumento da 
natureza, revela-se na plenitude de sua dimensão “pró-criadora”, envolvendo pai e mãe 
quer no aspecto espiritual quanto no corporal.Papel e responsabilidade “procriadora” no 
sentido mais intenso da palavra, que não se esgota na mera concepção), nem na gênese 
biológica deste novo ser humano (como pretendemos desenvolvimentistas), mas que se 
aperfeiçoa no direito e no dever de “gerar” o embrião de forma autenticamente 
responsável. 
 

            Como bem ressaltou Dante Alighieri, citado por Viana24, o direito é uma proporção real e 

pessoal do homem para o homem que, servindo-a, vem servir a sociedade e corrompida 

corrompe essa mesma sociedade "jus est realis ac personalis hominis ad hominem proportio, 

quae servata servit societatem, et corrupta corrumpit". 

            Deste modo, tal proporção real e pessoal do homem para o homem implica em seus 

direitos de vida, pleno desenvolvimento, liberdade, defesa, assegurando-lhe o direito de vir ao 

mundo sadio, com o menor risco possível para seu desenvolvimento, em ambiente saudável e 

seguro. 

                                                                    
23

   LEITE, Eduardo de Oliveira.O direito do embrião humano: mito ou realidade? Revista da Faculdade de Direito da UFPR, 
Curitiba, a. 29, n. 29, 1996, p. 28. 
24  VIANA, Jorge Candido S. C. A Mulher Grávida e os Direitos do Nascituro. In: "A priori", INTERNET. Disponível em <a 
href=http://www.apriori.com.br/artigos/direitos_do_nascituro.shtml>.  Acesso em 01. Out. 2011. 
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            Contudo, há situações em que, por exemplo, a preservação da integridade física do 

nascituro conflita como interesse dos próprios genitores - especialmente da mãe, que 

biologicamente está diretamente vinculada ao feto e as exigências impostas pelo estado 

gestacional – em condutas inadequadas como uso irrestrito do tabaco, álcool, drogas, recusa à 

transfusão de sangue, alimentação insuficiente para manutenção do peso entre outras. 

            Não parece razoável que, aquele que tem a seu favor opções boas ou ruins para escolher 

possa se valer da disponibilidade do próprio corpo em detrimento dos direitos daquele que 

depende exclusivamente de tais opções para exercer plenamente esses direitos. 

            Como bem esclarece Chinelato e Almeida25, em relação à eventual recusa da mãe em 

aceitar intervenção médica: 

  
Ainda que na prática, tal recusa possa ensejar situações de fato e de difícil solução, do 
ponto de vista jurídico ela nos apresenta clara e inequívoca: não cabe à mãe dispor do 
direito à vida e à saúde que não é seu, mas sim do filho nascituro. Pela omissão poderá 
ser civilmente responsabilizada. 
 

            Como é possível a observância aos direitos fundamentais garantidos 

constitucionalmente26 ao indivíduo, se o seu desenvolvimento está comprometido pela atuação 

daquela de quem depende exclusivamente, durante a vida intra-uterina? 

            Notadamente, para as situações de conflito de interesses, deve prevalecer o direito 

daquele que está por vir, pelos fundamentos argüidos, de modo que em relação ao fumo e uso 

imoderado de bebidas alcoólicas, a mãe deve preliminarmente ser orientada e compelida a não 

adotar tais práticas.         

 Portanto, apesar de importante doutrina estrangeira defender o contrário, no âmbito do 

direito italiano, ante a falta de personalidade jurídica do nascituro27, deve-se preferir as 

experiências alemã28 e portuguesa29 como paradigmas daquilo que deve ser aplicado no 

ordenamento pátrio. 

                                                                    
25

  ALMEIDA, Silmara Chinelato e.Tutela Civil do Nascituro.São Paulo: Saraiva, 2000, p. 315. 
26

  Art. 5º, Constituição Federal: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e 

aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes:” 
27 V. a respeito DE CUPIS, Adriano. I diritti  della personalità.  Giuffrè: Milano,1982, p. 107/109. 

 
28 V. a respeito LARENZ, Karl. Derecho Civil – Parte general. Editorial Revista de Derecho Privado : 
Madrid, 1978, p. 112/114. 
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 Capelo de Sousa30 destaca a ampla possibilidade de defesa dos interesses do nascituro, 

quer antes do nascimento, em caráter preventivo, através de ações inibitórias, quer após com 

caráter indenizatório. Refere-se a hipóteses de aniquilamento da vida; interrupção ilegal de 

gravidez; danos à integridade física decorrentes do uso de medicamentos, drogas; infecções fruto 

de transfusões sangüíneas ou ainda de agressões diretas ou indiretas ao feto. É claro que o uso do 

tabaco incluem-se em tais hipóteses. 

 Portanto, além dos princípios gerais da responsabilidade civil, os constitucionais da 

solidariedade e da dignidade da pessoa humana garantem ao nascituro especial proteção, quer 

com relação ao direito de nascer, quer com relação á reparação dos danos sofridos em razão do 

comportamento culposo de sua mãe ou de terceiros. A responsabilidade será objetiva, decorrente 

do risco assumido pela mãe, bastando haver a prova do nexo causal e do dano para presente estar 

a possibilidade de reparação do dano, nos seus aspectos materiais e imateriais. 

  

 5 O TABAGISMO E A GESTAÇÃO 

  

            É sabido e amplamente divulgado que, o hábito de fumar implica em prejuízos causados 

à saúde, o que torna seu controle um dos maiores desafios da saúde pública diagnosticados pela 

Organização Mundial da Saúde. 

            A preocupação se torna ainda mais relevante diante dos estudos que demonstram o grande 

número de fetos expostos ao tabaco, com prevalência entre as gestantes podendo chegar próximo 

a 62%\31. 

             As implicações do tabagismo durante a gestação vão além dos prejuízos à saúde 

materna.  A medicina aponta o feto advindo de mãe tabagista como um verdadeiro “fumante 

ativo” tais são os malefícios sobre a saúde fetal. 

            Na gestação, o fumo é responsável por 20% dos casos de fetos com baixo peso ao nascer, 

8% dos partos prematuros e 5% de todas as mortes perinatais32. 

                                                                                                                                                                                                                          
29 Neste sentido v., por todos, CAPELO DE SOUZA, Rabindranath V. A. O Direito Geral de Personalidade. 
Coimbra Ed.: Coimbra, 1995, p. 156/167. 

 
30  Op. cit., p. 162/163. 
31  GALLARETA, Francisco M.P.; LIMA, Jailson C.; MAUAD FILHO, Francisco; NICOLAU, Luis G. C. 
Cigarro durante a gestação: aspectos ultra-sonográficos. Disponível em: 
<http://eurp.books.officelive.com/20090310.aspx>. Acesso em 20 mar. 2011. 
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            O fumo “gestacional” está diretamente associado ao diagnóstico da SIDS (Síndrome da 

Morte Súbita) apontam como causa principal dessas disfunções, a interferência da nicotina na 

produção e função dos neurotransmissores. 

             Importante estudo envolvendo 1512 gestantes argentinas e uruguaias observou que 

aproximadamente 25 % das mulheres fumantes, mantiveram o hábito durante o período pré-

natal, além de estarem habitualmente mais expostas ao tabaco, se comparadas às mulheres que 

nunca haviam fumado ou que pararam de fumar33. O tabagismo durante o período gravídico seja 

ele ativo ou passivo, está relacionado a uma série de complicações, destacando-se abortamento, 

prematuridade, descolamento prematuro de placenta, placenta previa, restrição de crescimento 

intra-uterino, além de aumento da morbimortalidade perinatal34. 

            Com o objetivo de avaliar a incidência do tabagismo durante a gravidez e sua correlação 

com a raça, idade e educação, Kleinman e Kopstein35 (1987), citados por Antonio Aleixo Neto, 

realizaram estudo entre 1967 e 1980. Os dados foram obtidos através de um levantamento 

baseado em uma amostra de certidões de nascimento de residentes nos EUA. 

            Para iniciar a pesquisa, um questionário foi enviado para todas as mães da amostra, 

casadas, incluindo informações a respeito do hábito de fumar e características sócio-

demográficas, o que permitiu delimitar o subgrupo de mães a serem avaliadas: as casadas. Os 

citados autores observaram que o tabagismo durante a gravidez entre mulheres casadas, nos 

EUA, diminuiu em quase todas as raças, grupos etários e níveis educacionais entre 1967 e 

1980.           

          Também verificaram que o fumo durante a gravidez em 1980 era consideravelmente mais 

prevalente entre as adolescentes (39% entre brancas e 27% entre negras). A percentagem entre 

aquelas com 20 anos de idade ou mais variou de 23% entre negras a 27% entre as brancas. Os 

mesmos autores36 observaram que a proporção de nascimentos entre mães não casadas aumentou 

de 5% para 11% entre brancas e de aproximadamente 30% para 55% entre as gestantes da raça 

negra. 

                                                                                                                                                                                                                          
32

  LEOPERCIO, Waldir; GIGLIOTTI, Analice. Tabagismo e suas peculiaridades durante a gestação: uma revisão crítica. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia. São Paulo, v. 30, n. 2, abr./2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 nov. 2010. 
33

  GALLARETA, Francisco M.P.; LIMA, Jailson C.; MAUAD FILHO, Francisco; NICOLAU, Luis G. C. Cigarro durante a gestação: 
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             Não existem dados oficiais a respeito do tabagismo durante a gravidez, no Brasil, mas é 

possível que o nosso padrão seja parecido com os dados dos EUA, em 1967. Também não está 

muito claro no Brasil o decréscimo observado nos EUA, nas últimas décadas. 

            A avaliação da prevalência do tabagismo durante a gravidez é importante, mas não é o 

suficiente. A preocupação recente está voltada para o chamado "tabagismo passivo", ou seja, a 

inalação de fumaça de tabaco usado por outros37. 

             Estudos mostraram que, no caso do câncer cervical, a exposição passiva ao fumo foi um 

fator de risco independente e que esta exposição no lar foi um fator de risco maior que a 

exposição passiva ao fumo fora de casa. Os citados autores encontraram que o risco da 

associação do câncer cervical com o tabagismo passivo é tão forte quanto aquela observada no 

tabagismo pessoal38. 

            A interferência do tabaco implica em todo o desenvolvimento do feto, conforme  

demonstrado,  revelando a extensão do dano que pode ser provocado a partir de uma conduta 

que, não considerada ilícita e não proibida amplamente pelo ordenamento jurídico.   

  

5.1 TOXICIDADE DOS COMPOSTOS DO TABACO NA GESTANTE E NO FETO 

  

5.1.1 Nicotina 

  

            A insuficiência útero-placentária tem sido indicada como o principal mecanismo 

responsável pelo retardo do crescimento fetal nas gestantes fumantes. A nicotina causa 

vasoconstricção dos vasos do útero e da placenta, reduzindo o fluxo sangüíneo e a oferta de 

oxigênio e nutrientes para o feto. No entanto, alguns autores39 acreditam que, além disso, os 

danos biológicos celulares e moleculares provocados pelo monóxido de carbono e por outras 

toxinas também têm forte interferência no desenvolvimento do feto. 

                                                                    
37

  Neste sentido v. trabalho de CASSENS, Brett. J. Preventive medicine and public health. New York: John Wiley, 1987. 
38

  LEOPERCIO, Waldir; GIGLIOTTI, Analice. Tabagismo e suas peculiaridades durante a gestação: uma revisão crítica. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia. São Paulo, v. 30, n. 2, abr./2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 nov. 2010. 
39

  LEOPERCIO, Waldir; GIGLIOTTI, Analice. Tabagismo e suas peculiaridades durante a gestação: uma revisão crítica. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia. São Paulo, v. 30, n. 2, abr./2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 nov. 2010. 
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            A exposição pré e perinatal à nicotina tem sido relacionada às alterações da cognição, e 

do desenvolvimento psico-motor e sexual no jovem40. 

            Estes efeitos parecem ser secundários à neurotoxicidade da nicotina, que interage com os 

receptores nicotínicos colinérgicos em fase precoce e inadequada durante a gestação, 

prejudicando a neurogênese e a sinaptogênese41.       

            Ainda, dentre as alterações mais importantes e que implicam diretamente no 

desenvolvimento fetal, sabe-se que a nicotina provoca elevação da freqüência cardíaca a da 

pressão arterial, tanto diastólica quanto a sistólica, em razão de alterações súbitas e momentâneas 

no aparelho cardiovascular da gestante42. 

  

5.1.2 Monóxido de Carbono 

  

            Muitas são as fontes de exposição ao CO, entre as quais, a poluição atmosférica, a 

produção endógena, exposição ocupacional e o fumo passivo, no entanto, nenhuma delas se 

compara com o tabagismo ativo43. 

             Tem-se como produto dessa ligação a carboxihemoglobina (COHb), que tem uma meia 

vida de eliminação de cinco a seis horas, com variação de concentração no sangue dos fumantes 

de 5% a 10%. A hemoglobina fetal tem uma ligação com o CO mais forte que a hemoglobina 

materna, resultando em níveis de COHb mais elevados na circulação fetal. 

             Tal modificação bioquímica implica em hiperviscosidade sangüínea, aumento do risco de 

infarto cerebral no neonato, e mau desempenho da placenta, além da alteração da curva de 

dissociação da oxihemoglobina, o que significa dizer que há prejuízo para oxigenação dos 

tecidos.  Dentro desse contexto entende-se que a hipóxia celular crônica é um dos fatores que 

podem explicar o retardo do crescimento fetal44. 

                                                                    
40

  CUTLER, Adam R.; WILKERSON, Ashley E.; GINGRAS, Jeannine L.; LEVIN, Edward. Prenatal cocaine and/or nicotine 
exposure in rats: preliminary findings on long-term cognitive outcome and genital development at birth. Neurotoxicol Teratol, 1996, 18, p. 

635-643. 
41

  SCHLUMPF, M.; GAHWILER, M.; RIBARY, U.; LICHTENSTEIGER, W. A new device for monitoring early motor 
development: prenatal nicotine-induced changes. Pharmacol Biochem Behav, 1988, 30, p. 199-203. 
42

  NEWNHAM, J.P.; PATTERSON, L.; JAMES, Reid. Effects of maternal cigarette smoking on ultrasonic measurements of fetal 
growth and on doppler flow velocity waveforms. Early Hum Dev, 1990, 24, p. 23-36. 
43

  JARVIS, et al. Biochemical markers of smoke absorption and self-reported exposure to passive smoking. Disponível em: 
<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1052379/>. Acesso em 21 nov. 2010. 
44

  LEOPERCIO, Waldir; GIGLIOTTI, Analice. Tabagismo e suas peculiaridades durante a gestação: uma 
revisão crítica. Jornal Brasileiro de Pneumologia. São Paulo, v. 30, n. 2, abr./2004. Disponível em 

521



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

5.2 PRINCIPAIS DANOS FÍSICOS CAUSADOS PELO TABACO 

  

5.2.1 Abortamento     

  

              Em que pese alguns pesquisadores não encontrarem em seus estudos, relação direta do 

abortamento com o uso do tabaco, este pode ser explicado em gestantes tabagistas ou expostas ao 

tabaco, devido à apoptose celular e diminuição do citotrofoblasto, culminando em disfunção 

placentária45.            

             Decorre dessa disfunção, a ruptura prematura das membranas, subsequente às rupturas 

focais, por sua vez secundárias a infecções locais facilitadas pela toxicidade do fumo. 

            Outro aspecto relevante tido como causa de ruptura prematura das membranas e 

abortamento em gestantes tabagistas é a redução de 50% na concentração de ácido ascórbico 

(vitamina C) no líquido aminiótico em comparação às não-fumantes. A vitamina C, além de 

desempenhar função significativa nas defesas imunológicas, a vitamina C é imprescindível na 

formação do colágeno que compõe a membrana aminiocoriônica. O transporte reduzido de 

aminoácidos pela placenta está, em razão do fumo, que interfere na síntese proteica e contribui 

para o mau desenvolvimento da membrana aminiocoriônica46. 

            O comprometimento do sistema imunológico causado pelo tabagismo pode explicar o 

maior risco de abortamento em gestantes fumantes, quando comparadas às demais que não 

padecem desse vício.       

  

 5.2.2 Malformações 

  

            Mulheres expostas ao tabaco, principalmente àqueles que fazem uso de mais de 25 

cigarros/dia, durante o período periconcepcional até o final do primeiro trimestre de gestação, 

tem maior chance de desenvolverem malformações cardíacas fetais, se comparadas aquelas não 

                                                                                                                                                                                                                          

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-37132004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso 
em 20 nov. 2010. 
45

  GALLARETA, Francisco M.P.; LIMA, Jailson C.; MAUAD FILHO, Francisco; NICOLAU, Luis G. C. 
Cigarro durante a gestação: aspectos ultra-sonográficos. Disponível em: 
<http://eurp.books.officelive.com/20090310.aspx>. Acesso em 20 mar. 2011. 
46

  NEWNHAM, J.P.; PATTERSON, L.; JAMES, Reid. Effects of maternal cigarette smoking on ultrasonic measurements of fetal 
growth and on doppler flow velocity waveforms. Early Hum Dev, 1990, 24, p. 23-36. 

522



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fumantes ou que freqüentam ambientes com fumantes. As complicações observadas foram 

defeitos obstrutivos do ventrículo e átrio direitos, além de defeitos de septo. 

             Já existem evidências suficientes para dizer que a nicotina, seja um teratogênico do tubo 

neural, bem como atue negativamente no desenvolvimento do pulmão fetal47. 

  

  

5.2.3 Crescimento Fetal 

  

             Uma das primeiras consequências observadas em estudos que associaram o cigarro com 

a gestação é de que, o tamanho fetal tende a ser menor entre os fetos de mães fumantes, bem 

como o baixo peso ao nascimento de um recém-nascido, sendo este efeito o mais consistente 

resultado do fumo materno. 

            Recém-nascidos de gestantes fumantes ativas são aproximadamente 216 gramas mais 

leve em relação a gestantes não fumantes e 146 gramas mais leve se comparados as gestantes de 

gestantes fumantes “passivas”, ou expostas ao fumo48. 

           

5.2.4 Prematuridade 

  

Mulheres que param de fumar quando engravidam não tem risco aumentado para 

nascimento pré-termos, no entanto mulheres que mantém o hábito de fumar quando engravidam, 

e o mantém até o final da gestação, tem maior risco para nascimento antes da data esperada do 

parto49. 
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  BROWN, Haywood L.; MILLER, Joseph M.; KHAWLI, Oscar; GABERT, Harvey A. Premature placental calcification in 
maternal cigarette smokers. Disponível em: < 
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/1988/06000/Premature_Placental_Calcification_in_Maternal.25.aspx>. Acesso em 21 nov. 2010. 
48

  BROWN, Haywood L.; MILLER, Joseph M.; KHAWLI, Oscar; GABERT, Harvey A. Premature 
placental calcification in maternal cigarette smokers. Disponível em: <  
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/1988/06000/Premature_Placental_Calcification_in_Maternal.25.aspx>. Acesso em 21 nov. 2010. 
49

  LEOPERCIO, Waldir; GIGLIOTTI, Analice. Tabagismo e suas peculiaridades durante a gestação: uma revisão crítica. Jornal 
Brasileiro de Pneumologia. São Paulo, v. 30, n. 2, abr./2004. Disponível em <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1806-
37132004000200016&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 20 nov. 2010. 
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5.2.5 Custos e Controle do Tabagismo Durante a Gestação 

  

Grande parte das gestantes tabagistas tende a não prestar informações verídicas a respeito 

do hábito tabágico, devido a forte pressão social e o reconhecimento dos malefícios do 

tabagismo sobre a saúde materna e fetal. 

Decorre deste fato a importância de se ter levantamentos epidemiológicos e pesquisas 

científicas, para que essas informações sejam validadas. 

Os gastos gerados pelo tabagismo durante a gestação são parte dos cuidados especiais 

dispensados não só às gestantes, mas também aos neonatos e à criança no primeiro ano de vida, 

que sofrem com o hábito de fumar de suas mães ainda na vida intra-uterina e/ou durante o 

período de amamentação e crescimento. 

Estimativas econômicas indicam que os gastos médicos diretos com as complicações 

peri-natais das gestantes fumantes são 66% maiores do que das não-fumantes. Isto se deve em 

grande parte às complicações fetais, como o baixo peso ao nascer (BNP), segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) o fator isolado mais importante de morbimortalidade infantil, a 

síndrome da morte súbita do bebê, e os distúrbios ventilatórios, dentre outras50. 

Apresentam a melhor relação custo-benefício dentre todas as estratégias de promoção de 

saúde, os programas de prevenção e tratamento do tabagismo, além de terem maior impacto 

sobre a expectativa de vida do ser humano, se comparados a qualquer outra ação preventiva 

isolada51. 

Os benefícios gerados pela cessação não se resumem à saúde da gestante, mas também do 

feto e de sua família. Se a gestante interromper o tabagismo até a 20ª semana da gestação, o risco 

de ter um bebê com BPN iguala-se ao risco das não fumantes52. A consciência da gravidez, por si 

só, já exerce uma motivação adicional na gestante para considerar a interrupção do hábito. 
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  BROWN, Haywood L.; MILLER, Joseph M.; KHAWLI, Oscar; GABERT, Harvey A. Premature placental calcification in 
maternal cigarette smokers. Disponível em: < 
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/1988/06000/Premature_Placental_Calcification_in_Maternal.25.aspx>. Acesso em 21 nov. 2010. 
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  Youth tobacco surveillance - United States, 1998-1999. Disponível em: 

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/ss4910a1.htm>. Acesso em 21 nov. 2010.  
52

  BROWN, Haywood L.; MILLER, Joseph M.; KHAWLI, Oscar; GABERT, Harvey A. Premature placental calcification in 
maternal cigarette smokers. Disponível em: < 
http://journals.lww.com/greenjournal/Abstract/1988/06000/Premature_Placental_Calcification_in_Maternal.25.aspx>. Acesso em 21 nov. 2010. 
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Este é o momento mais propício para auxiliar uma mulher no abandono do tabagismo, 

além disso, as visitas pré-natais proporcionam várias oportunidades de reforço das intervenções 

para interrupção do fumo, o que eleva a possibilidade de êxito. 

Os malefícios do tabaco atingem não apenas a gestante, mas também o feto, o qual, ainda 

no útero, se torna um verdadeiro fumante ativo. Dados recentes da OMS53 revelam que a cada 

ano cerca de cinco milhões de pessoas morrem em todo o mundo pela ação do tabaco. Esses 

dados alarmantes mostram a necessidade de controle do tabagismo. 

Pequenos investimentos já são capazes de alcançar grandes resultados com a eliminação 

das exposições materna e fetal ao tabaco, além da proteção do recém-nato, da criança em 

desenvolvimento e dos demais parentes, do fumo passivo. 

Sabe-se que a figura da mãe é fundamental na educação: seus hábitos norteiam o 

comportamento social dos filhos, e podem influenciar a decisão de futuras gerações em relação 

ao início do hábito do tabagismo. 

Visando a sistematizar a abordagem do fumo na gravidez, alguns grupos merecem 

considerações e estratégias especiais: a)  jovens em idade fértil, visto que a cessação antes da 

concepção é a garantia de proteção máxima ao feto, e a farmacoterapia de apoio no tratamento da 

dependência nicotínica pode ser utilizada sem as restrições da gestação;  b) gestantes com baixa 

escolaridade, pois o maior consumo de tabaco se concentra entre estas gestantes;  c) gestantes 

que cessaram espontaneamente o hábito de fumar, pela alta prevalência de recaída; cônjuges 

fumantes, por influenciarem negativamente na tentativa de cessação da gestante54. 

Em gestantes que alcançaram a cessação durante a gravidez, o acompanhamento no pós-

parto se torna imprescindível para garantir a cessação definitiva, já que existe um alto risco de 

recaída após a gestação. 

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

Na esteira dos novos rumos da responsabilidade civil é que repousam novos interesses, 

sobretudo os de natureza existencial e que impulsionam as cortes superiores a encará-los como 

merecedores de tutela e conseqüentemente diante de uma violação, um novo dano ressarcível.  
                                                                    
53

  Dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, disponíveis em: 

<http://www.inca.gov.br/tabagismo/frameset.asp?item=programa&link=introducao.htm>. Acesso em 29/03/2011. 
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Certamente os objetivos desta investigação foram alcançados. Desde o início da pesquisa 

foi possível identificar os requisitos da responsabilidade civil dentro de uma prática aceita pela 

sociedade, que é o uso do tabaco como uma expressão das liberdades individuais. 

Todavia, como restou demonstrado, tal liberdade implica em ofensa aos direitos daquele 

que ainda não pode desfrutar da vida, mas que se encontra à mercê dos atos praticados 

especialmente por sua genitora. 

Ao se analisar o contexto e as implicações da prática do tabagismo, além da grande 

preocupação para a saúde pública, é objetivo primordial da pesquisa trazer o tema para a arena 

de debates, de tal modo que a responsabilidade civil possa exercer sua função pedagógica, ou 

melhor seria chamá-la de preventiva, na medida em que obriga indivíduos, sociedade e Estado a 

voltar os olhares para o que nos cerca, mas somos incapazes de enxergar sua extensão danosa. 

O período gestacional não é simplesmente um momento de transformações bio-

fisiológicas, ou uma fase explorada pelo consumo em que se quer adquirir toda a gama de 

produtos caros e bonitos que permitam aproximar a chegada do bebê aos editoriais de revista. 

Para a mulher é um período também de mudanças psicológicas, que envolvem toda a 

família, mas que acima de tudo é um momento de cuidado e atenção especiais que visem “arar a 

terra” para o desenvolvimento de um novo ser, espera-se saudável e capaz de se desenvolver da 

melhor maneira possível. 

O direito, sempre atento às transformações sociais, não pode atuar como mero 

expectador, mas sim ser protagonista para estimular a consciência e o comportamento de uma 

sociedade mais saudável. 

Assim, além do caráter preventivo com vistas a evitar o sofrimento de danos durante a 

gestação, o sujeito de direito nascido com danos em sua saúde e/ou integridade físico-mental, 

gerados por culpa de sua mãe ou de terceiros, terá completo direito á reparação dos danos 

sofridos, quer sob o enfoque do direito infra-constitucional, quer, sobretudo, pela aplicação dos 

princípios da dignidade da pessoa humana e do solidarismo constitucional. 
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CONTRIBUIÇÕES À PONDERAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA: ENTRE A 

AUTONOMIA DA VONTADE E A DIGNIDADE HUMANA* 
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BETWEEN THE AUTONOMY OF THE WILL AND HUMAN DIGNITY 
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RESUMO 
O presente artigo busca discutir as pesquisas científicas com seres humanos a partir da análise 
das limitações ético-jurídicas que podem ser extraídas da correlação entre Bioética e Direito, 
considerando-se o incipiente tratamento normativo dado à temática que se mantém adstrito à 
propositura de diretrizes gerais, sem manifestar regramento específico capaz de fornecer 
respostas objetivas ao conflito que a priori se estabelece entre o reconhecimento da 
autonomia da vontade do paciente e a dignidade humana. Nesse cenário, abordam-se as 
características basilares dos direitos fundamentais, analisando-se desde a sua antropologia 
constitucional até a sua inserção no paradigma neoconstitucionalista, demonstrando-se de que 
forma este movimento pode auxiliar, sob a perspectiva de uma ponderação principiológica 
responsável, para o estabelecimento de limites à liberdade individual do sujeito de pesquisa, 
submetido de forma voluntária e consciente à investigação que, por si só, comporta riscos, de 
forma a preservar-se a sua dignidade humana, mantendo indene a legitimidade que se espera e 
exige dos experimentos clínicos. 
 
Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Dignidade Humana; Bioética; Autonomia da 
Vontade; Neoconstitucionalismo. 

ABSTRACT 

This article aims to discuss scientific research with human beings from the analysis of an 
ethical and legal constraints that can be extracted from the correlation between Law and 
Bioethics, considering the nascent regulatory treatment given to the issue that remains 
attached to the filing of general guidelines without specific rules able to provide objective 
answers to the conflict that occurs between a priori recognition of the autonomy of the 
patient's will and human dignity. In this scenario, the characteristics of the basic fundamental 

                                                 
* Esse artigo é resultado dos trabalhos do Grupo de Pesquisa intitulado: A Morfologia dos Direitos Fundamentais 
e sua Transnacionalidade, desenvolvido junto ao Curso de Direito da UNOESC, bem como com o Grupo de 
Pesquisa sobre Teoria dos Direitos Fundamentais Civis, desta mesma instituição. 
* Professor e Pesquisador do Programa de Pós Graduação em Direito da Universidade do Oeste de Santa 
Catarina (UNOESC). Doutor em Direitos Fundamentais e Novos Direitos (UNESA). Estágio com bolsa PDEE 
CAPES, no Center for Civil and Human Rights da University of Notre Dame, Indiana, Estados Unidos 
(fevereiro-julho/2011). Mestre em Direito Público, Especialista em Processo Civil, Graduação em Ciências 
Jurídicas e sociais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Juiz Federal da Justiça Federal 
de Santa Catarina desde 1996 
** Professora e Pesquisadora da Universidade do Oeste de Santa Catarina. Doutoranda em Direitos Fundamentais 
e Novos Direitos pela Universidade Estácio de Sá – RJ. Mestre em Direito Público. Especialista em “Mercado de 
trabalho e exercício do magistério em preparação para a Magistratura” e em “Educação e docência no ensino 
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rights are addressed, analyzing since its constitutional anthropology to its insertion in the 
neoconstitutionality paradigm, demonstrating how this movement can help, from the 
perspective of a responsible principled balance, for setting limits on freedom of the individual 
research subject, submitted voluntarily and consciously to research that, by itself, involves 
risks, in order to preserve their human dignity, holding harmless the legitimacy that is 
expected and required of clinical trials.  
 
KEYWORDS: Fundamental Rights; Human Dignity; Bioethics; Autonomy of the will; 
Neoconstitutionality. 
 

INTRODUÇÃO 

Um dos maiores desafios enfrentados na Bioética hoje está na busca de um 

equacionamento entre a liberdade individual, transcrita na autonomia da vontade do indivíduo 

de se submeter a experimentos científicos, e a proteção da dignidade humana, preceitos que 

permanecem sob constante “conflito real ou aparente”1.  

 Nesse sentido, o neoconstitucionalismo se apresenta, ainda que de forma incipiente, 

haja vista tratar-se de fenômeno ao qual o direito brasileiro vem buscando se moldar nos 

últimos tempos, como um paradigma capaz de nortear a discussão estabelecida acerca desse 

ponto de tensão, oferecendo contribuições significativas para as questões ético-jurídicas 

imanentes ao binômio autonomia-dignidade do paciente2. 

A sistemática neoconstitucionalista fundamenta-se em linhas diversas, porém comuns 

a certa medida, desenvolvidas sob a ótica da Constituição de 1988, tendo como características 

centrais: o reconhecimento da força normativa dos princípios; o emprego de métodos mais 

abertos e flexíveis na hermenêutica jurídica, com ênfase para a ponderação; a 

constitucionalização do Direito, expandindo-se a incidência das normas e valores correlatos, 

em especial dos direitos fundamentais, sobre todo o ordenamento; o diálogo entre Direito, a 

Moral e Filosofia; e, por fim, a judicialização da política e das relações sociais3. 

Importando-se tais perspectivas para o cenário das pesquisas com seres humanos, 

                                                 
1Termo que se empresta de Roberto Andorno, Professor Doutor do Institute of Biomedical Ethics, University of 

Zurich – Suíça (ANDORNO, Roberto. “Liberdade” e “dignidade” da pessoa: dois paradigmas opostos ou 
complementares na bioética? In: MARTINS-COSTA, Judith; MÖLLER, Letícia Ludwig (Org.). Bioética e 
responsabilidade. Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 73). 

2 O Neoconstitucionalismo, proposto em especial na Espanha e Itália, vem exercendo influência na academia 
brasileira nos últimos anos, principalmente após a divulgação de obra organizada pelo jurista mexicano Miguel 
Carbonell e publicada na Espanha em 2003, sob o título homônimo de “Neoconstitucionalismo(s)”, revelando 
que talvez não exista uma única concepção neoconstitucionalista, em referência às “diversas visões sobre o 
fenômeno jurídico contemporâneo que guardam entre si alguns denominadores comuns relevantes e justificam 
o seu agrupamento sob um mesmo rótulo”, mas dificultam a sua conceituação objetiva. (SARMENTO, Daniel. 
O Neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. In: _____ (Coord.). Filosofia e teoria 
constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 114-115). 

3 SARMENTO, op. cit., p. 113-114 e 129. 
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torna-se imperioso perquirir em que termos vêm a interpretar o delicado quadro que se 

apresenta quando, por exemplo, respeitadas as normas regulamentadoras contidas na 

Resolução 196/96, do Conselho Nacional de Saúde brasileiro, extrapolam-se os riscos 

esperados e típicos do procedimento, ocasionando danos desproporcionais à integridade física 

ou moral do partícipe voluntário (cujo consentimento se dá de forma livre e esclarecida), 

sendo o próprio sujeito indiferente a tal evento porque acredita e externa submissão 

espontânea e irrestrita (por motivação de ordem íntima como a possível cura). Diante desse 

quadro é de se perquirir: A legalidade inicial persiste, ratificada agora pela autonomia da 

vontade, ou decai em face do desrespeito à dignidade humana? 

O presente artigo tem por objetivo desenvolver essa discussão, buscando no estudo da 

antropologia constitucional e no movimento neoconstitucionalista formas de contribuição para 

o estabelecimento de limites entre a autonomia da vontade e a preservação da dignidade 

humana nas pesquisas científicas com seres humanos.  

1. Antropologia Constitucional e Direitos Fundamentais 

As primeiras Declarações de direitos ocidentais, especialmente as decorrentes da 

Revolução Francesa, desempenharam o importante papel de transformar as liberdades 

privilégios, previstas pelas constituições da Idade Média, em liberdades de direitos públicos 

subjetivos, as quais passaram a ser acessadas em igualdades de condições por todos os 

membros que fazem parte de um Estado. Além disso, esse novo modelo paradigmático passou 

a regular, estruturar e limitar o poder Estatal, não admitindo que algo pudesse estar acima 

dessa norma fundamental, pois ela passou a ser a base estruturadora de todo o sistema 

jurídico. 

Essas novidades trazidas pelas revoluções burguesas merecem um detalhamento no 

sentido de se compreender como essas exigências abstratas, impostas ao Estado, entraram no 

reconhecimento constitucional escrito. Para autores como Georg Jellinek, esse ingresso não se 

deu em razão de uma outorga ou criação Estatal, pois os direitos individuais fazem parte dos 

direitos naturais que o homem possui, os quais são superiores ao próprio Estado e, por isso 

mesmo, não caberia a ele criá-los, mas tão só reconhecê-los.4 Assim, conclui Jellinek, o papel 

das declarações de direitos foi o de plasmar constitucionalmente e transpor para normas 

                                                 
4 JELLINEK, Georg. La Declaración de Los Derechos del Hombre e del Ciudadano. Trad. Adolfo Posada. 2 ed. 
México: Universidad Nacional Autónoma del México, 2003, p. 120. 
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escritas esses direitos naturais.5  

A descrição de Jellinek retrata com precisão a influência que o movimento 

jusnaturalista racional exerceu nos séculos XVII e XVIII, tanto na Europa quanto sobre os 

constituintes Americanos.6 Veja-se que a Declaração de Direitos da Virgínia, promulgada em 

12 de junho de 1776, dispunha expressamente “Que todos os homens são por natureza 

igualmente livres e independentes e têm certos direitos inatos, os quais, quando entram no 

Estado de Sociedade, não podem ser privados ou suprimidos (...)”.7 No mesmo sentido, a 

Declaração de Independência Americana, de 04 de julho de 1776, ressaltava a existência de 

certos direitos oriundos das leis da natureza, os quais eram verdades evidentes por si mesmas 

e, por isso, justificavam o fato de “que todos os homens são criados iguais, dotados pelo 

Criador de certos direitos inalienáveis”.8 O mesmo tipo de argumento é encontrado também 

na Declaração Francesa dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26 de agosto de 1789, a 

qual ressaltou que o desrespeito aos direitos do homem que vinham sendo perpetrados até 

então justificavam a decisão de inserir “em uma declaração solene, os direitos naturais, 

inalienáveis e sagrados do homem (...)”.9 

A questão a entender então é como uma teoria essencialmente abstrata, como a do 

jusnaturalismo, foi capaz de converter-se em direitos fundamentais concretos e inserir-se nas 

declarações desse período histórico. Para a compreensão desse fenômeno, deve-se entender o 

que são os direitos naturais e como eles evoluíram até o estágio do jusnaturalismo racional. 

A teoria do direito natural desenvolveu-se em duas grandes vertentes históricas: a 

primeira delas chamada de escola clássica, a qual foi desenvolvida por Aristóteles e São 

Tomás de Aquino, além de também receber influências do direito romano; a segunda vertente, 

chamada jusnaturalismo racional, desenvolveu-se pelas contribuições filosóficas de Hugo 

Grotius, Thomas Hobbes, Samuel Pufendorf, John Locke, Jean Jacques Rousseau e Immanuel 

Kant.10  

A primeira noção de direito natural surgiu na Grécia Antiga, com a idéia da existência 

                                                 
5 Ibidem, 
6 FERNANDEZ, Eusébio Teoria de la Justicia y Derechos Humanos. Madrid: Editorial Debate, 1984, p. 90. 
7 KELLY, Alfred H.; HARBISON, Winfred A.; BELZ, Herman. The American Constitution: Its Origins and 
Development. v. 1. 7 ed. New York: W.W. Norton & Company, 1991, p. 35/6. 
8 DEVINE, Carol; HANSEN, Carol Era; WILDE, Ralph. Human Rights: The Essential Reference. Phoenix: 
Oryx Press, 1999, p. 26. 
9 MAHONEY, Jack. The Challenge of Human Rights: Origin, Development, and Significance. Oxford: 
Blackwell Publishing, 2007, p. 25. 
10 CARPINTERO-BENÍTEZ, Francisco. Historia del derecho natural: um ensayo. México: Universidad 
Nacional Autónoma de México, 1999, p. 16, 185-188, 198, 259, 262. 
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de leis não escritas (nomos ágraphon), as quais tinham por base o costume juridicamente 

relevante e as leis universais de caráter religioso, gerais e absolutas que deveriam ser 

observadas por todas as nações.11 A partir dessa crença, o filósofo Heráclito de Éfeso e o 

escritor Sófocles formularam vários questionamentos sobre a possibilidade da existência de 

um direito oriundo dos deuses, imutáveis e superiores à legislação estabelecida pela vontade 

do soberano.12 Posteriormente, Aristóteles13, afastando o argumento religioso, descreveu a 

existência de normas superiores e universais, as quais denominava de lei comum, pois 

continham um ideal de justiça, aceito por todos e que poderia ser encontrado na observação 

racional da natureza das coisas. A fonte desses direitos superiores, por conseguinte, não era 

divina, mas natural (physis). Além disso, também o império romano acolheu o direito natural 

(jus naturalis) como parte do direito das nações (jus gentium), entendido como um grupo de 

direitos universais e comuns a todos os seres humanos, independentemente da sua cultura, o 

qual foi reconhecido como forma de solução para o problema da diversidade cultural do vasto 

império que era formado por quase 50 milhões de pessoas.14  

Em período posterior, com o surgimento e desenvolvimento do cristianismo, 

principalmente na Idade Média, a escola clássica do direito natural passou por nova mudança 

de fundamentação, adotando-se, a partir de então, uma visão teocêntrica do mundo para 

estabelecer um ideal de justiça.15 Nesse período, tiveram especial destaque as obras de Tomás 

de Aquino, o qual utilizava a vontade de Deus (ordem divina da natureza) para justificar a 

existência de um lugar natural para todas as coisas no mundo, buscando demonstrar a 

compatibilidade entre a fé e a razão.16 Nesse pensamento, a lei natural seria uma norma 

perfeita e universal, a qual é originária e independente, e que conduz as naturezas criadas para 

seus objetivos específicos, percebidos através de suas tendências naturais.17 Sendo o homem 

uma criatura racional, com capacidade de seguir a divina providência, regulando-se a si 

mesmo e aos outros, a lei natural para ele “nada mais é que a participação da lei eterna na 

criatura racional”.18 Nessa lógica, a lei eterna de Deus é aquela que contém a norma suprema 

                                                 
11 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2001, 
p.13/4. 
12 BEDIN, Gilmar Antônio. Direito Natural. In: BARRETTO, Vicente (coord.). Dicionário de Filosofia do 
Direito. Rio de Janeiro: Renovar. 2006, p. 240. 
13 ARISTOTLE, The Complete Works of Aristotele. 2. ed, v. 2. Trad. Oxford Translation. Princenton: Princeton 
University Press, 1984, p. 1729. 
14 DEVINE, op. cit., p. 7. 
15 COMPARATO, op. cit., p.14. 
16 TOMÁS DE AQUINO, La Ley. Trad. Marcelino Ortiz. Buenos Aires: Editorial Tor, 1899, p. 18-21. 
17 Ibidem, p. 20. 
18 Ibidem, p. 21. 
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da moralidade, a qual se manifesta no homem através de suas inclinações naturais.19 O acesso 

à lei natural, portanto, é obtido por cada um, através da consulta de sua própria natureza, 

donde se extraem as exigências essenciais da lei moral natural.20 Em razão disso, a lei dos 

homens só tem valor normativo se tiver por fundamento os princípios da lei natural.21 

Entre os séculos XVI e XVII, Hugo Grotius, Thomas Hobbes e Samuel Pufendorf 

destacaram-se por associar à tradição cristã uma roupagem moderna e cosmopolita capaz de 

atender a ascensão burguesa e, ao mesmo tempo, fazer frente ao movimento protestante de 

Martinho Lutero.22 Grotius defendia que Deus coloca no homem uma moral prévia, como se 

fosse uma espécie de saber pré-formado, que é iluminado pela razão e atua diretamente sobre 

as ações humanas.23 Assim, o homem estaria sujeito e deveria obediência a essas leis naturais, 

decorrentes desse padrão moral prévio, independentemente da presença de um poder soberano 

capaz de impô-las.24  

Hobbes, por sua vez, foi um grande defensor do absolutismo por entender que a 

condição humana, em seu estado de natureza, era pré-disposta à guerra, visto que os anseios 

dos homens são ilimitados, enquanto as coisas do mundo são limitadas, fato que leva a 

disputa de todos contra todos.25 Por outro lado, os seres humanos também desejam o fim 

desse estado permanente de guerra e a instauração da paz e, para alcançar essa estabilidade, 

eles formam sociedades, através de um contrato social, em que devem entregar as suas 

liberdades naturais para um monarca absoluto, em troca de proteção contra esse estado de 

natureza que tornava a vida solitária, pobre, brutal e curta.26 Como resultado desse pacto, ter-

se-ia um Estado Leviatã, uma autoridade inquestionável, materializada por um ente poderoso 

que traria a paz interna e a defesa comum, em comparação com o poderoso monstro marinho, 

citado no Livro Bíblico de Jó, 40-41, com coração de pedra e sem medo de nada.27 

Já Pudenford adotou as teorias de Grotius e procurou ampliá-las com base no contraste 

com o pensamento de Hobbes, defendendo que Deus instituiu as leis naturais, as quais eram 

encontradas na iluminação divina, na razão e na voz da consciência, para ordenar a vida social 

dos seres humanos e permitir que eles cultivassem e mantivessem entre si uma sociabilidade 
                                                 
19 Ibidem. 
20 Ibidem. 
21 Ibidem, p. 22/3. 
22 CARPINTERO-BENÍTEZ, op. cit., p. 72. 
23 GROTIUS, Hugo. O Direito da Guerra e da Paz. v. 2, Trad. Ciro Mioranza. Ijuí: Ed. Unijuí, 2004, p.1023. 
24 Ibidem, p. 1024/5 
25 HOBBES, Thomas. O Leviatã ou Matéria, Forma e Poder de um Estado Eclesiástico e Civil: Os Pensadores. 
4 ed. São Paulo: Nova Cultura, 1998, p. 76. 
26 HOBBES, op. cit., p. 105. 
27 Ibidem. 

534



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pacífica, visto que essa seria a característica e a finalidade da própria humanidade.28 Ele 

entendia que para os homens não viverem como feras precisavam de leis positivas que 

regulassem suas relações sociais, as quais, no entanto, deveriam ter como fonte as leis 

naturais.29 O homem, dentro desse pensamento, em parte desenvolvido com base em Hobbes, 

é sujeito de direitos porque, por sua própria natureza, é detentor de uma dignidade 

inalienável.30 No que concerne ao Estado, afirmava que sua vontade era formada pela soma 

das vontades individuais que o constituía, motivo pelo qual não tinha legitimidade para 

contrariar os direitos naturais.31  

No decorrer do século XVII, contudo, com o desencadeamento dos movimentos 

iluministas, um novo momento é inaugurado para o direito natural, pois se adotam a razão e o 

conhecimento para explicar os fenômenos da vida, superando-se as noções de superstição e 

subordinação aos dogmas, tão fortemente presentes na Idade Média.32 A fé na capacidade 

humana de encontrar explicação racional para os fenômenos da natureza, especialmente 

demonstrados por Isaac Newton, levou os pensadores da época a ressaltarem o homem como 

centro do universo e, por isso, detentor de um conjunto inato de direitos.33 Destacam-se, nesse 

período, os pensamentos de John Locke e Immanuel Kant. O primeiro sustentava que os seres 

humanos nasciam com direitos naturais à vida, à liberdade e à propriedade, os quais eram 

discerníveis pela razão, e que a criação dos governos só se justificava para a garantia e 

proteção desses direitos.34 Já Kant desenvolveu a concepção de que o homem é “um fim em si 

mesmo” e, por isso, não poderia ser reduzido à condição de coisa ou mero instrumento de 

vontades alheias, visto que possui uma dignidade inata.35 

Como se pôde observar, os paradigmas trazidos pelo jusnaturalismo racional auxiliaram 

no desenvolvimento de um novo modelo de pensamento dentro do qual um conjunto de 

direitos inerentes aos seres humanos, entre os quais se destacavam a vida, a liberdade e a 

propriedade, passou a ser compreendido como superior e anterior a qualquer poder Estatal. 
                                                 
28 PUFENDORF, Samuel. Gesammelte Werke. Band 4.1: De jure naturae et gentium (Liber Primus – Liber 
Quartus). Trad. Frank Böhling. Berlin: Akademie Verlag, 1998a, II, III, §15. 
29 PUFENDORF, Samuel. Gesammelte Werke. Band 3: Elementa jurisprudetiae universalis. Trad. Thomas 
Behme. Berlin: Akademie Verlag, 1999, I, XII, §14. 
30 PUFENDORF, 1998a, II, II, §9. 
31 Ibidem. 
32 LAUTERPACHT Hersch. An International Bill of The Rights of Man. New York: Columbia University Press, 
1945, p. 16/7. 
33 SALDAÑA, Javier. Notas sobre la fundamentación de los derechos humanos. Boletín Mexicano de Derecho 
comparado. Universidad Nacional Autónoma de México, México, n. 96, p. 952, septiembre-diciembre, 1999. 
34 LOCKE, John. Two Treatises of Government. 3 ed. Cambridge: Cambridge University Press, 1988, p. 270-
271. 
35 KANT, Immanuel. Groundwork of the Metaphysic of Morals. In: PASTERNACK, Lawrence. Immanuel 
Kant: Groundwork of the Metaphisic of Morals. New York: Routledge, 2002, p. 55-57.  
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Essa característica, principalmente a partir do trabalho de Grotius, marcou a passagem do 

direito natural objetivo, o qual destacava o direito como norma, para o direito natural 

subjetivo, em que o direito passa a ser uma faculdade inerente ao indivíduo. Além disso, o 

jusnaturalismo racional também propunha uma nova legitimação da sociedade civil e política, 

pois utilizava a idéia do consenso, que deveria ser buscado na livre vontade dos homens, para 

justificar o poder do Estado.  

Para a burguesia emergente na época, sufocada pelo sistema absolutista, essa 

sustentação teórica dava respaldo ao modelo liberal que se buscava construir, dentro do qual o 

Estado deveria ocupar papel secundário, abstendo-se de interferir nas relações privadas. 

Assim, incorporou a filosofia dos direitos naturais para justificar as revoluções que 

culminaram com a conseqüente derrocada do status quo, registradas tanto na América do 

Norte quanto na Europa. No entanto, com a queda do absolutismo e a submissão do Estado a 

uma norma fundamental, viu-se a necessidade de deixar claro ao Poder Público quais eram os 

limites que este deveria observar na relação com os indivíduos, pois, embora os direitos 

naturais fossem inalienáveis e sagrados, o desrespeito a que vinham sendo submetidos até 

então justificava a sua declaração solene. Foi nesse momento que se viu na positivação dos 

direitos naturais a solução ideal para alcançar esses objetivos. Não se podia, contudo, atribuir 

ao Estado o poder de criar esses direitos, pois a lógica do movimento era justamente no 

sentido de que eles estavam acima do poder Estatal. Assim, a solução foi declarar 

formalmente o reconhecimento de que os homens são detentores de direitos naturais e 

inalienáveis, buscando, com isso, garantir o seu respeito e efetivação. Foi por esse motivo que 

os direitos naturais, abstratos e genéricos, unindo-se à própria idéia de constituição, 

converteram-se em direitos fundamentais do homem.36  

Cabe destacar que, a partir de então, a prática da inscrição dos direitos fundamentais em 

Constituições passou a se expandir geometricamente, ganhando especial destaque com os 

movimentos de independência dos séculos XIX e XX, resultantes tanto das ex-colônias 

Britânicas e Francesas na África e América Latina como da desfragmentação da antiga União 

das Repúblicas Socialistas Soviéticas. A própria ONU, seguindo essa tendência codificadora, 

procurou marcar a suas finalidades com uma Declaração Universal. Tanto é assim que hoje 

quase todas as nações do mundo possuem constituições, sejam democráticas ou não, sendo 

                                                 
36 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Humanos ou Direitos Fundamentais? A política de um 
pseudoproblema. In: Revista Latino Americana de Direitos Fundamentais, Belo Horizonte, p. 429, 2004.  
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escassos os Estados que não adotam esse sistema.37 

Entretanto, deve-se atentar para o fato de que o conceito de liberdade, sem a intervenção 

do Estado, introduzido pelo sistema burguês, no século XVIII, ao consagrar a máxima de que 

ao indivíduo seria permitido fazer tudo que a lei não proíbe, acabou desonerando o Estado de 

ter de proteger aquilo que a ordem jurídica não disciplinasse. Desse modo, o foco do sistema 

jurídico passou não mais a ser a pessoa humana, mas o sujeito de direitos, fato que provocou 

uma redução conceitual na proteção dos interesses individuais. 

O resultado desse estreitamento foi o início de um processo de marginalização e 

exclusão social aguda na história do ocidente, especialmente durante a primeira fase da 

Revolução Industrial, até 1870.38 A concentração da riqueza econômica nas mãos de poucos e 

a falta de acesso às condições materiais mínimas para uma vida digna geraram a flagelização 

das relações sociais e a acentuação da miserabilidade humana, tão bem detalhadas no texto 

clássico de Vitor Hugo, Les Miserables, em que o autor destaca a absoluta impossibilidade de 

gerar uma sociedade saudável, com os níveis de degradação humana que o modelo econômico 

de desenvolvimento, implantado no início do século XVIII, criou.39  

Esse processo avassalador de exclusão social gerou uma reação do proletariado em toda 

a Europa, destacando-se os movimentos reivindicatórios na Inglaterra, na França, na Itália e 

na Alemanha, fundados principalmente nas idéias socialistas de Saint-Simon, Charles Fourier, 

Louis Blanc, Robert Owen, Karl Marx e Friedrich Engels, os quais idealizavam uma 

sociedade igualitária.40 Esse ponto de tensão entre o capital e o trabalho foi tão intenso que a 

nova burguesia percebeu que, se não desenvolvesse uma forma de fazer escoarem as 

demandas coletivas, o sistema entraria em colapso e poderia ser suprimido, como acabou 

ocorrendo posteriormente na Revolução Russa. Assim, percebendo-se que o reconhecimento 

formal da igualdade e da liberdade não eram suficientes para assegurar esses direitos a todas 

as pessoas, transferiu-se ao Estado a responsabilidade por adotar ações positivas na realização 

da justiça social, tanto na regulação das relações de trabalho quanto no suporte à saúde e à 

educação.41 Nascia, assim, o Estado do Bem Estar Social (WelFare State), caracterizado por 

incorporar aos direitos fundamentais um conjunto de direitos econômicos, sociais e culturais, 

cuja distinção daqueles declarados nas revoluções burguesas estava na sua dimensão positiva, 

                                                 
37 BIDART CAMPOS, Germán José. Teoría general de los derechos humanos. México: UNAM, 1993, p. 336/7. 
38 DEVINE, op. cit., p. 40. 
39 HUGO, Vitor. Les Miserables. Trad. Julie Rose. New York: The Modern Library, 2008. 
40 FORMAN, James D. Socialism: Its Theoretical Roots and Present – Day Development. New York: New 
Viewpoints, 1973, p. 11/2, 29-31. 
41 DEVINE, op. cit., p. 42. 
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visto que não se desejava mais o afastamento da atuação Estatal, mas a sua interferência a fim 

de que os desprivilegiados do sistema pudessem receber as condições necessárias para o pleno 

exercício dos direitos proclamados nas primeiras declarações.42 

Essa pequena recapitulação histórica mostra que, desde a consagração dos direitos 

fundamentais nas Declarações dos séculos XVII e XVIII, até a sua ampliação, durante o 

desenvolvimento do Estado do Bem Estar Social, eles acabaram se desenvolvendo em três 

grandes eixos. No primeiro, estão situados os direitos que tendem a proteger a liberdade, a 

intimidade, a integridade física e moral da pessoa humana, o direito à vida e à proteção contra 

a tortura, a escravidão e as detenções arbitrárias. O segundo eixo se projeta para os direitos 

políticos, em que estão inclusas as liberdades de opinião e de expressão coletiva, o direito a 

tomar parte na discussão dos assuntos públicos, de votar e ser votado. Esses dois primeiros 

eixos são resultados diretos da primeira geração dos direitos fundamentais e se ampliam com 

o terceiro bloco de direitos econômicos e sociais, os quais tinham caráter eminentemente 

positivo, dentre os quais se destacam o direito do trabalho, à saúde, à previdência e à 

assistência social. 

Esses três eixos se integraram aos textos constitucionais na maioria dos países, 

assumindo a importante função no processo de amadurecimento e de realização dos direitos 

humanos no ambiente doméstico de cada Estado, pois, a partir de sua constitucionalização, 

pôde-se perceber que, de alguma forma, todo e qualquer interesse juridicamente tutelado 

dentro dos Estados passou a estar ligado direto ou indiretamente por um direito fundamental. 

Além disso, deve-se registrar que, após as duas grandes guerras mundiais e as suas duras 

conseqüências humanas, surgiu um novo conjunto de direitos humanos declarados na seara 

internacional, os quais vêm se incorporando lentamente nas constituições nacionais 

(convertendo-se em direitos fundamentais) e que têm por objetivo buscar a paz mundial, a 

solidariedade e a fraternidade entre os povos.43 Diferentemente das gerações anteriores, esses 

novos direitos ultrapassam a esfera da proteção individual, uma vez que são coletivos, 

difusos, indivisíveis e têm como destinatário não mais o ser humano, individualmente 

considerado, mas a humanidade como um todo, como ocorre, por exemplo, com os direitos ao 

meio ambiente, à autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento e à qualidade de vida.44 

Para Pérez-Luño, esses novos direitos representam a resposta ao processo de degradação dos 

                                                 
42 LAFER, Celso. A Reconstrução Histórica dos Direitos Humanos: um Diálogo com o Pensamento de Hannah 
Arendt. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, p. 127. 
43 SARLET, Ingo. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 7 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 58. 
44 LAFER, op. cit., p. 132. 
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direitos e liberdades fundamentais, os quais têm sido exercidos de forma abusiva, colocando 

em risco a própria existência da humanidade, como ocorre no caso do progresso tecnológico 

sem respeito ao meio ambiente.45 

Sob o aspecto da teoria constitucional, contudo, Otrief Höffe destaca que foi a partir do 

Sistema de Direitos Públicos Subjetivos de Georg Jellinek que os direitos fundamentais 

receberam uma “admirável” organização, visto que ficou claro que o indivíduo, dentro da 

ordem jurídica Estatal, possuía um conjunto de direitos subjetivos, expressos como liberdades 

pessoais (direitos de defesa contra o Estado) e direitos de participação democrática, bem 

como pelas possibilidades de formulação de exigências perante o Estado (direitos a receber 

prestações positivas).46  

Nesse aspecto, deve-se ressaltar que as idéias de Jellinek também são encontradas nas 

teorias de John Rawls, para quem os direitos fundamentais estão dentro de duas classes de 

princípios de justiça política: a primeira, onde estão os direitos às mais extensivas liberdades 

básicas (incluindo aqui o direito de participação política), desde que não sejam incompatíveis 

com a liberdade dos outros;47 e a segunda, formada pelo direito de acesso ao mínimo social, 

para a satisfação das necessidades básicas, o qual, em 1971, o autor defendia que deveria ser 

estabelecido por uma legislação justa48 e, em 1993, mudando a posição inicialmente adotada, 

acabou incluindo esse mínimo nos conteúdos constitucionais essenciais.49  

Posteriormente, Robert Alexy qualifica a discussão, desenvolvendo estudo profundo 

sobre um sistema de posições jurídicas fundamentais, em que analisa a estrutura dos direitos 

fundamentais também destacando a existência de direitos a ações negativas (direitos de 

defesa)50 e direitos a ações positivas.51 Nessa teoria, os primeiros se expressam pela proteção 

do indivíduo contra o Estado em qualquer intenção desse último no sentido de obstaculizar 

determinadas ações, como a liberdade de movimento, de crença, de expressão, afetar certas 

propriedades ou situações, como a inviolabilidade do domicílio, ou ainda eliminar certas 

posições jurídicas do titular de direito, como os direitos concretos de propriedades.52 Já os 

direitos às ações positivas são aqueles cujo objetivo é uma ação fática, que se fundamenta em 
                                                 
45 PÉREZ-LUÑO, Antônio Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y Constitucion. 6. ed. Madrid: 
Tecnos, 1999,  p. 125/6. 
46 HÖFFE Otfried. Derecho Intercultural. Trad. Rafael Sevilla. Barcelona: Gedisa, 2000, p. 170-171. 
47 RAWLS, John Bordley. A Theory of Justice. Cambridge: Belknap, 1971, p. 53. 
48 Ibidem, p. 92. 
49 Ibidem, Political Liberalism. New York: Columbia University Press, 1993, p. 132. 
50 ALEXY, Robert. Constitucionalismo discursivo. Trad. Luiz Afonso Heck. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 189. 
51 Ibidem, p. 194. 
52 Ibidem, p. 189-192. 
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um mínimo vital, ou uma ação normativa, a qual se expressa pelos direitos a atos estatais de 

regulamentação dos direitos fundamentais que dependem de legislação infraconstitucional 

para poderem ser gozados por seus destinatários.53 

A partir do século XX, observa-se um novo fenômeno, materializado por um processo 

de constitucionalização dos direitos, responsável por inserir nas Leis Fundamentais dos 

Estados diversos assuntos, alheios aos direitos fundamentais, o qual passou a ser chamado de 

neoconstitucionalismo.54  

2. Neoconstitucionalismo e a Ponderação de Princípios Constitucionais 

O movimento neoconstitucionalista é uma leitura constitucional que está inserida 

dentro de um movimento teórico que se rotulou de pós-positivimo, sendo, portanto, uma 

variante deste último.55 Ele é uma via intermediária entre o positivismo e o jusnaturalismo, a 

qual rompe com o legiscentrismo, revalorizando a constituição, deixando de vê-la apenas 

como ato fundador do qual deriva todo o ordenamento jurídico, para colocá-la no centro do 

sistema.56 Como conseqüência do neoconstitucionalismo têm-se a constitucionalização do 

direito, ou seja, a ordem jurídica tem que convergir para a constituição. 

Diante de situações envolvendo “casos difíceis” como a questão dos limites à 

autonomia da vontade frente e a preservação da dignidade humana nas pesquisas científicas 

com seres humanos, o neoconstitucionalismo se debruça, discutindo métodos de 

argumentação racional (identificada aqui com a razoabilidade) que conduzam a melhor 

resolução desta e qualquer outra questão prática levada ao mundo jurídico57. 

Tendo em vista à definição dos chamados “hard cases”, Antonio Cavalcanti Maia 

adverte que, controversos e não rotineiros, emergem quando “as práticas legais existentes não 

fornecem uma resposta definitiva, quer seja porque surge uma incerteza em face das várias 

normas que podem ser aplicadas ao caso concreto, quer se apresente uma antinomia entre 

                                                 
53 Ibidem, p. 195. 
54 FAROREU, Louis. La constitutionnalisation du droit. In: MATHIEU, Bertrand; VERPEAUX, Michel. La 
constitutionnalisation des branches du droit, Paris: Economica, 1998, p. 190-2 
55 ZAGREBELSKY, Gustavo. Hystoria y Constituición. Tradução Miguel Carbonell. Madrid: Editorial Trotta, 
2005, p. 80-83. 
56 FIORAVANTI, Maurizio. Constitucion de la Antegüedad a nuestros dias. Madrid: Editorial Trotta, 2001, p.  
142-153. 
57 Neste sentido: DWORKIN, Ronald. Philosophy of Law. Oxford: Oxford University Press, 1971; e ALEXY, 

op. cit.. 
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normas, ou, ainda, (em casos mais raros) haja uma lacuna legal”58. Ao discorrer acerca do 

tema, Manuel Atienza59 ressalta que tais eventos não são taxativos, admitindo, inclusive, 

variados arranjos entre si, e complementa o rol dos problemas jurídicos ensejadores de casos 

difíceis, dentre outros aspectos, com o que chama de “problemas de interpretação”, oriundos 

de dúvidas quanto à extensão da norma aplicável.   

Superada essa breve explanação teórica, a análise das particularidades contidas na 

prática de experimentos científicos que se coadunam à suposição fática acima indagada 

conduz à técnica ponderativa, uma vez que dois princípios (autonomia e dignidade humana) 

constituem o foco do conflito jurídico. Isso porque as pesquisas com seres humanos não 

dispõem de tratamento normativo específico, aqui considerado em sentido estrito, na condição 

de regras legais, cogentes e imperativas, já que a Resolução 196/96, se perfectibiliza em 

“recomendação ética e não em uma lei em si”60, sem que isso implique, é claro, na redução de 

sua relevância. 

Ainda que da referida Resolução conste o fato de que toda pesquisa com seres 

humanos envolve risco, sendo referenciado, inclusive, o dano eventual - imediato ou tardio - 

que comprometa o indivíduo ou a coletividade (item V), passível, inclusive, de indenização 

(subitens V.6 e V.7), dela também se extrai que o “pesquisador responsável é obrigado a 

suspender a pesquisa imediatamente ao perceber algum risco ou dano à saúde do sujeito [...] 

consequente à mesma, não previsto no termo de consentimento [...]” (subitem V.3). Nesses 

termos, autonomia da vontade e dignidade, enquanto diretrizes principiológicas, igualmente 

embasam o debate. 

Em verdade, por meio do reconhecimento da força normativa dos princípios, 

sobretudo daqueles dotados de expressiva carga axiológica como solidariedade social, 

igualdade e a própria dignidade humana, o neoconstitucionalismo permite uma “maior 

abertura da argumentação jurídica à moral e ao mundo empírico subjacente”61, compreendida 

aqui, portanto, a ética, já que ramo filosófico que tem por objeto de estudo os valores morais, 

                                                 
58MAIA, Antonio Cavalcanti. Nos vinte anos da Carta Cidadã: do pós-positivismo ao neoconstitucionalismo. In: 

SOUZA NETO, Cláudio Pereira de; SARMENTO, Daniel; BINENBOJM, Gustavo (Org.). Vinte anos da 
Constituição Federal de 1988. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 124.  

59ATIENZA, Manuel. Argumentación Jurídica. In: VALDÉZ Ernesto Garzón; LAPORTA, Francisco J. (Org.). 
El derecho y la justicia. Madrid: Trotta, 2000, p. 236. 

60 ARAÚJO, Laís Záu Serpa de. Aspectos éticos da pesquisa científica. Pesquisa odontológica brasileira, São 
Paulo, v. 17, p. 57-63, 2003. 

61SARMENTO, op. cit., p. 140. 
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matéria-prima dos direitos humanos62. 

Segundo Nascimento, os princípios de que se trata, somados à liberdade, integram o 

conteúdo essencial da sistemática constitucional brasileira. A dignidade, caracterizada pela 

“aceitação da centralidade da pessoa natural como ser moral, capaz de fazer escolhas 

racionais no convívio coletivo”, mostra-se consonante à própria noção de solidariedade 

designada como a “co-responsabilidade pelo destino de todos”63   

Retomando o caso hipotético sob análise, essas concepções conduzem ao 

entendimento da autonomia do paciente enquanto capacidade de autodeterminação individual 

desprovida de qualquer resquício de irracionalidade ou conteúdo arbitrário, uma vez que “em 

seu significado mais profundo, a liberdade não consiste em poder agir caprichosamente, 

fazendo inclusive aquilo que resulta prejudicial para si mesmo ou para os demais” 64. 

Dessa forma, não lhe é facultado expor sua saúde a danos desproporcionais, ainda que 

a isto tenha consentido, tampouco se atribui ao pesquisador a liberalidade de prosseguir em tal 

experiência ou a qualquer outro indivíduo de assim também agir, em respeito à condição 

digna e ao escopo solidário que vigoram em uma sociedade democrática. Não se está aqui a 

conjeturar nenhuma proposição utópica, apenas corrobora-se o que Nascimento65 já 

constatara, ou seja, “porque nos reconhecemos como dotados dos mesmos atributos humanos 

dispomos de uma autonomia intrínseca, tão verdadeira quanto a nossa interdependência 

social”, o que faz a afronta à dignidade humana, em sua dimensão particular e universal 

(motivada pelo dano à saúde) suscitar a insuficiência do aporte exclusivo na condição 

autônoma do homem como pressuposto de legitimidade ética e jurídica, essa última, em 

especial, intrínseca ao próprio preceito de legalidade.  

Em outros termos, as vontades humanas são “parciais e falíveis”, não subsistindo 

nenhum elemento que justifique sua imposição sobre as demais66, assim como também não se 

pode afirmar que a dignidade humana a ela ou aos demais valores (liberdade, igualdade, 
                                                 
62SHESTACK, Jerome J. The Philosophical Foundations of Human Rights. In: SYMONIDES, Janusz. Human 

Rights: concepts and standards. London: UNESCO, 2000, p. 31. Em mesmo sentido, Nalini afirma que a 
moral é o objeto de estudo da ética porque se constitui em “conjunto de normas de conduta ou costumes 
adotados por certo grupo social” (NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 2. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1999, p. 73). 

63 NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Lealdade processual: elemento da garantia de ampla defesa 
em um processo penal democrático. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 48. 

64ANDORNO, op. cit., p. 74. 
65NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Contribuindo para uma doutrina constitucional adequada: 

dialogando com a teoria da constituição dirigente. Revista JurisPoiesis. Rio de Janeiro, ano 8, n. 8, p. 429, jul. 
2005. 

66 DORIA, A. Sampaio. Direito Constitucional: curso e comentários à constituição. 2 tomos. 3. ed. São Paulo: 
Cia Editora Nacional, 1953. 
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solidariedade) se sobressaia (o que parece transparecer, a priori), haja vista tratar-se, mais 

uma vez nas palavras de Nascimento, de proposição em aberto porque sem resposta ou com 

pareceres em vários nortes. O próprio autor, entretanto, assim se posiciona: embora seja, de 

um lado, direito fundamental do indivíduo e de outro, ônus constitucional do Estado em face 

da sociedade, dos grupos e dos demais indivíduos, a dignidade “não abriga uma “carga de 

sentido” suficiente para que possa ser apontada como matriz e como critério de priorização e 

de ponderação entre os direitos fundamentais, em razão da dependência havida entre o 

conceito de dignidade [...] pretensamente invariável, e o conceito variável de pessoa, ao qual o 

primeiro é referido”. Em alusão à teoria kantiana, justifica, inclusive, que não basta afirmar 

que a pessoa deva ser tratada como sujeito e não mero objeto já que, na prática, a “reificação” 

é admitida em vários casos, a exemplo da alienação da força de trabalho nos moldes 

capitalistas; a dignidade como vetor imprescinde do alargamento de seu sentido para além 

desse, sendo compreendida como síntese das concepções de liberdade, igualdade e 

solidariedade quando, no entanto, passa a confundir-se com a própria justiça67. 

Sob a mesma perspectiva, após a análise desses outros princípios, Nascimento 

expressa a conclusão que ora se transcreve de forma literal porque imprescindível à 

elucidação da postura por ele adotada: 

Como se pode ver, a escolha por um vetor exclusivo da ordem constituída é no 
mínimo problemática. Talvez seja necessário reconhecer que não há um único 
princípio fundamental positivo com prioridade sobre os demais princípios 
fundamentais do qual derivem em última análise todos os direitos humanos e 
fundamentais. Não há nada na ordem constitucional brasileira que justifique a 
afirmação de existir hierarquia entre princípios fundamentais, pelo contrário. Há 
direitos humanos positivados e soluções para questões práticas que encontram 
fundamento na dignidade humana, outros e outras que decorrem do princípio da 
inviolabilidade da vida, outros ainda emanam do princípio democrático, ou mesmo do 
imperativo de solidariedade68. 

Em verdade, toda a argumentação aventada acerca de questões envolvendo o suposto 

conflito entre a dignidade humana e a autonomia da vontade no âmbito das pesquisas 

científicas com seres humanos, o que ora se fez, em geral, sob a inspiração do 

neoconstitucionalismo, vem a expor as características desse novo paradigma que, se louváveis 

por uma face, também suscitam críticas em outro expediente. 

                                                 
67 Trata-se de raciocínio complexo e muito bem estruturado trazido por Nascimento, justificando a extensão da 

paráfrase que, inclusive, tenciona-se fiel ao pensamento do autor. (NASCIMENTO, 2011, p. 106-110). 
68 NASCIMENTO, 2011, p. 116. 
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Outrossim, direcionando-se a abordagem aos aspectos diretamente relacionados ao 

debate proposto nesse artigo, tem-se, consoante postura externada por Daniel Sarmento69, que 

a preferência por princípios e ponderação, em detrimento de regras jurídicas e o processo de 

subsunção legal, pode acarretar problemas significativos quando não acompanhada de 

necessária justificação. O uso em larga escala de fundamentações principiológicas vagas ou 

mesmo desnecessárias (pela existência de lei correlata) demonstra um repúdio exacerbado ao 

positivismo, desconsiderando-se, por exemplo, a maior previsibilidade e segurança das 

decisões pautadas em normas, já que menos sujeitas às valorações subjetivas do intérprete. 

Imperioso ressaltar que o autor não descarta a aplicação de princípios; ao contrário, 

considera um progresso jurídico porque, essenciais, conferem maior plasticidade ao Direito: 

“[...] o importante é encontrar uma justa medida, que não torne o seu processo de aplicação 

amarrado demais, como num sistema exclusivo de regras, nem solto demais, como sucederia 

com um que se fundasse apenas em princípios”. 

Em posição análoga, Nascimento afirma que a própria Constituição brasileira, por ser 

“reativa, compromissória, analítica e dirigente”, também faz uso de conceitos abertos e 

flexíveis, tendência corroborada pelo ‘direito ético’ que suplantou o positivismo. Consoante o 

autor, “esta realidade conduz a uma visão do ordenamento jurídico centrada nos princípios, 

reconhecidos como categoria normativa, e a uma metodologia centrada nas teorias da 

argumentação, portanto, entre nós o risco de um decisionismo autoritário, que neutralize o 

processo de integração é muito alto”70, devendo-se, então, construir “parâmetros formais de 

legitimidade” aptos a assegurar a aplicação democrática do direito. 

 Afora as particularidades e críticas tecidas às técnicas de argumentação ou teorias 

relativas ao processo hermenêutico, sobretudo a partir do fenômeno neoconstitucionalista, o 

fato é que Direito e Bioética devem lançar seus influxos sobre as pesquisas científicas com 

seres humanos visando resguardar a legitimidade das intervenções por meio de um 

equacionamento (e não sobreposição) entre dignidade humana e liberdade individual capaz de 

manter incólume a condição principiológica de cada uma, sem representar a supervalorização 

da força normativa que igualmente exercem no ordenamento jurídico hodierno. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

                                                 
69 SARMENTO, op. cit., p. 132, 139-140. 
70 NASCIMENTO, Rogério José Bento Soares do. Contribuindo para uma doutrina constitucional adequada: 

dialogando com a teoria da constituição dirigente. Revista JurisPoiesis. Rio de Janeiro, ano 8, n. 8, p. 429, jul. 
2005, p. 433. 
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Condicionante dos fenômenos jurídicos, dentre eles o aspecto normativo, a dinâmica 

sócio-cultural, pautada sobretudo no avanço biotecnológico e suas repercussões na esfera 

médica, faz suscitar questões controversas como a realização de pesquisas envolvendo seres 

humanos, em especial quando analisadas sob a perspectiva de promoção da autonomia do 

paciente, não só corolário da medicina moderna como fundamento da própria dignidade 

humana. 

Embora indubitáveis os progressos conquistados por intermédio da atividade médico-

científica relacionados ao desenvolvimento de novos substratos medicamentosos e técnicas de 

intervenção continuada para a cura ou minoração dos males acarretados pelas mais diversas 

doenças, registros históricos tem desvelado os abusos outrora cometidos, a exemplo das 

atrocidades praticadas durante a Segunda Guerra Mundial, mediante experimentações 

arbitrárias que não dispunham de qualquer regulamentação ética.   

Como uma resposta social aos referidos episódios, dá-se a primeira tentativa 

internacional nesse sentido com o advento do Código de Nuremberg (1947), oportunidade em 

que se projetam as diretrizes hoje basilares da Bioética, passando a informar as Declarações e 

demais documentos de intenção conseguintes. Nesse mesmo panorama, a ordem jurídica 

brasileira conta com a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde que tão somente 

postula elementos norteadores do procedimento de pesquisa, dedicando-se à denotação ética, 

sem estabelecer, no entanto, parâmetros de uma limitação objetiva. 

A questão assume contornos ainda mais relevantes se considerada a participação 

voluntária e irrestrita (ao menos no contexto fático) de indivíduo que se submete a 

experimento desta natureza, cujos riscos à saúde e integridade física e moral são, por si só, 

uma constante, em virtude de motivação pessoal consubstanciada, por exemplo, na ânsia de 

auferir a cura e extrapolam-se tais riscos de modo a provocar danos desproporcionais, tendo a 

pesquisa respeitado, inicialmente, os requisitos previstos na Resolução 196/96 quanto ao 

consentimento livre e esclarecido e ao conhecimento das possíveis e esperadas consequências 

do método. 

Conduzindo-se a discussão acerca da amplitude da autonomia da vontade sob a égide do 

Direito e da Bioética, porque ciências correlatas e capazes de fornecer os subsídios para a 

análise de casos complexos como o apresentado, já que inexiste legislação específica, não há 

como relegar o conflito ético-jurídico que se instala pela afronta à própria dignidade humana. 

Suscita-se aqui o aporte em aspectos típicos da matriz kantiana que refuta a “reificação” do 

ser humano, com a consequente redução do status de sujeito de direitos, em face da sua 
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caracterização como mero instrumento de investigação científica, ignorando-se o agir racional 

e universalizante em que aquela também se funda. O precedente gerado pela permissividade 

da conduta do indivíduo que se expõe, sem limites, à pesquisa científica restaria, portanto, 

contrário ao ordenamento pátrio e perigoso ao próprio sujeito e à coletividade.  

No que se reporta ao plano teórico, o embate principiológico merece, ainda, a incidência 

de uma análise de cunho ponderativo. Recorrendo-se aos preceitos do Neoconstitucionalismo, 

em especial ao reconhecimento da força normativa dos princípios e a flexibilização da 

hermenêutica jurídica, afora as críticas que igualmente lhe são dirigidas no sentido de 

exacerbação do emprego de princípios em detrimento de regras, redundando em 

fundamentações vagas ou autoritárias, o fato é que, desprovida de regramento (e não 

regulação), a legitimidade das pesquisas científicas imprescinde de parâmetros ético-jurídicos 

que só podem ser preconizados por intermédio do equilíbrio entre a dignidade humana e a 

autonomia da vontade, princípios essenciais que se complementam para gerir a vida particular 

do indivíduo e a própria sociedade.   
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RESUMO 

O presente artigo aborda o instituto das diretivas antecipadas: documentos nos quais uma 

pessoa realiza uma declaração de vontade sobre tratamentos de saúde aos quais gostaria ou 

não de ser submetida no caso de uma incapacidade superveniente. Para se defender sua 

viabilidade no cenário brasileiro, é preciso entender o direito à vida como sendo um espaço de 

liberdade, cujo conteúdo será preenchido pelo seu titular em um processo argumentativo. É o 

reconhecimento de iguais liberdades subjetivas que irá permitir aos sujeitos de direito, em um 

cenário democrático, exercer sua autonomia de acordo com as próprias concepções sobre 

dignidade. Assim, nenhum tratamento médico poderá ser imposto ao paciente contra sua 

vontade. Impossibilitado de externalizar seu desejo diante de uma situação de incapacidade, 

as diretivas antecipadas surgem como solução viável para a tutela de seus interesses. São 

analisados os requisitos para sua configuração nos planos da existência, validade e eficácia e 

as espécies de declarações que podem ser feitas. Por fim, é abordada a experiência espanhola, 

com o intuito de ratificar a possibilidade de as incursões teóricas feitas serem aplicadas na 

prática. 

PALAVRAS-CHAVE: DIRETIVAS ANTECIPADAS; AUTONOMIA; 

CONSENTIMENTO INFORMADO; ORTOTANÁSIA 

 

ABSTRACT 
This article discusses the Institute of Advance Directives: documents in which a person makes 

a declaration of intent about health treatments they would like to be submitted or not in the 

case of a supervening incapacity. To defend its viability in the Brazilian scenario, it is 

necessary to understand the right to life as an area of freedom, whose content will be filled by 

his owner in an argumentative process. It is the recognition of equal subjective liberties that 

will allow the subjects of law, in a democratic setting, to exert their autonomy in accordance 

to their own conceptions of dignity. Thus, no medical treatment can be imposed on the patient 

against their will. Unable to externalize their desire in a situation of incapacity, advance 

directives emerge as viable solution for the protection of his interests. The requirements for its 

configuration on the planes of existence, validity and effectiveness and the kind of statements 

that can be made are analyzed. Finally, the Spanish experience is discussed, in order to 

confirm the possibility of the theoretical incursions made being applied to practice. 

KEYWORDS: ADVANCE DIRECTIVES; AUTONOMY; INFORMED CONSENT; 

ORTHOTHANASIA 
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1 INTRODUÇÃO 

  

  

  

  

  

No presente trabalho, é abordada a temática das diretivas antecipadas, questionando-

se quais os requisitos devem ser atendidos para a sua aplicação junto à realidade brasileira. 

Afinal, seria possível, hoje, a um indivíduo emitir uma declaração de vontade acerca de 

tratamentos aos quais desejaria ou não ser submetido em caso de incapacidade superveniente 

que o impeça de decidir pessoalmente? 

  

Considerando a existência de um Estado Democrático e da pluralidade que se faz 

presente no mundo-da-vida, não seria possível condicionar ex ante o exercício do que se 

entende por direito à vida. Se o que a Modernidade exige é que os agentes de uma realidade 

relacional se reconheçam como livres e iguais em liberdades subjetivas, diferentes projetos de 

vida hão de ser refletidos junto à realidade e isso implica respeitar que somente o titular do 

direito pode preencher seu conteúdo com convicções que lhe sejam próprias. Qualquer 

imposição conceitual ou de padrão comportamental, na democracia, afigura-se ilegítima, 

posto não ter sido produzida pelo seu destinatário. Nesse cenário, o ideal de vida digna de 

cada sujeito é construído como reflexo do exercício de sua pessoalidade.  

  

Ante o avanço da tecnologia e da Medicina, a vida de um indivíduo que se encontra 

em um quadro clínico irreversível pode ser prolongada artificialmente por tempo indefinido. 

Esforços terapêuticos, muitas vezes, são empregados apenas para postergar um final que se 

afigura evidente. Nesse cenário de medidas heróicas, o paciente, para ter a manutenção de 
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suas funções biológicas, pode vivenciar situações ultrajantes ao que concebe por vida digna e 

aos valores que compõem sua identidade. 

  

Dessarte, as diretivas antecipadas se afiguram recurso disponível para que as 

vontades do paciente, no tocante a tratamentos de saúde, sejam atendidas no caso de ele se 

encontrar incapacitado para decidir. 

  

O instituto poderia ser implementado junto à realidade brasileira se observados os 

pressupostos de existência, validade e eficácia, assim como ocorre em qualquer negócio 

jurídico? 

  

Para responder as indagações semeadas, far-se-á um estudo sobre o exercício da 

autonomia na Alta Modernidade e, posteriormente, sua trasladação para as relações médico-

paciente. 

  

A experiência espanhola junto às diretivas antecipadas é um caminho para se 

compreender a sua possível aplicabilidade no Brasil. 

  

  

  

  

  

2 AUTONOMIA PRIVADA NA ALTA MODERNIDADE 
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Direito ou dever? O „viver‟ estaria alojado em qual categoria? 

  

Com o objetivo de responder a essa pergunta e se buscar um vértice para a 

problemática das diretivas antecipadas que se pretende abordar no presente trabalho, 

imperioso analisar a nódoa interpretativa que ainda recai sobre a formulação de direito 

subjetivo e o reflexo desse entendimento na discussão sobre a autonomia para morrer. 

  

Chamon Junior (2010), ao trabalhar a justificação ética na qual repousou a idéia de 

direito subjetivo na concepção de Jhering, explana que a “revolução utilitarista” promovida 

por esse autor foi responsável por ligar a idéia de direito subjetivo a interesse. Nesse contexto, 

desenvolveu-se a concepção segundo a qual a vontade individual estaria condicionada pela 

vontade geral. O direito subjetivo é assumido como aquilo “capaz de garantir à vontade 

individual a realização e o alcance de uma determinada finalidade” (CHAMON JUNIOR, 

2010, p. 14) para a satisfação de uma necessidade humana. Defender e garantir os direitos 

subjetivos significaria a proteção desses interesses que visariam à consecução de 

determinadas utilidades perseguidas por um desejo coletivo comum. (CHAMON JUNIOR, 

2010). 

  

A noção de “bem” passa, pois, a preencher o conteúdo de direito, sendo mensurável 

de acordo com a utilidade da finalidade a que visa tutelar. Consequentemente, agregou-se a 

idéia de “valor” – tradução da medida de utilidade de um bem, vertido a uma dada finalidade 

– e “interesse” – relação valor/fim, que torna algo capaz de ser útil para alguma coisa a um 

sujeito particular – à concepção de direito subjetivo (CHAMON JUNIOR, 2007). 
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Realizar, portanto, um direito sem que o seu exercício estivesse amparado nesse 

raciocínio implicaria o não reconhecimento jurídico dessa liberdade outorgada pelo 

ordenamento a partir daqueles valores elencados pelo legislador como sendo reflexos de uma 

pretensa vontade/necessidade geral. 

  

A esfera de liberdade seria concedida por uma dada razão, motivada ao alcance de 

determinada finalidade. Negar esse traçado lógico corresponderia a um exercício ilegítimo do 

direito concedido. 

  

Conforme elucida Chamon (2010): 

  

  

  

[...] uma justificação ética, isto é, fundada em um pretenso ethos compartilhado pela 

Sociedade, serve de maneira mais propícia à busca de determinadas finalidades 

capazes de serem agora eleitas, ou ao menos assumidas como contingentes, ao se 

tomar como referencial um “projeto de Sociedade” fruto de uma ordem de valores 

historicamente localizada embora supostamente compartilhada de maneira 

aproblematizada indistintamente pelos indivíduos. (CHAMON JUNIOR, 2010, p. 

16). 

  

  

  

O raciocínio acima esboçado, talvez, não se reflita como demasiado extemporâneo se 

vislumbrado como instrumental dogmático em um paradigma jurídico-social. A idéia de um 

ethos social compartilhado por cidadãos que se reconheceriam como partes componentes de 

um todo e que comungariam do mesmo ideal de “vida boa” a ser assumido como norte das 

relações intersubjetivas pode se afigurar sedutora se semeada num cenário não caracterizado 

pela diferença. 
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Contudo, a partir do momento em que trasladada para um contexto no qual a 

sociedade se caracteriza como plural, matizada por incontáveis concepções acerca do que se 

afigura “ideal” ou “bom”, já não mais é aplicável, ainda que pela violência silenciosa e 

institucionalizada, qualquer significado qualitativo ou padrão comportamental advindo de um 

ideal eticizante pretensamente eleito por todos. 

  

A incongruência surge, destarte, de um gerúndio de justificação ética do Direito em 

um contexto de Estado Democrático. 

  

A Modernidade se caracteriza pela pluralidade. O cenário que se intitula 

“democrático” exige, pois, que os indivíduos nele atuantes se reconheçam como livres e 

iguais em liberdades subjetivas. 

  

Não há como sustentar uma justificação ética do Direito em uma realidade 

eticamente plural. Afinal, qual seria o referencial valorativo sobre o qual repousaria a 

pacificação das questões sociais? Admitir-se-ia que, em uma democracia, o exercício das 

liberdades subjetivas fosse moldado a partir de uma concepção violentamente majoritária, que 

fora erigida sem ter tido o seu destinatário como partícipe de seu processo de criação? 

  

Em um paradigma jurídico-democrático, o Direito há de se justificar em razão de seu 

próprio processo de criação: o processo democrático, amparado no Princípio Democrático, 

que especifica qual o tipo de procedimento de criação de normas há de ser assumido como 

legítimo. O Princípio Democrático, por sua vez, seria fruto da especificação de um princípio 

moral e juridicamente neutro: o Princípio do Discurso, que afere a validade de uma norma ao 

analisar se aquele que foi por ela afetado atuou como partícipe de seu processo de construção. 

(CHAMON JUNIOR, 2010). 
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A validade do Direito, na Modernidade, está atrelada à possibilidade de participação 

das diferentes concepções éticas e exigências morais que estão incrustadas nos sujeitos que 

compõem a diversidade presente no mundo-da-vida no processo de criação normativa. 

  

Dessarte, percebe-se que moral e ética hão de ser debatidas em um plano de 

justificação do Direito e, não, quando de sua aplicação, trazendo respostas prontas sem que 

tenha havido a participação de seu destinatário no processo argumentativo de construção do 

provimento jurisdicional. 

  

Os direitos não podem ser vistos como espaços de liberdade cujo exercício esteja 

condicionado a priori. A conformação de diferentes liberdades subjetivas só pode se efetuar 

na relacionalidade entre diferentes autonomias privadas. É nessa realidade relacional que a 

pessoa humana pode se permitir ser o que quiser e assumir as coordenadas da sua 

pessoalidade na medida em que liberdades e não liberdades lhe são legitimamente conferidas 

e, portanto, aceitáveis. (MOUREIRA, 2009). Aceitabilidade, nesse contexto, não quer dizer 

comunhão de opiniões. Aceitável é algo que seja fruto de um processo público e 

argumentativamente sustentável em face daquilo que é compartilhado por agentes numa rede 

de interlocução que tiveram assegurada sua possibilidade de participação no discurso. É 

exatamente desse respeito às iguais liberdades comunicativas e de participação reconhecidas 

em um processo público de discussão que o Direito retiraria sua força de legitimação. 

(CHAMON JUNIOR, 2008). 

  

Nesse viés, de acordo com o ensinamento de Chamon (2010): 

  

  

  

Direitos da personalidade, pois, não são diferentes dos direitos fundamentais que 

limitam e constituem, enfim, que garantem as liberdades subjetivas que permitem 

aos sujeitos levarem adiante, de maneira juridicamente referida, o desenrolar de sua 

concepção de vida boa e seu projeto de autorrealização sem interferência de outra 
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concepção pretensamente entendida por ela mesma como “melhor”, ou “correta”. 

(CHAMON JUNIOR, 2010, p. 44). 

  

  

  

Sendo assim, a interpretação acerca do conteúdo e a melhor forma de se exercer – ou 

não exercer! – um direito precisa ser feita em consonância à autonomia privada de seu titular. 

Erigir um direito à condição de inato, exigir e condicionar o atuar de seu detentor desvirtua 

sua própria natureza de direito e, assim, de espaço de liberdade para o livre desenvolvimento 

da personalidade, transubstanciando-o em dever, ou seja, não-liberdade. 

  

A dignidade humana há de ser buscada de acordo com a ótica do titular do direito 

envolvido em uma situação concreta e, não, ex ante por um legislador que se pretenda 

onisciente. Há de ser reflexo da “assunção de uma pessoalidade, refletida numa identidade 

através da qual as pessoas se apresentam e se particularizam” (MOUREIRA, 2009, p. 82) em 

uma realidade relacional-processual. 

  

Ante o exposto, retoma-se a pergunta inicial: viver seria um direito ou um dever? 

Qual seria o pressuposto para o exercício da autonomia privada na relação médico-paciente? 

  

A partir do momento em que se considera o direito subjetivo como “o 

reconhecimento argumentativo de uma esfera de liberdade” (CHAMON JUNIOR, 2007, p. 

106), imperioso se verificar os pressupostos que precisam estar presentes para o intercâmbio 

dialógico entre médico e paciente no intuito de se buscar a realização da autonomia privada 

deste em situações auto-referentes. 
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3 O CONSENTIMENTO INFORMADO COMO PRÉ-CONDIÇÃO AO EXERCÍCIO 

DA AUTONOMIA NA RELAÇÃO MÉDICO-PACIENTE 

  

 

  

 

  

A autonomia privada se constitui como uma esfera de liberdade para atuação do 

sujeito de direito que, em determinada situação, figura como legislador de seu próprio 

interesse. O exercício dessa liberdade há de estar conformada dentro dos limites de licitude 

previstos pelo ordenamento e pela autonomia privada dos demais sujeitos que interagem em 

uma rede relacional. 

  

No âmbito do direito biomédico, o poder de autodeterminação do paciente pode ser 

sintetizado na expressão “consentimento livre e esclarecido”. 

  

A palavra autonomia, na década de 70, tomando como referência o Relatório 

Belmont, foi incorporada definitivamente à biomedicina, significando uma atribuição de poder 

ao paciente para tomada de decisões em tratamentos médicos. (RIBEIRO, 2010). 

  

O Relatório Belmont, publicado no Federal Register (Diário Oficial) de 18 de abril 

de 1979, foi fruto dos trabalhos na National Comission for the Protection of Human Subjects 

of Biomedical and Behavioral Research – Comissão instituída em 1974 com o fito de 

proceder a uma pesquisa e estudo completos para identificação dos princípios éticos básicos 
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que deveriam balizar experiências realizadas em seres humanos nas ciências do 

comportamento e na biomedicina. (RIBEIRO, 2010). 

  

No seminário ocorrido em fevereiro de 1976, a proposta originária de princípios 

morais[1] a serem observados nas pesquisas biomédicas foram: respeito às pessoas, 

beneficência e justiça. Na versão preparatória do relatório de junho de 1976, o “princípio do 

respeito às pessoas”[2] foi tratado como “autonomia”, denominação que acabou aprovada 

pela Comissão. (RIBEIRO, 2010). 

  

O Relatório Belmont não serviu de referencial somente às pesquisas biomédicas. 

Acabou por reverberar nas relações entre profissionais de saúde e seus pacientes – outrora 

erigida em bases paternalistas – promovendo a autonomia do paciente e propiciando meios 

para sua emancipação na tomada de decisões que lhe são afetas. 

  

O consentimento informado é, portanto, “elemento central na relação médico-

paciente, sendo resultado de um processo de diálogo e colaboração, visando a satisfazer a 

vontade e os valores do paciente”. (SÁ, 2005, p. 35). Traduz-se como pré-condição para que 

as escolhas sejam produto de uma vontade livre e espontânea, reflexo do exercício da 

pessoalidade do paciente que poderá construir, na realidade das decisões auto-referentes, os 

traços daquilo que concebe por dignidade. 

  

Para que a autonomia seja um processo consciente de justificação de deliberações, 

seu exercício, como manifestação humana que objetiva produzir efeitos jurídicos, precisa 

estar de acordo com “requisitos de validade especiais, que excepcionam ou apenas 

complementam os requisitos dos atos jurídicos em geral, determinados no artigo 104 do 

Código Civil. São eles: informação, discernimento e ausência de condicionadores externos”. 

(SÁ; NAVES, 2011, p. 87). 
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O paciente, ao emitir sua decisão, precisa ter sido elucidado acerca do diagnóstico, 

da terapêutica mais adequada a ser ministrada e das consequência que podem dela advir. O 

máximo de informações hão de lhe ser transmitidas, em linguagem clara e acessível, para que 

seja possível avaliar as opções que se lhe apresentam viáveis. 

  

O paciente precisa ter discernimento para decidir, ou seja, ter habilidade para 

“estabelecer diferença, distinguir, fazer apreciação” (SÁ; NAVES, 2011, p.88). No Direito, 

presume-se que o agente plenamente capaz para os atos da vida civil (detentor de capacidade 

de direito e de fato) possui, também, discernimento. Contudo, “diante do quadro clínico, o 

médico deverá atestar se o nível de consciência do paciente permite que ele tome decisões”. 

(SÁ; NAVES, 2011, p.88). Em consonância com o supramencionado, Stancioli (2004) afirma 

que, na relação médico-paciente, a capacidade de entendimento é que deve ser observada, 

posto denotar o poder de decisão amparado na maturidade e educação. 

  

Por último, a autonomia privada requer que não haja condicionadores externos na 

manifestação da vontade do paciente, não havendo que se falar na configuração de nenhum 

vício social ou do consentimento. 

  

Apesar de o consentimento informado ter impactado o paternalismo que impregnava 

o modelo de assistência médica, ainda, há resquícios na legislação brasileira que demonstram 

o quão naturalizada é a concepção da relação médico-paciente verticalizada, na qual o agente 

da saúde, em posição de hierarquia, guia o destino do paciente. 

  

O Código Civil, em seu artigo 13, ilustra o ideário descrito quando dispõe que “salvo 

por exigência médica, é defeso o ato de disposição do próprio corpo, quando importar 

diminuição permanente da integridade física ou contrariar os bons costumes”. (BRASIL, 

2003). Em seu artigo 15, novamente, observa-se a idéia naturalizada da relação médico-

paciente nos moldes paternalistas: “Ninguém pode ser constrangido a submeter-se, com risco 

de vida, a tratamento médico ou a intervenção cirúrgica”. (BRASIL, 2003). 
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Uma leitura desconectada dos princípios bioéticos que incidem nos procedimentos 

médicos poderia levar ao equívoco de se concluir que o paciente estaria obrigado a acatar o 

comando médico se diante de tratamento ou cirurgia que não lhe oferecesse risco de morte. 

(RIBEIRO, 2010). Todavia, tal interpretação é incongruente com a hermenêutica que deveria 

ser aplicada à relação médico-paciente na atualidade. Diante dos comandos normativos 

civilísticos mencionados, Diaulas Ribeiro afirma que “o paciente não pode ser submetido a 

qualquer procedimento terapêutico sem consentimento, ou seja, contra sua vontade, em 

nenhuma hipótese, principalmente quando esse procedimento o expuser a risco de vida.” 

(RIBEIRO, 2010, p. 206). 

  

O consentimento informado, também, foi abordado pelo Código de Ética Médica de 

1988 e reproduzido no Novo Código de Ética Médica. Entretanto, a mesma eiva paternalista 

presente nos artigos 13 e 15 do Código Civil incidiu nos artigos 22 e 31. 

  

De acordo com o artigo 22 do Código de Ética Médica, é vedado ao médico: “Deixar 

de obter consentimento informado do paciente ou de seu representante legal após esclarecê-lo 

sobre o procedimento a ser realizado, salvo em caso de iminente risco de morte.” O artigo 31, 

por sua vez, dispõe ser vedado ao médico: “Desrespeitar o direito do paciente ou de seu 

representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou 

terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte”. 

  

Isto posto, percebe-se que o aparato dogmático precisa ecoar as aspirações já 

presentes na teoria quando se aborda o consentimento informado como pressuposto ao 

exercício da autonomia privada. Tornar-se-á inócua tanta efervescência doutrinária se a 

atividade legiferante não a acompanhar, oferecendo o aparato instrumental para que 

desemboque na realidade. 
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A discussão se apresenta ainda mais instigante se consideradas as situações nas quais 

o paciente não goza de capacidade no momento em que se faz necessário decidir sobre uma 

questão auto-referencial, conforme se verifica nos estados de inconsciência em geral. Como 

exercer a autonomia nesses casos? 

  

Para esse contexto, foram criadas as diretivas antecipadas: instrumentos de 

manifestação de vontade, com indicação positiva ou negativa de tratamentos e assistência 

médica, cuja finalidade é propiciar o exercício de uma autonomia prospectiva em casos de 

incapacidade do paciente. 

  

  

  

  

  

4 AS DIREITVAS ANTECIPADAS COMO MEIO DE MATERIALIZAÇÃO DE UMA 

AUTONOMIA PROSPECTIVA 

  

  

  

  

  

4.1  Breve histórico 
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Para que seja traçado o processo de implantação das diretivas antecipadas há de se 

abordar, na experiência estadunidense, o período pré-legislativo, bem como o momento em 

que se iniciou a legalização acerca da temática no ano de 1976. 

  

Em 1967, a Sociedade Americana para a Eutanásia propôs um documento de 

cuidados antecipados por intermédio do qual seria possível a um indivíduo manifestar sua 

vontade no sentido de que esforços médicos para manutenção de vida fossem interrompidos. 

(EMANUEL; EMANUEL, 1990). 

  

Em 1969, Luis Kutner apresentou um modelo de documento no qual seu subscritor 

determinava que, caso se encontrasse em estado vegetativo, impossibilitado de ter 

restabelecida sua capacidade física e mental, os esforços terapêuticos deveriam ser 

suspendidos. (GONZÁLEZ, 2010).  

  

Segundo González (2010), Kutner sugeriu, ainda, que esse tipo de documento 

poderia satisfazer quatro finalidades:  

  

  

  

primeira, nos processos judiciais, a necessidade de se ter em conta a diferença entre 

o homicídio privilegiado por relevante valor moral (a compaixão) e o homicídio 

qualificado por motivo torpe; segunda, a necessidade legal de se permitir ao paciente 

o direito de morrer por sua vontade; terceira, a necessidade de o paciente expressar 

seu desejo de morrer, ainda que incapaz de dar seu consentimento por ocasião desse 

fato; quarta, para satisfazer às três primeiras finalidades, dever-se-ia dar ao paciente 

as garantias necessárias de que sua vontade seria cumprida. (GONZÁLEZ, 2010, p. 

112). 
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Percebe-se, dessa maneira, que o aparecimento das diretivas antecipadas se deu em 

um contexto de debate acerca da eutanásia e o escopo preliminar desse tipo de documento 

esteve em possibilitar àquele que o firmasse decidir sobre questões atinentes ao seu processo 

de morrer. 

  

Em 1976, o caso Karen Ann Quinlan[3] suscitou o efervescer das discussões, 

referentes à declaração prévia de vontade, ao chegar aos tribunais norte-americanos. Nesse 

mesmo ano, o Estado da Califórnia aprovou a primeira lei sobre morte natural – o Natural 

Death Act – a reconhecer textualmente a declaração prévia de vontade do paciente terminal.  

  

Em 1990, outro caso que revolveria a temática da suspensão de esforço terapêutico, 

tendo por base manifestação de vontade outrora registrada, chegou à Corte Americana. 

  

Nancy Cruzan, uma americana de vinte e cinco anos, casada, foi vítima de um 

acidente de automóvel no Estado do Missouri que a deixou em estado vegetativo persistente. 

Diante do diagnóstico, os pais de Nancy solicitaram que os aparelhos que a mantinham viva 

fossem desligados, sob a alegação de que a filha, várias vezes ao longo dos anos, em 

conversas junto à família e a amigos, mencionara que não gostaria de ser mantida viva em tais 

circunstâncias. 

  

Ronald Dworkin (2003), ao versar sobre essa história, explana que o magistrado de 

1ª instância deferiu o pedido. Contudo, o representante da paciente em juízo, sentindo-se 

obrigado a apelar da decisão, acabou por revertê-la em sede recursal. O Tribunal do Missouri 

decidiu que os pais de Nancy não tinham o direito de ordenar que o hospital realizasse tal ato, 

vez que “o direito desse estado não permitia o desligamento dos aparelhos de suporte vital 

enquanto não houvesse uma prova „clara e consistente‟ de que a paciente havia, de fato, 

manifestado tal desejo”. (DWORKIN, 2003, p. 264). Para o Tribunal, se Nancy tivesse 

assinado um testamento vital, este poderia provar seu real desejo, todavia, as afirmações 
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aleatórias que sua família e amigos mencionavam ter existido não poderiam servir como 

fundamentação do pedido. Os pais de Nancy apelaram à Suprema Corte dos Estados Unidos. 

Por fim, em 1990, depois de longo e desgastante processo, o pedido foi deferido, tendo a 

maioria dos juízes reconhecido que “as pessoas competentes têm, de fato, o direito 

constitucional de exigir que o suporte vital seja desligado se entrarem em estado vegetativo 

permanente.” (DWORKIN, 2003, p. 265).  

  

Os casos de Karen Ann Quinlan e Nancy Cruzan fizeram com que muitas pessoas 

receassem experienciar situações semelhantes. Assim, sob forte clamor popular, no ano de 

1991, foi aprovada a Patient Self Determination Act – primeira lei federal dos Estados Unidos 

que reconheceu o direito de autodeterminação do paciente, inclusive para recusar tratamento 

médico. 

  

Nessa circunscrição de tempo e espaço, os Estados norte-americanos promulgaram 

leis nas quais teceram especificidades, tais como o que se entenderia por paciente terminal, 

para que fosse admitida a suspensão dos cuidados em determinada situação. O Patient Self 

Determination Act passou a ser uma diretriz já que vários estados norte-americanos 

produziram suas respectivas legislações sobre testamentos vitais. (EMANUEL; EMANUEL, 

1990). 

  

A partir de 1991, segundo González (2010), teve início o período pós-legislativo, no 

qual se buscou difundir, aperfeiçoar e ampliar o conteúdo das diretivas antecipadas. A 

efervescência das discussões propiciou o desenvolvimento da literatura que, ao trabalhar o 

instituto, possibilitou as reflexões necessárias para sua efetivação junto à realidade. Com a 

produção legislativa acerca do tema tendo grassado pelos Estados Unidos, as diretivas 

antecipadas passaram a ser vistas como uma “extensão doutrinária do consentimento 

informado para todas as situações de incapacidade decisória”. (GONZÁLEZ, 2010, p. 114). 

  

A experiência estadunidense é o referencial para que o estudo das diretivas 

antecipadas seja realizado – a despeito das diferenças existentes entre o país de origem do 
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instituto e o Brasil – uma vez que as discussões já se encontram sedimentadas e, assim, é 

facilitada a percepção das possíveis vantagens e desvantagens da efetivação desses 

instrumentos de materialização de autonomia prospectiva junto à realidade brasileira.  

  

  

  

 

  

4.2  Diretivas antecipadas: a declaração prévia de vontade e o mandato duradouro 

  

  

  

  

  

As diretivas antecipadas seriam documentos nos quais seu subscritor estabeleceria 

para sua família e/ou médico os tipos de cuidados/tratamentos aos quais gostaria de ser 

submetido no caso de uma incapacidade superveniente que lhe prive de externalizar sua 

vontade no momento em que se fizer necessário uma intervenção médica. A título de 

ilustração, poder-se-ia trazer situações como o estado de coma, o EVP (estado vegetativo 

persistente) ou qualquer ocorrência de ordem psicofísica que impeça o paciente de emitir sua 

volição. 

  

Como espécies de diretivas antecipadas estão a Declaração Prévia de Vontade ou 

Testamentos Vitais[4] (living will), o Mandato Duradouro (durable power of attorney for 

health care – DPA) e a Diretiva do Centro Médico Avançado (advanced core medical 

directive). (SÁ, 2005). 
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A declaração prévia de vontade ou „testamento vital‟ (living will) pretende 

estabelecer os tratamentos médicos indesejados, caso o paciente incorra em estado de 

inconsciência ou esteja em estado terminal. São mais comuns as disposições sobre recusa de 

entubação e ressuscitação (do not ressuscitate orders). 

  

Pelo durable power of attorney for health care, „poder duradouro do representante 

para cuidados com a saúde‟ – ou, simplesmente, mandato duradouro, estabelece-se um 

“procurador de saúde”, que será responsável por decidir questões referentes ao paciente 

quando este não o puder fazer. 

  

O advanced core medical directive, „diretiva do centro médico avançado‟, diz 

respeito a estado terminal. Por esse instrumento o paciente estabelece os procedimentos a que 

não quer se submeter e nomeia um representante. Trata-se, portanto, de um documento mais 

completo, voltado para pacientes terminais, que reúne as disposições da declaração prévia de 

vontade/„testamento vital‟ e do mandato duradouro. 

  

O presente trabalho adentrará mais especificamente pelas modalidades da declaração 

prévia de vontade/testamento vital e pelo mandato duradouro, posto constituírem os pilares da 

temática, já que a terceira espécie mencionada, a diretiva do centro médico avançado, na 

verdade, acaba por representar uma aglutinação das duas primeiras. 

  

  

  

  

  

4.2.1 Declaração prévia de vontade ou testamento vital 
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A declaração prévia de vontade ou testamento vital, conforme o entendimento de 

alguns autores, seria uma espécie de diretiva antecipada “adstrita às situações de 

terminalidade da vida”. (DADALTO, 2010, p. 65). 

  

Nesse ponto, alguns questionamentos merecem ser feitos. O que se entende por 

terminalidade da vida? Qual a finalidade de se circunscrever a utilização do instituto a 

pacientes terminais? 

  

Ascensão (2009) define a fase terminal como sendo caracterizada por um diagnóstico 

que atesta a completa falta de probabilidade de recuperação. Dadalto (2010) associa o 

diagnóstico de terminalidade de vida à impossibilidade de cura/recuperação aliada à iminência 

de morte. Ao traçar a diferença entre paciente terminal e paciente em estado vegetativo 

persistente (EVP) aduz, ainda, que “no primeiro a morte é iminente e só pode ser detida por 

aparelhos, no segundo a vida do paciente pode ser prolongada por um período indefinido, 

utilizando-se apenas hidratação e alimentação”. (DADALTO, 2010, p. 26). 

  

Ora, o que significa “morte iminente”? Qual a relação feita para se quantificar o 

tempo de vida e defini-lo como “quase fim”? 

  

Se a diretiva antecipada é um instrumento que possibilita ao paciente exercer sua 

autonomia em situações de incapacidade, inclusive, recusando o emprego de determinado 

esforço terapêutico que lhe promoverá o óbito, qual a justificativa para se condicionar seu 

emprego a quadros de terminalidade? A recusa de um tratamento ou intervenção médica 

poderá ser realizada pelo paciente se vista como atentatória à sua concepção de dignidade, 
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porquanto representar um esforço que estenderia, muitas vezes, a manutenção das funções 

biológicas sem lhe trazer qualquer alteração à natureza de seu quadro originário. Ocorre que 

não é preciso estar em fase terminal para se ver alvo de um comportamento que viola suas 

concepções de vida digna.  

  

Pacientes em estado vegetativo persistente, se lhe forem ministradas hidratação e 

alimentação, podem viver por vários anos. Alguns acidentes vasculares cerebrais ou tumores 

cerebrais, também, podem levar o enfermo a situações de inconsciência irreversíveis. Em 

ambos os casos mencionados como exemplo, não há que se falar em estado terminal. 

Contudo, pode existir alguma intercorrência no quadro clínico que torne imprescindível o 

emprego de recursos como entubação, ventilação mecânica ou esforço de ressuscitação. Nessa 

situação, não poderia o paciente ser beneficiado por uma disposição de vontade cunhada em 

uma declaração prévia para rejeitar a intervenção médica? 

  

O foco da atenção precisa estar na autonomia do paciente e no que ele enxerga como 

atentatório à sua dignidade. A intervenção médica que prolonga uma situação de 

artificialidade pode representar violência independentemente se o viver do paciente é 

“reticente” ou “quase fim”. A definição do que se afigura ideal ou digno reside no indivíduo e 

não pode estar subordinada a uma heteronomia que irá quantificar a medida dos dias que lhe 

restam para atestar a congruência de suas convicções. 

  

Condicionar o exercício da autonomia do paciente enfermo que não se encontra em 

estado terminal, obrigando-o a receber um tratamento que não se lhe afigura oportuno, rompe 

com a idéia de direito como esfera de liberdade, transformando-o em dever e, portanto, não-

liberdade. Além do mais, estrangula o exercício de sua pessoalidade e o coloca como sujeito 

passivo na relação médico-paciente, transformando qualquer terapêutica imposta em 

comportamento ilegítimo e violento, posto que produzida sem a participação e contra a 

vontade de seu destinatário.  
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Apesar de originariamente terem sido aplicadas a situações de agonia terminal, na 

atualidade, quase todos os Estados norte-americanos vêm ampliando o uso de diretivas 

antecipadas, direcionando-as a enfermidades terminais – trabalhadas dentro de uma visão 

mais elástica – e, também, aos estados de inconsciência permanente. “Até o momento, só 

algumas leis incluíram expressamente as enfermidades não terminais, mas progressivas, 

debilitantes, incuráveis e mortais a médio prazo, cujo paradigma é a Enfermidade de 

Alzheimer.” (RIBEIRO, 2010, p. 153). 

  

De todo modo, defende-se a possibilidade de aplicação do disposto em diretivas 

antecipadas a casos em que a morte não seja iminente, mas que apresentem um quadro clínico 

de irreversibilidade, ultrajante à concepção de vida digna do enfermo. 

  

  

  

  

  

4.2.1.1 Conteúdo das declarações prévias de vontade e o fundamento constitucional para 

a recusa de tratamento médico indispensável 

  

  

  

  

  

É sabido que o conteúdo de qualquer ato jurídico, para que seja eivado de licitude, há 

de estar em consonância com o ordenamento jurídico. Ora, tal afirmação se afigura óbvia. 

Contudo, no Brasil, qual seria o limite para o exercício de uma liberdade do paciente? Qual a 

fronteira entre matar e deixar morrer e, até que ponto, essa diferenciação insiste em se fazer 

robusta na prática muito mais por questões de ordem moral que por critérios jurídicos 

propriamente ditos? 
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Com o fito de melhor desenvolver esse ponto, imperioso elucidar algumas 

expressões que gravitam no entorno da temática da eutanásia. Para tanto, será adotada a 

classificação presente em Sá (2005). 

  

O termo eutanásia é de origem grega podendo ser desmembrado em eu (boa) e 

thanatos (morte). Tem-se o registro que, em 1623, foi utilizado pelo filósofo inglês Francis 

Bacon, em sua obra Historia Vitae et Mortis, como sendo o tratamento adequado às doenças 

incuráveis. (SÁ, 2005). 

  

O direito de matar e de morrer teve, em todas as épocas, defensores extremados[5]. 

Todavia, com a racionalização e humanização do Direito moderno, tal efetivação tomou 

caráter criminoso, já que vista como afronta àquele que fora pretensamente eleito como o 

mais valioso dos bens: a vida. 

  

Nos dias atuais, a nomenclatura eutanásia vem sendo utilizada como a ação médica 

que tem por finalidade abreviar a vida de pessoas. É a morte daquele que se encontra em 

grave sofrimento, decorrente de doença sem perspectiva de melhora, produzida por médico, 

com o consentimento do próprio paciente. 

  

A eutanásia, propriamente dita, é a promoção do óbito. Trata-se de uma conduta 

médica que promove uma ação eficiente para produzir a morte do paciente ou se abstém de 

empregar o recurso necessário para evitar seu fenecimento. Pode, portanto, ser classificada em 

ativa ou passiva, de acordo com o comportamento por intermédio do qual se efetiva: se 

comissivo ou omissivo. 

  

A eutanásia ativa é, dessa forma, aquela “levada a cabo por intermédio de um ato 

positivo de ajuda a morrer, eliminado ou aliviando o sofrimento do enfermo”. (CARVALHO, 

2011, p. 163). Pode ser subdividida em direta ou indireta de acordo com o objetivo perseguido 

pelo autor. Na eutanásia ativa direta, a ação se dirige intencionalmente ao encurtamento da 
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vida do paciente (CARVALHO, 2011). Na eutanásia ativa indireta, o objetivo é ministrar uma 

terapêutica que visa a atenuar o sofrimento do doente, apesar de apresentar como 

consequência paralela a abreviação do curso vital. Como exemplo, encontra-se a morfina, cuja 

aplicação prejudica a função respiratória e, em altas doses, pode acelerar o óbito. 

(CARVALHO, 2011). Nota-se que tal prática é corriqueiramente empregada na realidade 

médica, sendo traduzida como exercício regular da Medicina. 

  

A eutanásia passiva ou ortotanásia se daria por uma abstenção, através da não 

iniciação de uma terapêutica, do não tratamento de uma complicação intercorrente – surgida 

no decorrer de uma doença originária – ou por intermédio da suspensão de um esforço já 

empreendido. Em todos os casos, os recursos que poderiam ser vertidos teriam somente o 

condão de prolongar as funções biológicas de um paciente cujo quadro clínico é irreversível.  

  

Diametralmente oposto ao conceito de eutanásia, está o termo distanásia. “Trata-se 

de um neologismo de origem grega, formado pelo prefixo dys, que tem o significado de „ato 

defeituoso‟, e „thanatos‟, morte”. (PESSINI, 2010, p. 166). Trata-se de prolongar, ao máximo, 

a quantidade de vida humana, combatendo, obstinadamente, o processo do morrer. É 

caracterizado como encarniçamento terapêutico e visa, muitas vezes, a driblar as patologias e 

sinais de falência orgânica sem se preocupar se tal ação irá, única e exclusivamente, estender 

o desdobrar irrefutável do morrer de um paciente incurável. 

  

Explanada a terminologia afim à discussão, retoma-se o questionamento: qual seria o 

limite para o exercício da autonomia que se pretende ver assegurado pela confecção de uma 

diretiva antecipada? Seria defensável um direito de não ser mantido vivo a todo custo? 

  

A eutanásia, nas suas diversas formas, vem sendo tratada pelo Direito Penal pátrio 

como homicídio, ainda que privilegiado. Da regra do artigo 121, § 1°, do Código Penal[6], 

depreende-se que o ato de tirar a vida de outrem que se encontre em grande sofrimento pode 

ser considerado motivo de relevante valor moral e, por isso, o agente que praticar o delito terá 

sua pena reduzida de um sexto a um terço. 
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Não há no supramencionado parágrafo a exigência de alguma qualificação ou 

condição específica do agente que a pratica, razão pela qual não precisaria ser realizada por 

um médico como, tecnicamente, é entendido. 

  

Não obstante a existência de tal regra, o Conselho Federal de Medicina, apesar de 

não ter competência para estabelecer normas jurídicas, editou, em novembro de 2006, a 

Resolução 1.805 que regulamenta, via diretrizes éticas, a suspensão de procedimentos e 

tratamentos que prolonguem a vida do doente terminal. De acordo com referida Resolução, 

seria permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem 

a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável respeitada a vontade da 

pessoa ou de seu representante legal. 

  

Contra tal decisão, o Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública, tendo 

sido deferido o requerimento de tutela de urgência por parte do Juiz da 14ª Vara da Justiça 

Federal do Distrito Federal que suspendeu os efeitos da resolução CFM n°. 1805/2006. Após 

mais de três anos em trâmite, ao julgar definitivamente a causa, o Juiz da 14ª Vara da Justiça 

Federal manteve os efeitos da Resolução 1.805/2006 sob o entendimento de que ela não 

ofende o ordenamento jurídico posto e, sim, representa a manifestação de uma nova ética nas 

ciências médicas, que quebra antigos tabus e decide enfrentar outros problemas 

realisticamente, tendo por alvo a dignidade humana. 

  

De acordo com o que já foi discutido acerca do exercício da autonomia na Alta 

Modernidade e com a impossibilidade de se justificar o Direito na ética, identificando o 

direito subjetivo como sendo a garantia de uma necessidade para o alcance de uma finalidade 

útil, argumentos axiológicos que sacralizem a vida ou a vejam como de titularidade social e, 

não, individual não são defensáveis. 
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Se a autonomia possibilita que o indivíduo delineie o que entende por vida digna, 

porque privá-lo de fazer o mesmo diante da morte? Será que o direito de viver e o direito de 

morrer não seriam duas perspectivas de uma só coisa? 

  

No que se refere à eutanásia ativa direta, é possível vislumbrar a existência de uma 

limitação no ordenamento jurídico brasileiro. Poder-se-ia pensar em sua defesa a partir de 

uma argumentação construída sobre princípios constitucionais, por intermédio da qual, 

procedimentalmente, fosse buscado o sentido normativo de dignidade humana do paciente 

específico. Contudo, a exegese aplicada na generalidade não transcende o exercício de mera 

subsunção do fato à norma, razão pela qual a conduta acabaria por esbarrar na 

infraconstitucionalidade e, conseguintemente, na tipificação do homicídio. 

  

A eutanásia ativa indireta, porém, é amplamente praticada na rotina médica. O caso 

mais ilustrativo que poderia ser mencionado ocorre quando altas doses de morfina são 

ministradas para alívio da dor de um paciente, embora se saiba que, como efeito colateral, 

possa existir a aceleração do óbito. Essa prática é vista como exercício regular da Medicina, 

não sendo criticável, pois, diante do quadro e do atual estado da arte médica, não há nada a ser 

feito além de minimizar a dor e o desconforto do paciente. Note-se que vida e morte, nesse 

contexto, interagem da maneira harmônica, como deveria ocorrer nas demais modalidades de 

eutanásia. 

  

No mesmo sentido, a eutanásia passiva ou ortotanásia não pode jamais ser 

penalizada, visto que “já não é possível fazer mais nada pela vida do paciente e o respeito à 

dignidade humana impõe que a equipe médica deixe de intervir, permitindo que a morte siga 

seu curso natural”. (CARVALHO, 2011, p. 166). 
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4.2.2 O mandato duradouro 

  

  

  

  

  

O mandato duradouro é um documento no qual o paciente nomeia um ou mais 

procuradores que, no caso de ser acometido por uma incapacidade superveniente, deverão 

tomar as decisões relativas à sua saúde. (DADALTO, 2010). 

  

O ideal, nessas situações, seria não engessar as opções do doente. É importante que 

ele possa nomear uma pessoa com quem tenha uma relação de confiança e que saiba ser capaz 

de reproduzir, numa determinada circunstância, escolhas que reflitam os valores e convicções 

do próprio paciente. Nesse sentido está, também, o posicionamento de Teixeira e Ribeiro 

(2009), que afirmam não parecer adequado restringir o alcance dos legitimados para o 

exercício do encargo de procurador para cuidados de saúde. Faz-se necessário, para a 

constituição dessa relação, um vínculo qualificado de confiança que pode ser encontrado no 

exterior da comunidade familiar. 

  

É importante que o conteúdo da procuração seja suficiente para que decisões 

contrárias às orientações e valores do outorgante não sejam tomadas. Teixeira e Ribeiro 

esclarecem: 
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Assim, para além da expressão dos valores do outorgante, na procuração para 

cuidados de saúde, podem ser incluídos poderes para consentir ou recusar 

determinadas intervenções preventivas, diagnósticas ou terapêuticas, assim como 

para escolher as medidas a serem tomadas em caso de estado vegetativo, permitir 

acesso ou revelação de dados médicos, internar e decidir sobre o local de tratamento 

do paciente, entre outros”. (TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009, p. 15). 

  

  

  

O mandato duradouro, de certo, poderá ser revogado total ou parcialmente a qualquer 

tempo. Com escopos garantistas, a procuração deverá ser feita por escrito, particular ou 

público, sendo importante que o procurado aceite a incumbência, de modo que o outorgante 

tenha a convicção de que, no que depender do outorgado, sua vontade será atendida. 

(TEIXEIRA; RIBEIRO, 2009). 

  

  

  

  

  

4.3 Diretivas antecipadas como natureza do negócio jurídico 

  

  

  

  

  

Apesar de alguns doutrinadores trabalharem com as especificações do gênero 

diretivas antecipadas (declaração prévia de vontade e mandato duradouro) e a despeito de as 

modalidades estarem cunhadas na experiência legal de outros ordenamentos jurídicos, não se 

afigura prático realizar uma distinção tão hermética entre os instrumentos existentes, 

inclusive, porque, pode haver continência entre os institutos. (RIBEIRO, 2010). Distingui-los, 

ora admitindo a presença de cláusula para nomeação de procurador, ora os direcionando a 
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pacientes em estado terminal ou não, somente dificulta e burocratiza a assimilação e exercício 

dos propósitos a que se destinam as diretivas antecipadas. 

  

Destarte, talvez, fosse mais interessante aos objetivos a que visa o instituto traduzir a 

expressão diretiva antecipada não como gênero a partir do qual serão realizadas subdivisões, 

mas, sim, identificá-la como sendo a natureza de determinados negócios jurídicos que visam a 

salvaguardar os interesses de um individuo no tocante a cuidados para com a sua saúde, no 

caso de uma incapacidade superveniente. 

  

Nesse sentido, não haveria nenhum óbice à aglutinação das duas modalidades em um 

só documento. Inclusive, poder-se-ia pensar na feitura de uma declaração prévia de vontade, 

com disposições expressas consubstanciadoras da vontade do paciente, e, para todo o 

casuísmo que não pudesse ser resolvido por meio do que foi cunhado no documento cartular, 

o procurador nomeado seria consultado para construir, naquela situação, o suposto desejo do 

doente. 

  

Para se pensar na concreção das diretivas antecipadas há de se perquirir como se 

daria sua materialização como ato jurídico e qual a procedimentalidade mais adequada para se 

conferir eficácia ao seu conteúdo. 

  

  

  

  

  

4.4 Materialização da vontade 
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Conforme já mencionado, ao invés de gênero, a diretiva antecipada seria a natureza 

de um negócio jurídico cuja finalidade estaria na promoção dos interesses daquele que o 

subscreve no tocante aos tratamentos médicos a que desejaria ou não ser submetido no caso 

de uma incapacidade superveniente.  

  

Apesar de, em princípio, os negócios jurídicos estarem associados a interesses de 

ordem patrimonial, não há óbice no ordenamento jurídico para que eles abarquem situações 

de cunho existencial, inclusive, se considerada a autorização legal para constituição de 

negócios jurídicos atípicos. 

  

Assim, as diretivas antecipadas, face à classificação tradicional balizada pela 

doutrina, seriam consideradas negócios jurídicos unilaterais, gratuitos, personalíssimos e 

revogáveis que teriam por escopo a regulação de aspectos existenciais relacionados à saúde e 

à vida de seu subscritor. 

  

Como ato jurídico, portanto, há de se analisar seu plano de existência, validade e 

eficácia. No que concerne à existência, imperioso que as diretivas antecipadas sejam aferidas 

por intermédio de uma livre manifestação de vontade. Não seria possível exercer uma 

autonomia prospectiva se esta não estivesse alicerçada na vontade livre de seu emitente. 

  

No plano de validade, seria analisada a capacidade do agente no momento de 

elaboração do documento, exigindo-se, para tanto, sua plena capacidade para os atos da vida 

civil. No tocante à formalização das diretivas, há de se mencionar que, nos Estados Unidos, as 

declarações prévias de vontade (living will) não são registradas pelo fato de não haver 

cartórios neste país. (DADALTO, 2010). Todavia, pensando na realidade brasileira e no 

intuito de se trazer segurança ao instituto, importante analisar as sugestões presentes na 

doutrina.  
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De acordo com Ribeiro (2010), haveria quatro alternativas para se materializar as 

diretivas antecipadas: escritura pública em cartório; declaração escrita em documento 

particular, de preferência com firma reconhecida; declaração feita ao médico, registrada no 

prontuário do paciente, com a assinatura deste e, por último, na ausência do documento, mas, 

tendo o indivíduo se manifestado junto a amigos e/ou familiares acerca de sua rejeição ao 

esforço terapêutico em casos de estado vegetativo permanente ou de doença terminal, 

mediante uma justificação testemunhal dessa vontade. 

  

Acredita-se, contudo, diante das formas de consubstanciação mais trabalhadas pela 

literatura específica, ser indispensável a existência de uma manifestação escrita por parte do 

paciente, quer seja ela formalizada por escritura pública, quer seja feita por escritura 

particular, com o reconhecimento de firma e endosso testemunhal. 

  

Ao contrário do defendido por Gonzáles (2010), pensa-se que as declarações feitas 

ao médico, registradas em prontuário, apesar de importantes não seriam o meio ideal para se 

garantir o cumprimento da vontade do paciente. Considerando que o preenchimento do 

prontuário é realizado exclusivamente pelo médico, estar-se-ia diante de uma situação na qual 

a vontade haveria de ser traduzida por terceira pessoa, não se podendo aferir se, no momento 

de sua exteriorização, o emitente estava dotado de seu pleno discernimento, sem ser 

constrangido por quaisquer causas que pudessem influenciar ou condicionar sua volição. 

  

As declarações orais realizadas ao médico, a amigos e/ou familiares, embora sejam 

indiciárias da vontade do paciente, não se afiguram diretivas antecipadas. Por meio do que foi 

circunstancialmente relatado por um indivíduo, não é possível fazer uma aferição fidedigna de 

seu real desejo em dada situação, inclusive, porque, conforme mencionado acima, qualquer 

informação, nesse caso, seria narrada/relatada por terceira pessoa, estando sujeita à 

interpretação e, consequentemente, possível distorção em seu conteúdo. 

  

Diante da inexistência de um documento de diretiva antecipada, estar-se-ia diante de 

uma situação na qual a vontade do paciente poderia ser buscada processualmente, o que 
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demandaria o esforço de um Juiz “Hércules” na árdua tarefa de reconstruir uma autonomia 

pretérita para efeitos futuros, como ocorreu nas histórias de Nancy Cruzan, Terri Schiavo e 

Eluana Englaro. 

  

Por último, no que tange ao plano de eficácia, os efeitos a serem produzidos pelas 

diretivas antecipadas estariam subordinados à ocorrência de uma condição suspensiva, qual 

seja, a incapacidade superveniente do agente que o impossibilitasse de manifestar sua 

vontade, emergindo, nesse momento, a necessidade de se buscar a volição outrora registrada. 

  

Quanto à fixação de um prazo de validade para o documento, não se pensa ser 

razoável delimitá-lo, uma vez que, caso fosse a intenção do emitente, as disposições nele 

incrustadas poderiam ser modificadas por outra manifestação mais recente. A nomeação de 

um procurador para cuidados de saúde, por sua vez, poderia ser revogada a qualquer tempo. 

Assim, fixar um prazo com a finalidade de evitar inconvenientes relacionados à atualidade 

dos desejos externados pelo paciente não conferiria maior segurança jurídica à situação. 

Poderia, inclusive, acontecer de o paciente não ter um desejo que externou cumprido e 

padecer numa situação que julgava incongruente ao seu conceito de vida digna, pelo fato de 

se julgar preferível desconsiderar a vontade outrora registrada a atendê-la, sob a justificativa 

de caducidade. 

  

Ainda, tendo por foco o plano da eficácia, surge o questionamento acerca de 

possíveis sanções em caso de descumprimento das disposições. No entendimento de Miguel 

Ángel Sánchez González: 

  

  

  

[...] se o direito de impor diretivas antecipadas deriva necessariamente de princípios 

constitucionais básicos, é inquestionável que elas são de cumprimento obrigatório e 

têm caráter vinculante para os médicos. Assim, a Justiça poderia obrigar os médicos 
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a cumpri-las ou, alternativamente, determinar a transferência para outro profissional 

que se disponha a respeitá-las. (GONZÁLEZ, 2010, p. 154). 

  

  

  

Sobre a objeção de consciência do médico para se furtar à pratica de determinados 

atos, o Código de Ética Médica brasileiro prevê, no inciso IX do capítulo II, que é direito do 

médico recusar a realização de atos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos 

ditames de sua consciência. Obviamente, que a recusa há de ser justificada, sendo necessário 

ao profissional encaminhar o paciente a outro médico. 

  

Contudo, e no caso de o médico efetuar um comportamento contrário ao que dispõe a 

diretiva? Nesse caso, não se afigura absurdo que, como em qualquer outro negócio jurídico, 

possa o agente ser acionado pelo descumprimento de uma obrigação. A relação médico-

paciente é uma relação jurídica de natureza contratual e, como as demais, há de ser balizada 

pelo Princípio da Boa-fé Objetiva.  

  

  

  

  

  

5 A EXPERIÊNCIA ESPANHOLA COM AS DIRETIVAS ANTECIPADAS 
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Após abordar o tema das diretivas antecipadas na experiência estadunidense e traçar 

reflexões sobre requisitos que devem ser observados quando de sua confecção, faz-se 

interessante analisar outro cenário legislativo, no qual o instituto já é uma realidade, para que 

se proceda ao cotejo com os apontamentos feitos. 

  

A principal legislação a ser citada para a análise da temática proposta é a Lei 3, de 23 

de maio de 2005[7], de Madri, na qual é regulado o exercício ao direito de se formular 

diretivas antecipadas no âmbito da saúde e criado o Registro de Instruções Prévias. 

  

Da análise desta disposição normativa, tem-se que, por meio das instruções prévias, 

uma pessoa manifesta antecipadamente sua vontade – para que venha a ser cumprida em caso 

de incapacidade superveniente – acerca de cuidado e tratamento a serem direcionados à sua 

saúde ou, chegado o momento do falecimento, sobre o destino de seu corpo ou de seus 

órgãos[8]. 

  

Em se tratando de ato jurídico, a Lei 3/2005 salienta os requisitos a serem observados 

no plano da existência, validade e eficácia. No que concerne à existência, as instruções 

prévias devem ser aferidas por meio de livre manifestação de vontade. No plano da validade, 

a Lei 3/2005 especifica, em seu artigo 4°, que o indivíduo seja maior e plenamente capaz para 

os atos da vida civil. 

  

Para sua formalização[9], a Lei exige, atentando-se para finalidades garantistas, que 

as instruções sejam consubstanciadas em documento escrito, no qual conste a identificação de 

seu subscritor, sua assinatura, data e local de declaração. Sua outorga poderá ocorrer perante o 

notário (caso em que se dispensa o endosso testemunhal), autoridades públicas espanholas na 

forma prevista no artigo 5°, II, b[10], ou face à presença de três testemunhas maiores de idade 

e com plena capacidade, das quais duas, no mínimo, não estejam ligadas ao declarante por 

relações de parentesco até o segundo grau, matrimônio (ou relação afetiva análoga) ou 
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qualquer outro vínculo laboral, patrimonial, de serviço ou obrigacional. Atendidos esses 

requisitos, as instruções hão de ser registradas no Registro de Instruções Prévias da 

Comunidade de Madri. 

  

No tocante ao plano da eficácia, as instruções somente gerariam efeitos se 

configurada a situação de incapacidade superveniente de seu subscritor diante da qual ele não 

pudesse tomar as decisões que lhe afetam. 

  

As disposições constantes no documento podem se referir aos cuidados e tratamentos 

de saúde ou, diante do falecimento do declarante, sobre o destino a ser dado a seu corpo e 

órgãos. Em todo caso, diante de quadros críticos e irreversíveis de saúde, poder-se-á imprimir 

disposições que objetivem evitar o sofrimento com medidas paliativas e para que não se 

prolongue a vida artificialmente por meio de tecnologias e tratamentos desproporcionais ou 

extraordinários. 

  

As instruções sobre tratamento de saúde poderão incluir previsões relativas às 

intervenções médicas que se deseje ou não receber ou outras questões relativas ao final da 

vida. 

  

O artigo 10 da Lei 3/2005 prevê a possibilidade de o indivíduo designar um ou vários 

representantes na ordem e da forma que julgar conveniente para que, sendo o caso, sirvam 

como interlocutores e representem aquela que seria a sua vontade junto ao médico. A 

nomeação do procurador poderá ser feita no mesmo documento de instruções prévias ou em 

um documento independente. Percebe-se, dessa forma, que a Lei prevê a possibilidade de 

acúmulo das duas espécies de diretivas antecipadas no mesmo instrumento cartular. 

  

Por fim, o conteúdo das disposições deverá estar conforme o ordenamento, não 

sendo aplicáveis, pois, as disposições que o contrariem[11]. O documento será incorporado à 

história clínica do paciente e poderá ser inscrito junto ao Registro de Instruções Prévias, se 
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assim o desejar seu subscritor. Qualquer alteração posterior das disposições ou revogação, 

também, haverá de ser averbada, caso o outorgante tenha optado por inscrever a diretiva no 

mencionado Registro. 

  

  

  

  

  

6 CONCLUSÃO 

  

 

  

 

  

O presente trabalho abordou a temática das diretivas antecipadas, instituto no qual o 

paciente manifesta sua vontade no tocante a tratamentos e cuidados de saúde aos quais deseja 

ou não se submeter caso venha a se encontrar em uma situação de incapacidade superveniente 

e não possa tomar pessoalmente suas decisões. 

  

Para tanto, foi necessário explorar as exigências da Alta Modernidade para o 

exercício da autonomia privada, pois, o escopo das diretivas antecipadas é a realização de 

uma autonomia prospectiva. 

  

Assim, a justificação ética do direito subjetivo, em um cenário de Estado 

Democrático, foi criticada, pois, face à pluralidade que se faz presente no mundo-da-vida, não 
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seria possível a eleição de um ideal eticizante, pretensamente compartilhado por uma 

coletividade. 

  

Se a Modernidade se caracteriza pelos rasgos de diferença, é imperioso que os 

sujeitos atuantes em uma realidade relacional se reconheçam como livres e iguais em 

liberdades subjetivas. Essa consciência é pressuposto para que o direito subjetivo seja visto 

como o um espaço de liberdade, cujo conteúdo há de ser preenchido em um processo 

argumentativo. 

  

Não sendo mais possível atrelar o reconhecimento de um direito ao alcance de 

finalidades vislumbrado a priori, por um agente que não o seu próprio titular, o exercício da 

autonomia na Alta Modernidade permite que o juízo acerca do que se afigura, ou não, vida 

digna seja pessoal. O conceito do que seja “vida boa” se reflete junto à realidade a partir da 

construção biográfica de cada um. 

  

Trabalhada a idéia de autonomia na Alta Modernidade, ela é trasladada para as 

relações médico-paciente, nas quais, por meio do consentimento informado, efetiva-se.  

  

Criticado o resquício de paternalismo que ainda insiste em macular as relações entre 

profissionais da saúde e seus pacientes, defendeu-se que, em um cenário democrático, 

nenhuma decisão médica há de ser vertida ao paciente sem que este preste sua anuência. 

Afinal, a legitimidade só pode ser aferida se o destinatário da decisão figurou, também, como 

partícipe de seu processo de formulação. 

  

Nesse debate, é instaurada a indagação acerca de como o paciente poderia manifestar 

sua vontade sobre tratamentos e cuidados de saúde aos quais poderia ser submetido, caso 

incapaz, naquela circunstância, para expressar sua volição. 
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Diante desse questionamento, as diretivas antecipadas se apresentam como solução 

possível, uma vez que são confeccionadas, exatamente, para que gerem efeitos face à 

incapacidade superveniente de seu subscritor e seja necessário decidir questões relativas à sua 

saúde. Contudo, mais interessante que trabalhar com subtipos herméticos, dotados de 

características específicas e cristalizadas, seria traduzir as diretivas antecipadas como natureza 

de determinados negócios jurídicos que visam à tutela da vontade do paciente, em questões de 

saúde, quando impossibilitado de expressá-la. Assim, entende-se ser possível a aglutinação da 

declaração prévia de vontade e do mandato duradouro no mesmo documento cartular. 

  

Como negócio jurídico, as diretivas estão subordinadas ao atendimento de requisitos 

no plano da existência, validade e eficácia. Nesse ponto, acredita-se que a declaração de 

vontade deva ser feita por instrumento público ou escrito particular, com reconhecimento de 

firma e endosso testemunhal. 

  

Quanto ao conteúdo, só há sentido em classificar determinada ação dentro das 

modalidades de eutanásia existentes para se aferir sua licitude e ilicitude. Conforme restou 

exposto, vislumbra-se óbice legal à prática da eutanásia ativa direta. Todavia, a eutanásia 

ativa indireta e a eutanásia passiva ou ortotanásia são praticadas na rotina médica e 

interpretadas como exercício regular da Medicina. A Resolução 1.805/2006 do Conselho 

Federal de Medicina regulamenta a suspensão de tratamentos que prolonguem a vida do 

doente terminal. Logo, esse comportamento não se enquadra no tipo penal do homicídio, mas, 

sim, evita a prática da distanásia ou encarniçamento terapêutico. 

  

Após questionarem-se os conceitos de “pacientes terminais” e “morte iminente”, 

defende-se que as diretivas antecipadas possam ser utilizadas em casos nos quais a morte não 

seja iminente, mas que apresentem um quadro clínico de irreversibilidade, ultrajante à 

concepção de vida digna do enfermo. 

  

Por último, uma vez detalhadas as características do instituto e apresentadas as 

sugestões que se acredita serem pertinentes, foi trazida a experiência espanhola com as 
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diretivas antecipadas, com o fito de demonstrar que a construção teórica realizada é possível 

de se ver implementada na prática, inclusive, no cenário brasileiro. 
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[1] Posteriormente, por influência do livro “Princípios de ética Biomédica”, de Beuchmap e Childress, o 

princípio da não maleficência foi incorporado à tríade já aprovada pela Comissão do Relatório Belmont. 

(RIBEIRO, 2010). O referido princípio há de ser lido em conjunto com o princípio da autonomia, pois, somente 

o próprio paciente pode delimitar os contornos do que se afigura bom ou não para si. 

[2] O princípio do respeito às pessoas, que deveria ser observado nas diretrizes do 

consentimento informado, foi originariamente concebido como garantia da autonomia e da 

dignidade pessoal. (RIBEIRO, 2010).  

[3] Karen Ann Quinlan entrou em coma por motivos que não foram trazidos a lume. Diante da 

irreversibilidade do caso, seus pais adotivos solicitaram que o respirador artificial que 

mantinha a filha viva fosse desligado. Tendo o médico responsável se furtado a fazê-lo, os 

pais pleitearam junto ao Poder Judiciário de Nova Jersey – Estado no qual a paciente residia – 

o direito de suspender os esforços terapêuticos, sob a fundamentação de que a jovem, em 

vida, manifestara seu desejo de não ser mantida por aparelhos em tais circunstâncias. O 

pedido foi negado em primeira instância, sob o entendimento de que não havia respaldo legal 

para amparar a declaração da paciente. Em segunda instância, a Suprema Corte de Nova 

Jersey designou o “Comitê de Ética do Hospital St. Clair” para avaliar a paciente. Após 

parecer que concluiu pela irreversibilidade do quadro, foi deferido o pedido para desligamento 

dos aparelhos. Mesmo após efetivada a interrupção da terapêutica ministrada, a paciente viveu 

mais nove anos, só vindo a falecer em decorrência de uma pneumonia. (DADALTO, 2010). 

  

[4] A respeito da designação living will, há de se registrar a crítica que aponta o termo 

“testamento vital” como sendo um erro de tradução. O equívoco residiria na 

incompatibilidade existente entre o tempo em que se opera a produção de efeitos de uma 

diretiva antecipada e de um testamento. Enquanto a primeira há de produzir seus efeitos 

enquanto o paciente se encontrar vivo, em uma situação de incapacidade para decidir, o 

segundo criará, modificará ou extinguirá relações jurídicas após a morte de seu subscritor.  

[5] Sabe-se que, entre os povos primitivos, sacrificavam-se doentes, velhos e débeis e se o fazia publicamente 

numa espécie de ritual cruel e desumano. Na Índia antiga, os incuráveis de doenças eram atirados no Ganges 

depois de terem a boca e as narinas vedadas com lama sagrada. Os espartanos, do alto do Monte Taijeto, 

lançavam os recém-nascidos deformados e até os anciãos, sob a alegação de que não mais serviam para guerrear. 

Na Idade Média, dava-se aos guerreiros feridos um punhal afiadíssimo, denominado misericórdia, que lhes 

servia para evitar o sofrimento prolongado da morte e para não caírem nas mãos do inimigo. O polegar para 

baixo dos Césares era uma permissão à eutanásia, facultando aos gladiadores uma maneira de fugirem da morte 

agônica e da desonra. (SÁ, 2005). 

  

[6] Art. 121. Matar alguém. Pena – Reclusão, de seis a vinte anos. 
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§ 1º Se o agente comete o crime impelido por motivo de relevante valor social ou moral, (...) 

o juiz pode reduzir a pena de um sexto a um terço. 

[7] Publicada no Boletim Oficial da Comunidade de Madri, número 140, de 14 de junho de 2005. 

[8] Artigo 2° da Lei 3/2005. 

[9] Artigo 5° da Lei 3/2005. 

[10] “Ante el personal al Servicio de la Administración, en las condiciones que se determinen mediante Orden 

del Consejero de Sanidad y Consumo. Desde la Consejería de Sanidad y Consumo, en la forma que 
reglamentariamente se determine, se garantizarán mecanismos de formalización en todas las áreas sanitarias.” 

(Lei 3/2005). 

[11] Artigo 11 da Lei 3/2005. 
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BIOSSEGURANÇA ALIMENTAR – MECANISMOS DE TUTELA JURÍDICA DO 
CONSUMIDOR 

 
 Valmir César Pozzetti* 

 
RESUMO :  

Os alimentos transgênicos têm suscitado muita polêmica e intensos debates no âmbito 

nacional e internacional, uma vez que esta tecnologia utilizada é relativamente nova e 

poucos são os estudos conclusivos a respeito da inocuidade destes, tanto ao meio ambiente, 

como à saúde humana e animal. As questões controvertidas destas discussões envolvem 

não só aspectos de ordem técnica e científica, mas também de natureza econômica, ética, 

política e religiosa. A Lei nº 8.974/95, revogada pela Lei nº 11.105/2005 o método de 

produção, liberação e fiscalização de Organismos Geneticamente Modificados, trazendo 

diversos mecanismos de proteção à Engenharia Genética ou à Biossegurança. Entretanto, se 

os mecanismos existentes nesta lei, não forem necessários para coibir a atividade danosa, 

temos outros instrumentos jurídicos na legislação pátria que nos permitirão fazer cessar o 

dano e exigir a reparação do autor. Dentre estes mecanismos destacam-se as seguintes 

tutelas jurídicas : o Mandado de Segurança, o Mandado de Injunção, a Ação Civil Pública, 

a Ação Popular; o Habeas-Data, podendo ser requerida as tutelas antecipada ou a liminar, 

dependendo da gravidade  do dano e urgência da tutela. O método de abordagem utilizado 

na pesquisa é o dedutivo, de procedimento científico, com utilização das técnicas de 

pesquisa bibliográfica. 

 

PALAVRAS CHAVES : Biossegurança, Direito Ambiental, Saúde Alimentar, Princípio 

da Precaução, Direito do Consumidor. 

 

RESUMÉ : 

Des aliments transgêniques ont suscité beaucoup de polémique et intenses débats dans le 
contexte national et international, vu que cette technologie utilisée est relativement nouvelle 
et peu sont les études concluantes concernant l'innocuité de ces aliments, tant à 
l'environnement, que la santé humaine et animale. Les questions controversées de ces 

                                                 
* Doutor em Direito Comparado : Ambiental e Consumidor e Mestre em Direito do Urbanismo e do Meio Ambiente, pela 
Université de Limoges, França. Diploma de Doutor revalidado pela Universidade Federal de Pernambuco e o de Mestre 
revalidado pela Universidade Luterana do Brasil. Professor Doutor do Curso de Mestrado  em Direito Ambiental da 
Universidade Estadual do Amazonas. 
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discussions impliquent non seulement des aspects d'ordre technique et scientifique, mais 
aussi de nature économique, morale, politique et religieuse. La Loi nº 8,974/95, surevoquée 
pour la loi nº 11,105/2005 discipline la méthode de production, la libération et la 
surveillance de les Organismes Genethiquement modifiées, en apportant divers mécanismes 
de protection à l'ingénierie génétique ou à la biossecurité. Néanmoins, si les mécanismes 
existants dans cette loi, ne fallent pas pour contrôler l'activité néfaste, avons autres 
instruments juridiques dans la législation originaire qui dans les permettront de faire cesser 
les dommages et exiger la réparation de l'auteur. Parmi ces mécanismes se détachent les 
suivantes tutelles juridiques : le Mandat de Sécurité, le Mandat d'Injonction, l'Action Civile 
Publique, l'Action Populaire ; le Habes-Data, en pouvant être exigée les tutelles anticipée 
ou à liminer, cependant de lê dommage ou l’urgence que la tutelle. La méthode d’abordage 
utilisée dans la recherche est le déductif, de rpocédure scientifique, avec utilisation des 
techniques de recherche bibliographique. 
 
MOT-CLÉS : Biossecurité, Droit de l’environnement, Santé Alimentaire, Principe de la 

Precaution, Droit du Consommateur.Tutelle Juridique du consommateur. 

 

INTRODUÇÃO 

Em junho de 1992 a RIO/92, sediada pela cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, 

enfocou de forma especial a proteção do Meio Ambiente ao colocar em pauta e discutir a 

tríade : Meio Ambiente X Desenvolvimento X Saúde, caminhando para o chamado 

Desenvolvimento Sustentável, que já ganhava força; eis que tal proteção já estava prevista 

no artigo 225 da CF/88. 

Assim, neste sentido, é importante ressaltar que o dever de controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 

a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente, assim como o dever de proteger a 

fauna e a flora, dependem de prestações normativas e fáticas dirigidas contra particulares.  

Neste caso, à exigência do Estudo de Impacto Ambiental, previsto no art. 225, § 1º, 

IV, CF/88, cabe ao legislador definir o que é obra ou atividade potencialmente causadora 

de significativa degradação do meio ambiente; bem como, cabe à Administração Pública 

exigir esse estudo, lembrando que a enumeração das obras e atividades potencialmente 

causadoras de significativa degradação ambiental, realizada pelo art. 2º da Resolução 

001/86 do CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente, é meramente 

exemplificativa, e que, por isso mesmo o Administrador têm o dever de, diante do caso 

concreto, analisar o impacto da obra ou da atividade para a qual se pede o licenciamento. 
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O doutrinador Correia1 ao falar do tema “saúde” assim se expressa : 

 

“ A expressão Direito da Saúde traduz um conjunto de princípios e regras de natureza jurídica que tem a saúde por objeto 

ou campo material de disciplina. A  definição do conteúdo daquele Direito passa necessariamente pela adopção de um 

sentido jurídico do tema saúde. Para efeito, parece-nos de adoptar a clássica formulação da Constituição da Organização 

Mundial da Saúde (OMS), segundo a qual << a saúde  é um estado de completo bem-estar físico, mental e social e não 

consiste somente na ausência de doenças ou de enfermidades.(...)”.  

 

Em observância aos artigos 196, 197 e 200 da Constituição Federal de 1988, editou-se 

a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, que vem trazendo mecanismos e dispondo sobre 

as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, sobre a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes, regulando, em todo o território nacional, as 

ações  e os serviços de saúde, em caráter permanente e eventual, prestados ou oferecidos por 

pessoas naturais e jurídicas de Direito Público ou Privado. 

Esta Lei, em seu artigo 2º, define a saúde como “um direito fundamental do ser 

humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”.   

Por outro lado, o dever do Estado não exclui o dever das pessoas em geral, da família, 

das empresas e da sociedade (art.2º, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.080/90) de garantir a saúde, 

mediante a formulação e execução de Políticas sócio-econômicas preventivas à redução de 

riscos de doenças e de outros agravos, bem como o estabelecimento de condições 

asseguradoras de acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para sua promoção, 

proteção e recuperação. 

  No que diz respeito à saúde alimentar, no Brasil, é preciso ser previdente, haja vista 

que as questões que envolvem as relações entre Estado, iniciativa privada e consumidores é 

bastante complexa.  Correia ainda comenta que “a evolução do bem ‘saúde’ vem da 

legislação sanitária até chegar ao Direito à Saúde, sendo a posteriori reconhecido pelo 

Estado quando da sua garantia e proteção”2.  

Assim a Saúde Pública está garantida na Carta Magna de 1988, quando a relaciona ao 

direito de todos, e mais o benefício da fiscalização e implementação da política de saúde, 

só é possível através do Estado, por força do caput do artigo 196 da CF/88 (direito de todos 

                                                 
1 CORREIA, Sérvulo. Introdução ao Direito da Saúde, in : Direito da Saúde e Bioética, p.41. 
2 CORREIA, Sérvulo  Correia. Introdução ao Direito da Saúde, in : Direito da Saúde e Bioética, p.p. 43 e 44 
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e dever do Estado), do artigo 6º da CF/88 (saúde como direito social), do artigo 5º caput da 

CF/88 (todos são iguais perante a lei) do § 1º do artigo 5º da CF/88 (aplicação  imediata). A 

qualidade de vida e o meio ambiente não são matérias que possam ser relegadas pelo Poder 

Público; pois a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 225, § 1º, V3, expressa que, para 

assegurar a efetividade deste direito, o Poder Público deve controlar a produção, a 

comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para 

a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Desta forma, a Constituição manda 

que o Poder Público não se omita e deixa claro a observância e aplicação do Principio da 

Precaução, no caso dos alimentos transgênicos. 

Entretanto, o Estado deve primar e exigir que o produtor pague pelos danos causados 

à saúde do consumidor e ao meio ambiente. De que forma manter uma relação saudável 

entre Estado, Consumidores, Meio Ambiente e Iniciativa Privada, não é tarefa fácil. O 

problema da segurança de alimentos se configura como um caso típico de intervenção 

pública. 

O Estado brasileiro, então, na tentativa de estabelecer regras protetoras à saúde do 

cidadão editou a Lei nº 8.974 de 05 de janeiro de 1.995, que foi revogada pela Lei nº 11.105 

de 24 de março de 2005 – Lei de Biossegurança - que veio a regulamentar o parágrafo 1º do 

artigo 225 (....incumbe ao Poder Público.....) da Constituição Federal e o Inciso II do mesmo 

artigo (....fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético) e 

o inciso V (...controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 

substâncias que comportem riscos para a vida, qualidade de vida e meio ambiente). 

Esta Lei estabelece restrições as Pessoas Físicas no tocante à manipulação genética. Já 

o permite às Pessoas Jurídicas. Entretanto, traz uma série de requisitos que deverão ser 

obedecidos pelos candidatos à pesquisa, as quais os resultados só serão liberados, após 

acurada análise da CTNBIO4. Esta comissão concentra em si um poder muito grande no 

                                                 
3 Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 

(...) 
V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem 
risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; 
 
44 CTNBIO – Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, órgão maior, criado pela Lei nº 11.105/2005, 
que tem o dever de analisar os projetos a ela submetidos e o poder de autorizar as atividades  na área de 
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tocante à fiscalização e liberação de atividades ligadas ao avanço Cientifico e à 

Biossegurança. 

Várias são as críticas em relação à essa Comissão, uma vez que o artigo 11 da Lei 

11.105/2005 estabelece que a Comissão será indicada pelo Ministro de Estado da Ciência e 

Tecnologia e será constituída de 27 cidadãos brasileiros de reconhecida competência 

técnica, de notória atuação e saber científicos, com grau acadêmico de doutor e com 

destacada atividade profissional nas áreas de biossegurança, biotecnologia, biologia, saúde 

humana e animal ou meio ambiente. 

Inúmeras críticas são feitas à esta comissão. Os órgãos ambientalistas denunciam na 

mídia que a comissão não é séria e que esta não atende aos interesses da saúde do 

consumidor e do meio ambiente, mas sim, à questões políticas, que atende aos interesses do 

capital e não do meio ambiente e da saúde humana. Não podemos fechar os olhos e 

descuidar; eis que o objetivo do capitalismo é obter lucro (quanto mais, melhor) pouco se 

preocupando ele com as externalidades e prejuízos à sociedade. 

Segundo Lisboa, “muitas matérias são votadas na CTNBio, com base no parecer dos 

relatores, sem que os conselheiros tenham tido tempo de ler os processos. Em alguns casos 

os processos sequer são distribuídos aos conselheiros e eles o aprovam após ouvir o parecer 

do relator”5. Outro ponto que se destaca é que as reuniões da CTNBio não são abertas ao 

público, e as audiências públicas só ocorrem quando a CTNBio resolve convidar alguém 

para depor.  

Assim, toda e qualquer atividade relacionada a OGMs deve ser analisada com 

cautela, de forma séria e responsável, observando o Principio da Precaução, realizando 

todos os testes existentes que dêem mais segurança e, somente depois disso, amparado por 

uma legislação que preveja e responsabilize o dano, é que se poderá liberar o alimento 

transgênico no mercado de consumo. Diante desta fragilidade, este estudo se mostra 

importante, uma vez que, desatendendo a CTNBio os interesses da sociedade, mister 

                                                                                                                                                     
biossegurança e biotecnologia. Segundo o artigo 10 desta Lei, “A CTNBIO é a instância colegiada 
multidisciplinar de caráter consultivo e deliberativo, para prestar apoio técnico e de assessoramento ao 
Governo Federal na formulação, atualização e implementação do PNB – Politica Nacional de Biossegurança -  
de OGM e seus derivados, bem como estabelecer normas técnicas  de segurança ...”. 
5 LISBOA, Marijane. “Transgênicos no Brasil : o descarte da opinião Publica”. Artigo Publicado naRevista  
de Direito Ambiental Econômico, nº, Sergio Antonio Fabris Editora. Porto Alegre. 2005, p.61.    
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termos outros mecanismos jurídicos para coibir ou barrar o deferimento do pedido de 

liberação de OGMs no mercado. 

O Brasil, diante de muita pressão popular, está em busca de harmonizar-se com os 

alimentos transgênicos, elaborando normas jurídicas e recebendo a proteção e intervenção 

do Poder Judiciário Nacional, exigindo o respeito às suas normas constitucionais e o 

respeito ao Princípio da Precaução, que exige avançar devagar e com cautela 

Segundo Cobalchini6, “a responsabilidade social é intrínseca ao produtor de 

alimentos, que deve olhar a sua propriedade a partir das respectivas particularidades 

ambientais, desenvolver sistemas de produção e gestão, onde a tecnologia passe a ter um 

limite (monitoramento, controle e verticalização dos processos biológicos e transparência, 

em rede, aos olhos do consumidor), produzindo alimentos de forma eficiente e lucrativa, 

com menor gasto energético, regenerando o ambiente e proporcionando ao consumidor, 

alimentos mais saudáveis com menor custo. Isso é possível e é um desafio para a 

comunidade científica, que deve estar sob a atenta vigilância do Estado, para propiciar 

segurança; pois é preciso ter como norte, a saúde e como objetivo o respeito à integridade 

do consumidor. Se o lucro não respeitar a saúde não haverá sustentabilidade nos âmbitos 

econômico, social e ambiental. Eis aí o caminho para a verdadeira segurança alimentar e 

para a continuidade da vida, sem comprometer as futuras gerações”.     

A preocupação do CDC – Código de Defesa do Consumidor - com a saúde do 

consumidor e suas vítimas é verificada com o conceito de consumidor ínsito no art. 2º, e 

consumidor equiparado no parágrafo único dos artigos 2º, 17 e 29, onde envolve e 

aproveita a vítima, favorecendo a relação de consumo, proporcionando o equilíbrio dessa 

função que contempla a iniciativa privada de um lado, com o surgimento de um produto ou 

serviço que está sendo oferecido no mercado. 

Desta forma, o CDC, em várias passagens, recepciona a tutela ambiental no tocante à 

saúde do consumidor , como por exemplo, o inciso III do artigo 4º, onde se destaca que a 

Política Nacional das Relações de Consumo incluiu o “respeito à dignidade, à saúde, à 

melhoria de sua qualidade de vida”.  

                                                 
6 COBALCHINI, Luiz Carlos. “A Responsabilidade do Produtor de Alimentos”. Artigo na Web : 
http://www.portalpcp.com.br/m253.htm, consultado em 13.06.2004 
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Já em seu artigo 6º, I, o CDC informa, categoricamente, que é direito do consumidor  

“a proteção da vida,  da saúde, ...”. Neste mesmo diapasão, nos demais incisos informa que 

o consumidor tem direito a escolher um produto e serviço adequado com suas necessidades 

e de acordo com a divulgação. 

No seu artigo 8º, o CDC preocupou-se com o produto que é colocado no mercado de 

consumo e que possa vir a acarretar riscos à saúde; devendo o produtor dar informações 

necessárias ao seu uso e manipulação. Está claro que, no tocante à saúde do consumidor, os 

produtos oferecidos devem ser seguros. Isto é válido para os alimentos transgênicos, para a 

ração infectada ou oriunda de alimentos transgênicos, que alimentará os animais. Além de a 

legislação determinar que tais alimentos não devam pôr em risco a segurança alimentar, 

determina ainda que deve haver publicidade em relação a eles, no tocante à sua composição 

e forma de fabricação. 

Na mesma linha de raciocínio, o artigo 9º do CDC é mais veemente; eis que determina 

que o fornecedor deve informar o consumidor sobre os produtos que possam causar danos a 

saúde. Neste sentido, o artigo 10º  do CDC também é bastante rico, pois proíbe o fornecedor 

de colocar no mercado, produto ou serviço nocivo ou perigoso à saúde. Assim, os 

alimentos transgênicos são um produto do progresso científico e, o Estado é o responsável 

para autorizar sua produção, comercialização e disciplinar regras referentes aos danos que 

porventura eles venham a produzir.  

Assim, nosso estudo aqui, tem o objetivo de destacar as tutelas jurídicas, às quais o 

consumidor, Ministério Público e demais cidadãos poderão lançar mão, toda vez que o 

“fumus boni iuris, o periculum in mora e a segurança alimentar estiverem correndo riscos 

e/ou sofrendo atentados. Assim, estaremos analisando neste artigo, os mecanismos 

existentes em nosso ordenamento jurídico que possam Tutelar o consumidor em relação aos 

riscos e possíveis prejuízos que estes venham a sofrer, no tocante aos alimentos 

transgênicos. Obviamente, estas tutelas aqui discutidas também poderão ser adaptadas às 

demais situações concernentes à biossegurança. 

Antes de iniciarmos nosso estudo das tutelas, propriamente ditas, faremos uma 

análise entre o direito individual do produtor, de colocar no mercado consumidor um 

determinado produto e, o direito coletivo da sociedade de consumir ou de ter à sua 
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disposição um produto que lhe traga garantia de vida saudável. Só assim, entenderemos os 

motivos que justificam as tutelas que iremos sugerir aqui. 

 

O CONFLITO ENTRE O DIREITO INDIVIDUAL E O COLETIVO 

 

A segurança alimentar se configura como um caso típico de intervenção pública. O 

Estado deve primar para que o seus jurisdicionados, ao exercitar o seu direito de compra, 

como consumidores, possam escolher um alimento seguro.   

A tutela deste direito coletivo é importante porque visa manter a ordem e a paz entre 

os cidadãos. Quando o Estado o faz de forma coletiva, evita que os cidadãos 

individualmente o façam, inchando a máquina judiciária  As atitudes abusivas do produtor 

ou fornecedor, contra o consumidor  devem ser veementemente combatidas através da 

intervenção do Estado, para proteger os direitos coletivos, não só de um consumidor, mas 

de todos eles. 

Respeitar a autonomia de outrem significa reconhecer o direito dessa pessoa de ter 

suas opiniões, de fazer suas escolhas e de agir com base em valores e crenças pessoais. Por 

isso, liberar no mercado consumidor alimentos transgênicos sem permitir a autonomia do 

consumidor é o mesmo que afrontar os Direitos Coletivos e Individuais. Entretanto, esta 

autonomia tem um limite. Um exemplo de limitação ocorre quando o exercício da 

autonomia ameaça a saúde pública, prejudicando inocentes. Neste caso, terceiros podem 

restringir o exercício da autonomia de alguém, utilizando-se de ações judiciais.  

Hoje, no mundo todo, por pressão política e tentativa de lucro, pelas empresas 

biotecnólogas, está se disseminando uma cultura de que os alimentos orgânicos são mais 

caros e têm baixa produtividade. Com isso, está-se conseguindo diminuir a plantação de 

alimentos orgânicos, provocando uma subida de preços destes produtos, aparentando uma 

falsa idéia de que os alimentos transgênicos são mais baratos. Na realidade as promessas 

das empresas de biotecnologia não foram cumpridas e tal posicionamento fere de morte o 

princípio da livre concorrência, estatuído na Constituição Federal  (artigo 170, IV).  

A Lei nº 11.105 de 24 de março de 2005, que veio regulamentar o § 1º do artigo 225 

(... incumbe ao Poder Público) da Constituição Federal brasileira, e os incisos II 

(...fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético) e V (... 
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controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas , métodos e substâncias 

que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e ao meio ambiente) estabeleceu 

normas de segurança e mecanismos de fiscalização no uso de técnicas de engenharia 

genética.  

Estas normas devem ser observadas pelo Poder Público que está, pouco a pouco, 

cedendo às pressões das multinacionais biotecnológicas, sem se permitir observar o 

Princípio da Precaução e sem preservar a autonomia da vontade do consumidor. Está-se 

privilegiando as imposições das empresas e o desejo delas.  

 

A PROTEÇÃO DA ENGENHARIA GENÉTICA - OGM  

 

Visando proteger o consumidor o legislador nacional estabeleceu algumas regras, 

dificultando o exercício da atividade de OGM, no campo da biotecnologia. Desta forma, 

estabeleceu regras que vedam o exercício desta atividade a alguns profissionais da 

biotecnologia.  

A Lei 11.105/2005 estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização no 

uso das técnicas de engenharia genética na construção, cultivo, manipulação, transporte, 

comercialização, consumo, liberação e descarte de Organismo Geneticamente Modificado 

(OGM), visando a proteger a vida e a saúde do homem, dos animais e das plantas, bem 

como o meio ambiente. 

Em seu artigo 2º, essa Lei estabelece distinção de capacidade entre as Pessoas Físicas 

e Jurídicas, para o exercício de atividades relacionadas à produção e manipulação de OGMs. 

Assim sendo, achamos importante discutir o exercício da atividade de OGM à luz desta Lei 

e vamos, também, discutir sobre a viabilidade de se responsabilizar os agentes financeiros, 

que subsidiam as atividades das empresas de biotecnologia, pelos possíveis danos que estas 

causarem à sociedade.  

A atividade de Projetos e desenvolvimento de Organismos Geneticamente 

Modificados, no Brasil, está tipificada na Lei 11.105/20057, que foi baseada nas diretivas 

da Comunidade Européia. Esta Lei traça diretrizes para a produção e manipulação dos 

                                                 
7 Brasil, Congresso Nacional - Lei 11.105 de 24 de março de 2005. 
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OGMs; os quais só estão autorizados às Pessoas Jurídicas, conforme dispõe o caput do 

artigo 2º desta Lei.   

O intuito do legislador ao estabelecer tal exigência foi exatamente para que, desta 

forma possa controlar a atividade com mais facilidade; eis que as Pessoas Jurídicas devem 

ter autorização para exercer suas atividades, têm endereço certo, cumprem obrigações 

acessórias e, por isso, são de fácil fiscalização. Segundo a legislação brasileira, podem 

exercer tais atividades não só as Pessoas Jurídicas de Direito Privado (empresas de 

biotecnologia), mas também as Pessoas Jurídicas de Direito Público, podendo incluir-se aí 

as Universidades e as empresas estatais, tais como a EMBRAPA – Empresa Brasileira de 

Produção Agropecuária. 

No tocante às Pessoas Físicas, é importante destacar que a Lei n 11.105/2005 no § 2º 

do seu artigo 2º, dispõe sobre a atividades de OGM, vedando-lhes a atividade :  

 

Art. 2°  (...) omissis 

§ 2° As atividades e projetos de que trata este artigo são vedados 

a pessoas físicas enquanto agentes autônomos independentes, 

mesmo que mantenham vínculo empregatício ou qualquer outro 

com pessoas jurídicas. (gn)  

 

O objetivo do legislador ao vedar atividade de engenharia genética à Pessoa Física, 

foi de evitar a proliferação de laboratórios de fundo de quintal, de difícil acompanhamento, 

ainda que não se acredite terem os pesquisadores individuais recursos financeiros para essa 

atividade. 

Segundo Machado8, a Diretiva Européia nº 90/219, em seu art. 2º, alínea g, “não faz 

essa vedação a Pessoa Física, pelo contrário conceitua “utilizador” como qualquer pessoa 

física ou jurídica responsável pela utilização confinada de microorganismos geneticamente 

modificados”.  

Importante destacar que esta vedação da Lei Brasileira, a nosso sentir, é 

inconstitucional; eis que ela contraria o texto Maior :  

 

                                                 
8 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. Malheiros, São Paulo, p.787, 7ª Ed. 1999. 
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Art. 5º- Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros 

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

 

XIII - é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer; 

 

Por esse motivo, entendem alguns doutrinadores que a lei 11.105/2005 é 

inconstitucional neste aspecto. Nós entendemos que, se o governo quer liberar a pesquisa e 

o mercado, deve atentar para o Principio da Livre Concorrência estabelecido nos artigos. 1º 

e 170 da CF/88; eis que se não for assim, estará privilegiando as empresas de biotecnologia 

em detrimento dos demais profissionais habilitados para esse mister, quebrando-se  aí o 

principio da isonomia entre as pessoas  Ele abrirá espaço para as multinacionais e fechará 

mercado para o pesquisador brasileiro. 

Pois bem, dentro deste contexto de Proteção da Engenharia Genética, julgamos 

importante discutir, também, a responsabilidade de outros agentes que colaboram na 

produção e inserção de alimentos transgênicos, no mercado consumidor; eis que estes 

concedem os subsídios para as pesquisas e produção dos alimentos transgênicos. Será que o 

agente financeiro deve, então, ser responsabilizado por danos que o seu financiado causou 

ao consumidor ?  

 

CO-RESPONSABILIDADE DOS AGENTES FINANCEIROS. 

 

Discute-se, no âmbito doutrinário, se o agente financeiro que financiou a atividade 

com alimentos transgênicos, seja ele produtor ou comerciante, também deverá ser 

responsabilizado, na hipótese deste alimento causar danos à saúde do consumidor ou mesmo 

de o produtor infringir normas a esse respeito. 

O sistema Financeiro Nacional está regulado e capitulado na Constituição Federal de 

1988, disposto da seguinte forma :  

Art. 192 – O sistema financeiro nacional estruturado de forma a 

promover o desenvolvimento equilibrado do país e a servir os 
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interesses da coletividade, em todas as partes que o compõem, 

abrangendo cooperativas de crédito, será regulado por leis 

complementares que disporão, inclusive, sobre a participação do 

capital estrangeiro nas instituições que o integram. 

  

O Banco Central do Brasil, criado pela Lei nº 4.595/64, é o grande implementador 

das diretrizes do Conselho Monetário Nacional, tendo competência privativa para exercer a 

fiscalização das instituições financeiras e aplicar as penalidades previstas. Ele não rege sua 

fiscalização somente com suas próprias regras e as do Conselho Monetário Nacional, mas 

também com toda a legislação integrada. 

No nosso caso, em especial, integra o conjunto de regras utilizado pelo Banco 

Central, a Lei nº 6.938/81, a lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que em seu artigo 

12 estabelece a obrigação da instituição Financeira, de exigir o licenciamento de impacto 

ambiental para atividade a ser financiada, ou declaração do órgão ambiental de que tal 

licenciamento é inexigível. Além disso, deve-se atender a outras exigências do CONAMA 

(Conselho Nacional do Meio Ambiente).  

Entretanto, a responsabilidade do agente financeiro vai um pouco mais além da 

simples exigência das licenças ambientais; eis que na parte final do artigo 12 está explícito 

que cabe ao agente financeiro verificar se as normas, os padrões e os critérios legalmente 

fixados estão sendo cumpridos pelo empreendedor beneficiário do empréstimo ou 

financiamento.  

Atualmente existe a chamada iniciativa financeira do Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente, cujo objetivo é comprometer os organismos financeiros com a boa 

qualidade ambiental.  

O tema vem crescendo e tomando importância a cada dia; eis que os riscos 

ambientais, implicam em riscos financeiros, porque quanto maior é o risco ambiental, 

maior é o risco do investimento. Entretanto, se os riscos ambientais forem reduzidos, 

menores serão os riscos financeiros do negócio. 

No tocante ao financiamento de projetos de biotecnologia ao produtor de OGMs que 

comete atos infracionais, é no parágrafo 4º do art. 2º da lei 11.105/2005 que vamos 

encontrar o dispositivo legal tipificando a responsabilidade do agente financeiro. O 

entendimento deste artigo é o de quem financia tem a obrigação de averiguar se o 
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financiado está cumprindo a legislação ambiental, no momento do financiamento. Neste 

sentido é que a Lei de Biossegurança nº 11.105/2005, diz que o financiador deve se 

certificar da idoneidade técnico-científica do ente financiado, como também de sua adesão  

às normas e mecanismos de salvaguarda definidos em lei. Esta é uma das obrigações do 

financiador, mas que poderá ser substituída pela apresentação do CQB – Certificado de 

Qualidade em  Biossegurança, emitido pela CTNBio. 

Importante destacar que nesta lei nº 11.105/2005, dois significativos avanços 

ocorreram :  

1) ampliou-se a responsabilidade pois todos os agentes financeiros, públicos e privados, 

nacionais, estrangeiros ou internacionais, são abrangidos na responsabilidade; logo, bancos 

oficiais ou privados, brasileiros ou estrangeiros, o BIRD, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento, organismos internacionais (como o PNUMA, FAO, GATT, CEPAL, 

OMS) ou CNPQ, FINEP e instituições congêneres podem figurar como réus ou 

responsáveis pelo ato de financiar.  

2) a extensão da responsabilidade; eis que financiando-se sem o Certificado de Qualidade 

em Biossegurança, os órgãos financiadores tornam-se co-responsáveis pelos eventuais 

danos decorrentes da atividade. 

É de se destacar que o regime jurídico da responsabilidade, em todos os eventos 

ligados ao meio ambiente, é o da responsabilidade objetiva ou responsabilidade sem culpa. 

É o que está estatuído na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente – Lei nº 6.938/81, in 

verbis :  

Art. 14. Sem prejuízo das penalidades definidas pela legislação 

federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas 

necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e 

danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará 

os transgressores : 

(...) 

 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste 

artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência 

de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio 

ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O Ministério 

Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação 

609



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio 

ambiente. 

 

Desta forma, os agentes financeiros não poderão tentar se eximir da co-

responsabilidade de se terem omitido, invocando ausência de imprudência, de negligência, 

de imperícia ou de dolo. O nexo causal entre o ato, é presumido, por força do referido § 3º 

do art. 2º da lei nº 11.105/2005. 

Logo, as obrigações das instituições financeira públicas para com o meio ambiente 

devem ser estendidas às  instituições financeiras privadas, pois não se podem isolar setores 

do sistema financeiro, quer ele seja nacional ou internacional, permitindo que se cumpra  o 

princípio 1º da Carta de princípios para o Desenvolvimento Sustentável : “a proteção 

ambiental é um dever de todos os que desejam melhorar a qualidade de vida do 

planeta e extrapola qualquer tentativa de enquadramento espaço-temporal”. 

 

OGM’s : CONTAMINAÇÃO E TUTELA  JURÍDICA 

 

Conforme já dissemos anteriormente, o uso de OGMs para a alimentação, está 

diretamente ligado às ações pertinentes ao meio ambiente; quer no tocante à manutenção da 

sadia qualidade de vida, quer na preservação ambiental do espaço onde ele é cultivado e/ou 

no fator de contaminação quando ele é transportado ou armazenado. Assim, por 

empréstimo, as tutelas jurisdicionais que se aplicam para garantir a preservação do meio 

ambiente, são perfeitamente aplicáveis, também, no caso dos OGMs. 

O risco de contaminação de alimentos transgênicos é grande e ainda não foram 

encontrados mecanismos legais para coibi-los. Desta forma, somente a titulo de 

enriquecimento deste conteúdo, trazemos à análise alguns casos de contaminação, 

colacionadas pela Organização Não Governamental, a ASPTA9: 1. Contaminação de 

produção agroecológica em Medianeira-PR;  Caso 2. Contaminação de produção orgânica em São 

Miguel do Iguaçu-PR;Caso 3. Gato por lebre - Teste errado em Tupaciretã-RS; Caso 4. 

Contaminação de soja convencional em Medianeira-PR.  

                                                 
9 AS-PTA Assessoria e Serviços a Projetos em Agricultura Alternativa. HTTP://www.apsta.org.br, consultada 
em 09 de julho de 2011 
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Pois bem, além dos casos de contaminação, dos quais não conseguimos ter acesso à 

informação se foram ou não levados ao judiciário, há ainda várias outras preocupações com 

a saúde alimentar do consumidor e os efeitos danosos que poderão acarretar ao eco-sistema. 

Fazer isto de maneira desordenada , conforme se vem fazendo, é temerário.  

Então, vamos analisar a seguir quais são os mecanismos que se têm, no Brasil, para 

tutelar a defesa do meio ambiente e da saúde do consumidor, em relação aos alimentos 

transgênicos e possíveis danos que possam acarretar à saúde do consumidor. 

 

TUTELAS JURÍDICAS DE PROTEÇAO AO CONSUMIDOR 

 

As normas de Direito material ambiental, por si só, não são suficientes para garantir a 

proteção do meio ambiente, uma vez que, diante das agressões a este bem, é necessário a 

intervenção do Estado, através da logística administrativa, nas três esferas de Poder.  

“Sem grandes alardes, o Brasil vinha pautando suas medidas de segurança alimentar 

regularmente, de acordo com as recomendações do Codex Alimentarius, até que, a 

propósito exatamente de transgênicos, um episódio com o plantio da soja RR no Rio 

Grande do Sul (de maior dimensão que o desembarque, em Pernambuco, do milho Gm 

(trazido da Argentina para arraçoamento de frangos) provocou repercussão internacional e 

incisivas decisões dos nossos três Poderes. Algo que há 05 anos perdura, com sua grande 

carga de negatividade, advinda, principalmente, do fato do Executivo haver abalado a 

ordem jurídica da Nação”.10   

É com base nestas ocorrências que vamos analisar, a seguir, as tutelas de proteção ao 

meio ambiente e ao consumidor.Dentre os mecanismos insertos na Constituição Federal de 

1988, podemos destacar os seguintes : Estudo de Impacto ambiental, Ação Civil Pública11, 

                                                 
10 LARANJEIRA,  Raimundo. Política Agrária: Segurança Alimentar, Transgênicos e Soberania Nacional, in 
“O Direito Agrário na Constituição” Og. Lucas Abreu Barroso e outros. Ed. Forense, Rio de Janeiro, 2005, 
p.189..  
11 Ação Civil Pública: é um procedimento criado pela Lei nº 7.347, do 24 de Julho de 1985, que tem por 

objetivo verificar a responsabilidade e condenar pelos prejuízos causados ao meio ambiente, o consumidor, 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e relativos à paisagem, e que pode ser 

comprometida por pessoas morais.. 
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Ação Popular Ambiental12, Mandado de Segurança Coletivo Ambiental13, Mandado de 

Injunção Ambiental14. Dessa forma, a CF/88 recepcionou a Lei 6.938/81-PNMA (Política 

Nacional do Meio Ambiente) e a Lei nº 7.347/85 – Ação Civil Pública.  

 

O ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

O Estudo de Impacto Ambiental é uma exigência legal prevista no inciso IV do artigo 

225 da CF/88 e funciona como tutela preventiva de preservação do meio ambiente. Ele 

deve ser realizado antes da implementação de qualquer projeto que possa trazer 

modificações ambientais, servindo de prova de degradação que eventualmente possa 

ocorrer, caso o projeto venha a ser deferido pela autoridade competente.  

O EIA deve ser submetido à audiência pública e só é legal nas hipóteses em que o 

órgão ambiental demonstre potencialidade de um impacto ambiental negativo a ser causado 

ao meio ambiente. Importante destacar que “a exigência de avaliação ambiental prévia não 

se confunde com a exigência de prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA)
15

”.  

Os objetivos do EIA são os seguintes : 1) prevenção e precaução; 2) transparência 

administrativa quanto aos efeitos ambientais de empreendimentos públicos ou privados; 3) 

consulta aos interessados; 4) decisões administrativas informadas e motivadas. Ou seja, o 

EIA destina-se a auxiliar na decisão política de se licenciar ou não determinado 

empreendimento. 

Em sendo assim, a exigência legal de se elaborar o EIA antes de se iniciar qualquer 

atividade que implique em riscos à saúde ou ao meio ambiente, como é o caso do 

desenvolvimento de tecnologia de alimentos, deve-se realizar o EIA. Qualquer tentativa de 

introduzir produto geneticamente modificado no mercado consumidor, sem que se tenha 

antes realizado tal estudo, é passível de não liberação ou qualquer medida judicial, com 

                                                 
12 Ação Popular: é um procedimento criado pela Lei nº 4.717, do 29 de Junho de 1965, que tem por objetivo 

declarar a responsabilidade para os prejuízos causados ao patrimônio público relativo à moralidade 

administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, e que pode ser comprometida por pessoas 

singulares. 
13 Mandado de Segurança: É um recurso contra excessos poder. 
14 Mandato de injunção: é aplicado quando um defeito de norma regulamentar torna impossível o exercício 

dos direitos e prerrogativas inerentes à nacionalidade, a soberania e a cidadania. 
15 Acórdão proferido, pela colenda Sexta Turma do TRF/1ª Região, na Apelação Cível nº 2001.33.00.005779-0/BA,  
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pedido de tutela antecipada, uma vez que não se atendeu ao pré-requisito da Lei 

11.105./2005. 

 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA 

A Ação Civil Pública foi instituída pela Lei nº 4.347, de 24.07.85. Ela pode ter como 

objeto o cumprimento de uma obrigação de fazer, o cumprimento de obrigação de não fazer 

e a condenação em dinheiro. Entre os diversos interesses difusos e coletivos que essa lei 

tem por finalidade tutelar, está o meio ambiente. 

O artigo 5º desta Lei legitima, para ajuizar Ação Civil pública, as seguintes Pessoas : 

o Ministério Público, a Defensoria Pública, a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios; as Autarquias, as Empresas Públicas, as Fundações ou as Sociedade de 

Economia Mista, as Associações Ambientais, e os próprios Órgãos Ambientais. 

A lei de Ação Civil Pública prevê duas espécies de tutela : a) Repressiva – ocorre 

quando o agente já cometeu a conduta lesiva ao meio ambiente; b) Preventiva – a que 

permite ações para evitar-se a consumação dos danos ao meio ambiente.  

Esta Ação pode ser exercida mediante a utilização de dois mecanismos :  

a) Ação Cautelar – Está prevista no 4º desta Lei, onde estabelece-se que “poderá 

ser ajuizada ação cautelar para os fins desta Lei, objetivando, inclusive, evitar dano ao 

meio ambiente, ao consumidor, à ordem urbanística ou aos bens e direitos de valor 

artísticos, estético, histórico, turístico e paisagístico”. 

b) Ação com Pedido de  Liminar – Está prevista no artigo 12, estabelecendo que 

“poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão 

sujeita a gravo”.  Neste caso devem estar presentes o “fumus boni júris”e o “periculum in 

mora”; ou seja, a fumaça do bom direito e o perigo da demora.. 

 

Importante dizer que esta tutela jurídica foi utilizada pelo IDEC (baseada no art. 110 

do CDC) para que o juiz Federal Souza Prudente pudesse proibir, liminarmente, a CTNBio 

de aprovar a liberação do uso e plantio da soja transgênica no Brasil, sem o Estudo de 

Impacto Ambiental Prévio16.  

                                                 
16 Sentença proferida pelo Juízo Federal da Sexta Vara da Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da 

Ação Cautelar Inominada nº 1998.34.00.027681-8,; Sentença proferida pelo Juízo Federal da Sexta Vara da 

Seção Judiciária do Distrito Federal, nos autos da Ação Civil Pública nº 1998.34.00.027682-0,  
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Além desta Ação Civil Pública, a ONG Greenpeace intentou outras, a de nº 

97/00036170-4, contra a CTNBio e a de nº 98/00027682-0, ambas na Justiça Federal de 

Brasília e todas visando coibir a liberação indiscriminada de sementes transgênicas, 

obtendo êxito.  

Segundo Machado17, a Ação Civil Pública pode ser utilizada para conseguir-se 

informação sobre a observância da legislação ambiental em financiamento de Projetos de 

OGMs, quando essa informação estiver coberta pelo sigilo bancário.  Também pode ser 

utilizada para tentar obstar a efetivação do financiamento, no caso de não ter sido, ainda, 

licenciada a obra ou atividade. 

No tocante aos OGMs, a Ação Civil Pública poderá pedir a prestação jurisdicional de 

tudo que disser respeito ao registro, transporte, comercialização, manipulação, construção, 

cultivo, liberação e descarte de OGMs, tanto para solicitar o cumprimento da obrigação de 

fazer e/ou de não fazer, quanto a condenação em dinheiro.  

Assim, pode-se postular, através desta Ação, diversas obrigações de fazer, como por 

exemplo : a constituição e funcionamento de Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, a 

elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental, a elaboração de análise de Risco e sua 

plena informação (art. 12, VIII Lei 9.974/95), a elaboração de plano de procedimentos  em 

casos de acidentes (art. 12, VIII, Lei 8.794/95) e outras informações que se fizerem 

necessárias.  

Também pode-se postular diversas obrigações de não fazer, como por exemplo: a 

vedação e o descarte e/ou liberação de OGMs no meio ambiente, sem a autorização prévia 

dos Ministérios competentes; a proibição de registro de produtos contendo OGM ou 

derivados de OGM que desrespeitem o § 6º do art. 3º, da Lei 7.802/89, em especial os 

produtos que “revelem características teratogênicas, carcinogênicas ou mutagênicas, de 

acordo com os resultados atualizados de experiências da comunidade cientifica”, e que 

“provoquem distúrbios hormonais, danos ao aparelho reprodutor, de acordo com 

procedimentos e experiências atualizadas na comunidade científica”; assim como a 

produção e/ou importação de OGM para o qual não se disponha de métodos de desativação 

de seus componentes e não haja antídoto ou tratamento eficaz no Brasil. 

                                                                                                                                                     
 
17 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro, ed. Malheiros,  1999. São Paulo, p.264 
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AÇÃO POPULAR 

Esta é a Ação Constitucional prevista no inciso LXXIII do artigo 5º, cuja finalidade é 

anular ato lesivo ao Patrimônio Público ou entidade da qual o estado participe. Também 

visa anular ato lesivo à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 

histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do 

ônus da sucumbência. Ela tem sido muito utilizada e têm-se obtido resultados satisfatórios, 

com a interposição desta ação. 

O pressuposto desta ação é a ocorrência de ato lesivo contra o meio ambiente.  A lei 

Introdutória, que regula a Ação Popular é a nº 4.717/65. A Ação Popular não se destina a 

anular ato administrativo, destina-se a anular ato, qualquer que seja ele, lesivo ao meio 

ambiente, desde que relacionado às atividades do Poder Público. 

Assim, se os OGMs por algum motivo apresentarem, por exemplo, risco de 

contaminação a outras culturas, cabe ação popular, que pode ser proposta por qualquer 

cidadão; eis que todos eles são partes legitimas para propô-la. 

No que diz respeito à regulamentação da Ação Popular Ambiental, como se trata de 

ação destinada a tutelar direito difuso18, há que ser regida pelo disposto no Título III, do 

Código de Defesa do Consumidor combinado com as Leis nº 7.347/85 e nº 4.717/65, 

sempre que a aplicação  não prejudicar a incidência dos dispositivos relativos à jurisdição 

coletiva.  

 

MANDADO DE SEGURANÇA 

Segundo Meirelles19, o Mandado de Segurança “é o remédio constitucional que se 

coloca à disposição de toda física ou jurídica, com capacidade processual, para proteção 

do direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou 

habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria 

for e sejam quais forem as funções que exerça”.  

                                                 
18 No direito brasileiro, o termo difuso é utilizado com o sentido e a definição que dá-lhe o Código Brasileiro 

de Proteção dos Consumidores - Lei nº 8.078/90 - no seu artigo 81, Parágrafo Único “I - interesses ou direitos 

difusos, assim compreendidos, para os efeitos deste Código, como os trans-individuais, de natureza 

indivisível, da qual são titulares as pessoas indeterminadas e vinculadas por uma circunstância de fato”. 
 
19 MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança: Ação Civil Publica, Mandado de Injunção, “Habeas 
Data”. São Paulo, Malheiros, 1996, p.17. 
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O Mandado de Segurança tem previsão Constitucional no artigo art. 5º, in verbis :    

Art. 5º (...) omissis 

(...) 

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança para proteger 

direito líquido e certo, não amparado por hábeas corpus ou 

hábeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de 

poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no 

exercício de atribuições do Poder Público. 

  

Assim sendo, os requisitos para se interpor MS é o direito líquido e certo, bastante 

questionável na esfera doutrinária, e que o agente responsável pela ilegalidade seja agente 

Público ou exercente das funções destes.  

A Lei nº 1.533, de 31 de dezembro de 1951, trata especificamente desta espécie 

jurídica. In casu, conforme citamos anteriormente, a ONG Greenpeace, que impetrou 

Mandado de Segurança para impedir o ingresso de alimentos transgênicos no Brasil, 

oriundos da Argentina, sem a devida autorização. 

O Mandado de Segurança coletivo tem duplo objetivo : fortalecer as organizações de 

classe e servir de instrumento útil à pacificação de relações sociais, impedindo que milhares 

de ações sejam levadas a juízo versando sobre o mesmo assunto. O intuito é a correção de 

ato lesivo cometido por autoridade coatora20.  

 

MANDADO DE INJUNÇÃO 

O mandado de Injunção também se configura um instrumento para tutelar atentados à 

ao meio ambiente e à saúde do consumidor e está previsto no art. 5º da CF/88 :  

 

Art. 5º (...) omissis 

         (...) 

LXXI – conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma 

regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e liberdades 

constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania 

e à cidadania. 

                                                 
20 Acórdão proferido, pela colenda Sexta Turma do TRF/1ª Região, na Apelação no Mandado de Segurança nº 

2003.34.00.008981-8/DF; 2. Acórdão proferido, pela colenda Sexta Turma do TRF/1ª Região, na Apelação no Mandado 
de Segurança nº 2001.34.00.034066-6/DF. 
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Assim, quando não existir norma que regulamente o exercício de um direito, poder-se 

interpor o Mandado de Injunção para garantir o direito à cidadania do impetrante; ou seja, 

se o Estado foi omisso e não editou norma regulamentando determinada matéria, o 

judiciário poderá sanar a omissão através de decisão em mandado de Injunção.  

Vale dizer que, o que se pretende com o Mandado de Injunção é possibilitar à parte 

autora exercer o direito que lhe foi garantido constitucionalmente e que está sendo violado 

pela omissão do Poder Público. Em hipótese alguma se visa atribuir ao Poder Judiciário 

competência para legislar.  

Até o momento não temos noticias de que já se tenham postulado esta espécie de 

Ação, para tutelar direitos no tocante a alimentos transgênicos; mas é pacífico entre a 

doutrina de que esta ação se traduz em mais uma importante tutela dos direitos do 

consumidor no tocante às questões relacionadas à biossegurança.  

 

HÁBEAS DATA 

Esta Ação também tutela o consumidor e tem previsão no art. 5º da CF/88, in verbis :  

Art. 5º (...) 

(...)  

LXXII – conceder-se-á hábeas data :  

a ) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do 

impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades  

governamentais ou de caráter público; 

b) para retificação de dados, quando não prefira fazê-lo por processo 

sigiloso, judicial ou administrativo 

 

A hipótese de se Impetrar hábeas data ambiental, segundo a CF/88, ocorrerá todas as 

vezes em que as informações tenham sido negadas à parte interessada, seja quando esta 

estiver agindo como representante da coletividade em busca de dados que a permitam 

exercitar direitos constitucionais tutelados, seja quando estiver agindo de forma individual.  

Até o momento não temos noticias de qualquer ação neste sentido, nem mesmo de sua 
utilização para fins de tutelar qualquer direito do consumidor, relativo a alimentos 
transgênicos. Mas, ela é possível e viável. A Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011, 
estabelece procedimentos para acesso a informação em direito difuso, com a possibilidade 
de se impetrar habeas data. 
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SEGURO AMBIENTAL 

O contrato de seguro é aquele mediante o qual uma parte se obriga para com a outra, 

mediante paga de um prêmio, a indenizá-la do prejuízo resultante de riscos futuros, previsto 

no contrato. Nesta relação têm-se os seguintes elementos : 1) o segurador (garantidor); 2) o 

segurado ( aquele que deseja a garantia); 3) a apólice  (documento onde o contrato está 

consubstanciado); e 4) o prêmio que é o valor pago para se obter a garantia. 

Pela legislação brasileira, o contrato de seguro tem que ter forma escrita e não se 

pode segurar uma coisa acima do seu valor, nem mais de uma vez, ressalvado o risco de 

falência ou insolvência do segurador. As companhias de seguro não podem funcionar sem 

prévia autorização (art. 20, § 1º e artigos 74 e 77 do Decreto-Lei nº 73, de 21.11.1966) 

Vale deixar claro que se o segurado, no âmbito ambiental, não tomar as devidas 

cautelas, obedecendo os princípios da prevenção e da precaução poderá perder o direito à 

indenização securatória; eis que o Código Civil brasileiro assim estabelece :  

 

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar 

intencionalmente o risco objeto do contrato. 

Art. 769. O segurado é obrigado a comunicar ao segurador, logo que 

saiba, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco 

coberto, sob pena de perder o direito à garantia, se provar que silenciou 

de má-fé. 

 

Na França existe uma convenção de co-seguro, a Assurpol, que cobre danos 

corporais, materiais, imateriais e despesas com a defesa civil/penal e com a poluição. 

Pois bem, como estamos falando de alimentos transgênicos, oriundos de OGMs e 

cultivados em processo agrícola, não podemos deixar de citar que o ET - Estatuto da Terra, 

Lei nº 4.504 de 30.11.1964 é um compêndio que encerra Institutos importantes da 

Legislação Agrária. Assim, é preciso dizer que o artigo nº 73 do ET, combinado com os 

artigos 187, inc. V da CF e inc. XIII do art. 4º da lei nº 8.171, de 17.01.91, estabelece que a 

Política Agrícola, no Brasil, será planejada levando em conta a necessidade de seguro 

agrícola. 

Neste mesmo sentido a Lei 10.823 de 19.12.2003, regulamentada pelo Decreto nº 

5.121, de 29.06.2004, dispõe sobre a subvenção econômica ao prêmio do seguro rural. 
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Desta forma, o seguro agrícola se constitui em um dos mais importantes elementos da 

política Agrícola. 

O Seguro Agrícola é um negócio jurídico que, via de regra, vem sendo celebrado 

mediante simples cláusula de adesão inserida na própria cédula de crédito rural, emitida nas 

operações de custeio, estabelecendo uma relação jurídica nova entre o mutuário e o Banco 

Central do Brasil, que é o administrador desse Programa. Ao contrário dos seguros comuns, 

esse seguro não se formaliza por apólice. 

A Instituição desta modalidade de seguro surgiu com a Lei nº 5.969/73, sob a 

denominação de “Programa de Garantia da Atividade Agropecuária”–PROAGRO; a qual 

estabeleceu que o objetivo do programa era exonerar o produtor rural de obrigações 

financeiras relativas a operações de crédito, cuja liquidação fosse dificultada pela 

ocorrência de fenômenos naturais, pragas e doenças que atingissem bens, rebanhos e 

plantações. 

O Conselho Monetário Nacional é que tem competência para legislar sobre o 

PROAGRO e ele é administrado pelo Banco Central do Brasil. Várias normas têm surgido 

para compatibilizar o PROAGRO aos objetivos da Política Agrícola.  

Os recursos que sustentam o programa são captados no adicional (“premio”) pago 

pelos segurados; na dotação orçamentária da União ao Programa; nas receitas auferidas 

pela aplicações destes recursos e, de outros recursos que vierem a ser alocados ao 

PROAGRO. 

Entretanto, os empréstimos concedidos aos agricultores a titulo de “Crédito Rural”, já 

trazem embutidos no próprio contrato de empréstimo, o seguro agrícola, que visa proteger a 

lavoura e os bens dos agricultores contra as intempéries (clima, tempo, catástrofes).  

Não há, ainda, absolutamente nada, dentro deste contrato de seguro do PROAGRO, 

que tenha qualquer relação com sementes transgênicas ou que assegure (proteja e ampare) o 

agricultor contra danos ou prejuízos causados pelos alimentos ao consumidor, ou da 

contaminação de sementes transgênicas em campos vizinhos. 

Conforme entendimento estatuído na CF/88, compete privativamente à União legislar 

sobre seguros :  

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre :  

(...) 

VII – Política de crédito, câmbio, seguros e transferência de valores. 
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Segundo Trenphol21, no Brasil, há dois projetos de Leis, ainda em tramitação no 

Congresso, para ser aprovado pelas casas legislativas, referente a Seguro Ambiental. O 

primeiro deles, o de nº 937/03 já foi analisado pela Comissão de Defesa do Consumidor, 

Meio Ambiente e Minorias (CDCMAM) e, no parecer do relator, o referido seguro foi 

considerado um “instrumento valioso” na reparação do dano ambiental e um incentivo à 

implementação de sistemas de gestão nas empresas  e, recebeu voto favorável, tendo sido 

aprovado pela dita Comissão que, após, seguiu para a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania (CCJC), responsável pela análise  da sua constitucionalidade, onde o parecer do 

relator foi favorável e o Projeto continua tramitando pelas casas legislativas até a aprovação 

por estas, o que ainda não ocorreu, até o término deste trabalho. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por tudo que vimos, a chegada dos alimentos transgênicos é inevitável. Entretanto, a 

forma como ela se apresenta recebe muitas críticas. Tais críticas não podem ser ignoradas. 

Segundo o Resumo Executivo22, “existem evidências consistentes, oriundas de 

pesquisas independentes e de estudos de campo realizado desde 1999, que mostram que os 

cultivos transgênicos não trouxeram os benefícios prometidos de aumentar 

significativamente a produtividade ou de reduzir a utilização de agrotóxicos. Estima-se que 

nos Estados Unidos, os cultivos de transgênicos tenham custado cerca de 12 bilhões de 

dólares em subsídios agrícolas, perdas nas vendas e recolhimento de produtos devidos à 

contaminação transgênica. Na Índia, nos cultivos de algodão Bt resistentes a insetos, foram 

registradas perdas ‘massivas’ que chegaram a 100%. Ao contrário das afirmativas de seus 

proponentes, os cultivos transgênicos não têm provado serem seguros”. 

Segundo informações contidas no Resumo Executivo, as bases para a regulamentação 

dos alimentos transgênicos foram totalmente falhas, desde as origens, eis se basearam em 

um enfoque de anti-precaução escolhida para obter a aprovação rápida dos produtos em 

detrimento das considerações sobre segurança. 

                                                 
21 TRENPHOL, Natascha. Seguro Ambiental. Ed. Podium, 2008, p.77. 
22  BRASIL, Governo do Paraná. Grupo de Ciência Independente. “Em Defesa de um Mundo Sustentável sem 
Transgênicos”. P. 15. Ed. Expressão  Popular. São Paulo, 2004 
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Na Inglaterra, segundo dados constantes no Resumo mencionado, o glifosato é caso 

de freqüentes reclamações e de inúmeros casos de envenenamento e duplicou os casos de 

aborto espontâneos; além disso, em experiências de laboratório, o glifosato provocou atraso 

no desenvolvimento do esqueleto fetal dos ratos. 

Aliado a essas séries de indagações e do medo constante de alguns consumidores e da 

maioria dos cientistas, a polêmica sobre os alimentos transgênicos, sua segurança e 

nocividade continua a alardear receios mundo afora. Mas existe também o pavor dos 

consumidores de virem a passar fome, em futuro próximo. 

Segundo estimativa da FAO, “há produção suficiente para alimentar todo o planeta 

utilizando somente cultivos convencionais e essa situação se manterá nos próximos 25 anos 

e provavelmente mais além no futuro”23.  

“Nos Estados Unidos, país de origem do modelo de ‘desregulamentação’ dos 

alimentos transgênicos, que desencadeou processos idênticos em vários países que estão 

sob forte influência política e econômica americana, começa, a partir deste ano, a despertar 

entre os agricultores, consumidores e ambientalistas e sociedade em geral uma série de 

questionamentos sobre a segurança e os benefícios dessa tecnologia. A Administração de 

Drogas e Alimentos – FDA e a Agência de Proteção Ambiental – EPA, estão enfrentando 

ações judiciais que questionam os seus procedimentos nas autorizações realizadas, sendo 

que no caso da FDA, após serem reveladas cerca de quarenta mil páginas de documentos e 

memorandos técnicos e administrativos, constata-se que a agência pode não ter cumprido as 

formalidades legais necessárias e que, tampouco, houve o propalado consenso científico 

interno quanto à segurança dos alimentos transgênicos24”.  

Diante da inércia dos órgãos responsáveis pela liberação e fiscalização dos alimentos 

transgênicos e diante das atribuições conferidas e determinadas ao Ministério Público 

Federal pela Constituição Federal, o MPF recentemente, em 07 de maio de 2008 editou a 

Portaria nº 90/2008/MPF/PRDF  onde instaura Inquérito Civil Público para acompanhar as 

atividades exercidas pelos órgãos e entidades de registro e fiscalização, para verificar se 

esses órgãos e entidades vêm se desincumbindo, a contento, de desempenhar as atribuições 

                                                 
23 Agriculiure: Towards 2015/30. FAO Global Perspectives Studies Unit, July 2000. Citado em : BRASIL, 
Governo do Paraná. Grupo de Ciência Independente. “Em Defesa de um Mundo Sustentável sem 
Transgênicos”. Ed. Expressão  Popular. São Paulo, 2004. p. 31.  
24 Idem. 

621



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

que o art. 16 da Lei nº 11.105/2005, a Lei de Biossegurança, que são as de fiscalizar e 

autorizar as atividades relacionadas à OGMs. 

Importante registrar aqui, o discurso25 proferido pelo Deputado Federal José Geraldo, 

do PT – Partido dos Trabalhadores, que em sessão plenária na Assembléia legislativa do 

Estado do Pará, de 30 de junho de 2003. Neste discurso o deputado defende a necessidade 

de mais estudos sobre OGMs, que comprovem sua inocuidade antes de se permitir a sua 

liberação para o  consumidor. Segundo o Deputado26, “as estratégias utilizadas pelas 

empresas de biotecnologia nada mais são que tentativas para obter um controle mundial 

sobre a produção de alimentos e monopolizá-los. Se na realidade os alimentos 

transgênicos pudessem nos oferecer esta super-produção prometida com a utilização de 

menos agrotóxicos, os EUA que sedia as empresas de biotecnologia, certamente manteriam 

a “sete chaves” esta tecnologia e, ao contrário, não tentariam disseminá-la mundo afora. 

O que se pretende realmente, é manter o monopólio da produção alimentar no mundo. 

Para nós está claro a intenção de controle do mercado e, conseqüentemente, a tentativa de 

abusos contra o consumidor”.    

Diante da proposta de inserção dos alimentos transgênicos no mercado internacional 

de consumidores, alguns países, inclusive o Brasil, não estão conseguindo se manter inertes 

frente às pressões econômicas e políticas e já estão realizando as liberações de alguns 

alimentos transgênicos. Entretanto, o que fazer, caso estes alimentos causem danos à saúde 

do consumidor ?  

O novo mundo das ciências da vida com a biotecnologia é inevitável e da forma como 

está caminhando, ela vem ditando através da engenharia genética, novos valores e padrões 

de conduta na economia, justiça, ética, relações internacionais e na própria vida do planeta. 

Diante disto, o jurista encontra nos dias atuais, cada vez mais freqüentemente, sérios 

obstáculos que tem de enfrentar quando pretende analisar uma realidade social nova, 

sobretudo, quando sua instauração é condicionada de forma decisiva pelos avanços 

científicos e tecnológicos. É necessário que ele tenha um conhecimento, do assunto que é 

objeto da apreciação jurídica. Entretanto, com relação às inovações biotecnológicas ou as 

descobertas científicas, corre o risco de o operador do direito fracassar em sua análise, caso 

                                                 
25 http://www.anbio.org.br/noticias/depjose.htm, consultada em 08.08.11 
 
26 Idem 
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não realize um esforço adicional de captar pelo menos os aspectos mais importantes dessas 

inovações ou descobertas e como atuam nas relações humanas. 

A nova regulamentação da propriedade intelectual, relativa a biotecnologia na 

agricultura, exige uma atuação rigorosa do Estado, como agente fiscalizador, 

principalmente no que se refere à pesquisa com a utilização de organismos geneticamente 

modificados (OGMs), em virtude dos riscos envolvidos nessas pesquisas para o meio 

ambiente e para a saúde dos seres humanos. 

Concluindo, ao fazermos um paralelo entre a liberação de alimentos transgênicos no 

mercado e os direitos dos consumidores e biossegurança, há necessidade de se estabelecer, 

entre a comunidade cientifica e a sociedade, uma comunicação clara e consciente. É 

essencial a divulgação das pesquisas de avaliação dos impactos dos alimentos transgênicos 

sobre a saúde do homem e o meio ambiente e, além disso, é primordial a transparência nos 

processos de liberação dos produtos geneticamente modificados pelos órgãos competentes, 

sem deixar de se observar que as pesquisas devem ser aprofundadas exaustivamente, tendo 

como norte o Princípio da Precaução, visando sempre o desenvolvimento com qualidade, 

para que este se torne sustentável. Entretanto, se o Princípio da Precaução for desrespeitado 

e se pairar quaisquer ameaça de redução da qualidade de vida, de redução de saúde ou do 

bem-estar do cidadão/consumidor, o sistema jurídico brasileiro (através do Mandado de 

Segurança, Mandado de Injunção, Ação Civil Pública, Ação Popular, Habeas Data e Seguro 

Ambiental) possui diversas tutelas para coibir de imediato os possíveis danos e, caso a 

tutela não seja antecipada, há elementos jurídicos suficientes para coibir o infrator ou o 

causador de prejuízos, à indenizar. 
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INTRODUÇÃO 

 

Diante da evolução da medicina reprodutiva, surge uma nova problemática, a 

necessidade de tutelar o direito sucessório daqueles filhos que foram concebidos após o 

falecimento de seu genitor. 

A Constituição Federal de 1988 traz em seu bojo a garantia de igualdade entre os 

filhos. O Código Civil determina que os filhos concebidos por inseminação artificial 

homóloga presumem-se concebidos na constância do matrimônio, ainda que falecido o pai. O 

mesmo diploma legislativo estabelece a legitimidade sucessória aos filhos já nascidos ou 

concebidos no momento da abertura da sucessão, não possuindo os ainda não concebidos 

legitimidade sucessória. 

Desta forma, cabe ao intérprete a verificação da forma pela qual se dará a sucessão 

nestes casos, e qual o direito daqueles filhos concebidos após o falecimento do genitor. O 

presente texto se propõe à análise de tal direito, buscando seu fundamento no direito 

constitucional. 

 

1 GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IGUALDADE ENTRE OS FILHOS 

 

O Código Civil de 1916 classificava os filhos em: legítimos, legitimados e 

ilegítimos, subdividindo-se estes em naturais e espúrios (adulterinos e incestuosos). O artigo 

337 determinava ser legítimo o filho concebido na constância do casamento de seus pais. Em 

virtude deste dispositivo, presumia-se a paternidade relativamente ao marido da mulher que 

concebeu a criança.  

Por outro lado, ilegítimos eram os filhos havidos fora do casamento. Os filhos 

ilegítimos eram subclassificados em: naturais, quando seus pais eram desimpedidos para o 
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casamento, o que possibilitaria a posterior legitimação; e espúrios, quando os ascendentes 

possuíam impedimento matrimonial, por força de adultério ou incesto, daí a divisão em filhos 

adulterinos e incestuosos. 

Havia ainda o filho legitimado, que nascia sob a condição de ilegítimo, mas 

posteriormente, com o casamento de seus pais, era inserido em sua família legítima. 

Esta distinção refletia a ideologia vigente à época. A família brasileira do início do 

século XX era patriarcal, matrimonializada e hierarquizada. A sociedade em geral era 

patrimonialista. O casamento era a única forma reconhecida pelo ordenamento de constituição 

de família. 

Pode-se afirmar que tal tratamento dispensado aos filhos não advinha da necessidade 

de proteção da entidade familiar, mas tinha como objetivo a proteção do patrimônio familiar.1 

Segundo Gustavo Tepedino: 

A disciplina jurídica do Código Civil, pela qual a tutela dos filhos estava 
vinculada à espécie de relação pré-existente entre seus pais, respondia a uma 
lógica patrimonialista bem definida. Em primeiro lugar, os bens deveriam 
ser concentrados e contidos na esfera da família legítima, assegurando-se a 
sua perpetuação na linha consangüínea, como que resguardados pelos laços 
de sangue. Em seguida, e em conseqüência, por atrair o monopólio da 
proteção estatal à família, o casamento representava um valor em si, 
identificava-se com a noção de família (legítima), de sorte que a sua 
manutenção deveria ser preservada a todo custo, mesmo quando o preço da 
paz (formal) doméstica fosse o sacrifício individual dos seus membros, em 
particular da mulher e dos filhos sob o pátrio poder.2 

Desta forma, os filhos ilegítimos não possuíam direito ao reconhecimento, à 

investigação de sua paternidade, não possuindo qualquer direito sucessório ou a alimentos. 

Isto ocorria em virtude da proteção dada pelo ordenamento jurídico à família 

matrimonializada, estando os filhos extramatrimoniais à margem do ordenamento. 

Tal situação começou a ser alterada em 1941, com o Decreto-Lei nº 3.200, que 

vedava a menção, nas certidões de nascimento, sobre a origem da filiação (legítima ou 

ilegítima), salvo requerimento do interessado ou em virtude de decisão judicial. 

Posteriormente, uma série de diplomas legislativos foram editados, tratando sobre o 

reconhecimento dos filhos, destacando-se a Lei 6.015 de 1973, que passou a permitir o 

reconhecimento do filho havido fora do matrimônio, desde que em testamento cerrado. Em 

1984, a Lei 7.250 autorizou o reconhecimento de filho havido fora do matrimônio pelo 

cônjuge separado de fato há mais de cinco anos contínuos. 

                                                 
1 LÔBO, Paulo Luiz Neto. A repersonalização das relações de família. In: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). O 

direito de família e a constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 66. 
2 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da filiação na perspectiva civil-constitucional. In: PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Direito de família contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 1997, p. 548. 
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Em 1988 a Constituição Federal conferiu a todos os filhos, advindos ou não da 

relação de casamento, os mesmos direitos e qualificações3. Desta forma, os artigos do Código 

Civil de 1916 que traziam designações discriminatórias não foram recepcionados pelo texto 

constitucional. 

De acordo com Gustavo Tepedino, o § 6º do art. 227 da Constituição Federal 

“constitui o último patamar da longa e tormentosa evolução legislativa, (...), pondo fim ao 

tratamento diferenciado conferido pelo legislador civil aos filhos”.4 

O Código Civil de 2002, em seu art. 1.5965, repetiu a redação constitucional, sendo o 

termo legitimação abolido do nosso ordenamento jurídico, no que se refere à filiação.6 

Assim, desde a promulgação da Constituição Federal, em 1988, não há que se falar 

em qualquer tipo de distinção entre os filhos. Guilherme Calmon Nogueira da Gama entende 

que tal dispositivo deve ser desdobrado em duas consequências que se relacionam, mas não se 

confundem, quais sejam, a igualdade de qualificações entre os filhos e a igualdade de direitos 

entre os filhos.7 

Desta forma, em uma primeira acepção, deve-se rechaçar qualquer designação 

discriminatória no que se refere à filiação. Não podem os filhos ser punidos pelas condutas de 

seus genitores, não podendo haver punição à criança que nasceu de pais sem vínculo 

matrimonial. João Batista Villela discorre: “(...) se filhos legítimos e ilegítimos tivessem 

rigorosamente os mesmos direitos, mas continuassem se chamando assim, a igualdade não 

seria absoluta. Haveria entre uns e outros a diferenciá-los e afastá-los a carga semântica 

contida nos vocábulos que os qualificassem.”8 

Além da proibição à designações discriminatórias, o texto constitucional impõe que 

seja assegurada a igualdade de direitos entre os filhos, independentemente de sua origem. 

A igualdade no campo do Direito Parental busca identificar os mesmos 
direitos relativamente às pessoas dos filhos de um mesmo pai ou de uma 

                                                 
3 Art. 227. (...) 
§ 6º Os filhos, havidos ou não da relação do casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, 
proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
4 TEPEDINO, Gustavo. Novas formas de entidades familiares: efeitos do casamento e da família não fundada no 
matrimônio. In: TEPEDINO, Gustavo. Temas de Direito Civil. 3. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 446. 
5 Art. 1.596. Os filhos, havidos ou não da relação de casamento, ou por adoção, terão os mesmos direitos e 
qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. 
6 “Com efeito, as noções jurídicas de legitimidade e ilegitimidade da filiação não podem mais ser aceitas no 
contexto do Direito de Família brasileiro, a não ser como meras reminiscências históricas.” GAMA, Guilherme 
Calmon Nogueira da. A Nova Filiação – O Biodireito e as Relações Parentais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 
423. 
7 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A Nova Filiação – O Biodireito e as Relações Parentais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 421 
8 VILLELA, João Baptista. O modelo constitucional de filiação: verdade e superstições. Revista Brasileira de 

Direito de Família. v. 2. Porto Alegre: Síntese, jul.-set. 1999, p. 124. 
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mesma mãe, sendo totalmente irrelevante a origem da filiação, se 
matrimonial ou extramatrimonial, se decorrente de vínculo civil – por 
adoção ou outra origem não-sangüínea – ou natural – por vínculo de sangue. 
Uma vez existente o vínculo jurídico da parentalidade-filiação, todos os 
filhos do mesmo pai ou da mesma mãe têm, estritamente, os mesmos direitos 
reconhecidos no ordenamento jurídico brasileiro, sem possibilidade de 
qualquer diferenciação.9 

Pode-se afirmar, portanto, que qualquer dispositivo que determine distinções entre os 

direitos dos filhos está eivado de inconstitucionalidade, devendo a igualdade ser preservada. 

                                                                                                                                                                                               

2 INSEMINAÇÃO POST MORTEM 

 

A procriação é essencial para a continuidade da vida humana e, para algumas 

pessoas, é um objetivo, um sonho a ser alcançado. Em virtude da existência de indivíduos 

estéreis, a ciência têm buscado formas de corrigir tal problema, e permitir que tais pessoas 

possam ter filhos. O primeiro passo se deu no final do século XIX, quando se descobriu que a 

fertilização ocorria a partir da fusão dos núcleos dos gametas feminino (óvulo) e masculino 

(espermatozóide), tendo o primeiro bebê de proveta nascido em 1978, na Inglaterra.10 

Desde então a medicina reprodutiva avançou a grandes passos, permitindo àquelas 

pessoas que possuíam o desejo da paternidade (ou maternidade), e não o podiam de forma 

natural, que o realizassem por meio das técnicas de reprodução assistida. 

Tais pesquisas levaram à possibilidade de congelamento do material genético, o que 

possibilita a realização do procedimento em momento posterior. Porém, não existe um limite 

temporal determinado para a utilização do material, podendo a fertilização ocorrer 

posteriormente à morte do doador do material genético. 

Em 1981, na França, Corine Richard e Alain Parpallaix viviam juntos quando 

descobriram que este era portador de um câncer nos testículos. Preocupados com a 

possibilidade de infertilidade, antes de iniciar o tratamento quimioterápico, dirigiram-se à uma 

clínica de reprodução, onde ficou depositado o material genético de Alain. Em virtude da 

enfermidade, este faleceu. A esposa, então, dirigiu-se à clínica com o objetivo de ser 

inseminada. Os responsáveis pela clínica negaram tal pedido, tendo em vista a ausência de 

previsão legal. O caso foi levado ao Tribunal de Créteil, que determinou que a clínica 

                                                 
9 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A Nova Filiação – O Biodireito e as Relações Parentais. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003, p. 435. 
10 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações artificiais e o direito: aspectos médicos, religiosos, psicológicos, 

éticos e jurídicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 11. 
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devolvesse o material à Corine, para que a inseminação fosse realizada. Porém, em virtude do 

tempo transcorrido, o sêmen não pôde ser utilizado.11 

Este foi o primeiro caso de tentativa de fertilização post mortem de que se tem 

notícia. Desde então o assunto está sendo discutido em vários países, possuindo a Alemanha e 

a Suécia legislação proibindo-a.12 

No Brasil, não há legislação a respeito do tema. Apenas uma Resolução do Conselho 

Federal de Medicina, sob o número 1.957/2010, determina que não constitui ilícito ético a 

realização de reprodução assistida post mortem, desde que realizada com prévia autorização 

do doador do material genético. O Conselho da Justiça Federal, através do Enunciado n. 106, 

também se posicionou a respeito do tema, entendendo que, para que se presuma a paternidade, 

na forma do art. 1.597, III do Código Civil “será obrigatório que a mulher, ao se submeter a 

uma das técnicas de reprodução assistida com o material genético do falecido, esteja na 

condição de viúva, sendo obrigatório, ainda, que haja autorização escrita do marido para que 

se utilize seu material genético após sua morte.” 

Em 20 de junho de 2011 nasceu Luiza, filha de Kátia, concebida com o material 

genético do marido desta, Roberto, que deixou sêmen congelado antes de falecer. Porém, 

Roberto não deixou autorização para que o material fosse utilizado, tendo sido concedida 

autorização judicial para a realização do procedimento. Além de Luiza, pode-se noticiar o 

caso de Camila, filha de Mônica, que nasceu há 14 anos, e foi concebida três meses após o 

falecimento do pai. Neste caso, como houve concordância da família do genitor, a clínica 

realizou o procedimento sem a autorização do de cujus.13 Em nenhum dos casos houve 

questionamento com relação à herança deixada pelos genitores. 

Trata-se de procedimento novo, havendo discussões a respeito da possibilidade ética 

e jurídica de sua realização. Pode-se afirmar existir três correntes doutrinárias no Direito 

brasileiro. A primeira entende ser impossível a realização do procedimento. Segundo 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

No estágio atual do direito brasileiro não há como se admitir a legitimidade 
do acesso da viúva ou da ex-companheira (por morte do ex-companheiro) à 

                                                 
11 ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti de. Fecundação Artificial Post Mortem e o Direito Sucessório. 
In: V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: www.ibdfam.org.br/anais_download.php?a=8. 
Acesso em 18 de novembro de 2010. 
12 ALBUQUERQUE FILHO, Carlos Cavalcanti de. Fecundação Artificial Post Mortem e o Direito Sucessório. 
In: V Congresso Brasileiro de Direito de Família. Disponível em: www.ibdfam.org.br/anais_download.php?a=8. 
Acesso em 18 de novembro de 2010. 
13 Brasil não tem leis sobre reprodução assistida após a morte. Fantástico. Rio de Janeiro: Globo, 26 de junho de 
2011. Programa de TV. 
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técnica de reprodução assistida homóloga post mortem, diante do princípio 
da igualdade de direitos entre os filhos.14 

No mesmo sentido, Eduardo de Oliveira Leite entende que: 

... vale lembrar que o CECOS (ou qualquer outro organismo que coleta 
esperma humano) pode recusar a devolução dos capilares de esperma 
congelado a toda pessoa que solicitou, ainda que ocorrendo concordância 
dada em vida pelo defunto. O contrato pelo qual o defunto pretenderia 
garantir sua descendência post mortem seria nulo porque é contrário aos 
princípios gerais de nosso direito privado (que não permitem realizar desejos 
de imortalidade) e porque em frontal oposição à ordem pública (que jamais 
previu possibilidade de filiação post mortem).15 

Um segundo posicionamento, defendido por Maria Berenice Dias e Giselda 

Hironaka, dentre outros, sustenta ser possível a realização do procedimento, tendo em vista o 

disposto no art. 1.597, III do Código Civil, desde que haja expressa anuência do de cujus em 

documento. Tal posicionamento corrobora o disposto na Resolução 1.597/2010 do CFM e no 

Enunciado n. 106 do CJF. 

O uso das técnicas de reprodução assistida é um direito fundamental, 
conseqüência do direito ao planejamento familiar que decorre do princípio 
da liberdade. Impensável cercear este direito pelo advento da morte de quem 
manifestou a vontade de ter filhos ao se submeter às técnicas de reprodução 
assistida. Na concepção homóloga, não se pode simplesmente reconhecer 
que a morte opere a revogação do consentimento e impõe a destruição do 
material genético que se encontra armazenado. O projeto parental iniciou-se 
durante a vida, o que legaliza e legitima a inseminação post mortem. A 
norma constitucional que consagra a igualdade da filiação não traz qualquer 
exceção. Assim, presume-se a paternidade do filho biológico concebido 
depois do falecimento de um dos genitores. Ao nascer, ocupa a primeira 
classe dos herdeiros necessários.16 

Há, ainda, um terceiro posicionamento, reconhecendo a possibilidade de utilização 

do material genético sem a anuência por escrito do de cujus. Nos dois casos mencionados 

acima, a fertilização ocorreu independentemente da existência de autorização do doador do 

material. No primeiro, houve decisão judicial permitindo a realização do procedimento, 

enquanto no segundo, por haver a família autorizado, e o fato ser anterior a Resolução 

1.597/2010 do CFM, a clínica realizou o procedimento. 

Independentemente do posicionamento adotado, entendendo ser possível ou não a 

realização de tal procedimento, segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama, em virtude 

                                                 
14 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Biodireito e as Relações Parentais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 1000.  
15 LEITE, Eduardo de Oliveira. Procriações Artificiais e o Direito. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 
236. 
16 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 116. 
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do segredo de justiça, não há como precisar o número de casos, mas há pelo menos 13 anos 

este procedimento têm sido realizado no Brasil.17 

Desta forma, importante que se verifique a questão do direito sucessório destas 

crianças, que foram concebidas após a abertura da sucessão de seus genitores. 

 

3 DIREITO SUCESSÓRIO DOS FILHOS ADVINDOS DE INSEMINAÇÃO POST 

MORTEM 

 

3.1 Legitimados a suceder 

 

Com a morte da pessoa natural, de imediato transmitem-se seus bens aos herdeiros. É 

o chamado princípio da saisine, ou droit de saisine. 

Sem solução de continuidade, pois as relações jurídicas não podem ficar 
privadas de um titular, opera-se ipso jure, com o falecimento, a transmissão 
da herança; e esta substituição, do de cujus aos seus herdeiros, se faz 
automaticamente, no plano jurídico, sem qualquer outra formalidade, ainda 
que, no plano fático, os sucessores ignorem o falecimento. Para o direito, o 
próprio falecido transmite aos sucessores o seu acervo patrimonial.18 

Trata-se de ficção jurídica, que permite a continuidade das relações jurídicas. Com o 

falecimento da pessoa, suas relações não podem ficar sem titularidade, sob pena de prejuízo a 

terceiros. Para evitar tal situação, a transmissão é imediata, mesmo que os herdeiros não 

tenham conhecimento deste fato. Possuem os herdeiros posse indireta, exercendo o 

inventariante a posse direta, até que se efetive a partilha dos bens. 

Deste princípio decorrem importantes consequências: a qualidade de herdeiro é 

verificada de acordo com a legislação vigente à data do falecimento19 e, o mais importante 

para este estudo, a identificação dos herdeiros se dá no momento do falecimento20. Aberta a 

sucessão, o quinhão hereditário passa a fazer parte do patrimônio do herdeiro. 

José Luiz Gavião de Almeida, comentando o art. 1.798 do Código Civil, leciona: 

Inicialmente, diz o novo Código que estão legitimadas a suceder as pessoas 
nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão. O 
dispositivo deve ser interpretado juntamente com o art. 2º do mesmo Código. 
A personalidade inicia-se do nascimento com vida. Com a personalidade é 

                                                 
17 Brasil não tem leis sobre reprodução assistida após a morte. Fantástico. Rio de Janeiro: Globo, 26 de junho de 
2011. Programa de TV. 
18 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Gisela Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 34. 
19 Código Civil - Art. 1.787. Regula a sucessão e a legitimação para suceder a lei vigente ao tempo da abertura 
daquela. 
20 Código Civil – Art. 1.798. Legitimam-se a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da 
abertura da sucessão. 
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que alguém se torna apto à aquisição de direitos e obrigações. Por isso, o art. 
1.798 fala que as pessoas nascidas, desde que com vida, é que estão 
legitimadas a suceder.21 

De acordo com o art. 1.798 são capazes de herdar: os nascidos, a partir da abertura da 

sucessão e os nascituros, a partir do nascimento com vida. Além destas hipóteses, o Código 

Civil prevê, no art. 1.799, I22, a possibilidade de outras pessoas, que ainda não concebidas ao 

abrir-se a sucessão, serem beneficiadas com a herança, desde que concebidas até dois anos 

depois da abertura da sucessão23. Podem os não concebidos herdar apenas na sucessão 

testamentária,  

Por isso, a lei a eles se refere de modo complementar (“... podem ainda ser 

chamados”). Logo, além da hipótese geral inserta no art. 1.798, ainda 
podem ser herdeiros os filhos ainda não concebidos. Em assim sendo, quem 
ainda não foi concebido só pode ser titular de direito sucessório, na sucessão 
testamentária.24 

Salvo expressa disposição testamentária, de acordo com o Código Civil, os ainda não 

concebidos não estão legitimados a suceder. 

 

3.2 Capacidade sucessória na inseminação post mortem 

 

O Código Civil, em seu art. 1597, III25, determina ser presumida a paternidade dos 

nascidos de fertilização homóloga, mesmo que falecido o marido. Segundo parte da doutrina, 

conforme aduzido acima, trata-se de uma autorização do ordenamento jurídico para a 

realização dos procedimentos de fertilização post mortem.  

Porém, em que pese o ordenamento jurídico permitir a realização do procedimento, 

interpretando-se literalmente o art. 1.798, exclui da ordem sucessória os filhos advindos desta 

fertilização. 

Parte da doutrina corrobora tal entendimento, sob o argumento de que, pelo princípio 

da saisine o herdeiro deve existir no momento da abertura da sucessão, para que ocorra a 

transferência da herança. Possuíra direito à reparação do dano sofrido, caso tenha havido 

                                                 
21 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Código Civil Comentado – Direito das Sucessões. Sucessão em Geral. 

Sucessão Legítima. AZEVEDO, Álvaro Villaça. (Coord.). São Paulo: Atlas, 2003, p. 102. 
22 Código Civil – Art. 1.799. Na sucessão testamentária podem ainda ser chamados a suceder: I – os filhos, ainda 
não concebidos, de pessoas indicadas pelo testador, desde que vivas estas ao abrir-se a sucessão; (...) 
23 Código Civil – Art. 1.800. (...) § 4º. Se, decorridos dois anos após a abertura da sucessão, não for concebido o 
herdeiro esperado, os bens reservados, salvo disposição em contrário do testador, caberão aos herdeiros 
legítimos. 
24 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil Aplicado – Direito das Sucessões. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, v. 6, p. 70. 
25 Código Civil – Art. 1.597. Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos: (...) III – havidos 
por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; (...). 
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expressa concordância do genitor na utilização do material genético. Neste sentido, leciona 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

(...) no estágio atual do direito brasileiro, não se concebe a possibilidade 
jurídica da prática relacionada ao emprego de material fecundante congelado 
do ex-marido (ou do ex-companheiro) após a ocorrência da morte daquele 
que deixou seu sêmen congelado diante da evidente desigualdade que seria 
provocada relativamente à criança, diante da inexistência de direitos 
sucessórios. É certo que, de maneira excepcional, conforme foi analisado em 
capítulo anterior, a mulher sozinha poderá ter acesso às técnicas de 
reprodução assistida, mas sem qualquer possibilidade de haver o 
estabelecimento de vínculos parentais relativamente ao doador do sêmen. No 
entanto, no caso do sêmen do ex-marido (ou ex-companheiro), a despeito de 
tratar-se de prática juridicamente inadmissível no estágio atual do direito 
brasileiro, deve-se verificar que tipo de efeitos patrimoniais tal prática deve 
produzir. No campo existencial, é importante notar que apenas na 
eventualidade do marido ter assumido o risco de tal prática, ao manifestar o 
consentimento a que sua esposa pudesse ser inseminada com seu sêmen, 
poderá ser estabelecida a paternidade post mortem com base na verdade 
biológica, mas sem qualquer efeito patrimonial relativamente ao espólio ou 
aos herdeiros do de cujus. Diante do dano patrimonial que a criança terá por 
ser excluída da sucessão hereditária de seu pai, pode-se considerar a 
viabilidade do filho ter direito à reparação do dano sofrido, sob a forma de 
lucros cessantes, diante da prática espúria realizada por sua mãe, em 
contrariedade ao ordenamento jurídico em vigor.26 

Porém, como já salientado, é o princípio da saisine uma ficção jurídica, que não pode 

prevalecer sobre a garantia constitucional de igualdade entre os filhos. Este é o 

posicionamento de Maria Berenice Dias, que ressalva a necessidade de existência de 

autorização do de cujus: 

É difícil dar mais valor a uma ficção jurídica do que ao princípio 
constitucional da igualdade assegurada à filiação (CF 227 § 6º). 
Determinando a lei a transmissão da herança aos herdeiros (CC 1.784), 
mesmo que não nascidos (CC 1.798) e até a pessoas ainda não concebidas 
(CC 1.799, I), nada justifica excluir o direito sucessório do herdeiro por ter 
sido concebido post mortem. Sob qualquer ângulo que se enfoque a questão, 
descabido afastar da sucessão quem é filho e foi concebido pelo desejo do 
genitor.27 

Para Eduardo de Oliveira Leite, o art. 1.798 deve passar por uma releitura, a fim de 

garantir a legítima daqueles filhos oriundos de procriações artificiais post mortem. Tal 

dispositivo deve ser interpretado a fim de garantir a sucessão às pessoas nascidas, às já 

concebidas no momento da abertura da sucessão e às que nascerem por concepção artificial 

até dois anos após a abertura da sucessão.28 

                                                 
26 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O Biodireito e as Relações Parentais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 937-938. 
27 DIAS, Maria Berenice. Manual das Sucessões. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 117. 
28 LEITE, Eduardo de Oliveira. Direito Civil Aplicado – Direito das Sucessões. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2004, v. 6, p. 71. 
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Francisco Cahali e Giselda Hironaka consideram herdeiros apenas os filhos nascidos 

ou já concebidos no momento da abertura da sucessão: 

Pode causar estranheza a situação, pois, enquanto um ou alguns filhos 
recebem a herança, outros, por esta contingência, dela ficariam privados. 
Porém, não haverá desigualdade no tratamento dos filhos, na medida em 
que, em razão da circunstância peculiar apresentada, a situação jurídica de 
cada qual é totalmente diversa: uns existentes no momento da abertura da 
sucessão; outros, não. E, para o direito sucessório, a legitimação é aferida, 
como visto, no exato instante da abertura da sucessão.29 

José Luiz Gavião de Almeida entende que a ligação parental entre o doador do 

material e o fruto da fertilização é inegável, ainda que este tenha nascido após a morte do pai. 

Nascendo com vida, mediante inseminação artificial homóloga, forma-se a relação de filiação, 

devendo ser garantidos os direitos sucessórios.30 

Conforme visto, diferentes opiniões a respeito do assunto podem ser encontradas na 

doutrina, desde a total exclusão deste filho da ordem de legitimados a suceder, até sua plena 

inclusão. 

Importante ressaltar que a Constituição Federal, em seu art. 227, § 6º, determina que 

os filhos terão os mesmos direitos e qualificações, proibida qualquer forma de discriminação. 

A partir do momento em que o texto constitucional consolida tal igualdade, e o 

Código Civil, disciplinando a matéria das presunções relativas à filiação, determina, no art. 

1.597, III, que se presume concebido na constância do casamento o filho havido por 

inseminação homóloga, mesmo após o falecimento do pai, este filho terá os mesmos direitos 

daqueles concebidos anteriormente ao falecimento. 

Negar a este filho o direito sucessório significa tratá-lo de forma discriminatória, 

violando o disposto no texto constitucional. 

 

CONCLUSÃO 

 

É o direito informado por valores, que influem na elaboração e na aplicação das 

normas. Assim foi com o instituto da filiação, que sofreu grandes alterações, principalmente 

com o advento da Constituição Federal, que aboliu qualquer designação discriminatória entre 

os filhos, devendo todos ter o mesmo direito. 

                                                 
29 CAHALI, Francisco José; HIRONAKA, Gisela Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 104. 
30 ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Código Civil Comentado – Direito das Sucessões. Sucessão em Geral. 

Sucessão Legítima. AZEVEDO, Álvaro Villaça. (Coord.). São Paulo: Atlas, 2003, p. 104. 
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Assim, estabelecendo o texto constitucional absoluta igualdade entre os filhos, não 

pode a legislação ordinária estabelecer qualquer discriminação, o que ocorreria caso a 

interpretação do art. 1.798 do Código Civil não fosse efetivada em conformidade com a Lei 

Maior. 

Deve o Código Civil ser interpretado de forma a garantir a plena igualdade entre os 

filhos. Desta forma, em que pese o art. 1.798 não elencar como herdeiros necessários os filhos 

ainda não concebidos, no caso de a fertilização post mortem ser realizada, todos os direitos 

sucessórios deste filho devem ser garantidos, sob pena de se violar o texto constitucional. 
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SUMÁRIO: INTRODUÇÃO; 1 DO CONCEITO DE ABORTO; 2 DA PROTEÇÃO 
CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA GENITORA E DO 
FETO; 3 DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA VIDA E DA MORTE; 4 DOS 
LIMITES JURÍDICOS DO ABORTO; 5 DOS TIPOS DE ABORTO; 5.1 DO ABORTO 
LEGAL: NECESSÁRIO E SENTIMENTAL; 5.2 DO ABORTO POR DEFEITOS 
CONGÊNITOS; 5.3 DO ABORTO DE FETO INVIÁVEL; 6 DA POSSIBILIDADE DE 
REALIZAÇÃO DO ABORTO POR MENORES, POR DEFICIENTES MENTAIS, 
POR TOXICÔMANOS EM ESTÁGIO AVANÇADO E POR PORTADORES DE 
DOENÇAS CRÔNICAS EM ESTÁGIO TERMINAL; CONCLUSÃO; 
REFERÊNCIAS. 
 
RESUMO: O aborto consiste na interrupção da gravidez, de forma espontânea ou provocada, 
do qual resulta a morte do nascituro. A Constituição Federal e o Código Civil garantem o 
direito à vida desde a concepção, condicionando a aquisição dos direitos da personalidade ao 
nascimento com vida. O direito à vida está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa 
humana e dele decorrem outros princípios, como o da autonomia da vontade e o direito à 
liberdade. Quando houver colisão entre esses princípios, a solução será a aplicabilidade dos 
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A celeuma consiste em se atribuir ao 
nascituro a mesma proteção jurídica conferida a uma pessoa. O direito à vida não é absoluto, 
porque o próprio legislador atribui tutelas diferenciadas ao embrião, ao nascituro e à pessoa. 
O aborto não deve ser utilizado como método contraceptivo; contudo, nas situações em que o 
feto apresentar defeitos congênitos, do qual resultará uma vida vegetativa ou for inviável, este 
deverá ser realizado. Defende-se a mesma tese em relação a menores cuja compleição física 
não permita que haja o desenvolvimento da gestação e o parto sem causar riscos a integridade 
física daqueles; aos portadores de doenças crônicas em estado terminal, cuja gravidez elimine 
a possibilidade de tratamento e provoque sequelas nefastas ao feto, bem como aos 
toxicômanos, quando for detectado que o feto foi atingido por lesões cerebrais irreparáveis. 
Por fim, o Estado deve proteger a dignidade da pessoa humana, respeitar sua autonomia e 
defender sua vulnerabilidade, devendo proporcionar benefícios, eliminar riscos e afastar 
condições subumanas de vida. 
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PAVALVRAS-CHAVE: Aborto. Tipos de aborto. Proteção da vida. Dignidade da pessoa 
humana.  
 
ABSTRACT: Abortion refers to the termination of pregnancy, spontaneous or induced, 
which results in the death of the unborn. The Federal Constitution and the Civil Code 
guarantee the right to life from conception, but the acquisition of personality rights just occurs 
when the child born with life. The right to life is related to the principle of human dignity, and 
other principles derived from there, such as the right to autonomy and the right to freedom. 
When there is a conflict between these principles, the solution will be the applicability of the 
principle of proportionality and reasonableness. The question is how to attribute to the unborn 
child the same legal protection afforded to a person. The right to life is not absolute, because 
the legislation protects the embryo, the unborn and the person in different ways. Abortion 
should not be used as a contraceptive method; however, in situations where the fetus has 
congenital defects, which results in a vegetative life or it is not feasible, that must be done. 
The same thesis should be applied on children whose physique does not allow the 
development of pregnancy and of childbirth without causing risks to the physical integrity of 
those; on patients with chronic diseases in the terminal stage, which pregnancy eliminates the 
possibility of treatment and causes serious damage to the fetus, as well as on drug addicts, 
when it is detected that the fetus was affected by irreparable cerebral damages. Finally, the 
State must protect the dignity of the human person, must respect their autonomy and must 
defend their vulnerability, providing benefits, eliminating risks and removing sub-human 
conditions of life. 
 
KEY WORDS: Abortion. Types of Abortion. Protection of life. Human dignity. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O aborto consiste na interrupção da gravidez, de forma espontânea ou provocada, até 

que ocorra o início do parto, podendo ou não haver a expulsão do feto. 

A Constituição Federal e o Código Civil garantem o direito à vida desde a concepção, 

todavia condicionam a aquisição dos direitos da personalidade ao nascimento com vida.  

O direito à vida está atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, e dele 

emanam as demais garantias. Assim, todo ser humano deve ser respeitado em sua integridade 

física, psicológica e espiritual. 

Decorre do princípio supracitado o direito à autonomia da vontade, que consiste 

também na liberdade, entretanto sofre limitações.  

Quando houver confronto entre estes princípios, deverá ser analisada a possibilidade 

de aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o mesmo ocorrendo 

quando for comprovada a colisão entre os direitos da gestante e os do nascituro. 

Apesar de o nascituro ter seus direitos resguardados até o nascimento com vida, ele 

não tem a mesma proteção jurídica conferida à pessoa. 
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As discussões que envolvem o aborto não devem estar restritas apenas a questões 

religiosas e éticas; o tema deve ser analisado sob a ótica jurídica, levando em conta o 

planejamento familiar, o exercício da paternidade responsável e o princípio da dignidade da 

pessoa humana, sobretudo o sofrimento imposto à gestante, ao nascituro e aos demais entes 

familiares.   

O ordenamento jurídico pátrio admite somente duas situações em que pode ser 

realizado o aborto: a primeira é quando não há outro meio para salvar a vida da gestante, e a 

segunda quando do estupro resultar gravidez. Todavia, existem outras hipóteses tão ou mais 

graves, como a possibilidade de realização do aborto por defeito congênito, de feto inviável, 

por menores cuja compleição física não permita que haja o desenvolvimento da gestação e o 

parto sem causar riscos a integridade física daqueles, por toxicômanos em estágio avançado e 

por portadores de doenças crônicas em estágio terminal. 

As hipóteses acima enumeradas são complexas e necessitam de uma análise mais 

aprofundada do tema ora abordado. Para tanto foram utilizados os métodos teórico e 

estatístico, além de uma investigação científica na área biológica, com o intuito de 

fundamentar novas modalidades de aborto. 

Por fim, a pesquisa do tema justifica-se por ser relevante tanto para a sociedade como 

para a comunidade científica, abordando a intervenção do Estado na implementação de 

políticas públicas e também quanto a uma legislação voltada para o respeito à dignidade da 

pessoa humana.  

 

1 DO CONCEITO DE ABORTO  

 

O aborto pode ser definido como a interrupção da gravidez, até o início do parto, seja 

ele espontâneo ou provocado, podendo ou não haver a expulsão do nascituro. 

Para a medicina legal, a idade do feto não descaracteriza o aborto, ou seja, a prática 

pode ocorrer desde o momento da fecundação até o momento do nascimento.2 

Entretanto, para a obstetrícia, existe uma diferença entre o aborto e o parto prematuro, 

sendo que o último constitui a expulsão de feto já viável, antes de seu desenvolvimento 

completo ou a partir do sexto mês de gestação.3  

                                                 
2 FARIA, Bento. Código Penal brasileiro: Comentado. Parte Especial. 3. ed. Rio de Janeiro: Record, 1961, v. 
IV, p. 45-46. 
3 Ibidem, p. 45-46. 
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Tal distinção é importante porque o parto prematuro só é realizado quando há riscos 

para a mãe e/ou para o feto antes do término da gestação (38ª a 40ª semana)4, enquanto no 

aborto há o intuito de matar o produto da concepção. 

 

2 DA PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DA 

GENITORA E DO FETO 

 

Ao discorrer acerca do tema, faz-se necessário analisar a colisão entre os direitos 

constitucionalmente assegurados à gestante e aqueles conferidos ao nascituro. Nesse ponto 

divergem os doutrinadores5, os religiosos6 e os cientistas.7 

O direito à vida não é absoluto8, mas dele decorrem todas as demais garantias. É um 

direito público subjetivo e também privado,9 e tem por objeto os elementos constitutivos da 

personalidade humana.10 Subsiste até contra a vontade do titular, visto não ser de interesse 

social que alguém disponha da própria vida, devendo o Estado assegurá-la.11 

A Constituição Federal de 1988, bem como o Código Civil, garantem o direito à vida 

desde a concepção, condicionando a aquisição dos direitos da personalidade ao nascimento 

com vida.  

Portanto, o direito à vida está correlato ao princípio da dignidade da pessoa humana e 

este constitui um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, sendo previsto no 

inciso III do art. 1º da Constituição Federal.  

                                                 
4 SADLER, T. W. Langman embriologia médica. 8. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001, p. 72; 
MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. Embriologia clínica. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2000, p. 113.   
5 A favor da liberação do aborto: DIAS, Maria Berenice. E contra a liberação do aborto: DINIZ, Maria Helena. 
DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito. São Paulo: Saraiva, 2001; LEITE, Eduardo de Oliveira. 
Procriações artificiais e o direito. Aspectos médicos, religiosos, psicológicos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1995, dentre outros. 
6 A Igreja Católica sempre reprovou qualquer tipo de aborto, inclusive o necessário. O judaísmo permite o aborto 
quando a mãe corre risco de vida ou foi estuprada. Os mulçumanos condenam o aborto, somente o aceitando 
quando há risco de vida para a mãe. Os protestantes, geralmente as igrejas não fundamentalistas, admitem o 
aborto necessário e em caso de estupro. (SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, 
criminais e do biodireito. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2000, p. 59; MALUF, Adriana Caldas do Rego Freitas 
Dabus.  Curso de Bioética e Biodireito. São Paulo: Atlas, 2010, p. 87). 
7 CARDIN, Valéria Silva Galdino . Do aborto eugênico. In: XVII Congresso Nacional do Conpedi, 2008, 
Brasília. XX anos da Constituição da República do Brasil: reconstrução, perspectiva e desafios. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2008. 
8 O próprio ordenamento jurídico faz uma relativização do direito à vida. A comprovação decorre da tipificação 
diferenciada do homicídio e do aborto, em que há uma valoração maior da vida da pessoa em face à vida do 
nascituro.  
9 MARQUES, José Frederico. op. cit., p. 62. 
10 Ibidem, p. 62. 
11 MORAES, Alexandre. Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Jurídico Atlas, 2002, p. 63-64. 

641



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O princípio da dignidade da pessoa humana consiste na consciência que o ser humano 

tem de seu próprio valor12 ou, ainda, a convicção de que cada ser humano tem um lugar 

destinado na sociedade, o que lhe é garantido pelo direito.13  

Acerca do tema, Alexandre de Moraes assevera que a dignidade humana é 

 
[...] um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida 
e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser feitas 
limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos. 14 
 

Do princípio supracitado decorre o direito segundo o qual todo ser humano deve ser 

respeitado em sua integridade física, psicológica e espiritual, assegurando-se assim os direitos 

da personalidade. Estes se apresentam como um conteúdo mínimo e imprescindível da esfera 

jurídica de cada pessoa.15 

Acrescente-se que o princípio da autonomia da vontade é um corolário do direito à 

liberdade. Segundo esse princípio, as partes, mediante acordo entre si, podem pactuar e dispor 

livremente do que pretenderem. No entanto, essa liberdade sofre limitações, ou seja, as 

normas cogentes devem ser obedecidas.16 

Outro princípio relevante é o da igualdade e este não deve consistir na simples 

aplicação positivista da lei; deve ser observado em sentido material, ou seja, na realização do 

próprio Direito, tendo uma função antidiscriminatória na garantia dos direitos fundamentais17 

de grupos minoritários18.  

Para Celso Antônio Bandeira de Mello, o princípio da igualdade tem dois objetivos: 

conferir garantia individual e coibir o favoritismo, pois só assim a lei poderá atingir apenas 

um indivíduo ou uma classe de pessoas sem ofender a isonomia.19 

                                                 
12 CENEVIVA, Walter. Direito Constitucional brasileiro. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p. 42. 
13 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional. 7. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2003, p. 73. 
14 MORAES, Alexandre de. op. cit., p. 50. 
15 Ibidem, p. 50. 
16 REVISTA da Procuradoria Federal Especializada INSS, v. 9, n. 4, p. 87-93, jan./mar. 2003. 
17 “Os direitos fundamentais pressupõem relações de poder; (...) Os direitos fundamentais têm uma incidência 
plubicística imediata, ainda quando ocorram efeitos nas relações entre os particulares (...).(MIRANDA, Jorge. 
Manual de Direito Constitucional: direitos fundamentais. 3. ed. Coimbra: Coimbra, 2000, v. IV, p. 62). 
18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1999, p. 381-386. 
19 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2000, p. 35. 
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Todos os princípios acima enumerados são importantes; contudo, quando houver 

colisão entre eles, deverão ser analisados sob o prisma do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade.  

Segundo Aristóteles, “em todas as coisas o meio-termo é digno de ser louvado, mas às 

vezes devemos inclinar-nos no sentido do excesso e outras vezes no sentido da falta, pois 

assim chegaremos mais facilmente ao meio-termo que é certo”.20 

O autor prossegue dizendo que “determinados atos não devem ser praticados, se as 

circunstâncias forem normais. Todavia, em circunstâncias excepcionais, sacrifica-se um bem 

para que outro, igualmente ou mais valioso, possa ser salvo.”21 

Assim, os direitos constitucionalmente assegurados à gestante e ao feto devem ser 

analisados e interpretados sob a orientação do princípio da proporcionalidade e da 

razoabilidade, a fim de que o aborto possa ser realizado em algumas circunstâncias, como, por 

exemplo, nas síndromes incompatíveis com a vida, fetos portadores de defeitos congênitos 

que após o nascimento teriam uma vida vegetativa, nos casos de menores cuja a compleição 

física acarretaria riscos a integridade física e psicológica, nos frutos de incesto, dentre outras 

situações.  

 

3 DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA VIDA E DA MORTE 

 

O art. 2º do Código Civil estabelece que “a personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”. 

  Segundo esse dispositivo legal, o marco inicial da vida assenta-se no instante em que 

ocorre a concepção pelo processo natural de reprodução. Todavia, dúvidas podem surgir 

quanto ao marco inicial da vida. Dentre as principais teorias estão a concepcionista e a 

natalista.22  

                                                 
20 ARISTÓTELES apud FACHIN, Zulmar. Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Método, 2008, p. 
138. 
21 Ibidem, p. 138. 
22 Defensores da corrente natalista: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: 
Forense, 1997, v. 1, p. 144-148; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 
2002, p. 35-37; COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, 145-147; 
MATIELLO, Fabrício Zamprogna. Curso de Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: LTr, 2008, p. 68-70; LOPES, 
Miguel Maria de Serpa. Curso de Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 251-255; 
MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 
2000, p. 118. Os adeptos da corrente concepcionista são: ALMEIDA, Silmara J. Chinelato e. O nascituro no 
Código Civil e no direito constituendo do Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 25, n. 97, 
jan./mar. 1988, p.182; FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil: São Paulo: Saraiva, 1988, p. 
48-51; DINIZ, Maria Helena.  Curso de Direito Civil brasileiro. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 195-199. Já 
entre os defensores da teoria da personalidade condicionada estão: BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do 
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A corrente concepcionista23 defende que a personalidade teria início no momento da 

concepção. Logo, os direitos personalíssimos estariam garantidos, não dependendo de 

nenhum evento ulterior. Apenas os direitos patrimoniais é que estariam adstritos ao 

nascimento com vida.24  

Os adeptos da teoria natalista25 defendem que a personalidade jurídica se inicia pelo 

nascimento com vida; assim, o nascituro não seria considerado pessoa, embora receba tutela 

legal.   

Já as teorias genético-desenvolvimentistas “condicionam a determinação do início da 

vida à verificação de fatores fisiológicos capazes de evidenciar a existência da individualidade 

humana, não se podendo falar em indivíduo enquanto inexistir diferenciação entre as células 

do embrião”.26  

A teoria da nidação condiciona a existência da vida à implantação do embrião no 

útero materno (que só ocorre entre o 5o e o 6o dia), pois somente a partir da nidação se pode 

falar em existência humana, visto ser esta que garante o desenvolvimento do embrião.27 

Renata da Rocha, ao apresentar a teoria do pré-embrião, afirma que esta teve como 

fundamento o Relatório Warnock de 1984, onde consta que antes do 14.º dia da fecundação 

não existe propriamente um ser humano, mas “uma célula progenitora dotada de capacidade 

de gerar um ou mais indivíduos da mesma espécie”.28 Por esse motivo, os defensores dessa 

teoria entendem que os embriões humanos podem ser utilizados em pesquisas científicas até o  

lapso temporal acima citado.29  

                                                                                                                                                         
Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Rio, 1980, p. 75-80; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito 

Civil. Parte Geral. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 64-66; ; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de 

Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 251-255. 
23 ALMEIDA, Silmara J. Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo do Brasil. Revista 

de Informação Legislativa. Brasília, a. 25, n. 97, jan./mar. 1988, p.182; FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições 

de Direito Civil: São Paulo: Saraiva, 1988, p. 48-51; DINIZ, Maria Helena.  Curso de Direito Civil brasileiro. 
24. ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 195-199. 
24 FRANÇA, Rubens Limongi. Instituições de Direito Civil: São Paulo: Saraiva, 1988, p. 48-51. 
25 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. 1, p. 144-148; 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 35-37; COELHO, Fábio 
Ulhoa. Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2003, v. 1, 145-147; MATIELLO, Fabrício Zamprogna. 
Curso de Direito Civil. Parte Geral. São Paulo: LTr, 2008, p. 68-70; LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de 

Direito Civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1989, p. 251-255; MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida 

humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p. 118. 
26 ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo. Revista Jurídica UNIFACS, 
Salvador, jul./2007, p. 07. 
27 MEIRELLES, Jussara Maria Leal. A vida humana embrionária e sua proteção jurídica. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2000, p. 118; ALMEIDA, Silmara J. Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo 
do Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 25, n. 97, jan./mar. 1988, p.182.  
28 ROCHA, Renata da. O direito à vida e a pesquisa com células-tronco.Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 89. 
29 CARDIN, Valéria Silva Galdino; WINCKLER Gehlen. Da vulnerabilidade do embrião emergente da 
reprodução humana assistida. In: SANCHES, Mário Antônio. Bioética e vulnerabilidades (No prelo). 
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Para a teoria da Atividade Organizada do Córtex Cerebral, apenas após o início da 

atividade organizada do córtex cerebral, entre a 25ª e a 32ª semana de gestação, é que o feto 

começa a ter consciência, algo presente tanto no recém-nascido quanto no adulto, embora em 

graus diferentes. Logo, seria com base no início da consciência que deveria ser atribuída a 

personalidade.30 

Na teoria da potencialidade, o embrião é considerado uma pessoa humana em 

potencial; assim, para a determinação de uma proteção jurídica efetiva, seria necessário 

determinar o momento exato em que o embrião passa de potência a pessoa.31  

O Conselho Federal de Medicina estabeleceu no Processo Consulta n. 23/1996 que o 

embrião fecundado em laboratório que se encontra em estágio de oito células, sem 

desenvolvimento de placa neural, é apenas uma expectativa potencial de vida.32  

Para Gisele Mendes de Carvalho, ser pessoa não é simplesmente existir como 

realidade física; significa estar no mundo e interagir com ele. Nesse sentido, o legislador 

atribui valores diferentes conforme o desenvolvimento do ser humano, recebendo o embrião, 

o nascituro e a pessoa um status jurídico diferenciado.33  

 O cerne de toda a discussão consiste em se atribuir ao nascituro a mesma proteção 

jurídica conferida a uma pessoa.34  

Saliente-se que o próprio legislador pátrio tipificou o crime de homicídio e de aborto 

de forma diferente, afirmando que a vida do nascituro e a vida da pessoa não constituem bens 

de igual valor jurídico.35Logo, houve uma diferenciação na valoração do mesmo bem jurídico, 

ou seja, a vida.  

Acrescente-se que, se o nascituro fosse considerado pessoa para o direito penal, não 

haveria necessidade de o legislador criar o tipo penal de aborto, pois a conduta estaria 

abrangida pelo crime de homicídio.36  

A personalidade só é conferida após o nascimento com vida; logo, a proteção do 

nascituro desde a concepção não pressupõe que este tenha os mesmos direitos de uma pessoa. 

O embrião e o feto em qualquer fase devem ser tutelados, mas não há como considerá-los 

                                                 
30 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. Os direitos do nascituro: aspectos cíveis, criminais e do biodireito. 2. ed. Belo 
Horizonte:Del Rey, 2000, p. 67. 
31 ROCHA, Renata da. op. cit., p. 89.  
32 CARDIN, Valéria Silva Galdino; WINCKLER Gehlen. op. cit. 
33 CARVALHO,Gisele Mendes de. Reflexões sobre a clonagem terapêutica e a proteção penal do embrião 
humano. São Paulo: Revista dos Tribunais, ano 94, v. 842, dez./2005, p. 391. 
34 CARDIN, Valéria Silva Galdino; WINCKLER Gehlen. op. cit. 
35 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. op. cit., p. 139.  
36 SEMIÃO, Sérgio Abdalla. op. cit., p. 139. 
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detentores de direitos subjetivos, de deveres jurídicos, de direitos potestativos, ônus ou 

faculdades enquanto pessoa.37  

Segundo Adriano de Cupis, personalidade jurídica é a capacidade jurídica, é a 

suscetibilidade de ser titular de direitos e obrigações jurídicas.38Portanto, o nascituro, apesar 

de ser protegido, não tem personalidade jurídica. 

 Há quem defenda a ideia de que o nascituro possui a mesma personalidade conferida à 

pessoa.39  

Acerca do tema, Warren entende que “a humanidade em sentido genético não é 

condição suficiente para estabelecer que um ente é pessoa [...]”.40  

É inaplicável, assim, ao nascituro o conceito de pessoa, visto que ele somente 

alcançará tal status após o nascimento com vida, de acordo com o ordenamento jurídico 

pátrio.  

 Por outro lado, pode-se afirmar que existe ainda outro relativismo ético, oriundo da 

reprodução assistida, em decorrência de que as práticas de congelamento, de redução 

embrionária e pesquisas com embriões não são consideradas aborto, contudo os embriões 

acabam tendo o mesmo destino dos fetos abortados. 

Observa-se que embrião fora do ventre materno pode se desenvolver como o 

nascituro até o momento de ser implantado ou criopreservado, tendo a mesma natureza 

daquele, ou seja, ser humano.  

Contudo, a lei não assegura ao embrião os mesmos direitos conferidos ao nascituro, ou 

seja, sua existência é relativizada quando há tensão entre dignidades41, o mesmo ocorrendo 

com o nascituro em relação à genitora em determinadas hipóteses que serão apresentadas no 

decorrer do trabalho científico.  

Os doutrinadores pátrios divergem quanto ao início da vida42, todavia é pacífico que a 

morte ocorre quando não há nenhum tipo de atividade cerebral e esse é o critério adotado pela 

Lei de Transplantes (Lei n. 9.434/1997).   

                                                 
37 SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira. Manual de biodireito. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2009, p. 125. 
38 CUPIS, Adriano de. Os direitos da personalidade. Trad. Afonso Celso Furtado Rezende. Campinas: Romana 
Jurídica, 2004, p. 19-20. 
39 LIMONGI FRANÇA, Rubens. Instituições de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 50;  SZANIAWSKI, 
Elimar. Direitos de personalidade e sua tutela. 2.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 65. 
40 Waren apud CASABONA, Carlos María Romeo; QUEIROZ, Juliane Fernandes. Biotecnologia e suas 

implicações ético-jurídicas. Belo Horizonte: Del Rey, 2005, p. 263. 
41 CARDIN, Valéria Silva Galdino; WINCKLER Gehlen. op. cit. 
42 Teoria natalista: PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1997, 
v. 1, p. 144-148; RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. Parte Geral. 32. ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 35-37. 
Teoria concepcionista: ALMEIDA, Silmara J. Chinelato e. O nascituro no Código Civil e no direito constituendo 
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Por fim, entender que há proteção da vida humana desde a concepção não pressupõe, 

necessariamente que o embrião e o nascituro tenham os mesmos direitos atribuídos à pessoa. 

Quando houver tensão entre dignidades, os direitos daqueles poderão ser relativizados, desde 

que observado o princípio da dignidade da pessoa humana.  

  

4 DOS LIMITES JURÍDICOS DO ABORTO  

 

Hodiernamente, o aborto ultrapassa as questões religiosas e éticas, devendo ser 

analisado sob o prisma jurídico quanto à realização do planejamento familiar, ao exercício da 

paternidade responsável e ao princípio da dignidade da pessoa humana.   

Apesar de o planejamento familiar ser livre, o ideal é que o aborto não seja utilizado 

como instrumento contraceptivo, devendo o Estado conscientizar a população e realizar 

políticas públicas no sentido de educar e prevenir as consequências advindas das relações 

sexuais desprovidas de cuidados.  

 Por outro lado, Maria Berenice Dias afirma que, ao se admitir o planejamento 

familiar, é assegurado ao casal a liberdade de decidir acerca da realização do projeto parental, 

bem como quanto ao número de filhos, não sendo possível excluir o acesso a nenhum método 

contraceptivo. 43   

Acrescenta a autora que o aborto deveria estar excluído do rol dos ilícitos penais, 

afirmando que os métodos contraceptivos não são infalíveis e podem aumentar o número de 

gestações indesejadas.44 

Tal posicionamento já era defendido por Aristóteles e Platão na Grécia antiga. 

Aconselhavam o aborto nos casos em que o feto não tivesse adquirido alma ainda (40 dias se 

fosse homem e 80 se fosse mulher), com o objetivo de equilibrar a população.45 

Para Santo Agostinho, com base na doutrina de Aristóteles, o aborto era crime quando 

o feto já tivesse adquirido alma, o que julgava ocorrer de 40 a 80 dias após a concepção, 

independentemente do sexo.46 

                                                                                                                                                         
do Brasil. Revista de Informação Legislativa. Brasília, a. 25, n. 97, jan./mar. 1988, p.182; FRANÇA, Rubens 
Limongi. Instituições de Direito Civil: São Paulo: Saraiva, 1988, p. 48-51. Teoria da personalidade 
condicionada: BEVILÁQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Rio, 1980, p. 75-80; 
MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil. Parte Geral. 39. ed. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 
64-66. 
43 DIAS, Maria Berenice. Aborto e o direito ao lar. IBDFAM. Disponível em: http://www.ibdfam.org. 
br/?artigos&artigo=268. Acesso em: 25 ago. 2011. 
44 Ibidem. 
45 HUNGRIA, Nélson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. Comentários ao Código Penal. 6. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1981, v. V,p. 269-270. 
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Atualmente, existem diversos métodos, como o Mirena, o DIU, a pílula, dentre outros 

que, associados ao uso de preservativo e da pílula do dia seguinte, afastam a gravidez de 

forma segura, não sendo preciso utilizar o aborto enquanto método contraceptivo.  

O que ocorre é a falta de conscientização e de responsabilidade das pessoas quanto ao 

planejamento familiar, de modo que, ao terem relacionamentos, priorizam frações de prazer 

em detrimento de direitos fundamentais como o direito à vida daquele que está por vir. 

Frise-se que a liberdade sexual e a autonomia da mulher não podem servir como 

fundamento para a prática de aborto enquanto método contraceptivo, visto que há inúmeros 

métodos para afastar uma gestação indesejada.  

Logo, o direito à liberdade da mulher deve ser exercido de forma prévia à concepção, 

ou seja, pode ela determinar, de acordo com os seus princípios e valores, se deseja ou não 

engravidar. Não tomando as medidas necessárias para evitar a concepção, o direito à vida do 

nascituro deve ser preservado, garantindo assim a concretização do princípio da dignidade da 

pessoa humana àquele.47  

O Estado não deve dar suporte para a realização do aborto de pessoas que se 

comportam de forma imprudente em seus relacionamentos sexuais, mas deve viabilizar a 

esterilização nas redes públicas, caso seja essa a vontade tanto do homem quanto da mulher, 

desde que haja uma entrevista com uma equipe multidisciplinar formada por psicológos, 

assistentes sociais e médicos que atestem que a decisão foi refletida, independentemente da 

faixa etária, do número de filhos e da condição socioeconômica, evitando assim um mal 

maior, o aborto clandestino. 

Acrescente-se que a mulher não tem autonomia quando decide abortar, em decorrência 

de que o suposto pai também tem o direito de decidir se quer ter o filho ou não, formando 

assim uma família monoparental.   

 O fato de o aborto ser realizado na clandestinidade e em condições precárias, levando 

muitas mulheres à esterilidade ou à morte, e sendo o nosso país o recordista em mortes por 

aborto, não se justifica a prática de forma aleatória, mas sim a criação de programas de 

                                                                                                                                                         
46 PRADO, Luiz Regis.  Curso de Direito Penal brasileiro. Parte Especial. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2006, v. 2, p. 106. 
47 MENEZES, Glauco Cidrack do Vale. Aborto eugênico: alguns aspectos jurídicos. Paralelo com os direitos 
fundamentais da vida, da liberdade e da autonomia da vontade privada e com os direitos da personalidade no 
novo Código Civil. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id= 5622>. Acesso em: 30 maio 
2006. 
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políticas públicas de conscientização quanto à prevenção de gestações indesejadas desde a 

adolescência.48 

Os riscos divulgados para quem realiza um aborto demonstram a falta de políticas 

públicas na formação da educação sexual, do planejamento familiar, do exercício da 

paternidade responsável, atrelados ao princípio da dignidade humana de à prática d saúde 

preventiva, dentre outras iniciativas.49 

Segundo os dados do SUS, ocorrem quase 238 mil curetagens decorrentes de aborto 

no Brasil anualmente, com um custo médio de R$ 125,00 cada, sem contabilizar os custos 

com internações por mais de 24 horas, com UTI e os recursos dispensados no atendimento das 

mulheres com sequelas de aborto clandestino.50 Logo, o somatório das quantias acima 

descritas deveria ser empregado em prol da educação e da conscientização de cada cidadão 

acerca da importância do planejamento familiar e do exercício da paternidade responsável. 

Observa-se que o aborto, hoje, trata-se de uma prática comum, ainda que realizada 

clandestinamente, porém o direito ao livre exercício da autonomia reprodutiva deveria estar 

restringido a circunstâncias nas quais o sofrimento da mãe e da criança justificasse tal 

conduta. 

Segundo Maria Berenice Dias, 

 
O filho, por não ter sido desejado, quantos abortos não sofrerá vida afora? 
Certamente sofrerá incontáveis abortos: o aborto da violência, da fome, da 
indiferença, da cobrança, da exclusão social. Quantas vezes será violado seu 
direito constitucional à vida, à saúde, à alimentação, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar? Todos esses direitos só serão 
exercitados se viver em um "lar" - Lugar de Afeto e Respeito - onde o maior 
direito é o direito ao amor. Direito de todos e de cada um.51 
 

Para as situações enumeradas pela autora acima, há em nosso ordenamento jurídico 

uma solução para o filho não desejado, que seria a adoção. Quanto à violência intrafamiliar, é 

reflexo de ausência de paternidade responsável. Nesse caso, o Estado poderia cobrar de forma 

ostensiva dos pais que tal prática não ocorresse e, em caso de reincidência, que houvesse a 

suspensão ou destituição do poder familiar e encaminhamento da criança para uma família 

substituta ou um abrigo.  

                                                 
48 SOUZA, Ivone M. C. Coelho de. Aborto: saúde sem lei e lei sem saúde. Revista Brasileira de Direito das 

Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister. v. 01, p. 42-51, dez./jan. 2008, p. 43. 
49 Ibidem, p. 49. 
50 BUGLIONE, Samantha. Direito, ética e biodireito: Fragmentos do cotidiano. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2010, p. 100. 
51 DIAS, Maria Berenice. op. cit. 
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Já a fome trata-se de um problema social no qual todos os cidadãos têm 

responsabilidade, seja por ação, seja por omissão. Quanto à indiferença, que se traduz pela 

falta de cuidado e afeto, só a responsabilidade civil por danos morais pode colaborar no 

tratamento psicológico da vítima.  

A falta de dignidade, de respeito e de liberdade são uma herança do sistema patriarcal 

e de uma sociedade em que o comprometimento e a responsabilidade são valores pouco 

enaltecidos até mesmo no seio familiar.  

A convivência familiar só existirá em famílias estruturadas, onde haja afeto e respeito, 

A prática do aborto não afastará os problemas acima descritos, somente a conscientização dos 

cidadãos por meio de políticas públicas e a interferência efetiva do Poder Judiciário poderá 

reduzir tais comportamentos. 

Portanto, o aborto não é a solução para os problemas enumerados acima pela autora, 

porque muitos filhos que foram desejados padecem dos mesmos males. 

Outra questão a ser debatida é se a tipificação do aborto estaria adequada ao contexto 

social atual.  

Segundo Samantha Buglione, 

 
(...) a criminalização do aborto, além de não proteger a vida do feto, gera a 
morte de mulheres e gastos desnecessários para o Estado. O fato é que a via 
penal não é, nesse caso, o meio mais eficiente para proteger a vida. Da 
mesma forma que não era, com a criminalização do adultério, a de proteger a 
moral familiar.52  
 

A mesma autora complementa afirmando que a descriminalização significaria exigir 

do Estado formas que visem a evitar a morte dos fetos por meio de políticas preventivas, 

acesso à saúde, à educação, a métodos contraceptivos e à diminuição dos índices de pobreza.53
  

Por fim, o aborto deveria ser tipificado em relação à mulher apenas nas circunstâncias 

em que for comprovado que ela provocou ou consentiu que outrem o fizesse, utilizando-o 

como método contraceptivo, quando tinha acesso a outros meios eficazes para evitar a 

gravidez. 

 

5 DOS TIPOS DE ABORTO  

  

5.1 DO ABORTO LEGAL: NECESSÁRIO E SENTIMENTAL  

                                                 
52 BUGLIONE, Samantha. op. cit., p. 100. 
53 Ibidem, p. 100. 
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Configura-se aborto legal aquele cuja realização a lei permite, isentando-se de pena o 

médico ou a mulher que vierem a provocá-lo nas situações descritas nos incisos do art. 128 do 

Código Penal.  

A primeira hipótese consiste no aborto necessário ou terapêutico, que é realizado pelo 

médico quando não há outro meio para salvar a vida da gestante,  nas hipóteses de anemia 

profunda, diabete grave, leucemia, hemorragia, cardiopatia, câncer etc., oportunizando assim 

o tratamento adequado, uma vez que não poderia ser realizado sem deixar sequelas ao feto.  

Permite-se nessa circunstância sacrificar a vida do feto por ser a mulher um ser já 

constituído e independente, com plena eficácia biológica, em detrimento da vida do feto, que 

possui apenas uma mera expectativa de vida. Aplica-se, assim, o princípio da 

proporcionalidade e da razoabilidade. 

É dispensável o consentimento da gestante ou de qualquer ente familiar para 

realização desse tipo de aborto, uma vez que caracteriza o estado de necessidade, ou seja, uma 

excludente de ilicitude.54 

Já o aborto sentimental está disposto no inciso II do art. 128 do Código Penal, também 

denominado aborto humanitário ou ético. Este consiste na interrupção da gravidez fruto de 

estupro.   

Tal permissão é conferida, embora o feto seja viável, não se pode obrigar a mulher 

estuprada a conviver com uma criança que lhe traga recordações de um ato que violou sua 

integridade física e psíquica. 

Esse tipo de aborto foi admitido no Código Penal de 1940, em decorrência do sistema 

de presunção de paternidade, caso a mulher fosse casada, e não com o intuito de preservar o 

equilíbrio psicológico desta, porque era considerada nessa época relativamente incapaz. Para 

as solteiras, a realização do aborto permitiria o resgate da honra, afastando a possibilidade de 

ser mãe solteira.  

Outro fato determinante para permissão desse tipo de aborto foram as duas grandes 

guerras, uma vez que muitas mulheres foram violentadas pelos soldados.55  

A criança ou o adolescente que são vítimas de abuso sexual no seio familiar e acabam 

engravidando, configurando-se o incesto, também podem abortar. 

                                                 
54 Vide, nesse sentido, HUNGRIA, Nélson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit.,p. 311; PRADO, Luiz Regis. 
op. cit.,p. 121; ainda, assinala Frederico Marques que, “rebelando-se a gestante contra a prática do aborto 
terapêutico, o médico que o provocar não pode eximir-se das penas do art. 125, do Código Penal”.(MARQUES, 
José Frederico. op. cit.,p. 216) 
55 HUNGRIA, Nélson; FRAGOSO, Heleno Cláudio. op. cit.,p. 312. 
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Ressalta-se que os abusos sexuais contra crianças e adolescentes são geralmente 

praticados por entes familiares ou por pessoa confiável. Nessas situações o aborto deve ser 

autorizado, pois trata-se de alguém que foi vítima de violência sexual intrafamiliar. Não se 

pode negar que uma menor grávida do próprio pai, tio ou irmão não tenha sua dignidade 

usurpada. 

Cabe ao Estado velar por essas crianças ou adolescentes, não deixando a cargo do 

agressor ou da mãe, enquanto representantes legais, a decisão de realizar ou não o aborto. 

Nem sempre é possível detectar se a mãe tinha ou não conhecimento acerca do fato. 

Como explicar, por exemplo, a hipótese de incesto entre pai e filha, para a criança 

fruto do incesto, que sua mãe é também sua irmã, seu pai é seu avô e seus irmãos são ao 

mesmo tempo seus tios? Sem falar na aversão que a criança ou adolescente terá em relação ao 

filho incestuoso. 

Portanto, a situação supramencionada afronta o princípio da dignidade da pessoa 

humana, em relação àquela que foi violentada. 

A gravidez precoce constitui um dos fatores de risco para a saúde das crianças e 

adolescentes, em decorrência de que ainda não ultrapassaram a fase de crescimento, podendo 

ocorrer eclampsia, anemia, parto prematuro, complicações obstétricas e recém-nascidos de 

baixo peso.56  

Saliente-se que essas crianças e adolescentes, além de serem vulneráveis e não terem 

condições físicas e psicológicas para suportar um parto, não conseguirão exercer a 

paternidade de forma responsável. 

Segundo dados do Fundo de População das Nações Unidas - UNFPA, mulheres 

jovens entre 15 e 19 anos são duas vezes mais propensas a morrer no parto do que as de 20 

anos ou mais. Mulheres com menos de 15 anos têm essa taxa de risco aumentada em cinco 

vezes. Em 2004 o ministro da Saúde, Humberto Costa, anunciou57 que conseguiria diminuir 

em 15% a mortalidade materna legalizando o aborto. 

O próprio Ministério da Saúde instituiu normas técnicas defendendo o aborto 

autorizado na rede de saúde pública. O ministro José Serra, em novembro de 1988, editou a 

norma Prevenção e Tratamento dos Agravos Resultantes da Violência Sexual contra 

Mulheres e Adolescentes. Posteriormente, em dezembro de 2004, o ministro Humberto Costa 

                                                 
56 SILVA, Lucía; TONETE, Vera Lúcia Pamplona. A gravidez na adolescência sob a perspectiva dos familiares: 
compartilhando projetos de vida e cuidado. Revista Latino-Americana de Enfermagem. v.14, n.2, Ribeirão 
Preto, mar./abr. 2006. 
57 MAINARDI, Diogo. O planejamento petista. Veja, abril, edição 1845, ano 37, n. 11, de 17 de março de 2004, 
p. 111. 
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reeditou a anterior e criou a Norma Técnica de Atenção Humanizada ao Abortamento e à 

Gestação de Alto Risco.58 

Para realização do aborto sentimental e do aborto necessário não é preciso que haja 

autorização judicial, em decorrência do art. 128 do Código Penal, no qual estão inclusas as 

situações supramencionadas. 

 

5.2 DO ABORTO POR DEFEITOS CONGÊNITOS 

 

Os principais órgãos formam-se entre a 3ª e a 8ª semana de gravidez. Nesse período 

podem ocorrer os defeitos congênitos estruturais anatômicos, que têm como sinônimos as 

anomalias e as malformações congênitas.59   

As causas dessas anomalias podem ser fatores genéticos (anormalidades 

cromossômicas), ou fatores ambientais (a talidomida, a rubéola, a toxoplasmose, a sífilis, 

dentre outras), podendo ocorrer a ação conjunta de ambos os fatores descritos, denominando-

se herança multifatorial.60 

Hodiernamente é possível, por meio do diagnóstico pré-natal (ultrassonografia 

morfológica, ultrassonografia 3D, em Doppler, amniocentese, dentre outros meios), visualizar 

qualquer anomalia congênita. 

Todavia, nem todas as anomalias inviabilizam a vida extrauterina. Algumas de ordem 

estrutural, como a microtia (orelhas pequenas), pontos pigmentares e fissuras palpebrais 

pequenas, não constituem por si sós um problema de saúde, mas em alguns casos podem estar 

associadas a defeitos graves.61 

Pode-se citar, por exemplo, que bebês com uma pequena anomalia possuem 3% de 

probabilidade de apresentarem uma grande malformação; já duas anomalias pequenas têm 

10%, enquanto três ou mais pequenas apresentam 20% de probabilidade de uma grande 

malformação. Acrescente-se que as anomalias do ouvido são fortes indicadores de crianças 

com síndrome de malformação.62 

A malformação consiste no defeito morfológico de um órgão, parte dele ou de uma 

região mais ampla do corpo, tendo como resultado um desenvolvimento anormal. Citem-se 

como exemplos a catarata, a surdez, a microcefalia, a espinha bífida, a fenda palatina, a 

                                                 
58 MINISTRO Saraiva Felipe suspende a portaria do aborto. Disponível em: 
http://www.providaanapolis.org.br/sarsupen.htm. Acesso em: 24 set. 2011. 
59 SADLER, T. W. op. cit., p. 69. 
60 MOORE, Keith L.; PERSAUD, T.V.N. op. cit., p. 163. 
61 SADLER, T. W. op. cit., p. 77. 
62 Ibidem, p. 77. 
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anencefalia, dentre outras. Nessas hipóteses haverá vida extrauterina por um tempo 

indeterminado, com nenhuma ou pouca qualidade de vida, ou até uma vida normal.63  

A toxoplasmose, que consiste em um processo infeccioso provocado pelo protozoário 

toxoplasma gondii, causa sérios comprometimentos fetais, inclusive a nível neurológico, 

quando incide no período gestacional, podendo, inclusive, desencadear nascimentos 

prematuros. Desse processo infeccioso podem advir sequelas mais graves, dentre elas a 

microcefalia64, a hidrocefalia65, as calcificações intracranianas66, a cório-ritinite67 e a 

meningoencefalite toxoplasmótica68. Apontam-se ainda a epilepsia, a epasticidade69, 

distúrbios visuais e retardo psicomotor grave de dolorosas consequências em 80% dos bebês 

com manifestações encefálicas.70  

A rubéola trata-se de uma infecção viral aguda, normalmente benigna, mas, se a 

mulher estiver grávida, poderá acarretar a morte fetal, o parto prematuro e malformações 

fetais.71  

A sífilis, o sarampo, a caxumba, a diabetes mellitus, dentre outras, também acarretam 

malformações.72 

Nas hipóteses acima enumeradas, caso seja possível detectar por meio de um laudo 

médico a inviabilidade da vida extrauterina ou que a criança terá uma vida sem que possa 

interagir com o mundo que a cerca, deve ser permitido o aborto com base na dignidade da 

pessoa humana. 

Muitas deformações podem ser revertidas após o nascimento, como, por exemplo, 

aquelas que afetam o sistema músculo-esquelético.73 

                                                 
63 Ibidem, p. 79.  
64 Microcefalia é provocada por uma insuficiência no desenvolvimento do crânio e do encéfalo, dando origem a 
um crânio de tamanho reduzido, inferior ao tamanho normal.  
65 Hidrocefalia é o acúmulo de líquido cefalorraquidiano no interior da cavidade craniana, ou seja, nos 
ventrículos ou no espaço subaracnóideo, fazendo aumentar a pressão intracraniana do cérebro, podendo causar 
lesões no tecido cerebral e aumento ou inchaço do crânio. 
66 Trata-se de termo utilizado em radiologia, caracterizando-se no enrijecimento das estruturas internas, como, 
por exemplo, em um espessamento de uma membrana. São áreas onde a tomografia detecta um avolumamento 
maior seja nos plexos coróides (aquelas formas irregulares do cérebro), seja nas meninges.  
67 Cório-retinite é a inflamação localizada no fundo do olho. 
68 Meningoencefalite trata-se de um processo inflamatório que envolve o cérebro e meninges. 
69 A epasticidade é um tipo de aumento do tônus muscular em repouso; caracteriza-se pelo aumento da 
resistência ao estiramento passivo, velocidade dependente e assimétrica em torno das articulações (isto é, maior 
nos músculos flexores no cotovelo e músculos extensores no joelho).  
70 FONTES, José Américo. Lesão cerebral: causas e prevenção. Brasília: Corde, 1994, p. 56. 
71 TESTE pezinho. Disponível em: http://www.ctn.com.br/hxportal.aspx?0,N,,,95,HPag005,0,,,20,0,0,13,0,0,0. 
Acesso em: 21 set. 2011. 
72 FONTES, José Américo. op. cit. 
73 SADLER, T. W. op. cit., p. 77. 
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As principais anomalias responsáveis por pedidos de alvarás para interrupção da 

gravidez são: malformações no sistema urinário, cardíacas congênitas, cromossômicas e 

também defeitos no fechamento do tubo neural (anencefalia), uma vez que o feto poderá 

morrer no ventre, ser um natimorto ou viver uma vida vegetativa por dias ou meses.   

A prática do aborto deverá ser realizada nos casos em que o defeito congênito 

inviabilize a vida extrauterina do feto, ou quando ele não consiga interagir com o mundo que 

o cerca, ou seja, quando não tenha consciência da sua própria existência, cabendo ao casal a 

decisão de concretizar o projeto parental ou não.  

 

5.3 DO ABORTO DE FETO INVIÁVEL 

 

Segundo Débora Diniz, o aborto eugênico trata-se de uma prática em que o feto é 

morto em decorrência de valores racistas, sexistas, étnicos, dentre outros, diferentemente 

daquele que é acometido por anomalia fetal que inviabilize a vida extrauterina.74 

O feto inviável não possui nenhuma expectativa de vida fora do útero materno, ou, 

ainda que venha a nascer com vida, viverá por pouco tempo. Já o feto anencéfalo é inviável, 

uma vez que desenvolve no ventre materno uma malformação no fechamento do tubo neural 

superior. 

A anencefalia é confundida muitas vezes com a acrania, que se caracteriza pela 

ausência total ou parcial da parte superior da calota craniana.75 Nesta ocorre o 

comprometimento do sistema nervoso central, sendo portanto uma  doença letal.76 

O desembargador Afrânio Vilela, da 11ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, ao decidir favoravelmente à interrupção da gravidez no caso de malformação 

fetal, afirma que, qualquer que seja a convicção religiosa ou doutrinária, não há justificativa 

para impor à mãe uma gestação que será ceifada de forma cruel e dramática quando do 

nascimento do bebê ou apenas retardada por poucas horas, tornando-se uma verdadeira via 

                                                 
74 DINIZ, Débora. Bioética e aborto. In: DINIZ, Débora; COSTA, Sérgio. Ensaios: Bioética. Brasília: Letras 
Livres, 2006, p. 116-117.  
75 TEODORO, Frediano José Momesso. Aborto eugênico: delito qualificado pelo preconceito ou discriminação. 
Curitiba, Juruá, 2008, p. 47. 
76 ACRANIA e acalvaria: com má formação do crânio e na ausência de couro cabeludo. Disponível em: 
http://saude.psicologiananet.com.br/acrania-e-acalvaria-%E2%80%93-com-ma-formacao-do-cranio-e-ausencia-
de-couro-cabeludo.html.  Acesso em: 29 set. 2011. 
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crucis. Deve-se então, em tais casos, aplicar o princípio da caridade, defendido pelas 

religiões.77 

Embora o anencéfalo careça de córtex cerebral, possui tronco cerebral, o que permite a 

respiração de forma espontânea, adquirindo assim, pelo ordenamento jurídico pátrio, mesmo 

que por instantes, os direitos da personalidade.  

Mas tal fato não é relevante a ponto de submeter a mãe ao sacrifício de gerar nove 

meses alguém que será um natimorto.  

O caso da menina Marcela de Jesus Galante Ferreira, que viveu 1 ano, 8 meses e 12 

dias, foi usado como “bandeira”, de forma equivocada, por aqueles que são contra o aborto, 

pois, segundo a junta médica que avaliou o caso, ela tinha resquícios de um cérebro, ao 

contrário dos anencéfalos, que não têm nada.78 

Os especialistas são unânimes em afirmar que todas as funções superiores do sistema 

nervoso central, como a consciência, a cognição, a comunicação, a afetividade e a emoção, 

não existem em um anencéfalo e que as funções respiratórias são apenas parciais.79 

Ressalte-se que se o ordenamento pátrio permite o aborto de fetos viáveis com 

capacidade de vida sadia, como no caso do fruto do estupro, que poderiam, em vez de serem 

sacrificados, serem encaminhados à adoção. Logo, deve ser permitido o aborto de 

anencéfalos, que são fetos inviáveis.  

Esse tipo de aborto tem o intuito de adiantar o nascimento de um feto cientificamente 

sem vida, privado de cérebro e inapto a existir por si só. 

Acerca do tema, Débora Diniz assevera: 

 
A situação da anencefalia é considerada tão extrema e paradigmática para o 
movimento de revisão da legislação brasileira que inúmeras metáforas são 
utilizadas para descrever o grau de sofrimento imposto pelo diagnóstico. A 
mulher grávida torna-se “caixão ambulante” e o feto anencefálico “um 
vegetal”, expressões fortes e, até mesmo, desrespeitosas, mas que 
comumente são utilizadas para representar o sofrimento das mulheres e 
famílias que procuram o amparo legal para realizar o aborto.80  

 

                                                 
77 BRASIL. Tribunal de Justiça de Minas Gerais. N. do processo 1.0027.08.157422-3/001(1); Relator: 
FERNANDO CALDEIRA BRANT; Julgamento em 25/06/2008; Publicado em 15/08/2008. Origem: Comarca 
de Betim. 
78 QUANDO começa a vida? Revista da Semana. São Paulo: Abril, edição 52, ano 2, n. 34, 4 set. 2008. 
79 GHERARDI, Carlos; KURLAT, Isabel. Anencefalia y interrupción del embarazo -Análisis médico y bioético 
de los fallos judiciales a propósito de un caso reciente. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Ano 13, n. 52, 
jan. fev. 2005. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 56. 
80 DINIZ, Débora. Antecipação terapêutica do parto: uma releitura bioética do aborto por anomalia fetal no 
Brasil. In: DINIZ, Débora; RIBEIRO, Diaulas Costa. Aborto por anomalia fetal. Brasília: Letras Livres, 2004, p. 
48. 
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No mesmo sentido, Alberto Silva Franco entende ser o anencéfalo um projeto 

embriológico falido, ou seja, um morituro.81 

O aborto de anencéfalo deve ser permitido em decorrência de que é uma excludente de 

tipicidade, pois, segundo o critério neocortical de morte, não há vida, logo não se configura 

uma conduta típica a retirada do feto, uma vez que não há bem jurídico a ser tutelado.82 

Quando se defende a possibilidade de a gestante realizar o aborto por malfomação 

fetal, não há a intenção de impor tal prática. O que se deseja é que ela possa ter o direito de 

escolher, conforme os seus princípios, crenças e valores.  

Segundo os quatro princípios que norteiam a bioética, que são a autonomia, a justiça, a 

beneficência e a não maleficência, esse tipo de aborto deve ser autorizado, deixando à 

gestante a decisão de prosseguir ou não com a gravidez, respeitando assim a sua autonomia. 

Não há também violação do princípio da não maleficência, na medida em que o adiantamento 

do parto não aumenta as possibilidades de sobrevida.83 

 Esse feto pode gerar risco de vida à gestante e sequelas psicológicas irreversíveis, sem 

falar no alto índice de óbitos intrauterinos. O Brasil é o 4º país em registro de fetos 

anencéfalos, cujas causas podem ser genéticas ou por fatores externos.84 

Com o avanço da tecnologia na área médica, pode-se afirmar com certeza se um feto é 

ou não portador de malformação. A análise de muitas anomalias é realizada por meio das 

células do próprio feto, colhidas do líquido amniótico ou de células da placenta; já as 

anomalias anatômicas são diagnosticadas por ultrassonografia. A prova científica da condição 

do feto é irrefutável, devendo ser realizado o aborto pelo médico independentemente de 

autorização judicial, desde que tenha um laudo que comprove tal anomalia.  

Aguardar uma decisão do Poder Judiciário poderia levar meses, o que seria prejudicial 

à gestante. Não é novidade a burocracia no Poder Público, ainda mais em se tratando da 

duração e efetividade de processos judiciais, que acabam muitas vezes trazendo uma solução 

ao litígio quando o objeto discutido não existe mais. 

 Se em uma gravidez decorrente de estupro a mulher possui a autonomia de decidir 

acerca da continuidade ou não da vida do feto que seja viável, por que o Poder Público 

deveria proibir que uma mulher grávida de um feto inviável realize esse procedimento? 
                                                 
81 FRANCO, Alberto Silva. Anencefalia: breves considerações médicas, bioéticas, jurídicas e jurídico-penais. 
Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 833, p. 399-419, março 2005, p. 406. 
82 SILVA, Rita de Cássia Lopes da; ROSA, Letícia Carla Baptista. A natureza jurídico-penal do aborto 
anencefálico. Revista Cesumar – Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. v. 12, n. 1, p. 11-31, jan./jun. 2007, p. 
20-21. 
83 MARTÍNEZ, Stella Maris apud FRANCO, Alberto Silva. op. cit, p. 411. 
84 STF deve julgar aborto de feto anencéfalo. Disponível em: http://blogdavivianemonteiro.blogspot.com 
/2011/08 /stf-deve-julgar-aborto-de-feto.html. Acesso em: 27 set. 2011. 

657



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 O laudo médico seria o documento hábil a ser apresentado, portanto não sendo 

necessário o alvará para que o procedimento seja realizado pelos médicos. 

Salienta-se que o próprio Conselho Nacional de Saúde, por meio da Resolução n. 

348/2005, manifestou-se a favor do direito da gestante de um feto anencéfalo de interromper a 

gravidez, atribuindo e propondo ao Ministério da Saúde algumas ações que visem à prevenção 

da anencefalia e assegurando serviços de saúde e assistência qualificados a essas mulheres e 

suas famílias.  

 Na anencefalia e demais anomalias em que se verifique a ausência de cérebro parcial 

ou total, ou comprometimento do sistema nervoso em que não existirá vida ou ela será 

vegetativa, o embrião deverá ser sacrificado, prevalecendo assim a dignidade da mãe. 

 

6 DA POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DO ABORTO POR MENORES, POR 

DEFICIENTES MENTAIS, POR TOXICÔMANOS EM ESTÁGIO AVANÇADO E 

POR PORTADORES DE DOENÇAS CRÔNICAS EM ESTÁGIO TERMINAL 

 

A gravidez precoce, ou seja, de crianças e adolescentes cuja compleição física não 

permita que haja o desenvolvimento da gestação e o parto sem causar riscos à integridade 

física daquelas, é lesiva ao desenvolvimento físico, educacional e profissional, podendo 

causar ainda diversas complicações, tais como eclampsia, anemia, parto prematuro, 

hemorragias, infecções e problemas na progressão no trabalho de parto. Acrescente-se que as 

crianças geralmente apresentam baixo peso, lesão cerebral, prematuridade etc.85  

O Código Civil preceitua que em situações excepcionais o juiz poderá autorizar o 

casamento de menores de 16 anos em caso de gravidez. Contudo, o suposto pai nem sempre 

se interessa em assumir o bebê e elas não têm com quem dividir o exercício do poder familiar, 

restando então tal responsabilidade para os avós e demais entes familiares. 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama e Daniel Queiroz Pereira afirmam que todo ser 

humano é tutelado pelo ordenamento jurídico de um mínimo essencial, “a salvaguarda de um 

espaço privado que proporcione condições ao pleno desenvolvimento da pessoa”86. Então, 

como suprimir o aborto a quem ainda não desenvolveu sua integridade física e psicológica?  

Como medida alternativa, a criança pode ser ainda encaminhada para adoção, caso não 

haja interesse da menor ou de sua família. 

                                                 
85 FONTES, José Américo. op. cit., p. 41. 
86 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da e PEREIRA, Daniel Queiroz. Direitos da personalidade e Código 
Civil de 2002: uma abordagem contemporânea. Revista dos Tribunais, ano 95, v. 853, nov. 2006, p. 61. 
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Logo, se a menor apresentar durante o início da gestação, ou seja, até a formação do 

sistema nervoso, riscos que possam acarretar sequelas, sua integridade física e psicológica, o 

aborto deveria ser permitido. 

Quanto aos portadores de deficiência mental, deveriam ser esterilizados, não com 

fundamento em um processo eugênico, mas pela ausência de planejamento familiar e falta de 

capacidade de exercer a paternidade responsável.   

Cite-se como exemplo o caso de um autista, em que a alteração cerebral afeta a 

capacidade da pessoa de se comunicar, estabelecer relacionamentos e responder 

apropriadamente aos estímulos externos. Na mesma situação se encontram, por exemplo, os 

portadores de Síndrome de Down ou de Síndrome de Rubinstein.87 

Assim, os representantes legais de deficientes mentais devem ser responsabilizados 

por não terem solicitado a esterilização de seus curatelados, por danos morais e materiais, não 

só em relação ao deficiente, como ao nascituro.  

Não se pode obrigar que o curador do deficiente mental exerça a paternidade 

responsável daquele que não foi esterelizado e caso não haja nenhum ente familiar interessado 

na guarda da criança, esta deveria ser encaminhada para uma família substituta. 

A prática do aborto só deveria ocorrer se o nascituro apresentasse uma doença 

congênita do qual inviabilizasse uma vida extra-uterina ou apresentasse um quadro de vida 

vegetativo.  

Frise-se, os deficientes mentais possuem direitos da personalidade, contudo não 

possuem capacidade para exercer os atos da vida civil, tampouco para o exercício da 

paternidade responsável atrelada ao princípio da dignidade da pessoa humana, faltando-lhes, 

assim, a individualidade concreta e o poder de autodeterminação. 

Logo, a esterilização é um procedimento que deve ser praticado no bem estar psíquico 

e físico do deficiente mental, evitando assim um mal maior, o aborto. 

 Em relação aos toxicômanos, o nascituro pode estar sujeito ou não às consequências 

oriundas das drogas ingeridas pela sua genitora durante a gravidez, podendo acarretar 

                                                 
87 O risco de repetição para um casal ter uma segunda criança com síndrome de Rubinstein-Taybi é 
aproximadamente 0.1%, mas um indivíduo com síndrome de Rubinstein-Taybi tem uma chance alta de 50% para 
ter uma criança com síndrome de Rubinstein-Taybi. Tal síndrome não é detectada antes do nascimento, mas, 
quando existir preocupação de repetições, é teoricamente possível que defeitos severos do polegar, hálux, 
coração ou trato urinário sejam vistos por um especialista altamente qualificado e experiente em ultrassonografia 
pré-natal. 
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inúmeras sequelas, tais como retardo do crescimento, microcefalia, anormalidades 

comportamentais, gastrosquise88, fendas labial e palatina, defeitos cardíacos, dentre outros.89  

 O uso de álcool pela gestante pode causar síndrome do alcoolismo fetal, deficiência do 

crescimento, disfunção da atividade motora, má coordenação do olho e das mãos ou tremores, 

hiperatividade, microcefalia, fissuras palpebrais pequenas90, hipoplasia maxilar91, defeitos 

cardíacos, retardamento mental etc.92  

 Até mesmo pequenas doses podem ser lesivas, já que o peso do feto é inferior ao da 

mãe, ou seja, ainda que a quantidade ingerida por ela não lhe cause mal algum em decorrência 

de sua constituição física, pode ser fatal para o feto. Acrescente-se ainda que a criança logo 

após o nascimento possa vir a óbito por síndrome de abstinência.93  

Nesses casos, o aborto só seria recomendado caso houvesse um laudo médico 

atestando que as sequelas oriundas das drogas e do álcool tornariam inviável a vida 

extrauterina ou quando a criança apresentasse um comprometimento nas funções cerebrais.94 

Acrescente-se ainda que, quanto às gestantes portadoras de doenças em estágio 

terminal, como, por exemplo, a AIDS, deveria ser permitido o aborto para que houvesse o 

tratamento adequado, eliminando-se também a possibilidade de transmissão da doença ao 

feto.  

Não é tarefa simples avaliar no âmbito médico, com precisão, a influência da AIDS na 

transmissão da doença da genitora para o feto, mas poderão ocorrer complicações obstétricas 

se houver continuidade na gestação. Todavia, tem-se constatado por meio de pesquisas a 

presença de anemia, tuberculose, potencialização dos efeitos da doença e complicações no 

parto, como, por exemplo, a hemorragia.95 

Embora haja programas de conscientização para as grávidas portadoras de AIDS no 

sentido de tentar minimizar os riscos de transmissão, nem sempre o resultado é satisfatório, 

                                                 
88 Trata-se de uma malformação fetal decorrente de um defeito na formação da parede abdominal, caracteriza-se 
pela presença de uma abertura na região abdominal, tornando possível a extrusão de vísceras abdominais, como 
estômago e intestinos. 
89 SADLER, T. W. op. cit., p. 79. 
90 Fissura palpebral pequena é o espaço entre a pálpebra superior e a inferior, no caso pequena. 
91 Hipoplasia maxilar é uma diminuição do número de células ósseas que formam o maxilar, o que leva a um 
"maxilar pequeno".  
92SADLER, T. W. op. cit., p. 79. 
93 AS drogas. Disponível em: http://grupoaugusto.sites.uol.com.br/evang/drogas.html. Acesso em: 20 set. 2011. 
94 JONES, Kenneth Lyons. Padrões reconhecíveis de malformações congênitas. 5. ed. São Paulo: Manole, 1998, 
p. 555-556. 
95 SAÚDE materna e neonatal como estamos? Disponível em:   http://www.unicef.org/brazil/sowc9pt/cap1.htm. 
Acesso em: 23 set. 2011. 
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em decorrência de que envolve uma mudança de comportamento da mulher no sentido de 

seguir as medidas preventivas sugeridas pelo protocolo ACTG 076 do Ministério da Saúde.96 

 Estima-se que 15% a 30% das crianças nascidas de mães soropositivas adquirem o 

vírus na gestação, durante o trabalho de parto ou por meio da amamentação.97  

 Assim, a mãe portadora de AIDS deveria também ter a opção de abortar, porque a 

gravidez pode apresentar riscos em relação à sua integridade física e psicológica.  

 Christina Féo e Tereza Rodrigues Vieira acerca do tema asseveram com fundamento 

no princípio bioético da não maleficência, que insistir em uma condição de sofrimento para 

manter uma vida a qualquer custo pode, sim, ser nocivo a outra vida.98 

Segundo Ronald Dworkin, a dignidade é, em certo sentido, uma questão de convenção 

e seu conteúdo poderá variar de acordo com a sociedade e época. Contudo, o direito que as 

pessoas têm de que a sociedade reconheça a importância de sua vida não pode constituir mera 

convenção.99 

Dessa forma, recorre-se ao princípio da dignidade humana como critério interpretativo 

de todo o ordenamento jurídico constitucional.100 

 Nesse sentido, toxicômanos em estágio avançado e doentes terminais, quando não 

possuírem condições de exercitar a paternidade responsável, deveriam ter a possibilidade de 

praticar o aborto.  

 

CONCLUSÃO 

 

O aborto consiste na expulsão ou não do feto, de forma espontânea ou provocada, do 

que resulta a sua morte.  

A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que garante o 

reconhecimento da pessoa e de sua personalidade, assegurando os demais direitos elencados 

em nosso ordenamento jurídico.  

                                                 
96Ibidem. 
97 NEVES, Lis Aparecida de Souza; GIR, Elucir. Crenças das mães soropositivas ao HIV acerca da transmissão 
vertical da doença.  Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S01041 
1692006000500021&script=sci_arttext&tlng=PT. Acesso em: 23 set. 2011. 
98 FÉO, Christina; VIEIRA, Tereza Rodrigues. Eugenia e o direito de nascer ou não com deficiência: algumas 
questões em debate. In: VIEIRA, Tereza Rodrigues (org.). Ensaios de Bioética e Direito. Brasília: Consulex, 
2009, p. 71. 
99 DWORKIN, Ronald. El dominio de la vida: una discusión acerca del aborto, la eutanasia y la libertad 
individual. Barcelona: Ariel, 1994, p. 339. 
100 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil: princípios éticos e jurídicos. 
Curitiba: Juruá, 2006. 
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Esse princípio não deve estar adstrito a condições éticas, morais, religiosas e jurídicas 

de uma determinada época, ou seja, é atemporal, devendo estar condicionado a solucionar  

situações tanto universais quanto específicas. 

O direito à vida, embora esteja atrelado ao princípio da dignidade da pessoa humana, 

não é absoluto, tanto que o ordenamento jurídico permite, entre outros casos, a realização de 

aborto quando há riscos à vida da mãe ou quando a gravidez resulta de estupro, admitindo 

também pesquisas com embriões excedentários em que acaba ocorrendo a destruição ao final. 

A Constituição Federal, bem como o Código Civil, garantem o direito à vida desde a 

concepção, condicionando a aquisição dos direitos da personalidade ao nascimento com vida, 

mas, quando há colisão entre os direitos da genitora e os do feto, devem ser utilizados os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de que o aborto possa ser realizado 

em outras circunstâncias além daquelas previstas no Código Penal, como, por exemplo, nas 

síndromes incompatíveis com a vida, nos menores cuja compleição física não permita que 

haja o desenvolvimento da gestação e o parto sem causar riscos à integridade física daqueles, 

nos fetos portadores de defeitos congênitos, dentre outras situações. 

Ressalte-se que ser pessoa não significa apenas existir fisicamente, mas interagir com 

o mundo em redor, tanto que o legislador atribuiu valores diferentes ao embrião, ao nascituro 

e à pessoa. A comprovação de tal fato se encontra na Lei de Biossegurança (Lei n. 

11.105/2005), no art. 2º do Código Civil e nos art. 121 (homicídio) e 124 (aborto) do Código 

Penal. 

O embrião não tem os mesmos direitos conferidos ao nascituro, tampouco este em 

relação à sua genitora, havendo uma relativização da vida.  

O aborto transpõe interesses morais, religiosos, éticos, devendo ser analisado sob a 

ótica do planejamento familiar, do exercício da paternidade responsável e do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Apesar de o planejamento familiar ser livre, o aborto não deve ser utilizado como 

instrumento contraceptivo, quando a mulher possui outros recursos para afastar uma gestação 

indesejada, devendo o Estado conscientizar a população e implementar políticas públicas no 

sentido de educar e prevenir as consequências oriundas de relações sexuais desprovidas de 

cuidados. 

O direito à liberdade sexual e à autonomia não podem servir de fundamento para a 

prática de aborto de fetos viáveis, não devendo o Poder Público dar suporte para sua 

realização. Contudo, caso ocorra, o Sistema Nacional de Saúde deverá tomar as providências 

médicas cabíveis e conscientizar essa mulher para que não reincida. 
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O aborto não é a solução para a diminuição da violência, da fome, da exclusão social, 

porque muitas crianças que foram desejadas padecem também desses males.  

Portanto, o aborto deve ser tipificado em relação à mulher apenas nas circunstâncias 

em que for comprovado que ela provocou ou consentiu que outros o fizessem como forma 

contraceptiva, quando tinha acesso a outros meios eficazes para afastar a gravidez. 

O aborto necessário e sentimental deve continuar a ser realizado, porque é preferível 

sacrificar a vida do feto, em decorrência de que a mulher é um ser já constituído e 

independente. Já em relação ao estupro, não se pode obrigar alguém a exercer a paternidade 

responsável em relação ao fruto do estupro. 

As situações acima enumeradas afrontam o princípio da dignidade da pessoa humana 

da genitora, que já existe enquanto pessoa e interage com o mundo que a cerca, 

diferentemente do nascituro.  

Quanto ao aborto de fetos portadores de defeitos congênitos, este deve ser realizado 

somente quando a criança apresenta um estado vegetativo ou não tem nenhuma consciência 

da sua própria existência enquanto ser humano.  

Em relação ao aborto de feto inviável, que é aquele que não possui nenhuma 

expectativa de vida fora do útero materno, ou, ainda, se vem a nascer com vida, viverá por um 

lapso temporal exíguo e não há como negar a grávida o direito de realizar tal prática. Esse tipo 

de aborto deveria ser permitido pelos segmentos religiosos, aplicando-se o princípio da 

caridade, porque 09 meses de gestação de um ser que não sobreviverá é uma verdadeira via 

crucis para a mulher grávida. 

No Direito Penal, levando em conta o critério neocortical de morte, deveria ser 

considerado uma excludente de tipicidade, em decorrência de que não há bem jurídico a ser 

tutelado. 

De um lado, os nascituros sem potencialidade de se tornarem pessoa e de se 

relacionarem com o mundo ou com uma vida extrauterina inviável; de outro, pessoas em 

constante sofrimento à espera de um milagre, no caso os pais. Diante da tensão entre 

dignidades, escolhe-se o razoável, o meio-termo, ou uma justa medida que, na hipótese, seria 

o aborto.  

Em relação às menores cuja compleição física não permita que haja o 

desenvolvimento da gestação e o parto sem causar riscos a integridade física daqueles, a 

gravidez precoce é lesiva à sua integridade física e psicológica, podendo acarretar inúmeras 

complicações, como hemorragia, eclampsia etc. Devem-se assegurar à menor condições de se 

desenvolverem plenamente, o que não ocorre caso não haja o aborto. 
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A criança e o adolescente, como seres humanos em desenvolvimento, não possuem 

capacidade de reação, nem autonomia para fazer escolhas, motivo pelo qual são vulneráveis. 

Desse modo, merecem toda a proteção do Estado, que lhes deve garantir a concretização do 

princípio da proteção integral e do melhor interesse. 

Coibir o aborto pode ser um atentado maior à pessoa em desenvolvimento do que ao 

nascituro, em decorrência das consequências irreversíveis e maléficas que serão acarretadas às 

crianças e aos adolescentes. 

Quanto aos portadores de deficiência mental, deveriam ser esterilizados, não com 

fundamento em um processo eugênico, mas pela ausência de planejamento familiar e falta de 

capacidade de exercer a paternidade responsável. Caso engravidassem, o curador responderia 

civilmente por danos morais e materiais, tanto em relação ao deficiente, quanto ao nascituro 

por não ter tomado as providências necessárias enquanto cuidador.  

Em relação a criança, os familiares poderiam pleitear a guarda ou ser encaminhada 

para adoção.    

Aos toxicômanos em estágio avançado também deveria ser conferida a possibilidade 

de aborto, desde que houvesse um laudo médico comprovando as sequelas no feto, 

acarretadas pela intensa ingestão de drogas. 

Os portadores de doenças crônicas em estágio terminal poderiam se utilizar da mesma 

prerrogativa quando o uso da medicação para o tratamento fosse incompatível com o 

desenvolvimento intrauterino do feto. 

Outra alternativa a estas últimas hipóteses apresentadas seria encaminhar a criança 

para uma família substituta, caso os entes familiares não se interessem pela sua guarda. 

Por fim, o Estado deve proteger a dignidade das pessoas, respeitando sua autonomia e 

defendendo sua vulnerabilidade, e ao mesmo tempo garantindo o máximo de benefício e o 

mínimo de danos e riscos, evitando, assim, condições subumanas de vida tanto para genitora 

quanto para o nascituro.  
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Resumo: Na interseção entre direito e biotecnologia encontra-se o debate acerca da superação 

dos limites da estrutura biológica do ser humano, o chamado pós-humanismo, bem como suas 

implicações sobre a idéia de direitos humanos, sobre o conceito de pessoa e sobre a 

concepção assumida de igualdade – sendo esta última um dos princípios fundamentais de uma 

democracia. O assunto é objeto de atenção por juristas e filósofos como Stéphano Rodotá, 

Julian Savulescu, Nick Broston, Francis Fukuyama e mesmo Habermas, sendo o objetivo aqui 

assumido a busca –  através da crítica e revisão de posições sobre problemas antevistos na 

idéia de pós-humanismo – de uma abordagem teórica adequada a questões como o conceito 

de pessoa e sua conexão com a idéia de direitos humanos, a fim de que se promova a 

afirmação fundamental de que todos os homens são iguais sem desrespeito a valores de 

diversidade e livre conformação de uma identidade pessoal, ainda que através de 

procedimentos de melhoramento da base biológica humana. 

Palavras-chave: pós-humanismo; direitos humanos; conceito de pessoa; igualdade 

Abstract: In the intersection between law and biotechnology lies the debate on the overcoming 

of the boundaries of the biological structure of the human being towards a posthuman 

condition and its implications on the idea of human rights, on the concept of person and on 

the conception of equality – being the latter a fundamental tenet of a democracy. This issue 

has already been the subject of attention by many scholars like Savulescu, Rodotà, Broston, 

Fukuyama and even Habermas. Therefore, the aim of this paper is to seek, by criticism and 

revision of the positions on the foreseen problems of this process, an adequate theoretical 

approach on issues like the concept of person and its connection with the idea of human rights 

in order to promote the fundamental statement that all men are equal without disregard to the 

values of diversity and free development of a personal identity assumed by posthumanism 

Key-Words: posthumanism; human rights; concept of person; equality 
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1. Pós-humanidade e Direitos Humanos 

Um futuro pós-humano, antes assunto relegado à chamada literatura cyberpunk e a 

filmes de ficção científica vêm se tornando uma questão de interesse e debate nas mais 

diversas áreas de conhecimento. Os avanços e desenvolvimento previstos na engenharia 

genética, biônica, inteligência artificial e mesmo farmacologia são uma preocupação 

contemporânea tendo em vista seus possíveis impactos na idéia de humanidade e, por 

extensão, em especial para o direito, na concepção de direitos humanos. 

A idéia central de um projeto pós-humanista é o princípio de evolução auto-dirigida e 

consciente. Tal principio afirma a convicção de que não apenas é possível, como desejável, 

decidir o destino evolucionário de humanos, tanto como espécie como enquanto indivíduos, 

através do uso da tecnologia, o que significa aperfeiçoar o humano. 

Assim, o aperfeiçoamento humano seria um processo de superação do estágio atual 

da evolução biológica humana para uma fase pós-humana, em uma perspectiva coletiva, ou de 

aperfeiçoamento ou melhoramento da estrutura biológica de determinada pessoa para além 

das potencialidades consideradas normais, em uma perspectiva individual. O corpo, sempre 

visto como o locus para a definição do humano, emerge como o objeto de um processo que 

busca a exoneração do homem de seu fardo – por declinação para uma existência puramente 

virtual, totalmente livre e racional, portanto, atualmente denominada singularidade –, ou de 

um processo de melhoramento através da utilização de dispositivos biônicos, drogas ou 

engenharia genética. 

Diante de tais questões, Rodotá (2007) destaca a importante questão acerca do 

destino, titularidade e extensão de alguns direitos fundamentais historicamente identificados 

como “direitos humanos”. Poderia a transição para uma condição pós-humana fazer 

desvanecer tais direitos que se acredita fundamentados em uma essência ou natureza humana 

comum a todos? Palavras como “mercantilização” ou “eugenia” imediatamente surgem em 

meio ao discurso, bem como uma séria preocupação com a idéia de igualdade. 

Como se pode ver, o primeiro problema ou objeção antevista a procedimentos de 

aperfeiçoamento funcional da estrutura biológica humana presume que o fundamento 
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filosófico de uma categoria de direitos fundamentais, conhecida como “direitos humanos”, 

depende da idéia de uma “essência” ou “natureza” humana. 

A segunda preocupação, relativa à igualdade, assume que a igualdade política é 

baseada em uma suposição empírica de igualdade natural dos homens.  Por trás da idéia de 

igualdade de direitos encontrar-se-ia a crença de que todos possuem uma essência humana, 

apesar de pequenas diferenças como cor da pele, beleza, inteligência ou outros talentos. Esta 

suposição empírica de igualdade natural seria a garantia de atribuição de valor intrínseco a 

todo e qualquer indivíduo e, portanto, se encontraria no cerne da concepção de liberalismo 

político.  

Melhor que qualquer outro, Francis Fukuyama expressa tal preocupação 

questionando que direitos possuiriam tais “criaturas” ditas melhoradas e, mais importante, que 

direitos poderiam reivindicar diante a indivíduos não modificados ou melhorados (2002). 

Como se pode ver, as duas apreensões ou preocupações expostas acima, que 

traduzem o núcleo filosófico de resistência ao chamado human enhancement dependem de 

uma controversa articulação entre direitos humanos e uma natureza ou essência humana 

compartilhada. 

 

2. Direitos humanos e natureza humana: uma articulação controversa 

Como mencionado, as duas preocupações centrais em relação à idéia de 

aprimoramento humano e de uma condição pós-humana parecem endossar um cognitivismo 

normativista derivado da idéia de natureza ou essência humana próximo a um jusnaturalismo 

de base biológica. 

Entretanto, estabelecer uma ligação entre direitos humanos e natureza humana não é 

tão simples. Poderiam os direitos humanos ser considerados como uma derivação de uma 

estrutura biológica particular, qual seja, a da espécie homo sapiens sapiens? Em caso 

afirmativo, tais direitos seriam relativos tão somente a um conjunto particular de indivíduos 

ou grupos: aqueles que pertencem à comunidade da espécie humana. A idéia de universalismo 

moral e, portanto, de direitos universais seria justificada como uma derivação normativa desta 
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natureza ou essência dos homens que se encontra incrustada no substrato biológico da 

espécie. 

Tal preocupação com a natureza ou essência humana é um tema freqüente na 

literatura acerca da ética do aperfeiçoamento humano através da biotecnologia. Entretanto, 

raras são as ocasiões em que se define o que se entende por “natureza humana” e, quando 

feito, normalmente tal definição reflete uma espécie de essencialismo normativo, através do 

qual se poderia derivar um conjunto de regras substantivas a partir da constituição biológica 

da espécie humana (BUCHANAN, 2008). Não se pode, obviamente, aceitar passivamente tal 

posição, uma vez que reflete ela, por si, uma versão secular do pensamento medieval sobre o 

lugar e papel dos seres humanos no universo, bem como rejeita fundamentações sejam 

positivistas, sejam jusracionalistas de base kantiana, sejam ditas pós-positivistas acerca do 

próprio conceito de direito. 

Os avanços da sociobiologia de fato muito contribuíram para esta visão reducionista 

sobre a natureza humana, identificando-se o ser humano com sua herança filogenética, 

principalmente a partir da década de 70 (MARCHESINI, 2009). 

Nesse campo, da definição da natureza ou essência humana, observa-se que a 

alternativa apresentada à sociobiologia não é menos controversa. É a explicação ou definição 

da natureza humana através da idéia de incompletude originária oferecida pela antropologia 

filosófica. 

Esta visão acerca da natureza humana possui suas origens na própria mitologia grega, 

como no conto de Protágoras acerca de como a natureza humana é resultado da dialética entre 

Epimeteu e Prometeu. Em suma, Epimeteu atribuiu virtudes biológicas para todos os animais, 

mas no momento em que o homem deveria receber sua parte, todos os dons performativos já 

haviam sido distribuídos, sendo condenados os homens à inadequação. Neste ponto, intervém 

Prometeu, que dá aos homens o fogo e a técnica. Como uma compensação para a 

incompletude biológica, outra dimensão é conferida ao homem: a da cultura. 

Na tradição ocidental, tal idéia permeia até mesmo o pensamento de Della 

Mirandola, na Oratio pro Hominis Dignitate: o homem foi concebido como um ser que pode 

se determinar livremente e escolher seu próprio destino. Sua marca registrada é o fato de não 
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ser equipado com propriedades fixas, como os animais e, portanto, não se encontra ele 

limitado por qualquer relação com a natureza (DELLA MIRANDOLA, 1998) 

Na verdade, pode-se observar que tal mito da incompletude originária leva a duas 

tendências na abordagem da relação entre biotecnologia e natureza humana. 

Com ênfase na punição de Prometeu e influenciados pela abordagem sociobiológica, 

a primeira tendência olha para a relação entre homem e tecnologia permitindo uma separação 

estrita entre natureza e cultura. A técnica ou a tecnologia é comparável a uma luva, que deve 

ser colocada sobre a natureza humana (a base biológica) ampliando suas capacidades 

operacionais, mas sem contaminar ou comprometer sua integridade. A mudança das fronteiras 

entre natureza e cultura leva ao pecado de hybris. A idéia de  natureza está ligada à idéia de 

pureza, inocência, sem nenhum tipo de contaminação pela cultura, pela técnica. Nesta 

tendência, que pode ser chamada de hiper-humanista, dois problemas surgem. 

Primeiro, ela suporta uma visão simplista de pura reação, condenação e rejeição a 

novas tecnologias ubíquas ao corpo (ou à natureza humana), que se convencionou chamar, em 

um sentido lato, biotecnologia. Uma reação ou sentimento próximo ao de Ludismo. 

Segundo, o corpo (a natureza) é um corpo santificado, puro, imaculado e, portanto, 

deve satisfazer um modelo prototípico de corpo idealizado e compartilhado pela comunidade 

na qual a pessoa deve se ajustar. O “diferente” assume a forma de “desvio” e muitas maneiras 

de conformação de uma identidade corporal própria são “empurradas” rumo à transgressão ou 

à marginalidade (veja-se, atualmente, os exemplos dos adeptos a modificações corporais 

estéticas radicais, como processos de bestialização, ou os chamados wannabes ou amputees 

by choice). Esta tendência representa uma ameaça à própria idéia de direitos fundamentais, 

notadamente o direito de alguém a seu próprio corpo, que é reduzido a um modelo objetivo de 

proteção da integridade física. 

Considerando-se que os direitos humanos devem desempenhar o papel de proteção 

de minorias, bem como de concepções minoritárias de bem ou de vida boa, fundamentá-los a 

partir desta tendência não parece adequado. 

A segunda tendência enfatiza a idéia de incompletude biológica. O homem, 

primitivo, privado de adaptação, sem qualquer especialização, biologicamente inapto, 

assegura seu lugar central e papel no mundo através do efeito reversivo da cultura sobre a 
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natureza (MARCHESINI, 2009). Nesta tendência, que pode ser nominada trans-humanista, o 

mito da incompletude encontra o dualismo de Descartes, que enfatiza a dimensão do cogito 

quando se trata da idéia de natureza humana e dá origem a um sentimento de desrespeito ao 

corpo biológico, mero fardo a ser carregado, uma “prisão de carne” para a essência humana 

(BROSTON, 2005 – B). 

Aqui a idéia de fronteiras entre a base biológica humana (natureza) e técnica ou 

tecnologia (cultura) – o conceito de “pecado de hybris” – é totalmente abandonada em favor 

de uma visão do corpo como um objeto pertencente à esfera da natureza e, portanto, 

absolutamente submetido à vontade da subjetividade à qual se encontra a serviço, mas da qual 

não faz parte nem representa. 

A conseqüência de tal tendência é a atitude de submissão e aceitação da evolução 

biotecnológica sem limites, apesar do risco de desaparecimento da própria idéia de 

personalidade através do conceito de singularidade. Tal risco existe porque sem um corpo, ou 

seja, sem uma inserção no tempo e no espaço, qualquer tipo de consciência é inconcebível 

devido à falta de uma interface com o mundo, com os outros e da própria dimensão histórica 

que caracteriza uma identidade, que é necessariamente diacrônica, e não sincrônica, como um 

algoritmo computacional, que embora processe informações, é privado de intencionalidade 

(BARCELONA, 2008). 

Portanto, fundamentar os direitos humanos na idéia de uma natureza ou essência 

humana compartilhada não se assemelha tão simples, notadamente se o propósito ou objetivo 

a ser alcançado é o fortalecimento de sua eficácia. 

 

3. A idéia de “Direitos da Pessoa” como uma alternativa à de “Direitos Humanos” e sua 

ligação com o pensamento pós-humanista. 

A doutrina dos direitos  humanos tem sido desenvolvida com particular atenção à 

pertença ao gênero humano. No entanto, como uma mera forma de rejeição do formalismo 

positivista do direito em relação à categoriade “pessoa” no século XIX e na primeira metade 

do século XX. Pode-se dizer, como uma medida de reforço retórico objetivando evitar a 

exclusão de qualquer ser humano do universo de entes considerado “pessoa”, o que implica 

evitar a negação da dignidade intrínseca de qualquer ser humano. 
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Sobre a dignidade, assim, sobre o conceito de pessoa, reside o verdadeiro 

fundamento dos direitos historicamente identificados como “direitos humanos”. Como afirma 

Spaemann (2004): com Boecius o conceito de pessoa se tornou um nomen dignitates, 

portanto, um conceito com conotação axiológica. Com Kant, que opera a ligação entre 

dignidade e autonomia, ‘pessoa’ se torna um conceito central na fundamentação dos direitos 

humanos”. 

Três diferentes traços distintivos co-relacionados podem ser identificados como 

característicos do conceito de pessoa: racionalidade autônoma, recorte psicofísico 

individualizado e alteridade, significando esta abertura para os outros e para o mundo, 

também definida como aspecto relacional. 

Tais características combinadas geram, no tempo e no espaço, agentes capazes de 

eleger fins ou metas, que possuem interesses e desejos. Isto implica também, para tais 

agentes, a capacidade de reexaminar e, eventualmente, abandonar tais objetivos e desejos. 

Estas habilidades e a pessoa por elas constituída são anteriores a qualquer fim, interesse ou 

desejo.  Isto porque quando se fala em um interesse ou um desejo, um sujeito de tal interesse 

ou desejo é pressuposto: uma pessoa. 

Supõe-se, ainda, que a identidade de uma pessoa não muda com seus interesses ou 

desejos. Esta separação entre a pessoa e seus fins, interesses ou desejos é o que permite retirá-

la da cadeia causal de eventos em que o passado, como um fenômeno empírico, encontra-se 

imerso. Desta maneira, a capacidade de eleger fins ou de possuir desejos não é determinada, 

embora influenciável, pela cadeia causal de eventos, de modo que o fim eleito ou o interesse 

pode ser normativamente atribuído à pessoa, e não à mera cadeia causal de eventos. Assim, 

uma pessoa é dotada de dignidade intrínseca em virtude de ser capaz de, em relação com 

outros, constituir por si própria uma identidade e ser capaz de perseguir os fins ou objetivos 

eleitos e avaliados a partir de tal identidade. 

Neste processo, a presença de um recorte psicofísico individualizado (um corpo) é 

essencial para a compreensão de que seus fins, desejos, crenças ou interesses eleitos são 

diferentes e separáveis, dos fins, desejos, crenças ou interesses de outros e fornece, desta 

maneira, uma plataforma estável no tempo e no espaço para a construção de uma identidade. 
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Tais seres, que possuem tais características em qualquer momento de sua existência, 

são fins em si mesmos e, portanto, dotados de dignidade intrínseca. São pessoas. A proteção 

aos chamados direitos humanos ou mesmo direitos fundamentais traduz, portanto, uma 

proteção à livre construção de uma identidade pessoal e à busca pelos fins por si eleitos. 

Admitir, porém, que todos os seres humanos são pessoas não significa, no entanto, 

admitir que somente seres humanos podem ser pessoas. Este tipo de pensamento encerra o 

conceito de pessoa – um conceito axiológico referente a entidades abertas ao mundo, à 

alteridade e, portanto, à diferença – em uma ontologia auto-suficiente. 

A idéia de que direitos fundamentais são baseados no conceito de pessoa e não em 

uma natureza ou essência humana provê, portanto, uma nova abordagem para o problema da 

interface natureza/cultura, homem/tecnologia ou o processo de hibridização entre humanos e 

elementos não humanos. 

Note-se que, ao contrário do que tradicionalmente é feito em relação ao conceito de 

pessoa, ou seja, conferir-se ênfase ao traço característico da racionalidade autônoma ou do 

recorte psicofísico individualizado no processo de construção de uma identidade, sem 

desconsiderar-se a relação de co-dependência necessária entre os três traços característicos do 

conceito de pessoa, o foco central da análise aqui feita recairá sobre o traço característico da 

alteridade. 

Isto porque a idéia de alteridade é um elemento central em um processo denominado 

por Marchesini (2009) “antropodecentrismo”, qual seja, a remoção do homem de sua alegada 

posição de centralidade do bios e do universo, uma reivindicação que possui sua origem no 

pensamento humanista.  Este antropodecentrismo implica a compreensão do pensamento pós-

humanista não em um sentido estrito de um estágio evolutivo da espécie humana, mas como 

uma nova abordagem sobre o homem e suas relações com o mundo e com o alter. Em outras 

palavras, um pensamento humanista não antropocêntrico. 

A busca por uma natureza ou essência humana parte de uma ontologia 

antropocêntrica que se projeta para níveis éticos e epistemológicos, segundo a qual o homem 

seria um ser auto-referido, medida para todo o resto e auto-suficiente. Assim, a partir do 

pensamento antropocêntrico, uma rígida separação entre humano e não humano emerge em 

uma dimensão ontológica – a existência de uma essência humana que se opõe a tudo que é 
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não-humano –, ética – o homem, portador de dignidade, é o único agente e paciente moral e 

todo o resto assume uma conotação instrumental –, e epistemológica – aceitação ou repulsa a 

objetos cognitivos através da antropomorfização ou instrumentalização com base em uma 

dualidade categorial simplista humano versus não-humano (FARISCO, 2008). 

O chamado antropodecentrismo aqui proposto trata da substituição do conceito de 

humano pelo conceito de pessoa como centro gravitacional de um sistema de referências a 

partir do qual o homem se relaciona consigo mesmo e com o mundo. 

Com um conceito axiológico ocupando a posição central em um sistema de 

referências deste tipo, uma ontologia paradigmática baseada na dualidade humano versus não-

humano não pode mais ser projetada para níveis éticos e epistemológicos. Referindo-se ao 

tema central aqui abordado, isto significa que um paradigma ético baseado na idéia de 

natureza ou essência humana não pode ser sustentado. 

Considerando que o conceito de pessoa apresenta, entre seus traços característicos, 

uma dimensão de alteridade – podendo ser aqui definida alteridade como abertura ao outro e 

ao mundo – a centralidade do conceito de pessoa permite uma expansão do círculo de 

reconhecimento e a inclusão até mesmo de possíveis entidades não-humanas em uma relação 

de alteridade como sujeitos, independentemente do fato de pertencerem ou não tais entidades 

à espécie homo sapiens sapiens, possuírem ou não a mesma estrutura biológica ou mesmo não 

possuírem uma estrutura biológica qualquer (MARCHESINI, 2010). 

A dimensão de alteridade – entendida esta como um estado ou qualidade do que é 

diverso ou distinto – contribui em dois aspectos para a construção de uma identidade pessoal 

(MARCHESINI, 2010): 

a) Outras entidades como base para confronto a partir do qual emerge um sujeito; 

b) Outras entidades como pontos de orientação em uma polaridade dialética que 

pode dar suporte à construção de uma identidade. 

O relevante nesta abordagem, baseada na expansão do círculo de alteridade, é a 

valoração do que é diferente ou divergente não mais como uma forma de contaminação ou 

desvio de uma natureza ou essência humana. Diferenças são reconhecidas tão somente como 

diferenças, devendo ser integradas a processos de construção de identidades pessoais como 
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elementos de confronto e orientação. O “diferente” é reconhecido tão somente como tal, sem 

qualquer tipo de preconceito axiológico. Esta é a dimensão de  alteridade implícita no 

conceito de pessoa: abertura não apenas para o “outro”, mas para o mundo e para a diferença. 

A alteridade não-humana, desta maneira, assume um papel cofatorial  na construção 

de uma identidade pessoal e não mais pode ser a técnica comparada a uma luva, que se 

sobrepõe à natureza humana (a base biológica) ampliando suas capacidades operacionais, mas 

encontra-se integrada a ela e a constitui1. O pensamento pós-humano assim compreendido 

reflete, portanto, uma proposta de interação entre humano e não-humano, natureza e técnica 

ou tecnologia, centrada no conceito de pessoa. 

Um homem e uma ferramenta, por exemplo, são tomados como um sistema híbrido 

que representa mais que a mera soma das potencialidades de cada. A hibridação dá origem a 

potencialidades antes inexistentes e acaba o homem transformado pela interação com a 

ferramenta. O sentimento de incompletude não é uma conseqüência da constituição biológica 

do homem, mas emerge da relação entre homem e técnica. 

Portanto, as idéias de natureza e cultura ou técnica encontram-se interligadas de tal 

maneira que, ao se buscar uma definição de biotecnologia, deve-se concluir que toda e 

qualquer tecnologia é uma biotecnologia e produz efeitos pervasivos (FARISCO, 2008) 

devido ao fato que: 

a) Modifica a percepção de eficiência performativa e, portanto, de incompletude 

biológica (em anos); 

b) Modifica o ambiente ontogenético do homem (em décadas); 

c) Redistribui as pressões de seleção natural modificando o pool genético de uma 

população (em séculos). 

                                                           
1 Sobre esse ponto, em particular, veja-se  CLARK, Andy. Natural-Born Cyborgs: minds, technologies 

and the future of human intelligence. New York: Oxford University Press, 2003; CLARK, Andy. 
Mindware: an introduction to the philosophy of cognitive science. New York: Oxford University 
Press, 2001 and CLARK, Andy. Being There: putting brain, body and world together again. 
Cambridge: MIT Press, 1997. 
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Por exemplo, após a descoberta do fogo este se tornou essencial para a sobrevivência 

humana. Isto também modificou o ambiente ao qual a estrutura genética da espécie deveria se 

adequar e alterou o DNA compartilhado por populações inteiras, alterando o processo de 

seleção natural. O mesmo pode ser dito em relação aos antibióticos ou mesmo em relação a 

aviões. 

Desta maneira, a compreensão dos direitos humanos como direitos fundamentais de 

pessoas, não de seres humanos, esclarece onde se encontram tais direitos enraizados: não em 

uma natureza ou essência humana, mas na dignidade de pessoas, constituindo-se estas como 

fins em si e, portanto, dignas e livres para a constituição e desenvolvimento de uma identidade 

pessoal a partir da dimensão de alteridade. Uma concepção antropodecentrada de tais direitos, 

centrada no conceito de pessoa, implica, de fato, um reforço de suas pretensões de 

universalidade e efetividade. 

Entretanto, permanece ainda uma questão: é possível que procedimentos de human 

enhancement, ou aperfeiçoamento funcional do corpo humano, possam ameaçar a idéia de 

igualdade entre pessoas de modo a colocar em risco o conceito de liberalismo político e a 

própria idéia de democracia? 

 

4. Human enhancement e igualdade 

Talvez exista um forte argumento geral contra procedimentos de aperfeiçoamento 

humano. Não a idéia de um “pecado de hybris” ou um apelo à natureza humana, mas a 

afirmação de que os fundamentos sobre os quais indivíduos consentem em compartilhar a 

sorte de outros seriam corroídos pelos procedimentos de aperfeiçoamento.  

Por óbvio, tal afirmativa pressupõe que sistemas de cooperação social encontram sua 

origem em uma espécie de “loteria natural” acerca da saúde, classe ou talentos distribuídos 

entre os membros de uma comunidade. O fato de que ninguém é responsável por seus ganhos 

ou perdas nesta “loteria natural”, assim como a indeterminação de resultados futuros, seria o 

que permite a idéia de que todos se encontram em uma posição de igualdade e que todos 

devem cooperar entre si para a melhoria do destino comum. 
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Todavia, tal afirmativa pressupõe também uma sociedade organizada sobre 

fundamentos puramente contratuais e convencionais, na qual os deveres de assistência 

recíproca e a consideração dos interesses de outros surgem unicamente através de um elevado 

grau de reconhecimento, seja através de uma base biológica compartilhada, seja através da 

contrapartida que o outro se encontra em posição de oferecer. Se presume uma sociedade que 

ignora um princípio de solidariedade como uma hipótese normativa, mas o admite puramente 

como uma convenção. 

A este respeito, o próprio conceito de pessoa pressupõe deveres de solidariedade 

como uma projeção da dimensão de alteridade, isto é, abertura ao outro e a diferenças 

substanciais. É devido a esta dimensão de alteridade e não ao mito de uma “loteria natural” 

que se pode aceitar diferenças de classe social, saúde, inteligência ou talento, entre outras. De 

fato, a idéia de uma “loteria natural” poderia explicar a idéia de igualdade em um contexto 

fictício, como a posição original de Rawls. Entretanto, em situações concretas, mesmo em 

casos nos quais se pode atribuir a outros responsabilidade por seus ganhos ou perdas, o 

reconhecimento mútuo enquanto pessoas e, portanto, como iguais, pontos de confronto e 

orientação providos pela dimensão da alteridade, prevalece. 

Observe-se ainda que a objeção de “desigualdade insustentável” em relação aos 

procedimentos de aperfeiçoamento humano se baseia em uma segunda premissa equivocada: 

a de que os traços característicos co-relacionados que constituem o conceito de pessoa não são 

considerados de maneira “suficiente” ou “adequada”, mas que se articulam com a idéia de 

dignidade e, portanto, de igualdade, de maneira gradativa (WILSON, 2007). É um 

pressuposto equivocado pelo simplesmente porque nenhuma pessoa pode se constituir como 

mais ou menos um fim em si. O conceito de pessoa não admite gradações. 

Assim, deve-se notar que se qualquer aquisição cultural pode ser considerada, como 

já explicado, uma biotecnologia, diferenças substancias de oportunidade ou diferenças 

relativas a certos aspectos que representam uma maior vantagem competitiva por qualquer 

tipo de recurso dentro de uma comunidade que sejam geradas através de procedimentos de 

aperfeiçoamento ou melhoramento da base biológica humana não seriam qualitativamente 

diferentes de diferenças já existentes, como diferenças substanciais geradas por diferentes 

oportunidades de educação, que se refletem em e podem ser causadas por diferenças de classe 

social. 
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Diferenças substanciais ou desigualdades materiais geradas por tecnologias de 

aperfeiçoamento humano, portanto, podem e devem ser compensadas através de mecanismos 

de justiça distributiva sempre que evitar tais diferenças seja julgado relevante, como ocorre 

com diferenças substanciais ou desigualdades materiais verificadas atualmente, e não através 

da imposição de limites ao exercício ou gozo de um direito fundamental, como o direito ao 

próprio corpo e ao livre desenvolvimento de uma identidade pessoal, baseados em premissas 

que refletem, como já dito, um essencialismo normativo ou uma visão puramente 

convencional da própria idéia de igualdade. 

Como se pode ver, não existem razões para a rejeição a priori de mecanismos de 

human enhancement ou aperfeiçoamento base biológica humana, ou mesmo para um temor 

fundado em relação ao enfraquecimento de uma categoria de direitos historicamente 

reconhecida como direitos humanos ou ruptura do vínculo social de reconhecimento recíproco 

como iguais entre pessoas. A aceitação ou rejeição de casos particulares ou tecnologias 

específicas de aperfeiçoamento encontram-se, claro, abertos ao debate. 

 

5. Conclusão 

A articulação entre direitos humanos e a idéia de uma natureza ou essência humana 

se assemelha, portanto, difícil e perigosa. Isto porque ao invés de conduzir a uma via mais 

ampla de reconhecimento recíproco e aceitação de diferenças, promove o surgimento de 

ontologias paradigmáticas que empurram a realização concreta de diferentes formas de 

identidade pessoal em direção à transgressão e à marginalização. 

O reconhecimento da condição de pessoa como fundamento de tais direitos oferece, 

através da via da alteridade, a chave de leitura necessária para a abordagem da problemática 

da chamada pós-humanidade na medida em que reforça o caráter universal destes direitos e 

fortalece os laços normativos de solidariedade implícitos na idéia de dignidade. 

Sendo assim, direitos humanos são direitos da pessoa, não um privilégio de seres 

humanos portadores de uma particular base biológica, mas de qualquer pessoa, independente 

da constituição psicofísica que esta apresente em um futuro pós-humano. 
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O DIREITO À INFORMAÇÃO E O USO DO CONSENTIMENTO 

INFORMADO NAS RELAÇÕES MÉDICO-PACIENTE: UMA ANÁLISE 

DO NOVO CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA E DA JURISPRUDÊNCIA 

BRASILEIRA. 

 

THE RIGHT TO INFORMATION AND USE OF INFORMED CONSENT IN THE 

DOCTOR-PATIENT RELATIONSHIPS: AN ANALYSIS OF THE NEW CODE OF 

MEDICAL ETHICS AND JURISPRUDENCE IN BRAZIL. 

 

Vinicius de Negreiros Calado 

 

  

RESUMO 

Este estudo parte da relação médico paciente considerando-a uma relação de consumo, 

estabelecendo que se faz necessário caracterizar a informação como direito subjetivo do 

paciente, analisando de que modo pode, e deve, ocorrer a materialização deste dever pelo 

fornecedor, no caso o médico. Assim, busca-se demonstrar que o direito à informação 

constitui-se como um direito fundamental do paciente-consumidor, havendo inclusive regras 

deontológicas que versam sobre a matéria, para, ao final, verificar como deve ser manifestado 

seu consentimento para que se considere adimplida a obrigação médica informacional, 

segundo a doutrina e jurisprudência brasileira. Conclui-se que o Poder Judiciário brasileiro e a 

doutrina aceitam como prova o Termo de Consentimento Informado - TCI e que a sua eficácia 

probante é relativa. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À INFORMAÇÃO; CÓDIGO DE ÉTICA MÉDICA; 

JURISPRUDÊNCIA BRASILEIRA. 

 

ABSTRACT 
This study starts from the doctor-patient relationship considering a consumer relationship, 

stating that it is necessary to characterize the information as a subjective right of the patient, 

examining how it can and should occur to carry out this duty by the supplier, in case the 

doctor . Thus, attempts to demonstrate that the right to information constitutes itself as a 

fundamental right of the patient-consumer, including ethical rules that deal with the matter, 

for in the end determine how it should be given their consent to be deemed accomplished 

medical informational obligation according to the doctrine and jurisprudence in Brazil. We 

conclude that the Brazilian Judiciary and doctrine accept as evidence the Informed Consent 

Form - ICF and that its effectiveness is relative evidential. 

KEYWORDS: RIGHT TO INFORMATION; CODE OF MEDICAL ETHICS; BRAZILIAN 

JURISPRUDENCE. 

 

 

1. À guisa de introdução: o Direito à informação nas relações médico-paciente 

Este estudo reconhece com Fernanda Nunes Barbosa que “o objeto principal da 
informação como fato jurídico está na adequada formação do consentimento no que 
pertine aos aspectos jurídicos e materiais do negócio”1, pelo que se faz necessário 
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caracterizar a informação como direito subjetivo do paciente, atualmente visto como 
consumidor, bem como analisar de que modo pode, e deve, ocorrer a materialização 
de deste dever pelo fornecedor, no caso o médico. 

Assim, no presente estudo buscaremos demonstrar que o direito à informação 
constitui-se como um direito fundamental do paciente-consumidor, havendo inclusive 
regras deontológicas que versam sobre a matéria, para, ao final, verificar se como 
deve ser manifestado seu consentimento para que se considere adimplida a 
obrigação médica informacional, segundo a jurisprudência brasileira.  

 

1.1. Direito à informação como direito fundamental do consumidor 

O direito à informação está consagrado no Código de Defesa do Consumidor – 
CDC, Lei n. 8.078/90, sendo este um direito consumerista básico previsto no art. 
6o.,III, além de se fazer presente em inúmeros outros dispositivos. Outrossim, o 
CDC foi fruto de determinação constante das Disposições Constitucionais 
Transitórias - ADCT 482, onde restou expresso que o “Congresso Nacional dentro de 
cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do 
consumidor”, além de ser um reflexo direto do princípio da igualdade, obrigando o 
Estado a sua promoção para assegurar a existência digna do cidadãos brasileiros, 
numa interpretação sistêmica dos dispositivos constitucionais3. Nas palavras para de 
Cláudia Lima Marques e Antônio Herman Benjamin: 

O ordenamento jurídico brasileiro é um sistema, um sistema ordenado de direito positivo. Sob esta 
ótica sistemática, o direito do consumidor é um reflexo direto do direito constitucional de proteção 
afirmativa dos consumidores (art.5o., XXXII, e art. 170,V, da CF/88; art. 48 do ADCT-CEF/88).

4 

Ademais, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos, conhecida como Pacto 
de São José da Costa Rica, datada de de 22 de novembro de 1969, a qual o Brasil 
aderiu e determinou cumprimento através do Decreto n. 678, de 6 de novembro de 
19925, determina em seu artigo 13:  

Liberdade de Pensamento e de Expressão 

1. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda 
natureza, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa 
ou artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha. 

6 

- negritos nossos. 

Observa-se, então, que a Convenção Americana sobre Direitos Humanos também 
assegura o direito à informação quando trata da liberdade de pensamento e 
expressão, posto que insere no escopo deste direito o de “receber informações”. Ou 
seja, tanto no plano nacional, através da Constituição da República, quanto no 
Sistema Interamericano de Direitos Humanos, há a efetiva proteção ao direito à 
informação, sendo o mesmo um direito fundamental do cidadão brasileiro. 
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Brevemente analisados os preceitos constitucionais e interamericanos no tocante ao 
direito à informação, é de suma importância a análise do Código de Defesa do 
Consumidor – CDC, Lei n. 8.078/90, vez que: 

... os direitos difusos que são insuficientemente delineados no texto constitucional. Basta indicar que 
a defesa do consumidor é indicada de maneira genérica no art. 5.o., inciso XXXII, que por si só não é 
apto a produzir efeitos vinculantes nas relações de consumo. Tudo depende da legislação que 
estabelece as responsabilidades dos fornecedores, os limites da propaganda comercial ou os direitos 
de informação do consumidor.

7 

Estabelece o CDC em seus artigos 6º e 8º (negritos do autor): 

Art. 6º São direitos básicos do consumidor: 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação 
correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos 
que apresentem; 

  

Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde 
ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência 
de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as 
informações necessárias e adequadas a seu respeito. 

Consoante a doutrina consumerista o direito à informação é um reflexo do princípio 
da transparência que se apresenta sob nova roupagem: “Resumindo, como reflexos 
do princípio da transparência temos o novo dever de informar o consumidor.”8, 
justamente decorrente do direito básico à informação contido no art. 6º., III e art. 8º., 
caput, do CDC antes transcritos. 

Este direito básico do consumidor à informação na forma que está grafado no texto 
normativo nos remete à necessidade de perquirir o seu efetivo alcance e sentido, 
numa interpretação que não pode ser dissonante dos princípios constitucionais que 
o informam. 

Assim, é preciso atribuir sentido aos vocábulos: adequada, clara, características, 
qualidade, riscos, normais, previsíveis, necessárias, entre outros. Ou seja, é preciso 
realizar a interpretação normativa e fixar o sentido do texto no caso concreto. 

O direito à informação é um dos pilares do tripé que sustenta todo o harmônico 
sistema de proteção e defesa do consumidor. Para Rizzatto Nunes9 é ele principio 
fundamental do CDC. 

A importância da informação para o consumidor é de uma grandiosidade tremenda, 
pois apenas diante do conhecimento preciso acerca de produtos e serviços poderá o 
consumidor tomar uma decisão acertada, podendo inclusive deixar de consumir um 
produto ou serviço em face de alguma característica específica do mesmo, que, 
casuisticamente, para outro consumidor pouco importaria.  

Sendo o direito à informação um pilar do CDC, como já nos referimos, ele está 
inserido não só no art. 6º, III, mas também nos artigos 31, 46 e 52. 
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No art. 6º, III a norma disciplina o direito à informação sobre os produtos e serviços 
colocados no mercado de consumo, afirmando que esta deve ser adequada e clara. 
A adequação da informação deve ser compreendida como sendo aquela que seja 
apropriada para o produto ou serviço conforme as suas próprias características 
particulares. 

Digamos, por exemplo, que alguém queira fazer uma cirurgia eletiva e não pode 
tomar certos analgésicos. Após a cirurgia o paciente sente forte dores e o médico 
afirma que aquilo é normal e que ela tome tais ou quais analgésicos. Ora, se a 
informação estivesse sido prestada ao consumidor, possivelmente ele não realizado 
a cirurgia, pois saberia que iria sofrer bastante com as dores decorrentes face à 
impossibilidade de ingerir os analgésicos. 

Logo, este tipo de informação é essencial para que o consumidor exerça seu poder 
de escolha e possa consumir conscientemente o serviço ofertado. 

Quanto à clareza da informação, o legislador preocupou-se como a linguagem a ser 
utilizada, que deve ser acessível ao consumidor, devendo-se evitar uma linguagem 
excessivamente técnica. Como por exemplo, fazer constar no rótulo de um produto 
que ele é ignígeno, ao invés de inflamável (são sinônimos, mas a palavra ignígeno é 
pouco usual e o cidadão médio desconhece o significado da palavra). Nas palavras 
de Aguiar Júnior: 

Tais esclarecimentos devem ser feitos em termos compreensíveis ao leigo, mas suficientemente 
esclarecedores para atingir seu fim, pois se destinam a deixar o paciente em condições de se 
conduzir diante da doença e de decidir sobre o tratamento recomendado ou sobre a cirurgia 
proposta.

10 

O terceiro componente do inciso III do art. 6º é a especificação correta de 
quantidade, características, composição, qualidade e preço, ou seja, à clareza e 
adequação da informação deve somar-se a especificação correta dos elementos 
essenciais do produto ou serviço. 

O quarto e último componente do comando normativo diz respeito aos riscos que os 
produtos ou serviços podem apresentar, de modo a advertir o consumidor para os 
cuidados necessários à sua utilização ou fruição. 

Assim, desde a simples prescrição de um medicamento até uma cirurgia de maior 
porte envolvem riscos, um certo medicamento não deve ser ingerido se a pessoa 
precisa trabalhar com máquinas pesadas, ou após uma determinada cirurgia o 
paciente deve abster-se de tomar sol, por exemplo. Dentro do conceito de riscos 
estão inseridos os cuidados e condutas a serem adotadas pelo consumidor. 

Contudo, neste momento, é importante que sejam tecidas algumas considerações 
sobre a doutrina médico-jurídica acerca do direito à informação do paciente-
consumidor e o dever de informar do médico-fornecedor, posto que nas relações de 
consumo, e a relação médico-paciente é hoje tida como tal, a acepção de 
informação ganha contornos principiológicos que a envolvem, fazendo com que este 
ato (informar) seja complexo e seu sentido seja construído na prática social 
(contextual).  
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Ao se debruçar sobre o tema da informação adequada e a periculosidade inerente 
Hildegard Giostri, conclui que dois critérios devem ser preenchidos na relação 
médico-fornecedor e paciente-consumidor, qual sejam, o critério objetivo e o critério 
subjetivo. Entendendo a autora que dentro do critério objetivo “é exigido que a 
existência da periculosidade esteja de acordo com o tipo específico do produto ou do 
serviço”, e no que critério subjetivo o paciente-consumidor deve receber a 
informação acerca do risco e estar preparado para um resultado desfavorável. Ou 
seja, o paciente-consumidor não será surpreendido com um resultado negativo, 
concluindo que este é um “importante critério a ser observado pelos médicos.”11

 

Não é desarrazoado mencionar que a medicina é uma ciência inexata, que labora 
num plano onde nem todo mau resultado pode ser atribuído a uma má prática 
médica. Contudo, justamente em decorrência deste fato a informação ganha relevo, 
posto que deve o paciente-consumidor ter exata noção deste potencial de 
falibilidade da atual estado da arte médica, não devendo o médico-fornecedor 
eximir-se de informar os riscos previsíveis. Neste contexto, refere Hildegard Giostri 
que “no exercício da função médica a periculosidade inerente é um fato inegável, já 
que o profissional trabalha com margens de previsibilidade.12 

 

Assim, se a periculosidade é inerente e a margem de previsibilidade conhecida, 
temos informação de qualidade e específica a ser transmitida ao paciente-
consumidor. Em arremate, esclarece-nos a autora: 

Dentro dessa perspectiva, é de extrema importância a atenção que o profissional vai dar quanto às 
informações a serem fornecidas a seu cliente sobre os riscos inerentes à toda atividade humana, e 
em especial à sua. Deve ele, também, levar em conta o nível de capacidade do paciente em captar e 
entender tais informações.

13 

Sobre a importância do diálogo decorrente desta relação médico paciente e, 
notadamente, acerca da compreensão da informação transmitida relevantíssimo é o 
trabalho desenvolvido pelo linguista forense americano Roger Shuy, onde o mesmo 
analisa os níveis de linguagem dos médicos e dos pacientes e a relação entre estes 
níveis e a capacidade de retenção das informações pelo paciente, concluindo que 
existem casos em que a linguagem utilizada pelo médico é absolutamente 
inacessível ao paciente ou vice-versa, o paciente não consegue se fazer entender 
pelo médico. Contudo, é certo que o médico é treinado para encontrar a patologia 
que acomete o paciente e mesmo que este não se expresse bem ou que o médico 
não compreenda os seus idioletos14, o paciente pode mostrar onde e a dor ou ainda 
o médico pode perguntar de modo diverso (ao invés de usar a pergunta é uma dor 
aguda, usar “dói muito” ou ainda é como uma faca cortando ou algo pressionando). 
Entretanto, para que o médico cumpra o seu dever de esclarecimentos adequados e 
claros existem óbices quase intransponíveis decorrentes da ausência de capacidade 
linguística de certos pacientes, o que não é objeto deste estudo em particular, mas 
foi bem destacado por Roger Shuy no estudo referido. 

Em território nacional esta dificuldade também não passou despercebida, chegando 
Carlos Ragazzo a concluir pela impossibilidade fática de uniformização, 
corroborando também os argumentos constantes dos estudos americanos 
capitaneados por Charles Lidz e Roger Shuy: 
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Há diversas barreiras ao acesso à informação médica. A maior de todas talvez seja a barreira 
lingüística, pois o vocabulário profissional é de difícil compreensão para leigos, ainda mais se 
levando em consideração os diferentes níveis de educação e de conhecimento médico que cada 
paciente pode ter. Em função desses fatores, é virtualmente impossível uniformizar de maneira 
eficiente o modo de divulgação das informações necessárias. Além disso, aspectos culturais também 
podem influir significativamente na forma como pacientes absorvem informações, tendo em vista as 
diferentes crenças e prioridades quanto à qualidade de vida.

15  

- grifos nossos. 

No tocante a qualidade da informação médica, a doutrina destaca que o médico-
fornecedor deve esclarecer a técnica que será utilizada e os riscos dela decorrentes, 
afirmando Maldonado Carvalho: 

O direito à informação sobre produtos e serviços impõe ao fornecedor o dever de especificar os riscos 
e as técnicas a serem utilizadas. Cabe ao médico informar ao paciente sobre todos os 
procedimentos, consequências e opções que podem ser adotados, para que o consumidor tenha 
pleno conhecimento do que poderá esperar do serviço a ser contratado.

16 

A abrangência do conteúdo informacional na relação médico-paciente, a partir deste 
direito básico à informação, é realçado inclusive pelos autores de manuais que 
fazem questão de referir-se a peculiar atividade médica: 

Ademais, o médico deve sempre cumprir o disposto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do 
Consumidor, informando o paciente sobre os procedimentos viáveis, as conseqüências e opções de 
tratamento, bem como as vantagens e desvantagens dos possíveis tratamentos e medicamentos que 
lhe serão ministrados.

17  

A informação na relação médico-fornecedor e paciente-consumidor é delicada sob 
vários enfoques, chegando Cláudia Lima Marques a asseverar que:  

Nestes momentos informar é mais do que cumprir com o dever anexo de informação: é cooperar e ter 
cuidado com o parceiro contratual, evitando os danos morais e agindo com lealdade (pois é o 
fornecedor que detém a informação) e boa fé.

18 

Em ensaio sobre responsabilidade civil do médico19, Aguiar Júnior refere que o 
dever de informar é abordado com mais frequência do que o consentimento 
informado na demandas que envolvem a responsabilidade civil médica, sem, 
contudo, trazer qualquer dado pertinente à matéria.  

No mesmo estudo o ex-ministro do STJ assevera que “a legislação consumerista 
não especifica quais são as informações necessárias à compreensão do „homem 
médio‟ no contexto médico”, afirmação com a qual concordamos e cujo estudo neste 
momento realizado visa a fornecer no tópico seguinte, utilizando como parâmetros 
as regras deontológicas. 

Outrossim, em seus estudos Gabriela Guz encontrou vários julgados pátrios que 
externaram entendimentos no sentido de que o dever de informar deve ser amplo 
informando-se ao “paciente todo e qualquer tipo de risco”20, concluindo que: 

Dessa forma, a atual jurisprudência brasileira revela que, a despeito da ausência de estruturação 
enquanto instituto jurídico no Brasil, o consentimento livre e esclarecido está ganhando espaço no 
cenário judicial brasileiro, em função da abordagem da relação médico-paciente como uma relação 
de consumo. 

688



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Por este motivo, iremos realizar um estudo acerca do Termo de Consentimento 
Informado – TCI e as consequências de sua utilização/não-utilização de acordo com 
a jurisprudência do cenário nacional. 

Contextualizando as características de adequação e clareza da informação nas 
relações de consumo ainda adverte Aguiar Júnior que nos procedimentos cirúrgicos 
a informação deve ser exaustiva21. 

Mariana Oliveira, em dissertação sobre o tema chega à mesma conclusão: 

Na cirurgia, porém, conforme elucidado, a informação dever ser o mais completa possível. Tais 
esclarecimentos devem ser feitos em termos compreensíveis para o leigo, mas suficientemente 
esclarecedores para atingir seu fim, pois destinam-se a deixar o paciente em condições de ser 
conduzir diante da doença e de decidir sobre o tratamento recomendado ou sobre a cirurgia 
objetivada. 

22 

A doutrina sobre a informação na relação médico paciente é enfática ao tratar da 
consequência direta do direito à informação, qual seja, o direito de escolha, posto 
que sem informações adequadas não é possível exercer este direito de escolha que 
para alguns pressupõem uma habilitação23 à escolha pela informação. Assim, a 
informação funciona como uma ponte que conduz ao direito de escolha do paciente, 
consubstanciado na autonomia privada que decorre do direito fundamental à 
liberdade. 

Nos próximos tópicos iremos abordar a recomendação de Hildegard Giostri, para 
quem: 

... não só é importante que o paciente seja clara e ostensivamente informado – consoante preveêm o 
Código de Ética Médica e o Código do Consumidor – como é também necessário que o médico se 
documente de ter fornecido aquelas informações.

24 

De acordo com a prescrição da autora, é preciso bem conhecer as regras 
deontológicas no tocante ao exercício da medicina, posto que ao médico não é 
escusável desconhecê-las, bem como se documentar acerca do cumprimento da 
obrigação médica de informar, o que é feito através de termo de consentimento 
esclarecido. 

 

1.2. A consagração do direito à informação como direito fundamental do 
paciente no Código de Ética Médica 

O Conselho Federal de Medicina – CFM, através da Resolução CFM nº 1931, de 17 
de setembro de 200925, editou o “novo” Código de Ética Médica – CEM, vigente a 
partir de 13 de abril de 2010, do qual são sujeitos passivos os médicos, abrangendo 
a atividade médica considerada em si mesma, além das atividades de ensino, 
pesquisa e extensão. 

O CEM trata de inúmeras situações que implicam direta e indiretamente pacientes e 
instituições públicas e privadas, inclusive operadoras de planos de saúde. 
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Sua aplicação já foi, inclusive, objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça – 
STJ26, onde a ministra relatora NANCY ANDRIGHI em seu voto condutor a ele se 
referiu expressamente, excluindo a responsabilidade civil de médico que produziu 
prova de diligentemente ter cumprido o dever de informar. 

Em sua estrutura o Código de Ética Médica – CEM possui princípios, direitos e 
deveres do profissional médico, elencando 25 princípios, 10 normas relativas a 
direitos profissionais, 118 relativas a deveres e ainda 4 disposições gerais. 

Dessa simples análise de sua estrutura já é possível perceber que os deveres 
médicos estão na base da construção do Código. 

Entre seus mandamentos principiológicos encontra-se o respeito à escolha do 
paciente, em verdade, o dever de respeito à autonomia do paciente, cujo princípio 
de número XXI de seus princípios fundamentais enuncia: 

Capítulo I - PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 

XXI - No processo de tomada de decisões profissionais, de acordo com seus ditames de consciência 
e as previsões legais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas aos procedimentos 
diagnósticos e terapêuticos por eles expressos, desde que adequadas ao caso e cientificamente 
reconhecidas.  

 

Assim, o Código de Ética Médica – CEM, ao prescrever que “o médico aceitará as 
escolhas de seus pacientes” trouxe uma nítida preocupação com a autonomia do 
paciente, contextualizando o exercício da sua vontade com recebimento de 
informações adequadas e claras, como adiante se observará, na mesma linha 
principiológica do Código de Defesa do Consumidor – CDC e das recentes decisões 
do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Sobre o tema manifestam-se Eduardo Dantas 
e Marcos Coltri: 

Tal atitude representa uma grande mudança na maneira de encarar o papel do médico – salvar vidas 
humanas a qualquer custo -, passando a atribuir ao paciente ou seu representante legal parcela de 
responsabilidade quanto às decisões e consequências de seu tratamento.

27 

O reconhecimento do direito do paciente a sua autonomia no contexto deontológico 
tem um significado contextual de relevo, posto que no passado a relação médico 
paciente era vista como vertical, onde o médico decidia por ser detentor do 
conhecimento, como se o paciente fosse um incapaz diante do acometimento da 
doença. Aliás, esta perda de autonomia privada (ou da vontade) é fácil de ser 
percebida por qualquer pessoa que se interne para um tratamento médico, uma vez 
que você deixa de ser uma pessoa (Antônio, Carlos ou João) e passa a ser “o 
paciente” e, como tal, tem que forçosamente ajustar-se às regras nosocomiais.  

Atualmente, a relação médico-paciente passou a ser horizontal, inexistindo qualquer 
hierarquia entre as partes, devendo o galeno aceitar as escolhas do paciente, sendo 
necessário para tanto que o paciente seja adequadamente informado. 
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Esta informação, em regra, era (e ainda é, de fato) verbal o que trazia (e traz) 
dificuldade probatória acerca da comunicação. 

Assim, mesmo antes da vigência do novo CEM já havia certo consenso na doutrina 
de que em qualquer atividade médica deveria-se realizar o dever de informar, 
documentando-se28, solicitando ao paciente que assinasse um termo de 
consentimento para a realização do ato onde constem todas as informações 
prestadas, o assim chamado "termo de consentimento informado" ou “termo de 
consentimento livre e esclarecido”, cujo estudo aprofundado será realizado 
oportunamente. 

Este consenso decorre, inclusive, dos próprios posicionamentos e resoluções 
anteriores ao CEM de 2009, posto que inúmeras são as resoluções do Conselho 
Federal de Medicina – CFM e dos Conselhos Regionais estaduais sobre a matéria 
do consentimento esclarecido. Eduardo Dantas e Marcos Coltri em sua obra29 
fizeram um levantamento das normas esparsas do CFM que versam sobre a 
matéria, encontrando um total de vinte, sendo a mais antiga datada de 1975, cujo 
conteúdo versa sobre o consentimento em pesquisa clínica (Resolução CFM n. 
671/1975). 

A essas referidas por Eduardo Dantas e Marcos Coltri acrescente-se a  

RESOLUÇÃO Nº 1.711, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2003 do CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA 
que “Estabelece parâmetros de segurança que devem ser observados nas cirurgias de lipoaspiração, 
visando garantir ao paciente o direito de decisão pós-informada e aos médicos, os limites e critérios 
de execução.” 

Outrossim, entre as suas 118 regras relativas a deveres profissionais, o Código de 
Ética Médica – CEM, enuncia 4 artigos específicos sobre o direito à 
informação/dever de informar, quais sejam, artigos 22, 24, 31 e 34, entre outras de 
caráter informacional mais geral. 

Em seu artigo 22 o CEM veda ao médico “deixar de obter consentimento do paciente 
ou de seu representante legal após esclarecê-lo sobre o procedimento a ser 
realizado, salvo em caso de risco iminente de morte”. 

Este artigo revela, em verdade, uma proibição que contém duas imposições 
implícitas: primeiro o dever de esclarecimento do procedimento a ser realizado e a 
segunda o dever de obter o consentimento. 

Desta feita, este artigo consagra o princípio da autonomia da vontade esculpido no 
princípio de número XXI já referido linha atrás. Ao cumprir o dever de obter o 
consentimento já deve ter cumprido o dever de informa, sendo este pressuposto 
lógico para aquele, ao que referem Eduardo Dantas e Marcos Coltri: 

O primeiro artigo referente aos Direitos Humanos deixa explícito e evidente dois pilares deste Código 
de Ética Médica: direito à informação e autonomia do paciente. Na realidade, se analisando mais 
detidamente, a informação é pressuposto da autonomia.

30 

Como já aduzido quando tratamos a questão da informação, apenas o consumidor 
esclarecido poderá tomar uma decisão ou fazer uma escolha conscientemente, sob 

691



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pena, inclusive de considerar-se sua vontade viciada. Neste sentido Eduardo Dantas 
e Marcos Coltri: 

Assim, o consentimento do paciente só será válido, ao ponto de permitir o efetivo exercício de sua 
autonomia, se as informações e os esclarecimentos dados pelo profissional forem adequados.  

Já em seu artigo 24 o CEM veda ao médico “deixar de garantir ao paciente o 
exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem estar, bem 
como exercer sua autoridade para limitá-lo”, demonstrando claramente que deseja e 
quer romper com a visão de mundo pretérita onde o médico estava posicionado 
hierarquicamente acima do paciente.  

Contudo, em que pese formalmente estarmos diante de uma relação contratual 
(contrato de prestação de serviço médico), na prática há certa sujeição do paciente 
ao médico, notadamente quando o paciente se encontra desacordado em cirurgia, 
nem por isso tem o médico direito de agir sem o consentimento do paciente, não ser 
que haja risco de morte, tendo o paciente de realizar suas escolhas, consoante a 
orientação do médico dada a limitação técnica do mesmo31. 

Este poder decisório do paciente (autonomia da vontade) veda ainda ao médico 
intervir nas decisões do paciente ou de seu representante legal, ressalvando-se 
apenas, como já retromencionado o risco de morte, consoante o art. 31 do CEM: 

Art. 31. Desrespeitar o direito do paciente ou de seu representante legal de decidir livremente sobre a 
execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas, salvo em caso de iminente risco de morte. 

Eduardo Dantas e Marcos Coltri ao comentar este artigo do CEM referem o princípio 
da beneficência, posto que impossibilitado o paciente (ou seus parentes) de 
manifestar sua vontade “poderá o médico intervir para adotar as práticas 
diagnósticas, terapêuticas ou cirúrgicas que entenda necessárias, em benefício da 
preservação da vida.”32

 

O art. 34 veda ao médico: 

Art. 34. Deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos e os objetivos do 
tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe provocar dano, devendo, nesse caso, fazer 
a comunicação a seu representante legal. 

A informação tratada neste artigo é uma informação qualificada, qual seja, aquela 
que trata da situação atual do paciente (diagnóstico), tendo direito o paciente de 
saber qual a doente que o acomete, bem como tem o paciente de direito de saber 
qual é o seu provável futuro (prognóstico), revestindo-se no dever do médico de 
prestar esclarecimento com base no estado atual da ciência médica, nas estatísticas 
e consequentemente as chances que possui o paciente de reverter a situação atual. 
Outrossim, a regra deontológica também determina que o paciente tenha 
conhecimento do tratamento proposto, nem sentido, indo além da mera escolha pelo 
médico do tratamento, mas dos tratamentos possíveis e viáveis, para que o paciente 
possa sopesar os benefícios e malefícios (riscos) de cada um dos tratamentos 
possíveis, para só aí, tomar uma decisão e realizar uma escolha. Neste momento, 
após esta escolha esclarecida é que deve o médico colher o consentimento do 
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paciente, cujo estudo será realizado na sequência. Comentando este dispositivo do 
CEM, Eduardo Dantas e Marcos Coltri observam: 

  

Amparado não apenas na bioética, mas também no ordenamento jurídico, notadamente no Código 
Civil e no Código de Defesa do Consumidor, este direito do paciente se converte em uma obrigação 
para o médico, um dever objetivo de informar, de maneira clara, adequada, pertinente e 
compreensível, sendo-lhe proibido omitir informações relevantes, distorcê-las ou manipulá-las, de 
modo a comprometer a capacidade decisória do paciente

33 

Desta análise, percebe-se que o CEM agasalhando a doutrina e a jurisprudência 
sobre o direito à informação e consequente dever de informar, consagrou o direito 
fundamental do paciente à informação, trazendo princípios e regras que devem ser 
observadas pelos médicos nas relações com paciente e familiares, objetivando 
assim a preservação de sua autonomia. 

 

2. O consentimento livre e esclarecido 

Tem-se que a terminologia “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” aparece 
na legislação pátria na Resolução nº 196, de 10 de outubro de 1996 do CNS - 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE, ao tratar da pesquisa com seres humanos, 
incorporando em seu preâmbulo “os quatro referenciais básicos da bioética: 
autonomia, não maleficência, beneficência e justiça, entre outros, e visa assegurar 
os direitos e deveres que dizem respeito à comunidade científica, aos sujeitos da 
pesquisa e ao Estado.” 

Em seu item II.11 apresenta a seguinte definição para o consentimento livre e 
esclarecido: 

II.11 - Consentimento livre e esclarecido - anuência do sujeito da pesquisa e/ou de seu representante 
legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 
explicação completa e pormenorizada sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar, formulada em um 
termo de consentimento, autorizando sua participação voluntária na pesquisa. 

Contudo, a utilização deste termo não se restringe a pesquisa, sendo comumente 
chamado de “Consentimento Informado”, “Consentimento Esclarecido”, 
“Consentimento Pós-Informado”, entre outros. O termo surgiu nos Estados Unidos 
através de precedente judicial em caso patrocinado pelo advogado Paul G. 
Gebhard34, a quem se atribui a paternidade do termo, no famoso caso Salgo v. 
Leland Stanford Jr. University, no ano de 1957. 

Para a doutrina americana35 do consentimento informado, existem dois deveres 
legais impostos aos médicos, o dever de informar aos pacientes sobre o tratamento 
e obter deles o consentimento, tendo a grande maioria das cortes americanas a 
adotado como lei, e de modo isolado o estado da Georgia não a aceita. 

O professor José Roberto Goldim esclarece que: 
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a normatização do uso do consentimento informado no Brasil se inicia na década de 1980. Dois 
documentos, um do Ministério da Saúde e outro do Conselho Federal de Medicina estabeleceram as 
bases para o uso, respectivamente, em pesquisa e assistência.

36 

As normas referidas são a Resolução 1081, de 12 de março de 1982, do Conselho 
Federal de Medicina, publicada na DOU em 23/03/1982 e a Portaria n.: 16, de 27 de 
novembro de 1981, do Ministério da Saúde, publicada no DOU 14/12/1981. 

Alguns estudiosos de Direito Médico chegam a asseverar que o Termo de 
Consentimento Informado é indispensável no atual estágio do exercício da medicina 
no contexto sócio-jurídico, como forma de uma chamada “Medicina Defensiva”, 
enquanto outros aduzem que de nada (ou muito pouco) adianta a utilização do 
instrumento, vez que seriam vistos como simples contratos de adesão onde o 
consumidor/paciente não se vincularia ao seu conteúdo dadas as suas 
peculiaridades.  

De modo ilustrativo eis uma opinião das mais críticas ao uso indiscriminado do 
Termo: “Porém, se for fornecido ao paciente um documento pré-formatado pelo 
estabelecimento hospitalar, com texto genérico e de linguagem inacessível não se 
concretizará o Processo de Consentimento Informado.”37

 

Diante da controvérsia e da relevância do tema é preciso aprofundar a discussão 
ampliando as lentes que estão direcionadas para o problema, notadamente em 
relação a visão do Superior Tribunal de Justiça – STJ sobre o dever de informar 
consubstanciado no uso do TCI, que é o objeto final deste estudo. 

Ainda para demonstrar a complexidade e relevância do tema, o Hospital Samaritano 
de São Paulo possui 16 (dezesseis) tipos de Termos de Consentimento Informado 
disponíveis em seu sítio na internet38. 

O Termo de Consentimento Informado – TCI reflete um processo comunicacional 
entre o médico e o paciente, onde o primeiro presta informações e o segundo, 
compreendendo-as externa sua vontade em realizar o procedimento médico 
proposto. Segundo a doutrina médica, em artigo recente, encontramos a seguinte 
definição: 

Consentimento informado é o registro em prontuário de uma decisão voluntária, por parte do paciente 
ou de seus responsáveis legais, tomada após um processo informativo e esclarecedor, para autorizar 
um tratamento ou procedimento médico específico, consciente de seus riscos, benefícios e possíveis 
consequências.

39 

Já para o professor da Universidade de Évora, João Vaz Rodrigues, o dever de 
respeitar o paciente possui tríplice escopo, quais sejam, o de informar, confirmar e, 
por fim, obter o consentimento40, restando claro que o consentimento informado é 
um processo complexo e não tão simples quanto se pensa ordinariamente, e, 
consequentemente, sujeito à falhas. 

Na mesma esteira de raciocínio labora Grabriela Guz para quem o consentimento é 
verdadeiro processo e não uma mera obtenção de um “ciente” ou “de acordo”, 
aduzindo ainda que “o processo contínuo de decisão pode acarretar diversas formas 
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de „consentimentos livres e esclarecidos‟ e „recusas livres e esclarecidas‟, de tal 
sorte que, em verdade, trata-se, de uma decisão livre e esclarecida41“. 

 

Nesta visão, até mesmo o uso da palavra “termo” por si só já caracterizaria um 
equívoco, vez que não traria a carga dinâmica necessária ao processo que envolve 
a tomada de decisão, afinal o paciente recebe informações do médico, processa-as, 
pode não aceitá-las de imediato (recusa) e posteriormente vir a tirar outras dúvidas, 
ouvir familiares e por, fim concordar com este ou aquele tratamento. Um simples e 
único “termo” não supriria nem materializaria a processo dinâmico, tanto que para 
Gabriela Guz: 

O consentimento livre e esclarecido corresponde, essencialmente, a um novo modelo de tomada de 
decisão no contexto da saúde individual que, ao fundamentar-se no respeito à autodeterminação do 
paciente, traz profundas alterações à própria dinâmica da relação médico-paciente, tradicionalmente 
pautada no poder de decisão do médico.

42 

Desta feita, esta obrigação de bem informar do médico é justamente o cerne da 
questão fático-jurídica implicada, pois se liga fortemente a qualidade da interação 
discursiva entre enunciador (médico) e receptor (paciente). Em outras palavras, se o 
que foi dito, foi compreendido por quem deveria do modo como o enunciador 
esperava que fosse. Logo, esta comunicação deve ter instrumentos que permitam a 
checagem do dito e do compreendido como forma de aferir a conclusão do processo 
comunicacional, incorrendo o médico em responsabilidade civil acaso exista falha 
neste processo.  

Dito de outra forma, o uso do instrumento escrito não dispensa o diálogo com o 
paciente, o que, de fato, ocorre mais frequentemente43, e sendo discursivo o 
processo que visa a atender a tríplice finalidade do dever (informar, confirmar e obter 
o consentimento) seria este impossível de ser realizado por simples entrega de 
documento escrito como fora bem observado no estudo de fôlego do professor 
André Pereira44: 

O consentimento passou a ser visto por parte de alguns médicos como um mero requisito, um dos 
documentos para ter um „dossier‟ clínico bem organizado e rapidamente as administrações 
hospitalares começaram a redigir formulários nos quais impõem cláusulas que visam proteger a 
instituição em caso de conflitos judiciários. Mais ainda é prática comum que esses formulários sejam 
entregues por funcionários administrativos, absolutamente desligados do acto médico, não tendo o 
paciente a possibilidade de obter informações adequadas sobre o seu conteúdo. 

Outra não foi a conclusão da análise desenvolvida por Miguel Kfouri Neto45, vez que 
há clara dificuldade no uso de formulários, notadamente porque, sendo o formulário 
genérico, não há a adequação e clareza que se espera para cada caso, consoante 
já analisado em momento anterior, afirmando o autor: “tanto a informação quanto o 
consentimento devem ser escritos, individualizados e testemunhados. A adoção de 
formulários é difícil, dadas as peculiaridades de cada caso.” 

A realidade brasileira não discrepa neste particular da realidade portuguesa 
abordada por André Pereira, mas entre o dever ser, almejado como conduta ideal, e 
a realidade cotidiana há um grande hiato, notadamente porque no trato médico, em 
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regra, estão presentes apenas o médico e o paciente, daí porque, segundo 
Consuelo Salamacha, é fundamental o TCI: 

No que tange à relação entre médico e paciente, sendo ela estritamente confidencial, não há 
testemunhas nem documentos para comprovar uma possível advertência do profissional sobre os 
riscos de uma intervenção cirúrgica por ele aconselhada. Daí, uma vez mais, assevere-se a 
fundamental importância do termo de consentimento informado. 

46 

Aguiar Júnior também concorda com a utilização do documento escrito como ideal 
para fins de prova no processo judicial, sendo mais cauteloso e admitindo a prova 
indireta realizada ao longo da instrução processual, notadamente porque, como já 
mencionado, a realidade cotidiana demonstra que as informações são prestadas 
pelo médico, em regra, mas normalmente não são documentadas muito menos 
reduzidas a termo e subscrita pelo paciente. Eis a abalizada opinião do ex-ministro: 

A conclusão sobre o âmbito da informação e da existência do consentimento deve ser extraída, pelo 
juiz, do conjunto dos fatos provados, e mais precavido será o médico que obtiver declaração escrita 
do paciente ou de seu representante.

47 

  

Outrossim, este processo comunicacional não pode nem deve ser apreciado apenas 
sob a ótica do direito, pois a compreensão deste processo pelos pacientes vai além 
da análise jurídica da situação fática.  

Nos Estados Unidos, onde o consentimento informado é obrigatório na maioria dos 
estados, Charles Lidz48 realizou estudo e concluiu afirmando que a compreensão do 
paciente é tipicamente incompleta e ocasionalmente ocorrem mal-entendidos; os 
entendimentos dos pacientes não só eram muitas vezes idiossincráticos (condição 
única, relacionada com cada paciente), mas também tecnicamente limitados; o 
processo de compreensão não é instantâneo (ou seja, o reconhece o processo a 
que nos reportamos neste estudo). Estas conclusões se assemelham as que Roger 
Shuy chegou em seu estudo, sendo relevante a questão da linguagem nestas 
relações comunicacionais. 

Em estudos mais atuais a doutrina americana do consentimento informado é 
repensada, notadamente quando alguns autores49 afirmam que o consentimento 
informado não tem condições de ser totalmente específico e totalmente completo, 
bem como que um consentimento específico não é eticamente melhor. 

Eis o impasse: o documento genérico não atende aos critérios de adequação e 
clareza da nossa legislação e o documento específico demais não é eticamente 
indicado, podendo até mesmo causar um dano ao paciente. 

Como se as circunstâncias já não fossem complexas o bastante há ainda a 
possibilidade de sonegação de informações pelo paciente, seja por medo, por 
vergonha ou até mesmo má fé. Neste sentido, leciona Hildegard Giostri: 

Entendemos ser importante, também, que o paciente, neste momento, tome conhecimento do fato de 
que a sonegação de informações claras e amplas pode resultar em risco de vida para ele próprio. Ou, 
em uma menor proporção pode, sua postura de mal informar, vir a se constituir em hipótese de 
liberação de responsabilidade para o anestesiologista, em caso de um processo judicial.

50 
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Contudo, o médico precisa antever esta possibilidade e expressamente afirmar ao 
paciente que ele poderá colocar a sua própria vida em risco caso não responda de 
forma verdadeira as indagações que lhe estão sendo dirigidas, notadamente quando 
se trata de procedimentos invasivos, cujos riscos já são elevados por natureza. 

Assim, a emissão de vontade do paciente deve ser considerada após todo o 
processo comunicacional, resultado a escolha do paciente orientada pelos 
esclarecimentos adequados do médico, sem que existem omissões ou exageros por 
parte do médico, vez que a “falha na informação ou na comunicação é considerada 
defeito no produto ou serviço, ensejando a responsabilização civil, se produzir 
dano.”51 

 

Destarte, havendo a falha comunicacional e ainda preciso que exista a figura do 
dano para que haja o dever de indenizar, não bastando para tanto, pois, a apenas a 
falha no processo de comunicação. Exemplar é o caso adiante transcrito julgado 
pelo TJRS – Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul: 

... MESMO DIANTE DE UM ILÍCITO COMETIDO PELO RÉU E RELACIONADO COM O DEVER DE 
INFORMAÇÃO, NÃO OBTEVE ÊXITO NA TENTATIVA DE DEMONSTRAR A NEGLIGÊNCIA OU 
IMPRUDÊNCIA QUANDO DO DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO, OU QUE A FALHA NO DEVER 
DE INFORMAR, DE FATO, LHE GEROU DANO, (Excertos da Apelação Cível Nº 70006796700, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, 
Julgado em 27/11/2003) – grifos nossos. 

Nesta mesma esteira de raciocínio, conclui-se que não é toda falha de comunicação 
que é capaz de provocar um dano, bem como que a inexistência de consentimento 
informado não gera de modo direto o dever de indenizar. Agasalhando esta 
hipótese, transcreve-se outro interessante julgado do TJRS – Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: 

... a inobservância ao consentimento informado não caracteriza, por si só, conduta omissiva 
do médico, porquanto existe a necessidade de comprovação de que, do ato cirúrgico praticado 
decorreu algum dano físico ou abalo moral à paciente. (Excertos da Apelação Cível Nº 
70024182974, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares 
Delabary, Julgado em 24/09/2008) – grifos nossos. 

  

Do julgado percebe-se que embora o médico não tenha tido a cautela de produzir 
um termo de consentimento informado, foi diligente o bastante para produzir outras 
provas durante a instrução probatória que foram capazes de elidir a sua 
responsabilidade civil. 

Não é sem razão que os estudiosos do consentimento informado reputam enganosa 
a visão de que o TCI é capaz de afastar a caracterização de erro médico. Contudo, 
não podemos ser maniqueístas, pois como já demonstrado a ausência do TCI pode 
não gerar o dever de indenizar e mesmo com a existência dele, restar caracterizado 
o dever de indenizar do médico. Conforme afirma Eduardo Dantas: 

É um engano pensar que a obtenção do simples consentimento informado, nos termos como é 
conhecido e vem sendo praticado, pode representar uma excludente de responsabilidade civil, ou 
mesmo eximente de culpabilidade, no caso de ocorrer um resultado não desejado ao longo do 
tratamento.

 52 
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Ilustrando que fatos notórios não necessitam de prova escrita do consentimento, 
transcreve-se dois julgados do TJSP – Tribunal de Justiça de São Paulo, onde 
pacientes vieram a engravidar após laqueadura tubária: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. Laqueadura. Autora que engravidou após o procedimento. Ausência 
de falha no dever de informar. Escolha livre e consciente do método contraceptivo. Notoriedade 
quanto ao fato de que a cirurgia não traduz certeza absoluta do resultado pretendido. Recurso 
desprovido. (TSJP -Apelação 994081385105 (6230044600) , Relator(a): Enio Zuliani, Comarca: 
Cândido Mota Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 04/02/2010) – grifos 
nossos. 

  

RESPONSABILIDADE CIVIL. Esterilização frustrada. Escolha do método contraceptivo que cabe à 
mulher e não ao médico. Falibilidade. Dever de informar correlato ao aconselhamento. Diferença 
do grau de instrução entre a paciente e o médico que não induz à ausência ou insuficiência da 
informação. Indeterminação de falha no procedimento cirúrgico. Sentença de improcedência mantida. 
(TJSP, Apelação Cível 994080238898 (5917274900), Relator(a): Teixeira Leite, Comarca: São Paulo, 
Órgão julgador: 4ª Câmara de Direito Privado, Data do julgamento: 01/10/2009) – grifos nossos. 

Relevante para o campo da aplicação prática do objeto de nosso estudo é a 
observação de Brunello Stancioli, em sua dissertação de mestrado: 

Primeiramente, a informação deve ser fornecida, preferencialmente, de forma oral. A oralidade da 
comunicação, em regra, facilita o entendimento do paciente /.../ É certo que o registro gráfico do 
consentimento informado deve ser feito (por vários motivos, inclusive para efeitos probatórios), mas o 
medium comunicativo deve ser, sempre que possível, oral.

53 

Dito de outra forma, o uso do instrumento escrito não dispensa o diálogo com o 
paciente, o que, de fato, ocorre mais frequentemente54, e sendo discursivo o 
processo que visa a atender a tríplice finalidade do dever (informar, confirmar e obter 
o consentimento) seria este impossível de ser realizado por simples entrega de 
documento escrito55, muito menos por formulários56. 

Pode-se observar dos julgados pátrios que o termo de consentimento informado tem 
conseguido ser instrumento suficientemente eficaz para afastar a responsabilidade 
civil quando bem utilizado. Neste sentido, transcreve-se dois acórdãos do TJRS: 

Considerando que o procedimento adotado foi correto e que a autora foi informada dos riscos, 
havendo, desse modo, o consentimento informado, restou evidenciado que o requerido não 
agiu com culpa, o que afasta o dever de indenizar. (Excertos da Apelação Cível Nº 70034029108, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 
20/01/2010) 

  

Considerando que o procedimento adotado foi correto e que a autora foi informada dos riscos, 
havendo, desse modo, o consentimento informado, restou evidenciado que o requerido não 
agiu com culpa, o que afasta o dever de indenizar. (Excertos da Apelação Cível Nº 70019295708, 
Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 
09/05/2007) 

698



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

De modo oposto, quando constatada a falha e a ausência do TCI exsurge a 
condenação. Eis arestos configurando a hipótese: 

Prova nos autos suficiente a demonstrar o agir negligente da ré, especialmente no tocante ao 
consentimento informado, que não foi observado. (Excertos da Apelação Cível Nº 70018951905, 
Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Corrêa Palmeiro da Fontoura, 
Julgado em 31/07/2008) 

  

  

Ausência de consentimento informado da paciente. Dever de informação dos riscos do ato 
cirúrgico e suas conseqüências, inclusive quanto ao tratamento recuperatório e a influência do 
tabagismo. (Excertos da Apelação Cível Nº 70009295981, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 15/06/2005) 

  

Da apreciação dos inúmeros casos transcritos ao longo deste estudo, ao lado da 
doutrina sobre o consentimento informado, pode-se verificar que o uso do TCI é 
eficaz para a produção de prova da informação ao paciente dos riscos inerentes ao 
procedimento médico. Outrossim, quando fatores de risco são notórios é 
desnecessária a sua formalização. 

Logo, é deveras importante a formalização de TCI, posto que o médico uma vez 
acionado poderá colacioná-lo aos autos de modo a produzir a prova que cumpriu o 
seu dever de informar, esclarecendo o paciente acerca dos riscos inerentes ao 
procedimento que veio a ser realizado, isentando-o da responsabilidade civil por 
negligência informacional. 

  

3. Conclusões 

Este estudo partiu da dominante posição do Superior Tribunal de Justiça - STJ de 
que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor – CDC às relações de prestação 
de serviço médico, estabelecendo que se faz necessário caracterizar a informação 
como direito subjetivo do paciente, analisando de que modo pode, e deve, ocorrer a 
materialização deste dever pelo médico-fornecedor. 

Buscou também demonstrar que o direito à informação constitui-se como um direito 
fundamental do paciente-consumidor, havendo inclusive regras deontológicas 
específicas que se somam às regras e princípios do CDC, reforçando assim o dever 
de informar. 

Ao final, verificou-se na doutrina e na jurisprudência brasileira como deve ser 
manifestado o consentimento do paciente-consumidor para que se considere 
adimplida a obrigação médica informacional, concluindo-se que o Poder Judiciário 
brasileiro e a doutrina aceitam como prova o Termo de Consentimento Informado - 
TCI e que a sua eficácia probante é relativa. 
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Evidenciou-se que a existência de eventuais falhas no processo informacional 
resultam em condenação, notadamente quando as cirurgias são de risco e não é 
formalizado o TCI. 

Verificou-se ainda a partir dos julgados colacionados que a não utilização dos TCIs - 
Termos de Consentimento Informado nos procedimentos médicos apreciados pelo 
Poder Judiciário pode não resultar em condenação nas seguintes hipóteses: (1) 
quando as conseqüências fáticas decorrentes das informações prestadas são 
notórias; (2) quando não comprovada a existência de dano, ainda que tenha havido 
falha no processo comunicacional; (3) ou ainda quando mesmo não havendo TCI e 
havendo dano, este não resultou de culpa médica (negligência, imprudência ou 
imperícia). 
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O XENOTRANSPLANTE E AS CONDUTAS DISCRININATÓRIAS DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

XENOTRANSPLANTATION AND CONDUCT DISCRININATÓRIAS THE DIGNITY OF 

HUMAN PERSON 

 

Vanessa Iacomini 

 

  

RESUMO 

Em nossa sociedade contemporânea são muitas as inovações que resultam dos avanços da 

biotecnologia e da nanotecnologia, entre essas inovações pode-se incluir a 

xenotransplantação, que frente aos estudos de Biodireito, vem despertando grande interesse 

jurídico, econômico, social, científico, médico e até mesmo político, considerando suas 

possibilidades nunca antes analisadas, pois permite auxílio em transplantes de órgãos, bem 

como tecidos. No entanto, nesse tipo de transplante se faz necessária a analise ét ica e 

principalmente principiológica, pois a xenotransplantação, apresenta para o Direito um novo 

desafio, visto que em nossa atual sociedade é inadmissível o desconhecimento das ciências da 

vida e os dilemas da condição humana. Para o presente estudo será dada uma atenção especial 

ao princípio da dignidade da pessoa humana que vem sendo diretamente discutido nas 

questões de bioética, bem como nas situações voltadas a biotecnologia. 

PALAVRAS-CHAVE: XENOTRANSPLANTAÇÃO; BIODIREITO; SER HUMANO. 

 

ABSTRACT 
Our contemporary society presents innovations that result from advances in nanotechnology 

and biotechnology among those innovations we can include xenotransplantation, which face 

the studies Biolaw comes arousing great interest in legal, economic, social, scientific, medical 

and even political considering their possibilities never before considered because it allows aid 

in organ transplants and tissue. However, this type of transplant is necessary to examine ethics 

and principles, mainly because the xenotransplantation, has the right to a new challenge, 

because in our current society is unacceptable ignorance of the life sciences and the dilemmas 

of the human condition.For the present study will be given special attention to the principle of 

human dignity that has been directly discussed the issues of bioethics and biotechnology-

oriented situations. 

KEYWORDS: XENOTRANSPLANTATION; BIOLAW; HUMAN BEING. 
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história e necessidades. 

3. A Xenotransplantação: 

benefícios e riscos. 4. A 

xenotransplantação e a 

Dignidade da Pessoa 

Humana. 5. Conclusão. 

6. Referências 

Bibliográficas. 

  

  

  

1.             INTRODUÇÃO 

  

Pode-se dizer que o ser humano é o verdadeiro detentor da qualidade de pessoa, e deve 

sempre destacar sua maior característica que vem a ser a sua dignidade, que o faz titular de 

direitos inatos, inalienáveis e imprescritíveis, dos quais o Estado e a comunidade científica 

devem muito respeito. 

  

A dignidade da pessoa humana não vem a ser uma criação jurídica, do direito público ou 

privado, mas um elemento preexistente a toda a experiência jurídica, logo este elemento 

encontra-se ameaçado, tendo em vista todos os avanços da tecnologia científica, pois em 

pleno século XXI a sociedade se defronta com problemas de patenteamento de seres vivos, 

que estão diretamente ligados com a influência da economia hoje em nossa sociedade. 

  

Todos os seres humanos devem estar convictos que existem interesses superiores aos da 

ordem econômica, como a preservação da dignidade humana, que levam a ordem jurídica a 

submeter a economia a certos ditames, como por exemplo normas que preservam a 

integridade física e a saúde do ser humano, como as que limitam as horas de trabalho, 

impõem medidas de higiene e segurança do trabalho e asseguram o repouso regular e 

periódico, entre outras normas que atuam nos mais variados campos de proteção ao ser 

humano. 

As pessoas inevitavelmente em nossa sociedade mundial buscam sempre juízo de valores; 

tentam avaliar não apenas as coisas, mas as ações, os acontecimentos e até mesmo as 

experiências, tanto que são, os juízos éticos normativos de valor que determinam o dever ser 

humano, segundo o critério do correto e incorreto, limitando e controlando a violência e o 

abuso. 
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No entanto, em nossa sociedade contemporânea, são muitos os benefícios que a tecnologia e a 

ciência vêm apresentando para toda a humanidade, registrando que com a pesquisa científica 

deve-se estabelecer um juízo crítico que possa determinar as verdadeiras necessidades 

humanas, para que sempre tal desenvolvimento possa caminhar em benefício da sociedade e 

não com outros pressupostos. 

  

O avanço do Biodireito faz despertar para diversos problemas futuros, bem como a grande 

espera pela criação de um código moral que possa ser compartilhado por todos aqueles que se 

ocupam da Bioética, Biodireito, Biotecnologia, entre outras áreas modernas e requisitadas 

atualmente em território nacional e internacional, tentando assim evitar que qualquer abuso ao 

ser humano seja cometido. 

  

Dentro do campo do Biodireito e da Biotecnologia, apresenta-se no presente artigo uma 

grande novidade que já vem a ser um problema para nossa humanidade e que a cada dia que 

passa se destaca ainda mais em nosso território nacional, a saber, o xenotransplante. 

  

2.            A EVOLUÇÃO AFIRMATIVA DOS TRANSPLANTES: CONCEITO, 

HISTÓRIA E NECESSIDADES 

  

Muitas alterações da medicina são vivenciadas todos os dias em nossa sociedade, 

principalmente no campo das condições físico-químicas do ser humano, permitindo 

realizáveis atos que nunca se imaginou possível, eis que, para o biodireito o grande momento 

transcorre com a possibilidade dos transplantes de células, tecidos ou órgãos vivos entre 

indivíduos pertencentes á mesma espécie. 

                                                                                

Entende-se que a necessidade atual é a pretensão de se prolongar a vida e com toda a certeza 

melhorar a qualidade de vida do homem, No entanto, é interessante destacar que os 

transplantes entre indivíduos necessitam de alguns avanços, e até mesmo superação de laguns 

preconceitos de nossa sociedade brasileira, sendo que é certa a possibilidade de se realizar um 

transplante de humano para humano, até mesmo podendo ser feito do ser humano morto para 

ser humano vivo, e vice-versa, não apresentando ilegalidades ou até mesmo ineficácia. 

  

Cabendo ressaltar que a colheita em vida ou em cadáveres de órgãos e de tecidos, vem a ser 

considerada hoje uma espécie de clonagem terapêutica que vem sendo devidamente aceita 

para se justificar a cura de um número significativo de doenças. 
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Logo, não se tem o que falar de ilicitude, pois a preservação da vida e a busca ininterrupta de 

soluções para problemas e necessidade humanas são mais importantes do que a discussão 

preconceituosa de se utilizar órgãos, tecidos de cadáveres. 

  

No âmbito brasileiro o presente assunto vem a ser muito importante, considerando que no 

direito comparado o assunto dos xenotransplantes já encontra-se superado, pois em muitos 

países desenvolvidos, não existem proibições e nem tão pouco preconceitos com relação ao 

consentimento para a dádiva post mortem na falta de uma oposição feita em vida dentro do 

ordenamento jurídico vigente. 

  

É válido ressaltar que a dificuldade desses países vem a ser o aumento das necessidades de 

transplantes frente ao número de órgãos e de tecidos disponíveis para transplante, criando 

assim uma grande disparidade entre a oferta e a procura de órgão e tecidos a aumentar á 

medida que o tempo passa por força principalmente do aumento da esperança de vida á 

nascença e do envelhecimento da população. 

  

Atualmente entende-se que o Conselho Europeu de Érica vem todos os dias criando situações 

novas de limitações do tráfico de órgãos na Europa, pois como sabem esse vem a ser o maior 

problema europeu. E quando fala-se em Xenotransplante, se visualiza uma oportunidade de se 

vencer a grande ausência de doação de órgãos e tecidos. 

  

Quando se fala de transplantes para o homem de órgãos, e tecidos ou células de animais não 

humanos, em primeiro lugar acaba-se por se formar um tipo de transplantação entre espécies, 

uma vez que se procede á colheita de células, tecidos e órgãos em animais não humanos, para 

os transplantar em animais humanos. 

  

O fato de se transplantar órgãos e tecidos de organismo de uma espécie para os de outra não é 

nova, encontrado raízes principalmente na mitologia grega, mais o que realmente importa 

vem a ser a história da xenotransplantação, 

  

A primeira tentativa conhecidas de xenotransplantação datam do século xviii e traduziram-se 

no transplante de córneas de gatos e de cães para pessoas invisuais . também são conhecidas 

experiências realizas no início do século xx, de transplante de rins de coelho, de porco e de 

cabra para doentes que sofriam de insuficiência renal. Todos morreram num curto período de 

tempo 
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Na década de sessenta, renasceu o interesse dos investigadores na xenotransplantação, atendos 

os enormes progressos verificados na alotransplantação , tendo ocorrido, desde então, diversas 

tentativa de transplantar órgãos de origem animal em seres humanos. Assim, em 1964, um 

paciente sobreviveu nove meses á transplantação de um rim de chipanzé e, em 1992, um 

doente recebeu o fígado de um macaco africano tendo sobrevivido setenta dias. Em 1992 um 

coração de porco. O caso mais divulgado de xenotransplantação foi, no entanto, o do Baby 

Fae: em 1984, no Loma Linda Hospital, Leonard Bailey transplantou o coração de um macaco 

africano para bebê se duas semanas de idade, que veio a falecer, vinte dias depois devido á 

destruição, pelos seus anticorpos e glóbulos brancos, do coração transplantado. 

  

A quase totalidade dos xenotransplantes de órgãos até agora realizados teve, pois, como 

conseqüência a morte do paciente nos minutos, horas ou dias seguintes á intervenção 

cirúrgica. Maior sucesso têm tido, no entanto, os xenotransplantes de tecidos e de célula com 

efeito, o primeiro xenotransplante de válvulas de coração de porco para um ser humano 

realizou-se em 1964 e constitui actualmente um procedimento de cirurgia cardíaca de rotina. 

Também têm sido efectuados xenotrasplantes de pele de porco para tratamento de grandes 

queimadas, de células pancreáticas porcinas para o tratamento de diabéticos e de tecido neural 

fetal de porco para pessoas que sofrem da doença de Parkinson. 

  

Quais são as principais vantagens e desvantagens normalmente associadas à 

xenotransplantação ? Para essa pergunto o próximo item de estudo trará todas as respostas, 

considerando que a partir de agora inicia-se o estudo dos benefícios e dos riscos da 

xenotransplantação. 

  

 3.                   A XENOTRANSPLANTAÇÃO: BENEFÍCIOS E RISCOS 

  

Vários são os benefícios que podem decorrer da xenotransplantação para as pessoas que se 

encontram em determinadas situações de doença crônica e aguda. Desde logo, para as que 

necessitam,com urgência, de um órgão transplantado e que aguardam, em lista de espera, que 

apareça um doador. Os xenotransplantes podem assim, permitir salvar pessoas que 

actualmente morrem porque, como referimos, o número de órgãos disponível para transplante 

não permite realizar todos os transplantes que se revelam clinicamente indicados. Neste 

sentido no relatório sobre xenotransplantação, elaborado pelo Conseil Suiesse de La Science, 

em 1998, sublinha-se que “a esperança de, um dia, colmatar a falta de órgãos que se fez 

sentir; para transplante em seres humanos (...), constitui o principal motor que faz progredir a 

investigação em matéria de xenotransplantação” 

  

A produção de animais transgênicos para servirem de “animais fonte” para xenotransplantes 

permitirá, alias aceder a um stock ilimitado de órgão, que estarão disponível no exacto  

momento em que for conveniente realizar o trans plante de órgão, tecido ou célula do animal 
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para se humano. Isto ao contrário do que actualmente acontece: por exemplo, só 

excepcionalmente é legalmente admissível a dávida em vida de tecidos e órgãos não 

regeneráveis , o que limita a oferta destes. De igual modo, no que concerne à colheita de 

órgãos em cadáveres, estes apenas podem ser utilizados para transplantação durante um curto 

período após a morte de um outro ser humano, o que implica que as equipas responsáveis pela 

sua realização tenham de estar permanentemente operacionais e impede que o paciente se 

possa preparar com antecedência para a intervenção cirúrgica a realizar. 

  

O recurso à xenotransplantação, para além de tornar a transplantação um serviço mais fácil de 

organizar e de prestar, o que poderá permitir uma redução nos custos, oferecerá a vantagem de 

se poder recorrer aos xeno-órgãos como “pontes” enquanto não for encontrado um órgão de 

origem humana para um transplante permanente, ou para efectuar um novo transplante em 

pacientes que já receberam um órgão se, por qualquer motivo, o seu sistema imunitário o 

rejeitou, aumentando assim a esperança de vida destes. Ou , ainda, de permitir realizar um 

transplante a pacientes que não são normalmente elegíveis (por exemplo, pela idade avançada 

ou pela ulterior previsível má qualidade de vida), para a realização de um alotransplantes. 

  

Para além de configurarem uma forma adicional de satisfazer a procura de órgãos e tecidos, 

os xenotransplantes têm despertado grande interesse nos investigadores pelo facto de as 

células e tecidos de origem animal poderem contribuir, como aludido, para a cura de doenças 

para as quais não existe, actualmente, uma intervenção terapêutica eficaz (com a doença de 

Hungtington,  ou a doença de Parkinson), ou como forma alternativa de tratamento de 

doenças como a diabetes. 

  

Refere-se ainda, e por fim, poder a xenotransplantação trazer um sentimento de alívio aos 

pacientes que não terão mais de viver a saber que devem a sua própria vida à morte de um 

outro ser humano, uma vez que os estudos realizados na matéria revelam que alguns 

receptores de alotransplantes se ressentem do facto de serem portadores de um órgão colhido 

de uma pessoa que faleceu. Afigurar-se assim que, com afiram a Organização Mundial de 

Saúde (OMS), no relatório sobre xenotransplantação, apresentado em Genebra, em Outubro 

de 1997, o recurso à xenotransplantação “oferece o potencial de contribuir para aliviar o 

sofrimento e melhorar a saúde humana no mundo”. 

  

 4.            O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA E AS QUESTÕES DE 

XENOTRANPLSNTAÇÃO 

  

Poderemos ainda averiguar se a realização de xenotransplantes de células, tecidos ou órgãos, 

de animais para seres humanos, na medida em que permitirá ultrapassar as fronteiras 

existentes entre as espécies, com o objetivo de “recriar” um ser humano, constituirá uma 
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violação do principio jurídico fundamental do respeito pela essencial dignidade da pessoa 

humana, consagrado nos ordenamentos jurídicos dos vários países europeus. 

                                                            

Desde sempre o ser humano tentou modificar geneticamente os seres vivos sobretudo através 

de determinados cruzamentos entre as espécies, criando novas variedades de raças animais, 

pelo que as técnicas de engenharia genética vieram apenas trazer-lhe novas possibilidade de o 

fazer, na medida em que passou “a ser possível transferir genes de qualquer origem (animal, 

vegetal ou microbiana) para qualquer célula e de os manter ativos no novo hospedeiro”. Esta 

transferência é realizada no âmbito da xenotransplantação, quer pela produção de animais 

transgênicos para servirem de “animais fonte”, para a humana. Suscita-se, assim, a questão de 

saber quando é que passamos a estar perante uma “quimera” entre animal e home e, como 

acabamos de perguntar, se a dignidade da pessoa humana resulta ofendida pó se quebrarem as 

fronteiras naturais existentes entre as diversas espécies. 

  

Na verdade, o conceito de “espécie” não existe de per se, mas é uma construção humana que 

traduz uma tentativa de classificar a diversidade biológica do mundo natural. Constitui, no 

entanto, uma noção que tem sido respeitada pelas Ciências biomédicas, dado que “a nossa 

tradição tem sido no sentido de o conceito de espécie dever ser respeitado, bem como as 

fronteiras existentes entre as espécies”. Costuma-se invocar neste sentido o fato de este 

conceito encontrar alguma correspondência na natureza, uma vez que os híbridos férteis são 

raros e que a Biologia tem demonstrado, com refere Mary Midgley, que “por muito que 

desejemos ter um Mundo cheio de novidades e de monstros, quimeras, cavalos com asas e 

cães com três cabeças, não o poderemos fazer, porque no ambiente natural estas formas de 

vida não seriam viáveis.” 

  

Existe, no entanto, uma corrente do pensamento filosófico científico que defende encontrar-se 

ultrapassado o aludido conceito de espécies. Que afirma que as espécies não são essências 

atemporais, mas podem formar-se, alterar-se e desaparecer, não representando cada uma delas 

mais do que meros estádios fluidos num caminho ao longo do qual os organismos podem 

sempre ser alterados e transformados uns nos outros, chamando-se esta capacidade de se 

transformarem “eugenia”.[1] Propõe, em conformidade, que “tal como os alquimistas 

entendiam que as substância químicas eram meros estádios de um continum não quebrado, 

também os biólogos deveriam ser sempre movidas e ao longo do qual, em principio, elas 

podem ser sempre movidas ao longo do qual, em principio, elas podem ser sempre movidas e 

trocar entre si as suas propriedades”, no âmbito de um processo dirigido, à semelhança do que 

acontecia com a alquimia, para a perfeição. [2] 

  

De acordo com o defendido por esta posição, a xenotransplantação por esta posição, a 

xenotransplantação insere-se, à semelhança da terapia gênica e da engenharia genética de 

melhoramento, num processo de completar o trabalho da natureza, de aperfeiçoar a 

humanidade. Assim sendo, na medida de em que aceita ser legítimo para os seres humanos 
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ultrapassar as barreiras entres espécies, com vista a recriar a espécie humana, a 

xenotransplantação não será ofensiva da dignidade da pessoa humana. 

  

Outra perspectiva possível, que corresponde à que perfilhamos e conduz a idêntica conclusão, 

é a proposta pelos autores que rejeitam o reducionismo genético, ou seja, a concepção 

doutrinal segundo a qual o ser humano se reduz aos seus genes. Defendem, portando e como 

salienta Matt Ridley, que embora o genoma humano constitua “uma espécie de autobiografia 

– um arquivo escrito em genetish de todas as vicissitudes e invenções que caracterizaram a 

história da nossa espécie” e as diferenças entre nós e as outras espécies sejam 

fundamentalmente genéticas, sendo “os genes receitas quer para a anatomia quer para o 

comportamento” a essência da humanidade não se identifica com o organismo biológico do 

individuo, com o seu corpo. Logo, se a dignidade da pessoa humana se refere à pessoa 

considerada na sua globalidade e não apenas ao seu substrato biológico, então não se pode 

considerar, em princípio, que ela seja violada pelo simples fato de a pessoa receber um tecido 

ou órgão de origem animal.[3] 

  

Concluímos assim que a realização da xenotransplantação não ofende a eminente dignidade 

de pessoa humana do receptor de um xenotransplante. Mas poderá ela ser objeto de condutas 

discriminatórias em razão da sua constituição genética, diferente da da generalidade da 

população por incorporar genes provenientes de outras espécies animais? Ou seja, poderá uma 

pessoa ser objeto de condutas discriminatórias, pelo simples fato de ter recebido um 

xenotransplante? 

  

Como pilar jurídico da República Federativa do Brasil, o princípio da dignidade da pessoa 

humana, no artigo 1º, inciso III, da CF/88, expressa frente a frente o ser humano e o Estado, 

demonstrando que a dignidade é o que assegura a efetividade do desenvolvimento do ser e a 

possibilidade da plena concretização de suas potencialidades e aptidões, em harmonia com o 

todo social. 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana encontra na bioética ampla referência, visto que a 

dignidade humana está inserida na cultura desde tempos imemoriais e atualmente, em pleno 

século XXI, o qual pode-se chamar de século da biotecnologia. 

  

Nas palavras da professora Dra. Flávia Piovesan tem-se, 

  

No universo do estudo dos 

princípios que pautam o 

Direito Constitucional de 1988, 
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o Direito Constitucional 

contemporâneo, assim como o 

Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, desponta a 

dignidade humana como valor 

maior, a referência ética de 

absoluta primazia a inspirar o 

Direito erigido a partir da 

segunda metade do século 

XX.[4] 

  

O direito à dignidade da pessoa humana vai de encontro à técnica sobre o homem, bem como 

à instrumentalização do corpo, da vida e da própria liberdade; sendo assim, deve-se levar em 

conta qualidades extrínsecas e intrínsecas do ser humano; logo, o fato de estar e conviver em 

comunidade é sim uma qualidade intrínseca e irrenunciável, devendo existir proteção, sendo 

imposta tal ao Estado como condição obrigatória.  

  

Nesse sentido, a afirmação de Sarlet de que: 

  

a constatação de que a 

dignidade da pessoa humana é 

simultaneamente limite e tarefa 

dos poderes estatais e, da 

comunidade em geral, de todos 

e de cada um, constitui uma 

condição dúplice, esta que 

também aponta para uma 

simultânea dimensão defensiva 

e prestacional da dignidade.[5] 

  

A dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se manifesta singularmente 

pela autodeterminação consciente e responsável da própria vida, logo, deve-se assegurar a 

proteção dos seres humanos, num sentido integral, independente de sua condição social, 

cultural, racial, sexual ou religiosa. 

  

A dignidade humana, na lição de Sérgio Ferraz, é entendida como, 
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o reconhecimento e a 

afirmação da dignidade 

humana, conquanto seja esta 

um direito fundamental, sofrem 

o impacto diário das 

contingências dos apetites 

espúrios ou das degradações 

culturais. Em verdade, tem-se 

aqui uma luta permanente, que 

perpassa toda a história da 

humanidade e que registra ora 

animadores progressos, ora 

dolorosos recuos. [6] 

  

E ainda, completa dizendo que o princípio da dignidade da pessoa humana: 

  

é a base da própria existência do 

Estado Brasileiro e, ao mesmo 

tempo, fim permanente de todas as 

suas atividades, é a criação e 

manutenção das condições para que 

as pessoas sejam respeitadas, 

resguardadas e tuteladas, em sua 

integridade física e moral, 

assegurados o desenvolvimento e a 

possibilidade da plena concretização 

de suas possibilidades e aptidões. 

[7]  

  

Tal princípio deve abarcar toda e qualquer pessoa, e não somente aquelas que preencham os 

requisitos de cidadania. A idéia concordante encontra-se em Jorge Miranda comentando que: 

  

[...] a dignidade da pessoa é da 

pessoa concreta, na sua vida real e 

quotidiana; não é de um ser ideal e 

abstrato. É o homem ou a mulher, 

tal como existe, que a ordem 

jurídica considera irredutível e 

insubstituível e cujos direitos 

fundamentais a Constituição enuncia 

e protege. Em todo homem e em 
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toda a mulher estão presentes todas 

as faculdades da humanidade.[8] 

  

Por fim, deve-se entender que o homem não deve ser usado como mercadoria ou coisa, a 

impossibilidade de degradação do ser humano impede a redução do homem a mero objeto do 

Estado ou de terceiros, o que inclui a impossibilidade de coisificação da pessoa; bem como 

que os operadores de Direito têm um grande desafio, o de dar efetividade aos princípios 

constitucionais, principalmente, o princípio da dignidade humana. 

  

Para finalizar, transcrevem-se as palavras da professora Flávia Piovesan, 

  

Aos operadores do Direito resta, 

assim, o desafio de recuperar no 

Direito seu potencial ético e 

transformador, doando máxima 

efetividade aos princípios 

constitucionais e internacionais 

fundamentais, com realce ao 

princípio da dignidade humana – 

porque fonte e sentido de toda 

experiência jurídica.[9] 

  

  

         Finalmente, o particular não poderá pautar-se por condutas discriminatórias, 

preconceituosas ou racistas, sob pena de responsabilidade civil e penal, nos termos da 

legislação em vigor. 

  

  

5.CONCLUSÃO 

  

  

O presente estudo permitiu uma análise do xenotransplante e sua importância frente as 

questões biotecnológicas, criado a partir das oportunidades voltadas ao estudo da tecnociência 

e seu regramento e que contemporaneamente fez surgir um novo paradigma que deve 
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conduzir a interpretação sobre o conjunto normativo e doutrinário em que são especificamente 

vinculados ao campo da biotecnologia, seus avanços e incertezas. 

  

Diante de um amplo e dinâmico panorama, em que a velocidade das transformações 

científicas e seu adensamento pela sociedade torpedeiam a racionalidade e os conhecimentos 

clássicos do ser humano sobre si mesmo, o direito deve dar respostas efetivas às 

transformações, sem perder seu principal valor fundamental e sua razão de existir que é o 

próprio homem e a organização da sociedade, pautado nos princípios que constituem os 

elementos necessários para eficácia e compreensão da proteção, visto que esses direitos 

legitimam e orientam o Biodireito. 

  

É notório que o progresso científico direciona o ser humano para inéditas situações, às quais, 

o acervo jurídico de proteção do homem certamente será o ponto referencial para determinar o 

direito em seu sentido mais amplo. 

  

Após o estudo realizado, é possível dizer que o Biodireito é o novo campo disciplinar e 

doutrinário e vem sendo construído e pautado nos valores éticos e morais, que permeiam a 

busca pela criação de um conjunto ou sistema de normas morais e princípios que regulem a 

correspondência entre direitos morais e obrigações morais sobre temas tão caros à 

humanidade como a utilização de terapias genéticas ou clonagem, dentre outros. 
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OS LIMITES DA PESQUISA GENÉTICA E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO 

BOUNDARIES OF GENETIC RESEARCH AND RIGHT TO DEVELOPMENT 

 

 

                                          Ana Paula Pina Gaio1 

     Alexandre Gaio2   

 

   

                              

Resumo: O “paper” analisa o Projeto Genoma Humano e a sua relação com o direito 

fundamental ao desenvolvimento. Primeiramente, o estudo demonstra que o Projeto Genoma 

Humano consiste na realização de uma pesquisa genética que, provavelmente, possibilitará a 

aplicação de diversas técnicas de engenharia genética, às quais, em tese, servirão para a 

melhoria da qualidade de vida do ser humano. Após, aponta os aspectos positivos e negativos 

da referida pesquisa, dos quais decorrem inúmeras questões éticas e constitucionais, que se 

referem ao desrespeito e/ou à preservação dos direitos fundamentais, dentre eles, o direito ao 

desenvolvimento. Por fim, busca conceituar o direito ao desenvolvimento, demonstrando a 

necessidade de compatibilizar o desenvolvimento econômico que o Projeto Genoma Humano 

pode propiciar com as demais condicionantes a um desenvolvimento nacional equilibrado. 

 

Abstract: This paper analyzes Human Genome Project and its relation with the fundamental 

right to development. In first place, the study shows that the Human Genome Project consists 

of performing a genetic research that will probably make possible the appliance of several 

genetic engineering techniques, which would, theoretically, be useful to the improvement of 

human life quality. Furthermore, it brings positive and negative aspects of the aforementioned 

research, from which several issues emerge, both ethical and constitutional, referring to 

disrespect and/or preservation of fundamental rights, amongst others, the right to 

development. Finally, it tries to build up a concept of right to development, showing the need 

to combine Human Genome Project’s possible economic development with other restraining 

factors for a balanced national development.  

 

                                       
1 Especialista em Direito Público pela UFPR, Especialista em Direito Criminal pelas Faculdades Curitiba. 
Mestranda em Direito Sócio Ambiental pela PUC-PR. 
2  Especialista em Direito Público pela UFPR. Mestrando em Direito Sócio Ambiental pela PUC-PR. 
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Palavras-chave: Projeto Genoma Humano – Direitos Fundamentais – Direito ao 

Desenvolvimento – Biotecnologia moderna – Engenharia Genética.  

 

Keywords: Human Genome Project – Fundamental Rights – Right to Development – Modern 

Biotechnology – Genetic Engineering. 

 

 

Sumário: 1. Introdução – 2. A engenharia genética e a biotecnologia – 3. O 

Projeto Genoma Humano – 4. Os aspectos positivos e negativos do Projeto 

Genoma Humano - 5. A conformação ética e constitucional do Projeto 

Genoma Humano – 6. O direito fundamental ao desenvolvimento – 7. O 

desenvolvimento e o Projeto Genoma Humano; 8 – Conclusões articuladas; 9 

- Referências bibliográficas; 

 

 

1. Introdução 

 

O presente estudo tem como objeto a análise do Projeto Genoma Humano e a sua 

relação com o direito fundamental ao desenvolvimento, buscando compatibilizar o primeiro 

com as condicionantes à efetivação do segundo. 

Primeiramente, conceituar-se-ão a engenharia genética e a biotecnologia, nelas 

situando o Projeto Genoma Humano. Na análise da engenharia genética, o destaque será 

conferido à terapia gênica, apta, a princípio, para propiciar a efetivação do direito 

fundamental à saúde.  

Seguir-se-á, então, ao estudo do Projeto Genoma Humano, realizando uma breve 

incursão história sobre seu desenvolvimento, enumerando seus objetivos e, por fim, elencando 

os eventuais avanços científicos que poderá propiciar. 

Em continuação, proceder-se-á à enumeração dos aspectos positivos e negativos, 

ínsitos à pesquisa científica desenvolvida pelo Projeto Genoma Humano, dos quais decorrem 

inúmeras questões éticas e constitucionais, cuja solução demanda a realização de uma 

harmonização dos princípios gerais da bioética e dos direitos fundamentais envolvidos. 
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Passar-se-á à conceituação do direito fundamental ao desenvolvimento, 

especialmente à distinção entre crescimento econômico e desenvolvimento, ressaltando a 

ocorrência de um redimensionamento da teoria geral do desenvolvimento.  

Após, explicitar-se-á que o avanço científico propicia o desenvolvimento 

econômico, mas este não pode ser perquirido de forma a afrontar outros direitos fundamentais 

essenciais ao bem-estar da população, mormente às necessidades de um desenvolvimento 

nacional equilibrado, bem sucedido apenas quando atinge, concomitantemente, o 

desenvolvimento social, ambiental e econômico. 

Por fim, relacionar-se-á o Projeto Genoma Humano com o direito ao 

desenvolvimento, alvitrando a preocupação de que a legislação venha a atender aos reclamos 

daqueles que detém o capital, em regra, as empresas que financiam quase a totalidade das 

atividades de pesquisa genética. Estas não teriam como preocupação primordial o benefício da 

sociedade, mas sim o ganho de lucro e, assim, colocaria em risco a defesa de que é muito mais 

benéfico do que maléfico à sociedade, o desenvolvimento total do Projeto Genoma Humano.  

 

 

2.Engenharia genética e a biotecnologia 

 

Os conceitos de engenharia genética e de biotecnologia constam, respectivamente, 

dos textos da lei n.º 11.105/2005 e da Convenção sobre a Diversidade Biológica. 

A Convenção sobre a Diversidade Biológica foi assinada durante a Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada na Cidade do Rio de 

Janeiro, no período de 5 a 14 de junho de 1992. (aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 2, de 

03.02.1994 e promulgada pelo Decreto n.º 2.519, de 16.03.1998). 

A biotecnologia significa qualquer aplicação tecnológica que utilize sistemas 

biológicos, organismos vivos, ou seus derivados, para fabricar ou modificar produtos ou 

processos para utilização específica.3 

Para José Maria F. J. da Silveira e Izaías de Carvalho Borges, a biotecnologia 

abrange um leque amplo de tecnologias que utilizam organismos vivos para a produção de 

bens e serviços, podendo ser dividida em dois grupos: a biotecnologia clássica e a 

biotecnologia moderna. Esta última caracteriza-se pelo fato de utilizar organismos vivos 

                                       
3 Artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica, aprovada pelo Decreto Legislativo n.º 2, de 03.02.1994 e 
promulgada pelo Decreto n.º 2.519, de 16.03.1998. 
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modificados geneticamente por meio da engenharia genética ou tecnologia do DNA 

recombinante.4 

Ainda, a biotecnologia como ciência é analisada por Luiz Regis Prado, o qual 

ressalta como suas principais características o fato de se tratar de uma tecnologia horizontal e 

estratégica e, ainda, de uma ciência dependente e interdisciplinar. No seu entendimento, a 

biotecnologia incide sobre todos os setores econômicos, com potencial para alterar 

profundamente a vida futura, e envolve o conhecimento de outras ciências e profissionais de 

área de conhecimento diversas.5    

A lei n.º 11.105/2005 que regulamenta os incisos II, IV e V do § 1º do artigo 225 

da Constituição Federal conceituou engenharia genética como a atividade de produção e 

manipulação de moléculas de ADN/ARN recombinante.6 

Assim, pode-se afirmar que a engenharia genética é um ramo da biotecnologia que 

consiste nas técnicas e processos que viabilizam a manipulação do código genético da 

molécula de DNA, ou seja, aptos a alterar a estrutura genética dos seres vivos. Pressupõe uma 

alteração artificial, total ou parcial, do genoma de determinada célula, seja por adição, 

substituição ou supressão de genes.7  

Tal alteração pode ser realizada com fins terapêuticos o que se chama de terapia 

gênica. De fato, uma das técnicas de engenharia genética é a terapia genética, que consiste no 

tratamento de doenças genéticas através da utilização de genes geneticamente modificados, no 

lugar daqueles que foram responsáveis pelo aparecimento da enfermidade. 

A terapia genética pode ser realizada nas células somáticas e germinais do ser 

humano, sendo que, quando procedida nas primeiras, não afeta o patrimônio hereditário, ao 

contrário do que ocorre quando a terapia é realizada nas últimas.8 

Na primeira hipótese, o tratamento consiste na reinserção no organismo do 

paciente de células geneticamente tratadas ou genes sadios. Por outro lado, a terapia nas 

                                       
4 DA SILVEIRA, José Maria Ferreira Jardim ; BORGES, Izaias de Carvalho. Capítulo 1. Um panorama da 
Biotecnologia Moderna. Biotecnologia e Recursos Genéticos – Desafios e Oportunidades para o Brasil. (Org.) 
José Maria Ferreira Jardim da Silveira, Maria Ester Dal Poz e Ana Lucia Assad. Campinas: Instituto de 
Economia/FINEP, 2004.  
5 PRADO, Luiz Regis. Direito Penal do ambiente: meio ambiente, patrimônio cultural, ordenação do 
território e biossegurança (análise de lei 11.105/2005). São Paulo: RT, 2005. p. 549/556. 
6 Artigo 3º, inciso IV, da Lei n.º 11.105/2005.  
7 DE SOUZA, Paulo Vinicius Sporlender. Bem Jurídico Penal e engenharia genética humana: contributo 
para compreensão dos bens jurídicos supra-individuais. Paulo Vinicius Sporlender de Souza. São Paulo: RT, 
2004, p. 174/179. 
8 GOMES, Celeste Leite dos Santos; SORDI, Sandra. Aspectos atuais do projeto genoma humano. Biodireito, 
ciência da vida, os novos desafios. (org.) Maria Celeste Cordeiro Leite Santos. São Paulo: RT, 2001. p. 174. 
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células germinativas promove alteração em todas as células do recém-nascido, já que 

realizada nos gametas ou no zigoto.9  

O projeto genoma humano visa, com o mapeamento e o seqüenciamento dos 

genes, posteriormente, determinar a função que cada um deles exerce no organismo humano, 

o que possibilitará a descoberta de novas técnicas de biotecnologia referentes à engenharia 

genética, especialmente a terapia gênica. 

Depreende-se destes conceitos, portanto, que o projeto genoma humano trata-se 

de uma pesquisa genética que possibilitará a utilização de novas técnicas para alteração do 

código genético do ser humano e, por isso, insere-se no âmbito da biotecnologia e da 

engenharia genética.    

Maria Helena Diniz ressalta que o projeto genoma humano é o superstar da big 

science, sendo o empreendimento mais fascinante dessa nova era científica, pois que se 

constituirá na base de toda a pesquisa genética dos próximos anos.10  

 

 

3.O Projeto Genoma Humano 

 

O Genoma é o conjunto de genes que constituem cada ser vivo. No ser humano, 

são aproximadamente três bilhões de pares de base de DNA, distribuídos em 23 pares de 

cromossomos, os quais contêm de 70 a 100 mil genes. 

Consoante o artigo 1º da Declaração Universal sobre o Genoma e Direitos 

Humanos, o Genoma Humano é patrimônio comum da humanidade e propriedade inalienável 

da pessoa.11 

O projeto Genoma Humano – PGH – tem por finalidade, primeiramente, mapear e 

seqüenciar o genoma humano e, após, obter ferramentas para diagnósticos e tratamentos de 

doenças de causa genética (terapia gênica).  

De acordo com a análise histórica do projeto Genoma Humano, realizada por Tom 

Wilkie12, foi na década de 80, nos Estados Unidos da América, que se constataram as 

                                       
9 DIEDRICH, Gyslaine Fatima. Genoma Humano: direito internacional e legislação brasileira. Biodireito, 
ciência da vida, os novos desafios. (org.) Maria Celeste Cordeiro Leite Santos – São Paulo: RT, 2001. 
10 DINIZ, Maria Helena. O estado atual do biodireito.  6ª edição. São Paulo: Saraiva, 2009.  
11 A Declaração Universal sobre o Genoma e Direitos Humanos foi adotada unanimemente por aclamação em 11 
de novembro de 1997 pela 29° sessão da Conferência Geral da UNESCO: Artigo 1: O genoma humano constitui 
a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana bem como de sua inerente dignidade e 
diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade. www. 
unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf, acesso em 31 de janeiro de 2011. 
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primeiras iniciativas para o desenvolvimento do projeto de mapeamento e seqüenciamento do 

genoma humano. Verificou-se o interesse do Departamento de Energia, o qual possuía o 

objetivo de estudar os efeitos das radiações com exposição de baixa intensidade sobre os 

genes humanos. Em 1984, o biólogo molecular Robert Sinsheimer propôs a criação de 

instituto para seqüenciamento do genoma humano na Universidade da Califórnia em Santa 

Cruz. Em outubro de 1985, Renato Dulbecco, biólogo, defendeu a necessidade do 

seqüenciamento do genoma humano em discurso realizado no laboratório Cold Spring Harbor 

(Nova Iorque), chamando a atenção de seu diretor, James Watson.  

Em março de 1986, foi realizado pelo Departamento de Energia, no Novo 

México, em Santa Fé, um encontro para discutir a proposta, sendo que assumiu a liderança do 

desenvolvimento do seqüenciamento do genoma humano, a ser realizado nos seus 

laboratórios nucleares, os quais possuíam equipamentos e recursos para tal. Os Institutos 

Nacionais de Saúde dos Estados Unidos da América integraram-se ao projeto e aos seus 

propósitos, inclusive como financiadores. 

A direção da principal agência do Projeto, o Centro Nacional para Pesquisa do 

Genoma Humano, coube ao biólogo James Watson, nomeado em 01.10.1988. Nesta data, foi 

assinado o acordo sobre as formas de cooperação entre os Institutos Nacionais de Saúde e o 

Departamento de Energia, referente à pesquisa do genoma, sendo que o comando dos 

trabalhos ficou a cargos dos Institutos Nacionais de Saúde.  

James Watson que dirigiu o projeto de 1989 a 1992 propôs uma divisão dos 

cromossomos a serem pesquisados pelos laboratórios interessados a nível internacional. A 

cooperação internacional tornaria mais rápido o seqüenciamento. Foi criada, em 1988, num 

encontro realizado em Cold Spring Harbor, a Organização do Genoma Humano (HUGO, de 

Human Genome Organization) para coordenar esforços internacionais. O quartel da 

organização fica em Genebra e seus escritórios ficam em Londres, Bethesda e Osaka. Diante 

da ausência de recursos, sua atividade ficou adstrita ao mero aconselhamento.  

Os Institutos Nacionais de Saúde tentam patentear sequências de DNA 

descobertas por seus pesquisadores. James Watson opõe-se a idéia, pois pregava a livre 

circulação das informações científicas, sem a qual não seria possível a cooperação 

internacional, até mesmo impossibilitando o avanço cientifico na área da genômica. O 

Instituto Nacional de Saúde solicita o patenteamento de três mil genes humanos, sendo que, 

em abril de 1992, James Watson retira-se da direção do Centro, assumindo sua direção 

                                                                                                                        
12 WILKIE, Tom. Projeto Genoma Humano – um conhecimento perigoso. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. 
Tradução Maria Luiza X. de Z. Borges. 
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Francis Collins, geneticista molecular humano (isolou os genes da fibrose cística e da 

neurofibromatose). Os diretores de centros de pesquisa começaram a ser convidados para 

trabalhar em companhias privadas para o desenvolvimento do mesmo projeto. Até então, os 

projetos prosseguiam com financiamento público. 

Craig Venter, pesquisador dissidente do projeto, com a intenção de realizar o 

mesmo objetivo, mas com financiamento particular, em 1994, cria o instituto TIGR (The 

Institute for Genomics Research) e, em 1998, a empresa de biotecnologia Celera Genomics.  

Em junho de 2000, é publicado o rascunho de 90 - 95% do seqüenciamento do 

genoma humano. Em 12.02.2001, as Revistas cientificas Science (EUA) e Nature (Inglaterra) 

publicaram a análise sobre o trabalho do seqüenciamento humano realizado pelos dois grupos 

(público e privado), resultante do Projeto Genoma e do trabalho do consórcio publico 

internacional e da empresa privada Celera Genomics. 

 

 

4.Os aspectos positivos e negativos do Projeto Genoma Humano 

 

O objetivo mediato de um projeto de pesquisa científica sempre é que seu 

resultado imediato reverta em benefícios para a sociedade. No entanto, tratando-se de 

pesquisa científica, há riscos de que este mesmo resultado, de alguma maneira, cause 

prejuízos à coletividade, ou às pessoas consideradas individualmente. 

Em regra, estes aspectos negativos não são previstos na ocasião da aprovação do 

projeto de pesquisa, ou porque são desconhecidos neste momento prévio, ou porque, acaso 

antevistos, a eles sempre se sobrepõe, como objetivo primeiro, a necessidade do 

desenvolvimento da ciência. 

Especificamente, no que concerne ao Projeto Genoma Humano, a sua principal 

potencialidade positiva é o incremento na prestação do direito à saúde à população, já que o 

resultado desta pesquisa genética pode permitir a realização de novas técnicas de engenharia 

genética para tratamento de doenças, bem como, o prévio, ou pelo menos precoce, diagnóstico 

de doenças relacionadas às causas genéticas. 

Imperioso ressaltar que o dever de prestação de saúde à população, até mesmo 

diante das inovações científicas, não se resume à medicina curativa, ou seja, àquela prestada 

após o surgimento da doença, já que também engloba a medicina preventiva e a medicina 

preditiva.  
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Permite-se cogitar que a medicina preditiva e a medicina preventiva, até mesmo 

diante de tantas inovações tecnológicas, são mais eficazes nos seus objetivos, menos 

prejudiciais ao paciente, sob o ponto de vista físico, psicológico e moral, e menos custosas ao 

orçamento do Estado.  

Simone Born de Oliveira enfatiza que há um movimento incipiente no sentido da 

substituição da atual medicina curativa pela preditiva. 13 

O Projeto Genoma Humano traduz-se em desenvolvimento científico, o qual é 

necessário para a evolução humana. Ainda, importa no desenvolvimento de outros setores, os 

quais são, constantemente, requisitados para auxiliar na realização da pesquisa genética. 

Destarte, indubitavelmente, é um impulso da economia, já que fomenta as atividades de 

empresas de biotecnologia e as atividades das empresas de outros setores, as quais 

incrementam as atividades de pesquisa genética.  

De outra banda, o Projeto Genoma Humano apresenta aspectos negativos, 

relacionados às questões éticas e às eventuais afrontas a direitos fundamentais individuais, 

difusos e coletivos. 

Vários estudiosos ocuparam-se de relacionar os aspectos negativos desta pesquisa 

genética, com potencial para causarem danos ao ser humano e ao meio ambiente. Há um 

temor, em suma, de que o projeto genoma humano acarrete efeitos negativos insuperáveis 

pelos resultados positivos, em virtude de consistirem em afrontas à dignidade da pessoa 

humana.   

Em síntese, as preocupações neste sentido seriam: a) a realização das atividades 

biotecnológicas com fins de eugenia; b) o desrespeito à privacidade e à intimidade do ser 

humano, diante do acesso indiscriminado ao seu código genético; b) a redução do ser humano 

a um mero código genético, classificando-o de acordo com o seu DNA; c) a afronta à 

diversidade genética do País; d) a comercialização dos dados genéticos do ser humano, 

inclusive com patenteamento dos genes; e) a discriminação do ser humano com fundamento 

no seu código genético, inclusive dificultando o acesso ao emprego.  

Com relação à eugenia, Maria Helena Diniz destaca a diferença entre a eugenia 

positiva e a eugenia negativa. A primeira consiste na aplicação dos conhecimentos científicos 

                                       
13 “Já se fala na substituição da medicina curativa pela medicina preditiva que tratará a doença antes dela se 
instalar. Mas caso a doença ocorra, o desenvolvimento de novas terapêuticas e medicamentos garantirão um 
processo de recuperação mais rápido, abreviado pelos novos recursos curativos que deverão surgir com o 
conhecimento na área, e da farmacologia.” (OLIVEIRA, Simone Born de. Da bioética ao direito: manipulação 
genética e dignidade humana. Curitiba: Juruá, 2008. p. 93) 
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para o melhoramento da espécie humana, enquanto que a segunda teria por objeto a 

eliminação dos portadores de genes defeituosos.14  

A eugenia negativa é que não pode ser admitida, entretanto, uma vez obtido o 

conhecimento genético necessário, parece que este poderia ser aplicado para ambas as 

finalidades. O questionamento é se, em prol de uma eugenia positiva, capaz de obter a cura 

para uma doença de causa genética, ou a diminuição do sofrimento de seu portador, ou ainda, 

a prevenção da doença, há que se assumir o risco de eventuais hipóteses de eugenia negativa.  

A afronta ao direito à intimidade do indivíduo ocorreria com o acesso a seu 

código genético sem a sua autorização, sendo que Celeste Leite dos Santos Pereira Gomes e 

Sandra Sordi reforçam que a divulgação de dados deste tipo pode alterar profundamente a 

vida de uma pessoa e de sua família, desrespeitando os direitos de personalidade que lhes são 

inerentes.15  

A coisificação do ser humano, rotulando-o pela descrição de seu código genético, 

aniquila sua identidade pessoal e, assim, fere o postulado da dignidade da pessoa humana. 

Segundo José Cabral Pereira Fagundes Junior, o homem é um fim em si mesmo, não podendo 

ser utilizado como instrumento para algo. 16 

A preservação da diversidade e integridade do patrimônio genético do País é 

dever do Poder Público para a efetivação de um direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado.17 Evidencia-se a preocupação do constituinte em preservar a diversidade genética 

do País, sendo que a prática desregrada e, por vezes, mal intencionada da engenharia genética 

pode causar um grave desequilíbrio ambiental.18  

Claudio Luiz Victor Ferreira Rocha, com relação ao patenteamento genético das 

descobertas genéticas e à discriminação por razões genéticas, entende que a possibilidade do 

primeiro significará uma ameaça à inovação científica e propiciará os sectarismos sociais, ou 

seja, a discriminação genética. Isto porque, admitindo-se a propriedade industrial do código 

                                       
14 DINIZ, Maria Helena. Idem, p.443. 
15 PEREIRA GOMES, Celeste Leite dos Santos; SORDI, Sandra. idem, p. 183. 
16 FAGUNDES JUNIOR, José Cabral Pereira. Limites da ciência e o Respeito à dignidade humana. 
Biodireito, ciência da vida, os novos desafios. (org.) Maria Celeste Cordeiro Leite Santos. São Paulo: RT, 2001. 
17 Constituição Federal: “Artigo 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever 
de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§ 1º  Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
(...) 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País (...);” 
18 Sobre a necessidade de preservação da diversidade do patrimônio genético, Ana Paula Myszczuk: “Assim, a 
preservação da integralidade e diversidade do patrimônio genético brasileiro se faz imperiosa em virtude de 
englobar interesses difusos, coletivos e individuais e para evitar a degradação do meio ambiente e a obstrução da 
fruição plena dos demais direitos do homem. (MYSZCZUK, Ana Paula. Genoma Humano: Limites Jurídicos 
à sua Manipulação. Curitiba: Juruá, 2005 – p.99). 
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genético, o conhecimento ao genoma ficará adstrito a grupos de grande poder econômico-

financeiro.19  

Portanto, traçado tal panorama do Projeto Genoma Humano, tanto seus aspectos 

positivos, como os negativos, nota-se que dele surgem questões que demandam solução tanto 

da ética, quanto do direito. No que toca à seara jurídica, a sua plataforma é o direito 

constitucional, ante o surgimento de conflitos – mesmo que aparentes - entre os diversos 

direitos fundamentais supramencionados. 

 

  

5.A Conformação Ética e Constitucional do Projeto Genoma Humano  

 

Conforme analisado no tópico anterior, o Projeto Genoma Humano suscita 

questões éticas e jurídicas, para as quais se demanda uma solução que seja apta a impedir a 

ocorrência dos eventuais efeitos negativos e, pari passu, assegurar a realização dos efeitos 

positivos do desenvolvimento da pesquisa. 

A realização integral deste objetivo é improvável, mas não o é minimizar as 

contradições éticas que emergem do desenvolvimento do Projeto Genoma Humano, adotando 

medidas que impeçam, na medida do possível, a ocorrência dos efeitos negativos e 

potencializem os efeitos positivos, adotando soluções que correspondam aos princípios éticos 

e efetive, ao máximo do possível (quantitativa e qualitativamente), os direitos fundamentais 

previstos na Constituição Federal.     

A harmonização entre os princípios da bioética, as normas constitucionais, 

internacionais e infraconstitucionais sobre o Projeto Genoma Humano é apta a minimizar os 

seus eventuais impactos negativos e maximizar seus méritos.  

Inobstante haja diplomas legislativos que, ainda que parcos, busquem impor 

limites à pesquisa genética com o intento de obstaculizar a promoção de efeitos negativos à 

sociedade como um todo e a cada um individualmente20, verifica-se que é na Constituição 

Federal que se delimitam os vetores básicos à limitação da atividade de pesquisa genética e se 

compilam todos os direitos fundamentais, relacionados ao Projeto Genoma Humano. Para o 

objetivo deste trabalho, de cunho principiológico, não tem lugar o estudo detalhado de cada 

                                       
19 “O chamado domínio genômico nas mãos de poucos, poderia facilmente, por questões econômicas, sociais, 
sócio-culturais, gerar sectarismos sociais, o chamado “geneoísmo”, ou seja, discriminação genética. (ROCHA, 
Claudio Luiz Victor Ferreira. O uso e o acesso a genoma humano. Biodireito e Bioética: Uma Introdução 
Crítica. (Org.) Arthur Magno e Silva Guerra. Rio de Janeiro: Editora America Jurídica, 2005). 
20 Principalmente: a Declaração Universal do Genoma Humano e dos Direitos Humanos; a lei n.º 11.105/2005; e 
a resolução do Conselho Nacional de Saúde n.º 196/96. 
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um destes diplomas legislativos, razão pela qual se limitará ao enfoque bioético e 

constitucional.  

Faz-se imperioso que se ressalte que a supramencionada harmonização não 

importa na exclusão ou na diminuição de limites éticos e jurídicos à pesquisa genética, ao 

contrário, delimitando-os com mais precisão, infirmando eventuais contrariedades entre 

aqueles determinados por fontes diversas e estipulando previamente as penalidades nas 

hipóteses que forem desrespeitados, será possível evitar que os aspectos negativos 

supramencionados venham a se sobrepor aos méritos do Projeto.  

Embora não haja um conceito universal para bioética, sendo que o consenso 

apenas é o de que se traduz na ética aplicada à vida21, vários estudiosos buscam defini-lo, 

sendo possível extrair deles as seguintes características: é uma ciência multidisciplinar; 

promove o estudo das conseqüências oriundas do desenvolvimento das ciências médicas; 

significa uma resposta da ética a estas novas situações.22 

A pesquisa em seres humanos, aqui também compreendido o Projeto Genoma 

Humano consoante até então explicitado, é considerada ética quando respeita aos princípios 

gerais da bioética.  

O Conselho Nacional de Saúde editou a Resolução 196/96 que elencou e 

conceituou os princípios gerais da bioética: a) o principio da autonomia; b) o princípio da 

beneficência; c) o princípio da não-maleficência; d) o princípio da justiça.23  

                                       
21 OLIVEIRA, Simone Born de. Idem, p.42. 
22 Maria Helena Diniz sintetiza o conceito de bioética afirmando que: “A bioética seria, então, um conjunto de 
reflexões filosóficas e morais sobre a vida em geral e sobre as práticas médicas em particular.” (Idem, Ibidem - 
p.11). 
Carlos Maria Romeo Casabona também apresenta sua definição para bioética: “A bioética também pretende 
encontrar respostas específicas aos novos problemas da Biomedicina, incluindo nesta a Biotecnologia.” (...) 
“concebo a bioética como uma autentica ciência multidisciplinar que tem por objeto o estudo das conseqüências 
derivadas dos desenvolvimentos e as aplicações das Ciências Biomédicas para o ser humano em todo o seu 
processo vital, propondo o marco de sua licitude ética e jurídica.” (CASABONA, Carlos Maria Romeo. O 
direito biomédico e a Bioética. Bioecnologia e suas implicações ético-jurídicas. (Org.) Carlos Maria Romeo 
Casabona e Juliane Fernandes de Queiroz. Belo Horizonte: Del Rey, 2005. p.22). 
23 Resolução  do Conselho Nacional de Saúde n.º 196/96: “III - ASPECTOS ÉTICOS DA PESQUISA 
ENVOLVENDO SERES HUMANOS 
As pesquisas envolvendo seres humanos devem atender às exigências éticas e científicas fundamentais.  
III.1. a eticidade da pesquisa implica em: a) consentimento livre e esclarecido dos indivíduos-alvo e a proteção a 
grupos vulneráveis e aos legalmente incapazes ( autonomia). Neste sentido, a pesquisa envolvendo seres 
humanos deverá sempre tratá-lo em sua dignidade, respeitá-lo em sua autonomia e defendê-lo em sua 
vulnerabilidade;  b) ponderação entre riscos e benefícios, tanto atuais como potenciais, individuais ou coletivos ( 
beneficência), comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos; c) garantia de que 
danos previsíveis serão evitados ( não maleficência); d) relevância social da pesquisa com vantagens 
significativas para os sujeitos da pesquisa e minimização do ônus para os sujeitos vulneráveis, o que garante a 
igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o sentido de sua destinação sócio-humanitária ( 
justiça e eqüidade).” 
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A autonomia é a capacidade do ser humano de decidir sobre a sua vida da forma 

que melhor lhe convir. Arthur Magno e Silva Guerra leciona que a idéia clássica de 

autonomia remete a autogoverno sobre a própria vida, entretanto, para ele, no âmbito médico 

esta assume um caráter diferenciado. No âmbito médico, a autonomia significa a necessidade 

de se manter o paciente informado e respeitar o seu consentimento. Destaca a pluralidade de 

significados para a autonomia, mas frisa que todos os conceitos atuais têm na liberdade e na 

ação suas condições essenciais.  24 

O mesmo autor, ao abordar os princípios da beneficência e da não-maleficência, 

defende que estes são expressões complementares de uma ação benéfica: “não causar o mal” e 

“maximizar os benefícios possíveis e minimizar os danos possíveis.”25 

Por fim, o princípio da justiça recomenda a distribuição dos riscos e benefícios de 

forma imparcial. Almeja que a utilização de todos os meios seja equânime, a fim de que todos 

possam compartilhar do conhecimento.26      

A bioética e o direito constitucional confluem no fato de elegerem como base 

valorativa de toda a ciência por eles construída a necessidade de proteção da vida humana.  

Assim, o primeiro direito fundamental previsto constitucionalmente que se 

relaciona com o Projeto Genoma Humano, e que também consiste na base à bioética, é o 

próprio direito à proteção da vida, informado pelo princípio da dignidade da pessoa humana. 
27 

Certo é que o direito à vida não se detém apenas à dicotomia vida/morte, pois que 

a efetividade do direito fundamental à vida humana depende do respeito ao princípio da 

dignidade da pessoa humana, com fundamento da República Federativa do Brasil. 

Ainda, o direito fundamental à proteção à vida assume outros contornos quando se 

conecta com o direito fundamental à promoção da saúde, pois não se olvida que a garantia de 

                                       
24 GUERRA, Artur Magno e Silva. Humanismo Constitucional no Brasil: Os reflexos da bioética no 
contexto constitucional brasileiro, fundado no paradigma da dignidade humana, em questões de 
manipulação genética. Biodireito e Bioética. (org). Arthur Magno e Silva Guerra. Rio de Janeiro: America 
Jurídica, 2005.   
25 Idem, ibidem, p. 8. 
26 DE CARVALHO, Thais Dai Ananias de Carvalho; FERRAZ,Carolina Ananias Junqueira. Aborto Eugênico – 
Uma questão biojurídica. (org) Maria de Fatima Freire de Sá. Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. 
27  Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. 1º  A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos: (...) 
III - a dignidade da pessoa humana;” 
“Art. 5º  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes(...)” 
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qualidade de vida, a higidez física, mental e psicológica são elementos do direito à vida em 

sentido amplo. 28 

Amplia-se, ainda mais, o conceito de direito à vida, informado pelo princípio da 

dignidade da pessoa humana quando se busca no direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, a necessidade de proteção ao patrimônio genético, na esteira do 

artigo 225, §1º, inciso II, da Constituição Federal. Este é patrimônio da humanidade, cuja 

proteção é essencial para um meio ambiente ecologicamente equilibrado, mas também é a 

identidade genética individual, cuja preservação e proteção patentemente asseguram a 

dignidade da pessoa humana e a proteção à sua vida. 

Pode-se afirmar, portanto, que ao direito à proteção da vida humana insere-se, sob 

outra perspectiva, uma nova geração de direitos fundamentais, chamados pelo doutrinador 

Pietro de Jesús Lora Alarcón de direitos de quarta dimensão.29 

Segundo este doutrinador, os direitos de quarta dimensão não excluem os direitos 

anteriores, os direitos individuais, os sociais e os difusos e coletivos (das demais gerações), e 

sim a eles se somam, já que são consequências das novas situações advindas dos avanços da 

biotecnologia, especialmente da ciência genética.30   

 A efetividade do direito fundamental à intimidade e à privacidade, relacionados 

também à identidade genética sob uma perspectiva individual, na esteira das explanações 

realizadas sobre os aspectos negativos do Projeto Genoma Humano, não pode ser olvidada, 

sendo necessária a imposição de limites às pesquisas, com o fim de promovê-la. 31 

                                       
28 Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.” 
“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação.” 
29 Pietro de Jesus Lora Alárcon conclui que: “Destarte, temos uma nova geração de direitos fundamentais – e 
deveres fundamentais – frutos desses avanços. Se a primeira geração deu-se como fruto da revolução industrial, 
a segunda, como resultado das desigualdades da industrialização, e a terceira como a culminância de um 
processo pós-guerra, hoje, assistimos a uma nova revolução tecno-científica, a revolução genética, no marco da 
globalização neoliberal.” (LORA ALARCÓN, Pietro de Jesus. Patrimônio Genético Humano e sua proteção 
na Constituição Federal de 1988. São Paulo: Editora Método, 2004. p. 99)  
30 E, ainda, prossegue: “O que queremos dizer é que surgirão, com certeza, conseqüências jurídicas, fruto dos 
avanços e descobertas genéticas, que afetem direitos como a intimidade e a vida privada (dimensão primária da 
vida), ou direito à saúde (segunda dimensão), ou direitos difusos (terceira dimensão), como o direito de todos os 
seres humanos à informação genética, à publicação das pesquisas, direito transindividual, como trataremos 
posteriormente. Mas também surgem novos direitos, inéditos, que há de detectar e tutelar.” (Idem, Ibidem, p- 
100) 
31 Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 
à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) X - são invioláveis a 
intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação;” 
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Ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e aos direitos 

fundamentais em baila: direito fundamental à vida, à privacidade e à intimidade, à saúde e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos envolvidos em uma teia cujo centro é 

ocupado pelo Projeto Genoma Humano, vincula-se o direito fundamental ao 

desenvolvimento.  

O direito ao desenvolvimento possui a mesma carga valorativa e grau de 

importância dos demais direitos fundamentais analisados, com estes se conecta, e também 

decorre do princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, entretanto, será analisado 

em tópico distinto, em virtude do objeto do presente estudo consistir na relação entre este e o 

Projeto Genoma Humano. 

 

 

6.O direito fundamental ao desenvolvimento 

 

A Constituição Federal determina que a garantia do desenvolvimento nacional 

traduz-se em objetivo fundamental da República Federativa do Brasil.32 

Neste diapasão, considerando que o Estado deve ter como um de seus objetivos a 

garantia de desenvolvimento nacional, o texto constitucional atribuiu ao Poder Público, na 

qualidade de agente interventor da atividade econômica, o dever de legislar estabelecendo as 

bases sobre as quais ocorrerá um desenvolvimento nacional equilibrado.33 

A priori a ilação de que o direito ao desenvolvimento nacional reveste-se de 

fundamentalidade e, ainda, que ao Estado é atribuído o dever de garanti-lo é irrefutável. No 

entanto, cabe conceituar desenvolvimento nacional, definir seus elementos essenciais, e 

delimitar qual a medida de realização destes que importará na efetivação deste direito 

fundamental. 

Num primeiro momento, poder-se-ia restringir o conceito de desenvolvimento 

nacional ao crescimento econômico, até mesmo porque a determinação para o Estado traçar as 

bases do desenvolvimento nacional situa-se nas disposições constitucionais sobre a ordem 

                                       
32 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:(...) II - garantir o 
desenvolvimento nacional;” 
33 Constituição da República Federativa do Brasil. “Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor privado. 
§ 1º  A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento.” 
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econômica e se justifica pela sua atuação planejadora, fiscalizadora e incentivadora do 

exercício da atividade econômica pelo setor público ou privado.   

Porém, é possível realizar outra interpretação do fato da determinação da 

realização de políticas públicas referentes ao desenvolvimento nacional equilibrado estar 

inserida no §1º do artigo 172, que trata da atividade econômica, a de que o exercício desta é 

primordial ao desenvolvimento nacional, no entanto, é limitado pelos outros requisitos que 

devem estar concomitantemente presentes à efetivação deste último, especialmente o respeito 

pelos demais direitos fundamentais. 

Parece que a interpretação mais consonante com o texto constitucional, mormente 

à idéia de um desenvolvimento nacional equilibrado pluridimensional, é a de que a atividade 

econômica integra o conceito de desenvolvimento, mas nao o determina, até mesmo por ele é 

limitada, sendo imperioso distinguir o mero crescimento econômico do desenvolvimento 

nacional. 

Para Ignacy Sachs, a teoria do desenvolvimento tem como ponto central 

justamente a impossibilidade de se confundir desenvolvimento com crescimento econômico. 

Esclarece que o crescimento econômico e socialmente positivo, mas com degradação 

ambiental, ou um crescimento com proteção ambiental, mas socialmente deficiente são 

exemplos de um mau desenvolvimento. O desenvolvimento, para ele, só existe quando se 

verifica um crescimento economico sustentado, com inclusão social e proteção ao meio 

ambiente. 34 

Esta idéia de que o desenvolvimento não se resume ao desenvolvimento 

econômico foi defendida por Luiz Carlos Bresser Pereira, no ano de 1968, o qual já ressaltava 

que a afirmação da existência de desenvolvimento dependia da ocorrência de alterações 

sociais, econômicas e políticas.  35 

                                       
34 Ignacy Sachs reforça que o desenvolvimento depende das soluções triplamente vencedoras: “Todas elas 
pertencem às diferentes formas de mau desenvolvimento, devendo o termo desenvolvimento ser reservado às 
soluções triplamente vencedoras – um crescimento econômico sustentado, socialmente inclusivo e em harmonia 
com o meio ambiente.” Em continuidade, quando aborda um repensar de um Estado desenvolvimentista: 
“Assim, tentei desenvolver essa idéia e, ocasionalmente, voltei ao que me parece ser um dos pontos centrais da 
teoria do desenvolvimento, a saber, que não se pode reduzir o desenvolvimento apenas ao crescimento 
econômico. Devemos usar duas óticas simultâneas: de um lado, o enfoque pelo crescimento, que nos remete ao 
crescimento do PIB, à acumulação de capital, ao progresso técnico, à produtividade crescente do capital, e, de 
outro, o enfoque que utiliza como porta de entrada o emprego e o auto-emprego, e observa em que medida o 
processo de desenvolvimento favorece a inserção social pelo trabalho decente de todos que sentem a necessidade 
e o desejo de trabalhar. Essas duas óticas não são exclusivas uma da outra. Ao contrário, é indispensável articulá-
las, combiná-las e conciliá-las graças ao planejamento flexível.” (SACHS, Ignacy. A terceira margem: em 
busca do ecodesenvolvimento. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. p. 329 e 347).   
35 “Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de caráter social e político; se o 
desenvolvimento social e político não for a um tempo o resultado e causa de transformações econômicas, será 
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Neste mesmo diapasão, Eros Roberto Grau diferencia o desenvolvimento e o 

crescimento econômico, de forma sintetizada, utilizando a distinção entre qualitativo – 

desenvolvimento – e quantitativo – crescimento. O desenvolvimento para o autor pressupõe a 

mobilidade social contínua e permanente, enquanto que o crescimento, meramente 

quantitativo, consiste apenas em uma parcela daquele.36  

Para Amartya Sen a ocorrência do desenvolvimento demanda a expansão das 

liberdades reais que as pessoas desfrutam, ou seja, a liberdade é central para o 

desenvolvimento. O desenvolvimento pressupõe a remoção das fontes de privação de 

liberdade, por exemplo, a ausência de participação na vida econômica, política e social da 

sociedade.37  

O desenvolvimento econômico, na forma então exposta, como um dos elementos 

necessários ao desenvolvimento nacional, engloba também o desenvolvimento científico 

previsto no artigo 218 da Constituição Federal.38 De fato, o avanço científico propicia o 

desenvolvimento econômico na medida em que fomenta a instalação de novas empresas, gera 

empregos e, em regra, incrementa o bem-estar da população com a utilização das novas 

descobertas.  

O artigo 218 da Constituição Federal determina que o Estado promova e incentive 

o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológica. Ainda, classifica a 

pesquisa científica em: pesquisa científica básica, que deve receber tratamento prioritário; e 

pesquisa tecnológica que deve buscar a solução dos problemas do País e o desenvolvimento 

do sistema produtivo nacional e regional. 

                                                                                                                        
porque de fato não tivemos desenvolvimento.” (PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e Crise no 
Brasil. 7ª Ed. Brasília: Editora Brasiliense, 1977. p. 21) 
36 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988 (Interpretação e Crítica). São Paulo: 
Malheiros Editores, 2003. p. 196/198. 
37SEN, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. p. 19. 
38 “Art. 218.  O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas. 
§ 1º  A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 
progresso das ciências. 
§ 2º  A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
§ 3º  O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá 
aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 
§ 4º  A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, 
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 
ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu 
trabalho. 
§ 5º É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades 
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica.” 
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Ademais, o artigo 219 da Constituição Federal39 dispõe que o mercado interno 

deverá ser incentivado pelo Estado, visando o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, 

bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, razão pela qual José Afonso da 

Silva entende que a regra do artigo em comento deveria estar entre os dispositivos da ordem 

econômica.40 

Por óbvio que o mercado interno e o avanço científico possuem relação direta 

com o desenvolvimento econômico, sendo que se admite uma leitura dos artigos em baila que 

contemple a teoria geral do desenvolvimento então proposta, enfatizando o conteúdo do 

referido artigo 219 concernente ao incentivo pela economia ao desenvolvimento econômico, 

social e ambiental. 

 

 

7. O desenvolvimento e o Projeto Genoma Humano 

 

É inexorável, dessa forma, a conclusão que o Projeto Genoma Humano e o 

desenvolvimento científico e, consequentemente, o desenvolvimento econômico, estão 

diretamente relacionados. E desta dedução também se depreende que esta pesquisa científica 

deve se conformar às necessidades da implementação do desenvolvimento nacional 

equilibrado.  

O desenvolvimento econômico que pode ser propiciado pelo avanço científico 

deve ser limitado pela necessidade de se garantir também o desenvolvimento ambiental e o 

desenvolvimento social, ou seja, de não degradar o meio ambiente, nem promover a exclusão 

social. 

Para José Maria F. J. da Silveira e Izaías de Carvalho Borges, no tocante ao papel 

da biotecnologia moderna no desenvolvimento econômico, ressaltam que esta propiciou uma 

estrutura industrial distinta da tradicional, principalmente porque os novos conhecimentos 

foram transformados, rapidamente, em “riquezas” ou em “negócios”.41 

No entanto, este desenvolvimento econômico propiciado pela biotecnologia não 

pode ser desmedido, porque a falta de controle e observância das condicionantes para a 

                                       
39 “Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal.” 
40 DA SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 22º edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 2003. 
41 Idem, Ibidem. Pg.19 
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efetivação de outros direitos fundamentais traduz-se em desequilíbrio do desenvolvimento 

nacional. 

Em regra, os freios dessa ânsia, quase que irracional, pelo desenvolvimento 

econômico, que se desmedido vai de encontro ao desenvolvimento nacional proposto, para 

Cristiane Derani, situam-se no direito que é instrumento de incentivo e precaução da 

tecnologia. 42 

Simone Born de Oliveira demonstra preocupação com a transferência dos limites 

da biotecnologia ao direito, pois que a legislação, frequentemente, possui caráter simbólico, já 

que destinada a garantir os interesses daqueles que detém o capital. Na biotecnologia, as 

detentoras de capital são as multinacionais que financiam as pesquisas genéticas, sendo que 

uma legislação simbólica somente servirá para garantir-lhes o imensurável lucro.43   

 

 

8. Conclusões articuladas 

 

De todo o estudo, conclui-se que: 

 

a) o Projeto Genoma Humano trata-se de uma pesquisa genética que possibilitará 

a utilização de novas técnicas para alteração do código genético do ser humano e, por isso, 

insere-se no âmbito da biotecnologia e da engenharia genética; 

b) o Projeto Genoma Humano possui aspectos positivos e negativos. Ressaltam-se 

como aspectos positivos, o avanço científico e o incremento da qualidade de vida do ser 

humano, em virtude da prestação efetiva do direito à saúde e, como aspectos negativos, 

eventual afronta aos direitos individuais à intimidade, à privacidade, à isonomia, e ao direito 

difuso ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, especificamente à diversidade genética;  

c) dos referidos aspectos positivos e negativos do Projeto Genoma Humano 

decorrem celeumas que demandam solução tanto da ética, quanto do direito, cuja solução 

demanda uma harmonização dos princípios da bioética e dos direitos fundamentais; 

                                       
42 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Econômico. 2ª Edição. São Paulo: Max Limonad, 2001, p. 188. 
43 Simone Born de Oliveira externa sua preocupação da seguinte forma: Em se tratando de normas que venham a 
regular as pesquisas que envolvem seres humanos é imperioso lembrar que as empresas que desenvolvem 
biotecnologia, hoje, são empresas que possuem como financiadores principais (para não dizer exclusivos) de 
seus projetos os grandes laboratórios mundiais, que, com o resultado das pesquisas, almejam auferir tão-somente 
grandes lucros. (ibidem, p. 67/68) 
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d) ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana e aos direitos 

fundamentais em baila: direito fundamental à vida, à privacidade e à intimidade, à saúde e ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, todos envolvidos em uma teia cujo centro é 

ocupado pelo Projeto Genoma Humano, vinculam-se os direitos fundamentais ao 

desenvolvimento; 

e) o direito ao desenvolvimento é um direito fundamental, cujo contéudo não se 

restringe ao desenvolvimento econômico, sendo que o desenvolvimento nacional equilibrado 

depende de alterações sociais, econômicas e políticas; 

f) o desenvolvimento econômico, como um dos elementos necessários ao 

desenvolvimento nacional, engloba também o desenvolvimento científico previsto no artigo 

218 da Constituição Federal, pois o o avanço científico propicia o desenvolvimento 

econômico na medida em que fomenta a instalação de novas empresas, gera empregos e, em 

regra, incrementa o bem-estar da população com a utilização das novas descobertas.  

g) o desenvolvimento econômico que pode ser propiciado pelo avanço científico, 

especificamente o Projeto Genoma Humano, deve ser limitado pela necessidade de se garantir 

também o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social, ou seja, de não degradar o 

meio ambiente, nem promover a exclusão social. Com efeito, o desenvolvimento econômico 

não pode ser desmedido, porque a falta de controle e observância das condicionantes para a 

efetivação de outros direitos fundamentais traduz-se em desequilíbrio do desenvolvimento 

nacional.. 
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OS RISCOS DA EVOLUÇÃO BIOTECNOLÓGICA: A BIOÉTICA 

COMO INSTRUMENTO PARA CONCRETIZAÇÃO DA DIGNIDADE 

DA PESSOA HUMANA. 

 

LOS RIESGOS DE DESARROLLO DE LA BIOTECNOLOGÍA: LA BIOÉTICA COMO 

UNA HERRAMIENTA PARA LA EJECUCIÓN DE LA DIGNIDAD HUMANA. 

 

Carlos José De Castro Costa 

 

  

RESUMO 

O desenvolvimento tecnológico, biotecnológico e biomédico revela mudanças paradigmáticas 

que culminam por questionar valores morais intrínsecos na sociedade. Os modelos 

convencionados e aceitos socialmente, cuja eficácia é mantida por leis e códigos morais 

acabam se tornando obsoletos em razão de transformações tecnológicas, sociais, psíquicas e 

comportamentais. A quebra de paradigmas revela um período de convulsão social, pois os 

valores que até então reinavam absolutos são desconsiderados e não existem outros valores, 

que passam a ser construídos pela sociedade. Apesar do período inicial conturbado, a história 

revela que estes momentos são inscritos como marcas evolutivas na história da humanidade. 

Há de se questionar, contudo, até que ponto os avanços tecnológicos trarão benefícios à 

coletividade? Seria possível o estabelecimento de limites ao avanço tecnológico? Quais 

seriam os parâmetros para tais limites? O homem é o centro de tutela do ordenamento 

jurídico, portanto, este deve ser o ponto de partida do conhecimento. Assim, há de se 

harmonizar o uso das ciências biomédicas e suas tecnologias com os Direitos Humanos. O 

desenvolvimento tecnológico sem estabelecimento de limites éticos coloca em xeque a 

atenção à saúde e o bem-estar das pessoas, daí a necessidade de considerar a dignidade da 

pessoa humana como um valor supremo. A tecnologia deve ser instrumento para a obtenção 

de melhoria da qualidade de vida. A utilidade econômica ou interesses puramente comerciais 

não podem preponderar sobre a dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; BIOÉTICA; BIODIREITO; 

PROJETO PARENTAL E PROCRIAÇÃO ASSISTIDA. 

 

RESUMEN 
El desarrollo tecnológico, la biotecnología y biomédica revela cambios paradigmáticos que 

culminan cuestionando los valores intrínsecos de la moral en la sociedad. Los modelos 

socialmente aceptados, cuya eficacia he mantenido por las leyes y los códigos morales, en 

definitiva, se convierte en obsoleto debido a desórdenes tecnológicos, sociales, mentales y 

comportamientos. Rompiendo paradigmas revela un período de agitación social, porque los 

valores que hasta entonces eran prevalentes absolutos son ignorados y no existen otros valores 

como construido por la compañía. A pesar del período inicial, la historia revela que estos 

momentos se introducen como marcas evolutivas en la historia de la humanidad. ¿Hay que 

preguntar, sin embargo, la medida en que tecnológico avanza derivaciones a la colectividad? 

¿Podría el establecimiento de límites en el avance tecnológico? ¿Cuáles son los parámetros 

para tales límites? El hombre es el centro del sistema jurídico, por lo que esto debe ser el 

punto de partida de los conocimientos. Por tanto, uno tiene que armonizar el uso de Ciencias 

de la vida y sus tecnologías con los derechos humanos. Desarrollo tecnológico sin establecer 
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límites éticos pone en riesgo la salud y el bienestar de las personas, de ahí la necesidad de 

tener en cuenta la dignidad de la persona humana como un valor supremo. La tecnología debe 

ser un instrumento para mejorar la calidad de vida. La utilidad económica o intereses 

puramente comerciales no pueden preponderar contra la dignidad humana. 

PALABRAS-CLAVE: LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA; BIODERECHO; 

BIOÉTICA; LA PROCREACIÓN ASISTIDA Y EL PROYECTO DE CRIANZA DE LOS 

HIJOS. 

 

 

1. Introdução: 

  

Os novos e crescentes avanços da medicina com o intuito de buscar a melhoria da saúde e da 

qualidade de vida acarretam ameaças à dignidade das pessoas, pois a possibilidade de 

manipular o código genético da vida, anseio conquistado pelo próprio homem, cria o risco de 

aniquilar a própria existência humana se não houver estabelecimento de limites à atuação dos 

pesquisadores. 

Diante da possibilidade de interferência do ser humano nos processos de nascimento e morte e 

com o objetivo de se permitir melhor qualidade de vida Van R. Potter se referiu à Bioética. O 

termo, contudo, foi difundido com sentido específico, designando apenas problemas éticos 

gerados pelos avanços nas ciências biológicas e médicas. A presente pesquisa, portanto, 

realiza uma abordagem acerca do desenvolvimento biotecnológico e as conseqüências de sua 

intervenção no processo vital. 

Busca-se, então, o estabelecimento de limites éticos à atuação dos pesquisadores, pois o 

objetivo deve ser fornecer melhor qualidade de vida às pessoas, destarte, revela-se 

fundamental a observância da dignidade da pessoa humana. Para que este desiderato seja 

alcançado, o Informe Belmont exarou alguns princípios que devem ser observados por todos 

os países em todas as experimentações realizadas com seres humanos. A denominada bioética 

principialista, no entanto, não se demonstrou satisfatória, uma vez que configura uma carta de 

triunfo de um imperialismo moral imposto pelas referências teóricas norte-americanas. 

Na Europa o apelo aos Direitos Humanos obteve maior importância que os princípios éticos. 

A Convenção Européia de Bioética (1997), a Declaração Universal sobre o Genoma Humano 

e os Direitos Humanos (1997), e a Declaração Internacional sobre os Dados Genéticos 

Humanos (2003) exteriorizam preocupação com as implicações mundiais acerca da Bioética 

para a proteção dos Direitos Humanos. Pelo teor destes documentos a bioética principialista é 

colocada em xeque. 

Há de se destacar a denominada Doutrina da Bioética de Proteção, carreada na América 

Latina e no Caribe, consubstanciada no fato de que devem ser verificadas as peculiaridades da 

realidade concreta do local em que a bioética há de ser aplicada. Nesta perspectiva, portanto, a 

bioética de proteção não pode ser universal, tem de ser universalizável, isto é, aplicável a 

todos os casos que tenham as mesmas características, para não criar discriminações, 

Assim, reconhece-se a Bioética como instrumento para concretização dos Direitos Humanos, 

há de se estabelecer quais os valores éticos e sociais que se deseja que sejam observados na 
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sociedade. A bioética configura uma parte da ética, mas paradoxalmente, é algo mais do que 

ética, configura um fenômeno pluridisciplinar que busca harmonizar o uso das ciências 

biomédicas e suas tecnologias com os Direitos Humanos. 

O Direito, portanto, há de intervir na Bioética para que possam ser estabelecidas sanções às 

práticas que desrespeitam a dignidade das pessoas. Infere-se, pois que tanto o Direito atua na 

Bioética como a Bioética atua no Direito. Nesta perspectiva a presente pesquisa perpassa pela 

análise da Bioética Normativa, da Bioética Jurídica e do Biodireito, de forma que se possa 

alcançar o respeito à dignidade da pessoa humana. 

Por derradeiro, tem-se uma breve análise das técnicas de reprodução assistida, as quais 

possibilitam que pessoas estéreis possam procriar. Trata-se da intervenção do ser humano, por 

meio de técnicas científicas, com fincas à concretização do projeto parental. A doação de 

genes acarreta uma mudança paradigmática nos conceitos jurídicos clássicos, que sempre se 

pautaram na verdade biológica. 

  

2. O surgimento do termo bioética: 

  

As atrocidades cometidas durante o regime nazista com o escopo de alcançar uma raça 

superior ensejaram o processo de Nüremberg que, em resposta a essas práticas, estabeleceu 

sanções aos médicos envolvidos. Este processo culminou com o estabelecimento de regras de 

ética médica a serem observadas no exercício de investigações e experimentações com seres 

humanos. 

A exigência de respeito à dignidade da pessoa humana e à autonomia do indivíduo, 

determinou, para o legítimo exercício de tais atividades, que os investigadores fossem 

qualificados, o consentimento legal e informado de todos aqueles que eram chamados a 

participar de uma experiência médica, a ausência de riscos, bem como a possibilidade de 

interrupção, a qualquer momento, dos ensaios a que estavam sendo submetidos os 

indivíduos[1]. 

O desenvolvimento da medicina proporcionou inúmeros fatos que também demandavam o 

surgimento de instrumentos que limitassem a atuação dos profissionais. Devem ser destacados 

alguns fatos: os primeiros transplantes de coração, ocorridos nos anos de 1967 e 1968; o 

estabelecimento de critérios para a caracterização da morte encefálica em 1968; a 

possibilidade de DNA recombinante, possibilitando a união molecular artificial, em 1970. 

Estes e outros fatos ensejaram a necessidade de limitações éticas à conduta dos médicos no 

que concerne à busca da melhoria das condições de vida da sociedade. 

A revolução biotecnológica decorrente dos novos e crescentes avanços da medicina com o fito 

de buscar melhoria da saúde e da qualidade de vida pode acarretar novas ameaças para a 

dignidade das pessoas[2]. A possibilidade de manipular o código genético da vida, 

conquistada pelo ser humano, enseja o risco de, se não forem estabelecidos limites à atuação 

do indivíduo, aniquilar a própria existência humana. 
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Nesta perspectiva surge o termo bioética, o qual foi veiculado, pela primeira vez, no ano de 

1971, pelo oncologista americano Van R. Potter, no livro Bioethics, Bridge to the Future, 

onde se referia a uma nova disciplina, a qual deveria permitir a passagem para uma melhor 

qualidade de vida[3], não se limitando às ciências biológicas e médicas. O termo ao ser 

difundido, contudo, ganhou significado específico, passou a designar problemas éticos 

gerados pelos avanços nas ciências biológicas e médicas. 

O desenvolvimento tecnológico possibilitou a interferência do ser humano, de forma eficaz, 

nos processos de nascimento e morte. Na moldura que se apresentava no decorrer do século 

XX a bioética passou a designar os problemas éticos gerados pelos avanços da biotecnologia. 

Urgia a necessidade de se despertar para a consciência moral de um novo tipo de homem no 

seio de uma nova cultura e civilização[4]. O homem, que passa a exercer o controle da vida, 

há de se preocupar com a repercussão de suas intervenções no processo vital. 

Conforme salienta, Volnei Garrafa, a idéia original de Van R. Potter foi modificada por outros 

pesquisadores, os quais salientam que a bioética possui objetivo essencialmente biomédico 

aplicado às situações da relação dos profissionais de saúde com seus pacientes e dos 

investigadores e empresas com os sujeitos das pesquisas. 

Tal perspectiva, segundo o mencionado autor, não coincide com a concepção de Potter, o qual 

tinha na bioética uma visão de “ponte”, de “uma ética que se relacionava com os fenômenos 

da vida humana no seu mais amplo sentido, incorporando não somente as questões 

biomédicas e também sociais, mas especialmente os temas ambientais ligados à 

sustentabilidade do planeta. Um pouco mais adiante, em 1988, para renovar e reforçar suas 

idéias, ele passou a denominá-la „bioética global‟”[5]. 

O objeto da bioética atual não se limita à relação entre médico e paciente, que também 

configura objeto da bioética – a bioética clínica e a bioética paliativa –, mas vai além deste 

aspecto, compreendendo questões políticas e sociais vinculadas à saúde pública, bem como 

conflitos ético-jurídicos que suscitam investigações biogenéticas[6] e à sustentabilidade do 

planeta. 

Verifica-se que existem dois aspectos a serem abordados: ciências e humanidades, daí a 

necessidade de se construir uma “ponte” entre ambas, para garantia da existência da espécie 

humana, por meio de uma nova disciplina, pois não se pode olvidar de que os valores éticos 

não podem ser separados dos fatores biológicos. 

Nesta perspectiva, portanto, a bioética deve abranger diversos enfoques, com o fito de tentar 

evitar ou solucionar abusos decorrentes das aplicações da ciência e da utilização da 

tecnologia, no que concerne à vida em geral, sobretudo à vida humana. Cabe à bioética a 

análise dos usos e avanços da ciência e tecnologias para estabelecer orientações éticas de 

forma a conciliar sua aplicação à dignidade da pessoa humana, bem como à conservação do 

meio ambiente. 

A bioética é vista sob alguns aspectos: fala-se em bioética fundamental, cuja finalidade 

consiste em estabelecer concepções éticas. Aborda-se também acerca da bioética clínica, que 

tem por fito disciplinar aspectos controvertidos da relação médico-paciente, bem como de 

aspectos inerentes à investigação clínica. 
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Ademais, há de se salientar acerca da bioética genética cujo objetivo refere-se à análise das 

implicações biológicas e conflitos éticos e jurídicos decorrentes das investigações genéticas, 

como por exemplo, questões envolvendo as pesquisas com células tronco embrionárias, 

clonagem humana para fins terapêuticos, alimentos transgênicos, diversidade genética 

humana etc. 

Não se pode olvidar de que já se reconhecem outras manifestações da bioética, dentre as quais 

se destacam: a bioética sanitária e social, que envolve sistemas de saúde e saúde comunitária; 

bioética ambiental, que considera o mundo como moradia do ser humano, destarte, infere-se a 

preocupação com a biologia e a ecologia, visando a garantia de um meio ambiente sustentável 

para as futuras gerações. Há de se ressaltar, ainda a bioética jurídica, que será objeto de 

análise na presente pesquisa. 

Quando se fala em bioética, entretanto, o que se verifica na maioria das publicações acerca do 

assunto, consiste no estudo das ciências da vida e do cuidado da saúde. A Enciclopédia de 

Bioética, do ano de 1978, define-a como “estudo sistemático da conduta humana na área das 

ciências da vida e do cuidado da saúde, quando esta conduta se examina à luz dos valores e 

dos princípios morais”. Não se vislumbra, portanto, o enfoque do assunto na perspectiva 

global salientada pelo próprio Potter, no final da década de1980. A abordagem da bioética 

refere-se aos aspectos descritos em seu conceito, cujo vértice consiste na condução moral das 

atividades humanas destinadas às ciências da vida. 

O advento das técnicas de reprodução assistida, por exemplo, com o desenvolvimento 

tecnológico, também ensejou discussões acerca de inúmeros assuntos complexos e delicados 

atinentes ao tema. Necessário lembrar também as atrocidades cometidas na Alemanha nazista 

com fito de melhoria da raça. 

  

3. A Bioética Principialista: 

  

A discussão sistemática dos aspectos bioéticos, destarte, fez com que se tentasse sistematizar 

a análise e a discussão dos fatores decorrentes do desenvolvimento tecnológico, 

biotecnológico e biomédico, que, na maioria das vezes questiona valores morais intrínsecos 

na sociedade. Pelo fato de envolver questões com conseqüências graves à continuidade da 

vida tentou-se sistematizar as principais questões por meio de princípios. 

No ano de 1974, com o escopo de se estabelecer princípios éticos básicos para orientar as 

investigações em seres humanos, o Congresso Nacional dos Estados Unidos criou uma 

Comissão Nacional, cujos trabalhos foram iniciados no mesmo ano e, quatro anos mais tarde 

gerou a publicação do chamado Informe Belmont, que trazia três princípios: princípio da 

autonomia ou do respeito às pessoas por suas opiniões e escolhas, segundo valores e crenças 

pessoais; princípio da beneficência, que exterioriza a obrigação de não causar dano, de 

maximizar os benefícios e minimizar os riscos; e princípio da justiça consubstanciado na 

imparcialidade na distribuição dos riscos e dos benefícios, sendo vedado tratamento distinto 

entre as pessoas, exceto se houver diferença relevante. 
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Além dos princípios supracitados elencados no Relatório Belmont, Tom L. Beauchamp e 

James F. Childres, em obra publicada no ano de 1979, acrescentaram o princípio da não-

maleficência, consistente na proibição de causar mal a outro[7]. Difere-se, este princípio do 

citado princípio da beneficiência, pelo fato de que o princípio da não-maleficência possui um 

caráter comissivo, isto é, sua aplicação deve prevenir ou eliminar o dano e promover o bem. 

Os princípios orientadores da bioética foram sistematizados com o escopo de se ter ampla 

aplicação, de forma que pudessem reger, desde a experimentação com seres humanos até a 

prática clínica assistencial. A observância de tais princípios, portanto, segundo seus 

idealizadores, deve ser obrigatória. Não havendo conflito entre os princípios estes hão de ser 

aplicados, contudo, se, porventura, incidir algum conflito na aplicação destes enunciados, a 

ponderação deve ser feita mediante análise da situação concreta, tendo em vista o conteúdo 

propositalmente vago das proposições. 

Segundo Juan Carlos Tealdi, “a partir dos princípios de beneficência, não-maleficência, 

autonomia e justiça, e das teorias deonteológicas, utilitaristas e das virtudes, será possível, 

por via do silogismo prático, estabelecer juízos morais sobre casos concretos, sejam eles 

concernentes ao início, ao decurso ou ao fim da vida”[8]. Os princípios éticos e morais 

básicos que tinham por escopo orientar as ações humanas decorrentes do desenvolvimento 

tecnológico passam a gozar de caráter fundamental, pois o Relatório Belmont conclui que tais 

princípios hão de ser aplicáveis de modo universal a todos os agentes e ações em qualquer 

tempo e lugar. Os princípios éticos fundamentais, então, são – devem ser – aceitos por todas 

as épocas e culturas. 

  

4. A Bioética e sua vinculação com os Direitos Humanos: 

  

A bioética principialista revelou maior aceitação nos países de língua inglesa[9], porém, esta 

modalidade de aplicação sofreu inúmeras críticas, pois desconsidera as diversidades de 

culturas e de valores. Nesta moldura, portanto, o modelo principialista de bioética não foi 

aceito de forma global, tendo em vista, conforme salientou Juan Carlos Tealdi, “ter se 

convertido em aparente carta de triunfo de um imperialismo moral”. O Relatório Belmont, 

encomendado pelo Congresso Nacional americano, tinha a pretensão de transformar os três 

princípios descritos naquele documento em uma espécie de modelo global da ética da 

pesquisa. 

Há de se ressaltar, acerca do tema, a revisão das pautas Cioms-OMS, operada em 2002, 

atinente às pesquisas em países pobres em desenvolvimento, cuja conclusão foi de que “toda 

pesquisa com seres humanos deveria se realizar de acordo com três princípios éticos básicos: 

o respeito das pessoas, a beneficência e a justiça. De modo geral, concorda-se que estes 

princípios – que, em teoria, têm força moral equivalente – orientam a preparação 

responsável dos protocolos de pesquisa”. 

Juan Carlos Tealdi exterioriza severa crítica ao Relatório Belmont, o qual exalta a moral 

individualista e minimiza a idéia de justiça, menosprezando os contextos históricos e 

culturais. Para o referido autor, o principialismo desconsidera o slogan: “pensar globalmente, 
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agir localmente”, transformando-se em “um pensamento local que busca agir de formal 

global”. 

Na Europa o apelo aos Direitos Humanos obteve maior importância que os princípios éticos, 

conforme pode se inferir na Convenção sobre Direitos Humanos e Biomedicina do Conselho 

Europeu denominado Convenção Européia de Bioética, datada de1997. AUNESCO também 

exarou posicionamento semelhante, por meio da Declaração Universal sobre o Genoma 

Humano e os Direitos Humanos – 1997 – e na Declaração Internacional sobre os Dados 

Genéticos Humanos, no ano de 2003. 

O marco da vinculação entre a bioética e os Direitos Humanos, todavia, encontra-se na União 

Interparlamentar, datada de 1995, cuja resolução versa sobre “a bioética e suas implicações 

mundiais para a proteção dos direitos humanos”, a qual salienta que a bioética deriva da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e de acordos internacionais sobre a proteção 

destes direitos. A proteção aos Direitos Humanos, coloca em xeque a bioética principialista 

idealizada e amplamente difundida pelo Relatório Belmont. 

  

5. A Bioética de Proteção: 

  

Em observância à necessidade de vinculação entre Bioética e Direitos Humanos, na América 

Latina e no Caribe se encontra em ascensão da doutrina da bioética de proteção, onde, 

verificadas as peculiaridades da realidade concreta do local em que há de ser aplicada, busca-

se a aplicação de uma bioética sem universalidade. 

A bioética, assim, pode ser vista como uma ferramenta legítima para se proteger quem padece 

dos males e sofrimentos evitáveis, de forma a regular conflitos em uma sociedade que garante 

a cidadania e a dignidade de todos os seus cidadãos. Trata-se da doutrina da proteção, onde se 

deve observar a origem etimológica da palavra, em que o sentido de “proteger” origina-se da 

palavra grega ethos, cujo significado é “guarida” e “resguardo”, um meio de proteção contra 

ameaças externas. 

Fermin Roland Schramm, em substancioso trabalho acerca do tema, salienta que “o sentido 

de „proteger‟ os vulneráveis, desmedrados, frágeis ou necessitados constitui, em minha 

opinião, a condição necessária para que se possa falar de ética aplicada e afirmar, com 

algum grau de credibilidade, que a bioética é uma ferramenta capaz de dar conta de conflitos 

no duplo sentido de esclarecê-los e resolvê-los”. 

O nascimento da bioética da proteção, então, decorre de duas razões principais: 

. A crise de credibilidade no campo das bioéticas mundiais, pois suas ferramentas, que 

ostentam valor universal não são capazes de resolver conflitos morais, pois não consideram a 

especificidade das situações concretas; e 

. O fito de se assegurar saúde e qualidade de vida à maioria das populações, no chamado 

“mundo subdesenvolvido”, vulneráveis ou fragilizados a ponto de não poder realizar suas 
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potencialidades e projetos de vida moralmente legítimos, uma vez que as políticas públicas de 

saúde não os garantem. 

A bioética de proteção, destarte, há de ser universalizável, porém sem se caracterizar 

universal. Retomando as palavras de Fermin Roland Scharmm: “Acreditamos que uma 

bioética da proteção efetiva deveria ser universalizável (aplicável a todos os casos que 

tenham as mesmas características pertinentes para não criar discriminações moralmente 

arbitrárias) sem ser universal a priori (para poder considerar as diferenças pertinentes do 

ponto de vista moral), isto é: ser suficientemente adaptada às circunstâncias concretas sem 

cair em uma das conseqüências não desejáveis do pragmatismo, que é o relativismo moral e, 

por conseguinte, do cinismo pragmático”[10]. A aplicação bioética, assim, há de observar as 

especificidades inerentes à América Latina, de certa forma, contrariando o relatório Belmont, 

datado do final da década de 1970, que foi apresentado ao mundo e com ele a necessidade de 

subsunção dos fatos aos princípios contidos naquele documento. 

Após longo período de domínio das referências teóricas norte-americanas, consubstanciadas 

no principialismo, a bioética da proteção tem por fito construir sua identidade, observando as 

heranças culturais e as peculiaridades para enfrentar os problemas concretos inerentes à sua 

realidade.  A teoria da bioética da proteção tem por escopo ressuscitar a idéia original de 

Potter que seria uma ligação entre a ética que se relacionava com os fenômenos da vida 

humana em seu amplo sentido, abrangendo, mas não se limitando às questões biomédicas, 

mas também questões sociais e temas ambientais ligados à sustentabilidade do planeta. 

  

6. O liame entre a Bioética e a Dignidade da Pessoa Humana: o Biodireito? 

  

Antes de adentrar na abordagem acerca da dignidade da pessoa humana e a bioética cumpre 

tecer alguns comentários referentes ao Direito, o qual não deve ser visto somente na 

perspectiva proibitiva e sancionadora, isto é, como um dever de todos os membros de 

determinada sociedade de se abster da prática de determinada conduta, mas como uma ciência 

que tem por fundamento a pessoa, portanto, a dignidade da pessoa humana, que é considerada 

como um mega-princípio, a partir do qual se fundam e se concretizam os Direitos Humanos. 

O Direito, portanto, não se resume ao Direito Positivo, vai além desta perspectiva, pois a 

busca da Justiça deve se dar a partir do respeito à pessoa humana, sua dignidade intrínseca e 

suas liberdades fundamentais. Verifica-se, pois que o Direito não se resume a um conjunto de 

regras, mas um complexo de relações entre os seres humanos, onde se deve primar pela 

garantia da dignidade da pessoa humana, pois o homem é o centro de tutela do ordenamento 

jurídico, aliás, por causa do homem foi constituído o Direito, o qual somente existe e tem 

sentido por causa do ser humano. O Direito, portanto, configura uma construção humana, 

entretanto, não se trata de um produto do homem, pois está comprometido com a noção de 

pessoa. 

Insta salientar a ligação dos Direitos Humanos com a Bioética, com base nos princípios e 

diretrizes políticas que estruturam o ordenamento jurídico cujo fundamento consiste na 

proteção à dignidade da pessoa humana. 
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Importante ressaltar, conforme destaca Eduardo Luís Tinant, que o termo “pessoa” “deriva do 

latim, cujo significado é personagem representado pelo ator e, por extensão, o papel ou 

função que desempenha na vida, a qual se sobrepõe a sua individualidade de carne e osso e 

constitui um modo de ser novo, determinado por princípios e por outros valores. Somos 

pessoa enquanto, partindo do papel e por sua realização, chegamos a reconhecermos como 

tal”[11] 

À guisa de exemplo pode-se citar a questão do nascituro, cuja personalidade é reconhecida 

pelo ordenamento jurídico argentino, pois no momento em que se unem óvulo e 

espermatozóide ocorre a formação do zigoto, caracterizado por DNA próprio, distinto e 

diferenciado do DNA de seus genitores. Assim, o nascituro configura uma pessoa única, 

caracterizando-se, pois, como um indivíduo vivente que pertence à espécie humana[12]. 

A legislação brasileira, a seu turno, considera que somente se adquire personalidade jurídica a 

partir do nascimento com vida, entretanto, a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro[13]. Segundo a doutrina brasileira, ainda que não seja outorgada personalidade ao 

nascituro, há um sistema de proteção com as mesmas conotações conferidas a qualquer ser 

dotado de personalidade. É assegurado ao nascituro, por exemplo, a nomeação de um curador, 

se o pai falecer e a mulher grávida não ostentar o poder familiar (art. 1.779 do Código Civil 

de 2002), o nascituro possui direito a uma adequada proteção pré-natal, possibilidade 

consagrada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, notadamente no art. 8º., não se pode 

olvidar da proteção na esfera penal, onde há punição ao aborto, consagrando, destarte, o 

direito à vida[14]. 

Há de ser ressaltado que não obstante o texto do art. 2º. do Código Civil brasileiro, ter 

reconhecido a teoria natalista, isto é, aquisição da personalidade com o nascimento com vida, 

existem correntes doutrinárias que defendem o início da personalidade a partir da concepção. 

Os adeptos da teoria concepcionista sustentam que a personalidade é adquirida antes do 

nascimento, isto é, desde a concepção, onde são ressalvados apenas os direitos patrimoniais 

decorrentes da herança, legado e doação, que ficam condicionados ao nascimento com vida. 

Não obstante a diversidade de teorias acerca do início da personalidade jurídica no 

ordenamento jurídico brasileiro tem-se que o nascituro é o ser já concebido, mas que ainda se 

encontra no ventre materno. Há de se ressaltar, porém, que as Repúblicas do Brasil e da 

Argentina são signatárias do Pacto de São José da Costa Rica, que reconhece implicitamente o 

nascituro como pessoa. 

Infere-se, pois que cabe ao Direito estabelecer quais os valores éticos e sociais que deseja que 

sejam observados no seio da sociedade. Nesta seara, portanto, o profissional da área jurídica 

se depara, diuturnamente com indagações decorrentes das novas tecnologias, as quais devem 

invocar a aplicação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 

inviolabilidade do corpo humano e direito absoluto à vida[15]. A revolução tecnológica, e, 

sobretudo, biotecnológica, traz à baila a importância de se reconhecer e garantir a observância 

da dignidade da pessoa humana. 

A bioética, no entanto, configura uma parte da ética, e, paradoxalmente, é algo mais do que 

ética. Refere-se a um fenômeno social plurisciplinar que procura harmonizar o uso das 

ciências biomédicas e suas tecnologias com os direitos humanos em relação aos valores e 

princípios éticos universalmente proclamados, com o fito de preservar o respeito à dignidade 

humana e melhorar as condições de vida no planeta[16]. 
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No ano de 2005, durante a Conferência Geral da UNESCO foi adotada a Declaração 

Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, que versa sobre as questões éticas relacionadas 

à medicina, às ciências da vida e às tecnologias conexas aplicadas aos seres humanos e 

procura responder a necessidade de se estabelecer um marco regulador para as práticas que 

ultrapassam as fronteiras nacionais. 

A busca pela qualidade de vida é de suma importância e, portanto, há de se garantir a 

liberdade da investigação científica, desde que respeitada a proteção à dignidade da pessoa 

humana e os Direitos Humanos universalmente consagrados. A imposição de limites à 

pobreza, à crescente agressão ao meio ambiente e à ambigüidade do progresso tecnológico 

deve ter por finalidade preservar a dignidade humana. O objetivo do desenvolvimento 

tecnológico deve ser de melhorar as condições de vida do planeta. 

Conforme salienta Eduardo Luís Tinant, a miséria e a exclusão social também são objeto da 

globalização e, portanto, os cidadãos de todos os povos têm compromisso de instaurar a 

dignidade humana, a justiça, o desenvolvimento sustentável e a paz no mundo[17]. Nesta 

moldura, pode-se fazer a ligação entre a Bioética e o Direito, por meio da denominada 

Bioética Jurídica, cujo significado seria “o ramo da bioética que se ocupa da regulamentação 

jurídica, das projeções e aplicações jurídicas da problemática bioética, constituindo ao 

mesmo tempo uma reflexão crítica sobre as crescentes e fecundas relações entre a bioética e 

o direito, em escola nacional, regional e internacional”[18]. 

A Bioética Jurídica, portanto, visa harmonizar o uso das ciências biomédicas e suas 

tecnologias com os Direitos Humanos. O desenvolvimento tecnológico sem estabelecimento 

de limites éticos coloca em xeque a atenção à saúde e ao bem-estar das pessoas, daí a 

necessidade de considerar a dignidade da pessoa humana como um valor supremo. A 

tecnologia deve ser instrumento para a obtenção da melhoria da qualidade de vida do homem. 

Assim, a utilidade econômica ou interesses puramente comerciais não podem preponderar 

sobre a dignidade humana. 

Conforme adverte Eduardo Luís Tinant, as investigações científicas são impulsionadas pela 

busca da verdade – valor ético –, mas também por interesses econômicos. O desenvolvimento 

de soluções inéditas dos problemas ou dificuldades das pessoas e da sociedade em seu 

conjunto possibilita a incorporação de novas técnicas nos mais diversos campos para alcançar 

importantes avanços no melhoramento da saúde e das condições de vida no planeta, mas, 

acarreta, também, novas ameaças para a dignidade, a integridade e a liberdade das pessoas, 

Cumpre ao Direito, portanto, um papel fundamental na bioética, qual seja, o de elaborar e 

estabelecer normas que permitam regular os conflitos bioéticos decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico. A ética, por ausência de instrumentos coercitivos, não é capaz 

de assegurar o respeito à pessoa. A proibição de determinadas práticas contrárias à dignidade 

humana e às liberdades fundamentais e aos direitos humanos somente é alcançada por meio 

de estabelecimento de regras, cujos legitimados para elaborá-las, tenham poder de estabelecer 

sanção caso haja o descumprimento. 

Importante ressaltar que Bioética Jurídica não se confunde com Biodireito. A Bioética 

Jurídica não configura um simples ramo do Direito e sequer um mero marco normativo das 

ciências da vida e da saúde; é mais ampla, configura a necessária regulação jurídica dos temas 

e problemas bioéticos com vistas ao reconhecimento e tutela eficaz da dignidade humana, dos 

direitos e liberdades fundamentais relacionados ao avanço das ciências e tecnologias conexas. 
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O Biodireito seria um passo posterior à Bioética Jurídica, configurando-se, pois como um 

ramo do Direito, que visa a aplicação direta dos avanços científicos aos seres humanos[19]. 

A Bioética Jurídica, portanto, configura um discurso preparatório para as ações que requerem 

a solução jurídica dos problemas bioéticos. A Bioética, portanto, atua no Direito de duas 

formas: Bioética doutrinária e bioética política e institucional[20]. A primeira refere-se a uma 

tentativa de organização sistemática por meio de uma reflexão coerente e estruturada dos 

princípios próprios, não se configurando, pois, como mera análise casuística. A Bioética 

política e institucional tem por fito o estabelecimento de uma política destinada a promover e 

assegurar o direito à proteção e à atenção à saúde, por meio de assistência médica e 

farmacológica, bem como definir problemas relacionados à nova genética humana em 

políticas de saúde, da família e das minorias. 

O Direito também atua na Bioética por meio de um corpo de normas, diretivas, resoluções 

judiciais e aplicações jurídicas, configurando, destarte, a chamada Bioética Normativa. Há, 

ainda, a chamada bioética judicial ou jurisprudencial, que abarca a solução de casos concretos 

de natureza bioética. Como conteúdo da bioética, tem-se ainda o denominado Direito 

Internacional da Bioética, caracterizado no estudo das conseqüências globais da biomedicina, 

da genética, da expansão dos intercâmbios científicos que rompem as fronteiras e exigem 

cooperação dos Estados e certa harmonização de normas nacionais acerca da busca de 

soluções adequadas aos novos conflitos. 

A Bioética normativa, portanto, configura a análise da elaboração de regras gerais no contexto 

da política sanitária, saúde pública, direitos humanos e regulação dos avanços científicos que 

é atribuída aos juristas e às autoridades públicas no âmbito constitucional ou legal[21], [22]. 

O respeito à dignidade humana, conforme salientado, há de inspirar o intérprete tanto no 

aspecto legiferante quanto no âmbito das decisões que hão de ser tomadas em eventuais 

questões surgidas em decorrência do tema. Nesta moldura surge o biodireito, que segundo 

Judith Martins Costa, “indica a disciplina ainda nascente, que visa a determinar os limites de 

licitude do progresso científico, notadamente da biomedicina”[23]. 

Configura, pois o ramo do Direito que se ocupa da regulação jurídica dos temas e problemas 

bioéticos, cuja finalidade há de ser a tutela eficaz da dignidade humana e dos direitos e 

liberdades fundamentais, relacionados ao avanço das ciências da vida, da saúde e de 

tecnologias conexas. Ademais, constitui uma reflexão crítica sobre as crescentes relações 

entre a bioética e o direito, em escala regional, nacional e internacional[24]. 

O desenvolvimento biotecnológico, que possibilita a intervenção humana na geração da vida, 

por exemplo, revela uma mudança paradigmática, na qual os modelos convencionados e 

aceitos socialmente, cuja eficácia se mantém por leis e códigos morais, acabam se tornando 

obsoletos em razão das transformações tecnológicas, sociais, psíquicas e comportamentais. 

A quebra de paradigmas revela um período de convulsão social, diante da destruição dos 

valores que reinam até então absolutos e a ausência de novos valores, os quais vão sendo 

construídos. Não obstante o período inicial conturbado, a história[25] nos revela que estes 

momentos acabam sendo inscritos como evolutivas marcas da história da humanidade[26]. 

A construção do Biodireito, entretanto, há de ser feita com observância ao respeito à 

dignidade da pessoa humana. Eventuais normas que tenham por escopo regulamentar os 

avanços técnico-científicos no campo da genética e da procriação assistida têm de ser 

752

file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn19
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn20
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn21
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn22
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn23
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn24
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn25
file:///F:/CONPEDI%20XX%20Congresso%20UFES/Os%20riscos%20da%20evoluÃ§Ã£o%20biotecnolÃ³gica%20A%20BioÃ©tica%20como%20instrumento%20instrumento%20para%20concretizaÃ§Ã£o%20da%20dignidade%20da%20pessoa%20humana%20Carlos%20JosÃ©%20de%20Castro%20Costa.doc%23_ftn26


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

discutidas como práticas novas. Não há condições de se enquadrar os atos decorrentes do 

desenvolvimento tecnológico nos conceitos jurídicos preexistentes, os quais foram 

desenvolvidos em situações concretas e contextos de outrora, completamente diversos dos 

fatos que são verificados diuturnamente. 

Os avanços científicos proporcionaram situações que eram inimagináveis quando da 

construção dos conceitos jurídicos clássicos. A adequação, portanto, destas novidades a um 

conceito para o qual este não será capaz de abranger pode ensejar o desvirtuamento da norma, 

subvertendo-se o sentido original de garantia do direito. 

Conforme salienta Heloisa Helena Barboza, “talvez essa possibilidade – de controle da vida – 

mais do que qualquer outra tenha despertado a humanidade para a necessidade de preservá-

la, estabelecendo limites para o atuar da ciência”[27]. O estabelecimento de limites ao atuar 

científico, destarte, em observância à dignidade da pessoa humana, há de ser estabelecido com 

fincas à preservação da própria espécie humana. 

Assim, surge o Biodireito, não como correspondente jurídico da bioética, mas como disciplina 

em construção, cujo fito consiste na regulamentação das práticas advindas do conhecimento 

científico que tem capacidade para interferir na concepção da vida, desde o deslindamento do 

genoma, à manutenção da vida por meios artificiais. Sob o aspecto do Direito de Família, por 

exemplo, a reprodução humana não mais decorre única e exclusivamente de um fato natural, 

isto é, de um relacionamento íntimo entre um homem e uma mulher. A ciência, por meio da 

medicina e da biologia, pode intervir e a reprodução passa a ser assistida. O legislador 

constituinte brasileiro, sensível aos fatos, fixou as bases sobre as quais deveria se edificar o 

direito de família, entretanto, conceitos de pessoa, pai, mãe, filho entre outros, oriundos do 

Direito clássico hão de ser revistos. 

As técnicas de reprodução assistida desafiam conceitos consagrados como o de início da vida 

e sua proteção jurídica. E mais, os transplantes de órgãos e tecidos trazem à baila a 

possibilidade de prolongamento da vida onde se verifica nova discussão acerca do conceito de 

morte. As ciências médicas, no campo da genética, têm questionado conceitos estabelecidos 

pelo ordenamento jurídico e pela doutrina. Informações e descobertas científicas trazem à 

baila conceitos de ser vivo, embrião, início da vida etc. Urge, então, a redefinição destes 

conceitos para que possam ser categorizados e se estabelecer um limite à atuação do ser 

humano na intervenção do processo vital. 

Este desiderato, entretanto, é extremamente complexo, tendo em vista a relatividade do que se 

estabelece como qualidade de vida. Os exemplos a seguir explicitados retratam a 

complexidade de se estabelecer limites à atuação do ser humano na intervenção do processo 

vital: os adeptos da religião denominada “testemunhas de Jeová”, consideram a transfusão de 

sangue uma prática contrária à vontade divina e por outro lado, há aqueles que defendem a 

preservação da vida a qualquer custo independentemente de consciência ou de crença. Entre 

estes dois pólos inserem-se inúmeros posicionamentos que estão longe de serem uníssonos. 

Não obstante as discrepâncias inerentes à sociedade há necessidade de intervenção do Poder 

Público nesta seara, sendo certo que leis não podem ser individualizadas em respeito a cada 

tendência ou forma de pensamento. Neste liame, entre os direitos individuais e coletivos, hão 

de ser inseridos o Biodireito e a Bioética à luz da dignidade da pessoa humana com o escopo 

de sistematizar situações que a Ética e o Direito convencionais não conseguiram contemplar. 
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O estabelecimento de valores há de ser feito pelo Direito, por meio da lei, entendida como 

expressão da vontade da coletividade. A regulamentação de determinadas situações, no 

entanto coloca em discussão situações que estão longe de se alcançar solução. 

A criação de um estatuto sobre o embrião, por exemplo, há de trazer à baila debates 

concernentes ao momento do início da vida, à existência ou inexistência do direito a se ter um 

filho, à possibilidade ou impossibilidade do aborto entre outros cuja solução é urgente, 

contudo, encontra-se longe de entendimento uníssono. Apesar de haver vozes relutantes, urge 

a afirmação do biodireito, por meio da reunião de doutrina, legislação e jurisprudência 

próprias, com o escopo de regular a conduta humana diante dos avanços biotecnológicos e 

biomédicos[28]. 

Não se pode olvidar que a bioética também abrange questões inerentes ao meio ambiente, 

especialmente no que se refere à questão da sustentabilidade do planeta, a qual também é 

objeto de análise do Biodireito. Insta ressaltar, contudo, que o advento de lei para 

regulamentar os avanços biotecnológicos não significa que a lei deve estar ao alvedrio dos 

referidos avanços, sob pena de se reduzir o direito a uma função instrumental livre de todas as 

referências a valores. O sistema jurídico há de observar certos valores como a liberdade, 

igualdade e a dignidade humana. Nesta seara, as intervenções sobre o corpo humano se 

simplesmente adaptadas à moldura clássica do Direito podem acarretar a reificação (ou 

coisificação) do ser humano[29]. 

  

7. As Técnicas de Reprodução Assistida e os Direitos Humanos. 

  

A Bioética tem por objetivo harmonizar o uso das ciências biomédicas e suas tecnologias com 

os Direitos Humanos, portanto, deve-se ter como ponto de partida o ser humano, uma vez que 

todo ser humano ostenta dignidade[30]. Considerando-se a genética como ciência, a análise 

da reprodução assistida se insere na chamada revolução biológica. Trata-se da ciência e da 

técnica aplicadas à vida humana, causando, por vezes, perplexidade às pessoas e suscitando 

dilemas éticos e conflitos sociais no âmbito de uma sociedade extremamente heterogênea. 

O desenvolvimento biotecnológico possibilita que pessoas que não tenham condições de 

reproduzir de forma natural possam fazê-lo por meio das técnicas de reprodução assistida. Tal 

fato configura-se de suma importância, pois, historicamente, a esterilidade sempre foi 

cultuada como algo depreciativo em relação à pessoa, estigmatizando-a como inferior às 

outras, que, dotadas de função reprodutora, estavam aptas a perpetuar sua existência no 

mundo por intermédio de seus descendentes. 

Infere-se, pois a possibilidade de a pessoa humana interferir em função própria do organismo 

humano, qual seja a função reprodutora. No início, o homem intervinha suspendendo ou 

extinguindo a função reprodutora, por meio de métodos contraceptivos e, posteriormente, 

possibilita-se àqueles que não são detentores da função reprodutora o acesso à reprodução. Há 

de se ressaltar, entretanto, que o emprego de qualquer das técnicas de reprodução assistida 

não significa a cura da esterilidade, mas instrumento para a reprodução humana. 
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É possível, portanto, a realização do projeto parental por meio de várias técnicas de 

reprodução assistida, as quais permitem o nascimento de crianças a partir da vontade de 

pessoas estéreis diante da possibilidade de utilização de material germinativo ou embriões no 

interior do corpo da mulher. O acesso às técnicas assistidas há de ser autorizado para que 

possa ser concretizado o sonho e o desejo de obter a filiação. A ausência do contato sexual 

não deve ser considerada óbice ao acesso a qualquer das técnicas, pois a “afetividade” e a 

noção de “parentalidade responsável” são os elementos fundamentais que legitimam a 

reprodução assistida. Há, pois, a substituição do ato natural por um ato médico apto a 

legitimar a procriação. 

A Constituição da República brasileira de 1988, no art. 226, §7º. dispõe acerca do 

planejamento familiar, que é considerado um Direito Fundamental. O planejamento familiar é 

regulamentado pela Lei nº. 9.263/96, o qual deve resultar da livre decisão do casal, do homem 

ou da mulher, desde que observados os princípios da dignidade da pessoa humana e da 

parentalidade responsável. O art. 9º. do referido dispositivo legal dispõe que para “o exercício 

do direito ao planejamento familiar serão oferecidos todos os métodos e técnicas de 

concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a vida e a 

saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”. Há o reconhecimento legal, portanto, do 

recurso às técnicas de fertilização e concepção para que haja a reprodução humana, desde que 

observados os limites no exercício de tais direitos. Essas limitações residem na dignidade da 

pessoa humana, na paternidade responsável e no melhor interesse da futura criança. O 

legislador, entretanto, não esclarece algumas questões que podem ser consideradas 

fundamentais, tais como o estabelecimento do vínculo com a criança fruto da utilização da 

técnica assistida. 

O art. 1.593 do Código Civil brasileiro dispõe que o parentesco pode ser natural, se resulta da 

consangüinidade, ou civil, na hipótese de decorrer de outra origem que não a 

consangüinidade. No parentesco civil se enquadram as técnicas de reprodução assistida que 

podem ser homólogas ou heterólogas, e, destarte, estabelecer a paternidade, maternidade e 

filiação decorrente da utilização destas técnicas. 

As técnicas de reprodução assistida podem envolver uma pluralidade de pessoas, fato este que 

já gerou, inclusive, no plano teórico, a cogitação de a criança eventualmente possuir três pais 

ou três mães, o que representaria, segundo Guilherme Calmon Nogueira da Gama, uma 

completa reformulação dos vínculos de parentesco, com aumento das relações familiares e 

seus efeitos, ensejando a expansão do núcleo familiar[31]. 

Na hipótese de gestação de substituição, por exemplo, pode-se vislumbrar a presença de três 

casais: aquele que deseja a criança, mas não possui condições de fornecer o material genético 

e a mulher não possui condições de engravidar; o casal que efetua a doação dos embriões; e o 

casal cuja mulher se submete à gestação, e, ao final desta, entrega a criança àquele casal que 

deseja implementar o projeto parental. Qual destes casais estabeleceria o vínculo parental com 

a criança? 

A resposta a essa pergunta pode variar de acordo com o sistema jurídico, os valores e 

princípios que são reconhecidos em determinado ordenamento jurídico, contudo, 

independentemente da resposta que o legislador queira dar a este questionamento, insta 

salientar que não há condições de simplesmente desconsiderar a existência de outras pessoas 

envolvidas na concepção, ainda que sem a pretensão de se tornarem parentes da criança. Na 

cultura jurídica romano-germânica sempre foi objeto de preocupação do legislador o 
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estabelecimento dos vínculos jurídico-familiares. Assim, a modificação de valores, princípios 

e formas de organização refletem a mudança da própria civilização, a qual também se espraia 

na organização familiar. 

A maior parte das Constituições escritas dispõe que a família é a base da sociedade e exerce 

funções importantes e vitais e, assim, o Estado há de prestar especial proteção às famílias 

independentemente de seu modelo, de sua origem, se de procriação carnal, adoção ou 

procriação assistida. 

Ao legislador, portanto, urge a eleição dos valores sobre os quais hão de ser sustentados a 

paternidade, a maternidade e a filiação o que revela a insuficiência de utilização única e 

exclusiva do fundamento biológico para abarcar todas as possibilidades, sobretudo, no que 

tange às técnicas de reprodução assistida. Os vínculos supracitados hão de se fundamentar 

também na construção de laços afetivos. A construção dos novos modelos de paternidade, 

maternidade e filiação com fulcro na procriação assistida, há de levar o legislador a considerar 

os dados específicos desta modalidade, e, em conseqüência, revela a necessidade de alteração 

de toda a base da parentalidade[32]. 

Paradoxalmente, no momento em que os avanços científicos no campo da medicina e da 

biologia permitem o estabelecimento da verdade biológica com quase certeza sobre a 

paternidade, a maternidade e a filiação, estes avanços permitem o desenvolvimento de 

técnicas que afastam a importância da verdade biológica, tal como ocorre nas técnicas de 

reprodução assistida heterólogas. Os fundamentos da paternidade, maternidade e filiação 

decorrentes das técnicas de reprodução assistida, diante da complexidade, hão de ser 

avaliados, com o fito de se estabelecer os mecanismos jurídicos para o estabelecimento dos 

vínculos jurídicos da parentalidade. 

Em se tratando de utilização de técnica de reprodução assistida heteróloga onde a doação de 

gametas decorre da manifestação de vontade da pessoa do doador, em prol de outras pessoas, 

não há como estabelecer vínculos jurídicos de paternidade, maternidade ou filiação ao doador, 

pois a relação jurídica estabelecida a partir da manifestação de vontade do doador refere-se a 

um vínculo negocial entre este e o centro de saúde. Não existe, pois, outro elemento subjetivo 

por parte do doador, exceto a finalidade de prestar solidariedade às pessoas que não têm 

condições de procriar por meios naturais[33]. 

O estabelecimento de vínculo parental entre o doador e a criança acarretaria a não utilização 

das técnicas de reprodução assistida, uma vez que não haveria doadores diante do risco de ser 

forçado ao reconhecimento da paternidade, quando sua intenção era altruística, fato este que 

levaria inúmeras pessoas à impossibilidade de satisfazer o direito à reprodução. 

Infere-se, pois que deve ser garantido o direito à reprodução, contudo, há de se observar a 

dignidade da pessoa humana, a garantia da saúde, da integridade física, psíquica e espiritual 

do ser humano. O Direito à Saúde, portanto, alcança liberdades e direitos da pessoa humana, 

configurando um sistema de proteção à saúde que garanta oportunidades iguais para desfrutar 

do mais alto nível de saúde, desde que não exponha terceiros a riscos, considerando-se, 

inclusive, o direito à saúde das pessoas futuras, que configura um bem jurídico coletivo, onde 

são impostos ao Estado instrumentos de políticas e ações concretas que visem assegurar o 

desenvolvimento e a garantia da dignidade da pessoa humana. Não se pode olvidar que a 

pessoa é o fundamento do Direito e que a dignidade humana configura um mega-princípio 

que a partir dele se concretizam todos os Direitos Humanos. 
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8. Conclusão: 

  

A dignidade da pessoa humana é inerente a todo indivíduo, portanto, é considerada um valor 

supremo. Nesta perspectiva, cabe à bioética a análise dos usos e avanços da ciência e da 

tecnologia para que possam ser estabelecidas orientações éticas com o fito de garantir 

melhoria na qualidade de vida e o meio ambiente sustentável. O estabelecimento de limites 

éticos ao agir humano, contudo, não pode se dar por meio de princípios que tem a pretensão 

de serem aplicados de forma universal a todos os agentes e em qualquer lugar do planeta, pois 

a Bioética principialista desconsidera as diversidades de culturas e de valores. 

A aplicação global da bioética principialista culminaria com a consagração do triunfo do 

imperialismo moral das práticas norte-americanas, uma vez que consagra a moral 

individualista e minimiza a idéia de justiça, menosprezando os contextos históricos e culturais 

específicas de regiões distintas do planeta. 

A Bioética deve configurar uma ferramenta legítima para proteger aqueles que padecem dos 

males e sofrimentos evitáveis. Nesta perspectiva, portanto, necessário observar as 

peculiaridades da realidade concreta do local em que a Bioética há de ser aplicada, busca-se, 

assim, uma bioética sem universalidade. 

A bioética com características universais não é capaz de resolver os conflitos morais, uma vez 

que não considera a especificidade das situações concretas. Ademais, há necessidade de se 

assegurar saúde e qualidade de vida à maioria das populações do chamado “mundo 

subdesenvolvido”. Para atingir este objetivo a bioética da proteção tem por finalidade 

construir sua identidade, com a observância de heranças culturais e das peculiaridades para 

poder enfrentar os problemas concretos inerentes à sua realidade. Desta forma, poder-se-ia 

ressuscitar a idéia original de Potter de estabelecer uma ligação entre a ética e os fenômenos 

da vida humana em seu sentido amplo, isto é, as questões sociais e temas ambientais, não se 

limitando às questões biomédicas. 

Há de ser garantido o desenvolvimento tecnológico, entretanto, o estabelecimento de limites 

éticos se faz necessário, sob pena de colocar em xeque a atenção à saúde e ao bem-estar das 

pessoas. Por essa razão a tecnologia deve ser instrumento para a obtenção da melhoria da 

qualidade de vida do homem, preterindo utilidades econômicas ou interesses meramente 

comerciais, sob pena de ofensa à dignidade da pessoa humana, consubstanciada como um 

valor supremo. 
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[28] Idem, pp. 57-58. 

[29] BARBOZA, Heloisa Helena. Idem, pp. 59-60. 

[30] TINANT, Eduardo Luís. Progreso científico y tecnológico y derechos humanos, com 

especial referencia al derecho a la salud. In UNLP, 01-01-2008, 238. 

[31] GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. A Nova Filiação, p. 675. 

[32] Ibidem, p. 679. 

[33] Idem, p. 689. 
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CELLULES SOUCHES ET TECHNIQUE DE LA REPROGRAMMATION CELLULAIRE 

 

Edna Raquel Rodrigues Santos Hogemann 

 

  

RESUMO 

O ensaio propõe-se a promover uma reflexão a respeito das perspectivas que estão 

despontando no cenário da medicina preditiva a partir do vertiginoso avanço das pesquisas 

realizadas no campo da biotecnologia, mormente no que diz respeito às manipulações de 

material genético com a emergência da técnica de reprogramação celular e seus 

desdobramentos éticos e jurídicos, no que concerne ao campo da Bioética e do Biodireito. 

Inicia focalizando a opção pela realização de uma medicina que se transformou com o 

progresso tecnológico e que supera a visão curativa para apresentar-se regenerativa e 

preventiva. Ao longo do ensaio quedou-se por revelar, a partir das constatações fáticas, que os 

instrumentos terapêuticos se utilizam cada vez mais do material celular humano conduzindo a 

polêmicas profundas de ordem ética, religiosa e legal, como foi o caso da constitucionalidade 

do art.5°, da Lei 11.105/05, a denominada Lei de Biossegurança brasileira, cujo escopo ético 

polêmico ora constitucionalmente reconhecido, sai de cena para dar espaço a outra discussão 

em torno da técnica de reprogramação celular (iPS cells) que promete cumprir as mesmas 

finalidades em relação à pluripotencialidade celular, sem os celeumas de ordem ética e moral 

que, por suposto, cercam os experimentos com células estaminais. 

PALAVRAS-CHAVE: CÉLULAS ESTAMINAIS; REPROGRAMAÇÃO CELULAR; 

BIOÉTICA 

 

RESUME 
Ce papier présente une première réflexion sur les perspectives qui se dessinent sur la scène de 

la médecine prédictive du progrès vertigineux de la recherche dans le domaine de la 

biotechnologie, en particulier en ce qui concerne la manipulation du matériel génétique et de 

ses développements éthiques et juridiques en ce qui concerne le domaine de la bioéthique et 

biodroit. Commencer à se concentrer sur la possibilité de faire un médicament qui a été 

transformé par le progrès technologique et de dépasser la vision d'apporter la guérison à la 

régénération et de prévention. Tout au long de l'essai à bout de se révéler, à partir des 

conclusions de fait que les outils thérapeutiques sont utilisés de plus en plus dans le matériel 

humain cellulaires conduisant à de profondes controverses éthiques, religieuses et juridiques, 

comme c'était le cas sur la constitutionnalité de l'art. 5 de la loi 11.105/05, appelée loi sur la 

biosécurité du Brésil, dont la portée désormais reconnu par la Constitution controverse 

éthique, quitte la scène pour faire place à une autre discussion sur la technique de 

reprogrammation cellulaire (iPS cells) qui promet de satisfaire aux mêmes fins par rapport à 

pluripotence cellulaire, sans le vacarme d'éthique et de morale, bien sûr, autour des 

expériences sur les cellules souches. 
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MOT-CLES: CELLULES SOUCHES; LA MANIPULATION; REPROGRAMMATION; 

BIOÉTHIQUE 

 

 

Introdução       

   

Nesse início do século XXI, se assiste aos cada vez mais céleres progressos das ciências da 

vida, que vão revelando uma admirável e acelerada marcha em diversos campos do 

conhecimento biocientífico humano como, por exemplo, a apuração da técnica da clonagem 

celular (reprodução de mamíferos), os desdobramentos da decodificação e análise de todo o 

código do gene humano, a recombinação do gene ou transgeníase, a terapia genética, a 

medicina regenerativa, a medicina reprodutiva, entre outros. 

Com relação a todas estas questões de particular importância, pertencentes à biociência, é 

pressuposto que exercerão influência revolucionária na humanidade, neste século, juntamente 

com uma revolução que se encontra em curso da tecnologia informática: é o que apontam 

autoridades das mais diversas áreas do conhecimento humano. 

Graças a essa nova e revolucionária feição da biologia, a humanidade (senão uma especial 

parcela desta) dispõe do poder de interferir e até dominar setores ou áreas de importância vital 

(ou mortal), que vão desde o poder sobre a reprodução (até mesmo a concepção assexuada), 

sobre a hereditariedade (terapêuticas gênicas, transgenicidade), chegando até o domínio sobre 

as neurociências (transplante de células nervosas, tratamentos 

psicofarmacológicos),  inclusive,  a  clonagem. 

A necessidade do estabelecimento de necessários parâmetros éticos visando prevenir a 

possibilidade da aplicação indevida dos conhecimentos, da ciência e da tecnologia, podendo 

levar até à destruição da humanidade, foram fatores que deram origem ao neologismo 

proposto há vinte e cinco anos por Van Potter - Bioética  -, o qual tem, hoje, na verdade, uma 

conotação,  cada vez mais ampla. 

  

1. A vocação preditiva e regenerativa da nova medicina. 

  

Essa continuada evolução tecnológica vem modificando a prática da medicina, seja por meio 

de inovações na área dos métodos de diagnosticar e tratar das doenças ou na  criação de novos 

remédios  e  equipamentos médicos. Todo esse processo de medicalização traz em seu bojo 

também a notada tendência ao aumento dos atos médicos e ao consumo de medicamentos. 

O termo medicalização pode também ser empregado para indicar o jogo de interesses que é 

próprio da produção de atos médicos e que se revela na expansão de lucros, na 

comercialização dos serviços, equipamentos e produtos, geralmente associados ao boom 

tecnológico(RICHARDS, 1998). 
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A feição preditiva consiste, basicamente, na avaliação da predisposição biológica de um 

indivíduo qualquer para desenvolver uma doença qualquer conhecida, a partir da leitura de 

seu mapa genético; consiste, por isso mesmo, na formulação de probabilidades. Daqui resulta 

um corte com a medicina clássica, uma vez que, no lugar de diagnosticar e combater os 

sintomas de uma patologia, a medicina preditiva propõe-se a antever o aparecimento de 

patologias na seqüência das predisposições individuais, recomendando os melhores meios de 

preveni-las, quando possível. 

 A medicina preditiva se materializa, por exemplo, com seus métodos de diagnósticos pré-

implantatórios do embrião concebido in vitro, que avalia os riscos de transmissão de doenças 

e características humanas por intermédio de testes genéticos, estas, consideradas novas formas 

de intervenção médica na reprodução. É a medicina que começa a estudar as predisposições 

que nós temos em relação a ter ou não determinadas doenças. Com conhecimento na área 

genética. 

A partir daí é possível vislumbrar que, num futuro não muito distante, além do número de 

cadastro e a foto característicos da cédula de identidade, tenha-se a cartografia genética como 

documento de identidade oficial. 

Importa afirmar que como conseqüência prática do uso dos mecanismos da medicina preditiva 

será possível a pessoa saber se vai adoecer antes de ficar doente. Disso decorrem 

conseqüências dos mais diversos espectros: podem surgir problemas de ordem psicológica. Se 

alguém se descobre doente, ou se tem a predição certa de que dentre dois a três anos vá 

adoecer, por exemplo, vá manifestar um mal de Parkinson e se colocar inútil. Então, como 

conviver com esse problema sério. 

Outra questão objetiva está relacionada à possibilidade da utilização da identificação por meio 

da cartografia genética. Estar-se-ia diante da possibilidade do surgimento de um mecanismo 

de controle do ser humano cerceando seus direitos mais fundamentais como sua liberdade, seu 

direito de ir e vir, sua intimidade e privacidade ou tudo é possível em nome da ciência, eis a 

questão. 

Isso já acontece no sistema prisional americano, onde é utilizado um chip para evitar fugas e 

identificar e evitar sósias, de pessoas que se deixam passar por outras. É de discussão 

interessante. Isso levanta muitos fantasmas em termos do controle estatal. 

Finda por remeter ao famoso livro de Aldous Huxley, uma novela escrita em 1927, sobre o 

Admirável Mundo Novo. Em 84, sobre a Revolução dos Bichos, de George Orwell, entre 

outras obras de ficção científica que ora se tornaram realidade. Ficção que se torna realidade e 

conhecimento como uma espada de dois gumes que pode ser usado para o bem ou para o mal. 

Para gerar mais vida ou não. Tais demandas estão decididamente na ordem do dia das 

discussões bioéticas por médicos, cientistas, filósofos, juristas, religiosos e outros, travadas 

por todo o planeta, mas que, infelizmente, ainda não envolvem de maneira democrática e 

ampla o conjunto da sociedade dos diversos países. 

Um dos maiores questionamentos diz respeito ao controle desses novos instrumentos 

fornecidos pelos avanços da ciência e da técnica, sobre  quem garantirá que sejam utilizados 

[i]tão somente para o bem.  Para o mal, por exemplo, esse conhecimento genético pode vir a 

ser usado por determinados seguros de saúde que não aceitem as pessoas sem antes fazer esse 

exame genético, e de acordo com sua herança genética, e se em dois ou três anos na vida, p. 
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exemplo, aparecer genes complicados e se for deixar a pessoa doente, ela terá de pagar mais 

ou poderá ter sua proposta de seguro rejeitada. 

Então, surge a ameaça da discriminação a partir da herança genética. Ou no campo das 

relações laborais também. O empregador pode vir a exigir o mapa genético para a seleção de 

novos colaboradores, a fim de evitar a contratação com riscos de possíveis doenças genéticas 

no futuro. 

Por isso, a Unesco aprovou a Declaração Universal sobre Genoma Humano e Direitos 

Humanos, no final de 1997, que atualiza a Carta Universal dos Direitos Humanos de 1948, 

logo após a Segunda Guerra Mundial, que assim dispõe: "nenhum ser humano pode ser 

discriminado por causa de sua herança genética" (CHARLES, 2000, p.25). 

Por seu turno, a medicina regenerativa está concentrada em estudos e pesquisas que são mais 

um dos temas mais polêmicos em discussão na atualidade, não só na medicina, como em 

todos os demais setores do conhecimento humano, como aconteceu anteriormente com o 

DNA, a inseminação artificial e a clonagem. Isto porque o centro das pesquisas se dá em 

torno dos experimentos com células estaminais, que têm sido consideradas essenciais para o 

desenvolvimento de novos tratamentos para doenças degenerativas, além de possibilitarem 

um maior conhecimento sobre o desenvolvimento e formação dos tecidos do corpo humano. 

  

2. A polêmica em torno às pesquisas com células estaminais 

  

 Os diversos estudos e conhecimentos sobre a capacidade regenerativa tecidual das células 

estaminais[ii] abrem caminhos para a sua utilização no reparo de tecidos e órgãos lesados. A 

pesquisa envolvendo a manipulação e aplicação das células estaminais está, dessa maneira, 

comprometida com a finalidade de regular o processo regenerativo do corpo humano, 

direcionando e ampliando o processo de reparo e a substituição de tecidos lesados. O objetivo 

das pesquisas, então, é desenvolver projetos básicos e pré-clínicos da medicina regenerativa. 

Nesse caso das células estaminais, o foco particular da polêmica tem sido o uso de células 

estaminais embrionárias. 

O número de pesquisas sobre o potencial terapêutico das células estaminais não pára de 

crescer em todo o mundo. Novas descobertas são publicadas nas principais revistas científicas 

praticamente todas as semanas. Experimentos realizados em animais demonstram que as 

células estaminais dos embriões são as mais versáteis. Podem ser multiplicadas em 

laboratório, sem perder a capacidade de se especializar, isto é, de se transformar naquelas que 

compõem os diferentes tecidos do organismo, como o do coração, da pele, do fígado, da 

medula e dos demais órgãos. Aplicar esse conhecimento à medicina regenerativa significaria 

poder programar as células estaminais embrionárias para substituir qualquer tipo de tecido 

destruído por doenças crônico-degenerativas e traumáticas. 

As células estaminais são de enorme importância, pois é a partir delas que os seres humanos- 

e qualquer outro animal- são construídos após o ato da fertilização do óvulo, até o momento 

em que alcançam toda a sua complexidade. 
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Além disto, na medida em que se envelhece as células estaminais ajudam na reposição de 

tecidos que se tornam danificados ou doentes. Elas são capazes de renovar-se indefinidamente 

e formar tecidos, mas somente as embrionárias mantêm sua capacidade de diferenciar-se num 

organismo adulto. 

Sua existência já é conhecida há mais de vinte anos, mas o interesse na sua pesquisa deu-se 

por causa de dois eventos recentes: Primeiramente, a possibilidade de formar tecidos a partir 

de células embrionárias humanas e manipulá-los in vitro (fora do organismo) no intuito de 

fazê-las se diferenciar em variados tipos de tecidos e células, e, em segundo lugar, trabalhos 

recentes sugerem que células estaminais isoladas de vários tecidos adultos podem se 

diferenciar em tipos de células não-relacionados; por exemplo: células–tronco sanguíneas em 

cerebrais ou musculares, apesar de que esses resultados estão sendo questionados. 

Para obter as células estaminais embrionárias, pode-se recorrer a duas técnicas: a) de 

embriões humanos concebidos “naturalmente” ou in vitro - a partir da extração das "células-

mãe de transição", que se transformam e multiplicam para dar origem a todos os tecidos do 

organismo, destruindo o embrião no final da operação; e b) de embriões humanos clonados- 

clonagem terapêutica ou técnica de transferência nuclear - que apresentam as mesmas 

características dos embriões obtidos pelos métodos tradicionais, todavia produzidas a partir de 

uma célula do próprio doador, o que contribuiria para amenizar o risco de rejeição, destruindo 

o embrião clonado especificamente para esta finalidade, no final da operação.  

Nesse caso, é preciso isolar uma célula humana qualquer, retirar seu núcleo e, com ele, gerar 

em laboratório um embrião até o estágio de um blastocisto, um conjunto ainda amorfo de 100 

a 200 células, que equivale ao embrião aos cinco dias após a fecundação.  Nesse estágio, as 

células encontram-se ainda indiferenciadas; ou seja, não passaram pelo processo de 

“especialização”, através do qual se tornarão músculos, sangue ou neurônios.  Esse blastócisto 

transformar-se-ia num ser idêntico ao doador da célula utilizada para extrair o núcleo, caso 

fosse implantado no útero de uma mulher.  É o que se chama de clonagem reprodutiva, que 

pode ser empregada para gerar seres humanos e é repudiada pelos cientistas brasileiros.  

Já na clonagem terapêutica, esse conjunto de células é estimulado em laboratório para se 

tornar um tipo específico de células.  Transformadas em células hepáticas, por exemplo, elas 

estarão prontas para serem injetadas num paciente com cirrose.  Os resultados obtidos até 

agora com modelos animais são promissores , mas os obstáculos éticos são ainda muito 

grandes. 

As questões bioéticas ligadas ao uso de células estaminais embrionárias para o tratamento de 

doenças crônico-degenerativas vêm sendo amplamente discutidas por médicos, pesquisadores, 

governos, juristas e religiosos.  O debate tem produzido diferentes ações e reações, a depender 

da existência de leis, da cultura religiosa da população e da tecnologia disponível em cada 

contexto sócio-cultural.  Em alguns países (como a Suécia) onde o aborto é legalmente 

permitido, pacientes que sofrem do mal de Parkinson beneficiaram-se desta terapia. Células 

embrionárias obtidas de fetos foram injetadas intracerebralmente, com resultados bastante 

satisfatórios. 

  

3. A células estaminais embrionárias e a atual Lei de Biossegurança brasileira 
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A Lei n° 11.105/2005, denominada Lei de Biossegurança, sancionada em 24 de março de 

2005, alargou as perspectivas para a biotecnologia no Brasil: autorizou as investigações com 

células estaminais, também denominadas células tronco,  embrionárias de seres humanos e o 

plantio e comercialização de organismos geneticamente modificados (OGMs). 

No entanto, foi alvo de uma das maiores polêmicas envolvendo médicos, cientistas, juristas, 

religiosos, na medida em que o seu art. 5° que dispõe sobre a autorização e a regulamentação 

das pesquisas com material genético retirado de embriões excedentários deu azo a uma ação 

direta de inconstitucionalidade proposta pelo então Procurador-Geral da República (ADI-

3510). 

O Supremo Tribunal Federal, por maioria, julgou improcedente pedido formulado contra o 

art. 5º da Lei 11.105/2005 (Lei da Biossegurança), que permite, para fins de pesquisa e 

terapia, a utilização de células estaminais embrionárias obtidas de embriões humanos 

produzidos por fertilização in vitro e não usados no respectivo procedimento, e estabelece 

condições para essa utilização. 

Prevaleceu o voto do Ministro Carlos Britto, relator do processo. Nos termos do seu voto, foi 

apontado, inicialmente, que o artigo impugnado seria um bem concatenado bloco normativo 

que, sob condições de incidência explícitas, cumulativas e razoáveis, contribuiria para o 

desenvolvimento de linhas de pesquisa científica das supostas propriedades terapêuticas de 

células extraídas de embrião humano in vitro. Esclareceu que as células estaminais 

embrionárias, pluripotentes, ou seja, capazes de originar todos os tecidos de um indivíduo 

adulto, constituiriam, por isso, tipologia celular que ofereceria melhores possibilidades de 

recuperação da saúde de pessoas físicas ou naturais em situações de anomalias ou graves 

incômodos genéticos. 

 Asseverou o relator do processo que as pessoas físicas ou naturais seriam apenas as que 

sobrevivem ao parto, dotadas do atributo a que o art. 2º do Código Civil denomina 

personalidade civil, assentando que a Constituição Federal, quando se refere à "dignidade da 

pessoa humana" (art. 1º, III), aos "direitos da pessoa humana" (art. 34, VII, b), [iii]ao "livre 

exercício dos direitos... individuais" (art. 85, III) e aos "direitos e garantias individuais" (art. 

60, § 4º, IV), estaria falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Assim, numa 

primeira síntese, a Carta Magna não faria de todo e qualquer estádio da vida humana um 

autonomizado bem jurídico, mas da vida que já é própria de uma concreta pessoa, porque 

nativiva, e que a inviolabilidade de que trata seu art. 5º diria respeito exclusivamente a um 

indivíduo já personalizado[iv]. 

O Ministro relator reconheceu, por outro lado, que o princípio da dignidade da pessoa humana 

admitiria transbordamento e que, no plano da legislação infraconstitucional, essa 

transcendência alcançaria a proteção de tudo que se revelasse como o próprio início e 

continuidade de um processo que desaguasse no indivíduo-pessoa, citando, no ponto, 

dispositivos da Lei 10.406/2002 (Código Civil), da Lei 9.434/97, e do Decreto-lei 2.848/40 

(Código Penal), que tratam, respectivamente, dos direitos do nascituro, da vedação à gestante 

de dispor de tecidos, órgãos ou partes de seu corpo vivo e do ato de não oferecer risco à saúde 

do feto, e da criminalização do aborto, ressaltando, que o bem jurídico a tutelar contra o 

aborto seria um organismo ou entidade pré-natal sempre no interior do corpo feminino. 
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Aduziu que a lei em questão se referiria, por sua vez, a embriões derivados de uma 

fertilização artificial, obtida fora da relação sexual, e que o emprego das células estaminais 

embrionárias para os fins a que ela se destina não implicaria aborto. Afirmou que haveria base 

constitucional para um casal de adultos recorrer a técnicas de reprodução assistida que 

incluísse a fertilização in vitro, que os artigos 226 e seguintes da Constituição Federal 

disporiam que o homem e a mulher são as células formadoras da família e que, nesse conjunto 

normativo, estabelecer-se-ia a figura do planejamento familiar, fruto da livre decisão do casal 

e fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável (art. 

226, § 7º), inexistindo, entretanto, o dever jurídico desse casal de aproveitar todos os 

embriões eventualmente formados e que se revelassem geneticamente viáveis, porque não 

imposto por lei (CF, art. 5º, II) e incompatível com o próprio planejamento familiar. 

Considerou, também, que, se à lei ordinária seria permitido fazer coincidir a morte encefálica 

com a cessação da vida de uma determinada pessoa humana, a justificar a remoção de órgãos, 

tecidos e partes do corpo ainda fisicamente pulsante para fins de transplante, pesquisa e 

tratamento (Lei 9.434/97), e se o embrião humano de que trata o art. 5º da Lei da 

Biossegurança é um ente absolutamente incapaz de qualquer resquício de vida encefálica, a 

afirmação de incompatibilidade do último diploma legal com a Constituição haveria de ser 

afastada. 

Por fim, acrescentou a esses fundamentos, a rechaçar a inconstitucionalidade do dispositivo 

em questão, o direito à saúde e à livre expressão da atividade científica. Frisou, no ponto, que 

o § 4º do art. 199 da Constituição Federal[v] faria parte, não por acaso, da seção normativa 

dedicada à saúde, direito de todos e dever do Estado (CF, art. 196), que seria garantida por 

meio de ações e serviços qualificados como de relevância pública, com o que se teria o mais 

venturoso dos encontros entre esse direito à saúde e a própria Ciência (CF, art. 5º, IX). 

Foram vencidos, parcialmente, em diferentes extensões, os Ministros Menezes Direito, 

Ricardo Lewandowski, Eros Grau, Cezar Peluso e Gilmar Mendes, Presidente. 

Muito embora a decisão dos ministros do Supremo Tribunal Federal seja definitiva e 

vinculante, nada impede, no entanto, que os setores inconformados com o resultado retornem 

a discussão do tema junto ao legislativo. No momento, inclusive, há um projeto de lei em 

tramitação no Congresso nacional, o "Estatuto do Nascituro" (PL 478/07) que proíbe a 

manipulação, o congelamento, o descarte e o comércio de embriões humanos, sob o 

argumento do direito à vida a todos aqueles que ainda não nasceram, inclusive aqueles ainda 

"in vitro", ou produzidos por qualquer outro meio científico. 

  

4. A novidade da reprogramação celular e os conseqüentes problemas éticos 

  

Três equipes lideradas pelo pesquisador japonês Shinya Yamanaka, da Universidade de 

Kyoto, e pelos americanos Rudolf Jaenisch e Konrad Hochedlinger, ambos do 

[vi]Massachusetts Institute of Technology (MIT) conseguiram reprogramar células simples da 

pele de camundongos de modo a deixá-las tão versáteis quanto às células estaminais 

embrionárias (GIRARDI, 2007), tornando-se os primeiros a gerarem células-tronco induzidas 

(ou iPS cells, do inglês). 
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Diferentemente de uma célula diferenciada ou parcialmente diferenciada que se transforma 

em outro tipo celular, também diferenciado, na reprogramação a célula já especializada, ou 

seja, já comprometida com determinado destino, volta a ser indiferenciada. 

Em 2009, Thomas Graf conseguiu, então, reprogramar algumas células do sangue para 

convertê-las em outras morfológica e funcionalmente distintas. Seu grupo fez com que 

linfócitos B, células produtoras de anticorpos, fossem convertidos em macrófagos, 

responsáveis pela fagocitose de agentes estranhos. Apenas um ano e meio depois, sua linha de 

pesquisa procura entender os detalhes deste processo que pode significar aplicações 

prometedoras no campo da terapia celular. Uma delas pode ser a leucemia. 

Uma das principais vantagens do emprego das células iPS é que elas podem ser provindas de 

qualquer paciente com relativa facilidade, levando, desse modo, ao que se poderia denominar 

um processo personalizado de busca de medicamentos. 

 Outra vantagem não menos relevante é a de que o resultado oferece uma alternativa para 

obtenção dessas valiosas, porém polêmicas, células. Não há necessidade de experimentar com 

material celular extraído de embriões, pois neste caso, os cientistas utilizam células adultas, 

como as da pele, e estes genes inseridos por um vírus. Através de várias culturas, pode gerar 

um tecido ou de outra, porque estas são semelhantes às células embrionárias e as células 

estaminais têm a capacidade de transformar-se. 

A reprogramação de células procedentes de pessoas doentes revelou-se de tal importância 

para os rumos da medicina preditiva, que foi escolhida pela comunidade científica como o 

acontecimento científico do ano de 2008.  

Segundo os cientistas[vii], no futuro essas células estaminais similares às embrionárias 

poderiam ser usadas no tratamento de doenças como o mal de Parkinson e o diabetes tipo 01, 

sem causar os problemas éticos provocados pela manipulação das células embrionárias[viii]. 

No entanto, há que se ponderar que embora a técnica funcione não se sabe exatamente o que 

acontece dentro da célula quando estes vírus estão instalados na mesma. Além disso, o 

"veículo" é muito perigoso porque os vírus, apesar de serem modificados, são um corpo 

estranho para a célula e, a qualquer momento, poderia gerar algumas mudanças indesejáveis, 

algo que não pode ser permitido quando se fala de possíveis tratamentos para os seres 

humanos. 

Esses novos experimentos revelaram a existência de uma via molecular para a reprogramação 

celular, o que é um achado extraordinário, sem contar com o fato de que, como já afirmado, o 

processo dribla os entraves morais, pois nenhum embrião ou óvulos seriam necessários. 

A tendência é a de que empresários e investidores, bem como governos estimulem estas 

pesquisas, na medida em que não apresenta os dilemas éticos profundos decorrentes da 

manipulação de células embrionárias. Além disso, ela escapa da patente mantida pela 

Universidade de Wisconsin sobre o cultivo e manutenção de células-tronco embrionárias 

humanas derivadas de forma convencional - o que é interessante do ponto de vista financeiro. 

De qualquer modo, na medida em que a utilização de vírus como veículos pode levar a 

formação de tumores e que os métodos alternativos para a geração de células iPS, sem vírus, 

com outros genes ainda está muito recente, aguardando confirmação pela comunidade 
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científica, cientistas seguem o trabalho com células-tronco embrionárias convencionais, pois, 

para a ciência, quanto mais métodos paralelos, melhor. Afinal, todos apresentam suas 

vantagens e limitações. E, neste caso em específico, as limitações estão relaciona[ix]das à 

utilização dos “veículos” retirados de material genético viral para viabilizar a reprogramação 

celular. 

Está-se a tratar de um método que promove a modificação do material genético celular e 

produz um organismo geneticamente modificado. Assim, a busca frenética pela cura de 

moléstias visando a melhor qualidade da vida humana, os cientistas podem criar outras 

mazelas que venham não somente prejudicar esta mesma qualidade de vida em nível 

individual, mas também comprometer a própria existência da espécie, diante das 

conseqüências não devidamente dimensionadas a respeito dos efeitos colaterais decorrentes 

de tais experimentos, que passam a estar na ordem do dia quando se trata de reprogramação 

celular utilizando material genético viral. Diferente as questões tão somente morais suscitadas 

pela utilização de material celular embrionário excedente. 

Isto porque ao saltar as barreiras entre as espécies, no caso da utilização da técnica de 

reprogramação celular em humanos está-se a alterar o patrimônio genético de seres vivos 

transformando-os em algo que não se poderiam obter na natureza ou com as técnicas 

tradicionais de melhoria genética. Por outro lado, os conhecimentos científicos atuais não são 

suficientes para predizer com exatidão todas as consequências da manipulação do indivíduo 

no qual foram introduzidos genes estranhos, nem a sua evolução e interação com outros 

indivíduos, na medida em que o processo de criação de organismos geneticamente 

modificados está envolto de incertezas, que podem dar lugar a uma série de efeitos 

imprevisíveis. Aqui se está a tratar de uma tecnologia com um nível de imprecisão muito 

elevado e cujos efeitos são imprevisíveis tanto a curto como em longo prazo[x]. 

  

Considerações finais 

  

É indubitável a contribuição das pesquisas biogenéticas na melhoria da qualidade de vida dos 

seres humanos. Diversos foram os avanços que possibilitaram não somente a cura de doenças 

até então tidas como incuráveis, bem como a possibilidade da cura da esterilidade de pessoas 

que desde 1981 vêm realizando o sonho da maternidade e da paternidade. 

No entanto, tais avanços apresentam um outro perfil que se mal empregado pode se 

consubstanciar não como um avanço, mas como uma ameaça à própria existência da espécie 

humana. 

Particularmente no que diz respeito à medicina preditiva, a questão da manipulação celular 

envolvendo as células estaminais têm provocados diversos embates de ordem ética, religiosa e 

moral em razão dos valores sociais que tais assuntos envolvem. 

O direito não permaneceu imune às transformações e, de par com a preocupação ética, os 

estudiosos são instados a definir os desafios a enfrentar e nos situar diante deles.  O direito e a 

ética, entre outras questões, preocupa-se com preservação e transformação de valores sociais e 

individuais.  Os estudos nesses campos do conhecimento, ante os novos limites da vida 
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humana, têm propiciado inferências e perplexidades que tratam da biogênese, da engenharia 

genética, do direito de morrer, da qualidade da vida e da dignidade humana, entre outros 

assuntos que evidenciam as repercussões jurídicas do avanço das Ciências Biomédicas. 

A reprogramação celular é uma técnica recente. Apesar de já estar contribuindo nas pesquisas 

médicas, ainda tem pela frente muitos desafios. É justo apontar que o advento desses 

experimentos envolvendo a reprogramação do material celular coletado do indivíduo, a partir 

de seu consentimento informado, pode configurar uma saída para as questões de ordem ética e 

religiosa suscitadas em razão da necessidade da destruição de embriões, ainda que 

excedentários e inviáveis, de outro, na medida em que tal procedimento envolve a utilização 

de material genético não humano, colocam na ordem do dia outras questões não menos 

importantes quanto polêmicas. 

Destarte, inegável perceber que a população só tem a ganhar com a continuidade dessas 

pesquisas. Como no caso da Lei de Biossegurança brasileira, os poucos anos passados desde a 

sua aprovação foram suficientes para se perceber que os pontos negativos apontados dessas 

pesquisas, já vêm sendo afastados, indicando que num horizonte não muito distante - espera-

se - produzirão os frutos que delas se esperam. Porém, é necessário ressaltar que os estudos 

devem ser feitos com total ética, dentro dos preceitos legais e morais pertinentes a todas as 

pesquisas envolvendo material humano, rogando-se às autoridades competentes fiscalização 

adequada e enérgica, a fim de evitar desrespeito aos comandos legais e constitucionais, 

observando, sempre, e antes de tudo, a preservação da dignidade da pessoa humana. 

O que emerge com clareza é a questão de saber em que medida é a ciência que está a moldar 

os novos papéis e padrões sociais que caracterizam este século iniciante e quais são as 

estratégias da sociedade para dar conta deles. Enfim, aqueles que se comprometem a tarefa de 

revisão ética não deve ter limitada a mera ação técnica, mas devem  ter a capacidade de 

avaliar os problemas éticos em perspectiva e ter a sensibilidade para perceber o lugar do 

sofrimento humano, detecção de armas para prevenir e combater. Somente tendo em conta tal 

responsabilidade é que se pode afetar de alguma forma a realidade. 

Porque se algo se espera desses novos afazeres biocientíficos é que, em última instância, 

contribuam, para uma sociedade constituída por pessoas um pouco mais livres e um pouco 

mais dignas. 
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[i] É este o caso do casal fundador da Igreja Renascer em Cristo, Estevam e Sônia Hernades, 

que foram colocados em liberdade condicional, em janeiro de 2008. Pois, de acordo com o 

Ministério Público de São Paulo, a Polícia dos Estados Unidos monitorava todos os passos do 

casal 24 horas por dia por chips instalados em seus pés. Disponível em: 

http://noticias.gospelmais.com.br/justica-americana-poe-chip-em-fundadores-da-

renascer.html, acesso em 14 jan 2009. 

  

[ii] As células estaminais, também denominadas células tronco, são células extraordinárias 

cujo destino ainda não foi "decidido". Podem transformar-se em vários tipos de células 

diferentes, através de um processo denominado "diferenciação". 

Nas fases iniciais do desenvolvimento humano, as células estaminais do embrião 

"diferenciam-se" em todos os tipos de células existentes no organismo - cérebro, ossos, 

coração, músculos, pele, etc. disponível no site: 

http://www.bionetonline.org/portugues/Content/sc_cont1.htm. Acesso em 29.12.2010. 
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[iii] O Min. Gilmar Mendes, Presidente, julgou improcedente a ação, para declarar a 

constitucionalidade do art. 5º, seus incisos e parágrafos, da Lei 11.105/2005, desde que seja 

interpretado no sentido de que a permissão da pesquisa e terapia com células estaminais 

embrionárias, obtidas de embriões humanos produzidos por fertilização in vitro, deve ser 

condicionada à prévia autorização e aprovação por Comitê (Órgão) Central de Ética e 

Pesquisa, vinculado ao Ministério da Saúde. ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos Britto, 28 e 

29.5.2008. (ADI-3510) ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510) 

[iv] ADI 3510/DF, rel. Min. Carlos Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510) 

  

[v] Art.199 (...) 

Parágrafo 4° - A lei disporá sobre as condições e os requisitos que facilitem a remoção de 

órgãos, matecidos e substâncias humanas para fins de transplante, pesquisa e tratamento, bem 

como a coleta, processamento e transfusão de sangue e seus derivados, sendo vedado todo 

tipo de comercialização. 

  

  

[vi] O Min. Eros Grau estabeleceu, em termos aditivos, os seguintes requisitos a serem 

atendidos na aplicação dos preceitos: 1) a pesquisa e a terapia mencionadas no caput do art. 5º 

serão empreendidas unicamente se previamente autorizadas por comitê de ética e pesquisa do 

Ministério da Saúde (não apenas das próprias instituições de pesquisa e serviços de saúde, 

como disposto no § 2º do art. 5º); 2) a fertilização in vitro referida no caput do art. 5º 

corresponde a terapia da infertilidade humana adotada exclusivamente para fim de reprodução 

humana, em qualquer caso proibida a seleção genética, admitindo-se a fertilização de um 

número máximo de 4 óvulos por ciclo e a transferência, para o útero da paciente, de um 

número máximo de 4 óvulos fecundados por ciclo; a redução e o descarte de óvulos 

fecundados são vedados; 3) a obtenção de células estaminais a partir de óvulos fecundados ? 

ou embriões humanos produzidos por fertilização, na dicção do art. 5º, caput ? será admitida 

somente quando dela não decorrer a sua destruição, salvo quando se trate de óvulos 

fecundados inviáveis, assim considerados exclusivamente aqueles cujo desenvolvimento 

tenha cessado por ausência não induzida de divisão após período superior a 24 horas; nessa 

hipótese poderá ser praticado qualquer método de extração de células estaminais. 

O Min. Cezar Peluso julgou improcedente o pedido, ressaltando, porém, que dava 

interpretação conforme à Constituição aos artigos relativos aos embriões na legislação 

impugnada, para os fins que declarou. No que se refere à inteligência das expressões "para 

fins de pesquisa e terapia" e "pesquisa ou terapia" contidas no art. 5º, caput, e § 2º, afirmou 

que a autorização exclusiva de uso de células estaminais embrionárias em pesquisas deveria 

ser para fins exclusivamente terapêuticos. Quanto à necessidade de acentuar a 

responsabilização penal dos membros dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e dos da 

própria Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP/MS), asseverou que os mesmos 

haveriam de se submeter ao tipo penal do art. 319, do CP, sem prejuízo de incorrerem nas 

penas dos delitos previstos nos artigos 24, 25 e 26 da Lei 11.105/2005 por omissão imprópria 

quando dolosamente deixassem de agir de acordo com tais deveres regulamentares. Ainda, a 
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título de advertência ou recomendação, considerou imprescindível que o Parlamento logo 

transformasse o descumprimento desses graves deveres em tipos penais autônomos com 

cominação de penas severas. Por fim, reputou indispensável submeter as atividades de 

pesquisas ao crivo reforçado de outros órgãos de controle e fiscalização estatal. ADI 3510/DF, 

rel. Min. Carlos Britto, 28 e 29.5.2008. (ADI-3510) 

  

  

[vii] Graf é coordenador do Programa de Diferenciação Celular e Câncer do Centro de 

Regulação Genômica de Barcelona, os resultados de suas pesquisas foram publicados 

em  artigo na revista científica Cell Stem Cell. 

  

[viii] [viii] No entanto, outros cientistas que trabalham com células-tronco enxergam 

limitações nos trabalhos e alertam que isso está longe de jogar uma pá de cal nas pesquisas 

com células-tronco embrionárias. 

Um dos principais problemas é que cerca de 24% das quimeras geradas apresentaram algum 

tipo de tumor resultante dos retrovírus injetados nos fibroblastos. Além disso, a taxa de 

eficiência chegou ao máximo de 0,1%. É o caso de Stevens Rehen, pesquisador da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro, que a firma: “Certamente é um avanço, mas ainda 

não é uma alternativa viável para a CT embrionária”,  e da geneticista Lygia da Veiga Pereira, 

que pesquisa células-tronco na USP.  (GIRARDI, Giovana. Reprogramação celular pode 

evitar debate ético, O Estado de São Paulo, São Paulo, 07 jun 2007, disponível em: 

http://www.estado.com.br/editorias/2007/06/07/ger-1.93.7.20070607.8.1.xml, acesso em: 14 

jan 2009). 

  

[ix] Esta é a opinião, entre outros, do Dr. Alysson Muotri, cientista brasileiro, da UNICAMP, 

autor do  artigo Human embryonic stem cells express an immunogenic nonhuman sialic acid, 

de Maria Martin, ,Fred Gage e Ajit Varki, que pode ser lido no site da Nature Medicine, em 

http://www.nature.com/nm. 

  

[x] Cumpre apontar em destaque, a decisão da Agência de Drogas e Alimentos dos Estados 

Unidos (FDA, na sigla em inglês) relativa à liberação do uso de células-tronco embrionárias 

para uma primeira aplicação em humanos; já que no ano de 2009 fora autorizada pelo governo 

federal norte-americano a utilização de recursos do governo federal americano para pesquisas 

com células-tronco embrionárias humanas, pelo entendimento de que o plano aprovado visa a 

integridade da ciência e a promoção da pesquisa, apesar das implicações morais. O acordo 

assinado pelo presidente Barak Obama, em 09 de março de 2010, coloca fim ao limite de 

financiamento assinado oito anos atrás pelo ex-presidente dos EUA George Bush que proibia 

destinar fundos à criação de células-tronco embrionárias, mas encorajava a pesquisa com 

células-tronco adultas, consideradas mais promissoras por cientistas e, além disso, evitava 

consequências éticas. 
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É a primeira vez que um órgão oficial libera o emprego de células-tronco em humanos. O 

método, conhecido como GRNOPC1 e desenvolvido pelo grupo Geron Corporation, será 

voltado para o tratamento de pacientes com lesões na medula espinhal. Retirado do site: 

http://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/2010/07/eua-autorizam-teste-com-celulas-tronco-

embrionarias-em-pacientes.html, consulta em 11.08.2010, às 16:20h. 
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POR UM ESTATUTO JURÍDICO DO EMBRIÃO HUMANO 

 

ON THE LEGAL STATUS OF A HUMAN EMBRYO 

 

Renata Braga Klevenhusen 

 

  

RESUMO 

O presente artigo analisa o marco inicial adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro para 

proteção do embrião humano. A ausência de legislação específica vem permitindo a 

instrumentalização da vida humana embrionária, ou seja, antes de se analisar o “estatuto 

jurídico do embrião humano”, regulamenta-se a aplicação do conhecimento sobre ele. Este 

artigo defende a necessidade da criação do estatuto jurídico do embrião na qualidade de 

regramento preliminar, partindo-se da premissa de que o estágio de seu desenvolvimento não 

é necessário para tal definição. cuidando-se para colocar em um mesmo plano o embrião pré-

implantatório e o embrião já implantado no útero materno. 

PALAVRAS-CHAVE: VIDA HUMANA; EMBRIÃO; CONCEPTO; 

INCONSTITUCIONALIDADE; CÉLULAS-TRONCO; PESQUISAS COM SERES 

HUMANOS; BIOSSEGURANÇA 

 

ABSTRACT 
This paper analyzes the starting point adopted by the Brazilian legal system to protect the 

human embryo. The absence of specific legislation has allowed the manipulation of 

embryonic human life, and, before analyzing the "legal status of the human embryo,", the 

application of knowledge about the human embryo is regulated. This paper argues the 

necessity of establishing the legal status of the embryo as a preliminary regulamentation, 

starting from the premise that the stage of its development is not necessary for such a 

definition, taking care to put in the same plane the embryo pre-implantation embryo and 

implanted in the womb. 

KEYWORDS: HUMAN LIFE; EMBRYO; FETUS; UNCONSTITUTIONAL; STEM 

CELLS; RESEARCH ON HUMAN BEINGS; BIOSAFETY 

 

 

1 A ( r) evolução do conhecimento científico sobre o embrião humano. A necessidade de um “estatuto 

jurídico do embrião humano” 

A discussão sobre as questões referentes à vida revela uma gama de informações, muitas vezes, 

conflitante e disforme. Com a mesma velocidade das descobertas, descortinam-se dúvidas e incertezas, que 

abalam o nosso pretenso conhecimento e a nossa segurança. A complexidade das questões, a partir dessa 

constatação, aumenta em grau, na medida em que são incluídos, como elementos da discussão, culturas e 

ideologias que potencializam os resultados possíveis. Assim, o direito deve buscar concretizar “um mínimo 

ético” 1[1] e atender ao pluralismo moral,  respeitando o ser humano além das crenças e moralidades.1[2] 
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Apesar do esforço doutrinário realizado por alguns estudiosos da matéria1[3], revelador da 

complexidade da temática e das possíveis soluções para a definição do estatuto jurídico do embrião, prece que  

que tal definição está longe de ser alcançada. O que se verifica é que, antes de se analisar o “estatuto jurídico do 

embrião humano”, estamos mais atentos à aplicação do conhecimento sobre ele. Segundo Paulo Otero, a 

“neutralidade jurídica nunca é verdadeiramente neutra: a omissão de qualquer disciplina normativa pelo Direito 

mostra-se sempre política e axiologicamente comprometida”.1[4] 

Essa aparente neutralidade pode ser identificada na regulamentação das técnicas de reprodução 

assistida, projeto de lei 1184/2003, no qual a definição da natureza jurídica do embrião humano se dá de forma 

incidental e atrelada à finalidade “cega”1[5] daquela norma, qual seja a de viabilizar , do ponto de vista jurídico, 

a aplicação das técnicas de reprodução assistida. 

Essa atitude se evidencia, também, na Lei de Biossegurança, Lei 11.105/2005, quando no art. 5
o
. incisos 

I e II, admite a utilização de células-tronco embrionárias nos seguintes casos: a) sejam embriões inviáveis (inciso 

I) e b) sejam embriões congelados há 3(três) anos ou mais, na data da publicação desta Lei, ou que, já 

congelados na data da publicação desta Lei, depois de completarem 3 (três) anos, contados a partir da data de 

congelamento. 

Ora, antes mesmo de se definir o que é o embrião humano para o direito brasileiro, estamos, em 

atropelos, regulando a aplicação do conhecimento sobre este embrião, descuidando de uma necessária definição. 

De acordo com Paulo Otero, a gravidade da situação envolve uma “encruzilhada existencial: se se optar por um 

caminho, o homem assume a sua dignidade de pessoa; se,  pelo contrário, seguir por outra via, o homem pode 

correr o risco de se transformar de pessoa em mera coisa.”1[6] 

Segundo Vincent Bourguet, “A técnica, na medida em que rege as relações entre o ser humano e a 

natureza, seria sob esse ponto de vista „relação natural‟ com o resto da natureza, seu fim seria a dominação, a 

apropriação e a fruição do „outro‟, neste caso do meio ambiente natural”1[7]. Neste caso, “a relação ética com 

outrem não deve ser uma relação técnica – caso contrário, aquela relação desaparece como tal”.1[8] No que 

respeita às técnicas de reprodução assistida, a análise da relação entre genitores-embrião, que deve se fundar no 

ato de procriação, é substituída pela “relação de produção”, coisificando os embriões humanos.  Neste caso,: “.o 

que está em questão aqui não é tanto saber se, com o embrião humano, estamos lidando ou não com a espécie 

humana – pois isso é evidente -, mas nos perguntar se estamos lidando com um humano mais que com algo de 

humano”1[9] 

O desenvolvimento da embriologia possibilitou conhecimentos relacionados ao começo da vida e suas 

alterações. Hoje, sabe-se que a reprodução humana faz-se pelo processo de fecundação interna, mediante a união 

do óvulo e do espermatozóide, a qual resultará na formação do zigoto. Esse processo de reprodução natural foi 

profundamente alterado pelas técnicas de reprodução assistida, que possibilitam a concepção extracorpórea. Tais 

técnicas trouxeram diversos benefícios, mas, por outro lado, levantaram sérios questionamentos, tais como o 

destino a ser dado aos embriões excedentários. 

Tradicionalmente, o termo “embrião” é utilizado de forma mais genérica que os outros, podendo 

designar tanto o ser após a concepção como o de oito meses de gestão. Já o termo “feto” é utilizado para 

designar o “embrião” que apresenta os órgãos plenamente desenvolvidos. O termo “pré-embrião” designa o ovo 

com menos de duas semanas e, nessa designação, percebe-se o caráter puramente utilitarista do termo, já que por 

não se tratar de um embrião, mas de um estágio que antecederia essa condição (se possível), o embrião humano 

poderia ser alvo de manipulações e até de aniquilação1[10]. 

Utilizar-se-á, neste, trabalho, o termo “embrião” em virtude de sua maior abrangência e, também, por 

entender-se que não se deve qualificar o embrião humano pela fase de seu desenvolvimento, visto que para a sua 

proteção pouco importa o embrião ter u, ou vinte dias de existência. desde o momento de sua concepção intra ou 

extra corpórea, ele já deve ser protegido pelo ordenamento jurídico. 

Pretende-se abordar, nesta oportunidade, a situação jurídica do embrião humano, como questão 

preliminar  à regulamentação das técnicas de reprodução assistida, partindo-se da premissa de que o estágio de 
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seu desenvolvimento não é necessário para tal definição, cuidando-se de colocar em um mesmo plano o embrião 

pré-implantatório e o embrião já implantado no útero materno. 

2.     A vida humana embrionária e o Supremo Tribunal Federal 

Vivemos um momento histórico, em que o Supremo Tribunal Federal (STF) foi chamado a se 

pronunciar sobre o conteúdo do direito à vida, expresso no caput do artigo 5º. da Constituição Federal, em razão 

da tramitação da  Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF n°. 54) e  da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI n°. 3510).  

A ADPF n°. 54  foi movida pela Confederação dos Trabalhadores na Saúde – CNTS e objetiva que o 

STF declare inconstitucional, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, os artigos 124, 126 e 128, I e II do 

Código Penal como impeditivos da interrupção da gestação em caso de gravidez de feto anencefálico, 

reconhecendo o direito subjetivo da gestante em se submeter a tal procedimento. 

Já a ADI n°. 3510 objetivou impugnar a constitucionalidade do artigo 5
o
. e parágrafos da Lei n° 

11.105/2005, por violação do art. 1
o
., III da Constituição Federal, que permite a utilização de células-tronco 

embrionárias originárias de embriões excedentes das técnicas de reprodução assistida, desde que sejam embriões 

inviáveis1[11] ou congelados há mais de 3 anos. No desenvolvimento da argumentação, sustentou-se que: a) a 

vida embrionária se inicia com a fecundação e que, a partir desse momento, se estaria diante de um ser humano; 

b) que a utilização de células-tronco adultas vem apresentando progressos significativos, ou até melhores do que 

com as células-tronco embrionárias; c) aponta que, em outros países, há específica proteção aos embriões, 

proibindo-se a utilização de células-tronco embrionárias. No julgamento da ADI 3510, os Ministros, por maioria, 

decidiram pela constitucionalidade do artigo 5º. da Lei de Biossegurança. 

Por uma questão de delimitação temática, trataremos, neste trabalho, do objeto da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade, ou seja, da proteção da vida embrionária ex utero. Vale ressaltar que já expusemos nosso 

posicionamento acerca da equiparação entre o embrião in utero e ex utero em outro trabalho. 

3 A reprodução humana e o estatuto biológico do embrião humano 

Para o enfrentamento da temática, é importante considerarmos as alterações provocadas pelo 

conhecimento humano no estatuto biológico do embrião humano. Hoje, sabe-se que a reprodução humana faz-se 

pelo processo de fecundação interna, mediante a união do óvulo e do espermatozóide, a qual resultará na 

formação do embrião. Esse processo de reprodução natural foi profundamente alterado pelas técnicas de 

reprodução assistida, que possibilitaram a concepção extracorpórea. Tais técnicas trouxeram diversos benefícios, 

mas, por outro lado, levantaram sérios questionamentos, tal como o destino a ser dado aos embriões 

excedentários, entre outros. 

A análise dos marcos iniciais da vida humana permitirá desmitificar alguns posicionamentos que 

aparentam “verdades” e encobrem atitudes utilitaristas. 

3.1. A concepção natural 

Ao penetrar no ovócito, o espermatozóide desencadeia a formação de um pronúcleo masculino, no 

interior do pronúcleo feminino, fazendo com que a sua cauda se degenere. Os pronúcleos, ao se contatarem, 

perdem a capa nuclear, o que leva à duplicação de seus DNAs. Nessa fase, ocorrem diversas transformações, 

passando o embrião a ter estrutura cromossômica própria, inclusive com a determinação do sexo e o 

desenvolvimento dos blastômeros. Ao chegar à cavidade uterina, o endométrio estará aumentado em espessura, 

permitindo a ocorrência do fenômeno da nidação, que ocorre entre o quarto e o quinto dia após a 

fecundação1[12], dando início à gestação. 
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O processo relatado até então se refere à reprodução natural. Contudo, com a técnica de fertilização in 

vitro, as fases iniciais já podem ser realizadas fora do útero materno. É o que se passa a examinar. 

3.2.  A concepção medicamente assistida 

As variantes das técnicas de reprodução assistida são as seguintes: fertilização in vitro com 

transferência intratubária de embriões (Fivete), transferência intratubária de gametas (GIFT), transferência 

intratubária de ovócitos em estágio pronuclear (PROST) ou de zigotos (ZIFT), dentre outras.  

As técnicas de fertilização assistida podem ser divididas em dois grupos: a) técnicas invasivas, 

ocorrendo a fertilização no interior do organismo materno; e b) técnicas não-invasivas, ocorrendo a fertilização 

fora do organismo materno. 

A inseminação pode ser homóloga ou heteróloga. A primeira é a técnica mais antiga e consiste na 

inseminação da mulher com sêmen do marido ou companheiro, por meio da injeção do líquido seminal na 

cavidade uterina ou no canal cervical durante a fase fértil. Já na inseminação heteróloga, os gametas que se 

injetarão na mulher não pertencem ao marido ou companheiro, e sim a um doador anônimo. 

O procedimento da fertilização in vitro apresenta diversas etapas, quais sejam: hiperestimulação 

ovariana e monitoração do crescimento folicular, coleta dos ovócitos, preparo do esperma, inseminação dos 

ovócitos, cultivo in vitro e transferência dos embriões. 

Cada ovócito será inseminado com cerca de 50 espermatozóides móveis por mililitro de meio contendo 

ovócito. Após a fertilização, a suspensão de ovócitos e espermatozóides será levada para uma estufa, onde 

permanecerá  por um período mínimo de 12 horas e máximo de 18 horas. Em seguida, procede-se à avaliação, 

por meio de microscópio, dos indicadores da fertilização e da concepção, tais como a expulsão do segundo 

corpúsculo polar, o aparecimento dos pronúcleos masculino e feminino e a clivagem. Fertilizados ou não, os 

ovócitos serão transferidos para outra placa com maior concentração de soro, para complementação do meio, 

permanecendo na estufa para serem novamente examinados após 24 horas. Em seguida, far-se-á a transferência 

dos embriões em estágio de duas a oito células. 

Na ausência de uma lei regulamentadora, a transferência de embriões para a cavidade uterina é limitada 

ao número de quatro, por determinação da Resolução n°. 1957/2010 do Conselho Federal de Medicina, 

objetivando a não-ocorrência de gestações múltiplas ou até de risco para a gravidez. O processo de transferência 

dos embriões dá-se mediante a colocação dos mesmos em uma cânula, que será introduzida da cérvice até o 

fundo uterino, onde serão depositados. Após a cânula ser retirada, há exame por microscópio para a verificação 

da existência de algum embrião no aparelho.  

O desenvolvimento das técnicas de reprodução assistida levou à descoberta de técnicas mais 

aprimoradas, denominadas “técnicas de micromanipulação”. A micromanipulação consiste na facilitação do 

ingresso do espermatozóide no óvulo, pois apenas um irá ultrapassar a zona pelúcida. Essa técnica apresenta 

duas variantes: a) a inseminação subzonal, que consiste em inocular, por intermédio de uma micropipeta, 

determinada quantidade de espermatozóides, previamente selecionados, bem embaixo da zona pelúcida do 
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chamado espaço perivitelino; b) a inseminação intracitoplasmática, que consiste na injeção de apenas um 

espermatozóide diretamente no citoplasma do óvulo. Outra técnica, chamada despelucidação, facilita o acesso do 

espermatozóide ao núcleo do ovócito por meio da perfuração da zona pelúcida. 

Atualmente, não há limite para o número de embriões a serem gerados pelas técnicas de fertilização in 

vitro, e, em geral, esse número é superior ao de embriões transferidos para o útero. Os embriões excedentes são 

criopreservados e o tempo máximo de manutenção sob criopreservação é questão controvertida. Alguns 

sustentam que, após o decurso de determinado prazo, a utilização dos embriões pode gerar gravidez de alto risco, 

em razão das dificuldades que irão ocorrer durante o seu desenvolvimento. Outros entendem que o congelamento 

não afeta,  necessariamente, o desenvolvimento do embrião, pois os embriões podem apresentar deficiência para 

o desenvolvimento ou podem permanecer perfeitamente viáveis. Nesse sentido, foi noticiado o nascimento de 

um bebê sadio fruto de um embrião congelado há 13 anos1[13]. 

3.3 A concepção: marco biológico da individualização biogenética e da vida humana 

O desenvolvimento da Engenharia Genética proporcionou a técnica da fertilização fora do útero e, ao 

admitir-se que a vida se inicia com a concepção, afirma-se que, ainda que a concepção seja extracorpórea, há 

vida humana. Observa-se certo consenso quanto à idéia de que a vida humana se inicia a partir da 

concepção1[14].  Contudo, há quem sustente que somente após a nidação, ou seja, após a implantação do 

embrião no útero, é que existiria vida. 

A questão, que parece simples à primeira vista, torna-se mais complexa quando são adotados1[15] , 

como referencial normativo, determinados marcos científicos, levando à qualificação do embrião humano em 

razão do estágio de seu desenvolvimento e atribuindo-lhe níveis diferenciados de proteção jurídica. 

Tradicionalmente, o termo “embrião” designa tanto o ser após a concepção como o de oito meses de 

gestação. Já o termo “feto” é empregado para designar o “embrião” que apresenta os órgãos plenamente 

desenvolvidos. O termo “pré-embrião” designa o ovo com menos de duas semanas, percebendo-se, nessa 

designação, o caráter puramente utilitarista do termo, já que, por não se tratar de um embrião, mas de um estágio 

que antecederia essa condição (se possível), o embrião humano poderia ser alvo de manipulações e até de 

aniquilação1[16]. 

Utilizar-se-á, neste trabalho, o termo “embrião” em virtude de sua maior abrangência e também por 

entendermos que não se deve qualificá-lo pela fase de seu desenvolvimento, visto que para a sua proteção pouco 

importa ter ele um ou vinte dias de existência. Desde o momento de sua concepção, intra ou extracorpórea, deve 

ser protegido pelo Direito. 

Ao admitirmos a concepção como marco da individualização humana, algumas considerações devem 

ser feitas. 

Após a fertilização do óvulo, decorrerá um período de cerca de 12 horas até a concepção. O fenômeno 

do encontro dos gametas masculino e feminino é denominado singamia (fertilização), e a fusão dos pronúcleos 

masculino e feminino é denominada cariogamia (concepção). Esses fenômenos são usualmente tratados como 

sinônimos, o que representa uma verdadeira incorreção1[17] . 

Após a fecundação, há a formação da primeira célula de um novo ser, que contém o seu genoma, e as 

trilhões de células que compõem uma pessoa são formadas a partir de sucessivas divisões. A cada divisão, o 
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genoma é copiado para as células filhas. Assim, cada célula contém uma cópia completa do nosso genoma, com 

exceção das chamadas células germinativas (óvulos e espermatozóides), que possuem uma unidade de cada 

cromossomo e são chamadas de células haplóides. Quando essas células haplóides se fundem na fecundação, 

forma-se a célula diplóide, que contém um novo genoma, composto de duas unidades de cada cromossomo. 

A diversidade na raça humana advém do próprio processo de fecundação, pois há a mistura dos códigos 

genéticos materno e paterno, gerando seres com genomas diferentes e com algumas características mais 

parecidas com as do pai, ou com as da mãe, e outras não reconhecíveis, mas que estavam “invisíveis” no genoma 

dos ascendentes. 

Apesar da teoria da singamia ser considerada uma teoria concepcionista, a “verdadeira” concepção 

ocorre com a cariogamia, ou seja, com a individualização genética, pois, na fase da singamia, o zigoto é formado 

pelos códigos genéticos materno e paterno isoladamente. Para alguns, a individualidade humana ocorre a partir 

da singamia, ou seja, antes da concepção.  

No estágio de pronúcleos, a célula ainda não possui uma identidade completa, ou seja, ainda não é um 

novo ser humano em ato, pois nessa fase é possível a troca dos pronúcleos por outros, gerando um ser diferente 

geneticamente. A partir do fenômeno da cariogamia, o embrião humano deve ser considerado uma “unidade 

individual”, pois o seu genoma, além de individual, é também unitário, ou seja, é idêntico em todas as fases do 

desenvolvimento humano, não apresentando qualquer tipo de transformação, responsável por autocomandar todo 

o processo de desenvolvimento, ou seja, a capacidade do embrião de produzir-se a si mesmo. 

Analisando as teorias sobre o início da vida humana, Mantovani aponta duas teses contrapostas:  a  tese 

do momento da fecundação e a tese das fases sucessivas1[18]. 

Para a primeira tese, de natureza personalista, o início da vida humana ocorre com a concepção. 

Segundo Mantovani, esta tese se funda na 

racionalidade biológica”, porque a fusão dos gametas representa o 

verdadeiro e único “salto de qualidade”, que não se repete. Essa fusão gera uma 

nova e autônoma individualidade humana, que se desenvolve sem solução de 

continuidade e sem necessidade de sucessivos estímulos externos até o nascimento. 

Com uma imagem arquitetônica, o zigoto é, ao mesmo tempo, projetista, 

encarregado e construtor do novo ser humano. A mãe provê o ambiente de trabalho 

e o material necessário para a construção. 

É nessa tese que há mais garantia e mais fidelidade ao perfil de tutela 

global da vida humana desde suas primeiras manifestações; é fiel ao perfil do 

princípio da legalidade-taxatividade, assegurando a certeza sobre o início do ser 

humano, o que se desvanece nas teses que o pospõem. 

Conclui-se que zigoto, blastocisto, pré-embrião e embrião indicam, 

convencional e descritivamente, somente fases diferentes do novo ser humano antes 

do nascimento; tal como recém-nascido, criança, menino, adolescente, adulto e 

velho indicam somente as diferentes fases da vida do homem depois do nascimento, 

sem nada acrescentar e nada deixar faltando à sua „humanidade1[19]. 
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Para a segunda tese, o início da vida humana se dá em decorrência das fases sucessivas do seu 

desenvolvimento, tais como a nidação, a aparição da linha primitiva, suspensão da totipotencialidade, formação 

do sistema nervoso central ou a organogênese. Mantovani afirma que essa tese é criticada, pois é baseada em 

uma ideologia utilitarista e convencional: 

São elaboradas com a finalidade de criar uma fase em que o concebido é 

considerado uma “coisa” e, por isso, pode ser livremente instrumentalizado [...] 

Como “coisa”, o pré-embrião – termo inventado pelos “protetores” para indicar que 

o óvulo fecundado não é ser humano antes de completar duas semanas, reservando-

se o termo “embrião” às fases sucessivas – é propriedade dos progenitores (tal 

como o sêmen masculino pertence ao homem e o óvulo feminino à mulher) ou 

propriedade de quem fecundou o pré-embrião in vitro. 

Há outra objeção às teses que protelam o início do ser humano: elas 

implicam a inevitável sucessão de datações posteriores, porque todo limite 

precedente está destinado a tornar-se sempre mais estreito diante das ilimitadas 

razões da pesquisa científica e da indústria. Assim, o longo período de quatorze 

dias já é objeto de prorrogação, por exemplo, no Canadá, Austrália, Reino Unido. 

Na lógica utilitarista, toda nova demanda de adiamento dificilmente poderá ser 

rechaçada1[20]. 

  

Segundo Mantovani, o critério da fecundação é o único com base ontológica, pois os demais se baseiam 

no modelo, já superado, de estágios separados da vida embrionária1[21]. 

Enquadram-se, nessa tese, os defensores da “teoria do 14
o
. dia” que sustentam que, antes da formação 

do embrião, existiria o estágio do chamado “pré-embrião”. Identificada em diversos textos doutrinários e legais, 

como, por exemplo, o Informe Warnock sobre fertilização e embriologia, publicado no Reino Unido, em 1984, 

essa teoria se presta quase que exclusivamente às técnicas de reprodução assistida e manipulação de embriões 

humanos. Para seus adeptos, A somente  é possível afirmar a individualidade após o 14
o
. dia, pois, a partir desse 

marco,  é impossível a formação de gêmeos monozigóticos, perdendo o embrião, neste estágio, a qualidade de 

totipotência e aparecendo a linha primitiva, como marco de um novo ser humano. Com o objetivo de se 

contrapor a essa teoria, Bourguet sustenta que:  

O uso dos termos “zigoto” (usualmente aplicado da fecundação às 

primeiras mitoses), o de blástula, gástrula, feto (aplicado quando os principais 

órgãos já estão constituídos [....]) tem apenas um valor de baliza para o observador 

e tampouco tem um alcance “ontológico”: não se trata de modo algum de, por meio 

desses termos, designar a emergência de um novo ser, mas de um simples 

balizamento “fenomenológico” em um mesmo indivíduo.1[22]  
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Segundo a Ministra Ellen Gracie, em seu voto: 

 Buscaram-se neste Tribunal, a meu ver, respostas que nem mesmo os constituintes 

originário e reformador propuseram a dar. Não há, por certo, uma definição 

constitucional do momento inicial da vida humana e não é papel desta Suprema 

Corte estabelecer conceitos que já não estejam explícita ou implicitamente 

plasmados na Constituição Federal. Não somos uma Academia de Ciências. A 

introdução no ordenamento jurídico pátrio de qualquer dos vários marcos propostos 

pela Ciência deverá ser um exclusivo exercício de opção legislativa, passível, 

obviamente, de controle quanto a sua conformidade com a Carta de 1988. 

Há de se discordar  da Ministra ao entender que caberia ao legislador, no âmbito da Lei de 

Biossegurança, dar destino aos embriões armazenados em centros de reprodução assistida, que foram concebidos 

para atender a um projeto parental. Não é da alçada desta lei tratar desse assunto, em razão da ausência de lei 

sobre reprodução assistida.. Não se trata, portanto, de uma simples lacuna1[23], mas de ausência de 

regulamentação específica, eis que os princípios constitucionais e a lei de planejamento familiar já dispõem de 

um encaminhamento normativo compatível com o exercício desse direito pelos usuários das técnicas de 

reprodução assistida. Ressalte-se, ainda, que apesar de não ter o condão de regulamentar as técnicas de 

reprodução assistida, o Código Civil dispõe no art. 1597 sobre hipóteses de presunção de paternidade ligadas às 

referidas técnicas.  

A Ministra utiliza a teoria do pré-embrião, adotada no Reino Unido1[24], para sustentar a ausência de 

vida antes do 14
o
. dia, apresentando uma postura contrária ao que havia afirmado no início do seu voto de que 

não caberia ao STF determinar o marco inicial da vida humana, pois não tem a competência de uma academia de 

ciências. E, equivocadamente, por não ser membro de uma academia de ciências, utiliza uma teoria, que não 

encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro e muito menos no meio científico. 

Verificamos que a Comissão Warnock utilizou um critério morfológico, privilegiando o esboço dos 

principais órgãos, quando o critério genético deveria ser considerado. O que parece pretender a comissão é 

adotar um critério de semelhança com o ser já nascido, para sustentar a noção de espécie humana. Contudo, essa 

noção “não é mais fundada pela ciência contemporânea na idéia de similitude morfológica (como na 

classificação lineana), mas na noção de interfecundidade, uma mesma espécie podendo „apresentar tipos 

morfológicos bem distintos‟. Assim, um indivíduo pode pertencer à espécie humana sem possuir nenhuma 

propriedade morfológica adulta”1[25]. 

 Estes critérios abrem margem para uma série de discussões, visto que para os adeptos destes, 

seria plenamente viável a destruição dos embriões, já que, antes de serem implantados no útero de uma mulher, 

não representariam vida, mas um emaranhado de células, sem forma humana, e, ainda, abre precedentes para a 

utilização de embriões em pesquisas e experimentos científicos. A Baronesa de Warnock, entretanto, declarou na 

abertura do VI Congresso Nacional de Bioética, realizado em Brasília nos dias 30 de outubro a 03 de novembro 

de 2002, que o termo pré- embrião foi introduzido por ela por influência e pressão da comunidade científica, 

sendo este um conceito errado e que o mesmo devia ser abandonado, pois havia sido proposto por ela, para 

aprovar o aborto até os 14 dias de vida do embrião humano. 

Mais tarde, vários membros do comitê Warnock chegaram a esta mesma conclusão, ao anuírem, que o 

termo surgiu de um ponto de vista extracientífico. 
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 En primer lugar, varios miembros del propio Comité Warnock, 

reconocieron más tarde este hecho. Así, la embrióloga A. MacLaren1[26], 

admitió honestamente que fue ella precisamente quien introdujo el término 

"pre-embrión", y que lo hizo por influjo de "cierta presión ajena a la 

comunidad científica"; y sabiendo, como reconoció D. Davies, miembro 

también del mismo Comité, que estaba "manipulando las palabras para 

polarizar una discusión ética. Huelga todo comentario. Pero el resultado final 

de ese subterfugio, fue el reconocimiento legal en no pocos países de la 

experimentación sobre embriones. Así se escribe la historia.., y es lo mismo 

que ahora desean hacer algunos a propósito de la clonación con fines 

terapéuticos: quieren que la historia se repita. 

Pero sigamos con otros testimonios. Una voz importante en esta materia es el 

francés J. Testart, nada sospechoso de mogigatería a la hora de experimentos 

biomédicos, pues trabajó en el equipo que en 1982 hizo posible el nacimiento 

de Amandine, primer "bebé-probeta" de Francia. Testart, que tiempo después 

dejaría esos caminos, afirma en su libro "Los caprichosos catorce días del 

pre-embrión", que los embriólogos británicos responsables del informe 

Warnock "se vieron obligados a hacerlo para justificar un punto de vista 

extra-científico que les convenía: el Comité ético del Departamento de 

Sanidad y Educación norteamericano, sin referencia alguna a consideraciones 

biológicas, había decretado que se necesitaba un intervalo de catorce días tras 

la fecundación sin que el producto de la concepción adquiera status moral 

alguno". Por desgracia, la suerte para el embrión estaba echada... 

En línea parecida a la de Testart, se expresan muchos otros científicos. El que 

fue mi profesor en la Facultad de Medicina de Madrid, Botella Llusiá, 

refiriéndose al embrión recién fecundado, escribe: "hay una cosa que como 

biólogo u objetivamente, por mi propio conocimiento, sí que puedo afirmar: 

...desde el momento mismo de la fusión de los gametos es ya una vida 

humana. No sólo podemos ver bajo el microscopio (...) unirse el espermio 

con el ovocito, sino que hoy día conocemos el genoma de cada uno de ellos y 

sabemos que, fundiendo sus moléculas de DNA, dan lugar a un nuevo ser, el 

embrión, cuyo genoma a su vez es propio, y diferente del padre y de la 

madre. Allí ha nacido, hoy ya la hemos visto nacer bajo nuestra vista, una 

nueva vida. (...) Y esta certeza biológica –que no antropológica, ni teológica- 

me permite a mí, y a los que me quieran seguir, condenar el aborto en 

cualquier momento que tenga lugar y sin limitación de tiempo. Y además es 

un argumento que sirve lo mismo a creyentes que a agnósticos". La razón 

científica desmiente, pues, el subterfugio del "pre-embrión1[27]". 
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As teorias denominadas como teses das fases sucessivas estão presentes, apenas, em tratados sobre 

clonagem, pesquisas com células-tronco embrionárias e reprodução assistida. Já o marco da concepção é uma 

unanimidade nos tratados sobre embriologia.1[28] Sustenta-se, também, em favor da teoria do 14
o
. dia que se a 

morte é definida pela legislação brasileira quando o sistema nervoso pára de funcionar, que a vida começaria 

com o início do funcionamento do sistema nervoso. Não, necessariamente, o marco do início da vida será o 

mesmo para o fim da vida, até porque a morte encefálica foi considerada um prognóstico de morte para fins de 

transplante de órgãos1[29], já que com o auxílio de instrumentos mantêm-se o coração e os demais órgãos  em 

funcionamento. 

Estas considerações não se aplicam ao embrião humano em seus primeiros estágios de formação, 

sobretudo quando ainda não possui o sistema nervoso central formado, pois, neste caso,  trata-se justamente do 

contrário. Trata-se de uma ascendência de vida e o marco do início da vida não será necessariamente o mesmo 

para o fim da vida. 

Segundo Luís Roberto Barroso, “É preciso admitir, no entanto, que inexiste consenso científico ou 

filosófico acerca do momento em que tem início a vida” 1[30] Há que se discordar dessa afirmação, uma vez que 

há um marco adotado pelo ordenamento jurídico brasileiro para proteção da vida humana e a discussão sobre  

novos marcos não está presente nos tratados de embriologia.  O que a Lei 11.105/2005 levanta é a questão da 

instrumentalização dos marcos biológicos de acordo com interesses de pesquisadores, marco esse, segundo nosso 

entendimento, delimitado claramente pelo legislador brasileiro, como se verá mais adiante. 

4. O marco concepção no direito brasileiro 

Como apontado em outro item, a concepção pode ser realizada dentro ou fora do útero. Sem 

adentrarmos na questão da natureza jurídica do concepto, se há ou não atribuição de personalidade jurídica, e, 

portanto, se ele seria merecedor da atribuição da categoria de pessoa, o que ultrapassaria o objetivo deste 

trabalho, pois nos atemos a investigação, apenas, do marco biológico adotado pelo legislador brasileiro, 

verificaremos, pela análise da legislação brasileira, que houve a adoção do marco da concepção como momento 

inicial para a proteção do concebido. Vejamos. 

O artigo 2
o
. do Código Civil de 2002 dispõe que: “A personalidade civil da pessoa começa do 

nascimento com vida; mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro”.  

O Código Penal tipifica o crime de aborto nos seus artigos 124, 125, 126, 127 , punindo a interrupção 

da gestação e a conseqüente morte do concepto, exceto nos casos previstos no artigo 128. O bem jurídico 

protegido é a vida humana embrionária, desde o momento da concepção. 

A Lei n°. 8974/95, revogada pela Lei n°. 11.105/2005, dispunha no artigo 8
o
. incisos III e IV: 

Art. 8°. É vedado, nas atividades relacionadas a OGM: 

III – a intervenção em material genético humano „in vivo‟, exceto para o 

tratamento de defeitos genéticos, respeitando-se princípios éticos, tais como o 

princípio de beneficência, e com a aprovação prévia da CTNBio; 
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IV – a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos 

destinados a servir como material biológico disponível:”. 

  

Tais condutas eram tipificadas, no artigo 13, incisos II e III, como crime, com a previsão de penas entre 

2 e 20 anos. Vale ressaltar que a produção, armazenamento ou manipulação de embriões humanos destinados a 

servirem como material biológico disponível eram apenadas com reclusão de 6 a 20 anos, ou seja, a mesma pena 

prevista para o crime de homicídio. 

 Já a nova Lei de Biossegurança, Lei n°. 11.105/2005, proíbe a utilização de embriões humanos em 

desacordo com o que dispõe o seu artigo 5
o,
, prevendo pena de detenção de 1 a 3 anos e multa, ou seja, a mesma 

pena prevista para o crime de aborto provocado ou consentido (artigo 124 do Código Penal). Já ao proibir a 

prática da engenharia genética em células germinais humanas, zigotos humanos ou embriões humanos, a referida 

lei estabelece a pena de reclusão de 1 a 4, anos, e multa, ou seja, a mesma pena estabelecida para o agente que 

provoca aborto consentido. 

Sustenta  Luís Roberto Barroso que“ As normas e categorias tradicionais  do direito civil não se aplicam 

à fecundação extracorporal”1[31]. Ora, se entendermos que apenas o legislador protege a vida humana 

embrionária em razão do marco concepção, e não do locus, in utero ou ex utero, é perfeitamente admissível 

sustentar que tais categorias se aplicam à fecundação extracorporal. Tanto é que o legislador trata no art. 1597 do 

CC de 2002 da categoria embriões excedentários, no sistema de presunção de paternidade. Não era uma 

realidade estranha ao legislador e se ele não distinguiu, o caminho é a equiparação. 

Para Barroso, a lei de biossegurança teria sido a responsável pela instituição de normas protetivas do 

embrião.  Pensamos que o que a Lei de Biossegurança fez foi criar uma situação paradoxal do ponto de vista 

ontológico, pois, ao mesmo tempo em que autoriza a utilização de embriões inviáveis ou armazenados há 3 anos, 

proíbe a utilização de embriões que não estejam enquadrados nestes requisitos. Podemos extrair duas conclusões: 

a) o legislador protege a vida humana embrionária, desde a concepção, pouco importando se ex utero ou in utero, 

como se depreende da leitura dos artigos 24 e 25 da Lei n°. 11.105/2005; b) contraditoriamente, defende que o 

embrião armazenado há mais de 3 anos e o considerado inviável não seriam merecedores dessa tutela, o que nos 

leva a questionar se a proteção é conferida em razão da concepção ou da sua viabilidade. 

O inciso II do artigo 5
o
. da Lei n°. 11.105/2005 nos leva a crer que, após 3 anos de criopreservação, o 

embrião humano é inviável, ou seja, há a presunção de sua inviabilidade. Não há, na literatura médica, qualquer 

indicação de que, a partir de certo prazo, o embrião criopreservado necessariamente passe a ser inviável1[32]. 

Ou seja, o legislador, para aumentar a oferta de embriões para pesquisa e terapia ou para dar um fim aos 

embriões criopreservados, elegeu um prazo sem qualquer embasamento científico, contrariando o próprio 

posicionamento da Lei n°. 11.105/2005, que não permite a utilização de todo e qualquer embrião, inclusive com 

efeitos na esfera penal, protegendo, em regra, o embrião humano  ex utero desde a concepção da mesma forma 

que protege o embrião in utero. 
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Verificamos que a partir da concepção, e não do 5
o
. dia ou da nidação, há proteção do concepto. Tal 

posicionamento foi mantido pelo Código Civil de 2002, ou seja, mais uma vez, o legislador adota o marco 

concepção. Nesse sentido, o Ministro Lewandowski, em seu voto, entendeu que: “No plano puramente jurídico-

positivo, há fortes razões para adotar-se a tese de que a vida tem início a partir da concepção”. Indo além, o 

Ministro Eros Grau, em seu voto, afirma não ter dúvida que o nascituro é pessoa.: O embrião --- insisto neste 

ponto --- faz parte do gênero humano, já é uma parcela da humanidade. Daí que a proteção da sua dignidade é 

garantida pela Constituição, que lhe assegura ainda o direito à vida. A autonomia do embrião manifesta-se de 

maneira especial, na medida em que sua única opção é nascer. Mas é autonomia. Há, no aborto, destruição da 

vida.” 

Contudo, afirma que a tutela conferida ao embrião em situação intra-corpórea é diferente da tutela 

conferida ao embrião em situação extra-corpórea. 

  

No contexto do artigo 5º da Lei n. 11.105/05, embrião é óvulo 

fecundado fora de um útero. A partir desses óvulos fecundados --- fertilizados --- 

in vitro é que são obtidas as células-tronco embrionárias referidas no preceito 

leal. Para logo se vê, destarte, que aí, no texto legal, embrião não corresponde a 

um ser em processo de desenvolvimento vital , em um útero. Embrião é aí , no 

texto legal, óvulo fecundado congelado, isto é, paralisado à margem de qualquer 

movimento que possa caracterizar um processo. Lembre-se de que vida é 

movimento. Nesses óvulos fecundados não há ainda vida humana. Nos embriões 

[tomo o vocábulo em sentido corrente] sim, neles há processo vital em curso. O 

embrião é o que é porque abrigado em um útero.[...] 

.Não há vida humana no óvulo fecundado fora de um útero que o artigo 

5º da Lei n. 11.105/05 chama de embrião. A vida estancou nesses óvulos. Houve a 

fecundação, mas o processo de desenvolvimento vital não é desencadeado. Por isso 

não tem sentido cogitarmos, em relação a esses “embriões” do texto do artigo 5º da 

Lei n. 11.105/05, nem de vida humana a ser protegida, nem de dignidade atribuível 

a alguma pessoa humana.  

  

Avaliando os argumentos jurídicos utilizados pelo ministro, ao afirmar que o embrião só corresponde a 

um ser em processo vital se estiver dentro do útero e, a partir disso é um ser humano, com expectativa de nascer, 

estando, nesse caso, protegido pelo Código Civil Brasileiro e justificando que o embrião in vitro não inseminado 

está paralisado à margem de qualquer movimento que possa caracterizar um processo e por isso não merece 

tutela, são, no mínimo, questionáveis. O embrião in vitro só está fora do útero, por intervenção humana, já que as 

técnicas de reprodução assistida utilizadas para viabilizar o projeto parental assim permitiram. 

 Nunca é demais lembrar que sem a intervenção humana o embrião jamais se formaria fora do útero, e o 

ministro nega-lhe a vida por este motivo, por este embrião não estar no lugar que deveria, porque nós o 

colocamos neste lugar: nos tubos cilíndricos, nas palhetas que são capazes de armazenar até 04 embriões. 
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5. A reificação do embrião humano em situação extracorpórea 

Apesar do esforço doutrinário realizado por alguns estudiosos da matéria1[33], revelador da 

complexidade da temática e das possíveis soluções para o estatuto jurídico do embrião humano, o que se verifica, 

do ponto de vista normativo, é a regulamentação da aplicação do conhecimento científico sobre o embrião 

humano, antes mesmo de buscarmos definir qual tipo de proteção jurídica é merecedor. 

A postura “aparentemente” neutra do legislador  revela , segundo Otero,  que na omissão de qualquer 

disciplina normativa pelo Direito, há sempre um comprometimento político e axiológico1[34]. Assim, o vazio 

jurídico deliberadamente projetado leva à “coisificação” do embrião humano. 

Esse comprometimento com a “coisificação” é observado no tratamento dado ao embrião humano na 

Lei de Biossegurança (Lei n°. 11.105/2005) pelos incisos I e II  do art. 5
o.
,   os quais permitem a utilização de 

células-tronco  de embriões inviáveis (inciso I) e de embriões congelados há 3 (três) anos ou mais (inciso II). 

Em seu voto, o Ministro Carlos Aires Britto faz referência ao embrião extra-corpóreo de forma 

reducionista, ao afirmar que a forma de concepção artificial (sic) é apenas uma produção laboratorial: 

Mas embriões a que se chega por efeito de manipulação humana, 

porquanto produzidos laboratorialmente ou in vitro, e não 

espontaneamente ou in vida. Noutro falar, embriões que resultam do 

processo tecnológico de retirada de óvulos do corpo feminino (assim 

multiplamente produzidos por efeito de injeção de hormônios) para, já em 

ambiente extra-corpóreo, submetê-los a penetração por espermatozóides 

masculinos. 

Há de se discordar do posicionamento do Ministro Britto ao comparar o processo de fecundação 

medicamente assistido com uma produção laboratorial. O encontro dos gametas, a fusão dos pronúcleos, a 

definição do genoma humano (unitário e inividual), as sucessivas divisões fazem parte de um processo natural, 

que é apenas medicamente assistido. Não se cria vida humana nos centros de reprodução assistida, apenas se 

facilita o processo natural, o que não o desqualifica como tal, pois se este é o raciocínio, uma pessoa que sofre de 

parada cardíaca e é reanimada, perde a natureza de pessoa, para ser o produto de uma técnica, e, portanto, deverá 

ser considerada uma coisa. Verificamos que a identificação do locus e da forma medicamente assistida de 

concepção não são relevantes para a análise da natureza jurídica do embrião, eis que tais argumentos tendem a 

destorcer a situação, colocando o embrião como um “verdadeiro produto” de uma “técnica”. Nós ainda não 

dominamos os mistérios da produção da vida humana ao ponto de nós auto-denominarmos como seus 

verdadeiros criadores.  

E mais a frente, reafirmando sua posição, compara, de forma equivocada, a reprodução medicamente 

assistida à pesquisa científica.  

Mais ainda, pesquisa científica e terapia humana em paralelo 

àquelas que se vêm fazendo com células-tronco adultas, na 

perspectiva da descoberta de mais eficazes meios de cura de 

graves doenças e traumas do ser humano. 

Não se trata de pesquisa e sim de um método conceptivo medicamente assistido, pois, caso contrário, 

todo procedimento de reprodução assistida necessitaria passar pelos trâmites de pesquisas com seres humanos. 

 A Ministra Cármen Lúcia equipara o embrião humano às substâncias humanas, previstas no 

parágrafo 4º. do art. 199 da Constituição Federal, ao se pronunciar no seu voto: 
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A Constituição garante não apenas o direito à vida, mas assegura a 

liberdade para que o ser humano dela disponha liberdade para se dar ao viver 

digno. Não se há falar apenas em dignidade da vida para a célula-tronco 

embrionária, substância humana que, no caso em foco, não será transformada em 

vida, sem igual resguardo e respeito àquele princípio aos que buscam, precisam e 

contam com novos saberes, legítimos saberes para a possibilidade de melhor 

viver ou até mesmo de apenas viver. Possibilitar que alguém tenha esperança e 

possa lutar para viver compõe a dignidade da vida daquele que se compromete 

com o princípio em sua largueza maior, com a existência digna para a espécie 

humana. 

A substância humana aqui considerada consiste no que se  denominou 

embrião, ou célula-tronco embrionária, que se origina após a fecundação de um 

óvulo por um espermatozóide com a formação da célula ovo, que contém em seu 

núcleo 46 cromossomos, sendo 23 originários do espermatozóide e os outros 23 

do óvulo. Essa célula, substância genética, é resultado da junção de outras duas 

células humanas e tem a finalidade de gerar todos os tecidos de um indivíduo 

adulto devido a sua pluripotencialidade. Nessa condição, resultado do que acima 

asseverado, pode-se dizer que essa matriz humana há ser tida como uma das 

substâncias humanas que a Constituição permite possam ser manipuladas com 

vistas ao progresso científico da humanidade e à melhoria da qualidade de vida 

dos povos, respeitados, como é óbvio, os demais princípios constitucionais 

afirmados e que se compatibilizam com o quanto posto naquela norma 

constitucional.” 

A utilização das células-tronco embrionárias, não aproveitadas no 

procedimento de implantação, travada assim para a sua potencial transformação 

em vida futura de alguém, poderá ter o destino da indignidade, que é a sua 

remessa ao lixo. E o mais nobre e o mais grave: lixo de substância humana. O 

seu aproveitamento, guardado o respeito às condições afirmadas na legislação 

enfocada, permite a dignificação da célula-tronco embrionária, que não será 

então descartada, antes, será transformada em matéria dada à vida, se bem que 

não ao viver. 

  

Há de se discordar do posicionamento acima, pois, em momento algum, pode-se afirmar, dos pontos de 

vista biológico e legal, que o embrião humano é substância humana. Tal posicionamento, salvo melhor juízo, 

carece de fundamento legal. Ao nosso sentir, a Ministra confunde os conceitos de “substância humana” e 

“espécie humana”. O embrião humana é uma espécie humana, já o sêmen, o sangue, o óvulo são substâncias 

humanas. 

 A ministra não levou em consideração os já nascidos fruto de congelamento de até 13 anos, como já 

citado neste trabalho, tampouco, a condição humana do embrião humano, do ser humano que se encontra nos 

primeiros estágios de desenvolvimento, ao defini-lo como substância humana. 
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 A análise deste voto deixa evidente que para a ministra o embrião humano não merece qualquer amparo 

jurídico e que o seu aproveitamento em tratamento voltado à recuperação da saúde não agride a dignidade 

humana, pois a valoriza, já que o destino de tais embriões não seria outro, senão o lixo. 

 O lixo de “substância humana” não é fim dos embriões, não foi para isto que eles foram criados, e, 

portanto, devem seguir o fim para o qual foram idealizados, para possibilitar a concretização do projeto parental 

para casais inférteis. O lixo é o destino que escolheram para estes embriões, para fundamentar a sua utilização 

sem o estabelecimento de qualquer limitação para tanto. 

Para a Ministra Ellen Gracie, em seu voto, destacando a plena aplicabilidade do princípio 

utilitarista, houve: “ um significativo grau de razoabilidade e cautela no tratamento normativo dado à matéria 

aqui exaustivamente debatida, não vejo qualquer ofensa à dignidade humana na utilização de pré-embriões 

inviáveis ou congelados há mais de três anos nas pesquisas de células-tronco, que não teriam outro destino 

que não o descarte.” 

Ora, antes mesmo de se determinar o tipo de proteção jurídica a ser conferido ao embrião humano, 

estamos, em atropelos, regulando a aplicação do conhecimento científico, revelando uma postura utilitarista. 

Segundo Otero, a gravidade da situação envolve uma “encruzilhada existencial”, pois a opção por um caminho 

pode levar o homem a assumir sua dignidade ou a se transformar em “coisa”1[35]. 

A relação ética com o outro não pode ser uma relação técnica, pois, neste caso, “aquela relação 

desaparece como tal”.1[36] A questão a ser tratada “não é tanto saber se, com o embrião humano, estamos 

lidando ou não com a espécie humana – pois isso é evidente –, mas nos perguntarmos se estamos lidando com 

um humano mais que com algo de humano”1[37]. 

O Ministro Lewandowski, de forma acertada,  em seu voto, alerta para o  perigo do fenômeno da 

coisificação: 

O fenômeno da “coisificação” das pessoas mencionado por Habermas, 

já havia sido descrito antes por Georg Lukács, pensador e militante político 

húngaro, que aprofundou o conceito de “reificação”, segundo o qual as relações 

sociais e a própria subjetividade humana vão se identificando, paulatinamente, com 

o caráter inanimado das mercadorias, num processo denominado de “alienação”, 

em que a pessoa se afasta de sua real natureza, tornando-se estranha a si mesma. É 

por isso que incumbe aos homens, enquanto seres racionais e morais, sobretudo 

nesse estágio de evolução da humanidade, em que a própria vida no planeta se 

encontra ameaçada, estabelecer os limites éticos e jurídicos à atuação da ciência e 

da tecnologia, explicitando e valorando os interesses que existem por detrás delas, 

para, assim, escapar à “coisificação” ou “reificação” de que falam Habermas e 

Lukács, na qual as pessoas, de sujeitos dessas atividades, passam a constituir meros 

objetos das mesmas. 

  

Silva defende que “apenas a certeza de que existem seres humanos com diferentes graus de dignidade 

autorizaria, do ponto de vista jurídico, a manipulação do zigoto e das células decorrentes de sua clivagem. Caso 

contrário, a proteção que se lhes é deferida não pode distinguir-se daquela que é conferida a qualquer outro ser 

humano”1[38]. Diante da divergência em torno do tipo de proteção a ser conferido ao  embrião humano, 

devemos  advogar em favor da vida. 
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Para Barretto e Junges, “o debate sobre o embrião não deve ficar circunscrito à comunidade dos 

cientistas, juristas e aos representantes de organismos da sociedade, mas necessita incluir pensadores das áreas 

de ciências humanas, principalmente a filosofia e  teologia, para que a perspectiva ética seja assegurada”1[39].  

Acompanhando a posição dos referidos autores, e apesar de sustentarmos que a vida humana se inicia 

com a concepção, podemos apontar para outra linha de argumentação, de natureza filosófica, que, partindo da 

idéia de pluralidade, não permitiria a instrumentalização da vida humana embrionária. 

O Ministro Cezar Peluso, em seu voto, afirma: 

  

Estou, por fim, em que engenhosas referências à noção de paternidade 

responsável servem apenas à justificação dos procedimentos de fertilização in vitro 

(IVF) e de um de seus efeitos colaterais, que é a produção de excedentes 

embrionários. Cuida-se de questão prévia, mas autônoma, que não guarda vínculo 

direto com a solução do problema jurídico-constitucional agora submetido à Corte.  

Kant sustenta que é justo e necessário “ver o ato de procriação como um ato pelo qual pusemos no 

mundo uma pessoa sem seu consentimento, empurrando-a nele de maneira arbitrária”1[40], o que nos leva a 

sermos responsáveis por ela. A análise das técnicas de reprodução assistida, sob a perspectiva da procriação, 

conduz à conclusão de que os usuários das técnicas de reprodução assistida são responsáveis pela vida humana 

gerada e que, portanto, os embriões humanos não são o resultado da aplicação de uma técnica, mas o fruto de um 

ato de procriação medicamente assistido. 

Para explorarmos o conceito de responsabilidade sob a perspectiva ética, recorreremos a contribuição 

de Hans Jonas. O pensamento de Jonas é um dos referenciais mais influentes no âmbito da ética aplicada na 

atualidade. A ética de Jonas parte do princípio de que o homem é o único ser que tem responsabilidade, pois 

apenas os seres humanos podem realizar escolhas conscientes, cabendo, portanto, às gerações atuais a obrigação 

moral de tornar possível a continuidade da vida e a sobrevivência das gerações futuras. 

Jonas entende que a ética atual, em qualquer de suas perspectivas, seja teleológica ou deontológica, não 

é capaz de encontrar uma resposta viável para a gravidade da situação contemporânea. O autor sustenta que as 

proposições éticas tradicionais valiam-se das seguintes premissas: a imutabilidade da condição humana, 

resultante da natureza do homem e das coisas, e a delimitação do alcance da ação humana e sua 

responsabilidade. Contemporaneamente, tais premissas foram alteradas para a mutabilidade da condição humana 

e a impossibilidade de delimitação do alcance da ação humana e de sua responsabilidade. 

Jonas propõe uma noção de responsabilidade direcionada a um futuro que não admite o limite da 

temporalidade do agente reparador do dano, pois o dano se caracteriza pela imprevisibilidade, diferentemente do 

que ocorria até então, quando “o bem e o mal com que a ação tinha de se preocupar permaneciam próximos do 

ato, tanto na própria práxis como no seu imediato raio de alcance, e não constituíam matéria de planejamento 

remoto”1[41]. 
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A moralidade anteriormente articulada considerava sempre como elementos a contemporaneidade, a 

proximidade e a previsibilidade. Mas, a introdução, em especial pela engenharia genética, de novos 

conhecimentos e de novas possibilidades tecnológicas que permitem alterações de tão diferentes escalas e com 

conseqüências imprevisíveis, mostrou a insuficiência da ética tradicional. Assim, Jonas redesenha o imperativo 

kantiano da seguinte forma: “age de tal maneira que os efeitos de tua ação sejam compatíveis com a permanência 

de uma vida humana autêntica”1[42]. 

Hoje, o homem deixa o lugar de mero espectador e passa a ser o principal agente transformador, 

revelando a superação da concepção de natureza caracterizada pela intangibilidade da ordem natural. Para Jonas: 

Se a nova natureza do nosso agir requer uma nova ética da 

responsabilidade a longo prazo, coextensiva ao raio de alcance do nosso poder, 

requer também, e em nome dessa mesma responsabilidade, uma nova espécie de 

humildade – uma humildade que não é igual à que antes existia, ou seja, que já não 

o é em face da pequenez, mas antes em face da excessiva magnitude do nosso 

poder, que se traduz  pelo excesso do nosso poder de agir face ao nosso poder de 

prever e ao nosso poder de avaliar e ajuizar. Em face das potencialidades para-

escatológicas dos nossos processos tecnológicos, a  ignorância das implicações 

últimas torna-se ela própria numa razão para que se faça uso de comedimento 

responsável – à falta da própria sabedoria1[43]. 

O poder sobre a vida, a morte e a continuidade da humanidade sobre a Terra exigem um novo papel do 

saber na moral. Segundo Jonas: 

Sob tais circunstâncias, o saber torna-se um dever prioritário, mais além de tudo o 

que anteriormente lhe era exigido, e o saber deve ter a mesma magnitude da 

dimensão causal do nosso agir. Mas o fato de que ele realmente não possa ter a 

mesma magnitude, isto é, de que o saber previdente permaneça atrás do saber 

técnico que confere poder ao nosso agir, ganha, ele próprio, significado ético. O 

hiato entre a força da previsão e o poder do agir produz um novo problema ético. 

Reconhecer a ignorância torna-se, então, o outro lado da obrigação do saber, e com 

isso torna-se uma parte da ética que deve instruir o autocontrole, cada vez mais 

necessário, sobre o nosso excessivo poder.1[44]. 

A partir do momento em que o ser humano passou a ser objeto da técnica, possibilitando ao homo faber 

“refabricar inventivamente o inventor e confeccionador de todo o resto”, esse poder “desafia o último esforço do 

pensamento ético, que antes nunca precisou visualizar alternativas de escolha para o que se considerava serem as 

características definitivas da constituição humana”, incluídas o início e o fim da vida humana1[45].  

O poder sobre o início da vida humana nos confrontou com perspectivas  que exigem a mais alta 

sabedoria “uma situação definitivamente impossível para o homem em geral, pois ele não possui essa sabedoria, 

e para o homem contemporâneo em particular, que até mesmo nega a existência de seu objeto, ou seja, a 

existência de valor absoluto e de verdade objetiva. Quanto mais necessitamos de sabedoria é quando menos 

acreditamos nela.”1[46]. 
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Quando estamos diante daquilo que caracteriza a essência do ser humano, mesmo que diante da 

controvérsia, ou melhor, em razão da controvérsia, “não deveríamos arriscar nada.”1[47], pois “para tomarmos 

uma decisão, deveríamos tratar como certo aquilo que é duvidoso, embora possível, desde que estejamos 

tratando de um determinado tipo de conseqüência. [...] Esse princípio para o tratamento da incerteza não tem 

propriamente nada de incerto em si e nos obriga incondicionalmente, isto é, não apenas como um mero conselho 

de prudência moral, mas como mandamento irrecusável, na medida em que assumimos a responsabilidade pelo 

que virá. Sob a óptica de tal responsabilidade, a prudência, virtude opcional em outras circunstâncias, torna-se o 

cerne do nosso agir moral”1[48].  

Para Jonas, o ato da procriação é a “origem genuína da responsabilidade”; “sua esfera de ação, com sua 

exigência contínua, é o lugar mais original de seu exercício.”1[49]. Assim, ao considerarmos que os embriões 

em situação extracorpórea são fruto de um ato de procriação medicamente assistido, e não da simples aplicação 

de uma técnica, verificamos a incidência do princípio ético da responsabilidade, caracterizado por Jonas, no ato 

de procriação, como a “origem genuína da responsabilidade”. Se não respeitamos o princípio ético da 

responsabilidade em sua origem genuína, tudo o que se falou até então sobre a proteção do ser humano, em razão 

do simples fato de pertencer à espécie humana, torna-se fórmula vazia.  

6 Autonomia sobre a vida de outrem e a óptica do semelhante 

Para Luís Roberto Barroso 

 Não se trata de pregar, naturalmente, um relativismo moral, mas de reconhecer a inadequação do 

dogmatismo onde a vida democrática exige pluralismo e diversidade. Em situações como essa, o papel 

do Estado deve ser o de assegurar o exercício da autonomia privada, de respeitar a valoração ética de 

cada um, sem a imposição externa de consulta imperativa.1[50]  

Sustenta o referido autor que a lei de biossegurança respeita a autonomia privada e não obriga os 

genitores, apenas faculta a opção de “doar” (sic) os embriões para pesquisa . Ora, os genitores têm o poder de 

decidir sobre o destino do outro?. Isso faria parte do exercício do poder familiar? Ou eles estariam dispondo de 

uma coisa e,  portanto, de um bem disponível, que faria parte de seu patrimônio? Afinal, a partir de qual premissa 

podemos sustentar essa autonomia? 

Verificamos que a própria lei, apesar de sua postura paradoxal, não permite a utilização de embriões 

humanos fora dos  limites do art. 5
o
. . Portanto, podemos concluir que não considera todo e qualquer embrião 

humano como “bem disponível”. Assim, como justificar a opção dos genitores?  

No filme “A ilha”, a empresa Emerick. comercializava órgãos e tecidos de clones. O interessante no 

filme é a forma como essa “comercialização” é apresentada. Em uma determinada cena, diante da fuga de dois 

clones, denominados, pelos empresários, como produtos, há a apresentação dos serviços da referida empresa. A 

mensagem que eles pretendem passar é a de saúde e dizem que o clone, chamado de agnata, que será produzido a 

partir de uma das células do corpo do contratante, permanecerá em estado vegetativo como um aglomerado de 

células. Mais a frente, o empresário relata confidencialmente a um agente contratado para capturar os clones 
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foragidos que era impossível,do ponto de vista científico, manter a vitalidade dos órgãos sem o densenvolvimento 

dos embriões-clones gerados.  

Ou seja, no filme, passa-se a falsa impressão de que se está contratando uma coisa e não uma vida 

humana. Os contratantes não enxergam a sua humanidade em “um aglomerado de células”, o que facilita a 

contratação do serviço. 

Neste sentido, podemos analisar, também, a presente questão sob a ótica apontada por Apel e Lorenz. 

Apel1[51] sustenta que, em razão da amplitude espacial e temporal das ações humanas, torna-se difícil para o 

homem sentir-se emocionalmente atingido pelas conseqüências de suas ações. Nesse ponto, recorre-se à 

ilustração realizada por Lorenz1[52], sobre a comparação do homem paleolítico com um machado em punho e o 

piloto que transportou a bomba de Hiroshima. O manipulador do machado de mão ainda apresentava fortes 

instintos repressivos, pois ele tinha que se defrontar com seu adversário olho no olho, ou seja, ele via a sua 

condição de ser humano espelhada no seu adversário. Já a situação do piloto que transportou a bomba de 

Hiroshima é diferente, pois ele é preservado do encontro humano com o “inimigo”, afinal apenas apertou um 

botão, não vivenciando as conseqüências da liberação da bomba de forma sensitivo-emocional. 

Transportando para a questão presente, a dificuldade que possuímos em enxergar a humanidade do 

embrião extracorpóreo se deve ao fato de que, por estar nos estágios iniciais do seu desenvolvimento, o embrião 

não apresenta, do ponto de vista morfológico, semelhança com o ser humano já formado. Não negamos a 

natureza humana do embrião de 6 meses, mas temos dificuldade em ver a mesma humanidade em um embrião de 

5 dias, pois, por uma representação morfológica, temos dificuldade em considerá-lo um semelhante. 

Não se nega a proteção  da vida humana do embrião já implantado no útero materno e, portanto, não se 

pode admitir a existência de um salto qualitativo entre o embrião1[53] pré-implantatório e  o  embrião 

implantado, tendo em vista que as etapas de desenvolvimento sofridas inicialmente pelo embrião fora do útero 

materno são as mesmas que as do embrião dentro do útero. Assim, se há proteção do embrião implantado, por 

que tratar, de forma diferenciada, o mesmo embrião, apenas por estar em situação extracorpórea? 

Considerando os efeitos de uma tutela diferenciada, Minahim sustenta que: 

Com a permissão para a manipulação de embriões, passa a existir, no 

direito brasileiro, uma grave antinomia legislativa porque a destruição destes não é 

compatível com a incriminação do aborto. É bem verdade que se afirma (com 

argumentos estritamente formais) que, no primeiro caso, não há aborto porque não 

há gravidez, uma vez que os embriões estão fora do útero. Deve-se observar, 

porém, que ao proibir o aborto, protege-se a vida, e não o local onde ela se realiza. 

Assim, não é o ventre ou tubo de ensaio que devem ser determinantes da licitude da 

conduta, mas o bem jurídico por ela afetado. Se se descobrir, por exemplo, meios 

para gestação completa de uma criança fora do ventre materno, sua eliminação será 

lícita? [...] no caso dos pré-embriões, essa apropriação pode ser levada a cabo com 

mais tranqüilidade, porque os benefícios resultantes de sua destruição são 
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objetivamente comprováveis; além do que a vítima até pode perder esta qualidade, 

por quem, não sendo considerada pessoa, embora esteja no mundo natural, não está 

no mundo jurídico. 1[54] 

À descontinuidade na categorização científica das fases do desenvolvimento embrionário corresponderá 

uma descontinuidade nas categorias éticas e jurídicas1[55]. O resultado da fixação de marcos de proteção 

diferenciada do ser humano (nascimento com vida, nidação, situação extracropórea) leva a uma graduação da 

própria humanidade.   

A pertença à espécie humana e, na esteira de Francis Fukuyama,  o compartilhar de uma humanidade 

comum, seria o elemento gerador de uma primeira dimensão da dignidade, que não se resumiria, na sua 

toalidade, à pertença à espécie, mas que ali já estaria presente em ato e não em potência. Não consideramos que a 

concepção especista seja reducionsita ou vulnerável, pelo contrário, sustentar que a pertença à espécie humana 

não seja um bem a ser tutelado pelo Direito nos torna vulneráveis. Não advogamos a tese do reducionsimo da 

dignidade à humanidade compartilhada, mas, sim, a tese de que esse seja o seu marco inicial e que outras 

dimensões serão agregadas oportunamente. 

Não podemos confundir fins com meios. O objetivo de descobrir a cura de doenças é altamente 

defensável, mas não pode ser feito a qualquer custo. Caso contrário, legitimaríamos as experiências realizadas 

pelos médicos nos campos de concentração e os resultados que hoje partilhamos de suas experiências. 

E, ainda, partindo da linha de respeito à dignidade, teríamos embriões detentores dessa dignidade e 

outros não. A questão é ontológica. É isso que temos que enfrentar: afinal, o que é o embrião humano para o 

direito brasileiro. E não admitirmos a não atribuição dessa dignidade para tratá-lo como meio, quando nos 

interessar. A quem interessa a instrumentalização dos embriões? Aos pacientes tão somente?. 

O que deve ser dito é que a Lei de Biossegurança ora se vale do princípio da dignidade da humana 

para sustentar uma postura antiutilistarista, ora a utiliza para afirmar que os embriões objeto das pesquisas não a 

possuem.  

O fato da  finalidade reprodução não ter sido alcançada não deveria ser considerado como definidor do 

status jurídico do embrião. Devemos analisar a natureza jurídica do embrião não de acordo com a sua finalidade, 

mas sim pela sua ótica ontológica, ou seja, o que ele é efetivamente.Trata-se, também, de discutir a própria 

legitimidade da geração de embriões em número superior ao necessário na reprodução medicamente assistida e a 

sua criopreservação, o que, por uma questão de delimitação temática, não será tratada. Contudo, podemos afirmar 

que a questão já vem sendo ventilada no projeto de lei sobre reprodução assistida (PL 1184/2003) que veda a 

produção de mais de 2 embriões e a criopreservação. 

7 A questão da inviabilidade 

Não há que se confundir diagnóstico pré-implantacional com inviabilidade, o primeiro identifica 

condições genéticas patológicas, o que não indica incompatibilidade com a vida; portanto, a utilização destes 

embriões não está incluída na definição de inviáveis e, tampouco, podem ser utilizados em pesquisas sob o 

mando de serem inservíveis. 

Justifica, ainda, que o critério de 03 anos adotado no inciso II do art. 5
o
, da Lei 11.105/2005 é baseado 

no marco temporal em que se daria por finda a disposição do casal para o aproveitamento reprodutivo, bem 

como a obrigação de armazenamento 
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Ora, como o legislador pode se arvorar no direito de estabelecer um prazo, sem qualquer 

embasamento científico, para dispor da vida humana embrionária? Se a vida humana é um bem indisponível, e 

como ressalta o Ministro, em todos os estágios, há dignidade, não há que se falar na possibilidade de delimitação 

temporal para disposição ou não em projeto parental. A criação de uma vida humana fora do ventre materno só 

pode ter como fim a sua utilização em um projeto parental, que não pode ser determinado temporalmente. A vida 

humana não admite limitações temporais. Em países que permitem o descarte de embriões, ou seja, que adotam a 

linha utilitarista, o prazo de criopreservação é superior a 5 anos. Partindo da consideração de que todos os 

estágios seriam dotados de dignidade, como delimitar um marco temporal?  

Não podemos esquecer que esses embriões, hoje armazenados em placas de Petri e cilindros metálicos 

foram concebidos com o fim de tornarem-se “filhos” e não devem deixar de sê-los. É reconhecido que o Estado 

não pode obrigar alguém a gerá-los, mas pode estabelecer o dever de tutela que estes pais têm sobre os embriões, 

frutos de um projeto parental, que impõe dentre outros o princípio da paternidade responsável e a dignidade da 

pessoa humana. 

Atesta que o controle das pesquisas pelos competentes comitês de ética e pesquisa é “medida que se 

revela como um nítido compromisso da lei com exigências de caráter bioético.”. Em qual princípio, tal “zelo” se 

enquadraria?O zelo do legislador operaria em benefício de quem?  

8 Pessoa em sentido biográfico 

O Ministro, apesar de ter sustentado pela dignidade em todo estágio da vida humana, envereda seu 

raciocínio pela análise daquele que deveria ser objeto de tutela jurídica, ao tratar do atributo da personalidade.  

A tutela da vida humana desde a concepção não se confunde com o atributo da personalidade. São 

questões distintas. Quando se fala em atribuição de personalidade, estamos buscando definir um personagem do 

mundo jurídico, que além de gozar do direito à vida, será capaz de ser titular de direitos patrimoniais, de 

contratar, de testar, de casar, etc. 

São núcleos temáticos distintos. Entender que há proteção da vida humana desde a concepção não 

pressupõe, necessariamente como requisito, o atributo da personalidade. De forma alguma! O artigo 2
o
. do 

Código Civil estabelece que tal atributo só será conferido “após ao nascimento com vida”, ou seja, teríamos a 

hipótese inconcebível de condicionar direitos que não permitem condição, como o direito à vida. Não se pode 

condicionar a tutela da vida humana ao atributo da personalidade, pois, caso contrário, não haveria a tipificação 

do crime de aborto, em que o bem jurídico tutelado é a vida humana após a concepção. 

E na esteira do pensamento da tutela jurídica da vida somente daquele detentor do atributo da 

personalidade jurídica, concluiu que o texto constitucional ao se referir à dignidade humana “, é da pessoa 

humana naquele sentido ao mesmo tempo notarial, biográfico, moral e espiritual ( o Estado é confessionalmente 

leigo, sem dúvida, mas há referência textual à figura de Deus no preâmbulo dela mesma, Constituição). E 

quando se reporta a “direitos da pessoa humana” (alínea b do inciso VII do art. 34), “livre exercício dos direitos 

(...) individuais” (inciso III do art. 85) e até dos “direitos e garantias individuais” como cláusula pétrea (inciso IV 

do § 4º do art. 60), está falando de direitos e garantias do indivíduo-pessoa. Gente.Alguém. De nacionalidade 

brasileira ou então estrangeira, mas sempre um ser humano já nascido e que se faz destinatário dos direitos 
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fundamentais “à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”, entre outros direitos e garantias 

igualmente distinguidos com o timbre da fundamentalidade (art. 5º). Tanto é assim que ela mesma, Constituição, 

faz expresso uso do adjetivo “residentes” no País (não em útero materno e menos ainda em tubo de ensaio ou em 

“placa de Petri”)” 

Podemos extrair algumas considerações de tal posicionamento: a) a tutela da vida humana 

embrionária pelo Código Penal é inconstitucional, pois o legislador constituinte só autorizou, de acordo com a 

interpretação do Ministro, o gozo desse direito aos que nasceram com vida;  b) trata-se de uma hipótese jurídica 

nova : só há vida se você nascer com vida.  

Partindo desta premissa de que todos os estágios da vida humana são detentores de dignidade, e 

considerando o princípio da dignidade da pessoa humana como eixo axiológico do ordenamento jurídico, temos 

que o legislador constituinte ao se referir ao direito á vida no caput no art. 5
o
. incluiu o ser humano desde a sua 

concepção como merecedor de sua tutela, pois, caso contrário, como já levantado, questionaríamos a tipificação 

do crime de aborto. Deve ser ressaltado, também, que em nome dessa mesma dignidade, que é compartilhada por 

toda a humanidade, o legislador constituinte tutela as presentes e as futuras gerações (art. 225), em alusão aos 

que sequer foram concebidos. Com a devida vênia, trata-se de uma interpretação reducionista do texto 

constitucional. 

Equivoca-se, a nosso ver, ao equiparar a vida presente na célula germinal com a vida presente no 

embrião humano. Na primeira, há a parcialidade da carga genética humana, no segundo, há um ser humano 

individualizado, único, irrepetível. Confunde-se, também, ao descaracterizar a vida humana no seu estágio inicial 

ao comparar os termos reprodução e produção. A forma de criação de uma vida humana é a reprodução, pois nós 

temos a capacidade de nos “replicar”, no sentido de gerar outros seres. O prefixo “re” é utilizado no sentido da 

possibilidade de gerar  um semelhante, de fazer renascer um ser humano pelo processo reprodutivo. Trata-se de 

um novo começo. Temos esse atributo e por ele devemos ser responsáveis: geramos seres humanos, nossos 

semelhantes, membros da espécie humana como nós e não de outra espécie, damos continuidade às gerações. 

9 Considerações finais 

  

Verificamos que a  afirmação de que a vida começa na concepção é posição que os tratados de 

embriologia e genética dão como questão indiscutível. Não há como negar a  vinculação, neste marco, com a 

natureza humana, já que o embrião representa a fase inicial do desenvolvimento de um ser humano. Não 

podemos esquecer que todas as pessoas já nascidas foram embriões e que, por isso, nos assemelhamos a eles, que 

não devem ser considerados mais ou menos “vida” em razão das fases de desenvolvimento, já que o fim certo e 

esperado é o mesmo: a formação de um ser humano. 

Dessa forma, deve-se fazer uma reflexão quanto à “coisificação” dos embriões, pois não merecem tal 

tratamento em razão de aparentemente serem estranhos ao modelo clássico vigente em nosso ordenamento 

jurídico, reconhecendo como nascituros apenas os concebidos no ventre materno e em vias de se tornarem 

pessoas ao nascerem com vida. O foco deve ser o marco concepção e não o lócus onde esta ocorreu. 
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O entendimento de que o embrião em situação extracorpórea não pode ser sujeito de proteção jurídica 

significa restringir a dignidade da pessoa humana a determinado período da vida, de forma que toda a sua 

extensão torna-se prejudicada. 

  

Observa-se a permanência da concepção Kantiana, no sentido de considerar a pessoa como fim e não 

como meio, repudia toda e qualquer espécie de coisificação e instrumentalização do ser humano.  Coisificar o ser 

humano, sobretudo em situação extremamente vulnerável, na qual se insere o embrião “ in vitro”,  é permitir que 

se proceda a uma indevida inversão da utilidade da ciência, que deixaria de servir ao homem para dele se servir. 

  

Deve-se ressaltar que as técnicas reprodutivas não devem perder o seu objetivo principal, que é 

contribuir para a coletividade, propiciando a efetivação do projeto parental, sem prejudicar a essência humana, 

nos tornando cada vez menos humanos. Lamentavelmente, o julgamento da ADI 3510 desconsiderou a 

necessária vinculação dos embriões, objeto dos incisos I e II do artigo 5º. da Lei 11.105/2005, do seu propósito 

único e exclusivo, qual seja, o de atender a um projeto parental. Esperamos, somente, que o tempo levante o véu 

que encobre a  verdade, já ventilada em trechos dos votos de alguns ministros. 
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PROTEÇÃO CIVIL-CONSTITUCIONAL CONFERIDA AOS DIVERSOS ESTÁGIOS 

DA EVOLUÇÃO HUMANA: análise do embrião até o nascimento com vida 

 

CIVIL, CONSTITUTIONAL PROTECTION GRANTED TO VARIOUS STAGES OF 

HUMAN EVOLUTION: analysis of the embryo to live birth 

 

Ana Gabriela Soares Barbosa 

 

RESUMO: O presente trabalho tem por objeto a análise civil-constitucional conferida ao ser 

humano quando ainda em formação gestacional, considerando desde o embrião laboratorial 

até o momento do nascimento. A problemática é analisada sob a perspectiva dos direitos 

fundamentais, na interface da Bioética e do Biodireito com o Direito Constitucional, além dos 

institutos do Direito Civil de sujeito de direito e da personalidade jurídica. A nova Lei da 

Biossegurança relativizou a proteção à vida humana em formação, possibilitando as pesquisas 

que se utilizam do embrião humano laboratorial, porém o Direito é omisso acerca da fixação 

dos marcos limitadores do início da proteção à vida humana. Essa definição é importante para 

que as questões biojurídicas recebam uma proteção jurídica adequada. Ante a ausência de 

uma norma definidora, o trabalho analisa, sob a ótica da hermenêutica constitucional, a 

possibilidade de ponderar os princípios constitucionais a fim de relativizar a proteção do 

Direito à vida. 

PALAVRA-CHAVE: Direitos Fundamentais; estágios embrionários; ponderação dos 

princípios. 

 

ABSTRACT: The present work has as objective the analysis given to the civil and 

constitutional human pregnancy while still in formation, considering the embryo from the 

laboratory to the time of birth. The problem is analyzed from the perspective of fundamental 

rights at the interface of Bioethics and Biolaw with the Constitutional Law, in addition to the 

institutes of civil law as subjects of law and legal personality. The new Biosafety Law on 

putting protection of human life in training, enabling research that use the human embryo 

laboratory, but the law is silent about the setting of limiting marks the beginning of the 

protection of human life. This definition is important for issues biojurídicas receive an 

adequate legal protection. Faced with the absence of a defining standard, the paper analyzes, 
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from the perspective of constitutional hermeneutics, the possibility of considering the 

constitutional principles relative to the protection of the right to life. 

KEY-WORDS: Fundamental Rights; embryonic stages, weighting of principles. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao Direito cabe a proteção da vida humana, não importando a forma como a vida se 

manifesta. Mesmo de modo rudimentar e até frágil, a vida é o valor máximo da ordem 

jurídica. A dificuldade de se precisar o marco inicial da proteção jurídica à vida decorre da 

manipulação técnica-científica sobre os mais diversos níveis de evolução da espécie humana, 

desde a concepção, com o surgimento do embrião humano, até o nascimento de uma pessoa 

natural. 

O estudo dos diversos estágios da evolução humana percorre vários campos do saber, 

desde os aspectos fisiológicos estudados pela biomedicina, até os aspectos jurídicos, 

analisando-se a proteção jurídica conferida a essas etapas de desenvolvimento embrionário. 

Sob essa multidisciplinaridade, é imprescindível se estabelecer um corte epistemológico. Para 

o presente estudo, pretende-se analisar a proteção jurídica civil e constitucional concedidas 

aos estágios de desenvolvimento humano, desde a análise do embrião confeccionado 

artificialmente em laboratório, o estudo do embrião in vivo, do nascituro e da pessoa natural. 

No campo da proteção constitucional, analisa-se a proteção conferida à vida sob a 

fundamentação ética dos Direitos Fundamentais, aonde irá se analisar se é possível, ou não, 

relativizar esse direito absoluto a partir de uma análise valorativa das normas morais que 

compõem a sociedade. Com isso, discutirá se é possível, ou não, destruir um embrião de 

pessoa humana, desde que atendidas todas as exigências legais, para proporcionar um fim 

mais humanitário que o simples descarte. Assim, sob um juízo de ponderação, tendo por base 

o princípio da dignidade da pessoa humana, discutir-se-á se é aceitável, ou não, a destruição 

de um embrião para promover o direito à saúde. 

Sob a perspectiva da proteção civil, pretende-se conferir ao embrião e ao nascituro a 

qualidade de sujeito de direito despersonificado. Sob essa qualificação, é possível atribuir 

capacidade jurídica a esses entes, atribuindo-lhes direitos, sem, contudo, fazer deles pessoa. 

Trata-se de uma ficção jurídica que confere maior segurança no momento de reconhecer esses 

estágios de desenvolvimento humano enquanto titulares de direito. 

Propõe-se estabelecer as diferenças conceituais dos estágios embrionários, uma vez 

que o limiar que os diferenciam é controverso, inclusive entre o meio biomédico. Essas 
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divergências se intensificaram a partir do surgimento das técnicas de reprodução assistida, o 

que possibilitou que a fecundação ocorresse fora do corpo materno. Os avanços 

biotecnológicos possibilitaram que o Direito se voltasse a estágios da evolução humana 

outrora desprotegidos de qualquer regulamentação jurídica. 

Com isso, pretende-se despertar para uma discussão atual, a qual deve ser 

regulamentada com certa urgência, impondo-se limites éticos aos abusos científicos. Ressalta-

se que todo o saber é salutar, é necessário e de extrema importância para a construção de uma 

sociedade mais saudável, mas a carência de respostas médicas não pode servir de 

embasamento para a manipulação indiscriminada sob a natureza humana. Nem tudo que é 

cientificamente possível deve ser acatado, há de se impor limites ao caminhar do homem 

frente a outro homem. 

 

2 O INÍCIO DA PROTEÇÃO JURÍDICA DA VIDA: análise dos diversos estágios da 

evolução humana 

 

2.1  A proteção e a natureza jurídica do embrião in vitro 

Inseminação artificial é o processo de fertilização do óvulo pelo espermatozóide, 

monitorado em laboratório, do qual resulta o embrião in vitro. Desses embriões criados em 

laboratório, alguns serão implantados no útero materno para uma futura gestação, outros não, 

chamados de embriões excedentes ou excedentários. Eles são conservados por meio da 

criopreservação1. 

A questão é qual fim proporcionar aos embriões in vitro excedentários. A melhor 

solução seria não permitir a criação de embriões excedentes ao limite necessário para a 

implantação no corpo da mulher, a fim de se obter uma futura gestação2. Essa postura ética 

decorre da própria condição ontológica dos embriões. Não é a questão de se discutir se o 

embrião in vitro é pessoa humana desde o princípio ou não, até porque essa discussão 

encontra tanto defensores quanto opositores. Mas se trata de compreender que onde há célula 

humana, há um corpo humano, um indivíduo humano único, completo, donde ser 

imprescindível a proteção jurídica da dignidade, incompatível com a tentativa de 

instrumentalizar ou coisificar o ser em fase embrionária. 

                                                 
1 LORENTZ, Joaquim Toledo. O início da vida humana. In: SÁ, Maria de Fátima Freire de (coord.). Biodireito. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2002, pp. 329-359, p. 334. A técnica da criopreservação consiste no congelamento a 
196ºC. 
2 ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. Disciplina jurídica do embrião extracorpóreo. Revista do Programa de 
Pós-Graduação em Direito UFBA, n. 16, ano 2008.1, Salvador, pp. 151-175, p. 159. 
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Mas apesar desse apontamento, a realidade é de produção excedente de embriões, 

seja em decorrência dos altos custos que o procedimento exige, seja, também, em virtude da 

preparação hormonal a qual a mulher se submete para alcançar esse fim. Como haverá os 

embriões excedentários, uma ponderação ética deve ser feita quanto ao destino deles. 

As soluções que se podem apontar são o descarte e as doações, para o projeto 

parental de outra família e para pesquisa científica. A destruição dos embriões pelo descarte 

gera a figura do embrionicídio3. Apesar de ser uma conduta não tipificada como crime, nem a 

sua ação é enquadrada como abortamento, a sua ação gera desconforto, principalmente para 

os adeptos do entendimento que a vida humana se inicia com a fecundação, 

independentemente do local onde esta ocorra. 

Eticamente, a doação para outra família, desde que com a autorização dos doadores 

dos gametas é a mais plausível. Mas essa solução não resolve todos os casos dos embriões in 

vitro excedentários, uma vez que nem todos os progenitores consentem com a utilização de 

seus materiais genéticos por terceiros e nem todas as famílias inférteis querem recorrer a 

material genético distinto. Assim, resta a dúvida: destruição desses embriões pelo descarte ou 

a sua utilização para fins de pesquisa e terapia?4 

A Lei de Biossegurança, Lei n.º 11.105, de 24 de março de 20055, possibilitou a 

utilização desses embriões excedentários para fins distintos do projeto parental. O legislador 

brasileiro optou por conferir ao embrião in vitro a proteção jurídica de não ser comercializado, 

assim, atribui certa proteção ao embrião in vitro. Porém, no mesmo artigo, possibilita a 

destruição deste embrião quando a finalidade para essa conduta for a pesquisa, desde que 

atendidas as determinações exigidas no mesmo texto legal. 

O ordenamento jurídico brasileiro vetou o tratamento comercial dispensado aos 

embriões, mas não reconheceu a esta fase de desenvolvimento o mesmo tratamento concedido 

ao nascituro, quando já se encontra inserido no útero materno. A Lei de Biossegurança 

procurou pacificar esses entendimentos, mas, de fato, acalorou ainda mais a discussão, sendo 

seu artigo 5º objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 3.510-0 6. 

                                                 
3 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao património genético. Coimbra: Livraria Almedina, 
1998, p. 88. A autora compara à conduta do abortamento, só sendo diverso o modo de concretizá-la. Seria o 
mesmo que retirar um embrião in vivo do corpo materno e deixá-lo morrer naturalmente no ambiente natural. 
4 FERNÁNDEZ, M. Carcaba. Hacia un estatuto jurídico del embrión humano (especial consideración del pre-
embrión). In: La filiación a finales del siglo XX: problemática planteada por los avances científicos en 
materia de reproducción humana. II Congresso Mundial Vasco. Madrid: Trivium, 1988, pp. 391-399, p. 397. 
5 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 mar. 2005. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 15 
de agosto de 2008. 
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3510. Rel. Min. Carlos Ayres 
Britto. Disponível em: www.stf.jus.br. Acesso em: 23 de julho de 2009. 
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Destarte, previu a Lei a utilização dos embriões excedentários para fins terapêuticos. 

Porém, como o início da vida humana não é assunto pacífico na medicina e na biologia, os 

adeptos da teoria que estendem a proteção jurídica ao embrião in vitro, entenderam ser esse 

dispositivo uma ofensa ao direito constitucional à vida. 

Com efeito, Derrick Rossi afirma que as pesquisas com células-tronco advindas de 

embriões humanos excedentários é de fundamental importância, uma vez que impulsionam 

todas as pesquisas em biologia celular. Critica o posicionamento religioso que diz ser imoral 

destruir embriões, sob a alegação de neles já existir vida humana. “Os embriões estão em 

clínicas de fertilização e foram descartados. O destino deles é a lata de lixo. É um imperativo 

moral que sejam aproveitados em pesquisas para o bem da humanidade. Imoral é jogá-los no 

lixo” 7. 

Habermas afirma que é indubitável o valor intrínseco da vida humana existente 

naqueles que ainda não nasceram. Pouco importa se esse valor decorre da idéia de 

sacralização ou não da vida. No entanto, os motivos pelos quais se deve proteger essa vida 

embrionária são questionáveis, sendo sua proteção um desacordo racional8. 

O argumento moral de que o embrião in vitro possui dignidade desde sua concepção, 

logo merecedor do direito à vida não condiz com pluralismo ideológico da sociedade atual, 

uma vez que o objetivo que se pretende alcançar com a proteção jurídica do embrião in vitro 

não é uníssono, seja para proteger a vida humana desde a concepção, ou, seja para proteger a 

saúde através das descobertas de novas terapias9. 

A questão moral acerca da destruição de embriões in vitro para fins de terapia será 

sempre discutível, afinal não há um consenso quanto ao início da vida humana, nem quanto ao 

início de seu respeito através de uma tutela jurídica. Sempre haverá a dicotomia de 

pensamentos, embrião in vitro enquanto pessoa humana, mesmo que em potencial, e embrião 

in vitro como um meio para salvar outras vidas, já nascidas. 

                                                 
7 PETRY, André. Um avanço fascinante. Revista Veja. 2.224 ed., ano 44, n. 27, 6 de julho de 2011, São Paulo: 
Abril, pp. 17-21, p. 21. Entrevista a Derrick Rossi, cientista americano da Universidade de Harvard. Vale 
ressaltar que o biólogo não pesquisa tendo como fonte as células-tronco embrionárias. Sua pesquisa parte das 
células adultas, reprogramando-as e fazendo com elas retornem ao estágio inicial, assim como as células-tronco 
embrionárias, com a capacidade de se transformar em outros tecidos do organismo humano. Mesmo assim, 
entende serem fundamentais os avanços conquistados a partir da análise das pesquisas realizadas com embriões 
in vitro excedentários. 
8 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p. 46. 
9 BRAUNER, Maria Cláudia Crespo. Biotecnologia e produção do direito: considerações acerca das dimensões 
normativas das pesquisas genéticas no Brasil. In: SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George Salomão (org.). 
Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, pp. 175-192, p. 187. 
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O avanço da biotecnologia possibilita, ainda, a prática de outras ações no embrião in 

vitro, como manipulação genética antes de sua implantação no útero, conhecido como 

diagnóstico pré-implantacional. Esse procedimento possibilita o exame genético do embrião 

de oito células a fim de prevenir a transmissão de doenças genéticas10. A reprodução humana 

assistida encontra-se sem um arcabouço jurídico para tutelar seus procedimentos e 

implicações, mesmo assim, é reiteradamente praticada no Brasil. O Conselho Federal de 

Medina, através da Resolução n.º 1.931/200911, regulamenta a reprodução assistida sob o 

ponto de vista ético médico, mas sem força normativa. 

A possibilidade de se estudar o embrião in vitro antes de sua implantação favorece o 

êxito do processo reprodutivo, mas sem uma devida regulamentação jurídica acerca do liame 

divisório entre viabilidade e inviabilidade, difícil não ultrapassar os limites éticos num 

processo de eugenia. A utilização desse recurso deveria ser limitada apenas para averiguar 

doenças hereditárias graves, as quais comprometeriam a própria existência da futura pessoa a 

ser gerada. Somente assim poderia ser moralmente aceita12. 

É importante ressaltar que o diagnóstico pré-implantatório é realizado hoje através da 

análise das células somáticas do embrião (células que condizem às suas características 

pessoais), mas é possível que, futuramente, essa análise atinja também as células germinativas 

do embrião (células reprodutivas, as quais serão passadas para os futuros filhos do embrião). 

Essa possibilidade preocupa porque, com isso, estaria aberto o processo de seleção artificial 

das futuras gerações, o que desencadearia num processo de eugenia discriminatória13. 

Ao passo que o diagnóstico pré-implantatório se dissemina como um procedimento 

normal da reprodução humana assistida, é mais difícil se estabelecer limites morais da 

manipulação genética. “É compatível com a dignidade humana ser gerado mediante ressalva 

e, somente após um exame genético, ser considerado digno de uma existência e de um 

desenvolvimento?” 14 

                                                 
10 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 24. 
11 BRASIL. Conselho Federal de Medicina. Resolução CFM n.º 1.931, de 17 de setembro de 2009. Diário 
Oficial da União Brasília-DF, 24 de set. de 2009. Disponível em: 
http://www.portalmedico.org.br/novocodigo/integra_3.asp. Acesso em: 20 de junho de 2011. No capítulo III – 
Responsabilidade Profissional, em seu artigo 15, parágrafo 2º, é vedado ao médico realizar a fertilização humana 
assistida com a finalidade de “I – criar seres humanos geneticamente modificados; II – criar embriões para 
investigação; III – criar embriões com a finalidade de escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos ou 
quimeras”. Porém, já no artigo 16 possibilita a terapia gênica, ou seja, o diagnóstico pré-implantacional, o que 
possibilita a verificação de doenças genéticas degenerativas. 
12 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 26. 
13 PESSINI, Leo. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 6º ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Loyola, 1995, p. 206. 
14 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 28-29. 
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A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos da 

UNESCO15, estabelece o genoma humano com herança comum da humanidade, necessitando 

de uma proteção especial e de âmbito internacional. O material genético encontrado nos 

embriões deve ser protegido para salvaguardar a perpetuação da espécie humana, como um 

valor em si. 

Debate-se a questão apontando a necessidade de regulamentar a matéria 

normativamente, na tentativa de impor limites ao processo de eugenia. É necessário 

estabelecer critérios legais para uma permissibilidade restritiva no que tange a manipulação de 

embriões in vitro, possibilitando apenas aquelas intervenções benéficas, vetando toda e 

qualquer tentativa de eugenia liberal, cuja finalidade passa a ser o aprimoramento das 

características genéticas e não mais as intervenções terapêuticas, evitando, assim, que os 

cientistas “brinquem de Deus”16, tornando-se os próprios protagonistas da evolução. 

Habermas aponta ainda outro questionamento acerca do diagnóstico pré-

implantatório: existe o direito fundamental ao “patrimônio hereditário não-manipulado”? 17 

Esse debate decorre da possibilidade de vislumbrar cada indivíduo como responsável pela sua 

própria trajetória de vida, mas no momento que terceiros interferem em seu material genético, 

manipulando as combinações, acaba a autonomia individual porque as características do 

indivíduo modificado geneticamente foram pré-combinadas. Ao passo que também acaba com 

a idéia de que todas as pessoas nascidas possuem iguais condições para concorrerem com os 

planos da vida. 

As intervenções acabam com a idéia de liberdade ética ao passo que atribuem a 

terceiros a possibilidade de escolher as características de um ser humano. Após a escolha das 

combinações genéticas, da manipulação do patrimônio genético, é impossível reverter o 

quadro, o novo ser será gerado conforme aquela disposição. Essa postura pode ser 

considerada aceitável se tiver por finalidade evitar doenças adquiridas pela combinação 

genética18. 

                                                 
15 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração universal sobre o genoma 
humano e os direitos humanos. Comissão Nacional da UNESCO. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2011. Brasília, 
1997. Adotada unanimemente por aclamação em 11 de novembro de 1997 pela 29° sessão da Conferência Geral 
da UNESCO. “Artigo 1: O genoma humano constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da 
família humana bem como de sua inerente dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da 
humanidade”. 
16 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p. 30. 
17 Idem, p. 38. 
18 Ibidem, p. 87-88. 
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Essas questões suscitadas a partir da figura do embrião in vitro percorrem o entender 

que cada indivíduo possui acerca da dignidade humana. É certo que quando se fala em 

embrião humano, este possui mais dignidade que o embrião de um animal, mas essa idéia de 

proteção e cuidado que a sociedade transpõe para o embrião humano é inferior a criança em 

fase gestacional, principalmente quando se fala de uma criança já nascida. Assim, o 

fundamento da dignidade atribuída ao embrião é progressivo na medida em que o embrião vai 

tomando a forma e semelhança de uma pessoa humana19. Cada intervenção que altera o ciclo 

natural do desenvolvimento de uma pessoa gradual, afronta a dignidade que se atribui a cada 

estágio de desenvolvimento humano. 

O embrião in vitro, por ser integrante da idéia cultural de natureza humana, mesmo 

não sendo acobertado pelo direito constitucional à vida, deve ter a sua dignidade incipiente 

respeitada e preservada. Essa proteção diz respeito a não materializar o embrião humano, 

comercializando-o, utilizando-o para fins de pesquisas cuja finalidade não seja o próprio bem-

estar da sociedade. 

Quando diante da impossibilidade desse embrião vir a gerar uma vida humana futura, 

seja por ser considerado inviável, ou, seja porque se tornou excedentário do projeto parental 

dos doadores dos gametas, os quais não mais possuem a intenção de utilizá-los, é salutar 

atribuir a esses embriões uma finalidade em consonância com o interesse social: as pesquisas 

com células-tronco embrionárias. Essas pesquisas visam achar soluções para problemas 

genéticos que infelicitam milhares de famílias. 

O legislador, ao disciplinar o uso de células-tronco advindas de embriões humanos 

excedentários, optou pela chamada teoria genético-desenvolvimentista20, a qual se baseia no 

fato de o ser humano passar por diversas fases, desde a junção dos gametas até o nascimento, 

e em cada fase apresenta características distintas. A proteção do embrião só ocorre num 

segundo momento, não logo após a formação da célula-ovo, mas quando do início ao 

processo de multiplicação e diferenciação celular, tornando-se um ser único, individualizado. 

Logo, é possível utilizar o embrião in vitro para fins de pesquisa. 

Essa solução encontra respaldo no princípio da solidariedade21, o qual decorre do 

vínculo existente entre as pessoas inseridas no mesmo contexto social. Uma ligação 

consciente, determinada e que gera o dever de cuidado entre os pares, dando-lhes assistência, 

                                                 
19CASSIERS, Léon. Dignidade do embrião humano. In: SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George Salomão 
(org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, pp. 175-192, p. 205. 
20 NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e biodireito. São Paulo: Atlas, 2009, p.31. Essa teoria 
também é conhecida como “origem sucessiva da vida”. 
21 LÔBO, Paulo. Direito Civil: parte geral. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.87. 
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ajuda, amparo. Resta, então, controlar essas pesquisas para que elas não ultrapassem o limiar 

entre a pesquisa consciente, responsável e a pesquisa egoísta, imoral. 

 

 

 

2.2  A proteção e a natureza jurídica do embrião in vivo 

A fecundação pode ocorrer naturalmente dentro do organismo feminino. Seja através 

da conjunção carnal entre um homem e uma mulher, ou, seja através de técnicas de 

reprodução humana assistida menos invasivas22, como a inseminação artificial23 e a técnica de 

reprodução humana denominada GIFT24. Nesses casos, o resultado dessa fecundação é 

denominado embrião in vivo, pois se localiza no organismo da genitora, mas ainda não atingiu 

o útero materno, ainda não ocorreu o fenômeno da nidação. 

Por embrião, entende-se o grupo celular ainda em fase de divisão e diferenciação 

quanto aos tecidos celulares. É, portanto, a linha mais primitiva do desenvolvimento humano, 

onde é possível observar a formação dos primeiros órgãos, individualizando um novo ser. Por 

essas razões, afirma-se que nesse estágio, que dura aproximadamente 14 (catorze) dias, o ser 

humano é uma unidade irrepetível25. 

Com o passar das etapas de desenvolvimento humano mais nitidamente se observa a 

proteção ao direito à vida, mas quanto mais prematuro o estágio gestacional, mais difícil se 

vislumbrar essa proteção jurídica. Isso decorre da dificuldade de se definir, tanto jurídica 

como biologicamente, se o embrião in vivo é um ser humano. Esse problema não ocorre 

quando se está ante um embrião nidado, ou seja, um nascituro. Nesses casos, há um ser 

humano no início do seu processo de diferenciação celular, resultando num ser único26. 

                                                 
22 A reprodução humana assistida é o gênero do qual decorre as seguintes espécies: inseminação artificial, GIFT, 
fertilização in vitro e transferência intra-uterina e, por fim, transferência intratubária do zigoto. 
23 FERRARI, Rita Vieira Guarnieri. Técnicas de reprodução assistida: inseminação artificial. In: PINOTTI, José 
Aristodemo, et al. Reprodução humana. São Paulo: Fundação BYK, 1996, p. 253-254. A inseminação artificial 
é a técnica menos invasiva. Consiste na colocação do sêmen masculino dentro do organismo feminino, onde 
ocorrerá a fertilização natural com o gameta feminino. Para o êxito dessa técnica, a mulher não pode ser estéril e 
passa por um processo artificial de hiper-ovulação. 
24 SANTOS, Nelson da Cruz. Técnica de reprodução assistida: GIFT. In: PINOTTI, José Aristodemo, et al. Op. 
Cit., p. 261. A técnica de reprodução humana assistida denominada GIFT decorre da introdução de ambos os 
gametas, tanto o masculino como o feminino dentro da tuba uterina da futura gestante, através de um cateter. A 
fecundação ocorrerá posteriormente, por meio natural, dentro do organismo feminino. Assim, só é utilizada essa 
técnica quando ambos os genitores, ou apenas a mulher é estéril. 
25 FERNÁNDEZ, M. Carcaba. Hacia un estatuto jurídico del embrión humano (especial consideración del pre-
embrión). In: La filiación a finales del siglo XX: problemática planteada por los avances científicos en 
materia de reproducción humana. II Congresso Mundial Vasco. Madrid: Trivium, 1988, pp. 391-399, p. 392. 
26 FERNÁNDEZ, M. Carcaba. Op. Cit., p. 393. 
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A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, em seu artigo 4º, resguarda o 

direito à vida desde o momento da concepção27. O preâmbulo da Declaração dos Direitos das 

Crianças também protege a vida desde o seu princípio, afirmando que a criança, em 

decorrência da sua imaturidade física e psicológica, carece de cuidados especiais antes e após 

o nascimento28. 

Partindo da idéia de que a dignidade é progressiva, aumentando seu grau na medida 

em que o conjunto celular mais se assemelha a uma pessoa humana já nascida, o embrião in 

vivo possui mais dignidade que o embrião in vitro. Aceitando-se esse posicionamento, tem-se 

como crime o assassinato de um feto em estágio avançado de desenvolvimento intra-uterino, 

mas retomando aos estágios mais remanescentes do desenvolvimento gestacional, a 

semelhança da pessoa humana já nascida com o aglomerado celular fica mais distante, o que 

dificulta a atribuição da mesma proteção jurídica29. 

É possível comprovar esse posicionamento quando se analisa os métodos 

contraceptivos que impedem a fixação do embrião nas paredes do útero. Habermas chama 

esses métodos de “inibidores de nidação”, os quais atuam impedindo a junção do embrião 

com a parede do útero materno. Ocorre que a utilização desses métodos já configura fato 

comum, permitido e aceito por grande parte dos cidadãos. A sociedade entende como 

legítimos meios de contracepção e não como meios abortivos30. 

Esses métodos seriam o D.I.U. (dispositivo intrauterino) e a pílula do dia seguinte31. 

Há problemas éticos para a utilização desses métodos que impedem a nidação, eliminado o 

embrião. São métodos que interrompem uma gravidez já consumada, sendo considerados, 

para alguns, como meio abortivos. O D.I.U. apresenta, ainda, um outro risco à saúde da 

mulher genitora, quando permite a fecundação, mas não elimina o embrião gerado, o que 

                                                 
27 BRASIL. Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 09 nov. 1992. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2011. 
28 BRASIL. Decreto n.º 99.710, de 21 de novembro de 1990. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 22 nov. 
1990. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1990-1994/D99710.htm>. Acesso em: 20 
de junho de 2011. 
29 CASSIERS, Léon. Dignidade do embrião humano. In: SARLET, Ingo Wolfgang; LEITE, George Salomão 
(org.). Direitos fundamentais e biotecnologia. São Paulo: Método, 2008, pp. 175-192, p. 203. 
30 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: 
Martins Fontes, 2004, p. 25. 
31 SANTOS JÚNIOR, José Domingues dos. MIRANDA, Ana Tereza Cavalcanti de. A saúde de adolescentes e 
jovens: competências e habilidades. Métodos contraceptivos. In: BRASIL. Ministério da Saúde. Disponível 
em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/multimedia/adolescente/textos_comp/tc_08.html>. Acesso em: 
25 de setembro de 2009. 

812



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

resulta na gravidez ectópica, localizada fora do útero da genitora. Nesses casos, o risco de 

infecção e ruptura do aparelho reprodutor da genitora é alto32. 

Considerar que o embrião, desde a fecundação, possui a mesma proteção jurídica do 

nascituro, é apontar essas técnicas de contracepção como meios abortivos. Isso tipificaria o 

crime de abortamento e sujeitaria aqueles que recorressem a esses métodos às cominações 

legais. 

A discussão acerca da possibilidade de destruir embriões para fins de pesquisa 

acalorou debates em todas as camadas sociais no Brasil. Diferentemente, não soa antijurídica, 

atentatória ao princípio da dignidade da pessoa humana, a utilização desses métodos 

contraceptivos, os quais, nada mais são, que métodos que destroem embriões in vivo
33. 

A proibição do abortamento do embrião humano decorre do pressuposto da 

intangibilidade da vida humana, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana. No 

estágio evolutivo que compreende o embrião, já há um novo ser humano, com individualidade 

própria. Para Edison Tetsuzo Namba34, o embrião já é sujeito de direito. 

 

2.3  Nascituro 

O Direito brasileiro utiliza o termo nascituro para identificar aquele ser já concebido, 

que se localiza no útero materno e que está por nascer.  

Ana Thereza M. Araújo e Rodolfo Pamplona Filho conceituam nascituro como sendo 

o “ente já concebido (onde já ocorreu a fusão dos gametas, a junção do óvulo ao 

espermatozóide formando o zigoto ou embrião), nidado (implementado nas paredes do útero 

materno), porém não nascido” 35. Paulo Lôbo36 entende o nascituro como a viabilidade de 

desenvolvimento do embrião.  

                                                 
32 BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde sexual 
e saúde reprodutiva. Cadernos de Atenção Básica, n. 26. Brasília: Ministério da Saúde, 2010, p. 193. 
33 DREZETT, Jefferson. Anticoncepção de emergência. In: BRASIL, Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/artigo_anticoncepcao_emergencia_2008.pdf>. Acesso em: 19 de 
junho de 2011, pp. 01-15, p. 7-8. “Não existe nenhuma sustentação científica para afirmar que AE seja um 
método que resulte em aborto, nem mesmo em um percentual pequeno de casos. As pesquisas asseguram que os 
mecanismos de ação da AE evitam ou retardam a ovulação, ou impedem a migração dos espermatozóides. Não 
há encontro entre os gametas masculino e feminino e, portanto, não ocorre a fecundação.” 
34 NAMBA, Edison Tetsuzo. Manual de Bioética e biodireito. São Paulo: Atlas, 2009, p.17. 
35 ARAÚJO, Ana Thereza Meirelles. PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Tutela jurídica do nascituro à luz da 
Constituição federal. Revista Magister de Direito Civil e Processual Civil, n. 18, Porto Alegre: Magister, pp. 
33-48, maio/jun. 2007, p. 36. 
36 LÔBO. Paulo. Direito civil: parte geral. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 112. 
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Por esses conceitos, nascituro é um estágio diferente de pessoa humana, já nascida. É 

uma fase precedente ao nascimento37, mas que tem como marco inicial a localização do fruto 

da concepção no útero materno. Embora ainda não seja pessoa, o Direito assegura proteção 

jurídica ao nascituro, criando uma ficção jurídica38. Por ter direitos assegurados no 

ordenamento, o nascituro é sujeito de direito, já é ser humano, mesmo que ainda não seja 

pessoa. É titular de direitos atuais e deve ter a sua dignidade de vida humana preservada. 

Fica assegurado ao nascituro a tutela dos seus direitos os quais só serão efetivados 

quando do nascimento com vida. Trata-se de “direito expectativo”39 que surge 

concomitantemente com o início da gestação e perdura até o momento do nascimento, quando 

o nascituro se torna pessoa natural e adquire em caráter definitivo a titularidade dos seus 

direitos. 

Mas, para outros doutrinadores, o nascituro já é um ser vivo, “desde a concepção até 

à velhice é sempre o mesmo ser vivo que se desenvolve, amadurece e morre. As suas 

particularidades tornam-o único e insubstituível”40. Por esse entendimento, não há distinção 

entre as etapas de desenvolvimento humano, a vida é uma só, independentemente do ser ter 

nascido ou não, com isso, não há distinção entre embrião, nascituro e pessoa natural. 

 

3 DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA: desafios e propostas a sua proteção 

 

3.1 Proteção ao patrimônio genético: um novo desafio à luz das normas 

internacionais 

A evolução da biologia tornou possível a criação de seres humanos em laboratórios, 

através das técnicas de reprodução humana assistida. Ante as primeiras células de um homem, 

a ciência descobriu o genoma humano, recaindo seus estudos para as mais diversas formas de 

combinações genéticas. A possibilidade de criar, brincar de Deus, na acepção de Habermas41, 

                                                 
37 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. 27. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 942. Nascimento é o “começo da vida própria e sem dependência do ventre, em 
que se gerou. Ocorre, portanto, o começo da vida terrena, em que, também, se inicia o começo da personalidade 
civil, em relação ao ente humano, emboré a lei assegure os direitos que possam caber ao nascituro”. 
38 SILVA, De Plácido e. Vocabulário jurídico. Atualizadores: Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho. 27. ed. 
Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 942-943. “Nascituro pro Jam nato habetur, quando de ejus commodo agitur (O 
nascituro se tem por nascido, quando se trata de seu interesse)”. 
39 LÔBO, Paulo. Direito civil: parte geral. 2º ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 113. 
40 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao património genético. Coimbra: Livraria Almedina, 
1998, p. 73. 
41 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana: a caminho de uma eugenia liberal? São Paulo: Martins 
Fontes, 2004, p. 30. 
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fez do homem cientista o dono do próprio futuro alheio, tendo a possibilidade real de mudar 

as características genéticas do seu semelhante. 

Pode-se prever o final da história de vida de cada um antes mesmo do seu 

nascimento. Essa premonição pessimista da sociedade faz surgir um novo conflito no âmbito 

dos Direitos Fundamentais: a necessidade de preservar às raízes genéticas, sem a interferência 

humana, ou seja, a proteção ao patrimônio genético não-manipulado. 

O patrimônio genético é difícil de ser conceituado, ante a complexidade de se limitar. 

Num sentido universal, patrimônio genético seria a totalidade de componentes físicos, 

psíquicos e culturais que perfazem um ser humano. Todos esses componentes sofrem diversas 

mutações com o passar das gerações, de modo que cada ser humano é diferente dos demais42. 

Essa singularidade do homem faz com que a sua identidade genética seja única, motivo pela 

qual deve ser protegida43. 

O direito ao patrimônio genético consiste no direito de cada homem nascer com suas 

características inerentes, através das mais diversas combinações genéticas possíveis, sem 

qualquer tipo de manipulação exterior. Isso assegura ao homem o poder de se auto-

determinar, de se conduzir livremente, de acordo com a sua própria razão. Configura “a 

pessoa como autónoma criadora de si própria”44. 

Essa preocupação com o patrimônio genético remonta as descobertas científicas que 

possibilitaram a criação de embriões humanos em laboratórios. A manipulação desses 

embriões faz surgir a dúvida acerca do estatuto jurídico desses entes, se poderiam os embriões 

ser utilizados para fins de pesquisa como mero material biológico45. 

A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os Direitos Humanos, adotada 

pela Conferência Geral da UNESCO46, proclamou o genoma humano como patrimônio 

comum da humanidade. Nasce, então, uma proteção internacional, para o material genético 

humano. Uma vez manipulado o gene de um embrião, todas as suas qualidades, suas atitudes, 

                                                 
42 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração universal sobre o genoma 
humano e os direitos humanos. Comissão Nacional da UNESCO. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2011. Brasília, 
1997. Adotada unanimemente por aclamação em 11 de novembro de 1997 pela 29° sessão da Conferência Geral 
da UNESCO. “Artigo 3: O genoma humano, evolutivo por natureza, é sujeito a mutações. Contém 
potencialidades expressadas de formas diversas conforme o ambiente natural e social de cada indivíduo, 
incluindo seu estado de saúde, condições de vida, nutrição e educação”. 
43 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao património genético. Coimbra: Livraria Almedina, 
1998, p. 17. 
44 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Op. Cit., p. 19. 
45 LUNA, Naara. Provetas e clones: uma antropologia das novas tecnologias reprodutivas. Rio de Janeiro: 
FIOCRUZ, 2007, p. 11. 
46 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Op. Cit. “Artigo 1: O genoma humano 
constitui a base da unidade fundamental de todos os membros da família humana bem como de sua inerente 
dignidade e diversidade. Num sentido simbólico, é o patrimônio da humanidade”. 
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seus hábitos são modificados, alterando o próprio destino do ser a nascer. Alterar a disposição 

genética pode findar em alterações de todas as características de uma comunidade, 

comprometendo o patrimônio da humanidade, aniquilando o homem enquanto tal47. 

Essa proteção jurídica, cujo caráter é de Direito Fundamental, possui essência 

supraestatal, decorrente do Direito Internacional Público, “é direito humano, no mais alto grau 

de extensão”48. As Declarações de Direito apontam os princípios que a comunidade elege, 

seja pela tradição, seja pela relevância moral de determinado contexto histórico, e, por isso, 

são considerados essenciais. São direitos reconhecidos ao ser humano, enquanto valor 

supremo da ordem jurídica, de modo que nenhuma lei possa ser interpretada em desacordo 

com os preceitos das Declarações de Direito49. 

O artigo 10 da referida declaração50, eleva à supremacia dos Direitos Fundamentais, 

a dignidade do ser já existente no embrião laboratorial, dotado de patrimônio genético único, 

em detrimento da pesquisa genética envolvendo embriões humanos. Assim, a proteção ao 

patrimônio genético é um Direito Fundamental supraestatal, nascido fora do Estado brasileiro, 

mas reconhecido por este. O Brasil também incorporou ao seu ordenamento jurídico a 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos51, a qual, em seu artigo 4º, protege a vida 

desde sua concepção, ou seja, resguarda a proteção ao embrião humano. 

Em contrapartida, a pesquisa que envolve os embriões humanos pode gerar um bem 

estar para toda a comunidade no tocante às descobertas de curas para doenças ligadas a fatores 

genéticos52. As pesquisas sobre o genoma humano e seus resultados ampliam a possibilidade 

de progresso na melhoria da saúde de indivíduos e da humanidade como um todo. Apesar 

                                                 
47 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Op. Cit., p. 112. 
48 MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967. Tomo IV. São Paulo: RT, 1967, p.622. 
49 MIRANDA, Pontes de. Op. Cit., p.628. O autor segue na página 629: “Os direitos supra-estatais, são, de 
ordinário, direitos fundamentais absolutos. Não existem conforme os cria ou regula a lei; existem a despeito das 
leis que os pretendam modificar ou conceituar. Não resultam das leis: precedem-nas; não têm o conteúdo que 
lhes dão, recebem-no do direito das gentes”. 
50 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração universal sobre o genoma 
humano e os direitos humanos. Comissão Nacional da UNESCO. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0012/001229/122990por.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2011. Brasília, 
1997. Adotada unanimemente por aclamação em 11 de novembro de 1997 pela 29° sessão da Conferência Geral 
da UNESCO. “Artigo 10: Nenhuma pesquisa ou suas aplicações relacionadas ao genoma humano, 
particularmente nos campos da biologia, da genética e da medicina, deve prevalecer sobre o respeito aos direitos 
humanos, às liberdades fundamentais e à dignidade humana dos indivíduos ou, quando for aplicável, de grupos 
humanos”. 
51 BRASIL. Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 09 nov. 1992. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2011. 
“Artigo 4. Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido 
pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 
52 PESSINI, Leo. BARCHIFONTAINE, Christian de Paul de. Problemas atuais de bioética. 6º ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Loyola, 1995, p. 206. “Os pesquisadores falam hoje da existência de aproximadamente 6.000 doenças 
genéticas”. 
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dessa denotação, essas pesquisas devem sempre respeitar a dignidade da natureza humana 

presente nos embriões. 

A Declaração Universal sobre Bioética e Direitos Humanos, em seu artigo 2º53, 

reconhece a importâncias das pesquisas científicas, mas ressalva que essas pesquisas devem 

ser pautadas pelos princípios éticos e pelo respeito à dignidade humana. E segue no artigo 3º, 

quando trata dos princípios, que “os interesses e o bem-estar do indivíduo devem prevalecer 

sobre o interesse exclusivo da ciência ou da sociedade”. 

A comunidade internacional não está inerte ante aos avanços científicos no campo da 

engenharia genética. E o Brasil, enquanto signatário dessas convenções deve atender aos seus 

ditames. Mas resta a dúvida, é possível entender que há vida humana no embrião de pessoa 

humana? Em caso positivo, é possível flexibilizar a proteção supraestatal e constitucional do 

direito à vida frente aos avanços tecnológicos? 

 

3.2  A fundamentação ética dos Direitos Fundamentais 

É difícil uma conceituação precisa acerca do significado dos Direitos Fundamentais, 

visto que mutável com o passar do seu processo histórico. Trata-se de direitos essenciais à 

manutenção da dignidade humana, que surgiram juntamente com o processo evolutivo do 

homem, sendo obrigatório ao Estado assegurá-los a todos os cidadãos. São direitos desejáveis 

ao homem e que, em determinado momento histórico, foram perseguidos até serem 

reconhecidos. 

Norberto Bobbio54 afirma que os direitos fundamentais surgiram, e surgem ainda, das 

necessidades decorrentes das mudanças de condições sociais e, somente, quando o 

desenvolvimento técnico permite. Desde o surgimento dos Direitos Fundamentais nos textos 

constitucionais, foram observadas, no decorrer histórico, progressivas alterações no que 

concerne ao conteúdo, titularidade e eficácia. Assim, os Direitos Fundamentais são direitos 

históricos, que nasceram gradualmente da tentativa de emancipação do homem. A doutrina 

convencionou chamar essas alterações em gerações ou dimensões dos direitos fundamentais. 

                                                 
53 Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Declaração universal sobre bioética e 
direitos humanos. Comissão Nacional da UNESCO. Disponível em: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001461/146180por.pdf. Acesso em: 05 de agosto de 2011. Portugal, 
2006. Adoptada por aclamação no dia 19 de Outubro de 2005 pela 33ª sessão da Conferência Geral da 
UNESCO. “Artigo 2. (d) reconhecer a importância da liberdade de investigação científica e dos benefícios 
decorrentes dos progressos da ciência e da tecnologia, salientando ao mesmo tempo a necessidade de que essa 
investigação e os consequentes progressos se insiram no quadro dos princípios éticos enunciados na presente 
Declaração e respeitem a dignidade humana, os direitos humanos e as liberdades fundamentais”.  
54 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad.: Carlos Nelson Coutinho. 9ª ed. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
p. 05-07. 
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Apesar dos variados entendimentos acerca da quantidade de dimensões existentes, e do 

conteúdo referente a elas, pode-se dizer que há certo consenso doutrinário no que se refere à 

compreensão das três primeiras. 

A primeira dimensão55 do direito corresponde aos direitos individuais de liberdade e 

aos direitos políticos, trata-se de um não-agir do Estado, limitando a sua atuação, frente ao 

indivíduo. A segunda dimensão56 consagrou os direitos sociais de igualdade, configurando um 

agir positivo do Estado. A atuação do Estado nasce, justamente, para promover uma justiça 

social. Já os direitos de terceira dimensão57 consagraram uma categoria heterogênea de 

direitos. Também são reconhecidos como direitos de fraternidade e solidariedade. Há a não 

vinculação de direitos a um indivíduo específico, mas busca-se proteger a coletividade. 

Já no âmbito da terceira dimensão, é possível identificar a defesa de alguns autores 

pela proteção ao patrimônio genético, ao direito a uma morte digna, ao direito à mudança 

sexual. Porém, a prevalência da doutrina é no sentido de abarcar todos os direitos 

relacionados à biotecnologia e à engenharia genética num outro grupo, ou seja, numa quarta 

dimensão58. 

Assim, esses novos direitos seriam contemplados por uma quarta categoria de direito 

fundamentais. Os direitos de quarta dimensão ainda não são reconhecidos na esfera do direito 

internacional e nas legislações constitucionais internas. Trata-se de um novo direito, ainda em 

debate no campo do Direito Internacional Público, correspondendo aos direitos à democracia, 

à informação e ao pluralismo59 e destacando-se as pesquisas biológicas e a manipulação do 

patrimônio genético60. 

Sob a ótica dos direitos fundamentais de quarta geração, a proteção jurídica da vida 

humana deve ser reinterpretada. Com isso, o direito de proteção à vida deve ser transmudado 

para a nova quarta dimensão dos direitos fundamentais. Porém, com essa transição, a idéia de 

proteção à vida humana deve ser modificada. Ingo Sarlet61, entretanto, afirma que os direitos 

de quarta dimensão decorrem de uma reinterpretação do princípio da dignidade da pessoa 

                                                 
55 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 24. Também em, SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos 
fundamentais. 9ª ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 54. 
56 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 25. Também em, SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 55. 
57 BOBBIO, Norberto. Op. Cit., p. 28. Também em, SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 56. 
58 Nesse sentido: KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil. Curitiba: Juruá, 
2006; BOBBIO, Norberto. Op. Cit. 
59 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 569-570. Importante 
ressaltar também o entendimento do autor que defende o reconhecimento de uma quarta dimensão de direitos, 
todavia referindo-se ela aos direitos à democracia, ao pluralismo e à informação. Nesse prisma, essa dimensão 
resulta do fenômeno da globalização dos direitos fundamentais, correspondendo ao final da fase de 
institucionalização do Estado Social. 
60 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., 2008, p. 59. 
61 Idem, p. 57. 
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humana. Assim, não mais seriam que uma nova apresentação dos direitos já assegurados pela 

idéia de liberdade. 

A defesa dos Direitos Humanos se apresenta como um autêntico desafio moral dos 

nossos tempos, como o processo garantidor da dignidade dos seres humanos contra todo tipo 

de alienação e manipulação (política, cultural, econômica). Por essas razões, não é estranho 

para muitos estudiosos que a teoria dos Direitos Humanos se apresente como uma reflexão 

histórica das exigências contemporâneas de Justiça. Assim, surgem as teorias da 

fundamentação dos direitos humanos, a fim de explicar racionalmente a existência desses 

direitos. 

Para o positivismo jurídico, os Direitos Fundamentais são apenas aqueles 

reconhecidos pela ordem jurídica vigente e positivados através de uma norma jurídica. Afasta-

se qualquer elemento estranho ao direito62. Pela fundamentação jusnaturalista, o homem, em 

decorrência de sua essência, possui certos direitos fundamentais inalienáveis, anteriores (por 

sua natureza) e superiores a sociedade, e por eles mesmos nasce e se desenvolve a vida social, 

com todos os direitos e deveres envolvidos63. 

Mas, na sociedade moderna, racional, o direito não pode mais ser explicado sob a 

ótica meramente normativista, renegando a compreensão moral64. De outro modo, a noção de 

direito inato decorrente da fundamentação jusnaturalista não mais justifica os direitos 

fundamentais. Principalmente com os avanços da biotecnologia, cujos valores morais e a 

pesquisa biológica se formalizam juridicamente num novo ramo do saber, o Biodireito, surge 

a fundamentação ética dos Direitos Fundamentais, para fixar os parâmetros éticos das 

pesquisas biocientíficas, através do reexame dos princípios da Bioética, sob a forma de 

normas jurídicas. 

A crise ética resultante dos avanços frenéticos pelas pesquisas biológicas, sem o 

devido cuidado com o ser humano, fez com que surgissem princípios morais, para, logo após, 

serem formuladas normas jurídicas regulamentadoras das pesquisas biotecnológicas65. 

Sob o prisma da fundamentação ética, os direitos fundamentais são os direitos 

intimamente ligados com a idéia de dignidade humana. Sua defesa se apresenta como um 

desafio moral no atual estágio de desenvolvimento tecnológico, como o processo garantidor 
                                                 
62 BARRETTO, Vicente de Paulo. Bioética, Biodireito e Direitos Humanos. Disponível em: 
http://www.dhnet.org.br/direitos/direitosglobais/paradigmas_textos/v_barreto.html. pp. 01-19. Acesso em: 05 de 
agosto de 2011, p. 01. 
63 FERNÁNDEZ, Eusébio. El problema del fundamento de los derechos humanos. Anuario de Derechos 
Humanos. n. 01. Madrid: Instituto de Derechos Humanos, Universidad Complusense, 1982, pp. 73-112, p. 79. 
64 CITTADINO, Gisele. Pluralismo, direito e justiça distributiva – elementos da filosofia constitucional 
contemporânea. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 188. 
65 BARRETTO, Vicente de Paulo. Op. Cit., p. 04. 
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da dignidade dos seres humanos contra todo tipo de alienação e manipulação66. A 

fundamentação ética ou axiológica dos Direitos Humanos Fundamentais parte da tese de que a 

origem e justificação dos Direitos Fundamentais não podem ser jurídicas, mas sim prévia ao 

Direito. O Direito (entenda-se, Direito Positivo) não cria os direitos humanos. A criação dos 

Direitos Humanos Fundamentais está no reconhecimento das normas morais, na 

transformação destas em norma jurídica, sem a qual, não teria efetividade67. 

Os Direitos Humanos, assim, são exigências derivadas da própria idéia de dignidade, 

cujo fundamento não pode ser mais do que um fundamento ético, axiológico ou valorativo em 

torno das exigências que se consideram imprescindíveis, como condições inescusáveis, de 

uma vida digna. 

Por esta fundamentação, os direitos humanos aparecem como direitos morais, ou 

seja, como exigências éticas e direitos que os homens possuem pelo simples fato de serem 

homens e, portanto, com igual direito ao seu reconhecimento, proteção e garantia. O adjetivo 

“moral” aplicado ao direito representa tanto a idéia de fundamentação ética, como uma 

limitação ao número de conteúdo dos direitos que se pode compreender dentro do conceito de 

direitos humanos. Segundo essa corrente doutrinária, somente os direitos morais podem ser 

considerados Direitos Humanos Fundamentais68. Surge, então, uma nova justificação para os 

Direitos Humanos, pautados na universalização dos direitos morais, fundados na concepção 

ética do Direito. 

 

2.3 Limites e possibilidades constitucionais a proteção da vida do embrião e do 

nascituro: a observância da dignidade da vida humana 

Para se estender a proteção constitucional do direito à vida, imprescindível entender 

o embrião e o nascituro enquanto sujeitos de direito. Se entender que a vida se inicia com a 

concepção, conferindo o instituto da personalidade jurídica desde a formação da primeira 

célula humana, a destruição dos embriões in vitro deve ser considerada uma transgressão do 

Direito constitucional à vida. 

Stela Barbas maximiza a proteção à vida quando considera uma “desordem moral 

grave” qualquer conduta que vise à destruição do ser humano em fase embrionária. A vida 

                                                 
66 FERNÁNDEZ, Eusébio. Op. Cit., p. 77-73. 
67 Idem, p. 97. 
68 Ibidem, p. 98-99. 
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humana não pode ser encarada como um elemento disponível para a concretização dos 

projetos científicos, por mais relevante que seja o propósito da pesquisa69. 

O Direito à vida é indubitavelmente o mais importante. Consagrado na Constituição 

Federal, em seu art. 5º, caput, o Direito à vida é pressuposto para todos os demais direitos 

conferidos ao nascituro e ao embrião. Trata-se de um dever de abstenção por parte de 

qualquer outra pessoa em não retirar a vida de alguém. 

Logo, o Direito constitucional à vida não corresponde apenas à preservação da vida 

já existente, engloba também o direito ao processo evolutivo vital que trará como possível 

conseqüência o nascimento de uma nova vida70. O Direito à vida encontra-se dentre os 

direitos de personalidade, sendo de ordem física, ocupando caráter supremo entre os bens 

juridicamente protegidos por ser o precursor de todos os demais direitos. Desse modo, trás as 

características dos direitos de personalidade, como a indisponibilidade principalmente, 

impondo uma conduta negativa, uma vez que ninguém pode tirar a vida humana, por si ou por 

outrem, mesmo sob consentimento. 

Comprova-se isso pela própria disposição da legislação brasileira, quando a 

Constituição Federal o ressalta em primeiro lugar e o próprio Código Penal inicia sua parte 

especial tipificando os crimes contra a vida, cominando a eles as penas mais severas. Não há 

como negar que o direito à vida é o mais importante dos direitos fundamentais. O problema 

que se encontra diante dessa proteção é saber quando ela se inicia. 

O Código Penal71 tipifica o crime de aborto (arts. 124 a 127, CP) como sendo a 

interrupção da vida intra-uterina. Logo, exige-se, para essa proteção, a implantação do 

embrião no útero materno. Essa legislação data de 1940, época em que não se falava em 

embrião in vitro e fertilização extracorpórea. 

Porém, a legislação não proibiu a utilização de métodos de impedimento intencionais 

de implantação de embrião no útero (pílulas do dia seguinte e dispositivo intra-uterino – 

D.I.U.), assim, independentemente do surgimento de novas técnicas de fertilização, a 

legislação brasileira apenas protege a vida a partir da nidação. 

                                                 
69 BARBAS, Stela Marcos de Almeida Neves. Direito ao património genético. Coimbra: Livraria Almedina, 
1998, p. 89. 
70 CATÃO, Marconi do Ó. Biodireito: transplantes de órgãos humanos e direitos da personalidade. São Paulo: 
Mandras, 2004, p. 156. 
71 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 07 de dezembro de 1940. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, 
Brasília, DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm. Acesso em: 16 de 
junho de 2011. 

821



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A Lei de Biossegurança72 veda a comercialização de embriões, reconhecendo que já 

há vida humana em potencial, logo não é possível o comércio de material genético, mas não 

estende a esses embriões a proteção jurídica do Direito à vida, a ter um desenvolvimento que 

resulte em um nascimento. Bem é verdade, que a própria lei autoriza as pesquisas com 

células-tronco retiradas desses embriões, desde que atendidos os requisitos legais. 

Assim, é possível compreender que a legislação brasileira atribuiu diferentes níveis 

de proteção à vida humana. Ao embrião in vitro, coube a proteção de não poder ser 

comercializado, mas nada mencionou a respeito da proteção de ter um desenvolvimento 

viável que resultará em uma pessoa humana. Ao embrião nidado, ou seja, já presente no útero 

materno, e, consequentemente, nascituro, a proteção é para que tenha um desenvolvimento 

regular, há a proteção a uma vida futura, incriminando todas as condutas que impeçam esse 

processo vital. Já à pessoa humana já nascida, a proteção é plena, punido toda e qualquer 

conduta que inviabilize o exercício pleno da vida. 

A vida intra-uterina também recebe a sua devida proteção, mas numa intensidade 

menor quando comparada à vida de um ser humano já nascido. Porém, a proteção a vida intra-

uterina é aumentada, gradativamente, a medida que o nascituro se desenvolve. O tempo 

gestacional é, nesse prisma, um contributo a mais para se reconhecer a proteção constitucional 

ao Direito à vida73. Assim, reconhecer a tutela constitucional da vida intra-uterina é o 

posicionamento adotado pela legislação brasileira, porém com uma proteção inferior a 

conferida a pessoa humana já nascida.  

Não cabe atribuir o mesmo tratamento jurídico conferido aos já nascidos ao embrião 

e, conseqüentemente ao embrião in vitro, posição adotada pelos defensores da teoria 

concepcionista; bem como também a eles não se pode negar qualquer proteção, teoria 

natalista. Se a vida daquele que nasceu é o valor mais elevado do ordenamento jurídico, não 

se pode negar à vida em formação qualquer proteção; não se pode, contudo igualá-la por 

completo ao homem já nascido, uma vez que o embrião se encontra somente a caminho de se 

tornar homem, e que a simbiose com o corpo da mãe fez surgir colisões de interesses que 

terão de ser resolvidas através de ponderações 74. 

                                                 
72 BRASIL. Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 28 mar. 2005. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11105.htm>. Acesso em: 15 
de agosto de 2008. 
73 SARMENTO, Daniel. Legalização do aborto e constituição. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia 
(org.). Nos limites da vida: aborto, clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 03-51, p. 29-30. 
74 ROXIN, Claus. A proteção da vida humana através do Direito Penal. Conferência realizada no dia 07 de 
março de 2002, no encerramento do Congresso de Direito Penal em Homenagem a Claus Roxin, Rio de 
Janeiro. Disponível na Internet: <http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 13 out. 2009, p. 06. 
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O texto constitucional brasileiro não tutela expressamente a proteção da vida do 

embrião, mas a matéria encontra guarida no texto constitucional quando analisada em 

consonância com outros princípios. Isso porque a temática envolve uma série de valores e 

normas que entram em confronto, tais como o Direito à vida, a dignidade da pessoa humana, o 

direito à saúde e à livre expressão da atividade científica. 

Habermas, ao tentar atribuir uma proteção jurídica ao embrião distingue a tutela 

jurídica da dignidade entre a dignidade da vida humana e a dignidade da pessoa humana 

garantida juridicamente a todos aqueles já nascidos. Parte do pressuposto de que não há como 

negar a existência de um valor humano existente no ser ainda em formação, logo, merecedor 

da proteção à dignidade da vida humana. Porém, essa proteção não se confunde com a 

proteção à dignidade da pessoa humana. Com isso, não é possível atribuir ao embrião a 

mesma proteção absoluta assegurada àqueles que nasceram com vida, do mesmo modo como 

não é possível dispor arbitrariamente da vida humana já existente no embrião75. A vida 

humana é o valor supremo que irradia proteção jurídica, sem, contudo, necessitar de uma 

prévia rotulação do conceito de pessoa76. 

Dworkin trabalha com a temática a partir da idéia de sacralidade da vida humana77. 

Se não há um consenso acerca da delimitação dos conceitos de embrião e pessoa humana, a 

discussão se embrião é pessoa humana ou não se torna irrelevante78. Não cabe ao direito 

discutir acerca do marco limítrofe entres os diversos estágios de desenvolvimento humano, 

mas sim, responder: “Quando uma criatura humana adquire interesses e direitos? Quando a 

vida de uma criatura humana começa a incorporar um valor intrínseco, e com quais 

conseqüências?” “O feto tem interesses que devem ser protegidos por direitos, inclusive pelo 

direito à vida? Devemos tratar a vida de um feto como sagrada, tenha ele ou não 

interesses?”79. 

Apesar da idéia de Dworkin em não se estabelecer as diferenças, entende-se que há 

vida humana desde o primeiro estágio embrionário. Motivo pelo qual, é salutar a concepção 

de Habermas em proteger a vida humana, independentemente de se considerar ou não que o 

embrião é pessoa. A proteção é conferida em grau de menor intensidade à proteção daqueles 

                                                 
75 HABERMAS, Jürgen. O futuro da natureza humana – A caminho de uma eugenia liberal? Trad.: Karina 
Jannini. São Paulo, Martins Fontes, 2004, p. 60. 
76 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 51. 
77 DWORKIN, Ronald. Domínio da vida: aborto, eutanásia e liberdades individuais. Tradução de Jefferson Luiz 
Camargo. 2 ed. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 13. 
78 DWORKIN, Ronald. Op. Cit., p. 29. 
79 Idem, p. 30-31. 
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que já nasceram, mas é inegável que no embrião há vida humana no seu estágio mais 

prematuro80. 

Sob esse prisma, a proteção à vida humana inicia-se a partir da concepção. Porém, a 

vida humana antes do evento nascimento possui uma intensidade menor se comprada à vida 

após o parto. Isso decorre do juízo de ponderação que deve ser feito entre os bens jurídicos, de 

ordem fundamental, que estão em jogo81: o Direito Fundamental à saúde, o Direito 

Fundamental a livre expressão científica82, o Direito Fundamental da gestante e o Direito 

Fundamental à vida humana. 

A flexibilização da proteção à vida humana embrionária se depreende da releitura da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, a qual utiliza a expressão “em geral” 83 para 

assegurar a não absoluta proteção à vida desde a concepção. Nesse caso, estar-se diante de um 

princípio e não de uma regra, onde é possível ponderar a proteção à vida do embrião frente a 

outros interesses constitucionalmente relevantes84. 

Uma vez compreendida que a proteção à vida do ser ainda em formação não é 

absoluta, tal qual a vida da pessoa humana já nascida, qual o parâmetro hermenêutico 

utilizado para se flexibilizar o Direito Fundamental à vida? 

O princípio da dignidade da pessoa humana constitui um valor unificador de todos os 

direitos fundamentais. Constitui o “valor jurídico fundamental da comunidade”, sendo o 

“princípio constitucional de maior hierarquia axiológico-valorativa”85. 

Os direitos à vida, à liberdade e à igualdade correspondem diretamente às exigências 

mais elementares da dignidade da pessoa humana. Não é possível uma definição clara e 

precisa do conteúdo do princípio da dignidade da pessoa humana; uma vez que se trata de 

                                                 
80 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 
células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia. Op. Cit., p. 254. 
81 SARMENTO, Daniel. Livres e iguais: estudos de Direito Constitucional. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 123. 
82 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Diário Oficial da República Federativa 
do Brasil, Brasília, DF, 05 de outubro de 1988. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm. Acesso em: 20 de setembro de 2010. “Art. 
5º. (...). IX – é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença”. “Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento 
científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. § 1º A pesquisa científica básica receberá tratamento 
prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o progresso das ciências”. 
83 BRASIL. Decreto n.º 678, de 06 de novembro de 1992. Diário Oficial da União, Brasília-DF, 09 nov. 1992. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D0678.htm>. Acesso em: 20 de junho de 2011. 
“Artigo 4. Direito à vida. 1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido 
pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente”. 
84 SARMENTO, Daniel. Op. Cit., p. 123-124. 
85 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ª ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 119. 
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conceito vago e impreciso. Mas pode-se afirmar que a dignidade é uma qualidade inata da 

condição humana, simplesmente existindo, na medida em que qualifica homem como tal86. 

Entende Luís Roberto Barroso87 que o embrião humano não é pessoa, logo não 

protegido pelo princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Contudo, é pessoa 

humana em potencial, motivo pelo qual deve ser vedada qualquer tentativa de 

instrumentalizá-lo. Esse autor ainda argumenta que esse foi o entendimento dado pela Lei de 

Biodiversidade (Lei n.º 11.105/05), uma vez que só permite a utilização dos embriões in vitro 

nas pesquisas de células-tronco quando inviáveis ou não utilizados na fertilização. Além do 

mais, essa mesma lei prevê que os projetos que utilizam esses embriões devem ser remetidos 

para a apreciação e aprovação nos Comitês de Ética em Pesquisa, o que inviabiliza uma 

utilização irresponsável desse material genético. 

Assim, a dignidade da pessoa humana deve ser compreendida como uma função 

instrumental, sendo amplamente utilizada na função hermenêutica dos demais princípios, 

servindo de parâmetro para a aplicação das normas jurídicas e, principalmente, dos Direitos 

Fundamentais. Isso não significa que o Direito Fundamental à vida do embrião e do nascituro, 

não possa ser restringido. É possível uma flexibilização dos Direitos Fundamentais, desde que 

não ultrapasse o limite imposto pela dignidade da pessoa humana88. 

Analisando a problemática sob a ótica da proteção à vida do embrião, essa proteção é 

relativizada em relação ao Direito Fundamental livre expressão científica, cujo objetivo é a 

busca da cura de patologias, desembocando num segundo Direito Fundamental: a saúde. Os 

embriões resultantes do processo de fertilização in vitro e não utilizados no projeto parental 

são congelados. 

Ocorre que, dentro desses embriões existem as células-tronco embrionárias. São 

células que se destacam em relação às demais, seja em decorrência da sua propriedade de 

diferenciação89, seja em função da sua capacidade de se auto-replicar. Essas características 

                                                 
86 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. Cit., p. 113. 
87 BARROSO, Luís Roberto. Op. Cit., p. 254-255. Esse autor define potencialidade como a “qualidade que ainda 
não é, mas pode vir a ser, dadas determinadas condições. Tais condições podem ser internas ou externas. No 
caso, as condições internas são as características próprias do embrião, a sua constituição genética; as externas 
são as relativas à implantação em um útero preparado para recebê-lo”. 
88 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 9ª ed. rev. atual. e ampl. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2008, p. 122. 
89 BARROSO, Luís Roberto. Em defesa da vida digna: constitucionalidade e legitimidade das pesquisas com 
células-tronco embrionárias. In: SARMENTO, Daniel; PIOVESAN, Flávia (org.). Nos limites da vida: aborto, 
clonagem humana e eutanásia sob a perspectiva dos direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, pp. 
241-263, p. 245. A célula-tronco pode ser (a) totipotente, é o termo utilizado para identificar a maior capacidade 
de diferenciação celular, na qual a célula pode se transformar em qualquer outra do corpo humano; (b) 
pluripotente ou multipotente, indica que a célula-tronco pode se diferenciar em quase todas as células; (c) 
oligopotentes, são células-tronco com baixo poder de diferenciação; (d) unipotente, são células que só podem se 
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não se encontram nas demais células e faz daquelas a maior esperança de cura para as mazelas 

humanas. Partindo-se da idéia previamente construída de que o vetor hermenêutico máximo é 

a dignidade da pessoa humana, não há como desconsiderar o sofrimento real das pessoas 

portadoras de várias doenças degenerativas em nome da proteção irrestrita à vida do embrião 

humano. 

Não se trata do uso irrestrito de embriões para fins de pesquisa, mas apenas aqueles 

que não serão utilizados para uma futura inseminação artificial, seja por serem considerados 

inviáveis, ou seja por expressa autorização dos doadores dos gametas que não mais 

demonstram o interesse em utilizá-los. Também, não se trata de criação de embriões com a 

finalidade exclusivamente científica. Nesses casos é latente a transgressão do direito à vida e 

do princípio da dignidade da vida humana já presente no embrião. Mas atribuir um fim 

humanitário àquele que está fadado ao descarte. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

A definição dos diversos estágios embrionários está longe de um consenso. Várias 

visões de mundo, decorrentes de uma sociedade pluralista, impossibilitam um consenso moral 

sobre a temática. Procurou-se, ao longo do trabalho, apresentar a solução adequada de acordo 

com uma abordagem ética dos Direitos Fundamentais, analisando-se as regras da 

hermenêutica constitucional, e sob à ótica dos institutos de sujeito de direito e pessoa do 

Direito Civil. 

Os direitos fundamentais são imprescindíveis para o esclarecimento da temática. 

Partindo-se da sua fundamentação ética, é possível compreender os direitos fundamentais 

como representações positivas dos direitos morais. Com isso, a interpretação das normas 

jurídicas deve ser uma releitura dos valores morais eleitos pela comunidade, sempre tendo o 

princípio da dignidade da vida humana como referência máxima. 

Apesar de ser indiscutível que a vida humana inicia-se com a concepção, a proteção 

conferida a essa fase inicial da vida humana é controversa. Comunga-se do entendimento que 

a proteção jurídica da vida humana só se torna absoluta a partir do nascimento, onde o ente 

deixa de ser nascituro e passa a ser pessoa humana, protegido por todos os direitos. Antes 

disso, há direito à vida do embrião, bem como à vida do nascituro, mas em graus distintos de 

proteção e podendo ser relativizados. 

                                                                                                                                                         
diferenciar em um único tecido. Nas células-tronco embrionárias é possível identificas as totipotentes e as 
pluripotentes. 
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No caso da proteção à vida do embrião, essa se choca com o direito às pesquisas 

científicas, o qual irá desembocar no direito à saúde de milhares de pessoas. As pesquisas 

envolvendo embriões humanos representam uma esperança de tratamento para inúmeras 

doenças. É preciso ponderação e prudência quando da manipulação de embriões, respeitando-

se, sempre, as inúmeras restrições da lei. Trata-se de cuidado com a vida humana em estágio 

mais prematuro. 

Essa é uma solução que atende ao ideal de constitucionalismo fraternal, com o 

princípio da solidariedade. É um olhar mais sistemático com os valores da sociedade, 

possibilitando um fim mais utilitário aos embriões inviáveis ou descartados do projeto 

parental. Essa intervenção do homem frente ao embrião humano deve ter sempre uma 

finalidade positiva, seja uma manipulação para fins de detectar e, consequentemente, inibir a 

existência de doenças ligadas a fatores genéticos ou, seja de modo a buscar a cura de mazelas 

que infelicitam toda a sociedade. 

O genoma humano é um patrimônio da pessoa humana e de toda a humanidade. 

Qualquer manipulação deve seguir os preceitos éticos elencados pelo Biodireito e pela 

Bioética. A manipulação genética de embriões para fins de seleção artificial da espécie 

humana deve ser coibida. A combinação de genes antes da implantação do embrião no corpo 

da genitora só poderá ser admitida para impedir doenças ligadas ao código genético. Qualquer 

outro tipo de intervenção no sentido de escolher as características físicas, emocionais ou 

intelectuais do futuro ser representa uma afronta ao Direito Fundamental ao patrimônio 

genético não-modificado. Por outro lado, o diagnóstico pré-implantacional é aceito, mas 

dentro dos limites éticos de respeito à vida humana existente no embrião. 

A proteção jurídica à vida humana cresce a partir do momento em que estágios 

embrionários vão se assemelhando à figura da pessoa humana já nascida. Assim, nascituro 

não é pessoa, ou seja, a ele não é reconhecido ainda o instituto da personalidade jurídica, mas 

possui direitos assegurados no ordenamento jurídico, sendo o principal deles, o direito à vida. 

Diferentemente, ao embrião não é possível estender a condição de nascituro, mas sim 

a de sujeito de direito. O embrião representa uma expectativa de direito que se concretiza no 

momento da sua implantação no útero; logo, merece um tratamento jurídico autônomo. Além 

disso, por ser embrião de pessoa humana, há o respeito à vida humana já presente desde a sua 

concepção, mas não de forma absoluta. 

A proteção conferida ao nascituro inicia-se com a implantação do embrião no útero, 

não em momento anterior. Admitir que a proteção coincide com a concepção seria estender a 

proteção também aos embriões in vitro e, também, ter como processos abortivos os métodos 
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de impedimento intencionais de implantação de embrião no útero (pílulas do dia seguinte e 

dispositivo intra-uterino – D.I.U.). 

Enfim, entende-se que o embrião, o nascituro e o indivíduo já nascido são três 

institutos diferentes é o posicionamento mais coerente. Não se trata de negar direitos, mas sim 

atribuir direitos na proporção da capacidade jurídica de cada estágio evolutivo. 
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“MENOR INFRATOR” x “ADOLESCENTE EM CONFLITO COM A LEI”: UMA 

MUDANÇA? 

 

Por Felipe Chaves Pereira*
 

RESUMO 

 

Através da observação do filme Pixote – A lei do mais fraco (1981, Brasil, 

Babenco), pretende-se descrever e problematizar o “adolescente em conflito 

com a lei”, tendo como ponto de articulação a relação direito e cinema. 

Algumas vezes, a atualização do conjunto de práticas representado no filme 

observado será feita mediante observações encontradas em bibliografia e 

experiências tímidas no campo. Problematizar-se-á tradições jurídicas da 

época do filme, buscando sinalizar para o atual tratamento dos adolescentes 

internados para cumprimento de medida socioeducativa de internação. Esta 

reflexão visará desnaturalizar o “adolescente em conflito com a lei” em situação 

de internação, sendo certo que em muitos momentos haverá apenas a 

aposição de questionamentos, uma vez que este texto será parte integrante da 

dissertação de mestrado em andamento.  

Palavras-chave: sistema; direito; internação; adolescentes. 

                                                           
* Mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (PPGD/UFRJ), cuja área de concentração é Teoria do Direito. Graduado em Direito 
pela UFRJ. 
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"Juvenile offender" x "ADOLESCENTS IN CONFLICT WITH THE LAW": a 

change? 

 

Abstract 

 

Through observation of the film Pixote – a lei do mais fraco (1981, Brazil, 

Babenco), sets out to describe and problematize the "adolescent in conflict with 

the law", with the pivot point related to law and film. Sometimes, updating the 

set of practices represented in the film will be observed by observations found 

in bibliografy and experience in the locus of observation. This article will 

problematize legal traditions of the time of the film, trying to enounce to the 

current treatment of adolescents inserts into the law’s system for fulfill 

socioeducation penalty. This discussion will aim to de-naturalize "the 

adolescents in conflict with the law" in the fulfill of socioeducation penalty, 

sometimes there will be only questions, without any answers above, since this 

text will be part of the dissertation in progress. 

 

Keywords: system; Law; socioeducation penalty; adolescents. 
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INTRODUÇÃO 

 

Quando nasci veio um anjo safado 

O chato dum querubim 

E decretou que eu tava predestinado 

A ser errado assim 

Já de saída a minha estrada entortou 

Mas vou até o fim 

(HOLLANDA, Chico Buarque de. Até o fim) 

 

A primeira observação a ser feita neste texto é que ele é parte, ainda 

iniciante, da pesquisa de dissertação que se encontra em andamento no 

âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRJ. Isso é relevante 

na medida em que muitas das expectativas sobre o texto podem ser frustradas 

em razão da incipiência do trabalho. 

Tal olhar, no entanto, pretende-se inovador em razão do instrumento 

para sua realização: o cinema. Através da mobilização do filme Pixote – a lei do 

mais fraco (1981), construir-se-á questões que aparecem naquela realidade 

representada, bem como dali serão levantados problemas em confronte com a 

atualidade da aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, lei de 1990. 

Tendo em vista o objeto sobre o qual se debruça esta proposta, parece 

interessante mencionar uma distinção, que em geral é vista em disciplinas de 

propedêutica jurídica, como Introdução ao Estudo do Direito, ou outras: código 

versus estatuto. Nos códigos, cria-se um encadeamento normativo que acredita 

ser perfeito e funcional; “é um complexo sistemático de normas de conduta 

integrantes do direito positivo e que dizem respeito a dada matéria” 

(MAGALHÃES & MALTA, s/d, p. 192). Num estatuto, o que há é a reprodução 

de direitos e deveres que devem ser observados para a realização da 

cidadania, sem a pretensão de ser perfeito. 

 

estatuto - é um regulamento ou conjunto de regas de 
organização e funcionamento de uma coletividade, instituição, 
órgão, estabelecimento, empresa pública ou privada; lei ou 
conjunto de leis que disciplinam as relações jurídicas que 
possam incidir sobre as pessoas ou coisas (HOUAISS, Antônio 
et alli. 2001, p. 1248). 
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Essa diferenciação parece interessante uma vez que sinaliza a mudança 

de abordagem e tratamento do assunto do “adolescente em conflito com a lei”. 

O objetivo da presente proposta é observar a naturalização do 

“adolescente em conflito com a lei” promovida pela atualização da legislação 

(Estatuto da Criança e do Adolescente) frente ao caráter assistencialista que 

figurava no Código de Menores de 1979. 

Feita essa breve digressão, demonstra-se a forma de organização deste 

texto. Inicialmente, haverá uma introdução que busca justificar a utilização do 

filme escolhido, Pixote – a lei do mais fraco (1981), como instrumento para 

colocar o rigor da produção de conhecimento à prova. 

Este texto não possui, de modo algum, intenção de ser blindado a 

críticas, usando para isso uma estetização da observação empreendida. A 

razão do uso da ferramenta estética é outra.1 A arte pode, é a hipótese com a 

qual pretendo operar, ofertar novos sentidos, novas cores às observações. 

Pode-se, através do sensível, tentar alcançar o não-dito. Com tal acréscimo de 

complexidade que se pretende lidar para realocar as discussões acerca dos 

adolescentes em conflito com a lei. 

Realizada breve justificativa, passa-se a análise do filme e dos 

questionamentos através dele suscitados. 

 

 

APONTAMENTOS PARA OBSERVAR  

 

Algumas categorias devem ser mencionadas para tornar claro o 

parâmetro de observação que o texto pretende fixar. 

Primeiro, a sociedade, em Luhmann, identificada à comunicação. Por 

esse motivo, resta importante explicar seus termos. A comunicação, operação 

própria dos sistemas de sentido, é o resultado de três seleções: a) ato de 

comunicar; b) informar; c) ato de compreender a diferença entre emissão e 

informação (CORSI, 2006, pp. 45-6). A compreensão é o evento mais 

improvável e mais importante, uma vez que atualiza a distinção que 

                                                           
1 Acredito relevante colocar aparte indicador de que o trabalho da justificação direito-cinema 
encontra-se em outro artigo, ainda inédito, sob o título Direito e arte: observando um 
acoplamento, 2011. 
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fundamenta a comunicação, exclui tamanho número de possibilidades e marca 

uma (ou poucas) e, ainda, pode permitir que o evento comunicativo prossiga 

recursivamente. 

Para tornar mais provável a comunicação, buscando resolver os 

problemas que podem aparecer em cada seleção já apresentada, os sistemas 

se utilizam dos seguintes meios, normalmente: a) a linguagem (aumenta a 

probabilidade de compreensão); b) meios de difusão (eleva a probabilidade de 

alcance de interlocutores); c) meios de comunicação simbolicamente 

generalizados (incrementa a probabilidade de aceite) (CORSI, 2006, pp. 45-

48). 

Em cada seleção, uma distinção é marcada. Uma operação se realiza. 

Uma contingência é criada, deixando à margem um horizonte de possibilidades 

de significação e, no outro lado da forma, a distinção tal como marcada. Um 

jogo de expectativas, duplamente contingentes2, se estabelece para a 

realização do processo comunicativo. 

Apesar de a comunicação emergir de relações entre seres vivos, não 

pode ser atribuível a um deles, apenas, nem a todos em conjunto, 

exclusivamente, pois há outros pressupostos envolvidos. A comunicação 

pratica uma seqüência de transformação de signos (atribuindo-lhes sentidos já 

repetidos no âmbito do repertório de significados mobilizados pelo medium 

escolhido, seja este a linguagem escrita, falada ou iconográfica), o que permite 

à consciência, partícipe na comunicação, tempo para autorreflexão (uma vez 

que o tempo envolvido no processo comunicativo é muito superior ao tempo da 

percepção/consciência) (LUHMANN, 2005a, p. 24). 

Também o conceito de sistema surge com singular importância 

denotando uma diferença (sistema/ambiente). A distinção de um campo 

contingente, disforme e hipercomplexo através de uma marcação (vista 

binariamente sob o esquema positivo/negativo), uma maneira de realizar uma 

seleção, irá apontar o que constitui internamente um sistema e também seu 

limite (seu ambiente) (LUHMANN, 2009). Apesar de distintos, ambiente e 

sistema são pareados. É inviável pensar um sem o outro.  

                                                           
2 Dificuldade da seleção do dar a entender e dificuldade no compreender, que envolve a 
dificuldade de produzir a informação. 
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Apontada essa relação bastante imbricada sistema-ambiente, entra em 

cena uma ligação, o acoplamento estrutural, uma operação muito importante, 

utilizada para a própria manutenção e cognição sistêmicas. O acoplamento se 

dá quando um sistema oferece parte de sua complexidade e de seus sentidos 

a outro, e este aproveita as estruturas (adensamentos de expectativas) do 

sistema ofertante para, então, sobre estas, produzir novas informações e 

aprimorar suas próprias operações (LUHMANN, 2009). 

Essa complexidade, que envolve toda a sociedade, poderia impor que 

um evento jamais tornasse a ocorrer. No entanto, através da fixação (num dado 

tempo) de estruturas móveis, pode-se vislumbrar uma recursividade dos 

eventos comunicativos, fazendo ocorrer o engate de um fluxo (LUHMANN, 

1998, pp. 255-324). 

Por meio do mecanismo do acoplamento estrutural, autodescrições do 

sistema (teorias), maneiras de explicação de seu funcionamento, são possíveis 

e acrescentam mais e mais complexidade ao sistema mesmo. 

Através do medium cinema acredita-se que pode ocorrer um 

acoplamento interessante entre direito e arte, possibilitando aquele se irritar e 

observar mais reflexivamente suas operações (observação de segunda ordem). 

Para explicar como a continuidade comunicativa pode ocorrer, um dos 

media que aparece com boa visibilidade é o direito, que serve a resolver um 

problema que expectativas normativas (ou a frustração delas) podem criar. 

Quando as possibilidades que a comunicação social abre podem finalizar o 

processo, tamanho o caos que se antevê, a orientação de expectativas 

normativas de sentido que o direito produz estabilidade (LUHMANN, 2005b, p. 

182), importante para tentar viabilizar a renovação do fluxo comunicativo e o 

estabelecimento de vínculos com o futuro. 

Organizado de maneira a permitir a repetição de certos sentidos, 

possibilitando maior êxito nas comunicações, o direito pode constituir em seu 

bojo algumas semânticas, fixações de sentido (obtidos na comunicação) que 

buscam a repetição em eventos similares, otimizando a operação. Isso traz ao 

operar do sistema maior autorreferência, uma vez que suas próprias demandas 

de estabilização atualizam uma maneira de operar simplificada, e, por 

conseqüência, reforça a heterorreferência, já que os sentidos são estabilizados 

e condensados a partir de constantes influxos comunicacionais advindos do 
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ambiente do sistema, que demandam a reflexão para a operação. E através de 

conjuntos adensados e recursivos de sentidos ocorre uma importante 

facilitação do acoplamento estrutural. 

Nesse sentido, o direito é pensado como um sistema autopoiético, ou 

seja, capaz de produzir os próprios elementos de constituição, observando o 

mundo desde uma expectativa normativa de sentido, e seu ambiente, o não-

direito, é tudo o mais que não pode ser encarado dentro do lado positivo do 

código direito/não-direito. 

Definida, ainda que sucintamente, a concepção de direito que será 

mobilizada aqui, outro importante participante do jogo relacional que se busca 

defender é o sistema da arte. 

A arte possui, no mínimo, uma especificidade: sua operação busca 

comunicar diretamente à percepção, por vezes, também, à imaginação 

(LUHMANN, 2005a). O objetivo da comunicação da arte é observar o mundo, 

no mundo, ofertando ao mundo uma forma (obra de arte) que lhe permita (em 

algum aspecto) um acréscimo de reflexividade. Mas também é traço 

característico da arte a estreita conexão entre a obra de arte e a informação 

que dali é produzida, e a compreensão, seleção que integra a comunicação. 

A consciência3, que normalmente é visada na operação da arte, também 

possui sua distinção: percepção/imaginação. E é na percepção (consciência), 

que trabalha na simultaneidade com o significante e significado, que se efetiva 

um acoplamento sistema psíquico e sistema da arte (LUHMANN, 2005a, p. 22). 

E esse acoplamento produz informações que podem ser aproveitadas no 

acoplamento direito e arte, por exemplo, quando da produção de novas 

autodescrições do direito, ou seja, novas teorias. 

Considerando a interpenetração que há entre consciência e 

comunicação, nota-se que essa relação está cada vez mais naturalizada, não 

se questiona a possibilidade/viabilidade dessa ligação, o que é compreensível. 

Mas também se naturaliza o medium pelo qual se empreende esta relação, a 

linguagem. Empreendendo um trabalho de acréscimo de complexidade, pensa-

se a imagem como um medium apto e rico para outras comunicações jurídicas. 

                                                           
3 Elemento que forma o sistema psíquico (como é encarado o indivíduo por Luhmann). 
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Mesmo sabendo que a percepção não é capaz de comunicar, mas sua 

irritação poderá produzir alguma aquisição adaptativa4, por exemplo, ou 

mesmo dar início a uma comunicação, parece necessário comentar um pouco 

mais do que rodeia o acoplamento (direito-e-arte, sendo baseado no 

acoplamento arte-consciência) que pode ocorrer. 

Através de longas produções argumentativas, acredita-se poder acoplar 

arte à consciência sem que se necessite restaurar a subjetividade dessa 

relação, na medida em que esta ligação eventual ocorre sendo parte do próprio 

ser da arte. A obra que se apresenta à observação possui como característica 

um vaivém que é capaz de construir a arte e a subjetividade que a observa, 

simultaneamente. Nessa complexa interação, pouco importam os participantes, 

mas sim a comunicação que é efetivada, o jogo da compreensão que é jogado. 

 

O vaivém pertence tão essencialmente ao jogo que em sentido 
extremo torna impossível um jogar-para-si-somente. Para que 
haja jogo não é absolutamente indispensável que outro 
participe efetivamente do jogo, mas é preciso que ali sempre 
haja um outro elemento com o qual o jogador jogue e que, de si 
mesmo, responda com um contralance ao lance do jogador. 
(GADAMER, 2008, p. 159) 

 

Toda essa apresentação, serve a uma finalidade: justificar e apresentar 

balizas para a compreensão de uma relação possível (e rica) entre direito e 

arte, sem precisar recair na subjetividade daquele que primeiro enxerga essa 

relação. 

Nesse sentido, uma das propostas a que se chega de maneira 

transversa neste trabalho é aquela que tenta desnaturalizar o meio através do 

qual a relação percepção e comunicação se dá. Em situação mais usual, 

poderíamos dizer que a linguagem é o medium mais utilizado. No entanto, não 

é o único. A imagem também oferece grandes marcos de compreensão, 

fixando sentidos e os veiculando. Desta forma, vale, então, observar uma 

produção imagética como maneira de autodescrição da sociedade. 

 

 

                                                           
4 Algum ganho que poderá obter o sistema, tornando-o mais adaptado à contingência de seu 
ambiente, garantindo, então, a permanência de sua diferenciação (mesmo que essa garantia 
seja temporária). 
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OBSERVANDO PIXOTE E UM POUCO MAIS 

 

Visando uma breve contextualização, podemos apontar o ano de 

lançamento do filme Pixote – A lei do mais fraco, 1981, levantando com isso 

diversos recortes de apresentação deste conjunto de condições histórico-

culturais. Optaremos por uma observação jurídico-cultural. Não será feita uma 

narração extensa sobre o filme, mas aparecerá, pontualmente, referência no 

que couber. 

O filme, concebido na modalidade de documentário-romanceado, 

apresenta um recorte sobre a realidade dos “menores infratores” internados em 

instituições de cárcere, sendo certo que a história se passa em São Paulo, a 

instituição em foco é a FEBEM, Fundação para o Bem-Estar do Menor. 

É interessante notar que à época, vigorava no Brasil o chamado Código 

de Menores, instituído através da Lei Federal n. 6.697, datada de 10 de outubro 

de 1979. Essa ordem normativa possuía um forte caráter assistencialista, que 

visava ocultar a mais forte tendência segregacionista. Ainda havia grande 

influência higienista5, inserindo-se tal proteção legal no âmbito do que foi 

chamado pela dogmática da criança e do adolescente de doutrina da situação 

irregular. Todos os menores que estivessem em situação irregular, poderiam 

ser alvo da proteção estatal exercida através das FEBEM’s. 

Algumas das características legislativas, como o paternalismo, 

seletividade e outras apesar de merecerem maior reflexão, não serão 

pensadas neste momento, por fugir ao objetivo proposto para este trabalho. No 

entanto, uma breve reprodução legislativa é interessante para familiarizar o 

leitor. 

 

Art. 1º - Este Código dispõe sobre assistência, proteção e 
vigilância a menores:  
I – até dezoito anos de idade, que se encontrem em situação 
irregular; [...] 
Art. 2º Para os efeitos deste Código, considera-se em situação 
irregular o menor: 

                                                           
5 A tensão naturalizante do normal versus anormal, do desvio, era respondida, no início do 
século XIX e virada do século XX através do que se convencionou chamar por higienismo. 
Corresponde a um condensado de idéias que buscava limpar a sociedade através da 
extirpação do desviante, recolhimento ou ostracismo. Baseava-se em pressupostos de 
saneamento social para manter e recrudescer a ordem. (Cf. SANTOS, Erika in GONÇALVES, 
H., 2005, pp. 205-248) 
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I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 
instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 
a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para 
provê-las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos 
pelos pais ou responsável; 
III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos 
bons costumes; 
b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta 
eventual dos pais ou responsável; 
V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 
familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal. 
Parágrafo único. Entende-se por responsável aquele que, não 
sendo pai ou mãe, exerce, a qualquer título, vigilância, direção 
ou educação de menor, ou voluntariamente o traz em seu 
poder ou companhia, independentemente de ato judicial. 
(BRASIL, 1979) 

 

A proximidade da promulgação legislativa com o feriado nacional que 

celebra a padroeira do Brasil e também o dia das crianças é, no mínimo, 

intrigante. Será que um observador comprometido com a história e a cultura da 

época teria achado que a novidade legislativa deveria ser brindada? 

É interessante perceber que com o primeiro Código de Menores do 

Brasil - em 1927 – a chamada doutrina da situação irregular do menor foi 

abraçada, casando bem com os objetivos assistencialistas e autoritários dos 

governos de então. Esta mesma doutrina foi base para o Código de Menores 

de 1979 (SANTOS, E. in GONÇALVES, H., 2005). 

 

Defensores da Doutrina da Situação Irregular argumentavam 
que a intervenção do Poder Tutelar, por ser em essência 
protetivo, garantiria por si mesmo a preservação dos interesses 
de seus tutelados, não sendo necessário que as garantias 
elementares do Direito fossem anunciadas para essa parcela 
da população. (SANTOS in GONÇALVES, 2005, p. 211) 

 

Entre 1927 e 1979, tendo como ponto de observação a legislação 

menorista, as atualizações ocorridas demandam poucas mudanças efetivas. 

Através da reprodução acima, pode-se observar a enorme dificuldade 

que se torna presente ao tentar aplicar a legislação, mesmo hoje. Crianças, 

“menores em perigo moral” – esse era o termo utilizado –, poderiam ser 
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recolhidas a instituições sem maiores justificativas. Qualquer criança ou 

adolescente poderia estar em situação irregular, bastava, para tanto, o olhar 

seletivo do operador. 

Com o Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, a doutrina da 

situação irregular é tirada da cena político-legislativa, contracena, agora, a 

doutrina da proteção integral, representação que consta do artigo primeiro do 

ECA: “Esta Lei dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente.” 

(BRASIL, 1990). Na seqüência, a legislação define que criança é a pessoa de 

até 12 anos incompletos; e adolescente aquela que está na faixa de 12 a 18 

anos. 

O tratamento legislativo mudou. A chamada doutrina jurídica mudou. 

Apresentam-se razões que buscam garantir maior número de direitos aos 

adolescentes do que apenas a menção de direitos que eles não têm, senão por 

concessão de um juiz benevolente. No entanto, isso realmente fez diferença? 

Traga-se a exemplo o sermão proferido pelo Juiz de Menores do filme 

Pixote, onde, após uma rebelião, o Juiz surge no internato (FEBEM) e passa a 

questionar, com palavras pouco acessíveis, às vezes, se aquela “barbaridade” 

era necessária. Ora, e a violência sofrida pelos meninos? E sua 

institucionalização violenta? A barbárie parece ter endereço fixo! 

Quando se observam as políticas de remoção/internação compulsória 

ainda hoje atualizadas, por exemplo, no caso de adolescentes e crianças que 

vivem pelas ruas do centro do Rio de Janeiro, a política pública é de 

encarceramento e afastamento da sociedade sadia dos maus elementos. Afinal 

de contas, sobre a égide de qual legislação estamos? Código de Menores 

(1979) ou Estatuto da Criança e do Adolescente (1990)? Faz diferença? 

Num texto preocupado em explorar as narrativas dos adolescentes 

internados para cumprimento de medidas socioeducativas sobre seu dia-a-dia, 

desde o ponto de vista sociológico, apresenta-se a chave da desconfiança 

como verdadeira moeda de troca entre os internos e a instituição (vista sob 

seus agentes). Essa desconfiança acontece, em grande medida, como deixa 

supor a dissertação, em razão do tratamento bastante duro (NERI, Natasha, 

2009, p. 31). 

Os “agentes de disciplina”, como são chamados os prepostos das 

instituições de internação, também tratam a todos os que tentam observar 
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aquela organização com muita desconfiança. E acreditam que aqueles jovens 

não tinham mais jeito. Estavam ali em razão dos seus crimes e crueldade, não 

havendo mais nada que pudesse ser feito por eles, senão, esperar que eles 

fossem mortos na rua ou retornassem ao sistema penal para lá ficarem (NERI, 

2009, p. 33). 

No entanto, uma distinção importante há que ser marcada: o desvio, do 

qual tanto falavam os agentes, demonstrando naturalização da “anormalidade” 

e do tratamento duro conferido aos internos, é visto como plenamente 

encaixável na imagem dos meninos6. Um trabalho árduo e interessante, então, 

passa a ser efetivado por Natasha Neri (2009), quando passa a perceber no 

campo de observação a divisão entre os adolescentes com categorias próprias, 

muito fundadas na tradição “menorista” e na tradição “bandida”. Refiro-me, 

aqui, por exemplo, ao “menor mente”, jovem visto como justo e que auxilia, de 

maneira a mobilizar uma racionalidade desviante clara, sua facção e aos outros 

internos (NERI, 2009, pp. 121-130). 

Essas colocações parecem importantes para demonstrar o quanto 

arraigada é a tradição “menorista” produzida pela doutrina da situação irregular, 

reproduzida não só no âmbito institucional, com a organização judiciária e suas 

truculências, como também pelos próprios adolescentes, que se vêem em 

outra categoria de vida marcada pela dicotomia “trabalhador” x “bandido” 

(NERI, 2009). 

Retomando o filme, produz-se, então, a representação de uma 

semântica de violências (de gênero, torturas, violações corporais) às quais se 

vinculam a presença institucional na vida de um “adolescente em conflito com a 

lei”.  

Por vezes, a própria violência institucionalizada é especular à violência 

vista em outros âmbitos sociais, como quando um dos adolescentes é “infiel” 

ao “coletivo” (age em confronto com as regras do grupo de internos). Neste tipo 

de evento, o adolescente desviante é tratado, oferecendo-se a “melhor forma” 

                                                           
6 Um autor chamado Michel Misse trabalha com a hipótese de que há a construção da 
“sujeição criminal”, uma forma de produção de subjetividade gravada com a cicatriz do crime, 
imputada tanto externamente como autoproduzida, quando o adolescente se coloca no lugar 
de sujeito perigoso, de “bandido” (MISSE in PAIVA & SENTO-SÉ, 2007, pp. 191-200). No 
entanto, tal não é uma hipótese deste trabalho, uma vez que para a observação desta 
pesquisa, este tipo de problematização é encarado lateralmente. 
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(advertência) ou a “pior forma” (espancamento ou morte) (NERI, 2009, pp. 116-

148).  

No entanto, o relato dessa experiência indica, em certa medida, um 

modo de distinção dos próprios meninos. Parece haver um acordo velado para 

que a mediatização das comunicações internas ao grupo se dê através do 

medium violência. 

E aí, entra novamente em cena o preconceito generalizado de família e 

relações intersubjetivas que crê ser o medium do amor (afetividade) a moeda 

corrente para a realização de relações interpessoais7. 

 

O senso comum sobre os adolescentes em conflito com a lei se 
deixa dominar por estigmas, preconceitos ou estereótipos. A 
este respeito Njaine e Minayo (2002:1) analisam o discurso da 
imprensa do Rio de Janeiro sobre rebeliões de jovens 
infratores em regime de privação de liberdade e apontam para 
o papel da mídia no fortalecimento da visão negativa e 
incriminadora dos jovens, atitude que pode contribuir com 
ações mais violentas contra esse grupo. (SOARES & 
CALHEIROS in PAIVA & SENTO-SÉ, 2007, p. 108). 

 

E não é necessário pesquisar muito longamente sobre isso. Uma rápida 

pesquisa no noticiário de mídia de massa publicado na internet aponta para a 

reatualização da lógica do encarceramento. 

 

O advogado da família de João Hélio, Gilberto Fonseca, 
aprovou a decisão do Tribunal de Justiça do Rio que anulou a 
inclusão de Ezequiel Toledo da Silva, 19 anos, no Programa de 
Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte. 
Ezequiel, condenado pelo assassinato do menino em fevereiro 
de 2007, se apresentou à Justiça no final da noite de terça-feira 
(23). Em audiência nesta quarta-feira (24), na Vara da Infância 
e Juventude do Rio, será decidido que medida deve ser 
aplicada sobre o futuro do jovem.  
“Queremos o melhor para a sociedade, ou seja, temos que 
combater o mal. Está havendo uma inversão de valores. Eu, 
particularmente, estou satisfeito com a medida do Tribunal de 
Justiça. Ele deveria ter um comportamento exemplar, e não 
teve”, disse o advogado, antes de entrar no prédio para 
participar da audiência.  
Gilberto ainda fez críticas ao Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA). “Esse estatuto é brincadeira. Deve ser 

                                                           
7 É o que podemos depreender, por exemplo, de textos gentilmente cedidos por Nádia Pires, 
como Reconhecimento como tema da comunicação jurídica na contemporaneidade. Amplitude 
e limite (inédito) e O direito no centro da tormenta: comunidade, sujeitos morais e sentidos de 
justiça, anais do CONPEDI 2010. 
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mudado urgentemente. É uma lei carinhosa.sociedade. Os 
bandidos sabem que os menores são protegidos por essa lei e 
são usados pelos adultos” [...] (O GLOBO, Disponível em 
<http://g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL13472-5606,00-
DECEPCIONADO+COM+SENTENCA+DO+MENOR+PAI+DE+JOAO
+HELIO+CRITICA+LEI.html>. Acesso 15/02/2011) 

 

Essa naturalização do discurso repressivo, como a própria naturalização 

do ato infracional8, possui maneiras distintas de ser abordada, seja através da 

banalização do crime, bem como a banalização da própria relação de 

incriminação que é imputada pelos preconceitos daqueles que querem 

higienizar a sociedade, expurgando os “adolescentes em conflito com a lei” 

para locais de internação (MISSE in PAIVA & SENTO-SÉ, 2007, pp. 191-200). 

Apesar das produções textuais constantemente chamarem a atenção 

para a naturalização de conceitos e buscarem essa reflexão, não se vê muitos 

trabalhos de peso sobre a problematização do “adolescente em conflito com a 

lei”. 

Os autores trabalham mais com a operacionalidade que proporciona o 

Estatuto da Criança e do Adolescente ao definir arbitrariamente o que é 

criança, o que é adolescente, do que com uma forma de buscarem a 

desnaturalização da adolescência. 

Buscando abordagem similar para o mesmo problema, a banalização da 

violência e a conformação da naturalização do ato infracional, Hebe Signorini 

Gonçalves (in PAIVA & SENTO-SÉ, 2007, pp. 201-209), procura demonstrar 

como a sociabilidade violenta que se criou, haja vista a crescente desenvoltura 

para falar de mortes e violências outras, ajuda a construir um ambiente de 

reprodução da violência, seja no âmbito institucional - nas organizações 

judiciárias de internação - seja no âmbito familiar - através dos discursos de 

excessiva normalização.  

 

Para ficar com as instituições encarregadas da aplicação das 
medidas sócio-educativas, parece urgente reconhecer que não 
há educação possível onde convivem 400 ou 500 jovens 
autores de delitos de gravidade muito diversa. Não há 
educação possível onde a agressividade e a violência são 
invocadas como expressão e como máxima. Lá onde a 

                                                           
8 Situação de “crime” cometido por adolescente, não punível com prisão, mas com a já falada 
medida socioeducativa, que possui caráter gradual, podendo chegar até a mais grave: 
internação, objeto da nossa investigação. 
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agressão e a violência foram escolhidas porque “nada mais 
vale a pena”, será preciso lembrar que a medida sócio-
educativa coloca o jovem sob tutela do Estado, tutela que só 
ganha sentido quando trabalha com a hipótese da possibilidade 
da ruptura da “sociabilidade violenta” (GONÇALVES in PAIVA 
& SENTO-SÉ, 2007, pp. 208-209). 

 

Esta autora, busca intervir no ambiente institucional para tentar recriar 

espaços de subjetivação sadios, através de projetos de extensão na 

universidade em que trabalha, acreditando que a intervenção pontual é um 

passo necessário para conseguir romper o círculo por ela detectado.9 

Contudo, cabe uma pergunta: será que o desejo de romper com o 

círculo ali constatado é de todos?  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Há algum tempo já se ouve falas sobre a seletividade do sistema 

penitenciário, e também do sistema de medidas socioeducativas. Mesmo no 

filme observado, lançado nos idos de 1981, o diretor da película se refere a tal 

seleção que é levada a cabo todos os dias. 

Discursos moralistas, como o realizado pelo Juiz de Menores na 

produção cinematográfica observada, parecem tentar blindar as falhas da 

organização judiciária trazendo a responsabilidade única e exclusivamente aos 

próprios internos e seu desvio, sua anormalidade. 

Através da apresentação, nem tão breve quanto este pesquisador 

gostaria, de fundamentos que tornassem razoável a análise de um filme como 

uma produção de sentidos generalizados em determinada época e sociedade, 

procurou-se apresentar algumas reflexões no intuito de sinalizar para a 

                                                           
9 Aqui faço uma breve referência ao Projeto Parcerias, projeto de extensão encabeçado pela 
professora Hebe Signorini Gonçalves (UFRJ) que trabalha junto às instituições de internação 
do NOVO DEGASE – Departamento Geral de Ações Socioeducativas,cuja função é ordenar o 
cumprimento das medidas socioeducativas –, atualmente na Escola João Luiz Alves (internato 
de meninos) e Educandário Santos Dumont (internato de meninas). Nesse espaço conseguido 
após uma longa negociação interinstitucional, a professora busca construir um lugar para a 
expressão das afetividades e subjetividades dos internos, tentando quebrar o círculo de 
“sujeição criminal” que muitos meninos se autoimpõem, como “bandido não ri” (notas de aula 
da Professora Hebe Signorini Gonçalves, dia 18/05/2011). 
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desnaturalização do “adolescente em conflito com a lei” em situação de 

internação. 

Tomou-se, para tal reflexão, como mote para comunicação o filme Pixote 

– a lei do mais fraco (1981). Utilizando-se de eventos reproduzidos naquele 

recorte artístico, lançou-se luz sobre algumas das maneiras de operar do 

sistema do direito, às vezes, fazendo uma abordagem da própria operação da 

organização judiciária de internação dos meninos para buscar a 

desnaturalização proposta nesta pesquisa. 

Muitas maneiras de violência e de generalização dela como instrumento 

da comunicação já estão no filme Pixote, e ainda são reencontradas, 

infelizmente, nos dias atuais10. Isso permite levantar outra questão: ainda é 

produtiva a análise focalizando na seletividade do sistema e no 

descumprimento ou ineficácia da disposição legislativa? 

Há perguntas para as quais não tenho resposta. Muitas são elas. Mas 

busco sinalizar para uma perspectiva diferenciada que deverá surgir no corpo 

final da pesquisa que se encontra em andamento, de onde este texto é um 

extrato. 

Acredita-se, contudo, de grande importância mencionar: sempre que se 

buscar refletir e desnaturalizar algo, ali serão produzidos novos paradoxos e 

pontos-cegos. 

                                                           
10 Além da notícia jornalística apresentada no corpo do texto, este pesquisador, numa breve 
incursão (10/11/2010, registro de diário de campo) num dos educandários de internação para 
adolescentes da capital do Rio de Janeiro, pôde constatar que o imaginário de que a 
delinqüência mais severa, para os internos, era só uma questão de tempo, sendo eles 
irremediáveis, ainda continua muito vivo. 
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SIMBÓLICA 

 

REPRODUCTION OF THE BRAZILIAN JUDICIARY AND THE SYMBOLIC ORDER 

 

Marco Antonio Meneghetti 

 

  

RESUMO 

O Poder Judiciário brasileiro, seguindo de perto o processo histórico de consolidação dos 

Estados liberais, funda-se no primado da independência política desse poder como garantia de 

eficácia no cumprimento de sua missão de dizer o direito e resolver conflitos, oponível aos 

demais Poderes, com imparcialidade. O princípio da ubiquidade desse Poder garante que a lei 

não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a direito. Diante disso, tomando-se 

como marco teórico o pensamento de Pierre Bordieu, o presente trabalho pretende demonstrar 

que o processo de produção dos quadros do Judiciário brasileiro tem como referência o 

próprio entendimento do direito que se retroalimenta e forma estruturas jurídicas estruturantes 

de reprodução sociológica com o monopólio de declarar o justo, e que, com esse modelo, 

surge uma ilusão de independência política do Judiciário brasileiro, fato que contradiz um dos 

fundamentos do Estado liberal. 

PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; MONOPÓLIO DA APLICAÇÃO DO 

DIREITO; FORMAÇÃO DOS QUADROS 

 

ABSTRACT 
The Brazilian Judiciary, closely following the historical process of consolidation of liberal 

States, founded on the primacy of the political independence of that power as a guarantee of 

effectiveness in fulfilling its mission to tell the Law and resolve conflicts, not applicable to 

other branches, with impartiality. The principle of the ubiquity of power ensures that the Law 

does not exclude from review by the judiciary injury or threat to Law. Thus, taking as a 

theoretical thinking of Pierre Bourdieu, this paper aims to demonstrate that the process of 

producing the members of the Brazilian judiciary has as reference the proper understanding of 

the Law that feeds itself and how legal structures structuring play with sociological the 

monopoly of the state fair, and that with this model, there is an illusion of political 

independence of the Brazilian judiciary, a fact that contradicts the foundations of the liberal 

State. 

KEYWORDS: JUDICIARY; MONOPOLY LAW ENFORCEMENT; ADMISSION OF 

MEMBERS 

 

 

1. Introdução 

            O Poder Judiciário brasileiro, seguindo de perto o processo histórico de 

consolidação dos Estados liberais, funda-se no primado da independência política desse poder 

como garantia de eficácia no cumprimento de sua missão de dizer o direito e resolver 
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conflitos, oponível aos demais Poderes, com imparcialidade[1]: o princípio da ubiquidade 

desse Poder garante que a lei não excluirá da apreciação do Judiciário lesão ou ameaça a 

direito. 

A independência política é garantida ao Judiciário[2], dado que posto como poder 

público ao lado dos demais, independentes e harmônicos entre si, tanto quanto se lhe assegura 

independência administrativa e financeira. O poder político do Judiciário[3] decorre da 

possibilidade de proferir decisões definitivas de mérito, por meio do Supremo Tribunal 

Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade, nas ações declaratórias de 

constitucionalidade e nas arguições de descumprimento de preceito fundamental, produzindo 

eficácia contra todos e efeito vinculante. 

Veja-se que, no extremo, o Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus integrantes, após reiteradas decisões 

sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa 

oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Judiciário e à administração 

pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua 

revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. Esse poder político se equivale em 

efeitos ao poder negativo de legislar ou dizer o direito com a palavra final. Em algumas 

situações, diante do vazio do direito em consequência da omissão dos demais poderes, atua o 

judiciário positivamente, suprindo tais omissões e criando o direito. Diz-se ativismo judicial. 

Imanente a esse processo político, instaurou-se um modelo de reprodução dos 

quadros[4] de juízes do Judiciário brasileiro a partir de seleção meritocrática de candidatos 

formados em escolas de direito. Os conteúdos curriculares e professores dessas escolas de 

direito provêm do campo profissional dos operadores do direito que se constrói em função do 

Judiciário. 

Esse modelo de reprodução dos quadros do Judiciário é elemento marcante para 

formar e manter um sistema simbólico de relações de dominação, pretendida como 

autonômica em face da ordem institucional. BOURDIEU (2005, p. 8-9) discorre sobre os 

“sistemas simbólicos” de que são exemplos a arte, a religião e a língua, como estruturas 

estruturantes. 

Aí entendidos como instrumentos de conhecimento e de construção do mundo dos 

objetos, como “formas simbólicas”. Vê um “aspecto ativo” no conhecimento. Uma forma 

histórica que reconstrói sistematicamente as condições sociais de produção. Assim, na medida 

em que a “objetividade do sentido do mundo define-se pela concordância das subjetividades 

estruturantes”, dá-se a aproximação entre senso e consenso. 
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É razoável concluir junto com BOURDIEU que os “sistemas simbólicos”, como 

instrumentos de conhecimento e de comunicação, capacitam-se a exercer um poder 

estruturante porque são estruturados. 

O Judiciário, no âmbito da pretensa independência política que o tem validado ao 

longo da história, se apropria da competência para dizer o direito e impor a sua percepção de 

justiça à sociedade civil, caracterizando uma elite detentora do monopólio de declarar o 

conceito do justo. BOURDIEU (2005, p. 225), em crítica ao direito, salienta que, na realidade, 

a instituição de um “espaço judicial” implica a imposição de uma fronteira entre os que estão 

preparados para entrar no jogo e os que, embora dentro do jogo, estão excluídos. É condição 

de jogar o jogo se for dado operar a conversão de todo o espaço mental, o que somente ocorre 

na medida em que se efetiva a entrada nesse espaço social. 

A constituição de uma competência propriamente jurídica, o domínio de um 

conhecimento ou um saber científico, que tende a se opor ao senso comum, tem como 

consequência a deslegitimação proposta de equidade dos não iniciados. É o conhecimento 

científico validando a si pelo reconhecimento e desvalidando os não-especialistas. O vulgar 

não tem espaço, a não ser na condição daquele que se torna “justificável”, aí com o propósito 

ou a finalidade do conhecimento técnico. Como diz BOURDIEU, a visão científica do perito, 

juiz, advogado, conselheiro jurídico, nada tem de acidental; essa relação constitui uma relação 

de poder, que fundamenta duas visões do mundo. 

O desenvolvimento do tema compreende a articulação da noção de campo em 

BOURDIEU, construída a partir da ideia de campo intelectual como construção de uma 

estrutura de relações objetivas. BOURDIEU desenvolve a teoria geral da economia dos 

campos que lhe permite descrever e definir a forma específica de que se revestem, em cada 

campo, os mecanismos e os conceitos mais gerais, tais como, capital, investimento e ganho. 

Adverte que compreender a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a 

necessidade específica da crença que o sustenta, com ênfase no jogo de linguagem que nele se 

joga, é subtrair ao absurdo do arbitrário e do não-motivado os atos dos produtores e as obras 

por eles produzidas. 

Passa também pela noção de poder simbólico, como poder de construir o dado pela 

enunciação. O poder simbólico impõe o que deve ser visto e o que deve ser acreditado, que 

não é necessariamente o que é. O mundo então é o que é visto e não o que é; porque o que 

impressiona a visão e assim se capacita a ser conhecido e reconhecido é mais o enunciado do 

que o dado. BOURDIEU diz poder quase mágico que faz às vezes da força física ou 
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econômica. Aí é o efeito da mobilização que somente se dá na medida em que é reconhecido 

ou, de outra forma, não percebido como arbitrário. 

Por isso o poder simbólico somente se manifesta no pressuposto de ser conhecido e 

reconhecido como tal, inerente à relação. A estrutura do campo jurídico produz a crença na 

validade do conhecimento; o reconhecimento reproduz essa crença. BOURDIEU se aproxima 

bastante de WEBER quando ressalta que o poder das palavras não está nas palavras, mas na 

crença na legitimidade das palavras e daquele que as pronuncia; como dito, lembra a 

construção da noção de legitimidade como a probabilidade de que o exercício do poder terá 

eficácia em face do sujeito sobre o qual deve ser exercido o poder, na medida em que no 

sujeito destinatário da ação política se verifique um consenso pela aceitação do poder. 

Também o poder simbólico, que somente é poder porque o sujeito o reconhece como válido e 

assim o legitima. Não há necessidade de força física nem econômica. 

O processo histórico de reprodução social em BOURDIEU trabalha a noção de 

habitus como um conhecimento adquirido e, por isso, como um capital. É uma disposição 

incorporada, o lado ativo do conhecimento prático. Presta-se esta para referir o funcionamento 

sistemático do corpo socializado. O processo supõe transferências metódicas de modelos a 

partir da existência de homologias estruturais e funcionais entre os campos. Por isso, mais do 

que uma articulação retórica de convencimento, o que se apresenta é uma correspondência 

identitária ao velho estilo da analogia. Desse, a reprodução social dos quadros do Poder 

Judiciário brasileiro se dá pela incorporação do conhecimento, que é conhecido e reconhecido 

como tal. É um processo de reprodução, mas também o é de produção pela construção dos 

quadros do Judiciário. 

A hipótese é de que o ensino do direito no Brasil constrói sociologicamente os quadros 

do Judiciário brasileiro; essa construção de quadros se dá a partir de conteúdos, que 

correspondem ao conhecimento, e de professores provenientes do campo jurídico, que atuam 

em função do próprio Judiciário, assim legitimando o conhecimento pela crença; o modelo 

reproduz o sistema simbólico suporte de uma percepção homogênea da justiça, que, se não é 

produto da independência política institucional do Judiciário, certamente é conhecido e 

reconhecido pelos detentores do monopólio de declarar o justo e pelos que se submetem a 

esse poder simbólico como o exercício de uma independência política atual. Assim, corolário 

do pensamento de BOURDIEU, essa ilusão de uma independência política do Judiciário 

brasileiro negaria um dos fundamentos mais relevantes do Estado liberal. 

  

2. A universalização da ideologia da independência política do Judiciário 
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            A progressiva incorporação da função jurisdicional como Poder do Estado, 

atuando politicamente na limitação dos demais Poderes, está no bojo das transformações 

políticas que redundaram no aparecimento dos Estados liberais nos séculos XVIII e XIX. 

Nesse processo histórico se destacaram a independência dos Estados Unidos da América do 

Norte em 1776[5] e a revolução francesa de 1789[6]. Não obstante esses movimentos terem 

em comum o pensamento liberal como resistência ao poder absoluto do Estado, tomaram 

rumos distintos quanto ao modelo de institucionalização do Judiciário. 

Nos Estados Unidos desde a Constituição de 1787[7] ao Judiciário foi assegurado 

papel político não apenas para dirimir os conflitos entre os cidadãos, mas também os conflitos 

entre esses e os Poderes Públicos, conforme se vê do artigo III, seção II, da Constituição 

Americana[8]. Na França revolucionária, provavelmente por desconfiança na magistratura 

cuja origem remontava ao velho regime, instituiu-se o contencioso administrativo ou 

tribunais administrativos[9] para resolver as questões que envolvessem o Estado, cabendo ao 

Judiciário dirimir apenas os conflitos entre os cidadãos. 

O artigo 16 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão da Assembleia 

Nacional Francesa de 1789[10] dispunha que toda sociedade na qual a garantia dos direitos 

não for assegurada, nem a separação de poderes determinada, não tem Constituição. Essa 

proclamação solene é o marco da universalização dos valores dos direitos individuais e da 

separação dos poderes, compreendendo a independência do Judiciário como fator de 

legitimação da garantia das liberdades individuais diante do Estado. 

É a noção de liberdade que vai ser apropriada pelo Judiciário, como valor por ele 

declarado e como valor que legitima o próprio Judiciário, como razão de ser. O campo 

jurídico produz esse conhecimento, que é dado a conhecer e ser reconhecido, daí se 

reproduzindo. O primado da liberdade se torna hegemônico, se naturaliza e ninguém ousa dele 

se afastar, proclamando-o como princípio conhecido e reconhecido mesmo onde não exista 

liberdade. 

O modelo francês seguiu literalmente o primado da separação dos poderes como 

instrumento de resistência ao absolutismo ao vedar ao Judiciário imiscuir-se na ação dos 

Poderes Executivo e Legislativo. O modelo americano ao atribuir ao Judiciário o dever de 

controlar a constitucionalidade e legalidade dos atos dos demais Poderes também é 

instrumento de resistência ao absolutismo na medida em que põe limite efetivo ao exercício 

do poder: ninguém pode agir acima ou fora da Constituição e das leis, nem as autoridades. 

São caminhos diferentes com destino ao mesmo objetivo. Se momentos antes o Estado 

consolidara-se na apropriação do monopólio da violência física, agora o Judiciário consolida a 
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apropriação do monopólio de declarar o justo e o injusto, transcendendo à violência física, 

porque mais eficaz é a violência simbólica pelo enunciado do conhecimento. 

ARANTES[11] registra que a principal diferença entre esses modelos políticos é o fato 

histórico de que na França a plataforma liberal foi invocada na resistência contra a monarquia 

absolutista, resultando no esvaziamento do Poder Executivo e no fortalecimento do Poder 

Legislativo como representante da soberania popular. No caso dos Estados Unidos a 

preocupação dos construtores do País era assegurar o governo da maioria, mas respeitando o 

direito das minorias, ante o temor de uma tirania popular. O democratismo assusta os 

proprietários diante da possibilidade do princípio de um homem, um voto. No velho regime 

francês o Judiciário era função intimamente vinculada ao Executivo. No modelo americano o 

Judiciário, como os demais Poderes, nascia desvinculado de instituições anteriores. A 

memória que os colonos trouxeram da Inglaterra eram as conquistas do direito comum e a lei 

da terra, que por si representavam os marcos originários de resistência histórica ao Poder 

Público, já como símbolo reconhecido e natural. 

TOCQUEVILLE[12] mostra-se impressionado com o Judiciário na América e sua 

ação política diante da sociedade, tanto quanto a possibilidade de haver julgamento político. 

TOCQUEVILLE constata que nos Estados Unidos o juiz é uma das primeiras forças políticas, 

detendo competência para aplicar a Constituição e não apenas as leis, de modo que pode 

negar eficácia às leis que forem contrárias à Constituição, inclusive com poder para julgar as 

autoridades políticas desde o Presidente da República. Na França não era reconhecido ao juiz 

essa competência para afastar a vigência das leis mesmo quando contrárias à Constituição, 

porque lá somente o Legislativo, assembleia soberana popular, poderia dizer da validade ou 

não das leis. Duas histórias, duas experiências, dois modelos que se apresentam propostos 

pelo campo jurídico como conhecimento produzido e reconhecido, integrando os respectivos 

sistemas simbólicos de dominação. 

No Brasil o processo de institucionalização da república, nitidamente influenciado 

pela experiência dos Estados Unidos no que tange ao modelo organizacional dos Poderes do 

Estado, teve início com o Decreto nº 1, de 15 de novembro de 1889[13], produto da pena 

ilustre de RUI BARBOSA. Mas dele se distancia na medida em que o modelo é construído 

sobre a estrutura do Império, cujas instituições não obstante ruídas, ainda ecoam os seus 

efeitos estruturantes. 

Tanto assim que a estrutura monárquica do Judiciário brasileiro foi aproveitada e 

adaptada pelo Governo Provisório da República. O antigo Supremo Tribunal de Justiça teve 

sua competência alterada, passando a funcionar como Supremo Tribunal Federal pelo 
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Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890, denominação repetida no Decreto nº 848, de 11 de 

outubro do mesmo ano. O Supremo Tribunal Federal instalou-se em 28 de fevereiro de 1891, 

no salão de sessões do antigo Supremo Tribunal de Justiça, sob a presidência interina do 

Visconde de Sabará, JOÃO EVANGELISTA DE NEGREIROS SAYÃO LOBATO, quando 

foi eleito Presidente o Ministro JOÃO ANTONIO DE ARAÚJO FREITAS HENRIQUES. 

Em 24 de fevereiro de 1891 o processo de institucionalização da república termina 

com a promulgação da Constituição da República Federativa dos Estados Unidos do 

Brasil[14]. É relevante para esse estudo registrar que o artigo 15 da Constituição de 1891 já 

incluía o Judiciário dentre os órgãos da soberania nacional ao lado dos Poderes Legislativo e 

Executivo, que funcionariam de modo harmônico e independentes entre si. As Constituições 

posteriores, exceto a Carta autoritária do Estado Novo de 1937, em substância preservariam o 

Judiciário como Poder independente ao lado dos demais Poderes[15]. Quaisquer juízes e 

Tribunais brasileiros desde a Constituição de 1891 poderiam declarar a inconstitucionalidade 

de lei ou decreto. A decisão judicial poderia negar a vigência a uma lei ou a um decreto. 

Tanto poder político quanto o poder do Legislativo. 

OLIVEIRA VIANA[16], talvez o mais ilustre representante do pensamento autoritário 

brasileiro, atribuía ao primado do Poder Judiciário importância política para a democracia, 

superior mesmo à generalização do sufrágio direto e ao self-government. São largos os elogios 

a RUI BARBOSA por ter compreendido a função primacial do Judiciário para a democracia, 

colocando-o fora do alcance da subordinação e dependência dos Executivos e dos 

Parlamentos, os quais OLIVEIRA VIANA considerava como sempre partidários e facciosos. 

Não cogitavam substituir as demais garantias inerentes à democracia pelo Judiciário, senão 

realçar a sua importância. Ausente o Judiciário independente, inúteis seriam as demais 

garantias da democracia, porque não haveria quem lhes conferisse efetividade. De que 

adiantam direitos se não saem do papel? E aí reside a importância política do Judiciário, que é 

dar vida efetiva aos direitos. Fica evidente a visão clássica de OLIVEIRA VIANA, muito 

mais preocupado com os mecanismos de garantia dos direitos e de resistência ao Estado. 

  

3. As características de reprodução dos quadros do Judiciário brasileiro 

Os cargos políticos do Executivo (Presidente na União, Governadores nos Estados e 

Distrito Federal e Prefeitos nos municípios) e do Legislativo (senadores e deputados federais 

na União, deputados nas assembleias estaduais e do Distrito Federal e vereadores nas câmaras 

municipais) são providos mediante sufrágio direto para mandatos temporários. Todos esses 

cargos políticos têm em comum o fato de estarem sob o controle de legalidade pelo Judiciário. 
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Qualquer cidadão pode reclamar ao Judiciário a existência de alguma irregularidade no 

processo de provimento desses cargos políticos. Diante de alguma ilegalidade o Judiciário 

pode aplicar sanções, inclusive impedir a consumação do provimento do cargo político ou, se 

já tendo tomado posse, torná-la sem efeito ou decretar a perda do mandato. 

            No Judiciário os cargos de poder político são os de juiz, não importando a 

denominação que se dê. A magistratura é organizada em carreiras e o cargo inicial é de juiz de 

primeiro grau. Compõe o primeiro grau da judicatura estadual e do Distrito Federal os juízes 

de direito e os juízes auditores militares; na justiça federal os juízes federais. Existem ainda, 

como justiça especializada da estrutura do Judiciário da União de primeiro grau, os juízes do 

trabalho e os juízes eleitorais, esses constituindo encargos desempenhados pelos juízes de 

direito e pelos juízes federais em cooperação. 

            Logo acima na escala da carreira da magistratura estão os cargos de juiz de 

segundo grau, compondo órgãos colegiados de deliberação coletiva. Nos Estados e no 

Distrito Federal integram os Tribunais de Justiça com a denominação de desembargadores e 

os Tribunais de Justiça Militar com a denominação de desembargadores. Na União integram 

os Tribunais Regionais Federais com a denominação de desembargadores federais. Ainda na 

estrutura judiciária da União integram a justiça especializada dos Tribunais Regionais do 

Trabalho e dos Tribunais Regionais Eleitorais com a denominação de desembargadores. 

Existem ainda o Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal Militar, Superior Tribunal 

de Justiça e Supremo Tribunal Federal, cujos integrantes são juízes com a denominação de 

ministros. 

O ingresso nos cargos iniciais da magistratura, que são os de juiz de primeiro grau, se 

dá mediante prévia aprovação em concurso de provas e títulos[17]. Podem concorrer os 

bacharéis em direito que tenham no mínimo três anos de atividade jurídica. As provas são 

preparadas e aplicadas pelos respectivos Tribunais[18], órgãos de segundo grau. As 

reclamações dos candidatos em relação ao processo seletivo são dirigidas aos próprios 

Tribunais que, assim, julgam os próprios atos. Os cargos de juiz são vitalícios decorridos dois 

anos de exercício ininterrupto da magistratura[19]. Mas o processo de vitaliciamento, 

mediante o qual o juiz adquire a garantia da vitaliciedade, depende da participação em curso 

oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e aperfeiçoamento de 

magistrados[20]. Esse conjunto de prerrogativas constitui instrumental de eficácia da 

independência política do Judiciário, princípio produzido historicamente no campo jurídico, 

conhecido e reconhecido, por isso legitimado até como um fato natural. Os constitucionalistas 

dizem que essa garantia é cláusula pétrea, porque não pode ser retirada do corpo da 
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Constituição nem por Emenda. É daqueles princípios dados que já não se exige mais qualquer 

demonstração. Como diz BOURDIEU, o campo jurídico para esse tipo de princípio usa 

linguagem impessoal. 

Desse modo se apresentam as seguintes diferenças fundamentais entre os processos de 

provimento de cargos políticos do Judiciário e os demais Poderes: os cargos de juiz são 

providos mediante concurso de provas e títulos, ao passo que os cargos de poder político do 

Executivo e do Legislativo são providos mediante sufrágio universal; o processo de 

provimento de cargos de juiz não se submete ao controle de outros poderes, ao passo que o 

provimento de cargos dos demais Poderes pode ser julgado pelo Judiciário; e os cargos de juiz 

são vitalícios, comparado à temporariedade por prazo certo dos cargos do Executivo e do 

Legislativo. 

O acesso aos cargos dos Tribunais de segundo grau é preenchido mediante promoção 

pelos magistrados de primeiro grau por decisão do próprio Tribunal[21]. Três quintos das 

vagas nos Tribunais são reservados aos juízes de primeiro grau, ou seja, àqueles que 

ingressaram nos cargos iniciais da magistratura mediante concurso público, isso porque, a 

contrario senso, do total do Tribunal, um quinto das vagas é reservado aos membros do 

Ministério Público e um quinto aos advogados, uns e outros com o mínimo de dez anos de 

atividade jurídica[22]. O órgão do Ministério Público e os advogados, geralmente por eleição 

interna de seus próprios membros (Ministério Público) ou de seus conselheiros (Ordem dos 

Advogados do Brasil), escolhem listas sêxtuplas que são encaminhadas ao Tribunal; os 

membros do Tribunal reduzem essas listas sêxtuplas para listas tríplices, que são submetidas 

ao Presidente da República no caso de Tribunais Federais ou ao Governador no caso de 

Tribunais Estaduais, que dentre eles nomeará um do Ministério Público e um dos advogados 

para o referido Tribunal. 

Nomeados os juízes, seja por admissão no início da carreira mediante concurso, seja 

nos Tribunais por promoção ou preenchimento dos quintos do Ministério Público e dos 

advogados, terão as mesmas garantias da magistratura: vitaliciedade (sujeitos unicamente à 

aposentadoria compulsória pelo limite de idade ou em caso de cometimento de ilícito por 

decisão do Tribunal; e voluntária pelo tempo de serviço); inamovibilidade (impede que sejam 

transferidos de cidade, salvo vontade própria ou por decisão em quorum especial dos 

membros do Tribunal); e irredutibilidade de vencimentos. 

O elevado grau de exigência de conhecimento acadêmico para aprovação nos 

concursos de provimento de cargos iniciais de juiz (selecionando o melhor conforme os 

critérios fixados pelo Judiciário), associado ao modelo de autocontrole do processo de eleição 
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de critérios, correção de questões e julgamento das reclamações nessas provas seletivas pelo 

próprio Tribunal, opera tipo institucional de insulamento de construção da identidade da 

magistratura. O sistema condiciona a formação de referência comum de conhecimento teórico 

e empírico do direito. Somente será aprovado para o cargo de juiz o candidato que responder 

o que o Tribunal entende como conhecimento legítimo do direito. BOURDIEU (2001, p. 169) 

salienta que uma das funções principais da noção de habitus consiste em descartar dois erros 

complementares cujo princípio é a visão escolástica: de um lado, o mecanicismo segundo o 

qual a ação constitui o efeito mecânico da coerção de causas externas; de outro, o finalismo 

segundo o qual, sobretudo por conta da teoria da ação racional, o agente atua de maneira livre, 

consciente e, como dizem alguns utilitaristas, with full understanding, sendo a ação o produto 

de cálculo das chances e dos ganhos. Ora, os agentes sociais, no caso os candidatos a 

comporem os quadros do Judiciário, são dotados de habitus, inscritos nos corpos pelas 

experiências passadas. Esses sistemas de percepção, apreciação e ação permitem operar atos 

de conhecimento prático, fundados no mapeamento e no reconhecimento de estímulos 

condicionais e convencionais a que os agentes estão dispostos a reagir. 

De outro lado, o sistema de provimento dos cargos dos membros dos Tribunais, 

mediante formação de listas revela intensa subjetividade na apreciação de perfil do candidato. 

O critério já não será a aferição de conhecimento mediante provas e títulos. O candidato, para 

ser incluído na lista tríplice do Tribunal, seja proveniente dos cargos iniciais da magistratura 

de primeiro grau no caso de promoção por merecimento, seja dos quintos do Ministério 

Público ou da Ordem dos Advogados, não há como negar, terá atributos pessoais com elevado 

grau de identidade ante a expectativa da maioria dos membros do Tribunal. 

O sistema de promoção por merecimento e de preenchimento de vagas dos quintos do 

Ministério Público e da Ordem dos Advogados produz formação de percepção comum de 

valores. Essa moldagem sociológica não se faz apenas durante um curso de graduação em 

direito, provavelmente nem durante aqueles dez anos de atividade jurídica exigido para ser 

incluído na lista de candidatos. Com efeito, essa moldagem transcende ao limite da vontade 

individual do candidato, porque o sujeito nunca é senhor total de suas práticas. 

A composição dos Tribunais, desse modo, apenas para ilustrar, terá a seguinte 

constituição: 30% dos seus membros providos por antiguidade dentre os juízes de primeiro 

grau, que conhecem e reconhecem o conhecimento teórico e empírico fixado pelo Tribunal 

como pressuposto de ingresso; 30% providos por merecimento dentre os juízes de primeiro 

grau, que além de conhecerem a teoria e a empiria comuns tanto quanto os provenientes do 

critério de antiguidade, também conhecem e reconhecem a percepção comum de valores; 40% 
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providos pelos quintos provenientes do Ministério Público e da Ordem dos Advogados, que 

em face do Tribunal conhecem e reconhecem a percepção comum de valores, trazendo 

consigo, não obstante, a formação das escolas de direito e os pressupostos de ingresso nas 

respectivas categorias. Mais do que isso, trazem consigo a construção social da identidade de 

conhecimento e reconhecimento anterior ao momento de ingresso nas escolas de direito. 

O Ministério Público[23], por seu turno, como instituição permanente, essencial ao 

Judiciário, provê os respectivos cargos iniciais mediante concurso público de provas e títulos, 

dentre candidatos bacharéis em direito com o mínimo de três anos de atividade jurídica. A 

Ordem dos Advogados, além de prover a lista tríplice de advogados com mais de dez anos de 

atividade jurídica, também participa dos concursos para provimento de cargos iniciais da 

magistratura e do Ministério Público. Advogados, juízes e membros do Ministério Público 

têm em comum a formação acadêmica nos cursos de direito, a partir de iguais conteúdos 

programáticos e iguais professores. Mas a passagem pelas escolas de direito não tem a 

finalidade de per se construir o sujeito, porque o tempo não seria suficiente: se uma vida basta 

para fazer uma pessoa natural, mais do que uma vida é necessária para construir a identidade 

social. Já no momento de admissão nas escolas de direito se manifesta o reconhecimento do 

enunciado. O período de escola de direito será mais uma confirmação do sujeito construído e 

uma reprodução do sistema simbólico. 

O processo de abertura de cursos de direito no Brasil passa pelo Ministério da 

Educação, Conselho Nacional de Educação e Ordem dos Advogados do Brasil[24]. O pedido 

das universidades ou dos centros universitários que, apesar de gozarem de independência e 

estarem dispensados de alguns procedimentos, precisam do exame técnico da Ordem dos 

Advogados e da decisão do Conselho Nacional de Educação. 

Os órgãos onde se processam as autorizações de instituições de ensino de direito e dos 

respectivos conteúdos programáticos têm dentre seus membros representantes da Ordem dos 

Advogados. Esses representantes têm poder de veto e o exercem para impedir que novas 

instituições de ensino de direito sejam autorizadas ou que sejam introduzidas alterações 

substanciais nos conteúdos curriculares. 

A forma e o conteúdo dos programas curriculares dos cursos de direito no Brasil ainda 

correspondem basicamente às diretrizes fixadas na Lei de 11 de agosto de 1827 do Império, 

que criou as faculdades de direito de Olinda e São Paulo. Os conteúdos programáticos[25] 

ainda são classificados pela velha enciclopédia que segue a forma do direito romano: direito 

público (constitucional, penal, processual, administrativo, financeiro, tributário) e direito 

privado (civil, comercial, trabalho). 

861



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            Os mesmos estatutos elaborados pelo VISCONDE DA CACHOEIRA[26], 

por ocasião do decreto que tencionara criar o curso jurídico do Rio de Janeiro, regulariam os 

cursos de Olinda e São Paulo. O Curso de Ciências Jurídicas e Sociais da Academia de São 

Paulo, que começou a funcionar em 1º de março de 1828 e o Curso de Ciências Jurídicas e 

Sociais de Olinda, inaugurado em 15 de maio de 1828, representaram marcos referenciais da 

nossa história, cujo propósito era a formação da elite administrativa brasileira. 

São professores tradicionais nos cursos de direito os advogados, juízes e membros do 

ministério público, os quais, sob a cláusula do notável saber jurídico, estão assim habilitados 

sem a exigência de grau de mestre ou de doutor. Somente na última década é que se passou a 

se exigir grau de pós-graduação em sentido estrito. Mas ainda assim a maioria dos títulos foi 

obtida por esses profissionais do direito, sendo raros os casos de professores de direito com 

dedicação exclusiva ao ensino. Dentre os onze ministros do Supremo Tribunal Federal nove 

são professores[27]; dos trinta e três ministros do Superior Tribunal de Justiça[28] vinte e 

quatro são professores. Ou seja, mais de dois terços dos membros dos dois tribunais mais 

importantes do Judiciário brasileiro são professores de direito. 

            Os alunos de bacharelado em direito manifestam preferência pelas disciplinas 

ministradas pelos operadores do direito em detrimento dos professores com dedicação 

exclusiva. É possível supor o interesse dos alunos em se aproximarem do círculo profissional, 

que é, em ultima ratio, a meta preferencial dos graduandos em direito, seja pela 

empregabilidade e razoável remuneração, seja pela distinção social que o bacharelado em 

direito adquiriu após a restauração das liberdades com o fim do período autoritário do golpe 

militar de 1964. Essa preferência notória integra o rito de admissão no campo jurídico. É o 

modo de ingresso no campo mais eficaz e rápido. 

            Advogados, juízes e membros do Ministério Público giram profissionalmente 

em razão do Judiciário. A distinção do Judiciário dá a distinção dessas profissões e vice-versa. 

Distinção aí como capital social. Um círculo que se retro-alimenta. Nesse processo são 

construídas a referência comum de conhecimento teórico e empírico do direito e a percepção 

comum de valores. Nele se constroem os candidatos aos quadros do Judiciário. São razões 

bastante veementes para se supor a existência de uma hegemonia de referência teórica e 

empírica do direito, que é conhecida e reconhecida, por isso legitimada, tanto pelos que fazem 

parte desse campo jurídico quanto pelos outros que não fazendo parte pretendem nele ser 

admitidos. 

Esses são fortes ingredientes para formação de uma estrutura funcional dotada de 

elevada capacitação técnica e distinta erudição, podendo ser vista como uma elite funcional 
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hegemônica, tendente a se ver mais preparada do que os outros órgãos para conhecer e 

resolver os problemas do Estado. Cumpre destacar que um dos pontos de distinção na 

qualidade funcional do Judiciário brasileiro é o elevado nível intelectual médio dos 

respectivos quadros comparativamente aos membros dos demais poderes[29]. 

            Todos os problemas que causem ou ameacem causar lesão a direitos são 

passíveis de ser levados ao exame do Judiciário. Mas devem necessariamente obedecer a 

regras procedimentais de rigor técnico somente conhecido pelos juízes, advogados e membros 

do Ministério Público. Grande quantidade de processos não passa do primeiro grau de 

jurisdição (juiz singular de primeiro grau) por defeitos de procedimento, que impedem os 

juízes de julgar o mérito da questão. É comum noticiarem os jornais que um Tribunal não 

julgou um habeas corpus porque continha erro de formalidade. Portanto, no processo judicial 

a relevância do procedimento vai ao ponto de impedir a discussão da justiça do mérito. As 

regras processuais operam efeito delimitador sobre o que pode ser julgado. São as regras de 

admissibilidade do processo. 

            Sem dúvida, o elevado grau de exigência de conhecimento acadêmico para 

aprovação nos concursos de provimento de cargos iniciais de juiz (seleção meritocrática) tem 

peso relevante na construção da identidade de distinção do Judiciário. Some-se a isso o 

sistema de auto-reprodução dos quadros do Judiciário inerente à possibilidade de eleição de 

critérios segundo a própria convicção para correção de questões e julgamento das reclamações 

nessas provas. Fecha o círculo o fato de que os quadros são reproduzidos nas escolas de 

direito em conformidade com conteúdos curriculares oficiais ministrados por professores do 

campo jurídico. 

             Os quadros do Judiciário têm igual percepção política da sociedade e do 

Estado e interesse comum de campo profissional, operando efeito de formação de hegemonia 

de referência teórica do direito. Por aí o campo jurídico se apropria do monopólio da 

competência científica para declarar o justo. A técnica do processo é o instrumento de 

exercício por excelência desse monopólio. 

            A importância da formalidade no trato dos problemas jurídicos é de tal ordem 

que os cursos de direito costumam adquirir mais status na medida em que reservem grande 

parte da carga horária para ensino de processo. É o domínio do processo o grande instrumento 

do advogado de sucesso e, quem sabe, a grande proteção à reserva técnica de mercado; mas 

existe corrente muito relevante nas escolas de direito que têm visão contrária e vê o culto 

exacerbado do processo como a lápide da justiça. 
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            Juízes, advogados e Ministério Público têm formação acadêmica igual: 

mesmos conteúdos de estudo e professores. Atuam diuturnamente no mesmo ambiente e 

compartilham idêntica visão de mundo. Quando são escolhidos representantes de advogados e 

do Ministério Público para compor o quinto dos Tribunais são veementes os indícios da 

existência de laços de alinhamento dos candidatos com os membros do Tribunal. 

            Esse modelo de estrutura funcional foi concebido a partir das atribuições 

tradicionalmente reservadas ao Judiciário, que é, em suma, resolver litígios aplicando a lei aos 

fatos que lhes são submetidos. A construção do direito jurisprudencial, compreendendo o 

conjunto dos julgados dos Tribunais, sempre se pautou pela vinculação de algum modo ao 

direito posto pelos demais Poderes. Não cabia ao Tribunal fazer o direito novo. Até no caso 

dos Tribunais da commom law, onde não existe ou é escasso o direito escrito, o Judiciário não 

tira o direito exclusivamente da própria convicção; os costumes são as fontes primárias do 

direito, por isso direito consuetudinário. 

            Assim como a construção do Estado se faz acompanhar pela construção de 

uma espécie de transcendental história comum que se torna imanente a todos os seus sujeitos, 

ao cabo de um longo processo de incorporação, também o Judiciário, caso não fossem os seus 

quadros não passaria de uma ideia, se reproduz como resultado da ação de estruturas 

estruturantes; e, por seu lado, como estrutura estruturante também estrutura outros corpos. O 

Judiciário enquadra o conhecimento teórico e empírico, impondo esse conhecimento ser 

conhecido pelos quadros que almejam serem admitidos no campo jurídico. O Judiciário 

produz formas simbólicas que são as respostas que devem ser dadas pelos candidatos ao 

ingresso ou à promoção e que ao fazerem dão o seu reconhecimento que é o modo pelo qual 

se legitima esse sistema simbólico. 

            Os quadros do Judiciário são os seus quadros porque foram admitidos no 

campo jurídico, pelo conhecimento e reconhecimento de teoria e empiria comum e percepção 

comum de valores, que correspondem, como diz BORDIEU (2001, p. 213), a esquemas 

práticos de percepção, apreciação e ação. São formas jurídicas de classificação, criando as 

condições de uma orquestração imediata dos habitus que constitui, por sua vez, o fundamento 

de um consenso sobre esse conjunto de evidências partilhadas, capazes de conformar o senso 

comum. 

  

4. Conclusão 

Desse modo, parece razoável sob as referências de BOURDIEU, concluir pela 

confirmação da hipótese de que o ensino do direito no Brasil é instrumento de construção 
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sociológica dos quadros do Judiciário brasileiro a partir de uma estrutura estruturante de 

situações sociais. 

A construção de quadros tem como paradigmas – diria melhor BOURDIEU analogias 

– os conteúdos produzidos e reproduzidos em homologia ao conhecimento teórico e empírico, 

que é reconhecido muito menos pela força desse conhecimento do que pelo reconhecimento 

dos professores, cuja legitimidade é conferida pelo campo jurídico. Essa crença acaba por 

reproduzir o sistema simbólico, produzindo aí sim a percepção homogênea da justiça. Não 

obstante, essa percepção que se produz no campo jurídico, resultante da apropriação do 

monopólio de dizer o justo, transcende à independência política do Judiciário, porque não 

cabe falar de alguma independência ao não-sujeito: o Judiciário não é sujeito de nada, é 

estrutura que estrutura e produz condições sociais. 

Tem-se, pois, conforme BOURDIEU, uma ilusão de uma independência política do 

Judiciário brasileiro, o que viria a negar um dos fundamentos do Estado liberal. 
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[15]          Constituições Brasileiras, obra citada, vols. III até VIII. 
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[16]          OLIVEIRA VIANA, Francisco José de, Instituições Políticas Brasileiras. Brasília: 

Senado Federal, 1999, págs. 501-504: “O ponto vital da democracia brasileira não está no 

sufrágio liberalizado a todo o mundo, repito; está na garantia efetiva do homem do povo-

massa, campônio ou operário, contra o arbítrio dos que “estão por cima” – dos que detêm o 

poder, dos que “são governo”. Pouco importa, para a democracia no Brasil, sejam essas 

autoridades locais eleitas diretamente pelo povo-massa ou nomeadas por investidura 

carismática: se elas forem efetivamente contidas e impedidas do arbítrio – a democracia 

estará realizada.” 

[17]          CF: Art. 93. Lei complementar, de iniciativa do Supremo Tribunal Federal, disporá 

sobre o Estatuto da Magistratura, observados os seguintes princípios: I – ingresso na 

carreira, cujo cargo inicial será o de juiz substituto, mediante concurso público de provas e 

títulos, com a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases, exigindo-se 

do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e obedecendo-se, nas 
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[18]          CF: Art. 96. Compete privativamente: I – aos tribunais: c) prover, na forma prevista 

nesta Constituição, os cargos de juiz de carreira da respectiva jurisdição. 

[19]          CF: Art. 95. Os juízes gozam das seguintes garantias: I – vitaliciedade, que, no 

primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda do cargo, 

nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, 

de sentença judicial transitada em julgado; II – inamovibilidade, salvo por motivo de 

interesse público, na forma do art. 93, VIII; III – irredutibilidade de subsídio, ressalvado o 

disposto nos arts. 37, X e XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I. 

[20]          CF: Art. 93, IV – previsão de cursos oficiais de preparação, aperfeiçoamento e 

promoção de magistrados, constituindo etapa obrigatória do processo de vitaliciamento a 

participação em curso oficial ou reconhecido por escola nacional de formação e 

aperfeiçoamento de magistrados. 

[21]          CF: Art. 93, II – promoção de entrância para entrância, alternadamente, por 

antigüidade e merecimento, atendidas as seguintes normas: a) é obrigatória a promoção do 

juiz que figure por três vezes consecutivas ou cinco alternadas em lista de merecimento; b) a 

promoção por merecimento pressupõe dois anos de exercício na respectiva entrância e 

integrar o juiz a primeira quinta parte da lista de antigüidade desta, salvo se não houver com 

tais requisitos quem aceite o lugar vago; c) aferição do merecimento conforme o desempenho 

e pelos critérios objetivos de produtividade e presteza no exercício da jurisdição e pela 

freqüência e aproveitamento em cursos oficiais ou reconhecidos de aperfeiçoamento; d) na 
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ou única entrância. 

[22]          CF: Art. 94. Um quinto dos lugares dos Tribunais Regionais Federais, dos 

Tribunais dos Estados, e do Distrito Federal e Territórios será composto de membros do 

Ministério Público, com mais de dez anos de carreira, e de advogados de notório saber 
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jurídico e de reputação ilibada, com mais de dez anos de efetiva atividade profissional, 

indicados em lista sêxtupla pelos órgãos de representação das respectivas classes. Parágrafo 

único. Recebidas as indicações, o tribunal formará lista tríplice, enviando-a ao Poder 

Executivo, que, nos vinte dias subseqüentes, escolherá um de seus integrantes para 

nomeação. 

[23]          CF: Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função 

jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 

dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Art. 129, § 3º O ingresso na carreira do 

Ministério Público far-se-á mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a 

participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização, exigindo-se do bacharel 

em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica e observando-se, nas nomeações, a 

ordem de classificação. 

[24]          Fonte: http://mecsrv04.mec.gov.br/reforma/Noticias_Detalhe.asp?Codigo=5087 

[25]          UnB: fonte 

http://www.serverweb.unb.br/matriculaweb/graduacao/curriculo.aspx?cod=8486. 

[26]          Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal: http://www.oab.org.br/ 

[27]          Fonte: http://www.stf.jus.br. 

[28]          Fonte: http://www.stj.jus.br. 

[29]          A Constituição da República exige notável saber jurídico para a nomeação de 

membros do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Desse modo, os 

ministros desses Tribunais gozam de presunção constitucional de saber jurídico, permitindo 

que possam exercer a docência no grau superior mesmo não doutores ou mestres. 
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ATIVISMO JUDICIAL SOBRE HOMOAFETIVIDADE -  
SOLUÇÕES ESTATAIS TRUNCADAS E FRAGMENTÁRIAS 

 
ACTIVISMO JUDICIAL EN CUESTIONES HOMOAFETIVAS - 

SOLUCIONES ESTATALES TRUNCADAS Y FRAGMENTARIAS 
 

Hélcio José da Silva 
 
 
RESUMO 
 
O fenômeno do ativismo judicial brasileiro tem-se imiscuído na solução de diversos 
problemas oriundos dos anseios sociais, enfrentando a complexidade própria das civilizações 
contemporâneas.  Este estudo utiliza o método do levantamento de dados jurisprudenciais, em 
especial analisando os autos da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental de 
número 132, na qual os tribunais de justiça prestam informações sobre a quantidade e o 
posicionamento das decisões relativas à homoafetividade. Demonstra, pela análise dos dados, 
que a insuficiente e fragmentária jurisprudência dos valores não atendeu integralmente às 
demandas homoafetivas, responsabilizando a amplitude discricionária dos magistrados pelas 
decisões divergentes para casos idênticos. Verifica a ocorrência de divergências tanto quanto 
ao conteúdo como quanto à extensão dos direitos reconhecidos ou equiparados. Sugere 
normatização, nacional e específica, como forma de diminuir a insegurança jurídica das 
pessoas homoafetivas e suas relações. 
 
PALAVRAS-CHAVE: ATIVISMO JUDICIAL. UNIÃO HOMOAFETIVA. ADPF 132.  
 

 

RESUMEN 
 
El fenómeno del activismo judicial brasileño se ha enredado en la solución de diversos 
problemas derivados de las preocupaciones sociales frente a la complejidad de las 
civilizaciones contemporáneas. Este estudio utiliza el método de recogida de datos en la 
jurisprudencia, sobre todo teniendo en cuenta el historial de la acción de Alegación de 
Infracción de Precepto Fundamental número 132, en el que los Tribunales de Justicia 
proporcionan informaciones sobre la cantidad y el posicionamiento de las decisiones sobre 
cuestiones relacionadas con la homoafetividade. Muestra, por análisis de datos, que la 
insuficiente y fragmentaria jurisprudencia de los valores no cumplía plenamente las 
exigencias homoafetivas, culpando a la magnitud discrecional de los jueces por las 
divergencias en los casos similares. Comprueba estas diferencias tanto en el contenido y como 
en el alcance de los derechos reconocidos. Sugiere la normalización, nacional y específica, 
como una forma de reducir la incertidumbre jurídica a las personas homoafetivas y sus 
relaciones. 
 
PALABRAS CLAVE: ACTIVISMO JUDICIAL. UNIÓN HOMOAFECTIVA. ADPF 132. 
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1 Considerações iniciais 

 

É de conhecimento geral a persistente inércia estatal brasileira quanto à 

homoafetividade. O Poder Legislativo abstém-se de normatizar as implicações sociais 

decorrentes da orientação homoafetiva, assim como o Poder Executivo se omite quanto à 

realização de políticas públicas voltadas para o setor.  As ações desses poderes voltadas para o 

público homoafetivo tornam-se ainda mais diminutas quando comparadas às respostas 

oferecidas pelo Poder Judiciário, as quais, nos últimos anos, têm migrado do paradigma de 

decisões negativas para fundamentações positivas, dentro da assim conhecida jurisprudência 

dos valores.   

Muitas das decisões judiciais envolvendo questões homoafetivas podem ser 

consideradas efetivas manifestações do denominado ativismo judicial. O conceito encontra-se 

em discussão tanto na doutrina nacional quanto na estrangeira. Para o desenvolvimento da 

análise pretendida neste estudo, necessário se faz compreender o conceito em suas duas 

principais dimensões (ampla e restrita). O princípio da separação das funções do poder estatal, 

de modo a garantir um sistema de freios e contrapesos, não obstante ter sua origem histórica e 

ideológica no Estado liberal, encontra peculiares contornos no constitucionalismo. As cartas 

magnas, em geral, admitem certo nível de interação entre Poder Executivo, Legislativo e 

Judiciário, todavia, há de prevalecer sempre a operacionalidade essencial na função típica da 

competência prescrita, pela qual uma das funções do poder estatal não pode invadir as 

atribuições próprias das outras. A ultrapassagem é “a incursão insidiosa sobre o núcleo 

essencial de funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes”1, ou seja, o ativismo 

judicial, quando no exercício legislativo ou administrativo. A simples inovação, todavia, não 

serve de parâmetro para essa detecção, já que, segundo o positivismo jurídico, toda decisão 

cria uma norma, e toda norma deriva de outra. O positivismo liberal, excessivamente 

racionalista, deu ensejo ao fenômeno do passivismo judicial, pelo qual os operadores jurídicos 

funcionam dentro de um automatismo formalista, distantes da realidade social à qual servem. 

Por outro lado, o excessivo pragmatismo e moralismo jurídico conduzem ao ativismo 

desarrazoado e atípico. Encontrar os critérios de aferição do ativismo judicial dentro dos 

limites substanciais do ordenamento jurídico talvez seja a tarefa mais desafiadora.  

O ativismo judicial pode ser compreendido em duas dimensões: abrangente ou 

restritivo. O ativismo em sentido estrito é de fácil compreensão, enquadrando-se qualquer 

                                                 
1 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116-117. 
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decisão capaz de criar norma abstrata, a todos oponível, inovando no ordenamento jurídico. 

Por outro lado, quando as decisões, apesar de não produzirem efeitos erga omnes e ultra 

partes, inovam (extrapolando ou mesmo contrariando o direito posto) na solução de caso 

concreto, produzindo a norma individual destoante do ordenamento positivo, ocorre o 

ativismo em sentido amplo. Por esse conceito, toda vez que a ação do magistrado reconhecer 

direito não especificado, desafiando institutos e conceitos positivados, tomando por 

fundamento o arcabouço principiológico constitucional para a solução de demandas 

homoafetivas, verificar-se-á a realização de ativismo abrangente, enquadrando-se ai todas as 

decisões que equiparam a União Homoafetiva à união estável entre o homem e a mulher, 

regulada pelo Código Civil Brasileiro de 2002, desafiando o próprio conceito de “união 

estável” ali elencado, pelo qual um dos requisitos dogmáticos seria a diversidade de sexos. 

Também são consideradas ativismo as decisões que reconhecem a União Homoafetiva como 

constitutiva de entidade familiar, interpretando o rol disposto no artigo 226 da Constituição 

Federal de 1988 como meramente exemplificativo, afastando o entendimento de lista taxativa 

ou exaustiva de possibilidades. Para a configuração de uma união estável enquanto tal e como 

entidade familiar, independentemente da orientação afetivo-sexual de seus integrantes, basta o 

preenchimento dos requisitos da afetividade, estabilidade e notoriedade. Há, portanto, por 

meio de uma hermenêutica expansiva, a adição de novas formas de entendimento do conceito 

de “entidade familiar”, do contrário teria que se afastar também o reconhecimento das uniões 

formadas entre irmãos órfãos, entre tios e sobrinhos, entre avós e netos, e tantas outras formas 

de constituição familiar cuja base fundamental é a convivência em razão da afetividade.  

Em se tratando de questões homoafetivas, seja de identidade, no âmbito individual, 

seja nas implicações decorrentes de uniões estáveis, já num âmbito social abrangente, 

qualquer decisão que ultrapasse os limites conceituais padrões (tradicionais, vigentes e 

restritos) de “companheiro”, “entidade familiar”, “injúria”, “dignidade”2, “igualdade jurídica e 

substancial”, “assédio moral”, “direito personalíssimo” pode ser considerada ativista. Assim é 

compreendida a decisão que considere ferida dignidade da pessoa impedida de se realizar 

plenamente como cidadã, seja pela obstacularização ou penalização da construção ou da 

manifestação de sua identidade, seja pelo não reconhecimento legal das suas uniões afetivas, e 

destas como entidades familiares; pode ser compreendida como ativista a decisão que 

                                                 
2 “Para além das formas genéricas, como aquela que afirma que o ser humano não pode ser transformado em 
mero objeto, o conceito de dignidade humana pode ser expresso por meio de um feixe de condições concretas, 
que devem estar (ou não podem estar) presentes para que a dignidade da pessoa humana seja garantida. Sobre 
alguma dessas condições é possível haver consenso. Assim, a dignidade humana não é garantida se o indivíduo é 
humilhado, estigmatizado, perseguido ou proscrito”. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 
Tradução de Virgílio Afonso da Silva da 5ª edição alemã. São Paulo: Malheiros Editores, 2008, p. 355. 
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reconheça, juridicamente, como companheiro, aquele do mesmo sexo, vinculado por laços 

afetivos; que repute injuriosas as hostilidades gratuitas e os escárnios sofridos em razão do 

exercício regular de seu direito personalíssimo à diferença (seja ela de origem natural ou 

culturalmente construída, inata ou aprendida; determinar é irrelevante); que verifique a 

ocorrência de assédio moral, em ambiente de trabalho ou fora dele, nas reiteradas ações ou 

omissões visando diminuir ou desqualificar o valor do homoafetivo enquanto pessoa; que, 

enfim, estenda a ele todas as proteções jurídicas das quais gozam os heterossexuais, 

garantidos pela longa construção histórica da heteronormatividade.  

Todavia, mesmo nas decisões mais audaciosas e favoráveis, se tomadas em seu 

conjunto, verifica-se a falta de uniformidade quanto ao grau de reconhecimento dos direitos. 

Ainda que seja o arbítrio do julgador um pressuposto indissociável3, melhor seria que fosse ao 

máximo reduzido quando na abordagem de temas relativos à homoafetividade, em razão das 

peculiaridades da cultura jurídica brasileira, pois a verdadeira motivação decisória muitas 

vezes é ocultada. Qualquer que seja a posição adotada pelo julgador, baseada em suas 

convicções íntimas, resultantes de sua formação personalíssima e dos contextos experienciais 

aos quais esteve (ou está) vinculado, será possível, a partir dela, encontrar no ordenamento 

jurídico solução capaz de fundamentá-la. Não se decide, portanto, partindo-se de uma diretriz 

do ordenamento, mas sim de uma diretriz subjetiva, parcial e personalíssima, praticando-se 

um silogismo às avessas.4 

No Estado brasileiro atual são detectadas as seguintes situações, relacionadas às 

demandas homoafetivas: a) o Poder Legislativo, pressionado principalmente por setores 

religiosos conservadores5 (ingerência inadmissível em sede de discussão de direitos civis num 

                                                 
3 Hans-George Gadamer “constatou a relevância do preconceito para a produção da verdade científica”, 
preconceito “entendido como um conjunto de valores e crenças arraigados no homem”. Quando declarou que 
todo conhecimento está vinculado a “pré-conceitos”, “Gadamer atentou contra o postulado maior das ciências 
desde o positivismo científico e filosófico co século XIX: a crença na neutralidade do método”. COURA, 
Alexandre. Hermenêutica jurídica e jurisdição (in) constitucional: para uma análise crítica da 
“jurisprudência” dos valores à luz da teoria discursiva de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009, 
p. 34-35. 
4 Cf. SARMENTO, Daniel. Os princípios constitucionais e a ponderação de bens. In: TORRES, Ricardo Lobo 
(org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 89. 
5 “Para iluminar este processo eleitoral, a comunidade eclesial [...] busca oferecer critérios de escolha e 
discernimento para as pessoas de boa vontade e cidadãos responsáveis. Também deseja que sejam votados 
candidatos coerentes com a defesa dos princípios éticos e cristãos. Em consonância com estes mesmos princípios 
apresentamos as seguintes orientações e critérios: [...] 2. O segundo critério é a defesa da Família na qual a 
pessoa cresce e se realiza. Por isso devem ser votados aqueles candidatos que incentivam, com propostas 
concretas, o desenvolvimento da família segundo o plano de Deus. Opõem-se ao casamento entre pessoas do 
mesmo sexo, à adoção de crianças por casais homoafetivos, à legalização da prostituição, das drogas e ao tráfico 
de mulheres”. REGIONAL LESTE 1 DA CONFERÊNCIA NACIONAL DOS BISPOS DO BRASIL. Bispos do 
Rio de Janeiro divulgam orientações sobre as eleições. Rio de Janeiro, 17 de julho de 2010. Disponível em: 
<http://www.cnbb.org.br/site/regionais/leste-1/4125-bispos-do-rio-de-janeiro-divulgam-orientacoes-sobre-as-
eleicoes>. Acesso em: 15 nov. 2010. 
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Estado laico), evita legislar sobre o tema; b) a pouca legislação existente, além de insuficiente, 

dispersa e fragmentária, encontra-se restrita à territoriedade ou aos setores de abrangência de 

alguns órgãos estatais6; c) o Poder Executivo, apesar das raras políticas públicas voltadas para 

o público homoafetivo7, pouco pode realizar sem o respaldo e a segurança da lei, haja vista 

que esta vinculação é um dos preceitos fundamentais em um Estado Democrático de Direito. 

Desnecessária pesquisa empírica para demonstrar a conclusão expressa na alínea “a”, haja 

vista serem notórias as manifestações públicas promovidas por religiosos fundamentalistas 

junto aos parlamentos, assim como é também de conhecimento público a oposição, por parte 

dos próprios parlamentares ligados àqueles movimentos8, a projetos de lei voltados à 

construção de cidadania homoafetiva. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Por exemplo, verificam-se os seguintes instrumentos normativos para a esfera municipal: artigo 150 da Lei 
Orgânica do Município de Porto Alegre-RS; Lei Complementar n° 0181/2008 - Cuiabá-MT; Lei Municipal n° 
5.275/1997 - Salvador-BA; Lei Municipal n° 152/1997 - Natal-RN; Lei Municipal n° 9.809/1998 - Campinas-
SP; Lei Municipal n° 9.791/2000 - Juiz de Fora-MG; Lei Municipal n° 8.176/2001 - Belo Horizonte-MG; Lei 
Municipal n° 8.211/1998 - Fortaleza-CE; Lei Municipal n° 8.812/2002 - Londrina-PR; Lei Municipal n° 
4.667/1997 - Maceió-AL; Lei Municipal n° 1.549/2007 - Novo Hamburgo-RS; Lei Municipal n° 3.277/2001 - 
Alfenas-MG; Lei Municipal nº 5.304/2007 - Colatina-ES; Lei Municipal n° 16.780/2002 - Recife-PE; Lei 
Municipal n° 17.025/2004 - Recife-PE; Lei Municipal n° 4.172/2007 - São João Del Rei-MG; Lei Municipal n° 
7.153/2007 - Blumenau-SC; Lei Municipal n° 3.506/2002 - Contagem-MG. No âmbito estadual constam: artigo 
3°, inciso IV da Constituição do Estado do Pará; artigo 2º, inciso I da Constituição do Estado de Alagoas; Lei n° 
3.406/2000 do Rio de Janeiro; Lei n° 11.872/2002 do Rio Grande do Sul; Lei n° 2.615/2000 do Distrito Federal; 
Lei n° 14.170/2002 de Minas Gerais; Lei n° 10.948/2001 de São Paulo; Lei n° 3.157/2005 do Mato Grosso do 
Sul; Lei n° 5.431/2004 do Piauí; Lei n° 6.671/2007 do Pará; Lei n° 8.444/2006 do Maranhão. De normas 
federais, cita-se: artigo 2° e artigo 5°, parágrafo único da Lei 11.340/2006; artigo 8° da Portaria n° 41/2007 do 
Ministério de Estado do Trabalho e Emprego; Resolução n° 1/99 do Conselho Federal de Psicologia; Resolução 
n° 489/2006 do Conselho Federal de Serviço Social; Súmula Normativa n° 12/2010 da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar; Circular 257/2004 da Superintendência de Seguros Privados do Ministério da Fazenda; 
Parecer n° 1.503/2010 da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministério da Fazenda. 
7 O Objetivo estratégico V do Programa Nacional de Direitos Humanos PNDH-3 do Governo Federal, expresso 
no Decreto 7.037/2009 é um legítimo exemplo de iniciativa do Poder Executivo para o setor, mas a efetiva e 
integral realização dos propósitos ali estabelecidos dependerá do Poder Legislativo. 
8 “De diferentes partidos, a Frente Evangélica se une contra questões como aborto, eutanásia, infanticídio em 
áreas indígenas, casamento gay e legalização das drogas. Para outras questões além da discussão de temas 
ligados ao que chamam de valorização da vida e de valores da família, cada parlamentar segue a orientação de 
seu partido na hora de votar no plenário”. A Frente Parlamentar Evangélica é uma associação civil, constituída    
no    âmbito    do    Congresso    Nacional. FRENTE PARLAMENTAR EVANGÉLICA. Segundo Toni Reis, a 
bancada pró-gay aumentou para 154 parlamentares na Câmara. Brasília, DF, 11 de outubro de 2010. 
Disponível em: <http://frenteparlamentarevangelica.blogspot.com/2010/10/segundo-toni-reis-bancada-pro-
gay.html>. Acesso em: 15 nov. 2010. 
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2 O direito de pretensa “escolha” personalíssima e a dignidade da pessoa humana 

 

Quando se teoriza sobre o direito à livre afetividade e sexualidade, costuma-se 

evocar o direito personalíssimo à vida privada, conjugando o conteúdo do Capítulo II do 

Título I do Livro I da Parte Geral do Código Civil Brasileiro de 2002, o princípio da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1°, III), o princípio da não discriminação (artigo 3°, IV), 

os direitos fundamentais à igualdade, à liberdade (artigo 5°, caput) e à inviolabilidade da 

intimidade (artigo 5°, X), da Constituição Federal de 1988. A argumentação, todavia, não 

pode se pautar pela preservação do direito da pessoa de “escolher” sua sexualidade, porque 

estaria o Direito a reproduzir um pensamento equivocado, predominante no senso comum, de 

que a orientação afetivo-sexual seria proveniente de uma “opção” do indivíduo. Os 

supramencionados dispositivos podem, por outra linha argumentativa, ser evocados para 

garantir à pessoa o direito de vivenciar sua orientação afetivo-sexual ou sua identidade de 

gênero.  Direito de vivenciar é muito mais amplo que o mero “direito de optar”.  

Cientistas biológicos e cientistas sociais ainda não chegaram a um consenso sobre as 

causas da homoafetividade e transexualidade. Todavia, estudos têm apontado para a 

existência de possíveis forças propulsoras biológicas, abalando, portanto, a crença de que se 

trataria de uma simples “opção” da pessoa.9 A tendência da afetividade e da sexualidade seria, 

então, impulsionada por determinantes biológicos congênitos.10 Pode-se conceber uma teoria 

sócio-biológica, mista, pela qual a força propulsora da afetividade (e da sexualidade) humana 

teria determinantes biológicos (fatores internos, inatos), força essa ainda não totalmente 

                                                 
9 O neurocientista Simon LeVay resume evidências científicas que aponta para uma conclusão inevitável: a 
orientação sexual resulta essencialmente de uma interação entre genes, hormônios sexuais, e as células do corpo 
e do cérebro em desenvolvimento,  decorrendo em grande parte dos processos biológicos que já estão em 
andamento antes do nascimento. LE-VAY, Simon. Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of 
Sexual Orientation. New York: Oxford University Press, 2010. 
10 Sugerem essa conclusão, por exemplo, estudos sobre o funcionamento do cérebro: SAVIC, Ivanka; 
LINDSTRÖM, Per. PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity between 
homo- and heterosexual subjects. Proceedings of the National Academic of Sciences, USA, v. 105, n. 27 9403-
9408. Disponível em: <http://www.pnas.org/content/early/2008/06/13/0801566105.full.pdf+html>. Acesso em 
1° ago. 2010. Ou ainda: MCCORMICK, C. M.; WITELSON, Sandra F. Functional cerebral asymmetry and 
sexual orientation in men and women. Behavioral neuroscience, Department of Psychology, Bates College, 
Hamilton, Ontario, Canada, n. 108: 3, p. 525-31, junho de 1994. Disponível em: <http://expertise.cos.com/cgi-
bin/esearch?mode=show_abstract;pmid=7917046>. Acesso em 30 nov. 2010.  Há também pesquisas sobre a 
diferença de tamanho de partes do cérebro: LE-VAY, Simon. A difference in hypothalamic structure between 
heterosexual and homosexual men. Science, USA, v. 253, n. 5023, p. 1034-1037, 30 de agosto de 1991. 
Disponível em: <http://www.sciencemag.org/content/253/5023/1034.abstract?sid=92e4806a-cf1a-4029-a7c2-
07a6a7333622>. Acesso em: 30 nov. 2010. Outra pesquisa, mais recente, revela diferenças físio-estruturais entre 
homo e heterossexuais: WITELSON, Sandra F., KIGAR, D. L. et al. Corpus callosum anatomy in right-handed 
homosexual and heterosexual men. Archives of sexual behavior, Department of Psychiatry and Behavioural 
Neurosciences, McMaster University, Canada, n. 37: 6, p. 857-63, dezembro de 2008. Disponível em: 
<http://expertise.cos.com/cgi-bin/esearch?mode=show_abstract;pmid=17975723>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
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elucidada pelas ciências, porém, sua expressividade (comportamento externo, cultural) seria 

construída com o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Ou seja, o indivíduo não 

tem escolha (interna) quanto ao que vai sentir ou desejar, mas pode moldar seu 

comportamento externo (feminilizando-se, masculinizando-se ou tornando-se andrógino). 

Certeza já existe, entretanto, de que não se trata de exceção, desvio, inversão, patologia ou 

anormalidade, mas sim de múltiplas possibilidades naturais de expressão da sexualidade (e da 

afetividade), algo inerente à própria da natureza humana, fenômeno para o qual não existe 

padrão absoluto, uma vez que não ocorre de modo uniforme.11 Ou seja, tanto o 

comportamento homoafetivo12 quanto o comportamento homossexual13 são tão naturais 

quanto a própria natureza, do contrário não se registraria a presença do fenômeno em qualquer 

sociedade de qualquer época da humanidade, mesmo naquelas onde tais orientações afetivo-

sexuais são severamente repreendidas.  

A adoção da concepção utópica de um paradigma universal para o pensar, o sentir e  

o agir, conduziu a humanidade aos intermináveis conflitos resultantes da tentativa de 

uniformizar as pessoas pela padronização impositiva de comportamentos. As crenças 

dogmáticas na pretensa verdade única e incontestável de institutos estabelecidos por 

convenção, somadas às várias maneiras de coerção para fazê-las prevalecer, conduziram as 

civilizações pelos arbítrios da intolerância, do desrespeito, ou do menosprezo à diferença. 

Quando a humanidade estabeleceu a noção inalcançável de ideal comportamento, 

deu início a um embate perpétuo com sua própria natureza, dotada de realidade complexa nas 

diversas dimensões e interações psíquicas, biológicas e culturais. Praticamente inexiste, no 

universo, qualquer coisa exatamente igual à outra, pois do maior ao menor objeto já 

                                                 
11 A Associação Americana de Psicologia considerou fato científico que “atração pelo mesmo sexo, 
comportamento sexual ou orientação homoafetiva são, por si só, variantes normais e positivas da sexualidade 
humana – em outras palavras, eles não indicam qualquer transtorno mental ou de desenvolvimento. [...] Gays, 
lésbicas e bissexuais formam famílias e relacionamentos afetivos estáveis, que são equivalentes às relações 
heterossexuais em aspectos essenciais”. GLASSGOLD, Judith M.; BECKSTEAD, Lee et al. Report of the 
American Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual 
Orientation. Washington, DC: American Psychological Association, 2009, p. 2. Disponível em: 
<http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf>. Acesso em: 30 nov. 2010. 
12 Nos relacionamentos humanos ocorre a predominância do afeto, e seria por demais reducionista classificar 
seres humanos exclusivamente em razão das suas funcionalidades sexuais. O termo “homoafetividade” (e seus 
derivados) foi concebido por Maria Berenice Dias, Mestre em Processo Civil pela PUC-RS, desembargadora 
aposentada do TJ-RS, vice-presidente nacional do Instituto Brasileiro de Direito de Família, advogada e 
fundadora doutrinária do chamado Direito Homoafetivo. Justifica de modo brilhante o neologismo quando 
declara que “o afeto merece ser visto como uma realidade digna de tutela”. Disponível em: 
<www.mariaberenice.com.br>. Acesso em: 1° ago. 2010. 
13 Cientistas da Universidade da Califórnia publicaram um relatório revisional de diversas outras pesquisas, por 
meio das quais se provou que o comportamento homossexual no reino animal é comum e extremamente variável, 
e que isso foi fundamental para a evolução das espécies. Contraria, portanto, o argumento da anti-naturalidade 
predominante no senso comum. BAILEY, Nathan W.; ZUK, Marlene. Same-sex sexual behavior and evolution. 
Trends in Ecology & Evolution, Riverside (USA), v. 24, n. 8, p. 439-446, ago. 2009.  
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observado e estudado, nenhum se mostrou absolutamente idêntico ao outro. Por essa 

constatação é possível identificar um teórico princípio da diferença: entre seres humanos 

existe uma desigualdade incessante, em razão da conjugação contínua de fatores culturais, 

psicológicos e biológicos. Diante de tão irrefutável realidade a única “normalidade” possível 

talvez seja a da perenidade das diferenças, que são realidades complexas, inconstantes e 

indeterminadas. Todavia, a existência continuada da diferença é fato perceptível, logo, 

poderia ser concebida, no universo dos conceitos humanos, como algo positivo. Mas se as 

diferenças são requeridas para qualificar ou desqualificar seres humanos, surgem as tentativas 

de padronização das pessoas, pela determinação, eleição e classificação do que seria 

pretensamente “normal”, “correto” e “verdadeiro”, buscando-se, muitas vezes, respaldo para 

essas opções convencionalistas em também pretensas exatidões científicas. 

A natureza tem suas próprias leis, em constante e inexorável funcionamento, 

independentemente de quaisquer convencionalismos culturais. Não obstante isso, persiste a 

nociva obstinação, por parte de muitas pessoas, na tentativa de padronizar comportamentos 

afetivos e sexuais (olvidando-se que nem mesmo entre os heterossexuais isso foi possível), 

oriunda, talvez, da alienação proveniente de certos setores da cultura na qual estão inseridas, 

ou ainda, talvez, por ausência de desenvolvimento de capacidade perceptiva ampla da vida e 

da complexidade do mundo. E essa obstinação equivocada influencia, com imensa força 

negativa, tanto na construção como na realização do Direito, seja pela omissão do legislador, 

pressionado pela ignorância alheia (ou pela sua própria), seja pelo mosaico decisionista do 

Judiciário, insuficiente ou contraditório.  

Diante dessas evidências, não há falar em preservação do direito personalíssimo “de 

escolha” da sexualidade, porque isso seria tentar dar proteção jurídica a algo inexistente no 

mundo natural. É possível, por outra via, proteger o direito de vivência da sexualidade e da 

afetividade, sendo irrelevante, para essa proteção, a persecução das causas da 

homoafetividade, se biológicas ou culturais, se inatas ou adquiridas. Esses questionamentos 

não competem ao Direito. Basta o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana14 e a 

diligência pela efetiva promoção da igualdade substancial.  

                                                 
14 “Assim sendo, temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano 
que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer 
ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. SARLET, Ingo Wolfgand. Algumas notas em 
torno da relação entre o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais na ordem 
constitucional brasileira. In: BALDI, César Augusto (org.). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2004, p. 573. 
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3 O ativismo judicial truncado e fragmentário sobre questões homoafetivas 

 

No dia cinco de maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal Brasileiro (STF), no 

julgamento da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n° 132 (ADPF 132), 

por unanimidade, estendeu o regime jurídico da união estável, regulado pelo Código Civil 

Brasileiro de 2002, aos casais do mesmo sexo. 

Antes, porém, algumas decisões já se baseavam em dispositivos elencados em 

diversas normatizações esparsas, espalhadas por vários órgãos e âmbitos do poder estatal 

(municipal, estadual e federal).15 Essa legislação, porém, só pode ser aplicada de modo 

restrito e departamentalizado, conforme a abrangência, em razão da matéria, do órgão estatal 

da qual se origina, e dentro dos limites territoriais de cada um. Na maioria dos casos as 

legislações estaduais e municipais apenas determinam sanções administrativas por práticas 

discriminatórias. Portanto, para que houvesse realmente uma decisão ativista, era necessário 

que o magistrado fosse além, utilizando as normas já existentes apenas como algo subsidiário. 

Apesar do grande progresso logrado por essas iniciativas, ainda não se alcançava solução 

ampla capaz de atender à complexidade do problema em dimensão nacional.  

A legislação fragmentária pode exercer influência sobre a também fragmentária 

postura decisional, dada a confusão generalizada e a ignorância de muitos pensadores e 

operadores, tanto jurídicos quanto administrativos, acerca do assunto. Como pôde, dentro de 

um mesmo Estado, um determinado órgão ou setor estatal reconhecer a União Homoafetiva 

como união estável e entidade familiar e, ao mesmo tempo, outro órgão ou setor recusá-la? Os 

servidores homoafetivos da Administração direta, fundacional ou autárquica federal não 

gozavam dos mesmos direitos que os servidos heterossexuais, porque o Estatuto dos 

Servidores Públicos Federais (Lei n° 8.112/1990) utiliza sempre as expressões “cônjuge” ou 

“companheiro”. Para gozar de algum direito ali referido, o servidor homoafetivo tinha, na 

maioria dos casos, que pedir tutela ao Poder Judiciário, correndo o risco de ser ou não 

atendido. Já o casal homoafetivo formado por um brasileiro e um estrangeiro já podia ter sua 

união reconhecida administrativamente, bastando preencher os requisitos contidos na 

Resolução Normativa n° 77/2008, do Conselho Nacional de Imigração, que regulamenta o 

visto de permanência ao estrangeiro. Que Estado é esse? A falta de unidade sobre o tema 

demonstra a fragilidade estatal se os argumentos utilizados forem os da harmonia do 

ordenamento e o da segurança jurídica. Por essa simples demonstração verifica-se a utopia do 

                                                 
15 Cf. nota de número 6, retro. 
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pensamento positivista quando aspira à pretensão de correção, harmonia e unidade do 

ordenamento jurídico. Daí uma das explicações para o crescente fenômeno do ativismo 

judicial.  

Se adotada a corrente de pensamento que concebe o ativismo judicial apenas na sua 

forma estrita16, somente as decisões produtoras de efeitos erga omnes e/ou ultra partes são 

alcançadas. Pode ser citada, para ilustrar, a medida liminar concedida, em abril de 2000, pela 

então Juíza Federal da 3ª Vara Previdenciária de Porto Alegre, em sede da Ação Civil Pública 

n° 2000.71.00.009347-0 movida pelo Ministério Público Federal, pela qual o Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS) passou a ser obrigado acatar a inclusão de companheiro 

homoafetivo como dependente para o recebimento de pensão por morte ou reclusão do 

parceiro. A decisão valeu para todo o território nacional e foi considera uma das maiores 

inovações no ordenamento jurídico brasileiro. Não obstante os vários recursos movidos pela 

autarquia federal, todas as demais instâncias do Poder Judiciário confirmaram e mantiveram 

os efeitos da referida liminar, inclusive o Supremo Tribunal Federal. Por se tratar de uma 

decisão fundamental para o objeto do presente estudo, segue a transcrição dos principais 

pontos da manifestação da Suprema Corte: 

“DECISÃO AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA IMEDIATA - INSS - 
CONDIÇÃO DE DEPENDENTE - COMPANHEIRO OU COMPANHEIRA 
HOMOSSEXUAL - EFICÁCIA ERGA OMNES - EXCEPCIONALIDADE NÃO 
VERIFICADA - SUSPENSÃO INDEFERIDA. 1. O Instituto Nacional do Seguro 
Social - INSS, na peça de folha 2 a 14, requer a suspensão dos efeitos da liminar 
deferida na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, ajuizada pelo Ministério 
Público Federal. O requerente alega que, por meio do ato judicial, a que se atribuiu 
efeito nacional, restou-lhe imposto o reconhecimento, para fins previdenciários, de 
pessoas do mesmo sexo como companheiros preferenciais. Eis a parte conclusiva do 
ato (folhas 33 e 34): Com as considerações supra, DEFIRO MEDIDA LIMINAR, de 
abrangência nacional, para o fim de determinar ao Instituto Nacional do Seguro 
Social que: a) passe a considerar o companheiro ou companheira homossexual como 
dependente preferencial (art. 16, I, da Lei 8.213/91); b) possibilite que a inscrição de 
companheiro ou companheira homossexual, como dependente, seja feita diretamente 
nas dependências da Autarquia, inclusive nos casos de segurado empregado ou 
trabalhador avulso; c) passe a processar e a deferir os pedidos de pensão por morte e 
auxílio-reclusão realizados por companheiros do mesmo sexo, desde que cumpridos 
pelos requerentes, no que couber, os requisitos exigidos dos companheiros 
heterossexuais (arts. 74 a 80 da Lei 8.213/91 e art. 22 do Decreto nº 3.048/99)..... 

                                                 
16 “Ativismo judicial é uma atitude ou comportamento dos magistrados em realizar a prestação jurisdicional 

com perfil aditivo ao ordenamento jurídico – ou seja, com regulação de condutas sociais ou estatais, 

anteriormente não reguladas, independente de intervenção legislativa – ou com a imposição ao Estado de 

efetivar políticas públicas determinadas (ativismo jurisdicional) [...]. O aspecto jurisdicional refere-se à 
inovação no sistema jurídico por meio da interpretação de normas jurídicas extraída diretamente da Constituição 
– dos seus princípios ou regras – sem a existência de alguma intermediação legislativa. Ou seja, é criação de 

direito pelo Poder Judiciário em sua atividade típica, que não se limite à produção da norma jurídica individual e 
concreta (sentença, acórdão ou decisão)”. FERNANDES, Ricardo Vieira de Carvalho. Ativismo judicial: por 
uma delimitação conceitual à brasileira. Diritto & Diritti ISSN 1127-8579. Disponível em: 
<http://www.diritto.it/docs/30316-ativismo-judicial-por-uma-delimita-o-conceitual-brasileira#>. Acesso em: 25 
out. 2010. 
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Constitui objetivo fundamental da República Federativa do Brasil promover o bem 
de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação (inciso IV do artigo 3o da Carta Federal). Vale dizer, 
impossível é interpretar o arcabouço normativo de maneira a chegar-se a enfoque 
que contrarie esse princípio basilar, agasalhando-se preconceito constitucionalmente 
vedado. [...] A sentença, na delicada análise efetuada, dispôs sobre a obrigação de o 
Instituto, dado o regime geral de previdência social, ter o companheiro ou 
companheira homossexual como dependente preferencial. [...] Sob o ângulo da 
tutela, em si, da eficácia imediata da sentença, sopesaram-se valores, priorizando-se 
a própria subsistência do beneficiário do direito reconhecido. É certo que restou 
salientada a eficácia da sentença em todo o território nacional. [...] Assim, não 
parece extravagante a óptica da inaplicabilidade da restrição criada inicialmente pela 
Medida Provisória nº 1.570/97 e, posteriormente, pela Lei nº 9.497/97 à eficácia 
erga omnes, mormente tendo em conta a possibilidade de enquadrar-se a espécie no 
Código de Defesa do Consumidor. 3. Indefiro a suspensão pretendida. 4. Publique-
se. Brasília, 10 de fevereiro de 2003. Ministro MARCO AURÉLIO Presidente”. 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Presidência. Decisão do Ministro Marco 
Aurélio em sede de Ação Civil Pública de nº 2000.71.00.009347-0, ajuizada pelo 
Ministério Público Federal, em resposta à Petição n° 1.984-9, do Instituto Nacional 
de Seguro Social. Diário de Justiça, Poder Judiciário, Brasília, DF, 20 de fevereiro 
de 2003. Seção 1, Edição 36, p. 24. 

O próprio INSS normatizou a questão por meio de sua Instrução Normativa n° 

25/2000. Houve ativismo judicial por parte da juíza federal porque não se tratou da concessão 

ou reconhecimento de direitos sobre um caso específico, mas de efetiva extensão de direitos a 

todas as pessoas encontradas em situação equivalente, em todo território nacional. Um ato 

normativo por excelência. Positivistas jurídicos extremados não titubeariam em reprovar tal 

decisão. Entretanto, mesmo dentro do pensamento positivista tradicional é possível 

compreender que o Direito “exprime sempre uma subordinação de fatos a valores”, de modo 

que não há como fugir à discricionariedade hermenêutica em alguma medida, em se tratando 

de aplicabilidade de princípios constitucionais para atualização normativa, realizando, em 

última análise, o poder de decidir sobre a positividade jurídica.17 

Outro exemplo de ativismo judicial, assim entendido pela concepção restrita, foi 

consubstanciado em ato da juíza da 2ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí que, em abril 

de 2009, concedeu liminar, válida para os residentes daquele Estado, autorizando a inclusão 

do companheiro homoafetivo como dependente para fins de dedução no Imposto de Renda, 

em sede de Ação Civil Pública de n° 2009.40.00.001593-9, movida pelo Ministério Público 

Federal. A referida magistrada proferiu sentença sem análise do mérito, em agosto de 2010, 

sob alegação de perda do objeto e do interesse de agir, haja vista que a situação restou 

                                                 
17 “Tanto para editar o Direito Objetivo como para atualizá-lo, a autoridade intervém com sua decisão; tanto para 
dizer qual é o Direito in abstracto como para resolver sobre o que seja o Direito in concreto, não é possível 
negar que existe um momento de apreciação livre, até certo ponto criadora”. REALE, Miguel. Teoria do 
Direito e do Estado. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2000, p. 340 e 348. 
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“normatizada”18 em julho de 2010, por meio do Parecer PGFN/CAT/Nº 1503/2010 da 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), aprovado pelo Ministro da Fazenda. A 

medida liminar, porém, enquanto esteve em vigor, caracterizou-se como efetivo resultado de 

ativismo, ao conceder direitos não positivados, na contramão do direito posto (conceito de 

união estável e companheiro), mas com fundamento nos princípios constitucionais. 

Nota-se, nos dois casos analisados, a força do ativismo judicial sobre atos e órgãos 

do Poder Executivo. Na ausência de políticas públicas suficientes oriundas desse poder, o 

Judiciário, por meio de suas decisões inovadoras, acaba por influenciar mudanças 

paradigmáticas tanto em suas ações quanto em suas normas. Verifica-se que a normatização 

sobre o tema continua ocorrendo fora de sua esfera própria, isto é, não emana das vias 

ordinárias do Poder Legislativo, e sim de ações protagonizadas pelos outros dois. 

A expressão “entre o homem e mulher” contida no parágrafo terceiro do artigo 226 

da Constituição Federal de 198819, presta-se, tão somente, a facilitar a conversão da união 

estável em casamento, não possuindo o condão de estabelecer, determinar ou restringir, a uma 

única possibilidade, as várias configurações de entidades familiares resultantes do afeto e 

convivência duradouros.  Do mesmo modo, a expressão “para efeito de proteção do Estado”, 

que abre o referido parágrafo, não significa terminantemente a exclusão das demais formas de 

configuração familiar, diferentes daquela formada exclusivamente por um homem e uma 

mulher, do contrário o parágrafo seguinte, do mesmo artigo, não poderia existir.20 Apesar de 

óbvias tais deduções, para não contrariar o conceito de ativismo adotado neste trabalho, 

considerou-se, também, como tal, essa vertente interpretativa.  

O fenômeno pôde ser estudado por pesquisa documental, analisando as respostas 

oferecidas pelos presidentes dos tribunais de justiça ao pedido de informações requerido pelo 

Ministro Carlos Ayres Britto (relator), a fim de instruir o processo concernente à ADPF 132, 

movida pelo governador do Estado do Rio de Janeiro em face daqueles órgãos e também 

frente à Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Após a instauração do processo, 

a referida Assembléia legislou sobre a matéria proposta pelo governador, juntando aos autos 

                                                 
18 Na verdade o que houve foi um despacho do Ministro da Fazenda atribuindo, por ato de aprovação, força 
normativa ao parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme publicação no Diário Oficial da 
União em 09/08/2010. Diário Oficial da União, n° 151, seção 1, de 9 de agosto de 2010, p. 21. Disponível em: 
<http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=21&data=09/08/2010>. Acesso: em 30 
out. 2010. 
19 § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como 
entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
20 § 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus 
descendentes. 
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prova da publicação da Lei Fluminense de n° 5.034/2007. A ação indica o princípio da 

dignidade da pessoa humana (artigo 1°, IV), o direito à igualdade e o princípio da segurança 

jurídica (artigo 5°, caput) e o direito à liberdade, do qual decorre a autonomia da vontade 

(artigo 5°, II), como preceitos fundamentais violados por atos do poder público, em especial, 

o conjunto de decisões proferidas pelos Tribunais de Justiça que negam a aplicabilidade do 

regime jurídico da união estável às uniões homoafetivas.  

Na análise das informações prestadas pelos tribunais nos autos da supramencionada 

ADPF, necessária, porém, ressalva quanto à exatidão do número de ações informadas, bem 

como quanto ao efetivo posicionamento das cortes. Algumas respostas, oferecidas pelos 

magistrados, demonstraram confusão no entendimento quanto ao teor dos questionamentos 

emanados do Supremo Tribunal Federal. Alguns entenderam, equivocadamente, que deveriam 

apenas quantificar e informar a existência (ou não) de processos que eventualmente tratassem 

de questões previdenciárias de servidores públicos envolvendo petição de reconhecimento de 

União Homoafetiva; outros se detiveram em informar a existência de processos sobre o tema, 

em tramitação, sem, contudo, mencionar o posicionamento da corte; outros explicitaram o 

posicionamento do tribunal, sem, todavia, informar a quantidade de ações que tramitam ou 

tramitaram. A consulta desencadeada pelo Supremo abrange pedido de informações sobre a 

quantidade de todas as ações envolvendo a aplicabilidade (ou não) do regime jurídico da 

união estável à União Homoafetiva, bem como os posicionamentos dos tribunais, não se 

limitando, obviamente, às questões previdenciárias. Em razão dos equívocos de entendimento, 

por parte de muitos magistrados, quanto conteúdo da consulta requerida pela Suprema Corte, 

tanto o teor das respostas oferecidas quanto os números devem ser analisados com prudência, 

haja vista não abarcarem toda extensão da efetiva realidade. Servem, todavia, como elementos 

subsidiários, demonstrando, por meio dos números apurados, a tendência e o fragmentário 

cenário decisionista, validando a linha argumentativa desta análise.21 

Também foram analisados os autos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade de 

números 3300 e 4277. Na primeira houve o reconhecimento, por parte do ministro Celso 

Mello, da relevância da matéria, eminentemente constitucional, quanto à fiscalização 

normativa abstrata, e só extinguiu o processo em razão da via instrumental inadequada22. A 

                                                 
21 Vide Apêndices A e B. 
22 “Concluo a minha decisão. E, ao fazê-lo, não posso deixar de considerar que a ocorrência de insuperável razão 
de ordem formal (esta ADIN impugna norma legal já revogada) torna inviável a presente Ação Direta, o que me 
leva a declarar extinto este processo (RTJ 139/53 – RTJ 168/174-175), ainda que se trate, como na espécie, de 
processo de fiscalização normativa abstrata (RTJ 139/67), sem prejuízo, no entanto, da utilização de meio 
processual adequado à discussão, “in abstrato” – considerado o que dispões o art. 1723 do Código Civil – da 
relevantíssima tese pertinente ao reconhecimento, como entidade familiar, das uniões estáveis homoafetivas. 
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segunda foi protocolada pelo Ministério Público Federal, inicialmente, como a Argüição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental de número 178, por dependência à ADPF 132, 

para garantir a abrangência nacional da decisão, caso o resultado da primeira valesse apenas 

para o Estado do Rio de Janeiro. Emendada a inicial, por ordem da ministra relatora, a ação 

foi recebida como Ação Direta de Inconstitucionalidade de número 4277, e permaneceu 

vinculada à Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental de número 132. Vale 

ressaltar a riquíssima contribuição teórica contida nos pareceres, nos autos destas ações 

pesquisadas, especialmente no tocante aos conceitos de família e sua evolução, bem como 

sobre a construção histórica dos direitos fundamentais e do princípio da segurança jurídica.23 

Para análise dos dados, foram consideradas decisões positivas (41%)24 todas aquelas 

que reconheceram ou equipararam direitos, em especial as que reconheceram a União 

Homoafetiva como entidade familiar, equiparando-a à união estável, reconheceram a 

competência da vara de família, e/ou interpretaram extensivamente os artigos 201, V e 226 da 

Constituição Federal de 1988. 

Foram consideradas decisões negativas (59%)25 aquelas que trataram a União 

Homoafetiva como sociedade de fato, atribuindo-lhes os efeitos jurídicos pertinentes a uma 

relação meramente condominial, e também as que determinaram a competência (residual ou 

não) das varas cíveis para o processamento dos feitos, bem como aquelas que extinguiram o 

processo sem julgamento do mérito, alegando impossibilidade jurídica do pedido em razão da 

inexistência de norma tutelar.  

Foram consideradas decisões normativas as que produziram efeitos erga omnes e 

ultra partes. Por exemplo, a Ação Civil Pública nº 001.06.0016043-9 (2ª Vara da Fazenda 

Pública da Comarca de Rio Branco), que condenou o Instituto de Previdência do Estado do 

Acre a considerar o companheiro ou companheira homoafetiva como dependente preferencial 

                                                                                                                                                         
Arquivem-se os presentes autos. Publique-se”. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3300. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2243952>. Acesso: em 31 out. 
2010. 
23 “As uniões entre pessoas do mesmo sexo são lícitas e continuarão a existir, ainda que persistam as dúvidas a 
respeito do seu enquadramento jurídico. Esse quadro de incerteza – alimentado por manifestações díspares do 
Poder Público, inclusive decisões judiciais conflitantes – afeta o princípio da segurança jurídica, tanto do ponto 
de vista das relações entre os parceiros quanto das relações com terceiros. Vale dizer: criam-se problemas para as 
pessoas    diretamente   envolvidas    e    para    a    sociedade”.    BARROSO,    Luís    Roberto.    Diferentes,    
mas    iguais:    o reconhecimento    jurídico    das    relações    homoafetivas    no    Brasil.    In:    BRASIL.    
Supremo Tribunal Federal. ADI 4277. Folha 161, p. 28. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqo
bjetoincidente=11872>. Acesso em: 31 out. 2010.  
24 Vide Apêndices A e B. 
25 Idem. 
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dos segurados. Esta classificação se deu, entretanto, apenas para melhor compreensão 

didática, sem integrar a interpretação dos números.  

Os tribunais de justiça dos Estados do Acre, Espírito Santo, Goiás e Rio Grande do 

Sul manifestaram posicionamento pelo pleno reconhecimento da União Homoafetiva como 

União Estável e como entidade familiar. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

todavia, houve quatro ações nas quais não se reconheceu, para fins previdenciários, o direito à 

pensão por morte do companheiro homoafetivo.  

Em alguns tribunais de justiça houve flagrante disparidade decisional entre as 

câmaras, como no caso de Minas Gerais, onde prevaleceram oito decisões negativas contra 

três decisões positivas; no Estado de Santa Catarina, o qual informou a existência de uma 

decisão pela impossibilidade jurídica do pedido, de três casos tratados como sociedade de 

fato, e de dois casos nos quais se aplicou o regime da união estável apenas para fins 

previdenciários; e também em Rondônia, onde houve três decisões negativas em face de 

apenas uma na qual houve o reconhecimento da União Homoafetiva estável com finalidade 

previdenciária. 

Os tribunais de justiça dos Estados da Bahia e do Rio de Janeiro informaram apenas 

alguns julgamentos a título exemplificativo, demonstrando o tratamento do tema como 

sociedade de fato, ressaltando a competência das varas cíveis para o processamento dos feitos. 

Os tribunais de justiça dos Estados do Paraná e do Rio Grande do Norte informaram a 

existência de dois processos, cada um, para os quais ocorreu o mesmo tratamento negativo 

(sociedade de fato). O mesmo se deu no do Estado Maranhão, em quatro casos, e no Distrito 

Federal, em outras quatro ações, com ênfase no princípio do livre-convencimento do juiz e no 

tratamento da matéria no campo do direito das obrigações.  

O Tribunal de Justiça do Mato Grosso não informou se houve ou se há ações 

tramitando, limitando-se a dizer que, em matéria previdenciária, segue disposição legal. No 

Estado do Amazonas apenas a oitava Vara de Família da Comarca de Manaus informou a 

existência de uma ação, ainda não julgada, tampouco o Tribunal manifestou seu 

posicionamento na resposta enviada à Suprema Corte. O mesmo ocorreu no Estado do Pará, 

onde apenas a quinta Vara de Família da Comarca de Belém informou a existência de dois 

processos, sem, contudo oferecer as decisões ou o posicionamento do Tribunal. 

Os Tribunais de Justiça dos Estados de Alagoas, Amapá, Ceará, Mato Grosso do Sul, 

Paraíba, Pernambuco, Piauí, Sergipe e São Paulo não prestaram informações. Já os Tribunais 

de Justiça dos Estados de Roraima e Tocantins informaram não existir processos tratando do 

tema. Nenhum deles manifestou posicionamento a respeito da matéria.  
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Desnecessária pesquisa empírica para se constatar que a quantidade e a freqüência de 

ações eram bem maiores nas unidades da federação onde os tribunais já vinham reconhecendo 

a União Homoafetiva como união estável e como entidade familiar, mesmo antes da decisão 

da ADPF 132 na Suprema Corte, como no caso dos Estados de Goiás e do Rio Grande do Sul. 

Mesmo que os tribunais não tenham informado o número exato de ações que tramitam ou 

tramitaram, é compreensível a elevada procura do jurisdicionado aos órgãos onde prevalecia a 

tutela estatal não discriminatória. Já nos Estados onde a questão era tratada como mera 

sociedade de fato, naturalmente os cidadãos tendiam a não procurar o Poder Judiciário, 

evitando constrangimentos e prejuízos, tanto econômicos quanto emocionais. Não se pode 

olvidar também que a maioria das ocorrências de reconhecimento da União Homoafetiva 

como união estável se dava de forma incidental nos processos. Raros eram os casos de Ação 

declaratória de União Homoafetiva em jurisdição voluntária, pleiteando o reconhecimento de 

todos os direitos regulados pelo instituto da união estável do Código Civil Brasileiro de 2002, 

haja vista o temor das pessoas em amargar prejuízos materiais e dissabores morais.  

A análise se pautou, portanto, pelo método de pesquisa documental e levantamento 

de dados jurisprudenciais, logo, indutivo por excelência, de modo a demonstrar que as 

decisões brasileiras (ativistas ou não) sobre questões homoafetivas eram, antes da decisão do 

STF na ADPF 132, se consideradas em seu conjunto, truncadas e fragmentárias. Variavam do 

extremo positivismo (extinções de processos sem julgamento do mérito, sob a alegação de 

que os conceitos positivados na legislação, relativos à identidade, gênero, união estável e 

casamento, não permitem interpretações diversas) ao extremo ativismo (equiparação ou 

concessão de amplos direitos – ainda que nos estreitos limites dos efeitos intra partes – com 

base nos princípios constitucionais da liberdade, da isonomia e da dignidade da pessoa 

humana, flexibilizando a interpretação legal das normas positivas, ou recusando-as, pela não 

aplicabilidade).   
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4 Considerações finais 

 

A segregação jurídica de seres humanos, pelo não reconhecimento de direitos em 

razão da orientação afetivo-sexual, conduz os homoafetivos à categoria de cidadãos de 

segunda classe. Além do mais, a concepção real de família nem sequer poderia ser 

determinada de modo restritivo e categórico pelo Estado, haja vista que são infinitas as 

possibilidades de sua configuração, considerando o afeto como elemento essencial para sua 

formação. Quando a Constituição Federal de 1988 estabeleceu os direitos e garantias 

fundamentais, vedou qualquer forma de discriminação. Logo, não se pode admitir nem 

definição legal infraconstitucional nem interpretação restritiva ou reducionista de outras 

partes do próprio texto constitucional que fira o arcabouço principiológico elencado na Magna 

Carta, tomada pela harmonia de seu conjunto. O máximo que se poderia admitir, após a 

superação dos valores patriarcais, seria a elaboração de rol exemplificativo de entidade 

familiar (família jurídica), mas nunca exaustivo.  

O ativismo judicial brasileiro sobre questões homoafetivas, tanto no seu conceito 

abrangente quanto no restritivo, tem oferecido soluções paliativas e incompletas. Pior ainda: o 

conjunto de decisões ativistas sobre este tema, antes do julgamento da ADPF 132, apesar das 

louváveis conquistas, tornava o Estado Brasileiro ainda mais fragmentado acerca da questão, 

em razão do alcance e da extensão das sentenças, seja em função da territoriedade, seja pela 

não ocorrência dos efeitos erga omnes e ultra partes, seja em função do grau de direitos 

reconhecidos ou concedidos. 

O Poder Judiciário vinha decidindo tanto de modo ativista, quando se baseava nos 

princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana para refutar as 

definições categóricas do direito positivado; quanto passivista, quando considerava apenas os 

conceitos estabelecidos nas leis postas, sobretudo no conteúdo literal do Código Civil de 

2002, sem levar em consideração a efetiva realização da justiça, optando por ignorar ou 

menosprezar todos os infortúnios reais vivenciados pelas pessoas homoafetivas, mantendo a 

negação de sua cidadania plena. Mesmo as decisões consideradas ativistas diferem quanto ao 

conteúdo e a extensão de direitos reconhecidos, criando uma histórica jurisprudência apenas 

parcialmente convergente. Além dos custos materiais e do tempo despendido pelos cidadãos 

homoafetivos para obter a equiparação de direitos via decisão (ativista) judicial, ainda lhes 

restavam constrangimentos futuros, pois o teor das decisões quase nunca é imediatamente 

compreendido e aplicado pelas pessoas ou pelas instituições, quedando, quase sempre, na 

dependência procedimentos formais analíticos que demandam ainda mais tempo para serem 
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finalizados, porque na sociedade em geral tais sentenças são compreendidas como exceções e, 

para sua efetivação quase sempre são necessários procedimentos adaptativos, pois a quase 

totalidade dos sistemas está preparada apenas para o processamento de atos padronizados; 

agrega-se, portanto, outros prejuízos (morais ou materiais) aos já existentes; tratava-se de um 

tortuoso e demorado caminho percorrido para se obter a prestação jurisdicional e, mesmo 

depois de obtida, outros danos e constrangimentos emergiam a cada ocorrência na qual se 

pretendia usufruir um direito equiparado. 

A efetivação de direitos fundamentais não deve restar estagnada em função da 

vontade ou da omissão do Poder Legislativo, mormente no tocante à proteção de minorias 

estigmatizadas. Não obstante o excelente trabalho de muitos magistrados ativistas, no sentido 

de realizar a justiça por meio da aplicação dos princípios da igualdade e da dignidade da 

pessoa humana, mesmo quando se utilizam, ainda que subsidiariamente, da confusa e 

fragmentária legislação existente, as implicações decorrentes da identidade homoafetiva (e 

das uniões dela decorrentes) necessitam de uma normatização nacional direcionada.  

O conjunto de decisões judiciais sobre o tema, antes do julgamento da ADPF 132 e 

das ADIs 3300 e 4277, apesar das históricas e louváveis conquistas, tornavam o Estado 

Brasileiro ainda mais fragmentado acerca da questão, em razão do alcance e da extensão das 

sentenças, fosse em decorrência dos limites territoriais, fosse pela não ocorrência dos efeitos 

erga omnes e ultra partes, fosse em função do grau de direitos reconhecidos ou concedidos. 

Não obstante a extensão, aos casais homoafetivos, dos direitos regulados pelo instituto da 

União Estável do Código Civil Brasileiro de 2002, as implicações decorrentes de orientação 

afetivo-sexual e identidade de gênero (e das uniões delas decorrentes) ainda necessitam de 

uma normatização minimamente uniformizante, sem a qual não se alcançará igualdade plena, 

em especial no tocante à possibilidade de conversão da União Estável em casamento civil.  

As decisões anteriores ao julgamento da ADPF 132, em sua maioria, produziam 

efeitos apenas entre as partes e provocavam, a nível nacional, situações díspares para casos 

semelhantes, logo ensejavam, em alguma medida, injustiças institucionalizadas, pois não 

amparavam os direitos da coletividade homoafetiva. Mesmo após o julgamento favorável, 

pelo Supremo Tribunal Federal, na ADPF 132 e demais ações constitucionais correlatas, que 

estendeu às Uniões Homoafetivas os mesmos direitos do instituto da União Estável, além de 

reconhecê-las como entidade familiar, ainda restaram várias questões a carecer de proteção 

estatal. Muitas aspirações ainda precisam ser realizadas para que se aproxime o grupo social 

formado por LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros) da igualdade substancial e 

da dignidade preconizadas pela Constituição Federal de 1988: direitos decorrentes do 
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casamento; proteção trabalhista; direitos relativos à identidade de gênero; criminalização da 

homofobia; etc. Nem mesmo a decisão (favorável) na Argüição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental analisada neste trabalho foi capaz de alterar esta realidade disforme e 

controversa. 

Em decorrência de suas instrumentalidades, o ativismo pode funcionar muito bem no 

sentido de concretizar direitos de algum modo já sedimentados no ordenamento positivo, mas 

negligenciados, daí a necessidade de adaptações às demandas e evoluções sociais, para sua 

efetiva realização. Entretanto, quando os direitos ainda são incipientes no ordenamento, ou 

mesmo quando ainda estão dispersos e confusos, a tarefa do ativista torna-se ainda mais 

complexa e difícil. Vale ressaltar, porém, que a ênfase na necessidade de uma legislação 

nacional direcionada, minimamente uniformizante, não está a corroborar o pensamento da 

cultura positivista mais tradicional, pelo qual se supervaloriza o conteúdo dogmático da lei em 

detrimento das inovações, hermenêuticas ou criativas, realizadas pelo Poder Judiciário (e 

pelos demais setores da sociedade, pois são os destinatários sociais do direito os maiores 

interessados em sua justa realização). Este estudo almeja apenas demonstrar que o ativismo 

judicial, por si só, positivamente considerado, não foi e não é suficiente para oferecer 

respostas completas e amplamente eficazes às demandas homoafetivas da sociedade. Se para 

alguns assuntos o ativismo soluciona os problemas postos e atende plenamente às aspirações 

sociais, para as implicações decorrentes da homoafetividade (assim considera como questão 

pública complexa) ofereceu e oferece soluções bastante tímidas ou truncadas. 
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APÊNDICE A 

TABELA 1 – Demonstrativa de decisões e posicionamentos sobre questões homoafetivas, 
apresentadas pelos Tribunais de Justiça, respondendo à consulta em razão da ADPF 132. 

Nº. 
Unidade da 

Federação do 
Tribunal de Justiça 

Quantidade 
de decisões 
positivas 

Quantidade 
de decisões 
negativas 

Posicionamento 

01 Acre 4 0 
Pleno reconhecimento como 
união estável e entidade familiar. 

02 Alagoas 0 0 Não prestou informações. 
03 Amapá 0 0 Não prestou informações. 

04 Amazonas 0 0 

Apenas a 8ª Vara de Família da 
Comarca de Manaus informou a 
existência de uma ação, ainda não 
julgada. 

05 Bahia 0 1 

Informou apenas um julgamento, 
a título exemplificativo. 
Tratamento como sociedade de 
fato. 

06 Ceará 0 0 Não prestou informações. 

07 Distrito Federal 0 4 

Tratamento como sociedade de 
fato. Ênfase no livre-
convencimento do juiz. 
Competência das varas cíveis. 

08 Espírito Santo 1 0 
Reconhecimento como união 
estável. 

09 Goiás 0 0 

Demonstrou o posicionamento do 
Tribunal pelo reconhecimento da 
União Homoafetiva como união 
estável e entidade familiar, sem, 
contudo, informar o número de 
processos. 

10 Maranhão 0 4 
Tratamento como sociedade de 
fato. 

11 Mato Grosso 0 0 

Não informou se houve ou se há 
ações tramitando, limitando-se a 
dizer que, em matéria 
previdenciária, segue disposição 
legal.  

12 Mato Grosso do Sul 0 0 Não prestou informações. 

13 Minas Gerais 3 8 

Dentro do mesmo Tribunal, 
completa divergência de 
entendimento entre as câmaras, 
com predominância das decisões 
negativas. 

14 Pará 0 0 

Apenas a 5ª Vara de Família da 
Comarca de Belém informou a 
existência de dois processos, mas 
não ofereceu o posicionamento 
nem tampouco as decisões. 
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Nº. 
Unidade da 

Federação do 
Tribunal de Justiça 

Quantidade 
de decisões 
positivas 

Quantidade 
de decisões 
negativas 

Posicionamento 

15 Paraíba 0 0 Não prestou informações. 

16 Paraná 0 2 
Casos tratados pelo instituto da 
sociedade de fato. 

17 Pernambuco 0 0 Não prestou informações. 
18 Piauí 0 0 Não prestou informações. 

19 Rio de Janeiro 0 4 

Apresentou apenas um rol 
exemplificativo ao prestar as 
informações. Casos tratados pelo 
instituto da sociedade de fato. 

20 Rio Grande do Norte 0 2 
Tratamento como sociedade de 
fato; competência residual da 
Vara Cível (não especializada). 

21 Rio Grande do Sul 14 4 

Pleno reconhecimento como 
união estável e entidade familiar; 
para fins previdenciários de 
pensão por morte de 
companheiro(a), todavia,  não há 
reconhecimento. 

22 Rondônia 1 3 
Apenas uma decisão reconheceu a 
União Homoafetiva, para fins 
previdenciários.   

23 Roraima 0 0 
Informou não haver tramitado 
ação relativa à matéria. 

24 Santa Catarina 2 4 

Uma decisão pela impossibilidade 
jurídica do pedido; três casos 
tratados como sociedade de fato; 
dois casos aplicando o regime da 
união estável apenas para fins 
previdenciários. 

25 Sergipe 0 0 Não prestou informações. 
26 São Paulo 0 0 Não prestou informações. 

27 Tocantins 0 0 
Informou não existir processos 
tratando do tema. Sem 
posicionamento. 

Totais: 25 36  

 

 

LEVANTAMENTO QUANTITATIVO: 

Total de tribunais pesquisados ou consultados:   27 

Tribunais que não responderam à consulta:     09 
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APÊNDICE B 

TABELA 2 – Quantidade e percentual de decisões, por qualificação (indicadores): 

QUALIFICAÇÃO DAS 

DECISÕES 

QUANTIDADE PERCENTUAL 

Decisões negativas: 36 59 % 

Decisões positivas 25 41 % 
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CULTURA JURÍDICA DA CONCILIAÇÃO NO JUDICIÁRIO 

BRASILEIRO: ALGUMAS INFERÊNCIAS SOBRE O MOVIMENTO PELA 

CONCILIAÇÃO DO CNJ A PARTIR DE DADOS DA JUSTIÇA FEDERAL EM 

SERGIPE 

 

Adriana Caetana dos Santos 

Gabriela Maia Rebouças  

Resumo  

 

A difusão da cultura do diálogo promovida pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em suas 

campanhas nacionais no incentivo a utilização do instituto jurídico da conciliação revela a 

importância de pesquisar esse instituto, tendo em vista a sua difusão pelo poder Judiciário 

como meio eficaz de acesso à justiça, já que acelera a prestação jurisdicional, diminuindo o 

acúmulo de demandas, transparecendo assim um sistema efetivo de justiça. A resolução de 

conflitos mediante a conciliação patenteia a necessidade de verificar como os direcionamentos 

nacionais do CNJ estão impulsionando a prática judiciária. Este artigo, além de refletir sobre 

uma cultura jurídica da conciliação no seio de um debate entre o acesso à justiça e os 

mecanismos de resolução de conflitos, pretende observar a prática judiciária a partir de dados 

da justiça federal em Sergipe, para então inferir que impactos e análises poderão ser extraídos, 

na tentativa de contribuir para o debate e aprofundamento de um acesso à justiça efetivo no 

Brasil. É possível constatar a fragilidade dos registros numéricos propalados pelo CNJ sobre 

as conciliações, o que traduz uma insegurança no ideal do acesso à justiça esperado pela 

sociedade, robustecendo apenas um poder que faz dos números uma meta em si com foco em 

transparecer uma efetividade na prestação judiciária. 

Palavras-chave: CONCILIAÇÃO, CULTURA JURÍDICA, PRÁTICA JUDICIÁRIA 

SERGIPANA. 

ABSTRACT 

The diffusion of the culture of dialogue promoted by the National Justice Council (CNJ) in 

their national campaigns in encouraging the use of the legal institution of conciliation reveals 

the importance of this research institute, with a view to its dissemination by thejudiciary as an 

effective means of access to justice, as itaccelerates the jurisdictional provision, reducing the 

accumulation of demands, thus showing through an effective system of justice. Conflict 
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resolution through conciliation patents as the need to check the directions are driving the CNJ 

national judicial practice.This article, and reflect on a legal culture of reconciliation in the 

midst of a debate between access to justice and conflict resolution mechanisms,intends to 

adhere to judicial practice data from the federal courts in Sergipe, and then infer that impacts 

and analysis can be extracted in an attempt to contribute to the debate and deepen an effective 

access to justice in Brazil. You can see the fragility of numerical records touted by CNJ on the 

reconciliations, which translates into an uncertainty in the ideal of access to justice expected 

by society, strengthening only one power that makes the numbers a goal itself focusing on 

getting the general effectiveness in providing judicial. 

KEY-WORDS: CONCILIATION, LEGAL CULTURE, PRACTICE JUDICIAL. 

 

1 Introdução: conciliação, cultura jurídica e prática judiciária. 

 

As implicações entre uma cultura jurídica e uma prática judiciária sinalizam a 

qualidade da prestação jurisdicional e a intensidade de acesso à justiça que a coletividade dos 

cidadãos pode experimentar. No Brasil, vivenciamos um momento particularmente agitado de 

reflexões sobre o poder Judiciário, ao tempo em que as demandas por direitos têm aumentado 

por e para a consolidação de um Estado democrático. 

A partir do I Pacto Republicano1, firmado em 2004 por um consenso dos três poderes 

da União – Executivo, Legislativo e Judiciário, um conjunto de medidas legais foram traçadas 

visando precipuamente combater a morosidade dos processos judiciais e prevenir a 

multiplicação de demandas em torno do mesmo tema, na perspectiva de estabelecer um 

sistema de justiça mais acessível, ágil e efetivo. No mesmo momento, o advento da emenda 

constitucional nº45/04 promoveu uma reforma no Judiciário, desencadeando uma série de 

alterações e mecanismos com o escopo de viabilizar um amplo acesso à justiça para todos, 

agilizar e simplificar os julgamentos sem prejuízos das garantias fundamentais e assim 

reafirmar o Estado Democrático de Direito consolidado pelo Brasil.  

Neste cenário de mudanças do poder Judiciário, é criado o Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ) que tem viabilizado ações destinadas a efetivar no plano fático as garantias 

                                                           
1
 Um segundo Pacto Republicano, lançado em 2009, aprofundou as ações de reestruturação do Judiciário, 

configurando ainda mais sua versão neoliberal. 
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asseguradas pela Constituição Federal. Neste prisma, volta-se a atenção para mecanismos de 

dirimir conflitos que dêem celeridade à máquina judiciária, diminuam o custo de movimentá-

la e promovam uma cultura de paz exercitada através do diálogo. Em função disso é que o 

CNJ passa a enfatizar a utilização do instituto da conciliação enquanto ferramenta 

autocompositiva de litígio, incorporada no procedimento judicial na perspectiva de restaurar 

um ideal de justiça acessível, célere, humana e eficaz.  

Portanto, o foco do presente artigo se dirige a compreender as implicações de 

políticas estipuladas pelo poder público para a concretização de direitos, com foco especial 

em um dos seus instrumentos mais propagados: a conciliação. Assim, além de refletir sobre 

uma cultura jurídica da conciliação, este artigo pretende observar a prática judiciária a partir 

de dados2 da justiça federal sergipana, para então inferir que impactos e análises poderão ser 

extraídos, na tentativa de contribuir para o debate e aprofundamento de um acesso à justiça 

efetivo no Brasil.  

 

2 A cultura jurídica da conciliação como estratégia de diversificação dos 
mecanismos de resolução de conflitos: entre as ondas de acesso à justiça e um modelo 
neoliberal de prestação jurisdicional. 

 

O panorama social e jurídico hodierno, no Brasil e em parte significativa dos demais 

Estados ocidentais, assiste ao incremento da diversificação dos mecanismos composição de 

conflitos, falando-se muito em meios “alternativos”, como mediação, arbitragem e 

conciliação. Ao mesmo tempo, o poder jurisdicional vivencia seu momento de políticas 

públicas voltadas à desobstrução das vias judiciais no processamento resolutivo de litígios e 

na promoção da garantia de acessibilidade da justiça para todos, na perspectiva, talvez, de 

sanar uma crise que se arrasta ao longo dos anos junto aos processos que ainda carecem de 

uma decisão.   

Ada Pelegrini Grinover atribui a crise do Judiciário a vários fatores, entre eles: 1) o 

distanciamento entre o Poder Judiciário constituído e o “cidadão” comum, seu usuário; 2) o 

excesso de processos, que abarrotam o Judiciário; 3) a morosidade e os altos custos dos 

                                                           
2
 O projeto intitulado “Impactos do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça na justiça 

federal sergipana de 2006 a 2010” teve financiamento do CNPq através de bolsa de iniciação científica (PIBIC) 
no período de 2010/11, envolveu coleta de dados sobre conciliações realizadas da justiça comum federal 
sergipana no período citado e observação não participante durante a Semana Nacional da Conciliação de 2010 
em Sergipe, na tentativa de identificar os dados específicos da justiça federal sergipana, já que o CNJ apresenta 
os resultados consolidados pelo TRF da 5ª região (e não por secção judiciária) e avaliar quais impactos, positivos 
ou negativos, o movimento havia produzido em Sergipe. 
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processos, toda a burocracia e complicação dos procedimentos que visariam oferecer ao 

indivíduo a almejada justiça; 4) além da mentalidade de juízes, que fazem menos do que 

poderiam, bem como a ignorância das partes acerca dos procedimentos judiciais, sem falar da 

inexistência e/ou deficiência do patrocínio gratuito3.  

Com foco nessa insuficiência do poder Judiciário, órgão destinado a garantir a 

sociedade o exercício pleno dos direitos e o acesso efetivo a justiça, é que se ensejou o 

firmamento do I Pacto Republicano acordado em 2004 pelos três poderes da União – 

Executivo Legislativo e Judiciário cuja tradução deu-se na emenda constitucional nº45/04, 

denominada reforma do Judiciário, que foi ampliado e reafirmado posteriormente em 2009 

com o II Pacto Republicano, cujo foco foi um conjunto de medidas legais pautadas no 

combate à morosidade dos processos judiciais, na prevenção da multiplicação de demandas 

em torno do mesmo tema, além de decidir firmar a ampliação do acesso universal à justiça, 

especialmente dos mais necessitados, bem como aprimorar a prestação jurisdicional mediante 

aplicação do princípio da razoável duração do processo e da prevenção de conflitos. 

 

2.1 Sistemas de resolução de conflitos e conciliação. 

 

Em torno dessas políticas, cresce o interesse para a adoção de formas ‘alternativas’ 

de solução de litígios, que estão associadas a processos e movimentos de informalização e 

desjudicialização, a sua simplicidade e celeridade processual, através de recursos a meios 

informais para melhorar os procedimentos judiciais e à transferência de competências para 

instâncias não judiciais, sem necessariamente levar ao enfraquecimento do poder Judiciário4. 

Esses instrumentos podem ser autocompositivo ou heterocompositivo. “A 

autocomposição, por sua vez, apresenta-se como a forma de solução, resolução ou decisão do 

litígio decorrente de obra dos próprios litigantes sem intervenção vinculativa de terceiro”.5  

Já a heterocomposição reporta-se a uma forma de solução de conflitos decorrente da 

imposição de uma decisão de um terceiro, à qual as partes encontram-se vinculadas. Assim, 

em situações em que as partes não conseguem (ou não podem, por se tratar de demanda 

relativa a direito não transacionável) dirimir suas próprias lides, um terceiro, neutro ao 
                                                           
3 GRINOVER, Ada Pellegrini. A conciliação extrajudicial no quadro participativo. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; DINAMARCO, Candido Rangel; WATANABE, Kazuo (Coord.) Participação e processo. São 
Paulo: Revistas dos Tribunais, 1988, p. 115. 
4 SILVA, Antônio Hélio. Arbitragem, mediação e conciliação. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (org). Mediação, 
arbitragem e conciliação (grandes temas da atualidade: v.7). Rio de Janeiro: Forense, 2008, p.21. 
5 AZEVEDO, André Gomma. Perspectiva metodológica do processo de mediação: apontamento sobre a 
autocomposição no processo judicial. In: AZEVEDO, André Gomma (org). Estudos em arbitragem, mediação 
e negociação, Vol 2, Brasília: Grupos Pesquisa, 2003, p. 152. 
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conflito, é indicado para compor a controvérsia. Tradicionalmente, são indicados o processo 

judicial e a arbitragem como exemplos principais de meios heterocompositivo de solução de 

conflitos sendo aquela referida como heterocomposição pública ou estatal e esta como 

heterocomposição privada6. 

Entre os mecanismos “alternativos”7 ao modelo judicial, ganham destaque a 

arbitragem e a mediação, que serão tratadas de forma breve, e enfaticamente a conciliação. O 

intuito é aclarar uma cultura jurídica em torno do consenso e da resolução pacífica de 

conflitos, potencializada pelo incremento de atuação das partes. 

O que chamamos arbitragem é uma forma de composição de conflitos no qual existe 

a figura de uma pessoa neutra, que tem o comando prático para resolver a desavença em 

questão, aproximando-se dos modelos heterocompositivos. A autoridade do árbitro não deriva 

de uma autoridade superior às partes, mas da própria autonomia das pessoas envolvidas no 

conflito: se elas próprias poderiam resolver o litígio, também podem escolher uma autoridade 

para dar fim ao mesmo8.  

Esse instituto exerce uma missão jurisdicional no instante em que o terceiro 

soluciona o conflito, pois as partes têm suas vontades substituídas, mesmo sendo o árbitro 

pessoa de confiança eleita para resolver a contenda. Todavia, há quem entenda tratar-se de um 

sistema autocompositivo de resolução, pois, de início, há um acordo sobre o próprio sistema a 

ser usado, e este pacto inclui também convencionar sobre o direito a ser aplicado e sobre a 

espécie de juízo a ser proferido, de direito ou de equidade. Por outro lado, como a decisão não 

é fruto de um consenso entre as partes (consenso diz respeito à escolha do arbitro e dos 

demais elementos acima enumerados), restaria mais acentuado o caráter heterocompositivo da 

arbitragem, já que a decisão cabe exclusivamente ao árbitro, que impõe a solução do conflito, 

sem possibilidade de rediscussão9.  

                                                           
6 Idem, p. 153. 
7
 Um registro é necessário sobre o aspeamento da palavra alternativo. Ela chama a atenção para a inadequação da 

adjetivação, que acaba por diminui o potencial de transformação e importância que outros sistemas de resolução 
de conflitos podem ter, frente ao sistema judicial. Como ‘alternativas’, a mediação, a conciliação e a arbitragem 
reforçam o caráter hegemônico do sistema judicial, que seria o principal, nesta ordem de valores. Portanto, 
acabam por se transformar em acessórios, o que esvazia o potencial de independência e aprimoramento enquanto 
sistemas de resolução de conflitos. Portanto, o registro neste artigo de tal adjetivo circunscreve-se, tão somente, a 
uma referência do senso comum, de facilitação de identificação do tema. 
8 COSTA, Alexandre Araújo. Cartografia dos métodos de composição de conflitos. In: AZEVEDO, André 
Gomma (org). Estudos de arbitragem, mediação e negociação, Vol 3, Brasília: Grupos de Pesquisa, 2004, 
p.184. 
9 Neste sentido, Cf. NAVARRETE, Antônio Maria Lorca. Sobre a natureza jurídica da arbitragem. Revista 
Iberoamericana de Arbitraje y Mediación. 18 de janeiro de 2006. Disponível em: 
<htt//WWW.servilex.com/arbitrae/colaboraciones/naturaleza_arbitraje,php>. Acesso em 03/10/2010. 
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Resta definir que o momento convencionado pela partes para aderência da 

arbitragem, a forma procedimental a ser traçada e a eleição do terceiro para atuar como árbitro 

remontam a aspectos elementares de uma autocomposição. Assim, compartilhamos do 

pensamento que atribui a feição híbrida para a arbitragem, que seria aquela que reconhece a 

natureza preponderante da arbitragem como heterocomposição, sem olvidar elementos 

fundamentais de autocomposição na construção de seus pressupostos eletivos10.    

A importância da arbitragem reside na sua dinâmica, na autonomia que os envolvidos 

no feito têm para buscar a solução pacífica do litígio, estipulando regras propícias a ambas as 

partes, que assumirão inteiramente os custos do procedimento.  

A mediação, por sua vez, é um instrumento autocompositivo de resolução de 

conflitos em que as partes convidam um terceiro a mediar a controvérsia, atuando de forma a 

veicular a comunicação das partes, criando um ambiente propício para construção de um 

acordo. “A palavra mediação acentua o fato de que a autocomposição não é direta, mas que 

existe um terceiro que fica ‘no meio’ das partes conflitantes e que atua de forma imparcial” 11.  

A mediação está vinculada a uma tentativa natural de compor o conflito com um fim 

abrangente na perspectiva de solucioná-lo utilizando-se de métodos comunicativos, de 

facilitação e gestão da resolução do problema que aflige as partes. A mediação é uma técnica 

que objetiva a responsabilidade dos protagonistas em elaborar, eles próprios, decisões 

satisfatórias para ambos e com respaldo duradouro, visando melhorar não só a questão entre 

as partes envolvidas, mas também uma reconstrução de relações humanas.  

Os estudos sobre o instituto da mediação enumeram várias técnicas de mediação. Os 

especialistas costumam classificar a mediação a partir da postura do mediador e do resultado 

que poderá atingir12. Entre avaliativa13, facilitadora14 ou até mesmo equiparada à conciliação, 

fica evidente que a mediação é das formas de resolução de conflitos aquela que mais acentua 

a responsabilidade e autonomia das partes em chegar a um acordo.  
                                                           
10 Solução definida por MORAIS, José L. Bolzan de E. SPENGLER, Fabiana M. Mediação e arbitragem: 
alternativas à jurisdição! 2ed, Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008 p.177. 
11 COSTA, Alexandre Araújo. Cartografia dos métodos de composição de conflitos. In: AZEVEDO, André 
Gomma (org). Estudos de arbitragem, mediação e negociação, Vol 3, Brasília: Grupos de Pesquisa, 2004, p. 
174. 
12 Cf. COOLEY, John W. A advocacia na mediação. Trad. De René Locan. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 2001, p.43-5.  
13 Na mediação avaliativa, o mediador é chamado a “emitir um parecer ou uma recomendação quanto ao valor do 
acerto ou quanto a alguma outra solução”. Idem, p.44. 
14

 A mediação facilitadora é também chamada de mediação não-diretiva, pois é aquela na qual o mediador exerce 
tão-somente a função de facilitar a negociação entre as partes, focalizando seus interesses e auxiliando a 
formação de um consenso mais célere e menos oneroso, sem expor suas opiniões sobre os pedidos das partes e 
nem mesmo sobre o acordo. Cf. ALMEIDA, Fábio Portela Lopes de. Teoria dos jogos: uma fundamentação 
teórica dos métodos de resolução de disputa. In: AZEVEDO, André Gomma (org). Estudos em arbitragem, 
mediação e negociação, Vol 2, Brasília: grupos de pesquisa, 2003, p. 193. 
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Importante frisar que tanto em uma quanto na outra forma de mediar há um processo 

de cooperação que se faz presente entre as partes na busca de negociar uma solução plausível 

para ambos. Essa colaboração é propícia em virtude de alguns papéis próprios da mediação, 

como (i) a abertura de canais de comunicação, (ii) a legitimação, que envolve o 

reconhecimento dos direitos de si próprio e das demais partes, (iii) o agente da realidade, que 

ajuda a construir um acordo satisfatório e realizável; (iv) a facilitação de processos que 

Cooley15 teve o cuidado de elencar. 

A mediação viabiliza a capacidade de compreensão do problema e a possibilidade 

das respostas mais corretas, ela conduz as partes a decidir o que é melhor para a continuidade 

da relação na pós-solução do caso, uma vez que procura, no consenso, meios de dirimir a 

gravidade da situação fática com escopo de potencializar uma interação pacífica entre as 

pessoas no convívio social.  

O nosso foco, no entanto, recai sobre a conciliação, dentro do panorama de cultura 

jurídica que favorece e busca soluções não litigiosas de composição de conflitos. O 

crescimento da conciliação como um procedimento de resolução de conflitos é notório na 

legislação brasileira pós Constituição de 1988. Seja através da incorporação da audiência 

preliminar de conciliação, seja através da lei dos juizados estaduais especiais de 1995 e, 

também, em nível federal, em 2001, o que se observa, ao menos em tese, é a aposta no 

diálogo e no consenso como modos de resolução de conflitos, portanto, um modo 

especialmente intersubjetivo. A conciliação passa a ser tratada como mecanismo para 

preservação da garantia constitucional do acesso à justiça e solidifica o ideal de que um 

acordo bem construído é sempre a melhor solução, direcionando então a sociedade para uma 

experiência de composição de lide sem estimular condutas que tendam a fomentar situações 

ainda mais conflitantes. 

 A conciliação é um instrumento autocompositivo de conflito em que há a figura de 

um terceiro estranho a relação, portanto neutro, com função de aproximar e proporcionar as 

partes litigantes uma forma harmoniosa de compor a lide. O conciliador, respeitando seus 

limites de atuação, controla as negociações, verifica vantagens e desvantagens, formula e 

sugere propostas a fim de alcançar uma satisfação mútua pondo fim a situação que contrapõe 

as partes, acentuando sempre a questão do diálogo e do consenso. 

Neste prisma, não se trabalha mais com a ideia de vencedores e vencidos, ou outros 

maniqueísmos decorrentes (vítima/agressor, certo/errado, culpado/inocente), sobressaindo o 

                                                           
15 COOLEY. A advocacia na mediação, Trad. De René Locan. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2001, 
p.44. 
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caráter pacifista do método que se baseia na ideia de complementaridade “(...) que pressupõe, 

em todo o conflito, a presença ativa de dois opositores responsáveis pela sua manifestação e 

manutenção. Ativa aqui não é sinônimo de violência, como passiva tampouco é sinônimo de 

vitimização” 16.  

As conciliações realizadas no seio do processo judicial devem, em tese, ativar o 

conhecimento e participação das partes na composição do conflito ao passo que o poder de 

decisão e imposição do terceiro é reduzido, o que redunda em um acesso à justiça qualificado. 

 Portanto, o foco no acordo não pode reduzir a ação do conciliador a um agir 

meramente estratégico e descomprometido com a autonomia das partes e a satisfação de uma 

resolução conflitiva. Mas, o que se observa é a dificuldade dos juízes e demais operadores 

realizarem a conciliação conferindo às partes essa liberdade própria desse método alternativo 

de resolução de controvérsias, até porque estão habituados às amarras típicas dos processos 

judiciais e, em rigor, em sua grande maioria, não apresentam o treinamento técnico necessário 

para o exercício dessa função, confundindo acentuadamente a função judicante com a função 

conciliatória17. 

De qualquer sorte, a conciliação seja dentro do sistema judicial ou fora dele, 

representa uma tentativa de resolução de conflito consensual que, por si só, já tem o mérito, 

ainda que em tese, de um tratamento harmonioso do conflito. Ela permite um incremento nas 

políticas de acesso à justiça, seja pela capacidade de efetivar acordos que serão construídos e 

partilhados pelas partes, seja pela escolha de caminhos mais céleres e efetivos de resolução, 

seja pelo potencial democrático e de empoderamento das partes envolvidas. 

É preciso ir além de identificá-los e compreender como estes mecanismos estão 

inseridos nas ondas renovatórias de acesso à justiça e como servem, a um só tempo, a um 

modelo neoliberal de justiça.  

 

2.2 Acesso à justiça e cultura jurídica no marco do neoliberalismo. 

 

                                                           
16 MUSZKAT, Malvina Ester (org.) Mediação de conflitos: pacificando e prevenindo a violência. São Paulo: 
Summus, 2003, p.35. 
17

 BENVINDO, Juliano Zaiden. A constituição da sessão privada de conciliação judicial em processo de 
separação e divórcio: um estudo focado em psicologia cognitiva e em situações de contexto. In: AZEVEDO, 
André Gomma (org) Estudos em arbitragem, mediação e negociação, Vol 2, Brasília: Grupos de Pesquisa, 
2003. 
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As ondas fazem naturalmente referência aos estudos de Mauro Capelletti e Bryant 

Garth18 e foram incorporadas na compreensão sobre o acesso à justiça como marco teórico e 

histórico. Neste estudo, experiências de vários países puderam sugerir que a problemática de 

acesso à justiça toca a cultura jurídica ocidental a partir da segunda metade do século passado, 

influenciando as práticas judiciárias que seriam implementadas. Assim, uma primeira onda 

sinalizaria que a restrição do acesso se dava em termos de fatores econômicos que encareciam 

sobremaneira o ritual forense. O movimento então, foi aquele de garantir assistência gratuita à 

população em geral, permitindo uma ampliação do acesso individual. Mas evidentemente, 

este não era o único gargalo jurisdicional, e uma segunda onda objetivou alcançar às 

demandas coletivas, concentrando em algumas ações o poder de resolução para todo um 

grupo homogêneo ou coletivo de pessoas. Certamente, a primeira onda logo acentuou a 

insuficiência do poder Judiciário em termos de quadros e procedimentos, frente a uma 

ampliação constante de direitos civis. Ainda assim, a crise parecia não desvanecer e então, a 

terceira onda deveria se debruçar sobre a instrumentalidade mesma do processo, seus 

procedimentos, incorporando já os elementos neoliberais de eficiência, eficácia, celeridade e 

economia de gastos. Neste sentido, a ideia de que uma justiça morosa é sempre uma injustiça 

pareceu prevalecer como paradigma de gestão jurisdicional renovada. 

Atuando junto aos estudos de Capelletti, Kim Economides, a partir das pesquisas que 

realizou no Judiciário inglês, propõe falarmos em uma quarta onda renovatória, onde a 

questão voltar-se-ia para a atuação mesma dos que fazem a prática judiciária, sejam 

advogados, juízes, promotores, gestores, etc. Seria necessário, em seu entender, avançar na 

discussão de uma ética jurídica e refletir sobre o papel dos atores e as concepções de justiça 

que devemos ter acesso. “Nossa ‘quarta onda’ expõe as dimensões ética e política da 

administração da justiça e, assim, indica importantes e novos desafios tanto para a 

responsabilidade profissional como para o ensino jurídico”19.  

Economides faz uma crítica aos rumos que a terceira onda tomou, com acento 

preponderante na idéia de redução de custos e eficiência gerencial como mecanismo de 

garantir, uma vez mais barata, o acesso à justiça a mais cidadãos. O foco na realização de 

direitos, de uma justiça mais substantiva, portanto, preservando os ideais liberais teria sido 

olvidado pelo pragmatismo econômico da redução de custos e do alcance de metas numéricas 

                                                           
18

 CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryant.  Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: 
Fabris, 1988. 
19

 ECONOMIDES, Kim. Lendo as ondas do “Movimento de Acesso à Justiça”: epistemologia versus 
metodologia? Disponível em: http://www.comunidadesegura.org/files/lendoasondasdomovimentodeacessoa 
justicaepistemologiaversusmetodologiakimeconomides.pdf. Acesso em 02/09/2011. 
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de alcance da justiça. É na esteira desta crítica que sinalizamos para um modelo neoliberal de 

justiça. 

Em que consiste então este novo modelo de justiça a partir do qual a atuação do CNJ 

e de resto, de todo o Judiciário no ocidente, parece se estruturar? Conforme Antoine 

Garapon20, um novo modelo neoliberal de justiça é focado na ideia de eficácia, atuação 

estratégica e segurança. Garapon parte da ideia de neoliberalismo como uma extensão do 

paradigma econômico a todos os domínios da sociedade e da vida individual, para evidenciar 

um tal juiz-objeto, como uma tecnologia a serviço do mercado, a permitir julgamentos úteis, 

eficientes e seguros. Para o autor, a eficácia é erigida como um metavalor, incontestável, 

sobre todos os demais domínios e junto com a efetividade e a formalização, são transformados 

nos grandes desafios. Se o ato de julgar pode ser capatado em números, a atuação do juiz se 

mede não pela qualidade de suas sentenças, pela potencialidade de resolução de conflitos, mas 

pela quantidade e celeridade de seus atos que permitem a criação de uma verdadeira 

competição entre os magistrados e os tribunais. Formalização, eficácia e competição são 

valores fundamentais ao neoliberalismo, sem que a questão de fundo, da qualidade destas 

decisões, possa ser enfrentada. 

Garapon aponta que há uma preocupação menor com a regra do que com suas 

condições de aplicação, focando o neoliberalismo entre seus instrumentos favoritos na ideia 

de boas práticas, como padrões de comportamento a que devem se conformar os profissionais. 

Nesta perspectiva, a regra perde seu caráter de vontade geral para se tornar um mecanismo 

flexível e adaptável a pontos de vista em função de sua aplicação prática. O direito, portanto, 

torna-se um instrumento de fazer negócios e os vários ordenamentos jurídicos, antes vistos do 

ponto de vista da soberania dos Estados, passam a ser concorrentes atrativos para um mercado 

global21. Por isso, « la forme optimale de la justice est, pour les néolibéraux, la transaction, 

c’est-à-dire l’accord entre les parties »22, o que explica a ênfase que a conciliação encontrou 

no formato do CNJ como instrumento de ação. 

Assim, do ponto de vista simbólico, a teoria e a própria previsão normativa 

apontam para um quadro geral mais protetor e democrático – como nos pode sugerir o slogan 

de uma Constituição cidadã – enquanto a prática resta conduzida por uma razão instrumental 

que exige metas, números e estatísticas de julgamentos. E o Judiciário, como espaço 

hegemônico de resolução de conflitos, tende a perder força em um modelo de economia 

                                                           
20

 GARAPON, Antoine. Um nouveau modele de justice: efficacité, acteur stratégique, sécurité. In : Dans La  
tourmente (1). Aux sources de la crise financière. Revue Esprit. Novembre  2008, p.98-122.  
21

 Idem, p.101-102. 
22 Idem, p.105. 
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calcada na minimização de gastos públicos e na maximização da liberdade. Em sociedades 

complexas, multiplicam-se as potencialidades de conflitos. A tendência é sempre um aumento 

da demanda por resolução, onerando substancialmente o sistema judicial, o próprio Estado. E, 

ao mesmo tempo, agravando as condições anacrônicas de um direito esvaziado em seu 

potencial transformador e amplamente reduzido a questões apenas processuais, “o Judiciário 

acaba sendo indigente na produção de respostas para seus problemas”23. 

A prática neoliberal que envolve o Judiciário brasileiro é contraditória em relação ao 

discurso ainda presente de acesso à justiça e ampliação de direitos, já que no fundamento do 

neoliberalismo encontramos a recusa de um estado social de direitos e o acento precípuo na 

propriedade e liberdade individual, restando ao mercado fomentar o desenvolvimento 

espontâneo tanto social quanto econômico24. 

 

3 O movimento pela conciliação do CNJ: observando a experiência da justiça 

federal sergipana. 

  

Compreende-se que o CNJ surge no bojo de uma crise do Judiciário por 

reconhecimento, ora como o resultado de uma exigência social por um controle externo, ora 

como mecanismo de adequação deste poder a um jogo de mercado que há muito tinha deixado 

apenas os espaços econômicos. Assim, se de um lado as lutas e críticas se dirigem à 

construção de um Judiciário mais atuante e democrático, mais cônscio de um projeto de 

justiça social, por outro, o ambiente econômico, já aquecido pelo fomento de um mercado 

financeiro assumidamente neoliberal, engendra mecanismos de retraimento do Estado e 

abandono das ideologias de uma justiça social em nome de uma razão de mercado. Talvez por 

isto, haja na comunidade jurídica25 um misto entre euforia e frustração na atuação do CNJ. E 

não se pode esquecer que qualquer análise atual do Judiciário deve ser vista “num contexto 

                                                           
23

 FARIA, José Eduardo. Direito e justiça no século XXI: a crise da justiça no Brasil. Disponível em: 
<www2.oabsp.org.br/asp/esa/comunicacao/artigos/artigo70.pdf>. Acesso em: 22/09/2009. 
24

 ROSA, Alexandre Morais da. Discurso neoliberal e estado democrático de direito. Ciências Sociais Aplicadas 
em Revista - UNIOESTE/MCR - v. 8 - n. 15 - 2º sem 2008 - p. 27-40. 
25

 Estas divergências em torno do CNJ alcançam não somente a comunidade acadêmica, mas igualmente a 
comunidade profissional. É preciso, no entanto, separar os discursos, já que para a comunidade de juízes, o CNJ 
tem exigido uma mudança na rotina de trabalho, controlando mais de perto horário dos fóruns, residência do juiz 
na comarca, quantitativo de processos e outras medidas semelhantes, que mexeram significativamente no tempo 
dedicado ao labor forense, permeado, por longa data, por um espaço de liberalidade e autogestão não condignos 
com a função pública. 
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marcado por fortes desigualdades sociais e culturais, graves limitações fiscais e 

transformações radicais nos modos de funcionamento da economia”26. 

O Movimento pela Conciliação teve início no dia 23 de agosto de 2006. Naquele 

ano, o dia 08 de dezembro foi dedicado à mobilização como dia nacional pela conciliação. O 

objetivo das campanhas desenvolvidas pelo CNJ em parceria com os tribunais participantes 

do movimento pela conciliação tem sido disseminar em todo o país a cultura da paz e do 

diálogo, desestimular condutas que tendem a gerar conflitos e proporcionar às partes uma 

experiência exitosa de conciliação, garantindo-se um acesso à justiça mais célere, humana e 

efetiva. As semanas de conciliação em mutirões começaram a partir de 2007, sempre no final 

do ano, na tentativa de resolver e enxugar o quantitativo de demandas no Judiciário. Neste 

ponto, embora a conciliação seja positivamente divulgada como um meio pacífico e 

consensual, as justificativas para sua adoção no Judiciário são expressamente os ideais de 

eficiência, redução de custos, enxugamento de processos, na expressão genérica que se 

convencionou como ‘desafogar o Judiciário’, portanto, com um discurso francamente 

neoliberal. 

A questão é saber: em que medida as estratégias do CNJ para a conciliação tem 

surtido efeitos sobre as práticas judiciárias? Além dos aspectos quantitativos, há o fomento de 

uma cultura jurídica da conciliação? Os dados da justiça federal sergipana podem nos fornecer 

pistas para esta análise. Uma pesquisa durante os anos de 2010 e 2011, com financiamento do 

CNPq através de bolsa de iniciação científica se propôs a verificar como o movimento do CNJ 

impactou a prática judiciária no Estado de Sergipe no período compreendido entre 2006 a 

2010. A pesquisa partiu dos dados disponibilizados no CNJ em sua página na internet que 

revelavam a consolidação anual27 de 2006 a 2010, tanto em nível nacional quanto por região, 

no caso, 5ª região (Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba). O 

campo buscou o levantamento de dados junto à Secção Central da Justiça Federal de Sergipe e 

se deparou de plano com a ausência de sistematização local para o armazenamento e repasse 

das informações ao CNJ. Ou seja, não há uma exigência formal dos registros dos dados, nem 

por iniciativa das varas, nem por exigência do CNJ. 

                                                           
26

 FARIA, José Eduardo. Direito e justiça no século XXI: a crise da justiça no Brasil. Disponível em: 
<www2.oabsp.org.br/asp/esa/comunicacao/artigos/artigo70.pdf>. Acesso em: 22/09/2009. 
27

 Os indicadores que se repetem no período de 2006 a 2010 são: (i) Audiências marcadas: (2006) 1.582; 
(2007) 2.486; (2008) 5.488; (2009) 5.965 e (2010) 8.216; (ii) Audiências realizadas: (2006) 1.537; (2007) 
2.243; (2008) 4.749; (2009) 4.971 e (2010) 7.068 e (iii) percentual de acordo. A comparação revela um 
percentual em torno de 86% de audiência realizadas em relação às marcadas, com o visível crescimento 
numérico das audiências ano a ano. Destas, o percentual de acordo gira em torno de 50%, não havendo 
variações significativas ano a ano. Disponível em: http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/eficiencia-
modernizacao-e-transparencia/pj-justica-em-numeros/relatorios. Acesso em 03/03/2011. 
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Igualmente, a pesquisa pôde constatar que no âmbito da justiça federal sergipana não 

há uma articulação e planejamento das varas para realização da Semana Nacional da 

Conciliação, uma vez que fica a cargo do diretor da secretaria de cada vara enviar o relatório 

das conciliações locais, sem, no entanto, seguir um parâmetro geral para tal fim.   

Os próprios relatórios propalados pelo CNJ não obedecem a um padrão 

metodológico, visto que no decorrer das campanhas anuais de 2007 a 2010 há mudanças nas 

variáveis constantes, sendo que ano a ano eles trazem elementos mais específicos. Com isso, 

podemos aferir que o CNJ ainda trabalha na construção de estratégias para padronizar o 

registro dos dados relevantes extraídos da semana nacional da conciliação. Este processo 

metodológico em construção tem reflexos diretos na abordagem dos dados da secção federal 

sergipana que acopla hoje sete varas, sendo a 5ª, 6ª e 7ª delas juizados especiais implantadas, 

respectivamente, nos anos de 2003, 2004 e 2005, locais onde deveriam apresentar registros 

significativos acerca das audiências de conciliação desde 2006 em razão das campanhas 

difundidas pelo CNJ. Contudo, não é o que nos revelam os números disponibilizados pela 

justiça28. Quanto às demais varas (1ª, 2ª, 3ª e 4ª) a informação obtida é de que não há uma 

efetiva participação na semana que movimenta o país.    

Assim, a pesquisa de campo mostrou que não é possível avaliar e validar os impactos 

do Movimento pela conciliação do CNJ na justiça federal em Sergipe, no período 

compreendido entre 2006 e 2010, no sentido de examinar se há um acréscimo ou um 

decréscimo ano a ano no número de audiências de conciliações marcadas, realizadas, nos 

acordos efetuados ou nas ações feitas (mutirões), em função de não ter havido a 

disponibilização dos dados, que foram dados como não registrados pelos servidores atuais. 

Exemplo significativo é o da 2ª vara federal da secção judiciária sergipana, que uma vez 

contatada, informou que nas campanhas de 2006 e 2007 o juiz titular daquele foro não tinha a 

preocupação de guardar os registros da Semana da Conciliação, pois não havia tal exigência 

                                                           
28

 Em relação aos mesmos parâmetros, os dados da justiça federal em Sergipe foram encontrados apenas na 5ª, 6ª 
e 7ª varas (juizados especiais), já que as 1ª, 2ª, 3ª e 4ª varas, embora consultadas, afirmaram que não tinham 
dados a dispor. São eles, em relação à 5ª vara: (i) Audiências marcadas: não há registros; (ii) Audiências 
realizadas: (2009) 208 e (iii) Acordos efetuados (2009) 93, representando um percentual de 44,7% de êxito, 
pouco abaixo da média apresentada pelo TRF da 5ª região para o período. Em relação à 6ª vara: (i) Audiências 
marcadas: (2009) s/n e (2010) 213; (ii) Audiências realizadas: (2009) 84 e (2010) 211 e (iii) Acordos 
efetuados (2009) 43 e (2010) 93, representando um percentual em torno de 45% de êxito. E, por fim, em relação 
à 7ª vara: (i) Audiências marcadas: (2009) s/n e (2010) 387; (ii) Audiências realizadas: (2009) 144 e (2010) 
344 e (iii) Acordos efetuados (2009) 91 e (2010) 255, representando um percentual que variou de 63% em 2009 
a 74% em 2010 de êxito, este sim, um número expressivamente acima da média da região. Disponível no 
relatório final de pesquisa: Impactos do Movimento pela Conciliação do Conselho Nacional de Justiça no 
Âmbito da Justiça Comum Federal Sergipana no Período de 2006 a 2010, Relatório Final. Aracaju: UNIT/CNPq, 
impresso, 2011. 
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do próprio CNJ. Por isso, as informações eram descartadas. Quanto aos anos de 2008 a 2010, 

verificou-se que ela não participava efetivamente da campanha, logo não houve 

disponibilização dos dados. Essa ausência fora igualmente perceptível nos dados da 1ª, 3ª e 4ª 

varas da mesma secção judiciária.  

Os parcos números que aparecem individualizados são dos anos de 2009 e 2010, mas 

são insuficientes para auferir a dimensão da receptividade da sociedade sergipana ao 

programa da conciliação do CNJ. No entanto, não se pode ignorar que tal movimento pela 

conciliação produza algum impacto no âmbito social ou judicial, já que as campanhas ajudam 

a difundir um sistema de resolução de conflito que, em tese, deve estar pautado no diálogo, na 

harmonização e satisfação das partes conflitantes. Todavia, não é possível se fazer uma 

verificação numérica desses impactos, ou seja, não há como traçar quantitativamente os 

resultados. 

Outro aspecto interessante que a pesquisa revelou foi a dissonância entre a figura do 

conciliador tal como indicado pelo CNJ, qual seja, um conciliador que faz parte da sociedade, 

com treinamento específico para tal fim, e a realidade verificada na justiça federal sergipana, 

onde o conciliador é o próprio magistrados ou os próprios servidores federais que deixam seus 

afazeres rotineiros e assumem a tarefa. Sem o fomento de uma cultura da conciliação, a 

indicar uma mudança de paradigma jurisdicional, mas apenas pragmaticamente o uso da 

conciliação como uma via de ‘desafogar o Judiciário’, não se pode esperar ou exigir deste 

funcionário ou mesmo do juiz, que tem o poder de decidir, que incorpore por sua própria 

conta os ideais mais transformadores da conciliação – cultura de paz, consenso e autonomia 

das partes, responsabilização dos atores, enfim, restando apenas a simplificação de 

procedimentos e a celeridade como valores para as campanhas e mutirões. 

Baseado nas informações supracitadas, resta claro que a justiça federal em Sergipe 

não tem metodologia, detalhamento e controle dos seus números, portanto não foi possível 

precisar como Sergipe consolidou seus dados para repassá-los ao TRF 5ª Região, que reúne as 

estatísticas junto aos estados de Pernambuco, Ceará, Alagoas, Paraíba e Rio Grande do Norte 

e os remete o CNJ para que seja divulgado um parâmetro nacional. Então, pode-se cotejar que 

os impactos, portanto, são mais simbólicos do que quantitativos, tendo em vista a 

precariedade dos registros numéricos sobre as conciliações de 2006 a 2010 na justiça federal 

de Sergipe implicando diretamente numa vulnerabilidade dos relatórios publicados pelo CNJ, 

o que traduz uma fragilidade nos dados oficiais propalados.  

 

4 Considerações finais. 
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A compreensão sobre a conciliação como um elemento forte de uma cultura jurídica 

voltada para garantir um acesso à justiça mais efetivo não pode estar dissociada das 

implicações de um contexto neoliberal de gestão do poder público, incluindo-se o próprio 

poder Judiciário. Seria miopia pensar que, conforme seu discurso mais positivo, as intenções 

primeiras seriam aquelas que ligam a conciliação a um sistema de composição pacífica de 

litígios. Ao contrário, tomando-a como um procedimento que permite celeridade e 

informalidade, aproveita-se para desafogar o Judiciário das causas ‘menores’, deixando o ato 

de julgar para resolução de problemas de monta maior. Acatamos, portanto, a crítica29 de que 

há, de forma cínica, uma diferenciação econômica perversa na forma como o Judiciário 

administra seus conflitos. 

Resguardadas as ressalvas de toda e qualquer generalização, sobretudo tendo por 

base as observações provenientes de um campo que não pode ser suficiente para analisar toda 

a realidade nacional, os dados da experiência em Sergipe, no entanto, fornecem pistas de que 

uma cultura de conciliação ainda está longe de ser atingida pelas metas traçadas até então pelo 

CNJ, seja porque o projeto está em vias de construção, com uma metodologia e parâmetros 

ainda em consolidação, não permitindo auferir uma matriz numérica comparável ou mesmo 

confiável, tendo em vista a pouca sistematização dos tribunais na coleta destes dados; seja 

porque, a julgar pela força midiática das campanhas e pela pressão em reduzir, a todo custo, o 

volume de processos no Judiciário, comportamentos tipicamente ligados ao modelo neoliberal 

de redução de custos e maximização de resultados numéricos, as esperanças de uma discussão 

de fundo de justiça social, cultura de paz e consenso não podem ser depositadas 

preponderantemente nas ações do CNJ. 

Resta-nos acatar as implicações de uma quarta onda de acesso à justiça, tal como nos 

fala Kim Economides30, para compreender que a mudança de paradigma da prática judiciária 

passa por uma transformação ética de seus atores, que incorporem uma cultura da conciliação, 

em todas as suas potencialidades, para além de sua possível utilidade na minimização de 

custos. 
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RESUMO 

O Brasil, ao longo da história, foi palco de fortes conflitos pela posse da terra. Muitos destes 

conflitos foram, no decorrer dos anos, levados ao judiciário. A Constituição Federal de 1988 

estabelece a possibilidade dos Tribunais de Justiça instalarem varas agrárias para dirimir 

conflitos agrários. Diante desta previsão legal, vários estados instalaram as referidas varas ou 

nomearam juízes para estas funções. O Pará foi um deles. Em 2001, o Tribunal de Justiça do 

Estado criou cinco varas agrárias em diferentes municípios. A primeira delas foi instalada em 

2002, na região sudeste paraense, na cidade de Marabá. O trabalho reflete sobre a 

democratização da justiça observando o papel das varas agrárias na mediação dos conflitos de 

terra no sudeste paraense. Para tanto, analisa as práticas e discursos dos atores sociais 

envolvidos nos processos judiciais relativos a conflitos coletivos pela posse da terra julgados 

por esta vara agrária. 

PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; VARA AGRÁRIA; CONFLITOS DE 

TERRA; DEMOCRATIZAÇÃO DA JUSTIÇA. 

 

ABSTRACT 
The course of Brazilian history has showed strong conflicts involving land property. Along 

the years many of those conflicts were taken to courts. The Federal Constitution of 1988 

established the possibility of Agrarian Courts to be set in order of solving those kinds of 

conflicts. In face of this legal prevision, many states, including the State of Para, set agrarian 

courts or nominate Judges for the same functions. Thus, in 2001, the Justice of the State 

created five agrarian courts in many municipal corporations. The first one was set in 2002, in 

south-west of Para, in the city of Marabá. The work reflects about the democratization of 

justice looking at the role of the courts in the mediation of land conflicts over land in the 

southeast of Pará. For this, this work searches into the acts and discourses of the social actors 

involved in the judicial proceedings related to collective conflicts involving land property 

ruled by the agrarian court in south-west of Pará. 

KEYWORDS: JUDICIAL POWER; AGRARIAN COURT; LAND CONFLICTS; 

DEMOCRATIZATION OF JUSTICE. 

 

 

Ao longo dos anos, muitos dos conflitos por terra foram levados ao Judiciário no Brasil. 

Temos notícias de conflitos possessórios levados a esse poder ao menos desde o século XIX, 

após a promulgação da Lei de Terras de 1850. Motta (1996) analisa o recurso aos tribunais 

por homens pobres livres na defesa de suas posses no século XIX e que utilizavam brechas e 

interpretações da Lei de Terra de 1850 na luta pelo reconhecimento de direitos. 
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Medeiros (1989), ao analisar a história dos movimentos sociais no campo até a década de 

1980, aponta como uma das táticas de luta das organizações de trabalhadores rurais o recurso 

aos tribunais. O período da ditadura militar é destacado pela autora como um momento em 

que o recurso ao Judiciário tem grande importância na defesa possessória contra ações de 

reintegração e manutenção de posse e de reivindicação do cumprimento do Estatuto da Terra 

de 1964, especialmente pelos sindicatos de trbalhadores rurais (STRs) e pela Confederação 

Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag). 

Entretanto, uma série de trabalhos analisa que foi a partir do final da década de 1980 e início 

dos anos de 1990, posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), 

que o recurso aos tribunais ganhou maior importância social, acarretando a judicialização da 

política e das relações sociais no Brasil. Nesta linha, destacamos os trabalhos de Santos 

(2007), Vianna (et. ali, 1997) e Sorj (2001). 

Fernandes (1999) analisa a “judiciarização da luta pela Reforma Agrária” e sinaliza para 

peculiaridades desta tendência no campo brasileiro. Segundo o autor, “a judiciarização da 

reforma agrária é explicitada na criminalização das ocupações de terra”, por um lado, com a 

ocorrência de inúmeras prisões, assassinatos, massacres, ordens de despejos e reintegrações 

de posse contra trabalhadores rurais e, por outro lado, com a não efetivação da Reforma 

Agrária e da retomada de terras públicas apropriadas ilegalmente por particulares 

(FERNANDES, 1999: 399). 

Na esteira da judicialização da questão agrária brasileira, durante a Assembléia Nacional 

Constituinte de 1987/88, foi debatida a necessidade de especialização de um ramo do 

judiciário para julgar assuntos agrários. Ao final da ANC, foi estabelecido no texto da 

Constituição Federal de 1988 a possibilidade dos Tribunais de Justiça designarem juízes 

especializados para dirimir estes conflitos agrários.[1] Diante desta previsão legal, ao longo 

dos anos foram instaladas varas agrárias em alguns estados da federação como Alagoas, 

Minas Gerais, Pará, Paraná, Paraíba, Roraima e Santa Catarina.[2] A criação de varas agrárias 

apresenta-se como uma política pública de “Paz no campo” proposta pelo atual Governo 

Federal, através do departamento de Ouvidoria Agrária e Mediação de Conflito (DOAMC) do 

Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA), e é a primeira medida enumerada entre as 

metas do Plano Nacional de Combate à Violência no Campo. 

A partir de 2001, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará começou a aprovar a criação de 

varas agrárias em diferentes municípios do estado. Atualmente, o estado se divide em cinco 

regiões agrárias e há varas especializadas nas sedes de todas elas (municípios de Altamira, 

Redenção, Marabá, Santarém e Castanhal). A primeira delas foi instalada em 2002, na região 

sudeste paraense, na cidade de Marabá.[3] Segundo a legislação estadual, os magistrados que 

fossem assumir a vara agrária deveriam ter especialização em direito agrário[4] e teriam a 

atribuição de julgar os conflitos coletivos pela posse da terra. 

No sudeste paraense, nos processos julgados pela vara agrária de Marabá, ocorre a disputa 

pela interpretação da lei e da história dos conflitos de terra por parte dos mediadores, os 

advogados das organizações de trabalhadores rurais e fazendeiros. Também são encontradas 

decisões judiciais diferenciadas em cada processo, algumas delas favoráveis às posses dos 

fazendeiros, outras garantindo o direito à permanência na área ocupada pelos trabalhadores 

sem-terra. Ainda são observadas diferentes práticas adotadas pelos juízes nas varas agrárias 

como a realização de audiência de justificação de posse[5] em alguns processos e em outros 

não, antes da decisão judicial sobre a medida liminar. 
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O objetivo do trabalho é analisar a relação da criação da vara agrária de Marabá no sudeste 

paraense e a democratização do judiciário, com a ampliação do espaço de participação das 

partes nos processos julgados pela vara especializada. Para tanto, serão apresentadas 

informações levantadas em pesquisas de campo sobre as disputas travadas na vara agrária de 

Marabá/Pará entre movimentos sociais e proprietários de terra bem como analisar as práticas e 

interpretações dos juízes nestes processos judiciais. 

Este trabalho limita-se a analisar a vara agrária de Marabá, dentre as cinco varas agrárias 

criadas no Pará, por ser a mais antiga do estado e estar localizada na região sudeste paraense, 

região de fortes conflitos pela posse da terra. Os violentos conflitos fundiários que marcam a 

região têm como símbolo mais conhecido o Massacre de Eldorado de Carajás, quando 19 

trabalhadores rurais ligados ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) foram 

assassinados pela polícia militar do Pará, em 17 de abril de 1996 no sudeste paraense, durante 

um ato político. Segundo a CPT (Comissão Pastoral da Terra), em 2007, a Amazônia foi 

palco de 54% dos conflitos no campo do total que ocorreu em todo o território nacional. No 

Pará, segundo a entidade, ocorreram 138 casos de violência contra a ocupação e a posse, 

envolvendo 21.250 famílias. Também foram registrados 300 casos de violência contra a 

pessoa[6] (Canuto, 2007). 

Este quadro se relaciona com as políticas públicas de colonização promovidas pelos governos 

militares, especialmente a partir da década de 1970. Segundo Loureiro e Pinto (2005), a partir 

deste período as terras públicas habitadas por colonos, ribeirinhos, índios, foram sendo 

vendidas para grandes empresários que, muitas vezes, se apropriavam de extensões além 

daquelas adquiridas pelos meios legais, fato que gerou a “sobreposição de títulos”. Neste 

período, com a política fundiária voltada para as grandes empresas privadas, houve um 

crescimento da luta dos trabalhadores rurais pela terra, com choques entre os grupos que 

habitavam a região desde o declínio da extração da borracha, desenvolvendo formas de vida 

camponesas, e os novos empreendimentos que se instalavam na região. Este modelo de 

desenvolvimento acarretou ainda a devastação, no estado, da floresta amazônica (PICOLI, 

2006) e propriciou a “utilização de mão-de-obra escrava”[7], principalmente nas fazendas do 

sul e sudeste do Pará.[8] 

Em meio a este contexto, organizaram-se na região três principais organizações de 

trabalhadores rurais que possuem táticas e formas organizativas diferenciadas, mas que 

questionam o atual modelo de desenvolvimento e defendem a implementação da política de 

Reforma Agrária associada ao combate à apropriação privada de forma ilegal de terras 

públicas na região. Estas organizações são a Federação dos Trabalhadores na Agricultura 

(Fetagri), Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), e Federação dos 

Trabalhadores na Agricultura Familiar (FETRAF). Apesar dos diferentes momentos históricos 

de constituição, de concepções políticas e algumas diferenças nos métodos de luta, são 

principalmente os conflitos pela posse da terra envolovendo estas organizações que são 

levados à vara agrária. Nos processos judiciais relativos a estes conflitos, as organizações de 

trabalhadores rurais lutam pelo reconhecimento da legalidade e legitimidade das ocupações de 

terra e os proprietários rurais buscam a reintegração na posse das propriedades que 

reivindicam como suas e a retirada dos trabalhadores sem terra. 

2. Vara agrária e democracia.   

A democratização dos processos judiciais e do Judiciário já foi abordado por diferentes 

pesquisas e esteve pautado nos debates tanto da ANC como da Reforma do Judiciário. 
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Entretanto, esta democratização foi pensada em diferentes sentidos. Para Baldez (1999), por 

exemplo, “(...) a democratização do processo só será concreta, primeiro, quando a juris-dicção 

deixar de ser um monopólio da magistratura, abrindo-se espaços para juízes de outros cortes e 

culturas sociais (...)” (BALDEZ, 1999: 260). Por outro lado, Vianna et al. (2007) relacionam 

democratização do Judiciário com a ampliação do acesso a justiça e a pluralidade social dos 

magistrados. 

Junqueira et al. (1997) ainda acrescentam a necessidade da percepção pelos magistrados da 

sua função social nos conflitos coletivos que marcam a contemporaneidade. Santos (2007) 

também relaciona a democratização da justiça com a mudança de postura dos juízes que, 

segundo o autor, pode ser advinda com alterações no processo de formação de magistrados. 

Marilena Chaui (2008:67-68) analisa a democracia como um processo no qual “o conflito é 

considerado legítimo e necessário, buscando mediações institucionais para que possa 

exprimir-se”. A autora completa associando a democracia “a ideia dos direitos (econômicos, 

sociais, políticos e culturais)” (CHAUI, 2008: 68). Segundo a mesma autora, “graça aos 

direitos, os desiguais conquistam a igualdade, entrando no espaço político para reivindicar a 

participação nos direitos existentes e, sobretudo para criar novos direitos.” (CHAUÍ, 2008: 

68). Neste sentido, entende a autora a necessidade de se repensar a questão da representação 

política, pois, 

(…) desenvolvem-se, à margem da representação, ações e movimentos sociais que buscam 

interferir diretamente na política sob a forma de pressão e reivindicação. (…) Assim sendo, a 

cada passo, a democracia exige a ampliação da representação pela participação e a descoberta 

de outros procedimentos que garantam a participação como ato político efetivo que aumenta a 

cada criação de um novo direito (CHAUI, 2008:70). 

  

Santos (2007) também destaca a necessidade de se ampliar a democracia e associa no campo 

do direito esta tarefa à ampliação do acesso à justiça e aos direitos e à utilização de meios 

alternativos de resolução de litígios, com a utilização da mediação e da conciliação judicial e 

extra-judicial. 

Nesta esteira, neste trabalho o adjetivo democrático é empregado como referência às práticas 

processuais que buscam ampliar a participação das organizações de trabalhadores rurais nas 

ações possessórias, com a institucionalização de mecanismos jurídicos que permitem a 

manifestação dos conflitos possessórios[9]. Desta forma, a realização de audiências de 

justificação de posse ou de conciliação pelos juízes antes da decisão sobre a medida liminar é 

uma das formas que permitem a democratização do processo, pois aumenta a participação das 

partes.      

            Boaventura de Sousa Santos (2003a) entende que é o campo jurídico é composto por 

três elementos: retórica, violência e burocracia. O autor destaca os graus diferenciados em que 

estes elementos podem aparecer em cada ramo do Direito e do Estado. Esclarece o autor: 

(...) entendemos o direito como um corpo de procedimentos regularizados e de padrões 

normativos, com base nos quais uma terceira parte previne ou resolve litígios no seio de um 

grupo social. São três os componentes estruturais do direito: a retórica, a burocracia e a 

violência. A retórica é uma forma de comunicação e uma estratégia de decisão, assente na 
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persuasão ou convencimento através da mobilização do potencial argumentativo de 

sequências e artefactos verbais e não verbais comumente aceites. A burocracia é aqui 

entendida como uma forma de comunicação e uma estratégia de decisão, baseada na 

imposição autoritária por meio da mobilização do potencial demonstrativo de procedimentos 

regularizados e padrões normativos. Por último, a violência é uma forma de comunicação e 

uma estratégia de decisão assente na ameaça da força física” (SANTOS, 2003a:50). 

  

                Segundo o autor acima citado, a caracterização de um campo jurídico deve ser feita 

através da análise da combinação destes três elementos devido ao fato de que a prevalência de 

um sobre os demais pode gerar diferentes naturezas de campos jurídicos dentro do mesmo 

Estado, pois “nos campos jurídicos complexos podem existir diferentes formas de dominação 

em diferentes áreas de acção político-jurídica” (SANTOS, 2003a: 51). Os exemplos de Santos 

(2003ª) para demonstrar esta tese são as reformas da informatização das justiças nos países 

centrais: geraram o aumento da retórica e, ao mesmo tempo,  tem ocorrido o aumento do 

direito penal (ou seja, da burocracia e violência). Estes exemplos demonstram que “o direito 

estatal é internamente muito heterogêneo, incorporando em si vários tipos de dominação 

jurídica” (SANTOS, 2003a: 51). 

No Judiciário brasileiro também há diferenciações destes elementos. Em algumas regiões e 

para algumas temáticas há a prevalência da retórica na resolução dos conflitos e em outras 

esferas existe ainda a dominação da burocracia e da violência em detrimento da retórica. 

Jünger Habermas é um autor importante nas reflexões sobre democratização do judiciário, 

pois se preocupou com os aspectos procedimentais para a interpretação judicial. O autor 

buscou enfrentar o problema da legitimidade das decisões judiciais - decorrente da própria 

crise do Estado Moderno e das mudanças vividas pelas sociedades contemporâneas – através 

do desenvolvimento de uma tese procedimental que garantisse a legitimidade das decisões 

judiciais. O autor considera que a norma é legítima quando adotada devido ao consenso 

atingido por um procedimento discursivo, em que as partes possuam as mesmas condições de 

participação e ocorra um intercâmbio entre as razões dos diferentes participantes. 

Habermas em seu livro Para a reconstrução do Materialismo Histórico define que a 

legitimidade de um sistema político “significa que há bons argumentos para que um 

ordenamento político seja reconhecido como justo e equânime; um ordenamento legítimo 

merece reconhecimento. Legitimidade significa que um ordenamento político é digno de ser 

reconhecido.” (HABERMAS, p.219-220). 

Nas sociedades complexas, onde ocorre uma mudança na esfera pública, existe a necessidade 

de se buscar outras formas de legitimidade para as normas jurídicas. Esta legitimidade só pode 

ser alcançada através de um modelo procedimental, na medida em que não se pode falar de 

uma ética geral que corresponda aos valores de todos os integrantes da sociedade, pois a 

marca das sociedades contemporâneas é a multiplicipade de grupos sociais. 

Por este motivo, Habermas desenvolve uma nova teoria prática para a elaboração normativa, 

tendo como  base uma ética discursiva. É ela quem irá “explicar como é possível, frente a um 

conflito normativo, a obtenção de um acordo racional motivado” (CITTADINO, 2000, p. 

110). Como assinala Gisele Cittadino, 
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a ética do discurso habermasiana recorre ao modelo de um amplo e irrestrito diálogo, no qual 

todos os participantes têm igual acesso e onde prevalece a força do melhor argumento. Este 

modelo, que Habermas designa como “situação ideal de fala”, impõe uma série  de condições 

apresentadas através de três exigências: a não-limitação, ou seja, a ausência de impedimentos 

à participação; a não-violência, enquanto inexistência de coações externas ou pressões 

internas: e a seriedade, na medida em que todos os participantes devem ter como objetivo a 

busca cooperativa de um acordo.( CITTADINO, 2000, p.111) 

 Dentro deste debate, neste artigo nos próximos tópicos serão analisados aspectos relevantes 

dos processos julgados pela vara agrária de Marabá com a finalidade de verificar a 

democratização deste campo do judiciário. 

    

3. As disputas na vara agrária de Marabá: práticas, argumentos e decisões no campo 

jurídico. 

Os processos julgados na vara agrária de Marabá, como destacado, são na maioria relativos a 

conflitos fundiários e, especialmente, as ações possessórias (interditos proibitórios, 

reintegrações e manutenções de posse)[10] propostas por proprietários de terra (particulares 

ou empresas), através de seus advogados, contra ocupações coletivas promovidas por grupos 

de trabalhadores rurais reunidos em torno de movimentos campesinos, como MST e a Fetagri. 

Estes movimentos contam com os advogados da CPT na sua assessoria jurídica[11]. 

Foram selecionados alguns processos emblemáticos envolvendo estes movimentos para 

observar as práticas, os discursos e as decisões judiciais na vara agrária de Marabá. Passo a 

analisar as práticas dos juízes e das partes em conflito (proprietários de terra, organizações de 

trabalhadores rurais e órgãos públicos). 

  

3.1. Argumentos dos advogados das organizações de trabalhadores rurais e de 

próprietários de terra. 

As reivindicações para a aplicação da lei pelo Judiciário são feitas por advogados, pois, no 

campo jurídico, as disputas sociais diretas entre as partes são transformadas num debate 

jurídico entre profissionais, cujo poder é delegado por procuração. Os advogados, através dos 

rituais e dos códigos do campo jurídico, traduzem para a linguagem jurídica as reivindicações 

das organizações, estabelecendo relações entre as práticas sociais e a lei. 

Bourdieu (2004) ao trabalhar com a noção de habitus dos campos defende que a dinâmica 

destes espaços cria a dependência a um profissional que conheça as regras do jogo, o domínio 

de uma linguagem e retórica do campo.  A lógica do campo jurídico está relacionada com a 

divisão do trabalho jurídico, onde existem profissionais, agentes investidos de competência 

social e técnica para interpretar o corpo de leis. O campo do direito também apresenta uma 

lógica interna própria e os profissionais, que representam os profanos (os leigos) neste campo, 

devem ter o conhecimento de suas regras, linguagens e retóricas. Bourdieu (2004) destaca que 
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o conflito entre as partes é convertido em um conflito jurídico e, portanto, terá que ser 

regulado pelos profissionais, advogados. 

Houtzager (2007) promoveu um diálogo interessante com Bourdieu ao analisar a tensão 

promovida pela mobilização do MST para a sua defesa jurídica. O autor destaca que o MST 

com esta prática tem relacionado a lógica de dois campos o dos movimentos sociais e o do 

direito, exigindo desta forma um afastamento da leitura da autonomia dos campos e das 

possibilidades de mudanças no próprio campo jurídico, através por exemplo da 

constitucionalização da interpretação do direito de propriedade. 

Nos casos analisados envolvendo o MST e a Fetagri, a utilização dos instrumentos jurídicos 

ocorre de forma reativa nos casos cíveis ou penais, como destacado por Houtzager (2007) em 

relação ao MST. A intervenção no campo jurídico nestes casos se dá após a mobilização 

política das referidas organizações de trabalhadores rurais, ao ocupar  uma propriedade (que 

não cumpre com sua função social ou é improdutiva, ou ainda foi apropriada ilegalmente por 

particulares), na maioria das vezes esta disputa é levada ao judiciário, pois o alegado 

proprietário apresenta ações possessórias (interditos proibitórios, reintegrações ou 

manutenções de posse). 

As disputas políticas pela terra são levadas ao judiciário por alegados proprietários quando as 

organizações de trabalhadores rurais ocupam ou estão na iminencia de ocupar uma 

propriedade, ou quando o alegado proprietário apenas sente que tem sua propriedade 

ameaçada. Os advogados dos proprietários de terra apresentam normalmente aos juízes um 

quadro de barbáre instaurado ou prestes a ser instaurado nas propriedades com a ocupação da 

mesma pelas organizações de trabalhadorers rurais. Normalmente, alegam que houve 

utilização de violência e a depredação do imóvel pelos ocupantes. 

Os advogados dos proprietários de terra, apresentam como argumentos jurídicos a 

legitimidade das posses independente de título legal de propriedade. Atualmente, um aspecto 

que tem sido já levantado na petição inicial pelos advogados é que a propriedade cumpre a 

função social. Este é um fato interessante, pois em outras regiões, como nos conflitos no 

estado do Rio de Janeiro, os proprietários e seus advogados não trazem estes elementos da 

função social da propriedade e empregam apenas a velha concepção da propriedade privada 

absoluta presente no antigo Código Civil de 1916. Este fato leva a creer que as organizações 

de trabalhadores rurais no sudeste paraense têm conseguido pautar o tema da função social da 

propriedade na vara agrária. Por este motivo, passou a ser também um argumento nas petições 

dos advogados dos proprietários que alegam que a propriedade cumpre a função social e que é 

produtiva, em alguns casos juntam comprovantes de vacinação, carteiras de trabalho assinadas 

dos trabalhadores (tentando demonstrar que não descumprem a legislação trabalhista nem 

utilizam mão-de-obra escrava). 

Por outro lado, na mobilização jurídica das organizações de trabalhadores rurais, os 

advogados da CPT apresentam como principais teses defensivas presentes em quase todas as 

contestações: a necessidade da observação da posse agrária para a proteção da posse ou 

propriedade pelo judiciário[12], destacam o descumprimento da função social, ambiental e 

trabalhista da propriedade, apresentam informações sobre este descumprimento informando o 

número de ações civis públicas promovidas pelo Ministério Público do Trabalho, laudos de 

inspeção do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama) e/ou da Delegacia Regional do 

Trabalho flagrando irregularidades nas propriedades. Também, questionam a legalidade das 

posses e propriedades ocupadas, pois normalmente estão fundadas em título de propriedade 
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falso (quase todas as propriedades ocupadas pelas organizações têm problemas de 

titularidade). 

Os advogados das organizações de trabalhadores rurais defendem ainda a legitimidade e 

legalidade das ocupações de terra, caracterizando-as como uma pressão política sobre o 

governo para que promova a Reforma Agrária ou como denúncia pública de que a fazenda 

ocupada utiliza mão-de-obra escrava, degrada o meio ambiente ou se apropriou de terra 

pública. Por outro lado, os advogados dos proprietários chamam as ocupações de terra de 

“invasões”[13], afirmando que as organizações de trabalhadores rurais cometem crime de 

esbulho possessório[14], são violentos, depredam as fazendas, matam animais e destroem a 

vegetação, ameaçam funcionários etc. 

Quando o juiz decide contra seus pedidos ambos os tipos de advogados recorrem destas 

decisões ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJ/PA). Ambas as partes costumam 

participar das audiências e reuniões de mediação quando convocadas pelo juiz da vara agrária 

ou pela Ouvidoria Agrária Nacional. Também, é pratica dos advogados, não só neste caso, 

mas na advocacia em geral, os “despachos” com os juízes, ou seja, promover conversas 

jurídicas com os juízes tentando convencer sobre os aspectos que foram apresentados de 

forma escrita nas petições. 

A advogada da CPT em entrevista relatou que também já entregaram a alguns juízes que 

passaram pela vara agrária os livros e materiais produzidos pela RENAP sobre o direito 

agrário, jurisprudências sobre a materia que pudessem auxiliar na compreensão do problema e 

na formação teórica dos juízes, devido aos problemas na formação já apontados e, portanto, 

da falta de conhecimento de alguns juízes[15]. Em algumas decisões de juízes há a referência 

a alguns destes trabalhos jurídicos referidos pela advogada.     

  

3.2.As práticas e decisões dos juízes na vara agrária de Marabá. 

O juiz é um ator importante nas disputas judiciais pois será ele que optará por alguns 

argumentos em detrimento de outros e dirá qual é o direito para o caso concreto. As leis 

permitem diferentes interpretações, pois, como caracterizado por Thompson (1997), são 

espaços de disputa de interesses. Por este motivo, o juiz, ao interpretar a lei, poderá extrair 

diferentes sentidos. Os mediadores (advogados) têm um papel importante nesta disputa, ao 

levarem os argumentos das partes aos processos, mas será o juiz que decidirá, ao final, de 

quem é o direito. Assim como observado por Thompson (1997), ocorre nos processos 

analisados, pois ocorrem diferentes práticas dos juízes no desenrolar dos processos. 

  

a)      A análise pelo juiz do pedido liminar de reintegração de posse e as posições sobre a 

realização de audiências de justificação nestas ações. 

O Código de Processo Civil faculta ao juiz caso não esteja comprovada a posse pelo autor da 

ação (alegado proprietário/possuidor), que seja realizada audiência de justificação de posse 

para que o autor leve testemunhas e demonstre ao juiz que possui a posse do imóvel, antes de 

ser decidido o pedido sobre a medida liminar possessória.  (art.928, segunda parte do CPC). 
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Na vara agrária de Marabá, alguns juízes marcam audiência de justificação de posse, outros 

juízes concedem esta medida jurídica, apenas baseando-se nos argumentos do autor da ação (o 

proprietário de terra). Entretanto, na vara agrária de Marabá atualmente há uma tendência 

maior a apenas decidir sobre a liminar após a realização da audiência. Esta prática tem sido 

uma orientação dada pelo Tribunal de Justiça, através de sugestões da Ouvidoria Agrária 

Nacional. Outra orientação aos juízes é que antes de decidir sobre a liminar, o juiz peça 

informações ao Incra e Iterpa sobre a legalidade do título de propriedade. 

Um caso interessante sobre este tema é o processo judicial relativo à fazenda Ponta da Serra e 

Mururé, o juiz da vara agrária à época entendeu como conveniente a realização de audiência 

de justificação de posse de acordo com o art.928, caput, segunda parte, do Código de Processo 

Civil. Em 19 de abril de 2005, foi realizada audiência de justificação prévia, presidida pelo 

juiz, com a presença do autor e sua advogada, não compareceram os réus nem o representante 

do Ministério Público. Na audiência foram ouvidas duas testemunhas, pois a terceira levada 

pelo autor ao processo era um jagunço que declarou ser seu amigo íntimo, situação em que o 

Código de Processo Civil (art.405, § 3º, I), classifica como suspeita e tira a validade do 

testemunho como prova. Uma das duas testemunhas ouvidas no processo foi o administrador 

da fazenda e a outra testemunha foi um trabalhador rural, funcionário do autor, que declarou 

ao juiz: “(...) QUE em 2003 houve uma fiscalização do Ministério do Trabalho, encontrando 

20 funcionários sem registro de trabalho laborando no local, incluindo o depoente; (...)” 

(Processo n.2005.800.026-5: 286-288). 

Diante deste depoimento, o juiz negou a liminar, pois verificou na audiência que o 

proprietário não cumpriria a função social da propriedade, violando o disposto no art.186, 

inciso III da CF/88, por descumprir as relações trabalhistas na fazenda: 

(...) diferentemente do que trata o digesto civil, a posse agrária, com âmbito de análise 

constitucional, não visa apenas a aferição do exercício material da coisa, a data do esbulho e 

perda deste status sobre o bem. É necessário um plus nas causas de conflitos pela posse da 

terra, caracterizado pelo cumprimento da função social da propriedade (v. art.186 da CF/88) 

(...) No caso em apreciação, pela oitiva das testemunhas arroladas pelo autor, inquiridas sobre 

o evento, a previsão do art.186 da CF não restou caracterizada. 

(...) a portaria n.540 do Ministério do Trabalho (atualizada em 03 de janeiro do ano em curso), 

a qual incluiu a área descrita na inicial como local em que foi encontrado trabalhador escravo 

(trinta e dois). Inconcebível, assim, para efeito de posse agrária, conceder a tutela 

jurisdicional, provisória, a quem não satisfaz o requisito de observância das disposições que 

regulam as relações de trabalho, por configurar contra-senso e descrédito judicial.”. (Processo 

n.2005.800.026-5, p. 291-295) 

    

      Em caminho inverso foi a decisão de uma juíza cível comum de Marabá que, investida da 

competência da vara agrária por alguns dias devido à ausência da juíza titular e do juiz 

substituto, concedeu a liminar de reintegração de posse sem marcar audiência de justificação. 

Este fato ocorreu no processo relativo a  Fazenda Maria Bonita, neste caso, a Agropecuária 

Santa Bárbara Xinguara S.A., do grupo Opportunity, entrou com a ação de reintegração de 

posse contra as famílias do MST que ocuparam a fazenda, localizada em Eldorado dos 

Carajás, em 25 de julho de 2008. Alegavam que eram legítimos possuidores da fazenda, 
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devido à existência de contrato de promessa de compra e venda registrado em cartório em 

maio de 2006, firmado entre a agropecuária e Benedito Mutran Filho[16]. Diante deste fato, 

solicitou a concessão da medida liminar de reintegração de posse. Neste caso, imediatamente 

a juíza concedeu a liminar, sem promover audiência de justificação e, fundamentou a decisão 

da seguinte forma: 

[...]In casu, pela análise prima facie dos autos, tem –se que a autora tem direito ao domínio 

útil do imóvel em questão, [...], configurando assim o exercício da posse. 

[...] A Polícia Civil relatou ainda, que os funcionários da autora, informaram que a Fazenda 

Maria Bonita „é produtiva, tem cerca de 60 funcionários, que além de exercerem suas funções, 

ainda moram na propriedade com suas famílias‟. Aos autos juntou-se documentação 

probatória da produtividade da propriedade e da existência de amplo quadro de funcionários, 

havendo, portanto, indício de que o imóvel exerce sua função social […] (Processo n. 

2008.1.003027-7: 124/355). 

  

A juíza em sua decisão entendeu que a posse se configura pela existência de prova da 

propriedade, o título de domínio, assim compreende a posse como uma extensão da 

propriedade. O Código Civil brasileiro de 1916 estabeleceu que posse era uma extensão do 

direito de propriedade. Dessa forma, o Código recepcionou a Teoria Objetiva de Ihering, 

segundo a qual “na relação com a propriedade se encontra a chave para a compreensão de 

toda a teoria material da posse.” (Alves, 1999: 370 (1)). Miguel Baldez, ao analisar esta 

teoria, destaca que a posse, antes entendida como fato, relação do ser humano com a terra, 

através de uma abstração jurídica (o dispositivo legal) foi transformada em mera exterioridade 

da propriedade. Dessa forma, todos os elementos relativos à posse, ou seja, a possibilidade de 

uso, fruição e sua disponibilização foram transferidos para a propriedade. (Baldez, 2002:97). 

A juíza entendia como necessária a verificação da posse agrária, que se caracterizaria pelo 

cumprimento da função social pela posse, segundo os elementos do art.186 da Constituição 

Federal de 1988. Entretanto, compreendeu que esta posse agrária estava comprovada no 

processo apenas com o narrado pelo autor da ação e pelos policiais que estiveram na área 

conversando com os funcionários da fazenda. Esta decisão remete ao debate sobre a validade 

das provas, pois entendeu como verdadeiro os argumentos do proprietário e que as provas 

levadas por este ao processo teriam a capacidade de comprovar esta veracidade. 

A análise feita por Alfredo Wagner de Almeida (1997) sobre outro processo judicial do Pará, 

relativo ao massacre de Eldorado dos Carajás[17], lança pistas sobre o olhar dos magistrados 

na análise das provas e questiona a noção de imparcialidade e isonomia nos julgamentos. 

Almeida (1997) destaca que, naquele caso, todos os magistrados entrevistados se 

manifestaram veementemente contrários à violência. Entretanto, no processo inúmeras 

testemunhas correram o risco de se transformar em culpados, apenas por serem ligadas ao 

“sem-terra”, o que demonstra segundo o autor a falta de imparcialidade e os pré-conceitos dos 

juízes em relação a sem-terras e a proprietários de terra.   

Ginzburg, dialogando com Luigi Ferrajoli, destacou a importância da idéia de “prova” e de 

“verdade” no ofício de juiz. Destaca o autor que as provas não falam por si mesmas, é 

necessário que o juiz formule as perguntas adequadas às testemunhas, aos acusados e as 

demais provas. Por este motivo, chama atenção para como será conduzido o processo, que 
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tipo de perguntas serão elaboradas, qual o olhar do juiz para as provas, pois as opções do juiz, 

a análise das provas, podem levar a caminhos equivocados (GINZBURG, 1993). 

No caso da decisões em análise a magistrada entendeu que as provas do autor eram 

verdadeiras, isto porque era um proprietário lesado, pois, o boletim de ocorrência, por 

exemplo, é um documento em que o indivíduo declara diante da autoridade policial a 

ocorrência de um fato que considera criminoso. O individuo apenas declara e em tese, a partir 

daí a autoridade policial vai investigar se aquela argumentação realmente é verdadeira. Por 

este motivo, aceitar como prova de verdade um registro de ocorrência é aceitar as palavras do 

proprietário como verdadeiras sem contrapor com outra versão dos fatos. A mesma coisa 

ocorre com as matérias de jornais que nem sempre abrem espaço para ambos os lados muitas 

vezes apenas apresentando a versão de uma das partes. 

Para os atores entrevistados, o fato da juíza conceder a liminar imediatamente, sem realizar a 

audiência antes, contraria a prática da vara agrária. A prática cotidiana da vara especializada 

seria caracterizada pela decisão da medida liminar apenas depois da audiência de justificação 

de posse. Este caso também chama a atenção para o problema estrutural e organizativo da 

vara agrária que propiciou que uma juíza cível, sem especialização, decidisse, ao que indica, 

contrariando a prática da vara. 

Neste processo, na defesa dos ocupantes, os advogados da CPT, pediram a reconsideração da 

decisão da juíza, alegaram que havia dúvidas sobre a legalidade do título de propriedade e 

poderia se constituir em área grilada, pois a fazenda foi adquirida da família Mutran, 

envolvida em vários casos de apropriação ilegal de terra pública e que deveria ter sido 

marcada audiência de justificação de posse antes da decisão sobre o pedido de liminar do 

proprietário. 

A juíza agrária titular, quando retornou à vara agrária da sua licença maternidade, acatou o 

pedido dos advogados cassando a liminar de reintegração de posse e determinando a 

realização de audiência de justificação de posse. Os advogados da agropecuária entraram com 

recurso no Tribunal de Justiça solicitando a manutenção da decisão da juíza cível e, portanto, 

o cumprimento da liminar. (Agravo de Instrumento número 2009.30024358). A 

desembargadora da 1ª Câmara Cível para quem foi distribuído o recurso decidiu por 

“conceder a liminar de reintegração de posse, que deverá ser cumprida com moderação e 

cautela, ficando desde já autorizado o reforço policial (...)” (Agravo de Instrumento número 

2009.30024358).[18] 

Voltando ao ponto de análise sobre a prática de realização de audiência de justificação, em 

outros casos mais antigos os juízes da vara agrária também não marcaram  audiência antes de 

decidir sobre a medida liminar, como no caso do processo da fazenda Peruano (Processo n. 

2004.1.002148-6)[19], que no dia seguinte ao ajuizamento da ação de reintegração de posse 

pelo alegado proprietário a juíza da vara agrária de Marabá à época, concedeu a liminar de 

reintegração de posse solicitada pelo proprietário, fundamentando a decisão da seguinte 

forma: 

(...) Em sede de cognição sumária, a posse agrária sobre o imóvel objeto do litígio está 

demonstrada pelos documentos carreados ao feito. Verifica-se que a Fazenda possui 

empregados, há pastagem e existem benfeitorias apropriadas à atividade produtiva 

desenvolvidas no local (casa-sede, baia, maquinário e etc.). O esbulho à posse do Autor 

encontra-se satisfatoriamente demonstrado pela prova prática trazida com a inicial, quais 
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sejam, as ocorrências policiais e a notícia do jornal local. Ademais, o esbulho é fato público e 

notório, pois veiculada na imprensa. (Processo n. 2004.1.002148-6). 

  

 Atualmente, esta juíza é assessora do Tribunal de Justiça, representante do mesmo no Fórum 

Nacional de Conflitos Fundiários criado pelo CNJ em 2009 e fez a terceira edição do curso de 

especialização em direito agrário. Esta juíza em entrevista afirmou que no início de sua 

atuação na vara agrária tinha esta posição, que foi sendo alterada e que agora a prática das 

varas agrárias seria a da realização das audiências de justificação de posse sempre antes dos 

juízes decidirem sobre a medida liminar pleiteada pelos proprietários de terra[20]. 

Outro tema que tem causado polêmica entre os proprietários de terra, organizações de 

trabalhadores rurais e o judiciário é a determinação pelo juiz de realização de perícia 

judicial[21] para verificar as condições da propriedade (se ela foi apropriada legalmente e se 

cumpre os requisitos da função social). Os proprietários de terra alegam que as propriedades 

“invadidas” não podem sofrer esta perícia, pois seria proibido pela Lei de Reforma Agrária ao 

impedir que as propriedades “invadidas” sejam vistoriadas para desapropriação[22]. As 

organizações de trabalhadores rurais alegam que esta perícia prevista no Código de Processo 

Civil não se trata da vistoria em terra “invadida” que a Lei de Reforma Agrária proíbe que 

seja realizada pelo órgão competente, no caso o Incra. Porque em qualquer processo é 

possível a solicitação por qualquer das partes da determinação pelo juiz da realização da 

perícia como forma de obtenção de provas, ou seja, quem solicita a realização da perícia é o 

judiciário e não o Incra, como ocorre nos procedimentos administrativos de desapropriação 

para fins de Reforma Agrária e o que seria proibido pela Lei nos casos de “invasão” da 

propriedade.  

A polêmica se completa no judiciário, pois os juízes da vara agrária de Marabá têm 

determinado a realização desta perícia para verificar a situação de legalidade do título de 

propriedade, a existência de reserva legal na fazenda (preservação ambiental), como no caso 

da fazenda Peruano, mas também em outros processos. Por outro lado, o Tribunal de Justiça 

tem entendido como os proprietários, aceitando as teses levantadas nos recursos e anulando 

ou impedindo a realização das perícias judiciais. Este fato chama a atenção para a importância 

dos Tribunais e o fato destes não possuírem câmaras e desembargadores especializados para 

julgar as questões agrárias. 

O processo da fazenda Peruano exemplifica bem esta realidade. Neste caso, a Ouvidoria 

Agrária Nacional solicitou ao juiz da vara agrária que fosse feita uma perícia pelo Iterpa 

buscando verificar se a alegação do MST e CPT de apropriação ilegal de parte das terras da 

fazenda era verídica. O juiz que atuava nesta época, 2005, acatou o pedido de realização da 

perícia e suspendeu o cumprimento da medida liminar. A perícia judicial verificou que parte 

da fazenda era constituída de terras públicas apropriadas ilegalmente, principalmente a área 

onde se localizavam as famílias e que a família Mutran tinha desmatado a área de reserva 

legal. Segundo o laudo do perito, do total de 8.004.1922 reivindicado pela família Mutran, 

apenas 4.337,8171 (Quatro mil trezentos e trinta e sete hectares) correspondia à fazenda 

Peruano, 3.615,4426 (Três mil, seiscentos e quinze hectares) constituia área pública, 

patrimônio do estado do Pará que foi apropriada pela família Mutran sem autorização legal. O 

local onde as famílias sem-terra montaram acampamento não pertencia à fazenda Peruano, 

mas sim ao estado do Pará[23]. 
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Os proprietários entraram com um recurso no Tribunal de Justiça contra a decisão do juiz que 

suspendeu temporariamente a eficácia da liminar de reintegração de posse concedida 

anteriormente para a realização da perícia. Os proprietários alegaram juridicamente que as 

propriedades que tenham sido objeto de “esbulho possessório” ou “invadidas” não podem ser 

vistoriadas, avaliadas ou desapropriadas, conforme o art. 2º, § 6º, da Lei Federal nº 8.629/93. 

Desta forma, através deste recurso buscavam anular a perícia e garantir o cumprimento da 

liminar pelo juiz (Agravo de Instrumento nº. 2005.3.003599-5, 3ª Câmara Cível Isolada). 

No processo principal, o Ministério Público se manifestou no mesmo sentido que o juiz que 

determinou a perícia: “Não se trata de vistoriar uma área invadida para fim de reforma 

agrária. Trata-se de descobrir se uma grande área pública foi esbulhada, surrupiada, 

incorporada indevidamente ao patrimônio de um particular. E, em caso sim, apurar as 

responsabilidades”. (Processo n. 2004.1.002148-6) 

O Tribunal acatou o pedido dos proprietários e decidiu no recurso como incabível a realização 

da perícia, entendendo que a mesma caracterizava-se como uma vistoria solicitada pela 

Ouvidoria Agrária Nacional, violando o § 6º do art.2º da Lei 8629/93 (Lei de Reforma 

Agrária) e que as ações possessórias devem ater-se aos elementos enumerados no art. 927, do 

CPC: a posse do autor (inc. I), o esbulho praticado pelo réu (inc. II), a data do esbulho (inc. 

III) e a perda da posse (inc. IV). Não se verificando a situação da cadeia dominial. A decisão 

não menciona se a posse deve respeitar a função social. 

  

4. Considerações finais. 

O artigo analisou as disputas na vara agrária de Marabá. Os processos julgados por esta vara 

especializada são, em sua maioria, ações possessórias. Nestes processos ocorre uma disputa 

sobre a legalidade da posse, da propriedade e do caráter das ocupações de terra. De um lado, 

os advogados dos proprietários alegam a legitimidade dos títulos de propriedade, da posse, do 

cumprimento da função social e da ilegalidade das ocupações de terra, compreendendo-as 

como verdadeiro crime de esbulho possessório. De outro lado, estão os advogados das 

organizações de trabalhadores rurais que alegam em sua maioria que os títulos de propriedade 

são ilegais, por serem fruto de apropriação ilegal de terra pública, o não cumprimento da 

função social da propriedade com a utilização de mão-de-obra escrava e degradação 

ambiental e, portanto, a defesa da legitimidade e legalidade das ocupações de terra, por serem 

um ato de pressão política sobre o governo para que promova a Reforma Agrária, desta forma, 

não existindo a intenção de esbulhar a posse de ninguém.  

Nos processos ocorrem diferentes práticas dos juízes que atuaram na vara agrária de Marabá, 

alguns juízes em alguns casos marcam audiência de justificação de posse antes de decidir 

sobre o pedido da liminar possessória, outros juízes concedem esta medida jurídica apenas 

baseando-se nos argumentos do autor da ação (o proprietário de terra). Entretanto, há 

atualmente na vara agrária de Marabá uma tendência maior a apenas decidir sobre a liminar 

após a realização da audiência, esta prática tem sido uma orientação dada pelo Tribunal de 

Justiça, através das sugestões da Ouvidoria Agrária Nacional. Esta prática garante que o juiz 

decida respaldado em outros aspectos e provas para além daquelas apontadas pelo 

proprietário, por exemplo, com o pedido de informações ou de participação dos órgãos 

fundiários, Iterpa e Incra nestas audiências. 
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Estas práticas e a linguagem da função social foram configuradas por uma conjunção de 

fatores, não necessariamente nesta ordem. A repercussão nacional e internacional do 

Massacre de Eldorado dos Carajás em 1996, que fez com que o estado tivesse que mudar o 

trato com os movimentos sociais, deixando de priorizar a violência. A mobilização jurídica 

das organizações de trabalhadores rurais, por meio de seus advogados, tensionando para que 

fossem realizadas audiências de justificação de posse e mediação, bem como introduzindo a 

linguagem da função social. A mobilização jurídico-política das organizações de 

trabalhadores rurais com reuniões com a Ouvidoria Agrária Nacional, Tribunais de Justiça. 

Houtzager (2007) e Santos e Carlet (2010) analisam que as conquistas dos direitos pelo MST 

no judiciário foram possíveis sempre que a mobilização jurídica foi acompanhada pela 

mobilização política – Santos (2003b) denomina esta prática como o uso contra-hegemônico 

de instrumentos hegemônicos. Estas práticas culminaram no encaminhamento pelo Tribunal 

de Justiça, por sugestões da Ouvidoria Agrária Nacional, de orientações aos juízes da varas 

agrárias para que: fossem realização audiências de justificação de posse e fossem ouvidos o 

INCRA e ITERPA nos processos possessórios. 

A vara agrária de Marabá é uma experiência interessante dos novos “usos do direito”, com a 

criação de mecanismos de participação nos processos, que podem permitir a expressão dos 

conflitos e, desta forma, a criação de canais institucionais de reivindicação dos direitos pelas 

organizações de trabalhadores rurais, seja com audiências de justificação de posse, seja com 

audiências de mediação de conflitos. 

Assim como desenvolvido por Chauí (2008), as sociedades democráticas devem buscar 

formas institucionais para garantir a expressão do conflito, das ações e pressões dos 

movimentos sociais na luta por direitos, porque são legítimas e necessárias para a 

concretização e ampliação do rol dos direitos. Podemos afirmar que os instrumentos 

desenvolvidos pela vara agrária de Marabá ajudam a ampliar e aprofundar a democracia na 

sociedade paraense e mesmo na brasileira, pois este espaço institucional de manifestação de 

conflitos se transformou em lugar da expressão das disputadas pela terra presentes na 

sociedade dentro da estrutura do Estado. 

Entretanto, a institucionalização de mecanismos que ampliam a participação nos processos 

judiciais por si só não possui o condão de garantir a conquista de direitos e a efetivação de 

políticas públicas pelas organizações de trabalhadores. Como visto, em algumas regiões do 

país tais práticas foram instituídas, mas não foram sentidas pelas organizações de 

trabalhadores rurais como mecanismos de efetivação de direitos mas sim como tentativa de 

controle e neutralização dos conflitos.  

Por este motivo, como destaca Santos (2003b), na luta por direitos é necessário a constante 

mobilização dos movimentos sociais, política e juridicamente. Como esclarece o autor ao 

responder à pergunta “Poderá o direito ser emencipatório?”, por ele mesmo formulada, 

esclarece: “o direito não pode ser nem emancipatório, nem não-emancipatório, porque 

emancipatórios e não-emancipatórios são os movimentos, as organizações e os grupos 

cosmopolitas subalternos que recorrem à lei para levar as suas lutas por diante” (Santos, 

2003b: 80). 
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[1] Esta previsão constava do artigo 126 da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, 

com a emenda constitucional n.45/2004 houve uma mudança na redação do artigo 

constitucional que passou a estabelecer a possibilidade de criação pelos Tribunais de Justiça 

de varas agrárias. Isso não significa que antes de 2004 não fosse possível a criação de varas 

agrárias e que isto não tenha acontecido.    

[2] No estado do Amazonas apesar de existir um órgão do poder judiciário denominado Vara 

Ambiental e de Questões Agrárias, não podemos considerar que o mesmo possua uma vara 

agrária, pois, como verificamos na pesquisa de campo em novembro de 2009, a vara é 

especializada em direito ambiental e apenas incorpora questões fundiárias relacionadas aos 

problemas ambientais, como de demarcação de unidades de conservação etc. Para maiores 

informações sobre o tema ver MARINHO, 2004. 

[3] O Tribunal aprovou a instalação das varas agrárias através da Resolução 0021/2001 do 

TJ/PA. As varas agrárias já estavam previstas no art.167 da Constituição estadual do Pará de 

1989 e na Lei de Organização Judiciária do estado (LC n. 14/1993).  

[4] De acordo com a Constituição estadual do Pará de 1989 e da Lei de Organização 

Judiciária do estado (LC n. 14/1993). 

[5] O Código de Processo Civil no artigo 928 permite ao juiz marcar audiência de justificação 

de posse quando este entender que as provas juntadas ao processo pelo autor da ação não são 

suficientes para verificar se o autor possui a posse do imóvel, se houve o esbulho ou a 

turbação a menos de ano e dia. Nesta audiência o autor pode levar testemunhas para 

comprovar suas alegações que serão ouvidas pelo juiz. O réu também é chamado a 

comparecer, mas a lei não prevê que este leve testemunhas ou apresente suas provas. 

[6] A categoria “violência” é empregada pela CPT no seguinte sentido: “por violência 

entende-se o constrangimento e ou a destruição física ou moral exercidos sobre os 

trabalhadores e seus aliados. Esta violência está relacionada aos diferentes tipos de conflitos 

registrados e às manifestações dos movimentos sociais do campo” (CANUTO, 2007, p. 11). 

[7] Segundo Resende (2001) o termo trabalho escravo surge como uma expressão de denúncia 

utilizada pelas entidades de defesa dos direitos humanos. Completa explicando que recebe 

esta denominação de trabalho escravo, “o trabalho involuntário, fruto da coerção, sob o 

pretexto da dívida, em fazendas da Amazônia (...)” (Rezende, 2001, p.33-34).        

[8] Estes aspectos ambientais e trabalhistas nas fazendas do Pará são importantes para a 

pesquisa, pois compõem a função social da propriedade, junto aos aspectos, social e da 

produtividade, presentes no art.186, da Constituição Federal. Estes elementos, como será 

visto, aparecem nos processos judiciais decorrentes da luta pela terra e de formas diferentes 

nos argumentos dos proprietários de terra e das organizações de trabalhadores rurais.  
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[9] Cabe relembrar que o Código de Processo Civil permite ao juiz decidir liminarmente antes 

de ouvir os réus. 

[10] A ação de reintegração de posse esta prevista nos artigos 927 e seguintes do Código de 

Processo Civil. Esta legislação publicada no ano de 1973, no Período da Ditadura Militar, 

veio para resguardar ao máximo as posses, e a propriedade, já que a posse era entendida como 

uma extensão da propriedade, segundo a teoria simplificada da posse de Iering (1957). Neste 

sentido, o art.927 do CPC confere ao possuidor o direito de ser imediatamente conferido na 

posse do imóvel invadido, ou seja, liminarmente, desde que comprove na petição inicial que é 

o legitimo possuidor/proprietário e que houve a invasão há menos de um ano e um dia. 

Entretanto, o art.928 do CPC faculta ao juiz, caso não esteja comprovada a posse, que o 

mesmo realize audiência de justificação de posse para que o autor leve testemunhas e 

demonstre ao juiz que possui a posse do imóvel. 

[11] Os agentes da CPT, advogados do MST e da Fetagri, integram a Rede Nacional de 

Advogados e Advogadas Populares (RENAP). A RENAP é uma articulação de estudantes e 

advogados, com representatividade em quase todos os estados da federação, que prestam 

assessoria jurídica a vários movimentos sociais, em especial ao Movimento dos Trabalhadores 

Rurais Sem Terra e à Comissão Pastoral da Terra. 

[12] A posse agrária é definida dentro do prisma constitucional do condicionamento ao 

cumprimento da função social (entendida também como função ambiental e trabalhista). 

[13] Termo utilizado pelos proprietários em contraposição ao termo político de “ocupação” 

utilizado pelas organizações de trabalhadores rurais em todo Brasil.  

[14] O crime de esbulho possessório está previsto no art.161, II do Código Penal (Decreto Lei 

n. 2848 de 1940). Comete o crime de esbulho quem: “invade com violência a pessoa ou grave 

ameaça ou mediante concurso de mais de duas pessoas, terrenos ou edifício alheio para o fim 

de esbulho possessório”.  

[15] Entrevista concedida a autora em 28 de agosto de 2008 em Marabá/Pará. 

[16] Esta conhecida família do sudeste paraense faz parte da “Oligarquia dos Castanhais” 

descrita por é apontada por Emmi (1999). A autora explica que aos poucos os grandes 

“donos” de castanhais, que recebiam concessões públicas para a sua exploração, como a 

família Mutran, começaram a se apropriar sem autorização do estado de outras áreas públicas 

como se fossem seus legítimos proprietários.  

[17] Este processo é da esfera penal, entretanto, o autor preocupa-se em analisar o processo 

judicial no contexto das tensões sociais da região, observando as influências externas ao 

judiciário na interpretação da lei, na investigação  das provas, no julgamento em geral. 

[18] Todos os ramos do poder judiciário são compostos por juízes de primeira instância e por 

desembargadores de segunda instância. Os juízes recebem as ações judiciais, conduzem o 

processo (realizando audiências, verificando as provas, os documentos levados ao processo 

pelas partes, ouvindo as testemunhas) e proferem decisão na ação. A segunda instância, 

formada pelas câmaras ou turmas dos Tribunais de Justiça e de responsabilidade dos 

desembargadores, julgam os recursos das partes contra as decisões de primeira instância. As 

partes no processo, tanto o autor como o réu, se estiverem descontentes da decisão do juiz de 
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primeira instância podem propor um recurso (por exemplo, de agravo de instrumento ou 

apelação) ao Tribunal no sentido de ver revista a decisão da qual não concordam. 

[19] Esta fazenda foi ocupada por 1.100 famílias, o equivalente a 5.000 pessoas, entre 

crianças, mulheres e homens, organizados pelo MST, no dia 17 de abril de 2004, após um ato 

na curva do “S” em lembrança ao Massacre de Eldorado dos Carajás. O proprietário, logo 

após a ocupação, no dia 18 de abril de 2004, ingressou, através de sua advogada, com ação de 

reintegração de posse na vara agrária de Marabá contra os ocupantes, alegando ser “legítimo 

proprietário e possuidor” daquele imóvel rural. Informaram ao juiz que o MST chegou 

fortemente armado com espingardas e rifles e que os ocupantes teriam matado vários animais 

e mantinham como reféns quarenta funcionários da fazenda, além de terem iniciado uma 

devastação no pasto e deixarem o gado solto. Alegava que se tratava de fazenda altamente 

produtiva, uma fazenda modelo na criação de gado bovino da raça nelore (com 15 mil cabeças 

de gado). Por fim, solicitou ao juiz a concessão da medida liminar de reintegração de posse. 

Como alternativa solicitou que se não fosse a decisão do juiz para decidir de forma liminar, 

que fosse marcada audiência de justificação de posse. Junto a esta petição inicial foram 

anexados documentos, como fotos, o registro geral de imóveis, ocorrências policiais e notícia 

do jornal local. 

[20] Entrevista concedida a autora em novembro de 2009, em Belém, Pará. 

[21] A perícia judicial é a “diligência realizada ou executada por peritos, a fim de que se 

esclareçam ou evidenciem certos fatos”. (Perícia. In: DE PLÁCIDO E SILVA, 2000). A 

perícia judicial está prevista no Código de Processo Civil. 

[22] Art.2º §6
o. 

da Lei 8629/93 – “imóvel rural de domínio público ou particular objeto de 

esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário de caráter coletivo 

não será vistoriado, avaliado ou desapropriado nos dois anos seguintes à sua desocupação, ou 

no dobro desse prazo, em caso de reincidência; e deverá ser apurada a responsabilidade civil e 

administrativa de quem concorra com qualquer ato omissivo ou comissivo que propicie o 

descumprimento dessas vedações”. (Incluído pela Medida Provisória 2.183-56, de 2001). 

[23] Informações extraídas do processo e da entrevista realizada com o perito em 02 de 

setembro de 2008 em Belém. 
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ÁREA DO DIREITO: História do Direito 
 
RESUMO: No dia 3 de junho de 2012 a Faculdade de Direito da Universidade Federal 
Fluminensecompleta cem anos de existência.Fundada por Joaquim Abílio Borges na cidade do Rio 
de Janeiro, a Faculdade se transferiu para o município de Niterói poucos anos depois. Nosso objetivo 
é compreender as mudanças operadas nesta Faculdade de Direito, entender quem era o seu fundador 
e, principalmente, o que esconde a transferência de sua sede e a mudança de seu nome 
institucional.Nesta linha, far-se-á uma pequena referência à formação da cultura jurídica brasileira, 
bem como ao contexto político fluminense, investigando de que modo ele foi importante para a sua 
criação e sobrevivência. 
PALAVRAS-CHAVE: Faculdade de Direito de Niterói – Universidade Federal Fluminense – 
Cultura jurídica – Ensino jurídico. 
 

ABSTRACT: On June 3, 2012, the Faculty of Law of the FederalFluminenseUniversity completes 
one hundred years of its existence. Founded by JoaquimAbílio Borges in the city of Rio de Janeiro, 
the school was moved to Niteróicity few years later. Our goals is to investigate the changes in time 
experienced by this Law School, identify who was its founder, and analyzethe root cause for the 
decision to transfer the institution from one city to another and what is the story behind the name changeof 
this law school. Furthermore, a brief reference to the historical base of the Law School within the contexts of 
both Brazil and the city of Rio de Janeiro is established to know how they have impacted in thisLaw School 
establishment and survival. 

KEYWORDS: Niterói law school – Federal Fluminense University – Legal culture – Legal 
education. 

                                                           
*Este artigo contou com a ajuda valiosa de Francis Noblat e Jéssica Leite, bacharelandos em Direito da Universidade 
Federal Fluminense e membros da equipe de pesquisa da Comissão responsável pelo Centenário da Faculdade.  

931



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

SUMÁRIO: 1. Água escondida nas proximidades da Baía de Guanabara – 2. Formação da 

cultura jurídica brasileira – 3. Filosofia positivista e o federalismo educacional – 4. Joaquim 

Abílio Borges e a tradição de sua família no campo da educação – 5. A fundação da 

Faculdade de Direito Teixeira de Freitas e da Universidade Nacional do Rio de Janeiro – 6. 

Legado do Colégio Abílio para a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas – 7. Reforma 

Carlos Maximiliano e a caça ao ensino livre – 8. Do Distrito Federal para a Capital: a 

Faculdade e as forças políticas – 9. A formatura da primeira turma da Faculdade de Direito 

Teixeira de Freitas – 10. A equiparação aos institutos oficiais e a troca do nome – 11. 

Considerações finais – 12. Referências bibliográficas. 

 

 

1. Água escondida nas proximidades da Baía de Guanabara 

 

Constitui um dos objetivos do presente trabalho recontar os primeiros anos da história da 

Faculdade de Direito de Niterói, hoje pertencente à Universidade Federal Fluminense (UFF). As 

dificuldades são muitas, principalmente porque as fontes são poucas. Sem embargo, a chegada do 

centenário de nossa Faculdade de Direito exige que um registro de sua história seja feito. 

Aceitamos este desafio, correndo o risco de fracassar. De qualquer modo, se o leitor entender que 

não fomos felizes no registro, ao menos poderá verificar a sinceridade com que a proposta deste 

trabalho foi apresentada. 

A comemoração, no ano de 2012, do centenário da Faculdade de Direito da UFF nos 

remete à sua criação. Antes da Faculdade de Direito de Niterói, e muito antes desta pertencer à 

Universidade Federal Fluminense, existia a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas fundada no 

dia 3 de junho de 1912, na cidade do Rio de Janeiro, por Joaquim Abílio Borges. Nosso escopo é 

compreender as mudanças operadas nesta Faculdade de Direito, entender quem era o seu fundador 

e, principalmente, o que esconde a transferência de sua sede, bem como a mudança de seu nome 

institucional. Para tentar elucidar essas questões faremos antes uma pequena referência à formação 

da cultura jurídica brasileira, a partir da lei dos cursos jurídicos de 1827 e também ao contexto 

político na época de sua fundação. Deste modo, será mais fácil situar o início da Faculdade de 

Direito de Niterói.Em tempo: Niterói significa, em tupi-guarani, “água escondida”. 

 

2. Formação da cultura jurídica brasileira 
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Enquanto a colonização espanhola permitiu a efetivação de faculdades em toda a América 

espanhola, Portugal fechou as possibilidades de instalação de centros de formação na América 

portuguesa e em qualquer outra região do vasto império português. No próprio território da 

metrópole, Coimbra cuidava para evitar concorrência na formação cultural, profissional e política 

dos futuros homens de Estado advindos da Academia.Consolidou ao longo do tempo a 

responsabilidade pela condução burocrática da estrutura estatal, também, da própria condução 

política e filosófica dos governos ao longo dos séculos. Esse posicionamento pode ser verificado no 

parecer emitido pelo Conselho Ultramarino português,1 em resposta à consulta formulada pelas 

câmaras municipais de Minas Gerais: 

 

(...) que poderia ser questão política se convinham essas aulas de artes e ciências em 
colônias (...) que podia relaxar a dependência que as colônias deveriam ter do Reino; 
que os mais fortes vínculos que sustentavam a dependência de nossas colônias eram a 
necessidade de vir estudar a Portugal: que esse vínculo não se deveria relaxar (...) que 
(o precedente) poderia, talvez, com alguma conjuntura para o futuro, facilitar o 
estabelecimento de alguma aula de jurisprudência até chegar ao ponto de cortarem 
esse vínculo de dependência.2 

 

O texto deixa clara a preocupação com os centros criadores e divulgadores do 

conhecimento. Maria Lúcia SpedoHilsdorfalerta que a centralização funcionava como um 

patrulhamento ideológico3. Se, por um lado, havia uma preocupação política pelo fato de o ensino 

possuir característica emancipadora,4 de outro,“a formação em direito era um processo de 

socialização destinado a criar um senso de lealdade e obediência ao rei”,5 especialmente em 

Coimbra.Nesta linha, José Murilo de Carvalho concebe os bacharéis como a elite política 

responsável por um projeto de construir e de manter a unidade, possível em vista da coesão e atuação 

proporcionada não pela origem, embora até existisse uma uniformidade de captação, mas, muito 

                                                           
1 Criado em 1642, O Conselho Ultramarino foi um órgão administrativo de controle das atividades das colônias 
portuguesas pertinentes ao comércio, justiça, guerra e interesses fazendários. Tal órgão restou extinto em 1833, quando 
suas atribuições foram repassadas aos juízes e aos administradores da Fazenda. Ainda teve uma sobrevida de 1851 a 
1868. Sobre o tema, veja-se: CAETANO, Marcelo.O Conselho Ultramarino: Esboço da Sua História, Lisboa, Agência 
Geral do Ultramar, 1968. 
2
Apud HOLANDA, Sérgio Buarque; CAMPOS, Pedro Moacyr; FAUSTO, Boris. História geral da civilização 

brasileira: o Brasil monárquico, tomo II, p. 361. 
3 HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. História da educação brasileira. São Paulo: Pioneiro Thomson Learning, 2003. 
4 VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo. São Paulo: Perspectiva, 1982. 
5 SCHWARTZ, Stuart B. Burocracia e sociedade no Brasil colonial – A Suprema Corte da Bahia e seus juízes. Tradução 
de Maria Helena Pires Martins. São Paulo: Perspectiva, 1979, p. 60. 
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mais, pela formação: “essa elite se caracterizava pela homogeneidade, particularmente no que se 

refere à ideologia e ao treinamento”.6 

Alguma alteração nessa estratégia ideológica durante o período colonial ocorreu com a 

vinda da família realpara o Brasil em 1808, quando passa a haver a necessidade de se instalar um 

aparato burocrático para o atendimento à Coroa. Tal fato permite que se revise parcialmente a 

orientação anterior, o que ocorre com a instalação das faculdades de medicina na Bahia e a cadeira 

de artes militares no Rio de Janeiro. Com efeito, a independência criou a necessidade de o país se 

organizar administrativa e politicamente. O parâmetro base para o arcabouço legislativo foi a 

manutenção dos diplomas legais da antiga metrópole, sendo a quase totalidade dos quadros 

burocráticos oriundos da escola de Coimbra. Importa ressaltar, ainda, a duplicidade de papeis 

exercidos, na medida em que os indivíduos da burocracia também exerciam papéis políticos, 

marcando uma continuidade sistêmica, operacional e ideológica. Nesse ambiente de discussão para a 

construção legislativa e estrutural travaram-se, sob muitas controvérsias, os debates para a criação 

dos cursos jurídicos no Brasil, instituídos em 11 de agosto de 1827. Essas expectativas se registram 

nos Estatutos do Visconde de Cachoeira, que mencionava o funcionamento de um curso no Rio de 

Janeiro para formar “sábios magistrados e peritos advogados (...) dignos deputados e senadores para 

ocuparem os lugares diplomáticos e mais empregos do Estado”.7 

A criação de um curso no Rio de Janeiro, no entanto, não se concretizou apesar da previsão 

no art. 10º da referida Lei de 11 de agosto.8Olinda e São Pauloforam as cidades escolhidas para o 

funcionamento dos cursos, mormente por duas razões: a)cobrir o norte e o sul do país; b) manter uma 

distância razoável da Corte, permitindo uma maior segurança contra indesejáveis movimentos 

oposicionistas de impetuosos estudantes.No ano seguinte, já em 1828, os cursos começaram a 

funcionar com toda a precariedade da montagem de uma novidade em realidade adversa, que 

consistia em mudanças de sede, consciência da transitoriedade das instalações físicas, professores 

faltosos e sem autoridade, desrespeito aos alunos, mas não chegando a frustrar o entusiasmo para se 

criar a profissionalização da política e impulsionar o nacionalismo com a expertise brasileira capaz 

de enfrentar problemas pós-independência. Essa precariedade é reconhecida por autores tanto em 

                                                           
6 CARVALHO, José Murilo de. A construção da Ordem: a elite política imperial. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2003. Opinião também partilhada por SIMÕES, Teotônio. Os bacharéis na política – a política dos bacharéis. Tese de 
Doutoramento (ciências sociais). São Paulo: USP, 1983. 
7 VENÂNCIO FILHO, Alberto, op. cit., p. 28. 
8 Art. 10.º - Os Estatutos do VISCONDE DA CACHOEIRA ficarão regulando por ora naquilo em que forem aplicáveis; 
e se não opuserem à presente Lei. A Congregação dos Lentes formará quanto antes uns estatutos completos, que serão 
submetidos à deliberação da Assembléia Geral (grifos nossos). 
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Olinda,9 quanto em São Paulo.10 A opinião dos próprios ex-alunos transparece tais fragilidades, 

embora enalteçam alguns aspectos, como se observa no texto atribuído a Nabuco de Araújo: 

 

“O estudo acadêmico era sério e proveitoso. A freqüência obrigatória das aulas no 
tempo letivo e os exames em geral de alguma severidade tornavam o curso anual 
objeto de cuidado para o estudante carecedor desse estímulo. O corpo de professores 
não era notável em sua totalidade, mas nele figuraram com grande brilho os doutores 
Pedro Autran, Moura Magalhães e mais tarde Paula Baptista, já filho da mesma 
Academia.”11 

 

Masseu filho, Joaquim Nabuco, traz no texto da biografia uma outra conclusão: 

 

A plêiade saída, nos primeiros anos, dos nossos cursos jurídicos pode-se dizer que não 
aprendeu neles, mas por si mesma, o que mais tarde mostrou saber. A instrução 
jurídica era quase exclusivamente prática; aprendiam as ordenações, regras e 
definições de direito romano, o código Napoleão, a praxe, princípios de filosofia do 
direito, por último as teorias constitucionais de Benjamin Constant, tudo sob a 
inspiração geral de Bentham. (...) Era o co-reinado de Melo Freire e Merlin. Nem 
Teixeira de Freitas nem Nabuco habilitaram-se em Olinda para a profissão que 
exerceram. Sua biblioteca de estudante bem poucos elementos encerrava que lhes 
pudessem ser úteis. Nossos jurisconsultos formaram-se na prática da magistratura, da 
advocacia e alguns da função legislativa.12 

 

A afirmação de Joaquim Nabuco é verificada pelo currículo aprovado que tinha a inspiração 

no programa coimbrense pós-reforma iluminista, mas com preocupação voltada para a praticidade, 

talvez levada pela consciência das limitações presentes para a implantação dos cursos em Estado sem 

tradição jurídica. Já na aprovação da lei em 1827 foi excluída a cadeira de Direito Romano, prevista 

na proposta de 1826.13Tanto no Estatuto do Visconde Cachoeira, de 1825, como na lei de criação dos 

cursos jurídicos, de 1827, havia a previsão da cadeira de Direito Público Eclesiástico, e é 

significativo que a sede do curso de São Paulo tenha se instalado no Convento de São Francisco e o 

de Olinda no Mosteiro de São Bento, o que evidencia a estratégia da Igreja de se fazer próxima dos 

círculos de poder.14 

                                                           
9 SCHWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930), p. 
145-146. 
10 Em 1831 o diretor chega a aventar a possibilidade de fechamento em razão da reiteração das faltas dos professores. 
(VENÂNCIO FILHO, Alberto, op. cit., p. 42). 
11 NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império, p. 45, nota 4. 
12

Idem, p. 45-46. 
13 Aurélio Wander Bastos, O Ensino Jurídico no Brasil, p. 34 e 41, aponta a contradição: enquanto a lei que restou 
aprovada, de 11 de agosto de 1827, não trazia a cadeira de Direito Romano, o Estatuto do Visconde de Cachoeira fazia 
do Direito Romano a base e fundamento do ensino jurídico. 
14 Neste sentido: MEIRELLES, Delton Ricardo Soares, “Magistrados e processos: impressões da literatura jurídica 
nacional (1832-1876)”, p. 5799. 
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Transcorrida a primeira metade do século XIX, o país já se encontrava em outro momento 

sociopolítico, com importantes diplomas legislativos em vigor ou em implantação e a vontade de 

inserção do país em uma modernidade política, econômica e jurídica. Neste contexto, adotam-se 

medidas que buscam uma rigidez maior na vida acadêmica, ocorrendo a inserção definitiva das 

cadeiras de Direito Romano e Direito Administrativo, e o estabelecimento de regras disciplinares 

para os alunos e métodos de avaliação.15 

Observe-se que em 1854 há a mudança da Faculdade de Direito de Olinda para Recife, e tal 

período irá coincidir com a virada intelectual no bacharelismo pátrio.Embora diversos autores 

afirmem que na formação maior dos discentes continuava a se marcar a socialização oriunda das 

atividades extraclasse e a preocupação com a preparação política da elite do país, São Paulo e, agora, 

Recife jácontavam com gerações de juristas e professores formados nas academias brasileiras com 

prestigio nacional, podendo ser citados grandes mestres como Tobias Barreto, Francisco Paula 

Baptista, Aprígio Guimarães, Duarte Azevedo e João Monteiro16. 

Recife e São Paulo se consolidam como centros de intelectualidade,17 mas com uma 

diferença, de acordo com a máxima de Ulisses Brandão: “No Norte havia mais idéias, no Sul mais 

interesse; ali mais princípios, aqui mais vantagens”.18Neste sentido é que VamirehChacon19 sustenta 

que a Escola de Recife não ficou nas abstrações. Cumpriu a sua missão teórica com largueza e 

tolerância sob a batuta de Tobias Barreto para abarcar pensadores diferentes; realizou a sua missão 

prática com a codificação civil de Clóvis Beviláqua. 

 

3. Filosofia positivista e o federalismo educacional 

 

Se no período colonial, a metrópole tinha como estratégia não fornecer a estrutura de ensino 

à colônia e manter a universidade de Coimbra como a opção de controle e patrulhamento ideológico, 

a independência do Brasil provocou a alteração da estrutura política e jurídica, mas não a infra-

estrutura socioeconômica no Império. Ora, a independência fora feita por partidários da classe 

                                                           
15 Decreto n. 1386 de 1854, que estabeleceu novos estatutos para as Faculdades de direito, assinado pelo Ministro do 
Império Luiz Pedreira de Couto Ferraz. 
16 Cf. BEVILACQUA, Clóvis. História da faculdade de direito de Recife. Brasília: INL/Conselho Federal da Cultura, 
1997; ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder: bacharelismo liberal na política brasileira. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra, 1998. 
17 Cf. SCWARCZ, Lilia Moritz. O espetáculo das raças: cientistas, instituições e questão racial no Brasil (1870-1930). 
São Paulo: Companhia das Letras, 1993. 
18 BRANDÃO, Ulisses. A Confederação do Equador, Pernambuco, 1824, apud BEVILACQUA, Clóvis. História da 

faculdade de direito de Recife; NEDER, Gizlene. “Coimbra e os juristas brasileiros”, in: Discursos Sediciosos: crime, 

direito e sociedade, p. 203. 
19

Formação das Ciências Sociais no Brasil, p. 68, 90, 91 e 131. 
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aristocrática rural exportadora, adeptos da mentalidade pragmática oriunda de Coimbra, fiéis 

aplicadores dos princípios liberais na defesa de seus direitos de posse de terras e escravos.  

Contrastando com o liberalismo burguês europeu predominante, no Brasil fixou-se um 

liberalismo não-democrático e uma monarquia unificada e centralizada. As academias do Império 

deram continuidade a este papel formador da classe senhorial e de manutenção da ordem.20 

Consoante José Murilo de Carvalho, os bacharéis puderam construir a ordem do Império unificado e 

centralizado, pois se tornavam também escritores, jornalistas, professores, magistrados e políticos, 

educando toda a sociedade para a ordem hierárquica e conservadora. O liberalismo moderado 

funcionava para os socialmente iguais. A classe proprietária senhorial defendia seus direitos e 

reivindicava,também, a prática filantrópica ativa na assistência e na educação. 

Do ponto de vista teleológico e metodológico, pode-se deduzir que Coimbra foi signatária 

de Bolonha, e as Escolas brasileiras de Coimbra, mas os bacharéis pátrioseram marcados por uma 

contradição entre discurso e prática. Embora a legislação fosse de caráter liberal e estivessem 

impregnados pelos ideais iluministas, pertenciam ou serviam a uma casta aristocrática rural, cujas 

idéias eram de natureza conservadora.21 

A fase republicana dita – como período de evolução política – a nova etapa liberal, agora 

sob a forte influencia do positivismo no aparato metodológico da educação como um todo e 

especificamente nos cursos jurídicos. A influencia da filosofia positivista foi sentida na linguagem 

educacional e na concepção do ensino jurídico, propiciando fase de transição para uma expansão, 

fase denominada por alguns historiadores como o federalismo educacional.22 

Para os positivistas, o ensino oficial, outorgado pelo Estado, trazia o perigo de se constituir 

em uma “religião oficial”, fundado na autoridade.23 A desoficialização permitiria levar o ensino 

jurídico a um estágio superior, baseado na convergência entre direito e moral.24 

A República, a partir doDecreto de 2 de janeiro de 1891, em seus arts. 419 e 425 (Reforma 

Benjamin Constant), permitea expansão das escolas livres de direito, assim denominadas por não 

pertencerem à estrutura estatal.No dia 15 de abril de 1891 é criada a Faculdade Livre de Direito da 

                                                           
20 Para ministrar a cadeira paulista de Historia Natural foi contratado Avelar Brotero, autor de textos liberais que atribui à 
lei a função de estabelecer as condições mínimas de convivência social, visão sustentada ao longo do curso: manter a 
ordem definida na Constituição.  
21 ANDRADE, George Laurindo de. Ensino jurídico no Brasil – brevíssimas anotações: do legado liberal a encruzilhada 
pós-moderna. Congresso Nacional de História do Direito. Ipatinga/MG, 2008. 
22 VENÂNCIO FILHO, Alberto, op. cit., p. 36-37. 
23 Para AUGUSTE COMTE, “Curso de Filosofia Positiva”, in: Os Pensadores, p. 22 e ss., há nas ciências e no espírito 
humano o desenvolvimento de três fases bem distintas: a teológica, a metafísica (ou abstrata) e a positiva. Assim, 
acredita que a partir de uma reforma intelectual do homem (abandonando conceitos teológicos, e metafísicos – 
caracterizados por autoridade e incerteza, respectivamente) poderá a sociedade ser convenientemente reorganizada. 
24CURY, Carlos Roberto Jamil. “A desoficialização do ensino no Brasil: a Reforma Rivadávia”, in: Educação & 

Sociedade, vol. 30, n.108, pp. 719. 
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Bahia (reconhecida pelo Decreto n. 599 de 19 de outubro do mesmo ano). Em seguida, no dia 31 de 

maio de 1891, há a Fundação da Faculdade Livre de Direitodo Rio de Janeiro por Carlos Antonio da 

França Carvalho, José Joaquim do Carmo e Benedito Raimundo; no dia 15 de junho, aFaculdade de 

Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro (fundada em 1882) inicia suas atividades. Em 11 de 

maio de 1892há a fundação da Faculdade Livre de Direito do Estado de Minas Gerais, com sede em 

Ouro Preto (reconhecida pelo Decreto 1.289 de 21 de fevereiro de 1893).25Em 17 de fevereiro de 

1900 é criada aFaculdade Livre de Direito de Porto Alegre (v. Decreto 4.875 de 1903). Em 31 de 

março de 1902 é oficialmente instalada a Faculdade Livre de Direito no Estado do Pará (reconhecida 

pelo Decreto n. 4.904 de 27 de julho de 1903), a primeira do século XX. Depois, no dia  21 de 

fevereiro de 1903, cria-se a Academia Livre de Direito do Ceará (reconhecida pelo Decreto n. 5.049 

de 23 de novembro de 1903). Alguns anos mais tarde, aFaculdade de Direito do Amazonas, 

pertencente à Escola Universitária Livre de Manaus - fundada em 17 de janeiro de 1909, abre a sua 

primeira turma. 

É este fenômeno de expansão dos cursos jurídicos para todo o país que caracteriza o 

federalismo educacional. O Ministro Rivadávia Cunha Corrêa, reconhecendo o avanço das 

faculdades livres busca regular a situação e, dentro das concepções positivistas liberais, conceder 

status idênticos às oficiais para tais estabelecimentos. Neste sentido é publicado o Decreto n. 8.659, 

de 05 de abril de 1911, considerado como um documento libertário. Todavia, no mesmo dia é 

publicado outro decreto26 contendo o regulamento para as Faculdades de Direito, tecendo minúcias 

sobre o funcionamento curricular, contrariando a idéia contida na denominação de livres, 

basicamente tendo o modelo anterior como base.27É neste contexto que surge a nona escola livre de 

direito do país, fundada por Joaquim Abílio Borges. 

 

4. Joaquim Abílio Borges e a tradição de sua família no campo da educação 

 

Joaquim Abílio Borges era filho de um grande educador brasileiro: Abílio César Borges,28o 

Barão de Macaúbas –médico de formação que exerceu a profissão no sertão baiano, lugar onde 

                                                           
25 Em 1898 houve a transferência da sede de Ouro Preto para Belo Horizonte. 
26 Decreto n. 8.662, de 05 de abril de 1911. 
27  José Carlos de Araújo Almeida Filho, O ensino jurídico, a elite dos bacharéis e a Maçonaria do Séc. XIX, p. 80/81 
observa que o que se consagrava era “a liberdade de nada ensinar e o Ensino Livre, ao invés de propiciar acesso às 
Faculdades de Direito, permitia que os estudantes não precisassem freqüentar aulas. Contudo, o  exame se fazia 
obrigatório, exigindo conhecimento, ao final de cada período.” 
28 Nascido em 9 de setembro de 1824 no povoado de Macaúbas, então pertencente à pequena Vila de Rio de Contas, 
Bahia, obteve o grau de doutor em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro em 1847, recebendo o título de Barão de 
Macaúbas em 30 de julho de 1881. (Cf. BLAKE, Augusto Victorino Alves 
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grassava a miséria.  Talvez ali tenha Abílio César Borges decidido trocar a profissão, deixando de 

cuidar das doenças do corpo, para tratar da pior das enfermidades do espírito: a ignorância. 

Abílio Cesar Borges foi Diretor Geral de Instrução Pública e fundou o Ginásio Baiano em 3 

de fevereiro de 1858, estabelecimento onde introduziu a música e a ginástica no currículo e formou 

grandes nomes como Castro Alves e Rui Barbosa.  

Em 1º de agosto de 1871, o futuro Barão funda o Colégio Abílio na Rua Ypiranga n. 4, no 

bairro de Laranjeiras, na cidade do Rio de Janeiro, no antigo casarão que pertenceu ao jurista 

Teixeira de Freitas. O motivo da mudança se deve ao honroso convite de D. Pedro II para que ele 

assumisse a reitoria do Colégio Pedro II. Apesar de não ter aceitado o cargo, concordou em se 

transferir para o Rio de Janeiro com a promessa de que teria apoio real.29 Logo foi nomeado membro 

doConselho de Instrução Pública da Corte (1872-1877), tornando-sesócio do Instituto Histórico e 

Geográfico Brasileiro e de muitas associações científicas e literárias da Europa. O Colégio funcionou 

ali até 1882.30 Abílio Cézar Borges faleceu em 16 de Fevereiro de 1891.31
 

De todos os filhos do Barão, Joaquim Abílio Borges é que mais de perto seguiria os seus 

passos. Isto fica evidente no poema que Rozendo Moniz Barreto32 dedicou à memória de Abílio 

César Borges: 

 

MANDATO D’ALEM-CAMPA 

 
Em dulcíssimo sonho achando abrigo 
Aos mil pezares que esta vida encerra,  
ouvi, (que júbilo!) entre o céu e a terra, 
grata voz a exclamar: «Eil-o comigo!» 
 
Era meu pae, que, em pensamento sigo, 
Por onde a desventura mais me aterra. 
Era um justo a dizer: «Baldou-se a guerra 
ao cultor do porvir, da infância amigo.» 
 
Abençoou-me o vate... Inda o contemplo 
noethereo espaço a requintar em brilho, 

                                                                                                                                                                                                   

Sacramento,DiccionárioBibliográphicoBrazileiro, p. 3, verbete “Abílio César Borges”, filho de Miguel Borges de 
Carvalho e de Mafalda Maria da Paixão). 
29 Cf. Diane Valdez, Mens Sana in Corpore Sano: os Colégios de Abílio César Borges, o Barão de Macaúbas (1858-
1991). 
30 Hoje o casarão pertence à Sociedade Amantes da Instrução que propicia desenvolvimento cultural e assistência à 
infância desamparada. Cf.  http://www.sociedadeamante.org.br/. Houve alteração de números na Rua Ypiranga e hoje o 
Casarão fica no número 70. 
31 Em 1888, pouco antes da morte do Barão de Macaúbas, é publicado O Ateneu, de Raul Pompéia. No livro, o autor 
retrata de forma caricatural o ex-diretor de sua escola, Abílio César Borges. Tal fato acarretou mágoa profunda no Barão, 
apesar das homenagens que aquele iria fazer após a sua morte. 
32

Tributos e Crenças, p. 282. 
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no culto da amisade a dar-me o exemplo! 
 
N’alma inda ele me fala: «Vae, meu filho, 
por mim o honroso mestre honrar no templo, 
E abraça o herdeiro que lhe segue o trilho.» 

 
E quem seria o herdeiro que lhe seguia o trilho? O autor do belo poema cuidava de 

esclarecer em nota de rodapé: «O Dr. Joaquim Abílio Borges, digno continuador dos préstimos 

paternos». 

Nascido em 3 de junho de 1860, Joaquim Abílio Borges se diplomou pela tradicional 

Faculdade de Direito de São Paulo, em 1882. No ano seguinte, com apenas 22 anos, já dirigia o 

famoso Colégio Abílio, agora localizado na Praia de Botafogo n. 172.33Em 1890, o Colégio passa a 

funcionar na Rua Marques de Abrantes n. 20,34 instalando-se, nos últimos anos do século XIX, 

definitivamente, no antigo palacete do Barão de Alegrete, na Praia de Botafogo n. 374.Também 

fizeram parte do corpo docente os seus irmãos Abílio César Borges Júnior e Miguel Abílio Borges.35 

Ao lado de nomes como o de Benjamin Constant, foi professor da Escola Normal da 

Corte,chegando a ser seu diretor nos últimos anos do século XIX. Ali lecionou Sociologia e Moral e 

contribuiu para a implementação de políticas públicas no campo da educação e a formação do 

magistério público primário da cidade do Rio de Janeiro. 

Em decorrência do assassinato do Professor Fausto Cardoso, em 1906,36 Joaquim Abílio 

Borges foi convidado para lecionar Filosofia do Direito na Faculdade Livre de Direito do Rio de 

Janeiro.37 É neste período que Joaquim Abílio Borges toma para si o desafio de criar a sua 

faculdade, porém, dentro de um projeto ainda mais ambicioso: a Universidade. Não haveria 

momento melhor para a concretização de seu projeto. No dia 5 de abril de 1911 é publicado o 

Decreto n. 8.659, de inspiração positivista, que constitui o primeiro documento oficial em que a 

desoficialização do ensino público é explicitamente assumida. O referido diploma conta com uma 

exposição de motivos em que o Ministro Rivadávia Cunha Corrêa aponta a emergência do ensino 

                                                           
33 Em 3 de fevereiro de 1881, uma sucursal do Colégio Abílio foi instalada em Barbacena (MG), funcionando até 1888, 
sob a direção do Barão de Macaúbas. Cf. Isaias Alves, Vida e Obra do Barão de Macahubas, p. 110. 
34 Isaias Alves, Vida e Obra do Barão de Macahubas, p. 184. No periódico A Semana, de 12 de agosto de 1893, Ano IV, 
Tomo IV, n. 2, consta um anuncio de que o Colégio Abílio possuía cursos especiais na Rua Marques de Abrantes n. 20. 
35 Abílio Cézar Borges Filho esteve também na direção do Colégio Abílio a partir de 1883, mas se retirou em 1885 para 
seguir carreira diplomática (Lourenço da Cunha, Relatório de Hygiene Escolar, p. 5). 
36 PAIM, Antonio. Bibliografia Filosófica Brasileira (1808/1985), p. 91. 
37 A Faculdade Livre de Direito foi fundada em 31 de maio de 1891 por Carlos Antonio da França Carvalho, José 
Joaquim do Carmo e Benedito Raimundo. No dia 4 de junho do mesmo ano houve inauguração dos cursos jurídicos nas 
salas do Mosteiro de São Bento (Rio de Janeiro). Ela teve sua sede na Escola Normal (1892-1894), Liceu de Artes e 
Ofícios (1895-1901), Instituto Comercial (1901-1903), Rua do Lavradio n. 96 (1903-1905), Casa n. 54 da Praça da 
República (1905-1920). Ela é uma das Faculdades que deu origem a atual Faculdade de Direito da UFRJ. Cf.CALMON, 

Pedro. História da Faculdade Nacional de Direito (1891-1920).Rio de Janeiro:CoelhoBranco, 1945, p. 141 e ss. 
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livre em oposição ao ensino oficial. É este o cenário que permitirá a Joaquim Abílio Borges criar a 

Faculdade de Direito Teixeira de Freitas em 1912, na data de seu 52º aniversário. 

 

5. A fundação da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas e da Universidade 

Nacional do Rio de Janeiro 

 

Incentivado pela reforma ReformaRivadávia Corrêa, Joaquim Abílio Borges funda no dia 3 

de junho de 1912 a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas na cidade do Rio de Janeiro, tornando-

se, então, o seu primeiro diretor (1912-1914). Paralelamente, Joaquim Abílio Borges passa a ser 

diretor geral da Universidade Nacional do Rio de Janeiro, que reúne, além da Faculdade de Direito 

Teixeira de Freitas, outros institutos.Nos Estatutos da Universidade Nacional do Rio de Janeiro 

constava que: 

Art. 1.º A Universidade Nacional do Rio de Janeiro, instituto de ensino 
superior fundado por Joaquim Abílio Borges, a 3 de junho de 1912, em sessão 
solemne presidida pelo Ministro da Justiça e Negócio Interiores, Dr. Rivadávia 
da Cunha Corrêa, acha-se organizada de acordo com o regimen estabelecido 
pelo decreto n. 8.662, de 5 de abril de 1911.  
Art. 2.º A séde principal da Universidade é no edifício da Praia de Botafogo n. 
374, de propriedade de seu fundador. 
Art. 3.º A Universidade manterá os seguintes institutos: 1º Faculdade de 
Direito Teixeira de Freitas (sciencias jurídicas e sociaes); 2º Faculdade de 
Medicina Francisco de Castro (cursos médico, de pharmácia e odontologia); 3º 
Escola de Engenharia Christiano Benedito Ottoni; 4º Academia Commercial 
Visconde de Mauá;5º Escola de Agronomia Pereira Barreto.38 
 

Embora sem o reconhecimento oficial, é a primeira tentativa de se formar uma Universidade 

no Estado do Rio de Janeiro.No dia 3 de junho de 1913, o Diário Oficial39 noticiava que os 

acadêmicos dos cursos de Direito, de Pharmacia e Odontologia da Universidade Nacional do Rio de 

Janeiro, dirigida pelo Dr. Joaquim Abílio Borges, fundavam o Centro Acadêmico Rivadavia Corrêa, 

com sede à Praia de Botafogo n. 374, em homenagem ao autor da lei que reformou o ensino 

superior.40 O nome de Evaristo de Moraes aparece como responsável pela seção jurídica da revista 

do referido diretório, que trata de sciencias, artes e letras. 

                                                           
38

Diário Official, 21 de outubro de 1913, p. 1.531-1.532. 
39

Diário Official, 3 de junho de 1913, p. 7908. 
40 O Diário Official do dia o dia 10 de julho de 1913, p. 9503, informava a visita dos alunos da Universidade Nacional do 
Rio de Janeiro Leôncio Correia, Xavier Pinheiro e J. da Motta, na residência do Sr. Rivadávia Corrêa, ocasião em que 
este foi presenteado com uma corbeille de flores e o segundo número da revista do Centro Acadêmico que continha um 
retrato do homenageado. 
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Dois dias depois, o Diário Oficial informava a visita do Presidente da República, Sr. 

Marechal Hermes da Fonseca, na festa do 1º aniversário da Universidade Nacional do Rio de 

Janeiro, da qual Joaquim Abílio Borges era seu diretor geral.41 

Na década de 20, Joaquim Abílio Borges foi, ainda, diretor da Faculdade Nacional de 

Direito42 e Presidente do Instituto Ferreira Viana,43 participando, nos últimos anos de sua vida, de 

juntas de alistamento militar, na qualidade de Presidente. Faleceu no dia 16 de setembro de 1940, no 

meio da Baía de Guanabara, vítima de um derrame ocorrido na barca que se dirigia para Niterói. Não 

deixou descendente44 e Corina do Rego Macedo foi a legatária de seu testamento.45 

 

6. Legado do Colégio Abílio para a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 

No mês de maio de 1912, aparecia,nos jornais da época,46a notícia de abertura de matrículas 

da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas na Praia de Botafogo n. 374,no antigo endereço do 

Colégio Abílio.47É neste local, portanto, que começa a história da primeira turma da Faculdade de 

Direito Teixeira de Freitas.48 Não seria a primeira vez que uma Faculdade de Direito iria se instalar 

nas dependências de uma escola de ensino fundamental.49 

                                                           
41

Diário Official, 5 de junho de 1913, p. 8043. “O Exmo. Sr. Marechal Hermes da Fonseca, Presidente da República, 
acompanhado do Dr. Jesuino Cardoso, secretário da Presidência, e do capitão-tenente Coelho Lessa, da sua casa militar, 
esteve presente à festa do 1º aniversário da Universidade Nacional do Rio de Janeiro, da qual é director geral o Sr. Dr. 
Joaquim Abílio Borges. S. Ex. chegou ao palacete da Universidade Nacional às 8 horas da noite, tendo sido recebido à 
porta pelo Sr. Dr. Joaquim Abílio Borges, docentes do Collegio Abílio, lentes o acadêmico da Universidade com as mais 
carinhosas demonstrações de affectos. Quando S. Ex. penetrou no edificio, a banda de musica do Corpo de Bombeiros 
executou o hymno nacional. S. Ex. foi conduzido ao salão nobre da universidade, onde assumiu a presidência da sessão 
solemne.” 
42 Observe-se que somente em 1920 foi oficialmente criada a Universidade do Rio de Janeiro (depois chamada de 
Universidade do Brasil e hoje conhecida como UFRJ), por obra do então Presidente Epitácio Pessoa. Foi a fusão da 
Faculdade Livre de Direito do Rio de Janeiro com a Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro que 
permitiu a criação da Faculdade de Direito que hoje pertence à UFRJ. 
43 O Instituto Ferreira Viana era localizado à R. General Canabarro n. 412 (atual Escola Técnica Estadual Ferreira Viana). 
44 Em conversa particular, José Lucas Alves de Brito e Joaquim Abílio Alves de Brito (netos de Maria Fernandina 
Gusmão e seu primeiro marido), disseram que seu pai, Eduardo Gusmão Alves de Brito (1896-1972), filho temporão e 
enteado de Joaquim Abílio Borges, fora criado por este último desde o casamento, celebrado no ano de 1902. 
45 Diário Oficial, 21 de maio de 1941, p. 3.486. 
46

Jornal do Brasil, 17 de maio de 1912, p. 5; Correio da Manhã, 17 de maio de 1912, p. 2. 
47 De acordo com o livro de matrícula de alunos, trinta e cinco alunos efetuaram matrícula entre os dias 30 de março e 31 
de maio de 1912. As aulas só teriam início após a data de fundação, em junho. Não havendo controle obrigatório de 
presença, as matrículas foram permitidas até o mês de novembro, antes do início das provas. Antonio Evaristo de Moraes 
foi o 60º aluno, o último que conseguiu se matricular em 1912, registrando-se no dia 12 de novembro. 
48 Não foi localizado o livro de atas referente à criação da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas ou das primeiras 
reuniões da Congregação. No arquivo Geral da Universidade Federal Fluminense, localizado em Jurujuba, há um livro de 
matrículas de alunos que tem início em 1912 e outro de posse de diretores que se inicia no ano de 1914. 
49 A Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro (fundada em 1882) inicia suas atividades no dia 15 de 
junho de 1891 nas dependências da Escola Senador Corrêa (Praça São Salvador). Posteriormente, ela consegue 
transferência para as dependências do Ginásio Nacional (Colégio Pedro II). Esta Faculdade terá nova sede na Academia 
do Comércio (1912) e mais tarde se fixará na Rua do Catete n. 243 (1916). É da fusão com a Faculdade Livre de Direito 
que irá surgir a Faculdade Nacional de Direito (UFRJ), em 1920. Cf. CALMON, Pedro. História da Faculdade Nacional 

de Direito (1891-1920).Rio de Janeiro:CoelhoBranco, 1945, p. 33, 52, 65. 
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Mas do antigo Colégio Abílio, Joaquim Abílio Borges, que ali fora professor de Filosofia, 

Retórica e Poética, aproveitou não apenas o espaço físico e o mobiliário, mas também algumas 

pessoas que iriam ajudá-lo na formação dos novos bacharéis. Daqueles que passariam a lecionar na 

Faculdade de Direito Teixeira de Freitas devem ser mencionados os seguintes nomes e suas 

disciplinas no referido Colégio: Asclepíades Jambeiro (Português e Latim), João Coelho Lisboa 

(Latim), Ovídio Alves Manaya (Português), Luis Tosta da Silva Nunes (História Universal). Este 

último também era ex-aluno. Entre os alunos, deve-se destacar, ainda,Luiz Pereira Ferreira de Faro 

Júnior, futuro catedrático de Direito Internacional e diretor da Faculdade de Direito de 

Niterói.50Além dessas figuras, foi aproveitado o advogado e antigo delegado fiscal do governo junto ao 

Colégio Abílio,José Anizio de Aguiar Campello.51 

De algum modo, Joaquim Abílio Borges tentou transferir para o centro da cidade do Rio de 

Janeiro a sede da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, no ano de 1914, provavelmente porque ali 

se concentravam os escritórios de advocacia, os tribunais, além do próprio Supremo Tribunal 

Federal.52 Tentou, primeiramente, o antigo prédio da Corte da Apelação, na Rua do Lavradio, 

esquina com a Rua da Relação, mas sem sucesso.53 Finalmente, conseguiu estabelecer a Faculdade 

na Av. Rio Branco n. 245, ao lado do Supremo Tribunal Federal. 

De acordo com o Livro de Atas de Posse, é neste último endereço que a nova direção toma 

posse no dia 28 de julho de 1914. Martinho César da Silveira Garcez54 passa a ser o novo diretor, 

João Coelho Gonçalves Lisboa o vice-diretor e Noêmio Xavier da Silveira o tesoureiro. Assinam a 

ata de presença na cerimônia Alexandre José Barbosa Lima, Leopoldo Teixeira Leite e Antonio 

Carlos Ribeiro de Andrada. Esta diretoria teria, no entanto, vida curta, pois um ato do governo iria 

mudar o destino da Faculdade. 

                                                           
50Luis Tosta da Silva Nunes foi contemporâneo do pai de Faro Júnior na Faculdade de Direito de São Paulo. O primeiro 
formou-se em 1883 e o segundo em 1884 (VAMPRÉ, Spencer. Memóriaspara a história da Academia de São Paulo, vol. 
2, p. 475). O pai de Faro Júnior foi casado com Isabel Tosta da Silva Nunes e foi advogado de Joaquim Abílio Borges 
nos últimos anos do século XIX, patrocinando a causa deste com o objetivo de equiparar o Colégio Abílio ao Ginásio 
Nacional. Essa última informação pode ser encontrada nos arquivos do Colégio Abílio no Arquivo Nacional (Rio de 
Janeiro). 
51 Diário Oficial, 15 de fevereiro de 1900, Ministério da Justiça e Negócios Interiores, Expediente do dia 12 de fevereiro.  
José Anizio de Aguiar Campello já havia publicado a obra Elementos de theoria e pratica do processo civil e 
commercial,Imprenta: Rio de Janeiro, Laemmert, 1899. 
52 Localizou-se, no Arquivo Nacional, documento datado de 4 de novembro de 1913, assinado por Joaquim Abílio 
Borges, em que se pede a quantia de 20 contos de réis para a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas e, ao mesmo 
tempo, declara que a subvenção dada anteriormente serviu para pagar os seguintes lentes: Joaquim Abílio Borges, 
Manuel Cícero Peregrino da Silva, Luis Tosta da Silva Nunes e Luiz Carpenter. 
53 Arquivo Nacional, Rio de Janeiro, Código: IE³760. O requerimento de Joaquim Abílio Borges é datado de 26 de 
março de 1914, endereçado à Secretaria de Estado da Justiça e Negócios Interiores. Embora houvesse a declaração de 
Abílio Borges no sentido de realizar todas as obras necessárias no prédio e a pagar por preço que pudesse ser cobrado 
pela cessão do imóvel, o pedido, depois de passar por diferentes gabinetes, acaba por ser negado pelo Secretário da 
Diretoria do Interior (2ª secção), baseado na alegação de que não havia necessidade real de se proceder à cessão, já 
que havia cômodos do imóvel sendo utilizados como depósito. 
54 Cf. Martinho Garcez Neto, “Martinho Garcez: O Demóstenes Sergipano”, p. 5 e ss.. 
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Em 20 de agosto de 1914 há, ainda, a reunião da Congregação para dar posse aos 

lentessubstitutos, nomeados no dia 27 de julho de 1914: Luiz Pereira Ferreira de Faro Júnior, 

Adelmar Tavares, Humberto da Silveira Garcez, Leopoldo Teixeira Leite Filho, Alfredo Guimarães 

de Oliveira Lima e Ricardo Xavier da Silveira. 

 

7. Reforma Carlos Maximiliano e a caça ao ensino livre 

 

As faculdades livres eram uma realidade não aceita pelos conservadores, que reproduziam 

falas que antes se faziam presentes com relação às primeiras escolas brasileiras e à Universidade de 

Coimbra. Alguns chegavam a pregar que as faculdades livres levariam ao fim do ensino nacional. 

Alberto Venâncio, sempre crítico com a qualidade do ensino jurídico praticado no Brasil do século 

XIX, assim se posicionou: “O estabelecimento de novas escolas levou a tendência a sentimento 

generalizado de considerar que o aparecimento dessas escolas seria responsável pelo declínio do 

ensino jurídico (...) esquecendo-se sempre que só é possível estar em decadência aquilo que alguma 

vez já foi melhor.”55 

As faculdades livres incomodavam e, de alguma forma, a Faculdade de Direito Teixeira de 

Freitas incomodava mais, sobrando razões para tanto: era particular; era a terceira escola de direito 

livre no Distrito Federal; era localizada ao lado do Supremo Tribunal Federal. São hipóteses 

factíveis, mas outras elucubrações podem tomar assento a partir de uma breve observação sobre o 

momento político vivido pelo Rio de Janeiro e as ligações das pessoas envolvidas na realidade da 

Faculdade, como o seu próprio fundador.  

Joaquim Abílio Borges foi diretor da Escola Normal e colega de magistério de Benjamin 

Constant neste mesmo estabelecimento.Benjamin Constant foi um dos principais divulgadoresdo 

positivismo de Auguste Comtee professor de Hermes da Fonseca na Escola Militar, exercendo 

grande influência ideológica sobre o mesmo. A reforma positivista do ensino ocorreu na presidência 

de Hermes da Fonseca, que pessoalmente foi participar das comemorações do primeiro ano da 

fundação da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas e do aniversário de seu fundador. 

Com a saída de Hermes da Fonseca do poder, perdia a Faculdade de Direito Teixeira de 

Freitas a situação de estabilidade que gozava. Ela foi a única a ser atingida pela nova norma imposta 

pelo governo federal. A eminência dos fatos traduz em insegurança na Congregação da Faculdade, 

levando os professores a reações.56Com efeito, no livro de atas consta que no dia 20 de fevereiro de 

                                                           
55 VENÂNCIO FILHO, Alberto. Op. cit. 
56 As duas escolas de direito livre do distrito federal também estariam com os dias contados. Iriam sumir para dar origem 
à primeira faculdade oficial do Estado, em 1920. Isto, no entanto, era desejado por parte de docentes e alunos, 
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1915 ocorre a renúncia da diretoria anterior, tomando posse nova diretoria para que o mandato fosse 

concluído: Leopoldo Teixeira Leite (diretor), Luiz Frederico Sauerbronn Carpenter (vice) e 

Asclepíades Jambeiro (tesoureiro). No dia 6 de março toma posse Alexandre José Barbosa Lima, 

substituindo o vice-diretor. O momento é de turbulência institucional. No dia 7 de março, do mesmo 

ano, o Diário Oficial57 comunica que alguns professores da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 

estariam organizando uma série de conferências públicas sobre a “emancipação do ensino”. Isto 

rende, no mesmo órgão oficial, alguns comentários em defesa do “ensino livre”, fazendo referência à 

situação francesa.  

Era tarde. No dia 18 de março de 1915, os art. 2658 do Decreto n. 11.530, de autoria de 

Carlos Maximiliano, obriga a saída da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas do Distrito Federal, 

porque impedia a equiparação de mais de duas Faculdades de Direito (privadas) de um mesmoEstado 

ou do Distrito Federal às oficiais. Ela se situavana cidade do Rio de Janeiro. 

Este ato de violência oficial, porém, não pôs termo à Faculdade. Pelo contrário, serviu para 

fortalecê-la. A Congregação escolheu a então capital do Estado do Rio de Janeiro como a sua nova 

sede. Assim, a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas passa a funcionar no centro de Niterói, na 

Rua Visconde do Rio Branco n. 15.59 

Cerca de um terço dos alunos desistiram do curso, pois a única opção de acesso à Niterói era 

a travessia da Baía de Guanabara por meio das barcas. Uma provável composição com a elite 

fluminense local deveria ocorrer, o que se concretizou no evento de posse de vários lentes no dia 7 

de abril de 191560 no Salão da Associação Comercial de Niterói: Abel Sauerbronn de Azevedo 

Magalhães, Álvaro Alves de Brito, Aristides Lopes Saboya de Alencar, Antonio Francisco da Silva 

Marques, Antonio Joaquim Pereira da Silva, Domingos Cavalcante de Souza Leão Júnior,61 Eurico 

Teixeira Leite, Francisco José de Oliveira Vianna, Gabriel Ozório de Almeida Júnior, Henrique 

                                                                                                                                                                                                   

principalmente por razões financeiras. Observe-se que em 1902, no dia 14 de janeiro, a proposta de fusão com a 
Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro era rejeitada pela Congregação da Faculdade Livre de 

Direito, porquanto importava em absorção. Cf. CALMON, Pedro. História da Faculdade Nacional de Direito (1891-

1920).Rio de Janeiro:CoelhoBranco, 1945, p. 89. Mas neste momento não havia interesse governamental. 
57 Diário Oficial, 7 de março de 1915, p. 2.587 e ss. 
58 Decreto n. 11.530, art. 26: “Não podem ser equiparadas ás officiaes mais de duas academias de Direito, Engenharia ou 
Medicina em cada Estado, nem no Districto Federal; e, onde haja uma official, só uma particular póde ser a ella 
equiparada.” O art. 25 do mesmo diploma rezava: “Não será equiparada às officiaes academia que funccione em cidade 
de menos de cem mil habitantes, salvo si esta for capital de Estado de mais de um milhão de habitantes e o instituto fôr 
fortemente subvencionado pelo governo regional.” Este último dispositivo, de certa forma, inviabilizou o funcionamento 
da Universidade do Paraná, fundada em 19 de dezembro de 1912, já que Curitiba não tinha mais de cem mil habitantes. 
Cf. Luiz Antonio Cunha, A Universidade Temporã, p. 185/189. 
59 Com Lei estadual n. 3.345 de outubro de 1926, passa a pertencer à Faculdade de Direito o edifício de sua sede, na Rua 
Visconde do Rio Branco n. 15. 
60 A nomeação ocorreu poucos dias antes, precisamente no dia 25 de março de 1915. 
61 Em 19 de julho de 1916, Domingos Cavalcante de Souza Leão Júnior se torna catedrático de Prática do Processo Civil 
e Commercial. 
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Castrioto de Figueiredo e Mello e Ovidio Alves Manaya. Na solenidade estiveram presentes os 

professores: Adherbal de Carvalho,62Asclepíades Jambeiro, Joaquim Abílio Borges, João Coelho 

Gonçalves Lisboa,José Anizio de Aguiar Campello, Leopoldo Teixeira Leite e Luis Tosta da Silva 

Nunes. No dia 15 de abril do mesmo ano a faculdade ganharia o seu primeiro catedrático de 

Medicina Legal e Hygiene: Octavio Ayres. 

 

8. Do Distrito Federal para a Capital: a Faculdade e as forças políticas 

 

A escolha da cidade de Niterói se consolidou a partir da acolhida do então Presidente da 

Província Nilo Peçanha que, como se sabe, apoiou Hermes da Fonseca na campanha presidencial que 

derrotou Rui Barbosa.Cabe, portanto, uma pequena digressão na situação política do Estado para 

compreender a posição da Faculdade nesse tabuleiro de interesses.  

O período da Primeira República no Estado do Rio de Janeiro é pouco confortável para as 

tradicionais lideranças políticas fluminenses centradas em sua maioria nas bases agrárias. A pujança 

econômica do polo de cafeicultura escravista do Império começou a apresentar declínio em 1880, 

assistindo à implantação da República em meio à crise política. A então província fluminensefundou 

o seu partido republicano em novembro de 1888,às vésperas da proclamação da República, 

circunstância que não permitiu a total harmonização de interesses dos componentes e contribuiu para 

retardar a sua influência no âmbito nacional.63 

A estabilidade econômica provincial sofreu um baque a partir de 1896 quando houve o 

declínio do preço do café no mercado internacional, fato que atingiu diretamente os produtores e 

também a administração estadual que centrava a sua fonte principal de renda nos impostos de 

exportação daquele produto. Dentro das estratégias de agregação dos grupos dominantes pensava-se 

a necessidade de recuperação econômica, cujo caminho apontado indicava a necessidade de 

diversificação da produção agrícola, dificultada pela resistência dos produtores que insistiam na 

técnica da monocultura.  

O primeiro presidente fluminense republicano, Francisco Portela (1889-1891), aliou-se ao 

governo federal e atacou os republicanos históricos a fim de criar a sua própria base de sustentação, 

independente dos estados. A atuação empurrou os republicanos históricos para perto do grupo 

                                                           
62Adherbal de Carvalho viria a falecer no final de 1915, mas deixando obra desenvolvida no interior da 
faculdade:.Synteze das preleções de direito penal : feitas no terceiro ano da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas. 
2.ed. - Lisboa : Livraria Clássica Editora, 1915. 
63 Marieta de Moraes Ferreira, “Introdução”, in: A República na Velha Província, p. 14-15. 
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monarquistas, liderados pelo Conselheiro Paulino Soares de Souza.64 Somente com a queda de 

Deodoro e de seus representantes nos estados é quese permitiu que um grupo heterogêneo assumisse 

o poder, reunindo-se no Partido Republicano Fluminense (PRF), em 1892, estabelecendo regras de 

disputas intra-oligárquicas que não afetassem a política, o que preservou a coalizão e a autonomia 

estadual.65 Foram, então, empossados o Governador Carlos Baltasar da Silveira e o Vice Leopoldo 

Teixeira Leite,66 em 11 de novembro de 1891,sob aclamação popular no Estado do Rio de Janeiro.67 

A ameaça à aliança desenhou-se, contudo, pelas reivindicações de lideranças campistas 

mais expressivas, como o Barão de Miracema, por mais espaço político na estrutura de poder e se 

acirra pela resistência de parte da cúpula partidária nas pessoas de José Tomás Porciúncula, 

Conselheiro Paulino e Alberto Torres, O cenário de instabilidade se agravou quando Alberto Torres 

(1897-1900), após de se eleger Presidente da Província, aliou-se aos dissidentes, rompeu com o PRF, 

passando à oposição para fundar o Partido Republicano do Rio de Janeiro (PRRJ).68 

Quando a fragmentação mais se acentuava, despontou o jovem Nilo Peçanha, político 

campista ligado ao Barão de Miracema, que buscou reagregar as forças. Nilo Peçanha associou-se ao 

Presidente Alberto Torres e seus seguidores, bem como à dissidência municipal do PRF de 

Petrópolise aos antigos oposicionistas de Niterói, ligados a Francisco Portela. Tal estratégia levou à 

derrota do PRF e à consolidação da liderança de Nilo Peçanha sobre as forças de Alberto Torres.69 

Com grupo próprio, Nilo Peçanha foi aumentando sua força política nos governos de 

Alberto Torres e Quintino de Bocaiúva, chegando a assumir diretamente a presidência da província 

em 1903. Neste contexto, começou um aparelhamento político garantidor de longo período no poder. 

Assim, Nilo Peçanha se dedicou a implementar as reformas propostas por Alberto Torres com 

melhorias que permitissem a retomada econômica, respaldado na reforma constitucional 

fortalecedora dos poderes estaduais.  

Entretanto, o objetivo de Nilo Peçanha era a política nacional e, com o domínio de São 

Paulo e Minas Gerais no âmbito federal, alguns estados antes dominantes estavam relegados à 

posição secundária como era o caso do Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Sul, 

embora esse último gozasse de posição privilegiada. A insatisfação permitiu o surgimento de 

resistências à dominação oficial, que tinha como meta a repartição do poder entre os diferentes 

                                                           
64 Seu filho, Paulino Soares de Souza Neto, cujo avô era o Visconde de Uruguai, tornou-se Catedrático de Direito Civil 
na Faculdade de Direito de Niterói, onde se aposentou em 1965. Cf. LUTTERBACH, Edmo Rodrigues. Paulino José 

Soares de Souza Neto (Biobibliografia). 
65 Marieta de Moraes Ferreira, “Introdução”, in: A República na Velha Província, p. 14. 
66 Leopoldo Teixeira Leite foi diretor da Faculdade de Direito de Niterói, a partir de 1915. 
67 Renato Luís do Couto Neto e Lemos, “A Oligarquia no Poder”, in: A República na Velha Província, p. 69. 
68 Marieta de Moraes Ferreira, “Introdução”, in: A República na Velha Província, p. 16. 
69 Ibidem. 
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grupos regionais. As articulações levaram a eleição de Nilo Peçanha para a vice-presidência na chapa 

de Afonso Pena, em 1906. 

O preço dessa eleição foi a interferência de Afonso Pena estimulando a dissidência do 

Presidente Alfredo Backer (1907), e provocando a parcial perda de controle político por Nilo 

Peçanha. Este foi um período de marginalização política para Nilo Peçanha e que só se reverteu com 

a morte de Afonso Pena.70 Ocupando a presidência da República, Nilo tentou viabilizar a própria 

candidatura à sucessão de Afonso Pena, mas Pinheiro Machado o convenceu a apoiar Hermes da 

Fonseca, que se tornou presidente (1910-1914).71 

É neste contexto que a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas é fundada e conta com 

apoio dessas figuras. E quando Hermes da Fonseca sai do poder e a Reforma Carlos Maximiliano 

retira-lhe o chão, lá estava Nilo Peçanha, Presidente da Província do Rio de Janeiro, de braços 

abertos aguardando a instituição, mesmo que já tivesse rompido relações com Hermes da Fonseca. 

Afinal, um personagem importante de seu grupo erao então diretor da Faculdade de Direito Teixeira 

de Freitas: Leopoldo Teixeira Leite.72 

No ano de 1916, Nilo Peçanha sanciona aLei estadual n° 1.299, de 3 de janeiro, que 

considera oficial a Faculdade de Direito Teixeira de Freitas;73aprova o uso, a título precário, do 

prédio de sua sede; e impõe o dever de fornecer, anualmente, matrícula gratuita a 5 (cinco) alunos. 

A relação entre Nilo Peçanha e Leopoldo Teixeira Leite se estreitaria ainda mais neste 

mesmo ano, com a fundação da Liga Fluminense contra o Analfabetismo, cuja missão precípua era 

alfabetizar pessoas entre 14 e 50 anos. Leopoldo foi o presidente, enquanto Nilo figurava como 

presidente honorário. Interessante notar que professores da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 

também participavam da Liga, como foi o caso de Ramon Benito Alonso (tesoureiro) e ninguém 

menos que Oliveira Vianna (conselheiro).74 

Em maio de 1917, quando Nilo Peçanha é chamado por Wenceslau Brás para substituir 

Lauro Müller no Palácio do Itamaraty, leva Leopoldo Teixeira Leite para ser o seu oficial de 

                                                           
70 Cf. Andréa Telo da Côrte, “Introdução”, in: Nilo Peçanha: Política, Economia e Finanças, p. 28. 
71 Idem, p. 30. 
72 Filho do Barão de Vassouras, Leopoldo Teixeira Leite nasceu no dia 3 de novembro de 1859. Formado no ano de 1881 
pela Faculdade de Direito de São Paulo, em março de 1882, Leopoldo já era Promotor de Justiça no município 
fluminense de Paraíba do Sul e lançava com Soares de Souza Júnior o Jornal A República. Depois de ser Vice-
Governador no Estado (1891/1892), administrou a cidade de Paraíba do Sul entre os anos de 1892 a 1895. Foi advogado, 
vereador, deputado estadual (presidente da Assembléia Fluminense várias vezes) e deputado federal. Foi professor da 
Faculdade de Direito de Niterói e seu diretor entre os anos de 1915 e 1921. Faleceu em 13 de maio de 1932 (SILVA, 
Pedro Gomes da.Capítulos de História de Paraíba do Sul, p. 82, nota de rodapé n. 85). Cf. VAMPRÉ, Spencer. 
Memóriaspara a história da Academia de São Paulo, vol. 2, p. 249 e 474. 
73 Este reconhecimento pertence ao plano estadual antecede aos das Faculdades da Capital Federal. 
74 NOFUENTES, Vanessa Carvalho. “Construindo a Nação: Liga Contra o Analfabetismo no Estado do Rio de Janeiro 
(1916-1919), in: Anais do XII Encontro Regional de História – ANPUH/RJ, p. 5 e 7. 
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gabinete, o que demonstra a estreita relação que havia entre ambos.75Coincidentemente, em ato 

posterior, a Faculdadeinstala-se,no início da década de 30, em edificação situada ao lado daquela que 

fora escolhida para a sede do governo estadual pelo então Presidente Nilo Peçanha. Os dois casarões 

de mesmo estilo, postados em posições assimétricas e, ainda hoje, com as portas de frente entre si, 

revelam a existência de dois vizinhos íntimos. 

 

9. A formatura da primeira turma da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 

 

No dia 24 de julho de 1916, mesmo antes da formatura da primeira turma, ocorre a primeira 

colação de grau de doutor, de Ramon Benito Alonso, com trabalho versando sobre Direito 

Internacional.76 No mesmo dia, o agora doutor passa a ser também lente substituto da faculdade.77 

Coincidentemente, a turma de 1916, era a primeira que se formaria pela Faculdade de 

Direito Teixeira de Freitas, ano do centenário de nascimento do jurista que emprestava o seu nome à 

Faculdade.78Curioso notar que Niterói foi a cidade escolhida por Teixeira de Freitas para descansar 

no final de sua vida: “Nem Cachoeira, onde nascera, nem São Paulo e Olinda, onde estudara, nem 

Curitiba e Rio de Janeiro, onde vivera, arrebatariam essa glória.”79 

No dia 6 de janeiro de 1917, no Teatro Municipal de Niterói, com a presença de diversas 

autoridades, entre elas Nilo Peçanha – então Presidente do Estado do Rio de Janeiro –, Evaristo de 

Moraes discursa como orador da primeira turma da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, fazendo 

referência às lições que Rui Barbosa lhe dera em cartas trocadas.80 Na mesma turma se forma Camilo 

Guerreiro, primeiro Secretário da Faculdade, eque mais tarde daria nome ao Ginásio da faculdade. 

                                                           
75 Celso Peçanha, Nilo Peçanha e a Revolução Brasileira, p. 124. 
76Alonso, Ramon Benito.Direito internacional privado. ImprentaNictheroy: Escola Typ. Salesiana, 1916. 29 p. Notas: 
Tese para obter o grau de doutor: Faculdade de Direito Teixeira de Freitas do Estado do Rio de Janeiro; Direito 
internacional publico: these que á illustrada congregação da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas do Estado do Rio de 
Janeiro, apresentada para obter a cadeira de lente substituto da segunda secção. - Imprenta: Nictheroy : Escola Typ. 
Salesiana, 1916. 28p. Localização: Biblioteca Nacional (RJ). 
77 Nos termos do livro de Atas, na solenidade estiveram presentes: Antonio Francisco da Silva Marques, Asclepíades 
Jambeiro, Gabriel Ozório de Almeida Júnior, Henrique Castrioto de Figueiredo e Mello, João Coelho Gonçalves 
Lisboa,José Anizio de Aguiar Campello, Leopoldo Teixeira Leite e Luiz Tosta da Silva Nunes. 
78 Várias comemorações foram organizadas, o que foi registrado no jornal Correio da Manhã do dia seguinte, em de 20 
de agosto de 1916: “O primeiro centenário do nascimento do eminente jurisconsulto brasileiro Teixeira de Freitas foi 
comemorado ontem, nesta capital e na cidade de Niterói, de modo brilhante. A estátua, que a gratidão pública mandou 
levantar para perpetuar a sua memória, e que se acha colocada na Av. Beira-Mar, em frente ao Silogeu Brasileiro, 
amanheceu ontem lindamente adornada de flores naturais. (...) foram pronunciados diversos discursos, em honra à 
memória do autor da Consolidação das Leis Civis. Em nome do Instituto Histórico e Geográfico, falou Abelardo Lobo; 
em nome dos Acadêmicos do Rio, o Dr. Pinto da Rocha, e pela Faculdade Teixeira de Freitas, o Dr. J. Abílio Borges. (...) 
Os alunos da Faculdade Teixeira de Freitas, depois da brilhante romaria cívica, em que tomaram parte com as suas 
insígnias, dirigiram-se para a sede da Faculdade em Niterói, a fim de prosseguirem nas demonstrações aqui iniciadas.” 
(apud Sílvio Meira, Teixeira de Freitas: o Jurisconsulto do Império, p. 497-498). 
79 Sílvio Meira, Teixeira de Freitas: o Jurisconsulto do Império, p. 483. 
80 A consulta feita por Evaristo de Moraes cuidava do patrocínio de acusado criminal com idéias políticas antagônicas e 
cuja defesa era considerada indigna pelos meios de comunicação da época. Cf. BARBOSA, Rui. O dever do Advogado. 
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Joaquim Abílio Borges foi escolhido, por unanimidade, como paraninfo da primeira turma graduada. 

Segue o Termo de Collação de Gráo em Sessão Solemne: 

 

Nos seis dias do mes de janeiro de mil novecentos e desesete, às vinte horas, presentes no 
Edifício do Theatro João Caetano d’esta cidade de Nictheroy, os professores SrsJoaquim 
Abílio Borges, Asclepíades Jambeiro, Domingos Cavalcanti de Sousa Leão Júnior, Luis 
Pereira Ferreira de Faro Junior, Alfredo Guimarães de Oliveira Lima, Henrique Castrioto de 
Figueiredo e Mello, Gabriel Ozorio de Almeida Júnior, Ovídio Alves Manaya e onde já se 
achava o Dr. Coelho Gonçalves Lisboa, Vice-Director no exercício da Directoria, no 
impedimento do Dr. Leopoldo Teixeira Leite, Director, commigo Secretario de seu cargo 
abaixo assignado é aberta a sessão. O Dr.Director diz que a presente sessão solemne é 
destinada especialmente a solemnisar a collação de gráo de Bacharel em Sciencias Jurídicas e 
Sociaes dos primeiros bacharelandos da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas e que 
constituem a turma de milnovecentos e deseseis. O Dr. Secretario procede a chamada e a ella 
respondem os seguintes alumnos: José Caetano de Alvarenga 
Fonseca,81HoracioMaisonnette,82 José Antônio Xavier Pinheiro,83 Pedro do Couto,84Antonio 
Evaristo de Moraes,85 Francisco José Gomes da Silva,86Iturbides Esteves,87Antonio Pinto da 
Rocha Bastos,88 Orlando de Pennaforte Caldas,89 Francisco Justino de Almeida,90 João Rufino 
Furtado de Mendonça,91Antonio Bezerra Cavalcanti,92Delio Guaraná de Barros,93 Camillo 

                                                           
81 Filiação: Emygdio Fortunato da Fonseca e Martinha Lúcia da Fonseca. Nascimento: 18.09.1869 (47 anos), na Capital 
Federal. Estado civil: casado. Residência: Barão de Amazonas n. 16. Matrícula: 3 de abril de 1913. Obs: foi aluno 
ouvinte das aulas do primeiro ano de 1912 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 76). 
82 Filiação: João Maisonette e Francisca Maisonette. Nascimento: 10.04.1857 (59 anos), no Estado do Rio Grande do Sul. 
Residência: R. Senador Furtado n. 104. Estado Civil: viúvo. Matriculado em 30.05.1912. (Livro de Matrícula dos 
Alunos, p. 35). 
83 Filiação: José Pedro Xavier Pinheiro e Josepha Perpetua Xavier Pinheiro. Nascimento: 13 de junho de 1867 (49 anos), 
na Capital Federal. Residência: R. Lucidio Lago, n. 123 – Méier. Estado civil: casado. Matrícula: 18 de julho de 1912 
(Livro de Matrícula dos Alunos, p. 48). 
84 Filiação: José Maia do Couto e Lydia Amélia Ayres do Couto. Nascimento: 28.03.1872 (44 anos), na Capital Federal. 
Estado civil: casado. Residência: R. Figueira de Mello n. 407. Matrícula: 5.06.1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 
88). 
85 Filiação: Basílio Antonio de Moraes e Elisia Augusta de Moraes. Nascimento: 26 de outubro de 1871 (45 anos), na 
Capital Federal. Estado civil: casado. Residência: Rua Afonso Pena n. 171. Matrícula: 12 de novembro de 1912 (Livro de 
Matrícula dos Alunos, p. 60). 
86 Filiação: Bazílio José Gomes da Silva e Maria Francisca Soares da Silva. Nascimento: 19.11.1854 (62 anos), na 
Capital Federal. Estado civil: casado. Residência: R. 24 de maio n. 159. Matrícula: 29 de abril de 1913. Obs: foi aluno 
ouvinte das aulas do primeiro ano de 1912. (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 79).  
87 Filiação: Antonio Justiniano Esteves Júnior e Izabel J. Esteves. Nascimento: 03.09.1869 (47 anos), no Estado do Rio 
de Janeiro. Estado Civil: Casado. Residência: R. Buarque de Macedo n. 52. Matrícula: 29 de junho de 1913 (Livro de 
Matrícula dos Alunos, página 101). 
88 Filiação: Aristides da Rocha Bastos e Maria Pinto da Rocha Bastos. Nascimento: 28 de novembro de 1863 (53 anos), 
no Estado do Ceará. Estado civil: casado. Residência: Praia da Ribeira n. 87, Paquetá. Matrícula: 12 de fevereiro de 1913 
(Livro de Matrícula dos Alunos, p. 73). 
89 Filiação: Raymundo Pennaforte Caldas e Maria Luiza R. Pennaforte Caldas. Nascimento: 15 de junho de 1897 (19 
anos), na Capital Federal. Estado civil: solteiro. Residência: Rua Doutor Souza Neves n. 32. Matrícula: 5 de junho de 
1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 86). 
90 Filiação: Francisco de Almeida Cardoso e Rosalina da Silveira Almeida. Nascimento: 10.07.1864 (52 anos). Capital 
federal. Estado civil: casado. Residência: R. Conde de Bonfim n. 83. Matrícula: 24 de junho de 1913 (Livro de Matrícula 
dos Alunos, p. 98). 
91 Filiação: Rufino Furtado de Mendonça e Maria Feliciano Furtado de Mendonça. Nascimento: 30 de julho de 1881 (35 
anos). Estado do Rio de Janeiro. Estado civil: casado. Residência: R. São Clemente n. 124. Matrícula: 20 de dezembro de 
1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 117). 
92 Filiação: Claudiano Bezerra Cavalcanti e Rachel Elisa Bezerra Cavalcanti. Nascimento: 7 de dezembro de 1876 (40 
anos). Estado da Parahyba do Norte. Estado civil: solteiro. Residência: R. Maria Eugênia n. 30. Matrícula: 30 de abril de 
1914 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 185). 
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Augusto de Moraes Guerreiro,94 Alfredo Gomes de Jesus,95 Augusto Goldschmidt,96 Agenor 
Augusto da Silva Moreira,97 José Pedro de Carvalho,98Antonio Cardoso de Gusmão Junior,99 
Augusto Valdetaro Cordovil100 e José Meirelles Alves Moreira,101 todos approvados com 
distinção, nas 1ª- 2ª e 3ª cadeiras Practica do Processo Civil e Commercial, Theoria e Practica 
do Processo Criminal e Medicina Publica; Adolpho Gomes Ferreira Maia,102 com distincção 
nas 1ª e 2ª cadeiras e plenamente 9 na terceira; Luiz Gonçalves Nogueira103approvado 
plenamente 8 na 1ª plenamente 8,5 na segunda e plenamente 9 na terceira; Marcelo Estorgio 
de Freitas Farias104approvado plenamente 9 na primeira cadeira e com distinção nas 2ª e 3ª; 
Francisco da Silva Pereira: aprovado plenamente 9 nas 1ª e 2ª e 3ª cadeiras e com distinção 
em Direito Administrativo de que ainda dependia. Em seguida o Dr.Director convida o 
primeiro alumno da turma a proferir a promessa regulamentar, approximando-se da meza o 
alumno José Caetano de Alvarenga Fonseca que pronuncia as seguintes palavras em Latim: 
Ego José Caetano de Alvarenga Fonseca promitto me, 

semperprincipiishonestitatisinherentunmeigradusnumeribusperfuncturumatque operam meam 

in jure patrocinando, justitia exequenda etbonismoribuspraecipiendis, ninguan causa 

humanitatisdefuturam — respondendo por sua vez o Dr. Director com as seguintes: enigitur 

numera tuigradusexercereliceat. Sittibivoluntas infensa malo intellectuserrori. Sustine pro 

justitiacertamina, custodilegematque in ea exequenda, semperrationemet publicum 

bonumperspecta habeas — e collocando sobre a sua cabeça a borla symbolica pronuncia mais 
em português as seguintes palavras: E eu Director da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas 
vos concedo, digo, confiro o gráo de bacharel em ScienciasJuridicas e Sociaes pela mesma 
Faculdade. Pelo paranympho da turma Dr. Joaquim Abílio Borges é colocado o annel no dedo 

                                                                                                                                                                                                   
93 Filiação: José de Barros e Almeida e Maria Guaraná Barros. Nascimento: 10.12.1883 (33 anos), no Estado do Sergipe. 
Estado civil: casado. Travessa Honorina, Botafogo. Matrícula: 19.06.1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 96). 
94 Filiação: Francisco de Paula Guerreiro e Maria dos Anjos Moraes Guerreiro. Nascimento: 22.05.1893 (23 anos), no 
Estado do Pará. Solteiro. R. de São José n. 520. Matrícula: 16 de junho de 1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 94). 
95 Filiação: José Maria de Jesus e Porcina Luiza de Jesus. Nascimento: 23.01.1874 (42 anos), na Capital Federal. Estado 
civil: solteiro. Residência: R. Silva Mourão n. 33. Matrícula: 13.04.1914 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 171). 
96 Filiação: Bertoldo Goldschmidt e Leopoldina Aurélia Goldschmidt. Nascimento: 26 de março de 1859 (57 anos), na 
Capital Federal. Estado civil: casado. Residência: Travessa São Salvador n. 164. Matrícula: 12 de maio de 1913 Obs: foi 
aluno ouvinte das aulas do primeiro e segundo ano.  (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 81). 
97 Filiação: Eduardo Cyrillo Moreira e Eulália Júlia da Silva Moreira. Nascimento: 14 de abril de 1867 (49 anos), no 
Estado do Rio de Janeiro. Estado civil: casado. Residência: R. Boa Vista n. 52 – Bairro: Todos os Santos (Centro). 
Matrícula: 28 de março de 1914 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 142). 
98 Filiação: José Neves Pereira de Carvalho e RittaHenriquieta Lacerda de Carvalho. Nascimento: 19 de março de 1869 
(47 anos), no Estado do Rio de Janeiro. Estado civil: casado. Residência: R. Bento Lisboa n. 100. Matrícula: 4 de abril de 
1914 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 168). 
99 Filiação: Antonio Cardoso de Gusmão e Emília Sampaio de Gusmão. Nascimento: 22 de outubro de 1890 (26 anos). 
Capital Federal. Estado civil: solteiro. Residência: Rua do Bispo, n. 249. Matrícula: 13 de março de 1914 (Livro de 
Matrícula dos Alunos, p. 130). 
100 Filiação: Augusto Cordovil Camillo Monteiro e Almerinda Valdetaro Monteiro. Nascimento: 19 de junho de 1894 (22 
anos), na Capital Federal. Estado civil: solteiro. Residência: R. Marques de Olinda. Data de matrícula: 22 de abril de 
1912. (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 9). 
101 José Meirelles Alves Moreira e Jerônyma de Brito Meirelles Moreira. Nascimento: 30.11.1871 (45 anos), na Capital 
Federal. Estado civil: casado. Residência: R. Visconde Santa Cruz n. 51 – Engenho Novo. Matrícula: 26 de maio de 1913 
(Livro de Matrícula dos Alunos, p. 83). 
102 Filiação: José Gomes Ferreira Maia e Eusébia de Freitas Gomes Maia. Nascimento: 29 de novembro de 1883 (33 
anos), no Estado de Pernambuco. Estado civil: solteiro. Residência: Travessa Belas Artes n. 5. Matrícula: 31 de março de 
1914 (Livro de Matrícula dos Alunos, p. 151). 
103 Filiação: Serafim Gonçalves Nogueira e Augusta Amélia Nogueira Vieira. Nascimento: 14 de junho de 1891 (25 
anos), na Capital Federal. Estado civil: solteiro. Residência: R. Theotônio Regados n. 19. Matrícula: 27 de novembro de 
1913 (Livro de Matrícula dos Alunos, página 114). 
104 Filiação: Fenelon José de Farias e Anna Rosa de Freitas Farias. Nascimento: 18 de outubro de 1888 (28 anos), no 
Estado do Maranhão. Estado civil: Solteiro. Residência: R São Clemente n. 433. Matrícula: 31 de março de 1914 (Livro 
de Matrícula dos Alunos, página 160). 
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annular do referido alumno.Cada um dos alumnos da turma, por sua ves e pela ordem de 
chamada, colla o gráo pronunciando apenas as palavras Est ego quoque. Collando o gráo o 
ultimo alumno da Tuma, Francisco da Silva Pereira, o Dr.Director, depois de felicitar e abraçar 
os novos bacharéis, dá a palavra ao orador dos alumnos, bacharelando Antonio Evaristo de 
Moraes, que pronuncia seu discurso, que consta do archivo da Secretaria.  

 

Para retratar os acontecimentos da época, nada melhor que o próprio discurso de Evaristo de 

Moraes: 

 
“Eis-nos, enfim, bacharéis – como toda gente - dirão, como sediça ironia, os impertinentes 
chasqueadores do bacharelismo. Cumpre, entretanto, reconhecer que nós, os que, aqui, hoje 
recebemos a consagração do diploma, já éramos, sem elle, em quase totalidade, esforçados 
caminheiros da estrada da vida.”105 

 
Esta é uma peculiaridade que marcou o início da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas. 

Os primeiros bacharéis eram, na sua maioria, pessoas mais experientes (a média de idade da turma 

era de quase quarenta anos). Isto que “esforçados caminheiros da estrada da vida” quer significar. E 

o próprio orador de turma, Evaristo de Moraes, já era um conhecido rábula criminalista e já contava 

com os seus quarenta e cinco anos ao receber o diploma. Para muitos ali o diploma tinha muito 

sentido: 

 

“Dir-se-ha que o acaso – expressão fácil de ignorância dos motivos – nos reunio debaixo do 
mesmo tecto, com a intenção commum de conquistar esse título que, de costume, abre á 
maioria, em plena juventude, as portas das chamadas «profissões liberaes». Mas falar em 
acaso, a tal respeito, orçaria por verdadeira ingratidão, pois, o gesto tardio que nos conduzio 
aos bancos acadêmicos resultou na attração irresistível, da sympathia irradiante, que se 
desprende deste que, unanimemente, escolhemos para nosso paranympho, o qual foi, de facto, 
o impulsionador das nossas vontades, o suggestionador da nossa deliberação, vencendo em 
uns a tenaz repugnância pelos diplomas, em outros fazendo nascer a legitima ambição de os 
possuir.”106 

 
 A admiração que Evaristo de Moraes e todos os outros bacharelandos nutriam por 

Joaquim Abílio Borges era manifesta. O fundador e primeiro diretor da Faculdade de Direito 

Teixeira de Freitas havia sido escolhido paraninfo da turma por unanimidade. Com efeito, Joaquim 

Abílio Borges identificara no meio forense a discriminação de pessoas de valor que nele atuavam, 

porquanto o diploma de Bacharel em Direito não era obrigatório para realizar atos próprios de 

                                                           
105 MORAES, Antonio Evaristo de. Discurso proferido pelo autor, por occasião de se bacharelar, aos 45 anos (1916), in: 
Reminiscencias de um Rábula Criminalista, p. 283. 
106 Idem, p. 283/284. 
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advogado.107 Joaquim Abílio Borges procurou essas pessoas e lhes mostrou a importância da 

formação jurídica universitária, da qual o diploma seria uma conseqüência natural. E nesta linha, 

Evaristo de Moraes arremata: 

 

“A ele, a Joaquim Abílio Borges, o educador emérito, o professor ilustre, o preclaro jurista, 
cabem, pois, grandes responsabilidades pela nossa formatura outoniça. Outrossim, a ele 
cabem as primeiras palavras de louvor, pelo entranhado carinho que pôs na criação da 
Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, pela bravura com que pelejou, à frente de poucos 
companheiros fiéis, contra a oposição de concorrentes, nem sempre lisos em suas manobras e 
nos seus planos de ataque.”108 

 

Embora seja difícil precisar as pessoas que atrapalharam o caminho de Joaquim Abílio 

Borges no estabelecimento da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, certo é que a Reforma Carlos 

Maximiliano, de 1915, constituiu o ato de indescritível covardia na parte em que permitia a 

equiparação apenas de duas faculdades jurídicas particulares de uma mesma cidade às oficiais. Em 

uma cidade em que existiam três escolas livres de direito, obviamente uma teria que encerrar ali as 

suas atividades. Evaristo de Moraes soube enxergar muito bem o momento de afirmação da 

Faculdade de Direito Teixeira de Freitas frente às escolas oficiais de São Paulo e Olinda. Para ele, a 

história se repetia. 

 

“Quando, por lei de 11 de agosto de 1827, foram creados, no Brasil, os cursos jurídicos de São 
Paulo e de Olinda, os espíritos excessivamente conservadores, tomados de ferrenho 
misoneismo, lanceáram de duvidas a seriedade do ensino indígena, guardando exclusivos 
gabos para o que era ministrado na Universidade de Coimbra, até então único viveiro de nossa 
capacidadesjuriperitas. Mais ainda: - gritou-se àquella época, contra o escandalo de o Governo 
Imperial nomear alguns lentes que não tinham tido em Coimbra a fonte do seu saber, dous 
havendo que nem poderiam exhibir cartas de bacharéis, ou doutores, por qualquer 
academia...”109 

 
 Evaristo lembrou que o Visconde de Cachoeira já advertira que não se poderia 

acreditar cegamente na infallibilidade da “doutorança” obtida em Coimbra.  

 

“O Visconde mostrára como, por defeitos de programma, tinham d’ali partido «bacharéis 
formados em direito, dizendo-se homens juriconsultos na extensão da palavra, mas só o sendo 
no nome». Alludia na mesma passagem, á «relaxada prática que produzira em Portugal 
péssimas conseqüências, formando bacharéis que nada sabiam, e que iam depois, em diversos 

                                                           
107 Cf. SILVA, Ana Paula Barcelos Ribeiro da. Discurso jurídico e (des)qualificação moral e ideológica das classes 
subalternas na passagem à modernidade: Evaristo de Moraes (1871 – 1939), Niterói: Dissertação do Curso de Mestrado 
em História da UFF, 2007. 
108 MORAES, Antonio Evaristo de. Discurso proferido pelo autor, por occasião de se bacharelar, aos 45 anos (1916), in: 
Reminiscencias de um Rábula Criminalista, p. 284. 
109 Ibidem. 
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empregos, aprender rotinas cégas, a jurisprudência casuística dos arestos, sem jamais possuir 
os princípios da sciencia».”110 

 

Evaristo de Moraes recorda, então, que a formação jurídica no Brasil era motivo de piada, a 

ponto de se escutar nos primeiros anos dos cursos jurídicos de Olinda e São Paulo o seguinte: “meu 

filho-doutor é de Coimbra, emquanto o teu é producto nacional, formado aqui, sabe-se lá Deus 

como...”.111 É inegável, no entanto, que com o passar dos anos as duas academias alcançaram 

prestígio e se notabilizaram por seus mestres. Ocorre que, com a proclamação da República, houve 

espaço para a criação de escolas livres de direito e, neste contexto, narra Evaristo de Moraes que: 

 

“Repetio-se, com maior barulho, a grita dos inimigos das innovações, dos idolatras do 
tradicionalismo. A priori, sem maior exame, foi-se, logo, decidindo que o ensino das novas 
Faculdades não lograria ser igual ao das preexistentes; o quilate do ouro scientifico de S. 
Paulo e do Recife nunca poderia ser apurado no Rio de Janeiro... Depois, com ou sem razão, 
farejaram-se reaes ou suppostasprotecções, improvisadas diplomações, e surgiodahi o epitheto 
«electricos» com que ficaram sendo ridicularizados os bacharéis do Rio. Fosse como ou 
porque fosse, andaram desprestigiados, até a bem pouco tempo, os diplomas que não traziam 
carimbo de S. Paulo ou do Recife. Nem por isto, porém, deixaram de se impôr aos alumnos 
dessas, hoje, florescentes Faculdades á consideração das pessôas que se habituaram, por 
hygiene mental, a pensar por si mesmas, não se contaminando com os prejuízos e os falsos-
suppostos da ambiencia.” 

 
 Este preconceito com as escolas livres de direito, em especial a de Niterói, ainda iria 

sobreviver algumas décadas.112 Ele iria sumir, em parte, com a federalização da faculdade no ano de 

1956. Após esta pequena digressão, voltemos ao Termo de Collação. 

 

“Em resposta ao bacharelando Antonio Evaristo de Moraes, ora o paranympho Dr. Joaquim 
Abilio Borges, Directorhonorario e fundador da Faculdade e cujo discurso deverá ser 
publicado. Terminada a oração do paranympho o Dr.Director pede a palavra para, em nome da 
Faculdade, agradecer a presença do Dr. Presidente do Estado que quiz desta forma honrar a 
festa da Colação do Gráo dos primeiros bacharéis da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas; 
de todas as pessoas gradas, e encerra a sessão solemne proferindo palavras de animação a seus 
novos colegas. E de como assim foi feito, eu Dr.Delphin Corrêa da Silva, secretario da 
Faculdade lavro este termo que vai assignado pelos professores presentes, pelos nossos 

                                                           
110 MORAES, Antonio Evaristo de. Discurso proferido pelo autor, por occasião de se bacharelar, aos 45 anos (1916), in: 
Reminiscencias de um Rábula Criminalista, p. 284/285. 
111 MORAES, Antonio Evaristo de. Discurso proferido pelo autor, por occasião de se bacharelar, aos 45 anos (1916), in: 
Reminiscencias de um Rábula Criminalista, p. 285. 
112 Rubens Approbato Machado, Entrevista ao Consultor Jurídico, disponível em:  
http://casadvocacia.blogspot.com/2007_02_01_archive.html (acessado no dia 9 de agosto de 2011): “Há uma história 
interessante sobre o conceito das faculdades. Havia um juiz da 1ª Vara Criminal de São Paulo, conhecido como Plínio 
Louco porque era nervoso, temperamental. Um dia, um jovem advogado, recém-formado, foi despachar com ele. 
Temeroso pela fama do homem, perguntou como ele, advogado, deveria se portar perante o juiz: se deveria falar em pé 
ou sentado... O juiz afirmou: “Depende. Se for da Faculdade de Direito do Largo São Francisco, fale sentado. Se for da 
PUC, fale em pé. Mas, se for da Faculdade de Direito de Niterói, fale comigo de joelhos”. 
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bacharéis e por mim Secretario que a escrevi. Nictheroy aos seis dias do mes de janeiro de mil 
nove centos e desesete.” 

 

 Cumpre registrar que, alguns dias antes dessa solenidade do Teatro Municipal em 

Niterói, precisamente no dia 20 de dezembro de 1916, houve a colação de grau de bacharel de alguns 

alunos na Secretaria da Faculdade, porque, por razões diversas, não poderiam comparecer na 

solenidade do Teatro Municipal de Niterói.113 

Destaque-se, ainda, o olhar institucional sobre os acontecimentos políticos envolvendo o 

Brasil. Em 9 de novembro de 1917, após o Brasil declarar guerra à Alemanha, alunos aparecem no 

Diário Oficial, dirigindo palavras ao Presidente da República:  

 

“Ao encerrarmos a aula de Direito Penal Militar, ainda sob a impressão das patrióticas 
palavras do nosso lente, Dr. Adelmar Tavares, apresentamos a V.Exa. nossa solidariedade da 
mocidade da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas do Estado do Rio de Janeiro nesta hora 
grave” – A Comissão: Benevenuto Pereira, Simões Ferreira, Gondim Cabral, Alberto Taveira, 
Aldarico Souza.114 

 
 Algumas transformações o corpo docente ainda iria sofrer naqueles primeiros anos. 

No Livro dos Termos de Posse, há a informação de que Abel Sauerbronn de Azevedo Magalhães se 

torna catedrático de Direito Administrativo no dia 23 de julho de 1917; Murilo Fontainha toma posse 

                                                           
113 Consta no Termo de colação de grau na secretaria que: Às 16 horas do dia 20 de dezembro de 1916, na sala da 
secretaria da Faculdade de Direito Teixeira de Freitas, presentes o doutor João Coelho Gonçalves Lisboa, vice-diretor no 
exercício da diretoria, e os professores Adelmar Tavares, Asclepíades Jambeiro, Luís Pereira Ferreira de Faro Júnior, 
Aristides Lopes Saboya de Alencar, José Anysio de Aguiar Campello, Alfredo Guimarães de Oliveira Lima, Henrique 
Castrioto de Figueiredo e Mello, Ovídio Alves Manaya, Domingos Cavalcanti de Souza Leão Júnior; (pelo doutor vice-
diretor foi dito que acharam-se na secretaria), colaram grau de bacharel os seguintes alunos: Carlos de Castro Pacheco, 
tendo por paraninfo o doutor Adelmar Tavares; José Pedro de Souza e Silva e João Evangelista Ribeiro de Andrada, 
tendo por paraninfo o doutor vice-diretor; Pedro Passos, tendo por paraninfo o doutor Aristides Lopes Saboya de 
Alencar; Francisco Euclides de Moura, tendo por paraninfo o doutor José Anysio de Aguiar Campello; Carlos José de 
Souza, tendo por paraninfo o doutor João Coelho Gonçalves Lisboa; e João Gonçalves Couto, tendo por paraninfo o 
doutor Asclepíades Jambeiro, e como se achem presentes mais de três professores catedráticos o doutor vice-diretor 
convida o primeiro Carlos de Castro Pacheco para proferir a promessa dos estatutos, lendo o secretário em voz alta as 
notas obtidas pelo aluno no último ano do curso e que constam do livro competente. O Aluno Carlos de Castro Pacheco 
aproxima-se do doutor vice-diretor e pronuncia em latim: ego Carlos de Castro Pacheco, promitto me, 

semperprincipiishonestitatisinherentunmeigradusnumeribusperfuncturumatque operam meam in jure patrocinando, 

justitia exequenda etbonismoribuspraecipiendis, ninguan causa humanitatisdefuturam. E o doutor vice-diretor colando 
grau a esse aluno profere as seguintes palavras: enigitur numera tuigradusexercereliceat. Sittibivoluntas infensa malo 

intellectuserrori. Sustine pro justitiacertamina, custodilegematque in ea exequenda, semperrationemet publicum 

bonumperspecta habeas – colocando em sua cabeça a borla simbólica; em seguida, o paraninfo toma do anel e coloca no 
dedo anular do mesmo aluno, cada um dos alunos: José Pedro de Souza, Silva e João Evangelista Ribeiro de Andrada, 
Pedro Passos, Francisco Euclides de Moura, Carlos José de Souza e João Gonçalves Couto cola por sua vez o grau 
pronunciando apenas as palavras et ego quoque. Terminada a cerimônia são os nossos bacharéis abraçados pelos 
professores presentes. E de como assim foi feito eu, Doutor Delphin Côrrea da Silva, secretário da faculdade, lavro o 
presente termo que vai assinado pelos professores presentes, pelos novos bacharéis e por mim secretário que o escrevi. 
Nictheroy, aos vinte dias de dezembro de mil novecentos e dezesseis. 
114 Diário Oficial, 11 de novembro de 1917, p. 11.808. 
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como lente substituto no dia 28 de fevereiro de 1918;115 Galdino de Siqueira se torna lente substituto 

de Direito Penal e Theoria do Processo Criminal em 30 de julho de 1920; Arthur Nunes da Silva 

toma posse na cadeira de Theoria e Prática de Processo Civil e Comercial em 7 de outubro de 1921 

e Jonathas Archanjo da Silveira Serrano vira lente substituto da 1ª Secção, isto é, de Enciclopédia 

Jurídica e Filosofia do Direito. Estes professores permaneceriam no corpo docente da Faculdade de 

Direito de Niterói por muito tempo. 

 

10. A equiparação aos institutos oficiais e a troca do nome 

 

Por ser uma escola de ensino privada, havia a necessidade de se obter o título de instituto 

congênere da União, na forma doDecreto n. 11.530 de 1915. Neste sentido, a Faculdade obteve a sua 

inspeção preliminar em 4 de maio de 1918 por parte do Governo Federal. Um pouco depois, recebia 

parecer favorável, nesses termos: 

 

“Comissão de Institutos de Ensino Superior. Parecer n. 24 - A commissão, tendo examinado o 
relatório apresentada pelo Sr. Dr. Nelson Rangel acerca da Faculdade de Direito Teixeira de 
Freitas, com sede em Nictheroy, que pediu a sua equiparação às congêneres officiaes, é de 
parecer que a mesma faculdade satisfaz às exigências do art. 14 do Decreto n. 11.530, de 18 
de março de 1915, e está em condições de ser equiparada. Sendo quantum satis o valor do 
patrimônio dessa faculdade, e não tendo o relatório esclarecido se a cessão do prédio, que lhe 
fez a titulo gratuito o Governo do Estado do Rio de Janeiro, para nelle funcionar, foi a titulo 
precário ou em caracter definitivo, faz-se mister que a Directoria da Faculdade providencie no 
sentido de realizar com segurança o seu patrimônio, para o effeito de poder ser cumprido, sem 
interrupção, o disposto no cit. artigo 14, letra i,  do Decreto n. 11.530. Rio de Janeiro, 25 de 
fevereiro de 1920 – Reynaldo Porchat. – Paulo de Frontin. – Aloysio de Castro.”116 

 

No dia 30 de maio de 1920, por intermédio do Ministro do Estado e da Justiça e Negócios 

Interiores, após deliberação unânime do Conselho Superior de Ensino, foi-lhe outorgada a 

equiparação a instituto congênere da União, passando a se chamarFaculdade de Direito do Estado do 

Rio de Janeiro, corroborando a decisão da Congregação em 18 de junho de 1920. 

                                                           
115 Em conjunto com Humboldt Halfeld Fontainha (ex-aluno do Colégio Abílio), Murilo Fontainha colabora na 
organização da primeira Revista do Supremo Tribunal Federal, na segunda e na terceira década do séc. XX. 
116

Diário Official, 2 de março de 1920, p. 4.087. Competia ao inspetor Federal verificar, de acordo com o art. 14 do 
Decreto 11.530/1915 as seguintes exigências do instituto: a) se este funcciona regularmente ha mais de cinco annos; b) se 
ha moralidade nas distribuições de notas de exames; c) se os professores manteem cursos particulares frequentados pelos 
alumnos da academia; d) se as materias constantes dos programmas são suficientes para os cursos de Engenharia, Direito, 
Medicina ou Pharmacia; e) se, pelo menos, tres quartas partes do programma de cada materia são effectivamente 
explicadas pelo respectivo professor; f) se ha exame vestibular e se é este rigoroso; g) se a academia possue os 
laboratoriosindispensaveis e se estes são utilizados convenientemente; h) se o corpo docente é escolhido pelo processo de 
concurso de provas estabelecido na presente lei; i) se as rendas da academia são sufficientes para o custeio de um ensino 
integral, das materias do curso, ministrado por professores sufficientemente remunerados; j) se a quota de fiscalização é 
depositada na época legal. 
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No entanto, em sessão de 22 de fevereiro de 1921, o Conselho Superior de Ensino 

determina, por meio de resolução, que seja adotado outro nome, em razão de ter passado a 

denominar-se Faculdade de Direito do Estado do Rio de Janeiro, aquela que seria mais tarde a 

Faculdade Nacional de Direito. Com a concordância da Congregação, a denominação Faculdade de 

Direito de Niterói é declarada oficial pelo Ministro de Estado da Justiça e Negócios Interiores, em 19 

de maio de 1921. 

 

11. Considerações finais 

 

Nosso pequeno estudo procurou apresentar o contexto político de criação da Faculdade de 

Direito que hoje pertence à Universidade Federal Fluminense e os atores que participaram para 

construir o nome desta instituição que comemora o seu centenário no dia 3 de junho de 2012. 

Joaquim Abílio Borges, seguindo os passos educacionais do pai, trabalhou para fundá-la dentro de 

um projeto universitário; projeto este adiado por razões políticas que se concretizaram com a 

Reforma Carlos Maximiliano. Com a expulsão da Faculdade do Distrito Federal, Leopoldo Teixeira 

Leite soube conduzir bem a mudança da sede para Niterói, graças à ajuda de Nilo Peçanha. Em mais 

um ato de violência oficial, arrancaram-lhe o nome para que a instituição “oficial” pudesse utilizá-lo. 

Neste contexto histórico, Evaristo de Moraes ainda nos brinda com o seu discurso de orador da 1ª 

turma formada. Todos estes fatos ocorrem nos primeiros dez anos de existência daquela que era a 

terceira escola livre de direito no Estado do Rio de Janeiro. No entanto, os anos seguintes revelam 

que há mais “água escondida” na história desta Faculdade. 
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RESUMO 

 

 

O presente artigo tem o objetivo de apresentar os resultados da pesquisa empírica 

desenvolvida na Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, acerca das práticas e 

representações que envolvem o acesso aos serviços da instituição.  O trabalho de observação 

foi feito em alguns Núcleos de Primeiro Atendimento da instituição. Foram entrevistados, 

também, alguns defensores públicos das cidades de Petrópolis, Duque de Caxias, Barra do 

Piraí, Ilha do Governador e Rio de Janeiro, com o fim de investigar as representações 

institucionais relativas ao primeiro atendimento. A reflexão sobre os dados levantados 

pretende explicitar as categorias que informam tais práticas, sua significação e o contexto em 

que se inserem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Fundamental,  Acesso à Justiça, Defensoria Pública 

Assistência Jurídica, Primeiro Atendimento, Critérios Seletivos para Atendimento.  

 

 

 

ABSTRACT 

The present paper aims to present the results of empirical research developed in 

the Ombudsman for the State of Rio de Janeiro, about the practices and representations that 

involve access to the institution. The observation work was done in some nuclei of First Care 

of the institution. Were also interviewed, some public defenders of the cities of Petropolis, 

Duque de Caxias, Barra do Piraí and Rio de Janeiro, in order to investigate the role of 

institutional representations relating to the first care. Reflection on the data collected aims to 
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identify the categories that inform such practices, their meaning and  

context in which they operate. 

 

KEY WORDS: Fundamental Right, Access to Justice, Public Defender Legal Aid, First 
Care, Criteria for Selective Service. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Muito se discute atualmente sobre o acesso à justiça, tanto no Brasil como em 

outros países, tendo em vista ser este um pilar fundamental do Estado Democrático de Direito. 

A Constituição brasileira de 1988 não fugiu à regra tendo colocado o acesso à justiça dentre 

os direitos fundamentais elencados nos incisos do Artigo 5º.1  

No Brasil, temos problemas graves relativos ao acesso a diversos serviços 

públicos que são inesgotáveis objetos do discurso político em fases de campanhas eleitorais. 

O acesso à justiça não foge a essa regra. 

Alguns juristas brasileiros2 reduzem a discussão a respeito do acesso à justiça ao 

aspecto do acesso ao Poder Judiciário; outros, que se dizem mais progressistas, seguem a 

doutrina de Mauro Cappelletti e Bryant Garth, em seu Acesso à Justiça, publicado pela 

primeira vez em Milão em 1978. Entretanto, nenhum dos doutrinadores brasileiros acima 

citados estuda ou pesquisa sobre as condições atuais e concretas de acesso à justiça e ao 

direito no Brasil, tendo em vista que por um lado a obra mencionada acima foi escrita por 

juristas que estão inseridos em sociedades cuja sensibilidade jurídica é completamente 

diferente da nossa e por outro lado a realidade da Europa de 1978 não pode ser transplantada 

para o Brasil de 2011. Todavia, esses são os doutrinadores que informam o campo jurídico 

brasileiro sobre o assunto. São reconhecidos como os “grandes doutrinadores” do acesso à 

justiça e por isso vale a pena examinar, rapidamente algumas de suas idéias a este respeito. 

 Segundo Cappelletti e Garth, mencionados acima, a definição de “acesso à 

justiça” é reconhecidamente muito difícil, mas serve para determinar duas finalidades básicas 

do sistema jurídico – aquele pelo qual as pessoas podem reivindicar seus direitos e resolver 

                                                      
1CRFB/88 – Art. 5º, caput: Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se 
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos termos seguintes: XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito. 
2 Guilherme Peña de Moraes (1999); Cleber Francisco Alves (2006). 
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seus litígios sob os auspícios do Estado. Primeiramente o sistema deveria ser acessível a todas 

as pessoas de forma igual, e depois, ele deve produzir resultados que sejam individual e 

socialmente justos. (CAPPELLETTI; GARTH: 1988:08)  

Afirmam os mencionados autores, que nos séculos dezoito e dezenove, nos 

estados liberais “burgueses” o direito ao acesso à proteção judicial significava essencialmente 

o direito formal do indivíduo agravado de propor ou contestar uma ação. Vigorava a teoria de 

que embora o acesso à justiça pudesse ser um “direito natural” os direitos naturais não 

necessitam de ação do Estado para sua proteção porque eram mesmos anteriores ao Estado, 

este apenas cuidava de sua preservação não permitindo que outros infringissem tais direitos. 

No sistema do laissez-faire o acesso à justiça só era obtido por quem pudesse custeá-la, não 

estando o Estado preocupado em afastar a pobreza no sentido legal. O acesso à justiça era 

formal, mas não efetivo, correspondendo à igualdade também formal, mas nada efetiva. À 

medida que as sociedades do laissez-faire foram crescendo em tamanho e complexidade o 

conceito de direitos humanos começou a sofrer uma transformação radical. O caráter 

individual das ações e dos relacionamentos deu lugar a um caráter mais coletivo, assim as 

sociedades modernas deixaram a visão individualista dos direitos típica dos séculos dezoito e 

dezenove para trás. Tal movimento fez-se no sentido de reconhecer os direitos e deveres 

sociais dos governos, comunidades, associações e indivíduos. (CAPPELLETTI; GARTH: 

1988:10) 

 

A Defensoria Pública é o único órgão estatal que garante ao cidadão necessitado o 

acesso à justiça, no Brasil. Além disso, ela serve de estágio para muitos estudantes de direito 

que começam a sua prática judiciária ali, provavelmente, por esta razão o mundo jurídico tem 

como “natural” e sabido “por todos”  a forma de funcionamento dessa instituição. No entanto, 

não encontrei qualquer estudo sistemático que descreva essas práticas. O estudo empírico 

sobre a forma como esse acesso se dá despertou meu interesse, tendo em vista que é através 

do serviço da Defensoria Pública que grande parte dos cidadãos brasileiros tem viabilizado 

seu acesso à justiça. Decidi então, fazer um estudo empírico sobre o acesso à instituição que 

viabiliza o acesso à justiça dos necessitados no Brasil. 

A pesquisa teve como objetivo observar e descrever as práticas institucionais na 

prestação de tão importante serviço público, uma vez que garante um dos pilares 

fundamentais do Estado Democrático de Direito que é o acesso à justiça. Num país como o 

Brasil que padece de tão grandes desigualdades sociais possibilitar o acesso à justiça dos 
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necessitados, como reconhecimento de sua cidadania, torna-se ainda um serviço mais 

relevante para a efetivação do Estado Democrático de Direito, consagrado na Constituição de 

19883.   

Este trabalho de investigação teve como objetivo ainda, explicitar as 

representações que a Defensoria tem de si mesma relativamente a algumas categorias 

recorrentes levantadas nos primeiros trabalhos de campo. Isto foi feito a partir de entrevistas 

abertas com diversos defensores de algumas comarcas do Estado do Rio de Janeiro. 

Acompanhei, por trabalho de observação de campo realizado em núcleos de 

atendimento de diferentes comarcas do Estado do Rio de Janeiro, as práticas de recepção dos 

cidadãos quando estes chegam à Defensoria Pública pela primeira vez, a triagem e o primeiro 

atendimento para produzir uma descrição densa dessas práticas.  Assim, todo o caminho 

percorrido pelo cidadão que deseja usufruir do serviço público de assistência judiciária 

gratuita prestado pela Defensoria foi por mim descrito nesse trabalho que procurou explicitar 

e descrever a maneira como se dá o acesso ao acesso à justiça no Brasil.  

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A METODOLOGIA 

  

A proposta desse trabalho – uma pesquisa empírica de caráter qualitativo – foi 

investigar como se dá o acesso à justiça no sistema brasileiro através do primeiro atendimento 

realizado pela Defensoria Pública, tendo em vista que esta tem como função institucional 

promover o acesso à justiça dos necessitados – importante serviço público desempenhado 

pelo Estado.  

Com esse propósito utilizei pesquisa de campo de caráter etnográfico usando, na 

análise das entrevistas que realizei o critério de saturação. Para a reflexão sobre os dados 

colhidos em campo e a produção de uma “descrição densa” 4 (GEERTZ, 1989) a respeito do 

meu campo de observação, usei além do trabalho de campo, uma interlocução com discurso 

da doutrina institucional e uma interlocução com o discurso da lei a respeito do direito de 

acesso à justiça  e da assistência judiciária devida aos necessitados pelo Estado brasileiro. 

                                                      
3CRFB/88 - Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios 
e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II 
- a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o 
pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 
eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
 

4Em síntese, segundo Geertz, descrição densa, é aquela que se preocupa em descrever  os sentidos e significação 
das categorias pesquisadas no contexto cultural em que são atualizadas. 
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A pesquisa teve início com trabalho de observação do primeiro contato que o 

cidadão que pretende ser assistido por ela tem com a Defensoria Pública, o que me levou a 

frequentar alguns Núcleos de primeiro atendimento da cidade do Rio de Janeiro, bem como as 

salas de atendimento do Núcleo Cível de Petrópolis. Ali, observei o acesso dos cidadãos 

desde o primeiro contato até a propositura da ação judicial, o que não acontecia em todos os 

casos, uma vez que a instituição tem como um dos seus propósitos a realização de acordos 

extrajudiciais. Tais tentativas de acordo são realizadas nas dependências desses mesmos 

núcleos. A recepção dos assistidos, a seleção dos mesmos e os conseqüentes atendimentos 

desses selecionados foram por mim observados, anotados e aqui descritos, inclusive com o 

registro da imagem de alguns desses procedimentos. 

O trabalho inicial de observação foi desenvolvido única e exclusivamente junto 

aos Núcleos de Primeiro Atendimento da Defensoria Pública, onde pude entrevistar os 

funcionários e estagiários que ali circulam, bem como, conversar com alguns assistidos 

beneficiários do serviço. 

Além do trabalho de observação do primeiro atendimento nos núcleos da 

Defensoria Pública, entrevistei vários defensores públicos do estado do Rio de Janeiro, em 

diferentes núcleos e comarcas. Tais defensores foram escolhidos aleatoriamente, pela 

facilidade de acesso. Na maior parte dos casos, foram indicados por professores e colegas do 

mestrado. As entrevistas aqui transcritas têm por objetivo ilustrar e demonstrar a 

representação destes operadores do sistema jurídico brasileiro e a prestação da assistência 

jurídica gratuita através do serviço prestado pela Defensoria, responsável pelo acesso do 

cidadão à justiça.   

As indagações versaram, ainda sobre quais os critérios utilizados pela Defensoria 

Pública para seleção de seus assistidos, e se os critérios estariam pautados em alguma norma 

legal específica ou se seriam tais critérios aleatórios e subjetivos, definidos por cada órgão da 

Defensoria Pública sobre um caso concreto. No entanto, as entrevistas foram abertas e as 

conversas transcorreram informalmente, sem que estivessem presas a qualquer questionário 

pré-determinado. Somente um dos defensores entrevistados não permitiu a gravação da 

entrevista, por tratar-se de defensor da área de direito de família. Em todos os outros casos, as 

entrevistas foram presenciais, gravadas e depois transcritas. 

Posteriormente, o material levantado no trabalho de campo foi organizado 

levando-se em conta a ordem cronológica dos dias de observação, e posteriormente, os pontos 

específicos abordados pelos defensores entrevistados de modo a tornar mais clara a opinião de 

cada um e facilitar a leitura e compreensão por parte do leitor. Cada defensor foi identificado 
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observando-se a ordem das entrevistas, de tal forma que o primeiro defensor foi chamado de 

D1, o segundo de D2 e assim sucessivamente. 

Na fase de elaboração desse artigo estabeleci um diálogo com a doutrina jurídica e 

com o discurso legal acerca dos assuntos que a empiria me forneceu como relevantes. Para 

expor, articular e apresentar os dados colhidos em campo neste trabalho usei como referências 

teóricas e metodológicas vários dos textos que me foram apresentados durante o curso do 

mestrado e que estão relacionados na minha seleção bibliográfica ao final.  

 

CONVERSAS COM OS DEFENSORES 

  

Neste ponto, enfoco parte da pesquisa, relativa aos dados colhidos nas conversas 

que tive com os defensores, tanto na primeira  quanto na segunda etapa da pesquisa. Parti da 

transcrição literal das entrevistas que foram gravadas e procurei não interferir nas 

representações dos defensores, no esforço de evitar que minhas pré-concepções 

influenciassem os dados colhidos.  

Os trechos aqui transcritos são os que me pareceram mais significativos, uma vez 

que trazem categorias5 que articulam os discursos dos defensores a respeito de suas práticas e 

a respeito de algumas das questões relativas ao acesso à Defensoria e o consequente acesso à 

justiça.  

 

A DEFENSORIA PÚBLICA VISTA PELOS DEFENSORES – SERVIÇO PÚBLICO? 
AÇÃO AFIRMATIVA? SERVIÇO SOCIAL? 

 

Nessa parte do texto procurei agrupar os dados da pesquisa levantados em 

entrevistas realizadas junto aos defensores e descrever as representações que os próprios 

defensores têm da Instituição da qual fazem parte. Para evitar a identificação dos 

interlocutores, cada defensor ou defensora participantes serão aqui identificados por uma letra 

e um número, seguindo a ordem cronológica em que foram realizadas as entrevistas. Assim o 

primeiro defensor que entrevistei será denominado D1, o segundo D2 e assim por diante, 

como dito anteriormente. 

As minhas provocações aos interlocutores tiveram o sentido de saber o que a 

Defensoria representa para cada um dos entrevistados. As visões dos defensores públicos 
                                                      
5Categoria é uma forma de classificar o mundo, construída socialmente. Daí a importância de serem estudadas 
para que se compreenda as significações e os contextos da cultura local.  
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acerca da instituição apontam para uma falta de consenso sobre a universalidade dos serviços 

prestados pela instituição. Consegui constatar duas visões antagônicas que convivem: para 

uns o serviço prestado pela Defensoria Pública pode ser considerado serviço público 

universal, como os demais serviços prestados pelo Estado; outros defensores, no entanto, 

afirmam ser o serviço prestado pela instituição um serviço público, mas, diferente dos demais, 

uma vez que este é um serviço público restrito, isto é, não universal. Os trechos abaixo 

demonstram ambas as representações:   

 

 

“— A Defensoria é um órgão público com a função de garantir o 

acesso à justiça. É um serviço público. Eu sempre debato com os meus 

estagiários e com as pessoas que estão fazendo concurso que a 

definição técnica eu sei, mas na prática eu não tenho uma palavra para 

definir o que é a Defensoria.  E o defensor é o instrumento que o 

Estado tem para distribuir esse acesso à justiça. A Defensoria deve ser 

vista  como uma unidade, embora não tenha o princípio da unidade na 

Defensoria. Ela é uma unidade só. A Defensoria e o defensor público 

se confundem”. (D15) 

 
 “— Desde o princípio da Constituição a origem da defensoria é essa, 

é um serviço público específico, restrito”. (D6) 

 

“— Ela, a Defensoria Pública, não é serviço público como hospital 

que atende à população. A Defensoria existe para atender o 

hipossuficiente econômico, não é o hipossuficiente jurídico. O 

hipossuficiente jurídico a gente atende na área penal”. (D8) 

 

Perguntei ao defensor de número 06 se a pessoa que tem dinheiro não poderia ter 

acesso ao serviço público. Ele respondeu, enfaticamente: 

 

“— Não, não pode! Da Defensoria Pública não! O objetivo da 

instituição criada não foi esse. É um serviço público restrito aos 

hipossuficientes”. (D6) 
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Interessante observar que os defensores fazem distinção entre os destinatários dos 

serviços públicos prestados pelo Estado quando afirmam que o serviço público prestado pela 

Defensoria deve se restringir a uma parte da sociedade, beneficiando a alguns em detrimento 

da coletividade. 

Diante das representações dos defensores, surge a necessidade de apresentar  o 

conceito de serviço público trazido por doutrinadores que se debruçam especificamente sobre 

o tema. Os administrativistas que se ocupam da matéria parecem discordar dos defensores 

quanto ao conceito e abrangência do serviço público prestado pelo Estado. Hely Lopes 

Meirelles assim define serviço público: “é todo aquele prestado pela administração ou por 

seus delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer necessidades essenciais ou 

secundárias da coletividade, ou simples conveniências do Estado”. (MEIRELLES, 1993:289) 

Outro doutrinador administrativista, José dos Santos Carvalho Filho, conceitua serviços 

públicos como: “toda atividade prestada pelo Estado ou por seus delegados, basicamente sob 

regime de direito público, com vistas à satisfação de necessidades essenciais e secundárias da 

coletividade”. (CARVALHO FILHO, 2004:271) 

É interessante enfatizar que doutrinadores pátrios que se ocupam da matéria que 

trata dos serviços prestados pelo Estado em momento algum fazem menção a restrição na 

prestação dos serviços públicos, em ambos os conceitos aqui transcritos o serviço público tem 

como destinatários a coletividade, e, portanto, são universais. 

A representação de um dos entrevistados me deixou especialmente intrigada. 

Como se vê no trecho abaixo, para ele a Defensoria é um serviço público, porém na sua 

concepção a própria Constituição Federal de 88 se preocupou em estabelecer a diferença entre 

os tipos de serviço público, mas não esclarece em que parte do texto a Constituição o fez.  Sua 

justificativa, que transcrevo abaixo, pareceu-me ainda mais misteriosa... 

 

“— A Defensoria é um serviço público. A diferença é que a 

Defensoria é para os necessitados.  A Constituição Federal estabelece 

a diferença desses serviços. Quando trata da saúde diz que é para 

todos. A educação é para todos,  e quanto à Defensoria Pública, diz 

que não é para todos, art. 5°, LXXIV6. É um serviço público 

direcionado ao equilíbrio econômico entre as partes, permitindo que o 

cidadão sem recurso tenha a mesma qualidade no serviço. Na saúde é 

você contra o Estado, na educação também. Na defensoria é você 

                                                      
6CRFB/88. Art. 5º. LXXIV – O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
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contra o particular. Para a sociedade a Defensoria Pública é a 

esperança de um tratamento igualitário para exercer um direito à 

saúde, à educação”. (D16) 

 O primeiro ponto que deve ser enfatizado é que no trecho transcrito acima a 

categoria necessitados, parece completamente naturalizada, isto é, para o defensor o termo 

necessitados, explica completamente quem são os titulares da prestação de serviço da 

Defensoria Pública. Entretanto, não há nada de “natural” nessa categoria uma vez que ela é 

construída socialmente e que não encontra o mesmo significado, nem mesmo entre os 

defensores.  

Há ainda, uma dissonância entre o discurso que ele faz a respeito do discurso 

constitucional, uma vez que, na sua visão a Constituição classifica os serviços públicos em 

universais e restritos, e que a Defensoria Pública seria responsável pela prestação de “serviço 

público restrito”, entretanto, segundo ele próprio, a Constituição universaliza de forma 

inequívoca o acesso à justiça, bem como o acesso aos direitos sociais de uma maneira geral. 

Sendo assim, o que se pode depreender da visão desse autor, acerca do discurso constitucional 

é que a nossa Constituição determina acesso universal à justiça e ao mesmo tempo determina 

acesso restrito ao acesso do acesso à justiça. 

A Defensoria Pública, além de ser apresentada como um serviço público surge, na 

representação dos defensores mencionados abaixo, como a “voz da sociedade”, um conjunto 

de heróis e como um serviço humanitário.  

 

“— A Defensoria é a voz da sociedade. O defensor é a voz. O cara 

chega aqui você ouve a historinha dele, processa as informações  e 

bota no papel. Muitas vezes é a esperança das pessoas. A pessoa tem 

que falar,  tem que reclamar,  tem que botar pra fora a opressão que 

ela sente em casa com o marido, no trabalho com o patrão. Essa 

confusão de sentimentos que as pessoas sentem, quando elas chegam 

aqui  isso é desembocado. A Defensoria é um instrumento de 

transformação com relação a isso. Muita coisa muda por conta da 

Defensoria. A Defensoria é um trombone! É um trombone que faz 

muito barulho”. (D13) 

 

A classificação “voz da sociedade” me suscitou algumas questões, tendo em vista 

que se a Defensoria é o meio pelo qual a sociedade deve “falar”, “reclamar” e “botar pra fora 

a opressão que sofre”, como seria a participação daqueles que não estão incluídos entre os 
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assistidos merecedores de seus serviços, já que o serviço não é oferecido a todos? Em outras 

palavras, é de se perguntar como se manifestam aqueles que não podem se valer do “alto-

falante”, se este não está aberto a toda a coletividade? Seria razoável pensar, que a Defensoria 

Pública acha legítimo deixar parte da sociedade excluída de participar das transformações 

sociais, tendo em vista o acesso restrito?  

Ao defensor n. 12 indaguei sobre o que o defensor público representa para a 

sociedade.  Ele me respondeu: 

“— É um herói!  (risos). Porque  a missão do defensor público é 

humanitária. O defensor público faz uma grande diferença. Porque as 

vezes a pessoa  não tem condição nenhuma, e o defensor  é capaz de 

resgatar a dignidade daquela pessoa, principalmente quando não tem 

qualquer tipo de preconceito: na área criminal, por exemplo, ele não 

procura julgar o assistido que está sendo julgado por um crime. O 

defensor tem que se despir de qualquer preconceito e procurar ser 

muito humano, por isso ele é defensor público, ele não é juiz, não é 

promotor. Ele está ali para defender toda sorte de pessoas 

independente do que ela esteja sendo acusada de ter feito. Na área 

criminal e na área cível ele deve atuar de forma que sempre busque a 

justiça, que sempre resguarde os interesses do assistido, e por isso sim 

eu acho o defensor público essencial em um Estado Democrático de 

Direito. Essencial! E acredito que quanto mais os governantes 

fortalecerem a Defensoria Pública, mais forte será a democracia, o 

Brasil será um país mais igualitário, proporcionando o acesso à justiça 

as pessoas mais carentes, assim, elas terão mais armas para lutar 

contra os grandes empresários contra os grandes políticos, por isso 

temos que ter uma defensoria forte, porque a Defensoria é a voz 

daqueles que não tem como gritar. Então, a Defensoria luta de fato 

pelos interesses de quem quer que seja. Luta contra o Município, 

contra o Estado, contra a União, luta contra quem quer que seja. Ela é 

uma instituição independente, por isso eu entendo que ela é de suma 

importância no Estado Democrático de Direito”. (D12) 

 
A categoria “função humanitária”, presente no texto acima, me faz lembrar os 

serviços sociais voluntários realizados em tempo de catástrofe ou guerra. Esses são serviços 

que não estão ligados a uma prestação do Estado mesmo porque são exercidos paralelamente 

aos Estados, muitas vezes por organizações internacionais, como a Cruz Vermelha, os 
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Médicos sem fronteira, entre outras. Esse termo remete a ações caritativas e não a prestações 

devidas pelo Estado a seus cidadãos. 

Atribuir aos defensores a designação de heróis faz lembrar a idéia de salvação, 

uma vez que o serviço prestado por eles aparece como ato de heroísmo, que traz a idéia de 

desprendimento. No seu discurso, fica evidente que para o defensor o serviço que realiza 

junto aos assistidos faz dele menos um funcionário público, remunerado pelo Estado, do que 

uma pessoa que vai salvar os necessitados pelas suas ações humanitárias.  

Indagados sobre o que a Defensoria representa para a sociedade tem-se que os 

defensores identificam na instituição a possibilidade do exercício da Democracia através da 

garantia o acesso ao Poder Judiciário:  

 

“— Representa a possibilidade de exercer o acesso à Democracia. 

Através da defensoria se o cidadão quiser questionar um ato 

administrativo do governador do Estado do Rio de Janeiro, ele vai 

questionar. Se uma associação de moradores quiser questionar uma 

obra de Concer ela vai questionar com igualdade técnica, isso é uma 

forma de acesso à Democracia, imagine se não tivesse isso, como 

seria o acesso do cidadão ao questionamento? Como ele impugnaria a 

candidatura de um deputado, embora seja isso da competência da 

Defensoria Federal, é lógico que a lei eleitoral traz esses aspectos de 

como ele poderia se defender, mas uma defesa técnica é muito melhor. 

E a Defensoria para o cidadão é a oportunidade de exercer a parcela da 

Democracia  destinada a ele e defender seus direitos. Ele nesse ponto é 

um privilegiado, eu acho. Eles têm direito ao acesso à justiça, eles têm 

direito ao acesso ao judiciário, com certa qualidade do serviço 

prestado e de forma gratuita”. (D15) 

 

No trecho abaixo aparecem algumas representações já mencionadas e que confirmam a 

identificação dos serviços prestados pela instituição como sendo serviços extrajudiciais, serviços de 

ação humanitária, bem como uma visão ideal de um atendimento universal através da Defensoria 

Pública. 

 
“—  A Defensoria faz um trabalho muito bonito na sociedade, não só 

na parte jurídica, forense que a gente está acostumada a ver. Ela 

defende o direito postulado em juízo. A Defensoria está entrando em 

outras áreas, como na parte social. Está fazendo parte das campanhas. 

Está fazendo a parte preventiva. Está participando do programa para 

que o cidadão tenha o seu primeiro documento. Está conseguindo 
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fazer o assentamento da população sem terra e sem teto. A Defensoria 

está abrindo outro espaço para a área preventiva nos núcleos do Rio. 

Temos os Núcleos de Terra e Habitação, o Núcleo da Cidadania, o 

Núcleo da Mulher. Nós estamos abrindo um leque muito grande, e eu 

acho que é de grande importância  para a sociedade atualmente esse 

acesso ao defensor. A Defensoria está fazendo muita coisa que não é 

só a postulação jurídica que foi o início da carreira. A gente está 

fazendo um trabalho social de inclusão e educação da população. Eu 

acho que a Defensoria, principalmente do Estado do Rio está 

crescendo e vem se tornando indispensável para a população em geral, 

e isso  me alegra muito. Quando eu vejo o trabalho das colegas do 

núcleo que já estão fazendo as ações civis públicas e os acordos fico 

muito contente. Está havendo até uma certa inveja do Ministério 

Público, eles estão achando que estamos entrando na seara deles. É, na 

Defensoria existe um pouco isso, ainda tem que lhe dá com a inveja 

das outras carreiras. Antigamente a Ação Civil Pública era só do 

Ministério Público, agora a Defensoria também faz Ação Civil 

Pública. Por exemplo, a Defensoria aqui de Petrópolis está fazendo os 

termos de ajustamento de conduta para evitar ações com relação aos 

cavalos das charretes de Petrópolis que estão sendo mal tratados; com 

relação a saúde para evitar que ocorra esse problema de internação. O 

Núcleo tem trabalhado de uma maneira muito bonita tentando evitar 

que o problema vá para o Judiciário. Tentando resolver esse problema 

de vaga, de remédios, os problemas de maus tratos aos animais, meio 

ambiente, tudo a Defensoria está entrando, e o Ministério Público já 

está pensando assim: “-- poxa, daqui a pouco não vai ter mais espaço 

pra nós”. Alguns promotores reclamam que a ação civil pública era 

atribuição deles, e a Defensoria Pública está se metendo. Havia até 

uma guerrinha entre o Ministério Público e a Defensoria na época em 

que estávamos com problema salarial, mas eu nunca senti isso. Os 

promotores sempre me trataram de igual pra igual e eu sempre os 

tratei de igual pra igual, como os juízes também, mas às vezes até os 

juízes ficam com certo ciúme da Defensoria porque a Defensoria está 

crescendo muito. É uma carreira nova. A Magistratura e o Ministério 

Público são carreiras de séculos, a Defensoria é uma carreira de 

décadas.  É uma coisa interessante, hoje em dia a gente houve falar da 

Defensoria fora do Brasil,  uma vez eu conheci um rapaz americano e 

eu falei pra ele que queria ser defensora, ele me perguntou se não 

havia uma carreira melhor pra mim, porque lá nos Estados Unidos era 

o início da carreira do advogado que não tinha o que fazer  e que 
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estava aprendendo. Mas hoje em dia eles já estão criando Defensorias 

lá fora também. Eu acho que caminha para se estatizar a defesa, o que 

acho que é o correto. Eu acho realmente que o acesso à justiça deveria 

ser gratuito para toda a população. Eu acho que deveria ter o  

nivelamento do pobre com rico. Antigamente o ensino da pré-escola 

era o melhor, ninguém colocava seus filhos em escola particular, hoje, 

com esse sistema de cotas que eu particularmente sou contra... Eu 

acho que deveria haver a inclusão desde a pré-escola, porque não 

adianta incluir lá na faculdade a pessoa que não tem base,  porque fica 

uma situação complicada”. (D14) 

 

O trecho abaixo demonstra a concepção de igualdade jurídica como atividade 

compensatória das desigualdades sociais e não como uma instituição que presta serviços públicos de 

natureza universal. 

“— Para mim a Defensoria é a instituição que cumpre uma missão 

própria e específica que cabe ao Estado, de assegurar a igualdade no, e 

a efetividade do acesso à justiça. Então, o Estado tem interesse de 

assegurar essa igualdade. A Defensoria é uma instituição pela qual o 

Estado desincumbe-se do seu interesse de assegurar igualdade e 

efetividade no acesso à justiça tomado no seu sentido mais amplo, ou 

seja, acesso ao judiciário e acesso aos direitos. Então, através desse 

caminho, dessa via da igualdade no acesso à justiça e no acesso aos 

direitos no aspecto mais amplo, a Defensoria contribui para o alcance 

dos objetivos do Estado Democrático de Direito, prioritariamente 

assegurando igualdade jurídica a todas as pessoas. Esse é um ponto 

que eu gostaria de ressaltar: o primeiro papel da Defensoria Pública 

não é assegurar a igualdade econômica,  material e social, mas é 

assegurar a igualdade jurídica, por quê? Porque o Estado exige que 

para que você tenha acesso ao judiciário nesse modelo nosso, você 

tem que ter capacidade postulatória, ou você tem que ter um advogado 

ou, se você não tem um advogado, nem dinheiro para pagar um, 

juridicamente você não é igual, você não tem possibilidade de acessar 

o Tribunal. Nesses casos o defensor público está ali primeiramente, 

como um instrumento para assegurar a igualdade jurídica - todos tem 

direito de ser tratado igualmente perante a lei - , de ter acesso ao 

Tribunal, de ter informação sobre seus direitos. Primeiro assegurando 

efetiva igualdade jurídica a todas as pessoas, esse é o objetivo, esse é 

o foco. Por,  isso, eu entendo que a Defensoria Pública não é um 

direito no sentido de segunda geração, é um direito de  igualdade, um 
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direito de liberdade. Não é um direito material, de benefício de 

direitos sociais e de renda. Indiretamente, como efeito reflexo, ela vai 

contribuir para erradicação da pobreza, porque na medida em que o 

direito de um pobre está sendo violado e ele não pode reivindicá-lo, e 

a condição de pobreza dele é reforçada por ele não  ter consciência dos 

seus direitos e não pleiteá-los, por exemplo, uma indenização a que 

ele faz juz, uma reparação de um dano, ou seja, todas essas situações 

que passam pela defesa de interesse em juízo muitas vezes têm uma 

conseqüência na condição de pobreza, na desestruturação familiar, etc. 

A Defensoria vai contribuir indiretamente para a erradicação da 

pobreza e da marginalização que é o art. 3°, III da Constituição e para 

a redução das desigualdades sociais que, na minha opinião, não 

acabarão por conta da própria dinâmica social. Mas a Constituição diz 

que o Estado deve lutar para reduzir as desigualdades. Ora, se tem o 

defensor público para defender o que não tem recursos se está 

contribuindo para uma igualdade. Aquele que tem dinheiro para pagar 

não vai ter essa assistência do Estado, então ele vai ter uma menor 

desigualação (sic).  Vou colocar o assistido, o necessitado, numa 

posição de maior igualdade social com o outro que tem recursos para 

pagar advogado, de modo a viabilizar a construção de uma sociedade 

mais justa e solidária, então é como eu represento a Defensoria”. 

(D11) 

Nesta representação, mais uma vez se tem-se a ideia de que a Defensoria é um 

direito constitucional não universal. 

“— A Defensoria Pública é uma instituição do Estado que não existe 

para todos. Ela existe para os que necessitam, para os que não podem 

de outro modo ter o acesso à justiça, acesso ao conhecimento do 

direito, que é o acesso à justiça em sentido amplo. Ela não é uma 

instituição universal; ela não é um direito universal como, por 

exemplo, o direito a saúde em que todos têm direito de acesso ao SUS 

independentemente de ter recurso para pagar um médico ou não. 

Todos têm direito de ter assistência pública à saúde. A Constituição 

estabeleceu como sendo a saúde um direito universal. Em nenhum 

momento a Constituição disse que a assistência jurídica gratuita é um 

direito universal, ela diz que é um direito para os necessitados. Aí vem 

um segundo ponto, que é o conceito de necessitado. Esse conceito de 

necessitado, implica num outro desenvolvimento teórico, doutrinário 

social, sobre o que significa necessitado na lei. Refere-se a 

interpretação da lei quanto ao significado do termo necessitado. 
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Tradicionalmente, sempre se considerou  necessitado sobre o aspecto 

econômico e financeiro. Mas, hoje em dia, essa perspectiva do 

Cappelletti da ordem jurídica justa, de efetivação de cidadania e de 

igualdade,  a noção de necessitado tomou uma amplitude maior, para 

abranger não só os necessitados econômico e financeiro, mas também 

outros tipos de necessitados, aqueles que estão em uma situação de 

impossibilidade momentânea ou circunstancial de ter igualdade no 

acesso à justiça”. (D11) 

 

No trecho abaixo transcrito, o defensor relata que passou de uma concepção 

salvacionista para uma concepção profissional.  

 

“— A Defensoria é um ideal, é o que eu gostava de fazer. Fui 

estagiário da Defensoria. Quando eu entrei na defensoria, eu era novo, 

ainda sou novo, mas eu achava que seria um instrumento de mudança. 

E hoje eu vejo que eu não sou. A Defensoria é de onde eu ganho meu 

sustento é aquilo que eu gosto, é meu trabalho. É muita coisa pra 

mim”. (D13) 

 

Na representação da defensora, a aproximação e a analogia entre o trabalho do 

defensor e do padre, remete novamente a ideia de salvação, e das ações caritativas e 

espirituais. Indagada sobre a natureza do serviço prestado pela Defensoria, se seria um serviço 

público, uma ação afirmativa ou um serviço social, a entrevistada afirmou:   

 

“— Eu fiz direito porque na época tinha medicina, engenharia e 

matemática para eu escolher. Sou péssima em matemática. Então não 

dava engenharia de jeito nenhum, arquitetura também não dava. 

Medicina é uma carreira maravilhosa,  meu pai era médico, mas lidar 

com vida, com risco de vida não dá. Meu pai tinha um amigo que era 

juiz trabalhista, por esse motivo, ele queria que eu fosse juíza. Na 

época era uma vida tranqüila, ele levava os processos para casa, não 

cumpria tanto horário, então eu fui fazer direito. Minha perspectiva 

era, terminado o curso de direito, fazer outro curso de turismo ou 

história da arte, porque eu era apaixonada por isso. Eu me apaixonei 

pelo direito quando  fiz filosofia do direito, e quando fui estagiar 

percebi que era isso que eu queria, não queria mais a Magistratura, 

porque eu nunca ficaria com a consciência tranqüila pensando se 

decidir certo ou errado. Na faculdade eu fiz júri simulado, e o júri 
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simulado me mostrou claramente como era difícil você  saber a 

verdade. O jurado não tem como saber o que aconteceu, ali. Eu acho 

uma responsabilidade muito grande. Eu não iria dormir com a 

responsabilidade de decidir um processo. E quando eu vi que podia ser 

advogada sem cobrar das pessoas que são realmente necessitadas que 

vêm aqui em busca de justiça, eu vi que isso era o meu ideal. Eu gosto 

quando consigo resolver uma causa difícil.  Quando eu vejo que a 

pessoa está sofrendo muito, eu consigo ajudar, resolvendo seu 

problema e a pessoa tem aquele alívio... isso eu vivi muito na vara de 

família onde os problemas não envolvem bens patrimoniais, mas a 

vida das pessoas. É uma coisa tão gratificante que não há dinheiro que 

pague. O juiz não sente porque ele está um pouco afastado. Ele 

decide, mas você é que está com a pessoa na luta diária, pessoa que 

muitas vezes chega aqui chorando. O direito, assim como a medicina, 

como o sacerdócio, são áreas muito semelhantes. Você tem que 

gostar. Você tem que ter vocação. Você está lidando com vidas. O 

direito da pessoa interfere na saúde, na tranquilidade e na felicidade 

dela. Quando a pessoa se sente injustiçada é uma coisa horrível, mas 

quando você consegue fazer justiça pra ela, é uma coisa muito 

importante, é como um padre que tem que salvar aquela alma, que tem 

que dar aquele equilíbrio, eu acho que nós somos muito semelhantes. 

No dia que eu tomei posse eu senti uma emoção muito grande, eu 

ainda era solteira. Eu senti a emoção de um casamento, quando eu fui 

assinar o livro eu tremia. Porque era uma coisa que eu batalhei muito. 

Eu fiquei mais nervosa no dia em que tomei posse  que no dia do meu 

casamento”. (D14) 

 

INEXISTÊNCIA DO CRITÉRIO LEGAL  

 

Vários defensores afirmaram que não existe um critério legal objetivo para 

atribuir o direito a ser atendido pela Defensoria Pública, o que é visto por eles como positivo. 

 

“— Eu desconheço a existência de qualquer critério legal objetivo. E 

acho que não é recomendável estabelecer, por exemplo, que o critério 

seja três salários mínimos em todos os casos, pois pode gerar injustiça. 

Pode acontecer de a gente se deparar com uma pessoa que ganhe cinco 

salários mínimos, mas que tenha uma despesa grande com médico, ou 

outro gasto excepcional. Nesses casos, se o critério existisse a gente 

não poderia atender essa pessoa, porque ela recebe mais. Eu tenho 
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quatro anos de defensoria e sempre fui orientado de que o critério é 

subjetivo, cada defensor analisa a pessoa, (grifo meu),  se vai atender, 

se ela preenche os requisitos da hipossuficiência ou não”. (D9) 

 
 
“— Critérios legais art. 4º da Lei 1060/50. Não tem critérios práticos, 

porque na verdade não são critérios, é muito subjetivo isso, não se tem 

critérios práticos, não se tem critérios objetivos, você tem é uma 

análise da situação geral, genérica”. (D3) 

 

Nas representações acima, verifica-se que o defensor público reconhece que a 

recomendação dos critérios, seja através da lei ou da instituição, torna-se perigosa vez que 

pode gerar injustiça, e se assim o for, ficará o defensor impossibilitado de selecionar os 

assistidos através de critérios subjetivos que acredita ser a forma mais eficiente de concessão 

e distribuição de justiça. 

Outra representação demonstra a importância da flexibilidade dos critérios: 

 
“— Entendo que o conceito de necessitado - no sentido econômico -

 deve ser estabelecido com base em critérios flexíveis, à luz do que 

dispõe o art. 2°, parágrafo único, da Lei 1060/50, ou seja, é 

necessitado “todo aquele cuja situação econômica não lhe permita 

pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da família”. Assim, somente no caso concreto 

será possível definir essa situação. E, de acordo com a mesma lei, 

cabe ao cidadão que demanda a assistência jurídica da Defensoria 

Pública declarar, mediante afirmação escrita, que sua situação 

econômico-financeira se enquadra nessa definição legal de 

necessitado, sendo que tal declaração consiste numa presunção 

relativa de necessidade econômica. Portanto, não entendo que se deva 

estabelecer, de modo rigoroso, um teto de renda mensal pessoal ou 

familiar para definir quem seja ou não necessitado. Inclusive porque 

as despesas processuais e de honorários advocatícios oscilam de 

acordo com variadas circunstâncias, razão pela qual também deve ser 

levado em conta a natureza da questão jurídica sobre a qual versará a 

assistência a ser prestada pelo Defensor Público surgindo dai a noção 

de necessitado “jurídico”, em que muitas vezes se torna indispensável 

a defesa estatal - devido à natureza do interesse em questão”. (D11) 

 

Em sua argumentação o defensor afirma que os critérios devem ser flexíveis, e 

que se deve observar o disposto na lei de 1950. Diferentemente dos colegas cujas 
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representações foram anteriormente transcritas, acentua a adoção do critério econômico como 

o critério possível a ser adotado, destacando sua importância. No entanto, enfatiza que mesmo 

nas situações em que o critério econômico seja adotado como ponto de partida para se definir 

quem serão os beneficiados do serviço prestado pela instituição, caberá ao defensor a última 

palavra quando analisar cada caso concreto.  

A SUBJETIVIDADE DO DEFENSOR NA DECISÃO DO ATENDIMENTO: “O 

DEFENSOR É O JUIZ DA HIPOSSUFICIÊNCIA” 

 

Os defensores do Estado do Rio de Janeiro, quando indagados sobre os critérios 

utilizados por eles para a seleção dos assistidos beneficiários do atendimento pela Defensoria 

Pública, explicaram tratar-se de critérios subjetivos, e afirmaram que a avaliação na maioria 

dos casos depende única e exclusivamente deles próprios. Como se pode verificar nos trechos 

das entrevistas transcritos abaixo:  

 
 “— Eu diria que o defensor, de certa forma, atua como juiz da 

situação de hipossuficiência. Somos nós que decidimos (grifo meu ) se 

é caso ou não de hipossuficiência. Aqui, por exemplo, a gente tem 

mais de dez mil processos, e por esse motivo a gente acaba 

comparando. A gente verifica exatamente quem pode pagar e quem 

não pode pagar um advogado, fica a critério do defensor dentro da 

análise de quanto ganha e qual sua despesa”. (D2)  

 

“— Quais são os critérios? Primeiro é o bom senso. A gente usa muito 

o bom senso, porque às vezes a pessoa tem uma renda um pouco 

maior que o permitido pela instituição para o atendimento. Nesses 

casos,  vemos as despesas, as dificuldades dela. Às vezes acontece da 

dificuldade ser momentânea, mas ela existe. Nós pedimos os 

comprovantes, contra-cheque e declaração do imposto de renda. O que 

nós temos observado muitas vezes é que pessoas que não precisam da 

Defensoria Pública, por não serem hipossuficientes, nos procuram 

mesmo assim. Então, a Drª.... e eu temos o critério de definir um 

valor, mas que pode ser um pouco flexível, tanto para mais quanto 

para menos. Nós observamos a renda familiar. Por exemplo, se vier 

nos procurar uma mulher que não trabalha, mas o marido dela trabalha 

e tem uma renda bem significativa, nesse caso nós não a atenderemos. 

Nós fixamos  (grifo meu) o critério de valor em R$2.500,00. Então a 

renda seria os R$2.500,00 e o bom senso”. (D9) 
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Interessei-me em saber como os defensores recém aprovados nos concursos 

públicos deveriam agir, uma vez que os critérios não se encontravam dispostos na lei ou em 

algum documento institucional, então perguntei ao entrevistado qual era a orientação dada os 

novos defensores sobre a aplicação dos critérios seletivos de atendimento.  Ele me respondeu 

que os defensores recém aprovados recebem orientações através de palestras, ou seja, cada 

defensor aprende ouvindo o que o seu colega palestrante utiliza na prática.  

 

 “— Quando você toma posse, você assiste a palestras, essas coisas, 

mas não tem nada regulamentado, pelo que eu saiba não. Uma 

resolução, uma lei dizendo o valor fixo, isso não existe. Eu adoto 

(grifo meu) critérios subjetivos, analiso cada caso, a renda global da 

pessoa, não só o salário, e se o salário for muito elevado eu peço para 

comprovar os gastos de natureza mais excepcional. Problema de saúde 

na família, alguma coisa assim. E o critério varia também conforme o 

lugar. Porque ganhar R$ 1.000,00 no Rio de Janeiro é diferente de 

ganhar R$ 1.000,00 em Natividade, por exemplo, onde eu já trabalhei. 

Os critérios são geralmente três ou quatro salários mínimos, variam de 

lugar para lugar. Quando o lugar é mais humilde eu coloco (grifo 

meu) dois salários, quem ganha mais de dois salários tem maiores 

condições que a pessoa mais humilde, que é o grosso da população. 

Quanto maior a comarca, a renda vai aumentando, consequentemente 

o critério vai aumentando. Aqui em Petrópolis é de três a cinco 

salários. Depende da população, do tamanho da comarca, da riqueza 

da população, é variável. Não há como fixar um valor certo para todos 

os casos porque vai acabar gerando injustiça”.  (D10)  

 

“— Qual é o critério? Caso a caso. Você analisa a situação pessoal de 

cada um. Têm pessoas que ganham um salário mínimo, para mim 

evidentemente tem direito a ser assistido pela Defensoria. Já chegaram 

pessoas aqui que ganham quatro ou cinco mil reais, mas que são 

completamente endividadas, desde que elas me comprovem isso, eu 

atendo. O critério é do defensor, (grifo meu) estou falando do ponto de 

vista pessoal. No meu entender o critério é subjetivo. A pessoa pode 

ganhar até uma boa quantia, uma razoável quantia econômica, só que 

eu vislumbro que a pessoa está endividada, um exemplo muito 

comum, é medicamento. Eu trabalhei muito tempo no núcleo de 

primeiro atendimento, tinha muito problema com medicamentos. O 

Município do Rio não fornece todo tipo de medicamento de forma 
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gratuita para população. O que acontece? Sou obrigado a entrar com 

um mandado de segurança. Nós temos medicamentos que são muito 

caros. Existe um leite no mercado que custa R$300,00 por lata. 

Imaginamos um assistido que ganha R$4.000,00, em princípio o 

salário dele é bom, só que ele precisa comprar duas latas de leite por 

dia para o filho, evidentemente que se a gente somar isso no final do 

mês todo o salário dele vai ser consumido, então, a meu ver ele tem o 

direito à gratuidade. Atendimento pela defensoria pública? 

Atendimento gratuito? Sim. Eu dei exemplo de medicamentos, 

algumas injeções custam dois mil reais cada uma, o sujeito ganha R$ 

15.000,00 por mês e tem que tomar três ou quatro injeções, como é 

que ele vai custear isso? Ele vai ter direito à assistência judiciária 

gratuita. Outro exemplo é empréstimo. A pessoa está cheia de 

empréstimos, a pessoa ganha até bem, só que o empréstimo tem 

aquele efeito bola de neve, de juros abusivos, aí a pessoa nos procura. 

O critério é o mesmo.  As pessoas chegam aqui para serem atendidas, 

explicam a situação, e eu explico a elas que os critérios para que ela 

seja atendida pela defensoria é: não ter bens econômicos para custear 

as despesas do processo e honorários advocatícios. Para isso tem que 

demonstrar quanto ganha. A pessoa afirma e nós pedimos o 

documento comprobatório. Se a pessoa tiver contracheque dos últimos 

três meses deve apresentar. Caso a pessoa tenha outras atividades por 

fora que aumentem os seus ganhos nós temos que tentar descobrir. 

Infelizmente, às vezes as pessoas boas pagam pelas más. Eu já tive 

muitos casos de pessoas tentando burlar a lei. Então o critério é esse: 

primeiro você pergunta, depois pede. O critério é subjetivo”. (D7)  

 
Como demonstrado nos trechos acima transcritos, alguns defensores públicos 

entrevistados, realizam uma avaliação particularizada do caso concreto para então definir 

quais assistidos se encaixam nos critérios criados por eles para usufruírem dos serviços 

prestados pela Defensoria Pública. É o melhor estilo do sistema jurídico do cada caso é um 

caso.  

Há defensores, no entanto, que justificam a adoção de determinados critérios 

objetivos tomando como parâmetro os critérios adotados pelo governo federal no que 

concerne ao Imposto de Renda, que adota uma linha de corte baseada no valor da renda bruta. 

Para estes defensores, quando o governo federal não exige que todas as pessoas declarem o 

Imposto de Renda, isentando determinadas categorias de tal obrigação, é porque ele considera 

tais pessoas, pobres. É o que se pode verificar no trecho que se segue: 
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“— Qual é o critério que a gente utiliza normalmente? As pessoas que 

são isentas do Imposto de Renda automaticamente são consideradas 

pobres para fins legais e para fins de atendimento pela Defensoria. A 

isenção do Imposto de Renda, hoje, está em torno de mil e poucos 

reais. Então, quem ganha mil e trezentos reais é isento do imposto de 

renda, e automaticamente terá o benefício do atendimento pela 

Defensoria sem precisar comprovar nada para isso.  Dá onde a gente 

tira esse valor? Em primeiro lugar, se o governo federal entende que 

quem ganha até esse valor não precisa pagar imposto de renda é 

porque acha que ele é pobre  (grifo meu). E quem ganha mais que isso 

pode ter acesso aos serviços gratuitos da Defensoria? Pode, 

dependendo de quanto ela tem de despesas. Uma pessoa que ganha 

mil e quinhentos reais pode usufruir dessa gratuidade? Pode. Basta ela 

comprovar as suas despesas,  que paga escola, plano de saúde, 

despesas que fazem com que sua renda não seja suficiente para sobrar 

dinheiro para pagar as custas processuais. O critério não é puramente 

objetivo, o critério é comparar despesas com receitas, ou seja, o que a 

pessoa ganha com as despesas que ela tem. Um jovem que mora com 

pai e mãe, que ganha mil e quinhentos reais e estuda em faculdade 

pública, terá dinheiro para pagar as custas, porque ele não tem 

despesas. Mas, um trabalhador que ganha os mesmos mil e quinhentos 

reais, que tem de pagar aluguel e sustentar três filhos, não terá renda 

para pagar as custas.  O critério não é meramente de valor, é de 

sopesar a renda da pessoa com os gastos normais que ela tenha no seu 

sustento e da sua família. Obviamente uma pessoa que ganha dez mil 

reais não vai ser pobre nunca porque ela tem uma renda que vai 

permitir que ela pague, mas as pessoas que estão na zona fronteiriça, 

dependendo do patamar de despesas, poderão ou não ter gratuidade”. 

(D3) 

 

Nos trechos transcritos abaixo, a “discricionariedade” dos defensores – talvez 

fosse melhor chamar de subjetividade – quanto à adoção dos critérios justificadores do 

atendimento fica mais evidente. É nítida a flexibilização dos critérios adotados pelos 

defensores, nos casos em que a renda do pretenso assistido for superior ao definido por eles. 

No momento de decidir quem tem ou não direito ao atendimento, eles examinam 

minuciosamente os documentos que comprovam a renda e os que comprovam as despesas, 

para justificar assim, a decisão de atender a quem excede o limite estabelecido por eles 
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próprios. Assim, para D4, D6 e D8, podem usufruir dos serviços prestados pela Defensoria 

todos os que conseguirem convencer o defensor que gastam mais do que recebem.  

Vejamos: 

 
“— Esses critérios não são fixos (grifo meu). Não existe uma 

definição de beneficiário da gratuidade ou de atendimento da 

defensoria, quem ganha x ou y salários mínimos ou não. Esse critério 

não é fixado de uma forma estanque. Nós temos que atender as 

pessoas que se definem hipossuficientes”. (grifo meu) (D4)   

“— O critério é subjetivo mesmo. A instituição não diz pra gente: “ó, 

vocês só podem atender até determinado salário”. Não existe isso. O 

critério é o defensor escolher como as pessoas vão ser atendidas ou 

não. Os critérios variam muito. O critério é subjetivo, às vezes, as 

pessoas têm um padrão financeiro maior, mas estão passando por uma 

crise de desemprego, então, pode ser que por esse motivo a gente 

atenda. (grifo meu) Tem pessoas que, evidentemente, só mostrando 

contracheque pra gente perceber que não tem condições de pagar um 

advogado. Muitas vezes pela análise do contracheque percebemos que 

a pessoa não tem direito ao atendimento pela defensoria, então nós 

pedimos para ela comprovar outros gastos, como plano de saúde e 

educação dos filhos. Caso a pessoa tenha um gasto muito elevado com 

esse tipo de coisa a gente atende mesmo assim, porque a gente sabe 

que não vai sobrar dinheiro para pagar um advogado (grifo meu). 

Agora, é subjetivo. A gente restringe o atendimento porque a 

Defensoria é uma instituição muito procurada pelo público, então a 

gente não pode abrir muito (!!!) (grifo meu) para não desfocar 

daquelas pessoas que não tem condição de pagar advogado. A gente 

tem que ter muito cuidado para não atender quem não precisa. O 

critério varia de defensor para defensor, mas a gente não tem um 

critério objetivo. Tem gente que adota dois salários mínimos, tem 

gente que adota quatro salários, vai variando. Pode ser que uma 

pessoa tenha dinheiro, mas que no momento em que procura a 

Defensoria esteja com muita dificuldade, esteja com os bens 

penhorados e não tenha como pagar advogado, nesse caso, a gente 

atende essa pessoa”.  (D6)  

 
 
“— A gente não tem  um padrão. Realmente, a gente gira em torno de 

R$ 1.500 e R$ 2.000. Mas, isso é aferido de acordo com as despesas 

que a pessoa tem. A gente pede comprovação de luz, água, telefone, 
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aluguel, escola de filho, empréstimo, tudo é levado em conta. Por mais 

que a pessoa tenha uma renda superior ao que a gente geralmente 

atende, se ela tiver muitas dívidas que justifiquem suas necessidades 

naquele momento, a gente acaba atendendo”. (D8) 

O CRITÉRIO DA APARÊNCIA 

Pelo que se depreende do trecho da fala do defensor transcrito abaixo, algumas 

pessoas não precisam apresentar qualquer documento para convencer o defensor de sua 

hipossuficiência, uma vez que pela aparência já é possível “detectar” a hipossuficiência. 

Assim, basta caprichar na péssima aparência que um dos critérios estará preenchido. 

“— A gente vai avaliar a pessoa como um todo sempre considerando a 

questão financeira como primeira etapa dessa avaliação. A questão da 

gratuidade do hipossuficiente econômico varia muito de assistido para 

assistido, uns são gritantes, outros nem tanto. Cabe a nós defensores, 

fazer uma avaliação da situação econômica, de quanto ganha e de 

quanto gasta. (grifo meu) É assim que eu faço. Não tenho um critério 

objetivo e pré-definido. É de pessoa para pessoa. É um objetivo meio 

subjetivo (sic). Se a pessoa tem cinco filhos, paga aluguel e plano de 

saúde, isso faz com que ela seja hipossuficiente. (grifo meu) Ela 

precisa de uma assistência, nesses casos eu atendo sem o menor 

problema. Vou te dar a minha experiência. O que eu utilizo. O critério 

que eu utilizo aqui é principalmente o econômico. A gente olha a 

pessoa. Tem pessoa que a gente nem pede o contracheque porque é 

visível que a pessoa é economicamente necessitada. (grifo meu)  

Outras a gente  pede o contracheque.  E a gente limita o valor até dois 

mil reais. No entanto, esse valor pode cair em razão da própria 

situação da pessoa. Há assistidos que ganham até mais do que isso, 

mas que tem muita despesa também”. (D5)  

 

O CRITÉRIO DO ESTADO DE SAÚDE E O CRITÉRIO DO DOMICÍLIO 

 

Outra maneira de os defensores justificarem a flexibilidade na adoção dos 

critérios, para atender cidadãos com renda superior ao estabelecido por eles, é levando em 

consideração o estado de saúde do assistido e o local onde este reside. Para D1, o simples fato 

de ter o pretenso assistido uma doença que demande muitos gastos, pode justificar o seu 

atendimento pela Defensoria.  E para os defensores D6 e D8, a diferença no estabelecimento 
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dos critérios pode ser justificada em virtude da região onde mora o assistido. Tais afirmações 

podem ser verificadas nos trechos a seguir: 

 
“— O  necessitado jurídico é aquele que não tem condições de pagar 

custas e honorários advocatícios sem o prejuízo do seu sustento. Para 

mim é importante destacar o seguinte ponto: o cara pode ganhar R$ 

5.000,00 por mês, em princípio você vai dizer que essa pessoa está 

fora do padrão. Por ganhar R$ 5.000,00 ela está na classe A. 

Entretanto, esse critério por si só não é suficiente, ele pode ser 

inserido no rol de pessoas atendidas gratuitamente pela Defensoria 

Pública. Caso essa pessoa seja, por exemplo, portadora de uma doença 

que venha a demandar muitos gastos, esse aspecto é apreciado”. (grifo 

meu)  (D1)  

 

“— Os critérios podem variar de um lugar para outro, de capital para 

interior. Na capital o custo de vida é mais alto do que no interior do 

Estado. Essa diferença você vai notando. Com o passar do tempo você 

vai fazendo essa diferenciação”.  (D6)  

 
 “— Na verdade os critérios utilizados são subjetivos. Eles variam de 

defensor para defensor. A gente adota um critério mais ou menos 

utilizado,  padrão, que é a declaração de isenção do Imposto de Renda. 

No último ano (2009) a Receita acabou com essa declaração de 

isenção, então a gente tem tido alguns problemas para aferir essa 

hipossuficiência. Também varia muito de região para região. Numa 

região mais pobre a gente diminui esse valor, numa região mais rica a 

gente aumenta esse valor um pouco”. (grifo meu) (D8)  

 

FONTES LEGAIS PARA ESTABELECIMENTO DOS CRITÉRIOS NA 

REPRESENTAÇÃO DOS DEFENSORES 

 

As indagações aqui apresentadas procuram verificar quais os diplomas legais que 

autorizam o estabelecimento de critérios para o atendimento pela Defensoria Pública. Para 

tanto foram levadas aos defensores as seguintes questões: Os critérios para atendimento pela 

Defensoria Pública são critérios legais ou são definidos pelas práticas? Aos defensores que 

afirmaram que os critérios eram legais, perguntei quais as normas que os definiam. 
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Antes, porém de serem analisadas as representações dos defensores acerca desses 

questionamentos, as normas que tratam da assistência gratuita oferecida pela Defensoria 

Pública serão aqui trazidas para melhor compreensão dos discursos dos defensores e para que 

seja possível verificar os dispositivos legais por eles citados.  

A primeira é a Constituição Federal de 1988 que fala sobre a Defensoria Pública 

de maneira implícita, quando em seu art. 5°, inciso LXXIV estabelece que: “O Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recurso”. E no art. 134, caput que explicitamente se refere a instituição  Defensoria Pública, 

aduz o art.: “A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa em todos os graus, dos necessitados, na forma 

do art.5º, LXXIV”. 

 Posteriormente, com vigência anterior à própria Constituição Federal temos a Lei 

1.060 de 50 que traz em um de seus dispositivos o seguinte comando: “Art. 1° - Os poderes 

públicos federal e estadual, independente da colaboração que possam receber dos municípios 

e da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, concederão assistência judiciária aos 

necessitados nos termos da presente Lei. E parágrafo único do art. 2°. - Considera-se 

necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as 

custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da 

família”. Por fim, a Lei Complementar n. 80 de 1994 - “Art. 1º  A Defensoria Pública é 

instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como 

expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 

promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos 

direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim 

considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da Constituição Federal”. 

As representações dos defensores públicos trazem os diplomas legais acerca da 

matéria objeto das indagações. Essa parte da pesquisa será iniciada demonstrando-se a 

resposta do defensor público n. 03 para quem os critérios de seleção nos atendimentos estão 

dispostos na Lei 1.060/50 e na Constituição Federal de 1988:   

 

“— O critério legal para se conceituar o que é um necessitado jurídico 

está na lei 1.060/50. O art. 2º, parágrafo único diz: considera-se 

necessitado para os fins legais todo aquele cuja situação econômica 

não lhe permita pagar as custas do processo e honorários de advogado 

sem o prejuízo do próprio sustento e de sua família. Esse é o critério 
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legal da gratuidade de justiça. Esse critério é usado pela Constituição, 

no art. 5º, LXXIV diz: o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Agora é 

óbvio que esses critérios são um pouco subjetivos. Porque a definição 

legal usa termos abertos. O que é o hipossuficiente? O que é o 

economicamente necessitado? Na realidade você não tem um critério 

objetivo para definir quem é o necessitado juridicamente. Não existe 

uma regra. Quem ganha até dois salários mínimos é. Quem não ganha 

não é. Não existe essa regra. O conceito legal é aquele que não pode 

pagar as custas sem o prejuízo do seu sustento”. (D3) 

 

O defensor público utilizou a Constituição Federal de 1988, arts. 5°, inciso 

LXXIV7 e 134, caput8; a Lei 1.060/50 parágrafo único do art. 2° 9 e a Lei Complementar n. 80 

de 1994, art. 1°10 para justificar o estabelecimento de critérios. Embora tenham sido citados, 

os diplomas legais não trazem de forma clara e objetiva os critérios autorizadores da seleção 

para o atendimento gratuito pela defensoria. O dispositivo que mais se aproxima de uma 

definição talvez seja o estabelecido na Lei 1.060 de 50 que traz no parágrafo único do art. 2° a 

definição de necessitado. No entanto, o artigo não é claro sobre o que seria a situação 

econômica capaz de trazer prejuízo ao sustento do próprio cidadão ou de sua família, que 

segundo os próprios defensores tem um “que” de subjetividade. Diz a lei que “necessitado” é 

aquele que não pode trazer prejuízo no seu sustento e de sua família com o pagamento das 

custas e honorários advocatícios, não traz resposta à questão aqui levantada.  

A subjetividade está presente nos discursos dos defensores que muitas vezes se 

confundem ao refletirem sobre os critérios adotados por si próprios, como se pode aferir a 

seguir:  

 

                                                      
7CRFB/88 - Art. 5º, LXXIV: o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos. 
8CRFB/88 - Art. 134, caput: A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na forma do art. 5º, 
LXXIV. 
9CRFB/88 - Art. 2º, Parágrafo único: Considera-se necessitado, para os fins legais, todo aquele cuja situação 
econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento 
próprio ou da família. 
10LC 80/94 - Art. 1º:  A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, 
incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, 
a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e 
coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º 
da Constituição Federal. 
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 “— Na verdade, eu utilizo os critérios legais que estão lá na 1.060/50 

que é a lei que determina a gratuidade. Lá tem uma série de critérios 

com um quê de subjetividade. A gente tem que usar a subjetividade, 

mas utilizar a lei também. Na verdade a lei não diz o valor em renda 

de um hipossuficiente econômico, então, você tem que usar a tua 

subjetividade para encontrar o que seria o hipossuficiente econômico. 

E isso é muito complicado. Mas eu acho que não é errado, porque 

você taxar é complicadíssimo. Você taxar um hipossuficiente jurídico 

em R$ 1.800,00, e, uma pessoa que ganha R$ 2.000,00 que paga 

aluguel, plano de saúde e tem dez filhos ficar de fora? É complicado! 

A lei dá uns critérios para que você avalie e você subjetivamente vai 

avaliar”. (D5) 

Nas palavras do defensor público n. 05 percebe-se claramente que os defensores 

não encontram na lei o respaldo necessário para definir quem seria o beneficiário do 

atendimento gratuito. O dispositivo legal em comento autoriza  que  cada defensor público 

possa interpretar a lei a sua maneira, deixando a cargo deste, através da utilização de critérios 

subjetivos, a decisão de quem será ou não atendido. A representação dos defensores a seguir, 

parece um tanto quanto confusa, uma vez que, ao mesmo tempo em que afirmam a existência 

dos critérios na Lei, confirmam que o defensor deve avaliar cada caso em concreto para assim 

decidir pela aplicação dos critérios, ou seja, para decidir quem será atendido. 

 

“— Existem sim critérios legais, mas existe também a prática, aí tem 

que ver a nossa atuação do dia-a-dia para adequar a isso. Os critérios 

são mais práticos do que legais, até porque a lei não tem um critério 

rígido, se existisse seria até mais fácil pra gente”. (D4) 

 

“— Entendo que os critérios devem ser aqueles estabelecidos na Lei 

1060/50. No caso da Defensoria do Rio de Janeiro não temos 

nenhuma determinação de caráter compulsório fixando critérios ou 

limites específicos, ficando a critério do Defensor Público - diante do 

caso concreto - avaliar se a parte pode ou não ser atendida. Em caso de 

dúvida, creio que o Defensor deve ter uma postura de flexibilidade, 

acolhendo a pretensão da parte, mas advertindo-a das possíveis 

consequências legais de estar prestando uma "afirmação" que não 

condiga com a realidade e que poderá ser refutada perante o Juiz pela 

parte adversa. Nos casos em que, ostensivamente, o 

Defensor considerar que a parte não é necessitada poderá recusar a 
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assistência, sendo que o cidadão poderá recorrer dessa decisão perante 

os órgãos competentes junto à chefia institucional”. (D11) 

Aqui é perceptível que os defensores apesar de considerarem que os critérios 

legais estão definidos na lei, afirmam que em determinados casos, podem recusar o 

atendimento ao cidadão. Deixando a cargo deste a decisão de recorrer à chefia do servidor 

caso não concorde com a recusa no atendimento. 

Outro defensor respondendo a pergunta sobre o porquê dos defensores públicos 

estabelecerem critérios próprios para a seleção no atendimento, afirmou tratar-se de 

determinação da sua chefia e confirmou a existência de um sistema normativo dentro da 

própria instituição da Defensoria Pública. Inclusive impondo punições àqueles que 

descumprirem a ordem de criação e aplicação de tais critérios. 

 

“— Primeiro porque a gente cumpre determinação da própria chefia. 

Nós temos uma série de resoluções, inclusive a respeito da gratuidade, 

não um critério objetivo de quem tem direito à gratuidade. Existe um 

sistema normativo dentro da própria instituição que te obriga a criar 

este critério, se você não fizer responde administrativamente, você 

está sujeito a sanções. Então, em primeiro lugar existe uma posição 

institucional a respeito do que você deve seguir. Você não pode 

chegar aqui e simplesmente atender, senão você pode até ser punido. 

Se isso for divulgado, e se alguém chegar à Ouvidoria ou na 

Corregedoria da Defensoria Pública você pode ser punido”. (D4)  

 

Na contramão dos pensamentos até aqui transcritos, outros defensores, cujas 

representações se seguem, admitem além da ausência de legislação específica sobre os critérios a 

serem seguidos, a necessidade da criação destes e a prática comum entre todos de que os critérios são 

instituídos pelos próprios defensores públicos quando da análise do caso concreto.  

 
“— Eu até penso de vez em quando sobre essa questão. Porque a lei 

não fala, (grifo meu) não dá um parâmetro muito objetivo. Isso fica 

muito ao alvedrio dos Defensores Públicos. Tudo que não tem um 

determinado regramento acaba fazendo com que determinadas pessoas 

sejam mais rigorosas e outras menos rigorosas, então, a meu ver 

deveria haver uma definição de lei ou uma norma para regulamentar 

essa questão. (grifo meu) Eu sou uma pessoa mais liberal. Geralmente 

eu atendo as pessoas que vem me procurar porque eu entendo (grifo 

meu) que o custo de vida hoje está muito difícil. O brasileiro ganha 
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pouco. Contratar advogado e pagar custas é muito caro e a lei fala que 

aquele que for pagar isso tiver prejuízo no seu sustento e de sua 

família têm direito ao acesso a Defensoria Pública, diante disso em 

regra, eu atendo. As pessoas que procuram a defensoria, 

principalmente aqui na baixada são pessoas hipossuficientes, agora 

quando você vai para um lugar onde as pessoas tenham um poder 

aquisitivo maior, como na Barra... Eu tenho colegas que têm sérios 

problemas com isso, porque ali é outro tipo de assistido. Eu já 

trabalhei em Belford Roxo, lá 99% dos moradores podem vir procurar 

a Defensoria”. (D1)  

 
“— Eu acredito que deveria ser elaborada uma norma legal ou 

administrativa no sentido de facilitar ou trazer uma série de 

procedimentos de modo que você pudesse aferir melhor essa questão 

da gratuidade de justiça.  Devemos atentar para o seguinte: a 

população média no Rio de Janeiro ganha cerca de três salários 

mínimos, isso engloba 50% da população. O critério dos três salários é 

o único critério que temos. Vejamos a seguinte situação: a pessoa que 

ganha dez salários mínimos, pode ser atendida pela Defensoria 

Pública? Na minha opinião, sim.  Dez salários mínimos dão R$ 

4.650,00 ele pode está pela defensoria? Pode. Neste caso  deveria ser 

retirado o gasto com plano de saúde, gastos com educação, despesas 

com remédios, ou seja, dependendo da hipótese deveria ser concedido 

a essa pessoa o direito a ter acesso ao atendimento pela Defensoria 

Pública, vai depender do caso a caso. O problema é que não tem 

norma, eu acho que deveria ter  uma norma falando sobre isso”. (D1) 

 
“— No Rio de Janeiro a gente não tem uma legislação específica, eu 

sei que em outros Estados, por exemplo, existe uma regulamentação 

interna no sentido de que para fazer jus à defensoria pública a pessoa 

deve ganhar até três salários mínimos, no RJ você não tem. Você tem 

uma análise pessoal. (grifo meu) Então, se aquela pessoa te apresenta 

um salário de R$ 2.000,00, mas, entretanto, tem uma doença 

gravíssima, tem cinco filhos, te mostra toda uma situação que 

demonstra dificuldade financeira, ou seja, a impossibilidade de pagar 

os honorários advocatícios, então a Defensoria  possibilita esse 

atendimento, não é por falta de dinheiro que a defensoria vai impedir 

o acesso à justiça, a missão dos defensores é exatamente essa, 

possibilitar o acesso à  justiça”. (D2)  
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No discurso a seguir o defensor inicia sua resposta falando sobre a obediência dos 

defensores aos mandamentos legais que falam sobre quem seriam os beneficiários da 

gratuidade de assistência. No entanto, ao final de sua fala admite a impropriedade dos 

mesmos diplomas legais em esclarecer o significado de pessoa necessitada, dificultando 

assim, o estabelecimento de critérios objetivos para a seleção  no atendimento gratuito. 

  

“— No meu entender não há critérios objetivos. Essa pergunta é muito 

subjetiva, vai de cada caso, porque na verdade os defensores públicos 

estão adstritos ao que diz a Constituição e as nossas leis que 

organizam a Defensoria, seja no âmbito da União, seja no âmbito dos 

Estados. A Constituição fala que tem o direito a gratuidade de justiça 

e atendimento jurídico gratuito pela Defensoria Pública aqueles que 

comprovarem a renda. A Constituição utiliza a palavra “comprovar”, 

com respeito a este “comprovar” nós temos várias controvérsias. A 

posição majoritária para os Defensores Públicos principalmente no 

Estado do Rio é de que o “comprovar” significa apenas afirmar. A 

gente também está adstrito a outras leis como a LC 80/94, ela é 

federal, ela organiza a Defensoria Pública da União, mas ela também 

traz regras gerais para todas as Defensorias Públicas dos Estados. 

Especificamente no Estado do Rio a gente tem a LC Estadual n. 06/77. 

Mas nenhum desses diplomas fala o que se considera pessoa 

juridicamente necessitada, sempre vai ser um critério subjetivo”. 

(grifo meu) (D7)  

 

A ausência na definição de pessoa necessitada justifica a criação e a aplicação de 

critérios seletivos pelos defensores, permitindo que cada um possa de acordo com seu 

entendimento atender gratuitamente a uns e não a outros. É o que se verifica nas palavras a 

seguir:  

“— Os critérios são legais, está na lei. Mas o critério legal tem um 

cunho de subjetivismo, ou seja, o critério usa termos subjetivos que 

tem que ser adequado caso a caso. Assim você pode fazer 

efetivamente a adequação desses critérios subjetivos. Então, é definido 

pelos critérios legais e pelas práticas”. (D3) 
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“— Não tem fundamentação jurídica. O critério é de cada defensor, 

cada um analisa. Não tem embasamento legal. Cada pessoa é uma 

pessoa, cada caso é um caso. Cada pessoa tem um problema 

diferente”. (D6) 

 

“— Os defensores têm autonomia e independência funcional para 

estabelecer critérios de atendimento. É uma de nossas prerrogativas. A 

gente tem independência funcional e dentro da independência 

funcional está exatamente o ato de você aferir no caso concreto se a 

pessoa é hipossuficiente ou não”. (D8) 

 

CONCLUSÃO 

 

A Defensoria Pública é uma instituição criada para prestação de serviço público 

de orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa, em todos os graus, judicial e 

extrajudicial, dos direitos da população.  

Da leitura deste artigo pode-se concluir que: 

Alguns Defensores Públicos do Estado do Rio de Janeiro defendem a tese de que 

a Defensoria Pública apresenta-se como uma instituição criada para equilibrar a desigualdade 

material existente entre aqueles que, por possuírem melhores condições financeiras, podem 

arcar com os custos de um processo judicial sem prejuízo do próprio sustento nem o de sua 

família; e aqueles que, por serem desprovidos de bens dependem da justiça gratuita para 

terem acesso a uma justiça de qualidade.  Ela teria sido então, segundo estes atores uma 

instituição cuja finalidade seria dar efetividade ao princípio da igualdade jurídica. A 

Defensoria Pública seria assim um mecanismo compensatório das desigualdades sociais. A 

esta tese soma-se a disciplina da Lei 1.060/50 que determina que a Defensoria Pública atenda 

aos necessitados.  

Os defensores públicos, em suas representações, explicitam uma forma peculiar 

de interpretar o texto da Constituição de 88 no que concerne ao princípio da igualdade jurídica 

e a efetividade dos direitos fundamentais, pois afirmam que o Estado não concedeu o direito 

de acesso à justiça para todos e, que a Defensoria foi criada para garantir o direito à 

assistência judicial ou extrajudicial aos hipossuficientes, aos desvalidos, àqueles que não têm 

condições de contratar um profissional. Não podemos deixar de fazer referência, neste ponto, 

ao inciso LXXIV do art. 5°, da Constituição Federal de 88, bem como ao art. 134 do mesmo 

diploma legal, pois ambos os dispositivos não fazem menção a que o direito de acesso à 
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justiça somente deva ser garantido àqueles considerados como hipossuficientes. Tal assertiva 

seria no mínimo perigosa, pois a categoria “hipossuficiência” pode adotar variados 

significados.  

O direito fundamental estabelecido na Constituição Federal no seu art. 5°, caput, 

qual seja, a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, não autoriza 

a utilização de quaisquer critérios com intuito de dispensar tratamento desigual aos cidadãos. 

Nas palavras de vários dos atores participantes da pesquisa vislumbra-se que a utilização do 

critério econômico tem servido de fundamento para seleção dos beneficiários ao atendimento. 

Tal fato não se apresenta como critério legal autorizador de tratamentos desiguais na área 

cível. 

Notadamente, o trabalho realizado pelos defensores públicos tem se mostrado 

relevante para garantia do acesso à justiça aos cidadãos menos favorecidos economicamente. 

No entanto, deve-se ressaltar que esse mesmo atendimento vem sendo desenvolvido por 

Instituições de Ensino Superior através de convênios com o Tribunal de Justiça e a Ordem dos 

Advogados do Brasil. Algumas Instituições de Ensino Superior também prestam serviço de 

assistência jurídica gratuita às pessoas moradoras das regiões próximas às suas unidades, 

proporcionando, assim, da mesma forma que a Defensoria, o acesso à justiça aos cidadãos da 

localidade.  

Os critérios adotados pelos defensores para a seleção dos assistidos, e que foram 

trazidos pelos defensores em suas representações, me remete à afirmação de José Murilo de 

Carvalho quando o autor, em seu livro “Cidadania no Brasil – um longo caminho” classifica 

os cidadãos por categorias, afirmando que “os cidadãos brasileiros podem ser divididos em 

classes, assim haveria os de primeira classe - os privilegiados, os “doutores” - que estão acima 

da lei, que sempre conseguem defender seus interesses pelo poder do dinheiro e do prestígio 

social. Esses são invariavelmente brancos, ricos, bem vestidos, com formação universitária. 

Ao lado dessa elite privilegiada, existe uma grande massa de “cidadãos simples”, de segunda 

classe, que estão sujeitos aos rigores e benefícios da lei. São a classe média modesta, os 

trabalhadores assalariados com carteira de trabalho assinada, os pequenos funcionários, os 

pequenos proprietários urbanos e rurais. Finalmente, há os “elementos” do jargão policial, 

cidadãos de terceira classe. São a grande população marginal das grandes cidades, 

trabalhadores urbanos e rurais sem carteira assinada, posseiros, empregadas domésticas, 

biscateiros, camelôs, menores abandonados, mendigos. São quase invariavelmente pardos ou 

negros, analfabetos, ou com educação fundamental incompleta”. (2002:214-217) 
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Seguindo essa linha de raciocínio, o atendimento gratuito na Defensoria Pública 

seria “privilégio” daquele cidadão pertencente à terceira classe, ou seja, a população marginal. 

Nas palavras do mencionado autor a população marginal seria a beneficiada pela prestação do 

serviço público gratuito, enquanto que os cidadãos de primeira classe, a chamada elite, por ser 

composta por “cidadãos doutores” podem reivindicar seus interesses por vias próprias. O 

tratamento dispensado a estes últimos seria desigual ao dispensado aos cidadãos de segunda e 

terceira classes. Ou seja, somente os pobres podem ter acesso ao atendimento gratuito por 

serem considerados como cidadãos inferiores face aos ricos. (CARVALHO, 2002) 

Nesse sentido, aparece uma visão própria a respeito da igualdade jurídica que é 

muito comum e permeia todos os campos do mundo jurídico no Brasil. Essa visão implica 

numa concepção de Estado compensatório que aparece para equilibrar as desigualdades 

sociais desigualando direitos, ao contrário do Estado Liberal ou ainda, do dito Estado 

Democrático Social de Direito que vê na igualdade jurídica e no espírito republicano sua 

razão de ser. O acesso efetivo de todos os cidadãos aos direitos sociais minimiza as 

desigualdades sociais. Nesse ínterim, pode-se afirmar que na instituição Defensoria Pública 

convivem duas visões de igualdade, a primeira que vê o Estado como um garantidor de 

tratamento uniformizado e, a outra que vê o Estado como um compensador dessas diferenças 

sociais.  

As representações dos entrevistados reforçam a visão de que a instituição da 

Defensoria Pública é uma política compensatória, chamada por eles de ação afirmativa,  cuja 

finalidade seria compensar as desigualdades sociais presentes na sociedade brasileira. Alguns, 

expressamente, invocam o discurso de Ruy Barbosa para justificar a desigualdade de 

tratamento entre cidadãos que deveriam ser tratados como iguais perante a lei. 

Outro ponto relevante, é que não há consenso entre os próprios defensores acerca 

da compatibilidade dos critérios adotados para selecionar seus assistidos quando se trata de 

matéria civil. Já o tratamento dispensado aos assistidos quando os direitos em jogo provem de 

matéria criminal (direito à liberdade, ampla defesa e o contraditório), é universal, ou seja, não 

há criação e aplicação de critérios para o atendimento do cidadão pela defensoria. O direito de 

defesa na área penal é visto de forma diferente do direito de defesa na área cível, uma vez que 

segundo as representações dos defensores, quando o direito a liberdade está em jogo, não há 

que se falar em seleção de pessoas. Tal concepção demonstra haver por parte dos atores do 

campo, um tratamento desigual, quando por conta própria e não em virtude de determinação 

legal, os defensores fazem distinção no atendimento dos cidadãos. Aqui a desigualdade é 

estabelecida em função da matéria, do direito do cidadão e não em virtude de classe social a 
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que a pessoa pertence. O que causa estranhamento é o fato de que a Constituição de 88 não 

traz em qualquer de seus artigos e incisos a autorização para o estabelecimento das 

desigualdades aqui mencionadas. 

A subjetividade quanto à adoção dos critérios justificadores do atendimento 

aparece claramente na pesquisa. É nítida a flexibilização na aplicação dos critérios seletivos 

que os defensores adotam, principalmente nos casos em que a renda do pretenso assistido for 

superior ao definido por eles. No momento de decidir quem tem ou não direito ao 

atendimento, eles examinam minuciosamente os documentos que comprovam a renda e os 

que comprovam as despesas, para justificar assim, a decisão de atender a quem excede o 

limite estabelecido.  

Por fim, no que concerne ao primeiro atendimento, tem-se que os critérios são 

subjetivos, uma vez que não há no ordenamento jurídico brasileiro, leis que definam 

objetivamente quais critérios devem ser adotados para o atendimento na Defensoria Pública.  

Assim, conclui-se que os critérios são definidos pelas práticas. Cada defensor realiza uma 

avaliação particularizada do caso concreto para então definir quais assistidos se encaixam nos 

critérios criados por eles para usufruírem dos serviços prestados pela Defensoria Pública, o 

que faz com que o acesso ao acesso à justiça e ao Poder Judiciário através da Instituição, não 

esteja ao alcance de todos. 
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EVIDÊNCIAS DO MÉTODO APAC:  

ROMPENDO COM A UNIVERSIDADE DO CRIME 

 

*Cíntia Aparecida Nunes Pereira 

**Aloísio Krohling 
      

RESUMO: A pesquisa objetiva investigar o método de cumprimento de pena da Associação 

de Proteção e Assistência aos Condenados de Itaúna-APAC, interior do Estado de Minas 

Gerais. Esse é referência internacional nos quesitos baixo índice de reincidência, efetivação 

da ressocialização e respeito à dignidade humana do preso. Nesse sentido, problematiza-se: 

Quais os fatores que contribuem para que a APAC-Itaúna seja referência mundial na 

ressocialização de presos e na redução da reincidência penal? O estudo apresenta atributos de 

pesquisa exploratória e etnográfica, fazendo uso de fontes bibliográficas e observação. A 

pesquisa, qualitativa, caracteriza-se como crítico-reflexiva e prioriza o diálogo entre Direito e 

Filosofia. O marco teórico para análise da temática será a ética da responsabilidade, de 

Emmanuel Lévinas. Dos achados da pesquisa, é possível inferir que, ainda que o método 

APAC não possa ser replicado em grandes centros do país, o estudo se justifica pela 

necessidade de discussão de propostas alternativas ao sistema carcerário estatal brasileiro, 

reconhecidamente ineficaz nos quesitos citados. É possível, ainda, corroborar a assertiva de 

que a APAC é resposta eficaz à ressocialização do preso e à redução dos índices de 

reincidência penal, devido à ação positiva da função judiciária e da sociedade civil itaunense, 

que optaram pelo rosto do preso em contraponto à exclusão da pessoa humana, promovida no 

sistema carcerário estatal brasileiro.   
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EVIDENCES OF METHOD APAC:                                    

BREACHING WITH THE UNIVERSITY OF THE CRIME 

 

 

This paper aims to investigate the method of fulfillment of penalty of the Association of 

Protection and Assistance to the Convict of Itaúna-APAC, a small town of the of Minas 

Gerais State. She is an international reference in the questions low index of relapse, 

effectuation of the re-socializing and respect to the dignity human being of the prisoner. In 

this direction, the problem is: Which the factors that contribute so that APAC-Itaúna is world-

wide reference in the re-socializing of prisoners and the reduction of the criminal relapse? The 

study it presents attributes of exploratory and ethnographic research, making use of 

bibliographical sources and comment. The research, qualitative, is characterized as critical-

reflexive and prioritizes the dialogue between Right and Philosophy. The theoretical landmark 

for analysis of the thematic one will be the ethics of the responsibility, of Emmanuel Lévinas. 

Of the findings of the research, it is possible to infer that, despite method APAC cannot be 

talked back in great centers of the country, the study if it justifies for the necessity of quarrel 

of alternative proposals to the jail system state Brazilian, admittedly inefficacious in the cited 

questions. It is possible, still, to corroborate assertive of that APAC is efficient reply to the re-

socializing of the prisoner and the reduction of the indices of criminal relapse, due to positive 

action of the judiciary function and the civil society in Itaúna, that had opted to the face of the 

prisoner in counterpoint to the exclusion of the person human being, promoted in the jail 

system the state Brazilian. 

 

KEYWORDS: Association of Protection and Assistance to the Convict Itaúna (MG). 

Levinasiana ethics. Face of the prisoner. Re-socialization. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O sistema carcerário estatal brasileiro é, frequentemente, criticado por sua 

ineficiência nos quesitos ressocialização, redução dos índices de reincidência penal e 

efetivação da dignidade humana dos presos. São muitas as denúncias: superlotação; tortura; 
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falta de assistência médica, jurídica e de individualização da pena; diplomação de indivíduos 

na universidade do crime, entre outras.  

As denúncias citadas corroboram a assertiva de que a temática carcerária no Brasil, 

quando tratada, é discutida secundariamente pelo Estado e pela sociedade civil. Estes são 

omissos ou agem para a manutenção de pessoas à margem da Constituição da República, 

legislação que proíbe a tortura e o tratamento degradante a qualquer humano e, ainda, impõe o 

respeito à dignidade humana do preso e a individualização da pena como norteadores de uma 

execução penal pedagógica, e não como mecanismo vingativo de descartabilidade da pessoa.  

Não obstante essa perversa constatação a respeito do sistema carcerário estatal 

brasileiro, é possível verificar modelo alternativo que responde com mais efetividade às 

questões relacionadas à ressocialização do preso, à dignidade humana e ao problema da 

reincidência penal. Trata-se do modelo da Associação de Proteção e Assistência aos 

Condenados (APAC) de Itaúna, Estado de Minas Gerais.  

A estatística sobre reincidência no Brasil é de 70% (CRUZ, 2011). Ou seja, sete em 

cada dez presos retornam ao mundo do crime após o cumprimento da pena. Não obstante a 

estatística nacional, no modelo 8,62% dos presos submetidos ao método reincidiram. A 

APAC limita em seis meses, após a liberdade, o período para conclusão se houve ou não 

reintegração social do preso. Em média, no modelo tradicional brasileiro, o custo de um preso 

é de quatro salários mínimos. Na instituição, um salário mínimo (APAC, acesso em: 17 set. 

2011).  

Investiga-se, neste estudo, o modelo implantado em Itaúna, o que se justifica pela 

necessidade de discussão de alternativas ao sistema carcerário estatal brasileiro, que é 

reconhecidamente ineficaz quanto aos objetivos de garantir o respeito à dignidade do preso e 

a sua ressocialização em ambiente salubre. Portanto, mostrou-se relevante pesquisar quais os 

fatores que concorrem para uma realidade tão diversa da realidade do sistema carcerário 

brasileiro. O estudo apresenta atributos de pesquisa exploratória – a qual tem por finalidade 

tornar o problema familiar – e etnográfica (GIL, 2002), fazendo-se a utilização de fontes 

bibliográficas e observação (CIRIBELLI, 2003).  

A pesquisa qualitativa caracteriza-se como crítico-reflexiva e prioriza o diálogo 

entre Direito e Filosofia. O marco teórico de análise será a ética da responsabilidade, do 

filósofo Emmanuel Lévinas. Assim, indaga-se: Quais os fatores que contribuem para que a 

APAC-Itaúna seja referência mundial na ressocialização de presos e na redução da 

reincidência penal?  Para resposta à problematização, o estudo será realizado a partir de dois 

eixos: caracterização do modelo APAC e ética da responsabilidade levinasiana. 
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2 APAC: UMA METODOLOGIA NACIONAL  

  

O método da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC) foi 

criado na cidade de São José dos Campos (interior do Estado de São Paulo), em 1972, a fim 

de prestar assistência religiosa aos presos da única unidade prisional existente no município à 

época. Objetivava-se “[...] amenizar as aflições de uma população sempre sobressaltada com 

as constantes rebeliões e atos de inconformismo dos presos que viviam amontoados no 

estabelecimento situado na região central da cidade” (OTTOBONI, 2001, p.23).  

Em 1974, um grupo denominado: “Amando o Próximo, Amarás a Cristo” (APAC), 

diante das dificuldades de desenvolver a assistência religiosa aos presos, vislumbrou a 

necessidade de reformular a metodologia. Assim, para além da assistência religiosa e devido 

ao empecilho promovido pelos agentes carcerários, uma entidade de direito privado foi criada. 

Surgia, assim, a Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, que, na atualidade, é  

[uma] entidade juridicamente constituída, [que] ampara o trabalho da APAC 
(Amando o Próximo, Amarás a Cristo), Pastoral Penitenciária, e também de outras 
Igrejas cristãs junto aos condenados, respeitando, pois, a crença de cada um, de 
acordo com as normas internacionais e nacionais sobre direitos humanos 
(OTTOBONI, 2001, p. 32).  

 
Após definir o objetivo principal da APAC, recuperar o preso à luz da prática da 

acolhida e dos direitos humanos, a metodologia foi desenvolvida em parceria com a 

comunidade de São José dos Campos. A partir do modelo desenvolvido no Estado de São 

Paulo, ocorreu a possibilidade de sua implantação na cidade de Itaúna – à luz dos dizeres do 

Evangelho de São Mateus: “Eu estava na prisão, e vocês foram me visitar” (BÍBLIA, 1990, 

p.1274) –, item a ser discutido na próxima seção.  

 

 

2.1 A IMPLANTAÇÃO DO MÉTODO APAC EM ITAÚNA 

 

A cidade de Itaúna está localizada na região Centro-Oeste do Estado de Minas 

Gerais, a 60 km da capital – Belo Horizonte. A população da cidade compreende quase 80 mil 

habitantes (PREFEITURA, 2011). Acerca da implantação do método APAC em Itaúna, em 

1985, um convite foi encaminhado ao magistrado da vara criminal da cidade, Paulo Antônio 

de Carvalho, para que comparecesse a uma palestra. Tratava-se da palestra a ser proferida por 
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Mário Ottoboni1 (um dos idealizadores do modelo implantado na cidade paulista). Apesar do 

ceticismo perante o convite, o juiz compareceu ao evento.  

O ceticismo em relação à implantação do método é explicado pelo magistrado:  

    Embora o quadro novo representasse a luz no meio das trevas, meu ceticismo 
resistiu ainda algum tempo em aceitá-lo como uma possível solução, pois, de tão 
inusitado parecia-me inviável. A persistência e a idoneidade do grupo de cristãos 
que tomou a si a tarefa de implantar a APAC em Itaúna se encarregava [sic], 
porém, de vencer minha resistência e fizeram que, embora não me alinhando nas 
tarefas diárias, não lhes faltasse com o apoio, mesmo nos momentos difíceis, em 
que os pessimistas anunciavam o naufrágio do barco (CARVALHO, 2001, p. 18).  

 
Tal ceticismo era reflexo da experiência de mais de sete anos como juiz criminal. Em 

decorrência da função, a lei lhe impunha visitas periódicas aos presos, as quais não eram 

realizadas com a devida frequência. A ele incomodava a situação degradante em que os presos 

se encontravam. Durante as visitas, era possível perceber a angústia de muitos que clamavam 

por liberdade a fim de voltar ao convívio familiar, fazendo reclamações sobre as más 

condições estruturais e higiênicas do presídio. Os presos lhe pediam maços de cigarros e 

remédios para aliviar dores físicas. Ao apresentar seu relato sobre os pedidos, ele afirma: “O 

que realmente me marcava era o odor que sempre exalava das celas, de gente apodrecendo em 

vida, que me entrava pelas narinas e me acompanhava por vários dias” (CARVALHO, 2001, 

p.16).  

Após a palestra, o magistrado foi convidado a participar das primeiras ações para a 

construção da APAC. Iniciados os trabalhos junto aos presos, os voluntários pretendiam algo 

além da assistência religiosa. Também era necessário dar condições de salvar o homem. 

Assim, o modelo de São José dos Campos foi implantado em Itaúna com o auxílio de 

Ottoboni, dos voluntários e do magistrado.   

Atualmente, passados quase trinta anos da mobilização do grupo e da colaboração 

constante do magistrado, a APAC de Itaúna é considerada modelo internacional de 

ressocialização do preso (INSTITUTO INNOVARE, acesso em: 10 ago. 2011)2. O 

reconhecimento público se dá em virtude do respeito à dignidade da pessoa humana e do 

baixo índice de reincidência.  

A seguir, serão identificados os elementos fundamentais que fazem do método 

APAC um modelo para o sistema estatal, sistema este que Salla e Ballesteros (2008) afirmam 

                                                 
1 Ottoboni é formado em Direito.  
2 Em 2005, a prática do Tribunal de Justiça de Minas Gerais de expansão do modelo APAC no Estado, Projeto 

Novos Rumos da Execução Penal, recebeu menção honrosa do Instituto Innovare. O Instituto objetiva 
“identificar, premiar e disseminar práticas inovadoras realizadas por magistrados, membros do Ministério 
Público estadual e federal, defensores públicos e advogados públicos e privados de todo o Brasil, que estejam 
aumentando a qualidade da prestação jurisdicional e contribuindo com a modernização da Justiça Brasileira” 
(INSTITUTO INNOVARE, acesso em: 10 ago. 2011).  
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corroborar para graves violações dos direitos humanos de pessoas envoltas com a quebra 

legal. Esses elementos são apresentados a partir da explicação de Mário Ottoboni, idealizador 

do método, de estudos realizados por pesquisadores brasileiros e da observação realizada na 

instituição, em 2003.   

 

 

2.1.1 Os fundamentos da APAC 

 

A importância dos fundamentos do método APAC é explicada por Ottoboni. Ele 

afirma que, se um preso é encaminhado novamente ao sistema tradicional, o fato é reflexo do 

cometimento de algum equívoco durante a aplicação do método, pois, se aplicado 

corretamente, o recuperando3 sairá da instituição ressocializado: 

    Não se deve procurar executar este ou aquele item dos elementos fundamentais, 
mas preparar a equipe de modo suficientemente adequado para que nada falhe na 
aplicação do método. [Há] uma conclusão precipitada de que o Método não 
funciona, quando na realidade o que falhou foi o aplicador do Método, que 
escolheu entre os elementos fundamentais, aqueles que lhe pareciam mais fáceis, 
importantes ou convenientes para serem aplicados (OTTOBONI, 2001, p. 63).  

 
Desse modo, a observância dos elementos do método APAC não permite 

inadequações ou facilidades. É necessária a atenção constante de todos os voluntários para 

que nenhum equívoco coloque à prova a eficiência desse método, que objetiva matar o 

criminoso e fazer (re) nascer o homem.   

O elemento participação da comunidade é imprescindível ao método. Para tanto, são 

muitos os voluntários da APAC, os quais representam a assistência jurídica, médica, 

odontológica e religiosa que o recuperando recebe na instituição. Acerca da colaboração dos 

voluntários, Ottoboni afirma ser indispensável encorajar a participação social, visto que o 

Estado se mostrou incapaz de solucionar o problema carcerário. A comunidade é fundamental 

em qualquer tentativa de (re) organizar o sistema carcerário brasileiro: 

É necessário encontrar meios de despertá-la [comunidade] para a tarefa, mormente 
quando não existem dúvidas de que o Estado já se revelou incapaz de cumprir a 
função essencial da pena, que é exatamente a de preparar o condenado para retornar 
ao convívio da sociedade. [...] Se, de um lado, a Polícia representa a primeira força 
e, de outro, o preso a segunda força a atuar no presídio, a comunidade no 
estabelecimento penal, participando do trabalho de recuperação do condenado, 
representa a terceira força sem nenhum comprometimento ou descrédito. Ela chega 
ilesa, confiável, para ganhar a confiança dos que estão atrás e fora das grades, para 
falar de amor, solidariedade humana e esperança (OTTOBONI, 2001, p. 64-65). 

 

                                                 
3 Recuperando é a denominação do indivíduo que cumpre pena na APAC. 
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Os voluntários, ao falarem de solidariedade e esperança, afastam qualquer 

movimento para rebelião. No local, não há espaço para ressentimentos, fugas em massa, 

rebeldia, e sim para o “estabelecimento de laços afetivos, sentimento de perdão e gratidão e, 

sobretudo, de respeito humano” (OTTOBONI, 2001, p. 66).  

Entre os voluntários, destaca-se o magistrado Paulo Antônio de Carvalho, um dos 

responsáveis pela implantação do método APAC em Itaúna. Atualmente, o magistrado é o 

coordenador de um projeto que objetiva a expansão do modelo no Estado de Minas Gerais. 

Numa entrevista, ele afirma se sentir realizado ao perceber que a sua função, enquanto agente 

político, não se limita à aplicação da lei (decretar a soltura ou a prisão) (BRASIL, acesso em: 

7 ago. 2011). Afirma, ainda, “Sinto-me feliz em partilhar com outras comunidades e povos a 

experiência da APAC de Itaúna, pelo que tem de positivo ao demonstrar a crença da 

sociedade no ser humano, que não é irrecuperável” (CARVALHO, 2001, p. 17).  

Ainda sobre os voluntários, cada um dos recuperandos é auxiliado por um padrinho, 

geralmente um casal, que é a figura de acolhida constante na vida do recuperando e de sua 

família. Trata-se de tentativa de (re) estabelecer laços afetivos por vezes inexistentes pelo 

histórico de vida da maior parcela dos presos (famílias desestruturadas, alcoolismo e 

violência).  

            A instituição compreende que a religião é elemento indissociável da ressocialização.           

A Jornada de Libertação com Cristo, que ocorre, anualmente, durante três dias, faz parte da 

programação da instituição. O idealizador da APAC afirma ser a Jornada “[...] ponto alto da 

metodologia”. Apesar de não haver a imposição de nenhum credo, um recuperando confirma 

a importância da religiosidade:  

Não só na APAC, mas, em todo lugar, a religião é importante. Mas, que no sistema 
comum – eu gosto muito de mostrar essa diferença mesmo – no sistema comum, 
você segue uma religião, ou você pratica uma religião se você quiser, porque as 
coisas do mundo lá são levadas até você de bandeja – estou falando: droga e muitas 
outras coisas. Violência e tudo – e aqui na APAC não, você acaba seguindo uma 
religião, praticando uma religião, porque você sente contato de cada vez mais estar 
em contato com Deus (LIRA JÚNIOR, 2009, p. 96).  
 

Esse depoimento sobre a importância da religião corrobora a pretensão de Ottoboni, 

para quem a Jornada nasceu da necessidade de proporcionar ao recuperando outra e definitiva 

filosofia de vida daquela encontrada no crime. Durante o evento, há músicas, palestras e 

testemunhos, com o objetivo de demonstrar que um novo sentido para a vida é possível, basta 

a verdadeira comunhão com Deus (OTTOBONI, 2001).  

               Todos os recuperandos são acompanhados, por voluntários médicos, dentistas e 

psicólogos. As consultas são doadas pelos profissionais. Geralmente, o atendimento é 
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realizado nas dependências da instituição. Assim, também há a tentativa de minimizar o 

número de doenças que acometem os recuperandos. Noutro giro, importantes detalhes como 

dedetização, limpeza e pintura do local; banhos regulares de sol; lazer e entretenimento 

promovem o bem-estar físico e mental dos que habitam a APAC-Itaúna.  

Um outro elemento é a ajuda mútua dos recuperandos. Nessa direção, para cada 

recuperando, há outro com a função de orientá-lo e de supervisioná-lo. Consta do método que 

“[...] é fundamental ensinar o recuperando a viver em comunidade, a cuidar do irmão doente, 

a ajudar os mais idosos e, se necessário, a prestar atendimento no corredor do presídio, na 

cantina, na farmácia, na secretaria”. Em cada cela, há um representante dos presos. Com isso, 

objetiva-se a manutenção da disciplina e da harmonia entre eles. Há o treinamento de líderes, 

na tentativa de romper com “[...] o código de honra existente entre a população prisional, em 

que os mais fortes subjugam os mais fracos”. Entende-se que esse elemento é indispensável 

para a manutenção da harmonia dentro das celas (OTTOBONI, 2001, p. 68). 

Ao lado do tutor de cada recuperando, há um órgão auxiliar da administração, o 

Conselho de Sinceridade e Solidariedade (CSS). O presidente é escolhido pela diretoria da 

entidade, e os demais membros são escolhidos pelo presidente, de acordo com a população 

prisional. O CSS colabora para a disciplina, a segurança, a distribuição das tarefas e o cálculo 

da pena dos recuperandos. Os recuperandos possuem um portfólio com anotações sobre            

a sua estada na APAC. Quando há o cometimento de alguma falta, esta é anotada. 

Semanalmente, o Conselho reúne-se com todos os recuperandos, sem a participação de 

voluntários, para discutir eventuais problemas e reivindicar medidas a fim de tornar o 

ambiente mais harmonioso. A reunião é interpretada como medida importante, por 

proporcionar a manifestação de todos sem a interferência institucional (OTTOBONI, 2001).  

O elemento trabalho é entendido também como indispensável no método APAC. No 

regime fechado e semiaberto, a atividade é artesanal. O produto final é vendido                        

na instituição. O lucro é direcionado à manutenção do local e ao recuperando, que, no regime 

aberto, está apto à convivência para além da APAC, podendo deixar o estabelecimento às 6h e 

retornar às 19h. Para cada recuperando do sistema aberto, há um membro da comunidade 

encarregado de supervisioná-lo. Assim, mesmo o recuperando desse modelo continua a ser 

fiscalizado e a receber o apoio de seus padrinhos. Trata-se de um ato de confiança, o qual, 

ainda, requer o acompanhamento, na tentativa de evitar o retorno do recuperando ao crime. 

Acerca do elemento trabalho, Morais e Silva afirmam ser motivadora e emocionante a 

oportunidade de conhecer os trabalhos artesanais realizados pelos recuperandos da APAC-

Itaúna: 
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Hoje, com o modelo apaqueano, tem-se preocupado com a vida do recuperando não 
só intramuros, mas também extramuros, após a sua saída. É valorizada a atividade 
laboral, os talentos podem ser trabalhados, para aqueles que tiveram a oportunidade 
de conhecer muitos trabalhos artesanais feitos por vários recuperandos, é 
impressionante e motivante (MORAIS; SILVA, 2008, [S.I]).  
 

Ainda, outro elemento do método APAC é a assistência jurídica para o 

acompanhamento dos processos, que é realizado com frequência. Dessa forma, os 

recuperandos sabem de antemão sobre a possibilidade de progressão de regime e sobre o 

período final ao cumprimento de pena. A assistência não se limita ao aspecto jurídico, fato 

que “[...] passa a impressão de a metodologia estar voltada para a liberdade do preso, 

independentemente do mérito”. O voluntário da assistência jurídica deve ser uma pessoa 

preocupada com o bem de seus semelhantes, que atua em prol de um programa sério de 

trabalho para não ser acusado injustamente de protetor de bandido (OTTABONI, 2001, p.83). 

O método prevê ainda a assistência à família do recuperando. A família participa de 

palestras e de eventos religiosos na instituição. O recuperando pode fazer telefonemas diários 

para a família, que é orientada a evitar comentários que o angustie e lhe cause ansiedade. De 

igual modo, um recuperando reafirma a necessidade do comprometimento da família para o 

sucesso do método e para a ressocialização:  

Sem a família, não tem recuperação. Porque não adiantaria eu passar por todo um 
processo – regime fechado, semiaberto, aberto, todo  esse trabalho de valorização 
humana, de conscientização, e, vamos supor, participar de palestras do AA 
[Alcoólicos Anônimos], para me livrar, às vezes, de um vício que eu tenho, do 
alcoolismo, e eu chegar em casa e não ter uma família estruturada, não ter uma 
família que tá imbuída no processo de recuperação. Eu faço um trabalho contra o 
alcoolismo, chego em casa encontro meu familiar dizendo: ‘Vamo comemorar, 
vamo tomar uma cerveja, tomar uma pinga’. Então, a família é muito importante 
nesse processo (LIRA JÚNIOR, 2009, p. 97).  
 

A vítima e seus familiares também recebem assistência. Na unidade, há um local 

próprio para o acompanhamento técnico e religioso deles. Não basta ressocializar o preso; 

faz-se necessário orientar quem, devido à conduta dele, foi ofendido (OTTOBONI, 2001). 

Trata-se de tentar evitar o ressentimento ou desejo de vingança. 

Como outro elemento fundamental para a ressocialização, a avaliação da conduta do 

recuperando é feita constantemente. Pelo mérito, objetiva-se verificar o seu grau de 

sociabilidade, a disciplina durante a faxina e durante as visitas de familiares. O 

acompanhamento disciplinar do recuperando também é realizado pelos médicos e assistentes 

sociais a fim de que os laudos não sejam realizados apenas sob o ponto de vista técnico, sem a 

observância pormenorizada de seu comportamento. Esse trabalho é realizado pela Comissão 

Técnica de Classificação, que têm a atribuição de emitir laudos e realizar exames necessários 

à progressão de regimes (OTTOBONI, 2001).  
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As atitudes punidas com expulsão são o uso de entorpecentes, a agressão física e 

fuga. Se o recuperando incorrer em qualquer dessas atitudes, é encaminhado ao sistema 

carcerário de origem (LIRA JÚNIOR, 2009).  

            O Centro de Reintegração Social é uma construção destinada a abrigar presos dos 

três regimes prisionais, para dar efetividade à Constituição, a qual prevê locais diversos para o 

cumprimento de pena, em conformidade com os regimes. Segundo o artigo 5 º, inciso XLVIII 

– “a pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a 

idade e o sexo do apenado;” e, segundo inciso desse mesmo artigo, XLIX – “é assegurado aos 

presos o respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1988, [S.I]).  

Em visita à APAC-Itaúna, observou-se que os recuperandos trajavam vestimentas 

normais, e não uniformes – estigma dos presos do sistema prisional estatal, em observância ao 

elemento valorização humana. Um simples detalhe, não obstante, com um significado 

simbólico relevante. Eles circulavam pelo local, de forma que o pesquisador não conseguiu 

identificar quem era recuperando e voluntário. Foi possível observar, ainda, a colaboração 

entre os recuperandos na divisão das tarefas e o respeito com que eram tratados entre si. A 

alimentação era preparada pelos recuperandos num ambiente higienizado, na própria 

instituição. Todo o ambiente da APAC era limpo. Nas paredes, pintadas de azul e branco, 

havia dizeres religiosos. Havia, ainda, uma biblioteca com vários exemplares para leitura e 

uma sala de aula. Um belo jardim, após o portão que dava acesso ao ambiente interno, era um 

lugar preservado por seus moradores. Da varanda era possível visualizar as cores das flores: o 

amarelo, o vermelho e o verde davam a tônica ao local.  

Sobre a importância do jardim, segue depoimento de um dos recuperandos, 

recepcionado pelo pai no primeiro dia de cumprimento de pena na APAC: 

    Uma coisa que eu tenho sempre na minha mente, e sempre quando eu tenho 
oportunidade eu gosto de falar, foi quando eu cheguei aqui na APAC, três coisas 
que aconteceram comigo que marcaram: primeiro eu fui recebido na portaria pelo 
meu pai, segundo que fazia mais de cinco anos que eu não sabia o que era ver uma 
grama ou o que era ver uma flor, e terceiro foi poder jantar usando prato, garfo e 
faca. São coisas simples, né, mas que têm um significado tão grande (LIRA 
JÚNIOR, 2009, p. 94). 

 
Não obstante a metodologia, a atitude de alguns voluntários descomprometidos, ou 

ansiosos por dar uma resposta imediata, pode desconstruir todo o trabalho. Nesse sentido, 

segue declaração de um não recuperado, o qual esteve na instituição durante três períodos 

distintos (um ano; três meses; seis meses):  

Num sistema é bom, num sistema é ruim. Tem vários sistema, cada caso é um caso, 
não tem como [...] pra você pagar uma cadeia não tem outro lugar melhor [...] lá a 
família da gente é respeitada, tem muitos voluntários, tem muitos bom, tem muitos 
ruim. Tem voluntário lá que não é pra ajudar, tem voluntário lá que é pra atrapalhar 
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também [...] lá é tudo asseado. Tem sua falha também, né (LIRA JÚNIOR, 2009, p. 
100).  

O indivíduo da citação é classificado como não recuperado, pois comete pequenos 

delitos para sustentar o vício das drogas. Ele e a esposa são usuários de entorpecentes. Afirma 

ele não haver erro algum nessa atitude. Logo, pretende prosseguir com o vício, e explica: “Eu 

gosto de fumar! Tem cara que gosta de ir pra praia, outros gostam de ir pro Mineirão [...] pra 

outros vai funcionar [método APAC], pra mim não. É a minha vida, eu trabalho, eu compro 

[...]. Vou ficar aqui mentindo?” (LIRA JÚNIOR, 2009, p. 102). 

Explicitados os elementos da APAC, a seguir o método será análise à luz da ética de 

Emmanuel Lévinas. 

 

 

3 A ÉTICA LEVINASIANA 

 

              Krohling (2009, p.130), ao criticar a atomização e a fragmentação do curso de 

Direito propõe um avanço na pesquisa das Ciências Humanas a fim de que ela não se limite à 

influência cartesiano-baconiano e newtoniano-galênica. Ou seja, é necessário afastar a 

fragmentação do conhecimento, do Direito. 

              De igual sentido, Gustin e Dias (2006, p. 11) afirmam que o saber jurídico não se 

limita a um saber dogmático. Atualmente, não prevalece o paradigma observado até a metade 

do século XX, no qual se dava mais importância ao viés regulador do Direito. E concluem: 

“[...] novas condições de concepções da Ciência do Direito e das demais Ciências Sociais 

Aplicadas foram constituídas a partir da complexidade das relações sociais”.  

 Portanto, entende-se como razoável a aproximação entre Filosofia e Direito. Na 

presente pesquisa, a Filosofia é representada pela ética da responsabilidade, do filósofo 

lituano Emmanuel Lévinas (1906-1995). 

A ética surge progressivamente na filosofia levinasiana. A análise possibilita ao 

filósofo elevar a ética da responsabilidade ao patamar de filosofia primeira, anterior a 

qualquer outra possível, representada pelo rosto do outro (COSTA, 2000). 

O “eu” é requerido em vista de um sentido primeiro, a ser medido e confrontado com 

o infinito (PELIZZOLI, 2002, p.64). Assim, a ética da responsabilidade antecede qualquer 

pensamento sobre essências eternas; há o rompimento com a ontologia. Trata-se do bem e do 

justo como alternativas à excessiva centralidade do “eu” na filosofia ocidental:  

Ele se propõe então construir uma filosofia positiva e a ética se lhe oferece como 
uma alternativa à ontologia, o bem como alternativa ao ser, o um-para-o-outro da 
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responsabilidade infinita como a significância sobre a qual se funda o saber e como 
o sentido contra toda ausência de sentido. [...] A indiferença ao outro parece 
incomodá-lo e ele está convencido de que a ética não somente pode responder mais 
adequadamente às inquietações existenciais vividas pelo período do pós-guerra, 
mas também que ela é a via capaz de resistir à ontologização e à totalização 
(CARRARA, 2008, p.10-11).  

A construção da metafísica levinasiana critica a ontologia, a qual se afirma como 

fundamento da verdade. Há a negação da primazia da ontologia sobre a metafísica. A análise 

dela como fundamento é a primeira tarefa empreendida por Lévinas. Essa análise “supõe a 

inversão radical que emerge da derrota do eu que antecede tudo e se apresenta como absoluto” 

(COSTA, 2000, p.34).  

A Filosofia deve se voltar para a ética da responsabilidade. Numa crítica às filosofias 

clássicas do sujeito, Lévinas propõe uma reflexão do sujeito para além da ontologia, a qual 

rebaixou o rosto à secundarização. O respeito é a condição, e não a finalidade da ética. Esta, 

por sua vez, se manifesta por meio da responsabilidade pelo rosto. O rosto que interpela 

sempre, institui a moralidade da responsabilidade.  Não obstante essa necessidade ética, a 

secundarização é observável no sistema carcerário estatal brasileiro.  

Para Lévinas, a ética é o fundamento da moralidade. A ética é pautada na alteridade 

com a finalidade de superar o dogma do “eu”. Para ele, o “eu” só encontra a sua humanidade 

quando é chamado a se responsabilizar pelo outro. O “eis-me-aqui” é fundamento do infinito:  

Assim, no eis-me aqui! [...] o infinito não se mostra. Como adquire, então, sentido? 
Direi que o sujeito que diz eis-me aqui! dá testemunho do infinito. É por este 
testemunho, cuja verdade não é verdade de representação ou de percepção, que se 
produz a revelação do infinito. É por este testemunho que a própria glória do 
infinito se glorifica (LÉVINAS, 2007, p. 88). 

 
Diante disso, a ética assume o rosto do outro para afirmar tratar-se da única postura 

possível, que informa o dever de cuidado e de proteção. É como se o outro dissesse: 

“Necessito de você”. Esse encontro, todavia, não denota posse: “O encontro consiste no fato 

de que, apesar da extensão da minha dominação sobre ele e de sua submissão, não o possuo”. 

O rosto é a identidade do ser. “A presença sensível deste casto pedaço de pele, com testa, 

nariz, olhos, boca” se refere ao idêntico (LÉVINAS, 2005, p. 31-59).  

Todavia o predomínio do rosto, o desejo de matar o outro pode existir. Se o ato se 

consuma, é sinal de que o outro escapou. O ato de escapar denuncia que o rosto do outro não 

foi encontrado ou foi propositadamente desconsiderado. Se há essa negação total de outrem, é 

o mesmo que dizer: não houve discurso –  não ocorreu o face a face. Para Lévinas, o humano 

só se oferece a uma relação que não é poder, e sim uma relação de responsabilidade: “A 

‘visão’ do rosto, [...] se aplica ao primeiro que aparece. Se ele fosse meu único interlocutor, 

eu só teria tido obrigações!” (LÉVINAS, 2005, p. 143).  
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A identidade do indivíduo é visualizada somente após esse encontro. A existência do 

outro é pressuposto de outra existência. A alteridade se perfaz do encontro eu-outro. A 

alteridade do outro impõe a responsabilização por seu rosto. A responsabilização dá-se no 

encontro com o rosto. Eis a lógica da responsabilidade em Lévinas: “A felicidade não é o 

horizonte que se abre ao homem ético, muito pelo contrário, quanto mais se aperfeiçoa a 

consciência moral, mais parecem multiplicar-se [os sofrimentos] pelos outros” (BINGEMER, 

acesso em: 20 set. 2011). 

Ademais, sempre haverá o predomínio do outro. Sempre ele, seu sofrimento e sua 

angústia, mesmo que não haja reciprocidade. A ação não pode estar assentada em retribuição 

ou caridade. A ética levinasiana impõe o dever de cuidado, independentemente de qualquer 

movimento, pedido ou atitude do outro. Essa responsabilização persiste mesmo se ele se negar 

ao reconhecimento. Assim, “a visita do outro confere sentido ao eu”. A presença da 

responsabilidade por outrem significa a eleição do bem em detrimento do mal, a eleição do 

infinito (CINTRA, 2009, p.76-90). 

Observa-se, portanto, que esse dever de se responsabilizar não é exercido de forma 

plena. Muitos são os esquecidos pelo Estado e pela sociedade no sistema carcerário estatal 

brasileiro. O fato faz questionar o denominado e defendido Estado Democrático de Direito 

sob a suspeita de este não ultrapassar a barreira da mera retórica. 

O preocupar-se com o outro não se limita a um ato de caridade ou de reflexão. O 

simples refletir sobre a precariedade das prisões e sobre as condições desumanas nas quais os 

presos se encontram não altera a realidade. Para tanto, é necessário agir. Somente a partir do 

encontro, o rosto passa a existir. Isso significa que o Estado e a sociedade não enxergam o 

rosto do preso no sistema estatal. A negligência é tal que, eticamente, esse rosto não existe. 

Não obstante esta ausência, o método desenvolvido em Itaúna possibilita o encontro, 

interpretação diversa do quadro geral. 

 

 

3.1 A ÉTICA DA RESPONSABILIDADE LEVINASIANA E A APAC-

ITAÚNA: a resposta está no rosto    

 

Lévinas afirma que há a obrigação do encontro (responsabilização) com o rosto do 

outro. A anterioridade do rosto responsabilizaria pelo outro aquele que o encontrou, 

independentemente de reciprocidade. Tal responsabilização não pode ser delegada a outra 
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pessoa. Assim, os elementos dão conta de que a APAC-Itaúna é referência ao rosto dos 

presos. O encontro só foi possível no instante em que algumas pessoas se afastaram do eu e 

partiram em direção ao outro. Apesar do discurso midiático e da apatia social, no método 

APAC há o testemunho do eis-me aqui – do rosto do recuperando.  

Enquanto as autoridades públicas e a sociedade estavam cegas ao rosto dos presos, a 

APAC era constituída. A partir da colaboração de voluntários, em 1997, foi construída uma 

nova instalação. Os recuperandos (gênero masculino) passaram a ter mais um ambiente digno 

para o cumprimento de pena. Em 2002, na antiga instalação, foi criada a APAC feminina: 

Atualmente, a Apac de Itaúna cuida de 160 [cento e sessenta] recuperandos, e com 
a ampliação de mais 50 [cinquenta] vagas para os próximos meses passará a ter 210 
[duzentos e dez] recuperandos. Com a graça de Deus, hoje temos muitos homens e 
mulheres, outrora considerados periculosos e irrecuperáveis, trabalhando nas mais 
diversas empresas de Itaúna. Famílias unidas e reconciliadas, e a sociedade mais 
protegida, pois na medida em que se recupera o criminoso se protege a sociedade 
(APAC, acesso em: 17 set. 2011). 
 

Numa visita ao local, constata-se que os presos são efetivamente levados à 

ressocialização, pois trabalham, participam de oficinas de música e de artesanato e estudam. 

Há atendimento médico, jurídico, psicológico e religioso, possivelmente, reforços positivos 

que auxiliam na ressocialização de cada recuperando. Neste sentido, segue depoimento sobre 

o alívio dos familiares:  

    Sua família, de tá perto, isso aí motiva eu crescer mais, o pensamento ficou mais 
grande, ficou mais claro pra mim ver o mundo, porque eu até certo tempo atrás não 
sabia o que era um relacionamento a dois devido às drogas que eu usava, devido às 
cachaça que eu bebia [...] Se não fosse a família, seria mais difícil sair recuperado 
de lá fora. Pô, a minha mãe, [...] Cê vê a felicidade estampada no oi dela (LIRA 
JÚNIOR, 2009, p. 97). 

 
A valorização humana, aliada à ajuda familiar, proporciona ao recuperando a 

possibilidade de (re) pensar sua conduta, até então, criminosa. A felicidade nos olhos da mãe 

é descrita pelo filho que afirma ser possuidor de pensamento mais amplo (LIRA JÚNIOR, 

2009).  No coração da mãe, uma certeza: a dignidade humana do filho é preservada na 

unidade.  

Noutro giro, o artigo 15 da entidade proclama que o recuperando receberá na 

entidade: proteção de seus direitos humanos; auxílio e apoio para a realização de trabalhos e 

venda dos artigos produzidos na prisão; assistência médico-odontológica prioritária; 

assistência jurídica na fase da execução da pena (OTTOBONI, 2001).  

Assim, sobre a possibilidade de reafirmação da função judiciária na qualidade de 

garantidora da dignidade humana, segue transcrição:  

A interpretação da dignidade da pessoa humana, aliada à ética da responsabilidade, 
pretende redirecionar a compreensão do ordenamento jurídico para o bem humano 
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e a felicidade humana. Portanto, ao se retirar a lente dos olhos dos que enxergam 
exclusivamente a partir do ‘eu’, que seja possível ao direito efetivar a sua vontade 
emancipatória de elevação da dignidade da pessoa humana como fundamento raiz 
de interpretação e compreensão dele mesmo (KROHLING; PEREIRA C.; 
PEREIRA, A., 2011, p. 212).  

Portanto, é chegado o momento de (re) construir o sistema carcerário estatal 

brasileiro. Dessa feita, a APAC-Itaúna poderá trazer respostas à irresponsabilidade estatal e à 

inércia social em relação à proteção da dignidade – do rosto humano do preso, descartável 

nesse sistema.  

 

 

4 CONCLUSÃO  

 

Após a análise do método APAC de Itaúna, restaram evidenciados atributos que 

antecipam o resgate do outro em contraponto ao sistema carcerário estatal brasileiro. Ao que 

parece, enquanto o método está alicerçado em uma ética da responsabilidade, o sistema 

brasileiro opera à luz da lógica da vingança e da exclusão. Os elementos do método ensinam à 

função judiciária e à sociedade brasileira que não será pela construção de mais celas (novas 

vagas) que o problema do sistema carcerário brasileiro será solucionado. De pouco adiantará 

distribuir trezentos presos em maior quantidade de estabelecimentos carcerários se o custo 

desta medida estiver alinhado à perspectiva de descartá-los.  

Há quase trinta anos, na APAC há o acolhimento do rosto a partir da ação de 

sociedade – voluntários –, da função judiciária – representada pelo juiz da execução e, 

atualmente, pelo apoio do Tribunal de Justiça para a disseminação do modelo no Estado de 

Minas Gerais.  A ação dos colaboradores que não descarta o preso pode ser o mecanismo de 

combate à cegueira perpetrada no sistema carcerário estatal brasileiro. Há, assim, a 

demonstração do fundamento primeiro da filosofia levinasiana, da responsabilidade, a qual 

impõe ao sistema a efetivação do fundamento da dignidade humana. Esta é observável na 

unidade por meio da individualização da pena; assistência religiosa, médica e jurídica; da 

educação e do trabalho, todos perpetrados por obras (ações) dos voluntários em conformidade 

com o texto constitucional. 

Não obstante a realidade do método, resta evidente que não será no curto prazo que 

as prisões se transformarão no jardim florido da APAC. Certamente, é possível ressalvar 

alguns limitadores e dificuldades para que o método seja replicado em grandes centros, porém 

apenas sua existência e seu reconhecimento internacional evidenciam alternativa ao sistema 
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estatal. Portanto, sem uma postura diferenciada do Estado e da atuação da sociedade, o 

sistema estatal pode não romper com a lógica que governa a exclusão e a não ressocialização 

do preso. Ainda, a ética da responsabilidade pode ser, de fato, a luz que falta no vale escuro 

que se tornou o sistema carcerário de um país que urge por enxergar o rosto. 

De forma abreviada, uma política pública prisional sem o nós e o outro é pena de 

morte a conta-gotas. Ou seja, são manifestações da violação da dignidade humana do preso – 

tortura, penosidade, negação total do rosto e não ressoacialização –, não observáveis no 

modelo APAC de Itaúna. Pelos achados da pesquisa e pela visita realizada na instituição, sem 

a presença de qualquer aparato de segurança (privado ou público), foi possível observar que 

os recuperandos exalavam vida digna, e não o cheiro produzido pela universidade do crime 

brasileira, de gente apodrecendo4 para a morte.   
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INDICADORES DE DESEMPENHO DA JUSTIÇA CRIMINAL EM SANTA 

CATARINA 

 

Sergio Francisco Carlos Graziano Sobrinho1 

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo2 

 

Resumo: O presente estudo tem como objetivo analisar e avaliar os principais indicadores de 

desempenho da Justiça Criminal de Santa Catarina a partir de 2006 até 2010, observando, na 

fase policial, tanto os registros de ocorrência como os procedimentos administrativos da 

polícia judiciária – inquéritos policiais – a partir dos dados oficiais disponibilizados pela 

Secretaria de Justiça do Estado de Santa Catarina. A análise também será da atuação do 

Ministério Público de Santa Catarina, a partir dos inquéritos policiais recebidos e as denúncias 

formalizadas e encaminhadas ao Poder Judiciário. Finalmente será feito um levantamento 

estatístico sobre a situação específica dos estabelecimentos prisionais no estado, analisando as 

possíveis distorções produzidas no sistema de justiça criminal, em especial a atuação seletiva 

das instâncias estatais. 

 

Palavras chave: fluxos criminais, sistema de justiça criminal, seletividade 

 

Summary: The present study was produced with the purpose to analyze and to value the main 

performance indicators of Criminal Justice of Santa Catarina since 2006 to 2010, it is 

regarding in police phase like police investigations that is provided from official data by the 

Justice Department of Santa Catarina State. The analyzes will also be about the performance 

of the Public State Prosecutor of Santa Catarina, it is from the police investigations which are 

received and also the formal complaints which are sended to the Judiciary. Finally it will be 

done a statistical research about a specific situation of local prisons, it is analyzing the 

possible distortions which are produced in the justice system, especially the selective 

performance of state agencies. 

 

Keywords: flows criminal, justice system, selectivity 

 

                                                 
1 Estagiário de pós doutorado no Programas de Pós-Graduação em Ciências Criminais da PUCRS, bolsista 
CAPES do Programa Nacional de Pós Doutorado de 2010. 
2 Professor e pesquisador dos Programas de Pós-Graduação em Ciências Criminais e em Ciências Sociais da 
PUCRS, bolsista de produtividade do CNPq. 
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1. Introdução 

 

O presente artigo faz parte do Projeto de Pesquisa intitulado “Indicadores de 

desempenho da Justiça Criminal: inquéritos policiais, denúncias e decisões judiciais em Porto 

Alegre (RS), coordenado pelo Prof. Dr. Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, desenvolvido junto 

ao Programa de Pós Graduação em Ciências Criminais da PUC/RS, e que conferiu bolsa de 

estudo de estágio de pós doutorado pelo PNPD da CAPES. 

O sistema de segurança pública no Brasil tem sido alvo de diversas pesquisas e 

análises, sendo também uma área na qual foram implementadas, nos últimos anos, políticas 

públicas de diferentes níveis de eficácia. As demandas por segurança pública são provocadas 

por inúmeros fatores, dentre os quais se destaca a sensação de insegurança existente sobre a 

situação da criminalidade, influenciada, não obstante, pela ampla cobertura jornalística dos 

casos de violência, impulsionada pelo significativo aumento dos índices de violência urbana. 

Ainda que o problema da violência urbana não seja específica e exclusivamente uma 

situação de nosso tempo, o cenário que se estabeleceu nas últimas décadas nos ambientes 

urbanos com a conseqüente e incessante busca de respostas à sua resolução, permitiu a 

realização de pesquisas com coleta de dados suficientes para permitir e entender este 

fenômeno e avançar em algumas conclusões sobre os caminhos a serem trilhados no 

enfrentamento de um problema cujas vias de equacionamento estão inexoravelmente 

vinculadas às possibilidades de construção de uma sociedade mais democrática no Brasil. 

De fato, as manifestações de violência estão conduzindo a um cenário de crise, tanto 

em relação às manifestações da violência estrutural como também do ponto de vista da 

violência institucional, ou seja, tanto a estrutura econômica definida pelo modo de produção 

como as instituições, que podem ser exemplificadas pela polícia, judiciário, parlamento, 

produzem diversas formas de violência. 

No Brasil, por exemplo, ainda que não se esteja na vigência do regime autoritário há 

pelo menos três décadas, algumas situações violentas permanecem em nosso cotidiano, pois 

além das graves distorções e desigualdades sociais permanecerem nesse período, há graves 

violações aos Direitos Humanos que inviabilizam a consolidação de um cenário democrático. 

É pertinente que se cogite, também, que as atuais práticas institucionais, em especial o sistema 

penal, permanecem idênticas àquelas produzidas nas décadas de 1970 e 1980 no Brasil, 

caracteristicamente antes da Constituição Federal de 1988, as quais configuraram práticas 

autoritárias. 

1014



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O cenário da violência é difuso e onipresente, pois ainda que tenha havido muitos 

avanços na área econômica e social, a concentração de riqueza e a desigualdade social 

permanecem. Permanece também a dificuldade do acesso à Justiça, à exceção do acesso ao 

judiciário via sistema penal, mormente se observarmos o paradoxo da propalada impunidade 

no Brasil por meio do jargão: “Brasil, país da impunidade”, pois se em 1994 havia 

aproximadamente 90 mil pessoas submetidas ao regime de encarceramento, hoje são mais de 

500 mil3. 

Com o intuito de apurar algumas estatísticas, analisa-se um rápido exercício 

matemático: até 1994 havia (sem contar com as ações penais em andamento, pois se fizermos 

uma comparação, deve haver mais ações penais hoje em andamento do que em 1994), 

aproximadamente, 90 mil pessoas submetidas ao regime de encarceramento e hoje, além dos 

500 mil presos, há também, mais de 600 mil pessoas submetidas a algum tipo de controle 

penal, como penas alternativas, disponibilizadas pela Lei no 9.714/1998, que prevê a prestação 

de serviços à comunidade, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana, e 

também as medidas alternativas, consolidadas pela Lei 9.099/1995, como a transação penal, 

suspensão condicional do processo e a composição civil. Somente para ter idéia, conforme 

dados do DEPEN, em 2009, 544.795 pessoas estavam submetidas a medidas alternativas e 

126.273 pessoas estavam cumprindo penas alternativas, totalizando 671.078 pessoas com 

algum tipo de controle extramuros. 

Estes dados mostram, de um lado, a manipulação e a falsidade do discurso da 

impunidade no Brasil e, de outro vértice, apresenta uma realidade pouco investigada, pois se 

há, nos últimos anos, uma ação repressiva estatal mais efetiva, aumentando exponencialmente 

a quantidade de pessoas presas ou submetidas ao controle penal, com mais de um milhão de 

pessoas nessa situação, isso representa o enfraquecimento do Estado, pois o uso da força e da 

violência somente acontece no momento do rompimento dos canais de diálogo, é dizer, 

quando torna impossível agir em consenso e o uso da força se faz necessário ao controle 

social. 

Isso é o que efetivamente está acontecendo, pois o aumento do encarceramento não 

está impactando na percepção da resolução do problema da violência urbana, mas, ao 

contrário, parece estar permitindo mais sensação de insegurança e medo. 

                                                 
3 Dados extraídos do sítio eletrônico do Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN – 
(http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.
htm) - mostram que em dezembro de 2010 havia 496.251 presos, na proporção de 259,17 presos por 100 mil 
habitantes). 
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Partindo, então, destas constatações, pretende-se, aqui, analisar o sistema de justiça 

criminal no estado de Santa Catarina, sob a perspectiva dos fluxos criminais, ou seja, analisar 

desde o procedimento administrativo realizado pela polícia judiciária – no denominado 

inquérito policial – passando pela atuação do Ministério Público estadual4, o qual faz o 

primeiro filtro ao deflagrar, ou não, a ação penal com base nas informações contidas no 

inquérito policial, observando, ao final, os reflexos do procedimento judicial no cárcere. 

Pretende-se, portanto, identificar os déficits existentes no modelo tradicional de resposta à 

criminalidade, centrado na atuação repressiva das polícias e no encarceramento. 

Cabe destacar, por questões metodológicas, que a análise aqui apresentada possui 

diversos limitadores, não só pela complexidade que o tema exige, mas especialmente em 

relação aos elementos de análise, isto porque os dados levantados até o momento são parciais 

e originados de diversas instituições, as quais os produzem a partir de critérios próprios. 

Esta é a razão de se fazer uma divisão na apresentação do estudo: primeiro, levantar-

se-á os dados conforme nos foi informado pelas instituições envolvidas na pesquisa 

(Secretaria de Segurança Pública, Ministério Público estadual e Ministério da Justiça); 

segundo, far-se-á a análise dos dados, levando-se em consideração as particularidades e 

limitações originadas pela forma de construção dos dados; terceiro, analisar-se-á, 

criticamente, os dados para compreender o papel e a função do inquérito policial no processo 

de elucidação e processamento de crimes em Santa Catarina. Não será feita uma avaliação da 

eficiência da investigação policial, mas as características que ela passa a incorporar sob o 

modelo do “inquérito policial” e seus resultados no decurso das fases posteriores do processo 

penal. 

 

2. A coleta de dados 

 

Como o objetivo da pesquisa é analisar o fluxo criminal no Estado de Santa Catarina 

a amostra da pesquisa foi limitada com um recorte temporal entre os anos de 2006 a 2010. 

Os dados aqui apresentados foram capturados nos sítios eletrônicos oficiais: a) da 

Secretária de Segurança Pública5 do Estado de Santa Catarina, no qual foram obtidos os 

registros das ocorrências criminais; b) do Ministério Público de Santa Catarina6, no qual 

foram acessados os Relatórios de Gestão Institucional dos anos estudados (2006 a 2010), 

                                                 
4 O site do Ministério Público do Estado de Santa Catarina é: www.mp.sc.gov.br. 
5 http://www.gestao.sc.gov.br/Seguranca/consultaSeguranca.aspx?idConsulta=92 
6 http://portal.mp.sc.gov.br/portal/webforms/lista_geral.aspx?secao_id=404 
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sendo possível obter dados importantes como o número de procedimentos recebidos da 

Polícia Judiciária (inquéritos, notícias crime, etc.), número de denúncias feitas em cada ano, 

com importante detalhamento de tipos penais denunciados, arquivamento de inquéritos, baixa 

para diligências, procedimentos remanescentes e retornados das delegacias (ou outra origem), 

possibilitando uma análise mais detalhada dos tipos penais mais denunciados e, finalmente; c) 

do Ministério da Justiça7 que, pelo acesso à base de dados do DEPEN e das estatísticas do 

InfoPen, foi possível coletar os dados mais fidedignos da quantidade de presos e respectivos 

os tipos penais. 

Registre-se que os dados originados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de 

Santa Catarina são registros de ocorrências policiais e não, efetivamente, o número de fatos 

criminalizáveis. É preciso esclarecer que a Secretaria de Segurança Pública de Santa Catarina 

não realizava a identificação da ocorrência com um determinado fato, mas abria-se um novo 

registro a cada ato praticado. Isso explica, em parte, a grande diferença entre o número de 

ocorrências e o número de inquéritos encaminhados ao Ministério Público. Apenas agora, em 

2011, um setor específico foi criado na Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa 

Catarina para que esses registros fossem depurados em conformidade com o fato em si, ou 

seja, os registros de ocorrência terão sua correspondência sobre o respectivo fato. 

É possível, contudo, identificar a quantidade de inquéritos formalizados pelas 

informações constantes na base de dados do Ministério Público. 

Cabe ainda esclarecer que o início dos cruzamentos de dados da pesquisa deu-se a 

partir do ano de 2006, pois o sítio eletrônico da Secretaria de Segurança adverte que no 

período de 2002 a 2006 o sistema estava em implantação. A partir dessa limitação temporal as 

estatísticas comparativas somente poderão ser efetivadas a partir do ano de 2006, entretanto 

importa destacar que os dados do Ministério Público estão sendo compilados desde 1999 por 

meio de relatórios de gestão, os quais sistematizaram as atividades do Ministério Público. 

Estes dados, diga-se, serão objetos de análise, pois poderão ser comparados com os dados do 

Ministério da Justiça sobre o encarceramento no estado. 

 

3. Os dados 

 

A primeira análise será estabelecer a proporção dos procedimentos encaminhados 

pela Polícia ao Ministério Público, objetivando identificar, na dimensão territorial do Estado 

                                                 
7 http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJA21B014BPTBRIE.htm 
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de Santa Catarina, entre os anos de 2006 a 2010, o percentual médio do fluxo dos 

procedimentos originados nas ocorrências policiais até a denúncia ofertada e encaminhada 

pelo Ministério Público Estadual ao Poder Judiciário, a fim de identificar a quantidade de 

denúncias nos anos pesquisados e os tipos penais mais denunciados, fazendo também uma 

comparação com os registros policiais e os motivos (tipo penal) do encarceramento no sistema 

prisional. 

 

3.1. Relação entre o número total de registros, inquéritos e denúncias 

 

Em 2006 foram 511.005 registros de ocorrências policiais e houve o recebimento, 

pelo Ministério Público, de 113.269 procedimentos novos, entre inquéritos, notícias criminais 

e outros procedimentos, o que equivale a 22,16% do total de registros. Havia um saldo de 

procedimentos remanescentes de 2005 (15.904) e mais aqueles que retornaram das delegacias, 

cartórios e órgãos de origem (54.294), totalizando 183.467 inquéritos, tendo sido ofertadas 

27.614 denúncias, o que equivale a 15,05% dos procedimentos apresentados pela polícia. 

Em 2007 foram 670.594 registros de ocorrências policiais e houve o recebimento, 

pelo Ministério Público, de 122.503 procedimentos novos, entre inquéritos, notícias criminais 

e outros procedimentos, o que equivale a 18,26% do total de registros. Havia um saldo de 

procedimentos remanescentes de 2006 (16.568) e mais aqueles que retornaram das delegacias, 

cartórios e órgãos de origem (72.071), totalizando 211.142 inquéritos, tendo sido ofertadas 

30.277 denúncias, o que equivale a 14,33% dos procedimentos apresentados pela polícia. 

Em 2008 foram 686.386 registros de ocorrências policiais e houve o recebimento, 

pelo Ministério Público, de 127.515 procedimentos novos, entre inquéritos, notícias criminais 

e outros procedimentos, o que equivale a 18,57% do total de registros. Havia um saldo de 

procedimentos remanescentes de 2007 (17.701) e mais aqueles que retornaram das delegacias, 

cartórios e órgãos de origem (93.788), totalizando 239.004 inquéritos, tendo sido ofertadas 

31.855 denúncias, o que equivale a 13,32% dos procedimentos apresentados pela polícia. 

Em 2009 foram 727.716 registros de ocorrências policiais e houve o recebimento, 

pelo Ministério Público, de 129.892 procedimentos novos, entre inquéritos, notícias criminais 

e outros procedimentos, o que equivale a 17,84% do total de registros. Havia um saldo de 

procedimentos remanescentes de 2008 (16.895) e mais aqueles que retornaram das delegacias, 

cartórios e órgãos de origem (101.300), totalizando 248.087 inquéritos, tendo sido ofertadas 

32.322 denúncias, o que equivale a 13,02% dos procedimentos apresentados pela polícia. 
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Em 2010 foram 774.045 registros de ocorrências policiais e houve o recebimento, 

pelo Ministério Público, de 136.261 procedimentos novos, entre inquéritos, notícias criminais 

e outros procedimentos, o que equivale a 17,60% do total de registros. Havia um saldo de 

procedimentos remanescentes de 2009 (15.282) e mais aqueles que retornaram das delegacias, 

cartórios e órgãos de origem (107.676), totalizando 259.219 inquéritos, tendo sido ofertadas 

33.148 denúncias, o que equivale a 12,78% dos procedimentos apresentados pela polícia. 

 

Gráfico 01 
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Verifica-se, pelo Gráfico 1, que há, em termos absolutos, um aumento, ano a ano, das 

três variáveis (registros, inquéritos e denúncias), entretanto, há um percentual médio, 

relativamente estável, que varia entre 22,16% (em 2006) e o mínimo de 17,60% (em 2010) do 

total de registros que se tornam inquéritos. De forma semelhante ocorre com os inquéritos 

remetidos ao Ministério Público que se transformam em denúncias, isto porque há um 

aumento do número de denúncias a partir de 2006, mas há pequena variação em termos 

percentuais (15,05% em 2006 – maior índice – e 12,78% em 2010 – menor índice). 

 

Assim, esta é a realidade em Santa Catarina a partir da qual poderemos cruzar 

diversos dados e fazer nossa análise. 

 

3.2. Análise quantitativa das denúncias 

 

Nestes anos pesquisados é possível notar a recorrência da atuação do sistema de 

justiça criminal em determinados tipos penais. É importante fazer essa análise para perceber 
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algumas distorções do sistema, ou seja, se por um lado o sistema atua de maneira muito 

eficaz, de outro há certa imunização a determinadas práticas. 

Esta seletividade do sistema fica evidente e, de certa forma, torna-se necessária sua 

quantificação a partir do momento em que o próprio Relatório de Gestão do Ministério 

Público constata a recorrente atuação do sistema naqueles tipos penais, ficando evidente em 

que momento o sistema de justiça criminal está atuando com maior ou menor severidade. 

Consta em todos os relatórios de gestão analisados que a atuação do Ministério Público, em 

termos quantitativos absolutos, teve maior incidência nos crimes contra a pessoa, contra o 

patrimônio e aqueles relacionados com tóxicos, à exceção dos anos de 2008, 2009 e 2010 em 

que os crimes de trânsito apareceram incluídos dentre os mais denunciados. 

Antes mesmo de apresentar os dados é conveniente estabelecer a seguinte questão 

metodológica: os crimes de trânsito não serão considerados para a análise, tão somente os 

crimes contra a pessoa, contra o patrimônio e os relacionados com tóxicos, isto porque não há, 

no referido relatório de gestão institucional, o tipo penal denunciado, podendo haver, 

portanto, distorções no resultado da pesquisa, haja visto que há diversas possibilidades de 

crimes de trânsito que não são especificados nos diversos relatórios analisados. 

No ano de 2006 foram feitas 27.614 denúncias, sendo que os tipos penais mais 

denunciados foram os crimes contra o patrimônio (11.328), contra a pessoa (3.313) e aqueles 

relacionados com tóxico (2.970). Foram, portanto, 17.611 denúncias, o equivalente a 63,77% 

do total de denúncias. 

No ano de 2007 foram feitas 30.277 denúncias, sendo que os tipos penais mais 

denunciados foram os crimes contra o patrimônio (10.256), contra a pessoa (5.847) e aqueles 

relacionados com tóxico (2.915). Foram, portanto, 19.018 denúncias, o equivalente a 66,81% 

do total de denúncias. 

No ano de 2008 foram feitas 31.855 denúncias, sendo que os tipos penais mais 

denunciados foram os crimes contra o patrimônio (11.175), contra a pessoa (6.198), crimes de 

trânsito (4.032) e aqueles relacionados com tóxico (3.168). Foram, portanto, 20.541 

denúncias, o equivalente a 64,48% do total de denúncias8. 

No ano de 2009 foram feitas 32.322 denúncias, sendo que os tipos penais mais 

denunciados foram os crimes contra o patrimônio (10.687), contra a pessoa (6.004), crimes de 

                                                 
8 Se for levado em consideração os crimes de trânsito esse número altera significativamente, chegando a 24.573 
denúncias, o equivalente a 77,14% do total de denúncias. 
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trânsito (5.395) e aqueles relacionados com tóxico (3.319). Foram, portanto, 20.010 

denúncias, o equivalente a 61,90% do total de denúncias9. 

No ano de 2010 foram feitas 33.148 denúncias, sendo que os tipos penais mais 

denunciados foram os crimes contra o patrimônio (10.313), contra a pessoa (5.541), crimes de 

trânsito (4.904) e aqueles relacionados com tóxico (3.511). Foram, portanto, 19.365 

denúncias, o equivalente a 58,41% do total de denúncias10. 
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O gráfico 2 mostra a relação entre o total de denúncias e as quatro categorias de 

crimes mais denunciados. 

 

3.2.1. Os tipos penais mais denunciados no ano de 200611 

 

Os crimes patrimoniais denunciados foram 6.445 furtos (23,33%), 1.533 roubos e 

extorsão (5,55%), 97 latrocínios (0,35%), 1.754 estelionatos e outras fraudes (6,35%), e 1.499 

classificados como “outros crimes contra o patrimônio” (5,42%). 

Os crimes contra a pessoa denunciados foram 879 homicídios (3,18%), 1.627 Lesões 

Corporais (5,89%) e 807 classificados como “outros crimes contra a pessoa” (2,92%). 

                                                 
9 Levando em consideração os crimes de trânsito chega-se a 25.405 denúncias (78,59% do total de denúncias). 
10 Levando em consideração os crimes de trânsito chega-se a 24.269 denúncias (73,21% do total de denúncias). 
11 Os percentuais entre parêntesis, constantes nos itens 3.2.1 ao 3.2.5, referem-se ao total de denúncias daquele 
ano. 
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Os crimes relacionados com tóxico denunciados foram 1.576 por tráfico de drogas 

(5,70%), 1.275 por posse de droga (4,61%) e 119 por “outros previstos na Lei de Tóxico” 

(0,43%). 

 

3.2.2. Os tipos penais mais denunciados no ano de 2007 

 

Os crimes patrimoniais denunciados foram 5.926 furtos (19,57%), 1.420 roubos e 

extorsão (4,69%), 49 latrocínios (0,16%), 1.341 estelionatos e outras fraudes (4,42%), e 1.520 

classificados como “outros crimes contra o patrimônio” (5,02%). 

Os crimes contra a pessoa denunciados foram 778 homicídios (2,56%), 3.168 Lesões 

Corporais (10,46%) e 1.901 classificados como “outros crimes contra a pessoa” (6,27%). 

Os crimes relacionados com tóxico denunciados foram 1.932 por tráfico de drogas 

(6,38%), 747 por posse de droga (2,46%) e 236 por “outros previstos na Lei de Tóxico” 

(0,77%). 

 

3.2.3. Os tipos penais mais denunciados no ano de 2008 

 

Os crimes patrimoniais denunciados foram 6.275 furtos (19,69%), 1.526 roubos e 

extorsão (4,79%), 53 latrocínios (0,16%), 1.665 estelionatos e outras fraudes (5,19%), e 1.656 

classificados como “outros crimes contra o patrimônio” (5,19%). 

Os crimes contra a pessoa denunciados foram 852 homicídios (2,67%), 3.146 Lesões 

Corporais (9,87%) e 2.200 classificados como “outros crimes contra a pessoa” (6,90%). 

Os crimes relacionados com tóxico denunciados foram 2.162 por tráfico de drogas 

(6,78%), 742 por posse de droga (2,32%) e 264 por “outros previstos na Lei de Tóxico” 

(0,82%). 

 

3.2.4. Os tipos penais mais denunciados no ano de 2009 

 

Os crimes patrimoniais denunciados foram 5.661 furtos (17,51%), 1.603 roubos e 

extorsão (4,95%), 71 latrocínios (0,21%), 1.269 estelionatos e outras fraudes (3,92%), e 2.083 

classificados como “outros crimes contra o patrimônio” (6,44%). 

Os crimes contra a pessoa denunciados foram 867 homicídios (2,68%), 2.979 Lesões 

Corporais (9,21%) e 2.158 classificados como “outros crimes contra a pessoa” (6,67%). 
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Os crimes relacionados com tóxico denunciados foram 2.272 por tráfico de drogas 

(7,02%), 807 por posse de droga (2,49%) e 240 por “outros previstos na Lei de Tóxico” 

(0,74% ). 

 

3.2.5. Os tipos penais mais denunciados no ano de 2010 

 

Os crimes patrimoniais denunciados foram 5.474 furtos (16,51%), 1.636 roubos e 

extorsão (4,93%), 80 latrocínios (0,24), 1.473 estelionatos e outras fraudes (4,44%), 9 

extorsões com restrição à liberdade (0,02%), 19 extorsões mediante seqüestro (0,05%) e 1.622 

classificados como “outros crimes contra o patrimônio” (4,89%). 

Os crimes contra a pessoa denunciados foram 882 homicídios (2,66%), 2.182 Lesões 

Corporais (6,58%), 6 sequestros e cárcere privado (0,01%) e 1.981 classificados como “outros 

crimes contra a pessoa” (5,97%). 

Os crimes relacionados com tóxico denunciados foram 2.351 por tráfico de drogas 

(7,09%), 878 por posse de droga (2,64%), 96 por associação para o tráfico (0,28%) e 186 por 

“outros previstos na Lei de Tóxico” (0,56%). 

 

3.3. Comparação entre os Registros de Ocorrências e os crimes mais 

denunciados 

 

O site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de Santa Catarina mostra que no 

ano de 2006 houve 511.005 registros. Foram 101.516 registros de furto (19,86% do total de 

registros), 9.878 de roubo (1,93% do total de registros), 1.411 de homicídio (0,27% do total 

de registros), 2.854 de tóxico (0,55 % do total de registros), 11 de aborto (0,002% do total de 

registros), 38.992 de lesão corporal (7,63% do total de registros), 316 de receptação (0,19% 

do total de registros), 844 de extorsão (0,06% do total de registros) e 13.224 de estelionato 

(2,58% do total de registros), totalizando 169.046 registros (33,08% do total). 

No ano de 2007 houve 670.593 registros. Foram 123.499 registros de furto (18,41% 

do total de registros), 11.551 de roubo (1,72% do total de registros), 1.985 de homicídio 

(0,29% do total de registros), 4.534 de tóxico (0,67 % do total de registros), 17 de aborto 

(0,002% do total de registros), 54.500 de lesão corporal (8,12% do total de registros), 402 de 

receptação (0,05% do total de registros), 659 de extorsão (0,09% do total de registros) e 9.641 

de estelionato (1,43% do total de registros), totalizando 206.788 registros (30,83% do total). 
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No ano de 2008 houve 686.386 registros. Foram 117.627 registros de furto (17,13% 

do total de registros), 10.827 de roubo (1,57% do total de registros), 2.497 de homicídio 

(0,36% do total de registros), 4.618 de tóxico (0,67 % do total de registros), 23 de aborto 

(0,003% do total de registros), 59.201 de lesão corporal (8,62% do total de registros), 452 de 

receptação (0,06% do total de registros), 588 de extorsão (0,08% do total de registros) e 9.109 

de estelionato (1,32% do total de registros), totalizando 204.942 registros (29,85% do total). 

No ano de 2009 houve 727.716 registros. Foram 121.157 registros de furto (16,64% 

do total de registros), 12.378 de roubo (1,70% do total de registros), 2.744 de homicídio 

(0,37% do total de registros), 5.640 de tóxico (0,7% do total de registros), 22 de aborto 

(0,003% do total de registros), 58.726 de lesão corporal (8,06% do total de registros), 699 de 

receptação (0,09% do total de registros), 681 de extorsão (0,09% do total de registros) e 

10.778 de estelionato (1,48% do total de registros), totalizando 212.375 registros (29,18% do 

total). 

No ano de 2010 houve 774.036 registros. Foram 120.165 registros de furto (15,52% 

do total de registros), 13.432 de roubo (1,73% do total de registros), 3.082 de homicídio 

(0,39% do total de registros), 6.871 de tóxico (0,88 % do total de registros), 39 de aborto 

(0,005% do total de registros), 63.182 de lesão corporal (8,16% do total de registros), 990 de 

receptação (0,12% do total de registros), 844 de extorsão (0,10% do total de registros) e 

13.224 de estelionato (1,70% do total de registros), totalizando 221.829 registros (28,65% do 

total). 
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Cabe observar que não foi possível verificar o número de inquéritos formalizados em 

relação aos tipos penais acima descritos, pois os mesmos estão agrupados no item 1 do 

Relatório de Gestão Institucional do Ministério Público (remanescentes, retornados e 

recebidos novos e incluídos nos itens “outras infrações de menor potencial ofensivo” e “área 

comum/outros”). 

 

4. O encarceramento em Santa Catarina de 2006 a 2010 

Os dados foram capturados no sítio eletrônico do Ministério da Justiça12. Antes 

mesmo de apresentar os números, há duas ponderações que devem ser analisadas juntamente: 

1) no relatório consolidado não mostra se os presos provisórios e os que estão nas delegacias 

entram no cômputo geral; 2) nesta parte do relatório consolidado há um total de 7.560 presos, 

ou seja, 1.535 presos a menos que o total anteriormente informado. Esta não coincidência de 

dados é gerada porque nem todos os estabelecimentos enviaram as informações para 

alimentar o sistema13. 

Para os propósitos objetivados na presente pesquisa será considerado o dado 

constante nos Relatórios do DEPEN, nos quais informam a quantidade de pessoas presas e a 

respectiva tipificação legal, ou seja, 7560 pessoas presas. No gráfico a seguir, os números 

existentes após os tipos penais referem-se ao número de pessoas presas: 

As duas ponderações se justificam, porque o relatório consolidado ao não especificar 

o perfil processual do total de presos (nas delegacias, provisórios e no sistema penitenciário), 

não há como identificar o motivo originário da origem da prisão (prisão processual, em 

flagrante ou devido a condenação) e se, efetivamente, houve condenação transitada em 

julgado com a tipificação penal da condenação idêntica àquela indicada pelo estabelecimento 

prisional. 

 

4.1. O encarceramento em Santa Catarina em 2006 

 

No Brasil, em 2006, havia 401.236 presos e, em Santa Catarina, eram 9.631 pessoas 

encarceradas, sendo 536 em Delegacias de Polícia e 9.095 no Sistema Penitenciário. Desses 

9.095 presos, 2.623 eram presos provisórios, 121 cumprindo Medida de Segurança-

internação, 4.723 em regime fechado, 986 em regime semi aberto e 642 em regime aberto. 

                                                 
12 Relatório do DEPEN – Dados Consolidados de 2006: www.portal.mj.gov.br, acessado em 28 de setembro de 
2011. 
13 Conforme os relatórios consolidados, nem todas as instituições preencheram completamente os relatórios, 
variando apenas 74% dos estabelecimentos repassaram as informações completas ao DEPEN. 
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Os dados colhidos no site do Ministério da Justiça, originados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), mostram os seguintes números em relação à quantidade de 

presos e crime praticado: 
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1. Atentado Violento ao Pudor: 303 
2. Corrupção de Menores: 17 
3. Crime contra a Administração Pública: 63 
4. Crimes previstos na Lei de Armas: 215 
5. Estupro: 377 
6. Extorsão: 89 
7. Extorsão Mediante Seqüestro na Forma Qualificada: 68 
8. Extorsão Qualificada pela Morte: 31 
9. Falsificação de Documentos / Uso de Documentos Falsos: 30 
10. Falsificação, Corrupção, Adulteração ou Alteração de Produto para Fins Terapêuticos 

ou Medicinais: 4 
11. Furto Qualificado: 815 
12. Furto Simples: 709 
13. Homicídio Qualificado:461 
14. Homicídio Simples: 213 
15. Latrocínio: 430 
16. Quadrilha ou Bando: 81 
17. Receptação: 116 
18. Roubo Qualificado: 1128 
19. Roubo Simples: 347 
20. Seqüestro: 12 
21. Tortura: 1 
22. Tráfico de Entorpecentes: 1443 
23. Tráfico Internacional de Entorpecentes: 60 
24. Extorsão mediante seqüestro: 54 
25. Outros crimes: 493 
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Ao analisar os dados acima, é possível verificar que aqueles delitos (contra a vida, 

patrimônio e tóxico) foram responsáveis por, no mínimo14, 78,8% dos encarcerados em Santa 

Catarina no ano de 2006. Assim, lembrando que dos 511.005 registros, 169.046 (33,08% do 

total) referem-se aos citados tipos penais. Dos inquéritos encaminhados ao Ministério 

Público15, foram feitas 27.614 denúncias, dentre as quais 17.611 (63,77%) estão relacionadas 

aos mesmos tipos penais, sendo que das 7.560 pessoas presas, 5.964 estão presas por esses 

tipos penais. 

Gráfico 05 
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Obs.: Crimes PPT significa “Crimes contra o Patrimônio, Pessoa e Tóxico. 

 

4.2. O encarceramento em Santa Catarina em 2007 

 

Em 2007, em Santa Catarina, havia 11.48916 pessoas encarceradas. Desse total, 3.837 

eram presos provisórios, 99 cumprindo Medida de Segurança-internação, 3.683 em regime 

fechado, 2.197 em regime semi aberto e 1.099 em regime aberto. 

Os dados colhidos no site do Ministério da Justiça, originados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), mostram os seguintes números em relação à quantidade de 

presos e crime praticado: 

                                                 
14 É possível que haja mais pessoas presas pelos mesmos tipos penais, entretanto não foi possível verificar pois 
não estão incluídos todos os presos (1.535 não foram computados), bem como há identificação de 493 pessoas 
presas com o motivo “outros crimes”. 
15 É possível fazer uma estimativa de quantos inquéritos estão relacionados com os tipos penais mais 
denunciados, isto porque 33,08% dos registros eram desses tipos penais, ou seja, é possível estimar esse mesmo 
percentual de inquéritos relacionados com aqueles tipos penais, ou seja, algo em torno de 55.295 inquéritos. 
16 Obs.: Os números do ano de 2007 não estão conferindo, mesmo sendo apurados pelos sites oficiais do 
Ministério da Justiça. Há divergências nos números apresentados nos relatórios do DEPEN 
(http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.
htm). É possível que a divergência esteja ocorrendo pelo não preenchimento adequado dos relatórios, ou mesmo 
porque alguns estabelecimentos não prestam as devidas informações. De qualquer forma, os dados aqui 
apresentados foram retirados diretamente do Relatório Estatístico do DEPEN, por meio do InfoPen. 

1027



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Gráfico 6 

 

 

1. Atentado Violento ao Pudor: 446 
2. Corrupção de Menores: 33 
3. Crime contra a Administração Pública: 64 
4. Crimes previstos na Lei de Armas: 320 
5. Estupro: 508 
6. Extorsão: 97 
7. Extorsão Mediante Seqüestro na Forma Qualificada: 58 
8. Extorsão Qualificada pela Morte: 30 
9. Falsificação de Documentos / Uso de Documentos Falsos: 87 
10. Falsificação, Corrupção, Adulteração ou Alteração de Produto para Fins Terapêuticos 

ou Medicinais: 5 
11. Furto Qualificado: 1264 
12. Furto Simples: 1075 
13. Genocídio: 7 
14. Homicídio Qualificado:634 
15. Homicídio Simples: 406 
16. Latrocínio: 544 
17. Quadrilha ou Bando: 107 
18. Receptação: 194 
19. Roubo Qualificado: 1380 
20. Roubo Simples: 707 
21. Seqüestro: 11 
22. Tortura: 7 
23. Tráfico de Entorpecentes: 2295 
24. Tráfico Internacional de Entorpecentes: 56 
25. Extorsão mediante seqüestro: 84 
26. Outros crimes: 1070 
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No ano de 2007, os delitos contra a vida, patrimônio e tóxico foram responsáveis por 

76,80%17 (8.824 presos) dos encarcerados em Santa Catarina. Dos 670.594 registros, 206.788 

(30,83% do total) referem-se aos citados tipos penais. Dos inquéritos encaminhados ao 

Ministério Público18, foram feitas 30.277 denúncias, dentre as quais 19.018 (62,81%) estão 

relacionadas aos mesmos tipos penais, sendo que das 11.489 pessoas presas, 8.824 estão 

presas por esses tipos penais 
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Obs.: Crimes PPT significa “Crimes contra o Patrimônio, Pessoa e Tóxico. 

 

 

4.3. O encarceramento em Santa Catarina em 2008 

 

Em 2008, em Santa Catarina, havia 12.363 pessoas encarceradas. Desse total, 3.963 

eram presos provisórios, 110 cumprindo Medida de Segurança-internação, 4.357 em regime 

fechado, 2.584 em regime semi aberto e 1.143 em regime aberto. 

Os dados colhidos no site do Ministério da Justiça, originados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), mostram os seguintes números em relação à quantidade de 

presos e crime praticado: 

 

 

 

                                                 
17 Ver nota de rodapé n. 9. 
18 Estima-se que tenha havido 65.095 inquéritos relacionados com os tipos penais mais denunciados, isto porque 
30.83% dos registros eram desses tipos penais, ou seja, é possível estimar esse mesmo percentual de inquéritos 
relacionados com aqueles tipos penais. 
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Gráfico 8 

 

1. Homicídio Simples (Art 121, caput): 516 
2. Homicídio Qualificado (Art 121, parágrafo 2º): 688 
3. Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148): 30 
4. Furto Simples (Art 155): 1.228 
5. Furto Qualificado (Art 155, parágrafo 4º e 5º): 1.790 
6. Roubo Qualificado (Art 157, parágrafo 2º): 1.652 
7. Latrocínio (Art 157, Parágrafo 3º): 560 
8. Extorsão (Art 158): 50 
9. Extorsão Mediante Seqüestro (Art 159): 45 
10. Apropriação Indébita (Art 168): 14 
11. Estelionato (Art 171): 250 
12. Receptação (Art 180): 277 
13. Receptação Qualificada (Art 180, Parágrafo 1º): 100 
14. Roubo Simples (Art 157): 841 
15. Estupro (Art 213): 501 
16. Atentado Violento ao Pudor (Art 214): 500 
17. Corrupção de Menores (Art 218): 12 
18. Quadrilha ou Bando (Art 288): 139 
19. Moeda Falsa (Art 289): 11 
20. Falsificação de Papéis, Selos,Sinal e Documentos Públicos(Art 293 à 297): 10 
21. Falsidade Ideológica (Art 299): 38 
22. Uso de Documento Falso (Art 304): 17 
23. Peculato (Art 312 e 313): 7 
24. Concussão e Excesso de Exação (Art 316): 1 
25. Corrupção Ativa (Art 333): 2 
26. Contrabando ou Descaminho (Art 334): 7 
27. Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 8.069, de 13/01/1990): 15 
28. Genocídio (Lei 2.889 de 01/10/1956): 1 
29. Crimes de Tortura (Lei 9.455 de 07/04/1997): 9 
30. Crimes Contra o Meio Ambiente (Lei 9.605 de 12/02/1998): 8 
31. Lei Maria da Penha: 153 
32. Tráfico de Entorpecentes (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343): 3.567 

1030



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

33. Tráfico Internacional de Entorpecentes (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 
11.343): 104 

34. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14): 310 
35. Disparo de Arma Fogo (Art. 15): 31 
36. Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16): 111 
37. Comércio Ilegal de Arma de Fogo (Art. 17): 1 
38. Tráfico Internacional de Arma de Fogo (Art. 18): 1 

 

No ano de 2008, os delitos contra a vida, patrimônio e tóxico foram responsáveis por 

94,49% (11.682 presos) dos encarcerados em Santa Catarina. Dos 686.386 registros, 204.942 

(29,85% do total) referem-se aos citados tipos penais. Dos inquéritos encaminhados ao 

Ministério Público19, foram feitas 31.855 denúncias, dentre as quais 20.541 (64,48%) estão 

relacionadas aos mesmos tipos penais, sendo que das 12.363 pessoas presas, 11.682 estão 

presas por esses tipos penais. 
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Obs.: Crimes PPT significa “Crimes contra o Patrimônio, Pessoa e Tóxico. 

 

4.4. O encarceramento em Santa Catarina em 2009 

 

Em 2009, em Santa Catarina, havia 13.340 pessoas encarceradas. Desse total, 3.842 

eram presos provisórios, 112 cumprindo Medida de Segurança-internação, 4.891 em regime 

fechado, 2.946 em regime semi aberto e 1.549 em regime aberto. 

                                                 
19 Estima-se que tenha havido 71.342 inquéritos relacionados com os tipos penais mais denunciados, isto porque 
29,85% dos registros eram desses tipos penais, ou seja, é possível estimar esse mesmo percentual de inquéritos 
relacionados com aqueles tipos penais. 
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Os dados colhidos no site do Ministério da Justiça, originados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), mostram os seguintes números em relação à quantidade de 

presos e crime praticado: 

 

Gráfico 10 

 

1. Homicídio Simples (Art 121, caput): 629 
2. Homicídio Qualificado (Art 121, parágrafo 2º): 926 
3. Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148): 83 
4. Furto Simples (Art 155): 1.192 
5. Furto Qualificado (Art 155, parágrafo 4º e 5º): 1.382 
6. Roubo Qualificado (Art 157, parágrafo 2º): 1.617 
7. Latrocínio (Art 157, parágrafo 3º): 459 
8. Extorsão (Art 158): 37 
9. Extorsão Mediante Seqüestro (Art 159): 33 
10. Apropriação Indébita (Art 168): 17 
11. Estelionato (Art 171): 316 
12. Receptação (Art 180): 310 
13. Receptação Qualificada (Art 180, parágrafo 1º): 70 
14. Roubo Simples (Art 157): 983 
15. Estupro (Art 213): 598 
16. Atentado Violento ao Pudor (Art 214): 549 
17. Corrupção de Menores (Art 218): 32 
18. Tráfico Interno de Pessoas (Art 231-A): 16 
19. Quadrilha ou Bando (Art 288): 175 
20. Moeda Falsa (Art 289): 20 
21. Falsificação de Papéis,Selos,Sinal e Documentos Públicos(Art 293 à 297): 8 
22. Falsidade Ideológica (Art 299): 25 
23. Uso de Documento Falso (Art 304): 6 
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24. Peculato (Art 312 e 313): 4 
25. Concussão e Excesso de Exação (Art 316): 2 
26. Corrupção Passiva (Art 317): 2 
27. Corrupção Ativa (Art 333): 2 
28. Contrabando ou Descaminho (Art 334): 13 
29. Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13/01/1990) 30 
30. Genocídio (Lei 2.889 de 01/10/1956): 1 
31. Crimes de Tortura (Lei 9.455 de 07/04/1997): 7 
32. Crimes Contra o Meio Ambiente (Lei 9.605 de 12/02/1998): 14 
33. Lei Maria da Penha: 189 
34. Tráfico de Entorpecentes (Art. 12 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 11.343): 4.290 
35. Tráfico Internacional de Entorpecentes (Art. 18 da Lei 6.368/76 e Art. 33 da Lei 

11.343): 81 
36. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14): 244 
37. Disparo de Arma Fogo (Art. 15): 52 
38. Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16): 110 
39. Comércio Ilegal de Arma de Fogo (Art. 17): 1 
40. Tráfico Internacional de Arma de Fogo (Art. 18): 2 

 

No ano de 2009, os delitos contra a pessoa, patrimônio e tóxico foram responsáveis 

por 93,14% (12.425 presos) dos encarcerados em Santa Catarina. Dos 727.716 registros, 

212.375 (29,18% do total) referem-se aos citados tipos penais. Dos inquéritos encaminhados 

ao Ministério Público20, foram feitas 32.322 denúncias, dentre as quais 20.010 (61,90%) estão 

relacionadas aos mesmos tipos penais, sendo que das 13.340 pessoas presas, 12.425 estão 

presas por esses tipos penais. 
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Obs.: Crimes PPT significa “Crimes contra o Patrimônio, Pessoa e Tóxico. 

                                                 
20 Estima-se que tenha havido 72.391 inquéritos relacionados com os tipos penais mais denunciados, isto porque 
29,18% dos registros eram desses tipos penais, ou seja, é possível estimar esse mesmo percentual de inquéritos 
relacionados com aqueles tipos penais. 
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4.5. O encarceramento em Santa Catarina em 2010 

 

Em 2010, em Santa Catarina, havia 14.541 pessoas encarceradas. Desse total, 3.908 

eram presos provisórios, 139 cumprindo Medida de Segurança-internação, 7 estão cumprindo 

Medida de Segurança / Tratamento ambulatorial, 5.699 em regime fechado, 2.847 em regime 

semi aberto e 1.941 em regime aberto. 

Os dados colhidos no site do Ministério da Justiça, originados do Departamento 

Penitenciário Nacional (DEPEN), mostram os seguintes números em relação à quantidade de 

presos e crime praticado: 

 

Gráfico 12 

 

 

1. Homicídio Simples (Art 121, caput): 545 
2. Homicídio Qualificado (Art 121, parágrafo 2º): 899 
3. Seqüestro e Cárcere Privado (Art 148): 19 
4. Furto Simples (Art 155): 1.316 
5. Furto Qualificado (Art 155, parágrafo 4º e 5º): 1.368 
6. Roubo Qualificado (Art 157, parágrafo 2º): 1.725 
7. Latrocínio (Art 157, parágrafo 3º): 539 
8. Extorsão (Art 158): 41 
9. Extorsão Mediante Seqüestro (Art 159): 29 
10. Apropriação Indébita (Art 168): 4 
11. Apropriação Indébita Previdenciária (Art 168-A): 7 
12. Estelionato (Art 171): 277 
13. Receptação (Art 180): 257 
14. Receptação Qualificada (Art 180, parágrafo 1º): 60 
15. Roubo Simples (Art 157): 703 
16. Estupro (Art 213): 677 
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17. Atentado Violento ao Pudor (Art 214): 606 
18. Corrupção de Menores (Art 218): 47 
19. Tráfico Internacional de Pessoas (Art 231): 1 
20. Quadrilha ou Bando (Art 288): 138 
21. Moeda Falsa (Art 289) 11 
22. Falsificação de Papéis, Selos,Sinal e Documentos Públicos: 11 
23. Falsidade Ideológica (Art 299): 24 
24. Uso de Documento Falso (Art 304): 14 
25. Peculato (Art 312 e 313): 3 
26. Corrupção Passiva (Art 317): 1 
27. Corrupção Ativa (Art 333): 6 
28. Contrabando ou Descaminho (Art 334): 29 
29. Estatuto da Criança e do Adolescente(Lei 8.069/90): 33 
30. Genocídio (Lei 2.889 de 01/10/1956): 1 
31. Crimes de Tortura (Lei 9.455 de 07/04/1997): 7 
32. Crimes Contra o Meio Ambiente (Lei 9.605/98): 10 
33. Lei Maria da Penha: 256 
34. Tráfico de Entorpecentes: 4.679 
35. Tráfico Internacional de Entorpecentes: 94 
36. Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido (Art. 14): 273 
37. Disparo de Arma Fogo (Art. 15): 59 
38. Posse ou Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Restrito (Art. 16): 156 
39. Comércio Ilegal de Arma de Fogo (Art. 17): 4 
40. Tráfico Internacional de Arma de Fogo (Art. 18): 1 

 

No ano de 2010, os delitos contra a pessoa, patrimônio e tóxico foram responsáveis 

por 86,25% (12.543 presos) dos encarcerados em Santa Catarina. Dos 774.045 registros, 

221.829 (28,65% do total) referem-se aos citados tipos penais. Dos inquéritos encaminhados 

ao Ministério Público21, foram feitas 33.148 denúncias, dentre as quais 19.365 (58,41%) estão 

relacionadas aos mesmos tipos penais, sendo que das 14.541 pessoas presas, 12.543 estão 

presas por esses tipos penais. 

 

                                                 
21 Estima-se que tenha havido 74.266 inquéritos relacionados com os tipos penais mais denunciados, isto porque 
28,65% dos registros eram desses tipos penais, ou seja, é possível estimar esse mesmo percentual de inquéritos 
relacionados com aqueles tipos penais. 
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Obs.: Crimes PPT significa “Crimes contra o Patrimônio, Pessoa e Tóxico. 

 

 

5. Considerações finais 

 

Os dados levantados e as análises críticas feitas nessa pesquisa evidenciam e 

problematizam ainda mais a questão da justiça criminal no Brasil, isto porque, como se sabe, 

a situação já ultrapassou todos os limites de razoabilidade, já que a defasagem do sistema 

judicial e prisional para dar conta do aumento da criminalidade urbana violenta leva ao 

aumento do arbítrio policial e à expansão dos mecanismos informais de atuação da polícia 

(ADORNO, 1984), colocando em questão a própria existência de um Estado de Direito para 

amplos setores da população. 

A atuação das instâncias judiciais penais como uma “linha de montagem” (SAPORI, 

1995) se relaciona diretamente com o aumento da demanda por controle social e a crescente 

criminalização de condutas. Isso representa uma progressiva atuação sistemática e cada vez 

maior das instâncias públicas contra determinados tipos penais, bem como representa os 

déficits existentes no modelo tradicional de resposta à criminalidade. Com o debilitamento 

dos controles sociais informais, o sentimento social de desordem amplia a demanda para que 

o poder judiciário restaure a ordem mesmo em domínios como a vizinhança e os conflitos de 

família ou de trânsito. Como se viu, os delitos de trânsito, a partir de 2008, receberam 

tratamento diferenciado no sistema de justiça criminal, figurando entre os fatos mais 

criminalizados. 
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As análises indicam esses movimentos de política criminal e mostram algumas 

distorções do sistema de justiça criminal como, por exemplo, o mito de que o Direito Penal 

deve e é aplicado indistintamente a todos, pois se ainda não é possível dizer sobre a atuação 

ideológica do Estado, é possível perceber uma atuação mais seletiva das instâncias estatais. 

Isso é possível ser visto, por exemplo, ao analisarmos alguns indicadores que 

expressam demandas sociais por intervenção estatal em determinadas áreas com maior 

conflituosidade social. É o que ocorre, como se verificou, com alguns crimes contra o 

patrimônio, contra a vida e também com o crime de tráfico de entorpecentes. 

Em relação aos crimes envolvendo drogas, os dados apurados revelaram que no ano 

de 2006, por exemplo, foram 511.005 registros de ocorrências policiais, dentre os quais o 

crime de tráfico de entorpecentes apresentava 2.854 registros ou 0,55% do total. Quando 

denunciados, os crimes relacionados com tóxicos já representava 10,74% do total das 

denúncias. Finalmente, no cárcere, a quantidade de pessoas presas no sistema por 

envolvimento com tóxico representava 19,88% da população carcerária em Santa Catarina. 

Constatou-se que nos anos seguintes a situação de registros se mantém no mesmo patamar 

inferior a 1% (2007 0,67%, 2008 em 0,67, 2009 em 0,7% e 2010 em 0,88%). Em relação às 

denúncias, nos anos seguintes, o índice também se manteve próximo aos 10% (2007 com 

9,61%, 2008 com 9,92%, 2009 com 10,25% e 2010 com 10,29%). 

Mormente haja, em termos percentuais, certa estabilidade nos registros policiais e 

denúncias envolvendo tóxicos, constata-se que a atuação do Ministério Público é cada vez 

mais enfática nesse tipo de crime ano após ano. A situação se torna mais evidente ao se 

comparar os índices de encarceramento nos anos estudados, isto porque em 2007 o índice de 

presos em razão de envolvimento com crimes relacionados com tóxico foi de 20,46%. Em 

2008 o índice chega aos 29,69%, em 2009 o índice é de 32,76% e, em 2010 esse número sobe 

para 32,82%. 

Em relação aos crimes patrimoniais a situação é muito interessante, na medida em 

que todos os índices sempre se mostraram significativamente altos. No ano de 2006 os 

registros de ocorrências relativo a crimes patrimoniais representaram 33,08% do total de 

registros, em 2007 representaram 30,83% do total, em 2008 foram 29,85%, em 2009 foram 

29,18% e em 2010 foram 28,65%. Em relação às denúncias por crimes patrimoniais, os 

percentuais também se mantiveram sempre alto e, com exceção do ano de 2006 que teve o 

índice mais elevado, com 41,02% de denúncias, os outros anos se mantiveram variando de 

33,87% em 2007, 35,08% em 2008, 33,06% em 2009 e 31,11% em 2010. Por fim, a pesquisa 

constatou que o índice de encarceramento para os crimes patrimoniais sempre representou 
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próximo da metade do total de presos. Em 2006 eram 49,37% dos presos, em 2007 foi de 

47,28%, em 2008 o índice chegou ao maior nível com 55,05% dos presos, em 2009 o índice 

foi de 48,09% e, em 2010, foram 43,50% de presos por crimes patrimoniais. 

Os resultados preliminares da pesquisa estão também a demonstrar o aumento de 

diversos índices de análise dos fluxos criminais, ou seja, desde o aumento dos registros de 

ocorrência, das denúncias formalizadas pelo Ministério Público, como também do 

encarceramento em Santa Catarina, acompanhando, de certa forma, os índices nacionais. 
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JUIZ DE PAZ E CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: UMA 

ANÁLISE DO CAMPO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

Gecyclan Rodrigues Santana1 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; Direito: institucionalização, habitus e luta 3. Brevíssima 

história do juiz de paz no Judiciário brasileiro; 4. A Constituição Federal de 1988 e a 

atual situação do juiz de paz; 5. Conclusão; 6. Referências. 

 

RESUMO: Trata-se de uma análise do campo jurídico e da situação em que se encontram 

os juízes de paz no Brasil, principalmente em face da determinação da Constituição 

Federal de 1988 de criação, por parte da União e dos Estados, de uma Justiça de paz 

eletiva e remunerada. Após breve análise do campo jurídico e exposição do perfil histórico 

dos juízes de paz, abordam-se a legislação pertinente ao assunto, principalmente a 

presença da atividade no corpo do texto constitucional, as decisões exaradas por Tribunais 

(TJMG e STF), e as perspectivas para o futuro do exercício da função de juiz de paz, em 

função de resolução do CNJ e de Projeto de Lei em tramitação no Senado Federal. 

 

ABSTRACT: It is an analysis of the legal field and the situation in which they are justices 

of the peace in Brazil, especially in the face of the determination of the Federal 

Constitution of 1988 created, by the Union and States, a Justice of Peace elective and paid. 

After a brief analysis of the legal exposure and historical profile of the justices of the 

peace, to discuss law concerning this matter, especially the presence of activity in the body 

of the Constitution, the decisions entered by the Courts (TJMG and STF), and the 

prospects for the future of office of justice of the peace, according to resolution of the CNJ 

and the Bill pending in the Senate. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Campo jurídico; constituição. justiça de paz; juiz de paz. 

 

KEYWORDS: Legal field; constitution; justice of peace; judge of peace.    

                                                           

1
 Mestrando em Direito Processual Civil na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). 
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1 Introdução 

 

 O campo do direito oferece-nos, não raro, a oportunidade de um bom debate, 

mormente quando analisamos o habitus que o caracteriza e o faz representar-se como 

instituição detentora do poder de dizer o direito. Imperioso notar, nesse contexto, a 

presença de elementos fundamentais de uma organização muito bem elaborada, que, ao 

longo dos tempos, foi adaptando-se ao emaranhado de relações sociais que regulamenta e 

em que está inserida. Essa adaptação passa por uma espécie de equilíbrio que, em última 

instância, opera-se com o direito sintonizando o seu modus operandi com as necessidades 

locais e com a conquista de direitos universais fundamentais ao homem, tanto no âmbito 

individual quanto no social. 

 De um plano irracional e mágico, nascido das entranhas carismáticas das relações 

de comando patriarcais ou religiosas, caminha esse poder para uma racionalização em que 

emerge, de forma clara, a construção minuciosa, lapidada incessantemente, muitas vezes à 

custa de grandes sacrifícios da humanidade, de um estamento que hoje assoma soberano 

em sua influência na manutenção da ordem social estabelecida pelo Estado. 

 Esse universo praticamente indelével, perene à luz do mister de imposição de 

regras e de sanções aos inevitáveis desvios comportamentais humanos, parece estabelecer 

o seu domínio por meio de uma tradição, de um cânone que pressupõe conhecimentos e 

comportamentos fadados a evoluir e a projetar-se como reflexo dos anseios do homem por 

liberdade, dignidade, justiça e paz. É a necessidade que tem o homem de construir uma 

sociedade de livres e iguais que também molda o caráter funcional do direito. Seu campo 

projeta nada mais que a anima de uma chama social que lança luz sobre as trevas da 

destruição recíproca e dá sustentação a um mundo organizado para a prevalência do bem. 

 O direito sempre esteve ao lado das mais importantes conquistas humanas em 

todas as esferas que se possam imaginar, ainda que tenha servido, não raras vezes, para 

justificar atos que se mostraram antagônicos ao seu verdadeiro espírito, mercê de seu 

domínio por forças que dele se valeram para impor suas toscas ideologias dissociadas dos 

valores que representam o ideal de uma humanidade solidária, informada por princípios 

que se fundam na mais pura vontade de construir uma sociedade mais justa e menos 

díspar. 

 O comportamento do campo jurídico está intimamente ligado ao embate das forças 

que nele coexistem. São diversas as personagens que se movimentam e disputam espaço 

1043



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

dentro do campo do direito, investindo seu capital jurídico na medida da força relativa que 

esse capital possui no âmbito do campo. Também há que se observar o peso do próprio 

campo jurídico nas diferentes tradições em que ele está inserto. Os usos sociais do direito, 

notoriamente no que diz respeito às lutas reivindicatórias, importam sobremodo na medida 

em que ele comporta-se como aríete na consolidação de políticas que venham satisfazer os 

ideais por que se pauta determinada sociedade. 

 No universo social brasileiro, o direito já passou também por diversas etapas, 

avançando ou recuando, aqui e ali, junto com os avanços e recuos da nossa sociedade. 

Também aqui os embates sociais fizeram e continuam a fazer que esse direito evolua e 

busque dar respostas aos diversos anseios populares que emergem, muitas vezes 

inconscientemente, da descoberta de uma condição subumana, indigna, que exige uma luta 

veemente, incansável, pelo direito, como nos ensinava o grande jurista alemão Ihering.2 

Esse direito nacional, cuja herança colonial se faz presente por muito tempo, 

comporta, sim, momentos de luta belíssimos para a afirmação, entre nós, de determinados 

valores tidos como essenciais para o ser humano, a exemplo da liberdade, da justiça e da 

igualdade, mas também comporta o convívio com a mancha da escravidão, mais até do 

que deveria, e com os desmandos de uma elite repressora, transubstanciada numa ditadura 

militar, com mais intimidade do que deveria.  

Pode-se dizer que o direito, na maioria das vezes, avança, evolui, constitui-se numa 

organização funcionalmente racional, universalizada, e inserida num processo de 

consolidação de um projeto, digamos, nacional, quando o jogo das forças políticas que 

compõem o Estado consegue encontrar um equilíbrio para propiciar a acomodação dos 

diversos interesses e valores que informam e caracterizam a vivência social; devem ser, 

entretanto, priorizados aqueles valores e interesses que mais se enquadrem na categoria 

“universalizáveis” ou que representem fortes concepções éticas e morais da dignidade da 

pessoa humana que não permitem recuos ou concessões, como é o caso do combate à 

escravidão ou à tortura. 

O direito, tanto aqui quanto alhures, representa uma poderosa arma por meio da 

qual o homem é capaz de sonhar com um mundo menos bruto, menos sombrio; nele 

manifesta-se a luta por valores como os supracitados e por outros não menos importantes. 

                                                           

2 IHERING, Rudolf Von. A luta pelo direito. Tradução de João Vasconcelos. 17. ed. Rio de Janeiro: Edição 
Revista Forense, 1999. 
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Nesse universo, composto de personagens que devem, em tese, alhear-se dos embates 

políticos, sem permitir, porém, distorções comprometedoras dos valores universais e da 

democracia, a relação entre o mundo jurídico e o político não é algo novo em qualquer 

lugar do mundo. Ocorre é ser ela, muitas vezes, corrompida, e o direito se deixa navegar 

em águas escuras, silente, como se fechar os olhos à injustiça fosse o único meio de 

sobreviver.  

Esse mundo, afinal de contas, é feito de personagens falíveis; os símbolos 

representados por elas costumam, em muitas ocasiões, ser demasiadamente humanos, e o 

poder exercido no mundo jurídico transmuta-se em benesses e privilegiadas concessões, 

principalmente no que diz respeito ao seu núcleo de poder. Não se pode negar, também, 

que o sistema, embora mantendo seu corporativismo na defesa dos interesses de seus 

integrantes, expurga aqueles que desvirtuam o habitus e comprometem a sobrevivência do 

campo jurídico.  

O âmbito jurídico sempre embute um embate de forças que procuram acomodar-se, 

ocupando as diversas posições em que ele se estrutura e procurando manter seu status na 

dimensão que lhe cabe, com todas as prerrogativas a ela inerentes. Assim é que, no caso 

brasileiro, podem-se vislumbrar diversas personagens que consolidaram sua existência e 

seu poder dentro do campo jurídico nacional ou foram perdendo espaço e prestígio no 

embate das forças privilegiadas que constantemente nele se antagonizam. De juízes da 

terra a juízes de fora, de juízes togados a juízes leigos, de bacharéis a advogados, de juízes 

de paz a juízes arbitrais, de conciliadores a ministros, todos têm o seu papel bem definido 

ao longo da história desse nicho, que representa a instância a que se confere o poder de 

jurisdição do Estado, o poder de dizer o direito, e onde se resolvem as demandas oriundas 

dos diversos conflitos que vêm à tona nas cada vez mais complexas relações sociais que 

compõem o nosso universo tupiniquim.  

 Forçoso é analisar, ainda que de forma sucinta, as relações entre as forças que se 

estabelecem dentro desse campo jurídico institucionalizado, tradicionalmente 

manifestadas num habitus que pressupõe uma longa educação, pela prática ou pela 

formação acadêmica, para o exercício do poder que o campo detém. Uma distribuição do 

trabalho, além de uma burocrática estrutura hierarquizada, consolida sua organização em 

torno daqueles que o integram, afastando de suas fileiras os profanos, os leigos. No 

campo, só há espaço para aqueles que integram seu habitus e se capacitam para o trabalho 
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que nele se desenvolve, manejando seus símbolos de poder de maneira adequada e pré-

determinada.  

Todos os que fazem parte do campo jurídico estão, de alguma forma, imbuídos do 

espírito que o lança numa dimensão universal e racionalizadora. São personagens 

comprometidas com a manutenção dos pilares que sustentam o mundo jurídico e, por 

certo, cada uma delas merece uma análise mais acurada do seu valor. Sempre se falou e se 

fala, principalmente, do fundamental papel do juiz na construção da decisão mais justa e 

consentânea com os valores e princípios da Constituição. O nosso objetivo primaz neste 

trabalho, no entanto, é verificar o espaço e o valor do juiz de paz dentro desse campo de 

personagens diversas, que, com diversos capitais jurídicos, procuram impor-se como peças 

necessárias e importantes para o funcionamento da máquina que engendram. O que 

desejamos é perquirir qual é o status do juiz de paz dentro desse universo jurídico nos 

nossos dias. 

Tal objetivo exige, primeiro, uma breve análise do campo jurídico como um todo; 

depois, impende, ainda que de maneira concisa, mas não demasiado lacônica, conhecer um 

pouco do universo jurídico brasileiro, situando nele a figura do juiz de paz, desde épocas 

coloniais até nossos dias, principalmente no que toca à atual determinação constitucional, 

atribuída à União e aos Estados, de criar a Justiça de paz. Mãos à obra, pois.     

 

2 Direito: institucionalização, habitus e luta 

 

Sempre é instigante discutir acerca do direito. O mundo jurídico implica tantas e 

fundamentais razões para exercer o seu fascínio sobre aqueles que desejam pensar a 

sociedade de uma forma mais crítica, que natural é encontrar no debate uma forma de 

buscar compreender seu universo tão rico e com tantas variações, adentrando o âmago de 

sua real existência. Assim é que diversos pensadores, de campos variados do 

conhecimento humano, dedicaram-se, de maneira sobremodo especial e encantadora, à 

compreensão do aparato jurídico e de todo o seu alcance social.  

À sociologia e à história, por suposto, não passa despercebida a importância do 

sistema jurídico que estabelece, principalmente, mas não de forma única, exclusiva, por 

meio da imposição de um código de normas cogentes, uma necessária regulamentação das 

relações sociais que se estabelecem no âmbito do Estado. É claro que nem sempre foi 

assim. As relações sociais e o próprio direito precedem o estado, mas a ele estão 
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umbilicalmente relacionados como elementos basilares de sua constituição. Se não se pode 

negar que a existência de um povo é essencial à própria existência do Estado, e por óbvio 

não há povo que possa abdicar das relações sociais como anima, como mister de seu 

óntos, sejam elas de que natureza forem, não menos essencial é o direito, o arcabouço 

jurídico que as amalgama, que as disciplina e que as mantém.  

O direito revela, expõe o conteúdo e a forma das relações intrínsecas de poder que 

se estabelecem dentro do campo social, atuando em todos os seus níveis de uma forma por 

vezes até sutil, imperceptível, principalmente se a “tradição” está sendo observada e não é 

rompida qualquer determinação implícita ou explícita de seu código de dominação. 

 Naturalmente, é impossível, por mais que se tenha tentado, imaginar o direito 

como algo dissociado das forças políticas representativas dos poderes inerentes ao corpus 

social em que ele atua. É inegável que o seu conjunto racional e bem organizado, 

composto de juristas, doutrinas e regras, constrói-se pari passu com essa sociedade que ele 

regula, produto que é de relações estabelecidas de forma a consolidar os diversos poderes 

dominantes e as forças políticas que representam e direcionam as ações consideradas 

fundamentais para a institucionalização desses mesmos poderes.  

Se, na sua forma consuetudinária, aquela que se identifica com os valores locais e 

parece surgir espontaneamente das relações ali estabelecidas segundo os costumes, exige-

se do direito que ele se insira numa dimensão comum de efetivo exercício e aceitação, que 

possa ser legitimado pela convicção e que seja racionalizável,3 essa racionalização é ainda 

mais exigida quando o direito se organiza como um corpo jurídico complexo e 

burocratizado que se vai especializando em torno de um sistema de regras, de normas que 

visam a regular de forma objetiva as relações sociais de um mundo em constante 

transformação, a reger relações contratuais de diversas espécies, principalmente aquelas 

necessárias à prática comercial burguesa. Tudo isso clama por previsibilidade e 

calculabilidade.  

Da relação com o poder carismático e religioso, passando por honoratiores, 

especialistas formados na prática profissional da justiça ou na esfera da vida universitária, 

até atingir o corpo burocratizado profissional e hierarquizado de juízes e doutrinadores que 

constituem o chamado Poder Judiciário, o direito vai sendo institucionalizado como uma 

                                                           

3 WEBER, Max. Capítulo IX. Sociologia do Direito. In WEBER, Max. Economia e Sociedade – 
Fundamentos da sociologia compreensiva. São Paulo/Brasília: IOESP/EDIUNB, 1999. 2º vol., p. 67 e ss. 
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espécie de jogo de forças que se estabelece na contraditória relação entre o “formalismo 

racional da lógica jurídica e a necessidade de cumprir postulados materiais por meio do 

direito”.4 Max Weber nos mostra que a racionalização do direito está intrinsecamente 

relacionada aos interesses e às necessidades dos poderes que se organizam em torno de 

objetivos bem definidos de manutenção e de ampliação do seu status, consolidando-se na 

dicotomia entre o caráter formal e o material, que pode ser percebido na forma do direito 

racional formal, que pressupõe a previsibilidade das fórmulas decisórias do sistema 

jurídico, e na do direito racional material, que agrega à previsibilidade dos processos 

decisórios elementos de cunho religioso, ético ou político.5 

 O direito se organiza em um campo, o campo jurídico, que não paira soberano 

sobre o campo político das forças que se interpenetram e se antagonizam no seio da 

organização social, mas que traduz, de forma bastante vívida, o poder/dever estatal do 

monopólio do direito de dizer o direito. Por óbvio que se estabelece nesse campo 

racionalmente constituído uma luta, uma concorrência por esse monopólio, buscando 

afastar-se o caráter ingênuo da equidade do caráter da tradição jurídica racionalmente 

construída, os profanos dos profissionais.6 

Busca-se, nesse campo, a todo instante, construir e reconstruir a retórica da 

autonomia, da neutralidade e da universalidade como sustentáculo de uma crença real dos 

pensamentos e das práticas para além de uma simples “máscara ideológica”. O “espírito 

jurídico”, com todo o seu sistema estatutário específico de juízo, com sua coerência 

interna a que dá sustentação um corpo de regras cuja essência fundamenta-se numa 

espécie de norma normarum (a Constituição) da qual se deduzem todas as normas 

inferiores, representa o elemento legitimador do próprio direito de compor o campo 

jurídico.7   

O sentido da práxis jurídica, que é determinado no confronto entre o polo produtor 

de leis, regras e regulamentos e o polo interpretador desses elementos aplicados ao caso 

concreto, emerge da constante tensão entre os componentes do campo. Longe de ser 

deletéria, essa tensão, na verdade, representa o verdadeiro equilíbrio do campo jurídico. 

Ela consubstancia a complementaridade das funções em que se organiza hierarquicamente 
                                                           

4 WEBER, Max. Capítulo IX. Sociologia do Direito. Op. cit., 2º vol., p. 101. 
5 WEBER, Max. Capítulo IX. Sociologia do Direito. Op. cit., 2º vol., p. 1- 153. 
6 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2001, p. 212. 
7 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Op. cit., p. 214-217. 
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a divisão de trabalho que consolida e dá sustentação ao funcionamento do campo jurídico, 

depurando suas fórmulas e ajustando-as num plano sempre racional e racionalizável de 

justificativa das tomadas de decisão. Os “detentores” de diferentes espécies de capital 

jurídico relacionam-se por meio de uma “cadeia de legitimidade” estabelecida dentro do 

campo jurídico e que lhes possibilita intervir mais ou menos no processo de 

funcionamento do campo, de acordo com o seu prestígio, mas, sempre, procurando fugir à 

arbitrariedade irracional que não justificaria seu caráter universalizante.8 

 A sua eficácia simbólica reside na racionalização do ato hermenêutico de decisão 

como vertente do plano coletivo, institucionalizado, forjado na vontade da lei ou do 

legislador, não na vontade arbitrária do juiz ou de qualquer outra personagem desse 

universo jurisdicional. É na relação de força entre os profissionais capacitados e 

autorizados que se estabelece a dinâmica do equilíbrio do campo. Entrar no universo 

jurídico implica aceitar sua lei fundamental, suas regras e convenções, abdicando de 

formas de expressão e de discussão ligadas à violência física ou a formas elementares da 

violência simbólica. Emerge, então, nesse e desse mundo, um habitus que caracteriza e 

reveste o poder jurídico, colocando-o numa posição simbólica de distanciamento do 

mundo corriqueiro e corrompido das relações mundanas de onde se originam os conflitos 

que serão superados por meio da submissão aos desígnios legais estabelecidos como 

mister pelo campo. Impõem-se, nesse habitus, um conhecimento e um comportamento 

específicos, que se traduzem no hermetismo com que o campo se fecha àqueles que são 

considerados profanos.9   

 Nesse sentido, a constituição do campo jurídico exige a instituição do seu 

monopólio, ligada a uma competência especializada e autorizada daqueles que gravitam 

no universo do direito; aí se estabelece um espaço social organizado de forma a 

representar hierarquicamente os valores que devem caracterizar o campo jurisdicional num 

plano simbólico de poder. Os poderes inerentes ao papel desempenhado no mundo 

jurídico surgem como fatores de representação não só da afirmação individual num dado 

espaço do campo, mas, principalmente, como divisão do trabalho para a manutenção 

estrutural do próprio campo jurídico instituído, que busca sempre a auto-conservação de 

                                                           

8 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 4. ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2001, p. 219-220. 
9 BOURDIEU, Pierre. Idem, p. 229-232. 

1049



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

seu poder como instituição autorizada a dizer o direito e a impor seu veredicto na 

composição das lides.   

Suas personagens, por suposto, procuram distribuir-se em funções que lhes 

permitem atuar dentro do campo, sempre de acordo com a capacitação que conseguem 

atingir para inserir-se na oferta de serviços jurídicos que ele tem a oferecer aos judiciáveis.  

Também se distribuem as influências e as benesses, inclusive pecuniárias, de acordo com 

a valoração que têm dentro do campo jurídico. Assim é que ministros, juízes, ou 

advogados a serviço das classes privilegiadas, por exemplo, gozam de maior prestígio e o 

revertem em maior ganho de capital jurídico10 dentro do campo do que defensores 

públicos ou oficiais de justiça. 

O direito consubstancia todo um mundo organicamente elaborado ao longo de 

anos, lapidado por ideias e ideais que permeiam o universo humano de uma maneira bem 

viva, como a liberdade, a igualdade, a justiça, e que se reveste do poder de determinar 

condutas e dirimir conflitos. Nesse sentido, seus integrantes representam organicamente o 

capital jurídico que possuem tanto o campo quanto cada uma de suas partes direcionada a 

trabalhar em prol do todo, consolidando um habitus que vai identificar cada uma dessas 

partes com o poder que elas representam. Seu mundo parece pairar neutro sobre os outros 

mundos, não se imiscuindo ele nas crises em que atua como tertium e julgando-as de 

forma soberana e racional. 

Por vezes, esse mundo do direito, que cotidianamente experimenta seu poder e dele 

se nutre, olvida-se do mundo real das relações sociais, onde os fatos mundanos e as crises 

se engendram e se multiplicam de forma vertiginosa e constante. É dele, entretanto, que o 

mundo do direito retira a sua legitimidade. É por causa desse universo de relações densas e 

complexas que o direito subsiste. Então esse mundo em crise, cujo frágil tecido ameaça 

romper-se, mostra sua insatisfação em relação a certas prerrogativas e a certos atos e fatos 

que aparecem como discrepantes diante de várias conquistas que já foram implementadas 

no âmbito da coisa pública. Sim, porque o direito se trata, afinal de contas, de um poder 

público; muito embora haja diversas personagens privadas que nele gravitam, o seu núcleo 

de poder irradia-se a partir dos tribunais e de seus ministros, ou seja, a partir do Estado.      

 Os detentores do capital jurídico não são, porém, insensíveis aos clamores sociais a 

que a própria prática democrática acaba por dar visibilidade. Decorre, daí, que o 

                                                           

10 BOURDIEU, Pierre. Op. cit., p. 219. 
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nepotismo, que antes era uma prática considerada inteiramente normal dentro desse 

universo, aparece hoje como inaceitável. O próprio campo jurídico, por meio do CNJ, um 

de seus órgãos superiores, tratou de, sob influxo dos clamores sociais, apesar das 

resistências de muitos integrantes do Judiciário, buscar extirpá-lo do seu âmbito. Tudo 

isso, na verdade, faz parte de uma estratégia do campo jurídico, que cede e abdica de suas 

práticas quando elas ameaçam a sua própria existência. É o conflito com a sociedade civil 

que permite a revisão de práticas outrora consideradas não só normais como inerentes ao 

próprio exercício do poder no campo jurídico. Sempre se afirmou, aí, uma espécie de 

status revestido de uma aura intocável, caracterizada por diversos elementos que sempre 

demonstraram e afirmaram seu poder, como a toga e o martelo. 

 Pode-se, no entanto, afirmar, sem temor, que o exercício de poder do direito só é 

possível quando se acredita nesse poder como capacitado a exercer seu papel mediador de 

forma universal, racional, neutra e autônoma. Inegável é que a sua existência e a sua 

sustentação dependem também daqueles que a ele se submetem, numa espécie de crença 

tácita no éthos que deve caracterizar seu funcionamento como órgão jurisdicional do 

Estado. Seu exercício pode se dar pela pura força, mas não é nela que reside sua essência 

racional, sua instituição como instância preceptiva e decisória numa sociedade 

democrática em que homens livres e iguais se concedem mutuamente direitos e deveres 

que lhes permita viver em harmonia, civilizadamente .  

 O direito que se forma dentro de uma sociedade representa e dimensiona valores 

que a prática política cotidiana dessa própria sociedade vai forjando ao longo de sua 

existência. Embora haja toda uma gama de elementos formais a revestir o campo jurídico 

e uma espécie de exigência técnico-profissional a forjar o perfil de seus componentes, o 

campo jurídico admite, sob certas condições, a inserção de alguns profanos na sua divisão 

de trabalho racionalmente organizada. Pode-se afirmar que, nesse caso, ocorre uma 

aceitação racional da necessidade de distribuir tarefas, de aliviar a carga de trabalho do 

campo jurídico, principalmente em face do aumento das demandas, por assim dizer, 

corriqueiras e pacíficas, como é o casamento civil nos dias atuais.    

No caso brasileiro, por exemplo, personagens como juízes leigos e juízes de paz 

são facilmente encontráveis ao longo da nossa história. Esses personagens, que desde a 

época colonial estão inseridos no mundo jurídico brasileiro, representam uma forma de 

abertura do sistema e um reconhecimento da necessidade de contar com mais 

possibilidades da legalização de certos atos, como é o caso do casamento, e da solução de 

1051



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

conflitos, por meio, por exemplo, de arbitragem, devidamente regulamentada, entre nós, 

pela Lei 9.307/96, que já vem sendo bastante utilizada por grandes empresas, devido ao 

alto custo da administração da justiça no Brasil.    

 
3 Brevíssima história do juiz de paz no Judiciário brasileiro 
 

Dentro do universo jurídico brasileiro, o caso dos juízes de paz é emblemático e 

revela uma luta pela recuperação do prestígio perdido ao longo da nossa história. Essa 

classe, que integra o espaço reservado ao direito desta terra desde a época colonial, perdeu 

força dentro do campo jurídico, e tenta recuperar seu prestígio, principalmente por meio 

da sua reafirmação como endógeno ao sistema jurídico, refletindo-se, em tudo, numa 

remuneração condizente com a prestimosa função que exerce. 

Avancemos um pouco mais nessa análise, agora buscando conhecer, de forma bem 

sucinta, a origem e a subsistência da figura popular do juiz de paz entre nós. 

Principalmente, interessa-nos a competência e a situação jurídica positivadas nas diversas 

constituições nacionais e na legislação infraconstitucional, de onde cremos ser possível 

vislumbrar o status dos juízes de paz em sua longa trajetória no campo jurídico.    

O Direito brasileiro, como se pode muito bem supor sem muito esforço, tem uma 

influência muito marcante do direito do colonizador português e não a nega nem a 

despreza. Assim, herdamos e, por um considerável tempo, conservamos muito de um 

sistema jurídico reinol cuja administração da justiça, nas origens, era função do rei como 

primeira responsabilidade, o que se pode comprovar em vários documentos e leis do 

período proto-histórico português. Na Idade Média, com o advento da corte ambulante, 

juízes que integravam a comitiva do rei - os ouvidores do cível e os ouvidores do crime, 

conforme a matéria - e que passaram a compor a Casa de Justiça da Corte, ajudavam-no a 

exercer sua “jurisdição”.  Os embasamentos para a apreciação das diversas causas cíveis 

ou criminais que se apresentavam a esses juízes eram a Lex Romana Wisigothorum (o 

direito comum dos povos tedescos), Privilégios (direitos que os reis asseguravam à 

nobreza) e Forais (conjunto das leis particulares locais asseguradas pelos reis). 

Posteriormente, após a reconquista da península ibérica aos mouros, no caso português 

com a retomada da cidade do Faro, ocorre uma uniformização do direito nas normas legais 

consolidadas nas Ordenações do Reino: 1480, Alfonsinas; 1520, Manoelinas; e 1603, 

Filipinas. A expansão do reino contribuiu sobremodo para o surgimento de outros 
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elementos judicantes, como juízes da terra, juízes de fora, juízes de órfãos, provedores, 

corregedores e desembargadores.11  

Como nossa intenção não é descrever a evolução do direito português, mas 

verificar elementos surgidos aí e utilizados na aplicação da justiça no Brasil, mais 

especificamente o caso do juiz de paz, passemos ao desembarque, em 1530, de Martim 

Afonso de Sousa no Brasil, que, investido de amplos poderes, até judiciais e policiais, veio 

com a primeira expedição colonizadora da colônia, sendo, teoricamente o primeiro 

aplicador da justiça no Brasil. Após ele, os donatários das capitanias hereditárias passaram 

a gozar de tais poderes, o que, segundo Ives Gandra, “logo demonstrou ser 

desaconselhável, em face do arbítrio com que a função judicial era exercida por alguns.”12 

Com Tomé de Sousa, dá-se, em 1549, a instalação de um governo-geral no Brasil. A vinda 

do desembargador Pero Borges como ouvidor-geral, encarregado da administração da 

justiça, dá início à estruturação local do Judiciário.13 

A administração da justiça no Brasil se fazia, nesse período inicial, por meio do 

ouvidor-geral, que ficava na Bahia e a quem se poderia recorrer das decisões dos 

ouvidores das comarcas, que cuidavam da solução de litígios em todas as capitanias. 

Desse período, cujos pontos fracos foram fatalmente expostos por abusos de poder tanto 

nas comarcas das capitanias quanto na sede do governo-geral, até o final do período 

colonial, cuja estrutura era mais complexa, percorreu-se um longo caminho. Apareceram 

diversas outras figuras nesse universo demarcador dos poderes reais e organizador das 

relações sociais na vida da colônia. Figuras como os juízes do povo (1644 a 1713), na 

Bahia, que eram eleitos pela população local, e os almotacés, julgadores de causas 

relativas a construções ou obras (extintos em 1830). Aqui, neste artigo, o que nos interessa 

é o surgimento, no universo da organização judiciária brasileira, da figura do juiz de paz, 

                                                           

11 GANDRA, Ives. Evolução histórica da estrutura judiciária brasileira. In: Revista Jurídica Virtual. Brasília, 
vol. 1, n. 5, Setembro 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_05/evol_historica.htm>. Acesso em 18 julho 2011.  
 
12 GANDRA, Ives. Evolução histórica da estrutura judiciária brasileira. In: Revista Jurídica Virtual. Brasília, 
vol. 1, n. 5, Setembro 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_05/evol_historica.htm>. Acesso em 18 julho 2011.  
 
13 GANDRA, Ives. Evolução histórica da estrutura judiciária brasileira. In: Revista Jurídica Virtual. Brasília, 
vol. 1, n. 5, Setembro 1999. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_05/evol_historica.htm>. Acesso em 18 julho 2011. 
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que tanto marcou a vida do Império e de que, particularmente, tivemos conhecimento por 

meio do teatro de Martins Pena e de sua comédia de costumes.  

Conforme mostra Rosa Maria Vieira, citando Walker, a figura do juiz de paz 

(Justice of the Peace) remonta à Inglaterra do século XII.14 A origem do juiz de paz, no 

universo jurídico brasileiro, remonta às Ordenações Filipinas (que vigoraram a partir de 

1603. A primeira instância era formada por vários “honoratiores”,15 principalmente pelo 

juiz ordinário, que era eleito nas comunidades e atuava nas causas comuns, pelo juiz de 

fora, bacharel nomeado pelo rei e que, em substituição ao ouvidor da comarca, garantia a 

aplicação das leis e pelo juiz de vintena, juiz de paz que, nomeado pela Câmara Municipal,  

decidia verbalmente pequenas causas cíveis, sem direito a apelação ou a agravo, nas 

localidades com mais de vinte famílias.  

Já no período monárquico, no primeiro Império, na Constituição de 1824, cujo 

Título VI tratava da organização do Poder Judicial,  regulada nos artigos 151 a 164, 

emerge a figura do juiz de paz no cenário do direito imperial brasileiro. A figura do juiz de 

paz assoma como representante funcional de uma espécie de pré-instância de conciliação, 

entendida como requisito para a instauração de qualquer processo, o que por certo lhe dá 

uma importância substancial. É o que se depreende dos artigos 161 e 162 da referida 

Constituição, in verbis: 

“Art. 161. Sem se fazer constar, que se tem intentado o meio da 
conciliação, não se começará processo algum. 

Art. 162. Para este fim haverá Juízes de Paz, os quais serão 
eletivos pelo mesmo tempo, e maneira, por que se elegem os vereadores 
das Câmaras. Suas atribuições, e Distritos serão regulados por Lei.”16 

Assim é que, por determinação constitucional, a par dos juízes de direito, os juízes 

de paz, a quem era atribuída uma função conciliatória das partes como condição para 

início da demanda, passaram a figurar no universo da estrutura do Poder Judicial, tendo 

sido a Justiça de Paz regulamentada por lei de 15 de outubro de 1827, conhecida como Lei 

Orgânica das Justiças de Paz.17 

Há que se notar, aí, um interessante caráter de valorização da conciliação como 

elemento primeiro na tentativa da solução de conflitos, principalmente porque o juiz de 

                                                           

14 VIEIRA, Rosa Maria. O juiz de paz, do Império a nossos dias. Brasília: Thesaurus, 1997, p. 26-27.  
15 WEBER, Max. Capítulo IX. Sociologia do Direito. In WEBER, Max. Economia e Sociedade – 
Fundamentos da sociologia compreensiva. São Paulo/Brasília: IOESP/EDIUNB, 1999. 2º vol., p. 1-153.  
16 Constituição Política do Império do Brasil – 1824.  Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao24.htm>, Acesso em: 20 julho 2011. 
17 VIEIRA, Rosa Maria. O juiz de paz, do Império a nossos dias. Brasília: Thesaurus, 1997, p. 34. 

1054



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

paz estava muito próximo da população em geral, procurando-se, com isso, evitar o 

desgaste natural do processo, lento e cheio de formalismos, numa tentativa de tentar 

promover a concórdia, a paz entre os cidadãos, sob uma clara influência da legislação 

francesa, inspirada nos ideais iluministas. Há que se notar também, dentro do campo do 

direito, codificado numa carta constitucional, a tolerância de uma magistratura popular 

laica ao lado de uma magistratura profissional de carreira, o que indica a força política dos 

juízes de paz, que correspondiam ao juiz ordinário e cujas atribuições eram julgar 

pequenas causas da cujas decisões poderiam caber recurso aos juízes de direito. 

Com o passar dos tempos, porém, essa função foi perdendo valor, reflexo de um 

domínio do formalismo e do logicismo jurídicos no que concerne, principalmente, à 

justiça republicana; há, durante o período republicano, uma espécie de declínio do 

prestígio do juiz de paz dentro do universo jurídico, principalmente porque a estrutura 

judiciária brasileira passa por um acentuado processo de especialização e de 

“bacharelização”, afastando cada vez mais os leigos do seu universo de distribuição de 

poderes e de atribuições funcionais dentro da burocrática máquina do Judiciário. Destarte, 

na Carta Magna de 1891, que traz a divisão da justiça em duas, a federal e a estadual, a 

figura do juiz de paz desaparece do plano constitucional, uma vez que ela nada dispõe 

sobre essa atividade, tendo, porém, alguns estados conservado a atividade.18  

Na Constituição de 1934, reaparece justiça de paz eletiva, a cargo da Justiça dos 

Estados, como se pode observar no § 4º do artigo 104, ipsis litteris: 

“Art 104 - Compete aos Estados legislar sobre a sua divisão e 
organização judiciárias e prover os respectivos cargos, observados os 
preceitos dos arts. 64 a 72 da Constituição, mesmo quanto à requisição de 
força federal, ainda os princípios seguintes: 

............................................................................................. 
§ 4º - Os Estados poderão manter a Justiça de Paz eletiva, 

fixando-lhe a competência, com ressalva de recurso das suas decisões 
para a Justiça comum.”19  

 

Na Constituição de 1937, a justiça de paz foi mantida, por meio do artigo 104, 

praticamente inalterada: 

“Art 104 - Os Estados poderão criar a Justiça de Paz eletiva, 
fixando-lhe a competência, com a ressalva do recurso das suas decisões 
para a Justiça togada.”20 

                                                           

18 VIEIRA, Rosa Maria. O juiz de paz, do Império a nossos dias. Brasília: Thesaurus, 1997, p. 47. 
19 Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil - 1934. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao34.htm>. Acesso em 20 julho 2011. 
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A Constituição de 1946, no seu artigo 124, mantém a possibilidade da criação da 

justiça de paz por parte dos estados, transformando-a, agora, de eletiva em temporária, e, 

pela primeira vez atribuindo-lhe a competência expressa para habilitar e celebrar 

casamentos: 

“Art 124 - Os Estados organizarão a sua Justiça, com 
observância dos arts. 95 a 97 e também dos seguintes princípios: 

....................................................................................... 
X - poderá ser instituída a Justiça de Paz temporária, com 

atribuição judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou 
recorríveis, e competência para a habilitação e celebração de casamentos 
o outros atos previstos em lei;”21 

  

Na Constituição de 1967, persiste a figura da justiça de paz, temporária, nos termos 

do artigo 136, § 1º, “c”; determinava, ainda, de forma expressa, a competência do 

Judiciário, na figura do Tribunal de Justiça, para a propositura da lei que viesse a criar a 

Justiça de Paz: 

“Art 136 - Os Estados organizarão a sua Justiça, observados os 
arts. 108 a 112 desta Constituição e os dispositivos seguintes: 

....................................................................................... 
§ 1º - A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 

Justiça: 
........................................................................................ 
c) Justiça de Paz temporária, competente para habilitação e 

celebração de casamentos e outros atos previstos em lei e com atribuição 
judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou 
irrecorríveis;”22 

 Pelo entendimento do artigo supracitado, verifica-se, nessa Constituição nascida 

nas entranhas de uma ditadura militar, tanto a manutenção do juiz de paz quanto de sua 

importância no campo judiciário, uma vez que lhe é fixada, inclusive, competência 

judiciária para substituição, com exceção dos julgamentos finais ou irrecorríveis, 

conforme prescrito na alínea “c”do § 1º do artigo 136. 

 A Emenda Constitucional nº 1, de 17 de outubro de 1969, não alterou o dispositivo 

referente à Justiça de Paz; com a Emenda Constitucional nº 7, de 1977, porém, fica restrita 

a competência da Justiça de Paz apenas para à habilitação e à celebração de casamentos, 

permanecendo ela temporária, conforme se pode verificar, in verbis, no artigo 144, § 1º, c:  
                                                                                                                                                                               

20 Constituição dos Estados Unidos do Brasil - 1937. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm>. Acesso em 20 julho 2011. 
21 Constituição dos Estados Unidos do Brasil – 1946. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm>. Acesso em 20 julho 2011.  
22 Constituição da República Federativa do Brasil – 1967. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Constitui%C3%A7ao67.htm>. Acesso em 21 julho 2011. 
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“Art. 144. Os Estados organização a sua justiça, observados os 
artigos 113 a 117 desta Constituição, a Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional e os dispositivos seguintes: (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 7, de 1977) 

....................................................................................... 
 § 1º A lei poderá criar, mediante proposta do Tribunal de 

Justiça: 
....................................................................................... 
c) justiça de paz temporária, competente para habilitação e 

celebração de casamento; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 7, de 
1977)”23 

  

Importante nesse contexto, no entanto, pela força emblemática dos Atos 

Institucionais, foi o Ato Institucional nº 11, de 14 de agosto de 1969, editado em um dos 

períodos antidemocráticos mais agudos da ditadura militar no Brasil. Nele se extingue a 

Justiça de paz eletiva e os juízes de paz passam a ser nomeados pelos governadores de 

Estado e pelo prefeito do Distrito Federal, que, na época, não tinha governador. É o que 

estatui o artigo 4º, § único, do AI-11: 

Art. 4º - Fica extinta a Justiça de Paz eletiva, respeitados os 
mandatos dos atuais Juízes de Paz, até o seu término. 

Parágrafo único - Os Juízes de Paz temporários serão nomeados, 
nos Estados e Territórios, pelos respectivos Governadores, e, no Distrito 
Federal, pelo seu Prefeito, pelo prazo de três anos, podendo ser 
reconduzidos, aplicando-se este limite aos atuais ocupantes dessas 
funções, salvo nos que as exercem em virtude de eleição anterior.24  

  

A próxima previsão legal da Justiça de Paz que se verifica no ordenamento jurídico 

nacional é a da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei 

Orgânica da Magistratura Nacional, e que está em vigor até nossos dias, ainda que por 

várias vezes alterada. No seu Capítulo IV, intitulado “Da Justiça de Paz”, por meio dos 

artigos 112 e 113, a chamada LOMAN fixa-lhe a investidura, a competência e estabelece 

limitações aos pretendentes a esse cargo: 

“Art. 112 - A Justiça de Paz temporária, criada por lei, mediante 
proposta do Tribunal de Justiça, tem competência somente para o 
processo de habilitação e a celebração do casamento. 

§ 1º - O Juiz de Paz será nomeado pelo Governador, mediante 
escolha em lista tríplice, organizada pelo Presidente do Tribunal de 
Justiça, ouvido o Juiz de Direito da Comarca, e composta de eleitores 
residentes no Distrito, não pertencentes a órgão de direção ou de ação de 

                                                           

23 Emenda Constitucional nº 7 – 1977. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/Emendas/Emc_anterior1988/emc07-77.htm. Acesso em 
21 julho 2011. 
24 Ato Institucional nº 11 – 1969. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-11-
69.htm>. Acesso em 22 julho 2011. 
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Partido Político. Os demais nomes constantes da lista tríplice serão 
nomeados primeiro e segundo suplentes. 

§ 2º - O exercício efetivo da função de Juiz de Paz constitui 
serviço público relevante e assegurará prisão especial, em caso de crime 
comum, até definitivo julgamento. 

§ 3º - Nos casos de falta, ausência ou impedimento do Juiz de 
Paz e de seus suplentes caberá ao Juiz de Direito da Comarca a 
nomeação de Juiz de Paz ad hoc. 

Art. 113 - A impugnação à regularidade do processo de 
habilitação matrimonial e a contestação a impedimento oposto serão 
decididas pelo Juiz de Direito.”25 

 
 Interessante é notar que, consentânea com o AI-11, a LOMAN determina que os 

juízes de paz serão nomeados por governador, agora a partir de lista tríplice elaborada pelo 

Tribunal de Justiça; pela primeira vez, há expressa determinação de que os juízes de paz 

não pertençam a órgão de direção ou de ação de partido político, além de a Lei conceder, 

aos juízes de paz, prerrogativa que antes não lhes era atribuída: prisão especial em caso de 

crime comum, até o julgamento definitivo.  

 

4 A Constituição Federal de 1988 e a atual situação do juiz de paz 

 

 Finalmente, chega-se à Constituição de 1988 e, com a Carta em vigor, mais uma 

vez, ocorrem mudanças no que diz respeito à justiça de paz e aos juízes de paz.  Com a 

atual Constituição, a Justiça de Paz volta a ser eletiva; além disso, imbuída do espírito 

democrático que varreu o país no período pós-ditadura militar, determina-se, no artigo 98, 

II, de CF/88 que essa eleição se dê pelo voto direto universal e secreto, com mandato de 

quatro anos. Tal determinação, combinada com o artigo 14, § 3º, inciso VI da mesma CF, 

revelaria, em tese, a origem dos futuros juízes de paz: os partidos políticos. 

Ao lado da alteração da competência, com sua ampliação para o juiz de paz 

exercer, sem caráter jurisdicional, é verdade, atividades conciliatórias, além de outras 

previstas na legislação, a Constituição determina também que essa atividade seja 

remunerada. Assim, ampliam-se consideravelmente, nos tempos atuais, o rol de atividades 

e a importância da figura do juiz de paz. Eis o artigo, in verbis: 

“Art. 98. A União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão: 

................................................................................... 
II - justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos eleitos 

pelo voto direto, universal e secreto, com mandato de quatro anos e 
                                                           

25 LOMAN – Lei complementar nº 35 – 1979. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/lcp/Lcp35.htm. Acesso em 22 julho 2011. 
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competência para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de 
ofício ou em face de impugnação apresentada, o processo de 
habilitação e exercer atribuições conciliatórias, sem caráter 
jurisdicional, além de outras previstas na legislação.”26 

 
O artigo 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da CF/88 

complementa o dispositivo constitucional acima, determinando, à legislação que criar a 

justiça de paz, sejam mantidos, até a posse dos juízes de paz eleitos, os atuais juízes de 

paz, assegurando a estes direitos e atribuições conferidos àqueles que vierem a ser 

eleitos, conforme se depreende de sua leitura: 

“Art. 30. A legislação que criar a justiça de paz manterá os 
atuais juízes de paz até a posse dos novos titulares, assegurando-lhes 
os direitos e atribuições conferidos a estes, e designará o dia para a 
eleição prevista no art. 98, II, da Constituição.”27 

 
 Tal determinação, combinada com o artigo 14, § 3º, incisos V e VI, alínea “c” da 

mesma CF28 nos leva direto à fonte de onde virão os futuros juízes de paz: os partidos 

políticos; é esse o entendimento predominante. Ironicamente, dos cargos listados na alínea 

“c” do inciso VI, o único escrito com letras iniciais minúsculas é o de juiz de paz. Isso, 

porém, não o afasta do lugar em que lá se encontra, o que faz do juiz de paz uma figura do 

mundo político-partidário. A princípio pode fazer supor que se tenha, portanto, 

desvinculado do mundo jurídico, do Poder Judiciário, inserindo-se, desde então, no mundo 

do Poder Executivo. Não é, entretanto, o que se depreende quando se observa o locus de 

cada um dos artigos na Constituição.  

O artigo 98 encontra-se, no corpus da Constituição, no TÍTULO II – DOS 

DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, Capítulo IV – Dos direitos políticos; já 

o artigo 98 consta no Título IV – DA ORGANIZAÇÃO DOS PODERES, Capítulo III – 

Do Poder Judiciário, Seção I – Disposições Gerais. O que se nos transparece é que a figura 
                                                           

26 Constituição da República Federativa do Brasil – 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 23 julho 2011. 

27
 Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 1988. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm#adct>. Acesso em: 23 julho 
2011. 

28 Eis o referido artigo:” Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: [...] § 3º - São condições de 
elegibilidade, na forma da lei: [...] V - a filiação partidária; VI - a idade mínima de: [...] c) vinte e um anos 
para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz;”. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em 23 julho 
2011. 
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do juiz de paz insere-se tanto no campo da política quanto no campo do direito, como uma 

espécie de figura híbrida e insólita, uma vez que o mundo do direito não admite a filiação 

partidária a seus juízes togados.  

Naturalmente emergem dessa futura condição alguns conflitos, como a extensão da 

competência dos juízes de paz e até a competência para fixação da remuneração a que 

fazem jus por determinação constitucional. Veja-se, por exemplo, o caso da Lei 

13.454/2000 – MG, cujos artigos que versavam sobre a fixação de remuneração, inclusive 

estendendo-a aos atuais juízes de paz em atividade, serviu como motivação para o 

embasamento de ação declaratória e provocou incidente de arguição de 

inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A ação declaratória foi 

proposta por juízes de paz em Minas Gerais, sob o nº 1.0024.07.485901-8/001 (1), 

pleiteando subsídio mensal29 com suporte nos artigos 17 e 27 de Lei 13.454/2000, que, 

respectivamente, fixavam a remuneração dos juízes de paz, e conferiam aos juízes de paz 

em exercício o mesmo direito a essa remuneração,30 o que provocou um Incidente de 

Arguição de Inconstitucionalidade proposto pela requerente Quarta Câmara Cível, à 

requerida Corte Superior do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais:  

"Número do processo: 1.0024.07.486444-8/001(1) Precisão: 
25. Relator: Moreira Diniz. Data do julgamento: 13.11.2008. Data da 
publicação: 02.12.2008.  
Ementa:constitucional - Direito administrativo - Apelação - Juízes de 
paz não eleitos - Pagamento de subsídio - Artigos 17 e 27 da Lei 
Estadual 13.454/2000 - Normas legais resultantes de emenda 

                                                           

29
 Eis a ementa do acórdão, negando provimento ao pleito: “EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - JUÍZES DE 

PAZ - PLEITO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO MENSAL PREVISTO NA LEI ESTADUAL Nº 
13.454/2000 - DECLARAÇÃO, PELA CORTE SUPERIOR DESTE EG. TJMG, DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 17 E 27, DA REFERIDA LEI - PEDIDO JULGADO 
IMPROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. - Indevido o pagamento do subsídio mensal pleiteado 
pelos autores, Juízes de Paz, com base na Lei nº 13.454/2000-MG, em razão da declaração de 
inconstitucionalidade, pela Corte Superior deste eg. TJMG, dos arts. 17 e 27, da referida disposição 
normativa. - Recurso desprovido. 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.07.485901-8/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE - APELANTE 
(S): JOSE ANSELMO DE OLIVEIRA E OUTRO (A)(S) - APELADO (A)(S): ESTADO MINAS GERAIS 
- RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO ANDRADE.” Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7225881/100240748590180011-mg-1002407485901-8-001-1-
tjmg/inteiro-teor>. Acesso em 27 julho 2011.  
30 Eis os dois artigos da Lei 13.454/2000: “Artigo 13. O Juiz de Paz será remunerado por meio de subsídio 
mensal fixado em parcela única, nos termos do artigo 39, § 4º, da Constituição da República, na forma da 
tabela constante no Anexo desta lei. Parágrafo único. Os suplentes não serão remunerados salvo quando no 
efetivo exercício das funções de Juiz de Paz. [...] Art. 27. Até a posse dos titulares eleitos, serão mantidos os 
Juízes de Paz e seus suplentes em exercício na data de publicação desta lei, com as competências nela 
previstas e com a remuneração constante no seu Anexo.” Disponível em: 
<http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7225881/100240748590180011-mg-1002407485901-8-001-1-
tjmg/inteiro-teor>. Acesso em 27 julho 2011. 
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parlamentar - Matéria de iniciativa de competência do Tribunal de 
Justiça - Artigo 96, inciso II, alínea b, da Constituição Federal - 
Possível inconstitucionalidade formal - Remuneração através de 
subsídio a classe não contemplada pelo artigo 39, parágrafo 4º, da 
Constituição Federal - Possível inconstitucionalidade material - 
Cláusula de reserva de plenário. - Diante da possível 
inconstitucionalidade dos artigos 17 e 27 da Lei Estadual 13.454/2000, 
os quais embasam o pedido de pagamento de subsídios aos autores 
(juízes de paz não eleitos), a relevância da matéria deve ser submetida 
à apreciação da Turma Julgadora, para que, sendo o caso, sejam os 
autos remetidos à Corte Superior, conforme disposto no artigo 97 da 
Constituição Federal.  
Súmula - SUBMETERAM QUESTÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE À EGRÉGIA CORTE 
SUPERIOR".31 
 

A requerida Corte Superior do TJMG decidiu pela inconstitucionalidade dos 

artigos que davam sustentação à ação declaratória que havia chegado em forma de 

recurso ao Tribunal de Justiça na Apelação Cível nº 1.0024.07.486444-8/001. A 

justificativa para o provimento do pedido foi que os referidos artigos 17 e 27 da Lei 

13.454/2000 padeciam de vício formal por violar o princípio da iniciativa para propor 

fixação de vencimento para os juízes de paz, embasando-se o voto favorável do relator 

em relação ao artigo 17 inclusive em decisão no mesmo sentido proferida pelo Ministro 

Maurício Corrêa na ADI nº 1.051-4/SC, a saber: 

``Ação direta de inconstitucionalidade. Juízes de paz: 

remuneração. Princípio da independência e harmonia entre os Poderes. 

Normas legais resultantes de emenda parlamentar: usurpação de 

iniciativa. Poder Judiciário: autonomia administrativa e financeira; 

aumento de despesa. Normas ínsitas nos artigos 48 e 49 da Lei 

Complementar n° 90, de 1º de julho de 1993, do Estado de Santa 

Catarina. Ofensa aos artigos 2º e 96, inciso II, alínea b, assim como ao 

artigo 63, inciso II, combinado como o artigo 25 e o artigo 169, 

parágrafo único e seus incisos, da Lex Fundamentalis. - A 

Constituição Federal preconiza que compete privativamente ao 

Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais 

de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o 

disposto no artigo 169, a criação e a extinção de cargos e a fixação de 

vencimentos de seus membros, dos juízes, inclusive dos tribunais 

                                                           

31 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7225881/100240748590180011-mg-
1002407485901-8-001-1-tjmg/inteiro-teor>. Acesso em 27 julho 2011. 
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inferiores, onde houver, dos serviços auxiliares e os dos juízos que 

lhes forem vinculados (art. 96, inciso II, alínea b). A remuneração dos 

Juízes de Paz somente pode ser fixada em lei de iniciativa exclusiva 

do Tribunal de Justiça do Estado. A regra constitucional insculpida no 

art. 98 e seu inciso II, segundo a qual a União, no Distrito Federal e 

nos Territórios, e os Estados criarão a Justiça de Paz, remunerada, não 

prescinde do ditame relativo à competência exclusiva enunciada no 

mencionado art. 96, inciso II, alínea b. As disposições que atribuem 

remuneração aos juízes de paz, decorrentes de emenda parlamentar ao 

projeto original, de iniciativa do Tribunal de Justiça estadual, são 

incompatíveis com as regras dos artigos 2º e 96, II, alínea b, da 

Constituição Federal, eis que eivadas de vício de inconstitucionalidade 

formal, além de violarem, pela imposição de aumento da despesa, o 

princípio da autonomia administrativa e financeira do Poder 

Judiciário. Ação julgada procedente para declarar a 

inconstitucionalidade dos artigos 48 e 49 da Lei Complementar n° 90, 

de 1º de julho de 1993, do Estado de Santa Catarina" (ADI n° 1.051-

4/SC, Relator Ministro Maurício Corrêa. DJ de 13.10.1995).32 

 Com relação ao artigo 27, declara o relator não se vislumbrar melhor destino 

para ele, por garantir aos não eleitos direitos iguais aos que futuramente serão eleitos.  

Concluindo:  

”Os indicados artigos ferem o princípio da iniciativa, ficando 

contaminado com vício formal; somente podem ser remunerados os 

juízes de paz eleitos e após legislação específica a respeito da 

contrapartida pecuniária. A sanção não implica convalidação ao vício 

formal conforme jurisprudência. Melhor destino não se vislumbra para 

o art. 27, pois garante aos eleitos direitos iguais aos não eleitos.  

Extrai-se da leitura de ambos os textos que somente podem 

ser remunerados os juízes de paz eleitos, logo o art. 17 também peca 

porquanto não passaram pelo prestígio das urnas.  

Em resumo: os indicados artigos ferem o princípio da 

iniciativa, ficando contaminado com vício formal; somente podem ser 

remunerados os juízes de paz eleitos e após legislação específica a 

respeito da contrapartida pecuniária.  

                                                           

32
 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7225881/100240748590180011-mg-

1002407485901-8-001-1-tjmg/inteiro-teor>. Acesso em 27 julho 2011. 
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A sanção não implica convalidação ao vício formal conforme 

jurisprudência:”33 

  

Tal voto do relator, apesar de obter o apoio da maioria dos desembargadores, foi 

contrariado por voto que citava o artigo 30 do ADCT, que determina estender aos juízes 

de paz em atividade direitos e atribuições conferidos aos futuros juízes de paz eleitos. 

A mesma lei serviu de base para a Ação Direta de Inconstitucionalidade 2.938-0, 

doravante chamada ADI 2.938-0 MG, impetrada no STF em razão da possível 

existência de inconstitucionalidade de alguns dos artigos da Lei 13.454/2000-MG. Sem 

desejar nos alongar mais do que o necessário, passamos a descrever os preceitos da lei 

indigitados pelo procurador-geral da República Claudio Fonteles como 

inconstitucionais e o entendimento do STF sobre a inconstitucionalidade ou não dos 

artigos, incisos e expressões contestados pelo procurador-geral. São eles os seguintes: o 

Capítulo II da referida Lei (arts. 2º a 10); incisos VII, VIII, IX, expressão “tomando as 

medidas necessárias ao seu cumprimento”, do inciso X, a expressão “funcionar como 

perito em processos”, do inciso XII e do § 2º, todos do artigo 15; e a expressão “e 

garante direito a prisão especial, em caso de crime comum, até definitivo julgamento” 

do artigo 22. Transcrevemos, ipsis litteris, a ementa do acórdão, para que possamos, a 

seguir, tirar nossas conclusões: 

Ementa: AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 13.454/00 DO ESTADO 

DE MINAS GERAIS. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E 

INVESTIDURA. SIMULTANEIDADE COM AS ELEIÇÕES 

MUNICIPAIS. PRINCÍPIO MAJORITÁRIO. PREVISÃO NO 

ART. 117, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. INVIABILIDADE 

DA AÇÃO DIRETA. 

1. A viabilidade da ação direta reclama a impugnação 

conjunta dos preceitos que tratam da matéria, sob pena de inocuidade 

da própria declaração de inconstitucionalidade. 

                                                           

33
 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/7225881/100240748590180011-mg-

1002407485901-8-001-1-tjmg/inteiro-teor>. Acesso em 27 julho 2011. 
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2. A ausência de impugnação do teor de preceitos 

constitucionais repetidos na lei impugnada impede o conhecimento da 

ação direta. Precedentes [ADI n. 2.132/MC, Relator o Ministro 

MOREIRA ALVES, DJ 05.04.2002; ADI n. 2.242, Relator o Ministro 

MOREIRA ALVES, DJ 19.12.2001 e ADI n. 2.215, Relator o 

Ministro CELSO DE MELLO, DJ 26.04.2001]. JUIZ DE PAZ. 

ELEIÇÃO E INVESTIDURA. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO 

CÓDIGO ELEITORAL E DA LEGISLAÇÃO FEDERAL 

ESPECÍFICA. INCONSTITUCIONALIDADE. NORMA 

COGENTE. 

3. Não há falar-se, no que tange à legislação atinente à 

criação da justiça de paz, em aplicação subsidiária do Código Eleitoral 

[Lei n. 4.737/65], bem como da legislação federal específica, de 

observância obrigatória em todo território nacional. JUIZ DE PAZ. 

ELEIÇÃO E INVESTIDURA. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. 

OBRIGATORIEDADE. PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS À 

REALIZAÇÃO DAS ELEIÇÕES. CONSTITUCIONALIDADE. 

ART. 14, § 3º, E 98, II, DA CB/88. COMPETÊNCIA FEDERAL. 

4. A obrigatoriedade de filiação partidária para os candidatos 

a juiz de paz [art. 14, § 3º, da CB/88] decorre do sistema eleitoral 

constitucionalmente definido. 

5. Lei estadual que disciplina os procedimentos necessários à 

realização das eleições para implementação da justiça de paz [art. 98, 

II, da CB/88] não invade, em ofensa ao princípio federativo, a 

competência da União para legislar sobre direito eleitoral [art. 22, I, da 

CB/88]. JUIZ DE PAZ. ELEIÇÃO E INVESTIDURA. FIXAÇÃO 

DE CONDIÇÕES DE ELEGIBILIDADE PARA CONCORRER 

ÀS ELEIÇÕES. INCONSTITUCIONALIDADE. 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 14 E ART. 22, I, DA CB/88. 

6. A fixação por lei estadual de condições de elegibilidade em 

relação aos candidatos a juiz de paz, além das constitucionalmente 

previstas no art. 14, § 3º, invade a competência da União para legislar 

sobre direito eleitoral, definida no art. 22, I, da Constituição do Brasil. 

JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS FUNCIONAIS. 

ARRECADAR BENS DE AUSENTES OU VAGOS. 

FUNCIONAR COMO PERITO. NOMEAR ESCRIVÃO AD 

HOC. CONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA MERAMENTE 

ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA FEDERAL. ART. 98, II, 

DA CB/88. 
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7. Lei estadual que define como competências funcionais dos 

juízes de paz a arrecadação provisória de bens de ausentes e vagos, 

nomeando escrivão ad hoc, e o funcionamento como perito em 

processos não invade, em ofensa ao princípio federativo, a 

competência da União para legislar sobre direito processual civil [art. 

22, I, da CB/88]. JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS 

FUNCIONAIS. PROCESSAR AUTO DE CORPO DE DELITO. 

LAVRAR AUTO DE PRISÃO. RECUSA DA AUTORIDADE 

POLICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO 

PENAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 

22, I, DA CB/88. 

8. Lei estadual que define como competências funcionais dos 

juízes de paz o processamento de auto de corpo de delito e a lavratura 

de auto de prisão, na hipótese de recusa da autoridade policial, invade 

a competência da União para legislar sobre direito processual penal 

[art. 22, I, da CB/88]. JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS 

FUNCIONAIS. PRESTAR ASSISTÊNCIA AO EMPREGADO 

NAS RESCISÕES DE CONTRATO DE TRABALHO. 

INEXISTÊNCIA DOS ÓRGÃOS PREVISTOS NO ART. 477 DA 

CLT. INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DO 

TRABALHO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. 

ART. 22, I, DA CB/88. 

9. Lei estadual que define como competências funcionais dos 

juízes de paz, na ausência dos órgãos previstos no art. 477 da CLT, a 

prestação de assistência ao empregado nas rescisões de contrato de 

trabalho, invade a competência da União para legislar sobre direito do 

trabalho [art. 22, I, da CB/88]. Função já assegurada pelo § 3º do 

mesmo preceito legal. JUIZ DE PAZ. COMPETÊNCIAS 

FUNCIONAIS. ZELAR PELA OBSERVÂNCIA DAS NORMAS 

RELATIVAS À DEFESA DO MEIO AMBIENTE E 

VIGILÂNCIA ECOLÓGICA SOBRE AS MATAS. 

PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS AO SEU CUMPRIMENTO. 

CONSTITUCIONALIDADE. ART. 225 E 98, II, DA CB/88.  

10. Lei estadual que define como competência funcional do 

juiz de paz zelar, na área territorial de sua jurisdição, pela observância 

das normas concernentes à defesa do meio ambiente e à vigilância 

sobre as matas, rios e fontes, tomando as providências necessárias ao 

seu cumprimento, está em consonância com o art. 225 da Constituição 

do Brasil, desde que sua atuação não importe em restrição às 
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competências municipal, estadual e da União. JUIZ DE PAZ. 

PRERROGATIVAS. PRISÃO ESPECIAL. 

INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO PENAL. 

COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR. ART. 22, I, DA 

CB/88. DIREITO ASSEGURADO PELO ART. 112, § 2º, DA 

LOMAN [LC 35/75].  

11. Lei estadual que prevê em benefício dos juízes de paz o 

recolhimento a prisão especial invade a competência da União para 

legislar sobre direito processual penal [art. 22, I, da CB/88]. Direito já 

assegurado pelo art. 112, § 2º, da LOMAN [LC n. 35/75].  

12. Ação direta julgada parcialmente procedente.34 

 A partir da ementa acima, que esposa entendimento do STF, pode-se verificar 

alguns aspectos interessantes que certamente deverão nortear as eleições para juiz de 

paz recomendadas, em 2008, pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).35 Interessa-nos 

aqui, ressaltar os seguintes aspectos que definem a atual condição do juiz de paz, no que 

diz respeito à sua elegibilidade: pelo que se depreende do debate dos ministros do 

STF,36 e também do acórdão exarado por essa Corte, as eleições para juiz de paz estão 

disciplinadas tanto nos artigos 14, §3º, “c”, 98, II e 30 do ADCT, todos da CF/88,  

quanto nos artigos art. 30, IV, e arts. 87, 88, 89, III , 90 e 186, § 1º, VIII, do Código 

Eleitoral. Tais dispositivos conduzem ao entendimento de que a eleição dos juízes de 

                                                           

34 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14737922/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-2938-mg-stf>. Acesso em 28 julho 2011. 
35 Trata-se da Recomendação nº 16 de 27 de maio de 2008, cujo inteiro teor ora disponibilizamos: “O 
PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, e 
CONSIDERANDO que a Emenda Constitucional 45/2004 atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça o poder 
de recomendar providências; CONSIDERANDO que o artigo 98, inciso II da Constituição Federal 
estabelece que a Justiça de Paz será remunerada e composta por cidadãos eleitos pelo voto direto, universal e 
secreto, com mandato de quatro anos; CONSIDERANDO a decisão exarada na Sessão Plenária do dia 27 de 
maio de 2008, nos autos do Pedido de Providências nº 200810000000110, RESOLVE: RECOMENDAR aos 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios que, em observância ao artigo 98, inciso 
II da Constituição Federal, no prazo de um ano a partir desta publicação, regulamentem e encaminhem 
proposta de lei à Assembléia Legislativa que trate: 
- 1. Das eleições para a função de juiz de paz, na capital e no interior; 
- 2. Da remuneração para a função de juiz de paz, na capital e no interior; 
- 3. Da atuação dos juízes de paz perante as Varas de Família; 
- 4. Da atuação dos juízes de paz na atividade conciliatória. 
Publique-se e encaminhe-se cópia desta Recomendação a todos os Tribunais de Justiça. Ministro Gilmar 
Mendes – Presidente. Disponível em: < 
http://www2.oabsp.org.br/asp/clipping_jur/ClippingJurDetalhe.asp?id_noticias=18084&AnoMes=20066>. 
Acesso em 28 julho 2011. 
36 Disponível em: <http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/14737922/acao-direta-de-
inconstitucionalidade-adi-2938-mg-stf>. Acesso em 28 julho 2011. 

1066



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

paz, que, finalmente voltará a acontecer, acatada a Recomendação nº 16 do CNJ, em 

2012, reger-se-á pelas regras eleitorais em vigor no país. 

 Quanto à competência dos juízes de paz, prevalece, em face da decisão do STF, 

o entendimento, à luz do texto constitucional, de que os juízes de paz poderão exercer as 

atividades constitucionais expressamente e previamente identificadas no inciso II do 

artigo 98 da CF/88 (celebrar casamento, verificar o processo de habilitação e exercer 

atribuições conciliatórias). Quanto à expressão “além de outras previstas na legislação”, 

o entendimento predominante é o de que ela se mostra muito ampla, mas a expressão 

“sem caráter jurisdicional” a limita, não se podendo permitir aos juízes de paz 

atividades de caráter jurisdicional, principalmente se envolverem competência 

legislativa exclusiva da União, como é o caso das seguintes atribuições dadas pela lei 

mineira no seu artigo que trata da competência dos juízes de paz, o artigo 15, e cujos 

incisos seguintes tiveram sua inconstitucionalidade declarada pelo STF: o inciso VIII, 

que dava o poder ao juiz de paz de processar auto de corpo de delito e lavrar auto de 

prisão; o inciso IX, que permite a prestação de assistência ao empregado nas rescisões 

de contrato de trabalho. Os ministros entenderam pela inconstitucionalidade, 

considerando que ambos invadem competência legislativa da União, respectivamente, 

em matéria trabalhista e em matéria processual penal. 

  

5 Conclusão 

 A Justiça de paz, de larga tradição na sociedade brasileira, subsistindo mesmo 

em momentos delicados da nossa história, tem-se mostrado de grande utilidade dentro 

do âmbito do Poder Judiciário, integrando seus quadros como uma estrela de menor 

brilho em relação aos demais juízes do campo jurídico em que se insere. É uma 

atividade muito próxima do povo, principalmente na celebração de casamentos, 

funcionando, nessa ocasião, como um representante do Estado a zelar pela constituição 

da família, uma instituição considerada fundamental à sociedade, tida, inclusive, como 

base de sua organização.  

Não são poucos os que enaltecem a função dos juízes de paz, tanto na celebração 

de casamentos quanto na conciliação, o que, por diversas vezes, evita a demanda 

processual e todos os sacrifícios impostos por ela aos litigantes, mormente os de poucos 

recursos. Além dos elogios, os juízes de paz, agora amparados pela Constituição em 

vigor, lutam pela concretização das eleições e da remuneração a que entendem fazer jus. 
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É claro que não receberão remuneração igual à dos juízes de direito togados, uma vez 

que a sua atividade não lhes garante capital jurídico para tamanha reivindicação, 

inclusive porque essa atividade, segundo preceitua a Constituição, não tem natureza 

jurisdicional. 

Tal condição levou ao entendimento, nos debates que ensejaram o acórdão 

prolatado pelo pleno do STF, durante apreciação da ADI 2.939-0 MG, de que a filiação 

partidária não seria incompatível com a atuação dos juízes de paz. Houve, é claro, quem 

divergisse, como o ministro Carlos Brito, mas chegou-se à conclusão de que o Código 

Eleitoral e a Constituição Federal disciplinam a matéria. 

Parece-nos realmente complicado compreender a atividade de juiz de paz como 

atrelada à necessidade de filiação partidária. Seria demasiado perigoso, em um país 

onde a atividade política não tem sido exatamente um exemplo a se seguir no que 

concerne ao trato da coisa pública. O que se teme, nesse caso, é oportunismo, cada vez 

mais em xeque, de integrantes dos partidos no sentido de encamparem mais uma 

atividade exclusiva, que venha a lhes propiciar renda, afastando-se o cidadão comum do 

seu exercício. 

O fato mais recente, porém, é que o Senado da República se adiantou e, por 

meio do Projeto de Lei do Senado de nº 551/07, de autoria do senador Leomar 

Quintanilha (PMDB-GO), procura regulamentar a criação da Justiça de Paz, chamando 

para si a responsabilidade por dar vida ao artigo 98, II, da CF/88. Nesse projeto, há 

pontos interessantes para o desenrolar da luta dos juízes de paz no cenário do mundo 

jurídico atual, como é o caso da remuneração, da filiação partidária e dos requisitos 

pessoais para a investidura no cargo. 

A questão da remuneração, aliás, parece ser realmente de difícil solução, 

entendendo-se esse quesito, prevalentemente, como competência dos Tribunais de 

Justiça. Veja-se, por exemplo, o que ocorreu com o artigo 12, dispositivo que tratava da 

remuneração dos juízes de paz no Projeto de Lei do Senado de nº 551/07, de autoria do 

senador Leomar Quintanilha (PMDB-GO). Tal artigo simplesmente foi afastado, e 

desapareceu qualquer menção feita à remuneração dos juízes de paz, após ser aprovado 

em definitivo, com substitutivo do relator, o senador Pedro Simon (PMDB-RS). Pelo 
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projeto de Lei original, a remuneração seria 50% da remuneração dos juízes togados,37 

valor que, em face dos modestos ganhos atuais dos que militam nessa atividade, 

provavelmente satisfaria os juízes de paz, no que diz respeito a essa antiga 

reivindicação, e atrairia muitos candidatos para atuar nesse âmbito do campo jurídico. 

Com relação à filiação partidária, o Projeto de Lei aprovado na CCJC apresenta 

uma reviravolta no entendimento até agora predominante e é incisivo em relação a esse 

tópico, dispondo, no seu artigo 10, I, sobre expressa proibição ao exercício da atividade 

político-partidária. Tal preceito coaduna com a tese de que o exercício da atividade não 

se pode deixar contaminar pelo envolvimento político-partidário, exigindo 

distanciamento do embate das forças partidárias que disputam as eleições e ocupam a 

máquina governamental, o que transparece revestir essa atividade do caráter de isenção 

que se espera nas atividades conciliatórias, por exemplo. 

Já no que diz respeito aos requisitos para o exercício da função, parece que os 

bacharéis mais uma vez, procuram impor-se e mostrar a sua força dentro do campo 

jurídico brasileiro, visto que se estatui, no inciso VII do parágrafo 4º do texto definitivo 

do Projeto de Lei aprovado na CCJC, em 09/12/2009, como requisito para o exercício 

da função de juiz de paz, a condição “ser bacharel”. Isso revela apenas que a luta dos 

tradicionais juízes de paz dentro do atual campo jurídico brasileiro está apenas no 

começo e que será preciso uma forte atuação no Senado para afastar da lei a 

exclusividade dos bacharéis, figuras já tradicionais do direito e que reivindicam a 

prerrogativa de atuação nos seus diversos ramos. 
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MÁQUINAS OU HOMENS? DO POSITIVISMO EXACERBADO AO 

PÓS-POSITIVISMO:A HUMANIZAÇÃO E A GARANTIA DA ÉTICA PELOS 

MAGISTRADOS NA PRÁTICA JUDICIÁRIA 

MACHINES OR MEN? FROM THE EXACERBATED POSITIVISM 

UNTIL THE POSPOSITIVISM:JUSTICE HUMANIZATION AND GUARANTEE 

ETHICS OF JUDICIAL PRACTICE 

Herta Rani Teles Santos 

Ingrid Caroline Cavalcante de Oliveira Deusdará 

 

Resumo: O texto aborda algumas mudanças na estrutura do Poder Judiciário, promovidas após a criação de 
um órgão fiscalizador especifico pela Emenda Constitucional n.º 45, de 08 de dezembro de 2004. 
Abordam-se, essencialmente, as inovações proporcionadas pelo Conselho Nacional de Justiça por meio das 
mudanças nos processos de seleção e admissão de novos juízes, assim como os meios utilizados pelo órgão 
para impulsionar uma crescente humanização no exercício da magistratura e a salvaguarda da ética dentro 
do Poder Judiciário. Tudo para satisfazer a crescente busca da sociedade brasileira pelo aprimoramento de 
suas instituições e democratização dos órgãos. São pontuadas também as principais alterações trazidas pelo 
novel órgão dos métodos de controle do Poder Judiciário para assegurar que os magistrados desempenhem 
suas funções com temperamento e justiça, sempre com respeito aos princípios éticos. Realiza-se, de 
maneira circunstanciada, um esboço crítico das principais alterações tratadas. 
 
Palavras Chaves: 
Conselho Nacional de Justiça. Ética. Formação Humanística. Justiça. Exercício da Magistratura. 

 
Abstract: The paper discusses some changes in the structure of the Judiciary, held after the creation of a 
specific supervisory body by the 45th Constitutional Amendment, from December 8, 2004. It addresses 
essentially the innovations provided by the National Judicial Council through changes in the processes of 
selection and admission of new judges, as well as the means used by the organ to boost an increasing 
humanization in the exercise of the judiciary and safeguard the ethics within the Judiciary. All to satisfy the 
growing demand of Brazilian society by improving their democratic institutions and organs. There are also 
punctuations on the main changes brought by the novel organ of the Judiciary Branch controlling methods 
to ensure that judges discharge their duties with moderation and justice, always with respect for ethical 
principles. Takes place, so detailed, a critical outline of the main changes addressed. 
   
Keywords: 
 National Council of Justice. Ethics. Humanistic Education. Justice. Exercise of the Judiciary. 

 

1.Introdução 

 

As recorrentes denúncias à atuação dos órgãos do poder judiciário e as severas 

críticas que vem sendo enfrentadas pelos juízes no desempenho de suas funções sempre 

geraram polêmica em relação à atual feição da máquina judiciária. O poder atribuído aos 

magistrados e suas prerrogativas tem sido objeto de severas reprimendas, inclusive em 
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razão de supostas arbitrariedades e abusos de poder por eles cometidos quando do 

desempenho de suas funções. 

Criticas não faltam no que se refere ao distanciamento do Poder Judiciário em 

relação à população, como também no que atine à alegada positivação exagerada da 

atuação do órgão.  Censura-se, inclusive, o desconhecimento dos juízes em relação às 

principais mazelas que assolam a sociedade e suas decisões muitas vezes equivocadas e 

dissociadas da justiça social.  

Dessa crescente necessidade de se aprimorar e controlar eventuais abusos de 

poder da máquina judiciária, tornando-a mais sensível às necessidades sociais, cria-se, 

por meio da reforma do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça, órgão 

instituído pela Emenda Constitucional n..45 de 2004 (CF, art. 92, inciso I-A), com 

atribuições essencialmente administrativas (CF, art. 103-B, § 4º) voltadas à otimização 

dos órgãos judiciários, e que representa um extraordinário avanço no processo de 

aperfeiçoamento democrático do Poder Judiciário. 

 A referido órgão foram conferidas funções constitucionais com o escopo de 

aprimorar os serviços prestados pelos tribunais e juízes, às quais se somam outras 

atribuições previstas eventualmente no Estatuto da Magistratura. Assim é que compete ao 

CNJ controlar a atuação administrativa do Poder Judiciário, examinar, bem como rever as 

decisões administrativas prolatadas pelos órgãos judiciais, controlar despesas realizadas 

pelos tribunais e a utilização dos respectivos recursos orçamentários; como também 

averiguar o cumprimento dos deveres dos juízes, inclusive de segundo grau de jurisdição. 

Algumas de suas atribuições encontram-se especificadas nos incisos I a VII do § 4º do 

art. 103-B da Constituição Federal. 

A função disciplinadora do Conselho Nacional de Justiça é uma de suas 

atribuições mais polêmicas e tem gerado certas controvérsias, inclusive porque sua 

atuação espontânea, sem impulso externo, nem sempre é bem aceita. Um órgão distinto 

da usual estrutura do judiciário que tem como uma de sua funções precípuas controlar a 

atuação administrativa e financeira dos demais órgãos do Poder Judiciário, bem como 

supervisionar o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, de certo, não conseguiria 

exercer tranquilamente suas atribuições sem incitar determinados debates. 
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Importa consignar a relevância da possibilidade do CNJ de atuar diretamente, a 

partir de competência originária, para apuração de infração disciplinar e também em caso 

de omissão do órgão ao que o agente público é vinculado, e esclarecer que quando assim 

o faz, vexata quaestio, estará atuando dentro dos limites da lei e de sua competência. 

A presente contribuição busca, então, por meio da observação de algumas das 

técnicas educadoras utilizadas pelo Conselho Nacional de Justiça, focar-se na premente 

necessidade de se humanizar e de se sensibilizar o Poder Judiciário para os cada vez mais 

fortes apelos da comunidade brasileira, aproximando o exercício da magistratura da 

realidade social, sob o risco de a máquina judiciária ter sua importância reduzida a uma 

mera perpetuação de arbitrariedades praticadas pelo próprio Estado ou por empresas e 

cidadãos do seguimento economicamente mais forte e influente da sociedade.  

Daí a importância de um órgão externo para fiscalizar e otimizar a atuação dos 

magistrados. Por meio do Conselho poder-se-ia pensar em uma crescente melhora da 

prática judiciária em geral, principalmente da atuação dos juízes no exercício da 

magistratura, tornando-os mais conscientes dos problemas enfrentados pela sociedade 

moderna.     

 

2. As imprescindíveis mudanças da prática e cultura judiciária e a criação do CNJ 

 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) foi instituído pela Emenda Constitucional 

n.45 de 8 de dezembro de 2004, ano que marca duas décadas do inicio do período de 

redemocratização do país, após um longo governo de exceção, impregnado de 

autoritarismo e limitação às liberdades individuais.  

Nesse contexto, importante ressaltar que, em março de 1983, vinte anos antes da 

emenda constitucional n.45, teve inicio o movimento conhecido como “Diretas Já”1, 

mediante o qual estudantes, intelectuais, políticos e cidadãos de todo o país passaram a se 

mobilizar em seguidos comícios e passeatas em prol das eleições diretas para o cargo de 

                                                 
1 O retorno do estado democrático de direito representado pelo movimento ‘diretas já’ permitiu o surgimento de uma jurisdição 
legitima. Como ensina CAPPELLETTI “já não se pode negar que na atividade jurisdicional existe criatividade normativa (adequação 
da lei à Constituição), de qualquer modo, impõe-se notar que o judicial law-making é lento, gradual e indutivo (emerge de casos 
concretos); é um processo experimental, um trail-and-error processo of law-making, e, por isso mesmo, mais flexível e adaptável às 
necessidades concretas da sociedade; resta mencionar a lição histórica no sentido de que nenhum regime ditatorial ou opressivo jamais 
aceitou um sistema eficaz de justiça constitucional. A jurisdição constitucional, em suma, possui plena legitimidade e é absolutamente 
necessária num regime de liberdade e democracia”. CAPPELLETTI, Mauro. Dimensioni della giustizia nelle società 
contemporance. Bolonha: II Mulino, 1994, p 66. 
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Presidente da República Federativa do Brasil, por meio da aprovação da emenda 

conhecida como Dante de Oliveira, a qual, todavia, não foi aprovada pela Câmara dos 

Deputados. 

 Isso, contudo, não impediu o fortalecimento da mobilização pelo retorno de um 

presidente civil, ainda que eleito indiretamente, ao Palácio do Planalto. Em 15 de janeiro 

de 1985, Tancredo Neves, membro do grupo de oposição Aliança Democrática, foi 

escolhido pelo colégio eleitoral. O Presidente, contudo, não chegou a assumir o mandato, 

faleceu antes e em seu lugar assumiu o vice-presidente José Sarney. Dentro de três anos 

foi aprovada pela Assembléia Constituinte uma nova Constituição para a República 

Federativa do Brasil.  

Era o fim do regime militar. A Carta Política de 1988, já em seu artigo primeiro, 

conforma a República Federativa do Brasil como um “Estado Democrático de Direito”, 

ressaltando em seu parágrafo único que todo “poder emana do povo, que o exerce por 

meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”, além de 

trazer, em seu bojo, em várias passagens, o ideário de um país democrático, fundado na 

soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana e valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, apto a construir uma sociedade livre, justa e solidária. A Carta Magna busca, 

assim, abrandar os resquícios do regime militar e provocar severas mudanças na 

sociedade. 

A Constituição de 1988 representa, destarte, o anseio de vários seguimentos da 

sociedade brasileira, por uma mudança geral e progressiva, ainda que lenta, em todas as 

instituições do país, por um reequilíbrio na vida nacional, incluindo os três poderes 

constituídos: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  

O primeiro dos três a ser atingido pelo progressivo movimento foi o Executivo, 

com a mudança do critério para a escolha do seu chefe maior. O processo, todavia, 

sempre foi lento e gradual, sendo fortemente marcado, anos depois, pelo impeachment do 

ex-presidente Fernando Collor de Mello, assim como pela Emenda Constitucional n. 32 

de 2001, a qual gerou profundas mudanças no procedimento de edição das Medidas 

Provisórias, ato legislativo exclusivo do Presidente da República.  

A implementação da reforma do Poder Judiciário, por seu turno, teve seu marco 

na aprovação da Emenda Constitucional n.45 em dezembro de 2004, a qual provocou 
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uma série de mudanças no texto da Carta Magna, com o intuito de diminuir imperfeições 

na instituição, além de provocar melhorias tanto na estrutura do órgão, quanto no seu 

funcionamento, renovando e reafirmando a relevância do exercício da função 

jurisdicional numa sociedade democrática.   

 A estrutura do Poder Judiciário é atingida, destarte, com uma série de alterações 

que incluem desde o procedimento de ingresso à magistratura à criação do Conselho 

Nacional de Justiça. Tais progressos podem ser conferidos, por exemplo, no art. 93 da 

Constituição Federal e na introdução do art. 103-B da CF/88 que trata do Conselho em 

apreço. Vários foram os artigos alterados da Carta Magna, outros foram simplesmente 

incluídos diretamente no texto constitucional. 

De outra banda, a reforma do Poder Legislativo vem sendo muito discutida, já 

tendo gerado fortes mudanças com grande repercussão como a decisão do TSE em 

resposta à Consulta (CTA) 1398 do Partido da Frente Liberal (PFL), pela qual restou 

definido que os mandatos obtidos nas eleições, pelo sistema proporcional, pertencem aos 

partidos políticos ou às coligações e não aos candidatos eleitos. Referida decisão que, 

inclusive, inspirou o projeto de Lei n. 124/07, buscou impedir a troca de partidos após as 

eleições, prática corriqueira desde a redemocratização do Brasil. A Lei Complementar 

n.135 de 4 de junho de 2010, por sua vez, conhecida como a “Lei da Ficha Limpa”, 

representou outro marco no processo em prol da reforma política das instituições 

governamentais, necessário evidenciar, todavia, que ainda sobejam  outras mudanças 

pendentes de implementação. 

É nessa seara de avanços democráticos que se entremeia o objeto do presente 

estudo, pois se poderia afirmar que a maior inovação trazida pela Emenda Constitucional 

n.º 45 sobre a estrutura do Poder Judiciário foi a criação do Conselho Nacional de Justiça, 

disposto no art. 103-B da CF/88.  

Órgão do Poder Judiciário (artigo 92, inciso I-A), o Conselho não possui função 

jurisdicional, mas apenas administrativa e de fiscalização interna. É composto por 15 

membros, denominados conselheiros, com idades entre 35 e 66 anos, nomeados pelo 

Presidente da República, depois de aprovada a escolha pela maioria absoluta do Senado 

Federal, com mandato de dois anos, admitida uma recondução para o mesmo cargo. 
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Válido ressaltar que, apesar de a grande maioria dos seus membros ser oriunda 

da Magistratura, sua composição é heterogênea para resguardar o equilíbrio e isenção de 

suas decisões. Têm-se, então, nove magistrados advindos de distintas instâncias e justiças 

especializadas do Poder Judiciário brasileiro, inclusive um Ministro do Supremo Tribunal 

Federal, que presidirá o Conselho, e um do Superior Tribunal de Justiça, que exercerá a 

função de corregedor, dois membros do Ministério Público, dois advogados e dois 

cidadãos, todos indicados por diferentes órgãos.  

A atividade mais relevante do Conselho é fiscalizar a atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais dos membros do 

referido Poder. Trata-se, pois, de um órgão de controle interno. 

Além das funções gerais, o Conselho Nacional de Justiça possui, também, 

algumas atribuições peculiares, que se encontram especificadas na Carta Magna, em seu 

art. 103-B, § 4º, tais como zelar pela autonomia do Poder Judiciário e pelo cumprimento 

do Estatuto da Magistratura; fiscalizar a observância do art. 37 e apreciar, de ofício ou 

mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário; receber e conhecer das reclamações contra membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, inclusive contra seus serviços auxiliares, serventias e órgãos 

prestadores de serviços notariais e de registro, entre outras. 

É sobre esse renovado modelo de controle do Poder Judiciário, uma das mais 

notáveis mudanças promovidas no Poder Judiciário, a partir da criação do Conselho 

Nacional de Justiça, que se pretende trabalhar no presente estudo.   

 

3. Inovações na seleção, admissão e controle dos magistrados. A exigência da formação 

humanística para a atuação dos juízes na prática judiciária.  

 
Louvável o constituinte derivado quando criou um órgão, com grande 

visibilidade e aceitação na sociedade, para verificar e controlar o exercício da 

magistratura em todo o país.  

 Isso porque atualmente a luta por transformações sociais e institucionais 

apresenta-se de maneira bem distinta do passado. A promoção de mudanças não constitui 

mais tarefa exclusiva dos governantes ou administradores, que teriam o poder-dever de 

solucionar todos os problemas do país. Elas emanam, em realidade, de uma crescente 
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mobilização, dos denominados fatores reais de poder2 por melhores instituições, leis e 

decisões. De anseios demonstrados pelos próprios cidadãos que reivindicam o controle 

democrático dos órgãos dos três poderes constituídos. 

Desde a sua criação, o CNJ tem respondido às aspirações da sociedade. Vários 

têm sido os casos apreciados pelo órgão e diversas têm sido suas recomendações no 

sentido de aprimorar a instituição.  

Nesse contexto, válido ressaltar que a função jurisdicional, como qualquer outra 

atividade profissional, é relevante para a organização da sociedade moderna, porém 

diferencia-se das demais justamente por sua capacidade de gerar repercussão direta e 

incisiva nas vidas daqueles que se socorrem ao Judiciário, confiando naquele que aceitou 

o sacerdócio da toga3 para solucionar os dilemas não resolvidos pacificamente. Dessa 

interferência direta e, muitas vezes definitiva, no cotidiano dos indivíduos advém a 

importância de seu controle por um órgão distinto. 

É pelo impacto que uma atuação inconseqüente dos magistrados possa vir a 

causar que a sua conduta preocupa tanto a sociedade. Sempre que juízes se envolvem em 

atividades ilícitas ou que ferem o que a sociedade espera do Judiciário, levantam-se vozes 

a respeito da falta de legitimação democrática para a atuação da magistratura, por não 

terem os magistrados sido eleitos pelo sufrágio universal. 

Apesar de a discussão sobre sua legitimidade já se encontrar assentada na 

doutrina4, o Poder Judiciário ainda sofre uma forte desconfiança advinda de determinados 

seguimentos da sociedade.  Foi justamente com o escopo de resguardar a retidão da 

atuação dos membros do Judiciário e a justiça das decisões proferidas em todas as regiões 

do país, que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução nº 75 instituiu 

normas padronizadas para a realização do concurso público para investidura no cargo de 

                                                 
2 LASSALE, Ferdinand. Que é Uma Constituição?Disponível em: http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/constituicaol.html. Acesso 
em: 21/07/2011. “Os fatores reais do poder que regulam no seio de cada sociedade são essa força ativa e eficaz que informa todas as 
leis e instituições jurídicas da sociedade em apreço, determinando que não possam ser, em substância, a não ser tal como elas são.” 
3 O mestre Leon Szklarowsky assim definiu o juiz: “ser magistrado é sacerdote do Direito, ingressar em universos desconhecidos do 
ser humano, conviver com personagens até então estranhos e conhecer um pouco de cada um (...)” em SZKLAROWSKY, Leon 
Orquestras das Cigarras.Brasilia:Thesaurus.2005.p.142 
4 Divide-se em duas as formas de legitimação democrática instituídas pelo poder constituinte (soberano): a representativa (dos cargos 
politicos) e a legal (inerente à função jurisdicional)Nas lições de Ferrajoli: “a legitimação democrática do Poder Judiciário é 
estruturalmente diversa da dos demais poderes do Estado, não tendo nada que ver com a vontade nem com a opinião da maioria”. 
FERRAJOLI, Luigi, "Justicia penal y democracia" em Jueces para Ia Democracia, n. 4, Madrid, set./88, p. 5 
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juiz em todos os âmbitos do Poder Judiciário, inovando também ao incluir, como 

disciplina obrigatória de ingresso, a formação humanística.5 

O processo seletivo de juízes foi, assim, uniformizado pelo CNJ em todo o país 

para evitar quaisquer discrepâncias entre regiões ou eventuais discriminações ou 

apadrinhamentos de candidatos e, principalmente, salvaguardar a garantia dos 

concorrentes a um processo seletivo sério e com regras claras em todos os estados 

brasileiros, como também o direito dos jurisdicionados a obter decisões arrazoadas e 

legitimas de membros do Poder Judiciário selecionados por meio de um concurso 

pautado nos princípios da legalidade, publicidade, e essencialmente na moralidade e 

impessoalidade. 

A exigência da formação humanística seria uma forma de permitir que os juízes 

fossem capazes de julgar com conhecimento global do ser humano e da vida em 

sociedade, tomando decisões que além de éticas e justas, fossem mais sensatas, evitando, 

assim, sucumbir a impulsos instintivos que vez por outra despontam no exercício 

jurisdicional, e que terminam por desaguar no temido personalismo. 

O sociólogo português Boaventura de Sousa Santos, em 1986, já apontava essa 

preocupação com a formação humanística dos juízes6:  

                                                 
5 Art. 6º As provas da primeira, segunda e quarta etapas versarão, no mínimo, sobre as disciplinas constantes dos Anexos I, II, III, IV 
e V, conforme o segmento do Poder Judiciário nacional. As provas da segunda e quarta etapas também versarão sobre o programa 
discriminado no Anexo VI.ANEXO VI NOÇÕES GERAIS DE DIREITO E FORMAÇÃO HUMANÍSTICA A) SOCIOLOGIA DO 
DIREITO1 - Introdução à sociologia da administração judiciária. Aspectos gerenciais da atividade judiciária (administração e 
economia). Gestão. Gestão de pessoas.2 - Relações sociais e relações jurídicas. Controle social e o Direito. Transformações sociais e 
Direito. 3 - Direito, Comunicação Social e opinião pública.4 - Conflitos sociais e mecanismos de resolução. Sistemas não-judiciais de 
composição de litígios.B) PSICOLOGIA JUDICIÁRIA1 - Psicologia e Comunicação: relacionamento interpessoal, relacionamento do 
magistrado com a sociedade e a mídia.2 - Problemas atuais da psicologia com reflexos no direito: assédio moral e assédio sexual.3 - 
Teoria do conflito e os mecanismos autocompositivos. Técnicas de negociação e mediação. Procedimentos, posturas, condutas e 
mecanismos aptos a obter a solução conciliada dos conflitos.4 - O processo psicológico e a obtenção da verdade judicial. O 
comportamento de partes e testemunhas.C) ÉTICA E ESTATUTO JURÍDICO DA MAGISTRATURA NACIONAL1 - Regime 
jurídico da magistratura nacional: carreiras, ingresso, promoções, remoções.2 - Direitos edeveres funcionais da magistratura.3 - 
Código de Ética da Magistratura Nacional.4 - Sistemas de controle interno do Poder Judiciário: Corregedorias, Ouvidorias, Conselhos 
Superiores e Conselho Nacional de Justiça5 - Responsabilidade administrativa, civil e criminal dos magistrados.6 - Administração 
judicial. Planejamento estratégico. Modernização da gestão.D) FILOSOFIA DO DIREITO1- O conceito de Justiça. Sentido lato de 
Justiça, como valor universal. Sentido estrito de Justiça, como valor jurídico-político. Divergências sobre o conteúdo do conceito.2 - O 
conceito de Direito. Equidade. Direito e Moral.3 - A interpretação do Direito. A superação dos métodos de interpretação mediante 
puro raciocínio lógico-dedutivo. O método de interpretação pela lógica do razoável.E) TEORIA GERAL DO DIREITO E DA 
POLÍTICA1 - Direito objetivo e direito subjetivo.2 - Fontes do Direito objetivo. Princípios gerais de Direito. Jurisprudência. Súmula 
vinculante.3 - Eficácia da lei no tempo. Conflito de normas jurídicas no tempo e o Direito brasileiro: Direito Penal, Direito Civil, 
Direito Constitucional e Direito do Trabalho.4 - O conceito de Política. Política e Direito.5 - Ideologias.6 - A Declaração Universal 
dos Direitos do Homem (ONU). 
6 Interessante também a conclusão do sociólogo português “E necessário aceitar os riscos de uma magistratura culturalmente 
esclarecida. Por um lado, ela reivindicara o aumento de poderes decisórios, mas isso como se viu vai no sentido de muitas propostas e 
não apresenta perigos de maior se houver um adequado sistema de recursos. Por outro lado, ela tenderá a subordinar a coesão 
corporativa a lealdade a idéias sociais e políticas disponíveis na sociedade. Daqui resultara um certa fractura ideológica que pode ter 
repercussões organizativas. Tal não deve ser visto como patológico mas sim como fisiológico. Essas fracturas e os conflitos a que elas 
derem lugar serão a verdadeira alavanca do processo de democratização da justiça. SANTOS, Boaventura de Souza. Introdução à 
sociologia da administração da justiça. Disponível em: 
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“Todos esses estudos têm vindo a chamar a atenção para um ponto 
negligenciado: a importância crucial dos sistemas de formação e de recrutamento dos 
magistrados e a necessidade urgente de os dotar de conhecimentos culturais, 
sociológicos e econômicos que os esclareçam sobre suas próprias opções pessoais e 
sobre o significado político do corpo profissional a que pertencem, com vista a 
possibilitar-lhes um certo distanciamento crítico e uma atitude de prudente vigilância 
pessoal no exercício das suas funções numa sociedade cada vez mais complexa e 
dinâmica”.  
 

Na mesma linha César Asfor Rocha7 ensina: 

 

“É claro que as virtudes podem ser desenvolvidas, do mesmo modo que os 

conhecimentos científicos, mas como estes, pressupõem que exista no sujeito individual 

a predisposição consciente para se deixar contaminar dessas qualidades, que trazem 

consigo a tranqüilidade e outros atributos, inclusive a fortaleza diante das adversidades 

e das tempestades comuns na vida profissional do magistrado”.  

 

O magistrado não é o único ator social quando exerce sua profissão, eis que em 

cada processo existem diferentes vidas. Há pessoas envolvidas e muitos sonhos ou 

desilusões. O juiz, ao decidir, não pode, sob o manto da desejável, e nem sempre 

atingida, imparcialidade, ter uma conduta indiferente, fria e distante da realidade social, 

uma vez que suas decisões trazem conseqüências jurídicas, sociais e econômicas para os 

diretamente interessados e para a sociedade de uma maneira geral.  

A formação humanística será capaz, assim, de proporcionar ao magistrado 

subsídios, dotando-o de uma consciência sensível e segura8 para que, ao decidir, mesmo 

que exercitando o princípio da imparcialidade, não venha a agravar os problemas sociais 

e sim amenizá-los, solucionando os conflitos dos que batem à porta do Poder Judiciário. 

Essa exigência de formação humanística, incluindo disciplinas como filosofia, 

sociologia, psicologia e antropologia já seria uma forma de aprimorar a instituição por 
                                                                                                                                                 
<http://www.boaventuradesousasantos.pt/media/pdfs/Introducao_a_sociologia_da_adm_justica_RCCS21.PDF>. Acesso em: 
20.07.2011. 
7 ROCHA, César Asfor. Cartas a um jovem juiz: cada processo hospeda uma vida. Rio de Janeiro. Elsevier. Ed. 2009, p10. 
8 Segundo Charmont, ao discorrer sobre o humanismo: “É necessário, pois, estabelecer a totalidade das coisas concretas como ponto 
de partida e o homem como término ao qual se há de chegar. É, portanto, o Humanismo uma concepção da ordem universal em que o 
homem é considerado superior a tudo o demais, em que o homem é tido como o fim de todo o criado...Esse homem ideal, cada um 
deve buscá-lo muito mais além dos limites de sua personalidade. Porque cada um de nós é, por natureza, um ‘ser social’, e devemos 
procurar sê-lo cada vez mais para poder alcançar nossa perfeição pessoal.” [...] O Humanismo é a realização, na humanidade, dos fins 
superiores do mundo material e dos fins espirituais do homem, que é, ao mesmo tempo, corpo e espírito, ser individual e ser social.”  
CHARMOT, Francisco S.J. El humanismo y lo Humano. Psicología individual y social, Buenos Aires, Difusión, 1945. P.15-17 
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meio da qualificação dos aspirantes ao cargo de juiz, selecionando, assim, para o 

exercício da magistratura, candidatos com propensão a estudos humanísticos, porém essa 

medida apenas provocaria reflexos imediatos na capacitação e atuação dos juízes recém 

aprovados e empossados, mas se indaga quais medidas deveriam ser tomadas no que se 

refere aos que já estão no exercício da profissão há mais tempo. É patente a necessidade 

de também aprimorar suas formas de atuação. É desse contexto que advém a importância 

de modelos de controle equilibrados para corrigir quaisquer distorções no exercício da 

magistratura e aperfeiçoar a atuação dos magistrados.  

 

4. A importância da observância dos princípios éticos na atuação dos magistrados 

na prática judiciária para a prolação de decisões mais justas 

 

Ao ser aprovado em um concurso de provas e títulos, em dupla com a missão de 

julgar, muitas vezes, a depender da lotação, vem a atribuição de gerir uma vara ou até 

seção judiciária9. Note-se que os deveres impostos aos magistrados voltam-se não apenas 

para sua atuação no exercício jurisdicional, mas também para o desempenho de suas 

atribuições administrativas na gerência da vara onde está lotado.  

A gestão administrativa seria, então, “o grupo ou aparato de medidas postas a 

disposição dos magistrados, visando otimizar o funcionamento da unidade, mediante a 

tomada de decisões focadas na missão primeira da instituição, que é a de realizar justiça, 

não se limitando, como entendem alguns, a simples aplicação justa e correta do 

orçamento do Poder”.10 Para exercer, então, a correta aplicação das funções inerentes ao 

cargo, o magistrado precisa atuar com respeito ao humanismo e à ética. 

Como agente público, e por vezes gestor de pessoas e materiais, que é, o juiz 

submete-se não só aos direitos e deveres do servidor público, mas também às exigências 

que lhe são impostas pelas prerrogativas da magistratura e da gestão administrativa, em 

razão da importância e da capacidade que sua atividade possui de produzir consideráveis 

                                                 
9 “Gestão judiciária pode ser conceituada em um conjunto de tarefas que procuram garantir a afetação eficaz de todos os recursos 
disponibilizados pelo Poder Judiciário, com o escopo de se alcançar uma entrega da prestação jurisdicional excelente. A gestão 
otimiza o funcionamento da unidade judiciária através da tomada de decisões racionais, fundamentadas pelo gestor, como forma de 
caminhar para o desenvolvimento e satisfação das necessidades dos jurisdicionados” REIS, Wanderlei José dos, “JUIZ-GESTOR um 
novo paradigma” Revista Consulex. Ano XV-nª 339, 1 de marco de 2011, Brasília. p. 64-65. 
10 REIS, Wanderlei José dos, “JUIZ-GESTOR um novo paradigama” Revista Consulex. Ano XV-nª 339, 1 de marco de 2011, 
Brasília. p. 64-65. 
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efeitos para os diretamente envolvidos, seja para os litigantes em demandas judiciais, seja 

para os servidores públicos sob sua administração e para a sociedade de uma maneira 

geral.  

Relembre-se que ao membro do Poder Judiciário é dado não só atuar na 

instrução e julgamento de processos judiciais que lhe foram atribuídos, como também, 

em sendo o caso, na gestão da vara ou seção sob sua administração11.  Às vezes por falta 

de conhecimento sobre técnicas de gestão de material e pessoas surgem gastos públicos 

desnecessários ou equivocados, ineficiência na prestação do serviço judiciário e danos 

psicológicos aos servidores subordinados ao magistrado, o que pode vir a acarretar as 

devidas ações disciplinares. 

Bem de ver, ao magistrado gestor da vara ou seção judiciária compete não só 

decidir sobre os processos judiciários para si distribuídos, como também zelar sempre por 

um ambiente sadio de trabalho, direito de relevante importância, considerado de terceira 

dimensão e fundamento de normas e de projetos de leis para a defesa e proteção da 

dignidade da pessoa humana do trabalhador. 

Com efeito, o novo paradigma das empresas, sejam elas públicas ou privadas, 

deve ser  buscar desenvolver e formar líderes, gestores de pessoas, e não agentes que 

usam da força do poder para coagir o empregado. Os modelos antigos de gestão baseados 

no poder devem ser substituídos, ainda que paulatinamente, pelo de liderança que é capaz 

de congregar valores e idéias, respeitar as individualidades, os traços da personalidade de 

cada um, e com isso captar as energias certas para as atribuições corretas 

Significa, então, afirmar que ao magistrado compete atuar com humanidade e 

acima de tudo com ética, para que possa gerir equilibradamente a vara ou seção judiciária 

sob sua sujeição e decidir com justiça as demandas postas em juízo. A ética, então, dentre 

todos os deveres aos quais estão vinculados os juízes, é um dos primeiros fatores de 

observância obrigatória pelos magistrados em seus distintos âmbitos de atuação.  

                                                 
11 Sobre a necessidade de manter escolas de administração judiciária para os magistrados, a Dra Hygina Josita Bezerra dissertou  “O 
juiz precisa, paralelamente ao desempenho de suas funções jurisdicionais, assumir a função de administrador da unidade judiciária. 
Defendemos, pois, que o Judiciário brasileiro, através das Escolas da Magistratura, forme juízes-gestores, usando processo educativo 
pertinente, que os torne capaz de administrar suas unidades judiciárias de maneira criativa, e de superar os problemas existentes de 
forma eficiente e eficaz. Simões, Higyna Josita, EDUCAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE JUÍZES-GESTORES: UM NOVO 
PARADIGMA PARA UM JUDICIÁRIO EM CRISE. Disponivel em:http://www.ampb.org.br/artigos/ver/54. Acesso em: 
22/07/2011. 
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O objetivo de qualquer regramento disciplinar, portanto, é formar uma 

consciência profissional e aprimorar a conduta dos indivíduos para que eles possam 

exercer de maneira digna as suas atribuições profissionais, principalmente se dentre elas 

está a de gerir outras pessoas. Tais normas éticas podem ser gerais, dirigidas a todo e 

qualquer profissional, ou especificas, caso em que serão limitadas ao círculo profissional, 

sendo, portanto, singulares e objetivas. Daí o surgimento dos Códigos de Ética 

Profissional, a exemplo do Código de Ética da Magistratura. 

Conceituado como a ciência ou teoria que analisa o comportamento moral dos 

indivíduos em sociedade, o termo ética encontra suas origens no grego ethos, o qual 

remete ao modo de ser, caráter. A palavra moral, por seu turno, vem do latim mos ou 

mores, o qual é definido como costume ou costumes, na acepção de conjunto de cláusulas 

e regras conquistadas por hábito. Os termos originais ethos e mos, caráter e costume, não 

corresponderiam, assim, a uma disposição natural, mas a uma maneira de ser do homem 

adquirido por meio da repetição, do hábito. O fato desse modelo comportamental não ser 

natural, mas sim construído é que lhe confere dimensão moral.12 

Comte-Sponville entende por ética um discurso normativo, mas não imperativo 

que se constitui resultado da oposição entre o bom e o mau, considerados como valores 

simplesmente relativos. Ela é realizada a partir do conhecimento e das opções; é o 

conjunto pensado e hierarquizado dos desejos humanos.13 

Segundo Marilena Chauí, é necessária a conjunção de três fatores para uma 

conduta ética, quais sejam, um individuo não só consciente, conhecedor da distinção 

entre bem e mal, mas também responsável, como autor da ação, apto a avaliar os efeitos e 

conseqüências de sua atitude sobre si e sobre os outros e, por fim, livre, independente de 

poderes alheios capazes de o constranger ou compelir a almejar ou a tomar determinada 

atitude. O agente precisa ter, ao revés, o poder de eleger entre distintos possíveis, somado 

à capacidade plena de autodeterminação, escolhendo, por si próprio as regras de 

conduta.14 

Os juízos éticos, portanto, não são propriamente juízos apenas de fatos ou 

normas, mas sim avaliações de valor sobre objetos, situações e regras. Para decidir com 

                                                 
12 VÁSQUEZ, Adolfo Sánchez. Ética. 30 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2008, p.28.  
13 COMTE-SPONVILLE André - Dicionário Filosófico, Editora Martins Fontes, 1 edição. São Paulo,2003, pgs.219-220. 
14 CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000, pgs.433/435.  
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ética, portanto, a atuação do magistrado, tanto da seara administrativa, quanto na judicial, 

deve ser equilibrada, sem exageros. Deve o juiz, ao decidir, partir da análise da norma tal 

como posta pelo ordenamento jurídico, mas aplicá-la de modo a conformá-la com a 

realidade que lhe é conhecida, e com a finalidade de justiça que se almeja.  

Como exemplo de decisões judiciais exacerbadamente formais e que devem ser 

evitadas, temos as comentadas por John French15, quais sejam as práticas, comuns em 1960, 

de tribunais trabalhistas que não conheciam ou até mesmo negavam petições de mulheres ou 

crianças que não haviam percebido os salários devidos pelos empregadores, ao argumento de 

que esses trabalhos seriam “ilícitos” por terem sido realizados em horários ou sob condições 

vedadas pela Consolidação das Leis Trabalhistas. Isso dava maior liberdade aos donos dos 

fatores de produção para utilizar-se desse tipo de mão-de-obra, sem pagar os salários 

acordados. Ao focalizarem suas decisões tão somente na lei, sem atentar-se para a realidade 

pré-existente, as decisões dos julgadores terminavam, desse modo, por gerar efeitos 

prejudiciais às relações de trabalho tal como existentes à época.  

Assim, ao mesmo tempo em que deve ser impedida a mecanização exacerbada 

do jurista esquecido dos princípios éticos e focalizado única e exclusivamente na norma 

jurídica, também deve ser evitado um direito radical, e distante das normas positivadas, 

ao argumento de que toda a lei seria “injusta”. É essa moderação, denominada justiça, 

que permite decisões temperadas e prudentes, pautadas da consciência do equilíbrio entre 

excessos e faltas. É essa ética que é esperada dos magistrados16.  

Compete, portanto, ao juiz que atua com retidão, buscar sempre equilíbrio entre 

a norma posta pelo ordenamento e seu fundamento ético, distanciando-se de excessos 

alternativos ou de um formalismo severo. Isso o ajudará a encontrar um meio-termo 

crítico, pois o direito positivo encontra seu fundamento em sua adequação justa e ética.    

Os juízes não são meros aplicadores do Direito. Ao redigirem uma decisão, estão 

modificando a realidade social17, por isso, as decisões devem ser não-mecanizadas18, 

                                                 
15 FRENCH, John D. Afogados em Leis: a CLT e a Cultura Política dos Trabalhadores Brasileiros. São Paulo: Editora Fundação 
Perseu Abramo, 2001, p.22.  

16 “A justiça abarca tudo. Diz a última palavra. Garante ou destrói o Estado de Direito. É imprescindível para que a 
sociedade não se torne um caos. Impede a barbárie. E é concretizada mediante implementação da ciência mais próxima 
à moral, de intimidade maior com a ética, a ciência do direito.” NALINI, José Renato. Ética geral e profissional. 6 ed. 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.431. 
17 “Os juízes devem fugir da imagem do juiz Ivan Ilitch, personagem criado por Tolstoi, que, segundo o Prof. Dr. Júlio 
Aguiar de Oliveira, dá um rosto à imprudência moderna, ao crer que desempenha perfeitamente o seu papel ao aplicar o 
Direito. Ivan Ilitch é o protótipo de juiz que se mostra incapaz de levantar os olhos dos autos e dos códigos para ver os 
homens e seus problemas; que aplica o Direito, mas não sabe que o Direito não pode ser aplicado de uma forma 
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devendo estar em consonância com a Constituição Federal e em compasso com a 

sociedade.  

Os membros do Poder Judiciário são vistos agora, na pós-modernidade, como 

verdadeiros agentes de transformação e não mais como sujeitos inertes e mitificados 

agarrados a um formalismo anencéfalo, que pede apenas a aplicação da letra fria da lei 

em total descompasso com o meio em que a decisão é proferida.Agora é preciso um visão 

critica do direito, “onde é possível o atendimento das demandas sociais e a efetivação das 

garantias constitucionais através da ação do juiz voltada para uma interpretação que 

rompa com o positivismo-normativista”19. 

A contemporaneidade reivindica uma teoria que veja o direito de forma crítica, 

por meio da qual os aplicadores da norma abracem para si a responsabilidade histórica de 

“criar um mundo que satisfaça às necessidades e forças humanas” e que emancipe “o 

homem de uma situação escravizadora”. A esse mister se propõe a Teoria Crítica do 

Direito, cuja abordagem teórica, contrapondo-se à teoria tradicional, busca unir teoria e 

prática, mediante a adoção de uma postura interessada e reflexiva, levando em 

consideração a inserção do aplicador do direito dentro de um contexto social20.  

Por ser responsável pela prolação de decisões jurídicas que irão alterar o 

contexto social, o magistrado deve se orientar pela sua consciência e pelos valores 

imanentes da sociedade. É de vital importância, para busca da preservação desses 

princípios, a atuação do CNJ no exercício de sua missão disciplinar. 

Objetivando aprimorar e solidificar a conduta ética entre os juízes, tanto em suas 

atribuições administrativas quanto no exercício da magistratura, foi instituído pelo CNJ, 

em 2008, o Código de Ética da Magistratura. Fundado em valores imanentes da justiça e 

com o objetivo de aumentar a confiança da sociedade na autoridade das decisões, o 

Código compõe-se de 42 artigos, sobre diversos temas. Tratam de independência, segredo 

                                                                                                                                                 
mecânica”. Simões, Higyna Josita ‘O juiz como agente transformador da realidade social’. Disponível em:  
http://www.ampb.org.br/artigos/ver/59. Acesso em: 23/07/2011. 
 
19 Simões, Higyna Josita, “DECISÃO JURÍDICA À LUZ DA TEORIA CRÍTICA: o juiz como agente transformador da 
realidade social” Artigo publicado nos Anais do Congresso Internacional em Homenagem a Cláudio Souto realizado pela CCJ da 
UFPE. Disponível em: http://www.amb.com.br/portal/docs/artigos/moinho-jur%C3%ADdico-oficial.pdf. Acesso em: 23/07/2011. 
20 Simões, Higyna Josita, “DECISÃO JURÍDICA À LUZ DA TEORIA CRÍTICA: o juiz como agente transformador da realidade 
social” Artigo publicado nos Anais do Congresso Internacional em Homenagem a Cláudio Souto realizado pela CCJ da UFPE. 
Disponível em http://www.amb.com.br/portal/docs/artigos/moinho-jur%C3%ADdico-oficial.pdf. Acesso em: 23/07/2011. 
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profissional, integridade profissional e pessoal, imparcialidade, conhecimento, cortesia, 

transparência, entre outros aspectos inerentes à função.   

Cuida-se de instrumento relevante para a atuação dos magistrados, apto a balizar 

seus comportamentos de acordo com princípios morais e essencial para promover, como 

consta em sua exposição de motivos21, a “excelência na prestação do serviço público de 

distribuir Justiça” e fortalecer a “legitimidade do Poder Judiciário”.  

Merece especial realce, todavia, a norma que define a finalidade da atividade 

judicial como a garantia e fomento da “[...] dignidade da pessoa humana, objetivando 

assegurar e promover a solidariedade e a justiça na relação entre as pessoas” (art. 3º), 

assim como a que impõe aos juízes “[...] evitar comportamentos que impliquem a busca 

injustificada e desmesurada por reconhecimento social, mormente a autopromoção em 

publicação de qualquer natureza.” (art. 13).  

De grande relevância esse ultimo item citado, eis que não são raros os casos em 

que recém empossados ou até mesmo antigos magistrados, uma vez dentro da carreira, 

desoprimem inibições e malogros pessoais, antes encobertos, e que não seriam revelados 

se não fosse por sua inserção na carreira, os levando a olvidar da importância da ética ou 

até mesmo a suprimi-la durante o desempenho de seu trabalho.   

A ânsia pela valorização e reconhecimento, seja pela vontade de ser aceito, ou 

pelo desejo de alcançar postos mais elevados a qualquer custo, pode, não só na 

magistratura, mas em qualquer categoria profissional, tolher o raciocínio crítico e 

minimizar os valores éticos e morais. É para evitar isso e outros males que urge a 

necessidade de se reforçar a importância dos valores éticos por meio de uma positivação 

sistemática nos moldes de um código de observância obrigatória, como o Código de Ética 

dos Magistrados, idéia muito bem implementada pelo Conselho Nacional de Justiça.  

                                                 
21 CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL (Aprovado na 68ª Sessão Ordinária do Conselho Nacional de Justiça, 
do dia 06 de agosto de 2008, nos autos do Processo nº 200820000007337)O CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no exercício da 
competência que lhe atribuíram a Constituição Federal (art. 103-B, § 4º, I e II), a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (art. 60 da 
LC nº 35/79) e seu Regimento Interno (art. 19, incisos I e II);Considerando que a adoção de Código de Ética da Magistratura é 
instrumento essencial para os juízes incrementarem a confiança da sociedade em sua autoridade moral; Considerando que o Código de 
Ética da Magistratura traduz compromisso institucional com a excelência na prestação do serviço público de distribuir Justiça e, assim, 
mecanismo para fortalecer a legitimidade do Poder Judiciário; Considerando que é fundamental para a magistratura brasileira cultivar 
princípios éticos, pois lhe cabe também função educativa e exemplar de cidadania em face dos demais grupos sociais; Considerando 
que a Lei veda ao magistrado "procedimento incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções" e comete-lhe o dever 
de "manter conduta irrepreensível na vida pública e particular" (LC nº 35/79, arts. 35, inciso VIII, e 56, inciso II); e Considerando a 
necessidade de minudenciar os princípios erigidos nas aludidas normas jurídicas; RESOLVE aprovar e editar o presente CÓDIGO DE 
ÉTICA DA MAGISTRATURA NACIONAL, exortando todos os juízes brasileiros à sua fiel observância. 
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Oportuno consignar que, muitas vezes, a atuação desses magistrados que 

trabalham ao arrepio da ética inflige conseqüências danosas tanto aos litigantes em 

processos judiciais sob sua custódia, quanto aos servidores subordinados a eles. Referidos 

juízes, dotados de poderes percebidos em razão de sua função, terminam por provocar em 

suas respectivas seções um clima de medo, de instabilidade no ambiente de trabalho, 

propício ao assédio moral22.   
Disso advém a necessidade de o Código determinar que “o magistrado tem o 

dever de cortesia para com os colegas, os membros do Ministério Público, os advogados, 

os servidores, as partes, as testemunhas e todos quantos se relacionem com a 

administração da Justiça”, exigindo também uma “linguagem escorreita, polida, 

respeitosa e compreensível” (art. 22) 

Além do novel Código de Ética, a Lei Orgânica da Magistratura, Lei 

Complementar n.35 de 1979, já previa, em seu artigo 35, alguns deveres de observância 

obrigatória pelos membros do Poder Judiciário. Dentre eles o de urbanidade para com as 

partes, membros do MP, advogados, funcionários e demais presentes, ratificado pela 

Constituição e reafirmado pelo próprio Código de Ética, como citado alhures. 

Outros deveres da Lei Orgânica ainda merecem ênfase, como o de cumprir e 

fazer cumprir com independência, serenidade e exatidão, as disposições legais e os atos 

de ofício, não excedendo injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar, além 

de determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos 

prazos legais, tudo para garantir a presteza e celeridade de todo o trâmite processual.  

A LOMAN ainda impõe três importantes impedimentos aos juízes, em seu artigo 

36, incisos I a III. O de exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 

                                                 
22 Em recente decisão, em junho de 2011. MIGUEL FLORESTANO NETO, Juiz Federal lotado em Seção Judiciária da 3º Região, 
nos autos do PROCESSO Nº. 2009.61.09.012276-1, entendeu pela legitimidade do Ministério Público Federal para propor ação civil 
pública no caso de assédio moral que atinja a garantia do trabalhador (estatutário ou celetista) à ambiente laboral propício ao seu 
desenvolvimento intelectual e consecução de suas tarefas diárias. In verbis. “na seara colocada (regime estatutário) outro não seria o 
legitimado que não o MPF.E isso se dá por um motivo muito simples: o que está em jogo não é eventual condenação da UNIÃO ou do 
SR. EDSON ao pagamento de indenização por assédio moral individualizado, mas sim a quebra da determinação constitucional de 
propiciar a todos ambiente sadio e qualidade de vida compatível com o desenvolvimento nacional (art. 225, caput, da CF/88). [...]Meio 
ambiente a que se refere a Constituição Federal não é limitado ao natural, mas ao meio ambiente do trabalho, urbanístico etc. A 
proteção do direito humano fundamental deve ser ampla e eficaz, sob pena de a Constituição ser mera folha de papel (Lassale), sem 
qualquer força jurídica impositiva (Ruy Barbosa), tornando-se o que Loewenstein chamava de Constituição nominal (sem qualquer 
eficácia, voltando-se apenas ao porvir).Assim, é de se atentar para o fato de que a pretensão contida na peça vestibular volta-se ao 
resguardo do meio ambiente de trabalho dos servidores daquela Seccional e não à possível indenização por dano individual, específico 
a cada um deles.[...] há legítimo interesse de agir no feito: impedir que tal comportamento volte a ocorrer e, na sua possível 
ocorrência, haja condenação previamente estipulada. Em outras palavras: a manutenção de ambiente de trabalho sadio e cordial é 
dever imposto pela Carta Maior à Administração Pública que deve por ele zelar a todo o tempo e não somente em determinados casos 
ou diante de determinados administradores. 
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como acionista ou quotista, o desempenho de cargo de direção ou de técnico de sociedade 

civil, associação ou fundação, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associação de 

classe, em cargo sem remuneração e a manifestação, por qualquer meio de comunicação, 

de opinião sobre processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou juízo 

depreciativo sobre despachos, votos ou sentenças, de órgãos judiciais, ressalvada a crítica 

nos autos, em obras técnicas ou no exercício do magistério. 

Dever relevante do julgador, também elencado na Lei Orgânica, é o de 

proporcionar uma estrutura cooperatória entre o órgão judiciário e as partes, de maneira a 

viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, buscando sempre a verdade real 

dos fatos, e trazendo ao final, a decisão mais justa a cada caso concreto, em uma alusão 

aos brocardos jurídicos narra mihi factum dabo tibi jus (narre-me o fato que te darei o 

direito) e juria novit curia (o juiz conhece o direito). 

Como observado, alguns dos deveres dispostos no Código de Ética da 

Magistratura remontam a comportamentos já exigidos na própria Lei Orgânica, criada 

trinta anos antes. A grande diferença, contudo, é que apesar de tais imposições legais já 

estarem em vigor desde 1979, as apurações e aplicações de penalidades eram da 

competência exclusiva do próprio tribunal ao qual o juiz infrator estava vinculado, o que 

de certa forma dificultava um processo disciplinar totalmente neutro e isento. 

Com a criação do CNJ, todavia, e a estipulação de novas obrigações no Código 

de Ética dos Magistrados, além daquelas já constantes na Lei Orgânica da Magistratura, 

surge uma nova forma de controle dos membros do Poder Judiciário, a realizada pelo 

próprio Conselho Nacional de Justiça, órgão que embora seja integrante do Poder 

Judiciário, não se confunde com os tribunais já existentes. Cuida-se de instituto que, por 

seu natural distanciamento dos outros órgãos do Poder Judiciário, até mesmo pela 

ausência de função jurisdicional, e por sua composição heterogênea e certa liberdade de 

atuação, será capaz de agir com maior isenção e neutralidade na apuração dos atos 

cometidos pelos magistrados, diferenciando-se das apurações antes realizadas pelos 

próprios tribunais. Isso tudo assegurará maior lisura aos procedimentos disciplinares e, 

por conseqüência, estimulará a observância dos deveres funcionais e dos princípios éticos 

em todos os órgãos do Poder Judiciário.  
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Isso porque todos os deveres dispostos tanto na LOMAN quanto no Código de 

Ética são de observância obrigatória e algumas das penalidades possíveis estão elencadas 

na própria lei orgânica, nos moldes previstos pelo capítulo II do diploma normativo.  

Caso os magistrados não cumpram seus deveres legais ou pratiquem quaisquer 

das vedações mencionadas, estarão sujeitos a sindicância ou a processo administrativo 

disciplinar, nos termos da Resolução n.° 30 do CNJ.  

 

5. Deveres funcionais dos magistrados na prática judiciária e a função fiscalizadora 

do Conselho Nacional de Justiça 

 

O Conselho é órgão criado com o escopo de provocar reformulações de quadros 

e métodos do Poder Judiciário e otimizar a prestação jurisdicional, controlando a sua 

moralidade, eficiência e efetividade. Sua atuação, como explicitado alhures, volta-se, 

entre outros objetivos, para a ampliação do aceso à justiça, a garantia das liberdades 

públicas e execuções penais, e, essencialmente, para o planejamento estratégico e a 

proposição de novas políticas judiciárias. É justamente de sua função precípua de 

provocar inovações positivas no âmbito do Poder Judiciário que advém sua legitimidade 

para fiscalizar os atos que vão de encontro aos princípios norteadores da Administração 

Pública e do Poder Judiciário.  

É no intuito de impedir que condutas atentatórias aos princípios da ética e da 

dignidade da pessoa humana se propaguem entre os membros do Poder Judiciário e de 

sanear suas atuações impróprias que o Conselho Nacional de Justiça deve ter ampla 

confiabilidade para zelar pela transparência administrativa e processual dos órgãos 

judiciais, fiscalizando a integral observância do artigo 37 da Constituição Federal pelos 

membros do Poder, nos termos do artigo 103-B, inciso II da CF. 

Condutas injustas, desmedidas, corrompidas e viciadas devem ser extirpadas do 

exercício da nobre função da magistratura. É para isso que o controle do Poder Judiciário 

pelo CNJ deve ser pleno e infindável. Uma atuação disciplinar constante por parte do 

CNJ acabará por instigar, ainda que por vias transversas, os juízes a ampliar os espaços 

democráticos, a depositar todo o conhecimento a serviço da sociedade, a atuar com ética 
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e justiça, criando, modificando e aperfeiçoando técnicas que possam atender aos mais 

distintos dramas sociais do cidadão.  

O CNJ de acordo com artigo 31 do seu Regimento Interno23 poderá realizar 

sindicâncias, inspeções, correições, entre outros, quando houver fatos graves ou 

relevantes que as justifiquem, propondo ao Plenário a adoção de medidas adequadas a 

suprir as necessidades ou deficiências constatadas. 

Cumpre ressaltar que consta na Resolução Geral da Corregedoria de Justiça, 

entre as atribuições do corregedor do CNJ, a de receber as reclamações e denúncias, 

relativas à legalidade, oportunidade e conveniência dos atos administrativos praticados 

por magistrados e tribunais ou ao cumprimento de seus deveres funcionais e aos serviços 

judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro 

que atuem por delegação do poder público, determinar o processamento das reclamações 

disciplinares que atendam aos requisitos de admissibilidade, instaurando sindicância 

quando evidenciada a existência de indícios de infração ou arquivando-as quando o fato 

não constituir infração disciplinar. 

A função de instaurar processos disciplinares competirá à Corregedoria do CNJ, 

por seu turno, quando se tratar de matéria e procedimento de sua competência. Os tipos 

de procedimentos que podem ser utilizados pela Corregedoria para controle das atuações 

dos membros do Poder Judiciário e suas formalidades estão previstos no Regimento 

Interno do CNJ e no Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça. São eles: 

Inspeção, Correição, Sindicância, Reclamação Disciplinar, Representação por Excesso de 

Prazo e Avocação de Processo Disciplinar. 

                                                 
23 Todas as atribuições do corregedor Nacional de Justiça estão definidas na Constituição Federal, no § 5º do art. 103-B, e 
regulamentadas no artigo 31 do Regimento Interno do CNJ. São elas: receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado, 
relativas aos magistrados e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que 
atuem por delegação do poder público ou oficializados; determinar o processamento das reclamações; realizar sindicâncias, inspeções 
e correições, quando houver fatos graves ou relevantes que as justifiquem; requisitar magistrados e servidores, delegando-lhes 
atribuições; elaborar e apresentar relatórios referentes ao conteúdo próprio de suas atividades de correição, inspeção e sindicância; 
designar, dentre os magistrados requisitados, juízes auxiliares da Corregedoria do Conselho, com competência delegada; expedir 
instruções, provimentos e outros atos normativos para o funcionamento dos serviços da Corregedoria; sugerir ao Plenário do Conselho 
a expedição de recomendações e atos regulamentares que assegurem a autonomia do Poder Judiciário e o cumprimento do Estatuto da 
Magistratura; executar e fazer executar as ordens e deliberações do Conselho relativas a matéria de sua competência; dirigir-se, 
relativamente às matérias de sua competência, às autoridades judiciárias e administrativas e a órgãos ou entidades, assinando a 
respectiva correspondência; promover reuniões e sugerir, ao Presidente, a criação de mecanismos e meios para a coleta de dados 
necessários ao bom desempenho das atividades da Corregedoria; manter contato direto com as demais Corregedorias do Poder 
Judiciário;promover reuniões periódicas para estudo, acompanhamento e sugestões com os magistrados envolvidos na atividade 
correcional; delegar atribuições sobre questões específicas aos demais Conselheiros.  
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Configurada a evidência de possível infração disciplinar atribuída a magistrado, 

se as provas forem suficientes, o Corregedor Nacional de Justiça proporá ao Plenário a 

instauração de processo administrativo disciplinar, caso contrário instaurará sindicância 

para investigação dos fatos.  

Cuidando-se de matéria de competência afeta ao Plenário do CNJ, o feito será 

distribuído a um dos Conselheiros, cabendo ao Relator decidir sobre a relevância da 

matéria, podendo, submetê-la ao Plenário para julgamento, se entender cabível ou 

determinar o arquivamento liminar do processo, se manifestamente infundado o pedido, 

caso a matéria seja flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, na hipótese de a 

pretensão ser patentemente despida de elementos mínimos para sua compreensão ou 

quando ausente interesse geral. 

Por se tratar de um órgão nacional, com atuação em todo o território brasileiro, a 

competência do CNJ alcança os juízos e tribunais estaduais. Os Estados não possuem 

competência normativa para criar órgãos similares, que excluam a atuação do órgão 

nacional de controle administrativo de toda estrutura da organização judiciária. Os 

demais órgãos e membros do Poder Judiciário, com exceção do Supremo Tribunal 

Federal, estão sujeitos ao controle exercido pelo Conselho, que também abrange os 

serviços auxiliares, as serventias e os prestadores de serviços notariais e de registro, que 

atuem oficializados ou por delegação do Poder Público. 

Válido ressaltar que qualquer cidadão é apto a apresentar ao Conselho denúncias 

relativas aos magistrados, aos serviços judiciários auxiliares, serventias, bem como a 

órgãos prestadores de serviços notariais e de registro que atuem por delegação do poder 

público ou oficializados, sem necessidade de representação por advogado, desde que seja 

por petição escrita e acompanhada dos documentos necessários à sua inequívoca 

identificação.  

Em 20 de abril 2010, a Portaria nº 52, disciplinou o peticionamento eletrônico no 

âmbito do CNJ, permitindo o cadastramento de petições por via virtual, a partir de 1º de 

agosto de 2010, por qualquer cidadão, o que facilita a denuncia e fiscalização de qualquer 

pessoa em relação a eventuais arbitrariedades advindas dos órgãos do poder judiciário. 

Recebida a reclamação, o órgão, no exercício de seu mister, processa o 

requerimento nos termos de seu regulamento interno. Isso, contudo, não obsta que o 
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Conselho atue como órgão iniciador, revisor e também avoque processos disciplinares em 

curso, pois possui legitimidade constitucional para tanto. Seja sua atuação pautada na 

omissão do Tribunal de origem do individuo infrator ou na necessidade de intervir 

incisivamente para averiguar a atuação do magistrado quando o interesse em conflito 

suscitar sua atuação. 

O voto no leading case
24 do ministro-relator, Joaquim Barbosa, elucida bem a 

questão, ao arrazoar que o processo administrativo aberto no CNJ estava de acordo com a 

Constituição e o regimento interno do Conselho, que "não pode ser apenas órgão revisor 

de decisões negativas contra magistrados", tendo o "poder-dever do controle externo dos 

tribunais federais e estaduais".  Por seu turno, a defesa argumentou que o CNJ não 

poderia ter reaberto um processo administrativo já encerrado pelo órgão competente, no 

caso o Tribunal de Justiça do Pará. O processo, todavia, aguarda julgamento no ãmbtio 

do Supremo Tribunal Federal, pois foi pedido vista dos autos.  Restou sugerido, no 

Plenário, que poderia ter havido algum vício durante o processo administrativo, já que a 

sessão do CNJ que puniu a juíza demandada foi presidida pelo corregedor-geral, e não 

pelo presidente do Conselho, como determina a Constituição Federal. 

Nesse ponto, oportuno consignar que, na esfera da atuação disciplinar, o CNJ 

tem competência originaria para instaurar processo administrativo disciplinar, dentro dos 

limites dos direitos e garantias individuais e demais princípios que regem o Estado 

Democrático de Direito. Aos que defendem a falta de competência originaria do CNJ 

fiam-se no postulado do juiz natural, em que a instauração e a condução de qualquer 

processo, disciplinar ou não, deverá se realizar por juízes, tribunais e órgão previamente 

instituídos pela CF, e nunca por juízes e tribunais de exceção. É perceptível, portanto, de 

acordo com a interpretação sistemática da Constituição, que o CNJ encontra-se 

legitimamente constituído para tanto.  

Consigne-se que o exercício da competência concorrente do CNJ, no controle 

disciplinar nos casos de condutas irregulares dos juízes, revela-se muito pertinente, ainda 

mais diante de eventual omissão do Tribunal ao qual está vinculado o Magistrado 

acusado e possível parcialidade do órgão.  

                                                 
24 MS 28.102 (STF) e MS 28.816 (STF) 
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A resolução n 30/200725 do Conselho Nacional de Justiça dispõe sobre as regras 

do procedimento administrativo disciplinar no âmbito do CNJ para apuração de infrações 

dos magistrados, os quais poderão ser punidos com advertência, censura, remoção 

compulsória, disponibilidade, aposentadoria compulsória e demissão. As medidas são 

aplicadas conforme a situação concreta.  Cada uma com sua gradação de severidade.  

Quanto às possíveis punições, é importante que haja uma gradação da pena 

disciplinar. Destarte, as penas mais graves, a princípio, apenas poderão ser aplicadas se o 

magistrado já tiver sido punido por infração às normas em outras oportunidades, ou se o 

fato for extremamente grave. Isso porque a aplicação das penas administrativas mais 

severas, remoção compulsória, disponibilidade e aposentadoria proporcional afetará 

diretamente as garantias constitucionais do Juiz como a vitaliciedade, inamovibilidade e 

irredutibilidade salarial.  

Um ato de pouca relevância, por exemplo, praticado por magistrado exemplar, 

será caso de punição das mais simples que servirá como exemplo, medida educativa 

apenas. O mesmo não ocorre se há o reiterado descumprimento dos deveres inerentes ao 

cargo e atuações mais gravosas, caso de patente desídia do juiz, hipótese na qual se  

deverá aplicar uma das penas mais severas, a depender da situação fática. 

As punições mais brandas são as de advertência e censura, reservadas às 

infrações de menor potencial ofensivo. A advertência destina-se aos casos de negligência 

no cumprimento dos deveres do cargo (LOMAN, art. 43) e a censura para a reiterada 

negligência no cumprimento dos deveres do cargo, ou no de procedimento incorreto 

LOMAN, art. 44).  

A primeira, que é menos grave, pode ser aplicada de forma oral e cabe em 

hipótese de ocorrência isolada Pode-se citar, como exemplo, um caso de não 

reconhecimento de suspeição por juiz. A segunda, na hipótese de ocorrências continuadas 

                                                 
25 Resolução CNJ n. 30/2007:Dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar 
aplicável aos magistrados.  A PRESIDENTE DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, no uso de suas atribuições, tendo em vista 
o decidido em Sessão de 06 de março de 2007, e com base no § 2º do artigo 5º da Emenda Constitucional n. 45, de 08.12.2004; 
CONSIDERANDO que as normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar dos magistrados são muito diversificadas, não 
obstante tenham de observar as disposições constitucionais e da Lei Orgânica da Magistratura em vigor; CONSIDERANDO a 
promulgação da Constituição vigente e das emendas que a alteraram; CONSIDERANDO que a Lei Complementar n. 35, de 1977, é 
anterior à vigente Constituição Federal; CONSIDERANDO que as leis de organização judiciária dos Estados, os regimentos dos 
tribunais e resoluções em vigor sobre a matéria são discrepantes, achando-se muitas normas antes referidas superadas por outras de 
superior hierarquia; CONSIDERANDO a necessidade de sistematizar as regras em vigor sobre a matéria, com observância das normas 
constitucionais e legais em vigor; RESOLVE: Art. 1° São penas disciplinares aplicáveis aos magistrados da Justiça Federal, da Justiça 
do Trabalho, da Justiça Eleitoral, da Justiça Militar, da Justiça dos Estados e do Distrito Federal e Territórios:  I - advertência;  II - 
censura;  III - remoção compulsória;  IV - disponibilidade;  V - aposentadoria compulsória;  VI - demissão.  
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ou de procedimento incorreto. Cita-se, a título exemplificativo, o fato de usurpação de 

competência quando o magistrado concede liberdade provisória. 

 A Remoção compulsória, por sua vez, revela-se como terceira penalidade no 

grau da escala. Ressalte-se que deve haver sempre um compasso entre a conduta apurada 

e a penalidade imposta, haja vista que, nesse caso, o tratamento já é mais severo. A 

remoção, todavia, é pouco utilizada, pois retira o magistrado do local onde exerce suas 

funções.  Essa punição destina-se aos casos em que o juiz encontra-se impedido de 

exercer, com acerto, suas funções em razão de situação de fato.  

Em caso de alta reprovabilidade, o magistrado poderá ser posto em 

disponibilidade, fazendo jus aos proventos proporcionais ao tempo de serviço e podendo 

ser convocado a atuar em qualquer momento, ao critério da administração.   

A aposentadoria compulsória configura a ultima e mais severa das penalidades  

que pode ser aplicada pelo Conselho Nacional de Justiça, como órgão administrativo. 

Destina-se aos casos em que se constata uma infração gravíssima cometida pelo 

magistrado ou contínuas infrações de considerável gravidade. O Tribunal pode fazê-lo, 

como sanção administrativa. Os vencimentos do jubilado são mantidos, o que torna o 

instituto alvo de severas críticas, eis que não haveria uma punição propriamente dita, mas 

sim uma sanção premial, facilitando-se a aposentadoria do magistrado.  

Nos níveis de exasperação das penalidades, a pena de demissão é o ultimo 

patamar, e somente pode ser aplicada por sentença judicial transitada em julgado.  

Note-se que o CNJ não tem competência para aplicar a pena mais grave que 

seria a de demissão, eis que para tanto se faz necessária sentença transitada em julgado e 

o Conselho, como já assentado alhures, não possui função jurisdicional. 

A aposentadoria compulsória por interesse publico, prevista também no artigo 

526 Da Lei Orgânica da Magistratura, é, portanto, a pena mais grave passível de ser 

aplicada no âmbito de atuação do CNJ. Justamente por sua repercussão na carreira do juiz 

envolvido, a possibilidade de aplicação dessa penalidade pelo Conselho tem gerado 

muitas discussões e polêmicas no mundo jurídico.  

                                                 
26 Art. 5° O magistrado será aposentado compulsoriamente, por interesse público, quando: I - mostrar-se manifestamente negligente no 
cumprimento de seus deveres; II - proceder de forma incompatível com a dignidade, a honra e o decoro de suas funções; III - 
demonstrar escassa ou insuficiente capacidade de trabalho, ou apresentar proceder funcional incompatível com o bom desempenho das 
atividades do Poder Judiciário.  
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Primeiramente, cumpre consignar que ela só pode ser aplicada em caso de 

comprovada negligencia, quando o magistrado proceder de forma incompatível com a 

dignidade, a honra e o decoro de suas funções, demonstrar escassa ou insuficiente 

capacidade de trabalho ou apresentar proceder funcional incompatível com o bom 

desempenho das atividades do Poder Judiciário. 

Caso de grande repercussão27 foi o de uma juíza que foi compulsoriamente 

aposentada por determinação do CNJ. Ela teria sido responsável por mandar prender uma 

moça com 23 presos do sexo masculino em uma cela em 2007. O órgão acatou por 

unanimidade o voto do conselheiro Felipe Locke Cavancanti, relator do Processo 

Administrativo Disciplinar contra a juíza. "Este é um caso doloroso e emblemático, que 

chama atenção para a responsabilidade dos juízes sobre o que ocorre no sistema 

prisional", enfatizou o presidente do CNJ, ministro Gilmar Mendes, que acompanhou o 

voto do relator28. A título ilustrativo, segue ementa: 

Ementa Processo Administrativo Disciplinar. Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Infrações aos 

deveres funcionais da Magistratura. Configuração.  

1) O Juiz de Direito ao examinar o auto de prisão em flagrante delito torna-se responsável pela prisão 

levada a efeito bem como pela regularidade do encarceramento do preso. 2) Impossibilidade de 

manutenção de presa do sexo feminino em carceragem única ocupada por detentos do sexo masculino. 3) 

Descumprimento do preceito fundamental contido no artigo 5º, inciso XLVIII, da Constituição Federal.4) 

Utilização de documento ideologicamente falso com fim de justificar a grave omissão perpetrada 5) 

Infringência ao artigo, 35, incisos I e III, da LOMAN. 6) Procedência do Procedimento com a aplicação 

da pena de aposentadoria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de serviço, de acordo 
com os artigos 28 e 42, V, todos da Lei Complementar nº 35, de 14.03.79. (CNJ - PAD 200910000007880 

– Rel. Cons. Felipe Locke Cavalcanti – 103ª Sessão – j. 20/04/2010 – DJ - e nº 75/2010 em 28/04/2010 

p.04/05). Data 20.04.2010 Data de Publicação 20.04.2010 Número do Processo PAD 200910000007880 

(Grifos não originais) 

A atuação disciplinadora do CNJ revela-se, como observado, bastante relevante 

para provocar mudanças intrínsecas nos modelos comportamentais dos membros do 

Poder Judiciário. Seria mais uma ferramenta, das que dispõe o novel órgão, para 

estimular progressos e melhorias em todos os ramos da magistratura. 

 Em uma sociedade desigual, espera-se do juiz uma atuação que possa aproximar 

os valores das ciências sociais, jurídica e humana, aos da ética e moralidade, disso a 

importância e o acerto das decisões do Conselho Nacional de Justiça, pois refletem a 

                                                 
27 O Plenário do Supremo Tribunal Federal com o MS 28.102 (STF) MS 28.816 (STF) irá decidir se o Conselho Nacional de Justiça 
agiu nos limites da lei e de sua competência ao determinar a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de 
serviço de juíza, ex-titular da vara criminal de Abaetetuba/PA.  
28 Trechos de votos proferidos no Processo administrativo n.200910000007880: "É impossível ler esse relato e não se indignar. Mais 
do que isso: reler e não se indignar de novo", declarou o conselheiro Jorge Hélio, quando do julgamento Já o conselheiro Marcelo 
Neves, disse que a juíza não pode mais atuar como magistrada. "A gravidade da situação é tanta que ela (a juíza) não tem condições de 
ser magistrada em nenhum lugar do mundo", ressaltou. Disponível em: http://jvsticia.wordpress.com/tag/abaetetuba/. Acesso em: 
25/07/2011. 
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ética almejada da magistratura. Busca-se, por meio do controle disciplinar do CNJ, 

estimular juízes a não serem mera ‘boca da lei’ com definiu Montesquieu29, mas sim 

aplicadores do Direito conscientes de sua responsabilidade social e em busca da 

implementação da Justiça. 

 

Considerações finais 

 

O diálogo com os agentes sociais, a busca pela multidisciplinaridade, o contato 

antropológico de emergir e identificar-se com o diferente são medidas cada vez mais 

demandadas aos juízes no exercício de sua prática judiciária.  

Para o lidimo exercício da magistratura constitui-se, portanto, imprescindível 

remover as amarras de um apego exagerado ao formalismo. Nesse passo, o juiz deve se 

reconhecer como um verdadeiro agente de transformação da realidade que o circunda, daí 

a atuação do Conselho Nacional de Justiça, órgão com as mais diferentes representações 

da sociedade, a servir como parâmetro para a ética, mediante a expedição de 

recomendações, instruções e apurações de infrações disciplinares.   

Para a formação e manutenção de um quadro de juízes conscientes da 

importância de sua função, incumbidos de proporcionar prestações jurisdicionais mais 

justas e equilibradas, e correspondentes às expectativas da sociedade brasileira nada mais 

indicado do que um órgão especializado, tal como o Conselho Nacional de Justiça, com a 

função precípua de fiscalizar a classe e de servir como permanente fomentador da teoria 

critica do direito. Um dos mais notáveis méritos do CNJ é sempre procurar unir teoria e 

realidade, por meio da expedição de recomendações, regulamentos e busca de constantes 

aperfeiçoamentos de juízes, permitindo a inserção do aplicador do direito dentro de um 

contexto social. 

O Órgão configura-se em considerável inovação no processo de reforma do 

Poder Judiciário iniciado com a Emenda Constitucional n. 45, por sua atuação ímpar. Isso 

só reforça sua posição como instituição isenta, ética, próxima à sociedade e confirma sua 

imagem de entidade reformadora e apta a aplicar e estimular as mudanças tão almejadas 

                                                 
29 MONTESQUIEU, Charles de Secondat, Baron de. O espírito das leis. Tradução Cristina Murachco. São Paulo: Martins Fontes, 
1996. p. 175. 
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para a prática judiciária. Seu amplo canal de acesso aos cidadãos, sua função reguladora e 

uniformizadora de padrões, bem como sua constante atuação disciplinadora são as pedras 

basilares das mudanças que o órgão se propõe a fazer. 

Daí a importância de atribuição plena para o CNJ instaurar e julgar processos 

administrativos a respeito de fatos relevantes ocorridos dentro do Poder Judiciário. Sua 

competência para apurar condutas funcionais de magistrados em seus órgãos de origem 

deve ser concorrente e não subsidiária dos tribunais, sob pena de se perder um de seus 

principais méritos: seu distanciamento da função jurisdicional e, por conseguinte, dos 

órgãos julgadores, o que lhe permite ser menos parcial e mais isenta em suas decisões.  

A Min. Ellen Gracie30 em recente julgamento, reiterou a importância do órgão 

para a melhoria do Poder Judiciário em todos os seus aspectos, aduzindo “competir ao 

CNJ o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados brasileiros, 

cabendo-lhe receber e conhecer de reclamações contra membros do Poder Judiciário (CF, 

art. 103-B, § 4 º, III e V).” Consignou que, tendo em conta o princípio da hermenêutica 

constitucional dos “poderes implícitos”, se a tal órgão administrativo fora concedida a 

faculdade de avocar processos disciplinares em curso, de igual modo, poderia obstar o 

processamento de sindicância em tramitação no tribunal de origem, mero procedimento 

preparatório. 

O magistrado vocacionado, preparado e comprometido com a aplicação da 

Justiça não é objeto de fiscalização pelo CNJ. O principal sistema de controle ao qual tal 

julgador estará submetido será sua própria consciência, seu espírito. 

A atuação disciplinar do CNJ volta-se, então, tão somente aos magistrados cuja 

atuação é viciada pelas idiossincrasias do cotidiano, aos juízes que se distanciam da 

justiça social e da ética profissional.  

O que se espera do processo de aprimoramento e democratização da máquina 

judiciária é que se busque assegurar sempre a ampla formação humanística dos membros 
                                                 
30 A Min. Ellen Gracie, relatora, denegou o writ. Preliminarmente, reconheceu a competência do STF para o exame da matéria e a 
possibilidade de o Presidente do CNJ delegar a sua atribuição de presidir as sessões plenárias e de se licenciar (RICNJ, artigos 3º, 4º, 
III, IV, XXVI, 5º, 6º, IV e 23, I). Acrescentou, inclusive, recente alteração regimental para permitir ao Vice-Presidente do Supremo 
substituir o Presidente do CNJ. Ressaltou, todavia, que na época do julgamento da reclamação disciplinar a regra ainda não estaria em 
vigor. No mérito, aduziu competir ao CNJ o controle do cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados brasileiros, cabendo-lhe 
receber e conhecer de reclamações contra membros do Poder Judiciário (CF, art. 103-B, § 4 º, III e V). Consignou que, tendo em conta 
o princípio da hermenêutica constitucional dos “poderes implícitos”, se a tal órgão administrativo fora concedida a faculdade de 
avocar processos disciplinares em curso, de igual modo, poderia obstar o processamento de sindicância em tramitação no tribunal de 
origem, mero procedimento preparatório. Ademais, realçou que, no caso, o CNJ concluíra pela existência de elementos suficientes 
para a instauração de processo administrativo disciplinar, com dispensa da sindicância.MS 28003/DF, rel. Min. Ellen Gracie, 
16.3.2011. (MS-28003) 
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do Poder Judiciário, para que esses possam atuar de acordo com os princípios da ética e 

da razoabilidade, sem arbitrariedades ou liberdades excessivas. Confia-se ao Conselho 

Nacional de Justiça a promoção dessas mudanças, com a tarefa de preservar sempre a 

ética no âmbito do Poder Judiciário, instrumento da justiça, necessária em qualquer 

nação. 

A atuação do CNJ, todavia, não pode ser implacável. Todos os seus processos de 

apuração devem ser sempre pautados nos princípios da ampla defesa e do contraditório, 

pois aos magistrados deve lhe ser dado o direito de defender-se amplamente dos fatos sob 

julgamento. Nunca é demais ressaltar que eles são seres humanos passiveis de falhas e 

erros, sujeitos a pressões nos mais diversos âmbitos de suas vidas, como a pessoal, social 

e profissional.  

É indispensável tomar precauções para que o novel órgão não venha a se tornar 

mais um instrumento de controle e assédio a recair sobre os magistrados. Não se pode 

aprimorar o judiciário e a atuação de seus membros pela implementação de um modelo 

de gestão pelo medo. O que se espera é que o CNJ atue ativamente para a mudança do 

Poder Judiciário, adotando uma linguagem adequada, respeitosa e sensata. Não se pode 

extirpar as falhas de uma organização pela imposição desmedida de regras atentatórias à 

dignidade da pessoa humana, sob pena de se repetir padrões que se visa evitar.  

É indispensável para tanto que o Conselho aprimore os programas de 

capacitação dos membros do Poder Judiciário, que assuma sua função de guardião da 

eficiência dos serviços jurisdicionais e se instrumentalize cada vez melhor, a fim de 

atender as exigências atuais de valorização dos indivíduos em todas as suas dimensões, 

capacitando cada vez mais sujeitos conscientes de suas responsabilidades e da 

importância de suas funções e que não se restrinjam ao cumprimento cego de metas.  

O Conselho Nacional de Justiça tem o encargo de relembrar à sociedade e até 

mesmo para os próprios membros da magistratura, que ser juiz não é apenas ocupar um 

cargo e sim desempenhar uma missão, que não pode exercer suas funções como máquina, 

objeto insensível, mas sim como ator e membro do corpo social, com influencia para a 

construção do bem comum entre cidadãos livres, iguais e fraternos. 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa a Reforma do Sistema da Justiça no Brasil a partir de uma visão 

sistêmica, em que a Reforma se constrói de dentro para fora, num processo de auto-

organização, aprendizagem e evolução. Identifica como ponto de mutação do sistema judicial 

brasileiro, a instalação, em 2005, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado pela Emenda 

Constitucional 45, de 2004 e discorre sobre os Pactos Republicanos. Com base na análise dos 

Relatórios anuais do CNJ, pesquisas de opinião, decisões do Supremo Tribunal Federal e 

doutrinas produzidas sobre a Reforma do Sistema de Justiça, descortina-se o CNJ como órgão 

catalisador e formulador de políticas públicas responsivas, consubstanciadas em dados e 

estatísticas, além de conectadas com as demandas da sociedade e garantia do direito 

fundamental de acesso à Justiça. São identificadas as principais políticas implementadas nos 

primeiros anos de existência do CNJ e seus resultados. Nesse sentido, o presente trabalho 

historia e consolida os primeiros passos da Reforma do Sistema Judicial, apontando números, 

sucessos e fracassos no processo de mutação do Judiciário mais republicano, rápido e eficaz. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA; REFORMA DO 

JUDICIÁRIO; POLITICAS PÚBLICAS; ACESSO À JUSTIÇA; VIRTUALIZAÇÃO DA 

JUSTIÇA; MEDIAÇÃO; CONCILIAÇÃO. 

 

ABSTRACT 
This paper analyzes the Reform of Justice System in Brazil from a systemic perspective, in 

which the Reformation is built from the inside out, a process of self-organization, learning 

and evolution. Identifies as the turning point of the Brazilian judicial system, the installation 

in 2005, the National Justice Council (CNJ), created by Constitutional Amendment 45, 2004 

anddiscusses the republican pact. Based on the analysis of the annual reportsof the CNJ, 

opinion polls, the Supreme Court decisions and doctrinesproduced on the Reform of Justice 

System, opens up the body as a catalyst and CNJ policymakers responsive, embodied by 

figures and statistics , andconnected with the demands of society and guarantee the 

fundamental right of access to justice. Identifies the main policies implemented in the 

earlyyears of the CNJ and its results. In this sense, this paper consolidateshistory and the first 

steps of judicial reform, pointing figures, successes and failures in the process of changing the 

reddest judiciary, fast and effective. 

KEYWORDS: NATIONAL COUNCIL OF JUSTICE; JUDICIAL REFORM; PUBLIC 

POLICY; ACCESS TO JUSTICE; VIRTUALIZATION OF JUSTICE; MEDIATION; 

CONCILIATION 
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1. O ponto de mutação do sistema judicial brasileiro 

Em 1988, com a promulgação da nova Carta Constitucional brasileira nasceram esperanças e 

promessas de mudanças. Prometeram-se as reformas política, tributária, previdenciária, 

trabalhista e a do Judiciário. Das reformas esperadas e prometidas, a única a sair do papel do 

texto constitucional foi a reforma do Judiciário brasileiro, sistematizada em dezembro de 

2004, na Emenda Constitucional n. 45.[i] 

Os compromisso da Reforma do sistema judicial vêm sendo cumpridos total ou parcialmente, 

e a iniciativa de sua efetivação tributa-se prioritariamente aos membros do Judiciário. A 

reforma tem se operado de dentro para fora. Segundo a visão inovadora de Capra (1982), 

físico austríaco que incorporou a cultura oriental e a física quântica numa análise de novos 

paradigmas para um pensamento sistêmico, a forma de compreender os fenômenos não é 

fragmentá-los e analisá-los à luz do modelo reducionista e cartesiano, mas olhar os processos, 

as mutações, os ciclos numa visão sistêmica. Nesse sentido os sistemas, os organismos, são 

auto-organizativos, a autorenovação, a capacidade de aprendizagem, a evolução e a 

transcendência são características deste paradigma. 

Nesse sentido, o ponto de mutação da reforma do sistema judicial brasileiro se deu com a 

criação do Conselho Nacional de Justiça, através da mencionada Emenda Constitucional 45, 

promulgada em 08 de dezembro de 2004. Logo depois, no dia 15 de dezembro de 2004, os 

chefes dos três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário firmaram o  Pacto de Estado em 

favor de um Judiciário mais rápido e republicano. Em junho de 2005, foi instalado o 

Conselho Nacional de Justiça, com atribuições de controle da atuação administrativa e 

financeira do Poder Judiciário e de controle ético-disciplinar de seus membros, competindo-

lhe zelar pela observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência no âmbito da administração judiciária. 

No Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano, constam vários 

compromissos assumidos pelos três dirigentes dos Poderes da República, com vistas à 

implementação da Reforma Constitucional do Judiciário, destacada como prioritária. Dentre 

eles, a reforma do sistema recursal e dos procedimentos, a ampliação da defensoria pública, e 

conseqüente aperfeiçoamento do acesso à Justiça; o incentivo aos Juizados Especiais 

estaduais e federais, instituídos pelas Leis n
os

 9.099/95 e 10.259/2001, destinados a atender às 

populações mais carentes; o estudo de soluções para melhorar os índices de arrecadação da 

execução fiscal e para o problema dos precatórios vencidos e não pagos;    a proteção aos 

direitos humanos, a informatização do Sistema Judicial,  a produção de dados e indicadores 

estatísticos, a prevenção de demandas repetitivas e o incentivo à aplicação de penas 

alternativas. 

Ressalte-se que o Congresso Nacional, após a edição da Emenda Constitucional 45, em 2004 

aprovou mais de duas dezenas de  novas leis sobre a reforma processual, dentre as quais 

merece destacar a edição da Lei 11.417, de 19 de dezembro de, 2006, que disciplina a edição, 

a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal e a Lei 

11.419 de 19 de dezembro de 2006, que disciplina o processo eletrônico no país. A reforma 

do Código de Processo Civil, em curso, obteve mais contribuições de 2552 comentários com 

processo público de discussão on line[ii] (BRASIL, Ministério da Justiça, online). O uso 

intensivo das novas tecnologias e o processo de virtualização da Justiça responde a 

necessidade de uma sociedade complexa e denominada sociedade do conhecimento, 

complexidade, como afirmou Morin, que se desdobra no tecido junto, nas interrelações e 
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visão mais ampla do contexto, das partes e suas relações com o todo, refletiu sobre a 

necessidade de um pensamento complexo e suas relações com o conhecimento que se produz 

atualmente: 

O  conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus significa o que foi 

tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos diferentes são inseparáveis 

constitutivos do todo (como o econômico, o político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o 

mitológico), e há um tecido interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de 

conhecimento e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por isso, 

a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os desenvolvimentos próprios a 

nossa era planetária nos confrontam cada vez mais e de maneira cada vez mais inelutável com 

os desafios da complexidade. (MORIN, 2001, p.38) 

  

O CNJ representa o órgão catalisador do processo de Reforma , e mais que isso, um órgão que 

implanta um sistema permanente de reflexão, aprimoramento e estabelecimento de conexões e 

comunicação com a sociedade, inaugura uma visão sistêmica e complexa do Sistema de 

Justiça, (CAPRA, 1982) com fito de implantar políticas públicas responsivas à sociedade, 

como se verá em seguida. 

  

1. A criação e instalação do Conselho Nacional de Justiça 

O Conselho Nacional de Justiça tem atuado como um dos principais agentes de 

implementação da Reforma do Judiciário e de concretização do Pacto de Estado em favor de 

um Judiciário mais rápido e republicano, o que pode ser verificado nos Relatórios de cada ano 

de gestão, apresentados ao Congresso Nacional, por ocasião da entrega da mensagem do 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, durante a abertura da sessão legislativa, em 

cumprimento à prescrição constitucional contida no artigo 103-B, par. 4º, inciso VII da CF/88 

(www.cnj.gov.br) 

  

2.1 Organização do Conselho Nacional de Justiça 

Criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que trata da Reforma do Judiciário, e 

instalado em junho de 2005, após mais de uma década de debates parlamentares, chegou-se a 

um consenso quanto à composição deste órgão de controle do Judiciário. Para compatibilizar 

os interesses dos que eram contrários à existência de um órgão de controle externo com os 

daqueles que entendiam ser inadiável a criação de um órgão controlador,   acordou-se que 

dele  também  participariam membros que não fossem egressos do Judiciário, contanto que a 

maioria coubesse aos representantes de órgãos judiciais. 

O Conselho Nacional de Justiça  compõe-se,  conforme prescreve o artigo 103-B da 

Constituição Federal de 1988, com a redação da Emenda Constitucional 45/2004,  por quinze 

membros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de idade,  sendo 9 do 

Poder Judiciário e 6 representantes da sociedade civil e é presidido pelo Presidente do 

Supremo Tribunal Federal. Os nove membros do Poder Judiciário representam os diversos 
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segmentos da estrutura judicial brasileiro: O Presidente do STF, que preside o CNJ, um 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que atua como Corregedor Nacional de Justiça, um 

Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; um representante dos Tribunais Federais; um juiz 

federal; um representante dos Tribunais Estaduais; um juiz estadual; um representante dos 

Tribunais Trabalhistas e um juiz trabalhista. Os representantes da sociedade civil são dois 

advogados, indicados pelo Conselho Federal da OAB; dois membros do Ministério Público 

(um federal e outro estadual),  um representante do Senado Federal e um representante da 

Câmara dos Deputados. O Conselho funciona no prédio do Supremo Tribunal Federal, em 

Brasília, no Distrito Federal. 

A Presidência do Conselho Nacional de Justiça, tão logo começou a funcionar, coube ao então 

Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nélson Jobim, que, depois foi sucedido 

pela Ministra Ellen Gracie, pelo Ministro Gilmar Mendes, sendo atualmente presidido pelo 

Ministro Cézar Peluso. Com poucos anos de exercício o CNJ implementou mudanças 

significativas na estrutura e organização do Sistema de Justiça. Mesmo depois de instalado, 

sua  criação foi objeto de impugnação judicial perante o Supremo Tribunal Federal (STF), por 

meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade 3367-1/DF, proposta pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros, sob o argumento de  afronta à independência judicial e ao princípio 

da separação dos poderes. 

Foi concebido para cumprir duas funções principais: uma prospectiva, de planejamento; e 

outra repressiva[iii], de controle ético-disciplinar da magistratura e dos Tribunais. Se a 

Emenda Constitucional n. 45/04 pode ser comparada à certidão de nascimento do CNJ, o 

julgamento da ADIN 3367-1 pelo Supremo Tribunal federal  parece ter sido seu atestado de 

batismo, definidor do perfil do Conselho e fixador das diretrizes gerais do sistema judicial 

brasileiro. 

  

2.2 Perfil do CNJ : formulador de políticas públicas  

Delineia-se, a partir deste julgamento do STF, o perfil do CNJ como um novo órgão político-

administrativo, integrante do Poder Judiciário nacional, hierarquicamente superior aos demais 

órgãos da Administração Judiciária, enumerados nos incisos II a VII da Constituição Federal, 

sejam estaduais ou federais, especializados ou não. 

O Conselho Nacional de Justiça se caracteriza como um órgão elaborador de políticas 

públicas para o judiciário, buscando aproximar os campos político e jurídico, conforme a 

demanda da sociedade complexa e em constante mutação que está inserido. As políticas 

públicas traduzem essa necessidade e aportam ferramentas para sintonizar o jurídico e o 

político, conforme lição de BUCCI (2002. p. 241): 

Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios a 

disposição do estado e as atividades privadas, para a realização de objetivos socialmente 

relevantes e politicamente determinados. 

  

Embora não seja possível uma conceituação unívoca, as políticas públicas refletem metas 

coletivas, escolha de prioridades, elaboração de metas a partir de planejamentos e dados 
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materiais. Evidencia-se na construção de políticas públicas uma ação valorativa, em busca da 

eficiência e do consenso, ou seja, pressupõe uma interação, a agregação de contrários e a 

integração de diversos interesses, em constante articulação para sua efetivação. Desse 

processo depende o sucesso das políticas públicas. 

  

 2.2.1 - Elaboração de Políticas Públicas 

É importante reconhecer o caráter procedimental e legitimador da conformação de políticas 

públicas, tecendo ações complexas, encadeadas e interdependentes, com múltiplos atores. 

Políticas públicas  são processos ou conjunto de processos que culminam com a escolha 

coletiva de prioridades, para a definição dos interesses públicos reconhecidos pelo direito. 

(BUCCI,p. 265) 

A importância da função política do CNJ foi destacada pelo STF, no julgamento da ADIN 

3367-1 (BRASIL, STF, online), pelo  Relator Ministro Cezar Peluso, da seguinte maneira: 

A bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma alta função 

política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário,cujas estruturas burocráticas 

dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia político-institucional de âmbito nacional. 

  

Destacou-se naquele julgamento o  “papel de órgão formulador de uma indeclinável política 

judiciária nacional” do Conselho, que: 

sob a rubrica das atribuições inerentes ao poder de controle da atuação administrativa e 

financeira do Judiciário (art. 103-B, § 4º), assume o dever jurídico de diagnosticar problemas, 

planejar políticas e formular projetos, com vistas ao aprimoramento da organização judiciária 

e da prestação jurisdicional, em todos os níveis, como exigência da própria feição difusa da 

estrutura do Poder nas teias do pacto federativo. Como já acentuamos, somente um órgão de 

dimensão nacional e de competências centralizadas pode, sob tais aspectos, responder aos 

desafios da modernidade e às deficiências oriundas de visões e práticas fragmentárias na 

administração do Poder. 

  

O CNJ estabeleceu a prioridade de sua função política, no 1º Relatório Anual de suas 

atividades, enviado ao Congresso Nacional, no qual consta: 

Para ser eficiente, o Judiciário necessita maximizar sua capacidade de resolver as demandas 

da sociedade. É necessário que o sistema judicial brasileiro encontre o equilíbrio entre a 

necessidade de proporcionar uma solução rápida, econômica – leia-se acessível – e imparcial. 

Nesse sentido, o Conselho Nacional de Justiça considera que a sua missão institucional 

precípua é desenvolver o planejamento estratégico para o Poder Judiciário Nacional e 

fomentar uma cultura de transparência, eficiência e planificação . 

  

1106



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O desafio de modernização do sistema judicial traduziu-se, em síntese,  no planejamento e na 

construção de um Judiciário mais rápido e republicano, com diretrizes firmadas no I Pacto de 

Estado em favor de um Judiciário republicano e célere. 

  

2.3 Formação de Políticas: processo de autoconhecimento 

O planejamento e a construção de um Judiciário mais republicano demandam necessariamente 

a concretização dos princípios da impessoalidade, com a consolidação da visão de uma Justiça 

Nacional pública  (res publica) -     do povo, e não apenas de um estado federado ou de 

determinado segmento, de uma Justiça integrada através dos modernos meios tecnológicos de 

informação, garantidores de maior transparência e publicidade de seus atos e eficiência, 

e,  finalmente, de uma Justiça organizada para servir ao povo. 

Neste quadro de processo de transformação e reconstrução do Poder Judiciário, tem exercido 

o CNJ um importante papel de facilitador da comunicação entre seus artífices: dos juízes com 

a sociedade e dos diversos membros do Judiciário entre si.  Podem ser citadas como políticas 

tendentes a fomentar a integração do sistema judicial,   a informatização, a criação do sistema 

de  banco nacional de dados estatístico do Judiciário,  com uniformização, aperfeiçoamento e 

publicação das estatísticas processuais no sítio do Conselho Nacional de Justiça  a instalação 

da Corregedoria Nacional de Justiça, onde se concentram as atividades de controle ético-

disciplinar da magistratura. 

Além da alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário, o Relator 

Ministro Cezar Peluso destacou  “a segunda modalidade de atribuições do Conselho” que diz 

respeito ao controle do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, par. 4º) 

como  “expressiva conquista do Estado democrático de direito, a consciência de que 

mecanismos de responsabilização dos juízes por inobservância das obrigações funcionais são 

também imprescindíveis à boa prestação jurisdicional” e como imperativo do regime 

republicano e da própria inteireza e serventia da função, a necessidade de convívio 

permanente entre a independência jurisdicional e instrumentos de responsabilização dos juízes 

que não sejam apenas formais, mas que cumpram, com efetividade, o elevado papel que se 

lhes predica. Para isso, é preciso, com reta consciência e grandeza de espírito, desvestirem-se 

os juízes de preconceitos corporativos e outras posturas irracionais, como a que vê na 

imunidade absoluta e no máximo isolamento do Poder Judiciário, condições sine qua non para 

a subsistência de sua imparcialidade”. 

O desenho do perfil do Conselho Nacional de Justiça esboçado no julgamento da ADIN 3367-

1 é matizado pelas cores dos princípios republicanos, democrático e federativo, informadores 

do Estado de direito brasileiro, bem como pelas luzes dos princípios constitucionais da 

publicidade(transparência), impessoalidade e eficiência. 

Ancoradas naqueles princípios, colhem-se da decisão em apreço diretrizes gerais para 

membros do sistema judicial,  os quais vão desde a democrática “ligeira abertura das portas 

do Judiciário para a sociedade”, com a aceitação de representantes da sociedade como 

partícipes do controle administrativo-financeiro e ético disciplinar dos juízes”, perpassam pela 

republicana necessidade de instituição de um regime de responsabilidade para os magistrados, 

através da “criação de um órgão com poderes de controle nacional dos deveres funcionais dos 

magistrados, até a reorientação da auto-imagem do Poder Judiciário  brasileiro, apresentado, 
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sem névoas nem sombras, em conseqüência do princípio federativo, como poder judiciário 

uno e  nacional, reunindo, o  Conselho, por seu turno, enquanto representativo do Estado 

unitário, formado pela associação das unidades federadas, órgão federal, como órgão do Poder 

Judiciário nacional, mas não como órgão da União”. 

Atualmente, o Judiciário brasileiro conta com um banco nacional de dados, 

centralizado,  importante instrumento para a sua planificação, por meio do qual se publicam 

periodicamente  estatísticas processuais nos sítios do Supremo Tribunal Federal e do 

Conselho Nacional de Justiça. Esses dados resultam da pesquisa anual    “Justiça em 

Números”, colhidos nas diversas unidades judiciárias do país.  A produção de dados e de 

indicadores estatísticos, além de atender ao princípio republicano da publicidade, tem-se 

revelado muito útil como instrumento de gestão, transparência e avaliação de desempenho do 

sistema judiciário nacional. 

A eficiência é outro valor norteador da produção de dados e de indicadores estatísticos, de 

competência atribuída constitucionalmente ao Conselho Nacional de Justiça,  a quem cabe nos 

termos do inciso VI do parágrafo 4º do artigo 103-B da Constituição de 1988, elaborar 

semestralmente relatório estatístico sobre processos e sentenças prolatadas, por unidade da 

Federação, nos diferentes órgãos do Judiciário. Os elementos que podem aferir a eficiência 

são rapidez, custo, eqüidade e o grau de acesso à justiça. A definição de eficiência no 

comportamento do Judiciário está relacionada com o equilíbrio entre esses elementos e a 

imparcialidade. A constituição de uma base de dados nacional ampla e centralizada possibilita 

o conhecimento do grau de congestionamento, dos custos e do acesso ao sistema judicial. 

A centralização desses dados em uma única base gerida pelo Conselho Nacional de Justiça 

evita o problema da pluralidade das fontes e de indicadores sobre um mesmo assunto e por via 

de conseqüência, sua ampla publicidade inibe a corrupção. A produção e divulgação desses 

dados estatísticos, à medida que fornece dados transparentes sobre o funcionamento do Poder 

Judiciário: número de juízes, número de processos, tempo de julgamento,  custo dos 

processos, vencimentos dos magistrados, movimentação processual, possibilita um controle 

social maior do Poder Judiciário. 

O fomento à cultura da transparência, da planificação e da eficiência  remove as condições 

estruturais facilitadoras das práticas de corrupção e como estímulo a essa  cultura, persegue-se 

o objetivo específico de ampliar a legitimação democrática da magistratura. 

A Corregedoria Nacional de Justiça avançou na divulgação desses dados, ao implantar em 

2008, o sistema “Justiça Aberta”, sistema vivo que disponibiliza em tempo real, dados 

estatísticos mais refinados, sobre a realidade dos órgãos jurisdicionados de 1º grau da Justiça 

estadual,  com indicação, por exemplo, da produtividade dos juízes. 

Com o fim de exercer este controle, o CNJ vem adotando uma política tendente a alcançar a 

conferir a maior efetividade possível ao princípio constitucional da moralidade. Para atingir 

essa efetividade, implementou, entre outras medidas, a Criação da Corregedoria Nacional da 

Justiça Brasileira, perante a qual são processados disciplinarmente os magistrados acusados 

de infração funcional. 

Destaca-se a reflexão de Almeida (2010) em sua tese de doutorado A Nobreza Togada (USP, 

2010) em que identificam processos de diversificação social e demográfica na composição do 

judiciário, um processo de feminização e juvenilização, uma maior participação dos juízes em 
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movimentos associativos. Desvela uma clara mudança em relação a pesquisa de SADEK em 

1995 que apresentava juízes acríticos. Almeida salienta que a padronização e formalização de 

critérios para progressão na carreira, previstos na Resolução 6, de 13 de setembro de 2005 do 

CNJ, entre outros fatores, tem contribuído para a formação de uma nova elite desconectada 

com os antigos valores do judiciário. Reconhece a diversificação de profissionais que 

influenciam a gestão do sistema de justiça, com a integração de economistas, cientistas 

políticos etc., confirmando o processo de complexificação e novas conexões. Almeida (2010) 

ressalta o aspecto importante da criação do CNJ se refere a um impulso na direção da 

democratização da carreira, pelo estabelecimento de padrões e critérios mais claros 

2.4 Implementação de Políticas: novas agendas e conexões 

Dentre as Políticas propostas pelo CNJ, na sua breve existência, dois programas de destacam 

por seu potencial transformador e inovador: A Virtualização do Judiciário (Justiça Virtual) e o 

Movimento Nacional pela Conciliação[iv] e fortalecimento dos Juizados Especiais. São 

salutares na medida que aproximam o Judiciário da sociedade, abrem conexões permanentes 

com os diversos setores e inauguram novas práticas e valores que visam a garantia e 

fortalecimento do acesso à Justiça. 

  

2.4.1 A Justiça Virtual 

Com o objetivo de proporcionar maior celeridade processual, transparência e interação, no 

sistema judicial, sob a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, desenvolveram-se vários 

projetos  de informatização, dentre os quais merecem destaque o  Processo Eletrônico Virtual 

do Poder Judiciário, a Certificação Digital, o  Banco de Soluções do Poder Judiciário; 

o  Sistema de Recurso Extraordinário Eletrônico e o Sistema de Sessão Plenária Eletrônica, 

adotado pelo Conselho e o Banco de Dados da População Carcerária e a Informatização dos 

Cartórios Extrajudiciais. 

Desenvolveu-se um sistema de Processo Virtual em software livre, o qual   permite a 

tramitação totalmente eletrônica de processos, por meio digital, dando mais agilidade e 

transparência ao Judiciário, ao mesmo tempo em que permite grande economia de recursos a 

todos os envolvidos. A Lei nº. 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que trata da 

informatização do processo judicial, regulamenta a tramitação virtual de processos no país, 

autorizando a comunicação de atos e a transmissão de peças processuais por meio eletrônico, 

aplicável aos processos civil, penal e trabalhista. 

O Poder Judiciário adotou a certificação digital nos moldes do ICP Brasil, através de  sua 

autoridade certificadora AC-JUS. Dessa forma, já estão sendo distribuídos certificados para os 

juízes de todo o país. A Lei 11.419/06, de 19 de dezembro de 2006, regulamentou a assinatura 

eletrônica baseada em certificado digital, por ser de extrema importância para o processo 

virtual. Por meio dos certificados digitais é possível garantir o sigilo e a privacidade na 

internet, além da autenticidade, integridade e validade jurídica de documentos em forma 

eletrônica. 

O Judiciário brasileiro apresenta diversos órgãos com padrão de excelência em termos de 

informatização, ressentindo-se, porém, de uma melhor coordenação entre todos os segmentos 

que possa permitir o compartilhamento entre as dezenas de tribunais  existentes do país. Nesse 
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sentido, o CNJ lançou em junho de 2011, o PJe , o Processo Judicial Eletrônico, um sistema 

informatizado, desenvolvido pelo Conselho em parceria com os tribunais, que permite a 

automação dos processos judiciais. No discurso de lançamento[v] o Ministro Cezar Peluso 

advertiu sobre a necessidade de autonomia: 

Essa autonomia nos é muito cara, pois, sobre livrar-nos da dependência de terceiros para 

controlar o processo judicial, o CNJ, ao escolher o  PJe como base do sistema nacional, 

procurou conceber e produzir instrumento  capaz de ajustar-se às peculiaridades locais. 

  

Acrescentou que o processo eletrônico não se trata de simples transposição do processo de 

papel a  informática, mas uma inovação nos fluxos de trabalho e que obteve a adesão de 50 

tribunais. 

A Justiça Virtual lança instrumentos para além do processo eletrônico, a virtualização do 

Judiciário colabora com a transparência e interatividade necessárias ao acompanhamento de 

políticas públicas responsivas. São inúmeras as ações e atos normativos do CNJ (BRASIL, 

CNJ, online) vinculadas ao uso intensivo de novas tecnologias imprimindo uma comunicação 

imediata, sem custos e com eficiência junto a sociedade, no âmbito interno do Sistema de 

Justiça e entre os órgão colaboradores: as ouvidorias com formulário online em todos sítios 

eletrônicos dos Tribunais (Resolução nº 103 de 24 de Fevereiro de  2010) , a uniformização 

do número de processos (Resolução nº 65, de 16 de dezembro de 2008); o cadastramento de 

advogados voluntários (Resolução nº 62 do CNJ de 1 de fevereiro de 2009); o planejamento e 

gestão estratégica, incluído entre os objetivos a implantação de sistemas de tecnologia da 

informação (Resolução nº 70, de 31 de março de 2009); os portais da transparência com a 

divulgação do orçamento dos Tribunais (Resolução nº 79 de 09 de junho de  2009), a Política 

de Comunicação Social (Resolução nº 85 de 08 de setembro de  2009), com uso de redes 

sociais (Twitter, Facebook, Orkut, etc); o Sistema de estatísticas com divulgação online 

(Resolução 15 do CNJ, 20 de abril de 2006); a gestão de documentos e segurança (Resolução 

nº 91 de 29 de setembro de  2009); a criação do Malote Digital (Resolução nº 100 de 24 de 

novembro de  2009). O levantamento das Resoluções do CNJ que abordam a virtualização, 

identificou 34 Resoluções que versam direta ou indiretamente sobre o uso das novas 

tecnologias, representando um percentual de quase 30% das resoluções publicadas. Lançam 

sementes para uma transformação de envergadura no sistema. Para fins de melhor análise 

classificou-se em três tipologias de abordagem relacionados ao uso de novas tecnologias: 

transparência e informação (accountability); serviços e processo eletrônico e gestão. 

O Relatório anual do CNJ reconhece o uso das novas tecnologias como instrumento de 

pressão da sociedade e com isso demonstra abertura para além das fronteiras eminentemente 

jurídicas da atuação do sistema de justiça, e afirma: 

[...]não isenta a atuação do Judiciário de ser pressionada pelo tempo real  pelas exigências da 

sociedade moderna e em processo de globalização, pelas possibilidades da evolução 

tecnológica, em particular a informatização e a constituição da “sociedade em rede” e pelas 

transformações das agendas políticas e das organizações.  (BRASIL, CNJ, 2006, p 10)" 

  

2.4.2 O Movimento Nacional pela Conciliação e o fortalecimento dos Juizados Especiais 
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No âmbito dos Juizados especiais, efetivou-se maior acesso à Justiça. Em 2009 foram 3, 4 

milhões de  novos feitos nos juizados estaduais.  Nos Juizados Federais tramitaram em 2009 

mais de 1,4 milhões de novos feitos. tendo obtido mais de um milhão de sentenças.[vi] Em 

2010 foram implantados juizados nos principais aeroportos Eles funcionam nos aeroportos do 

Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Mato Grosso, em um ano, foram registradas 18.522 

reclamações, das quais 4.543 (24,52%) resultaram em acordos. 

Destinados a atender as populações mais carentes, é o segmento judicial que desfruta de maior 

reconhecimento pela sociedade, consoante atestam pesquisas realizadas pela Associação dos 

Magistrados Brasileiros[vii], as pesquisas apontam que 71% dos entrevistados confiam nos 

Juizados e obteve a melhor média entre os órgãos da Justiça na avaliação da 

população.  Instituídos com vistas a garantir o amplo acesso, a celeridade, a efetividade, em 

seu raio de atuação tem contribuído para a consolidação de uma cultura de paz no país, com a 

adoção de técnicas de conciliação e de penas alternativas. Em decorrência de proposta dos 

magistrados dos juizados especiais, tem-se implementado no país com a adesão das 

instituições públicas e privadas e da sociedade civil, o Movimento pela conciliação,” 

consistente numa série de atividades, dentre as quais a campanha “Conciliar é legal”, as quais 

culminam, a cada final do ano, com  o “Dia Nacional da Conciliação”, em 8 de dezembro 

2006 – Dia da Justiça, no qual se realizam mutirões de audiência de conciliação em todos os 

setores judiciais do país, e que,  representou, consoante afirmou Watanabe, “ o lançamento da 

pedra fundamental de uma nova política pública no Judiciário brasileiro”.[viii]  Neste dia, que 

se integrou ao calendário da Justiça, foram realizados 83.987 audiências, 46.493 processos 

resolvidos, com a adesão de 56 tribunais em todo o País, que realizaram audiências em cerca 

de 550 cidades, envolvendo todos os Estados.[ix] 

Para Watanabe[x] (2011, p.4), esta nova política pública assegura um acesso qualificado à 

justiça, que propicia aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa, no sentido de que cabe a 

todos que tenham qualquer problema jurídico, não necessariamente um conflito de interesses, 

uma atenção especial do Poder Judiciário. Ressalta como  seu objetivo principal a busca de 

uma solução mais adequada dos conflitos pela participação decisiva de ambas as partes na 

busca do resultado que satisfaça seus interesses, o que preservará o relacionamento delas, 

propiciando a justiça coexistencial, além da redução do congestionamento de processos 

judiciais: 

A incorporação dos meios alternativos de resolução de conflitos, em especial dos consensuais, 

ao instrumental à disposição do Judiciário para o desempenho de sua função de dar tratamento 

adequado aos conflitos que ocorrem na sociedade, não somente reduziria a quantidade de 

sentenças, recursos e de execuções, como também, o que é de fundamental importância para a 

transformação social com mudança de mentalidade, propiciaria uma solução mais adequada 

aos conflitos, com a consideração das peculiaridades e especificidades dos conflitos e das 

particularidades das pessoas envolvidas. 

  

A culminância da construção de uma política pública que visa a pacificação social e a cultura 

de conciliação foi a edição da Resolução CNJ 125 , de 29 de novembro de 2010 
[xi],

 que 

determina a criação em todos os Tribunais de Núcleos Permanentes de Métodos Consensuais 

de Solução de Conflitos, e de Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania nos 

juizados, instituindo assim uma Política  Judiciária Nacional de tratamento adequado dos 

conflitos de interesses. 
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Sob a perspectiva do fortalecimento da autocomposição como política nacional e ante o 

desafio da emergência da redefinição do papel do Judiciário, como menos judicatório e mais 

harmonizador, vaticina GOMMA DE AZEVEDO[xii] que nos próximos anos, a atividade 

primária do Poder Judiciário passe a ser a de harmonizar ou pacificar por intermédio de ações 

comunicativas, conciliatórias ou consensuais: 

Na medida em que se iniciam os trabalhos de estruturação de novos modelos 

autocompositivos para o Poder Judiciário por meio da Resolução n. 125, do Conselho 

Nacional de Justiça, constata-se a necessidade de se recontextualizar a atuação do próprio 

Estado na sua função de harmonizador da sociedade. 

Isto porque, se se concebe a atividade jurisdicional como secundária – como visto acima, se 

deve necessariamente chegar à conclusão de que a função judicatória também é secundária no 

Poder Judiciário. 

  

1. Os reflexos das mudanças – A pesquisa Ipespe-FGV 

A doutrina tem apontado o Judiciário como a instituição pública que mais mudou durante 

essas duas décadas de vigência da Constituição Brasileira, o que vem sendo reconhecido pelo 

povo, conforme recente pesquisa de opinião pública, organizada pela escola de Direito do Rio 

de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV DIREITO RIO) e pelo Instituto de Pesquisas 

sociais, políticas e econômicas – Ipespe, realizada em fevereiro de 2009, e apresentada pelo 

Professor Joaquim Falcão, em artigo intitulado “O brasileiro e o Judiciário” e publicado na 

“Conjuntura Jurídica”, na  edição de abril 2009,  no qual faz a  seguinte análise: 

Tudo indica que as relações entre os brasileiros e o Judiciário muito mudaram nos últimos 

cinco anos. Se esta é mudança decisiva, um turning point, ou apenas oscilação de tendência, o 

futuro dirá. De qualquer maneira, estamos diante de um cenário muito positivo para avançar 

com a reforma da Justiça. Oportunidade preciosa. 

  

E ao comentar os resultados da pesquisa, observa que “eles  demonstram que a população tem 

mais confiança nos juízes do que no Poder Judiciário. Como instituição, o Judiciário está em 

nono lugar, enquanto o juiz é o quinto profissional em que a população mais confia.” Pesquisa 

da Escola de Direito de São Paulo - Fundação Getúlio Vargas (ICJ - Brasil 2010) demonstra 

uma melhora da percepção da população em relação ao judiciário, que se reflete na melhoria 

dos índices de judicialização. 25,5% dos entrevistados já receberam uma cobrança 

indevida,  36% procuraram a Justiça para solucionar o problema. O conflito trabalhista foi 

vivenciado por 19%, sendo que entre esses entrevistados 68% procuraram o Judiciário para 

solucionar o conflito. Considerando o total de entrevistados que já passaram por pelo menos 

um destes problemas, temos que 43% deles já vivenciaram algum conflito. E do total de 

entrevistados que já vivenciou algum destes conflitos, 57% procuraram a Justiça para resolver 

a questão. Na década passada esse número,segundo pesquisa de Sadek, era de apenas 30%. 

Na mencionada pesquisa o povo brasileiro reconhece, em linhas gerais,  como principais 

reflexos das mudanças do sistema judicial do brasileiro, além do reconhecimento social, 
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a  maior acessibilidade à Justiça, a impessoalidade na administração da Justiça e  o  combate à 

corrupção. 

A visível e reconhecida mudança do Judiciário Brasileiro conferiu-lhe maior legitimidade 

política e reservou-lhe o papel de protagonista no cenário de atuação em relação aos Poderes 

Executivo e Legislativo. Com a Reforma, o sistema judicial brasileiro, também vem se 

credenciando positivamente, perante a comunidade internacional, conforme demonstram a 

participação do Supremo Tribunal Federal do Brasil, como membro permanente da Comissão 

de Veneza do Conselho da Europa e  a eleição do Presidente César Rocha do Superior 

Tribunal de Justiça, para a Presidência do Órgão de cúpula do Judiciário euro latino-

americano, que reúne instituições judiciais de 41 países europeus e latino-americanos, a 

eleição como presidente da Rede Latino-Americana de Juízes (Redlaj) do juiz José Eduardo 

de Resende Chaves Júnior, secretário do CNJ na gestão 2010-2012, e a criação da Escola 

Judicial da América Latina (EJAL), sob direção do Desembargador José Sebastião Fagundes 

Cunha. 

  

3.1 Frustrações, desafios e expectativas remanescentes. O Segundo Pacto Republicano 

Mas, nem tudo são flores. Frustrações e expectativas remanescem, sobretudo, quanto à 

lentidão da Justiça – atestada por altas taxas de congestionamento e  desafiam os atores do 

processo judicial – juízes, gestores, servidores, legisladores. Para 89% dos entrevistados, pela 

FGV em 2010[xiii], o Judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou muito lentamente. 

78,5% disseram que os custos para acessar o Judiciário são altos e 70,8% dos entrevistados 

acreditam que o Judiciário é difícil ou muito difícil para utilizar , encontrando-se aí nítido 

sinalizador da necessidade de priorizar a agilidade do sistema judicial. As mudanças 

implementadas, ainda em curso, não foram percebidas pela população. 

Sadek, dedicada estudiosa e pesquisadora do tema judiciário, identificou em 1995 três 

aspectos cruciais no que se denominou a crise do judiciário: estrutural, institucional e a 

relativa aos procedimentos. (p. 37, 1995). Em relação a estrutura e mudanças institucionais a 

Constituição de 1988 e a Reforma atenderam em grande parte as necessidade de autonomia, 

controle e planejamento. A crise de procedimentos relaciona-se a morosidade e normas 

processuais complexas e com excesso de formalidades, além da abundante legislação, 

aspectos que não dependem somente do sistema de justiça, mas do aperfeiçoamento da 

legislação. O trabalho de Sadek ganha relevo por apontar em 1994, em pesquisa feita com os 

juízes, (pesquisa IDESP- 1994) como ponto mais eficiente na melhoria do judiciário a 

informatização (93,2 %) e a redução das formalidades processuais (90,2%) . 

Boaventura afirma que durante séculos os tribunais foram fontes importantes de difusão de 

informações relevantes para a comunidade e explica a mudança negativa ocorrida na 

modernidade: 

O papel dos tribunais enquanto instâncias de informação e de comunicação social foi 

drasticamente alterado a partir do séc. XIX com a consolidação do estado moderno, o 

movimento da codificação, o monopólio estatal da justiça e a profissionalização da função 

judicial. A partir daí, o conhecimento técnico passou a dominar a informação e a 

comunicação, ao ponto de estas se transformarem, elas próprias, em artefactos discursivos 
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técnicos de que são excluídos todos os que não dominam o conhecimento especializado que 

lhes subjaz. (2005, p.82) 

  

Nesse sentido merece reflexão um resgate do papel de difusor de informações concretas sobre 

a Justiça,  por meio da melhoria das estatísticas, de forma a revelar a natureza dos conflitos, 

os temas e posicionamentos da Justiça, em informações mais qualitativas, demonstrando a 

sociedade um perfil mais detalhado da justiça, de forma a aprimorar o senso de cidadania, de 

direitos e da qualidade da justiça do país. Boaventura de Souza Santos faz um diagnóstico e 

elenca entre as  três razões que afastam o cidadão da justiça: a ausência de conhecimento dos 

seus direitos, por parte dos cidadãos de menor renda e, por conseguinte, a dificuldade de 

identificar problemas e soluções jurídicas para seus conflitos; a hesitação em propor ação, 

mesmo quando identificado o problema jurídico; ausência de acesso aos serviços de 

advogados, o que revela uma judicialização maior na esfera penal e não na esfera civil, sendo, 

portanto, uma judicialização não voluntária. (SANTOS, 1989, p. 49) 

Segundo os mais recentes dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça  no Relatório 

Justiça em Números (www.cnj.jus.br), no ano de 2009, o Judiciário brasileiro contava com 

86,6 milhões de processos em tramitação, com uma taxa média de congestionamento anual de 

71%. No Brasil, existem 8 magistrados por 100 mil habitantes, sendo na Justiça Federal em 

média 0,8 magistrado para cada grupo de  cem mil habitantes,  a média nacional de gastos 

com a Justiça é de R$ 195 por habitante ao ano, do total de R$ 37,3 bilhões de reais de 

despesas anuais. 

Na Justiça estadual de primeiro grau, onde tramita o maior número de processos - 

aproximadamente 69,2 milhões de processos para 11.361 juízes, a taxa de congestionamento 

está na faixa de 67,2%, valendo dizer que de 100 processos ingressos, remanescem 67 para 

julgamento; enquanto no segundo grau, nos Tribunais estaduais a taxa de congestionamento é 

de 50,5%. Entre os juízes federais de primeiro grau, a taxa de congestionamento é de 57,0% 

,ao passo que nos Tribunais Federais é de 67,1%. Na Justiça do Trabalho, na primeira 

instância, a taxa de congestionamento é de 37,4% (diminuiu cerca de 10% em relação a 2008) 

e na segunda instância, de 28,2% 

O Judiciário brasileiro tem procurado priorizar a busca de soluções para o crônico desafio de 

vencer sua morosidade. Durante a elaboração do planejamento estratégico do Judiciário, 

liderado pelo Presidente Gilmar Mendes do CNJ e do STF, no II Encontro Nacional da 

Justiça, realizado em Belo Horizonte, no início de 2009, os presidentes dos Tribunais da 

Justiça Federal, Estadual, Eleitoral, do Trabalho, Militar e dos Tribunais Superiores e os 

representantes de associações de magistrados formularam e aprovaram em plenário,  10 

metas[xiv]  a serem alcançadas até o final de 2009. apresentando como uma das ações 

prioritárias, “identificar e julgar todos os processos judiciais distribuídos até o dia 31 de 

dezembro de 2005, em 1º e 2º graus ou tribunais superiores.” (Meta 2) De aproximadamente 

70  milhões de processos existentes na Justiça, espera-se, se realizada esta ação,  que entre 40 

e 50 milhões sejam julgados. A definição desta meta tem amparo no comando constitucional 

da duração razoável do processo.  

O Relatório de 2010 do CNJ demonstra um alto índice de cumprimento das metas, 

confirmando adesão e envolvimento do Sistema de Justiça na Reforma, a Meta 2, por 

exemplo alcançou cumprimento de 67% no âmbito nacional, mas nos Tribunais Superiores, 
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do Trabalho e Eleitoral, alcançou 97,89 %, 96,05 % e 96,53 % respectivamente. A meta 3, 

referente a informatização e conexão à internet alcançou 96, 7% no âmbito nacional e 100% 

nos Tribunais Superiores, Tribunais Militares e Federais. A meta 10, sobre implantação do 

processo eletrônico, enfrentou mais dificuldades, alcançando apenas 43,33% de cumprimento 

em âmbito nacional, 50% nos Tribunais Superiores, 100% nos Tribunais Federais, mas apenas 

33,33% nos Tribunais Estaduais e 20, 83% nos Tribunais do Trabalho. Merecendo uma 

reflexão mais aprofundada, principalmente em relação a pluralidade de softwares utilizados e 

diferentes procedimentos. 

O II Encontro Nacional do Judiciário foi um marco no estabelecimento de novas práticas de 

gestão, com base nas 10 Metas Nacionais de Nivelamento ali aprovadas, o Conselho Nacional 

de Justiça, editou a Resolução 70, em 18 de março de 2009, que dispõe sobre o planejamento 

e a gestão estratégica no âmbito do Poder Judiciário e sobre a manutenção do Banco de Boas 

Práticas de gestão do Poder Judiciário, disponível na Internet, com o intuito de promover a 

divulgação e o compartilhamento de projetos e ações desenvolvidos pelos Tribunais . 

Além da explicitação da missão, da visão e dos atributos[xv]  de valor do Judiciário, durante o 

Encontro Nacional foram definidos quinze objetivos estratégicos da Justiça, a saber: garantir a 

agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; buscar a excelência na gestão de custos 

operacionais; facilitar o acesso à Justiça;  promover a efetividade no cumprimento das 

decisões; promover a cidadania; garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do 

Judiciário;  fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais nos planos nacional 

e internacional;  fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e 

instituições,  disseminar valores éticos e morais por meio de atuação institucional e 

efetiva;  aprimorar a comunicação com públicos externos; desenvolver conhecimentos, 

habilidades e atitudes dos magistrados e servidores;motivar e comprometer magistrados e 

servidores com a execução da estratégia;garantir a infra-estrutura apropriada às atividades 

administrativas e judiciais;  garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de 

informação; e assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia. 

A partir de então, a cada ano o CNJ debate e elege metas que estão em constante 

aprimoramento, atualmente as metas são gerais e específicas por segmento. O IV Encontro 

Nacional da Justiça, ocorrido em 2010 no Rio de Janeiro, antecipou a discussão das metas do 

ano de 2011, visando a execução para os primeiros meses do ano, o próximo passo é definir as 

metas junto com a proposta orçamentária válida para o exercício seguinte. 

A expectativa de agilidade e tantas outras expectativas remanescentes ensejaram a edição, em 

13 de abril de 2009, do II Pacto Republicano  de Estado por um Sistema de Justiça mais 

acessível, ágil e efetivo. Mais combate à violência e  mais eficiência – “menos poder e mais 

serviço”[xvi], na dicção de Joaquim Falcão, e mais acesso à justiça são exigências inscritas no 

II Pacto. Entre os Juízes, sobrepõe-se a expectativa de edição do Novo Estatuto da 

Magistratura, da Lei de Organização do Judiciário. Não apenas as frustrações, mas também o 

êxito da  efetividade das medidas adotadas no primeiro pacto inspiraram a edição do II Pacto 

Republicano de Estado por um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo[xvii] 

(BRASIL, Presidência da República, online), assinado em 13 de abril de 2009,  no sentido de 

reafirmação e ampliação dos compromissos antes subscritos e com intuito de fortalecer a 

proteção aos direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à 

Justiça e também o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do 

Sistema de Justiça. 
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4. II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo  

A assinatura do II Pacto acena para a constante necessidade de reflexão, adequação e sintonia 

da Reforma do Sistema de Justiça com as demandas da sociedade que se complexificam e 

ampliam, o desafio é um permanente repensar, planejar e elaborar políticas públicas 

responsivas. A existência de um órgão estruturado, legitimado, aberto e atuante na elaboração 

de políticas para o Sistema de Justiça denota a abertura do Sistema de Justiça a sociedade. A 

virtualização de suas ações e informações contribuem para a construção de uma conexão 

permanente e sintonizada com a sociedade, de um Sistema de Justiça direcionado ao serviço 

eficaz para a população, e mais que isso, um Sistema que pensa a Justiça, organiza a 

prevenção e conciliação dos conflitos e identifica seus obstáculos. Exemplo salutar desta 

visão ampliada e ousada implementada pelo CNJ foi o lançamento recente do Relatório 

"Maiores Litigantes da Justiça"[xviii] que aponta  os maiores responsáveis pela morosidade 

da Justiça são grandes bancos e o próprio Estado que estão entre os 20 maiores litigantes, 

causando um tumulto no sistema por não internalizarem a responsabilidade de atender 

corretamente seus clientes, no caso dos bancos. Neste sentido, ações como esta, tornam 

transparente à população os gargalos do acesso à Justiça e ensejam políticas públicas mais 

eficazes para sua solução. 

O II Pacto Republicano prevê, entre as diversas ações, a instituição de Juizados Especiais de 

Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, uma das soluções possíveis para 

desafogar as ações que envolvem o Estado. Bem como o fortalecimento das ações coletivas 

com a revisão da Lei da Ação Civil Pública, de forma a instituir um Sistema Único Coletivo 

que priorize e discipline a ação coletiva para tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos 

e individuais homogêneos, objetivando a racionalização do processo e julgamento dos 

conflitos de coletivos. Outras medidas do Pacto que merecem destaque, e são desafios: o 

fortalecimento da mediação e da conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios 

autocompositivos, voltados à maior pacificação social e menor judicialização e a  ampliação 

da edição de súmulas administrativas e a constituição de Câmaras de Conciliação. 

  

Conclusão 

Os juízes e as juízas estão fazendo a sua parte. Cumpriram e vêm cumprindo o dever de casa 

constitucional. A reforma da Justiça tem se operado – conforme já dito,  de dentro para fora. 

Agora é a vez dos legisladores, a quem cabe prioritariamente continuar e concluir as 

mudanças do sistema judicial brasileiro. 

O CNJ com auxílio da sociedade promove a abertura do Sistema de Justiça, com 

levantamento de dados estatísticos, transparência e planejamento. Indicando e pavimentando 

os passos necessários a uma reforma responsiva às necessidades da sociedade e a garantia 

efetiva do acesso à Justiça, mediante o acesso qualificado a uma ordem jurídica justa. 

Instituindo espaços de interação e comunicação permanentes com a sociedade, com 

implementação do estado da arte no processo de virtualização e uso das novas tecnologias, 

além de buscar a humanização e aproximação do sistema de justiça, por meio do 

aprimoramento dos juizados especiais e mutirão da conciliação, com resultados impactantes. 
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Sem medo de mudar. Continuar com o passo da reforma que venceu o medo e vem 

satisfazendo em parte as esperanças do povo brasileiro de construir um Judiciário cada vez 

mais republicano, cada vez mais acessível e cada vez mais ágil e no rumo da efetividade 

E quem o diz é o povo ao responder a já citada pesquisa Ipespe- FGV, em fevereiro de 2009. 

Para 44% dos entrevistados a Justiça mudou, e para mais da metade deles, mudou para 

melhor.  E hoje em dia, quase um em cada dois brasileiros[xix] é parte – na condição de autor 

ou réu, em processo judicial. Não  houvesse esperança ou confiança no sistema judicial não 

existiriam cerca de 86 milhões de feitos judiciais em andamento. 

Como observa Joaquim Falcão, “neste contexto positivo, os brasileiros estão percebendo a 

existência de maior acesso à Justiça e que está havendo um  maior controle das 

irregularidades e da corrupção (...). A visibilidade midiática, a expansão dos Juizados 

especiais e a atuação moralizadora do CNJ no combate ao nepotismo, limitação de 

vencimentos e inspeções correcionais nos estados, com certeza, contribuem para esta 

opinião.” [xx] 

O Conselho Nacional de Justiça representa  o ponto de mutação inaugurando uma visão 

sistêmica do Judiciário, descortinando para a população todos os dados, números e 

informações sobre a Justiça brasileira, num processo de aprendizagem, transformação e 

questionamento, que tem operado significativas mudanças culturais e políticas. 
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andamento atualizado e conteúdo das decisões de todos os processos, respeitado o segredo de 

justiça; 8. Cadastrar todos os magistrados como usuários dos sistemas eletrônicos de acesso a 

informações sobre pessoas e bens e de comunicação de ordens judiciais (Bacenjud, Infojud, 

Renajud); 9. Implantar núcleo de controle interno; 10. Implantar o processo eletrônico em 

parcela de suas unidades judiciárias 

[xv] Da elaboração do planejamento estratégico do Judiciário Nacional, resultou como 

consenso ser sua missão “realizar justiça” e a visão, “ser reconhecido pela Sociedade como 

instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social”. Definiram-se como atributos de Valor 

do Judiciário para a Sociedade: credibilidade; 

acessibilidade;  celeridade;  ética;  imparcialidade;  modernidade;  probidade;  responsabilidad

e Social e Ambiental;  transparência. 

[xvi] No artigo “Menos poder e mais serviço”, publicado na Folhaonline, em 5.04.2009, 

explica Joaquim Falcão, ainda com base nos dados da citada pesquisa realizada pela FGV e 

pelo Ipespe sobre o Judiciário brasileiro,  que “para a população, a legimitidade da Justiça não 

advém apenas de sua realidade como poder político. Advém também de sua agilidade e 

eficiência como prestador de serviço público essencial, gênero de primeira necessidade. 

“.(http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz0504200909.htm) 

[xvii]  II Pacto de Estado por um Sistema de Justiça mais ágil, acessível e efetivo, disponível 

em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Outros/IIpacto.htm 

[xviii] Relatório do CNJ Os 100 maiores litigantes do Brasil, disponível 

em:http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf 

[xix]  Segundo senso do IBGE a população brasileira é de 193.733.800 habitantes, se 

contamos com 86,6 milhões de processos em andamentos, resulta uma média 1 processo para 

cada 2,23 pessoas 

[xx] Falcão,  Joaquim, „O Brasileiro e o Judiciário”, In Conjuntura Jurídica, abril, 2009, p. 37-

42. 
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O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) enquanto indutor de nova cultura judiciária. 

 

                                            José Péricles Pereira de Sousa1 
Pedro Rafael Malveira Deocleciano 

             
  

 

Admitindo, com Boaventura de Sousa Santos, que a sociedade atual (e correspondentes poder, 
ciência e direito) seja intervalar, entre a Modernidade e a Pós-Modernidade, sinalizando, por 
um lado, o esgotamento da racionalidade e da regulação, típicas do pensamento moderno 
desde os fins do século XVII, e, por outro, a emergência de teorias e práticas voltadas a uma 
vida decente emancipada, a partir de meados do século XX, este esforço de pesquisa 
concentra-se no Conselho Nacional de Justiça (CNJ), enquanto único órgão do Poder 
Judiciário brasileiro capaz de agir sem provocação em nome de projetos sociais ou de 
incremento da cidadania, em geral. Tomando por base pesquisa bibliográfica e explicativa, 
persegue-se uma aproximação teorética com alguns aspectos que, potencialmente, convertem 
o CNJ na principal estrutura do Judiciário das décadas vindouras, no sentido da organização 
de políticas de diálogo entre atores estatais e particulares, entre si e uns com os outros. Nessa 
perspectiva, o CNJ constrói uma discursividade nova no Judiciário, até então, imersa num 
contexto interrelacional, intersubjetivo (sem prevalência de qualquer dos envolvidos, diferente 
da lógica do processo judicial, presidido pelo juiz) e de aplicação prática a médio e a longo 
prazos, não se preocupando em decidir casos pontuais, mas sim em sistematizar a atuação 
judicial enquanto ramo político e administrativo do Estado, escapando da moldura técnico-
burocrática reinante há séculos. 
 
Palavras-chave: Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Nova esfera de atuação do Poder 
Judiciário. Diálogo social e emancipatório.   
 
 
Agreeing with Boaventura de Sousa Santos that the today's society (and its corresponding 
power, science and law) is an interval between Modernity and Postmodernity, signaling on, 
the one side, depletion of rationality and regulation, typical of modern thought, since the late 
seventeenth century, and, in the other side, the emergence of theories and practices aimed at a 
decent and emancipated life, from the mid-twentieth century, this research effort focuses on 
the National Justice Council (CNJ), while only organ of the Brazilian judiciary able to act 
without provocation on behalf of social projects or increment of citizenship, in general. Based 
on literature and explanatory, is following a theoretical approach to some aspects that 
potentially convert the CNJ in main structure of the judiciary, in the coming decades, in terms 
of organization of political dialogue between state actors and private, between them and each 
other. From this perspective, the CNJ build a new discursive in the judiciary until then 
immersed in a context interrelacional, intersubjective (without prevalence of any of those 
involved, different from the logic of the judicial process, chaired by the judge) and practical 
application in the medium and long terms, not bothering to decide individual cases, but to 
systematize judicial action as branch political and administrative of the state, escaping of the 
frame techno-bureaucratic that ruling it for centuries. 

                                                           
1 Mestre em Direito Constitucional (Direito e Desenvolvimento – Ordem Jurídica Constitucional), pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Procurador da Fazenda Nacional, do Núcleo de Acompanhamento 
Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça (PGFN/CRJ/NAE), em Brasília (DF). 
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Keywords: National Justice Council (CNJ). New sphere of actuation for the Judiciary Power. 
Social and emancipatory dialogue.    
 
 
  

Introdução 

 
Antes de tudo, louva-se a iniciativa dos coordenadores, que debruçam sobre o 

tema – e contribuem à sedimentação dele – há algum tempo, no sentido de conseguirmos 

reunir ideias em torno do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Uma realidade complexa e 

sem precedentes no Poder Judiciário brasileiro, que, no entanto, conta poucos trabalhos 

específicos para sua análise crítica. Fica o agradecimento pelo convite e a congratulação por 

esta obra. 

 

Sem a intenção de historiar a origem e o desenvolvimento das instituições 

judiciais brasileiras, é autorizado dizer, a grosso traço, do ineditismo com que a Emenda 

Constitucional nº 45/04 estabeleceu um órgão, no Poder Judiciário nacional, que não se 

voltasse, exclusivamente, à decisão de casos concretos.  

 

Por certo, todos os órgãos do Poder Judiciário, em qualquer tempo, apresentaram 

uma estrutura administrativa, mínima que fosse, e interna, que regulasse o funcionamento do 

órgão, controlando gastos e recursos humanos, por exemplo. Todavia, a criação de uma 

estrutura de poder ocupada de finalidades gerenciais (sem acumular funções jurisdicionais) e 

com abrangência em todo o território nacional, deu-se apenas a partir de 31 de dezembro de 

2004. 

 

A especulação doutrinária anterior a 14 de junho de 2005 – data de instalação do 

Conselho Nacional de Justiça (CNJ), na condição de órgão de cúpula do sistema judicial 

brasileiro – supôs a relevância dessa novidade com a mesma força com que se preocupou em 

saber se feriria as normas (constitucionais e infraconstitucionais) já existentes. Aliás, antes 

mesmo da sessão de inauguração do Conselho, em 13 de abril de 2005 o plenário do Supremo 

Tribunal Federal (STF) já teve de decidir a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 

3.367, de Relatoria do Ministro Cezar Peluso, reconhecendo a constitucionalidade do novo 
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órgão, a par de suas atribuições administrativas, financeiras e disciplinares, nunca 

jurisdicionais2. 

 

A dissintonia entre a atuação do CNJ e muitas tradições do Judiciário se refletiu, 

ainda, noutras 25 (vinte e cinco) ADIs – uma média de 05 (cinco) por ano – sendo 17 

(dezessete) apresentadas por entidades representativas da própria magistratura (AJUFE, 

AMB, ANDES, ANAMAGES, ANAMATRA), conforme Pedro Rafael Malveira 

Deocleciano3.  

   

Não obstante esses conflitos, a maioria da literatura jurídica brasileira continua se 

fazendo em volta de uma teoria da decisão judicial, debatendo “ativismo judicial”, 

“judicialização da política” (ou “politização da justiça”), analisando as repercussões 

econômicas das sentenças, a concreção de direitos sociais a partir do Judiciário etc. etc., sem, 

muitas vezes, compreender, as raízes teóricas do trabalho do CNJ – que, a propósito, vão além 

daqueles temas. É que esse órgão escapa à lógica da inércia judicial, atuando em campanhas 

sociais assemelhadas às do Poder Executivo; esquiva do princípio da imparcialidade, 

mediando os debates do Poder Judiciário com os demais atores sociopolíticos, firmando 

posições claras; sobrevive, enfim, às discussões a respeito da legitimidade da jurisdição 

constitucional, por exercer papel preventivo e crítico, em alguns instantes, ou conformativo e 

sistematizador, em outros, nunca desempenhando, diretamente, jurisdição.   

  

Dessa forma, a missão institucional do CNJ, de “contribuir para que a prestação 

jurisdicional seja realizada com moralidade, eficiência e efetividade, em benefício da 

sociedade”, “mediante ações de planejamento, coordenação, controle administrativo e 

aperfeiçoamento do serviço público de prestação de justiça” envolve diversos fatores que 

merecem detalhamento, por si, e, ainda que assim não fosse, deveriam ser estudados por 

                                                           
2 (...) O CNJ qualifica-se como instituição de caráter eminentemente administrativo, não dispondo de 

atribuições funcionais que lhe permitam, quer colegialmente, quer mediante atuação monocrática de seus 
conselheiros ou, ainda, do corregedor nacional de justiça, fiscalizar, reexaminar e suspender os efeitos 
decorrentes de atos de conteúdo jurisdicional emanados de magistrados e Tribunais em geral, razão pela 
qual se mostra arbitrária e destituída de legitimidade jurídico-constitucional a deliberação do corregedor nacional 
de justiça que, agindo ultra vires, paralise a eficácia de decisão que tenha concedido mandado de segurança.” 
(STF. MS 28.611-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 14-10-2010, Plenário, DJE de 1º-4-2011.) 
No mesmo sentido: MS 27.148-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 11-5-2011, Plenário, DJE de 25-
5-2011; MS 28.598-MC-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 14-10-2010, Plenário, DJE de 9-2-
2011. 
3 DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira. O Conselho Nacional de Justiça e o controle democrático do 
Poder Judiciário: uma realidade possível? Dissertação de Mestrado, pelo Programa de Pós-Graduação da 
Universidade de Fortaleza (UNIFOR), p. 76. 
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convergirem as referências de “politização da justiça”, de “repercussão econômica do trabalho 

judicial”, de concreção dos direitos fundamentais (especialmente os transindividuais).  

 

Verifica-se que essa linha de atuação do CNJ sinaliza a reprodução de um novo 

modelo à Justiça brasileira, não apenas de intrademocratização (isto é, de readequação dos 

pilares sobre os quais se ergue a instituição judicial, inserindo a participatividade como 

elemento característico), mas também de lançar-se a contribuir para a emancipação social (ou 

seja, incentivar projetos de incremento da cidadania, enquanto estágio sociopolítico conexo à 

vida decente e digna).  

 

Em uma sociedade supercomplexa, prenhe de contradições econômicas e 

ideológicas, que procuram, sutilmente, demonstrar a experiência (presente) melhor que a 

expectativa (futuro), a fim de manter aquilo que já se construiu (ideia de estagnação 

paradigmática), interessa analisar o empenho do Conselho numa espécie de refundação do 

Poder Judiciário, a partir de uma autocompreensão de sua importância enquanto poder 

político – e não somente técnico-burocrático – e, portanto, obrigatoriamente comprometido 

com o cenário democrático nacional. Essa transição de papéis encontra eco na própria 

transição entre os paradigmas da Modernidade e de uma Pós-Modernidade de oposição 

(contra-hegemônica), no dizer de Boaventura de Sousa Santos4, em que, supõe-se, as ações 

estatais, quase-estatais e privadas suscitem a libertação social de tutelas econômicas, 

ideológicas e políticas desmesuradas, possibilitando um nível de participatividade dos 

cidadãos que termina por ressignificar as instituições. 

 

O CNJ, nesse raciocínio, impõe ao Judiciário uma abertura ao diálogo 

equipotencial, é dizer, à discussão e deliberação públicas onde cada ponto da superfície detém 

igual poder, incluindo-se, aqui, como se disse, os próprios cidadãos. É óbvio que as disputas 

sobre o “ativismo judicial” ainda vão longe, entretanto, acredita-se que, gradualmente, os 

empreendimentos do Conselho que auxiliam (ou, mesmo, iniciam) políticas públicas passarão 

a preocupar mais os estudiosos que a materialização de direitos sociais por meio de sentenças 

e acórdãos, eis que o fenômeno de “politização da justiça” começará a atingir outra dimensão: 

a de realização espontânea de políticas públicas. 

                                                           
4 Queira ver SANTOS, Boaventura de Sousa. A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da 
experiência. Volume 1 de Para um novo senso comum: a ciência, o direito e a política na transição 

paradigmática. 8ª Ed. São Paulo: Cortez, 2011.  
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O presente estudo se resume a tal discussão, posicionando-se favoravelmente às 

obras do Conselho relativas à emancipação social, tendo em conta que a solidariedade (e não 

a regulação) é que sustentará uma previsível renovação da dinâmica entre os atores 

sociopolíticos, de modo a democratizar, do chão ao cume, nossa própria democracia, por ora 

calcada em axiomas que se evidenciam cada vez mais frágeis, como a representatividade. 

 

O Judiciário, no status de protagonista a que foi elevado pela teoria crítica 

moderna da democracia, necessita intensamente de canais de oxigenação de sua legitimidade 

(que é positivada na Constituição, porém não ratificada por ‘urnas’), para que o ciclo – 

vicioso – de indiferença social que se anuncia aos outros dois poderes estatais constituídos 

não lhe afete, mais do que já vem afetando. Para isso, indispensáveis antenas de irradiação 

dialógica, que operem a mutação da Justiça, de atividade meramente burocrática, a construção 

social e política de decisões e institutos justificados e adequados ao contexto local e 

atualmente vivido.            

   

1. Transição paradigmática e os novos rumos do Judiciário 
 

 

“Há um desassossego no ar. Temos a sensação de estar na orla do tempo, entre um 

presente quase a terminar e um futuro que ainda não nasceu” 5: com esta frase Boaventura de 

Sousa Santos inicia sua’ Crítica da razão indolente e, a nosso sentir, o sociólogo português 

não se engana.  

 

O nível de complexidade na sociedade atual é típico daquelas massas 

sociopolíticas, econômicas, culturais ou ideológicas, que se encontram em pontos críticos de 

saturação – em “pontos de mutação”, nas palavras de Fritjof Capra6. Com efeito, o volume de 

problemas (presentes) e de alternativas de futuro começa a fugir das possibilidades de 

explicação da teoria moderna, cartesiana, racionalista e, pior, da própria teoria crítica da 

Modernidade. Nesse estágio é que, paulatinamente, diversos autores acenam que temos vivido 

uma Modernidade Líquida, na expressão de Zygmunt Bauman7, a representar, na verdade, o 

início de uma Pós-Modernidade: a emergência de um novo paradigma, ou de novos 

                                                           
5 SANTOS, Boaventura de Sousa. Idem op. cit., p. 41. 
6 Ver CAPRA, Fritjof. O ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. 25ª ed. São Paulo: 
Cultrix, 1982.  
7 Cf. BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2001. 
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paradigmas, que somente compreenderemos muito depois, todavia, por ora, algo sobre seus 

primeiros sinais já pode ser dito.  

 

Boaventura de Sousa Santos 8 diferencia, nesse processo de transição de 

paradigmas, duas dimensões essenciais: 

 
A transição paradigmática tem várias dimensões que evoluem em 
ritmos desiguais. Distingo duas dimensões principais: a 
epistemológica e a societal. A transição epistemológica ocorre entre o 
paradigma dominante da ciência moderna e o paradigma emergente 
que designo por paradigma de um conhecimento prudente para uma 
vida decente. A transição societal, menos visível, ocorre do paradigma 
dominante – sociedade patriarcal; produção capitalista; consumismo 
individualista e mercadorizado; identidades-fortaleza; democracia 
autoritária; desenvolvimento global desigual e excludente – para um 
paradigma ou conjunto de paradigmas de que por enquanto não 
conhecemos senão as “vibrations ascendantes” de que falava Fourier.   

 
 

Não obstante nosso reconhecimento da insuficiência do paradigma da 

Modernidade frente às demandas da ciência, do poder e do direito hodiernos, a edificação de 

novas teorias (novas respostas), que modelem inclusive a incerteza dos discursos 

contemporâneos daqueles ciência, poder e direito, não prescinde da “racionalidade”. É dizer, a 

“racionalidade”, embora sustentáculo moderno, não se esvazia, ao contrário, pode ser 

reforçada com o adjetivo “holística”: ampliar a razão cognitivo-instrumental através de novos 

fatores e métodos com a flexibilidade suficiente para compreender um mundo que se 

evidencia igualmente mais flexível é que se torna a tarefa primordial destes tempos. 

 

Nesse sentido, urge reconhecer a heurística e a entropia como métodos de 

investigação 9. A primeira, método de aproximação das soluções aos problemas, sem seguir 

um percurso rigoroso, eis que permite a fluência da intuição e de outras circunstâncias 

subrracionais a fim de gerar conhecimento novo, contradizendo o método algorítmico, 

hermético, até então manejado pelas ciências em geral. A segunda, enquanto avaliação do 

grau de desordem de um sistema, isto é, da quantidade de energia de um universo considerado 

(inclusive o social) que não pode ser convertida em trabalho (em processos sociais, por 

exemplo), mas influencia na quantidade global de energia circulante naquele sistema.  

                                                           
8 SANTOS, Boaventura de Sousa. Idem op. cit., p. 16. 
9 Ambas utilizadas como métodos na investigação científico-jurídica também. Cf. CRUZ, Álvaro Ricardo de 
Souza. Jurisdição Constitucional Democrática. Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 135-147. 
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Em termos menos complexos, devem ser incorporados caminhos científicos mais 

permeáveis a novas respostas que os tradicionalmente percorridos, sob pena de não serem 

estudados diversos fenômenos socialmente complexos que não se sujeitam a soluções 

razoáveis dentro de uma lógica muito fechada. 

 

Boaventura de Sousa Santos resume essa ideia, demonstrando que um paradigma 

que se aspire para a Pós-Modernidade (incrementando a emancipação social, a solidariedade) 

impõe a superação do determinismo pela imprevisibilidade; do mecanicismo pela 

espontaneidade; da ordem  pela evolução e pelo acidente; da objetividade pela 

subjetividade
10.   

 

Pois bem. Esse intrincamento de eventos econômicos, políticos, culturais, sociais, 

religiosos, geográficos, éticos, morais, enfim, a supercomplexidade de um mundo em início 

de novo milênio correlaciona-se, diretamente, ao aumento de demandas judiciais em busca de 

uma cidadania qualificada. Tanto global como individualmente as pessoas vergam seu medo 

sobre o futuro – após diversos colapsos geoclimáticos sofridos pelo planeta – e a angústia das 

suas escolhas, profundamente divididas entre personalidades ao mesmo tempo consumidoras 

e cidadãs – enfrentando um supercapitalismo, ou seja, um sistema que financia o mercado, a 

imprensa, a política, a ideologia, a cultura e mesmo os apetites éticos e morais – sobre o Poder 

Público e, particularmente, sobre o Judiciário.  

 

Essa viragem de acontecimentos ainda contribui para uma democracia 

complexada, no Brasil, ou seja, embora as instituições democráticas tenham inegavelmente 

avançado desde a Constituição de 1988, é constante e séria a crise de representatividade dos 

poderes eleitos e, com ela, o abarrotamento do único poder constituído não-eleito. Então, além 

de uma “jurisdição do sujeito”, como diz Antoine Garapon11, na medida em que os indivíduos 

                                                           
10 SANTOS, Boaventura de Sousa. Um discurso sobre as ciências. Porto: Edições Afrontamento, 2001, p. 28. 
11

 “Chama-se a justiça no intuito de apaziguar o molestar do indivíduo sofredor moderno. Para responder de 
forma inteligente a esse chamado, ela deve desempenhar uma nova função, forjada ao longo deste século, a qual 
poderíamos qualificar de magistratura do sujeito. As sociedades modernas geram, na realidade, uma demanda de 
justiça quantitativa e qualitativamente inédita. Trata-se de uma demanda de massa e de uma demanda maciça. A 
justiça não apenas deve multiplicar suas intervenções – o que já é em si um desafio -, mas é também, ela própria, 
objeto de novas solicitações. Quer lhe sejam submetidas questões morais difíceis, como as relativas à bioética ou 
à eutanásia, quer lhe seja solicitado remediar prejuízos causados pelo enfraquecimento dos vínculos sociais na 
população marginalizada, a justiça se vê intimada a tomar decisões em uma democracia preocupada e 
desencantada”. GARAPON, Antoine. O juiz e a democracia: o guardião das promessas. 2ª Ed. Tradução: 
Maria Luiza de Carvalho. Rio de Janeiro: REVAN, 2001, p. 139. 
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perseguem alguma segurança para suas relações com o mundo (que é incerto), temos uma 

jurisdição do cidadão marginal, isto é, o eleitor-contribuinte-segurado-etc., ao compreender 

que são raros os canais de participação direta de que dispõe, necessita se valer de um poder 

supostamente técnico-burocrático, obrigado a lhe responder.  

 

Esse fluxo, porém, por ambas as vias, encerra um movimento vicioso de apatia 

política, elitização e domesticação do poder no Estado12 e, por tabela, atravancos sistêmicos à 

atividade jurisdicional.  

 

A insustentabilidade desse quadro, que já se manifesta, v.g., nas estatísticas do 

Poder Judiciário, exige a criação e o reforço de mecanismos de acesso direto dos cidadãos à 

decisão política no Estado, que aprofundem o exercício da vida política enquanto resolução de 

problemas cotidianos e retirem do Judiciário, por consequência natural, o peso das decisões 

sobre as mais diversas políticas públicas, bem como redescubram a legitimidade dos poderes 

eleitos, em conta de uma nova fluidez política, que efetive o conteúdo pragmático (e não 

apenas o conteúdo simbólico) dos pilares constitucionais da soberania popular e do Poder 

Constituinte do Povo
13. 

 

Nesse debate, vários autores (brasileiros também, mas, com mais ênfase os 

americanos) colocam o problema do ativismo judicial e, aliás, na maior parte das vezes, como 

fenômeno degenerativo à democracia. Ousamos revisitar este ponto, afirmando que, num país 

periférico, o ativismo judicial, entendido como dinâmica de proteção e materialização de 

direitos, ainda que em nível máximo, não suportaria a demanda – a todo instante crescente – 

por direitos de dignificação de uma cidadania pouco atendida pelos Poderes Executivo e 

Legislativo. Dessa maneira, sem ativismos correspondentes por parte das funções 

administrativa e legislativa do Estado, a função jurisdicional se arruinará no mesmo défice de 

legitimidade experimentado pelas outras. 

                                                           
12 Ver CANOTILHO, J. J. Gomes. Fundamentos da Constituição. Coimbra: Coimbra Editora, 1991. A 
despersonalização do exercício do poder, que incide sobre todos os cidadãos por meio de determinações gerais 
válidas (normas jurídicas), aos quais aqueles devem apenas obediência. 
13 “Essa concepção compatibiliza-se com a idéia de liberdade e de tolerância na sociedade plural. Ela permite a 
criação de meios, entre os cidadãos por igual, para recriar e modificar a Constituição. Essas características, 
intrinsecamente ligadas à necessidade emancipatória da cidadania, deixam em estado latente todo o potencial 
inovador das normas. Assim, por não enrijecer a interpretação ou concentrá-la em um único órgão, fica 
permanentemente assegurada a autodeterminação, através do exercício das dimensões pública e privada de cada 
pessoa”. CONTINENTINO, Marcelo Casseb. Revisitando os fundamentos do Controle de Constitucionalidade: 

Uma crítica à prática judicial brasileira. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 93. 
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De sorte que proclamar o século XXI como a ‘era do Poder Judiciário’ não 

informa se isso representa algo positivo ou negativo para o constitucionalismo 

contemporâneo. Se partirmos de uma análise voltada a concepções de uma democracia pós-

moderna, como, de fato, tentamos, essa intensa judicialização da vida sociopolítica significa 

muito mais o desvirtuamento da participação cidadã no Estado do que qualquer especial 

crédito ou influência do próprio Poder Judiciário, que, sobretudo, sofre com essa realidade, 

em vez de beneficiar-se dela. 

 

Os novos rumos do Estado e, via de consequência, da jurisdição, tendem a se filiar 

à ideia de constituição enquanto cultura
14, a robustecer um sentimento constitucional

15 e uma 

vontade de Constituição
16 em seus intérpretes, na percepção de que a cidadania ativa é o 

principal ator político-social e, portanto, responsável último pelo desvelamento de 

significados constitucionais, afastando esse encargo do Supremo Tribunal Federal (STF) – 

cuja função é de guarda do texto e não de apoderamento sobre ele. As dimensões essenciais 

do controle da redação constitucional17, dimensão fundante e dimensão de garantia, somente 

são exercíveis pelo povo, isto é, a fundação da ordem constitucional e a fiscalização dessa 

ordem (já elaborada), o que repercute, necessariamente, em seu papel de domínio sobre a 

evolução do Estado democrático de Direito modelado por si. 

 

Esse reposicionamento teórico do povo enquanto autoridade constitucional 

máxima, que não pode ser sempre-representada, sob pena de uma impossível delegação de 

soberania, inclina-se a formar uma ambiência democrática ideal que, valendo-se do conceito 

de democracia de direitos de Stephen M. Griffin18, representa um tempo-espaço em que os 

legisladores norteariam a implementação constitucional 19, respeitando os interesses dos que 

                                                           
14  Q.v. HÄBERLE, Peter. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a 
interpretação pluralista e procedimental da constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 1997.  
15 Consultar VERDÚ, Pablo Lucas. O sentimento constitucional: aproximações ao estudo do sentir 
constitucional como modo de integração política. Tradução e prefácio: Agassiz Almeida Filho. Rio de Janeiro: 
FORENSE, 2004.  
16 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução: Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editores, 1991. 
17 Ver PEREIRA, Rodolfo Viana. Direito Constitucional democrático: controle e participação como 
elementos fundantes e garantidores da constitucionalidade.  2ª Ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. 
18 Para mais, GRIFFIN, Stephen M. American Constitutionalism: from theory to politics. New Jersey: 
Princeton University Press, 1998.  
19 WALDRON, Jeremy. The dignity of legislation. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1999. 
Disponível em www.cambridge.org/catalogue/catalogue.asp?isbn=0521658837. 
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os elegeram, o Poder Executivo gerenciaria a reserva do possível (e dizemos nós, o possível 

da reserva
20), escolhendo políticas públicas que edificassem os programas constitucionais, a 

Suprema Corte protegeria a legislação sobre direitos fundamentais, e os cidadãos vigiariam a 

adequada interpretação constitucional por parte de todos os outros poderes – efetivando, 

enfim, o seu próprio e soberano poder.  

 

Esse pensamento, sem receio, devolve à sociabilidade o dever de se transformar, 

de adaptar suas ideologias e suas leis, encarando os novos desafios e necessidades. A 

responsabilidade por quaisquer mudanças, dessa forma, não pertence a entes etéreos – ao 

legislador, ao gestor, ao juiz, ao Estado, em suma – e sim se deita, onde nunca deveria ter 

saído, no próprio homem, enquanto entidade política e social última. 

 

 
2. CNJ: efetivação do princípio da cidadania e abertura ao diálogo social equipotencial 

 

Os arquétipos oitocentistas do constitucionalismo (que hospedavam tão só o que 

se convencionou chamar liberdades negativas) e as molduras agregadas noutros séculos 

(quando a ideologia política se modificou a ponto de compreender a soberania como 

titularizada pelo povo ou pela nação, garantindo liberdades positivas aos cidadãos ante o 

Estado), já não guardam a mesma força – e faz parte da evolução das sociedades que nem 

todas as escalas passadas sejam reproduzidas.  

 

As conquistas civilizatórias do constitucionalismo dos séculos XVIII, XIX e até 

mesmo XX, arraigadas que estão à cultura constitucional contemporânea, devem  

naturalmente se enquadrar como meros parâmetros no início de novas conquistas. Noutros 

termos, não é possível entender o constitucionalismo de hoje unicamente como uma ideologia 

de limitação do poder, como rebentara no século XVIII. O Direito Constitucional, enquanto 

declinação objetiva do constitucionalismo num dado Estado21, deve ser compreendido, nos 

                                                           
20 Expressão cunhada por Márcio Augusto de Vasconcelos Diniz (v. Constituição e Hermenêutica 
Constitucional. 2ª Ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002), durante a disciplina Direito Político na Ordem 

Constitucional, pelo Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Ceará - UFC. 
21 Lembramos o número de vezes que esta pesquisa registra o termo Estado, porque não queremos nos afastar 
dele, propositalmente, consoante adverte Bercovici: “Esta hostilidade da teoria da constituição em relação à 
política e ao Estado manifesta-se, hoje, no crescente processo de “desalojamento” do Estado pela constituição. 
Não se fala mais em Estado, mas em sociedade, sistema político, governo, governança. O Estado só existiria 
enquanto constituído pela constituição. É impossível dissociar Estado e constituição. A constituição do Estado 
constitucional pressupõe um Estado já pré-existente. Afinal, o Estado constitucional é um Estado, como ressalta 
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dias presentes, com uma ideologia emancipatória do real possuidor de todo o poder num 

Estado: o povo22. 

 

Essa ideologia, consentânea à defesa de um novo paradigma (“Pós-Moderno 

contra-hegemônico” ou qualquer outro nome que se lhe dê), como fez Boaventura de Sousa 

Santos, pode, no Direito, cimentar-se à tese da Constituição enquanto cultura constitucional, 

de Peter Häberle23, declarando-se esta um eterno devir, ao passo em que reclama a 

participação de todos os intérpretes possíveis, propugnando, em seus dispositivos (na verdade, 

nas dinâmicas de interpretação desses dispositivos), o efetivo envolvimento de todos os atores 

sociopolíticos interessados24
.  

 

Nesse raciocínio, a extinção gradativa das situações de apatia e de alheamento de 

vários intérpretes constitucionais é, patentemente, um processo sem-fim. A propósito, cumpre 

ressaltar, um processo propositalmente sem-fim, eis que a participação é a medida da 

democracia e a essência do ideal democrático é a busca constante e sempre-inacabada de 

pluralizar as fontes e consequências do poder. Logo, a significação do constitucionalismo 

contemporâneo remete à democratização de todas as instâncias sociopolíticas num Estado, 

através do fortalecimento da participação, entendida não como um meio de legitimar o 

domínio pré-existente (tal como nos séculos XIX e XX) mas como fim da própria existência e 

manutenção do Estado. 

                                                                                                                                                                                     

Isensee. Não há, ainda, constituição sem Estado. O Estado constitucional conserva estrutura básica do Estado 
monárquico que o antecede, acrescentando a legitimação democrática do poder político, com a soberania 
constituinte do povo”. BERCOVICI, Gilberto. Soberania e Constituição: para uma crítica do constitucionalismo. 
São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 18-19. 
22 O povo é um ente real e não simplesmente uma palavra cercada de significados abstratos. No entanto, o texto 
constitucional (assim como a linguagem em geral) se cerca de expressões demasiadamente vagas, como técnica 
de delegar ao intérprete a construção de significados. Marcelo Continentino comenta: “Por outro lado, ao se 
expressar por termos e conceitos com sentidos genéricos e abstratos, o legislador constituinte, propositadamente, 
terá pretendido delegar às futuras gerações o direito de determinar o significado da Constituição, em 
conformidade com a própria interpretação de seus interesses e necessidades. Ronald Dworkin é muito claro 
quanto ao tema: ao tratar das cláusulas constitucionais “vagas”, que assumem forma de standarts, a exemplo dos 
conceitos de “legalidade”, “eqüidade”, “igualdade”, “devido processo legal” dentre outros, Dworkin afirma que 
elas resultam da intenção de seus promulgadores, consistente em não estabelecer vinculatória e autoritariamente 
suas concepções particulares de vida, e sim em delegar a cada uma das futuras gerações a responsabilidade por 
desenvolver e aplicar o próprio entendimento sobre as normas constitucionais e os conceitos. As cláusulas vagas 
denotam a estratégia, utilizada pelo legislador constituinte, para conceder às gerações vindouras o direito de se 
autogovernarem”. CONTINENTINO, Marcelo C. Revisitando os fundamentos..., ob. cit., p. 89-90. 
23

 HÄBERLE, Peter. Idem op. cit. 
24 DINIZ, Márcio. Constituição e Hermenêutica Constitucional. 2ª Ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002, 
p. 181: “Uma Constituição não é apenas e tão-somente um texto jurídico; é, também, a expressão de uma 
situação de desenvolvimento cultural de um povo. Ao refletir uma “herança cultural” e constituir, ao mesmo 
tempo, o fundamento de suas esperanças na convivência do dia-a-dia, ela é uma estrutura normativa que se 
desenvolve juntamente com a vida de uma comunidade”.  
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Dessa maneira, a participação que caracteriza o Estado “democrático” de Direito e 

é a veia maior do constitucionalismo atual, não se refere a uma simples distribuição do poder 

de decidir dentro do Estado, antes, traduz a única forma possível de manifestação 

sociopolítica que não esvazie completamente o sentido das expressões soberania popular e 

poder constituinte do povo, por exemplo25
. 

 

Portanto, o incremento da cultura constitucional, preocupando-se fixamente pela 

questão da participação – não enquanto legitimação de procedimentos decisórios, como se 

antecipou, mas enquanto único procedimento legítimo para se decidir num Estado em que o 

povo é o soberano – extirpa, de uma vez por todas, a tosca circunstância em que a 

Constituição se inseriu no mundo hodierno: ter a obrigação de salvar o Estado da absoluta 

ruína da própria legitimação.  

 

Conforme aludimos antes, a incerteza dos fatos, das ciências, dos conceitos, das 

ideologias (até mesmo das religiões), enfim, a incerteza inerente ao universo do homem 

contemporâneo não pode ser transferida como encargo à Constituição, para que neste 

documento seja extirpada. E, finalmente, essa (vã) tentativa de erradicar a insegurança não 

pode abarrotar as normas, porque é o Poder Judiciário que arca com  os efeitos danosos disso, 

pela imagem que lhe foi construída de último refúgio da cidadania assombrada pela dúvida. 

 

Também já apontamos que, muito longe dessa inversão de papéis, o 

constitucionalismo deve se valer da incerteza como predicado de um novo paradigma (em 

construção) para a atualidade. É dizer, a ambivalência, a subjetividade, a espontaneidade, o 

acidente, o indeterminável, o improvável, como teoriza Boaventura de Sousa Santos, devem 

ingressar na Constituição na qualidade de aliados da pluralidade, do multiculturalismo, da 

participação efetiva, da comunhão nacional e internacional, do transconstitucionalismo, 

                                                           
25 Friedrich Müller esclarece: O termo “democracia” não deriva apenas etimologicamente de “povo”. Estados 
democráticos chamam-se governos “do povo” [“Volks”herrschaften]; eles se justificam afirmando que em última 
instância o povo estaria “governando” [“herrscht”]. Todas as razões do exercício democrático do poder e da 
violência, todas as razões da crítica da democracia dependem desse ponto de partida. A explanação, bem como a 
justificação, movem-se habitualmente no campo das técnicas de representação, de instituições e procedimentos 
nos quais a delimitação (da “nação”, da “sociedade”) está em jogo. MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A 
questão fundamental da democracia. Tradução: Peter Naumann e Paulo Bonavides. 5ª Ed. São Paulo: Ed. 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 39.    
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enfim, aliados de todos os atributos que compõem a ductilidade do texto e das práticas 

constitucionais, na expressão de Gustavo Zagrebelsky26.     

 

Todavia, enquanto essa absorção não é realizada, transforma-se em cada dia mais 

pesado o fardo da Constituição: (i) os governantes continuarão imputando-lhe a culpa pela 

ingovernabilidade do país; (ii) a população continuará acreditando que a solução é mudar 

(aumentar!) a “lei”; (iii) os governantes e a população continuarão levando todos os seus 

problemas para o Judiciário, na esperança de que esta atividade seja a única obrigada a 

guardar a “lei” e (iv) de saldo, resta somente um assoreamento do Judiciário, gerando 

descrença na lei, nos governantes, na Justiça e nas próprias possibilidades que agora têm – ou 

não – diante de si os próprios cidadãos. 

 

Nessa perspectiva, a Emenda Constitucional nº 45/04, ao inserir na Redação 

Magna uma estrutura organicamente voltada a gerenciar as políticas judiciárias – o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) – permitiu, de pronto, certo alivio do STF quanto à função 

administrativa do Poder Judiciário, em geral, que antes acumulava. O mesmo ocorreu, 

especificamente, em relação ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), no tocante à justiça 

federal, ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), quanto à justiça do trabalho, ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), para a justiça eleitoral e ao Superior Tribunal Militar (STM), no 

respeitante à justiça militar.  

 

Não que os Tribunais Superiores tenham perdido o comando das respectivas 

justiças, porém, a previsão de um novo órgão de cúpula exclusivamente dedicado às questões 

administrativas, financeiras e atuariais da Justiça dispensou parte do trabalho daqueles 

colegiados. Em verdade, houve, simultaneamente, um processo de centralização e de 

descentralização de esforços: o CNJ passou a reunir sete atribuições (art. 103-B, § 4º, CF) 

conducentes de uma macropolítica judiciária (macrogestão), ao passo que cada um dos muitos 

Tribunais (Trabalhistas, Militares, Eleitorais, de Justiça Estadual, de Justiça Federal e 

Superiores) permaneceu responsável por uma microgestão. 

 

Essa marcha ressoou as práticas de “administração da justiça” há muito 

decantadas na Europa, por exemplo, tornando o princípio da eficiência – sempre visto com 

                                                           
26 Ver ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Tradução para o espanhol de Gregorio Peces-Barba. 
Madri: TROTTA, 2005. 
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reservas pela atividade judicial, no seu caráter delicado e abstrato – vetor de mudanças no 

modo como o Judiciário hoje se vê enquanto Administração Pública. E, consequentemente, no 

modo como se obriga a atender o administrado-jurisdicionado. 

 

Todavia, a transformação que pretendemos evidenciar neste tópico nos parece 

mais aguda. É de mentalidade, de cultura organizacional, eis que a Justiça, depois do CNJ, 

pôde distinguir, claramente, sua atuação provocada, convencional, de uma atuação 

espontânea, inovadora, em prol dos direitos que a democracia promete. Pedro Rafael Malveira 

Deocleciano27 sintetiza: 

 

Mais do que estabelecer um órgão de controle e que tivesse o papel de 
exigir conduta compatível com a dignidade e decoro ético-
profissional, o CNJ representou a materialização de um governo a 
galgar um Judiciário transparente e democrático. Uma tentativa que, 
inegavelmente, vem causando impactos positivos na administração e 
na prestação jurisdicional. Ao contrário dos que profetizavam o 
retrocesso e o esmaecimento da independência judicial, alcançou uma 
dimensão de responsabilidade social que tem propiciado um espaço 
relevante nas discussões pertinentes à efetivação dos direitos, da 
cidadania e do próprio papel da magistratura como agente indutor das 
transformações sociais. 

 

Nos debates anteriores à previsão constitucional do Conselho, a problemática 

gerencial prevaleceu, por óbvio, mas agora, passados seis anos de sua instalação, é impossível 

duvidar da relevância do CNJ na discussão e na deliberação públicas de incremento da 

cidadania, que terminou não se limitando aos muros do Poder Judiciário. Isto é, sem aguardar 

as políticas delineadas pelo Poder Executivo, a composição intrinsecamente plural do 

Conselho28 assumiu o encargo de efetivadora de direitos transindividuais com intensidade 

comparável ao encargo de administrador-mor da Justiça nacional.  

                                                           
27 DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira. Idem op. cit., p. 13. 
28 BRASIL. CF. Art. 103-B. O Conselho Nacional de Justiça compõe-se de 15 (quinze) membros com mandato 
de 2 (dois) anos, admitida 1 (uma) recondução, sendo: I. o Presidente do Supremo Tribunal Federal; II. um 
Ministro do Superior Tribunal de Justiça, indicado pelo respectivo tribunal; III. um Ministro do Tribunal 
Superior do Trabalho, indicado pelo respectivo tribunal; IV. um desembargador de Tribunal de Justiça, indicado 
pelo Supremo Tribunal Federal; V. um juiz estadual, indicado pelo Supremo Tribunal Federal; VI. um juiz de 
Tribunal Regional Federal, indicado pelo Superior Tribunal de Justiça; VII. um juiz federal, indicado pelo 
Superior Tribunal de Justiça; VIII. um juiz de Tribunal Regional do Trabalho, indicado pelo Tribunal Superior 
do Trabalho; IX um juiz do trabalho, indicado pelo Tribunal Superior do Trabalho; X. um membro do Ministério 
Público da União, indicado pelo Procurador-Geral da República; XI. um membro do Ministério Público estadual, 
escolhido pelo Procurador-Geral da República dentre os nomes indicados pelo órgão competente de cada 
instituição estadual; XII. dois advogados, indicados pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil; 
XIII. dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, indicados um pela Câmara dos Deputados e 
outro pelo Senado Federal.  
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Esse desempenho se dá, principalmente, através de “campanhas” (aos moldes de 

“ações sociais”), espelhando uma legitimação do Poder Judiciário que jamais poderia ser 

alcançada, sem distúrbios graves, pelo labor individual dos juízes e/ou dos tribunais. Noutros 

termos, as Campanhas do CNJ, ‘de acesso à justiça’, ‘em prol da conciliação’, ‘contra o 

crack’, ‘contra a violência à mulher’, ‘contra o abandono da infância e da juventude’, ‘a favor 

do Meio Ambiente’, ‘em auxílio ao ex-presidiário’, ‘para repensar o sistema prisional’, ‘de 

combate à corrupção’, ‘de prevenção e combate à violência no campo’, ‘de registro dos povos 

indígenas’, entre outras, traduzem autênticos projetos civilizatórios, que previnem conflitos 

judiciais. 

 

A ideia de “ordem jurídica justa” enquanto finalidade a ser perseguida na esfera 

de todos os poderes estatais se fez sentir logo no primeiro mandato dos Conselheiros de 

Justiça, carimbando-se, à escâncara, no sítio eletrônico do CNJ29: “Cabe ao Poder Judiciário 

organizar em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos processos judiciais, 

mas também a solução dos conflitos através de outros mecanismos, principalmente da 

conciliação e da mediação, além de serviços de cidadania”.  

 

Nessa visão, a inércia quanto aos dramas sociais se reserva aos juízes e não ao 

Judiciário, como ente. Aqueles precisam ser provocados a agir, analisando, caso a caso, a 

decisão mais adequada à Constituição e às leis, a este, na condição de poder (também 

político), não é autorizada a insensibilidade aos conflitos e às contradições socialmente 

vivenciadas. Da mesma forma, a imparcialidade quanto às cenas mais pungentes é garantia 

das partes no trato com os juízes. Ao contrário, o Poder Judiciário, como um todo, deve se 

posicionar, taxativamente, em favor da equalização (constitucionalmente adequada) das 

dificuldades, de qualquer matiz, enfrentadas pelo Estado e demais agentes socio-político-

econômicos.  

 

A experiência do procedimento judicial e suas particularidades – manifestação do 

poder pautada em direitos e garantias já positivados – não deve se transportar à experiência da 

construção de discursos e de expectativas na democracia – manifestação do poder hábil a 

                                                           
29 http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica. 
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desenvolver novos direitos e garantias. A magistratura, com ou sem ativismo
30, segue a lógica 

de enquadrar realidades a textos de lei, esforçando-se pela Justiça-valor. O Judiciário, 

diferentemente, compõe um diálogo com outras forças sociopolíticas, estatais e não-estatais, 

longe de traduzir apenas o conjunto de magistrados, traduzindo a Justiça-instituição. Ora, a 

instituição, no sentido de padrão de controle de condutas socialmente construídas e 

compartilhadas, não deve, mesmo, patrulhar casos, e sim aplicar-se no aperfeiçoamento de 

sua própria identidade, de seu próprio método de atender às expectativas das outras 

identidades que consigo se relacionem.          

 

Nesse aspecto, o movimento da cidadania que inundou o Judiciário de demandas 

por dignificação reforçou certa autocompreensão daquele poder como guardião do ‘Estado 

democrático de Direito’ e não apenas do ‘direito’, enquanto ciência social aplicada (enquanto 

prática regulatória, portanto). Contudo, essa autocompreensão, de acordo com o que 

antecipamos, por maior que fosse – ou por maior que seja – o coeficiente de ativismo judicial, 

somente se reflete na praxis com um órgão que guarde as feições do CNJ. É dizer, uma 

estrutura de mando, na organização interna do Judiciário, composto por atores vindos da 

magistratura e de fora dela, sem atribuição jurisdicional e com missão de concentrar a 

macrogestão administrativa e financeira daquele poder, além disso, competente para aplicar 

punições disciplinares e, essencialmente, celebrar convênios com distintos interlocutores. 

 

A Constituição estabeleceu, a partir da Reforma do Judiciário de 2004, um 

instrumento de abertura da Justiça-instituição às conversas e acordos com os demais poderes 

constituídos, e, de quebra, uma ferramenta para depósito dos reclamos da cidadania contra 

alguns corroídos pilares judiciários. E esse depósito não ficou estagnado: rendeu inúmeros 

procedimentos administrativos contra juízes e tribunais desdenhosos de suas funções de servir 

ao público com probidade, centenas de “resoluções” para concretizar um ideal de justiça 

célere e eficaz, modificando expedientes (férias coletivas, recessos, horários de atendimento 

etc.), revendo a Lei Orgânica da Magistratura, editando o Código de Ética da Magistratura, 

padronizando os concursos para aprovação de magistrados e servidores da Justiça, 

reenquadrando determinadas prerrogativas dos membros do Judiciário, proibindo práticas 

                                                           
30 “As decisões judiciais, portanto, são, como já foi visto, necessariamente criativas e inovadoras, não apenas 
porque geram a denominada norma de decisão (ponto culminante do processo de concretização normativa), mas, 
principalmente, porque esta não se limita a reproduzir o que está nos textos paramétricos, os quais são 
desdobrados, adaptados e, porque não dizer, enriquecidos para poderem disciplinar adequadamente a situação 
fática que provocou a atuação da jurisdição”. RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: parâmetros 
dogmáticos. São Paulo: SARAIVA, 2010, p. 119.   
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vedadas pelo princípio republicano (como o nepotismo), entre outras matérias, e, 

paralelamente, resultou em diversos pactos com a Administração Pública e entidades 

representativas da sociedade civil.     

 

Essa profunda modificação, embora muitíssimo louvável, foi, a nosso sentir, mero 

resgate do tempo perdido em escândalos e em ineficiência (má gestão). A verdadeira mutação 

sofrida pelo Judiciário se deu em patamar implícito, conforme vimos, ao se ressuscitar uma 

pergunta simples: a função da Justiça-instituição se reduz à função ostentada pelos juízes? 

 

A resposta, igualmente simples, foi dada pelo CNJ. A Justiça-instituição não 

julga, somente os juízes o fazem, e “Judiciário” não pode ser apenas o substantivo coletivo de 

juízes. Uma atividade essencial do Estado não pode se subtrair ao contexto interrelacional, 

intersubjetivo, dialógico, de construção de significados (sociais, políticos, econômicos, 

culturais etc.). Os três poderes constituídos, consoante o art. 2º, da Constituição, em parceria 

com o poder constituinte permanente, inscrito no art. 1º, parágrafo único, da Carta Magna, 

mantêm ininterrupta interação. O povo fundou e fiscaliza os poderes constituídos em nome de 

uma melhoria geral da vida (tanto individual quanto coletiva) e os poderes, na acepção mais 

límpida da legitimidade, dependem da autorização do povo para continuar a existir e a 

funcionar. 

 

O Conselho Nacional de Justiça, em seu mister, repôs o Judiciário nesse diálogo. 

Era praticamente impossível ao STF julgar seus milhares de ações por ano, e, ao mesmo 

instante, desincumbir-se satisfatoriamente do serviço de representar a Justiça-instituição nos 

outros milhares de problemáticas surgidas no seio social, que não dependem de um acórdão 

para se resolver. 

 

A imagem distorcida do Judiciário do passado se verteu numa imagem mais 

nítida, compreensiva da natureza política da Justiça-instituição, cuja responsabilidade não é 

aferível em sentenças e despachos, mas na operacionalização de modelos emancipatórios da 

cidadania (dos jurisdicionados) – o que, de forma indireta, repercute também na diminuição 

das ações judiciais. A partir de 2005, o CNJ explicitou uma Justiça-indutora de políticas 

públicas, na expressão de Pedro Malveira Deocleciano, revelando o duplo caminho trilhado, o 

de reorganização interna (transparência e moralidade dos atos administrativos emanados do 
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Judiciário) e o de uma postura proativa frente à necessidade de prestação jurisdicional digna, 

envolvendo aspectos emancipatórios, de participação, de informação e de acesso à justiça31. 

 

A discussão entre iguais na dinâmica social, registrando as posições do Executivo, 

do Legislativo, do Judiciário e dos profusos setores sociais que puderem se manifestar 

diretamente (ou parcial e indiretamente, por intermédio da imprensa, do Ministério Público, 

das Organizações Não-Governamentais, dos partidos políticos e de outros mecanismos) marca 

um Judiciário protetor dos direitos ainda que sem a caneta de um juiz – o que, no paradigma 

moderno pareceria impraticável à vista do princípio da separação dos poderes. 

 

Em suma, a nova separação dos poderes32, face às exigências pós-modernas que já 

despontam, não impede a Justiça de atuar na direção de garantir direitos antes mesmo que 

sejam violados ou de pôr em curso ‘campanhas’ que ampliem a participatividade, a inclusão 

social – porque representam direitos que geram direitos. A prestação da justiça dá lugar a 

justiça da prestação, como diz Pedro Malveira Deocleciano, um rol de instrumentos que 

otimizam os direitos dos cidadãos, pela informação e pela participação garantidas, em última 

razão, no Judiciário.        

 
 
3. CNJ: O que a Constituição disse e o que não disse a respeito? 
 

 
A eficácia das políticas de gestão estratégica desenvolvidas pelo CNJ é notória no 

campo da organização interna da atividade jurisdicional. Como adiantamos, as centenas de 

resoluções do Conselho fizeram a Justiça brasileira avançar décadas em meses. Mas interessa 

perceber que, em processo colateral a esse, a população se aproximou da Justiça-instituição à 

medida que se espalhava a Justiça-valor33. 

 

                                                           
31 DEOCLECIANO, Pedro Rafael Malveira. Idem op. cit., p. 15. 
32 Por todos, ACKERMAN, Bruce. A nova separação dos poderes. Coleção ANPR de Direito e Democracia. 
Rio de Janeiro: Lumen júris, 2009. 
33 “Como conclusão final sobre os diferentes aspectos que envolvem a democratização externa do Poder 
Judiciário, considerando a relação desse ponto com o papel social e político da magistratura, é necessário e 
oportuno observar que os órgãos do Poder Judiciário devem empenhar-se constantemente pela melhoria dos 
serviços em todos os níveis, agindo abertamente, dando publicidade aos seus planos e às suas necessidades. 
Desse modo o próprio povo, que é o maior interessado, irá pressionar o Executivo e o Legislativo no sentido de 
que não neguem ao Poder Judiciário, sem uma justificativa séria, os recursos necessários. A democratização do 
Judiciário fará do povo seu primeiro defensor e principal aliado, o que, em última análise, aumentará a 
possibilidade de democracia”. DALLARI, Dalmo de Abreu. O poder dos juízes. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 
157. 
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Em abstrato, pode-se afirmar que ocorreu uma mudança de mentalidade34 no 

Judiciário tão veemente quanto a mudança plástico-estrutural, nos últimos anos.  

 

O retrato dos vários judiciários distintos, em cada estado e por cada ramo 

especializado, pôde instrumentalizar o debate dos défices daquele poder num período em que 

todo o país parecia se preocupar somente com a sua hipertrofia. A magistratura, os gestores 

dos outros poderes constituídos e os cidadãos puderam discutir os meios de prestar a 

jurisdição, expondo a eficiência mais como necessidade (pelo orçamento escasso) que como 

objetivo longínquo. A par disso, as boas práticas já existentes Brasil afora puderam ser 

replicadas e as experiências que levaram a maus resultados puderam ser evitadas, de pronto. 

 

Os pactos do CNJ junto a outras entidades, criando uma agenda judiciária de 

preocupação com diversas temáticas, como o Meio Ambiente, a Segurança Pública, a 

Educação, a Saúde, a dinâmica das relações de trabalho, a reinserção de egressos do sistema 

prisional, entre outros, puderam afastar a vetusta doutrina da razão de Estado, como meio 

autoritário de atingir determinadas metas ou, mesmo, a igualmente velha cláusula das 

questões políticas, como se houvesse uma reserva de matérias que somente dissessem respeito 

ao Executivo (ao Governo stricto sensu).    

 

Com tudo isso, o CNJ elevou a discussão sobre o Poder Judiciário a ponto de 

esboçar-lhe uma redefinição, ou seja, em poucos anos, a nova configuração institucional da 

Justiça fez seus próprios membros, servidores, auxiliares e “usuários” redesenharem o papel 

que a democracia lhe compete. Mais que simplesmente deferir ou denegar direitos, o 

Judiciário compreendeu que lhe cabe, tanto quanto ao poder constituinte do povo e aos outros 

poderes constituídos, favorecer um ambiente de retroalimentação democrática. 

 

Em conceito mais breve, a Justiça, como qualquer outra instituição, tem dever 

democratógeno, que, aliás, é uma tarefa que nunca é nem nunca apenas deve-ser, na medida 

em que sempre inacabada, traduz um dever-sendo, uma obrigação de facilitar o controle 

                                                           
34

 “A primeira grande reforma que deve ocorrer no Judiciário, e sem dúvida a mais importante de todas, é a 
mudança de mentalidade. Embora se tenha tornado habitual, na linguagem comum do povo, a referência ao 
Judiciário como sendo “a Justiça”, o fato é que na grande maioria das decisões judiciais, sobretudo dos tribunais 
superiores dos Estados e do país, fica evidente que existe preocupação bem maior com a legalidade do que com a 
justiça”. DALLARI, Dalmo de Abreu. Idem op. cit., p. 84. 
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popular das instituições, através da participação, repolitizando o conteúdo da legitimidade e 

revitalizando a democracia na sua característica pioneira: a possibilidade de todos e de cada 

um em influenciar na decisão dos destinos coletivos. 

 

Com efeito, a Constituição, em seu art. 103-B, previu um colegiado para 

racionalizar financeira e administrativamente o Judiciário, zelando, de outro lado, por sua 

autonomia, pelo cumprimento dos deveres funcionais dos juízes e pela observância do art. 37 

magno, entretanto, não podia presumir que aquele colegiado encerraria um potencial 

democrático tão maior, de abertura da Justiça ao diálogo sociopolítico equipotencial que este 

breve estudo tentou evidenciar. 

 

A literatura especializada, de outra banda, pôde prenunciar melhor os 

acontecimentos: os escritos anteriores à instalação do CNJ transparecem uma apreensão de 

democratização elevada. Citemos alguns. Flávio Dino35:  

 
Caberá então, ao Conselho Nacional de Justiça, potencializar os 
valores democráticos presentes na instituição, ampliando [...] o 
controle social sobre o funcionamento do Poder Judiciário, 
produzindo e divulgando maciçamente relatórios analíticos acerca do 
desempenho desse ramo do Estado. 

 

Por sua vez, Gilberto Bercovici36: 

 
A principal argumentação dos opositores do “controle externo” diz 
respeito à ameaça à independência e autonomia do Poder Judiciário e 
do Ministério Público [...]. Este discurso, na realidade, confunde a 
posição constitucional do Poder Judiciário e do Ministério Público [...] 
de poderes constituídos, que efetivamente são, passariam a 
verdadeiros soberanos. [...] A visão “absolutista” do Poder Judiciário e 
do Ministério Público não é, de maneira alguma, adequada ao Estado 
Constitucional. Dentro do Estado Constitucional, segundo Olivier 
Beaud, não pode haver um soberano. O soberano, no Estado 
Constitucional, está acima da Constituição, pois tem o poder de fazer 
e desfazer a Constituição, ou seja, é o titular do poder constituinte. 
Soberano, acima do Estado Constitucional, só pode ser o povo.  
 

Ainda, Luís Roberto Barroso37: 
                                                           
35 DINO, Flávio (et al.). A reforma do judiciário: comentários à emenda 45/04. Niterói: Impetus, 2005, p. 
105. 
36 BERCOVICI, Gilberto. O controle externo do judiciário e a soberania popular. In: TAVARES, André 
Ramos. LENZA, Pedro. ALARCÓN, Pietro de Jesús (org.). Reforma do Judiciário analisada e comentada. 
São Paulo: Método, 2005, p. 186-187. 
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A participação da sociedade na gestão pública não é, portanto, 
estranha ao ordenamento constitucional, quer de forma direta, quer 
por meio da intervenção do Ministério Público, a quem a Constituição 
atribui a função genérica de defesa da ordem jurídica [...] Em suma, a 
Constituição não cria uma redoma em torno da Administração 
Pública, afastando o controle da sociedade. Pelo contrário, admite a 
instituição de mecanismos de participação popular até mesmo por lei 
ordinária. [...] Assim, o controle social não é propriamente externo a 
nenhum órgão administrativo, mas inerente à sua configuração 
constitucional.     

 

E, por derradeiro, Gérson Marques e Francisco Meton de Lima38, em tom mais 

severo: 

 
Pelo que se tem verificado na prática, a sociedade estava a exigir, com 
razão, um órgão de controle, a quem pudesse recorrer contra eventuais 
incúrias e abusos dos juízes e de procuradores. Porém, o ideal é que 
fosse assegurada à sociedade ampla participação nesse órgão de 
controle, quer integrando-o, quer no processo de escolha de seus 
membros. No entanto, como foi concebido, a sociedade foi alijada. 

  

De fato, a doutrina indicou a direção que o Conselho estava por seguir, graças aos 

reclamos sociais que o trouxeram. Neste instante, se uma melhoria pode ser apontada, reside, 

justamente, no ponto criticado por Gérson Marques e Meton de Lima, no sentido de 

intensificar a participação popular nas escolhas dos Conselheiros e na própria composição do 

órgão.  

 

É certo que essa perspectiva é parte de um longo processo de maturação político-

social, mas, de toda sorte, os primeiros seis anos do CNJ mostraram que é possível ser 

otimista. Para o futuro, resta, então, o controle estrito da execução do plano de gestão 

estratégica do Judiciário, a ampliação dos cursos de capacitação de servidores e membros do 

Judiciário, a digitalização completa dos procedimentos que tramitam sob sua 

responsabilidade, a maior publicidade das campanhas realizadas, a maior possibilidade de 

participação direta dos interessados, a abertura de núcleos de cidadania judicial em cada 

Estado (para registro das boas ideias e práticas dos cidadãos envolvendo a Justiça, para 

realização de constantes audiências e consultas públicas etc.), a realização de oficinas e 

                                                                                                                                                                                     
37 BARROSO, Luís Roberto. Constitucionalidade e legitimidade da criação do Conselho Nacional de Justiça. 

In: RENAULT, Sérgio Rabello Tamm. BOTTINI, Pierpaolo (org.). Reforma do Judiciário. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 59.    
38 MARQUES DE LIMA, Francisco Gérson. MARQUES DE LIMA, Francisco Meton. Reforma do Poder 
Judiciário: comentários iniciais à EC 45/2004. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 78.  
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palestras gratuitas em cada Estado como forma de incentivar a difusão dos direitos e das 

práticas democráticas... 

 

A lista de possibilidades é enorme e imprevisível (tanto quanto era a própria 

existência do Conselho e, depois, sua consolidação na cúpula da Justiça). A verdade é que, 

como repetimos, todas as iniciativas que tendam à emancipação, a uma vida decente, não por 

tutela do Estado mas por construção compartilhada entre este e os cidadãos, classificam-se 

entre medidas que devem ser reproduzidas para uma desejável democratização das práticas 

judiciárias (e da sociedade, como um todo).         

 
 
Considerações finais  

 

Esta pesquisa alumiou uma temática explorada, talvez, insuficientemente, no 

Brasil: o papel do Poder Judiciário num paradigma alternativo ao da Modernidade, protótipo 

científico-cultural que ainda está por se delinear. Afirmou-se essa transição paradigmática 

com apoio, peculiarmente, nas ideias de Boaventura de Sousa Santos. 

 

Nessa quadra da história, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) seria o órgão 

judicial que mais próximo revelaria a identidade do Judiciário pós-moderno, no sentido de um 

poder tão político quanto os outros dois constituídos (Executivo e Legislativo), 

movimentando-se, claramente, em prol da emancipação social. Não se preocupando com a 

imparcialidade ou com a inércia, enquanto princípios que regem a atividade jurisdicional, 

exatamente porque desempenha função não-jurisdicional. Essa nova moldura de Justiça-

instituição distingue, com relativa precisão, o processo judicial-formalista do processo social-

democrático, podendo estabelecer, assim, políticas (públicas) em nome da informação, da 

inclusão, da participação, enfim, em nome do incremento da cidadania – recolocada na 

condição de propulsora da legitimidade do Estado. 

 

Ao Conselho, plural desde a sua composição, coube inserir o Judiciário num 

contexto interrelacional com as outras forças que atuam na dinâmica sócio-política-

econômica-etc., livre da obsessão de ‘dar a resposta correta’, eis que, nesse esquema 

dialógico-institucional, a Justiça é apenas mais uma interlocutora e não, qual no procedimento 

judicial, a presidente do feito. 

 

1143



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Além disso, por óbvio, verificou-se a melhoria do serviço de prestação da Justiça-

valor, após a Emenda à Constituição nº 45 ter criado o CNJ como órgão gerencial, para 

definir a macropolítica de gestão dos vários judiciários Brasil adentro, determinando maior 

zelo aos princípios administrativos da legalidade, da probidade, da impessoalidade, da 

moralidade e, com destaque especial, da eficiência, no fiscalizar de contas e de recursos 

humanos. Pontuou-se, com isso, uma mudança de mentalidade que vem sofrendo o Poder 

Judiciário, nestes seis anos de atividades do CNJ, que puderam gerar um retrato mais nítido 

dos défices e dos excessos dessa função estatal.   

 

Para o futuro, espera-se que esse canal de participatividade se incremente, 

contribuindo com o trabalho – que é dos três poderes constituídos e é do poder constituinte do 

povo – de ressignificação dos princípios da soberania popular e da solidariedade¸ vetores do 

constitucionalismo contemporâneo, em que a luta pelo direito usa como armas a reciprocidade 

e o reconhecimento. O CNJ já demonstrou poder (e disposição) suficiente para implicar o 

Judiciário nesse processo, sempre incompleto, que representa a própria construção de uma 

democracia com laços [cada vez] mais fortes entre os seus partícipes. 
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Resumo 

O presente trabalho analisa a Reforma do Sistema da Justiça no Brasil a partir de uma visão sistêmica, em 
que a Reforma se constrói de dentro para fora, num processo de auto-organização, aprendizagem e 
evolução. Identifica como ponto de mutação do sistema judicial brasileiro,  a instalação,  em 2005, do 
Conselho Nacional de Justiça (CNJ), criado pela Emenda Constitucional 45, de 2004 e  discorre sobre os 
Pactos Republicanos. Com base na análise dos Relatórios anuais do CNJ, pesquisas de opinião, decisões 
do Supremo Tribunal Federal e doutrinas produzidas sobre a Reforma do Sistema de Justiça, descortina-
se o CNJ como órgão catalisador e formulador de políticas públicas responsivas, consubstanciadas em 
dados e estatísticas, além de conectadas com as demandas da sociedade e garantia do direito fundamental 
de acesso à Justiça. São identificadas as principais políticas implementadas nos primeiros anos de 
existência do CNJ e seus resultados. Nesse sentido, o presente trabalho historia e consolida os primeiros 
passos da Reforma do Sistema Judicial, apontando números, sucessos e fracassos no processo de mutação 
do Judiciário  mais republicano, rápido e eficaz. 

Palavras-chaves: Conselho Nacional de Justiça, Reforma do Judiciário, políticas públicas, acesso à 
Justiça, virtualização da Justiça, Mediação, Conciliação. 

 

Abstract 

 

This paper analyzes the Justice Reform System in Brazil from a systemic perspective, which the Reform 
is built from the inside to outside, a process of self-organization, learning and evolution. Identifies as the 
turning point of the Brazilian judicial system, the installation in 2005, the National Judiciary Council 
(CNJ), created by Constitutional Amendment 45, 2004 and discusses the republican pact. Based on the 
analysis of the annual reports of the CNJ, opinion polls, the Supreme Court decisions and doctrines 
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produced on the Reform of Justice System, you can discover the catalyst CNJ as an instrument of reform 
and public policy-responsive, based on data and statistics, and connected with the demands of society and 
guarantee the fundamental right of access to justice. Identifies the main policies 
implemented in the early years of the CNJ and its results. Accordingly, the present work register and 
consolidates the first steps of reform of the judiciary, pointing figures, successes and failures in the 
process of changing the judiciary more Republican, fast and effective. 
 
Key-words: National Council of Justice, the Judicial Reform, public policy, access to justice, 
virtualization Justice, Mediation, Conciliation 
 

 

1. O ponto de mutação do sistema judicial brasileiro 

Em 1988, com a promulgação da nova Carta Constitucional brasileira 

nasceram esperanças e promessas de mudanças. Prometeram-se as reformas política, 

tributária, previdenciária, trabalhista e a do Judiciário. Das reformas esperadas e 

prometidas, a única a sair do papel do texto constitucional foi a reforma do Judiciário 

brasileiro, sistematizada em dezembro de 2004, na Emenda Constitucional n. 45.i  

Os compromisso da Reforma do sistema judicial vêm sendo cumpridos total ou 

parcialmente, e a iniciativa de sua efetivação tributa-se prioritariamente aos membros do 

Judiciário. A reforma tem se operado de dentro para fora. Segundo a visão inovadora de 

Capra (1982), físico austríaco que incorporou a cultura oriental e a física quântica numa 

análise de novos paradigmas para um pensamento sistêmico, a forma de compreender os 

fenômenos não é fragmentá-los e analisá-los à luz do modelo reducionista e cartesiano, 

mas olhar os processos, as mutações, os ciclos numa visão sistêmica. Nesse sentido os 

sistemas, os organismos, são auto-organizativos, a autorenovação, a capacidade de 

aprendizagem, a evolução e a transcendência são características deste paradigma. 

Nesse sentido, o ponto de mutação da reforma do sistema judicial brasileiro se 

deu com a criação do Conselho Nacional de Justiça, através da mencionada Emenda 

Constitucional 45, promulgada em 08 de dezembro de 2004. Logo depois, no dia 15 de 

dezembro de 2004, os chefes dos três Poderes – Legislativo, Executivo e Judiciário 

firmaram o  Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano. Em 

junho de 2005, foi instalado o Conselho Nacional de Justiça, com atribuições de 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e de controle ético-

disciplinar de seus membros, competindo-lhe zelar pela observância dos princípios da 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência no âmbito da 

administração judiciária.  
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No Pacto de Estado em favor de um Judiciário mais rápido e republicano, 

constam vários compromissos assumidos pelos três dirigentes dos Poderes da 

República, com vistas à implementação da Reforma Constitucional do Judiciário, 

destacada como prioritária. Dentre eles, a reforma do sistema recursal e dos 

procedimentos, a ampliação da defensoria pública, e conseqüente aperfeiçoamento do 

acesso à Justiça; o incentivo aos Juizados Especiais estaduais e federais, instituídos 

pelas Leis nos 9.099/95 e 10.259/2001, destinados a atender às populações mais 

carentes; o estudo de soluções para melhorar os índices de arrecadação da execução 

fiscal e para o problema dos precatórios vencidos e não pagos;    a proteção aos direitos 

humanos, a informatização do Sistema Judicial,  a produção de dados e indicadores 

estatísticos, a prevenção de demandas repetitivas e o incentivo à aplicação de penas 

alternativas. 

Ressalte-se que o Congresso Nacional, após a edição da Emenda 

Constitucional 45, em 2004 aprovou mais de duas dezenas de  novas leis sobre a 

reforma processual, dentre as quais merece destacar a edição da Lei 11.417, de 19 de 

dezembro de, 2006, que disciplina a edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de 

súmula vinculante pelo Supremo Tribunal e a Lei 11.419 de 19 de dezembro de 2006, 

que disciplina o processo eletrônico no país. A reforma do Código de Processo Civil, 

em curso, obteve mais contribuições de 2552 comentários com processo público de 

discussão on line
ii (BRASIL, Ministério da Justiça, online). O uso intensivo das novas 

tecnologias e o processo de virtualização da Justiça responde a necessidade de uma 

sociedade complexa e denominada sociedade do conhecimento, complexidade, como 

afirmou Morin, que se desdobra no tecido junto, nas interrelações e visão mais ampla do 

contexto, das partes e suas relações com o todo, refletiu sobre a necessidade de um 

pensamento complexo e suas relações com o conhecimento que se produz atualmente: 

O  conhecimento pertinente deve enfrentar a complexidade. Complexus 
significa o que foi tecido junto; de fato, há complexidade quando elementos 
diferentes são inseparáveis constitutivos do todo (como o econômico, o 
político, o sociológico, o psicológico, o afetivo, o mitológico), e há um tecido 
interdependente, interativo e inter-retroativo entre o objeto de conhecimento 
e seu contexto, as partes e o todo, o todo e as partes, as partes entre si. Por 
isso, a complexidade é a união entre a unidade e a multiplicidade. Os 
desenvolvimentos próprios a nossa era planetária nos confrontam cada vez 
mais e de maneira cada vez mais inelutável com os desafios da 
complexidade. (MORIN, 2001, p.38) 

 

O CNJ representa o órgão catalisador do processo de Reforma , e mais que 

isso, um órgão que implanta um sistema permanente de reflexão, aprimoramento e 
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estabelecimento de conexões e comunicação com a sociedade, inaugura uma visão 

sistêmica e complexa do Sistema de Justiça, (CAPRA, 1982) com fito de implantar 

políticas públicas responsivas à sociedade, como se verá em seguida.  

 

2. A criação e instalação do Conselho Nacional de Justiça 

O Conselho Nacional de Justiça tem atuado como um dos principais agentes de 

implementação da Reforma do Judiciário e de concretização do Pacto de Estado em 

favor de um Judiciário mais rápido e republicano, o que pode ser verificado nos 

Relatórios de cada ano de gestão, apresentados ao Congresso Nacional, por ocasião da 

entrega da mensagem do Presidente do Supremo Tribunal Federal, durante a abertura da 

sessão legislativa, em cumprimento à prescrição constitucional contida no artigo 103-B, 

par. 4º, inciso VII da CF/88 (www.cnj.gov.br) 

 

2.1  Organização do Conselho Nacional de Justiça 

Criado pela Emenda Constitucional n. 45/2004, que trata da Reforma do 

Judiciário, e instalado em junho de 2005, após mais de uma década de debates 

parlamentares, chegou-se a um consenso quanto à composição deste órgão de controle 

do Judiciário. Para compatibilizar os interesses dos que eram contrários à existência de 

um órgão de controle externo com os daqueles que entendiam ser inadiável a criação de 

um órgão controlador,   acordou-se que dele  também  participariam membros que não 

fossem egressos do Judiciário, contanto que a maioria coubesse aos representantes de 

órgãos judiciais. 

O Conselho Nacional de Justiça  compõe-se,  conforme prescreve o artigo 103-

B da Constituição Federal de 1988, com a redação da Emenda Constitucional 45/2004,  

por quinze membros, com mais de trinta e cinco e menos de sessenta e seis anos de 

idade,  sendo 9 do Poder Judiciário e 6 representantes da sociedade civil e é presidido 

pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Os nove membros do Poder Judiciário 

representam os diversos segmentos da estrutura judicial brasileiro: O Presidente do 

STF, que preside o CNJ, um Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que atua como 

Corregedor Nacional de Justiça, um Ministro do Tribunal Superior do Trabalho; um 

representante dos Tribunais Federais; um juiz federal; um representante dos Tribunais 

Estaduais; um juiz estadual; um representante dos Tribunais Trabalhistas e um juiz 
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trabalhista. Os representantes da sociedade civil são dois advogados, indicados pelo 

Conselho Federal da OAB; dois membros do Ministério Público (um federal e outro 

estadual),  um representante do Senado Federal e um representante da Câmara dos 

Deputados. O Conselho funciona no prédio do Supremo Tribunal Federal, em Brasília, 

no Distrito Federal. 

A Presidência do Conselho Nacional de Justiça, tão logo começou a funcionar, 

coube ao então Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Nélson Jobim, que, 

depois foi sucedido pela Ministra Ellen Gracie, pelo Ministro Gilmar Mendes, sendo 

atualmente presidido pelo Ministro Cézar Peluso. Com poucos anos de exercício o CNJ 

implementou mudanças significativas na estrutura e organização do Sistema de Justiça. 

Mesmo depois de instalado, sua  criação foi objeto de impugnação judicial perante o 

Supremo Tribunal Federal (STF), por meio de Ação Direta de Inconstitucionalidade 

3367-1/DF, proposta pela Associação dos Magistrados Brasileiros, sob o argumento de  

afronta à independência judicial e ao princípio da separação dos poderes.  

Foi concebido para cumprir duas funções principais: uma prospectiva, de 

planejamento; e outra repressivaiii, de controle ético-disciplinar da magistratura e dos 

Tribunais. Se a Emenda Constitucional n. 45/04 pode ser comparada à certidão de 

nascimento do CNJ, o julgamento da ADIN 3367-1 pelo Supremo Tribunal federal  

parece ter sido seu atestado de batismo, definidor do perfil do Conselho e fixador das 

diretrizes gerais do sistema judicial brasileiro. 

 

2.2  Perfil do CNJ : formulador de políticas públicas  

Delineia-se, a partir deste julgamento do STF, o perfil do CNJ como um novo 

órgão político-administrativo, integrante do Poder Judiciário nacional, hierarquicamente 

superior aos demais órgãos da Administração Judiciária, enumerados nos incisos II a 

VII da Constituição Federal, sejam estaduais ou federais, especializados ou não. 

O Conselho Nacional de Justiça se caracteriza como um órgão elaborador de 

políticas públicas para o judiciário, buscando aproximar os campos político e jurídico, 

conforme a demanda da sociedade complexa e em constante mutação que está inserido. 

As políticas públicas traduzem essa necessidade e aportam ferramentas para sintonizar o 

jurídico e o político, conforme lição de BUCCI (2002. p. 241): 
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Políticas públicas são programas de ação governamental visando a coordenar 
os meios a disposição do estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados. 
 

Embora não seja possível uma conceituação unívoca, as políticas públicas 

refletem metas coletivas, escolha de prioridades, elaboração de metas a partir de 

planejamentos e dados materiais. Evidencia-se na construção de políticas públicas uma 

ação valorativa, em busca da eficiência e do consenso, ou seja, pressupõe uma 

interação, a agregação de contrários e a integração de diversos interesses, em constante 

articulação para sua efetivação. Desse processo depende o sucesso das políticas 

públicas.  

 

 2.2.1 - Elaboração de Políticas Públicas 

É importante reconhecer o caráter procedimental e legitimador da conformação 

de políticas públicas, tecendo ações complexas, encadeadas e interdependentes, com 

múltiplos atores. Políticas públicas  são processos ou conjunto de processos que 

culminam com a escolha coletiva de prioridades, para a definição dos interesses 

públicos reconhecidos pelo direito. (BUCCI,p. 265) 

A importância da função política do CNJ foi destacada pelo STF, no 

julgamento da ADIN 3367-1 (BRASIL, STF, online), pelo  Relator Ministro Cezar 

Peluso, da seguinte maneira:  

A bem da verdade, mais que encargo de controle, o Conselho recebeu aí uma 
alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário,cujas 
estruturas burocráticas dispersas inviabilizam o esboço de uma estratégia 
político-institucional de âmbito nacional. 
 

Destacou-se naquele julgamento o  “papel de órgão formulador de uma 

indeclinável política judiciária nacional” do Conselho, que: 

sob a rubrica das atribuições inerentes ao poder de controle da atuação 
administrativa e financeira do Judiciário (art. 103-B, § 4º), assume o dever 
jurídico de diagnosticar problemas, planejar políticas e formular projetos, 
com vistas ao aprimoramento da organização judiciária e da prestação 
jurisdicional, em todos os níveis, como exigência da própria feição difusa da 
estrutura do Poder nas teias do pacto federativo. Como já acentuamos, 
somente um órgão de dimensão nacional e de competências centralizadas 
pode, sob tais aspectos, responder aos desafios da modernidade e às 
deficiências oriundas de visões e práticas fragmentárias na administração do 
Poder. 
 

O CNJ estabeleceu a prioridade de sua função política, no 1º Relatório Anual 

de suas atividades, enviado ao Congresso Nacional, no qual consta: 
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Para ser eficiente, o Judiciário necessita maximizar sua capacidade de 
resolver as demandas da sociedade. É necessário que o sistema judicial 
brasileiro encontre o equilíbrio entre a necessidade de proporcionar uma 
solução rápida, econômica – leia-se acessível – e imparcial. Nesse sentido, o 
Conselho Nacional de Justiça considera que a sua missão institucional 
precípua é desenvolver o planejamento estratégico para o Poder Judiciário 
Nacional e fomentar uma cultura de transparência, eficiência e planificação . 
 

O desafio de modernização do sistema judicial traduziu-se, em síntese,  no 

planejamento e na construção de um Judiciário mais rápido e republicano, com 

diretrizes firmadas no I Pacto de Estado em favor de um Judiciário republicano e célere.  

 

2.3 Formação de Políticas: processo de autoconhecimento 

O planejamento e a construção de um Judiciário mais republicano demandam 

necessariamente a concretização dos princípios da impessoalidade, com a consolidação 

da visão de uma Justiça Nacional pública  (res publica) -     do povo, e não apenas de 

um estado federado ou de determinado segmento, de uma Justiça integrada através dos 

modernos meios tecnológicos de informação, garantidores de maior transparência e 

publicidade de seus atos e eficiência, e,  finalmente, de uma Justiça organizada para 

servir ao povo. 

Neste quadro de processo de transformação e reconstrução do Poder Judiciário, 

tem exercido o CNJ um importante papel de facilitador da comunicação entre seus 

artífices: dos juízes com a sociedade e dos diversos membros do Judiciário entre si.  

Podem ser citadas como políticas tendentes a fomentar a integração do sistema judicial,   

a informatização, a criação do sistema de  banco nacional de dados estatístico do 

Judiciário,  com uniformização, aperfeiçoamento e publicação das estatísticas 

processuais no sítio do Conselho Nacional de Justiça  a instalação da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde se concentram as atividades de controle ético-disciplinar da 

magistratura. 

Além da alta função política de aprimoramento do autogoverno do Judiciário, o 

Relator Ministro Cezar Peluso destacou  “a segunda modalidade de atribuições do 

Conselho” que diz respeito ao controle do cumprimento dos deveres funcionais dos 

juízes (art. 103-B, par. 4º) como  “expressiva conquista do Estado democrático de 

direito, a consciência de que mecanismos de responsabilização dos juízes por 

inobservância das obrigações funcionais são também imprescindíveis à boa prestação 

jurisdicional” e como imperativo do regime republicano e da própria inteireza e 
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serventia da função, a necessidade de convívio permanente entre a independência 

jurisdicional e instrumentos de responsabilização dos juízes que não sejam apenas 

formais, mas que cumpram, com efetividade, o elevado papel que se lhes predica. Para 

isso, é preciso, com reta consciência e grandeza de espírito, desvestirem-se os juízes de 

preconceitos corporativos e outras posturas irracionais, como a que vê na imunidade 

absoluta e no máximo isolamento do Poder Judiciário, condições sine qua non para a 

subsistência de sua imparcialidade”.  

O desenho do perfil do Conselho Nacional de Justiça esboçado no julgamento 

da ADIN 3367-1 é matizado pelas cores dos princípios republicanos, democrático e 

federativo, informadores do Estado de direito brasileiro, bem como pelas luzes dos 

princípios constitucionais da publicidade(transparência), impessoalidade e eficiência. 

Ancoradas naqueles princípios, colhem-se da decisão em apreço diretrizes 

gerais para membros do sistema judicial,  os quais vão desde a democrática “ligeira 

abertura das portas do Judiciário para a sociedade”, com a aceitação de representantes 

da sociedade como partícipes do controle administrativo-financeiro e ético disciplinar 

dos juízes”, perpassam pela republicana necessidade de instituição de um regime de 

responsabilidade para os magistrados, através da “criação de um órgão com poderes de 

controle nacional dos deveres funcionais dos magistrados, até a reorientação da auto-

imagem do Poder Judiciário  brasileiro, apresentado, sem névoas nem sombras, em 

conseqüência do princípio federativo, como poder judiciário uno e  nacional, reunindo, 

o  Conselho, por seu turno, enquanto representativo do Estado unitário, formado pela 

associação das unidades federadas, órgão federal, como órgão do Poder Judiciário 

nacional, mas não como órgão da União”. 

Atualmente, o Judiciário brasileiro conta com um banco nacional de dados, 

centralizado,  importante instrumento para a sua planificação, por meio do qual se 

publicam periodicamente  estatísticas processuais nos sítios do Supremo Tribunal 

Federal e do Conselho Nacional de Justiça. Esses dados resultam da pesquisa anual    

“Justiça em Números”, colhidos nas diversas unidades judiciárias do país.  A produção 

de dados e de indicadores estatísticos, além de atender ao princípio republicano da 

publicidade, tem-se revelado muito útil como instrumento de gestão, transparência e 

avaliação de desempenho do sistema judiciário nacional. 

A eficiência é outro valor norteador da produção de dados e de indicadores 

estatísticos, de competência atribuída constitucionalmente ao Conselho Nacional de 
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Justiça,  a quem cabe nos termos do inciso VI do parágrafo 4º do artigo 103-B da 

Constituição de 1988, elaborar semestralmente relatório estatístico sobre processos e 

sentenças prolatadas, por unidade da Federação, nos diferentes órgãos do Judiciário. Os 

elementos que podem aferir a eficiência são rapidez, custo, eqüidade e o grau de acesso 

à justiça. A definição de eficiência no comportamento do Judiciário está relacionada 

com o equilíbrio entre esses elementos e a imparcialidade. A constituição de uma base 

de dados nacional ampla e centralizada possibilita o conhecimento do grau de 

congestionamento, dos custos e do acesso ao sistema judicial. 

A centralização desses dados em uma única base gerida pelo Conselho 

Nacional de Justiça evita o problema da pluralidade das fontes e de indicadores sobre 

um mesmo assunto e por via de conseqüência, sua ampla publicidade inibe a corrupção. 

A produção e divulgação desses dados estatísticos, à medida que fornece dados 

transparentes sobre o funcionamento do Poder Judiciário: número de juízes, número de 

processos, tempo de julgamento,  custo dos processos, vencimentos dos magistrados, 

movimentação processual, possibilita um controle social maior do Poder Judiciário.  

O fomento à cultura da transparência, da planificação e da eficiência  remove 

as condições estruturais facilitadoras das práticas de corrupção e como estímulo a essa  

cultura, persegue-se o objetivo específico de ampliar a legitimação democrática da 

magistratura. 

A Corregedoria Nacional de Justiça avançou na divulgação desses dados, ao 

implantar em 2008, o sistema “Justiça Aberta”, sistema vivo que disponibiliza em 

tempo real, dados estatísticos mais refinados, sobre a realidade dos órgãos 

jurisdicionados de 1º grau da Justiça estadual,  com indicação, por exemplo, da 

produtividade dos juízes. 

Com o fim de exercer este controle, o CNJ vem adotando uma política tendente 

a alcançar a conferir a maior efetividade possível ao princípio constitucional da 

moralidade. Para atingir essa efetividade, implementou, entre outras medidas, a Criação 

da Corregedoria Nacional da Justiça Brasileira, perante a qual são processados 

disciplinarmente os magistrados acusados de infração funcional. 

Destaca-se a reflexão de Almeida (2010) em sua tese de doutorado A Nobreza 

Togada (USP, 2010) em que identificam processos de diversificação social e 

demográfica na composição do judiciário, um processo de feminização e juvenilização, 
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uma maior participação dos juízes em movimentos associativos. Desvela uma clara 

mudança em relação a pesquisa de SADEK em 1995 que apresentava juízes acríticos. 

Almeida salienta que a padronização e formalização de critérios para progressão na 

carreira, previstos na Resolução 6, de 13 de setembro de 2005 do CNJ, entre outros 

fatores, tem contribuído para a formação de uma nova elite desconectada com os antigos 

valores do judiciário. Reconhece a diversificação de profissionais que influenciam a 

gestão do sistema de justiça, com a integração de economistas, cientistas políticos etc., 

confirmando o processo de complexificação e novas conexões. Almeida (2010) ressalta 

o aspecto importante da criação do CNJ se refere a um impulso na direção da 

democratização da carreira, pelo estabelecimento de padrões e critérios mais claros  

2.4  Implementação de Políticas: novas agendas e conexões 

Dentre as Políticas propostas pelo CNJ, na sua breve existência, dois 

programas de destacam por seu potencial transformador e inovador: A Virtualização do 

Judiciário (Justiça Virtual) e o Movimento Nacional pela Conciliaçãoiv e fortalecimento 

dos Juizados Especiais. São salutares na medida que aproximam o Judiciário da 

sociedade, abrem conexões permanentes com os diversos setores e inauguram novas 

práticas e valores que visam a garantia e fortalecimento do acesso à Justiça. 

 

2.4.1 A Justiça Virtual 

Com o objetivo de proporcionar maior celeridade processual, transparência e 

interação, no sistema judicial, sob a iniciativa do Conselho Nacional de Justiça, 

desenvolveram-se vários projetos  de informatização, dentre os quais merecem destaque 

o  Processo Eletrônico Virtual do Poder Judiciário, a Certificação Digital, o  Banco de 

Soluções do Poder Judiciário; o  Sistema de Recurso Extraordinário Eletrônico e o 

Sistema de Sessão Plenária Eletrônica, adotado pelo Conselho e o Banco de Dados da 

População Carcerária e a Informatização dos Cartórios Extrajudiciais.  

Desenvolveu-se um sistema de Processo Virtual em software livre, o qual   

permite a tramitação totalmente eletrônica de processos, por meio digital, dando mais 

agilidade e transparência ao Judiciário, ao mesmo tempo em que permite grande 

economia de recursos a todos os envolvidos. A Lei nº. 11.419, de 19 de dezembro de 

2006, que trata da informatização do processo judicial, regulamenta a tramitação virtual 

de processos no país, autorizando a comunicação de atos e a transmissão de peças 

processuais por meio eletrônico, aplicável aos processos civil, penal e trabalhista.  
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O Poder Judiciário adotou a certificação digital nos moldes do ICP Brasil, 

através de  sua autoridade certificadora AC-JUS. Dessa forma, já estão sendo 

distribuídos certificados para os juízes de todo o país. A Lei 11.419/06, de 19 de 

dezembro de 2006, regulamentou a assinatura eletrônica baseada em certificado digital, 

por ser de extrema importância para o processo virtual. Por meio dos certificados 

digitais é possível garantir o sigilo e a privacidade na internet, além da autenticidade, 

integridade e validade jurídica de documentos em forma eletrônica.  

O Judiciário brasileiro apresenta diversos órgãos com padrão de excelência em 

termos de informatização, ressentindo-se, porém, de uma melhor coordenação entre 

todos os segmentos que possa permitir o compartilhamento entre as dezenas de tribunais  

existentes do país. Nesse sentido, o CNJ lançou em junho de 2011, o PJe , o Processo 

Judicial Eletrônico, um sistema informatizado, desenvolvido pelo Conselho em parceria 

com os tribunais, que permite a automação dos processos judiciais. No discurso de 

lançamentov o Ministro Cezar Peluso advertiu sobre a necessidade de autonomia:  

Essa autonomia nos é muito cara, pois, sobre livrar-nos da dependência de 
terceiros para controlar o processo judicial, o CNJ, ao escolher o  PJe como 
base do sistema nacional, procurou conceber e produzir instrumento  capaz 
de ajustar-se às peculiaridades locais. 
  

Acrescentou que o processo eletrônico não se trata de simples transposição do 

processo de papel a  informática, mas uma inovação nos fluxos de trabalho e que obteve 

a adesão de 50 tribunais.  

A Justiça Virtual lança instrumentos para além do processo eletrônico, a 

virtualização do Judiciário colabora com a transparência e interatividade necessárias ao 

acompanhamento de políticas públicas responsivas. São inúmeras as ações e atos 

normativos do CNJ (BRASIL, CNJ, online) vinculadas ao uso intensivo de novas 

tecnologias imprimindo uma comunicação imediata, sem custos e com eficiência junto a 

sociedade, no âmbito interno do Sistema de Justiça e entre os órgão colaboradores: as 

ouvidorias com formulário online em todos sítios eletrônicos dos Tribunais (Resolução 

nº 103 de 24 de Fevereiro de  2010) , a uniformização do número de processos 

(Resolução nº 65, de 16 de dezembro de 2008); o cadastramento de advogados 

voluntários (Resolução nº 62 do CNJ de 1 de fevereiro de 2009); o planejamento e 

gestão estratégica, incluído entre os objetivos a implantação de sistemas de tecnologia 

da informação (Resolução nº 70, de 31 de março de 2009); os portais da transparência 

com a divulgação do orçamento dos Tribunais (Resolução nº 79 de 09 de junho de  
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2009), a Política de Comunicação Social (Resolução nº 85 de 08 de setembro de  2009), 

com uso de redes sociais (Twitter, Facebook, Orkut, etc); o Sistema de estatísticas com 

divulgação online (Resolução 15 do CNJ, 20 de abril de 2006); a gestão de documentos 

e segurança (Resolução nº 91 de 29 de setembro de  2009); a criação do Malote Digital 

(Resolução nº 100 de 24 de novembro de  2009). O levantamento das Resoluções do 

CNJ que abordam a virtualização, identificou 34 Resoluções que versam direta ou 

indiretamente sobre o uso das novas tecnologias, representando um percentual de quase 

30% das resoluções publicadas. Lançam sementes para uma transformação de 

envergadura no sistema. Para fins de melhor análise classificou-se em três tipologias de 

abordagem relacionados ao uso de novas tecnologias: transparência e informação 

(accountability); serviços e processo eletrônico e gestão. 

O Relatório anual do CNJ reconhece o uso das novas tecnologias como 

instrumento de pressão da sociedade e com isso demonstra abertura para além das 

fronteiras eminentemente jurídicas da atuação do sistema de justiça, e afirma: 

[...]não isenta a atuação do Judiciário de ser pressionada pelo tempo real  
pelas exigências da sociedade moderna e em processo de globalização, pelas 
possibilidades da evolução tecnológica, em particular a informatização e a 
constituição da “sociedade em rede” e pelas transformações das agendas 
políticas e das organizações.  (BRASIL, CNJ, 2006, p 10)" 

  

2.4.2 O Movimento Nacional pela Conciliação e o fortalecimento dos Juizados 

Especiais  

No âmbito dos Juizados especiais, efetivou-se maior acesso à Justiça. Em 2009 

foram 3, 4 milhões de  novos feitos nos juizados estaduais.  Nos Juizados Federais 

tramitaram em 2009 mais de 1,4 milhões de novos feitos. tendo obtido mais de um 

milhão de sentenças.vi Em 2010 foram implantados juizados nos principais aeroportos 

Eles funcionam nos aeroportos do Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília e Mato Grosso, 

em um ano, foram registradas 18.522 reclamações, das quais 4.543 (24,52%) resultaram 

em acordos. 

Destinados a atender as populações mais carentes, é o segmento judicial que 

desfruta de maior reconhecimento pela sociedade, consoante atestam pesquisas 

realizadas pela Associação dos Magistrados Brasileirosvii, as pesquisas apontam que 

71% dos entrevistados confiam nos Juizados e obteve a melhor média entre os órgãos 

da Justiça na avaliação da população.  Instituídos com vistas a garantir o amplo acesso, 

a celeridade, a efetividade, em seu raio de atuação tem contribuído para a consolidação 

1158



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de uma cultura de paz no país, com a adoção de técnicas de conciliação e de penas 

alternativas. Em decorrência de proposta dos magistrados dos juizados especiais, tem-se 

implementado no país com a adesão das instituições públicas e privadas e da sociedade 

civil, o Movimento pela conciliação,” consistente numa série de atividades, dentre as 

quais a campanha “Conciliar é legal”, as quais culminam, a cada final do ano, com  o 

“Dia Nacional da Conciliação”, em 8 de dezembro 2006 – Dia da Justiça, no qual se 

realizam mutirões de audiência de conciliação em todos os setores judiciais do país, e 

que,  representou, consoante afirmou Watanabe, “ o lançamento da pedra fundamental 

de uma nova política pública no Judiciário brasileiro”.viii  Neste dia, que se integrou ao 

calendário da Justiça, foram realizados 83.987 audiências, 46.493 processos resolvidos, 

com a adesão de 56 tribunais em todo o País, que realizaram audiências em cerca de 550 

cidades, envolvendo todos os Estados.ix 

Para Watanabex (2011, p.4), esta nova política pública assegura um acesso 

qualificado à justiça, que propicia aos indivíduos o acesso à ordem jurídica justa, no 

sentido de que cabe a todos que tenham qualquer problema jurídico, não 

necessariamente um conflito de interesses, uma atenção especial do Poder Judiciário. 

Ressalta como  seu objetivo principal a busca de uma solução mais adequada dos 

conflitos pela participação decisiva de ambas as partes na busca do resultado que 

satisfaça seus interesses, o que preservará o relacionamento delas, propiciando a justiça 

coexistencial, além da redução do congestionamento de processos judiciais: 

A incorporação dos meios alternativos de resolução de conflitos, em especial 
dos consensuais, ao instrumental à disposição do Judiciário para o 
desempenho de sua função de dar tratamento adequado aos conflitos que 
ocorrem na sociedade, não somente reduziria a quantidade de sentenças, 
recursos e de execuções, como também, o que é de fundamental importância 
para a transformação social com mudança de mentalidade, propiciaria uma 
solução mais adequada aos conflitos, com a consideração das peculiaridades 
e especificidades dos conflitos e das particularidades das pessoas envolvidas. 

 
A culminância da construção de uma política pública que visa a pacificação 

social e a cultura de conciliação foi a edição da Resolução CNJ 125 , de 29 de 

novembro de 2010 xi, que determina a criação em todos os Tribunais de Núcleos 

Permanentes de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos, e de Centros Judiciários 

de Solução de Conflitos e Cidadania nos juizados, instituindo assim uma Política  

Judiciária Nacional de tratamento adequado dos conflitos de interesses. 

Sob a perspectiva do fortalecimento da autocomposição como política nacional 

e ante o desafio da emergência da redefinição do papel do Judiciário, como menos 
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judicatório e mais harmonizador, vaticina GOMMA DE AZEVEDOxii que nos 

próximos anos, a atividade primária do Poder Judiciário passe a ser a de harmonizar ou 

pacificar por intermédio de ações comunicativas, conciliatórias ou consensuais: 

Na medida em que se iniciam os trabalhos de estruturação de novos modelos 
autocompositivos para o Poder Judiciário por meio da Resolução n. 125, do 
Conselho Nacional de Justiça, constata-se a necessidade de se 
recontextualizar a atuação do próprio Estado na sua função de harmonizador 
da sociedade. 
Isto porque, se se concebe a atividade jurisdicional como secundária – como 
visto acima, se deve necessariamente chegar à conclusão de que a função 
judicatória também é secundária no Poder Judiciário. 

 

3. Os reflexos das mudanças – A pesquisa Ipespe-FGV 

A doutrina tem apontado o Judiciário como a instituição pública que mais 

mudou durante essas duas décadas de vigência da Constituição Brasileira, o que vem 

sendo reconhecido pelo povo, conforme recente pesquisa de opinião pública, organizada 

pela escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getúlio Vargas (FGV DIREITO 

RIO) e pelo Instituto de Pesquisas sociais, políticas e econômicas – Ipespe, realizada em 

fevereiro de 2009, e apresentada pelo Professor Joaquim Falcão, em artigo intitulado “O 

brasileiro e o Judiciário” e publicado na “Conjuntura Jurídica”, na  edição de abril 2009,  

no qual faz a  seguinte análise: 

Tudo indica que as relações entre os brasileiros e o Judiciário muito mudaram 
nos últimos cinco anos. Se esta é mudança decisiva, um turning point, ou 
apenas oscilação de tendência, o futuro dirá. De qualquer maneira, estamos 
diante de um cenário muito positivo para avançar com a reforma da Justiça. 
Oportunidade preciosa. 
 

E ao comentar os resultados da pesquisa, observa que “eles  demonstram que a 

população tem mais confiança nos juízes do que no Poder Judiciário. Como instituição, 

o Judiciário está em nono lugar, enquanto o juiz é o quinto profissional em que a 

população mais confia.” Pesquisa da Escola de Direito de São Paulo - Fundação Getúlio 

Vargas (ICJ - Brasil 2010) demonstra uma melhora da percepção da população em 

relação ao judiciário, que se reflete na melhoria dos índices de judicialização. 25,5% dos 

entrevistados já receberam uma cobrança indevida,  36% procuraram a Justiça para 

solucionar o problema. O conflito trabalhista foi vivenciado por 19%, sendo que entre 

esses entrevistados 68% procuraram o Judiciário para solucionar o conflito. 

Considerando o total de entrevistados que já passaram por pelo menos um destes 

problemas, temos que 43% deles já vivenciaram algum conflito. E do total de 

entrevistados que já vivenciou algum destes conflitos, 57% procuraram a Justiça para 

1160



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

resolver a questão. Na década passada esse número,segundo pesquisa de Sadek, era de 

apenas 30%. 

Na mencionada pesquisa o povo brasileiro reconhece, em linhas gerais,  como 

principais reflexos das mudanças do sistema judicial do brasileiro, além do 

reconhecimento social, a  maior acessibilidade à Justiça, a impessoalidade na 

administração da Justiça e  o  combate à corrupção.  

A visível e reconhecida mudança do Judiciário Brasileiro conferiu-lhe maior 

legitimidade política e reservou-lhe o papel de protagonista no cenário de atuação em 

relação aos Poderes Executivo e Legislativo. Com a Reforma, o sistema judicial 

brasileiro, também vem se credenciando positivamente, perante a comunidade 

internacional, conforme demonstram a participação do Supremo Tribunal Federal do 

Brasil, como membro permanente da Comissão de Veneza do Conselho da Europa e  a 

eleição do Presidente César Rocha do Superior Tribunal de Justiça, para a Presidência 

do Órgão de cúpula do Judiciário euro latino-americano, que reúne instituições judiciais 

de 41 países europeus e latino-americanos, a eleição como presidente da Rede Latino-

Americana de Juízes (Redlaj) do juiz José Eduardo de Resende Chaves Júnior, 

secretário do CNJ na gestão 2010-2012, e a criação da Escola Judicial da América 

Latina (EJAL), sob direção do Desembargador José Sebastião Fagundes Cunha. 

 

3.1 Frustrações, desafios e expectativas remanescentes. O Segundo Pacto 

Republicano 

Mas, nem tudo são flores. Frustrações e expectativas remanescem, sobretudo, 

quanto à lentidão da Justiça – atestada por altas taxas de congestionamento e  desafiam 

os atores do processo judicial – juízes, gestores, servidores, legisladores. Para 89% dos 

entrevistados, pela FGV em 2010xiii, o Judiciário resolve os conflitos de forma lenta ou 

muito lentamente. 78,5% disseram que os custos para acessar o Judiciário são altos e 

70,8% dos entrevistados acreditam que o Judiciário é difícil ou muito difícil para 

utilizar , encontrando-se aí nítido sinalizador da necessidade de priorizar a agilidade do 

sistema judicial. As mudanças implementadas, ainda em curso, não foram percebidas 

pela população. 

Sadek, dedicada estudiosa e pesquisadora do tema judiciário, identificou em 

1995 três aspectos cruciais no que se denominou a crise do judiciário: estrutural, 

institucional e a relativa aos procedimentos. (p. 37, 1995). Em relação a estrutura e 
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mudanças institucionais a Constituição de 1988 e a Reforma atenderam em grande parte 

as necessidade de autonomia, controle e planejamento. A crise de procedimentos 

relaciona-se a morosidade e normas processuais complexas e com excesso de 

formalidades, além da abundante legislação, aspectos que não dependem somente do 

sistema de justiça, mas do aperfeiçoamento da legislação. O trabalho de Sadek ganha 

relevo por apontar em 1994, em pesquisa feita com os juízes, (pesquisa IDESP- 1994) 

como ponto mais eficiente na melhoria do judiciário a informatização (93,2 %) e a 

redução das formalidades processuais (90,2%) . 

Boaventura afirma que durante séculos os tribunais foram fontes importantes 

de difusão de informações relevantes para a comunidade e explica a mudança negativa 

ocorrida na modernidade: 

O papel dos tribunais enquanto instâncias de informação e de comunicação 
social foi drasticamente alterado a partir do séc. XIX com a consolidação do 
estado moderno, o movimento da codificação, o monopólio estatal da justiça 
e a profissionalização da função judicial. A partir daí, o conhecimento 
técnico passou a dominar a informação e a comunicação, ao ponto de estas se 
transformarem, elas próprias, em artefactos discursivos técnicos de que são 
excluídos todos os que não dominam o conhecimento especializado que lhes 
subjaz. (2005, p.82)  
 

Nesse sentido merece reflexão um resgate do papel de difusor de informações 

concretas sobre a Justiça,  por meio da melhoria das estatísticas, de forma a revelar a 

natureza dos conflitos, os temas e posicionamentos da Justiça, em informações mais 

qualitativas, demonstrando a sociedade um perfil mais detalhado da justiça, de forma a 

aprimorar o senso de cidadania, de direitos e da qualidade da justiça do país. Boaventura 

de Souza Santos faz um diagnóstico e elenca entre as  três razões que afastam o cidadão 

da justiça: a ausência de conhecimento dos seus direitos, por parte dos cidadãos de 

menor renda e, por conseguinte, a dificuldade de identificar problemas e soluções 

jurídicas para seus conflitos; a hesitação em propor ação, mesmo quando identificado o 

problema jurídico; ausência de acesso aos serviços de advogados, o que revela uma 

judicialização maior na esfera penal e não na esfera civil, sendo, portanto, uma 

judicialização não voluntária. (SANTOS, 1989, p. 49) 

Segundo os mais recentes dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça  

no Relatório Justiça em Números (www.cnj.jus.br), no ano de 2009, o Judiciário 

brasileiro contava com 86,6 milhões de processos em tramitação, com uma taxa média 

de congestionamento anual de 71%. No Brasil, existem 8 magistrados por 100 mil 

habitantes, sendo na Justiça Federal em média 0,8 magistrado para cada grupo de  cem 
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mil habitantes,  a média nacional de gastos com a Justiça é de R$ 195 por habitante ao 

ano, do total de R$ 37,3 bilhões de reais de despesas anuais. 

Na Justiça estadual de primeiro grau, onde tramita o maior número de 

processos - aproximadamente 69,2 milhões de processos para 11.361 juízes, a taxa de 

congestionamento está na faixa de 67,2%, valendo dizer que de 100 processos 

ingressos, remanescem 67 para julgamento; enquanto no segundo grau, nos Tribunais 

estaduais a taxa de congestionamento é de 50,5%. Entre os juízes federais de primeiro 

grau, a taxa de congestionamento é de 57,0% ,ao passo que nos Tribunais Federais é de 

67,1%. Na Justiça do Trabalho, na primeira instância, a taxa de congestionamento é de 

37,4% (diminuiu cerca de 10% em relação a 2008) e na segunda instância, de 28,2% 

O Judiciário brasileiro tem procurado priorizar a busca de soluções para o 

crônico desafio de vencer sua morosidade. Durante a elaboração do planejamento 

estratégico do Judiciário, liderado pelo Presidente Gilmar Mendes do CNJ e do STF, no 

II Encontro Nacional da Justiça, realizado em Belo Horizonte, no início de 2009, os 

presidentes dos Tribunais da Justiça Federal, Estadual, Eleitoral, do Trabalho, Militar e 

dos Tribunais Superiores e os representantes de associações de magistrados formularam 

e aprovaram em plenário,  10 metasxiv  a serem alcançadas até o final de 2009. 

apresentando como uma das ações prioritárias, “identificar e julgar todos os processos 

judiciais distribuídos até o dia 31 de dezembro de 2005, em 1º e 2º graus ou tribunais 

superiores.” (Meta 2) De aproximadamente 70  milhões de processos existentes na 

Justiça, espera-se, se realizada esta ação,  que entre 40 e 50 milhões sejam julgados. A 

definição desta meta tem amparo no comando constitucional da duração razoável do 

processo.  

O Relatório de 2010 do CNJ demonstra um alto índice de cumprimento das 

metas, confirmando adesão e envolvimento do Sistema de Justiça na Reforma, a Meta 2, 

por exemplo alcançou cumprimento de 67% no âmbito nacional, mas nos Tribunais 

Superiores, do Trabalho e Eleitoral, alcançou 97,89 %, 96,05 % e 96,53 % 

respectivamente. A meta 3, referente a informatização e conexão à internet alcançou 96, 

7% no âmbito nacional e 100% nos Tribunais Superiores, Tribunais Militares e 

Federais. A meta 10, sobre implantação do processo eletrônico, enfrentou mais 

dificuldades, alcançando apenas 43,33% de cumprimento em âmbito nacional, 50% nos 

Tribunais Superiores, 100% nos Tribunais Federais, mas apenas 33,33% nos Tribunais 

Estaduais e 20, 83% nos Tribunais do Trabalho. Merecendo uma reflexão mais 
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aprofundada, principalmente em relação a pluralidade de softwares utilizados e 

diferentes procedimentos. 

O II Encontro Nacional do Judiciário foi um marco no estabelecimento de 

novas práticas de gestão, com base nas 10 Metas Nacionais de Nivelamento ali 

aprovadas, o Conselho Nacional de Justiça, editou a Resolução 70, em 18 de março de 

2009, que dispõe sobre o planejamento e a gestão estratégica no âmbito do Poder 

Judiciário e sobre a manutenção do Banco de Boas Práticas de gestão do Poder 

Judiciário, disponível na Internet, com o intuito de promover a divulgação e o 

compartilhamento de projetos e ações desenvolvidos pelos Tribunais .  

Além da explicitação da missão, da visão e dos atributosxv  de valor do 

Judiciário, durante o Encontro Nacional foram definidos quinze objetivos estratégicos 

da Justiça, a saber: garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos; buscar a 

excelência na gestão de custos operacionais; facilitar o acesso à Justiça;  promover a 

efetividade no cumprimento das decisões; promover a cidadania; garantir o alinhamento 

estratégico em todas as unidades do Judiciário;  fomentar a interação e a troca de 

experiências entre Tribunais nos planos nacional e internacional;  fortalecer e 

harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições,  disseminar valores 

éticos e morais por meio de atuação institucional e efetiva;  aprimorar a comunicação 

com públicos externos; desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos 

magistrados e servidores;motivar e comprometer magistrados e servidores com a 

execução da estratégia;garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas 

e judiciais;  garantir a disponibilidade de sistemas essenciais de tecnologia de 

informação; e assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia. 

A partir de então, a cada ano o CNJ debate e elege metas que estão em 

constante aprimoramento, atualmente as metas são gerais e específicas por segmento. O 

IV Encontro Nacional da Justiça, ocorrido em 2010 no Rio de Janeiro, antecipou a 

discussão das metas do ano de 2011, visando a execução para os primeiros meses do 

ano, o próximo passo é definir as metas junto com a proposta orçamentária válida para o 

exercício seguinte. 

A expectativa de agilidade e tantas outras expectativas remanescentes 

ensejaram a edição, em 13 de abril de 2009, do II Pacto Republicano  de Estado por um 

Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo. Mais combate à violência e  mais 

eficiência – “menos poder e mais serviço”xvi, na dicção de Joaquim Falcão, e mais 
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acesso à justiça são exigências inscritas no II Pacto. Entre os Juízes, sobrepõe-se a 

expectativa de edição do Novo Estatuto da Magistratura, da Lei de Organização do 

Judiciário. Não apenas as frustrações, mas também o êxito da  efetividade das medidas 

adotadas no primeiro pacto inspiraram a edição do II Pacto Republicano de Estado por 

um Sistema de Justiça mais acessível, ágil e efetivo
xvii (BRASIL, Presidência da 

República, online), assinado em 13 de abril de 2009,  no sentido de reafirmação e 

ampliação dos compromissos antes subscritos e com intuito de fortalecer a proteção aos 

direitos humanos, a efetividade da prestação jurisdicional, o acesso universal à Justiça e 

também o aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito e das instituições do 

Sistema de Justiça. 

               

4. II Pacto Republicano de Estado por um sistema de Justiça mais acessível, ágil e 
efetivo   

A assinatura do II Pacto acena para a constante necessidade de reflexão, 

adequação e sintonia da Reforma do Sistema de Justiça com as demandas da sociedade 

que se complexificam e ampliam, o desafio é um permanente repensar, planejar e 

elaborar políticas públicas responsivas. A existência de um órgão estruturado, 

legitimado, aberto e atuante na elaboração de políticas para o Sistema de Justiça denota 

a abertura do Sistema de Justiça a sociedade. A virtualização de suas ações e 

informações contribuem para a construção de uma conexão permanente e sintonizada 

com a sociedade, de um Sistema de Justiça direcionado ao serviço eficaz para a 

população, e mais que isso, um Sistema que pensa a Justiça, organiza a prevenção e 

conciliação dos conflitos e identifica seus obstáculos. Exemplo salutar desta visão 

ampliada e ousada implementada pelo CNJ foi o lançamento recente do Relatório 

"Maiores Litigantes da Justiça"xviii que aponta  os maiores responsáveis pela morosidade 

da Justiça são grandes bancos e o próprio Estado que estão entre os 20 maiores 

litigantes, causando um tumulto no sistema por não internalizarem a responsabilidade 

de atender corretamente seus clientes, no caso dos bancos. Neste sentido, ações como 

esta, tornam transparente à população os gargalos do acesso à Justiça e ensejam 

políticas públicas mais eficazes para sua solução.  

O II Pacto Republicano prevê, entre as diversas ações, a instituição de Juizados 

Especiais de Fazenda Pública no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, uma das 

soluções possíveis para desafogar as ações que envolvem o Estado. Bem como o 

fortalecimento das ações coletivas com a revisão da Lei da Ação Civil Pública, de forma 
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a instituir um Sistema Único Coletivo que priorize e discipline a ação coletiva para 

tutela de interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, objetivando 

a racionalização do processo e julgamento dos conflitos de coletivos. Outras medidas do 

Pacto que merecem destaque, e são desafios: o fortalecimento da mediação e da 

conciliação, estimulando a resolução de conflitos por meios autocompositivos, voltados 

à maior pacificação social e menor judicialização e a  ampliação da edição de súmulas 

administrativas e a constituição de Câmaras de Conciliação. 

 

Conclusão  

Os juízes e as juízas estão fazendo a sua parte. Cumpriram e vêm cumprindo o 

dever de casa constitucional. A reforma da Justiça tem se operado – conforme já dito,  

de dentro para fora. Agora é a vez dos legisladores, a quem cabe prioritariamente 

continuar e concluir as mudanças do sistema judicial brasileiro. 

O CNJ com auxílio da sociedade promove a abertura do Sistema de Justiça, 

com levantamento de dados estatísticos, transparência e planejamento. Indicando e 

pavimentando os passos necessários a uma reforma responsiva às necessidades da 

sociedade e a garantia efetiva do acesso à Justiça, mediante o acesso qualificado a uma 

ordem jurídica justa. Instituindo espaços de interação e comunicação permanentes com 

a sociedade, com implementação do estado da arte no processo de virtualização e uso 

das novas tecnologias, além de buscar a humanização e aproximação do sistema de 

justiça, por meio do aprimoramento dos juizados especiais e mutirão da conciliação, 

com resultados impactantes.  

Sem medo de mudar. Continuar com o passo da reforma que venceu o medo e 

vem satisfazendo em parte as esperanças do povo brasileiro de construir um Judiciário 

cada vez mais republicano, cada vez mais acessível e cada vez mais ágil e no rumo da 

efetividade 

E quem o diz é o povo ao responder a já citada pesquisa Ipespe- FGV, em 

fevereiro de 2009. Para 44% dos entrevistados a Justiça mudou, e para mais da metade 

deles, mudou para melhor.  E hoje em dia, quase um em cada dois brasileirosxix é parte – 

na condição de autor ou réu, em processo judicial. Não  houvesse esperança ou 

confiança no sistema judicial não existiriam cerca de 86 milhões de feitos judiciais em 

andamento. 
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Como observa Joaquim Falcão, “neste contexto positivo, os brasileiros estão 

percebendo a existência de maior acesso à Justiça e que está havendo um  maior 

controle das irregularidades e da corrupção (...). A visibilidade midiática, a expansão 

dos Juizados especiais e a atuação moralizadora do CNJ no combate ao nepotismo, 

limitação de vencimentos e inspeções correcionais nos estados, com certeza, contribuem 

para esta opinião.” xx 

O Conselho Nacional de Justiça representa  o ponto de mutação inaugurando 

uma visão sistêmica do Judiciário, descortinando para a população todos os dados, 

números e informações sobre a Justiça brasileira, num processo de aprendizagem, 

transformação e questionamento, que tem operado significativas mudanças culturais e 

políticas. 
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O ENCOBRIMENTO DO FEMININO NO DIREITO – EXTENSÕES 
MODERNAS DE UMA SOCIEDADE PATRIARCAL E CLASSISTA1 

 
 
 

Valdirene Daufemback2 
 
 
RESUMO 
 
A modernidade e o sistema patriarcal relacionam-se intensamente com o Direito, a 
modernidade por meio da ciência e suas dicotomias e o sistema patriarcal, da naturalização 
de circunstâncias e expectativas ligadas à dominação masculina. Nietzsche, Foucault, 
Boaventura Santos, Morin, Aguiar e Dussel, por meio de suas teorias críticas, contribuem 
para promover importantes reflexões sobre o contexto das supostas verdades da humanidade 
e possibilitam repensar o lugar e a função da ciência. Algumas dicotomias da modernidade 
influenciam largamente à sociedade e o Direito: a) clivagem entre a ciência e a ética; b) 
apartação do ser humano da natureza; c) dicotomia subjetividade x objetividade; d) 
dicotomia sociedade x indivíduo; e) dualidade razão e emoção. Especificamente quanto ao 
Direito, os resultados dessas influências são observados nas noções de sujeito e 
subjetividade adotadas e pela racionalidade empregada nos seus processos. A racionalidade 
do Direito apóia-se na racionalização e na sublimação da realidade. Esses mecanismos, em 
certa medida, reforçam a preferência pelo masculino, em detrimento do feminino, e são 
distorções que distanciam a prática jurídica da realidade. Concomitantes ao sistema de 
dominação masculina ocorrem às relações de dominação de classe. Existe um conjunto de 
fatores que fabricam o opressor e o oprimido, tornando natural aquilo que foi estabelecido 
socialmente. Há indícios que reconhecer a dimensão feminina negada possa provocar uma 
verdadeira revolução (Holloway) determinando revisões na sociedade e no Direito. A 
inclusão do feminino negado implica em reduzir o uso da sublimação, integrar melhor os 
aspectos da vida, tomar contato com os reais desejos e satisfações, dar vazão a projetos de 
transformação social baseados em prazer e cuidar da vida no planeta. É possível supor que 
construir uma identidade de gênero, de classe, de etnia e latinoamericana é o que de fato 
permite a criação de uma cultura original e autônoma, não dependente dos sistemas 
simbólicos machistas, elitistas, racistas ou eurocêntricas. E, conceber o humano como um 
ser integrado e dinâmico onde estão contidos a razão, a emoção, o objetivo, o subjetivo, o 
indivíduo e a sociedade, abre espaço para conhecer a realidade, devolve o humano ao debate 
jurídico.  
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RESUMEN 

 

La modernidad y el sistema patriarcal está profundamente relacionado con la ley, a través de 
la ciencia moderna y sus dicotomías y el sistema patriarcal, la naturalización de las 
circunstancias y las expectativas relacionadas con la dominación masculina. Nietzsche, 
Foucault, Boaventura Santos, Morin, Aguiar y Dussel, a través de sus teorías críticas, 
llevaran a una reflexión más importante en el contexto de las verdades supuestas de la 
humanidad y permitir a repensar el lugar y el papel de la ciencia. Algunas dicotomías de la 
modernidad tienen gran influencia en la sociedad y la ley: a) la división entre ciencia y ética, 
b) la separación del ser humano de la naturaleza; c) la dicotomía entre la objetividad frente 
la subjetividad; d) la dicotomía entre el individuo frente la sociedad; e) la dualidad razón y 
emoción. Específicamente con respecto a la ley, los resultados de estas influencias se 
observan en las nociones de sujeto y la subjetividad y la racionalidad adoptada en sus 
procesos empleados. La racionalidad de la ley se basa en la racionalización y la sublimación 
de la realidad. Estos mecanismos, en cierta medida, se reforzan la preferencia por el varón 
sobre la mujer, y son distorsiones que distancian la práctica legal de la realidad. 
Concurrentes en el sistema de dominación masculina se producen las relaciones de 
dominación de clase. Una serie de factores que hacen lo opresor y lo oprimido, por lo que es 
natural que se estableció social. Hay evidencia de que al reconocer la dimensión femenina 
negada puede causar una revolución (Holloway) determinando revisiones en la sociedad y la 
ley. La inclusión del femenino negado consiste en reducir el uso de la sublimación, para 
integrar los aspectos de la vida, en contacto con los verdaderos deseos y satisfacciones, dar 
rienda suelta a proyectos de transformación social basados en el placer y el cuidado del 
planeta. Es posible suponer que la construcción de una identidad de género, clase, etnia y 
latinoamericana es lo que realmente le permite crear una cultura única y autónoma, no 
dependiente de los sistemas simbólicos sexista, elitista, racista y eurocéntrica. Y de concebir 
al ser humano como un sistema integrado y dinámico, donde se encuentran la razón, la 
emoción, objetivo, subjetivo, individual y de la sociedad, deja espacio para conocer la 
realidad, vuelve lo humano al debate jurídico. 
 
PALABRAS CLAVE: La racionalidad del Derecho – Derecho y Género – Cultura Jurídica 
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“Atualmente, a mulher é quem traz os novos/arcaicos valores simbólicos de solidariedade 
da família para a o sistema produtivo e para o Estado. Desta forma, a entrada da mulher 

no domínio público masculino é condição essencial para reverter o processo de 
destruição” (BOFF e MURARO, 2010, p. 11). 

 
 
 
 
 
 
 

 O Direito tem gênero, ele é masculino. O Direito, mais do que um substantivo que 

gramaticalmente é classificado como masculino, por muitas variáveis históricas e 

constitutivas, assumiu o masculino como referência e compõe os mecanismos sociais que 

perpetuam a cultura androcêntrica. Nesse sentido, interessa perguntar como as relações de 

gênero se revelam na cultura jurídica e de que forma elas se projetam na sociedade ocidental 

moderna. Essa parece não ser uma questão de associações diretas, está fundamentada em 

uma rede de dicotomias produzidas pela modernidade e em mecanismos simbólicos 

organizados pelo e para o sistema patriarcal. A partir dessas hipóteses serão detalhados 

alguns dos processos que formam o contexto do feminino e masculino na sociedade e no 

Direito, bem como serão discutidos possíveis decorrências de mudanças, advindas da 

redefinição desses papéis e do exercício da alteridade.  

 
 

1. Modernidade, ciência e as dicotomias  

 

O conhecimento é produção do humano, tanto quanto o humano é produzido pelo 

conhecimento. Essa afirmação pode ser elucidada pelo pensamento de Nietzsche, discutido 

por Foucault (2005) em uma obra que reúne cinco conferências pronunciadas na Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro em 1973, para Nietzsche o conhecimento em um 

determinado ponto do tempo e em um determinado lugar do universo foi “inventado” por 

animais inteligentes. Assim como a religião e a poesia, o conhecimento não tem “origem”, 

não existia previamente em estado implícito, ocorreu que em algum momento alguém 

nomeou um conjunto de coisas e deu sentidos a elas, criando a religião, assim como em 

algum momento alguém usou de propriedades rítmicas ou musicais da linguagem, criando a 

poesia e, por fim, alguém em algum momento se desprendeu de um objeto ou tema e passou 

a versar sobre ele, criando o conhecimento.  
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Nietzsche defende a idéia que o conhecimento não está inscrito na natureza humana, 

não é um refinamento dos instintos, é antes um resultado do confronto dos instintos, de uma 

relação de luta, de dominação, de subserviência, de compensação, etc. Foucault, com base 

nas idéias de Nietzsche, concluiu que “atrás do conhecimento há uma vontade, sem dúvida 

obscura, não de trazer o objeto para si, de se assemelhar a ele, mas ao contrário, uma 

vontade obscura de se afastar dele e de destruí-lo, maldade radical do conhecimento” (2005, 

p. 21). Nesse sentido é possível conceber uma história política do conhecimento, dos fatos 

do conhecimento e do sujeito do conhecimento.  

Avançando na reflexão sobre uma história política do conhecimento, na sua aula 

inaugural no Còllege de France, em 2 de dezembro de 1970, Foucault (2000) dissertou sobre 

a “vontade de verdade”, explicando como a sociedade no decorrer dos anos se apoiou nos 

discursos institucionais para decretar o que se tornaria verdadeiro a todos, como se tudo se 

desse de forma isenta, sincera e natural. Ou seja, não se questiona de que forma os discursos 

institucionais (sejam das universidades, das editoras, do governo, dos meios de 

comunicação, ou de qualquer outra origem) se produzem e aparecem, quais foram as 

escolhas que permitiram o emergir daquele entendimento, quais foram os olhares que 

possibilitaram o ver de determinados ângulos. Para Foucault, “o discurso verdadeiro não é 

mais, com efeito, desde os gregos, aquele que responde ao desejo ou aquele que exerce o 

poder, na vontade de verdade, na vontade de dizer esse discurso verdadeiro, o que está em 

jogo, senão o desejo e o poder?” (2000, p. 20). Embora, aos olhos da população, a verdade 

aparece como algo sem “vontade”, algo sem origem, algo sem interesse, algo completo.  

Outro aspecto relevante sobre a produção do conhecimento diz respeito ao modelo de 

racionalidade científica que preside a ciência moderna.  Boaventura de Sousa Santos (2002) 

em uma obra que sintetiza idéias sobre o paradigma dominante e o paradigma emergente, 

caracteriza o ideário da revolução científica ocorrida desde o século XVI pelas descobertas 

de Copérnico, Galileu, Newton e Kepler, destacando o predomínio evidente das ciências 

naturais: a) o predomínio do estudo das ciências da natureza em detrimento das ciências 

sociais, subordinando aos seus domínios as categorias de análise, observação e predição dos 

fenômenos sociais, a exemplo dos fenômenos da natureza; b) a necessidade de quantificar, a 

partir dos avanços da matemática, o que confere rigor e relevância ao conhecimento 

científico; c) a fragmentação dos fenômenos a unidades simples de análise e categorizacão 

de modo a poder estabelecer, a posteriori, as relações sistemáticas implicadas entre o que foi 

separado. O pensamento científico moderno assenta-se assim no empirismo, que pressupõe a 

observação, medida e predição dos fenômenos, no determinismo (das relações entre causa e 
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efeito), na universalidade (das leis da natureza, validez para todos) e no mecanicismo (que 

transforma a natureza, o mundo e as coisas em unidades simples para possibilitar o 

entendimento do seu funcionamento e, posteriormente, o domínio e a transformação).  

Nessa mesma obra, Boaventura (2002) apresenta os aspectos incertos dos princípios 

das ciências naturais que são expostos a partir de descobertas científicas de Einstein (física), 

Heisenberg e Bohr (microfísica),  Godel (matemática), Prigogine (química e  biologia), entre 

outros. São eles: a) o rigor do conhecimento só leva a resultados aproximados, 

probabilísticos, com um considerável grau de incerteza nele embutido; b) a distinção 

sujeito/objeto é mais complexa do que parecia, uma vez que a interferência do processo de 

observação e a própria definição do sujeito interferem no objeto a ser estudado, bem como 

redefinem a ambos; c) a totalidade do real não se reduz à soma das partes em que o 

dividimos para observar e medir. Esses, entre outros fatores, instalam a crise do paradigma 

vigente de ciência, Boaventura demonstra que outro paradigma se anuncia, “um paradigma 

de um conhecimento prudente para uma vida decente”, portanto um paradigma científico e 

um paradigma social. 

No que se refere ao conhecimento na modernidade, outra importante crítica é 

concebida por Edgar Morin. Esse autor (2007), em uma obra que introduz a problemática da 

complexidade, argumenta sobre a importância de adquirir consciência da patologia 

contemporânea do pensamento, marcada pela “hipersimplificação” que não deixa ver a 

complexidade do real. Na medida em que o idealismo, o doutrinarismo, o dogmatismo e a 

racionalização dominam a forma de pensar, esses reduzem, distorcem e negam a realidade, 

promovendo um sistema de idéias coerentes, mas parcial e unilateral. Pensar de forma 

complexa é reconhecer a ampla quantidade de interações e interferências entre um número 

grande de unidades.  

No mesmo sentido, Roberto Aguiar (2000), numa obra que explora questões da 

humanidade, discorre sobre os recortes, intenções e efeitos da ciência. A ciência, ao 

desenvolver um olhar analítico sobre recortes, os objetos, “possibilitou grande repercussão 

operatória, que se traduziu pelo avanço da tecnologia e pelo aumento evidente do rigor no 

tratamento teórico dos objetos construídos. O problema que esse olhar trouxe foi o de não 

mais perceber a totalidade do dado... O efeito dessa visão foi devastador para o pensar 

humano e para a própria ação humana no mundo” (2000, p. 26). 

Considerando os aspectos até agora apresentados sobre a invenção do conhecimento, 

seu contexto histórico político, o apego da sociedade aos discursos institucionais que 

apresentam a verdade de forma isenta, desinteressada e completa, bem como as 
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incongruências do paradigma científico vigente, é possível colocar sobre exame algumas das 

produções centrais da ciência que tiveram e tem forte influência sobre o Direito. Outra 

reflexão que decorre disso é que se a fala autorizada da modernidade é a ciência, mas seus 

pressupostos estão estabelecidos em bases precárias (metodológicas e políticas) e com 

derivações destrutivas e manipuladoras, isso alerta para a necessidade de se produzir teorias 

críticas e controle social sobre o exercício do seu poder. 

Quanto às teorias críticas, destaca-se a obra de Enrique Dussel, filósofo mexicano 

que questionando o fenômeno do eurocentrismo, desconstrói o mito da modernidade e 

reapresenta a história e a política a partir de referências mais completas. A crítica de Dussel 

(1993) sobre a razão moderna é por encobrir um mito irracional que está ligado à 

justificação da violência. Apresenta a idéia que a “a modernidade é realmente um fato 

europeu, mas em relação dialética com o não-europeu como conteúdo único de tal 

fenômeno. A Modernidade aparece quando a Europa se afirma como “centro” de uma 

História Mundial que inaugura, e por isso a “periferia” é parte de sua própria definição” 

(Dussel, 1993, p. 7). Considera que o ano de 1492 é a data do nascimento da modernidade, 

embora tenha sido gestada anteriormente: “A modernidade originou-se nas cidades 

européias medievais, livres, centros de enorme criatividade. Mas “nasceu” quando a Europa 

pode se confrontar com o seu “Outro” e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pode se 

definir como um “ego” descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da 

própria Modernidade. De qualquer maneira, esse Outro não foi “descoberto” como Outro, 

mas foi “en-coberto” como o “si-mesmo” (Dussel, 1993, p. 8). 

 O mito da modernidade está ligado ao conceito de desenvolvimento, onde uma 

civilização superior com uma cultura mais refinada domina outra, com intuito pedagógico e 

de salvação. Eventuais sofrimentos são considerados necessários para o processo civilizador 

e um “pagamento pela imaturidade culpável” (Dussel, 1993, p. 78). Dussel descreve a lógica 

do mito da modernidade da seguinte forma: “...por um lado, se auto define a própria cultura 

como superior, mais desenvolvida,... por outro lado, a outra cultura é determinada como 

inferior, rude, bárbara, sempre sujeito de uma imaturidade culpável. De maneira que a 

dominação que é exercida sobre o Outro é na realidade, emancipação, “utilidade”, “bem” do 

bárbaro que se civiliza, que se desenvolve ou “moderniza” (Dussel, 1993, p. 75). Assim, se 

tornar natural o processo de submissão dos bárbaros aos homens, da mulher ao marido, do 

imperfeito ao perfeito, do corpo à alma, do pior ao melhor. 

Dussel, por meio da reflexão dos fatos históricos e da desmistificação da 

modernidade, intenciona desenvolver uma “teoria” ou “filosofia do diálogo” que liberte o 
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oprimido, dê voz ao incomunicável, reconheça o Outro como tal. Para tanto, demonstra a 

necessidade de “superação” da Modernidade e apresenta a “trans-modernidade” como um 

projeto de futuro. A teoria de Dussel promove importantes reflexões sobre o contexto das 

supostas verdades da humanidade e possibilita repensar o lugar e a função da ciência.  

Com relação às produções centrais da ciência moderna que influenciam largamente, 

inclusive ao Direito, serão examinadas as seguintes: a) clivagem entre a ciência e a ética; b) 

apartação do ser humano da natureza; c) dicotomia subjetividade x objetividade; d) 

dicotomia sociedade x indivíduo; e) dualidade razão e emoção.  

a) A clivagem entre a ciência e a ética foi possível a partir da crença da suposta 

neutralidade dos cientistas, sendo que caberia aos governantes a melhor aplicação das 

descobertas científicas. Para os cientistas a ocupação cotidiana é a descoberta e validade, 

sem ater-se a valores ou ao singular dos acontecimentos. O sentido da técnica aproximou-se 

do consumo, um ambiente veloz, com novidades e estímulos constantes, ávido por 

transformar o mundo. “A técnica, em si, é considerada sem ética. Portanto, os juízos de 

valor só podem se cingir a sua aplicação. A ordem do ser não pode sofrer a interferência da 

ordem do dever-ser” (Aguiar, 2000, p. 199).  

b) A apartação do ser humano da natureza é outro resultado do pensamento moderno. 

O ser humano foi isolado do universo, considerado ente autônomo e insignificante na 

imensidão, o que lhe conferiu sensação de onipotência e, ao mesmo tempo, a construção de 

valores ligados a disputa, força, conquista e competição. Os efeitos dessa relação são 

autofágicos, em duas dimensões: a primeira devida a ampla destruição do ambiente da vida e 

da própria vida e a segunda decorre da falta de sentido da existência, mesmo como suposto 

ser onipotente. Roberto Aguiar (2000) demonstra que a recuperação da pertinência do ser 

humano em relação ao outro, à Terra e ao universo é condição para a realização do novo 

paradigma.  

c) Compreender os sujeitos é uma preocupação que se fortalece na modernidade e 

impulsiona a formação de ciências sociais e humanas. Essas ciências deparando-se com a 

dinâmica complexa, abstrata, aberta e multideterminada da psique humana, repetem as 

estratégias do paradigma dominante para construção de conhecimento, baseadas nas ciências 

naturais. Nesse contexto é útil delimitar o campo subjetivo e objetivo, aproximando o 

subjetivo da interioridade e especificidade e o objetivo da externalidade e generalidade. São 

aprofundados os métodos objetivos (análise, fragmentação, observação, quantificação e 

categorização) como forma de produzir verdade, sendo que os dados subjetivos são 

considerados de forma isolada e com menor relevância. Dessa forma, formulou-se a 
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percepção de uma dicotomia entre a subjetividade e objetividade, tanto no que tange ao 

método de investigação, quanto ao que se refere a fatores de determinação de um fenômeno. 

Cindindo-se o fenômeno nessas duas faces, foi reduzida e precarizada a possibilidade de 

compreendê-lo. 

Porém isso não aconteceu por acaso, o conhecimento científico, como já foi 

demonstrado por meio das idéias de Foucault e Nietzche, expressa uma vontade em um 

tempo e num espaço. A ciência, na sua pretensão de porta voz da verdade na modernidade, 

se edifica ao dominar e se sobrepor ao universo. Marilena Chauí (1982) apresenta as 

intenções da objetividade: “a racionalidade científica, ao construir a objetividade, realiza a 

operação chamada determinação completa, pela qual uma realidade é convertida em objeto 

do conhecimento.” Dessa forma, “algo é conhecido objetivamente quando é possível 

dominá-lo inteiramente pelas operações do entendimento... a idéia de que é possível esgotar 

teoricamente um objeto é a idéia de que é possível dominá-lo teoricamente e, portanto, 

dominá-lo praticamente.” 

d) A noção de indivíduo e sociedade é outro aspecto influenciado por esse paradigma 

científico. A relação entre indivíduo e sociedade é mediada por tensão e contradição, o que 

configura uma íntima inter-relação entre ambos. Quando a sociedade é entendida como uma 

unidade indissolúvel, resultado da soma de particularidades, ou um universal no qual o 

particular se dissolve e não se expressa, e quando o indivíduo é percebido na sua exclusiva 

singularidade na qual a universalidade não sobrevive, está se anunciando uma tendência de 

considerar a natureza humana predeterminada e “a-histórica”. 

Essa forma dicotômica de compreender o indivíduo e a sociedade está impregnada 

nas ciências humanas e promove um entendimento incompleto das relações sociais. Um dos 

aspectos que não se torna visível são os modos de subjetivação produzidos por variáveis 

sociais, políticas, culturais e econômicas, pois se identifica apenas o sujeito, um ser estanque 

e dado por dramas individuais. Os modos de subjetivação ou processos de subjetivação 

remetem a uma pergunta anterior, como se deu a produção desse sujeito, ou seja, quais 

dispositivos e agenciamentos (Deleuze, 2000) que conformaram a existência dessa ou dessas 

pessoas. 

A concepção de um indivíduo separado do mundo, a-histórico, predeterminado tem 

conseqüências que abrangem a sua capacidade de se realizar na sociedade e de interferir no 

seu funcionamento. Concebido assim, o indivíduo, livre para decidir e dono do seu destino, 

estaria solto a própria sorte, como se as determinantes dessa sorte estivessem dadas não pelo 

mundo social, mas por sua vontade plena e soberana. Essa posição permite eximir o mundo 
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objetivo de qualquer impedimento à plena realização do indivíduo ao colocar essa 

possibilidade exclusivamente nele. Dessa forma, ao separar o indivíduo da sociedade 

atribuindo-lhe uma singularidade intensa e auto-referida, o que se faz é colocá-lo no único 

lugar onde ele não pode se realizar: fora da sociedade e da história. Ainda mais, se retira da 

sociedade e da história qualquer responsabilidade pelos impedimentos à realização humana.  

e) A razão e a emoção foram separadas em prol de uma sociedade mais organizada, 

controlada e previsível. Edificou-se uma percepção que a produção é dada pela razão, o 

conhecimento é racional, neutro e rigoroso e a inteligência algo frio, complexo e articulado. 

A afetividade não estaria presente em nenhum desses processos e é considerada um aspecto 

de menos valor na existência humana. Concomitante a esse processo, ocorre a 

“descorporificação do ser humano” (Aguiar, 2000) ou “almificação dos viventes” (Bugarelli, 

2008). O corpo torna-se espaço de exercício de poder, desconectado da individualidade do 

sujeito, é explorado pelo trabalho, hierarquizado pela sociedade a partir de sua condição e 

transformado em objeto de consumo. Os corpos estão mais ligados a uma externalidade para 

estabelecer relacionamentos, do que a expressão da individualidade, são instâncias de 

mediação entre as necessidades criadas e as condutas a serem seguidas. A dualidade razão e 

emoção e a descorporificação do ser humano constitui um processo sofisticado e violento de 

produção de alienação e angústia. 

A separação corpo e mente (ou alma) se acentua nos homens. Isso ocorre devido ao 

processo de constituição da sexualidade masculina que está baseada no medo da castração, 

condicionando um corte dos homens entre o corpo e a mente como forma de projeção do 

corte mais arcaico pênis/corpo. Esse aspecto, entre outros sobre a fabricação do feminino e 

masculino, serão abordados com profundidade nas próximas sessões. 

Assim, embora diversas teorias psicológicas (Jean Piajet, Sigmund Freud, Erik 

Erikson, Lev Vygotsky, etc) demonstram a unicidade das dimensões no desenvolvimento, 

personalidade e comportamento humano, a sociedade e o Direito ainda acreditam poder 

separar em alguns momentos emoção de razão e seguem reproduzindo esse ensinamento da 

modernidade. 

Aguiar (2000) revela que essas dualidades, entre outras, exercem papéis 

fundamentais para a perda do sentido da totalidade, para o enfraquecimento do novo pensar, 

para solidificação de concepções preconceituosas e pouco transformadoras do cotidiano da 

sociedade e do conhecimento.  

A partir da discussão desses aspectos relacionados ao paradigma da modernidade, 

serão analisadas as decorrências no âmbito do Direito. 
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2. Modernidade e o Direito 

 

Desde a forma de constituição do conhecimento até as dicotomias produzidas por ele, 

há muito que ser revisto sobre a sociedade e a ciência gestada pelo paradigma dominante da 

modernidade. Especificamente no Direito é possível observar essas influências de diversas 

formas, nessa sessão serão examinadas duas delas: seu sujeito e sua racionalidade. 

 

2.1 Sujeito do Direito 

 

O sujeito “do” Direito, aquele que se sujeita e aquele que faz sujeitar, ou seja, aquela 

noção de ser humano para qual o Direito se destina (sem mencionar nesse momento as 

teorias que abordam o direito dos animais), é concebido pela teoria jurídica moderna como 

homem, racional, moral e consciente. Porém, antes de desenvolver melhor a noção de ser 

humano no Direito, faz-se necessário ponderar porque é difícil e incômodo travar esse 

debate.  

O Direito tem a possibilidade de nomear e instituir atos, dar a palavra autorizada e a 

palavra pública oficial (por exemplo, ele atribui identidade, estado civil, propriedade, define 

limites, entre outras medidas). Por esse motivo, Bourdieu (2009) identificou que o Direito é 

por excelência a forma do poder simbólico de nomeação, conferindo a permanência de 

realidades criadas ou legitimadas por ele. O mesmo autor demonstra que o “Direito consagra 

a ordem estabelecida ao consagrar uma visão desta ordem que é uma visão do Estado, 

garantida pelo Estado” (2009, p. 236). Sendo que “...é na medida em que os atos simbólicos 

de nomeação propõem princípios de visão e divisão objetivamente ajustados às divisões 

preexistentes de que são produto, que tais atos tem toda a sua eficácia de enunciação 

criadora que, ao consagrar aquilo que enuncia, o coloca num grau de existência superior, 

plenamente realizado, que é o da instituição instituída” (Bourdieu, 2009, p. 238). Fica 

esclarecido assim que novas categorias de percepção e de apreciação só têm probabilidade 

de êxito se seus fundamentos já estiverem disponíveis na realidade, se já tiverem sido 

descritos antecipadamente.  

O Direito nomeia, legitima e, posteriormente, naturaliza uma representação social, 

aumentando a força histórica posta e se reforçando enquanto autoridade pelo seu 

reconhecimento. O exercício dessa tarefa se dá por meio de alguns mecanismos, dentre eles 

está a instituição de uma linguagem específica, de uma burocracia requintada e de uma 
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categoria de profissionais autorizados para “operar” o Direito. Dessa forma o trabalho 

jurídico exerce efeitos pela sua própria forma de codificação, de sistematização e 

racionalização e pela possibilidade de apenas alguns serem os intérpretes autorizados a atuar 

nesse campo. 

No entanto, para a eficácia do Direito, tanto os profissionais autorizados, quanto a 

sociedade em geral, devem reconhecê-lo, o que, conforme evidencia Bourdieu (2009), 

ocorre na medida em que permanece desconhecida a parte maior ou menor de arbitrário que 

está na origem do seu funcionamento. Para tal, a crença na neutralidade e na autonomia do 

Direito e dos juristas é fundamental. Por isso, ao desvelar a parcialidade de seu 

funcionamento desnaturalizando o seu ponto de partida, que é a noção de ser humano, está-

se abrindo uma “ferida narcísica” importante no ambiente jurídico, expondo os limites do 

Direito na função de nomeação, legitimação e regulação social. Para os profissionais do 

Direito, o incômodo de deparar-se com algo desconhecido (ou conhecido, mas não 

admitido), desperta o medo de não se refletir na realidade e gera angústia diante de possíveis 

mudanças. 

Apresentadas essas nuances sobre o enfrentamento da discussão a respeito da noção 

de ser humano no Direito, vamos a ela. Movidos pela crença na racionalidade humana e nos 

preceitos modernos que separaram a razão da emoção e a objetividade da subjetividade, os 

legisladores e juristas iluministas adotaram como sujeito “do” Direito um ser consciente, 

determinado pelas motivações racionais, que prefere o bem ao mal, conhece as leis e deve 

obedecê-las. Porém, essas premissas são fracas, pois agir conforme o bem nem sempre é 

satisfatório e a razão não é a força motriz que define o agir humano (essas críticas são 

demonstradas pela psicóloga Fernanda Otoni (2008), num vídeo que trata do Fim Possível 

das Prisões).  Ao apoiar-se nessas idéias, o Direito afasta-se da realidade e acelera o 

processo de racionalização (que será descrito com mais profundidade na sessão seguinte), 

porque simplesmente subtraiu a condição humana do debate jurídico. 

Agir conforme o bem nem sempre é satisfatório porque as pessoas não são 

naturalmente boas. Conforme teoriza Freud ao examinar as questões sociais, o mal está na 

civilização, ele não se caracteriza apenas nas condutas criminosas, se aninha nas boas 

intenções, nas relações humanas, nas estruturas sociais. A existência humana convive a todo 

o momento com a busca de satisfação, que quando constrói uma solução civilizada, reparte o 

seu gozo com os outros, ou seja, busca sua satisfação, considerando o lado social. Porém, 

quando, por diversas contingências, não encontra satisfação nos caminhos normatizados, na 

ordem social, o gozo é uma procura que vai encontrar-se no “eu sozinho”, ou seja, na 
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realização de suas próprias necessidades, sem considerar o lado social. O sujeito irá agir 

conforme seus próprios recursos (internos e externos) disponíveis e construir as soluções de 

vida possíveis àquele momento.  

A razão não é a força motriz que define o agir humano porque nem sempre agir 

conforme a lei garante a todos as condições de realizar seu projeto de vida. Nem sempre a 

ordem social é boa, as instituições são justas, a sociedade faz o bem a todos. No entanto, 

existe a dimensão do desejo, da afetividade e da emoção que é inalienável do humano, não 

pode ser ignorada, assim, caso a situação imponha um dever que inviabiliza o projeto de 

vida, o humano irá se contrapor em algum momento. Muitas vezes esses processos não 

ocorrem no âmbito do consciente, não é raro o indivíduo programar-se racionalmente para 

um caminho, mas daqui a pouco se vê andando pelos desvios. E sem saber o porquê é 

justamente ali que se encontra satisfeito. Para exemplificar, é possível citar situações 

cotidianas como alguém que necessita emagrecer, mas segue comendo mais calorias que 

gasta, racionalmente organiza-se para cumprir uma dieta hipocalórica, porém, come 

conforme sem controle porque de fato é isso que o satisfaz.  

O direito para todos não resolve o problema de cada um. Não é evidente que agir 

conforme a lei seja natural e incondicionalmente a melhor solução a todos, em qualquer 

lugar, em qualquer tempo.  Para alguns, em determinadas condições, agir conforme a lei não 

é uma escolha racional, considerando que por essa via o seu problema não encontra solução. 

Esse processo é descrito por Fernanda Otoni (2008), sendo que a autora destaca que só é 

válido para um cidadão seu esforço de agir conforme a lei caso ele encontre alguma 

satisfação. Porém, o modo como a sociedade tem se organizado na modernidade, 

principalmente pela configuração de governabilidade neoliberal adotada, tem produzido 

larga escala de privações, vazios, crueldades, burocratismos, entre outros efeitos que em 

muitos momentos provocam desinteresse pelas saídas civilizadas e a descrença nas soluções 

apresentadas pelos representantes desse sistema. 

Outro aspecto que merece ser examinado diz respeito à questão de gênero. A noção 

de ser humano do Direito adota o gênero masculino como referência para elaboração das 

leis, definição dos procedimentos jurídicos, da estrutura das instituições jurídicas, dos 

parâmetros de avaliação e decisão, entre outros aspectos. Essa afirmação pode ser 

demonstrada de diversas formas. Warat (1996), numa obra que trata de eco-cidadania, 

gênero e direito, revela que os atributos associados à justiça são masculinos e que as 

mulheres que atuam no campo jurídico precisam se submeter a eles, sendo que estes 

aparentam naturais, por isso nem são questionados: 
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“La justicia es um valor adherido al ideal normatico de la masculidad. El hombre se ve a 
si mismo como naturalmente portador de un sentido de justicia. En el modelo de la 
condición masculina ni siquiera se coloca la justicia como cuestión. Cuando, por ejemplo, 
se le pregunta a las mujeres por que quieren ser juezas, muchas de ellas responden porque 
se sienten equilibradas, com posibilidades de decidir la vida de los otros. Al hombre eso 
ni siquiera le pasa por la cabeza. Asume como natural su posibilidad de decidir la vida de 
los otros. El tiene, por naturaleza esa condición. No necesita afirmarla. El porta en su 
pecho el sentido de la ley, no precisa conquistar eses valor. Se identifica con la ley sin 
ningún tipo de cuestionamiento. La tipicidad jurídica esta contenida en la tipicidad que 
determina idealmente la masculidad. El hombre tiene um dominio incuestionable sobre la 
ley jurídica. 
Por el contrario, a la mujer que tiene acceso al espacio jurídico le es exigida la 
subordinación a los hombres de la ley. Tiene que adecuarse al modelo de la masculinidad 
para ser aceptadas. Precisam permanentemente probar que se adecquan al modelo 
masculino. Las mujeres que deciden el Derecho necesitan, inclusive, dar pruebas de que 
cumplen com mas eficácia com el modelo masculino, tienen que demostrar que son más 
hombres de la ley que los proprios hombres. No hay lugar para el devenir-mujer dentro 
de los espacios de poder ejercidos em las prácticas del Derecho. Las mujeres tiene pocas 
oportunidades para establecer fisuras em el imaginario jurídico. La mayoria de ellas ni 
siquiera se plantean esta cuestión. 
El modelo de masculinidad en el Derecho, es tan fuerte que termina por convencer, a la 
mayoria de las mujeres de la ley, que el Derecho es asexuado. Lo que no es otra cosa que 
una imposición para que ellas acepten que la ley de la masculinidad gobierna la 
interpretación y la aplicación del Derecho. Las juristas solo pueden ser mujeres al 
márgen de su profesión” (grifo do autor) (Warat, 1996, p. 108-109). 

 
Essas relações fazem parte da visão androcêntrica que se reflete em todas as 

dimensões sociais. Bordieu (2010), numa obra que discute a dominação masculina, 

caracteriza a visão androcêntrica como uma lógica que provoca sua própria verificação e faz 

acontecer o que ela prognostica, estando presente no cotidiano, em diversas trocas entre os 

sexos: “as mesmas disposições que levam os homens a deixar às mulheres as tarefas 

inferiores e as providências ingratas e mesquinhas (tais como, em nosso universo, pedir 

preços, verificar faturas e solicitar um desconto), desembaraçando-se de todas as condutas 

pouco compatíveis com a idéia que eles têm de sua dignidade levam-nos igualmente a 

reprovar a “estreiteza de espírito” delas, ou sua “mesquinharia terra-a-terra” ou até a culpá-

las se elas fracassam nos empreendimentos que deixaram a seu cargo – sem no entanto 

chegar a lhes dar crédito no caso de um sucesso eventual”(Bourdieu, 2010, p. 44). 

Especificamente no trabalho, é possível observar uma divisão sexual que mais uma 

vez marca a dominação masculina. Quando as mulheres participam do mundo público ficam 

tradicionalmente ligadas a funções que representam extensão das suas habilidades do 

ambiente privado (enfermeira, professora, trabalhadora doméstica, secretária, etc), ou outras 

atividades consideradas de menor valor. E se os homens passam a fazer tal tarefa, são 

diferentemente valorados, como no caso da cozinheira e do gourmet e da costureira e do 
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alfaiate, as mesmas atividades são enobrecidas, passam a ser qualificadas e complexas.  

Bordieu (2010) realiza essa análise no ramo de telecomunicações, afirmando que as 

mulheres quase sempre assumem papéis secundários, são anfitriãs, ficam sob o jogo de 

gracinhas que reduzam a importância da mulher, são animadoras ou apresentadores. Na 

hipótese de participarem de um debate público, elas precisam fazer muito esforço para ter 

acesso à palavra, sofrem diminuições morais, cortam-lhes a palavra e suas opiniões passam 

por validações masculinas. Por esses aspectos, esse mesmo autor concluiu que não é exagero 

comparar a masculinidade a uma nobreza.  

As relações de gênero no Direito correspondem a construções culturais e se referem a 

um “imaginário magnetizador” (Warat, 1996) que encobre as práticas cotidianas do Direito e 

esconde o exercício jurídico do poder. Pouco se conhece sobre a produção desses processos 

no Direito, principalmente por ocorrer inclusive na dimensão subjetiva, a qual o Direito 

supõe não dever tratar. No entanto, a subjetividade é bem mais social, objetiva e presente do 

que costumeiramente se imagina. E, se não falamos dela, ela se fará falar por nós.  

 

2.2 A subjetividade 

 

 Devido ao “esquartejamento” moderno do sujeito e a tentativa de controle da 

incontrolável realidade, a subjetividade foi renegada a espaços secundários e duvidosos no 

Direito. Convém recolocá-la na discussão de forma mais complexa e qualificá-la. 

O status de sujeito, a individualidade, a identidade e a imagem são produções 

também da modernidade, bens capitalistas que surgiram para viabilizar a categorização, 

separação e marcação das pessoas, facilitando o processo de disciplinarização que estava em 

curso na sociedade. No decorrer do século XVIII a burguesia tornou-se a classe 

politicamente dominante, sustentada formalmente pela instalação de um quadro jurídico 

mais explícito, codificado e igualitário, pela organização de regime parlamentar e 

representativo, e, camufladamente, por um sistema de micropoder essencialmente 

inigualitários e assimétricos que garantem a submissão das forças e dos corpos por meio da 

estratégia das disciplinas. A disciplina pode ser entendida como uma prática ou técnica de 

poder que incide sobre os corpos dos sujeitos, reproduzindo e produzindo comportamentos, 

para assegurar a ordenação das multiplicidades humanas.  As disciplinas tentam definir uma 

tática de poder que responde a três critérios: tornar o exercício de poder o menos custoso 

possível, política e economicamente; maximizar os efeitos desse poder social em intensidade 

e extensão; e fortalecer os aparelhos institucionais através dos benefícios econômicos e 
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políticos do poder exercido, fazendo crescer ao mesmo tempo a docilidade e a utilidade de 

todos os elementos do sistema. 

Estes princípios das disciplinas respondem a uma conjuntura histórica marcada pela 

grande explosão demográfica do século XVIII que aumentou a população flutuante (fixar é 

um dos primeiros objetivos da disciplina) e pela escala quantitativa dos grupos que importa 

controlar ou manipular (exército, hospitalizados e estudantes escolares) e, também, pelo 

crescimento do aparelho de produção. O sistema capitalista, nesta época, precisava resolver 

o problema da escassez da mão-de-obra, precisava de trabalhadores disciplinados e mais 

sofisticados que os artesões, que aumentassem a rentabilidade do processo produtivo. 

Toda a sociedade estava sendo “disciplinada”, inclusive o saber, através da 

segmentação do conhecimento, da submissão à metodologia e à validação. A formação do 

saber passa a reforçar a majoração do poder, e vice-versa, já que os mecanismos de 

objetivação das disciplinas, como as instituições escolares e hospitalares, são também 

instrumentos de sujeição. “Duplo processo, portanto: arrancada epistemológica a partir de 

um afinamento das relações de poder; multiplicação dos efeitos de poder graças à formação 

e à acumulação de novos conhecimentos.” (Foulcault, 1987, p185) 

A Psicologia é criada nessas circunstâncias, é a ciência que passa a ter o 

reconhecimento social de operar sobre os sujeitos. Com ela e por ela, é possível dizer, nasce 

o sujeito nos domínios do discurso ocidental moderno científico e todo o reino da 

subjetividade (o psiquismo, a cognição, a mente, a consciência, a identidade, o self, a 

percepção, a interpretação, a emoção o desejo, o inconsciente...). Kleber Prado Filho e 

Simone Martins (2007), ao analisar a subjetividade como objeto da(s) Psicologia(s) num 

artigo científico, identificam que a dimensão psicológica, com o manuseio do reino da 

subjetividade, objetiva a construção de realidades psíquicas universais, substanciais e 

naturais, “ancorando-as nas objetividades do corpo e da natureza, bem ao estilo do modelo 

de ciência da época” (Prado Filho; Martins, 2007, p. 14).  

A naturalização da dimensão psicológica foi questionada teoricamente por autores e 

teorias psicológicas. Figueiredo (1994), por exemplo, discutiu a produção histórica da 

existência subjetiva compondo o ambiente da modernidade, sendo que antes disso não 

existia uma experiência de sensações de privacidade e intimidade como reais e naturais, ou 

mesmo a própria percepção de si mesmo como subjetivo. No decorrer o século XIX muitos 

objetivos foram identificados e valorizados pelas diferentes correntes psicológicas 

nascentes, denotando uma diversidade e divergência na abordagem dos fenômenos 

psicológicos. Prado Filho e Martins (2007) descrevem essa composição:  
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“1. O “objeto primordial”, quase mítico, senão místico, é a “mente”; esta abstração 
idealista, subjetivista, com fortes influências da concepção cristã de alma como sinônimo 
de existência imaterial e do pensamento dicotômico cartesiano, que bebe da mesma fonte. 
Ao longo da primeira metade do século XX este termo ainda era admitido como objeto 
científico, mas passa a ser questionado posteriormente por suas imprecisões e 
impregnações metafísicas, perdendo confiabilidade na segunda metade do período. 
2. Outro objeto a surgir é o fragmento psíquico – com Wundt – unidade do psiquismo, do 
funcionamento psíquico ou do processo psicológico: as capacidades, a cognição, recusa 
do animismo cristão, mas confirmação do idealismo. O fragmento psíquico é tributário da 
concepção mecanicista de que é possível compreender o todo desmontando-o, analisando 
suas partes e remontando-o, predominante no modelo clássico de ciência vigente à época. 
3. Depois surge o comportamento, inaugurado por Watson em 1910 e depois recolocado 
por Skinner com a introdução da noção de “operante”: exterioridade, mecanicismo, 
objetivismo e sujeição estrita ao método científico. No entanto, apesar de reproduzirem o 
fragmentarismo e o mecanicismo da época, o trabalho de Wundt e o behaviorismo 
apontam para diferentes direções: enquanto o primeiro busca fazer um mapeamento da 
consciência a partir de uma composição dos processos psíquicos e das capacidades 
cognitivas, o segundo centra sua atenção na relação “estímulo-resposta” e nos aspectos 
operantes do comportamento, recusando os conceitos de consciência e de subjetividade. 
4. Emergem as percepções, o campo perceptivo que configura o campo psicológico, que 
por sua vez singulariza o sujeito. Objeto colocado pela gestalt que, apoiada no método 
fenomenológico, busca superar o fragmentarismo e o mecanicismo vigentes, propondo 
uma psicologia e um sujeito mais integrados. 
5. O próprio corpo surge como objeto para a ciência psicológica com Reich, também na 
primeira metade do século XX, numa tentativa de superar o mentalismo. Esta perspectiva 
é retomada e renovada no final do século, atualizando este esforço no sentido de quebrar a 
força da dicotomia cartesiana corpo x mente nos domínios do discurso psicológico. 
6. Os discursos são um tradicional alvo de atenção de várias psicologias, analisados e 
interpretados de múltiplas perspectivas, buscando captar significados atribuídos a objetos 
e experiências, além de sentidos psicológicos subjacentes às falas dos sujeitos. 
7. As relações também emergem como objeto para algumas psicologias, num esforço de 
superar o individualismo, o mentalismo e as naturalizações ancoradas na neurofisiologia e 
atualizadas pela neurociência dos anos 1990, buscando fundar tanto o conhecimento 
quanto o sujeito psicológicos em concepções materialistas, sociais e históricas.” 
 (Prado Filho; Martins, 2007, p. 15).  

 
Fica evidente a diversidade de concepções que circulam entre o mecanicismo e 

perspectivas mais integradoras, o subjetivismo e o objetivismo, o mentalismo e 

materialismo, o individualismo e coletivismo, o naturalismo biologicista e perspectivas 

sociais e históricas. No entanto, é possível notar, um movimento de deslocamento do 

biológico para o cultural, do natural para o histórico, do individual para o coletivo. 

Nesse trajeto histórico e epistemológico, a subjetividade vai deixando de ser 

percebida como algo natural para ser entendida como produção social. Para Guattari a 

subjetividade pode ser descrita como “o conjunto das condições que torna possível que 

instâncias individuais e/ou coletivas estejam em posição de emergir como território 

existencial auto-referencial, em adjacência ou em relação de delimitação com uma alteridade 
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ela mesma subjetiva” (Guattari, 2000, p. 19). Assim sendo, ela pode se expressar tanto em 

modos individuados, de uma pessoa, que se inscreve num mundo de particularidades ligadas 

ao campo social, e em função desse campo, estar apta a fazer escolhas, a conduzir sua vida, 

pensar e decidir por si mesma. Mais ainda, os modos de subjetivação podem se expressar 

num plano coletivo, que ultrapassa o indivíduo, conectando-o ao processo grupal. 

A construção da subjetividade é, então, uma condição individual e coletiva, interna e 

externa, que está ligada a forma de se ver e ver o mundo, de agir, de estar, de sentir, enfim, 

de existir. Essa dimensão compõe a racionalidade do Direito, assim como das outras práticas 

humanas. Portanto, é importante examiná-la e considerá-la nas teorias do Direito.  

 

2.3 A racionalidade do Direito: racionalização e sublimação  

 

A racionalidade do Direito tem a ver com sua compreensão de mundo e seus 

mecanismos de intervenção. O aspecto mais preponderante da racionalidade do Direito é a 

racionalização. A racionalização, conceito desenvolvido por Freud, é um dos mecanismos de 

defesa utilizado para proteger o ego de sensações de culpa, angústia ou outro sentimento ou 

idéia desconcertantes. É um processo pelo qual o sujeito procura apresentar uma explicação 

coerente do ponto de vista lógico, ou aceitável do ponto de vista moral, para uma atitude, 

uma ação, uma idéia ou um sentimento, cujos motivos verdadeiros não percebe. Por vezes, a 

racionalização atua no delírio, resultando numa sistematização mais ou menos acentuada.  

A “dogmática jurídica” com sua tentativa de conhecer a realidade em abstrato e ser 

aplicável no caso concreto, pode ser compreendida como um processo de racionalização. 

Para não lidar com a realidade “misturada e suja” e manter seu espaço de poder e autoridade, 

o Direito utiliza de saberes reducionistas pré-estabelecidos de forma coerente, porém 

insuficientes sob o ponto de vista da vida. Assim, cria uma saída alternativa que é 

controlável e subserviente. Interessante notar que além dos profissionais do Direito fazerem 

uso desse mecanismo, toda sociedade o reconhece e, de certa forma, o reforça. A 

manutenção desse Direito parece ser um mecanismo de defesa coletivo para o temor do 

descontrole, mesmo que funcione de forma precária. 

Bourdieu (2009), no livro que trata sobre o poder simbólico, analisa o campo jurídico 

como espaço de exercício desse poder. O poder simbólico é um poder quase mágico que 

permite obter o equivalente daquilo que é obtido pela força, graças ao efeito específico de 

mobilização, só se exerce se for reconhecido, quer dizer, ignorado como arbitrário. No 

Direito a questão lingüística tem função importante a serviço do poder simbólico, obtido por 
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meio da neutralização (características sintáticas como construções passivas e frases 

impessoais para marcar impersonalidade, constituir um sujeito universal, imparcial e 

objetivo) e da universalização (uso do indicativo para enunciar normas, da retórica da 

atestação oficial, de verbos atestivos na terceira pessoa do singular do presente ou do 

passado composto que exprimem o aspecto realizado – aceita, confessa –, de indefinidos – 

todo o condenado –, do presente atemporal, de referência a valores morais que pressupõem a 

existência de consensos – bom pai de família). 

A neutralização e universalidade são a própria expressão do funcionamento do 

campo jurídico, principalmente da racionalização.  Esta pretensão estatutária a uma forma 

específica de juízo é um dos fundamentos da cumplicidade que une os agentes que vivem da 

produção e da venda de bem e serviços jurídicos. “Por seu lado, os juristas, pelo trabalho de 

racionalização e de formulação a que submetem o corpo de regras, representam a função da 

assimilação, própria para assegurar a coerência e a constância ao longo do tempo de um 

conjunto sistemático de princípios e de regras... ao mesmo tempo, oferecem aos juízes.... o 

meio de subtraírem os seus veredictos ao arbitrário demasiado visível de uma kadijustiz” 

(Bourdieu, 2008, pg 216). 

Warat (2010), descrevendo o mesmo fenômeno, apresenta a idéia de racionalismo 

jurídico, que seria o sistema de conceitos e redes de sentidos que expandem uma força 

ideológica altamente eficaz, também nominado “senso comum teórico dos juristas”. O autor 

afirma que há um fantasma que percorre a concepção moderna do Direito baseado no 

normativismo: o medo, a insegurança jurídica ou a origem de um grande sistema de ilusões. 

Na busca da segurança (psicanaliticamente: na busca de recuperar o efeito simbólico do 

momento mítico da simbiose materna), o senso comum jurídico é muito útil, faz crer aos 

juristas que podem controlar racionalmente os processos decisórios da magistratura. O 

racionalismo não seria uma epidemia apenas da razão jurídica, para Warat. Ele está presente 

em todo o corpo social, sendo seu principal sintoma a falta de sensibilidade para o vínculo 

com os outros e no modo de perceber o mundo. 

Outro aspecto da racionalidade do Direito que merece ser examinado é a sublimação 

que está diretamente ligado a prevalência do masculino na sua concepção e prática. A 

sublimação é um mecanismo de defesa que modifica o impulso original, carregado das 

influências do id que visa satisfazer o prazer, para ser expresso conforme as exigências 

sociais. Ocorre que a forma com que os homens experienciam a sublimação é 

desintegradora, resultado da vivência da sexualidade infantil do menino baseada no 

complexo de castração, e tem gerado esquemas sociais destrutivos e insensíveis. Como o 
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Direito está imerso na visão androcêntrica e compõe a dinâmica de dominação masculina, 

adota a sublimação como mecanismo preferencial para lidar com a realidade. 

Essas afirmações exigem maior aprofundamento. O desenvolvimento humano é 

marcado por fases nas quais os indivíduos enfrentam desafios e produzem aprendizados a 

partir das experiências com o corpo e com o meio. Freud identificou aspectos relacionados à 

sexualidade que são determinantes para formação do sujeito e explicam o nascimento do 

feminino e do masculino. Segundo a teoria freudiana, a primeira fase está ligada ao contato 

intenso com a mãe por meio do seio, experiência de prazer máximo, de completude. Nessa 

fase a boca desempenha papel fundamental, por meio dela a criança se relaciona com o 

mundo, vive a experiência da ausência e conseqüente frustração quando não encontra o seio, 

e da plenitude quando em contato com ele. A criança deseja a mãe só para si, na sua 

imaturidade sente cada separação como morte e cada reencontro como um nascimento. Na 

segunda fase, a fase anal, a criança que já conseguiu se diferenciar da mãe e do meio, passa 

a vivenciar a problemática da independência x dependência. Agora, ao invés de negar a 

realidade como acontecia na fase anterior, tenta dominá-la, atacando-a. Nessa fase o ânus 

desempenha função importante, porque exercita o controle sobre as necessidades 

fisiológicas e a criança projeta essa experiência para todas as esferas de contato. 

Na terceira fase emerge um conflito relacionado à identidade sexual, a polaridade 

atividade x passividade da fase anterior torna-se masculinidade x castração. O menino vive o 

projeto edípico de ter um filho com sua mãe, de querer possuir sua mãe, de se tornar pai de 

si próprio, tornar-se Deus. Ameaçado pela realidade e pela fantasia de ser morto pelo pai, o 

menino ao perceber que isso não é possível, vive a experiência da castração. Aos poucos 

rejeita o pai, motivado pelo medo e rejeita a mãe pela (im)possibilidade da realização de seu 

desejo narcísico. Leonardo Boff e Rose Muraro (2010) numa obra que realiza uma releitura 

da construção do feminino e do masculino, apoiando-se numa visão crítica e numa pesquisa 

empírica, demonstram que a partir daí o menino fica completamente só, “tende a deserotizar 

a sua energia vital com medo da morte. Isto quer dizer que o menino deserotiza a sua relação 

com a mãe e com o pai, ou melhor, deserotiza o seu pênis e o seu corpo, colocando a maior 

parte da sua energia sexual em objetos não corpóreos. Assim o medo da castração deixa no 

menino uma grande quantidade de energia que não pode ser transformada em atividade 

sexual corpórea e, portanto, é na prática deslocada pelo mecanismo de sublimação, para os 

objetos não corpóreos a que nos referimos, como por exemplo, a construção do mundo do 

poder, da história e da cultura.” (Boff; Muraro, 2010, p. 142). 
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Então, a energia vital passa a ser desconectada da satisfação autêntica, devido ao 

medo da morte, o que ao mesmo tempo reforça o desejo subjacente da imortalidade, que será 

reforçado na fase adulta pelas religiões e sistemas econômicos ambiciosos. O homem, não 

conseguindo lidar com seu desejo de forma integrada, concentra-o no seu pênis, cindindo-o 

do resto do corpo. Boff e Muraro (2010) concluem que “o complexo de castração, 

finalmente, acentua a separação entre o corpo do menino e o corpo da mãe, entre o eu e o 

outro, mas o faz traumaticamente, de modo que a verdadeira individualidade – que é uma 

integração e não uma oposição entre Eros e instinto de morte – nunca poderá ser alcançada 

no nosso sistema patriarcal por homem algum” (Boff; Muraro, 2010, p.144). Esse complexo 

processo irá trazer conseqüências graves para a individualidade masculina, que não poderão 

ser aqui demonstradas, mas serão citadas: a luta eterna entre corpo e mente, entre corpo e 

ego e entre corpo e alma, exigindo grande volume de sublimações. “Instalaram-se assim 

todos os dualismos que tornam o homem apto para o exercício do poder, pois lhe é negada, a 

partir de então, a capacidade de amar, se chamarmos de amor o binômio afeto/sexo. E isto 

vai torná-lo até o fim da sua vida incompatível com a mulher” (Boff; Muraro, 2010, p.145).   

No caso da menina, a terceira fase ocorre de forma diferente. Conforme a teoria 

freudiana, a menina também concebe o projeto de ter um filho com a mãe, mas quando 

percebe que a mãe é castrada, se revolta contra ela por se identificar. Ou seja, também 

ocorre o medo da castração, mas em relação à mãe. Depois se volta à figura paterna e 

alimenta seu projeto edípico com ele. Boff e Muraro argumentam, ao analisar a teoria 

freudiana, que é idealiza a figura do pai todo-poderoso, os meninos por medo de serem 

mortos pelo pai e as meninas porque lhes é inacessível, e que por trás de seu desenho 

conceitual está a idéia que a mãe é castrada e, assim, filogeneticamente inferior ao homem. 

Seria então uma teoria com preferência pela masculinidade. Boff e Muraro adotam a teoria 

freudiana, porém discordam do esquema de resolução feminina do complexo de castração, 

por considerar que Freud conhecia muito pouco da sexualidade feminina e por levar em 

conta a época e as condições de pesquisa do autor. Boff e Muraro explicam que no caso da 

menina, embora ela deteste a mãe nessa fase, continua integrando afeto e sexualidade, 

porque não perdeu o objeto de amor arcaico (mãe), “no momento em que ela passa a desejar 

o pai, isto é, a querer o pênis do pai como objeto e não como parte do seu próprio corpo – 

como quer Freud -, no momento em que aceita sua feminilidade, o que acontece é 

completamente diferente do que acontece no menino”(Boff; Muraro, 2010, p.159).  A 

menina, que continua conectada ao corpo da mãe, para unir-se ao pai, compartilha o desejo, 
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não vivencia ameaça de morte (como o caso do menino, porque não tem nada a perder). 

Enquanto o menino fica só, a menina fica acompanhada do pai e da mãe, afetivamente. 

Por tudo isso a mulher desenvolve habilidades da mente/alma integradas com o 

corpo, já o homem separa corpo de mente/alma e reprime a emoção, a relação com o outro, a 

comunhão, a partilha. A mulher permite doar-se, está ligada ao sentimento da vida, o 

homem percebe a doação como ameaça, está ligado ao sentimento da morte. A mulher usa a 

sublimação de forma mais equilibrada, deste modo desenvolve uma sexualidade mais 

enriquecedora, satisfatória, completa e integrada, embora seja desvalorizada culturalmente. 

A sublimação como mecanismo psíquico é uma atividade comum e contributiva para 

os dois sexos. Porém, da forma que acontece no sistema patriarcal, tem efeitos danosos para 

homens e mulheres. Boff e Muraro evidenciaram que o uso da sublimação no sistema 

patriarcal o reforça, hipertrofiando-a no homem, para que ele se torne apto a exercer o poder, 

e diminuindo essa potencialidade na mulher, para adaptá-la à submissão. Possibilitando a 

cisão entre corpo e mente, a sublimação deposita na mente/alma a supremacia da capacidade 

de ser, resolver problemas e definir prioridades. Grande parte das mudanças importantes 

para redimensionar o sistema de poder e o funcionamento da própria sociedade está em 

devolver as nossas mentes/almas aos nossos corpos, “nos fazer retomar a nós próprios” 

(Boff; Muraro, 2010, p. 146). 

A partir dessas considerações sobre o sujeito “do” Direito, a subjetividade e a 

racionalidade do Direito é possível avançar para o exame das intersecções possíveis e 

relevantes no campo jurídico, em específico, no encobrimento do feminino. O Direito, 

considerando o que foi anteriormente exposto, basea-se numa noção de ser humano 

comprometida com o “esquartejamento” moderno do humano e com a história da dominação 

masculina. Ele não é e não poderá ser predominantemente um sistema racional de 

pensamentos. Isso porque é pensado e praticado por pessoas e consiste em decisões sobre 

distintas possibilidades de ordenação político-social para as condutas humanas. Porém, 

construiu uma racionalidade, ancorada na racionalização e sublimação, que ao mesmo tempo 

em que fortalece a noção de ser humano e as dicotomias adotadas, permite sua 

funcionalidade na sociedade. Examinar esses aspectos pode contribuir para uma revisão do 

Direito, aproximando-o da realidade e ampliando sua compreensão e sua capacidade de 

atuação democrática. 
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3 Gênero e Direito 

 

O feminino e o masculino têm sido construídos e retratados pelo senso comum, pela 

filosofia, pela ciência, pelas artes e pela religião. Estão registrados pela memória genética 

humana, a partir das experiências bem ou malsucedidas, e na história. No entanto, é possível 

caracterizar o que eles significam apenas na sua temporalidade, porque se trata de uma 

dimensão em constante mudança e renovação. Pode-se dizer que são papéis construídos 

socialmente que se relacionam com o sexo3, mas não se reduzem a ele, ou seja, nascemos 

com um aparelho biológico que pode ser vivido de várias formas (heterossexual, 

homossexual, bissexual, transgênero, hemafrodita e outras), mas tornamo-nos homens ou 

mulheres, (cisgênero ou transgênero), no decorrer da vida. Conforme o entendimento de 

Louro (1998, 2000), Oliveira (1998), Scott (1995, 1998) e Segato (1997), o conceito de 

gênero é relacional e político, pois independe das bases biológicas, como o sexo, e 

determina, entre os seres humanos, papéis que eles exercem na sociedade. A esses papéis 

foram atribuídos valores, lugares e características, onde é presente a dominação de um sobre 

o outro, do masculino sobre o feminino, embora em menor medida do que no século 

passado. 

Funciona em paralelo ao sistema de dominação de gênero, o sistema de dominação 

de classe, ambos viabilizados pelos sistemas simbólicos que partilhamos. Especificamente 

com relação ao sistema de dominação de classe existe um conjunto de fatores que fabricam 

o opressor e o oprimido, tornando natural aquilo que foi estabelecido socialmente e 

atribuindo a essa realidade valores simbólicos que a perpetuam. Esse processo inicia cedo, 

as crianças das classes dominantes são cuidadas por babás e governantas ou ainda pelas 

sofisticadas escolas integrais que satisfazem totalmente suas necessidades, mas também as 

submetem a uma rígida disciplina de tarefas e horários. Elas adquirem preocupação 

obsessiva com a limpeza, a ordem e a aparência física, o que lhes permite rapidamente 

acompanhar os padrões de beleza e consumo. Na fase adulta isso se refletirá na mulher num 

conjunto de processos de embelezamento e uma carga de disciplinas que mulheres de outras 

classes sociais não terão tempo nem dinheiro para imitá-las. Os homens manifestarão grande 

preocupação com a saúde, relacionando-se com o sexo de forma estereotipada e usando o 

corpo como forma de exercício do poder (ser saudável para manter-se no comando). O 

                                                           
3
  Neste texto entende-se tanto o gênero, quanto o sexo, como dimensões de interferência da cultura, 

acompanhando as discussões que reelaboram aspectos teóricos-conceituais em torno dos dismorfismos de 

sexo e gênero (Machado, 2005). 
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resultado dessa disciplina obsessiva é o aprendizado inconsciente do controle sobre si e 

sobre os outros. Boff e Muraro afirmam “Desde cedo aprendem a obedecer para depois 

serem obedecidos, a se controlar para depois saberem controlar toda a sociedade” (Boff; 

Muraro, 2010, p. 213). Por meio dessa dinâmica torna-se natural que todos os seus desejos 

sejam atendidos e que a sociedade seja manipulada para seu próprio benefício. Assim estão 

fundados os mecanismos de subjetivação que irão naturalizar o autoritarismo, a 

centralização e a manipulação das instituições a seu favor (o estado em todas as suas 

instâncias, a igreja, a família, a economia, entre outras). E por fim, estabelece-se a “visão 

circular e exclusiva de classe” (Boff e Muraro), para os integrantes dessa classe as palavras 

“nós”, “todo mundo” e “pessoas de bem” correspondem à classe que pertencem, 

invisibilizando a existência dos outros que não merecem ser conhecidos e para tanto, são 

excluídos. 

Por sua vez, a classe operária e camponesa, também passa por um processo de 

fabricação. Diferente das crianças das classes dominantes, as crianças da classe dominada 

desde cedo se acostumam a não receber o alimento, os brinquedos e a proteção que 

necessitam, tornando-se natural receber apenas parte do que precisa. As mães geralmente 

trabalham e precisam cuidar dos afazeres domésticos, podendo atender os filhos em 

momentos específicos, assim as crianças se habituam a chorar e parar de chorar já que não 

serão atendidas. Essa situação é agravada quando as mães são subnutridas e não produzem 

leite suficiente. A mãe é percebida como onipotente e cruel, como se só cuidasse da criança 

quando ela quer, não quando essa precisa. Essa experiência, entre outras, irá marcar a 

subjetividade da classe dominada: é natural passar fome, não é possível se opor a força 

(onipotência da mãe), “tudo vem quando tem de vir e não quando queremos” (Boff e 

Muraro), as coisas são assim mesmo, crença no patrão poderoso, crença da divindade que 

enaltece o sacrifício, a culpa e a submissão e naturalização da exploração (patrão que 

explora o homem, que explora a mulher, que explora a criança). 

O sistema de classe condiciona o corpo da burguesia ao prazer, consumo e poder e o 

corpo da classe operária e campesina ao sofrimento e a produção. Esse processo inicia na 

infância e irá se perpetuar pelos mecanismos inconscientes e pela naturalização das suas 

aprendizagens.  

No ambiente jurídico é possível constatar esse fenômeno. Como a classe burguesa se 

mantém em estado de superioridade, tem os mecanismos para estabelecer a lei e também 

para transgredi-la sem ser punida e sem sentir culpa.  Essa mesma classe ocupa a maioria 

dos postos importantes do Judiciário, como demonstrou a tese de doutoramento em Ciência 
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Política de Frederico Normanha Almeida “o poder da administração da justiça estatal 

organiza-se não somente em bases institucionais, observado o organograma previsto pelo 

desenho constitucional, mas também a partir daquela estruturas de capitais dominantes..., as 

quais estabelecem posições de poder que muitas vezes ignoram o desenho federativo e 

multiprofissional do sistema de justiça.” (Almeida, 2010, p. 304).  

No que tange a dominação masculina, como já foi demonstrado anteriormente, ela 

pode ser averiguada pelo tipo de procedimento e postura adotada no ambiente jurídico, que 

valoriza os atributos associados ao masculino que incluem a agressividade, supremacia da 

razão, superioridade da mente, fragmentação e separação. Logo, o ingresso da mulher, 

pressupõe uma submissão a esses pressupostos, que de tão naturalmente associados à 

Justiça, não são nem questionados.  

Por último, convém lembrar o uso da linguagem no Direito, que como mencionado 

anteriormente, pela sua especificidade lhe confere um poder, pois só quem pode operá-la e 

significá-la é o intérprete autorizado. Essa linguagem, tida como enigma onde se deposita a 

verdade, carrega e dissemina a supremacia do masculino. O uso do gênero masculino que 

pressupõe o feminino e masculino em expressões como “direitos dos homens” ou a 

marcação de qualidade à mulher como “mulher honesta”, denotam a tentativa de partir de 

uma referência masculina e a necessidade de justificar os direitos femininos, 

respectivamente. Em ultima instância, reforçam os sistemas simbólicos desiguais entre 

homens e mulheres. Nesse sentido, o uso de uma linguagem sexista no ambiente jurídico 

imprime conceitos machistas à mediação da realidade e compromete negativamente os 

processos democráticos de construção de direitos.  

As relações de gênero assim são no século XXI, porém nem sempre foi dessa forma 

e não necessariamente assim serão.  

 

 

4 Gênero: transformação, revolução e esperança 

 

O que significaria para sociedade e para o Direito reconhecer o feminino como Outro 

e relacionar-se com alteridade? Considerar o masculino e o feminino como complementos, 

sem hierarquias? Incluir a dimensão feminina onde ela foi negada? Há indícios que isso 

possa provocar uma verdadeira revolução, no sentido do termo trazido por John Holloway 

(2003), que diz respeito à construção de um processo revolucionário que se faz ao caminhar, 

na abertura para incerteza, que não precisa de mártires, que vai além do Estado e das 
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instituições, que vai além do poder, que se localiza nos micropoderes, nas relações 

cotidianas e é aquele desenvolvido e realizado pelo antipoder. Nessa sessão serão expostas 

algumas evidências e possibilidades desse processo. 

Antes de adentrar propriamente nessa questão, é relevante lembrar que o maior 

período da história da humanidade ocorreu sob o signo da solidariedade e da integração do 

ser humano com o seu meio ambiente. As relações eram igualitárias e as mulheres 

valorizadas por sua possibilidade de reproduzir a vida. Violência, dominação e competição 

são elementos recentes da história evolutiva humana – cerca de 8 mil anos atrás, quando 

inicia-se o processo de destinação do público ao homem e do privado à mulher, o começo do 

ciclo do patriarcado. A partir disso o masculino passa a governar por meio da dominação e 

violência. Com a entrada da mulher no mundo público, no século XX, essa relação se 

modifica e o patriarcado tende a encerrar seu ciclo. Porém, essa é uma trajetória longa que 

precisa ser trazida à percepção para que possa ser impulsionada, tendo em vista o rumo 

destrutivo que se encontra a vida humana no planeta. 

O feminino e o masculino, desde o século XX, passam por um momento de 

redefinição, de mudanças de parâmetros que compõe um movimento maior de transição de 

paradigma (Boaventura Santos, 2002), porém convivem com a mudança situações estremas 

como a mulher que assume os valores masculinos, sendo competitiva, autoritária, 

manipuladora, castradora e fazendo prevalecer seus interesses em detrimentos dos outros. 

Ou homens acomodados, inseguros emocionalmente, que buscam uma figura substituta da 

mãe castradora na esposa. Esses e outros modelos, não mais se reconhecem no padrão 

feminino e masculino anterior, mas também não encontram equilíbrio e satisfação no novo 

arranjo e continuam servindo ao sistema patriarcal e capitalista. 

Construir uma identidade de gênero, de classe, de etnia e latinoamericana4 é o que de 

fato permite a criação de uma cultura original e autônoma, não dependente dos sistemas 

simbólicos machistas, elitistas, racistas ou eurocêntricas (Dussel, 1993). A sociedade 

patriarcal está intrinsecamente ligada à sociedade de classes, só será possível a revolução 

(Holloway, 2003) a partir das reconstruções múltiplas dessas esferas. 

Assim, se o sistema patriarcal inaugurou a dominação masculina por meio da 

competição e violência, é possível supor que a redefinição dos papéis do feminino e 

                                                           
4
 Nesse sentido, Domitila, uma liderança mineira boliviana explica: “Eu me sinto orgulhosa de ter sangue 

indígena no meu coração. E também me sinto orgulhosa de ser esposa de um trabalhador mineiro. Como eu 

queria que toda a gente do povo se sentisse orgulhosa do que é e do que tem, de sua cultura, sua língua, sua 

música, sua forma de ser e não ficasse estrangeirando-se tanto e tratando somente de imitar a outra gente 

que finalmente, pouco de bom tem dado a nossa sociedade!” (VIEZZER, 1986, p. 14) 

1196



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

masculino e a inclusão do feminino negado poderão contribuir em significativas mudanças 

na sociedade, na ciência e no Direito. O primeiro aspecto que pode ser alterado diretamente 

se refere ao uso excessivo da sublimação pelos homens e pela classe dominante. Esse modo 

de vida que posterga o prazer e o redireciona para coisas externas (como um carro, a 

empresa, a carreira) produz conservadorismo, já que as pessoas se privam da satisfação real 

porque acreditam que não pode ser diferente. Isso acontece com os pobres, ao se 

submeterem as regras sociais injustas e com os ricos, ao não acreditarem em outras 

possibilidades de satisfação senão aquelas trazidas pelo requinte do dinheiro. O 

conservadorismo e o pessimismo são inerentes a esse processo.  

A possibilidade de erotizar a vida, traçar um novo caminho pela ordem do prazer 

real, causa desconforto. Na verdade, nem se toma conhecimento do novo, da possibilidade 

de mudança, para não ter que reprimir o desejo novamente, pois está em ação um 

mecanismo de subjetivação que introjeta o desejo como algo impossível e imprime a culpa 

por sentir tal desejo. Dessa forma os conservadores tomam a cultura como inevitável. A 

inclusão do feminino negado, nesse caso, implica em reduzir o uso da sublimação, integrar 

melhor os aspectos da vida, tomar contato com os reais desejos e satisfações. Isso significa 

impulsionar perspectivas de superação de algumas dicotomias modernas como a razão e 

emoção e mente e corpo, significa dar vazão a projetos de transformação social baseados em 

prazer. De fato, o que pode fazer as pessoas participarem de um projeto coletivo, é 

compartilhar prazer. Boff e Muraro lembram que “todas as pessoas que trabalham pela 

transformação coletiva não por prazer, mas por obsessão ou para fugir dos próprios 

problemas, trabalham em direção da fuga à morte, de sublimação e, em última análise, do 

instinto de morte, reforçando, assim o sistema dominante” (Boff; Muraro, 2010, p. 241). 

Warat também considera o desejo determinante para produção de autonomia: “Esto, porque 

el deseo sería el núcleo impulsor del devenir de las autonomias. El deseo, ecosóficamente 

hablando, tiene que ver con todas las formas de vontad de vivir, de la voluntad de crear, de 

la voluntad de amar y de inventar uma otra sociedad (en cuanto percepción del mundo y 

orden de valores). El deseo entendido como disponibilidad para la construción de la 

realidad, sin ser vivido en la clandestinidad de un clima de culpa. Seria el deseo abordado 

como un operador simultâneo de intensidades y sentidos (Guatarri)” (Warat, 1996, p. 22). 

O segundo aspecto diz respeito à forma da humanidade lidar com as suas origens e 

com o seu habitat. A mulher cultivou por milênios a sabedoria do cuidado com a vida, a 

integração entre ser humano e natureza, desenvolveu habilidades que aliam a capacidade de 

realizar com o dever de realizar, ou seja, com a ética. Esses aprendizados, fundamentais para 
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a gestão do mundo moderno e da ciência, foram negados à dita civilização. Em nome do 

desenvolvimento, o sistema patriarcal e dominante destruiu os ecosistemas, escravizou 

pessoas, explorou os animais, produziu desigualdades e esgotou os recursos naturais, 

chegando ao ponto de vivermos na iminência da destruição da vida. A inclusão do feminino 

pode contribuir na construção de um outro paradigma que permita uma revisão desse 

caminho com maior equilíbrio. Boaventura Santos (1999) descreve esse novo momento 

como a pós-modernidade de oposição, onde um mundo melhor se afirma possível, com uma 

normatividade vinda das lutas sociais, multicultural e participativa.  Da mesma forma, Warat 

(1996) apresenta a proposta da “eco-cidadania” como referência de uma resposta 

emancipatória sustentável, baseada na articulação da subjetividade, da cidadania e da 

ecologia, um caminho ético, estético, político e filosófico profundo que substituiria os 

valores anteriores. A “eco-cidadania de gênero” (Warat, 1996) pretende efetuar um trabalho 

pedagógico que possibilite um crescimento emocional, o descobrimento do lado criativo dos 

desejos como antídoto para uma pulsão de morte intrapsíquica permanente. 

O terceiro aspecto se relaciona fortemente com o Direito. Conceber o humano como 

um ser integrado e dinâmico onde estão contidos a razão, a emoção, o objetivo, o subjetivo, 

o indivíduo e a sociedade, abre espaço para conhecer a realidade, devolve o humano ao 

debate jurídico. A partir disso, o Direito pode reconhecer os seus limites, a sua função, o seu 

lugar na sociedade, procurando compreender as forças presentes nos conflitos sociais a partir 

da vida como ela é. O feminino favorece essa conexão no funcionamento do Direito e 

estimula o exercício da criatividade, tão sublimada atualmente em decorrência do mito 

castrador: a segurança jurídica. Sobre isso, Warat verifica que “La práctica del poder 

jurídico no soporta la idea de la creatividad. La creatividad del Derecho es siempre 

escondida em nombre de la seguridad jurídica” (Warat, 1996, p. 111). A proposta de um 

estado democrático será mais bem realizada na medida em que considerar tanto o feminino, 

quanto o masculino, preservar o encontro com o Outro (Dussel, 1993), exercitar a alteridade 

e permitir a heterogenidade em todos os seus aspectos.  

Uma das decorrências da negação do feminino e da hierarquização dos sexos no 

Direito se reflete na criminalização das mulheres. Na medida em que as mulheres ingressam 

no mundo público, demandadas pela expansão econômica e impulsionadas pelas lutas 

feministas, o Direito Penal “estende os seus braços” sobre elas. Tradicionalmente as 

mulheres eram controladas (e muito controladas) por instâncias informais, como a família, a 

escola, a igreja e a vizinhança, mas sua participação no mundo público as expuseram ao 

mecanismo do século de controle social, as instâncias penais. Alessando Baratta (1999) 
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observa que a delinquência feminina sempre foi associada aos papéis impostos às mulheres, 

estipulando-se delitos próprios como o aborto e infanticídio que encontravam acolhimento 

privilegiado no Direito Penal, e agora, quando as infrações se realizam em um contexto 

diferente daquele imposto pelos papéis femininos, as infratoras são tratadas mais 

severamente que os homens. Isso parece acontecer porque não só elas infringem regras 

sancionadas penalmente, mas, sobretudo, “ofendem a construção dos papéis de gênero” 

(Baratta, 1999, p. 51). 

No que tange às mulheres, o sistema penal é ainda mais rígido e reproduz além da 

seletividade classista, a discriminação de gênero, ou seja, pune duplamente a mulher, seja 

por meio do controle formal (do poder judiciário à execução penal), seja pelo informal 

(família e sociedade). “Somente mulheres que, com o seu comportamento desviante, não 

apenas desviam do aspecto ‘deontológico’ do papel feminino, mas ao mesmo tempo, 

desviam-se da desviança feminina socialmente esperada, não encontram compreensão por 

parte dos órgãos da justiça criminal” (Baratta, 1999, p. 51). Portanto, uma redefinição do 

feminino e do masculino no Direito pode explicitar e modificar a forma com que o Direito 

Penal tem tratado as mulheres. 

Outros aspectos ainda poderiam ser destacados, porém não se pretende esgotar essas 

perspectivas e sim apresentar a amplitude de sua repercussão. Urge o momento de “des-

cobrir” o feminino na sociedade e no Direito, como Outro, como “si-mesmo”, para que traga 

prazer, integração, cuidado e equilíbrio ao novo paradigma que emerge.  
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RESUMO: 
O estilo judicial francês é marcado por um estilo formalista que tem como fundamento teórico os ensinamentos da 
Escola da Exegese e a crença napoleônica de uma legislação perfeita, completa e livre de contradições. As sentenças 
judiciais em França, ainda hoje, são redigidas de forma absolutamente concisa, em uma única frase com um único 
sujeito (o Tribunal) e um ou mais verbos que constituem na parte dispositiva uma ou mais proposições justapostas. 
Esse estilo judicial, que tem como premissa teórica a falsa ideia de que a decisão judicial é não mais do que uma 
dedução de consequências estampadas na literalidade da norma jurídica, tem sofrido sérias críticas no interior da 
prática jurídica francesa, de modo que os altos tribunais daquele país têm procurado mecanismos extraprocessuais de 
justificação de suas decisões. Há uma tendência, como se conclui ao final do trabalho, de substituição deste estilo 
judicial por outro mais adequado às exigências de motivação das decisões judiciais que a Constituição impõe ao 
Poder Judiciário. 
 
ABSTRACT:  
The French judicial style is characterized by a formalism that has as its theoretical ground the doctrines held by the 
School of Exegesis and the Napoleonic belief on a perfect legislation, which would be complete and free from 
contradictions. The judicial decisions in France, even today, are written in a very concise way, in a single phrase with 
a singe subject (The Court) and one or more verbs with one or more propositions juxtaposed. This judicial style, 
which has as a theoretical premise the false idea that the judicial decision is no more than a deduction of the 
consequences laid down by the literal wording of a statute, has suffered serious criticism by French practitioners, and 
therefore the highest courts have been trying to find alternative means to justify their decisions. There is a trend, as 
we conclude at the end of the paper, to replace this judicial style for another that can be more adequate to the duty to 
give reasons to the judicial judgments, which is imposed by the Constitution on the judicial authorities. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Direito comparado; França; Estilo Judicial phrase unique; Estrutura; Problemas 
Contemporâneos 
 
KEYWORDS: Comparative Law; France; Judicial Style phrase unique; Structure; Contemporary Problems 
 
 
Introdução  

 

Neste trabalho, realiza-se uma introdução ao estilo judicial phrase unique, o qual pode 

ser descrito como uma marca específica da cultura judiciária francesa no período pós-
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revolucionário e encontra aplicação nos órgãos de cúpula do Poder Judiciário daquele país até os 

dias de hoje. Como herança do formalismo jurídico da Escola da Exegese, a cultura jurídica do 

país incorporou um estilo redacional que apresenta a decisão judicial como mera dedução de uma 

norma jurídica cujo conteúdo é tido como inequívoco. Esse estilo, como se verá, é fonte de 

controvérsia entre os teóricos do direito francês e gera certos problemas de legitimidade para as 

decisões do Poder Judiciário, que exigem mecanismos extraprocessuais de justificação das 

normas individuais estabelecidas pela jurisprudência a fim de manter intacta a sua autoridade 

normativa. 

 Após (1) definir o que se entende por estilo judicial ; (2) delimitar as características do 

estilo phrase unique e seu contexto; (3) investigar a fundamentação teórica de tal forma de 

argumentação judiciária; (4) elucidar o aspecto criativo e genuinamente argumentativo da prática 

jurídica francesa, apesar de tal estilo judicial; (5) investigar os principais problemas que a 

expansão da atividade judiciária, verificada no estágio atual do constitucionalismo, implica para a 

legitimação do poder no Direito Francês; e (6) expor os mecanismos extraprocessuais que o 

Judiciário francês encontra para legitimar as suas decisões e minimizar o impacto negativo do 

estilo phrase unique, o presente trabalho conclui que (7) há uma tendência de gradual 

enfraquecimento da força normativa das decisões construídas sob a forma de uma frase única, 

com a incorporação de novos (e mais adequados) materiais normativos entre as fontes do direito 

que podem ser citadas e empregadas na argumentação jurídica diante de um caso concreto. 

 
1. Uma nota sobre o conceito de “estilo” judicial 
 

Por estilo, stile, stylus ou style judicial devemos entender “não apenas a linguagem, no 

sentido literário e lógico”, utilizada pelos juízes, mas “também e sobretudo o estilo no sentido 

amplo de modo de fazer (ou construir) a sentença” (GORLA, 1999-a, p. 62). O estilo judicial 

pode variar desde o extremo do julgamento phrase unique, da Corte de Cassação francesa, que 

apresenta a decisão como o resultado de um simples silogismo, até o estilo discursivo e quase-

literário do Reino Unido, que utiliza uma narrativa detalhada dos fatos do caso, buscando 

reproduzir tanto o maior número de detalhes possíveis sobre os fatos que demandam solução 

jurídica quanto as impressões pessoais do juiz sobre eles. Neste trabalho, nos concentraremos no 

estilo francês, a fim de elucidar ao estudioso do Direito Comparado e da Teoria Geral do Direito 
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tanto as premissas teóricas desta forma de se redigir as decisões judiciais quanto os problemas 

que este estilo gera na própria prática jurídica. 

 

2. O estilo phrase unique e o seu contexto 

 

Em França o estilo phrase unique exige que as decisões judiciais sejam estruturadas de 

uma forma comum, que em linhas gerais corresponde ao seguinte (MIMIN, 1978, p 186): 

 

“a) O Tribunal, após haver deliberado,  
“‘Considerando [attendu] que (...); que (...); 
“‘Considerando que (...); que (...); 
“‘Por esses fundamentos [motifs], 
“‘b) Rejeita (...); 
“‘Condena (...); 
“‘E determina (...).” 
 

Esse estilo, de um ponto de vista gramatical, exige que as duas partes do julgamento (a, 

que se refere aos fundamentos da decisão; e b, que constitui a parte dispositiva) se achem 

compreendidas em uma única frase: “Em b estão os verbos das proposições principais, e em a 

estão as proposições que completam esses verbos” (MIMIN, 1978, p. 187). A relação entre a e b 

compreende uma estrutura gramatical que estabelece ser b uma conseqüência necessária de a: 

 

“Na sua forma tradicional, o julgamento francês não compreende estritamente mais que 
uma única frase com um único sujeito (‘o Tribunal’) e um ou mais verbos (‘diz que’, 
‘condena’, ‘dá ação a’, ‘reenvia’) que constituem na parte dispositiva uma ou mais 
proposições principais justapostas. Essa frase única recebe, sob o nome de motifs, uma 
multiplicidade de proposições subordinadas (proposições completivas, circunstanciais dos 
verbos contidos no dispositivo), introduzidas necessariamente por locuções conjuntivas 
(attendu que, mais attendu que, considerant que...)” (MIMIN, 1978, p. 187).  

 

Essa fórmula é empregada em praticamente todos os julgamentos realizados em França. 

Apenas a título de exemplo, transcrevemos abaixo a decisão do caso Perruche, um dos mais 

importantes e comentados julgados da Cour de Cassation nas últimas décadas, que possuiu 

significativa relevância como precedente para a fixação de danos morais naquele paísi: 

 

“AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS, 
Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche du pourvoi principal formé par les 
époux X..., et le deuxième moyen du pourvoi provoqué, réunis, formé par la caisse 
primaire d'assurance maladie de l'Yonne :  
Vu les articles 1165 et 1382 du Code civil;  
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Attendu qu'un arrêt rendu le 17 décembre 1993 par la cour d'appel de Paris a jugé, de 
première part, que M. Y..., médecin, et le Laboratoire de biologie médicale de Yerres, aux 
droits duquel est M. A..., avaient commis des fautes contractuelles à l'occasion de 
recherches d'anticorps de la rubéole chez Mme X... alors qu'elle était enceinte, de 
deuxième part, que le préjudice de cette dernière, dont l'enfant avait développé de graves 
séquelles consécutives à une atteinte in utero par la rubéole, devait être réparé dès lors 
qu'elle avait décidé de recourir à une interruption volontaire de grossesse en cas d'atteinte 
rubéolique et que les fautes commises lui avaient fait croire à tort qu'elle était immunisée 
contre cette maladie, de troisième part, que le préjudice de l'enfant n'était pas en relation 
de causalité avec ces fautes ; que cet arrêt ayant été cassé en sa seule disposition relative 
au préjudice de l'enfant, l'arrêt attaqué de la Cour de renvoi dit que " l'enfant Nicolas X... 
ne subit pas un préjudice indemnisable en relation de causalité avec les fautes commises " 
par des motifs tirés de la circonstance que les séquelles dont il était atteint avaient pour 
seule cause la rubéole transmise par sa mère et non ces fautes et qu'il ne pouvait se 
prévaloir de la décision de ses parents quant à une interruption de grossesse;  
Attendu, cependant, que dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire 
dans l'exécution des contrats formés avec Mme X... avaient empêché celle-ci d'exercer 
son choix d'interrompre sa grossesse afin d'éviter la naissance d'un enfant atteint d'un 
handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et 
causé par les fautes retenues;  
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs de l'un et 
l'autre des pourvois:  
CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu le 5 février 1999, entre les parties, par 
la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où 
elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour 
d'appel de Paris, autrement composée que lors de l'audience du 17 décembre 1993”ii.  

 

Essa fórmula é empregada em praticamente todos os julgamentos realizados em França. 

O estilo dos julgamentos da corte pode ser descrito como dedutivo (silogístico), legalista (o 

julgamento é descrito como um simples caso de “aplicação” da lei), magisterial (o julgamento 

final “é apresentado como o resultado último e necessário de um conjunto de argumentos 

jurídicos e lógicos que está formalmente estruturado como uma demonstração”) (TARUFFO, 

1997-a, p. 448-449) e impessoal (não há divulgação das opiniões concorrentes ou minoritárias 

dos juízes que fazem parte da corte: a corte age com uma só voz, e a presunção é de que a decisão 

foi tomada por unanimidade) (TROPER e GRZEGORCZYK, 1997, p. 110). Ademais, as 

decisões são “extremamente breves, às vezes com não mais que poucas linhas” (TROPER e 

GRZEGORCZYK, 1997, p. 107). As decisões da Corte de Cassação são redigidas, via de regra, 

com base em um único fundamento, sendo rara a prática (tão comum no common law) de 

acumular argumentos em favor de uma decisão (GOUTAL, 1976, p. 45). O Tribunal, apesar de 

em grande medida seguir a jurisprudência dominante, não faz referências a casos anteriores: “Há 

um grande fosso entre saying e doing no sistema francês, pelo menos na sua versão oficial 

legalista, que ainda não admite o real papel dos precedentes na justificação das decisões 

judiciais” (TROPER e GRZEGORCZYK, 1997, p. 137). Como descrevem em tom extremamente 
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crítico Touffait e Tunc, a Corte de Cassação, em relação a questões de direito, procede por 

afirmação de princípios em relação aos quais ela não nada faz para esclarecer o conteúdo,iii e em 

relação a questões de fato “encontramos correntemente afirmações peremptórias, que não 

convencem, porque elas escondem toda a discussão possível” (TOUFFAIT e TUNC, 1974, p. 

489-490). 

Com base em uma análise semelhante, anota Muir Watt (2004-a, p. 59) que a verdadeira 

chave da diferença entre o estilo do common law e o da Cassação francesa se encontra no terreno 

da epistemologia jurídica. “O estilo judiciário é evidentemente revelador de uma determinada 

forma de aprender o próprio Direito, de uma ideologia do processo judiciário”. Diferentemente 

do que ocorre no common law, “desde o momento em que se passa a conceber a ordem jurídica 

como um sistema de regras hierarquizadas e fechadas, onde a interpretação corresponde por 

conseqüência a uma racionalidade dedutiva, a pesagem dos valores é relegada à periferia; as 

escolhas ideológicas, sociais ou econômicas, pertencem nessa ótica apenas ao domínio político, 

ou seja, do legislador” (MUIR WATT, 2004-a, p. 59).iv A imagem ideológica que é refletida no 

estilo francês é a de que a decisão judicial encontra fundamento mais em um ato de conhecimento 

do Direito que em uma escolha ou decisão em sentido mais amplo. Em uma fórmula simples, 

pode-se dizer o seguinte: “O simples fato de se tomar uma decisão implica uma escolha; mas a 

técnica gramatical francesa torna o juiz capaz de esconder isso” (RUDDEN, 1974, p. 1.022).  

No modelo judicial phrase unique, se quisermos encontrar as razões interpretativas (das 

normas) ou classificatórias (dos fatos jurídicos relevantes) adotadas pela Corte francesa em 

determinado julgado, não é no texto das decisões judiciais que devemos buscar; devemos ou 

recorrer às conclusions do Avocat-Général (que são publicadas apenas nos casos mais 

importantes) ou, então, aguardar os ricos comentários que a doutrina francesa faz para o fim de 

racionalizar ex post a jurisprudência de seus próprios tribunais. Destarte, costuma-se dizer que a 

doutrina em França exerce a mesma função que os juízes exercem na Inglaterra de expor o 

Direito, desenvolvê-lo, criticá-lo, comentá-lo, propor ajustes, correções, analogias, diferenciações 

etc. Em França, é na doutrina que se encontra o Direito sendo exposto, racionalizado, formatado: 

“A influência da Chronique Dalloz, das notas da Revue Trimestrielle de Droit Civil, da Clunet, 

no desenvolvimento do case law é dramática. Acadêmicos de destaque fazem em França o que 

juízes fazem na Inglaterra, e os padrões de raciocínio e extensão [dos comentários] apresentam 
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importante semelhança; as ‘notas’ francesas estão muito mais próximas dos julgamentos ingleses 

que os julgamentos franceses estão” (GOUTAL, 1976, p. 64).  

 
3. A fundamentação teórica: o estilo phrase unique e a Escola da Exegese 

 

O estilo phrase unique é uma manifestação particular da influência que o positivismo 

formalista do século XIX exerceu em França. Durante o período compreendido entre a data da 

entrada em vigor do Código Napoleônico, em 1804, e o lançamento da obra de François Gény 

intitulada Méthodes d’Interprétation et Sources en Droit Privé Positif, em 1899, foi hegemônica 

em solo francês a denominada “Escola da Exegese”, que pretendia, consoante as idéias 

fundamentais acerca do Direito dominantes na Revolução Francesa, “reduzir o Direito à lei” e, de 

modo mais particular, “o direito civil ao Código de Napoleão” (PERELMAN, 2000-a, p. 31). 

O Positivismo empirista e o formalismo lingüístico que subjazem à Escola da Exegese, 

no Direito, e à Filologia, na literatura e na análise de documentos religiosos, estão ligados de 

forma íntima ao impressionante trabalho de codificação que substituiu as diversas fontes do 

Direito pré-revolucionário (uma ampla variedade de costumes, ordenações, editos reais e 

fórmulas vagas de direito natural) pelo “texto certo, único e estável da lei” (FRYDMAN, 1994, p. 

62). 

Identificar todo o Direito com uma legislação que tem conteúdo certo e determinável 

implicava, como explica Perelman, uma “doutrina da separação dos Poderes ligada a uma 

psicologia das faculdades em que vontade e razão constituíam faculdades separadas”: o Poder 

Legislativo, e só ele, “fixa por sua vontade o Direito que deve reger certa sociedade; o Direito é a 

expressão da vontade do povo, tal como ela se manifesta nas decisões do Poder Legislativo” 

(PERELMAN, 2000-a, p. 32). Por outro lado, de acordo com essa concepção legalista, o 

Judiciário “diz o Direito, mas não o elabora”; “é necessário que a Justiça tenha os olhos 

vendados, que não veja as conseqüências do que faz: dura lex, sed lex” (PERELMAN, 200-a, p. 

33). A atividade judicial restringe-se a estabelecer os fatos da causa e subsumi-los às normas 

produzidas pelo legislador. “Interpretar – afirmam categoricamente Boileux e Demolombe (cf. 

FRYDMAN, 1994, p. 64) – não é modificar, inovar; é fixar o sentido exato, verdadeiro, de uma 

disposição”. Em uma palavra, a premissa fundamental da denominada “Escola da Exegese” é de 

que “o texto [da lei] possui um e apenas um significado verdadeiro”, e, portanto, de que a 
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interpretação “corresponde a um ato de conhecimento objetivo, que deve e pode ser purgado de 

todo juízo de valor próprio do intérprete” (FRYDMAN, 1994, p. 74). 

A Escola da Exegese, uma vez estabelecido que o Direito será encontrado nesse “texto 

único”, caracteriza-se por uma “ruptura completa com a hermenêutica tradicional, religiosa ou 

jurídica”, que “admitia a priori a possibilidade de uma pluralidade de sentidos” (FRYDMAN, 

1994, p. 63). O direito positivo, e em especial o código, que era tido como uma obra perfeita e 

intrinsecamente racional, deveria ser contemplado como um “sistema axiomático formalizado”, 

que tem as características da univocidade dos seus signos lingüísticos (cada termo empregado 

pelo legislador há de ser entendido em um único sentido), coerência (não há contradições ou 

falhas no sistema elaborado pelo legislador) e completude (o sistema é capaz de resolver todos os 

problemas que eventualmente surjam na aplicação do Direito) (PERELMAN, 2000-a, p. 34).v  

É nesse contexto – o qual, na verdade, constitui a expressão justeorética da ideologia do 

juiz bouche de la loi – que foi considerada plausível a premissa fundamental do estilo phrase 

unique: a ideia de que toda a atividade judicial não passa de um processo de dedução, da 

construção de um simples silogismo. É claro, no entanto, que o jurista francês contemporâneo 

tem consciência de que esse formalismo jurídico não tem mais condições de subsistir na prática 

jurídica em geral – e a França não é exceção a essa regra. A técnica do julgamento phrase unique 

persiste unicamente por força da tradição. Já é de modo geral reconhecida, especialmente pela 

doutrina, mas também em importante medida nos documentos internos da própria Cour de 

Cassation, a atividade de criação do Direito desempenhada pelo juiz. Como explica Gérard 

Cornu (1992, p. 342), as grandes criações pretorianas da jurisprudência civil francesa “entraram, 

conforme opinião unânime, no direito positivo”: algumas valem até hoje por sua força própria (a 

teoria do enriquecimento sem causa, os inconvénients de vizinhança etc.); enquanto outras – a 

maior parte – foram posteriormente consagradas pela própria lei (responsabilité générale du fait 

des choses, abus de droit etc.). 

 
4. Jurisprudência e criação do Direito em França  

  

Ao invés de afirmar aprioristicamente que todo o Direito está contido na lei positiva, que 

seria um sistema unívoco, completo e coerente, o jurista francês contemporâneo reconhece de 

modo geral tanto que a jurisprudência integra de certa forma o direito positivo quanto que a 

interpretação da lei é essencialmente uma atividade de criação de sentidos – e, portanto, mais um 
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processo construtivo de significado que um ato de puro conhecimento: “Quem diz ‘interpretação’ 

diz criação”, e não há dúvida de que a Corte de Cassação em certas situações faz de sua 

jurisprudência ‘uma fonte do Direito tão importante quanto a lei’” (GOBERT, 1992, p. 345). 

Há, de modo geral, a consciência de que a divisão do trabalho entre a Corte de Cassação 

e o legislador vai bem além da tese da Escola da Exegese de que “o legislador decide”, enquanto 

o juiz meramente “aplica”, através de um ato de conhecimento – e não de vontade –, o Direito 

preestabelecido. Em um criterioso estudo de Louis Bach sobre a jurisprudência francesa, por 

exemplo, sustenta-se, sob premissas kelsenianas seguidas de dezenas de exemplos da 

jurisprudência da Corte de Cassação, que “a interpretação é ato de conhecimento, mas também 

um ato de vontade”: 

 

“Com efeito, se se admitir que o Direito a ser aplicado é mais freqüentemente um quadro 
no interior do qual há diferentes possibilidades de aplicação, convém reconhecer que a 
interpretação enquanto meio de conhecimento permite somente determinar o quadro que o 
Direito a ser interpretado representa e, desse modo, as diversas possibilidades que existem 
no interior desse quadro. Mas, como acontece com mais freqüência (...), a interpretação 
enquanto meio de conhecimento conduz a uma pluralidade de soluções possíveis” 
(BACH, 2000, p. 15). 

 

Embora ainda persistam na jurisprudência da Corte de Cassação certos julgados em que 

se mantém a “ficção do caráter declaratório das decisões jurídicas”, isto é, a negação do poder 

criativo de normas jurídicas – inclusive com a afirmação de que “uma evolução na interpretação 

jurisprudencial de uma regra de Direito escrito não seria uma modificação nesta regra” (cf. 

MOLFESSIS et al., 2005, p. 11) –, a sobrevivência desse mito no discurso oficial do Judiciário é 

vista como um anacronismo e como um inconveniente (para não dizer um mal) tanto pela 

doutrina como pelos juristas práticos de maior projeção nacional e internacional.vi 

Ademais, há, inclusive, um instrumento processual por meio do qual a Corte de 

Cassação pode ser invocada, por uma parte no processo judicial, com fundamento na “ausência 

de base legal” (défaut de base légale). Embora em teoria ainda exista uma certa indefinição 

acerca da extensão desse poder de se invocar a Corte de Cassação em caso de ausência de base 

legal para decidir o caso em questão, “a História ensina que o défaut de base légale sempre foi 

um instrumento de criação [do Direito]”. Explica FOUSSARD (2004, p. 73), citando a doutrina 

da obligation non sérieusement contestable
vii e outros exemplos, que a abertura à cassação com 

base no fundamento do défaut de base légale é não apenas um instrumento de controle das 
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decisões a quo, mas também um autêntico instrumento processual de elaboração de normas 

gerais pela Corte de Cassação. 

Tal instrumento somente pode encontrar razão de ser em uma autocompreensão judicial 

segundo a qual o juiz não é mais considerado apenas a boca da lei, mas em que o juiz reconhece 

para si mesmo o dever de “ajustar o Direito aos valores da sociedade”. O Presidente Guy Canivet, 

por exemplo, enxerga uma bipolaridade no exercício da função judicial em geral que – segundo 

afirma – é válida para as Cortes francesas de direito privado: o primeiro pólo, de fluidez (no 

raciocínio judicial), é representado pelos progressos científicos e tecnológicos: “A abertura das 

cortes de justiça aos progressos e inovações científicas é um dos maiores fatores de 

desenvolvimento de novo direito jurisprudencial. Novas tendências na Ciência (...) 

inevitavelmente ampliam o horizonte do juiz ao induzir um raciocínio jurídico do tipo criativo” 

(CANIVET, 2004, p. 182). 

O segundo pólo – prossegue o Primeiro Presidente da Corte de Cassação – é um “pólo 

de estabilidade”, representado pelos valores fundantes de uma sociedade: “O juiz é sempre 

guiado pela proteção de valores sociais. Sua tarefa é criar constantemente uma ponte entre o 

Direito e os valores da sociedade em que ele vive”, seja através do material jurídico extraído de 

sua própria cultura jurídica ou com a ajuda do direito comparado (CANIVET, 2004, p. 181). 

Canivet chega, inclusive, a utilizar a metáfora do raciocínio jurídico como “romance em cadeia”, 

proposta por Ronald Dworkin (2000, p. 229), para descrever a atividade judicial de acordo com o 

modelo Law as integrity:  

 

“O Direito não apenas regula relações sociais. Ele também reflete valores sociais amplamente 
compartilhados. O juiz compreende o Direito de sua sociedade como um conjunto coerente que 
interage com uma realidade social em movimento perpétuo. Esse é claramente o caso nos países 
de common law. (...). Mas é também o caso nos países de civil law como o meu, onde os 
tribunais completam e dão sentido às mudanças na lei através do seu trabalho de interpretação. 
(...). Cada juiz deve, em certo sentido, contribuir para a chain novel do Direito, que está 
constantemente sendo escrita, de acordo com a célebre analogia do filósofo do Direito Ronald 
Dworkin” (CANIVET, 2004, p.182-183). 
 

A criatividade e a riqueza da jurisprudência francesa foram também capturadas com 

especial precisão pelo estudo de Mitchel Lasser sobre os dois perfis do discurso judiciário dos 

tribunais daquele país. Amparado por uma análise não apenas dos sucintos e lacônicos arrêts que 

representam a decisão judicial como o resultado de um simples processo dedutivo, mas 

principalmente dos documentos internos da Corte de Cassação, como as conclusions dos avocats-
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générales (membros do Ministério Público que atuam perante a Cour de Cassation como custos 

legis) e os rapports dos juízes relatores naquele mesmo órgão jurisdicional, Lasser distingue o 

denominado “perfil oficial” (official French portrait), produzido por certos enunciados 

legislativos e pela interpretação doutrinária desses documentos, dos “perfis extra-oficiais” 

(unofficial portraits) dominantes entre os teóricos do Direito e nos discursos que se verificam nos 

documentos ocultos do Judiciário Civil (conclusions, rapports e documentos outros não 

geralmente publicados). Para o comparatista, é nesse discurso não-oficial que radica a 

autocompreensão que o sistema jurídico, desde uma perspectiva interna, tem acerca do seu 

próprio funcionamento (LASSER, 1995, p. 1.327). O direito francês é marcado por uma tensão 

estrutural entre esses dois estereótipos: de um lado, o perfil judicial oficial, cujo elemento nuclear 

é a gramática e representa a ideologia interpretativa que visualiza um modo perfeitamente 

gramatical de ler o código; de outro, o perfil extra-oficial, que reconhece a multiplicidade de 

escolhas interpretativas compreendidas no processo decisório, representa uma autoleitura do 

Judiciário cujo elemento central é uma ideologia interpretativa que busca gerar sentido (para os 

textos produzidos pelo legislador e para as decisões concretas que se tomam com fundamento 

neles) através da hermenêutica (LASSER, 1995, p. 1.327-1.328). 

Uma análise da perspectiva interna à prática decisória da Corte de Cassação revela o 

caráter ingênuo de uma teoria do direito comparado segundo a qual o jurista prático francês não 

tem consciência seja da função normativa de suas decisões ou da complexidade do processo 

hermenêutico de construção de sentido para os textos legislativos em geral. Após citar um longo 

trecho de uma peça de conclusões do avocat-général Lindon (cf. LASSER, 1995, p. 1.360), que 

serviu de exemplo para demonstrar o contraste entre a ideologia “oficial” e a que permeia os 

discursos internos de justificação das decisões da Corte de Cassação, Lasser observa, com 

surpresa: 

 

“A argumentação de Lindon apresenta um portrait da função judicial que é difícil 
conciliar com o portrait oficial francês acerca do juiz civil. Lindon claramente desaprova 
o art. 2.053 do CC. Ele argúi que a Corte poderia e talvez deveria, na ausência de ação 
legislativa, unilateralmente estabelecer uma exceção ao dispositivo do Código aplicável. 
Lindon propõe que a Corte modifique a dicção aparente do Código por meio da 
modificação de sua própria jurisprudência. Apesar de Lindon considerar essa inovação 
judicial desnecessária no caso em julgamento, ele, por outro lado, insiste em que essa 
modificação seja feita o mais rápido possível. Isso implica que a jurisprudência da Cour 
tem uma força normativa em certo sentido comparável à do Código. Juízes e sua 
jurisprudência podem legítima e intencionalmente modificar regras legislativas. (...). 
Lindon entende a jurisprudência como constituindo parte do direito positivo francês. Ele 
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descreve o legislador e o juiz franceses como operando na mesma esfera. (...). O 
argumento com fundamento na letra da lei desapareceu completamente. A força do 
precedente judicial, ao contrário da vinculação ao Código, regula o processo 
argumentativo. (...). A diferença de tom entre o discurso de Lindon e o contido na decisão 
judicial paradigmática francesa é também digna de nota. Lindon argumenta em um estilo 
discursivo. Além de ele iniciar várias sentenças com a expressão familiar et bien, seus 
argumentos refletem a sua experiência pessoal perante os mesmos juízes: ‘Os Srs. sabem, 
e eu com freqüência tive oportunidade de notar perante os Srs., que (...)’. Ele não evita 
falar na primeira pessoa, nem expressar sua própria opinião pessoal sobre as questões 
jurídicas. Seu estilo argumentativo, em contraste com o dos pronunciamentos judiciais 
oficiais, leva à impressão de que há espaço para a discussão entre os juízes franceses” 
(LASSER, 1995, p. 1.361-1.362). 
 

Fica claro nesse trecho – conclusão que foi corroborada por dezenas de outros exemplos 

citados e analisados com invejável riqueza de detalhe por Lasser – que os magistrados franceses 

vêm a si mesmos como titulares de um “papel normativo crucial para o desenvolvimento e a 

aplicação de regras jurídicas”. A atividade judicial não é compreendida como uma aplicação 

mecânica de provisões legislativas, mas uma elaboração intencional de princípios pragmáticos 

consagrados em precedentes judiciais que constituem direito positivo e levam em conta razões 

políticas (policy reasons) que jamais poderia perceber quem se mantivesse apenas na esfera do 

observador externo dos arestos publicados pela Corte (LASSER, 1995, p. 1.363).viii  

A Corte de Cassação, ao decidir determinada questão jurídica, é plenamente informada – 

seja pelo Avocat-Général ou pelo Magistrat-Rapporteur – acerca de todas as lacunas, conflitos, 

ambigüidades e insuficiências porventura existentes no Código (LASSER, 1995, p. 1.369). Além 

de ouvir uma série de argumentos pragmáticos que justificam tanto uma decisão como sua 

negação, a Corte é minuciosamente alertada sobre os precedentes existentes acerca do tema e 

sobre o significado normativo que a decisão a ser tomada terá para o sistema jurídico. A decisão, 

nesse processo, é claramente apresentada como uma escolha fruto de um processo interpretativo: 

as conclusions dos avocats e os rapports do juiz relator são apresentados como uma simples 

opinião, uma sugestão para que se tome determinada posição, a qual muitas vezes vem, inclusive, 

indeterminada.  

Nesse sentido, Lasser (1995, p. 1.371) esclarece que, “muito embora o juiz relator 

normalmente deixe bem claro, ao longo de sua análise, como ele pensa que o caso deva ser 

decidido, ele formula suas observações finais como uma mera sugestão, ou, como é ainda mais 

freqüente, não oferece quaisquer sugestões formais, esclarecendo que deixa à Corte a 

oportunidade para decidir como o caso deve ser tratado”. 
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O caráter genuinamente hermenêutico das decisões francesas fica evidenciado ainda 

mais em duas técnicas que são muito freqüentemente encontradas nos documentos internos da 

Corte de Cassação: (1) o uso, nas conclusions e nos rapports, de figuras de linguagem como a 

prolepse – que consiste em relatar o argumento do adversário: “Objetar-se-á que (...)” (REBOUL, 

2000, p. 251)ix – e (2) a redação, pelo juiz rapporteur, de diferentes projetos de acórdão (projets 

d’arrêt) a fim de que a Corte possa, após deliberação de seus integrantes, escolher qual deles será 

adotado (LASSER, 1995, p. 1.372-1.373). A primeira técnica – argumentação por prolepses – 

encontra antecedente no estilo dos denominados Grandes Tribunais dos Estados Pré-Unitários 

Italianos, em especial a rota Romana e as rotae de Florença e outras cidades do Ducado da 

Toscana, que floresceram durante os séculos XVI e XVII e constituíram importante fator para a 

unificação do Direito e do próprio Estado Italiano no período de formação do Estado Moderno 

(GORLA, 1970; GORLA, 1981-a). O estilo rotal, especialmente no século XVII, pode ser 

descrito como “disputativo”, “argumentativo” e “casuístico” (GORLA, 1970, p. 742), sendo que 

uma de suas características era que “a solução [do Tribunal] era seguida de uma crítica dos 

argumentos contrários, textos e authorities, usualmente introduzidos pela fórmula típica nec 

obstat (‘não se pode objetar que...’), e muito freqüentemente se seguia uma longa lista de citações 

de cada nec obstat” (GORLA, 1970, p. 742).x  

Nesse sentido, há forte indício de que essa forma de argumentar tenha origem no estilo 

adotado pelas rotae nos séculos XVII-XVIII. Com efeito, como explica Gorla (1999-b, p. 115), 

“houve entre França e Itália, em um certo momento, um curso histórico comum quanto aos 

‘problemas da jurisprudência’, determinado pelas relações entre Itália e França no período que 

vai desde o final do século XVIII, passando por todo o século XIX, até o início do século XX”. 

As relações entre os dois países, apesar de nem sempre amistosas no período – especialmente se 

levarmos em conta a dominação napoleônica –, influenciaram profundamente o desenvolvimento 

dos sistemas jurídicos e das cortes supremas dos dois países. Do lado italiano a influência é mais 

visível: basta olhar para a estrutura da Corte de Cassazione e para o stile dell’atteso che, que 

constitui uma cópia dos attendu de origem francesa (embora o estilo italiano tenha preservado em 

parte o mos italicus, o que explica que o attendu italiano seja muito menos conciso e reducionista 

que o francês) (GORLA, 1999-b, p. 116). Do lado francês, porém, a influência é latente, mas 

basta penetrar no discurso interno da Corte de Cassação para sentir sua presença. O argumento 

por prolepses é revelador de um caráter indiscutivelmente discursivo e aberto das argumentações 
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que efetivamente ocorrem no interior das Câmaras da Corte de Cassação e vai de encontro à 

visão caricaturada do direito francês segundo a qual o juiz francês adotaria um modo de pensar e 

argumentar puramente formalista e legalista, absolutamente distinto do método judicial do 

common law. Contra essa representação pode-se dizer que com essa forma de “revitalização do 

nec obstat” a jurisprudência francesa leva mais a sério o dever de motivar as decisões que a de 

muitos outros Estados Democráticos, pois o dever de motivar normalmente não mais é 

interpretado como compreendendo o dever de refutar todos os possíveis argumentos utilizáveis 

para a tese contrária à que se propõe, inclusive na Itália (cf. GORLA, 1981-b, p. 389) e no Brasil. 

Por outro lado, já em relação à segunda técnica, a confecção de diversos projetos de 

acórdão pelos magistrados relatores (rapporteurs) revela não apenas o caráter fictício do 

formalismo francês à la exégèse, mas até mesmo uma certa proximidade com o Realismo 

escandinavo ou americano. Os projets d’arrêt expressam, com mais força qualquer outra 

instituição, a liberdade criativa do juiz francês, que na realidade é tão grande quanto a de 

qualquer outro juiz. Nas palavras de Lasser (1995, p. 1.373), “o projet d’arrêt representa a mais 

importante manifestação escrita da incerteza interpretativa do Judiciário francês. Para cada 

decisão importante que a Cour toma, permanecem no dossier interno da Corte uma ou mais 

decisões alternativas, cada uma delas tão formal, gramatical e silogística quanto a efetivamente 

tomada. Nos arquivos da Cour de Cassation jazem os inumeráveis caminhos interpretativos não 

seguidos”. 

  
5. As transformações na soberania e o problema da legitimação das decisões: um problema 
também francês 

 

As críticas de Dawson (1986, p. 374-431), Rudden (1974) e tantos outros comparatistas 

ao estilo phrase unique da Corte de Cassação, em especial quanto à insuficiência da motivação 

efetivamente apresentada aos destinatários da decisão judicial, retratam um problema relevante 

para o Judiciário francês, que pode afetar a própria legitimidade de seus julgados. Esse problema, 

reconhecido no passado por Touffait e Tunc (1974), ocupa atualmente a atenção da Corte de 

Cassação. Diferentemente do que acontecia há duas décadas atrás,xi hoje a própria Cour é cônscia 

da necessidade de legitimar, por meio de argumentos que se exteriorizam para a comunidade 

jurídica e para toda a sociedade, o direito jurisprudencial por ela elaborado. O seguinte excerto do 

Monsieur Premier-Président Guy Canivet é um exemplo dessa auto-reflexão: 
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“Ainda que sob formas muito diferentes, o poder dos juízes se afirma hoje em dia em 
todos os lugares. Na França, a Cour de Cassation é chamada a desempenhar uma tarefa 
maior na estabilização da norma de direito privado e a solucionar casos de forte apelo 
moral, social e econômico (...). “O julgamento phrase unique, que é destinado a traduzir 
estritamente a vontade do legislador sob a forma de um silogismo, se torna 
manifestamente insuficiente para desempenhar a tarefa pedagógica que os cidadãos 
esperam das decisões judiciais. O tecnicismo e a falta de acessibilidade do julgamento 
acabam por arruinar a sua autoridade” (CANIVET, 2005-a, p. 14-15). 

 

A razão das preocupações, para nós, está na ausência de publicidade – que deveria ser 

geral e irrestrita – de todas as razões efetivamente relevantes para a tomada de decisão. A 

pergunta que constitui o maior problema para o jurista francês que abandona a dogmática 

legalista da Escola da Exégèse e encara abertamente o fato do poder normativo das altas cortes do 

Judiciário é: como compatibilizar o style phrase unique com a exigência constitucional de 

motivação das decisões, que constitui um dos mais importantes símbolos da resistência francesa 

ao arbítrio judicial? 

O problema cresce de proporção a cada dia, pois no contexto do Estado Constitucional 

contemporâneo a evolução da Ciência, dos padrões comportamentais tidos como socialmente 

aceitáveis, bem como a crescente diversidade (pluralismo) que caracteriza todos os Estados 

constitucionais – inclusive e em especial o Estado Francês – fizeram com que a lei deixasse 

paulatinamente de ocupar o lugar único ou central na determinação do conteúdo do Direito. 

Como explica Prieto Sanchís (1999, p. 34), “o Constitucionalismo submete a uma profunda 

revisão uma das teses mais freqüentemente atribuídas ao Positivismo teórico: a supremacia 

absoluta da lei como expressão da soberania representada no Parlamento”.   

Vive-se hoje um momento de transformação da soberania que implica uma profunda 

revisão no positivismo formalista que subjaz ao discurso oficial dos attendus, pois já não se pode 

mais admitir um Direito criado exclusivamente pelo aparelho legislativo do Estado. Essa 

mencionada crise do Positivismo foi bem capturada por Gustavo Zagrebelsky (2003, p. 10), que 

observa, entre outras, as seguintes transformações no Estado Constitucional: (1) o 

enfraquecimento da noção de soberania (pois esta se vê debilitada por “forças corrosivas” como, 

no plano interno, o “pluralismo político e social, que se opõe à idéia de uma única e mesma 

soberania”, e, no plano externo, a “progressiva institucionalização de ‘contextos’ que integram 

seus poderes em dimensões supra-estatais”); (2) a afirmação de uma supremacia constitucional 

que desloca o centro de gravidade da lei para um sistema de princípios e valores com caráter não-
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absoluto (os quais, apesar de entrarem em conflito, aspiram à convivência e à concordância 

prática); e (3) a formação gradual de uma dogmática jurídica fluida, que deve ser vista “como o 

líquido de onde as substâncias que se vertem – os conceitos – mantêm sua individualidade e 

coexistem sem choques destrutivos, ainda que com certos movimentos de oscilação, e, em todo 

caso, sem que jamais um só componente possa se impor sobre ou eliminar os demais” 

(ZAGREBEKSKY, 2003, p. 17). 

Observa-se também em França, portanto, esse fenômeno mundial de expansão da esfera 

de atuação do judiciário, que é correlato à proteção judicial dos Direitos Fundamentais e vem 

acompanhado de um dever de justificação racional das normas jurídicas estabelecidas pelo Poder 

Judiciário em suas decisões. No campo da aplicação do direito comunitário europeu, por 

exemplo, nota-se em França um elevado poder normativo do judiciário, que se harmoniza 

perfeitamente com a descrição de Zagrebelsky das relações entre o Judiciário e o Legislativo no 

contexto do constitucionalismo contemporâneo. Apesar de a Corte Européia de Direitos do 

Homem/CEDH não prolatar decisões com efeitos erga omnes – ou seja, não se pronunciar em 

abstrato sobre a compatibilidade de cada norma interna com a Convenção Européia de Direitos 

Humanos, “mas somente sobre a aplicação concreta da norma (comunitária) em face da vítima 

requerente, se se tratar de um pedido individual” (DEFFIGIER e SAUVIAT, 2001, p. 14) –, suas 

decisões têm uma “autoridade interpretativa” que faz com que os Judiciários de cada país-

membro procedam a um ajuste das jurisprudências nacionais sob a forma de um overruling 

(revirement) de seus próprios precedentes (DEFFIGIER e SAUVIAT, 2001, p. 17). As decisões 

da Cour de Strasbourg, quando esta interpreta a Convenção, adquirem uma autoridade própria 

que se exerce sobre os Estados europeus, denominada “coisa interpretativa dos seus julgados” 

(chose interpretée des arrêts): “A Convenção Européia de Direitos do Homem se tornou, ao 

longo dos anos e dos casos submetidos à Corte de Estrasburgo, indissociável da interpretação que 

lhe foi dada pela Comissão e pela CEDH. A jurisprudência européia se transformou em uma 

verdadeira fonte do Direito com a mesma importância que a Convenção ela mesma” 

(MEYZEAUD-GARAUD, MOUTEL e PLAZY, 2001, p. 105).xii 

É nítido portanto, nesse contexto, que a CEDH e a própria Corte de Cassação 

desempenham tarefas análogas às das cortes constitucionais nos Estados Constitucionais 

contemporâneos,xiii bem como que o quadro traçado por Gustavo Zagrebelsky para descrever o 

Estado Constitucional é também adequado para descrever o Estado e o direito franceses. Pode-se 
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observar também em França o mesmo fenômeno que García Figueroa descreveu como um “giro 

neo-realista” na teoria jurídica contemporânea, que representa um “deslocamento do foco de 

interesse do sistema jurídico para sua aplicação” (GARCÍA FIGUEROA, 2006). Tão importante 

quanto a Constituição e os atos normativos supra-estatais passam a ser sua interpretação e sua 

aplicação pelos tribunais. Como argumenta Alexy, em trecho citado por García Figueroa, “hoje 

em dia não se pode compreender o que representam os direitos fundamentais a partir do sucinto 

texto da Lei Fundamental, senão somente a partir dos 94 volumes de sentenças do Tribunal 

Constitucional Federal, que até o momento registrou sua benéfica atividade desde 7.9.1951. Os 

direitos fundamentais são o que são sobretudo através da interpretação” (ALEXY, 2003-a, p. 35). 

No entanto, esse “giro neo-realista” descrito por García Figueroa apresenta sérias 

diferenças em relação ao Realismo Jurídico stricto sensu, que encontrou seu auge na prática 

jurídica norte-americana da primeira metade do século XX e vulgarizou o Direito a ponto de 

excluir qualquer exigência de fundamento material (atingindo, assim, os jusnaturalistas) e 

minimizar a importância da atividade normativa do legislador democrático (ferindo, desse modo, 

os normativistas). A expressão máxima do antigo Realismo talvez esteja na teoria jurídica de 

Holmes, que sustentava, com radicalismo, que “um dever jurídico por assim dizer é nada além da 

predição de que, se um homem fizer ou omitir certas coisas, ele será forçado a sofrer certas 

conseqüências através do julgamento de um tribunal; e o mesmo vale para um direito [right]” 

(HOLMES, 1965, p. 25). Diferentemente, o “giro neo-realista” a que se refere García Figueroa, 

longe de um renascimento do Realismo, significa apenas uma ascensão da normatividade das 

interpretações que os tribunais superiores realizam acerca dos direitos fundamentais, que vem 

acompanhada de um processo de reforço da dimensão justificativa, argumentativa, da decisão 

judicial:  

 

“Uma vez situada no momento da aplicação do Direito, a teoria não deriva para o 
ceticismo ético ou o estudo do contexto de descoberta das sentenças (estudo das causas 
psicológicas ou sociológicas da decisão, como muitas vezes sucede no caso das posições 
realistas extremas), senão adota uma perspectiva argumentativa, isto é, profundamente 
justificatória, que concebe a argumentação jurídica como um caso especial de 
argumentação moral” (GARCÍA FIGUEROA, 2006). 
 

Nesse sentido, Alexy esclarece que, desde o momento em que o Poder Judiciário passa a 

exercer controle sobre a atividade legislativa, o próprio conceito de representação popular passa 

por uma transformação. Ao lado da representação democrática em sentido estrito, isto é, do 
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exercício da autoridade pelo Parlamento eleito para representar os interesse do povo, pode-se 

falar também em uma representação argumentativa. A idéia de Democracia deixa de ser vista 

como apenas um sistema que contém “não mais que um processo de tomada de decisão centrado 

na idéia de eleição e da regra majoritária” (ALEXY, 2005-a, p. 579), mas passa a ser estendida 

para compreender também os processos argumentativos que ocorrem no interior das instâncias de 

tomada de decisão. Daí, “uma concepção adequada de Democracia deve compreender não apenas 

a decisão, mas a argumentação. A inclusão da argumentação no conceito de Democracia torna 

esta deliberativa” (ALEXY, 2005-a, p. 579). A forma de se legitimar as decisões, no novo 

paradigma que Alexy descreve como “Constitucionalismo discursivo” (ALEXY, 2005-a, p. 581), 

não é apenas através da fonte ou da autoridade que a prolatou, mas também por meio de uma 

justificação racional – e, portanto, correta em sentido jurídico-moral – da própria decisão e dos 

juízos de valor e escolhas éticas que se realizam junto a ela. Numa palavra, o “giro neo-realista” – 

para mantermos a expressão de García Figueroa – demanda do juiz que as razões que justificam 

suas decisões sejam publicamente defendidas e fundamentadas em discursos racionais. A 

justificação/legitimação da jurisprudência francesa pressupõe, portanto, ir além do style phrase 

unique, pois justamente o que fica implícito nele é o que mais necessita de debate e argumentação 

para que uma decisão possa ser considerada correta. Por conseguinte, as demandas implícitas nas 

perguntas formuladas no início desta subseção (como legitimar as decisões no contexto da técnica 

do phrase unique) só podem ser atendidas por meios de mecanismos suplementares de 

fundamentação das decisões, como os que serão expostos nas próximas linhas. 

 

6. Mecanismos contemporâneos de superação do déficit de legitimidade do estilo phrase 

unique 
 

Que o processo de construção de sentido para as normas jurídicas em geral – inclusive as 

regras jurisprudenciais – é um processo hermenêutico ficou claro com as palavras do Premier-

Président Monsieur Guy Canivet reproduzidas supra acerca da aplicabilidade do modelo 

dworkiano de Law as integrity ao Judiciário francês. O juiz francês, de modo geral, age como se 

estivesse permanentemente reorganizando e remodelando a jurisprudência de seu país, mesmo 

quando, com fundamento em alguma outra razão que prepondere sobre o princípio da 

uniformidade do Direito, se distancia de uma certa linha de precedentes. Vigora em França, assim 

como na Itália, na Bélgica e em todos os sistemas jurídicos que adotam o modelo de cassação, o 
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“princípio da uniforme interpretação do Direito”, que se liga aos valores de “certeza do Direito” e 

“igualdade perante a lei” (GORLA, 1981-c, p. 512). Esse princípio gera um “dever funcional” 

para a Corte de Cassação de não se afastar dos seus precedentes “a não ser por razões graves ou 

aptas a justificar o sacrifício dos princípios da certeza do Direito e da igualdade, de modo a 

motivar o afastamento mediante a alegação de tais razões” (GORLA, 1981-c, p. 512).  

Portanto, a Corte de Cassação vislumbra sua jurisprudência como um conjunto coerente 

e orgânico de decisões, referindo-se não raras vezes aos seus pronunciamentos sobre as questões 

jurídicas mais relevantes como doctrine de la Cour de Cassation, ou seja, um certo 

“posicionamento judicial dotado de autoridade regulando determinado tema jurídico” (LASSER,  

1995, p. 1.390). Não se trata de uma doctrine of case law como a britânica, que significa a 

autoridade vinculante em sentido forte dos precedentes judiciais, mas de “um posicionamento em 

questão de direito expresso em um julgado da Corte de Cassação”, uma opinião da Corte que, 

apesar de não vinculante – pois “pode agir indiretamente, mas não constranger” (DEUMIER, 

2006-a, p. 74-75) –, pretende unificar coerentemente a forma de se entender e aplicar o Direito. 

Por isso, quando o juiz francês enuncia os fundamentos da sua decisão, ele, da mesma forma que 

o juiz inglês, não olha apenas para o passado, contentando-se em convencer as partes que 

litigaram no processo em causa, mas também para o futuro, para o impacto que sua decisão terá 

para a doutrina da Corte de Cassação. O dever de motivação das decisões tem, portanto, uma 

dupla portada, como explicam Touffait e Tunc: de um lado, sob um ponto de vista psicológico, 

“responde a uma exigência essencial de justiça: aquele que perde o processo ou que sofre uma 

condenação pode legitimamente exigir conhecer as razões”; de outro, quanto aos efeitos 

normativos da decisão, “a motivação apresenta um interesse ainda mais largo: ela é indispensável 

à claridade do Direito e a seu progresso” (TOUFFAIT e TUNC, 1974, p. 488). 

Essa dupla função do princípio da motivação das decisões judiciais não parece 

compatível – como já vimos e como a dupla Touffait e Tunc deixou muito claro em seu texto – 

com uma fundamentação judicial que se contenta com as lacunosas e professorais motivações do 

estilo phrase unique. Por isso, o direito francês conhece mecanismos alternativos e suplementares 

de legitimação das decisões, que muito contribuem para a coerência, racionalidade e justiça do 

sistema. 

Primeiramente, há um diálogo permanente entre os julgados da Corte e a doutrina 

produzida pelos teóricos do Direito, o qual faz com que a decisão da Corte seja sempre uma 

1219



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

resposta – ainda que não uma simples adesão – às discussões doutrinárias acerca da matéria sub 

judice. Como salienta Tunc (1975, p. 829), “a doutrina se beneficia em França de uma autoridade 

sem equivalente no Estrangeiro”: a influência de autores acadêmicos sobre a Cour de Cassation é 

tida como “marcante” (frappante) (TUNC, 1975, p. 829). O juiz, como tivemos oportunidade de 

observar, toma sua decisão consciente das críticas que foram dirigidas pela doutrina às decisões 

anteriores e receoso das que virão em face das novas, como revelam as conclusions dos avocats e 

os rapports dos juízes relatores (LASSER, 1995, p. 1.368). A jurisprudência francesa é 

detalhadamente discutida e racionalizada por toda a comunidade de juristas, e por isso não pode 

ser tida como fruto exclusivo da vontade da Cour de Cassation. 

Como nota Serverin (1993, p. 339-s), pode-se distinguir no sistema francês entre a 

atividade jurisprudencial (atividade de produção de padrões de “reprodutibilidade” de soluções 

judiciais) e a atividade jurisdicional (atos de decisão de casos individuais). O processo de 

formação do direito judicial francês é um processo de “transformação do judiciaire em 

juridique”, ou seja, um processo de construção de jurisprudência a partir das decisões de casos 

concretos. Nesse processo – argumenta Serverin (1993, p. 341) –, toda a comunidade de juristas 

exerce determinado papel. 

Em segundo lugar, um outro instrumento à disposição da Corte para a legitimação de sua 

jurisprudência é a formação de grupos de trabalhos para discutir as questões mais espinhosas – 

os hard cases – a serem solucionadas pela Corte, os quais contam com participação de juristas 

práticos, tais como assessores da Corte de Cassação, advogados, juízes de primeira e segunda 

instâncias, magistrados da própria Corte (sejam avocats-générales ou juízes, pois o Ministério 

Público e o Judiciário em França estão estruturados como uma única carreira), professores – em 

geral, estes como coordenadores – etc. Essa experiência vem sendo reiteradamente adotada tanto 

oficialmente, quando um grupo de estudiosos é constituído para estudar em profundidade 

determinada questão jurídica para fins de produzir um rapport a ser apresentado para a Cour (por 

exemplo, cite-se o trabalho de Molfessis et al. (2005) sobre os revirements de jurisprudence), 

quanto extra-oficialmente, caso em que normalmente os grupos de pesquisa são criados em 

universidades (por exemplo, o trabalho de Marguénaud et al. (2001) sobre a eficácia da 

jurisprudência da CEDH em França). Tais trabalhos normalmente têm alto nível de qualidade 

técnica e fazem uma análise tanto da jurisprudência quanto do direito comparado e das teorias 
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jurídicas mais importantes. A Corte entra em cena, portanto, diante de um amplo debate já 

iniciado por toda a comunidade jurídica, que exerce profunda influência sobre seus julgados. 

Em terceiro lugar, citem-se os mecanismos que a Corte tem implementado e 

incrementado para tornar sua jurisprudência (e os fundamentos ou argumentos que levaram à sua 

criação) mais conhecida, em especial os communiqués, entre os quais figuram os Bulletins 

d’Information e os Rapports Annuels divulgados gratuitamente pela Internet, que contêm notas 

sobre decisões, comentários da própria Corte, conclusions de avocats-générales, rapports 

internos etc., selecionados pelos Presidentes de cada Câmara da Cour. Como explica Deumier 

(2006-b, p. 510), os communiqués representam uma “reação” da Corte de Cassação às críticas de 

laconismo e concisão excessivos na motivação de suas decisões. A Corte realiza, através deles, a 

“seleção e hierarquização de seus julgados mais importantes” e permite re-situar os julgados em 

suas relações com os precedentes, bem como delimitar precisamente as grandes construções e 

inovações judiciais (DEUMIER, 2006-b, p. 510-511). Em relação às dúvidas que podem surgir 

em virtude do excesso de concisão dos julgados, “eles permitem conhecer as razões que tenham 

justificado a escolha de uma interpretação”, funcionando como um instrumento de interpretação 

autêntica de suas decisões. Nos casos de reviravoltas jurisprudenciais, assinalam os revirements 

eventualmente existentes e apresentam claramente as causas dessas mudanças (DEUMIER, 2006-

b, p. 512-513). Trata-se, portanto, de mais uma ferramenta para a construção e – o que é ainda 

mais importante – a racionalização da jurisprudência da Corte, com evidentes implicações 

normativas para o jurista de modo geral. 

Esses e outros mecanismos modernos de legitimação das decisões da Cour de Cassation 

constituem evidência, portanto, de que, pelo menos hoje em dia, é apressado e especialmente 

incorreto concluir que a Corte esteja livre
xiv (em função do estilo phrase unique) para decidir com 

base em um simples ato de vontade, pois os modos de formação e evolução da jurisprudence 

française e os mecanismos de suplementação das motivações e de interação com a comunidade 

jurídica indicam um elevado teor de legitimação discursiva (argumentativa) das regras 

jurisprudenciais de modo geral. 

 

7. Nota conclusiva: sobre o futuro do estilo phrase unique  
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Talvez uma das funções que não deva ser atribuída à ciência do direito seja a de fazer 

previsões sobre o desenvolvimento da cultura jurídica e as formas de produção do conhecimento 

jurídico que se acredita que serão adotadas no futuro. Ao se aventurar por esse caminho, o 

estudioso do direito corre sempre o risco de se perder em previsões inadequadas ou ser 

desmentido pela História.   

Não obstante, isso não impede que se reconheça, como recentemente o faz parte 

significativa da literatura de teoria geral do direito, uma dimensão normativa da ciência do 

direito, à qual é atribuída a tarefa de fornecer modelos para a crítica das instituições jurídicas e 

para orientar o processo de produção e aplicação do direito, visando a conduzir a um incremento 

de racionalidade da prática jurídica e de suas normas, instituições e categorias. 

É por reconhecer à ciência do direito essa dimensão crítica ou normativa que este 

trabalho ousa fazer uma previsão – aliada a uma recomendação – sobre o futuro do estilo phrase 

unique no Direito Francês. Como se viu mais acima (em particular seção n. 5 deste trabalho), a 

própria comunidade de juristas franceses tem apresentado uma certa insatisfação com o estilo 

phrase unique na fundamentação das decisões judiciais. Tanto é assim que a própria Corte de 

Cassação, por exemplo, realiza uma série de publicações, boletins e outros mecanismos 

extraprocessuais de divulgação das razões e da motivação oferecida como fundamento das 

decisões judiciais nos casos mais importantes submetidos à apreciação do Poder Judiciário. 

Ademais, nos últimos vinte anos, a jurisprudência dos tribunais franceses tem encontrado sérias 

dificuldades para realizar o controle da validade do Direito Doméstico à luz da Convenção 

Européia de Direitos Humanos, que é redigida de forma aberta e repleta de enunciados 

principiológicos que exigem uma interpretação construtiva por parte do intérprete para que seu 

conteúdo normativo possa vir à tona.   

Por derradeiro, com a introdução da denominada Question Prioritaire de 

Constitutionalité, a ser examinada pelo Conselho de Estado em sede de autêntica jurisdição 

constitucional nos moldes tradicionais, há de haver uma pressão social cada vez maior contra a 

fórmula concisa e vazia da técnica do phrase unique. Ainda que, por um apego exagerado à 

tradição, essa técnica permaneça no discurso judiciário francês, é de se esperar cada vez mais a 

sua superação, com a publicação dos rapports dos juízes relatores em todos os processos e com a 

gradual substituição das ementas e formulações canônicas das decisões pelos votos e reais razões 

que foram discutidas e decididas pelos juízes em seus arestos. A recente tendência de divulgação 
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desses materiais (conclusions e rapports), que há alguns anos atrás permaneciam quase secretos e 

somente eram trazidos ao conhecimento geral em alguns casos paradigmáticos, expressa um 

gradual enfraquecimento do estilo phrase unique. Ainda que este venha a permanecer nas 

ementas das decisões, cada vez menos essas ementas serão citadas e reconhecidas como materiais 

dignos de autoridade na argumentação jurídica, já que os intérpretes do direito, mesmo em solo 

francês, já não se contentam mais com a fórmula concisa dos arrets que se constroem segundo a 

formulação verbal do estilo phrase unique.  

Esse gradual enfraquecimento do estilo phrase unique parece, a nosso ver, estar ligado a 

um gradual enfraquecimento da presunção (outrora tida por absoluta) de constitucionalidade das 

leis, que se soma a um dever ainda mais acentuado de oferecer razões como fundamento para as 

decisões do Poder Judiciário. O desvanecimento do estilo phrase unique, portanto, parece galopar 

na mesma marcha em que o sistema do direito continental francês se aproxima do common law 

britânico, e também no mesmo passo em que o Judiciário se apropria de competências que antes 

estavam reservadas unicamente ao Poder Legislativo. 
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xii. Para um estudo mais aprofundado sobre esse ponto, ver os rapports apresentados pelo Grupo de Trabalho 
presidido pelo professor Jean-Pierre Marguénaud e composto também por Clotilde Deffigier, Eric Garaud, Marie-
Christine Meyzeaud-Garaud, Béatrice Moutel, Hélène Pauliat, Jean-Marie Plazy, Virginie Saint-James e Agnes 
Sauviat, editados em um único volume (MARGUÉNAUD, 2001). Veja-se, ainda, na jurisprudência, decisão da 
Chambre Sociade da Cour de Cassation que em seus próprios attendus reconhece a necessidade de se aplicar 
disposições da CEDH “tal como interpretadas pela Corte Européia de Direitos do Homem” (cf. nota de 
MARGUÉNAUD e MOULY, 1999, p. 334-336). 
xiii Cumpre ressaltar, ainda, que recentemente foi criado no Direito Francês, por meio de lei que entrou em vigor em 
1º de março de 2010, o controle de constitucionalidade das leis pelo Poder Judiciário, através da Question Prioritaire 

de Constitutioanlité, que apresenta natureza semelhante ao Incidente de Inconstitucionalidade no Direito Alemão. 
Sobre essa nova forma de controle de constitucionalidade no Direito Francês veja-se Carcassonne e Duhamel (2011), 
Maugüé e Stahl (2011) e Hamon e Weiner (2011). 
xiv. É esse o pensamento dominante, na esteira da tese de Dawson (1986, p. 375), segundo o qual “a negação do 
poder (judicial) de criação do Direito” gera o efeito de, estranhamente, “deixar os tribunais mais livres” (DAWSON, 
1986, p. 375). Para uma crítica a Dawson, veja-se Lasser (1995). 
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PRAXEOLÓGICA DO TRABALHO NOS FÓRUNS 

 

THE WORK OF COURT'S CLERKS: A PRAXEOLOGICAL ANALYSIS OF WORK IN 

COURTS 

 

Pedro Heitor Barros Geraldo 

 

  

RESUMO 

Este trabalho propõe uma análise praxeológica do trabalho cotidiano dos escreventes na 

França com o intuito de compreender as diferentes práticas forenses que caracterizam o 

trabalho profissional de juízes a partir de uma observação participante realizada no Fórum de 

Sète na França. A descrição do trabalho rotineiro mostra como a sociologia leiga dos 

escreventes produzem sentidos distintos segundo as formas de ação realizadas pelos diferentes 

juízes. Desta forma, este trabalho demonstra a pertinência do saber dos escreventes para 

compreender o sentido do trabalho profissional em detrimento das categorizações propostas 

pela sociologia como forma de identificar o trabalho profissional.  

PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO; ESCREVENTES; PROFISSÃO; JUIZ; 

ETNOGRAFIA 

 

ABSTRACT 
This paper proposes a praxeological analysis of the daily work of court's clerks in France in 

order to understand the different legal practices that characterize the work of professional 

judges. Through a participant observation conducted in the Small Court of Sète in France. The 

description of routinized work shows how the lay sociology of Court's clerks produce 

different meanings according to the forms of action taken by different judges. Thus, this work 

demonstrates the relevance of knowledge of the clerks to understand the meanings of 

professional work which are not the same of categorizations proposed by sociologists as a 

way to identify the professional work. 

KEYWORDS: WORK; COURT'S CLERK; PROFESSION; JUDGE; ETHNOGRAPHY 

 

 

  

"Se o processo começa bem, ele termina bem.  

Mas se isso não acontecer, vai ser uma bagunça."[1] 

Introdução 
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         Este trabalho propõe uma análise do trabalho quotidiano de escreventes a fim de se 

compreender como eles estruturam as diferenças entre as práticas caracterizadoras do trabalho 

profissional dos juízes baseado numa etnografia do Fórum de Sete. 

         Nos últimos anos, muitos trabalhos tem tratado sobre as reformas da justiça em França. 

Uma destas reformas criou uma nova jurisdição e um novo tipo de juiz conhecido como "juiz 

de proximidade". Em relação ao sistema judiciário brasileiro, pode-se compará-lo aos 

juizados especiais. Com efeito, esta nova jurisdição é competente para julgar os casos de 

contravençãoe, na seara cível, ela é competente para conhecer os casos de até 4.000,00€. 

Entretanto, a principal inovação desta política pública judiciária foi a criação de uma nova 

modalidade de ingresso na magistratura. Apesar de ter a reputação de ser uma instituição 

fechada, a magistratura francesa possui diversas modalidades de acesso desde o concurso tal 

como no Brasil até seleções por dossiê restrita à pessoas já com experiência profissional. O 

acesso à função de juiz de proximidade é aberto à escreventespúblicos, juízes aposentados, 

advogados, escrivães, tabeliães, professores de direito, policiais etc. O ato de candidatura é 

apreciado pelo Ministério da Justiça. É exigida assim a experiência na área jurídica para 

exercer tal função. Uma outra particularidade desta via de acesso é que o juiz de proximidade 

pode exercer a função em tempo parcial, ou seja, ele pode exercer outra atividade profissional 

concomitantemente. 

A criação desta jurisdição provocou uma grande polêmica durante os debates parlamentares 

entre o "corps de la magistratura" e os partidos políticos que sustentavam a reforma do 

judiciário. As discussões se situaram em torno da questão de uma justiça composta por juízes 

leigos. As recentes pesquisas sociológicas sobre esta questão apontam para o fato de que 

existe um monopólio institucional que define o que é um juiz profissional. Deste modo, os 

juízes de proximidade seriam profissionais, pois eles possuem as mesmas competências para 

exercer a atividade. Além disto, outras pesquisas de caráter jurídico mostraram que as 

sentenças destes juízes são juridicamente adequadas. A análise sociológica pressupõe as 

categorias de profissionais e leigos para explicar este problema. 

Este artigo propõe uma compreensão diferente destes termos. A pesquisa de campo foi 

baseada em um mês de estágio na secretaria do fórum de Sète localizada no sul da França. O 

fórum conta com um juiz profissional e dois juízes de proximidade, além de seis escreventes. 

Meu objetivo foi permanecer o mais próximo possível dos juízes e, ao mesmo tempo, 

aprender o trabalho dos escreventes. 

A observação participativa me permitiu compreender o funcionamento interno do fórum na 

perspectiva de um escrevente. A partir de uma abordagem praxeológica, eu analisei como os 

escreventes constrõem as categorias para explicar as diferenças entre os juízes profissionais e 

os juízes de proximidade. 

A questão do profissionalismo nas profissões jurídicas se complica na medida em que, entre 

juristas, a formação jurídica é o que permite identificar o estatuto de profissional ou leigo 

(Bourdieu, 1986). Todavia, este conhecimento nativo identificado pela sociologia leiga dos 

membros da sociedade oferece uma distinção mais fina e empiricamente fundada. 

Eu sugiro que o trabalho cotidiano dos escreventes os permitem elaborar categorias para 

distinguir as atividades realizadas pelos diferentes tipos de juízes. A descrição fina do 

trabalho rotineiro mostra como a sociologia leiga dos escreventes produzem sentidos distintos 

segundo as formas de ação realizadas pelos diferentes juízes. 
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Desta forma, este trabalho demonstra a pertinência do saber dos escreventes para 

compreender o sentido do trabalho profissional em detrimento das categorizações propostas 

pela sociologia como forma de identificar o trabalho profissional. 

  

1. 1.  O trabalho dos escreventes 

a)   Tornando-se um membro 

Neste tópico, eu explicarei como este trabalho de campo foi realizado, indicando sobretudo as 

razões práticas em detrimento das teóricas. Além disto, eu demonstrarei como este campo de 

pesquisa foi escolhido e como a compreensão das categorias nativas foi um desafio durante 

esta pesquisa. 

Este artigo utiliza dados da pesquisa de campo que eu realizei durante minha tese de 

doutorado que visa compreender a socialização de juízes de proximidade. Eu comecei este 

trabalho realizando entrevistas com tais juízes. Pouco a pouco, eu percebi que eles possuiam 

muitas dificuldades para serem reconhecidos como "verdadeiros" juízes, como me indicou um 

juiz profissional. Esta resistência durante o período de integração foi evidenciada através do 

discurso e em relação às condições de instalação nos fóruns. 

Eu compreendi rapidamente a reação dos juízes profissionais em relação aos juízes de 

proximidade, pois nas entrevistas os juízes de proximidade deixavam claro a desconfiança que 

eles ressentiam da parte dos juízes profissionais durante a realização do trabalho. A outra 

razão concernia as condições de trabalho. Durante o período de entrevistas, eu entrei em 

contato com os juízes de proximidade progressivamente. Alguns aceitaram me receber no 

fórum, porém, em alguns casos, não havia salas destinadas a eles. Deste modo, a entrevista 

foi  realizada numa sala desocupada naquele momento, após conversas com os escreventes 

que indicavam em qual local a entrevista poderia ser feita. Assim, percebi a necessidade de 

permanecer mais tempo nos fóruns para compreender relações deles com os escreventes. 

Eu também realizei entrevistas com os juízes profissionais e com os escreventes para entender 

o que eles pensavam a respeito dos novos juízes. As opiniões no entanto divergiam. Na 

realidade, os juízes se diziam contra "por princípio", como eles me explicavam, contudo eles 

também diziam que a criação destes juízes "deu certo" (em francês eles utilizam a expressão 

"ça marche"), como me explicou o juiz diretor do foro, responsável pela gestão dos recursos 

humanos e materiais do fórum. É interessante notar que os juízes de proximidade se 

relacionavam muito pouco com os juízes profissionais. Assim, a maior parte do trabalho é 

realizado e apreendido com os escreventes. 

Os juízes de proximidade relatavam um desconforto e mesmo situações de conflito em relação 

aos escreventes. Por outro lado, os escreventes descreviam problemas durante a realização 

prática do trabalho. Entretanto, eu compreendia pouco este trabalho, na medida em que eu 

ainda não tinha realizado observações durante minha pesquisa. 

Deste modo, o passo seguinte foi a observação das audiências judiciais. Depois de assistir 

mais de 40 audiências, eu pude observar alguns incidentes e eu pude ver como eles 

participavam mais nas audiências dos juízes de proximidade do que naquelas dos juízes 

profissionais. Parece irrelevante à primeira vista, mas eu percebi que eles avaliavam o 
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trabalho realizado pelos juízes de proximidade em comparação ao trabalho realizado pelos 

juízes profissionais. Os escreventes comparavam o tempo todo o trabalho dos diferentes juízes 

devido às diferentes maneiras pelas quais eles realizavam as tarefas cotidianas. 

         Após um longo período de observação nas audiências, decidi trabalhar com os 

escreventes. Eu adotei duas estratégias. A primeira foi pedir um estágio pelos caminhos 

oficiais. Em setembro de 2008, fui para a Faculdade de Direito solicitar ao departamento 

responsável pelos estágios. Na verdade, eu nunca obtive uma resposta. 

         A segunda surgiu de forma espontânea. Durante a segunda entrevista com a chefe de 

secretaria em novembro de 2008, eu fui muito bem recebido por ela. Ao final, eu solicitei um 

estágio não remunerado para aprender mais sobre o trabalho dos escreventes judiciais. Ela 

aceitou. Então nós discutimos sobre as condições e as datas. Pedi para começar o mais cedo 

possível, assim que eu fiz de 18 janeiro - 14 fevereiro 2009. 

         Sète é uma pequena cidade no sul da França. A jurisdição depende do Tribunal de 

Apelação de Montpellier. Em apesar de ser uma Corte Distrital de pequeno porte, tem seis 

escreventes trabalhando em tempo integral, um juiz profissional e dois juízes de proximidade. 

O fórum funciona no segundo andar de um prédio que se parece com uma casa grande. No 

primeiro andar, há uma escola para as crianças. 

         Uma das dificuldades foi o aprendizado das categorizações nativa. No início, eu pensei 

que eu pudesse compreender as interações, mas eu não podia. Eu deveria primeiro aprender o 

significado das expressões nativas, pois essas expressões se relacionavam com as atividades 

realizadas no fórum. As estratégias para aprendê-la era tomando notas de campo e participar 

dessas atividades. Eu não tive problemas para tomar notas de campo, por duas razões: todo 

mundo ali sabia que eu era um estudante brasileiro, por isso não foi estranho ver um estudante 

estrangeiro tomando notas para saber o que estavam fazendo; a segunda razão é a cultura 

escrita nas faculdades de direito francês, ao contrário dos brasileiros que privilegiam a cultura 

oral (Kant de lima, 2011). 

         O diário de campo foi escrito mais tarde, durante a noite, porque eu tomei notas num 

pequeno bloco para transcrevê-lo mais tarde. Este trabalho foi extremamente longo e lento. O 

fato de participar, tomar notas e transcrevê-lo mais tarde, permitiu-me prestar atenção a todas 

as etapas das atividades e refletir sobre ele. Foi-me possível transformar algumas intuições em 

descrições objetivas. Eu compreendi gradualmente como o sentido das atividades do ponto de 

vista dos escreventes. 

         Como participante, eu pude me familiarizar com mundo social no qual os juízes estavam 

inseridos. As perguntas que eu fazia mudaram, porque eu estava interessado em compreender 

como os juízes de proximidade foram recebidos no Tribunal. Portanto, quando me tornei um 

membro, o foco voltou-se para a realização prática do trabalho cotidiano nos fóruns. 

         Os escreventes passam o tempo todo dentro dos fóruns. Os processos judiciais e todo o 

trabalho procedimental é realizado por eles. Eles desenvolvem o que eles chamam de "sentido 

prático" ("sens pratique") que lhes permite lidar com as regras jurídicas de uma forma muito 

prática. Ter o "senso prático" é compreender como a rotina de trabalho é organizada e como 

empregar esse tipo de conhecimento sobre a rotina para resolver os problemas práticos 

surgidos todos os dias. 
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         O primeiro passo para entender as categorias nativas é compreender esta rotina. 

Ironicamente, este estágio segue os processos judiciais passando por cada fase processual. 

Vou descrever cada operação necessária para o tratamento dos processos, pois foi desta 

maneira que eu aprendi como o "senso prático" é empregado em contexto para lidar com eles. 

  

a)  O trabalho cotidiano 

  

         Nesta parte, a descrição vai se concentrar nas atividades cotidianas desenvolvidas pelos 

escreventes no fórum.  Eu vou descrever o circuito do processo desde o seu início até o seu 

fim, pois esta foi a maneira pela qual eu o aprendi. Eu comecei pelas atividades mais fáceis 

antes de passar as tarefas mais complicadas. Então, eles me ensinaram como compreender o 

circuito do processo desde a petição inicial, passando pelo seu tratamento durante a audiência 

até o arquivamento. 

         Estas atividades não parecem ser importantes para os juristas de um modo geral, porque 

este trabalho é considerado como um trabalho burocrático e desinteressante. No entanto, a 

realização destas atividades pelos escreventes estrutura o trabalho e o "senso prático" dentro 

do fórum. Criar um processo é a maneira de concretizar as pretensões abstratas e as defesas. O 

direito em livros raramente faz referência ao que acontece com um pedido no momento em 

que ele é formulado em justiça e no momento em que ele é efetivamente julgado. Esta 

abordagem etnográfica pretende discutir a relevância destas operações invisíveis para 

identificar como os escreventes reconhecem as aptidões de um juiz profissional. 

         Algo que eu aprendi rapidamente foi a hierarquia atividades, porque um estagiário 

começa sempre pelo mais simples. A primeira operação foi registrar uma petição inicial 

("faire les DG [Déclarations au Greffe]"). Ela consiste em separar as petições, por sua 

natureza de acordo com os diferentes tipos de procedimentos. Os escreventes geralmente 

dividiam o trabalho, a fim especializar a atividade de cada um. É uma maneira muito prática 

para criar protocolos pessoais que compõem uma rotina para facilitar e acelerar a execução 

das tarefas. 

         A primeira tarefa do dia é a triagem das cartas, para se separar as petições que chegam 

por correspondência. Em seguida, elas são distribuídas a fim de registrá-las no sistema de 

informática do fórum, atribuindo um número. Nesta fase, há uma série de operações 

interpretativas e corretivas. No que concerne às operações interpretativas, a transcrição dos 

dados necessários para preencher as lacunas nos formulários gerados pelo sistema é uma 

tarefa importante. Parece ser simples, mas exige uma concentração para se evitar os erros. 

Cada erro pode obrigar a refazer todo registro ou, pior ainda, o processo mal registrado pode 

se perder em meio a tantos outros tratados pela secretaria. Acarretando uma perda de tempo 

para enventualmente encontrá-lo mais tarde. Outra operação interpretativa é encontrar o 

código adequado para registro, o programa também organizar os dados sobre a quantidade de 

processos e sua natureza que são tratados na Corte durante um ano. Ele é usado por um centro 

de estatísticas que fazem a análise da atividade judiciária em todo país. Curiosamente, os 

escreventes não sabiam que o trabalho estatístico era utilizado para essa finalidade. 
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         Eles devem indicar um código, há centenas. Assim, eles usam uma apostila. Os códigos 

são classificados pelas questões legais, como direito comercial, civil, criança, ou social, por 

exemplo. Então, cada um destes temas possuem problemas correlatos às demandas, isto é, se a 

petição se refere à uma indenização por danos morais, ou às cauções de uma locação de 

imóvel. O código depende das possibilidades legais para formular os pedidos. O número de 

códigos é numerus clausus, contudo as possibilidades não o são. Isso significa que cada 

pedido deve ser interpretado para ser classificado como um código. Isso exige deles a leitura 

prévia da petição e sua interpretação. O que acontece quando o pedido não corresponde 

diretamente a um código? Existem duas maneiras de resolver este problema. 

         A primeira, e mais utilizada, é estender a interpretação para atribuir um código geral. A 

única implicação prática é ao produzir os dados para Anuário estatístico do Ministério da 

Justiça. O segundo é bastante interessante, pois deriva do "sentido prático". Antes de me 

explicar o que eles fazem, temos de entender como as petições são feitas. 

         As petições podem ser feitas pelas pessoas preenchendo o modelo de petição. Eles 

indicam as qualificações pessoais, um sumário muito curto da demanda e o valor da causa. Às 

vezes, os jurisdicionados anexam alguns documentos como provas. Este tipo de petição 

representa a maior parte das ações julgadas no fórum. Todavia, muitas delas são interpostas 

de modo incompleto ou são incorretamente preenchidas, consequentemente, as petições, 

segundo a lei, deverão ser submetidas à audiência e o juiz provavelmente convocará o autor 

para retificar os problemas formais na petição. Neste caso, como os escreventes sabem que a 

petição será rejeitada pelo juiz, eles realizam uma atividade corretiva, que não é prevista pela 

lei. 

         Como o escrevente me disse: "Se o processo começa bem, vai terminar bem, mas se isso 

não acontecer, vai ser uma bagunça". Assim, para evitar a perda de tempo e as consequências 

do trabalho,  os escreventes realizam operações práticas corrigindo as petições. Tais correções 

podem ser feitas por caminhos diferentes antes do registro. Eu observei dois modos diferentes 

para corrigir os problemas nas petições. Numa das petições, os escreventes escreveram uma 

carta ao autor da ação pedindo para  que ele preenchesse corretamente o formulário da petição 

inicial. Noutro caso, um escrevente ligou para a parte para avisá-la que o formulário estava 

indicando a juízo incorreto e que ele iria modificá-lo. Esta operação corretiva é empregada 

para facilitar o trabalho. O que um advogado chamaria de um problema legal é de fato uma 

prática para os escreventes. Fazer cumprir a lei é na verdade realizar uma série de atividades 

nos fóruns. 

         Os escreventes tem um contato com os jurisdicionados que ninguém tem, porque a 

tarefa principal é tornar inteligível o pedido em termos jurídicos. Ao fazer isso, eles estão de 

fato preparando a audiência, por isso, neste momento, a petição já está em um enquadramento 

legal. 

         Após esta etapa de registro, a petição é transformada em um processo que contém todas 

as informações necessárias para identificá-lo. Os processos de diferentes jurisdições possuem 

diferentes cores para distingui-los. O passo seguinte é a convocação dos litigantes para 

comparecer à audiência. A data da audiênica é escolhida no momento do registro da petição, o 

programa organiza a agenda audiências. Eles sempre prestam atenção nesta fase, porque a 

convocação deverá ser enviada e a confirmação retornar antes da audiência. Cada etapa exige 

uma execução atenciosa, porque um pequeno erro pode obrigar a refazer todo o trabalho. Eu 

tive essa experiência, quando registrei o endereço errado dos litigantes. Eu refiz todo o 
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processo, as convocações e as cartas. Eu levei quase uma hora para reparar o erro em apenas 

um processo. 

         Em seguida, vem a preparação da audiência. É um momento cuidadosamente preparado 

para facilitar o trabalho do juiz. Há esquematicamente três fases: antes, durante e após a 

audiência. A preparação é geralmente realizada um dia antes. A organização do trabalho 

cotidianamente também se orienta para esta fase, na medida em que os processos são 

organizados e separados nos armários de acordo com a data da audiência. Assim, preparar a 

audiência significa verificar se eles estão formalmente prontos para passar em uma audiência, 

isto é, se as citações são válidas e se o pedido está completo e regular. 

         Um outro costume interessante me chamou a atenção: o uso de post-it. Esta é uma 

ferramenta de escritório que permite escrever e colar sobre o processo um pedaço de papel 

para comunicar que há algo importante que merece particular atenção no processo. Realmente 

facilita o trabalho cooperativo entre os escreventes, porque supõe para alertar o responsável 

pelo seu andamento de alguns detalhes importantes. Isto evita o desperdício de tempo para a 

análise dos processos e eventuais erros. 

         Há dois outros documentos importantes relativos à audiência: a ata de audiência 

("plumitif") e o calendário de audiências. A ata de audiência é uma minuta na qual o 

escrevente anota todos os atos durante a mesma. As informações serão usadas para fazer o 

"andamento da audiência" ("suivi d'audience"). O segundo é o calendário das audiências. É, 

aparentemente, um documento sem importância para realizá-la, mas diz muito da organização 

do fórum. Na França, o presidente a cada Tribunal de Justiça deve estipular no início do ano o 

calendário com todas as audiências durante o ano, este calendário é difundido na jurisdição 

para os advogados e os oficiais de justiça 

. Além disso, ajuda os escreventes a repartir as audiências entre o pessoal da secretaria e a 

visualizar o número de processos atribuídos a cada audiência. Portanto, os escreventes podem 

equilibrar o número de processos em uma audiência a fim de evitar uma quantidade excessiva 

de processos, em detrimento de uma falta nos outros. 

         A segunda etapa é durante a audiência que se destina a produzir as provas em que o juiz 

irá usar a julgamento. Felizmente, eu pude acompanhar e observar o trabalho dos juízes e dos 

escreventes ao lado deles. Foi uma boa oportunidade para observar de perto como os 

escreventes, juízes, advogados e jurisdicionados se relacionam. Quando eu fiz uma entrevista 

com um juiz profissional , ele descreveu a função dos escreventes como a "memória do juiz". 

Nas primeiras observações, quando eu observava as audiências sentado nos bancos 

reservados  aos jurisdicionados, eu tinha dificuldade de compreender o papel dos escreventes, 

pois eles tem uma atuação bastante reservada durante as audiências. 

         Do outro lado da barra, eu pude observar o trabalho dos escreventes e participar da 

organização processos sobre a mesa. Além disto, eu pude obervar como os escreventes 

preenchem as atas da audiência, o calendário das audiências, o adiamento dos processos que 

retornará à audiência ("renvois") e a ajuda que os escreventes costumavam prestar para os 

juízes lembrando-os do procedimento ou de alguns detalhes específicos sobre os processos. 

Eu compreendi assim que na verdade eles são muito ativos. 

         Outra característica que chamou minha atenção foi a capacidade de concentração 

durante as audiências. Ela é mental e fisicamente exigente. As audiências cíveis duram, em 
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média, 3 horas. Os escreventes devem realizar todas as atividades muito rapidamente. Eles 

devem preencher a ata da audiência, com as seguintes informações: se os litigantes estão 

presentes ou se eles são representados por um advogado e, finalmente, o julgamento. Os 

escreventes utilizam abreviações para quase todas as expressões e decisões que o juiz pode 

tomar, como o adiamento para outra audiência ("renvoi" = "R" com a data em que o processo 

retornará); a data para o julgamento ("délibéré" = "D" com a data em que o processo será 

julgado) e as outras decisções que põem fim ao processo. Nas audiências criminais, eles 

tomam notas diferentemente, pois cada processo possui suas próprias notas. O julgamento 

pode ser proferido durante a audiência, mas cabe aos escreventes redigi-los posteriormente. 

Enquanto isso, eles devem organizar todos os processos sobre a mesa. É uma pequena mesa 

em que três ou quatro pessoas podiam trabalhar — inclusive eu — e eles precisavam de um 

pouco de espaço para ler e anotar a maior parte do tempo. Os processos são organizados por 

destino, ou seja, segundo a decisão que o juiz tomou e o procedimento que será adotado 

pelos   escreventes para o andamento do processo. Os instantes mais ativos alternam com 

momentos de silêncio em que os escreventes ficam quietos e imóveis. Durante esses 

momentos, eu tentei fazer o mesmo, mas foi cansativo. Eu estava sacudindo o pé debaixo da 

mesa, após duas horas de audiência, quando o funcionário ao meu lado me olhou com um 

sorriso sacudindo a caveça como se acompanhasse o barulho que eu fazia com os pés. Eu 

entendi que o mínimo ruído poderia perturbar a sua atenção. 

         A terceira etapa do processo é após a audiência. Quando ela termina, o trabalho dos 

escreventes ainda continua. Eles devem fazer o "andamento da audiência" o ("suivi 

d'audience"). Eles devem registrar todos os atos praticados na audiência no sistema de 

informática do fórum. 

         Eles classificam os processos pelo destino, isso significa que eles separam os processos 

que serão julgados daqueles que já o foram durante a audiência e daqueles que  foram 

adiados. Os juízes guardam consigo aqueles em que eles irão proferir um julgamento. Então, 

os escreventes utilizam as atas para efetuar o registro dos processos. À primeira vista, esta é 

uma operação mecânica, no entanto, ela requer um conhecimento técnico jurídico para 

executar as operações. Eles devem saber as regras processuais, caso contrário os escreventes 

não fazem corretamente as intimações e os julgamentos. Eu compreendi que a produção das 

atas de audiência era inteiramente voltada para a execução do trabalho posteriormente, ou 

seja, eles anotavam o necessário para preencher as lacunas dos programas de informática para 

registro dos atos processuais. 

         Quando os escreventes faziam os julgamentos, eu compreendi que havia algumas 

decisões que poderiam ser tomadas no curso da audiência que encurtavam o circuito do 

processo. Em contraste, as decisões de adiamento dos processos para outra audiência 

significava mais trabalho, na medida em que os escreventes eram obrigados a reconvocar as 

partes ausentes e repetir todo o andamento do processo. O processo que permanece no circuito 

significa mais trabalho para se executar em termos muito práticos. Logo, o trabalho dos 

escreventes é o de otimizar o tratamento dos processos permitindo o seu fim o mais 

rapidamente possível. 

         Há um monte de detalhes que eles me mostraram como eles buscam facilitar o trabalho. 

Por exemplo, fazendo abreviaturas; classificando os processos por cores diferentes; interpretar 

as petições ou corrigi-las, a criação de protocolos de trabalho são certamente exemplos do 

"senso prático". 
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         Em resumo, os escreventes desenvolvem o trabalho guiados pelo que eles chamam de 

"senso prático", isso significa que várias atividades que eles realizam para tornar o trabalho 

diário mais fácil e curta. Eu considero isto como um mecanismo de categorização, porque isto 

explica como as atividades ordinárias são interpretadas. Mas como eles usam o mesmo 

mecanismo para reconhecer o trabalho de um juiz profissional? 

  

2. Trabalhando com os juízes 

  

Doravante eu descreverei o trabalho realizado pelo juiz profissional que atua no tribunal. 

Durante o trabalho de campo, eu pude observar como os escreventes trabalham com ele. Além 

disto, eu pude acompanhá-los durante a audiência. Na realidade, o juiz togado não permanecia 

muito tempo no tribunal por duas razões: primeiro, ele trabalhava quase todo o tempo em casa 

e, segundo, ele também realizava audiências no tribunal Correcional 

, onde três juízes julgam em colegiado, que se situa em Montpellier. 

            O juiz habitualmente chegava mais tarde para as audiências, ele não era muito pontual. 

Os escreventes sabiam quando ele chegava olhando pela janela para ver se o carro dele estava 

estacionado em frente ao tribunal. Então, nós – o escrevente e eu – íamos para a sala de 

audiência, que, normalmente já estava cheia de pessoas e advogados esperando por ele. 

Todavia, antes de começar, ele era obrigado a ler e assinar os mandados, despachos e 

sentenças que os escreventes traziam. Eles precisavam dele, ou ao menos de sua assinatura, 

para continuar o trabalho. Ele ouvia as explicações dos escreventes sobre os processos e 

depois os assinava. Enfim, ele pegava sua toga e partia para a sala de audiência. Ele tocava 

uma campainha, todos se levantam e ele anunciava: ―A audiência está aberta, queiram sentar-

se‖ (“L’audience est ouverte, veuillez vous assoir‖). Neste momento, começava a realização 

de uma série de atos rotineiros. Ele se sentava no meio e a escrevente a sua esquerda, 

enquanto eu me sentava a sua direita. Logo em seguida, ele espontaneamente pegava o 

calendário de audiências, quando a audiência definitivamente começava. 

            As audiências em França têm duas fases: o saneamento dos processos (“l’appel des 

causes”), quando o juiz chama até a barra os litigantes de todos os processos arrolados na 

audiência para verificar se eles podem ser instruídos ou se falta outra formalidade a ser 

cumprida; a segunda fase é o contraditório (“les plaidoiries”), quando os litigantes pleiteiam 

ao juiz. Neste tribunal, o procedimento é essencialmente oral, o que obriga profissionais e 

jurisdicionados exporem seus pedidos oralmente. Contudo, os advogados frequentemente 

entregam seu pleito por escrito. 

            Ele chamava os litigantes na ordem em que os processos eram organizados pelo 

escrevente, que segue o número do processo, do mais antigo para o mais recente. Ele tomava 

suas próprias notas, frequentemente ele o fazia na capa e na contracapa do processo, quando 

julgava necessário; em seguida, ele perguntava aos litigantes se eles estavam preparados para 

pleitear. Em caso positivo, ele mantinha o processo para a segunda etapa; do contrário, ele 

passava o processo para o escrevente. Ele mesmo anunciava a data da próxima audiência ou 

do julgamento. Durante estes atos, ele explicava lenta e claramente algumas informações 

importantes, como a presença ou a ausência das partes; a data da próxima audiência em que o 
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processo será julgado; e se os litigantes estavam ou não representados por um advogado. 

Enquanto isso, o escrevente tinha tempo de anotar nas minutas de audiência (“le plumitif”) 

estas informações relevantes. Haja vista que os escreventes participavam menos ativamente 

durante a audiência, logo eles poderiam concentrar em realizar esta atividade. 

            O juiz tinha frases tipo para explicar às partes, quando eles não eram representados por 

um advogado, as etapas do procedimento e as conseqüências para eles. Estas frases tipo 

continham informações práticas importantes sobre como proceder após a audiência. Há duas 

situações comuns: o adiamento da audiência e o julgamento. A audiência é praticamente o 

único momento em que as partes encontraram o juiz, os advogados sabem disto, mas as partes 

não. Por isso, é importante explicá-los como proceder. E em ambos os casos, elas devem 

saber o que fazer depois. 

            Assim, no caso do adiamento da audiência, se apenas um litigante estava presente e o 

outro solicitou o adiamento, o juiz informou: ―Queira anotar a data da próxima audiência, pois 

o senhor não receberá outra citação‖ (“Veuillez noter la date de la prochaine audience, parce 

que vous ne recevrez pas une nouvelle convocation”). Ele explica isto espontaneamente, o 

que é muito útil para as pessoas, pois elas compreendiam as conseqüências práticas do 

resultado da audiência. 

            No segundo caso, eu observei a mesma dinâmica, já que quando o juiz retinha o 

processo para julgamento, ele estabelecia uma data para o julgamento. Em França, as citações 

e intimações são feitas pelo correio por carta registrada. A sentença também é notificada por 

correio em casa. Por isto, o juiz explicava: ―Não precisa vir ao tribunal, o senhor receberá a 

sentença por correio‖ (“Ne vous déplacez pas, vous recevrez le jugement par courrier”). Ele 

passava mecanicamente esta informação, que também contém as conseqüências práticas da 

audiência. 

            Em ambos os casos, o juiz explicava de um modo bem prático o funcionamento do 

processo. Isto certamente contribuía com o trabalho dos escreventes, porque isto evitava que 

as pessoas voltassem ao tribunal em busca de informações práticas sobre o andamento do 

processo. Os escreventes sabem que isso é importante, pois uma parte importante do tempo de 

trabalho é dedicada a atender pessoas que vêm ao tribunal em busca destas informações. 

            No que concerne ao funcionamento do tribunal, a observação das audiências me 

permitiu descrever dois outros fenômenos ligados à atividade do juiz. Ele sempre tentava 

conciliar as partes antes de continuar o procedimento e procurava evitar os adiamentos. Estas 

atividades são conectadas com todo o funcionamento do tribunal na medida em que elas têm 

conseqüências no trabalho dos escreventes. Para eles, é mais fácil e simples dar andamento 

em processos que terminem por um acordo entre os litigantes. Isto significava que eles 

deveriam redigir a homologação do acordo e enviá-lo pelo correio, terminando o processo. No 

caso dos adiamentos, eu observei em diversas oportunidades o juiz analisando os pedidos de 

adiamento: ―Este processo precisa enrolar desta forma?‖ (“Est-ce que ça mérite de traîner 

comme ça?”). Os pedidos de adiamento não eram aceitos automaticamente, pois um processo 

que não terminava significava mais trabalho para todos. Os escreventes tinham o mesmo 

trabalho para dar andamento, porém ele não terminava. Dar andamento significa as atividades 

realizadas pelos escreventes depois das audiências, por exemplo, registrar todos os atos no 

computador, fazer as citações e arquivar os processos no local adequado. 

1237



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            O juiz ouvia atentamente os pleitos dos advogados, pois, na maioria dos casos, era a 

primeira vez que ele se deparava com o processo. Eu nunca o vi lendo os processos antes da 

audiência, por isso uma boa sustentação oral o ajudava a se familiarizar com o processo. Eu 

compreendi isto quando eu observava a sustentação oral de uma advogada, que era clara ao 

explicar os fatos e expor as provas. Depois da audiência, eu tive a impressão de que aquela 

tinha sido uma boa sustentação oral. Então, eu compartilhei minha opinião com o juiz e a 

escrevente, ambos concordaram e o juiz disse: ―Ela conhece muito bem o seu processo‖ 

(“Elle connaît très bien son dossier”). Eu entendi, finalmente, que uma boa sustentação para 

ele significava uma explicação clara sobre os fatos e as provas em questão, na medida em que 

isto o ajudava a conhecê-lo melhor para buscar uma solução jurídica adequada, 

consequentemente uma boa audiência ocorriam quando existiam boas sustentações. Eu 

entendi que ele dava importância ao desenrolar de seu próprio trabalho. 

            As audiências em França são abertas ao público e as salas comportam um grande 

número de pessoas, por isso há sempre muitas pessoas entre advogados e as partes. Uma 

audiência pode levar até três horas, o que significa permanecer desconfortavelmente sentado 

nos bancos de madeira assistindo. Os burburinhos na sala incomodavam às vezes, mas isso 

não é comum. O juiz não se importava muito com as conversações na sala durante a 

audiência, deste modo, quando o um telefone celular tocava, ele costumava ignorar, ao invés 

de interromper a audiência para chamar a atenção das pessoas. 

            Depois das audiências, os escreventes traziam para ele o que ainda faltava ser feito 

para continuar o trabalho. Então, ele partia. Apesar de não permanecer muito tempo no 

tribunal, as práticas do juiz estavam integradas no funcionamento rotineiro do tribunal. Eles 

agiam como os escreventes esperavam que eles agissem em relação à consecução prática do 

trabalho. Havia uma relação complementar entre as expectativas dos escreventes e as práticas 

do juiz em relação ao trabalho desenvolvido. 

  

a)    Ao lado dos juízes de proximidade 

  

            Aqui eu tratarei sobre a rotina dos juízes de proximidade no mesmo tribunal. Eu 

pretendo desenvolver a mesma sequência para descrever o trabalho destes juízes a fim de 

focalizar a relação entre o trabalho e a sua relação com os escreventes e os jurisdicionados. 

            O tribunal de Sète possuía dois juízes de proximidade que dividiam o trabalho 

alternando a cada semana. Eles vinham ao tribunal para realizar duas atividades principais: 

antes das audiências criminais para estudar os processos que passariam na próxima audiência, 

que eles aproveitavam para assinar outros despachos e mandados; e para as audiências em si. 

            Ambos vinham de Montpellier, um de carro, enquanto o outro vinha de trem. O 

Ministério da Justiça não reembolsa os custos deste deslocamento. Na verdade, isto significa 

que eles vinham ao tribunal quando era realmente necessário, eles procuravam aproveitar ao 

máximo cada vinda ao tribunal. Durante estes momentos, eles eram solicitados pelos 

escreventes que passavam todo o trabalho de despachos e mandados para que o trabalho 

seguisse em frente. 
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            Portanto, eles pegavam os processos para ler antes das audiências. Eles usualmente 

faziam isto para se familiarizar com os casos a fim de conhecer a natureza das causas e os 

elementos que constavam neles e para fazer suas próprias notas em forma de resumo. Eles 

mantinham tais notas dentro dele para utilizá-las durante a audiência. 

            No dia da audiência, os juízes de proximidade chegavam sempre mais cedo do que o 

juiz profissional costumava chegar. Geralmente, eles assinavam os despachos antes e 

aguardavam o início da audiência. Eles estavam sempre de terno e gravata e colocavam a 

medalha pesada em volta do pescoço, enquanto o escrevente vestia a toga. O ritual era 

habitualmente na mesma ordem, entretanto eles não possuíam o mesmo reflexo do juiz togado 

em relação ao escrevente. Eles nunca pegavam o calendário, nem escolhiam uma data para o 

adiamento do processo ou do julgamento para outra audiência. Estas tarefas eram realizadas 

pelos escreventes. 

            Em seguida, eles chamavam os advogados e as partes durante a primeira fase. Uma 

coisa chamou minha atenção, eles nunca indeferiam um pedido de adiamento da audiência, 

quaisquer que fossem as razões. Eles argumentavam que é devido ao princípio do 

contraditório (“le principe du contradictoire”) pelo qual cada um tem o direito de expor 

igualmente suas razões diante do juiz. Enfim, ele solicitava ao escrevente que lhe informasse 

a data em que o processo voltará em audiência. 

            A segunda fase apresentava mais diferenças. Primeiramente, eles nunca estimulavam 

os acordos. Eles preferiam julgar que realizar acordos entre as partes. Em segundo lugar, eles 

não usavam frases tipo para explicar as conseqüências práticas dos procedimentos para os 

leigos. Ao contrário, eles costumavam explicar detalhadamente as regras jurídicas. Ambos 

sempre lembravam os jurisdicionados de que todo pedido deveria vir acompanhado de provas. 

No entanto, eles não facilitavam a tarefa dos jurisdicionados especificando quais documentos 

poderiam servir de provas para eles. Eu observei que isto toma muito mais tempo e que tais 

explicações não causavam o mesmo efeito nas pessoas, isto é, elas pareciam não entender, 

uma vez que elas perguntavam sobre questões práticas que ao final eram explicadas pelo 

escrevente. Para os leigos, é esperado saber quem ganhou e quem perdeu; ou quando eles 

devem retornar ao tribunal; ou para quem e como eles devem pagar ou enviar documentos; 

ou, ainda, o que eles devem fazer para obter o que eles querem, como qual tipo de documento 

eles devem apresentar ao juiz. Esses tipos de questões apareciam a todo momento durante as 

audiências. O interessante era que se o juiz não satisfizesse às dúvidas das pessoas, elas 

voltavam ou ligavam para a secretaria do tribunal em busca das respostas, como eu pude 

constatar em diversas oportunidades. 

            Por esta razão, o escrevente desenvolvia um papel muito mais ativo nestas audiências. 

Ele era obrigado a realizar estas pequenas tarefas, todavia isto ganhava uma grande 

proporção, considerando que eles deveriam tomar as notas e passar as informações 

rapidamente. O juiz não o esperava para que ele organizasse as notas e os processos tendo que 

dar pequenas informações rapidamente às pessoas. Todas estas atividades ocorriam em 

períodos muito curtos e o escrevente precisava de tempo para acompanhar o juiz que devia 

apenas pegar os processos que já estavam organizados numa pilha a sua frente. 

            A atividade de tomar notas era realizada pelo juiz e pelo escrevente. Curiosamente, eu 

observei que, apesar das notas do juiz, os escreventes também o faziam. Eu, então, perguntei 

aos escreventes o porquê. Eles responderam que as notas do juiz eram para ele. Eles me 

explicaram que os juízes tomavam notas com o intuito de orientar o julgamento ulteriormente, 
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enquanto as anotações dos escreventes serviam para facilitar o andamento dos processos após 

as audiências. O juiz togado fazia isto mecanicamente, então os escreventes se preocupavam 

menos em anotar, por exemplo, se as partes estão presentes ou se estão representadas, eles 

sabiam que tais informações estariam anotadas nas capas dos processos. 

            Certa vez, após uma audiência, um juiz de proximidade perguntou-me o que eu tinha 

achado da mesma. Eu respondi que tinha achado interessante, ele replicou dizendo que era 

melhor que eu fosse assistir às audiências no tribunal Correcional em Montpellier, pois os 

casos eram muito mais interessantes para assistir que no tribunal de Sète, na medida em que 

eles poderiam julgar casos com outros dois juízes profissionais. Contrariamente ao 

profissional, eu compreendi que uma boa audiência para ele era aquela em que ele poderia se 

deparar com casos jurídicos mais complexos onde havia uma discussão mais interessante 

sobre o direito. 

            Há ainda uma particularidade durante as audiências criminais. Uma das etapas da 

audiência é perguntar ao réu se ele reconhece os fatos pelos quais ele está respondendo, em 

seguida ler resumidamente o boletim de ocorrência realizado pela polícia. Os juízes de 

proximidade, todavia, liam tudo, mesmo os artigos jurídicos que estavam indicados no 

boletim de ocorrência, o que tomava muito tempo. Isto parece ser de menor importância, 

porém para os escreventes não o era, pois eles afirmavam que o juiz poderia ler apenas 

resumidamente e perguntar se o réu reconhecia os fatos sem ler os detalhes do boletim de 

ocorrência para continuar o processo. Assim, as audiências dos juízes de proximidade eram 

mais longas do que as do juiz togado. 

            Durante a audiência o barulho incomodava muito os juízes de proximidade, que 

chamavam a atenção das pessoas pedindo silêncio ao menor cochicho na sala. Ao fim, o juiz 

pegava os seus processos e deixava o tribunal, assim como o juiz profissional. 

  

3. Compreensão do trabalho silencioso 

  

         Este artigo é sobre o que os escreventes discutem, para reformular Garfinkel (1967). Os 

escreventes realizam um trabalho silencioso nos fóruns. O objetivo assim é o de compreender 

como os escreventes caracterizam e relatam o "senso prático" para caracterizar o trabalho dos 

juízes profissionais e o trabalho dos juízes de proximidade. Além disso, o objetivo é entender 

como eles empregam essas ferramentas, a fim de organizar o seu próprio trabalho e estruturar 

as relações com outros membros. 

         A observação participante permitiu-me a observar o lugar central que o processo ocupa 

nos fóruns. Na verdade, nada pode ser feito sem um processo. Deste modo, tudo é feito em 

torno dele. Para os escreventes, dar andamento a um processo não é um meio para alcançar 

algo como advogados o caracterizam. É o objetivo da sua atividade. Assim, as ferramentas 

cognitivas estão ligadas a essa atividade de dar andamento ao processo. 

         O processo significa para eles a atividade prática que eles devem realizar, segundo as 

regras. Os mandamentos legais não impõem constrangimentos, mas maneiras de proceder. 

Portanto, as regras tem um significado prático, na medida em que os procedimentos tem 
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consequências práticas. Por exemplo, o procedimento da conciliação é mais curto que um 

julgamento, porque o procedimento, quero dizer, as-consequências-práticas-do-procedimento 

de conciliação, são mais fáceis do que as as-consequências-práticas-do-procedimento de um 

julgamento. Em um sentido jurídico, o procedimento é o conjunto de normas pelas quais o 

processo é julgado, se a lei permite escolher entre o procedimento A ou B, ambos são 

legalmente válidos. No entanto, os escreventes consideram que as atividades do processo  são 

relacionadas com as consequências práticas que significa que algumas são mais simples do 

que outras. 

         As normas legais servem de orientação às atividades através da execução de uma série 

de operações que são em grande parte rotinizadas. A habilidade de escolher os procedimentos 

em função das suas consequências práticas é chamado por eles como "senso prático", a fim de 

transformar a lei em atividades práticas. As operações interpretativas ou corretivas, como eu 

descrevi, são o "senso prático" que permite criar elos nas rotinas sem passar pelos caminhos 

legalmente válidos. 

         Não obstante, os escreventes precisam dos juízes para dar continuidade ao seu trabalho. 

Assim, as decisões que os juízes tomam em audiência tem consequências práticas distintas, 

por isto julgar também é uma atividade prática também. Deste modo, os escreventes 

dependem das decisões dos juízes a fim de saber o que eles deverão fazer. O funcionamento 

do fórum é caracterizado pela realização dessas cadeias de atividades. 

         O trabalho do juiz é julgar. Ao fazer isso, ele está participando do funcionamento fórum, 

mas para os escreventes não é muito simples. Eles usam o senso prático para reduzir e 

otimizar o trabalho. O juiz profissional tem a mesma preocupação sobre a quantidade de 

processos para julgar. Além disto, a sincronia entre as séries de atividades da cadeia significa 

menos trabalho para os escreventes. 

         De um modo prático, uma vez que a cadeia é sincronizada a rotina não é perturbada, o 

que significa menos trabalho para os escreventes. Caso contrário, se esta rotina não é 

observada, uma das partes realiza um esforço suplementar para orientar as atividades para a 

ordem esperada, em termos práticos isto pode significar também que um escrevente deverá 

ajustar a direção do processo. É por isso que os escreventes consideram que um processo que 

tem problemas no começo terá problemas até o final. Isso não significa que os juízes de 

proximidade cometem equívocos de cunho legal. Para os escreventes, há o bom procedimento 

e do procedimento de ruim, porque há alguns que significam um procedimento mais adequado 

haja vista as consequências práticas esperadas. Isto não tem nada a ver com a validade 

jurídica do procedimento, pois as escolhas que se colocam são escolhas entre caminhos 

dispostos pela lei. 

         O esquema abaixo mostra o trabalho é interpretado pelos escreventes, considerando-se 

que A e B são legalmente válidos, e o tempo gasto em um processo no fórum antes do 

julgamento final significa mais trabalho para os escreventes. Eles afirmam que procedimentos 

que duram menos são bons, porque eles tem menos trabalho para terminar o processo 

enquanto os longos significam um acúmulo de trabalho. 
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         É importante lembrar que tal apreciação dos procedimento não é feita por mim — o 

pesquisador —, mas pelos escreventes, isto é uma objetivação do que eles falam. Somente 

eles são competentes para indicar o que significa menos trabalhos para eles. Eu estou apenas 

descrevendo, como um membro competente, o que eles realmente fazem. A descrição foi feita 

a fim de compreender como eles criam suas próprias categorias. 

         Com base nesta sociologia leiga do direito, como os escreventes reconhecem o trabalho 

de um juiz profissional? Quais são as aptidões que um juiz profissional tem no ponto de vista 

dos escreventes? 

         Eu observei que os juízes de proximidade adotam sempre os procedimentos mais longos 

para julgar os processos. Isto significa mais trabalho para os escreventes. Na prática, eles têm 

mais trabalho a fazer, porque os juízes de proximidade escolhem soluções diferentes daquelas 

que os juízes profissionais escolheriam para resolver os mesmos problemas. Os diferentes 

tipos de juízes tem diferentes compreensões do trabalho, assim os juízes de proximidade sem 

este senso prático do trabalho "perturbam" constantemente a rotina do fórum, ou seja, a ordem 

esperada pelos escreventes, tomando decisões que escapam desta rotina. 

         Os juízes de proximidade escapam da rotina quando eles evitam a conciliação, ou se 

aceitam todos os pedidos de adiamento, ou mesmo durante as audiências, quando eles 

requerem mais para a assistência dos escreventes. Estas são maneiras de tornar o 

procedimento mais longo o que o torna mais trabalhoso para os escreventes. Estes consideram 

que os juízes de proximidade alongam desnecessariamente o procedimento. Por outro lado, o 

juiz profissional é toma usualmente o caminho mais curto, o que não significa que ele faz isso 

o tempo todo. Ele constrói sua rotina, a fim de sincronizar o seu trabalho com o trabalho dos 

escreventes. 

         Os juízes de proximidade não leva em conta o funcionamento do fórum quando eles 

desenvolvem o trabalho cotidiano. As consequências práticas para os escreventes não são 

consideradas pelos juízes de proximidade como uma questão importante. Eles estão 

interessados em tomar a melhor decisão apenas em termos jurídicos. Os escreventes então 

consideram que eles não possuem o "senso prático" para superar a lacuna entre as asserções 
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legais e as consequências práticas. Esta é a habilidade mais valiosa para um escrevente, 

porque é isto que dá sentido ao trabalho de transformar o direito dos códigos em um trabalho 

concreto. 

         A descrição permite afirmar que os profissionais são reconhecidos pelos escreventes 

como alguém que tem o "senso prático", que consiste na habilidade de conectar as regras 

legais às consequências práticas a fim de se escolher as decisões mais adequadas segundo o 

seu contexto. A sociologia leiga do direito (Ewick e Silbey, 1998) pode mostrar como os 

escreventes desenvolvem mecanismos de categorização para reconhecer o trabalho 

profissional com base em sua experiência no fórum. 

  

Conclusão 

         Em resumo, esta pesquisa fundada na descrição do trabalho rotineiro no fórum de Sète 

permite fazer algumas afirmações acerca do trabalho dos escreventes e o funcionamento do 

fórum. 

         A ausência de pesquisas sobre os escreventes não se justifica pelo trabalho de campo. 

Apesar de ser o principal tema de pesquisas em sociologia do direito, os juízes contam sempre 

com o trabalho cooperativo desenvolvido pelos escreventes, a fim de realizar suas tarefas. O 

trabalho diário na Justiça é principalmente realizado pelo escreventes. 

         A construção das categorias sociais depende das atividades que são desenvolvidas. 

Assim, elas são importantes para compreender como os escreventes constrõem as relações 

com outros membros. Além disso, permite descrever quais são as aptidões valorizadas por 

eles, porque estas estão ligadas ao tipo de trabalho a ser desenvolvido. 

            A categoria de profissionais para eles está relacionada com algumas habilidades 

importantes para desenvolver o trabalho. Essas habilidades são apreendidas nos fóruns 

realizando as atividades práticas que eles encontram todos os dias. O juiz profissional é aquele 

que reconhecido pela habilidade de julgar considerando as consequências práticas para o 

funcionamento do fórum todo, o que significa contar com o trabalho escreventes. 
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Rodolfo Liberato De Noronha 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar as recentes políticas públicas desenvolvidas por atores 

judiciais – assim entendidas os membros do Poder Judiciário, dos órgãos essenciais à justiça 

(Defensoria Pública e Ministério Público) e grupos de advocacia pública a partir das 971 

candidaturas ao Prêmio Innovare, em especial 75 candidaturas premiadas. A pesquisa procura 

investigar a constituição de novos contornos institucionais criadas por atores da "base" do 

Judiciário - juízes, promotores, defensores –, mais próximos do público que procura o 

Judiciário, e evidenciadas por prêmios e iniciativas desta natureza, com o objetivo de 

disseminá-las e assim influenciar esses contornos. Aplicando eixos de análise que localizam 

características das candidaturas - problemas identificados, meios desenvolvidos e formas de 

análise de contexto - a pesquisa busca apontar os sentidos em que a "Reforma do Judiciário" 

tem seguido, quais são os problemas e quais são as soluções propostas. Estes espaços podem 

servir como arenas democráticas de redefinição da estrutura do Judiciário brasileiro, 

construindo novas formas de se preparar a jurisdição; ou podem significar simplesmente a 

cristalização de poder a partir do "topo" - quem julga o que é inovador e quais serão as 

políticas destacadas. Essas são as duas hipóteses testadas na investigação. 

PALAVRAS-CHAVE: REFORMA DO JUDICIÁRIO; NOVAS ARQUITETURAS 

JUDICIAIS; PRÁTICAS JUDICIÁRIAS 

 

ABSTRACT 
This paper try to analyze the recent public policies developed by judicial actors - thus 

understood members of the Judiciary, the organs essential to Justice - Public Defenders and 

public prosecutors (“Ministério Público”), and also the public advocacy groups from the 971 

applications for the Award Innovare, especially 75 winning candidates. The research 

investigates the constitution of new institutional boundaries created by actors of "basis" of the 

judiciary - judges, prosecutors, defenders -, closer to the public who seek the Judiciary, and 

evidenced by awards and initiatives of this nature, with the goal of spreading them and thus 

influence these contours. Applying analysis axes that locate features of applications - 

problems identified, developed ways and means of analysis of context - research seeks to 

identify the directions that the "Judicial Reform" has followed, what the problems are and 

what solutions are proposed. These spaces can serve as arenas of democratic redefinition of 

the structure of the Brazilian judiciary, building new ways to prepare the jurisdiction, or may 

simply mean the crystallization of power from the "top" - who judges what is innovative and 

what are the policies highlighted. These are the two hypotheses tested in research. 

KEYWORDS: JUDICIAL REFORM; NEW JUDICIAL ARCHITECTURES; JUDICIAL 

PRACTICES 
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Judiciário: Novas abordagens de um antigo objeto 

  

O Judiciário[1] brasileiro está em transformação, e isso deixou de ser novidade há 

algum tempo. São muitas as abordagens atuais que procuram lançar luz a fenômenos e 

problemas relacionados ao Judiciário brasileiro. Em termos muito resumidos, algumas são as 

formulações clássicas acerca do Judiciário brasileiro, formulações que procuram entendê-lo a 

partir de contextos diversos: a idéia de “judicialização da política” (conforme compreendida 

por VIANNA, 1999 e 2002) reconstrói a trajetória política recente do país, revelando o 

Judiciário como uma nova arena política, espaço para o exercício de uma nova modalidade de 

cidadania; as tensões provenientes da construção de uma identidade profissional (como no 

debate travado por BONELLI, 2005 e 2008, e FRAGALE FILHO, 2008a, 2008b, 2009a e 

2009b); as tentativas de compreensão do perfil do magistrado, origens, características, 

formação extra e interna corporis (conforme a análise de FRAGALE FILHO, 2008b; 

SADEK, 2008 e 2006; e VIANNA et alli, 1997). Destacam-se ainda as análises de percepção 

do papel do juiz (dele sobre si mesmo, como em CUNHA, DINIZ, SCARPI e FERNANDES, 

2003, e JUNQUEIRA et alli, 1997; e de outros atores sobre o juiz, como em CASTELAR 

PINHEIRO, 2000); e por fim, também vale destacar os esforços de compreensão do 

comportamento judicial manifesto em sua atividade principal, a jurisdição (dois são os tipos 

de esforços para se compreender a ação jurisdicional através da análise de decisões: a de 

cunho quantitativo, como a expressa em MARANHÃO, 2003, ou ainda, na de SOUZA 

SANTOS, 2008; e a de cunho qualitativo, como o esforço empregado pela Revista Jurídica da 

UFRJ, 2008). 

  

  

  

Naturalmente, o panorama acima descrito não se dedicava a mostrar um cenário 

completo, se não um mosaico de iniciativas dedicadas ao mesmo alvo, mesmo que partindo de 

plataformas diferentes para se alcançar resultados diversos. Não se procura aqui revelar todos 

os textos e autores pertinentes, mas apenas aqueles que servissem à intenção de expor essas 
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iniciativas como plurais e relevantes. Esse cenário contribui para entender o contexto atual de 

análise do Judiciário. Diversos campos são cobertos: está clara a intenção de se tentar 

entender a composição do Judiciário brasileiro e quem são seus atores, o que eles fazem, 

como se comportam. Entretanto, os surveys e pesquisas neste sentido, por se tratarem de 

intervenções gerais (exatamente por conta da grande dimensão da corporação[2]), informam 

muito sobre o retrato geral, mas pouco sobre as especificidades do que ocorre nos corredores 

dos Tribunais, sobre o funcionamento das cortes. Já as análises de decisões – que procuram ou 

por verificações empíricas gerais, ou pela atenção a casos exemplares – informam sobre 

apenas uma das dimensões possíveis da atividade do juiz, a atividade jurisdicional. Entretanto, 

este tipo de análise, para revelar o que deseja jogando luz nas sentenças e decisões, deixa à 

sombra uma série de fatores que também informam sobre o Judiciário, que trazem dimensões 

fundamentais para se compreender a instituição. Essas abordagens podem ser resumidas no 

quadro abaixo: 

  

  

  

Quadro 1: Abordagens comuns sobre Poder Judiciário 

TIPO OBJETIVOS 

Perfil do ator e 

comportamento judicial 

Procuram entender o ator judicial de acordo 

com sua formação e origem 

O ator pelo ator e o 

ator pela platéia 

Procuram entender a percepção do ator sobre 

o seu próprio papel, bem como de outros atores sobre a 

função judicante 

O ator pela ação 

Procuram estabelecer padrões de 

comportamento através da análise (quantitaitva ou por 

estudo de casos) de decisões judiciais; Discussões 

sobre "juiz político" 

O juiz gerente 
Buscam estabelecer análises de rendimento, 

produtividade da ação judicante e propor soluções 
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Um outro caminho dedica-se à atividade política das associações de magistrados e 

órgãos de classe e demais atores judiciais, na busca por uma constituição de identidade 

profissional. Esta análise revela outra dimensão, a dimensão política na definição dos 

contornos institucionais do Judiciário. Ela fala sobre o juiz fora do processo mas dentro do 

Tribunal, atuando politicamente para interferir na definição de sua identidade profissional; 

tratam-se não de novas jurisprudências, mas de novas construções, pelo próprio agente 

judicial, sobre a forma de produção dessas jurisprudências – o que neste trabalho estamos 

chamando de “novas arquiteturas judiciais”. 

  

  

  

Novas arquiteturas judiciais: Montando o campo a partir de uma base de dados 

pouco explorada, o Prêmio Innovare 

  

Primeiramente, este campo – de políticas públicas judiciais, ações de redesenho da 

forma de preparação e entrega de jurisdição – precisou ser delimitado teoricamente; agora, ele 

precisa ser localizado empiricamente. Para cumprir tal tarefa, e na impossibilidade de se 

visitar in loco todos os tribunais do país à procura dessas novas arquiteturas, buscou-se um 

meio disponível, mas muito pouco utilizado[3]: as candidaturas ao Prêmio Innovare. O 

Prêmio foi criado pelo CJUS - Centro Justiça e Sociedade, da Escola de Direito Rio da 

Fundação Getúlio Vargas. A idéia era receber práticas desenvolvidas por juízes em todo o 

país, submetê-las a avaliação por uma comissão de notáveis, representantes de diversos 

campos (político, acadêmico, judicial) e premiá-las, a partir de categorias pré-definidas. 
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Foram realizadas cinco edições do prêmio, que tem como objetivo “identificar, 

difundir e estimular a realização de ações de modernização no âmbito do Poder Judiciário”. 

Os critérios que norteiam a avaliação das práticas (e que em última análise dizem quem será 

premiado e quem não será) são: eficiência; qualidade; criatividade; exportabilidade; satisfação 

do usuário; alcance social; e desburocratização. No dia 11 de agosto de 2009, foi realizada 

entrevista com Raquel Khichfy, gestora executiva do projeto. Muitas das informações sobre a 

história do Prêmio e do Instituto foram obtidas nesta conversa. 

  

  

  

Curioso notar que, segundo relatado em entrevista, o Prêmio nasceu em 2004 como 

uma espécie de “pesquisa invertida”: desejava-se investigar sobre práticas inovadoras, novas 

formas de organização e produção de justiça, desempenhadas por agentes judiciários, o que 

“estava sendo feito independente de alteração legislativa, alteração constitucional, pra 

melhorar a prestação jurisdicional”  . Ainda nas palavras da entrevistada, “investigar o que há 

de novo, o que há de diferente”. A própria idéia de “reforma silenciosa” nasce da percepção 

de que o Prêmio se destinava a evidenciar iniciativas já existentes, mas pouco conhecidas. 

  

  

  

O Instituto Innovare 

  

O quadro abaixo procura rastrear a composição do Instituto a partir da composição 

da Comissão Julgadora e do Comitê Executivo: 
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Quadro 2: Trajetória do Prêmio Innovare - Comissão Julgadora e 

Comitê Executivo/ Conselho Superior 

EDIÇÃO[4] 
1

ª 

2

ª 

3

ª 

4

ª 

5

ª[5] 
INSTITUIÇÕ

ES 

STF 2 1 1 1 2 

Institutos de 

Pesquisa/ Ensino 
3 3 3 2 2 

Congresso 

Nacional 
1         

Mídia 1 1 1 1 1 

Empresas 1 1 1   1 

Associações de 

Classe 
1 2 3   4 

Governo 

Federal 
1 2 2   1 

STJ   1 1 1 2 

TST   1 1 1 1 

Tribunais 

estaduais 
  1 1 1 1 

Profissional 

liberal 
  1 1 1 1 

Defensoria 

Pública 
    1   1 

Advocacia-

Geral da União 
        1 

OAB - 

Conselho Federal 
        1 

Procuradoria 

Geral da República 
        1 

  

  

  

Já o próximo quadro procura marcar os apoios institucionais ao Prêmio: 
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Quadro 3: Trajetória do Prêmio Innovare - Apoios Institucionais 

EDIÇÃO 
1

ª 

2

ª 

3

ª 

4

ª 

5

ª 
INSTITUI

ÇÕES 

SRJ/MJ X X X X X 

AMB X X X X X 

FGV 

Direito Rio 
X X X X   

Companhi

a Vale do Rio Doce 
X X X X X 

CONAMP   X X X X 

ANADEP     X X X 

AJUFE       X X 

OAB - 

Conselho Federal       
  X 

  

  

  

Há uma inicial dependência por parte do Prêmio das associações de classe, que é 

mitigada ao longo das edições, com a entrada de novos apoios institucionais. Essas ilustrações 

nos permitem perceber que o Prêmio, ao longo de sua trajetória, mobilizou Tribunais 

superiores muito significativos, e em diferentes momentos: STF desde o início, TST e STJ a 

partir da 2ª edição; representantes do Congresso Nacional (assessor jurídico) participou 

apenas da 1ª edição; sem considerar os órgãos de classe, duas instituições privadas 

participaram da vida do Prêmio até agora; e a entrada de associações de classe (como apoio e 

como membros dos Comitês) representou a criação de novas subcategorias específicas, 

mostrando uma tentativa, ao longo da trajetória, de não comparar práticas de instituições 

diferentes (Defensoria Pública e Justiça comum, p.ex.), ao mesmo tempo em que incorporou 

novos atores sociais. 
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As candidaturas 

  

No total, 971 ações se candidataram (o que significariam uma média de 194 por 

edição), tendo sido 289 na 1ª edição; 153 na 2ª; 152 na 3ª; 181 na 4ª e na 5ª edição, 195. Por 

este motivo, esta exposição e a análise pertinente serão ainda superficiais. Há material 

coletado e disponível para uma pesquisa de maior densidade e profundidade, mas que 

precisará, pelos limites inerentes a uma dissertação de mestrado, serem reservados para outro 

momento. Mais à frente, reservaremos espaço para uma análise e descrição mais detalhadas 

das práticas premiadas e menções honrosas. O Quadro 4 mapeia as candidaturas por edição e 

por categoria: 

  

  

  

Quadro 4: Categorias por edição 

EDIÇÃO 
1

ª 

2

ª 

3

ª 

4

ª 

5

ª 

Candidaturas 
2

89 

1

53 

1

52 

1

81 

1

95 

Categ

oria 

Juiz 

Coletivo 

2

1 
        

Juiz 

Individual 

1

54 

4

4 

4

5 

8

5 

8

5 

Juizado 

Especial 

5

0 
9 

2

0 
9   

Tribunal 
6

5 

1

5 

3

0 

1

5 

2

3 

NI:   6       
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9 

Ministério 

Público 
  

1

6 

2

1 

4

2 

3

9 

Defensoria 

Pública 
    

3

6 

3

0 

3

4 

Advocacia 

Cidadã 
    

    

1

4 

  

  

  

A diferença de candidaturas entre a segunda e a primeira (-136) não corresponde ao 

número de candidaturas na nova subcategoria, Ministério Público. Na verdade, o número é 

muito maior que as 16 candidatas de membros do parquet – e negativo: a inserção de uma 

subcategoria não aumentou o número de ações submetidas ao Prêmio em relação à primeira. 

Mais uma vez, devemos lembrar que a primeira edição captou uma demanda reprimida, não 

existente (ou ao menos residual) nas demais práticas. A diferença da terceira para a segunda (-

1) também não se relaciona diretamente com a inserção de mais uma subcategoria naquela 

(Defensoria Pública). A relação entre a edição posterior e a anterior só volta a ficar positiva na 

quarta edição (29), onde não há inserção de subcategoria nova. Na quinta edição inicia-se a 

subcategoria “Advocacia Cidadã”, com 14 candidaturas, número igual à diferença de 

candidaturas da quinta para a quarta edição (195-181). Ainda assim, a idéia de que a criação 

de novas práticas estimuladas pela existência do Prêmio ganha mais força que a explicação 

via inserção de subcategorias (e conseqüentemente candidaturas potenciais) novas. 

  

  

  

As premiadas 
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Foram analisadas 29 práticas da primeira edição; 8 da segunda; 10 da terceira; 16 da 

quarta; e 12 da quinta edição. A diferença nos dados pode ser explicada: nas três primeiras 

edições, aproveitaram-se as práticas apresentadas em livros; na primeira edição, além das 

categorias “Práticas Premiadas” e “Menções Honrosas” (presentes, como se pode esperar, em 

todas as edições), havia a categoria “Práticas Finalistas”, o que ampliou as informações e a 

clareza sobre um número maior de ações, o que facilitou a análise das mesmas . Na segunda 

edição, foram 4 ações na categoria “Práticas Premiadas” e o mesmo número na categoria 

“Menções Honrosas”; na terceira, 5 e 5; na quarta, 5 e 7 – mas optou-se por desmembrar uma 

das premiadas em 4 ações, pois ela significava a junção de ações bem diversas, com eixos de 

análise (problemas identificados, meios para se atacar estes problemas, etc.) muito diferentes 

entre si. Na quinta edição, foram 5 ações na categoria “Práticas Premiadas” e 7 na categoria 

“Menções Honrosas”. Assim, tivemos um universo de análise de 75 práticas analisadas. Para 

orientar essa descrição e permitir a contagem e o cruzamento de características das práticas 

(transformar informação em dado), foram desenvolvidos eixos de análise, submetidos às 

ações. As práticas e os eixos de análise foram organizados em tabelas, onde as primeiras 

ocupavam as linhas, e os eixos de análise as colunas. Esses eixos procuraram emprestar 

inteligibilidade a um universo grande, complexo e variado. Seu processo de construção e de 

adequação aos dados disponíveis (e vice-versa, o enquadramento dos dados nas colunas) não 

foi simples nem rápido: diversas categorias foram produzidas, testadas e descartadas até que 

se chegasse a um universo que contempla parte da diversidade de informações presentes nas 

práticas. A uma primeira leitura, procedeu-se a criação de eixos preliminares, submetidos a 

leituras posteriores, que os testaram; as categorias de análises contidas nos eixos foram 

refeitas algumas vezes, de forma a produzir tipologias que resumissem e permitissem resumir 

as informações. Este sistema classificatório foi composto por conjuntos de eixos de análise: 

“Caracterização de autoria”, que possuía as colunas: “Ação”; “Tribunal/ Órgão”; “Autor/ 

Contato”; “Ano de Início da prática”; e “Categoria” (atribuída pelo Prêmio – “Juiz 

individual”, “Tribunal”, etc.). Estas colunas permitiram identificar dados básicos referentes 

aos proponentes. 
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Em seguida, o eixo “Forma de análise”, para investigar o tipo de visão de mundo que 

motivou a prática, qual a questão que procura combater. Composto pelas colunas: “Problema 

identificado”; “Forma de análise” (que se dividiu entre “Leituras” e “Diagnósticos”); 

“Alimentação” (que se dividiu em “Input” e “Output”); “Protagonista da análise”, que tentou 

identificar quem realizou a análise; “Dados quantitativos”, para localizar a presença de dados 

concretos que permitam uma avaliação externa da prática, eixo que se dividiu em dados “Pré-

prática” (referentes ao período anterior à implantação da proposta) e “Pós-prática” (referente à 

atuação da prática em si). A presença de dados “pré” e “pós” pode mostrar a importância 

atribuída a este tipo de dado, e permitiria a um agente externo avaliar os efeitos da ação. Essas 

informações permitiriam, portanto, realizar novas avaliações sobre o binômio problema x 

solução, e observar como o autor da prática procedeu para conduzir as suas atividades. 

  

  

  

O terceiro conjunto de indicadores refere-se aos “Objetivos principais”. Neste e no 

quarto eixo (“Meios”), coletou-se as informações diretamente da descrição das práticas pelos 

próprios autores. Aqui, o esforço inicial foi o de, a partir da leitura, resumir as intenções de 

cada prática. Em seguida, desenvolveu-se uma tipologia a partir dos dados coletados, para 

reaplicar às práticas e assim facilitar a descrição. No eixo “Objetivos principais”, foram 

extraídos os seguintes indicadores: “Celeridade”; “Decodificação de contextos específicos”; 

“Informação/capacitação”; “Justiça substantiva”; “Diminuição de casos”; e “Aumento de 

casos”. 

  

  

  

No eixo “Meios desenvolvidos”, a tipologia criada e que foi capaz de resumir as 

estratégias adotadas por atores judiciais incluiu: “Informação/ Capacitação sobre direitos”; 

“Articulação de redes (recebimento de casos e encaminhamento)”; “Equipe Multidisciplinar”; 

“Ênfase na conciliação”; “Ênfase na Mediação”; “Unidades móveis (terrestres ou fluviais)”; 
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“Informatização”; “Práticas de gestão/ criação de procedimentos”; “Capacitação profissional/ 

encaminhamento para o mercado”; e “Reforma institucional”. 

  

  

  

Contagens 

  

A idéia de realizar contagens dos dados coletados reflete a intenção de caracterizar as 

práticas de maneira geral, mostrando parte da amplitude do que está sendo realizado no 

judiciário. O panorama possibilitado pela contagem da ocorrência de cada indicador permite 

expor características gerais, que por sua vez permitem localizar algumas tendências de 

comportamento. 

  

  

  

Ano de início x Ano da edição 

  

A primeira contagem realizada disse respeito ao primeiro eixo, “Caracterização de 

autoria”, mais exatamente ao indicador “Ano de início” da prática. O que se desejou foi 

localizar algum padrão ou alguma informação a partir da idade das práticas. Diminui-se o ano 

da edição (2004, a primeira; 2005, a segunda; 2006, a terceira; 2007, a quarta e 2008, a 

quinta) do ano de início da prática (todos os formulários continham este campo). A partir 

desta equação, pôde-se calcular práticas mais antigas e mais novas em relação ao Prêmio, 

além da média de anos de diferença, e a moda (valor mais repetido dentre os anos de 

diferença). O Quadro 5 mostra as maiores diferenças em cada edição: 
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Quadro 5: Maiores diferenças entre ano de início da prática e ano de premiação (ano da edição 

do Prêmio) 

Anos 

(diferença) 
Práticas 

Tribuna

l/ Órgãos 

A

no de 

início 

Ediç

ão 

16 anos 

Escola-modelo 

Preparação e Aperfeiçoamento de 

Magistrados - EMERJ 

TJRJ 
1

988 

1ª 

edição 

7 anos 
Gestão Processual 

Integral 

Justiça 

Federal da Seção 

Judiciária do Rio 

de Janeiro 

1

998 

2ª 

edição 

12 anos 

Instrumentos de 

pacificação e de cidadania para a 

redução de homicídios em São Paulo 

MP/SP 
1

995 

4ª 

edição 
Orientadores Jurídicos 

Populares 
MP/SP 

15 anos 
Conciliação na 

Administração Pública Federal  
AGU 

1

993 

5ª 

edição 

  

  

  

É possível localizar a prática mais antiga desta edição, contando 16 anos entre sua 

implantação e a premiação: “Escola-modelo – Preparação e Aperfeiçoamento de Magistrados 

– EMERJ”. Já o Quadro 6 mostra as menores diferenças: 

  

  

  

Quadro 6: Menores diferenças entre ano de início da prática e ano de premiação (ano da edição 

do Prêmio) 
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Anos 

(diferença) 
Práticas 

Tribunal/ 

Órgãos 

A

no de 

início 

E

dição 

0 anos 

Justiça Cidadã TJRJ 

2

005 

1

ª edição 

Juízo Volante TJRJ 

Aplicação Imediata da 

Remissão pelo Ministério Público e 

Juízo 

TJMS/2ª 

vara Infância e 

Juventude 

1 ano 

O que você tem a ver com a 

corrupção? 
MP/SC 

2

004 

2

ª edição Conciliação de Primeiro 

Grau 
TJSP 

Núcleo de Defesa dos 

Direitos da Mulher em Situação de 

Violência - NUDEM-BH 

DP/MG 
2

005 

3

ª edição 

SISCRIM - SISTEMA DE 

INFORMAÇÕES EM BASES 

CRIMINAIS 

TJES 

2

006 

4

ª edição Projeto Maná  MP/MA 

Orquestra Criança Cidadã 

dos Meninos do Coque 
TJPE 

Módulo Criança e 

Adolescente: contribuindo para 

remover a pedra do meio do caminho  

MP/RJ 

2

007 

5

ª edição 

Indenizações extrajudiciais 

relacionadas ao acidente do metrô em 

São Paulo  

DP/SP 

Central de Relacionamento 

com o Cidadão - CRC 
DP/RJ 

Programa de 

Acompanhamento e Avaliação de 

Obras Públicas pelo Cidadão  

MP/MT 

Direitos Humanos das 

Vítimas de Crime 
MP/PR 

Perícia na Ordem do Dia  

Juizado 

Especial Federal da 

Seção Judiciária do 

Acre 
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É possível perceber que a primeira edição (2004) captou uma forte demanda 

reprimida: o número de candidatos (289) superior às demais edições, combinadas com a 

maior diferença de anos entre início e premiação. Mas ainda assim, esta edição premiou/ 

evidenciou uma prática iniciada no mesmo ano. Todas as demais edições premiaram/ 

evidenciaram ao menos uma prática com apenas 1 ano de diferença. Estas informações 

reforçam a idéia de que o Prêmio, de certa maneira (talvez até a diferente à inicialmente 

imaginada), estimulou a criação de novas práticas judiciais, pois as ações desenvolvidas após 

2004 (ou ao menos 2006, ano da publicação da primeira edição em livro) não são poucas ou 

residuais. Na verdade, no total, foram 25 práticas, no universo analisado (75), iniciadas após 

2004, e 15 após 2006 (a partir da terceira edição). Para isso, precisamos analisar as diferenças 

de ano em uma perspectiva mais ampla. 

  

  

  

Havia uma forte "demanda reprimida por atenção": uma série de práticas se 

inscreveu na primeira edição (289), com uma média de diferença (4,17) maior que as demais 

(com exceção da quarta edição), e maior que a média geral; na segunda edição, foram 153 

inscritas, e a média de diferença caiu para 3,5 anos (já com uma categoria a mais: "Ministério 

Público"); na terceira edição foram 152, com média de 2,66 anos de diferença (já com a 

inclusão da categoria "Defensoria Pública"); na quarta edição, para uma média novamente 

acima da casa dos 4 anos (4,33), 181 candidaturas. Já na quinta edição, a mais recente (a 

primeira a contar com a categoria "Advocacia Pública", além das demais), foram inscritas 195 

práticas, um número maior que as demais (com exceção da primeira), mas com uma média de 

anos de diferença menor: 3,25 anos. 
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Problemas identificados 

  

No eixo “Forma de análise”, um dos principais indicadores trabalhados foram os 

“Problemas identificados”. Na verdade, a tentativa foi a de saber, a partir das formas de 

análise, quais foram as demandas localizadas pelos atores judiciais. As contagens neste campo 

indicam, em uma perspectiva “micro”, o que cada candidatura identifica como problema; 

mais tarde, cruzaremos essas informações com as estratégias adotadas para enfrentá-los. Essa 

perspectiva permite chegar mais próximo a cada ação, para entender suas motivações. 

  

  

  

Em uma perspectiva “macro”, as contagens permitem captar o que é identificado 

como problema em comum em diversas regiões do país, percepções compartilhadas – ou não 

– por atores muito diversos entre si. Assim, torna-se possível captar (com os limites já 

apontados) grande parte das demandas que o judiciário brasileiro busca atacar a partir destas 

práticas inovadoras – e assim, identificar parte do dever ser judicial construído em oposição a 

estes fenômenos. O primeiro desafio foi concentrar todos os problemas identificados em cada 

uma das práticas em uma tipologia comum, que tornasse possível encerrar nos mesmos eixos 

leituras diversas. Descobriu-se que, no universo de análise, as percepções não são tão 

diferentes. Chegou-se a 6 categorias, que resumiam as preocupações e motivações dos atores: 

“Corrupção”; “Morosidade”; “Dificuldade de acesso (no sentido geográfico ou cultural)”; 

“Carência de organização/ gestão/ instituição/ recursos”; “Grande número de processos/ 

demanda”; e “Ameaça a direitos”. Se pensarmos que o universo de análise era de 75 práticas, 

não sobraram tantas categorias assim. A soma das ocorrências de problemas está no Quadro 7: 
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Quadro 7: Problemas identificados - Ocorrências por 

tipologia 

Tipologia N[6] 

Corrupção 3 

Morosidade 19 

Dificuldade de acesso (no sentido 

geográfico ou cultural) 
20 

Carência de organização/ gestão/ 

instituição/ recursos 
17 

Grande número de processos/ 

demanda 
10 

Ameaça a direitos 50 

  

  

  

A preponderância do problema “Ameaça a direitos” mostra ser necessário explicar a 

tipologia com mais detalhes: foram enquadrados neste tipo problemas descritos como 

situações em que direitos estavam ameaçados, direta ou indiretamente. Vale dizer, situações 

em que pessoas precisavam ou poderiam precisar de prestação jurisdicional. Por exemplo, 

aqui entraram situações como riscos ao meio ambiente, número de homicídios/ crimes 

violentos, tratamento a apenados, etc. Alguns problemas identificados indicavam mais de uma 

tipologia (por isso o número total elevado), ou seja se articulavam com mais de um tipo. Essa 

preponderância faz pensar que nos eixos “Objetivos principais” e “Meios”, encontraremos 

tipos de ações explicitamente voltadas para a prestação de justiça, para uma “melhor” 

jurisdição – mas os dados mostrarão cenários um pouco diferentes. 

  

  

  

Importante notar que, além deste tipo, “Dificuldade de acesso (no sentido geográfico 

ou cultural)” e “Morosidade” também apresentaram resultados significativos (20 e 19 

marcações, respectivamente); “Carência de organização/ gestão/ instituição/ recursos” segue 

1261



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

logo adiante, com 17 marcações. Assim, o cenário que temos é de atores judiciais que 

percebem a realidade na qual opera como, principalmente, povoada por situações que 

precisam de uma atuação direcionada à prestação de justiça substantiva; mas que essa 

prestação está relacionada com o acesso, em termos econômicos (distância geográfica) e 

culturais (compreensão dos fluxos, de como agir; credibilidade; confiança; inteligibilidade); e 

também com velocidade, eficiência. 

  

  

  

Análise: como os fenômenos são percebidos 

  

Outro indicador das formas de análise diz respeito mais diretamente a como os atores 

judiciais identificam estes problemas, como foi, dentre as analisadas, o ato de lançar olhares 

sobre a realidade, identificar problemas e formular soluções. Pareceu de grande importância 

investigar como esse movimento é feito, como foram identificados os problemas, quais foram 

os instrumentos articulados, o que também ajuda a entender a orientação da prática em si. 

Para realizar esta tarefa, foram formulados dois “conceitos de trabalho”: “Leitura” e 

“Diagnóstico”. Por “Leitura”, entende-se como um tipo de análise baseada na observação 

direta. A análise é intuitiva, a-científica (na medida em que não se utiliza de ferramentas de 

pesquisa, nem de reflexão sistematicamente científica), e faz uso da experiência, das origens 

(formação escolar e profissional) e da sensibilidade do ator judicial e de sua própria equipe. Já 

por “Diagnóstico”, entendemos como uma observação de problemas a partir de critérios 

acadêmicos, orientados pela coleta de dados (quantitativos ou não) e por técnicas próprias das 

Ciências Sociais. A presença de um e de outro, comparada, indica que tipos de ferramentas 

tem sido utilizadas. 
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É importante esclarecer que ambas as formas de análise possuem sua importância e 

adequação. A utilização de ferramentas de pesquisa, sistemáticas e rigorosas, pode ajudar a 

captar a dimensão do problema que se está enfrentando. Mas não se pode ignorar a 

necessidade do uso da experiência e das referências pessoais, construídas ao longo de 

trajetórias profissionais, como forma de compreensão do mundo. O Quadro 8 mostra a 

incidência de cada indicador: 

  

  

  

Quadro 8: Presença de Leituras & Diagnósticos 

ED

IÇÃO 

N. 

PRÁTICAS 

ANALISADAS 

LEITUR

AS 

DIAGNÓSTIC

OS 

TO

TAL: 
75 53 22 

  

  

  

É mais freqüente, nas práticas analisadas, a incidência de leituras que diagnósticos, 

ou seja, a maior parte das ações foram motivadas por análises intuitivas, observações diretas 

baseadas na experiência e na sensibilidade. A razão entre “Leituras” e “Diagnósticos” é de 

2,41 (o primeiro é maior que o segundo quase duas vezes e meia). Alguma conclusão possível 

desta informação é a de que, apesar de haver cada vez mais um esforço da academia para 

entender o judiciário, seus problemas, desafios e iniciativas, este não utiliza, ou “sub-utiliza” 

as ferramentas produzidas por aquele. Elas existem e estão disponíveis - cada vez mais as 

atenções de variadas origens, academia inclusive, voltam-se para o judiciário -; mas as 

práticas judiciais inovadoras (ao menos as analisadas) utilizam-se muito pouco delas, ao 

menos no ato de formulação de políticas públicas judiciais. Seu potencial é extenso: podem 

ajudar a calcular não apenas a exatidão dos problemas, mas a sua dimensão, auxiliando na 

orientação de arquiteturas judiciais. Não são suficientes para substituir, na formulação de 
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ações inovadoras, a experiência e a sensibilidade; mas podem em muito ajudar, se 

complementares a estas. 

  

  

  

Outro alerta precisa ser feito. Aqueles que se dedicam a observar a realidade social, 

destacar-lhe um ponto e dedicar-lhe atenção, seja no ofício do pesquisador, seja na do 

operador (não há, ao que parece, operação sem um mínimo de reflexão), encaram uma tarefa 

muito perigosa. Falando mais especificamente de Ciências Sociais, diferentemente das 

Ciências Naturais, o objeto de estudo reage ao sujeito do conhecimento. Amebas não pensam 

e agem estrategicamente quando o pesquisador a examina, pessoas o fazem quando são 

entrevistadas, observadas, analisadas. Além disso, ao se tratar de formulação de novas 

arquiteturas judiciais, utilizando-se ou não de recursos das Ciências Sociais (pois o 

pesquisador também está sujeito), pode-se deixar que elementos estranhos à observação 

interfiram na análise. 

  

  

  

Esta característica é o que Pierre Bourdieu chama de “a tentação do profetismo”  : no 

desenrolar de nossa vida, constituída por experiências e relações, somos apresentados a uma 

série de questões e temas que estão nos jornais, nas revistas etc. Estes temas, ao serem 

debatidos por pessoas no seu cotidiano, refletem o que Bourdieu caracteriza como se cada 

indivíduo se sentisse um pouco sociólogo. Entretanto, o formulador de políticas públicas deve 

estar atento à tentação do profetismo e não cair numa lógica de “achismos”. Bourdieu cita 

Gastón Bachelard para ilustrar essa idéia: “Se, como afirma Bachelard, ?todo químico deve 

combater em si o alquimista‟, assim também todo sociólogo deve combater em si próprio o 

profeta social que, segundo as exigências de seu público, é obrigado a encarnar”. De um lado, 

população, setores da sociedade e a própria instituição clamando por mudanças; de outro, o 

alerta do perigo do profetismo, das decisões tomadas ao sabor do momento, sem uma análise 

profunda do contexto. Ressalte-se, essas novas arquiteturas judiciais precisam ser conduzidas 
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com muita atenção e rigor – seja através de “leituras”, orientadas por experiência e 

sensibilidade; seja por “diagnósticos”, orientados por técnicas de pesquisa. A academia não é, 

nem de longe, guardiã de todas as respostas – nem sempre o é sequer da melhor resposta a 

algumas questões. Mas o perigo do profetismo, do achismo e da atitude sem bases concretas é 

o de desperdiçar esforços em determinados sentidos não tão necessários que outros, espaços 

que as ferramentas de pesquisa podem ajudar a mensurar. Esse perigo pode ser vencido com a 

utilização da experiência do formulador das práticas inovadoras e de sua equipe, mas as 

ciências sociais tem se esforçado para produzir instrumentos que o limitam, e que podem ser 

de grande valia nessas formulações. Outra conclusão importante acerca deste dado: é possível 

pensar que o conhecimento produzido na academia sobre as práticas judiciais – que significa 

um esforço considerável, a partir de diversos campos diferentes - tem encontrado muito pouco 

eco no interior da instituição. Ou é o sistema de justiça quem se fecha a essas questões, ou é a 

academia que não faz essa ponte satisfatoriamente. Ou talvez as duas coisas. 

  

  

  

Input e Output: Contaminação ou diálogo? 

  

O indicador seguinte do eixo “Forma de análise” foi a presença de Input e Output, 

para analisar a alimentação (como se dá a transmissão de informação). Especialmente, este 

campo concentrou-se em investigar como se deu essa transmissão, se a prática se alimenta de 

informação, prática ou conhecimento externo para funcionar – input – e se a prática fornece 

informação a algum sistema externo ao sistema jurídico – output, ou seja, o que a prática 

busca acrescentar a outras áreas do conhecimento, da prática social, ou simplesmente, da 

sociedade. 
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Em termos de “externo” e “interno”, a exemplo de outras formulações concebidas 

mais acima, optou-se por uma categorização simples. A idéia de input está ligada à idéia de 

movimento “de fora para dentro” de qualquer informação, conhecimento ou ação que não 

tenha tido origem no próprio órgão e que não lhe seja tradicional. Por exemplo, a mediação de 

conflitos é tema originário da Psicologia; ferramentas de gestão são instrumentos da 

Administração, etc. Os conhecimentos tradicionalmente articulados para se realizar a 

prestação jurisdicional (obtidos no campo jurídico) são complementados por ferramentas e 

instrumentos, neste sentido, externos. 

  

  

  

Já a idéia de output está ligada à idéia de intervenção (pela transmissão de 

conhecimentos) a outros campos. Mais exatamente, a pesquisa marcou as ocorrências de 

output quando as ações da política judicial repercutem diretamente (e é essa a intenção do 

formulador da prática) em outros campos de conhecimento. Por exemplo, o seguimento do 

fluxo de denúncias, captadas pela prática e encaminhadas adiante; a articulação de redes de 

serviços para encaminhamento de casos recebidos pela ação; a atuação em parceria, de uma 

forma geral, todas essas ações caracterizaram, no sistema classificatório utilizado, outputs. 

  

  

  

FRAGALE FILHO (2008) explica que há uma contaminação do sistema jurídico por 

outros meios, e nem sempre o Poder Judiciário está apto a aplicar a resposta. O judiciário 

então se vê como alvo de propostas, provocações, especulações sobre quais caminhos tomar, 

mas nem sempre é ele mesmo protagonista destes novos caminhos. A resposta a essas 

provocações se dá de forma a afastar as interferências externas – e continuar exatamente no 

lugar onde se está, inerte, continuando-se a fazer o que já se faz, e só. O autor diz ainda que 

“os esboços de resposta” são marcados por “uma postura marcada, de forma simultânea ou 

isolada, por traços defensivos („somos incompreendidos‟), autoritários („é preciso enfatizar a 

disciplina judicial‟), corporativos („é preciso respeitar direitos adquiridos‟ [ainda que eles 
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sejam completamente estranhos ao bom senso]) e/ou hermética (ou seja, impregnada de 

formalismo)”  . O que o autor descreve é um tipo de resposta resistente e inerte. E segue 

analisando as conseqüências desta inação: “Com esses tipos de resposta, a lógica jurídica cede 

espaço às lógicas econômica e política, possibilitando, assim, uma contaminação pelos 

números, um processo de colonização quantitativa do judiciário”. 

  

  

  

A entrada de conhecimentos no sistema jurídico não é necessariamente um problema. 

Muitas das ações apresentadas no Prêmio Innovare demonstram este tipo de input positivo. 

Entretanto, e este é o alerta presente no texto citado, depende de como o sistema judicial trata 

com essas novas entradas, como ele reage (na acepção mais etimológica da expressão, como 

ele age frente a outra ação) e se comunica. Um exemplo marcante é a profusão de quadros, 

tabelas e estatísticas que pouco demonstram – a não ser o funcionamento do programa em 

questão. Uma destas políticas afirmava ter aumentado o número de casos atendidos – mas a 

curva de processos se manteve descendente (é o caso especificamente de uma prática da 

primeira edição, coordenada pelo TJDFT). Neste caso, e ele é em certa medida representativo, 

a forma de reação frente ao estabelecimento de uma agenda quantitativa, que se utiliza de um 

léxico estranho ao campo jurídico em geral, e sistema judicial em especial, é um tipo de não-

compreensão fascinada. Não se entende exatamente o lugar e a utilização dos números, mas 

eles são compreendidos como importantes, um instrumento a ser articulado – especialmente 

ao se concorrer a um prêmio. Não se sabe exatamente o que eles dizem, mas se utiliza deles 

ainda assim. 

  

  

  

FRAGALE FILHO alerta tanto para a inércia frente à provocação de outras lógicas, 

quanto às potencialidades do uso destes novos instrumentos, mas também ao afirmar que “O 

impacto desta métrica, embora considerável (...), não foi ainda adequadamente explorado pelo 

judiciário”  . A análise das presentes práticas não nos permite extrapolar os dados observados 
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para o universo total de ocorrências, mas nos permite seguir pistas. O Quadro 9 busca mostrar 

quantitativamente as identificações de inputs e outputs encontradas: 

  

  

  

Quadro 9: Sentidos de alimentação - Influência e comunicação com outros campos 

EDIÇ

ÃO 

N. 

PRÁTICAS 

ANALISADAS 

Inpu

t 

Outp

ut 

Am

bos 

Sem 

Input ou Output 

TOT

AL: 

75 43 28 17 11 

100% 
57,33

% 

37,33

% 

22,6

7% 
14,67% 

  

  

  

Dentre a totalidade dos casos observados (75), 43, mais que a metade (57,33%), 

apresentavam algum tipo de input, de aproveitamento de outras áreas, outros conhecimentos. 

Entretanto, é necessário ainda seguir mais longe, saber que tipo de entrada é essa. E como 

avalia FRAGALE FILHO, como a lógica jurídica lida com a interferência destas outras 

lógicas. Por enquanto, podemos apenas dizer que o número de ocorrências é considerável de 

input é considerável, enquanto que o de output (37,33%) e de ocorrência de ambos (22,66%) 

não é tanto assim. 

  

  

  

Para perseguir possibilidades acerca dessas relações, consideremos esse quadro com 

a ocorrência de práticas que se utilizem de meios que prevejam o contato com outros campos 

de conhecimento. A relação entre o Tribunal ou órgão com estes atores externos é 
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principalmente estática: o sistema jurídico desloca suas ações, mas não a sua lógica, não 

necessariamente absorve novos conhecimentos e práticas. 

  

  

  

Formas de relação com 

outros conhecimentos 
Meios 

T

OTAL 

1. Inserção de 

profissionais de outras áreas no 

projeto 

Equipe multidisciplinar inserida 

na equipe do projeto 

1

6 

2. Inserção de 

conhecimentos 

Ênfase na conciliação 
1

2 

Ênfase na Mediação 4 

3. Encaminhamento 

Práticas de gestão/ criação de 

procedimentos 

2

4 

Capacitação profissional/ 

encaminhamento para o mercado 
5 

Articulação de redes 

(recebimento de casos e 

encaminhamento) 

2

8 

  

  

  

Dentre estes meios (que expressam formas de inserção de conhecimentos e práticas 

externas ao tradicional no Poder Judiciário), os que se caracterizam pela simples transmissão 

representam 57 ocorrências (item 3). As formas de input que podem ser entendidas como a 

absorção não apenas das ferramentas, mas da lógica de outros campos, somaram 32 

ocorrências (itens 1 e 2). 
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Na tentativa de estabelecer, mesmo que arbitrariamente, graus de relação entre o 

Poder Judiciário e outros conhecimentos e práticas, poderíamos dizer que o item 2 significa o 

mais próximo de uma relação de cooperação e conhecimento mútuo, de intercâmbio de 

lógicas (e não apenas de técnicas, que podem ser operadas sem serem compreendidas) e 

produção do novo, de interdisciplinaridade, no lugar de multidisciplinaridade; o item 3, o caso 

mais próximo de uso de outras áreas pelo sistema judicial, sem interferência destas em sua 

forma de agir ou sem, necessariamente, compreender sua lógica; e o item 1 como um meio 

termo, algum grau de interferência, já que significa, ao contrário do item 3, algum diálogo, 

mas não a ponto de modificar sua prática. 

  

  

  

Existem profissionais de outras áreas, mas atuando dentro e separadamente da lógica 

jurídica. Pelo que se pôde observar, as relações entre o sistema judicial e outros sistemas estão 

muito mais, e concordando com FRAGALE FILHO, para a contaminação e o uso do que para 

o diálogo. Para se entender esse fenômeno, pensemos na conversa entre um brasileiro que 

nunca esteve na China, e um chinês que nunca esteve em terras luso-falantes, no século 

XVIII, náufragos em uma ilha deserta. Eles tentariam se comunicar, mas as formas 

tradicionais de linguagem não seriam suficientes, já que muito diferentes. Aos poucos, ambos 

iriam desenvolvendo alguma forma de comunicação, de diálogo, até que um consiga 

minimamente compreender o outro – a forma tradicional de linguagem dominada por cada um 

não era suficiente, eles precisaram criar uma forma própria. Eventualmente, na sua busca por 

sobrevivência em um ambiente inóspito, algumas discordâncias podem surgir, e um tentará, 

com o seu meio ainda limitado de comunicação mútua, convencer o outro. Um deles pode ter 

desenvolvido uma forma muito sofisticada de demonstrar seus pontos de vista, e o outro se 

dará por vencido, menos pela força dos argumentos (não compreendidos), mais pela forma em 

que eles se apresentam. 
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Essa fábula pode servir de ilustração ao fenômeno que se está procurando 

caracterizar. Talvez as respostas resistentes assinaladas pelo autor (defensivas, corporativas, 

autoritárias, e herméticas) acabam aqui se traduzindo na relação de uso e de parceria, sem 

diálogo (mas com convencimento). Cada um com suas funções, e com muito pouco em 

comum. 

  

  

  

Também chama a atenção a pequena quantidade de outputs (presença total de 28, 

lembrando, em um universo de 75 práticas, ou seja, 37,33% do total), interferências e 

provocações do judiciário em outras áreas. Alguns juízes se colocaram como articuladores, 

mobilizando setores da sociedade (tanto para input como para output) e de fato levando à 

diante os efeitos de seus programas. Outros pareceram consolidar a percepção de uso de 

outros conhecimentos: devem servir à prestação jurisdicional, mas as ações judiciais não 

devem servir a mais nada. 

  

  

  

Conclusão 

  

No prefácio da publicação da primeira edição do Prêmio, Joaquim Falcão afirma que 

“Analisando as práticas inscritas, facilmente se constata que existem dois Poderes Judiciários. 

Há o conservador, avesso ás mudanças, arraigado nos hábitos (...). E há o novo Judiciário (...) 

que busca em tudo inovar”  . Uma conclusão preliminar, através de um olhar rápido e 

transversal pelos dados aqui apresentados, dá conta de que não há um – e nem ao menos dois 

– mas vários judiciários, produzidos não por uma, mas por várias reformas, cada qual fazendo 
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um tipo de análise de contexto, análises por vezes empiricamente orientadas, por outras 

guiadas pela sensibilidade e experiência do formulador da arquitetura judicial; essas polít icas 

interagem de diferentes formas com o meio que as envolve, com outros campos de ação e de 

conhecimento; também manifestam diferentes relações com o próprio judiciário, com as 

estruturas internas do terceiro poder. Além da formulação e da interação, essas práticas se 

diferenciam pelo tipo de intervenção – às vezes, vale salientar, fazendo uma mesma leitura de 

mundo, mas oferecendo soluções diferentes. Essas arquiteturas judiciais apresentam, por sua 

vez, diferentes concepções de dever ser judicial, e assim pressionam os contornos 

institucionais do judiciário brasileiro. São reformas no plural, pois orientadas e estimuladas 

por agentes diversos; e são judiciários também no plural, pois os resultados dessas reformas, 

dessas ações inovadoras, também são diversos para a definição de contornos institucionais. 

Da mesma maneira que não há uma reforma em andamento, mas várias reformas, cada qual 

com um tipo de análise do contexto que enfrenta e com uma profilaxia diferente, não é 

possível falar em conclusão, mas em conclusões do presente trabalho, que nem de longe 

poderia esgotar a base de dados que enfrenta. 

  

  

  

Inicialmente, procurou-se perseguir algumas das abordagens atuais sobre o 

judiciário, no contexto brasileiro. Em seguida, após montar um breve panorama dessas 

abordagens (longe de esgotar as abordagens atuais, o que seria contraditório com a própria 

idéia de que o terceiro poder está na “berlinda” e como tal, vê sobre si atenções tão variadas), 

desejou-se completá-lo, com a investigação sobre dois aspectos um pouco menos explorados 

pela literatura atual, a idéia de política dois Tribunais e a idéia de voluntarismo judicial.  

  

  

  

Encontrou-se o Innovare como possibilidade de investigação, dada à impossibilidade 

de se saber, afinal, quantas e quais são as práticas inovadoras, ações que fogem da prestação 
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jurisdicional tradicional – e que não dizem respeito apenas ao conteúdo de sentenças, mas de 

seu processo de produção. 

  

  

  

Analisando-se estas candidaturas – mesmo com as limitações descritas -, pôde-se 

perceber algumas questões que fugiam a uma primeira análise. A primeira delas já foi 

aventada nesta conclusão: não há um, mas vários judiciários, cada qual faz uma leitura do 

contexto na qual está inserido. Por um lado, o sinal deste movimento é positivo: 

heterogeneidade, variedade, diversidade não são em si problemas; pelo contrário, são mostras 

de que há (relativa) liberdade na corporação, liberdade para criar, para fazer diferente. 

Entretanto, essa variedade também possui sinal negativo, pois revela fragmentação: há uma 

demanda reprimida por atenção, que o Prêmio tentou dar vazão, e que nem sempre é atendida 

no seio da corporação – aparentemente, nem sempre é recebida no próprio Tribunal ou órgão 

na qual está inserido. Esse fenômeno – a diversidade das candidaturas – revela também uma 

certa tensão no interior da corporação: elas disputam não apenas um prêmio, mas espaço nos 

Tribunais na qual estão inseridos. Disputam-se concepções, mas também disputa-se poder. 

Uma coisa é a criatividade desses agentes, enxergando os problemas e formulando soluções 

diferentes. Outra é a criação de alternativas como busca de espaço no processo decisório 

interno aos Tribunais. 

  

  

  

É negativo também, pois demonstra a difícil relação entre judiciário e números, o que 

pode ser localizado ao se examinar a forma de compreensão do contexto por essas 

candidaturas analisadas, e também ao estudarmos as relações entre elas e outras iniciativas e 

campos do conhecimento. Essas novas atitudes originaram-se muito mais da sensibilidade e 

da experiência de seus autores que de uma análise apurada dos problemas e de sua dimensão. 

A primeira tentativa de compreensão desses dados ia ao sentido de atribuir à importância da 

experiência prática para a formação profissional. Orientar políticas públicas judiciais pela 
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sensibilidade dos agentes pareceu uma escolha entre instrumentos conhecidos, na primeira 

análise. Ainda na investigação sobre as formas de compreensão do contexto, vimos que 

poucas práticas (em termos relativos) apresentavam dados quantitativos, e quando os 

apresentavam, na menor parte das vezes permitiam comparabilidade (dados do momento 

anterior e do momento posterior à implantação da prática). Os dados quantitativos como 

reforço à candidatura foram utilizados, mas a impressão deixada pelas contagens é que essa 

utilização se deu sem muita habilidade na operação destes dados. 

  

  

  

Um pouco mais à frente, ao investigarmos nas ações desenvolvidas a relação entre o 

judiciário e outras organizações e campos de conhecimento (ao analisarmos inputs/outputs, 

protagonismo das análises e mesmo os meios utilizados), já foi possível começar a entender 

esta questão de outra forma: o judiciário está, hoje, muito mais aberto que há tempos atrás. 

Essa “abertura” pode ser identificada por dois movimentos: o das atenções “de fora para 

dentro” (atenções da mídia, da academia, de instituições internacionais, etc.) e o da 

incorporação de práticas e rotinas. No primeiro movimento, são outras instituições que olham 

para dentro do terceiro poder, e reagem a ele. As reações variam de acordo com o agente: a 

mídia e a academia retratam o que vêem, mas também, assim como outras instituições, 

advogam por suas próprias concepções de judiciário, de dever ser judicial, ou seja, tentam 

influenciar no comportamento do Poder Judiciário – mas essa influência vem “de fora”. O 

segundo movimento trata da incorporação pelo judiciário de elementos tradicionalmente 

externos a ele. Um desses elementos é a linguagem falada em números, dados, estatísticas. O 

operador judicial jamais fora treinado para lidar com essa agenda. Por isso (ou outros 

motivos, a intenção aqui não é explicar, mas relatar e analisar) é razoável pensar que essa 

operação com números é conflituosa, ou ao menos confusa, confusão identificada na análise 

das candidaturas. 

  

  

  

1274



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A análise dessas relações também mostrou que o judiciário mantém pontes externas 

muito mais para “usar” outros campos de conhecimento e instituições que para incorporar as 

experiências geradas em meio externo à sua própria lógica de trabalho – seja quando estamos 

falando de processos de trabalho (gestão), seja quando estamos tratando de produção de 

sentenças (jurisdição). O judiciário brasileiro analisado nessas candidaturas por um lado se 

abre, ao colocar-se lado a lado de iniciativas e parcerias tão diversas; por outro, essa 

lateralidade não significa diálogo. O tipo de cooperação estabelecido possui uma distância, 

que não deixa de ser um outro tipo de afastamento (cada qual com seu cada qual, como diz o 

adágio popular). Então, por um lado, pudemos identificar uma abertura do judiciário a novas 

influências; mas de outro, a impressão que fica marcada nas candidaturas é que quanto mais 

aberto, mais opaco. Pois o judiciário tem lidado com essas lógicas sem compreendê-las, tem 

operado com linguagens (com uma agenda quantitativa, por exemplo) que não compreende. 

Talvez a chave explicativa para esses efeitos esteja no Quadro 1, ao compormos um panorama 

das abordagens atuais: ao analisar a formação interna corporis da magistratura, algumas 

abordagens identificam uma tensão entre concepções do papel dessas escolas: escolas de 

aprendizado ou escolas de socialização  . A segunda opção – aparentemente muito comum no 

meio – traz em si a idéia de transmissão de experiências, e assim, de reprodução de lógicas 

tradicionais (e por isso, de um dever ser judicial construído décadas atrás). Ao se defrontar 

com outras lógicas, é possível imaginar que essa relação – entre juízes e números – entre em 

curto-circuito, não consiga se estabelecer – ou se estabeleça em termos de confronto ou 

superposição, não de cooperação e construção. Essa suspeita encontra reforço (não era nossa 

intenção comprová-la) nesses dados, especialmente os que avaliam essa relação do judiciário 

com números. 

  

  

  

Algumas reações são possíveis, como por exemplo o recrudescimento das relações 

com outros campos de conhecimento, e conseqüente fechamento, negação dessas lógicas e 

linguagens alienígenas; como outro exemplo, em outra direção, pode haver a incorporação 

acrítica dessas linguagens: lida-se com números, sem entendê-los, mas com a impressão de 

que eles emprestam, ao invés de inteligibilidade, credibilidade – mesmo que não haja total 

compreensão do que os números estão demonstrando. Esta opção significaria uma 
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superposição de lógicas e linguagens. Passaríamos assim de um contexto de cooperação e 

diálogo para, em oposição à alternativa já citada (opacidade e afastamento), uma superposição 

de lógicas, o que, a primeira vista, também é muito danoso para o próprio judiciário. 

  

  

  

Muito mais se fez com os dados desta pesquisa (como a análise dos problemas 

objetivos e meios utilizados para enfrentá-los, o que renderia outro artigo igual ou ainda 

maior), e muito mais ainda se há de fazer. A análise dos dados disponibilizados pelo Innovare 

permite enxergar uma dimensão dos Tribunais até então muito pouco conhecida, mas que em 

muito ajuda na compreensão dos rumos do Judiciário brasileiro. Esses dados podem indicar 

que o Poder Judiciário está se abrindo “por dentro”, estabelecendo pontes entre os seus 

elementos internos e elementos externos, deixando que esse papel não mais seja 

monopolizado por um “vértice institucional” representativo; isso significaria uma abertura 

democrática interessante, permitindo tanto a entrada de novas idéias e ferramentas quanto a 

potencialização da primeira instância como definidora de contornos institucionais. Por outro 

lado, pode ser percebida não como possibilidade democrática, mas como “inovação 

disciplinada”, pensando-se que o ator judicial, ao invés de estar formulando novas 

arquiteturas para construir um Judiciário mais aberto e democrático, está apenas 

potencializando os seus interesses em um mercado – mesmo que um mercado interno, 

fechado, institucional; estaria assim, ao invés de “criando o novo desenho”, apenas reforçando 

as diretrizes ditadas “por cima”. 

  

  

  

Essas são duas hipóteses, despertadas pro este estudo, que precisam ser 

empiricamente testadas; podem revelar facetas ainda mais profundas do Judiciário brasileiro, 

e dar pistas de novas formas de desenho e de governança institucional ainda não claramente 

imaginadas. 
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[1] Nestas linhas, estarei utilizando a expressão “Judiciário” de forma ampla, considerando 

também os órgãos essenciais à justiça; da mesma maneira, ao me referir a “atores judiciais”, 

estarei falando das carreiras jurídicas públicas – juízes, promotores e defensores. 
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[2] O relatório „Justiça em números‟ de 2006 aponta que, neste ano, haveriam 1.346 na Justiça 

Federal, 2.892 na Justiça do Trabalho e 10.936 magistrados na Justiça Estadual, o que somaria 

um total de 15.174 magistrados (a este número precisaríamos ainda somar as cortes superiores 

e a Justiça Militar). Disponível em: 

http://serpensp2.cnj.gov.br/justica_numeros_4ed/RELATORIO_JN_2006.pdf Acesso em 07 

de novembro de 2009. 

[3] Até o momento de redação do presente artigo, não se sabia de nenhuma outra análise 

utilizando-se o mesmo instrumento; a própria gerência executiva do Instituto Innovare 

afirmou não conhecer outra iniciativa da mesma natureza. 

[4] Destacando que esta pesquisa limitou-se às 5 primeiras edições do Prêmio, tendo em vista 

que durante sua consecução a 6ª edição ainda estava em curso. 

[5] Foram incluídos, na contagem desta edição, membros originários destas instituições, 

mesmo que aposentados. 

[6] Mais de uma marcação por prática/problema enfrentado. 
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PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU PRESUNÇÃO DE CULPA?  

ALGUMAS REPRESENTAÇÕES SOBRE A TRANSAÇÃO PENAL. 

ASSUMPTION OF INNOCENCE OR ASSUMPTION OF GUILT?   

SOME REPRESENTATIONS ABOUT CRIMINAL TRANSACTION. 

 

VERA RIBEIRO DE ALMEIDA 

 

RESUMO 

Este texto é um registro parcial de pesquisa empírica realizada nos Juizados 

Especiais Criminais do Rio de Janeiro, onde examino as representações que justificam a 

imediata aplicação de pena pelos promotores de justiça, nas transações penais – 

procedimentos destinados às infrações de menor potencial ofensivo - e o confronto destas 

representações com a categoria “presunção de inocência”, considerada como garantia 

constitucional que impede a atividade punitiva estatal, enquanto inexistente a sentença 

condenatória irrecorrível.  

Conjugo os métodos de observação participante e entrevistas e comparo os discursos 

teóricos jurídicos com os destes operadores, visando avaliar sua adequação ao Estado 

Democrático de Direito. 

 

ABSTRACT 

This text is a partial record of empirical research done in Special Criminal Courts of 

Rio de Janeiro, analyzing the representations justifying the immediate implementation of 

penalty by the prosecutors in criminal transactions – procedures destined for infractions of 

less offensive potential-and the confrontation of these representations with the "assumption 

of innocence", considered as constitutional guarantee preventing punitive activity by the 

state, while there is no condemnatory sentence without possibility of appealing .  

I gather methods of participant observation and interviews and compare juridical 

theorists speeches to those of the prosecutors, to evaluate their adequacy to the democratic 

State of law. 

 

PALAVRAS-CHAVE: 

Práticas judiciárias; presunção de inocência e transação penal. 
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 Juridical practices; assumption of innocence and criminal transaction. 

  1. INTRODUÇÃO. 

Este artigo é parte da dissertação de mestrado em desenvolvimento junto ao curso 

de Mestrado em Direito, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Gama Filho, da 

área de concentração “Direito, Estado e Cidadania” e da Linha de Pesquisa “Direito, 

Constituição e Cidadania”, sob a orientação da professora Drª Regina Lúcia Teixeira de 

Mendes. Através dele procuro identificar aspectos do Estado brasileiro e sua concretização 

sobre a cidadania dos nacionais, notadamente na observação da categoria presunção de 

inocência e a forma como sua prática atualiza o princípio constitucional da isonomia, o qual 

teria a função de impor ao Estado tratamento igual a todos os cidadãos.  Como os princípios 

constitucionais são considerados regras-mestras do Estado Democrático de Direito1, estes se 

apresentam como garantias para o jurisdicionado.  

A motivação deste estudo surgiu nos anos de 2003 e 2004, quando coletei em dois 

Juizados Especiais Criminais2 de Nova Iguaçu alguns documentos que se referiam ao 

oferecimento da transação penal, visando ilustrar alguns exemplos da prática forense para os 

discentes das disciplinas de Direito Penal e Direito Processual Penal, que lecionava em uma 

instituição de ensino superior da Baixada Fluminense. Estes documentos revelavam uma 

grande variação nas penas aplicadas aos jurisdicionados, mesmo quando se tratava de 

infrações penais idênticas, havendo, inclusive, a presença de transações penais impondo a 

doação de sangue como modalidade de pena.  

Notei um descompasso entre o discurso legal e doutrinário, de um lado, e a prática 

jurídica, do outro, no que se referia à prevalência dos princípios3 constitucionais da reserva 

legal e da legalidade em matéria penal, em vista do qual tive dificuldade de explicar e 

                                                           
1 O Estado Democrático de Direito, está previsto no preâmbulo da Constituição Federal de 1988, com a 

seguinte redação: Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte, 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem 
interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a 
seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. (BRASIL, 2011, p.17). 

2
 Os Juizados Especiais Criminais Estaduais foram regulamentados pela Lei nº 9099, de 26 de setembro de 

1995, que estabeleceu a competência destes órgãos para o processo e julgamento das infrações denominadas 
de menor potencial ofensivo, assim considerados os crimes ou contravenções penais com penas previstas em 
lei, não superiores a dois anos, conforme artigo 61 desta lei (BRASIL, 2011, p. 571). 

3
 Como escreve Teixeira Mendes, citando Canotilho, princípio, em direito e, segundo a dogmática jurídica, é 
uma idéia fundamental na qual se baseia todo um sistema de normas (2008, p. 19).  De acordo com esta 
autora, os princípios, nos sistemas jurídicos de tradição romano-germânica, “são idéias normativas 
fundamentais que servem de alicerce para a construção do ordenamento jurídico, tendo em vista que este é 
um conjunto de hipóteses abstratas que deveriam guardar entre si uma coerência lógica. Os princípios 
jurídicos não são idéias compreensivas do fenômeno jurídico. São idéias normativas.” (idem, p. 43). 
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fundamentar estas questões para os meus discentes, com base nos textos do campo jurídico e 

pela construção de um argumento que não fosse um argumento de autoridade.4 Estes 

princípios afirmam que a matéria penal deve ser apreciada por procedimento legislativo 

imposto pela Constituição Federal de 1988 (artigos 59 e seguintes), sendo tal iniciativa de 

competência exclusiva da União (conforme artigo 22, I, da Carta). Por isto, quando a 

doutrina jurídica se refere à reserva legal, afirma que qualquer assunto penal, como criação 

de crimes ou de penas, por exemplo, fica reservado à lei em seu sentido formal (TOLEDO, 

1994).  Já o princípio da legalidade penal consiste na fórmula não há crime nem há pena 

sem prévia legislação, previsto no inciso XXXIX, do artigo 5º da Constituição e no artigo 1º 

do Código Penal brasileiro (Decreto-Lei nº 2848, de 07 de dezembro de 1940), segundo o 

qual nenhum crime e nenhuma pena podem ser imputados sem a correspondente e 

antecedente previsão legal.5   

O certo é que antes de encontrar estes documentos, alguns aspectos das práticas dos 

Juizados Criminais - nos quais eu atuava como advogada -, já despertavam a minha atenção, 

especialmente em face da possibilidade de aplicação de cesta básica nas transações penais, 

uma vez que esta modalidade também não estava prevista no rol das penas (ou medidas 

alternativas) descritas em lei.6 Além disso, os promotores de justiça7 ofertavam a transação 

penal, mesmo quando as infrações se referiam às ações penais privadas, embora a lei 

9099/95 estabelecesse tal atividade somente para os crimes de ação penal pública.8 Assim, a 

                                                           
4
 A expressão “argumento de autoridade” se opõe à “autoridade do argumento”. Na primeira, o argumento é 

reconhecido em razão da pessoa que o profere, por seu prestígio social, por exemplo. Enquanto, ao contrário, 
a expressão “autoridade do argumento” significa que o reconhecimento recai sobre o argumento e sua 
validade em si mesmo. Ver, a respeito, Perelman e Tyteca (1996, p.256). 

5
 A análise destes documentos e o confronto com os princípios constitucionais da reserva legal e da legalidade 

penal podem ser visto em Almeida (2010a e 2010b).  
6
 O artigo 76 da Lei 9099/95, trata das hipóteses em que o Ministério Público poderá propor a transação penal, 
referindo-se expressamente à aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, que devem ser 
especificadas na proposta. A cesta básica consiste na entrega de gêneros alimentícios e de uso pessoal à 
entidade determinada pelos Juizados Criminais.  Esta modalidade não está prevista nem no Código Penal 
(artigos 32 a 120), nem na própria Lei de 1995. 

7
 Os promotores de justiça que atuam nos Juizados Especiais Criminais Estaduais são bacharéis em direito, 

concursados e integrantes da Promotoria de Justiça, órgão que compõe o Ministério Público Estadual. A 
Constituição Federal de 1988 considerou o Ministério Público como instituição permanente, essencial à 
função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos 
interesses sociais e individuais indisponíveis (artigo 127). A estrutura, organização e funcionamento do 
órgão estão definidos em leis infraconstitucionais (Lei Ordinária nº 8.625/1993 - Lei Orgânica Nacional do 
Ministério Público; Lei Complementar nº 75/1993 - Lei Orgânica do Ministério Público da União e, no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro, a Lei Complementar nº 106, de 03 de janeiro de 2003). 

8
 De acordo com a doutrina jurídica, a ação penal é definida como o direito de pedir a tutela jurisdicional.  É 

classificada conforme a titularidade deste direito em: pública (quando o titular é o Estado, através do 
promotor de justiça) ou privada (quando o titular é o particular). Também há casos em que a ação, mesmo 
sendo movimentada pelo Estado, depende da manifestação (representação) da vítima, daí chamar-se de ação 
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descoberta das transações penais impondo a doação de sangue veio aumentar, ainda 

mais, o meu interesse em averiguar - a partir dos relatos dos atores protagonistas destas 

práticas judiciárias - quais são os fundamentos que orientam a oferta da transação penal 

e como estes atores justificam suas escolhas.   

A análise se baseava, assim, no fundamento da oportunidade e conveniência das 

transações penais.  Intrigava-me o fato de que a lei 9099/95, apesar de atribuir ao órgão de 

acusação a tarefa do oferecimento imediato de pena, não se referia aos critérios a serem 

empregados nesta escolha. Por outro lado, em minhas observações sobre a operacionalidade 

das transações penais, já verificara que os discursos dos promotores de justiça justificavam 

suas práticas apoiados na interpretação segundo a qual a ausência de dispositivo legal neste 

sentido constituía permissão do legislador para esses operadores agirem conforme seus 

próprios entendimentos.  Também percebi que esta “liberdade” legal acarretava resultados 

díspares para os jurisdicionados, mesmo quando as infrações penais eram semelhantes.  

Estas informações sugeriam, portanto, a existência de outros fundamentos legitimando estas 

ofertas das transações penais.  

Como a transação ocorre ainda na fase inicial do procedimento (anterior à instalação 

do processo criminal contraditório), não cabe ao autor do fato criminoso a produção de 

provas em sua defesa, o que só vai acontecer se o procedimento seguir para a fase seguinte. 

Para tanto, o acusado deve rejeitar a transação penal, motivando o oferecimento da denúncia 

e a inauguração do processo criminal, aí sim, presidido pelo contraditório.  Sendo assim, a 

fundamentação para o oferecimento da transação aparentava estar embasada exclusivamente 

na acusação e tal circunstância pressupunha o afastamento do princípio constitucional da 

presunção de inocência.  

O princípio constitucional da presunção de inocência, segundo a doutrina jurídica, 

está previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição, segundo o qual “ninguém será 

considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória”. Consiste em 

proteção verificada durante o desenvolvimento do processo a todo acusado, na medida em 

que impede a aplicação de qualquer medida restritiva pelo Estado, até que sobrevenha uma 

sentença condenatória irrecorrível. Em outras palavras, tal princípio é considerado como 

reitor do processo penal brasileiro e através do qual são garantidos os mecanismos da ampla 

defesa e do contraditório, como conseqüência do devido processo legal.  Logo, a oferta da 

                                                                                                                                                                           

penal pública condicionada à representação.  Estas espécies estão definidas no Código Penal (artigos 100 e 
seguintes) e no Código de Processo Penal (artigos 24 e seguintes). 
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transação penal nestes moldes não estaria adequada ao perfil político-constitucional do 

Estado Democrático de Direito.  

Ao pesquisar os discursos doutrinários e jurisprudenciais acerca deste princípio 

percebi que a tese que fundamentava a transação penal se apoiava na afirmação de que o 

procedimento inaugural dos Juizados seria diverso do processo criminal, porque naquele não 

existia, ainda, uma acusação formal. Em outras palavras, não haveria razão para o autor do 

fato criminoso se defender, já que não respondia “formalmente” a um processo. Por outro 

lado, estas fontes informavam que havia também uma variação semântica e conceitual entre 

os termos presunção de inocência e presunção de não-culpabilidade, revelando que nem 

sempre não ser considerado culpado poderia significar o mesmo que ser presumidamente 

inocente. Desta forma, o fato de o acusado não ser considerado culpado antes de decisão 

penal condenatória passada em julgado não o autorizava a ser, todavia, presumido inocente. 

A defesa de um ou outro argumento se ligava às considerações sobre o ônus da prova. 

Admitindo-se que o princípio significava a absoluta inocência do acusado, o dever de 

demonstrar a sua culpa cabia ao Estado, mas se relativizado o seu significado, o acusado é 

quem deveria demonstrar sua inocência.  

Em que pese a riquíssima contribuição que estes discursos geraram para a pesquisa, a 

ausência de entendimento unívoco internamente no campo enseja a fragilização dos 

consensos sobre as normas jurídicas, que, assim debilitadas - já que objeto de várias 

interpretações-, não são internalizadas nos cidadãos, ou seja, não são “normalizadas” na 

sociedade, como diria Garapon (2001).  

Diante deste contexto, resolvi voltar ao campo e, além de dialogar com os 

promotores de justiça e observar as suas práticas no oferecimento das transações penais, 

com o fim de levantar as representações que justificam as ofertas das transações penais. O 

objetivo desta investigação seria, então, verificar se estas representações se adéquam ao 

princípio da presunção de inocência e quais as conseqüências para os ideais isonômico e 

democrático contidos no modelo de Estado Democrático de Direito?  

Para responder a esta indagação empreguei alguns referenciais teóricos das ciências 

sociais, optando pela compreensão do direito como construção cultural, fundada em 

diferentes sensibilidades (GEERTZ, 2006 e 2008).  Para a compreensão das práticas dos 

operadores foi particularmente importante o diálogo com as obras de Kant de Lima (2010), 

Ferreira Gonçalves (2004) e Teixeira Mendes (2008), sobre a nossa sensibilidade jurídica, o 

processo penal comparado e a cidadania brasileira, respectivamente.  
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 Defini como metodologia a conjugação da observação participante (e conseqüente 

descrição etnográfica), com a técnica de entrevistas pessoais e diretas dos operadores 

envolvidos na prática da oferta da transação penal.  Apesar de constatar que a tarefa do 

oferecimento da transação penal é geralmente dividida entre os promotores de justiça e os 

conciliadores, para o corte aqui pretendido, enfatizei alguns discursos dos promotores de 

justiça, em razão da extensão da análise.  

As entrevistas foram realizadas de forma aberta, em tom coloquial, sem qualquer 

formalidade e efetuadas após o exame do modus procedendi destes operadores, nas 

audiências que presidiam com o fim específico de aplicar a transação penal. Procurei 

direcionar as indagações e análise para os aspectos observados nesta operacionalidade. 

Utilizei nesta tarefa um aparelho eletrônico de gravação de voz (MP4 player, modelo Mix 

laser, ES-180) quando autorizado pelos entrevistados, além de anotações pessoais em um 

caderno de observação, quando a primeira técnica foi rejeitada (somente por dois 

entrevistados).  

O contato com estes operadores se deu de forma variada, sendo a estratégia da 

apresentação ou recomendação prévia de outro colega de profissão, a que surtiu melhor 

resultado. Inicialmente acreditei que a inserção no fórum do Centro da cidade renderia 

melhores efeitos, por ser um ambiente familiar, em face da minha rotina profissional.9 Após 

dois meses insistindo nesta estratégia sem qualquer êxito, percebi que não atingiria meu 

objetivo, diante das constantes escusas dos operadores, justificadas pelo acúmulo de 

trabalho. A primeira entrevista que consegui realizar foi com um colega de turma do curso 

de mestrado, promotor de justiça de um Juizado Especial Criminal da região oeste da cidade, 

o que constituiu um bom exercício inicial, dada à proximidade que o ambiente acadêmico 

promoveu. Logo em seguida, um fato ligado as minhas atividades iria determinar o rumo da 

pesquisa, já que fora contratada para lecionar em um curso de direito com campi localizados 

na região da Baixada Fluminense. Desta forma, o primeiro Juizado Criminal observado foi 

nesta região e as entrevistas passaram a seguir a estratégia da apresentação ou recomendação 

prévia destes operadores.  

Em cada Juizado há um promotor de justiça titular e, em sua ausência (férias, 

doenças etc.) assume um substituto, que acumula esta tarefa com aquela que efetivamente 

desenvolvia antes da substituição. Visando ampliar os dados, foram contatados dez titulares 

e quatro substitutos. Dentre estes últimos, apesar de demonstrarem interesse na pesquisa, 

                                                           
9
 Além de lecionar em instituição de ensino superior também advogo junto à justiça comum do Estado. 
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alguns deixaram de participar, por considerarem a entrevista um comportamento invasivo da 

autoridade dos promotores titulares, demonstrando, já neste primeiro contato, o sentido que 

o campo dá ao argumento da autoridade. Por ocasião da elaboração deste trabalho havia 

entrevistado apenas quatro titulares e um substituto, em face do cancelamento de última hora 

por alguns operadores, removidos para órgãos administrativos que compõe a estrutura 

organizacional do Ministério Público estadual, ou sem disponibilidade de tempo em suas 

agendas.   

Os entrevistados estão referenciados neste trabalho através da sigla PJ (abreviatura 

de promotor de justiça), seguida de números arábicos que obedecem à ordem cronológica 

das entrevistas realizadas por regiões onde estão lotados (região oeste, baixada e serrana), de 

acordo com a tabela descrita no Anexo I. Procurei separá-los por região e não por Comarcas, 

para evitar sua identificação, pois muitos atuam no mesmo Juizado há mais de uma década.  

A partir da análise dos dados colhidos e de detido exame dos discursos de meus 

entrevistados, passei a buscar a literatura doutrinária reconhecida no campo e a legislação 

pertinente ao assunto.  Do confronto entre eles foi possível investigar e explicitar as 

categorias que informam o discurso jurídico brasileiro acerca da concepção do processo 

como garantia constitucional. Logo, este estudo se justifica pelo fato de se debruçar sobre 

mecanismos jurídicos de caráter marcadamente garantista do modelo de Estado Democrático 

de Direito, adotado pela Constituição brasileira de 1988.10  

O corte espacial definindo os Juizados Especiais Criminais Estaduais como “campo” 

onde se disputa o monopólio da dicção do direito (parafraseando BOURDIEU, 1989), visa 

examinar a produção do conhecimento que ali se perfaz através de ritos, 11 compreendendo a 

prestação jurisdicional. Em outras palavras, os operadores dos Juizados (assim como os 

demais operadores jurídicos) são instruídos por uma formação profissional calcada no 

conhecimento reproduzido pelas doutrinas jurídicas eleitas e reconhecidas pelo próprio 

campo jurídico, mas em suas práticas este aprendizado acumulado cede passo a outras 

orientações, decorrentes desta luta interna. Resulta desta circunstância um emaranhado de 

orientações possíveis para o mesmo caso e a escolha de uma delas como a prevalente 

                                                           
10 A opção pelo Estado Democrático de Direito está afirmada no artigo 1º, da Constituição Federal de 

1988. Neste modelo, como afirma FERRAJOLI (2002), os direitos fundamentais previstos na Constituição 
devem se tornar efetivos. No Estado Democrático de Direito, a lei e, em especial, a Constituição, 
desempenha o papel de limitador da atividade estatal para garantir o respeito aos direitos fundamentais do 
cidadão, através da observância do princípio da presunção de inocência. 

11 Conforme Garapon (1997), este ritual encarna valores da república e da democracia e os representa na cena, 
no espaço, no tempo, nas vestimentas, na linguagem, nos papéis assumidos pelos atores, de modo a tornar 
eficiente a sua comunicação não racional. A ênfase, portanto, é dada aos papéis assumidos por quem dirige o 
ritual e pelos seus participantes, buscando conhecer as relações estabelecidas entre eles. 
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dependerá mais do argumento da autoridade do que da autoridade do argumento. Ou seja, 

adoto a noção sociológica que considera o campo do direito como um campo especial de 

contenda de visões acerca do mundo, de interpretações sobre os problemas nacionais e sua 

formulação jurídica (BOURDIEU, 2006, pp. 209-255).  

Como estes órgãos são considerados como “pacificadores” dos conflitos sociais12 

que versam sobre infrações penais, constituem locais privilegiados onde se operacionaliza 

um procedimento especialmente destinado ao consenso entre o órgão de acusação e o 

jurisdicionado, acerca da pena a ser aplicada antes da instauração do processo criminal 

tradicional13. Este procedimento, denominado de transação penal, introduziu na justiça 

criminal a partir de 1988, foi visto à semelhança da plea barganing estadunidense, motivo 

pelo qual também emprego o método comparado por contraste para o exame de alguns 

aspectos do sistema judicial norte-americano.  Tal análise é importante, pois aborda questões 

vinculadas à importação de modelos fundados em instituições culturais díspares, cujo 

resultado, como afirmou Kant de Lima (1995b), acarreta conseqüências também desiguais 

para além de sua variação semântica.   

Por outro lado, especialmente entre nós, seguidores da tradição da civil law
14, a lei é 

parte da maquinaria pela qual se mantém a estrutura jurídica, e o sistema de leis só pode ser 

plenamente compreendido se estudado em relação com esta estrutura, bem como 

reciprocamente, a compreensão da estrutura exige, entre outras coisas, um estudo 

sistemático das instituições legais (RADCLIFE-BROWN, 1973, p. 245). A lei é, desta 

forma, um dado do meu campo. Mas não é o único.  Somam-se a ele os discursos da 

doutrina e dos operadores, bem como a observação das práticas dos Juizados que visitei. 

 

2. DEVIDO PROCESSO OU PROCESSO DEVIDO? 

O campo jurídico é informado por leis, organizadas e estruturadas em um sistema 

onde a Constituição Federal é considerada norma máxima, cujas orientações e princípios se 

refletem para as demais normas. Dentre as garantias consideradas fundamentais da 

                                                           
12 Para o campo jurídico, a jurisdição tem a função de “pacificar” os conflitos sociais, porque eles não são 

vistos como fenômenos comuns a qualquer sociedade de mercado (AMORIM et all, 2002).   
13

 O processo aqui é visto como conjunto de atos praticados pelas partes, visando a obtenção da tutela 
jurisdicional. No processo tradicional há o desenvolvimento cronológico de três fases: a do conhecimento 
(em que o juiz conhece a pretensão das partes, após o acolhimento da denúncia do promotor de justiça ou da 
queixa, da vítima), o instrutório (onde as partes realizam suas provas) e o decisório (representado pela 
decisão judicial). A doutrina jurídica emprega a expressão “procedimento” para referir-se às diferentes 
formas de operacionalizar o processo, mas também pode se referir ao instrumento que é utilizado nas 
investigações que antecedem o processo.  

14
 Sobre as tradições jurídicas, ver Merryman e Perdomo (2009) e Garapon (1997), entre outros. 
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Constituição de 1988, merece destaque o “acesso à justiça” por se tratar do direito a uma 

prestação jurisdicional justa, equitativa e eficaz,15 através da qual a aplicação da pena se 

efetiva, com base no inciso XXXV, do artigo 5º, segundo o qual: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Segundo a doutrina brasileira, 

deste princípio decorre, como seu corolário, o devido processo legal, previsto nos incisos 

LIV e LV, do mesmo artigo 5º, da Constituição, estabelecendo que ninguém será privado da 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal e aos litigantes, em processo judicial 

ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, 

com os meios e recursos a ela inerentes (BRASIL, 2011, p. 19). 

Até 1988, o procedimento para aplicação da pena seguia o princípio “nulla poena 

sine judicio”, segundo o qual a pena aplicada através de sentença condenatória, resultava do 

desenvolvimento de um processo criminal constituído de atos probatórios, sendo estes 

obedientes ao contraditório e à ampla defesa.16 Com a edição da Constituição Federal, este 

modelo se alterou, por força do disposto no artigo 98, inciso I, da Constituição Federal,17 que  

introduziu os princípios da oralidade, da simplicidade, da informalidade, da celeridade, da 

economia processual, da conciliação e da transação penal, caracterizadores dos 

procedimentos realizados nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais.  

Em de 26 de setembro de 1995, regulamentando este dispositivo, a Lei nº 9099 

estabeleceu a competência dos Juizados Especiais Criminais Estaduais para o processo e 

julgamento das infrações denominadas de menor potencial ofensivo, assim considerados os 

crimes ou contravenções penais com penas não superiores a dois anos, através de um 

procedimento dividido em duas etapas. A primeira etapa, normalmente iniciada pelo 

acolhimento das partes encaminhadas pelas Delegacias de Polícia (onde é realizada a 

                                                           
15

 Em geral, nossos autores quando se referem ao acesso à justiça citam as orientações de Cappelletti, jurista 
italiano, como se a realidade italiana fosse semelhante à brasileira.  Este autor afirma que na expressão 
“acesso à justiça” há “duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as pessoas podem 
reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios do Estado.” (apud GRINOVER et alll, 
2005).  

16 O contraditório é assim considerado o instituto que privilegia a igualdade de condições das partes nos atos 
processuais. Já a ampla defesa consiste em garantia de emprego de todos os meios e recursos admitidos em 
direito pela defesa. Tanto o contraditório quanto a ampla defesa foram alçados à categoria de princípios 
constitucionais, previstos no inciso LV, do artigo 5º da Carta, segundo o qual “aos litigantes, em processo 
judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os 
meios e recursos a ela inerentes.” (BRASIL, 2011, p. 19). 

17 O artigo 98, inciso I, da Constituição Federal afirma que: “a União, no Distrito Federal e nos Territórios, e os 
Estados criarão juizados especiais, providos por juízes togados, ou togados e leigos, competentes para a 
conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor 
potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo, permitidos, nas hipóteses previstas em 
lei, a transação penal e o julgamento de recursos por turma de juízes de primeiro grau.”    
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tradução do fato social em fato jurídico, o qual é registrado no Termo Circunstanciado), 18 

em uma sala onde se desenvolve a audiência denominada de conciliatória ou preliminar, 

conduzida, geralmente, por um conciliador (bacharel ou estudante dos últimos semestres do 

curso de Direito). Neste ato faculta-se às partes a realização da composição cível, que é uma 

espécie de acordo (quando se tratar de crimes de ação penal pública incondicionada, ou 

condicionada à representação), podendo resultar em uma indenização pecuniária à vítima, o 

que configura uma “civilização” do processo penal. Ocorrendo a composição cível, as partes 

assinam este termo (redigido na própria assentada da audiência), que será encaminhado ao 

juiz que declarará extinta a punibilidade, terminando o feito. Caso não haja a composição 

cível entre as partes, passa-se à segunda fase, com o oferecimento da transação penal19. 

Neste momento, o promotor de justiça propõe ao autor do fato a aplicação da resposta 

penal20. Se o autor do fato e seu defensor aceitarem a proposta, ela é encaminhada ao juiz 

que a homologa, terminando também o feito. 

Este é o momento em que o ritual é apontado pela doutrina jurídica como 

semelhante ao do due process of law, do sistema anglo-saxão, porque cria a opção para o 

acusado de acolher ou não a pena oferecida pelo promotor de justiça. 21 Contudo, o due 

process of law  contém normas relativas a direitos oponíveis ao Estado contra os abusos de 

sua autoridade e são fundamentos da tradição jurídica democrática, com a garantia de 

participação popular, assegurando aos seus cidadãos um julgamento justo (como previstos 

na  5ª e 14ª emendas à Constituição dos EUA).  Configura um direito pessoal e disponível, 

pertencente ao acusado: pessoal, porque somente ele poderá exercitá-lo; disponível porque o 

direito de ser julgado por este tribunal pode ser abdicado pelo acusado, ocasião em que 

negociará sua pena com o órgão de acusação, o procecutor (FERREIRA, 2004, p. 72). Já o 

nosso devido processo legal brasileiro consiste na imposição de um processo pela iniciativa 

                                                           
18 As partes podem também comparecer diretamente nos Juizados, onde um conciliador reduz a termo seu 

relato e marca data para a realização da audiência preliminar, quando será tentada a conciliação entre elas. 
Quando as partes comparecem inicialmente à Delegacia, ali a infração penal é traduzida no Termo 
Circunstanciado, documento que, em geral, contém a identificação dos envolvidos, a descrição dos fatos e 
sua tipificação legal, encaminhado para os Juizados. 

19 A transação está prevista no artigo 76 da lei, segundo o qual, havendo representação ou tratando-se de crime 
de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a 
aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas, a ser especificada na proposta.  A lei também 
prevê a possibilidade de a proposta não ser aceita pelo acusado e seu defensor, ocasião em que o 
procedimento deverá seguir o rito semelhante ao tradicional, com o oferecimento de denúncia pelo órgão de 
acusação e demais atos processuais, atingindo seu encerramento com a sentença judicial, fase que não será 
examinada neste estudo.    

20 Na prática, as transações penais impõem a prestação de serviços à comunidade ou a doação de mercadorias 
ou gêneros de primeira necessidade (denominadas de cestas básicas), junto às instituições filantrópicas 
cadastradas nos Juizados. 

21 Neste sentido, Tourinho (2003, p. 57) e Capez (2009, p. 37), entre outros.   
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do Estado, através do promotor de justiça ou da vítima (ou seu representante legal), logo, 

vinculado ao interesse da acusação.  Não constitui direito do acusado, porque este não pode 

recusá-lo.  Desta forma, a afirmação segundo a qual o nosso instituto é uma garantia da 

defesa do acusado, porque pressupõe seja realizado de acordo com o comando 

constitucional, penal e processual penal, gera o estranho raciocínio de que possa existir, no 

ordenamento jurídico de um país democrático, uma condenação sem processo ou um 

processo ilegal!22   

Por outro lado, como declara Ferreira (2009, p.1), no direito anglo-saxão 

estadunidense e canadense, o princípio da presunção de não culpabilidade (not guilty) é 

derivado do due process of law e extraído do direito de permanecer em silêncio (right to stay 

mute). Segundo este autor, de acordo com tal tradição jurídica, até a metade do século 

XVIII, a recusa por parte do indigitado a submeter-se a julgamento significava a confissão 

de sua culpabilidade, permitindo a aplicação das penalidades de prisão, consistentes em 

torturas, que lhes causavam a morte. Convencionou-se, portanto, que tal silêncio ou recusa 

das pessoas acusadas de crimes dolosos ou de conspiração deveria ser entendida como uma 

confissão. Somente na primeira metade do século XIX ficou estabelecida a intervenção de 

um terceiro, no lugar do acusado renitente, para proferir a expressão “não culpado” (not 

guilty), a partir da qual o procedimento seria levado ao julgamento pelo júri (trial by jury), 

estabelecendo-se desta forma, a regra nos moldes em que prevalece até o momento atual na 

jurisdição estadunidense. Em outras palavras, no direito norte-americano o processo passou 

a ser instaurado pela presunção de inocência23 e, com isso, o ônus da prova da culpabilidade 

do acusado passou a competir exclusivamente ao Estado.  Este tratamento, segundo o autor, 

resulta da simetria pretendida por este sistema, já que o órgão de acusação (equivalente ao 

nosso promotor de justiça) detém, por trás de si, todo o aparato estatal para a persecução 

penal (idem, p. 2).  

Conseqüentemente, também as representações sobre a acusação são diferentes.  Lá, 

as informações utilizadas pelo órgão estatal para negociar a acusação resultam da 

investigação policial que levanta os elementos evidentes da prática do crime, mas estes ainda 

                                                           
22 Tourinho (2007, p. 57) afirma que o devido processo legal configura dupla proteção ao indivíduo: “atuando 

tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe 
paridade total de condições com o Estado-persecutor e plenitude de defesa (direito à defesa técnica, á 
publicidade do processo, à citação, de produção ampla de provas, de ser processado e julgado pelo juiz 
competente, aos recursos, à decisão imutável, à revisão criminal).” 

23 De acordo com este autor, se o acusado no sistema do Canadá e dos EUA optar em ficar calado frente à 
acusação do órgão de acusação, “então o processo judicial se instaura e o promotor fará a sua acusação 
formal, devendo provar a culpabilidade do acusado frente a um corpo de jurados ou diante de um juiz” 
(ibidem). 
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não serão reputados como prova nesta fase, pois para ganharem o status de prova precisam 

passar pelo crivo das regras de exclusão de evidência (que no Canadá estão dispostas no 

Evidence Act, enquanto no direito estadunidense, provém da jurisprudência e da lei, a 

exemplo da Federal evidence rules). Ainda com base no mesmo autor, após esta etapa 

preliminar do sistema estadunidense, a promotoria chama o acusado, que juntamente com o 

juiz, faz a proposta de negociação da culpabilidade (pela bargaining), negociando assim a 

verdade processual. Trata-se de verdadeira barganha entre o procecutor e o acusado, que 

poderá aceitar as provas contra si imputadas, ou rejeitá-las, ou ainda, permanecer calado.  O 

órgão de acusação “pode deixar de oferecer acusação em troca de confissão ou da 

colaboração do suspeito para a descoberta dos co-autores”.  Caso a proposta de acordo seja 

rejeitada pelo acusado, o caso será levado ao Grand Jury (júri de acusação), mas isto não 

obsta futuras negociações (FERREIRA, 2004).24 Quando a oferta do órgão de acusação é 

rejeitada, ou quando o acusado permanece calado, significa que está optando pelo direito de 

ver instaurado contra si um processo.  Ocorre que neste caso, a acusação terá que se esforçar 

para provar a sua culpa, para além de uma dúvida razoável
25, pois do contrário, perderá a 

causa.  

Assim, no plea bargaining o acusado quando abdica do direito de ser acusado, o faz 

em troca de benefícios26, o que representa um estimulo do Estado à proposição da 

negociação da verdade. Em outras palavras, no sistema estrangeiro não se verifica a procura 

                                                           
24

 Barbosa Moreira (1989) afirma que a plea bargaining tem sido alvo de críticas no mundo acadêmico e no 
político, “por abrir ensejo a manobras escusas e a pressões odiosas sobre o acusado.” Por outro lado, 
complementa o citado autor, que há fatores para a sua vitalidade, dentre eles, o de “atender a interesses 
poderosos”, porque o prosecutor faz do exercício da bargaining um trampolim para novas conquistas 
políticas (já que as ascensões às profissões jurídicas no modelo judiciário norte-americano são promovidas 
por eleição popular).  Além disso, os juízes vêm com “bons olhos” um expediente “que lhes reduz a carga de 
trabalho.   

25
 Segundo a Suprema Corte do Canadá, o beyond resonable doubt (descrito no julgamento do caso R. v. 

Lifchus) consiste em: 1) um padrão da prova que está intrinsecamente ligado com o princípio fundamental 
aplicado em todos os julgamentos criminais, o da presunção de inocência; 2) o ônus da prova recai somente 
sobre a acusação no decorrer do processo e jamais se desloca para os acusados; 3) uma dúvida razoável não é 
uma dúvida baseada simpatia ou preferências; 4) a dúvida razoável se baseia na razão e no senso comum; 5) 
está ligada à existência ou ausência de provas; 6) a prova não envolve a busca de uma certeza absoluta, 
tampouco não é prova sem nenhuma dúvida nem é uma dúvida imaginária ou frívola; é necessário além de 
uma probabilidade de culpa; 7) um júri que concluir que o acusado somente é provavelmente culpado deve 
absolvê-lo. (FERREIRA, 2009, p. 4). 

26
 De acordo com a doutrina estrangeira, podem ser oferecidos quatro tipos de concessões em troca da 
aceitação, em certa medida, da culpa por parte do acusado.  São elas: a) a tipificação (descrição legal) do fato 
no processo pode ser reduzida a um delito de menor potencial, o que assegura uma redução da pena na 
sentença a ser imposta; b) redução das imputações, no caso de acusações múltiplas; c) o órgão de acusação 
pode recomendar uma “indulgência”, reduzindo as chances de uma provável condenação à prisão, e d) em 
crimes de maior repugnância social (molestar uma criança), pode ser desqualificado para uma circunstância 
considerada menos repugnante (SÉROUSSI, 1999).  
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incansável pela verdade real27, como no sistema brasileiro.  Lá o que se busca é o consenso 

sobre a culpa do acusado, um consenso sobre o que seja a verdade para solução daquele caso 

e que se alcança entre este e o procecutor. Lá, quando o acusado chega à conclusão de que é 

melhor reconhecer sua culpa – tendo consciência das evidências contra si existentes – ele, 

juntamente, com a parte acusadora, constroem uma verdade para os fatos, não importando se 

é ou não a “verdade real”, já que, consensualizada pelas partes, para terminar o processo. 

Nesse modelo, quando o acusado confessa o delito e aceita a culpabilidade, ou seja, realiza 

um acordo, torna efetiva a plea bargaining, e, em conseqüência, o processo não chega a 

existir, mesmo sendo considerado culpado (FERREIRA, 2004).  

Já no nosso sistema as partes não constroem uma verdade baseada no conhecimento 

comum sobre as provas colhidas e no acordo acerca da culpa do autor do fato. Aqui o 

processo também deixa de prosseguir, mas não se concebe que o acusado esteja confessando 

o crime ou assumindo a sua culpa quando aceita a transação, apesar de lhe ser aplicada uma 

pena (PRADO, 2003, p. 218).   O órgão de acusação, portanto, especialmente na transação 

penal, não negocia a verdade como na plea bargaining, mas somente a aplicação da pena.28 

Ora, os sistemas jurídicos estão fundados em lógicas de produção da verdade 

completamente diferentes.  Enquanto o norte-americano é fundado no adversarial, o 

consenso entre os pares é fundamental para validar o conhecimento – como acontece em 

alguns casos no Trial by jury, onde a unanimidade é requerida (conforme KANT DE LIMA, 

2010, nota nº 3, p. 29), no nosso, contraditório (marcado pela sobrevivência de mecanismos 

inquisitoriais), a verdade é estabelecida por um árbitro (magistrado), com base no seu livre 

convencimento.29 Esta verdade, produzida por uma decisão de um técnico do direito, é 

pautada em princípios da motivação racional, da fundamentação (jurídica) das decisões 

judiciais e do livre convencimento.  Não há um critério legal de hierarquia entre as “provas” 

e estas são apreciadas livremente pelo juiz, que escolhe aquela que melhor confirma o seu 

argumento, como Teixeira Mendes já afirmou (2008).  A distância entre a verdade 

negociada (consensual) e a verdade real não reside simplesmente na forma como se dá sua 

                                                           
27 Um dos princípios básicos do processo penal brasileiro é a busca da “verdade real”, ou seja, por meio dos 

procedimentos legais deve-se buscar a reconstituição do acontecimento acontecido no passado (CAPEZ, 
2009 e GRECO, 2004). 

28 A “transação” entre o promotor de justiça e o suposto autor do fato fica assim limitada às seguintes 
possibilidades: “opção entre a multa e a pena restritiva, fixação do valor da pena, e a espécie, o tempo e a 

forma de cumprimento da pena restritiva” (GRINOVER e outros, 2005, p. 54).   
29 Kant de Lima afirma que neste sistema existe uma valorização explícita do conhecimento detido de forma 

particular, não universalmente disponível na sociedade: quem pergunta, sempre sabe mais do que quem 
responde e é deste saber que advém a autoridade desse discurso. Nele, as partes envolvidas não estão em pé 
de igualdade a ponto de estabelecerem um consenso entre elas (1995a, 1995b).  Sobre o livre convencimento 
do juiz e suas representações, ver Teixeira Mendes (2008). 
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produção, mas, principalmente, no fato de que as partes envolvidas na produção destas 

verdades (lá e aqui) carregam consigo representações culturais, históricas e sociais muito 

diversas e, de certa forma, antagônicas. 30 No modelo estadunidense a representação da 

igualdade é latente e está ligada à história da formação da própria nação, por isso mesmo, a 

construção do sistema americano assentou seus fundamentos nas lutas pela democracia. Já 

no Brasil, permanecem as “marcas” deixadas pela formação jurídica colonizada, baseada na 

tradição inquisitorial portuguesa e na dominação das elites políticas e sociais que, 

controlando o conhecimento, produziram e desenvolveram nosso sistema jurídico, que é, 

portanto, desde sua origem, comprometido com o poder e com as escusas forças que o 

circundam (LOPES, 2002, pp. 277-307). Este sistema reproduz a idéia de que o processo 

paira sobre a cabeça do acusado como uma “Espada de Dâmocles”, uma ameaça assustadora 

capaz de lhe tirar a vida, a liberdade, o patrimônio, ou sua tranqüilidade. Esta representação 

está associada às influências históricas que apontam o sistema de produção de verdade 

adotado pelo Direito Canônico, de tradição inquisitorial, buscando alcançar na verdade real 

uma expiação para os “pecados” (crimes) do acusado (ALMEIDA JÚNIOR, 1959). Para os 

brasileiros, em geral, o processo é uma garantia do Estado.  Para os norte-americanos, é 

efetivamente uma garantia estatal devida ao cidadão.31  

A análise dos discursos jurídicos que tentam minimizar estas diferenças constitui 

interessante exercício.   

 

3. ANTINOMIAS NOS DISCURSOS JURÍDICOS SOBRE O PRINCÍPIO DA 

PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA. 

Há no campo jurídico brasileiro o entendimento segundo o qual a Constituição 

Federal de 1988 assegurou no inciso LVII, do artigo 5º a presunção da inocência como 

princípio basilar, traduzido na expressão latina “in dubio pro reo” (na dúvida, a favor do 

                                                           
30 Segundo Figueira, o campo jurídico brasileiro está inserido numa tradição jurídica na qual a descoberta da 

verdade é uma questão importante.  Citando Geertz, este autor declara que estamos inseridos “numa 
sensibilidade jurídica denominada sistema de inquérito. Trata-se de uma forma de saber – e, 
conseqüentemente, de exercício de poder –, de ‘descobrir a verdade’. Neste sentido, o Estado, por meio do 
processo penal, quer descobrir a ‘verdade dos fatos’ (interpretados como crime); e em nossa tradição jurídica 
descobrir a verdade é um dos critérios para realização da Justiça (p.13) 

31
 O instituto também foi considerado semelhante ao italiano nolo contendere (GOMES, 2000, pp.128-129). 
Todavia, a expressão latina que corresponde a “não quero contestar” (a acusação), é admitida no modelo 
italiano somente com o consentimento do tribunal, o qual tem o dever de levá-lo em conta “apenas depois das 
considerações das partes e do interesse público na administração eficaz da justiça” e se destina a reduzir o 
tempo despendido na solução de um conflito, proporcionando uma resposta mais rápida para o réu e para a 
sociedade, ressalvando para o julgamento somente os casos realmente complicados (SOZA, 2000, p. 46). 
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réu), através da redação: “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória” (TOURINHO FILHO, 2010). 

Os autores se referem à origem deste princípio na Declaração de Direitos do Homem 

e do Cidadão de 1789, cujo artigo 9º estabelecia que: “Todo o acusado se presume inocente 

até ser declarado culpado e, se se julgar indispensável prendê-lo, todo o rigor não necessário 

à guarda da sua pessoa, deverá ser severamente reprimido pela Lei.” (BRASIL, 1789). 

Também a doutrina estrangeira indica a consagração do princípio da presunção de inocência 

nesta Declaração, como resultado da concepção que os pensadores iluministas construíram 

acerca do processo penal da época. A preocupação de pensadores como Rousseau, 

Montesquieu e Hobbes consistia em afastar o sistema persecutório que marcou o ancien 

régime caracterizado, principalmente, como instrumento da pretensão punitiva do Estado, no 

qual a prova dos fatos era produzida através do emprego da prisão e da tortura, como 

mecanismos de obtenção da confissão dos crimes. (MERRYMAN e PÉREZ-PERDOMO, 

2009, p. 40). 

Também se afirma que este princípio foi inscrito na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem de 1948 e no Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Americana 

sobre Direitos Humanos (MORAES, 1999, p. 122). 32  

Para Tourinho Filho - um dos processualistas penais mais referenciados pelo campo 

jurídico -, o princípio da presunção de inocência “nada mais representa que o coroamento do 

due process of law. É um ato de fé no valor ético da pessoa, próprio de toda sociedade 

livre”.  De acordo com este autor, o princípio estaria assentado “no reconhecimento dos 

princípios do direito natural como fundamento da sociedade, princípios que, aliados à 

soberania do povo e ao culto da liberdade, constituem os elementos essenciais da 

democracia”. E complementa: “Claro que a expressão ‘presunção de inocência’ não pode ser 

interpretada ao pé da letra, literalmente, do contrário os inquéritos e os processos não seriam 

toleráveis, visto não ser possível inquérito ou processo em relação a uma pessoa inocente. 

Sendo o homem presumidamente inocente, sua prisão antes do trânsito em julgado da 

sentença condenatória implicaria antecipação da pena, e ninguém pode ser punido 

                                                           
32 O artigo XI da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que: 1.  Toda pessoa acusada de um ato 

delituoso tem o direito de ser presumida inocente até que sua culpabilidade tenha sido provada de acordo 
com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua 
defesa. 2. Ninguém poderá ser culpado por qualquer ação ou omissão que, no momento, não constituíam 
delito perante o direito nacional ou internacional. Tampouco será imposta pena mais forte do que aquela que, 
no momento da prática, era aplicável ao ato delituoso. Depois, o Pacto de São José da Costa Rica 
(Convenção Americana sobre Direitos Humanos) previu em seu artigo: "Toda pessoa acusada de delito tem 

direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa". O Pacto foi 
internalizado no Brasil, através do Decreto nº 678, de 06/11/92, que determinou seu integral cumprimento.  
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antecipadamente, antes de ser definitivamente condenado, a menos que a prisão seja 

indispensável a título de cautela.” (2010, pp. 71-72).  

Segundo DELMANTO JÚNIOR, outro processualista também reconhecido nesta 

área, o princípio constitucional impõe ao acusado o dever de provar sua inocência, cabendo 

a quem acusa o ônus de provar legalmente e judicialmente a sua culpabilidade e, além disso, 

impõe ao juiz o dever de absolver o acusado quando não houver certeza necessária para a 

condenação. Citando Antonio Magalhães Gomes Filho, o autor afirma que o conjunto destas 

regras se baseia no "princípio favor libertatis”, na garantia da presunção de inocência, já 

presente no artigo 9º da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, resultado 

do movimento iluminista, que visava expurgar, naquela época, o sistema da prova legal e da 

tortura e a prevalência do sistema da livre apreciação da prova, eliminando, desta forma, a 

noção segundo a qual o suspeito é que deveria provar a sua inocência perante a sociedade 

(1989, pp. 18-19). 

Como o constituinte de 1988 não empregou a expressão “todo o acusado se presume 

inocente até ser declarado culpado”, optando por “ninguém será considerado culpado até o 

trânsito em julgado de sentença penal condenatória”, parte da doutrina entende que esta 

norma cuida, na verdade, do princípio da desconsideração prévia de culpabilidade (de 

aplicação mais restrita) e não necessariamente da presunção da inocência (TORRES, 1993).  

De acordo com este entendimento, existe somente uma tendência à presunção de inocência, 

ou um estado de inocência, no qual o acusado é considerado inocente até ser declarado 

culpado por sentença transitada em julgado e, por isso, a terminologia princípio da não 

culpabilidade seria mais técnico. Afirma-se que a nossa Constituição Federal não “presume” 

a inocência e quando declara que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado de sentença penal condenatória” está informando que durante o desenvolvimento do 

processo o acusado será considerado inocente e tal estado poderá ser alterado por uma 

sentença final declarando-o culpado. Desta forma, quando se instaura a ação penal e inicia-

se o processo, há presunção de culpabilidade ou de responsabilidade, que representa um 

ataque à inocência do acusado até a prolação da sentença definitiva.  Este ataque é também 

verificado quando são adotadas medidas coercitivas contra o acusado, como acontece, por 

exemplo, na decretação da prisão preventiva, entre outras. Neste sentido, seguiu melhor o 

legislador do início do período republicano, que na redação do artigo 67, do Decreto nº 847 

de 1890 (Código Penal), tratou o assunto da seguinte forma: “Nenhuma presumpção, por 

mais vehemente que seja, dará logar á imposição de pena.” (BRASIL, 1890). 
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Para alguns autores, o emprego do termo “presunção”, em seu sentido técnico, 

comporta mera discussão semântica, já que na prática, presunção de inocência e presunção 

da não culpabilidade são expressões idênticas, não havendo diferença entre elas 

(PIOVESAN, 1996). 33 Para outros, do princípio da presunção de inocência decorre o 

princípio do in dubio pro reo (na dúvida, a favor do réu), o que significa afirmar que eles 

não se confundem, nem são sinônimos. O in dubio pro reo é aplicado quando faltam provas 

para a condenação ou quando elas existem, mas não são suficientes para convencer o 

magistrado, de tal forma que, na dúvida, deve absolver o réu; “no conflito entre o jus 

puniendi do Estado, por um lado, e o jus libertatis do acusado, por outro lado, a balança 

deve inclinar-se a favor deste último se se quiser assistir ao triunfo da liberdade." (BETIOL 

apud TOURINHO FILHO, idem, p. 74). Segundo esta dialética, o direito brasileiro confirma 

a presunção de culpabilidade na instauração do processo judicial pelo chamado princípio do 

in dúbio pro societate, cabendo à defesa fazer prova do contrário e em mesmo pé de 

igualdade que a acusação.  Logo, a presunção de inocência possui difícil adequação ao 

modelo estatal democrático. Todavia, para fundamentar sua legitimidade, os autores 

recorrem à retórica, que, no entanto, nem sempre minimizam tal inadequação. 34 

Defende-se a idéia de que o princípio da presunção de inocência acarreta na via 

processual penal dois efeitos: de um lado, o ônus de provar a veracidade dos fatos imputados 

pertence à parte autora na ação penal (em regra, o Ministério Público)35 e, por outro, há 

orientação para o magistrado no sentido de que deve decidir a favor do réu, caso tenha 

alguma dúvida sobre a veracidade dos fatos, após a apreciação das provas produzidas. Este 

princípio é considerado como critério vinculado ao formato do Estado Democrático de 

Direito (AMARAL, 2004). Portanto, não se trata apenas de uma discussão semântica acerca 

da propriedade técnica do termo presunção. A celeuma envolve diferentes concepções 

acerca da finalidade do processo penal e das garantias processuais que devem nortear a 

persecução penal em um Estado Democrático de Direito. A conseqüência prática da adoção 

                                                           
33

 Segundo Piovesan (1996, pp. 121-122), “independentemente do conflito que possa existir entre as 
terminologias desconsideração prévia de culpabilidade e presunção de inocência, a norma que deve 
prevalecer será sempre “a mais benéfica ao indivíduo, titular do direito”.  

34 Exemplo do esforço argumentativo pode ser visto em Rangel (2007, p. 24) quando afirma que “o magistrado, 
ao condenar, presume a culpa; ao absolver, presume a inocência, presunção esta júris tantum, pois o recurso 
interposto desta decisão fica sujeito a uma condição (evento futuro e incerto), qual seja a reforma (ou não) da 
sentença do tribunal... Desta forma, o réu tanto pode ser presumido culpado como presumido inocente e isto 
em nada fere a Constituição Federal.” 

35 GOMES afirma que a acusação tem o ônus de provar cada um dos fatos que integram o tipo penal e a 
participação do acusado em sua prática. Provados "os fatos e a atribuição culpável deles ao acusado", 
presumem-se contra o réu a ilicitude e a culpabilidade. Caberá então à defesa provar eventuais causas 
excludentes de ilicitude e de culpabilidade (1999, pp. 111-112).   
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de uma ou outra tese, diz respeito ao esforço do acusado, já que no nosso sistema, até 

mesmo a afirmação de inocência não o exime de produzir prova de sua alegação. Sendo 

assim, a afirmação de que o texto constitucional brasileiro se assemelha ao artigo o 27 da 

Constituição italiana (pós-facismo) de 1948: L’imputato non è considerato colpevole sino 

alla condanna definitiva, 36 parece proceder. 

Por fim, aqueles que defendem a presunção de inocência irrestrita afirmam que em 

um Estado Democrático de Direito ela se aplicaria não apenas na fase processual de 

conhecimento (judicial), mas também na instrutória (realizada nas Delegacias Policiais), de 

tal forma que todas as medidas restritivas ou coercitivas porventura necessárias seriam 

aplicadas restritivamente (TORRES, 1993).  

Esta variedade de orientações também é encontrada nos tribunais, que ora admitem a 

expressão presunção de inocência, ora a da não culpabilidade. Os seguintes julgados do 

Superior Tribunal de Justiça empregam a expressão princípio da inocência: RHC 11387/SP; 

HC 13725/RJ; RHC 9745/PR; RHC 8167/SP. Enquanto estes outros: RESP 304521/SP; HC 

32491/MS; HC 16541/SP; HC 28177/MS referem-se ao princípio da não culpabilidade. Por 

fim, as jurisprudências HC 19711/SP; RHC 15139/SP; HC 30186/SP; HC 31662/RS; HC 

33457/SP consideram as expressões como sinônimas. 37  

Dentre as práticas dos Juizados Especiais observados38 se verificou que os 

procedimentos são instruídos geralmente, pelos Termos Circunstanciados. Estes Termos são 

                                                           
36 Segundo TORRES (1993), no caso italiano, esta redação foi resultado do êxito da corrente de pensamento 

doutrinário italiano que defendia a restrição do alcance do princípio da inocência, com vistas a garantir a 
eficácia do processo penal pelo Estado. Este artigo está previsto na Parte I denominada “Diritti e doveri dei 
cittadini”, no Título I, relativo ao “Rapporti Civili” e estabelece que “La responsabilità penale è personale. 
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in 
trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la 
pena di morte.”(disponível no site: http://www.quirinale.it/qrnw/statico/costituzione/costituzione.htm, acesso 
em 23 de março de 2010). 

37 Também o Supremo Tribunal Federal não distingue os termos, conforme o seguinte julgado: "I. Prisão por 

pronúncia de réu já anteriormente preso: pressuposto de validade da prisão cautelar anterior. 1. Em 

princípio, se tem dispensado a motivação, na pronúncia, da manutenção da prisão preventiva anterior; com 

maior razão, se tem considerado suficiente que a pronúncia se remeta no ponto aos motivos da prisão 

cautelar que mantém. 2. Essa orientação pressupõe, contudo, a validade da prisão cautelar antes decretada 

(precedentes): se é nulo o decreto originário da preventiva, a nulidade contamina a prisão por pronúncia 

que só nela se fundar. II. Prisão preventiva: motivação inidônea. O apelo à preservação da "credibilidade 

da justiça e da segurança pública" não constitui motivação idônea para a prisão processual, que - dada a 
presunção constitucional da inocência ou da não culpabilidade - há de ter justificativa cautelar e não pode 

substantivar antecipação da pena e de sua eventual função de prevenção geral". (HC 82797/PR - Relator 
SEPÚLVEDA PERTENCE Julgamento: 01/04/2003 - DJ 02-05-2003 - Primeira Turma - Unânime). 

38
 Os dados aqui reunidos resultaram da observação das práticas dos operadores nos últimos seis meses, 
especialmente em cinco Juizados: um da região oeste da cidade; três da Baixada Fluminense e um da região 
serrana. Apenas em um deles as transações penais foram oferecidas exclusivamente pelo promotor de justiça. 
Nos demais, houve a divisão desta tarefa entre conciliadores e promotores. 

 Nestes casos, foram agendadas 
duas audiências preliminares, sendo a primeira efetuada pelo conciliador e a segunda (denominada de 
especial), alguns meses depois, pelo promotor.  Esta dinâmica só acontecia quando os acusados rejeitavam a 
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documentos autuados nas delegacias policiais, através de registro semelhante ao que ocorre 

com os Registros de Ocorrência, que instruem os inquéritos policiais nos demais crimes da 

competência das varas criminais e do tribunal do júri. Em outras palavras, a burocracia 

relativa à autuação desses documentos é igual para todos os procedimentos judiciais. Em 

geral, as partes envolvidas em um conflito chegam à Delegacia Policial e aí são ouvidas 

pelos policiais de plantão que registram neste documento a tradução do fato noticiado em 

infração penal. Estas informações se transformam nos dados que estes profissionais 

“julgarem” necessário registrar. Não é, portanto, um serviço taquigráfico reprodutor das 

falas das partes e não obedece à empiria. Na tarefa do seu registro há um juízo de valoração 

e de classificação sobre quais fatos devem merecer a atenção do aparato policial-judicial, 

conforme Kant de Lima (1995a) já observou.   

Para um grande número dos procedimentos examinados nas audiências conciliatórias 

destas Cortes, o Termo Circunstanciado constituiu o único documento probatório sobre o 

fato criminoso (como nos crimes contra a honra, nos crimes de ameaça, entre outros), salvo 

nos crimes que deixavam vestígios (como lesão corporal, por exemplo), para os quais o 

exame pericial seria complementar.39 Enquanto documento público lavrado por autoridade 

policial judiciária, o Termo Circunstanciado tem fé pública e não está sujeito às exigências 

do contraditório e da ampla defesa.  Em outras palavras, elaborado na fase policial, não 

permite a defesa do acusado, o que o aproxima do modelo de produção da verdade da 

inquisitio canônica.40 Isto ocorre porque a polícia judiciária brasileira cumpre a função de 

descobrir a verdade através de métodos extrajudiciais e, por isso mesmo, seus documentos 

servem de base para o promotor formar sua opinio delicti (opinião sobre o delito) e oferecer 

ou não a denúncia.   

A influência do conteúdo dos Termos Circunstanciados para a formação da opinião 

dos promotores de justiça está presente nas seguintes declarações:  

A gente vai pegar um Termo Circunstanciado, que é um RO, que deveria 
ser melhor do que um RO, mas muitas vezes não é...  (pausa) Analisa uma 
materialidade, um laudo, um depoimento de testemunha e oferece a 
transação penal.  Se isso não tem, se não tem esse mínimo de prova, se não 
há esse indício, a transação não pode ser oferecida. (PJ1) 
 

                                                                                                                                                                           

transação penal na primeira audiência. As propostas oferecidas pelos promotores já se encontravam 
previamente incluídas nos autos dos processos analisados nas audiências preliminares. A tarefa do 
conciliador consistia, portanto, na mera leitura das transações. 

39
 Além destes documentos, também instruem os procedimentos as folhas de antecedentes criminais do suposto 
autor do fato, mas estas nem sempre foram juntadas a tempo da audiência preliminar.    

40 Ver, neste sentido, KANT DE LIMA (1995a, p. 61).  
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Na verdade, a lei 9099 determinou que nos casos do JECRIM fossem 
instaurados nas delegacias um Termo Circunstanciado, que foi feito pra ser 
melhor do que o RO... (pausa) Mais descritivo, ainda que uma apuração 
rápida, mas uma apuração melhor.  Justamente para evitar que o processo 
seja remetido pro JECRIM sem esse suporte probatório mínimo. Porque o 
RO pode gerar – e na maioria das vezes gera – um inquérito policial e por 
esse inquérito vai se apurar o crime.  O Inquérito Policial é proibido pela 
lei do JECRIM, por isso temos que o Termo Circunstanciado substitui o 
Inquérito e desde logo oferece essa prova para o promotor oferecer a 
transação penal. (PJ2) 
 
Os Termos Circunstanciados das delegacias são mal feitos e incompletos, 
às vezes eles chegam ao absurdo de informar que as partes irão se 
manifestar em juízo. Mas se há um mínimo de indícios eu ofereço a 
transação penal.  A lei, quando se refere à hipótese em que pode haver 
oferecimento da transação penal não fala em exaurimento das provas.  
Podem faltar dados, mas se houver esse mínimo, eu ofereço a transação 
penal e depois encaminho os autos para delegacia promover a diligência 
que estiver faltando. Isso ocorre em nome da celeridade, porque em nome 
da celeridade o exame não deve ser exauriente.  A inversão do 
procedimento: oferecer transação penal e depois colher as informações.  É 
um atalho eficiente para o judiciário. (PJ5) 

 

Estes documentos ganham status de prevalência sobre a “verdade” produzida nos 

Juizados Especiais Criminais, porque não se permite às partes a produção de prova em 

contrário, em face da majoritária “solução” dos conflitos, ainda nas audiências 

preliminares.41 Como esses documentos registram, quando muito, aquilo que a vítima 

declara, as decisões dos promotores partem desta indicação. Soma-se a este fato o 

predomínio da noção segundo a qual “quem registra primeiro é considerado vítima”, 

conforme reiteradamente afirmado pelos operadores. Esta maneira de classificar as partes 

não leva em consideração “a verdade dos fatos”, mas sim, a ordem cronológica do registro 

do Termo Circunstanciado, que vai depender de quem chega primeiro à delegacia, ou é 

primeiramente atendido neste serviço.  

A observação das práticas nas audiências conciliatórias também revelou que mesmo 

quando os acusados afirmavam possuir provas de sua inocência, foram induzidos pelos 

conciliadores a acreditarem na fragilidade dos seus argumentos, porque “nos procedimentos 

dos Juizados Criminais, o promotor de justiça ‘levava em conta’ somente as declarações 

policiais”, com base no conteúdo dos Termos Circunstanciados, declaração esta afirmada 

pelos conciliadores às partes, repetidas vezes. Ora, como documentos dotados de fé pública, 

                                                           
41

 Da média de 200 (duzentos) casos apreciados nas audiências preliminares realizadas por mês pelos 
promotores, apenas 3% (três por cento) seguiam para a fase seguinte, devido à recusa da transação penal. 
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o seu enfrentamento pelo acusado exigia-lhe uma valentia semelhante à da batalha bíblica 

entre Davi e Golias42.   

Em tese, o caráter consensual da transação teria a finalidade de representar a 

confirmação do exercício democrático de participação jurídica e a garantia jurisdicional do 

tratamento isonômico, como praticamente a unanimidade da doutrina jurídica enfatiza.43  

Tais argumentos se assentam exclusivamente na interpretação literal da lei e não constituem 

posição unânime do campo, pois o instituto vem recebendo, desde sua introdução no sistema 

processual penal brasileiro, inúmeras críticas44 , sendo a principal delas a que afirma o 

rompimento com o sistema tradicional do nulla poena sine judicio,45 já que realizado ainda 

na primeira fase do processo, na qual ainda não foram produzidas as provas sobre o fato 

imputado ou a culpa do infrator (PRADO, 2003).  Por esta razão, o instituto ofenderia aos 

princípios constitucionais da presunção de inocência, da ampla defesa e do devido processo 

legal, garantidores do modelo democrático do Estado brasileiro (PRADO, 2003 e STRECK, 

2002, entre outros). De acordo com esta crítica, a aceitação da transação penal pelo 

jurisdicionado confirma sua culpa, e por isso, há violação do princípio constitucional da 

presunção de inocência (artigo 5º, inciso LVII da Constituição Federal), já que aplicada pena 

sem a possibilidade de realizar as provas necessárias de sua inocência; ofende ao devido 

processo legal, porque não assegurados os mecanismos da ampla defesa e do contraditório.  

Em sentido contrário, há aqueles que sustentam que o autor do fato criminoso, ao 

aceitar a transação penal, o faz voluntariamente, sem que isso signifique o reconhecimento 

da sua culpa.46 Desta forma, tal atitude consistiria em uma técnica de defesa e, por se inserir 

no âmbito da defesa,  não viola o princípio constitucional da presunção da inocência. De 

acordo com este argumento, o acusado aceita a pena alternativa para se defender de um 

processo criminal demorado, que poderia condená–lo de forma injusta, e também para se ver 

livre do ônus (comprometendo suas economias e tempo) que o decurso do processo poderá 

promover. “Se o Estado lhe oferece outra alternativa que não seja responder um processo 

criminal, e sim, se submeter de maneira voluntária a uma sanção penal, sob determinadas 

                                                           
42

 Personagens do Antigo Testamento da Bíblia.  
43

 Dentre os autores que seguem esta orientação Fernandez (2003, p.133) afirma que a transação penal constitui  
uma alternativa ao processo penal e seus efeitos (inclusive os relativos a punição/castigo), solucionando a 
controvérsia penal consensualmente, sem o ingresso dos envolvidos no sistema penal intimatório, 
necessariamente conflitivo.     

44 Sobre a crítica dos operadores do direito, ver Amorim et all (idem, pp. 255-281), além de PRADO (2003) e 
STRECK (2002), entre outros. 

45 A expressão significa que a pena não pode ser aplicada sem processo. 
46 Entendimento predominante também na jurisprudência, destacando-se, dentre outras, as seguintes: Tribunal 

de Justiça de São Paulo: Apelações APL 992090696815 SP - 36ª Câmara de Direito Privado; APL 
994050134750 SP - 8ª Câmara de Direito Privado.   
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condições e que lhe traga consideráveis benefícios porque não aceitar?” (GRINOVER et all, 

2005, p. 148; BITTENCOURT, 1996, p. 112, entre outros).  

Entretanto, é curioso perceber que o argumento que defende a manifestação 

consciente de vontade do jurisdicionado se baseie na presunção de que a prestação 

jurisdicional será injusta, imparcial ou demorada, circunstâncias essas que o levariam a optar 

pela aplicação antecipada da pena. Esta representação sobre a justiça e o papel do processo 

penal, lembra o adágio popular “entre a cruz e a espada” aplicado à situação em que se 

encontra o acusado neste modelo de justiça, significando a existência de situações 

extremamente prejudiciais, sem nenhuma alternativa. O processo e a penalidade antecipada 

se equiparam, ou melhor, não há escapatória para o jurisdicionado acusado, pois o processo 

não conseguirá, em nenhuma hipótese, revelar sua inocência.  Esta noção não coincide com 

o modelo de justiça idealizado pelo Estado Democrático de Direito, no qual o processo penal 

é um instrumento de defesa do jurisdicionado.   

Os promotores de justiça são funcionários públicos integrantes do Ministério 

Público, órgão considerado como essencial à justiça, a quem incumbe “a defesa da ordem 

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis” (artigo 

127 da Constituição Federal) e no processo penal, entre outras atividades, a de promover a 

ação penal pública (artigo 129 da Carta). 47 Com a entrada em vigor da Lei nº 9099, de 1995, 

a eles foi atribuída a tarefa de propor a aplicação imediata da pena (restritiva de direitos e 

multa), através da transação penal oferecida na fase inicial do procedimento criminal. Trata-

se de uma formalidade que não precisa de fundamentação acerca dos motivos que 

determinam a oferta da penalidade, bastando apoiar-se na liberdade concedida pela lei. 

Logo, as justificativas acerca da interpretação da conduta imputada ao infrator como sendo 

criminosa, não são reveladas nem para o magistrado, nem mesmo para o próprio infrator.   

O campo reconhece a especialização destes operadores e muitos são reverenciados 

além do limite dos Juizados Criminais porque também atuam como professores nos cursos 

de graduação em direito das universidades públicas e privadas e são autores de doutrinas 

recomendadas por estes cursos.48 Sua palavra “tem mais peso”, seus argumentos “possuem 

                                                           
47 As leis brasileiras atribuem diversas funções ao Ministério Público.  Na esfera penal, além da titularidade da 

ação penal, estão previstas a de fiscal da execução da lei (artigo 257 do Código de Processo Penal) e curador 
de menores (artigo 9º do Código de Processo Civil), além da acusação.  

48
 O ingresso na carreira do Ministério Público se dá por meio de concurso público de provas e títulos, para o 
qual se exige a graduação em Direito e o exercício de atividade jurídica durante 03 (três) anos, entre outros 
requisitos. O valor dos salários, a manutenção das garantias de independência e inamovibilidade (tal como os 
juízes), além do status que o cargo possui dentro do campo jurídico, são fatores que contribuem para a 
expressiva concorrência pelo ingresso no órgão, que pode ser revelada em números: no último concurso 
realizado no Rio de Janeiro, em 2009 (que durou quatorze meses), dos quase 5.000 (cinco mil) inscritos, 
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maior poder de persuasão”. Eles instruem os conciliadores49, determinando o que devem 

fazer (como e quando atuar), seja através dos seus próprios exemplos, seja através da edição 

e divulgação de normas, avisos e manuais. 

Como  na maioria dos Juizados observados a tarefa de oferecer a transação penal 

foi dividida entre conciliador e promotor de justiça, a imagem que os conciliadores 

construíam acerca do acusador, pode ter contribuído para o acolhimento das transações 

penais observadas.  Notícias como: o promotor “não é mole” (no sentido de ser muito rígido 

com as partes); é “pessoa séria”; é “experiente”; “não se deixa levar por qualquer alegação”; 

“sabe quando a parte está mentindo”, retrataram o imaginário destes operadores em relação 

às dificuldades que as partes encontrariam para defender seus pontos de vistas. Estas 

imagens foram reproduzidas - escamoteadas em tom que aparentava aconselhamento - 

beirando advertência, ou até mesmo ameaça, geralmente através de frases iniciadas por: “se 

eu fosse a senhora eu aceitaria a transação”, ou “eu, no seu caso, aceitaria a transação”, 

reduzindo a possibilidade de a transação penal resultar de uma manifestação da vontade, 

livre e consciente do acusado.  Estes discursos indicavam que o promotor de justiça estava 

investido de um poder sobrenatural, capaz de descobrir, através de alguma revelação 

milagrosa (e não proveniente do fato), a verdade ou a mentira de uma determinada 

declaração e dizer qual seria a verdade dos fatos. Diante da repercussão destes discursos 

(com matiz intimidatório) sobre os jurisdicionados não se pode afirmar que as transações 

penais acolhidas resultaram de consenso.  

No que se refere às representações dos promotores acerca destas práticas, é 

interessante o discurso de um dos entrevistados, abaixo reproduzido: 

A transação penal é oferecida nos autos pelos conciliadores, porque já há 
entendimento pacificado sobre isso.  O entendimento dos enunciados dos 
Juizados sobre esse assunto já está pacificado. Eu não sei dizer se eles 
fazem algum curso, só sei que eles chegam ao Juizado por algum critério 
de seleção.  Eu faço uma vez por ano uma reunião com eles, tento ajudar 
nas dificuldades que eles estão passando e dou as orientações necessárias.  

                                                                                                                                                                           

apenas 4% (quatro por cento) foram aprovados, conforme estatística divulgada pelo site oficial do órgão 
(BRASIL, 2009). Como afirmam Merryman e Perdomo, estes aspectos se transformam em empecilho para a 
mobilidade entre as carreiras jurídicas, acarretando uma linha divisória entre elas (compartimentalização e 
imobilidade); os profissionais se vêem diferentes dos demais e tal isolamento contribui para a especialidade e 
também para rivalidades; problemas de comunicação e jurisdicionais; estreiteza de atitudes e balcanização 
das profissões jurídicas (2009, pp. 143-154). 

49
 Os conciliadores são bacharéis em direito ou estudantes dos últimos semestres do curso de graduação, atuam 
como voluntários, ou seja, não são remunerados pelos cofres públicos, somente obtendo desta atividade o 
comprovante de atuação, que vale como título para efeitos de concurso público, além do cômputo de horas 
para as atividades acadêmicas complementares. Em todos os Juizados observados os conciliadores foram 
indicados para o cargo após se apresentarem espontaneamente aos chefes de cartórios ou aos juízes titulares, 
ou indicados por amigos e parentes.  Este acesso, portanto, não se deu através de concurso público, nem 
foram realizados cursos de aprendizagem ou de aperfeiçoamento profissional. 
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Às vezes, quando sinto que tem algum problema, eu chamo o conciliador e 
converso com ele. Por exemplo, uma vez eu estava desconfiando que os 
advogados estivessem rejeitando muito as minhas transações penais. 
Depois de certo tempo, percebi que quando era advogado e não a 
defensoria pública, as transações eram recusadas justamente quando 
estavam nas mãos de um determinado conciliador.  Aí chamei este 
conciliador para ver o que estava acontecendo... (pausa) É uma 
problemática. Então, eu mandei o conciliador se impor e nunca mais isso 
voltou a acontecer...(pausa) Ele se impôs avisando que se o processo 
seguisse adiante, o réu poderia sofrer uma pena maior, ou ainda, que nem 
sempre conseguiria provar a sua inocência, porque na maioria das vezes 
não há prova; há, no mínimo, a fala da vítima...(PJ5) 
 

Este discurso revela que o processo é visto especialmente como instrumento punitivo 

do Estado, diante da impossibilidade do acusado conseguir provar sua inocência.  A prova 

da inocência, neste caso, cede passo diante da fala da vítima e da verdade construída 

unilateralmente, o que sugere a presunção de culpa do acusado. Ao mesmo tempo, a 

aceitação das transações penais constitui a principal finalidade do procedimento, devendo 

ser afastado todo e qualquer obstáculo neste sentido, mesmo que este obstáculo seja a defesa 

técnica do acusado. 

Para um grande número de procedimentos que competem aos Juizados Especiais 

Criminais, o Termo Circunstanciado representa a única prova sobre o fato criminoso e 

mesmo sendo conciso e incompleto é indicado como instrumento satisfatório e adequado 

para o oferecimento da transação penal. Ora, as decisões sobre as medidas a serem 

oferecidas nas transações penais, assim como qualquer outro processo decisório, constituem 

escolhas tomadas com base em objetivos; são ações orientadas para determinado propósito, 

por isso a decisão é sempre mais do que uma simples escolha entre as alternativas possíveis.  

Por outro lado, elas são orientadas com base em algum critério, já que todos os modos de 

produção do conhecimento fixam critérios pragmáticos.  A questão que se impõe é que esta 

seleção é um ato solitário do promotor de justiça, pautada em diferentes critérios, como 

afirmam os seguintes trechos dos depoimentos colhidos: 

Eu só ofereço a transação quando, de fato, eu tenho elementos para 
denunciar.  Quando eu sei que vou denunciar e sei que ele poderá ser 
condenado.  Se eu sei que ele não pode ser denunciado, que ele não será 
condenado, porque ali não tem justa causa nenhuma (elemento probatório) 
para denunciar (que é injusto), eu não ofereço a transação penal, porque é 
injusto.  (PJ1) 
 
De repente você pega um caso em que rapazes jogando bola, jogaram a 
bola dentro da casa do vizinho e, sem autorização, pularam lá dentro pra 
pegar a bola.  Isso é uma violação de domicílio.  Em princípio, nesse caso, 
nada impede que você aplique uma transação penal consistente no 
pagamento de cestas básicas, porque o caso permite tratar assim, né? (PJ2) 
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A lei prevê que o Ministério Público pode oferecer como transação penal 
qualquer uma das medidas que são as despenalizadoras, dentre elas está a 
prestação de serviços, a prestação pecuniária e tal... Então fica muito ao 
critério do promotor, conforme o caso... Até a lei faz isso mesmo, pra que 
se possa dar para cada caso a melhor definição para aquela situação.  
Então, por exemplo, crimes de trânsito, a transação penal que eu faço, em 
regra, é a prestação pecuniária em favor da vítima.  Porque a vítima é que 
foi atropelada, ela que teve aqueles custos todos. Já na lesão corporal que 
decorre da briga de vizinhos, sempre ofereço a prestação de serviço à 
comunidade e nunca a cesta básica.  (PJ3) 

 

Ah! Isso (a escolha da medida) depende de cada promotor.  Eu, pelo 
menos, não gosto de cesta básica. Eu prefiro sempre a prestação de serviço, 
porque eu quero que a pessoa cumpra com um trabalho.  Esse é o meu 
entendimento, porque (se aplicar a cesta básica) eu não sei de onde vem 
esse dinheiro. Eu não sei se esse dinheiro vai sair do bolso dele; se sempre 
vai doer no bolso dele; se ele vai sentir ficar sem esse valor, enquanto no 
trabalho, ele terá que ir lá, terá que tirar um tempo do seu dia, então pra 
mim isso vai ser mais efetivo. (PJ4) 
 

Apesar de existir a ideologia da justiça consensual, ou dialógica (como a doutrina 

jurídica afirma), há outra lógica operando nos Juizados Criminais.  Se a transação penal 

pode ser oferecida sem o mínimo de prova acerca do fato criminoso, face à ausência ou 

incompletude das provas, isso significa que estes operadores possuem um conhecimento 

acerca dos fatos criminosos que é prévio, privilegiado e não acessível às partes envolvidas 

nos conflitos.  Neste caso, a construção da verdade que seria consensual, é realizada 

inquisitivamente. A presunção de inocência, portanto, constitui mera retórica. 

 
4. CONCLUSÃO. 

Neste estudo a oferta da transação penal foi analisada com base nas representações 

dos promotores de justiça, explicitando peculiaridades da atualização do princípio da 

presunção de inocência. Estas representações, provavelmente oriundas de uma cultura 

jurídica de traços fortemente inquisitoriais como a nossa (KANT DE LIMA, 1995a), 

permanecem mesmo quando diante de institutos de índole mais participativa e menos tutelar, 

como é o caso da transação penal.   

Como o sistema processual brasileiro mantém institutos da tradição inquisitorial e 

emprega a lógica do contraditório, dada a desigualdade legal e explícita das partes 

envolvidas no processo criminal, é o argumento da autoridade e não a autoridade do 

argumento que prevalece na administração dos conflitos sociais. Em outras palavras, a 

solução dos conflitos sociais pelos sistemas oficiais de justiça não é obtida pelo consenso 

entre as partes, mas sim através da decisão de quem detém a autoridade, fundada em um 
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saber apropriado particularizadamente, quase clarividente, saber este que é “fonte do seu 

poder e da legitimidade de suas decisões” (KANT DE LIMA, 2010, p. 44).   

Os discursos jurídicos confrontados se opõem e, impedindo a naturalização da 

presunção de inocência, acabam se afastando do ideal democrático prometido 

constitucionalmente como reflexo do modelo do Estado brasileiro atual. Estas práticas 

reafirmam o que Tom Jobim, reproduzido por Da Matta (1981) já avisaram: o Brasil não é 

para principiantes. 
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6. APÊNDICE 
 
 

Tabela  – PROMOTORES DE JUSTIÇA ENTREVISTADOS, CONFORME 

ORDEM CRONOLÓGICA DA REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

CÓDIGO ÓRGÃO DE ATUAÇÃO 

PJ1 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA ZONA OESTE (TITULAR) 

PJ2 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DA BAIXADA FLUMINENSE (TITULAR) 

PJ3 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA BAIXADA FLUMINENSE (TITULAR) 

PJ4 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA BAIXADA FLUMINENSE 

(SUBSTITUTO) 

PJ5 JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 

FAMILIAR CONTRA A MULHER DA REGIÃO SERRANA (TITULAR) 
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UM ESTUDO INICIÁTICO DE UM ÓRGÃO INSTRUMENTALIZADOR DO 

ACESSO À JUSTIÇA: A GARANTIA CONSTITUCIONAL E  FUNDAMENTAL DO 

EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

 

A STUDY OF AN ORGAN INITIATION EXPLOITED ACCESS TO JUSTICE: THE 

CONSTITUTIONAL GUARANTEE OF FUNDAMENTAL EXERCISE OF CITIZENSHIP 

Morgana Paiva Valim 

RESUMO 

Este artigo traz uma parte do estudo inicial e também meu percurso no campo, onde a 

premissa básica é a descrição do desdobramento das questões desenvolvidas e também sobre 

as reflexões que faço para a minha dissertação de mestrado sobre os Núcleos de Primeiro 

Atendimento como locais de instrumentalização e mecanismo de acesso à Justiça com vistas à 

construção da cidadania, segundo pressupostos do Estado democrático de direito. Neste lócus, 

enquanto órgão de atendimento jurídico gratuito, sua existência prioritária é de assegurar aos 

cidadãos o acesso ao judiciário, a fim de garantir e efetivar aos jurisdicionados, sem quaisquer 

ônus financeiro, o seu direito fundamental de acesso à justiça. A necessária garantia 

constitucional ofertada por tais órgãos tem como objetivo básico a concretização de direitos 

sociais com vistas a facilitação da prestação jurisdicional. 

Palavras-chave: instrumentalização; mecanismo; acesso à justiça; cidadania; garantia 

fundamental; prestação jurisdicional. 

 
ABSTRACT 

 

This article presents a part of the initial study and also my career in the field, where the basic 

premise is the description of the breakdown of points made and also reflections on what I do 

for my dissertation on the First Care Centers as places of exploitation and mechanism of 

access to Justice for the construction of citizenship, according to the assumptions of the 

democratic state of law. In this locus, as a body of legal services free of charge, its existence 

is a priority of providing citizens access to justice in order to ensure and enforce the court, 

without any financial burden, their fundamental right of access to justice. The necessary 
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constitutional guarantee offered by such organs as a basic objective is the realization of social 

rights with a view to facilitating judicial assistance. 

Keywords: instrumentation; mechanisms; access to justice; citizenship; fundamental 

safeguard; judicial assistance. 

 

Introdução 

A efetivação do acesso à justiça conforme ditame constitucional é reconhecidamente 

de fundamental importância para a concretização de direitos sociais. E, nessa esteira a 

sistemática evolutiva1 do direito no Brasil passa a instrumentalizar e criar mecanismos para a 

afirmação da garantia jurídica com vistas a permitir respostas para os conflitos sociais. 

O artigo 5º, inciso XXXV, da Carta Magna, traz como norma inscrita, o direito 

constitucional de acesso à justiça2, assim a finalidade é a de ingresso ao Poder Judiciário e 

não nas dependências físicas e internas do mesmo. Na atualização do modelo do Estado 

Democrático de Direito, os tribunais desempenham o importante papel de garantia dos 

direitos fundamentais, especialmente dos direitos civis (TEIXEIRA MENDES, 2008).  Nesse 

plano constitucional, é o infra mencionado preceito:  

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

(...) 

XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito; 

A fim de dar azo a concretização desses direitos sociais de acessibilidade dos cidadãos 

à justiça, foram criados os Juizados Especiais Cíveis e Criminais Estaduais, em 1995, por 

meio da Lei nº 9.099, cujo pressuposto básico desse comando legal é o de permitir aos 

cidadãos a apreciação de suas demandas, por meio de princípios norteadores, tais como o da 

celeridade, informalidade e simplicidade, dentre outros. E, nesse movimento constitucional a 

                                                           

1 Segundo Cappelletti: “ (..) Afastar a “pobreza no sentido legal” – a incapacidade que muitas pessoas têm de 
utilizar plenamente a justiça e suas instituições  - não era preocupação do Estado. A justiça, como outros bens, 
no sistema do laissez-faire, só podia ser obtida por aqueles que pudessem enfrentar seus custos; aqueles que não 
pudessem fazê-lo eram considerados os únicos responsáveis por sua sorte.(...)” 
2 Acesso à justiça significa a existência de possibilidades reais e concretas de acesso aos meios mediante os 
quais indivíduos podem fazer valer seus direitos. Acesso à justiça não diz respeito única e exclusivamente ao 
Poder Judiciário e aos tribunais, com capacidade de garantirem direitos e arbitrar disputas, de forma imparcial, 
segundo os preceitos legais. Acesso à justiça corresponde a uma série interligada e combinada de fenômenos. 
Significa, antes de tudo, o conhecimento de direitos e o reconhecimento de situações de quebra ou de ameaça a 
direitos. A partir daí, a busca de possibilidades de encontrar soluções – sejam elas no interior ou não do Poder 
Judiciário. E, finalmente, que essas soluções sejam efetivas. (SADEK, 2007) 
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dispensa de patrocínio em causas até 20 salários mínimos e de pagamento de custas judiciais, 

demonstra que o legislador tinha como objetivo descomplicar e desburocratizar, produzindo 

assim resultados sociais aparentemente justos e satisfatórios.  

Sob este aspecto, têm-se que essa alternativa legal acabou por disciplinar uma reforma 

na estrutura do Poder Judiciário, que fora instituída para a defesa de interesses e direitos 

reivindicados por uma parcela da população que por vezes ficava à margem3 de uma 

sociedade que estava em constante mudança.  

No entanto, para instrumentalizar esse fenômeno do acesso à justiça perante os 

juizados especiais estaduais, especialmente os cíveis, foram firmados termos de convênios 

com Universidades públicas e privadas, através de processos administrativos, para a 

legitimação da tutela jurisdicional em benefício do cidadão, através de órgãos denominados 

de Núcleos de Primeiro Atendimento.  

De certo que a adoção de mecanismos oferecidos como meios de processamento de 

uma ação distributiva judicial e social surgem da necessidade de colocar fim aos obstáculos 

de acesso à justiça com vistas a solução de litígios. No entendimento de RODRIGUES (1994, 

P.28): 

É necessário destacar, frente à vagueza do termo acesso à Justiça, que a ele 
são atribuídos pela doutrina diferentes sentidos, sendo eles 
fundamentalmente dois: atribuindo ao significante justiça o mesmo sentido 
e conteúdo que o de Poder Judiciário, torna sinônimas as expressões acesso 
à Justiça e acesso ao Poder Judiciário; partindo de uma visão axiológica da 
expressão justiça, compreende o acesso a ela como o acesso a uma 
determinada ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano. E 
conclui que esse último, por ser mais amplo, engloba no seu significado o 
primeiro. 

É preciso ainda dizer que, após 16 anos, aproximadamente, da implementação dos 

juizados especiais estaduais, o acesso à justiça, passou a assoberbar o judiciário com as 

denominadas “demandas reprimidas”, pois, com os recursos gratuitos de interposição de ações 

judiciais, bem como, com a assistência jurídica gratuita fornecida pelas Universidades, a 

correspondência entre progresso e solução na marcha processual, revelou que a terceira onda 

divulgada por Cappelletti, permitiu a equidade social mais acarretou novamente no entrave 

judicial mais nefasto, o da morosidade. 

 

                                                           

3 “ (...) A assistência judiciária baseia-se no fornecimento de serviços jurídicos relativamente caros, através de 
advogados que normalmente utilizam o sistema judiciário formal. Para obter os serviços de um profissional 
altamente treinado, é preciso pagar caro, sejam os honorários atendidos pelo cliente ou pelo Estado (...)” 
(CAPPELLETTI, 2002, p.47) 
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1. Meu objeto de pesquisa 

 

Além das minhas dificuldades iniciais, precisava delimitar um objeto de pesquisa que 

era necessário para o estudo, pois, como é sabido, nós egressos da graduação, não possuímos 

um olhar epistemológico para recortar o assunto a ser trabalhado. E, já como profissionais, 

não possuímos o tempo ideal para a dedicação à pesquisa. Até mesmo nosso olhar " de quem 

sabe tudo de direito", não me permitia transitar numa seara tão diferente para mim.  

Segundo BAPTISTA (Petrópolis, nº 1, 2009, p. 215): "(...) Eu entendi que o Direito 

visa ao “dever-ser” e, nesse sentido, se concebe como um ideal que  não tem ou não precisa 

ter qualquer compromisso com a realidade. Mas, antes, quando eu me iniciei no campo, era 

incompreensível pensar o Direito de forma absolutamente desatrelada do cotidiano forense. 

Deste modo, na construção desse trabalho acadêmico, passei a vivenciar mais uma vez 

o quanto deveria me despojar das amarras dos bancos universitários tradicionais, segundo 

OLIVEIRA (2004, p.08): “(...) Essa realidade sugere-me uma hipótese a respeito do aparente 

paradoxo realçado mais atrás – a combinação de falta de tempo com a ampliação exagerada de temas. 

A hipótese seria a de que essa aparente incongruência se resolve exatamente pela intervenção de 

alguns dos outros defeitos referidos, a saber: abuso de manuais e de livros de doutrina em detrimento 

de jurisprudência atualizada e de artigos monográficos, de um lado; e ausência de referências a casos 

práticos, de outro. Afinal, suprir tais deficiências significaria dedicar-se a atividades de pesquisa que 

exigiriam do jurista-autor, escrevendo sua tese ou dissertação nos interstícios da elaboração de 

despachos e pareceres, um esforço bem maior do que o de voltar-se para a estante e pegar os 

consagrados livros dos doutrinadores que estão à mão !(...)”. 

Ao passar a frequentar nossos encontros de pesquisa, tive contato direto com minha 

orientadora e com os outros mestrandos, e, em nossas conversas começou a surgir meu objeto 

de pesquisa, destaquei o interesse em acompanhar elaborar uma etnografia do Núcleo de 

Primeiro Atendimento do Juizado Especial Cível Estadual de Cabo Frio, para compreender o 

mecanismo que possibilita o acesso à justiça com o atendimento jurídico gratuito aos 

jurisdicionados naquela região. E, também em realizar um mapeamento de entidades outras 

que prestam esse serviço a população, excetuando a Defensoria Pública. 

Neste sentido, o desenvolvimento do presente trabalho tem por objetivo a pesquisa 

sobre a efetividade do acesso à justiça a partir da atuação do Núcleo de Primeiro Atendimento 

de Cabo Frio junto aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais, tendo o mesmo a função de 

propiciar exercício e a afirmação da cidadania4, sob a orientação da professora Drª Regina 

                                                           

4 Cidadania é definida como “um status concedido àqueles que são membros integrais de uma comunidade”, no 
qual “todos (...) são iguais com respeito aos direitos e obrigações” (MARSHALL, p. 76). 
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Lúcia Teixeira de Mendes no curso de Mestrado em Direito, do Programa de Pós-Graduação 

da Universidade Gama Filho, na área de concentração “Direito, Estado e Cidadania”. 

 

2.  O Atendimento Jurídico prestado pelas Universidades 

O Estado, através do Poder Judiciário, não apenas tem o dever de prestar atividade 

jurisdicional, como também de fazê-lo com eficiência e celeridade, eis que, a morosidade da 

prestação jurisdicional ocasiona o descrédito geral da sociedade quanto ao papel que deve ser 

desempenhado pelo Poder Judiciário. 

A partir da vertente constitucional de apreciação de lesão ou ameaça de direito por 

parte do Poder Judiciário, é necessário analisar que a perspectiva do Estado em propiciar tal 

prestação jurisdicional somente através da Defensoria Pública acabaria por ensejar numa ação 

ou omissão violadora de direitos no Estado democrático de direito. Posto que, aparentemente 

o Estado não conta com o aparelhamento necessário para atender ao volume expressivo da 

demanda da sociedade. 

Nesse passo, as Universidades, sejam elas públicas ou particulares, instituem os 

Núcleos de Prática Jurídica, que eram conhecidos como os escritórios modelos de assistência 

jurídica gratuita, cuja função precípua é atendimento ao público considerado carente, onde a 

rotina forense estabelecida internamente, permite ao corpo discente o aprendizado nas 

diversas áreas do direito. 

Tomando como base a visão de NOLETO (1999, p. 95), o Núcleo de Prática Jurídica, 

tem por escopo ampliar a reflexão teórico-prática para além dos conflitos estritamente 

individuais, superando as fronteiras do conhecimento unidisciplinar e conservador 

característico do paradigma legalista. 

Ensina SANTOS (1993, p. 113) que:  "a distância dos cidadãos em relação à 

administração da justiça é tanto maior quanto mais baixo é o estado social a que pertencem e 

que essa distância tem como causas próximas não apenas fatores econômicos, mas também 

fatores sociais e culturais, ainda que uns e outros possam estar mais ou menos remotamente 

relacionados com as desigualdades econômicas".  

Esta representação judicial de interesses em juízo por parte dos Núcleos de Prática 

Jurídica, se assemelham ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública, cujo comando 

constitucional, descrito no artigo 134, credita à mesma a essencialidade de sua função 

jurisdicional do Estado, denotando que a obrigatoriedade de atendimento aos carentes na 
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acepção legal, é incumbência do Estado, através deste órgão e não das instituições públicas ou 

particulares de ensino. 

Mas, com o fito de propiciar ao corpo discente o aprendizado em diversos ramos do 

direito, o atendimento ao público carente, é realizado até mesmo atingindo uma gama de 

cidadãos que não conseguem ou não desejam atendimento através da Defensoria Pública, 

mediante a orientação e supervisão dos professores que permanecem internos no Núcleo de 

Prática Jurídica ou mesmo através dos Advogados denominados orientadores, que são 

contratados como empregados das Universidades.  

Na visão de AGUIAR (1996, p. 131): "as faculdades de Direito não podem se cingir a 

fornecer noções aguadas de tecnicalidades normativas. Elas devem dialogicamente construir 

instrumentais que propiciem um aumento de consciência de seus discentes, a fim de que eles 

sejam minimamente aptos para entender o contexto onde vão operar e o sentido de sua ação 

no mundo".  

Os atendimentos jurídicos são oferecidos nas dependências internas do Núcleo de 

Prática Jurídica em dias e horários de plantões estabelecidos, através de estudantes 

matriculados no curso de direito, do 7� ao 10 �períodos, para que possam ao final de 05 

anos de graduação as Universidades prepararem seus alunos para o conhecimento técnico-

jurídico, a prática forense ética e cotidiana, bem como, para a prática dialógica da 

interdisciplinariedade, do fenômeno jurídico e das transformações sociais. 

Entre outras atividades estão as chamadas complementares e extracurriculares também 

voltadas às rotinas da atividade advocatícia são igualmente instrumentalizadas junto ao corpo 

discente. Atividades como as seguir exemplificadas: o atendimento jurídico gratuito externo, 

em comunidades, praças ou eventos sociais, busca-se transmitir ao corpo discente o cotidiano 

forense através de práticas reais o complexo mundo jurídico; realização de visitação técnica a 

determinados órgãos ou entidades, tem-se a finalidade de proporcionar ao corpo discente o 

conhecimento do sistema organizacional de variados órgãos do Poder Executivo e Judiciário; 

realização de audiências simuladas com vistas ao aprimoramento técnico do aluno através da 

prática efetiva em ambiente idêntico ao judicial.  

Com esta missão, o Núcleo de Prática Jurídica acaba por firmar um compromisso 

ético-social com a comunidade local onde está sediado, pois, permite a garantia da defesa de 

direitos fundamentais e de exercício da cidadania, e, destina-se também em aos discentes, 

atividades práticas, quer reais, quer simuladas que complementem sua formação acadêmica. 

Nesse sentido, conforme o instituído pela Portaria nº 1.886, de 30 de dezembro de 

1994, do Ministério da Educação e do Desporto, as Universidades através de matrizes 
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curriculares adotaram práticas acadêmicas difundidas pelos cursos de direito, mais 

precisamente com o atendimento jurídico gratuito aos cidadãos, através de estagiários do 

curso de direito: 

Art. 10. O estágio de prática jurídica, supervisionado pela instituição de 
ensino superior, será obrigatório e integrante do currículo pleno, em um 
total de 300 horas de atividades práticas simuladas e reais desenvolvidas 
pelo aluno sob controle e orientação do núcleo correspondente.  
§ 1º O núcleo de prática jurídica, coordenado por professores do curso, 
disporá instalações adequadas para treinamento das atividades de advocacia, 
magistratura, Ministério Público, demais profissões jurídicas e para 
atendimento ao público.  
§ 2º As atividades de prática jurídica poderão ser complementadas mediante 
convênios com a Defensoria Pública, outras entidades públicas judiciárias 
empresariais, comunitárias e sindicais que possibilitem a participação dos 
alunos na prestação de serviços jurídicos e em assistência jurídica, ou em 
juizados especiais que venham a ser instalados em dependência da própria 
instituição de ensino superior. 

Neste particular, o estágio profissionalizante através dos Núcleos de Prática Jurídica,  

passaram a fazer parte do currículo acadêmico superior, sendo condição sine qua non para a 

obtenção do grau de bacharel em direito.  

Art. 12. O estágio profissional de advocacia, previsto na Lei nº 8.906, de 
4/7/94, de caráter extracurricular, inclusive para graduados, poderá ser 
oferecido pela Instituição de Ensino Superior, em convênio com a OAB, 
complementando-se a carga horária efetivamente cumprida no estágio 
supervisionado, com atividades práticas típicas de advogado e de estudo do 
Estatuto da Advocacia e da OAB e do Código de Ética e Disciplina.  

Parágrafo único. A complementação da horária, no total estabelecido no 
convênio, será efetivada mediante atividades no próprio núcleo de prática 
jurídica, na Defensoria Pública, em escritórios de advocacia ou em setores 
jurídicos, públicos ou privados, credenciados e acompanhados pelo núcleo e 
pela OAB. 

 
São consideradas atividades práticas realizadas pelos discentes, as que assegurem o 

desenvolvimento intelectual, com reflexão crítica e domínio de conhecimento jurídico 

voltados ao desenvolvimento da prestação da justiça, experiência nas diferentes áreas 

jurídicas e do compromisso com o exercício da cidadania, conforme se assevera a Resolução 

de n° 9, de 29 de Setembro de 2004, que revogou a portaria acima mencionada, que institui as 

Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito: 

 

Art. 3º O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do 
graduando, sólida formação geral, humanística e axiológica, capacidade de 
análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 
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argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e 
sociais, aliada a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a 
capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, 
indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e 
do desenvolvimento da cidadania.  
 
Art. 7º O Estágio Supervisionado é componente curricular obrigatório, 
indispensável à consolidação dos desempenhos profissionais desejados, 
inerentes ao perfil do formando, devendo cada instituição, por seus 
colegiados próprios, aprovar o correspondente regulamento, com suas 
diferentes modalidades de operacionalização.  
§ 1º O Estágio de que trata este artigo será realizado na própria instituição, 
através do Núcleo de Prática Jurídica, que deverá estar estruturado e 
operacionalizado de acordo com regulamentação própria, aprovada pelo 
conselho competente, podendo, em parte, contemplar convênios com outras 
entidades ou instituições e escritórios de advocacia; em serviços de 
assistência judiciária implantados na instituição, nos órgãos do Poder 
Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública ou ainda em 
departamentos jurídicos oficiais, importando, em qualquer caso, na 
supervisão das atividades e na elaboração de relatórios que deverão ser 
encaminhados à Coordenação de Estágio das IES, para a avaliação 
pertinente.  
§ 2º As atividades de Estágio poderão ser reprogramadas e reorientadas de 
acordo com os resultados teórico-práticos gradualmente revelados pelo 
aluno, na forma definida na regulamentação do Núcleo de Prática Jurídica, 
até que se possa considerá-lo concluído, resguardando, como padrão de 
qualidade, os domínios indispensáveis ao exercício das diversas carreiras 
contempladas pela formação jurídica. 

Assim o estágio profissionalizante obrigatório como parte integrante dos currículos 

acadêmicos, para alunos que tenham propiciado sua inscrição, segundo o artigo 9˚, da Lei 

8906� 94 pode ser cursado mediante convênios com entidades públicas judiciárias, tal como 

o Núcleo de Primeiro Atendimento que possibilitem a participação dos alunos na prestação de 

serviços jurídicos e em assistência jurídica. 

Art. 9º Para inscrição como estagiário é necessário:  

I – (...) 

II – (...)  

§ 1º O estágio profissional de advocacia, com duração de dois anos, 
realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas 
respectivas instituições de ensino superior pelos Conselhos da OAB, ou por 
setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, 
sendo obrigatório o estudo deste Estatuto e do Código de Ética e Disciplina 

 

3.  O que é um Núcleo de Primeiro Atendimento  
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           O Núcleo de Primeiro Atendimento é um longa manus dos Núcleos de Prática Jurídica, 

onde são disponibilizados atendimentos jurídicos gratuitos, através de estagiários de direito, 

orientados e supervisionados por um Professor orientador ou Advogado orientador, geralmente 

sediados internamente no Tribunal de Justiça, junto aos Juizados Especiais Cíveis Estaduais. 

Nesses locais são realizados os contatos iniciais com os jurisdicionados da localidade 

que intentam propor ações judiciais e também são elaboradas as peças processuais para 

jurisdicionados em causas de menor complexidade e também aquelas adstritas ao regramento 

da Lei 9099�95, em seu artigo 3º, veja-se: 

Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, 
processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim 
consideradas: 

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 

II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 

III - a ação de despejo para uso próprio; 

IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao 
fixado no inciso I deste artigo. 

De certo que o atendimento aos jurisdicionados nos Núcleos de Primeiro Atendimento 

não fazem acepção de poderio econômico entre as partes, qualquer cidadão pode ter sua 

petição inicial elaborada, sem necessidade de comprovação de renda para a entrega de tal 

direito, desde que sejam formulados pedidos até o patamar de 20 salários mínimos, seguindo as 

noções principiológicas de simplicidade, informalidade, justamente para se pretender ao menos 

nesse atendimento inicial a celeridade processual. Posto que, no artigo 9º da Lei 

supramencionada, não há necessidade de presença de patrono constituído, tanto para a 

elaboração da peça quanto para a defesa em audiência. 

Art. 9º Nas causas de valor até vinte salários mínimos, as partes 
comparecerão pessoalmente, podendo ser assistidas por advogado; nas de 
valor superior, a assistência é obrigatória. 

E, é nesse viés que os termos de convênio com as Universidades são criadas. Posto que, 

os pedidos em tese, formulados para uma ação judicial deveriam ser realizados diretamente 

pelas partes ou na sede da serventia judicial, diretamente nos balcões dos cartórios dos 

Juizados Especiais Cíveis, mas, como de sabença geral não há como disponibilizar um 

serventuário especificamente para tal tarefa, a um por que o mesmo pode não ter formação 

jurídica e não ter a percepção exata do direito e dos pedidos a serem formulados por um ou 

outro jurisdicionado, a dois por que a escassez de funcionários públicos e a quantidade de 
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atribuições dos mesmos internamente nos processos já distribuídos, não permitiria essa proeza. 

Mas, o que o art. 14 preconiza é inclusive a utilização de formulários lacunosos para esta 

tarefa. Veja-se :  

 Art. 14. O processo instaurar-se-á com a apresentação do pedido, escrito 
ou oral, à Secretaria do Juizado. 

§ 1º Do pedido constarão, de forma simples e em linguagem acessível: 

I - o nome, a qualificação e o endereço das partes; 

II - os fatos e os fundamentos, de forma sucinta; 

III - o objeto e seu valor. 

§ 2º É lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar, 
desde logo, a extensão da obrigação. 

§ 3º O pedido oral será reduzido a escrito pela Secretaria do Juizado, 
podendo ser utilizado o sistema de fichas ou formulários impressos. 

Assim, tomando como premissa esses entraves firmados e instituídos os Núcleos de 

Primeiro Atendimento servem-se da tarefa de abrir as portas do judiciário em ações típicas de 

Defesa do Consumidor e outras de pequena monta, dando o acesso à justiça aos cidadãos que 

ali exercem seus direitos e garantias constitucionais. 

 

4.  Os Núcleos de Primeiro Atendimento de Cabo Frio, situados na região dos lagos, no 

RJ  

Ultrapassado o entendimento acerca da instrumentalização e do mecanismo dos 

Núcleos de Primeiro Atendimento, passo a abordar e descrever tal órgão junto a Comarca de 

Cabo Frio, local onde dei início a observação participativa para através da empiria realizar meu 

trabalho de campo. 

Em Cabo Frio, nas dependências internas do fórum, que fica situado na Rua Ministro 

Gama Filho, s/n, no bairro do Braga, existe um único Juizado Especial Cível, lotado no 1� 

andar dessas instalações prediais judiciais. No entanto, existem dois Núcleos de Primeiro 

Atendimento de Universidades Particulares, que realizam atendimentos jurídicos gratuitos de 

segunda à sexta-feira, dentro do expediente forense.   

A primeira Universidade que passarei a descrever, denominarei de Universidade 1, para 

a preservação de sua autonomia institucional, resguardo de interesses internos ou informações 

não publicizadas, confidenciais ou sigilosas. 
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O Núcleo de Primeiro Atendimento desta Universidade, foi criado em 23 de Março de 

2007, fica situado no térreo, em uma sala ampla, refrigerada, que dispõe de 05 computadores, 

01 impressora a laser, 20 cadeiras, 01 longarina com 03 lugares, 06 quadros de cortiça, 02 

estantes metálicas e 01 armário metálico, sendo todo esse material de propriedade da 

Universidade. E, conta com a presença constante de uma advogada orientadora, que é 

remunerada por esta Instituição de Ensino, que tem como atividade diária a orientação e 

supervisão dos atendimentos realizados pelos estagiários que estão obrigatoriamente 

matriculados no 07� período do curso de Direito. 

A sala aparentemente confortável, disposta para esta Instituição de Ensino fora 

selecionada pelo Magistrado em atuação no Juizado Especial Cível, depois de verificação 

interna com o setor de administração daquele Tribunal, não foram permitidas a colocação de 

cancelas ou balcões separadores para o atendimento, ou seja, as partes deveriam ter livre 

acesso ao local, apesar do atendimento ser realizado por chamamento dos jurisdicionados, que 

comparecem por ordem de chegada. Os jurisdicionados permanecem sentados do lado de fora 

da sala, até o momento em que são chamados para o atendimento propriamente dito, senhas ou 

privilégios para o atendimento não são aceitos, com exceção dos legalmente previstos. 

No Núcleo de Primeiro Atendimento desta Universidade, comparecem diariamente 

aproximadamente 08 estagiários a cada duas horas de plantão de estágio obrigatório, após esse 

período nova turma de alunos comparece ao local, essa premissa é determinada pela IES, eis 

que, não há no local maquinário suficiente para todos os alunos. Deste modo, previamente 

antes de cada semestre letivo se iniciar, o aluno comparece no Núcleo de Prática Jurídica da 

Universidade, optando por seu dia e horário de estágio profissionalizante. 

Lá o aluno tem a obrigatoriedade de atender a comunidade da região, ouvir suas 

queixas, elaborando as petições iniciais e ainda orientando juridicamente as partes, mas, repisa-

se tudo em conformidade com o regramento da Lei 9099�95, sempre com a advogada 

orientadora ao seu lado. 

É preciso dizer ainda que causas não adstritas ao ordenamento legal acima mencionado, 

são imediatamente encaminhadas para a Defensoria Pública. Mas, mesmo não havendo 

pertinência ou congruência entre o assunto mencionado e a disposição de lei, as ações devem 

ser obrigatoriamente confeccionadas, sob a pecha de não poderem os integrantes do Núcleo de 

Primeiro Atendimento realizarem o chamado “Juízo de Admissibilidade”. 

Todos os atendimentos realizados são transpostos para uma ficha denominada “Ficha 

Coletora de Dados”, onde ali são apostas as seguintes informações: Nome, CPF, idade, sexo, 

renda familiar, grau de escolaridade, o tipo de ação elaborada, bem como, a parte ré que está 
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sendo demandada. Esses dados, ao final de cada mês alimentam uma estatística de produção de 

peças processuais e número de jurisdicionados, que servem aos interesses tanto do Tribunal de 

Justiça quanto a Universidade. 

Após a elaboração das peças processuais e aceite por parte dos jurisdicionados, são 

juntados os documentos que guarnecem o pedido autoral, todos são grampeados com cópia da 

petição inicial. Os jurisdicionados se aceitarem a construção textual das peças processuais, ao 

final assinam um documento denominado “Termo de Responsabilidade”, onde segundo as 

penas da lei, ratificam as informações concedidas para a elaboração das peças processuais e, 

que cientes da necessidade de apreciação dos requerimentos por comando judicial, deverão 

comparecer às audiências em dia e horário previamente marcado, sem necessidade de 

comparecimento ou contratação de advogado, caso necessitem da presença de um Defensor 

Público, deverão requisitar por escrito ou verbalmente. 

Ato seguinte, são encaminhados a sala ao lado do Núcleo de Primeiro Atendimento, 

chamada de “Setor de Distribuição”, onde as peças processuais ganham capa, número de 

processo, data e hora de audiência. 

Encerrando-se assim tecnicamente o trabalho tanto dos estagiários quanto da advogada 

orientadora; se porventura, após a assinatura das peças processuais e distribuição das mesmas, 

for verificado algum equívoco material ou necessidade de aditamento de pedido, os 

jurisdicionados são encaminhados para a Defensoria Pública, que fica no corredor 

diametralmente oposto também no primeiro andar do fórum. 

Recursos, sejam eles de que natureza forem não podem ser opostos pelo Núcleo de 

Primeiro Atendimento, pois, sua função precípua é a de início da prestação jurisdicional 

através da petição inicial, todo encargo processual decorrente do andamento das ações judiciais 

fica sob a responsabilidade da Defensoria Pública, ou se, o jurisdicionado contratar um 

advogado particular, isso no que concerne a petições de mero expediente, aquelas aptas a 

fazerem o processo caminhar, como a juntada de documentos e etc. 

Essa rotina se inicia sempre às 10:00hs e termina às 18:00hs, com o fechamento da sala, 

caso exista algum jurisdicionado que chegue ao local próximo do horário de encerramento este 

é convidado a retornar no dia seguinte, aguardando seu atendimento por ordem de chegada. É 

preciso informar que diariamente das 12:00hs às 13:00hs este Núcleo de Primeiro 

Atendimento, fica sob o comando de um estagiário denominado “Oficial”, que recebe uma 

bolsa, com percentual de desconto na mensalidade, para atuar como líder no atendimento, já 

que não existe outra advogada contratada para substituir a advogada em seu horário de almoço. 

Essa situação também ocorre quando a mesma está enferma ou falta ao seu dia de trabalho. 
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No que concerne a Universidade 2, este Núcleo de Primeiro Atendimento fora criado 

em 20 de setembro de 2004, e, assim como informado acima pertence a um outro grupo de 

ensino particular, a sala dispõe de 03 computadores, 01 impressora, 02 estantes metálicas, 02 

longarinas com 03 lugares, 04 mesas, 09 cadeiras, possui em seu corpo interno de atendimento 

01 advogada orientadora, e, estagiários dos mais variados períodos, que atuam sem a 

obrigatoriedade de dia e horário definido de plantão para o estágio profissionalizante. 

Os atendimentos jurídicos gratuitos são realizados seguindo a ordem de chamada, dos 

jurisdicionados que sentados do lado de fora, aguardam entre uma e outra Universidade se 

revezar no chamamento. 

Todo material, como resmas de papel, tinta de cartucho e outros são custeados pela 

Instituição de Ensino. Por vezes este Núcleo de Primeiro Atendimento não funciona segundo o 

expediente forense e encontra-se fechado, pois, a advogada orientadora está ausente, imbuída 

de outras atividades, ou até mesmo funcionando apenas com a presença de estagiários. 

Se surgir algum caso jurídico em que o estagiário sozinho em sua atuação não consiga 

compreender qual solução dar, o jurisdicionado é encaminhado a sala da Universidade 1 ou 

convidado a retornar em dia posterior. 

Diferentemente da Universidade 1, a advogada desta é compelida ocasionalmente em 

comparecer na sala de audiências de instrução e julgamento para a defesa de jurisdicionados, 

mesmo em ações judiciais que não tenha elaborado, no caso de ausência da Defensoria Pública, 

e, necessidade urgente de atuar em prol dos autores. Esse pedido é realizado por telefone pela 

secretária do magistrado, no horário necessário. Assim, neste momento também este setor é 

deixado aos cuidados somente de estagiários ou fechado temporariamente até seu retorno. 

Fora observada uma reclamação comum às duas Universidades, o excessivo número de 

atendimentos diários, sem que a Defensoria Pública, avoque para si os atendimentos iniciais. E, 

não menos importante os salários fixos mensais pagos pelas Universidades, mesmo quando as 

atividades são análogas a de um Defensor Público ou até mesmo de um docente, já que durante 

todo o atendimento jurídico são as advogadas obrigadas a ensinar, já que estão no seio 

universitário. 

Em depoimento realizado pela advogada empregada da Universidade 1, além de seu 

descontentamento com seu agente empregador, foi relatado seu ponto de vista sobre sua 

atividade como sendo de relevância ao acesso à justiça. 

 

"Entendo que o Núcleo de Primeiro Atendimento garanta aos 

jurisdicionados o acesso ao judiciário, pois o acesso à justiça consiste 
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numa gama de garantias, que podem ser expressas como o direito de ir ao 

judiciário e pleitear suas razões; receber tratamento adequado de auxiliares 

da justiça; receber tratamento adequado de juízes; receber assistência 

jurídica, inclusive, antes da instauração do processo e ter o processo 

resolvido por meio de uma decisão justa (justa em relação ao mérito, em 

tempo razoável e efetiva). 

A possibilidade de mais órgãos ou entidades prestando serviços 

advocatícios gratuitos, em princípio, seja sinônimo de ampliação ao 

acesso ao judiciário, pois como é sabido, o significado de acesso à justiça 

é algo mais amplo. 

O Estado não garante o acesso à justiça adequadamente, e para haver um 

efetivo acesso à justiça, mister faz-se que o sistema processual seja capaz 

de atender ao trinômio “qualidade-tempestividade-efetividade”. 

O acesso à justiça está umbilicalmente ligado ao resultado da solução do 

conflito, no sentido de viabilizar o “acesso à ordem jurídica justa”, vale 

dizer, efetivamente a promoção da justiça. 

Entendo até mais, que exista uma disputa entre alguns advogados 

particulares em relação ao Núcleo de Primeiro Atendimento no sentido 

precípuo obterem a captação de clientes para assegurarem a sua 

subsistência e não para propiciarem o acesso à justiça aos cidadãos. " 

(Advogada Orientadora da Universidade 1) 

 

Considerações Finais 

 
O presente estudo é uma parte das observações jurídico-empírica que estão sendo 

realizadas como objeto de minha dissertação do curso de Mestrado em Direito, que ainda está em 

fase iniciática e cujo desenvolvimento está sendo construído dia-a-dia. 

Há uma pretensão predominante de estudo em relação ao acesso à justiça prestado pelos 

Núcleos de Primeiro Atendimento da região dos lagos, do Rio de Janeiro, especialmente os da 

Comarca de Cabo Frio. Paralelamente, estão sendo levantados e analisados dados, tipos de 

processos interpostos, além de fontes doutrinárias, jurisprudenciais e estatísticos, como forma 

metodológica de percurso para esse estudo.  

Discute-se que a lógica para uma análise da problemática do acesso à justiça é 

necessário o estudo dos obstáculos financeiros aos jurisdicionados, desde o pagamento das 

custas judiciais, assim também o pagamento aos serviços prestados por patronos, através de  

seus honorários advocatícios e a morosidade processual.  
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No entanto, os problemas que se apresentam no início dessa pesquisa e que servirão 

para o seu desenvolvimento, seguem mencionados. Na premissa de atendimento jurídico 

gratuito dos Núcleos de Primeiro Atendimento, quais seriam os seus eixos analíticos? Quais 

seriam os seus mecanismos e instrumentos? Por que os Núcleos de Primeiro Atendimento são 

criados, já que o Estado disponibiliza a Defensoria Pública para a acessibilidade dos cidadãos 

? Existem problemas enfrentados por esses Núcleos de Primeiro Atendimento dentro dos 

Tribunais ? Seriam os Núcleos de Primeiro Atendimento uma tentativa de aproximar o 

cidadão e a sociedade do Poder Judiciário? Que categorias seriam essas emanadas pelos 

Núcleos de Primeiro Atendimento? A quem interessam esses dados estatísticos de 

atendimento por parte dos Núcleos de Primeiro Atendimento? Os atendimentos prestados 

pelos Núcleos de Primeiro Atendimento constituem-se na garantia dos direitos subjetivos dos 

cidadãos dentro do Estado Democrático de Direito? 

 Para estas e outras questões em tela intento abordar as categorias de justiça, bem 

como, em investigar no viés jurídico, o papel desempenhado pelos Núcleos de Primeiro 

Atendimento através da prática forense, como forma de acesso à justiça e premissa de acesso 

aos Tribunais. Neste contexto, será estudo os novos paradigmas de justiça, dita descomplicada 

e desburocratizada, apartir dos discursos dos internos dessas  categorias construídas a partir de 

um universo jurídico e simbólico compartilhado pelos jurisdicionados daquela região.  
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A AÇÃO POPULAR E A PROTEÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E EM PORTUGAL 

 

Popular Action and the environmental protection in Brazil and Portugal 

 

João Hélio Ferreira Pes1 

 

Resumo: Este trabalho apresenta estudo comparativo de alguns instrumentos processuais, utilizados na proteção 
dos bens ambientais, presentes nos ordenamentos jurídicos de Brasil e Portugal, destacando-se a comparação da 
Ação Popular. Inicialmente, verifica-se a proteção jurídica ambiental presente no ordenamento jurídico brasileiro 
e portugues, quanto ao tratamento dispensado ao ambiente em matéria constitucional e infra-constitucional. Logo 
após, analisa as características principais dos mecanismos judiciais mais utilizados no Brasil: a Ação Popular e a 
Ação Civil Pública. Em seguida, aborda a tutela ambiental portuguesa, analisando o principal instrumento 
daquele país: a “Acção Popular”. Por fim, efetua a comparação desses mecanismos judiciais, concluindo que em 
Portugal, de maneira geral, o sistema judicial de defesa ambiental é tão eficaz quanto no Brasil, uma vez que a 
“acção popular” equivale, com pequenas diferenças, a ação civil pública e a ação popular brasileira.  

 

Palavras-chave: Ação Popular. Tutela ambiental. Direito Comparado. Brasil e Portugal. 

 

Abstract: This paper presents a comparative study of some legal instruments used in the protection of 
environmental assets, present in the legal systems of Brazil and Portugal, especially the comparison of the 
Popular Action. Initially, the legal environmental protection present in the Brazilian and in the Portuguese’s legal 
system is analyzed, about the on constitutional and infra-constitutional treatment of the environment. Soon after, 
examines the main features of judicial mechanisms commonly used in Brazil: Popular Action and the Public 
Civil Action. Then, discusses the Portuguese environmental protections, analyzing the main instrument of that 
country: "Popular Action". Finally, it makes the comparison of these judicial mechanisms, concluding that in 
Portugal, in general, the judicial system of environmental protection is as effective as in Brazil, since the 
"Popular Action" is equivalent, with minor differences, to the Public Civil Action and the Brazilian Popular 
Action. 

 

Keywords: Popular Action. Environmental Protection. Comparative Law. Brazil and Portugal. 

 

Introdução 

A garantia constitucional dada a todos os cidadãos brasileiros e portugueses de 

acesso aos tribunais, para a defesa dos direitos e interesses legalmente protegidos, tem enorme 

importância para a tutela das suas posições jurídicas subjetivas e de interesses coletivos, 

importância essa que se torna ainda mais acentuada no caso específico dos direitos 

fundamentais ambientais. 

Do direito ao ambiente infere-se também a coexistência de um direito fundamental 

ao ambiente ecologicamente equilibrado e de um, nem sempre lembrado, dever de defendê-lo. 

                                                 
1 Doutorando em Ciências Político-Jurídicas da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa; Mestre 
Mila/UFSM e professor UNIFRA. 
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Esse dever fundamental impõe-se a todos. A responsabilidade pela proteção e defesa do 

ambiente ecologicamente equilibrado é do poder público e do particular. Assim, é dever, 

também, de cada um buscar de todas as formas a efetivação da tutela ao ambiente, seja 

participando como cidadão nos espaços democráticos de decisão, seja litigando por meio dos 

instrumentos colocados à disposição. 

Após constatação de que tanto no Brasil como em Portugal a ação popular é um dos 

instrumentos utilizáveis na tutela do ambiente, passou-se ao objetivo geral do presente 

trabalho que é efetuar estudo comparativo da ação Popular brasileira e da “Acção Popular 

portuguesa na tutela dos bens ambientais. 

Nesse contexto, o trabalho está estruturado em cinco partes. Na primeira parte 

verifica-se a proteção jurídica ambiental presente no ordenamento jurídico brasileiro, quanto 

ao tratamento dispensado ao ambiente em matéria constitucional e infra-constitucional. Na 

segunda, verifica-se a proteção jurídica ao ambiente presente na Constituição e na legislação 

portuguesa. Na terceira parte, analisam-se os principais instrumentos jurisdicionais brasileiros 

utilizados para proteger o ambiente, quais  sejam, a Ação Popular e a Ação Civil Pública. Na 

quarta, Analisa-se a “Acção Popular” e a tutela ambiental no direito português. Por fim, 

efetua-se uma breve comparação da ação popular e de instrumentos similares utilizáveis na 

proteção ao ambiente de Brasil e Portugal, tanto na dimensão estrutural como na dimensão da 

eficiência.  

Registre-se que não se pretendeu fazer análise exaustiva da vasta bibliografia relativa 

ao tema. Optou-se por não efetuar uma investigação aprofundada aos instrumentos 

jurisdicionais portugueses.  No entanto, quanto à proteção dos bens ambientais no Brasil, um 

dos instrumentos similares à Ação Popular, a Ação Civil Pública, é um dos principais 

instrumentos de garantia de direitos relacionados ao ambiente, por isso, a realização de uma 

análise mais detalhada desse mecanismo.  

Da mesma forma, a opção foi de não analisar outros instrumentos utilizados no 

ordenamento jurídico brasileiro para a defesa do ambiente, devido ao entendimento de que 

este trabalho se restringe à comparação da ação popular brasileira e portuguesa na tutela 

ambiental. 

 

1 A proteção jurídica ambiental no Brasil 

1.1 A tutela constitucional 
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A constituição da República Federativa do Brasil de 1988, dotada de um capítulo 

próprio para as questões ambientais, traduz em vários dispositivos o que pode ser considerado 

um sistema abrangente sobre a tutela do ambiente. No decorrer do texto constitucional, nos 

mais diversos Títulos e Capítulos, observa-se o caráter de interdisciplinaridade que é uma das 

características do Direito Ambiental. Os diversos artigos constitucionais contemplam normas 

de natureza processual, penal, econômica, sanitária, tutelar administrativa e, ainda, normas de 

repartição de competência administrativa. 

A última constituição brasileira dedicou de forma global referências aos recursos 

ambientais, diferentemente do que ocorreu com aquelas que a antecederam. “Nelas sequer 

uma vez foi empregada a expressão meio ambiente, a revelar total inadvertência ou, até, 

despreocupação com o próprio espaço em que vivemos” (MILARÉ, 2001, p. 230). 

A Lei Fundamental vigente reconhece que as questões pertinentes ao meio ambiente 

são de vital importância para a sociedade, seja porque são necessárias para a preservação de 

valores que não podem ser mensurados economicamente, seja porque a defesa do meio 

ambiente é um princípio constitucional que fundamenta a atividade econômica2.  

O art. 2253 da norma suprema brasileira define o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo a corresponsabilidade do cidadão e do Poder 

Público pela sua defesa e preservação.  

Examinando os aspectos mais gerais definidos no caput do artigo 225, Paulo de 

Bessa Antunes (2002, p. 48) afirma que: “o estabelecimento do direito ao ambiente como um 

dos direitos fundamentais da pessoa humana é um importante marco na construção de uma 

sociedade democrática e participativa e socialmente solidária”. 

Todo o conjunto de normas do artigo 225 estabelece um rol de ações e abstenções 

que devem ser observadas pela Administração Pública ou pelos particulares. No interior do 

citado artigo existem (como exemplo, dentre outras) normas que explicitam um direito da 

cidadania ao meio ambiente sadio (art. 225 caput), normas que dizem respeito ao direito do 

                                                 
2 Princípio constitucional, conforme prevê o art. 170, inciso VI da Constituição Federal. 
3 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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meio ambiente (art. 225, § 1º, I) e normas que explicitam um direito regulador da atividade 

econômica em relação ao meio ambiente (art. 225, § 1º, V)4. 

No que se refere ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988, José Rubens 

Morato Leite e Patrick Ayala (2004, p. 87) defendem que o meio ambiente é um direito 

fundamental de terceira geração, que tem como característica a transindividualidade. Assim, a 

realização individual desse direito fundamental está intrinsecamente ligada à realidade social. 

Vale, ainda, ressaltar os ensinamentos de Celso Fiorillo (1999, p. 163): “quando o 

art. 1º da Carta Maior5 aponta como fundamento da República Federativa do Brasil a 

dignidade da pessoa humana, destaca desde logo quem é o destinatário, não apenas do Direito 

Ambiental, mas de qualquer regra do Direito positivo: é a pessoa humana”. 

Analisando apenas alguns aspectos da proteção ambiental constitucional, é possível 

concluir que existe uma base legal mínima capaz de assegurar a proteção legal ao meio 

ambiente. A inclusão de um capítulo próprio sobre o assunto na Constituição brasileira, 

mesmo considerando que o Direito não se restringe às normas, mas, sim, à aplicação das 

normas de forma concreta, revestiu-se de importância e foi reflexo da pressão do movimento 

ecológico pela institucionalização desse que é um dos direitos fundamentais: o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e preservado. 

 

1.2 A tutela legal 

A legislação ordinária brasileira é ampla e extensa no que se refere à proteção 

ambiental, sendo que as principais leis foram editadas nas décadas de 1980 e 1990, 

principalmente com o advento da Lei Federal 6.938 de 31.08.1981, que institui a Política 

Nacional do Meio Ambiente. 

Tal lei inaugura uma nova fase no direito ambiental brasileiro, na qual a tutela do 

meio ambiente passa a ter um novo tratamento, com organicidade e sistematicidade, ou seja, 

passa a ser um sistema integrado de regulação ambiental. Essa Lei se constitui em marco 

histórico na proteção e defesa do meio ambiente. Além de promover o ingresso no direito 

positivo de inovadores princípios e regras indispensáveis à defesa do patrimônio ambiental, 

natural, artificial e cultural, o referido diploma legal cria mecanismos de formulação e 

aplicação da política nacional ambiental, dentro do objetivo de preservação, melhoria e 

                                                 
4 Referente à atividade econômica há também na C.F. o art. 170, VI, no capítulo “Dos princípios gerais da 
atividade econômica”. 
5 Art. 1º. A República Federativa do Brasil...tem como fundamentos:... III – a dignidade da pessoa humana 
(Constituição da República Federativa do Brasil).  
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recuperação da qualidade de vida, anunciando ter por escopo assegurar condições ao 

desenvolvimento sócio-econômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana.  

Dentre todas as inovações trazidas pela lei supracitada, há outra novidade, que foi o 

artigo 14, no seu § 1º6, que dispõe acerca da legitimação do Ministério Público para propor as 

ações de reparação de danos causados ao meio ambiente.  

Outro instrumento legal importante foi a Lei 7.347 de 24.07.1985, que disciplinou a 

Ação Civil Pública como instrumento específico para a defesa do ambiente e de outros 

interesses difusos e coletivos, e possibilitou que a agressão ambiental finalmente viesse a se 

tornar caso de justiça. Foi através dessa lei que as associações civis ganharam força para 

provocar a atividade jurisdicional e, atuando com o Ministério Público, puderam em parte 

frear as agressões ao ambiente. 

Convém lembrar, ainda, que outro marco legal fundamental é representado pela 

edição da Lei 9.605 de 12.02.1998, chamada Lei dos Crimes Ambientais, que dispõe sobre as 

sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente. 

Também é possível, como formas de proteção à fauna e à flora, a aplicação de medidas penais 

e administrativas, como as determinadas pela referida lei, que dispõe sobre a responsabilidade 

da pessoa física e jurídica quanto aos delitos contra a natureza. Tal lei descreve tipos penais e 

infrações administrativas, às quais são cominadas penas privativas de liberdade e pecuniárias. 

A partir da edição dessa Lei, passou a vigorar no sistema uma poderosa ferramenta 

de trabalho que visa à proteção do meio ambiente. Dessa forma, entende-se que, além de 

punir, essa legislação tem o condão de inibir as condutas danosas ao ecossistema, pois, de 

forma inovadora, responsabiliza criminalmente (de acordo com o § 3º do art. 225 da CF/88) a 

pessoa jurídica, através dos seus responsáveis, conforme a previsão do art. 3º, que 

responsabiliza as pessoas jurídicas, administrativa, civil e penalmente, que cometerem danos 

ao meio ambiente, bem como as pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo 

fato. 

Além da vasta legislação brasileira que visa a tutelar o ambiente, com normas 

substanciais e procedimentais, há um verdadeiro arsenal estruturado pelo Estado para 

viabilizar tal proteção, utilizando-se os instrumentos próprios da Administração Pública. Os 

órgãos licenciadores, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

                                                 
6 A parte final do Artigo 14, no seu § 1º, da Lei Federal 6.938 de 31.08.1981, assim dispõe: “O Ministério 
Público da União e dos estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal por danos 
causados ao meio ambiente”.   

1337



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Renováveis e, ainda, os da administração direta vinculados às pastas do Meio Ambiente 

(ministérios e secretarias), exercem típica atividade de polícia administrativa, dando o 

consentimento de polícia ou negando-o, fazendo, inclusive, a  fiscalização de polícia, dando 

suas ordens de polícia e, falhando todo o mecanismo, verificada a infração às normas da 

legislação ambiental de regência, aplicando as sanções administrativas de polícia  ambiental, 

nos limites de suas competências. 

Portanto, a proteção jurídica ambiental no Brasil pode não ser a desejada ou 

esperada, mas, tal descompasso não se deve à falta de mecanismos jurídicos que tenham como 

escopo tutelar os bens ambientais e muito menos à falta de instrumentos processuais. 

 

2 A proteção jurídica ambiental em Portugal 

2.1 A tutela constitucional 

Antes da atual Constituição portuguesa, de 1976, somente a Constituição de 1822, no 

art. 223, fez referências à natureza, quando determinou que as Câmaras Municipais 

promovessem a plantação de árvores nos imóveis baldios e nas terras dos Conselhos. 

Até a década de 70 as referências jurídicas ao ambiente eram escassas e esparsas. 

Uma nova fase abriu-se com a Lei Fundamental portuguesa de 19767, “ao consagrar um 

explícito direito ao ambiente, ao ligá-lo a um largo conjunto de incumbências do Estado e da 

sociedade e, assim, inseri-lo, em plenitude, no âmbito da Constituição material como um dos 

elementos da sua idéia de Direito” (MIRANDA, 2000, p. 533). É possível que o pioneirismo 

lusitano tenha influenciado a redação do art. 45 da Constituição Espanhola de 1978 e do art. 

225 da Constituição Brasileira de 1988. 

Inegavelmente, a relevância do ambiente tornou quase obrigatória a sua inclusão 

como norma fundamental em textos constitucionais dos mais variados estados. Mas essa 

quase universalização não significa, por si só, que a efetividade dessas normas seja plena e 

que os Estados que a positivaram tenham resolvido os problemas relacionados com a proteção 

dos bens ambientais. 

Com a clareza que lhe é peculiar, Vasco Pereira da Silva (2009, p. 19) explica que “a 

Constituição portuguesa ocupou-se das questões ambientais na dupla perspectiva da sua 

dimensão objectiva , enquanto tarefa estadual (art. 9, d e e), e da sua dimensão subjetiva, 

como direito fundamental (art. 66)”. Do ponto de vista objetivo, define como tarefa 

                                                 
7 Antes a Constituição da Grécia , de 1975, no art. 24, tratou o ambiente como bem jurídico protegido (PECES-
BARBA, 1999, p. 185). 
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fundamental do Estado promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo, bem como a 

efetivação dos direitos ambientais (art. 9º, alínea d)8 e, ainda, defender a natureza e o 

ambiente, assim como preservar os recursos naturais e assegurar um correto ordenamento do 

território (art. 9º, alínea e)9. 

 Já do ponto de vista subjetivo, estabelece um direito (e dever) fundamental ao 

ambiente e à qualidade de vida, definindo que todos têm direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender (artigo 66.º, I)10, 

incumbindo ao Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a 

participação dos cidadãos, estipulando uma série de ações para assegurar o direito ao 

ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável (artigo 66.º, II)11. 

É essa dimensão subjetiva que parece corresponder a uma “preferência” do legislador 

constituinte pela subjetivização da tutela jurídica das questões ambientais, “na medida em 

que, para além da consagração de um direito fundamental ao ambiente, mesmo quando trata 

das tarefas estaduais, refere-se expressamente aos direitos ambientais (vide o artigo 9.º, alínea 

d)” (SILVA, 2002, p.84). “A dimensão subjetiva aponta para a densificação do direito ao 

ambiente através de uma série de direitos sociais ambientais que envolvem dimensões 

prestacionais,” (CANOTILHO e MOREIRA, 2007, p. 279) como direitos a serviços públicos 

e a atos do poder de polícia ambiental (coleta de lixo, sistema de controle de poluição); direito 

e esquemas jurídicos processuais e procedimentais (audiência pública e ação popular). 

A Constituição portuguesa, desde sua redação originária, garante a ação popular para 

prevenir, fazer cessar ou perseguir as infrações contra a saúde pública, os direitos dos 

consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente ou do patrimônio cultural. A 

previsão da ação popular não é só para promover a prevenção, a cessação ou a perseguição 

judicial, mas também para requerer para o lesado ou lesados a correspondente indenização. 

(art. 52, nº 3, nº 3/a)12. 

                                                 
8 CRP: Art. 9º.São tarefas fundamentais do Estado: d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a 
igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e 
ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais; 
9 CRP: Art. 9º.São tarefas fundamentais do Estado: e) Proteger e valorizar o património cultural do povo 
português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento 
do território; 
10 Art. 66/1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de 
o defender. 
11 Art. 66/2. Para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao 
Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: (...). 
12 Artigo 52.º -Direito de petição e direito de acção popular - 3. É conferido a todos, pessoalmente ou através de 
associações de defesa dos interesses em causa, o direito de acção popular nos casos e termos previstos na lei, 
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No processo das revisões constitucionais, algumas alterações e agregações 

significativas foram efetuadas no âmbito do direito ambiental. A revisão constitucional de 

1982 elevou a proteção do ambiente e dos recursos naturais a tarefa fundamental do Estado 

(art. 9.º, alínea e).  

Embora a epígrafe do art. 66º da Constituição seja o “Ambiente e Qualidade de 

Vida”, no seu texto não consta especificamente menção à “qualidade de vida”, que estava no 

nº 4 da versão original13 e que foi retirada no processo revisional.  “A inserção anterior dessa 

locução foi criticada, posto que não se revelaria um direito formal dos cidadãos, porém tão 

somente uma diretriz constitucional de atuação estatal” (JUCOVSKY, 2001, p. 108), inserida 

no art. 9º, alínea d, ao dizer que ao Estado cabia promover o bem-estar e a “qualidade de 

vida” do povo. 

Dentre os princípios constitucionais da política ambiental, a Constituição portuguesa 

adotou expressamente os princípios da prevenção14, da participação coletiva15, da 

cooperação16, da solidariedade entre gerações e do equilíbrio17. 

Relativamente à defesa ambiental, ao Estado incumbem certas obrigações e o seu 

inadimplemento caracteriza omissão inconstitucional, passível de controle de 

inconstitucionalidade por omissão (art. 283)18. Não somente o Estado tem o dever de 

preservação ambiental, mas todos têm esse dever, por intermédio dos meios 

constitucionalmente previstos, ou seja, por ações tomadas individual ou coletivamente e pelas 

                                                                                                                                                         
incluindo o direito de requerer para o lesado ou lesados a correspondente indemnização, nomeadamente para:  a) 
Promover a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infracções contra a saúde pública, os direitos dos 
consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e do património cultural; b)… 
13 A versão original definia que o Estado deveria implementar a melhoria progressiva e acelerada da “qualidade 
de Vida” de todos os portugueses. 
14 princípio da prevenção, segundo o qual as  ações incidentes sobre o meio ambiente devem evitar sobretudo a 
criação e perturbações na origem e não apenas combater posteriormente seus efeitos, sendo melhor prevenir a 
degradação ambiental do que remediá-la a posteriori. 
15 o principio da participação coletiva, isto é, a necessidade de os diferentes grupos sociais interessados 
intervirem na formulação e execução da política do ambiente  
16 o princípio da cooperação, que aponta para a procura de soluções concertadas com outros países e 
organizações internacionais(cfr. art. 81º/n). 
17 principio do equilíbrio, que se traduz na criação de meios adequados para assegurar a integração das políticas 
de crescimento econômico e social e de proteção da natureza. 
18 Art. 283º/ 1. A requerimento do Presidente da República, do Provedor de Justiça ou, com fundamento em 
violação de direitos das regiões autónomas, dos presidentes das Assembleias Legislativas das regiões autónomas, 
o Tribunal Constitucional aprecia e verifica o não cumprimento da Constituição por omissão das medidas 
legislativas necessárias para tornar exequíveis as normas constitucionais. 2. Quando o Tribunal Constitucional 
verificar a existência de inconstitucionalidade por omissão, dará disso conhecimento ao órgão legislativo 
competente.  
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vias administrativas, judiciais e jurídicas administrativas, sendo a ação popular um exemplo 

de meio utilizável para essa finalidade. 

Ao analisar a complexidade do direito ao ambiente e sua constitucionalização, Jorge 

Miranda (2000, p. 542) afirma que os direitos atinentes ao ambiente “ficam sujeitos ora ao 

regime dos direitos, liberdades e garantias (art. 17.º), ora ao dos direitos econômicos, sociais e 

culturais. De todo modo, eles têm de ser conjugados com os restantes direitos fundamentais; 

…”. 

 

2.2 A tutela ambiental em Portugal 

Alguns aspectos históricos que envolvem a natureza ou determinados bens 

ambientais, não sendo possível afirmar se a preocupação era apenas sua conservação, 

remontam do século XII, quando no tempo de D. Afonso Henriques (1109-1185) foram 

tomadas providências a fim de proteger pinhais, carvalhos e outras árvores, evitando danos 

pelo regulamento do corte de madeiras e lenhas e pela doação de matas aos particulares e a 

ordens religiosas. Em 1253 uma lei, publicada em 26 de dezembro, impõe restrições à caça 

das aves de rapina. No século XVIII, por carta régia, o governador da Capitania da Paraíba era 

instruído no sentido de tomar todas as precauções para preservar as florestas do Brasil e evitar 

a sua destruição, estabelecendo penas severas contra as pessoas que queimassem ou 

destruíssem as florestas (CONDESSO, 2001). Outro aspecto bem curioso encontra-se no art. 

223.º,V, 2.ª parte da Constituição de 1822 ao cometer às câmaras municipais “promover a 

plantação de árvores nos baldios e nas terras dos conselhos”. 

Não obstante alguns historiadores e juristas fazerem referências a fatos do passado 

que envolvam a natureza, foi no passado recente que a tutela ambiental passou a ser uma 

preocupação institucional do Estado Português. A partir da década de 70, com a introdução da 

proteção ambiental na Constituição portuguesa e, posteriormente, com a regulamentação 

dessas disposições por meio de diversas legislações, a tutela jurídica do ambiente foi 

paulatinamente fixada. Destaca-se como marco importantíssimo da proteção ambiental a 

LBA, Lei de Bases do Ambiente, instituída pela Lei nº 11, de 07 abril de 1987. 

A Lei de Bases do Ambiente somente surgiu após passados 10 anos da entrada em 

vigor da Constituição, coincidentemente no mesmo ano da adesão à Comunidade Econômica 

Européia. Essa lei e as demais medidas protetivas do ambiente nacional passaram a ter 

efetividade com a aceitação formal “à revolução de mentalidade que suporta a consagração do 

objectivo de protecção do ambiente” (GOMES, 2008, p.25), implementada pelas soluções 
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provenientes do direito comunitário e pela influência do direito internacional que passou a 

preocupar-se com as futuras gerações. 

No que diz respeito à perspectiva de preservação do ambiente num contexto 

intergeracional, deve-se considerar a evidência de que a degradação ambiental presente gera 

danos em cadeia que afetam o ecossistema no tempo que há de vir, com prejuízos a ser 

suportados pelos futuros seres humanos. Tem-se construído um consenso ético, cada vez mais 

amplo, sobre a necessidade de novos direitos fundamentais em que os titulares são, não 

apenas os homens de hoje, mas também os que viverão no futuro. É, portanto, necessário 

adaptar as técnicas do direito para que possam juridicamente compelir a geração presente ao 

cumprimento de dever fundamental correspondente ao direito das gerações futuras, tendo-se 

em vista que, pela sistemática processual vigente, os únicos titulares de direitos subjetivos são 

os homens atuais. 

Em Portugal, a intervenção cívica de proteção aos bens ambientais pode ser feita em 

vários níveis e de diferentes formas. A denúncia pública ou efetuada junto aos órgãos 

administrativos com competências de fiscalização consegue, em muitas situações, ser 

suficiente para parar ou prevenir uma infração. A participação nos processos de tomada de 

decisão, nos períodos de consulta pública, é outra forma de chamar a atenção dos organismos 

da administração Pública para as preocupações ambientais (ANDRADE, 2005, p.34). 

Em certos casos, porém, as normas que protegem o ambiente, como muitas outras, 

não são acatadas voluntariamente. Como em todos os Estados democráticos, dentre os vários 

mecanismos que pretendem assegurar o cumprimento dessas regras, os tribunais são no 

ordenamento jurídico de Portugal o garante último do Direito.  

A tutela ambiental em Portugal está regulamentada por algumas formas de acesso à 

justiça definidas em diversos diplomas legislativos, sendo que os principais são: a “Lei de 

Acção Popular” ou LAP (Lei n.º 83/95 de 31-08, relativa ao direito de participação 

procedimental e de ação popular); a Lei das Organizações Não Governamentais de 

Ambiente/ONGA (Lei n.º 35/98 de 19-07 – dispõe sobre a legitimidade dessas organizações 

para intervir e iniciar tanto em procedimentos administrativos como ações judiciais para a 

proteção do ambiente) e; Lei de Acesso aos Documentos Administrativos ou LADA (Lei n.º 

65/93 de 26-08, alterada pelas Leis n.º 8/95 de 29-03 e 94/99 de 16-07 – estabelece  um 

procedimento administrativo específico para salvaguarda do direito de acesso à informação). 
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A ação popular pode revestir qualquer das formas processuais previstas na lei 

processual administrativa, civil e penal19. A “Acção Popular Administrativa” será analisada 

com mais detalhes neste trabalho, comparando-a com os instrumentos similares brasileiros.  

Outra questão que deve ser referida é relativa à jurisdição competente para decidir 

casos que envolvem a proteção ambiental20. Alguns cuidados são observados pelos tribunais 

quanto à distinção entre “impugnação da licença administrativa” (competência é dos tribunais 

administrativos ) e “contestação da atividade do particular que infringe normas ambientais” 

(que deve ser feita perante os tribunais judiciais). 

Ocorrendo lesão ou ameaça ao ambiente, provocada por particular ou pelo Estado 

desde que atuando desprovido de poderes de autoridade, é possível recorrer a qualquer das 

formas de ações previstas no Código de Processo Civil Português, propondo, perante um 

tribunal civil a ação que seja adequada a fazer reconhecer em juízo o direito ao ambiente 

sadio e ecologicamente equilibrado, a prevenir ou reparar a violação do mesmo e a realizá-lo 

coercivamente, bem como os procedimentos acautelatórios necessários.  

Por outro lado, cabe aos tribunais administrativos o julgamento de questões 

emergentes de comportamentos que consubstanciem lesão ou ameaça de lesão de bens 

ambientais levadas a cabo por entidades organicamente públicas, bem como de entidades que, 

muito embora revistam forma privada, desempenham funções materialmente administrativas 

(GOMES, 2010). 

Quanto à titularidade do direito de acesso aos tribunais para a defesa do ambiente, a 

Constituição da República Portuguesa (artigo 52º) e a lei (artigo 2º da Lei de Acção Popular, 

45º da LBA e 26º-A do Código de Processo Civil) consideram que têm legitimidade para 

recorrer a tribunal em defesa do ambiente e de outros interesses difusos:  qualquer cidadão no 

gozo dos seus direitos civis e políticos (individualmente ou em grupo) e; associações e 

fundações defensoras dos referidos interesses, desde que preencham alguns requisitos 

previstos em lei; as autarquias locais em relação aos interesses de que sejam titulares 

residentes na área da respectiva circunscrição. Ainda é preciso referir-se à legitimidade 

processual do Ministério Público.  

No que diz respeito à responsabilidade por danos ambientais, a Lei de Bases do 

Ambiente (LBA) expressamente determina que os infratores são obrigados a remover as 

causas da infração e repor a situação anterior à mesma ou equivalente. Não sendo possível 

                                                 
19 Denomina-se “quase-acção popular penal”  (OTERO, 1999, pp. 871 segs).  
20 Um exemplo da complexidade dessa questão é o famoso caso das “andorinhas de Nisa” (ANDRADE, 2005). 
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essa reconstituição natural, os infratores ficam obrigados a pagar uma indenização especial a 

definir por legislação e a realizar as obras necessárias à minimização das consequências 

provocadas (artigo 48º da LBA).  

No tocante à responsabilização da Administração, quando esta provoca danos ao 

ambiente no âmbito de atos de gestão privada, são aplicáveis as mesmas regras que 

disciplinam a responsabilidade civil dos particulares. No entanto, quando se trata de atividade 

de gestão pública, os danos causados por ações ou omissões que violem qualquer norma 

ambiental são geradores de responsabilidade nos termos da Lei 67/2007 de 31 de dezembro de 

200721.  

 

3 A Ação Popular brasileira e a Ação Civil Pública 

A Ação Popular e a Ação Civil Pública são os principais instrumentos utilizados no 

ordenamento jurídico brasileiro para a defesa judicial do ambiente, por isso, neste texto, 

optou-se por analisar apenas esses dois mecanismos processuais por serem similares à “Acção 

Popular”. Assim, considerando que este estudo visa a efetuar a comparação da ação popular 

brasileira com a ação popular lusitana, não há necessidade de efetuar referências a outros 

instrumentos brasileiros que também são utilizados judicialmente em matéria ambiental, 

alguns até mesmo polêmicos, como o Mandado de Segurança.  

 

3.1 Ação popular 

A Constituição brasileira estabelece que qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que 

o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 

sucumbência. Verifica-se que o autor popular busca a tutela jurisdicional com o objetivo de 

corrigir ações ou omissões que sejam consideradas lesivas. A Ação Popular tem feição 

coletiva, pois o autor popular age no resguardo de interesses metaindividuais, mesmo que no 

caso concreto possa estar envolvido reflexamente, como membro da coletividade, algum 

interesse pessoal. 

No tocante à proteção ambiental, a Ação Popular tem como escopo a anulação de ato 

lesivo ao meio ambiente, praticado pelo poder público ou não, e também a conseqüente 

                                                 
21 Lei 67/2007 de 31 de dezembro de 2007 que Aprova o Regime da Responsabilidade Civil Extracontratual do 
Estado e Demais Entidades Públicas. 
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condenação dos responsáveis pelo ato, determinando que se reconstitua o status quo ante, 

visando à recuperação do ambiente degradado, podendo ser cumulativo ou alternativo o 

pedido (RODRIGUEIRO, 2004).  

Na legislação infraconstitucional, a ação popular é disciplinada pela Lei nº 4.717, de 

29 de junho de 1965, que, recepcionada pela Constituição de 1988, regulamenta em todas as 

esferas do judiciário o processamento das ações populares. O sistema brasileiro de tutela 

jurisdicional é exercido pelo Poder Judiciário em seus vários níveis, inexistindo no Brasil 

contencioso administrativo. Assim, a anulação ou a declaração de nulidade dos atos 

administrativos, bem como eventuais ressarcimentos, são decididos em sede de justiça comum 

da união ou dos Estados. 

Aqui, convém registrar que a Lei da Ação Popular não relacionou expressamente o 

meio ambiente dentre os seus fins de proteção; na realidade foi o legislador constituinte de 

1988 que procedeu uma ampliação com o objetivo de qualificá-la como instrumento hábil 

para defesa do meio ambiente. 

A ação popular é um importante meio de participação política do cidadão e, se 

utilizado, tem uma grande relevância como instrumento de construção de uma verdadeira 

democracia participativa por atribuir ao cidadão comum um autêntico poder político. Esse 

instrumento tutelador de direitos, juntamente com o direito ao sufrágio, direito de voto em 

eleições, plebiscitos e referendos, e ainda a iniciativa popular de lei e o direito de organização 

e participação de partidos políticos, constituem formas de exercício de soberania popular. “A 

ação popular consiste, assim, num dos instrumentos ou ingredientes de democracia direta 

através dos quais se intenta temperar ou compensar o regime representativo que 

fundamentalmente caracteriza o nosso regime político” (SILVEIRA, 1995, p. 18).  

No que diz respeito à natureza jurídica, a Ação Popular é, tipicamente, uma ação de 

conhecimento. Pode-se afirmar que é uma ação (des)constitutiva, ou “constitutiva negativa”, 

na qual se pleiteia a anulação do ato imputado de lesivo ao ambiente, ao patrimônio público, à 

moralidade administrativa e ao patrimônio histórico e cultural, além de ser, também, uma 

ação condenatória, na qual se pede a responsabilização do agente implicado no ato lesivo, 

inclusive terceiros beneficiados diretamente (CARVALHO NETO, 2009, p. 140). 

O objeto da demanda popular é o “ato de caráter administrativo - ou a ele 

equiparado” (NOVELINO, 2009, p. 478) – cuja ilicitude ou lesividade ofenda o ambiente ou 

o patrimônio público ou a moralidade administrativa ou, ainda, o patrimônio histórico e 

cultural. A finalidade da Ação Popular brasileira é invalidar atos ilegais e/ou lesivos ao 

patrimônio público, “ao patrimônio histórico ou cultural da União, dos Estados, do Distrito 
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Federal ou dos Municípios, bem como salvaguardar o princípio da moralidade administrativa 

e o meio ambiente” (BULOS, 2008, p. 666). 

Nesse sentido, a ação popular poderá ser utilizada de forma preventiva (ajuizamento 

de ação antes da consumação dos efeitos lesivos) ou repressiva (ajuizamento da ação 

buscando o ressarcimento do dano causado).  

No Brasil o pólo ativo da ação popular somente tem sido integrado por uma pessoa 

física, singular – cidadão eleitor22 – sendo possível a hipótese de litisconsórcio facultativo, 

originário, com outro cidadão, embora o § 5º do Art. 6º da Lei da Ação Popular admita o 

litisconsórcio ulterior e a assistência, ambas as figuras no pólo ativo.  

A discussão brasileira quanto à legitimidade para propor ação popular poderia ser 

mais intensa. Ainda, são poucos os doutrinadores23 que rejeitam a tese dominante de 

interpretar restritivamente a expressão constitucional “qualquer cidadão”.  

Essa interpretação restritiva deve ser analisada com mais profundidade. É preciso ver 

que a Constituição Federal, em seu artigo 225, caput, preconiza: "Todos têm direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações". Portanto, percebe-se que o meio ambiente 

constitui direito de todos, de cada membro da sociedade. Lesado o meio ambiente, todos serão 

lesados; protegido o meio ambiente, a todos aproveitará. Trata-se de um direito que não se 

circunscreve apenas ao âmbito restrito da individualidade das pessoas, assim, o dever de 

proteção ao meio ambiente incumbe também a todos, a cada membro da sociedade. Enfatiza-

se que a defesa do meio ambiente, nos precisos termos constitucionais, não constitui, portanto, 

opção, mas imposição (dever) a "todos" os sujeitos que integram à sociedade. É de se notar 

que esse dispositivo constitucional nada menciona sobre o vocábulo "cidadão", de modo que 

não há porque restringir o instituto da ação popular àqueles que estejam em gozo de direitos 

políticos.  

É preciso verificar, também, que a interpretação do que se deve entender e 

compreender pelo vocábulo "cidadão", contido no artigo 5.º, inciso LXXIII, da CF/8824, deve 

                                                 
22 Quanto à questão acerca de qual cidadão poderá exercer tal direito, a doutrina brasileira restringe essa 
designação à pessoa que está em pleno gozo de seus direitos políticos. Conforme Art. 1º, § 3º, da Lei 
4.717/1965: A prova da cidadania, para ingresso em juízo, será feita com o título eleitoral, ou com documento 
que a ele corresponda. 
23 Podem ser elencados entre esses doutrinadores: Celso Antonio Fiorillo, Marcelo Abelha Rodrigues e Rosa 
Maria Andrade Nery. 
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transcender a conceitos desatualizados. Afinal, não é a Constituição Federal que deve se 

ajustar às disposições contidas na Lei n.º 4.717/65, como quer a maioria dos doutrinadores. É 

justamente o contrário: a Lei que regula a ação popular é que deve ser analisada, interpretada 

e aplicada de acordo com os parâmetros Constitucionais.  

Assim, essa corrente doutrinária, hoje majoriatária, que prega condicionar a 

propositura da ação popular de tutela do ambiente à apresentação de título de eleitor, não 

encontra respaldo em nosso sistema, exceto por uma interpretação literal e distorcida, na 

medida em que sobrepõe a lei infraconstitucional à Lei Fundamental. Essa postura, restringe a 

utilização desse instrumento democrático posto à disposição do "cidadão", não 

compreendidos aqui, nesse termo, apenas os portadores de um título de eleitor, mas sim, 

qualquer "pessoa"  que queira exercer sua cidadania cumprindo com um dos deveres 

fundamentais que é tutelar o ambiente. 

Da mesma forma, é preciso aprofundar a discussão quanto à restrição de legitimar a 

pessoa jurídica ou coletiva para interpor ação popular25. O Supremo Tribunal Federal conferiu 

legitimidade ativa apenas ao cidadão, conforme sua Sumula nº 36526. 

Já no pólo passivo quase sempre ocorre um cúmulo subjetivo, pois o legislador 

buscou alcançar e trazer para o âmbito da ação não somente os responsáveis diretos pela lesão 

ao bem tutelado, mas todos os que direta ou indiretamente hajam contribuído por ação ou 

omissão e ainda terceiros beneficiários (MANCUSO, 2009, p. 100). 

O ministério Público não possui legitimação ativa originária para a ação popular, mas 

atua como agente impulsionador de produção probatória, bem como assume a titularidade da 

ação, na condição de legitimado ativo subsidiário ulterior, na eventualidade de o autor 

originário desistir da ação. 

Quando, no texto constitucional, relativo à ação popular(5º, LXXIII)27, utiliza-se a 

expressão “anular” tem sido efetuada uma confusão ao se querer estabelecer que todo o ato 

anulável tem de ser ilegal, porque a Constituição utiliza a expressão “anular’ no sentido de 

                                                                                                                                                         
24 Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao 
patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao 
patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 
25 Em Portugal essa restrição não existe. No Brasil, em compensação, a Ação Civil Pública admite a interposição 
de ação por pessoas jurídicas e coletivas visando a tutela ambiental. 
26 Sumula 365 do STF: “Pessoa jurídica não tem legitimidade para propor ação popular”. 
27 Art. 5º, LXXIII - qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo..  

1347



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

tornar sem efeito, sem validade, de rescindir, de revogar, de desfazer e não considera, em 

momento algum, que o ato para ser anulado tenha de ser ilegal. 

Assim, quando presente um dano ambiental imputável a uma conduta omissiva 

estatal afigura-se possível o emprego da ação popular para a defesa do ambiente, mesmo que 

inexista ilegalidade na atuação estatal, pois a tutela do ambiente através da ação popular deve 

ser feita em consonância com as suas peculiaridades, considerando, efetivamente, a lesividade 

ao bem tutelado. 

Outro aspecto que deve ser enfatizado é quanto à sentença na ação popular. O art. 18 

da Lei 4.717/65 dispõe que nos casos de improcedência por deficiência de provas a sentença 

não fará coisa julgada erga omnes, sendo que qualquer cidadão poderá intentar novamente, 

outra ação, desde que se valendo de prova nova.  

No que diz respeito à efetividade da ação popular brasileira e à concretização da 

prestação jurisdicional de tutela ambiental por intermédio desse instrumento, Zenildo Bodnar 

(2009, p. 41)  salienta que a ação popular “apresenta importantes limitações por estar mais 

vocacionada para o pronunciamento de invalidades de atos praticados pelo poder público do 

que para outorgar tutela plena aos bens ambientais independentemente de quem figura no pólo 

passivo das demandas”. 

Por fim, conclui-se que no Brasil a Ação Popular, mesmo com as suas limitações de 

caráter endógeno, desempenha um importante papel na tutela ambiental, porém, não menos 

importante é a Ação Civil Pública.  

 

3.2 Ação Civil Pública  

Outro instrumento importante de tutela do meio ambiente é a Ação Civil Pública, de 

tal forma que autores como Edis Milaré a denominam de ação civil pública ambiental, 

tamanha é a sua importância para a defesa em juízo do meio ambiente. 

A previsão da Ação Civil Pública, estabelecida na Lei 7.347/1985, significou, sem 

dúvida, uma revolução na ordem jurídica brasileira, já que “o processo judicial deixou de ser 

visto como mero instrumento de defesa de interesses individuais, para servir de efetivo 

mecanismo de participação da sociedade na tutela de situações fático-jurídicas de diferente 

natureza, vale dizer, daqueles conflitos que envolvem interesses supraindividuais, ou seja, 

difusos, coletivos e individuais homogêneos” (MILARÉ, 2001, p. 510).  
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A ação civil pública tem como objetivo principal a responsabilização dos causadores 

de danos ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor cultural e também a 

outros direitos difusos28.  

É importante salientar que em tema de responsabilidade por danos ao ambiente, este 

não há de ser tomado apenas no sentido naturalístico, mas em sua acepção mais ampla 

possível que compreende o ambiente artificial, cultural e o natural ou físico (MANCUSO, 

2002, p. 328 e 329). 

No tocante à legitimação ativa para a Ação Civil Pública, além do Ministério 

Público, de acordo com o art. 5º  da Lei 7.347/85, com as alterações efetuadas em 2007, estão: 

a Defensoria Pública, a União, os Estados o Distrito Federal e os Municípios; a autarquia, 

empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista; a associação que esteja 

constituída há pelo menos 1 ano e inclua entre suas finalidades a proteção ao meio ambiente e 

demais direitos difusos. 

Poderão, também, os colegitimados que quiserem participar do processo que foi 

promovido por outro legitimado, ingressar na qualidade de assistentes litisconsorciais.  

Por via de regra, o Ministério Público é o grande legitimado para a propositura da 

Ação Civil Pública, tanto é verdade que o instrumento referente ao inquérito civil público é de 

uso exclusivo do referido órgão, de acordo com a previsão do artigo 8º, § 1º, da Lei 

7.347/8529. 

 O inquérito civil público é um importante instrumento da Lei da Ação Civil Pública, 

é pré-processual e preparatório, e visa a trazer elementos necessários para uma eventual 

propositura da referida ação. Trata-se, de fato, de um procedimento administrativo e não 

processual, posto que não está sujeito ao princípio constitucional do contraditório e não se 

destina à aplicação de sanção. Ainda no decorrer do inquérito civil, poderá ser firmado o 

compromisso de ajustamento de conduta, de acordo com o artigo 5º, § 6º da Lei 7.347/198530. 

 Quanto à legitimação passiva, a Lei 6.938/1981 deixa claro, no seu artigo 3º, IV, que 

qualquer pessoa, física ou jurídica, de direito público ou privado, será responsável direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental. 
                                                 
28 A Constituição Federal de 1988 incluiu no seu texto, art. 129, III, a previsão de outros interesses difusos e 
coletivos, além dos já previstos na Lei 7.347/1985, ampliando assim, para que todos os interesses difusos e 
coletivos fossem alvos da proteção da referida Lei.  
29 Lei 7.347/85, artigo 8º, § 1º: - O Ministério Público poderá instaurar, sob sua presidência, inquérito civil, ou 
requisitar, de qualquer organismo público ou particular, certidões, informações, exames ou perícias, no prazo que 
assinalar, o qual não poderá ser inferior a 10 (dez) dias úteis. 
30 Lei 7.347/1985, artigo 5º, § 6º:  Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso 
de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo 
extrajudicial. 
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Assim, qualquer pessoa física ou jurídica, bem como a Administração Pública, que 

venha a infringir normas de direito material que visam à proteção do meio ambiente, poderá 

ser parte passiva da ação civil pública. O Poder Público sempre poderá figurar no pólo 

passivo de qualquer demanda dirigida à proteção ambiental, de forma direta ou indireta, por 

intermédio de seus agentes, bem como por omissão quando tem o dever de fiscalizar. 

No tocante à destinação do resultado financeiro das condenações judiciais no âmbito 

dos danos relativos ao meio ambiente, a Lei da Ação Civil Pública, 7.347/1985, prevê no seu 

artigo 1331, a criação de um fundo para reparação de bens lesados, e com a edição do Decreto 

1.306/1994 ficou estabelecido o destino dos valores dessas condenações, conforme diz o texto 

legal: 

Art. 1º: O Fundo de Defesa de Direitos Difusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de 
julho de 1985, tem por finalidade a reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao 
consumidor, a bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, 
por infração à ordem econômica e a outros interesses difusos e coletivos. 

 
Tratando-se de interesses difusos, pertencentes a toda a coletividade, não haveria 

como destinar tais recursos a uma pessoa, razão pela qual optou o legislador pela instituição 

de um fundo gerido por entes representativos da sociedade, sendo que tais recursos devem, 

por força de lei, ser destinados à reconstituição do bem lesado ou, se impossível tal 

reconstituição, de outros de semelhante natureza. 

Após essa breve apresentação acerca de alguns conceitos e características da Ação 

Civil Pública, convém concordar com o entendimento daqueles32 que prelecionam ser a Ação 

Civil Pública um importante instrumento de tutela do meio ambiente.  

Por fim, restou demonstrado que a Ação Civil Pública junto com a ação popular são 

os grandes instrumentos de proteção dos direitos difusos e coletivos, salientando-se que dentre 

esses direitos, está o meio ambiente saudável como o principal deles, pois não há perspectiva 

de uma vida digna e com qualidade, da atual e das gerações futuras, se o meio ambiente não 

for devidamente tutelado e protegido no presente. 

 

 4 A Acção Popular e a tutela ambiental no Direito português 

 No Direito português, a ação popular é concebida como “meio de participação do 

povo em certos momentos da atividade da administração pública, podendo por conseqüência 
                                                 
31 Lei 7.347/85. Art. 13. Havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um 
fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos Estaduais de que participarão necessariamente o 
Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens 
lesados. 
32 Estão incluídos entre os autores que assim pensam: ANTUNES (2002) e MILARÉ (2001).  
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ser integrado, a par do referendum, na figura geral dos institutos de democracia direta” 

(ANDRADE, 1967, p. 98). 

A lei nº 83/95, de 31 de agosto, define os casos e termos em que são conferidos e 

podem ser exercidos o direito de participação popular em procedimentos administrativos e o 

direito de ação popular para a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações 

previstas no n.º 3 do artigo 52.º da Constituição. Vale ressaltar que a referida lei aplica-se 

tanto à jurisdição comum quanto à jurisdição administrativa. 

Em Portugal “a acção popular não é uma forma especial de processo, como por vezes 

erradamente se pensa, traduzindo-se antes em alargamento da legitimidade processual ativa, 

seja qual for a natureza do processo a que se aplique”(TORRES, 1996). No mesmo sentido, 

esclarece José Eduardo Figueiredo Dias (1997, P. 151) que a expressão “acção popular” não 

deve ser tomada na exata acepção técnica da “acção” que se contrapõe ao termo recurso, mas 

no sentido de pretensão à atividade jurisdicional.  

 A revisão constitucional de 1989 estendeu o direito de ação popular a todos os 

cidadãos (o art 9º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos – CPTA refere-se a 

qualquer pessoa, aparentando uma amplitude maior que o art. 2º da Lei nº 83/95 que se refere 

aos cidadãos no gozo dos direitos políticos) para, pessoalmente ou por associações, postular 

nas vias jurisdicionais administrativas ou civis a prevenção, a cessação ou a perseguição 

judicial das infrações contra o ambiente e outros bens constitucionalmente protegidos, 

consubstanciando-se numa grande evolução que libertou a ação popular das amarras da antiga 

“acção popular corretiva” e da “acção popular supletiva”. 

Na verdade, a Lei 83/95, nos seus artigos 2º e 3º, densifica o critério de legitimidade 

que apenas se encontra genericamente formulado no Código de Processo nos Tribunais 

Administrativos – CPTA e, depois, nos artigos 13 e seguintes, estabelece um conjunto de 

regras a serem aplicadas aos processos intentados por autores populares (ALMEIDA, 2003, p. 

26). 

Assim, a “acção popular” atribui, sem necessidade de qualquer autorização expressa 

(art. 14), legitimação ativa às seguintes pessoas: 1) quaisquer cidadãos no gozo de seus 

direitos civis e políticos; 2) as associações e fundações, com personalidade jurídica, que 

tenham incluído expressamente nas suas atribuições ou nos seus objetivos estatutários a 

defesa dos interesses em causa, independentemente de terem ou não interesse direto na 

demanda, desde que não exerçam atividades profissionais concorrentes com empresas ou 

profissionais liberais; 3) as autarquias locais em relação aos interesses de que sejam titulares 

residentes na área da respectiva circunscrição. 
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No âmbito da “acção popular”, ou seja, da ação proposta por cidadãos ou ONGA 

(Organização não governamental ambiental) é reservado ao Ministério Público um papel de 

fiscalizador da legalidade e de representante do Estado quando este for parte na causa, dos 

ausentes, dos menores e demais incapazes, neste último caso quer sejam autores ou réus 

(artigo 16º da Lei de Acção Popular). A fiscalização da legalidade traduz-se, por exemplo, na 

possibilidade de o Ministério Público tomar o lugar do autor da ação quando entenda que este 

está tendo um comportamento lesivo aos interesses ambientais em causa (utilizando o falso 

pretexto do interesse do ambiente para alcançar outros fins com ele incompatíveis).  

As autarquias locais também podem recorrer a tribunal para defender os interesses 

ambientais de que sejam titulares os residentes na área da respectiva circunscrição, tudo 

conforme artigos: 2º da Lei de Ação Popular, 45º da LBA e 26º-A do Código de Processo 

Civil. 

A legitimação passiva da ação popular tem incidência sobre qualquer pessoa que 

vulnere os interesses protegidos pela norma. No caso da ação popular proposta perante a 

justiça administrativa, em regra, o sujeito passivo é a Administração. Porém há situações 

excepcionais em que isso não ocorre, “como nas relações jurídicas poligonais, ou, por 

exemplo, na hipótese do nº 7 do art. 10 do CPTA configurando, assim, o denominado litígio 

inter-privados” (ANDRADE, 2004, p.187). Para Carla Amado Gomes (2010) “um privado 

que, por acção ou omissão viole normas de protecção de bens ambientais naturais, pode ser 

demandado nos tribunais administrativos, uma vez que estará consubstanciada uma relação 

jurídica administrativa na omissão indevida da entidade com competência fiscalizadora” 

A LAP – “Lei da Acção Popular” regulamenta o direito de participação 

procedimental e de ação popular para defesa dos interesses difusos, especialmente aqueles 

interesses atinentes à saúde pública, ao ambiente, à qualidade de vida, à proteção do consumo 

de bens e serviços, ao patrimônio cultural e ao domínio público. Essa lei “transformou a ação 

popular de simples mecanismo de controle da Administração em instrumento de tutela 

jurisdicional de certos interesses comuns da coletividade cuja lesão pode também ser 

provocada pela atividade desenvolvida por entidades particulares”(OTERO, 1999, p. 885). 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a Lei da Ação Popular é, em articulada sincronia 

com a Constituição da República, o meio privilegiado do ordenamento, não sendo uma ação 

específica, mas um alargamento da legitimidade processual ativa dos cidadãos, 

independentemente de terem interesse individual ou relação específica com os bens em causa, 

além de poder se revestir de inúmeros tipos de provimentos jurisdicionais previstos nas leis 

processuais, tanto cíveis como administrativas. 
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Portanto, com relação à “acção popular administrativa”, a conjugação da Lei 83/95 

com o Código de Processo nos Tribunais Administrativos – CPTA permite que qualquer 

cidadão possa se dirigir aos tribunais administrativos, com fulcro no art. 9º, nº 2, para, por 

exemplo, impugnar um ato administrativo ou pedir a condenação da Administração a abster-

se da prática de certas atividades, devendo-se ter em conta que a cada uma das pretensões 

referidas correspondem diferentes formas de processos.  

Por regra geral, a Lei 83/95, no nº 1 do art. 19, estabelece a eficácia erga omnes da 

sentença na ação popular. A amplitude geral da decisão é decorrência direta do alargamento 

da ação popular.  

Tratamento específico é dado aos titulares dos direitos ou interesses que hajam 

exercido o direito de se auto-excluir da representação. O art. 15 da Lei da Ação Popular 

determina que os titulares dos “interesses em causa” sejam citados pelos meios de 

comunicação social ou editalmente (art. 15.2) para, querendo, participarem do processo a 

título principal, aceitando-o na fase em que se encontra, e declarar se aceitam ser 

representados pelo autor ou se desejam a exclusão da representação, considerando-se a 

omissão como uma tácita aceitação (art. 15.1) e podendo ser exercido o direito de exclusão até 

o final da fase probatória (art. 15.4). 

Assim, no caso daqueles que hajam exercido o direito de auto-exclusão, o caso 

julgado é indiferente, pois não os abrange, independentemente do resultado da demanda. 

Outra situação específica é a que confere poderes especiais ao juiz para “fundado em 

convicções próprias do caso concreto” restringir a eficácia erga omnes da decisão que profira. 

“As motivações próprias do caso concreto podem estabelecer algumas dúvidas no espírito do 

julgador sobre a eventual existência de direitos subjetivos e interesses legalmente protegidos 

pelos cidadãos que não participaram do processo e de tal modo se mostrar inconveniente o 

alargamento dos efeitos do caso julgado” (DIAS, 1999, p. 57). 

Como já foi referido, a ação popular segue as regras gerais do processo civil, penal 

ou administrativo, ressalvadas algumas adaptações que se tornam necessárias em função da 

situação especial do autor popular. Uma vez que se trata de um indivíduo ou associação 

atuando em nome de um interesse pertencente a uma generalidade de indivíduos, é importante 

garantir que é efetivamente o interesse de todos que está a ser protegido. Por outro lado, e 

porque muitas vezes figura como sujeito passivo uma grande empresa ou o Estado, a 

manutenção do equilíbrio entre as partes exige medidas adicionais.  

No momento de proferir a decisão final, o tribunal pode ainda decidir pela 

improcedência do pedido fundado em motivações próprias do caso concreto, excluindo assim 
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a eficácia geral do caso julgado, o que salvaguarda os verdadeiros titulares do interesse em 

causa, pois significa que eles podem vir a propor nova ação com o mesmo objeto (artigo 19º 

da LAP).  

O legislador lusitano utilizou-se de um mecanismo denominado de “regime especial 

de indeferimento da petição inicial” em que o juiz pode indeferir a inicial quando entender 

que é manifestamente improvável a procedência do pedido, tomadas algumas providências 

preliminares previamente estabelecidas pela lei. Essa possibilidade de indeferimento inicial da 

ação popular portuguesa “é um indeferimento inicial por ausência do fumus boni iuris e 

portanto, uma decisão sumária de mérito” (GRINOVER, 1996, p. 250). 

No que respeita ao apuramento dos fatos, ainda que limitado às questões 

fundamentais definidas pelas partes, o juiz tem iniciativa própria em matéria de recolhimento 

de provas, sem estar vinculado à iniciativa das partes (ao contrário do que acontece nas regras 

gerais de processo civil).  

Outra exceção às regras processuais gerais é a possibilidade de o juiz conferir 

eficácia suspensiva a um recurso, para evitar dano irreparável ou de difícil reparação, ainda 

que a lei não preveja esse efeito para o recurso. Isso significa que a decisão recorrida não 

produz efeitos, ou seja, não é passível de ser executada até que seja proferida a decisão final 

do recurso pelo tribunal superior (artigo 18º da LAP). Uma vez que o objeto de uma ação 

popular diz respeito e interessa a uma generalidade de indivíduos, as decisões judiciais aí 

proferidas são publicadas, a expensas da parte vencida, em dois dos jornais presumivelmente 

lidos pelo universo dos interessados no seu conhecimento, à escolha do juiz da causa, que 

poderá determinar que a publicação se faça por extrato dos seus aspectos essenciais, quando a 

sua extensão desaconselhar a publicação por inteiro (artigo 19º da LAP).  

É importante ressaltar também a existência da “acção pública”, pouco utilizada em 

Portugal, porém mais um instrumento que se soma à ação popular. Assim, quando o 

Ministério Público, pelos seus próprios meios ou na sequência de uma representação, tenha 

conhecimento de uma infração à legislação ambiental, pode (e deve) propor uma ação em 

tribunal contra o infrator. Essa competência (e dever) não está prevista na Lei de Ação 

Popular, mas noutros diplomas legais, como na própria Lei de Bases do Ambiente (artigo 45º) 

e no Código de Processo Civil (artigo 26º-A). 

Assim, face às alterações e reformas do Contencioso Administrativo português, 

efetuadas nos últimos anos, verifica-se que ocorreu uma ampliação da tutela ambiental. Com a 

entrada em vigor em 1º de Janeiro de 2004 das novas regras do contencioso administrativo, 

passou-se a exigir uma maior diversidade de meios processuais e pedidos que podem ser 
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apresentados perante os tribunais administrativos. Reafirmando o princípio da tutela 

jurisdicional efetiva, o artigo 2º do Código de Processo nos Tribunais Administrativos 

estabelece que a todo o direito ou interesse legalmente protegido corresponde a tutela 

adequada junto aos tribunais administrativos. Como novidade face ao quadro legal anterior, 

surge, por exemplo, a possibilidade de obter a condenação da Administração à abstenção de 

comportamentos e em especial, à abstenção de emissão de atos administrativos, quando exista 

a ameaça de uma lesão futura, ou a condenação da Administração à prática dos atos e 

operações necessários ao restabelecimento de situações jurídicas subjetivas. 

As novidades mais assinaláveis são a possibilidade de reagir perante omissões da 

Administração (por exemplo a falta de fiscalização das atividades de particulares) ou contra 

puras ações materiais (uma conduta da Administração que não seja um ato, regulamento ou 

contrato administrativo), a possibilidade de atuar preventivamente (evitando a prática de atos 

ou condutas lesivas ao ambiente), a possibilidade de, em determinadas condições, atuar contra 

particulares e, finalmente, a introdução da figura dos processos urgentes. Ao contextualizar o 

conjunto das mudanças ocorridas no Contencioso Administrativo, Vasco Pereira da Silva 

(2009, p.7) afirma que “vive-se, entretanto, um momento de ‘recomeço’ do Processo 

Administrativo português”. 

  

5 Breve comparação da tutela ambiental pela ação popular  

O primeiro aspecto que deve ser ressaltado numa comparação entre os principais 

instrumentos de tutela ambiental é a relacionada com a natureza jurídica da ação popular. 

Enquanto a brasileira é uma ação propriamente dita, a congênere portuguesa é um 

alargamento da legitimidade processual ativa, ou seja, trata-se de uma interessante construção 

em que o autor popular tem a liberdade de adequar a sua pretensão ao processo pretendido, 

seja na jurisdição administrativa ou processual civil (PES, 2008, p. 227). 

Diferentemente da Lei da Ação Popular no Brasil, a Lei da “acção popular”, Lei nº 

83/95, apenas se refere a alguns aspectos da tramitação processual. As suas determinações não 

têm o alcance de submeter os processos em causa a um processo especial e acabado. 

A Lei da “Acção Popular” portuguesa, além de cuidar da tutela jurídica de vários 

interesses, entre os quais o do ambiente, dispõe sobre o direito de  participação do povo na 

elaboração de planos e determinação de locais e empreendimentos e investimentos do Poder 

Público, diferente da Lei da Ação Popular brasileira que trata especificamente da 

possibilidade de litígio judicial impetrado por cidadão. 
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Na legitimação ativa, verificam-se pontos de confronto, igualmente, com vantagens 

para o sistema português. No Brasil somente os cidadãos podem ser autores da ação, enquanto 

que em Portugal tanto as pessoas singulares (cidadãos ou não) quanto as associações e 

fundações, com personalidade jurídica, que tenham incluído expressamente nas suas 

atribuições ou nos seus objetivos estatutários a defesa dos bens e valores em causa, 

independentemente de terem ou não interesse direto na demanda, desde que não exerçam 

atividades profissionais concorrentes com empresas ou profissionais liberais e, ainda, as 

autarquias locais em relação aos interesses de que sejam titulares residentes na área da 

respectiva circunscrição. 

Outra questão relacionada com a legitimação ativa, que no Brasil é necessário 

revisar, diz respeito à limitação conceitual do termo “cidadão”.  Em Portugal, para Carla 

Amado Gomes (2010) “o exercício do direito de acesso à justiça investido em legitimidade 

popular não é um direito exclusivo dos portugueses mas também de todos os estrangeiros que 

em Portugal (ou no estrangeiro, em virtude de fenómenos de poluição transfronteiriça com 

origem em Portugal) detectem ameaças a bens ambientais naturais”. 

No Brasil é preciso aprofundar a discussão e refletir sobre possível alteração quanto à 

restrição de legitimar a pessoa jurídica ou coletiva para interpor ação popular. Em Portugal 

essa restrição não existe. No Brasil, em compensação, a Ação Civil Pública admite a 

interposição de ação por pessoas jurídicas e coletivas visando à tutela ambiental. 

Na ação popular em Portugal o Ministério Público pode tomar o lugar do autor da 

ação quando entenda que este está tendo um comportamento lesivo aos interesses ambientais 

em causa. No Brasil ocorre a substituição pelo Ministério Público quando na desistência ou 

ausência do autor. 

A amplitude dos bens tutelados é outra nota distinta. Em Portugal a Constituição 

estabelece a prevenção, a cessação ou a perseguição judicial das infrações contra a saúde 

pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida, a preservação do ambiente e do 

patrimônio cultural, bem como para assegurar a defesa dos bens do Estado, das regiões 

autônomas e das autarquias locais, enumeração não taxativa, podendo abarcar outros 

interesses suscetíveis de proteção, uma vez que a norma tem caráter exemplificativo. Já no 

Brasil o instituto é limitado, porque através da ação popular somente é possível anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural. 

Na realidade a ação popular brasileira, diferentemente da portuguesa, destina-se 

exclusivamente à desconstituição do ato administrativo, sendo conseqüência a condenação na 
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reparação dos danos. A sentença de procedência ou improcedência em ação popular no Brasil 

emana efeitos erga omnes. Porém, nos mesmos moldes da ação civil pública, na hipótese de 

improcedência por falta de provas, é ressalvada a renovação da demanda sob idênticos 

fundamentos, desde que apresentadas novas provas, isto é, “o juiz poderá julgar improcedente 

a demanda com a nota de insuficiência de provas, decisão que não terá, assim, trânsito em 

julgado material, a admitir que nova demanda possa ser ofertada com os mesmos pedidos a 

causa de pedir”. 

Com relação ao caso julgado na ação popular portuguesa, uma situação específica é a 

que confere poderes especiais ao juiz para “fundado em convicções próprias do caso 

concreto” restringir a eficácia erga omnes da decisão que profira. O magistrado, de maneira 

geral, tem o dever de expressar os fundamentos específicos da decisão, afirmando os motivos 

concretos que o levaram a concluir pela necessidade de restrição dos efeitos do caso julgado 

àquela situação específica, realizando assim o princípio da fundamentação obrigatória das 

sentenças. 

Portanto, no que tange à sentença e ao caso julgado, vêem-se algumas semelhanças 

entre os dois sistemas que, no geral, se equivalem, ressalvando-se, no sistema lusitano, o 

direito de auto-exclusão e o poder do magistrado de afastar a eficácia erga omnes das decisões 

proferidas. 

A ação popular, tanto no Brasil como em Portugal, rege-se por uma nota comum que 

é a possibilidade de qualquer cidadão, independentemente de possuir interesse direto e pessoal 

na causa, ter legitimidade para propor a demanda. Além disso, conjugado com uma célere e 

eficiente prestação jurisdicional, pode exercer um relevante e democrático papel na 

fiscalização dos atos governamentais. Porém, isso raramente ocorre na prática, pois a 

dificuldade de acesso do cidadão comum ao judiciário, aliada a uma tramitação processual 

ainda lenta devido ao acúmulo de processos nos juízos e à falta de prioridade desses feitos, 

ocasiona um desestímulo ao soerguimento desse verdadeiro ícone da democracia participativa 

(PES, 2010, p.297). 

Durante algum tempo, até a entrada em vigor da “Lei de Acção Popular” em 1995, o 

Ministério Público era, de acordo com estudos33 já referidos, o mais freqüente autor de ações 

para defesa do ambiente, situação que contudo deixou de se verificar, com uma clara 

predominância atualmente para as ações interpostas por ONGA. Já no Brasil, ocorre o 

                                                 
33 Os estudos estão publicados em www.euronatura.pt e referem-se à pesquisa realizada em Portugal, entre 
Novembro de 2002 e Maio de 2003, atendendo encomenda da Comissão Européia. 
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contrário, o Ministério Público utiliza de forma intensa a ação civil pública para a defesa 

ambiental, enquanto que a ação popular tem uma menor incidência (PES, 2010, p. 298). 

Quanto às dificuldades para implementação da tutela ambiental junto aos tribunais, 

não há grandes diferenças entre Brasil e Portugal. A falta de conhecimento ou falta de 

popularidade dos instrumentos processuais, principalmente a ação popular, é uma realidade 

que atinge ambos os países. As dificuldades relacionadas aos custos necessários para litigar 

também é outra constatação verificada e referida por instituições (ANDRADE, 2005)  

atuantes na defesa do meio ambiente. 

Quanto à comparação referente a efetividade da ação popular na tutela ambiental 

entre Brasil e Portugal, é preciso deixar bem claro que não há diferenças significativas. 

Enquanto em alguns aspectos verifica-se a experiência portuguesa como bom exemplo (o não 

apego aos formalismos processuais na ação popular– a ampliação dos legitimados para a 

defesa do ambiente), noutros aspectos no Brasil a experiência se sobressai (reconhecimento 

do dano moral ambiental – Ministério público atuante na defesa do ambiente) 

 

Conclusão 

A ação popular é um importante meio de participação política do cidadão e, se 

utilizada, tem uma grande relevância como instrumento na construção de uma verdadeira 

democracia participativa por atribuir ao cidadão um poder político. 

A ação popular ambiental brasileira pode ser utilizada para anulação do ato 

administrativo comissivo ou omissivo, mesmo quando este não guarde direta relação com o 

dano ambiental, mas desde que haja uma relação administrativa, mesmo que reflexa, entre o 

dano e a ação ou a omissão estatal. 

No Brasil, doutrinariamente, tem prevalecido a concepção de que o pólo ativo da 

ação popular somente pode ser integrado por uma pessoa física, singular – cidadão eleitor. Já 

no pólo passivo quase sempre ocorre um cúmulo subjetivo, pois o legislador buscou alcançar 

e trazer para o âmbito da ação não somente os responsáveis diretos pela lesão ao bem 

tutelado, mas todos que direta ou indiretamente hajam contribuído por ação ou omissão e 

ainda terceiros beneficiários. 

Outro instrumento importante de tutela do meio ambiente no Brasil é a Ação Civil 

Pública que tem como objetivo principal a responsabilização dos causadores de danos ao meio 

ambiente e a outros direitos difusos. Por via de regra, o Ministério Público é o grande 
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legitimado para a propositura da Ação Civil Pública, tanto é verdade que o instrumento 

referente ao inquérito civil público é de uso exclusivo do referido órgão. 

No Brasil há unidade de jurisdição, inexistindo o contencioso administrativo. Assim, 

a invalidação dos atos administrativos, bem como eventuais ressarcimentos, são decididos em 

sede de justiça comum da união ou dos Estados.  

Em Portugal tem-se a divisão da jurisdição em administrativa e comum, e assim, 

sempre que esteja em causa uma atuação da Administração Pública, no âmbito do seu jus 

imperii, lesiva do ambiente, a tutela jurisdicional dos bens ambientais violados compete aos 

tribunais administrativos e à respectiva jurisdição. 

A natureza jurídica da ação popular é um aspecto que deve ser enfatizado numa 

comparação. Enquanto a brasileira é uma ação propriamente dita, a congênere portuguesa é 

um alargamento da legitimidade processual ativa em que o autor popular tem a liberdade de 

adequar a sua pretensão ao processo pretendido. 

Na comparação quanto à legitimação ativa, verifica-se acentuada diferença. No 

Brasil somente os cidadãos podem ser autores da ação, enquanto que em Portugal tanto as 

pessoas singulares quanto as associações e, ainda, as autarquias locais em relação aos 

interesses de que sejam titulares residentes na área da respectiva circunscrição. 

Apesar de a tutela ambiental pela ação popular no Brasil ser menos ampla do que a 

sua congênere portuguesa, deve-se registrar que no Brasil, de maneira geral, o sistema de 

defesa dos direitos difusos, especialmente o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, é 

tão eficaz quanto em Portugal, uma vez que se procede tanto pela ação popular, de maneira 

mais restrita que em Portugal, quanto pela ação civil pública de uma maneira 

semelhantemente abrangente, cuja legitimidade é conferida ao Ministério Público e a outros 

legitimados. 

A rigor, na tutela ambiental a “Acção Popular” portuguesa tem mais pontos de 

convergência com a Ação Civil pública brasileira do que com a sua homônima brasileira. 
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RESUMO 
 
A presente pesquisa analisará a validade jurídica da celebração de Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental após o 
início dos procedimentos de inscrição em dívida ativa e ajuizamento de ações de execução fiscal com vistas à cobrança 
judicial de créditos constituídos, provenientes de Autos de Infração lavrados por órgãos de fiscalização ambiental. A 
pesquisa se justifica a partir de experiências visualizadas no âmbito do Município de Manaus, onde se observa o 
seguinte fenômeno: após o encerramento da fase de cobrança amigável de uma sanção pecuniária na Secretaria 
Municipal do Meio Ambiente e Sustentabilidade e o envio dos autos para inscrição em dívida ativa e ajuizamento de 
execução fiscal, os autuados se dirigem ao Poder Público Municipal com vistas à celebração de acordos, 
consubstanciados nos Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental. A reflexão se concentra, em consequência, sobre 
os aspectos inerentes ao poder de polícia ambiental e suas penalidades, bem como os efeitos das obrigações financeiras 
administrativas sobre os contribuintes autuados. 
 
PALAVRAS-CHAVE: MULTA. ACORDO. EXECUÇÃO FISCAL. MEIO AMBIENTE  
 
ABSTRACT 
 
This research will examine the legal validity of the conclusion of Terms of Adjustment of Conduct after the onset of 
Environmental enrollment procedure in outstanding debt and filing of tax enforcement actions aimed at the judicial 
recovery of claims arising from deficiency notices issued by agencies environmental monitoring. The research is 
justified based on the experiences seen in the city of Manaus, where it displays the following phenomenon: after the 
close of the friendly collection of a penalty in the Municipal Environment and Sustainability and sending the file for 
registration in outstanding debt and filing of tax enforcement, sued the head for the municipal government with a view 
to concluding agreements embodied in Terms of Environmental Adjustment of Conduct. The discussion focuses, 
therefore, on aspects inherent to the power of environmental policy and its penalties, as well as the effects of accessory 
tax obligations on taxpayers sued. 
 
KEYWORDS: PENALTY. AGREEMENT. TAX FORECLOSURE. ENVIRONMENT  
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 
 A proteção ao meio ambiente vem exigindo, nas últimas décadas, a edição de normas 

jurídicas com vistas a compelir os indivíduos ao respeito a tal bem jurídico. Os Estados têm não 

somente previsto leis nesse sentido, mas também aparelhado suas estruturas institucionais com 

vistas à execução das mesmas. 

                                                 
1
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 A República Federativa do Brasil, ao se conformar na forma de uma Federação, autorizou a 

capacidade de normatização de seus diferentes entes, quais sejam, a União, os Estados e os 

Municípios. Essa prerrogativa se aplica também no caso da proteção ao meio ambiente, podendo 

todos legislarem acerca dessa problemática. 

 O Município de Manaus, no uso de sua competência constitucional para legislar sobre 

assuntos de interesse local, editou o Código Ambiental do referido ente, consubstanciado na Lei 

Municipal n. 605, de 24 de julho de 2001. Esse diploma regulamenta, entre várias outras questões, 

os órgãos integrantes do Sistema Municipal do Meio Ambiente (SIMMA), bem assim como será 

realizado o poder de polícia ambiental na Municipalidade. 

 O SIMMA se compõe, dentre outros órgãos, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS), a quem compete o exercício de fiscalizações para apuração do 

cumprimento das normas ambientais, para fins de exercício da competência constitucional de 

proteção ao meio ambiente. Em caso de transgressão, fica o infrator sujeito à determinação de 

penalidades administrativas, tais como a exigência de multa pecuniária em decorrência da lavratura 

de um Auto de Infração pelo agente público responsável pela verificação do ilícito. 

 Ocorre que nem sempre o autuado cumpre espontaneamente, na via administrativa, a sanção 

contra ele determinada, incorrendo, em muitas situações, no inadimplemento da multa. Assim, o 

crédito referente à sanção pecuniária resta constituído, exigindo-se sejam ultimadas providências no 

sentido da cobrança judicial daqueles valores. Como consequência, o Auto de Infração será 

encaminhado à Procuradoria Geral do Município para os procedimentos pertinentes de inscrição em 

dívida ativa e execução fiscal do mesmo, por conta de uma obrigação tributária acessória que se 

converte em principal. 

 De acordo com uma perspectiva cotidiana, tem-se visualizado que muitos autuados quedam 

inertes quanto à quitação de multas durante a fase da cobrança amigável no âmbito da SEMMAS. A 

omissão cessa, entretanto, quando a Fazenda Pública Municipal inscreve em dívida ativa os valores 

atinentes ao Auto de Infração por descumprimento de normas ambientais, por conta de vários 

efeitos reflexos inerentes a esse ato. Os infratores buscam, como via alternativa, a celebração de 

Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental (TACAs), com vistas ao compromisso de obrigações 

de fazer consentâneas com a proteção do meio ambiente ou mesmo redução da multa a ser paga ao 

Município. 

 A presente pesquisa tem por objeto a análise da viabilidade jurídica da celebração de TACAs 

após a ocorrência da inscrição em dívida ativa dos valores referentes a multas aplicadas em Autos 

de Infração lavrados por órgãos de fiscalização ambiental e os seus efeitos sobre as obrigações 

financeiras ora verificadas. A estruturação lógica se sedimenta a partir do uso da técnica 

bibliográfica, em diálogo com dados quantitativos obtidos junto à Procuradoria da Dívida Ativa e 
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Cobrança Extrajudicial do Município de Manaus. 

 A análise se estrutura, em consequência, por meio dos seguintes tópicos: em um primeiro 

momento, a pesquisa cuida de trazer à baila as linhas basilares da normativa internacional e 

constitucional da proteção ao meio ambiente; após, faz-se uma reflexão acerca do poder de polícia 

ambiental e a cominação de sanções decorrentes de infrações administrativas, passando-se a um 

encadeamento lógico desse procedimento com o inadimplemento de eventuais penalidades 

pecuniárias nesse sentido e os postulados da extrafiscalidade inerente à tributação ambiental. Ao 

final, atinge-se o objeto central da problemática, analisando-se o procedimento administrativo de 

cobrança de multas advindas de fiscalização ambiental no Município de Manaus e a viabilidade 

jurídica de celebração de TACAs após a inscrição em dívida ativa das mesmas. 

 

1 DO NASCEDOURO JURÍDICO DA PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE: BASES 
NORMATIVO-HISTÓRICAS NA ESFERA INTERNACIONAL E CONSTITUCIONAL 
 

O homem durante muito tempo estabeleceu uma relação com a natureza caracterizada pela 

expropriação. A ideia de inesgotabilidade dos recursos naturais aliada à visão antropocêntrica do 

indivíduo levou à utilização sem critérios adequados dos bens ambientais ocasionou graves danos 

aos ecossistemas.  

Com o advento do capitalismo, atual modelo econômico adotado, veio a reboque o mito do 

consumismo como sinônimo de bem-estar e estilo de vida ideal. A capacidade aquisitiva foi, 

gradualmente, transformando-se em medida para valorizar os indivíduos em fonte de prestígio. 

Como resultado desse processo, a exploração desmedida dos recursos naturais produziu impactos 

preocupantes sobre o meio ambiente, repercutindo de forma negativa sobre a qualidade de vida da 

população.   

As transformações ocorridas desde a Revolução Industrial trouxeram significativas 

mudanças, como por exemplo, aumento da população mundial, acompanhado de uma intensa 

urbanização e o aprimoramento de técnicas cada vez mais modernas da industrialização, que, por 

sua vez, resultou no aumento significativo da ocorrência de impactos ambientais. Esse representa 

um fato que fez emergir a necessidade de se tutelar o meio ambiente e elevá-lo a categoria dos bens 

tutelados pelo ordenamento jurídico, com o intuito de orientar as ações humanas pelo uso racional 

dos recursos naturais.  Conforme SILVA (2010, p. 10-11): 

   

Desde a era pré-industrial o meio ambiente tem sido alterado, pois as sociedades pré-
industriais, diferentemente das sociedades de caçadores e coletores, já alteravam 
profundamente o meio ambiente para a satisfação suas necessidades básicas. Para aumentar 
sua produtividade, essas sociedades realizaram a transformação dos ecossistemas e assim, 
por exemplo, zonas úmidas foram drenadas e transformaram-se em áreas secas, áreas de 
florestas foram desmatadas, tudo em prol do avanço das atividades humanas. Em razão da 
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fraca densidade populacional, bem como dos modestos meios tecnológicos, essas 
modificações do meio ambiente foram efetuadas em escala local, demandando a adoção de 
normas locais sob o dogma cartesiano de Descartes, do ser humano enquanto mestre e 
possuidor da natureza.  
O poder que o ser humano adquiriu de transformar o meio ambiente, notadamente, a partir 
da Revolução Industrial, resultou em uma multiplicação e diversificação da poluição 
ambiental. A isso se acoplaram o crescimento da densidade populacional com um consumo 
desenfreado dos recursos naturais e novas tecnologias. A prioridade foi dada ao lucro, à 
eficácia econômica e ao crescimento quantitativo como também à exploração dos recursos 
naturais e dominação da natureza. A degradação ambiental ultrapassou fronteiras e passou a 
colocar em risco a própria sobrevivência das gerações presentes e futuras.  

 

Devido à ocorrência de algumas catástrofes naturais, no século XX, a questão ambiental 

passou a ser tratada e a integrar o mundo jurídico com um valor autônomo, quando então a 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada na cidade de 

Estocolmo, em 1972, fez surgir na comunidade internacional a consciência para os problemas 

ambientais em dimensão global. Nesse sentido contribui SOARES (2004, p. 21):  

 

 O Direito Internacional do Meio Ambiente surgiu da conscientização da sociedade 
do século XX de que os desequilíbrios ambientais gerados em Estados isolados 
interferem em outros países, demonstrando que os problemas ecológicos não 
respeitam fronteiras estatais.  

 
  

Nascem, assim, os direitos de solidariedade, marcados por sua dimensão e titularidade 

coletiva e caracterizados muitas vezes pela indefinição e indeterminalidade de seus sujeitos, 

considerados doutrinariamente como direitos de terceira dimensão. São os direitos à paz, à 

autodeterminação dos povos, ao desenvolvimento, ao meio ambiente saudável e sustentável e à 

qualidade de vida, o direito à conservação e utilização do patrimônio histórico e cultural, o direito à 

comunicação, à proteção individual relativamente à informática e às novas tecnologias. 

Destaca-se que em 1987, foi introduzido o conceito de desenvolvimento sustentável, 

quando a então presidente da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Gro 

Harlem Brundtland, apresentou à Assembleia Geral da ONU o documento chamado “Nosso Futuro 

Comum”, que ficou conhecido como Relatório Brundtland, o qual consolidou uma visão crítica do 

modelo de desenvolvimento adotado pelos países industrializados, destacando a incompatibilidade 

entre os padrões de produção e consumo vigentes, o uso racional dos recursos naturais e a 

capacidade de suporte dos ecossistemas. 

Em 1992, realizou-se no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente – ECO-92, que resultou na elaboração de um documento conhecido como a Declaração 

do Rio de Janeiro sobre o Meio Ambiente, cujo conteúdo normativo introduz o princípio do 

desenvolvimento sustentável como uma diretriz para a mudança de rumos do desenvolvimento 

global. 

1365



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A preocupação com o meio ambiente, surgida após o surgimento do modelo proposto pelo 

liberalismo econômico, levou o Estado a renovar a sua forma de intervenção na ordem social, 

atuando agora como agente regulador e normativo para o alcance do bem comum.  

No plano interno, a Constituição Federal de 1988 inaugurou uma nova fase da ordem 

jurídica brasileira, rompendo paradigmas autoritários e individualistas até então vigentes no país. 

Em consequência, houve a consolidação do Estado Democrático de Direito e, consagração de 

valores fundamentais para o alcance da dignidade humana. Em seu bojo contém vários dispositivos 

que se referem à proteção ambiental, reconhecendo como fundamental o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (art. 225, CF). Para YOSHIDA (2005, p. 528): 

  

O emblemático artigo 225 da Constituição Federal, ao mesmo tempo em que assegura o 
direito intergeracional a um ambiente equilibrado, como forma de se garantir a sadia 
qualidade de vida, e, em última análise, a dignidade da pessoa humana, deixa claro que a 
responsabilidade pelos desafiantes desideratos é solidária e compartilhada por todos 
(poderes públicos e coletividade em geral)  

 

Ainda no plano constitucional, o art. 170, inserido para tratar sobre a ordem econômica do 

Estado brasileiro, funda-se na “valorização do trabalho humano e na livre iniciativa”, tendo por 

finalidade “assegurar a todos a existência digna, conforme “os ditames de justiça social”. Para o 

alcance desse objetivo, concebeu-se a proteção do meio ambiente como um dos princípios 

orientadores da atividade intervencionista do Poder Público. Segundo SCHOUERI (2005, p. 235): 

 

Inconformado com a ordem econômica que encontrara, o constituinte brasileiro houve por 
bem inserir, no art. 170, uma série de princípios a serem observados pela atividade 
econômica, ali arrolando no inciso VI, a defesa do meio, inclusive mediante tratamento 

diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 

elaboração e prestação. Para atingir tal desiderato, o legislador vale-se das ferramentas que 
encontra à disposição, não abrindo mão do expediente de inserir, na lei tributária, normas 
indutoras (incentivos e desestímulos) do comportamento desejado.  

 

De fato, o ambiente sadio é um bem jurídico essencial, sendo corolário do próprio direito à 

vida, condição indispensável a uma condição de sobrevivência digna. Constitui-se por isso um 

direito fundamental, transcendendo-se os limites da individualidade, não sendo possível determinar 

a sua titularidade e os seus destinatários.  OST (1995, p.351,), ao tratar da temática, assim contribui: 

 

(...) falta, pois, imaginar um estatuto jurídico do meio, que esteja à altura do paradigma 
ecológico marcado pelas idéias de globalidade (‘tudo constitui sistema na natureza) e de 
complexidade; um regime jurídico pertinente face ao caráter dialético da relação homem-
natureza, que não reduza, portanto, o movimento ao domínio unilateral de um sobre o 
outro.  

 

Com a expansão da consciência coletiva com relação ao meio ambiente e a complexidade 
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das atuais demandas ambientais, sociais e econômicas, remete-se à necessidade da adoção de 

estratégias políticas com base na estabilidade econômica associada à ideia de sustentabilidade 

socioambiental.  O arcabouço institucional do Estado se erige, então, com vistas à edição de normas 

aptas à proteção do meio ambiente enquanto bem jurídico e, mais ainda, à aplicação de sanções aos 

responsáveis por atos ilícitos dessa magnitude. 

 

2 O PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL E A COMINAÇÃO DE SANÇÕES 
ADMINISTRATIVAS 
 
 
 A responsabilidade ambiental, no Brasil, guarda como núcleo essencial o texto da 

Constituição Federal de 1988, cujas normas se refletem como fundamento de validade para todas as 

normas federais, estaduais e municipais atinentes à matéria (GRIZZI, 2003, p. 23). 

 O citado fundamento advém do art. 225, da Constituição Federal de 1988, a seguir 

transcrito: 

 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(...) 
§ 3o. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitam os 
infratores, pessoas físicas e jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da reparação dos danos. 
 

  

 O dispositivo acima alinhado enuncia que a responsabilidade ambiental, no ordenamento 

jurídico brasileiro, é tripartite: aquele que incorrer em um ilícito contrário ao meio ambiente pode 

incorrer em sanções administrativas, penais e cíveis, de forma cumulativa (GRIZZI, 2003, p. 23). 
 

A repressão a atos contrários ao meio ambiente pode se manifestar pelas mais variadas 

vertentes. O ordenamento jurídico brasileiro previu, de forma central, a existência de três 

responsabilidades, quais sejam: penal, civil e administrativa. A tríade ora alinhada se resvalou para a 

proteção ao meio ambiente, o que demanda que um indivíduo incurso em uma conduta 

transgressora do bem jurídico ambiental incorra em variadas sanções. 

 Ainda que as responsabilidades penal e civil não constituam o cerne da presente reflexão, 

faz-se importante, por um mister pedagógico, adentrar pelas suas linhas basilares, a fim de 

demonstrar suas peculiaridades. 

 A responsabilidade penal ambiental pode ser teorizada a partir da construção de COSTA JR 

(1996, p. 69-70). Em estudo crítico sobre o tema, o penalista traça os pilares em torno do tipo penal 

ambiental. O Direito Penal entrou na linha da proteção “imediata” dos valores ambientais no 

momento atual. Enuncia que o bem tutelado, quando da temática do meio ambiente, consiste na 
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limpeza e pureza da água, solo e ar, podendo também abranger os elementos concernentes ao 

equilíbrio natural. O citado autor ressalta a impossibilidade de homogeneização de condutas 

transformadas em crimes nas mais diversificadas legislações do planeta, devido ao fato de os 

comportamentos e as relações de manejo de recursos naturais se apresentarem dissonantes a 

depender da região analisada. 

 Quanto ao bem jurídico tutelado pela norma penal ambiental, COSTA JR (1996, p. 69-70) se 

posiciona no sentido de que a tipificação de condutas contrárias ao meio ambiente se fundamenta 

em um “fim perseguido”, e não em um fato vetado, com vistas a produzir uma supervalorização do 

bem jurídico em exame e produzir um conflito dialético na tensão entre “valoração” e “descrição”. 

O legislador demonstra, em consequência, o ímpeto de proteger a qualquer custo bens em vias de 

destruição, ainda que não se valha de uma apurada técnica legislativa ou feche os olhos aos valores 

socioambientais em torno da problemática. 

 A criminalização de condutas ao meio ambiente desemboca na seguinte relação lógico-

jurídica: quando se tem um ato contrário ao meio ambiente, o agente responsável pela fiscalização 

deve verificar se o fato constitui um crime e, em caso positivo, deve diligenciar no sentido de o 

infrator ter contra si deflagrada a persecução criminal. 

 A responsabilidade civil representa, de acordo com FIÚZA (2008, p. 732), na consequência 

de toda ação ou omissão antijurídica, em princípio culpável e lesiva, a gerar responsabilidade como 

regra. Ao contrário da variante penal, não necessita estar peremptoriamente prevista em um rol 

taxativo e não demanda uma tipificação específica, ensejando, no contexto ambiental, as seguintes 

situações: procura-se inicialmente recompor o bem jurídico violado e, se não for mais possível, o 

infrator incorrerá em uma reparação pecuniária. O seguinte caso exemplificativo a ilustra: se, por 

exemplo, para fins de construção de um empreendimento imobiliário, uma construtora desmata uma 

certa área de vegetação natural, a compensação desse ilícito dar-se-á primeiramente com o replantio 

de árvores mas, se o local guardava as últimas espécimes de uma determinada planta, apenas o 

dever de indenizar subsiste. 

 No que concerne à responsabilidade administrativa, as sanções aplicadas pelos órgãos do 

Poder Executivo em se tratando de ilícitos ambientais encontram fundamento no art. 70, caput, da 

Lei n. 9.605/1998, quando este inscreve que toda ação ou omissão que viole as regras jurídicas de 

uso, gozo, promoção, proteção ou recuperação do meio ambiente corresponde a uma infração 

administrativa. Envolve essencialmente a ideia de determinação de uma penalidade por órgão 

integrante da estrutura do Poder Executivo, diferentemente da sanção penal, aplicada pelo Poder 

Judiciário (CARNEIRO, 2001, p. 248). 

 Ricardo Carneiro assim reflete sobre a responsabilidade administrativa: 
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(...) Resultante da atribuição confiada ao Estado para conformar e disciplinar as atividades 
socioeconômicas privadas, em exteriorização das prerrogativas inerentes ao poder de 
polícia, o sancionamento administrativo tem ensejo quando resta violado o interesse público 
legalmente tutelado, fazendo incidir sobre o agente responsável determinadas penalidades 
características do direito administrativo, normalmente de cunho patrimonial (multa) ou 
ligadas ao regime autorizativo para o exercício de determinados empreendimentos 
(embargo, interdição ou suspensão de atividades). (CARNEIRO, 2001, p. 248) 
 
 

CARNEIRO (2001, p. 248) pondera que a responsabilidade administrativa sempre se 

refletiu de maneira destacada na tutela ambiental. Isso se explica por conta da proeminência do 

trabalho histórico desempenhado por órgãos e agências ambientais na defesa da proteção ambiental 

e no desenvolvimento de políticas públicas as quais tinham como finalidade o uso racional e 

sustentável dos recursos naturais, em decorrência do exercício do poder de polícia ambiental. 

Como a vertente pesquisa tem como objeto as sanções administrativas determinadas no 

Município de Manaus, traz-se à baila as possíveis penalidades a serem determinadas contra aquele 

que incorra em um ilícito administrativo-ambiental, previstas no Código Ambiental da referida 

Municipalidade (Lei Municipal n. 605, de 24 de julho de 2001 ): 

 

Art. 129. Os responsáveis pela infração ficam sujeitos às seguintes sanções, que poderão ser 
aplicadas independentemente: 
I. advertência; 
II. multa simples, diária ou cumulativa; 
III. Apreensão de produtos e subprodutos da flora e fauna silvestres, instrumentos, 
apetrechos e equipamentos de qualquer natureza utilizados na infração; 
IV. Embargo ou interdição temporária da atividade até correção da irregularidade; 
V. cassação de alvará e licenças e a consequente interdição definitiva do estabelecimento 
autuado, a serem efetuadas pelos órgãos competentes do Executivo Municipal, em especial 
ao órgão responsável pelo desenvolvimento urbano, em cumprimento a parecer técnico 
homologado pelo titular da SEDEMA; 
VI. perda ou restrição de incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo Município; 
VII. Reparação, reposição ou reconstituição do recurso ambiental danificado, de acordo com 
suas características e suas especificações definidas pela SEDEMA; 
VIII. Demolição. 
 
 

A presente pesquisa há de concentrar o seu objeto de estudo, como já alinhado, em torno da 

imposição do dever de pagar as multas por infrações administrativas as quais ofendam o bem 

jurídico ambiental. 

Se, por exemplo, um indivíduo incorrer em uma infração descrita no Código Ambiental do 

Município de Manaus, o órgão do Poder Executivo responsável pela diligência pode determinar-lhe 

o pagamento de uma multa, na maioria das vezes na sua modalidade simples. Quando da autuação, 

faculta-se ao autuado se insurgir na via administrativa contra o seu pagamento, apresentando a 

defesa cabível com vistas a diminuí-la ou mesmo nulificá-la, bem assim adimpli-la integralmente de 

maneira imediata. Fato é, entretanto, que tal cobrança administrativa resta, em grande parte das 

situações, de acordo com uma perspectiva vivenciada no cotidiano desta pesquisa, como infrutífera, 
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afigurando-se a via judicial como a última alternativa cabível para fins de coerção executiva da 

penalidade pecuniária. 

O Auto de Infração originador do dever de adimplir uma multa nada mais consiste, por conta 

do seu inadimplemento na via administrativa, como uma obrigação financeira na modalidade de 

potencial dívida ativa não-tributária. O caminho a ser percorrido não mais subsiste no órgão de 

fiscalização ambiental, mas sim naquele competente para a cobrança judicial dos créditos tributários 

e não tributários do ente federativo, culminando com os devidos procedimentos de inscrição em 

dívida ativa e ajuizamento de executivo fiscal. 

A experiência prática no âmbito do Município de Manaus tem demonstrado, entretanto, a 

relutância do adimplemento de multas na via administrativa, quando o processo administrativo 

ainda se encontra no âmbito da Secretaria de origem, qual seja, a Secretaria Municipal do Meio 

Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS). A inscrição em dívida ativa das multas determinadas por 

Autos de Infração, também denominadas de “Multas por Infração” ou MIFs, vem gerando, porém, 

uma outra situação: uma corrida dos autuados ao Poder Executivo, em muitas situações consistentes 

em pessoas jurídicas, com vistas a formular Termos de Ajustamento de Conduta Ambiental 

(TACA), tendo em consideração os efeitos reflexos daquela anotação, tais como impossibilidade de 

emissão de Certidão Negativa de Débitos, celebração de financiamento com órgãos como a Caixa 

Econômica Federal e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), entre 

vários outros. 

 

3 O INADIMPLEMENTO DE SANÇÕES PECUNIÁRIAS EM DECORRÊNCIA DA 

PRÁTICA DEINFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS: DA APLICAÇÃO DE POSTULADOS 

DA  TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL  À DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA COMO 

INDUTORA DE ATOS DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE 

 

Dentre os diversos instrumentos regulatórios à disposição do Estado, encontra-se a 

tributação, notadamente, na sua acepção extrafiscal, que consiste na utilização da finalidade do 

tributo diversa da arrecadatória, assumindo a função regulatória de mercado e, principalmente, de 

promoção de comportamentos sociais e decisões econômicas comprometidos com o equilíbrio 

ambiental. 

O Estado enquanto mediador dos interesses coletivos pode e deve intervir na ordem social 

no sentido de alterar comportamentos indesejáveis, podendo, para tanto, valer-se de dois 

instrumentos: a imposição de regras que restringem a ação individual humana, por meio de sanções 

civis, criminais e administrativas; e a cobrança de tributos para inibir tais comportamentos.  

O inciso I, do art. 150 da Constituição Federal, prevê que a instituição dos tributos pode ir 

1370



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

além da mera atividade arrecadatória para os cofres públicos. Isso ocorre, por exemplo, quando a 

concessão de incentivos ou outra forma de estímulo financeiro é feita mediante exação que visem à 

promoção do desenvolvimento socioeconômico entre as diferentes regiões do país. Ou seja, dá-se 

espaço para que o tributo atinja objetivos estranhos ao do fiscal, no sentido de buscar a justiça 

social, privilegiando assim a visão sistêmica e harmônica que se deve ter do ordenamento 

constitucional.  

Por isso, o tributo pode desempenhar uma função social, constituindo-se um excelente 

instrumento no desenvolvimento das questões pertinentes à proteção ambiental. Quando o Estado 

explora a finalidade social no manuseio de determinado tributo, este assume o seu caráter 

extrafiscal. Assim, manifesta-se MACHADO:  

 

Habitualmente, o tributo tem por finalidade principal prover os cofres públicos de recursos 
financeiros ao exercício de atividades do Estado. Entretanto, quando o objetivo do tributo 
passar a ser regulatório, ou seja, com o foco de intervir na economia, estimulando-se o 
consumo de certos produtos, dentre outros efeitos econômicos, sua característica principal 
passa a ser a extrafiscal (2002, p.67-68). 

 

Com isso, verifica-se que a extrafiscalidade ambiental se dá em função do tributo ser 

utilizado em benefício da preservação ambiental. De acordo com SCAFF e TUPIASSU: 

 

De fato, os tributos, em função de sua própria natureza, devem exercer uma finalidade 
eminentemente voltada ao bem comum, devendo ser otimizada sua utilização como 
instrumento de implementação das políticas de proteção ao meio ambiente e ao 
desenvolvimento sustentável (2004, p.732).  

 

O tributo, conforme dito anteriormente, não possui a única função de servir-se como 

instrumento do Estado para a captação de receita, podendo os atores sociais, através da legitimidade 

que lhe é conferida pelo ordenamento jurídico, promover a transferência de recursos privados aos 

cofres públicos, com o intuito de atender aos fins que se propõe. 

A função extrafiscal do Estado é política que encontra origem no início do século, com o 

advento da 1ª Guerra Mundial e em seguida, da depressão econômica americana de 1929 que, em 

virtude da política adotada pelo modelo econômico vigente à época “não mais corresponder aos 

anseios de uma sociedade ávida por desenvolvimento e carente de necessidades materiais básicas” 

(NUNES, 2005, p. 106), ocasionando a intervenção estatal para atender as demandas coletivas de 

ordem social.  

A extrafiscalidade do tributo visa à consecução de objetivos relacionados ao bem comum, 

fia-se na modulação de condutas no bojo do interesse regulatório. Conforme sugere Oliveira (1991, 

p. 31), a tributação extrafiscal atende “a fins outros que não a arrecadação, mas geralmente, à 

correção de situações indesejadas e à condução da economia, através de estímulo e do desestímulo 
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de certas atividades”.  

Os tributos com funções extrafiscais, por sua natureza, podem auxiliar na busca de 

proteção ambiental bem como a viabilização do desenvolvimento sustentável, induzindo-se à 

adequação das atividades econômicas ao modelo de desenvolvimento mais favorável ao meio 

ambiente. Daí surge a tributação ambiental ou tributos verdes que, segundo COSTA: 

 

(...) pode ser singelamente conceituada como o emprego de instrumentos tributários para 
orientar o comportamento dos contribuintes a protesto do meio ambiente, bem como para 
gerar os recursos necessários à prestação de serviços públicos de natureza ambiental. (1998, 
p. 297) 
 

A tributação ambiental é um instrumento pelo qual se estimula a proteção ambiental, 

podendo ser feito através de incentivos ficais tais como: progressividade e/ou diferenciação de 

alíquotas, redução da base de cálculo, isenções ou mesmo imunidade tributária de acordo com 

critérios estabelecidos para o alcance de tal finalidade.  

Assim, dentro dos aspectos favoráveis dos tributos ambientais, destaca-se o incentivo à 

investigação e implementação de novas tecnologias favoráveis ao meio ambiente, conhecidas como 

tecnologias limpas, que se vincula diretamente com a menor tributação que o contribuinte se 

submeterá ao adotar as correspondentes medidas ecológicas prescritas pelo Estado.  

Verifica-se que outra vantagem dos tributos ambientais é o baixo custo operacional para 

sua efetividade, controle e gestão, vez que podem aproveitar o aparato estatal, a estrutura e o corpo 

de funcionários das instituições públicas existentes, evitando-se assim, as instâncias burocráticas e 

gastos desnecessários para a criação de novos órgãos.  

Desta forma, a principal finalidade da tributação ambiental, possibilitada pela função 

extrafiscal, consiste na proteção do meio ambiente através da aplicação do seu princípio mais 

importante: o da prevenção. Isso ocorre porque o Poder Público atua na indução das ações dos 

agentes econômicos, especialmente os poluidores em potencial, objetivando que tais agentes 

alterem seus comportamentos para outros mais compatíveis com a manutenção do equilíbrio 

ecológico, agindo antes da ocorrência do dano, evitando possível deterioração de recursos 

ambientais para só então agir. 

No caso do Município de Manaus, o Poder Público se manifesta por meio da indução de 

novos comportamentos protetores do meio ambiente principalmente com a imposição de multas por 

infração em decorrência da prática de infrações administrativas, sendo estas imputadas em 

decorrência de uma diligência resultante do poder de polícia. Cumpre ressaltar que tais obrigações 

financeiras não se amoldam ao fato gerador de qualquer tributo municipal, carecendo, em 

consequência, de tipicidade tributária e perfazendo a natureza jurídica de dívida ativa não-tributária, 

o que leva à sua execução judicial na forma da Lei n. 6.830/1980. Essa premissa jurídica não 
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invalida, entretanto, a aplicação dos postulados da extrafiscalidade característica da tributação 

ambiental, cuja gênese ainda se manifesta sobre o Direito Tributário e não sobre o Direito 

Financeiro, pois se está diante de difusão de um novo comportamento consentâneo com bens 

jurídicos essenciais à sociedade humana.  

 

 

4 AS EXPERIÊNCIAS PRÁTICAS NO MUNICÍPIO DE MANAUS COM A 

FORMULAÇÃO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA AMBIENTAL APÓS O 

ENVIO DOS AUTOS DE INFRAÇÃO PARA COBRANÇA JUDICIAL DE MULTAS 

 

 O presente tópico avançará sobre o estudo prático dos dados inerentes à cobrança judicial de 

multas por infração em decorrência da prática de infrações administrativas inscritas no Código 

Ambiental do Município de Manaus e outras normas esparsas, a fim de se delimitar o avanço do 

fenômeno de celebração de Termos de Ajustamento de Conduta após o envio de Autos de Infração 

para o órgão competente para a cobrança judicial dos créditos pecuniários neles impostos, com o 

objetivo de frenar uma execução fiscal. 

A pesquisa cuidará, em um primeiro momento, de estabelecer as minúcias do trâmite de 

cobrança de tais multas, tanto na Secretaria de origem como na Procuradoria do Município de 

Manaus. Após essa passagem prévia, o estudo segue com dados quantitativos acerca dos Autos de 

Infração inscritos em dívida ativa no período abrangido entre 1º de janeiro de 2006 e 30 de 

setembro de 2011, para fins de demonstração da relevante ocorrência do fenômeno da extinção de 

obrigações financeiras não-tributárias por conta da celebração de Termos de Ajustamento de 

Conduta Ambientais e sua validade jurídica. 

 

4.1 DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE COBRANÇA DE MULTAS IMPOSTAS 

PELO PODER DE POLÍCIA AMBIENTAL 

 

 O Município de Manaus dispõe de um Sistema Municipal de Meio Ambiente (SIMMA), 

consistente este em um conjunto de órgãos e entidades públicas e privadas incumbidos direta ou 

indiretamente do planejamento, implementação, controle e fiscalização de políticas públicas, 

serviços e obras que afetam o meio ambiente, bem como da preservação, conservação, melhoria, 

defesa, recuperação, controle do meio ambiente e administração dos recursos ambientais do 

Município, na forma do art. 6º, do Código Ambiental Tributário do ente. 

 Entre os constituintes do SIMMA, encontra-se a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e 

Sustentabilidade (SEMMAS), a qual detém a natureza jurídica de órgão central do mesmo e 
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responsável pela coordenação, controle e execução da política ambiental. 

 O art. 21, VII, do Código Ambiental do Município de Manaus dispõe a competência da 

SEMMAS para o exercício do poder de polícia administrativa para condicionar e restringir o uso e 

gozo de bens, atividades e direitos em benefício da preservação, conservação, defesa, recuperação,  

melhoria e controle ambiental. 

 A fim de explicar como ocorre esse procedimento, a vertente pesquisa utilizará a seguinte 

casuística  exemplificativa inicial: suponha-se que uma pessoa jurídica responsável pela exploração 

de bares no Município de Manaus excedeu os limites sonoros permitidos, em um de seus 

estabelecimentos, quando da veiculação de uma música. À SEMMAS compete exercer o poder de 

polícia no local, com o objetivo de sanar ou mesmo reprimir a referida conduta contrária ao meio 

ambiente, podendo lavrar um Auto de Notificação contra o infrator, documento este consistente em 

uma ciência àquele sujeito da iminência de uma prática infracional para fins de adoção de 

providências preventivas, na forma do art. 122, IV, do Código Ambiental do ente. Mostra-se 

possível, outrossim, a dispensa daquele procedimento prévio, lavrando-se desde logo o pertinente 

Auto de Infração, ato administrativo este referente ao registro de descumprimento de uma norma 

ambiental e consignação de uma sanção pecuniária cabível, de acordo com o inciso IV do mesmo 

dispositivo outrora alinhado. 

 A lavratura de um Auto de Infração não está imune ao exercício do direito constitucional do 

contraditório e da ampla defesa, dispondo o autuado de prazo de vinte dias para a apresentação de 

defesa no âmbito da SEMMAS. Após a referida impugnação, o processo administrativo a ele 

pertinente segue para julgamento, em até trinta dias, pelo titular da referida Secretaria. Eventual 

irresignação contra essa decisão ainda pode ser submetida ao controle do Conselho Municipal de 

Desenvolvimento e Meio Ambiente (COMDEMA), em recurso com possível interposição no prazo 

de vinte dias. O deslinde do feito por aquele órgão importa no início do prazo de cinco dias para o 

cumprimento da sanção, cujo termo inicial se desencadeia a partir do recebimento da notificação da 

decisão pelo autuado, tudo na forma do art. 151 e incisos do Código Ambiental do Município de 

Manaus. 

 Se, porém, o autuado preferir não apresentar defesa ou impugnação quando cientificado da 

lavratura do Auto de Infração, ocorrerá a sua revelia, permanecendo o processo administrativo na 

SEMMAS, pelo prazo de vinte dias para cobrança amigável do crédito constituído, na forma do art. 

152, caput, do Código Ambiental do Município de Manaus. Essa fase consubstancia, na prática, o 

envio de notificações ao autuado para quitação de valores pecuniários contra ele determinados. 

 O encerramento do prazo para cobrança amigável do crédito pecuniário aduzido em um 

Auto de Infração importa em necessidade de envio dos autos do processo administrativo a ele 

pertinente para a Procuradoria Geral do Município, para que uma de suas Especializadas, a 
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Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial, promova os atos de inscrição em dívida 

ativa da Multa por Infração (MIF) e posterior ajuizamento de execução fiscal por uma de suas 

ramificações internas, a Gerência de Inscrição na Dívida Ativa, na forma definida pela Lei n. 

6830/1980 (Lei de Execuções Fiscais), art. 22, II e IX, da Lei Municipal n. 1.015/2006 e art. 152, 

§2º, do Código Ambiental do Município de Manaus. Isso importa, em consequência, na 

consolidação de uma dívida ativa não-tributária. 

 É importante alinhar, entretanto, que se mostra possível, quando o Auto de Infração ainda se 

encontra na SEMMAS, a celebração entre aquela pasta e o autuado de Termos de Ajustamento de 

Conduta Ambiental (TACAs). Consistem eles em espécies de transações entre o Poder Público 

Municipal e o infrator, quando acordam, entre várias medidas possíveis, a realização de obrigações 

de fazer pelo infrator ou mesmo redução da multa pecuniária contra ele determinada. A presente 

pesquisa, como já alinhado, cuida do debate sobre a possibilidade de serem estes acordos firmados 

quando já inscrito em dívida ativa o crédito constituído e quais os efeitos desse fenômeno sobre 

aquela obrigação financeira em suas diferentes etapas, discussão esta a ser analisada no tópico 

seguinte. 

 

 

4.2 DO PANORAMA QUANTITATIVO DE TERMOS DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA 

FIRMADOS APÓS O ENCERRAMENTO DA COBRANÇA AMIGÁVEL E REFLEXÕES 

EM TORNO DA PROBLEMÁTICA 

 

 Os aspectos cotidianos desta pesquisa no Município de Manaus vem constatando, nos 

últimos anos, que após a inscrição em dívida ativa de MIFs provenientes da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), os autuados procuram sanar suas pendências 

pecuniárias junto ao Poder Público Municipal, com a celebração de Termos de Ajustamento de 

Conduta Ambientais (TACA). 

 Esse fenômeno se manifesta da seguinte maneira: após a inscrição em dívida ativa e/ou 

ajuizamento ou citação em execução fiscal, o autuado se dirige à SEMMAS com uma proposta de 

acordo e, em virtude dessa deferência, o titular daquela Secretaria solicita o retorno do processo 

administrativo onde se encontra o Auto de Infração pertinente à controvérsia para fins de análise 

dos termos de eventual avença. Assim sendo, uma vez firmado o TACA, aquele agente público faz a 

comunicação para os devidos fins à Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial, em 

relação à obrigação financeira. 

A visualização empírica revela, no que se refere aos efeitos dos TACAs sobre os 

procedimentos de cobrança dos créditos constituídos, as seguintes premissas lógicas e 
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procedimentais: se o valor ainda está na fase da inscrição em dívida ativa e foi quitado por meio 

daquele ajuste, a Gerência de Inscrição na Dívida Ativa procede ao cancelamento da respectiva 

Certidão de Dívida Ativa. Caso, entretanto, tenham sido firmadas obrigações de trato diferido ou 

sucessivo, a anotação no Livro permanece até o cumprimento integral das mesmas. 

A celebração de TACAS também se reflete sobre a existência de eventual execução fiscal 

ajuizada contra o infrator, pois ínsita à anotação em dívida ativa, devido ao fato de ser posterior a 

ela. Se o ajuste foi integralmente cumprido, o Município de Manaus requer a extinção do feito 

judicial junto à 1ª ou 2ª Vara da Dívida Ativa Municipal. Igual procedimento não ocorre em relação 

às obrigações de cunho diferido: não se mostra possível peticionar no sentido de extinguir o 

executivo fiscal, pois não houve cumprimento do mesmo, bem assim eventual seguimento daquele 

importa na constrição judicial de bens da Executada, quando esta se mostra adimplente quanto a um 

acordo firmado perante o Poder Público Municipal. A Fazenda Pública, em consequência, requer a 

suspensão do processo judicial, com o objetivo de obstaculizar eventual penhora e expropriação dos 

bens do autuado. 

Subsiste, entretanto, a indagação sobre o fundamento de, apenas após a inscrição em dívida 

ativa e/ou ajuizamento de executivo fiscal o autuado realiza procedimentos com vistas a sanar suas 

pendências perante a Fazenda Pública Municipal, em se tratando especificamente dos MIFs ora 

alinhados, provenientes da SEMMAS. Isso se explica em virtude do seguinte raciocínio lógico e 

jurídico: quando o débito ainda se encontra na fase da cobrança amigável ou dos recursos perante a 

Secretaria de origem, não existe qualquer repercussão negativa com efeitos práticos sobre o 

autuado. A inscrição em dívida ativa, entretanto, traz consigo a impossibilidade de vários atos a 

serem firmados pelo autuado, tais como o impedimento de emissão de Certidão Negativa de 

Débitos pela Secretaria Municipal de Finanças e, em consequência, o não-cumprimento dos 

requisitos para uma pessoa participar de uma licitação, bem assim a não-autorização de 

financiamento junto a órgãos como a Caixa Econômica Federal e o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). 

 Os motivos acima alinhados vêm fomentando a crescente dessa prática administrativa nos 

últimos anos. 

A seguinte tabela mostra um quadro evolutivo de quantos TACAs foram firmados e 

comunicados após o envio dos autos para anotação em dívida ativa à Procuradoria da Dívida Ativa e 

Cobrança Extrajudicial, no período abrangido entre 1º de janeiro de 2006 e 30 de setembro de 2011: 

Exercício Número de TACAs comunicados 

2006 1 

2007 3 

2008 5 
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2009 0 

2010 8 

2011 (até 30 de setembro do corrente ano) 12 

 Total: 29 

Tabela 1: Número de TACAs firmados após a inscrição em dívida ativa e comunicados 
à Procuradoria da Dívida Ativa e Cobrança Extrajudicial para os procedimentos de 
cancelamento de Certidão de Dívida Ativa e/ou extinção e suspensão de execução fiscal. 

 

Os números ora elencados foram catalogados a partir de Ofícios arquivados pela Gerência 

de Inscrição na Dívida Ativa no período objeto da pesquisa. 

Os dados quantitativos acima alinhados revelam uma crescente, ao longo dos anos, na 

formulação de TACAs entre os autuados e o Poder Público Municipal após a inscrição em dívida 

ativa do crédito constituído referente a multa por infração administrativa. Os Autos de Infração 

sobre os quais ocorreram essa prática administrativa também demonstram que, em sua maioria, tais 

acordos são firmados por pessoas jurídicas (27 TACAs), tendo em vista que os efeitos da anotação 

em dívida ativa se mostram mais severos sobre os negócios jurídicos a elas referentes. 

É importante ressaltar que a Procuradoria da Dívida Ativa não dispõe ainda de dados 

sistematizados acerca de quantas Multas por Infração (MIFs) foram inscritas em dívida ativa e 

executadas ao longo daquele período, a fim de demonstrar o quanto as celebrações dos TACAs ora 

debatidas representam em relação ao todo. Essa ausência não invalida, de acordo com perspectiva 

defendida por estas pesquisa, a simples demonstração da ocorrência desse fenômeno e sua 

crescente. 

 A validade jurídica de tal prática, não inscrita de forma literal no ordenamento jurídico 

municipal, representa uma indagação da vertente pesquisa. Do ponto de vista da ciência jurídica, é 

possível que, após a inscrição em dívida ativa e/ou cobrança judicial do crédito em exame, ocorra a 

extinção da obrigação financeira com fundamento no cumprimento de uma obrigação firmada em 

um TACA. 

O dever de proteção ao meio ambiente, quando inscrito no texto constitucional brasileiro, se 

erigiu sob a forma de um princípio constitucional, com espeque no art. 5º, §2º e art. 225, ambos da 

Constituição Federal de 1988, na forma de raciocínio desenvolvido a partir da obra de ALEXY e 

RIVERS (2010, p. 45). As normas se manifestam a partir de duas espécies, os princípios e as regras: 

os primeiros guarnecem o ordenamento jurídico como mandamentos de otimização, revestidos de 

alto grau de generalidade e abstração, carga esta em menor nível quando se fala em regras (ALEXY, 

RIVERS, 2010, p. 47).  

Assim sendo, a arrecadação de recursos financeiros para o Estado, cujo aparelho estatal 

dispõe de outros instrumentos para tanto, representa apenas uma regra, ao passado que o dever de 
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proteção ao meio ambiente se reveste de carga principiológica. No confronto entre ambos, há de 

prevalecer a incidência do princípio, sendo este o caso da prática procedimental da vertente análise, 

quando em cotejo com a interpretação de normas do ordenamento jurídico e sua viabilidade. 

De acordo com perspectiva defendida por esta pesquisa, tem-se a possibilidade de 

cancelamento da inscrição em dívida ativa de multa por infração decorrente de Auto de Infração 

lavrado pela SEMMAS ou mesmo suspensão ou extinção do processo de execução fiscal com vistas 

à cobrança dos créditos a ele referentes. A finalidade da determinação de penalidades 

administrativas pelo órgão central do Sistema Municipal de Meio Ambiente deve ter por objetivo a 

proteção ambiental e, especialmente, a recomposição do meio degradado. Se, por exemplo, um 

autuado se compromete com o replantio das espécimes vegetais por ele desmatadas por meio de um 

TACA, nada mais razoável que cesse a cobrança dos créditos constituídos contra o infrator, pois se 

está atingindo a finalidade maior do poder de polícia ambiental. Caso assim não se proceda, a 

Fazenda Pública Municipal demonstra que o seu objetivo maior representa apenas a arrecadação de 

recursos financeiros para o erário, e não a manutenção dos recursos naturais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A ocorrência de catástrofes naturais inaugurou um novo momento de reflexão em torno dos 

bens jurídicos necessários aos serem humanos. O meio ambiente se erigiu como um direito a ser 

protegido, a partir não somente da ocorrência de eventos na senda internacional, como a 

Conferência de Estocolmo, em 1972, e eventos que a ela sucederam, bem assim na esfera interna. 

 A República Federativa do Brasil atendeu aos gritos ecoantes de lutas em favor do meio 

ambiente, inscrevendo no texto da Constituição Federal de 1988 o dever de proteção ao meio 

ambiente, no art. 225, bem assim outros deveres a eles correlatos e esparsos. Consignou também a 

competência comum de proteção ao meio ambiente e a possibilidade de os Municípios legislarem 

sobre assuntos de interesse local. 

 Para conferir efetividade às suas competências normativa e de auto-administração, o 

Município de Manaus editou a Lei Municipal n. 605/2001, também denominado de “Código 

Ambiental do Município”. Esse diploma instituiu o Sistema Municipal do Meio Ambiente, com 

órgãos aptos a gerir o objetivo de proteger o meio ambiente, dentre eles a Secretária Municipal de 

Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMMAS), competente para o exercício do poder de polícia 

ambiental. 

 A realização de diligências decorrentes do exercício do poder de polícia ambiental ocasiona 

a possibilidade de visualização do cometimento de infrações administrativas em ofensa ao meio 

ambiente. Uma vez constatada essa hipótese, o agente responsável pela fiscalização pode 
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determinar uma penalidade administrativa de multa, na forma do Código Ambiental do Município. 

A obrigação financeira em questão, se inadimplida, será encaminhada para inscrição e execução 

fiscal, na forma de dívida ativa não-tributária, com esteio na Lei n. 6.830/1980. 

 A análise considerou, após, um debate jurídico sobre uma demanda em crescimento no 

Município de Manaus: após o envio do Auto de Infração para cobrança judicial à Procuradoria do 

Município, os infratores se dirigem à SEMMAS, com a finalidade de celebrar Termo de 

Ajustamento de Conduta Ambiental (TACA). A inscrição em dívida ativa gera restrições jurídicas 

de variadas consequências para o autuado, ensejando que se evite o seu prosseguimento. A referida 

avença com o Poder Público se torna uma medida possível, ensejando o cancelamento da inscrição 

em dívida ativa e/ou extinção da execução fiscal em caso de cumprimento integral do ajuste. 

 A pesquisa em exame invocou, em consequência, um debate sobre a validade jurídica deste 

procedimento, a partir, primeiramente, da incidência dos postulados inerentes à extrafiscalidade a 

obrigações financeiras de natureza não-tributária. A finalidade do aparelho estatal deve restar 

sempre direcionada à proteção de valores essenciais à sociedade, tais como o meio ambiente. A 

realidade da indução de comportamentos, por conseguinte, pode ser aplicada não somente aos 

tributos em espécie, mas também a demais valores cobrados na forma de execução fiscal. 

 O dever constitucional de proteção ao meio ambiente, inscrito no art. 225, CF, sobrepõe-se, 

com lastreamento em um juízo valorativo, à arrecadação financeira estatal, pois esta consubstancia 

uma regra, ao passo que aquela consiste em um princípio. O raciocínio ora desenvolvido se encerra 

com a viabilidade de retirada das inscrições em dívida ativa e extinção de execuções fiscais de 

multas decorrentes do poder de polícia ambiental em decorrência da celebração e cumprimento de 

TACA.  
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RESUMO 

O presente artigo busca analisar o instituto da compensação ambiental, previsto no artigo 36 
da Lei nº 9885/2000 à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal quando do 
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378, especialmente no que se refere a 
abrangência do conceito de significativo impacto ambiental, a responsabilização do 
empreendedor por dano futuro e a falta de critérios à disposição do órgão licenciador para a 
materialização da compensação-compartilhamento, como preferiram chamá-la os Ministros da 
Suprema Corte, causando tal ausência dúvida quanto à efetivação do instituto. E, para maior 
entendimento sobre os pontos que circundam a discussão, foram analisados os princípios 
pertinentes, a evolução do instituto e a sua destinação. 
 

Palavras- chave: Unidades de conservação. Compensação ambiental. Valoração. 

 

ABSTRACT: This article seeks to analyze the institution of environmental compensation 
provided for in article 36 of Law 9885/2000 in the light of understanding the Supreme Court 
when the trial Unconstitutionality Action No. 3378, especially as regards the scope of the 
concept of significant environmental impact, the responsibility of the entrepreneur for future 
damage and the lack of criteria available to the licensing agency for the realization of the 
compensation-sharing, as she called it the Supreme Court, this absence causing doubt about 
the effectiveness of the institute. And for greater understanding of the points surrounding the 
discussion, we analyzed the relevant principles, the evolution of the institute and its 
destination. 
 

Keywords: Conservation units. Environmental compensation. Valuation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A compensação ambiental, objeto de estudo do presente trabalho, prevista no artigo 

36 da Lei nº 9.985/2000, obrigatória para empreendimentos causadores de significativo 

impacto ambiental, consiste na obrigação do empreendedor de apoiar a implantação e 

manutenção de unidades de conservação da natureza do grupo de proteção integral, sejam elas 

federais, estaduais ou municipais, a serem definidas pelo órgão licenciador, devendo ser 

beneficiadas obrigatoriamente as unidades de conservação afetadas direta ou indiretamente 

pelo empreendimento, ainda que não integrantes do grupo de proteção integral. 

Segundo o artigo 2º, inciso I, da Lei Federal nº 9.985/2000, unidade de conservação 

é: 

  

[...] o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, 
com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder Público, 
com objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. (BRASIL, 2000) 

 

Um dos pontos de maior discussão em relação ao instituto da compensação 

ambiental, cujo cumprimento é requisito indispensável para a obtenção da licença ambiental, 

paira sobre o montante de recursos a ser destinado para esta finalidade. Rezava a lei 

supracitada que o valor da compensação ambiental deveria corresponder a 0,5% (meio por 

cento), no mínimo, sobre os custos totais previstos para a implantação do empreendimento. 

A falta de definição de um critério padrão como metodologia de cálculo da 

compensação ambiental levou a Confederação Nacional da Indústria (CNI), em julho de 2000, 

a propor Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI nº 3.378) perante o Supremo Tribunal 

Federal, alegando que o art.36 da Lei nº 9.985/2000 viola, entre outros argumentos, o 

princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.  

O Supremo Tribunal Federal, em acórdão de 9 de abril de 2008, publicado em 20 de 

junho imediato, julgou legítima a criação da chamada “compensação financeira da lei do 
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SNUC”, embora dando parcial procedência à ação direta ajuizada pela Confederação Nacional 

da Indústria, para “declarar a inconstitucionalidade das expressões que formam a frase: “não 

pode ser inferior a meio por cento dos custos totais do empreendimento”. A ilegitimidade da 

previsão legal estaria no fato de que o valor da compensação em questão “é de ser fixado 

proporcionalmente ao impacto ambiental, após estudo em que se assegurem o contraditório e 

a ampla defesa”, sendo prescindível a “fixação de percentual sobre os custos do 

empreendimento”. 

Diante desse contexto, o presente estudo tem como objeto principal o julgamento da 

ADI nº 3378 e, para melhor compreensão dos argumentos nela expostos, buscou-se 

contextualizar o instituto da compensação ambiental, os seus princípios norteadores, os 

critérios de aferição do valor da obrigação, assim como a finalidade da aplicação de tais 

recursos e sua destinação. 

 

2 DOS PRINCÍPIOS CONCERNENTES AO TEMA 

 

Para Humberto Ávila: 

 

Princípios são normas imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com 
pretensão de complementariedade e de parcialidade, para cuja aplicação se demanda 
uma avaliação da correlação entre o estado de coisas a ser promovido e os efeitos 
decorrentes da conduta havida como necessária à sua promoção1.  

 

Nesse raciocínio, representam a direção a ser seguida para atingir determinado 

objetivo.  

No que se refere ao direito ambiental, os princípios apresentam como fundamento a 

dignidade da pessoa humana, que possui, como uma de suas faces, a necessidade de um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e, para a compreensão do instituto da compensação 

ambiental e abrangência da declaração parcial de inconstitucionalidade do artigo 36, 

parágrafo primeiro da Constituição da República, serão analisados aqui os princípios mais 

importantes e visualizados para o entendimento do tema. 

 

2.1 O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como fundamento da 

dignidade da pessoa humana 

 

                                                           
1 ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios. 12. ed. São Paulo: Malheiros, 2011. 
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A Declaração de Estocolmo de 1972 (Conferencia das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente) foi o marco inicial da proteção ambiental e, com seus 26 princípios serviu de norte 

para que as Constituições advindas posteriormente inserissem em seu bojo dispositivos que 

refletissem a preocupação com a preservação ecológica e, assim, pudessem solidificar o 

ordenamento do país, a fim de efetivar o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito fundamental. 

A Constituição de 1988 refletiu os princípios presentes na Declaração de Estocolmo 

e deu a devida importância à proteção ambiental no Brasil, tendo destinado ao tema um 

capítulo próprio, bem como fez menções à tutela ambiental em diversos artigos estranhos ao 

capítulo específico, com uma incorporação do meio ambiente ao texto constitucional não 

percebida anteriormente nas Constituições antecedentes. 

Vale mencionar José Afonso da Silva: 

 

As normas constitucionais assumiram a consciência de que o direito à vida, como 
matriz de todos os demais direitos fundamentais do homem, é que há de orientar 
todas as formas de atuação no campo da tutela do meio ambiente. Compreendeu que 
ele é um valor preponderante, que há de estar acima de quaisquer considerações 
como as de desenvolvimento, como as da iniciativa privada. Também estes são 
garantidos no texto constitucional, mas, a toda evidência, não podem primar sobre o 
direito fundamental à vida, que está em jogo quando se discute a tutela da qualidade 
do meio ambiente, que é instrumento no sentido de que, através dessa tutela, o que 
se protege é um valor maior: a qualidade da vida humana2.  

 

O artigo 225 da Constituição da República inseriu o princípio considerado o mais 

importante no Direito Ambiental, vez que se destaca como núcleo normativo concretizador do 

ideal de proteção ambiental com influência, inclusive, em toda a rede principiológica.  

Em seu caput, tal artigo estabelece: “Todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações” (BRASIL, 1988). 

O reconhecimento do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é 

essencial para a formação, existência e manutenção da vida humana e não humana. Saliente-

se que o direito à vida deve ser pautado na dignidade, ou seja, o que se busca é a formação 

integral e adequada, colocando-se o equilíbrio do meio ambiente como um dos requisitos 

essenciais para a manutenção da qualidade de vida. 

                                                           
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 13. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
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Todos (“povo = gênero humano”3, presentes e futuras gerações), conforme dita o 

artigo referido, devem ter a possibilidade de ter o meio ambiente sadio como requisito para a 

qualidade de vida e, dessa forma, cabe também a todos (povo e poder público) a defesa e 

preservação do bem ambiental. 

O ministro Celso de Mello, em seu voto no Mandado de Segurança nº 22.264-0, 

destacou o dever de solidariedade que deve prevalecer entre as gerações na defesa e 

preservação do meio ambiente. Não há como preservar tal bem se não houver 

comprometimento de todas as gerações, sempre com a consciência de que a geração vindoura 

possui igual direito de desfrutar de um ambiente ecologicamente equilibrado e capaz de 

proporcionar bem estar e qualidade de vida. 

 

2.2 O princípio da precaução como instrumento para garantir o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado 

 

 Foram os alemães quem, pioneiramente, explicitaram de forma mais cuidadosa o 

princípio que já circundava, porém de modo tímido, algumas legislações e práticas 

administrativas avançadas no que tange à proteção ambiental. 

A preocupação do governo alemão, nos anos 1970, estava em controlar a chuva 

ácida, que prejudicava as florestas coníferas e, para isso, previu na Lei de Proteção das Águas 

a tarefa do Estado de prevenir ou reduzir os danos ambientais futuros, mesmo na ausência de 

riscos presentes. Dessa forma, os alemães chamaram a atenção mundial para a “prudência da 

espera”, ou seja, a precaução. 

O conteúdo mais utilizado e conhecido da precaução encontra-se na Declaração do 

Rio (1992), onde consta no princípio nº 15: 

 

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente 
observado pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver 
ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta de certeza científica 
não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.   

 

Insta salientar, especialmente para compreensão do objeto central deste artigo, a 

diferença entre perigo e risco ambiental. De acordo com Gerard Winter apud Paulo Affonso 

Leme Machado:  

                                                           
3 COSTA, Beatriz Souza. Meio ambiente como direito à vida: Brasil, Portugal, Espanha. Belo Horizonte:  
Editora o Lutador, 2010. 
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[...] se os perigos são geralmente proibidos, o mesmo não acontece com os riscos. 
Os riscos não podem ser excluídos, porque sempre permanece a probabilidade de 
um dano menor. Os riscos podem ser minimizados. Se a legislação proíbe ações 
perigosas, mas possibilita a mitigação dos riscos, aplica-se o princípio da precaução, 
o qual requer a redução da extensão, da freqüência ou da incerteza do dano.

4 
 

A necessidade de proteção ambiental, assim, não abrange apenas a proteção contra o 

perigo, mas também a proteção contra o simples risco, com o intuito permanente de conservar 

os recursos naturais e garantir sadia qualidade de vida para todas as gerações e durabilidade 

do Planeta. 

O princípio da precaução no ordenamento brasileiro está estampado no artigo 225, § 

1º, inciso IV da Constituição de 1988, onde se faz clara a relação existente com o Estudo 

Prévio de Impacto Ambiental, pelo qual serão avaliadas as obras e atividades que possam 

causar degradação significativa ao meio ambiente. 

Verifica-se que a legislação trouxe a palavra “potencialmente” e, desse modo, 

abarcou não apenas o dano que será causado e do qual se tem certeza quanto à ocorrência, 

mas atingiu igualmente o dano incerto e provável, deixando claro que a incerteza científica 

não pode servir de empecilho para a não proteção adequada do meio ambiente e, pelo 

contrário, é razão justificadora para maior cautela na exploração dos recursos naturais. 

 Aliás, é nesse sentido a diferença existente entre os princípios da prevenção e da 

precaução que bem descreveu Ana Carolina Casagrande Nogueira, segundo Erika Bechara: 

 

o princípio da prevenção aplicar-se-ia aos casos em que se dispõe de informações 
precisas sobre o risco da atividade ou comportamento. Seu objetivo seria a repetição 
[...] de atividade que ‘já se sabe’ perigosa, ou seja, visaria inibir o ‘risco de dano’, o 
efeito reconhecidamente danoso que pode resultar de uma atividade efetivamente 
(não apenas ‘potencialmente’) perigosa. O princípio da precaução, por sua vez, 
estaria voltado para o chamado ‘risco de perigo’, ou seja, sua aplicação se daria nas 
hipóteses de risco potencial, assim entendido um risco verossímil que não tenha sido 
integralmente demonstrado nem possa ser quantificado em sua extensão e efeitos, 
devido à insuficiência ou ao caráter inconclusivo dos dados científicos disponíveis.5   

 

Assim, o princípio da prevenção remete aos riscos conhecidos e de ocorrência certa, 

enquanto o princípio da precaução refere-se aos riscos prováveis e de ocorrência duvidosa, 

pelo qual, indiscutivelmente, aplica-se o in dubio pro natureza ou in dubio pro ambiente. 

 

                                                           
4 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 2010.  
5 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional de Unidades de 
Conservação. São Paulo: Atlas, 2009. 
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2.3 Princípio do poluidor-pagador e a responsabilidade diferenciada do empreendedor 

 

A organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)6, em 

1974, mencionou o princípio do poluidor pagador da seguinte forma: 

 

As pessoas naturais ou jurídicas, sejam regidas pelo direito público ou privado, 
devem pagar custos das medidas que sejam necessárias para eliminar a 
contaminação ou reduzí-la ao limite fixado pelos padrões ou medidas equivalentes 
que assegurem a qualidade de vida, inclusive os fixados pelo Poder Público 
competente. 

 

Em 1992, a Declaração do Rio previu tal princípio em seu texto: 

 

Princípio nº 16 
Tendo em vista que o poluidor deve, em princípio, arcar com o custo decorrente da 
poluição, as autoridades nacionais devem procurar promover a internalização dos 
custos ambientais e o uso de instrumentos econômicos, levando na devida conta o 
interesse público, sem distorcer o comércio e os investimentos internacionais. 

 

Insta salientar que tal princípio não é uma autorização para poluir. 

Esse princípio, de notória importância para a análise do tema central aqui proposto, 

busca internalizar, pelo causador, as externalidades negativas causadas por qualquer 

empreendimento que cause ou possa vir a causar danos ao meio ambiente, isto é, impõe aos 

“atores econômicos arcar com todos os custos dos impactos negativos da produção de bens e 

serviços, mesmo antes que estes venham a ocorrer”7. 

Na lição de Chris Wold, existem três possíveis custos que são visualizados por 

intermédio do princípio do poluidor-pagador, quais sejam: custos de prevenção (destinados ao 

investimento de técnicas de prevenção dos impactos negativos causados pelo 

desenvolvimento da atividade degradante), custos de controle (relacionados aos custos 

referentes aos “sistemas de controle e monitoramento ambiental, cuja adoção é exigida como 

requisito para a implantação e operação de empreendimentos potencialmente poluidores [...] 

podem ser alocados antes da ocorrência propriamente dita da degradação do meio ambiente”8) 

e custos de reparação (ligados à utilização de medidas de recuperação ou reabilitação do meio 

ambiente degradado). 

Diante desses custos, o mesmo autor entende: 

                                                           
6 Segundo Erika Bechara, “A OCDE é uma organização internacional e intergovernamental, criada em 1961. 
Seus integrantes são os países desenvolvidos e mais industrializados do mundo – atualmente são 30 (...)”. 
7 SAMPAIO, José Adércio Leite; WOLD, Chris; NARDY, Afrânio. Princípios de Direito Ambiental – na 
dimensão internacional e comparada. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p.23.  
8 Idem, p.24-25. 
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O princípio do poluidor-pagador induz os Estados a promover a melhor alocação dos 
custos de prevenção e controle, razão pela qual sua aplicação é considerada como 
parte integrante da orientação geral do Direito Ambiental de se evitar episódios de 
degradação do meio ambiente9. 

 

No direito brasileiro, a Lei nº 6.938/81 aponta como um dos fins da Política Nacional 

do meio ambiente, em seu artigo 4º, inciso VII “à imposição, ao poluidor e ao predador, da 

obrigação de recuperar e/ou indenizar os danos causados e, ao usuário, da contribuição 

pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos”10. (BRASIL, 1981, grifo nosso) 

Faz-se mister mencionar que tal princípio está em consonância com a 

responsabilidade que todos (povo e poder público) possuem perante a preservação e mantença 

do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem como que não cabe aos empreendedores 

internalizar apenas os lucros da atividade degradante do ambiente, mas também é justo e 

razoável  que arquem, da mesma forma, com os reflexos negativos que o empreendimento 

cause ou possa vir a causar ao meio ambiente, de modo que garanta a ele e à vida humana 

condições de existência. 

 

2.4 Princípio do desenvolvimento sustentável diante dos limites dos recursos naturais 

 

O crescimento da economia de forma contínua e progressiva traz a idéia de uma vida 

melhor, com mais tecnologia, comodidade e conforto, inclusive com a crença de que a 

ciência, com o tempo, dominará a natureza, bem como que a capacidade humana, juntamente 

com as descobertas tecnológicas irão resolver todos os problemas humanos e ambientais. 

Porém, tal impressão revela-se, cada vez mais, contrária ao movimento circular da 

natureza, ou seja, enquanto a economia tecnológica cresce a passos acelerados, a natureza, em 

sua regeneração, não responde na mesma velocidade, vez que diminuída e limitada pela 

interferência humana. 

Veja o que diz Norma Sueli Padilha: 

 

Segundo a ONG Fundo Mundial para a Natureza – WWF é possível medir-se a 
‘pegada ecológica’ (ecological footprint), ou seja, a pressão que a humanidade está 
exercendo sobre a biosfera, que, segundo o relatório Planeta Vivo 2006, demonstra 
um panorama devastador. O ser humano consome os recursos naturais numa 
velocidade 25% maior do que a natureza é capaz de se regenerar, ou seja, se 

                                                           
9Idem, p.25. 
10 Lei da Política Nacional do meio ambiente, artigo 4º, inciso VII. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm. acesso em: 12 de setembro de 2011. 
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mantiver o estilo de vida praticado atualmente e não mudar para um formato 
sustentável, os sistemas naturais entrarão em colapso no meio do século11. 

 

Segunda Carla Daniela Leite e Ela Volkner, o termo “desenvolvimento sustentável”, 

a priori conhecido como “ecodesenvolvimento”, foi referido inicialmente por Ignacy Sachs, 

na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972) e, a partir 

daí, foi mencionado em diversos encontros nacionais e internacionais sobre o meio ambiente, 

inclusive tendo sido empregado em onze dos vinte e sete princípios da  ECO-92.  

Tal conceito foi definido no Relatório Nosso Futuro Comum, também conhecido 

como Relatório Brundtland (sobrenome da primeira ministra da Noruega, Gro Harlem 

Brundtland, indicada pela ONU para chefiar a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento), oficializado em 1987, como “aquele que atende às necessidades do 

presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias 

necessidades”, tendo salientado o dever de solidariedade entre as gerações como essencial 

para atingir o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e proteção ao meio ambiente. 

A Constituição da República de 1988, embora não tenha expressamente previsto o 

termo “desenvolvimento sustentável”, fez referência ao seu conteúdo no caput do artigo 225: 

“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado [...], impondo-se ao Poder 

Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações.” (BRASIL, 1988, grifo nosso.) 

Verifica-se que a equidade ambiental intergeracional integra o conceito de 

desenvolvimento sustentável e baseia-se na idéia de que a geração presente precisa ter 

consciência de que a futura geração deve receber os recursos naturais no mesmo patamar que 

ela – geração atual – recebeu dos seus antecessores ou, ao menos, que deve recebê-los em 

condições suficientes para uma vida digna. 

Tal compromisso de sustentabilidade ambiental vem estampado, igualmente, no 

artigo 170 da Constituição Federal de 1988, e salienta que o modelo econômico de produção 

funda-se na livre iniciativa e apropriação de bens, porém, possui como limite a preservação do 

meio ambiente, inclusive com tratamento diferenciado, considerando-se os impactos 

negativos, como forma de garantia de dignidade da vida humana, escopo da consagração do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como fundamental. 

Tem-se que a conciliação ou compatibilização entre a proteção ambiental e o 

desenvolvimento econômico passou a ser, segundo Sachs, o grande desafio do século XXI e 

                                                           
11 PADILHA, Norma Sueli. Fundamentos constitucionais do direito ambiental brasileiro. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2010. 
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se revela urgente, vez que a contínua degradação do meio ambiente o torna mais fraco ante as 

exigências do sistema de produção capitalista e coloca em risco a sua durabilidade, bem como 

a qualidade de vida dos seres humanos. 

Nessa esteira, Carla Daniela Leite e Ela Volkner, salientam: 

 

Compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas 
ambientais nos lindes de um processo contínuo do planejamento, atendendo-se 
adequadamente às exigências de ambos e observando as suas interrelações 
particulares a cada contexto sociocultural, político, econômico e ecológico, numa 
dimensão tempo/espaço.12 

 

Desse modo, o que se busca com o equilíbrio acima referido não é impedir o 

desenvolvimento econômico, mas sim, atingir a consciência global de que os recursos naturais 

são finitos e, caso não sejam utilizados racionalmente, comprometer-se-á o meio ambiente, o 

crescimento das economias nacional e internacional e, consequentemente, a dignidade da vida 

em todas as suas formas. 

 

3 SISTEMA NACIONAL DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO NO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

Consoante Édis Milaré, embora já existissem áreas protegidas, somente em 1981 

houve um impulso da Política Nacional do Meio Ambiente, instituindo pela Lei nº 

6.938/1981, sendo possível, assim, erigir um grupo de unidades de conservação, porém, de 

forma casuística e sem rumo certo, carente de ação de política ambiental e administrada com 

poucos recursos, dificultado então a finalidade propostas para tais unidades. 

 

Neste curto período de evolução histórico das unidades de conservação no Brasil – 
de 1937 aos dias de hoje - , reserva-se à Constituição de 1988 o papel de verdadeiro 
divisor de águas, já que, ao lançar o desafio de uma regulamentação para o que 
chamou de espaços territoriais especialmente protegidos, ela deu ensejo ao 
nascimento, em 18.07.2000, da Lei 9.985, que institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação da Natureza – SNUC.13 

 

A Lei nº 9.985, de 18 de julho de 2000, que regulamenta o art. 225, § 1º, incisos I, II, 

III e VII da Constituição Federal, institui o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da 

                                                           
12 NEGÓCIO, Carla Daniela Leite. CASTILHO, Ela Wiecko Volkner. Meio Ambiente e Desenvolvimento: Uma 
Interface necessária, in Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, 
p.49-64.                                                                                                                  
13 MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente: a gestão ambiental em foco: Doutrina, jurisprudencia, glossário. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 906-907. 
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Natureza (SNUC) e estabelece critérios e normas para a criação, implantação e gestão das 

unidades de conservação. 

Na dicção de Paulo de Bessa Antunes, unidades de conservação, em termos legais, 

constituem: 

 

Espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais, com 
características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo Poder Público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de administração, 
ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção.14 

 

O Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem como um de seus principais 

objetivos implementar a noção de que uma área não pode ser avaliada de forma isolada, uma 

vez que essa área cumpre uma função específica dentro do sistema. Na lógica antiga, as 

unidades eram criadas como se cada categoria tivesse um objetivo em si, e não como se elas 

se complementassem em um objetivo mesmo. De tal maneira, observamos que outro 

importante objetivo foi trazer organicidade às categorias entre si.  

A consolidação da lei do SNUC busca a conservação da diversidade biológica, 

abarcando todas as áreas de proteção dos âmbitos federal, estadual e municipal, dentro de uma 

mesma categoria, o que permite uma gestão integrada, fortalecendo, assim, a relação de 

complementaridade entre as unidades de conservação, considerando suas diferenças 

particulares e os distintos usos que se fazem de cada uma, administrando dessa maneira, com 

base em funcionalidade, chega-se ao verdadeiro “sistema”, ou rede de áreas protegidas. 

Para que seja feita a administração do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação, é necessário seguir diretrizes, dentre as quais estão presentes preocupações com 

a participação da sociedade nas diversas instâncias do sistema, tanto no estabelecimento de 

políticas, como nos processos de criação e gestão das unidades; com a integração das 

unidades nas políticas de administração de terras e águas que as circundam; com a 

sustentabilidade econômica das unidades; e com a proteção de grande áreas que reúnam 

diversas unidades de conservação, seus entornos e corredores ecológicos que as conectem.  

Paulo de Bessa Antunes (2001, p.312), em suas lições, define Unidades de 

Conservação como sendo espaços territoriais que estão destinadas ao estudo e preservação de 

exemplares da flora e da fauna, por força de ato do poder público. 

                                                           

 
14 ANTUNES, Paulo de Bessa. Direito Ambiental. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001, p.318. 
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As Unidades de Conservação são divididas em dois grandes grupos: as Unidades de 

Proteção integral, com uso indireto dos seus atributos naturais, que possuem como objetivo a 

preservação da natureza e as Unidades de uso sustentável que, por sua vez, admitem a 

exploração do meio ambiente de modo que garanta a existência dos recursos ambientais 

renováveis e dos processos ecológicos, ou seja, permite o uso dos recursos naturais desde que 

de forma sustentável. 

As Unidades de Proteção Integral, segundo art. 8º, da Lei nº 9.985/2000, 

compreendem as seguintes categorias: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque 

Nacional, Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre. 

Já o Grupo de Unidades de Uso Sustentável constituem,  de acordo com o art. 14 da 

Lei do SNUC, as seguintes categorias de unidades de conservação: Área de Proteção 

Ambiental, Área de Relevante Interesse Ecológico e Floresta Nacional, Reserva Extrativista, 

Reserva de Fauna, Reserva de Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do 

Patrimônio Natural. 

A fim de cumprir seus objetivos e atender aos princípios relativos à manutenção do 

meio ambiente sadio, a lei do SNUC, em seu artigo 36, criou o instituto da compensação 

ambiental, instrumento da  gestão das unidades de conservação e que será analisado a seguir, 

para melhor entendimento da discussão proposta. 

 

4 A EVOLUÇÃO NORMATIVA DA COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

O Instituto da Compensação Ambiental tem sua primeira base legal no ordenamento 

jurídico brasileiro pela Resolução do CONAMA nº 10, de 03 de dezembro de 1987, definindo 

que, sempre que se tratar de licenciamento de empreendimentos de grande porte, teria o 

responsável de implantar uma Estação Ecológica, preferencialmente junto à área do 

empreendimento (artigo 1º).  

Erika Bechara (2009, p.163) destaca que, inicialmente, o alcance da compensação 

ambiental era bem menor que o atual, sendo exigidos somente dos empreendimentos que 

viessem a destruir florestas e outros ecossistemas, e não o meio ambiente como um todo, a 

implantação de uma estação ecológica, e não das unidades de conservação, como ocorre 

atualmente. 

Em 18 de abril de 1996, foi publicada a Resolução nº 002 do CONAMA, que 

revogou a Resolução nº 10/1987. As mudanças trazidas pela citada resolução dizem respeito 

ao tipo de Unidade de conservação a ser implantada, definida como unidade de conservação 
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de domínio público e uso indireto, preferencialmente uma Estação Ecológica (na resolução 

10/1987 era uma imposição a implantação de uma Estação Ecológica; na resolução 002/1996, 

apesar de preferencial, abre outras opções), como medida compensatória no processo 

licenciatório de “empreendimentos de significativo impacto ambiental”, mudando também o 

requisito do licenciamento, na norma anterior tratado como “obras de grande porte”, para 

fazer face à reparação dos danos causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas. 

Ainda neste sentido, Erika Bechara dispõe: 

 

A resolução sucessora ampliou o objeto da compensação ambiental, permitindo que 
os recursos desembolsados pelo empreendedor a esse título fossem aplicados em 
outras unidades de conservação públicas de proteção integral (rectius: uso indireto) 
que não, exclusivamente, as estações ecológicas”15 

 

Posteriormente, com o advento da Lei nº 9.985/2000, coube ao artigo 36, caput e § 1º 

da referida lei, ao tratar da matéria e revogar tacitamente a resolução 002/1996 do CONAMA, 

regulamentar o instituto da compensação ambiental, nos seguintes termos: 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste artigo e 
no regulamento desta Lei.  
§ 1o O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade 
não pode ser inferior a meio por cento dos custos totais previstos para a implantação 
do empreendimento, sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de 
acordo com o grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.   

 

A Compensação ambiental, explica Paulo de Bessa,Antunes, 

 

Só é devida nas hipóteses em que, no licenciamento ambiental, sejam verificados, 
pelo órgão competente, os danos decorrentes do empreendimento que não possam 
ser reparados da maneira adequada. No entanto, somado a isso, deve-se analisar o 
custo e benefício da implantação do projeto, com o intuito de saber se este será 
realmente necessário, só sendo licenciados aqueles assim considerados.16 

 

No entendimento de Erika Bechara, o objetivo da compensação ambiental é: 

 

A grosso modo, compensar uma perda ambiental inevitável com o ganho ambiental 
desejável. Assim a atividade que afeta o equilíbrio ambiental em uma ponta melhora 

                                                           
15 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p.164. 
16 ANTUNES, Paulo de Bessa. “Imposto vestido de verde”, disponível em <http://www.oeco.com.br/paulo-
bessa/43-paulo-bessa/16826-oeco_9943>, acesso em 19  set 2011. 
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a sua condição em outra. [...] Equivale dizer que a compensação ambiental não 
existe para dispensar o empreendedor de tomar todas as medidas possíveis para 
mitigar ou eliminar os impactos negativos de sua atividade”.17 

 

De acordo com o § 1º do citado art. 36, o total dos recursos a serem aplicados pelo 

empreendedor para esta finalidade não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais do 

empreendimento. Esta exigência, imposta pela Lei nº 9.985/2000, foi posteriormente 

considerada inconstitucional pela ADI nº 3378, cujos argumentos utilizados em seu 

julgamento serão pontuados adiante. 

Em 22 de agosto de 2002, o artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 foi regulamentado pelo 

Decreto 4.340 e, logo após, foi alterado pelo Decreto nº 6.848, de 14 de maio de 2009 e pela 

Resolução CONAMA nº 371, de 05 de abril de 2006, a qual expressamente revogou a 

Resolução 002/1996. Erika Bechara (2009, p.165) menciona ainda os atos normativos 

baixados pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA) no intuito de criar e implementar Câmaras de Compensação Ambiental (Portaria 7, 

de 19 de janeiro de 2004, e Portaria 44, de 22 de abril de 2004), a gestão da compensação 

ambiental (Instrução Normativa 47-N, de 31 de agosto de 2004) e ainda, o ato conjunto 

baixado pelo Ministério do Meio Ambiente, IBAMA e Instituto Chico Mendes de 

Conservação da Biodiversidade, para criação e regulação da Câmara Federal de Compensação 

Ambiental (Portaria Conjunta 205, de 17 de julho de 2008), que apregoa que as Câmaras 

serão integradas por representantes do governo e também do setor empresarial e da sociedade 

civil organizada.  

Neste contexto, complementa Marcelo Abelha Rodrigues: 

 

A seu turno, o CONAMA, por intermédio da Resolução 371/2006, estabeleceu as 
diretrizes aos órgãos ambientais para o cálculo, cobrança, aplicação, aprovação e 
controle de gastos de recursos advindos de compensação ambiental, conforme a Lei 
9.985/2000. Nesta resolução, vários pontos relativos a forma de se realizar a 
compensação ambiental foram esclarecidos, inclusive a definição do que faz parte 
do conceito de custo total do empreendimento, e, especialmente, no art. 15, que “o 
valor da compensação ambiental fica fixado em meio por cento dos custos previstos 
para a implantação do empreendimento até que o órgão ambiental estabeleça e 
publique metodologia para definição do grau de impacto ambiental.18 

 

                                                           
17 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p.166. 
18 RODRIGUES, Marcelo Abelha.Aspectos jurídicos da compensação ambiental do art. 36, § 1º da lei brasileira 
das Unidades de Conservação (Lei 9985/2000).Revista de Direito ambiental. V.46, p.134 , 2007. 
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De acordo com o § 1º do art. 36, da Lei nº 9.985/2000 e posteriormente tratado pela 

Resolução nº 371/2006, o total dos recursos a serem aplicados pelo empreendedor para esta 

finalidade não poderia ser inferior a 0,5% dos custos totais do empreendimento.  

Destarte, Erika Bechara (2009, p.165) ressalta que: “Nem todo esse aparato legal, 

porém, logrou pacificar as questões mais tormentosas da compensação ambiental, que vão 

desde a sua natureza jurídica até a fixação do valor e destinação dos recursos dela 

decorrentes”. 

Para ratificar a menção feita pela autora supracitada, em abril de 2009, a 

Confederação Nacional das Indústrias propôs a ADI nº 3378, que teve por finalidade a 

declaração da inconstitucionalidade do art. 36 e parágrafos da Lei nº 9.985/2000, tendo 

baseado-se nos seguintes argumentos: a um, que o mencionado artigo fere de morte, os 

princípios constitucionais da legalidade, da separação dos poderes, da razoabilidade e da 

proporcionalidade e a dois, que a quantificação do valor da compensação sem a ocorrência do 

dano gera enriquecimento sem causa ao Estado. 

Ao final da discussão, o entendimento do Supremo tribunal federal foi pela 

inconstitucionalidade parcial do § 1º do artigo 36 da lei que passou a ter a seguinte redação: 

“O montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta finalidade [...], sendo o 

percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o grau de impacto 

ambiental causado pelo empreendimento”. 

Aqui, serão analisados não os argumentos utilizados pela CNI, mas sim as discussões 

geradas com o julgamento feito pela Suprema Corte Brasileira e que geraram desconforto na 

doutrina e, especialmente, na visão prática do tema. 

 

5 A MATERIALIZACAO DO NOVO CRITÉRIO AD VALOREM DA 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 

 

O julgamento da ação direta de inconstitucionalidade nº 3378 colocou na pauta das 

discussões sobre a compensação ambiental os tópicos que seguem abaixo, os quais devem ser 

analisados para que se possa materializar o instituto, a fim de manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 

 

5.1 Do significativo impacto ambiental 
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Há de se mencionar, como pressuposto para o entendimento do tema, o tipo de dano 

causado pelo impacto ambiental que é acobertado pelo instituto da compensação, que visa 

minorar os efeitos de uma perda importante no ecossistema com um ganho diverso 

(considerando que o que foi perdido não será recuperado), mas não menos importante. 

Insta salientar, brevemente, a diferença, citada por Ivan Dutra Faria19, entre impacto 

e dano ambiental. 

Para o autor referido, parte-se da máxima de que “todo dano é um impacto, mas nem 

todo impacto é um dano” e, assim, conclui-se que o impacto ambiental pode ser negativo ou 

positivo e, caso seja negativo (de significativo impacto ambiental), verifica-se a ocorrência de 

um dano.  

O dano, por sua vez, pode ser tolerável (aquele admitido diante de compensação 

prévia) ou intolerável (capaz de impedir o empreendimento). Com isso, permite-se dizer que 

alguns empreendimentos, embora causadores de impactos negativos devem ser autorizados, 

desde que atendam uma necessidade coletiva, ou seja, desde que tragam benefícios relevantes 

para o conjunto social. 

A esse respeito, disse Bechara: 

 

[...] o próprio ordenamento jurídico exige uma certa tolerância  para com aquelas 
obras e atividades que, a despeito de seus impactos ambientais negativos, oferecem 
diversos outros impactos positivos, ainda que em outros setores. [...] Muitas vezes, 
inclusive, tem- se que a não realização do empreendimento, sim, é que gerará 
grandes perdas e prejuízos à coletividade20.  

 

Segundo a doutrina supracitada, para a consideração de um dano, fruto de impacto 

ambiental negativo, como tolerável, devem ser analisadas três etapas: a) avaliação da 

impossibilidade científica e tecnológica da mitigação dos impactos negativos do 

empreendimento; b) avaliação da importância do empreendimento, vista sob a ótica da 

coletividade, e não sob a ótica do empreendedor; e c) avaliação comparativa dos aspectos 

positivos e negativos do empreendimento.  

Assim, caso sejam os danos causados pelo impacto ambiental considerados 

insuportáveis, deve o empreendimento ser obstado. Porém, se, ao contrário, for constatado 

que os benefícios econômicos, sociais, culturais e ambientais são mais significativos, deve a 

atividade ser liberada e, nesse cenário, será aplicada a compensação ambiental. 

                                                           
19  FARIA, Ivan Dutra. Compensação Ambiental: os fundamentos e as normas; a gestão e os conflitos. 
Disponível em: <http://www.senado.gov.br/senado/conleg/textos_discussao/TD43-IvanDutraFaria.pdf>. Acesso 
em: 16 de setembro de 2011. 
20BECHARA, Erika. Ob.cit., p.76/77. 
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Diante disso, interessam à compensação ambiental os danos ambientais toleráveis e 

não evitáveis (pois se fossem evitáveis, seriam objeto de medidas mitigadoras ou 

preventivas). 

 Ademais, conforme o artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, tem-se que a compensação 

ambiental corresponde a valor a ser suportado pelo empreendedor ante danos não 

mitigáveis/não evitáveis/toleráveis, identificados antes de sua ocorrência, no momento do 

licenciamento ambiental do empreendimento, e aqui, registre-se, está a problemática arguida 

pelo Ministro Marco Aurélio. 

 

5.2 Da responsabilização do empreendedor por dano futuro 

 

Em seu voto na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3378, o Ministro Marco 

Aurélio considerou a fixação de responsabilidade civil ambiental ao empreendedor antes da 

ocorrência do dano, vez que o instituto da responsabilidade civil exige a presença de três 

elementos caracterizadores, quais sejam: conduta, dano (certo e atual) e nexo causal. 

Em Direito Ambiental, ao tratar-se de responsabilidade civil, não deve prevalecer o 

entendimento tradicional de que não há responsabilidade sem dano. Isso porque quando o que 

está sob proteção é o meio ambiente ecologicamente equilibrado, não pode haver espaço para 

a materialização do dano, portanto, deve ser ela prevenida, impondo-se ao empreendedor 

responsável o pagamento de indenização prévia. 

Destaca-se: com o fim de proteção do meio ambiente, essa deve ser a princípio, 

preventiva e não reparatória21. 

Carlos Alberto Gonçalves entende que a regra do dano ser certo e atual não é 

absoluta e salienta quanto ao dano ambiental futuro: 

 

Na questão do dano ambiental é bastante possível a previsão de reparação de um 
dano ainda não inteiramente realizado mas que fatalmente se produzirá, em 
decorrência de fatos já consumados e provados, como nas hipóteses de dano 
decorrente de atividades nucleares, danos à saúde e aos rios decorrentes do emprego 
de agrotóxicos, danos aos ecossistemas de uma região em razão de vazamento de 
oleoduto, etc22. 

 

E, ainda, Domingos Sávio de Barros Arruda em artigo escrito sobre o tema:  

                                                           
21 Vide DOMINGOS, Carla Hecht; GONÇALVES, Angélica F. Responsabilidade civil por dano ambiental. 
Disponível em: http://www.fdc.br/Arquivos/Mestrado/Revistas/Revista06/Discente/02.pdf. Acesso em: 22 set 
2011. 
22 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume IV: responsabilidade civil. São Paulo: Saraiva, 
2007, p.78. 
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Ninguém é capaz de negar a complexidade que, muitas vezes, envolve a 
configuração do dano ambiental eis que, não raramente, ele resulta de processos 
cumulativos e/ou sinergéticos, cujos efeitos só se manifestam em momento bem 
posterior à conduta que lhe deu origem23. 

 

O entendimento dos autores supracitados vai ao encontro do que o sociólogo alemão, 

Ulrick Beck24 chama de ‘sociedade de risco’, aquela sociedade que, em função do 

crescimento econômico pode, a qualquer momento, sofrer as consequências da crise 

ambiental e onde predominam a incerteza, o medo, a instabilidade e a insegurança. Comenta 

tal autor que o desenvolvimento técnico industrial trouxe ameaças que, embora reconhecidas e 

certas, são imprevisíveis, já que é difícil medir a extensão dos danos que podem acarretar 

(danos futuros não seguros). 

Nessa linha, deve-se considerar o meio ambiente ante seu caráter difuso e, assim, 

tem-se que as consequências dos danos a ele causados não terão alcance restrito, ou seja, não 

atingirão um indivíduo, uma comunidade ou município isoladamente, mas terão reflexos na 

qualidade e manutenção da vida como um todo. E mais uma vez, vem a lume a importância 

dos princípios da prevenção e precaução, vez que o meio ambiente ecologicamente 

equilibrado tem como fundamento a dignidade da pessoa humana e a existência do Planeta, 

adotando-se a visão globalista citada por José Rubens Morato e Canotilho, ao discorrerem 

sobre o “Estado de Direito Ambiental”25 e, dessa forma, tem-se a compensação ambiental 

como medida cabível e eficaz para a proteção do meio ambiente. 

 

5.3 Indefinição do critério para o cálculo da compensação ambiental 

 

Uma das grandes críticas feitas à decisão do STF, ao declarar parcialmente 

inconstitucional o § 1º do artigo 36, está na falta de critérios detalhados para o cálculo do 

valor da compensação ambiental, bem como a inexistência de um teto para a fixação de tal 

valor. 

                                                           
23 ARRUDA, Domingos Sávio de Barros. A categoria acautelória da responsabilidade ambiental. Revista de 
Direito Ambiental, São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 42, p. 2568, 2006.  
24 BECK, Ulrick; GIDDENS, Anthony; LASH, Scott. Modernização reflexiva: política, tradição e estética na 
ordem social moderna. São Paulo: Unesp, 1997, p.6-135. 
25 CANOTILHO, Joaquim Gomes; LEITE, Jose Rubens Morato, org. Direito constitucional ambiental 

brasileiro. 4. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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Para solucionar essa dúvida, o Presidente da República, por intermédio do Advogado 

Geral da União, e a Confederação Nacional das Indústrias, interpuseram Embargos de 

declaração. 

Porém, restou certo que o cálculo da compensação ambiental não poderá ser 

realizado sobre os custos totais do empreendimento e, sim, pelo grau do impacto causado. 

Sabe-se que tal tarefa é difícil, tanto para a constatação do dano como especialmente 

para a sua quantificação.  

Com o intuito de solucionar o vazio deixado pelo STF, foi editado o Decreto nº 

6.848/2009, que modificou o artigo 31 do Decreto nº 4.340/2002, com a inclusão dos artigos 

31-A e 31-B, pelo que restou estabelecido que o órgão ambiental responsável em estabelecer 

o grau do impacto ambiental é o IBAMA, após estudo prévio. 

Diga-se que apenas aqueles empreendimentos que ultrapassarem o território de 

determinado Estado sujeitam-se ao pagamento da compensação ambiental (competência 

federal exclusiva do IBAMA). 

Já no que tange à apuração do valor da compensação ambiental, a nova previsão foi 

contrária ao dito pela Suprema Corte e orientou que tal cálculo deverá ser realizado com base 

nos custos totais do empreendimento, com flagrante afronta à decisão do Supremo Tribunal 

Federal. 

Assim, considera-se que tal regra prevista no Decreto nº 6.848/2009, é 

inconstitucional, da mesma forma que o § 1º do art. 36, anteriormente assim declarada. 

Por fim, outra situação não menos importante está nos efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade do mencionado dispositivo da lei do Sistema Nacional de Unidades de 

Conservação.  

A questão parece simples, vez que, por tratar-se de uma declaração de 

inconstitucionalidade, natural que tenha efeito ex tunc. 

Porém, a Lei nº 9.868/1999, que regulamenta o processo e julgamento da Ação 

Direta de Inconstitucionalidade e da Ação Declaratória de Constitucionalidade, prevê em seu 

artigo 27 que: 

 

Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo e, tendo em vista razões 
de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal 
Federal, por maioria de dois terços de seus membros, restringir os efeitos daquela 
declaração ou decidir que ela só tenha eficácia a partir de seu transito em julgado ou 
de outro momento que venha a ser fixado.    
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Assim, deve ser considerado o efeito ex nunc da decisão na ADI 3378, já que se ex 

tunc todos os valores fixados a título de compensação ambiental deverão ser revistos 

judicialmente, causando assim insegurança jurídica e do interesse social, sem mencionar a 

estrutura técnica e humana que deverá ser destinada a atuar, exclusivamente, na revisão dos 

valores. 

 

5.4 Da fixação do valor da compensação pelo órgão licenciador  

 

Com o julgamento da ADI nº 3778, o Supremo Tribunal Federal considerou 

parcialmente inconstitucional o parágrafo primeiro do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000, que 

passou a prever: “[...] o montante de recursos a ser destinado pelo empreendedor para esta 

finalidade [...], sendo o percentual fixado pelo órgão ambiental licenciador, de acordo com o 

grau de impacto ambiental causado pelo empreendimento.” (grifo nosso). 

Acertada foi a decisão do Excelso Tribunal no que tange ao valor do percentual da 

compensação ambiental ser arbitrado não mais sobre os custos totais do empreendimento, e 

sim conforme o grau do impacto ambiental, após estudo amparado pelo contraditório e ampla 

defesa realizado pelo órgão licenciador, em atendimento à finalidade do instituto e aos 

princípios da precaução e do poluidor-pagador. 

Isso porque o instituto em análise visa contrabalançar os danos causados pelas 

atividades econômicas ao ambiente e, assim, nada mais justo que o valor da compensação 

tenha como referência o dano e não os investimentos realizados pelo empreendedor, já que 

nem sempre o tamanho do empreendimento é proporcional ao dano. 

A respeito, Ricardo Carneiro apud Erika Bechara diz: 

 

Com efeito, ao fazer incidir um percentual sobre os dispêndios financeiros 
empregados na implantação do empreendimento e não sobre a estimativa do valor 
econômico de seus reflexos negativos, por certo o legislador ordinário parecer ter 
pressuposto que o grau do impacto ambiental causado por uma determinada 
atividade econômica guarda alguma proporção, ou, por algum modo, decorre do 
volume de recursos necessários à sua consecução, o que é absolutamente enganoso 
[...] Nesse sentido é possível que empreendimentos dotados d reduzidos custos de 
implantação apresentem um impacto ambiental extremamente significativo, 
enquanto outros, de valores consideravelmente mais elevados, gerem impactos de 
pequena magnitude.26 

 

Porém, após a concordância da maioria dos Ministros do STF, com exceção do 

Ministro Marco Aurélio, no que tange à incidência da compensação ambiental sobre o 

                                                           
26 BECHARA, Erika. Ob.cit., p.248. 
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impacto causado, o Ministro Ricardo Lewandowski ponderou que o que estaria em cogitação 

seria “[...] a ampla discricionaridade que se atribui à autoridade de licenciamento ambiental” 

(fls. 267). 

O Ministro Menezes Direito, por sua vez, criticou o instituto ao determinar um 

percentual mínimo de meio por cento, já que pode ocorrer empreendimento que não cause 

significativo impacto ambiental ou que o cause em extensão não elevada a ponto de justificar 

a não fixação do percentual mínimo, bem como salientou tal fixação ficar a critério da 

discricionariedade do órgão licenciador.  

Sobre esse ponto, o Ministro Ricardo Lewandowski argumentou que a 

discricionariedade da Administração “está reduzida pelo § 2º, porque é o EIA/RIMA que 

definirá qual será esse impacto ambiental”, ratificando o Ministro Menezes Direito que “o que 

nós retiraríamos é a obrigatoriedade de ser sempre meio por cento do empreendimento. 

Retirar-se-ia, também, essa idéia de percentual. Poderia ser uma outra a forma, fixada pelo 

órgão próprio, para garantia da preservação do meio ambiente” (fls. 280-281).  

Superada a discussão quanto ao valor mínimo do percentual, qual seja, 0,5 %, vez 

que considerado inconstitucional pela Suprema Corte e suprimido do parágrafo primeiro do 

artigo 36, manteve-se a polêmica sobre a discricionariedade do órgão licenciador na fixação 

do valor da compensação, preocupação do Ministro Menezes Direito, especialmente porque o 

artigo não indicou quais seriam os critérios dessa atuação. 

Entende-se que, para melhor aplicação do valor da compensação ambiental e 

consequente segurança para o empreendedor, vez que necessita dela para o pleno exercício da 

atividade econômica, devem ser estudados e concretizados critérios adequados para a 

definição do percentual em questão, a partir do grau do impacto ambiental causado pela 

atividade degradadora. 

Definidos tais balizadores, deverá o órgão licenciador neles fundamentar a sua 

atuação com vistas, primordialmente, ao fim principal da compensação ambiental, bem como 

desvincular-se da visão antropocêntrica utilitarista, e assumir postura ecocêntrica27, ante o 

direito das gerações futuras. Caso sejam ultrapassados os critérios estabelecidos, o exagero 

deverá ficar sujeito ao controle do Poder Judiciário que, apesar de não poder interferir no 

mérito dos atos administrativos, poderá limitar a sua atuação quando em desconformidade 

com a lei, em coesão com o entendimento de Erika Bechara, José Rubens Morato Leite e 

Patrick de Araújo Ayala. 

                                                           
27 LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araújo. Dano ambiental: do individual ao coletivo 
extrapatrimonial. Teoria e prática. 3. ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p.214. 
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6 A DESTINAÇÃO CONSTITUCIONALMENTE ADEQUADA DOS RECURSOS DA 

COMPENSACAO AMBIENTAL   

 

A lei do SNUC destina os recursos da compensação ambiental à implantação e 

manutenção de Unidades de Conservação do Grupo de Proteção Integral, é o que dispõe o art. 

36, caput, da referida lei. 

 

Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de significativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com 
fundamento em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório - EIA/RIMA, o 
empreendedor é obrigado a apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação do Grupo de Proteção Integral, de acordo com o disposto neste 
artigo e no regulamento desta Lei. (grifo nosso) 

 

Em caráter excepcional, de acordo com o § 3º do art. 36 da Lei nº 9.985/2000, 

permite-se que parte dos recursos oriundos da compensação ambiental possa ser aplicada nas 

Unidades de Conservação do Grupo de Uso Sustentável.  

 

Art. 36, § 3o Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específica ou 
sua zona de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só 
poderá ser concedido mediante autorização do órgão responsável por sua 
administração, e a unidade afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de 
Proteção Integral, deverá ser uma das beneficiárias da compensação definida 
neste artigo. (grifo nosso) 

 

Consoante Erika Bechara (2009, p.264), em relação à destinação da compensação 

ambiental: 

 

A questão que se coloca é se a compensação ambiental deveria ficar adstrita a 
criação e implantação de unidades de conservação, considerando a possibilidade de 
se proporcionarem ganhos ambientais à coletividade atingida pelos danos, por 
inúmeros outros mecanismos, como, v.g. reflorestamento de áreas degradadas e 
remediação de áreas contaminadas (naturalmente quando não for possível identificar 
o poluidor visto que, neste caso, o reflorestamento ou remediação terão que ser 
promovidos exclusivamente às suas custas e não à custa dos recursos da 
compensação.28 

 

Sob o mesmo ponto de vista preceitua Paulo Affonso Leme Machado: 

 

                                                           
28 BECHARA, Erika. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p.264. 
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O pagamento ou a contribuição monetária não atinge todos os campos que possam 
incidir os efeitos da atividade a ser licenciada, pois a poluição das águas e da 
atmosfera, a poluição sonora, a poluição do solo, através de rejeitos e de agrotóxicos 
não estão abrangidas na compensação a ser paga.  
Isso porque o pagamento a ser efetuado pelo empreendedor será destinado somente 
às unidades de Conservação.29 

 

No tocante aos impactos ambientais causados ao ambiente cultura e artificial que são 

compensados com benefícios não em seu próprio meio, mas sim no ambiente natural, com a 

criação ou manutenção de uma unidade de conservação, preceitua Erika Bechara: 

 

Se a compensação pretende contrabalançar a posição desfavorável em que são 
colocadas as vítimas da degradação, deve procurar, tanto quanto possível, gerar um 
ganho semelhante ao bem perdido. Essa a razão de advogarmos a existência de um 
tratamento diferenciado, em sede de compensação ambiental, para os danos 
ambientais do ambiente natural, cultural e artificial.30 

 

Afirma, ainda, a mencionada doutrinadora que a melhoria do sistema de unidades de 

conservação, do ponto de vista técnico, não representa a única maneira de se compensar os 

impactos de um empreendimento degradador, porém, o legislador optou por aplicar os 

recursos da compensação para um único fim, o de investimento em unidades de conservação. 

A indicação das unidades de conservação a serem beneficiadas com os recursos da 

compensação ambiental é feita pelo órgão licenciador, considerando as propostas a serem 

apresentadas no EIA/RIMA, ouvidos o empreendedor e outros interessados.  

Em março de 2006, foi criado pelo Ministério do Meio Ambiente, juntamente com a 

Caixa Econômica Federal, o Fundo Nacional de Compensação Ambiental, tendo por 

finalidade receber os montantes oriundos da aplicação do mecanismo da Compensação 

Ambiental, destinados a investimentos na recuperação e consolidação de áreas protegidas.  

Esse mecanismo vem sendo sustentado pela negociação direta com o empreendedor, 

evitando a entrada dos recursos no caixa único do Tesouro, tendo como base dois 

fundamentos: primeiro, a medida compensatória deve se efetivar no âmbito dos 

procedimentos relativos ao processo de licenciamento ambiental e o segundo é o 

estabelecimento de fluxos e procedimentos que possibilitem ao empreendedor o eficaz 

cumprimento das medidas recomendadas.  

 

                                                           
29  MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 18ª ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 791.  
30 BECHARA ERIKA. Licenciamento e compensação ambiental na Lei do Sistema Nacional das Unidades de 
Conservação (SNUC). São Paulo: Atlas, 2009, p.266. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 

3378, confirmou a força normativa da Lei nº 9.985/2000 e a busca pelo meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem como salientou a responsabilidade proporcional do 

empreendedor sobre os danos ambientais que a sua atividade causa ao meio ambiente, 

especialmente para atender a qualidade de vida e bem-estar da população que viva ao entorno 

do empreendimento ou, ainda, para a manutenção ou não da espécie humana. 

Valorar o dano ambiental é tarefa difícil: quanto vale uma espécie animal ou vegetal 

em extinção? Quanto a falta delas custará para o meio ambiente e para a humanidade? 

Assim, a análise constitucional da compensação ambiental da Lei nº 9.985/2000 

firmou ser tal instituto a concretização dos princípios da precaução e do poluidor pagador, na 

busca pela conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente sadio. As respostas para as 

perguntas acima não são exatas e, por isso, o estudo de critérios adequados para a aplicação 

do instituto da compensação ambiental pelo órgão licenciador faz-se urgente, sob pena de 

tornar-se totalmente ineficaz e, ainda mais, de transformar-se em comércio e, assim, sob uma 

ótica mais alongada, contribuir para a destruição do meio ambiente e comprometer a 

dignidade da pessoa humana. 
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A NECESSIDADE DO AUMENTO DE PENA NO ARTIGO 32 DA LEI 

9605/98 COMO MECANISMO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA PENAL NOS 

CRIMES DE MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS 

 

THE NEED TO INCREASE THE PENALTY IN 

ARTICLE 32 OFLAW 9605/98 AS EFFECTIVE MECHANISM OF PROTECTION IN

CRIMINAL CRIMES AGAINST ANIMALS MALTREATMENT 

 

                                                   Natália Fernanda de Souza Assumpção Mendonça 

 

RESUMO 

O presente artigo abordará uma importante e atual preocupação, qual seja a efetivação da 

tutela penal nos crimes de maus-tratos contra animais. Insta salientar que o tema, bem como 

as teorias acerca da posição em que se enquadram os animais na sociedade e seus respectivos 

direitos é de longa data, possuindo desde origem bíblica até filosofia de inúmeros pensadores 

medievais, os quais situavam tais seres como meros objetos de utilidade humana. 

Com o passar do tempo surgiram outros pensadores e essa visão passou a ser alterada, de 

modo que os animais foram vislumbrados como pertencentes à família e, portanto, 

possuidores de direitos.  

A França foi o país pioneiro ao tratar sobre a existência de Direitos Animais a no Brasil 

existiram várias legislações acerca do tema, sendo a Declaração Universal dos Direitos dos 

Animais a mais significativa. Nesse diapasão, cita-se do advento da Lei 9605/98 (Lei de 

Crimes Ambientais) que tutelou, dentre outras coisas, o crime de maus-tratos contra os 

animais, em seu artigo 32. 

Ocorre que, ante a quantia ínfima de pena, propõe-se, no artigo em testilha, a necessidade de 

aumento da referida reprimenda como forma de efetivamente coibir e punir a prática de tal 

delito, consoante preceituado no Projeto de Lei nº 7199/2010. 

Salienta-se, neste trabalho, serem os animais verdadeiros sujeitos de direitos e, portanto, 

possuidores do direito à vida de forma saudável e feliz, em razão de seres vivos que são 

coibindo-se quaisquer atos de crueldade contra os mesmos. 

Necessita-se acabar com a falsa noção de superioridade do animal homem sobre os demais 

animais, pois toda forma de vida deve ser respeitada, concretizando-se o ideal de felicidade, 

que deve atingir a vida onde quer que ela se encontre.  
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PALAVRAS-CHAVES: ANIMAIS. CRUELDADE. SUJEITOS DE DIREITOS. 

EFETIVAÇÃO DA TUTELA PENAL. 

 

ABSTRACT 

This article will address an important and current concern, namely, 

the effective protection of the crimes of criminal mistreatment ofanimals. Calls to note 

that the topic as well as theories about the position in which the animals fit into 

society and their rights is long standing, having from philosophy to biblical origin of 

manymedieval thinkers, which were located such beings as mereobjects human 

usefulness. 

Over time there were other thinkers and this view has to be changed so that the 

animals were envisioned as belonging to the family and therefore holders of rights. 

France was the pioneer in dealing with the existence of the Animal Rights in 

Brazil there were many laws on the subject, and theUniversal Declaration of Animal 

Rights the most significant. In thisvein, it is cited by the Law 9605/98 (Law 

of Environmental Crimes)that oversees, among other things, the crime 

of mistreatment ofanimals, in article 32. 

It happens that, given the paltry sum of penalty, it is proposed in thearticle testilha the 

need to increase as a way of reprimand thateffectively prevent and punish the 

commission of the offense,according to the precepts Bill No. 7199/2010. 

It should be noted in this work are the true subjects of animal rights and, therefore, 

possessed the right to life in a healthy and happybecause of living beings who 

are restraining themselves any actsof cruelty against them. 

Need to do away with the false notion of superiority of the human animal on other 

animals, as all life must be respected, to realizingthe ideal of happiness 

that life should reach wherever it is found. 

 

KEYWORDS: ANIMALS. CRUELTY. SUBJECT OF RIGHTRIGHTS. 

EFFECTIVEPROTECTION OF THE CRIMINAL. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 Preliminarmente convem dizer que o presente trabalho foi desenvolvido em razão do 

imenso amor, respeito e carinho que esta autora tem por todos os animais, desde os silvestres 

até os domésticos, não olvidando em agir na defesa dos mesmos, haja vista serem verdadeiros 
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sujeitos de direitos e portadores de direitos inerentes à sua natureza de ser vivo e de indivíduo 

de determinada espécie. 

Dessa forma, o artigo em testilha situa-se na área de conhecimento jurídica, cujo eixo 

temático versa sobre a necessidade de aumento de pena do artigo 32 da Lei 9605/98 (Lei de 

Crimes Ambientais) como mecanismo de efetivação da tutela penal nos crimes de maus-tratos 

contra animais. 

Prima facie, é importante descrever a máxima popularmente conhecida: “Gostar de 

animal é um direito. Respeitá-lo é um dever”. Pois, mesmo após décadas de evolução, o 

homem continua agredindo e desrespeitando tais seres, desconsiderando a singularidade de 

cada criatura e o caráter sagrado da vida. 

É de rigor asseverar que a preocupação com o tema é de longa data, diferentemente 

do que a maioria imagina, pois o pensamento crítico ambiental deita raízes há muito tempo 

em nossa história, existindo inúmeros trabalhos publicados nos séculos XVIII e XIX que 

tratam da crítica ambiental. No entanto, a cultura popular ainda é precária, haja vista que 

grande parte da população não protege, nem se interessa pela proteção e respeito aos direitos 

dos animais, vendo-os como seres inferiores e com a única utilidade de servidão do animal 

homem. 

Isso porque os mesmos ainda são vistos em vários setores da população como coisas, 

podendo ser objeto de qualquer violência, não se punindo os praticantes de tais atos. Cita-se, 

como exemplo, o fato de, em algumas cidades, as pessoas atirarem em pássaros, amarrarem 

gatos em sacos e jogá-los nos rios para vê-los sofrerem ou condutas ainda piores e 

desprovidas de qualquer sentimento de humanidade, piedade e respeito, tais como as rinhas de 

galo, farra do boi, brigas propositais entre cães da raça pitbulls, estes últimos vistos como 

matadores, mas se esquecendo de analisar a conduta do proprietário, sendo este, muita vezes, 

o verdadeiro ser desprovido de racionalidade. 

Insta asseverar a ocorrência do tráfico de animais, movimentando milhões de dólares 

no mundo todo, piorando, ainda mais, essa situação, pois os “pobres” animais são 

transportados em condições precárias, humilhantes e agressivas, chegando, muitas vezes, a 

óbito, levando-nos a questionar acerca da possibilidade de ocorrência de dolo eventual, em 

razão da morte, por parte daquele que transportou o animal. 

Destaca-se, ainda, a existência de flagelo ambiental dos animais em decorrência da 

utilização como matérias-primas pelas indústrias da moda, do entretenimento, dentre outras, 

bem como pelo segmento de pesquisas científicas e, ainda pior, a questão cruel e insensível do 

abandono. 
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Nesse mesmo diapasão, é necessário conceituar que Direitos Animais nada mais são 

do que a possibilidade de os mesmos serem senhores de suas próprias vidas, não mais sendo 

vistos como meros objetos de seus proprietários, diferentemente do que se preceitua na 

legislação pátria, que muito ainda tem que evoluir. 

Para que se possa mudar esse triste estado de coisas, há que se incluir os animais na 

esfera das preocupações morais humanas, já que os referidos seres possuem direitos dessa 

espécie e, assim sendo, a crueldade contra os mesmos é inadmissível, haja vista que, 

consoante o exposto na Declaração Universal dos Direitos dos Animais, proclamada em 

assembleia da Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura), na cidade de Bruxelas, em 27 de janeiro de 1978, em seu artigo 2º, todo animal tem 

direito ao respeito e o homem, enquanto espécie animal não pode atribuir-se o direito de 

exterminar os outros animais, ou explorá-los, violando esse direito. 

Conclui-se, portanto, que o homem nada mais é do que uma espécie animal e, assim 

sendo, não pode violar os direitos dos demais, vangloriando-se em uma falsa visão de 

superioridade. 

A questão não é apenas jurídica, mas, sobretudo, filosófica. Há urgência na revisão 

do nosso tradicional modelo de ensino, buscando uma fórmula que nos permita respeitar a 

vida independentemente de onde ela se manifeste. 

Com esse propósito, a legislação brasileira ao promulgar a Lei 9605/98, (Lei de 

Crimes Ambientais) em seu artigo 32, elencou como crime a crueldade contra animais. No 

entanto, a pena para o referido delito é ínfima (detenção de três meses a um ano, e multa), de 

modo que o tipo penal não coíbe a prática do referido delito, haja vista que, na maioria das 

vezes, por ser infração penal de maior potencial ofensivo, a morte de um animal resulta em 

pagamento de cestas básicas. Inadimissível. 

Não se pode coadunar com tal fato e, por isso, asseveramos a importância da 

modificação, resultando no aumento de pena para tal crime, pois é dever da sociedade, como 

um todo, a proteção desses seres tão especiais e que, se oportunizarmos, tornarão as nossas 

vidas certamente mais felizes e alegres. 

 

2. EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA PREOCUPAÇÃO COM OS DIREITOS DOS 

ANIMAIS 

A relação do ser humano com os animais e a natureza na civilização ocidental rege-

se, ainda hoje, pela noção de domínio. Acostumado à ideia de legitimidade da exploração dos 
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animais e da natureza, o homem tem agido, muitas vezes, com arbitrariedade e 

irresponsabilidade. 

As atividades generalizadas de maus-tratos aos animais originaram-se, sobretudo na 

crença bíblica de que Deus outorgou ao homem o domínio sobre todas as criaturas e do 

pensamento filosófico que se desenvolveu, baseando-se na concepção de que terra é o centro 

do mundo criado por Deus para usufruto daquele. 

Foi a partir de Sócrates, com a máxima “Conhece-te a ti mesmo”, que o ser humano 

começou a engendrar o antropocentrismo, o qual pode ser denominado como o sistema 

filosófico que pôs o homem no centro do universo, concepção essa que nos conferiu o poder 

de dominar a natureza e os animais, cujo termo, originário do grego (homem) e do latim 

(centrum), relaciona-se à ideia religiosa da essência divina do ser humano. 

Nesse diapasão, cita-se a ilustre fórmula de Protágoras, na qual a espécie humana 

passou a subjugar as demais criaturas vivas. Para o filósofo grego Aristóteles (384- 322 a.C.), 

cujos ensinamentos foram acolhidos e transmitidos por São Tomás de Aquino(354-430), o 

qual em seu “ Tratado de Justiça” afirmou que “ Ninguém peca por usar uma coisa para o fim 

a que foi feita”. Assim, segundo ele, a pirâmide natural da existência tem em sua base os 

vegetais, que existem para servir aos animais, enquanto estes, finalmente, servem ao homem. 

Trata-se do círculo vicioso da dominação, que deferiu à espécie tida como racional um poder 

ilimitado sobre tudo que a cerca. 

O filósofo Aristóteles em “A Política” arguiu acerca da formação da família através 

da união do homem com a mulher, do senhor com o escravo. E que a primeira família se 

formou da mulher e do boi feito para a lavra. O boi serve de escravo aos pobres. Referido 

pensador afirma que como o homem tem o dom da palavra, é elevado em relação aos outros 

animais, os quais são vistos como escravos na sociedade. 

Já nos povos estóicos vislumbra-se a ideia de que o direito natural é comum a 

homens e animais e todos os seres vivos estão sujeitos a uma lei e a um Deus. Assim, todos os 

seres vivos participam da ratio universal. Porém preconizavam a ideia de que a aplicação da 

justiça é apenas para os seres racionais. O estoicismo, de certa forma, é o precursor da teoria 

do contrato social. 

Com o passar do tempo, surgiram outros pensadores como, por exemplo, o filósofo 

René Descartes, fazendo com que o racionalismo atingisse seu pico, através de sua máxima 

Cogito ergo sum, ou seja, penso, logo existo, reduzindo o homem à sua mente. Isto alienou o 

homem da natureza e dos demais seres humanos, levando a uma absurda desordem 
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econômica, injusta divisão de bens, e uma onda crescente de violência. Nesta época difundiu-

se na Europa a prática da vivissecção, que é o ato de realizar experimentos em animais vivos. 

A partir deste momento a experimentação animal torna-se metodologia padrão, 

submetendo suas cobaias a tormentos inomináveis sob a cômoda justificativa de contribuir ao 

progresso da ciência. Com o advento da Revolução Industrial e os sistemas de produção em 

série, o capitalismo emergente agrava ainda mais a situação dos animais. 

Rousseau atribuía à sociedade a origem de todos os males e a instituição das 

desigualdades, Goethe criticava o ser humano por só valorizar as coisas na medida em que lhe 

são úteis, Thomas Hobbes de Malmesbury, em seu livro, “o Leviatã”, fundou a filosofia do 

direito individual moderno, dando à linguagem o papel de formadora das relações sociais e 

políticas, excluindo os animais do contrato social. 

 Locke, precursor do liberalismo inglês, coloca o homem em sua origem como 

senhor de todas as criaturas “inferiores” podendo fazer delas o que lhe aprouver, afirmando 

que natureza extra-humana não tem vontades e nem direitos, são recursos à disposição de toda 

humanidade. 

Elencam-se casuísticas nas quais os animais foram, cruelmente, utilizados como 

objetos do homem, por exemplo, durante a Segunda Guerra Mundial, cachorros foram 

treinados pelas Forças Armadas Britânicas para deixar explosivos em territórios inimigos; e 

gatos amarrados a bombas foram jogados de aviões pelo exército dos EUA visando atingir 

navios alemães, dentre outras. 

Insta asseverar que a domesticação dos animais e seu uso pelo homem remontam a 

tempos longínquos, pois há muito tempo o cão, lobo domesticado, tornou-se o mais fiel 

companheiro do homem. Já o hábito da caça, inicialmente praticado como necessidade de 

sobrevivência e depois elegido em esporte da nobreza, difundiu-se pelas classes sociais a 

ponto de se firmar como um dos mais pusilânimes entretenimentos humanos. 

Observa-se que o antigo modelo pastoril cedeu vez à perversa metodologia utilizada 

pela indústria do agronegócio, na qual os animais destinados ao consumo humano nascem por 

encomenda, vivem em sofrimento e morrem miseravelmente. 

Enfim, verifica-se que por muito tempo em nossa história conviveu-se com a noção 

de que os animais são meros objetos de serventia do homem. Somente depois surgiram 

pensadores, tais como, Montaigne, Rousseau e Goethe, que ousaram desafiar o sistema 

tradicional vigente para afirmar que os animais também possuem direitos, defendendo o 

pensamento não manipulador da natureza. No século II o pensador romano Celso já dizia que 

a natureza existe tanto para os animais quanto para os homens. 

1412



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Montaigne acreditava que o Criador nos colocou na terra para servi-lo e os animais 

são como nossa família. Pregava o respeito não só pelos animais, mas às árvores e plantas. 

Montaigne dizia que aos homens devemos justiça, mas aos animais devemos solicitude e 

benevolência. Para David Hume (1711-1776), nada é mais evidente do que o fato de os 

animais serem dotados de pensamento e razão, assim como os homens. 

Se quisermos comparar o valor de uma vida com outra, teremos que começar por 

discutir o valor da vida em geral e, para chegarmos a esse entendimento, precisamos 

ultrapassar a concepção do sujeito cartesiano, filho da razão, capaz de distinguir o bem do 

mal. Mais do que um ser racional, o homem é um ser moral, como diz Kant. Qualquer 

tentativa de estabelecer uma ligação entre a razão e a ética não consegue se sustentar. A 

questão aqui não é saber se somos capazes de falar ou de raciocinar, de legislar e assumir 

deveres, mas se somos passíveis de sofrimento, se somos seres sensíveis. Nesta hipótese, a 

capacidade de sofrimento e de ter sentimento são as características vitais que conferem a um 

ser o direito à igual consideração, o que ocorre com os animais, pois são seres que sofrem, 

alegram-se e sentem dor, tal como ocorre com o animal homem. 

 

3. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS 

No Brasil, a primeira norma que tratou acerca da crueldade contra os animais em 

nosso país foi o Decreto 16.590, de 1924, que regulamentava as Casas de Diversões Públicas, 

proibindo corridas de touros, brigas de galos e canários. 

Em 10 de julho de 1934, por inspiração do então ministro da agricultura, Juarez 

Távora, o presidente Getúlio Vargas, chefe do Governo Provisório, promulgou o Decreto 

Federal 24.645, estabelecendo medidas de proteção aos animais, tornando contravenção os 

maus tratos contra os mesmos.  

Em 03 de outubro de 1941, foi baixado o Decreto-Lei 3.688, Lei de Contravenções 

Penais (LCP), que, em seu artigo 64 (10), proibia a crueldade contra os animais. Na época 

arguiu-se acerca de ter a LCP revogado ou não o decreto de Getúlio. A jurisprudência firmou-

se no sentido de que "em síntese", os preceitos contidos no artigo 64 compreendem na sua 

quase totalidade, todas aquelas modalidades de crueldade contra os animais contidas no artigo 

3o do Decreto 24.645/34. 

A UNESCO, em 27.01.78, em Bruxelas, Bélgica, editou a Declaração Universal dos 

Direitos dos Animais. Mais recentemente realizou-se em Cuernavaca, Estado de Morelos, 

México, em 19.07.97, o Primeiro Encontro Nacional pelos Direitos dos Seres Vivos, uma 
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verdadeira tomada de posição pela dor e sofrimento que os seres humanos impõem aos 

animais. 

Diz a Declaração Universal dos Direitos dos Animais em seu artigo 2º que (a) Cada 

animal tem o direito ao respeito. b) O homem, enquanto espécie animal não pode atribuir-se o 

direito de exterminar os outros animais ou explorá-los, violando este direito. Ele tem o dever 

de colocar a sua consciência a serviço dos outros animais e (c) Cada animal tem o direito à 

consideração, à cura e à proteção do homem. O artigo 3o prevê: a) Nenhum animal deverá ser 

maltratado e submetido a atos cruéis. b) Se a morte de um animal é necessária, deve ser 

instantânea, sem dor nem angústia.  

Há muito foi superado o entendimento que os animais são coisas sem nenhuma 

proteção jurídica. A proteção de nossa fauna, cuja disciplina jurídica tem origem nas 

Ordenações Filipinas, na qualidade de primeira lei que regulamentou a matéria, vem sendo 

garantida por diversos instrumentos legislativos (Código de Caça, Código de Pesca, Lei de 

Contravenções Penais etc) e a partir de 1988 passou a tutela jurídica dos animais a ter status 

constitucional. 

O artigo 225, parágrafo primeiro, inciso VII da Constituição Federal de 1988, 

esclarece que incube ao Poder Público, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as 

práticas que coloquem em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou 

submetam os animais à crueldade, e ainda, que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de 

vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para 

as presentes e futuras gerações. 

Em seu inciso IV, afirma que para assegurar a efetividade desse direito, incube ao 

Poder Público, proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem 

em risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a 

crueldade. 

Corroborando com tal entendimento, salienta-se acerca da promulgação de inúmeras 

leis a fim de efetivar tal proteção, tais como: 

a)  Lei da Política Ambiental nº 6938/81; 

b) Lei 5197/1967- versando sobre a proteção da fauna, complementada pela Lei 

7653/1988, determinando os crimes contra a fauna; 

c) Decreto nº 24.645/34; 

d) Lei nº 4591/64 e o Código Civil; 
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e) Decreto-Lei nº 221/67- Estabelecendo o Código de Pesca e discorrendo sobre a 

atividade pesqueira permitida; 

f) Lei nº 6638/79- Regulamentando acerca da Vivissecção; 

g) Lei nº 7173/83- Normatiza o funcionamento dos Jardins Zoológicos e as 

respectivas instalações; 

h) Lei 7347/85- Tratando da Ação Civil Pública de responsabilidade de por danos 

causados ao meio ambiente e a qualquer outro interesse difuso ou coletivo; 

i) Lei 11.977/05- Código de Proteção aos animais do Estado de São Paulo; 

Em decorrência de novos fatos cruéis puníveis e de novas exigências sociais, o 

conceito de crueldade contra animais, sempre abrangendo o de maus-tratos em sua 

generalidade perversa, vem sendo ampliado legalmente no sentido de prever a tendência de 

novas práticas cruéis contra animais, bem como prevenir e reprimir novas condutas 

desumanas decorrentes tanto do recrudescimento dos maus costumes como das novas 

pressões notadamente socioeconômicas e ecológico-ambientais (naturais e culturais) contra 

tais animais, impondo-se a introdução de novas normas legais e regulamentares ajustáveis ás 

novas exigências de proteção aos animais, de acordo com a realidade contemporânea. 

A proteção da biodiversidade nacional, por influência de diversos tratados 

internacionais, teve na Lei 9.605/98 um instrumento mais adequado, tendo a crueldade contra 

os animais elevando-se à categoria de crime, quando até o advento de tal lei, consistia o ato 

em mera contravenção penal. 

Diz o artigo 32 da Lei 9.605/98 que é crime contra a fauna praticar ato de abuso, 

maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou 

exóticos. A pena consiste em detenção, de três meses a um ano, e multa, fato este que não 

alcança o objetivo da pena, qual seja, reprimir e prevenir a prática do delito. 

O grande número de infrações penais preconizados pela Lei 9.605/98 tem sido objeto 

de questionamentos jurídicos, pois há casos em que, absurdamente, as decisões judiciais 

acolheram o Princípio da Insignificância como fundamento da absolvição de autores de tais 

delitos. A utilização do Direito Penal para garantir a proteção efetiva do meio ambiente é um 

fenômeno que tem crescido em grande número de países. 

Atualmente, tramita no Congresso Nacional o projeto de Lei nº 7199/2010, dando 

nova redação ao artigo 32 da referida lei, sobretudo no que tange à quantidade de pena a ser 

aplicada, visando maior efetivação na punição de tais delitos. 

Assim, a relevância do presente tema consiste na demonstração da necessidade de 

aumento de pena, visando alcançar a proposta do Direito Penal, ultima ratio na missão de 

1415



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

resposta à sociedade, em coibir, reprimir e efetivar a não ocorrência das práticas de crueldade 

com os animais. 

 

3.1 O TIPO PENAL PREVISTO NO ARTIGO 32 A LEI 9605/98 E A NECESSIDADE 

DE AUMENTO DE PENA COMO MECANIMO DE EFETIVAÇÃO DA TUTELA 

PENAL NOS MAUS-TRATOS CONTRA ANIMAIS 

O fato de o homem ser juridicamente capaz de assumir deveres em contraposição a 

seus direitos, e inclusive de possuir deveres em relação aos animais, não pode servir de 

argumento para negar que os animais possam ser sujeitos de direito. É justamente o fato dos 

animais serem objeto de nossos deveres que os fazem sujeitos de direito, que devem ser 

tutelados pelos homens. 

Atualmente o artigo 32 da Lei 9.605/2008 prevê detenção de três meses a um ano, e 

multa aos infratores. A pena é aumentada de um sexto a um terço se o animal vier à óbito. 

Frequentemente, porém, as denúncias desta natureza convertem-se em pagamentos de cestas 

básicas e serviços comunitários. 

Trata-se de crime comum, podendo ser praticado por qualquer pessoa, física ou 

jurídica, cujo objeto jurídico é a harmonização da natureza, garantida pela manutenção dos 

ecossistemas e da sadia qualidade de vida para que o homem possa se desenvolver 

plenamente. 

O objetivo da proteção do presente tipo penal é o de reprimir os atentados contra os 

animais, haja vista que o ser humano deve respeitar os demais seres da natureza e evitar-lhes o 

sofrimento desnecessário. 

O objeto material do delito são os animais silvestres, domésticos ou domesticados, 

nativos ou exóticos. Trata-se de crime de ação múltipla, pois o tipo descreve 03 condutas 

típicas; o elemento subjetivo do tipo é o dolo; a consumação ocorre com a prática efetiva da 

ação ou omissão de abusar, ferir, mutilar ou praticar maus-tratos em face de animais e 

defende-se a tese de ser possível a tentativa. 

O delito em comento revogou de forma tácita a contravenção penal do artigo 64 da 

Lei de Contravenções Penais que dispunha sobre a crueldade contra animais. 

É importante asseverar que, condicionar a crueldade à submissão dos animais ao 

sofrimento inútil e desnecessário é de certa forma, negar à natureza um valor em si, como se 

tudo o que existe no mundo gravitasse em função do interesse humano. Estar-se-ia, assim, 

separando o homem da natureza, para torná-lo espécie desfrutadora e consumidora do mundo 

natural. A noção de crueldade, nesse contexto, acaba se submetendo às regras do utilitarismo, 
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de modo que a conduta cruenta somente se caracterizaria como tal se o homem assim o 

dispusesse. 

Ações agressivas e dolorosas recaem sobre um corpo senciente. A dor é real, ainda 

que nosso sistema jurídico muitas vezes a desconsidere em relação aos animais. Ao dispor 

expressamente sobre a vedação à crueldade, o legislador pátrio erigiu um dispositivo de cunho 

moral que se volta, antes de tudo, ao bem-estar do próprio animal e, secundariamente, da 

coletividade. 

Efetivar tal mandamento é uma questão de bom senso, porque, ao sopesar aqueles 

valores, os direitos à vida e à integridade física não podem sucumbir diante de interesses 

comerciais, econômicos ou religiosos (princípio da proporcionalidade). Aceitar a vigência de 

determinadas normas jurídicas ou sanitárias que contrariem o preceito magno que veda a 

crueldade para com os animais significa compactuar com a injustiça. 

No entanto, é necessário afirmar que, ante a quantidade ínfima de pena prevista no 

artigo 32 da Lei 9605 de fevereiro de 1998, o delito não alcança a repressão social pretendida, 

pois se trata de infração penal de menor potencial ofensivo, ou seja, sujeito às regras da Lei 

9099/95. 

Dessa forma, não se coíbem de praticar tais atos aqueles que têm certeza de que nada 

responderão perante a justiça ante tais práticas, pois, para eles, somente terão de comprar 

algumas cestas básicas ou prestar algum tipo de serviço à comunidade, mesmo após terem 

matado, ferido ou mutilado um animal indefeso. 

Pensando acerca de tal problema, que é real, propôs-se o Projeto de Lei nº 

7199/2010, visando aumentar a pena no caso de prática de tal infração penal, in verbis: 

“Artigo 1º- o caput do art. 32 da Lei 9605, de 1988 passa a vigorar com a seguinte 
redação: 
Art. 32. Praticar ato de abuso, maus-tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, 
domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos: 
Pena- detenção, de dois anos e um mês a quatro anos e multa. 
Parágrafo 1º Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel 
em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem 
recursos alternativos. 
Parágrafo 2º A pena é aumentada de um sexto a um terço, se ocorre morte do 
animal”. 
 

Com a promulgação de tal lei, “As ocorrências registradas contra os animais serão 

punidas com maior severidade”, enfatiza o coautor da proposta, Vicente Carvalho. Isso 

porque, no atual estágio da vida em sociedade, não se pode coadunar com o desrespeito aos 

direitos legítimos dos animais, os quais, em virtude de serem seres vivos, têm direito à vida de 

forma saudável, feliz e duradoura e, como consequência, tornando as nossas vidas mais 

alegres, pacificadas e felizes.  
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4. CONCLUSÃO 

Os animais em suas diversas espécies fazem parte da ampla variedade de seres vivos 

integrantes da biosfera. Sob o ponto de vista legal os animais estão inseridos no capítulo do 

Meio Ambiente da Constituição Federal, cujos preceitos asseguram sua total proteção pelo 

Poder Público e a comunidade, estando ainda amparados pela Lei de Crimes Ambientais. 

Entretanto, o que se vê na prática é que os atentados contra fauna são punidos 

timidamente, e de forma imediata só quando o crime se insere nas modalidades de crime 

ecológico, ou seja, quando o ato ameaça a função ecológica de um animal silvestre no 

ecossistema. 

Enquanto a lei considera os animais silvestres como bem de uso comum do povo, ou 

seja, um bem difuso indivisível e indisponível, já os domésticos são considerados pelo Código 

Civil como semoventes passíveis de direitos reais. Assim que é permitida a apropriação dos 

animais domésticos para integrar o patrimônio individual, diferentemente do que ocorre com 

o bem coletivo. 

Quando o Poder Público aplica a Lei de Crimes Ambientais em defesa da função 

ecológica dos animais a atitude é aceita pela doutrina majoritária e pela crença dominante. Ao 

contrário, quando se procura inibir maus tratos aos animais existe uma resistência, que se 

esbarra não só na insensibilidade generalizada, mas no falso conceito de que existem vidas 

que valem mais que as outras. 

Precisamos acordar para o fato de que é tempo de acabar com os velhos tabus, pois a 

vida é um bem genérico e, portanto o direito à vida, constituiu um direito de personalidade 

igualmente do animal, assim como do homem. O animal, embora não tenha personalidade 

jurídica, possui sua personalidade própria, de acordo com sua espécie, natureza biológica e 

sensibilidade. O direito à integridade física é imanente a todo ser vivo em razão de sua própria 

natureza, indiferentemente de ser humana ou não humana, silvestre ou doméstica. 

Cabe principalmente ao Ministério Público, como guardião do ambiente e curador 

dos animais, zelar pela fiel aplicação da norma protetora suprema, lutando para que nenhuma 

lei infraconstitucional legitime a crueldade. 

Os instrumentos legais da Ação Civil Pública e do Inquérito Civil, somados à 

possibilidade de firmar Termo de Ajustamento de Conduta ou de expedir Recomendação, 

surtem bons efeitos preventivos, reparatórios e pedagógicos. O essencial, seja como for, é 

atribuir aos animais a condição de seres sensíveis, cujos interesses são representados em juízo 

pelo promotor de Justiça, mediante substituição processual. 
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É nesse contexto que se defende o aumento de pena previsto pelo Projeto de Lei 

7199/2010, a fim de efetivamente tutelar e coibir o crime de maus-tratos em relação aos 

animais. Pois, agindo assim, aquele que desrespeitar os direitos de tais seres, será 

efetivamente punido pela legislação, haja vista que somente após atrás das grades, se 

condenado, dará valor à liberdade de um pássaro silvestre antes de colocá-lo egoisticamente 

em uma gaiola, valorizando o valor intrínseco e essencial de liberdade, autonomia e, 

sobretudo, à vida de cada ser vivo e, portanto, titular e sujeito de direitos. 
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A REFORMA AGRÁRIA COMO INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO 

DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

THE AGRARIAN REFORM AS A TOOL OF THE PRINCIPLE OF EFFECTIVE HUMAN 

DIGNITY 

 

Tiago Resende Botelho 

 

  

RESUMO 

RESUMO Em sendo a terra instrumento garantidor de inúmeros direitos fundamentais do 

homem, sua democratização, através da reforma agrária, torna-se inquestionável. Neste viés, o 

presente trabalho busca atribuir uma visão emancipatória à reforma agrária, pois se essa tem o 

condão de fortalecer a agricultura familiar, aumentar a mão-de-obra e as fontes de 

alimentação, combater a pobreza, viabilizar o acesso à moradia, à alimentação, à saúde, à 

educação, entre outros, tem, portanto, a capacidade de efetivar o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Deste modo, a reforma agrária, será apresentada não simplesmente como 

bandeira de movimentos sociais ou políticos, mas como instrumento viabilizador do 

fundamento de existir do Estado Democrático de Direito, ou seja, da dignidade da pessoa 

humana.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; 

DEMOCRATIZAÇÃO; REFORMA AGRÁRIA; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO; 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

ABSTRACT 
ABSTRACT Once land is a mechanism to ensure fundamental human rights and its 

democratization, through land reform it becomes unquestionable. In this vein, the present 

study attempts to assign an emancipatory vision of agrarian reform, as if it has the power to 

strengthen family farming, increase manpower and supplies, combat poverty, improve the 

access to housing , food, health, education, among others, so also has the ability to enforce the 

principle of human dignity. Thus, land reform, will be presented not simply as a banner of 

social or political movements, but as a tool that enables the foundation to exist in a democratic 

state, namely the dignity of human beings.  

KEYWORDS: KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; DEMOCRATIZATION, 

REFORM; DEMOCRATIC RULE OF LAW; HUMAN DIGNITY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

A democratização do acesso à terra, por meio da reforma agrária, é tema árduo, 

principalmente porque se trata de assunto tido como verdadeiro "tabu" dentro da sociedade 

brasileira, uma vez que tange extremos: ou é reverenciado ardentemente, ou tratado com 

descaso, indiferença e total preconceito.  Este fato muito se deve ao fato de a reforma agrária 
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estar associada ao Movimento dos Sem-Terra, ao militarismo político, ao radicalismo, ao 

extremismo. Tais argumentos não são de todo falsos, principalmente se levado em 

consideração o pouco caso com que a reforma agrária é tratada no Brasil. É inegável que isso, 

sem dúvida, associou a ideia de reforma agrária às práticas acima descritas. No entanto, ainda 

que exista aproximação entre MST, invasões de terras e partidos políticos, a reforma agrária 

não se restringe a tais características. Ela implica, sim, redistribuir a terra, da melhor 

forma,  ou seja, adotar políticas que democratizem o acesso a um pedaço de chão, permitindo 

o exercício, não apenas da função econômica , mas, acima de tudo, da sua função social como 

elemento capaz de proporcionar mecanismos que construam uma sociedade livre, justa e 

solidária, além de proporcionar o desenvolvimento nacional, a erradicação da pobreza, da 

marginalização, da desigualdade social e, sobretudo, dignifique a existência da pessoa 

humana. 

Em defesa da democratização do acesso à terra, por meio da reforma agrária, este trabalho 

buscará sustentação nas páginas da História brasileira uma vez que, já desde o surgimento 

deste país, delineia-se uma rígida relação do homem com a terra, a mesma relação que se 

estende, com poucas alterações, até os dias atuais. Portanto, por meio da análise 

historiográfica da formação do Brasil, é que se encontrarão, facilmente, as causas da 

existência do latifúndio e suas nefastas consequências econômicas e socioambientais. 

Assim, ancorando-se nos historiógrafos, Caio Prado Júnior e Sérgio Buarque de Holanda, ver-

se-á que a relação com a terra, desde a formação do Brasil, deu-se sempre gerando exclusão, 

expropriação e exploração. Em decorrência desse passado, que insiste em se fazer presente, 

surge a necessidade de se estabelecer uma nova relação com a terra, que permita a essa 

estrutura arenosa exercer sua razão de existir, ou seja, proporcionar vida digna às múltiplas 

vidas que nela coabitam 

Visando a reformular a relação rígida e arcaica exercida sobre a terra, bem como democratizar 

seu acesso, por meio da reforma agrária, é que surge, no Brasil, o Estatuto da Terra, com a Lei 

n. 4.504, de 30 de novembro de 1964. Além disso, vinte e quatro anos após sua existência, a 

própria Constituição Federal, de 1988, inclui, em capítulo autônomo, a reforma agrária e a 

política agrícola e fundiária, inserindo-se nas disposições da Ordem Econômica (Título VII).  

Não obstante o amparo jurídico existente no ordenamento pátrio a favor da reforma agrária 

como instrumento capaz de melhor distribuir a terra, existe, ainda, uma grande disparidade 

entre a positivação de tais direitos e sua real efetivação no campo fático. Consequentemente, a 

concentração de terra no Brasil continua tão parecida quanto à do período de formação do 

país, e a reforma agrária, que seria o instrumento capaz de romper com tal realidade, mesmo 

constitucionalizada, permanece abstrata e distante de sua real materialização. 

Em defesa da reforma agrária, este artigo apresentará uma visão mais abrangente e 

emancipatória do tema, promovendo um debate que não se finda com argumentos contrários 

ou favoráveis ao MST, às invasões de terra, à propriedade privada ou aos fatores econômicos, 

mas, um debate que eleva a reforma agrária a um patamar capaz de efetivar o principal 

fundamento de existir do Estado Democrático de Direito: a dignidade da pessoa humana. 

  

1.1. BREVES APONTAMENTOS DO LATIFÚNDIO NA VISÃO DA 

HISTORIOGRAFIA BRASILEIRA 
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Para analisar a situação agrária, no Brasil, é imprescindível retomar o momento da fundação 

deste país, uma vez que foi nesse período que se concebeu a forma como a sociedade nacional 

passaria a se relacionar com a terra. 

Caio Prado Júnior defende o posicionamento de que, para se estudar a situação agrária 

brasileira, imperioso se faz reportar-se ao período colonial, uma vez que o latifúndio é 

herança do período em que o Brasil era colônia do império ultramarino português[1]. Assim, 

de acordo com o historiador, qualquer outra análise dará margem à interpretações limitadas, 

uma vez que: 

  

Se vamos à essência da nossa formação, veremos que na realidade nos constituímos para 

fornecer açúcar, tabaco, alguns outros gêneros; mais tarde ouro e diamantes; depois, algodão, 

e em seguida café, para o comércio europeu. Nada mais que isto. É com tal objetivo, objetivo 

exterior, voltado para fora do país e sem atenção a considerações que não fossem o interesse 

daquele comércio, que se organizarão a sociedade e a economia brasileira. Tudo se disporá 

naquele sentido: a estrutura, bem como as atividades do país. Virá o branco europeu para 

especular, realizar um negócio; inverterá seus cabedais e recrutará a mão-de-obra que precisa: 

indígenas ou negros importados.[2] 

  

  

Fácil é observar que o arcabouço agrário, no período colonial, teve como meta a exploração 

vertiginosa, objetivando abastecer a metrópole e, com o excedente, praticar o comércio com 

os outros países, sem nenhuma preocupação com a então Colônia, hoje Brasil. Para suportar 

tais metas, a estrutura agrária precisava ser, inquestionavelmente, o latifúndio, haja vista que 

apenas esse sistema de concentração e exploração de terra suportaria, com baixos custos, 

abastecer a metrópole e gerar excedente para o comércio. 

Na mesma linha de raciocínio, Sérgio Buarque de Holanda sustenta que, para se entender os 

motivos que fizeram o latifúndio ganhar tanta força na sociedade brasileira, é imperioso 

analisar a conjuntura histórica de formação desta nação. Para o autor, as raízes do Brasil 

encontram-se em subsolos portugueses; por isso, para se entender como a sociedade brasileira 

aprendeu a se relacionar com a terra, é indispensável uma análise de como o país foi 

colonizado e conduzido[3]. 

Para Holanda, “os aventureiros[4]” tinham como meta central apenas “colher o fruto sem 

plantar a árvore[5]”. Para isso, utilizavam o Brasil meramente para captação dos mais 

variados bens, como: pau-brasil, cana, ouro, café, entre outros. Criou-se, assim, o ideário de 

que, no Brasil, mediante a facilidade da apropriação das terras e dos infindáveis recursos 

naturais existentes, poder-se-iam alcançar riquezas sem muito esforço físico e financeiro. 

Deste modo, para se “colher o fruto sem plantar a árvore”, ou seja, para se ter riquezas sem 

muitos esforços, “os aventureiros” empregaram ao máximo  prática, como: o latifúndio, a 

expropriação da terra, a exploração da mão-de-obra indígena e negra, a devastação 
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ambiental  o empobrecimento dos solos. Naquele tempo, essas práticas eram tidas como 

positivas, a ponto de: 

  

[...] a submissão das populações locais aparece como decorrência natural do processo, um 

resultado tido como de alta positividade. [...] A idéia de levar Luzes para o interior longínquo 

acaba por conformar uma mentalidade em que a natureza e os meios naturais originais são 

associados à situação de barbarismo e atraso, ao passo que a devastação do quadro natural é 

entendida como progresso [...] Enfim, civilizar é outra forma de qualificar a expansão 

territorial, que reafirma as determinações da conquista colonial: apropriação da terra e 

submissão dos „naturais‟[6]. 

  

Em decorrência de tais realidades, Sergio Buarque de Holanda sustenta que o latifúndio se 

instala no Brasil de forma muito mais agressiva do que nos demais países que também 

tiveram a mesma conjuntura histórica. Seu argumento é que os “aventureiros” exigiam muito 

da terra, e pouco lhe davam em retribuição, a ponto de serem incapazes de aperfeiçoar os 

métodos utilizados na terra, e, com isso, permanecem durante séculos adotando práticas 

ultrapassadas como a exploração e concentração da terra, a monocultura, a mão-de-obra 

escrava, a negação do “outro” e a afirmação do (eu)ropeu. Por conseguinte, o latifúndio 

brasileiro torna-se impregnado de peculiaridades que: 

  

[...] Mesmo comparados a colonizadores de outras áreas onde viria a predominar uma 

economia rural fundada, como a nossa, no trabalho escravo, na monocultura, na grande 

propriedade, sempre se distinguiram, em verdade, pelo muito que pediam à terra e o pouco 

que lhe davam em retribuição. Salvo se encarados por um critério estritamente quantitativo, os 

métodos que puseram em vigor no Brasil não representam nenhum progresso essencial sobre 

os que, antes deles, já praticavam os indígenas do país[7]. 

  

Outra particularidade do latifúndio é a concentração de renda na mão de uma minoria, e o 

consequente empobrecimento da maioria, intensificando-se a desigualdade social. Dessarte, a 

relação exploratória, seja da mão-de-obra ou da terra, fica restrita a uma minoria de 

latifundiários, que para Holanda é vista como condicionante, uma vez que, sem essa forma de 

exploração desequilibrada, a existência do latifúndio encontrar-se-ia comprometida[8]. 

Para Caio Prado Júnior as consequências negativas do latifúndio colonial são tão profundas 

que conseguem interferir na estrutura que tem o Brasil até hoje, uma vez que: 

  

É deste tipo de organização em que se constitui a lavoura brasileira que derivou toda a 

estrutura do país: a disposição das classes e categorias de sua população, o estatuto particular 

de cada uma e dos indivíduos que as compõem. O que quer dizer, o conjunto das relações 

sociais no que têm de mais profundo e essencial.[9] 
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Apesar de tecer inúmeras críticas ao sistema escravocrata, e sustentar que “sem braço escravo 

e terra farta, terra para gastar e arruinar, não para proteger ciosamente, ela seria 

irrealizável[10]”, Caio Prado Júnior jamais se afastou do entendimento de que a escravidão, 

herança negativa, gerada pelo período colonial, não foi o maior dos males sociais oriundos 

deste momento histórico, e, sim, o latifúndio, uma vez que a escravidão foi criada única e 

simplesmente para suportar este sistema de concentração da terra. Desta forma, sustenta que o 

erro estruturante desse país encontra-se na adoção do latifúndio, pois, este automaticamente 

demanda trabalho escravo, exploração e concentração desenfreada da terra como elementos 

de engrenagem.  Portanto, para que se reconstruísse uma nova realidade que combatesse as 

práticas negativas desse período histórico, seria preciso substituir o latifúndio. 

Diante dessa conjuntura, Holanda descreve o latifúndio como um atraso que marcou a 

História do Brasil, e que representou “[...] uma estagnação ou, antes, uma atrofia 

correspondente das qualidades ordenadoras, disciplinadoras, racionalizadoras. Quer dizer: 

exatamente o contrário do que parece convir a uma população em vias de organizar-se 

politicamente[11]”. 

Holanda entende que a abolição da escravidão, no ano de 1888, representaria a grande chance 

de virar a página da história rural, arcaica e exploratória que permeava o Brasil, e, assim, 

ingressar decisivamente em outra fase civilizatória. No entanto, tal possibilidade restou 

infrutífera uma vez que o passado latifundiário até então vivenciado permaneceu altivo e sem 

grandes alterações. Portanto, aduz Holanda: 

  

[...] Como esperar transformações profundas em país onde eram mantidos os fundamentos 

tradicionais da situação que se pretendia ultrapassar? Enquanto perdurassem intatos e, apesar 

de tudo, poderosos os padrões econômicos e sociais herdados da era colonial e expressos 

principalmente na grande lavoura servida pelo braço escravo, as transformações mais ousadas 

teriam de ser superficiais e artificiosas[12]. 

  

Por tudo isso, ainda que fosse necessário reformular a relação exploratória empregada, tanto 

na terra quanto na mão de obra escrava, o latifúndio e suas nefastas consequências 

conseguiram transpor as barreiras temporais e permanecer presentes na vida sociopolítica 

brasileira. Para Holanda, as consequências negativas causadas pelo latifúndio são tamanhas 

que não se limitaram à época colonial ou ao seu meio rural, uma vez que se estenderam à vida 

urbana[13], e conseguiram estender-se  no tempo, como herança de uma escolha política 

adotada no momento de formação do Brasil. 

Na esteira desse mesmo entendimento, Caio Prado Júnior aduz que o passado que delineou as 

estruturas agrárias permanece mais presente do que nunca, e, mesmo com a independência: 
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[...] O Brasil não sairia tão cedo, embora nação soberana, de seu estatuto colonial a outros 

respeitos, e em que o sete de setembro não tocou. A situação de fato, sob o regime colonial, 

correspondia efetivamente à de direito. E isto se compreende: chegamos ao cabo de nossa 

história colonial constituindo ainda, como desde o princípio, aquele agregado heterogêneo de 

uma pequena minoria de colonos brancos ou quase brancos, verdadeiros empresários, de 

parceria com a metrópole, da colonização do país; senhores da terra e de toda sua riqueza; e 

doutro lado, a grande massa da população, a sua substância, escrava ou pouco mais que isto: 

máquina de trabalho apenas, e sem outro papel no sistema. Pela própria natureza de uma tal 

estrutura não podíamos ser outra coisa mais que o que fôramos até então: uma feitoria da 

Europa, um simples fornecedor de produtos tropicais para seu comércio[14]. 

  

Em decorrência da conjuntura expropriatória, exploratória e negatória da terra utilizada pelo 

colonizador, no momento de formação do Brasil, Violeta Refralefsky Loureiro, entende que: 

  

O enfoque exacerbado na consolidação do território levou a que a formação da sociedade 

brasileira ficasse subsumida à questão territorial. O Estado tomou para si, em propriedade, a 

missão relativa à geopolítica de controle das terras adquiridas e foi, gradativamente, 

delegando poderes às elites na tarefa de auxiliar o governo a consolidar essa meta. Assim, 

Estado e elites durante o período de quase dois séculos, que se estende da Independência aos 

dias atuais, exerceram o controle sobre a distribuição de terras no Brasil através de 

dispositivos e procedimentos legais, administrativos e burocráticos.[15] 

  

Indubitável é a grande influência que o Estado e as elites sempre exerceram sobre o controle e 

a distribuição de terras no Brasil. É que o poder de concentração da terra não fica limitado ao 

pedaço de chão, e, sim, desdobra-se a todas as demais esferas, principalmente àquelas que 

regem a sociedade. Eis que: 

   

[...] a propriedade da terra tem também um caráter político. Numa sociedade com tamanha 

desigualdade, quem tem poder econômico originário da propriedade de terras, de poder 

utilizar a natureza legalmente a fim de poder explorar o trabalho dos outros, adquire 

automaticamente um poder político. Um poder de decidir sobre a sociedade, sobre as 

instituições, sobre as regras sociais. Enfim, independente de eleições democráticas ou de 

cargos públicos, o grande proprietário de terras no interior do país se transforma 

automaticamente no „manda-chuva‟, na „autoridade‟ a quem todos respeitam[16].   

  

Nesse momento, fica fácil notar por que as velhas estruturas agrárias não conseguem ser 

substituídas e permanecem, cada dia mais vigorantes, nesse país. Enfim, fica fácil notar por 

que os movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra são tratados com tanta indiferença 

pelo Estado. Nesse momento, fica fácil notar por que a reforma agrária não é levada a sério e 

é posta como adversária do desenvolvimento econômico. Ora, simplesmente porque o caráter 
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político que a terra possui permite que a velha classe dominante permaneça em seu antigo 

posto dominador. 

Assim, o presente trabalho, apoiado no conhecido processo histórico de concentração e 

negação do acesso à terra, busca demonstrar que a reforma agrária é o único instrumento 

capaz de reformular a velha estrutura estabelecida, democratizar  o acesso à terra, melhor 

distribuí-la e, acima de tudo, em um país de maioria pobre, como é o Brasil, servir como 

mecanismo capaz de dignificar a pessoa humana. 

  

1.2. O SENTIDO DA REFORMA AGRÁRIA 

  

Encontrar um conceito preciso para o objeto do estudo é buscar "um juízo sintético a 

priori"[17], ou seja, uma "definição real"[18] para o que se almeja compreender. Reforma é, 

na acepção etimológica, “[...] reformare (re + formare), que significa dar nova forma, refazer, 

restaurar, melhorar, corrigir, transformar.” [19] Portanto, reformar a situação agrária brasileira 

significa modificar, dar nova forma à conjuntura agrária deficitária vivenciada nesse país. É 

transladar, corrigir, transformar o estado agrário arcaico, que insiste em se fazer herança até 

os dias atuais, por uma nova política, mais plural, democrática, acessível e, principalmente, 

mais sensível. 

O processo histórico brasileiro de dominação da terra foi, sem dúvidas, o forte responsável 

pela latifundiarização, principalmente por inexistirem leis que regulamentassem as formas de 

aquisição das propriedades rurais, permitindo que as terras fossem, durante anos, exploradas 

ao bel-prazer daqueles que compunham a classe dominante da sociedade. 

É sabido que, da descoberta do Brasil, em 1500, até hoje, um longo tempo transcorreu, e, 

mesmo com as inúmeras mudanças sociais e conquista de leis favoráveis à reforma agrária, 

existe, ainda, uma herança colonial que inviabiliza a aceitação e efetivação daquele 

instrumento democrático de acesso à terra. 

A prova de que a problemática persiste no tempo, impossibilitando que as páginas amarelas 

da nossa história arcaica sejam viradas, encontra-se na incansável busca pelo acesso à terra 

dos inúmeros movimentos sociais existentes no Brasil, em especial, do Movimento dos 

Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que, em pleno século XXI, precisam “lutar” 

incisivamente pelo direito de possuir um pedaço de chão nesse imenso país. 

Mesmo com todo o passado sobre a apropriação da terra no Brasil, existe, por parte da 

sociedade, uma forte desaprovação aos movimentos sociais que lutam pelo acesso à terra. Não 

obstante isso, o Estado, que seria o principal responsável em remodelar a estrutura agrária, é o 

que irresponsavelmente brinca de fazer reforma agrária. Assim, sociedade e Estado permitem 

que seres humanos sejam submetidos a situações que ferem inquestionavelmente o pilar 

estruturante do Estado Democrático de Direito, pois, independente de ser contra ou a favor 

dos que lutam pela terra, não se poder, contudo, negar que permitir seres humanos 

permanecerem às margens de rodovias, vivendo em barracos de lona, sujeitos à fome, ao frio 

e à humilhação, fere a dignidade da pessoa humana. 
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Não se pode perder de vista que os movimentos que lutam pelo acesso à terra são fortemente 

criticados por uma parte expressiva da sociedade, principalmente em decorrência da forma 

como ingressam na propriedade privada. Quanto a isso, até os defensores mais veementes dos 

movimentos sociais se preocupam com os riscos e perigos das “invasões” ou, juridicamente, 

do “esbulho possessório”, pois, a partir delas, nascem diversos conflitos que expõem 

inúmeras pessoas, desde menores e mulheres, até fazendeiros e seus familiares; enfim, vidas 

humanas. 

No entanto, de maneira alguma se pode inverter o discurso pura e simplesmente para 

descaracterizar esse movimento, pois, se a “invasão”, ou “esbulho possessório”, é 

questionável, a omissão do Estado e da sociedade diante da negação ao acesso à terra é ainda 

maior e mais deplorável, pois tais práticas só se dão em decorrência da inércia com que o 

Estado age para mudar a realidade agrária até aqui vivenciada. 

De outro lado, não se busca esgotar aqui um debate em que existem posicionamentos contra e 

a favor sobre essa questão fundiária. Existem fortes justificativas econômicas por parte do 

governo para a não realização da reforma agrária. Existem aqueles que, focando meramente 

seus próprios interesses, negam a democratização do acesso à terra. Outros reduzem a reforma 

agrária a uma mera questão ideológica, utópica e partidária. Também, existem aqueles que 

não se interessam pelo assunto. 

 Independente do posicionamento adotado, cumpre assinalar que a injusta estrutura fundiária 

brasileira, adotada desde o início, é a grande responsável por todo um processo distorcido e 

corrompido de má distribuição de terras. Esse processo se repete de forma anacrônica na 

sociedade moderna, principalmente quando se trata de um país de dimensão territorial de 

8.511.965 km², considerado o mais extenso da América do Sul, o terceiro das Américas e o 

quinto do mundo. 

Assim, a realidade do acesso à terra reclama urgente reformulação e, para tanto, faz-se 

necessário adotar uma reforma agrária que busque reconstruir nova relação entre o homem e a 

terra, e possibilite, acima de tudo, a democratização do acesso à terra bem como sua melhor 

distribuição. Portanto, a razão de ser da reforma agrária “[...] surge a partir da constatação de 

que o uso inadequado da terra entrava o desenvolvimento social e econômico do país, 

impedindo o bem-estar da comunidade[20]”. 

Para romper com esse passado, necessário se faz, primeiramente, entender o que realmente 

significa reforma agrária, pois ela vai muito além do simples ato de dar a terra, visto que 

reformar não é sinônimo de dar e, sim, de reestruturar a maneira como até agora foi conduzida 

a política agrária. Torna-se inútil, “[...] seja de que natureza for, uma divisão da terra que não 

for acompanhada de profundas modificações no sistema de exploração[21].” 

Portanto, buscando entender o sentido dos termos „reforma agrária‟, Pinto Ferreira leciona 

que: 

[...] na acepção etimológica, a mudança do estado agrário vigente. Mas uma mudança tem de 

operar-se em determinado sentido. Procura-se mudar o estado atual da situação agrária. Esse 

estado que se procura modificar é o do feudalismo agrário e da grande concentração agrária 

em benefício das massas trabalhadoras do campo. Por conseqüência, as leis de reforma agrária 

se opõem a um estado anterior de estrutura agrária que se procura modificar. [...] Reforma 

agrária é a mudança total dos traços  essenciais da atua estrutura agrária em um sistema de 
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distribuição, utilização e exploração da propriedade agrícola, tendente à sua 

democratização[22]. 

  

Nessa mesma linha teórica, sustenta Rafael Augusto de Mendonça Lima que: 

  

A reforma agrária é a modificação da estrutura agrária deficiente de um país, ou de uma 

região, para torná-la eficiente, de acordo com uma política do Poder Público, a ser executada 

segundo as instituições jurídicas que foram especialmente elaboradas para a sua execução, 

modificando, assim as até então existentes. A grande preocupação, que se impõe, nos casos de 

reforma agrária, como ensinam as experiências nesse sentido em diversos países, é a 

redistribuição da terra, sob o fundamento de que o princípio a ser observado é o da 

propriedade familiar[23]. 

  

Destarte, a reforma agrária busca “a mudança total dos traços essenciais da atual estrutura 

agrária em um sistema de distribuição, utilização e exploração da propriedade agrícola, 

tendente à sua democratização[24]”. 

Para Fernando Pereira Sodero, a reforma agrária representa “[...] o conceito de uma nova 

mentalidade sobre as relações homem-terra-produção, e um novo conceito do direito de 

propriedade, com fundamento na doutrina da sua função social e econômica[25]”. 

O Estatuto da Terra, Lei n. 4.504/94, no art. 1º, §1º e art. 16, caput, define reforma agrária 

como um conjunto de medidas que visam a promover a melhor distribuição da terra, mediante 

modificações no regime visando a atender aos princípios de justiça social e ao aumento de 

produtividade. 

Quanto a tais dispositivos, Paulo Torminn Borges leciona que “[...] o fulcro da reforma 

agrária é a melhor distribuição de terra. Não se diz, pura e simplesmente, “distribuição”: diz-

se „melhor distribuição‟, não basta a terra apenas distribuir, tem que melhor distribuir, 

atendendo à justiça social e ao aumento de produtividade[26]”. 

Em defesa da melhor distribuição da terra, sustenta ainda que “[...] a reforma agrária é uma 

necessidade para o Brasil. Por questão de justiça. Justiça para com o homem sem terra e que 

dela precise por questão de grandeza do país. O Brasil precisa produzir mais e mais, para 

ajudar a comunidade a ser menos pobre[27]”. 

A importância da reforma agrária em um país de dimensão continental como o Brasil é 

inquestionável. Instrumentos viáveis para a efetivação de tal política existem, mas, como 

discursou João Goulart, no comício da Central, de 13 de março de 1964, “a reforma agrária só 

prejudica uma minoria de insensíveis, que deseja manter o povo escravo e a nação submetida 

a um miserável padrão de vida.[28]” 

Por tal motivo, em defesa da reforma agrária, Dom Pedro Casaldáliga sustenta que 
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Eu entendo que às vezes é preciso se fazer gestos que são assistenciais. Só que estes não 

podem substituir nem a reforma agrária, nem a tributária nem a da previdência. Muitos ficam 

em dúvida sobre dar o peixe ou ensinar a pescar. Eu digo que tem que dar peixe, ensinar a 

pescar, às vezes tem de ensinar onde está o rio e tem de ajudar a conquistar o rio também, pois 

ele geralmente está nas mãos de três ou quatro oligarcas.[29] 

  

  

Em suma, o sentido de existir da reforma agrária é claro, não deixa dúvidas: existe para 

melhor distribuir a terra que, durante anos, tem servido como instrumento político de ascensão 

social para poucos, e como mecanismo de estagnação social para muitos. Assim, “[...] até que 

se subverta totalmente o atual sistema de propriedade fundiária [....] nada menos que o 

extermínio completo do atual sistema de domínio da terra [...] trará um dia o mundo de volta a 

um estado digno de se viver nele”.[30] 

  

1.3. A REFORMA AGRÁRIA FRENTE À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 

  

Diante a conturbada realidade histórica de concentração da terra no Brasil é que surge a 

necessidade de uma política agrária como forma de: 

  

[...] ação específica do Poder Público ou dos elementos do poder, consistentes na eleição dos 

meios adequados para influir na estrutura e na atividade agrária com o objetivo de estabelecer 

um ordenamento satisfatório dessa atividade, obtendo desenvolvimento econômico e bem-

estar da comunidade[31]. 

  

Com isso, a reforma agrária passa a ser: 

  

[...] um movimento permanente, em eterna renovação para acoplar os recursos da tecnologia e 

a necessidade de retirar riquezas cada vez mais densas da terra, sem a exaurir, sem a esgotar. 

Se a ação governamental não se fizer presente na zona rural, furtando-se à coordenação de 

uma Política Agrícola, o desenvolvimento econômico do rurícola, em vez de caminhar para a 

formação de uma comunidade homogênea, transformar-se-á, paulatinamente, em ilhas de 

progresso e ilhas de retrocesso[32]. 
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Na busca de se efetivar tal política, as questões agrárias ganharam a roupagem constitucional 

dos artigos 184 a 191, que compõem o Título VII- “Da Ordem Econômica e Financeira”; do 

capítulo III- “Da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária”, e, também, do artigo 

153, VI, na Seção III- “Dos impostos da União”, e do capítulo I- “Do sistema tributário 

nacional”, do Título VI-“Da tributação e do orçamento”. 

Nessa vereda, estabelece o Art. 184 da Constituição Federal que ficará a União responsável 

pela desapropriação da terra, quando existir o interesse social, ou quando o imóvel rural 

desatender sua função social. Em caso de desapropriação será necessária a indenização em 

títulos da dívida agrária, a preservação do valor real, resgatáveis no prazo de até vinte anos, a 

partir do segundo ano de sua emissão, e cuja utilização será definida em lei. 

Em sendo declarado o imóvel como de interesse social, ou seja, passível de reforma agrária, 

estará a União autorizada a propor a ação de desapropriação. 

O artigo 185 deixa claro que a pequena e média propriedade rural e a propriedade produtiva 

não serão alvo de desapropriação para reforma agrária e, estabelece proteção diferenciada 

àquelas propriedades produtivas, bem como, institui normas para que se atenda à sua função 

social. 

Objetivando demonstrar o que vem a ser a função social da propriedade, a Constituição 

Federal incluiu, nos incisos do artigo 186, os requisitos necessários para se cumprir tal 

função, que são: aproveitamento racional e adequado; utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; observância das disposições que 

regulam as relações de trabalho; exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos 

trabalhadores. Ainda, quanto à função social da propriedade, a Constituição Federal trata 

sobre o referido tema,  no artigo 5º, inciso XXIII, estabelecendo que a propriedade atenderá a 

sua função social, e,  no artigo 170, inciso III, determinando que a ordem econômica 

observará a função da propriedade, impondo freios à atividade empresarial. 

Segundo o Art. 188, em sendo terras públicas e devolutas, será imprescindível o ajustamento 

com a política agrícola e com o plano nacional de reforma agrária. Os § 1º e § 2º, do mesmo 

artigo, deixam claro que área pública superior a dois mil e quinhentos hectares destinada à 

alienação ou a concessão, prescindirá da aprovação do Congresso Nacional; contudo, tal 

requisito torna-se desnecessário quando for para fins de reforma agrária. 

Estabelece o artigo 189 que aqueles cidadãos que adquirirem imóveis rurais, por meio da 

reforma agrária, possuirão, depois de período de dez anos de posse, o título de domínio ou de 

concessão de uso, que poderá ser concedido ao homem ou à mulher, ou a ambos, 

independentemente do estado civil. 

Outro forte instrumento jurídico referente ao tema é o Estatuto da Terra, Lei n. 4.504, de 30 

de novembro de 1964, que, apesar de possuir inúmeras limitações, após a Constituição 

Federal, pode ser considerado um dos nossos mais importantes aparelhos jurídicos de 

instrumentalização do acesso à terra. 

Sua estrutura encontra-se disposta em quatro títulos: 

I. O primeiro título, nominado como “disposições preliminares”, subdivide-se em três 

capítulos: “princípios e definições; acordos e convênios; das Terras públicas e particulares”. 
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No primeiro capítulo, destacam-se os princípios do direito agrário, principalmente o da função 

social da propriedade, no artigo 2º, caput e § 1º; artigos 12 e 13; e artigo 1º, § 1º, da justiça 

social; e apresenta também definições do direito agrário, como: reforma agrária, política 

agrícola, imóvel rural, propriedade familiar, módulo rural, minifúndio, latifúndio, entre 

outros. 

II. O segundo título, nominado “da reforma agrária”, traz a temática essencial ao conjunto de 

medidas que objetivam promover a melhor distribuição da terra; para isso, os assuntos são 

divididos em capítulos, com os seguintes temas: objetivos e meios de acesso à propriedade 

rural; mecanismos de distribuição de terras; meios de financiamento da reforma agrária; 

execução e administração da reforma agrária. 

III. O terceiro título, classificado como “da política de desenvolvimento rural”, é composto 

por quatro capítulos que englobam a tributação da terra, a colonização, a assistência e 

proteção à economia rural e o uso ou a posse temporária da terra. 

IV. O quarto, e último título, rotulado “das disposições gerais e transitórias”, traz todo um 

apanhando dos temas relacionados à reforma agrária, como: definições do Quadro de 

servidores do Instituto Brasileiro de Reforma Agrária; fixação do Poder Executivo como 

responsável pela emissão dos Títulos da Dívida Agrária; formas de baixar lei para 

institucionalização do crédito rural, entre outros. Merece destaque o artigo 103 que define 

claramente o objetivo estruturante deste Estatuto, que é: “antes e acima de tudo, a perfeita 

ordenação do sistema agrário do país, de acordo com os princípios da justiça social, 

conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano.” 

O Estatuto da Terra, Lei n. 4.504, de 30 de novembro de 1964, pode ser considerado o 

primeiro instrumento jurídico que atribui à terra um aspecto não meramente econômico, mas, 

também, social. Nesse sentido, Paulo Tormin Borges, leciona que:  

  

O Estatuto da terra é a lei agrária fundamental. Em seus 128 artigos ele fixa os rumos básicos 

do relacionamento entre a terra e o homem, procurando proteger este e aquele. Protege o 

homem, como sujeito da relação jurídica e destinatário das vantagens objetivadas pela lei. 

Protege a terra, porque ela é a matriz e a nutriz não só no presente como no futuro. Por isso 

ela precisa ser tratada com carinho, para que, na afoiteza, não se mate a galinha dos ovos de 

ouro[33]. 

  

Portanto, tal instrumento jurídico surge como mecanismo capaz de oportunizar o acesso à 

propriedade da terra condicionada pela sua função social, reformulando a relação do homem 

como a terra, buscando, assim, impedir os grandes conflitos sociais existentes no campo.  

Quanto à temática, vale destacar outros três importantes aparatos jurídicos que formam o 

arcabouço pátrio de defesa da reforma agrária como meio capaz de democratizar o acesso a 

terra. A saber: 
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i. A Lei complementar  n. 76, de 6 de julho de 1993, que dispõe sobre o procedimento 

contraditório especial, de rito sumário, para o processo de desapropriação de imóvel rural, por 

interesse social, para fins de reforma agrária. 

ii.A Lei n. 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, que trata a respeito da regulamentação dos 

dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no capítulo III, título VII, da 

Carta Magna. 

iii. O Código Civil, no art. 1.228, § 4º, que sustenta a obrigatoriedade de atingir a função 

social da propriedade; em não atendendo tal função, ser ela expropriada judicialmente, no 

caso de inadimplente. 

Pode-se notar, pelo arcabouço jurídico apresentado, que o ordenamento jurídico brasileiro 

pode até não ser um dos mais favoráveis à efetivação da reforma agrária, mas, também, não se 

classifica como um dos piores. Leis que protejam a democratização do acesso à  terra não 

faltam. Basta, pois, o Estado querer romper com a estrutura ultrapassada que vigora no Brasil 

e permite, lamentavelmente, que, em pleno ano de 2011, se constate por  estudos feitos que 

“130 mil proprietários de terras concentrem 318 milhões de hectare”[34], significando que, no 

mesmo ano, “100 milhões de hectares passaram para o controle de latifundiários”[35], ou 

seja, as áreas improdutivas desse país produtivo cresceram, aumentando o descumprimento da 

sua função social. 

  

  

1.4. A REFORMA AGRÁRIA COMO UM INSTRUMENTO DE EFETIVAÇÃO DO 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADADE DA PESSOA HUMANA 

  

  

O presente tópico é o coração deste artigo, é a idéia central da matéria; com ele se defende o 

acesso à terra, por meio da reforma agrária, como um instrumento viabilizador e elevador da 

dignidade da pessoa humana. Visto que a improdutividade da terra ou sua utilização 

meramente para fins econômicos elevam a desigualdade social, a degradação ambiental, a 

exploração do trabalho, a concentração de renda, entre outros problemas. Somente a 

democratização da terra, por meio da reforma agrária, nega toda essa realidade e proporciona 

mecanismos que efetivam a dignidade da pessoa humana. Nesse sentido, pode-se dizer que o 

acesso à terra, pela reforma agrária, possibilita: 

  

[...] um processo de pelo menos quatro dimensões: econômica, política, social e ambiental. Do 

ponto de vista econômico, o acesso à terra é um instrumento de fortalecimento da agricultura 

familiar , setor dinâmico que emprega a maior parte da mão de obra no meio rural e produz 

70% da alimentação que o brasileiro consome no seu dia a dia. Do ponto de vista político, é 

fundamental para a modernização do ordenamento territorial do país e o avanço da 

regularização fundiária, que garantem soberania nacional e segurança jurídica para a 
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produção. Também porque a reforma agrária ajuda a diminuir a histórica concentração da 

propriedade da terra que ainda vigora no Brasil. Do ponto de vista social, é uma política de 

combate à pobreza  e  de  ampliação  de  direitos,  como  o  acesso  à  moradia, 

alimentação,  saúde,  educação  e  renda.  Finalmente, sob o aspecto ambiental, as políticas de 

reforma agrária e ordenamento fundiário 

abrem  caminho  para  uma  produção  agrícola  diversificada,  livre  de agrotóxicos e  capaz 

de ajudar a preservar as  riquezas naturais do país[36]. 

  

Posta assim a questão, não restam dúvidas de que a democratização do acesso à terra, por 

meio da reforma agrária,  é responsável por fortalecer a agricultura familiar, aumentar a mão-

de-obra e as fontes de alimentação, ordenar o território do país e sua regularização fundiária, 

diminuir a concentração da propriedade da terra, combater a pobreza  e 

ampliar  os  direitos.  Permite o  acesso  à  moradia, à alimentação, à saúde, à educação, além 

de proporcionar  produção  agrícola  diversificada,  livre  de agrotóxicos e  capaz de ajudar a 

preservar as  riquezas naturais. Restam mais que comprovados os motivos que possibilitam 

relacionar reforma agrária como instrumento de efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana. 

Ademais, o princípio da dignidade da pessoa humana está relacionado com a valorização da 

pessoa humana, e é um dos fundamentos para a estrutura de organização do Estado e para o 

Direito. Assim, 

  

[...] constitui-se, portanto, em matriz axiológica do ordenamento jurídico, visto que é a partir 

deste valor e princípio que todos os demais princípios (e também regras) se projetam e 

recolhem os seus conteúdos normativos-axiológicos. Assim, a dignidade humana, para além 

de ser também um valor, configura-se como sendo, juntamente com a proteção da vida, o 

princípio de maio hierarquia da nossa Constituição e de todas as demais ordens jurídicas que a 

reconheceram[37] 

  

Note-se que o princípio da dignidade da pessoa humana é tão abrangente que se confunde 

com a própria proteção à vida. E, em sendo a terra o alicerce da vida, na qual se edifica a 

moradia, colhe-se o alimento, ganha-se o sustento, vive-se a vida, conclui-se que democratizar 

seu acesso é construir mecanismo que dignifiquem a vida do homem. 

Se é certo que o acesso à terra tem o condão de influir na dignidade da pessoa humana, negar 

isso também é negar a própria dignidade do homem. Para sustentar tal afirmação basta fazer 

os seguintes questionamentos: -“É possível haver cidadania para pessoas com fome? -É 

possível haver cidadania com gente na pobreza e na miséria? [...] -É possível haver cidadania 

sem a defesa e o respeito ao meio ambiente natural e humano?”[38] 

As respostas a tais indagações são cristalinas, pois cidadania requer acesso democrático à 

terra, à comida, à qualidade de vida, ao mínimo existencial, à moradia, à saúde, à educação, à 

cultura, ao lazer, entre outros direitos. Quando negados tais elementos, negam-se também 

frações de dignidade e, com isso, o homem fica exposto à sua própria degradação. 
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Contrária a tal situação, a Constituição Federal de 1988, popular como constituição cidadã, 

reveste-se de inúmeros instrumentos de valorização do ser humano; por isso, fica fácil afirmar 

que todos os mecanismos que pretendam alcançar a dignidade da pessoa humana, sejam 

protegidos pela Lei Magna. Assim, a busca da máxima proteção ao homem, procurando 

dignificá-lo, é vista com facilidade no preâmbulo desta carta constitucional, ao sustentar que: 

  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para 

instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das 

controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República 

Federativa do Brasil[39]. 

  

Ora, o Estado Democrático de Direito existe justamente para garantir valores supremos, que 

viabilizem sua existência de forma democrática. Ocorre que a concentração de terra, a sua má 

utilização, ou sua utilização com fins meramente econômicos, não dialogam harmonicamente 

com nenhum dos valores supremos acima mencionados, muito pelo contrário, afrontam 

diretamente todo o rol preambular da Carta Constitucional sobre o tema. 

Portando, o que se abstrai ab initio da Constituição Federal é que a reforma agrária reclama 

ser efetivada como um dos mecanismos propulsores de uma sociedade pluralista e 

democrática, fundada na ordem constitucional, que assegura o exercício dos valores supremos 

dos direitos sociais e individuais, da liberdade, da segurança, do bem-estar, do 

desenvolvimento, da igualdade e da justiça, como valores supremos 

Esta visão emancipatória da reforma agrária se estende por toda a Constituição Federal, 

podendo, também, ser vista no artigo 1º, pois se os fundamentos existenciais da República 

Federativa do Brasil são a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político, e, se a má distribuição da terra 

é um dos principais responsáveis pelo atraso, subemprego, marginalização, exploração do 

trabalho, degradação ambiental e subdesenvolvimento nos campos e nas cidades, conclui-se, 

então, que a reforma agrária é o único instrumento capaz de se voltar contra tal realidade e 

devolver a dignidade roubada por um sistema antidemocrático de dominação da terra. 

Sob essa visão emancipatória, pode-se fazer um paralelo entre os objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil e a reforma agrária.  Ora, a finalidade da República é a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento nacional, 

erradique a pobreza e a marginalização, reduza as desigualdades sociais e regionais, promova 

o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas 

de discriminação. Portanto, torna-se insustentável qualquer discurso contrário à reforma 

agrária, pois tais manifestações estão, automaticamente, sendo proferidas contra os objetivos 

da República.  De fato, a má distribuição da terra provoca o surgimento de uma sociedade 

injusta, atrasada, pobre, marginalizada, desigual e preconceituosa. Por tudo isso, a reforma 

agrária se apresenta como um dos mecanismos capazes da efetivação dos fundamentos e 

objetivos da República. 
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Ocorre que tal leitura não é feita, e, por isso, o Estado Democrático de Direito encontra-se 

submerso a: 

  

[...] uma das estruturas fundiárias mais injustas do mundo, pois imensas áreas rurais estão 

concentradas nas mãos de poucos proprietários, principalmente nas regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste. Estes proprietários são chamados de latifundiários,  porque possuem fazendas 

que são verdadeiros latifúndios (do latim lato, que significa “amplo”, “grande”). Algumas 

dessas áreas chegam a ser maiores que alguns países europeus, como a Bélgica e a 

Holanda[40]. 

  

Consequentemente, num país de dimensão expressiva como o Brasil, tal realidade tem 

proporcionado desigualdades e pobreza ímpares que aviltam o desenvolvimento humano e 

impõem dificuldades constantes para a concretização de sua dignidade. 

Com relação aos dados do Censo Agropecuário do ano de 2006, conclui-se que, no Brasil, um 

número correspondente a mais da metade da população concentra menos de 3% das terras. 

Por outro lado, 46 mil abastados brasileiros possuem quase metade das terras do país.  Ainda, 

nessa conjuntura desigual, constata-se que os latifundiários, com terra acima de dois mil 

hectares, que são apenas 15 mil fazendeiros, possuem  absurdos 98 milhões de hectares. Por 

sua vez, as propriedades rurais, de menos de 10 hectares, representam menos de 2,7% da 

área[41]. 

As disparidades na concentração de terra não se limitam ao pedaço de chão; estende-se à 

utilização da mão-de-obra, pois, enquanto a agricultura familiar, que corresponde a 24% das 

terras, detém 75% da mão-de-obra no campo, o agronegócio, que possui aproximadamente 

75% das terras, ocupa apenas 25% da mão-de-obra[42]. 

 Para enfrentar a realidade exposta acima, é necessário entender que reforma agrária e 

dignidade da pessoa humana são temas entrelaçados, pois, ao se democratizar o acesso à 

terra,  automaticamente se nega a pobreza, a marginalização, a desigualdade social, e se 

ampliam direitos,  como  o  acesso  à  moradia, à alimentação, à saúde,  à educação,  entre 

outros. 

Assim, por ser a reforma agrária capaz de afirmar direitos e negar situações que 

vulnerabilizam o homem e, pelo fato de o princípio da dignidade humana negar “[...] tudo 

aquilo que puder reduzir a pessoa (o sujeito de direitos) à condição de objeto”[43], e o afirmar 

como “[...] merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 

comunidade”[44], fica fácil entender que a reforma agrária e o princípio da dignidade da 

pessoa humana são indissociáveis, e  buscam afirmar que “[...] o ser humano é digno por que 

é.”[45] 

Para Ingo Wolfgang Sarlet dignidade da pessoa humana é incomunicável com algumas 

condições, a ponto de: 
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[...] onde não houver respeito pela vida e pela integridade física do ser humano, onde as 

condições mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde intimidade e 

identidade do indivíduo forem objeto de ingerências indevidas, onde sua igualdade 

relativamente aos demais não for garantida, bem como onde não houver limitação do poder, 

não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta não passará de mero objeto de 

arbítrio e injustiças[46]. 

  

Ora, é indubitável que a má utilização da terra gera inúmeros efeitos negativos que fragilizam 

a dignidade da pessoa humana, como a agressão ao meio ambiente, a desigualdade social, a 

concentração de renda, a exploração do trabalho, a expropriação de terras dos povos 

tradicionais, entre outros. Pode-se, então, afirmar que a democratização do acesso à terra, pela 

reforma agrária, é um dos instrumentos capazes de negar a redução do ser humano e, por meio 

desse pedaço de chão, proporcionar um espaço digno para viver, plantar, colher, e, acima de 

tudo, amar. 

Assim, o diálogo entre reforma agrária e dignidade da pessoa humana é fundamental, pois é 

  

[...] uma tentativa de deslocar a dignidade humana de uma compreensão “ilhada” para uma 

dimensão existência mais ampla do ser humano, capaz de abarcar toda a complexidade da 

vida, ou seja, as relações do ser humano com todas as demais manifestações existenciais que 

fundamentam a sua existência, ainda mais, quando se pretende que o desenvolvimento da vida 

humana se dê em patamares de dignidade. E grande medida, está consubstanciada aí a idéia 

acerca de uma dimensão ecológica para a dignidade da pessoa humana.[47] 

  

  

O que ocorre é que a sociedade e o Estado, por comodismo, alienação, ou seja qual for a 

justificativa, estão brincando de se fazer infantis e inconsequentes, fingindo não entender que 

a má utilização da terra violenta o país, de forma agressiva, ambientalmente, 

economicamente, socialmente e humanamente. 

Inviabilizar o acesso à terra, não praticando a reforma agrária, é negar, sobretudo, condições 

imprescindíveis para se alcançar justiça social, vida digna, aumento da produção e respeito ao 

meio ambiente. Infelizmente, é bem verdade que o processo de democratização do acesso à 

terra é lento e: 

  

[...] depois de derrubadas as cercas do latifúndio, outras se levantarão, as cercas do Judiciário, 

as cercas da polícia (ou das milícias privadas), as cercas dos meios de comunicação de massa. 

[...] Mas, é verdade também, que cada vez mais caem cercas e a sociedade é obrigada a olhar 

e a discutir o tamanho das desigualdades, o tamanho da opulência e da miséria, o tamanho da 

fartura e da fome.[48] 
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Portanto, vale ratificar que a reforma agrária é um dos instrumentos legalmente 

disponibilizado para sociedade ser capaz de efetivar os fundamentos e objetivos da República 

Federativa do Brasil e, acima de tudo, modificar a injusta estrutura agrária existente nesse 

país. No entanto, em verdade, tal instrumento não tem sido devidamente utilizado, ficando 

preso ao texto constitucional e, servindo como luta dos movimentos sociais, enquanto Estado 

e sociedade se negam a entender que a efetivação da reforma agrária proporciona a dignidade 

da pessoa humana. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

  

Apesar de todo o arcabouço jurídico existente referente à democratização do acesso à terra 

por meio da reforma agrária, tal temática é ardentemente criticada por grande parte da 

sociedade brasileira, e, os argumentos são inúmeros, desde a defesa da propriedade privada, o 

esbulho possessório, até a criminalização dos movimentos sociais que lutam pela terra, em 

especial do MST. Ainda que tais argumentos sejam fortemente defendidos por muitos, 

permanecem, entretanto, limitados e expõem a reforma agrária a uma realidade muito 

pequena, comparada com a abrangência de significado e capacidade que ela possui. 

Para discutir as questões agrárias no Brasil, é imperioso recorrer-se à historiografia, pois, por 

meio dela, resta comprovado que o latifúndio, a monocultura, o esgotamento dos solos, a 

mão-de-obra escrava e toda a influência negativa que existe na relação com a terra  teve início 

no momento de fundação deste país. Portanto, a má distribuição das terras não é  um 

problema gestado pela sociedade atual, mas, sim, uma deficiência que se alonga no tempo e 

ganha dia-a-dia proporcionalidade ímpar, principalmente por se tratar de um país extenso 

onde a concentração de terra intensifica ainda mais as desigualdades sociais já existentes. 

Como forma de reformular esta deficitária relação do homem com a terra, o ordenamento 

jurídico pátrio, a priori, com o Estatuto da Terra e, depois, com a Constituição Federal de 

1988, instrumentalizou a reforma agrária como mecanismo de melhor distribuir a terra, e, 

consequentemente, atender à justiça social e aumentar a produtividade. Ocorre que, mesmo 

com sua importância inquestionável, a reforma agrária, seja pela visão equivocada que possui 

a sociedade, ou pela omissão do poder público, não conseguiu receber a devida atenção que 

merece, ficando muito distante de ser plenamente efetivada. 

Ainda que exista toda uma argumentação desfavorável à reforma agrária, o presente trabalho 

se posiciona na via contrária, buscando desconstruir toda e qualquer visão negativista 

empregada nesse tema, e defender a reforma agrária como um instrumento jurídico capaz de 

efetivar a dignidade da pessoa humana. 
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Ora, impende ratificar que a democratização do acesso à terra, pela reforma agrária, volta-se 

contra a pobreza, a concentração de renda, a degradação ambiental, à monocultura  e  amplia 

direitos,  como  o  acesso  à  moradia, alimentação,  saúde,  educação  e  renda. Por 

conseguinte, pode-se afirmar que a reforma agrária proporciona a efetivação do princípio da 

dignidade da pessoa humana que é um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito, 

intitulado República Federativa do Brasil. 

Ademais, convém ressaltar que o princípio da dignidade da pessoa humana se mescla com a 

própria proteção à vida. E se a terra é o palco onde a vida se encena, democratizar o acesso à 

terra é proporcionar que a vida seja encenada de uma forma mais digna em um palco que 

sustente a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, que garanta o desenvolvimento 

nacional, a erradicação da pobreza e a marginalização, reduza as desigualdades sociais e 

regionais, promova o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. 

Em se fazendo essa leitura emancipatória, fica fácil notar que reforma agrária e o princípio da 

dignidade da pessoa humana são indissociáveis uma vez que culminam na viabilização da 

promoção da vida com dignidade. Portanto, defender o acesso à terra, por meio da  reforma 

agrária, como um instrumento de efetivação da dignidade da pessoa humana, é atribuir à terra 

a imprescindibilidade que ela exerce sobre a vida humana. 

E sobre o valor da terra para a vida humana, deixemos que as palavras da Terezinha, uma 

simples mulher assentada, do Assentamento sul Bonito, da cidade de Itaquiraí, no Estado do 

Mato Grosso Sul, ilustre esse sentimento: “Ah! menina... eu acho que a minha vida é 

maravilhosa aqui... eu acho que eu fiquei até mais nova viu [risos]. Deus me livre... a vida que 

eu tinha antes era uma vida muito sofrida, e depois que eu cheguei aqui... aqui a gente 

começou a viver... a gente vive mais sossegada, mais tranqüila, a minha vida melhorou 

100%”.[49]   

Através das palavras humildes e espontâneas de Terezinha, mulher beneficiada com um 

pedaço de chão, pode-se concluir que a terra, tem o condão de transformar para melhor à vida 

dos homens e mulheres desse vasto rincão composto de uma parte significativa de seres 

humanos pobres, analfabetos, famintos, sem-tetos, sem-terras, sem muitas outras coisas 

básicas para se viver com dignidade. Sendo assim, se a terra transforma para melhor à vida 

humana e a reforma agrária é política que democratiza seu acesso, automaticamente essa é 

instrumento que efetiva o princípio da dignidade da pessoa humana. 
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ACESSO À INFORMAÇÃO E À JUSTIÇA AMBIENTAL NA CULTURA GLOBAL 

DE COOPERAÇÃO ENTRE OS ESTADOS 

ACCESS TO INFORMATION AND TO ENVIRONMENTAL JUSTICE IN GLOBAL 

CULTURE OF COOPERATION AMONG THE STATES 

Adriana V. Pommer Senn• 

 

Resumo: O artigo examina o tema do acesso à informação e à justiça ambiental no que se refere ao 

dever de cooperação internacional para a preservação do meio ambiente, indicando as obrigações 

específicas dos Estados, principalmente, o dever de informar. O estudo se desenvolve sob a ótica da 

ordem jurídica brasileira e dos principais tratados internacionais que dispõem sobre acesso à 

informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em matéria 

ambiental. O ensaio propõe que a cultura global de cooperação entre os Estados e a participação 

pública no processo de tomada de decisão é a única maneira de se conter o avanço da destruição dos 

bens ambientais, em um quadro contemporâneo de riscos a nível global, posto que do dever de 

informar, resulta a necessidade de o Estado monitorar as atividades utilizadoras dos recursos naturais, 

além do dever de educar e conscientizar o público da necessidade de sua participação nos 

procedimentos que envolvam a questão ambiental.  O estudo também se dedica à legislação doméstica 

no que tange ao acesso à informação e à justiça para fins de preservação do meio ambiente. 

Palavras-chave: dever de informar; justiça ambiental; participação pública, Convenção de Aarhus. 

 

Abstract: This article examines the theme of access to information and to environmental justice with 

regard to international cooperation for environmental preservation, indicating the specific State 

obligations, especially the duty to inform. The study emphasizes the Brazilian legal order, and the 

most important international treaties that provides the access to information, public participation in 

decision-making process and the access to justice in environmental matters. The essay proposes  that 

the global culture of cooperation among the States and the public participation in decision-making 

process are the best ways to mitigate and avoid destruction of the environmental assets in a 

contemporary context of global risks, considering there are obligations which are derived for the duty 

to inform, as the duty to control the activities which exploit the  natural resources, and the duty to 

improve the public participation in the proceedings involving environmental issues.  

Keywords: Duty to inform; environmental justice; public participation, Aarhus Convention. 
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INTRODUÇÃO  

  

A degradação dos recursos ambientais já não se submete as limitações políticas 

estabelecidas, confirmando a dimensão global e transfronteiriça das atividades degradadoras 

do homem, o que já era noticiado e há muito esperado pelos estudiosos das questões 

ambientais. 

É daí que surge a necessidade dos Estados atuarem na defesa do meio ambiente no 

mesmo plano de importância de outros valores econômicos e sociais protegidos pela ordem 

jurídica interna, da mesma forma, tal atuação se dá a nível global, ou seja, em um sistema de 

cooperação internacional em matéria ambiental. 

Com essa preocupação, o sistema jurídico internacional ambiental evolui na busca de 

uma forma de cooperação entre os Estados que possa compatibilizar o desenvolvimento 

econômico com a garantia do meio ambiente equilibrado, ou seja, a garantia de sobrevivência 

e desenvolvimento das gerações presentes e futuras. 

Vista sob este angulo, a cooperação atribui aos Estados deveres específicos, entre 

eles, o dever de informar e de fornecer meios de acesso à justiça em matérias que envolvam 

os bens ambientais, tais obrigações são vitais à proteção global do meio ambiente na medida 

em que permitem que se desenvolvam as estruturas e as ações necessárias à adoção e à 

aplicação de políticas globais por meio de tratados internacionais, e mesmo regionais, com 

base na soma dos esforços de colaboração entre os Estados e a participação pública. 

Nesse aspecto, o presente artigo tem por finalidade analisar os instrumentos que 

dispõe sobre acesso à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e 

acesso à justiça em matéria ambiental, num contexto de cooperação entre os Estados e sua 

essencialidade para a preservação do meio ambiente. 

A pesquisa pretende demonstrar que da obrigação geral de cooperação internacional 

entre os Estados advém também obrigações específicas, com a quais se garante a justiça 

ambiental e a preservação do meio ambiente. 

A metodologia utilizada para realização desse estudo foi a pesquisa bibliográfica, 

sendo utilizadas jurisprudências, legislação e doutrina, tanto produzida no Brasil e quanto no 

direito comparado. 

A interpretação dos dados coletados se deu de forma analítica, resultando na 

apresentação das informações relevantes para o artigo, a serem expostas através do método 

cartesiano em duas grandes partes, primeiramente será apresentado o fundamento da 

cooperação internacional em matéria ambiental, dividido na cultura global de cooperação e 
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nos aspectos da cooperação internacional em matéria ambiental, em seguida serão 

apresentadas as obrigações específicas da cooperação, em destaque os deveres de informar e 

de garantir o acesso à justiça ambiental, onde também será discorrido sobre o acesso público 

aos procedimentos internos e Tribunais domésticos. Por fim, serão feitas as considerações 

finais sobre o objeto pesquisado. 

O trabalho justifica-se, pois, ao fazer uma análise do direito à informação e o acesso 

público aos procedimentos ambientais no âmbito da cultura global de cooperação em matéria 

ambiental, levantaram-se algumas questões sobre os deveres dos Estados e a publicidade dos 

conhecimentos científicos em matéria ambiental, com o fim de permitir a utilização dos 

recursos naturais sem o esgotamento dos mesmos, de forma a impedir a degradação ambiental 

em âmbito global. 

Nesse intuito, ao debater o escopo proposto, o trabalho serve como base aos 

profissionais na só da área do direito ambiental e internacional, mas também de outras áreas 

de estudo que envolvem os recursos naturais, bem como ao meio acadêmico, trazendo 

comentários referentes à legislação e tratados existentes, diferentes pontos de vista da doutrina 

internacional, e também conclusões a respeito do tema ora tratado. 

 

I - FUNDAMENTO DA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL EM MATÉRIA 

AMBIENTAL 

 

1§ Cultura de Cooperação: Soberania, Meio Ambiente e Interesse Global 

 

É cediço que inexiste uma autoridade supranacional de direito que compatibilize a 

soberania dos Estados com suas obrigações internacionais, todavia, algumas questões 

perpassam os limites territoriais dos Estados e, não apenas entre vizinhos, alguns problemas 

passam a ser compartilhados em âmbito global, como é o caso do risco ambiental. 

Assim, o dever de cooperação faz parte do dia-a-dia do Direito Internacional Público 

e da diplomacia dos Estados, que se veem obrigados a agir em conjunto em determinadas 

questões, haja vista que para a consecução de qualquer objetivo, em nível internacional, 

inclusive a própria sobrevivência, não haveria outra possibilidade senão pela via cooperação. 

Nesse contexto, a soberania do Estado, associada a sua independência, ao seu poder e 

conjunto de competências, dá espaço a necessidade de cooperação entre as nações, 

demonstrando que o Estado coexiste com outras entidades estatais cuja existência reconhece e 
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que beneficiam dos mesmos direitos que ele próprio, consagrando-se a interdependência entre 

os Estados. 

Assim, algumas decisões a serem tomadas pelos Estados se dão além de seu domínio 

reservado e, portanto, existem atividades estatais em que a competência do Estado está, 

obrigatoriamente, vinculada pelo direito internacional, conforme assinala Antonio Augusto 

Cançado Trindade1 é preciso identificar quais são os assuntos de domínio reservado dos 

Estados e aqueles dos quais se demanda a necessidade de cooperação e interdependência entre 

as nações.  

A interdependência encontra-se assim consagrada e enquadrada pelo próprio direito 

ao mesmo nível que a independência2. Essa interdependência, presente no princípio da 

cooperação, se dá, por exemplo, na promoção do respeito e observância dos direitos humanos, 

na eliminação da discriminação racial, da intolerância religiosa e das práticas de exploração 

destruidora dos recursos naturais. 

Neste ponto, verifica-se que o respeito aos direitos humanos é um dos principais 

propósitos consagrados na Carta da ONU, e, além dela, vários outros documentos 

internacionais expressam a obrigação dos Estados em respeitar as disposições internacionais 

humanitárias, entre elas, as de proteção ao meio ambiente. 

Da mesma forma, o dever de solidariedade global dos Estados na legislação nacional 

é destacado pelos professores Valério de Oliveira Mazzuoli e Patryck de Araújo Ayala:  

 

[...] a influência de uma ordem pública global sobre o sentido das ações políticas 
no Direito brasileiro pode ser visualizada já a partir de sua arquitetura 
constitucional, que encontra seu fundamento em um dever geral de solidariedade 
para com a humanidade, mensagem emancipatória que foi considerada no âmbito 
de um projeto político de sociedade que prioriza e enfatiza o bem-estar coletivo 
como tarefa determinante da qual depende a manutenção da ordem pública e 
social

3
. 

 

Desataca-se ainda que o projeto de ordem social proposto pela atual Constituição 

Federal brasileira da ênfase ao princípio da dignidade da pessoa humana no sentido de dever 

                                                 
1 Cf. CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Princípios do direito internacional contemporâneo. Brasília, 

Editora Universidade de Brasília, 1981.  
2 DINH, Nguyen Quoc; DALLIER, Patrick; PELLET, Alain. Direito internacional público. Fundação Calouste 

Gulbenkian: Lisboa. 2003, p. 745. 
3 MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus. In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 225.  
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geral de solidariedade para com a humanidade, nesses termos os artigos 1º inc. III, 3º inc. I, e 

225 caput4. 

Assim, os Estados assumem um objetivo de solidariedade e de um compromisso com 

as gerações presentes e futuras, o que impõe a sujeição das nações e dos particulares ao dever 

de autorrestrição no livre exercício da autonomia da vontade5. 

Trata-se de se compatibilizar a soberania do Estado nação com obrigações jurídicas 

humanitárias e ambientais, conforme denominado por Edis Milaré surge assim uma ética 

planetária disposta em acordos que se traduzem em diferentes objetivos e modalidades de 

cooperação, seja entre dois países, seja em blocos de países (blocos regionais), seja na 

adesão efetiva às avenças multilaterais6. 

Na visão disposta pelo professor Guido Fernando Silva Soares7sobre as modalidades 

em que podem ser expressos os fenômenos da cooperação internacional, esse a distinguiu em 

três níveis: da cooperação latíssimo sensu, lato sensu e estricto sensu.  

Na cooperação latíssimo sensu se expressa um direito de abstenção por parte dos 

Estados, como um conjunto de normas de conduta efetiva dos mesmos e que visam a um 

determinado fim.  

Já por cooperação lato sensu entende-se aquela que abrange as ações conjuntas 

levadas a cabo entre todos os Estados ou por certo número de Estados, com vista em 

determinado fim, seja aquelas concertadas em níveis bilateral ou multilateral, seja aquelas 

decorrentes de um dever instituído por uma norma não escrita.8Aqui a cooperação assume 

formas específicas, como as alianças, blocos militares, áreas de livre comércio e de assistência 

técnica internacional, dependendo da finalidade a que se propõe a cooperação interestatal 

propriamente dita. 

Por último Guido Soares define a cooperação stricto sensu, como um dever 

específico, estatuído em tratados ou acordos internacionais, de um Estado isoladamente, ou 

os Estados de toda comunidade internacional ou ainda um grupo de Estados, empreenderem 

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

Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: [...] III - a 
dignidade da pessoa humana; [...] Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: I- construir uma sociedade livre, justa e solidária; [...] Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 

5MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 1225. 
6Ibid., p. 1228. 
7SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e 

responsabilidades. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 493-494. 
8 Id. 
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ações em casos de emergência ou de acidentes, conforme as obrigações concertadas naqueles 

atos internacionais9.  

Sem dúvida o momento em que se visualiza a cooperação ambiental entre os Estados 

de forma mais perfeita é quando, numa emergência ou num desastre ambiental, é prestada 

assistência mútua para garantir a mitigação dos danos ambientais e a preservação da vida. A 

tal dever de assistência atribui-se a obrigação de justiça entre os povos, pela qual seria 

possível mitigar a condição de desigualdade de modo a fazer com que os povos onerados 

sejam auxiliados em seu desenvolvimento, bem como em situação de crises ou desastres 

ambientais.  

Desse modo, os Estados desempenham atividades em interdependência em diferentes 

modalidades de cooperação ambiental, com respeito mútuo, sem que isso seja afronta a 

soberania de nenhuma das nações envolvidas, pelo contrário, trata-se de dever dos Estados 

assumirem obrigações jurídicas humanitárias sempre que a atividade ou tomada de decisão 

seja referente a assunto de interesse global, por isso, a cooperação internacional poderá ser de 

caráter econômico, social, cultural, ambiental ou humanitário. 

Importante destacar que a cultura global de cooperação, embora tenha se iniciado no 

século XIX, dinamizou-se após a Segunda Grande Guerra, com o estabelecimento do sistema 

das Nac ̧ões Unidas no ano de 194510. A Carta da ONU em seu artigo 1º, §3 coloca, como um 

de seus propósitos, conseguir uma cooperac ̧ão internacional para resolver os problemas 

internacionais de caráter econo ̂mico, social, cultural ou humanitário, e para promover e 

estimular o respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Portanto, somente a partir da segunda metade do século XX é que os Estados 

passaram a considerar mais seriamente a aplicac ̧ão do dever da cooperação, notadamente no 

âmbito do meio ambiente, em suas políticas globais e em suas relações internacionais com 

vistas a resolver questões internacionais de caráter comum relacionadas a utilização e 

preservação dos recursos naturais. 

Evidente que a economia capitalista não envolve mais apenas a distribuição de 

riquezas e bens, senão também a distribuição dos riscos, derivados do processo de produção 

                                                 
9SOARES, G. Fe. S., Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. Loc. 

cit. 05. 
10
Vide a Carta da Organização das Nações Unidas, concluída e assinada na cidade de São Francisco, Califórnia, 
E.U.A. em 26 de junho de 1945, em vigor desde 24 de outubro de 1945. Esta Convenção foi aprovada no 
Brasil pelo Decreto-lei n. 7.935, de 4 de setembro de 1945 e foi promulgada pelo Decreto no 19.841, de 22 de 
outubro de 1945.  
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que escapam das tradicionais instituições de controle e se disseminam como riscos políticos, 

sociais, econômicos, científicos, ecológicos e individuais. 

Assim, o contexto contemporâneo a partir do qual são organizadas as relações sociais 

é característico de uma sociedade do risco global11, onde os riscos se apresentam como 

projeções espaciais e temporais do resultado de decisões tomadas sob circunstâncias de 

deficiência na qualidade do conhecimento, indicando padrões de instabilidade que terminam 

por definir a própria extensão dos efeitos das decisões irresponsáveis, que se projetam de 

forma transnacional.  

Daí se ter verificado em várias situações específicas, que a degradação ambiental 

causada no interior de um determinado Estado pode efetivamente acarretar danos ao meio 

ambiente de países vizinhos e também ao meio ambiente global do planeta. É o que se 

convencionou chamar de dimensão transfronteiriça e global das atividades degradadoras 

exercidas no âmbito das jurisdições nacionais12.  

Desse modo, todo e qualquer ser humano, independente de sua nação de origem, tem 

o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, pois resulta visível que 

as consequências das escolhas públicas têm origem cada vez menos relevante em objetivos 

exclusivamente nacionais, orientada que estão pela necessidade de se assegurar a 

concretização de compromissos globais13. 

A cultura global de cooperação entre os Estados, nesse aspecto, visa oferecer 

instrumentos e condições capazes de assegurar eficácia na regulação dos novos problemas que 

emergem desse contexto de modificação dos riscos, obrigando os Estados a enfrentarem e 

debaterem os impactos das atividades humanas em âmbito global. 

A degradação do meio ambiente estabelece que a cooperação internacional assuma 

o valor ético da proteção ambiental. De fato, além de ser à base da vida, o meio ambiente 

envolve todos. Vivemos em um sistema, e o modo como dada qual vive repercute nos 

demais.14 

Diante disso, importante indicar o dever de cooperação internacional especificamente 

com relação à questão ambiental, haja vista que os Estados não podem adotar uma visão 

                                                 
11BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad. Tradução de Jorge Navarro et. al. Madri: 

Paidós, 1998. et. al. 
12MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In.: Revista de Direito Ambiental, 

ano 1, n. 2, São Paulo: RT, abr./jun./1996, p. 65. 
13AYALA, Patryck de Araujo. Direito fundamental ao ambiente, mínimo existencial ecológico e proibição de 

retrocesso na ordem constitucional brasileira. In.: Revista dos Tribunais, n. 901, São Paulo, nov./2010, p. 31. 
14ROSSIT, Liliana Allodi. Educação e cooperação internacional na proteção do meio ambiente. São Paulo: IOB 

Thompsom, 2006,  p. 158. 
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individualista, devendo a proteção ambiental se dar através da responsabilização solidária e 

participativa dos Estados e cidadãos.  

Conforme assinala Teles da Silva, aos discorrer sobre a soberania dos Estados em 

relação aos recursos naturais, essa diz respeito ao direito do Estado de usar, gozar e dispor 

dos mesmos de forma permanente, no entanto, esse direito não é absoluto e há obrigações 

por parte dos Estados de não causar danos além de suas fronteiras15.  

Nesse contexto, sem cooperação não se verifica como possível o exercício pleno das 

prerrogativas da soberania pelos Estados, pois, as ameaças são globais e constituem o 

resultado de escolhas e da acumulação de efeitos que não necessariamente têm origem no 

plano das decisões, das instituições e dos padrões de proteção admitidos por um Estado 

nacional.16 

É nesse aspecto que o a cultura global de cooperação entre os Estados para a 

proteção do meio ambiente deve ser examinada, no contexto de riscos contemporâneos serem 

considerados a partir da atuação social e político-jurídica de um Estado ambiental. 

  

2§ O Dever de Cooperação dos Estados nas Questões Ambientais  

 

Como visto alhures, a cooperação internacional é obrigação instrumental que provém 

diretamente do Direito Internacional desde o final da Segunda Grande Guerra (1945), 

consequentemente, da mesma forma que com a Segunda Guerra Mundial os Estados se viram 

na necessidade de estabelecer meios para uma cooperação internacional efetiva em busca da 

paz mundial, criando-se as Nações Unidas17, também os artigos 13, 55 e 56 da Carta da ONU 

destacaram o dever dos Estados em cooperar no campo jurídico e no desenvolvimento 

progressivo do Direito Internacional. 

Todavia, diante da ausência de uma estrutura internacional centralizada, os Estados 

tendem a subordinar-se apenas ao direito que por eles foi construído, nas palavras de José 

Francisco Rezek, no plano internacional não existe autoridade superior nem milícia 

permanente. Os Estados se organizam horizontalmente, e prontificam-se a proceder de 

                                                 
15SILVA, Solange Teles. Direito internacional ambiental. Belo Horizonte: Del Rey, 2010, p. 53. 
16MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus. In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 226. 

17Este sujeito de Direito Internacional foi instituído no ano de 1945, possui sede em Nova York e hoje conta com 
a participação de membros de quase todos os Estados independentes do mundo, Cf. MAZZUOLI, Valério de 
Oliveira. Curso de direito internacional público. 5. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2010, p. 620. 
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acordo com normas jurídicas na exata medida em que estas tenham constituído objetivo de 

seu consentimento18. 

Nesse contexto, as normas internacionais são essenciais para o exercício da 

cooperação entre os Estados, ou seja, a cooperação internacional só pode ser realizar 

efetivamente por meio de um corpo normativo – convenções, tratados, contratos – que devem 

ser interpretados e aplicados juntamente com as normas internas de cada Estado, conforme os 

ensinamentos do ilustro professor Erik Jayme dialogando-se entre si, o denominado Diálogo 

das Fontes19. 

Assim, na atualidade alguns ramos do direito, como os direitos humanos, possuem, 

portanto, proteção plural, pois estão se valendo de instrumentos que vão além das tradicionais 

fontes normativas, tudo isto para melhor salvaguardar determinados bens jurídicos que são de 

interesse comum entre todas as nações, como os direitos humanos e o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. 20  

Claro está que o corpo normativo internacional, embora possua esta função emergida 

na pós-modernidade, existe há muitos séculos. Conforme o ilustre professor Francisco Rezek: 

 

[...] o primeiro registro seguro da celebração de um tratado, naturalmente bilateral, 
é o que se refere à paz entre Hatusil III, rei dos hititas, e Ramsés II, faraó egípcio 
da XIXª Dinastia. Esse tratado, pondo fim à guerra nas terras sírias, num momento 
situado entre 1280 e 1272 a.C., dispôs sobre paz perpétua entre os dois reinos, 
aliança contra inimigos comuns, comércio, migrações e extradição.

21
 

 

Assim, o tratado internacional é o principal corpo normativo no que atine as 

disposições referentes à cultura global de cooperação em defesa do meio ambiente, ressalta-se 

que o instituto pode ser definido como um acordo internacional concluído por escrito entre 

Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento único, quer de 

dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica22. 

Importante acrescentar que os acordos referentes ao dever de cooperação poderão ser 

internacionais, regionais e globais. Conforme assinala Philip Sands: A obrigação de cooperar 

                                                 
18REZEK, Francisco. Direito internacional público. 10. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 01. 
19JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé postmoderne. Recueil des Cours. 

vol. 251, 1995, p. 251/259. 
20MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno. São Paulo: 

Saraiva, 2010, p. 106. 
21REZEK, Francisco. Direito internacional público. Op. cit. p. 02. 
22MAZZUOLI, Valério de Oliveira. Curso de direito internacional público, 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: 

RT, 2011, p.169. 
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é trazida em praticamente todos os acordos internacionais ambientais de aplicação bilateral 

ou regional, bem como nos instrumentos globais23. 

Desse modo, os pactos internacionais tantos gerais quanto específicos, a nível global 

ou regional, mencionam a obrigação de cooperação entre os Estados para proteção do meio 

ambiente. De exemplo pode-se apontar a Declaração dos Direitos do Homem em 1948, a 

Declaração de Estocolmo em 1972, a Declaração do Rio de 1992 e, em nível regional, pode-

se mencionar Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do MERCOSUL. 

Assim, a cooperação internacional deve prevenir atos dos Estados que possam 

degradar o meio ambiente, sendo que esse dever estatal e social de reduzir riscos envolve 

escolhas a longo prazo. Essas escolhas são expostas em tratados internacionais, onde os 

Estados assumem a obrigação, lato sensu, de cooperar para preservar o meio ambiente. 

Logo, a cooperação internacional em matéria ambiental nada mais é que o reflexo 

vivo do reconhecimento da 'dimensão transfronteiriça e global das atividades degradadoras 

exercidas no âmbito das jurisdições nacionais', cujas sequelas podem alcançar muito além do 

previsto.24 

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente em Estocolmo (1972) foi 

o primeiro grande fórum em que se discutiu a preservação ecológica no âmbito 

internacional25, estipulando em seu princípio 24 que: 

 

Todos os países, grandes e pequenos, devem ocupar-se com espírito de cooperação 
e em pé de igualdade das questões internacionais relativas à proteção e 
melhoramento do meio ambiente. É indispensável cooperar para controlar, evitar, 
reduzir e eliminar eficazmente os efeitos prejudiciais que as atividades que se 
realizem em qualquer esfera, possam ter para o meio ambiente, mediante acordos 
multilaterais ou bilaterais, ou por outros meios apropriados, respeitados a 
soberania e os interesses de todos os Estados. 

 

Este conceito de cooperação entre os Estados foi reforçado pela Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92). Tal convenção produziu 

diversos documentos fundamentais para a internacionalização da questão ambiental26, 

apresentando também a idéia de desenvolvimento sustentável, consubstanciada em seu 

                                                 
23SANDS, Philippe. Principles of international environmental law. 2. ed. Cambridge: Cambridge University 

Press. 2003, p. 250. 
24MIRRA, Álvaro Luiz Valery. Princípios fundamentais do direito ambiental. In.: Revista de Direito Ambiental. 

São Paulo: Ed. RT, 1996, p. 65. 
25REZEK, Francisco. Direito internacional público, 10. ed. rev., atual. e ampl.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 37. 
26 ECO-92 frutificou a elaboração dos seguintes documentos oficiais: a) a Carta da Terra; b) três convenções: 

biodiversidade, desertificação e mudanças climáticas; c) Declaração de princípios sobre florestas; d) 
Declaração do Rio sobre Ambiente e Desenvolvimento; e f) Agenda 21. 
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princípio terceiro27 no qual se introduz a idéia de um equacionamento razoável entre o 

desenvolvimento e a conservação do meio ambiente.  

Desse modo, a Declaração do Rio de 1992 expressa o dever de cooperação entre os 

Estados em vários de seus princípios
28, todavia, é no Princípio 7 que o dever de cooperação 

entre Estados para a preservação do meio ambiente é enfatizado, sendo estabelecido que os 

Estados irão cooperar, em espírito de parceria global, para a conservação, proteção e 

restauração da saúde e da integridade do ecossistema terrestre. 

No estudo realizado verificou-se que existe um número enorme de tratados 

internacionais que versam sobre a cooperação internacional envolvendo o meio ambiente, 

dentre esses importante mencionar: a) A Carta Européia da Água (1968) que descreve em seu 

artigo 12 a água como um recurso comum que necessita de uma cooperação internacional; b) 

A Convenção de Montego Bay29(1982), que dispõe sobre a cooperação mútua dos Estados nas 

questões relativas ao direito do mar; c) O principio 14 da Convenção da Basiléia30 (1988); d) 

Agenda 21 (1992), cujo capítulo 2, alíneas 1 e 2 versam sobre a cooperação internacional 

tendente ao desenvolvimento sustentável dos países em desenvolvimento; e) A Convenção 

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima31 (1992) que exprime a necessidade da 

cooperação econômica entre os Estados em seu artigo 3º, §5ª. 

Nesse contexto, conforme destacam Valério de Oliveira Mazzuoli e Patryck de 

Araújo Ayala, quando a questão ambiental se faz presente há obrigação do Estado brasileiro 

em cooperar com outros países, uma vez que o Brasil é parte dos principais tratados em 

matéria de proteção do meio ambiente, que detêm inclusive status diferenciado na ordem 

jurídica interna, por pertencerem à categoria dos tratados de direitos humanos lato sensu. 32  

Não bastasse, o art. 4º inc. II e IX da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre os 

princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade, em que se inclui a proteção do meio ambiente. 

                                                 
27Princípio. 3°. O direito ao desenvolvimento deverá ser exercido por forma a atender equitativamente às 

necessidades em termo de desenvolvimento e de ambiente das gerações atuais e futuras. 
28Vide os Princípios 7, 9,12, 14,18. 
29Aprovada pelo Congresso Nacional mediante o Decreto Legislativo no5 de 09 de novembro de 1987, com 

depósito de ratificação junto à ONU em 22 de dezembro de 1988, promulgada pelo Decreto no. 99.165 de 12 
de março de 1990. 

30O Brasil por meio do Decreto n. 875/1994confirmou sua permanência como integrante da Convenção. 
31A Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima foi assinada pelo Brasil durante a reunião 

da ECO-92 e adotada no Rio de Janeiro, em 1992, tendo sido posteriormente aprovada pelo Congresso 
Nacional  mediante o Decreto Legislativo no 1 de 03 de fevereiro de 1994, com depósito de ratificação junto à 
ONU em 28 de fevereiro de 1994, promulgada pelo Decreto no. 2.652 de 01 de julho de 1998. 

32MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 
do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266. 
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Nesse ponto, o Brasil disciplinou a cooperação entre Estados através da chamada Lei 

dos Crimes Ambientais (Lei 9.605/98), no seu Capítulo VII, que discorre sobre a cooperação 

internacional para a preservação do meio ambiente (arts. 77 e 78), assim como diversas outras 

leis de extrema relevância dispõem sobre a Cooperação Internacional. Como exemplo, cite-se 

a Lei 9.613/1998, que trata da lavagem de Dinheiro, e, mais recentemente, a Lei 11.343/2006, 

a chamada nova lei de drogas. 

Em âmbito regional, o Brasil promulgou o Decreto n. 5.208 de 17 de setembro de 

2004, estabelecendo o Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do MERCOSUL33, como 

resultado de uma reunião dos Estados signatários (Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai) em 

Assunção (Paraguai), em 22 de junho de 2001, que ressalta a necessidade de cooperação entre 

os Estados-partes visando à adoção de políticas ambientais comuns para a proteção do meio 

ambiente, compromissando-os com políticas comerciais e ambientais sustentáveis. 

O Acordo Quadro visa estabelecer uma cooperação mais estreita e vinculada entre os 

Estados do bloco MERCOSUL no que concerne à adoção de políticas ambientais comuns, 

comunicações conjuntas e análise de problemas ambientais da sub-região34. O Acordo em 

questão ressalta também importante princípio internacional de direito ambiental, relacionado à 

cooperação: o da participação, chamando a sociedade a se empenhar nos conflitos 

ambientais35.  

Nesse contexto, a legislação brasileira se apresenta como uma das mais avançadas e 

completas entre as suas congêneres hoje existentes, haja vista ser uma ordem jurídica 

estruturada e baseada em relações de valor normativo e de influência exercida pelo texto das 

normas e instrumentos de direito tanto nacionais quanto internacionais, demonstrando uma 

conjugação cada vez maior de normas em proteção ao meio ambiente, num diálogo de 

fontes36 jurídicas, independente de um status ou posição hierárquica de determinada norma ou 

sistema de proteção. 

Logo, o texto da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 integra-se no contexto de uma 

cultura global influenciada por uma sociedade da informação ambiental, introduzida no 

mesmo ano de 1998 com a adoção, no âmbito das Nações Unidas, da Convenção sobre 

                                                 
33Aprovado pelo Decreto Legislativo 333, de 24.07.2003 e promulgado pelo Decreto 5.208, de 17 de setembro 

de 2004. 
34 MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 1234. 
35 CACAIS, Rubens. Cooperação internacional ambiental. In.: Revista de direito ambiental, São Paulo, n. 53, p. 

241-261, jan. /mar. 2009, p. 246. 
36Cf. JAYME, Erik. Identité culturelle et intégration: le droit international privé post moderne, in Recueil des 

Cours, vol. 251 (1995), p. 259. Para o desenvolvimento da concepção dialógica de Erik Jayme, v. 
MAZZUOLI, Valério de Oliveira, Tratados internacionais de direitos humanos e direito interno, cit., p. 129-
177. 
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Acesso à Informação, Participação do Público no Processo de Tomada de Decisão e Acesso 

à Justiça em Matéria de Ambiente37, também conhecida como a Convenção de Aarhus. Nesse 

ponto, Mazzuoli e Ayala destacam: 

 

 A Convenção – tida como o projeto mais ambicioso em matéria de democracia 
ambiental já realizado pela ONU – reconhece, desde o seu Preâmbulo, a 
necessidade de proteger, preservar e melhorar o estado do ambiente e de assegurar 
um desenvolvimento sustentável e respeitador do ambiente, além de que a proteção 
adequada do ambiente é essencial para o bem-estar dos indivíduos e a satisfação 
dos direitos humanos fundamentais, incluindo o próprio direito à vida. Reconhece 
ainda que todos os indivíduos têm o direito de viver num ambiente propício à sua 
saúde e bem-estar, e o dever, quer individualmente quer em associação com outros 
indivíduos, de proteger e melhorar o ambiente em benefício das gerações presentes 
e futuras. 

 

 A propósito, a intenção contida na Convenção vem expressa no seu art. 1º38, que 

implementa o compromisso dos países europeus de garantir aos cidadãos o acesso à 

informação, a participação no processo de tomada de decisões e o acesso à justiça ambiental, 

reconhecendo que a melhoria do acesso à informação e da participação pública no processo 

de tomada de decisões aumenta a qualidade das decisões e contribui para a sensibilização do 

próprio público para as questões ambientais, permitindo-lhe manifestar as suas 

preocupações às autoridades públicas sobre essas questões39. 

Importa destacar que tal Convenção ainda não é aplicada ao Brasil,40 mas deve servir 

como paradigma e referencial ético no que toca à cooperação internacional para a proteção 

do meio ambiente, na medida em que consagra aos cidadãos o acesso à informação, a 

participação na tomada de decisões e o ingresso à justiça em matéria ambiental.41 

                                                 
37A Convenção foi adotada em Aarhus (Dinamarca) em 25 de junho de 1998, por ocasião da 4ª Conferência 

Ministerial “Ambiente para a Europa”, tendo entrado em vigor em 30 de outubro de 2001, e celebrada pela 
então Comunidade Européia (hoje, União Européia) em 17 de fevereiro de 2005, por meio da decisão 
2005/370/CE. O Secretariado da Convenção funciona junto à ONU, em Genebra (Suíça). O texto da 
Convenção está disponível em: < http://live.unece.org/fileadmin/DAM/env/pp/documents/cep43e.pdf >. 
Acesso em: 20 de agosto de 2011. 

38Art. 1º. Com o objetivo de contribuir para a proteção do direito de todos os indivíduos, das gerações presentes 
e futuras, a viver num ambiente propício à sua saúde e bem-estar, cada Parte garantirá a concessão dos 
direitos de acesso à informação, à participação do público no processo de tomada de decisões e à justiça no 
domínio do ambiente, em conformidade com o disposto na presente Convenção. 

39MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 
do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266. 

40A Convenção foi inicialmente adotada por países europeus, mas há nela permissão para que outros Estados 
possam aderir ao texto, se autorizados pela Reunião das Partes (Meeting of the Parties – MOP), como 
expressamente prevê o art. 19, da referida Convenção. 

41Op. cit. 
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Da leitura da Convenção de Aarhus verifica-se que essa é importante instrumento 

para a democracia ambiental e regulamente da cooperação internacional em matéria de meio 

ambienta, haja vista a abordagem diferenciada que propõe ao tema da cooperação. 

Tal abordagem foi denominada pelos professores Mazzuoli e Ayala42 como o tripé 

de Aarhus, que se encontra baseado na vinculação entre os elementos informação, 

participação pública nos processos de tomada de decisões, e acesso à justiça, como 

pressupostos indispensáveis para o desenvolvimento de um novo ambiente cultural: o de uma 

sociedade da informação ambiental. 

O referido tripé de Aarhus – informação, participação pública nos processos de 

decisão, e acesso à justiça – constitui parte integrante da chamada Democracia Ambiental, 

transpondo os limites de consensos regionais sobre como o meio ambiente deve ser protegido 

pelos Estados, o que aprimora o dever de cooperação internacional em matéria ambiental, 

bem como se traduz em um meio para que essa possa ser efetivada. 

Não obstante se tratar de um acordo inicialmente regional, os princípios que provêm 

de Aarhus possuem conotação global, de maneira especial pelo fato de versar um tema de 

interesse de toda a sociedade internacional, contribuindo para unir os esforços da sociedade 

orientados ao controle internacional das atividades estatais, especificamente, no que tange à 

proteção efetiva do meio ambiente que, diante de um quadro de riscos em escala global, não 

pode mais se dar apenas no ambiente interno. 

Portanto, a ordem jurídica nacional deve ser integrada à cooperação internacional em 

matéria ambiental, reforçando a proteção do meio ambiente e da própria de dignidade de vida, 

que agrega os deveres de conservação e melhoria da qualidade dos recursos naturais, 

garantidos na própria Constituição Federal brasileira, em seu artigo 225. Nesse ínterim, a 

Convenção de Aarhus deve influenciar experiências como a brasileira, para que políticas 

públicas ambientais e setoriais, vinculadas à imagem de um Estado ambiental, tanto a nível 

local como global, possam contribuir para o desenvolvimento de um projeto coletivo e 

comunitário de um futuro no qual impere o primado da dignidade da vida43. 

Logo, a integração das normas jurídicas internas, com destaque para a Lei dos 

Crimes Ambientais em seus artigos 77 e 78, e dos pactos internacionais devem ser capazes de 

efetivar a cooperação internacional ambiental, com vista a reduzir riscos existenciais de 

                                                 
42 MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, loc. cit. 13. 
43Cf. AYALA, Patryck de Araújo, Direito fundamental ao ambiente, mínimo existencial ecológico e proibição de 

retrocesso na ordem constitucional brasileira, In.: Revista dos Tribunais, n. 901, São Paulo, nov./2010,  p. 29-
64. 
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alcance global. Os referidos artigos dispõem sobre dois deveres do Direito Internacional do 

Meio Ambiente, respectivamente, o dever de cooperar e a obrigação de informar. Assim, tal 

diploma impõe e regulamenta o dever do Estado brasileiro no que atine a cooperação 

internacional ambiental não só de forma geral, mas também indica especificamente a 

obrigação de informar.  

Nesse aspecto, grande parte do direito internacional do meio ambiente se relaciona 

com o adimplemento da obrigação geral de cooperar na investigação, identificação e 

prevenção de danos ambientais. Com o passar do tempo o deve de cooperação no contexto 

ambiental levou ao desenvolvimento de deveres mais específicos relacionados, por exemplo, 

com a necessidade de notificação e consulta para um Estado potencialmente afetado.44 

Assim, um dos vetores de proteção socioambiental previstos como dever global é a 

precaução, especialmente no formato de um Estado Socioambiental. A adoção do princípio da 

precaução objetiva medidas de vigilância, por parte do Estado e dos próprios administrados, 

para evitar danos futuros incertos e não-comprovados, cujo resultado não possa 

imediatamente ser avaliado.  

A aplicação criteriosa do princípio da precaução pressupõe sua adequação à 

proporcionalidade, bem como a efetivação da disseminação da informação ambiental e um 

debate democrático amplo acerca dos riscos que devem ser evitados pela incerteza acerca de 

suas consequências. Nesse contexto, a Convenção de Aarhus de 1998, dispondo sobre acesso 

à informação, participação do público no processo de tomada de decisão e acesso à justiça em 

matéria ambiental, pode se constituir em instrumento essencial à concretização dos elementos 

do princípio da precaução. 

Conforme destaca Canotilho45, ao discorrer sobre o princípio da obrigatoriedade da 

precaução, a falta de certeza científica absoluta não desvincula o Estado do dever de assumir 

a responsabilidade de proteção ambiental e ecológica, reforçando os Standards de precaução 

e prevenção de agressões e danos ambientais. 

                                                 
44HUNTER, David; SALZMAN, James; ZAELKE, Durwood. International environmental law and policy, New 

York: Fundation Press, 2007, p. 526. 
45 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional ambiental português: tentativa de compreensão de 

30 anos das gerações ambientais no direito constitucional português. In: CANOTILHO, José Joaquim Gomes 
& LEITE, José Rubens Morato (Orgs.). Direito constitucional ambiental brasileiro, 3. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 30. 
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Desse modo, o Princípio da Precaução representa um grande avanço para a 

orientação da tomada de decisão no campo ambiental e está presente no artigo 225, incisos IV 

e V da Constituição Federal de 1988, bem como no principio 15 da Declaração do Rio46. 

 Ao mencionar o princípio da precaução em uma cultura global de cooperação entre 

os Estados, Mazzuoli e Ayala47enfatizam que o acesso à informação, influenciada pelo tripé 

de Aarhus, dependem diretamente da eficiência na organização de instrumentos e processos 

que permitam o acesso, o conhecimento, e a tomada de posição perante as diversas espécies 

de qualidades dos conflitos ambientais.  

A aplicação do princípio da precaução supõe, portanto, a opção por modelos de 

concertação que relacionem dados científicos a valores plurais e democráticos, revelando que 

as escolhas também podem ser políticas, mas não apenas políticas, e nunca exclusivamente 

científicas, afirmação que revela que a ciência e a técnica são apenas realidades parciais no 

contexto dos processos de decisão sobre os riscos. 

É dentro de tal cenário que se compreende a precaução com dever exigível dos 

Estados, a saber: dever de intercâmbio de informações científicas e tecnológicas; deveres de 

informação, de consultas e de notificação; dever de assistência (cooperação stricto sensu); 

deveres de monitoração do meio ambiente doméstico e global por parte do estado: prevenção 

de danos ao meio ambiente e medidas relacionadas a impacto ambiental no direito 

internacional e deveres de amplo acesso ao público aos procedimentos administrativos 

internos e a tribunais domésticos, com tratamento não discriminatório. 

Esse parece ser o aspecto inovador introduzido pelo princípio da precaução na 

diferenciação da gestão do ambiente nas sociedades de risco. A preocupação com os eventuais 

efeitos futuros das atividades humanas deve vir acompanhada de medidas de cautela, não só 

nas obras realizadas no interior do território de um Estado, mas também fora deles, 

efetivando-se o monitoramento ambiental em cooperação com outros Estados, para que, 

mesmo que a ciência não tenha conseguido originar o conhecimento, de alguma maneira, seja 

ele realizado por meio dos vínculos entre democracia e processo, mediante participação 

pública, acesso e a composição das bases informativas. 

                                                 
46 Princípio 15: De modo a proteger o meio ambiente, o principio da precaução deve ser amplamente observado 

pelos Estados, de acordo com as suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a 
ausência de absoluta certeza cientifica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas ineficazes e 
economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. 

47MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 
do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266. 

1461



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Diante da incapacidade científica, deve se utilizar da democracia e processo para a 

composição de bases informativas por meio da comunicação entre espécies de conhecimento 

não especializadas, e de natureza eminentemente precária48. 

Nesse contexto, é dever dos Estados possibilitar que todos os aspectos de pertinência 

a tomada de decisão sejam avaliados, não só através do controle interno, mas também do 

controle externo, com a participação dos envolvidos, para a seleção da melhor opção, de 

forma que possam ser geridos os riscos minimamente conhecidos ou absolutamente 

desconhecidos. 

Consequentemente, as relações jurídicas da sociedade contemporânea internacional 

têm na cooperação internacional para o desenvolvimento sustentável aspecto vital para a 

proteção do meio ambiente, na medida em que permite que se desenvolvam as estruturas e as 

ações necessárias à adoção e à aplicação de políticas globais por meio de tratados 

internacionais e regionais, com base na soma dos esforços de colaboração entre os Estados e 

na participação da população, para que o desenvolvimento econômico e social mantenha o 

equilíbrio ambiental. 

 

II - DO ACESSO À INFORMAÇÃO E À JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

Conforme já abarcado no tópico anterior, do dever geral de cooperação em matéria 

ambiental surgem obrigações específicas dos Estados, em tal cenário a seguir serão tratados 

os deveres de intercâmbio de informações científicas e tecnológicas e, deveres de amplo 

acesso ao público aos procedimentos administrativos internos e a tribunais domésticos. 

 

1§ O dever de Intercâmbio de Informações Científicas e Tecnológicas e de Consulta e 

Notificação  

 

Pelo exposto até agora já se vê que a cultura global de cooperação em matéria 

ambiental só é possível através da aplicação de políticas globais e na soma dos esforços de 

colaboração entre os Estados e na participação da população, consequentemente, tal 

cooperação e participação só são possíveis através das informações científicas e tecnológicas 

                                                 
48MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266.  
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compartilhadas, para que todo aquele envolvido, seja na implantação, seja nos resultados da 

atividade, estejam informados e participando do processo de tomada de decisão.  

Nesse contexto, passa a ser dever dos Estados para com a humanidade à cooperação 

internacional em matéria ambiental, para a qual – nos termos do art. 78 da Lei dos Crimes 

Ambientais – deve ser mantida um sistema de comunicações apto a facilitar o intercâmbio 

rápido e seguro de informações com órgãos de outros países.  

O chamado dever de informar, previsto no art. 78 supracitado, é reflexo do impacto 

dos documentos internacionais no direito brasileiro, haja vista já ter sido previsto no Princípio 

20 da Declaração de Estocolmo de 1972, nestes termos: 

 

Devem-se fomentar em todos os países, especialmente nos países em 
desenvolvimento, a pesquisa e o desenvolvimento científicos referentes aos 
problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais. Neste caso, o livre 
intercâmbio de informação científica atualizada e de experiência sobre a 
transferência deve ser objeto de apoio e de assistência, a fim de facilitar a solução 
dos problemas ambientais. As tecnologias ambientais devem ser postas à disposição 
dos países em desenvolvimento de forma a favorecer sua ampla difusão, sem que 
constituam uma carga econômica para esses países. 

 

Também na conferência do Rio de Janeiro o dever de informar como obrigação 

específica da cooperação internacional ambiental foi mencionado, quando então ficou 

expresso nos Princípios 18 e 19 da Declaração sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento: 

 

Princípio 18. Os Estados notificarão imediatamente outros Estados acerca de 
desastres naturais ou outras situações de emergência que possam vir a provocar 
súbitos efeitos prejudiciais sobre o meio ambiente destes últimos. Todos os esforços 
serão envidados pela comunidade internacional para ajudar os Estados afetados. 
Princípio 19. Os Estados fornecerão, oportunamente, aos Estados potencialmente 
afetados, notificação prévia e informações relevantes acerca de atividades que 
possam vir a ter considerável impacto transfronteiriço negativo sobre o meio 
ambiente, e se consultarão com estes tão logo seja possível e de boa-fé. 

 

 Todos esses princípios, que serviram de base para que o legislador brasileiro 

implementasse entre nós o chamado dever de informar do art. 78 da Lei de Crimes 

Ambientais, traduzem a tônica do Direito Internacional Público contemporâneo em sua 

vertente ambiental, que é a conjugação de esforços, aqui não só dos Estados, mas de toda a 

sociedade, para a conscientização e informação ambiental em dimensões globais. 

Mais do que o dever de cooperar, é a obrigação de informar a pedra de toque do 

sistema contemporâneo das normas (internacionais e internas) de cunho ambiental, 

notadamente das que expressamente garantem o acesso à informação, a participação pública 
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no processo de tomada de decisões e o ingresso dos cidadãos à justiça em matéria 

ambiental49. 

Nesse aspecto, importa mencionar a Convenção de Aarhus que constitui um 

importante instrumento que influência e que contribui para o aperfeiçoamento de uma cultura 

global de informação, de participação e de interferência da coletividade nos processos de 

decisão ambientalmente relevantes. 

Sobre o dever de intercâmbio de informações científicas e tecnológicas e a 

Convenção de Aarhus os professores Mazzuoli e Ayala50 destacam: 

 

[...] a Convenção de Aarhus propõe um mecanismo complexo baseado na interação 
entre instrumentos capazes de favorecer a produção e o acesso à informação, a 
participação e a influência do público nos processos de decisão ambientalmente 
relevantes, bem como o acesso aos sistemas de justiça, admitindo-se a proteção do 
meio ambiente e da qualidade de vida como valores universais, cuja concretização 
deve atender às especificidades das experiências jurídicas nacionais. Estas estão e 
serão substancial e formalmente condicionadas por tal cultura universal, que 
vincula a proteção dos direitos humanos e a proteção dos direitos ambientais como 
partes de um processo global de reafirmação e proteção dos valores de uma 
sociedade guiada pela dignidade como primado para a existência da humanidade. 
Nesse contexto, o acesso à informação sobre as fontes poluentes e seus efeitos 
também constitui um pressuposto para o exercício livre de um determinado projeto 
existencial. Não é possível realizar escolhas livres ou assegurar o livre 
desenvolvimento da personalidade em uma realidade na qual não se assegure que a 
comunidade possa ter acesso ao conhecimento disponível sobre planos, atividades e 
processos que tenham condições de comprometer esses projetos de vida ou uma 
pluralidade de projetos existenciais, culturais, sociais e economicamente 
diferenciados. O acesso à informação é, então, e por assim dizer, corolário dos 
princípios da dignidade humana (CF, art. 1º, inc. III) e da prevalência dos direitos 
humanos (CF, art. 4º, inc. II), garantidos pelo texto constitucional brasileiro como 
pilares fundamentais da nossa ordem jurídica. 

 

Assim, a publicidade do conhecimento disponível serve para viabilizar a qualidade 

de vida, que é o resultado de escolhas públicas e privadas, individuais ou coletivas, e que são 

e devem ser, sempre, escolhas bem-informadas, que só serão possíveis por meio da garantia 

de acesso à informação e de intervenção nos processos de formação das decisões.  

A atividade de pesquisa ambiental, também deve ser fomentada, devendo o processo 

de tomada de decisão ponderar e respeitar as informações científicas, contrapondo os 

benefícios do desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. Um marco na 

distribuição dos dados relativos a pesquisas ambientais adveio com a Declaração de 

Estocolmo, que em seu princípio 20, consignou a necessidade de todos os países, 

                                                 
49MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266. 

50 Id. 
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especialmente os países em desenvolvimento, fomentarem a pesquisa e o desenvolvimento 

científicos referentes aos problemas ambientais, tanto nacionais como multinacionais. 

Nesse ponto também a Declaração do Rio, em seu princípio nono que diz que os 

Estados deverão cooperar para melhorar os conhecimentos científicos através do 

intercâmbio de informações científicas e técnicas, e aumentando o desenvolvimento, a 

adaptação, a difusão e a transferência de tecnologias incluindo tecnologias novas e 

inovadoras.  

E ainda sobre a publicidade de dados científicos e tecnológicos nos tratados 

internacionais destaca-se a Convenção de Montego Bay, em seu art. 144, e a Convenção das 

Nações Unidas de Combate à Desertificação, nos Países Afetados por Seca Grave e/ou 

Desertificação de 1994, que no artigo 18 consigna a necessidade de transferência, aquisição, 

adaptação e desenvolvimento de tecnologia, para que a cooperação internacional seja 

conduzida bilateral ou multilateralmente, aproveitando plenamente os conhecimentos 

especializados das organizações intergovernamentais e não-governamentais. 

No Brasil, a própria Constituição Federal de 1988 trata do direito de informação em 

alguns incisos de seu art. 5º. Nesse aspecto importante mencionar os seguintes incisos: 

 

XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 
quando necessário ao exercício profissional; 
XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu 
interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo 
da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja 
imprescindível à segurança da sociedade e do Estado; 
XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: 
a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra 
ilegalidade ou abuso de poder; 
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e 
esclarecimento de situações de interesse pessoal; 

 

Destarte, todos têm direito a informação, assegurado ainda o direito a petição e o 

direito de certidão. Mas além desses preceitos constitucionais genéricos, relativamente à 

matéria ambiental a Lei 10.650, de 16.04.2003 dispôs sobre o acesso público aos dados e 

informações existentes nos órgãos e entidades integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente – SISNAMA (instituído pela Lei 6.938, de 31.08.1981). 

Desse modo, o intercambio rápido e seguro de informações ambientais deve ser 

possível por meio de um sistema integrado de diferentes órgãos e países, para que o 

conhecimento científico e tecnológico, bem como a transferência de tecnologias novas e 

inovadoras resulte no desenvolvimento sustentável, sem prejuízos a nenhuma região do globo 

terrestre. 
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Embora ainda não tenha sido formalmente instituído um sistema de comunicação 

entre os órgãos integrantes do SISNAMA e entidades componentes da Administração Pública 

Ambiental de outros países, é bastante comum, no âmbito do Direito Internacional do Meio 

Ambiente, a existência de organizações internacionais criadas exatamente para garantir uma 

dimensão concreta às normas que tratam do dever de cooperação. 51 

Vale mencionar que o Centro Nacional de Informação, Tecnologias Ambientais e 

Editoração – CNIA desempenha importante papel na sistematização, gerenciamento e difusão 

de informações ambientais em geral, integrando a estrutura do IBAMA (Instituto Brasileiro 

do Maio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis) e desempenhando o papel de 

coordenador nacional de dois sistemas internacionais de informações ambientais, o 

INFORTERRA (Sistema Mundial de Informação Ambiental) e o REPIDISCA (Rede Pan-

americana de Informação em Saúde Ambiental). 

Tais sistemas de informação ambiental são fundamentais para que os dados e 

conhecimentos com relação ao meio ambiente e a utilização dos recursos naturais estejam 

organizados e que tenham a publicidade adequada a nível global, sendo as informações 

acessíveis a qualquer dos interessados. Nesse sentido conclui Edis Milaré: 

 

São esses os primeiros passos em direção ao estabelecimento de um sistema digital, 
integrado e eficiente de informações ambientais, interligando governos, órgãos de 
controle de poluição, entidades ambientalistas e, o mais importante, as 
comunidades, com vistas, seja à plena concretização dos princípios da cooperação 
internacional e da participação popular, seja o exercício real do direito à 
informação ambiental, como corolário do direito universal ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado. 52 

 

Nesse ponto, destaca-se que o dever de informar se desdobra no dever de educar e 

conscientizar a sociedade de seus direitos com relação ao meio ambiente e dos direitos da 

própria natureza em ser preservada.  A educação ambiental faz-se imprescindível para que as 

pessoas se tornam cada vez mais conscientizadas de seus direitos, da importância do meio 

ambiente e para que, consequentemente, venham a defendê-lo53. 

Reportando-se ao ensinamento de Liliana Allodi Rossit54 a educação pressupõe 

alteridade. A ação de educar subentende estar em relação com o outro para construir um 

sentido comum. Assim, sem uma mudança nos valores que orientam a sociedade, através da 

                                                 
51MILARÉ, Édis. Direito do ambiente, 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: RT, 2009, p. 1242. 
52Id. 
53LEITE, José Rubens Morato; AYALA, Patryck de Araujo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 324. 
54ROSSIT, Liliana Allodi. Educação e cooperação internacional na proteção do meio ambiente, São Paulo: IOB 

Thomson, 2006, p. 226. 
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educação ambiental, não há como alcançar os objetivos do desenvolvimento na formatação 

de uma sociedade sustentável55. 

A educação ambiental é indispensável na sensibilização dos cidadãos. Nesse sentido, 

tem-se que ter sempre em mente que educação e cidadania são indissociáveis: quanto mais o 

cidadão for educado, em todos os níveis, mais será capaz de lutar e exigir seus direitos e 

cumprir seus deveres56, no caso em questão, o de preservação do meio ambiente. 

Por isso os Estados devem enfatizar a educação Ambiental nas escolas, na mídia e 

por meio das demais políticas públicas, para que a população, como guardiã do meio 

ambiente (art. 225, §1º, inc. VI da Constituição Federal), desenvolva a consciência ecológica 

necessária para o desenvolvimento do Estado Democrático Ambiental. 

Na América Latina, o Brasil é o único país que tem uma política nacional específica 

para a Educação Ambiental. Por meio da Lei Federal n.º 9.795, de 27 de abril de 1999, que 

institui a Política Nacional de Educação Ambiental, define-se educação ambiental como os 

processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 

conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do meio 

ambiente, bem como de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua 

sustentabilidade (artigo 1º). 

A educação e conscientização pública é também obrigação dos Estados e em âmbito 

internacional, aqui merece destaque a Convenção da UNESCO57, que em seu art. 27 dispõe 

sobre os programas educativos em matéria de preservação do meio ambiente. 

Veja-se que o direito à informação sobre questões ambientais é o primeiro passo para 

realização de outros direitos, que dele são dependentes, especialmente o direito de acesso 

público ao procedimento de tomada de decisão, garantido pela proteção do direito à 

transparência nos procedimentos administrativos, cujo pressuposto é a publicidade, e que se 

vincula à idéia de congnoscibilidade58. 

No caso, também a proteção do direito a informação visa, por meio de tal 

transparência, levar ao povo, em todos os seus seguimentos, a notícia do que será feito em 

                                                 
55CANEPA, Carla. Educação Ambiental: ferramenta para a criação de uma nova consciência planetária. In.: 

Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo/SP, v. 48, 2004, p. 158. 
56 Ibid. p. 159. 
57Uma das Organizações especializadas da ONU é a UNESCO – Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura – criada em novembro de 1945 para o estabelecimento de uma organização 
educativa e cultural, que tem grande importância no cenário internacional para a orientação e difusão de 
programas educativos ambientais, necessários para enfrentar os problemas concernentes ao desenvolvimento 
sustentável, à proteção do meio ambiente e à formação da solidariedade. 

58 LEITE, José R. M.; AYALA, Patryck de A., Direito ambiental na sociedade de risco, loc. cit., p. 333. 
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matéria de utilização dos recursos naturais, educando, conscientizando e notificando-se os 

envolvidos, tanto na origem da atividade, quanto nos resultados. 

Ora, não há como se prevenir dos riscos dos danos que uma determinada atividade 

pode vir a causar se não se sabe que mesma está sendo desenvolvida. Também não há como 

buscar os meios judiciais para a reparação do dano ambiental sem que se conheça a respeito 

do mesmo. 

Explicando melhor o dever de informar relacionado com a obrigação de notificação, 

Shelton e Kiss assinalam que: Um Estado que planeje empreender ou autorizar atividade 

capaz de produzir um impacto significativo no meio ambiente de outro Estado deve informar 

prontamente à este Estado, e ainda deve transmitir-lhe os detalhes significativos do projeto 

[...].59 

Portanto, o Estado que possivelmente ou efetivamente venha a sofrer os impactos da 

poluição vinda do exterior tem o direito de ser informado, logo o Estado com relação ao qual 

se tem a origem da poluição possui o dever de informar. Nesse aspecto, vários são os tratados 

internacionais que prevêem esta obrigação60. A Convenção Sobre os Efeitos Transfronteiriços 

dos Acidentes Industriais, por exemplo, cita em seu artigo 10º, 1, a estipulação de que os 

Estados providenciarão o estabelecimento e funcionamento de sistemas compatíveis e 

eficientes de notificação de acidentes industriais a um nível apropriado, com o fim de obter e 

transmitir notificações sobre acidentes industriais visando minimizar os efeitos 

transfronteiriços. 

A Declaração Rio 92 também dispõe sobre a notificação e assistência aos Estados 

afetados, em seu princípio 18. E ainda no que atine a consulta e notificação merece destaque a 

Convenção de Espoo (1991), que dispõe especificamente sobre avaliação de impacto 

ambiental num contexto global, estabelecendo obrigações dos Estados quanto à participação 

do público afetado por atividades no âmbito transfronteiriço que possuam um impacto 

ambiental significativo. 

Assim, com fundamento no direito de notificação prévia, a própria soberania estatal 

tem restrições no que tange à utilização dos seus recursos naturais quando estes envolverem 

recursos que são também transfronteiriços, motivo pelo qual os Estados deverão notificar, 

prévia e antecipadamente, os Estados potencialmente afetados, e fornecer-lhes todas as 

informações pertinentes sobre as atividades que possam ter um efeito transfronteiriço adverso 

                                                 
59SHELTON, Dinah. KISS, Alexandre. International environmental Law, Martinus Nijh off Publishers: Leiden, 

2007, p. 100. 
60Cf. Princípio 19 da Declaração do Rio 1992 e art. 3 e 8 da Convenção sobre a Poluição Atmosférica de Longa 

Distância de 1979. 
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significativo sobre o ambiente, assim como deverão estabelecer consultas antecipadamente e 

de boa-fé com estes Estados. 

Desse modo, o requerimento de notificação prévia é sempre conectado a obrigação 

de consulta em boa fé, frequentemente incluído o requerimento de que a consulta seja com um 

período razoável de tempo. O princípio da consulta requer que o Estado potencialmente 

afetado por danos em potencial tenha a oportunidade de revisar e discutir a atividade 

planejada, num processo de tomada de decisão democrático. Destaca-se que o Estado não é 

necessariamente obrigado a concordar com o estudo, todavia deve ser levado em conta.61 

 

2§ Acesso Público aos Procedimentos Internos e Tribunais Domésticos 

 

No sentido de que a cooperação internacional em matéria ambiental tem como base o 

chamado tripé de Aarhus - informação, participação pública e acesso à justiça ambiental – 

resta discorrer sobre como se dá a participação pública e o acesso à justiça ambiental, 

requisitos indispensáveis para a cooperação com vista à preservação dos recursos naturais 

perante o quadro contemporâneo de democracia ambiental.  

Nesse contexto a participação do cidadão no poder surge como uma das principais 

características da democracia e mister se faz a sua plena colaboração na gestão do poder. 

Assim, a cidadania só poderá ser exercida quando estiverem presentes a liberdade e a 

democracia com requisitos indispensáveis.62 

O tripé de Aarhus, nos termos da própria Convenção (arts. 4º e seguintes), sustenta 

os seguintes direitos de acesso público à informação: 

 
- As autoridades públicas devem regulamentar o acesso público as informações sobre 
o meio ambiente, como parte de sua legislação nacional, para que a informação 
ambiental solicitada seja fornecida incluindo o direito de ter cópias da documentação 
que contém a informação solicitada: a) sem que seja necessário declarar um interesse 
na questão; b) na forma solicitada, a menos que: i) seja razoável que a autoridade 
pública apresente a informação de outra forma; nesse caso, devem ser expostas as 
razões que o justificam; ou ii) a informação já esteja disponível ao público de outra 
forma . Tal informação deve ser prestada de forma rápida, [...] (art. 4º, § 1º e 2º); 
-  Quando se tratar de um processo de tomada de decisões em matéria ambiental, 
deve ser o público envolvido informado de forma adequada e em momento oportuno 
por meio de aviso público ou individualmente, designadamente: a) da atividade 
proposta e do pedido relativamente ao qual será tomada uma decisão; b) da natureza 
das eventuais decisões ou do projeto de decisão; c) da autoridade pública responsável 
pela adoção da decisão; d) do procedimento previsto, incluindo como e quando 

                                                 
61HUNTER, David; SALZMAN, James; ZAELKE, Durwood. International environmental law and policy, New York: 

Foundation Press, 2007,p. 527. 
62 LEITE, José R. Morato; AYALA, Patryck de Araujo. Direito ambiental na sociedade de risco. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 305. 
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podem ser comunicadas: [...]; e ainda e) do fato de a atividade estar sujeita a um 
procedimento transfronteiriço de avaliação de impacto ambiental. Para as diferentes 
fases do procedimento de participação pública serão previstos prazos razoáveis que 
dêem tempo suficiente para informar o público, de acordo com o descrito no 
parágrafo anterior, e para que o público se prepare e participe efetivamente nos 
trabalhos ao longo de todo o processo de tomada de decisão em matéria ambiental 
(art. 6º, 2º e 3º); 
- O acesso a justiça será garantido, em conformidade com o disposto na legislação 
nacional de cada Estado-parte, por meio do direito de se interpor recurso junto aos 
tribunais, ou de outro órgão independente e imparcial instituído por lei, a qualquer 
pessoa que considere que o pedido de informações por si apresentado nos termos do 
disposto no art. 4º foi ignorado, indevidamente recusado, no todo ou em parte, objeto 
de uma resposta incorreta, ou que não tenha recebido um tratamento consentâneo 
com o disposto no mesmo artigo [...] (art. 9º, §1º). 

 

Assim, a avaliação da capacidade e qualidade da ofensividade dos prováveis efeitos 

diretos de atividades sobre o ambiente exige a tomada de decisão conjuntamente, tanto a nível 

local como global, com a produção do conhecimento técnico científico, a participação da 

população e o papel desempenhado pelos Estados, importando supor a necessidade de que os 

processos de avaliação dos impactos considerem, principalmente, questões de longo prazo. 

Logo, o atual quadro de risco global exige que além da consideração intergeracional 

seja também considerada a pluralidade participativa, nesse sentido: 

 

A responsabilidade pela produção do conhecimento e da informação necessária à 
decisão é, dessa forma, compartilhada entre todos os atores desse processo público, 
enfatizando a dependência da capacidade regulatória do direito ambiental nas 
sociedades de risco, o desenvolvimento de condições concretas e atuais de 
solidariedade e, sobretudo, a pluralidade participativa, atributos que, reunidos, 
qualificam as características fundamentais dos novos contornos de aplicação do 
princípio da precaução.63 

 

Segundo Guido Soares três deveres são atribuídos aos Estados, o de informar ao 

público, de conscientizá-lo e de permitir sua participação direta nos procedimentos 

decisórios64. Destaca-se que tais obrigações que nem sempre são tratados lado a lado pelas 

normas de direito internacional, todavia, no que se refere ao compartilhamento dos 

procedimentos decisórios verifica-se um sistema eficaz em que os Estados se veem obrigados 

a informar o público e propiciar-lhe os meios de conscientização das questões envolvidas, é o 

surgimento da chamada Democracia Ambiental. 

A democracia ambiental deve permitir que também os interesses das futuras 

gerações não sejam lesados, não apenas por meio da fiscalização de idoneidade da 
                                                 
63MAZZUOLI, Valério de Oliveira; AYALA, Patryck de Araujo. Cooperação internacional para a preservação 

do meio ambiente: o direito brasileiro e a Convenção de Aarhus, In.: Revista de direito ambiental, vol. 62, São 
Paulo: RT, abr./2011, p. 223-266.  

64SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente – Emergência, Obrigações e 
Responsabilidade, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 603. 
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representação de seus interesses, mas, sobretudo, mediante a reserva da decisão à 

participação de seus legítimos interessados65. 

Nesse contexto, o acesso e a participação do público enfatizam a dimensão da 

informação, vez que, ouvidos os principais interessados, criam-se condições para que 

efetivamente todos os aspectos de pertinência sejam avaliados e levados em consideração para 

a seleção da melhor opção. 

 

Essa reserva de decisão mostra-se possível graças à proteção de condições e 
garantias de que, sempre que se identifique potencial referencia a seus interesses, o 
processo democrático atual deve limitar sua atuação, reservando tais problemas 
pontuais para a apreciação futura e pertinente se seus interessados, protegendo em 
um novo sentido republicado a participação de titulares não atuais, e sobretudo a 
autonomia política desses titulares, atributos que se lhes são conferidos 
juridicamente (participação e autonomia política), mediante a solução dogmática 
que opta pela instituição de cláusulas constitucionais de bloqueio. 

 

Destaca-se que além do aspecto intergeracional e da reserva de decisão, não pode 

esquecer-se do aspecto transnacional da participação, objeto principal desse estudo, haja vista 

que a nova cidadania ambiental é mais abrangente e não estás circunscrita espacialmente a 

determinado território ou ligada a um determinado povo oriundo da significação clássica de 

nação; ela tem como objetivo comum a proteção intercomunitária do bem difuso ambiental66, 

o que se pode chamar de democracia ambiental internacional. 

Nesse ponto, o princípio 10 da Declaração do Rio dispõe sobre a participação efetiva 

de todas as pessoas interessadas, jurisdicionadas ou não ao Estado, conforme se vê: 

 

Princípio 10: A melhor maneira de tratar questões ambientais é assegurar a 
participação, no nível apropriado, de todos os cidadãos interessados. No nível 
nacional, cada indivíduo deve ter acesso adequado a informações relativas ao meio 
ambiente de que disponham autoridades públicas, inclusive informações sobre 
materiais e atividades perigosas em suas comunidades, bem como a oportunidade 
de participar em processos de tomada de decisões. Os Estados devem facilitar e 
estimular a conscientização e a participação pública, colocando a informação à 
disposição de todos. Deve ser propiciado acesso efetivo a mecanismos judiciais e 
administrativos, inclusive no que diz respeito à compensação e reparação de danos.  

 

Desse modo, um dos pré-requisitos fundamentais para alcançar o desenvolvimento 

sustentável é a ampla participação da opinião pública na tomada de decisões. Não obstante, no 

contexto mais específico do meio ambiente e do desenvolvimento, surge à necessidade de 

novas formas de participação. Isso inclui a necessidade de indivíduos, grupos e organizações 

                                                 
65 LEITE, José R. Morato; AYALA, Patryck de Araujo. Direito ambiental na sociedade de risco, 2. ed. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2004, p. 316. 
66 Ibid. p. 317. 
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de participar em procedimentos de avaliação do impacto ambiental e de conhecer e 

participar das decisões, particularmente daquelas que possam vir a afetar as comunidades 

nas quais vivem e trabalham67.  

Tal ponto traz à tona a importância da participação dos grupos privados organizados 

no que se refere aos aspectos internacionais dos procedimentos decisórios. Nesse sentido 

Guido Soares destaca: 

 

Ressalte-se que a participação do público, na forma de grupos privados 
organizados, no que respeita a aspectos internacionais dos procedimentos 
decisórios, em matéria de discussões políticas e do processo legislativo nos foros 
internacionais, relaciona-se, de maneira direta, ao tem da presença e atuação da 
ONGs, nos procedimentos jurígenos internacionais, frente a organizações 
interestatais ou outras entidades internacionais, pela importância de sua 
representatividade acerca da opinião pública interna dos Estados (e, por 
consequinte, da opinião pública internacional). 68 

 

A vocação das ONGs de fortalecer os procedimentos democráticos, através da sua 

atuação em prol de normas ou políticas relativas ao meio ambiente, se encontra reafirmada 

nos princípios do § 27.1 da Agenda 21, in verbis: 

 

27.1. As organizações não-governamentais desempenham um papel fundamental na 
modelagem e implementação da democracia participativa. A credibilidade delas 
repousa sobre o papel responsável e construtivo que desempenham na sociedade. As 
organizações formais e informais, bem como os movimentos populares, devem ser 
reconhecidos como parceiros na implementação da Agenda 21. [...] 

 

Assim, no campo do acesso público aos procedimentos internos e tribunais 

domésticos as ONGs (Organizações Não Governamentais) têm mostrado grande valia, como 

importantes agentes de auxiliar as OIs (Organizações Internacionais Intergovernamentais) e 

os Estados na sua tarefa de proteger o meio ambiente global, regional e até mesmo local. Seja 

‘motu próprio’, seja por delegação dos Estados, as ONGs têm, em alguns campos, 

revolucionado as relações internacionais, ora como opositores diretos aos Estados, ora como 

executores de programas e de atividades específicas de OIs ou instituídos em tratados e 

convenções multilaterais69.  

Neste ponto, como exemplo de ONGs participando no processo de tomada de 

decisões por meio de acesso aos Tribunais, cita-se o caso brasileiro da Usina Belo Monte, 

                                                 
67SOARES. Guido Fernando Silva, As ONGs e o Direito Internacional do Meio Ambiente, In: Revista de Direito 

Ambiental, vol. 17, ano 5, São Paulo, RT, Jan./mar. 2000, p. 63. 
68SOARES, Guido Fernando Silva. Direito Internacional do Meio Ambiente – Emergência, Obrigações e 

Responsabilidade, 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 601. 
69 Op. cit., p. 63-64. 
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onde cientistas ligados à WWF, Greenpeace, e outras, contestam a construção da mega usina 

na Amazônia, intentando medida cautelar70 que solicita a paralisação do projeto de Belo 

Monte até que sejam ouvidas as comunidades indígenas que vivem na região e os estudos de 

impacto ambiental sejam traduzidos para a língua indígena, assim como adotadas medidas 

pelo governo brasileiro a fim de proteger a vida dos integrantes das comunidades locais. 

Pelo exposto, percebe-se que a cultura global de cooperação em defesa do meio 

ambiente exige a participação de todos, da administração pública aos particulares, para que 

todos estejam envolvidos na gestão e produção do conhecimento relevante para a decisão, 

destacando-se, sobretudo, que a informação necessária e adequada é sempre um resultado de 

ações coordenadas e originárias de obrigações de investigar, compartilhadas entre os vários 

atores participantes, buscando-se qualidade das informações e formação do conhecimento em 

conjunto, para um enfoque precaucional, fundamental para a tomada de decisões num atual 

quadro de risco ambiental que ultrapassa as fronteiras geográficas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No estudo realizado enfatizou-se que os problemas decorrentes da degradação 

ambiental têm assumido alcance cada vez mais global, tornando premente a soma de esforços 

dos Estados a fim de evitá-los, impedindo também novos danos ao meio ambiente como meio 

de resguardar as gerações futuras. Essa ação conjunta estatal se faz por meio do instituto da 

cooperação internacional, que encontra na seara ambiental um universo vasto de 

possibilidades e também desafios. 

Assim, diante a interdependência dos Estados referentes a determinadas matérias, 

como no caso do meio ambiente, a soberania dos Estados sofre limitações no que se refere às 

atividades de risco ambiental, sendo a cooperação um dever dos Estados para a proteção do 

meio ambiente, dever este que se divide em obrigações específicas, elencadas ao longo desse 

artigo. 

Entre tais obrigações, considerou-se o denominado tripé de Aarhus, baseado na 

informação, participação pública e acesso à justiça ambiental, apresenta-se como pressuposto 

indispensável para a formação de uma nova arquitetura para a gestão dos riscos de sociedades 

complexas. 

Além disso, destacou-se a importância da educação e da conscientização ambiental, 
                                                 
70Comissão Interamericana de Direitos Humanos da OEA / Medida Cautelar 382/10, disponível em: 

<http://www.cidh.org/medidas/2011.port.htm>, acesso em 10 de setembro de 2011. 

1473



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

em conjunto com a necessidade de assistência e notificação em relação às atividades que 

utilizem os recursos naturais, haja vista que em muitas coletividades sequer instrumentos 

jurídicos existem para garantir aos interessados o conhecimento de fenômenos 

ambientalmente relevantes. 

Conforme se viu, o princípio da precaução também exerce função primordial nessa 

abordagem, na qualidade de instrumento de gestão da informação e do conhecimento 

disponível, propondo alternativas conciliatórias para o desenvolvimento de consensos 

democráticos num quadro de riscos incertos. 

Assim, restou demonstrado que uma cultura global de informação e de cooperação e 

matéria ambiental teriam condições de assegurar a diminuição dos déficits de informação 

mediante sua produção e integração em processos públicos e coletivos, nos quais se procura 

fixar conhecimento e informação pela colaboração da sociedade, que de forma solidária, e 

com fundamento no princípio da precaução e de acesso à informação e à justiça ambiental, 

envolveriam toda sociedade na defesa e proteção dos bens ambientais. 

A investigação demonstrou também a compatibilidade da ordem jurídica brasileira 

com os principais tratados internacionais acerca do tema proposto, que, por sua vez, favorece 

a formação e a consolidação de uma cultura global de precaução e cooperação em matéria 

ambiental e na participação do Brasil na consolidação de um Estado ambiental de feições cada 

vez mais universais. 

Considerando todos os aspectos abordados, o estudo direciona a cooperação 

internacional e as preocupações presentes e futuras com o rumo dos acontecimentos que 

envolvem a realidade contemporânea ambiental, pois a velocidade das informações e o 

crescimento econômico demonstram que precisam ser, de alguma forma, impostos deveres 

aos Estados para preservar o meio ambiente como um todo e, para tanto, a pluralidade 

participativa é indispensável. 

Enfim, uma cultura global de informação e de cooperação ambiental é fundamental 

para a proteção da qualidade de vida da presente e das futuras gerações, visando garantir que 

indivíduos, grupos e organizações tenham acesso à informação pertinente ao meio ambiente e 

desenvolvimento, participando e exigindo as medidas de proteção ambiental, não só como 

meros consultados, mas como protagonistas desse processo. 
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RESUMO 

A mineração na Amazônia se desenvolve desde a década de 40, muito antes do 

advento da legislação ambiental no país, o que causou inúmeros danos ao 

ambiente, em face dos impactos dessa atividade. O principal Estado minerador da 

região é o Pará, que possui em seu subsolo uma rica e variada gama de recursos 

minerais. Não obstante a importância do setor mineral nos produtos que se utilizam 

no dia a dia, desenvolver uma atividade minerária em plena floresta amazônica é 

um grande desafio e requer que os estudos ambientais apresentem soluções 

inovadoras, buscando sempre tecnologias menos impactantes. A outra vertente a 

ser considerada refere-se à localização dessa atividade, cujas populações, de 

baixo IDH, deveriam ser efetivamente beneficiadas pelos ganhos do 

empreendimento, com base no princípio da repartição de benefícios. A ocorrência 

de danos ambientais prejudica as atividades econômicas tradicionais, baseadas na 

pesca e no extrativismo, sem que a população tenha apoio no desenvolvimento de 

novas atividades econômicas sustentáveis. Nessa linha, como forma de compensar 

os Municípios, a União, os Estados e os respectivos órgãos e entidades, pela 

exploração dos recursos minerais, foi instituída a Compensação Financeira pela 

Exploração de Recursos Minerais – CFEM, importante fonte de recursos e 

instrumento econômico, que poderia ser muito melhor aplicado, em especial do 
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  Advogada, consultora em direito ambiental, professora do Programa de Mestrado em direito da 
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Disciplina Jurídica das Águas Doces, publicados pela Editora Atlas. 
2
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Município minerador, se houvesse participação social nas decisões relativas ao seu 

emprego. 

Palavras - chave: Amazônia, mineração, CFEM, efetividade. 

ABSTRACT 

 

Mining in the Amazon develops since the 40’s, long before the advent of 

environmental legislation, what have caused numerous damage to the environment, 

in view of the impacts of this activity. The main miner state of the region is Pará, 

which has in its subsoil a rich and varied range of mineral resources. Despite the 

importance of the mineral industry in products used in daily life, developing a miner 

activity in the the Amazon forest is a great challenge and requires that the 

environmental studies present innovative solutions, always seeking technologies 

less impactful. The other aspect to be considered refers to social impact of such 

activity. The environmental damages caused by mining affect the traditional 

economic activities, such as fishing and gathering. It is essential that the local 

population  benefits by the gains of the mining project, based on the principle of 

allocation of benefits.  In view of that, in order to compensate the municipalities, the 

States and the Federal Government  of the the exploitation of mineral resources, it 

was crested the the Financial Compensation for Exploitation of Mineral Resources 

Program – CFEM. This is an important economic instrument, which could be much 

better applied, in particular in the Municipality, if there was social participation in the 

decision process.  

 

Key - words: Amazon, mining, CFEM, effectiveness. 

 

 

1.      INTRODUÇÃO 

O Brasil, pela quantidade e qualidade de minérios existentes em seu subsolo, 

posiciona-se competitivamente no mercado internacional de commodities minerais 

junto aos países detentores de grandes jazidas como a Austrália, a África do Sul, a 
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** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISANTOS – Universidade Católica de Santos

1478



China e o Canadá. O setor mineral está presente nos três segmentos da economia 

– primário, secundário e terciário –, e se apresenta em diferentes estágios de 

desenvolvimento, que vão da garimpagem até a aplicação da mais avançada 

tecnologia de pesquisa nas áreas de geologia e engenharia, além da economia 

mineral. Paralelamente, a atividade minerária é altamente degradadora e, 

especificamente no caso da Amazônia, bioma definido pela Constituição Federal 

como patrimônio nacional, e região que apresenta grandes jazidas minerais, cabe a 

execução de uma série de ações preventivas e corretivas para garantir o equilíbrio 

e a manutenção da floresta e de seus habitantes. 

À parte dessa riqueza, a condição sócio-econômica da população local não 

acompanhou o desenvolvimento do setor mineral, contrariamente ao que prega o 

princípio do desenvolvimento sustentável. Tampouco a atividade minerária poderia 

deixar de lado a preocupação com as questões do desmatamento e aquecimento 

global, temas que hoje se inserem nas agendas internacionais. 

Como atividade industrial, a mineração está sujeita à cobrança de 

impostos, taxas e encargos nas três esferas: federal, estadual e municipal, 

conforme segue: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

(COFINS); Imposto sobre a Exportação (IE); Imposto sobre a Importação (II); 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI); Imposto de Renda das Pessoas 

Jurídicas (IRPJ); Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF); Imposto sobre 

Operações de Crédito, Câmbio e Seguro (IOF); PIS e PASEP e Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), incidindo ainda sobre ela alguns 

encargos específicos que consistem em taxas e emolumentos, devidos na fase de 

pesquisa. Além disso, como forma de compensar a utilização dos recursos 

minerais, foi instituída a Compensação Financeira pela Exploração dos Recursos 

Minerais – CFEM, objeto do presente estudo. 

Este artigo aborda a CFEM especificamente no que se refere à sua aplicação 

na Amazônia, região que necessita de investimentos em infra-estrutura, saúde e 

educação, e em outras atividades que possam viabilizar o desenvolvimento 

econômico, além de contribuir para a proteção dos ecossistemas afetados pela 

exploração mineral. 
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2. O INÍCIO DA ATIVIDADE MINERÁRIA NA AMAZÔNIA E O EMPREGO DA 

CFEM 

         Na Amazônia, o cenário ambiental da atividade de mineração começou a 

delinear-se no final da década de 40, quando a Indústria e Comércio de Minérios 

S/A-ICOMI venceu uma concorrência pública para exploração, extração e 

beneficiamento do manganês na Serra do Navio, localizada no Estado do Amapá, e 

obteve autorização para pesquisa, concedida em 1947. Quase uma década depois, 

em 1957, foi realizado o primeiro embarque de manganês3. 

Na ocasião, não havia qualquer regulamentação sobre a cobrança de 

royalties, mas o contrato4 da ICOMI com o Governo do Amapá determinava que 

fosse pago àquele Território 4% do lucro das vendas do minério como 

compensação. Esse recurso foi empregado, por determinação do governo local, na 

construção da Hidrelétrica do Paredão, na Estrada de Ferro do Amapá e no Porto 

de Santana, destinado ao embarque e exportação do minério5. Ou seja, todos os 

benefícios foram revertidos ao próprio investidor, por determinação do Poder Poder 

Público, que não considerou o meio ambiente nem a população local. 

O panorama de indiferença ambiental, agravado pela busca de um 

desenvolvimento sem limites, manteve-se nos anos 60, quando o governo militar 

fomentou a ocupação da Amazônia, criando incentivos fiscais. Cabe lembrar que o 

acesso à região era e continua sendo difícil, além de localizar-se longe dos grandes 

centros. 

Por esse motivo, e por conta da necessidade de desenvolver a região, 

foram oferecidos incentivos fiscais e financeiros6 pela Superintendência de 

Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM criada pelo Governo Castelo Branco, em 

                                                
3
    O manganês é um metal encontrado com relativa abundância e constitui 0,11% da massa da crosta 

terrestre. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, os Estados com as maiores jazidas 

de minério de manganês são, em ordem decrescente: Pará, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais.  CANTO, 

Eduardo Leite do. Minerais, minérios, metais. de onde vem? para onde vão?  São Paulo: Moderna, 1966. 
4
  GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ. A pioneira estrada de ferro do Amapá. Disponível em: 

<http://www4.ap.gov.br/Portal_Gea/historia/dadosestado-estferro.htm>, acesso em: 3 out. 2011. 
5
     CANTO, Eduardo Leite do. Minerais, minérios, metais. de onde vem? para onde vão?  São Paulo: 

Moderna, 1966, p.89-92. 
6
    Os incentivos fiscais previstos no Decreto-Lei nº288/67 tinham o condão de atrair e impulsionar a 

atividade industrial na Zona Franca de Manaus. 
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1966. A SUDAM substituiu a Superintendência do Plano de Valorização Econômica 

da Amazônia - SPVEA, criada pelo Presidente Getúlio Vargas, mas ambas 

possuíam o mesmo objetivo: desenvolver a Amazônia. E foi com essa finalidade 

que as empresas de mineração se implantaram no Norte do país.  

Nos anos 70, quando se arraigaram as preocupações com o meio 

ambiente, principalmente após a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano de 1972, a região ainda não havia despertado para as questões 

ambientais, ao contrário de outras regiões do país, que já adotavam, na medida do 

possível, os 26 princípios norteadores, inspiradores e orientadores de povos e 

governos. A Declaração de Estocolmo consistia no marco inicial da percepção da 

importância do meio ambiente dentro de um contexto mundial. 

Nesse cenário, iniciou-se em 1971 a implantação de outra mineradora na 

região, ainda dentro do antigo conceito. A Mineração Rio do Norte - MRN, 

localizada no município de Oriximiná - PA, teve a sua infra-estrutura, pela rigidez 

locacional da mineração, implantada próximo da mina, a 80 km da sede do 

município, o que contribuiu para manter uma atmosfera de segredo e insegurança, 

característica das grandes ações governamentais na época, especialmente em um 

município que foi declarado área de segurança nacional, pela Lei nº. 5.449, de 04-

06-1968. Na mesma década teve início o Projeto Grande Carajás - PGC, a maior 

província mineral do mundo, localizado no município de Parauapebas, sudeste 

paraense, com as mesmas características. 

Com a implantação da MRN e do PGC, acreditava-se que ocorreria um 

desenvolvimento sócio-econômico na região, o que não aconteceu. Mas ao 

contrário de outros casos, ao longo dos anos, houve uma forçada, mas auspiciosa 

adequação, ainda que gradativa, às novas obrigações estabelecidas pelas leis 

ambientais, como os estudos ambientais, o plano de recuperação de área 

degradada – PRAD, o licenciamento ambiental, a avaliação de impactos ambientais 

e mesmo ações de cunho sócio-ambiental. A partir daí, outras empresas 

mineradoras foram sendo implantadas em toda a região Amazônica e os estados e 

municípios continuaram acreditando que um crescimento econômico e social 

pudesse resultar da mineração, por esta se apresentar como investimento maciço 
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e, portanto, como fator de desenvolvimento largamente apregoado pelos políticos 

locais. 

Em relação à necessidade de desenvolvimento sócio-ambiental na 

região, a Lei estadual no 5.793, de 04-1-1994 instituiu a Política Mineraria e Hídrica 

no Estado do Pará, que determina a “internalização dos efeitos positivos gerados 

pela exploração dos recursos minerais e hídricos do Estado, de forma a: a) 

estimular a geração de oportunidades de investimento, de empregos diretos e 

indiretos e efeitos que importem na ampliação da atividade econômica para atender 

ao mercado local; b) criar programas e projetos integrados que formem uma 

mesma cadeia produtiva ou complexo de setores economicamente articulados”.
7 

3. A CFEM COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

A CFEM, prevista no § 1º, artigo 20 da CF/88, foi introduzida pela Lei nº. 

7.990, de 28-12-1989, que instituiu a compensação financeira pelo resultado da 

exploração de petróleo ou gás natural, de recursos hídricos para fins de geração de 

energia elétrica, de recursos minerais em seus respectivos territórios, plataformas 

continental, mar territorial ou zona econômica exclusiva. Trata-se de importante 

fonte de recurso para as pessoas jurídicas de direito público interno - Estados, 

Distrito Federal, Municípios e órgãos e entidades da administração da União 

(Departamento Nacional de Produção Mineral - DNPM, Instituto Brasileiro dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA e Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico - FNDCT), como contraprestação pelo uso econômico dos 

recursos minerais8, entre outros.  

O valor da compensação aumenta anualmente em função da crescente 

demanda por minerais, tornando-se um recurso indispensável, que poderia ser 

utilizado na gestão ambiental das áreas atingidas pela exploração mineral. Mas não 

é. Os percentuais de distribuição estão definidos pela Lei nº 8.001, de 13-3-1990, 

em: 65% ao município produtor; 23% para o Estado onde for extraída a substância 

                                                
7  Lei nº 5.793/94, art. 1º, III. 
8
    Especificamente no caso do ouro, ativo financeiro, a instrução normativa nº 6/2000 determina que, 

quando a sua incidência for sobre a venda, excluem-se de sua cobrança: PIS, Cofins e IOF, além do ICMS.  
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mineral e 12% para a União, que divide entre o IBAMA (0,2%), o FNDCT (2%)9 e o 

DNPM (9,8%). O Decreto nº 1, de 7-2-1991 regulamenta o pagamento da 

compensação financeira, que tem como órgão gestor o DNPM10, a quem compete 

baixar normas e exercer a fiscalização da compensação. 

O fato gerador da CFEM, delimitado pela lei, é a venda do produto após 

a última fase do processo de beneficiamento adotado e antes de sua 

transformação industrial.  Cobrado quando o produto sai da área da jazida, da 

mina, da salina ou de outros depósitos minerais para a venda, incide sobre o 

faturamento líquido resultante da venda do produto mineral. Para efeito de cálculo, 

considera-se faturamento líquido11 o total das receitas de venda, excluídos os 

tributos incidentes sobre a comercialização do produto mineral, as despesas de 

transporte e as de seguro. 

 

4.  NATUREZA JURÍDICA DA CFEM 

 

Muito se discutiu sobre a natureza jurídica da CFEM. A dúvida consistia 

em tratar-se de tributo ou de compensação financeira12. Alguns doutrinadores, 

como Marcelo Neves13 e Regina Helena Costa14 defendem que a compensação 

tem caráter indenizatório. Para Fernando Scaff,15 a CFEM possui natureza jurídica 

de receita originária. 

                                                
9
   O Decreto nº 3.866, de 16-6-2001 determina a aplicação de recursos da CFEM para o setor de 

ciência e tecnologia. 
10

   Lei 8.876/94, art. 3° - “A autarquia DNPM terá como finalidade promover o planejamento e o 
fomento da exploração e do aproveitamento dos recursos minerais, e superintender as pesquisas geológicas, 

minerais e de tecnologia mineral, bem como assegurar, controlar e fiscalizar o exercício das atividades de 

mineração em todo o território nacional, na forma do que dispõe o Código de Mineração, o Código de Águas 

Minerais, os respectivos regulamentos e a legislação que os complementa.” 
11

      Lei nº. 8.001/90, art. 2º. 
12

   SILVA, Paulo Roberto Coimbra. Coord. Compensação financeira pela exploração de recursos 
minerais – natureza jurídica e questões correlatas. São Paulo. Quartier Latin, 2010. p.32-33. 
13

   NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, 1998, 
p. 52. 
14

   COSTA, Regina Helena. A natureza jurídica da compensação financeira pela exploração dos 
recursos minerais. In Revista Trimestral de Direito Público. nº 13. São Paulo: Malheiros, p.126-129.  
15

  SCAFF, Fernando Facury. Compensação financeira pela exploração dos recursos minerais(CFEM): 
Natureza jurídica, competência normativa e prescrição. In: Revista de Direito do Estado, nº 3. jul/set., Rio de 

Janeiro: Renovar. 2006, p.183-206. 
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A Procuradoria Geral do DNPM, órgão competente para baixar normas e 

exercer fiscalização sobre a arrecadação da compensação, pronunciou-se no 

sentido de ter a CFEM a natureza jurídica de preço público e caráter indenizatório, 

não configurando um tributo16, o que a diferencia da hipótese contida no artigo 3º 

do Código Tributário Nacional17.   

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a matéria no Recurso 

Extraordinário nº. 228.800-5/DF18 em que se discutia justamente a natureza jurídica 

da CFEM, decidiu pela natureza de receita patrimonial originária da compensação 

financeira mediante exploração de recursos minerais, criada pela Lei nº 7.990/89, 

da qual se prediz: "tratar-se de prestação pecuniária compulsória instituída por lei e 

não necessariamente um tributo da participação nos resultados, ou da 

compensação financeira prevista no § 1º art. 20 da CF/88, que configuram receita 

patrimonial", ficando afastada a aplicação dos princípios do sistema tributário 

nacional à obrigação em exame diante de tal decisão.  

5.  REGIME JURÍDICO DA CFEM 

A CFEM é devida por quem explorar recursos minerais – toda e qualquer 

pessoa física ou jurídica habilitada para extrair substâncias minerais, com fins de 

aproveitamento econômico. Aos estrangeiros é facultada a exploração, desde que 

a empresa esteja constituída sob as leis brasileiras, com sede e administração no 

                                                
16

  Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Disponível em: 
<http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=3956, 2007, folha 2>. Acesso em: 3 

out. 2011.  
17

    Artigo 3º do CTN - Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela 
se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade 

administrativa plenamente vinculada. 
18    Recurso Extraordinário nº. 228.800-5/DF. Primeira Turma. Relator: Min. Sepúlveda Pertence, j. 25-

9-2001, DJU de 16-11-2001, ementário nº 2052-3. EMENTA: Bens da União: (recursos minerais e potenciais 

hídricos de energia elétrica): participação dos entes federados no produto ou compensação financeira por sua 

exploração (CF, art. 20, e § 1º): natureza jurídica: constitucionalidade da legislação de regência (Lei 7.990/89, 

arts. 1º e 6º e Lei 8.001/90). 1. O tratar-se de prestação pecuniária compulsória instituída por lei não faz 
necessariamente um tributo da participação nos resultados ou da compensação financeira prevista no art. 20, § 

1º, CF, que configuram receita patrimonial. 2. A obrigação instituída pela Lei nº 7.990/89, sob o título de 

"compensação financeira pela exploração de recursos minerais" (CFEM) não corresponde ao modelo 

constitucional respectivo, que não comportaria, como tal, a sua incidência sobre o faturamento da empresa; não 

obstante, é constitucional, por amoldar-se à alternativa de "participação no produto da exploração" dos 

aludidos recursos minerais, igualmente prevista no art. 20, § 1º, da Constituição. 
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país, o que está devidamente exposto no §1º do artigo 176 da CF/88, 

regulamentado pela Lei nº 8.901, de 30-6-1994, em seu art. 79. 19 

As alíquotas para o cálculo da compensação variam entre 0,2% e 3%, 

conforme a classe20 de substâncias minerais, de acordo com o §1º, artigo 13 do 

Decreto 1/91, sendo: 

 

I - minério de alumínio, manganês, sal-gema e potássio: 3% 

(três por cento);  

II - ferro, fertilizante, carvão e demais substâncias minerais: 

2% (dois por cento), ressalvado o disposto no inciso IV deste 

artigo;  

III - pedras preciosas, pedras coradas lapidáveis, carbonados 

e metais nobres: 0,2% (dois décimos por cento). 21 

O pagamento22 deve ser efetuado mensalmente, até o último dia útil do 

segundo mês subsequente ao fato gerador23, devidamente corrigido, através de 

boleto bancário disponibilizado pelo DNPM e pago em qualquer agência bancária.  

No caso do repasse aos Estados e Municípios, o DNPM, órgão gestor, 

disponibilizará o valor em suas contas de movimentação específica do Banco do 

Brasil, no sexto dia útil que sucede ao recolhimento por parte das empresas de 

mineração. O não pagamento da CFEM implicará ao minerador sanções a serem 

aplicadas pelo DNPM, como: a cobrança administrativa, que compreende a 

                                                
19

  Para atividades que se desenvolvem em faixa de fronteira e em terras indígenas, a Emenda 
Constitucional nº 6/95 estabelece condições específicas.  
20

    O art. 3º da Lei nº 9.314, de 14-11-1996, revogou o art. 5º do Decreto-Lei nº 227, de 28-2-1967 

(Código de Mineração), extinguindo a classe de minerais. As únicas divisões de minerais vigentes, com relação 

à mineração, são aquelas a que se refere o art. 1º da Lei nº. 6.567, de 24-9-1978, que indica quais substâncias 

minerais podem ser aproveitadas pelo regime de licenciamento, e a Portaria DNPM nº. 392, de 21-12-2004, 

que limita as áreas máximas dos requerimentos de autorização de pesquisa de acordo com a substância mineral 

a ser pesquisada, bem como os prazos de duração dos competentes Alvarás de Pesquisa. 
21

  A título de esclarecimento, os garimpeiros estavam isentos do pagamento da CFEM, mas a Lei no 
12.087/2009 alterou essa regra, fixando, em seu artigo 17, que será de 1%, quando extraído por empresas 

mineradoras, e 0,2% nas demais hipóteses de extração, caso dos garimpeiros individuais. 
22

    Lei nº 8.001/90, art. 3º. 
23

    Decreto 1/91, artigo 15º. 
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inscrição do devedor no CADIN; a inscrição do respectivo débito na dívida ativa e a 

cobrança judicial do débito. 

6.  A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CFEM 

A lei não determina em que devem ser aplicados os recursos 

provenientes da CFEM. O DNPM, em seu endereço eletrônico, sugere algumas 

possibilidades de aplicação, como em “projetos que direta ou indiretamente 

revertam em prol da comunidade local, na forma de melhoria da infra-estrutura, da 

qualidade ambiental, da saúde e educação.” 
24 Note-se que se trata de mera 

sugestão, sem qualquer vinculação.  

Por outro lado, há vedação legal para o emprego da CFEM no 

pagamento de dívidas e no quadro permanente de pessoal da administração.25 

Essa regra, todavia, deixa de ser observada na medida em que as prefeituras 

adotam o sistema de caixa único26, destinando os recursos para o pagamento de 

funcionários, já que não existem mecanismos que possibilitem verificar a real 

destinação da CFEM.  

Segundo dados do IBRAM27 sobre a produção mineral brasileira, os 

maiores Estados produtores em 2010, de acordo com a arrecadação da CFEM são: 

Minas Gerais (48%); Pará (28%); Goiás (5%); São Paulo (4%); Bahia (2,7%), Mato 

Grosso do Sul (1,8%) e Sergipe (1,7%), seguido dos demais (8,8%). 

A arrecadação nacional da CFEM28, no ano base de 2010, foi de R$ 

1.083.142.321,46 (um bilhão, oitenta e três milhões, cento e quarenta e dois mil, 

trezentos e vinte e um reais e quarenta e seis centavos). O Estado do Pará é o 

segundo colocado, tendo arrecado R$ 314.845.129,95 (trezentos e quatorze 

                                                
24

   DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL. Sobre a CFEM. Disponível em: 
http://www.dnpm.gov.br/conteudo.asp?IDSecao=60. Acesso em 3 out. 2011. 
25

  Lei 7.990/89, art. 8º.  
26

   HENRIQUÉZ, Maria Amélia R. da S. Mineração-Maldição ou dádiva? Os dilemas do 

desenvolvimento sustentável a partir de uma base mineira. Brasília-DF, agosto/2007, Centro de 

Desenvolvimento Sustentável da UNB-(Tese de doutorado), p.351. 
27

     Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM. Informações e Análises da Economia Mineral 
Brasileira. 6ª edição, pág. 4. Disponível em: http://www.ibram.org.br/ Acesso em: 3 out. 2010. 
28

  Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM. Disponível em: 
<https://sistemas.dnpm.gov.br/arrecadacao/extra/Relatorios/arrecadacao_cfem.aspx>. Acesso em: 3 de out.  

2011. 
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milhões, oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e vinte e nove reais e noventa e 

cinco centavos).   

6.1. A FISCALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA DE CONTROLE DA 

ARRECADAÇÃO DA CFEM 

 

A fiscalização da arrecadação é atribuição do DNPM, a quem também 

compete baixar normas sobre a arrecadação da CFEM.29 Em face da constante 

falta de pessoal para realizar a fiscalização, e com o objetivo de intensificar a 

cobrança, o DNPM criou o Programa Nacional da Arrecadação da CFEM. Em 

análise feita para o quadriênio 2009-2012, o Programa constatou que é 

fundamental a participação de todos os setores que fiscalizam, para uma rigorosa 

uniformidade no uso dos mecanismos operacionais e técnico-jurídicos já 

desenvolvidos para o acompanhamento e cobrança da CFEM, uma vez que essa 

cobrança é responsável pela importante fonte de arrecadação do setor mineral, que 

deve ser empregada em projetos que atendam à comunidade local. 30  

Cabe ponderar que embora o DNPM seja responsável pela fiscalização 

da arrecadação, a lei nada determina sobre a fiscalização da aplicação dos 

recursos da CFEM. Aqui, duas questões devem ser pontuadas: 1. Não há 

fiscalização sobre o respeito à vedação legal da aplicação desses recursos no 

pagamento de dívidas e salários e 2. Como não há qualquer outra indicação de 

cunho legal para que se apliquem os valores da CFEM no desenvolvimento sócio-

econômico e ambiental das populações locais. Tampouco se fiscaliza o destino do 

dinheiro.  

 

6.2. A APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA CFEM E AS COMUNIDADES LOCAIS 

O produto da cobrança da CFEM é, dessa forma, entregue aos 

municípios apenas com a restrição de seu emprego na folha de pagamento do 

quadro de pessoal. A decisão de onde e em que aplicar os recursos é totalmente 

                                                
29

   Lei nº 8.876/94, art. 3º, IX. 
30

  Disponível em http://www.dnpm.gov.br/mostra_arquivo.asp?IDBancoArquivoArquivo=412 >Acesso 

em: 29 de setembro de 2011. 
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discricionária, porém com a agravante de que não necessariamente se aplicam 

recursos em setores de interesse da população. E, por isso mesmo, tampouco 

existem mecanismos institucionais de prestação de contas para avaliar os 

resultados das aplicações. 

Verifica-se também que, embora os recursos provenientes da exploração 

mineral sejam muitos, quando se constata a finalidade de seu emprego no 

município minerador, evidenciam-se algumas deficiências, como, por exemplo, a 

falta de estímulo à geração de empregos e a implantação de tecnologias agrícolas 

adequadas à fragilidade dos ecossistemas amazônicos, sobretudo da floresta. 

Como forma de modificar essa situação contrária ao interesse das 

populações locais, nada impede que os municípios estabeleçam mecanismos de 

controle social com a criação de conselhos municipais que possam indicar em que 

áreas ou setores há maior necessidade de aplicação dos recursos.  

Na Amazônia, embora se observe que muitos anos depois da 

implantação de algumas mineradoras, os municípios beneficiados tiveram um 

razoável desenvolvimento em sua infra-estrutura, isso não significa que os índices 

de desenvolvimento social sejam proporcionais às quantias arrecadadas no âmbito 

da CFEM. É, pois, necessário dar continuidade a esse lento processo, com a 

implantação de mecanismos efetivos de controle social, como forma de garantir 

que os recursos da compensação pela extração de minérios cheguem de fato a 

quem deles necessita, para modificar uma situação secular de exclusão.     

Especificamente no principal município minerador do oeste do Pará, 

Oriximiná, verifica-se que a receita da compensação normalmente é maior do que 

os repasses do Fundo de Participação dos Municípios – FPM. Releva notar que as 

sugestões eventuais do DNPM tampouco representam, necessariamente, as 

demandas das populações locais. O que é mais fundamental, em termos de apoio 

às comunidades da região, é o incentivo a novas alternativas de renda.  

Tendo em vista que a região Amazônica tem uma condição de acesso e 

de desenvolvimento muito diferente das demais regiões do país, e as fontes de 

renda de seus habitantes, no caso dos ribeirinhos e das pequenas cidades, são 
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normalmente provenientes de culturas de subsistência, faz-se necessário elaborar 

e executar um planejamento estratégico futuro visando à consolidação da 

economia local para geração de empregos, o que certamente manterá a população 

em seu local de origem. 

 

Gráfico da evolução da CFEM e do FPM no município de Oriximiná. 

 

Note-se a importância que os recursos da CFEM possuem na receita do 

município. Com o encerramento das minas, esses recursos deixarão de existir. E 

Não se pode deixar para o momento em que se encerrarem as atividades 

minerarias, por exaustão das minas ou por desinteresse financeiro, a tomada de 

iniciativas para evitar que a população do município minerador fique órfã da 

atividade. Nesse sentido, cabe à Administração Pública, nas três esferas, realizar, 

junto com a mineradora e a população, o planejamento para o encerramento das 

atividades, que deve ser desenvolvido paulatinamente e no decorrer dos anos.  

Os municípios mineradores, em especial o de Oriximiná, entraram em um 

processo de acomodação e dependência em relação aos recursos da CFEM, em 

detrimento da economia local. Esse fato deve ser considerado quando do 

fechamento das minas, o que representará para a comunidade local, desemprego, 

queda na arrecadação de impostos, diminuição do comércio e impacto em ações 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNISANTOS – Universidade Católica de Santos

1489



de infraestrutura, uma vez que o município perde o recurso que, ainda de forma 

descontrolada, ou fora do controle social, não deixa de trazer ganhos na inserção 

social e econômica. 

A compensação, para que seja aplicada de forma mais dinâmica e eficaz, 

necessita de um entrosamento entre os entes públicos e privados31, a quem 

competiria elaborar projetos, levando-se em consideração principalmente as 

condições e necessidades do município minerador e seu entorno, onde existe um 

contato mais próximo com o beneficiário final, que é a população.  

Necessita-se, portanto, de um planejamento mais preciso, com um forte 

viés de preparação para o futuro, notadamente na esfera municipal. Uma parte dos 

recursos poderia ser aplicada no desenvolvimento de novas vocações regionais 

que empreguem os conceitos de sustentabilidade, de modo que possam resultar na 

criação de centros agrícolas, voltados ao aprimoramento e à busca da excelência 

em qualidade, de incubadoras que permitam o surgimento de novos talentos 

empresariais, na pesquisa de soluções que propiciem a reengenharia de recursos 

naturais, e com opções de manejo florestal, e o emprego do mecanismo de 

desenvolvimento limpo – MDL. 

A mineração engloba os três níveis da Administração Pública. Assim 

sendo, faz-se mister haver entre eles o entendimento e a cooperação acerca de 

como deve ocorrer o emprego dessa compensação. Cabe, portanto, à 

Administração Pública considerar uma integração de ações com o intuito de 

dimensionar e promover esse desenvolvimento. 

Em síntese, o planejamento, objeto de um projeto consistente e 

indispensável para o acesso aos recursos, teria seu foco na consolidação da 

economia em suas diversas opções para quando se exaurirem os recursos 

minerais, sem, todavia, deixar de atender os atuais objetivos, devendo esse 

                                                
31

      Esses projetos poderiam ser elaborados em conjunto com representantes de órgãos públicos de 
todas as esferas, da empresa, da comunidade e de ONGs, envolvidos de alguma forma em todo o processo ou 

no emprego da CFEM, como ferramenta de gestão ambiental nos municípios mineradores, preparando-os para 

a sua independência econômica. 
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planejamento basear-se no aproveitamento sustentável dos recursos e na melhoria 

da qualidade de vida da população. 

7.       CONCLUSÕES  

A atividade minerária na Amazônia enseja cuidados redobrados não 

apenas na proteção da floresta e outros ecossistemas como na garantia do 

desenvolvimento social da região. 

A CFEM, cuja aplicação pode contribuir para o financiamento de projetos 

destinados ao desenvolvimento não apenas da infraestrutura local, como vem 

sendo feito, mas também na implantação de políticas públicas voltadas a 

implementação de ações no campo da educação, agricultura sustentável e 

ecossistemas. 

É necessária a criação de ações conjuntas entre União, Estados, 

Municípios e DNPM, e de mecanismos de controle em relação ao emprego da 

CFEM, recurso a que teriam acesso, mediante a elaboração de projetos 

específicos e sujeitos a aprovação, sendo estes voltados para o desenvolvimento 

econômico e a manutenção dos ecossistemas atingidos, dando-se prioridade à 

recuperação de áreas degradadas, também resultantes da exploração mineral. 

Em relação ao desenvolvimento econômico, uma parte deveria ser 

aplicada obrigatoriamente no desenvolvimento de novas vocações, dentro de 

rígidos conceitos de sustentabilidade, que pudessem resultar na criação de 

incubadoras, de centros agrícolas, entre outras opções, visando à estabilidade 

econômica dos municípios. 

 

Para garantir a sustentabilidade sócio-econômica da população, é 

necessária a criação no âmbito dos municípios de mecanismos institucionais de 

controle social, que defina, de modo vinculante para o Poder Executivo, como deve 

ser feita a aplicação dos recursos da CFEM.     
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          AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS, O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E AS 

MEDIDAS DE UMA POLÍTICA DA ADAPTAÇÃO PROATIVA: UM NOVO 

DESAFIO À SOCIEDADE BRASILEIRA 

            

            CLIMATE CHANGE, THE PRINCIPLE OF PREVENTION AND MEASURES   

PROACTIVE POLICY OF ADAPTATION: A NEW CHALLENGE TO THE 

BRAZILIAN SOCIETY 

 

 

                                                                                      Simone Hegele Bolson∗∗∗∗        

 

Resumo: As mudanças climáticas, advindas do aquecimento global, são um dos maiores 
desafios contemporâneos da sociedade. Elas são o objeto de estudo do Direito Ambiental das 
Mudanças Climáticas, uma nova fase no Direito Ambiental. Em nível nacional, a Lei 
12.187/09 – Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) – é o marco regulatório que 
trata do tema, constituído de um conjunto de princípios e diretrizes inovadores. Entre os 
princípios, o princípio da prevenção exerce uma função relevante no gerenciamento de riscos 
ambientais, especialmente os advindos das mudanças climáticas. Tal princípio deve ser 
implementado através de uma série de medidas adaptativas, as quais fazem parte de uma 
política da adaptação proativa. As medidas de adaptação podem emanar de projetos e ações 
do Estado, mas não só, pois os atores sociais como associações, organizações não-
governamentais, ou mesmo pessoas físicas também têm o dever da iniciativa. A sociedade 
brasileira precisa superar o comodismo e a crença de que as mudanças climáticas estão 
distantes do nosso dia a dia, é preciso enfrentar esse novo desafio. 
 
Abstract: Climate change - resulting from global warming -, are one of the greatest 
challenges of contemporany society. They are the object of study of the Environmental Law 
of Climate Change, a new phase of Environmental Law. Nationally, the Law 12.187/09 – 
National Policy on Climate Change – is the regulatory framework that deals with the topic, 
consisting a set of innovative principles and guidelines. Among the principles, principle of 
prevention plays a relevant role in the management of environmental risks. This principle 
should be implemented through a series of adaptative measures, which are part of a policy of 
proactive adaptation. Adaptation measures can come from projets and actions of the state, but 
not only, as social actors such as associations and civil organizations or even individuals have 
the duty of the initiative. Brazilian society needs to overcome the complacency and the belief 
that climate change is far from our daily lives, we must face this new challenge. 
 
 
Palavras-chave: Mudanças climáticas;Aquecimento global; Direito Ambiental das Mudanças 
Climáticas;Política Nacional sobre Mudança do Clima;Princípio da Prevenção;Medidas de 
adaptação;Desafio da sociedade brasileira. 
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Keywords:Climate change;Global warming;Environmental Law of Climate Change;National 
Policy on Climate Change;Precautionary Principle;Adaptation Measures;Challenge of 
Brazilian society. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O artigo a seguir trata de um dos maiores desafios da atualidade – as mudanças 

climáticas
1
 – e a relação com um dos princípios previstos na Lei 12.187/09, Política Nacional 

sobre Mudança do Clima (PNMC), o princípio da prevenção e as medidas da política da 

adaptação proativa. Insere-se o tema no denominado Direito Ambiental das Mudanças 

Climáticas, um novo nível do tradicional Direito Ambiental Contemporâneo. 

O desafio das mudanças climáticas se impõe à sociedade brasileira, assim como à 

internacional, visto que é um dos temas recorrentes da contemporaneidade e tem estreita 

ligação com a crise ambiental. Há uma dimensão global, por evidente, das mudanças 

climáticas; mas se esquece que em nível nacional elas também já vêm atingindo a todos. 

Temporais; inundações; enchentes, tudo isso já existia, contudo não com tanta freqüência, 

nem com tanta intensidade. Isso torna mais perceptível que se está sim à mercê dos desastres 

naturais e que o risco ambiental faz parte do dia a dia de todos. Vive-se em uma Sociedade de 

Risco, lembrando Beck, é mister que se  reconheça isso e, quando possível, se gerencie o 

risco. A Sociedade Industrial de ontem é a Sociedade de Risco hoje! 

No primeiro item do artigo são tratados os temas do aquecimento global e as 

conseqüências nefastas de tal fenômeno – as mudanças climáticas -  trazendo-se algumas das 

projeções do Quarto Relatório do IPCC. No segundo, aborda-se sobre a juridicização das 

mudanças climáticas no direito nacional através da Lei 12.187/09 e são analisados os 

princípios consagrados pela PNMC, em especial o princípio da prevenção. A implementação 

do princípio da prevenção por meio de uma política da adaptação proativa, por sua vez, é o 

tema do terceiro item. Já o quarto item trata da necessidade da sociedade brasileira reconhecer 

as mudanças climáticas como desafio e de participar na construção de uma cidadania 

ambiental plena. 

Na conclusão são reiteradas as considerações emitidas ao longo do texto e, em um viés 

                                                 
1 A percepção de que as mudanças climáticas representam uma ameaça ao Planeta Terra continua elevada entre a 
população mundial. Segundo pesquisas divulgadas pela Deutsche Welle durante os anos de 2007, 2008, 2009, 
2010 o percentual de pessoas que se disseram muito preocupadas com tais mudanças se manteve estável:30% em 
2010, 2009 e 2008 e 29% em 2007. Em 2010, 39% demonstraram “alguma” preocupação; portanto 69% pode ser 
considerado a maioria da população no ano passado. In Pesquisa revela preocupação mundial com os efeitos do 
aquecimento global. Disponível em IHU online, 23.jun. 2010. Disponível em http://www.ihu.unisinos.br. 
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prospectivo, é assinalado que somente com a mobilização da sociedade o desafio das 

mudanças climáticas poderá ser enfrentado adequadamente. O comodismo deve ser deixado 

de lado e a crença de que o Brasil está distante das tragédias ambientais causadas pelas 

mudanças climáticas foi definitivamente abalada pela recente tragédia da Serra Fluminense. 

 

1 O AQUECIMENTO GLOBAL E SUAS IMPLICAÇÕES: AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS 

 

O aquecimento global começou a ser discutido ainda na década de 60 do século 

passado. Estudos científicos começaram a verificar o aumento da temperatura da superfície da 

Terra e a buscar as causas desse fenômeno físico; surgiram, assim, as primeiras pesquisas 

envolvendo universidades norte-americanas e européias. Tais pesquisas estabeleceram a 

relação do aumento da temperatura da superfície terrestre com o denominado efeito estufa,
2
 é 

dizer, com a sua desregulação em razão do excesso do carbono e outros gases (como o 

metano) lançados na atmosfera, o qual tem como consequência o aquecimento global e uma 

de suas desastrosas implicações – as mudanças climáticas.3 Esse aumento excessivo do 

dióxido de carbono e de outros gases lançados na atmosfera – denominados gases de efeito 

estufa (GEEs) – é o resultado da Sociedade Industrial e do processo pelo qual ela se 

desenvolveu nos últimos séculos. 

O aumento da concentração dos GEEs se deve principalmente ao uso de 

combustíveis fósseis e à mudança do uso da terra no caso do dióxido de carbono; já no que 

tange ao metano e óxido nitroso é a agricultura e a pecuária os principais responsáveis 

O aquecimento global vem sendo tratado com a gravidade e importância que merece, 

não obstante as críticas dos céticos sobre a própria existência de tal fenômeno. Inclusive 

existe um posicionamento que defende que o planeta passará por uma nova era de 

microglaciação, semelhante aos anos 1830, quando as temperaturas baixaram drasticamente, 

obrigando principalmente os habitantes do Norte da Europa a invernos muito rigorosos e 

verões amenos. Esse período é anterior ao boom da Primeira Revolução Industrial, fator que 

há de ser levado em consideração em qualquer análise que compare aquelas temperaturas do 

                                                 
2 Segundo Weyermüller, “esse efeito consiste, portanto, num mecanismo de retenção de calor benéfico e 
fundamental para a regulação da temperatura média da Terra, baseado nas propriedades de certos gases presentes 
na atmosfera. Esses gases retêm o calor da radiação do sol, comparando-os com um ‘vidro espelhado de um só 
lado’ que não permite que a radiação emitida pela Terra (infravermelha), após receber o calor da radiação solar, 
escape totalmente para o espaço”. WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. 
São Paulo: Atlas, 2010, p.92. 
3 Idem, p.93. 
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início dos Oitocentos com as atuais. Nos últimos cem anos, a industrialização alcançou índice 

recorde em todos os cantos do planeta, nos países emergentes é mais recente, como é o caso 

do Brasil, China e Índia; logo os influxos de tal industrialização caracterizam, também, o 

fenômeno do aquecimento global; por isso, ao lado das causas naturais de tal fenômeno, as 

causas antropogênicas – emissões descontroladas de gases como o dióxido de carbono e o 

metano – são as responsáveis pelo fenômeno. 

Os céticos em relação ao aquecimento global causado pela atividade humana, 

principalmente aqueles que defendem que o planeta Terra passa por transformações naturais e 

que as causas antropogênicas do aquecimento, mesmo que diminuídas, não seriam suficientes 

a deter um processo natural de renovação do planeta, exerceram notória influência no governo 

Bush, o que impediu que os Estados Unidos avançassem nas questões climáticas. Ao 

contrário daqueles, os cientistas do IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças 

Climáticas) em relatórios divulgados desde o final do século XX, sendo o último o de 2007 – 

Quarto Relatório do IPCC -  afirmam que os seres humanos (e o nosso modus vivendi)  têm 

grande responsabilidade no aquecimento global (90%) e, por conseqüência, nas mudanças 

climáticas  advindas da elevação da temperatura da terra. 

 

1.1 Problemas ecológico-ambientais de segunda geração: as mudanças climáticas 

 

Em recentes acontecimentos catastróficos – terremoto, tsunami e vazamento nuclear 

no Japão; desastre natural na serra do Rio de Janeiro; tornados no Meio-Oeste dos Estados 

Unidos – foi vista a força da natureza e a sua capacidade destrutiva transformando os lugares 

em terra arrasada, modificando a história pessoal e coletiva daqueles diretamente atingidos e 

também dos indiretamente. No caso do Japão, as repercussões do tsunami que detonou o 

vazamento nuclear em Fukushima são globais, vez que a radioatividade, além de se espalhar 

pelo solo japonês, foi detectada no mar e, sem dúvida, assim como as correntes de ar, as 

correntes marinhas avançam pelos mares. O estudo e análise de catástrofes deste porte estão 

em efervescência em todas as áreas das Ciências, sejam as Ciências Duras ou as Brandas,4 o 

interesse sobre o tema cresceu. Com o Direito não poderia ser diferente; embora a Ciência 

Jurídica seja vista com ceticismo pelas Ciências Duras, em razão do denominado “atraso” 

jurídico em relação a situações que, por exemplo, a Biologia, a Química ou a Física já 

incorporaram (v.g, a questão das nanotecnologias) ao seu repertório. Um jurista ou sociólogo, 

                                                 
4 Entre as denominadas Ciências Duras estão as áreas das Exatas como a Matemática; no que tange às Ciências 
Brandas as áreas de Humanas como o Direito e a Sociologia. 
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na maioria das vezes, é visto com desconfiança pelos membros das áreas das Ciências Duras, 

pois os cientistas/pesquisadores não compreendem que o tempo e as estruturas do Direito são 

mais lentos em relação aos da ciência e tecnologia. 

As catástrofes naturais, porém, têm desafiado o mundo do Direito, principalmente 

após a percepção que a maior constância de tais catástrofes e o aumento de seu potencial 

destrutivo tem estreita ligação com os nefastos efeitos do aquecimento global – as mudanças 

climáticas -  advindos da emissão descontrolada de gases poluentes (os GEEs) como o 

dióxido de carbono, o metano e óxido nitroso e a diminuição da camada de Ozônio. Essas 

mudanças climáticas influenciam diretamente na ocorrência das catástrofes, como é o caso do 

aumento excessivo de chuvas em certas regiões do globo terrestre, sendo exemplo o caso da 

Serra Fluminense em janeiro de 2011. Também no caso da maior seca ocorrida na Amazônia 

em 2005. Os exemplos citados são os mais conhecidos, mas diariamente são veiculadas 

notícias de chuvas fora do normal em São Paulo, no Rio de Janeiro e outros lugares do país; 

enquanto na Zona Sul do Rio Grande do Sul, a região da Campanha sofre com uma seca 

intermitente desde o início dos anos 2000.  São cenários climáticos extremos que tendem a se 

repetir em outras regiões, conforme estudos realizados pela Unicamp e Embrapa (2008) ou 

pelo INPE (2010). 

Na literatura jurídica, Canotilho classifica as mudanças climáticas como problemas 

ecológico-ambientais de segunda geração.5 Ao lado da utilização da energia nuclear, as 

mudanças climáticas se caracterizam por integrarem uma nova fase da questão ambiental, 

aquela em que, embora persistentes ainda os problemas de primeira geração (poluição da 

água, terra e ar), os efeitos combinados de tais problemas constituem novos problemas, os de 

uma sociedade de risco, cujos delineamentos foram expostos por Niklas Luhmann e Ulrich 

Beck. Segundo Beck, a sociedade industrial transformou-se em uma sociedade de risco, na 

qual os perigos que sempre existiram, como os eventos naturais, são potencializados e muitas 

vezes provocados diretamente pela ação humana.6 

A partir principalmente das projeções do IPCC, inúmeros institutos e grupos de 

pesquisas passaram a estudar aquele problema ambiental de segunda geração. As mudanças 

climáticas efetivamente se constituem em problema quando, por exemplo, de acordo com 

estudo realizado pelo CEDEPLAR/UFMG – FIOCRUZ (2008), o regime de chuvas na região 

do semiárido nordestino vem se modificando, diminuindo e ampliando uma região de seca, 

                                                 
5 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional Ambiental Português: tentativa de compreensão 
de 30 anos das gerações ambientais no direito. In: ________ e LEITE, José Rubens Morato. Direito 

constitucional ambiental brasileiro. 3.ª ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 21-31 
6 BECK, Ulrich. La sociedad del riesgo global. Madrid: Siglo XXI de España, 2002. 
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originando um provável fluxo migratório7 em razão do aumento da pobreza naquela região; 

ou, em estudo da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e Ministério da Saúde,8 o 

número de doenças epidêmicas aumentou. São influxos das mudanças climáticas em nível 

nacional, mas isso também se repete em nível internacional. 

O estudo das mudanças climáticas e de suas implicações na vida diária das pessoas 

obriga o Direito a se aproximar não só de outras áreas das Ciências Brandas (como, por 

exemplo, a Sociologia, em especial a Sociologia dos Desastres9), mas principalmente das 

Ciências Duras. Hoje não é possível mais a Ciência Jurídica ficar alheia ao que as 

denominadas Ciências Duras, em particular as Ciências Naturais, têm estudado e trazido a 

tona sobre as mudanças climáticas; o Direito não pode prescindir da Física, Química, 

Biologia, Geografia, entre outras, quando se fala em uma nova realidade climática no planeta. 

A Meteorologia e a Climatologia por exemplo, são imprescindíveis na análise dos novos 

cenários. Há uma transdisciplinaridade das mudanças climáticas, pois todas as áreas do 

conhecimento humano se deparam com a questão do risco que elas representam e são instadas 

a procurar alternativas às suas conseqüências nefastas, é dizer, a Engenharia há de 

desenvolver materiais mais resistentes às prováveis catástrofes; a Arquitetura a projetar 

construções que observem os conceitos do greenbuilding;10 a Genética Vegetal a desenvolver 

novas espécies de sementes; a Medicina tratamentos preventivos contra as epidemias. 

No mundo do Direito, os problemas de segunda geração inauguraram uma nova fase 

no Direito Ambiental, que é denominada, no Brasil, de Direito Ambiental das Mudanças 

Climáticas.11 Tal fase não se sobrepõe às outras fases, pois os problemas de primeira geração, 

infelizmente, persistem, bem como os relacionados à conservação da biodiversidade; na 

terceira fase do Direito Ambiental o que muda é o foco, é o aquecimento global e as 

mudanças climáticas, pois exigem um tratamento diferenciado e mais específico dos 

operadores jurídicos. Nos Estados Unidos, a mudança climática (Climate Change) é o objeto 

                                                 
7 As projeções em relação às mudanças climáticas no semiárido do Nordeste indicam que os períodos de seca se 
intensificarão e que, a partir de 2020, poderá haver um contingente de até meio milhão de migrantes da área 
atingida, principalmente dos estados do Ceará, Pernambuco, Paraíba. Mudanças Climáticas, Migrações e Saúde: 

cenários para o Nordeste Brasileiro, 2000-2050. Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional 
(CEDEPLAR) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), 2008. 
8 Mudanças Climáticas e ambientais e seus efeitos na saúde: cenários e incertezas para o Brasil. Ministério da 
Saúde; Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS); Organização Mundial da Saúde (OMS). Brasília, 2008. 
9 V., por todos, VALENCIO, Norma; MARCHEZINI, Victor. Sociologia dos Desastres: construção, interfaces e 

perspectivas no Brasil. São Carlos: RiMA, 2009. 
10 Greenbuilding é o termo utilizado para denominar projetos arquitetônicos que levem em consideração o 
respeito ao meio ambiente e a utilização de elementos e materiais que não agridam a natureza, ao contrário, 
obtenham uma utilização racional dos recursos naturais, como a reutilização da água, por exemplo. 
11 Conforme aponta o ministro do STJ Antônio Herman Benjamin, v. Apresentação – Sessão Direito Ambiental 
das Mudanças Climáticas. Revista de Direito Ambiental. São Paulo, RT, 2009, p. 9-10. 
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de estudos da academia desde a década de 80 do século XX e a agência federal como  

National Oceanic and Atmospheric Administration(NOOA) realiza pesquisas sobre os 

influxos das mudanças climáticas sobre os oceanos e a atmosfera há mais de vinte anos. Na 

Europa, foi o Reino Unido o país que, na vanguarda, tratou (trata) das mudanças climáticas 

como um dos mais desafiadores problemas ambientais, tanto que o governo Blair criou um 

Ministério da Energia e das Mudanças Climáticas em 2008, conforme Giddens.12 Sem olvidar 

da Alemanha, cuja agenda “verde” também é modelo. 

A percepção que se tem hoje da gravidade das conseqüências das mudanças 

climáticas advém principalmente das tragédias que acontecem em cada canto do globo com 

muito maior freqüência que em um passado recente. Se antes os nefastos efeitos do 

aquecimento global se mostravam fluidos e distantes do nosso dia a dia, agora, ao revés, 

somos cada vez mais afetados pelo excesso de chuvas ou pela seca (períodos maiores de seca 

na Amazônia significam uma perda incomensurável em biodiversidade), pelo ressurgimento 

de doenças que estavam controladas – v.g., a leptospirose e a dengue. Além disso, as 

mudanças climáticas em outras partes do globo terrestre são responsáveis pela incidência de 

inundações e enchentes como as que ocorreram em Bangladesh em 2008 e na região de 

Queensland, na Austrália, em janeiro de 2011; os incêndios florestais cada vez maiores no 

estado da Califórnia durante o verão norte-americano; a diminuição da produção de alimentos 

como é o caso da África. 

Ao lado do terrorismo internacional, as mudanças climáticas constituem os maiores 

desafios da nossa era. Os riscos são globais, transtemporais e intergeracionais;13 deixaram de 

ser mero perigo e devem modificar nosso modo de enfrentar a crise ambiental que está posta. 

Para além de um discurso conservacionista e radical que atribui ao ser humano a culpa pelo 

estágio em que vivemos e que, portanto, a “sacralização” da natureza seria a melhor resposta à 

crise ambiental, é preciso que o combate às conseqüências das mudanças climáticas seja 

inserido na agenda política e que aproxime áreas que hoje estão limitadas em seus 

compartimentos cerrados. Isso significa a aposta em um trabalho conjunto de todas as 

Ciências, Duras ou Brandas, tendo por ponto de partida as previsões do relatório do IPCC, 

órgão internacional com credibilidade e que congrega pesquisadores de todo o mundo. 

 
                                                 
12 O autor do clássico A terceira via reconhece nas mudanças climáticas a dimensão mais grave e urgente da 
crise ambiental do século XXI. Os efeitos do aquecimento global, e em consequência, as mudanças climáticas 
foram analisadas por Giddens com as lentes de um cientista social, mas sem descurar-se dos aspectos científicos 
de como chegamos ao atual estado da concentração de gases de efeitos estufa – os GEEs – na atmosfera. 
13 CARVALHO, Délton Winter de. Dano ambiental futuro: a responsabilização civil pelo risco ambiental. Rio 
de Janeiro: Forense Universitária, 2008. 

1500



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

2  A JURIDICIZAÇÃO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: A LEI 12.187/09 – 

POLÍTICA NACIONAL SOBRE MUDANÇA CLIMÁTICA (PNMC) – E OS SEUS 

PRINCÍPIOS 

 

As mudanças climáticas, aliadas à incúria humana, são responsáveis pelos recentes 

desastres ambientais antes referidos, principalmente o excesso de chuvas que causam 

enchentes e inundações ou secas avassaladoras. Tais mudanças14 passaram de uma posição 

secundária para uma posição central da agenda internacional nos últimos anos, antes disso 

havia uma espécie de crise silenciosa, embora a atuação do IPCC desde a década de 90 do 

século passado. Catástrofes como o tsunami na Ásia (2004); o furacão Katrina (2005); a 

retração dos glaciais nas altas montanhas; o derretimento das calotas polares; secas 

devastadoras na combalida África; intensidade das chuvas de verão e inundações em vários 

países da América do Sul não são eventos climáticos aleatórios, por óbvio que algo de muito 

grave está ocorrendo!  

A crise de silenciosa passou a ser clamorosa, tanto que em documento divulgado em 

maio de 2009, o Fórum Global Humanitário apontou que as mudanças climáticas representam 

atualmente mais de 300 mil mortes a cada ano em todo o mundo e as perdas decorrentes desse 

impacto chegam ao valor de 125 bilhões de dólares por ano. Além disso, o relatório prevê que 

até 2030 haverá 500 mil mortes por ano em todo o mundo e quase o triplo do prejuízo 

econômico.15  

O aquecimento global e as nefastas mudanças climáticas advindas do mesmo geraram 

uma nova fase na crise ambiental global. A Política e o Direito foram “instados” à 

apresentação de instrumentos que pudessem combatê-la. Isso, em um primeiro momento, 

ocorreu através do direito internacional16 e as conhecidas convenções, protocolos, acordos 

multilaterais que foram firmados após a convenção-mater de 1992 sobre as mudanças 

climáticas. O Protocolo de Kyoto (1997), estabelecendo os níveis máximos permitidos de 

emissões dos GEEs e mecanismos de desenvolvimento limpo (MDL), e as posteriores 

Conferências das Partes, complementaram o arcabouço jurídico internacional sobre as 

                                                 
14 Segundo o Quarto Relatório do IPCC (2007) já houve um aumento de 2 graus na temperatura da Terra, e as 
projeções para os cenários climáticos nos próximos anos são catastróficos, principalmente pela continuidade da 
elevação das temperaturas no globo terrestre e a escassez de água, o que tornaria a vida inviável aqui.  
15 Global Humanitarian Fórum - Geneva, in: Human Impact Report - counting the human cost of climate change. 

Anatomy of a silent crisis. Disponível em: http:// www.ghf-geneva.org, acesso em 8-01- 2010. 
16 SOARES, Guido. Direito internacional do meio ambiente: emergência, obrigações e responsabilidades. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

1501



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

mudanças climáticas. Em momento posterior, alguns Estados que ratificaram o Protocolo de 

Kyoto passaram a tratar no âmbito do direito interno, em legislações específicas, das 

mudanças climáticas, v.g., o Reino Unido e a Alemanha. 

O direito nacional, na direção apontada pelo Direito Internacional Ambiental, não 

ficou indiferente às perigosas alterações no clima do planeta e juridicizou o tema das 

mudanças climáticas por meio de uma lei de ampla abrangência – a Lei 12.187/09, Política 

Nacional sobre a Mudança Climática (PNMC). Se vivemos em um Estado Ambiental de 

Direito ou Estado de Direito de Ambiente, lembrando a expressão pioneira do mestre 

Canotilho,17 ou em um Estado Socioambiental 18 e, não obstante já se fale em uma governança 

ambiental,19 fundada na interação entre sociedade civil- organizações não-governamentais - 

setor privado, ainda é o Estado o ator político mais importante na idealização e execução de 

um projeto coletivo que busque a defesa do meio ambiente e o combate e prevenção às 

mudanças climáticas, reconhecendo-se que nossa civilização se encontra em um dos 

momentos mais tormentosos da nossa história - aquele em que há a possibilidade concreta da 

extinção da espécie humana. 

Por isso, políticas públicas que tratem de tema tão espinhoso e trágico merecem ser 

valorizadas e implementadas de forma consistente. Assim, a Lei 12.187/09 foi (é) uma 

resposta do Estado brasileiro ao desafio da diminuição da emissão dos gases de efeito estufa 

(os denominados GEEs), mas principalmente é o surgimento de uma política pública nacional 

que reconhece, combate e previne o aquecimento global e as conseqüentes mudanças 

climáticas através de medidas de mitigação e/ou adaptação. E no âmbito estadual, vários 

estados brasileiros também já aprovaram leis nos mesmos moldes da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima, como é o caso de São Paulo20 e a Bahia. No Rio Grande Sul a lei foi 

promulgada em dezembro de 2010 e recebeu o nome de Política Gaúcha de Mudança sobre o 

Clima (PGMC, Lei 13.594/10). 

A PNMC, bem como as leis estaduais sobre mudanças climáticas, se insere em um 

novo modelo de legislações, conseqüência de uma (nova) característica das leis, a 

                                                 
17 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Juridicização da Ecologia ou Ecologização do Direito. Revista Jurídica 

do Urbanismo e do Ambiente, nº 4, Coimbra, dezembro 1995, p. 73. 
18 SARLET, Ingo Wolfganf e FENSTERSEIFER, Tiago. Direito constitucional ambiental: (estudos sobre a 

constituição, os direitos fundamentais e a proteção do ambiente). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p.42. 
19 BORN, Rubens Harry e NEUHAUS, Esther. Governança ambiental internacional. Perspectivas, cenários e 

recomendações. Relatório do Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento (FBOMS) e Vitae Civilis Instituto para o Desenvolvimento, Meio Ambiente e Paz. 
Brasília/São Paulo, setembro 1997. 
20 A Lei Estadual 13.798/09 prevê em seu art. 3º os princípios fundamentais, dentre eles o da participação da 
sociedade civil nos processos consultivos e deliberativos no inciso IV. 
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principiológica, de acordo com a opinião de Vanêsca Buzelatto Prestes e com a qual 

concordamos: 

“Demais disso, vivemos um momento em que as legislações de 
comando e controle são substituídas por normas em aberto que são 
‘recheadas’ a partir dos princípios que precisam contemplar. Isso 
reforça a atuação dos profissionais do direito, em especial da 
advocacia pública, no âmbito administrativo. Para além da atuação em 
juízo, os advogados públicos passam a exercer relevante função na 
construção de práticas administrativas que visam ao atendimento dos 
direitos e garantias fundamentais”.21 
 

Embora a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), Lei 6938, de 1981, também 

tenha esse caráter principiológico, foi somente a partir da Constituição Federal de 1988 que 

tal modelo ganhou força, vez que a nossa constituição é essencialmente principiológica. Por 

isso, é imprescindível a análise dos princípios referentes à Política Nacional sobre Mudança 

Climática, o que se fará a seguir. 

 

2  Os princípios na Lei 12.187/09 (PNMC) 

 

2.1.1  Princípio da Precaução 

 

O princípio da precaução foi incorporado a determinado ordenamento jurídico europeu 

na década de 80 do século XX - na Alemanha -  embora sua gênese seja encontrada na 

Conferência de Estocolmo (1972). Os tratados internacionais que primeiro dispuseram sobre 

ele foram a Conferência Internacional sobre a Proteção do Mar do Norte (1984) e Convenção 

de Viena (1985), e em 1987 apareceu de forma autônoma na edição seguinte do enclave sobre 

o Mar do Norte.22 Porém, somente com a Declaração do Rio (1992)23 e a sua inclusão no rol 

dos princípios sobre meio ambiente e desenvolvimento é que foi consagrado em documento 

firmado por vários países que não só os europeus. A partir daí, outros países passaram a 

internalizá-lo em suas legislações. 

                                                 
21 PRESTES, Vânesca Buzelatto. Estudo de caso: novos paradigmas da Advocacia Pública Municipal – atuação 
preventiva e multidisciplinariedade – relato de um caso de aplicação do direito de superfície na regularização 
fundiária. In: BENJAMIN, Antonio Herman e FIGUEIREDO, José Guilherme Purvin de (coord.). Direito 

ambiental e as funções essenciais à justiça: o papel da advocacia de estado e da defensoria pública na proteção 

do meio ambiente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 240 
22  WEYERMÜLLER, André Rafael. Direito ambiental e aquecimento global. São Paulo: Atlas, 2010, p. 75. 
23 Diz o Princípio 15 da Declaração: “De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser 
amplamente observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaças de sérios danos 
ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar 
medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental.” 
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Tal princípio é aquele que trata da questão dos riscos ao meio ambiente e da incerteza 

científica decorrente do próprio progresso tecnológico. Tem um caráter protetivo ampliado, já 

que, diante do risco à saúde humana ou animal ou à biodiversidade, pode ser utilizado como 

medida de proteção. Leuzinger e Cureau definem o princípio da precaução: 

 

 “O princípio da precaução diz respeito à necessidade de se agir com 
cautela quando existam dúvidas ou incertezas acerca do dano que 
pode ser causado por determinada atividade. Em outras palavras, a 
incerteza científica sobre o resultado de certas ações humanas não 
pode servir para afastar medidas preventivas. Havendo receio de que 
determinada atividade antrópica possa gerar danos ao ambiente, ou 
seja, considerado o perigo e a ausência de informações suficientes 
sobre ele, providências devem ser tomadas no sentido de afastá-lo ou 
minimizá-lo.”24 

 
Tanto a precaução como a prevenção atuam de modo acautelatório, inibindo prováveis 

condutas que concorram para a configuração de um dano. No caso das mudanças climáticas, o 

princípio da precaução pode ser vislumbrado em proibições de atividades degradantes, v.g 

queima do Cerrado ou Floresta Amazônica para pastagens, pois a mesma é nociva, aumenta o 

nível de emissão dos GEEs e causando danos irreversíveis àqueles ecossistemas; bem como a 

obrigatoriedade da licença ambiental para empreendimentos de grande porte. Associa-se a 

precaução à atividade que pode resultar degradação irreversível ou por longo período.25 

A distinção entre a precaução e a prevenção se configura, conforme vários 

doutrinadores, no que tange ao grau dos riscos, se risco mais alto estaríamos diante da 

precaução, se menos seria a prevenção. A primeira se voltaria para uma espécie de perigo 

abstrato, enquanto a prevenção para um perigo concreto.26 É um critério razoável de distinção, 

mas, no caso da incidência das mudanças climáticas, tanto o risco “alto” como o risco “baixo” 

acabam se homogeneizando. Antes, contudo, de se abordar sobre o princípio da prevenção, 

traz-se a lume os princípios da participação cidadã e o da responsabilidade comum, mas 

diferenciada. 

 

2.1.2  Princípios da participação cidadã e da responsabilidade comum, mas diferenciada 

 

O princípio da participação cidadã tem como seu fundamento a indispensável atuação 

                                                 
24  LEUZINGER, Márcia e CUREAU, Sandra. Direito ambiental. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 14. 
25 LEITE, José Rubens Morato. Sociedade de Risco e Estado. In: CANOTILHO, José Gomes e LEITE, José 
Rubens Morato. Direito constitucional ambiental brasileiro. 3ª. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.193. 
26 MARCHESAN, Ana Maria Moreira. A tutela do patrimônio cultural sob o enfoque do direito ambiental. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 124. 
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do cidadão(s) na construção de um efetivo Estado de Direito Socioambiental. Invoca a 

necessidade da participação de todos na discussão de projetos, na escolha dos rumos a tomar, 

e mesmo na “pressão” e “cobrança” dos legisladores. O melhor exemplo de participação 

cidadã ainda é o da audiência pública. Se mais audiências públicas fossem realizadas, a 

legitimidade das decisões do Poder Público seria maior. É pena que justamente quem deveria 

zelar pela observância desse princípio, muitas vezes se nega a fazê-lo ou é realizada de modo 

deficiente (v.g., as audiências públicas realizadas com os ribeirinhos e os chamados “povos do 

Xingu” no caso da construção da hidrelétrica de Belo Monte). 

Esse princípio merece maior aprofundamento – o que não será feito aqui – pois vai em 

direção a uma democracia participativa e sintetiza o espírito democrático que deve nortear as 

escolhas de uma sociedade. Como já se sabe de antemão que as mudanças climáticas são 

inevitáveis, ele pode ser um instrumento a ser utilizado na tomada de decisões 

socioambientais. Não convém que a sociedade, os cidadãos em geral se omitam acerca de 

tema tão fundamental como esse; não é possível delegar todas as responsabilidades ao Estado 

(em todas as instâncias); urge que, como membros da sociedade, façamos a nossa parte! 

No que tange ao princípio da responsabilidade comum, mas diferenciada27 a PNMC 

internalizou um princípio de direito internacional relativamente recente e que prevê que, 

embora todos os países emissores dos GEEs sejam responsáveis pelo aquecimento global – e 

as decorrentes mudanças climáticas –, há alguns que contribuíram mais que os outros e, 

embora o compartilhamento da responsabilidade, a meta de redução das emissões deve ser 

maior aos países desenvolvidos como é o caso de alguns países da Europa. 

  

2.1.3  Princípio da prevenção 

 

O princípio da prevenção exerce, ao lado do da precaução, uma função relevante na 

gestão dos riscos ambientais.28 Trata-se de um princípio que busca remédios antecipatórios ao 

                                                 
27 YOSHIDA, Consuelo. Mudanças climáticas, Protocolo de Quioto e o princípio da responsabilidade comum, 
mas diferenciada. A posição estratégica do Brasil. O Direito por um Planeta Verde. Artigos. Disponível em 
http://www.planetaverde.org, acesso em 07 mar. 2010.  
28 Em estudo sobre o sistema constitucional brasileiro de gerenciamento dos riscos ambientais Carvalho analisa a 
relação riscos ambientais e futuras gerações, estabelecendo a necessidade do gerenciamento dos mesmos, 
buscando-se evitá-los, através da prevenção ou precaução: “Apesar de altamente imprecisa a terminologia 
futuras gerações, tem-se nesta a formação de um importante parâmetro decisional em contextos de risco. Em 
outras palavras, tudo que puder colocar em risco a qualidade de vida das futuras gerações e ao seu direito de 
acesso aos recursos naturais deve ser objeto de gerenciamento a fim de evitar tal concretização lesiva futura (seja 
pelo conteúdo principiológico da prevenção ou da precaução)”. CARVALHO, Délton Winter de. Sistema 
constitucional de gerenciamento de riscos ambientais. Revista de Direito Ambiental, n. 55, julho-setembro, 2009, 
p. 73. 
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dano ambiental que pode emergir de determinadas situações fáticas que comprometam o meio 

ambiente e a vida. Assim, a prevenção serve como um modo inibitório e cautelar; o inibitório 

em face do risco abstrato, o qual é de difícil visualização e previsão; o cautelar em razão de 

melhor prevenir a degradação ambiental do que esperar que ela surja. Dentre os típicos 

exemplos de prevenção está o instrumento do Estudo Prévio de Impacto Ambiental, que serve 

de freio a atividades potencialmente perigosas, vez que – atuando preventivamente – inibe 

que tal atividade se instale. 

Esse princípio, assim como o da precaução, se liga ao da equidade intergeracional 

(art. 225, caput, CF), pois não haverá equidade entre as gerações caso a geração anterior 

degrade de tal forma que nada reste à geração posterior; advém daí, também, a necessidade de 

conscientização da nossa geração sobre o que deixaremos às outras. O dever ético, nesse caso 

da equidade intergeracional, impõe um compromisso nosso com os demais seres humanos que 

virão. Para Leite, 

“O princípio da atuação preventiva é complexo e pode ser utilizado 
em diversos instrumentos da política ambiental, inclusive na adoção 
de planos estratégicos e políticas. Kiss, ao abordar os exemplos de 
atuação preventiva, salienta que este princípio ‘pode ser considerado 
um arco complexo de múltiplos aparatos legais, tais como prévia 
avaliação da degradação ambiental, licenciamento e autorização, que 
imponha condições e conseqüências para violação desses. Limites e 
procedimentos de Standards (padrão), uso de melhor tecnologia 
possível e técnicas similares aplicáveis ao princípio da prevenção’. 
Deve lembrar, ainda, o plano diretor e as estratégias, as políticas e os 
planejamentos que envolvam gestão de recursos naturais, ameaça de 
dano e gestão de riscos.”29 

 

Considera-se adequado o termo de Kiss ‘arco complexo de múltiplos aparatos legais’ 

para o princípio da prevenção, tanto que ele pode ser implementado através de planos/ações 

estratégicas e políticas públicas também no âmbito dos estados e municípios. No que tange às 

mudanças climáticas e possíveis medidas de adaptação – de caráter preventivo - a PNMC  em 

seu art. 4º, inciso V, expressa que a mesma visará ‘a implementação de medidas para 

promover a adaptação à mudança do clima pelas 3(três) esferas da Federação, com a 

participação e colaboração dos agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em 

particular aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos’, bem como o art.5º 

estabelece diretrizes, cujos incisos  determinam o que segue: 

“Art. 5º - São diretrizes da PNMC: 
(...) 

                                                 
29 LEITE, José Rubens Morato. Op. cit., p.195. 
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III- as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima e 
vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; 
IV- as estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos 
âmbitos local, regional e nacional; 
V – o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e 
municipal, assim como do setor produtivo, do meio acadêmico, e da sociedade civil 
organizada no desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações 
relacionadas à mudança do clima; 
VI – a promoção e o desenvolvimento de pesquisas científicas-tecnológicas, e a 
difusão de tecnologias, processos e práticas orientados a: 
(...)  
c) identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas. 
 

Tais diretrizes servem como guia de ações voltadas não só, mas principalmente para a 

adaptação às mudanças climáticas. Em âmbito municipal, por exemplo, as cidades brasileiras 

já contam com o Estatuto da Cidade (Lei 10.257/01) como o diploma legal que densificou o 

direito à cidade 30 e revitalizou o sentido de planejamento urbano-ambiental. Contudo, apesar 

dos inúmeros avanços na gestão urbano-ambiental, ainda há muito a fazer, especialmente 

agora, face ao desafio das mudanças climáticas. Os gestores municipais têm uma 

responsabilidade enorme, pois os municípios (e os munícipes, por óbvio) estão entre os 

maiores prejudicados com as conseqüências das alterações do clima. 

 

 

3  O PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO E SUA IMPLEMENTAÇÃO POR MEIO DE 

UMA POLÍTICA DA ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

Em geral prevalece a noção de uma política reativa às mudanças climáticas, é dizer, o 

de uma sociedade de risco que sabe da iminência das mudanças climáticas e suas 

conseqüências nefastas, mas ainda não preparada o suficiente para enfrentá-las, na medida 

que reage ao problema depois de presentes tais conseqüências. Por isso, a existência dos 

programas de redução da emissão dos GEEs e da árdua batalha pelo Protocolo de Kyoto.  

A Lei 12.187/09 (Política Nacional sobre Mudança do Clima) inclusive é pródiga 

nesse sentido, pois prevê a mitigação das mudanças climáticas por meio das reduções de 

emissões antrópicas dos GEEs no art. 5º, VI, “a” e a adoção de fontes de energia alternativa 

ao petróleo, como é o caso dos biocombustíveis, sendo um dos meios de se atingir o que a 

própria lei estabeleceu como índice até 2020 – redução das emissões entre 36,1% e 38,9%. 

                                                 
30 PRESTES, Vanêsca Buzelato. As cidades na contemporaneidade: desafios dos planos diretores. In: Revista 

Magister de Direito Ambiental e Urbanístico, Porto Alegre: Magister,  out./nov. 2010, pp. 62-73. 
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Um dos aspectos positivos da adoção dos biocombustíveis é o de possibilitar uma menor 

dependência dos países em desenvolvimento em relação ao petróleo, dando origem a uma 

“democratização da geopolítica energética”31.  

No caso do Reino Unido, uma das formas encontradas para a redução da emissão de 

gás carbônico, por exemplo, foi a implantação de trens movidos à energia elétrica; hoje 33% 

da rede ferroviária é movida por eletricidade. Também no mesmo país houve grande 

desenvolvimento da energia eólica e da biomassa proveniente da madeira e do sistema de 

esgotos, além da possibilidade de aumento da energia nuclear, inclusive tal energia foi (é) 

defendida por James Lovelock,32 e que agora, com o desastre nuclear no Japão, deverá ser 

redimensionada nos países que a utilizam. 

Um plano ousado de combate às mudanças climáticas é o da Costa Rica, cuja meta é 

de atingir a neutralidade em carbono em 2021; sua estratégia consiste principalmente no 

plantio de árvores para absorver as emissões, havendo incentivos fiscais à disposição dos 

proprietários de terra que aderirem ao programa, incentivando assim o seqüestro de carbono e 

conservando a biodiversidade. Além disso, a Costa Rica foi o único país em desenvolvimento 

que adotou um imposto sobre os combustíveis para fins ambientais. 

No que concerne ao país com maior nível de emissão dos GEEs, os Estados Unidos, o 

estado da Califórnia surpreende, pois é o mais adiantado em termos de lei-plano referente às 

mudanças climáticas. Prevê desde a obrigatoriedade da informação sobre a emissão pelas 

grandes indústrias até o estabelecimento de uma meta ambiciosa – de 80% até 2050, tendo 

como ano-base o de 1990 – para a redução da emissão dos GEEs. 

As medidas antes delineadas são todas de mitigação33 ou, como define Anthony 

Giddens, de adaptação após o evento, dizendo que há uma distinção entre esta adaptação e a 

adaptação orientada para futuros possíveis ou adaptação proativa (AP): 

 

“A AP diz respeito a diagnosticar vulnerabilidades e responder a elas. 
A vulnerabilidade, mais uma vez, tem tudo a ver com o risco – o risco 

                                                 
31 FERREIRA, Helene Sivini e LEITE, José Rubens Morato. Biocombustíveis – fonte de energia sustentável? 
São Paulo: Saraiva, 2010, p. 34. 
32 LOVELOCK, James. A vingança de Gaia. Trad. de Ivo Korytowski. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2006. 
33 Em pesquisa realizada pelo Instituto O Direito por um Planeta Verde, sobre a gestão de resíduos sólidos e 

efluentes líquidos e a nova legislação, LAVRATTI e PRESTES, depois do diagnóstico sobre o problema dos 
resíduos e efluentes líquidos e a contribuição dos mesmos ao aquecimento global pela emissão do gás metano 
(CH4), apontam medidas com incidência em mitigação, tais como a 1) o licenciamento ambiental; 2) a redução, 
reaproveitamento, coleta seletiva e reciclagem de resíduos; 3) critérios de sustentabilidade nas compras e 
contratações públicas; 4) proibição da queima de resíduos a céu aberto; 5) incentivos econômicos. Reconhecem, 
entretanto, que “não foi identificada nenhuma medida relacionada, neste tema, com a adaptação às mudanças 
climáticas”.  
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de que sejam prejudicados uma atividade, um estilo de vida ou um 
recurso valioso. A vulnerabilidade é, sem sombra de dúvida, um 
fenômeno econômico e social, e não apenas um fenômeno 
concernente ao meio físico. Não podemos discuti-la sem nos 
concentrarmos também em seu inverso, a resilência. Esta pode ser 
definida como capacidade adaptativa, a capacidade não apenas de 
resistir a mudanças ou choques externos, mas também, sempre que 
possível, de reagir a eles de maneira ativa e positiva”.34(Grifo nosso). 
 

                   O diagnóstico das vulnerabilidades, portanto, é o primeiro passo a ser dado para 

que uma política de adaptação seja aventada e perfectibilizada. Tal política tem como 

premissa básica o detalhamento das vulnerabilidades locais e nacionais, pois assim poderão 

ser promovidas as devidas modificações, como melhores sistemas de previsão do tempo; uso 

eficiente da água, cultivo de lavouras diversificadas; a produção e o consumo sustentáveis; o 

planejamento territorial e urbano impondo restrições legítimas às construções; construções  

apropriadas e resistentes a eventos climáticos extremos.    

O segundo passo necessário à política da adaptação é o planejamento. Não há 

adaptação sem a devida reflexão antecipada e sistemática sobre as estratégias de planejamento 

para as situações de risco. Já existe o Fundo para a Adaptação às Mudanças Climáticas, criado 

pela ONU em um passado recente, e ele é exemplo de planejamento transnacional, já que 

disporá de recursos para distribuir entre os países vítimas das alterações climáticas. Porém, tal 

fundo tem recebido várias críticas por criar “empecilhos” para a habitação naqueles países e 

por ser gravemente subfinanciado; isso em uma visão estreita sobre o que foi acordado nas 

reuniões em Bali (2007) e que denota a resistência dos países desenvolvidos. 

O estímulo às inovações tecnológicas e à criatividade nos diversos mundos dos 

negócios e da sociedade civil é o terceiro passo para promover a adaptação. Os governos 

devem auxiliar nesse estímulo de inovação e Giddens cita exemplos na Europa 1) a 

introdução de novos sistemas de alerta precoces – talvez em nível pan-europeu – como 

sistemas de alerta de enchentes e de incêndios florestais e 2) a iniciativa para economizar água 

no sul da Espanha, resultante da aliança entre os agricultores e o governo municipal, mediante 

o uso de sistemas eletrônicos de manejo e distribuição na irrigação. 

O quarto passo tem relação com os seguros e sua cobertura, vez que serão 

imprescindíveis à política da adaptação. Deverá abranger o Estado e o setor privado, pois o 

primeiro sofrerá uma grande pressão, principalmente em virtude de catástrofes decorrentes de 

eventos climáticos de grandes proporções. A indústria securitária é mais desenvolvida nos 

                                                 
34   GIDDENS, Anthony. Op. Cit., p. 203. 
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países ricos, e deve ser assim também em outros países, pois serão os países menos 

desenvolvidos os mais atingidos pelas alterações do clima. É crucial que a indústria 

securitária seja pioneira em novas maneiras de lidar com a escala e a frequência crescentes 

dos riscos de catástrofes, pois, de outro modo, o ônus para o governo será insustentável. 

Tomando como modelo de catástrofe o que aconteceu em New Orleans, com o 

furacão Katrina (2005), cujo custo do governo federal foi de 100 bilhões de dólares – 

oferecidos como ajuda direta e incentivos fiscais, as empresas securitárias lançaram títulos de 

catástrofe, tendo sido a seguradora Allianz a primeira a fazê-lo em 2007. Esse “título” oferece 

cobertura contra prejuízos em larga escala decorrentes de terremotos, enchentes e outros 

eventos associados às mudanças climáticas, e serve para diluir os riscos nos mercados de 

capital. Então, o Estado poderá criar condições fiscais e financeiras para que a cobertura de 

desastres e catástrofes possa ser ampliada sob os auspícios da indústria securitária. 

O estabelecimento do que Giddens denominou programas de adaptação dos países 

em desenvolvimento seria (é) um dos outros mecanismos da política de adaptação. 

Especialmente em países em desenvolvimento em que haja a falta de recursos próprios, 

deveria haver uma colaboração mais estreita entre o norte e o sul. Assim, os países ricos 

deveriam contribuir financeiramente para programas daquele tipo, através, p. ex., do Fundo 

das Nações Unidas para a Adaptação às Mudanças Climáticas. Hoje existem recursos 

reservados do fundo para que 48 países menos desenvolvidos preparem planos, mas ainda é 

pouco, dada as proporções dos efeitos das mudanças climáticas e o aumento do número de 

vulneráveis. 

Todos os passos e as sugestões de Giddens em relação à política da adaptação 

proativa (AP) implementam o princípio da prevenção insculpido na PNMC, mas ainda assim 

faltam estratégias/ações específicas de adaptação às mudanças climáticas. 

  

3.1 As possíveis medidas de adaptação às mudanças climáticas 

 

A proposição de Giddens de uma adaptação proativa é mais do que adequada, é 

necessária! Inclusive ao caracterizá-la como preventiva aos riscos futuros:  

“A adaptação soa como uma versão do princípio da precaução porque 
(tal como a AP) é uma doutrina preventiva – é a intervenção praticada 
para prevenir ou conter riscos futuros. Entretanto, tal como em todas 
as situações de risco, ao se decidir por uma dada estratégia, coteja-se 
riscos e oportunidades diferentes”. 35 

                                                 
35 Op. cit., p 204. 
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Na Europa já existem planos de mitigação e adaptação às mudanças climáticas em 

diversos países; mas o melhor exemplo estrangeiro ainda é o da legislação do estado da 

Califórnia, que possui um plano referente às mudanças climáticas muito mais abrangente que 

qualquer outro existente, incluindo desde a obrigatoriedade da informação sobre as emissões 

por parte das grandes indústrias até uma campanha educacional destinada a informar os 

cidadãos sobre os riscos de tais mudanças. E mais: prevê para o currículo das escolas públicas 

a disciplina da mudança climática, o que é, sem dúvida, uma escolha de vanguarda, já que 

desde a infância os habitantes daquele estado devem conhecer e estudar as alterações 

climáticas no planeta. 

No Brasil, sendo a Lei 12.187/09 o marco regulatório do Direito das Mudanças 

Climáticas e tendo a referida lei colocado o Brasil no rol dos países que estão buscando 

contrapor-se aos efeitos do aquecimento global e das (inevitáveis) mudanças climáticas, seja 

através de medidas mitigatórias como de medidas de adaptação, é mister que o regulado no 

art. 4º, inciso V, e as diretrizes do art. 5º, em especial os incisos III, IV, V, VI letra “c”- os 

quais fazem referência expressa às medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da 

mudança do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico – sejam 

observadas. 

Mesmo antes da PNMC foi criado o Fundo Nacional sobre Mudanças Climáticas 

– Lei 12.014/09 – o qual em seu art. 5º, parágrafo 4º, inc. III prevê que a “aplicação dos 

recursos poderá ser destinada à adaptação da sociedade e dos ecossistemas aos impactos das 

mudanças climáticas”; portanto, não estamos longe do que foi legislado no Reino Unido, na 

Alemanha, Suécia, Dinamarca, Costa Rica, ou o estado da Califórnia (EUA), os quais são 

considerados os países com as melhores leis sobre as mudanças climáticas.  

Se é possível se antecipar aos efeitos das mudanças climáticas e contribuir 

preventivamente, temos de fazê-lo ou ao menos tentá-lo! Por isso, a seguir são listadas 

algumas medidas da adaptação que devem constar de estratégias governamentais e da 

sociedade brasileira no combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas: 

1) Aperfeiçoamento de programas que informem o público sobre riscos locais de enchentes e 

inundação; 

2) Execução do mapeamento de risco, com a retirada das áreas que comprovadamente estão 

sujeitas à catástrofe ambiental; 

3) Imposição de restrições a construções novas em áreas desprovidas de proteção adequada 

contra enchentes; 
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4) Novo padrão de edificações com materiais resistentes a tempestades e enchentes; 

5) Instalação de painéis solares no telhado e na fachada de todas as novas construções;36 

6) Instalações elétricas devem ser de baixa energia, o que pode reduzir o risco de incêndio; 

7) Estruturação de um sistema de atendimento emergencial, com a ampliação e o 

fortalecimento das funções da Defesa Civil; 

8) Novos seguros contra os efeitos das mudanças climáticas, de modo que não só o Poder 

Público arque com a maioria dos prejuízos; 

9) Programa de saúde específico contra o risco de epidemias advindas das catástrofes; 

10) Reestruturação da gestão hídrica, com severo e ambicioso programa de economia de água, 

inclusive com a aplicação de multas administrativas elevadas. 

Essas são somente algumas medidas da adaptação; outras podem (devem) constar em 

políticas públicas estaduais e municipais e de iniciativas dos atores sociais, é dizer, da 

sociedade brasileira, seja através de empresas, ONGs, associações em geral ou mesmo 

pessoas físicas. O Estado cumpre a sua função ao impelir que sejam criadas e executadas as 

medidas de adaptação, mas a sociedade também tem este desafio. As mudanças climáticas são 

infinitamente mais severas e mais rápidas do que se possa imaginar, a adaptação a elas é 

assegurar a cidadania ambiental! 

 

4   A SOCIEDADE BRASILEIRA E O DESAFIO DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

É claro que uma política da adaptação proativa não surge espontaneamente ou como 

demonstração do caráter “humanitário” de qualquer dos entes federativos. Surge como 

conquista política de uma sociedade que se preocupa e cobra iniciativas do Estado. E, 

concomitante, ao papel do Estado, essa mesma sociedade deve participar da construção e 

implementação de um modelo de medidas de adaptação que possam ser levadas a bom termo. 

O princípio da prevenção (e, por óbvio, o da precaução e os demais) é uma das faces da 

juridicização das mudanças climáticas, mas ao lado do mundo do Direito, o mundo da vida 

está a exigir uma postura menos antropocêntrica da sociedade brasileira; o desafio está posto! 

As mudanças climáticas, reitera-se, são um dos maiores desafios à sociedade 

contemporânea. Não se trata, como alguns “incautos” ainda afirmam, de um discurso 

“alarmista” de cientistas que se utilizam de projeções e sim da real e constante incidência de 

eventos extremos ocasionados pelas alterações climáticas, conforme se depreende de estudo 

                                                 
36 Op. cit., p. 210. 
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realizado por órgãos governamental brasileira em dados coletados em 2009/2010: 

 

“O país registrou situação de emergência ou estado de calamidade 
pública, devido à ocorrência de cheias, 563 municípios no ano 
passado. Foram 26 alagamentos, 57 inundações, 518 enchentes. O 
total de eventos desse tipo foi de 601, contra 1.091 em 2009. Os 
Estados mais afetados foram Santa Catarina (144 municípios), Rio 
Grande do Sul (144), Bahia (65), Paraná (46) e São Paulo (44). Por 
causa de eventos de seca, 521 municípios declararam situação de 
emergência no ano passado. Foram registrados 807 casos de estiagem 
e 69 de seca em 2009. No ano passado, foram 490 de estiagem e 93 de 
seca. Houve uma concentração de registros no Estado do Piauí (109 
municípios), Minas Gerais (88), Ceará (82) e Bahia (77).”37 

 

Acresce-se a tais dados uma das maiores tragédias ambientais ocorridas em nosso 

país – a da Serra Fluminense (janeiro/2011) – cujo número de vítimas foi superior a 

oitocentos e as perdas materiais são incalculáveis, pois a recuperação daqueles municípios 

será lenta, ainda mais com o desvio de verbas como foi constatado em Nova Friburgo. 

Mesmo que a sociedade brasileira tenha avançado nas preocupações com o ambiente, 

ainda é pouco em relação à magnitude e as implicações das mudanças climáticas. A 

aprovação do texto do novo Código Florestal – em que houve um retrocesso ecológico – 

denota o quanto a sociedade brasileira está à margem das discussões sobre a proteção 

ambiental. Se o cidadão brasileiro compreendesse a importância do que estava se discutindo 

teria “pressionado” os parlamentares incisivamente na direção da defesa do que o país já 

havia conquistado em matéria ambiental. 

No caso das mudanças climáticas é preciso superar o comodismo e a crença de que 

elas só ocorrem em terras distantes como as tragédias na Ásia e ou África e que eventos 

climáticos como os ocorridos aqui foram episódicos. Não foram! Tanto as chuvas excessivas 

do Sul e Sudeste do Brasil, como as secas no Nordeste se intensificarão, isso quando não 

ocorrer o inverso; sem falar nas megacidades e as implicações das mudanças climáticas, cujo 

alentado estudo foi divulgado também em 2010.38 

 

                                            CONCLUSÃO 

 

                                                 
37 Estudo mostra que 25% da água usada no país é de baixa qualidade. In IHU online, UNISINOS. Disponível 
em http://www.ihu.unisinos.br/index.php?option=com_noticias&Itemid=18&task=detalh... , 20.jul.2011, acesso 
em 21.jul.2011. 
38 In Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São 

Paulo. INPE; UNICAMP; USP, UNESP. São Paulo, jun. 2010. 
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        “Que esperança existe de que, como humanidade 
coletiva, sejamos capazes de controlar as forças que 
desencadeamos? Esta é uma pergunta mais ou menos 
impossível de responder, visto que há muitas 
contingências e incógnitas – e, sim, incógnitas 
desconhecidas – implicadas. Não concordo com aqueles a 
quem chamei de otimistas, pois eles dizem que todos os 
riscos que hoje enfrentamos foram exagerados, o que é 
falso. Ladeio com eles no sentido de que risco e 
oportunidade caminham de mãos dadas: dos maiores 
riscos também podem brotar as maiores oportunidades, 
quando sabemos nos mobilizar coletivamente para 

enfrentá-los”.39 (Grifo nosso). 
 

 

 As mudanças climáticas hoje são tema das mais prosaicas conversas; elas ingressaram 

no discurso jurídico ainda na década de 60 do século passado, mas somente com a divulgação 

dos relatórios do IPCC em meados da década de 90 é que definitivamente surgiram no 

imaginário social coletivo como um dos graves problemas da humanidade. A publicidade em 

torno da questão foi eficiente, pois conseguiu produzir um gradual interesse pelo tema. Mas 

tudo isso estaria relegado a mais um dos compartimentos cerrados da História se as constantes 

catástrofes naturais não tivessem assolando as mais distintas partes do globo terrestre, desde a 

Antártida até o Japão.  

Como no Brasil foi estabelecido um novo marco regulatório no que concerne às 

mudanças climáticas, optou-se pela análise dos princípios da PNMC, em especial o princípio 

da prevenção, vez que ele possui intrínseca relação com modelo de adaptação previsto nas 

diretrizes da mesma lei. Visou-se, assim, buscar o fundamento jurídico de uma política de 

adaptação na legislação pertinente. Foi trazida, também, a concepção de Giddens sobre uma 

política de adaptação proativa (AP) e adotaram-se os passos para uma política de adaptação 

defendida em sua obra. Do seu texto, também restou evidente que ele privilegia a instância 

política como a mais apta a resolver os problemas decorrentes das mudanças climáticas. 

Revitaliza o conceito de política pública e faz a defesa de um Estado assegurador na 

efetivação das medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas.  

Buscou-se relacionar a questão das mudanças climáticas com o princípio da 

prevenção, devendo o mesmo ser implementado através da adoção de medidas de adaptação, 

as quais devem ser concretizadas a partir de projetos/ações, não só estatais, que reconheçam a 

                                                 
39 GIDDENS, Anthony. Op. cit., p. 277. 
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urgência do tema e a necessidade de prevenção.    

A mobilização da sociedade ainda é a melhor maneira de se enfrentar um dos maiores 

desafios da humanidade. Nessa esteira, a participação da mesma é indispensável ao 

enfrentamento de questões tão graves como são as mudanças climáticas; reside aí um dos 

maiores desafios da cidadania ambiental. 
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RESUMO 

 

O presente artigo busca examinar a atuação internacional do Município, ente federado autônomo, 

na proteção do meio ambiente. Esse exame ganha relevância uma vez em que a existência do 

Município enquanto ente autônomo é peculiaridade do Estado brasileiro e a grande maioria dos 

países do globo não prevê sua existência. Por ser ente federado autônomo o Município possui 

competências legislativa e administrativa para tratar da proteção ao meio ambiente, em suas 

variadas formas de materialização. No que tange à competência legislativa é que surge a questão 

da legitimidade do Município para atuar como agente internacional na proteção ambiental, 

representando o Estado Federado. Isso porque, ainda que seja visto como ente atípico na 

comunidade internacional, sua existência é plena no ordenamento brasileiro e, portanto, está apto 
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a adotar medidas ou aplicar políticas voltadas ao meio ambiente cujos, ainda que os efeitos de 

tais medidas ultrapassem os limites territoriais do Estado brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Direito ambiental – princípio da cooperação – Município – Estado – Responsabilidade 

Internacional  

 

ABSTRACT 

This article aims to examine the international action of the Municipality, autonomous federal 

entity, in the environmental protection. This examination shows its relevance since the 

municipality as an autonomous entity is a peculiarity of the Brazilian federation and the great 

majority of the countries in the globe do not predict its existence. As an autonomous entity the 

municipality has legislative and administrative competencies to treat the protection of the 

environment, in its multiple forms of materialization. When it comes to the legislative 

competency is when arises the question about the legitimacy of the municipality to act in the 

environmental protection, representing the federal state. That is why, even when it is seen as an 

atypical entity in the international community, the existence of the municipality is fully 

recognized in the Brazilian state; so, the municipality is capable to adopt and apply political 

measures concerning the environment, even when the effects of this policies exceeds the 

boundaries of the Brazilian  state. 

 

KEYWORDS 

 

Environmental law - the principle of cooperation –Municipality –State- International 

Responsibility 
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INTRODUÇÃO 

 

Na atualidade, em que se multiplicam as mais variadas questões relacionadas à proteção 

do meio ambiente, faz-se a indagação sobre a extensão da legitimidade do Município- ente 

autônomo do estado federado brasileiro, inexistente na grande maioria dos países do globo- para 

impor políticas e legislação com vistas à manutenção do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, direito fundamental em nossa ordem normativa. 

Esse questionamento encontra espaço na medida em que o Município, enquanto ente 

federado, possui competência legislativa restrita para tratar de matérias afeitas ao meio ambiente 

e, somando-se a isso, é ente atípico em outros países. Não se pode olvidar, entretanto, que em um 

contexto de cada vez maior interdependência entre os países no que tange ao tratamento, 

executivo e legislativo, de matérias concernentes ao meio ambiente, o Município encampe “papel 

de protagonista”, representado o Estado federado em sua atuação na esfera intencional, quando 

houver de tomar medidas internas à sua circunscrição territorial, mas que afetem de modo 

inequívoco territórios vizinhos, até mesmo de outros países.  

 

 

1. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE OU DA COOPERAÇÃO INTERNCIONAL EM 

MATÉRIA AMBIENTAL. 

 

Uma das características da problemática ambiental é sua não conformação ou restrição 

aos limites territoriais dos Estados nacionais. Ou seja, a relação de interdependência entre os 

elementos que compõem o meio ambiente, principalmente aqueles de cunho natural, não raro 

demanda ações em conjunto de vários entes dentro de um mesmo país ou mesmo de países 

distintos. 

Desta característica peculiar às questões relacionadas ao meio ambiente é que surge a 

necessidade de cooperação internacional entre os mais variados agentes políticos. 
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O dever de cooperação internacional integra, dentre outras ações, o dever de 

informações a ser efetivado entre estados cujas atividades possam resultar em prejuízos aos 

países vizinhos. 

Cabe dizer que essa cooperação a nível internacional não implica abandono da 

soberania dos estados envolvidos nas questões ambientais. 

Com efeito, o princípio número 2 da Declaração. do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, de 1992,  resguarda a soberania dos estados nacionais na exploração de seus 

recursos, de acordo com suas próprias políticas ambientais e de desenvolvimento. Essa soberania 

deve conviver com o dever de cooperação no âmbito internacional, mormente quando as 

atividades praticadas dentro de um Estado puderem refletir de modo negativo na qualidade do 

meio ambiente em país diverso. Trata-se, portanto, de uma idéia de soberania que convive 

necessariamente com o imperativo de cooperação internacional. 

De fato, decorre do reconhecimento do direito fundamental da pessoa humana a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, conforme prevê o caput do artigo 225 da 

Constituição da Republica, e do principio da “cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade”, consoante previsão do inciso IX do artigo 4º da Lei Maior brasileira, o dever de os 

Entes políticos estatais agirem de forma concatenada para a preservação do meio ambiente. 

Mais uma vez se ressalta que esse princípio da solidariedade ou da cooperação resulta 

de característica peculiar às questões envolvendo o meio ambiente. Isso porque, nas palavras de 

Édis Milaré, “uma das áreas de interdependência entre as nações é a relacionada ao meio 

ambiente, uma vez que as agressões a ele infringidas nem sempre se circunscrevem aos limites 

territoriais de um único país, espraiando-se, não raramente, a outros vizinhos” (MILARÉ, 2009, 

p.834). 

A partir dessa idéia de interdependência na proteção ao meio ambiente vários 

documentos jurídicos foram formulados, tanto no âmbito nacional, quanto no internacional. 

Dentre eles, podem ser mencionados a precursora Declaração sobre o Meio Ambiente, que 

resultou da Conferencia de Estocolmo e, no ordenamento jurídico brasileiro, a Lei n. 9.605/1998, 

que dedica um capitulo inteiro à cooperação internacional no combate aos crimes contra o meio 

ambiente. 
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2.  ATUAÇÃO LOCAL E SOLIDARIEDADE GLOBAL 

 

A partir do conceito de meio ambiente, que implica na consideração do mesmo como 

sendo um bem jurídico protegido como coletivo e indivisível em razão das repercussões que 

pode tomar qualquer interferência em seu âmbito, tem-se que uma atuação local também reflete 

em termos globais. 

Os ambientalistas são unânimes em afirmar que é impossível impedir ou mesmo prever 

que a atuação de Estados ou governos que ajam diretamente sobre o meio ambiente fiquem 

circunscritas ao espaço geográfico juridicamente delimitado. Qualquer intervenção no meio 

ambiente, seja em termos positivos ou negativos, pode gerar reflexos em todo o mundo. 

Diante desse consenso, cada vez mais a atuação local ganha importância para que se 

consiga corroborar o princípio da solidariedade global no sentido de se preservar e recuperar o 

meio ambiente. 

Ainda na década de 1970, surge no cenário jurídico internacional a discussão acerca da 

cooperação entre os países para se firmar tratados e compromissos internacionais no intuito de 

preservar os territórios ambientais ainda não degradados em todo o mundo. Nesse período, 

porém, uma discussão concomitante que surge é acerca das vantagens econômicas obtidas pelos 

então chamados países desenvolvidos, que teriam obtido um alto grau de desenvolvimento 

exatamente a partir de uma pressão negativa e degradante do meio ambiente. 

Historicamente, na década de 70 do século XX, os então chamados países 

subdesenvolvidos ou em vias de desenvolvimento questionavam a possibilidade de se 

desenvolverem economicamente sem afetar de forma significativa os seus recursos ambientais, 

diante de uma preocupação de preservação que surgia principalmente em países já 

desenvolvidos. 
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Para alguns países, inclusive o Brasil inicialmente, a imposição ou adoção de um 

desenvolvimento econômico sustentável refletia um gasto maior para se atingir o grau de 

desenvolvimento já atingido de maneira mais “fácil”, embora predatória, pelos países 

desenvolvidos. Diante da constatação de que os países desenvolvidos haviam devastado extensas 

áreas de vegetação nativa em nome do progresso, começam a surgir questionamentos acerca da 

responsabilidade que teriam diante dos países emergentes, que ainda possuíam áreas 

consideráveis não destruídas, e de todo o mundo, já que a intervenção no meio ambiente provoca 

reflexos além das fronteiras nacionais. 

Com o passar dos anos, cada vez mais se aprofundou a discussão e se reforçou o 

princípio da solidariedade em termos internacionais, tornando-se a preocupação cada vez mais 

global. Em termos jurídicos e políticos, vários encontros internacionais e tratados foram 

realizados, dentre eles o Encontro de Estocolmo, de 1972, a Eco 92, no Rio de Janeiro e o 

Protocolo de Kyoto. 

A ampliação gradativa da preocupação com o meio ambiente faz emergir a questão de 

que os atos locais também trazem reflexos maiores que as fronteiras juridicamente estabelecidas, 

atingindo todo o ecossistema. 

Boaventura de Sousa Santos, ao discutir a respeito das ciências e o advento do que o 

autor chama de paradigma emergente (SANTOS, 2005.), afirma que os saberes locais também 

são globais e, como tal, devem ser pensados e repensados. Partindo dessa ideia, pode-se afirmar 

que o Direito, enquanto ciência social aplicada, também deve se incluir nessa nova forma de se 

pensar os saberes e as ciências. Como tal, as discussões acerca do Direito Ambiental, embora 

sejam mundiais e envolvam vários países, deve concomitantemente envolver questões e ações 

locais. 

A atuação local gera reflexos que podem ser percebidos não apenas por municípios 

vizinhos como também por outros países. Nesse sentido, o Estatuto das Cidades, por exemplo, 

embora não seja uma lei exclusivamente para tratar de assuntos ambientais, prescreve que os 

municípios de região metropolitana devem prever ações e medidas conjuntas para atingirem os 

objetivos do Estatuto. 
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Interessante observar neste ponto que o Estatuto das Cidades, dentre outras coisas, 

estimulou a emergência do conceito jurídico de função ambiental da propriedade. Conceito este 

que integra o conceito de função social da propriedade, tão discutido e difundido nos dias atuais. 

Seguindo nesse sentido, observa-se que o próprio ordenamento jurídico pátrio 

reconhece que a atuação local dos entes públicos geram reflexos para além do nível local, 

atingindo, no mínimo, o nível regional. 

Também é possível verificar que, como já exposto anteriormente, a competência 

legislativa dos municípios para tratar de matéria ambiental decorre não de previsão específica 

expressa na Constituição, mas da interpretação do dispositivo constitucional que dispõe que os 

municípios possuem competência legislativa em assuntos de interesse local. 

Dessa maneira, portanto, a atuação do município em termos de legislação ambiental não 

pode ser tratada apenas como questão de interesse local, embora seja desse interesse que se 

origine a competência legislativa. O interesse local, neste caso, também gera reflexos no 

interesse global em razão do próprio objeto tutelado pelo direito, o meio ambiente. 

Ao dispor sobre assunto local, portanto, o município também dispõe sobre interesses 

globais, ainda que de forma indireta. 

Um exemplo dessa situação ocorre em situação em que um município trata todo o 

esgoto que produz antes de despejar as águas nos rios que cortam sua base territorial. O 

tratamento – ou o não tratamento – desse esgoto afeta diretamente outros municípios cortados 

pelo rio onde são despejados os dejetos. 

 

 

3. DA COMPETÊNCIA DOS MUNICÍPIOS PARA LEGISLAR EM MATÉRIA 

AMBIENTAL. 
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A competência dos entes federados para tratar de matérias concernentes ao meio 

ambiente deve ser dividida em duas espécies: competência administrativa e competência 

legislativa.  

Sabe-se que a proteção do meio ambiente como um todo, e em particular dos recursos 

naturais (fauna e flora), bem como o controle da poluição insere-se no rol das matérias cuja 

competência administrativa é comum entre União Federal, Estados-membros, Distrito Federal e 

Municípios. Isto conforme disposição do artigo 23 e incisos da Constituição da República. 

Enquanto a forma de proteção do meio ambiente, no exercício das competências 

administrativas, não for devidamente regulamentada a responsabilidade dos entes federados de 

proceder a essa proteção é comum e solidária. Cabe dizer que essa regulamentação deve se dar 

por meio de lei complementar. 

No que tange às competências legislativas cabe visualização do artigo 24 da Lei Maior 

brasileira. Segundo este artigo de competência concorrente da União Federal, dos Estados-

membros e do Distrito Federal legislar, dentre outras matérias, sobre preservação do meio 

ambiente em geral, conforme se denota da leitura dos incisos VI e VII do dispositivo 

constitucional. 

O primeiro comentário que se pode fazer sobre este artigo é que ele não menciona 

expressamente a competência do Município para legislar em matéria de meio ambiente. Há quem 

defenda, como base somente na omissão do dispositivo constitucional, não haver competência 

legislativa do Município em matéria de meio ambiente. 

No entanto, parece mais correta a posição adotada por Édis Milaré, que na obra Direito 

do Ambiente, defende que a competência legislativa do Município em matéria de meio ambiente 

decorre do reconhecimento de sua competência administrativa para tratar da mesma matéria. Ou 

seja, para que o Município cumpra sua missão constitucionalmente prevista é necessário que ele 

possa legislar em matéria de meio ambiente. Além disso, há de se reconhecer que a própria 

Constituição delegou ao Município a tarefa de legislar supletivamente à União e aos Estados-

membros e Distrito Federal, no âmbito de seu território, sobre questões envolvendo o meio 

ambiente. (MILARÉ, 2009, p.191). 
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Neste ponto, vale mencionar a peculiaridade do Estado brasileiro, que, diferentemente 

da grande maioria dos países do mundo ocidental, prevê o Município como ente federado 

autônomo e, portanto, distinto dos demais entes da federação. Os artigos 1º e 18 da Constituição 

da República positivam a autonomia do Município enquanto ente federado. No Brasil os entes 

federados não se estruturam de modo hierárquico e, deste modo, os Municípios não ocupam a 

posição mais baixa nessa suposta forma de organização dos entes integrantes do Estado. União 

Federal, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios são todos atores do pacto federativo 

brasileiro. 

Na linha de pensamento exposta anteriormente, a competência legislativa do Município 

em matéria de meio ambiente derivaria ou decorreria de sua competência administrativa comum 

com União e Estados para tratar da mesma matéria. Essa competência seria reforçada pelo 

reconhecimento da competência suplementar dos Municípios para editar normas ambientais em 

sua circunscrição territorial (vide inciso I do artigo 30 da Constituição da República) 

Em suma, como regra, a União Federal possui competência para editar normas gerais, 

de alcance nacional, sobre meio ambiente. Os Estados-membros, dentro desta mesma 

competência concorrente, possui legitimidade para editar normas de espectro regional. Por fim, 

os Municípios só exercem sua competência legislativa em face de temas de alcance estritamente 

local, com as ressalvas que serão feitas neste trabalho no momento oportuno. 

Em face dessas considerações, nada mais adequado que defender a legitimidade do 

Município, enquanto ente federado autônomo, ainda que constitua figura atípica em outros 

ordenamentos jurídicos, para tomar medidas de proteção ao meio ambiente que se insiram em 

contexto global de preservação dos recursos ambientais. 

 

 

4.  MUNICÍPIO ENQUANTO REPRESENTANTE DO ESTADO NACIONAL. 
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O Município, enquanto ente federado previsto constitucionalmente no Brasil, age 

enquanto Estado, ainda que em questões de interesse eminentemente local. Com já exposto 

anteriormente, a atuação do município se pauta no próprio ordenamento jurídico pátrio, que lhe 

confere competência para tal, mas os reflexos de sua atuação decorrem do próprio objeto de 

intervenção. 

Partindo-se dessa ideia, é importante destacar que, a atuação do município, por ter 

repercussão global, não pode ser analisada apenas em nível local e deve ser pensada de forma 

conjunta e integrada a um sistema nacional e internacional de proteção/preservação ambiental, 

envolvendo União, estados federados, municípios adjacente e a sociedade civil, especialmente 

por meio de Organizações Não Governamentais. 

Juridicamente, existe o Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, criado pela 

Lei nº 6.938/81, que objetiva uma atuação conjunta entre as esferas da federação, bem como os 

poderes do Estado e sociedade civil no intuito de proteger e preservar o meio ambiente. 

Na prática, contudo, a atuação se torna falha, pois não há uma efetiva atuação integrada 

sequer entre municípios ou mesmo entre Municípios, Estados-membros e União.  

Como exemplo, pode-se citar o caso da região metropolitana de Belo Horizonte em que, 

o município de Belo Horizonte trata hoje mais de cinquenta por cento de seu esgoto, porém 

cidades vizinhas como Contagem e Ribeirão das Neves continuam despejando dejetos oriundos 

do esgoto sem tratamento adequado nos rios e afluentes da região. Tal problema de 

degradação/poluição ambiental ganha proporções maiores que o limite da Região Metropolitana. 

Outro exemplo emblemático é criação de uma lei municipal em Belo Horizonte 

proibindo a distribuição de sacolinhas de derivados de petróleo por comerciantes e órgãos 

públicos da cidade. O objetivo principal é reduzir o número de resíduos sólidos não degradáveis 

no ambiente. 

Tal lei gerou uma série de controvérsias e levantou a discussão, inclusive entre a própria 

população local acerca da real eficácia da lei, uma vez que em todos os demais municípios da 

Região Metropolitana as sacolinhas continuam sendo distribuídas, inclusive por estabelecimentos 

da mesma rede de empresas também situadas em Belo Horizonte. 
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Assim, diante da própria natureza do bem jurídico tutelado – meio ambiente – e diante 

de uma interpretação sistemática da Constituição e de outras leis como a que instituiu o 

SISNAMA ou a que criou o Estatuto das Cidades, tem-se que o Município atua sim como sendo 

Estado em relação a questões ambientais legislando e promovendo políticas públicas e não 

apenas fiscalizando. Essa atuação, contudo, deveria ser em conjunto e partilhando as mesmas 

diretrizes com os demais entes federados, o que em muitos casos não ocorre. 

 

 

5.  ATUAÇÕES DO MUNICÍPIO ENQUANTO ESTADO 

 

Em termos jurídicos, pelo ordenamento pátrio, é o Executivo Nacional que possui 

competência para assinar acordos e tratados internacionais que envolvam o Brasil em questões, 

inclusive, relativas ao meio ambiente. Internamente, é do Congresso Nacional a competência 

para votar e ratificar – ou não – um tratado internacional assinado pelo Executivo, tornando-o 

obrigatório em todo o território nacional. 

Como já foi analisado, o Município é ente integrante do Estado e faz parte de um 

sistema nacional em relação à atuação e proteção ambiental, podendo inclusive legislar a 

respeito. 

Diante do entendimento de que o Município faz parte do Estado e que possui autonomia 

de ação em âmbito local, bem como diante do entendimento de que o Município possui 

competência legislativa em relação ao meio ambiente, tem-se que a atuação local pode sim 

caracterizar a atuação do Estado – entendido em termos nacionais – diante de tratados e acordos 

internacionais que visem assegurar proteção/preservação ambiental. 

Assim, se o Brasil é signatário de um tratado internacional que prevê a redução de 

emissão de CO2 e a União ou Estados-membros não tomam as medidas jurídicas e políticas 

adequadas a cumprir essa determinação jurídica, mas municípios o fazem, reduzindo 
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efetivamente a emissão de poluentes, a atuação dos municípios pode ser considerada como sendo 

uma atuação do Estado Brasileiro no sentido de cumprir o que foi disposto no tratado. 

Esse entendimento pode ser corroborado pelos dispositivos constitucionais e pela 

legislação infraconstitucional, que estabelecem que o Estado Brasileiro é uno, embora haja uma 

divisão administrativa para permitir um gerenciamento eficiente de todo o território nacional. 

Quando a atuação do município, ao contrário, é no sentido de se desrespeitar ou 

descumprir as determinações assumidas em tratados internacionais, mesmo que seja em assunto 

de interesse eminentemente local – como no caso de usinas hidrelétricas –, os demais entes 

federados não se eximem da responsabilidade de fazer com que haja uma atuação em conjunto e 

que o município passe a atuar em sentido de colaborar para a preservação ambiental. 

A responsabilidade dos entes federados sobre as questões ambientais é mútua e isso 

reflete na atuação do Estado como um todo, a omissão ou atuação adversa de um ente não pode 

desresponsabilizar os demais em termos internacionais, embora a atuação positiva possa gerar o 

cumprimento dos termos do tratado internacional em nome do Estado. 

 

 

6.  CONCLUSÃO 

 

Diante dos questionamentos que surgem em torno do Direito Ambiental atualmente e 

da crescente preocupação com as consequências da degradação do meio ambiente em todo o 

mundo, o princípio da solidariedade ou cooperação entre os Estados torna-se cada vez mais 

relevante, haja vista que não é possível divisar o bem jurídico tutelado ou delimitar fronteiras 

territoriais aos prejuízos ambientais causados. 

No Brasil, o fato de o Município ser considerado ente federado, diferentemente do que 

ocorre em outros países, implica em que este ente também faz parte do Estado e, como tal, tem 

competências administrativas e legislativas acerca do Direito Ambiental, sem descartar as 

competências conjuntas da União e Estados-membros. 
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A atuação dos entes federados no Brasil é pensada de forma conjunta e articulada para 

se atingir objetivos comuns na proteção e preservação ambiental. Surge daí a criação do 

SISNAMA e outras previsões de parcerias com o intuito de efetivar uma atuação mais eficaz dos 

mecanismos de proteção ambiental.  

A atuação interna e integrada de proteção ambiental também deve perpassar pelo 

âmbito internacional, já que a própria natureza do objeto jurídico – meio ambiente – não pode ser 

circunscrito a fronteiras nacionais, de maneira estanque. 

Assinando e ratificando um tratado internacional com disposições de preservação 

ambiental o Brasil se obriga enquanto Estado no âmbito internacional e todos os entes federados 

são obrigados no âmbito interno aos termos do tratado.  

Uma vez o Brasil obrigado por um tratado internacional, a atuação do Município no 

intuito de promover politicas e leis de proteção ambiental pode sim representar o cumprimento 

das medidas previstas pelo instrumento firmado com outros países, já que se afigura como parte 

integrante legítima do Estado, sem hierarquia entre Municípios, Estados-membros ou União e 

tendo em vista ainda que, embora sua esfera seja de atuação local, os reflexos sobre o meio 

ambiente podem se expandir além das fronteiras nacionais. 

A atuação positiva municipal no intuito de preservar e proteger o meio ambiente, 

contudo, não elide a responsabilidade interna de Estados-membros e União sobre o tema, de 

acordo com os dispositivos Constitucionais e legislação infraconstitucional. 

A atuação negativa municipal – por omissão ou atos contrários à preservação – ao 

contrário, não pode elidir a responsabilidade do Brasil enquanto Estado diante da comunidade 

internacional, pois Estados-membros e União possuem responsabilidade conjunta. Tampouco 

desobriga o Município de atuar de modo a não apenas preservar o ambiente diretamente 

relacionado a sua base territorial, como também preservar e proteger os locais além de suas 

fronteiras. 
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EXPANSÃO DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO NO ESTADO DO ESPÍRITO 

SANTO E ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO: ATIVISMO JUDICIAL? 

THE EXPANSION OF OIL EXPLORATION IN THE STATE OF ESPÍRITO SANTO 

AND THE PERFORMANCE OF THE JUDICIARY: JUDICIAL ACTIVISM? 

Nelson Camatta Moreira1 

Rodrigo Santos Neves2 

 

RESUMO: A investigação relativa à exploração do petróleo no estado do Espírito Santo e a interferência do 
Poder Judiciário é de extrema importância, tendo em vista que a referida atividade econômica atrai muitos 
recursos financeiros para este ente federativo. No entanto, há que se considerar que a exploração de petróleo, 
embora extremamente lucrativa, apresenta grande risco ambiental. Daí a necessidade de prevenção e avaliação 
destes riscos. Como se sabe, antes da exploração de uma atividade econômica potencialmente danosa ao meio 
ambiente é necessária a elaboração de um estudo prévio de impacto ambiental, a fim de prevenir os danos ao 
meio ambiente. Após esse estudo, o administrador pode emitir licença ambiental para a exploração da atividade 
econômica, ou não. É nesse momento que o Poder Judiciário pode ser convocado a intervir em uma atividade 
típica da Administração Pública, com o intuito de tentar preservar um direito fundamental, que é o meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Todavia, esta interferência pode gerar diversas discussões envolvendo, 
inclusive, a própria legitimidade de atuação desse Poder. Assim, o presente texto aborda o tema controle da 
Administração Pública pelo Poder Judiciário, tendo como base a investigação bibliográfica e jurisprudencial.  

ABSTRACT: The investigation concerning oil exploration in the state of Espírito Santo as well as the 
interference of the Judiciary is extremely important, taking into account that this economic activity attracts many 
financial resources to this federal state. Nevertheless, it is important to consider that oil exploration, despite 
being very profitable, presents a high environmental risk. Thus, the necessity of prevention and evaluation of 
these risks arises. As it is known, before the exploration of any economic activity that is considered to be 
potentially harmful to the environment it is necessary to elaborate a previous study of environmental impact 
aiming at preventing damages to the environment. After this study the government may issue an   environmental 
license for the exploration of that economic activity, or not. It is then that the Judiciary might be summoned to 
intervene in a typical government duty, with the attempt to try to preserve a fundamental right, that is, an 
ecologically balanced environment. However, this interference may generate various debates even involving the 
legitimacy of the Judiciary action. Then, this article discusses the issue Public Administration control by the 
Judiciary, having as its basis a bibliographical and a judicial investigation as well.         

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente; Poder Judiciário; Ativismo Judicial.  

KEY-WORDS: The Environment; The Judiciary; Judicial Activism. 

 

INTRODUÇÃO 

Diante do progressivo movimento de conscientização acerca da proteção do meio 

ambiente, no âmbito jurídico, a partir da Constituição de 1988, nota-se uma galopante 

preocupação com a questão do equilíbrio ecológico como uma condição, inclusive, para a 

                                                 
1 Doutor em Direito (UNISINOS-RS), com estágio anual (2006-2007), com bolsa de estudos da CAPES, na 
UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Mestre em Direito (UNISINOS-RS). Professor  da Faculdade de Direito e do 
Mestrado em Ciências Sociais da UVV-ES e do Mestrado em Direito da FDV-ES. Diretor da Escola Superior de 
Advocacia, ESA-OAB/ES (2010-2012). 
2 Mestre em Direito (Universidade Cândido Mendes-RJ). Professor da UVV-ES. Advogado. 
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afirmação da dignidade humana, prevista, por sua vez, como um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito brasileiro. Em outras palavras, hodiernamente, não é possível 

imaginar uma sociedade preocupada com a questão da dignidade humana que não associe a 

sua afirmação à preocupação com o ecossistema, do qual o homem faz parte.  

No entanto, a preservação do meio ambiente não é um fim em si mesmo. Ela está 

inserida em um contexto maior relacionado com a globalização, principalmente em sua 

vertente econômica que, por sua vez, no ordenamento jurídico pátrio, é objeto de 

preocupações de diferentes matizes, encontrando seu ponto de partida na própria “ordem 

econômica”, sugerida pela Constituição de 1988.  

Assim, considerando-se a sistemática do texto constitucional que prevê princípios 

como a livre iniciativa na economia, de um lado, regrado por uma ordem social, que inclui, 

uma preocupação patente com a questão ambiental (art. 225, da CF/1988), de outro, é possível 

perceber que toda a complexidade da sociedade contemporânea, inexoravelmente, aporta no 

direito, que se torna um locus de convergência para a discussão de temas que tanto afligem a 

humanidade no século XXI. 

Diante disso, o que se espera do intérprete da Constituição é uma postura 

hermenêutica capaz de enfrentar devidamente questões extremamente complexas e delicadas 

que espelham a ampla temática do desenvolvimento em suas diferentes perspectivas: 

econômica, social e de qualidade de vida num mundo ecologicamente equilibrado. 

Assim, dentre os vários enfoques possíveis ao estudo do Direito Constitucional 

Ambiental, o texto a seguir pretende analisar a maneira como tem se manifestado o judiciário 

brasileiro – especialmente a Corte Constitucional (STF) – acerca do papel do Estado e os 

limites de atuação (intervenção) do homem no meio ambiente. Dito de outra forma, o estudo 

ora apresentado intentou mapear a possível ingerência do Poder Judiciário, por meio de suas 

decisões, nas políticas públicas do Estado em relação ao meio ambiente. 

Este é, portanto, o ponto de partida (e, talvez, de chegada) justificador da presente 

pesquisa, qual seja, a imperiosa necessidade de se (re)discutir as possibilidades interpretativas 

(hermenêuticas) abertas pela Constituição de 1988 para o judiciário brasileiro, no Estado 

Democrático de Direito, em relação à sua contribuição para um ambiente ecologicamente 

equilibrado “para as presentes e futuras gerações” (art. 225, da CF/1988), bem como o freio a 

ele imposto pela consagrada limitação de ingerência nos demais poderes (art. 2º, da CF/1988). 
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1. O JUDICIÁRIO, A LEI E O MEIO AMBIENTE NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO: 
BREVES COMENTÁRIOS 

Inegavelmente, o fenômeno da globalização e do advento da denominada “sociedade 

do risco” marcam um período complexo de transição histórica, operando profundas 

modificações nas mais variadas dimensões da realidade, sendo possível perceber seus 

impactos na base do paradigma jurídico-político da modernidade e seus reflexos no 

paradigma do direito moderno. 

Tal paradigma, no seio das transições societal e epistemológica protagonizadas pelo 

surgimento da pós-modernidade, tem sofrido profundos abalos, questionamentos, 

desestruturação e desmontes. A sinalização de sua crise emblemática impõe, em 

contrapartida, a elaboração de tentativas de sua superação, cujos fundamentos conduzem às 

suas novas caracterizações e roupagens. 

Assim, impõe-se discutir os limites do direito moderno para tutelar satisfatoriamente 

os novos bens jurídicos de natureza supra-individual, em especial o meio ambiente. De outro 

lado, esta nova forma de sociedade globalizada, ao permitir um amplo intercâmbio de 

informações, mercadorias, símbolos, signos, ideologias e métodos de poder e de domínio, 

cada vez mais acelerada em escala global, acaba por ampliar a produção de um constante 

perigo. Os novos riscos, produto inexorável da crescente expansão tecnológica e 

informacional deste século, suscitam, no direito, problemas novos e de difícil enquadramento 

em suas premissas, métodos, hipóteses e categorias convencionais. 

No direito, não obstante todas as crises que envolvem a sua aplicação em um tempo 

instantaneísta
3 de uma sociedade extremamente complexa, conflitiva e globalizada

4, as 

questões que chegam à apreciação do Poder Judiciário ainda são lidas sob a lente da lei, cuja 

maior expressão é a Constituição. E a decisão ainda se constitui como o principal mecanismo 

de manutenção ou transformação da realidade social. Assim, como mais um fenômeno que 

compõe esta complexa realidade, a questão ambiental, em suas diversas matizes, aparece 

como um nobre objeto sobre o qual se discute e se repercutem as decisões do Estado. 

Nessa perspectiva, o texto mostra privilegiadamente as manifestações (decisões) do 

Poder Judiciário sobre o meio ambiente, a partir da análise de decisões sobre o licenciamento 

                                                 
3 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 
4 BECK, Ulrich. La sociedad Del riesgo. Barcelona: Paidos, 1998. GUIDDENS, Anthony. As Conseqüências da 
modernidade. São Paulo: UNESP, 1991. DI GIORGI, Rafaele. Direito, Democracia e Risco. Vículos com o 
futuro. Porto Alegre: SAFE, 1998. 
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de petróleo no Espírito Santo que tenham sido ou que estejam prestes a ser apreciados – talvez 

revistos - pelo Poder Judiciário.  

Dito de outra forma, o texto discute as possibilidades hermenêuticas de intervenção 

deste poder em questões eminentemente de política de proteção ambiental e de política de 

desenvolvimento econômico social, podendo esbarrar numa temática muito polêmica em dias 

atuais: o ativismo judicial
5 que, para Garapon6, consiste num processo “natural” desenvolvido 

no interior de um Estado Democrático, até porque a interferência judiciária é um fenômeno 

possibilitado, na prática, pelos próprios políticos. 

A respeito das possibilidades hermenêuticas, analisam-se os argumentos das decisões, 

buscando-se compreender a maneira como os são elaborados, se se coadunam com o discurso 

principiológico da Constituição e, mais, se atendem aos anseios de uma sociedade que 

pretende ser livre, justa e fraterna (Preâmbulo da Constituição de 1988). Para tanto, tentar-se-

a empreender aqui uma “compreensão da compreensão” do Poder Judiciário sobre o 

licenciamento para a exploração do petróleo no Espírito Santo e, se necessário, como 

parâmetro, em outros Estados da federação que se enquadram em realidade similar à 

capixaba. 

É importante mencionar ainda que, no âmbito normativo, para o enfrentamento 

específico do direito ou não à licença ambiental para a exploração de petróleo - que é o 

exemplo privilegiado de intervenção estatal na proteção do meio ambiente e ao mesmo tempo 

na intervenção do domínio econômico – não se pode olvidar a importância da legislação 

infraconstitucional sobre o assunto, com especial destaque para a lei 9478/97 que, inclusive 

criou a ANP, Agência Nacional do Petróleo, gás natural e biocombustíveis, cujas atribuições 

são, dentre outras, fazer cumprir as boas práticas de conservação e uso racional do petróleo, 

                                                 
5 Essa terminologia que remete à discussão sobre a interferência judicial no mundo político, mantém-se em voga 
no debate público e acadêmico. Por isso, é importante deixar registrado, desde esse primeiro momento em que 
tal expressão aparece aqui no texto, que o ativismo judicial pode ser compreendido a partir de várias 
perspectivas: algumas positivas que mostram a necessidade de um juiz comprometido com os valores culturais e 
com os princípios jurídicos (a interpretação do juiz deve ser constrangida pelo princípio da coerência normativa 

face à história do seu direito e da sua cultura jurídica, como mostra Ronald Dworkin em sua obra: O Império do 

Direito. Traduzido por Jéferson L. Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2003); outras negativas, como a de 
Habermas, por exemplo, que entende que assim como o legislador não tem competência para julgar se os 
tribunais aplicam correta e justamente o direito, também não têm os juízes o direito de intervir na substância do 
processo legislativo, controlando abstratamente as suas normas. (cf. HABERMAS, Junger. Direito e 

Democracia: entre Facticidade e Validade. 2. ed. Traduzido por Flávio B. Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003, vol. I, caps. IV, V e VI). 
6 “A sociedade democrática desfaz os laços sociais e os refaz socialmente. Ela é obrigada, hoje, a fabricar o que 
antigamente era outorgado pela tradição, pela religião ou pelos costumes. Forçada a ‘inventar’ a autoridade, sem 
sucesso, ela acorre então para o Juiz.” GARAPON, Antonie. O Juiz e a Democracia: o guardião de promessas. 
Traduzido por Maria L. de Carvalho. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 140. 
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gás natural, seus derivados e biocombustíveis e de preservação do meio ambiente (Art. 8º, IX, 

Lei 9478/97).  

Em síntese, o objetivo desta lei é estabelecer as políticas nacionais de aproveitamento 

racional de energia no sentido de proteger o meio ambiente e promover a conservação de 

energia (Art. 1º, IV, Lei 9478/97).7 

2. A EXPANSÃO ECONÔMICA, OS VALORES SOCIAIS E O MEIO AMBIENTE  

Embora exista uma preocupação governamental quanto ao crescimento do PIB do 

país, esta não pode ser a única preocupação do governo, nem dos atores econômicos. Em 

outras palavras, a propriedade privada, que é um valor constitucional a ser observado e 

protegido pelo ordenamento jurídico, tendo em vista o seu caráter de direito fundamental (art. 

5º, XXII, CR/88), bem como de princípio da Ordem Econômica, deve ser compatibilizada 

com outros valores constitucionalmente consagrados, dentre eles a função social da 

propriedade e a dignidade da pessoa humana8. 

Assim, as atividades econômicas, como expressão da propriedade privada, devem se 

preocupar com a promoção da dignidade da pessoa humana. A tutela do meio ambiente, com 

a preocupação na garantia de seu equilíbrio, tem por finalidade última garantir a vida digna, 

não se olvidando, contudo, a proteção da propriedade privada e da livre iniciativa. 

No entanto, o que se precisa saber é até que ponto a livre iniciativa deve ser “liberada” 

para a promoção do desenvolvimento econômico, afetando o equilíbrio ecológico de 

determinada região. Assim, o grande problema que se tem no ordenamento jurídico brasileiro 

é o equilíbrio desses dois valores constitucionais. O grande desafio consiste então em se saber 

como promover o desenvolvimento econômico sem prejudicar o meio ambiente? E mais, 

como ainda contribuir devidamente para o avanço social como determinado pela 

Constituição? 

                                                 
7 Sobre o assunto conferir: MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. 17. ed. São Paulo: 
Malheiros: 2009. p. 294-296. MILARÉ, Édis. Direito do Ambiente. A Getsão Ambiental em Foco. 6. ed. São 
Paulo: RT, 2009. p. 418-482. FONTENELLE, Miriam; AMENDOLA, Cynthia Marques. Licenciamento 

Ambiental do Petróleo e Gás Natural. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003. SILVA, José Afonso da. Direito 

Ambiental Constitucional. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 
8 A este respeito v. NEVES, Rodrigo Santos. O Estado Regulador: a dignidade humana como princípio 
informador da regulação do mercado. Revista de Direito Constitucional e Internacional, São Paulo, v.44, p.209-
233, 2003. 
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Do ponto de partida traçado na introdução do presente texto, portanto, tem-se agora a 

justificativa do seu desenvolvimento: a renovada necessidade de se discutir as angústias 

problematizadas acima com enfoque na atuação do poder judiciário sobre o desenvolvimento 

econômico e social, com cuidadosa atenção na questão ambiental, mais especificamente no 

impacto gerado pela exploração do petróleo. 

4. O JUDICIÁRIO E A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE 

Nos moldes do art. 225, da CF/88, o cuidado com o meio ambiente passou a ser 

considerado um direito-dever para todos. O texto constitucional ainda elevou a defesa do 

meio ambiente à condição de princípio norteador da ordem econômica (art. 170, VI, CR/88). 

Destarte, toda e qualquer atividade econômica, bem como os serviços públicos deverão 

sempre levar em consideração a questão ambiental, sob pena de ofensa à lei fundamental. 

Não obstante a atuação preponderante do Poder Executivo na fiscalização das 

atividades econômicas, as partes em conflito (poder público e particulares ou somente 

particulares) podem recorrer ao Judiciário para a solução dos conflitos, o que exige do 

julgador a sensibilidade dos problemas existentes, bem como exige uma atividade 

hermenêutica eficiente, capaz de sopesar os interesses em jogo, para dar uma solução 

adequada ao caso concreto. 

A consagração constitucional (art. 225, § 1º, incisos I ao VII, da CF/88) do dever de 

preservação do meio ambiente impôs ao Estado uma série de medidas para a efetiva proteção 

do meio ambiente equilibrado. 

Assim, em face de eventual omissão da Administração Pública na realização dessas 

atividades protetivas e restauradoras, os interessados (legitimados) podem provocar o Poder 

Judiciário para que a Administração Pública e/ou o particular sejam compelidos a cumprir os 

seus deveres. É a chamada judicialização da política, que pode ser entendida como: 

A invasão do direito sobre o social avança na regulação dos setores mais 
vulneráveis, em um claro processo de substituição do Estado e dos recursos 
institucionais classicamente republicanos pelo judiciário, visando a dar cobertura à 
criança e ao adolescente, ao idoso e aos portadores de deficiência física. O juiz 
torna-se protagonista direto da questão social. Sem política, sem partidos ou uma 
vida social organizada, o cidadão volta-se para ele, mobilizando o arsenal de 
recursos criado pelo legislador a fim de lhe proporcionar vias alternativas para a 
defesa e eventuais conquistas de direitos. A nova arquitetura institucional adquire 
seu contorno mais forte com o exercício do controle da constitucionalidade das leis e 
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do processo eleitoral por parte do judiciário, submetendo o poder soberano às leis 
que ele mesmo outorgou.9 

Assim, o Poder Judiciário ganhou papel fundamental na democracia brasileira, na 

medida em que a sociedade pode exercer o controle social sobre a atuação da Administração 

Pública via Poder Judiciário, em ações populares, ou por meio do Ministério Público, em 

ações civis públicas, com o fim de tutelar o meio ambiente, sempre que este estiver em perigo. 

Desta forma, a atuação dos juízes e tribunais deve tomar uma feição proativa e 

protetiva, de modo a romper com o paradigma liberal, em que o juiz tem um (pseudo)papel de 

“neutralidade”, em observância à discricionariedade administrativa, passando a atuar como 

agente político que é, de modo a fazer valer os valores e princípios constitucionalmente 

protegidos.10 

A questão ambiental, como está diretamente vinculada ao texto constitucional, traz à 

discussão muitos valores constitucionais e que, ao menos em princípio, são antagônicos, tais 

como a dignidade da pessoa humana, o direito ao meio ambiente equilibrado, a propriedade 

privada, a função social da propriedade e a livre iniciativa. Por isso, o juiz deverá levar em 

consideração todos esses valores, tendo em vista que na questão ambiental é muito provável 

que haja colisão de direitos fundamentais. Assim, o intérprete deverá fazer uso da 

hermenêutica constitucional, a fim de que possa apresentar, em suas decisões, resultados 

satisfatórios. 

Em matéria ambiental, os tribunais têm aplicado os efeitos horizontais dos direitos 

fundamentais – no caso, o direito fundamental ao meio ambiente equilibrado. Seja com a 

limitação aos direitos do proprietário rural para respeitar uma unidade de conservação, ou 

uma área de preservação permanente, ou respeitar a reserva legal, mesmo que o novo 

proprietário já tenha comprado o imóvel com reserva legal desmatada, em que lhe é imputado 

o dever de reflorestar. 

O STJ decidiu que um proprietário demolisse uma construção feita dentro de uma área 

de preservação permanente. A construção era de um completo hoteleiro.11 O mesmo tribunal, 

em Ação Civil Pública que tinha por objeto a anulação de licença ambiental para explorar 

árvores mortas ou caídas de determinada área particular e que, posteriormente, se tornara um 

                                                 
9 VIANNA, Luiz Werneck; BURGOS, Marcelo Baumann; SALLES, Paula Martins. Dezessete anos de 
judicialização da política. Tempo social, São Paulo, vol.19, n.2, nov. 2007, p. 41. 
10 SARLET, Ingo Wolfgang; FENSTERSEIFER, Tiago. O papel do Poder Judiciário brasileiro na tutela e 
efetivação dos direitos e deveres socioambientais. Revista de direito ambiental, São Paulo, n. 52, out./dez. 2008, 
p. 81-82. 
11 STJ, 1ª. T., Rel. Min. Luiz Fux, MC n. 16868 – SP, DJ 05.10.10. 
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Parque Nacional, por decreto de utilidade pública, decidiu que não apenas em função da 

criação do Parque e da consequente transferência de propriedade para o domínio público, mas, 

sim, em função do laudo técnico que afirmava que: 

As operações de extração de madeira, com a presença de barulho de máquinas, 
equipe de trabalhadores e arrasto de toras, possivelmente fará com que determinadas 
espécies, principalmente da fauna terrestre se afastem desta agitação procurando 
outras áreas, podendo assim invadir áreas antropizadas ficando mais suscetíveis à 
caça e predação. Além do que, como citado no trabalho do engenheiro Eloi Mattei, a 
fauna poderia retornar à área após a operação de retirada. Porém, vale salientar que 
se alguma destas espécies estiver se reproduzindo no local, este deslocamento da 
área e posterior retorno não seria assim tão simples e talvez inviável acarretando 
provavelmente na perda da prole, o que seria extremamente agravante se tratando de 
espécie com grande longevidade e baixo índice de natalidade.12 

Em outro caso, o STJ, ainda, no REsp n. 1.079.713-SC condenou uma empresa ao 

pagamento de indenização por danos ao meio ambiente, por queimar palha de cana, mesmo 

com licença ambiental para tanto, por entender que, além da existência de danos ao meio 

ambiente, a licença foi concedida indevidamente. 

Como se vê, em diversos julgados, os tribunais têm se manifestado a respeito da 

questão ambiental, não obstante, as concessões de licenças para explorar o desenvolvimento 

de atividades econômicas de forte repercussão (impacto) ambiental. 

4. POR QUE O PETRÓLEO? A ATUALIDADE DA PESQUISA E AS POSSÍVEIS 
CONTRIBUIÇÕES PARA O DELINEAMENTO DA ATUAÇÃO DO PODER 
JUDICIÁRIO NESTA TEMÁTICA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

Como já é de pleno conhecimento público, no Estado do Espírito Santo, 

reconhecidamente rico em petróleo, os avanços na pesquisa e na exploração deste recurso 

natural vêm sendo brutais, conforme noticia site oficial do governo estadual:  

Nos últimos anos, o Espírito Santo foi destaque na produção de petróleo e gás 
natural no Brasil. Com as descobertas realizadas, principalmente pela Petrobras, o 
Estado saiu da 5ª posição no ranking brasileiro de reservas, em 2002, para se tornar a 
segunda maior província petrolífera do País, com reservas totais de 2,5 bilhões de 
barris. 
Atualmente, o Estado é o segundo maior produtor de petróleo do Brasil, com 140 
mil barris diários. Até o final deste ano, este número deve chegar a 200 mil barris 
por dia, e em 2010, atingirá a marca de 500 mil barris/dia. Os campos petrolíferos se 
localizam tanto em terra quanto em mar, em águas rasas, profundas e ultra- 
profundas, contendo óleo leve e pesado e gás não associado. 
(...) 

                                                 
12 STJ, REsp n. 1.122.909-SC, 2ª. T, Rel. Min. Humberto Martins, DJ 07.12.09. 
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O Espírito Santo é hoje responsável por 40% das notificações de petróleo e gás 
natural, conforme levantamento da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustível (ANP) desde sua criação, em janeiro de 1998.13 

A promessa de crescimento na área, a cada dia, transforma-se em realidade. Os 

diferentes impactos são notados na sociedade e no Estado. Segundo a mídia nacional, 

a expectativa em torno da possibilidade de descobertas de novas áreas para a 
exploração de petróleo no litoral do Espírito Santo desencadeou uma fase de 
otimismo entre os empresários da região. De cursos universitários a 
empreendimentos imobiliários, Vitória e cidades vizinhas já movimentam cifras com 
a promessa de descoberta de novas reservas de gás e óleo.14 

O processo evolutivo de investimento e movimentação do mercado do petróleo foi 

ainda mais estimulado com a decisão da Petrobrás – símbolo da exploração/gestão desta 

riqueza no Brasil que, inclusive, até o advento da EC 9/9515, detinha o monopólio de todas as 

atividades que envolviam desde a pesquisa até a comercialização do produto - de construir 

uma sede administrativa regional em Vitória(ES) conforme anunciado oficialmente pela 

prefeitura da capital capixaba em 25/04/2007, num investimento de R$ 426 milhões16. 

Tudo isso demonstra a importância deste assunto para o desenvolvimento do Estado e 

da sociedade capixaba. E, a reboque disso, a tendência natural, em qualquer tipo de sociedade 

que vivencia tamanha transformação, aparecem os impactos negativos, os problemas, enfim, 

os conflitos que acabam “desaguando” no Poder Judiciário. 

A expansão incessante da atuação do Judiciário em questões relevantes que envolvem 

o desenvolvimento sócioeconômico na chamada judicialização da política, por meio do 

ativismo judicial, tende a assumir importantes contornos também na área ambiental, 

especificamente neste importante tema que é o licenciamento do petróleo. 

Nesse sentido, nota-se a importância da análise dos problemas jurídico-ambientais 

proporcionados pelo boom do mercado petrolífero no Estado do Espírito Santo, ou seja, o que 

(e como) se tem discutido o impacto ambiental em todos os níveis do Poder Judiciário (Justiça 

estadual e federal, em diferentes instâncias). 

                                                 
13 Cf. site oficial do governo estadual do Espírito Santo, disponível em: <http://www. es.gov.br /site 
/espirito_santo/petroleo_gas.aspx>, acesso em 30. 10. 2009. 
14 Notícia colhida do site do Jornal do Brasil, disponível em: http://jbonline.terra.com.br /jb/papel 
/economia/2004/11/15/joreco20041115012.html, acesso em 30.10.2009. 
15 A lei 9478, de 1997, veio posteriormente regulamentar a atuação das empresas privadas na exploração do 
petróleo. 
16 Cf. site oficial do governo municiapal de Vitória(ES), disponível em: <http:// www.vitoria.es.gov.br /diario 
/2007/0426/prefeito_petrobras.asp>, acesso em 30.10.2009. 
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5. UM BREVE ESCLARECIMENTO ACERCA DAS EXPRESSÕES: 
JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA E ATIVISMO JUDICIAL 

Diante de um Estado Social e Democrático de Direito a palavra de ordem é 

efetividade. Nunca se falou tanto em efetividade das normas constitucionais como a partir de 

1988, com a promulgação da Constituição da República de 1988 (CR/88). A busca por esta 

efetividade das normas constitucionais tem movimentado doutrina e jurisprudência, a fim de 

dar uma maior legitimidade ao ordenamento jurídico.  

Ora, se a Constituição é a convergência das forças políticas existente no país, no 

exercício da democracia, a força normativa da constituição impõe a interpretação que dê a 

maior efetividade possível das normas constitucionais, para que se garanta maior legitimidade 

ao ordenamento jurídico.17 Essa busca pela efetividade das normas constitucionais tenha por 

finalidade garantir a conformação jurídica de justiça.18  

A judicialização da política é a deliberação de questões de ordem política por órgãos 

do Poder Judiciário, sem qualquer tendência política. Quando o Judiciário é provocado pelos 

jurisdicionados, não há opção do Estado-juiz em decidir ou não. Se o conteúdo da demanda, 

ou seja, se o pedido e a causa de pedir são relacionados a um direito fundamental, por 

exemplo, que não tem sido garantido pelo Estado, cabe o Judiciário se manifestar, a fim de 

garantir que o jurisdicionado tenha o seu direito reconhecido e cumprido por quem é 

obrigado. 

“O direito assume um caráter marcadamente hermenêutico”, explica Streck, em função 

“de um efetivo crescimento no grau de deslocamento do pólo de tensão entre os poderes de 

Estado em direção à jurisdição (constitucional), diante da impossibilidade de o legislativo (a 

lei) poder antever todas as hipóteses de aplicação e do caráter compromissório da 

Constituição, com múltiplas possibilidades de acesso à justiça.”19 

O crescimento deste fenômeno tem três causas, em especial, que passamos a 

enumerar: a) o processo de redemocratização do país, que a partir de 1988 tomou corpo, por 

meio: i) das garantias institucionais da magistratura – que possibilita que o Judiciário não seja 

                                                 
17 BONIFÁCIO, Arthur Cortez. Normatividade e concretização: a legalidade constitucional. In: MOURA, 
Lenice S. Moreira de (Org.). O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo Bonavides. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 218. 
18 Idem, p. 222. 
19 STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica jurídica nos vinte anos da Constituição do Brasil. In: MOURA, Lenice 
S. Moreira de (Org.). O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo Bonavides. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 65. 
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visto mais como um órgão técnico-jurídico do Estado, a fim de lhe dar suporte, e garantir a 

independência dos juízes; ii) a ampliação das atribuições do Ministério Público, estabelecidas 

na CR/88, que, por meio da ação civil pública, tem legitimidade para requerer a tutela de 

interesses difusos e coletivos; iii) assim como o crescimento da presença das defensorias 

públicas, no âmbito estadual e federal, o que possibilita o acesso da população menos 

prestigiada ao Poder Judiciário para a proteção dos seus interesses; b) a abrangência temática 

da constituição, que fica demonstrada em sua forma analítica, com a constitucionalização de 

diversos temas, tais como tributação, educação, saúde, desporto, assistência social, trabalho, 

além do extenso rol de direitos fundamentais, sem falar cláusula geral de abertura inserida no 

art. 5º, § 2º, CR/88; além disso, c) o sistema brasileiro de controle de constitucionalidade, que 

comporta o controle difuso, em que qualquer juiz pode declarar uma lei ou ato normativo 

como inconstitucional, mesmo de ofício, ou por meio do controle concentrado, via ação 

direta, exercido pelo STF, por meio da Ação direta de inconstitucionalidade, da ação 

declaratória de constitucionalidade, ação de inconstitucionalidade por omissão e pela arguição 

de descumprimento de preceito fundamental. 

No entanto, diante da necessidade de efetivação dos direitos fundamentais, em 

especial no que se refere aos direitos fundamentais sociais, a atividade do juiz pode fazer às 

vezes de atividade política, típica dos Poderes Legislativo e Executivo, o que pode representar 

uma violação do princípio da separação de poderes (art. 2º, CR/88).20 

O ativismo judicial é, portanto, a atividade pela qual o poder judiciário, no exercício 

de suas funções, atua de modo proativo, a fim de interpretar a Constituição de modo a garantir 

a efetivação de direitos, diante de uma retração na atuação dos outros Poderes. É exatamente a 

possibilidade de confusão entre a atividade administrativa ou a formulação de políticas 

públicas e a atividade jurisdicional que coloca o ativismo judicial em uma situação delicada, 

diante da separação de poderes. 

6. A PESQUISA JURISPRUDENCIAL: A INSCIPIENTE INTROMISSÃO DO 
JUDICIÁRIO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO 

Na pesquisa realizada, na tentativa da coleta de dados, presencialmente (nos fóruns de 

Vitória e Vila Velha e no Tribunal de Justiça Estadual, bem como na Justiça Federal sediada 
                                                 
20 “(...) como se tem conhecimento da flagrante limitação dos recursos públicos para o atendimento da demanda 
social inesgotável, cabe ao magistrado fazer a ponderação de interesses e o exame de elementos de necessidade e 
adequação por ocasião do ato decisório concretizador desses direitos fundamentais”. (RODRIGUES, 2009, p. 
386) 
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em Vitória) e virtualmente (nos sites do TJES e do TRF2), com consideráveis contribuições 

dos alunos bolsistas de iniciação científica, em diversas esferas do Judiciário, competentes 

para apreciar causas que envolvam o meio ambiente no Estado do Espírito Santo, percebeu-se 

a  escassez de apreciações de questões envolvendo a exploração do petróleo pela “Justiça 

capixaba”.  

Essa escassez só não foi total devido à existência da interessante decisão proferida 

pelo Juiz da 6ª Vara Federal Cível, na Seção Judiciária do Espírito Santo, nos autos do 

processo nº 2005.50.01.00.7655-9. 

Trata-se de uma ação ordinária, movida pela PETROBRÁS em face do IBAMA, na 

qual aquela pleiteava a concessão imediata da licença prévia de produção para pesquisa no 

litoral do Espírito Santo, o que havia sido negado por este, por entender que a requerente 

(PETROBRÁS) não havia cumprido todas as suas exigências – que no caso era a realização 

de uma compensação ambiental, prevista no art. 36, caput, da Lei n. 9985/2000. 

De fato, o IBAMA entendeu que o empreendimento produziria significativo impacto 

ao meio ambiente e, portanto, seria necessária a compensação ambiental, com a criação de 

uma unidade de conservação, sendo sua criação e manutenção a cargo da PETROBRÁS. 

Como a referida empresa não concordou com a exigência, por entender que sua atividade não 

provocaria significativo impacto ambiental, ela ajuizou a ação ordinária, para que o Poder 

Judiciário determinasse a concessão da referida licença ambiental. 

Neste sentido, parece tratar-se de um caso concreto de judicialização da política, uma 

vez que o Poder Judiciário poderia interferir da esfera administrativa e, talvez, tomar o lugar 

do administrador. 

O juiz federal, ao analisar o caso, entendeu que todos os requisitos legais para a 

concessão da licença haviam sido preenchidos e, portanto, a negativa da concessão da licença 

seria ilegal, tendo em vista que a PETROBRÁS apresentou os documentos listados no art. 7º, 

da resolução CONAMA n. 23/97, dentre eles, o Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA). 

Portanto, entendeu o magistrado que como a referida resolução não trata da 

compensação ambiental, ela não é aplicável ao caso concreto. Se o IBAMA quisesse exigir a 

compensação ambiental (art. 36, Lei n. 9985/2000), deveria ter exigido o Estudo Prévio de 

Impacto ambiental, conforme previsão nesse dispositivo legal. 
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Embora o IBAMA tenha explicitado que o nome do documento deve ser tratado de 

modo genérico pelo intérprete, a tese que prevaleceu foi a da PETROBRÁS, determinando o 

juiz a imediata concessão da licença ambiental para a pesquisa pretendida.  

7. REVISÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS PELO PODER JUDICIÁRIO OU 
JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA NA ATIVIDADE PETROLÍFERA? 

Conforme prevê a Constituição, quando se trata de questão ambiental, a 

Administração não deve agir apenas considerando um “direito subjetivo de exploração” de 

qualquer atividade econômica – livre iniciativa -, mas sim a tutela do meio ambiente, numa 

racionalidade que deve transcender a “lógica individualista burguesa”. 

De acordo com o princípio da prevenção21 e o da precaução22, a Administração 

Pública tem por fim assegurar que os bens ambientais sejam preservados de atividades 

econômicas danosas. Mesmo que isso signifique a obstaculação de atividades econômicas, 

caso não seja possível a minimização dos danos ambientais em níveis aceitáveis. 

A licença administrativa deve ser entendida como o instrumento pelo qual a 

Administração Pública autoriza que um administrado pratique determinados atos, no exercício 

de direitos subjetivos. Assim é a licença para dirigir veículo automotor, ou para construir, por 

exemplo.  

Uma vez preenchidos os requisitos legais, não pode a Administração Pública se 

recusar a fornecer ao particular a referida licença, sob pena de praticar ato abusivo, atacável 

por mandado de segurança. Isso porque não há para o administrador nenhuma liberdade de 

escolha. Uma vez preenchidos os requisitos legais, o administrado tem o direito à expedição 

                                                 
21 O princípio da prevenção consiste na tomada de medidas preventivas de danos ao meio ambiente. Ao invés de 
a Administração Pública punir os infratores da legislação ambiental ela determina a realização de Estudo de 
Impacto Ambiental, dentre outras medidas, para que se evitem danos ao meio ambiente. (BELTRÃO, Antônio F. 
G. Curso de direito ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 35-36; MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito 

ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 90-92). 
22 O princípio da precaução se justifica pelas incertezas que rodeiam as questões ambientais. O princípio da 
prevenção avalia os riscos a partir da probabilidade de danos ao meio ambiente. O princípio da precaução, ao 
contrário, leva em consideração até mesmo os danos que são imprevisíveis, diante da falta de conhecimento no 
assunto e por se tratar da vida, a qual não é possível confinar nos laboratórios. Interessante é a afirmação de 
François Ost a respeito do tema: “[...] quanto maios se sabe menos se afirma. Assim, será necessário conformar-
se com um saber iminentemente revisável: o grande número de variantes introduzidas, bem como a 
multiplicidade dos elos recursivos operando entre si, frustram qualquer previsão intangível. É a uma actualização 
constante dos dados e a uma revisão periódica dos modelos explicativos que obriga o saber ecológico actual. 
(OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Trad. Joana Chaves. Lisboa: Piaget, 
1995, p. 110). 
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da licença.23 Além disso, os atos vinculados são definitivos. Uma vez praticados, não podem 

ser desfeitos por atos posteriores, salvo quando a própria lei estabeleça um prazo de validade 

para determinado ato.24 

Assim, no âmbito da dogmática jurídica, parte da doutrina25 entende que a licença 

ambiental tem natureza jurídica de licença e, portanto, vinculado, pelas seguintes razões: 

a) se a licença ambiental for considerada uma autorização, não haveria direito 

subjetivo à exploração de atividades econômicas, o que colocaria o administrado à mercê da 

discricionariedade da Administração Pública; esse entendimento violaria nosso sistema 

constitucional, que garante a livre iniciativa (art. 170, caput, CR/88); 

b) a possibilidade da não renovação, modificação, suspensão ou cancelamento da 

licença não significa a precariedade do ato administrativo, porque não o coloca à mercê da 

arbitrariedade, tendo em vista que a não renovação não pode ocorrer de modo discricionário, 

mas, sim, de acordo com a lei.26 

Aloísio Pereira Neto também defende a vinculação da licença ambiental. No entanto, 

se houver qualquer violação das condicionantes ou normas legais, a licença poderá ser 

cassada.27 

Por outro lado, a autorização “é o ato pelo qual a Administração consente que o 

particular exerça atividade ou utilize bem público no seu próprio interesse”.28 A autorização é 

um ato discricionário da Administração e precário. Portanto, a autorização pode ser cancelada 

a qualquer tempo. 

É sabido que o art. 170, § 1º, CR/88 assegura “(...) a todos o livre exercício de 

qualquer atividade econômica, independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo 

nos casos previstos em lei”. (grifou-se). 

Como a proteção ambiental está inserida no contexto da Ordem Econômica, torna-se 

claro que as atividades econômicas quando estão submetidas ao licenciamento ambiental 

                                                 
23 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito administrativo. 23.ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2010, p. 155. 
24 Idem, p.156. 
25 BELTRÃO, Antônio F. G. Curso de direito ambiental. São Paulo: Método, 2009, p. 132. 
26 Idem, p. 132-133. 
27 PEREIRA, Aloísio. Licenciamento ambiental: entrave ao desenvolvimento ou necessidade de preservação? In: 
BRAGA FILHO, Edson de Oliveira et al. (Coord.). Advocacia ambiental: segurança jurídica para empreender. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 260. 
28 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 160. 
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necessita de uma autorização ambiental.29 Além disso, outras razões podem ser explicitadas, 

como se vê a seguir. 

O art. 10, § 1º, da Lei 6938/81 trata do pedido de renovação da licença, como forma de 

manifestar que essa licença ambiental tem natureza de autorização, diante da necessidade de 

renovação. Se fosse licença mesmo, esta se tornaria ato definitivo. A mesma lei ao tratar dos 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente trata do licenciamento e da revisão das 

licenças, que, no mesmo sentido, demonstra a necessidade de revisão das licenças emitidas, 

com um caráter temporário. 

A Resolução CONAMA nº. 237/97 estabelece prazo de validade das licenças 

ambientais, em seu art. 18 – licença prévia não superior a 5 anos; licença de instalação não 

superior a 6 anos; e licença de operação não superior a 10 anos. A obrigatoriedade das 

licenças serem temporárias também demonstra que a licença ambiental tem natureza de 

autorização. 

Mas, o que isso significa? As autorizações são atos administrativos precários. Não 

estão vinculados a direitos subjetivos dos administrados, podendo ser, a qualquer tempo, 

canceladas, por serem atos administrativos discricionários. Nos atos vinculados, a 

Administração não pode se negar a praticar o ato, uma vez preenchidos os requisitos legais. 

No entanto, o regime jurídico dos atos administrativos vinculados não é o adequado no que se 

refere à licença ambiental. Traduzindo-se para a linguagem filosófica de François Ost, 

percebe-se que: 

A alternativa não poderia consistir senão num direito brando, puramente simbólico, 
desprovido de todo o efeito constrangente; ou então num direito excessivamente 
rígido e estável, sempre ultrapassado pelas realidades. Bem entendido, há um preço 
a pagar: os princípios de respeito à legalidade e da segurança jurídica não poderão 
sair indemnes deste embrandecimento da norma, em que a iniciativa é 
frequentemente delegada do legislador à administração, e cujo conteúdo é objecto de 
uma revisão contínua.30 

Diante de tantas condicionantes e levando-se em consideração que a tutela do meio 

ambiente se refere a um direito difuso, de interesse de toda a sociedade, não há como se 

permitir que a licença ambiental permaneça presa ao regime jurídico dos atos administrativos 

vinculados, por ser temerário dar muitos direitos subjetivos aos indivíduos, em detrimento do 

restante da sociedade. 

                                                 
29 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 275. 
30 OST, François. A natureza à margem da lei: a ecologia à prova do direito. Traduzido por Joana Chaves. 
Lisboa: Piaget, 1995, p. 115. 
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Assim, para garantir uma maior efetividade à tutela ambiental, e diante do que já foi 

colocado pela legislação, há que se entender que a “licença ambiental”, na verdade, tem 

natureza jurídica de uma autorização e, portanto, é um ato administrativo discricionário. 

Isso não quer dizer que os administrados estarão sujeitos à arbitrariedade do 

administrador, uma vez que é possível, como se sabe, controlar a discricionariedade da 

Administração. 

Na decisão que se comenta neste trabalho, o julgado tratou a licença ambiental como 

ato vinculado. Assim, uma vez demonstrado o cumprimento das exigências legais e 

regulamentares, nasce um direito subjetivo para o administrado na expedição da licença 

ambiental. 

No entanto, se a Administração negou a licença ambiental talvez porque havia 

elementos que colocavam em dúvida se a atividade da empresa causaria ou não danos ao meio 

ambiente. Nesse caso, quando o Estado-juiz profere decisão anulando aquela decisão de não 

conceder licença, ele interfere num ato administrativo praticado pelo órgão administrativo 

competente (IBAMA), tomando, assim, o lugar do administrador(?). 

APONTAMENTOS CONCLUSIVOS 

Na pesquisa desenvolvida no transcurso do ano de 2010, intitulada “Expansão da 

Exploração do Petróleo, Política de proteção do Meio Ambiente e Atuação do Poder 

Judiciário”, cadastrada na UVV, com o apoio da FUNADESP, além de algumas produções 

internas, alcançou-se também a elaboração do presente artigo científico, no qual se buscou 

reflexões acerca da problemática envolvendo o direito ambiental, a atuação do Poder 

Judiciário e a expansão econômica pelo petróleo, por meio da hipótese centrada na análise de 

uma possível interferência deste Poder na atuação da Administração pública. 

Assim, com base nesta problematização, lograram-se alguns apontamentos 

conclusivos, conforme se vê a seguir. 

1) A proposta trazida pela Constituição de 1988, no âmago de um projeto de 

construção de um Estado Democrático de Direito, introduz no âmbito normativo uma 

galopante preocupação com a questão ambiental, acompanhando, inclusive, uma tendência 

mundial manifestada, sobretudo, em tratados internacionais. Todavia, ocorre que a 

“globalização da proteção ambiental” convive ora paralelamente, ora contraditoriamente, com 
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a globalização do “desenvolvimento” econômico, diante das quais o Direito, em seu 

paradigma moderno, se vê, em diversos momentos em encruzilhadas labirínticas. 

Essas encruzilhadas surgem no âmbito da decidibilidade jurídica, momento em que se 

tem o ápice da aplicattio, no sentido gadameriano31 de compreensão-interpretação-aplicação, 

hermenêutica. Ou seja, a questão que se coloca envolve desde a maneira como aplicar a lei e, 

consequentemente, construir a norma jurídica (se a discussão será meramente dogmática e aí 

se tem uma redução à esfera puramente legalista, vide decisão comentada dogmaticamente 

aqui), até a própria postura assumida pelo Poder Judiciário, com base nas possibilidades 

abertas pela CF/1988 no Brasil. Sobre este segundo ponto, este texto abordou o fenômeno da 

judicialização da política e do ativismo judicial. 

2) No caso em tela, antes mesmo de se abordar a intervenção ou não do Judiciário 

em políticas públicas (expansão econômica pela exploração do petróleo, proteção ambiental, 

etc...), foi preciso se estabelecer uma breve distinção entre a judicialização e o ativismo. 

Considerando-se o segundo como uma possível consequência do primeiro, Canotilho 

apresenta certa rejeição ao ativismo, quando afirma que “além de se limitarem a sentenças 

casuísticas (...), falta-lhes legitimidade para a apreciação político-judicial das 

desconformidades constitucionais das políticas públicas”32. 

Embora se possa pensar o contrário, segundo Streck33, não cabe aos juízes uma 

liberdade de escolhas nas suas decisões judiciais, em que pese nas decisões relativas ao 

exercício do ativismo judicial. O trabalho do intérprete é compreender o fenômeno e 

encontrar a resposta mais adequada à Constituição. A resposta esperada é a que melhor se 

adéque aos princípios e regras constitucionais para a solução do caso concreto. Com isso, é 

possível controlar a atividade jurisdicional, do mesmo modo que é possível controlar a 

discricionariedade administrativa do administrador público. 

Com isso, além de se criticar dogmaticamente, como fora feito no último item deste 

texto, também se pode questionar se é legítimo ao julgador afastar a obrigatoriedade de 

compensação imposta por um órgão de fiscalização administrativo que, em tese, teria 

empreendido a devida análise técnica sobre aquele caso específico. Ao afastar aquela 

                                                 
31 GADAMER, Hans-Georg. Verdad y método: fundamentos de una hermenéutica filosófica. 6. ed. Salamanca: 
Sígueme, 1996. 
32 CANOTILHO, Joaquim Jose Gomes. O Ativismo judiciário: entre o nacionalismo, a globalização e a pobreza. 
In: MOURA, Lenice S. Moreira de (Org.). O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a 
Paulo Bonavides. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 57. 
33 STRECK, Lenio Luiz. A hermenêutica jurídica nos vinte anos da Constituição do Brasil. In: MOURA, Lenice 
S. Moreira de (Org.). O novo constitucionalismo na era pós-positivista: homenagem a Paulo Bonavides. São 
Paulo: Saraiva, 2009, p. 73. 
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exigência do órgão de proteção ambiental, não estaria o Judiciário se arvorando na condição 

de gestor? Não seria isso uma exceção no exercício da possibilidade de um Poder interferir no 

outro? 

Quais seriam os limites desta interferência? Este pode ser um pano de fundo que vem 

sendo requestionado diante de enfrentamentos tão polêmicos e atuais como este da exploração 

do petróleo em face da proteção do meio ambiente. 

3) Como dito alhures, o debate em torno dos limites da expansão da atividade 

econômica impostos pela necessidade de proteção do equilíbrio ecológico ainda não encontra 

eco suficiente no Poder Judiciário capixaba, no que tange ao julgamento de causas 

envolvendo a exploração de petróleo no litoral do Espírito Santo. Assim, uma das conclusões 

que se pode alcançar é justamente o caráter ainda inscipiente da apreciação deste tipo de 

demanda pelo Poder Judiciário, seja na esfera federal seja na estadual em terras capixabas, 

não obstante o assustador avanço deste tipo de atividade econômica no Estado que, como 

noticiado anteriormente, ocupa o segundo lugar no ranking nacional de exploração de 

petróleo. 

4) No que se refere à natureza jurídica da licença ambiental, trata-se, na verdade, 

de uma autorização administrativa concedida pelo poder público para o particular exercer uma 

determinada atividade econômica que seja potencialmente danosa ao meio ambiente. Em se 

tratando de um bem difuso, que vai além do conceito de bem público, por transcender aos 

interesses da Administração Pública, há que se ter uma maior cautela no trato deste bem tão 

valioso.  

Por isso, se por um lado não parece prudente deixar o meio ambiente à mercê dos 

totais  interesses do particular, por outro, a atuação de sua fiscalização e “controle” também 

não pode estar totalmente “protegido” pelo “arbítrio” do Julgador. Em outras palavras, o meio 

ambiente não deve ser colocado à disposição da esfera subjetiva dos interesses de ninguém, 

seja um particular, seja o Estado-juiz. Diante disso, pelas razões expostas, a licença ambiental 

deve ser tratada como uma autorização para exploração de atividade econômica 

potencialmente danosa ao meio ambiente, devendo ser concedida com muita cautela e com 

base em estudos científicos para se evitarem danos muitas vezes irreversíveis. 
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RESUMO 

A crise urbana demanda inovações no campo da gestão de cidades. Um dos obstáculos para 

alcançar a sustentabilidade urbana é dar tratamento separado – e por isso muitas vezes 

contraditório – às questões urbanísticas e ambientais. O urbano e o ambiental são aspectos 

complementares, razão pela qual deve haver abordagem conjunta a respeito dessas duas 

esferas. Os desencontros entre as licenças e permissões urbanísticas e ambientais trazem 

prejuízo a toda a coletividade, visto que meio ambiente equilibrado e cidades mais justas e 

sustentáveis fazem parte de um conjunto de direitos dos quais todos somos destinatários. Este 

trabalho tem por objetivo analisar dois mecanismos de gestão do território que associam as 

esferas urbanística e ambiental, dando um tratamento conjunto ao problema. Trata-se da 

gestão plena e da licença ambiental integrada, ambas institutos previstos no Projeto de Lei de 

Responsabilidade Territorial, atualmente em discussão no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO URBANA; DESENVOLVIMENTO URBANO; MEIO 

AMBIENTE 

 

RESUME 
La crise urbaine exigence innovations dans le champ de la gestion de villes. Un des obstacles 

pour atteindre le développement durable urbain est donner traitement distinct - et donc 

beaucoup de fois contradictoires - aux questions urbain et environnementales. L'urbain et 

environnemental sont des aspects complémentaires, raison par laquelle doit avoir de 

l'abordage commun concernant celui-là deux sphères. Les détournements entre les licences et 

les autorisations urbain et environnementales apportent préjudice la toute la collectivité, vu 

que environnement équilibré et villes plus justes et soutenables font partie d'un ensemble de 

droits desquels tous nous sommes destinataires. Ce travail a objectif analyser deux 

mécanismes de gestion du territoire qui associent les sphères urbain et environnementale, en 

donnant un traitement commun au problème. Il s'agit de la gestion complète et de la licence 

environnementale intégrée, les deux instituts prévus à Projet de lo, actuellement en discussion 

au Brésil.  

MOT-CLES: GESTION DE VILLES; DÉVELOPPEMENT URBAIN; 

ENVIRONNEMENT. 

 

 

1. 1.      INTRODUÇÃO 
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Os frequentes acidentes ambientais ocorridos em diversas partes do mundo têm suscitado 

questionamentos a respeito do que fazer para evitar esses danos e quem deve agir diante dos 

trágicos acontecimentos. 

Um dos obstáculos para alcançar a sustentabilidade urbana é dar tratamento separado – e por 

isso muitas vezes contraditório – às questões urbanísticas e ambientais. O urbano e o 

ambiental são aspectos complementares, razão pela qual deve haver abordagem conjunta a 

respeito dessas duas esferas. Os desencontros entre as licenças e permissões urbanísticas e 

ambientais trazem prejuízo a toda a coletividade, visto que meio ambiente equilibrado e 

cidades mais justas e sustentáveis fazem parte de um conjunto de direitos dos quais todos 

somos destinatários. 

O objetivo deste trabalho é analisar dois mecanismos de gestão do território que associam as 

esferas urbanística e ambiental, dando tratamento conjunto ao problema. Referimo-nos à 

gestão plena e à licença ambiental integrada, ambos institutos previstos no Projeto de Lei de 

Responsabilidade Territorial, atualmente em discussão no Brasil. Pretende-se demonstrar que 

mecanismos como esses, que tratam conjuntamente a ordem urbanística e a ambiental, são 

potencialmente mais efetivos e eficazes no que se refere à sustentabilidade urbana. 

Inicialmente foi feita uma abordagem a respeito da tendência à elevação da urbanização da 

população mundial, de modo a sugerir a intensificação da crise nas grandes cidades. Em 

seguida, apresentamos algumas noções do que é entendido como “cidades sustentáveis”, o 

que envolve aspectos urbanos e ambientais, cujos objetivos podem entrarem contradição. 

Naquarta seção, apresentamos a legislação urbano-ambiental existente no Brasil, destacando 

os conflitos existentes, ao invés do necessário diálogo em prol do princípio constitucional do 

direito a cidades sustentáveis; analisamos também dois instrumentos presentes na norma legal 

que está sendo proposta: os institutos da gestão plena e da licença ambiental integrada. 

Finalmente, o artigo apresenta algumas considerações sobre esses novos instrumentos, à guisa 

de conclusão. 

  

            Cidades sustentáveis: o diálogo necessário entre as esferas urbana e ambiental 

  

A disputa pelo espaço evidencia os problemas urbanos e determina a necessidade de encontrar 

formas sustentáveis de habitar, trabalhar e circular na cidade. Em outras palavras, a 

sustentabilidade urbana é um dos grandes desafios dos tempos atuais. 

No Brasil, uma das causas da degradação é a falta de compromisso das políticas públicas com 

a problemática ambiental – que foi tratada, até pouco tempo, como a antítese do 

desenvolvimento econômico. Nos anos 1970, quando o meio ambiente começou a entrar na 

agenda da política internacional, o governo brasileiro afirmou seu compromisso com o 

desenvolvimento, que não poderia ser limitado por questões ambientais, ao defender o II 

Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND, 1975-1979). 

Outro aspecto é que o urbano e o ambiental, dois lados de uma mesma moeda, receberam 

tratamentos divorciados e muitas vezes até contraditórios, evidenciando absoluta falta de 

diálogo entre as duas esferas. 
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O equilíbrio ambiental e a sustentabilidade urbana, dois direitos difusos e fundamentais, 

tornaram-se objeto de disputa entre o Poder Público e o mercado imobiliário. O primeiro é o 

responsável pela tutela dos direitos difusos e, nesse sentido, deveria estar comprometido com 

o princípio das cidades sustentáveis. No entanto, tal compromisso muitas vezes deixa de ser 

prioridade em face da defesa de outros direitos sociais, em particular o direito ao trabalho, que 

supostamente se amplia com o avanço do processo de desenvolvimento econômico. 

A sustentabilidade não é um estado, mas um processo; portanto, o conceito de 

desenvolvimento sustentável ainda estáem construção. Noentanto, seu conteúdo situa-se em 

torno da idéia de satisfazer as necessidades das gerações presentes sem comprometer a 

capacidade das gerações futuras de alcançar a satisfação de seus próprios interesses, 

garantindo, dessa forma, uma relação saudável entre o homem e o meio ambiente (Bezerra, 

2000). 

Segundo o Relatório Brundtland, a idéia de compatibilidade sugerida pelo princípio do 

desenvolvimento sustentável implica considerar simultaneamente um conjunto de atributos. A 

sustentabilidade urbana pressupõe esse encontro necessário entre a legislação/atuação 

urbanística e a ambiental. 

A relação entre o crescimento da população urbana e a problemática ambiental é evidente: à 

medida que se observa o crescimento urbano, aumenta a necessidade do uso de carros, e os 

movimentos pendulares refletem-se nos índices de poluentes emitidos na atmosfera. Um dos 

aspectos mais preocupantes é a redução das áreas verdes, que vão sendo destruídas para dar 

lugar a moradias, à infra-estrutura viária ou ao lazer urbano (parques, shoppings etc.). As 

grandes cidades vão experimentando um processo de crescente impermeabilização do solo, o 

que tende a aumentar a vulnerabilidade frente às intempéries climáticas. 

O rápido crescimento da população urbana deveria vir acompanhado de políticas que 

regulassem o uso do solo, de modo a preservar a sustentabilidade da expansão urbana. No 

Brasil, no entanto, a já referida primazia do desenvolvimento econômico sobre a tutela 

urbano-ambiental levou à opção governamental pela omissão, que resultou no crescimento 

desordenado das cidades, alimentado por fluxos migratórios intensos (Martine, 1995). Os 

investimentos do Estado em algumas áreas e a sua ausência em outras contribuiu para o 

surgimento de um território espacial e socialmente fragmentado. 

Para combater essa fragmentação, o processo de redemocratização que se seguiu ao regime 

militar (1964-1985) incluiu mudanças significativas na legislação urbana e na ambiental. 

Foram criados diversos novos instrumentos jurídicos que podem ser utilizados para mitigar os 

efeitos da má distribuição de renda e reverter o passivo ambiental. A seção a seguir 

apresentará a legislação urbano-ambiental no Brasil e os novos instrumentos jurídicos 

propostos em projeto de lei no sentido de superar impasses entre as normas ambientais e as 

urbanísticas. 

  

1. 2.      A LEGISLAÇÃO URBANO-AMBIENTAL NO BRASIL 
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A gestão pública e social do solo urbano não despertou preocupação das autoridades 

brasileiras senão a partir do regime militar (1964-1985), quando o desenvolvimento urbano 

entrou na agenda das políticas sociais, tendo sido criados organismos governamentais 

especializados. Com a redemocratização das estruturas de poder, um movimento social, o 

Movimento Nacional pela Reforma Urbana, logrou novos avanços nesse campo. O ponto 

culminante foi a elevação do município à condição de ente federativo e responsável pela 

política urbana, segundo o artigo 182 da Constituição da República que entrou em vigor em 

1988. Mas foi na atual década que se pôde observar significativo processo de 

institucionalização da questão urbana no país, com a implementação e/ou discussão de leis 

importantes como: o Estatuto da Cidade (2001); o Sistema Nacional de Habitação de Interesse 

Social (2007); o marco regulatório do saneamento (2007); e, recentemente, o Projeto de Lei 

de Responsabilidade Territorial.  

Entretanto, apesar de ter havido aumento da produção legislativa a respeito das temáticas 

urbana e ambiental visando a assegurar o direito à cidade sustentável, o acesso e a fruição de 

tais direitos no país ainda não são extensivos a toda a coletividade. As razões são muitas; vão 

desde deficiências na produção legislativa, passando pela falta de vontade política até chegar 

à preponderância do interesse privado, pois assegurar amplamente esses direitos significa 

interferir no direito à propriedade. 

No âmbito da gestão ambiental urbana, as leis federais que disciplinam a proteção e o uso do 

meio ambiente que interessam diretamente aos planejadores urbanos são representadas pelo 

Código Florestal (Lei 4.771/65), pela Lei de Parcelamento Territorial Urbano (Lei 6.766/79), 

pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA (Lei 6.938/81), pelo Estatuto das 

Cidades (Lei 10.257/01) e pela Lei de Saneamento Ambiental (Lei 11.455/07), dentre outras. 

Contudo, todas essas leis estão hierarquicamente subordinadas às diretrizes instituídas pela 

Constituição da República (CR). 

A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando a assegurar no país condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. Por meio dessa norma, torna-se possível estabelecer os limites e a 

legitimidade das ações de proteção e de conservação ambiental e da avaliação dos impactos 

provocados pelas atividades humanas, aplicando os instrumentos destinados ao seu controle. 

A PNMA é uma lei que deve dialogar com todas as demais leis que tenham por objetivo 

garantir a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental. 

O Estatuto da Cidade representa uma verdadeira mudança de paradigma para o planejamento 

urbano no Brasil, definindo diretrizes que apontam claramente para o enfrentamento dos 

problemas sociais urbanos, da sustentabilidade das cidades, do reconhecimento da cidade real, 

da justa distribuição dos ônus e dos benefícios do processo de urbanização. Tais desafios 

deverão ser alcançados por meio de instrumentos que poderão induzir novas lógicas de 

construção das cidades, tais como: operação urbana e possibilidade de ampliação de potencial 

de construção e Zeis (Zonas Especiais de Interesse Social), além de regularização fundiária, 

como usucapião e concessão de uso (Mattos, 2006; Mattos, 2002). 

Observa-se, no entanto, uma disputa de interesses que pode minimizar o alcance do Direito 

Ambiental, por ser este entendido como obstáculo à utilização real e efetiva de todos os 

espaços disponíveis na cidade. Legisladores e agentes que atuam no mercado imobiliário 

1556



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

defendem a supressão das áreas de preservação permanente – APPs para fins de lazer, 

moradia ou meramente econômicos. Uma das causas desse discurso é o enfoque 

mercadológico que tem sido dado às cidades, fato que, além das consequências sociais, tem 

importantes repercussões ambientais. Para atender aos interesses do mercado imobiliário e 

dos consumidores do espaço urbano, normas fundamentais de proteção ambiental são 

cotidianamente violadas e/ou flexibilizadas. 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, assegurado 

a todos pela Constituição e por leis federais e estaduais brasileiras, além de tratados e 

convenções internacionais. Apesar disso, observa-se que moradia e meio ambiente têm 

frequentemente se apresentado como direitos conflitantes que representam necessidades 

opostas. 

A situação de se encontrar direitos fundamentais que se apresentam em evidente conflito é 

cada dia mais comum. Como forma de dar efetividade aos mesmos, a doutrina jurídica 

procurou se debruçar sobre essa temática através da relativização de direitos fundamentais nos 

casos concretos de colisões e concorrências entre os mesmos, buscando através da técnica, 

solucioná-las. 

Segundo Alexy (2008, p. 95),essa relação de tensão não pode ser solucionada com base em 

uma precedência absoluta de um desses deveres, ou seja, nenhum desses deveres goza, por si 

só, de prioridade. O conflito deve, ao contrário, ser resolvido por meio de um sopesamento 

entre os interesses conflitantes. O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – 

que abstratamente estão no mesmo nível – tem maior peso no caso concreto. 

            

Entretanto, no cotidiano dos operadores do direito, assim como no dia a dia de gestores 

públicos e privados, os direitos fundamentais ao ambiente ecologicamente equilibrado e à 

moradia são ponderados e suprimidos, algumas vezes amparados por essa técnica jurídica e, 

na maioria, à margem dela, levando em conta “outros exercícios”, outros direitos ligados à 

propriedade, o que resulta em perda de direitos difusos, como são os direitos relacionados às 

cidades sustentáveis. 

Algumas vezes o conteúdo social do direito à moradia justifica a prevalência deste sobre o 

direito ao meio ambiente. Ignora-se – ou até mesmo permite-se – a violação das normas 

ambientais para assegurar dignidade às pessoas de baixa renda que não possuem outra opção 

de habitação. Trata-se, neste caso, de proteger o direito do hipossuficiente, daquele que 

enfrenta limitações de ordem econômica e social por razões históricas relacionadas à 

concentração de renda. 

Em outros casos, entretanto, com argumentos semelhantes, o Estado protege os interesses do 

mercado imobiliário. Flexibiliza as normas ambientais para ampliar o potencial construtivo e 

atender aos interesses dos construtores, concede licenças em razão de interesses pessoais ou 

mesmo atua para viabilizar investimentos e enobrecer a área. Nesse caso, não é o direito à 

moradia que está sendo protegido, mas interesses econômicos. 

O custo dessa negligência, porém, é repassado para toda a sociedade, pois, com a violação das 

normas de proteção ambiental, todos sofrem redução do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida. 
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Nesse sentido, concluem Dias e Soler (2009, p. 112) que as soluções práticas que concedem, 

por exemplo, o direito a determinado indivíduo de residir em áreas legalmente protegidas em 

razão de elementos ambientais, como são as APP, concede um placebo de direito de moradia 

a um, extirpando formal e materialmente, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado 

de todos, inclusive desse mesmo indivíduo, diminuindo seu próprio rol de direitos. Enfim, não 

é uma solução de cunho fundamental, e sim paliativa e pragmática.    

Este tema tem sido objeto de intensas discussões legislativas e doutrinárias. Há consenso de 

que quem deve conduzir o desenvolvimento das cidades é o Poder Público, amparado nas leis 

urbanísticas e ambientais das três esferas de poder, com vistas a dar efetividade a um direito 

difuso, além de tornar a cidade mais democrática. É certo também que a esfera urbanística e a 

ambiental não podem continuar sendo tratadas de forma separada, já que não deve haver 

conflito entre essas duas ordens, que juntas devem formar um só corpo legislativo. 

Encontra-se em fase final de votação na Câmara dos Deputados do Brasil o Projeto de Lei de 

Responsabilidade Territorial. Esse projeto tem como um dos objetivos principais fazer ampla 

revisão da Lei Federal de Parcelamento do Solo, já bastante ultrapassada, principalmente 

depois da aprovação do Estatuto da Cidade, que trouxe diversas inovações para o 

ordenamento jurídico brasileiro, como novos instrumentos de regularização fundiária e o 

plano diretor participativo. 

Esse projeto, uma vez aprovado, representará grande passo da legislação urbano-ambiental no 

Brasil, uma vez que pela primeira vez uma lei reunirá as duas agendas, tratando o 

desenvolvimento urbano em conjunto com a temática ambiental. A proposta prevê não 

somente novas regras para o parcelamento do solo urbano como também inaugura outros 

instrumentos jurídicos. 

A seguir serão analisados dois desses novos mecanismos jurídicos: a gestão plena e a licença 

ambiental integrada. Tais institutos refletem a posição, já bastante difundida no país, de que 

todas as esferas de poder devem dar importância à questão urbano-ambiental. 

  

2.1 Gestão plena 

  

Gestão plena é a condição do município que reúne simultaneamente os seguintes requisitos: 

possui plano diretor, independentemente do número de habitantes; possui órgãos colegiados 

de controle social nas áreas de política urbana e ambiental ou, na inexistência destes, 

integração com entes colegiados intermunicipais constituídos com essa mesma finalidade, em 

ambos os casos garantida na composição a participação da sociedade civil, bem como 

assegurado o princípio democrático de escolha dos representantes e o caráter deliberativo das 

decisões tomadas em matéria ambiental e urbanística; e, possui órgãos executivos específicos 

nas áreas de política urbana e ambiental ou integração com associações ou consórcios 

intermunicipais para o planejamento, a gestão e a fiscalização nas referidas áreas. 

A importância desse instituto é dividir os municípios em duas categorias: aqueles com gestão 

plena e os sem gestão plena. Como decorrência dessa divisão, o Projeto de Lei de 
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Responsabilidade Territorial reconhece unicamente aos primeiros a capacidade para tomar 

várias medidas que integram a competência administrativa de todos os municípios. 

Essa nova possibilidade de gestão urbana reafirma a competência dos municípios para legislar 

sobre assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e estadual no que couber. 

Uma vez aprovado o referido projeto, apenas os municípios com gestão plena poderão emitir 

licença urbanística e ambiental integrada. Os demais municípios só poderão emitir licença 

urbanística; a licença ambiental será da competência do estado. 

A proposta é fortalecer a autonomia municipal daqueles municípios que tenham a condição de 

exercê-la a partir de três fatores considerados fundamentais. O primeiro é estimular os 

municípios a ter mecanismos de participação popular e controle social. A partir de uma 

participação ampla e democrática, na qual o conjunto de atores organizados que produzem a 

cidade serão capazes de dizer onde, quando e como as políticas voltadas ao parcelamento 

urbano e à regularização fundiária podem consolidar e/ou modificar os espaços das cidades 

(Gouvêa e Ribeiro, 2009). 

O segundo fator fundamental é que se estabeleça uma visão de planejamento, ordenamento e 

desenvolvimento territorial do município por meio da lei municipal do plano diretor. É 

necessário que cada município tenha um projeto de cidade e que os processos de 

parcelamento do solo urbano e de regularização fundiária estejam inseridos nesse projeto. As 

soluções pontuais são normalmente mecanismos que não consideram o todo nem a 

perspectiva de futuro. A condição de obrigatoriedade de órgãos executivos nessas áreas ou a 

participação de consórcios com a finalidade de parcelamento do solo urbano demonstram um 

estímulo para aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão municipal (Gouvêa e Ribeiro, 

2009). 

E, por fim, o terceiro fator é que o município possua, ao mesmo tempo, estrutura de 

licenciamento nas áreas de urbanismo e meio ambiente. Este ponto tem sido um dos grandes 

obstáculos, tanto para aprovação de novos parcelamentos como para regularização fundiária 

dos existentes. Em muitos municípios, um parcelamento urbano leva mais de cinco anos, para 

ser aprovado, em função de procedimentos paralelos, muitas vezes demorados, com 

licenciamento totalmente desintegrado (Gouvêa e Ribeiro, 2009). 

Atualmente, no Brasil, o município responde pela licença urbanística; na maior parte dos 

casos, a licença ambiental compete ao órgão estadual do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(Sisnama). Nos casos de impacto regional ou nacional, a competência é do Ibama. A 

resolução do Conama 237/97 estabelece que a licença é competência municipal nas hipóteses 

em que o impacto é exclusivamente local. 

Como, entre outros motivos, a estrutura de fiscalização dos órgãos que compõem o Sisnama é 

bastante deficiente, as áreas protegidas são muitas vezes ocupadas por assentamentos 

humanos informais, suscitando ocupações do solo ambientalmente insustentáveis, como nos 

já mencionados casos ocorridos na Região Sudeste. 

Ainda mais controversos, entretanto, são os casos de grandes empreendimentos urbanísticos 

apoiados pelo Poder Público ainda que possam causar impactos ambientais negativos. São os 

casos que o Município do Rio de Janeiro, a segunda maior metrópole nacional, vem 

experimentando. Desde a década de 1990 o município vem sendo gerido por governos 
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comprometidos com a renovação urbana, visando reverter o seu processo de esvaziamento 

econômico, o que se intensificou desde a escolha da cidade como sede dos Jogos Olímpicos 

de 2016. Sob essa justificativa, a prefeitura vem aprovando projetos pontuais e permitindo 

intensificar o uso do solo onde ele já é muito denso (Arueira, 2009), o que entra em choque 

com os princípios urbanísticos recepcionados pela lei federal que regularizou os novos 

instrumentos da política urbana, a Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade (Mattos, 

2002). 

Essa situação apresenta repercussões diretas nas iniciativas de regularização urbanística 

promovidas pelos órgãos públicos dos diferentes níveis de governo. Tais iniciativas são, ou 

deveriam ser, objeto de procedimento administrativo de licenciamento ambiental, incluindo a 

aprovação de estudo prévio de impacto ambiental; não raro, as normas de proteção ambiental 

inviabilizam a concessão da licença para a regularização. 

Diante desse problema, são frequentes os atritos entre os atores envolvidos com os 

empreendimentos urbanísticos e a regularização fundiária de favelas com os atores que lutam 

pela proteção do meio ambiente. 

A proposta assegura ao Poder Público municipal a prerrogativa de vetar, já na fase inicial de 

fixação de diretrizes, a implantação de empreendimentos que não se ajustem ao plano diretor; 

cuja situação jurídica do imóvel possa comprometer o processo de implantação ou prejudicar 

os adquirentes dos lotes; ou situados em áreas onde for técnica ou economicamente inviável a 

implantação de infraestrutura ou o atendimento por serviços públicos. 

  

2.2  A licença integrada 

  

Ainda no que se refere à sustentabilidade urbana, um dos dispositivos mais importantes que o 

projeto de lei prevê é a licença integrada para a aprovação do parcelamento e da regularização 

fundiária, que substitui as licenças urbanística e ambiental. 

Essa licença é o ato administrativo vinculado pelo qual a autoridade licenciadora estabelece as 

condições e restrições de natureza urbanística e ambiental que devem ser obedecidas pelo 

empreendedor para implantar, alterar, ampliar ou manter parcelamento do solo para fins 

urbanos e para proceder à regularização fundiária. 

Entretanto, a emissão dessa licença integrada ficará a cargo do Poder Público municipal 

somente se o município atender aos requisitos da gestão plena. Como já mencionado, no 

parcelamento implantado em município que não tenha gestão plena, além da licença integrada 

a cargo da autoridade licenciadora municipal, exige-se licença ambiental emitida pelo Estado. 

Cabe, no entanto, levantar os questionamentos sobre o possível caso de conflito entre as 

licenças: os municípios deixarão de observar as análises de seus órgãos licenciadores 

ambientais? Nesse caso, como fica o Princípio da Subsidiariedade? Por esse princípio, todos 

os serviços de interesse tipicamente local, isto é, que possam ser prestados adequadamente 

pelo município e se relacionem com sua realidade de forma específica estão no âmbito de 

competência desse nível federativo. 
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Sabe-se que o interesse local é um conceito dinâmico, ou seja, aquilo que hoje é considerado 

de interesse absolutamente local, com a passagem do tempo, poderá passar para a esfera de 

interesse regional e até mesmo federal. Vários fatores podem causar essa alteração, como a 

fusão de municípios limítrofes ou a necessidade de uma ação integrada para melhor alcançar o 

interesse público. 

Acredita-se que, em todas as hipóteses, certamente seria mais eficiente uma análise única, que 

avaliasse os dois aspectos, realizada pela esfera de poder constitucionalmente competente, de 

acordo com a predominância de interesses. Uma alternativa seria partir para soluções 

consorciadas, em que a decisão ficaria a cargo de um conselho formado pelos municípios 

interessados, assegurada a representação popular. A consolidação de um colegiado, com a 

participação de técnicos dos órgãos governamentais, de representantes dos serviços de 

registro cartorial e da sociedade civil constituiria o estabelecimento de uma nova arena 

coletiva. 

Essa nova visão da autoridade licenciadora exercendo a autonomia municipal, com a 

constituição de novas arenas de discussões e negociações, parece ser um caminho para a 

simplificação de procedimentos e para a democratização da gestão urbana, porque reconhece 

e fortalece a autonomia municipal, na medida em que descentraliza o licenciamento e 

compartilha decisões em âmbito municipal, procurando construir o consenso coletivamente. 

Esta parece ser a institucionalidade almejada pela Assembleia que elaborou a atual 

Constituição da República Federativa do Brasil, de1988. ACR estruturou um sistema que 

combina competências exclusivas, privativas e principiológicas com competências comuns e 

concorrentes, buscando construir o sistema federativo segundo critérios de equilíbrio. Não 

existe hierarquia na organização federal porque a cada esfera de poder corresponde uma 

competência determinada. De forma geral, o princípio que norteia essa distribuição é, em tese, 

a predominância do interesse, cabendo à União as matérias e questões de interesse geral e 

nacional; aos estados, os temas regionais; e, aos municípios, os assuntos de interesse local 

(Dallari, 2003). 

Observando a estrutura do sistema de repartição de competências trazido pela Constituição de 

1988, percebe-se que o constituinte buscou o equilíbrio das relações entre o poder central e os 

poderes estaduais e municipais. Para fazer isso, teve que superar o modelo antigo – em que as 

competências eram rigidamente distribuídas mediante critérios que definiam o âmbito de 

atuação exclusiva de cada entidade estatal – para acolher formas de composição mais 

complexas, em que cada ente continua possuindo competências exclusivas e privativas, porém 

conjugadas com competências comuns ou concorrentes, que podem ser compartilhadas pelas 

entidades estatais (Barroso, 2007). Esse é justamente o espírito da proposta de introduzir o 

instrumento da licença ambiental integrada, suscitando maior comprometimento e cooperação 

dos entes federativos na defesa do meio ambiente equilibrado. 

  

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O crescimento da urbanização, combinado à concentração da população em grandes cidades, 

torna ainda mais complexo o objetivo de promover a sustentabilidade urbano-ambiental. Tais 
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fenômenos estão associados ao processo de desenvolvimento econômico, à geração de 

empregos e à oferta de infraestrutura física, como malha viária e habitação. Não se trata de 

questões que estejam ao alcance das políticas públicas locais, mas que afetam as condições de 

vida local. 

O Poder Público opera com base numa estrutura organizacional que frequentemente é 

inadequada para tratar das questões que afetam as condições de vida local. No Brasil, uma 

federação tripartite, o município tem competência legal pela política urbana, que se realiza por 

meio do plano diretor municipal. No entanto, carece de poderes de controlar as consequências 

do processo de desenvolvimento. Os estados e até a União também sofrem dessa debilidade 

quando estão em jogo interesses privados muito poderosos. 

Reconhecer a fragilidade das esferas governamentais, entretanto, não implica desconhecer a 

responsabilidade e, sobretudo, o alcance potencial da tutela do Poder Público sobre o 

desenvolvimento urbano e ambiental. Mas implica admitir que a cooperação federativa 

aumenta a possibilidade de efetividade dessa tutela. Seja de forma autônoma, seja como parte 

de uma rede federativa, o município é o responsável pela política urbana e aquele ente 

territorial onde são primariamente sentidas as consequências da crise socioambiental. É ele, 

portanto, que deve se capacitar para lidar primariamente com essas questões. 

O urbano e o ambiental são aspectos complementares; o conceito de um insere-se no do outro, 

e por isso deve haver uma abordagem conjunta a respeito deles.    Os desencontros entre as 

licenças, as permissões, os pareceres em geral trazem prejuízo a toda a coletividade, visto que 

meio ambiente equilibrado e cidades mais justas e sustentáveis fazem parte de um conjunto de 

direitos dos quais todos somos destinatários. Trata-se dos direitos difusos, aqueles que estão 

além de um indivíduo. 

Nesse sentido, o Projeto de Lei de Responsabilidade Territorial, atualmente em discussão no 

Brasil, dá um importante salto ao inserir na legislação mecanismos que determinam que essas 

licenças sejam concedidas por um único ente. Ademais, esses dois mecanismos – a gestão 

plena e a licença ambiental integrada – estão em pleno acordo com os paradigmas atuais de 

integração e podem até mesmo funcionar como um incentivo à atuação cooperativa dos entes 

federativos quando o assunto representar interesse regional ou metropolitano. Resta alimentar 

a expectativa de que tais inovações sejam profundamente discutidas e entendidas pelos 

membros dos Poderes Executivo e Judiciário para que se alcance a efetividade pretendida pelo 

projeto de lei. 
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Resumo: As mudanças ocorridas na sociedade desde a elaboração do chamado Direito Penal 

Clássico exigem a adaptação desta disciplina a novas realidades. Atualmente, é facilmente 

constatável que esta adaptação ocorre sobre a forma de expansão das capacidades do diploma 

repressor, dando origem ao chamado Direito Penal Moderno. Este artigo apresentará as 

diferentes correntes doutrinárias que se desenvolveram no estudo deste novo campo jurídico, 

com vistas a promover uma reflexão sobre o processo expansivo do Direito Penal, suas causas 

e suas consequências.  

 

Palavras-chave: Expansão do Direito Penal, Direito Penal Moderno, Criminalidade 

Econômica.  

 

Resumen: Los cambios en la sociedad desde el desarrollo del llamado Derecho Penal Clásico 

requerirá la adaptación desta disciplina a nuevas realidades. En la actualidad, es fácilmente 

verificable que esta adaptación se produce a través de lo aumento de capacidades de la 

legislación represiva, dando lugar a el llamado del Derecho Penal Moderno. En este 

documento se presentan distintas tendencias doctrinales que se han desarrollado en el estudio 

de este nuevo campo legal, con el fin de promover una reflexión sobre la expansíon del 

Derecho Penal, sus causas y consecuencias.  

 

Palabras clave: Expansión del Derecho Penal, Derecho Penal moderno, Criminalidad 

Económica. 
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1. Introdução 

 

A constante expansão do âmbito de incidência do Direito Penal, fruto das inovações 

e anseios da sociedade contemporânea, fez com que alguns doutrinadores apontassem o 

surgimento de um novo campo das Ciências Criminais: o Direito Penal Moderno.  

Em oposição ao Direito Penal Clássico, voltado predominantemente à proteção de 

bens jurídicos individuais, o Direito Penal Moderno se ocuparia, principalmente, da 

criminalidade econômica, a qual atinge bens coletivos e difusos.  

Esta moderna delinquência econômica tem como característica marcante, ainda, a 

mudança no perfil criminológico dos autores envolvidos. Com efeito, a seletividade do 

sistema penal clássico é constantemente apontada pelas diversas correntes da criminologia 

crítica como problema estrutural do Direito Penal da Ilustração.  

Neste novo contexto, entretanto, o alvo da persecução estatal passa a ser a própria 

elite da sociedade. De fato, o alto grau de escolaridade, o elevado status social e o grande 

poderio econômico e político são qualidades frequentemente encontradas nos infratores do 

Direito Penal Moderno – também chamados, por isso, de criminosos de “colarinho branco”.  

No entanto, a construção deste novo ramo jurídico deve ocorrer de forma muito 

cautelosa.  

Com efeito, o Direito Penal é, sabidamente, o campo do Direito que interfere na 

liberdade do indivíduo de forma mais gravosa. Assim, o diploma repressor não pode deixar de 

observar os princípios da ultima ratio, da intervenção mínima e da fragmentariedade, 

elaborados para delimitar a pretensão punitiva do Estado exercida contra o cidadão.  

Diante do embate entre as garantias individuais clássicas conquistadas ao longo de 

séculos de desenvolvimento do Direito Penal e as novas formas de delinquência apresentadas 

na sociedade moderna, algumas questões basilares, que serão objeto de análise deste texto, 

são apresentadas: 
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Inicialmente, é preciso indagar se o Direito Penal é o ramo jurídico necessário e 

eficaz a ser utilizado como resposta aos anseios de segurança da sociedade pós-industrial, 

marcada não só pela ampliação dos riscos reais da produção tecnológica, mas também pelo 

aumento, muitas vezes infundado, da sensação insegurança generalizada. 

Nesta perspectiva, a própria legitimidade deste novo campo criminológico é colocada 

em xeque por parte da doutrina, a qual entende que a expansão do Direito Penal, além de 

ineficiente e nociva, por desvirtuar os institutos clássicos da ciência criminal, poderia ser 

evitada pela tutela administrativa e civil dos mesmos bens os quais são amparados por esse 

incipiente ramo penal.  

Contudo, mesmo para aqueles juristas que respondem afirmativamente à pergunta 

anteriormente colocada, confirmando a legitimidade do Direito Penal Moderno, uma outra 

indagação se coloca: como relacionar este novo campo da ciência criminal com o campo já 

existente – o Direito Penal Clássico? 

Deste modo, mais duas correntes se apresentam, na tentativa de explicar este 

processo de expansão das Ciências Criminais. 

Uma primeira corrente defende a existência de um modelo dual, ou seja: 

paralelamente ao Direito Penal Clássico, com seus paradigmas, princípios e garantias já 

consolidados, surgiria o Direito Penal Moderno, o qual, por cominar sanções mais leves aos 

infratores, poderia experimentar uma flexibilização dos paradigmas, princípios e garantias do 

Direito Penal da Ilustração.  

A segunda corrente doutrinária, por sua vez, defende a existência de um modelo 

unitário, ou seja: o Direito Penal Moderno deveria seguir os mesmos paradigmas do Direito 

Penal da Ilustração, tanto no que diz respeito à severidade das sanções, quanto na manutenção 

dos princípios e garantias clássicas.  

Estas questões serão, assim, abordadas a partir das próximas páginas, numa tentativa 

de se aprofundar alguns, dentre os muitos problemas que o processo de expansão do Direito 

Penal traz aos juristas.  

 

2. A Expansão do Direito Penal 

 

A constatação de que o Direito Penal vêm se expandindo desde o século passado 

suscita poucas divergências entre os juristas os quais se debruçam sobre o tema. De fato, a 

proliferação acelerada dos tipos penais bem como o agravamento das previsões já existentes, 

correspondente a uma expansão quantitativa do Direito Punitivo, são perceptíveis pela 
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simples análise objetiva do histórico dos ordenamentos penais
1
. Todavia, as causas e – 

principalmente – as consequências desta expansão são motivo de acirrados debates neste 

mesmo meio jurídico, razão pela qual se faz necessário estudá-las mais detidamente.  

Que o Direito Penal sofra constantes alterações para se adaptar às mudanças 

dinâmicas da sociedade contemporânea, é natural. O contexto político, social, cultural e 

econômico atual difere, em muito, daquele em que os princípios do Direito Penal Clássico 

foram formulados e a imutabilidade daquele ramo jurídico apenas poderia condená-lo ao 

anacronismo e à ineficácia. No entanto, o porquê essas alterações significam, necessariamente 

– como ocorre de fato – a ampliação do âmbito de incidência do Direito Punitivo, é um ponto 

a ser questionado. 

Com efeito, embora a doutrina reconheça, também, uma tendência de 

descriminalização de certas condutas, é certo, como já mencionado, que a tendência maior é 

no sentido do aparecimento de novas figuras delitivas
2
.  

A primeira causa que pode ser apontada para o fenômeno em análise – a qual 

funciona como verdadeiro requisito da expansão do Direito Penal, devido à finalidade última 

deste – é o aparecimento de novos bens jurídicos a serem tutelados pela via repressora ou a 

valorização de bens jurídicos já existentes
3
. Exemplos destes bens jurídicos são: a ordem 

econômica e financeira, o meio ambiente, o patrimônio histórico e cultural e os direitos dos 

consumidores
45

.  

Outro fator relevante para o processo em tela é o aparecimento de novos riscos, 

ligados ao progresso tecnológico que a sociedade contemporânea experimenta, o qual 

contribui, por sua vez, para ampliação da insegurança objetiva dos indivíduos
6
. Contudo, 

somada a esta insegurança objetivamente justificada, há também uma dimensão da 

insegurança que não possui qualquer lastro real – é puramente subjetiva e fortemente 

influenciada pela “cultura do medo” propagada pela mídia.
7
  

                                                             
1 MARTIN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para 

crítica do discurso de Resistência. Porto Alegre, 2005. Editora SAFE, p. 45. 
2  Neste sentido, SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El Derecho Penal ante la Globalizacion y la Integracion 

Supranacional. Revista Brasileira de Ciencias Criminais, São Paulo, v. 6 , n.24. out./dez. 1998, p. 68-69. O 

autor destaca a tendência, em menor escala, do desaparecimento daqueles delitos classicamente previstos que se 

opõe às finalidades da globalização e da integração supranacional, notadamente no tocante às transações 

econômicas. 
3 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. São Paulo, 2002. Editora Revista dos Tribunais, p. 27-28. 
4 Ibid. 
5 Importante destacar, como será melhor analisado no tópico seguinte, que se tratam de bens jurídicos difusos ou 

supraindividuais.  
6 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op. cit., p. 29-30. 
7 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. Op. cit., p. 30-41.  
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Em suas duas dimensões, a insegurança generalizada pode ser listada como fator 

determinante para expansão do Direito Penal, pois esta leva a sociedade a buscar respostas 

estatais eficientes para contenção dos riscos – reais ou sentidos – e a resposta criminal é, 

tradicionalmente, a que inspira maior segurança.  

Por fim, entre as inúmeras causas mencionadas pela doutrina, deve-se destacar que o 

descrédito das demais instâncias de proteção também é relevante para a ampliação da 

interferência do Direito Penal na regulação da sociedade pós-industrial. De fato, caso o 

Direito Administrativo, o Direito Civil, ou até mesmo a Moral Coletiva lograssem êxito em 

apaziguar os anseios de segurança da sociedade contemporânea, o recuso ao Direito Penal não 

seria necessário.
89

 

 

2.1. Confrontações entre o Direito Penal Moderno e o Direito Penal Clássico. 

 

O processo de expansão do Direito Penal responde, como se pôde perceber, a 

inovações operadas na sociedade contemporânea desde a elaboração da disciplina do Direito 

Penal Clássico, inovações estas que levaram ao surgimento e a própria revelação de 

problemas para os quais aquele ramo jurídico não poderia, sem se desvirtuar, apresentar 

soluções satisfatórias. Assim, como consequência do processo em tela, foi criado um novo 

ramo do Direito Penal, destinado resolver as questões atinentes à criminalidade 

contemporânea: o Direito Penal Moderno.   

Antes de passar ao estudo da disciplina referida, entretanto, cabe tecer alguns 

comentários acerca da denominação escolhida. Sem pretender negar o caráter político-

ideológico que o debate acerca da nomenclatura deste novo campo jurídico abarca
10

, limitar-

nos-emos a designar como “Direito Penal Clássico” ou “Direito Penal da Ilustração” aquele 

Direito Penal formado no século XIX, no contexto do Estado Liberal e dos ideais Iluministas. 

Em oposição, aquele Direito Penal elaborado no século XX, no contexto do Estado do Bem 

Estar Social e da sociedade pós-industrial e globalizada será designado como “Direito Penal 

Moderno”. 

                                                             
8 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. São Paulo, 2002. Editora Revista dos Tribunais. Pgs.57-62. 
9 No ponto, deve-se destacar a posição de parte da doutrina a qual acredita que o Direito Penal não deve ser 

utilizado como resposta às modificações sociais aqui listadas, pois as outras instâncias de proteção seriam tão ou 
mais eficientes para a solução das novas problemáticas. Esta posição, deslegitimadora da expansão do Direito 

Penal, será analisada de maneira detida mais a frente.  
10  Para um estudo aprofundado deste debate, ver MARTIN, Luis Gracia. Prolegômenos para a luta pela 

modernização e expansão do Direito Penal e para crítica do discurso de Resistência. Porto Alegre, 2005. 

Editora SAFE. Pgs. 35-44. 
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Uma primeira distinção basilar entre as duas disciplinas é o tipo de criminalidade 

com que cada uma delas se relaciona. Enquanto o paradigma, já conhecido, do Direito Penal 

Clássico são os delitos contra o patrimônio ou contra a pessoa (furto, roubo, homicídio), o 

arquétipo da delinquência moderna é a criminalidade econômica
11

.  

Esta criminalidade – econômica porque tem finalidades lucrativas – deve ser 

entendida em seu sentido amplo. Implica dizer: “todo fato delitivo realizado no contexto e na 

prática de uma atividade econômica”
12

 deve ser considerado um delito econômico, ainda que 

o bem jurídico lesionado não seja a própria ordem econômica. Nesta perspectiva, os delitos 

que lesionem qualquer dos bens jurídicos difusos citados anteriormente – meio ambiente, 

patrimônio histórico e cultural, direitos dos consumidores, entre outros – podem ser 

considerados delitos econômicos.  

Outra característica marcante desta nova criminalidade são os autores envolvidos na 

sua prática.  

Com efeito, seja por uma seletividade estrutural do sistema penal clássico – 

resultante do contexto político no qual este foi elaborado – seja por uma seletividade acidental 

no momento da aplicação da lei, o fato é que a persecução dos crimes pertencentes ao Direito 

Penal da Ilustração leva, em geral, à punição de indivíduos das camadas mais baixas da 

sociedade.
13

 

No âmbito da criminalidade moderna, contudo, o cenário se inverte. Os crimes 

econômicos são praticados, em sua maioria, por indivíduos das camadas mais altas da 

sociedade
14

. Isso porque apenas indivíduos pertencentes a estas camadas possuem domínio 

material sobre os bens jurídicos envolvidos na atividade econômica
15

.  

Mais além, por esses mesmos fatores, esta criminalidade é, comumente, empresária: 

“Hoje, o exercício de uma atividade empresarial constitui a fonte principal 

do domínio material sobre todo tipo de bens jurídicos envolvidos na 
atividade econômica, isto é, não só sobre os especificamente econômicos – 

v. gr., a livre concorrência – e ambientais, mas também sobre outros de 

distinta natureza que aparecem com frequência igualmente envolvidos de 
um modo típico na prática de uma atividade econômico-empresarial, como 

                                                             
11 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas sociedades 

pós-industriais. São Paulo, 2002. Editora Revista dos Tribunais. Pgs.76-77. 
12 MARTIN, Luis Gracia. Op. cit., p. 55. 
13 MARTIN, Luis Gracia. Op. cit., p. 114. 
14 O termo utilizado pela doutrina para se referir a esses delinquentes econômicos é “criminosos de colarinho 

branco”. A expressão foi cunhada em meados do século XX pelo criminólogo estadunidense Edwin H. 

Sutherland, que pretendeu direcionar os estudos das Ciências Criminais para, também, a criminalidade das 
classes superiores. Para um histórico mais detalhado da teoria dos crimes de colarinho branco, ver SOUZA, 

Artur de Brito Gueiros. Da criminologia à política criminal: direito penal econômico e o novo direito penal, 

artigo integrante do livro Inovações no Direito Penal Econômico – contribuições criminológicas, político-

criminais e dogmáticas, organizador: Artur de Brito Gueiros Souza, ESMPU, Brasília, 2011. 
15 MARTIN, Luis Gracia. Op. cit., p. 62-63. 

1569



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

acontece, por exemplo, com a vida e a saúde dos consumidores no caso da 

comercialização de produtos perigosos, ou com as dos trabalhadores que 

realizam sua atividade laboral para uma empresa. Esta circunstancia, 

porém, deixa agora claro que, na realidade, autor típico dos delitos 

econômicos e ambientais é, na maior parte dos casos, um empresário”. 
16

 
(grifo dos autores) 

Como consequência deste novo perfil criminológico, entretanto, tem-se uma maior 

parcela de impunidade nos delitos econômicos, em comparação com os clássicos. 

Com efeito, as infrações em tela são, como visto, cometidas sob o manto de 

estruturas empresariais supercomplexas, o que dificulta a individualização da conduta de cada 

agente e, consequentemente, a persecução penal. Mais além, a organização para prática destes 

delitos não é ostensiva. Pelo contrário: geralmente, o principal beneficiado não toma parte da 

decisão criminosa, a qual é tomada por outras pessoas de hierarquia inferior na empresa
17

.  

A visibilidade destes delitos é, ainda sim, reduzida em virtude do distanciamento 

entre os autores e as vítimas – as quais, como já se destacou, são difusas. Por fim, a própria 

falta de vontade política na regulação destes delitos
18

, aliada a uma opinião pública a qual está 

condicionada a considerar “criminoso” apenas aqueles indivíduos pertencentes ao estereótipo 

lombrosiano – que são os efetivamente afetados pela persecução penal do Direito Punitivo 

Clássico – contribuem significativamente para a grande parcela de impunidade do Direito 

Penal Moderno
19

.  

A solução para estas dificuldades passa, contudo, pela adaptação de princípios e 

garantias clássicas do Direito Penal da Ilustração. 

Primeiramente, o Direito Penal Moderno resgatou
20

, em muitos ordenamentos o 

princípio societas delinquere potest, permitindo, assim, a responsabilização penal da Pessoa 

Jurídica, instituto rechaçado pelos ideais liberais e iluministas que alicerçam o Direito Penal 

Clássico.  

                                                             
16 MARTIN, Luis Gracia. Op. cit., p. 62-63. 
17  GOMES, Luiz Flávio. Sobre a Impunidade da Macro-delinqüência Econômica desde a Perspectiva 

Criminológica da Teoria da Aprendizagem, Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, ano 3, nº 11, 

jun./set., 1995, p.166-168. 
18 Ibid. 
19 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Da criminologia à política criminal: direito penal econômico e o novo 

direito penal, artigo integrante do livro Inovações no Direito Penal Econômico – contribuições criminológicas, 

político-criminais e dogmáticas, organizador: Artur de Brito Gueiros Souza, ESMPU, Brasília, 2011, p. 115-118. 

Ao final deste mesmo texto (p. 139-140) pode ser encontrada uma tabela que demonstra, objetivamente, como os 
delitos clássicos acarretam punição em escala marcadamente superior a dos modernos.  
20 A referência ao “resgate” deste princípio ocorre porque o histórico do instituto da responsabilidade penal da 

Pessoa Jurídica remonta ao Direito Romano. Sobre o tema, interessante consultar VIVIANI, Rodrigo de 

Andrade. Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica – Aspectos controvertidos no Direito Brasileiro, 

Curitiba, 2008, Editora Juruá, p. 67-68. 
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Se, por um lado, é verdade que a possibilidade de punição direta dos entes morais é 

uma necessidade pragmática nas sociedades contemporâneas
21

, por outro é inegável que ela 

implica uma modificação nos conceitos clássicos de dolo e de culpabilidade, desenvolvidos 

com base na criminalidade individual.  

De fato, seja para os adeptos da responsabilização isolada da pessoa jurídica, que 

defendem o reconhecimento de dolo próprio dos entes coletivos
22

, seja para os adeptos da 

teoria da dupla-imputação, que permitem o “empréstimo” do dolo de determinadas pessoas 

físicas para a punição da pessoa moral
23

, é certo que a responsabilização criminal das 

empresas não prescinde de uma mudança nas regras de imputação clássicas. 

Outrossim, o fato de a delinquência econômica afetar bens jurídicos difusos e 

apresentar riscos de consequências, muitas vezes, totalmente imprevisíveis para a sociedade
24

 

exige do Direito Penal Moderno uma ampliação dos tipos de perigo, mais precisamente de 

perigo abstrato, que eram exceção no ordenamento penal Clássico.
25

  

A necessidade de controle destes riscos através de condutas positivas de terceiros, 

por sua vez, leva a uma ampliação das figuras delitivas de comissão por omissão, também 

excepcionais no âmbito do Direito Penal Clássico, e imprimem à nova disciplina um 

importante caráter preventivo que, tradicionalmente, era secundário.
26

  

Por fim, a flexibilização do mandado de determinação, gerando tipos penais abertos e 

menos precisos, é característica marcante do Direito Penal Moderno, a qual claramente 

dificulta a garantia clássica da ampla defesa. 
27

 

Conclui-se, portanto, que a expansão do Direito Penal, para abarcar novas formas de 

criminalidade, passa também por uma flexibilização das garantias do Direito Punitivo da 

Ilustração. Os meios propostos para conciliação entre as garantias individuais conquistadas ao 

longo do desenvolvimento do Direito Penal Clássico e o combate às formas de delinquência 

que são objeto do Direito Penal Moderno serão analisados nos próximos tópicos.  

                                                             
21  Por conta da já referida dificuldade de individualização das condutas praticadas no seio de estruturas 

empresariais complexas, que acaba ocasionando a punição exclusiva do executor de ordens superiores e difusas 

ao longo da cadeia hierárquica da pessoa jurídica.  
22  Neste sentido, eg., ver FREITAS, Vladimir Passos de; FREITAS, Gilberto Passos de. Crimes contra a 

natureza. 8ª edição. São Paulo, 2006. Editora Revista dos Tribunais 
23 Analisando esta corrente, majoritária no Direito brasileiro, VIVIANI, Rodrigo de Andrade. Responsabilidade 

Penal da Pessoa Jurídica – Aspectos controvertidos no Direito Brasileiro, Curitiba, 2008. Editora Juruá. 
24  Um exemplo, dentre os muitos, que serve para ilustrar a incomensurabilidade dos riscos do progresso 

tecnológico atual são os danos provocados pelos alimentos transgênicos. 
25  SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. A expansão do Direito Penal: aspectos da política criminal nas 

sociedades pós-industriais, São Paulo, 2002, Editora Revista dos Tribunais, p. 30-31. 
26 HASSEMER, Winfried. Características e crises do Moderno Direito Penal. Revista de Estudos Criminais. 

Ano 2. N. 8. 2003, p. 58. 
27 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El Derecho Penal ante la Globalizacion y la Integracion Supranacional. 

Revista Brasileira de Ciencias Criminais, Sao Paulo, v. 6, n.24. out./dez. 1998, p. 77. 
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3. Escola de Frankfurt: deslegitimação do Direito Penal Econômico 

 

Os professores Hassemer, Prittwitz, Lüderssen, Herzog, Albrecht, Nauck, entre 

outros, são os juristas integrantes da proposta deslegitimadora ou reducionista do Direito 

Penal Econômico
28

. São também conhecidos como Grupo de professores ou Escola de 

Frankfurt do Direito Penal
29

. 

Por ser um fenômeno novo, a tendência expansiva do Direito Penal
30

 e suas causas, 

analisadas supra de forma breve, trazem muitos questionamentos para os pensadores das 

ciências jurídicas como um todo e das ciências criminais em particular. 

Dentre as correntes que discutem este processo de ampliação do Direito Penal e a 

legitimidade do Direito Penal Moderno para lidar com criminalidade econômica, a primeira a 

ser destacada é Escola de Frankfurt, por sua proposta reducionista. 

A preocupação desta corrente deslegitimadora é de que, com a tendência expansiva, 

o Direito Punitivo passe a regular atividades as quais não deveriam ser objeto da intervenção 

penal do Estado. A avocação de tutela por parte do diploma repressor, em detrimento de 

outros campos jurídicos – principalmente do Direito Civil e Administrativo – acarretaria a 

transformação daquela disciplina em um ramo que não respeita o princípio da ultima ratio
31

.  

Assim, apesar de ter o rótulo “Direito Penal”, sua adequação para suposta proteção 

de novos bens jurídicos “restará, na prática, completamente distanciada de tudo aquilo que 

historicamente representou o saber jurídico-penal” 
32

. Sua modernização seria convertida em 

verdadeira autonegação, tornando-se precipuamente uma legislação simbólica e funcionalista 

(SÁNCHEZ apud SOUZA, 2010, p. 9). 

                                                             
28  ALONSO, Leonardo. Crimes contra o mercado de capitais, dissetação de Mestrado apresentada ao 

Departamento de Direito Penal, Medicina Forense e Criminologia da Faculdade de Direito de São Paulo, como 

requisito parcial para obtenção do título de mestre, São Paulo, 2009, p. 12.  
29 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Da criminologia à política criminal: direito penal econômico e o novo 

direito penal, artigo integrante do livro Inovações no Direito Penal Econômico – contribuições criminológicas, 

político-criminais e dogmáticas, organizador: Artur de Brito Gueiros Souza, ESMPU, Brasília, 2011, p. 124.    
30 Detalhadamente sobre a tendência expansiva do Direito Penal, SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão 

do direito penal: aspectos de política criminal nas sociedades pós-industriais, tradução de Luiz Otávio de 

Oliveira Rocha, 2ª edição – São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, 2011; GRACIA MARTÍN, Luis. 

Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para a crítica do discurso de 

resistência, tradução de Érica Mendes de Carvalho – Porto Alegre, Ed. Sergio Antonio Fabris, 2005. 
31 Referido princípio, também chamado de princípio da intervenção mínima, preconiza que o Direito Penal 

apenas pode ser utilizado como mecanismo de tutela dos bens jurídicos quando outros ramos do Direito não se 

prestarem, satisfatoriamente, a esta tutela. Sobre o tema, ver, eg., BITENCOURT, Cesar Roberto. Tratado de 

Direito Penal – Parte Geral 1. 11ª edição. São Paulo, 2007. Editora Saraiva, p. 13-14. 
32 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Loc. cit. 
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Deste modo, os defensores do Direito Penal Mínimo – modelo ultraliberal – 

entendem que este campo deveria ser restrito à tutela básica de bens jurídicos individuais – a 

vida, a saúde, a liberdade e a propriedade – e deveria aplicar de forma exacerbada as garantias 

individuais do cidadão, inseridas na constituição e normas infraconstitucionais
33

.  

Argumentam os filiados a esta corrente que o Direito Penal é o ramo jurídico o qual 

atinge os direitos dos cidadãos de forma mais severa e sua ampliação deveria ser rechaçada, 

em prol das liberdades individuais. Tal linha de raciocínio está intimamente relacionada à 

concepção contratualista de legitimação do poder estatal.  

Segundo a concepção em tela, os indivíduos, naturalmente livres, teriam celebrado 

um Contrato Social (hipotético), no qual abdicariam de parte desta liberdade natural – 

concedendo poderes coercitivos ao Estado – a fim de possibilitar a convivência em sociedade. 

Tal abdicação seria acompanhada, ainda, de diversas garantias que os cidadãos poderiam opor 

ao Poder Público. 

Neste sentido, o ius puniendi estatal é, claramente, a expressão mais extrema do 

Contrato Social. Deste modo, sua utilização deve ter como objetivo apenas a manutenção 

daquele pacto de convivência, e deve ser acompanhada de “garantias muito especiais”.
34

 

Com efeito, expandir o Direito Punitivo para além da proteção de bens jurídicos 

individuais e de interesses imediatos, com bases na concepção clássica da estrutura do crime, 

seria deturpar aquele campo jurídico, pois a tutela coletiva – de bens jurídicos 

supraindividuais – não é seria de competência do diploma repressor. No ponto, cabe destacar 

as lições do renomado jurista WINFRIED HASSEMER35, precursor da corrente ora analisada: 

“Os âmbitos nos quais o moderno Direito Penal se concentra estão todos relacionados somente 

indiretamente com os cidadãos e os indivíduos. Diretamente estão as instituições da sociedade ou 

também do Estado. No Moderno Direito Penal, a proteção dos bens jurídicos torna-se a proteção das 

instituições”. (grifos dos autores) 

Nessa ótica, a ampliação da ultima ratio seria uma “„cruzada contra o mal‟ 

desprovida de uma mínima fundamentação racional” 
36

. 

Outrossim, os doutrinadores da Escola de Frankfurt afirmam que a utilização do 

Direito Penal para a tutela de bens jurídicos modernos importaria flexibilizações de garantias 

e direitos, as quais ocorreriam para adequar a norma repressora à defesa dos interesses 

                                                             
33  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos de política criminal nas 

sociedades pós-industriais, tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha, 2ª edição – São Paulo, Ed. Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 27. 
34 HASSEMER, Winfried. Características e crises do Moderno Direito Penal. Revista de Estudos Criminais. 

Ano 2. N. 8. 2003. P. 56-57. 
35 HASSEMER, Winfried. Op. Cit., p. 60. 
36 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. cit., p. 27. 
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difusos
37

. Tais mudanças acarretariam a transformação – possivelmente irreversível – de um 

Direito Penal que protege o indivíduo contra o poder punitivo estatal para um Direito Penal do 

Inimigo
38

, o qual protegeria o Estado contra determinados indivíduos. Assim, o diploma 

punitivo teria como única função a de legitimar o próprio Estado, mantendo o seu poder 

policial e repressor sobre a sociedade. 

Por fim, defensores da corrente reducionista questionam a própria eficácia do 

emprego do Direito Penal como forma de combater a criminalidade econômica. Com efeito, 

aquela disciplina padeceria, aduzem estes juristas, de déficits de execução estruturais, quando 

confrontada com a tarefa de conter a delinquência moderna.
39

 Destarte, o aumento da 

repressão seria utilizado como mera “reação simbólica”
40

 do Poder Público, que não pode 

parecer inerte diante das lesões aos interesses difusos. 

As críticas da Escola de Frankfurt são bem fundamentadas e chegam a convencer se 

forem analisadas isoladamente. Contudo, como ficaria a tutela dos novos bens jurídicos, de 

inegável importância – como o meio ambiente e a ordem tributária? 

 

3.1. Proposta da Escola de Frankfurt 

 

Pautada em uma linha ultraliberal de defesa das construções históricas de direitos e 

garantias do Direito Penal da Ilustração, a Escola de Frankfurt apresenta a seguinte proposta 

para o amparo dos novos bens jurídicos da sociedade
41

: a criação de um Direito de 

Intervenção. 

Os defensores desta corrente não propugnam a total omissão de tutela contra os 

novos riscos, mas tão somente a não utilização do Direito penal para este fim. A 

regulamentação dos interesses difusos ocorreria, assim, através de um “direito de cunho 

sancionador situado a meio do caminho entre as normas penais e extrapenais.” 
42

  

Nas palavras de HASSEMER
43

: 

“Seria altamente recomendável que fossem retirados da esfera do Direito 
Penal os problemas que lhe foram trazidos nos últimos tempos. O Direito 

das contravenções, o Direito Civil, o Direito Administrativo e também o 

                                                             
37 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Op. cit., p. 125. 
38 JAKOBS, Günther. MELIÁ, Manuel Cancio. Derecho Penal del Enimigo, segunda edição, editora Thomson 

Civitas, 2006 
39 HASSEMER, Winfried. Op. cit., p. 62. 
40  HASSEMER, Wilfried. Perspectivas de uma moderna política criminal. Tradução de Cezar Roberto 
Bitencourt. Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo. Revista dos Tribunais, a. 2, n. 8. Out/dez. 1994, 

p. 43. 
41 Remete-se o leitor aos tópicos anteriores que tratam da expansão do Direito Penal. 
42 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Op. cit., p. 125. 
43 HASSEMER apud SOUZA, op. cit., p. 126. 
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mercado e as precauções das próprias vítimas são campos onde muitos dos 

problemas de que o Direito Penal moderno se apropriou seriam mais bem 

gerenciados. Poder-se-ia também sugerir que aqueles problemas das 

sociedades modernas que levaram à modernização do Direito penal fossem 

disciplinados por um específico “Direito de Intervenção”, situado entre o 

Direito Penal e o Direito das Contravenções, entre o Direito Civil e o 

Direito Administrativo. Decerto, ele poderia contar com garantias e 
formalidades processuais menos exigentes, mas também seria provido com 

sanções menos intensas contra o indivíduo. Tal Direito „moderno‟ seria 

normativamente menos censurável e, ao mesmo tempo, faticamente melhor 
equipado para lidar com os problemas específicos da sociedade moderna.” 

(grifo dos autores) 

O Direito de Intervenção não seria nem o Direito Penal, nem o Direito 

Administrativo e Civil. É uma proposta entre o diploma repressor da Ilustração e os ramos das 

contravenções. Não existiria a pena privativa de liberdade nem o estigma da sanção penal. 

Seriam medidas mais moderadas e mais eficazes, segundo o autor supracitado.  

 

3.2. Críticas à posição da Escola de Frankfurt 

 

As transformações da sociedade com o tempo são constantes e notáveis, devendo a 

legislação, inclusive a penal, acompanhar o seu ritmo.  

Ao contínuo incremento da complexidade das relações sociais, o Direito deve 

responder com mudanças nas leis e nas suas respectivas interpretações e estudos. A inércia 

das normas é prejudicial para a tutela de condutas importantes para a vida em sociedade. 

Assim, pretender retornar ao “velho e bom Direito Penal Liberal” 
44

, como defende a 

Escola de Frankfurt, é inviável. Nos dizeres de SILVA FERNANDES
45

, “o direito penal não 

deve virar as costas aos novos desafios. Desde logo, seria impensável excluir o Direito Penal 

da missão de controle destes riscos. Isto desde que se mantenha a atenção, logicamente, nos 

limites impostos pelo exagero, isto é, não se deve buscar o direito penal em excesso.”. O 

Direito Penal Econômico é uma necessidade, pela complexidade das relações que a sociedade 

atual apresenta, e não um excedente legislativo o qual deva ser rechaçado.  

Rotular a modernização das Ciências Criminais como “perversa” é um equívoco. O 

Direito Penal Clássico deriva de um contexto histórico específico: era vinculado ao Estado 

Liberal e à tutela da propriedade privada. Consequentemente, estava estruturalmente voltado 

para persecução dos indivíduos de classes sociais baixas – desprovidos, portanto, de 

                                                             
44 SÁNCHEZ, Jesús Maria Silva. Op. cit., p. 177.  
45 SILVA FERNANDES apud ALONSO. Op. cit., p. 12-13. 
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patrimônio próprio. Com o surgimento do Direito Penal da Empresa, esta realidade se 

inverteu, pois o “alvo” preferencial agora são as camadas altas da sociedade.
46

 

O argumento de que o Direito Penal Econômico foi construído a partir de violações a 

regras de imputação, direitos e garantias com o intuito de se adequar a uma tutela ilegítima, 

não deve ser acatado. Segundo SCHÜNEMANN
47

, a legislação econômica foi elaborada por 

grupos de renomados penalistas
48

. Além disso, “a exigência de rígidas regras de imputação 

sequer encontraria parâmetro na prática do (antigo) Direito Penal clássico”.  

Quanto à proposta da Escola de Frankfurt, o autor alemão mencionado no parágrafo 

anterior diz ser o Direito de Intervenção um ramo sem detalhamentos. Ademais, a adoção 

desta proposta poderia acarretar a construção de um Estado policial, com práticas 

administrativo-repressoras por parte dos funcionários do governo. Acrescente-se, ainda, que a 

suposta eficiência do Direito Civil passa por uma crise tão ruim ou pior que o Direito Penal, 

por sua lentidão, excessivos custos e elevado número de recursos processuais.
49

 

Quanto ao último argumento da Escola de Frankfurt, pautado na suposta 

transformação da ultima ratio em prima ratio, ou até mesmo em sola ratio, 

SCHÜNEMANN
50

 compartilha desta preocupação. Contudo, aduz não ser o “abandono, mas 

o aperfeiçoamento da mudança de tendência do Direito Penal da classe baixa para o Direito 

Penal da classe alta como o único meio apropriado para a defesa efetiva ante as ameaças 

específicas da sociedade industrial pós-moderna”.  

 

4. Modelos de relação entre os ramos jurídicos em comento 

 

Dentre aqueles juristas que, pelas razões citadas no último tópico, legitimam a 

expansão do Direito punitivo, uma nova divergência se instaura: como relacionar o antigo 

Direito Penal Clássico com o incipiente Direito Penal Moderno?  

Para esta questão, a doutrina apresenta duas respostas, que serão agora examinadas. 

 

4.1. Análise do modelo dual 

 

O primeiro modelo proposto para estruturar a relação do Direito Penal Moderno com 

o Direito Penal Clássico pode ser visto como uma forma intermediária entre a posição 

                                                             
46 SCHÜNEMANN apud SOUZA. Op. cit., p. 134. 
47 Ibid. 
48 Dentre eles, Klaus Tiedemann. 
49 Ibid. 
50 Loc. cit, p. 135. 
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deslegitimadora, analisada anteriormente, e a posição unitária, que será analisada 

posteriormente.
51

  

Capitaneada pelo jurista Jesús-Maria Silva Sánchez, a corrente dualista aceita a 

flexibilização das garantias clássicas do Direito Penal da Ilustração, inerente à adaptação deste 

ramo para enfrentar os desafios da criminalidade moderna. No entanto, esta flexibilização 

deveria corresponder a um abrandamento das sanções impostas – sem, frise-se, que isso 

signifique a despenalização das condutas atinentes à delinquência econômica.
52

 

Assim, o referido autor propõe a existência de dois sistemas distintos: um clássico, 

que preservaria todas as garantias individuais conquistadas pelos cidadãos no Direito Penal da 

Ilustração e, em contrapartida, cominaria sanções mais severas aos delitos previstos; e um 

moderno, que relativizaria estas garantias, mas, em contrapartida, cominaria sanções mais 

brandas aos delitos previstos.
53

 

O critério utilizado como delimitador destes dois modelos seria a pena privativa de 

liberdade, por ser esta a medida punitiva que interfere na esfera individual de forma mais 

gravosa. Deste modo, aos delitos cuja sanção extrema fosse cominada, nenhuma 

flexibilização das garantias seria permitida. Por outro lado, os crimes que fossem reprimidos 

através de penas pecuniárias ou restritivas de direitos poderiam experimentar uma 

relativização dos princípios clássicos.
54

   

Qual seria, entretanto, segundo esta corrente, a vantagem da adoção do Direito Penal 

como meio de tutela dos interesses difusos, quando esse não pode se valer de seu instrumento 

mais característico – a pena privativa de liberdade?  

Para os defensores do modelo dual, a opção político-jurídica pelo Direito Punitivo 

não está, necessariamente, vinculada à dureza fática das sanções que esse abarca. A força 

comunicativa daquele ramo jurídico, a autoridade do mecanismo público de persecução das 

infrações e a neutralidade política são algumas das razões apresentadas pela doutrina para 

justificar a escolha do ramo penal, em detrimento do civil ou administrativo.
55

 

Outrossim, salienta o precursor da posição dualista: “(...) Nesse contexto, deve admitir-

se que propor a „devolução‟ ao Direito Administrativo de todo o „novo‟ Direito Penal é, sem dúvida, 

uma postura louvável sob perspectivas academicistas, mas evita afrontar as razões pelas quais 

                                                             
51 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Op. cit., p. 127. 
52  SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. A expansão do direito penal: aspectos de política criminal nas 

sociedades pós-industriais, tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha, 2ª edição – São Paulo, Ed. Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 137-147.  
53 Ibid. 
54 Ibid. 
55 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. cit., p. 141-142. 
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produziu-se essa inflação penal, assim como buscar soluções que, uma vez atendidas, mostrem a 

máxima racionalidade possível.” (grifo dos autores)
56

 

A corrente em comento poderia, ademais, ser considerada elitista – na medida em 

que propõe a imposição de pena privativa de liberdade para aqueles delitos comumente 

praticados pelas camadas baixas da sociedade, enquanto os delitos econômicos, praticados 

pelas camadas altas da sociedade, seriam reprimidos através de penas alternativas.  

Nesta perspectiva, cabe frisar que o problema da seletividade do Direito Penal não se 

esgota no debate sobre a sua modernização. Caso as pretensões do modelo dual se 

concretizem e o ramo repressor seja dividido em Direito Penal Moderno e Direito Penal 

Clássico, a luta pela democratização deste último não deve cessar. Ou seja: quando da 

persecução dos delitos clássicos, o poder punitivo estatal não pode se voltar exclusivamente 

aos integrantes das camadas menos privilegiadas. Mais além, as garantias clássicas – cuja 

flexibilização é tão ressentida – devem passar a corresponder a efetivas garantias materiais e 

não, como ocorre atualmente, serem seletivamente formais.
57

 

Por fim, cabe destacar que as duas alternativas, até então propostas pela doutrina, 

padecem do mesmo mal. 

A corrente deslegitimadora da expansão penal mantém o seletivismo clássico deste 

ramo jurídico, pois retira totalmente de sua regulação a criminalidade moderna – 

“privilegiando”, assim, ainda mais os delinquentes econômicos.  

A corrente unitária (a qual será analisada em seguida) corre risco similar. Defensores 

deste posicionamento propugnam que os delitos modernos e os delitos clássicos sejam 

regulados por um Direito Penal único, o qual garanta tratamento uniforme a todos os tipos de 

criminalidade.  

Contudo, como já foi visto, a flexibilização dos princípios clássicos é medida que se 

impõe no combate à delinquência contemporânea – e, mais ainda, é uma realidade fática em 

muitos ordenamentos penais.
58

 Ao se incorporar estas flexibilizações em um sistema unitário, 

deve-se prever a – infeliz, mas grande – possibilidade de elas serem apropriadas no tratamento 

da delinquência clássica. Assim, não se pode ignorar o inquietantemente alto risco de que, no 

                                                             
56 SILVA SÁNCHEZ, Jesús María. Op. cit., p.137.  
57 Apontando que as referidas garantias são materiais quando se trata de determinadas camadas sociais, mas 
meramente formais quando se trata de outras, MARTÍN, Luis. Prolegômenos para a luta pela modernização e 

expansão do Direito Penal e para a crítica do discurso de resistência, tradução de Érica Mendes de Carvalho 

– Porto Alegre, Ed. Sergio Antonio Fabris, 2005. P. 126. 
58 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-María. El Derecho Penal ante la Globalizacion y la Integracion Supranacional. 

Revista Brasileira de Ciencias Criminais, São Paulo, v. 6 , n.24. out./dez. 1998, p. 71-72. 
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efeito inverso, mas pelas mesmas razões apontadas por MARTIN
59

, o Direito Penal 

experimente uma flexibilização formal das garantias – quando se tratar da criminalidade 

econômica – e uma flexibilização material das garantias – quando se tratar da delinquência 

clássica. 

 

4.2. Análise do modelo unitário 

 

A segunda proposta de modelo sugerida pela doutrina para estruturar o Direito Penal 

em expansão é a do sistema unitário.  

Inicialmente, esta corrente, assim como a analisada supra, legitima o processo 

expansivo do Direito Punitivo. Aduzem os defensores do modelo unitário que o Direito Penal 

Clássico é estruturalmente voltado à persecução de determinadas classes sociais – 

notadamente, as economicamente inferiores – e modernização daquela disciplina serviria para 

corrigir este mal: 

“Por essa razão, a modernização não pode ser vislumbrada como um mero 
debate „interno‟ da disciplina sobre o melhor tratamento possível de um 

objeto – a criminalidade – já completamente constituído no campo comum e 

plenamente aceito, mas deve ser definida precisamente como um processo 

de constituição de objetos de criminalidade completamente novos e de 

formulação de enunciados de criminalização desses mesmos objetos, para 

formação de um discurso de criminalização completamente novo e fora 

dos limites do campo discursivo de um Direito penal constituído e 

estruturado como uma disciplina articulada essencialmente em torno dos 

postulados sociais e político-liberais da Ilustração. (...) Em outras palavras: 

a modernização do Direito Penal é a luta pela integração no discurso 

penal da criminalidade material das classes sociais poderosas que elas 
mesmas conseguiram até agora excluir daquele discurso graças à sua 

posição de poder de disposição absoluto sobre o princípio da legalidade 

penal desde a sua invenção pelo ideário político ilustrado liberal da 
burguesia capitalista.”

60
 (grifos dos autores)  

Destarte, o processo de modernização do Direito Penal deve significar uma ruptura 

total com o modelo clássico, de modo a construir um novo sistema repressor, que abarque 

também a criminalidade econômica.  

Com efeito, a norma penal em abstrato não deve – ou pelo menos não deveria – ser 

elaborada para destinatários específicos, sob pena de ofensa ao princípio da igualdade 

                                                             
59 MARTÍN, Luis. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para a 

crítica do discurso de resistência, tradução de Érica Mendes de Carvalho – Porto Alegre, Ed. Sergio Antonio 
Fabris, 2005. P. 126. 
60 MARTÍN, Luis. Prolegômenos para a luta pela modernização e expansão do Direito Penal e para a 

crítica do discurso de resistência, tradução de Érica Mendes de Carvalho – Porto Alegre, Ed. Sergio Antonio 

Fabris, 2005, p. 116-117.  
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(fundamental na estruturação do Estado Democrático de Direito). Para a corrente unitária, 

qualquer diferenciação no tratamento da criminalidade econômica em relação à criminalidade 

clássica implicaria, assim, uma lesão aquele preceito basilar.  

Nesta perspectiva, também o modelo dualista reproduziria a seletividade do Direito 

Penal liberal – embora em menor escala que o modelo reducionista – ao propor um tratamento 

desigual para os dois tipos de delinquência em tela. A título exemplificativo, cabe transcrever 

as lições de SOUZA: 

“No Brasil, v.g., criam-se, replicam-se e aplicam-se teses 

convencionalmente desenvolvidas para a faixa de delitos onde prepondera 
o alto empresariado, banqueiros e homens de negócios. O esgotamento da 

instância administrativa como elemento do tipo ou pressuposto de 

punibilidade para os delitos tributários; o pagamento ou parcelamento a 

qualquer tempo, com a suspensão ou extinção da punibilidade para os 
mesmos delitos tributários, olvidando-se, por completo, da extensão de tal 

benesse para os clássicos delitos contra o patrimônio sem violência ou 

grave ameaça; teses defensivas ou mesmo declarações de 
inconstitucionalidade de delitos capitulados nas leis federais econômicas, 

como as que tutelam o sistema financeiro, o mercado de capitais ou a 

lavagem de dinheiro; fixação de cifras de insignificância para criminalidade 

marcadamente econômica em patamar extremamente superior à arbitrada à 
criminalidade patrimonial tradicional; importações de teorias 

descontextualizadas dos respectivos ordenamentos jurídicos, como, v.g., a 

incidência de um ne bis in idem entre a sanção administrativa e a sanção 
penal, em favor – é claro! – da primeira em detrimento da segunda, teoria 

essa abrasileirada, acriticamente, do Direito espanhol, são exemplos dessa 

problemática
61

, cada vez mais arraigada em nosso sistema jurídico.” (grifo 
dos autores).

62
 

Deste modo, ao contrário do advogado pelas correntes anteriores, se a resposta penal 

para os crimes clássicos é a pena privativa de liberdade, igual resposta deve ser oferecida aos 

delitos modernos. Aqui não se está sustentando uma interpretação pautada na lógica, mas tão 

somente no princípio da isonomia. Somente assim, de acordo com a posição em comento, o 

diploma repressor será menos seletivo e respeitará, neste aspecto, o preceito da igualdade.  

 

5 – Conclusão 

 

O processo de expansão do Direito Penal – com a criação de novos tipos criminais, o 

agravamento de sanções dos tipos já existentes, a flexibilização das garantias classicamente 

previstas e a construção do Direito Penal Moderno – é um fato objetivamente constatável nos 

ordenamentos jurídicos contemporâneos, que vem em resposta à necessidade de combate à 

criminalidade econômica.  

                                                             
61 Refere-se à impunidade das classes sociais elevadas.   
62 SOUZA, Artur de Brito Gueiros. Op. cit., p. 139.  
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Todavia, por se tratar de um fenômeno recente e ainda em progresso, a ampliação da 

esfera de incidência do Direito repressor suscita diversos debates na doutrina, que está longe 

de chegar a um consenso sobre a melhor forma de contenção da delinquência moderna. 

Cada uma das correntes apresentadas acerca do tema oferece uma resposta diferente 

sobre a problemática referida. 

Em defesa da liberdade individual e do princípio clássico da ultima ratio, a corrente 

reducionista deslegitima o processo expansivo do campo repressor, o que ocasionaria, 

entretanto, a reprodução do seletivismo do Direito Penal da Ilustração. 

Igual falha, embora em menor grau, pode ser apontada na corrente dualista, que, 

legitimando o Direito Penal Moderno para o combate à criminalidade econômica, propõe uma 

resposta estatal mais suave aos referidos delitos. No entanto, a corrente em tela busca evitar 

que a flexibilização das garantias liberais – necessária ao combate da delinquência 

contemporânea – atinja também a delinquência clássica.  

A corrente unitária, por sua vez, não demostra igual preocupação. Contudo, este 

posicionamento privilegia a igualdade no tratamento dos tipos de criminalidades analisados, 

impedindo a continuidade do seletivismo do Direito Penal Clássico. 

Assim, percebe-se que há inúmeras perspectivas possíveis no trato das problemáticas 

da criminalidade contemporânea. A efetividade de cada proposta na tutela dos bens jurídicos 

modernos ou a concretização dos males que cada uma comporta, entretanto, apenas poderá ser 

verificada na prática. Contudo, embora os resultados da adoção de cada posicionamento 

sejam, de fato, incertos, deve-se destacar a importância da escolha de um deles na 

estruturação de um processo o qual já está em curso. Do contrário, a expansão do Direito 

Penal está sujeita ao maior risco de todos: ser irrefletida, desconexa e assistemática.  
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MEIO AMBIENTE DE LABOR SAUDÁVEL COMO DIREITO FUNDAMENTAL 

DOS TRABALHADORES 

 

HEALTHY WORKING ENVIRONMENT LIKE WORKER’S FUNDAMENTAL  

RIGHT  

 

Mirta Gladys Lerena Manzo De Misailidis 

 Rosa Eneide Dos Santos Ablas 

 

RESUMO: Modernamente verifica-se um grande avanço na produção legislativa ambiental mundial 
com o objetivo de reduzir ou eliminar as diversas formas de degradação ambiental no qual se insere o 
meio ambiente de trabalho. No entanto, quando os valores são colocados em xeque o capitalismo, os 
interesses econômicos e políticos terminam prevalecendo em detrimento dos interesses humanos, da 
dignidade da pessoa humana e de um meio ambiente de trabalho onde se ganha a vida e não a perde. A 
assertiva ganhou dimensões de proporções imprevisíveis no Brasil, mais precisamente na cidade de 
Paulínia, com o caso das multinacionais (Shell e Basf) que demitiram todos os trabalhadores e 
fecharam suas portas após a tentativa frustrada de venda, justamente após a realização de exames 
periciais terem demonstrado a contaminação do solo, da água e humana. Em virtude disso, as 
multinacionais decidiram encerrar suas atividades e abandonar a região recusando-se a arcar com suas 
responsabilidades com os custos sociais, humanos, ambientais e financeiros pelo crime cometido, 
deixando aproximadamente mil trabalhadores sem emprego, dentre os quais se encontravam 
laboradores e pessoas da comunidade doentes. Assim, pretende-se apresentar uma definição para a 
terminologia meio ambiente do trabalho apontando o surgimento das primeiras normas relativas à 
saúde e segurança na ambiência laboral bem como algumas formas de contaminação por produtos 
químicos, no qual se coloca em risco à vida que, por conseguinte, constituem verdadeiros direitos 
fundamentais dos trabalhadores. Pretende mostrar, ainda que de forma sucinta, o histórico e marcante 
movimento (da ASTEQ- Associação dos ex trabalhadores da Shell expostos a produtos químicos) em 
conjunto com o Sindicato da categoria profissional, pela vida e saúde no ambiente de trabalho no 
Estado de São Paulo. 
  
PALAVRAS CHAVE: Meio ambiente de trabalho, direito fundamental, saúde e vida dos 
trabalhadores. 
  
ABSTRACT: Nowadays there is a breakthrough in global environmental lawmaking in order to 
reduce or eliminate various forms of environmental degradation in which it enters the work 
environment. However, when values are put into question capitalism, the end economic and political 
interests prevailed over the interests of human rights, human dignity and a working environment 
where you get a life and not lose it. The statement won dimensions of unpredictable proportions in 
Brazil, specifically the city of Paulinia, with the case of multinational companies (Shell and BASF), 
which fired all the workers and closed its doors after a failed attempt to sell, just after conducting 
forensic examinations have demonstrated the contamination of soil, water and human. As a result, 
multinationals have decided to close their businesses and leave the region by refusing to bear their 
responsibilities with the social, human, environmental and financial crime committed, leaving about 
one thousand unemployed workers, among whom were working and sick people in the community. 
Thus, it is intended to provide a definition for the terminology of the work environment pointing to the 
emergence of the first rules on health and safety work in the ambience as well as some forms of 
contamination by chemicals, in which endangers the life, for therefore, are real fundamental rights of 
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workers. Intends to demonstrate that succinctly the history and striking movement (the Association of 
\ex-ASTEQ Shell workers exposed to chemicals) together with the labor union, for life and health in 
the workplace in the State of São Paulo. 
 
KEYWORDS: Environment Working, fundamental right, worker’s life and health; 
 
INTRODUÇÃO 

 

 

O surgimento do trabalho dá origem a profundas alterações sociais, econômicas e 

políticas. A relação entre as doenças e o trabalho não eram questionadas, embora a alusão a 

tais doenças já fosse realizada nos escritos da Grécia clássica que mencionavam o uso de 

bandagens de couro pelos flautistas para a proteção dos lábios, a crítica ao trabalho escravo e 

o envenenamento por chumbo nas minas1. Entre os romanos também foi constatado em seus 

escritos (através de descrições científicas) o conhecimento de doenças relacionadas às 

ocupações, no século IV2.   

Dentre os pesquisadores que estudavam e buscavam levantar as doenças oriundas do 

trabalho ficaram conhecidos, Marcial, Juvenal e Lucrécio. Mas quem mais de destacou foi o 

médico Bernardino Ramazzini (considerado o pai da saúde ocupacional) de Módena, Itália. 

 No século XVIII este brilhante estudioso publicou um livro com o levantamento que 

havia feito relacionando doenças ocupacionais a mais de 60 profissões, repercutindo em todo 

o mundo.  

Com o advento da revolução industrial as condições de trabalho se deterioram, 

intensificando as epidemias, as doenças, os acidentes e as mortes oriundas do trabalho. Em 

virtude de ainda inexistir legislação ambiental de proteção ao trabalhador, a ele cabia sua 

própria proteção. Neste período a mão de obra era composta por mulheres e crianças e os 

acidentes e mortes, principalmente, de crianças eram numerosos. Um industrial do período 

defendia a idéia de trabalho para os maiores de 4 anos, demonstrando o desrespeito pelo ser 

humano que era tratado como instrumento de produção. 

 Com isso, doenças de toda a ordem surgem agravando a tal ponto a situação dos 

trabalhadores, que motivou por iniciativa de Sir Robert Peel, a criação de uma comissão de 

inquéritos que depois de longa luta conseguiu aprovar em 1802, na Inglaterra, a primeira lei 

                                                      
1
 ROCHA, J. C. S. Direito Ambiental e Meio Ambiente do Trabalho – Dano, prevenção e proteção jurídica. São 

Paulo: LTr, 1997, p.28  
2
 ROSEN, G. Uma História de Saúde Pública. Tradução Marcos Fernando da Silva Moreira e José Rubem de 

Alcântara Bonfim. São Paulo: Hucitec, 1994, p. 40-45. 
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de proteção dos trabalhadores (denominada Ato de Saúde e moral dos aprendizes) 

consagrando a intervenção pioneira do Estado inglês nas relações entre o capital e o trabalho. 

 Depois disso, inúmeras legislações foram surgindo com o fito de garantir um 

ambiente de trabalho seguro e saudável, mas, mais que isso, com o surgimento das gerações 

de direito o meio ambiente foi inserido no rol do que se denominou de direitos de terceira 

dimensão. 

No Brasil, a constituição do império de 1824 já demonstrava alguma preocupação 

com a ambiência laboral ao estipular o livre exercício de qualquer gênero de trabalho desde 

que não fosse contrário aos costumes, à segurança e à saúde dos trabalhadores (art. 179, §24). 

 A constituição republicana de 1891 também fez menção aos citados direitos, mas 

ambas eram limitativas dos direitos sociais em virtude do trabalho exercido no país ser 

constituído, ainda, por mão de obra escrava na primeira constituição elencada, começando a 

mudar com a segunda, que já repousava sobre um trabalho livre proclamado com a lei Áurea 

de 1888.  

A constituição de 1934, por outro lado, ampliou o rol dos direitos sociais e os direitos 

à saúde ganha dimensão na Constituição de 1946. Referidos direitos continuaram sendo 

garantidos nas constituições subseqüentes, mas somente com a constituição de 1988 o direito 

à saúde passa a ser reconhecido como um direito social, obrigando os empregadores a 

reduzirem os riscos inerentes ao labor através de normas de saúde, higiene e segurança do 

trabalhado, com o dever de reparar os danos que por dolo ou culpa causarem ao trabalhador.  

Conforme Melo3 os avanços constitucionais com vistas a garantir uma elevação na 

qualidade de vida e a proteção da saúde dos trabalhadores em todas as suas ocupações se 

deve à criação da OIT- Organização Internacional do Trabalho, levando a constituição cidadã 

a albergar tais conceitos. Além das disposições constitucionais e das normas previstas na 

Consolidação, foram criadas as normas regulamentadoras de caráter técnico a fim de adequar 

o meio ambiente de trabalho às condições de sanidade e equilíbrio ambiental.  

Assim, embora o meio ambiente de trabalho modernamente seja compreendido como 

aquele onde as atividades laborais devam ser exercidas de forma a não prejudicar a saúde e a 

vida dos trabalhadores, onde os direitos humanos e a dignidade sejam conferidos a todos os 

labutadores, este conceito se constitui uma “utopia” na prática diária de milhares de 

trabalhadores.  

                                                      
3
 MELO, S. N. Meio Ambiente de Trabalho: Direito Fundamental. São Paulo: LTr, 2001, p. 47 
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As normas criam o “dever ser” para a adequação do meio ambiente laboral, que 

necessita da conscientização dos trabalhadores acerca de seus direitos para então buscarem 

seu cumprimento, fazendo tais normas incidirem no mundo do “ser”, isto é, na vida cotidiana 

de todos os trabalhadores.  

Conforme levantamentos realizados junto ao sindicato dos químicos de Campinas, 

com a abertura dos mercados e a instalação das grandes multinacionais, o Estado intervém 

cada vez menos nas relações de trabalho e, embora haja um grande arcabouço de legislações 

protetivas, estas carecem de efetividade que somente poderá ocorrer com a participação eficaz 

do Estado e dos órgãos públicos responsáveis por fiscalizar e aplicar as sanções permitidas, 

em caso de descumprimento.  

Com os casos concretos percebeu-se que enquanto os trabalhadores não estavam 

unidos para reivindicar o cumprimento do ordenamento jurídico e denunciar as 

irregularidades e práticas abusivas no ambiente de trabalho, o quadro não se modificou.  

Esse fenômeno também pôde ser observado nos casos da Rhodia, com os 

trabalhadores submetidos à condição análoga a de escravo, nos trabalhos nas minas, com o 

amianto (proibido em várias nações por ser altamente cancerígeno), com destaque nacional e 

internacional para os episódios ocorridos na Shell e Basf, que após darem causa ao óbito de 

57 trabalhadores com suas atividades insalubres, submeteu os empregados a exposição de 

produtos químicos coibidos em outras países, abandonando a região, demitindo todos os 

trabalhadores sem nenhuma assistência, após comprovado por perícias e laudos médicos, a 

contaminação do meio ambiente e de vários de seus stakeholders.  

Salienta-se que neste caso, embora tenha havido inúmeras denúncias desde o ano de 

1995, somente após a atuação ostensiva do sindicato dos químicos em conjunto com a 

associação dos ex-trabalhadores das empresas em questão, é que os trabalhadores obtiveram 

uma resposta do Estado, condenando as empresas pelas suas práticas lesivas ao meio 

ambiente e aos trabalhadores.  

Cabe frisar que a reunião dos ex-trabalhadores da Shell e Basf na ASTEQ 

(Associação dos Trabalhadores Expostos a Produtos químicos) atuando em conjunto com o 

Unificado de Campinas e região, representou um marco não somente nas conquistas pelos 

direitos dos ex trabalhadores dessas empresas, mas também para outros trabalhadores, pois 

pretendem continuar a luta pelo direito à vida e pela prevalência dos direitos a um meio 

ambiente saudável.  

1585



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Objetivam ser uma instituição de apoio e de conscientização, criando projetos de 

ajuda aos trabalhadores que porventura adquiram doenças graves (como o câncer) após 

exposição a produtos químicos e prometem combater todas as formas de trabalho insalubres. 

 As ocorrências citadas demonstram o desrespeito aos direitos humanos, a dignidade 

da pessoa humana e que os trabalhadores continuam sendo vistos apenas como força para a 

produção e fortalecimento das economias e do capital, situação que somente será revertida por 

meio da atuação ostensiva dos trabalhadores na luta por melhores condições de trabalho.   

Há que se observar, ainda, que o XIX congresso da OIT - Organização Internacional 

do Trabalho sobre Segurança e Saúde no Trabalho, realizado nos dia 11 a 15 de setembro, do 

corrente ano, foi celebrado com o propósito de fortalecer o compromisso global em favor de 

uma cultura de segurança e saúde no trabalho.  

Conforme dados dos relatórios da OIT enquanto o número total de acidentes mortais 

diminuiu de 358.000 para 321.000 durante o mesmo período o de enfermidades mortais 

aumentou de 1,95 milhões para 2,02 milhões com o trabalho entre 2003 e 2008. Isso equivale 

a uma média de mais de 6.300 mortes diárias relacionadas com o trabalho e cerca de 317 

milhões de trabalhadores feridos em acidentes de trabalho a cada ano. Isto representa uma 

média de cerca de 850.000 lesões diárias4.  

Com isso, indaga-se: se existe todo um vasto arcabouço legislativo mundial de 

proteção ambiental no qual se insere o ambiente de trabalho, direito fundamental dos 

trabalhadores, o que acarreta o aumento das doenças mortais no trabalho ao invés de sua 

redução e a contínua preocupação com estas questões em pleno século XXI? 

 

 

1. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO: CONCEITO, NORMATIVIZAÇÃO E 

REFLEXOS NA ECONOMIA  

  

 

Inicialmente cumpre apresentar um conceito acerca de meio ambiente laboral e o que 

melhor o elucida é a expressão contida nas lições do professor Celso Antonio Pacheco Fiorillo 

(2010, p. 22) para quem meio ambiente de trabalho pode ser entendido como5: 

                                                      
4 http://www.quimicosunificados.com.br/4733/crime-shellbasf-e-denunciado-em-congresso-da-oit-em-stambul-

na-turquia/ 20:32  

5 FIORILLO Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª Ed.. rev. atual. ampl.. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 22. 
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O local onde as pessoas desempenham suas atividades laborais relacionadas 
à sua saúde seja remunerada ou não, cujo equilíbrio está baseado na 
salubridade do meio e na ausência de agentes que comprometam a 
incolumidade físico-psíquica dos trabalhadores independente da condição 
que ostentem (homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, celetistas, 
servidores públicos, autônomos, etc.). 

 

Constitucionalmente o meio ambiente do trabalho recebe tutela no artigo 200, VII, ao 

prever que:  

“Art. 200. Ao sistema único de saúde compete, além de outras atribuições, nos 

termos da lei: VII- Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do 

trabalho”.  

Por outra banda, a redução dos riscos inerentes ao trabalho vinculado aos 

trabalhadores urbanos e rurais por meio de normas de saúde, higiene e segurança também se 

encontra inserida no rol dos direitos sociais dos trabalhadores, conforme observamos no art. 

7° da Constituição da República Federativa do Brasil ao dispor que:  

“São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à 

melhoria de sua condição social: XXII- Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio 

de normas de saúde, higiene e segurança, e XXIII- adicional de remuneração para as 

atividades penosas, insalubres e perigosas, na forma da lei”. 

Em que pese todos os avanços da legislação constitucional e infraconstitucional para 

proteger os direitos sociais dos trabalhadores e o meio ambiente geral e de labor, vislumbra-se 

nas sociedades modernas várias ocorrências de casos de trabalhadores submetidos a um meio 

ambiente de trabalho insalubre no qual a vida não vale nada, pois os meios de produção 

monopolizados por grandes conglomerados controlados pelas multinacionais com poder 

político maior que o de muitas nações ditam as regras sob as quais sua atuação se dará, não 

dando importância ao fato de que as atividades produtivas poderão atingir toda uma 

comunidade de forma negativa e prejudicial. 

A prática tem demonstrado, segundo pesquisa realizada pelo sindicato dos Químicos 

da região de Campinas e, também pelo famoso caso Shell e Basf na Região de Paulínia, que 

as atividades produtivas vêm causando a contaminação do meio ambiente submetendo 

diversos trabalhadores a um meio ambiente de trabalho insalubre, gerando doenças e mortes, 

comprovadamente nas empresas citadas. 
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Além disso, Segundo entrevista dos membros da Asteq (Associação dos 

trabalhadores expostos a produtos químicos) o que mais provoca indignação nos 

trabalhadores é o fato de os interesses econômicos sempre prevalecerem em detrimento de um 

direito fundamental maior, consubstanciado no direito à vida e à saúde dos laboradores, 

consagrados nas convenções internacionais e nas constituições democráticas, que deveriam 

ocupar uma posição de superioridade em detrimento de todos os outros interesses.  

No entanto, constata-se que as grandes empresas do globo estipulam as regras para 

sua instalação nos países nos quais inexiste legislação ambiental e trabalhista eficaz, 

prevalecendo o capitalismo e o lucro, os interesses econômicos e políticos, provocando um 

desequilíbrio entre as atividades econômicas e o meio ambiente e danos de proporções 

imprevisíveis para todos os seres humanos, violando o princípio do desenvolvimento 

sustentável inserido na Constituição de 1988, pelo legislador pátrio no ordenamento jurídico 

brasileiro.  

É importante notar que o princípio em análise encontra-se insculpido no caput do 

artigo 225, estabelecendo que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado..., impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-

lo para as presentes e futuras gerações”. 

O Princípio elencado, para Fiorillo6 “tem por escopo a manutenção das bases vitais 

da produção e reprodução do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma relação 

satisfatória entre os homens e destes com seu meio ambiente, para que futuras gerações 

também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos hoje à nossa 

disposição. Percebeu-se a necessidade de um modelo estatal intervencionista, com a 

finalidade de reequilibrar o mercado econômico o que não ocorre na prática. 

Assim, passa-se a reclamar um papel ativo do Estado no sentido de socorrer os 

valores ambientais e os trabalhadores. A proteção do meio ambiente, entre o qual deve se 

embutir o laboral e o desenvolvimento econômicos deve fazer parte de uma meta comum, 

pressupondo “a convergência de objetivos das políticas de desenvolvimento econômico, 

social, cultural e de proteção ambiental”. 

O princípio em comento possui grande relevância também no meio ambiente de 

trabalho, porquanto uma sociedade desregrada ou na qual as normas não têm eficácia, à deriva 

do parâmetro de livre concorrência e iniciativa, o caminho para o caos ambiental é uma 

certeza. Não se coloca em dúvida que o desenvolvimento econômico consiste em um valor 

                                                      
6
 FIORILLO Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª Ed.. rev. atual. ampl.. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 27-37. 
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importante para as nações. Contudo, a preservação ambiental e o desenvolvimento econômico 

devem coexistir de modo que aquela não acarrete a anulação deste. 

Assim, buscando o desenvolvimento econômico de forma a não prejudicar o meio 

ambiente, é que a constituição federal estabelece que a ordem econômica, fundada na livre 

iniciativa (sistema de produção capitalista) e na valorização do trabalho humano (limite ao 

capitalismo selvagem) deverá pautar-se pelos ditames da justiça social, respeitando o 

princípio da defesa do meio ambiente, contido no inc. VI, do art. 170. Assim, caminham lado 

a lado a livre concorrência e a defesa do meio ambiente, a fim de que a ordem econômica 

esteja voltada à justiça social. 

Art. 170 - A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na 

livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados os seguintes princípios: 

VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme 

o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação;  

Assim, frisa-se que a idéia principal é assegurar existência digna, através de uma 

vida com qualidade. Desta forma, o princípio não visa obstaculizar o desenvolvimento 

econômico. Sabemos que a atividade econômica na maioria das vezes representa alguma 

degradação ambiental.  

Todavia, o que se procura é amenizá-la, pois pensar de forma contrária significaria 

dizer que nenhuma indústria que venha a deteriorar o meio ambiente poderá ser instalada, e 

não é essa a concepção apreendida no texto. O correto é que as atividades sejam 

desenvolvidas lançando-se mão dos instrumentos existentes adequados para a menor 

degradação possível7. 

Nesse sentido vale as palavras do professor Luiz Alberto David Araújo8: 

 

A inserção deste princípio significa que nenhuma indústria que venha a 
deteriorar o meio ambiente possa ser instalada? A resposta é negativa. A 
eficácia da norma consiste em fixar uma interpretação que leve à proteção ao 
meio ambiente. Todo o esforço da ordem econômica deve ser voltado para a 
proteção do meio ambiente, ao lado dos outros valores citados contidos no 
artigo 170, da CRFB. 

 

                                                      
7
 FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 11ª ed. rev. atual. ampl. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2010  p. 37-48. 
 8 ARAÚJO, Luiz Alberto David. Direito Constitucional E Meio Ambiente, São Paulo, 1992. 
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Assim, o que se nota é a existência de interesses econômicos se sobrepondo aos 

interesses do meio ambiente geral (de onde provêm todos os recursos para a produção 

capitalista) no qual se coloca em risco não somente a saúde e a vida em todas as suas formas, 

mas também a produção e o desenvolvimento econômico, violando os princípios da livre 

iniciativa, da valorização do trabalho humano, produzindo indignação e revolta entre os 

trabalhadores.  

 

 

2. A SAÚDE DO TRABALHADOR E O CONCEITO DE SAÚDE 

 

 

A OMS- Organização mundial de saúde conceitua saúde como “estado de completo 

bem estar físico, mental e social e não a mera ausência de doenças”. Nos dias atuais 

percebeu-se a importância de relacioná-la ao meio ambiente de trabalho por se constituir no 

local onde as pessoas passam a maior parte do seu tempo.  

Os riscos oriundos do meio ambiente de trabalho diferem daqueles encontrado no 

meio ambiente geral. O fato de os trabalhadores se encontrarem em locais fechados, elevam o 

grau de exposição a substâncias que poderão causar sérios danos à saúde como, acidentes, 

câncer, distúrbios osteomusculares ou reprodutivos, doenças cardiovasculares, doenças 

mentais e neurológicas, lesões oculares, surdez entre outras. 

As organizações internacionais demonstram preocupação com o meio ambiente 

laboral, principalmente em virtude de dois fatores. Por se encontrar nele inserido quase a 

totalidade da população mundial componente da classe trabalhadora e, por outro vértice, com 

o uso de mais de 100 mil diferentes produtos químicos, número que cresce a cada dia. Os 

efeitos da insalubridade por envenamento, além de vários óbitos, inclui lesões no sistema 

nervoso central e no fígado (causados por exposição a solventes), envenenamento por 

pesticidas, alergias dérmicas e respiratórias, dermatoses, câncer e disturbios reprodutivos.  

Outros fatores de risco de extrema relevância merecem destaque como, cargas 

excessivamente pesadas, condições ergonômicas de trabalho pobres, stress psicológico, 

condições sociais indignas, na busca por melhores condições de trabalho.  

Essa busca pela saúde e segurança no trabalho representa um desafio global sendo 

tema de discussões e debates este ano, no XIX Congresso da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), realizada em setembro último, com a finalidade de continuar reduzindo os 

acidentes e as doenças fatais. Segundo dados do relatório da OIT em pesquisa realizada 
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durante 5 anos, enquanto se constata uma significativa redução nos acidentes de trabalho, as 

mortes decorrentes de moléstias apresentou um significativo aumento. 

Logo, a saúde continua constituindo uma das maiores preocupações mundial e a sua 

preservação um desafio para todas as nações, principalmente, no tocante ao meio ambiente de 

trabalho. 

 

 

3. BUSCA DA QUALIDADE DE VIDA (DIREITO FUNDAMENTAL) NO LABOR 

 

 

O direito do trabalho se origina com o advento da revolução industrial. A questão 

social constitui um dos temas mais recorrentes da disciplina, e sua finalidade, claramente 

tutelar, consiste em promover a dignidade dos seres humanos ou, mais especificamente, 

daqueles que trabalhavam nas indústrias.  

A partir da revolução industrial inaugura-se um modelo econômico responsável por 

desencadear não somente o surgimento do proletariado, como também o preâmbulo de um 

processo de degradação ambiental natural e humano numa escala alarmante, nunca dantes 

vista.   

A introdução da produção em série requer maiores demandas de matéria-prima 

obtida no meio rural e, na cidade, ocorre uma elevação da concentração populacional e 

especialização do trabalho. Para a classe proletária em ascensão, esta degradação ambiental 

irá representar sujeição a doenças ocupacionais e acidentes do trabalho. Com efeito, verifica-

se um alarmante decréscimo na qualidade de vida da população.  

A esse respeito afirma Alfredo J. Ruprecht que, “durante a época da revolução 

industrial não havia nenhum tipo de proteção para aquele que sofresse um infortúnio laboral, 

pois predominava amplamente o princípio liberal do Laisser faire. A defesa dos trabalhadores 

era inexistente e o único recurso disponível que podiam lançar mão era a caridade. 

Nota-se que o direito do trabalho surge com o objetivo preliminar de promover a 

vida e a saúde dos trabalhadores, por intermédio de normas que buscavam alcançar tanto 

condições de trabalho como um meio ambiente de trabalho salubre. Assim, ele foi desde o seu 

nascedouro uma disciplina diretamente vinculada à promoção da saúde e de um meio 

ambiente sadio.  

As primeiras normas de direito do trabalho – num evidente paralelo com as normas 

de direitos humanos – diziam respeito a obrigações negativas (direito à integridade física e 
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mental, de não praticar atos que pudesse colocar em risco a saúde do trabalhador) e a 

obrigações positivas (de serem tomadas as providências cabíveis para a proteção e 

preservação da saúde do trabalhador, aqui incluídas as medidas de prevenção de 

enfermidades)9. 

Nas precisas lições de Amauri Mascaro Nascimento, “a necessidade de dotar uma 

ordem jurídica de uma disciplina para reger as relações individuais e coletivas de trabalho 

cresceu no envolvimento das ‘coisas novas’ e da ‘idéias novas’ (...)”10. 

Com efeito, inicialmente somente a disciplina de direito do trabalho se desenvolveu 

no terreno da proteção da vida e da saúde dos trabalhadores nas indústrias (e, gradativamente, 

também dos trabalhadores na agricultura e nos demais setores da economia), trazendo à 

discussão “coisas” e ousando apresentar ”idéias” que seriam inconcebíveis antes do advento 

da revolução industrial.  

Assim, o que hoje denominamos de direito ambiental, ramo das ciências jurídicas 

que se ocupa com a qualidade do meio ambiente, inclusive, com o meio ambiente do trabalho 

somente adquiriu maioridade nas décadas de 60, 70 (notadamente a partir da convenção de 

Estocolmo de 1972). 

Pode-se afirmar que as condições socioambientais e o processo de produção 

econômico iniciados com a revolução industrial no qual se constata a degradação ambiental e, 

por conseqüência, sérios prejuízos à saúde dos trabalhadores, se estendendo além dos portões 

das fábricas, justificaram o surgimento de uma legislação que hoje chamamos de ambiental se 

inserindo muitas normas de higiene, saúde e segurança do meio ambiente de trabalho 

buscando assegurar um ambiente de labor saudável, conferindo dignidade e justiça social. 

Assim, a criação da legislação de proteção à saúde do trabalhador é fundamental, 

mas sem efetividade de nada adianta a existência dessas normas, pois a vida dos trabalhadores 

continuará em risco. Essa preocupação pode ser facilmente visualizada no relatório realizado 

pela OIT entre 2003 e 2008, apresentado este ano no congresso pela saúde e segurança dos 

trabalhadores, em Istambul, Turquia, que demonstrou um aumento nas doenças laborais fatais 

relacionando-as as crises econômicas e a inserção da aceleração da produtividade, fatores 

responsáveis pela redução de investimentos em sistemas de proteção ao trabalhador. 

Assim, a questão requer mais atenção nas sociedades modernas. No Brasil, foi criado 

o instituto da comissão interna de prevenção de acidentes (CIPA) com o objetivo de prevenir 

                                                      
9 TRINDADE, Antonio Augusto Cançado. Direito à Saúde Como ao Direito a um Meio Ambiente Sadio. 
Porto Alegre: Fabris 1993, p. 83 e ss.  
10 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho. 8ª ed. São Paulo: Saraiva, 1989, p-4. 
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as doenças e acidentes no ambiente de trabalho, de modo a torná-lo compatível com a 

preservação da vida e da saúde. No entanto, sua atuação é obstaculizada em virtude da 

convergência de interesses existentes em um órgão representado por um presidente nomeado 

pela categoria econômica.  

Logo, observa-se que medidas eficazes no combate às exposições do trabalhador às 

condições de labor onde se coloca em risco a vida, deverão ser adotadas com urgência, a fim 

de não somente eliminar, mas também reduzir os fatores ensejadores de acidentes e doenças 

fatais.  

O direito ao meio ambiente equilibrado esta inserido no rol dos direitos fundamentais de 

terceira dimensão conforme ensina as precisas lições de Cristiane Derani: 

 

O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito à 
vida e à manutenção das bases que a sustentam. Destaca-se da 
garantia fundamental à vida exposta nos primórdios da construção dos 
direitos fundamentais, porque não é simples garantia à vida, mas este 
direito fundamental é uma conquista prática pela conformação das 
atividades sociais, que devem garantir a manutenção do meio 
ambiente ecologicamente equilibrado, abster-se de sua deterioração e 
construir sua melhoria integral das condições de vida da sociedade.11 
 
 

Assim, referida fundamentalidade é conferida pelo bem que visa tutelar 

consubstanciado no direito à vida (artigo 5°) combinado com os direitos sociais previstos nos 

artigos 6° e 7° do texto magno. 

Portanto, um meio ambiente equilibrado no qual se protege a vida deve ser propiciado 

a todos, indistintamente, não se admitindo o exercício de qualquer atividade econômica que 

possa violá-lo 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Depois das breves considerações apresentadas sobre o tema meio ambiente de labor 

saudável e suas implicações nas relações de trabalho, verificou-se que a preocupação com as 

                                                      

11 Cristiane Derani, Meio Ambiente ecologicamente equilibrado: Direito Fundamental e Princípio da Atividade 
Econômica, in Temas de Direito Ambiental e Urbanístico, p. 97 – citada por Sandro Nahmias Melo. Meio 
Ambiente do Trabalho: Direito Fundamental. São Paulo: LTr, 2001. p. 105 
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questões relacionadas ao tema se iniciou desde os primórdios da civilização ganhando força 

com o surgimento da revolução industrial responsável pelas maiores incidências em acidentes 

do trabalho e doenças ocupacionais.  

Não se pode perder de vista que embora haja um movimento mundial em favor de 

mudanças no meio ambiente de trabalho, visando torná-lo seguro e saudável (direito 

Fundamental dos trabalhadores), gerando o surgimento de vasta legislação nacional e 

internacional, esta padece de uma grave ausência de efetividade, uma vez que para ser 

cumprida pelos empregadores, a participação de órgãos estatais de forma a promover a 

fiscalização e a imposição de sanções (nas hipóteses de constatar violações às normas 

jurídicas que visam a proteção da incolumidade física dos trabalhadores) se tornam cada vez 

mais importante. 

Na prática, observa que os interesses econômicos privados prevalecem sobre os 

interesses dos trabalhadores (parte hipossuficiente na relação laboral). Ilustrativamente, foi 

citado o caso da Shell/Basf de Paulínia que após contaminar o solo da região e os 

contingentes humanos envolvidos na relação de trabalho e no envolto das instalações de sua 

planta (apesar de denunciadas desde 1995) continuavam exercendo suas atividades sem 

nenhuma intervenção estatal.  

Somente após a propositura da segunda ação civil pública (antecipada de um forte e 

marcante movimento históricos dos trabalhadores reunidos em uma associação fundada com o 

fim de lutar pelo direito à vida dos ex trabalhadores das empresas em comento- a ASTEQ) é 

que houve uma resposta positiva do Estado-juiz no sentido de indenizar as vítimas pelas ações 

danosas enfrentadas pelos trabalhadores e comunidades vizinhas. 

Do referido caso, constata-se, ainda, que embora durante longo lapso de tempo as 

nações tenham construído toda uma estrutura jurídica de proteção ambiental no qual se insere 

o meio ambiente de trabalho as empresas simulam estarem de acordo com tais normas e 

manipulam o Estado para submeter-se às suas vontades, sob pena delas deixarem o país 

agravando as questões econômicas internas.   

Há que se observar ainda, que a Consolidação das Leis do Trabalho e as Normas 

Regulamentadoras prevêem a criação das CIPAs nas empresas que contam com determinado 

número mínimo de empregados, com composição paritária para elaborarem normas de saúde 

e segurança do trabalho e promoverem a fiscalização das atividades ocupacionais.  

No entanto existem dificuldades em aprovar instrumentos coletivos neste sentido 

visando promover um ambiente de trabalho compatível com a vida e com a saúde dos 
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laboradores, uma vez que a presidência da CIPA é composta pelo representante da categoria 

econômica.  

Por outro vértice, os sindicatos das categorias profissionais que são organizações 

criadas com o objetivo de atuarem na defesa dos interesses dos mesmos, também encontram 

dificuldades em criar instrumentos normativos referentes à proteção da saúde e da vida dos 

trabalhadores, principalmente, em virtude de os trabalhadores muitas vezes sequer ter ciência 

dos produtos que manuseiam em suas atividades ou por desconhecer seus direitos e, ou ainda, 

em razão da violação do direito à informação por parte dos empregadores.  

Contudo, observa-se o surgimento de várias associações de trabalhadores em 

diversas regiões do país, como as criadas para defender os trabalhadores que atuam com o 

amianto, no caso Rhodia em Cubatão e a mais expressiva na região de Paulínia com o caso 

Shell, representando esta última, um marco na luta pela vida, não somente para os 

trabalhadores dessas empresas, mas para todos os trabalhadores da categoria profissional dos 

químicos, exemplo que deverá ser seguido com o objetivo de garantir efetividade à legislação 

brasileira no tocante à salubridade do meio ambiente do trabalho. 

Segundo dados fornecidos pelos ex-trabalhadores da Shell, as vitórias obtidas têm 

contribuído para a diminuição dos abusos cometidos por empresas na região, melhorando a 

qualidade do ambiente de trabalho para muitos empregados, apesar de ainda contarem com 

ocorrências de desrespeito às legislações que visam garantir um meio ambiente de trabalho 

seguro e saudável. 

Com efeito, os acontecimentos práticos têm demonstrado que o caminho para 

mudanças efetivas com vistas a garantir os direitos fundamentais dos trabalhadores 

consubstanciados em um ambiente com o mínimo de exposição a produtos que agridam sua 

saúde a ponto de levá-los a óbito dependerá da conscientização não somente dos seus direitos, 

mas também de que sua associação com os demais trabalhadores consiste na única forma de 

luta capaz de produzir avanços no sentido de se concretizar e conferir efetividade às normas 

jurídicas protetivas do direito ambiental. 

O objetivo a ser alcançado deverá consistir em uma ambiência laboral saudável, pois 

é onde o ser humano passa a maior parte de sua vida buscando sua subsistência, não podendo 

ser violado os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana e a incolumidade física, no 

qual de garante à vida.   

Dessa forma, Um meio ambiente saudável é direito de todos e constitui um direito 

fundamental de terceira dimensão sob o qual deve se assentar todas as relações, principalmente, as de 

trabalho conferindo o respeito e garantia a vida de todos os trabalhadores. 
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MEIO AMBIENTE, RISCO E OS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

 

Sidney Guerra

 

 

Resumo: 

A crise ambiental que hoje se faz sentir de maneira cada vez mais intensa 

no mundo, como consequência do modelo de crescimento econômico e demográfico 

implementado durante o curso do século XX, começa a oferecer sinais claros de que 

estamos ultrapassando os limites de suportabilidade natural do planeta. Estes limites 

podem ser sentidos no plano global de várias maneiras e com sérios reflexos sociais e 

econômicos: a) o contínuo desaparecimento de espécies da fauna e da flora; b) a perda 

de solos férteis pela erosão e pela desertificação; c) o aquecimento da atmosfera e as 

mudanças climáticas; d) a diminuição da camada de ozônio; e) a chuva ácida; f) o 

colapso na quantidade e na qualidade da água; g) o acúmulo crescente de lixo e resíduos 

industriais. 

Nesse contexto, evidencia-se que tem ocorrido em larga escala 

contaminação dos solos e das águas, poluição atmosférica e visual, desperdício de 

materiais cada vez mais escassos e do espaço urbano, produzidos em larga medida pelos 

resíduos, que explicam a crescente conflituosidade social em torno de aterros e lixões, 

instalações de incineração e centrais de compostagem. 

Apesar de estamos inseridos numa sociedade residual, onde não só se 

produzem cada vez mais resíduos, como se tem cada vez maior dificuldade em 

encontrar formas e locais adequados para a sua gestão, evidencia-se que quando eles são 

bem geridos a sua gestão pode-se transformar num negócio economicamente 

interessante. Nesse sentido, ganha relevo no Brasil a Lei Federal nº 12.305/10, objeto 

deste estudo, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja legislação aborda 

um dos maiores desafios, em termos ambientais, das políticas públicas voltadas à 

diminuição dos índices de poluição e degradação do meio ambiente. 
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Palavras chaves: Direito Ambiental.  Resíduos. Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

Abstract: 

 

The environmental crisis, which can be intensely felt in the whole world, is a 

consequence of the model of economic and demographic growth implemented during 

the course of the twentieth century. This crisis starts to offer clear signs we are moving 

beyond the boundaries of the planet natural supportability. These limits can be felt 

globally in different ways, leading to serious social and economic consequences, such 

as: a) the continued disappearance of fauna and flora species; b) the loss of fertile soil 

by erosion and desertification; c) atmospheric warming and the climate change; d) 

decrease of the ozone layer; e) acid rain; f) the collapse of the quantity and quality of 

water; g) the growing accumulation of garbage and industrial waste.  

In this context, it is evident that there has been large-scale contamination of soil 

and water, atmospheric and visual pollution, waste of scarce material and urban space 

occurred in large scale due to the residues, which explain the growing social conflicts 

around landfills and garbage dumps, incinerators and centralized composting facilities. 

Although we are inserted in a residual society, in which not only there is a 

crescent production of waste, but also it is more difficult to find suitable sites and ways 

to manage it, it becomes evident that when they are properly managed, it can be 

transformed into an economically profitable business. Accordingly, the Federal Law 

12.305/10 - object of this study - becomes important in Brazil as it deals with the 

National Policy on Solid Residues, which legislation addresses one of the main 

challenges of public policies aimed at decreasing pollution and environmental 

degradation rates. 

 

 

Keywords: Environmental Law. Residues. Sustainable Development. 
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1. Introdução 

 

Hodiernamente não é difícil entender o motivo pelo qual as questões 

ambientais se revelam de forma tão vigorosa nos ciclos de discussão, já que 

corriqueiramente a sociedade se depara com situações fáticas que representam um 

colapso do meio ambiente, cuja degradação chegou a níveis tão intoleráveis que os 

efeitos já podem ser sentidos pela presente geração e provavelmente serão ainda 

maiores para as futuras gerações, se nada for feito.  

A crise ambiental que hoje se faz sentir de maneira cada vez mais intensa 

no mundo, como consequência do modelo de crescimento econômico e demográfico 

implementado durante o curso do século XX, começa a oferecer sinais claros de que 

estamos ultrapassando os limites de suportabilidade natural do planeta. Estes limites 

podem ser sentidos no plano global de várias maneiras e com sérios reflexos sociais e 

econômicos: a) o contínuo desaparecimento de espécies da fauna e da flora; b) a perda 

de solos férteis pela erosão e pela desertificação; c) o aquecimento da atmosfera e as 

mudanças climáticas; d) a diminuição da camada de ozônio; e) a chuva ácida; f) o 

colapso na quantidade e na qualidade da água; g) o acúmulo crescente de lixo e resíduos 

industriais
1
; h) etc. 

Além desses problemas, não se pode olvidar das ameaças imprevisíveis e 

invisíveis nas quais os instrumentos de controle falham e são incapazes de prevê-las; 

estamos diante de uma nova realidade social que são estabelecidas através da novidade, 

da surpresa, do inesperado, cujas repercussões irão produzir sérias conseqüências na 

sociedade; passamos então a viver numa sociedade de risco.
2
 

Nesse contexto, evidencia-se que tem ocorrido em larga escala 

contaminação dos solos e das águas, poluição atmosférica e visual, desperdício de 
                                                        
1 Lixo e resíduo tendem a significar a mesma coisa, segundo FIORILLO, Celso Antonio Pacheco. Curso 
de direito ambiental brasileiro. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 255: ―De forma genérica, podemos 

afirmar que constituem toda substância resultante de não interação entre o meio e aqueles que habitam, ou 

somente entre estes, não incorporada a esse meio, isto é, que determina um descontrole entre os fluxos de 

certos elementos em um dado sistema ecológico. Em outras palavras, é o resto, a sobra não reaproveitada 

pelo próprio sistema, oriunda de uma desarmonia ecológica.‖ 
2 Segundo BECK, Ulrich. La sociedade del riesgo. Madri: Paidós, 1998, p. 84, ―a sociedade de risco 

corresponde a uma fase do desenvolvimento da sociedade moderna onde os riscos sociais, políticos, 

ecológicos e individuais criados por ocasião do momento de inovação tecnológica escapam das 

instituições de controle e proteção da sociedade industrial.‖ 
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materiais cada vez mais escassos e desperdício de espaço urbano, são alguns dos 

problemas gerados pelos resíduos, que explicam a crescente conflituosidade social em 

torno de aterros e lixões, instalações de incineração e centrais de compostagem. 

De fato, estamos inseridos numa sociedade residual, onde não só se 

produzem cada vez mais resíduos, como se tem cada vez maior dificuldade em 

encontrar formas e locais adequados para a sua gestão. Por isso é cada vez maior o 

tempo gasto e cada vez mais o dinheiro investido em operações de gestão de resíduos 

como a coleta, o transporte, a triagem, a armazenagem ou o processamento. Porém, 

quando bem geridos, os resíduos têm um potencial de aproveitamento — material e 

energético— que transforma a sua gestão num negócio economicamente interessante. 

Cabe ao Direito garantir a compatibilidade ambiental e a aceitabilidade social das 

operações de gestão, como garantia de um desenvolvimento sustentável.
3
  

Nesse sentido, ganha relevo no Brasil a Lei Federal nº 12.305/10, objeto 

deste estudo, que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cuja legislação aborda 

um dos maiores desafios, em termos ambientais, das políticas públicas voltadas à 

diminuição dos índices de poluição e degradação do meio ambiente.  

 

2. Sociedade de risco 

 

A sociedade contemporânea recebe de alguns autores (em que foi 

pioneiro o sociólogo alemão Ulrich Beck, em 1986) a denominação de sociedade de 

riscos edificada após os efeitos simbolicamente representados pela queda do muro de 

Berlim, em 1989.
4
 A sociedade de riscos tem os traços conformados pela ambivalência, 

insegurança, a procura de novos princípios e o redesenho do relacionamento entre as 

atribuições das instituições do Estado e da própria sociedade.  

O conceito de sociedade de riscos, como nova categoria da sociedade 

atual, designa um estágio ou superação da modernidade em que começam a tomar corpo 

as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade industrial. Isso levanta a 

questão da autolimitação daquele desenvolvimento, assim como da tarefa de 

redeterminar os padrões de responsabilidade, segurança, controle, limitação do dano e 

                                                        
3 ARAGÃO, Alexandra in Prefácio de GUERRA, Sidney. Resíduos Sólidos: Comentários à Lei 

12305/2010.Rio de Janeiro: Forense (no prelo) 
4 GUERRA, Sérgio. Discricionariedade e reflexividade: uma nova teoria sobre as escolhas 

administrativas. Belo Horizonte: Fórum, 2008.  
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distribuição das consequências do dano atingidos até aquele momento, levando em 

conta as ameaças potenciais
5
. 

Na sociedade atual surge um ―conflito fundamental‖
6
, que promete 

tornar-se característico da sociedade de risco. Os progressos decorrentes da 

industrialização – desenvolvidos até o século XIX – levavam o homem a pensar que 

suas ações conduziriam à segurança total, isto é, com suas técnicas o homem buscava 

lograr o fim dos riscos e catástrofes naturais. Contudo, o avanço tecnológico – que 

gerou um ―risco fabricado‖
7
, ―fruto da decisão humana‖

8
 – ocorrido durante o século 

passado levou o homem a sofrer os efeitos de sua própria ação.  

Por isso não se encontra na pós-modernidade a ―utilidade para a ‗certeza‘ 

e ‗segurança‘
9
. Nada pode ser conhecido com segurança e qualquer coisa que seja 

conhecida pode ser conhecida de um modo diferente. Apostar, agora, é a regra onde a 

certeza, outrora, era procurada, ao mesmo tempo que arriscar-se toma o lugar da 

teimosa busca de objetivos.
10

 

Ulrick Beck afirma que a modernização reflexiva significa a 

possibilidade de uma (auto)destruição criativa para toda uma era, que correspondeu à da 

sociedade industrial e enfatiza que o ―sujeito‖ dessa destruição criativa não é a 

revolução em si, tampouco a crise, mas sim, a vitória da modernização ocidental: 

―A burguesia não pode existir sem continuamente revolucionar os 

instrumentos de produção, ou seja, as relações de produção, e, portanto, todos os 

relacionamentos sociais. A manutenção inalterada do antigo modo de produção, ao 

contrário, era a condição primária para a existência de todas as classes industriais 

anteriores. A revolução constante da produção a perturbação ininterrupta de todas as 

relações sociais, a incerteza e agitação permanentes distinguem a era burguesa de todas 

as anteriores. Todos os relacionamentos estabelecidos e fixados, com sua série de idéias 

e pontos de vista veneráveis, estão sendo destruídos; todos os novos tornam-se 

obsoletos antes de poderem se fixar. Tudo que é sólido dissolve-se no ar, tudo que é 

sagrado é profanado e as pessoas são finalmente obrigadas a enfrentar com 

                                                        
5 BECK, Ulrich. A reinvenção da política. São Paulo: UNESP, 1995, p. 17.  
6 Idem p. 23. 
7 GIDDENS, Anthony. Mundo em descontrole: o que a globalização está fazendo de nós. 4. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2005, p. 24. 
8 LUHMANN, Niklas. Sociologia del rischio. Trad. Giancarlo Corsi. Milano: Bruno Mondadori, 1996. p. 

31-32. 
9 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editora, 1999, p. 113.  
10 Idem. 
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racionalidade as condições reais de suas vidas e de suas relações com seus 

semelhantes.‖ 
11

  

Enfatiza que a sociedade moderna, em virtude de seu dinamismo, está 

acabando com suas formações de classe, camadas sociais, ocupação, papéis dos sexos, 

família nuclear, agricultura, setores empresariais e com os pré-requisitos e formas 

contínuas do progresso técnico-econômico, fazendo com que esse estágio de 

transformação e progresso se apresente como um tipo de modernização que destrói e 

que modifica as diversas formas sociais, denominada modernização reflexiva. 
12

  

A modernização reflexiva, continua o autor
13

, implica numa grande 

transformação da sociedade industrial, ocorrida de maneira sub-reptícia e sem 

planejamento no início de uma modernização normal, autônoma e com uma ordem 

política e econômica inalterada, fazendo com que sejam abertos novos caminhos para a 

modernidade. O indivíduo que conceba a modernização como um processo de inovação 

autônoma deve contar, de um lado, com a obsolescência da sociedade industrial e de 

outro, com a emergência da sociedade de risco. 

Beck
14

 informa que na sociedade de risco o reconhecimento da 

imprevisibilidade das ameaças provocadas pelo desenvolvimento técnico-industrial 

exige a auto-reflexão em relação às bases da coesão social e o exame das convenções e 

dos fundamentos predominantes da racionalidade. Giddens
15

 fala, do ponto de vista 

reflexivo, em ―monitoramento‖ das atividades sociais sujeitas à revisão decorrente de 

―novas informações‖ e ―novos conhecimentos.‖  

Nas sociedades modernas de risco o investimento nas diversas 

alternativas de produção passa a ser por si mesmo estimulado, o consumo gera um 

interesse por si próprio, as sociedades capitalistas não se impõem mais limites externos, 

gerando decisões políticas e éticas a partir de simulações, que calculam riscos toleráveis 

de consumo. O indivíduo, ao mesmo tempo em que é incessantemente provocado a 

consumir é, também, alertado para os perigos provenientes dos excessos que a sua busca 

por prazer pode lhe trazer no futuro. As decisões, por estarem sob o constante alerta dos 

riscos, não podem, quando tomadas no presente, eliminar possíveis escolhas no futuro.  

                                                        
11 BECK, Ulrich, op. cit., p. 12 
12 Idem 
13 Ib idem, p. 13 
14 Ib idem, 
15 GIDDENS, Anthony. As consequências da modernidade. São Paulo: UNESP, 1991, p. 54. 
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Oliveira
16

 afirma que é sob essa consentida esfera de imprevisibilidade 

das inovações e da sua continuada autodestruição, que as subjetividades são formadas 

sob a marca da vulnerabilidade, ao mesmo tempo em que são exigidas a se 

comprometerem a ser o que são pelas suas próprias escolhas diante das incertezas. 

Talvez, seja essa nova combinação, entre inovação e preservação, que estremece os 

tradicionais controles institucionais, o estado e a família, e os seus correspondentes 

controles morais, a educação e o direito, deixando se manifestar nessas brechas uma 

pluralidade de possibilidades.  

A vulnerabilidade é a chave para compreensão dos riscos de forma 

integrada, contextualizada e que irá permitir a discussão de seus vários aspectos e que 

são pertinentes à ética, política e técnicas que irão conformar a distribuição dos riscos 

na sociedade.  

Assim, por sociedade de risco entende-se uma fase do desenvolvimento 

da sociedade moderna onde os riscos sociais, políticos, ecológicos e individuais criados 

por ocasião do momento de inovação tecnológica escapam das instituições de controle e 

proteção da sociedade industrial
17

. 

A sociedade de risco apresenta como característica a geração inevitável 

de riscos que não podem ser controlados e/ou conhecidos de maneira satisfatória a partir 

de processos decisórios. Beck assinala cinco grandes aspectos para se discutir a 

sociedade de risco, a saber: 

―a) Os riscos produzidos escapam à percepção sensorial direta. 

Permanecem invisíveis até seu conhecimento pela sociedade ou que fujam ao controle. 

Os riscos passam a ser socialmente construídos, modificados, dramatizados ou 

minimizados de acordo com o conhecimento, elevando-se a importância da mídia de 

massa e das profissões legais e científicas responsáveis pela definição dos riscos;  

b) os riscos não respeitam necessariamente as desigualdades sociais da 

modernidade simples, isto é, classes, gênero, etnias, e em determinado momento 

atingem aqueles que os fabricaram ou os que lucram com sua ocorrência; 

c) os riscos não quebram a lógica do mercado, ao contrário, surgem 

mercados especializados no gerenciamento e na mitigação dos riscos; 

                                                        
16 OLIVEIRA, Joaquim Humberto de (GUERRA, Sidney, coord.). Direitos humanos: uma abordagem 

interdisciplinar. Vol. III. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2007, p. 159 
17 BECK, Ulrich, op. cit., 84, 
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d) os conhecimentos sobre os riscos e as catástrofes ambientais ganham 

contornos políticos; 

e) as catástrofes e os riscos socialmente reconhecidos ganham força 

política.‖
18

   

Vale acentuar ainda duas fases no estudo da sociedade de risco: a que 

corresponde a um estágio em que os efeitos e as auto-ameaças são sistematicamente 

produzidas, mas que não se tornam questões públicas ou o centro de conflitos políticos 

(sociedade de risco residual); a que surge quando os perigos da sociedade industrial 

começam a dominar os debates e conflitos públicos, sejam eles públicos, sejam 

privados. Nesse caso, as instituições irão se tornar os grandes causadores das ameaças 

que não conseguem controlar.
19

 

É indubitável que o risco se apresenta como construção da própria 

sociedade, acelerado pelo ritmo da globalização, que produz sérios desdobramentos em 

matéria ambiental. Nesse sentido, o magistério de Trevisal: 

―A problemática ambiental revela a crise da própria sociedade industrial 

e coloca o projeto da modernidade numa grande encruzilhada. A crise ambiental 

anuncia a nossa entrada numa era em que os riscos perderam sua antiga delimitação 

espacial, temporal e social. Os riscos agora estão em toda parte; eles se globalizaram, 

globalizam-nos e fazem-nos pertencer a uma ‗sociedade de risco global‘.‖
20

 

A Revolução Industrial e a consequente expansão do capitalismo ampliou 

de forma significativa os riscos fazendo com que deixassem de ser acidentais para se 

tornarem parte da modernidade. Beck
21

 afirma que os riscos formam um conjunto de 

inseguranças e ameaças introduzidas pela própria modernização e que se relacionam 

diretamente às forças ameaçadoras da modernização. 

Embora a Revolução Industrial tenha inaugurado esse novo momento do 

risco, não se pode olvidar que mudanças espetaculares aconteceram no século XX onde 

o mundo teve a oportunidade de assistir vários episódios que sequer poderiam ser 

imaginados em um passado recente. Acontecimentos que serviram para marcar uma 

época de grandes transformações em todas as áreas: política, tecnologia, economia, 

social, ambiental etc. 

                                                        
18 Idem, p. 22-24 
19 Idem, p.16 
20 TREVISAL, Joviles Vitório, op. cit., p. 65 
21 BECK, Ulrich, op. cit., p. 21 
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Nesse cenário de grandes transformações decorrentes principalmente do 

processo de globalização é que se evidencia também a manifestação em larga escala do 

risco e da própria incerteza. 

A incerteza, ao lado do risco, também passou a fazer parte da época 

atual, tendo Giddens apresentado a seguinte contribuição: 

―A incerteza artificial refere-se a riscos criados pelos próprios 

desenvolvimentos inspirados pelo Iluminismo – nossa intromissão consciente em nossa 

própria história e nossas intervenções na natureza. Os riscos de grandes consequências 

com os quais nos defrontamos atualmente, e muitos outros ambientes de risco de tipo 

menos extensivo, são de origem social. Estamos condenados a lutar por um futuro 

indefinido. Em nível individual, coletivo, ou global, a acumulação de conhecimentos 

reflexivamente ordenados cria futuros abertos e problemáticos sobre os quais temos, por 

assim dizer, que trabalhar à medida que seguimos no presente. Ao fazermos isso, 

influenciamos os processos de mudança, mas o controle total deles foge cronicamente 

do nosso alcance.‖
22

  

O risco está em toda parte fazendo com que prevaleça um grande 

sentimento de insegurança que parece ser alimentado pelo desenvolvimento das ciências 

e das técnicas que são cada vez melhores. O risco é a tradução de uma ameaça, de um 

perigo para aquele que está sujeito a ele e o percebe como tal.
23

  

Veyret o define como a percepção do perigo, da catástrofe possível e que 

existe apenas em relação a um indivíduo, a um grupo social ou profissional, uma 

comunidade, uma sociedade que o apreende por meio de representações mentais e com 

ele convive por meio de práticas específicas. Não há risco sem que haja um grupo que 

possa sofrer seus efeitos.
24

  

                                                        
22 GIDDENS, Anthony, op. cit., p. 93-94 
23 CALLON, Michel; LASCOUMES, Pierre; BARTHE, Yannick. Agir dans um monde incertain. Paris: 

Senil, 2001, p. 37: ―Le risque designe un danger bien identifiqué, associé à l‘occurrence d‘un événement 

ou d‘une série d‘événements, parfaitement descriptibles, dont on ne sait pas s‘ils se produiront mais don‘t 

on sait qu‘ils sont susceptibles de se produire. Dans certains cas, des outils statistiques  appliqués à des 

séries d‘observations systématiques faites dans lê passé permettent d‘em calculer la probabilité 

d‘occurrence, qui sera alors qualifiée d‘objective. En l‘absence de telles observations, les probalités 
assignées dépendent des points de vue, sentiments ou convictions des acteurs: elles sont dites subjectives. 

Qu‘elles soient subjectives ou objectives, ces probabilités ont en commun de sápliquer à des évenéments 

connus, identifiés, dont une caractérisation précise peut être donnée, et dont ou peut expliciter les 

conditions de production.‖   
24 VEYRET, Yvette. Os riscos: o homem como agressor e vítima do meio ambiente. São Paulo: Contexto, 

2007, p. 11/24: Ao iniciar o estudo sobre risco a autora apresentada alguns conceitos importantes para 

melhor compreensão da matéria, a saber:  

a) risco - é a percepção de um perigo possível, mais ou menos previsível por um grupo social ou por um 

indivíduo que tenha sido exposto a ele;   
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O risco nasce da percepção de um perigo ou de uma ameaça potencial 

que pode ter origens diversas e que se denomina álea. Esta é sentida pelos indivíduos e 

pode provocar prejuízos às pessoas, aos bens e à organização do território. À luz dos 

acontecimentos que podem desencadear uma crise, a análise dos prejuízos remete ao 

que se denomina de vulnerabilidade. O risco, portanto, é a representação de um perigo 

ou álea que afetam os alvos que constituem indicadores de vulnerabilidade. 
25

 

Giddens
26

 afirma que o risco se refere a infortúnios ativamente avaliados 

em relação a possibilidades futuras. A palavra só passa a ser amplamente utilizada em 

sociedades orientadas para o futuro – que vêem o futuro precisamente como um 

território a ser conquistado ou colonizado. O conceito do risco pressupõe uma sociedade 

que tenta ativamente romper com seu passado – de fato, a característica primordial da 

civilização industrial.  

 

3. Indivíduo x consumo x resíduos na sociedade pós moderna 

 

Ao se falar das sociedades pós-modernas
27

 continua-se a contemplar o 

indivíduo como referência das preocupações éticas, políticas e jurídicas. Contra essa 

dimensão, qualquer avanço ou movimento em direção ao social requer considerar quais 

limites podem ser removidos dos já considerados valores individuais. Só que nessa sua 

nova condição,mais do que moderna, pós-moderna, o individual ganha contornos mais 

radicais evidenciados pelo que se convém chamar por hiperindividualismo.
28

 

                                                                                                                                                                   

b) incerteza - definida como possibilidade de ocorrer um acontecimento perigoso sem que se conheça 

suas probabilidades;   
c) indeterminação - trata-se da situação em que um acontecimento desconhecido poderia acontecer;  

d) álea - acontecimento possível decorrente de um processo natural, tecnológico, social, econômico, e sua 

probabilidade de realização; 

e) perigo – termo empregado para definir conseqüências objetivas a uma álea sobre um indivíduo, um 

grupo ou sobre o meio ambiente; 

f) alvo – elementos ou sistemas que estão sob a ameaça de áleas de natureza variada; 

g) vulnerabilidade – mede os impactos danosos sobre o acontecimento sobre os alvos afetados; 

h) crise – realização concreta, material de uma álea cuja amplitude excde a capacidade de gestão 

espontânea da sociedade que sofre esse evento; 

i) catástrofe – definida em função da amplitude das perdas causadas às pessoas e aos bens 
25 Idem, p. 30 
26 GIDDENS, Anthony, op. cit., p. 33 
27 GUERRA, Sidney; OLIVEIRA, Joaquim. Riscos, indivíduos e meio-ambiente: o sentido globalizador 

das ameaças. (estudo a ser publicado). A pós-modernidade é um tema com vasta bibliografia. Essa 

denominação ficou associada à obra de François Lyotard, "O pós-modernismo". Em outras obras, essa 

fase ganha contornos e definições mais positivos sendo denominada por Bauman como modernidade 

liquida; por Giddens como sociedade autoreflexiva ou de risco, ou por Lipovetsky como sociedade pós-

moral, própria do neoindividualismo ou hiperindividualismo. 
28 Este estudo baseou-se de maneira livre nas obras citadas na referência anterior, acrescentando as obras 

de Renato Janine Ribeiro e Luc Ferry. 
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O indivíduo, tido como um dos valores centrais do avanço da 

modernidade estava teoricamente comprometido por regras que deveriam ser impostas, 

contrariando, principalmente, as suas inclinações naturais, carentes de qualquer sentido 

moral por estarem providas de forte dose de egoísmo. A natureza, que já tinha sido o 

terreno explorado pelas éticas gregas e romanas, suporte das construções teóricas 

exaltadoras da busca pelas excelências naturais, implode afastando-se das suas 

características cosmológicas de finitude e de teleologia. 

Tendo como base esse indivíduo, sem um centro e sem um limite 

naturais, as teorias políticas e éticas modernas intervêm em busca dos seus interesses 

individuais mais apropriados para a sua permanência e satisfação dentro do convívio 

social. 

Abandonado ao seu próprio destino, o indivíduo moderno passa a ser 

alvo de reflexões que tentam lhe proporcionar um novo sentido, organizado em torno de 

noções como dever e obrigação. Essas se revestem de uma aparência secular que 

encobrem suas antigas vestes religiosas. Em vez de conclamarem a fé religiosa, evocam 

os ditames da razão como o norte ético e político dos homens ocidentais. 

Dessa forma, tentava-se ajustar o indivíduo às diversas demandas éticas e 

políticas, impondo-lhes obrigações e deveres que só se poderiam cumprir com valor 

quando lhe impunham doses elevadas de sacrifício. A razão, como princípio do 

relacionamento ético, edifica a ciência, a pátria e a família como modelos de 

organização oficiais e institucionais, que dignificam as práticas individuais. 

Hodiernamente esse horizonte de símbolos laicos de deveres e 

obrigações, respaldados por sólidas instituições sociais, não tem mais o seu traçado 

nítido e contínuo. Encontra-se, ao contrário, interrompido por múltiplas indagações e 

desconfianças, responsáveis pela geração da imagem do hiperindivíduo assentada numa 

particular condição de paradoxo. 

Se por um lado, inegavelmente, esse novo indivíduo se vê premido pela 

intensa busca por felicidade e por prazer, procurando desvinculá-la, cada vez mais, dos 

imperativos sociais de deveres e obrigações e das suas contrapartidas sacrificiais - há 

um visível desconforto em se solidarizar com a mensagem republicana da abnegação, 

como morrer pela pátria -, por outro lado, esse hiperindivíduo também intensifica os 

seus temores, receios e medos. Ele se vê rodeado de riscos, que não são estimulados 

como desafios a serem superados ou conquistas engrandecedoras e triunfais. Pelo 
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contrário, essas situações passam a ser percebidas como marcas irreversíveis de 

convivência e limites intransponíveis.  

Os riscos, em vez de serem superados ou extintos, são incorporados ao 

nosso cotidiano em níveis reduzidos e toleráveis de existência. Nesse patamar, firmado 

pelo critério ou pela ética da redução de danos, são debatidos temas como violência, 

trânsito, alimentação, drogas, relacionamentos pessoais, ética, política, cidade, lixo etc. 

Em interessante artigo intitulado ―O primo pobre do saneamento básico‖, 

Machado
29

 afirma que os lixões a céu aberto ainda são o destino final dos resíduos 

sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, ou em 2810 cidades. O dado é da Pesquisa 

Nacional de Saneamento Básico 2008, do IBGE, que afere a oferta de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo e águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

Machado assevera que os lixões são responsáveis pela decomposição de matéria 

orgânica, liberando os gases carbônico e metano na atmosfera e poluindo o solo e os 

lençóis freáticos, esses vazadouros de resíduos sólidos a céu aberto provocam fortes 

impactos ambientais e estão diretamente associados à doenças como leptospirose, 

leishmaniose, cólera, salmonelose, desinteria e à proliferação de vetores, como moscas, 

baratas, ratos, pulgas e mosquitos.
30

      

Sem embargo, se a crença moderno-iluminista na ciência e nas suas 

invenções tecnológicas saudava as novidades como sinais de um progresso 

incontestável, que nos levaria para uma situação mais confortável e segura, a 

desconfiança pós-modernidade embaça tanto a intensidade desses sentimentos como a 

sua fonte. 

O investimento narcísico, que o indivíduo projetava em si e na sua vida, 

reveste-se de uma consciência cada vez mais ampla dos seus limites e riscos. Os medos 

gerados pelos colapsos urbanos e naturais, gerados pelo incremento tecnológico que, 

por sua vez e paradoxalmente, pode solucioná-los; pelas relações afetivas e pessoais, 

cada vez mais afeitas às nossas escolhas; pelos cardápios alimentares e as suas 

transitórias disposições entre tóxicos e saudáveis; pelo ingresso na vida pós-ativa da 

aposentadoria em contraste com as expectativas cada vez maiores depositadas na 

adolescência; com a produção exagerada de resíduos sem que se saiba para onde 

                                                        
29 MACHADO, Kátia. O primo pobre do saneamento básico. Radis. Comunicação em saúde. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, n. 102 – Fevereiro de 2011, p. 8 
30 Idem: ―Outros problemas ligados ao destino inadequado do lixo são a poluição dos mananciais, pelo 

chorume (líquido escuro que escorre do lixo) e a contaminação do ar pela queima do lixo provocada ou 

natural. 
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destiná-los; todos esses medos não fazem senão aumentar em grande escala as taxas de 

ansiedade que acompanham a vida moderna. 

Nesse ponto, ao mesmo tempo em que o indivíduo percebe os riscos de 

suas escolhas, se vê com dificuldades para se amparar em certezas que antes aliviavam 

as suas dúvidas. Essas garantias atendiam, ou atendem com menos credibilidade, pelo 

nome de ciência, recursos naturais, planejamento urbano, carreira profissional, 

organização familiar etc. 

Não é à toa a busca crescente por farmacotrópicos, livros de autoajuda e 

pela corrida desenfreada ao consumo. O consumismo, tido como atividade exemplar de 

indivíduos repletos de sentimentos voltados para si mesmos, também se revela como 

mais uma das nossas atividades paradoxais. Talvez estejamos cavando, nessa busca pelo 

consumo, o nosso próprio desconforto. Em idas às compras, talvez o grande motivo seja 

aliviarmos angústias e anseios, produzidos por uma vida cada vez mais atribulada, que a 

todo tempo nos exige decisões e que, mesmo assim, insiste em se replicar com 

imprevisibilidade. Sem outros recursos, investimos no que nos faz investir cada vez 

mais; consumimos para consumirmos cada vez mais. E qual o resultado final deste 

consumo desenfreado?  

A despeito de todos os aspectos que poderiam suscitar respostas para este 

questionamento, destaca-se, para efeito deste estudo, o destino final dos resíduos que 

são produzidos nesta sociedade que privilegia este consumo desenfreado. 

Esta preocupação não é nova e a matéria tem sido abordada em outros 

países, como contemplado por Paulo Cunha, ―o problema não é novo para a 

humanidade, embora hoje assuma grande acuidade, devido aos processos de 

urbanização e enraizamento dos sistemas econômicos produtivos. Contudo, os 

processos de urbanização e a industrialização do setor produtivo, deram à problemática 

novos contornos, convertendo-a numa importante fonte de preocupações, para os 

cidadãos, para os administrados e para a Administração Pública. Preocupações, porque a 

existência de resíduos significa uma injustificada dilapidação de recursos e de fontes 

energéticas e supõe a produção de danos ambientais.‖
31

 

Diante deste cenário e após duas décadas tramitando no Congresso 

Nacional, finalmente foi aprovada a Lei 12.305/2010, que traz a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), objeto principal deste estudo.  

                                                        
31 CUNHA, Paulo. O direito dos resíduos sólidos urbanos em Portugal. I Jornadas Luso-Brasileiras de 

direito do ambiente. Lisboa: ILDA, 2002, p. 347 
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4. A Lei 12.305/2010 (aspectos gerais) 

 

Durante duas décadas o Brasil discutiu os Projetos de Lei 354/1989 e 

203/1991, que inicialmente tratavam apenas dos resíduos gerados pelos serviços de 

saúde, para se chegar à Lei 12.305/2010. 

Indubitavelmente que os resíduos sólidos
32

 se apresentam como grande 

problema ambiental e que impactam diretamente na qualidade de vida, ensejando a 

intervenção do poder público na sua gestão.
33

   

Preliminarmente, deve-se entender o que são resíduos sólidos
34

. De 

acordo com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), resíduos sólidos constituem 

qualquer material, substância ou objeto descartado, resultante de atividades humanas e 

são classificados de acordo com sua origem – lixo industrial, doméstico, agrícola, 

comercial, dentre outros–, conforme os riscos associados ao manejo e à disposição 

final.
35

 

Assim, em consonância com o diploma em cotejo, os resíduos sólidos
36

 

se apresentam como material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

                                                        
32 MACHADO, Kátia, op. cit., p. 9: ―Segundo o PNSB 2008, em 1989, os lixões representavam o destino 

final de resíduos sólidos em 88,2% dos municípios; em 2000, o índice caiu para 72,3% chegando aos 

50,8% em 2008. Já os aterros controlados – espaços remediados, adjacentes aos lixões, que recebem 

cobertura de argila e grama para proteger o lixo da água da chuva e podem captar o chorume – 

representavam o destino de 9,6% do lixo, em 1989, subindo para 22,3%, em 2000 e para 22,5% em 

2008.‖   
33 Mais uma vez a contribuição de CUNHA, Paulo, op. cit., p. 347: ―Os resíduos sólidos só mereceram 

especial cuidado em termos de necessidade de análise dogmática, devido ao seu aumento quantitativo e 

da nocividade dos seus componentes. A concentração populacional, os métodos de concepção dos 
produtos e a massificação do consumo, acompanhada pelo aumento generalizado do nível de vida, são as 

principais causas do que hoje, é um problema, chamado resíduos sólidos urbanos. (...) O tema dos 

resíduos sólidos, tal como todos os outros relacionados com a preservação do meio ambiente e da saúde 

humana, é uma área de indiscutível atualidade, cuja divulgação e o estudo, além do interesse dogmático, 

servem para elevar o nível social da sensibilidade ecológica. Essa sensibilidade é particularmente intensa, 

quanto aos resíduos sólidos urbanos, porque se trata de um problema com que todos os cidadãos vivem 

diariamente, e que por isso, é sentido com maior intensidade.‖  
34 Em obra densa sobre a temática ARAGÃO, Maria Alexandra de Sousa. O princípio do nível elevado de 

protecção e a renovação ecológica do direito do ambiente e dos resíduos. Coimbra: Almedina, 2006, p. 

79 enfrenta logo a questão ao questionar o que são resíduos, lembrando, inicialmente, que ―tão intuitivo 

como polêmico, o conceito de resíduo tem sobressaltado a doutrina, agitado a jurisprudência, perturbado 
os legisladores e desesperado os operadores econômicos‖, para posteriormente afirmar que ―os resíduos 

são objetos corpóreos, apropriáveis e que por serem desinteressantes para o seu detentor, ele enjeitou.‖  
35 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. I Conferência da Indústria Brasileira para o Meio 

Ambiente - CIBMA: propostas e compromissos. Brasília: 2008, p. 23.  
36 Para MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito ambiental brasileiro. 18. ed. São Paulo: Malheiros, 

2010, p. 577, resíduo sólido ―significa lixo, refugo e outras descargas de materiais sólidos, incluindo 

resíduos sólidos de materiais provenientes de operações industriais, comerciais e agrícolas e de atividades 

da comunidade, mas não inclui materiais sólidos ou dissolvidos nos esgotos domésticos ou outros 

significativos poluentes existentes nos recursos hídricos, tais como a lama, resíduos sólidos dissolvidos 
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atividades humanas em sociedade, cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 

lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para isso 

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 

disponível
37

 

A Primeira Conferência da Indústria Brasileira para o Meio Ambiente, 

realizada pela CNI, em Brasília, no ano de 2008 assim sintetizou a evolução da gestão 

dos resíduos sólidos no Brasil: 

―O tema gerenciamento de resíduos sólidos passou a ser discutido no 

Congresso Nacional e no Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), no final 

da década de 1990, quando foram criadas resoluções contendo o Princípio da 

Responsabilidade Pós-Consumo. Setores industriais, como os eletroeletrônicos (pilhas e 

baterias), os pneumáticos (pneus) e o petroquímico (óleos lubrificantes usados), 

passaram a ter obrigatoriedade de recolhimento e disposição final.  

No plano internacional a questão dos pneus inservíveis, por exemplo, 

envolveu o país numa verdadeira batalha na Organização Mundial do Comércio com o 

objetivo de restringir a importação desses resíduos aos países integrantes do Mercosul.
38

 

Sem embargo, uma das grandes preocupações da indústria é que as 

políticas sobre o gerenciamento de resíduos no Brasil concentrem no produtor a 

responsabilidade por cuidar dos resíduos gerados pelo consumidor, como no caso das 

embalagens, das pilhas e das baterias. Contudo, isso esbarra em obstáculos que não são 

pertinentes à governança do setor produtivo, a exemplo das questões inerentes ao direito 

de propriedade.  

A indústria está convicta de que a adoção de acordos voluntários se 

apresenta como meio mais eficiente para gerenciar os resíduos pós-consumo de maneira 

                                                                                                                                                                   

ou suspensos na água, encontrados nos efluentes industriais, e materiais dissolvidos nas correntes de 

irrigação ou outros poluentes comuns na água.‖ 
37 Lei 12.305/2010, artigo 3º, inciso XVI. 
38 OMC dá parecer favorável a Brasil no caso de pneus, no caso do ano de 2006: O Órgão de Apelação da 

Organização Mundial do Comércio (OMC) decidiu manter a proibição de importar pneus reformados, 

dando uma vitória aos brasileiros na disputa com a União Européia (UE). Por outro lado, os árbitros que 

analisaram o recurso apresentado pelos europeus em setembro determinaram que o Brasil informe, em 60 

dias, como e quanto tempo o país levará para resolver duas questões que, na visão da OMC, dão caráter 

discriminatório às relações comerciais brasileiras. A primeira são as importações de pneus usados do 

Mercosul. A outra, as liminares judiciais, que permitem a compra desses produtos de outros países, 

incluindo europeus. Disponível em http://www.ecopress.org.br/noticias, capturado em 19 de julho de 

2011. 
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compartilhada. Tais acordos seriam estabelecidos entre a indústria e o poder público, 

que contando com a participação efetiva do consumidor final, buscariam formas de 

atender as necessidades, interesses e peculiaridades de cada um.
39

 

Apesar de alguns exemplos positivos do setor produtivo, como a 

reciclagem de latas e outros materiais de alumínio
40

, o quadro geral era o da falta de 

ações articuladas e eficientes nesta questão, sobretudo pela falta de um marco legal na 

matéria.  

O fato é que, até a edição da Lei 12.305/2010, o Brasil apresentava sua 

gestão de resíduos
41

 pautadas por algumas ações pontuais do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA)
42

 e outras voluntárias por parte do mercado.  

                                                        
39 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA INDÚSTRIA. I Conferência da Indústria Brasileira para o Meio 

Ambiente - CIBMA: propostas e compromissos. Brasília: 2008, p. 23/24. Cabe aqui destacar que o que a 

CNI chama de ‗princípio da responsabilidade pós-consumo‘ seria, na verdade, uma concretização de 

outro princípio, o do poluidor-pagador. 
40 No caso da reciclagem, embora a grande maioria dos municípios brasileiros não conte com sistemas de 

coleta seletiva de lixo, a indústria da reciclagem vem crescendo a um ritmo expressivo no País, 

principalmente a partir da segunda metade dos anos 90. Na produção de alumínio, o Brasil assumiu a 

liderança entre os países que mais utilizam ligas feitas a partir de sucata como matéria-prima industrial, 

ultrapassando concorrentes tradicionais, como os Estados Unidos, que desenvolvem esse tipo de atividade 
há mais de trinta anos (Confederação Nacional da Indústria. Indústria sustentável no Brasil : agenda 21: 

cenários e perspectivas: Brasília: 2002, p.16). 
41 CUNHA, Paulo, op. cit., p. 352: ―A correta gestão dos resíduos sólidos configura um interesse geral, 

onde a sua defesa ativa se converte numa obrigação da Administração Pública que, em colaboração com 

os administrados, deve organizar os recursos disponíveis e executar as tarefas necessárias, que também 

passam pela necessidade de regulamentação, de imposição de sanções aos prevaricadores, mas 

essencialmente, pelo oferecimento de serviços de planificação e programação ambiental e pela execução 

desses planos, projetos e programas, na procura da própria previsibilidade da atuação administrativa.‖  
42 Como exemplo, vide a Resolução CONAMA Nº 313/2002, que "Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais". Nesse sentido, vale ressaltar o estudo que trata da ―insegurança jurídica nas 

sucessivas resoluções do CONAMA pretendendo ‗regulamentar‘ a mesma matéria‖ in GUERRA, Sidney. 
Curso de direito ambiental. Belo Horizonte: Forum, 2009, p. 215-219, que contempla a seguinte 

conclusão pertinente àquele estudo: ―O princípio da legalidade, no molde constitucional, tinha um viés 

positivo, permitindo à Administração Pública fazer somente aquilo que constava, expressamente, da 

norma. A sociedade política era monista, fazendo com que a lei fosse a expressão jurídica da hegemonia 

da burguesia liberal, reconhecida com superioridade frente a todos os demais atos jurídicos, até mesmo o 

constitucional. 

Um fato, porém, foi decisivo para o futuro da Administração Pública francesa. Os revolucionários, diante 

do receio e da postura dos antigos Parlamentos judiciais, não seguiram a ortodoxia doutrinal. Despontou 

dessa atuação um Poder Executivo forte, que proporcionou a fundamentação do poder regulamentar da lei 

(inicialmente de mera execução e, posteriormente, autônomo). 

Além disso, e considerando que seria impossível que o Poder Legislativo estivesse, a toda hora, 
legislando sobre tudo, especialmente pelo fato de que a realidade dos sistemas político, social e 

econômico, com o passar dos tempos, se mostrou muito mais complexa, a lei, indicando apenas soluções 

unívocas e inalteráveis, passou a ser insuficiente. Daí surgiram espaços e aberturas normativas para o 

exercício de escolhas pela Administração Pública, conferindo-lhe certo protagonismo político. 

Malgrado toda essa questão, no caso de áreas urbanas é jurídico concluir que o art. 2º, alínea ―f‖, do 

Código Florestal, é a norma legal a ser observada para disciplinar a proteção da vegetação de restinga nos 

casos em estiver associada a especial função de fixar dunas e estabilizar mangues. A finalidade do Código 

Florestal se aplica somente à áreas rurais e não pode ser invocada, sob qualquer interpretação extensiva, 

para alcançar os imóveis em áreas urbanas, nem, tampouco, pode essa normativa ser alterada sob critérios 
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De modo anacrônico ao cenário de reduzidas ações voltadas à gestão e o 

gerenciamento de resíduos
43

, pesquisa de opinião realizada pelo IBOPE, no ano de 

2009, demonstrava dados sobre a importância da PNRS, indicando que cerca da metade 

dos brasileiros se interessam e se preocupam muito com questões ambientais. Outra 

pesquisa de âmbito nacional, realizada pelo mesmo instituto, no ano de 2006, concluiu 

que a destinação de resíduos sólidos representa o maior problema para os municípios 

brasileiros e que quase metade desses ainda utiliza lixões no próprio território.  

Atualmente, a partir da edição da lei que trata da matéria, o assunto 

passou a ter uma dimensão relevante no tocante à distribuição das responsabilidades 

entre os diversos atores: cidadãos, setor empresarial e poder público.  

Indubitavelmente que ao tratar do assunto de maneira integrada e com a 

participação de todos os setores, os resultados acerca das implicações provenientes dos 

resíduos (produção, gestão e eliminação) serão muito melhores. Portanto, a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos configura um instrumento essencial para definir os 

direitos e as obrigações dos setores públicos e privados, bem como dos consumidores 

finais sobre a gestão dos resíduos.  

A ausência de uma política
44

 unificada para o gerenciamento de resíduos 

sólidos que definisse as responsabilidades de cada um desses atores gerava grande 

insegurança jurídica para todos.  

Sem embargo, em observância ao compêndio de dispositivos que 

compõem a estrutura da Lei 12.305/2010, a primeira ressalva que pode ser apresentada 

é que a lei comporta dispositivos de diferentes espécies, sendo que de um lado estão 

                                                                                                                                                                   

de oportunidade e conveniência dos membros do CONAMA por meio de mera Resolução (04/85, 302/02, 

303/02 e 369/06, outras tantas que poderão surgir).   

Há indevido uso pelo CONAMA – e, portanto, usurpação – de poder regulamentar detido exclusivamente 

pelo Chefe do Poder Executivo, o que acaba por condicionar a aplicação da Lei nº 4.771/65 a situações 

nela não previstas, causando prejuízo econômico aos proprietários de imóveis e inúmeros conflitos em 

áreas urbanas, destinadas à ocupação pelo homem,  não prioritárias à preservação original e sujeitas a 

outros usos necessários ao desenvolvimento da Zona Costeira. Aliás, nas palavras de Édis Milaré: ―A 

doutrina já apontava a incompatibilidade da Resolução 004/85 – em má hora copiada pela sucessora 

Resolução 302/02 –, à luz da Constituição Federal de 1988. 34. De fato, ao editar a Resolução 302/02, o 

CONAMA incorreu praticamente nos mesmos vícios da norma antecessora, regulamentando as áreas de 
preservação permanente descritas no art. 2º do Código Florestal além dos limites das hipóteses nele 

previstos, com evidente abuso de seu poder regulamentador‖.  
43 CUNHA, Paulo, op. cit., p. 352: ―Nos sistemas de gestão de resíduos sólidos urbanos, cruzam-se os 

mais diversos interesses, uns de caráter econômico, outros com um pendor de proteção ambiental. A 

atividade administrativa deve, por isso, ponderar a temática dos resíduos sólidos urbanos, no seu processo 

de decisão, onde todos os interesses, públicos e privados devem ser pesados.‖ 
44 Idem, p. 353: ―As políticas e medidas do foro ambiental, não podem ser esporádicas nem aleatórias, sob 

pena de incoerência e, mais grave do que isso, sob pena de carência de meios para a resolução de 

problemas que se coloquem no presente e no futuro.‖  
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dispositivos de caráter propriamente jurídico, e de outro se encontram normas de 

conteúdo puramente técnico. 

Dentre as normas de cunho jurídico cotejadas no diploma legal em 

apreço, foram abordados conceitos recorrentes no âmbito do direito ambiental, como 

por exemplo, o princípio do poluidor pagador e o princípio do desenvolvimento 

sustentável, e outros que estão sendo incorporados à disciplina, em especial a logística 

reversa e a responsabilidade compartilhada. 

A lei 12.305/2010 consagra a responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos como um de seus princípios, definindo-a como ―conjunto de 

atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana 

e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e 

rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à 

qualidade ambiental‖.  

Não obstante, a logística reversa, descrita na Lei 12.305/2010, em seu 

artigo 3º, inciso XII, se apresenta como um ―instrumento de desenvolvimento 

econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios 

destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação 

final ambientalmente adequada‖.  

É o caso dos pneus
45

, das pilhas e baterias
46

, das embalagens de 

agrotóxicos e óleos lubrificantes, das lâmpadas fluorescentes e dos eletroeletrônicos. 

Podem ser apresentados como exemplos de medidas ligadas ao sistema de logística 

reversa a instituição de procedimentos para a compra de produtos e embalagens, a 

implementação de postos de recolhimento e a atuação em conjunto com cooperativas de 

catadores de materiais recicláveis.  

No caso dos demais produtos, deverão os municípios (na qualidade de 

titulares dos serviços de coleta de lixo e limpeza pública) organizar a coleta seletiva e 

adotar procedimentos para a reutilização e a reciclagem dos resíduos, inclusive 

articulando ações com o setor produtivo. 

No que tange aos demais produtos, nos quais a adoção da logística 

reversa não é, por força da lei, obrigatória, está prevista a possibilidade da celebração de 

                                                        
45 Neste sentido, vide as Resoluções n. 258/1999 e 416/2009 do CONAMA.  
46 Neste caso específico, vale destacar a Resoluções n. 257/1999 e 401/2008 do CONAMA. 
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acordos setoriais firmados entre o poder público e fabricantes, importadores, 

distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida de produtos.
47

    

Seja nos casos obrigatórios, previstos no artigo 33, ou nos casos de 

acordos setoriais, o certo é que a PNRS passa a ser uma das referências para qualquer 

sistema de gestão ambiental no que tange aos resíduos e rejeitos gerados. Não obstante, 

a Lei 12.305/2010 também contemplou em sua estrutura inúmeras disposições 

genuinamente técnicas, tais como: os planos de resíduos sólidos, gestão compartilhada 

de resíduos e padrões sustentáveis. Muito provavelmente com intuito de dar maior 

efetividade às pretensões da lei haja vista que a atuação de órgãos e profissionais 

especialistas em gestão de resíduos serão imprescindíveis para o desenvolvimento das 

ações previstas na mesma.   

De toda sorte, não há dúvidas que o complexo de dispositivos 

contemplados pela Lei 12.305/2010 se apresentam em conformidade com as disposições 

normativas gerais do direito ambiental, em especial com o texto constitucional.  

Neste sentido, verifica-se logo no caput do artigo 1º da Lei 12.305/2010, 

a rigorosa obediência à sistemática legislativa em matéria ambiental, prevista no artigo 

24 § 1º da Carta Magna, que determina que a União estabelecerá normas de conteúdo 

genérico e os Estados-Membros, o Distrito Federal e os Municípios instituirão normas 

de conteúdo específico, estando a PNRS plenamente consoante com esta premissa, 

apresentando-se como uma legislação estritamente nominalista, que pormenoriza um 

conjunto de institutos - princípios, objetivos e instrumentos, diretrizes e 

responsabilidades - que se configuram como sendo comuns a todas as  ações voltadas à 

política de gestão e gerenciamento de resíduos sólidos a ser implementada em quaisquer 

níveis de poder. 

Entre outras disposições gerais, o legislador pátrio também definiu por 

força do § 1º do artigo 1º da Lei 12.305/2010, quais atores estão sujeitos aos ditames da 

PNRS, podendo figurar nas ações relativas aos resíduos sólidos tanto pessoas físicas, 

como pessoas jurídicas de direito público ou privado. Assim, insere-se a sociedade civil, 

o poder público e o setor empresarial, sendo tal afirmativa devidamente corroborada 

pela previsão legal do art. 25 da Lei 12.305/2010 e do art. 7º do Decreto nº 7.404/2010. 

Dentro da lógica de unidade das normas jurídicas, foi encerrada no artigo 

1º § 2º da mesma lei a inaplicabilidade de suas disposições às questões relacionadas aos 
                                                        
47 Lei 12.305/2010, artigo 3º, I. 
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resíduos radioativos, vez que o assunto é abordado por legislação própria (a Lei 

10.308/2001). Evidencia-se, pois, a intenção do legislador foi a de coibir alguma 

possível colisão entre esses diplomas. 

No artigo 4º da legislação em apreço, o legislador pátrio continuou a 

acompanhar a exegese do texto constitucional, agora em comento ao artigo 225, 

segundo o qual a responsabilidade pela garantia de um meio ambiente sadio para as 

presentes e futuras gerações é dever comum de todos os segmentos da sociedade. 

Assim sendo, quando o art. 4º pronuncia que a PNRS reúne o conjunto de 

princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo 

Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, 

Municípios ou particulares, o que se pretende é clarificar o dever que todos esses atores 

possuem na estruturação e manutenção de um sistema de gestão integrada, bem como ao 

gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 

As disposições dos artigos 2º e 5º da lei 12.305/2010, a seu turno, 

prevêem a possibilidade de aplicação de sistemas normativos externos a PNRS, ou seja, 

tais dispositivos dão conta da interdependência da PNRS com outros sistemas 

normativos. 

Com efeito, o artigo 2º da Lei 12.305 de 2010 retoma a ideia inicial deste 

tópico, que é a sistematização, em um único diploma legal, de normas de caráter técnico 

e normas de caráter jurídico, característica emblemática da PNRS. 

Diante de tal especificidade e visando a compatibilização destas 

diferentes tipologias de preceitos, permitiu o legislador pátrio que fossem 

subsidiariamente utilizadas normas técnicas dos principais órgãos deliberativos em 

matéria ambiental, quais sejam: órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente 

(SISNAMA), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (SUASA) e do Sistema Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (SINMETRO).   

Esta integração de normas no corpo de um único texto normativo, 

segundo Édis Milaré
48

, configura uma situação ideal, de modo que ao formatar os 

dispositivos desta maneira cria-se uma sistemática de interpenetração de diplomas, 

como se as leis integrassem um bloco único. 

                                                        
48  MILARÉ Édis. Direito do ambiente. Gestão ambiental em foco. 7. Ed. São Paulo : Revista dos 

Tribunais, 2011, p. 861 
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Este sistema de interpenetração de normas não se limita, porém, a 

articulação de normas técnicas com a PNRS, mas também se aplica as normas jurídicas 

externas ao referido diploma normativo, conforme reza o art. 5º da lei 12.305/2010. 

Prevê o mencionado art. 5º que a ―Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) integra a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA – Lei 6.938/1981) e se 

articula com a Lei 11.445/2007
49

, que traz as diretrizes nacionais para saneamento 

básico, que se apresenta como conjunto de serviços que inclui os relativos à gestão dos 

resíduos sólidos e a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – Lei 

9795/1990).
50

 

Verifica-se que nessa sistemática de entrelaçamento da Lei 12.305/10 

com outras normas constantes do sistema normativo pátrio o legislador, não por acaso, 

mencionou duas expressões distintas. Em relação à Política Nacional de Meio Ambiente 

utilizou o termo ―integra‖ e quanto às demais empregou o termo ―articula-se‖.  

Para melhor entender o sentido do verbo ―integrar‖ na legislação, vale trazer 

à colação a classificação de normas jurídicas apresentada por Tercio Sampaio Ferraz 

Júnior
51

 que sob o critério da subordinação as qualifica em normas-origem (primeiras 

de uma série, remontando até a norma fundamental) e normas-derivadas (que são as 

demais normas decorrentes da primeira), ou seja, o vocábulo ―integra‖ é utilizado pelo 

legislador com vistas a enquadrar a lei 12.305/10 na seara das normas derivadas, uma 

vez que decorre da lei 6.938/81, que trata da Política Nacional de Meio Ambiente. 

Verifica-se a sintonia com o texto constitucional no que diz respeito a tornar efetivo o 

direito/dever de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, princípio 

matriz insculpido no caput do art. 225 da Constituição da República.
  

Em relação ao termo ―articula-se‖, a própria acepção da palavra remete a 

um instituto já aludido nos escritos jurídicos que é a integração, positivada no art. 4º da 

                                                        
49 De acordo com o artigo 3º da Lei 11.445/2007, considera-se saneamento básico o ―conjunto de 

serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído 

pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: 

constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no 
meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 

de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas‖ (grifei). 
50 Lei 12.305/2010, artigo 5º.  
51 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1994, 

p.124-126. 
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Lei de Introdução ao Código Civil, podendo ser esta entendida como o preenchimento 

dos espaços vazios do sistema normativo que pode ocorrer por meio da analogia, dos 

costumes e dos princípios gerais de direito.  

Assim, pode-se afirmar que os primeiros meios de integração a serem 

analisados no caso de alguma possível lacuna da lei 12.305/2010, são a Lei 

11.445/2007, que trata das diretrizes nacionais do saneamento básico e a Lei 

9.795/1999, que aborda as diretrizes nacionais da educação ambiental, sendo estas os 

meios supletivos da PNRS, no que esta for omissa. 

Nessa direção, entende-se que a expressão ―integra‖ foi utilizada no sentido 

de derivação, enquanto que o vocábulo ―articula-se‖ sugere a ideia de integração e/ou 

complementação entre as normas. Todavia, não se pode olvidar que além das leis acima 

mencionadas outras também poderão subsidiar a Lei 12.305/2010, especialmente 

aquelas que guardam algum tipo de correlação tecnicista com seu objeto principal, isto 

é, os resíduos sólidos.  

Nessa esteira, merece destaque a Lei 9.966/2000, que cuida da prevenção, 

controle e fiscalização da poluição por óleos e substâncias perigosas e a Lei 9.974/2000, 

que dispõe sobre a pesquisa e experimentação, embalagem e rotulagem, transporte e 

armazenamento, comercialização e utilização, importação e exportação, classificação e 

controle, disposição final de resíduos.  

 

 

 

5. Considerações finais  

 

Os riscos, em vez de serem superados ou extintos, são incorporados ao 

nosso cotidiano em níveis reduzidos e toleráveis de existência. Nesse patamar, firmado 

pelo critério ou pela ética da redução de danos, são debatidos temas como violência, 

trânsito, alimentação, drogas, relacionamentos pessoais, ética, política, cidade, resíduos 

etc. 

Em interessante artigo intitulado ―O primo pobre do saneamento básico‖, 

Machado
52

 afirma que os lixões a céu aberto ainda são o destino final dos resíduos 

sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros, ou em 2810 cidades. O dado é da Pesquisa 

                                                        
52 MACHADO, Kátia. O primo pobre do saneamento básico. Radis. Comunicação em saúde. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, n. 102 – Fevereiro de 2011, p. 8 
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Nacional de Saneamento Básico 2008, do IBGE, que afere a oferta de abastecimento de 

água, esgotamento sanitário, manejo e águas pluviais e manejo de resíduos sólidos. 

Machado assevera que os lixões são responsáveis pela decomposição de matéria 

orgânica, liberando os gases carbônico e metano na atmosfera e poluindo o solo e os 

lençóis freáticos, esses vazadouros de resíduos sólidos a céu aberto provocam fortes 

impactos ambientais e estão diretamente associados à doenças como leptospirose, 

leishmaniose, cólera, salmonelose, desinteria e à proliferação de vetores, como moscas, 

baratas, ratos, pulgas e mosquitos.
53

      

De fato, o aumento, o acúmulo e a destinação final dos resíduos tem sido 

um problema de implicações potencialmente lesivas ao meio ambiente, bem como para 

a saúde e vida humana.  

Nesta direção, após duas décadas tramitando no Congresso Nacional, 

finalmente foi aprovada a Lei 12.305/2010, que traz a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos (PNRS). Durante todo esse tempo, o Brasil discutiu os Projetos de Lei 354/1989 

e 203/1991, que, inicialmente, tratavam apenas dos resíduos gerados pelos serviços de 

saúde. De acordo com o diploma referenciado, os resíduos sólidos se apresentam como 

material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e 

líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d‘água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.
54

 

Indubitavelmente que a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

configurará um instrumento essencial para definir os direitos e as obrigações do setor 

público e privado, bem como dos consumidores finais sobre a gestão dos resíduos. A 

ausência de uma política unificada para o gerenciamento de resíduos sólidos que defina 

as responsabilidades de cada um desses atores gera grande insegurança jurídica para 

todos.  

                                                        
53 Idem: ―Outros problemas ligados ao destino inadequado do lixo são a poluição dos mananciais, pelo 

chorume (líquido escuro que escorre do lixo) e a contaminação do ar pela queima do lixo provocada ou 

natural. 
54 Lei 12.305/2010, artigo 3º, inciso XVI. 
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A PNRS, de acordo com seu próprio texto, integra a Política Nacional de 

Meio Ambiente e se articula com a Lei 11.445/2007
55

, que traz as diretrizes nacionais 

para saneamento básico - conjunto de serviços que inclui os relativos à gestão dos 

resíduos sólidos
56

. 

Alguns dados demonstram a importância da PNRS. De acordo com 

pesquisa de opinião realizada pelo IBOPE, em 2009, cerca de metade dos brasileiros se 

interessam e preocupam muito com questões ambientais. Outra pesquisa de âmbito 

nacional, realizada pelo mesmo instituto em 2006, concluiu que a destinação de 

resíduos sólidos representa o maior problema para os municípios brasileiros e que quase 

metade desses ainda utiliza lixões no próprio território.  

Cabe destacar um importante aspecto da Lei 12.305/2010. A PNRS 

consagra como um de seus princípios a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de 

vida dos produtos, definida como ―conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, dos 

consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos 

resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem 

como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental‖.  

Evidencia-se, pois, a despeito de todos os aspectos que podem ser 

suscitados neste estudo, grande preocupação com o destino final dos resíduos que são 

produzidos nesta sociedade que privilegia cada vez mais o consumo desenfreado. 

Esta preocupação não é recente e a matéria tem sido abordada em outros 

países, como observou Paulo Cunha: ―o problema não é novo para a humanidade, 

embora hoje assuma grande acuidade, devido aos processos de urbanização e 

enraizamento dos sistemas econômicos produtivos. Contudo, os processos de 

urbanização e a industrialização do setor produtivo, deram à problemática novos 

contornos, convertendo-a numa importante fonte de preocupações, para os cidadãos, 

                                                        
55 De acordo com o artigo 3º da Lei 11.445/2007, considera-se saneamento básico o ―conjunto de 

serviços, infra-estruturas e instalações operacionais de: a) abastecimento de água potável: constituído 

pelas atividades, infra-estruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, 

desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de medição; b) esgotamento sanitário: 
constituído pelas atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e 

disposição final adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no 

meio ambiente; c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infra-estruturas 

e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e 

do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; d) drenagem e manejo das águas 

pluviais urbanas: conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais de drenagem urbana 

de águas pluviais, de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas‖ (grifei). 
56 Lei 12.305/2010, artigo 6º.  
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para os administrados e para a Administração Pública. Preocupações, porque a 

existência de resíduos significa uma injustificada dilapidação de recursos e de fontes 

energéticas e supõe a produção de danos ambientais.‖
57

 

Infelizmente, vivemos numa sociedade residual, onde não só se 

produzem cada vez mais resíduos, como se tem cada vez maior dificuldade em 

encontrar formas e locais adequados para a sua gestão. Por isso é cada vez maior o 

tempo gasto e cada vez mais o dinheiro investido em operações de gestão de resíduos 

como a coleta, o transporte, a triagem, a armazenagem ou o processamento. Porém, 

quando bem geridos, os resíduos têm um potencial de aproveitamento — material e 

energético— que transforma a sua gestão num negócio economicamente interessante.  
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O DIREITO À CIDADE E A SIMBOLOGIA DOS ESPAÇOS: PARQUES 

URBANOS X EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

Natália Cardoso Marra
1
 

 

RESUMO 

A expansão das cidades destruiu boa parte do meio natural. O meio ambiente em 

desequilíbrio acarreta danos ao homem, o que faz despertar o interesse pela sua preservação e 

desencadeou a ideia de criação de parques. As poucas áreas preservadas de Belo Horizonte, 
constituídas por vegetação nativa, se localizam dentro de parques urbanos como o Parque do 

Bairro Planalto, ou grandes áreas verdes em propriedades particulares como a Mata do Maciel 

que fica atrás do referido parque e a área destinada á instalação do parque Lagoa Seca. Ocorre 
que o mercado e a especulação imobiliários têm avançado sobre as áreas verdes, ameaçando-as 

e promovendo a ressignificação dos espaços das cidades. Esse trabalho é um estudo de dois 

casos de Belo Horizonte, Parque Lagoa Seca e Mata do Planalto, e visa avaliar as mudanças 
verificadas na significação dos espaços envolvidos, frente à população do entorno e os 

produtores dos espaços urbanos. Pesquisa de campo, entrevistas, pesquisa bibliográfica, 

acompanhamento de notícias publicadas em revistas e reuniões das associações de bairros foram 

realizados para fundamentar esse trabalho. 

Palavras-chave: parque – preservação ambiental – mercado imobiliário – direito à 

cidade - sustentabilidade 

ABSTRACT 
The expansion of cities destroyed much of natural environment. The imbalance in the 

environment causes damage to men and it generated interests in preservation. Creating parks is 

one way to protect the environment. The few preserved areas of Belo Horizonte are located in 

urban parks. The problem is that the real state market and speculation have advanced over the 
green areas, threatening them and promoting a new meaning on the spaces of the city. This work 

is a study of two cases from Belo Horizonte: Lagoa Seca Park and Planalto Forest. It aims to 

discuss the significance of changes in the urban spaces. Field and library research, interviews, 
monitoring reports published in journals and meetings of neighborhood associations have been 

conducted to support this work. 

Key words: park – environmental conservations – real state market - right to the city - 

sustainnability 

Sumário: Introdução; 1 O Direito à Cidade; 2 A Sustentabilidade no Meio Ambiente 

Urbano; 3 A Produção do Espaço Urbano; 4 Os Casos Práticos: Mata do Planalto e 

Lagoa Seca; 4.1 A Mata do Planalto x Empreendimento Construtora Rossi; 4.2 O 

Parque Lagoa Seca x Empreendimento Burle Marx; 5 A Efetivação do Direito à Cidade 

pela Preservação das Áreas Verdes;  Considerações Finais; Referências 

Introdução 

Belo Horizonte foi planejada para uma estruturação urbana moderna. A partir de 

quando extrapolou a Avenida do Contorno, a configuração do seu espaço urbano se deu 

                                                
1 Núcleo de Direito à Cidade do Programa Pólos de Cidadania, Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais. E-mail: pólos--vilaacabamundo@googlegroups.com 
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por linhas que refletem a sociedade capitalista moderna. Nessa perspectiva o espaço 

físico e todo o custo ecológico são vistos como produtos de consumo para a organização 

espacial da cidade. 

A expansão das cidades destruiu boa parte do meio natural. O mau uso do solo, a 

disposição imprópria de lixo e dejetos aceleraram o processo de degradação ambiental. 

O meio ambiente em desequilíbrio acarreta danos ao homem, o que fez despertar o 

interesse pela sua preservação e desencadeou a ideia de criação de ilhas de preservação 

ambiental através da criação de parques (DIEGUES, 2004). 

O município de Belo Horizonte está totalmente urbanizado, segundo dados do 

IBGE de 2010 (Censo, 2010). Não há efetivamente uma população rural belorizontina. 

As poucas áreas preservadas da cidade, constituídas por vegetação nativa, se localizam 

dentro de parques urbanos como o Parque do Bairro Planalto, ou grandes áreas verdes 

em propriedades particulares como a Mata do Maciel que fica atrás do referido parque e 

a área destinada á instalação do parque Lagoa Seca. 

A problematização levantada para essa pesquisa interdisciplinar é analisar a 

evolução dos significados dos espaços das cidades a partir do estudo de casos práticos 

ocorridos em Belo Horizonte. Para a conclusão desse trabalho serão abordados temas 

relacionados ao direito à cidade como a moradia, a simbologia das cidades, a relevância 

dos parques urbanos, ao atores da urbanização, a especulação imobiliária e seus 

impactos.  

1 O Direito à Cidade 

O direito à cidade é um direito fundamental previsto intrinsecamente na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Os direitos fundamentais 

representam a base necessária para a efetivação da dignidade da pessoa humana e 

dependem uns dos outros, afinal como é possível viver com saúde sem ter uma moradia 

adequada ou saneamento básico, e como ter tudo isso se não há acesso efetivo ao direito 

à cidade?  

Diante da degradação dos centros urbanos e da nítida diferença de estruturação 

entre algumas partes da cidade, com áreas dotadas de toda a infra-estrutura e serviços 

básicos e outras desconsideradas pelos administradores públicos, torna-se cada vez mais 

distante a idéia do direito à cidade para todos. 

 Atualmente, na América Latina, cerca de 76% da população vive em áreas 

urbanas e a não efetividade do acesso ao direito a cidade atinge boa parte dessa 

1625



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

população. Sendo assim, desses 76%, pode-se considerar que a cada 100, apenas 60 

possuem moradia adequada, enquanto 22% vivem em casas que requerem 

melhoramentos e 18% precisam de novas casas (DAVIS, 2006). Apesar do direito à 

moradia ser um direito social no Brasil, acaba se transformando em um símbolo da 

desigualdade, demonstrando a crise que os centros urbanos estão enfrentando com a 

expansão desordenada das periferias e da especulação imobiliária. Somada ao impacto 

social desses fatores citados encontra-se a degradação ambiental, diretamente ligada à 

qualidade de vida.  

 O acesso desigual ao direito à cidade promove a degradação dos espaços 

urbanos, a supervalorização de algumas áreas e o abandono de outras. Vários são os 

instrumentos jurídicos desenvolvidos pelo Estatuto da Cidade que visam reduzir os 

impactos negativos da segregação sócio-espacial, todos fundados na função social da 

propriedade. 

 A multiplicidade de manifestações e sentimentos derivados da experiência 

urbana pode ser apreciada pelos símbolos percebidos a partir das relações ocorridas no 

espaço. A interação entre os indivíduos e o espaço constrói uma subjetividade própria 

(LEMOS, 1994). 

 A simbologia dos espaços urbanos se relaciona com o zoneamento, os modos de 

uso e ocupação do solo e com as formas de segregação. Em Belo Horizonte, apesar 

desta ser um exemplo de cidade planejada, são incontáveis os casos de locais que 

passaram por processos de investimentos públicos, de segregação ou de valorização 

imobiliária e tiveram seus significados completamente alterados.  

A Praça Raul Soares era degradada, representava altos índices de criminalidade. 

Após grande injeção de recursos provenientes do Estado a Praça Raul Soares passou a 

ser um lugar familiar, onde transeuntes, casais, crianças e idosos passeiam 

tranquilamente. Quem conhecer essa praça hoje, jamais a remeterá à simbologia que 

anteriormente a mesma indicava. 

 O Vetor Norte de Belo Horizonte, tradicionalmente órfão de investimentos 

públicos e privados foi caracterizado durante toda a história da capital como uma região 

para o abrigo de pessoas das classes menos abastadas na sociedade. Vários loteamentos 

clandestinos e favelas foram instalados na região. Na atualidade, mediante a inserção de 

investimentos públicos nesse vetor os terrenos estão valorizando a cada dia, do mesmo 
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modo que o setor privado também tem priorizado seu desenvolvimento nessa 

localidade. 

 Já na Zona Sul, a predominância de pessoas das altas classes sociais sempre 

atraiu investidores privados, por essa razão os bairros localizados nessa região são bem 

estruturados em termos de prestação de serviços. As vilas e favelas da zona sul são cada 

vez mais achatadas pela pressão imobiliária, os espaços passam por constantes 

mudanças em seus significados.  

 A última fronteira verde de Belo Horizonte, na região do Izidoro mudará de cara 

nos próximos meses com a instalação de empreendimentos imobiliários, como também 

é possível que ocorra na Mata do Maciel – ou Planalto – e na área onde deveria ser 

instalado o Parque Lagoa Seca. 

 Pode-se afirmar que está havendo um declínio da disponibilidade de espaços 

públicos e uma maior disseminação de espaços com destinação privada – shopping 

center, parques particulares, clubes, condomínios  (LEMOS, 1994).  

 O direito à cidade é compreendido de modo distinto em cada uma das 

localidades citadas e sua compreensão é modificada em função da simbologia 

desenvolvida.  

2 A Sustentabilidade no Meio Ambiente Urbano 

O princípio da sustentabilidade surge a partir dos processos de globalização e 

degradação ambiental. Esse princípio se desenvolve como um limite para a reorientação 

da humanidade e da produção. Uma nova geração da racionalidade é demarcada, 

fundamentada na reflexão sobre o crescimento econômico que nega a natureza, com 

capacidade de prejudicar a sobrevivência e a identidade humana. 

O desenvolvimento sustentável pode ser definido como “um processo que 

permite satisfazer as necessidades da população atual sem comprometer a capacidade de 

atender as gerações futuras” (LEFF, 2001, p.19). Para Milaré (2009) o desenvolvimento 

sustentável se caracteriza pela conciliação entre o desenvolvimento integral, a 

preservação ambiental e a melhoria da qualidade de vida, três metas consideradas 

indispensáveis por esse autor.  

A crise ambiental se apresenta como um limite real que re-significa e re-orienta 

o curso da história. Essa traça o limite do crescimento econômico e populacional; limite 

dos desequilíbrios ecológicos e das capacidades de sustentação da vida. A crise 
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ambiental é, sobretudo, um problema da ocupação urbana desordenada, que compreende 

o espaço como um produto de mercado. 

Essa discussão leva a repensar o ser do mundo complexo, a entender suas vias de 

complexização, para dali abrir novas vias do saber no sentido da reconstrução e da 

reapropriação do mundo, do espaço (LEFF, 2003).  

A crise ambiental também é um questionamento sobre a natureza e o papel do 

ser no mundo, põe em discussão a linha do tempo que constrói a cultura e as tradições, 

ou seja, a formação da sociedade. O surgimento das cidades, a evolução do comércio e a 

distribuição dos espaços refletem na situação atual da natureza no mundo. 

O desencadeamento no imaginário do economicista de uma “mania de 

crescimento”, de uma produção sem limite ocasionou a crise ambiental. Justamente por 

isso, a solução não poderia basear-se no refinamento do projeto científico e 

epistemológico que fundou o desastre ecológico, a alienação do homem, o 

desconhecimento do mundo (LEFF, 2003). Respectivo desconhecimento implica na 

falta de compromisso da sociedade frente à preservação da qualidade de vida, no meio 

ambiente natural ou urbano, mesmo em situações próximas, como nas cidades onde 

vivem as pessoas, nas quais a natureza resta abandonada aos interesses do mercado 

imobiliário. 

O território é o produto de um processo político e social de construção e 

transformação da natureza pela sociedade ao longo da história. Com as mudanças que 

ocorrem na modernidade os territórios são constantemente requalificados, incluídos ou 

excluídos dos novos padrões de acumulação da dinâmica territorial. O valor dos espaços 

varia de acordo com a concentração de recursos naturais, investimentos públicos e 

estrutura produtiva (VITTE, 2009).  

A preocupação com a qualidade de vida urbana assumiu grande importância a 

partir da década de 60, devido ao rápido e desordenado crescimento das cidades. O 

modelo de desenvolvimento adotado não foi capaz de gerar melhor qualidade de vida e 

consolidou uma situação de deterioração ambiental (NAHAS, 2009).  

A adoção do desenvolvimento sustentável nas cidades ganhou adeptos com a 

divulgação do relatório de Brundtland em 1987. Formas planejadas de apropriação e uso 

do meio ambiente, conforme critério de crescimento populacional e econômico 

restringiram a pressão sobre o meio ambiente físico (COELHO, 2009). 

O princípio da sustentabilidade é capaz de favorecer a preservação do meio 

ambiente, seja natural ou urbano, além de proporcionar mudanças nas políticas e na 
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pedagogia de educação ambiental dos cidadãos. A democracia participativa e a 

racionalidade ambiental são trabalhadas pela sustentabilidade. O significado de uma 

racionalidade ambiental que integre os potenciais da natureza e dos valores humanos em 

práticas produtivas sustentáveis incluem as inter-relações complexas de processos 

ideológicos e materiais diferenciados. Os fundamentos epistemológicos e ontológicos 

do saber ambiental adquirem assim sentido para conceber uma estratégia que construa 

uma nova ordem social (LEFF, 2003). 

A complexidade ambiental não implica somente em aprender fatos novos, mas 

em preparar uma pedagogia, através de uma nova racionalidade que significa a 

reapropriação do conhecimento do ser do mundo e do ser no mundo (LEFF, 2003). A 

relação de pertencimento da pessoa frente ao local onde vive, a apropriação do ser no 

mundo, possibilita maiores cuidados de preservação, tendo em vista a qualidade de vida. 

Alguns enfoques ecologistas e reduzem à complexidade da tomada de decisões a 

obrigação da conservação da natureza. Isto é um reflexo compreensível quando se 

enfrenta com alarmante evidência as mudanças ecológicas irreversíveis, os compostos 

tóxicos, etc (LEFF, 2003). Conjuntamente com as dimensões superiores da 

complexidade reflexiva estão os enfoques analíticos que enfatizam problemas de 

incerteza e de irreversibilidade, do conflito social e da mudança social como dimensões 

irredutíveis da gerência ecológica. A mudança do significado do urbano como oposto ao 

meio ambiente é necessária, pois o meio ambiente é tanto urbano quanto natural. O 

meio é onde o ser vive. Se o meio é a cidade, a sustentabilidade deve ser uma meta e 

uma forma de vida, ou melhor, um instrumento de efetivação do direito à cidade. 

A “consciência ecológica” provocada pelo agravamento da degradação 

ambiental urbana fez com que o conceito de qualidade de vida fosse vinculado à 

qualidade ambiental (NAHAS, 2009).  

Para Franco (2001) o planejamento ambiental sustentável deve se basear em três 

princípios básicos que são o da preservação, da recuperação e da conservação, visando 

as ações humanas no território, o que implica no modo uso e ocupação do solo. O Plano 

Diretor é um instrumento da sustentabilidade na cidade.  

A ação preventiva de planejamento é um processo político e administrativo, no 

qual municípios e populações envolvidos devem ser os agentes de correção, adaptação e 

concretização ou não das propostas, conforme as forças e interesses sócio-políticos e 

econômicos existentes (ALMEIDA; MORAES; SOUZA; MALHEIROS, 1999). 
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Vitte (2009) sugere a adoção dos conceitos de governança para a redefinição dos 

conceitos e significados de democracia e cidadania, relacionados com o 

desenvolvimento sustentado. É necessário repensar sobre a democracia, a cidadania, o 

território e o Estado para investir numa construção social promovida pelos movimentos 

sociais, a partir dos conflitos socioambientais. 

A situação dramática do meio urbano no mundo, enquanto fator de degradação 

do meio ambiente chama a atenção para a necessidade urgente de um planejamento 

ambiental cooperativo, intersetorial, participativo, que sensibilize e envolva a sociedade 

na construção de cidades sustentáveis. O significado de cidade sustentável deve 

englobar o meio natural, através dos Parques Urbanos.  

3 A Produção do Espaço Urbano 

A nova moda do mercado imobiliário em Belo Horizonte é desenvolver 

empreendimentos ditos sustentáveis. Esses têm como fundamento o envolvimento de 

obras com áreas verdes, mas implicam em impactos na vizinhança e no meio ambiente. 

A valorização de algumas regiões da capital mineira, somada à escassez de 

imóveis vagos, fizeram com que o interesse dos atores ligados ao mercado imobiliário 

recaísse sobre áreas verdes de propriedade de particulares. Esses fatores estão 

implicando em modificações no significado dessas regiões. 

Os principais atores que influenciam na produção do espaço urbano para Lobato 

(1999) são: os proprietários dos meios de produção, os proprietários fundiários, os 

promotores imobiliários, o Estado e os grupos sociais excluídos.  

Os proprietários dos meios de produção para a realização das suas atividades 

consomem amplos espaços, normalmente distantes das áreas nobres da cidade. As zonas 

industriais costumam ser compostas por grandes galpões, estacionamentos, fábricas e 

depósitos, além de serem circundadas por zonas residenciais que abrigam os operários. 

A terra urbana para atender aos interesses desses atores não pode ser muito valorizada 

ou encareceria os custos de produção. Desse modo, a especulação imobiliária não é de 

interesse desse grupo (CORRÊA, 1999).  

Os proprietários fundiários atuam com a intenção de obterem a maior renda 

possível de suas propriedades, por essa razão visam à transformação da terra rural em 

urbana, tendo em vista que essa última é mais valorizada do que a primeira. Nesses 

casos o uso da terra não é relevante, essa é entendida como produto comercial. Para 

alcançarem seus objetivos os proprietários fundiários exercem pressão junto ao Estado 

para que a cidade se adapte a seus interesses. Essa pressão atua no sentido de mudança 

1630



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

das leis de zoneamento, uso e ocupação do solo urbano. Os diferenciais de direção das 

modificações realizadas dependem da estrutura agrária que pode viabilizar ou não as 

operações de valorização fundiária, das condições ecológicas, da existência de eixos de 

circulação e dos tipos de uso a que se destina a terra urbana (CORRÊA, 1999). As 

estratégias de atuação dos atores discutidos interferem diretamente na ocupação do 

espaço da cidade ao promover as periferias sociais e geográficas. 

Os promotores imobiliários representam o conjunto de agentes que realizam, 

parcial ou totalmente, algumas operações que alteram o modo de expansão das cidades 

como a incorporação, o financiamento, a construção de imóveis, a comercialização ou 

transformação do capital-mercadoria em capital-dinheiro acrescido de lucros 

(CORRÊA, 1999).  

O Estado atua na organização espacial e reflete na dinâmica social de forma 

privilegiada, pois é ele quem determina as leis (os zoneamentos, os modos de uso e 

ocupação do solo), as políticas públicas e ainda, detém os recursos. A definição dos 

investimentos a serem empregados e onde esses devem ser aplicados vem do governo, 

assim como dele depende a prestação de serviços públicos. Todos esses itens ligados à 

decisão do poder público influenciam no modo de produção do espaço urbano. Onde 

ocorrem muitos investimentos costuma ser mais valorizado, os locais dotados de boa 

infra estrutura viária também, ao contrário das áreas marginalizadas, periféricas e com 

características de vulnerabilidade social (CORRÊA, 1999). 

Os grupos sociais excluídos se referem àqueles que não têm acesso aos bens e 

serviços produzidos socialmente, normalmente oriundos das periferias sociais. As 

possibilidades de moradia desses grupos são restritas, limitadas a locais degradados, 

ignorados pelos outros atores de produção do espaço (CORRÊA, 1999). 

A construção da cidade simbólica deriva da correlação dos agentes descritos. 

Cada um desses tem uma função no contexto urbano e a desempenham naturalmente, 

conforme os seus interesses próprios – com a exceção dos grupos sociais excluídos que 

ficam à mercê das iniciativas dos demais atores.  

 O modo como se dá desenvolvimento do mercado imobiliário está relacionado 

ao contexto de espaço produzido. A moda dos „empreendimentos parque‟ é resultado da 

soma dos interesses apresentados pelos atores urbanos. Dentre esses interesses existe o 

da sustentabilidade, da valorização de terrenos vazios, da realização de obras de infra-

estrutura. Nos casos que serão a seguir apresentados será possível observar, nitidamente, 

os atores e seus interesses. 
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4 Os Casos Práticos: Mata do Planalto e Lagoa Seca 

4.1 A Mata do Planalto x Empreendimento Construtora Rossi 

 O Bairro Planalto se localiza na Zona Norte de Belo Horizonte, região 

tradicionalmente residencial onde o mercado imobiliário está aquecido devido a obras 

do poder público que proporcionaram a valorização dos imóveis.  

No Bairro Planalto fica o Parque do Bairro Planalto que possui 26 mil metros 

quadrados, árvores típicas do Cerrado, área de lazer e contemplação, nascentes do 

córrego Bacuraus. O potencial hídrico da área do Parque é tão grande que no mesmo 

existe uma casa de máquinas que bombeava água para todo o bairro, antes do terreno ter 

sido doado para a Prefeitura e transformado em unidade de conservação. 

No fundo do parque fica uma mata de 300.000 metros quadrados, conhecida 

como Mata do Planalto ou do Maciel. Nessa mata estão localizadas outras 20 nascentes 

do córrego Bacuraus, além de diversos animais e plantas preservadas por lei, como o Ipê 

Amarelo e a Cobaíba, árvore em risco de extinção. Devido à especulação imobiliária, a 

mata que fica ao fundo do parque está ameaçada, assim como a qualidade de vida dos 

moradores da região, as nascentes do córrego Bacuraus, diversos animais e plantas 

(SALVE A MATA DO PLANALTO, 2011).  

A construtora Rossi entrou com um pedido de licenciamento ambiental para a 

construção de 740 apartamentos e 1016 vagas de garagem no local onde hoje fica a 

Mata do Planalto. Apesar de existirem leis que protegem as nascentes e a 

biodiversidade, a pressão mercadológica é grande. Além da questão ambiental, a 

estrutura urbana do bairro não comporta mais quatro mil moradores, ou a construção de 

prédios de 15 andares. Diante desses fatos, a insegurança dos moradores do bairro é 

intensa e esses estão organizados para lutar contra a implantação da grandiosa obra  

(SALVE A MATA DO PLANALTO, 2011). 

Terrenos privados, como no qual está localizada a Mata do Planalto, são mais 

suscetíveis à especulação. Quando é constituído um parque o terreno passa a ser 

público, por desapropriação ou por doação, e as ameaças da especulação imobiliária são 

menores, pois as unidades de conservação são protegidas por severas leis federais. Já 

que a respectiva mata é a continuidade natural do Parque do Bairro Planalto é 

importante defender a sua incorporação à unidade de conservação. 

A população que vive no entorno do parque e da mata do bairro Planalto está 

mobilizada para impedir o sucesso dos objetivos da construtora Rossi. Uma associação, 

presidida pelo Frei Gilvander, foi criada somente para garantir a preservação da área 
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verde e da qualidade de vida da região. A mata possui um significado relevante para os 

moradores do bairro, faz parte do cotidiano da comunidade e estabiliza o equilíbrio 

climático, hídrico dentre outros importantes aspectos para a qualidade de vida no local. 

Uma audiência pública foi realizada na Câmara Municipal de Belo Horizonte no 

dia 23/03/2011. Nessa o Ministério Público Estadual (MPE) recomendou ao Conselho 

Municipal de Meio Ambiente (Comam) a não concessão da licença prévia para o início 

da obra da construtora Rossi. A licença prévia é o primeiro passo do licenciamento 

ambiental. Segundo o MPE, a destruição da mata é inviável já que na mesma foi 

identificada a presença de mata atlântica com espécies de fauna e flora ameaçadas de 

extinção, cuja supressão é proibida por Lei. Caso o Comam não siga a recomendação do 

MPE, este promete entrar na justiça com uma ação civil pública (AYER, 2011).  

 Os possíveis impactos provocados pela obra almejada pela construtora Rossi 

são: piora do microclima, influência no balanço hídrico e controle de enchentes da 

região, falta de abrigo para fauna (AYER, 2011).  A comunidade do entorno da mata 

não deseja que o bairro Planalto perca sua característica bucólica, de área residencial 

com predomínio de casas e não prédios, onde os vizinhos se conhecem e convivem uns 

com os outros. A chegada de 5.000 novos moradores não implica somente na 

degradação do meio ambiente ou na piora do trânsito, resulta na modificação da 

simbologia do bairro, ressignifica o contexto de viver no Planalto. A impressão de 

cidade do interior que o bairro passa até os dias hoje é um atrativo para diversos de seus 

moradores.  

No bairro Planalto o parque foi criado sem abranger extensa e importante mata, 

onde são encontrados resquícios de Mata Atlântica e flora protegida por lei. Desse 

modo, o terreno da mata deveria ter sido desapropriado e incorporado ao parque, o que 

ainda pode ser feito, mediante a desapropriação por utilidade pública do terreno privado 

no qual se localiza a mata. 

Efetivando essa proposta é mantido o significado do bairro para seus moradores, 

são preservados o meio ambiente natural e urbano. 

4.2 O Parque Lagoa Seca x Empreendimento Burle Marx 

Na zona sul de Belo Horizonte existe uma área que foi explorada pelas 

mineradoras Lagoa Seca e Magnesita por aproximadamente 50 anos. A área da 

mineração faz parte do maciço da Serra do Curral, constituindo um importante elo do 

corredor ecológico que vai da Mata da Baleia ao Parque do Rola Moça, passando pelo 

Parque das Mangabeiras, Parque da Serra do Curral, futuro Parque da Lagoa Seca, 
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Estação Ecológica do Cercadinho, agregando, também, a Mata do Jambreiro e a das 

Borboletas.  

A licença de exploração concedida à Lagoa Seca acaba em 2013 e por essa 

razão, associações de bairro do entorno da mina e ONG‟s ambientalistas estão 

mobilizadas na concretização das condicionantes 28 e 29 da licença de operação 

949/2005. Respectivas condicionantes prevêem a restauração da área degrada e a 

destinação da mesma ao uso público e coletivo.  

Ocorre que as construtoras Caparaó e Patrimar estão planejando implantar, em 

330 mil m2 da área do parque, o Empreendimento Burle Marx. O argumento utilizado 

para fundamentar a implantação de grandiosa obra imobiliária é de que essa seria um 

empreendimento ecológico.  

O local sugerido para o Burle Marx é zoneado pelo Plano Diretor de Belo 

Horizonte em parte como ZPAM (Zona de Preservação Ambiental) e em parte como 

ZP-1 (Zona de Proteção). Resta claro, pelo próprio nome referente a esses zoneamentos, 

que os mesmos tratam de regiões que requerem atenção especial quanto à proteção do 

meio natural, por apresentarem vulnerabilidade ambiental. 

As ZPAMs são, por suas características e pela tipicidade da vegetação, 

destinadas à preservação e recuperação de ecossistemas. Segundo o parágrafo único do 

art. 6º da Lei 7.166/1996 (Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte), é vedada 

a ocupação dos solos na ZPAMs, exceto por edificações destinadas exclusivamente ao 

seu serviço de apoio e manutenção. 

As ZP-1 (art. 7º, I, Lei de Uso e Ocupação do Solo de Belo Horizonte) 

caracterizam-se como regiões predominantemente desocupadas, de proteção ambiental e 

preservação do patrimônio histórico, cultural, arqueológico, paisagístico ou em que haja 

risco geológico, nas quais a ocupação é permitida mediante o cumprimento de 

condições especiais. 

O empreendimento abrigará hotéis, apartamentos, shoppings, restaurantes e 

centros de negócios. O zoneamento urbanístico previsto para a região aqui tratada não 

comporta a obra prevista. Leis municipais deverão ser reformuladas.   
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A preservação ambiental é referente à obrigação que os condôminos assumirão 

de arcar com os custos da preservação da área destinada ao parque de uso público e 

coletivo. Ou seja, trezentos e trinta mil metros quadrados dos um milhão de metros 

quadrados da área que seria parque, passa a ser empreendimento imobiliário. 

Os problemas derivados da implantação do Burle Marx são: caos no trânsito do 

entorno, expulsão branca e remoção dos moradores da Vila Acaba Mundo, alterações no 

microclima, interferência na visada da Serra do Curral, degradação ambiental, 

desmatamento, intervenções na vida da fauna do local, em cursos d‟água e nascentes. 

O espaço envolvido na construção do empreendimento vai além dos trezentos e 

trinta mil metros quadrados destinados à obra. Uma área muito maior do que essa em 

questão será influenciada e passará por um processo de ressignificação. Novas 

espacialidades serão constituídas. Ruas até hoje sem saída se transformarão em 

avenidas, uma vizinhança tranquila passará a ser agitada e barulhenta, uma área verde se 

tornará sede de hotéis, restaurantes, apartamentos e um shopping.  

5 A Efetivação do Direito à Cidade pela Preservação das Áreas Verdes 

Para a efetivação do direito à cidade deve ser feito o uso de todos os 

instrumentos disponíveis, como os proporcionados pela Política Nacional de Meio 

Ambiente e pelo Estatuto da Cidade. Para tanto, cumpre estar atento às simbologias dos 

espaços e à manutenção da qualidade de vida dos moradores de cada localidade.  

No Brasil, tanto a Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6938/81) quanto a 

Constituição Federal de 1988 conferem especial proteção ao meio ambiente, tendo em 

vista o bem estar coletivo (MILARÉ, 2009). A proteção do patrimônio ambiental é 

função pública e privada.  

 O art. 225 da Constituição dispõe que todos têm direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Assim, para a 

manutenção do bem estar da coletividade, é dever, não mera faculdade, do Poder 

Público e da comunidade, defender e preservar a natureza, para a presente e as futuras 

gerações. Esse compromisso com preservação transcende limites geopolíticos, diz 

respeito a interesses difusos e vai além do tempo atual, garante a qualidade de vida no 

futuro. Os componentes dos ecossistemas objeto de instrumentos de proteção são: o ar, 

a água, o solo, a flora e a fauna (MILARÉ, 2009). 
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As unidades de conservação previstas na Lei 9.985/2000, que dispõe sobre o 

SNUC, correspondem a importante instrumento de preservação do meio natural. De 

acordo com o artigo 2°, inciso I da referida lei, as unidades de conservação consistem 

em um espaço territorial e seus recursos ambientais. Devem possuir características 

naturais relevantes. Essas são legalmente instituídas pelo Poder Público, e tem seus 

limites definidos. Sob as unidades recai um regime especial de administração e são 

aplicadas garantias adequadas de proteção.  

 Constituem as unidades de conservação dois diferentes grupos. O grupo das 

Unidades de Proteção Integral tem como objetivo preservar a natureza, sendo admitido 

apenas o uso indireto dos seus recursos naturais, salvo exceções previstas na lei do 

SNUC. O grupo das Unidades de Uso Sustentável visa compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. Cada grupo se 

divide em categorias. 

 As Unidades de Proteção Integral são compostas pelas categorias: Estação 

Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, Monumento Natural e Refúgio da Vida 

Silvestre. Das Unidades de Uso Sustentável fazem parte as Áreas de Proteção 

Ambiental e as de Relevante Interesse Ecológico, as Florestas Nacionais, as Reservas 

Extrativistas, as de Fauna, de Desenvolvimento Sustentável e as Reservas Particulares 

do Patrimônio Natural. 

 Segundo o art. 11 da lei 9985/2000 o Parque Nacional (municipal ou estadual) 

tem como objetivo a preservação de ecossistemas nacionais de grande relevância 

ecológica e beleza cênica. É possível a realização de pesquisas científicas, o 

desenvolvimento de ações de educação ambiental e recreação nos espaços dos parques, 

desde que essas atividades sejam devidamente autorizadas. Respectivas unidades são de 

posse e domínio público. Caso terrenos privados sejam incluídos nos seus limites, esses 

devem ser desapropriados.  

 As normas relativas ao direito ambiental oferecem formas para a proteção do 

meio natural e o Estatuto da Cidade dispõe sobre instrumentos capazes de conter a 

degradação do ambiente urbano. 

 Cabe ao município legislar acerca do zoneamento urbano, uso e ocupação do 

solo e essa legislação deve visar à manutenção da qualidade de vida no meio urbano o 

que diz respeito à preservação das áreas verdes, encostas, cursos d‟água, clima, fauna, 

sistema viário, poluição sonora, impermeabilização do solo, impactos na vizinhança, 

etc.  
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O Estatuto das Cidades apresenta fundamentação para o uso de instrumentos 

como o Plano Diretor que tem a função de coordenar a ocupação dos espaços da cidade 

e com isso determina a simbologia desses espaços. 

O descuido da administração local frente ás situações apresentadas lesam o art. 

2
o
, inciso XII do Estatuto da Cidade, pois esse dispõe que a política urbana tem por 

objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, sendo que uma das diretrizes gerais é a proteção, preservação e 

recuperação do meio ambiente natural. A função social da cidade é um conceito 

constitucional que deve ser obedecido por todos os municípios brasileiros e refere-se ao 

atendimento das necessidades presentes, futuras, ao reconhecimento de condições 

capazes de desenvolver o município e oferecer melhores condições de vida aos seus 

munícipes. Para evitar a degradação do meio ambiente urbano é requerida atenção 

quanto a qualquer tipo de recurso natural, já que esse está diretamente ligado ao bem 

estar social.  

A proteção dos patrimônios ambiental e cultural, somada ao zoneamento urbano, 

tem a capacidade de controlar a especulação imobiliária e promover o equilíbrio entre as 

forças dos agentes produtores do espaço urbano, de modo a garantir que os cidadãos não 

sejam prejudicados em favor do mercado imobiliário.  

Considerações Finais 

 A propriedade no meio urbano é tida como um produto de mercado e por esse 

motivo está constantemente sob a influência deste. Dessa maneira, a ocupação dos 

espaços da cidade está diretamente relacionada com os reflexos da especulação 

imobiliária, o que gera segregação sócio-espacial e distribuição desigual dos serviços 

públicos básicos. Respectivo desequilíbrio é constantemente reforçado pela ação dos 

diversos produtores do espaço urbano.  

 Os poucos, porém importantes, espaços verdes das grandes cidades estão sob a 

ameaça dos empreendimentos imobiliários, mas a população, ciente da importância da 

sustentabilidade urbana, têm se mobilizado em prol da preservação do meio natural e da 

qualidade de vida nas cidades. 

 Os casos da Mata do Planalto e do Parque Lagoa Seca, ambos em Belo 

Horizonte, são exemplos de mobilização social em busca da efetivação do direito à 

cidade, englobando elementos como moradia, qualidade de vida, mobilidade e 

conservação ambiental.   
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 A mudança na representação e uso dos espaços explanados nesse trabalho frente 

à população ocasionarão alterações na simbologia dos mesmos. Os produtores do 

espaço urbano, ao interferirem no uso e valorização do solo impactam na vida das 

pessoas e no acesso ao direito à cidade. 
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O DIREITO À MORADIA ADEQUADA NA OBRA DO VEÍCULO LEVE SOBRE 
TRILHOS: OS DESCAMINHOS DE UM LICENCIAMENTO AMBIENTAL
                                                                     

        Lia Bezerra Araújo Souza – liabouza@gmail.com1

                                                    Renata Catarina Costa Maia – renatacatarinacm@gmail.com2

Resumo: Dentro do globalizado contexto de exclusão socioespacial existente nas cidades, o 
presente estudo evidencia o tratamento que o Governo do Estado do Ceará tem conferido ao 
direito humano à moradia adequada ao empreender a obra Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), 
um dos projetos da Copa de 2014 em Fortaleza. Para isso, através da pesquisa bibliográfica e 
da pesquisa de campo com observação participante, analisa, especificamente, o licenciamento 
ambiental  dessa  obra.  Em síntese,  o  trabalho  investiga  o  conteúdo  do  direito  humano  à 
moradia adequada no ordenamento jurídico nacional; o tratamento concedido a esse direito no 
licenciamento  ambiental  do  VLT  -  especialmente  na  elaboração  do  estudo  de  impacto 
ambiental e do relatório de impacto ao meio ambiente e na realização da audiência pública 
necessária à discussão desses dois documentos-; a compreensão que as populações atingidas 
têm a respeito da moradia e as formas como elas se organizam na luta por esse direito. A partir 
disso, a pesquisa objetiva confrontar as análises do direito à moradia tecidas pelo Estado e 
pelo povo e demonstrar qual delas pode contribuir para a construção de um ambiente urbano 
justo e sustentável, imprescindível ao bem viver.

Palavras-chave: direito  humano à moradia  adequada;  Veículo Leve sobre Trilhos  (VLT); 
sustentabilidade.

Abstract: in the global context of social and spatial exclusion in the cities, this study shows 
the treatment given by Ceará State Government to the human right to adequate housing in the 
execution of a work called Light Vehicle over Rails (VLT), a project of World Cup 2014 in 
Fortaleza.  For this, analyzes,  specifically,  the environmental licensing of this  work. Using 
literature  research  and  fieldwork  with  participant  observation,  the  paper  investigates  the 
contents of the human right to adequate housing in national law, the treatment accorded to this 
right in the environmental licensing of the VLT - especially in the drafting stages of the study 
of environmental impact and of the environmental impact report and in the environmental 
public hearings -; the understanding affected people have about housing and the ways they 
organize themselves in the fight for this guarantee. From this, the research aims to compare 
the analysis of housing rights by the state and the one created by the people and show which 

1Lia Bezerra Araújo Souza é estudante do oitavo semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará 
e participa do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC-UFC) desde 2008.

2Renata Catarina Costa Maia é estudante do sétimo semestre do curso de Direito da Universidade Federal do  
Ceará e participa do Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC-UFC) desde 2008.
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of both can contribute to construct a just and sustainable urban environment, essential to the 
well being of the people.

Keywords: human right to adequate housing; Light Vehicle over Rails (VLT); sustainability.

1.Introdução

A moradia, direito fundamental na Constituição Federal de 1988 e direito humano em 

diversos  tratados  internacionais  dos  quais  o  Brasil  é  signatário,  constitui-se  como direito 

plural por estar vinculada a uma série de outros direitos que, juntos, compõem o princípio da 

dignidade humana (vetor axiológico do ordenamento jurídico nacional). Apesar disso, ela é 

desrespeitada não apenas pela falta de políticas públicas que deveriam concretizar a Reforma 

Urbana prevista no texto constitucional, no Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257-2001) e 

nos diversos planos diretores municipais, mas pela existência de questões mais profundas que 

dizem  respeito  ao  modelo  de  desenvolvimento  historicamente  adotado  pelo  Brasil.  Esse 

modelo,  além  de  absolutizar  a  propriedade  privada,  estimula  a  realização  de  eventos 

viabilizadores da ideia de um progresso que compromete a sustentabilidade do planeta e, em 

especial, do ambiente imediatamente atingido por seus impactos. Entre os projetos inseridos 

em tal contexto, por exemplo, está o da Copa do Mundo, que, em 2014, será realizada no 

Brasil e terá Fortaleza como uma das cidades-sede. 

Nesse sentido, destaca-se que  o ministro do Esporte, Orlando Silva, onze prefeitos e 

doze governadores das cidades-sede e dos respectivos estados já assinaram um documento 

(denominado “matriz de responsabilidade”) que define as atribuições de cada ente federativo 

para a execução de medidas conjuntas e projetos considerados necessários à Copa. 

No caso da capital cearense, por exemplo, inclui-se como obra de responsabilidade 

do Governo do Estado o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), trem de superfície que pretende 

ligar o setor do município com maior concentração de equipamentos hoteleiros (Bairro do 

Mucuripe)  ao  terminal  rodoviário  da  Parangaba  (próximo ao  estádio  Governador  Plácido 

Castelo, também conhecido como “Castelão”) e ao Centro da cidade integrando-se, depois 

disso, ao futuro Metrô de Fortaleza. O empreendimento, entretanto, é bastante controverso no 

que diz respeito à correlação entre impactos positivos e negativos causados à cidade, visto que 

se optou por um traçado que pretende remover 3.500 famílias.     

Essa controvérsia é evidenciada nas principais fases de seu licenciamento ambiental, 

pois se observam irregularidades no estudo de impacto ambiental e no relatório de impacto ao 

meio ambiente (EIA-RIMA) que avaliaram a obra;  na audiência  pública  de  discussão do 
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estudo e do relatório mencionados; na concessão da licença prévia ao projeto e no discurso do 

Governo do Estado do Ceará (responsável pelo empreendimento) em relação às famílias que 

correm  o  risco  de  remoção  forçada  para  a  implantação  do  VLT.  Em  todas  essas  fases, 

destacam-se,  preponderantemente,  violações  ao  direito  humano  à  moradia  adequada.  Isso 

acontece  através  da  restrição  desse  direito  a  um  caráter  patrimonial  (algo  que  o  torna 

semelhante  a  uma  benfeitoria)  e  através  da  omissão  do  Estado  no  que  diz  respeito  à 

regularização fundiária dos terrenos que estão na área de intervenção do projeto.

Assim,  diante  das  contradições  do  licenciamento  ambiental  do  VLT,  este  estudo 

pretende  investigar  o  conteúdo  do  direito  humano  à  moradia  adequada  no  ordenamento 

jurídico  nacional;  o  tratamento  que  aquele  licenciamento  confere  a  esse  direito;  a 

compreensão que as comunidades que poderão ser atingidas pela obra apresentam a respeito 

da moradia digna e as tentativas construídas por elas a fim de efetivar essa garantia. Nesse 

sentido, o artigo também se propõe a confrontar as análises que o Estado e o povo conferem 

ao  direito  em  questão  e,  a  partir  disso,  a  demonstrar  qual  delas  é  consonante  com  a 

sustentabilidade necessária à formulação de um espaço urbano justo - ou seja, de um espaço 

que permita o bem viver. 

Devido a esses objetivos, a pesquisa tecida teve como pressupostos teóricos a Nova 

Hermenêutica  Constitucional,  a  Teoria  dos  Direitos  Humanos,  a  Sociologia  do  Direito,  a 

Assessoria  Jurídica  Popular  e  as  análises  desenvolvidas  pelos  urbanistas  Carlos  Vainer, 

Ermínia Maricato e Raquel Rolnik.

A metodologia  para  a  construção  do  trabalho,  por  sua  vez,  adotou  a  pesquisa 

bibliográfica nas áreas elencadas acima e a pesquisa de campo com observação participante. 

Neste último sentido, destaca-se a análise da audiência pública que apresentou o EIA-RIMA 

do VLT; a análise da votação que concedeu a licença prévia à obra e a participação das duas 

autoras em processos de articulação e mobilização populares que questionaram e propuseram 

modificações ao licenciamento ambiental do projeto em evidência. Ressalta-se que a adoção 

dessas metodologias  foi  possível  porque ambas integram o Núcleo de Assessoria  Jurídica 

Comunitária (NAJUC), projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) que, 

desde 1992, atua com movimentos sociais, organizações não governamentais e comunidades 

cearenses na construção de estrategias necessárias à efetivação dos direitos humanos.

Diante de eventos do mundo globalizado - que utilizam o futebol como mercadoria e 

fazem da  “paixão pelo  esporte”  um disfarce  formulador  de  consensos  despolitizados  -,  a 

pesquisa visa a contribuir, portanto, com a formulação de instrumentos jurídicos e políticos 

que possam garantir a plenitude do direito humano à moradia adequada.  
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2. O conteúdo do direito humano à moradia adequada

O direito a uma moradia adequada é vislumbrado como direito humano-fundamental 

não  apenas  por  estar  presente  na  Constituição  Federal  de  1988  (CF-88)  e  nos  tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário, mas por concretizar uma necessidade vinculada 

à própria existência: a de viver com dignidade. Assim, conforme lembra Cunha  (2000, p. 

268-269),

antes do direito a morar, vem o direito de simplesmente estar: ninguém subsiste sem 
ser  em  algum  lugar.  O  direito  de  deslocar-se  (art.5º,  LXVIII,  da  Constituição 
Brasileira) e o direito de ter casa – asilo inviolável (art.5º, XI), resguardo da sua 
intimidade  (art.  5º,  X)  –  decorrem do direito  de  estar:  o  de  ocupar  um espaço, 
indissociável da existência física.
 

Nesse sentido, cumpre ressaltar  que os direitos com preposição “a” são direitos de 

igualdade. Por meio deles, a sociedade fortalece a noção de justiça distributiva. Enquanto isso, 

os direitos com preposição “de” são poder material de exercício. Por isso, o direito a morar 

tem como efeito o direito de morar (CUNHA, 2000). 

Logo, para que ele seja interpretado em sua profunda extensão, é necessário que outros 

direitos sejam ponderados. Um dos exemplos mais claros de tal sopesamento ocorre diante da 

propriedade privada (o artigo 5º, XXII, CF-88) através da função social (art. 5º, XXIII, CF-

88),  característica  imprescindível  à  própria  existência  da  propriedade  como  direito,  não 

apenas às suas limitações (SILVA, 2008).

  Outro aspecto relevante é a necessidade de avaliar o direito à moradia dentro do 

contexto plural no qual a sociedade brasileira está inserida. Nessa toada, é relevante inferir 

que esse direito precisa respeitar padrões que assegurem o bem viver das pessoas, inclusive no 

que diz respeito às diversas interações culturais construídas – e mantidas - com os lugares 

habitados por diferentes populações. 

Tudo isso demonstra, portanto, que a moradia não significa apenas o acesso a uma 

casa, mas o acesso à alimentação; ao vestuário; à coleta seletiva de lixo; a instalações de água 

e esgoto; à rede de energia elétrica; a creches, a escolas, a transportes, a universidades, a 

postos de saúde e a hospitais públicos; a locais de trabalho e lazer próximos às comunidades 

urbanas  e  rurais;  à  participação  popular;  à  segurança  da  posse  (inclusive  em  relação  a 

despejos forçados); ao ambiente ecologicamente equilibrado; ao respeito à cultura e a todos os 

demais direitos que, interligados, permitem a expressão da dignidade humana em seu mais 

profundo significado. Logo, a partir da vinculação entre tais direitos, percebe-se que viver em 
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um lugar onde as relações socioculturais possam ser estabelecidas – e mantidas - indica o 

seguinte pressuposto: a moradia deve ser, material e necessariamente, adequada3.

Aqui, vale ressaltar também que essa compreensão se associa a uma ideia mais ampla: 

a de direito à cidade. Segundo a Carta Mundial que sistematiza tal direito, ele corresponde “ao 

usufruto  equitativo  das  cidades  dentro  dos  princípios  de  sustentabilidade,  democracia, 

equidade e  justiça  social”  (SAULE JÚNIOR, 2007,  p.39).  Assim,  liga-se,  plenamente,  ao 

fenômeno contemporâneo da urbanização e aos desafios de efetividade exigidos para as novas 

ordens jurídicas que vivenciam esse fenômeno. O direito à moradia adequada integra o direito 

à cidade, então, a partir da perspectiva do cumprimento da função social da propriedade; da 

democratização do espaço urbano e do respeito à dignidade. 

Dentro das lutas históricas necessárias à positivação dos direitos, cumpre ressaltar que 

a moradia aparece no sistema internacional, de forma inédita, na Declaração Universal dos 

Direitos  Humanos  de  1948.  Depois  disso,  é  expressa,  especialmente,  nos  seguintes 

dispositivos internacionais dos quais o Brasil também é signatário: Convenção Internacional 

Sobre o Estatuto dos Refugiados (1951);  Convenção Internacional  sobre a  Eliminação de 

Todas  as  Formas  de  Discriminação  Racial  (1965);  Pacto  Internacional  dos  Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais - PIDESC (1966); Convenção Internacional de Proteção dos 

Direitos  de  Todos  os  Trabalhadores  Migrantes  e  Membros  de  Sua  Família  (1977);  Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos (1966) e Convenção sobre os Direitos da Criança 

(1989).

É o Comentário Geral nº 4 sobre o Direito à Moradia Adequada (referente ao PIDESC 

e datado de 1991), entretanto, que apresenta a interpretação mais contemporânea a respeito 

desse direito (SAULE JÚNIOR, 2004). Conforme o documento, além do fato de a moradia 

não  poder  estar  sujeita  a  nenhuma  forma  de  discriminação,  ela  também  não  deve  ser 

interpretada de maneira restritiva. Assim, seu conteúdo corresponde aos seguintes aspectos: 

3Os elementos do direito à moradia adequada apresentados neste trabalho como condição para o bem viver e para 
a expressão da dignidade humana em seu significado mais profundo são característicos do Direito da cultura 
ocidental  moderna.  Nesse sentido, é  importante ressaltar  que,  existindo culturas  diferenciadas,  como as  das 
comunidades tradicionais no Brasil, podem haver concepções de direito e de justiça diversas da compreensão 
ocidental. Por isso,  vislumbra-se a necessidade do reconhecimento da igualdade do valor intrínseco de cada 
cultura,  tendência  do  multiculturalismo,  que  designa  a  “coexistência  de  formas  culturais  ou  de  grupos 
caracterizados  por  culturas  diferentes  no  seio  de  sociedades  modernas”  (SANTOS  E  NUNES  apud 
KRETZMANN; SPAREMBERGER, 2008, p. 95). Assim, destaca-se que tal reconhecimento é fundamental para 
que o princípio da dignidade também seja respeitado quando se refere àquelas e àqueles que apresentam culturas 
diferenciadas da nossa (KRETZMANN; SPAREMBERGER, 2008).
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segurança jurídica da posse4 (isto é, a proteção legal contra despejos forçados, perturbações 

e outros tipos de ameaças); disponibilidade de serviços e infraestrutura (ou seja, o acesso 

aos  recursos  naturais  e  comuns;  à  água  potável;  à  energia  para  a  cozinha;  ao  serviço  de 

iluminação; às instalações sanitárias e de lavagem e aos meios de eliminação de resíduos, só 

para que se citem alguns exemplos);  custo da moradia acessível (compreendido como a 

devida proporcionalidade entre a porcentagem dos gastos relacionados à moradia e a renda 

das pessoas); habitabilidade (verificada através da proteção em relação ao frio, à umidade, ao 

calor, à chuva, ao vento, às outras ameaças à saúde, aos perigos estruturais, aos vetores de 

doenças e à segurança física dos ocupantes); acessibilidade (evidenciada no acesso de todas e 

todos, de forma plena e sustentável, aos recursos adequados para a obtenção de uma moradia); 

adequação cultural (traduzida no respeito à identidade, à diversidade cultural e aos padrões 

habitacionais  oriundos  dos  usos  e  dos  costumes  das  comunidades  e  dos  grupos  sociais, 

quando da construção das moradias e das políticas públicas em que se apóiem) e localização 

adequada (destacada no fato de que a moradia deve permitir, em função de sua localização, o 

acesso  às  opções  de  emprego,  transporte,  escolas,  creches  e  outros  serviços  públicos 

essenciais).

Aqui, pontua-se, ainda, o Comentário Geral nº 7 sobre o Direito à Moradia Adequada, 

referente aos despejos forçados. Segundo os itens 3 e 4 do documento (de 16 de maio de 

1997),  esse tipo de  despejo é  a  remoção permanente ou provisória,  contra  a  vontade dos 

indivíduos, das famílias e das comunidades das residências ou da terra que ocupam, sem o 

devido alcance  de  formas  apropriadas  de  proteção legal  ou  de outra  índole,  denotando a 

arbitrariedade e a ilegalidade de tais medidas. 

Além  disso,  o  Comentário  destaca  que  os  Estados  estão  obrigados  a  assegurar 

alternativas  viáveis  antes  da  efetivação  de  qualquer  despejo,  particularmente  dos  que 

envolvem  grande  número  de  pessoas.  A partir  dessas  indicações,  o  documento  também 

evidencia que alternativas devem ser buscadas - mediante consulta à população afetada – para 

4Neste trabalho, compreende-se o instituto da posse com uma natureza híbrida. Assim, concorda-se com FARIAS 
e ROSENVALD (2006, p.37) quando estes explicam que, “em verdade, tutela-se a posse como direito especial, 
pela própria relevância do direito de possuir, em atenção à superior previsão constitucional do direito social  
primário  à  moradia  (art.  6º  da CF – EC nº  26/01),  e  o  acesso aos bens  vitais  mínimos hábeis  a  conceder  
dignidade à pessoa humana (art. 1º, III, da CF). Por isso, a oponibilidade  erga omnes da posse não deriva da 
condição de direito real patrimonial, mas do atributo extra - patrimonial da proteção da moradia como local de 
resguardo da privacidade e de desenvolvimento da personalidade do ser humano e da entidade familiar”. 
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que se protejam os direitos fundamentais daquelas e daqueles que se encontram em situações 

vulneráveis e até mesmo para que se impeça o despejo. 

É nesse sentido que também se organiza o direito à moradia adequada no ordenamento 

jurídico nacional. Elencado como direito social no artigo 6º da Carta Magna de 1988, ele é 

ressaltado no capítulo constitucional sobre a Política Urbana; nos artigos 2º, I; 3º, III; 4º, III, h 

e 9º do Estatuto da Cidade (Lei Federal nº 10.257-2001); nos artigos 3º, § 1º, II; 3º, § 3º, V; 5º, 

I; 6º, II; 8º, § 1º, I; 128, I; 134, I e 257 do Plano Diretor Participativo de Fortaleza (instituído  

pela Lei Complementar nº 62-2009) e nos artigos 28, III; 149, I,a; 151, I; 190; 191; 245 e 266 

da  Lei  Orgânica  do  Município  de  Fortaleza  (LOMFor),  só  para  que  se  citem  algumas 

disposições.  Dessa forma,  observa-se que,  nacionalmente,  ele está em consonância com a 

compreensão da moradia adequada no plano internacional. 

A LOMFor, por exemplo, em seu artigo 149, destaca que a remoção só deve acontecer 

se for imprescindível para a reurbanização de determinada área; se tiver ocorrido consulta 

obrigatória e acordo de pelo menos dois terços da população atingida e se for assegurado o 

reassentamento no mesmo bairro. Desse modo, liga-se ao Comentário Geral nº 7 e vincula 

todos os empreendimentos construídos no município à exigência de que tais preceitos sejam 

respeitados.

Cumpre lembrar uma vez mais, todavia, que tanto essa quanto as demais normas aqui 

assinaladas  surgiram  no  direito  positivo  graças  aos  mecanismos  institucionais  e  não 

institucionais  de  exigência  de  direitos5 construídos  ao  longo  da  história  através  das 

mobilizações populares. Assim, é necessário reconhecer que muitos outros componentes da 

moradia adequada estão sendo formulados e ressignificados no cotidiano do povo através do 

pluralismo jurídico6 (ainda que não tenham sido albergados pelo direito estatal).

5Os mecanismos não institucionais de exigência de direitos são aqueles que - embora não previstos na legislação, 
na jurisprudência e na doutrina - apresentam juridicidade por surgirem da fonte legítima de expressão do Direito: 
o povo.

6Wolkmer (2002, p.196) explica que o pluralismo jurídico é “produção e aplicação de direitos advindos das lutas 
e das práticas sociais comunitárias, independentes da chancela dos órgãos ou agências do Estado. A prova desta  
realidade, por demais inovadora, que não mais se centraliza no Judiciário, nas Assembléias Legislativas ou nas  
Escolas de Direito, mas no seio da própria Comunidade, são os novos sujeitos sociais. Com isso, aflora toda uma 
‘nova’ lógica e uma ‘nova’ justiça que nasce das práticas sociais e que passa, dialeticamente, a orientar a ação 
libertadora de agentes sociais excluídos”.  
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Hoje,  entretanto,  as  dificuldades  de efetivação dos  componentes  da moradia digna 

elencados no direito nacional e internacional esbarram no discurso do próprio Estado. Nesse 

sentido, dentro do contexto do licenciamento ambiental do VLT, a maneira como tal discurso 

é produzido, as formas de resistência a ele e a significação do direito à moradia construída 

pelas populações que podem ser atingidas com a obra são, justamente, os debates propostos 

nos próximos tópicos deste estudo.

3. O VLT e o tratamento dado ao direito humano à moradia adequada em seu 

licenciamento ambiental

Conforme  relatado,  o  Projeto  do  Veículo  Leve  Sobre  Trilhos  (VLT)  se  refere  à 

construção de um sistema de transporte ferroviário de passageiros. Segundo seu  estudo de 

impacto ambiental, tal sistema se localizará no Ramal que conecta o bairro da Parangaba ao 

Mucuripe e remodelará a via férrea existente (atualmente utilizada para transporte de cargas 

pela Transnordestina Logística S/A). 

Como o veículo é  uma das  obras  estruturantes  relacionadas  à  Copa de 2014 em 

Fortaleza, ele objetiva fazer a ligação entre o setor hoteleiro da orla marítima e um terminal 

rodoviário de integração passando por pontos de transporte como o Aeroporto e a Rodoviária. 

Dessa forma, pretende conjugar os sistemas de mobilidade em Fortaleza.

Justamente por se tratar de empreendimento de significativo impacto ambiental,  é 

imprescindível, segundo a legislação vigente, que se realize o estudo de impacto ambiental e 

o respectivo relatório de impacto ao meio ambiente - EIA/RIMA7. Esse estudo e seu relatório 

constituem uma  das  fases  do  licenciamento  ambiental,  procedimento  do  qual  depende  a 

construção de qualquer obra capaz de causar degradação ao meio ambiente natural, cultural, 

artificial e do trabalho8. 

No caso  do VLT,  entretanto,  verificam-se  irregularidades  praticadas  durante  duas 

etapas significativas do licenciamento: a confecção do EIA/RIMA e a realização da audiência 

7Artigo 225, § 1º, IV, Constituição Federal de 1988 e artigo 2º da Resolução 001/86, do Conselho Nacional do 
Meio Ambiente (CONAMA).

8Artigo 10º da Lei 6.938/81.
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pública necessária  à  discussão desse documento.  Em ambos os  casos,  tais  irregularidades 

foram evidenciadas no tratamento conferido ao direito à moradia adequada.

3.1. O Estudo de Impacto Ambiental e o Relatório de Impacto ao Meio Ambiente do  

VLT

Os artigos 6º e 7º da Resolução nº 001/86, do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), dispõem que o estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ao meio 

ambiente (EIA-RIMA) de uma obra devem ser elaborados,  de forma minuciosa,  por uma 

equipe técnica multi e interdisciplinar. Por isso, tais artigos revelam que o EIA-RIMA precisa, 

em resumo,  (i)  diagnosticar  a  situação  ambiental  da  área  de  influência  do  projeto,  (ii) 

analisar os impactos ambientais do projeto e de suas alternativas e (iii)  definir as medidas 

mitigadoras dos impactos negativos. 

Nesse sentido,  destaca-se que,  apesar do estudo e do relatório referentes ao VLT 

apresentarem uma série de irregularidades, as falhas analisadas nos próximos tópicos deste 

trabalho se relacionarão apenas ao direito à moradia das 3.500 famílias9 que habitam o traçado 

escolhido para o projeto. Dentre essas falhas, acentuam-se as seguintes:

3.1.1 Cadastramento da população afetada

Durante  a  formulação  do  EIA-RIMA do  Veículo  Leve  Trilhos,  o  cadastramento 

socioeconômico  das  famílias  que  habitam  a  área  de  intervenção  da  obra  recaiu, 

predominantemente, sobre populações vulneráveis10. Nesse ponto,  o problema significativo 

foi  o  caráter  assumido  por  tal  cadastramento,  visto  que  a  Metrofor  (empresa  pública 

responsável  pelo  procedimento  dessa  fase  do  EIA-RIMA)  se  utilizou  dele  para  realizar 

medidas de desapropriação. 

Assim, o estudo - que deveria avaliar a quantidade de pessoas que trabalham na área 

de intervenção do VLT; a quantidade de crianças que estudam em escolas próximas à região 

9Esse número é uma estimativa contida no relatório, pois, à época da sua confecção, o cadastro ainda não havia  
sido concluído, de modo que é apontado o resultado parcial de 2.700 imóveis a serem desapropriados. 

10Guimarães (apud  Costa, 2009, p.145) define que são vulneráveis os indivíduos que, por “condições sociais, 
culturais, étnicas, políticas, econômicas, educacionais e de saúde têm as diferenças estabelecidas entre eles e a 
sociedade envolvente, transformadas em desigualdade”.
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afetada e as despesas familiares mensais com transporte, por exemplo - deixou de contemplar 

esses dados (imprescindíveis à verificação da viabilidade social e econômica da obra) para, na 

verdade, tomar medidas que tinham como pressuposto a concessão da licença prévia (algo que 

só  pode  acontecer  depois  da  produção  do  EIA-RIMA e  após  a  discussão  deste  com  a 

sociedade, não na fase de cadastramento socioeconômico). 

Ocorreram,  por  exemplo,  avaliações  de  casas  e  benfeitorias;  envio  de  cartas  de 

indenização às famílias afirmando que elas seriam removidas e até mesmo negociações com 

apresentação de preços e formulação de contratos – a exemplo do que houve na comunidade 

Lauro  Vieira  Chaves,  localizada  no  Bairro  do  Aeroporto.  Nesse  ponto,  vale  ressaltar  as 

posturas  agressivas,  o  tom de  ameaça  e  a  imposição  da  remoção  no comportamento  dos 

funcionários que realizavam o cadastro social.11 

O  absurdo  foi  tamanho  que  o  Ministério  Público  Federal  (MPF),  em  audiência 

pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, recomendou à Metrofor a 

cessação de qualquer medida com caráter desapropriatório. Tal recomendação, entretanto, foi 

nitidamente ignorada quando o governador do Ceará, Cid Gomes – acompanhado de técnicos, 

seguranças e policiais -, foi à comunidade Aldaci Barbosa, localizada no Bairro de Fátima, a 

fim de  medir,  cadastrar  e  negociar  casas12.  Para  demonstrar  a  incongruência  dessa  ação, 

evidencia-se  que  a  “visita”  aconteceu  às  20h  do  dia  02  de  agosto  de  2011,  ou  seja,  no 

momento em que sequer havia ocorrido a votação para a concessão da licença prévia!

 Observa-se, de forma clara, então, que medidas como essas deveriam ter respeitado 

a  realização  dos  procedimentos  ambientais  e  urbanísticos  adequados  a  obras  de  grande 

impacto.  Além  disso,  destaca-se  a  necessidade  de  que  tivessem  ocorrido  em  horários 

11O decreto nº 30.263, de 14 de julho de 2010, do Governo do Estado, evidenciou a área de intervenção do 
projeto original do VLT como suscetível de desapropriação. Todavia, como isso representou um desrespeito aos 
procedimentos legais do licenciamento, o MPF ingressou com uma Ação Civil Pública solicitando ao Governo a  
imediata suspensão dos efeitos de tal medida.

12Vale lembrar que os seguranças de Cid Gomes agrediram pessoas que tentaram impedir a ação irregular do 
governador. Nesse sentido, os Boletins de Ocorrência reveladores de tais agressões foram enviados ao MPF a  
fim de que as providências judiciais pudessem ser tomadas.
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convenientes  e  através  de  formas  apropriadas,  ou  seja,  a  partir  de  ampla  informação  e 

discussão do projeto com as comunidades atingidas. 

3.1.2 Ausência de análise comparativa entre alternativas locacionais

Segundo o artigo  5º,  I,  da  Resolução 001/86,  do  CONAMA, o EIA-RIMA deve 

contemplar todas as alternativas tecnológicas e locacionais do projeto e confrontá-las com a 

hipótese de sua não execução. Por isso, a escolha da melhor opção pressupõe, no mínimo, o 

desenvolvimento de:
análises de impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de 
identificação,  previsão  da  magnitude  e  interpretação  da  importância  dos 
prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e negativos 
(benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo prazos, 
temporários  e  permanentes;  seu  grau  de  reversibilidade,  suas  propriedades 
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais (artigo 6º,  
II, da Res. 001/86, CONAMA).

No caso do VLT, todavia, o estudo e o relatório correspondentes à obra não realizam 

tais análises, pois, na verdade, apenas apontam alguns motivos para a escolha do traçado do 

ramal Parangaba-Mucuripe ter recaído sobre a rota da via férrea já existente. 

Assim, sem qualquer investigação no que diz respeito a esse último aspecto, o EIA-

RIMA da obra afirma que outras alternativas de lugar implicariam no aumento do número de 

intervenções - principalmente de desapropriações-; no aumento dos impactos sobre o sistema 

viário  e  na  interferência  em  avenidas  de  grande  fluxo.  Ademais,  pontua  que  o  traçado 

escolhido deve atender ao objetivo do projeto – o de ser um ramal de integração -  e evidencia 

que outra opção seria inviável pela “falta de espaços da capital”. 

Dessa forma, em vez de fazer a minuciosa pesquisa disposta pela legislação, o EIA se 

limita a mencionar o que está sintetizado no parágrafo anterior deste artigo. Ele não realiza a 

imprescindível análise detalhada dos impactos ambientais  das alternativas  ao projeto,  mas 

somente  aquela  referente  ao  próprio  projeto.  Além  disso,  sequer  fundamenta  de  modo 

satisfatório as afirmações do parágrafo acima (referentes ao número de desapropriações, ao 

aumento dos impactos sobre o sistema viário, à interferência em avenidas de grande fluxo e à 

falta de espaços na capital), pois não apresenta nenhum dado que as comprove - o que denota 

a  completa  arbitrariedade  da  escolha  locacional  realizada  e  o  total  desrespeito  às  leis 

urbanísticas e ambientais13.
13Ademais, o estudo tampouco considera alternativas tecnológicas que poderiam diminuir os impactos negativos 
sobre a população diretamente atingida, como o VLT elétrico com faixa parcialmente exclusiva; o BRT (Bus 
Rapid Transit – Corredor de linha exclusiva rápida para Ônibus) e o VLP (Veículo Leve sobre Pneus).
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Nesse ponto, a localização das estações Pontes Vieira e Rodoviária demonstram a 

escolha  arbitrária  mencionada  anteriormente,  pois  tais  estações  tiveram  seus  limites 

projetados sobre áreas onde existem várias moradias populares. Enquanto isso, há terrenos 

vazios  e  imóveis  de  um único  proprietário,  como  a  concessionária  Dafonte,  em espaços 

vizinhos às casas! 

Tudo isso se pode aferir, por exemplo, de informações contidas no estudo de impacto 

e de slides preparados pela Metrofor para expor o projeto da obra em eventos e em duas 

audiências públicas ocorridas com as comunidades14. Para as escolhas, ressalta-se novamente 

que não existe qualquer justificativa direta, salvo os vagos apontamentos referidos.

Todavia, pode-se encontrar as razões da opção, de modo indireto, em alguns trechos 

do estudo de impacto ambiental do VLT. Nesse sentido, observa-se o excerto abaixo, que trata 

da hipótese de não execução do empreendimento:

Outro ponto a destacar quanto a não implantação do empreendimento diz respeito à
manutenção das ocupações indevidas da faixa de domínio da linha férrea existente. 
Em certos  trechos,  especialmente  no  bairro  rodoviária,  registra-se  a  presença  de 
imóveis edificados dentro da faixa de domínio ferroviária, de tal modo que o trem 
cargueiro passa muito perto das calçadas e das paredes dos imóveis. Ressaltam-se 
também manutenção dos riscos que a população, principalmente crianças, se expõe 
aos acidentes durante a passagem das composições (EIA-VLT, 2011).

Daí, percebe-se que os assentamentos irregulares de populações residentes em áreas 

consideradas de risco pelos elaboradores do estudo são vistos claramente como um problema 

para cuja resolução o empreendimento contribuirá.  Aqui,  passa a “fazer sentido”,  então,  a 

escolha das estações em áreas de moradia popular, ou seja, em detrimento da população e em 

favor de terrenos vazios sujeitos à especulação imobiliária.

Apesar  disso,  vale  lembrar  que  a  moradia  em área  de  risco  e  o  elevado  déficit 

habitacional brasileiro são faces da quantidade exorbitante de domicílios inadequados no país 

e se constituem como problemas sociais históricos (inclusive reconhecidos pelos paradigmas 

da ordem urbana vigente). 

14A primeira dessas comunidades está situada às margens da Via Expressa, próximo à Avenida Pontes Vieira, 
cercada pela Rua Barbosa de Freitas e ao lado de um terreno vazio. Já a segunda está na Avenida Borges de  
Melo, em frente à Concessionária Dafonte e nas proximidades da Rua Bartolomeu de Gusmão (EIA-RIMA do 
VLT, 2011).
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Nesse sentido, destaca-se que essa ordem, principalmente a partir da Constituição 

Federal e do Estatuto da Cidade,  demonstra  a necessidade de efetivar o direito  a cidades 

sustentáveis - tendo o direito à moradia como núcleo -; reconhece as causas sociológicas, 

históricas e econômicas da habitação irregular no Brasil e objetiva proteger e reconhecer os 

direitos  das  populações  que  vivem  em  assentamentos  precários.  Por  isso,  fortalece, 

justamente, legislações e instrumentos jurídicos e urbanísticos a serem aplicados a partir de 

sistemas e mecanismos democráticos e participativos (SAULE JÚNIOR, 2004).

O  EIA do  VLT,  portanto,  deveria  apresentar  soluções  à  habitação  de  risco  em 

conformidade com o que apresenta a Constituição Federal, as normas internacionais acerca do 

direito  à  moradia  adequada,  o  Estatuto  da  Cidade,  o  atual  Plano Diretor  Participativo  de 

Fortaleza, a Lei Orgânica do Município e as demais normas que versam sobre o direito em 

análise. Todos esses diplomas deveriam ter sido levados em consideração pelo estudo porque 

contêm princípios e regras gerais e específicas que normatizam o meio ambiente artificial e 

porque foram formulados a partir da participação popular. 

Logo, do fato do EIA ignorar tais diplomas, decorrem as graves irregularidades e 

ameaças ao direito à moradia sobre as quais serão tecidas reflexões nos próximos pontos deste 

artigo.

3.1.3 Incentivo “indireto” à especulação imobiliária

A gravidade da preferência dada à conservação dos imóveis vazios em detrimento da 

vida de comunidades da cidade privilegia a especulação imobiliária, fenômeno que acontece 

quando o proprietário de um imóvel o conserva a fim de agregar valor a ele e, no futuro, 

vendê-lo a um preço muito maior que o da aquisição.

Na  maioria  dos  casos,  verifica-se  que  essa  especulação  se  desenvolve  devido  à 

valorização gerada  por  investimentos  públicos  em equipamentos  e  serviços  que  deveriam 

propiciar o acesso à moradia e aos outros direitos de toda a coletividade, não a formulação de 

imóveis vazios! Assim, justamente por desencadear enriquecimento ilícito e por não permitir a 

realização  das  funções  democratizantes  da  cidade,  tal  prática  é  repelida  pelo  atual  Plano 

Diretor da capital cearense bem como pela Constituição Federal (artigo 186).

Uma das provas dos obstáculos causados pela especulação imobiliária, só para que se 

exemplifique o problema, é retratada no estudo desenvolvido pela Fundação João Pinheiro a 

partir dos dados do Censo Demográfico de 2000. Segundo esse estudo, em 2006, o déficit 

habitacional de Fortaleza era de 77.615 unidades enquanto o número de imóveis vazios na 
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cidade era de 69.995. A proximidade dos valores indica, entre outros aspectos, portanto, que 

políticas públicas e projetos como o VLT contribuem de modo determinante para a segregação 

socioespacial  urbana,  principalmente  pelas  remoções  que  provocam e  pelo  privilégio  que 

concedem à existência de terrenos vazios no meio da cidade. Essa lógica cruel - que muito 

caracteriza a urbanização fortalezense e que, neste momento do trabalho, também qualifica o 

EIA do Veículo Leve sobre Trilhos  -  é  a  causa da situação de vulnerabilidade de grande 

parcela do povo cearense, expulso para áreas cada vez mais distantes e menos estruturadas da 

cidade.

Assim, apesar de todos os dados referidos acima, o EIA-RIMA do VLT menciona 

que  faltam espaços nas áreas mais centrais da cidade para a implantação do trem; escolhe um 

traçado que deixa alguns imóveis vazios intactos (justamente naquelas áreas centrais) e prevê 

a remoção de milhares de famílias (a pretexto de “beneficiá-las” através de sua retirada das 

áreas de risco). 

3.1.4 A previsão da desapropriação como única medida mitigadora e a remoção  

disfarçada 

Outra irregularidade dessa fase do licenciamento ambiental é o fato de o Relatório de 

Impacto ao Meio Ambiente (RIMA) do VLT considerar a desapropriação como um impacto 

negativo e, mesmo assim, apresentá-la como imprescindível  por considerar que a obra está no 

traçado mais adequado sob as perspectivas de “localização geográfica, compatibilidade com 

programas  governamentais,  disponibilidade  de  terreno,  situação  legal  da  propriedade, 

aspectos ambientais e facilidade de instalação de infra-estrutura” (RIMA-VLT, 2011). 

Aqui,  a  irregularidade  existe  porque  o  RIMA não  cumpre  sua  função  de  expor  e 

analisar  outros  possíveis  impactos  (menos  adversos  que  os  causados  por  processos 

desapropriatórios) e porque ele apresenta como principal medida mitigadora a indenização das 

benfeitorias.

Esses dois pontos (o da desapropriação como impacto necessário e o da indenização 

das benfeitorias como principal medida mitigadora do processo desapropriatório) ressaltam 

um aspecto bastante significativo: a perspectiva da situação “ilegal” da propriedade como 

elemento para a escolha da desapropriação. 

Isso acontece porque o RIMA desconsidera a segurança jurídica da posse (um dos 

componentes fundamentais do direito à moradia adequada). Assim, o relatório evidencia a 

gigantesca falha de observar a moradia apenas em seu aspecto patrimonial, ou seja, reduzida à 
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comprovação da propriedade e desrespeitada em seu caráter de direito humano-fundamental 

(revestido  de  inalienabilidade,  imprescritibilidade,  irrenunciabilidade  e  inviolabilidade).  A 

interpretação do RIMA, portanto, não elenca a posse (necessidade de expressão do direito à 

vida)  como  um fator  que,  por  si,  deve  assegurar  o  direito  à  permanência  nos  locais  já 

habitados e o direito a indenizações consonantes com o valor da terra e das benfeitorias, mas 

como um elemento para o qual existe apenas a indenização dessas benfeitorias.

Cabe ressaltar ainda que o RIMA do VLT desconsidera, além dessa fundamentação 

principal, um outro aspecto resguardado pelo Direito Brasileiro: o fato do tempo e do caráter 

da posse já conferirem à maioria da população atingida o direito de propriedade sobre os 

terrenos ocupados. Nesse sentido, lembra-se que, observados alguns requisitos, as famílias 

que  moram em terrenos  urbanos  privados  há  mais  de  5  anos  já  têm direito  a  adquirir  a 

propriedade desses locais através da ação de usucapião (artigo 183, CF e artigo 1240, Código 

Civil). Aquelas que moram em terrenos urbanos públicos, por sua vez, também apresentam o 

direito  à  concessão de uso especial  para fins  de moradia (Medida Provisória  2220/2001). 

Logo, caso sejam desapropriadas, não podem receber apenas pelo valor das benfeitorias, pois, 

como já apresentam a garantia da regularização de sua posse, também precisam receber pelo 

valor da terra onde vivem15. 

“Curiosamente”,  o  próprio  texto  do  RIMA  admite  que,  “segundo  levantamento 

cadastral preliminar realizado, a maioria da população mora nas áreas há mais de 30 anos” 

(RIMA-VLT,  2011).  Nesse  sentido,  lembra-se  que  tal  tempo,  conforme  mencionado,  já 

assinala o período necessário à configuração da propriedade ou da concessão de uso para fins 

de moradia. 

Apesar  dessa  explicação,  infere-se  mais  uma  vez  que  o  traçado  escolhido  só  é 

considerado como o de menor impacto pelo RIMA porque o relatório desrespeita o direito 

adquirido  à  propriedade  (algo  que,  se  fosse  assinalado,  faria  o  documento  concluir  pelo 

elevado valor destinado às desapropriações). 

Aqui,  cumpre  lembrar  que  a  postura  do  relatório  reflete  uma  contradição  estatal 

fundante para este artigo: enquanto o Estatuto da Cidade e o Plano Diretor Participativo de 

Fortaleza  (só para que se citem dois exemplos) prescrevem ser dever do Estado efetuar a 
15Nesse aspecto, ressalta-se ainda que tais valores devem ser, necessariamente, justos, prévios e nos padrões do 
mercado.
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regularização fundiária das áreas ocupadas e enquanto a competência para tal ação é comum 

para os três entes federativos, o Governo do Estado do Ceará, além de não cumprir com o seu 

dever de regularizar os terrenos, pretende indenizar somente as benfeitorias! Para isso, utiliza 

o argumento de que a situação das moradias é irregular; apresenta todo tipo de obstáculo aos 

programas  de  regularização  (ALFONSIN;  FERNANDES,  2006)  e,  dessa  forma,  viola 

duplamente  (primeiro,  em não  regularizar  e,  depois,  em se  aproveitar  disso  para  realizar 

despejos forçados) as populações em seu direito à moradia adequada! 

Observa-se, assim, que a presença da desapropriação como única medida mitigadora e 

a  previsão  da  indenização  apenas  pelas  benfeitorias  caracteriza,  na  verdade,  um despejo 

forçado. Isso acontece porque, no caso concreto,  o Governo do Estado pretende retirar  - 

permanentemente e contra a vontade das pessoas afetadas - 3.500 famílias que ocupam terras 

destinadas às suas moradias há décadas. Além disso, a ideia de despejo forçado se acentua 

pelo fato do RIMA do VLT não apresentar projeto habitacional para as famílias removidas. 

Ressalta-se,  entretanto,  que  não  bastaria  apenas  a  presença  de  tal  projeto.  Nesse 

sentido, o artigo 149 da Lei Orgânica do Município de Fortaleza (em consonância com os 

tratados  internacionais  dos  quais  o  Brasil  é  signatário)  expressa  que a  urbanização  e  a 

regularização fundiária das áreas onde esteja situada a população de baixa renda deve ocorrer 

sem remoção dos moradores, salvo:

 
nos casos em que a remoção seja imprescindível  para a  reurbanização, mediante 
consulta  obrigatória  e  acordo  de  pelo  menos  dois  terços  da  população  atingida, 
assegurando o reassentamento no mesmo bairro;

 Assim, infere-se que o RIMA, antes de citar as desapropriações e as indenizações das 

benfeitorias, deveria, necessariamente, consultar a população atingida e indicar um programa 

habitacional de reassentamento no mesmo bairro (caso pelo menos dois terços das famílias 

concordassem com a remoção). Infelizmente, todavia, essa não é a realidade demonstrada no 

relatório de impacto ambiental do Veículo Leve sobre Trilhos. 

Dessa  forma,  a  desapropriação  como  impacto  necessário,  a  indenização  das 

benfeitorias como única medida mitigadora e a  ausência de projeto de reassentamento no 

mesmo bairro a partir de consulta prévia à população atingida indicam que o EIA-RIMA do 

VLT  não  apresenta  o  devido  alcance  das  formas  apropriadas  de  proteção  legal  (leia-se 

regularização fundiária), o que denota a arbitrariedade e a ilegalidade de suas medidas. O 
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estudo  e  o  relatório  traduzem exatamente,  portanto,  o  caminho  oposto  ao  indicado  pela 

legislação urbanística e ambiental. 

  

3.2 A audiência pública

Segundo o  procedimento  de  licenciamento  ambiental,  após  a  formulação  do EIA-

RIMA,  há  a  previsão  de  uma  audiência  pública  na  qual  o  estudo  e  o  relatório  sejam 

explicitados à sociedade (especialmente às pessoas mais atingidas por um projeto de grande 

impacto). O objetivo dessa fase é permitir que o povo participe ativamente da discussão a 

respeito do projeto e, assim, esclareça dúvidas, critique, dê sugestões ou concorde com o seu 

conteúdo16.  Depois  disso,  todos  os  elementos  debatidos  precisam  ser  considerados  pela 

Secretaria Estadual do Meio Ambiente (no caso, a SEMACE) no momento da decisão que, de 

forma fundamentada, conceda ou não a licença ambiental.

No caso do VLT, verifica-se aqui mais uma irregularidade, pois, quando o EIA-RIMA 

foi entregue à SEMACE, as comunidades, o Ministério Público Federal – MPF-, a Defensoria 

Pública da União – DPU- e a Defensoria Pública do Estado – DPE – não tiveram acesso ao 

documento de imediato. Assim, somente sete dias antes da audiência pública (realizada em 20 

de  julho  de  2011),  o  estudo  e  o  relatório,  de  mais  de  seiscentas  páginas  (com diversas 

ilegalidades e  informações  técnicas),  foram enviados à DPU. Não houve,  portanto,  tempo 

satisfatório para as comunidades conhecerem o conteúdo de tais documentos. 

Nesse sentido, ressalta-se que o prazo aferido como razoável para que um EIA-RIMA 

seja acessível e para que a informação e a participação da sociedade tenham condições de 

acontecer é de 45 dias (de acordo com o artigo 2º da Resolução nº 9/87, do CONAMA).

Desse modo, diante da complexidade do tema, das falhas do estudo e do relatório 

referentes  ao VLT e do pouco tempo que foi  concedido à compreensão e  à  discussão de 

ambos, diversas comunidades presentes na audiência pública solicitaram - por meio de um 

abaixo assinado, de uma recomendação do MPF e de um pedido da DPE17 - a realização de 

um outro momento de debate.

16Art. 11, §2º, Resolução do CONAMA nº 1/86; art. 2º, caput, §§2º e 5º, Res. CONAMA 9/87; art. 3º e art. 10, V,  
VI, §2º, Resolução do CONAMA nº 237/97.
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De acordo com os artigos 2º, caput, §§2º e 5º da Resolução 9/87, do CONAMA, nova 

audiência  é  direito  líquido  e  certo.  Logo,  sua  ocorrência  está  amparada,  inclusive,  por 

mandado de segurança coletivo (art. 5º, LXX, CF-88). No caso em análise, porém, a DPU não 

pôde  impetrar  tal  remédio  constitucional  apenas  porque não havia  nas  comunidades  uma 

associação  legalmente  constituída  e  em funcionamento  há  pelo  menos  um ano  (requisito 

necessário ao instrumento jurídico previsto no artigo 5º, LXX, b, da CF-88). 

Apesar  disso,  a  instituição ingressou com ação civil  pública através  da qual  (após 

demonstrar as irregularidades do EIA-RIMA e da audiência) solicitou que a concessão da 

licença prévia ao VLT fosse  retirada da pauta da votação do Conselho Estadual do Meio 

Ambiente (COEMA). Esse pedido, contudo, foi indeferido.

Ressalta-se que a própria SEMACE, após as críticas levantadas pelo povo, reconheceu 

as  incoerências  do EIA-RIMA e requisitou reformulações  à  empresa pública  Metrofor.  O 

órgão ambiental, entretanto, recusou-se a divulgar o estudo depois das mudanças requeridas (o 

que impediu as comunidades de conhecerem e discutirem sua última versão) e negou o pedido 

de nova audiência. 

Assim,  além de violar direito  líquido e certo,  a SEMACE demonstrou vergonhoso 

desinteresse  em  coibir  violações  aos  direitos  das  comunidades  atingidas  e  ignorou  um 

princípio muito caro que o povo trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro: a participação 

popular.

Diante de todas essas violações, o Comitê Popular da Copa e o Movimento de Luta 

em Defesa da Moradia (dos quais se falará mais detalhadamente adiante) organizaram um ato 

contra as remoções no dia 18 de agosto de 2011, momento em que a  Ministra  Maria  do 

Rosário, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, veio a Fortaleza. Na 

ocasião, só depois de protestos, Cid Gomes, governador do Ceará, recebeu representantes das 

comunidades  atingidas  pelo  VLT  para  uma  reunião.  Apenas  nesse  momento,  então,  os 

moradores ficaram sabendo das mudanças impostas pela SEMACE ao EIA-RIMA no que diz 

respeito às medidas destinadas a mitigar os impactos sobre o direito à moradia adequada. 

17No caso em análise, a instituição solicitou a suspensão da audiência pelo prazo mínimo de quinze dias e a 
realização de um outro espaço público através do qual as comunidades atingidas pelo VLT apresentassem um 
documento técnico, claro e objetivo a respeito de seu direito à moradia. 

1657



As mudanças eram as seguintes: as pessoas que habitassem residências avaliadas em 

até 40 mil reais receberiam um apartamento de 41 metros quadrados no Conjunto José Walter 

(um dos bairros de Fortaleza) mais uma indenização de até 40 mil reais. Por sua vez, as que 

possuíssem residências  avaliadas  em mais  de  40  mil  reais  receberiam indenização  e  um 

apartamento não quitado18 de até 41 metros quadrados (também no Conjunto José Walter). 

Tais modificações, existentes apenas devido à pressão popular, representaram uma 

melhora  mínima  ao  projeto  inicial.  Desse  modo,  também  foram  tecidas  críticas  a  elas, 

principalmente porque as casas atingidas pelo VLT foram avaliadas abaixo do valor justo (o 

referente ao terreno); porque o Conjunto José Walter é muito distante de onde as famílias 

residem e porque já existem outras pessoas à espera dos imóveis que serão construídos nesse 

conjunto.

Mesmo com todos esses problemas, após as mudanças impostas, o EIA-RIMA seguiu 

para o Conselho Estadual do Meio Ambiente (COEMA). 

Nesse conselho, durante reunião cuja pauta era a possível concessão da licença prévia 

ao VLT, as comunidades ameaçadas de remoção tentaram denunciar as irregularidades acima 

apontadas  e  reivindicar  a  retirada  daquele  assunto  das  discussões  do  COEMA.  Poucos 

moradores, todavia, puderam entrar no local onde estava ocorrendo a votação. 

Diante disso, do lado de fora, em local visível aos conselheiros, a população protestou. 

Do lado de dentro,  defensores  públicos  da união e  do estado e alguns representantes  das 

comunidades  atingidas  também  se  pronunciaram.  Mesmo  assim,  a  licença  prévia  ao 

empreendimento foi concedida.

4.  Experiências  de  organização  para  a  proteção  do  direito  à  moradia  das 

comunidades ameaçadas pelo Veículo Leve sobre Trilhos

         No contexto dos impactos do VLT ao meio ambiente de Fortaleza e do discurso que o 

Governo do Estado tem produzido sobre isso, é imprescindível que se faça referência a alguns 

sujeitos coletivos atualmente organizados na defesa dos direitos ameaçados pelas mudanças 

que a Copa de 2014 promete trazer à cidade. Esses sujeitos são, em especial, as comunidades 

18O imóvel seria adquirido através do Programa Minha Casa, Minha Vida. Assim, cada família teria que pagar 
mensalmente uma prestação cujo valor estaria entre cinquenta e cem reais.
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possivelmente atingidas pela obra em análise e por outros empreendimentos; os movimentos 

sociais; as organizações não governamentais e os núcleos de extensão universitária. 

             Na capital cearense, observa-se que dois grupos articulam tais sujeitos: o Movimento 

de Luta em Defesa da Moradia – MLDM -, formulado a partir de 2010, e o Comitê Popular da 

Copa19, surgido em 2009.

        O  primeiro  deles  merece  destaque  por  ter  nascido  dos  próprios  moradores  das  

localidades atingidas pela obra. Assim, a partir dos abusos realizados durante o cadastramento 

socioeconômico do EIA-RIMA, esses moradores se organizaram para reivindicar o respeito 

ao seu direito à moradia adequada. 

Nesse sentido, cumpre lembrar que o movimento é formado pelas comunidades Trilha 

do Senhor, Aldaci Barbosa, Jangadeiros, Oscar Romero e Montese e  pelo   grupo anarquista 

Organização Resistência Libertária (ORL). Apesar disso, ao longo da rota por onde o projeto 

pretende ser construído, existem outras cinco comunidades que ainda não o integram: Canos, 

São Vicente, João XXIII, Rio Pardo e Lagamar. 

Mesmo  que  ainda  não  congregue  todas  as  populações  atingidas  pelos  impactos 

negativos do VLT, o movimento tem tentado se aproximar das demais comunidades e dos 

outros setores da sociedade (como o MPF, a DPU, a DPE e as universidades, por exemplo) 

para denunciar  as violações ao direito à  moradia e para formular,  junto com esses outros 

espaços, estrategias jurídicas e políticas necessárias à exigibilidade de tal direito. 

Organizado por meio de assembleias e reuniões abertas, ele realiza ações como atos 

públicos; formulações de notas, manifestos e vídeos; oficinas em direitos humanos; oficinas 

de cartazes; grupos de estudo e panfletagens (só para que se citem alguns exemplos). 

Hoje, através do contato com a ORL, o Centro de Assessoria Jurídica Universitária 

(CAJU-UFC), o Núcleo de Assessoria Jurídica Comunitária (NAJUC-UFC) e o Serviço de 

Assessoria Jurídica Universitária Popular (SAJU-Unifor)20 também iniciam uma aproximação 

com o MLDM. 

19O  Comitê  Popular  da  Copa  é  uma  articulação  que  objetiva  desenvolver  mecanismos  de  monitoramento; 
resistência e publicização das ilegalidades das obras da Copa de 2014 em Fortaleza. Além disso, também se 
propõe a denunciar e a combater, junto com outros comitês existentes no Brasil, o turismo sexual, os ataques ao 
meio ambiente e a higienização social (fenômenos ampliados em épocas de megaeventos). Em Fortaleza, ele é 
composto, dentre outras entidades, pela Associação dos Geógrafos Brasileiros (AGB), pelo Mandato Ecos da 
Cidade (referente ao vereador João Alfredo, do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL), pelo Movimento dos  
Conselhos Populares, pela ONG Cearah Periferia e pela Pastoral do Migrante.
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Junto a estudantes de Psicologia (da UFC) e Geografia (da Universidade Estadual do 

Ceará  – Uece),  aqueles  núcleos  de  extensão objetivam semear  um processo  de  educação 

popular e mobilização social com os moradores das comunidades atingidas. Assim, esperam 

ampliar o alcance e a riqueza da ideia - já existente no movimento - de que os direitos só se 

tornam realidade  para  o  povo  à  medida  em que  este  se  organiza  e  constrói  uma  práxis 

política.21

6. Os significados do direito humano à moradia para o licenciamento ambiental 

do VLT e para as comunidades atingidas

A análise  do  conteúdo  do  direito  à  moradia  na  legislação  interna  e  nos  tratados 

internacionais dos quais o Brasil é signatário permite que se perceba que o direito humano 

investigado neste artigo só recebeu um significado mais profundo graças à organização e à 

mobilização dos grupos populacionais que, historicamente, tiveram tal direito violado.

Mesmo assim, as dificuldades de efetivação da moradia digna encontram obstáculos 

políticos,  econômicos,  sociais,  culturais  e  institucionais  refletidos  no  modelo  de 

desenvolvimento adotado no Brasil.   

Nesse sentido, as obras da Copa do Mundo de 2014 se configuram como exemplos do 

tipo  de  globalização desenfreado que tem transformado os  espaços urbanos em “cidades-

empresa” (VAINER, 2009). Assim, observa-se que o futebol e vários outros elementos da 

cultura  nacional  são  utilizados  no  Brasil  em  uma  perspectiva  mercadológica,  pois, 

disfarçadamente, eles legitimam processos de violação de direitos urbanísticos e ambientais 

como os que são vistos em Fortaleza através do licenciamento ambiental do VLT.

Percebe-se que,  tanto na confecção do EIA-RIMA dessa obra quanto na audiência 

pública que prometia discuti-lo, existem gigantescas ausências de uma análise do direito à 

20Esses três últimos grupos são projetos de extensão da Universidade Federal do Ceará (UFC) e da Universidade  
de Fortaleza (Unifor). Junto com o Projeto de Assessoria Jurídica Estudantil (PAJE, da Universidade Regional do 
Cariri – URCA), eles formam a Rede Estadual de Assessoria Jurídica Popular (REAJU) e compõem a Rede 
Nacional de Assessoria Jurídica Universitária Popular (RENAJU).

21 Esse processo pretende discutir a efetivação dos direitos humanos; problematizar as limitações dos institutos 
jurídicos estatais e contribuir com a mobilização para ações políticas de resistência às violações e pressão para a 
concretização daqueles direitos. 

1660



moradia  adequada  (contraditoriamente,  esse  é  o  bem mais  atingido  com os  impactos  da 

obra...). 

Dentro do estudo e do relatório apresentados, por exemplo, vislumbra-se a falta de 

alternativas  locacionais  e  tecnológicas;  o  uso do cadastramento  socioeconômico para  fins 

desapropriatórios;  a  indicação  da  desapropriação  como  circunstância  imprescindível  e  a 

indenização das benfeitorias como única medida mitigadora dos efeitos adversos. 

Dentro da audiência pública, por sua vez, evidencia-se a ausência de uma verdadeira 

discussão com a sociedade (especialmente, com os grupos populacionais mais atingidos pelo 

Veículo  Leve sobre  Trilhos)  e,  em consequência,  a  violação  ao  princípio  da  participação 

popular. Isso é explícito a partir do prazo não razoável para a divulgação do EIA-RIMA e a 

partir do desrespeito aos pedidos de informação, às sugestões e às histórias das comunidades 

presentes no espaço público destinado à discussão da viabilidade de um projeto que pretende 

remover 3.500 famílias.

Na concessão da licença prévia, mais violações são acentuadas através de uma votação 

que, simplesmente, desconsiderou a solicitação de nova audiência pública e os documentos 

institucionais e não-institucionais demonstrativos das falhas existentes no EIA-RIMA do VLT. 

Aparentemente,  então,  o  Governo do Estado do Ceará  (em nome de  um interesse 

público não provado no próprio estudo de impacto ambiental e no próprio relatório da obra 

em análise) decide a vida de populações que moram há mais de trinta anos – em sua maioria – 

na área de intervenção do projeto. De forma notória, ele reduz a moradia adequada a aspectos 

patrimoniais e trata com descaso toda a legislação nacional e internacional a respeito desse 

direito. 

Para conferir legitimidade às suas ações e às suas omissões, todavia, trabalha com o 

discurso  da  necessidade  do  VLT como  um  projeto  que  retirará  as  famílias  atingidas  da 

“ilegalidade” das áreas de risco onde vivem (discurso expressamente utilizado no EIA-RIMA 

do empreendimento).  Aqui,  é  relevante  notar  como essa argumentação indica  a  opção do 

Governo do Estado por uma falsa “regularização fundiária”. Assim, a omissão deste quanto à 
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verdadeira  regularização22 se  configura,  na  verdade,  como  uma  ação  necessária  a 

determinados  setores  socais,  visto  que  ela  garante  um  modelo  de  desenvolvimento 

descomprometido com a coletividade. 

O “urbanismo” adotado pelo Governo do Estado do Ceará e bem representado pelo 

EIA-RIMA do VLT não se preocupa, portanto, com a realidade concreta, mas sim com uma 

ordem que diz respeito apenas a uma parte da cidade. Ele apresenta “ideias fora do lugar” ao 

mesmo tempo em que tais ideias estão “no lugar” por isso mesmo: por se aplicarem somente a 

uma  parcela  da  sociedade  -  reafirmando  e  reproduzindo  desigualdades  e  privilégios.  A 

realidade concreta, então, acaba se tornando “um lugar fora das ideias” (MARICATO, 2009) 

dentro desse paradoxo entre a ação e a omissão do Estado.

Em outro sentido, todavia, está o povo atingido. Isso acontece porque as comunidades 

que podem ser despejadas pelo VLT reivindicam que, caso não seja possível a permanência 

das  famílias,  ocorram  negociações  coletivas  para  a  realocação  das  pessoas  em  lugares 

próximos aos já habitados. Assim, somente na falta de possibilidades de reassentamento no 

mesmo  bairro,  elas  aceitariam  indenizações  (em  valor  prévio,  justo  e  de  mercado, 

independente de possuírem a propriedade ou a concessão de uso), o que revela que as famílias 

têm demandado o reconhecimento do caráter legítimo da posse que exercem.

De modo geral e específico,  portanto,  pontua-se que a luta dessas pessoas está em 

consonância com a ordem urbanística nacional e internacional, o que denota como o direito 

positivo é formulado historicamente a partir das reivindicações do povo. 

Observa-se que as relações estabelecidas  pelas  famílias  com os locais  onde vivem 

permitem que elas próprias revelem e ressignifiquem o direito à moradia adequada mostrando, 

em consonância com o que destaca Lyra Filho (1995, p. 12), que, “quando buscamos o que o 

Direito é, estamos antes perguntando o que ele vem a ser, nas transformações incessantes do 

seu conteúdo e forma de manifestação concreta dentro do mundo histórico e social”.

22De acordo com Alfonsin (apud SAULE JÚNIOR, 2004, p.  347),  “regularização fundiária é  o processo de 
intervenção pública sob os aspectos jurídico,  físico e social, que objetiva legalizar a permanência de populações  
moradoras  de  áreas  urbanas  ocupadas  em  desconformidade  com  a  lei  para  fins  de  habitação,  implicando 
acessoriamente melhorias no ambiente urbano do assentamento, no resgate da cidadania e da qualidade de vida 
da  população  beneficiária.  Na  mesma  toada,  Pinho  (apud SAULE  JÚNIOR,  2004,  p.  348)  diz  que  a 
“regularização fundiária realizada com urbanização específica de interesse social deverá, pois, comportar, além 
da regularização do domínio sobre a terra, um programa de urbanização voltado a suprir situações de risco,  
insalubridade, falta de acessibilidade etc., que porventura ocorram, bem como a implantação de equipamentos 
públicos necessários ao bom padrão de habitabilidade da área.”  
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Diante de tudo isso,  a existência  do MLDM expressa uma interação conflitante:  o 

desdobramento das violações  permite  que os  sujeitos  se façam na luta  e  reconheçam sua 

legitimidade e sua competência nesse processo (FERNANDES, 2000).

Nesse sentido, destaca-se que, para as famílias que correm o risco de serem atingidas 

pelo  projeto em análise, suas moradias não representam apenas casas. Significam as histórias 

de vidas de pais, mães, avós e bisavós; os batizados, os aniversários, os casamentos, as festas 

juninas e os natais tecidos com vizinhos e amigos; a possibilidade de ir ao emprego, à escola e 

à creche; a chance de construírem seus sonhos, sua dignidade. 

Logo, a partir da realidade onde estão inseridas, as comunidades conferem à moradia, 

cumulativamente, os sentidos de segurança jurídica da posse; de disponibilidade de serviços e 

infraestrutura; de acessibilidade; de localização adequada e de respeito às relações afetivas 

construídas ao longo do tempo (com os vizinhos, as capelas, as casas, as ruas e as próprias 

lutas comunitárias, por exemplo). Tais conteúdos estão em consonância com o disposto nos 

tratados internacionais e na legislação brasileira e referendam que esses instrumentos estatais 

só apresentam concepções mais avançadas por decorrerem da organização popular necessária 

à positivação e à concretização dos direitos. De maneira organizada, portanto, o povo faz da 

moradia o espaço de resistência e busca de participação política.

7. Caminhos a partir dos descaminhos

A análise do significado dos direitos implica, necessariamente,  na investigação dos 

fenômenos concretos a partir dos quais as relações jurídicas são tecidas, visto que tais relações 

se formam e se transformam de acordo com as necessidades e as lutas históricas de cada 

sociedade. A partir dessa constatação, observa-se que buscar o conteúdo do direito humano à 

moradia adequada no Brasil é, antes de tudo, perceber esse direito em conflito (diante das 

contradições  políticas  e  econômicas  do  Estado);  aprofundar  o  questionamento  acerca  de 

alguns institutos jurídicos (como a propriedade privada) ainda absolutizados por determinados 

setores da sociedade e optar por caminhos ético-políticos comprometidos com uma dimensão 

emancipatória da dignidade humana.

Assim, diante de um estudo de impacto ambiental, de um relatório de impacto ao meio 

ambiente  e  de  uma  atuação  do  poder  público  que  escolhem  uma  única  rota  para  um 

empreendimento de tão grande impacto como o VLT; da justificativa de que essa obra deve 

ocorrer devido ao seu menor custo econômico; da imposição da remoção de 3.500 famílias ao 

invés de se utilizarem terrenos vazios para o projeto e da não-realização de uma discussão 
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verdadeiramente democrática com a sociedade, surgem, no mínimo, algumas interrogações, 

tais  como:  qual  o  papel  do povo diante  das  violações  cometidas  pelo próprio  Estado em 

relação ao direito humano à moradia adequada? Qual a função social do Direito? O que se 

pode  fazer  quando  se  percebe  que  a  realidade  do  VLT simboliza  o  mesmo  processo  de 

higienização social ocorrido durante a “reforma urbana” de Pereira Passos, no início do século 

XX, e durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul? Como trabalhar com o direito à 

cidade se o Veículo Leve sobre Trilhos, da forma como é apresentado hoje, transformou-se na 

rota da injustiça?

Os  caminhos  de  respostas  para  essas  perguntas,  por  sua  vez,  indicam  que  os 

significados do direito à moradia adequada presentes no licenciamento ambiental do VLT e na 

luta das comunidades que podem ser removidas por esse projeto demonstram o confronto 

entre  dois  modelos  de  desenvolvimento  bastante  distintos:  enquanto  o  primeiro  deles 

apresenta como pressuposto de existência a utilização da cidade como mercadoria, o segundo 

vislumbra o espaço urbano em uma perspectiva de democratização de acesso aos direitos.

Por isso, diante de um licenciamento ambiental que impede a realização do direito à 

moradia adequada e à participação política e de comunidades organizadas  (inclusive em um 

novo movimento social) em busca da preservação de suas relações de fato (evidenciadas na 

posse e nos vínculos culturais que mantêm com a terra onde habitam), esta pesquisa conclui 

pela legitimidade do conceito de moradia adequada e das lutas construídas pelas populações 

impactadas com o VLT.

Desse  modo,  mesmo com os  descaminhos  do  licenciamento  ambiental  do  Veículo 

Leve sobre Trilhos e com o uso do discurso leviano de que as famílias precisam ser removidas 

por  estarem  em  áreas  de  risco  (quando  a  função  do  Estado  é,  justamente,  garantir  a 

regularização  dessas  áreas  e  efetivar,  o  máximo  possível,  o  direito  à  cidade  para  tais 

comunidades),  a  resistência  e  a  mobilização  populares  se  revelam  como  as  grandes 

protagonistas do direito à moradia adequada. Nesse sentido, portanto, surge a necessidade de 

que os juristas transportem essa realidade às escolas e às universidades; de que a produção de 

conhecimento forneça alternativas às violações de direitos e de que as lutas das comunidades 

que significam e ressignificam o fenômeno jurídico recebam o apoio necessário à construção 

de um espaço urbano realmente justo e sustentável.
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O ICMS ECOLÓGICO NO BRASIL: A EXTRAFISCALIDADE E A 

SOLIDARIEDADE TRIBUTÁRIAS EM PROL DO MEIO AMBIENTE  

THE ECOLOGICAL TAX OF GOODS AND SERVICES CIRCULATION IN 

BRAZIL: THE STIMULATIVE AND SOLIDARY FUNCTION OF TAXES ON 

BEHALF OF THE ENVIROMENT 

                                                                                                   Ana Carolina Barbosa Pereira 

                                                                                                              Flávia Soares Unneberg 

 

RESUMO: A Constituição Federal Brasileira de 1988 prevê que parte do Imposto sobre 

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – arrecadado pelos 26 Estados e pelo Distrito 

Federal será compartilhado entre os respectivos Municípios, de acordo com a previsão 

legislativa local. Baseado neste permissivo constitucional, e também na noção de 

extrafiscalidade tributária, alguns estados brasileiros instituíram o denominado “ICMS 

Ecológico”, no qual uma porcentagem do valor arrecadado pelo ente federativo é dividida 

para os municípios segundo critérios de preservação ambiental local e promoção do meio 

ambiente equilibrado. O presente estudo tem por objetivo analisar os benefícios advindos da 

adoção deste “imposto ecológico” no Brasil, procurando evidenciar como as reformas fiscais 

de cunho ambiental estão contribuindo não somente para preservar, mas também para 

desenvolver uma economia sustentável, provendo ainda mais empregabilidade e renda para o 

país. Objetiva-se demonstrar, ainda, a necessidade concreta de uma revisão fiscal visando 

promover boas práticas ambientais na sociedade e aumentar a economia sustentável. Conclui-

se que o “ICMS Ecológico” é uma iniciativa que procura estabelecer uma profunda inter-

relação entre a economia e os temas ambientais, a qual permite grandes benefícios para toda a 

sociedade e enseja uma vultosa integração entre a iniciativa privada e a Administração 

Pública. Demais disso, não se pode olvidar tratar-se de uma profícua fonte de fundos para a 

implementação concreta de políticas públicas de caráter ambiental.  

 

PALAVRAS-CHAVES: ICMS ECOLÓGICO; DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO 

AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO; DEVER FUNDAMENTAL DE 

PAGAR IMPOSTOS; EXTRAFISCALIDADE. 

 

ABSTRACT: The Brazilian Federal Constitution of 1988 allows that part of the Goods and 

Services Circulation Tax collected by each of the 26 States of Brazilian Federation and the 

Federal District will be shared to the municipalities that belong to the respective State, 

according to the prevision in the local legislation. Based on this constitutional allowance, and 

also on the stimulative function of taxes, some Brazilian States have created the Ecological 

Tax of Goods and Services Circulation, in which a percentage of the tax collected by the State 

is also distributed to the various municipalities of that State, following criteria of local 

preservation and promotion of environment. The present article will analyze the environment 
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benefits that Brazil have got so far with the adoption of the called “ecological tax”. Besides 

that, will also put in evidence how the fiscal environment reforms are contributing not only to 

preserve, but also to develop a sustainable economy, providing also more employment and 

income to the country. This study also tries to demonstrate concretely the necessity of fiscal 

reviews in order to promote good environmental practices in society, and to increase one 

sustainable economy. The article concludes that the Ecological Tax of Goods and Services 

Circulation is an initiative that intends to establish a deep interrelation between economy and 

environmental affairs, which allows great benefits for all society and promotes a big 

integration between private sector and Public Administration. In addition, it is a clever source 

of funds for implementation of public politics in environmental area. 

 

KEY WORDS: ECOLOGICAL TAX OF GOODS AND SERVICES CIRCULATION; 

FUNDAMENTAL RIGHT OF A SUSTAINABLE ENVIRONMENT; FUNDAMENTAL 

DUTY OF PAYMENT OF TAXES; STIMULATIVE FUNCTION. 

 

INTRODUÇÃO 

O meio ambiente equilibrado é uma das dimensões do mínimo existencial à dignidade 

da vida humana, que é atributo fundante de todo o sistema jurídico brasileiro, e opera 

obrigatoriamente sobre os comportamentos tanto dos órgãos estatais quanto dos particulares. 

A cada ano as questões ambientais ganham vulto, exigindo uma atuação política mais 

firme diante das diversas repercussões advindas da exploração de recursos ambientais e da 

prática de atos atentatórios ao meio ambiente. Fica patente a necessidade de emprego de mais 

recursos públicos para a proteção e defesa deste direito fundamental à vida humana. 

O presente trabalho visa tratar do controle ambiental mediante o atributo da 

extrafiscalidade tributária, permitindo a criação de estratégias de políticas públicas voltadas 

para o uso racional dos recursos ambientais, bem como de uma maior conscientização da 

sociedade quanto à sua parcela de responsabilidade ambiental.  

Para os fins deste estudo optou-se por abordar a importância do “ICMS ecológico”, 

variante do ICMS, tratando-se de imposto que reflete diretamente as flutuações de mercado e 

de consumo no Brasil, sendo importante construção doutrinária transdisciplinar que permite a 

atuação conjunta de Estado e sociedade na efetivação do direito fundamental ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

Diante de tal contexto, no presente artigo, dividido em três partes, busca-se, 

inicialmente, analisar o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a 
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sua tutela constitucional no Brasil. Em seguida, discorre-se acerca do dever fundamental de 

pagar impostos e a sua relação com a matéria ambiental, a fim de se colher subsídios teóricos 

necessários para o exame da reforma fiscal ecológica no Brasil, especificamente no que 

concerne a implementação do ICMS Ecológico, o que será feito na terceira parte do texto. 

1. REFLEXÕES SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO 

Nos dias atuais, em que se observa uma desordem ecológica significativa em todo 

o planeta, com uma confluência de catástrofes tendo lugar em várias partes do mundo, 

impende refletir sobre o meio ambiente como uma realidade dinâmica e mutante, em que os 

postulados meramente jurídicos são desafiados dado o caráter transdisciplinar da matéria 

ambiental. 

É fato que um ecossistema ultrapassa fronteiras geográficas. Não é o bastante que um 

pais seja fortemente engajado em políticas ambientais, quando a própria natureza já 

demonstrou que a influência ambiental de condutas omissivas ou comissivas em um país afeta 

comunidades de países diversos. A chuva ácida que se abateu na Inglaterra e Suécia nas 

décadas de 1950 e 1970 é exemplo desta rede de influências que fez despertar no mundo uma 

nova perspectiva ambiental. 

Hans Küng ensina que "o Direito tem necessidade de um fundamento moral”
1
. Na seara 

ambiental, como pondera Jose Renato Nalini, "A Ecologia é uma ciência solidária. Não 

apenas no sentido de se servir de um leque abrangente de múltiplos conhecimentos, mas ainda 

porque não prescinde de um sentimento de vínculo entre todos os interessados na manutenção 

da vida”
2
. Com efeito, fez-se mister considerar a existência de uma ética ambiental que deve 

comandar as políticas públicas ambientais em todo o planeta. Afinal, o meio ambiente inspira 

e fundamenta preceitos morais e normas jurídicas. 

Desta forma, o que outrora se via como um bem jurídico per accidens, como mera 

decorrência do direito à saúde humana, passou paulatinamente a guardar autonomia como um 

bem protegido pela ordem jurídica, em uma nova e específica perspectiva. Observa-se que 

muitas das Constituições que sucederam a Carta de Estocolmo de 1972 contemplaram o dever 

estatal de combate à poluição e à proteção de proteger o meio ambiente em todas as suas 

formas
3
.  

A doutrina internacional reconhece o meio ambiente como direito fundamental, 

constando expressamente na Conferência das Nações Unidas sobre o Ambiente Humano de 
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1972, na Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992, e na Carta da 

Terra de 1997. 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 trouxe um Capítulo dedicado ao meio 

ambiente, inserido no Título VIII, que trata da Ordem Social, que contém tão somente um 

artigo, mas que conseguiu concentrar em seus parágrafos um vultoso leque de direitos e 

parâmetros de atuação estatal na seara ambiental. Ainda que não esteja topograficamente 

inserido no Título II da Carta Constitucional, que trata expressamente dos Direitos e Garantias 

Fundamentais, é assim considerado em virtude da regra ampliativa constante do seu art. 5°, 

§2°, que admite a existência de outros Direitos e Garantias “decorrentes do regime e dos 

princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do 

Brasil seja parte”. 

Como ensina José Afonso da Silva, o dispositivo abrange três conjuntos de normas, a 

saber: a norma-matriz, o reconhecimento do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, insculpido no caput do art. 225; o parágrafo primeiro, o qual 

versa sobre as formas de garantir a efetividade ao direito fundamental contido no caput; e os 

parágrafos segundo a sexto, os quais apresentam determinações particulares sobre situações 

especiais em matéria ambiental
4
. 

Neste diapasão, tem-se que a Constituição Federal Brasileira de 1988 refletiu 

expressamente a concepção de meio ambiente equilibrado como extensão do direito à vida, na 

esteira de um entendimento cada vez mais difundido pelo imperativo fundamental de 

sobrevivência e de solidariedade, sendo o equilíbrio ambiental absolutamente necessário para 

a integridade física, psíquica e moral do indivíduo. O legislador constituinte brasileiro, de 

forma inédita no país, encampou a fundamentalidade do meio ambiente como elemento do 

postulado da dignidade humana, princípio político constitucionalmente conformador e 

impositivo, nas palavras de Canotilho
5
, e fundamento do Estado Brasileiro

6
. 

Ademais, o art. 170, caput, do texto constitucional pátrio reconhece que a ordem 

econômica deve ser dinamizada tendo em vista a promoção de uma vida digna para todas as 

pessoas, e seu inciso VI exige que a defesa do meio ambiente conforme o desenvolvimento 

econômico nacional
7
. 

Pela abordagem adotada pela ordem constitucional ambiental vigente no Brasil, há três 

aspectos éticos relevantes para o estudo aqui desenvolvido: "a abordagem social do meio 

ambiente como patrimônio da coletividade, a perspectiva política do meio ambiente como 
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objeto de gestão do Poder Publico e da comunidade e, por fim, o enfoque biocêntrico do meio 

ambiente como requisito de sobrevivência humana e planetária
8
. 

Com efeito, a Constituição Federal Brasileira abraçou a exigência de que poder público 

e sociedade devem proceder juntos à ponderação de valores quando da prática de qualquer 

atividade que possa acarretar impactos ambientais. Por ter natureza jurídica de bem de uso 

comum do povo, o meio ambiente é entidade autônoma e sua conservação é matéria 

prioritária para o Poder Público e para os cidadãos, que ficam obrigados a zelar por sua defesa 

e preservação. Cuida-se de um dever que transpassa a índole ética para adentrar no campo 

jurídico-constitucional, em que não há discricionariedade estatal em atuar, mas sim uma 

imperatividade em assim agir, evitando-se a mera retórica ecológica. 

Assim é que a cultura de abundância tão comum no Brasil, como reflexo de sua bem-

aventurada profusão de recursos naturais, vem paulatinamente sendo substituída pela 

conscientização e debate acerca da necessidade de imprimir maior efetividade aos cuidados 

mínimos necessários para a garantia de um meio ambiente verdadeiramente saudável. Afinal, 

o desenvolvimento sustentável é um conceito de adoção permanente e que alcança as gerações 

presentes e vindouras. Na realidade,  

Não se trata de um Estado permanente de harmonia, mas um processo de mudança 

no qual a exploração dos recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 

desenvolvimento tecnológico e a mudança institucional estão de acordo com as 

necessidades atuais e futuras9. 

Como dito, em um país em que a abundância dos recursos naturais impera, como o caso 

do Brasil, que em acréscimo vive um particular momento de crescimento econômico 

vislumbrado pela melhora nas condições de vida de um número significativo de cidadãos, 

ensejando visível aumento do consumo e um aquecimento da produção industrial, com 

inequívocos reflexos na utilização de recursos naturais, a efetividade do princípio 

constitucional do meio ambiente ecologicamente equilibrado depende significativamente da 

interação com princípios da ordem econômica, tributária e financeira. Toda economia de 

mercado encontra-se intrinsecamente conectada com a exploração ambiental, a ponto de o 

Brasil consagrar também na Constituição Federal de 1988 que a ordem econômica, baseada 

na livre iniciativa e na valorização do trabalho humano, tem como um de seus princípios a 

defesa do meio ambiente
10

. Com isto, o legislador constituinte deixa patente que as questões 

ambientais devem ser tratadas com prioridade sobre as demandas econômico-financeiras, o 

que na prática acaba se revelando um grande desafio para o Poder Público em sua função 

fiscalizatória. Afinal, as economias de mercado têm no lucro seu principal objetivo, o que 
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comumente conflita com a utilização ecologicamente adequada dos recursos ambientais 

existentes.  

Não é por outra razão que tratados ambientais como o Protocolo de Kyoto sofrem pela 

recusa de adesão por países emissores de poluição em alto nível, como os Estados Unidos, 

gerando uma frustração internacional pela ausência de maior compromisso com as questões 

ambientais em detrimento do interesse meramente econômico.  

Em sede interna, a frustração ambiental se observa nos reiterados descumprimentos da 

legislação ambiental brasileira, que é vasta mas ainda carece de uma fiscalização material e 

quantitativamente proporcional às demandas ambientais locais. A dimensão continental do 

país também é um óbice a uma atuação mais presente do Poder Público nas diversas agressões 

ambientais passíveis de ocorrência no Brasil, exigindo recursos cada vez maiores para a 

implementação das políticas necessárias ao cumprimento dos objetivos e políticas de caráter 

ambiental. 

É justamente diante de fatos como tais que uma forma de implementação de novas 

modificações comportamentais de curto prazo visando à efetivação do direito ao meio 

ambiente equilibrado pode ter eficiência por meio da utilização do conceito de 

extrafiscalidade, na qual se agregam ramos jurídicos como o Direito Econômico, o Direito 

Ambiental e o Direito Tributário rumo à conscientização sobre a função social dos bens 

naturais.  

2. O DEVER FUNDAMENTAL DE PAGAR IMPOSTOS E A MATÉRIA 

AMBIENTAL 

É indissociável das questões ambientais o que Edis Milaré chama de "hipoteca 

social": o meio ambiente não pode ser utilizado ao bel-prazer do ser humano sem que se 

atente para os danos que este uso pode acarretar a longo prazo para as gerações presentes e 

futuras
11

. Para Lipovestsky, "a sucessão de catástrofes ecológicas (...) deram lugar a uma 

conscientização de massa no que toca aos danos do progresso, bem como a um largo consenso 

em torno da urgência em salvaguardar o 'patrimônio comum da humanidade’
12

”. Esta 

realidade exige a ponderação de interesses de forma a possibilitar novas abordagens em 

matéria ambiental, minimizando os danos causados pelo ser humano em suas atividades 

corriqueiras. 

Como as questões ambientais e econômicas seguem ligadas de forma transdisciplinar e 

por vezes antagônica entre si, impende questionar o quanto a moralidade  não somente se 
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relaciona com o mal praticado mas também com condutas omissivas de quem tinha o dever de 

agir em prol do meio ambiente, qual seja, o Poder Público e a sociedade como um todo. 

Assim, se o abuso de poder se encontra intrinsecamente ligado a atos de degradação 

ambiental, ao Poder Público passa a ser obrigatória a criação de mecanismos que possibilitem 

recuperar de alguma forma o uso ambiental perpetrado, diante da vinculação estatal a tal 

defesa. 

Com efeito, todos os direitos evocam uma resposta governamental afirmativa. Todos os 

direitos geram obrigações definidas e salvaguardadas pela lei.
13

. E estes direitos possuem 

custos que exigem a participação da sociedade arcando com as despesas inerentes a esta 

proteção. Não há direito fundamental, seja ele de qual dimensão for, que não gere custos para 

o Estado implementá-lo e, consequentemente, o respectivo dever geral de solidariedade 

condicionada à capacidade contributiva individual. 

No momento em que direitos sociais são inseridos em uma carta constitucional, há a 

exigência de sua efetiva implementação, sob pena de tais direitos não se concretizarem. As 

receitas estatais provêm de atividades econômico-privadas dos entes públicos, de monopólios, 

empréstimos e, principalmente, da imposição tributária. Se há direitos a serem garantidos pelo 

Estado aos seus indivíduos, e se esse Estado não dispõe de outros meios para suportar tal 

custo, repousará em todos o ônus para a fruição do bônus. A forma de participação social no 

financiamento das iniciativas e na proteção dos direitos humanos, aqui incluído o direito ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, perfaz-se com a instituição e pagamento de 

tributos, e ganha relevância o entendimento doutrinário no sentido do pagamento de impostos 

como “dever fundamental” de todo cidadão. 

Para José Casalta Nabais, o dever fundamental de pagar impostos seria "o contributo 

indispensável a uma vida em comum e próspera de todos os membros da comunidade 

organizada em Estado"
14

. É contrapartida antecedente e necessária para a mantença do próprio 

Estado. Não é outra a lição do mestre Ingo Wolfgang Sarlet, ao asseverar que os custos dos 

direitos sociais concretizam-se em despesas públicas com imediata expressão na esfera de 

cada um dos seus titulares, uma esfera que assim se amplia na exata medida dessas despesas
15

.  

Como ensina Marcello Fernandes Leal
16

,  

Podemos perceber, então, que o dever fundamental de pagar impostos é o modo de 

se efetivar os direitos previstos na Carta Constitucional, sejam tais direitos de cunho 

prestacionais ou não, pois, apesar de existirem importantes vozes na doutrina no 

sentido de reconhecer explicitamente a incidência de tal dever aos direitos 

prestacionais, certo é que todos possuem um custo a ser arcado, não importando se 
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maior ou menor a depender da geração de cada direito. O pagamento de impostos é 

atribuído a todos os sujeitos que possuam capacidade contributiva para arcar com 

esse dever, possibilitando a realização dos deveres do estado em benefício de todos. 

Disso tudo, pode-se concluir que a tributação não constitui um fim em si mesmo, ou 

seja, não é a razão de ser do próprio estado que ele exista simplesmente para tributar 

seus indivíduos. Pelo contrário, o que se percebe é que a tributação é um meio 

existente, dentre outros, para que o estado preste aos indivíduos aqueles direitos que 

lhes foram outorgados pela constituição. Importa deixar claro que, num estado 

fiscal, malgrado existam outros meios idôneos para angariar recursos para os cofres 

públicos, não resta dúvida que a tributação é principal delas. Assim, não obstante 

não esteja contido na Constituição Federal da República do Brasil, de 1988, um 
dispositivo expresso que contivesse o dever fundamental de pagar impostos, é uma 

conclusão até certo ponto tranqüila de que tal dever se depreende da própria ordem 

constitucional e dos objetivos e fundamentos que a integram, principalmente do 

dever de solidariedade comunitária numa sociedade de riscos como a atual. 

Evidentemente, o dever que aqui se estuda não se limita apenas aos impostos, tratado na 

hipótese como sinônimo de tributo, alcançando também, na sistemática brasileira, as taxas, 

contribuições de melhoria e contribuições sociais. O tributo não é um sacrifício, mas sim um 

corolário do princípio da solidariedade social para que o Estado possa cumprir as tarefas 

inerentes ao interesse público. Sua finalidade não é somente fiscal, tendo como objetivo a 

obtenção de receita, mas alcança possibilidades extrafiscais, em que se visa forçar o 

cumprimento de uma norma ou princípio, proporcionar conscientização e mudança 

comportamental ou proteger uma determinada atividade econômico-social. Apesar de o texto 

constitucional brasileiro de 1988 ter consagrado uma economia descentralizada, de mercado, 

autorizou o Estado a intervir no domínio econômico como agente normativo e regulador, com 

a finalidade de exercer as funções de fiscalização, incentivo e planejamento indicativo ao 

setor privado.  

Na seara ambiental, a intervenção estatal se encontra tanto na instituição de tributos 

ambientais como instrumento de direção estatal, como pela concessão de isenções, incentivos 

fiscais ou redução de alíquotas graduada conforme as melhorias ambientais existentes na 

produção industrial.  

Os mecanismos tributário-econômico-ambientais exemplificados permitem um 

incentivo ao produtor a investir mais em tecnologias verdes, repercutindo no consumidor 

tanto pelo atrativo financeiro quanto pelo conceito positivo da preocupação ambiental da 

empresa
17

, possibilitando ainda uma nova conscientização acerca da relevância da 

participação social no financiamento de políticas públicas de caráter ambiental.  

Desta forma, no Brasil, o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) 

ganha relevância por se tratar do tributo que mais gera arrecadação para os Estados e Distrito 

Federal, sendo regido por regras próprias em cada unidade da Federação, podendo ser um 
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diferenciado instrumento de efetivação de medidas estatais de proteção e defesa do meio 

ambiente. 

3. REFORMA FISCAL ECOLÓGICA 

A arrecadação de tributos tem como finalidade a geração de receita para o Estado, a fim 

de que este possa gerir suas atividades. Sabe-se que os direitos de forma geral possuem 

custos, independente de se referirem aos direitos de primeira ou de segunda geração, e que 

estes custos são suportados por toda a sociedade – de acordo com a possibilidade financeira 

de cada cidadão. Portanto, a implementação de quaisquer direitos demanda um gasto público, 

que depende da receita obtida pelo Estado com a arrecadação de tributos e da aplicação destes 

recursos de forma adequada para o cumprimento dos fins públicos
18

.  

O orçamento público não possui um fim em si mesmo, mas visa possibilitar a 

implementação de políticas públicas e a atualização dos programas e do planejamento 

governamental, servindo como instrumento de garantia de efetivação concreta dos direitos 

fundamentais
19

.  

O princípio da justiça orçamentária pode ser compreendido como sendo a justiça das 

receitas – sendo esta baseada em princípios como o da capacidade contributiva – harmonizada 

com a justiça das políticas sociais e econômicas e dos gastos do Estado. A justiça 

orçamentária é, em grande parte, distributiva, decorrendo, assim, do princípio da isonomia, 

pelo qual deve se conferir desigual tratamento aos desiguais
20

.  

Não há como se falar em reforma fiscal sem abordar a função social do tributo, uma vez 

que o que se objetiva não é um aumento na carga tributária, mas a sua aplicação da forma 

correta, maximizando-se os resultados.  

Não existe resistência por parte dos cidadãos em pagar tributos quando a carga tributária 

suportada é compatível com as condições financeiras dos contribuintes e quando se vislumbra 

de forma concreta as contraprestações recebidas do Estado. Assim, para que a função social 

do tributo possa ser implementada, faz-se necessário que o Estado destine de forma correta os 

recursos arrecadados e que o cidadão tenha conhecimento da aplicação dos mesmos em prol 

da sociedade, a fim de que este possa desenvolver uma consciência fiscal
21

. 

As primeiras tentativas no sentido de promover uma reforma fiscal ecológica surgiram 

na década de 1970 com a cobrança de taxas ambientais, que inicialmente eram focadas sobre 

o usuário, com cobranças pelos custos de efluentes ou pagamento de serviços como o de 
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reciclagem. Durante a década de 1980 o enfoque passou a ser sobre a pessoa do agente 

agressor, através da criação de taxas com o objetivo de incentivar melhorias ambientais da 

parte destes. Já nos idos de 1990 a preocupação se voltou para a geração de receitas 

destinadas a fins ambientais
22

.  

Os primeiros países a promover uma reforma fiscal verde foram a Dinamarca, Espanha, 

Holanda, Reino Unido, Suécia e Finlândia
23

. A experiência desses países demonstrou que 

uma reforma fiscal ecológica não tem impacto somente em relação às políticas públicas 

ambientais, mas também no fomento de novas tecnologias, bem como no próprio mercado de 

trabalho
24

. 

Ressalte-se que a reforma aqui tratada não prevê o aumento da carga tributária, mas um 

remanejamento dos tributos, a fim de que os mesmos sejam melhor aproveitados, inclusive, 

de forma a garantir o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Para que o Estado alcance suas finalidades sociais, econômicas, ambientais e 

desenvolva políticas públicas para a concretização de seus fins, é essencial a observância do 

princípio da justiça fiscal, que poderá ser alcançado mediante a conjugação dos princípios da 

igualdade e seus desdobramentos, em conjunto com o princípio da função social do tributo, 

permitindo aos cidadãos viver com dignidade, possibilitando o desenvolvimento econômico 

sustentável, devidamente adequado ao contexto fiscal
25

. 

3.1 O ICMS no Brasil  

O Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS é um imposto indireto, 

embutido no preço de venda dos bens e prestação de serviços de transporte e comunicação, 

sendo pago diretamente pelo consumidor final. O tributo em questão foi criado no governo do 

Presidente Castelo Branco, no final da década de sessenta, no início da ditadura militar no 

Brasil. No entanto, até a promulgação da Constituição de 1988, o imposto incidia apenas 

sobre a circulação de mercadorias. 

Com o advento da reforma tributária realizada pela Constituição de 1988, o, então 

conhecido ICM – Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, passou a ser chamado de ICMS 

– Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, graças à fusão do ICM, de 

competência estadual, com outros cinco impostos, anteriormente de competência federal, 

ampliando a sua base de cálculos e sofrendo uma série de alterações de ordem jurídica
26

.  
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Trata-se de um tributo arrecadador para os estados, não sendo vinculado a um gasto 

específico e tem parte do seu montante repassada aos municípios por meio de cotas-parte
27

. O 

mencionado imposto é o que gera maior arrecadação para os estados e Distrito Federal, bem 

como é o responsável por boa parte da receita tributária de vários municípios brasileiros
28

.  

O ICMS, por ser um tributo de competência estadual, possui leis próprias em cada 

estado da federação brasileira, inclusive, com previsão de alíquotas distintas. O art. 155, da 

Constituição brasileira, prevê que cabe aos estados e ao Distrito Federal instituir imposto 

sobre operações relativas à circulação de mercadorias e serviços, bem como caberá à 

legislação estadual definir, prever, fixar e dispor a respeito das situações que envolvam o 

referido tributo. 

No que concerne ao rateio do ICMS, o artigo 158, inciso IV, da Constituição, estabelece 

que setenta e cinco por cento da receita arrecadada se destina aos estados, cabendo aos 

municípios os outros vinte e cinco por cento do total arrecadado com o imposto. 

O montante de vinte e cinco por cento sobre o valor arrecadado do ICMS que cabe aos 

municípios é novamente dividido, destinando-se setenta e cinco por cento deste valor para ser 

rateado entre os municípios de acordo com o cálculo do valor adicionado – consistente na 

soma de todos os valores das saídas de mercadorias e serviços de transporte e comunicação do 

município mediante notas fiscais, deduzindo-se as notas fiscais de entradas desses mesmos 

itens, que é declarado mensalmente pelas empresas para a Secretária da Fazenda estadual. 

Os vinte e cinco por cento que restam são rateados com base em critérios de lei estadual 

específica, ficando a cargo de cada estado estabelecê-los. Esta prerrogativa possibilita que os 

estados influenciem no estabelecimento de certas prioridades pelos municípios, como também 

desencorajem condutas consideradas maléficas. Com fulcro nesta possibilidade legal de 

destinação de parte da arrecadação estadual, consoante critérios livremente previstos pelos 

estados, e tendo em vista a flagrante necessidade de uma reforma fiscal com fins ambientais 

no Brasil, instituiu-se o ICMS ecológico. 

3.2 O ICMS Ecológico e sua relevância na atuação estatal de proteção ambiental 

Pelo critério estabelecido pela Constituição Federal os municípios mais desenvolvidos 

economicamente, capazes de gerar maiores receitas tributárias, são os mais privilegiados no 

momento do rateio de boa parte do valor do ICMS destinado aos mesmos pelos estados. 
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Na contramão desta lógica, em 1991, foram introduzidos critérios ecológicos pela 

legislação do estado do Paraná, a fim de regular a distribuição dos outros vinte e cinco por 

cento do montante do ICMS arrecadado pelos estados que cabem aos municípios, nascendo a 

partir daí a idéia de uma reforma fiscal ecológica e introduzindo-se o que ficou conhecido 

como ICMS ecológico. 

Segundo Nurit Bensusan, ao ICMS ecológico podem ser atribuídas duas importantes 

funções, a compensatória e a incentivadora. Aquela consiste na compensação aos municípios 

que sofrem limitações no gerenciamento de seu território por causa da presença de unidades 

de conservação ou outras áreas com restrições de uso. Trata-se de compensação pela restrição 

imposta, uma vez que, senão houvesse tal limitação, o município poderia dar outra destinação 

àquelas áreas e arrecadar mais ICMS, tendo um retorno maior no momento da repartição
29

.  

A função incentivadora traduz-se no incentivo que é dado aos municípios no sentido de 

ampliar as áreas de conservação na localidade, assim como em relação à qualidade de 

conservação dos espaços protegidos
30

, ou seja, privilegiam-se aqueles municípios que mais 

investem em projetos ambientais. 

É importante salientar que o ICMS ecológico não trata de um novo imposto, mas sim de 

um novo método de distribuição das receitas arrecadadas pelo Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços, o que significa dizer que o contribuinte não tem a sua carga tributária 

onerada, há apenas um melhor aproveitamento dos recursos, de maneira a privilegiar ações 

ambientais, garantindo assim a proteção e promoção do direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, previsto no art. 225, da Constituição brasileira, e, 

conseqüentemente, a implementação da função social do tributo. 

Tendo em vista que cabe aos estados instituir e disciplinar o ICMS, também fica a 

critério de cada um instituir ou não o mencionado tributo. Até setembro de 2011 mais da 

metade dos estados brasileiros já estabeleceram critérios ecológicos de distribuição da receita 

do ICMS aos municípios, instituindo, assim, o ICMS Ecológico
31

. 

Nos estados em que já existe legislação quanto ao estabelecimento do imposto 

ecológico, o referido tributo é destinado aos municípios em índices proporcionais ao seu 

compromisso ambiental, variando entre as unidades da federação o percentual que por elas é 

destinado aos municípios a título de imposto verde
32

. 

Apesar do ICMS Ecológico ser regulado por diferentes legislações estaduais, podemos 

apontar algumas semelhanças entre a sua regulação nos diferentes estados do país, são elas: 
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tributo sempre de âmbito estadual; possuem o mesmo fundamento legal (art. 158, II, da 

Constituição Federal); têm a mesma regra geral de redistribuição de recursos, considerando o 

critério da qualidade ambiental para municípios de um estado; e conservam idêntica 

justificativa para a criação desta forma de rateio do imposto, qual seja, a compensação ao 

município por ações adequadas a tutela e promoção do meio ambiente
33

.   

As ações estimuladas são estabelecidas pela legislação estadual, de acordo com a sua 

realidade e necessidades ambientais e sociais, estimulando-se: ações de saneamento básico, 

manutenção de sistemas de disposição final de resíduos sólidos e redes de tratamento de 

esgoto; manutenção de mananciais de abastecimento público de água, criação e manutenção 

de unidades de conservação, investimento em educação e saúde, atividades agropecuárias 

ecologicamente sustentáveis, dentre outras ações voltadas para a melhoria da qualidade de 

vida e à garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado
34

.  

Infere-se das ações estimuladas pelos estados para adoção pelos municípios, a fim de 

justificar a distribuição do ICMS Ecológico, que o princípio fundamental que embasa este 

imposto é o do protetor-recebedor, oriundo do princípio da precaução, consistente na lógica 

de que aquele que protege um bem natural em benefício da comunidade deve receber uma 

compensação financeira como incentivo pelo serviço de proteção ambiental prestado
35

.  

Desta forma, o ICMS Ecológico é uma adaptação de um imposto já existente (ICMS), 

no sentido de orientar parte de sua arrecadação para a preservação e promoção do meio 

ambiente, servindo de estímulo aos municípios para a adoção de medidas para melhorar a 

sadia qualidade de vida de sua população e o meio ambiente local em troca de benefícios 

fiscais, caracterizando-se, portanto, o tributo em questão como extrafiscal, uma vez que em 

sua cobrança manifestam-se outros interesses que não apenas a simples arrecadação de 

recursos financeiros
36

.  

 Acrescente-se que, além de promover a preservação ambiental, o ICMS Ecológico 

também tem grande relevância social e econômica, tendo em vista que a verba repassada aos 

municípios em razão do imposto ora estudado tem sido revertida em prol do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental destas localidades, possibilitando aumento dos investimentos 

municipais em infra-estrutura, saúde – com a construção de hospitais – , educação – 

possibilitando a reforma e a construção de escolas –, construção de aterros sanitários, 

implementação de programas de coleta seletiva e reciclagem.  
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Muitos dos municípios beneficiados são locais de extrema pobreza, algumas vezes até 

de difícil acesso, mas que, graças à arrecadação obtida por meio do ICMS Ecológico, estão 

ganhando vida própria, fazendo investimentos sociais e ambientais importantes que, 

conseqüentemente, têm fomentado o mercado de trabalho local, gerando uma economia 

sustentável social e ambientalmente, bem como melhorado qualitativamente a vida de suas 

populações
37

. 

Há também municípios que, apesar de mais urbanizados e melhor estruturados, também 

aproveitam a receita do ICMS Ecológico para reinvestir em práticas ambientais, bem como 

em áreas como esporte e lazer para a comunidade local, gerando cada vez mais receitas 

ambientais e, ainda, promovendo uma valorização do mercado imobiliário local, em virtude 

dos investimentos feitos em obras para melhorar o bem-estar e saúde da população
38

.  

Por tudo o que foi exposto, infere-se que o ICMS Ecológico estabelece uma profunda 

interdependência entre meio ambiente e economia sustentável, gerando benefícios para toda a 

sociedade não só na seara ambiental, mas também ajudando a desenvolver econômica e 

socialmente vários municípios brasileiros, além de ser uma maneira inteligente para a 

implementação de mais práticas de preservação e promoção do meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, sendo um importante passo rumo a uma reforma fiscal ecológica 

efetiva no Brasil. 

CONCLUSÃO 

O movimento ecológico não pode prescindir de uma abordagem mais profunda, visto 

que de há muito se reconhece que a ausência de uma Ética Ambiental ao longo da história da 

humanidade a tem levado a despender os recursos ganhos com a intensa atividade econômica 

produzida no último século tentando consertar realidades que já estão comprometidas. 

Um consenso mínimo em matéria ambiental é exigido para que seja possível uma 

unicidade de esforços visando à adoção de políticas públicas equacionadas entre si nos 

diversos países do globo, tudo tendo em vista a universalidade das questões ambientais e sua 

relevância no cenário mundial.  

A adoção do ICMS ecológico como política publica no Brasil parece ser um caminho 

sem volta, na medida em que as décadas de atuação pífia na seara ambiental hoje exigem 

a tomada de providências urgentes para a efetivação concreta deste direito difuso, e por se 

tratar de um direito social, não se pode olvidar o rateio dos custos inerentes à efetivação de 

tais direitos, exigindo-se a participação da sociedade como um todo, diante da condição de 
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usuários pagadores ínsita a todos os seres humanos. Espera-se que tal iniciativa se estenda de 

forma integrada a outros países diante da universalidade do tema e de sua relevância para o 

futuro da humanidade no planeta. 

O ICMS Ecológico incentiva a realização de investimentos para a preservação 

ambiental a nível local, assim como possibilita o desenvolvimento de uma economia 

sustentável nos municípios do país, gerando benefícios para toda a sociedade na área 

ambiental, bem como no campo econômico e social. 
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O MEIO AMBIENTE COMO DIREITO DIFUSO E A SUA PROTEÇÃO 

COMO EXERCÍCIO DE CIDADANIA 

 

THE ENVIROMENT AS COLETIVE RIGHT AND YOUR PROTECTION AS 

CITIZENSHIP EXERCISE 

 

Adriano Stanley Rocha Souza 

 

  

RESUMO 

RESUMO O presente trabalho tem por fim analisar a evolução legislativa pela qual passou o 

meio ambiente. Cuidaremos de demonstrar que a preocupação ambiental somente surge no 

Brasil a partir da década de 60 e, mesmo assim, graças às pressões internacionais que o 

mundo passou a sofrer, principalmente, após a criação do Clube de Roma, em 1972. Fator de 

primordial importância na evolução da proteção do meio ambiente no Brasil, foi a sua 

elevação a “bem de uso comum do povo”, ou seja: a sua elevação a bem jurídico. E, mais que 

isto, o tratamento que recebeu da Constituição da República como sendo um bem de interesse 

difuso. Desta forma, abriu-se a possibilidade de que a defesa do meio ambiente não fique 

adstrita ao Ministério Público, mas transcenda a todos aqueles que desejarem exercer a sua 

defesa, o que contribuiria para maior fiscalização e zelo com a questão ambiental. 

Infelizmente, entretanto, a grande maioria do povo brasileiro ainda não tomou a consciência 

de que, ao cuidar daquilo que pertence a todos, estaremos cuidando do que nosso. Que este 

trabalho ajude na conscientização de se proteger o meio ambiente de maneira coletiva.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: MEIO-AMBIENTE; CONSTITUIÇÃO; 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA; AÇÃO POPULAR; CIDADANIA 

 

ABSTRACT 
ABSTRACT This study aims to examine the evolution of laws in which environment has 

gone through. It has been our matter of consideration to demonstrate that environmental 

concern was only raised in Brazil in the 60's. Yet, thanks to international pressures the world 

has suffered, especially after Club of Rome was founded in 1968 and raised considerable 

public attention in 1972. In Brazil, a factor of high importance in the evolution of 

environmental protection was its promotion to the status of “common properties”, it means 

that, it has been considered a legal issue. Furthermore, in Constitution of Brazil ratified in 

1988, it received the treatment as diffuse interest good. Thus, the possibility of defense of the 

environment is not attached to the Prosecutor, but it transcends to all those who wish to put up 

its defense, which would contribute to greater scrutiny and care with environmental issues. 

Unfortunately, however, the vast majority of Brazilian people have not been aware of the fact 

that taking care of common wealth is taking care of ours. Hope this work will help people be 

aware how important the collective protection of the environment is.  

KEYWORDS: KEY-WORDS: EVIROMENT; CONSTITUTION; PUBLIC ACTION; 

CITIZENSHIP 
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1. 1.             A evolução das normas ambientais no Brasil 

  

Enfim, a comunidade jurídica nacional se desperta da letargia de que era dominada ao longo 

da sua história no que se refere à preocupação de um dos maiores patrimônios nacionais: o 

meio ambiente. 

Até a promulgação da Constituição da República de 1988, as normas relativas à preocupação 

ambiental eram escassas. Eram regras secundárias nas autorizações e licenças administrativas 

outorgadas, onde se confundiam como meros requisitos ao licenciamento, como se fossem 

uma variante do Direito Administrativo. 

Quando muito, eram normas infra-constitucionais elaboradas em diferentes períodos da 

história nacional, com preocupações díspares e desarmônicas, cada qual cuidando da proteção 

de recursos naturais diferentes, não se podendo falar na existência de um conjunto de normas 

legais com a mesma filosofia, que tivessem por escopo a preservação do meio ambiente como 

um todo, que levassem em consideração toda a complexidade que é peculiar à matéria. 

Tal despreocupação com a questão ambiental encontra explicação em fatores de variados 

matizes: científico, político, econômico e, até mesmo, sociológico. 

Até o início do século passado ainda vigia o pensamento, herdado de séculos anteriores (em 

especial do final do século XIX), de que o desenvolvimento material das sociedades era o 

valor supremo a ser almejado. Desconsiderava-se por completo a possibilidade de que o 

processo industrial pudesse conter em si algum malefício, fruto do lixo industrial, que fosse 

capaz de prejudicar a natureza. Natureza esta, que sendo compreendida pelos homens daquela 

época como uma dádiva, talvez fosse capaz de absorver, de forma integral, todos os resíduos 

que as atividades industriais viessem a produzir, sem que com isto sofresse qualquer 

conseqüência. 

Seguramente, a inexistência de problemas ambientais agudos, àquela época, levava os homens 

a ―um entendimento generalizado de que a natureza seria capaz de absorver materiais 

tóxicos lançados ao meio ambiente, e, por um mecanismo ‗natural‘ (talvez ‗mágico‘?!), o 

equilíbrio seria mantido de maneira automática‖[1]. 

A comunidade científica foi a primeira a perceber a urgência em se adotar medidas de 

proteção ao meio ambiente a fim de se preservar o planeta e, por conseguinte, a espécie 

humana. Ainda assim, tal despertar se dera somente depois da segunda metade do século XX, 

mais precisamente após 1960, quando as comunidades científicas nacional e internacional 

intensificaram as suas atividades no sentido de conscientizar os povos dos riscos e dos 

prejuízos que o planeta já havia experimentado e ainda estava a suportar[2]. 

A despeito do vanguardismo que os movimentos ambientalistas representaram à época, a 

tomada desta consciência já fora, de certa forma, tardia, levando-se em conta a grande 

destruição e, em alguns casos, a perda total de muitos ecossistemas inteiros, de todas as partes 

do globo. 

Somente depois de intenso trabalho de conscientização pública[3], levada a cabo por 

comunidades inteiras de cientistas e ambientalistas, alguns países se despertaram para a 
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necessidade de se criar mecanismos hábeis a proteger os seus ecossistemas. Merece destaque, 

neste período, os trabalhos realizados pelo chamado “Clube de Roma, como um indicador da 

preocupação de cientistas, industriais e empresários com o meio ambiente‖[4].  

No caso brasileiro, tal consciência só veio a ganhar maior força no final do século XX, com a 

promulgação da Constituição da República de 1988, que destinou um capítulo inteiro ao Meio 

Ambiente (Capítulo VI, do Título VIII). 

Com este tratamento constitucional, teve início no Brasil, finalmente, a preocupação política 

com a questão ambiental. 

Pela primeira vez na história constitucional brasileira, os constituintes voltavam suas atenções 

para temas que até então eram reservados aos, ambientalistas,  biólogos, geólogos, e outros 

doutores das ciências naturais. 

Tal destaque constitucional à matéria ambiental contudo, só foi possível, ou mesmo 

provocado, graças aos níveis de industrialização e econômico em que já se encontrava o 

Brasil no início da década de 80. Isto porque, como bem salientado nas palavras de José 

Alfredo de Oliveira Baracho Júnior: 

  

 ―A discussão de problemas ambientais só é possível em uma sociedade industrializada, seja 

porque nelas a organização de interesses metaindividuais se torna viável, seja porque os 

problemas ambientais se tornam mais acentuados com a industrialização. 

Quando os problemas ambientais se apresentaram de forma grave para a sociedade 

moderna, o Brasil ainda estava em um processo incipiente de industrialização, e os interesses 

metaindividuais que estavam sendo organizados diziam respeito às relações de trabalho. 

Além disso, a massa de pessoas excluídas do processo de modernização da sociedade 

brasileira era muito grande para ser desconsiderada, o que tornava prioritária no Brasil a 

preocupação com o desenvolvimento.‖[5] 

  

Portanto, não é errado dizer que a questão ambiental, no Brasil, somente encontrou campo 

fértil após superadas as barreiras da industrialização e do desenvolvimento econômico 

nacionais. 

Aliás, outro fator preponderante para o trato constitucional da matéria ambiental refere-se, 

exatamente, ao conteúdo econômico que a moderna sociedade capitalista descobriu no meio 

ambiente após a segunda metade do século XX. Este conteúdo foi outro fator que despertou 

na classe política brasileira a necessidade de resguardar aquele que é um dos maiores 

patrimônios ecológicos do mundo. 

Note-se que, não obstante a importância do meio ambiente como elemento essencial à vida, o 

fator decisivo para a inclusão do meio ambiente como matéria constitucional foi a percepção, 

pela classe política brasileira, de que o meio ambiente estava ganhando espaço privilegiado na 

sociedade moderna, assumindo papel de destaque no cenário econômico: o ―petróleo verde‖ 

1687



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC-MG - Pontificia Universidade Catolica de Minas Gerais 

(numa alusão à crise do petróleo sofrida pelo mundo na década de 70, em que este fora o 

recurso natural mais visado, como ocorre hoje com o meio ambiente). 

É importante destacar por fim, que as mudanças ocorridas na consciência nacional foram além 

do trato constitucional e do aumento de normas atinentes à matéria. Houve mesmo, uma 

mudança de mentalidade no trato com o meio ambiente: 

  

―A forma como as normas brasileiras protegiam os elementos naturais até a década de 70 

considerava o meio ambiente como ‗recurso‘, ou seja, como um meio para a obtenção de 

finalidades humanas. 

Bastante ilustrativas do paradigma daquela época são as palavras de Pereira, que na década 

de 50 escreveu uma obra na qual analisava o primeiro Código Florestal: 

„A importância das florestas para a vida humana tem sido ressaltada, em copiosa literatura, 

através dos tempos. Ninguém ignora já hoje que onde não há florestas as condições favoráveis 

de vida se reduzem ao mínimo, em face da extensão e do volume consumido da matéria-prima 

que elas oferecem: a madeira. Daí a necessidade de uma atividade florestal plena, capaz de 

entreter o rendimento das florestas à altura das solicitações da indústria.‟ 

Com o incremento das normas ambientais no Brasil, o meio ambiente deixou de ser tratado 

como ‗recurso‘.‖[6] 

  

Esta conscientização levou o legislador brasileiro à construção de mecanismos jurídicos 

hábeis a proteger o seu patrimônio ambiental. Dentre estes mecanismos, destaque-se a Lei de 

Crimes Ambientais (Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998), no âmbito criminal, bem como 

a instituição da responsabilidade civil objetiva (no âmbito cível), pelos danos cometidos ao 

meio ambiente. 

  

  

1.1. O meio ambiente na Constituição de 1988: bem (jurídico) de uso comum do povo 

  

Coroando a evolução da consciência de preservação ambiental pela qual passou o Brasil a 

partir da década de 60, a Constituição da República de 1988 confere ao meio ambiente o 

status de bem jurídico. 

Assim dispõe a Constituição da República em seu artigo 225, caput: 
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Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 

coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (grifos 

nossos)[7]. 

  

Com efeito, pela primeira vez na história legislativa brasileira o meio ambiente é reconhecido 

como um bem, dotado de valor econômico e social, e cuja proteção e preservação são 

confiadas, textualmente, ao Poder Público e a toda a coletividade. Vale destacar ainda a 

expressão ―para as presentes e futuras gerações‖, numa singular e louvável preocupação do 

legislador constitucional em garantir ao meio ambiente uma proteção tal que transcenda os 

limites temporais. 

A classificação do meio ambiente como sendo um bem jurídico não é mera questão 

conceitual. Ganha conotação prática de alta relevância processual quando compreendida sob o 

prisma da teoria geral do Direito onde: só aquilo que a ordem jurídica reconhece como sendo 

bem[8], pode ser objeto de direito. E só o objeto de direito pode ser objeto das relações 

jurídicas. 

Portanto, enquanto o meio ambiente não era compreendido como bem jurídico, mas 

simplesmente como algo sem qualquer valoração econômica (como o amor, a saudade, a 

natureza, etc.), ou como um fator externo à vida humana; como uma espécie de “dádiva” 

oferecida aos homens (entendimento este que perdurou até meados do século XX, como visto 

alhures)[9], o mesmo não era considerado como objeto de direito, ficando assim, fora das 

relações jurídicas. 

Conseqüência direta de tal fato era a grande fragilidade a que eram expostas as questões 

ambientais no Brasil já que, não sendo o meio ambiente considerado um bem em si, não 

poderia ser objeto de direitos. E, não sendo objeto de direitos, ninguém poderia exercer a sua 

proteção por faltar a este interessado uma das condições da ação, a saber: a possibilidade 

jurídica do pedido. Como pedir a proteção jurídica de algo que não é tutelado pelo direito? 

Não estamos dizendo que o meio ambiente era desprovido de qualquer instrumento para sua 

proteção. Como já dito acima, até a promulgação da Constituição de 1988 existiam várias 

normas de proteção aos mais diversos recursos naturais: Código de Águas, Código Florestal, 

o Estatuto da Terra, dentre outros. Entretanto, tais normas tinham por objeto a proteção de 

recursos naturais específicos e não o meio ambiente como um todo, como hoje o concebemos. 

E, ainda assim, eram normas que visavam à proteção dos “recursos” naturais, como já acima 

comentado, antes no sentido de se garantir que tais “recursos” não fossem de tal forma 

agredidos a ponto de se ameaçar as atividades econômicas deles dependentes (estas sim, 

objeto direto da proteção legal), do que necessariamente protegê-los como O BEM em si 

mesmo considerado. Ou seja: protegiam-se os recursos naturais como meio para se proteger 

as atividades econômicas destes dependentes. Portanto, o bem jurídico que aquelas normas 

ambientais visavam a proteger era mais as atividades econômicas que o meio ambiente em si 

mesmo. 
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Tome-se por exemplo, o decreto nº 23.777 de 23.01.1934 que regularizava o lançamento de 

resíduos industriais das usinas açucareiras nas águas fluviais. Este decreto, em seus artigos 1º 

e 2º dispõem o seguinte: 

  

Art. 1º - Fica estabelecida a obrigatoriedade do lançamento dos resíduos industriais das 

usinas açucareiras nos rios principais, longe das margens, em lugar fundo e correntoso. 

Art. 2º - Quando não seja possível o cumprimento do disposto no artigo anterior, ficam as 

mesmas usinas açucareiras obrigadas a adotar tanques de depuração, podendo, então, 

proceder ao escoamento do líquido depurado nos pequenos cursos d'água, nas lagoas ou em 

quaisquer águas paradas. (grifos nossos) 

  

Não há como negar que tais artigos já demonstram uma certa preocupação com a preservação 

dos recursos hídricos próximos às usinas açucareiras. Entretanto, tal preservação constituiria 

mero meio para se proteger um bem principal: a atividade açucareira, já que, o 

comprometimento dos recursos hídricos próximos às usinas, fatalmente, implicaria na 

paralisação destas. 

Note-se que os artigos supra referidos preocupavam-se antes, em definir como seria a 

descarga dos subprodutos da atividade açucareira que, necessariamente, preservar os recursos 

hídricos, já que o parágrafo 2º chegava mesmo a permitir que o ―líquido depurado‖  fosse 

jogado nas lagoas ou em quaisquer águas paradas, não demonstrando o legislador qualquer 

preocupação quanto à possibilidade de que tais lagoas ou águas paradas se tornassem fossas a 

céu aberto. 

Vide, ainda, o Código de Águas (Decreto 24.643, de 10 de julho de 1934). Esta legislação 

dispunha acerca da proteção dos recursos hídricos isoladamente considerados, com conotação 

altamente econômica. Tome-se, por exemplo, o artigo 73 deste diploma legal: 

  

Art. 73. Se o prédio é simplesmente banhado pela corrente e as águas não são sobejas, far-

se-á a divisão das mesmas entre o dono ou possuidor dele e o do prédio fronteiro, 

proporcionalmente a extensão dos prédios e as suas necessidades. 

Parágrafo único. Devem-se harmonizar, quanto possível, nesta partilha, os interesses da 

agricultura com os da indústria; e o juiz terá a faculdade de decidir "ex-bono et aequo" (grifos 

nossos). 

  

Ou ainda, os artigos 109 a 112 do mesmo diploma legal: 
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Art. 109. A ninguém é lícito conspurcar ou contaminar as águas que não consome, com 

prejuízo de terceiros. 

  

Art. 110. Os trabalhos para a salubridade das águas serão executados á custa dos infratores, 

que, além da responsabilidade criminal, se houver, responderão pelas perdas e danos que 

causarem e pelas multas que lhes forem impostas nos regulamentos administrativo. 

  

Art. 111. Se os interesses relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e mediante 

expressa autorização administrativa, as águas poderão ser inquinadas, mas os agricultores 

ou industriais deverão providenciar para que as se purifiquem, por qualquer processo, ou 

sigam o seu esgoto natural (grifos nossos). 

  

Art. 112. Os agricultores ou industriais deverão indenizar a União, os Estados, os 

Municípios, as corporações ou os particulares que pelo favor concedido no caso do artigo 

antecedente, forem lesados (idem). 

  

É nítida, na leitura dos artigos supra mencionados, a preocupação do legislador, àquela época, 

em proteger os recursos hídricos como meio de se proteger as atividades econômicas deles 

dependentes. Tanto assim o é que, textualmente o legislador prevê que, ―se os interesses 

relevantes da agricultura ou da indústria o exigirem, e mediante expressa autorização 

administrativa, as águas poderão ser inquinadas‖, caso em que, ficariam os agricultores ou 

industriais que assim procedessem, simplesmente obrigados a indenizar os lesados. 

Desconsiderava o legislador àquela época, por completo, os efeitos deletérios e muitas vezes 

irremediáveis, de valor econômico inestimável, que tais inquinações poderiam causar ao meio 

ambiente como um todo. Não previa ali o legislador, que pudesse ocorrer o que hoje vem 

ocorrendo em muitos lugares de nosso país, de forma avassaladora, por conseqüência, 

exatamente, da poluição desmedida de nossas águas: a falta deste líquido em condições 

mínimas de consumo para as necessidades mais básicas do ser humano. 

Somente com a Constituição de 1988, fruto do movimento ambientalista que passou a marcar 

o Brasil a partir da década de 70, é que o meio ambiente passou a ser considerado como UM 

BEM JURÍDICO EM SI MESMO CONSIDERADO, constituído pelo complexo de recursos 

naturais na formação do ecossistema indispensável à vida terrestre, levando o legislador a se 

conscientizar da necessidade de se criar normas de proteção efetivamente ambientais, ou seja, 

com o objetivo de se proteger o ecossistema em si, e não uma atividade econômica deste 

dependente. Ao ser o meio ambiente tratado como BEM JURÍDICO, conseqüência prática 

surge: Passa a ser objeto de direitos. Por conseguinte, são criados instrumentos hábeis à 

conferir efetiva proteção ao meio ambiente. 
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Não menos significante para a incrementação da proteção ao meio ambiente brasileiro é a 

expressão BEM DE USO COMUM DO POVO, empregada no texto constitucional, em seu 

artigo 225. 

Consideram-se bens de uso comum do povo ―todos aqueles destinados ao uso do povo sem 

nenhuma restrição, a não ser a da boa conduta, nos termos da lei, ou dos costumes, 

principalmente quanto à moral pública e aos bons costumes‖.[10] Ou ainda, segundo Maria 

Sylvia Di Pietro: ―Consideram-se bens de uso comum do povo aqueles que, por determinação 

legal ou por sua própria natureza, podem ser utilizados por todos em igualdade de condições, 

sem necessidade de consentimento individualizado por parte da administração‖[11] 

São exemplos de bens públicos os mares, florestas, o ar, rios, praias, ruas, praças, estradas, 

etc. 

Os bens de uso comum do povo constituem uma das modalidades dos chamados bens do 

domínio público do Estado, que encontra nos chamados bens de uso especial, sua segunda 

modalidade. 

Por se tratarem de bens que podem ser utilizados por qualquer pessoa do povo, coletiva ou 

individualmente, esta utilização se reveste em típico direito constitucional que, pela 

indeterminação dos agentes que podem exercê-lo, recebe o nome de DIREITO DIFUSO. A 

esta modalidade de direito, constitucionalmente assegurado, o legislador tratou de criar 

instrumentos eficazes para a garantia de seu exercício, como se verá nos tópicos adiante. 

E, na medida em que o meio ambiente é classificado, no texto constitucional, como sendo um 

bem de uso comum do povo, a conseqüência imediata de tal classificação é a de que o meio 

ambiente se constitui como um típico direito difuso, merecendo as garantias e defesas a este 

reservadas, como veremos no item 1.4 infra. 

  

1.2.                         A Função Ambiental da Propriedade: a evolução do Direito de 

Propriedade como instrumento de proteção do meio ambiente 

  

O Direito, como fato social que é, encontra-se em permanente mutação, ao sabor dos ventos 

ideológicos de cada época. 

Já vimos acima que, em outros tempos, o que ditava as normas ambientais, por exemplo, era 

mais a preocupação em se manter os recursos naturais indispensáveis à industrialização, do 

que necessariamente a preservação de um meio ambiente sadio. 

Considerando-se que uma das dimensões do direito é de que este seja instrumento a ser 

utilizado para o controle das massas sociais, visando a garantir um mínimo de condições 

existenciais da vida em sociedade, valendo-se, para isto, da imposição de normas de conduta, 

é imprescindível, para que possamos compreender o espírito que norteou a elaboração destas, 

conhecermos o tempo em que foram elaboradas, bem como as correntes ideológicas que 

orientavam a sociedade à época. 
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É conveniente ainda, que não nos esqueçamos que, seja no Poder instituído pela via 

democrática, ou no Poder instituído pela força,  em qualquer dos casos, inevitavelmente, será 

este Poder quem ditará as normas legais. Portanto, sociologicamente, não é incorreto 

afirmarmos que o Direito é o instrumento utilizado pelo Poder dominante para a imposição de 

sua ideologia. 

O que legitima então o Poder democraticamente instituído é o fato de que este espelha a 

manifestação ideológica da maioria (ou ao menos deveria espelhar), enquanto que o Poder 

instituído pela força, é a manifestação ideológica de uma minoria. 

A transformação pela qual passou o Direito de Propriedade no nosso ordenamento jurídico é 

um exemplo que ilustra de maneira singular a procedência do acima exposto. 

Atendendo à nossa sugestão de analisarmos as correntes ideológicas vigentes à época da 

elaboração das normas, a fim de que conheçamos o seu espírito, passemos a analisar em que 

conjuntura se encontrava a sociedade brasileira quando da elaboração do nosso Código Civil 

de 1916, que tratava do Direito de Propriedade nos seus artigos 524 e segs. 

O globo, no início do século XX, respirava em toda a sua intensidade os vapores da 

Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no final do século XIX. Àquela época, vigia entre 

os países ocidentais a filosofia do laissez faire, ícone do pensamento liberal (herança da 

Revolução Francesa), que encontrou no capitalismo emergente das indústrias, campo propício 

para o seu crescimento. Crescimento, este, que culminou com o fortalecimento do ideal 

capitalista nos governos de muitos Países. Dentre estes, o Brasil. 

Àquela época, havia ainda muito pouco tempo em que o Brasil deixara a condição de Império 

para se tornar República (1889). 

A ordem jurídica encontrava-se em intenso período de transição. No âmbito do direito 

privado, por exemplo, o Brasil elaborava o seu primeiro Código Civil, cuja construção levara 

quase um século, culminando assim, com a revogação das chamadas Ordenações (codificação 

portuguesa aplicada no Brasil desde a sua fase imperial)[12]. 

O primeiro Código Civil brasileiro, então, fora elaborado na efervescência do movimento 

industrial; no ápice da construção do novo capitalismo mundial; sob a égide de uma filosofia 

de Estado liberal. Liberalismo este aliás, que marcou os países ocidentais no início do século 

XX. 

Diante disto, não é difícil chegarmos à conclusão que o nosso Código Civil de 1916 tratava-se 

de um documento legal de cunho altamente privatístico, em que desconsiderava por completo 

a presença do Estado nas relações privadas, tendo prevalência o princípio da vontade privada 

em detrimento do interesse público. 

E o direito de propriedade, pelo conteúdo econômico imediato que lhe é intrínseco, 

seguramente foi um dos que recebeu, por parte de nossos legisladores, adeptos àquela 

filosofia liberal, a maior preocupação. Cuidou o legislador pátrio daquela época em assegurar 

o patrimônio particular, revestindo-o de instrumentos legais poderosos, hábeis a conferir ao 

proprietário o direito de usar, gozar, fruir, dispor e reivindicar de sua propriedade, como bem 

lhe aprouvesse, sem qualquer limitação ou condição externa, encontrando limites, portanto, 
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apenas em sua vontade. O artigo 524 daquele diploma legal constituía, assim, a “pedra 

filosofal” sobre a qual foi construído todo o sistema de proteção ao direito de propriedade. 

O direito de propriedade que foi apresentado à sociedade brasileira pelo Código Civil de 1916 

representava desta forma, o ideal liberal daquela época, onde o que interessava era a proteção 

ao patrimônio particular, de modo que o proprietário pudesse contar com instrumentos 

eficazes o bastante para garantir-lhe toda a tranqüilidade no gozo de seus bens. Ainda que tal 

gozo implicasse na destruição da propriedade imobiliária, por exemplo, no desmatamento de 

grandes áreas, na derrubada de árvores, na caça de animais, etc. Se esta era a vontade do 

particular, era este o direito, então, que deveria ser protegido. 

Note-se que não havia naquele diploma qualquer referência a limitações ao direito de 

propriedade. E este era tratado unicamente no âmbito do Direito Civil. Nem a Constituição da 

República vigente àquela época, nem qualquer outra que se seguiu (com exceção da 

Constituição da República de 1988) tratava do Direito de Propriedade, o que resultava em que 

tal direito sempre fosse tratado essencialmente como instituto do direito privado. 

O pensamento liberal, entretanto, foi aos poucos perdendo forças. Começava a ficar claro que 

a ausência absoluta do Estado nas relações civis representava, em muitos casos, prejuízos, ou 

ao menos riscos, para a parte que, por motivos econômicos, políticos ou de qualquer outra 

ordem, fosse hipossuficiente em relação à outra. 

Após a segunda metade do século XX, conforme já discutido no item 1.1 do presente capítulo, 

o globo começava a vivenciar uma nova mudança. Tiveram início, naquele período, 

movimentos sociais por todo o mundo (não é por coincidência que a evolução da consciência 

ambiental também eclode neste momento). Surgem novas categorias de direitos: são os 

direitos sociais, ou de terceira geração, representados pelos direitos coletivos e difusos, que 

trataremos no item 1.4 infra. 

Nossa atual Constituição foi elaborada justamente no ápice deste momento de preocupação 

com o social. Por mais uma vez, a influência da ideologia de um momento histórico marcou o 

ordenamento legal: a nossa Constituição da República (chamada de Constituição Cidadã, pelo 

constituinte Ulysses Guimarães), é marcada pelo seu alto cunho social; pela preocupação com 

o coletivo. 

E o texto constitucional de 1988 chamou para si a responsabilidade de tutelar o direito de 

propriedade. Isto porque, nas palavras de ROXANA CARDOSO: 

  

―O direito de propriedade, em sua concepção clássica, tem-se mostrado muitas vezes 

inadequado para os anseios da sociedade atual. Com a evolução dos direitos e a emergência 

de categorias como os direitos coletivos e difusos, os interesses da sociedade como um todo, 

mesmo que seus titulares não possam ser individualmente identificados, devem prevalecer 

sobre os interesses particulares que, desta forma, precisam ser adaptados às características 

deste momento histórico.‖ (BORGES, Roxana Cardoso Brasileiro. Função Ambiental da 

Propriedade. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1998. Vol. 9, p. 68) 
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Disto resulta que atualmente não se pode mais conceber a propriedade como sendo um regime 

jurídico meramente subordinado ao Direito Civil. Ao contrário: 

  

―(...) em verdade, o regime jurídico da propriedade tem seu fundamento na Constituição. 

Esta garante o direito de propriedade, desde que ela atenda a sua função social (art. 5º, XXII 

e XXIII). (...) Significa isso que o Direito Civil já não disciplina mais a propriedade, mas tão 

somente regula as relações civis a ela pertinentes. Assim, só valem no âmbito das relações 

civis as disposições do Código Civil que estabelecem as faculdades de usar, gozar e dispor de 

bens (art. 524), a plenitude da propriedade (art. 525), o caráter exclusivo e ilimitado do 

domínio (art. 527), etc.‖ (grifos nossos). (SILVA, José Afonso da. Direito Urbanístico 

Brasileiro. P. 62) 

  

Ou ainda: 

  

―Com o advento da Constituição da República de 1988 o direito de propriedade deixa de ter 

sua regulamentação exclusivamente privatista, baseada no Código Civil, e passa a ser um 

direito privado de interesse público, sendo as regras para o seu exercício determinadas pelo 

Direito Público e pelo Direito Privado. Este processo de publicização do direito de 

propriedade é fundamental para a implementação da legislação referente à proteção do meio 

ambiente, que impõe limites ao exercício daquele direito‖. (BORGES, Roxana Cardoso 

Brasileiro. Função Ambiental da Propriedade. São Paulo. Ed. Revista dos Tribunais. 1998. 

Vol. 9, p. 69) 

  

Note-se, portanto, que a Constituição tratou de instituir limites àquele direito que o Código 

Civil garantia como pleno ao seu titular. A Constituição de 88 garante a propriedade, desde 

que esta atenda a sua função social. Assim, não pode mais o proprietário gozar de sua 

propriedade até o ponto de trazer prejuízos à coletividade. Há de se atender a sua função 

social. E um dos matizes da função social da propriedade é a chamada função ambiental da 

propriedade, resguardada no artigo 170, III de nossa Constituição. Valendo-nos mais uma vez 

das palavras de ROXANA CARDOSO: 

  

―Ao se tentar demonstrar o conteúdo da função ambiental da propriedade, esta é 

considerada como um elemento da função social da propriedade, que é um conceito anterior 

e de alcance mais amplo que a função atribuída àquele instituto advinda da necessidade de 

manutenção de um meio ambiente equilibrado. Embora estas duas categorias não sejam 

antagônicas – ao contrário, são complementares - , tem-se a função ambiental da 

propriedade como uma característica marcante da Constituição de 1988, que considera a 

problemática ambiental parte da social e vice-versa. 
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(...) a sociedade contemporânea, com suas necessidades de manutenção de um meio ambiente 

equilibrado e da implantação de um modelo de desenvolvimento sustentável, vem 

transformando, aos poucos, a concepção privatista do direito de propriedade em direção à 

propriedade como sendo um direito-dever‖ (op. cit. p. 67) 

  

Vê-se, portanto, que a função ambiental da propriedade constitui o próprio conteúdo deste 

direito. 

Diante da preocupação de se garantir a proteção do meio ambiente, a propriedade é um dos 

institutos jurídicos que mais claramente é afetado pela legislação ambiental[13]. O clássico 

conceito de propriedade vem sofrendo alterações para que este direito seja compatível com a 

preocupação ambiental. Prova maior disto é o novo trato que o Código Civil dedicou à 

matéria. 

Tendo sido elaborado e entrando em vigor em período histórico marcado pelas mesmas 

preocupações sociais que marcaram a nossa Constituição de 1988, o novo Código Civil, em 

vigor desde 10 de janeiro de 2003, deu novo tratamento ao direito de propriedade, 

recepcionando o trato constitucional. 

Cuidou o novo Código Civil, em seu artigo 1228, de remodelar o antigo artigo 524 do Código 

Civil de 1916, ao acrescentar cinco parágrafos de cunho eminentemente restritivo ao direito 

de propriedade. Note-se, portanto, que o artigo 1228 do novo Código Civil traz em seu bojo a 

preocupação com o social que não existia no artigo 524 do antigo Código, impondo 

limitações ao direito de propriedade, absolutamente impensáveis àquela época. 

Tal tratamento, definitivamente, retira do direito de propriedade o cunho privatístico que lhe 

marcava no antigo ordenamento civil e lhe confere ares mais sociais, em sintonia com o texto 

constitucional. 

  

1.3.                        Os Direitos difusos e coletivos e a proteção ao meio ambiente 

  

  

Dentre vários fatores que fortaleceram a eclosão da preocupação ambiental no Brasil e 

possibilitaram o seu crescimento nos mais diversos setores da sociedade brasileira, ganha 

destaque a construção jurídica dos chamados DIREITOS ou INTERESSES 

METAINDIVIDUAIS ou TRANSINDIVIDUAIS, lançados no plano constitucional brasileiro 

por intermédio do artigo 129, III da Constituição da República de 1988 e conceituados 

legalmente na Lei número 8.078/90, em seu artigo 81, incisos I, II e III, nos seguintes termos: 

  

Art. 81 - A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 
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Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e 

ligadas por circunstâncias de fato; 

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de 

pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; 

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de 

origem comum (grifos nossos). 

  

1.3.1.     O meio ambiente como direito difuso e sua tutela na Constituição da República 

de 1988 

  

A Constituição brasileira de 1988 reconheceu o meio ambiente como sendo um interesse 

difuso, ou seja: interesse que pertence a todos os homens, independentemente do grupo, órgão 

ou associação a que pertença. ―Prova disso é o local de inserção das normas atinentes ao 

meio ambiente na Constituição da República: ―Título VIII – Da Ordem Social (arts. 193 a 

232). Ora. Se importa à ordem social, é coletivo‖ [14] (vale lembrar aqui, que o autor desta 

nota considera os termos coletivo e difuso como sinônimos). 

Para esta classe de direitos/interesses (os metaindividuais), justamente por serem 

manifestação da vontade geral, o legislador infra-constitucional já havia criado, anteriormente 

à Constituição de 88, instrumento de defesa dotado de singular poder para a sua proteção, e 

que atribuía legitimidade para o seu exercício a todas as entidades que, de uma forma ou de 

outra, representassem a vontade da coletividade. Trata-se da AÇÃO CIVIL PÚBLICA, 

recepcionada pela Constituição da República, em especial, no artigo 129, inciso III, que 

atribui ao Ministério Público a função institucional de promover a Ação Civil Pública, para a 

proteção do meio ambiente e de outros interesses difusos. 

         

1.3.4.     A defesa dos interesses difusos como exercício da cidadania 

  

Por se tratar de categoria de direitos relativamente recente em nossa história nacional, os 

interesses metaindividuais são vistos, pela maioria dos cidadãos comuns, de forma distorcida 

e, por que não dizer, equivocada. 

Via de regra, o cidadão comum não se vê titular de um interesse metaindividual. No que diz 

respeito, especificamente aos direitos coletivos, a idéia que vigora no senso comum é a de que 

estes interesses devem ser defendidos e exercidos por associações de classe, sindicatos, 

associação de moradores, Ministério Público, etc., Enfim, entes despersonificados ou, usando 
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de termo já anteriormente empregado neste trabalho, por ―corpos intermediários‖, que não o 

indivíduo ou o Estado, mas jamais pelo cidadão comum. 

Tal ponto de vista, inegavelmente, se constitui em álibi perfeito para encobrir a natural 

acomodação do cidadão comum no que tange à proteção de seus interesses/direitos. 

Ora. Se esta acomodação, em alguma medida, tem o fundamento de sua existência na natureza 

dos interesses coletivos (pelo fato de que a legitimidade do exercício e da defesa destes 

direitos está ligada à idéia de entes coletivos organizados), a mesma acomodação não pode 

viger no que diz respeito aos direitos/interesses difusos. Estes, por sua própria natureza, são 

direitos em que o fim específico perseguido não se encontra vinculado a qualquer grupo 

determinado/determinável de pessoas mas, ao contrário, encontra-se difuso; espalhado, entre 

todos os brasileiros. Este fim específico, portanto, poderá ser perseguido por várias pessoas, 

individual ou coletivamente, sem que tenha de haver, para tanto, qualquer vinculação a este 

ou aquele grupo, órgão ou associação. 

Felizmente, há alguns anos vem crescendo em nosso país a conscientização do cidadão de 

que, exigir os seus direitos individuais constitui-se no próprio exercício da cidadania. E, 

quanto mais pleno é o exercício da cidadania, mais forte se constitui o Estado. 

Entretanto, o exercício da cidadania plena encontra obstáculo na noção deficiente que o 

cidadão comum possui da largueza de seus direitos, que os entende apenas enquanto na órbita 

individual. 

O conceito de Direitos Difusos sequer é conhecido pelo cidadão comum. Que dirá, então, o 

meio de exercê-los? 

Entender, portanto, o que vem a ser um interesse difuso e saber como exercê-lo, constitui 

passo imprescindível para o fortalecimento do próprio Estado por mãos de seu povo. 

No que tange, especificamente ao meio ambiente, é absolutamente necessário que este seja 

compreendido como sendo um direito de todos, que deve ser defendido por qualquer cidadão, 

independentemente de grupos ou associações, distribuindo entre a sociedade o peso do 

trabalho que, hoje em dia, recai apenas nos ombros do Ministério Público. Não por ser o 

único legitimado a exercer a proteção do Meio Ambiente, mas por simples ausência de 

sujeitos que também chamem para si tal prerrogativa. 

É absolutamente necessário que se crie a consciência de que a defesa do Meio Ambiente se 

constitui na defesa de nosso maior patrimônio e de nosso próprio Estado e que, por isto 

mesmo, a sua proteção se constitui em direito-dever irrenunciável de cada um. 

Afinal, como dispõe o artigo 225 da Constituição da República: 

  

―Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações‖ (grifos nossos). 
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Há nisso, então, um poder-dever do Estado e dos cidadãos, cooperativamente. 

A Ação Popular e Ação Civil Pública não podem (por inércia dos cidadãos brasileiros) 

constituírem em instrumentos poderosos de combate às mazelas da sociedade, de uso 

exclusivo do Ministério Público. 

Urge a necessidade da população brasileira acordar de sua letargia secular, arregaçarem suas 

mangas e, EFETIVAMENTE, defender o nosso maior patrimônio: o nosso meio ambiente. 
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RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO ECOLÓGICO 

(AMBIENTAL) 

 

(LIABILITY FOR ECOLOGICAL DAMAGE (ENVIRONMENTAL)) 

 

Francielle Calegari de Souza 

 

  

RESUMO 

O tema da referente pesquisa está voltado ao campo do Direito Civil com ênfase na 

conceituação da responsabilidade civil, bem como na especificidade de tal responsabilidade 

direcionada ao dano ambiental/ecológico. A pertinência de tal tema se justifica, 

principalmente, além dos pressupostos inerentes ao Direito Civil, no texto constitucional, haja 

vista que o art. 225 da Constituição Federal versa a respeito do direito intrínseco aos cidadãos 

de terem um ambiente equilibrado e saudável. Para tanto, é necessário cuidar desse ambiente 

e reparar todos os possíveis danos sofridos. Ao reparar esses danos, a responsabilidade civil 

tocante ao Direito Ambiental é exercida e deverá seguir determinadas conjeturas elencadas 

legalmente. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO CIVIL; RESPONSABILIDADE CIVIL; DANO 

AMBIENTAL. 

 

ABSTRACT 
The theme of the related research is directed to the field of Civil Law with emphasis on the 

concept of Liability, as well in the specificity of such reponsability directed to environmental / 

ecological damage. The relevance of this issue is justified , mainly , beyond the assumptions 

inherent in the Civil Law, in the constitutional text, given that the art. 225 of the Federal 

Constitution is about the respect of the intrinsic right of the citizens having a balanced and 

healthy environment. Therefore, it is necessary to take care of this environment and repair all 

the possibles damages suffered. When repairing these damages, the Liability regards to 

Environmental Law is exercised, and must be followed certain conjectures listed legally.  

KEYWORDS: CIVIL LAW; LIABILITY; ENVIRONMENTAL DAMAGE. 
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1.       INTRODUÇÃO 

  

  

O surto do progresso que aconteceu por meio do desenvolvimento industrial acelerado, 

resultou na multiplicação dos danos. Fato que delimitou a criação de novas teorias limitantes à 

maior proteção do prejudicado pelo dano, sendo que o meio ambiente também se enquadra 

nesse cenário de proteção. 

Assim o Direito Ambiental vem ao encontro das respostas poluidoras cometidas por meio dos 

danos ecológicos. Nesse sentido, conforme o artigo 225 Dano ecológico é qualquer lesão ao 

meio ambiente causadas por condutas de pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de 

direito privado. 

A fim de explicitar mais claramente os fatores envolventes á responsabilidade civil pela 

degradação ambiental, o presente trabalho se estruturou em cinco capítulos, os quais abordam 

desde concepções históricas, até a reparação necessária ao dano ambiental. 

Nesse contexto, o primeiro capítulo abordou o desenvolvimento da responsabilidade civil 

através dos tempos, bem como o processo evolutivo das conceituações acerca do Direito 

Civil. O seguinte capítulo dissertou algumas das implicações mais pertinentes no tocante às 

aspirações do Direito Ambiental, sua aplicabilidade efetiva na atualidade, a qual enfrente 

sérias consequências em virtude dos danos ambientais sofridos, assim como os adequados 

instrumentos legais da tutela jurisdicional dos interesses difusos. 

Por outro lado, o terceiro capítulo discorre exatamente acerca do tema proposto a este 

trabalho, isto é, a maneira como se articula legalmente a questão da responsabilidade civil 

pelo dano ecológico, bem como as possibilidades excludentes e de força maior da 

responsabilidade objetiva. 

Ao prosseguir com o estudo, o quarto capítulo visa argumentar a consequência reparatória da 

causalidade do dano sofrido, isto é, a maneira como se deve proceder para reparar o fato 

prejudicial ao meio ambiente, sendo pessoa física, jurídica, ou até mesmo a Administração 

Pública. Por fim, as considerações finais arrematam a temática inicialmente proposta. 
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 2.      A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS PRIMÓRDIOS DA HISTÓRIA E SEU 

DESENVOLVIMENTO NO ÂMBITO DO DIREITO CIVIL 

  

  

         Ao ponderar os aspectos da Responsabilidade Civil, é necessário esclarecer que esta se 

ocupa fundamentalmente, conforme a teoria clássica, de três pressupostos basilares. A saber, 

o dano; a culpa do autor de tal dano; e a relação de causalidade entre o fato culposo e o 

mesmo dano[1]. 

No entanto, nem sempre os referentes pressupostos foram considerados, haja vista que nos 

primórdios da humanidade o fator culpa não era cogitado. Assim, o “dano provocava a reação 

imediata, instintiva e brutal do ofendido. Não havia regras nem limitações. Não imperava, 

ainda, o direito”[2]. Isto é, a vingança privada dominava por meio de reações espontâneas e 

naturais contra o mal sofrido; a reparação se dava do mal pelo mal[3]. Daí a pena de talião do 

“olho por olho, dentre por dente”. 

O termo responsável surgiu na Idade Média e se aplica à questão ou à petição que é suscetível 

ou não de uma resposta. A origem desse termo não prediz de forma alguma a culpa, posto que 

essa ideia era utilizada apenas para os crimes. A existência da responsabilidade por culpa, 

consoante à lição de Geneviève Viney se deve aos canonistas, “para quem a responsabilidade 

era antes de tudo destinada a moralizar as condutas individuais, e não assegurar a reparação 

do dano”[4] 

Nada obstante, com o avançar da história, surgiu a compensação econômica, cuja 

funcionalidade se aplicava na reintegração do dano sofrido ao prejudicado, todavia ainda não 

se cogitava em culpa. Somente num estágio histórico mais avançado o legislador coibiu a 

justiça pelas próprias mãos, sendo que, em contra partida, ao ofensor se permitiu pagar 

tarifações esdrúxulas. 

Quando a função de punir se direcionou ao Estado, surgiu a ação de indenização. Logo, a 

responsabilidade civil se atrelou conjuntamente à responsabilidade penal. Sendo assim, 

verifica-se que os primeiros passos da jurisprudência clássica no que tange à injúria se 

ratificaram na Lei Aquília, cujo esboço se ocupou em estabelecer um princípio geral 

regulador da reparação do dano. O direito francês, por sua vez, se encarregou de aperfeiçoar 

as ideias românticas ao delimitar claramente um princípio geral da responsabilidade civil, de 

modo a abandonar os critérios de compensação econômica obrigatória. 

Nesse contexto, aos poucos foram sendo estabelecidos 

  

certos princípios, que exerceram sensível influência nos outros povos: direito à reparação 

sempre que houvesse culpa, ainda que leve, separando-se a responsabilidade civil (perante a 

vítima) da responsabilidade penal (perante o Estado); a existência de uma culpa contratual (a 

das pessoas que descumprem as obrigações) e que não se liga nem a crime nem a delito, mas 

se origina da negligência ou imprudência[5]. 
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Com base nesses conceitos, é possível denotar, portanto, que a responsabilidade civil se 

fundamenta na culpa – definição inserida na legislação de todo mundo, de maneira a se 

observar a extraordinária tarefa dos tribunais franceses, “atualizando os textos e estabelecendo 

uma jurisprudência digna dos maiores encômios”[6]. 

Nos últimos tempos a teoria do risco tem ganhado espaço, no entanto sem substituir a teoria 

da culpa, posto que abrange aspectos que o apelo às concepções tradicionais não se apresenta 

suficiente à proteção da vítima. Nesse sentido, a responsabilidade seria analisada sob um 

prisma objetivo, isto é, o 

  

operário, vítima de acidente do trabalho, tem sempre direito à indenização, haja ou não culpa 

do patrão ou do acidentado. O patrão indeniza, não porque tenha culpa, mas porque é o dono 

da maquinaria ou dos instrumentos de trabalho que provocaram o infortúnio[7]. 

  

Nessa teoria de risco, a ideia do exercício de atividade perigosa é concebida como um 

fundamento da responsabilidade civil. A efetividade de atividades perigosas configura um 

risco que o agente assume de ter que ressarcir os possíveis danos que possam prejudicar a 

terceiros dessas atividades. 

A responsabilidade objetiva se sustenta, portanto, no princípio de equidade, o qual se fez 

presente desde o direito romano, ou seja, “aquele que lucra com uma situação deve responder 

pelo risco ou pelas desvantagens dela resultantes (ubi emolumentum, ibi ônus; ubi commoda, 

ibi incommoda). Quem aufere os cômodos (ou lucros) deve suportar os incômodos (ou 

riscos)”[8]. 

No contexto do direito moderno, a teoria da responsabilidade objetiva se fundamenta sob duas 

faces, quais sejam, a teoria do risco e a teoria do dano objetivo. Esta última visa o 

ressarcimento do dano independentemente da ideia de culpa. Ambas as faces consagram, em 

última análise, a responsabilidade sem culpa, responsabilidade objetiva. A tendência atual do 

direito se manifesta mediante o sentido de “substituir a ideia da responsabilidade pela ideia da 

reparação, a ideia da culpa pela ideia do risco, a responsabilidade subjetiva pela 

responsabilidade objetiva”[9]. 

Destarte, no panorama brasileiro, o direito se manteve fiel à teoria subjetiva do art. 186 do 

Código Civil, cujo arcabouço versa a respeito da fundamentação da responsabilidade na ideia 

da culpa, de modo a garantir a fixação pelo legislador da obrigação de reparar. Assim, o novo 

Código Civil manteve o princípio da responsabilidade com base na culpa, a fim de delimitar o 

ato ilícito em seu art. 186, bem como esclarecer a moderna tendência no parágrafo único do 

art 927. A saber: “Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 

casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”[10]. 

Verifica-se, portanto, que se adotou a teoria do exercício de atividade perigosa e o princípio 

da responsabilidade independente de culpa naqueles casos ressalvos em lei, conjuntamente 
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com a responsabilidade subjetiva como regra geral, não prevendo, contudo, a “possibilidade 

de o agente, mediante a inversão do ônus da prova, exonerar-se da responsabilidade se provar 

que adotou todas as medidas aptas a evitar o dano”[11]. A grande novidade, então, do Código 

Civil no campo da responsabilidade civil, foi, sem dúvida, a permissão de jurisprudência à 

consideração de determinadas atividades já existentes ou que vierem a existir como perigosas 

ou de risco. 

Nesse contexto, por meio da evolução histórica e desenvolvimento do Direito Civil, a 

responsabilidade no campo civil se concretiza mediante cumprimento da obrigação de fazer 

ou de não fazer e no pagamento de condenação em dinheiro. Em linhas gerais, a aplicação 

desse dinheiro se manifesta em atividade ou obra de prevenção ou até mesmo de reparação do 

prejuízo. 

  

  

 3. BREVES IMPLICAÇÕES ACERCA DO DIREITO AMBIENTAL 

  

  

Os princípios que regem basicamente o Direito Ambiental podem ser elencados na seguinte 

ordem de acordo com Machado (2005), a saber: Princípio do direito à sadia qualidade de vida; 

Princípio do acesso equitativo aos recursos naturais; Princípios usuário-pagador e poluidor-

pagador; Princípio da precaução; Princípio da prevenção; Princípio da reparação; Princípio da 

informação; Princípio da participação; e Princípio da obrigatoriedade da intervenção do Poder 

Público. 

As Constituições elaboradas inseriram o direito à vida no cabeçalho dos direitos individuais. 

No entanto, no século XX um passo a mais foi dado ao ser realizada a Conferência das 

Nações Unidas sobre Meio Ambiente, na Declaração de Estocolmo/72, haja vista que 

delimitou condições adequadas de vida em um meio ambiente de qualidade. Assim como a 

Declaração da ECO92 ratificou que os seres humanos devem ter direito a uma vida 

sustentável[12]. 

Ainda no tocante à declaração de Estocolmo, vale ressaltar que esta também tratou da matéria 

em que os recursos não renováveis do planeta deverão ser explorados de maneira racional, de 

modo a não desencadear riscos para serem exauridos, ao passo que as vantagens deverão ser 

distribuídas por toda a humanidade. Essa condição ratifica, portanto, o conceito de 

sustentabilidade, o qual objetiva o equilíbrio da produtividade entre os pilares econômico, 

social e ambiental. 

Nesse sentido, os bens que fazem parte do meio ambiente planetário, como 

  

água, ar e solo, devem satisfazer as necessidades comuns de todos os habitantes da Terra. As 

necessidades comuns de todos os habitantes podem passar tanto pelo uso como pelo não uso 
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do meio ambiente. Desde que utilizável o meio ambiente, adequado pensar-se em um meio 

ambiente como “bem de uso comum do povo. É necessário alargar-se esse conceito com 

relação àquele empregado pelo Direito Romano”[13]. 

  

Com base nessa argumentação tecida pelo autor, verifica-se que o Direito Ambiental tem a 

tarefa de prescindir normas, as quais indiquem como averiguar as necessidades de uso dos 

recursos ambientais. Estabelecer a vontade de usar esses bens e dispor de recursos 

tecnológicos de exploração não é satisfatoriamente suficiente, uma vez que essa utilização 

necessita estar positivada dentro do arcabouço legal pertinente. Isto é, mister se faz elencar a 

razoabilidade dessa utilização, “devendo-se, quando a utilização não seja razoável ou 

necessária, negar o uso, mesmo que os bens não sejam atualmente escassos”[14]. 

O acesso dos seres humanos à natureza pressupõe a aceitação do princípio articulado na 

Declaração da ECO92, ou seja, todas as pessoas integram o centro das preocupações 

relacionadas com o desenvolvimento sustentável, sendo que há também o direito a uma vida 

saudável e produtiva, de maneira a preconizar harmonia com a natureza. 

Ainda que, comumente, o homem busque um lugar prioritário na natureza, ele nem sempre 

será o centro da política ambiental, posto que haverá casos em que para aplicar o 

desenvolvimento sustentável[15] será imperativo conservar a vida dos animais e das plantas 

em áreas protegidas integralmente e inacessíveis ao homem, como é o caso de algumas 

Unidades de Conservação elencadas pela Lei 9.985/2000, a qual instituiu o SNUC (Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação). Pode parecer uma ideia paradoxal a proibição do 

acesso humano, todavia, para mitigar os impactos de desmatamento e devastação da fauna e 

flora não resta outra alternativa. 

A forte ação de degradação da natureza se agravou significativamente neste século em virtude 

do consumismo exacerbado, por meio do progresso tecnológico, bem como do incontido 

crescimento das populações; não é à toa que o relatório State Of The World, de 1988, 

estabeleceu como as duas principais metas para atingir o desenvolvimento sustentável a 

redução do crescimento populacional e a diminuição da pobreza e desigualdade. 

A danificação ambiental não acarreta malefícios exclusivamente naturais, mas também atrai 

prejuízos à saúde pública, já que há facilidade na proliferação de doenças originárias de 

agressões aos ecossistemas, como “a anencefalia e leucopenia: intoxicações pelo uso 

desmedido de agrotóxicos e mercúrio e pela poluição dos rios, alimentos, campos e 

cidades”[16]. 

O termo meio ambiente inclui toda a natureza original (solo, ar, água, flora, fauna) e artificial 

(edificações, equipamentos urbanos), assim como os bens culturais correlatos (integração 

patrimonial arqueológica, artística, paisagística, turística). Logo, meio ambiente é elevado ao 

patamar de bem jurídico essencial “à vida, à saúde e à felicidade do homem”, visto que o 

próprio artigo 225 da Constituição Federal assegura a todo cidadão de direitos o acesso a um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado, dentre outras disposições. 

Nada obstante, competirá a cada legislação respectiva aos países o regime de “propriedade 

dos bens ambientais. Conforme for essa legislação, encontraremos ou não o acesso equitativo 

aos recursos naturais”[17]. No mundo todo, a preocupação com a defesa ambiental é geral. O 
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dano ambiental “tem causado graves e sérias lesões às pessoas e às coisas”[18]. Portanto, 

como qualquer outro dano, o dano ecológico deverá ser reparado por aqueles que causaram, 

independentemente de ser pessoa física ou jurídica, inclusive a Administração Pública, 

podendo resultar em sanções desde prestação de serviços comunitários e/ou até mesmo 

restrição em procedimento licitatório. 

   

3.1 Os Instrumentos de Tutela Jurisdicional dos Interesses Difusos 

  

  

Ao direcionar o foco aos instrumentos de tutela jurisdicional, é necessário esclarecer que a Lei 

7.347/85 disciplinou a ação civil pública de responsabilidade por danos causados ao meio 

ambiente, de maneira a legitimar precipuamente o Ministério Público, com o intuito de propô-

la, assim como as “entidades estatais, autárquicas, paraestatais e as associações que especifica 

(art. 5º), sem prejuízo da ação popular (art. 1º)”[19]. 

Essas duas ações mencionadas tem objetivos semelhantes, porém de autores diferentes, uma 

vez que a civil pública tem a possibilidade de ser ajuizada pelo Ministério Público e pelas 

pessoas jurídicas elencadas acima; a popular, por sua vez, apenas pode ser proposta apenas 

por cidadão eleitor, conforme os termos estabelecidos pela Lei 4.717/65, art.1º. Ambas as 

ações se ocupam da defesa dos interesses difusos da coletividade, e não ao amparo individual; 

assim, em consonância coma Lei 7.347/84, por se caracterizar unicamente de caráter 

processual, a União, o Estado ou o Município deverá tipificar a infração ambiental, a qual será 

punida judicialmente. 

Nesse sentido, cumpre destacar que esta última Lei mencionada anteriormente objetiva 

possibilitar a mobilização “e administração do dinheiro arrecado à custo dos predadores 

condenados em prol da reconstituição do meio ambiente”[20]. O Fundo para Reconstituição 

de Bens Lesados, foi, portanto, regulamento pelo Decreto 92.302/86. 

A reparação do dano ambiental poderá envolver a indenização dos prejuízos, sendo eles reais 

ou legalmente presumidos, ou na restauração do que recebeu poluição, ou foi destruído ou 

degradado. Nesse contexto, a responsabilização do réu 

  

pode ser repressiva da lesão consumada ou preventiva, visto que há lesões irreparáveis in 

specie, como a derrubada ilegal de uma floresta nativa ou a destruição de um bem histórico, 

valioso pela sua origem e autenticidade. Em qualquer hipótese, a responsabilidade do réu é 

solidária, abrangendo todos os que cometeram ou participaram do fato lesivo[21]. 

              

Desse modo, verifica-se que a tutela jurisdicional dos direitos difusos pode se dar por meio de 

dois instrumentos, isto é, a ação civil pública (Lei 7.347/84) e  a ação civil popular (Lei 
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4.717/65). A ação julgada, então, seguirá as seguintes hipóteses, expostas por Álvaro Luiz 

Valery[22]: 

  

a) a ação é julgada procedente, adquirindo autoridade de coisa julgada erga omnes; b) a ação 

julgada improcedente, por ser infundada, adquirindo também autoridade de coisa julgada erga 

omnes; c) a ação é julgada improcedente por deficiência de provas, não adquirindo autoridade 

de coisa julgada e permitindo, assim, a qualquer legitimado, inclusive ai que já propôs, 

intentar novamente a ação, amparado por novas provas 

  

Assim sendo, percebe-se que a Constituição vigente ampliou o objeto da ação civil pública, já 

que instituiu a “proteção de outros interesses difusos e coletivos” conjuntamente à proteção 

dos demais interesses da coletividade pré fixados na Lei 7.347/85, de modo a possibilitar a 

defesa de qualquer interesse difuso e interesse público, podendo ser de cunho social e 

indisponível. 

  

  

 4. RESPONSABILIDADE CIVIL PELO DANO ECOLÓGICO 

  

  

A concretização da responsabilidade pelo dano ambiental pode se dar penal ou civilmente. 

Contudo, observa-se no decorrer da história que a legislação teve que sofrer algumas 

alterações, a fim de contemplar aspectos pertinentes aos delitos ecológicos, pois a tutela dos 

abusos contra o meio ambiente se mostrava desatualizada e precária. A Lei de crimes 

ambientais, n. 9.605/98, foi elaborada para suprir esse reclamo. 

No campo da responsabilidade civil, o arcabouço legislativo principal no país se configura por 

meio da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (n.6.938/81), cujas principais virtudes se 

caracterizam na constatação de  que consagrou 

  

a responsabilidade objetiva do dano e a proteção não só aos interesses individuais como 

também aos supra-individuais (interesses difusos, em razão de agressão ao meio ambiente em 

prejuízo de toda a comunidade), conferindo legitimidade ao Ministério Público para propor 

ação de responsabilidade civil e criminal por danos causados ao meio ambiente.[23] 

  

O diploma mencionada se ratifica mediante a disposição legal de que o poluidor é obrigado, 

independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar todos os danos provocados 
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ao meio ambiente e a terceiros, afetado por sua atividade. Assim, o Ministério Público da 

União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal 

em virtude dos danos causados ao meio ambiente. 

Nesse contexto, denota-se que a responsabilidade civil independe da existência de culpa, ao 

passo que, também, se mostra irrelevante, in casu, a demonstração legal do ato, uma vez que 

se fundamenta na concepção de que a pessoa causadora do risco deverá reparar os danos 

advindos de seu empreendimento. Basta, portanto, “a prova da ação ou omissão do réu, do 

dano e da relação de causalidade”[24]. 

A ação civil pública ambiental não discute, necessariamente, a legalidade do ato. O 

importante para se ter em pauta é a potencialidade que o dano possa resultar aos bens e 

valores naturais e culturais, pois servirão de fundamento para a sentença. Isto é, mesmo que 

medidas preventivas tenham sido adotadas, se o dano ocorreu em virtude da atividade do 

poluidor, há nexo causal que resulta no dever de indenização. 

A formulação de políticas de cunho protecionista ao meio ambiente em diversos países gerou 

o princípio do poluidor-pagador, o qual se preocupa com a tutela ambiental e consiste, 

essencialmente, em “impor ao poluidor a responsabilidade pelos danos causados ao meio 

ambiente, arcando com as despesas e prevenção, repressão e reparação da poluição 

provocada”[25]. No entanto, não se deve depreender que esse princípio permita a poluição 

desde que o poluidor se disponha a pagar por isso. O objetivo primordial é prevenir o dano de 

tal modo a desestimular a prática de atos prejudiciais ao meio ambiente. 

A partir desse contexto, é válido ressaltar o que leciona Fábio Dutra Lucarelli[26], o qual 

afirma que o 

  

caráter de ordem pública de que goza a proteção do meio ambiente, instituiu-se a 

solidariedade passiva pela reparação do dano ecológico, o que significa dizer que, por 

exemplo, em um distrito industrial onde seja impossível individualizar-se o responsável pelo 

dano ambiental, todos serão solidariamente responsáveis. Essa responsabilidade passiva visa 

atender o interesse público de ser totalmente reparado o prejuízo causado, constituindo-se 

faculdade do credor vítima da poluição a escolha de mover o processo contra este ou aquele 

devedor, podendo escolher todos ou o que goza de melhor situação financeira [...]. é 

sobretudo, o interesse público que faz com que haja a solidariedade entre os degradadores do 

ambiente, a fim de garantir uma real, mais eficaz e mais rápida reparação integral do dano. 

  

Não seria justo, assim, que o dano permanecesse sem a reparação devida quando não se 

pudesse definir o poluidor responsável, especialmente em complexo industrial, com elevado 

numero de empresas em atividade. Em regra, quem tem o dever de indenizar é o causador do 

dano ambiental. Se existir mais de um causador, todos serão solidariamente responsáveis pela 

indenização, conforme preceitua o art. 942 em seu caput no Código Civil. 

Excessivo seria afirmar que todas as ações ecológicas recorrem ao dano reparável. A mudança 

e inovação no meio ambiente são inevitáveis e, muitas vezes, necessária; apregoar que todas 

as ações constituem dano seria afirmar imobilismo no estado adequado do meio ambiente, o 
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que é irreal. Não obstante, não convém, da mesma forma, admitir que as mudanças causadas 

na natureza sejam benéficas. 

A própria Lei 7.347/85, já mencionada neste, muito embora apostile em artigo primeiro 

que  “regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por danos causados 

ao meio ambiente”, marginaliza a possibilidade de observar a responsabilidade preventiva ao 

estimular a propositura da ação civil pública para o “cumprimento da ação de fazer ou não-

fazer”. Dessa forma, “o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida, sob 

pena de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível” (Art.11). 

Destarte, evidencia-se que o Direito Ambiental abrange duas funções básicas de 

responsabilidade civil objetiva. Ou seja, a função preventiva, em que os meios para evitar o 

dano são primordiais; e a função reparadora, a qual se fundamenta essencialmente na 

reconstituição e/ou na indenização dos prejuízos ocorridos. Assim, não é social e 

ecologicamente plausível ignorar a valorização da responsabilidade preventiva, mesmo 

porque há danos ambientais irreversíveis. 

   

4.1   A Responsabilidade Objetiva Do Poluidor e as Excludentes do Caso Fortuito ou da 

Força Maior 

  

  

Ao analisar o caso fortuito ou da força maior, é importante deixar claro, primeiramente, do 

que se trata legislativamente. Isto é, conforme o art.393, parágrafo único do Código Civil 

Brasileiro, Lei 10.406/02 em vigor, o caso fortuito ou de força maior “verifica-se no fato 

necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir”[27]. 

Por outro lado, na concepção de Clóvis Beviláqua, caso fortuito é “o acidente produzido por 

força física ininteligente, em condições que não podiam ser previstas pelas partes”, e a força 

maior “é o fato de terceiro, que criou, para a inexecução da obrigação, um obstáculo, que a 

boa vontade do devedor não pode vencer”[28]. 

A responsabilidade objetiva, conforme mencionado anteriormente, se fundamenta na toeria do 

risco. Nela se subsume a ideia do exercício de atividade perigosa como fundamento da 

responsabilidade civil. O exercício de “atividade que possa oferecer algum perigo representa, 

sem dúvida, um risco que o agente assume de ser obrigado a ressarcir os danos que venham 

resultar a terceiros”[29]. Nesse sentido, o princípio da responsabilidade por culpa é 

substituído pelo da responsabilidade por risco. Logo, dentro de tal contexto, limita-se o campo 

das exonerações possíveis, juntamente com a absorção do caso fortuito. 

Com relação a demonstração do caso fortuito ou da força maior como causas excludentes da 

responsabilidade civil por dano ecológico, Nelson Nery Junior[30] ensina que 
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essa interpretação é extraída do sentido teleológico da Lei da Política Nacional do Meio 

Ambiente, onde o legislador disse menos que queria dizer ao estabelecer a responsabilidade 

objetiva. Segue-se daí que o poluidor deve assumir integralmente todos os riscos que advêm 

de sua atividade como se isto fora um começo da socialização do risco e de prejuízo...Mas não 

só a população deve pagar esse alto preço pela chegada do progresso. O poluidor tem também 

a sua parcela de sacrifício, que é, justamente, a submissão à teoria do risco integral, 

subsistindo o dever de indenizar ainda quando o dano seja oriundo de caso fortuito ou força 

maior. 

  

Jorge Alex Nunes Athias entende que assistir a razão daqueles que defendem a 

responsabilização objetiva sob a modalidade do riisco integral, é importante, muito embora tal 

modalidade não tenha sido admitida em relação à Fazenda Pública. Entretanto no caso do 

dano ambiental, a titularidade da indenização, repousa na coletividade e deverá sempre ser a 

mais completa possível. De tal modo, a apropriação do bônus decorrente da atividade 

potencialmente causadora de dano ambiental será realizada por quem propõe em jogo a 

atividade, sendo que, ainda, esse ônus de possível decorrência deverá ser por ela arcado, sob a 

modalidade de risco integral[31]. 

Nessa perspectiva, Machado[32] leciona que para prever e evitar os prejuízos, será necessário 

ponderar as responsabilidades subjetivas e objetivas. Na subjetiva 

  

haverá de ser analisado se o devedor foi diligente, ou não-culposo, no prever e no evitar os 

efeitos do fato necessário. Já, se for aplicada a responsabilidade objetiva é analisada a 

ausência de previsão e de tomada de medidas para evitar os efeitos do fato necessário, sem se 

levar em conta a diligência dos atos do devedor, pois a ocorrência da responsabilidade 

independe de sua culpa. 

  

Assim sendo, o possível responsável pelo dano ecológico perante os fatos de Natureza e de 

terceiros, deverá considerar, no mínimo, um posicionamento psicológico duplo: 

  

prever a ocorrência desses fatos e prever seus prováveis efeitos. Como assinala, com 

acuidade, o jurista português Fernando Pessoa Jorge, “nem tudo o que é previsível é evitável, 

e um acontecimento inevitável, mas previsível, não assume o caráter de caso fortuito ou de 

força maior”. 

  

Com base nessas argumentações, infere-se que ao alegar caso fortuito ou a força maior, 

deverá necessariamente produzir a prova de que realmente era impossível evitar ou impedir os 

efeitos recorrentes do dano ambiental, do fato necessário, como, por exemplo, terremoto, raio, 

temporal, enchente. 
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 5. A REPARAÇÃO DO DANO ECOLÓGICO NO ÂMBITO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

  

A abordagem teórica mais encontrada tangente à responsabilidade civil tem focalizado, de 

acordo com Machado[33], apenas os danos causados de tal modo a ignorar a potencialidade 

de causar o dano. 

Os danos sofridos pelo meio ambiente se deparam com uma grande dificuldade em serem 

reparados. A saúde do ser humano e a conservação das espécies de fauna e flora são os 

pressupostos que devem indicar a necessidade de prevenir e evitar o dano. Logo, a instituição 

de um “seguro-poluição” não pode ser deixado de lado à concomitante preocupação com as 

medidas de prevenção da poluição. 

Nesse sentido, a reparação do dano, como brevemente mencionado, poderá consistir na 

indenização dos prejuízos, reais ou legalmente presumidos, “ou na restauração do que foi 

poluído, destruído ou degradado. A responsabilidade do réu pode ser repressiva da lesão 

consumada ou preventiva de sua consumação iminente”[34]. 

O empenho para efetivar a indenização não configura elemento preponderante no passivo da 

empresa, tendo em vista que ao operar o esquema de responsabilidade objetiva, haverá 

  

todo um coeficiente de uma estratégia politicamente oportuna como instrumento de aquisição 

de consenso e eficácia administrativa, considerando-se que uma rápida e larga indenização da 

generalidade dos prejuízos enfraquece a solicitação coletiva de inovação e controle sobre as 

instalações mesmas, com objetivo de reduzir-se a potencialidade de dano da empresa. 

Destarte o modelo responsabilidade objetiva não vai agravar o orçamento da empresa, pois 

externaliza custos, transferindo-os à coletividade[35]. 

  

Ao ponderar que o seguro-poluição não resolve todos os problemas, verifica-se a indagação 

ao interesse público de saber se uma tarifa inaprorpiada para a cobertura do dano desonera por 

completo o poluidor. A fim de propor uma resposta, Giles Martin[36] menciona que as 

vítimas não são coagidas a se satisfazer com uma reparação incompleta, “pois por razão de 

princípio, sustentar o contrário é sustentar que os prejuízos causados por certas atividades 

ultrapassam a capacidade humana de previsão”. Nesse caso, teria que se assumir a renúncia 

para correr a tais riscos. 

Quanto à indenização e à intervenção de uma garantia coletiva, por meio do prosseguimento 

da ação é possível considerar o interessa das vítimas, de maneira a demandar garantias 
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suplementares estatais e até internacionais, as quais substituiriam as seguradoras e 

reasseguradoras a partir do momento em que o montante das indenizações ultrapassasse 

determinado limite. 

Injurídico é, portanto, que o Poder Público se omita à indenização integral, limitando-se a um 

teto, aceitando, um risco limitado, conforme se constata no art.V, I, da Convenção 

Internacional sobre Responsabilidade Civil em Danos Causados por Poluição em 1969. 

  

 5.1   Obrigação De Restauração, Reparação E Recuperação Do Meio Ambiente 

  

  

Com o intuito de exemplificar o referente tópico, vale ressaltar que quando, por exemplo, 

determinado lançamento de poluentes ocasiona a morte de peixes em um certo rio, a 

indenização seria inadequada caso se aplique apenas monetariamente, seja de 

responsabilidade do Poder Público ou o particular, tendo em vista que seria difícil mensurar o 

montante a ser destinado. Logo, a reparação poderia nesse caso se far a partir da 

recomposição efetiva e direta do ambiente prejudicado. 

Em conformidade com a Lei 6.902/81, uma das possíveis penalidades de serem aplicadas em 

Área de Proteção Ambiental é a “obrigação de reposição e reconstituição”[37](art. 9º, § 2º). 

Além disso, a Lei 6.938/81 preconiza como um dos objetivos da Política Nacional do Meio 

Ambiente a “imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar e/ou indenizar os 

danos causados” (art.4º, VII), “independentemente da existência de culpa” (art. 14, § 1º). 

Ainda nesse contexto, percebe-se no § 3º do art. 225 do texto constitucional a obrigação de 

reparar o dano causado ao meio ambiente, já que esse parágrafo acentua que a “obrigação de 

reparar é independente da aplicação de sanções penais e administrativas”[38]. 

A concepção reparatória do Direito Ambiental está, também, explicitada no caso específica da 

atividade de mineração, em que a Constituição Federal entrou no campo de aplicação do 

princípio. Assim, denota-se em seu § 2º do art. 225: “aquele que explorar os recursos minerais 

fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica 

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei”[39]. Elencou-se, então, a exigência 

de execução do PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada). 

A Lei de Política Nacional do Meio Ambiente em seus objetivos fixou dois comportamentos a 

serem procurados, a saber: preservação e restauração (art. 4º, VI). Não caracterizando 

procedimento preventivo, constata-se a ocorrência do dano ao ambiente. O Direito Ambiental, 

por sua vez, apresentará uma nova tipologia comportamental para efetivar a responsabilização 

jurídica do poluidor ou do agressor dos recursos naturais. 

Sendo assim, de acordo com a Lei 7.347/85, havendo condenação em dinheiro, “a indenização 

pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por Conselhos 

Estaduais de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da 

comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados”[40] (art. 13, 
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caput). Percebe-se, então, que a lei, a qual tutela a ação civil pública indica o destino do 

recurso financeiro oriundo da condenação – a reconstituição do bem vulnerado. 

Com o objetivo de ilustrar a temática em pauta, mister se faz explanar a lição de Carlos 

Alberto de Salles[41]. A saber, 

  

Uma medida compensatória, consistente em substituição por equivalente em valor pecuniário, 

não cumpre a função de reconstituir a característica coletiva do bem. Constata-se não 

interessar remédios judiciais de simples compensação. Medidas desse teor transformam em 

dinheiro valores sociais de natureza diversa, que não encontram correspondência nos 

parâmetros de mercado. Para cumprir sua função nessa esfera, os mecanismos processuais 

devem ser compreendidos e aplicados de maneira a conduzir à adoção de soluções capazes de 

impor condutas, de maneira a evitar o dano ou a reconstituir o bem lesado. 

  

Destarte, à guisa de conclusão, observa-se que tanto a Constituição Federal, a qual emprega os 

termos restaurar, recuperar e, reparar, quanto a legislação infraconstitucional que emprega 

os termos como restauração e reconstituição, estão em harmonia no sentido de indicar um 

norte para as pessoas físicas e jurídicas, as quais danificarem o meio ambiente, como para a 

Administração Pública e para os juízes que intervierem para proteger o meio ambiente. 

  

  

6. CONCLUSÃO 

  

  

Ao ter considerado que o homem é ator ativo no processo ambiental e que representa a forma 

pela qual a natureza absorve consciência de si mesma, o ser humano tem a possibilidade de 

verbalizar essa natureza, transformá-la e até mesmo destruí-la. Logo, a degradação natural é 

simultaneamente causa e consequência da aniquilação da consciência humana. Conforme 

ressalta Leonardo Boff, a crise representa processo civilizatório e deve ser resolvida, haja 

vista que não somente possibilita a exclusão do passado ou do presente, mas possibilita 

essencialmente a exclusão do futuro da humanidade. 

Assim sendo, do ponto de vista jurídico e legislativo, o presente trabalho discorreu acerca dos 

pressupostos legais, os quais envolvem a precaução para que a exclusão da humanidade 

mencionada acima possa ser mitigada. Ou seja, ao articular questões convergentes à 

responsabilidade civil pelo dano ambiental, o referente estudo abordou aspectos jurídicos de 

uma maneira holística, de maneira a compreender a aplicabilidade do Direito Ambiental 

frente aos danos, e o papel que o homem assume nesse processo, contribuindo ou não para o 

desenvolvimento sustentável. 
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 “USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR”  

LA USUCAPIÓN POR EL ABANDONO DEL HOGAR 

 

Ricardo Rafael Garcia de Carvalho1 

Fernanda Coelho dos Santos Moreira2 

RESUMO 

 

O presente estudo promoveu a análise acerca das modificações advindas da 

promulgação da Lei 12.424/2011, delimitando a análise com relação à nova espécie de 

usucapião incorporada ao Código Civil, a “usucapião por abandono de lar”. Decorre dessa 

espécie de usucapião no ordenamento pátrio, o menor prazo para se usucapir um bem, qual 

seja, 2 (dois) anos. Com base nisso, fez-se necessário perquirir sobre alguns institutos típicos 

do direito de família, tais como, o dever de coabitação do qual decorre o “abandono de lar”. 

Além disso, é de extrema importância verificar os aspectos constitucionais da referida 

alteração legislativa, recorrer às outras espécies de usucapião, com a finalidade de 

comparação com o atual instituto, e tecer considerações acerca dos efeitos advindos desta 

nova espécie admitida no ordenamento brasileiro.  

 

Palavras-chave: usucapião por abandono de lar; dever de coabitação; abandono de lar; culpa 

no divórcio. 

 

 

RESUMEN 

 

El presente estudio ha promovido el análisis de los cambios derivados de la 

promulgación de la Ley 12.424/2011 , en específico el análisis con relación al nuevo tipo de 

usucapión que fue incorporado en el Codigo Civil, la “usucapión por el abandono del hogar”.  

De esta especie de usucapión tenemos en el país, el menor plazo para la adquisición de la 

propiedad inmoble,  es decir, 2(dos) años. Para llegar a esto, fue necesario el examen acerca 

                                                           
1 Graduando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
2 Coordenadora do Núcleo de Prática Jurídica e Professora de Direito Processual Civil da Faculdade IBHES. 
Professora de Direito Processual do Trabalho da PUC MINAS, graduada pela mesma Instituição, mestranda em 
Direito do Trabalho e especialista em Direito Público. Advogada do Município de Ribeirão das Neves. 
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de algunas instituciones típicas del derecho de familia, bien como, el deber de convivencia 

que implica en el “abandono del hogar”. Además,  es muy importante recurrir a los aspectos 

constitucionales de la creación de este instituto, y algunas comparaciones con las otras 

especies de la usucapión. Al final, es muy importante revisar los aspectos constitucionales de 

este cambio legislativo, recurrir a las otras especies de usucapión para que se pueda comparar 

con lo que ha surgido. Por fin, se busca hacer algunas consideraciones sobre los efectos 

derivados de esta nueva especie en el sistema brasileño.  

.  

Palabras-clave: usucapión por el abandono del hogar; deber de cohabitación; abandono del 

hogar; culpa en el divorcio. 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Lei 12.424 de 16 de Junho de 2011 promulgada para regular o “Programa Minha 

Casa, Minha Vida”, com o escopo de tutelar o direito social constitucional à moradia, prevê 

normas específicas e condições pertinentes ao programa em questão.  

 Contudo, o legislador não se limitou à regulamentar a aquisição de imóveis às famílias 

com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil seiscentos e cinquenta reais), e, dentre 

outras questões, inseriu dispositivo referente à usucapião no Código Civil.  

 A partir da vigência da referida legislação, tem-se no ordenamento uma nova espécie 

de usucapião, qual seja, a prevista no artigo 1.240-A do Código Civil, denominada de 

“usucapião por abandono de lar” ou “usucapião familiar”.   

 Deste modo, cabe a análise de tal instituto, uma vez que, produz efeitos não só no 

âmbito delimitado na exposição de motivos da Lei 12.424/2011, bem como, repercute no 

direito das coisas e também no direito de família. 

Com a Emenda Constitucional 66/2010 deixou-se de atribuir qualquer tipo de culpa 

para se requerer o rompimento do vínculo conjugal, sendo suficiente apenas a vontade do(s) 

cônjuge(s). 

 Assim, o fato de atribuir culpa pelo abandono de lar ao cônjuge retirante, e por este 

ato, ter ele, seu direito à propriedade ameaçado, desde que, permaneça o abandono pelo prazo 

de 2 (dois) anos, significa de certo modo, uma sanção de caráter patrimonial ao ex-cônjuge. 

 Ademais, a partir da promulgação da referida lei, tem-se no ordenamento jurídico o 

menor prazo para a aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião. Fato este, que 

mereceu ser analisado, com base nos efeitos que provavelmente terão na vida familiar, e mais, 

na sociedade de modo geral.  
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 Sendo assim, buscou-se analisar conceitos e institutos típicos das espécies de 

aquisição da propriedade imóvel por meio da usucapião. Além disso, fez-se necessário a 

análise de deveres conjugais, para que fosse possível compreender o “abandono de lar” de 

modo eficaz.  

 Quanto ao abandono de lar, este deve ser compreendido em três momentos distintos, 

quais sejam, antes da promulgação da Emenda Constitucional 66/2010, após a promulgação 

desta, e, por fim, após a promulgação da Lei 12.424/2011.  

Fez-se mister recorrer ao estudo dos impactos advindos desta espécie de usucapião nas 

relações privadas, principalmente, na questão de se atribuir culpa pelo abandono do lar ao ex-

cônjuge para que se possa exercer o direito de usucapir determinado imóvel.  

Para tanto foi necessário proceder a uma análise das espécies de usucapião previstas 

no ordenamento jurídico. Após, buscou-se expor algumas questões acerca dos deveres 

conjugais focando no abandono de lar, no intuito de melhor entender a usucapião por 

abandono de lar. Posto isso, foi possível analisar os efeitos decorrentes da introdução 

“usucapião por abandono de lar” no ordenamento jurídico.  

A partir do trabalho realizado percebeu-se que apesar da intenção do legislador ter 

sido principalmente garantir o direito constitucional à moradia, bem como resguardar o 

cônjuge abandonado, tal fato representa involução aos rumos do Direito de Família, uma vez 

que, volta-se a discutir a perquirição de culpa na sociedade conjugal.  

  

 

2. O INSTITUTO DA USUCAPIÃO 

 

A usucapião é instituto por meio do qual poderá ocorrer a aquisição da propriedade de 

um bem (seja móvel ou imóvel) de modo extraordinário, após o decurso de determinado prazo 

e desde que aquele que deseja usucapir o imóvel preencha alguns requisitos. Nas palavras de 

César Fiuza: “Em latim, usucapio é palavra composta, em que usu significa literalmente 

“pelo uso”, e capio significa captura, tomada, ou, em tradução mais livre, aquisição”. 3 

Assim, conclui-se que, usucapião seria a aquisição de determinada coisa, pelo uso. 

 Em termos práticos, a usucapião é a maneira legal de uma pessoa adquirir um bem 

decorrente do uso pelo prazo determinado pela lei. Assim, alguém que exerça uma posse 

                                                           
3 FIUZA, César. Direito Civil: curso completo. 12.ed. revista, atualizada e ampliada. – Belo Horizonte. Del Rey, 
2008. p.780 
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mansa, pacífica, ininterrupta e como se dono fosse (animus domini), terá a “posse ad 

usucapionem”, ou seja, se tornará proprietário da coisa pelo seu uso. 

 A usucapião independe de negócio jurídico realizado entre o proprietário e aquele que 

deseja usucapir o bem, sendo necessário tão somente que a posse seja exercida de modo 

ininterrupto e que tenha havido o decurso do prazo necessário. 

 O instituto se fundamenta na consolidação da propriedade, pelo decurso do prazo 

necessário, de modo a garantir segurança jurídica ao possuidor, que exerce a posse como se 

dono fosse, por tempo determinado e que necessita de respaldo sobre o bem possuído.  

  

2.1 Das espécies de usucapião previstas no ordenamento anteriormente à promulgação 

da Lei 12.424 de 2011 

 

2.1.1 Usucapião constitucional 

 

O instituto da usucapião tem previsão constitucional, sendo que está disposto no artigo 

183 e artigo 191 da Constituição Federal de 1988. O Código Civil ainda tratou de regular em 

seus dispositivos questões acerca das modalidades garantidas constitucionalmente, quais 

sejam, a usucapião constitucional urbano (artigo 1.240) e a usucapião constitucional rural 

(artigo 1.239). 

Pela usucapião constitucional urbana, aquele que exercer com a finalidade de moradia, 

pelo período mínimo de 5 (cinco) anos, posse sobre imóvel urbano de até 250m2 (duzentos e 

cinquenta metros quadrados), desde que, não tenha outro imóvel, será legítimo para propor a 

ação de usucapião deste imóvel. 

A segunda modalidade constitucional tem relação com a garantia da aquisição da 

propriedade rural sobre a qual o indivíduo tira seu sustento. Para isso, é necessário, além dos 

requisitos comuns a todas as espécies de usucapião, que o indivíduo não tenha outro imóvel 

rural ou urbano, que a zona rural não seja superior a 50 (cinquenta) hectares, que tenha sido 

tornada produtiva por seu trabalho (ou de sua família) e do mesmo modo, nesta tenha sua 

moradia.    

Assim, pelo texto legal, é indiferente comprovar a boa-fé e a presença de um justo 

título, bastando que estejam presentes todos os requisitos previstos na norma, e então, será 

possível a propositura da ação de usucapião após o prazo de 5 (cinco) anos. 

 

2.1.2 Usucapião ordinária 
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 Dispõe o artigo 1.242 do Código Civil: “Adquire também a propriedade do imóvel 

aquele que, contínua e incontestadamente, com justo título e boa-fé, o possuir por dez 

anos.”
4
.  

 Nesta modalidade, exigem-se alguns requisitos além da posse ininterrupta e o animus 

domini, quais sejam, a existência de um justo título e a comprovação de boa-fé. Comprovados 

esses requisitos, o legislador estabelece que o prazo mínimo para se propor a usucapião será 

de 10 (dez) anos. 

 O prazo será menor nessa modalidade em relação à usucapião extraordinária devido à 

existência do justo título e da boa-fé, sendo assim, o juiz apenas regulariza uma relação 

jurídica já praticada, mas defeituosa quanto a sua forma.  

 Em seu parágrafo único, o mesmo artigo prevê a redução do prazo para 5 (cinco) anos, 

desde que, juntamente com os demais requisitos, o imóvel seja adquirido onerosamente e que 

os possuidores tenham se estabelecido com a finalidade de moradia ou realizado interesse de 

investimento social e econômico.  

 

2.1.3 Usucapião extraordinária 

 

 Como forma extraordinária, dispõe o Código Civil em seu artigo 1.238:  

 

Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um 
imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo 
requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o 
registro no Cartório de Registro de Imóveis.5 

 

Assim, como forma extraordinária, qualquer pessoa que exercer uma posse mansa e 

tranquila, pelo prazo de quinze anos, presente o animus domini, independente de qualquer 

justo título ou boa-fé, poderá requerer a usucapião. 

Analisa Adriano Stanley:  

 

É de se notar, ainda, que nessa modalidade de usucapião o possuidor não está 
condicionado a qualquer tipo de obrigação para adquirir tal propriedade. Esse 
possuidor, para a modalidade extraordinária de usucapião, pode exercer a posse 

                                                           
4 BRASIL. Lei 10.046, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 24 de Agosto de 2011. 
5 BRASIL. Lei 10.046, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 24 de Agosto de 2011. 
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como sua moradia habitual ou não, ter outro imóvel ou não, tirar dali o seu sustento 
ou não, não importando o tamanho da área usucapienda. 6 

  

 Neste sentido, na forma extraordinária o único requisito imposto àquele que deseja 

adquirir a posse de determinada coisa por meio desta modalidade é a comprovação da posse. 

Além disso, prevê o parágrafo único do referido artigo, a diminuição do prazo para 10 (dez) 

anos, desde que o possuidor tenha exercido no imóvel sua moradia ou realizado obras de 

caráter produtivo. 

  

3. DOS DEVERES CONJUGAIS  

 

Em respeito ao princípio da igualdade o Código Civil, em seu artigo 1.565, dispõe 

que, pelo casamento, homens e mulheres assumem a condição de consortes e responsáveis 

pela família. Desta responsabilidade, ainda prevê o aludido texto legal, em seu artigo 1.567, 

que a direção da sociedade conjugal será exercida em comunhão integral.  

No intuito de preservar a sociedade conjugal, o legislador estabelece um rol no artigo 

1.566 que prevê os deveres de ambos os cônjuges, quais sejam: I) fidelidade recíproca; II) 

vida em comum, no domicílio conjugal; III) mútua assistência; IV) sustento, guarda e 

educação dos filhos; V) respeito e consideração mútuos.  

 Neste sentido, até a promulgação da Emenda Constitucional 66/2010 era possível 

romper a sociedade conjugal com base na alegação de culpa do cônjuge que violasse os 

deveres conjugais, rompimento este, conhecido por “separação sanção”. 

 Denominava-se “separação sanção”, uma vez que àquele cônjuge que não cumpriu 

com os “deveres conjugais” poderia ser imposto diversos ônus. Assim, a guarda do filho seria 

dada ao cônjuge inocente, em regra, o cônjuge “culpado” não poderia mais utilizar o nome do 

cônjuge “inocente”. E ainda, com relação aos alimentos, àquele que deu culpa à dissolução da 

sociedade, apenas seriam concedidos os alimentos mínimos (necessários).  

 Assim, bastava ao cônjuge alegar e demonstrar a violação dos deveres conjugais para 

que pudesse dar causa à separação. 

Delimita-se à análise da violação ao dever de coabitação, segundo o qual é garantido 

ao cônjuge exercer a constância matrimonial no mesmo lar, por ter íntima correlação com o 

objeto principal desse artigo. 

                                                           
6 SOUZA, Adriano Stanley Rocha. Direito das Coisas. Coleção Direito Civil. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 
p.92. 
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 O dever de coabitação não deve ser interpretado de modo objetivo, ou seja, é 

necessário que haja a intenção de não mais coabitar com o cônjuge, uma vez que, na atual 

sociedade, é possível que ambos desenvolvam atividades laborais em cidades distintas, sem, 

contudo, caracterizar uma violação ao dever de coabitação. 

 

3.1 Do abandono do lar 

 

O abandono de lar é o resultado direto da infração do dever de coabitação, um dos 

deveres conjugais. Sendo assim, como já fora analisado, tal fato poderia ser aplicado como 

causa para a extinção da sociedade conjugal, antes da promulgação da Emenda Constitucional 

66/2010.  

Contudo, deve ficar claro que o simples abandono não gera de imediato a violação ao 

dever de coabitação, sendo necessário que o cônjuge retirante tenha a intenção de abandonar o 

lar comum, deixando de prestar auxilio a família. 

Assim explica Carlos Roberto Gonçalves:  

 

O que caracteriza o abandono do lar é o animus, a intenção de não mais regressar à 
residência comum. [...] Só a ausência do lar conjugal durante um ano contínuo, sem 
essas finalidades, caracteriza o abandono voluntário, como dispõe o Art.1.573, IV, 
do Código Civil.7 

 
Neste sentido, com o animus do abandono de lar, o cônjuge retirante viola diretamente 

o dever de coabitação e de forma reflexa todos aqueles outros deveres, uma vez que com o 

abandono deixará de prestar assistência ao outro cônjuge, de zelar pela educação dos filhos e 

guarda da família, e, principalmente, deixa de haver o respeito e a consideração mútua. 

Segundo Maria Helena Diniz: 

 

A violação do dever de vida em comum no domicílio conjugal caracteriza-se no 
abandono. O abandono voluntário do lar conjugal, durante um ano contínuo, por 
culpa exclusiva de um dos cônjuges, sem motivo, é causa de separação. É preciso 
esclarecer que no abandono nem sempre há mudança de domicílio por parte do 
consorte desertor. Deveras, pode haver abandono com a permanência do cônjuge no 
lar, mas de modo irregular com ausências maiores ou menores, com a recusa a 
coabitar, com o inadimplemento do debitum conjugale, com o fato de deixar o outro 
cônjuge e os filhos desamparados material e moralmente; com situações vexatórias 
que traduzem indiferença ou desprezo.8    

  

                                                           
7 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume VI : direito de família. 2ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p. 175 e 176. 
8 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5º Volume: direito de família. 21.ed.rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p.298. 
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 Assim, tem-se a caracterização de duas espécies de abandono de lar. O abandono 

físico é aquele em que o cônjuge chega efetivamente a mudar de domicílio e o abandono 

moral é aquele em que o cônjuge permanece no local, contudo, deixa de prestar os auxílios à 

família ou de cumprir as obrigações conjugais.  

 Pelo exposto, como prevê o artigo 1.566 o dever de coabitação deve ser observado 

como um direito recíproco, ou seja, é obrigação de ambos os cônjuges priorizarem pela vida 

em comum, sem por qualquer ato, abandonar o outro, seja de modo físico ou moral. 

  

3.2 As mudanças advindas da Emenda Constitucional 66/10 

 

Em 13 de Julho de 2010 foi promulgada a Emenda Constitucional 66 que dá nova 

redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal. A partir de então, o casamento poderá ser 

dissolvido pelo divórcio. 

 Os efeitos advindos desta mudança podem ser analisados em vários aspectos, dentre 

eles, há a questão do prazo para se divorciar, sendo atualmente desnecessário que se cumpra o 

requisito de 1 (um) ano após a separação judicial, ou de 2(dois) anos da separação de fato. 

 Como analisa Maria Berenice Dias: 

 

Com a alteração da norma constitucional, o único modo de dissolver o casamento é 
por meio do divórcio, quer de forma consensual, quer por meio de ação litigiosa. E 
se os cônjuges não tiverem pontos de discordância nem filhos menores, podem obter 
o divórcio sem a intervenção judicial, pois é possível levá-lo a efeito perante um 
tabelião (CPC 1.124-A). O divórcio pode ser requerido a qualquer tempo. No 
mesmo dia ou no dia seguinte ao casamento. Acabou o desarrazoado prazo de 
espera, pois nada justifica impor que as pessoas fiquem dentro de uma relação 
quando já rompido o vínculo afetivo.9 
 

 Tal dispositivo consagra o disposto no artigo 1.513 do Código Civil Brasileiro, que 

estabelece ser defeso a qualquer pessoa intervir na comunhão de vida instituída pela família. 

Sendo assim, não há que se estabelecerem prazos para que possa ser dissolvido o vínculo 

conjugal.  

Ainda quanto a esta questão, comenta Maria Berenice Dias: 

  

Com o advento da EC 66/10, que deu nova redação ao Art.226 §6º da CF, o 
descumprimento dos deveres de casamento não mais acarreta a imposição de 

                                                           
9 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7.ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p.314. 
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sanções. Felizmente, o principio da culpa foi abandonado como fundamento para a 
dissolução coacta do casamento.10  

 
A sociedade conjugal é de interesse dos cônjuges e a estes deve ser conferido o papel 

de saber quando é possível a mantença do vínculo e quando já não é mais viável. Com isso, 

faz-se desnecessário atribuir a culpa por descumprimento dos deveres conjugais, dentre estes 

o abandono de lar, para se conseguir o divórcio. Neste sentido, o legislador fez com que 

apenas a vontade de romper o vínculo conjugal seja suficiente para motivar uma ação de 

divórcio. 

 Nas palavras de Maria Berenice Dias: 

 

A Emenda Constitucional 66, publicada em 14 de Julho de 2010, deu nova redação 
ao §6º da CF, e com um só golpe alterou o paradigma de todo o direito das famílias. 
A dissolução do casamento sem a necessidade de implemento de prazos ou 
identificação de culpados tem um efeito simbólico. Deixa o Estado de imiscuir-se na 
vida das pessoas, tentando impor a mantença de vínculos jurídicos quando não mais 
existem vínculos afetivos. 
Agora o sistema jurídico conta com uma única forma de dissolução do casamento: o 
divórcio. O instituto da separação simplesmente desapareceu. Ao ser excluído da 
Constituição Federal, foram derrogados todos os dispositivos da legislação 
infraconstitucional referentes ao tema. Não é necessário sequer expressamente 
revogá-los. Não é preciso nem regulamentar a mudança levada a efeito, pois não se 
trata de nenhuma novidade, eis que o divórcio já se encontra disciplinado.11 

 

 Assim, percebe-se uma evolução no âmbito do Direito de Família, sendo este um 

exemplo claro de adaptação da legislação à realidade social. Não mais se verifica um caráter 

patriarcal na constância da sociedade, bem como o vínculo conjugal não mais é entendido em 

seu sentido religioso, por meio do qual jamais poderá ser rompido, uma vez que firmado 

perante “os olhos de Deus”.  

 A partir de então, a perquirição de culpa faz-se desnecessária, bastando que os 

cônjuges não mais queiram manter-se em um relacionamento. Como bem explica a autora 

supracitada, deixa de haver uma interferência direta do Estado no âmbito familiar e aos 

consortes é dada a possibilidade de definir o momento ideal do rompimento do vínculo 

conjugal. 

 

4. A “USUCAPIÃO POR ABANDONO DE LAR” 

 

                                                           
10 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7.ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p.111. 
11 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7.ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p.289 
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A partir da promulgação da Lei 12.424/2011 há uma inclusão de nova modalidade de 

usucapião, no capítulo respectivo, no Código Civil. Decorrente da espécie de “usucapião 

constitucional urbana” tal modalidade pode ser denominada de “usucapião por abandono de 

lar”. Por meio desta modalidade de usucapião, encontra-se no ordenamento o menor prazo 

para se usucapir uma propriedade. 

Tal modalidade encontra-se presente nos moldes da “usucapião pro-moradia” 

garantida constitucionalmente, como disposto no artigo 183 da Constituição Federal. Assim 

sendo, como caráter essencial, é necessário que o imóvel seja usado em função de moradia e 

que o autor não tenha a propriedade de outros imóveis. 

Com base no dispositivo legal presente no artigo 1.240 e 1.240-A extrai-se as demais 

características necessárias para usucapir o bem nesta modalidade. Assim, é imprescindível 

que o possuidor exerça, utilizando para sua moradia ou de sua família, por um período 

mínimo de 2 (dois) anos, de modo ininterrupto e sem oposição, imóvel localizado em área 

urbana, de até 250m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados), cuja propriedade dividia com 

ex-cônjuge ou ex-companheiro, que abandonou o lar. 

Presentes esses requisitos, será o ex-cônjuge ou o ex-companheiro legítimo para a 

propositura da ação de usucapião em face daquele que abandonou o lar, desde que, não seja 

proprietário de outro imóvel urbano ou rural, e assim, será possível usucapir o domínio 

integral do imóvel.  

Pelo exposto, infere-se que não é admitida a utilização deste instituto no intuito de 

usucapir imóvel que não seja de propriedade dos cônjuges ou companheiros, uma vez que, o 

artigo 1.240-A é claro ao definir: “[...] cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-

companheiro que abandonou o lar (...)” 
12 

Essa espécie de usucapião especial foi instituída com o escopo de proteger a família 

dos prováveis abandonos sofridos no ambiente familiar, garantindo o direito social à moradia, 

conforme disposto no artigo 6º da Constituição Federal, moradia esta, entendida como uma 

necessidade vital do cidadão, em conformidade com o princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

Assim, prevê o artigo 23, IX da Constituição Federal que é competência comum da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, promover programas de construção 

                                                           
12 BRASIL. Lei 10.046, de 10 de Janeiro de 2002. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 24 de Agosto de 2011. 
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e melhoria das moradias. De modo que a Lei 12.424/2011 surge como um desses programas 

capazes de promover à moradia.  

Contudo, vale ressaltar que no intuito de proteger, o legislador acaba impondo 

determinada sanção àquele que abandona o ambiente familiar. De modo que a partir de então, 

há uma interferência direta no que diz respeito ao direito de propriedade, com o 

descumprimento do dever conjugal. 

Neste ponto, delimita-se o presente estudo às análises decorrentes dos casos referentes 

a figura do “ex-cônjuge”, devido ao enfrentamento da questão da culpa pelo fim do 

relacionamento relacionado aos deveres conjugais e das alterações trazidas pela Emenda 66 

de 2010 no que se refere ao instituto do divórcio.  

Ao conceder o direito fundamental à moradia ao “cônjuge abandonado”, o legislador 

acaba retirando do “cônjuge retirante” o direito à sua própria moradia, constituindo uma 

sanção pelo ato do abandono de lar.  

O “abandono de lar” antes da promulgação da Emenda Constitucional 66/2010 era 

utilizado para iniciar a contagem do prazo para a separação de fato, além disso, como fora 

analisado, a atribuição de culpa proporcionava a possibilidade para posterior pedido de 

alimentos. E com a violação do dever de coabitação se dava o marco em que os bens 

deixavam de se comunicar e cessavam os direitos conjugais.  

Assim, o “abandono de lar” era violação de um dever, e que dava causa à separação 

litigiosa, ou melhor, à “separação sanção.” 

A separação litigiosa com culpa pode ser entendida por meio de uma análise histórica 

do Direito de Família, uma vez que, a sociedade conjugal era construída para que perpetuasse. 

Neste sentido, Gustavo Tepedino analisa a sanção imposta àquele que com culpa desse fim ao 

casamento. 

 

O casamento era assim valorado como um bem em si mesmo, necessário à 
consolidação das relações sociais, independentemente da realização pessoal de seus 
membros. O rompimento da sociedade conjugal, portanto, afigurava-se como o 
esfacelamento da própria família, reprovado socialmente, a despeito das causas 
subjetivas que o motivaram. [...] o vínculo matrimonial deveria ser preservado, na 
lógica do Código, mesmo se os cônjuges individualmente já não mantivessem 
qualquer vida em comum [...]. 13 

 

 Contudo, em sintonia com os avanços sociais, a legislação evoluiu de modo que, com 

a Emenda Constitucional 66/2010, permitiu-se a separação sem que haja decorrido qualquer 

lapso temporal e, ainda, sem que seja necessária a cominação de culpa a um dos cônjuges.  
                                                           
13 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2001. p.84. 

1732



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Por este motivo, a atitude do legislador de impor como sanção ao ex-cônjuge a 

possível perda de sua parte na propriedade, devido ao abandono do lar, pode instigar diversos 

litígios dentro do âmbito familiar.  

Ainda quanto aos “conflitos familiares”, era comum que os cônjuges protelassem a 

formalização do rompimento do vínculo conjugal, deixando para a posterioridade o momento 

da partilha. Contudo, a partir da promulgação da lei em análise, certamente, o ex-cônjuge 

devidamente instruído, de pronto procederá à ação de divórcio e partilha dos bens, de forma a 

buscar um meio de proteger aquele patrimônio adquirido durante a constância da sociedade 

conjugal.  

Lado outro, o cônjuge que acompanhando as mudanças na legislação e não tenha 

conhecimento da nova modalidade de usucapião pode perder sua propriedade por mero 

desconhecimento da lei.  

O abandono do lar não significa necessariamente em abdicação do direito de 

propriedade e sequer em abandono desta. Neste sentido, pode ocorrer a situação em que o ex-

cônjuge tenha o justo título da propriedade, tenha o animus domini sobre a mesma, e deste 

modo, em uma aspecto geral, não poderia ser réu em uma ação de usucapião. Contudo, pelo 

fato de ter abandonado o lar, entende-se que deixaria de ter o animus domini e a partir de 

então, poderá ser réu desse tipo de ação com base na aplicação da “usucapião por abandono 

de lar”. 

 Explica Maria Helena Diniz: 

“O abandono voluntário abrange o injusto e o malicioso; nele não há motivo nem 

explicação plausível para a atitude do consorte faltoso. Logo, o abandono justificado, por 

motivos relevantes, não é causa de dissolução do casamento.” 
14 

Quanto a isso, vale ressaltar que em havendo disputa judicial ou extrajudicial acerca 

da propriedade do imóvel ficará descaracterizada a posse ad usucapionem, ou seja, ainda que 

haja o abandono de lar, o cônjuge retirante manifestou por meio desta disputa, a intenção de 

não abdicar da propriedade do bem, sendo assim, não se encontram presentes os requisitos da 

posse mansa e tranquila, necessários para usucapir uma propriedade.  

Ao trazer para o ordenamento jurídico a possibilidade de “usucapião por abandono de 

lar” o legislador promove involução nos rumos do direito de família e das coisas, voltando a 

perquirir culpa pelo desfazimento do núcleo familiar. E mais, impondo uma sanção de caráter 

patrimonial por uma violação de direitos familiares pessoais.  

                                                           
14 DINIZ, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro, 5º Volume: direito de família. 21.ed.rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p.299. 
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Na opinião de alguns autores, cita-se Maria Berenice Dias e Carlos Roberto 

Gonçalves, um dos maiores avanços do legislador no âmbito familiar foi o fato de não se 

exigir prazo nem culpa para o divórcio. 

Como bem expõe Maria Berenice Dias: 

 

A perquirição da causa da separação acabou perdendo prestígio. O fim do casamento 
passou a ser chancelado independentemente da indicação de um responsável pelo 
insucesso da relação, seja porque é difícil atribuir a apenas um dos cônjuges a 
responsabilidade pelo fim do vínculo afetivo, seja porque é absolutamente indevida 
a intromissão do Estado na intimidade da vida das pessoas. Ao Estado, só cabe dizer 
amém e dar por findo o casamento. A função estatal deve assumir um papel protetor, 
não no sentido de invasão da órbita individual do ser humano. Segundo Ezequiel 
Paulo Zanellato, não são normas jurídicas que determinam a manutenção do vínculo 
conjugal entre duas pessoas15 

 

A introdução da “usucapião por abandono de lar” no ordenamento pátrio não contribui 

para um fenômeno que vem sendo adotado no Direito de Família, qual seja, a desestatização e 

menor interferência do judiciário nas relações afetivas.  

Acerca desta questão, explica Carlos Roberto Gonçalves: 

 

Só recentemente, em função das grandes transformações históricas, culturais e 
sociais, o direito de família passou a seguir rumos próprios, com as adaptações à 
nossa realidade, perdendo aquele caráter canonista e dogmático intocável e 
predominando “a natureza contratualista, numa certa equivalência quanto à 
liberdade de ser mantido ou desconstituído o casamento”16 

 
 

 Todavia, com a “usucapião por abandono de lar”, volta a ser tema de debate a questão 

do “abandono de lar”, bem como, a necessidade de se encontrar um culpado pelo término da 

relação e por este fato puni-lo.   

Neste sentido cabe questionar o que deve fazer um dos cônjuges para evitar a 

configuração do abandono de lar.  

Advogando em prol daquele que abandona o lar, sugere-se que o mesmo busque uma 

cautelar de separação de corpos, seguido do divórcio e da divisão dos bens (de acordo com o 

regime de comunhão) ou, ainda, quaisquer procedimentos judiciais para salvaguardar seus 

direitos. 

Em contrapartida, advogando a favor daquele que foi abandonado, sugere-se que o 

mesmo providencie todo e qualquer tipo de prova testemunhal capaz de comprovar o 

                                                           
15 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7.ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 310 
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro, volume VI : direito de família. 2ed. rev. e atual. São 
Paulo: Saraiva, 2006. p.16. 
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abandono, e, ainda, que aguarde o prazo de 2(dois) anos  após a publicação da Lei 12.424 para 

que fique garantido seu direito seu direito à usucapião. 

 Vale ressaltar que nessa perspectiva, o cônjuge abandonado não teria obrigação legal 

de esperar por tempo algum para requerer o divórcio, segundo a Emenda 66 de 2010, mas 

para que seu direito seja garantido acabará na prática por ter que esperar por 2(dois) anos para 

romper o vínculo conjugal, uma vez que se optar pelo ajuizamento da ação de divórcio 

provavelmente será discutida a partilha dos bens e o cônjuge retirante terá a oportunidade de 

se manifestar sobre o “animus domini”, momento em que assim fazendo retirará o direito de 

usucapir do outro cônjuge.  

Outro questionamento possível é a quem seria atribuído o ônus da prova acerca do 

abandono de lar. Recorrendo ao Código de Processo Civil, “o ônus da prova incumbe: I- ao 

autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;”. Assim, é de obrigação do autor provar que 

o ex-cônjuge abandonou o lar. 

Com a promulgação da Emenda Constitucional 66/2010, o casamento pode ser 

dissolvido pelo divórcio, seja aquele judicial ou extrajudicial. A partir de então é que 

legalmente está rompido o vínculo conjugal e aqueles que eram consortes passam a ser “ex-

cônjuges”.  

Após uma interpretação literal do artigo 1.240-A, que faz referência a “ex-cônjuge” 

cabe questionar se para adquirir um bem por meio da “usucapião por abandono de lar”, a 

extinção do vínculo conjugal deve ser obrigatoriamente reconhecida por meio do divórcio, ou 

basta que haja o abandono de lar. 

Neste sentido, é necessário perceber que o legislador buscou resguardar àquele que 

permaneça na propriedade, sendo prudente fazer uma interpretação sistemática da legislação, 

bem como associá-la à exposição de motivos de sua promulgação. Sendo assim, presentes os 

requisitos específicos para usucapir o bem, juntamente com a relação do “abandono de lar”, é 

indiferente questionar se o rompimento do vínculo se deu de fato ou após o trânsito em 

julgado. Assim, basta àquele que propõe a usucapião, alegar e provar o abandono de fato, do 

qual resultou a separação (aqui entendida no sentido de afastamento e não no instituto da 

separação, não recepcionado pela Emenda Constitucional 66/2010). 

 Vale ressaltar que o Direito de Família não deve se ater à punições, quanto mais à 

atribuição de culpa e o que se verifica no artigo 1.240-A do Código Civil é uma punição do 

indivíduo pela violação de um dever conjugal. 
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 No âmbito cível apenas é admitida a verificação de culpa e a punição da mesma nos 

casos de responsabilidade civil, ou seja, se por uma ação um indivíduo causar prejuízos a 

outrem, este será indenizado.  

 Nos casos de abandono de lar, não é perceptível de modo objetivo o prejuízo que o 

cônjuge retirante pode causar ao outro. E, caso houvesse, o Direito de Família já prevê a 

possibilidade de pedidos de alimentos e caso este não seja suficiente, o mais prudente seria 

buscar uma forma de indenização no âmbito da responsabilidade civil. 

 Não parece correto buscar como forma de indenização, conceder ao ex-cônjuge a 

possibilidade de usucapir a propriedade integral do imóvel, como sanção àquele que abandona 

o lar.  

 Neste sentido, discorre Maria Berenice Dias: 

 

A averiguação, identificação e apenação de um culpado só têm significado quando o 
agir de alguém coloca em risco a vida ou a integridade física, moral, psíquica ou 
patrimonial de outra ou de outras pessoas, ou de algum bem jurídico tutelado pelo 
direito. Fora disso, não se encontram motivos que levem o Estado a perseguir 
culpados e, muito menos, tentar puni-los. A culpa sempre dispôs de espaço próprio 
no âmbito do direito penal. No direito comercial e no direito civil, cabe ser 
perquirida tão só na órbita obrigacional e contratual, em que o agir está ligado a um 
ato de vontade.17 

 
 

 O abandono de lar pode de fato colocar em risco a vida de outrem, mas principalmente 

prejudica a integridade moral, não só do ex-cônjuge, quanto de todos aqueles que se viram 

abandonados.  

 Contudo, permitir ao Estado a punição deste fato é a mesma coisa de permitir a este 

que interfira de modo direto na vida pessoal dos cônjuges, o que também é proibido. Ora, o 

artigo 1.513 do Código Civil dispõe que é defeso a qualquer pessoa interferir na vida 

conjugal. 

 Ainda com relação à introdução do artigo 1.240-A no Código Civil, faz-se necessário 

tecer comentários acerca de uma questão. A Lei Complementar 95/98 estabelece regras para a 

elaboração, redação, alteração e criação de leis.  

 Como dispõe o artigo 7º da LC/95, “a lei não conterá matéria estranha a seu objeto 

ou a este não vinculada por afinidade, pertinência ou conexão”
18

. Ora, não se pode dizer que 

                                                           
17 DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 7.ed. ver., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p.111. 

18 BRASIL. Lei Complementar n. 95, de 26 de Fevereiro de 1998. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp95.htm> Acesso em 24 de Agosto de 2011. 
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uma lei criada com o objetivo de estabelecer mecanismos de incentivo à produção e aquisição 

de novas unidades habitacionais, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro 

mil, seiscentos e cinquenta reais), tenha afinidade direta com a aquisição de imóvel devido ao 

abandono de lar do ex-cônjuge. 

 Considerar que haja uma conexão entre a finalidade da Lei 12.424/2011 com a forma 

de aquisição via usucapião, seria a mesma coisa que condicionar à usucapião por abandono de 

lar somente às famílias que se enquadrem na renda mensal supracitada.  

 Pelo exposto, percebe-se que a Lei 12.424/2011 foi além da sua exposição de motivos, 

uma vez que, além de reger formas de financiamento de casas a pessoas de determinada 

renda, dispôs de meios de aquisição da propriedade imóvel com base na usucapião. 

 Assim, a referida lei traz influências não só no âmbito das propriedades adquiridas por 

meio do Projeto Minha Casa, Minha Vida, bem como, influencia de modo direto no “direito 

das coisas” e no “direito de família”.  

 A introdução de um instituto capaz de permitir a aquisição de propriedade de um bem 

no decurso do prazo de 2 (dois) anos, no texto de uma legislação cujo escopo seja a aquisição 

da propriedade por família de baixa renda, pode gerar inúmeros conflitos. 

 Neste sentido, quando da promulgação da Lei 11.424 a divulgação da imprensa se deu 

basicamente com as facilidades de aquisição de imóveis com base no programa “Minha Casa, 

Minha Vida” e pouco se falou sobre as outras questões que estavam dispostas na Lei. 

 Sendo assim, é possível que devido à falta de divulgação e análise da “usucapião por 

abandono de lar” diversos cônjuges retirantes incorridos nos requisitos do artigo, sejam 

demandados em juízo pelo cônjuge abandonado, no intuito de se usucapir a propriedade 

integral do imóvel. 

 E vale ressaltar que não caberá ao cônjuge retirante a defesa respaldada no 

desconhecimento do dispositivo legal, uma vez que tal escusa não é aceita no ordenamento 

jurídico brasileiro. 

Outro fato a ser examinado é com relação à eficácia desta lei no tempo e à 

possibilidade de retroatividade. No próprio texto legal está disposto no artigo 12 que a lei 

entrará em vigor na data de sua publicação.  

 Logo, não deverá ser permitido usucapir o bem daquele cônjuge que já abandonou o 

lar há mais de 2 (dois) anos antes da promulgação da lei, pois esse entendimento geraria 

insegurança jurídica.  
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 Sendo assim, entende-se que, somente aplicar-se-á a Lei 12.424 após a publicação da 

mesma, e, a partir de então, iniciar-se-á a contagem do prazo do abandono de lar. E somente 

após o decurso de prazo de 2 (dois) anos poderá haver o pedido de usucapião da parte integral 

do imóvel que pertencia aos consortes.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as análises acerca dos institutos que têm relação com a “usucapião por abandono 

de lar”, introduzida por meio da Lei 12.424, tais como, o abandono de lar e as espécies de 

usucapião, fez-se necessário uma releitura da discussão sobre a culpa pelo fim do 

relacionamento de modo a perceber os efeitos que a citada lei provavelmente terá no 

ordenamento jurídico e nas relações sociais de uma maneira geral. 

Antes da promulgação da Emenda Constitucional 66/2010, adotava-se a imposição de 

culpa ao cônjuge com o intuito principal de se iniciar a contagem do prazo para que pudesse 

ocorrer o divórcio. 

Após a promulgação desta, não mais há que se falar em culpa pelo término do 

casamento para se iniciar a contagem do prazo para o divórcio, uma vez que, não é necessário 

nenhum prazo específico. E, como fora mencionado, tal fato é considerado uma evolução no 

Direito de Família.   

Entretanto, a partir da vigência da Lei 12.424 tem-se no ordenamento jurídico nova 

espécie de usucapião, capaz de fazer com que o cônjuge abandonado possa usucapir parte 

integral de imóvel, cuja propriedade dividia com o cônjuge retirante. 

A “usucapião por abandono de lar” volta a impor uma sanção àquele que viola o dever 

de coabitação, contudo, tal sanção pode ser entendida de caráter estritamente patrimonial, uma 

vez que permite àquele que permaneceu no imóvel buscar a aquisição da propriedade por 

meio da usucapião. 

Deve-se entender que a intenção do legislador foi proteger a família do abandono do 

lar, garantindo um patrimônio para sobrevivência, garantindo o bem de família, e, o mais 

importante, o direito constitucional à moradia. 

Contudo, como foi analisado, o Direito de Família vem evoluindo no sentido de 

desvincular normas de entendimento estritamente canônico, buscando a adequação da 

legislação com os avanços sociais. 

Por este motivo, são perceptíveis certos avanços no sentido de haver o mínimo de 

interferência estatal no âmbito familiar. Assim, a “usucapião por abandono de lar” pode ser 
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considerada uma involução aos avanços adquiridos pelo Direito de Família, uma vez que em 

tempos que se prega a menor interferência estatal na sociedade conjugal, este atua de modo a 

punir uma conduta do cônjuge com a perda da propriedade. 

Assim, entende-se que a aplicação deste instituto pode chegar a atuar de modo 

contrário daquele intencionado pelo legislador, ou seja, ao invés de garantir a propriedade e a 

vida em comum, poderá acirrar ainda mais as disputas conjugais. 

Destarte, buscou-se a partir do presente estudo tecer breves comentários com relação 

aos efeitos advindos da promulgação da Lei 12.424 com relação específica à instituição da 

“usucapião por abandono de lar”. Como fora analisado, tal instituto só poderá ser aplicado 

após o decurso do prazo de 2 (dois) anos contados a partir da publicação da referida lei. Sendo 

assim, podem surgir outras questões controvertidas que não as abordadas neste artigo.  
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             A FAMÍLIA BRASILEIRA NO SÉCULO XXI: UMA TENTATIVA CONCEITUAL 

 

                                                         

                                                                                                             Dóris Ghilardi 

 

Resumo: 

 

Durante longo tempo a Família identificou-se com o casamento, com a estrutura 

patriarcal e hierarquizada, porém com a revolução ocorrida no Século XXI, manifestada pela 

globalização e os avanços tecnológicos e científicos, novos valores passaram a inspirar a 

sociedade atual, entre eles a preocupação com a proteção do ser humano. Essas mudanças 

atingiram a Família e, naturalmente, a maneira de compreendê-la. Diferentes e complexos 

arranjos surgiram balizados pela inovadora tábua axiológica presente na sociedade, exigindo a 

abertura conceitual para o instituto em questão.  A Família deixou de ser apenas matrimonial, 

passando a dividir espaço com novas formações. A igualdade modificou a sua estrutura 

equiparando os seus membros e proibindo discriminações entre os filhos. Foi suplantada a 

natureza exclusiva do caráter biológico,  ganhando espaço o caráter afetivo, permitindo o 

alcance de novas feições que buscam preservar a dignidade humana. É certo que ocorreu a 

transição da Família com função primordialmente econômica e procracional para uma estrutura 

mais democrática e solidária. Porém, para se aproximar de um conceito jurídico que abarque 

essa visão mostra-se salutar levar em consideração a simbiose de influências sofridas pela 

Família em decorrência dos fatores histórico, cultural, político, social e psicológico. Nessa 

linha de abordagem, sugere-se um conceito aberto, que permita englobar os novos arranjos, 

além de não se restringir ao afeto como único fundamento ético de Família.  

 

Palavras Chave: 

 

Família. Funções da Família. Conceito de Família. 

 

 

              Resumen: 
 

Durante mucho tiempo la familia se identifico con el matrimonio, con la estructura 

patriarcal y jerárquica, pero con la revolución que se produjo en el siglo XXI, tal como se 

manifiesta por la globalización y los avances tecnológicos y científicos, los nuevos valores 
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comenzaron a inspirar a la sociedad de hoy, incluyendo el preocupación por la protección de 

los seres humanos. Esta situación afecta a la familia y por supuesto la forma de entenderlo. 

Arreglos diferentes y complejos aparecieron impulsado por los actuales valores la sociedad, 

exigiendo el concepto de apertura del instituto en cuestión. La familia ya no es sólo el 

matrimonio, ahora dividen el espacio con las nuevas formaciones. La igualdad cambió su 

estructura y prohibió la discriminación entre los niños. La naturaleza afectiva viene ganando 

espacio, lo que permite la amplia gama de nuevas características que buscan preservar la 

dignidad humana. Es cierto que ocurrió una gran transición con la familia modificando la 

función exclusivamente económica y de procreación a una más democrática e inclusiva. Sin 

embargo, al acercarse a un concepto jurídico que abarca este punto de vista parece ser 

beneficiosa para considerar una mezcla de influencias que la familia ha sufrido como resultado 

de factores históricos, culturales, políticos, sociales y psicológicos. En esta línea de 

aproximación, se sugiere un concepto abierto que puede abarcar las nuevas disposiciones, y no 

se limita al afecto como el único fundamento ético de la familia. 

 

Familia;  funciones de la familia; concepto de familia. 

 

            1. Introdução: 

  

O presente trabalho consiste em demonstrar as transformações ocorridas na Família ao 

longo do tempo, buscando-se identificar as mudanças de função, com o objetivo de reconstruir 

a sua definição.  

Essa tarefa, todavia, é bastante complexa, porquanto a Família está presente 

basicamente em toda a história da humanidade, surgindo como um fato natural, portanto, pré-

jurídico, porém, sujeito o tempo todo a influências externas que acarretam em infindáveis 

processos de mutação. 

Não se pode perder de vista, outrossim, de que não houve um linha contínua de 

evolução, em que um modelo foi substituindo outro, na verdade, desde o início, um 

determinado grupo familiar aparecia como predominante, como vínculo legalmente aceito, ao 

lado de tantos outros, que viviam às margens da sociedade.  

 Para tanto, a pesquisa exige reflexão sobre fenômenos que superam os limites 

territoriais brasileiros, em que pese se direcionar à Família no sistema jurídico brasileiro, 

porque o tema está diretamente vinculado ao processo de evolução da Sociedade e dos Estados, 

primordialmente, no Século XXI, em que não há mais fronteiras territoriais. O comportamento 
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das pessoas é influenciado por credos, modismos e valores provenientes de todas as partes do 

mundo.  

Seus objetivos específicos, portanto, englobam primeiramente a análise da Família, do 

Estado e da Sociedade, para depois investigar as funções da Família, com vistas a, no final, 

propor um conceito que se encaixe no dilema que hoje existe e que consiste em saber o que 

pode ser considerado como tal.  

 A importância da pesquisa se revela diante dos efeitos jurídicos gerados pelo 

reconhecimento de um ente como tal e da não aceitação de uma definição restrita e exclusiva. 

Todavia, através do método dedutivo, pretende-se chegar a um conceito fluido, que seja capaz 

de contemplar os novos arranjos, além de revelar as funções e interferências, que se entende 

não esgotar no afeto. 

 

 

2. Família, Estado e Sociedade: 

 

Antes mesmo de iniciar a falar sobre a origem da entidade em destaque, que conforme 

já salientado é um fato natural, uma “formação espontânea no meio social”(DIAS, 2007, p. 06), 

é organizada pelo direito 1 , e para melhor compreendê-la é necessário tecer algumas 

considerações sobre as instituições jurídicas. 

A Família e o Estado-nação, como instituição jurídica tomaram forma com o que se 

conhece por Modernidade 2 , período responsável pelo rompimento com o mundo sagrado 

substituindo-o pela racionalização, ou na visão de Touraine (1999) pela dualidade da 

racionalização (ação racional experimental) e da subjetivação (sujeito pessoal)3. 

Nessa fase, criar instituições significava amarrar o laço social, “oferecer aos 

indivíduos as marcas necessárias para sua identidade e sua autonomia”. (OST, 2005, p. 362). 

                                                        
1 Debemos tener presente que la familia es una realidad prejuridica que ha constituido la organización social basica 
por excelencia en la historia de la humanidad, de tal manera que se puede afirmar que ha estado presente en todas 
las sociedades; y así se la ve como el mejor medio de su reproducción, no solo en términos demográficos, sino 
también políticos, económicos y culturales. (FERNANDEZ, 2005) 
2  Segundo Azevedo (2006) “o processo de modernização do mundo passa por dois vetores fundamentais, nas 
esferas econômica e política: a consolidação da economia capitalista em escala mundial e a consolidação do 
Estado-Nação moderno como modelo de organização político-administrativa”. 
3 Para Touraine (1999, p. 230) “A sociedade moderna nasce com a ruptura da ordem sagrada do mundo; no lugar 
desta aparece a separação, mas também a interdependência da ação racional instrumental e do sujeito pessoal. Se a 
primeira quer ignorar o segundo ela substitui o culto da sociedade e da funcionalidade das condutas; inversamente, 
se o segundo descarta a primeira, ele degenera em culto de identidade individual ou comunitária”.  
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Nessa senda, o Direito4  surgiu para auxiliar na construção social, devendo estar atento ao 

sentido e aos valores surgidos no convívio em sociedade. 

É nesse viés que se pode afirmar que a instituição Família era um fator político, do 

ponto de vista jurídico, a fim de facilitar a própria construção do indivíduo. “Como se a 

sociedade significasse para o indivíduo que ele não poderia tornar-se ele mesmo senão 

assumindo seu lugar na linhagem e aceitando o princípio de dissimetria que a caracteriza”. 

(OST, 2005, p. 363).  

Em outras palavras, o sujeito é poupado da tarefa de construir-se a si mesmo. Destarte, 

a criação das instituições tem, de certo modo, a sua razão de ser até hoje, para o bem estar da 

própria sociedade que necessita de ficções fundantes. Porém, ao mesmo tempo em que se 

concorda que as instituições continuam a existir, deve-se estar atento ao fato de que estão em 

constante transformação. 

Diferente não é com a Família, aliás, a metamorfose é apontada como salutar para a 

própria sobrevivência do referido grupo, que se molda aos valores culturais de determinado 

momento histórico e social mas, primordialmente, ao tipo de Estado existente. 

No início do Estado moderno, a expansão do comércio permitiu o surgimento do 

capitalismo, promovendo a ascensão da burguesia. O Estado nessa época era absolutista e 

causava uma indesejada ingerência na vida privada do cidadão e, por consequência, na vida 

familiar. O Estado interferia em basicamente tudo que estivesse relacionado à vida familiar, a 

lei era fechada e sacralizada no tocante à forma de constituição, bem como a proteção do 

matrimônio.  

Já com a inauguração da fase contemporânea, sustentada pela filosofia do liberalismo, 

passou a haver uma diminuição da ação estatal. Porém, a liberdade e a igualdade ainda estavam 

atreladas ao patrimônio, modificando muito pouco as relações familiares. (SARMENTO, 2006) 

Com a migração para o Estado democrático de direito ocorre uma revolução em todas 

as dinâmicas até então existentes, passando pela alteração do objeto de proteção jurídico, 

deslocando-se a preocupação central para a figura do ser humano, com a adoção de novos 

valores. Na família, isso foi sentido profundamente, inclusive no que toca a uma significativa 

redução de interferência estatal. 

Se as instituições, para alguns, estão em xeque, para outros,  “não testemunham uma 

crise, ou várias, mas simples emergência de novos fenômenos e de novas técnicas de 

                                                        
4 O direito ao regular esse tipo de relações, busca respeitar o consuetudinário, o que não impede, que às vezes, 
antecipe mudanças, na medida em que mais ajustadas a novos paradigmas já  detectados pelo legislador”. 
(AZEVEDO, 2006). 
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regulação”. (AZEVEDO, 2006, p. 42) Há, na verdade, um grande desafio a ser vencido, 

devendo-se estar atento a circularidade do acontecimentos para poder identificar a importância 

e o papel de cada uma delas.  

Em relação à Família, a dificuldade hoje inicia em saber o que pode ser considerado 

como tal, diante da multiplicidade de vínculos que surgem a cada instante e da premente 

necessidade de estender os direitos inerentes a uma entidade familiar legalmente reconhecida às 

demais formas de união submetidas a invisibilidade. Para tanto, tentar-se-á esboçar um breve 

escorço histórico.  

 

3. Evolução histórica da Família: 

 

Vínculos fazem parte da espécie humana. Segundo Dias (2007, p. 10) o  

“acasalamento sempre existiu entre os seres vivos, seja em decorrência da perpetuação da 

espécie, seja pela aversão que as pessoas tem à solidão”.  

Para Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 46): 

Parece lógico, porém, que a migração de uma fase de satisfação individual de 
necessidades básicas de comida, bebida, sono e sexo para a formação de um 
conglomerado de pessoas que se identificassem, mutuamente, como membros de uma 
efetiva coletividade,  (e não uma mera reunião de individualidades), constitui a base 
para o reconhecimento de uma família). 
 

Contudo, qual teria sido o momento em que os agrupamentos passaram a ser 

denominados Família? Há dificuldade em encontrar uma resposta, que vem, todavia, sob o 

ponto de vista jurídico, direcionada para o direito romano. Contudo, intrigante também é saber 

o que se pode considerar Família, por isso, inicia-se tentando descobrir o significado da origem 

etimológica da palavra e conclui-se que advém da expressão famulus que significa escravo e, 

consequentemente, familiae era originalmente união de pessoas reunidas (ROCHA, 2009).  

Esta reunião no direito grego era a junção de escravos e pessoas livres, conforme 

extrai-se da ideia contida no livro A Política, de Aristóteles (2004) que a prevê como um grupo 

inteiramente organizado. 

Já no direito romanístico, havia polissemia na utilização do termo e se referia tanto as 

coisas como as pessoas, estendendo-se também aqui aos escravos (ROCHA, 2009). Em uma 

primeira fase, aparecia vinculada ao conjunto de escravos pertencentes a um mesmo dono. 

(LÔBO, 2010) 

No livro a Cidade Antiga, de Coulanges (1996) a Família aparece como uma forma de 

associação religiosa, mais do que uma associação natural, uma vez que as pessoas acabavam 
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unindo-se em torno da perpetuação do culto doméstico aos mortos, em que todos os que 

faleciam eram enterrados nas terras da Família, refletindo num agrupamento inteiramente 

preocupado com a  propriedade, além de patriarcal e pagão. 

Aqui, deve ser aberto um parênteses para alertar que o início da referida instituição, 

em período anterior ao direito grego e romano, entretanto, não teria sido patriarcal e 

monogâmico. Extrai-se de Engels (1995) que, em um estágio primitivo, o incesto teria sido um 

passo salutar na organização familiar, embora não se pudesse ainda falar dela nesse período, 

posto que havia uma tolerância ao comércio sexual entre familiares próximos, embora não 

houvesse matrimônio, parentesco organizado, nem limites impostos pela cultura.  

Em sua obra foram identificados três modelos de Família: a consanguínea, na medida 

em que marido e mulher são irmãos e irmãs, revelando que a reprodução se dava através de 

relações carnais endógenas. O segundo modelo é a Família panaluana, em que as relações 

carnais passam a ocorrer entre sobrinhos e sobrinhas, primos e primas, excluindo relações 

conjugais entre irmãos5. Nessa fase, caracterizada como estágio selvagem, há preponderância 

da mulher dentro da gens. 

Já no estágio da barbárie, surge o matrimônio em pares, com a Família chamada de  

sindiásmica, em decorrência do aumento de proibições em relação ao casamento, que tornam 

cada vez mais complicadas as uniões por grupos, embora a poligamia e a infidelidade 

permaneceram como um direito dos homens. Nessa fase, a traição da mulher era duramente 

punida. Entretanto, ainda se considera a linhagem feminina, por serem as mulheres os únicos 

genitores conhecidos, o que garante o direito materno em caso de dissolução do vínculo 

conjugal.  

Foi neste último estágio evolutivo, já caracterizado como civilizado, que teria surgido 

o gérmen para o desenvolvimento da Família monogâmica, que refletiu em seu surgimento a 

escravização de um sexo sobre o outro. Contudo, com o casamento sindiásmico, surgiu além da 

mãe conhecida, a figura do verdadeiro pai, provocando a abolição do direito materno em 

substituição à filiação masculina e ao direito hereditário paterno. Foi no direito romano, 

todavia, conforme já mencionado, que teria sido posto em prática o poder patriarcal, e essa 

forma foi expandida para os povos ocidentais de modo geral, não se pode olvidar, outrossim, de 

que há outros povos, como é caso do Oriente em que ainda predomina a poligamia, por 

exemplo. 

                                                        
5 E a partir desse modelo de família é criado um “círculo fechado de parentes consanguíneos por linha feminina, 
que não se podem casar uns com os outros”, consolidando-se por meio de instituições comuns, de ordem social e 
religiosa. (ENGELS, 1995) 

1746



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 Prosseguindo, importa falar sobre o direito canônico, em  que a Família passou a ser 

reconhecida apenas como aquela oriunda do matrimônio, célula da igreja, em uma visão de que 

“o que Deus uniu o homem não separe”, estabelecendo a indissolubilidade do casamento e a 

submissão da mulher ao homem.6 

Na idade média, foi regida exclusivamente pelo direito canônico, sendo o casamento 

religioso o único conhecido (WALD, 2009). Já na modernidade, a Família ocidental embora 

tenha permanecido tendo a sua origem vinculada ao casamento, excluindo legalmente qualquer 

outra forma de entidade familiar, passou a ser desvinculado da igreja. A distinção está na 

natureza do casamento que passa a ser também civil, admitindo a sua dissolução, contrapondo-

se ao casamento religioso, que por ser concebido como sacramento é indissolúvel. 

Esse modelo institucional começou a ser abalado em meados do século XVIII, com o 

advento da Revolução Industrial, em que o papel pela manutenção da Família deixou de ser 

exclusivamente do marido, ingressando as mulheres também no mercado de trabalho. Houve 

migração de tais entidades do campo para a cidade. A preocupação com a redução da prole teve 

início, mas os novos tempos demoram a chegar na intimidade dos lares. Tanto que nos séculos 

XIX e XX, a Família se mantém, tendo como referência o casamento, com predominância na 

maioria dos lares do poder marital que estava arraigado e fortalecido pela sacralidade dos 

limites da vida privada. 

De todos os fenômenos, a explosão dos movimentos feministas, responsável pela 

alteração de postura das mulheres, com a conquista do mercado de trabalho e sua participação 

na vida social, pode ser apontado como o principal responsável pelo início do processo de 

dessacralização dos lares, fazendo estremecer os alicerces da Família. 

Na era contemporânea, a fotografia de tal instituição mudou. Antes, porém, de analisá-

la, será feita uma breve explanação sobre ela no Brasil. Desde o início, o conceito de Família 

no Direito brasileiro esteve atrelado ao casamento, como resultado da importação da cultura 

ocidental e da vinculação do Estado à Igreja, mormente à Católica. Somente poderia ser 

considerada Família àquela proveniente do matrimônio. É o que se percebe da Constituição de 

1891, em que só era reconhecido o casamento civil7. 

  No Código Civil de 1916,  somente o casamento criava a Família legítima, conforme se 

depreende da leitura do artigo 229:  “Art. 229. Criando a família legítima, o casamento legitima 

os filhos comuns, antes dele nascidos ou concebidos (arts. 352 a 354)”.  

                                                        
6 Extra-se da Bíblia: “Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos, como ao Senhor; porque o marido é a cabeça 
da mulher, como também Cristo é a cabeça da Igreja, sendo ele próprio o salvador do  corpo.    Mas, assim como a 
Igreja está  sujeita  a Cristo, assim também as mulheres o  sejam em tudo a seus maridos”. (Efésios 5, 22-24); 
7 Art. 72 § 4º : “A República só reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita.”     
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Na redação original do Código, o casamento era indissolúvel. Havia nítida distinção 

entre marido e mulher, uma vez que ao marido incumbia o título de chefe da sociedade 

conjugal. A mulher era totalmente submissa. Também havia previsão de designações vexatórias 

a outras formas de união, além de discriminação aos filhos concebidos fora do casamento. 

Somente em 1942, foi introduzido no Código Civil o artigo 3158, que estabeleceu o fim da 

sociedade conjugal pelo desquite. Já em 1962, foi editado o Estatuto da Mulher Casada (Lei 

4.121/1962) que emancipou a mulher, concedendo-lhe o direito de exercer o pátrio poder 

(expressão utilizada à época, substituída atualmente por poder familiar). 

Curioso anotar que a expressão Família, já utilizada pelo Código Civil, aparece pela 

primeira vez em um texto constitucional, na Carta de 1934, que em seu artigo 144 estabelecia 

que “a família constituída pelo casamento indissolúvel, está sob a proteção especial do Estado”. 

A partir daí, todas as outras Constituições brasileiras mantiveram a mesma orientação.9 
Foi, porém, somente com Emenda Constitucional n. 09, de junho de 1977, com 

regulamentação da Lei 6.515, conhecida como a lei do divórcio, que o casamento passou a ser 

dissolúvel, segundo se extrai da leitura da nova redação do § 1º do artigo 175 da Constituição: 

“§ 1º - O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, desde que haja 

prévia separação judicial por mais de três anos".10 

Significativas mudanças ocorreram todavia com a Constituição da República de 1988, 

que remodelou a Família. Em um primeiro momento, pode-se dizer que deixou o patriarcalismo 

e a hierarquia para trás, declarando a igualdade entre homens e mulheres. Proibiu designações 

discriminatórias, equiparou todos os filhos, além de reafirmar já no caput do artigo 226 que a 

família é a “base da Sociedade”. Contudo, manteve a previsão de que tão somente o casamento 

constitui Família.  

Tal situação foi alterada pela Lei 9.278/1996 que  editou o parágrafo 3, do artigo 

22611, dando novos contornos à entidade, que deixou de ser oriunda unicamente do matrimônio, 

                                                        
8 Art. 315. “A sociedade conjugal termina: I. Pela morte de um dos cônjuges. II. Pela nulidade ou anulação do 
casamento. III. Pelo desquite, amigável ou judicial. Parágrafo único. O casamento valido só se dissolve pela morte 
de um dos cônjuges, não se lhe aplicando a presunção estabelecida neste Código”.      
9 A redação foi repetida pelo artigo 124, na Constituição de 1937, levemente alterada pelo artigo 163, na 
Constituição de 1946: “Art. 163. A família é constituída pelo casamento de vincula indissolúvel e terá direito à 
proteção especial do Estado”. Em 1967, a família continuava vinculada ao casamento: “Art. 167. A família é 
constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos” , redação  mantida  pela Emenda de 
1969; 
10 De acordo com art. 2º da Emenda n. 09:  A separação, de que trata o § 1º do artigo 175 da Constituição, poderá 
ser de fato, devidamente comprovada em Juízo, e pelo prazo de cinco anos, se for anterior à data desta emenda. 
11 “Art. 226.  A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado” […]§ 3º - Para efeito da proteção do 
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como     entidade familiar, devendo a lei facilitar 
sua conversão em casamento.   § 4º - Entende-se,  também, como entidade familiar a comunidade formada por 
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para dividir espaço com às oriundas da união estável e as monoparentais, formada por um dos 

genitores e seus filhos;  Outra não foi a orientação do Código Civil de 2002.  

De acordo com a evolução legislativa, denota-se a transição da Família legal como 

unidade econômica, matrimonial e patriarcal para uma compreensão mais igualitária, solidária 

e de abertura conceitual. O termo já não mais aparece vinculado tão somente ao casamento, 

agora também se refere à união estável e a entidade monoparental, fato que apesar de ser um 

avanço em relação às Constituições anteriores, é um retrocesso quando pensado na realidade 

vigente, que contempla outros núcleos, como é o caso das famílias paralelas, das concubinárias 

e das homoafetivas, estas últimas reconhecidas pelo Supremo Tribunal Federal, em recente 

julgado em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental (ADPF) 132, além de tantas outras apontadas pela doutrina. 

Importa frisar, outrossim, que a evolução não se deu de forma linear, existiram 

modelos familiares diversos do previsto em lei ao longo do tempo. A diferença é que antes 

viviam de forma mais camuflada, aos poucos se descortinam exigindo seu reconhecimento. 

Então, a questão que se põe é como definir Família na contemporaneidade? 

 É certo que a lei não consegue acompanhar os avanços da sociedade,  foi assim desde 

o início, mas é certo também que isso não pode servir de empecilho para reconhecer situações 

inovadoras que se revelam, nem de barrar inúmeros direitos concedidos às Famílias legalmente 

reconhecidas. É nesse ponto que não se pode mais admitir a invisibilidade a determinados 

grupos, pois toda vez que a lei ignora novas formações, nega a todos os seus componentes 

direitos que seriam cabíveis se reconhecidos fossem.  

Tanto se relutou para reconhecer a união dos casais homoafetivos, que mais do que 

tratá-los de forma discriminatória, os obrigou por muito tempo a ingressar com ação judicial, 

para estender direitos aos companheiros que, ainda assim, não poderiam ser beneficiários de 

alimentos e sucessão, direitos exclusivos de famílias legalmente reconhecidas.  

Eram tratados como sociedade de fato, somente fazendo jus ao patrimônio do 

companheiro e à verba indenizatória, pelos princípios aplicáveis às sociedades mercantis, como 

outrora se dava com as uniões estáveis e que, atualmente, continua sendo aplicável às uniões 

paralelas, sejam oriundas de duas uniões estáveis, de um casamento e de uma relação 

concubinária, por exemplo.  

Tudo isso em nome de quê? De uma postura conservadora, de um padrão social que só 

reconhece na heterossexualidade e na monogamia o vínculo adequado à formação familiar. 

                                                                                                                                                                                

qualquer dos  pais e seus descendentes.   § 5º - Os direitos e deveres referentes à  sociedade conjugal são exercidos  
igualmente pelo  homem e pela mulher. § 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio”.  
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Neste ponto, não se pode deixar de citar trecho da exposição realizada pelo Ministro Ayres 

Britto, em seu brilhante voto, que ao converter a ADPF em ADI, no julgamento da Suprema 

Corte, em prol do reconhecimento da união homoafetiva, considerou:  

 

“este Plenário terá bem mais abrangentes possibilidades de, pela primeira vez no 
curso de sua longa história, apreciar o mérito dessa tão recorrente quanto 
intrinsecamente relevante controvérsia em torno da união estável entre pessoas do 
mesmo sexo, com todos os seus consectários jurídicos. Em suma, estamos a lidar com 
um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada incomoda mais as 
pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde 
ao padrão social da heterossexualidade. É a perene postura de reação conservadora aos 
que, nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras desse navio 
chamado coração.” (STF ADI 4277, relator Ministro Ayres Britto, p. 4); 

 

Sábias as palavras do Ministro quando assevera que nada incomoda mais as pessoas 

do que a preferência sexual alheia,  que se reflete como um desvio de padrão, de 

comportamento social aceitável. Todavia, mais do que se tratar de preconceito, vedado pela 

Constituição Federal, se trata se estender direitos a todos, de concretizar a dignidade do ser 

humano, de dar efetividade ao pluralismo de todas as formas eleitas de convívio12. 

O julgamento acima referido, venceu as barreiras do preconceito e reconheceu as 

uniões homoafetivas como entidades familiares, mas como ficam as uniões paralelas, também 

chamadas de concubinárias?  A “repulsa aos vínculos afetivos concomitantes não os faz 

desaparecer, e a invisibilidade a que são condenados só privilegia o “bígamo””.(DIAS,  2007, 

p. 34) 

Se as uniões paralelas existem, devem ser reconhecidas como Família e estendidos a 

elas todos os direitos, sob pena de mais uma vez, agora em nome e defesa da monogamia, criar 

graves e proibidas distinções. Quem se beneficia é o infiel, já o outro membro e sua prole, 

ficam às margens da proteção jurídica. 

                                                        
12 Segundo Brito,  já no preâmbulo da Constituição Federal aparece a expressão “bem de todos”, que consagra o 
chamado constitucionalismo fraternal, “que se volta para a integração comunitária das pessoas(não exatamente 
para a “inclusão social”), a se viabilizar pela imperiosa adoção de políticas públicas afirmativas da fundamental 
igualdade civil-moral (mais do que simplesmente econômico-social) dos estratos sociais historicamente 
desfavorecidos e até vilipendiados. Estratos ou segmentos sociais como, por ilustração, o dos negros, o dos índios, 
o das mulheres, o dos portadores de deficiência física e ou mental e o daqueles que, mais recentemente, deixaram 
de ser referidos como “homossexuais” para ser identificados pelo nome de “homoafetivos”. Isto de parelha com 
leis e políticas públicas de cerrado combate ao preconceito, a significar, em última análise, a plena aceitação e 
subsequente experimentação do pluralismo sócio-político-cultural”. 
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É surpreendente o rumo que vem tomando as decisões judiciais ao apreciar contendas 

envolvendo os relacionamentos paralelos, em geral, nem sequer são reconhecidos, e quando o 

são, nos casos em que a outra parte afirma não saber da existência da outra e, só nesses casos, é 

que lhe são estendidos alguns direitos na seara do Direito Obrigacional, nunca do Direito de 

Família. 

Não há como não manifestar indignação diante de tal situação, que de forma 

escancarada viola o princípio da dignidade e da solidariedade dos conviventes e dos filhos que 

porventura tenham sido gerados. Não se está aqui tentando realizar um juízo de reprovabilidade 

ou aceitação dessas uniões, até porque este não é o objetivo, mas apenas chamar atenção de que 

elas não podem mais ser ignoradas. 

Neste contexto e, praticamente, já extrapolando os limites a que se propõe este estudo, 

cumpre analisar as funções atribuídas às entidades familiares. 

 

4. Funções da Família: 

 

Na visão de Perrot (1991, p. 105), a Família é o átomo da Sociedade civil e a 

responsável pelo gerenciamento dos interesses privados, apresentando variadas funções: 

Elemento essencial da produção, ela assegura o funcionamento econômico e a 
transmissão dos patrimônios. Como célula reprodutora, ela produz as crianças e 
proporciona-lhes uma primeira forma de socialização. Garantia da espécie, ela zela 
por sua pureza e saúde. Candinho da consciência nacional, ela transmite os valores 
simbólicos e a memória fundadora. É a criadora da cidadania e da civilidade”.  
 

Na leitura atual que se faz de Família, pode-se assegurar que esse posicionamento é 

superado, pelo menos no que toca à posição da Família e do indivíduo perante à Sociedade13. 

Em pleno século XXI, observa-se um significativo deslocamento de papeis, em que o 

indivíduo deixa de existir para a Família, ocorrendo uma salutar inversão, em que o grupo 

familiar existe para a concretização do desenvolvimento pessoal, da busca pela felicidade dos 

membros que a compõe. O indivíduo passa a ocupar o papel central, a Família não mais é 

tratada como um mecanismo econômico, tecnicista e procracional. 

De mera instituição passa a ser instrumento, ou seja, ela contribui tanto para o 

                                                        
13 Nesse sentido é o entendimento de Farias e Rosenvald (2011, p. 6): Abandona-se “uma visão institucionalizada, 
pela qual a família era, apenas, uma célula social fundamental, para que seja compreendida como núcleo 
privilegiado para o desenvolvimento da personalidade humana. Ou seja, afirma-se um caráter instrumental, sendo 
a família o meio de promoção da pessoa humana e não a finalidade almejada”. 
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desenvolvimento da personalidade14 de seus integrantes como para o crescimento e formação 

da própria Sociedade. 

E assim, não se pode mais admitir que a Família tenha como função preponderante a 

econômica, em que as entidades familiares nada mais eram do que pequenos centros de 

produção, em que todos os membros trabalhavam e dali retiravam seu sustento; em que os 

indivíduos compunham o agrupamento e desenvolviam suas atividades como garantia de 

transmissão do patrimônio. 

Está, outrossim, superada a função essencial de procriação, herança fortíssima da 

tradição religiosa, em que a principal razão para um casamento era a perpetuação da espécie, a 

continuidade do nome de Família, em que os filhos eram a manifestação da vontade divina, não 

sendo permitindo o controle através de métodos contraceptivos. Nessa fase, o valor genético 

era fundamental para estabelecer direitos, fazia-se distinções e discriminações em relação aos 

filhos oriundos de uniões extramatrimoniais, ou até mesmo adotivos. Falava-se pouco ou quase 

nada sobre filiação afetiva, bem ao contrário do momento atual, em que se aponta o afeto como 

uma de suas novas funções, o elo afetivo como a razão de sua justificação. 

Sob este paradigma, deve-se estar atento ao fato de que, mesmo ultrapassada a função 

preponderantemente econômica, religiosa ou procracional, não se pode afirmar que tenha 

exclusivamente a função afetiva. Ela continuará tendo concomitantemente variadas funções.  

A afetividade e a  solidariedade entre os membros são valores almejáveis entre os 

integrantes de uma relação familiar, todavia, não são apenas eles os responsáveis pela formação 

de uma entidade familiar, pois se assim fosse, em acabando ou até mesmo inexistindo o afeto 

não se poderia considerar ou permanecer considerando um determinado grupo como Família, o 

que parece um contrassenso. 

É certo que o desejo de felicidade está presente na maioria das relações, mas nem 

sempre o afeto é o único valor intrínseco, podendo ser permeado ou até mesmo excluído por 

outros interesses como o econômico e o procracional. Estes últimos, não mais como concebidos 

outrora, como únicos elementos de formação familiar, mas simplesmente eleitos como fator de 

constituição ou manutenção de determinados grupos. 

O vínculo econômico certamente apresenta-se muito forte em grande parte das 

formações familiares, por mais que se queira negá-lo. Ainda que a dependência econômica da 

                                                        
14 Lacan (1985, p. 13) observa: “Se as tradições espirituais, a manutenção dos ritos e dos costumes, a conservação 
das técnicas e do patrimônio são com ela disputados por outros grupos sociais, a família prevalece na primeira 
educação, na repressão dos instintos, na aquisição da língua acertadamente chamada materna”. 
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mulher não seja mais o fator principal, não se pode ignorá-lo em algumas composições. Por 

outro lado, os filhos continuam a depender economicamente dos pais e, cada vez, a uma idade 

mais avançada, pelo menos nas classes mais abastadas. “Tanto a falta como a existência de 

condições materiais interferem determinantemente na vida da família” (ROCHA, 2009, p. 71), 

não só na sua formação e permanência, já que muitas Famílias sobrevivem motivados pela 

preservação do patrimônio, como também a sua falta é um dos motivos de extinção familiar, 

quando não raro, a principal motivação de pleitos de investigação de paternidade tendo em 

vista unicamente o auxilio financeiro a título de alimentos ou o desejo de herança. 

Assim, deve-se estar atento que a Família está intimamente ligada a uma gama de 

condições que compõe as relações pessoais e coletivas e que são responsáveis por identificar 

uma determinada sociedade. É a interação entre variados elementos que ocorrem na relação 

família-sociedade o fator responsável por fazer com que a entidade familiar tenha múltiplos 

formatos e funções diferenciadas.  

É com base nisso que não se pode afirmar que as funções acima apresentadas se deram 

de forma gradual e exclusiva, mas sim de acordo com as dinâmicas familiares de cada tempo,  

com os interesses particulares, mas também coletivos e sociais, em um movimento de vai-e-

vem, o que faz com que determinados interesses estejam mais ou menos presentes nas Famílias, 

em determinados momentos.  

É a partir de todo o exposto que se buscará aproximar-se de um conceito.  

 

5. Tentativa conceitual: 

 

Sem a pretensão de esgotar o assunto ou propor um conceito unívoco, até porque a 

definição de Família pode estar vinculada a várias áreas, o que torna penosa e difícil a tarefa, 

buscar-se-á  através de um viés jurídico, uma definição que leve em consideração às realidades 

sociais postas, e que atenda às necessidades do sistema jurídico pátrio, possibilitando estender 

os mesmos direitos já permitidos às Famílias hoje reconhecidas, a qualquer outro agrupamento 

assim considerado, sem precisar, a todo momento, editar novas leis.  

Antes, porém, deve-se esclarecer que a opção pela utilização do termo Família no 

singular e não no plural, como é utilizado por grande parte dos manuais, se deve ao fato de 

entendê-la como gênero, que comporta variadas espécies.15 

                                                        
15 Nesse sentido Gagliano e Pamplona Filho (2011, p. 38-39) 
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A Constituição Federal reconhece três formas de Família, a matrimonial, a 

monoparental e a oriunda de união estável. O Supremo Tribunal, recentemente reconheceu a 

união homoafetiva, conforme já exposto. A doutrina elenca as famílias paralelas, também 

denominadas de adulterinas ou concubinárias16 , a anaparental17 , as famílias mosaicos18 , a 

eudemonista,19 e assim por diante. 

A velocidade dos acontecimentos e constantes transformações de cenário, refletem a 

dificuldade de identificação e compreensão dos novos vínculos aptos a formação de entidades 

familiares. A constante mutação revela a fluidez da vida, que é fomentada por novos valores, 

cuja percepção é fundamental para auxiliar na criação e produção do Direito, mormente no 

Direito de Família. 

Antigamente era fácil conceituá-la, já que estava atrelada basicamente à ideia de 

casamento, com papeis e funções definidos. Em pleno Século XXI, deve-se estar atento à 

liquidez20da vida, em que não há mais formas pré-estabelecidas. 

A abertura conceitual é perceptível, contudo, o que se deve ter em mente é que a 

contemporaneidade requer entender a Família como uma organização fundamental para a 

construção da felicidade dos indivíduos. (FARIAS; ROSENVALD, 2011), mas ao mesmo 

tempo, o ordenamento jurídico confere uma série de direitos aos grupos reconhecidos como tal, 

o que torna um pouco mais complicada a sua conceituação. 

E, nesse passo, é imperioso reconhecer que, juntamente com a Família tradicional, há 

uma pluralidade de composições que pretendem sair do anonimato para serem reconhecidas e 

protegidas. Para isso, a doutrina busca um elemento de ligação que permita identificá-las como 

entidade familiar. De modo geral, é apontado o afeto21 como o elo de ligação e formação dos 

                                                        
16 São relações livres, eventuais, transitórias e adulterinas. (DIAS, 2007) 
17 É a convivência entre parentes ou entre pessoas, ainda que não parentes, dentro de uma estruturação com 
identidade de propósito. (DIAS, 2007) 
18  Também chamadas de mosaico, resultam da multiplicidade de vínculos, fomentadas pelo divórcio, pelo 
recasamento, seguidos das famílias não matrimoniais e das desuniões. Resumindo, são núcleos formados por 
casais em que um ou ambos são egressos de casamentos ou uniões anteriores. (DIAS, 2007) 
19 São as famílias identificadas pelo seu envolvimento afetivo. (DIAS, 2007) 
20 Metáfora utilizada por Baumann (2001), em linguagem simples, para dizer que os líquidos, diferentemente dos 
sólidos, não mantém sua forma com facilidade. Os fluidos, não fixam espaço nem prendem o tempo. Os fluidos 
não se atem a formas e estão propensos a constantemente mudá-la.  
21 Nesse sentido Lôbo (2010, p. 15) “Reinventando-se socialmente, reencontrou sua unidade na affectio antiga 
função desvirtuada por outras destinações nela vertidas, ao longo de sua história. A afetividade, assim, desponta 
como elemento nuclear e definidor da união familiar, aproximando a instituição jurídica da instituição social”. E 
também Pereira (2002, p. 226) “A partir do momento em que a família deixou de ser núcleo econômico e de 
reprodução para ser espaço de afeto e amor, surgiram novas e várias representações sociais para ela”. 
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mais variados arranjos.  

Nesse ponto, será construída uma análise crítica sobre o afeto, porém, antes disso é 

preciso registrar que embora a doutrina identifique a Família com base nesse laço, pouco se 

encontra sobre a sua definição. Para tanto, buscou-se no dicionário Houaiss (2010) o seu 

significado que traz tanto o sentido filosófico ou psicológico, como o coloquial.  

Em sentido psicológico, apresenta como sinônimo sentimentos de todas as ordens, 

tanto positivos, quanto negativos, conforme consta:  

“sentimento ou emoção em diferentes graus de complexidade, p. ex.,  amizade, amor, 

ira, paixão”.  

“descarga emocional breve, violenta, disparada por impressões externas, por 

representações ou por uma estase afetiva, que se acompanha de sinais claros e visíveis 

de excitação, e frequentemente de uma diminuição do controle do comportamento 

(p.ex.: cólera cega)” (HOUAISS, 2011). 

A adoção desse significado traria muitos problemas para a Família, uma vez que não 

se pode permitir reações de violência no seio familiar, muito pelo contrário, leis são editadas 

para tentar coibir esse tipo de agressão, como é o caso da Lei Maria da Penha22 e o Estatuto da 

Criança e do Adolescente23. 

A expressão coloquial do afeto, segundo o mesmo dicionário, também possui um 

duplo sentido, tanto de afetividade, reação de agrado, quanto de desagrado, antipatia. Para que 

não pairem dúvidas, neste trabalho, adotar-se-á a expressão unicamente em seu significado 

positivo, que certamente, embora não definida, é a linha seguida pela nova onda afetiva 

familiar que tanto se propaga. 

Concorda-se que através do elo afetivo pode ser reconhecida tanto uma Família 

oriunda do matrimônio, da união estável, de uma relação concubinária, quanto à homoafetiva. 

Mas reconhecer apenas o afeto como elemento caracterizador da Família, não é o modo mais 

adequado, na verdade, retorna a um conceito restritivo, pelo menos do ponto de vista jurídico, 

pois não reconhece àquelas em que o afeto não se faz presente. 

Na verdade, não há mais como controlar a dinâmica social e nem ignorar formações 

                                                        
22 Lei n. 11.340, de 07 de agosto de 2006. 
23 Lei 8069, de 13 de julho de 1990. 
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familiares que surgem em decorrência disso, mas se o que tanto se almeja é a dignidade da 

pessoa humana, que naturalmente passa pelo reconhecimento das pluralidades fáticas que se 

mostram, se deve ter em mente um conceito oxigenado e não um conceito excludente. 

A introdução do afeto como valor é interessante, mas insuficiente para definir 

juridicamente a entidade familiar, já que de seu reconhecimento decorre a aplicabilidade de 

vários direitos que lhe são inerentes. “Há realidades afetivas que extrapolam os limites da 

família e realidades não afetivas que não se incluem no conceito”. (ROCHA, 2009, p. 62) 

De outro norte, também não é concebível ignorar razões nem funções variadas de 

constituição e manutenção familiar, até porque, não existe unicamente a Família eleita, isto é, a 

formada entre duas pessoas, há também a Família adquirida, conhecida como aquela que une 

pais e filhos, avós e netos, por exemplo.  

Ainda que se defenda que na primeira o afeto é sempre possível ou pelo menos 

almejado, embora não se encontre presente em inúmeras uniões, na segunda, não se trata de 

uma escolha. Não se pode obrigar um pai a amar seu filho e vice-e-versa, irmãos serem 

necessariamente amigos, ainda que essa seja a lógica imperativa do parentesco. 

A doutrina, de maneira geral, parece ignorar a Família adquirida, trata o afeto como o 

elemento fundante e mantenedor do referido grupo, usando o seu desaparecimento para 

justificar a ruptura do vínculo entre o casal ou companheiros. Mas quando pai e mãe se 

afastam, pai e filho não podem ou não devem fazê-lo. E quando o fazem, deixam de ser 

considerados Família pela ausência do afeto ou por não mais desejarem o vínculo, 

independente do motivo? 

Na visão de Alves (2010, p. 137) se “o afeto é o elemento estruturante da família 

hodierna, somente pode-se reconhecer a existência dessa entidade quando tal elemento estiver 

presente”. Em outras palavras, afirma que sem o afeto “ela realmente não existe, mesmo que 

formalmente persista um vínculo jurídico ligando determinadas pessoas”. 

Ora, se reconhecido o vínculo, não há como negar a existência da entidade familiar, 

pelo menos não no plano jurídico. Nessas apertadas linhas, defende-se de que não há 

necessidade de atribuir-se apenas uma face à Família, muito mais do que isso, acredita-se não 

haver somente uma face, exatamente ao contrário da tendência doutrinária brasileira, que 
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pretende caracterizar a família contemporânea unicamente como afetiva24. 

O afeto vem suplantando a biologia, é cada vez mais comum decisões judiciais em que 

o parentesco biológico é afastado em prol do afetivo, mas é realmente necessária a exclusão de 

um deles?  

Há casos em que isso realmente é pretendido, mas e nas situações em que tanto o pai 

biológico quanto o afetivo gostariam de figurar como pais na certidão de nascimento, por 

exemplo? Será que a aceitação na prática de dois pais ou duas mães não seria mais condizente 

com o princípio basilar da dignidade da pessoa humana?  

Não há espaço para se estender nessas interrogações que certamente preencheriam 

longas linhas. Reflexão é o que se propõe. Os laços de afetividade podem ser a fonte de 

inspiração dos mais variados grupos familiares, mas conceituá-los essencialmente com base no 

afeto, excluiria algumas formações, que não se entende razoável, até porque pretende-se aqui 

encontrar uma definição que possa reduzir o número de alterações legislativas, iluminando os 

problemas jurídicos hoje revelados e, para tanto, quanto mais abrangente e fluída, menos 

excludente e solidificada será. 

Apesar das dificuldades, a única maneira de se tentar conceituar a categoria Família é 

elencando alguns requisitos mínimos que devem ser considerados, para que se justifique a 

adoção de um conceito, não necessariamente único, em detrimento dos demais. Com o objetivo 

de se encontrar uma definição jurídica receptiva aos novos valores sociais e culturais, pode-se 

iniciar arriscando afirmar que o primeiro requisito é a formação de um núcleo, de uma unidade 

de indivíduos, ainda que o Supremo Tribunal Federal já tenha decidido que para fins de 

impenhorabilidade do bem de família um único indivíduo possa assim ser considerado, no 

geral, requer-se mais de um membro. Para ser mais preciso, fala-se em rede social, que seria a 

interação de pessoas que se relacionam e exercem influências recíprocas para formar um todo 

único.25  

O objetivo de constituir Família é outro requisito essencial, assim como é necessário 

para o reconhecimento da união estável, é conveniente quando se pergunta se dois irmãos ou 

amigos que residem juntos, dividindo as despesas e se tratam com afeto formam ou não uma 

Família.  

                                                        
24 Nesse sentido Dias (2007); Lôbo (2009); Farias; Rosenvald (2010); Moreira Alves (2010); Pereira (2002); 
25 Sobre a Família como rede social ler ROCHA, 2009. 
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Ainda que no momento seja polêmico reconhecer esses grupos, apelidados de 

anaparental, deve-se pensar em um conceito aberto, para que, se no futuro, vierem a ser 

reconhecidos, não haja necessidade de alteração. É exatamente a intenção de formar Família o 

critério que hoje diferencia um namoro da união estável. Se não houver intuito de formação 

familiar, independente das razões, fica prejudicado o reconhecimento de determinada união 

como Família. 

A vida em comum é apontada por alguns como um dos requisitos aplicáveis à Família 

eleita e é prevista como um dos deveres dos cônjuges, artigo 1.566, II do Código Civil. Esse 

critério é distinguido por Rocha (2009) em duas  interpretações a “convivência more uxório” e 

o “fato de duas pessoas morarem juntas, sob o mesmo teto”.  

Em relação à convivência more uxório26 entende-se dispensável, até porque se assim 

não fosse, não se poderia reconhecer a Família monoparental, formada por um dos pais e seus 

filhos, e assim por diante. Já a exigência de duas pessoas terem o mesmo domicílio conjugal, 

certamente não mais é necessário. No caso de duas pessoas casadas, por exemplo, não se pode 

afastar o reconhecimento familiar pelo fato de residirem em endereços diferentes.  

Para a união estável, este já foi um fator decisivo, atualmente é dispensado. Assim 

como, no caso de separação ou divórcio, no caso de um dos cônjuges trocar de lar, não se pode 

dizer que não mais constitui Família com seus filhos.  

E a estabilidade, segundo Rocha (2009, p. 68) é o “que leva o grupo a se reconhecer e 

a ser reconhecido como tal”, embora nem sempre necessário, mas exigido, por exemplo, para 

reconhecer a união estável. 

Diante do exposto e atento ao objetivo de encontrar um conceito jurídico de 

aplicabilidade prática, sem ter a pretensão de considerá-lo absoluto, parece razoável citar o 

conceito formulado por Rocha (2009, p. 75) que define Família como “rede social27 estável de 

que participam pessoas que, em geral, coabitam28 e se vinculam por laços culturais, afetivos, 

genéticos, econômicos ou jurídicos”. 

Este conceito abarca tanto a Família extensa quanto a Família nuclear. Leva em 

                                                        
26 Entendem dispensável autores como Dias, Wald e Pontes de Miranda. 
27 Rede social é utilizada por Rocha (2009) como o conjunto de unidades sociais, podendo ser verificada como 
entidade familiar após a verificação de um relacionamento suficientemente denso. 

28 A expressão coabitação é utilizado aqui como o compartilhamento da moradia. 
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consideração variadas facetas, não se fechando na questão afetiva, apesar de incluir a 

estabilidade e a coabitação que não são obrigatórias, mas por vezes necessárias para distinguir-

se de outros agrupamentos, como é o caso do simples namoro. 

 

Conclusões: 

 

A Família brasileira do Século XXI, ainda que associada à Sociedade e ao Estado, 

sofreu drástica reformulação estrutural, exigindo uma nova definição. Ainda que as funções 

econômica, política e de procriação que desempenhou no passado tenham sido superadas, não 

se pode olvidar que continua a sofrer influências externas variadas, o que faz com que 

conceituá-la, torne bastante complexa a tarefa. 

A sua análise evolutiva bem reflete a importância e função que assumiu em cada 

momento histórico, não só no mundo, como também no Brasil, que não escapou da recente 

ebulição de hábitos e valores, que foram abarcados pelo texto constitucional de 1988, 

responsável por  anunciar um novo direito de Família. 

A preocupação desde a inauguração do Estado Democrático de Direito passou a ser 

pautada em assegurar a dignidade do ser humano que a compõe, dado a ocorrência de nítido 

deslocamento de papéis. A família passou a existir para concretizar os anseios pessoais de seus 

membros e não o contrário.  

Os recentes valores impingidos pela era contemporânea na família passaram a 

privilegiar o ser em detrimento do ter, mas além disso, o parentesco não mais é exato como 

quando foi proposto. A figura de cada um na família passou a ser questionado. A igualdade 

entre marido e mulher alterou a estrutura e a função de cada um. O critério biológico não é 

mais o único a definir a filiação. A ruptura dos relacionamentos foi facilitada e em decorrência 

disso novas e diferentes estruturas surgiram.  

O direito não mais consegue solucionar as demandas que passam a surgir a partir de 

então. As pessoas estão em constante busca da felicidade. Relacionamentos saem do anonimato 

para exigirem seu reconhecimento. É momento de enfrentar as novidades e de tentar conviver 

harmonicamente com elas. Se o Estado interfere cada vez menos na Família e é isso que se 
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almeja, chegou a hora de repensar esse instituto jurídico tão antigo e tão renovado.  

Atento a essa realidade, foi colacionado à pesquisa um conceito de Família 

estritamente jurídico, que possa abranger as novas composições sem se descuidar dos valores 

vigentes. Ainda que a Constituição Federal tenha revolucionado nessa área do direito, 

identificar em três grupos o que entende por Família, dificultou a inclusão de novas formações, 

que não se prendem a concepções estáticas, transferindo para os aplicadores jurídicos a árdua 

tarefa de, no caso concreto, ampliar ou não essa previsão. 

Desde a redação do artigo 226 da Constituição Federal que previu o que se entende 

por Família, discute-se se o rol ali previsto é ou não taxativo, dividindo opiniões. Mas ainda 

que se entenda que não, certamente não é a melhor técnica legislativa. Doutrina e decisões 

judiciais buscam a todo momento relacionar e identificar novos arranjos, cuja tendência é 

sempre baseada no vínculo afetivo. 

Acreditando-se não ser o mais apropriado, além de ser incompleto formular o conceito 

de Família baseado exclusivamente no afeto, colacionou-se um conceito que se considerado 

pelo ordenamento jurídico brasileiro, permitiria o reconhecimento de múltiplos arranjos sociais, 

estendendo-lhes os direitos que hoje são atribuídos unicamente ao casamento, união estável e à 

família monoafetiva. Isso evitaria o ingresso de infindáveis ações judiciais de pessoas que 

buscam o reconhecimento de seus direitos como entidade familiar, além de auxiliar na 

concretização dos princípios da solidariedade e dignidade da pessoa humana. 
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A FUNÇÃO SOCIAL DA FAMILIA E OS DESAFIOS DA CONTEMPORANEIDADE 

 

THE SOCIAL FUNCTION OF THE FAMILY IN THE CONTEMPORANEITY  

  

Thereza Cristina Araujo Bittencourt Possamai 

 

Resumo: Cada vez mais a família, aos olhos do Direito, é vista como núcleo da sociedade 

moderna. O presente estudo discorrerá sobre os conceitos e a evolução histórica do conceito 

de família, procurando com isso entender qual é a função social desta entidade na formação 

do indivíduo. Para chegar a essa conclusão, foram traçados alguns objetivos específicos como, 

por exemplo, definir e conceituar família, analisar sua origem, evolução e importância 

histórica, como identificar a importância de sua função social.  Observa-se que a família atual 

tem levado em consideração os vínculos afetivos, em detrimento dos sanguíneos. Com efeito, 

o conceito de família torna-se mais abrangente, não mais podendo ser sintetizada como o 

conjunto de pessoas que descendem de tronco ancestral comum. Faz-se necessário ter uma 

visão pluralista da família, abrigando os mais diversos arranjos familiares, devendo-se buscar 

a identificação do elemento que permita enlaçar no conceito de entidade familiar todos os 

relacionamentos que têm origem em um elo de afetividade, independente de sua conformação. 

Sempre se atribuiu à família, ao longo da história, funções variadas, de acordo com a 

evolução que sofreu, sempre a sintetizando como uma espécie de molde ou matriz para o 

indivíduo adulto. Conclui-se que a família tem como função social preparar o indivíduo, para 

a vida em comum cumprindo seu papel como cidadão, contribuindo assim para a evolução da 

sociedade. 

 

Palavras-chave: Função social da família; Direito de família; Desafios da família e da  

atualidade.  

 

Abstract: Over the years, in the eyes of the law, the family became the core of modern 

society. This study will discuss the historical evolution of the concept of the family, in order 

to understand what is the social function of this entity in the formation of the individual. To 

reach this conclusion,  some specific goals were followed such as the definition and the 

concept of family, analyze their origin, evolution and historical importance to identify the 

importance of its social function.  It is noted that the current family has taken into account the 

affective ties, to the detriment of blood. Indeed, the concept of the family becomes more 

comprehensive, and may be not synthesized as the set of people who are descended from a 

common ancestor trunk. It is necessary to have a pluralistic vision of the family, housing a 

variety of family arrangements, and search the ID of the element that allow entangle in the 

concept of family entity one  con concludes that the family has as a social function, the 

objection to prepare the individuals, to be part of the social family life developing their role as 

citizen, contributing, this way, to the evolution of society. 

 

KEYWORDS: Social role of the family; Family law; Challenges of Today and family. 
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INTRODUÇÃO 

 

A família contemporânea sofreu profundas mudanças em muitas dimensões, 

especialmente em relação à sua natureza, composição e, consequentemente, de concepção, 

sobretudo após o advento do Estado social. 

Hodiernamente a família parte de princípios básicos: a liberdade, a igualdade, a 

solidariedade e a afetividade. Sofrendo mudanças, a família patriarcal, deu origem a um novo 

modelo familiar que se baseia nas relações de afeto. 

Este trabalho tem como objetivo principal, entender qual a função social da família e 

seus desafios na contemporaneidade. 

Pretende-se abordar qual a função social da família moderna. Então foram traçados 

os seguintes objetivos secundários: uma breve síntese da evolução familiar, um relato sobre as 

inovações da Constituição Federal de 1988 acerca do tema, uma análise sobre a união estável 

como base da entidade familiar, buscando os novos conceitos de família e sua estruturação, 

verificando de que maneira é realizado o reconhecimento dos filhos havidos fora do 

casamento, observando de como é importante a participação da família no processo de 

aprendizagem do indivíduo e identificando de como se desenrola a família e os desafios 

éticos, sociais e morais da atualidade. 

Com a evolução social, aliada à Constituição Federal de 1988, foram criadas novas 

organizações familiares, restando uma tarefa complexa realizar uma conceituação do que vem 

a ser família, permitindo a união estável, as famílias monoparentais e recentemente as famílias 

homoafetivas. 

Será analisada a possibilidade de identificação da família pela existência de um 

vinculo afetivo, deixando de lado o pensamento de que para se constitui uma família é preciso 

de casamento. 

Serão abordadas as diversas correntes doutrinárias que definem o que vem a ser 

família, situando cada tipo familiar dentro do ordenamento jurídico, pois a Constituição 

Federal estendeu o conceito de família no ordenamento jurídico brasileiro, integrando as 

relações monoparentais.  

Observar-se-á que, ao longo da historia, atribui-se à família, funções variadas, 

conforme sua evolução, sendo que a principal delas é a função de célula-mãe da sociedade. 
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A idéia central da família em processos humanos fica evidente, como a formação de 

laços afetivos com os pais, com irmãos, avós, cônjuges, repercutindo para o desenvolvimento 

da personalidade. Desempenhando um papel importante na formação da pessoa e permitindo a 

constituição de sua essência, a família também é a primeira instituição social que forma a 

criança. 

Por fim, será demonstrado que a família é à base da sociedade contemporânea, 

estabelecendo um lugar em que toda a pessoa deve estar inserida para a formação de seu 

caráter e construção do seu eu social. 

 

 

1 DAS DIVERSAS CONCEPÇÕES DE FAMÍLIA FACE À DINÂMICA SOCIAL  

 

A família brasileira herdou influências da família romana, da família canônica e da 

família germânica. 

Em Roma, a família organizava-se sob o princípio da autoridade. O pater famílias 

exercia sobre todos os seus descendentes não emancipados sobre a sua esposa e sobre as 

mulheres casadas com manus com os seus descendentes, o direito de vida e de morte.  

Carlos Roberto Gonçalves refere-se como era a família: 

 

A família era então, simultaneamente, uma unidade econômica, religiosa, 

política e jurisdicional. O ascendente comum vivo mais velho era, ao mesmo 
tempo, chefe político, sacerdote e juiz. Comandava, oficiava o culto dos 

deuses domésticos e distribuía justiça.
 
Havia, inicialmente, um patrimônio 

familiar, administrado pelo pater. (GONÇALVES, 2007, p.15) 

 

De acordo com Arnoldo Wald, “numa fase mais evoluída do direito romano surgiram 

patrimônios individuais, como os pecúlios, administrados por pessoas que estavam sob a 

autoridade do pater.”
 
(WALD, 1981, p. 8). 

Durante a Idade Média as relações de família eram regidas unicamente pelo direito 

canônico, assim sendo o casamento religioso o único conhecido. Apesar de as normas 

romanas prosseguissem a desempenhar muita influência no que concerne ao pátrio poder e as 

relações patrimoniais entre os cônjuges, salientando-se também a crescente importância de 

diversas regras de origem germânica. 

 

O direito canônico fomentou as causas que ensejavam impedimentos para o 

casamento, incluindo as causas baseadas na incapacidade de um dos 

nubentes como eram: a idade, casamento anterior, infertilidade, diferença de 

1766



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

religião; as causas relacionadas com a falta de consentimento, ou decorrente 

de uma relação anterior (parentesco, afinidade). (WALD, 2004, p.14). 

 

No que tange à família brasileira, passou a tomar rumos próprios, com as adaptações 

à nova realidade, em função das grandes alterações históricas, culturais e sociais, 

desaparecendo aquele caráter canonista e dogmático intocável e predominando, numa certa 

equivalência quanto à liberdade de ser mantido ou não a dissolução do casamento, uma 

natureza contratualista. 

De acordo com Arnaldo Rizzardo,  

 

[...] no sentido atual, a família tem um significado estrito, constituindo-se 
pelos pais e filhos, apresentando certa unidade de relações jurídicas, com 

idêntico nome e o mesmo domicilio e residência, preponderando identidade 

de interesses materiais e morais, sem expressar, evidentemente, uma pessoa 

jurídica. No sentido amplo, amiúde empregado, diz respeito aos membros 
unidos pelo laço sangüíneo, constituída pelos pais e filhos, nestes incluídos 

os ilegítimos ou naturais ou adotados. (RIZZARDO, 2005, p.10). 

 

A formação da família se dá por consanguinidade ou por afinidade, sendo que os 

laços de sangue advém da descendência e a afinidade pela união dos cônjuges, o casamento, 

que indubitavelmente, é o centro de onde irradiam as normas básicas do direito de família.  

 

 “A base familiar é formada por pais e filhos, atualmente a família moderna 

difere das formas antigas em relação a suas finalidades, composição e papel 

de pais e mães. (...) Hoje, a escola e outras instituições de educação: esportes 
e recreação complementam a atividades dos filhos que antes eram de 

responsabilidade dos pais, não sendo mais os ofícios transmitidos de pai para 

os filhos.” (Venosa, 2006, p.6) 
 

A família, sinônimo de lugar de intimidade e vida privada, acaba influenciando na 

formação do indivíduo por interferir diretamente nos sentimentos deste, estas influências 

podem ser negativas ou positivas, e mostram-se necessárias à socialização do indivíduo.  

Silvio De Salvo Venosa ressalta que “a grande influência do direito de família sobre 

outros campos do direito privado e público, mormente no que toca a estrutura dos graus de 

parentesco e ao vínculo conjugal e da união estável.”
 
(VENOSA, 2006, p.18). 

Neste sentido Carlos Roberto Gonçalves frisa: 

 

Que as alterações pertinentes ao direito de família, advindas da Constituição 

Federal de 1988 e do Código Civil de 2002, demonstram e ressaltam a 
função social da família no direito brasileiro, a partir especialmente da 

proclamação da igualdade absoluta dos cônjuges e dos filhos; da disciplina 

concernente a guarda, manutenção e educação da prole, com atribuição de 
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poder ao juiz para decidir sempre no interesse desta determinar a guarda a 

quem revelar melhores condições de exercê-la, bem como suspender ou 

destituir os pais do poder familiar, quando faltarem aos deveres a ele 
inerentes; do reconhecimento do direito e alimentos inclusive aos 

companheiros e da observância das circunstancias socioeconômicas em que 

se encontrarem os interessados; da obrigação imposta a ambos os cônjuges, 

separados judicialmente, de contribuírem, na proporção de seus recursos, 
para a manutenção dos filhos etc.

 
(GONÇALVES, 2007, p.35). 

 

Por um longo período histórico, a união prolongada entre o homem e a mulher, sem 

casamento foi denominado, de concubinato, também chamado de união livre. 

Para Edgard Moura Bittencourt, que transcreve a lição de Errazuriz: 

 

A expressão concubinato, que em linguagem corrente é sinônima de união 

livre, à margem da lei e da moral, tem no campo jurídico mais amplo 

conteúdo. Pra os efeitos legais, não apenas são concubinos os que mantêm 
vida marital sem serem casados, senão também os que contraíram 

matrimônio não reconhecido legalmente, por mais respeitável que seja 

perante a consciência dos contraentes, como sucede com o casamento 
religioso; os que celebram validamente no estrangeiro um matrimonia não 

reconhecido pelas leis pátrias; e ainda os que vivem sob um casamento 

posteriormente declarado nulo e que não reunia as condições para ser 

putativo. Os problemas do concubinato incidem, por conseguinte, em 
inúmeras situações, o que contribui para revesti-los da máxima 

importância.(BITTENCOURT, 2011, p. 602). 

 

Assim sendo, o Código Civil de 1916 possuía algumas restrições em relação à união 

livre, sendo proibido doações ou benefícios testamentários do homem casado com a 

concubina. 

Neste sentido manifesta-se Silvio Rodrigues, que talvez 

 

[...] a única referencia a mancebia feita pelo Código Civil revogado, sem 

total hostilidade a tal situação de fato, tenha sido a do art. 363, I, que 

permitia ao investigante da paternidade a vitoria na demanda se provasse que 
ao tempo de sua concepção sua mãe estava concubinada com o pretendido 

pai. Nesse caso, já entendia o legislador que o conceito de concubinato 

pressupunha a fidelidade da mulher aao seu companheiro e, por isso, 

presumia, júris tantum, que o filho havido por ela sido engendrado pelo 
concubino. (GONÇALVES, 2011, p.603). 

 

Ao longo do tempo, foram observados alguns direitos da concubina, começando pela 

legislação previdenciária, e tendo a jurisprudência aceitada como o direito à meação dos bens 

adquiridos pelo esforço comum, gerando dúvidas sobre esta expressão, o Superior Tribunal de 

Justiça observou a diferença entre concubina e a companheira com convivência reconhecendo 
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o seu direito a participar do patrimônio deixado pelo companheiro. Passando a Corte a 

decidir: 

 

Constatada a contribuição indireta da ex-companheira na constituição do 

patrimônio amealhado durante o período de convivência „more uxório‟, 

contribuição consistente na realização das tarefas necessárias ao regular 
gerenciamento da casa, ai incluída a prestação de serviços domésticos, 

admissível o reconhecimento da existência de sociedade de fato e 

conseqüente direito à partilha proporcional. (GONÇALVES, 2011, p.604). 
 

Observa-se que a juridicização oficial da união estável venho com a Constituição 

Federal de 1988, ao proclamar, no art. 226, § 3°: “Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 

facilitar sua conversão em casamento”.
 
(RIZZARDO, 2007, p. 891). Sendo que a partir deste 

marco que a relação familiar foi chamada de união estável, recebendo novo lugar dentro do 

nosso ordenamento jurídico. 

O Código Civil de 2002 começou a regular a matéria e teve a preocupação de 

reconhecer união estável como instituto, ressaltando a sua definição, e deixando o 

reconhecimento dos direitos para o momento em que trata dos efeitos, rezando o art. 1723: “É 

reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 

convivência publica, contínua e duradora e estabelecida com o objetivo de constituição de 

família”. (RIZZARDO, 2007, p.892) 

Atualmente a expressão concubinato é usada para se referir ao relacionamento 

amoroso envolvendo pessoas casadas, que são infiéis, conhecido como adulterinio. 

O Código Civil de 2002 trata da união estável em relação aos aspectos pessoais e 

patrimoniais, fazendo com que os direitos das sucessões venham a tratar do efeito patrimonial 

sucessório. Segundo Venosa, o novo diploma dispõe no art.1.724 

 

[...] que as relações pessoais entre os companheiros obedecerão aos deveres 

de “lealdade, respeito e assistência, e de guarda, sustento e educação dos 

filhos, no que se aproxima e se idêntica a união estável do casamento em 

tudo que disser respeito a responsabilidade dos companheiros com relação à 
prole  e a si próprios. (VENOSA, 2006, p. 51). 

 

O novo diploma permaneceu com a possibilidade, de os companheiros realizarem 

contrato escrito dispondo de forma contrária, deixando para trás o regime parcial de bens e 

ficando com a possibilidade de estabelecer novas regras, contudo o contrato só terá eficácia 

relativa se as aparências e a notoriedade do relacionamento público indicarem uma união 

estável. 
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A conversão da união estável em casamento, atualmente, se encontra disposto no o 

art. 1.726 do Código Civil onde se ordena que o requerimento seja dirigido ao juiz: “A união 

estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos companheiros ao juiz e 

assento no Registro Civil”.
 
 (RIZZARDO, 2007, 920). 

Entretanto, a nova regulamentação da união estável é preservada somente àqueles 

companheiros que já possuíam uma vida comum na data da vigência do Código Civil de 

2002. 

No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, obteve-se grandes inovações ao 

ordenamento jurídico nacional, considerando a união estável como entidade familiar entre 

homem e mulher ou entre qualquer um dos pais e seus descendentes. Dando origem ao novo 

conceito de Família, deixando de ser a única causa o casamento, dividindo esse lugar com 

outros institutos. Tornando-se muito produtivo para as debates doutrinárias e legislativas 

dando origem a diversas legislações particularizadas em proteger a família. 

O poder familiar, para Silvio Rodrigues, “é o conjunto de direitos e deveres 

atribuídos aos pais, em relação à pessoa e aos bens dos filhos emancipados, tendo em vista a 

proteção destes”. (GONÇALVES, 2011, p.412). 

De acordo com o conteúdo do poder familiar, Venosa esclarece que “cabe aos pais 

dirigir a educação dos filhos. Tendo-os sob sua guarda e companhia, sustentando-os e 

criando-os”. (VENOSA, 2006, p. 323). 

Sendo que, o poder familiar é indisponível, pois não se pode ser transferido por 

iniciativa dos titulares, para terceiros; é indivisível, quando tratados de pais separados; e 

imprescritível, pois dele o genitor não declina pelo fato de não desempenhá-lo. 

Enquanto menores todos os filhos, estão sujeitos ao poder familiar. Não distinguindo 

a ordem constitucional entre legítimos, ilegítimos ou adotivos Lembrando, que hoje, existe 

liberdade para o reconhecimento de filiação, mesmo que a guarda seja confiada a terceiros, os 

pais nunca perdem o pátrio poder. 

Confere-se que o Código Civil de 2002, confere o poder familiar a ambos os pais, em 

iguais condições, sendo disposto no art. 1.631: “Durante o casamento e a união estável, 

compete o poder familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá 

com exclusividade”.
 
(GONÇALVES, 2011, p.415). E os pais não entrando em um comum 

acordo, podem recorrer ao juiz para que se resolva a divergência. 

Observe que o art. 1.633 do Código Civil dispõe que: “O filho, não reconhecido pelo 

pai, fica sob poder familiar exclusivo da mãe; se não for conhecida ou capaz de exercê-lo, 

dar-se-á tutor ao menor”. (GONÇALVES, 2011, p. 416). 
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O Código Civil disciplina os direitos e deveres que são incumbidos aos pais, no art. 

1.634 

 

Art. 1.634. Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: 

 I-dirigir-lhes a criação e educação;  

II- tê-los em sua companhia e guarda; 
III- conceder-lhes ou negar-lhes tutor por testamento ou documento 

autentico, se o outro dos pais não sobreviver, ou o sobrevivo não puder 

exercer o poder familiar;  
IV- nomear-lhes tutor por testamento ou documento autentico, se o outro dos 

pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar;  

V- representá-los, ate aos dezesseis anos, nos atos da vida civil,e assisti-los, 
após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o 

consentimento;  

VI- reclamá-los de quem ilegalmente os detenha;  

VII- exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de 
sua idade e condição. (VENOSA, 2006, p. 326). 

 

No inciso I, fica designado que cabe aos pais, dirigir a educação e a criação dos 

filhos, a fim de torná-los úteis a si, à família e à sociedade. É tratado no inciso II, com efeito, 

de direito e dever, pois o pai, a quem cabe criar, cabe guardar. Já no inciso III, fica explicito 

que ninguém poderá mostrar maior interesse pelo filho dos que os pais. Aqui no inciso IV, 

fica presumido que ninguém melhor que os pais para escolher a pessoa a quem confiar a tutela 

do filho menor. O inciso V menciona que a representação dos filhos ocorre até os filhos 

completarem 16 anos, sendo que dessa idade até os 18 anos, os menores são assistidos. 

Quanto ao inciso VI, relata que os pais podem reclamar os filhos de quem ilegalmente os 

detenha, para isso, passa a valer da ação de busca e apreensão do menor. Para o inciso VII, os 

pais devem exigir respeito e obediência dos filhos. 

     

 

2 DO RECONHECIMENTO DOS FILHOS HAVIDOS FORA DO CASAMENTO 

 

Rizzardo relata sobre o tratamento dos filhos havidos fora do casamento, como sendo 

“o elemento básico e determinante da prova da filiação é a declaração no registro civil de 

nascimento, que dirime qualquer dúvida e coloca em termos claros a origem e os dados 

identificadores do filho.” (RIZZARDO, 2007, p. 407). 

Nelson Carneiro, citado por Maria Helena Diniz, entendia que a expressão filho 

havido fora do matrimonio 
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[...] abrangia os filho incestuosos, que também não pediram para nascer, 

assim, se o parentesco lhes negava a possibilidade de legitimação, pelo 

subseqüente casamento dos pai, a lei do divorcio abria-lhes a possibilidade 
de reconhecimento para todos os efeitos legais e não apenas para pleitear 

alimentos, uma vez que seu art. 51, n.2, modificou o art. 2° da Lei n.883, ao 

estabelecer que “qualquer que seja a natureza da filiação, o direito à herança 

será reconhecido em igualdade de condições” (RT, 534:86). (DINIZ, 2007, 
p.446). 

 

O reconhecimento dos filhos pode ser espontâneo, que seria o ato solene e publico 

onde alguém de acordo com a lei confirma que aquela pessoa é seu filho; ou podendo ser 

reconhecimento forçado, isto é, aquele que decorre de sentença realizada em ação de 

investigação de paternidade e no qual se confirma que o autor é filho do investigado. 

Uma corrente doutrinaria determina que o reconhecimento seja um ato jurídico 

unilateral, existindo só a manifestação de vontade de quem reconhece, sendo que a outra 

corrente conhece ser ato bilateral, visto que o reconhecimento maior esta sujeito de sua 

aprovação, e o do filho menor pode ser anulado, se este por meio da ação de contestação de 

reconhecimento, o impugnar no limite dos quatro anos que se seguirem a aquisição da produz 

efeitos de natureza capacidade civil. O reconhecimento judicial é feito, por intermédio da ação 

de investigação da paternidade ou da maternidade.  

O afastamento da discriminação permite aos filhos, o direito ao pátrio poder, o qual, 

diga-se, é agora exercido em conjunto pelos genitores, tendo dado lugar ao poder familiar. 

 

O reconhecimento patrimonial é de cunho moral. O principal deles é 

estabelecer a relação jurídica de parentesco entre pai e filho. Embora se 

produzam a partir do momento de sua realização, são porem, retroativos ou 
retro-operantes, gerando as suas conseqüências, não da data do ato, mas 

retroagindo ate o dia do nascimento do filho, ou mesmo de sua concepção, se 

isto condisser com seus interesses.(GONÇALVES, 2011, p.372) 
 

Com efeito, a filiação que já existia, embora sem caráter legal, passa a ser 

reconhecida perante a lei, revelado.  Daí resulta que os seus efeitos, quaisquer que sejam, 

remontam ao dia do nascimento, e, se for preciso, da concepção do reconhecido 

Maria Helena Diniz relata sobre o que é importante para o filho: 

 

O importante, para o filho, é a comunhão material e espiritual; o respeito aos 

seus direitos da personalidade e à sua dignidade como ser humano; o afeto; a 

solidariedade; e a convivência familiar, para que possa atingir seu pleno 
desenvolvimento físico e psíquico, sua segurança emocional e sua realização 

pessoal. (DINIZ, 2007, p. 478). 
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Deste modo, não se permite mais qualquer discriminação entre filhos, havidos dentro 

ou mesmo fora do casamento. 

 

 

3  DA POSSE DO ESTADO DE FILHO 

 

 Posse do estado de filho é a aplicação da denominada teoria da aparência sobre as 

relações paterno-filiais, estabelecendo uma situação fática que merece tratamento jurídico. 

Nos dizeres de Orlando Gomes, “a posse do estado de filho constitui-se por um conjunto de 

circunstâncias capazes de exteriorizar a condição de filho do casal que o cria e educa.” 

(GOMES, 1981, p.324). 

Com efeito, a aparência na posse do estado de filho serve para dar segurança jurídica 

a uma situação aparente de relação entre pais e filhos em que não é considerada a boa-fé de 

terceiro como elemento essencial para que seja reconhecida tal relação.  

A posse do estado de filho ou também filiação afetiva ocorre em situação bastante 

comum em nosso país, onde proliferam os chamados “filhos de criação”, em que, mesmo não 

havendo qualquer vínculo biológico ou jurídico, os pais criam uma criança ou adolescente por 

mera opção, velando-lhe todo o cuidado, amor, ternura, enfim, uma família cuja mola mestra 

é o amor entre seus integrantes e o vínculo é o afeto, daí surgem às raízes da função social 

daquela família em relação a tais filhos, mesmo que aparentes.  

Pedro Belmiro Welter ressalta que a doutrina é contra a fixação de um prazo mínimo 

para a configuração da posse de estado de filho, sendo necessário que sejam examinadas as 

singularidades de cada caso. O legislador pode estabelecer vários prazos para esse 

estabelecimento, mas 

 

[...] não pode ser estabelecido qualquer lapso prazal para a configuração da 

paternidade e da maternidade, porque, com isso, se estará, na verdade, 
ocultando, e não (re) velando, a verdadeira filiação, que somente pode ser 

vislumbrada na singularidade do caso, no momento em que a questão é posta 

em juízo, debruçando-se nos fatos postos no agora, na hora, no instante em 
que são debatidos. (WELETR, 2003, p. 288). 

 

A paternidade afetiva, âncora da posse do estado de filho, sustenta-se nos princípios 

constitucionais de proteção à criança, da doutrina e da jurisprudência, ante a ausência de 

disposições legais acerca do tema.  
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4 A PARTICIPAÇÃO DA FAMILIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM DO 

INDIVIDUO 

 

 Segundo Brandão “Não há uma forma única nem um modelo de educação (...), e o 

ensino escolar não é a sua única prática e o professor não é o seu único praticante”. 

(BRANDÃO, 1993, p. 9). 

A família, calcada na figura dos pais, ocupa um importante papel na mudança do 

comportamento de seus filhos visto que ela intervém diretamente, quer positiva, quer 

negativamente no desenvolvimento humano do indivíduo e na relação com o meio natural e 

social. 

É dentro da família que o individuo adquiri suas primeiras experiências educativas 

que lhe servirão de base para toda a vida, pois ela, como toda instituição social, apesar dos 

conflitos, é a única que engloba o indivíduo em toda a sua história de vida.  

Szymanski entende que “Uma instituição não substitui uma família, mas com 

atendimento adequado, pode dar condições para a criança e o adolescente desenvolverem uma 

vida saudável no futuro. (SZYMANSKI, 2001, p. 53). 

No seio da família, o cidadão, além das experiências educativas, passa a adquirir 

também experiências sociais e históricas aprendendo com isso a se adaptar às diferentes 

circunstâncias, a flexibilizar e a negociar, independente das normas educacionais que são 

impostas aos familiares, através da escola, da ideologia vigente de cada sociedade. No 

ambiente familiar o modo de ser do sujeito pode ser aprendido por meio de imitações, de 

significados atribuídos às determinadas situações que se dão na convivência via discurso das 

pessoas da família ou via comportamentos.  

Segundo Prado, “A família não é um simples fenômeno natural. Ela é uma instituição 

social variando através da história e apresenta até formas e finalidades diversas numa mesma 

época e lugar, conforme o grupo social que esteja”. (PRADO, 1981, p. 12). 

É na família, que a criança aprende a se relacionar com o seu semelhante, que 

aprende mitos, crenças e valores que traçam seu perfil como pessoa, pois normalmente é 

dentro do núcleo familiar a que o indivíduo irá buscar energia e sustentação para enfrentar 

situações difíceis de serem vivenciadas ao longo de sua vida. 

Como apontado anteriormente neste artigo, a família passou por mudanças 

consideráveis desde a antiguidade até a modernidade, porém cada um de seus membros, 

mesmo que de forma diferente, ainda exerce papel fundamental e estruturante, ficando cada 

vez mais evidente e necessária a atuação dos pais na educação e criação dos filhos.  
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No direito, tais influências mudaram diversas normas ao longo do tempo, podendo 

citar como exemplo, recentemente, a Lei 11.698/2008 que instituiu a “Guarda Compartilhada” 

quando da ruptura ou da desunião do núcleo familiar, justamente, por entender que, junto com 

a ruptura da família, poderiam ruir também vários conceitos adquiridos ao longo do tempo 

pelo individuo dentro da família, o que pode influenciar negativamente em sua formação.  

Outro fato marcante, que vemos na atualidade em nossos Tribunais são as crescentes 

demandas reivindicando reparação de danos na relação paterno-filial tendo como fundamento 

principal o direito à convivência familiar, dever de vigilância e educação. O dano causado em 

virtude da ofensa à dignidade humana da pessoa do filho poderá ser passível de reparação, por 

ofensa ao direito da própria personalidade, podendo a mãe ou o pai omisso ser condenado a 

indenizar o filho, pelo dano que lhe causou ao ignorar sua existência. 

Incontroverso é que a família ocupa papel importante na vida dos filhos, e este não 

pode ser desconsiderado, pois consciente e intencionalmente ou não, influencia no 

comportamento do indivíduo na sociedade, podendo inclusive, trazer influencias negativas 

sejam por questões econômicas, pessoais, de relacionamento, de amadurecimento dos pais ou 

pela ruptura da entidade familiar.  

Observa-se que a educação do contexto familiar acaba influenciando no 

desenvolvimento da autoconfiança da criança, formando-a e moldando-a, enquanto ser 

completo. Promovem um bem estar e equilíbrio, os anseios, os desejos e as expectativas 

familiares em torno da criança, quando calculados na medida e colocados á disposição de 

forma correta. 

A educação passou a ser objetivo não só da família como da própria escola, pois esta 

entrando numa fase de reestruturação para juntar ou devolver este papel. Sendo questionada a 

educação tradicional e reformulados os valores morais, gerando a insegurança para todos os 

responsáveis pela educação de nossas crianças. 

 

 

5 A FAMILIA E OS DESAFIOS ETICOS, SOCIAIS E MORAIS DA ATUALIDADE. 

 

Atualmente, vários são os debates sobre a família e sua função social atual 

conjuntura. Vista como entidade fundamental na sociedade e insubstituível, se questiona 

muito sua participação na educação dos filhos e sua formação enquanto ser social. 
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A formatação da família dos últimos tempos mudou significativamente e, junto com 

as transformações, também aumentaram os desafios éticos, sociais e morais para manter uma 

boa relação entre os familiares e conseqüentemente na influência da formação do indivíduo. 

Dentro desses desafios, alguns temas contemporâneos passam a fazer parte do 

contexto da ótica familiar, entre eles aprender a tolerar as diferenças dos indivíduos dentro da 

própria estrutura doméstica, superar o fim do amor, alicerce da família, ensinar e demonstrar o 

respeito mútuo, combater a violência e preparar-se para conviver com ela nas ruas e é claro, 

não menos importante ensinar e aprender o valor do dinheiro dentro da entidade.   

Há de se destacar que hoje vivemos numa sociedade altamente tecnológica e a 

família repassa à criança aquilo que a sua realidade oferece. Ocorre que nem sempre o que 

esta realidade tecnológica oferece pode ser aproveitado no âmbito familiar, gerando uma 

relação conflituosa e, às vezes, decadente. Os desafios com os quais a família de hoje se 

depara é reflexo dessa dinâmica histórica e social existente. 

 Não se pode deixar de destacar que estrutura familiar está diversa. Famílias com pais 

separados, o declínio da autoridade marital ou paterna, o aumento das relações sexuais fora do 

casamento, o baixo capital cultural, a presença da mulher no mercado de trabalho, a 

acentuação do individualismo e da liberdade da família, o declínio na conduta religiosa no lar, 

entre outros, são fatores que traçam esta nova conjuntura familiar e de certa forma 

responsáveis por essas mudanças.  

As transformações na sociedade contemporânea, a mudança de valores e 

liberalização de hábitos e costumes estão desencadeando um processo de fragilização dos 

vínculos familiares, o que torna a relação entre pais e filhos mais vulnerável. 

 

 

CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

Atualmente, diferentemente do passado, não se pode definir um modelo de família a 

ser seguida e uma única forma de trabalho com as mesmas, pois cada família possui suas 

particularidades e consequentemente possuindo diferentes formas de enfrentamento das 

consequências do processo de formação da personalidade de seus membros e da constante 

transformação da sociedade. 

Deve-se considerar que a família moderna rege-se pelo princípio da afetividade, e 

desta nova conformação surge este novo princípio da função social.  
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A família adquire importância na vida do indivíduo a partir de seu nascimento em 

virtude de seu dever de guarda, criação e educação da criança.   

Com efeito, a mutação antropológica repercute nas mudanças familiares, exigindo 

maior rigor dos estudos sobre família em contexto de mudança social. 

 A atual conjuntura familiar deveria privar-se do individualismo e buscar fortalecer a 

solidariedade social. 

O desafio atual dos vários ramos envolvidos nesse processo, entre eles destacando-se 

o direito e sociologia não é apenas focar-se no enfrentamento de temas relevantes correlatos à 

família, como por exemplo, o casal, a definição da vida familiar e das relações familiares, mas 

principalmente, na elaboração de instrumentos de pesquisa capazes de captar as dimensões 

relacionais e simbólicas da família para contribuir no processo evolutivo da sociedade e por 

conseguinte do indivíduo nela inserido, embasar políticas sociais, normas e regras dirigidas a 

ela. 

A ideia de função social da família é muito nova no direito brasileiro, sendo bem 

aplicada e realmente entendida, é formadora de um instrumento importante na construção de 

uma cultura. 

O princípio da função social da família denomina a pessoa humana o centro 

epistemológico da ciência jurídica, representando importante dispositivo a consentir a 

incorporação de valores éticos e sociais para o interior do ordenamento quando da 

interpretação e aplicação do Direito.  

Portanto, a família contemporânea, é baseada por valores como a pluralidade, a 

igualdade entre filhos, entre cônjuges e companheiros, uma maior democratização das 

relações, sendo mais pautada no afeto, por esse motivo que as pessoas se unem em busca da 

felicidade.  
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ALIENAÇÃO PARENTAL: POR QUE NÃO MEDIAÇÃO? 

ALIENACIÓN PARENTAL: ¿POR QUÉ NO LA MEDIACIÓN? 

 

Fabiana Alves Mascarenhas1 

Giselle Picorelli Yacoub2 

RESUMO 

O presente trabalho incita uma discussão sobre a mediação como ferramenta de solução de 
conflitos, especialmente na seara familiar, abordando a dificuldade do instituto em ser 
incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro, pela cultura existente a partir da idéia de 
Estadania. Através de uma análise crítica do processo legislativo da Lei 12.318/10 (versando 
sobre a Alienação Parental), que culminou no veto presidencial ao instituto, lança-se um olhar 
sobre a necessidade de, no atual momento de crise da Justiça, conseqüência da própria crise 
do Estado, priorizar um método mais humanístico que garanta, com mais qualidade, a 
obtenção da Justiça. A hipótese é de que torna-se essencial estimular este agir comunicativo 
em uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo conflito, pela relação adversarial e 
competitiva. Sugere-se o deslocamento da ênfase da solução do conflito do Poder Judiciário 
brasileiro, dentro do processo de família, para os próprios sujeitos da relação, tendo como 
marcos teóricos a cultura da pacificação, a democracia constitucional-deliberativa e o 
princípio da intervenção mínima do Estado e da máxima cooperação entre as partes. Tornar a 
justiça atingível aos cidadãos é a melhor maneira de fazer com que a mesma seja valorizada e 
perseguida pelos mesmos, consolidando um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVE: Processo de Família, Alienação Parental, Mediação. 

 

RESUMEN 

La presente ponencia fomenta una discusión acerca de la mediación como una herramienta 
para la resolución de conflictos, especialmente en el ámbito familiar, frente a la dificultad de 
la institución para ser incorporados en el sistema legal brasileño, por la cultura existente de la 
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idea de la Estadania. A través de una análisis critica del proceso legislativo de la Ley 
12.318/10 (que trata sobre la Alienación Parental), que culminó con el veto presidencial a la 
institución, presta la atención a la necesidad en el actual momento de la crisis de la justicia, 
consecuencia de la crisis del proprio Estado, de priorizar un método más humanístico que 
garanta con más calidad, la obtención de la justicia. La hipótesis es que es esencial para 
estimular la acción comunicativa en una sociedad marcada por el individualismo, por el 
conflicto, relación de confrontación y competición. Se sugiere cambiar el énfasis de la 
solución del conflicto en la justicia brasileña, en el proceso de familia para el mismo sujeto de 
la relación con los conceptos teóricos de la cultura de la paz, la democracia deliberativa-
constitucional y el principio de mínima intervención del Estado y la máxima cooperación 
entre las partes. Hacer de la justicia posible para los ciudadanos es la mejor manera de llegar a 
ser valorada y seguida por ellos, la consolidación de un Estado Democrático del Derecho 

PALABRAS CLAVE: Proceso de Familia,  Alienación Parental,  Mediación. 

 
Sumário: Introdução - 1. O acesso à Justiça através dos métodos alternativos de solução de 
conflitos - 2. Culto à comunicação e ao diálogo - 3. Panorama brasileiro - 4. Sobre a alienação 
parental - 5. Lei da alienação parental e seu processo legislativo - 6. Razões do veto e suas 
críticas - Considerações Finais - Referências Bibliográficas. 
 

INTRODUÇÃO 

 Subsiste-se um contexto existencial delicado, com a eclosão de uma globalização 

desenfreada, onde barreiras geográficas são suprimidas devido à velocidade com que os dados 

circulam, tendências são disseminadas à razão de segundos, a informação por vezes se torna 

mais poderosa que os bens materiais e o poder político é por vezes utilizado beirando o 

totalitarismo. 

 Neste enredo, entre as tensões dialéticas da modernidade ocidental, e da crise que as 

atravessa, sobra pouco espaço para a valorização do material humano, e coloca-se o problema 

de saber como tornar os direitos humanos um recurso político ao mesmo tempo cultural e 

global, efetivando a inclusão do outro, dirimindo as diferenças e instituindo o diálogo como 

instrumento de emancipação social. 

 Graças ao exposto, a vida em sociedade tem se tornado mais complexa e as relações 

humanas mais latentes, logo, os dissensos são acentuados, e o aparato estatal não encontra 

vazão para garantir, com eficiência, a pacificação social. 

 É baseado neste pano de fundo que este artigo pretende justificar a consolidação do 

uso dos métodos alternativos de solução de conflitos, neste caso específico, a mediação, 

prática ainda não regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro, destarte nutra um grande 
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potencial capaz de auxiliar na construção de uma sociedade mais consciente e hábil a 

perseguir o ideal de seus direitos. 

Será feita uma abordagem, dentro de nossa atual crise no sistema judiciário, dos 

benefícios da instituição da mediação e suas características, especialmente na seara do Direito 

de Família, tomando o conceito de “agir comunicativo”, de Habermas, como legitimador de 

uma relação entre sujeitos iguais no diálogo, no sentido da construção de um espaço público 

democrático.  

Na esteira desta temática, lança-se o olhar sobre as dificuldades do instituto em ser 

devidamente regulado através da análise crítica ao recente veto presidencial à mediação na 

sanção da Lei da Alienação Parental.  

 Precisa-se acreditar que o diálogo consiste no instrumento verdadeiramente eficaz para 

garantir a prática da cidadania, pois tornar a justiça atingível aos cidadãos é a melhor maneira 

de fazer com que a mesma seja valorizada e perseguida pelos mesmos, criando, assim, a 

consolidação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito.     

 

1. O ACESSO À JUSTIÇA ATRAVÉS DOS MÉTODOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Observa-se um momento de aguda crise em nosso sistema Judiciário. Há uma efetiva 

sobrecarga de demandas frente ao número de juízes e auxiliares, além de se contar com um 

processo muito complexo, que de tão formal acaba se distanciando do cidadão comum. As 

decisões “por atacado”, muito mais amparadas nas jurisprudências do que na análise dos 

casos em concreto, juntamente à morosidade da Justiça têm como consequencias a perda da 

efetividade das decisões jurídicas, a impunidade, a sensação de injustiça e a descrença 

gradativa nas instituições jurídicas como promotoras de estabilidade social, requisitos estes 

que obstam o exercício efetivo da democracia, uma vez que o garantidor da realização dos 

direitos individuais é o Estado, através do próprio Judiciário. 

Este é o ponto de partida para entender a aclamada crise da jurisdição a partir da crise 

do próprio Estado, “onde incapaz de impor uma regulação social, e aprisionado entre um nível 

internacional mais co-ativo e um nível infranacional que procura libertar-se de sua tutela, este 

se encontra em uma crise de legitimidade.” (ROTH, 1996, p. 111)  
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E é neste cenário que surge a necessidade de uma reestruturação do acesso à Justiça. 

Segundo Luiz Guilherme Marinone (2000, p.28):  

(...) acesso à justiça quer dizer acesso a um processo justo, a garantia de 
acesso a uma justiça imparcial, que não só possibilite a participação efetiva e 
adequada das partes no processo jurisdicional, mas que também permita a 
efetividade da tutela dos direitos, consideradas as diferentes posições sociais 
e as específicas situações de direito substancial. Acesso à justiça significa, 
ainda, acesso à manifestação e à orientação jurídicas e a todos os meios 
alternativos de composição de conflitos. 

O ponto é que não há como desafogar o Judiciário por atos administrativos, de gestão 

ou de disponibilidade de verbas. É preciso admitir que se faz necessária uma substancial 

mudança de mentalidade acerca desta realidade, definida como consciência de que os 

problemas são todos ligados numa rede subjacente global, e por isso, de maneira alguma 

constituem fatos isolados autônomos. (BARBOSA, 2006, p.387) 

Hoje em dia não há como se falar em acesso à Justiça sem vislumbrar a utilização de 

métodos alternativos de solução de conflitos, visando assegurar e garantir a aplicação dos 

direitos ameaçados em questão, uma vez que cada vez mais o Judiciário vem sendo 

atravessado pelas justiças emergentes, nos âmbitos nacionais e internacionais, representadas 

por formas extra oficiais de tratamento das demandas. Não significa negar a prestação 

jurisdicional por parte do Estado, mas propor alternativas porventura até menos onerosas e 

mais rápidas para a satisfação das controvérsias, com métodos mais humanísticos, que 

garantam, com maior qualidade, a obtenção da justiça. 

No rol destes métodos alternativos de solução de conflitos, destaca-se o instituto da 

mediação, que nas palavras de Marilene Marodin e John Haynes (1996, p.28): 

(...) é o processo no qual uma terceira pessoa – o mediador – auxilia os 
participantes na resolução de uma disputa. O acordo final trata o problema 
com uma proposta mutuamente aceitável e será estruturado de modo a 
manter a continuidade das relações das pessoas envolvidas no conflito. 

Logo, não há parte vencedora ou parte perdedora. É composto um acordo pela 

flexibilização de ambas as partes, tendo o diálogo como instrumento facilitador, incitado pela 

figura do mediador. 

É possível observar que o principal objetivo da mediação é o restabelecimento da 

comunicação entre as partes envolvidas, uma vez que esta, em meio a um conflito, fica 

prejudicada, tensa, acabando por aumentar a intensidade do mesmo. O papel do mediador é 
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melhorar a capacidade de comunicação entre os mediandos na busca de uma solução conjunta 

para o problema. (OSTERMEYER, 1996, p.23) 

Justamente por esta característica da promoção da comunicação, a mediação encontra 

terreno fértil nas questões de âmbito familiar, onde há preocupação fundamental com a 

preservação emocional das partes. Ao reconhecer e atuar no universo sentimental das crises 

envolvendo a família, o processo da mediação permite o reconhecimento, por meio das partes, 

de que as emoções são tanto parte do problema como de sua solução, e que uma vez 

encaradas e clareadas, facilitam a reorganização das funções, papéis e obrigações da família. 

Neste sentido, Águida Arruda Barbosa (2006, p.387) enfatiza: 

(...) A mediação é uma estrutura que se apóia na dicotomia 
pensamento/sentimento, exigindo mudança de mentalidade para se valer 
desta prática, pressupondo estudos que contemplam o entendimento da 
essência da efetiva demanda jurisdicional, que vem a ser o reconhecimento 
do valor maior da vida em sociedade – a cidadania – que promove a inserção 
do homem enquanto ser social, porém, a inovação a ser agregada é a 
consciência de que o humano é, sobretudo, um ser afetivo. 

Ainda nessa esteira, nas palavras de Carreira Alvim (2003): 

(...) o direito só se transforma em justiça quando passa pela alma, pelo 
sentimento de quem julga. A lei, dizia São Tomás de Aquino, “padece do 
pecado original”, que é ser uma “regra geral a aplicar-se a casos 
particulares”. É uma roupa que não serve em todos os corpos, a não ser que 
haja um “costureiro habilidoso”, para fazer com que ela sirva, tanto nas 
pessoas grandes, como nas pequenas; tanto nos ricos como nos pobres. Aí 
teremos, então, justiça. E é por isso que justiça não é privilégio de juiz 
togado. Aliás, a verdadeira justiça é aquela feita com base nos princípios da 
equidade; aquela que é feita para cada caso; aquela que, ainda que moldada 
na lei, atende às circunstâncias peculiares, específicas, de casa caso concreto. 

Apesar do movimento global que abraça tanto a mediação como os outros métodos 

alternativos de solução de conflitos, estes institutos não têm encontrado muita aceitação ao 

ingressar em nossas fronteiras. 

  

2. CULTO À COMUNICAÇÃO E AO DIÁLOGO 

 A sociabilidade é condição inerente à própria essência humana. De acordo com Sartre 

(1945), os homens estão condenados a serem livres por não poderem abdicar de sua liberdade 

sem abrir mão de sua condição humana, lógica esta que se reflete no tocante à convivência 

com seus iguais. 
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 Decorrente da necessidade de conviver e de se envolver com o outro, também se 

mostra inevitável à realidade humana a existência dos conflitos, situações naturais das 

relações humanas, provocados por desgastes de relacionamentos, construção de interesses 

específicos, divergências de expectativas, dentre outros.  

 A sociedade sempre buscou, de alguma maneira, resolver estes conflitos, seja da forma 

litigiosa ou consensual. A própria prática da mediação, como meio de atingir a finalidade da 

pacificação, remonta aos idos de 3000 a.C. na Grécia. (CACHAPUZ, 2006, p.24) 

 Na cultura cristã, pode-se verificar este intento no texto bíblico concernente à correção 

fraterna:  

(...) Se o seu irmão pecar, vá e mostre o erro dele, mas em particular, só 
entre vocês dois. Se ele der ouvidos, você terá ganho seu irmão. Se ele não 
lhe der ouvidos, tome com você mais uma ou duas pessoas, para que toda 
questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Caso ele 
não dê ouvidos, comunique à Igreja. (MATEUS 18, 15-17) 

 A mediação segue também firmemente amparada pelos Direitos Humanos, na medida 

em que se têm resguardados pela Constituição Federal os Direitos Fundamentais da Pessoa 

Humana, conforme preleciona Ingo Wolfgang Sarlet (2009, p.52): 

(...) na condição de limite da atividade dos poderes públicos, a dignidade 
necessariamente é algo que pertence a cada um e que não pode ser perdido 
ou alienado, porquanto, deixando de existir, não haveria mais limite a ser 
respeitado (este sendo considerado o elemento fixo e imutável da dignidade). 
Como tarefa (prestação) imposta ao Estado, a dignidade da pessoa reclama 
que este guie as suas ações tanto no sentido de preservar a dignidade 
existente, quanto objetivando a promoção da dignidade, especialmente 
criando condições que possibilitem o pleno exercício e fruição da dignidade, 
sendo, portanto, dependente (a dignidade) da ordem comunitária, já que é de 
se perquirir até que ponto é possível ao indivíduo realizar ele próprio, parcial 
ou totalmente, suas necessidades existenciais básicas, ou se necessita, para 
tanto, do concurso do Estado ou da comunidade (este seria, portanto, o 
elemento mutável da dignidade). 

 A implementação das práticas discursivas e narrativas da mediação convergem 

diretamente ao pensamento de Habermas, para quem “sob as condições de uma compreensão 

pós-metafísica do mundo, só tem legitimidade o direito que surge da formação discursiva da 

opinião e da vontade de cidadãos que possuem os mesmos direitos” (HABERMAS, 2003, 

p.147). Estes cidadãos, por sua vez, só poderão ter consciência de sua autonomia pública, na 

medida em que esteja assegurada sua autonomia privada. Neste sentido, “uma autonomia 

privada assegurada serve como garantia para a emergência da autonomia pública, do mesmo 
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modo que uma percepção adequada da autonomia pública serve como garantia para a 

emergência da autonomia privada.” (HABERMAS, 2003, p.148) 

 Perseguindo este ideal de autonomia privada, o indivíduo se torna sujeito de suas 

relações, sejam elas conflituosas ou não, tornando-se interlocutor direto das mesmas. Daí 

Habermas, em sua Teoria do Agir Comunicativo, propõe uma estrutura dialógica, dando ao 

indivíduo condições de se orientar para um acordo, para o entendimento mútuo que leva ao 

consenso, permeado por um diálogo aberto, chamando especial atenção para o importante 

papel da linguagem na interação humana: 

(...) No caso da ação comunicativa a linguagem se constitui num meio capaz 
de possibilitar inteiramente o entendimento mútuo. A linguagem se 
apresenta, então, como motor da integração social, tendo a comunicação 
como o veículo de construção de uma identidade comum entre indivíduos... 
aí reside a possibilidade de que os indivíduos em interação sejam capazes de 
discernir e fundamentar, com base em uma formação da vontade autônoma, 
as questões éticas e morais que se colocam a partir da vivência social. A 
verdade deixa de ser uma certeza absoluta e passa a ser um procedimento 
para se chegar a um acordo coletivo. A conseqüência imediata de um 
pensamento desenvolvido sobre estas bases é bem clara: a comunicação 
pode retornar ao âmbito da esfera pública, tornando-se seu princípio 
constitutivo central. (COUTINHO, 2005, p.345)   

 Há uma enorme simplicidade nas normas que comandam o agir comunicativo e o 

discurso de Habermas, que visa o entendimento mútuo. Elas fazem parte do bom senso do 

dia-a-dia, sempre que se busca o entendimento: a universalidade, o respeito pelo outro, a 

veracidade, a sinceridade e o respeito pela verdade que excluem qualquer artifício que possa 

distorcer o processo do diálogo e da busca pelo verdadeiro e o justo, e, finalmente, a renúncia 

a todas as formas de violência e coação. Em prol da integração social, e consequentemente, da 

democracia e da cidadania, possibilitariam a resolução dos conflitos vigentes na sociedade 

não com uma simples solução, mas com a melhor solução, resultado do consentimento de 

todos os concernidos. 

 A Ética do Discurso, graças a sua própria essência linguística-pragmática, implica 

intersubjetividade, capacidade de convivência, diálogo, busca de unidade na diversidade de 

posturas frente à existência. Não significa intentar uma unidade de convicções, mas buscar um 

mínimo racional capaz de permitir a produtiva convivência em sociedade, promovendo 

através da pluralidade de experiências, e do respeito mútuo, uma dinâmica mais rica do tecido 

social como um todo. 

1785



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Cumpre ressaltar ainda que, o instituto da mediação, quando equivocadamente 

respaldado fora de sua verdadeira essência, pode vir a representar tão somente mais uma 

estratégia política, propagandista, ou mera demanda de mercado. Ao ser interpretado pela 

ótica de uma racionalidade instrumental como uma tentativa de trazer mais agilidade para as 

decisões judiciais e desafogar os operadores do direito, desvirtua-se de seu verdadeiro 

objetivo de ferramental favorável ao resgate das instâncias de deliberação intersubjetiva do 

mundo da vida e da promoção de uma cidadania eticamente balizada em procedimentos 

democráticos. 

 

3. PANORAMA BRASILEIRO 

É possível afirmar que a vida social gera suas próprias relações. Assim sendo, nosso 

Poder Judiciário não se encontra preparado, hoje, para lidar com a multifacetada lógica da 

economia e da vida globalizadas. Nesta perspectiva, o tempo do processo judicial não se 

coaduna com o do mercado, tempo este da simultaneidade. Logo, abrem-se as brechas para a 

necessidade de implementação de procedimentos jurisdicionais alternativos, como a 

conciliação, negociação, arbitragem e a mediação, visando alcançar rapidez, informalização e 

pragmaticidade. 

Porém, há a tendência cultural, na explicação de José Murilo de Carvalho (2002), de 

confundir cidadania com estadania. Nesta, a sociedade se molda a partir da vontade do 

Estado, em profundo contraste com a verdadeira essência do termo cidadania. Como reflexo, 

temos a postura instalada em nossa sociedade civil organizada de que cabe somente ao 

Estado, através do Judiciário, a solução dos conflitos. Ainda sobre o tema, discorre César 

Fiuza (1995, p.217): 

(...) A cultura brasileira transformou e Estado em pai e mãe de todos. Dele 
dependemos para tudo. Ele é o grande culpado por todos nossos males e, 
também, o único benfeitor. Sintetiza o Estado brasileiro as figuras do 
bandido, do mocinho, do bode expiatório e do salvador da pátria. Por via de 
conseqüência, como é do Estado a tarefa de resolver todos os nossos 
problemas, compete a ele, e só a ele, a tarefa de julgar nossos litígios. 

Frente a esta realidade, a solução que vem sendo proposta pelo Estado seria, ao invés 

de criar movimentos alternativos ao judiciário estatal, conduzir reformas no processo a fim de 

que estes consensos sejam atingidos dentro do mesmo, ou seja, que a flexibilização pretendida 

ocorra dentro do próprio Judiciário.  
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O risco assumido ao enveredar por esse caminho é o de restringir a aplicação do 

instituto alternativo a somente um nicho do mercado, como aconteceu com a arbitragem. Esta, 

por questões culturais, teve sua utilização condicionada às relações empresariais, 

originalmente mais dependentes de uma ideologia global do que nacional, fatalmente optantes 

por abrir mão de um Judiciário lento, caro e imprevisível. 

No Brasil, a recomendação das formas alternativas de conflitos já pode ser constatada 

dentro do Direito do Trabalho, das disposições do Sistema de Financiamento Imobiliário, e 

igualmente dentro das disposições dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, dentre outros 

exemplos. Porém, ao entrar na seara da família, grandes barreiras são erguidas: 

(...) A valorização excessiva da norma jurídica ainda é uma realidade que 
impede colocar sob proteção a família e seus conflitos, em razão da 
impossibilidade de o direto positivo regulamentar as singularidades de cada 
arranjo familiar. (BASTOS, 2005, p.142) 

E assim se deu com o trâmite do Projeto de Lei 4.053, de 2008, que originou a Lei 

12.318, de 2010, dispondo sobre a Alienação Parental, que teve vetado o dispositivo que 

previa a prática da mediação, antes ou no curso do processo judicial. Busca-se entender as 

justificativas deste veto, a fim de defender a legitimação da prática do instituto dentro dos 

limites do processo de família. 

  

4. SOBRE A ALIENAÇÃO PARENTAL  

A Síndrome da Alienação Parental (SAP) foi primeiramente definida, em meados da 

década de 1980, pelo professor da Clínica Infantil da Universidade de Columbia e membro da 

Academia Norte-Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente, Richard Gardner 

(2002), como: 

(...) um distúrbio da infância que aparece quase exclusivamente no contexto 
de disputas de custódia de crianças. Sua manifestação preliminar é a 
campanha denegritória contra um dos genitores, uma campanha feita pela 
própria criança e que não tenha nenhuma justificação. Resulta da 
combinação das instruções de um genitor (o que faz a “lavagem cerebral, 
programação, doutrinação”) e contribuições da própria criança para caluniar 
o genitor-alvo. Quando o abuso e/ou a negligência parentais verdadeiros 
estão presentes, a animosidade da criança pode ser justificada, e assim a 
explicação de Síndrome da Alienação Parental para a hostilidade da criança 
não é aplicável. 
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 A Alienação Parental, ou segundo Maria Berenice Dias (2007, p.40), implantação de 

falsas memórias, vem sendo um tema comum e recorrente em nossos tribunais, 

provavelmente devido às notórias e significativas mudanças que vimos experimentando na 

estrutura do atual modelo familiar. 

 Como os papéis parentais eram bem definidos, ao fim do casamento cabia à mãe a 

guarda dos filhos, e ao pai a prestação de alimentos e a visitação quinzenal. Com a nova 

roupagem dada aos costumes, e também com o advento da guarda compartilhada, os pais 

puderam desfrutar de uma maior equidade nas divisões de funções, tanto no aspecto 

financeiro como no suporte afetivo ditado pela convivência. E é justamente esta maior 

interferência que normalmente desencadeia o quadro de disfuncionalidade parental geradora 

da alienação nos filhos, consistindo em uma grave forma de abuso emocional, com 

conseqüências psicológicas determinantes, não apenas no presente, mas também no futuro dos 

mesmos. 

 Ainda segundo Maria Berenice Dias (2007, p.45): 

(...) É preciso ter presente que esta também é uma forma de abuso que põe 
em risco a saúde emocional e compromete o sadio desenvolvimento de uma 
criança que enfrenta uma crise de lealdade, e gera sentimento de culpa 
quando, na fase adulta, constata que foi cúmplice de uma grande injustiça. 

 Diante do exposto, vê-se com fator valorativo a aprovação da Lei de Alienação 

Parental, datada de 26 de agosto de 2010, com o intuito de coibir esta prática, contextualizada 

na separação conjugal.  

 

5 . LEI DA ALIENAÇÃO PARENTAL E SEU PROCESSO LEGISLATIVO 

 O responsável pela consolidação do anteprojeto que deu origem à lei foi o Dr. Elizio 

Perez, Juiz do Trabalho em São Paulo e um dos maiores estudiosos do tema da alienação 

parental no Brasil. Lançou uma primeira idéia de anteprojeto a debate público, em maio de 

2008, através de sites de associações de pais e mães, de profissionais do Direito e da 

Psicologia. Através das críticas e das experiências coletadas, foi modificando a primeira 

versão do texto exaustivamente, somando vinte e sete versões aprimoradas, até que este fora 

praticamente reescrito. 
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 Foi feito um intenso trabalho de mobilização dos parlamentares, a fim de que 

apresentassem o projeto. Quem efetivamente abraçou a causa foi o deputado Régis Oliveira 

(PSC-SP), apresentando o PL em outubro de 2008, tendo o mesmo recebido o número 

4053/08, e obtendo o status de tramitação de urgência. Foi deliberado que o projeto passaria 

pela Comissão de Seguridade Social e Família (CSSF), e posteriormente pela Comissão de 

Constituição Justiça e Cidadania (CCJC). 

 A redação definitiva do PL 4053/08 continha os objetivos básicos de definir 

legalmente o que é alienação parental, fixar parâmetros seguros para sua caracterização e 

estabelecer medidas para inibir ou atenuar seus efeitos.  Segundo esta primeira 

caracterização legal, a “alienação parental é definida pela interferência promovida por um dos 

genitores na formação psicológica da criança para que repudie o outro, bem como atos que 

causem prejuízos ao estabelecimento ou à manutenção do vínculo com este.” (PL 4053/08) 

 Sobre a justificativa do Projeto, argumenta-se que a alienação parental merece 

reprimenda estatal porquanto é forma de abuso no exercício do poder familiar, de desrespeito 

aos direitos de personalidade das crianças em formação; que envolve claramente questão de 

interesse público, ante a necessidade de exigir uma paternidade ou maternidade responsável, 

compromissada com as imposições constitucionais, bem como de salvaguardar a higidez 

mental das crianças e adolescentes. (PL 4043/08) 

 A abrangência conceitual de alienação parental no PL 4053/08 foi amplamente 

estendida quando este passou pela primeira comissão designada para votação, a Comissão de 

Seguridade Social e Família, devido à emenda substitutiva proposta seguida do parecer 

favorável, em julho de 2009. Porém, nem todo o conteúdo da emenda foi motivo de 

comemoração, uma vez que o artigo que previa a mediação fora excluído, com a justificativa 

de já existirem projetos mais amplos sobre tal assunto na Câmara, e que dada a complexidade 

da matéria, deveria esta ser submetida a exame autônomo. A alienação parental de que trata 

nosso dispositivo passou então a ser conceituada como: 

(...) a interferência na formação psicológica da criança ou adolescente, 
promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que 
tenham a criança ou o adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância, 
para que repudie genitor ou que cause prejuízos ao estabelecimento ou à 
manutenção de vínculos com este. (PL 4053/08)  

 Ao ser recebido pela segunda comissão, Comissão de Constituição Justiça e Cidadania 

(CCJC), foi solicitada uma audiência pública para avaliar e discutir o projeto. No dia primeiro 
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de outubro de 2009, foi realizada a audiência, contando com a participação de representantes 

do Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), psicólogos, advogados e inclusive 

uma vítima de alienação parental na infância e adolescência. 

Segundo a Relatora da Comissão de Constituição Justiça e Cidadania, Dep. Maria do 

Rosário, o substitutivo aprovado em votação foi elaborado em conjunto com as sugestões e 

críticas advindas da audiência pública, apresentado juntamente com a deliberação da 

constitucionalidade e juridicidade da proposição em apreço, em novembro de 2009. Dentre as 

modificações relevantes, ressalta-se o retorno da previsão da mediação para dirimir os 

conflitos acerca da alienação parental: 

(...) No tocante à mediação, excluída do Substitutivo aprovado pela 
Comissão de Seguridade Social e Família, por já existirem projetos mais 
amplos sobre a matéria a tramitar nesta Casa, cremos que é necessário 
reincluí-la na proposição que estamos a examinar, pois nada garante que os 
citados projetos sejam aprovados, ou mesmo venham a ser considerados na 
atual legislatura. (PL 4053/08) 

 Logo, o PL 4053/08 seguiu para o Senado, onde, por unanimidade e sem alterações ao 

texto original, em junho de 2009, foi aprovado pela Comissão de Direitos Humanos. 

Posteriormente, em julho do mesmo ano, o PL 4053/08 fora novamente aprovado, agora pela 

Comissão de Constituição e Justiça, desta forma sendo remetido diretamente à sanção do 

Presidente da República. 

 Em 26 de agosto de 2010, o então Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva 

sancionou a Lei 12.318/10, que dispõe sobre a alienação parental, vetando parcialmente o PL 

originário, alegando contrariedade ao interesse público. Foram rejeitados dois artigos, um 

deles justamente o concernente à aplicação do instituto da mediação.  

 

6. RAZÕES DO VETO E SUAS CRÍTICAS 

 O então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou-se pelo veto a dois 

dispositivos, dentre eles um pertinente ao referido estudo, transcrito a seguir:  

(...) Art. 9° As partes, por iniciativa própria ou sugestão do juiz, do 
Ministério Público ou do Conselho Tutelar, poderão utilizar-se do 
procedimento da mediação para a solução do litígio, antes ou no curso do 
processo judicial. 

§1° O acordo que estabelecer a mediação indicará o prazo de eventual 
suspensão do processo e o correspondente regime provisório para regular as 
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questões controvertidas, o qual não vinculará eventual decisão judicial 
superveniente. 

§2° O mediador será livremente escolhido pelas partes, mas o juízo 
competente, o Ministério Público e o Conselho Tutelar formarão cadastros 
de mediadores habilitados a examinar questões relacionadas à alienação 
parental. 

§3° O termo que ajustar o procedimento de mediação ou o que dele resultar 
deverá ser submetido ao exame do Ministério Público e à homologação 
judicial. 

Razões do Veto 

O direito da criança e do adolescente à convivência familiar é indisponível, 
nos termos do art. 227 da Constituição Federal, não cabendo sua apreciação 
por mecanismos extrajudiciais de solução de conflitos. 

Ademais, o dispositivo contraria a Lei n°8069, de 13 de julho de 1990, que 
prevê a aplicação do princípio da intervenção mínima, segundo o qual 
eventual medida para a proteção da criança e do adolescente deve ser 
exercida exclusivamente pelas autoridades e instituições cuja ação seja 
indispensável. (Mensagem n°513, de 26 de agosto de 2010) 

 

 Muitas são as suposições que pode-se fundar a respeito dos reais motivos que 

poderiam estar por trás deste veto. O fato é que as duas razões apresentadas são de 

sustentação frágil e conteúdo incoerente. Nas palavras de Maria Berenice Dias (2010, p.454): 

(...) de forma mais que desarrazoada foi vetado um procedimento dos mais 
salutares. A referida lei, que vem com absoluto vanguardismo, deixa de 
incorporar prática que vem se revelando como a mais adequada para solver 
conflitos familiares. 

 A primeira explicação apresentada leva a crer que possa ter havido uma confusão entre 

indisponibilidade e impossibilidade de negociação. Direito indisponível é aquele que, a 

princípio, não se pode abrir mão, e conecta-se ao conceito de direito fundamental. 

 Há um grande descompasso quando se tenta definir os direitos indisponíveis, mas vale 

ressaltar que, em alguns casos, é extremamente pertinente algum tipo de flexibilização, 

guardando relação razoável com a finalidade que se tem em vista com a renúncia. Sobre esta 

asserção, preleciona J.J. Gomes Canotilho (2003, p.1289): 

(...) As normas dos direitos fundamentais são entendidas como exigências ou 
imperativos de optimização que devem ser realizadas, na melhor medida 
possível, de acordo com o contexto jurídico e respectiva situação fáctica. 
Não existe, porém, um padrão ou critério de solução de conflitos de direitos 
válidos em termos gerais e abstractos. A ponderação e/ou harmonização no 
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caso concreto é, apesar da perigosa vizinhança de posições decisionistas, 
uma necessidade ineliminável. 

Ainda neste sentido, nas palavras de Gilmar Mendes (2008, p.244): 

(...) a respeito da indisponibilidade dos direitos fundamentais, é de assinalar 
que, “se é inviável que se abra mão irrevogavelmente dos direitos 
fundamentais, nada impede que o exercício de certos direitos fundamentais 
seja restringido, em prol de de uma finalidade acolhida ou tolerada pela 
ordem constitucional. São freqüentes – e aceitos – atos jurídicos em que 
alguns direitos fundamentais são deixados à parte, para que se cumpra um 
fim legítimo. 

A guarda de uma criança, por exemplo, é um direito indisponível. Porém, esta 

indisponibilidade não obsta que pai e mãe, de comum acordo, negociem parâmetros para sua 

efetivação, visando o bem do próprio menor.  

O segundo ponto abordado em questão é ainda mais surpreendente. Não há sentido 

algum o temor de que um terceiro possa intervir no conflito, uma vez que é princípio basilar 

do instituto da mediação o acordo resolvido unicamente pelas partes, sem qualquer 

interferência do mediador, que serve apenas de propulsor do diálogo. Resumindo os 

princípios intrínsecos à mediação, Walsir Edson Rodrigues Junior (2007, p.132) aponta: 

(...) A neutralidade e imparcialidade do mediador, além de sua credibilidade, 
compõem o rol dos cinco princípios da mediação, sendo os demais o seu 
caráter voluntário, que reside na liberdade das partes na escolha de sua 
utilização para a resolução do conflito; a não-adversariedade; a flexibilidade 
e informalidade do processo, dada a possibilidade de as partes, auxiliadas 
pelo mediador, estabelecerem as regras e a mecânica do procedimento; e a 
confidencialidade do processo, que é a garantia dada às partes envolvidas, de 
que as informações, de qualquer natureza, passadas ao mediador, não serão 
repassadas a terceiros alheios ao processo. 

 Resta-nos a conclusão de que há uma inequívoca confusão sobre a verdadeira 

essência que norteia a prática da mediação, somada a uma nítida necessidade estatal de manter 

sob sua égide toda e qualquer relação conflituosa, conforme abordado anteriormente. Neste 

diapasão Águida Arruda Barbosa (2006, p.389) conclui: 

(...) Esta confusão conceitual reprime o desenvolvimento da mediação 
familiar, cujo potencial pode trazer toda a sustentabilidade à Reforma do 
Judiciário, seja como práxis, seja como mentalidade renovada pelo eixo da 
fórmula pensamento/sentimento, que tem sido tratada pelos franceses e 
canadenses de língua francesa como Espírito da Mediação. 

Finalizando, a constitucionalidade do instituto da mediação pode ser conferida no 

preâmbulo de nossa Carta Magna, onde o legislador constituinte procurou estabelecer um 

compromisso com a solução pacífica das controvérsias, conforme seu texto: 
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

PREÂMBULO 

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
Constituição da República Federativa do Brasil. (CF, 1988) 

A mediação seria, portanto, instrumento não somente pertinente, como também 

aconselhável, no que concorda José Delgado (2003, p.17):  

(...) os constitucionalistas afirmam, com absoluto conteúdo científico, que o 
preâmbulo é a parte mais importante da Carta Magna. Toda a Constituição 
deve ser interpretada a partir dele. Quando lá diz: com a solução pacífica das 
controvérsias..., não se está dando exclusividade ao Poder Judiciário para a 
prestação jurisdicional. A solução das controvérsias por intermédio do Poder 
Judiciário é apenas o caminho estatal. Estão-se incentivando caminhos 
alternativos exercidos pela própria cidadania, como a mediação, a arbitragem 
e os tribunais de vizinhança.  

 O Dr. Elizio Perez (2011), idealizador do anteprojeto que deu origem à Lei da 

Alienação Parental, afirmou, em entrevista, que lamentava o veto no tocante à mediação, mas 

também alegou que isso não impede que esta continue sendo aplicada. Citou que as soluções 

eventualmente decorrentes de processos de mediação são claramente mais consistentes, pois 

há maior espaço para a comunicação e análise das questões efetivamente envolvidas no 

dissenso, havendo a possibilidade de construção de saídas conjuntas, com o atributo de 

compreenderem uma contribuição social dos envolvidos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Conforme todo o exposto, não se nota qualquer contrariedade ao interesse público no 

referido veto, não obstante, urge que se movimente a sociedade no sentido de assumir a 

discussão sobre as benesses da mediação, a fim de que esta obtenha finalmente seu espaço, 

incitando-se, assim, a legitimação do instituto pelo Estado. 

 Na seara da família, como no aspecto especial abordado da alienação parental, onde as 

relações obrigatoriamente se prolongam no tempo, devido aos vínculos que são criados, é 

imperativo que se converta a relação adversarial em tentativa eficaz de solução dos problemas 
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a partir de um diálogo franco, a fim de que sejam minimizadas as consequencias negativas do 

conflito e sua repercussão no âmbito dos envolvidos. 

 É preciso forçar uma conscientização a favor da responsabilidade de fazer o direito e 

os remédios legais refletirem a real necessidade da sociedade e do atual momento histórico. 

Não há mais como se render ao injustificado temor do sistema dominante de perder as rédeas 

do controle, é urgente que se efetive o dever de encontrar alternativas que respondam às 

demandas sociais. 

 Nesta lógica, os mecanismos da oralidade, informalismo e conciliação, presentes na 

mediação, se coadunam fazendo frente à concretização de novos direitos, aproximando a 

justiça de seus demandantes, permitindo o exercício da cidadania. 

Quando o Judiciário atua, este processa um conflito social, mas não significa, 

necessariamente, que sane uma relação social. Este ato apenas encerra uma relação, mas não 

impede que outras tantas semelhantes apareçam posteriormente. Assim, ele funcionaliza os 

dissensos, mas não a própria vida. A paz do direito pode até vir a funcionar pela capacidade 

coercitiva da atividade jurisdicional, mas isto não significa que as partes estejam satisfeitas, 

nem que a essência do conflito tenha sido solucionada. Não pode restar ao direito o simples 

alívio de um sintoma, enquanto o verdadeiro mal ainda persistir. 
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SUMÁRIO: 1 DAS TUTELAS DE URGÊNCIA; 1.1 DA TUTELA CAUTELAR; 1.2 DA 
TUTELA ANTECIPADA; 2 AS TUTELAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO 
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provisionais dos incisos II a VII, do artigo 888 do Código de Processo Civil; 2.2.6.1 
Entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos; 2.2.6.2 Guarda provisória dos filhos; 
2.2.6.3 Afastamento de menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais; 
2.2.6.4 O depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores 
ou curadores, ou por eles induzidos à prática de atos contrários à lei ou à moral; 2.2.6.5 
Afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal (ou separação de corpos); 
2.2.6.6 Guarda, educação e direito de visita aos filhos; 3 PERSPECTIVAS NO NOVO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROJETADO. CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS 
 

RESUMO 
 
Aborda as tutelas de urgência no âmbito dos direitos de família, como meio de se garantir a 
proteção dos direitos da personalidade inerentes ao direito de família, estudando os reflexos 
dessas tutelas em razão dos instrumentos processuais disponíveis no atual processo civil. Para 
tanto, estuda a evolução da teoria processual, destacando a problemática que envolve a 
cognição exauriente e seus desdobramentos para a efetivação de direitos sensíveis que 
demandam rápida resposta da jurisdição. Evidencia a problemática da instabilidade e 
divergências existente na doutrina e na jurisprudência quanto a natureza e os efeitos das 
tutelas de urgência, principalmente da espécie tutelas cautelares. Arrola e destaca as principais 
particularidades das tutelas de urgência aplicáveis ao direito de família. Posteriormente, 
observa a disciplina da matéria no Novo Código de Processo Civil Projetado, tecendo 
considerações. Concluí, obtendo um panoramadas tutelas de urgência e seus efeitos 
protetivos, com as perspectivas da utilização desse instituto, semelhantes e substitutivos – no 
Novo Código de Processo Civil projetado, julgando como um novo momento da evolução do 
processo, aprimorador de sua efetividade. 
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PALAVRAS-CHAVES: TUTELAS DE URGÊNCIA. TUTELA CAUTELAR. TUTELA 
ANTECIPADA. DIREITO DE FAMÍLIA.DIREITOS DA PERSONALIDADE. 
 

ABSTRACT 
 
This article deals with the tutelage of urgency within the framework of family rights, as a 
means of ensuring the protection of personality rights inherent to family law, studying the 
reflections of such tutelage by effect of the legal instruments available in the current civil 
procedure. To achieve this, the evolution of procedural theory is discussed, highlighting the 
problematic involved in exhaustive cognition and its consequences for the realization of 
emotional rights that require rapid response from jurisdiction. It is highlighted the problematic 
of instability and existing differences both in doctrine and jurisprudence concerning the nature 
and effects of urgency tutelages, mainly of cautionary tutelages. The article also lists and 
highlights the main peculiarities of urgency tutelages applicable to family law. Afterwards, 
the discipline of matter in the Project of New Code of Civil Procedure is discussed. It ends, 
having an overview of urgency tutelage and its protective effects, with the prospects of using 
this elementary principle, similar and substitutive – in the project of New Code of Civil 
Procedure, judging as a new moment in the evolution of the procedure, an enhancer of its 
effectiveness. 
 
KEY-WORDS: URGENCY TUTELAGE; CAUTIONARY TUTELAGE: ANTICIPATED 
TUTELAGE. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O processo civil tradicional, além das questões que lhe causaram a hipertrofia de sua 

estrutura, tem por característica inerente a necessidade de amadurecimento do direito 

debatido, que deve, na via ordinária, percorrer todo iter processual e só após a cognição 

exauriente, afirmar o direito. 

Ocorre que, em determinadas situações fáticas, envolvendo direitos específicos, 

como no caso dos direitos da personalidade no contexto do direito de família, aguardar que se 

processe a diferidacognição exauriente, somado ao sistêmico problema extraprocessual 

brasileiro do congestionamento processual, pode causar inarredável prejuízo ao 

jurisdicionado; há, assim, a necessidade da jurisdição responder com tempestividade a 

demanda do cidadão. 

O objetivo do presente artigo é examinar as tutelas de urgência, como instrumentos 

indispensáveis para garantir a celeridade da jurisdição e meio de se assegurar a proteção dos 

direitos da personalidade no contexto do direito de família. 

Justifica-se a intervenção acadêmica, como meio deestudo dos instrumentos postos a 

disposição dos operadores do direito, sua efetividade, e as perspectivas dessas ferramentas no 

Código de Processo Civil Projetado. 
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Para tanto, por meio do método teórico, iniciou-se abordando as tutelas de urgência e 

suas duas principais espécies (tutelas cautelar e antecipada), em seguida, tratou-se de estudar 

as especificidades do direito de família, e depois, se debateu a proteção de urgência, conferida 

a esses direitos pelo ordenamento brasileiro, apontado, ao final, as perspectivas da tutela de 

urgência no futuro. 

 

1 DAS TUTELAS DE URGÊNCIA 

 

As tutelas de urgência surgem no ordenamento jurídico como meio de se tutelar as 

situações jurídicas em que determinado provimento jurisdicional necessita ser proferido em 

curto período de tempo, pelo meio de cognição sumária, empregando-se técnicas 

antecipatórias ou assecuratórias rápidas, dada a possibilidade iminente de dano ao direito 

material envolvido (LAMY, 2007, p. 39). 

O desenvolvimento desta técnica processual está relacionado com a evolução da 

sociedade e do próprio processo, o qual passou por momentos de profunda técnica, porém 

pouca efetividade, voltando-se, no presente,a efetividade da prestação. 

Com a superação do sincretismo, onde não se distinguia a relação de direito material 

da relação de direito processual, da fase autonomista, altamente recordada pelas diversas 

teorias que segregaram o direito material e o direito processual, cada qual no seu tempo, 

adveio a fase instrumentalista, cuja identidade é a dimensão social do processo, compreendido 

como meio de se efetivar direitos e garantias constitucionais. 

Luiz Guilherme Marinoni (2009, p. 132), salienta que a proibição da autotutela 

privada pelo Estado, criou, para ele, a obrigação de prestação da tutela jurisdicional adequada 

para cada conflito de interesse, lançando mão, para tanto, da técnica processual hábil a tornar 

efetivo o direito material. 

Neste sentido, Vanessa Elisa Jacob Ferreira (2010, p.260) afirma: 

 
“Hodiernamente, vive-se um novo tempo na seara processual, em que, 
superados os rigores imanentes do concretismo e abstratismo, tal ciência 
parece concluir para um estado de equilíbrio, que vem a ser a consagração 
do instrumentalismo como tendência irreprimível da moderna 
processualística, a perseguir uma justa, equânime e efetiva, resposta 
jurisdicional” 

 

Certo é, que com o desenvolvimento do Brasil, e a devida facilitação de acesso ao 

Judiciário, devidamente presente no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal (princípio do 
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acesso à justiça ou da inafastabilidade da jurisdição), vê-se necessária a resposta instrumental 

do direito, como meio de se atender ao mandamento constitucional, que igualmente prevê a 

celeridade do processo (artigo 5º, LXXVIII da Constituição Federal); restaria esvaziada a 

proteção constitucional, se o processo não garantisse o pleno exercício da jurisdição também 

nos casos urgentes, nos quais a demora da resposta equipara-se a ausência de resposta. 

É o entendimento de Rita de Cássia Corrêa de Vasconcelos (2000, p. 78): 

 
Nenhum ou pouquíssimo valor terá para o jurisdicionado o acesso a uma 
justiça onde os princípios existentes para sua efetivação e a atuação dos 
aplicadores da lei, inviabilizam a resposta dentro de um prazo razoável, 
resultando, portanto, numa tutela intempestiva. 
 

E, apesar da Constituição Federal prever a ampla defesa e o contraditórioaos 

litigantes em processo judicial ou administrativo (artigo 5º, LV), essa disposição não conduz, 

entretanto, a necessidade de esgotar a cognição, sendo perfeitamente possível o uso da técnica 

da ponderação (BARROSO, 2005), para admitir a cognição sumária inerente as tutelas de 

urgência. 

José Roberto dos Santos Bedaque (2009, p. 96), afirma: 

[...] o conflito entre segurança e efetividade reflete, na verdade, o confronto 
existente entre o escopo jurídico e o escopo social do processo. A decisão 
fundada em probabilidade pode revelar-se incorreta, o que apresenta risco 
para o sistema. Optou o legislador por prestigiar os valores verossimilhança 
e rapidez, todavia concedendo ao juiz o poder de afastar o risco para o 
direito material plausível. 
 

E, continua (BEDAQUE, 2009, p. 96): 

 
Mas não se verifica, e nem poderia ser diferente, a completa supressão do 
contraditório, que apenas é diferido para outro momento do procedimento. 
Além da técnica excepcional, sua adoção se justifica em função das 
circunstâncias inerentes ao direito material. 

 

Tem-se, como elemento cogente das tutelas de urgência a indissociabilidade do 

direito material, que exige, seja por sua natureza, seja pelas circunstâncias de sua violação 

iminente ou presente, a imediata resposta da jurisdição, que, em consequência última 

garantem o princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, da Constituição Federal). 

Necessário recordar, antes de prosseguir, que a questão aqui discutida decorre da 

opção brasileira (e praticamente universal), pelo monopólio estatal da jurisdição, afastando a 

possibilidade, salvo em raríssimos casos, da autotutela de direitos, recebendo o Estado não 

apenas um Poder, mas um Dever de assegurar o exercício daquilo que lhe foi outorgado pelo 

ser humano, por meio do contrato social. 
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E, as tutelas cautelares e a tutela antecipada, espécies do gênero tutelas de urgência, 

são técnicas processuais desenvolvidas no tempo e atualmente presentes no Código de 

Processo Civil, que asseguram, ao menos no plano teórico, a efetividade do processo, 

tutelando diversos direitos, inclusive no âmbito dos direitos da personalidade no direito de 

família. 

Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2000, p.1), conceitua as tutelas de urgência como: 

 
[...] a preordenada à prevenção de algum dano ao provável direito da parte, 
de natureza específica ou geral. Enquadram-se nesse conceito, portanto, 
tanto a tutela cautelar em sentido estrito, regulada nos arts. 798 a 887, quanto 
a tutela antecipatória, objeto de consideração no art. 273 e respectivos 
parágrafos, assim como as tutelas ditas provisionais estabelecidas nos arts. 
888 e 889 do Código de Processo Civil. 
 

Antes de prosseguir, porém, com a abordagem específica das cautelares e da 

antecipatória, cumpre anotar que algumas medidas apontadas como cautelares ou até mesmo 

provisionais, em verdade, não são cautelares, mas antecipação dos efeitos da tutela, como, por 

exemplo, os alimentos provisionais e a busca e apreensão de menores, confusão legislativa 

que decorreu da lei no tempo, haja vista que por um longo período o ordenamento jurídico 

brasileiro não dispunha da técnica antecipatória, apenas da técnica cautelar (ainda assim, de 

forma restrita), não tendo o legislador reformador promovido as necessárias adaptações para 

preservação do acerto conceitual. 

Ademais, quanto àstutelas provisionais, aponta-se ainda, que existe divergência 

quanto a natureza dessas, que conforme as peculiaridades do caso poderão ser definidas como 

cautelares ou antecipatórias de mérito, ou ainda, simplesmente, medidas provisionais. 

 

1.1 DA TUTELA CAUTELAR  

 

A tutela cautelar ganha espaço no ordenamento pátrio com o atual Código de 

Processo Civil (Lei nº 5.869 de 11 de Janeiro de 1973), que dedicou, seguindo a doutrina 

italiana (Carnelutti e Chiovenda), um livro exclusivo para as tutelas cautelares. 

É que na sistemática doCódigo de Processo Civil de 1939 (Decreto-Lei nº 1.608 de 

18 de Setembro de 1939), a técnica cautelar, principalmente a cautelar inominada, era 

regulamentada de forma discreta. 

Essa mudança de realidade com o atual Código de Processo Civil, levou Ovídio A. 

Baptista da Silva (1979, p.3) a afirmar que a legislação de 1973 estava entre as mais 

avançadas no mundo: “Nosso Código de Processo Civil constitui, assim, o primeiro no mundo 
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a dedicar um Livro especial para disciplina do processo cautelar, elevando, pois, a ação 

cautelar ao nível da ação de conhecimento e da ação de execução”. 

A tutela cautelar, em regra, destina-se a garantia do resultado prático e efetivo do 

processo principal, do qual, é dependente.  

É requisito indispensável para utilização da técnica cautelar a presença da urgência, 

isto é, a iminente necessidade proteção de um direito subjetivo que está sob a ameaça de 

perecimento, caso sua tutela seja diferida para o momento do provimento final do processo. 

Vale dizer, apenas com a utilização da cognição sumária existente no processo 

cautelar, é possível que se proteja o direito. 

Assim, estão presentes dois elementos na tutela cautelar: um de ordem objetiva, que é 

a urgência e outro de ordem subjetiva, que é a técnica utilizada para se tutelar a urgência. 

Compreendida dessa forma, como a que objetiva assegurar o resultado útil da 

demanda principal, à qual é apenas acessória (LAMY, 2007, p. 43), a doutrina passou a 

discutir se ela é um fim em si mesmo ou se é apenas um meio de assegurar um futuro 

processo. 

Ricardo Alessandro Castagna (2008, p.168), esclarece: 

A doutrina tradicional, fiel à lição dos mestres italianos, coloca o processo 
cautelar não como um fim em si mesmo, mas sim um meio de assegurar a 
eficácia da decisão final definitiva de mérito. Constitui, nessa condição, um 
instrumento do instrumento, na medida em que serve exclusivamente ao 
processo principal, a fim de assegurar a efetividade da tutela jurisdicional de 
mérito. 
 

Essa concepção, mais aceita pela doutrina nacional, representados por Humberto 

Theodoro Júnior (1997, p. 360), Ronaldo Cunha Campos (1975, p.184), Eduardo Arruda 

Alvim e Angélica Arruda Alvim (2003, p. 79), e Sérgio Seiji Shimura (1997, p. 31), entre 

outros, não é aceita, entretanto, por todos, Ovídio A. Baptista da Silva (1998, p.41) afirma que 

o fim do processo cautelar é proteger o direito da parte (situação acautelanda) e não o 

processo em si, podendo essa situação ser um direito subjetivo, uma pretensão, uma ação, ou 

uma exceção de direito material. 

O posicionamento de Ovídio A. Baptista da Silva, parece ser o mais sensato, na 

medida em que, mesmo que de forma indireta, o que se visa proteger é o direito material do 

jurisdicionado, sem o qual o processo não possuiria razão de existir. 

Aliás, se fosse adotado o outro posicionamento (processo cautelar como meio de 

proteção de outro processo), não seria possível explicar com plausibilidade a existência das 

medidas cautelares satisfativas, às quais satisfazem o direito material perseguido de per si. 
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A discussão talvez perca um pouco de sua utilidade quando se aborda o escopo do 

processo cautelar, na esteira de Luiz Fernando Afonso Rodrigues (2008, p.79): 

 
As medidas cautelares se inserem nesse contexto de neutralização dos males 
que o decurso do tempo causa ou pode causar diretamente ao direito ou bem 
da vida do sujeito ou ao próprio processo, antes que os direitos tenham sido 
reconhecidos ou satisfeitos. 
 

As condições da ação cautelar podem ser divididas em gerais e em especiais; as 

gerais são as condições da ação (a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade das partes 

e o interesse processual), as especiais são o fumus boni iuris e o periculum in mora. 

O fumus boni iuris consiste na plausibilidade ou verossimilhança (possibilidade e 

probabilidade) do direito invocado, isto é, na alta probabilidade da parte gozar do direito 

perseguido, nesse sentido que se fala em prova cabal da verossimilhança e não do direito 

(RIBEIRO, 2009, p.50). 

O periculum in mora funda-se no temor de que, “enquanto não há tutela definitiva, 

possam ocorrer fatos que prejudiquem a apreciação da ação principal ou que possam frustrar a 

sua execução” (RIBEIRO, 2009, p.51), em outras palavras, existe fundado temor que a 

demora na prestação da jurisdição cause reflexo último no direito da parte, podendo conduzir 

um eventual provimento final procedente,a um resultado neutro ou negativo para o 

jurisdicionado. 

Bedaque (2009, p. 172), ressalta que com a presença desses dois requisitos 

(cumulativamente), é possível que o mérito de determinada ação cautelar seja examinado. 

Ademais, quanto ao escopo do presente trabalho, cumpre anotar ainda que prazo do 

art. 808 do CPC, que dispõe sobre a decadência e a perca de eficácia da liminarnas ações 

cautelares, quando não proposta a ação principal, é doutrinária e jurisprudencialmente 

controverso, mormente, quanto a sua efetiva aplicação nos casos envolvendo direito de 

família. 

 

1.2 DA TUTELA ANTECIPADA 

 

Para Zavascki (1997, p. 46) a tutela antecipada pode ser definida tomando por base o 

artigo 273 do Código de Processo Civil, como medida antecipatória através da qual o juiz 

antecipa, ‘total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial’. 
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Cumpre complementar o conceito acima, com os ensinamentos de Bedaque (2009, 

p.306), que assevera que a tutela antecipada “destina-se a acelerar a produção de efeitos 

práticos do provimento, para abrandar o dano causado pela demora do processo”. 

Em um contexto histórico-processual, a tutela antecipada surge como tentativa de 

correção e aperfeiçoamento do poder geral de cautela, que passou a ser utilizado – por 

diversas razões, algumas até legítimas – para antecipar o resultado de um processo. 

Schmitt Sandrie Sebastião de Oliveira (2010), com objetividade explicam: 

[...] a tutela antecipada surgiu com o intuito de desestimular o uso indevido 
das cautelares, uma vez que, durante certo tempo e com o amparo em parte 
da doutrina e jurisprudência, era admitida como meio antecipatório dos 
finais efeitos da sentença, quando, de forma errônea, recebia a denominação 
cautelar satisfativa. [...] 
 

Com as reformas de 1994, que incluíram no Código de Processo Civil as atuais 

redações dos artigos 273 e 461, que a antecipação dos efeitos da tutela ganhou destaque e 

efetiva aplicabilidade. 

Oportunas são as palavras de Emilio de Medeiros Viana (2008, p. 4381): 

 
A partir de então, prodigalizou-se a possibilidade de antecipação da tutela 
para praticamente todas as situações, desde que presentes as situações 
previstas em lei: verossimilhança da alegação posta em Juízo e fundado 
receio de dano de difícil ou incerta reparação ou, alternativamente, 
caracterização de abuso de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu. 
 

Mas, não se deve esquecer, que antes da atual redação do artigo 273 do Código de 

Processo Civil, que sofreu em 2007 a inclusão dos parágrafos 6º e 7º (Lei nº 10.444, de 2002), 

o diploma legal em comento já previa liminares com natureza de tutela antecipada, em 

situações específicas para algumas ações de rito especial, como exemplo os alimentos 

provisórios, sendo a grande inovação da redação do dispositivo a extensão da possibilidade de 

se antecipar os efeitos da tutela para qualquer modalidade de ação de conhecimento. 

Na tutela antecipada, assevera Bedaque (2009, p.308): 

[...] o juízo de probabilidade é feito com o fim de se entregar desde logo o 
bem da vida ao autor. A sentença ainda inexistente já produz efeitos como se 
existisse. [...] A tutela antecipada, além de ser provisória, implica em 
satisfação do interesse material. 

 

Portanto, existe nítido aspecto satisfativo na tutela antecipada, que possibilita ao 

jurisdicionado gozar do bem da vida, antes mesmo de ser proferida a sentença de mérito. 
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É evidente que a solução provisória, mas altamente eficaz que a antecipação dos 

efeitos da tutela é ausente de cognição exauriente, e por isso a justiça da solução, só poderá 

ser efetivamente auferida no final do processo. 

Entretanto, essa mitigação da cognição exauriente, tem suas razões, porque, em 

muitos casos, conduz o processo a um equilíbrio, pois a cognição completa e exauriente 

retardam a tutela a que o autor pode ter direito, em favor do réu. No Novo Código de Processo 

Civil, essa figura é abordada como tutela de evidência, sobre a qual teceremos comentários 

em momento oportuno. 

Em razão da urgência, os requisitos do periculum in mora e o fumus boni iuris, são 

também exigidos na tutela antecipada, que para ser deferida, deverá ainda, de forma 

cumulativa, preencher os requisitos da prova inequívoca do alegado, da verossimilhança da 

alegação, e o fundado receio de dano irreparável ou e difícil reparação;ou abuso de direito de 

defesa, ou manifesto propósito protelatório do réu (requisitos positivos), devendo ainda, ser 

reversível o provimento sujeito a antecipação. 

A tutela antecipada e as medidas cautelares não se confundem, inobstante o escopo, 

em última análise, seja a proteção do direito da parte e a efetivação da tutela jurisdicional, a 

distinção entre essas espécies da tutela cautelar, tem aspectos mais acadêmicos do que 

práticos, até porque o legislador infraconstitucional, além de permitir a fungibilidade das 

medidas cautelares, permitiu, em uma “via de mão dupla” (o que não é aceito unanimemente), 

a fungibilidade entre tutela antecipada e medidas cautelares, por meio do §7º do artigo 273 do 

Código de Processo Civil. 

Apenas para não se furtar a técnica, a antecipação de tutela, do ponto de vista prático, 

de forma satisfativa, antecipa, total ou parcialmente, o bem da vida perseguido pela demanda, 

ao passo que, nas medidas cautelares, a regra (porque admite exceções), é a preservação do 

bem da vida, sem, contudo, antecipá-lo. Assim, a primeira satisfaz sem a preocupação de 

preservar, enquanto a segunda preserva sem a intenção de satisfazer. 

2AS TUTELAS DE URGÊNCIA NO ÂMBITO DO DIREITO DE FAMÍLIA 

2.1 DA INERENTE URGÊNCIA DE SE TUTELAR OS CONFLITOS NO ÂMBITO DA 
FAMÍLIA 

 

As relações de família por sua natureza envolvem valores sensíveis, tanto da 

sociedade, como do ser humano em si, em tão alto grau que a Constituição Federal consagrou 

que “a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”, dedicando a sua 
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regulamentação geral o Capítulo VII do Título VIII, reafirmando sua importância em outras 

normas formalmente constitucionais, como, por exemplo: a proteção à família (artigo 203, I); 

a determinação de estabelecimento de meios legais que garantam à pessoa e à família a 

possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e televisão (artigo 

220, II), ainda sobre a comunicação social a consignação do respeito aos valores éticos e 

sociais da pessoa e da família (artigo 221, IV), além das mais diversas e amplas normas 

constantes de leis infraconstitucionais esparsas. 

Várias necessidades íntimas do ser humano encontram respostas nas relações 

familiares, e nesse contexto, em geral os conflitos dele resultantes, clamam por efetividade, 

que, na maioria dos casos, significa o provimento jurisdicional imediato. 

Oliveira (2000, p.1), pondera: 

O direito de família disciplina as relações formadas na esfera da vida 
familiar, com origem no casamento ou na união estável e na filiação 
decorrente do fato natural da criação ou dos meios legais de adotar. 
Esses delineamentos bem demonstram envolver tal ramo do fenômeno 
jurídico valores sensíveis e de grande significado emocional, às vezes de 
cunho material, vinculados à realização de vontades íntimas do ser humano, 
a exigir do plano processual uma pronta resposta da jurisdição. 
 

E não há como negar que a família – primeira forma de agrupamento do ser humano 

– recebe a todo o momento influência da globalização e da alteração de valores e violações de 

direitos de toda natureza, em aceleração progressiva. 

As lições de Luiz Fernando Afonso Rodrigues (2008, p. 17) são esclarecedoras: 

A família, como instituição social, é uma entidade anterior ao próprio 
Estado, anterior à religião, anterior, portanto, ao direito que hoje a 
regulamenta; resistiu a todas as transformações pelas quais sofreu a 
humanidade, sobrevivendo pelos tempos e pelas diversas revoluções de 
comportamento, econômicas e de informação, mantendo-se nos dias atuais, 
com estrutura mais simples e nuclearizada. 
 

A família é um dogma Constitucionalmente protegido, e que deve ser materialmente 

tutelado, constituindo tutela de urgência, como o meio formalmente estabelecido, para 

protegê-la efetivamente. 

É inegável, por seu turno, que a demora na prestação jurisdicional, por si, já causa 

um risco, ainda que mínimo para o resultado prático do processo em casos gerais, quanto mais 

para casos envolvendo os direitos de família. 

E, como outrora afirmado, nem sempre a demora na prestação da jurisdição é 

resultado de entraves administrativos – embora isso a agrave consideravelmente, no caso do 

Brasil –, mas a própria cognição em si. 
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As tutelas de urgência ganham, dessa forma, especial importância, como meio de se 

garantir a proteção – constitucionalmente prevista – para os direitos de família. 

Luis Antonio Klesser (1998, p. 29), assim escreve: 

 
Ante la gravedad que alcanzan los conflitos familiares en determinadas 
circunstancias, las medidas cautelares aportan los médios para restablecer la 
paz con la celeridade necesaria a una comunidadfamiliar que generalmente 
se presenta em esos momentos seramente convulsionada por la crisis. 

Assim, evidente, que a jurisdição, mais do que nunca, deve oferecer uma resposta 

rápida, quase que instantânea, com vistas a proteção da família, e em análise última, dos 

próprios direitos da personalidade, ante a especificidade e fragilidade do locus desses direitos. 

E, anote-se novamente, que as tutelas de urgência, em suas duas espécies (tutela 

antecipada e tutela cautelar) se apresentam como instrumentos de efetivação da jurisdição, ao 

menos do ponto de vista processual formalista.  

Isso posto, passa-se a análise das principais modalidades de tutela de urgência no 

âmbito do direito de família, sem o objetivo, contudo, de se esgotar o tema. 

 
2.2 DAS TUTELAS DE URGÊNCIA EM ESPÉCIE 
 
2.2.1 Do sequestro de bens do casal 

 

A medida cautelar de sequestro de bens do casal está expressamente prevista no 

inciso III do artigo 822 do Código de Processo Civil, sendo regulamentada pelos artigos 822 a 

825 do mesmo Código. 

Por meio de tal medida, nos casos de dissolução da sociedade conjugal (exceto por 

morte de um dos cônjuges), caso um dos cônjuges esteja dilapidando o patrimônio, é possível 

que o outro pleiteie em juízo, medida cautelar de sequestro desses bens. 

A tutela é bastante abrangente, podendo o processo ser manejado precedentemente à 

ação meritória ou liminarmente, concedido por meio de cautelar incidental. 

A doutrina, quanto a essa disposição legal, admite interpretação extensiva, afirmando 

que a medida cautelar não protege reflexamente apenas os bens do casal, mas, também, 

engloba os bens particulares de um dos cônjuges (OLIVEIRA, p.42). 

É possível ainda, segundo Benedito Silvério Ribeiro (2009, p.78), que seja manejada 

a antecipação dos efeitos da tutela, em substituição a tutela cautelar: 

A antecipação da tutela, nos termos do art. 273 do CPC, é cabível, em 
substituição à cautelar, pelo princípio da economia processual, desde que 
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presentes os seus requisitos ou aqueles do art. 461 do CPC; se inexistentes 
ou impossíveis no momento de seu pedido, subsiste a cautelar 
 

A diferença, entendemos, para opção pela antecipação dos efeitos da tutela no lugar 

da medida cautelar, reside no resultado pretendido; em determinados casos a controvérsia 

pode residir, por exemplo, apenas sobre a posse do bem, de modo que eventual pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela, formulado na inicial do processo principal bastaria para 

antecipar o provimento final, uma vez que, a cautelar, nessa hipótese, não se processaria para 

o fim previsto em lei: a proteção do patrimônio em face da dilapidação pelo outro cônjuge. 

 

2.2.2 Do arrolamento cautelar 

 

O arrolamento cautelar destina-se, principalmente, a preservar os bens de 

universalidade fática ou jurídica, cuja substância é desconhecida pelo seu requerente, visando 

garantir a universalidade dos bens do casal, para consequentemente preservar a futura partilha 

(RODRIGUES, 2008, p.142). 

Assim, se verifica que a proteção concedida pelos artigos 855 à 860 do Código de 

Processo Civil tem natureza conservativa. 

Pode ser preparatório à ação principal ou incidental, porém, sempre terá natureza de 

cautelar, não sendo tecnicamente viável sua mutação para antecipação de tutela. 

Ponderam Schmitt Sandri e Sebastião Oliveira (2010): 

O arrolamento não poderá ser requerido em antecipação de tutela, uma vez 
que é inviável antecipar os efeitos do mérito da ação principal, que conterá 
ampla discussão sobre a titularidade e conseqüente divisão dos bens, de 
modo que, o que se pretende, é assegurar o resultado útil da ação principal. 
 

Portanto, apesar de ser um meio que tem sua importância, a aplicabilidade desse 

instituto é paca, pois o sequestro – que, em alguns casos pode ser deferido como antecipação 

dos efeitos da tutela –, tem sido mais concretizo na efetividade do processo, inobstante o fato 

de que a jurisprudência já decidiu (TJRS – AI nº 70005929906 – 7ª C. Cível – DOERS 

30.05.2003) que veículo objeto de alienação de bens pode ter sua transferência negada 

(bloqueio no Detran), em razão de ser objeto de arrolamento cautelar. 

 
2.2.3 Posse em nome do nascituro 
 

Prevista nos artigos 877e 888 do Código de Processo Civil, a posse em nome de 

nascituro, confere a proteção do direito do ser biológico, antecipando-se a eficácia do 
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nascimento com vida, em verdade, se “põe a salvo, desde a concepção, os direitos do 

nascituro” (RODRIGUES, p. 171). 

Essa medidapermite a habilitação do nascituro no inventário do falecido, de que é 

herdeiro, permitindo sua investidura nos direitos decorrentes dessa habilitação, condicionado, 

entretanto, ao nascimento com vida. 

Antecipação de tutela não é admissível nessa cautelar, porquanto “ela encerra sua 

finalidade em si mesma, é medida meramente administrativa e não há mérito a ser examinado 

em outra ação” (RIBEIRO, p. 121). 

Aliás, o próprio caráter cautelar não está presente nessa medida, porque não há 

dependência a outra demanda futura. 

 

2.2.4Busca e apreensão 
 

Disciplinada nos artigos 839 a 843 do Código de Processo Civil, a medida cautelar 

de busca e apreensão “é requerida na pretensão de apanhar pessoas ou bens em lugar certo e 

determinado e entrega-los a um depositário judicial ou não” (RIBEIRO, 2009, p.80). 

Pode ser deferida pelo juiz como medida liminar initio litis, ou no curso do 

procedimento (in litem), sendo que poderá ser deferida sem a oitiva da parte contrária. 

Adequadas são as observações de Benedito Silvério Ribeiro (2009, p.81): 

 
Trata-se de cautelar em que os pais ou seus substitutos discutem sobre a 
guarda ou a destituição do poder familiar na ação principal, podendo ser 
tanto procedente quanto incidentemente, desde que presentes o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. 
 

Entretanto, como assevera Rita de Cássia C. de Vasconcelos (2000, p. 107), outras 

situações também demandam essa medida: “[...] como medida acautelatória ou para satisfazer 

o cumprimento de decisões em ações de separação ou divórcio, guarda de filhos menores ou 

incapazes, regulamentação de visitas e, ainda, dissolução de uniões estáveis”.  

Questão controversa é o aspecto cautelar da busca e apreensão. Para determinadas 

situações, quando a ação cautelar é volvida para garantir a eficácia do futuro provimento 

judicial as discussões são menos acaloradas, o que não ocorre quando a cautelar, por si, já 

satisfaz o direito da parte, como, por exemplo, na busca e apreensão da criança, quando já 

dissolvida a sociedade conjugal. 

Vasconcelos (2000, p. 106) e Oliveira (2000, p. 115), admitem a possibilidade de 

busca e apreensão satisfativa, nos casos onde foi arrebatada injustamente a guarda do menor 
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ou incapaz, que o demandante mantinha de forma legítima, por força de alguma disposição 

legal lato sensu. 

 

2.2.5 Alimentos 
 

Das tutelas de urgência possíveis no âmbito do direito de família, a de alimentos, é, 

provavelmente, um dos mais relevantes, porque está diretamente ligada à sobrevivência 

humana (manutenção da vida) e a estabilidade da família, e, provavelmente por esse motivo, é 

uma das medidas cautelares ou antecipatória do mérito, como veremos a seguir, mais 

deduzidas em juízo. 

Antes de prosseguir se devedistinguiras duas espécies de alimentos. Os alimentos 

provisionais são aqueles cuja regulamentação está nos artigos 852 à 854 do Código de 

Processo Civil, os quais são definidos pelo Código como cautelares. Os alimentos provisórios, 

por sua vez, são os estabelecidos por força da Lei nº 5.478/1968. Naqueles, há sujeição aos 

requisitos específicos da tutela cautelar (fumus boni iuris e periculum in mora), podendo a 

medida ser modificada a qualquer tempo, nestes existe uma própria antecipação da execução 

dos alimentos, tendo estrutura própria de tutela executiva lato sensu, o que implica na 

impossibilidade de revisão do valor, se não houver alteração da situação financeira das partes. 

No primeiro deve ser requerido expressamente e demonstrado o preenchimento de todos os 

requisitos legais, no segundo a regra é que a medida seja deferida de plano, em razão da 

qualidade que ostenta a parte, só não sendo devidos quando a parte expressamente, assim, 

consignar em sua petição. 

As lições de Luiz Fernando Afonso Rodrigues (2008, p. 148-149) são bastante 

aclaradoras: 

[...] a natureza dos alimentos provisionais dá-se diante da necessidade (às 
vezes temporária) do credor enquanto durar a discussão da separação judicial 
em perceber alimentos [...] enquanto nos alimentos provisórios concedidos 
na ação de alimentos, tem como finalidade precípua poder resolver a questão 
de forma definitiva, pressupondo que a necessidade alimentar do cônjuge 
perdure no tempo, em razão de determinada razão concreta. 
 

Os alimentos provisórios concedidos na ação de alimentos demonstram a antecipação 

dos efeitos da tutela jurisdicional, na medida em que se atende integralmente a causa de pedir 

(RODRIGUES, 2008, p. 187), no entanto, não se sujeitam, por força do regime da Lei nº 

5.478/1968, aos requisitos previstos no artigo 273 do Código de Processo Civil. 

Iara de Toledo Fernandes, ao abordar o tema em 1994 (1994, p. 147), assim 

defendeu: 
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[...] havendo comprovação do vínculo parental, presente a obrigação 
alimentar decorrente das relações entre os cônjuges, o rito adequado é o 
especial da Lei de Alimentos – Lei n. 5.478/68. Na impossibilidade da prova 
escrita e imediata, seja do vínculo de parentesco, seja da relação conjugal, a 
ação de alimentos seguirá o procedimento comum ordinário, com a 
interposição da ação cautelar de alimentos provisionais antecedente ou 
incidente. 
 

Entendemos, contudo, que desde a inclusão da regra genérica que permite a 

antecipação dos efeitos da tutela, caso a ação de alimentos prossiga pelo procedimento 

comum ordinário, e plenamente possível que seja pleiteada pela parte e deferida pelo Juiz, a 

concessão de alimentos em antecipação dos efeitos da tutela, com base no artigo 273 do 

Código de Processo Civil, hipótese em que os requisitos específicos desse dispositivo legal 

deverão ser preenchidos. 

Outra hipótese de antecipação dos efeitos da tutela se opera quando, cessada a 

maioridade do filho reconhecido, cessa igualmente o dever de sustendo do genitor (que é a 

regra). Nesse caso, como a obrigação alimentar deixa de ser automática, deduzindo demanda 

de alimentos em rito ordinário, se gozará da possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, 

na forma do parágrafo anterior. 

Não se deve olvidar que a concessão de medida cautelar de alimentos (alimentos 

provisionais), será plenamente satisfativa, diante do aspecto de irreptibilidade. 

Em relação a estes a doutrina tem se mostrado bastante flexível quanto a definição de 

sua natureza jurídica (AHMAD, 2004 p. 341): 

 
[...] a tutela de alimentos provisionais, tanto pode se dar pela via cautelar, 
como preparatória da separação judicial, como pode ter caráter antecipatório, 
podendo ser proposto como medida incidental – tutela antecipada, em face 
da ação de alimentos no procedimento comum, quanto numa hipótese 
inusitada e controvertida, como tutela satisfativa autônoma. 
 

Outro ponto que deve ser tratado é a sujeição (ou não) da medida cautelar de 

alimentos ao prazo do artigo 806 do Código de Processo Civil, o que conduziria a ineficácia 

da medida caso não fosse proposta a ação principal em 30 dias. 

A questão é incontroversa, e sequer se menciona esse prazo, quanto aos alimentos 

provisórios e os alimentos deferidos em antecipação dos efeitos da tutela, entretanto em 

relação aos alimentos provisionais a divergência se acalora, entendemos que se for analisada a 

letra da lei, deve ser aplicado o prazo decadencial de 30 dias. Porém, recordando que essa 

medida cautelar (cautelar satisfativa), envolve direitos da personalidade no âmbito das 
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relações da família, e, ainda, que a manutenção dos alimentos é, em verdade, a própria 

manutenção do direito à vida. 

A jurisprudênciaainda não se consolidou, a exemplo: 

 

PROCESSUAL CIVIL - MEDIDA CAUTELAR - ALIMENTOS 
PROVISIONAIS - LIMINAR CONCEDIDA - NÃO-AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO PRINCIPAL - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 806 E 808, I, DO 
CPC - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.Não sendo 
proposta a ação principal no prazo de trinta dias, ocorre a perda da eficácia 
da liminar deferida, com a conseqüente extinção do processo cautelar.- 
Consoante precedentes do STJ, os artigos 806 e 808 do CPC incidem nos 
processos cautelares envolvendo alimentos provisionais. 
(105720701302890011 MG 1.0572.07.013028-9/001(1), Relator: 
ARMANDO FREIRE, Data de Julgamento: 29/07/2008, Data de Publicação: 
29/08/2008) 
 
AÇÃO CAUTELAR DE SEPARAÇÃO DE CORPOS C/C GUARDA DE 
MENORES E ALIMENTOS PROVISIONAIS. ALEGAÇÃO DE 
INSUPORTABILIDADE DA CONVIVÊNCIA E DA INTENÇÃO DE 
DISSOLUÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL POR PARTE DA 
COMPANHEIRA. LIMINAR DEFERIDA. AÇÃO PRINCIPAL NÃO 
AJUIZADA NO PRAZO DO ART. 806 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. SENTENÇA QUE NÃO EXTINGUE A CAUTELAR EM 
RELAÇÃO À GUARDA E AOS ALIMENTOS DEVIDOS AOS 
MENORES COM O INTUITO DE PRESERVAR O DIREITO E OS 
INTERESSES DOS INFANTES. CADUCIDADE PREVISTA NO ART. 
808, INC. I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO APLICÁVEL. 
MEDIDA CAUTELAR SATISFATIVA. PRETENSÃO QUE ENVOLVE 
MATÉRIA RELEVANTE DE DIREITO DE FAMÍLIA. PREVALÊNCIA 
DOS PRINCÍPIOS DE ACESSO À JUSTIÇA, RAZOABILIDADE E 
PROTEÇÃO À FAMÍLIA. RECURSO DESPROVIDO. (164745 SC 
2010.016474-5, Relator: Nelson Schaefer Martins, Data de Julgamento: 
22/06/2011, Segunda Câmara de Direito Civil) 

 

Mas, a boa técnica processual, por evidente, reclama do procurador do alimentando a 

precaução necessária para propositura da ação principal, exceto, nos casos em que a medida, 

enquanto perdurou no trintídio, já bastou para satisfazer a necessidade do jurisdicionado. É 

claro que, em determinados casos, mormente nas situações envolvendo a assistência judiciária 

do Estado, parece bastante razoável e proporcional a manutenção da medida no decorrer do 

tempo, porque, além do direito material envolvido, deve ser considerado ainda o problema – 

infelizmente generalidade – da ausência de uma defensoria pública efetiva e atuante em todos 

os Estados da federação. 

Essa discussão, ademais, reforça a corrente, com a qual se aquiesci, de que os 

alimentos podem – e devem – ser pleiteados em antecipação dos efeitos da tutela, porque 

antecipam o bem da vida perseguido, sem contar que entendimento diverso do magistrado não 
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prejudica o alimentando, por força da fungibilidade que alude o §7º do artigo 273 do Código 

de Processo Civil. 

Por fim, acrescente-se, que além das definições e técnicas, deve ser fixado que “os 

alimentos provisórios e provisionais constituem meios de antecipar os efeitos do mérito 

integral ou parte deles” (RIBEIRO, 2009, p. 95), ambos tomando por base a urgência do 

provimento e a satisfação de uma necessidade humana, imediata e inadiável do 

jurisdicionado. 

 

2.2.6Medidas provisionais dos incisos II a VII, do artigo 888 do Código de Processo Civil 
 

As medidas provisionais previstas nos incisos II a VII, do artigo 888 do Código de 

Processo Civil, estão no bojo da Seção XV do Capítulo II do mencionado diploma legal. 

A natureza jurídica dessas medidas, apesar de estarem inseridas no Capítulo referente 

ao processo cautelar, é altamente controversa e está longe de uma pacificação, entretanto, isso 

não causa interferências na efetividade dos direitos tutelados, sendo mais prudente a breve 

análise de cada uma das medidas. 

Rodrigues (2008, p. 211) aborda a questão da dificuldade de definição da natureza 

dessas medidas: 

A dificuldade se dá por conta do divisor de águas que separa a exata 
definição das medidas cautelares das medidas provisionais, que igualmente 
as distingue da tutela antecipada, todas imanadas no conceito geral de tutela 
de urgência, que no direito de família ganha contornos ainda mais 
acentuados e cores expressivas. 
 

É imprescindível, contudo, compreender que as medidas provisionais fazem parte do 

gênero tutela de urgência, de sorte que constituem em meios processuais de proteção rápida 

dos direitos de família, voltada a sua efetividade. 

 

2.2.6.1 Entrega de bens de uso pessoal do cônjuge e dos filhos 
 

Essa medida está prevista no inciso II do artigo 888 do Código de Processo Civil, e 

presta para promover a entrega ao seu titular, dos bens que se excluem da comunhão, no caso 

de cônjuges – artigo 1.659, I, II e V do Código Civil –, e dos bens que pertençam aos filhos. 

Rodrigues(2008, p. 212) compreende esta medida como satisfativa, independente, 

portanto, de qualquer ação principal: 

A medida provisional do art. 888, inc. II, do CPC, tem cunho satisfativo, 
pois atende diretamente ao direito material da parte, não havendo 
necessidade de propositura da ação principal quando a questão se resumir 
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somente a posse de bens particulares que não farão parte do acervo do casal, 
em futura partilha de bens, no qual o requerente está sofrendo injusta 
privação. 

Compartilha-se desse entendimento, porquanto nesse instituto não há dependência de 

solução de alguma outra ação, principal, prova disso, aliás, é a própria característica de 

jurisdição voluntária dessa ação. 

 

2.2.6.2 Guarda provisória dos filhos 
 

A guarda (também denominada posse) provisória dos filhos, prevista no artigo 888, 

III do Código de Processo Civil, “atende à necessidade de se estabelecer com quem ficarão os 

filhos, antes de proferida a sentença em demanda de dissolução da sociedade conjugal ou 

mesmo do vínculo do casamento” (OLIVEIRA, 2000, p. 126). 

Conceitualmente, a guarda provisória é medida cautelar, antecedente a ação que visa 

por fim a sociedade conjugal. Entretanto, nos sem número de aspectos que as relações 

familiares podem tomar, essa medida poderá ter aspecto altamente satisfativo, como, por 

exemplo, quando a mãe vai à residência do pai buscar a criança que permaneceu com ele 

durante o final de semana, e existe recusa na devolução; eventual cautelar nessa ação possuirá 

aspecto altamente satisfativo, pois, deferida liminar na cautelar, se esgotará a pretensão. 

Com acerto,Benedito Silvério Ribeiro (2008, p. 131), afirma: 

Cabe ao juiz, dentro do poder geral de cautela, diante da gravidade da 
situação, autorizar ou ordenar de ofício, ou a requerimento, a guarda do filho 
em favor de qualquer um dos cônjuges, concedendo provimento cautelar 
administrativo no curso da ação. O magistrado pode deferir a guarda a 
terceiros e parentes próximos, determinando, inclusive, a busca e apreensão 
do filho daquele que o detenha. 
 

Do exposto, se verifica a importância e o relevo da medida para tutela de direitos da 

personalidade no âmbito do direito de família, com flagrante proteção ao menor. 

 

2.2.6.3 Afastamento de menor autorizado a contrair casamento contra a vontade dos pais 
 

Essa medida provisional, prevista no artigo 888, IV do Código de Processo Civil, 

está relacionada com os direitos dos pais, quanto à pessoa de seus filhos menores, tê-los em 

sua companhia e guarda (art. 1634, II do Código Civil) com o direito do menor autorizado a 

contrair casamento, em alguns casos. 
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Tem caráter de cautelar satisfativa, pois esse afastamento não tem nenhuma relação 

com lide posterior, e não se confunde com antecipação dos efeitos da tutela, pois eventual lide 

envolvendo o direito de se casar do menor, não se confunde com o bem da vida lá perseguido. 

 

2.2.6.4 O depósito de menores ou incapazes castigados imoderadamente por seus pais, tutores 
ou curadores, ou por eles induzidos à prática de atos contrários à lei ou à moral; 
 

Tem sua previsão no inciso V do artigo 888 do Código de Processo Civil, tendo 

fundamento material no artigo 1.637 do Código Civil. 

Segundo Luiz Fernando Rodrigues (2008, p. 225), essa medida tem lugar: 

[...] quando os pais praticarem atos abusivos contra os menores, seja os 
castigando imoderadamente ou de forma contumaz, seja impondo aos filhos 
a prática de atos contrários à lei ou à moral, como, por exemplo, induzir o 
filho à prática de contravenções penais, utilizá-los para mendicância, 
conviver com os filhos em locais de baixa moral, para afastá-los, 
imediatamente, do risco de dano a sua integridade física ou moral. 
 

Quanto a legitimidade, em razão da alta relevância do direito material envolvido, é 

necessário apontar que, essa medida pode ser pleiteada pelo Ministério Público, por qualquer 

parente, ou pelo próprio menor, desde que já tenha 16 anos e esteja representado pelo curador. 

Dado o interesse na preservação da vida lato sensu (integridade física, psicológica e 

moral), essa medida apresenta-se como cautelar satisfativa, pois sua decisão gera idêntico 

resultado do eventual futuro processo principal, não se sujeitando a prozo de 30 dias do artigo 

806 do Código de Processo Civil. 

Entende-se, que é perfeitamente possível que essa medida seja deferida em sede de 

antecipação de tutela, pelo motivo esposado acima. 

 

2.2.6.5 Afastamento temporário de um dos cônjuges da morada do casal (ou separação de 
corpos) 
 

A separação de corpos tem seu fundamento no artigo 7º, §1º da Lei nº 6.515/1977 

(Lei do Divórcio), que dispõe sobre a possibilidade de sua concessão como cautelar, 

remetendo o intérprete ao Código de Processo Civil. 

De acordo com Carlos Alberto Alvaro de Oliveira (2000, p. 130): “A remessa 

explicita ao art. 796 do Código de Processo Civil buscou acentuar a dependência do processo 

principal, no caso a ação matrimonial correspondente”. 
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Entretanto, o Código de Processo Civil, no inciso VI do artigo 888, denominou a 

medida, que supostamente equivale à separação de corpos, de “afastamento temporário de um 

dos cônjuges da morada do casal”. 

Parte da doutrina entendeu que a figura prevista na Lei específica corresponde ao que 

dispõe ao artigo 888, VI da Lei Processual (RODRIGUES, 2008, p.228), outra parte, entende 

que não existe tal correspondência, tratando-se de institutos diversos (RIBEIRO, 2009, 

p.138). 

Mas, evita-se, pelo escopo do presente trabalho adentrar no cerne dessa discussão, 

porque em ambas as hipóteses têm-se tutelados direitos de família, inerentes a personalidade 

humana. 

É altamente relevante, contudo, estudar a natureza jurídica da “separação de corpos”: 

se cautelar, deve obedecer ao prazo de decadencial de 30 dias (art. 806), se provisional, não 

sujeita ao prazo, ou, se antecipação de tutela (art. 273), relaciona-se a lide principal. 

Como já abordado no item “2.2.6 Alimentos”, remetemos o leitor aquele tópico, para 

evitar a prolixidade, afirmando, novamente, que entendemos não cabível o prazo do 

mencionado artigo 806, embora não seja da melhor técnica o emprego dessa faculdade. 

Oportunas são as palavras de Roseli Borin Ramadan Ahmad (2004, p.334) 

É importante salientar que os valores que a separação de corpos visa 
proteger estão presentes tanto no casamento quanto na união estável, em 
vista não só de disposição legal infraconstitucional, quanto da interpretação, 
segundo os princípios constitucionais aplicados a ampliação do conceito de 
família, ou seja, tudo que for aplicável aos cônjuges em relação a separação 
de corpos, deverá sê-lo em relaçãoaos conviventes na união estável, visto 
que, além de valor jurídico garantido pelo legislador constitucional no art. 
226,§3º, essa modalidade de entidade familiar, é reconhecida também pelo 
Novo Código Civil em relação a separação de corpos, no art. 1562 [...] 

 
Apenas quanto a antecipação de tutela, caber reforçar sua possibilidade de aplicação, 

pois, embora o bem da vida a ser perseguido na ação de divórcio não seja diretamente a 

separação corporal dos cônjuges, mas a dissolução desse vinculo – que acaba tendo por efeito 

juridicamente inevitável – é possível, que se peça a antecipação parcial de um dos efeitos da 

tutela. Contudo, deve-se alertar que, nem sempre, é possível preencher os requisitos 

específicos (e mais rígidos), da antecipação dos efeitos da tutela. 

 
2.2.6.6 Guarda, educação e direito de visita aos filhos 
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Essa possibilidade está no inciso VII do artigo 888 do Código de Processo Civil, que 

na sua redação original previa a expressão “a guarda e a educação dos filhos, regulado o 

direito de visita”. 

A base material dessa disposição é o artigo 1.566 do Código Civil, que dispõe sobre 

a guarda, recordando que em momento anterior a vigência da atual Lei Civil, valia a 

regulamentação prevista na Lei do Divórcio. 

Sobre o critério que deve preponderar para escolha, aponta a doutrina 

(RODRIGUES, 2008, p. 241), que: “indique quem possui melhores condições fáticas, 

incluindo o aspecto psicológico, moral e financeiro, visando precipuamente o interesse do 

filho”. 

Solucionando o que a doutrina já defendia (BIRCHAL, 2004, p.50-51), de que a 

guarda da criança poderá ser deferida aos avós, se assim for para os anseios da criança, foi 

promulgada a Lei 12.398, em 28 de Março de 2011, que incluiu um parágrafo ao artigo 1.589 

do Código Civil, e alterou a redação do inciso VII do Código de Processo Civil, passando este 

ultimo a dispor que “a guarda e a educação dos filhos, regulado o direito de visita que, no 

interesse da criança ou do adolescente, pode, a critério do juiz, ser extensivo a cada um dos 

avós”. 

A nosso ver, essa alteração legal vem ao encontro da efetividade da medida, 

consagrando teleológicamente a proteção ao patrimônio moral da criança. 

 

3 PERSPECTIVAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PROJETADO 
 

Pelo ato do Presidente do Senado Federal, nº 379 de 30 de setembro de 2009 foi 

instituída uma comissão de juristas com a finalidade de apresentar o anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil. 

O anteprojeto do Novo Código foi apresentado em 8.6.2010 e recebeu o código “PLS 

nº 166/2010”. Referido projeto recebeu, apenas no Senado Federal, 65 emendas, tendo seu 

substitutivo aprovado naquela casa em 15.10.2011. 

Na Câmara dos Deputados o projeto recebeu o código “PL 8046/2010”, e atualmente 

encontra-se com 127 emendas. 

Em razão disso, a análise a seguir se restringirá ao texto do anteprojeto entregue pela 

comissão de juristas, a qual se denominará Novo Código de Processo Civil Projetado. 
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De início, cumpre observar que Novo Código de Processo Civil Projetado não 

contém mais um livro dedicado as medidas ou ações cautelares, dispondo, contudo de um 

título (IX) sobre a tutela de urgência cautelar e satisfativa e a tutela de evidência. 

Luiz Fux (2011, p.17), justifica essa alteração, afirmando: 

 

O processo cautelar, como preparatório da ação principal ou incidental, na 
verdade é processo de sentença e encerra modalidade de tutela servil às 
demais formas de prestação judicial. 
Ademais, a tutela cautelar reclama certa fungibilidade para que o juiz possa 
conferir a situação fenomênica retratada uma solução sob medida, nada 
justificando a existência de figuras abundantes de medidas cautelares, várias 
com o mesmo pressuposto e objetivo (constrição de bens ou restrição de 
direitos), ostentando, apenas, nomen juris diferente. 

 
A justificativa é plausível, e se aplicada da forma com que consta no projeto, pode 

garantir maior celeridade e consequentemente maior efetividade a parte requerente, apesar de 

constranger um pouco a segurança jurídica, visto sob a perspectiva do réu. 

Oportuno colacionar os artigos 278 e 283 do Novo Código de Processo Civil 

Projetado: 

Art. 278.  O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas 
quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da 
lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação. 
Parágrafo único.  A medida de urgência poderá ser substituída, de ofício ou a 
requerimento de qualquer das partes, pela prestação de caução ou outra 
garantia menos gravosa para o requerido, sempre que adequada e suficiente 
para evitar a lesão ou repará-la integralmente. 
 
Art. 283.  Para a concessão de tutela de urgência, serão exigidos elementos 
que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como a demonstração de 
risco de dano irreparável ou de difícil reparação. 
Parágrafo único.  Na concessão liminar da tutela de urgência, o juiz poderá 
exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que o 
requerido possa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte 
economicamente hipossuficiente. 
 
Art. 284.  Em casos excepcionais ou expressamente autorizados por lei, o 
juiz poderá conceder medidas de urgência de ofício. 
 

Da leitura dos artigos acima é possível se constatar que as balizas para atuação do 

Juiz se dilataram, de modo a englobar, eventuais esforços doutrinários e jurisprudenciais para 

admitir em determinadas cautelares a tutela de alguns direitos que precisavam de uma 

subsunção forçada para o emprego da técnica cautelar, sendo, neste ponto, bem vista a 

reforma. 
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Não se olvide, contudo que o sistema atual já confere ao Juiz o poder de cautela, a 

fungibilidade das medidas cautelares e, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela de forma 

genérica, para todo o processo de conhecimento. 

Entretanto, compreende-se que a conturbação de regras específicas (diversas 

cautelares nominadas, medidas provisionais, etc), pode ser um meio de impedir o acesso 

rápido e efetivo do jurisdicionado ao bem da vida perseguido, criando certa falta de lógica no 

sistema. 

Seria temerário, contudo, afastar a importância que a previsão originária das 

cautelares nominadas teve no Código de Processo Civil atual (de 1973), pois possibilitou a 

criação de uma cultura jurídica, voltada a essa efetividade, e afastando a arriscada autonomia 

processual, reinante até então. 

De certa forma, existe uma identificação de algumas medidas hoje denominadas 

como provisionais, com a denominada “tutela de evidencia”, que prevê o artigo 285 do Novo 

Código de Processo Civil Projetado, in verbis: 

 
Art. 285.  Será dispensada a demonstração de risco de dano irreparável ou de 
difícil reparação quando: 
I – ficar caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 
protelatório do requerido; 
II – um ou mais dos pedidos cumulados ou parcela deles mostrar-se 
incontroverso, caso em que a solução será definitiva; 
III – a inicial for instruída com prova documental irrefutável do direito 
alegado pelo autor a que o réu não oponha prova inequívoca; ou 
IV – a matéria for unicamente de direito e houver jurisprudência firmada em 
julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante.  
Parágrafo único.  Independerá igualmente de prévia comprovação de risco de 
dano a ordem liminar, sob cominação de multa diária, de entrega do objeto 
custodiado, sempre que o autor fundar seu pedido reipersecutório em prova 
documental adequada do depósito legal ou convencional. 
 

E a doutrina (FUX, 2011, p. 18)afirma que essa novidade decorre de direitos líquidos 

e certos de uma parte em relação a outra, hipótese na qual, a parte que ostenta direito 

evidente, seria injustiçada se a satisfação de seu direito fosse postergada apenas para o fim do 

processo. Essa constatação ocorre no processo atual, e representa um ônus para o autor, que 

em geral está numa situação de sujeição em relação ao réu, até o final da lide, gerando 

desequilíbrio. 

Todo esse quadro fático-jurídico, que está nesse momento em construção, parece 

compor uma figura cordial; essa adaptabilidade do processo, que vem ocorrendo lentamente 

no tempo, com desburocratização e simplificação, tendem a oferecer ao cidadão um meio apto 
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a tutelar seus direitos, numa dinâmica social inevitável, a qual deve também o processo se 

adaptar, sendo uma evolução do que já existe. 

Bruno Vinícius da Rós Bodart (2011, p. 72) é pontual em afirmar que as exigências 

processuais injustificadas contribuem para falta de efetividade do processo civil brasileiro, 

sendo que a simplificação do processo, com eliminação das formalidades inúteis, adequando 

ou adaptando o procedimento é uma das formas do processo atingir sua função constitucional: 

conceder, democraticamente, o acesso à ordem jurídica justa. 

Por fim, cumpre alertar, que não se ingressará na discussão da necessidade ou não de 

um novo código de processo civil, porque essa questão envolve outros campos do direito 

processual, não abordados por esse estudo, bem como porque o anteprojeto de lei tornou-se 

projeto de lei, com diversas emendas, e sua aprovação ou não dependerá da tradição 

democrática brasileira. 

 

CONCLUSÃO 

 

Verifica-se que o atual momento da teoria processual tutela com eficiência e eficácia, 

do ponto de vista prático-formal, a urgência no âmbito dos direitos da personalidade no direito 

de família, o que foi resultado de um gradual processo de evolução que continua a ocorrer no 

processo civil. 

As tutelas de urgência, na Lei atual compreendem as diversas espécies de cautelares, 

o poder geral de cautela, a antecipação dos efeitos da tutela e as medidas provisionais, 

sendoevidente que a doutrina e a jurisprudência, em casos específicos, apresenta inúmeras 

divergências, não apenas quanto as espécies da tutela de urgência, excluindo, por exemplo as 

medidas provisionais, mas como em relação aos efeitos em si, colocando-se a pacificação 

num patamar ideal, o que, pelo demonstrado, não impede, na maioria dos casos, a efetiva 

tutela dessa seara de direitos sensivelmente urgentes. 

Isso demonstra que o processo vem evoluindo, caminhando para uma inarredável 

conexão com a satisfação de direitos, que se passa pela resposta quase que imediata a 

provocação pelo jurisdicionado. 

E, as perspectivas do Novo Código de Processo Civil Projetado são promissoras, a 

despeito de promover profunda alteração técnica ao substituir as diversas espécies de 

cautelares, por uma modalidade única, que, em tese, conglomera num conceito geral, não 

apenas todas as hipóteses já previstas, como também amplifica o poder do juiz – e 
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consequentemente o direito da parte – em relação à tutela de urgência dos diversos 

desdobramentos que envolvem os direitos da personalidade no direito de família. 

A família, como um paradigma Constitucionalmente abrigado, tem seus conflitos 

efetivamente tutelados somente com a utilização das tutelas de urgência, que se subsumem, e 

na nova perspectiva sempre se adaptarão, às suas diversas realidades. 
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CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS: A 

DEMANDA POR UM PROCEDIMENTO SINCRÉTICO DE 

EXECUÇÃO. 

 

EXECUTION OF SENTENCE IN FAMILY LAW: THE DEMAND FOR A PROCEDURE 

FOR IMPLEMENTATION SYNCRETISM. 

 

Kássios Dávilon Soares Cordeiro 

 

  

RESUMO 

Em tempos de Judiciário inchado, muitos juristas investigam o dia-a-dia forense em busca de 

purgar práticas burocráticas sem sentido, visando atender as ânsias de efetividade e viabilizar 

a concretização dos fins da jurisdição. Todo esse movimento também atinge a execução do 

Direito das Famílias, razão pela qual tem se discutido a aplicação da Lei 11232/05 como 

procedimento de cumprimento de sentença no Direito das Famílias. As normas dos arts. 475-

A até 475-R do Código de Processo Civil destacam-se como um “novo cumprimento de 

sentença” mais ágil operacionalizado nos próprios autos da ação de conhecimento (processo 

sincrético), e em franca oposição ao mecanismo imposto pelo art. 732 do CPC da actio 

judicati. Nesse sentido, defende-se, num primeiro momento, a necessidade de aplicação desse 

novo cumprimento de sentença, tendo em vista a crise da jurisdição estatal e a natureza da 

obrigação alimentar – cuja finalidade conecta-se a garantia do direito fundamental à vida do 

alimentando. E, num segundo momento, informa-se a tendência do Direito contemporâneo 

europeu em buscar efetividade na execução forçada simplificando/reduzindo o papel do juiz 

nos atos expropriatórios contra o patrimônio do devedor - fenômeno da “desjudicialização dos 

atos executivos”. Para, ao final de tal escorço, afirmar-se o cumprimento de sentença trazido 

pela Lei 11232/05 como mecanismo que demanda aplicação imediata no Direito das Famílias, 

já que confere efetividade a execução forçada de alimentos e permite a concretização dos fins 

da jurisdição nesse ramo do Direito - entrega dos alimentos ao seu respectivo credor 

promovendo sua sobrevivência e respeitando sua dignidade enquanto pessoa humana. 

PALAVRAS-CHAVE: EXECUÇÃO; ALIMENTOS; LEI 11232/05 

 

ABSTRACT 
In times of Judiciary swollen, many jurists to investigate the day-to-day forensic search of 

purging pointless bureaucratic practices, to meet the cravings of effectiveness and enable the 

achievement of the purposes of jurisdiction. All this movement also affects the execution of 

the rights of families, why has discussed the application of Law 11232/05 as a matter of 

compliance with judgments in family law. The rules of arts. 475-475-R A to the Code of Civil 

Procedure stand out as a "new compliance statement" more agile operationalized in the acts of 

the action of knowledge (syncretic process), and in frank opposition to the mechanism 

imposed by art. 732 of the CPC judicata action. In this sense, it is claimed, at first, the need to 

apply compliance with this new sentence, in view of the crisis of state jurisdiction and the 

nature of maintenance - the purpose of which connects to guarantee the fundamental right to 

life of the feeding. And, secondly, it is reported the trend of contemporary European law to 

seek enforcement effectiveness in simplifying / reducing the role of judge in expropriation 

actions against the debtor's assets - a phenomenon of "desjudicialização of executive acts.". 
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For at the end of this foreshortening, stating the fulfillment of a sentence brought by Law 

11232/05 as a mechanism that requires the immediate application of the Family Law, since it 

gives the effective enforcement of food and allows the achievement of the purposes of this 

jurisdiction branch of law - food delivery to their respective creditor promoting their survival 

and respecting their dignity as human beings. 

KEYWORDS: EXECUTION; FOODS; LAW 11232/05. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

A resolução de conflitos dentro da sociedade nem sempre se deu pelas vias jurídicas, e 

tampouco por vias exclusivamente estatais. Muito pelo contrário, a experiência estatal e a 

experiência de um direito enquanto ordenamento são traços típicos da Modernidade. 

Assimilar o Estado, dissociado de governantes e governados, a um poder de jurisdição, não 

pode ser tido como a única e originária forma de solução das controvérsias ao longo da 

História. Assim como os conflitos antecederam a construção do Estado, tal como ele é 

concebido na Modernidade, podemos ter por certo que outras formas de pacificação social 

coexistiram, e até antecederam, a criação de uma poder jurisdicional exclusivamente estatal 

(VAN CREVELD, 2005). 

O fato é que em toda essa evolução, assistiu-se ao nascer do processo visando cumprir 

escopos de justiça, visando veicular pretensões e realizar o que materialmente os Estados 

asseguravam a seus cidadãos. O Estado trouxe para si o dever de pacificar os conflitos sociais, 

assumindo para tanto a incumbência de legislar, aplicar e fazer eficaz o seu Direito. O 

processo consolida situações controvertidas e entrega o Direito ao seu titular. Nesta esteira, 

entre idas e vindas teóricas, o processo pode ser descrito como a relação jurídica em 

contraditório destinada a estabelecer atos procedimentais preparatórios de um provimento 

estatal final em relação a uma pretensão deduzida em juízo pelo autor no processo de 

conhecimento. Afora as hipóteses de títulos executivos extrajudiciais, acertada a relação 

jurídica e formado o título executivo judicial, esse mesmo processo também será o local em 

que o credor poderá valer-se mão do procedimento de cumprimento de sentença/execução de 

modo que tenha concretizado seu direito subjetivo. 

A toda evidência, atrelados o desejo de controle e pacificação social que movia o Estado 

Moderno com a necessidade prática de se ter garantido o exercício efetivo do direito subjetivo 

ameaçado ou violado, desenvolveu no processo um “prolongamento” que classicamente entre 

os romanos quase sempre se separara. Se em Roma, o mesmo pretor que dava às partes o 

Direito era quem atribuía à parte vencedora do litígio o ônus de buscar a satisfação da 

pretensão deduzida. O Estado, consciente do potencial desestabilizador dessa separação, 

trouxe para si, também, tal incumbência de dar o direito de cada um. Via a chamada 

“execução forçada” (CÂMARA, 2008, p. 44), o ente estatal se investe no patrimônio do 

devedor, expropria seus bens, e satisfaz/pacifica o credor e a sociedade. 

Para tal segunda feição da atividade jurisdicional estatal não abdica de uma teoria geral do 

processo, especialmente quanto às condições da ação e pressupostos processuais executivos 

próprios. Tanto assim, que essa teoria do processo de execução, sistematicamente, erigiu a 
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atividade expropriatória do Estado sob duas formas procedimentais, quais sejam: o viés 

unitário e o viés da actio judicati. 

O primeiro viés tenciona a uma influência bárbara, com a qual se moldou o cumprimento de 

sentença como ato de ofício do juiz a partir do momento em que houvesse um julgado. Após 

sentenciar, seria dever de ofício do juiz, ato próprio do processo, tomar providências para 

fazer cumprir sua decisão – é o que Humberto Theodoro Júnior chama de “officium iudicis” 

(THEODORO JÚNIOR, 2006, p. 36). 

Já o segundo, pressupõe uma dualidade de processos, que remonta a tradição românica na 

qual se dissociavam: a solução do litígio pelo pretor ou iudex (recebiam e decidiam a 

pretensão levada pelo exercício do dito direito de ação) e a execução da res iudicata (que 

seria a forma de efetivação daquela espécie de sentença). 

 Nos últimos tempos, porém, assiste-se ao paradoxo entre a prevalência do viés unitário no 

cumprimento de sentença e as hipóteses de ações autônomas de execução mantidas em nosso 

ordenamento jurídico. É o que ocorre com os títulos executivos extrajudiciais, nos casos de 

execução por quantia certa contra a Fazenda Pública (art. 730 e 731, Código de Processo 

Civil) e em relação contra o devedor de alimentos (art. 732 e 735, Código de Processo Civil). 

Interessa-se o presente trabalho perquirir qual seria o viés de execução mais adequada para o 

Direito das Famílias, tendo em vista a falência da jurisdição estatal na modernidade, a 

principiologia típica do Direito das Famílias e as características da obrigação em prestar 

alimentos. Pensando, tal solução ainda enfocando o fenômeno da desjudicialização dos atos 

de concretização da execução, já presente em muitos ordenamentos jurídicos estrangeiros. 

  

2 A FALÊNCIA DA JURISDIÇÃO ESTATAL MODERNA E PROCESSO 

SINCRÉTICO NA EXECUÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. 

  

A atual paisagem da crise do Estado parece não poder ser afastada em diversos campos de 

estudo. As dificuldades em torno do estabelecimento dos atuais contornos de conceitos como 

soberania, por exemplo, tem levado a certas preocupações na Teoria do Estado que chegam 

até a sustentação de um declínio da forma de organização política estatal (VAN CREVELD, 

2005). 

Com relação à atividade jurisdicional do Estado, tal cenário de crise associa-se 

constantemente com a crítica derivada da análise das normas quando de sua efetiva aplicação 

na sociedade. Não se trata de reavivar a ideia formulada por Kelsen em sua obra “Teoria Pura 

do Direito”, o qual colocava um requisito de mínimo de vigência da norma, esta não estar 

afetada por uma ineficácia duradoura (KELSEN, 1998). Ganha evidência, nesse trabalho, a 

situação da ineficácia da estrutura da Justiça Estatal, repise-se responsável por dar efetividade 

ao direito material diante do atual procedimento de cumprimento de sentença estabelecido no 

art. 732, CPC para o Direito das Famílias. 

A proclamada morosidade do processo tem levantado ares de desconfiança sobre tal forma de 

solução de conflitos, principalmente, no que diz respeito à burocracia imposta por ritualismos 
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que compreendem o processo como um fim em si mesmo. Cotidianamente são ouvidos nos 

fóruns e instâncias administrativas relatos como o feito por Piero Calamandrei, em sua obra 

“A Crise da Justiça”: 

“Enquanto o expediente passa dificilmente de uma a outra mesa, de um a outro escritório, de 

um a outro despacho, de um a outro ministério, acontece que, frequentemente, os fatos o 

superam e que trabalhou-se para nada e se deve voltar a começar” (CALAMANDREI, 2004, 

p. 11). 

Mas o que pode tal quadro nos dar de interessante para o paradoxo do cumprimento de 

sentença da obrigação de alimentos no Direito das Famílias e aplicação do art. 732 do Código 

de Processo Civil? O art. 732 do CPC, em detrimento do novo cumprimento de sentença 

trazido pela Lei 11232/05, encarna essa morosidade apontada por Calamandrei para a 

satisfação do credor de verba alimentar e isso não coaduna com uma execução alimentar 

rápida o bastante para preservar o direito à vida do alimentado. 

O processo tem escopos a cumprir, entre eles o de uma prestação jurisdicional eficaz. Logo, 

sua concretização não pode ficar presa a ritualismos e fórmulas procedimentais não 

sintonizadas com as necessidades concretas do caso e que agravem os problemas da estrutura 

jurisdicional ofertada pelo Estado. Nessa linha de raciocínio, não faz sentido exigir-se, no 

cumprimento de sentença relativo a uma dívida de valor advinda do inadimplemento de 

prestações alimentares, que se erija todo um novo juízo de admissibilidade da execução 

(regularidade da petição inicial, título executivo, legitimidade das partes e etc...), sendo que 

tudo isso já fora encerrado no processo de conhecimento que acertou a relação jurídica em 

torno da obrigação de prestar alimentos. É um contrassenso, em tempos de Judiciário inchado, 

assistir a formação de verdadeiras “sanfonas processuais”, com processos de conhecimento e 

inúmeras e dissociadas execuções, todas com distribuições e despachos iniciais próprios, 

somente por homenagem a um “primitivo regime codificado” (THEODORO JÚNIOR, 2006, 

p. 55)[1]. 

Ressai claro que a chamada funcionalização do processo, não o limita a um instrumento de 

trabalho do Estado, ela faz também nascer algo próximo de “direitos individuais do 

jurisdicionado”, que se agravam no caso do credor de alimentos que, sem sombra de dúvida 

quer rápido e eficazmente reconstituído o efeito prático do adimplemento de seu crédito. Tais 

direitos seriam prerrogativas de qualquer cidadão que alienou um pouco de sua soberania, de 

modo que ele poderia sim se sujeitar a jurisdição estatal, mas exigir, como contrapartida, 

algumas qualidades ou mínimos inegociáveis. Seriam oponíveis ao próprio Estado-juiz pelo 

cidadão as exigências de celeridade, eficácia, legalidade, respeito ao contraditório e ampla 

defesa (enfim todos os elementos constitucionais que desenham um modelo de processo). 

Dessa forma, a aplicação do novo cumprimento de sentença a execução de dívidas de valor 

advindas de prestações de alimentos vencidas e não pagas, seria somente um exercício regular 

de direito do jurisdicionado que nos autos da própria ação de conhecimento que acertara a 

obrigação alimentar, veria aplicados os artigos 475-I e seguintes do Código de Processo Civil, 

quanto às prestações vencidas – fora das hipóteses do art. 733 do CPC e S. 309, STJ [2] - 

garantindo a repercussão prática útil, em tempo razoável, do seu direito subjetivo a alimentos. 
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3 A PRINCIPIOLOGIA TÍPICA DO DIREITO DAS FAMÍLIAS E DOS ALIMENTOS 

E A CONSTRUÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA MODERNO. 

  

Em matéria de direito brasileiro, a Justiça do Trabalho foi a pioneira na admissão do 

procedimento executório sincrético, ocorrendo num mesmo processo o acertamento e 

execução/concretização de um direito trabalhista. Sendo que, dentre as razões guias para tal 

guinada no procedimento executório da Justiça Trabalhista, sobreleva-se o aspecto social das 

verbas trabalhistas. 

A toda evidência, pode-se construir nesse ponto um paralelo valoroso para que se possa 

solucionar o paradoxo enfrentado pelo Direito das Famílias, no que toca ao cumprimento de 

sentença de dívidas de valor, decorrentes de obrigação alimentar. Assim como a Justiça do 

Trabalho simplificou sua execução, resguardando a dignidade do trabalhador que tem o 

interesse em receber o mais rapidamente seu crédito e impedindo o retardamento do 

cumprimento da coisa julgada, o Direito das Famílias deve tendê-lo a fazer. Enfim, os 

alimentos, assim como muitas verbas trabalhistas, tendem a atender necessidades físicas, 

psíquicas e intelectuais para uma vida digna e, portanto, não podem ser submetidos à 

morosidade procedimental contrária a suas funções essenciais. 

As prestações de alimentos são a tentativa, pela via pecuniária, de se garantir a mútua 

assistência entre os pais para a criação e desenvolvimento dos filhos, bem como a garantia de 

um status de vida que resguarde a dignidade do alimentando. Logo, mesmo que seja uma 

missão difícil a de se quantificar valores pecuniários para o afeto ou limites à assistência 

familiar razoável, o fato é que sem tal prestação de alimentos (por mais polêmica que seja a 

estipulação de seu quantum) ser resguardada por um cumprimento de sentença eficaz e útil, 

tem-se ameaçada a própria subsistência da pessoa humana do alimentante. Justifica Newton 

Teixeira de Carvalho: 

“Ora, a execução de alimentos exige maior e urgentíssima presteza da função judiciária, sob 

pena de o alimentando perecer em inanição. E esta rapidez é mais facilmente alcançada com a 

aplicação imediata dos arts. 475-I e seguintes do Código de Processo Civil, que, em hipótese 

alguma despreza o processo como procedimento em contraditório” (CARVALHO, 2008, p. 

841). 

Destarte, pelo sentido social e teleológico da norma, deve-se aplicar o novo cumprimento de 

sentença para a execução de alimentos, eis que a Lei 11232/05 denota uma franca 

possibilidade de dar maior efetividade ao cumprimento de sentença transitada em julgado em 

respeito à necessidade/direito subjetivo do jurisdicionado[3]. 

  

4 DESJUDICIALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO: UMA PROPOSTA PARA O 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NO DIREITO DAS FAMÍLIAS? 

  

A terceira onda renovatória a qual o processo se submeteria segundo Cappelleti seria a 

relacionada a uma reforma interna de modo que se altera as próprias formas de concepção do 
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“acesso à justiça”. Essa terceira onda tem por finalidade modernizar os instrumentos 

processuais, dando maior efetividade ao processo, deixando de lado o formalismo exacerbado 

dos atos processuais. Ademais, busca adaptar o processo ao tipo de litígio – é o chamado 

princípio da adaptação legislativa objetiva e teleológica. (CAPELLETTI,1988) 

Nessa esteira, junto da compreensão dos fatores apontados supra, cumpre refletir sobre a 

dinamicidade e comprometimento do processo atual com tais renovações. Para, em um 

momento final, propor-se conexões deste tema com o Direito das Famílias, de modo a 

construir a sugestão de um futuro procedimento executório pós Lei 11232/05 - e razões para a 

imediata aceitação no Direito das Famílias do novo cumprimento de sentença desenhado na 

apontada lei. 

A execução em outros países tem visto um avanço das atividades de perfil típico do Poder 

Administrativo em seus atos. Com medidas fortemente vinculadas à lei, os atos 

expropriatórios e de fomento ao contraditório em sede de execução tem ganhado ares de 

despachos administrativos, sem conteúdo decisório jurisdicional stricto sensu. Esse é o 

panorama da execução forçada no Direito Processual Europeu onde se prolifera uma espécie 

de desjudicialização do processo executivo. 

Em Portugal, as atividades executivas tem atuação eventual do juiz, restando a maioria dos 

atos para fora da esfera judicial comum. No exercício de uma função de tutela, cabe ao 

magistrado português interferir no caso de litígio incidental à execução (art. 809-1-b), ou 

quando houver despacho liminar (art. 809-1-a, 812 e 812-A), bem como para garantir direitos 

fundamentais e os fins da execução (art. 833-3, 840-2, 842-A, 847,1, 856-5, 862-A, n° 3 e 4). 

Os chamados atos ordinatórios, que conferem impulso a atividade expropriatória estatal, 

passam a caber ao agente de execução previsto no art. 808, n° 1 a 6, que passa a ter 

competência para proceder com a citação e notificação, ordenar a penhora e venda ou 

extinguir a instância executiva. A presença de tal profissional na execução, que pode ser 

funcionário do Tribunal ou profissional liberal, segundo José Lebre de Freitas: “Implica a 

larga desjudicialização do processo (entendida como a menor intervenção do juiz nos atos 

processuais) e também a diminuição doa atos praticados pela secretaria” (FREITAS, 2004, p. 

27-28). 

Na Suíça, a intervenção judicial tal qual Portugal somente será necessária nas função de tutela 

em caso de litígio na execução, tanto assim, que existe um Serviço Público de Cobrança 

Forçada, cujo cunho é eminentemente administrativo. 

Em países como a França, Bélgica e Holanda, tal agente de execução é contratado pelo 

exequente a partir de certas listas de pessoas nomeadas pelo Poder Público para tal 

incumbência, que pode compreender atos extrajudiciais como a desencadeação de uma hasta 

pública, por exemplo. 

Na Alemanha e Áustria, tal mecanismo é semelhante, eis que o agente de execução é um 

funcionário público (Gerichtsvollzieher) e o juiz detém função de controle em havendo litígio 

nas execuções de título judicial e controle prévio nas execuções de título extrajudicial. 

De todo esse contexto, observa-se que a intervenção judicial no direito processual europeu 

contemporâneo fica restrita aos litígios incidentais surgidos no procedimento executivo. 

Sendo que, apesar de não ser uniforme o mecanismo para tais atos e até a profundidade da 
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presença estatal/liberal no impulso da execução, denota-se clara a tendência em reduzir a 

judicialização de tal procedimento. E é desse marco que se pode propor um interessante local 

de reflexão para as escolhas interpretativas do Direito Processual Brasileiro, com efeito, no 

que tange à aplicação das alterações trazidas pela Lei n° 11232/05 no cumprimento de 

sentença do Direito das Famílias. 

Notadamente, a desjudicialização que temos visto nos procedimentos executórios de outros 

ordenamentos, advém em grande medida do déficit de eficácia da atual estrutura judiciária 

(incluindo nisso seus procedimentos de execução forçada) e da necessidade social concreta de 

uma prestação jurisdicional condigna com os interesses em jogo. Ora, se temos que o art. 732, 

que exige uma nova ação executiva para o cumprimento de sentença no Direito das Famílias 

como algo desarrazoado para nossa atual circunstância de trabalho no Judiciário, que 

definitivamente não precisa de mais uma ação para autuar, despachar, cumprir, etc, porque 

mantê-la? Por qual motivo não devemos propiciar ao credor de alimentos uma prestação 

rápida e eficaz para suas necessidades? 

Ao que parece, o caminho para se evitar a completa pane do sistema judiciário de execuções, 

e especialmente para o Direito das Famílias, passa pela redução do papel do magistrado 

impulsionando os atos desse tipo de procedimento. Destaque-se que a ordem do dia proposta 

é conferir aos cidadãos um processo justo, mas que não lhes retire suas garantias individuais 

pétreas - como a ampla defesa e o contraditório. Logo, qualquer cumprimento de sentença que 

pressuponha a atividade de expropriação do patrimônio do devedor não pode ser um confisco, 

mas também não pode tropeçar em idas e vindas procedimentais inúteis. Manter vigente a 

nova ação de execução do art. 732 do CPC, em autos apartados, parece ser negligente com o 

impacto e custos que tal conduta representa em termos de eficácia da prestação jurisdicional.   

Sem dúvida, caminhará a execução no processo brasileiro para o crescimento de atos estatais 

vinculados a lei, após estabilizado um crédito, nos quais o ente estatal entrega o direito 

subjetivo ao credor na exata medida de sua pretensão – sem um protagonismo solipsista dos 

magistrados nessa atividade. Contudo, como já dito anteriormente, não se pode fechar os 

olhos para a atual realidade. O volume de serviço que pesa sobre o Estado-Juiz pede a 

aplicação imediata do mecanismo da Lei 11232/05 em nome da garantia dos direitos do 

credor de alimentos, respeitando as garantias individuais do devedor, bem como permitindo 

que a jurisdição cumpra seus escopos de pacificação social. 

  

5 CONCLUSÃO 

  

A necessidade de se intentar uma nova ação para o cumprimento de sentença no art.732 do 

Código de Processo Civil, contraposta ao extremo vivido por outros ordenamentos jurídicos 

europeus tendentes a uma forte desjudicialização do procedimento executivo, deixa clara a 

contramão a que se situa a atual conjuntura do cumprimento de sentenças no Direito das 

Famílias. No meio dos volumes e volumes de execuções e ações de conhecimento relativas a 

mesma prestação de alimentos, orbitam a crise do Judiciário moderno e a necessidade urgente 

do alimento ao credor. Ao que tudo indica, porém, tais fatos nos empurram não para um 

cenário de pane, mas para um momento de uma imediata revisão de práticas. 
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A redução de atos processuais e seus consequentes custos via adoção do procedimento 

sincrético, revela a Lei 11232/05 em sintonia com um processo eficaz e afastado de 

ritualismos inúteis que agravam ainda mais a crise da Jurisdição Estatal. Ao mesmo tempo em 

que a finalidade da obrigação alimentar também indica que ao cumprimento de sentença nas 

ações de direito de família aplique-se o novo rito estabelecido pela Lei 11.232/05 (arts. 475-I 

até R, CPC), de modo a dar-lhe maior eficácia - abdicando da velha actio judicati do art. 732 

do CPC. 

De um lado, o processo sincrético parece ser uma exigência no Direito de Família eis que o 

mesmo lida com alimentos, que são prestações a serem asseguradas no cumprimento de 

sentença, de modo a tutelar a própria vida do alimentando. Lado outro, não pode passar 

despercebido que os alimentos são irrepetíveis, logo, agilizar a prestação jurisdicional 

sumarizando as manifestações do executado, num só auto processual, quase que em nada 

afetaria sua situação jurídica (mais cedo ou mais tarde ia pagar, e se paga não tem volta!). 

Além do mais, não se está a alijar o direito de defesa do executado, já que a prestação 

executada foi determinada e acertada no processo de conhecimento, tanto que formou um 

título judicial, bem como poderá o executado manejar, a sua conveniência, a impugnação de 

execução, sob a forma legal. 

No que diz respeito ao fenômeno da desjudicialização do procedimento executivo, este se 

mostra com um bom caminho para ser trilhado por nosso ordenamento jurídico.  Talvez para 

melhor compreensão deste, deva se denominá-lo, eufenisticamente, como “redução da 

judicialidade do procedimento executivo”, eis que se trata não do afastamento absoluto do 

Juiz dos processos em fase de cumprimento de sentença e execução extrajudicial. Cuida-se, na 

verdade de uma preservação dos magistrados, somente para casos litigiosos incidentais que 

venham a eclodir (hipótese do cumprimento de sentença fundado em título judicial) e no 

controle prévio para o processamento da ação executiva (hipótese de execução extrajudicial). 

Diante da crise do Judiciário e da tão pregada ética da eficiência processual, parece ser salutar 

a entrega da condução dos atos executivos (ordinatórios e expropriatórios) para um agente da 

execução que conduza-os/administre, na estrita legalidade, sem que se reconduza todas essas 

atividades do processo julgado às mãos dos juízes. O magistrado passaria a ter um papel 

garantista que não violaria a garantia inalienável da inafastabilidade do judiciário, mas sim 

refletiria em possível ganho de eficácia e celeridade procedimental. Ao passo que o agente da 

execução teria uma atividade administrativa de proceder na estrita legalidade e devido 

processo com as etapas do procedimento de cumprimento de sentença/execução 

extrajucidicial. 

Em que pese promissora, neste momento, a desjudicialização admitida em alguns 

ordenamento jurídicos europeus nos pode servir de encorajamento. Ela denota como que o 

processo deve repercutir as ânsias dos cidadãos jurisdicionados, dando-lhes o seu direito de 

forma útil e eficaz. Perguntemo-nos: não é o que parece pedir o cumprimento de sentença no 

Direito das Famílias na troca do art. 732 do CPC pela roupagem procedimental da Lei 

11232/05? 
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[1] Na jurisprudência é possível observar certa dissensão nos julgados em torno da aplicação 

ou não do novo cumprimento de sentença regulado pela Lei 11232/05. No seio do Tribunal de 

Justiça do Distrito Federal, por exemplo, podem ser colacionadas decisões diversas entre os 

desembargadores admitindo ou não a aplicação do novo cumprimento de sentença da Lei 

11232/05 à execução de alimentos, como por exemplo, nos votos do Agravo de Instrumento 

n° 2007.002. 0120484, julgado em 14/05/2008, cuja relatoria coube a Des. Ana Maria Duarte 

Amarante Brito. No Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, admite-se, por jurisprudência 

remansosa, a aplicação do rito do cumprimento de sentença aos créditos alimentares, como se 

vê no teor do Agravo de Instrumento n° 70044657310, julgado em 30/08/2011, tendo como 

relator o Des. André Luiz Planella Vilarinho. Já no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, 

colhe-se decisão do Agravo de Instrumento n° 2007.011342-5, julgado em 29/04/2011, tendo 

por relator o Des. Joel Dias Figueira Júnior, afirmando a impossibilidade de aplicação do 

novo rito de cumprimento de sentença aos créditos alimentares, vez que a norma do art. 732 

seria norma especial, logo, não revogada pela Lei 11232/05. 

[2] Neste momento, vale destacar que o presente trabalho compartilha o entendimento da 

doutrina de Maria Berenice Dias e Newton Teixeira Carvalho, segundo os quais a aplicação 

do novo cumprimento de sentença (Lei n° 11232/05) ao Direito das Famílias, não 

representaria a revogação das normas específicas da prisão por débito alimentar. 

[3] Na doutrina, defendem a aplicação do novo cumprimento de sentença na execução de 

alimentos autores como Yussef Cahali, Ernane Fidélis dos Santos, Maria Berenice Dias e 

Newton Teixeira de Carvalho. Pondere-se, contudo, em contrário a tal entendimento a posição 

de Araken de Assis, Caroline Said Dias, Rolf Madaleno, Antônio Carlos Mathias Coltro. 
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DA ANTINOMIA EXISTENTE ENTRE OS ARTIGOS 1.796 DO 

CÓDIGO CIVIL E 983 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - O PRAZO 

PARA A PROPOSITURA DO INVENTÁRIO 

 

THE ANTINOMY BETWEEN ARTICLES 1796 OF THE CIVIL CODE AND 983 OF THE 

CODE OF CIVIL PROCEDURE - TIME LIMIT FOR INVENTORY PROPOSITION 

 

Leandro Reinaldo da Cunha 

Terezinha De Oliveira Domingos 

 

  

RESUMO 

Neste trabalho busca-se aferir qual o posicionamento a ser adotado no que concerne à questão 

do prazo correto para a propositura do inventário em decorrência da morte do sujeito. A 

legislação concernente ao tema não é clara, vez que o Código Civil determina um prazo 

diverso daquele que consta do Código de Processo Civil, gerando um conflito aparente de 

normas que deve ser sanado a fim de que se tenha segurança jurídica e se garanta a perfeita 

atenção ao Estado Democrático de Direito que estabelece ser imprescindível a perfeita 

atenção ao estipulado na lei posta a fim de garantir a higidez da figura estatal. 

PALAVRAS-CHAVE: INVENTÁRIO; PRAZO; ANTINOMIA 

 

ABSTRACT 
This article search to draw on general susceptibility of annulment of aleatory contract by 

lesion. To perform this approach we will base the legal affair its ranking among commutative 

contracts and aleatory, and the institute of the lesion. The man who through inexperience or 

just urgent need for effective a legal affair that obliges to a payment absolutely 

desproportional have your manifestation will vitiated by the lesion. In this case, against the 

urgent need to contract or for your business inexperience its manifestation of will is not 

perfect and it creates an obligatory relation unbalanced when judged through the prism of the 

obligation imposed against the benefit received, offending the principle of good faith that 

should prevail in legal affairs. The objective to annul the deal that have lesion seek to 

maintain the integrity of the manifestation of will and not permeated by a defect in their 

origin. Claim for the analysis of the incidence of the institute of lesion in the aleatory contract 

, who have in it essence the figure of a risk or ignorance about the effectiveness of obtaining 

benefits from their establishment. 

KEYWORDS: INVENTORY; TERM; CONTRADICTION 
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SUMÁRIO: Introdução. 1. Da morte e suas conseqüências 2. Do prazo para 

a abertura do inventário. 3. Da antinomia entre o artigo 1.796 do Código Civil e o 

artigo 983 do Código de Processo Civil. 4. Conclusão. 5. Referências. Anexo. 

  

INTRODUÇÃO 

  

Uma análise superficial do ordenamento jurídico brasileiro revela que o 

nosso legislador não apresenta a coesão lógica que era de se esperar, produzindo 

textos legislativos que se mostram incongruentes entre si, fazendo surgir uma série 

de antinomias.  

Essa incongruência lógica que permeia todo o ordenamento jurídico se 

mostra extremamente ofensiva às garantias inerentes ao Estado Democrático de 

Direito, mostrando-se altamente ofensiva à segurança jurídica imprescindível à sua 

manutenção, vez que coloca em questão qual é a forma de proceder que deve ser 

seguida pelos jurisdicionados a fim de atender ao que determina o ordenamento 

jurídico. 

A atividade jurisdicional compete, de regra, ao Estado, sendo esta 

entendida tanto no que concerne à elaboração da legislação que irá ordenar a vida 

em sociedade bem como na aplicação desta norma posta, mediante a atuação do 

Poder Judiciário. 

A questão dos conflitos normativos ou antinomias é bastante presente 

e abrangente no âmbito do direito civil, apresentando-se desde a teoria geral do 

direito civil (como a questão do termo inicial para a contagem do prazo para o início 

da fase da sucessão provisória no processo de ausência) até o direito de família 

(que se vê, como exemplo, na afirmação de que a união estável não se verifica se 

houver impedimento para o casamento, havendo apenas concubinato neste caso, 

olvidando-se que o separado de fato pode constituir tal modalidade de entidade 

familiar), culminando finalmente no direito das sucessões. 

O presente trabalho tem por escopo a análise de uma questão de 

grande relevância para a sociedade como um todo, vez que trata de fato inexorável 

que atingirá todo e qualquer cidadão, que é a morte.  

Havendo o evento morte há, inquestionavelmente a abertura da 

sucessão no mesmo instante, conforme atesta o artigo1.784 do Código Civil. 
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Contudo, para que se atinja ao fim precípuo da sucessão (transmissão do patrimônio 

do falecido para seus herdeiros ou Estado na ausência destes), se faz necessária a 

abertura do inventário. 

E é exatamente neste momento tão traumático da vida dos herdeiros, 

que estão diante da perda de um ente familiar, o legislador traz uma figura clássica 

de antinomia, apresentando prazos distintos para que os interessados promovam a 

abertura do processo de inventário.  
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1     DA MORTE E SUAS CONSEQÜÊNCIAS 

  

A nossa legislação trata do início da vida e de seu término logo na 

parte primeira do Código Civil, trabalhando com tais temas na Teoria Geral do Direito 

Civil, asseverando que todo aquele que nasce com vida é detentor de personalidade 

jurídica, sendo esta garantida ao nascituro desde a sua concepção (artigo1º e 2º do 

Código Civil). Na mesma parte do texto legislativo afirma que a morte revela a 

cessação da personalidade jurídica (artigo 6º), podendo ser constatada tanto de 

forma real como de forma ficta ou presumida. 

Será considerado como morte real aquele em que se tem condições 

efetivas de aferir se a pessoa realmente morreu ou não, mediante uma análise 

clínica do corpo do falecido, ante a aferição da existência ou não de sinais vitais.  

Por outro lado pode haver também a constatação da morte presumida, 

em que uma sentença promoverá a criação de uma ficção jurídica de falecimento do 

sujeito nas hipóteses em que não se tem evidencias físicas da morte ante a 

ausência do corpo do sujeito, mas, contudo, existem reais motivos para se acreditar 

na morte do sujeito, em razão das circunstâncias em que a pessoa foi vista pela 

última vez (artigo 7º do Código Civil) ou em face da não presença do sujeito, 

acompanhada da falta de notícias e conseqüente dúvida quanto à vida (artigo 22 e 

ss. do Código Civil).  

Sobre o tema, assevera Maria Helena Diniz 

A morte natural é o cerne de todo o direito sucessório, 
pois só ela determina a abertura da sucessão, uma vez que não 
se compreende sucessão hereditária sem o óbito do de cujus, 
dado que não há herança de pessoa viva (viventis nulla est 
hereditas). No momento do falecimento do de cujus abre-se a 
sucessão, transmitindo-se, sem solução de continuidade, a 
propriedade e a posse dos bens do defunto aos seus herdeiros 
sucessíveis, legítimos ou testamentários, que estejam vivos 
naquele momento, independentemente de qualquer ato. Essa 
transmissão é, portanto automática, operando-se ipso iure. A 
morte é o fato jurídico que transforma em direito aquilo que era, 
para o herdeiro, mera expectativa; deveras, não há direito 
adquirido a herança senão após o óbito  do de cujus. 
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Qualquer que seja a hipótese de morte constatada se faz 

imprescindível a análise da destinação do patrimônio deixado pelo falecido, vez que 

o posicionamento da legislação vigente é de que aquele que morreu não pode ser 

proprietário de nenhum bem, tanto que o Código Civil assevera de forma clara que 

tão logo seja constatada a morte o patrimônio do de cujus será imediatamente 

transmitido aos seus herdeiros, com base no direito de saisine (artigo 1784 do 

Código Civil). 

Em que pese à lei determinar a transferência imediata do patrimônio 

aos herdeiros do falecido, tal transmissão apenas se perfaz ou consuma após a 

decisão do inventário, seja ele judicial ou extrajudicial (administrativo), com a 

expedição do formal de partilha que permitirá a efetiva aquisição da propriedade dos 

bens (principalmente quanto aos imóveis) em favor dos herdeiros, que poderão com 

tal instrumento fazer o registro da propriedade perante o Cartório de Registro de 

Imóveis. 

Inquestionável, portanto, que ao final o patrimônio acabará chegando 

às mãos a quem de direito, nos termos do que estabelece a legislação civil vigente. 

Contudo, há a determinação que o processo de inventário, que busca efetivar a 

transferência do patrimônio do falecido aos seus herdeiros, seja iniciado em um 

prazo máximo, sob pena da imposição de uma penalidade (pecuniária) a quem não 

atender ao lapso temporal disposto na lei. 

Desta maneira, se tem que a abertura do inventário no tempo 

determinado pelo legislador acaba gerando conseqüências de cunho patrimonial, 

considerando-se que as conseqüências para o não cumprimento deste preceito 

ensejam na imposição de uma multa.  

No Estado de São Paulo, como exemplo, a Lei nº 10.705 de 28 de 

dezembro de 2000, que trata de Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação 

(ITCMD) determina que o imposto a ser pago em caso de inventário é de 2,5% (dois 

e meio por cento) se a base de cálculo do imposto for de até 12.000 (doze mil) 

UFESP’s, e acima disso, 4% (quatro por cento), nos termos do artigo 16 da mesma 

lei. 

Ocorre que o artigo 21 da mesma lei assevera que a não abertura do 

inventário no prazo estipulado pela lei ensejará a imposição de cominação 

pecuniária ao infrator. 
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Artigo 21 - O descumprimento das obrigações principal e 
acessórias, instituídas pela legislação do Imposto sobre 
Transmissão "Causa Mortis" e Doação de Quaisquer Bens ou 
Direitos - ITCMD, fica sujeito às seguintes penalidades: 

I - no inventário e arrolamento que não for requerido 
dentro do prazo de 60 (sessenta) dias da abertura da sucessão, 
o imposto será calculado com acréscimo de multa equivalente a 
10% (dez por cento) do valor do imposto; se o atraso exceder a 
180 (cento e oitenta) dias, a multa será de 20% (vinte por cento). 

  

O atraso no requerimento sujeitará o espólio à penalidade fiscal, 

situação que já foi analisada no âmbito constitucional pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

Súmula nº 542 - Multa Instituída pelo Estado-Membro - 
Início ou Ultimação do Inventário - Constitucionalidade 

Não é inconstitucional a multa instituída pelo Estado-
Membro, como sanção pelo retardamento do início ou da 
ultimação do inventário. 

  

Evidencia-se, com isso, que o legislador pátrio tem o interesse que seja 

proposto o inventário dentro de um prazo determinado, sob pena da imposição de 

cominação pecuniária em caso de descumprimento, vez que o encaminhamento do 

inventário estará vinculado, na prática, ao pagamento do Imposto de Transmissão 

Causa Mortis (ITCMD), sendo que, com isso, o Estado fomenta a arrecadação de 

forma pronta. 

Sem embargos, é relevante lembramos que o Imposto de Transmissão 

Causa Mortis (ITCMD), é um imposto de competência estadual devido por toda 

pessoa física ou jurídica que receber bens ou direitos por herança ou por doação.  

Ademais, a base de cálculo do Imposto de transmissão causa mortis, 

via de regra, é o valor venal do bem ou direito transmitido, expresso em moeda 

nacional. É considerado como valor venal o valor de mercado do bem ou direito na 

data da abertura da sucessão, atualizado monetariamente até a data do pagamento. 

O imposto sobre heranças e doações terá suas alíquotas máximas 

fixadas pelo Senado Federal. Salvo esta limitação, prevalece a liberdade dos 

Estados e do Distrito Federal para o estabelecimento de tais alíquotas.  

Seguindo nesse mesmo entendimento, afirma Kiyoshi Harada 

A Constituição de 1988 cindiu o antigo imposto sobre a 
transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos que 
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era de competência impositiva estadual. Ficou inserida na 
competência tributária dos Municípios a transmissão inter vivos e 
a título oneroso de bens imóveis e de direitos a eles relativos, 
sem a tradicional limitação de alíquota máxima pelo Senado 
Federal. Outrossim,  foi atribuída competência impositiva aos 
Estados-membros o imposto sobre a transmissão causa mortis, 
bem como sobre a transmissão inter vivos, a título gracioso, de 
quaisquer bens ou direitos, conferindo-se competência ao 
Senado Federal para fixação de alíquotas máximas. 

No que se refere ao imposto estadual houve nítida 
ampliação de sua base de incidência, pois passou a incidir sobre 
a transmissão causa mortis de bens de qualquer natureza, assim 
como sobre a transmissão inter vivos, a título gratuito, desses 
bens, tudo conforme dispõe o art. 155, I, da CF. 

O Senado Federal fixou a alíquota máxima desse 
imposto em 8%, conforme Resolução nº 9, de 5-5-1991, diante 
da competência que lhe foi conferida pelo art. 155, § 1º, IV, da 
CF.  

  
  

Vale ressaltar que o Imposto de Transmissão Causa Mortis (ITCMD), 

tem grande importância para o tema aqui proposto, vez que embora não haja uma 

sanção direta para não abertura do inventário, os Estados-membros, assim como o 

Estado de São Paulo citado acima, instituíram através de lei estadual multa para o 

pagamento em atraso de tal imposto. Neste sentido ensina Sílvio de Salvo Venosa 

Aquele que estiver na posse e administração do espólio 
(art. 987 do CPC) incumbe, no prazo de sessenta dias a contar 
da morte (art. 983, nova redação), requerer o inventário e a 
partilha. 

(...) 

O prazo de 30 dias, a contar da morte, para a abertura 
do inventário, é exemplo de norma imperfeita: não possui 
sanção. Os Estados-membros, porém, estatuíram, como regra, 
uma sanção indireta: ora dando um desconto no imposto causa 
mortis, se o requerido no prazo, ora impondo uma multa 
tributária pelo excesso de prazo, o que na prática  vem dar no 
mesmo. 

  

Seja qual for o raciocínio lógico a ser seguido, evidente é que o perfeito 

conhecimento quanto ao prazo para a abertura do inventário é de suma relevância 

tanto para o particular que terá que satisfazer esta obrigação tributária como para o 
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Estado que poderá, face ao descumprimento desta determinação, gerar um 

acréscimo na arrecadação ordinariamente esperada. 

  

2     DO PRAZO LEGAL PARA A ABERTURA DO INVENTÁRIO 

  

Como o legislador tem interesse em que o inventário seja iniciado de 

forma célere, a fim de garantir que efetivamente se tenha a transmissão do 

patrimônio do falecido aos seus herdeiros (em que pese o disposto na lei com 

relação ao direito de saisine), bem como que a arrecadação dos impostos se efetive 

de forma pronta, estipula um prazo para que tal procedimento seja iniciado, bem 

como para que tenha seu termo (pensando na concessão de uma prestação de 

serviço público de forma eficaz, nos mesmos termos que estabelece a Emenda 

Constitucional 45 que preconiza uma jurisdição célere, efetiva e justa). 

Ocorre que, tratando do tema, a legislação não se mostra uniforme e 

coesa, vez que o prazo instituído para que se efetive a abertura do inventário é 

distinto no que consta do Código Civil e do Código de Processo Civil, dando ensejo 

a um conflito de normas que não pode prosperar. 

O Código Civil assevera que o prazo para a abertura do inventário é de 

30 (trinta) dias, a contar da abertura da sucessão (evento morte), conforme pontua o 

artigo 1.796 

Artigo 1.796. No prazo de trinta dias, a contar da 
abertura da sucessão, instaurar-se-á inventário do patrimônio 
hereditário, perante o juízo competente no lugar da sucessão, 
para fins de liquidação e, quando for o caso, de partilha da 
herança. 

  

  
De outra feita, o Código de Processo Civil atesta, conforme redação 

dada por alteração promovida pela Lei nº 11.441/07, que o prazo para a abertura do 

inventário é de 60 (sessenta) dias, também a contar do falecimento do titular dos 

bens a inventariar. 

Artigo 983. O processo de inventário e partilha deve ser 
aberto dentro de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da 
sucessão, ultimando-se nos 12 (doze) meses subseqüentes, 
podendo o juiz prorrogar tais prazos, de ofício ou a requerimento 
de parte.  
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Tal discrepância temporal traz uma severa situação de insegurança 

jurídica vez que o cidadão não tem condições de saber claramente qual o prazo que 

deve ser atendido para que se dê início ao inventário, bem como trazendo uma 

dúvida ao operador do direito que não tem uma informação legislativa única acerca 

do tema, o que suscita questionamentos e insegurança jurídica. 

Ressalta-se ainda que a questão se reveste de contornos ainda mais 

graves quando se tem em conta de consideração que as determinações acerca do 

Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) é um imposto de 

competência estadual. Os exatos e bem delineados contornos jurídicos dessa 

espécie de tributo encontram-se esculpidos no artigo 155, § 1º da Carta Magna  

Art. 155 - Compete aos Estados e ao Distrito Federal 
instituir impostos sobre: 

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer 
bens ou direitos. 

§ 1o - O imposto previsto no inciso I: 

I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, 
compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal; 

II - relativamente a bens móveis, títulos e créditos, 
compete ao Estado onde se processar o inventário ou 
arrolamento, ou tiver domicilio o doador, ou ao Distrito Federal; 

III - terá a competência para sua instituição regulada por 
lei complementar: 

a). se o doador tiver domicílio ou residência no exterior; 

b). se o de cujus possuía bens, era residente ou 
domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior; 

IV- terá suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado 
Federal. 

  

Neste sentido ressalta-se, como exemplo, a figura da legislação do 

Estado de São Paulo acerca do tema (Lei nº 10.705 de 28 de dezembro de 2000), a 

qual chega a criar um novo critério temporal para a imposição da multa em caso de 

não cumprimento do prazo para a abertura do inventário, instituindo termo final para 

a satisfação do dispositivo legal distinto daquele que consta do Código Civil e do 

Código de Processo Civil, determinando que o valor da multa decorrente do não 

cumprimento do prazo será de 10% (dez por cento) caso não se dê início ao 

inventário em 60 (sessenta) dias, sendo majorada para 20% (vinte por cento) sobre 
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o valor do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) caso o atraso 

seja superior a 180 (cento e oitenta dias). 

Causa espécie a determinação da legislação bandeirante, 

considerando ainda que, sob a égide do Código Civil de 1916, a determinação, nos 

termos do artigo 1.770, o inventário haveria de se iniciar em 1 (um) mês a contar da 

abertura da sucessão. 

Apenas à guisa de esclarecimento é importante notar que o prazo 

estabelecido para o início do inventário, seja ele qual for, não tem natureza 

prescricional nem tampouco decadencial, vez que o decurso do lapso temporal 

descrito sem a atuação do interessado não enseja a perda da pretensão (prescrição) 

e nem mesmo a perda do direito (decadência). 

Sendo conflituosa a legislação no que concerne ao prazo para a 

abertura do inventário sem a imposição de qualquer cominação há a necessidade 

que se encontre dentro das regras para a solução de conflitos normativos 

equacionar tal conflito e determinar qual o posicionamento adequado. 

  

3     DA ANTINOMIA  

  

Ante uma análise bastante simples do que consta da legislação vigente 

há a determinação de dois prazos distintos para definir o termo final para a abertura 

do inventário sem que se tenha a imposição de multa, conforme se vislumbra, como 

exemplo, na legislação estadual de São Paulo que trata do Imposto de Transmissão 

Causa Mortis e Doação (ITCMD). 

Evidencia-se, portanto, uma figura clara de antinomia, vez que é de se 

questionar se o prazo efetivo para a abertura do inventário, e conseqüentemente a 

não imposição de cominação pecuniária em decorrência disso, é de 30 (trinta) ou 60 

(sessenta) dias. 

A questão a ser apreciada é exatamente qual dos dispositivos legais é 

aplicável em caso de inventário: se o previsto no Código Civil ou se o estabelecido 

no Código de Processo Civil. 

A perfeita compreensão do ordenamento jurídico decorre de uma 

apreciação das normas de forma coerente e lógica, fazendo com isso surgir um 

sistema coeso e perfeitamente aplicável. E, portanto, não se pode admitir sistema 
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jurídico em que conflitos de normas se apresentam, competindo à Dogmática 

Jurídica a atribuição de afastar estes nós lógicos-legislativos que surgem. Mas, para 

tanto, é necessário que se afira a real existência de tais antinomias, o que revela 

uma atividade por si só bastante técnica, vez que esta apenas se configura caso 

após uma adequada interpretação de duas normas relativas ao mesmo caso imputa-

se soluções logicamente incompativeis. 

Maria Helena Diniz assevera que antinomia é “o conflito entre duas 

normas, dois princípios ou de uma norma e um princípio geral de direito em sua 

aplicação prática a um caso particular”.  

Acrescenta que, segundo Ulrich Klug, esta situação em que não se tem 

certo qual das normas conflitante haverá de ser aplicada ao caso concreto ensejaria 

a lacuna de conflito ou de colisão, situação em que as normas, por serem 

conflitantes entre si, viriam a excluir-se reciprocamente vez que seria impossível de 

se aferir qual delas seria mais forte ou decisiva, ante a ausência de uma regra viável 

a permitir a escolha de uma em detrimento de outra. Verificada tal circunstancia 

aprecia-se a presença de uma hipótese de antinomia real. 

Tércio Sampaio Ferraz Júnior, de sua feita, afirma que antinomia é 

(...) a oposição que ocorre entre duas normas 
contraditórias (total ou parcialmente), emanadas de 
autoridades competentes num mesmo âmbito normativo, que 
colocam o sujeito numa posição insustentável pela ausência ou 
inconsistência de critérios aptos a permitir-lhe uma saída nos 
quadros de um ordenamento dado 

  
  
Para a perfeita constituição de uma figura de antinomia real se faz 

necessária a presença da incompatibilidade entre as normas, da condição de 

indecidibilidade bem como a necessidade de uma decisão. 

Todavia, esta antinomia pode ser apenas aparente, nos casos em que 

o conflito de normas não existe efetivamente, sendo sanável aquela aparência de 

incongruência lógica mediante a aplicação de critérios normativos de solução de tais 

conflitos. Nesta situação verifica-se que efetivamente não há conflito, mas sim uma 

mera aparência da sua existência, não havendo, portanto, antinomia real, mas 

meramente antinomia aparente. 
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A fim de apreciar se o conflito é real ou meramente aparente, se faz 

necessária a apreciação das normas conflitantes sob 3 (três) critérios, quais sejam, a 

hierarquia, a especialidade e a novidade. 

Segundo o critério hierárquico há a prevalência do preceito de que a 

superioridade do órgão do qual emana a norma é preponderante para aferir sua 

aplicatividade em face de outra (Lex superior derogat legi inferiori), posicionando-se 

no sentido de que a fonte da norma é que há de prevalecer em sede de conflito. 

Ressalte-se que conforme definição de antinomia trazida por Tércio Sampaio Ferraz 

Júnior inquestionavelmente tal apreciação apenas será pertinente caso as normas 

em contraposição emanem de fontes dotadas de competência para a elaboração 

daquela norma. 

O segundo critério, que é o da especialidade (Lex specialis derogar legi 

generali), a qual aprecia a destinação ou fundamento da norma como critério de 

solução conflito. Parte-se do pressuposto lógico de que a lei especial há de imiscuir-

se dos aspectos afeitos a especialidade do tema que trata, enquanto a norma 

genérica atem-se às questões gerais afeitas ao tema, apelando para a ratio legis 

como pontua Norberto Bobbio, citado por Maria Helena Diniz. 

O critério derradeiro é o cronológico ou da novidade, segundo o qual lei 

mais nova afasta lei mais antiga (Lex posterior derogat legi priori), considerando que 

se a informação legislativa é mais nova atende aos interesses atuais, não se 

aplicando mais aquele preceito que a precedeu. 

Caso nenhum destes critérios venham a se mostrar suficientes para 

equacionar o conflito constatado estar-se-á diante de uma antinomia real, a qual 

apenas poderá ser sanada ante a aplicação dos princípios gerais de preenchimento 

de lacunas, conforme estabelecido nos artigos 4º e 5º da LINDB (Lei de Introdução 

às Normas de Direito Brasileiro), e caso ainda assim não se atinja o objetivo de 

solucionar o conflito pendente, caberá a aplicação da norma mais razoável ou justa. 

Assim, caso não se vislumbre em nenhum dos critérios mencionados a solução 

adequada, poderá valer-se o operador do direito do critério dos critérios que seria o 

princípio supremo da justiça (na incompatibilidade de normas, há de se escolher 

aquela que se mostre mais justa). 

Pontua ainda Maria Helena Diniz que o conflito de normas poderá 

revelar-se como uma antinomia de segundo grau na hipótese em que se vislumbre 

um conflito de critérios (hierárquico x cronológico; especialidade x cronológico e 
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hierárquico x especialidade), sendo que vem a apresentar metacritérios para a 

solução de tal sorte de antinomia. 

Nesta apreciação, a mesma Maria Helena Diniz afirma que no conflito 

entre o critério hierárquico e o da novidade aquele preceito prevaleceria em 

detrimento do temporal, sendo a hierarquia um aspecto mais robusto. No embate 

entre o critério da especialidade e o cronológico, haveria a prevalência da 

especialidade, sendo que lei posterior genérica não revoga lei anterior especial (Lex 

posterior generalis non derogat priori specialis)  

Em caso de contraposição do critério da hierarquia e o da 

especialidade  há de se analisar o caso concreto, não havendo metacritério definido 

previamente, pois por vezes prevalece um e ora outro, ressaltando-se ainda que 

neste último caso, Maria Helena Diniz afirma que para Norberto Bobbio haverá a 

prevalência do critério hierárquico. 

Ao tratar de antinomia Roberto Senise Lisboa afirma ser, de regra, o 

critério da especialidade o mais consistente face aos demais por força da 

configuração própria a cada ordenamento jurídico, sendo que não haveria como o 

critério cronológico prevalecer ante a hierarquia ou especialidade. . 

  

4.1                 Da Antinomia Entre o artigo 1.796 do Código Civil e o artigo 

983 do Código de Processo Civil 

  

No presente caso em que se vislumbra a existência de duas normas 

distintas tratando do prazo para o início do inventario se vislumbra a presença de 

uma hipótese de antinomia de segundo grau, vez que se faz possível a apreciação 

do embate ante a utilização de dois critérios distintos: o cronológico ou da novidade 

(lei mais nova revoga lei mais antiga) e o da especialidade (lei especial revoga lei 

genérica), sendo de se questionar se prevalece a especialidade do Código Civil ou a 

novidade do Código de Processo Civil. 

A afirmação de que se está diante de um conflito entre o Código Civil e 

o Código de Processo Civil, funda-se na constatação de que de um lado há a figura 

da especialidade do Código Civil que trata do exercício do direito e firma prazos para 

que estes venham a ser exercidos, enquanto o Código de Processo Civil trabalha 

com critérios endoprocessuais. Entendendo-se que o escopo do Código de 
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Processo Civil é estatuir o que necessário para o desenvolvimento do processo e o 

referido prazo não se dá no decorrer do processo, haveria de prevalecer o disposto 

no Código Civil.  

De outra feita, surge o Código de Processo Civil, com redação dada 

em 2007 (Lei 11.441/07) estabelecendo prazo de 60 (sessenta) dias para a abertura 

do inventário, enquanto o Código Civil de 2002 firma prazo de 30 (trinta) dias para 

tanto, sendo de se entender que ante ao critério da novidade, haveria este que 

prevalecer. 

Ressalta-se que aqui se vislumbra, portanto, uma clara antinomia de 

segundo grau, com a existência de um conflito entre os critérios fixados para a 

solução de conflitos de normas (especialidade x novidade), situação em que tanto 

Maria Helena Diniz quanto Roberto Senise Lisboa (citando-a) pontuam que no 

embate entre o critério da especialidade e o cronológico haverá de prevalecer 

aquele. 

Em que pese o entendimento explanado, no volume 6 do seu Curso de 

Direito Civil Brasileiro, Maria Helena Diniz afirma de forma peremptória que no 

conflito entre o disposto no artigo 1.796 do Código Civil e artigo 983 do Código de 

Processo Civil prevalecerá o prazo da lei processual ante ao principio da novidade. 

Nota-se que Maria Helena Diniz ao manifestar-se sobre a referida questão, não 

vislumbra ou aduz a existência de uma antinomia de segundo grau, tratando-a como 

uma hipótese de antinomia aparente de 1º grau. 

Interessante notar, também, que Roberto Senise Lisboa não trata 

especificamente sobre o tema no volume de sucessões no seu Manual de Direito 

Civil, apesar pontuar no volume de Teoria Geral do Direito Civil, como consignado 

anteriormente, que em caso de conflito entre os critérios da especialidade e da 

novidade há de prevalecer aquele. 

Por outro lado, não se vislumbra a referida análise na obra de Silvio de 

Salvo Venosa ou Carlos Roberto Gonçalves, sendo de se consignar que este último 

sequer apresenta o prazo do Código Civil, não suscitando sequer a existência de 

discrepância entre os prazos da lei material e da lei processual. Vicente Greco Filho 

afirma que prevalece o prazo previsto no artigo 983 do Código de Processo Civil, 

sem suscitar qualquer figura de antinomia, da mesma forma que fazem Marcus 

Vinicius Rios Gonçalves e Humberto Theodoro Júnior. 
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Evidencia-se que, de regra, os doutrinadores não enfrentam o tema, 

sendo que alguns nem mesmo suscitam a sua existência, situação esta que não 

pode manter-se. Assim, neste caso específico de antinomia de segundo grau, é de 

se entender pela prevalência do critério da especialidade, vez que o Código de 

Processo Civil não tem o escopo de tratar de elementos que não sejam 

concernentes a processo, ainda que o prazo ali estabelecido seja mais benéfico ao 

cidadão ou mesmo decorrente de lei mais nova. 

4     CONCLUSÃO  

  

É fato que o legislador tem interesse em firmar um prazo para que os 

herdeiros promovam o início do inventário do falecido, com o escopo de estimular a 

regularização da situação de fato a fim de que não permaneça em nome do morto os 

bens por ele deixados, bem como fomentar o recolhimento do imposto devido de 

forma célere.  

Como a transmissão da propriedade do patrimônio do falecido se dá 

com a morte, sendo o processo de inventário o meio de regularizar tal situação e 

formalizar essa transferência, permitindo a consumação de tal situação jurídica, o 

Estado impõe penalidade para o caso de não cumprimento do determinado na lei, 

cominando a imposição de uma pena, como exemplo, que pode alçar até 4% (quatro 

por cento) sobre o valor pago a título de ITCMD no Estado de São Paulo. Para 

elucidar, apresentaremos um quadro demonstrativo “anexo” consolidado das 

alíquotas e penalidades impostas pelos Estados-membros pelo descumprimento do 

pagamento das obrigações tributárias. 

Ocorre que a legislação pátria apresenta dois prazos distintos para que 

tal determinação seja cumprida, um de 30 (trinta) dias no Código Civil e outro de 60 

(sessenta) dias no Código de Processo Civil, surgindo daí um questionamento 

acerca de qual seria o prazo correto. 

Certamente se pensássemos em qual prazo seria o mais benéfico aos 

herdeiros, concluíramos que é aquele que se mostra mais dilatado, contudo, há de 

se aplicar a lei às hipóteses em que venha a existir uma figura clara de conflito de 

normas, ainda que aparente. No mais, relevante também se consignar que ainda 

que o prazo possa ser entendido como mais benéfico ao herdeiro no caso mais 
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dilatado este se mostraria prejudicial ao Poder Público e, ato continuo, ao interesse 

da coletividade, sendo certo que é este que deve prevalecer. 

A lei e a doutrina estabelecem critérios técnicos a fim de equacionar os 

conflitos aparentes de normas (antinomia aparente), bem como indica diretrizes de 

solução para os casos de conflito real, não podendo persistir nenhuma hipótese de 

conflito normativo que venha a colocar em risco a segurança jurídica e, com isso, a 

solidez do Estado. 

Valendo-se dos critérios técnicos pertinentes, entende-se que no caso 

da antinomia presente entre os prazos previstos para a abertura do inventário, há de 

prevalecer o estabelecido no Código Civil de 30 (trinta) dias, por se tratar de uma 

antinomia de segundo grau, onde dois dos critérios previstos se contrapõem 

(especialidade e novidade/cronológico), e, ante a aplicação dos metracritérios o 

critério da especialidade subjugará o da novidade. 

A perfeita aplicação dos preceitos técnicos para o equacionamento de 

conflito aparente de normas é preponderante para a manutenção de um Estado 

Democrático de Direito com todos os seus elementos fundamentais, não se podendo 

afastar tais critérios ante a conveniência ou interesses pessoais. 
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ANEXO 

TABELA ELUCIDATIVA 

 

 ESTADO ALÍQUOTA MULTA (sobre o valor do imposto) 
1 AC 4% (Lei complementar 112/02, art. 13) Após 30 dias 0,11% (onze centésimos 

por cento), por dia de atraso, até o 

máximo acumulado de 10%, (Lei 

complementar 112/02art. 12 e 18) 
2 AL 2% ou 4% (10.306/ 2011, art. 24) 20% se após 60 dias (Art. 34, § 1º) 
3 AP 4% (Lei 3601/00, art. 8º) 1% após 30 dias (Lei 3601/00, art. 23) 
4 BA 8% (Lei 4826/89, art. 9º, parágrafo único e 

Resolução 09 do Senado de 05/05/92) 
5% se após 60 dias (Lei 4826/89, art. 

13, I) 
5 CE Lei 11527/88  
6 DF 4% (Lei 10/88, art. 6º)  
7 ES 4% (Lei 4215/89, art. 10º) 20% se após 30 dias (Lei 4215/89, art. 

17, II) 
8 GO 3%, 4% ou 5% (Lei 11.651/1991, art. 78, I, 

II e III) 
10% até 60 dias de atraso e 20%  se 

superior a 60 dias (Lei 11.651/1991, art. 

89, I) 
9 MA 4% (Lei 7799/02, art. 110) 20% (Lei 7799/02, art. 119) 

10 MG 5% (art. 22 do Decreto nº 43.981/05) Desconto de 15% se recolhido em 90 

dias da abertura da sucessão 
11 MS 2% ou 4% (da Lei 1810/97, Art. 129 e 

Decreto 2125/03, art. 25) 
10% se após 60 dias e 20% se superior 

a 180 dias (Decreto 2125/03, art. 32) 
12 MT 2% ou 4% (Lei 7850/02) 10% se após 30 dias e 20% se superior 

a 180 dias (Decreto 2125/03, art. 32) 
13 PA 4% (Lei 5529/89, art. 8º) 5% se após 30 dias (Lei 5529/89, art. 

18,I) 
14 PB 4% (Lei 5123/89, art, 6º, parágrafo único) 10% após 30 dias (Lei 5123/89, 19) 
15 PE 5% (Lei 35985/10, art, 8º, I) Máximo 15% (Lei 35985/10, art. 24) 

 
16 PI 4% (Lei 4261/89, art. 15) 10% se após 60 dias e 20% se superior 

a 180 dias (Lei 4261/89, art. 25, I) 
17 PR 4% (Lei 8927/88, art. 12) 10% se após 30 dias  do transito em 

julgado (Lei 8927/88, art. 18, I) 
18 RJ 4% (Lei 1427/89, art. 17) 10% se após 60 dias (Lei 1427/89, art. 

20, IV) 
19 RN 3% (Lei 5887/89, art. 7º) Máximo de 20% (Lei 5887/89, art. 13) 
20 RO 2%, 3% ou 4% (decreto 15.474/10, art. 13, 

I, II e III) 
Máximo de 20% (decreto 15.474/10, 

art. 42) 
 

21 RR 4% (Lei 59/93, art. 79) 10% após 30 dias (Lei 59/93, art. 87) 
 

22 RS Progressivo de 1% a 8% (Decreto nº 33156 

de 31/03/1989, art. 22) 
 

23 SC Lei 7540/88  
24 SE 4% (Lei 2794/89, art. 10) 10% até 15 dias de atraso; entre 16 e 45 

dias, o equivalente a 20% e 40% caso 

exceda este prazo (Lei 2794/89, art. 24) 
25 SP 4% (Art. 16 da lei 10705/2000) 10% se após 60 dias e 20% se superior 

a 180 dias (art. 21 da Lei 10.705/00) 

  

 Quadro demonstrativo consolidado das alíquotas e penalidades impostas pelos Estados-membros pelo 

descumprimento do pagamento das obrigações tributárias. 
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DA AUTORIDADE À AUTONOMIA: ELEMENTOS DO NOVO 

DIREITO DE FAMÍLIA 

 

FROM AUTHORITY TO AUTONOMY: ELEMENTS OF THE NEW FAMILY LAW 

 

Gerson Luiz Carlos Branco 

José Alberto Marques Moreira 

 

  

RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo apresentar e discutir as diversas transformações que 

permitiram a ampliação do espaço da autonomia privada no direito de família brasileiro. Com 

essa finalidade, procurou-se realizar uma distinção entre os conceitos de autonomia privada e 

autonomia da vontade e, em seguida, analisar exemplos atuais de exercício da autonomia 

privada no âmbito das relações jurídicas familiares, como a união estável, o divórcio por 

escritura pública, a paternidade socioafetiva e a hipótese de mutabilidade do regime dos bens 

após a celebração do casamento. Em cada exemplo analisado, foi colocada em comparação a 

legislação atual e a anterior. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; AUTONOMIA PRIVADA; 

DIREITO DE FAMÍLIA. 

 

ABSTRACT 
The present article has the aim to examine and explore the several changes that allowed the 

increase of private autonomy‘s borders in brazilian family law. For this purpose, the article 

primarily distinguishes the concepts of private autonomy and autonomy of will. Then, it 

analyzes current and important examples of private autonomy‘s exercise in the scope of 

familiar legal relationships, such as the institution of stable union, social-affective paternity, 

consensual divorce through extrajudicial and the possible mutability of marital property 

system even after the marriage is celebrated. Each example is adressed through the 

comparison of the current and the previous law. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL RIGHTS; PRIVATE AUTONOMY; FAMILY LAW. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Um dos temas que atualmente tem crescido em importância após o advento do Código Civil 

de 2003 e as transformações jurisprudenciais no direito de família é o tema dos espaços 

jurídicos para a autonomia privada[1] nessas relações. 

O posicionamento do Supremo Tribunal Federal a respeito da possibilidade de uma união 

estável entre pessoas do mesmo gênero[2], assim como a recente alteração constitucional e 

legal permitindo o divórcio por escritura pública[3], exige que se trate do tema autonomia 
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privada, para se tentar compreender até que ponto o ordenamento jurídico está concedendo 

espaço para que os particulares ditem as regras no âmbito das relações de família. 

Trata-se de descobrir qual é a "competência"[4] atribuída aos particulares e o grau de eficácia 

daqueles atos que são destinados à autorregulamentação, em um contexto do que foi chamado 

de direito de família mínimo.[5]  

Essas mudanças precisam ser levadas em consideração em comparação com a regulamentação 

da matéria que vigorava anteriormente a 2003. O Código Civil de 1916 tutelava a família, mas 

com ênfase no seu aspecto externo, considerando-a como uma entidade abstrata e 

despreocupada com o interesse particular de seus membros. 

A família era interesse de Estado, que reservava para si todo o regramento do Direito de 

Família, deixando pouco ou quase nenhum espaço para o exercício da liberdade de seus 

membros. Pelo contrário, o Estado nomeava o pai de família como seu representante, tratando 

a família não como célula social, mas como uma espécie órgão estatal. 

A estrutura patriarcal era baseada na autoridade do pater familias, retirando espaços de 

liberdade e de autorregulamentação. 

Um modelo baseado na autoridade não deixa espaço para a autorregulação, já que quem 

exerce autoridade pratica atos verticais heterocompositivos. 

O ordenamento jurídico somente reconhecia como família a entidade proveniente do 

casamento, ignorando as outras relações similares, todas adjetivadas como espúrias, 

adulterinas ou concubinárias. 

No regime do Código Civil de 1916, era abundante a incidência de normas cogente, com 

poucas hipóteses de permissão da autonomia privada pelos integrantes da família. Era na 

seara patrimonial, isto é, quando da estipulação do regime matrimonial, que se dava maior 

liberdade, o que reforçava a correspondência da autonomia privada com a autonomia da 

vontade.[6] 

Porém, a transformação ocorrida nas relações sociais no curso do século XX, o Estatuto da 

Mulher Casada[7], a Lei do Divórcio[8], a emancipação feminina e, fundamentalmente, a 

Constituição Federal de 1988 alteraram esse cenário. 

A autonomia privada perdeu a sua conotação exclusivamente patrimonial pela incidência de 

direitos fundamentais nas relações privadas, passando a ser aplicada igualmente nas relações 

extrapatrimoniais, como as do âmbito do Direito de Família.[9] 

A Constituição Federal de 1988 fincou elementos normativos para possibilitar que a família 

progressivamente tenda a ser uma instituição "democrática" e horizontal, reduzindo 

substancialmente o espaço para a autoridade de um dos cônjuges, tendo uma preocupação 

maior com a felicidade pessoal dos seus membros, com a sua dignidade e a realização dos 

seus direitos fundamentais. A família deixa de ser uma entidade estatal e ganha contornos de 

entidade social, circunstância essencial para ampliar o debate a respeito dos novos limites e 

formas de exercício da autonomia privada como fonte reguladora das relações familiares. 
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O estudo da linha evolutiva da família exige uma compreensão da autonomia privada de 

maneira mais horizontal do que a concepção desenvolvida no Direito Contratual, sendo mais 

abrangente do que a ―liberdade de estipulação negocial‖, pois abarca questões patrimoniais e 

questões existenciais. 

Por isso a importância de uma teoria da autonomia privada ou da autodeterminação ser 

desvinculada da velha "autonomia da vontade", pois como categoria situada historicamente 

traz em si toda uma carga simbólica alusiva ao período do Estado Liberal, significando a 

materialização do princípio do consensualismo, voluntarismo ou subjetividade jurídica.[10] 

A noção de 'autonomia da vontade' sempre esteve associada exclusivamente ao âmbito 

negocial, econômico, patrimonial de relações jurídicas, sem qualquer espaço para a 

autorregulamentação de situações subjetivas extrapatrimoniais, a exemplo daquelas 

envolvendo relações de Direito de família. 

Deve-se esclarecer, porém, que o objeto deste artigo não é a autonomia privada, mas 

simplesmente traçar uma linha comparativa entre as reformas ocorridas no âmbito do Direito 

de Família e o avanço da autonomia privada como instrumento jurídico de direitos 

fundamentais, em especial da isonomia e da autodeterminação. 

  

1. A transformação da família: do afeto como fundamento para ampliação da autonomia 

privada  

  

A doutrina contemporânea tem afirmado continuamente que a preocupação com a dignidade 

humana consagrada na Constituição Federal e as transformações ocorridas nos últimos anos 

têm provocado uma despatrimonialização, com aumento do enfoque no tratamento da pessoa 

e, por consequência, ampliou-se o campo da aplicação da autonomia privada, que também se 

curva sobretudo no âmbito das relações familiares.[11] 

Nesse cenário, a família deixa de ser relevante enquanto instituição, ou seja, a família se 

desinstitucionaliza para o Direito, passando a ordem jurídica a ter o seu foco na dignidade da 

pessoa humana, valorizando-se cada membro da família. Ganha destaque o art. 226, caput da 

Constituição Federal de 1988, em que a família é a base da sociedade, e não do Estado.   

Partindo dessa concepção é que o Estado reconhece como entidade familiar agrupamentos 

formados sem vínculos jurídicos formais, isto é, as famílias de fato como a união estável (art. 

226, parágrafo 3º da CF), sem uma solenidade oficial. O Estado, hoje, reconhece como marca 

mais importante da família moderna o affectio familiae (afeto).[12] 

Não há dúvidas de que o afeto é o principal fundamento das relações familiares. Ainda que o 

afeto não conste expressamente nas disposições legais ou constitucionais como um direito 

fundamental, sua importância decorre do reconhecimento histórico e cultural por parte da 

sociedade e do direito, que o valorizam como como uma das dimensões humanas mais 

importantes. 

1857

file:///C:/Users/Mariana/Documents/TRABALHO/artigo%20autonomia%20privada%20direito%20de%20famÃlia/aut%20privada%20familia%20p%20conpedi%20em%2004%2010%2011.docx%23_ftn10
file:///C:/Users/Mariana/Documents/TRABALHO/artigo%20autonomia%20privada%20direito%20de%20famÃlia/aut%20privada%20familia%20p%20conpedi%20em%2004%2010%2011.docx%23_ftn11
file:///C:/Users/Mariana/Documents/TRABALHO/artigo%20autonomia%20privada%20direito%20de%20famÃlia/aut%20privada%20familia%20p%20conpedi%20em%2004%2010%2011.docx%23_ftn12


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nesse aspecto, tanto a doutrina quanto a jurisprudência que tratam das relações de afeto para 

reconhecer vínculos informais como instituidores de efeitos jurídicos no plano do Direito de 

Família vinculam o afeto ao princípio da dignidade humana. E, do afeto como fato social que 

é fundamento para o reconhecimento de direitos e obrigações surge a noção de que as relações 

de afeto são constituídas voluntariamente, tendo eficácia vinculativa os atos que assim são 

considerados como parte da autonomia privada. 

Atualmente, o afeto é o elemento estruturante da família; assim, se tal elemento estiver 

presente, teremos liberdade de formação e, caso esteja ausente, temos liberdade de extinção 

da família.[13] 

A ampliação dos espaços de formação e modificação de vínculos jurídicos nas relações de 

família não fica adstrita à união estável, tendo extrema relevância a noção de parentalidade 

socioafetiva.[14] 

Isso significa deixar para trás a concepção de que a autonomia privada somente tem espaço no 

âmbito do clássico Direito das Obrigações. Embora ela crie direitos e obrigações, sua eficácia 

no plano do Direito de Família acompanha uma nova lógica, que está umbilicalmente 

associada à valorização do afeto e da autodeterminação.[15] 

A questão não é propriamente de intervenção estatal no seio da família e dos limites dessa 

intervenção, como sugere Moreira Alves.[16] A questão posta está em uma outra dimensão, 

que é a do reconhecimento estatal e da outorga de proteção jurídica para atos que sempre 

foram próprios da sociedade e que o Estado resistia em reconhecer como legítimos para a 

produção de eficácia jurídica. 

Porém, para melhor entender essa transformação, é prudente a análise de alguns modelos 

jurídicos do Direito de Família cuja transformação ampliou o espaço da autonomia privada. 

  

2. Liberdade para constituição de família  

  

A liberdade para constituição de família nunca foi um grande problema no Direito brasileiro, 

pois a nossa cultura, a facilidade para absorção dos estrangeiros e o sincretismo que sempre 

nos marcou, como bem acentuado por Sérgio Buarque de Holanda ao estudar as Raízes do 

Brasil, permitiu a formação de uma família aberta pela existência de uma certa "aversão ao 

ritualismo".[17] 

Mas a família do 'homem cordial' era uma família à margem da sociedade formal, com filhos 

espúrios e sem a proteção jurídica estatal. 

Se por um lado a nossa sociedade sempre foi tolerante com novas formas de constituição e 

família e sempre mantivemos uma 'liberdade' intocada, também é fato que a tolerância 

deixava à margem do Direito uma parcela importante da sociedade. 

Por isso, quando se fala do reconhecimento jurídico de novas formas de constituição de 

família e da ampliação da autonomização do direito de família, se está tratando da descrição 
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do fenômeno que levou o ordenamento jurídico à ampliação de possibilidades de escolha para 

que as pessoas decidam como irão constituir um  vínculo familiar, a fim de prover a sua 

felicidade pessoal. 

Essa  liberdade de escolha ou autodeterminação integra o conjunto de direitos da 

personalidade, enquanto direito existencial do ser humano.[18] Nesse sentido, a liberdade de 

constituir família está intimamente ligada ao princípio da igualdade de tratamento jurídico 

sobre as diferentes formas de constituição da família, não havendo razão jurídica ou 

valorativa para que exista uma distinção hierárquica entre elas. 

As pessoas possuem o direito de escolher a espécie de entidade que desejam para constituir a 

sua família e, com isso, definir as regras da relação familiar. 

Nesse sentido, se inserem na Constituição Federal de 1988 as famílias não matrimoniais, 

como a união estável (art. 226, parágrafo 3º CF) e a família monoparental (art. 226, parágrafo 

4º da CF), equiparadas axiologicamente ao casamento, sendo vedado qualquer tratamento 

discriminatório a essas entidades, assim como também é vedada a discriminação da  filiação 

ilegítima (art. 227, parágrafo 6º). 

Esse reconhecimento constitui o que a doutrina tem chamado de "liberdade de não casar". 

Embora essa liberdade sempre tenha existido, havia consequências graves, que era a 

existência de verdadeiros nuda pacta  do direito de família, já que as escolhas de construção 

conjunta do futuro e os atos de autovinculação não produziam efeitos jurídicos, ou estavam 

vinculados a figuras jurídicas arcaicas, como a antiga teoria do descumprimento da promessa 

de casamento.[19] 

Uma das interpretações possíveis para os conflitos que resultam disso está na superação de 

alguns dogmas, como o caso da obrigação de indenizar pela ruptura de noivado. Segundo a 

compreensão de que a constituição de família é livre, inclusive quanto às suas formas, a 

ruptura de um relacionamento afetivo passa a ser considerada como um risco natural da 

existência humana, razão por que a falta de amor e afeto é motivo justo e suficiente para o 

término de uma relação, o que por si só (na ausência de algum ato objetivo de violação de 

direitos) não autoriza a indenização por danos morais. [20] 

  

3. A união estável 

  

Com o reconhecimento da união tipicamente fática, o Estado legitimou o livre exercício da 

autonomia privada no Direito de Família (art. 226, parágrafo 3º CF), atribuindo uma 

competência para a fixação das regras de natureza pessoal e patrimonial, mudando 

completamente a conotação que anteriormente era atribuida ao concubinato para atribuir à 

união estável o status de entidade familiar.[21] 

Essa circunstância agora é acrescida pelo recente reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, mediante a utilização da estrutura normativa da união estável em importante 

decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, cujos efeitos ainda não são compreendidos 

por inteiro. 
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Ao contrário do Código Civil de 1916, que trazia como modelo único a família constituída 

pelo vínculo jurídico, o atual ordenamento jurídico reconhece a união quando está presente o 

intuitu familiae, ou seja, o afeto como elemento volitivo de sua formação, isto é, um modelo 

aberto e plural de família. Dessa forma, confere-se maior importância à dignidade de cada um 

dos membros da família e ao relacionamento que existe entre eles do que à instituição em si 

mesma. 

A Constituição Federal de 1988 nos dá exemplos desse novo paradigma ao reconhecer como 

entidade familiar a união estável (art. 226, parágrafo 3º CF) e a família monoparental (art. 

226, parágrafo 4º CF). Dentro desse contexto, houve a discussão sobre o reconhecimento 

jurídico da união entre pessoas do mesmo sexo, ou seja, a união homoafetiva como entidade 

familiar. 

A orientação sexual de um cidadão é uma das facetas do exercício da sua autodeterminação. E 

fixar as regras sobre como constituir a sua relação familiar, criando direitos e obrigações, 

resulta do exercício da autonomia privada, pois a partir do momento em que alguém usa sua 

liberdade para definir regras comportamentais e estruturais de uma entidade familiar, fica 

vinculado a tais regras, verdadeiro exercício da autonomia privada. 

A união homoafetiva é uma entidade familiar fática, existente na prática, união livre, 

convencional, nos mesmos moldes da união estável, segundo Moreira Alves[22]. Nesse 

sentido, a decisão do Supremo Tribunal Federal[23] trouxe elementos importantes a respeito 

da mudança de paradigma do direito de família ao reconhecer a entidade familiar baseada em 

uma relação entre pessoas do mesmo gênero. 

Esse julgado é importante para enfrentar a questão da "idêntica eficácia vinculante, que os 

mesmos direitos e deveres" derivados de uma entidade familiar nascida voluntariamente, 

independentemente do gênero ou sexo das pessoas.[24] 

A decisão do STF faz uma interpretação do art. 226, §4º "conforme à constituição", tomando 

os direitos fundamentais, em especial o direito à igualdade, como um conjunto de valores com 

status superior na hierarquia constitucional, para diluir a distinção entre homem e mulher 

como elemento discriminatório, mas somente um elemento diferenciador que não justifica o 

afastamento de direitos para homens e mulheres que possuem relações com pessoas do 

mesmo gênero, afirmando, portanto que o disposto no art. 226, parágrafo 4º da CF já 

autorizaria o reconhecimento jurídico da união homoafetiva como entidade familiar.  

Essa decisão está conforme o que o legislador já vinha construindo, tomando-se como 

exemplo a lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/06), que não deixou dúvidas quanto à 

possibilidade desse reconhecimento no art. 5º, II em que a família é ―(...) compreendida como 

a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços 

naturais, por afinidade ou por vontade expressa (...)‖, assim como a afirmação do art. 5º, 

parágrafo único, segundo o qual ―as relações pessoais enunciadas neste artigo independem de 

orientação sexual‖. 

Isso amplia a concepção de que, no âmbito infraconstitucional, a família não é constituída por 

imposição da lei, mas sim por atos voluntários pela autonomia privada dos seus próprios 

membros, sendo um passo na superação dos atos de autoridade como fonte de obrigações nas 

relações familiares. 
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4. A Lei n. 11.441/2007 e o Divórcio por Escritura Pública 

 

A lei nº 11.441 de 4 de janeiro de 2007, regulamentada pela Resolução Nº 35 do CNJ 

(Conselho Nacional de Justiça), permitiu que a separação e o divórcio consensuais possam ser 

realizados por meio de escritura pública, desde que não existam filhos menores ou incapazes 

do casal, que as partes estejam devidamente representadas por advogado comum ou 

advogados de cada uma delas, ou por defensor público. 

A legislação amplia o espaço de autorregulamentação dos particulares, que poderão, por atos 

de autonomia, sem a interferência do poder judiciário, resolver as questões relacionadas à 

extinção da sociedade conjugal e disciplinar os efeitos patrimoniais decorrentes de tal 

extinção. 

A  Lei n. 11.441/07 não afastou a regulamentação e a tutela estatal sobre o divórcio, mas 

outorgou competência para que os particulares pratiquem os atos e estabeleçam com certa 

liberdade a dissolução do vínculo conjugal ao permitir que o divórcio seja realizado por 

escritura pública. 

Parte da doutrina considera que isso foi a retirada do Estado de uma área que nunca lhe 

pertenceu. [25] 

Não obstante tal opinião, a regulação da família não escapa do jugo estatal, pois a nova lei 

somente amplia o espaço para que os particulares autorregulamentem suas relações, mas o 

conteúdo dos preceitos que forem estabelecidos sempre poderá ser objeto de exame e controle 

do conteúdo. Tal controle não será feito pelos tradicionais princípios do direito negocial, mas 

pelos princípios que disciplinam os valores atinentes ao direito de família e que tratam da 

proteção dos direitos da personalidade. 

As mudanças legislativas operadas estão conforme com o atual sistema regulatório da família 

e dos direitos da personalidade previstos no texto constitucional. Não há ação intervencionista 

no âmbito dos direitos fundamentais, tampouco se pode concordar que o legislador, ao 

disciplinar o divórcio, tenha "devolvido" um espaço próprio da família e da 

autorregulamentação. 

Uma compreensão desse gênero pressuporia um sistema em que há precedência absoluta "do 

princípio material de direito fundamental em face do princípio da competência decisória do 

legislador",[26] o que não corresponde à estrutura vigente no ordenamento, segundo o qual o 

legislador possui competência para regulamentar o grau de intervenção do Estado na 

disciplina da família, não somente pela atribuição do art. 22, I da Constitução Federal, que 

atribui competência aos órgãos legislativos, como também do próprio caput  do art. 226, 

segundo o qual "A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado".[27] 

Isso significa que o legislador optou por ampliar os espaços da autonomia privada, não 

representando isso renúncia ou afastamento das ações interventivas ou de proteção, mas 

reconhecimento de que, em algumas situações, deve ser privilegiada a autonomia privada, não 
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sendo mais necessária a chancela do Poder Judiciário para que seja juridicamente válida a 

dissolução da sociedade e do vínculo conjugal. 

  

5. Paternidade socioafetiva 

  

O Código Civil de 1916 somente reconhecia a família nascida das relações decorrentes do 

casamento, ou seja, pai era o marido da mãe (paternidade jurídica ou legal; assim, filhos 

nascidos fora do matrimônio eram considerados ilegítimos). Em outras palavras, o pai era 

quem as justas e formais núpcias demonstram. Essa presunção de paternidade buscava a 

preservação do casamento como instituição superior e constitutiva da família, rejeitando a 

atribuição de eficácia jurídica para outras formas de relacionamentos afetivos. 

Para reforçar esse sentido, o Código Civil de 1916 limitava substancialmente as hipóteses de 

ajuizamento da ação negatória, para impedir que o pai afastasse a paternidade fruto de 

determinado casamento. Ou seja, o casamento é o vínculo jurídico atributivo da paternidade. 

Esse princípio era tão forte que os filhos que não derivassem do casamento recebiam a 

adjetivação de ilegítimos.[28] 

O Código Civil de 2002, apesar de reconhecer outras espécies de entidade familiar, não 

abandonou o regime da presunção da paternidade, como se depreende do art. 1.597, o que, 

para parte da doutrina, representou um certo conservadorismo pela rejeição ao avanço 

tecnológico de identificação da paternidade biológica.[29] 

Independentemente de tal presunção, a equiparação entre todas as formas de filiação e o 

avanço das técnicas de apuração da paternidade, em especial a análise do DNA, ampliou a 

importância do conceito de paternidade biológica, em acréscimo ao sistema da paternidade 

institucional baseada no casamento. Pai é quem biologicamente gera o filho e o exame de 

DNA indica quem é o pai de uma criança com índice de probabilidade praticamente 

irrefutável. [30] 

Isso não representou propriamente uma superação, mas um aumento da complexidade do 

tecido social, pois outro movimento também afetou substancialmente o conceito de 

paternidade pela inserção de uma nova carga valorativa no texto da Constituição Federal de 

1988,  ao atribuir à família uma conotação eudonista, uma vez que a busca de uma vida feliz 

passa a ser objetivo visado constitucionalmente, seja em âmbito individual seja coletivo. Com 

isso, consideram-se positivas todas as ações e valores que conduzam o homem à felicidade. 

Essa tendência constitucional é considerada instrumento de realização da dignidade de cada 

um dos membros da família, o que provoca uma inovação nos valores centrais que 

determinam a paternidade, pois os efeitos jurídicos decorrentes de uma relação fática, 

voluntária, convivencial e afetiva podem criar o vínculo entre pai e filho, mediante a ideia de 

paternidade socioafetiva.[31] 

Assim, pai não é necessariamente o marido da mulher que concebe o filho ou aquele que o 

procria (genitor), mas sim quem cria e diariamente presta afeto, cuidado e amor, o que tem 
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sido largamente reconhecido na jurisprudência em torno da figura da "posse do estado de 

filho".[32] 

Moreira Alves[33] identifica claramente a paternidade socioafetiva com a autonomia privada, 

pois a forma voluntária de constituição do vínculo cria direitos e obrigações e constitui uma 

relação jurídica cujos efeitos são dos mais importantes previstos no ordenamento, não 

somente pela eficácia pessoal provocada, mas também pela eficácia no plano do direito das 

sucessões e das obrigações, sem ignorar a obrigação de mútua assistência e o dever de prestar 

alimentos. 

Essa concepção em alguns momentos se choca com a ideia da paternidade biológica, pois 

haverá casos em que, não existindo casamento e tendo ocorrido inseminação artificial 

heteróloga (quando realizada com material genético de apenas um dos genitores, no caso a 

mulher, ou de terceiros estranhos à relação conjugal), o pai será quem assumir e exercer essa 

condição. Havendo casamento, será o caso da incidência do art. 1.597, inciso V do Código 

Civil, no qual há novo espaço para constituição voluntária da paternidade, mediante a 

autorização do homem casado. 

  

  

6. A mutabilidade do regime de bens 

  

A possibilidade de alteração do regime de bens pelos cônjuges depois da celebração do 

casamento é um ótimo exemplo da preservação da autonomia privada nas relações familiares, 

tendo sido inserida no Direito Brasileiro a partir do CC de 2002, que, no seu artigo 1.639, 

§  2º, dispõe sobre a viabilidade dos cônjuges alterarem o regime de bens depois de celebrado 

o casamento,[34] por influência do que já havia ocorrido em outros países como França, 

Espanha, Bélgica, Itália, Holanda e Alemanha.[35] 

Além disso, é possível afirmar que a alteração do regime de bens era um anseio da própria 

sociedade brasileira, tendo em vista que mesmo no período da vacatio legis, alguns cônjuges 

já buscavam a alteração do regime de bens, o que ficou condicionado à entrada em vigor do 

Código Civil[36]. 

A partir da mutabilidade do regime de bens, o ordenamento brasileiro reforçou a 

autodeterminação das pessoas, que passaram então não só a exercer o direito de escolher se 

querem se casar ou não, mas também de escolher o regime de bens ao casarem, e, feita essa 

escolha, depois de celebrado o casamento, poder alterar o regime de bens. 

Trata-se de uma das marcas mais fortes da autonomia privada no âmbito do direito 

patrimonial de família, e se tornou possível pelo princípio da isonomia conjugal trazido pela 

CF de 88. 

Na vigência do CC de 1916, ―A imutabilidade do regime de bens era defendida sob o 

argumento de que o Estado deveria tutelar a preservação da segurança econômica na 

sociedade conjugal, para evitar que um dos cônjuges abusasse de sua ascendência sobre o 
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outro (...)‖[37]. Nesse aspecto, a intervenção do Estado se estabelecia com a finalidade de 

preservar a parte mais débil da relação conjugal: a mulher (não é demais mencionar que até o 

advento do Estatuto da Mulher Casada, a mulher casada era considerada relativamente 

incapaz). 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 (a primeira Constituição brasileira a tratar da 

isonomia conjugal), dispensou-se a necessidade dessa proteção e/ou de intervenção estatal nas 

relações conjugais, considerando-se que não só na sociedade, mas também dentro do 

casamento, homens e mulheres são iguais.[38] 

Essa orientação tornou possível a inclusão no Código Civil vigente da preservação da 

autonomia privada através da viabilidade dos cônjuges alterarem o regime de bens depois de 

celebrado o casamento. 

Embora muitas críticas tivessem sido levantadas logo após a entrada em vigor do Código a 

respeito dos perigos que a mutabilidade poderia gerar, o instituto passou a ter ampla aceitação 

pela sociedade brasileira, o que pode ser verificado pelo número cada vez mais crescente de 

casos enfrentados pelo Judiciário nos quais os cônjuges buscavam a alteração do regime de 

bens.[39] 

Por isso, não se questiona mais da relevância e atualidade do instituto. Hoje, as questões que 

se levantam a respeito da matéria concernem à solução de algumas lacunas deixadas pela 

legislação e, para resolver essas questões, as soluções apontadas pela doutrina e 

jurisprudência têm sido no sentido de conferir força à autonomia privada dos cônjuges, 

preservando a possibilidade das partes se autodeterminarem, assim, no silêncio da lei, vale a 

vontade da parte e, na dúvida, o caso concreto deve ser apreciado. [40] 

A exemplo desse respaldo da autonomia privada, podem ser citados três aspectos mais 

relevantes. O primeiro deles diz respeito à aplicabilidade da mutabilidade do regime de bens 

aos casamentos celebrados na vigência do CC de 1916. A posição corrente hoje é de admitir a 

possibilidade de alteração do regime de bens mesmo para os cônjuges casados na vigência do 

CC de 1916, que não autorizava essa mutabilidade. 

A mutabilidade passou a ser possível tendo em conta o fato de que intervenção do Estado nas 

relações particulares (entre os cônjuges) para proteção dos interesses do mais fraco já não era 

mais necessária em virtude da isonomia conjugal que veio depois da CF de 1988. A partir do 

momento que o marido deixou de ter ascendência sobre a mulher, passou a ser viável que os 

cônjuges pudessem decidir sobre a alteração do regime de bens mesmo depois de celebrado o 

casamento. 

O segundo aspecto a ser analisado que justifica o respaldo da autonomia privada é o 

reconhecimento crescente da possibilidade de mutabilidade do regime de bens dos casados 

sob o regime da separação obrigatória. 

A justificativa para o Estado estabelecer o regime legal de bens é proteger os interesses da 

parte mais fraca da relação conjugal. Porém, essa orientação começou a ser discutida e 

repudiada no Direito de Família, sob o argumento de que não haveria lugar no ordenamento 

brasileiro atual para o regime da separação obrigatória em razão da idade avançada (maior de 

70 anos), já que não se poderia retirar das pessoas a autonomia de escolherem o regime de 
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bens em virtude de contarem com certa idade, que não lhes retira a capacidade de 

discernimento. 

Outro aspecto que começou a ser discutido foi o fato de não haver razão para manter o regime 

da separação obrigatória quando as causas que impuseram o regime de bens cessarem, como 

são os casos dos casamentos celebrados por pessoas que precisam do suprimento judicial para 

casar. Para esses casos, deixando de existir a causa que impõe o regime da separação 

obrigatória, haverá a possibilidade das partes escolherem outro regime de bens. 

Outro aspecto que passou a reforçar a orientação de que os cônjuges têm a autonomia privada 

respaldada é o reconhecimento doutrinário e jurisprudencial de que, em determinados casos, e 

desde que não haja ofensa a  direitos de terceiros, poderão os cônjuges estabelecer efeitos 

retroativos à mutabilidade do regime de bens. [41]   

  

CONCLUSÃO 

À guisa de conclusão dessa pesquisa em estágio de desenvolvimento, pode-se observar que as 

principais transformações ocorridas no Direito de Família possuem um estreito vínculo com a 

ampliação dos espaços da autonomia privada. 

A mutação da família patriarcal estruturada na autoridade cedeu espaço para uma sociedade 

igualitária entre os cônjuges e companheiros. E, sendo uma relação igualitária e horizontal, a 

forma de criação de regras não é mais heterocompositiva, mas autocompositiva. 

Tem-se, portanto, uma estreita vinculação entre a igualdade como preceito fundamental posto 

como Direito Fundamental nas relações privadas e a autonomia privada, pois somente se pode 

estabelecer um processo de criação de regras nesse contexto a partir de indivíduos portando o 

mesmo status  jurídico. 
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julgo procedente a ação constitucional, para com efeito vinculante, declarar a obrigatoriedade 

do reconhecimento, como entidade familiar, da união entre pessoas do mesmo sexo, desde 
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que atendidos os mesmos requisitos exigidos para a constituição da união estável entre 

homem e mulher, além de também reconhecer, com idêntica eficácia vinculante, que os 

mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis estendam-se aos 

companheiros na união entre pessoas do mesmo sexo‖. 

[25] Segundo FARIAS, Luciano Chaves, Op., cit., p. 14, "o Estado retira-se de um espaço que 

sempre lhe foi estranho, afastando-se de uma ambientação que não lhe diz respeito 

(esperando-se que venha, em futuro próximo, a cuidar com mais vigor e competência das 

atividades que, realmente, necessitam de sua direta e efetiva atuação). Foi vencido na guerra. 

E o vencedor (a pessoa humana, revigorada pelo reconhecimento, em sede constitucional, de 

sua fundamental dignidade) pode, agora, desenvolver amplamente os seus projetos 

existenciais e patrimoniais, como corolário de sua liberdade‖. 

[26] ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. 2 ed. São Paulo: Malheiros, 2011, 

p. 616. 

[27] ―A pessoa humana pode, enfim, autodeterminar-se afetivamente, desfazendo, ou não, os 

seus vínculos nupciais como simples manifestação de sua dignidade. O acordo de vontades 

dos cônjuges, sobre a permanência do vínculo familiar através do casamento, é espaço 

personalíssimo de ajuste acerca de interesses existenciais e patrimoniais que somente a eles 

diz respeito‖. FARIAS, Luciano Chaves, Op., cit., p. 14. 

[28] Art. 337. Revogado pela Lei n° 8.560, de 29.12.1992: Texto original: São legítimos os 

filhos concebidos na constancia do casamento, ainda que anulado (art. 217), ou mesmo nulo, 

se se contraiu de boa fé (art. 221). (Redação dada pelo Decreto do Poder Legislativo nº 3.725, 

de 15.1.1919) 

Sobre a ação negatória após o CC vigente e sobre as razões que levaram o legislador a 

considerar imprescritível a ação negatória, ver IZELLI, Tânia Nicelia. A imprescritibilidade 

da ação negatória. Disponível em: http://www.cesumar.br/pesquisa/periodicos/index. 

php/revjuridica/article/.../455. Acesso em 19.08.2011. 

[29]  ―(...) ignorando, nitidamente, o avanço da biotecnologia e dos métodos científicos (...)‖ 

FARIAS; Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil – Teoria Geral. 6. ed. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 495. 

[30] É importante lembrar que não há uma unanimidade a esse respeito, como se pode ver em 

texto muito debatido nos tribunais TRACHTENBERG, Anete. O poder e as Limitações dos 

Testes Sangüíneos na Determinação de Paternidade. Revista da AJURIS, Porto Alegre: 

Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 22, n. 63, pp. 324-33, mar. 1995, p. 332 e ss. 

[31] Concepção já desenvolvida por MOREIRA ALVES,  no texto já citado anteriormente. 

[32] WESENDONCK, Tula. Questões controvertidas a respeito da mutabilidade de regime de 

bens. Revista do Advogado, AASP, 2011, pp. 162-173. 

[33] Segundo Moreira Alves, Op. cit., p. 172, ―Em última instância, reconhecer a existência 

da paternidade socioafetiva significa admitir mais uma hipótese de exercício da autonomia 

privada no âmbito familiar. É que, nesta espécie de paternidade, em regra, não há entre pai e 

filho nenhum vínculo jurídico (paternidade jurídica) ou biológico (paternidade biológica), mas 
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meramente fático, voluntário, constituído, portanto, pela livre manifestação dos envolvidos, 

que não eram obrigados a constituir uma relação afetiva, mas ainda assim constituíram. É 

situação semelhante, portanto, àquela que ocorre na união estável, em que igualmente o 

ordenamento jurídico vem a reconhecer uma relação construída na prática, fruto do exercício 

da autonomia privada dos seus componentes‖. 

[34] Art. 1.639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular, quanto aos 

seus bens, o que lhes aprouver. § 2
o
  É admissível alteração do regime de bens, mediante 

autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das 

razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. 

[35] WESENDONCK, Tula. Op. Cit., e WESENDONCK, Tula. Direito Patrimonial de 

Família – Disciplina Geral do Regime de Bens no Código Civil. São Paulo: Elsevier, 

2010.  A autora afirma que a orientação apresentada no CC de 2002 era uma resposta aos 

anseios da própria sociedade brasileira, como se pode ver através da discussão realizada não 

somente para a tramitação do Projeto do CC de 2002, mas também do projeto de Orlando 

Gomes (1985) o qual já previa a possibilidade de alteração do regime de bens. 

[37]WESENDONCK, T. Direito Patrimonial..., p. 98 

[38] A propósito, ver TEPEDINO, Maria Celina B. M. A caminho de um Direito Civil 

Constitucional.Revista de Direito Civil, São Paulo, n. 65, julho-setembro de 1993 e LOBO, 

Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do Direito Civil. Revista de Informação Legislativa, 

Senado Federal, Brasília, n. 141, janeiro e março de 1999, textos importantes sobre o tema. 

[39] Posição de WESENDONCK, T., Questões Controvertidas..., p. 163, em texto no qual 

defende firmemente a mutabilidade do regime de bens como forma de realização da 

autonomia privada. 

[40] WESENDONCK, T., Questões Controvertidas..., p. 163 e 164. 

[41] WESENDONCK, T., Questões Controvertidas..., p. 171. 
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DA POSSIBILIDADE JURIDICA DE ADOÇÃO POR PARES HOMOSSEXUAIS 
 

THE POSSIBILITY OF ADOPTION BY SAME-SEX COUPLES 
 
 

Maria Vital Da Rocha 
 Roberta Nocrato Soares 

 
RESUMO 
 
Nesta pesquisa, analisa-se, brevemente, a evolução do instituto da família no direito 
brasileiro. Tece-se comentários acerca do embate doutrinário a respeito do reconhecimento da 
união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Comenta-se a recente decisão 
proferida pela Suprema Corte, sobre a questão da homoafetividade. Aborda-se o 
procedimento para a adoção, previsto na Lei nº 12.010, de 03 de agosto de 2009. Relata-se a 
situação dos abrigos financiados pelo Governo Federal e as reais condições oferecidas aos 
infantes em instituições de amparo à juventude marginalizada. Traça-se um perfil dos 
menores disponíveis para a adoção, analisando a dificuldade de inseri-los em lares substitutos. 
Verifica-se a possibilidade de prejuízos à integridade moral e psíquica de crianças e 
adolescentes criados em lares homossexuais. Discute-se como a adoção homoafetiva é tratada 
pelas ciências médicas, com destaque para a apresentação de pesquisas científicas a respeito 
da temática. 

 
 
Palavras-chave: Homossexualidade. Entidade familiar. Adoção. Melhor interesse da criança. 

 
 

ABSTRACT 
 
This research examines briefly the evolution of the Family Institute in Brazilian law. Makes 
some comments about the clash of doctrine concerning the recognition of the same-sex unions 
as a familiar entity. Comments recent decision of the Supreme Court on the issue of 
homoaffectivity. Discusses the procedure for adoption provided in Law 12.010 (August 3rd, 
2009). Reports the status of federally-funded shelters, debating the real conditions offered to 
marginalized youth by orphanages. Draws a profile of children available for adoption and 
analyzes the difficulty of inserting them in foster homes. Checks for damage to moral and 
mental integrity of children and teenagers raised in homosexuals homes. Discusses how the 
homoaffective adoption is treated by the medical sciences, examining scientific research 
about the topic. 
 
Key-words: Homosexuality. Familiar entity. Adoption. Best interest of a child. 

 

INTRODUÇÃO 

 

1873



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A temática da homossexualidade, mesmo em tempos modernos, encontra oposição em 

diversos setores da sociedade, pois permanece envolta em preconceitos e temores irracionais 

que permeiam o imaginário da população. 

Com efeito, diariamente somos abordados com relatos de pessoas que sofrem 

discriminação em razão de orientação sexual, seja no trabalho, nas escolas ou, até mesmo, na 

intimidade de seus lares, simplesmente por escaparem aos padrões tidos como normalmente 

aceitos pelas alas mais conservadoras de nosso país. 

A situação agrava-se com o silêncio da Constituição Federal de 1988 e do atual 

Código Civil, uma vez que referidos diplomas não fazem qualquer alusão às uniões entre 

pessoas do mesmo sexo, motivo pelo qual muitos magistrados condenam à invisibilidade 

jurídica tais vínculos convivenciais, o que acaba contribuindo para a formação de uma cultura 

homofóbica no seio da sociedade brasileira. 

Destarte, ao exercerem livremente sua afetividade, orientando sua estrutura de desejo a outros 

seres de gênero idêntico, os homossexuais passam por um verdadeiro processo de 

desvalorização social, pois restam privados de seus direitos mais básicos, dentre eles o de 

adoção. 

Diante dessas notas introdutórias e da omissão constitucional no que tange aos 

relacionamentos homoafetivos, buscamos desenvolver pesquisa para responder aos seguintes 

questionamentos: a Carta Magna considera legítima a discriminação de indivíduos em razão 

de sua orientação sexual? À luz dos princípios constitucionais e da hermenêutica, o art. 226 da 

Constituição deve ser interpretado restritivamente, excluindo da proteção as uniões entre 

pessoas do mesmo sexo ou trata-se de rol numerus apertus, abarcando, por conseguinte, 

outros modelos familiares não elencados pelo constituinte? Inexistindo vedação constitucional 

para o reconhecimento do status familiar às parcerias homoafetivas1, é possível aplicar, 

mediante interpretação analógica, o regime jurídico da união estável, inclusive para fins de 

adoção? A adoção por pares homossexuais é compatível com os melhores interesses de 

crianças e adolescentes abandonados? 

Temos como objetivo geral analisar a possibilidade jurídica de adoção por casais 

homossexuais, à luz do ordenamento jurídico brasileiro e da hermenêutica constitucional, 

como forma de garantir a milhares de crianças e adolescentes institucionalizados, bem como 

aos parceiros homoafetivos, a fruição de um direito tido como essencial para o alcance da 

felicidade: o direito à família. 

                                                           
1
 As uniões entre pessoas do mesmo sexo são chamadas de parcerias homoafetivas, homoeróticas ou 

homoessenciais (VECCHIATTI, 2008, p. 77).  
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1. A UNIÃO HOMOAFETIVA: UMA NOVA ESPÉCIE DE FAMÍLIA 

 

O modelo familiar institucionalizado no Código Civil de 1916 conferia juridicidade 

apenas ao relacionamento fundado nos sagrados laços do matrimônio, negando, pois, chancela 

às uniões amorosas que não fossem oficializadas pelo casamento civil. 

Com a convolação das núpcias, a mulher sofria uma verdadeira desvalorização de 

sua identidade, haja vista que reduzida à condição de relativamente incapaz e submetida, 

assim, a autoridade do cônjuge para o exercício de direitos. Não podendo exercer a chefia da 

sociedade marital, restava à esposa a administração do lar e a educação dos filhos, sempre em 

conformidade com os ditames de seu marido. 

Ademais, sob forte influxo da doutrina cristã e com o fito de resguardar o panorama 

econômico do país, o legislador atribuiu caráter indissolúvel ao casamento, consagrando a 

máxima “até que a morte os separe”, em detrimento da felicidade dos indivíduos que 

compunham o núcleo familiar. 

Com efeito, a família do início do século XX, de índole eminentemente rural, não 

tinha como preocupação basilar a criação de um espaço de afeto destinado à realização de 

seus membros. Ao contrário, funcionava, tão somente, como instituto de reprodução e de 

educação dos filhos, apto a gerar força de trabalho necessária à mantença da produção 

agrícola na sociedade brasileira. 

Não é outra a razão pela qual as relações intrafamiliares foram codificadas, 

inicialmente, em uma estrutura heterossexual, hierárquica, patriarcal e matrimonializada, 

inquebrantável pelo tempo e pelas tradições. Nesse sentido, são essas as palavras de Roger 

Raupp Rios: 

Dentre os traços característicos da configuração jurídica da família neste modelo 
institucional, deve ser salientada a percepção da família como uma entidade fechada, 
que pode ser considerada em si mesma, permanente no tempo mesmo com a 
mutação de seus componentes individuais, voltado para a consecução de objetivos 
econômicos e afetivos internos e para a realização de finalidades externas e 
superiores, relacionadas com a manutenção e o progresso de toda a sociedade 
(RIOS, 2001, pp. 99-100). 

A Lei nº 4.121, de 27 de agosto de 1962, marcou o início da emancipação feminina 

na sociedade conjugal. Dentre as inovações, referido diploma não apenas atribuiu à consorte 

plena capacidade para os atos da vida civil, como também consagrou o princípio do livre 
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exercício de profissão da mulher casada, permitindo o seu ingresso no mercado de trabalho 

sem a autorização do cônjuge-varão. 

Com a revolução sexual, iniciada a partir da descoberta de métodos contraceptivos, a 

sociedade passou por uma fase de progressiva liberalidade. A castidade deixou de ser 

apregoada como valor absoluto, favorecendo a prática do sexo fora do casamento e 

promovendo a libertação das mulheres de muitas inibições que as atingiam. 

Nesse cenário, não obstante a recusa da legislação em conceder juridicidade aos 

relacionamentos extramatrimoniais, pejorativamente denominados de ilegítimos, vínculos 

amorosos começaram a surgir paralelamente ao matrimônio. 

Em um primeiro momento, a jurisprudência passou a admitir a relação laboral entre 

os parceiros, conferindo, pois, à amásia o direito à indenização pelos serviços domésticos 

prestados, correspondente aos valores dos salários que lhe seriam devidos, nas situações em 

que não exercia atividade remunerada nem auferia qualquer outro tipo de renda. 

Posteriormente, no afã de estabelecer um tratamento mais benéfico quando do 

rompimento das relações convivenciais, o Supremo Tribunal Federal, na sessão plenária de 03 

de abril de 1964, editou a Súmula nº. 3802, cujo teor reconheceu a existência de uma 

sociedade de fato entre os concubinos, garantindo à companheira a meação dos bens 

adquiridos ao longo da união pelo esforço comum. 

Ocorre que nenhuma das soluções engendradas pelo judiciário brasileiro se mostrava 

apta à tutela de novas relações que surgiam no cenário nacional. Nesse viés, a sociedade civil 

organizada, por meio de pressões exercidas sobre os constituintes, passou a lutar pela proteção 

das famílias informais, pois, somente a partir do reconhecimento jurídico do fenômeno 

sociológico da revolta dos fatos conta a lei, novos direitos poderiam ser conquistados, 

construindo-se uma ordem constitucional democrática. 

A grande mudança sobreveio com a promulgação da Carta Federal de 1988, que 

consagrou o princípio do pluralismo das entidades familiares ao atribuir consequências 

jurídicas não somente ao casamento, mas à união estável entre homem e mulher e à 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, conforme o disposto em seu 

art. 226, in verbis: 

Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

                                                           
2
 Súmula nº. 380 do STF: "Comprovada a existência de sociedade de fato entre os concubinos, é cabível a sua 

dissolução judicial, com a partilha do patrimônio adquirido pelo esforço comum". 
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§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 

§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 

§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 
homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 
casamento.  

§ 4º - Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes. 

A Constituição Cidadã inaugurou, assim, uma nova era no direito pátrio, pois, 

mediante sua estrutura principiológica e seus valores, desmistificou velhos preconceitos, 

promovendo a abertura do sistema jurídico para reconhecer outros arranjos familiares 

historicamente marginalizados. 

Todavia, em que pese a conquista histórica para a sociedade brasileira, uma dúvida 

insiste em pairar: no atual estágio legislativo, seriam as uniões homoafetivas tuteladas pelo 

ordenamento estatal? Vejamos. 

Diferentemente da Constituição de 1967, que dispunha, no caput do art. 175, que “A 

família é constituída pelo casamento e terá direito à proteção dos Poderes Públicos”, a Carta 

Magna de 1988 não atrelou à família nenhum sentido ortodoxo, consagrando um sistema 

aberto, protetor, inclusive, das uniões homossexuais. 

A regra do art. 226 foi introduzida na Constituição com a finalidade de suplantar a 

discriminação que historicamente incidira sobre modelos de convivência marginalizados, 

sobretudo as uniões entre homem e mulher que não decorriam do matrimônio. Por essa razão, 

aos juristas seria vedado conferir uma interpretação reducionista ao dispositivo em questão, 

pois não se pode atribuir um significado a uma norma contrariando os postulados 

constitucionais e os fins que a justificaram. 

Nessa esteira, aponta o jurista Luís Roberto Barroso: 

É certo, por outro lado, que a referência a homem e mulher não traduz uma vedação 
da extensão do mesmo regime às relações homoafetivas. Nem o teor do preceito 
nem o sistema constitucional como um todo contêm indicação nessa direção. Extrair 
desse preceito tal conseqüência seria desvirtuar a sua natureza: a de uma norma de 
inclusão. [...] Insista-se, para que não haja margem a dúvida: não tem pertinência a 
invocação do argumento de que o emprego da expressão “união estável entre o 
homem e a mulher” importa, a contrario sensu, em proibição à extensão do mesmo 
regime a uma outra hipótese. Tal norma foi o ponto culminante de uma longa 
evolução que levou à equiparação entre companheira e esposa. Nela não se pode 
vislumbrar uma restrição – e uma restrição preconceituosa – de direito. Seria como 
condenar alguém com base na lei de anistia. O Código Civil, por sua vez, contém 
apenas uma norma de reprodução, na parte em que se refere a homem e mulher, e 
não uma norma de exclusão. Exclusão que, de resto, seria inconstitucional 
(BARROSO, 2007, p. 167e ss.). 
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Em um Estado Democrático, cujos pilares se assentam na dignidade da pessoa 

humana, não é dado ao magistrado julgar “opções” de vida, condenando à marginalidade as 

uniões entre pares do mesmo sexo por simplesmente escaparem aos padrões de moralidade 

dominantes na sociedade brasileira. 

Destarte, o art. 1º, inciso III da Lex Fundamentalis assegura a cada indivíduo a 

possibilidade de se autodeterminar da maneira como melhor lhe aprouver, promovendo as 

suas escolhas existenciais básicas de acordo com os desejos de foro íntimo, desde que isso 

não implique em transgressão aos direitos de outrem. 

Ademais, o supracitado dispositivo, em sua dimensão prestacional, impõe aos 

poderes estatais a função de propiciar aos cidadãos as condições necessárias a uma existência 

digna, removendo toda sorte de obstáculos que inviabilizem a busca pela felicidade. Nesse 

sentido, preleciona Ingo Wolfgang Sarlet: 

Como limite, a dignidade implica não apenas que a pessoa não pode ser reduzida à 
condição de mero objeto da ação própria e de terceiros, mas também o fato de a 
dignidade gerar direitos fundamentais (negativos) contra atos que a violem ou a 
exponham a graves ameaças. Como tarefa, da previsão constitucional (explícita ou 
implícita) da dignidade da pessoa humana, dela decorrem deveres concretos de 
tutela por parte dos órgãos estatais, no sentido de proteger a dignidade de todos, 
assegurando-lhe também por meio de medidas positivas (prestações) o devido 
respeito e promoção (SARLET, 2005, p. 32). 

A recusa do Estado em conceder juridicidade aos vínculos homoafetivos viola, 

portanto, o propósito constitucional de construir uma sociedade pluralista e refratária de 

preconceitos na medida em que implica na desvalorização social das características típicas 

dos homossexuais, atestando que determinado modelo de vida não merece ser tratado com 

igual respeito e consideração. 

De fato, como sustentar a real existência de uma liberdade de escolha se, ao 

direcionarem sua afetividade a outro ser do mesmo sexo, os indivíduos homoessenciais 

acabam sendo punidos com a perda de seus direitos mais básicos? Ou ainda, como poderia a 

Constituição conceder uma prerrogativa aos cidadãos, como a de autodeterminação, e, ao 

mesmo tempo, esvaziar o seu conteúdo? 

A respeito do tema, pertinente é a lição de Maria Berenice Dias: 

Todos dispõem da liberdade de optar, desimportando o sexo da pessoa eleita, se 
igual ou diferente do seu. Se um indivíduo nada sofre ao se vincular a uma pessoa 
do sexo oposto, mas é alvo de repúdio social por dirigir o seu desejo a alguém do 
mesmo sexo, está sendo discriminado em função de sua orientação sexual. A 
proibição dos casamentos inter-raciais, por exemplo, que vigorou em muitos países, 
é um belo exemplo de afronta ao princípio da liberdade. Ou seja, os negros não eram 
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proibidos de casar. Só não podiam casar com alguém de cor distinta. A mesma 
lógica se aplica aos homossexuais. Podem casar, desde que não seja com a pessoa do 
mesmo sexo. Deste modo, como não desejam contrair matrimonio com uma pessoa 
de sexo distinto, não lhes é assegurado o direito de constituir família (DIAS, 2009, 
p. 105).  

Mais do que consagrar um direito formal de escolha, é necessário que o Estado 

ofereça, efetivamente, condições para que todos os cidadãos possam perseguir os seus 

objetivos de vida, cumprindo a promessa constitucional de se construir uma sociedade justa, 

igualitária e plural. Afinal, se os indivíduos de orientação heterossexual somente podem 

atingir a plenitude de sua sexualidade vivendo heterossexualmente, os de preferências 

homossexuais seguem o mesmo raciocínio: somente podem ser felizes direcionando sua 

afetividade a outro ser do mesmo sexo. 

A ausência de legitimação social e jurídica da união entre pessoas do mesmo gênero 

transgride, por certo, outro aspecto basilar do princípio da dignidade da pessoa humana, que 

se identifica com o brocardo kantiano de não instrumentalização do indivíduo. Para Kant, toda 

pessoa constitui um fim em si mesma, não se admitindo a sua redução a mero objeto para o 

atendimento dos interesses e dos arbítrios de outrem (SARLET, 2002, pp. 32-33). 

Desse modo, ao negar o status familiar aos relacionamentos fundados na identidade 

de sexo, os poderes estatais acabam por instrumentalizar as relações afetivas, sacrificando os 

direitos e a felicidade dos casais homoeróticos em nome de um conceito moral e tradicional 

de família, que é dominante, mas não juridicamente obrigatório. 

Referida postura esbarra, ainda, no direito ao reconhecimento, que é um espectro 

fundamental do princípio da dignidade da pessoa humana. A necessidade de reconhecimento 

tem como finalidade suplantar a injustiça cultural e os preconceitos que pairam sobre minorias 

estigmatizadas, valorizando as identidades individuais e impedindo a dominação de um estilo 

de vida sobre os demais. Não é outro o entendimento a que chega José Reinaldo de Lima 

Lopes: 

Na afirmação universal dos direitos, é preciso contar com a constituição de um 
sujeito humano universal, em que está incorporado um valor que não pode ser 
trocado, e por definição não tem preço, que é a dignidade. […] o reconhecimento 
consiste na afirmação e na valorização positiva de certas identidades. O direito ao 
reconhecimento deve afirmar-se, portanto, como um direito em primeiro lugar e 
precisará traduzir-se em esforços públicos estatais – que retirem de um grupo 
estigmatizado as consequências  jurídicas de um estigma social (LOPES, 2009, p. 
50). 

A negativa do Estado em assegurar o reconhecimento das parcerias entre pessoas do 

mesmo gênero atenta, portanto, contra a dignidade dos casais homoafetivos, uma vez que a 
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homossexualidade não constitui uma opção, mas um atributo intrínseco dos indivíduos que a 

ostentam. 

Sobre a política do reconhecimento no que tange à temática homoafetiva, precisos 

são os ensinamentos da filósofa americana Nancy Fraser: 

[...] a diferenciação social entre heterossexuais e homossexuais está fundada em uma 
ordem de status social, como padrões institucionalizados de valor cultural que 
constituem a heterossexualidade como natural e normativa e a homossexualidade 
como perversa e desprezível. O resultado é considerar gays e lésbicas como outros 
desprezíveis aos quais falta não apenas reputação para participar integralmente da 
vida social, mas até mesmo o direito de existir. Difusamente institucionalizados, tais 
padrões heteronormativos de valor geram formas sexualmente específicas de 
subordinação de status, incluindo a vergonha ritual, prisões, “tratamentos” 
psiquiátricos, agressões e homicídios; exclusão dos direitos e privilégios da 
intimidade, casamento e paternidade e de todas as posições jurídicas que deles 
decorrem; reduzidos direitos de privacidade, expressão e associação; acesso 
diminuído ao emprego, à assistência em saúde, ao serviço militar e à educação; 
direitos reduzidos de imigração, naturalização e asilo; exclusão e marginalização da 
sociedade civil e da vida política; e a invisibilidade e/ou estigmatização na mídia. 
Esses danos são injustiça por não-reconhecimento. [...] O remédio para a injustiça, 
consequentemente, é o reconhecimento e não a distribuição. A superação da 
homofobia e do heterossexismo requer uma modificação na ordem do status sexual, 
desinstitucionalizando os padrões heteronormativos de valor, substituindo-os por 
padrões que expressem igual respeito para com gays e lésbicas (FRASER, 2008, p. 
173). 

Assim sendo, somente através da outorga de proteção devida aos relacionamentos 

homoessenciais é que restará assegurado, indistintamente, a todos os cidadãos o direito à 

dignidade da pessoa humana, haja vista que a interferência delimitadora do Estado em 

aspectos de foro tão íntimo produz efeitos desastrosos nas minorias estigmatizadas, infligindo 

dor, angústia e crise de identidade, bem como legitima a criação de um pensamento 

homofóbico no seio da sociedade. 

Outrossim, cumpre ressaltar que as relações familiares não são instituídas pelo 

direito; ao revés, surgem dos laços de afeto e de cooperação entre indivíduos, cabendo, tão 

somente, ao ordenamento jurídico pátrio a missão de estabelecer o regramento necessário à 

convivência. 

Conforme bem salienta a Ministra Cármen Lucia: 

É certo; nem sempre a vida é entendível. E pode-se tocar a vida sem se entender; 
pode-se não adotar a mesma escolha do outro; só não se pode deixar de aceitar essa 
escolha, especialmente porque a vida é do outro e a forma escolhida para se viver 
não esbarra nos limites do Direito. Principalmente, porque o Direito existe para a 
vida, não a vida para o Direito. (STF, ADI n. 4277- DF, Rel. Min. Carlos Ayres 
Britto). 
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O processo de reconhecimento enfrentado pelas parcerias homoafetivas é o mesmo 

pelo qual, historicamente, passaram as mães solteiras e os homens e mulheres unidos por 

laços informais no início do século passado. Àquela época, os preconceitos velados não 

puderam resistir às pressões de uma nova realidade que ora se impunha, de modo que coube 

ao direito se adequar aos fatos, retirando do ostracismo e do limbo jurídico modelos de 

convivência, até então, marginalizados. 

Nesse sentido, condenar à invisibilidade os relacionamentos entre pessoas do mesmo 

gênero não irá extirpar a homossexualidade das sociedades contemporâneas, tampouco 

extinguirá as contendas que chegam ao Poder Judiciário quando do rompimento dos vínculos 

convivenciais. 

Para que a regra inserta no art. 226 da Carta Magna alcance a finalidade que dela se 

espera, necessário coadunar seus preceitos com a realidade subjacente, evitando o 

distanciamento entre as ciências jurídicas e os acontecimentos contemporâneos, bem como 

impedindo o engessamento do texto constitucional. Referido entendimento encontra 

sustentáculo no modelo hermenêutico-concretizador, o qual impõe ao intérprete o dever de 

não analisar as normas constitucionais isoladamente, mas de acordo com os substratos fáticos 

que a cercam. É a lição de Konrad Hesse: 

Se o Direito e, sobretudo a Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos 
concretos da vida, não se afigura possível que a interpretação faça desta tábula rasa. 
Ela há de contemplar essas condicionantes, correlacionando-as com as proposições 
normativas da Constituição. A interpretação adequada é aquela que consegue 
concretizar, de forma excelente, o sentido (Sinn) da proposição normativa dentro das 
condições reais dominantes numa determina da situação (HESSE,1991, p. 22-23). 

É bem verdade que parte da doutrina nega juridicidade às parcerias homoafetivas sob 

o argumento de que o princípio da isonomia não iguala todos de maneira equânime, 

dispensando um trato distinto àquelas pessoas que se encontrem em situações essencialmente 

diversas, a exemplo do que ocorreria com os indivíduos homossexuais. Entretanto, para que a 

discriminação seja juridicamente válida, necessário existir uma correlação lógico-racional 

entre o fator de desigualação eleito e o tratamento diferenciado imposto a um determinado 

grupo de indivíduos. 

Nesse sentido, são essas as sempre elucidativas palavras de Celso Antônio Bandeira 

de Mello ao discorrer sobre o conteúdo do princípio da igualdade: 

É agredida a igualdade quando o fator diferencial adotado para qualificar os 
atingidos pela regra não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou 
exclusão no benefício deferido ou com a inserção ou arrendamento do gravame 
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imposto. [...] Em outras palavras: a discriminação não pode ser gratuita ou fortuita. 
Impende que exista uma adequação racional entre o tratamento diferenciado 
construído e a razão diferencial que lhe serviu de supedâneo. Segue-se que, se o 
fator diferencial não guardar conexão lógica com a disparidade de tratamentos 
jurídicos dispensados, a distinção estabelecida afronta o princípio da isonomia 
(MELLO, 2004, p. 37-39). 

Com efeito, desarrazoado erigir o potencial para a reprodução como elemento de 

discrímen apto a negar aos pares homoeróticos os mesmos direitos concedidos aos casais 

heterossexuais. 

A capacidade procriativa não constitui condição inarredável à caracterização de 

entidade familiar, haja vista que o Estado reconhece a família monoparental, comunidade 

formada por um dos pais e seus descendentes, como merecedora de tutela jurídica. Ademais, a 

impotência generandi e a incapacidade incipiendi, ou seja, a impossibilidade de o homem e de 

a mulher, respectivamente, gerarem sua descendência, não configuram causas de dissolução 

do vínculo conjugal, nem mesmo à luz do Direito Canônico. 

Desse modo, a partir do momento em que inexiste vedação ao reconhecimento da 

união entre heterossexuais estéreis, não pode ser utilizada a inaptidão para conceber como 

fundamento plausível, apto a negar a proteção legal ao relacionamento entre duas pessoas do 

mesmo sexo. 

Outrossim, melhor sorte não assiste ao argumento de que as relações homoafetivas 

não poderiam ser vislumbradas como familiares por escaparem ao padrão de normalidade 

dominante na sociedades contemporâneas. 

A Organização Mundial de Saúde, em 1993, retirou a homossexualidade da 

Classificação Internacional de Doenças (CID) e firmou entendimento segundo o qual “a 

orientação sexual por si não deve ser vista como um transtorno”. Na mesma esteira 

progressista, o Conselho Federal de Psicologia editou a Resolução nº 01/1999, atestando não 

ser a atração entre pessoas do mesmo gênero uma patologia, um distúrbio ou uma perversão, 

mas uma livre manifestação da sexualidade humana. 

Tampouco merece respaldo o posicionamento que nega o status familiar aos vínculos 

homossexuais sob o argumento de estarem em franca contrariedade com os preceitos de 

ordem divina. 

De fato, consoante o princípio da laicidade estatal, fundamentações de cunho cristão 

não podem servir de parâmetro para justificar o futuro político e jurídico do país, ainda que 

cultivadas pela maioria da sociedade, sob pena de afronta aos direitos fundamentais dos 
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indivíduos que não as professam, dentre eles, o da liberdade religiosa. A respeito do tema, 

posiciona-se o professor Canotilho: 

A liberdade de religião é a liberdade de adoptar ou não uma religião, de escolher 
uma determinada religião, de fazer proselitismo num sentido ou noutro, de não ser 
prejudicado por qualquer posição ou atitude religiosa ou anti-religiosa 
(CANOTILHO, 2007, p. 609). 

Além disso, cumpre ressaltar que, com o reconhecimento jurídico das relações 

homoeróticas, as organizações confessionais não serão compelidas a celebrar casamentos 

entre pessoas do mesmo sexo, continuando, pois, a sacramentar as uniões amorosas de acordo 

com suas tradições. 

Nesse viés, inexiste razão para eleger a diversidade de pares como requisito 

essencial, constituidor e definidor do conceito de família, haja vista serem os elos 

homoafetivos pautados no mesmo elemento psíquico existente nos relacionamentos conjugais 

e companheris, qual seja o amor que gera comunhão de vidas e assistência mútua, criando 

direitos e obrigações recíprocas. Entender de forma diversa acabaria por instituir uma 

distinção exclusivamente em função de orientação sexual, o que é constitucionalmente 

vedado. 

Destarte, a Carta Magna, em seu art. 3º, inciso IV, elegeu, como objetivo 

fundamental do pacto republicano, “promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. Para o doutrinador José 

Afonso da Silva a cláusula geral contida na parte final do dispositivo encerra uma vedação a 

outras formas de desequiparação entre pessoas, abrangendo, inclusive, a diferenciação em 

razão de preferências sexuais: 

A questão mais debatida feriu-se em relação às discriminações dos homossexuais. 
Tentou-se introduzir uma norma que vedasse claramente, mas não se encontrou 
expressão nítida e devidamente definida que não gerasse extrapolações 
inconvenientes. Uma delas fora conceder igualdade, sem discriminação de 
orientação sexual, reconhecendo, assim, na verdade, não apenas a igualdade, mas 
igualmente a liberdade de as pessoas de ambos os sexos adotarem a orientação 
sexual que quisessem. Teve-se receio de que essa expressão albergasse deformações 
prejudiciais a terceiros. Daí optar-se por vedar distinções de qualquer natureza e 
qualquer forma de discriminação, que são suficientemente abrangentes para recolher 
também aqueles fatores, que têm servido de base para desequiparações e 
preconceitos (AFONSO DA SILVA, 2005, p. 24). 

Ademais, a República Federativa do Brasil é signatária do Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos, incorporado ao ordenamento pátrio através do Decreto nº 592/92, 

cuja redação veda o tratamento desigualitário “por motivo de raça, cor, sexo, língua, religião, 
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opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação econômica, 

nascimento ou qualquer outra situação”.  

Conquanto inexista menção expressa à discriminação fundada em preferências 

sexuais no diploma supracitado, o Comitê de Direitos Humanos das Nações Unidas, no 

julgamento do caso Nicholas Toonen versus Austrália, firmou entendimento no sentido de 

que “a referência a ‘sexo’ nos artigos 2º, § 1º e 26 deve ser considerada como incluindo 

também a orientação sexual” 3. 

Assim sendo, afigura-se inconcebível e totalmente em desacordo com a atual 

conjuntura do Texto Magno que diferenciações sejam estabelecidas em virtude de inclinações 

sexuais dos indivíduos, não se admitindo, pois, a ingerência estatal em assuntos relativos à 

esfera privada de cada um. 

E lembre-se: não se está a questionar a constitucionalidade de um dispositivo 

originário da Constituição – o que, sabidamente, não é aceito na ordem jurídica brasileira. 

Ora, o que carece de validade não é a regra inserta no art. 226, § 3º da Constituição, que 

impõe a dualidade de sexos para a configuração da união estável, mas a interpretação segundo 

a qual o binômio homem-mulher seria caracterizador de todo e qualquer núcleo familiar. 

O conflito entre dispositivos da Lei Maior, nomeadamente entre o disposto no art. 

226, § 3º e os princípios da isonomia, da liberdade e da dignidade da pessoa humana, é 

meramente aparente, uma vez que o princípio da unidade da Constituição determina que os 

espaços de tensão existentes entre normas oriundas do Poder Constituinte Originário devem 

ser harmonizados, através de uma leitura sistematizada da ordem jurídica. 

Desse modo, a fim de se evitar a fragmentação do ordenamento estatal, necessário 

reconhecer a existência de dois vínculos convivenciais, quais sejam a união estável entre 

homem e mulher, conforme o exigido no art. 226, § 3º da Carta Republicana, e a parceria 

homoafetiva, em respeito aos princípios da isonomia, da liberdade e da igualdade 

constitucionalmente assegurados. 

É bem verdade que de nada bastaria toda a argumentação principiológica utilizada se 

houvesse, de fato, uma vedação implícita ao reconhecimento da união entre pessoas do 

mesmo sexo. Todavia, não é o que ocorre no cenário legislativo brasileiro. 

                                                           
3
 Em 1994, Nicholas Toneen recorreu ao Comitê dos Direitos Humanos das Nações Unidas contra legislação da 

Tasmânia que criminalizava as relações sexuais entre indivíduos do sexo masculino. A denúncia foi baseada nos 
direitos consagrados no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, como o da privacidade (art. 17) e o da 
igualdade de tratamento (art. 26).  
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O art. 4º da LICC determina que, em sendo omissa a legislação, cumpre ao 

magistrado julgar o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do 

direito, ao passo que o art. 126 do CPC proíbe o juiz de sentenciar ou despachar alegando 

lacuna ou obscuridade da lei. 

Nesse consectário lógico, o fato de o texto constitucional não fazer qualquer alusão à 

união entre pessoas do mesmo sexo não implica, necessariamente, em um silêncio eloquente 

da Constituição, haja vista que o intérprete dispõe de mecanismos de integração da ordem 

jurídica para o preenchimento de eventuais vazios normativos. 

Inexistindo, assim, a vedação constitucional ao reconhecimento das uniões 

homoafetivas, necessário perquirir qual tratamento jurídico deve ser dispensado a tais 

vínculos convivenciais. 

De fato, em nada satisfaz a equiparação das relações homoeróticas com as sociedades 

de fato, tal como tem prevalecido na jurisprudência brasileira. Ora, enquanto o elemento 

estruturante do contrato societário, que o coloca sob o manto do direito comercial, é a affectio 

societatis, consistente na vontade de associação e de conjugação de esforços para a realização 

de uma atividade de cunho meramente patrimonial, as parcerias homoafetivas são pautadas no 

amor que gera comunhão de vida e de interesses de forma pública, contínua e duradoura. 

Dessa feita, dentre todos os institutos positivados no ordenamento jurídico pátrio, a 

união estável é o que maior semelhança guarda com os relacionamentos homossexuais, haja 

vista que ambos têm sua gênese nos laços de afeto e de companheirismo, objetivando a 

formação de um espaço de integração e de mútua assistência entre os indivíduos.  

Referido entendimento foi adotado no julgamento da ADI nº 4.277, ajuizada pelo 

Procurador Geral da República com o fito de conferir o status jurídico-familiar às parcerias 

entre indivíduos do mesmo sexo. Na ocasião, a Suprema Corte declarou, por unanimidade e 

com eficácia vinculante, a obrigatoriedade do reconhecimento, como entidade familiar, das 

parcerias homoafetivas, desde que satisfeitos os mesmos pressupostos exigidos para a 

configuração da união estável entre homem e mulher. 

Nesse particular, importante destacar a seguinte passagem do voto do Ministro 

Carlos Ayres Britto, relator da decisão em apreço: 

Por último, anoto que a Constituição Federal remete à lei a incumbência de dispor 
sobre a assistência do Poder Público à adoção, inclusive pelo estabelecimento de 
casos e condições da sua (dela, adoção) efetivação por parte de estrangeiros (§5º do 
art. 227); E também nessa parte do seu estoque normativo não abre distinção entre 
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adotante “homo” ou “heteroafetivo”. E como possibilita a adoção por uma só pessoa 
adulta, também sem distinguir entre o adotante solteiro e o adotante casado, ou então 
em regime de união estável, penso aplicar-se ao tema o mesmo raciocínio de 
proibição do preconceito e da regra do inciso II do art. 5º da CF, combinadamente 
com o inciso IV do art. 3º e o §1º do art. 5º da Constituição. Mas é óbvio que o 
mencionado regime legal há de observar, entre outras medidas de defesa e proteção 
do adotando, todo o conteúdo do art. 227, cabeça, da nossa Lei Fundamental (STF, 
ADI n. 4277- DF, Rel. Min. Carlos Ayres Britto). 

O Ministro reconheceu, portanto, em suas razões, a necessidade de se estender aos 

casais homoafetivos o mesmo tratamento jurídico conferido aos indivíduos em união estável, 

inclusive para fins de adoção previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. 

 

2. DA EVOLUÇÃO DO INSTITUTO DA ADOÇÃO 
 

A adoção disciplinada no Codex de 1916 visava precipuamente a figura do adotante, 

sendo concebida e regulamentada pelo legislador como instituto destinado a dar filhos a quem 

a natureza os havia negado. 

Nesse sentido, a prática somente era permitida aos indivíduos que, sem prole, 

contassem com mais de 50 anos, uma vez que, a partir de tal idade, se presumia a 

impossibilidade de o interessado constituir sua descendência biológica.  

Entretanto, podia-se notar que, em tais situações, os direitos e deveres decorrentes do 

parentesco natural não se extinguiam, tanto que as pessoas adotadas poderiam continuar a 

utilizar normalmente o sobrenome de seus genitores. 

A adoção, à época firmada mediante escritura pública, estabelecia, tão somente, um 

vínculo precário, o qual poderia ser resilido unilateralmente pelo adotado, desde que contasse 

com mais de 18 anos ao tempo da manifestação de vontade, bem como resolvido 

bilateralmente pelas partes, sendo necessário, nessa situação, que ambos os indivíduos fossem 

absolutamente capazes. 

A Lei nº. 3.133, de 08 de maio de 1957, conferiu uma nova roupagem à matéria, 

pois, ao diminuir a idade mínima do adotante para 30 anos e ao extinguir a inexistência de 

filhos naturais como pressuposto fático à adoção, disseminou a prática do instituto, 

permitindo, cada vez mais, a inserção de indivíduos abandonados em lares substitutos, agora 

em caráter irrevogável . 
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Entretanto, tal legislação ainda guardava reminiscências de um modelo retrógrado, 

pois determinava que, existindo prole legítima, legitimada ou reconhecida ao tempo da 

adoção, não poderiam os rebentos reclamar sua participação na herança quando da morte de 

seus pais adotivos, restando, pois, excluídos da sucessão hereditária. De modo semelhante, o 

legislador estabeleceu que, em havendo filhos naturais supervenientes à adoção, competiria 

aos adotados, tão somente, a metade do quinhão reservado a cada indivíduo nascido 

posteriormente. 

Uma grande mudança sobreveio com a Lei nº. 4.655, de 02 de junho de 1965. 

Referido diploma instituiu uma nova modalidade de adoção, denominada de legitimação 

adotiva, a qual rompia definitivamente o vínculo jurídico do menor com a família biológica, 

estabelecendo, pois, a filiação entre adotante e adotado com os mesmos efeitos e 

características oriundos do parentesco consanguíneo. 

Em tais casos, a adoção se confirmava através de decisão judicial de caráter 

constitutivo, cujos efeitos se restringiam aos pais e aos filhos adotivos, não alcançando os 

parentes dos adotantes, os quais permaneciam sem qualquer ligação com a prole. 

Posteriormente, a Lei nº 6.697, de 10 de outubro de 1979 trouxe novos avanços, pois, 

ao substituir a legitimação adotiva pelo instituto da adoção plena, permitiu a criação de laços 

de parentesco entre o menor e a família do adotante, passando o nome dos avós a constar no 

assento de nascimento do adotado. 

É de se notar que, por um período, subsistiram em nosso sistema jurídico duas 

modalidades de adoção, conforme bem esclarece o jurista Silvio Rodrigues: 

[...] as adoções eram diversas e na realidade o eram. A adoção simples, disciplinada 
pelo Código Civil, criava um parentesco civil entre o adotante e o adotado, 
parentesco que se circunscrevia a essas duas pessoas, não se apagando jamais os 
indícios de como esse parentesco se constituíra. Ela era revogável pela vontade do 
concordante das partes e não extinguia os direitos e deveres resultantes do 
parentesco natural. A adoção plena, ao contrário, apagava todos os sinais do 
parentesco natural do adotado, que entrava na família do adotante como se fosse 
filho de sangue. Seu assento de nascimento era alterado, os nomes dos genitores 
maternos e avós paternos substituídos, de modo que, para o mundo, aquele 
parentesco passa a ser o único existente (RODRIGUES, 1991, p. 340). 

As diferenças entre os regramentos do instituto vigoraram no direito pátrio até o 

advento da Carta Magna de 1988 que, ao erigir o princípio da igualdade jurídica entre filhos 

biológicos e adotivos, extinguiu as diversas classes de filiação, evitando, pois, qualquer 

discriminação em razão da origem da prole. A adoção passou, então, a ser concedida em uma 

única modalidade, qual seja a plena. 
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Aos 13 de julho de 1990, foi promulgada a Lei nº. 8.609, denominada de Estatuto da 

Criança e do Adolescente, que passou a regulamentar, especificamente, o procedimento de 

inserção de indivíduos em famílias substitutas, durante as fases da infância e da juventude. 

Nesse cenário, passaram a coexistir duas modalidades de adoção plena em nosso 

sistema jurídico: a disciplinada pelo Código Civil, a qual cuida dos casos em que os adotados 

têm idade superior a 18 anos, e a estatutária, que se aplica às crianças e aos adolescentes 

menores18 anos, em qualquer situação. 

Para os fins perquiridos por este trabalho, será estudada a modalidade prevista no 

estatuto minorista, tendo em vista os inúmeros desdobramentos que poderão ser causados aos 

indivíduos que se encontrem em etapa de desenvolvimento físico e psíquico quando da 

adoção por casais homossexuais. 

O ECA, em seu art. 42, enuncia a seguinte disposição: 

Art. 42.  Podem adotar os maiores de 18 (dezoito) anos, independentemente do 
estado civil. 
§ 2o Para adoção conjunta, é indispensável que os adotantes sejam casados 
civilmente ou mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família 
(Redação dada pela Lei nº 12.010, de 2009). 

No que tange à adoção por homossexuais individualmente, a doutrina é uníssona ao 

reconhecer a inexistência de proibição, haja vista que o ordenamento infraconstitucional não 

faz qualquer menção à orientação sexual do adotante, exigindo, apenas, a idade mínima de 18 

anos. 

Entretanto, a cisão doutrinária e jurisprudencial ocorre quando da análise do pedido 

de adoção conjunta por casais homoessenciais, tendo em vista que o dispositivo normativo 

exige que os interessados sejam casados civilmente ou mantenham união estável, o que, para 

muitos, afastaria a possibilidade de a medida adotiva ser deferida a pares do mesmo sexo. 

Ocorre que, conforme demonstrado anteriormente, as parcerias homoafetivas 

constituem entidades familiares autônomas, as quais, na ausência de regramento específico, se 

regem pelo regime jurídico da união estável, inclusive para fins de adoção. Desse modo, a 

inserção de crianças e adolescentes abandonados em lares homossexuais afigura-se 

plenamente possível em nosso ordenamento pátrio, desde que haja a estrita observância ao 

procedimento e aos requisitos previstos na Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990, explicitados 

a seguir. 
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2.1  Dos requisitos e do processamento do pedido de adoção 

 

Em uma primeira fase, denominada de habilitação, os interessados deverão 

comparecer ao Juizado da Infância e da Juventude para postular a admissão no cadastro de 

adoção da comarca, instruindo o requerimento com a documentação comprobatória exigida 

pelo artigo 197-A do ECA, in verbis: 

Art. 197-A. Os postulantes à adoção, domiciliados no Brasil, apresentarão petição 
inicial na qual conste: 

I - qualificação completa;  

II - dados familiares;  

III - cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, ou declaração 

relativa ao período de união estável;  

IV - cópias da cédula de identidade e inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas;  

V - comprovante de renda e domicílio;  

VI - atestados de sanidade física e mental;  

VII - certidão de antecedentes criminais;  

VIII - certidão negativa de distribuição cível (grifo nosso). 

É de se notar que os casais homossexuais são capazes de atender a todas as 

exigências supracitadas, inclusive a mencionada no inciso III, haja vista que os cartórios do 

país já expedem escritura pública declaratória de união estável homoafetiva, garantindo a 

publicidade e autenticidade da relação que, muitas vezes, perdura há anos. 

Após o protocolo e autuação do procedimento, o magistrado deverá, de acordo com 

previsão do art. 197-B do ECA, dar vistas ao Ministério Público, o qual se manifestará no 

prazo de cinco dias, podendo solicitar a designação de audiência para oitiva dos requerentes e 

testemunhas, elaborar quesitos a serem respondidos pela equipe multidisciplinar responsável 

pela avaliação dos postulantes, e, por fim, pleitear a realização de outras diligências que 

julgue indispensáveis. 

Empós, o processo será encaminhado ao setor técnico da Vara da Infância e da 

Juventude para a realização de estudo psicossocial com os interessados, consoante o disposto 

no art. 197-C do ECA. Nesse momento, assistentes sociais e psicólogos atuarão na elaboração 

de laudos e pareceres, cuja finalidade consistirá em avaliar a estabilidade e a idoneidade do 

núcleo familiar no qual crianças e a adolescentes serão inseridos, bem como oferecer um 
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acompanhamento psicológico aos adotantes para a melhor certeza do desejo adotivo, tendo 

em vista o caráter irrevogável da adoção. 

Questão de suma importância diz respeito à conclusão negativa da equipe 

multidisciplinar no que concerne à admissão dos postulantes no cadastro de adoção. 

Com efeito, o estatuto minorista, em seu artigo 50, § 2º, preceitua que será indeferida 

a inscrição caso o interessado não cumpra os requisitos previstos em lei ou não ofereça um 

ambiente familiar adequado, indispensável ao desenvolvimento de uma existência sadia e 

equilibrada. 

Desse modo, o estudo psicossocial poderá atestar que as condições oferecidas pelas 

partes são incompatíveis com as reais necessidades dos menores a serem adotados, concluindo 

pela prejudicialidade da medida pleiteada. 

Nesse particular, embora seja livre o convencimento do magistrado, os resultados 

obtidos pelo corpo técnico de psicólogos e assistentes sociais deverão ser sopesados, haja 

vista que representam um indicativo de como se processará, na prática, a dinâmica familiar 

entre os adotantes e crianças e adolescentes abandonados. 

No que tange às considerações elaboradas pela equipe multidisciplinar, imperioso 

ressaltar que a orientação sexual dos requerentes não poderá ser aferida como um fator que, 

isoladamente, demonstre o despreparo para o exercício de uma parentalidade responsável, 

como bem esclarece Enézio da Silva Júnior: 

o harmonioso ou desequilibrado seio familiar em nada tem a ver com as orientações 
sexuais dos adotantes. Só a “miopia preconceituosa” identificaria distúrbios 
inerentes à dinâmica familiar ou afetiva entre homossexuais, pela simples afeição ao 
sexo idêntico. O art. 19 do ECA, por exemplo, determina que a criança ou 
adolescente esteja “em ambiente livre das pessoas dependentes de substâncias 
entorpecentes”; mas não faz qualquer menção ao direcionamento afetivo dos 
genitores ou adotantes, posto que, no mínimo, a ressalva seria preconceituosa, 
inconstitucional e distanciada dos avanços científicos – na área da Psicologia, por 
exemplo (...). Tendo a afetividade do edificante e os reais interesses do adotado 
como norte, não cabe ao(à) magistrado(a) distinguir pela orientação sexual dos 
conviventes homossexuais (que pleiteam, juntos, a adoção), pois a legislação não o 
faz (SILVA JÚNIOR, 2010, p. 119). 

Contra a sentença que indefere o pedido de habilitação, poderá ser interposto recurso 

de apelação cível no prazo de dez dias, independentemente de preparo, conforme o disposto 

expressamente no art. 198, I do estatuto minorista. 

De modo diverso, caso o magistrado entenda pela viabilidade do requerimento 

habilitatório, o interessado será inscrito nos cadastros mantidos em cada comarca ou foro 
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regional, sendo a sua convocação para a adoção realizada de acordo com ordem cronológica e 

conforme a disponibilidade dos menores adotáveis, conforme preceitua o art. 197-E do ECA. 

A adoção será precedida, ainda, de estágio de convivência, fase destinada à 

adaptação recíproca e à aproximação entre os adotantes e os menores, a qual deverá ser 

acompanhada pela equipe técnica responsável pelos estudos psicossociais, visando ao sucesso 

da convivência familiar. 

Entretanto, o §1º do supracitado dispositivo preceitua que tal período convivencial 

“poderá ser dispensado se o adotando já estiver sob a tutela ou guarda legal do adotante 

durante tempo suficiente para que seja possível avaliar a conveniência da constituição do 

vínculo”. 

A fim de restarem satisfeitas suas pretensões, os adotantes deverão atentar, também, 

para os requisitos legais previstos no art. 165 do ECA, in verbis: 

Art. 165. São requisitos para a concessão de pedidos de colocação em família 
substituta: 

I - qualificação completa do requerente e de seu eventual cônjuge, ou companheiro, 
com expressa anuência deste; 

II - indicação de eventual parentesco do requerente e de seu cônjuge, ou 
companheiro, com a criança ou adolescente, especificando se tem ou não parente 
vivo; 

III - qualificação completa da criança ou adolescente e de seus pais, se conhecidos; 

IV - indicação do cartório onde foi inscrito nascimento, anexando, se possível, uma 
cópia da respectiva certidão; 

V - declaração sobre a existência de bens, direitos ou rendimentos relativos à criança 
ou ao adolescente. 

É fácil perceber que as exigências mencionadas no supracitado artigo, 

destacadamente as constantes nos dois primeiros incisos, podem ser atendidas por casais 

homoafetivos. Conforme esposado anteriormente, as parcerias entre indivíduos do mesmo 

gênero já se encontram tutelas pelo ordenamento estatal, devendo a elas ser aplicado, por 

analogia, o regime jurídico da união estável, inclusive para fins adotivos. 

Transcorrido o período do estágio de convivência e restando concluída a avaliação da 

equipe multidisciplinar, o magistrado, após a oitiva do órgão do Ministério Público, proferirá 

decisão judicial. 

1891



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

De acordo com o do art. 47 do ECA, a sentença concessiva de adoção estabelece o 

vínculo de filiação entre adotante e adotado, devendo, após o trânsito em julgado, ser 

averbada no registro civil da comarca competente “mediante mandato do qual não se 

fornecerá certidão”. 

 

2.2  Adoção Homoparental: um viés social 

 

É preciso ter em mente que a adoção homoafetiva, mais do que um direito 

fundamental dos casais do mesmo sexo ao exercício da parentalidade, representa a esperança 

de milhares de crianças e adolescentes abandonados, cujas garantias mais  prioritárias a uma 

existência digna são diariamente negadas pelos seus genitores, pela sociedade e, inclusive, 

pelo próprio Estado. 

É sabido que, nas unidades de abrigamento, os menores institucionalizados carecem 

de cuidados individuais, necessários ao desenvolvimento de suas aptidões, de sua 

personalidade e de seus sentimentos, diferentemente do que ocorre numa família, ainda que 

substituta, na qual há uma referência afetiva mais constante e uma valorização da identidade 

de cada membro. Sobre o assunto, nos esclarece a psicóloga Lídia Weber Dobrianskyj, 

professora da Universidade Federal do Paraná: 

Todos nós, psicólogos e profissionais afins, sabemos da importância de uma família 
e de um lar protetor para o desenvolvimento de uma personalidade forte. [...] Então 
como uma criança pode desenvolver sua individualidade, sua personalidade, seus 
vínculos afetivos que carregará consigo pelo resto da vida, seus gostos pessoais 
numa instituição onde existem mais de 150 crianças com ela. [...] Como desenvolver 
o seu próprio repertório comportamental se a instituição exige que todas as camas 
sejam arrumadas do mesmo modo, sem uma ruga nas colchas? Se não tem ninguém 
para quem contar os seus pequenos segredos, se é que conseguem desenvolver 
segredos e histórias pessoais [...]. Sem dúvida, crianças institucionalizadas são 
privadas de seu espaço subjetivo, dos seus conteúdos individuais, da realidade de 
vínculos afetivos. São despojadas de experiências sócio-psicológicas. São 
abandonadas, mesmo quando as famílias as deixam nas instituições “só por algum 
tempo até arranjar emprego”, e depois “somem do mapa”. [...] Permanecerá, então, 
até os dezoito anos na instituição, vivendo uma realidade totalmente artificial e 
afetivamente carente, e, em seguida, deverá deixar a instituição e procurar emprego. 
Sair para a vida. Quais as chances desse ser humano, não mais uma criança, o que 
talvez nunca tenha sido, e ainda não um adulto, o que poderá nunca ser 
(DOBRIANSKYJ, 1991, p. 32-33). 

Com efeito, o atendimento massificado e despersonalizado durante a infância e a 

juventude, fases da vida em que ocorrem as modificações mais importantes pelas quais passa 

o indivíduo durante a sua existência, acaba por gerar marcas indeléveis nas crianças e 
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adolescentes, tais como dificuldade para o estabelecimento de vínculos afetivos, baixa 

autoestima e atrasos no desenvolvimento psicomotor. 

Os infantes necessitam, portanto, crescer em um ambiente em que pairem 

expectativas sobre eles, despertando suas fantasias sobre o futuro e desenvolvendo suas 

potencialidades. As instituições de amparo à criança e o adolescente, por mais estruturadas 

que sejam, jamais propiciarão um ambiente adequado à formação dos menores abandonados, 

uma vez que os priva de sonhos e de fantasias acerca uma existência mais feliz. Nesse 

sentido, esclarece o psicólogo Adolf Guggenbul-Craig: 

[...] Não é nada criativo ou propício ao relacionamento encontrar alguém e vê-lo 
como uma foto instantânea ou imagem fixa. Encontrar uma pessoa de modo criativo 
significa tecer fantasias ao redor dela e circundar seu potencial. Surgem, então, 
várias imagens sobre a pessoa e o relacionamento potencial. Em geral, essas 
fantasias criativas estão bem longe da assim-chamada realidade; são tão irreais, ou 
tão verdadeiras, como contos de fadas e mitos [...] Mesmo se não expressas, as 
fantasias também influenciam a outra pessoa, despertando nela suas potencialidades. 
Certas fantasias dos pais talvez sirvam de exemplo. Frequentemente os pais se 
permitem, consicente ou semiconscientemente, fantasiar o futuro de seus filhos [...] 
Essas fantasias criativas, ou circum-ambulação imaginativa do parceiro, são da 
maior importância em qualquer relacionamento humano. [...] Todo mundo tem 
necessidade de fantasiar sobre si mesmo, de circundar e despertar seu próprio 
potencial de forma mitológica ou como num conto de fada. Uma das tragédias da 
vida de crianças de orfanato é que ninguém tece fantasia em torno delas, de modo 
que quase nunca o seu potencial é despertado. Essas crianças poderão tornar-se 
adultos bem comportados, mas psiquicamente só estão vivas pela metade 
(GUGGENBUL-CRAIG, 1978, p. 54-56). 

Por outra via, o estatuto minorista estabelece que a medida de abrigamento deve ser 

provisória , no máximo de dois anos, tornando premente a ação do Estado no sentido de 

empenhar esforços para reintegrar crianças e adolescentes às suas famílias de origem ou, não 

sendo possível, a lares substitutos. Entretanto, a realidade evidencia que, atualmente, milhares 

de brasileiros enfrentam dificuldades quanto às perspectivas de reinserção em um ambiente de 

afeto e de segurança material e moral. 

De acordo com a última pesquisa promovida pelo Conselho Nacional de Justiça, há 

26.694 postulantes à adoção no país. Entre os interessados, 10.129 adotariam tão somente 

crianças de pele branca, ao passo que 1.574 dos candidatos demonstram predileção por filhos 

pardos, e 579, por negros. Na esperança de adotar menores amarelos ou indígenas estão 

cadastrados, respectivamente, 345 e 343 indivíduos. Os indiferentes à raça dos adotados 

representam apenas 8.334 dos entrevistados. 

Ademais, as estatísticas revelam que quanto mais velho o infante, mínimas são as 

suas chances de inserção em lares substitutos, uma vez que a preferência dos casais é maior 
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em relação a bebês e crianças de até dois anos de idade, conforme sinalizaram 16.050 dos 

candidatos. 

Ocorre, todavia, que os menores abandonados disponíveis para adoção apresentam, 

em geral, um perfil diametralmente oposto ao desejado pela maior parte  dos adotantes, o que 

acaba concorrendo para a lotação dos abrigos e, consequentemente, para a mutilação afetiva 

de crianças e adolescentes à espera da tão sonhada família. Nesse sentido, transcreve-se trecho 

de reportagem publicada no jornal Diário do Nordeste, de 06 de maio de 2007: 

Hoje, dentre as crianças disponíveis para adoção inscritas no Cadastro de 
Crianças/Adolescentes Adotáveis do Juizado da Infância e Juventude de Fortaleza, 
cerca de 69% são do sexo masculino e 31% do sexo feminino. Dentre estas, 5% têm 
entre zero a dois anos de idade; 19%, têm entre dois e cinco anos de idade; 22%, 
estão entre cinco e 10 anos de idade e cerca de 54% têm mais de 10 anos de idade, 
ou seja, já estão entrando na pré-adolescência ou mesmo na adolescência. Nessa 
faixa etária, lembra o juiz, torna-se muito difícil a colocação em família substituta, 
em função de que pouquíssimas pessoas mostram-se disponíveis para acolher um 
filho já adolescente. Ainda em relação às crianças e adolescentes adotáveis em 
Fortaleza apenas 41% são saudáveis, ao passo que, cerca de 59% do total 
apresentam algum tipo de necessidade especial. O que dificulta ainda mais o 
acolhimento destas crianças, informa (MOZARLY, 2007). 

Os melhores interesses da criança deverão, assim, servir de diretriz para nortear a 

decisão do magistrado sobre a decisão do pedido de adoção por pares homossexuais, 

conferindo aos menores a possibilidade de serem educados por casais aptos a oferecer amor, 

respeito e compreensão, quando ninguém se dispôs a tanto. Nesse sentido, necessário atentar 

para a advertência de Ana Paula Buchalla: 

Ao contrário da maioria dos casais heterossexuais de classe média, que preferem 
adotar recém-nascidos brancos e absolutamente saudáveis, gays e lésbicas não fazem 
restrição alguma a cor, idade ou estado de saúde. Sabem, como ninguém, o que é ser 
vítima de exclusão e de preconceito (BUCHALLA, 2001). 

Cumpre ressaltar que o aparelhamento estatal é extremamente precário no que tange 

a estrutura concedida a crianças e adolescentes em situação de risco pessoal ou social, não 

logrando recursos suficientes para promover-lhes uma formação moral, social e profissional, 

que permita o desenvolvimento de suas potencialidades , bem como a capacitação para o 

mercado de trabalho. 

Com efeito, o último levantamento nacional sobre a situação das entidades 

financiadas pela Rede de Serviços de Ação Continuada (SAC) do Ministério de Assistência 

Social, promovido, em 2003, pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) com 589 

abrigos que receberam verbas orçamentárias do governo federal, registrou dados alarmantes: 
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As diretrizes para reordenamento de abrigos recomendam que as instituições 
busquem oferecer um acolhimento que seja o mais semelhante possível ao de uma 
família. As entidades não devem, por exemplo, manter placas ou faixas externas, 
que as identifiquem como abrigos. Da mesma forma, a construção deve aparentar 
uma residência comum. Os grandes pavilhões, símbolo dos antigos orfanatos, devem 
ser totalmente abolidos. Por outro lado, é fundamental que o atendimento ocorra em 
pequenos grupos, o que permite o olhar para as características de cada criança ou 
adolescente, bem como para as especificidades de suas histórias de vida. 
 Assim, no Levantamento Nacional foram selecionados alguns critério spara analisar 
se os abrigos pesquisados atendem ao quesito semelhança residencial: (i) instalações 
físicas; e (ii) atendimento em pequenos grupos. [...] Aplicando-se todos os critérios 

elencados e compatíveis com uma estrutura residencial, restam apenas 14,9% dos 

abrigos pesquisados que atendem os quesitos, ou seja, um total de 88 entidades 

(IPEA, 2003). 

Nesse cenário, entre as benesses proporcionadas por um lar estruturado e a realidade 

de um país excludente, em que até mesmo os abrigos e as instituições assistenciais carecem de 

estrutura adequada à formação e ao amparo de crianças e de adolescentes, aponta o bom senso 

para a necessidade de inserir a juventude carente em seios familiares em detrimento de deixá-

los entregues à própria sorte. 

A adoção homoparental visa a dirimir, portanto, em favor da infância marginalizada, 

a injusta situação de estigma social e de desigual acesso às oportunidades de educação, de 

saúde e de lazer, permitindo aos menores abandonados o pleno desenvolvimento de suas 

faculdades psíquicas e afetivas em uma atmosfera de amor, de segurança e de acolhida 

material e moral.  

 

2.3 Da inexistência de prejuízos ao menor por ser adotado por um par homossexual 

A temática da homoparentalidade, mesmo em tempos modernos, encontra oposição 

em diversos setores da sociedade, pois permanece envolta em preconceitos e temores 

irracionais que permeiam o imaginário da população. 

Uma das grandes resistências à adoção homoparental consiste no mito de que 

crianças e adolescentes criados por pares do mesmo gênero sofreriam maiores riscos de 

violência sexual.  

Tal preocupação apresenta íntima ligação com o modelo patologizador do século 

XIX e XX, o qual vislumbrava no comportamento homossexual um quadro degenerativo e de 

desordem psicológica. 

Ocorre que, conforme esposado anteriormente, a ciência médica é uníssona ao 

reconhecer que casais homoessenciais são tão normais quanto os heterossexuais, dispondo, 
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portanto, de iguais condições para assegurar a crianças e adolescentes uma existência 

equilibrada e sadia, em um ambiente de amor, de confiança e de respeito. 

Corroborando com esse entendimento, estudos científicos revelam que menores 

criados por pares homoeróticos não se encontram mais vulneráveis a sofrer abusos sexuais do 

que os indivíduos educados em lares heteroafetivos, conforme bem esclarece o magistrado 

Roger Raupp Rios: 

A respeito do perigo potencial que sofre a criança adotada em face da violência 
sexual por parte do adotante, constatou-se, em pesquisa social, que 95% destes 
casos provêm de heterossexuais, dado que põe por terra qualquer dúvida acerca da 
possível dificuldade de inserção social da criança em virtude da orientação sexual 
do adotante [a pesquisa referida é a “Hidden Victims: the sexual abuse of 
children”, exposta no relatório da “ILGA – International Lesbian and Gay 
Association”, relatório este denominado “World Legal Survey”- que significa, em 
tradução simples: “Vítimas Escondidas: o abuso sexual de crianças” da 
“Associação Internacional de Gays e Lésbicas”, na “Pesquisa Jurídica Mundial”  
(RIOS, 2001, pp. 141-143). 

Outro óbice aparente à adoção por pares homoeróticos reside na crença de que a 

orientação sexual dos pais interfere no desenvolvimento da afetividade de seus rebentos, de 

modo que, pelo convívio, filhos de casais homoafetivos estiariam mais propensos a sentir 

atração por pessoas do mesmo gênero. 

Todavia, a preocupação em demasia com o fato de o menor vir a ordenar seus 

impulsos sexuais a indivíduos do mesmo sexo vem a comprovar, tão somente, que muitos são 

os que não aceitam a naturalidade da homossexualidade, demonstrando total desconhecimento 

e preconceito a respeito da temática. 

Por outro lado, se a concepção e educação dentro de um modelo tradicional de 

família realmente constituísse um fator determinante à heterossexualidade de um indivíduo, 

como explicar, por exemplo, a existência de homossexuais filhos de casais heteroafetivos, já 

que foram criados em um ambiente considerado como o adequado pela sociedade? Ou, ainda, 

como justificar a existência de pessoas heterossexuais criadas, desde tenra infância, por pais 

do mesmo sexo? 

Nesse sentido, pesquisas científicas atestam que a orientação afetivo-sexual do 

adotante não interfere no exercício da sexualidade, nem na estrutura de desejo da prole, 

conforme, mais uma vez, nos elucida Roger Raupp Rios: 

Com relação à influência da orientação sexual do adotante na definição da 
identidade sexual da criança, estudos têm mostrado que filhos de pais homossexuais 
não tem probabilidade maior de se tornarem homossexuais que os filhos de pais 
heterossexuais (...) [o mesmo relatório aponta para diversos estudos, como “Children 
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in Lesbian and Single-Parents Households: Psychosexual and Psychiatric 
Appraisal”, que, em tradução simples, significa “Crianças em Lares Lésbicos e de 
Pais Solteiros: Avaliação Psicossexual e Psiquiátrica” (RIOS, 2001, pp. 141-143). 

Os opositores da adoção por casais homossexuais sustentam que a ausência de 

referenciais de ambos os gêneros pode ocasionar na vida dos menores distúrbios de ordem 

comportamental, psíquica ou social, comprometendo o pleno desenvolvimento de suas 

potencialidades. 

Entretanto, tal premissa não se afigura verdadeira, pois, se assim o fosse, restaria 

igualmente prejudicial aos infantes a vivência em um modelo familiar monoparental, no qual 

as funções de criação e de educação são desempenhadas isoladamente, por um único 

indivíduo, homem ou mulher, não havendo, portanto, a presença física das figuras paterna e 

materna. 

Conforme o sedimentado na psiquiatria e na psicologia, os referenciais de 

paternidade e de maternidade não estão relacionados, necessariamente, ao sexo biológico, 

haja vista que todas as pessoas possuem em seu âmago características historicamente 

associadas ao sexo masculino, bem como atributos socialmente identificados como 

pertencentes ao gênero feminino. 

Por essa razão, casais homossexuais apresentam tantas condições de educar um ser 

humano quanto indivíduos heterossexuais, pois, em que pese a identidade de sexo do par, são 

igualmente capazes de transmitir a sua prole a complexa teia de sentimentos e experiências 

que permeiam a existência de um homem e de uma mulher. Nesse sentido é a lição de Enézio 

da Silva Júnior: 

Vivenciada a afetividade na união homossexual, não há que se falar em prejuízo à 
normal estruturação da personalidade do adotando – sob o prisma, inclusive, da 
orientação afetivo-sexual- pois, os referenciais “pai e mãe” são representações 
simbólico-comportamentais de gênero que não se exaurem no corpo físico, enquanto 
sexo biológico. Todas as pessoas, a priori, são capazes de desempenhar, com 
eficiência, os papeis materno e paterno, a depender da personalidade e da maior 
identificação com um ou com outro [...]. Como salienta Rosemberg (2003, p.1), “a 
tendência da família é suprimir esses opostos de gênero. Não podemos mais 
imaginar o pai como oposto à mãe, ou o feminino como o oposto ao masculino. 
Essas posturas vivem juntas e em constante movimento. Quanto mais pudermos 
ensinar isso aos nossos filhos, melhor será”  (SILVA JÚNIOR, 2010, pp. 131-132) 

Ante o exposto, infere-se que, na análise do requerimento de adoção, o magistrado 

deverá atentar não para a orientação sexual do indivíduo, mas para a capacidade que este 

possui de propiciar a crianças e adolescentes um ambiente de amor, de respeito e de 
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solidariedade, o que poderá ser comprovado quando da realização estudos psicossociais 

promovidos pela equipe técnica da Vara da Infância e da Juventude. 

 

2.4 Da afronta ao princípio da proteção integral à criança decorrente da proibição de 
adoção por casais homossexuais 

 

No afã de contornar a resistência à homoparentalidade, muitos indivíduos tem se 

habilitado individualmente à adoção, mascarando a existência de um relacionamento 

homoafetivo para que possam educar crianças e adolescentes juntamente com o seu 

companheiro. Todavia, apesar de válida, tal solução não se mostra apta à tutela do princípio 

norteador do ECA, qual seja, o do melhor interesse do menor. 

Em 2002, a Academia Americana de Pediatria, através do Comitê de Aspectos 

Psicológicos da Saúde da Criança e da Família, já alertava da necessidade de esforços 

legislativos que possibilitassem a adoção em conjunto por pares homossexuais, tendo em vista 

que “as crianças nascidas ou adotadas por um membro de um casal do mesmo sexo merecem 

a segurança de dois pais legalmente reconhecidos”. 

Destarte, se por um lado a co-parentalidade assegura aos indivíduos que 

desempenham funções parentais o direito à visitação do menor no caso de separação do casal, 

por outro garante à criança a plena convivência com o ex-companheiro de seu pai ou mãe 

legal, evitando, pois, a quebra abrupta de um liame afetivo construído, muitas vezes, ao longo 

de anos. 

Note-se que a questão da dupla filiação apresenta, também, um viés de caráter 

patrimonial, pois, em sendo indeferido o pedido de adoção conjunta por parceiros 

homoafetivos, não terá o menor direito a pleitear alimentos nem qualquer outro tipo de auxílio 

financeiro do companheiro de seu pai adotivo, quando do término da relação convivencial, em 

razão da ausência de um vínculo jurídico permanente entre ambos. Nesse sentido, preleciona 

Maria Berenice Dias: 

Não admitir a adoção pelo casal só vem em desfavor da criança, principalmente 
quanto aos aspectos assistenciais e patrimoniais. O filho, ao invés de ter todas as 
prerrogativas pertinentes à filiação, como guarda, alimentos e direitos sucessórios, 
em relação a duas pessoas, terá apenas em relação ao adotante. Acabam as crianças 
impedidas de pertencer às duas linhagens familiares das quais fazem parte, desde 
quando a parentalidade foi planejada ou vivenciada em conjunto (DIAS, 2009, p. 
217). 
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Desse modo, mais do que o apego à letra fria do dispositivo normativo, devem os 

operadores jurídicos atentar para os superiores interesses de crianças e adolescentes 

institucionalizados, a fim de se permitir a adoção conjunta por casais homossexuais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi amplamente exposto no presente trabalho monográfico, 

as entidades familiares expressamente previstas no art. 226 da Constituição Federal encerram 

um rol meramente exemplificativo, abarcando outras formas de convívio que não as 

explicitadas no texto constitucional. 

De fato, a regra que trata das entidades familiares foi introduzida pelo legislador 

constituinte com a finalidade de suplantar os preconceitos que incidiam sobre arranjos de 

convivência outrora marginalizados, sobretudo as uniões entre homem e mulher não 

formalizadas pelo casamento. Por essa razão, aos magistrados é vedado conferir uma 

interpretação reducionista ao dispositivo em questão, pois não se pode atribuir um significado 

a uma norma contrariando os postulados constitucionais e os fins que a justificaram. 

O fato de a Constituição não fazer menção expressa às uniões entre pessoas do 

mesmo sexo não significa, portanto, que os indivíduos homossexuais sejam considerados 

cidadãos de segunda classe, tampouco representa desprezo a um modo de viver. O princípio 

da dignidade da pessoa humana, verdadeira pedra de toque de nosso arcabouço constitucional, 

afasta a exegese que reduza quaisquer indivíduos a uma situação de vulnerabilidade e de 

desamparo jurídico. 

As parcerias homoafetivas constituem, assim, entidades familiares autônomas, as 

quais, na ausência de regramento específico, devem ser regidas pelo regime jurídico que lhe é 

mais próximo, qual seja, o da união estável, inclusive para os fins adotivos previstos no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. 

A possibilidade jurídica de adoção por pares homossexuais é uma medida que se 

impõe na sociedade brasileira, haja vista que os menores abandonados apresentam, em geral, 

um perfil oposto ao desejado pela grande maioria dos adotantes, o que acaba contribuindo 

para a lotação dos abrigos e para mutilação afetiva de indivíduos à espera do tão sonhado lar. 

Em contrapartida, casais homoafetivos não fazem qualquer distinção em relação à cor, raça, 
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idade, sexo e estado de saúde dos adotandos, pois já são alvos de preconceito e de rejeição, 

experimentando, todos os dias, a sensação de o que é não ser aceito socialmente. 

É imperioso atentar, também, para a realidade das instituições de amparo a 

crianças e adolescentes, as quais carecem de estrutura adequada à formação psíquica e moral 

dos menores abandonados, não se mostrando, ainda, capazes de suprir a carência afetiva e 

emocional dos infantes em uma fase tão importante de suas vidas, privando-os de expectativas 

e de esperanças acerca de um futuro melhor.  

A adoção por casais homossexuais visa, nesse particular, a dirimir em favor da 

infância marginalizada, a injusta situação de estigma social e de desigual acesso às 

oportunidades de educação, de saúde e de lazer, permitindo aos menores abandonados o pleno 

desenvolvimento de suas faculdades psíquicas e afetivas em detrimento de deixa-los 

desamparados, entregues à própria sorte. 

É necessário, portanto, que toda a sociedade lance um olhar mais atento para a 

questão da homoparentalidade, superando o véu do preconceito e permitindo tanto aos casais 

homoafetivos como aos menores institucionalizados a fruição de um direito tido como básico 

para o alcance da felicidade: o direito à família. 

 

REFERÊNCIAS 
 
AFONSO DA SILVA, José. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24º ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. 
 
 
ALMEIDA, Mozarly. 30 crianças aguardam adoção: In: Diário do Nordeste. Fortaleza, 06 de 
mai. de 2007. 
 
 
BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Conteúdo Jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª 
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
 
 
BARROSO, Luís Roberto. Diferentes, mas iguais: o reconhecimento jurídico das relações 
homoafetivas no Brasil. Revista de Direito do Estado, ano 2, n. 5, Rio de Janeiro: Renovar, 
jan./mar. 2007. 
 
 
BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277/DF. 
Relator: Min. Carlos Ayres Britto. Brasília, 05 de maio de 2011. Pesquisa de 
Jurisprudência. Disponível em: 

1900



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

<www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/pesquisarJurisprudencia.asp>. Acesso em: 08 de maio 
de 2011, às 17h 50 min. 
 
 
BUCHALLA, Anna Paula. Meu pai é gay, minha mãe é lésbica. In: Revista Veja. São Paulo, 
11 jul. 2001. 
 
 
DIAS, Maria Berenice. Manual de Direito das Famílias. 4ª ed. São Paulo: Editora dos 
Tribunais, 2008. 
 
 
_________________________________União Homoafetiva: o preconceito & a justiça. 4ª 
ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2009. 
 
 
Departamento de Informática do SUS. Classificação Estatística Internacional de Doenças e 
Problemas Relacionados à Saúde. Disponível em 
<http://www.datasus.gov.br/cid10/v2008/webhelp/f60_f69.htm>. Acesso em 03 de março às 
15h. 
 
 
DOBRIANSKYJ, Lídia Natalia Weber. Adoção e Abandono. Curitiba. Terres dês hommes, 
1991. 
 
 
FRASER, Nancy. Redistribuição, reconhecimento e participação: por uma concepção 
integrada da justiça. In: IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia; SARMENTO, Daniel  
(Org.). Igualdade, diferença e direitos humanos. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
 
 
GIRARDI, Viviane. Famílias Contemporâneas, Filiação e Afeto: A possibilidade jurídica 
de adoção por casais homossexuais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 
 
 
GUGGENBUL-CRAIG, Adolf. O abuso do poder na psicoterapia – e na medicina, serviço 
social, sacerdócio e magistério. Tradução de Roberto Gambini. Rio de Janeiro: Achiamé, 
1978. 
 
 
HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre, Sérgio Antonio Fabris Editor, 1991. 
 
 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Levantamento Nacional de Abrigos para 
crianças e adolescentes da REDE SAC. Rio de Janeiro: 2003. Disponível em: 
<http://portaldovoluntario.org.br/documents/0000/0189/109726162757.pdf.>. Acesso em: 25 
de abril às 21h30min. 
 
 

1901



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito ao Reconhecimento para Gays e Lésbicas. in 
PIOVESAN, Flávia e IKAWA, Daniela (coords.). Direitos Humanos: Fundamento, 
Proteção e Implementação. Curitiba: Juruá Editora, 2009. 
 
 
RIOS, Roger Raupp. A homossexualidade no Direito. 1ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. 
 
 
RODRIGUES, Silvio. Direito Civil: direito de família, 17 ed. atual. São Paulo: Saraiva, 1991. 
 
 
SARLET, Ingo Wolfang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo 
uma compreensão jurídico constitucional necessária e possível. In: [org.] Dimensões da 
dignidade: ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2005 
 
 
TABOSA PINTO, Agerson. Das Justas Nupcias ao Casamento Gay, in Meira, André 
Aurgusto Malcher (org). Anais do XIII Congreso Internacional y XVI Congreso 
Iberoamericano de Derecho Romano : O Direito de Família, de Roma à Atualidade. Belém: 
2011, pp.  295-307. 
 
 
VECCHIATTI, Paulo Roberto Iotti. Manual da Homoafetividade: Da Possibilidade 
Jurídica do Casamento Civil, da União Estável e da Adoção por Casais Homoafetivos. 
São Paulo: Método, 2008.  
 
 
 

1902



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

EVOLUÇÃO E PROTEÇÃO DAS FAMÍLIAS: O AFETO COMO PONTO DE 

CHEGADA E PARTIDA. 

Luísa Cristina De Carvalho Morais 

 

RESUMO: 

O presente artigo trata da importância do afeto nas famílias. O objetivo geral do trabalho é 
demonstrar como a função afetiva tornou-se a mais relevante na atualidade e como esta 
posição de destaque afetou a tutela dada às famílias. Primeiramente, é feita análise histórica 
para traçar uma linha evolutiva das famílias. Posteriormente, o estudo passa ao Ordenamento 
Jurídico Brasileiro, para que seja possível perceber até que ponto o crescimento da função 
afetiva reflete nos dispositivos legais. A conclusão não coloca um ponto final no tema, mas 
sim inicia a jornada pela adaptação e compreensão deste novo Direito de Família baseado no 
afeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: afeto, função afetiva, família. 

 

EVOLUTION AND PROTECTION OF FAMILIES: THE AFFECTION AS A POINT 

OF ARRIVAL AND DEPARTURE. 

 

ABSTRACT: 

The present article addresses the importance of affection in families. The overall objective of 
the study is to describe how the affective function became more relevant nowadays and how 
its position of prominence affected the families. Firstly, it goes through historical analysis to 
trace an evolutionary line of families. Later, the study is directed to the Brazilian Law, 
studying to what extense the influence of the growth in affection reflects upon juridical 
norms. The conclusion does not end the subject, but begins the journey through adaptation 
and understanding of this new Family Law based on affection. 
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1 A evolução das famílias e a mudança de sua função primordial ao longo dos 

tempos 

 

O homem é e sempre foi, inquestionavelmente, um ser gregário. Desde tempos 

imemoriais, o homem buscou agrupar-se para sua proteção, sobrevivência e reprodução da 

espécie. As comunidades humanas pré-históricas foram o berço de diversas formas de 

relacionamento. O homem buscou seus semelhantes e dessas relações interpessoais surgiu a 

família. Como observa Carlos Alberto Bittar,  

...nesses diversos grupos, ocupa a família o lugar central, berço e núcleo 
formador do ser, onde ele recebe educação, sustento e assistência, que lhe permitem 
desenvolver a personalidade e estruturar-se para a consecução de seus objetivos1.  

São poucos os registros históricos desta época. A maioria das informações consiste 

em suposições que partem do insuficiente material de pesquisa encontrado. Ainda assim, 

admite-se a família pré-histórica como figura essencial. O embrião das inúmeras variações 

familiares que hoje presenciamos surgiu juntamente com os primeiros passos da humanidade.  

A evolução das famílias acompanha a evolução das sociedades. Quanto mais 

complexa a estrutura social, mais intrincada e variada torna-se a família. A noção 

hierarquizada de família, o modelo inicial da família ocidental, tem suas raízes na Grécia e em 

Roma. A figura do líder masculino como autoridade responsável pela proteção dos demais 

membros do grupo e detentor do poder de comando é presente em ambos os modelos 

familiares. A matriarca como a chefe da família, apesar de existente em certos momentos da 

história, não predominou na cultura ocidental. A estrutura familiar tinha em seu topo o 

homem, dono dos destinos de seus filhos e de sua esposa. 

A família antiga, retratada por Fustel de Coulanges em sua obra A Cidade Antiga, 

tinha como alicerce a religião, que se caracterizava no culto aos ancestrais. A autoridade 

paterna e marital foi estabelecida como efeito da própria religião, uma vez que cabia ao 

homem, marido e pai, a liderança do culto. Os laços de sangue eram de marcante importância 

à estruturação dessa entidade, mas não se pode dizer que eram essenciais. Era na comunhão 

do culto que a família se unificava, como bem destaca o autor:  

                                                           

1  BITTAR, Carlos Alberto. Novos rumos do Direito de Família. In: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). O Direito 

de Família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p.2. 
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O que unia os membros da família antiga era algo mais poderoso que o 
nascimento, o sentimento ou a força física: e esse poder se encontra na religião do 
lar e dos antepassados. A religião fez com que a família formasse um só corpo nesta 
e na outra vida2.  

Em Roma, temos a figura do pater famílias, ícone da organização familiar moderna, 

autoridade masculina responsável pela manutenção do culto aos ancestrais e pela continuação 

da descendência. A família, neste momento histórico, como já foi dito anteriormente, 

estruturava-se na religião. De acordo com Denis de Rougemont, o amor, para os gregos e 

romanos, era considerado uma doença3. O afeto não era fator a ser levado em consideração 

para a constituição da família. “Poderia ele existir no íntimo dos corações, mas para o direito 

não representava nada” 4. O casamento era visto exclusivamente como instrumento utilizado 

para a perpetuação da família5.  

Analisando-se a situação por saltos, o surgimento e expansão do Cristianismo 

modificaram o modelo de família antiga. Na Idade Média, a família passa a ser um dos 

alicerces da Santa Igreja Católica. O casamento, sacramento da própria Igreja, é o marco 

fundamental da família, tida como entidade religiosa. Num contexto no qual o prazer era visto 

como pecado, as relações íntimas voltavam-se à procriação, essencial à continuação da 

família.  

O afeto não tinha importância para a formação da família. Os laços hierárquicos 

permaneciam fortes e o núcleo familiar continuava submetido ao poder do chefe, do pai, do 

marido. Notam-se, também, na família medieval, fortes traços das funções econômica e 

política crescentes, uma vez que os vínculos matrimoniais, para a nobreza, serviam para 

acumular propriedades e aumentar a influência nos núcleos de poder. No dizer de Carlos 

Alberto Bittar, durante este período,  

a família constituída sob estrutura unitária exerceu também a função de 
célula econômica, tendo sido responsável pela implantação dos germes dos futuros 
Estados em que mais tarde se dividiu o mundo 6. 

As diversas mudanças que se seguiram ao período medievo alteraram bastante a 

situação das famílias. O surgimento e fortalecimento dos Estados Nacionais, o Renascimento 

                                                           

2 COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga [La Cité Antique]. Trad. Jean Melville. 2. ed. São Paulo: Martin 
Claret, 2008, p. 45. 
3 ROUGEMONT, Denis de. A história do amor no ocidente [L’amour et l’Occident]. Trad. Paulo Brandi e Ethel 
Brandi Rougemont. 2. ed. reform. São Paulo: Ediouro, 2003, p. 80. 
4 COULANGES. A Cidade.... cit., p. 45. 
5 COULANGES. A Cidade..., cit., p. 55. 
6 BITTAR. Novos rumos..., cit., p. 3. 
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e a Reforma Protestante enfraqueceram o poderio católico. A Santa Igreja deixou de ser 

onipotente e onipresente, não mais regulando todos os aspectos da vida dos indivíduos. No 

que tange à evolução das famílias, cabe destacar a separação do casamento e da religião como 

fato incontestavelmente marcante no Direito de Família. A partir daí, a família tornou-se aos 

poucos uma instituição laica ligada por meio de vínculos de parentesco, formada pelo 

casamento, cujo vínculo matrimonial poderia, inclusive, ser rompido caso fosse esta a vontade 

de um ou ambos os cônjuges. O surgimento do casamento civil iniciou um movimento de 

desvinculação da religião com a formação da família, que perdeu muito do seu caráter 

sagrado.  

Em período posterior, com a Revolução Industrial, os laços familiares se modificam. 

Os bens necessários à sobrevivência deixam de ser produzidos pelos próprios membros da 

família, e passam a ser adquiridos com o esforço do trabalho, tanto dos homens quanto das 

mulheres – e, nos momentos mais intensos dessa fase, até mesmo pelo trabalho das crianças. 

A emancipação feminina reduziu o poder do homem na família. A responsabilidade pela 

subsistência dos membros do grupo familiar passa a ser distribuída de modo mais igualitário, 

uma vez que o homem, sozinho, não tinha mais condições de proteger e sustentar a prole.  

A função econômica da família torna-se cada vez mais nítida, mas não domina 

sozinha. A visível modificação das relações interpessoais aumentou a importância do afeto.  

“De unidade proposta a fins econômicos, políticos, culturais e religiosos, a família passou a 

grupo de companheirismo e lugar de afetividade”7. 

A hierarquia, os laços sanguíneos e os vínculos do matrimônio enquanto 

características da família são enfraquecidos na medida em que é reconhecida a igualdade entre 

os filhos, sejam eles tidos dentro ou fora do casamento, adotivos ou não. A tradicional família 

greco-romana perde forças diante do turbilhão que atingiu a sociedade no século XX:  

com as mudanças sociais advindas no decorrer do século XX, tal visão 
estaria fadada a mudar. A longevidade, a emancipação feminina, a perda de força do 
cristianismo, a liberação sexual, o impacto dos meios de comunicação de massa, o 
desenvolvimento científico com as perícias genéticas e descobertas no campo da 
biogenética, a diminuição das famílias com o aperfeiçoamento e difusão dos meios 
contraceptivos, tudo isso atingiu fortemente a configuração familiar8. 

                                                           

7 VILLELA, João Baptista. Liberdade e Família. Belo Horizonte: Movimento Editorial da Revista da Faculdade 
de Direito da UFMG, 1980, p. 11. 
8 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Função Social da Família e Jurisprudência Brasileira. In: CUNHA 
PEREIRA, Rodrigo da (Org.). Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. Rio de Janeiro: 
IBDFAM – Lumen Juris, 2008, p. 182. 
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Atualmente, a família presta-se ao desenvolvimento da pessoa. Contudo, isto não 

significa busca egoísta pela realização individual, mas sim autodeterminação regida por uma 

responsabilidade totalmente ligada à uma ética interna9.  

O crescimento pessoal na convivência com os outros é o ponto de partida da 

estruturação familiar contemporânea. No dizer de Paulo Mota Pinto, 

as possibilidades de realização do indivíduo isoladamente são, 
necessariamente, limitadas. O desenvolvimento da personalidade é por natureza 
comunicativo e ocorre em interacção, tendo como contexto necessário, as relações 
com as outras pessoas no ‘mundo-da-vida’10. 

 O fenômeno da despatrimonialização e repersonalização do Direito Civil como um 

todo tem, no Direito de Família, presença marcante. A pessoa humana é o centro das atenções 

do Direito Privado atual, em diversos aspectos. A evolução da sociedade modificou, aos 

poucos, a função precípua da família: não é mais religiosa, procracional, política, nem 

tampouco econômica. As famílias atuais têm como fundamento que define seus vínculos a 

afetividade, como bem observa Paulo Luiz Neto Lôbo:  

a família atual está matrizada em um fundamento que explica sua função 
atual: a afetividade e, pois, o espaço de sua realização. Assim, enquanto existir 
affectio, haverá família (princípio da liberdade), e desde que consolidada na 
simetria, na colaboração, na comunhão não hierarquizada (princípio da igualdade)11.  

As mudanças sociais e de mentalidade levaram a modificações legais posteriores. O 

surgimento de uniões livres e seu aceitamento pela sociedade fizeram com que o Direito, 

posteriormente, reconhecesse que o matrimônio não mais constituía o único meio de formação 

da família ainda que permanecesse como principal. As Constituições passaram a proteger as 

famílias de maneira mais abrangente, ainda que tal proteção, na maioria dos ordenamentos 

ocidentais, ainda não seja capaz de se estender a todas as formas de famílias existentes e já 

identificadas pela doutrina, como por exemplo, no que tange às uniões homossexuais. O 

antigo pátrio poder tornou-se poder familiar, representando a quebra da hierarquia, a divisão 

da responsabilidade parental e o reconhecimento da mulher como igual ao homem no que diz 

respeito à criação dos filhos e desenvolvimento familiar no geral. 

                                                           

9 VILLELA. Liberdade..., cit., p. 15. 
10 MOTA PINTO, Paulo. O direito ao livre desenvolvimento da personalidade. In: Boletim da Faculdade de 

Direito da Universidade de Coimbra: Portugal-Brasil Ano 2000. Coimbra: Coimbra Editora, 1999, p. 159. 
11 LÔBO, Paulo. A Repersonalização das Relações de Família. In: BITTAR, Carlos Alberto (Coord.). O Direito 

de Família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 54. 
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A evolução das famílias trouxe várias consequências, sinais de uma sociedade em 

crescimento, mais esclarecida e menos marcada por preconceitos. Todavia, sempre surgem 

complicações, polêmicas, discussões quando algo novo assume posição de destaque. É o caso 

do afeto. A afirmação da importância da afetividade para os vínculos familiares trouxe 

consigo inúmeras interpretações acerca da natureza do afeto e dos efeitos que o seu 

reconhecimento como alicerce, ou mesmo como princípio, podem gerar. Cabe à comunidade 

jurídica discutir e tentar encontrar as respostas que o Direito pode oferecer às novas 

perguntas.  

 

 

2 O tratamento dado às famílias no atual ordenamento jurídico brasileiro 

2.1 As Constituições Brasileiras e a família  

 

A Constituição Brasileira de 1988 representou grande avanço no âmbito do Direito 

de Família, elevando-o, ampliando-o, tornando, em alguma medida, “público”. Antes do 

tratamento dado pela atual Constituição, o Direito de Família tinha como diploma principal e 

praticamente único o Código Civil, sendo matéria estritamente privada.  

A determinação de princípios constitucionais aos quais o Direito de Família deve se 

reportar e a destinação de parte do texto constitucional especificamente para a tutela e 

proteção da família – ou melhor, das famílias – acrescentaram certo caráter público e geral a 

este ramo do Direito, com forte influência da ordem pública sobre as relações privadas.  

Contudo, apesar da inegável característica pública do Direito de Família em diversos 

aspectos, levando-se em conta que a família é base da sociedade e que merece proteção do 

Estado, há que se ter cautela exatamente devido à enormidade de preceitos éticos que 

permeiam as relações familiares, e que estabelecem limites de normatividade e tutela. Como 

ensina Marcelo Milagres: “se o direito de família é considerado o mais público dos ramos do 
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direito privado, no âmbito deste seria o mais pessoal, com preocupação eminentemente 

voltada para a pessoa humana”12. 

Para que possamos compreender a evolução trazida pela chamada Constituição 

Cidadã, analisemos aquelas que a antecederam, como trataram – e se trataram – da família. 

Cabe, aqui, destacar parte do texto introdutório de exposição das Constituições Brasileiras do 

Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados: 

A Constituição se traduz na lei essencial e imprescindível de um Estado 
moderno, onde estão contidas as normas referentes a vários aspectos da esfera 
pública e privada como forma de governo, organização dos poderes públicos, 
distribuição de competências e direitos e deveres dos cidadãos. 

Em sua história o Brasil já adotou sete constituições: uma no período 
monárquico e seis no período republicano. Existem divergências na doutrina acerca 
da Emenda Constitucional nº1/69, que possui defensores da idéia de que se trata de 
uma Constituição propriamente dita, enquanto para outros essa classificação não 
pode ser empregada em tal situação13. 

Destacamos que acompanhamos aqueles que acreditam ser a Emenda Constitucional 

nº1/69 complemento, ainda que extremamente relevante, da Constituição de 1967. Faremos, 

portanto, análise conjunta. 

A primeira Constituição do Brasil, datada de 1824, faz referência somente à Família 

Imperial. Inexiste, neste período, preocupação com proteção e tutela da família como assunto 

de interesse público. Os tempos eram outros. Era necessário estabelecer as bases de uma 

nação recém-nascida, embora ainda fortemente ligada à colônia por meio da presença e 

governo da realeza Portuguesa. 

Com o advento da República foi promulgada a Constituição de 1891 que trouxe 

consigo grandes mudanças, especialmente no âmbito político, como por exemplo, o 

presidencialismo, o federalismo e a liberdade partidária. Entretanto, é curioso observar que, 

em nenhum momento o referido diploma apresenta em sua redação a palavra família, ou 

mesmo sociedade. A palavra mais próxima que encontramos desses termos é cidadão, que 

ainda assim não expressa preocupação do Poder Público com a tutela da família. Encontramos 

também a palavra casamento uma única vez, no §4º do art.72, que dispõe que “a República só 
                                                           

12 MILAGRES, Marcelo de Oliveira. Normas cogentes e dispositivas de direito de família. In: NERY JÚNIOR, 
Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade (Coord.). Revista de Direito Privado. ano 9. n. 35. jul.-set./2008. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 219. 
13 CÂMARA DOS DEPUTADOS. Constituições Brasileiras. Brasília: Centro de Documentação e Informação; 
Coordenação de Publicações, 2005, p. 4. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/a-
camara/conheca/museu/publicacoes/arquivos-pdf/Constituicoes%20Brasileiras-PDF.pdf. Acesso em: 9 mar. 
2011.  
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reconhece o casamento civil, cuja celebração será gratuita”. A família ainda era assunto 

privado, que não fazia parte de uma Constituição de cunho Liberal. 

Passamos para a Constituição de 1934, promulgada durante o primeiro governo do 

presidente Getúlio Vargas. Comparado ao anterior, o novo diploma constitucional preocupou-

se mais com a tutela da sociedade. A palavra família aparece, e com considerável freqüência, 

ao longo de todo o texto, inclusive em um dos títulos: Título V: Da família, da educação e da 

cultura, sendo que seu primeiro capítulo, embora curto, dedicou-se exclusivamente à família. 

Apesar dessa evolução, não há, de fato, tutela dessa instituição. A Constituição colocou sob 

proteção especial do Estado a família constituída pelo casamento indissolúvel, além de dar 

outras providências acerca do casamento (civil e também religioso) e ainda determinar o não 

pagamento de nenhuma quantia para o reconhecimento dos filhos naturais. Nota-se, sem 

dúvida, um gradual aumento da preocupação do Estado para com a família, mas ainda não é 

possível perceber definição de direitos e deveres específicos. 

Veio, então, o Estado Novo e a Constituição de 1937, de cunho ditatorial, com 

influências dos modelos fascistas europeus. Dentre tantas mudanças de cunho político, 

restringindo as liberdades individuais, percebe-se um aumento de preocupação com a família, 

que mereceu título exclusivo e proteção Estatal maior do que aquela estabelecida pelo 

diploma de 1934. A educação da prole passou a ser definida como dever e direito natural dos 

pais e do Estado. Foi assegurada a igualdade entre os filhos. Vale transcrever aqui o art.127, 

que refletiu o aumento da preocupação Estatal com a tutela da família.  

Art 127 - A infância e a juventude devem ser objeto de cuidados e 
garantias especiais por parte do Estado, que tomará todas as medidas destinadas a 
assegurar-lhes condições físicas e morais de vida sã e de harmonioso 
desenvolvimento das suas faculdades.  

O abandono moral, intelectual ou físico da infância e da juventude 
importará falta grave dos responsáveis por sua guarda e educação, e cria ao Estado o 
dever de provê-las do conforto e dos cuidados indispensáveis à preservação física e 
moral.  

Aos pais miseráveis assiste o direito de invocar o auxílio e proteção do 
Estado para a subsistência e educação da sua prole. 

Curiosamente, percebe-se a presença da expressão abandono moral, considerado 

como falta grave. Nota-se, assim, que o Estado do período ditatorial do Governo Vargas 

preocupou-se com a família ao ponto de proteger a prole de qualquer modalidade de 

abandono. Breve comentário se faz necessário, para observar que se trata de um contexto 
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autoritário, e tal previsão de falta grave de maneira geral dá ao Estado espaço para interferir 

como bem entender na família. O abandono moral não é permitido, mas não se fala com 

clareza qual seria a sua conseqüência para os responsáveis. Contudo, nesta época, a 

afetividade não possuía o valor elevado que possui hoje, então não é de se estranhar que tal 

dispositivo legal não tenha causado alvoroço doutrinário14.  

Com o fim da ditadura Vargas, veio a Constituição de 1946, que buscava a 

redemocratização do país. São mantidos título e capítulo referentes à família, mas desaparece 

a disposição acima destacada. A proteção à infância e adolescência permanece, mas com 

redação ampla e sem o destaque ao papel do Estado que existia na Constituição anterior, 

como é possível perceber pela leitura do art.164: “É obrigatória, em todo o território nacional, 

a assistência à maternidade, à infância e à adolescência. A lei instituirá o amparo de famílias 

de prole numerosa”. Há, também, disposições acerca do casamento, que permanece como a 

única forma de constituição da família. 

Em 1964 ocorre o Golpe Militar que inicia a segunda e mais violenta ditadura 

brasileira. Em 1967, durante o governo Castelo Branco, foi promulgada nova Constituição, 

que foi sendo modificada de acordo com os interesses dos militares no poder, por meio dos 

Atos Institucionais e da Emenda Constitucional nº 1 de 1969. As disposições quanto à família 

mantiveram distância e generalidade, tratando principalmente e de maneira breve acerca do 

casamento e estabelecendo que a assistência à maternidade, à infância e à adolescência será 

instituída por lei.  

Esse período traumático da história brasileira atingiu a família de maneira mais 

indireta, pregando o conservadorismo da educação e controlando todos os meios de 

comunicação. Ainda não é possível perceber uma aproximação mais profunda entre o Direito 

Civil e a Constituição, tendo como referência as Constituições de 1937, 1946 e 1967, que 

                                                           

14 Considerando que o abandono moral, em contraposição ao abandono material, seria sinônimo do que 
chamamos de abandono afetivo. O dispositivo constitucional citado chama nossa atenção pelo contexto atual, 
com o crescimento da importância do afeto nas relações familiares, com a desvinculação da família do modelo 
inicialmente regulado, caracterizado pela família tradicional, centralizada no homem, chefe da casa, sua mulher e 
seus filhos. Destaca-se que se reconhece o afeto como presente na família, mas nem sempre encontramos 
concordância na elevação do afeto como elemento constitutivo familiar. Nesses termos, Antônio Jorge Pereira 
Júnior nega-se a ver o afeto como pilar das relações familiares, uma vez que a família base da sociedade civil 
deve possuir a capacidade perpetuadora que certas uniões, como as homoafetivas, são incapazes de, 
efetivamente, gerar. Daí a afirmação do autor no sentido de que a proteção à família não deve comportar 
tamanha elasticidade ao ponto de ver no afeto elemento fático formador. A este respeito, indicamos: PEREIRA 
JÚNIOR, Antônio Jorge. Art. 226. In: BONAVIDES, Paulo; MIRANDA, Jorge; AGRA, Walber de Moura 
(Org.). Comentários à Constituição Federal de 1988. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009, p. 2369-2390. 
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trouxeram em seu bojo poucas regras tutelando a família, sendo que estas tinham conteúdo 

altamente conservador, como, por exemplo, a determinação segundo a qual o casamento era 

indissolúvel. 

Mudança significativa ocorreu no ano de 1977, com a emenda constitucional nº 9, 

que alterou a redação do §1º do art.167 da Constituição de 1967, que passou a vigorar com a 

seguinte redação: “O casamento somente poderá ser dissolvido, nos casos expressos em lei, 

desde que haja prévia separação judicial por mais de três anos”. 

A revolucionária emenda deu o fundamento constitucional para o tratamento da 

separação e do divórcio mediante lei especial, que foi promulgada no mesmo ano. A Lei nº 

6.515/77 regulou a dissolubilidade do casamento e significou, juntamente com a emenda 

constitucional que a antecedeu, uma modificação profunda na estrutura da família brasileira. 

Percebe-se que a flexibilização da regra que tratava do casamento trouxe consigo 

importantes significados. Primeiramente, o legislador demonstrou evolução ao afastar a 

herança religiosa da previsão constitucional, permitindo o fim do casamento. Além disso, 

notamos também resposta aos anseios de uma sociedade que já passava pelo turbilhão de 

modificações nas relações interpessoais, uma sociedade na qual a mulher não representava tão 

somente a dona-de-casa, o número de filhos por casal diminuía, a economia se alterava, 

tornando a vida mais cara, e as pessoas buscavam na formação de famílias realização pessoal. 

“Ou seja, o casamento tem realmente por base uma ideia da felicidade, ideia que se supõe, na 

melhor das hipóteses, comum aos dois cônjuges”15. Do fim da afinidade, perdia sentido a 

continuação do casamento, daí a relevância da Emenda Constitucional nº 9/77 e da Lei nº 6. 

515/77.  

Observamos, aqui, intervenção do Estado no âmbito familiar para flexibilizar uma 

regra, implicitamente reconhecendo a necessidade de compatibilização da norma à sociedade 

brasileira. O afeto, sempre existente, mas nem sempre valorizado como definidor da família, 

começa a ganhar destaque. 

Em 1988, na euforia do retorno à democracia, no governo de José Sarney, veio a 

chamada Constituição Cidadã, e com ela, a tutela da família, que ganhou espaço e cresceu em 

importância. O texto constitucional leva em conta, principalmente, os princípios da liberdade 

                                                           

15 ROUGEMONT. História..., cit., p. 377. 
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e igualdade ao tratar da família, incluindo outros princípios também de extrema relevância, 

como o da solidariedade familiar (art.3º, I) e do melhor interesse da criança (art.227, caput). 

Percebe-se, ainda que de modo incompleto, o ponto da evolução familiar em que nos 

encontramos por meio da análise dos dispositivos constitucionais. O casamento deixa de ser o 

único modo de formação familiar. É importante mencionar o art. 226, que reconhece a união 

estável, a igualdade de direitos e deveres entre homem e mulher no que tange à sociedade 

conjugal, a expansão da noção de entidade familiar, sendo aceita a família monoparental e a 

liberdade de dissolução do casamento civil, que foi facilitada pela Emenda Constitucional nº 

66/2010, que tornou desnecessária a separação anterior ao divórcio, bem como o lapso 

temporal entre o casamento e seu fim. 

A doutrina ainda discute acerca da sobrevivência do instituto da separação, bem 

como da sua utilidade. Para Maria Berenice Dias, a única vantagem da separação judicial 

seria a possibilidade da reconciliação, disciplinada pelo art.1.577 do Código Civil, que 

permitiria o retorno à sociedade conjugal por homologação do juiz ou lavratura de escritura 

pública16. Rolf Madaleno afirma que a Emenda nº 66/2010 suprimiu definitivamente a 

separação do ordenamento jurídico brasileiro17. Por outro lado, Regina Beatriz Tavares da 

Silva defende que a separação subsiste, sendo que sua utilidade não foi completamente 

perdida, podendo ser utilizada por quem a preferir, em respeito aos princípios 

constitucionais18. 

A igualdade entre os filhos tidos dentro e fora do casamento, adotivos ou biológicos, 

é também assegurada no § 6º do art. 227, que trata dos deveres da família, da sociedade e do 

Estado, bem como de assuntos correlatos. A dignidade da pessoa humana, sustentáculo da 

própria República Federativa do Brasil como prevê o inciso III do art.1º, consta como direito 

a ser assegurado, juntamente com o direito “ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária”, dentre outros. Tais direitos são previsões gerais que fundamentam a nova tutela 

da família brasileira.  

A Constituição de 1988 consagrou princípios do Direito de Família que antes eram 

considerados como matéria exclusiva do Código Civil. O privado se misturou ao público a 

                                                           

16 DIAS, Maria Berenice. Da Separação e do Divórcio. In: DIAS, Maria Berenice; CUNHA PEREIRA, Rodrigo 
da (Coord.). Direito de Família e o novo código Civil. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002, p. 66. 
17 MADALENO, Rolf. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 196. 
18 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. A emenda constitucional do divórcio. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 108. 
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partir do momento em que o texto maior se preocupou mais com os direitos fundamentais dos 

cidadãos. Entretanto, é importante destacar que, ainda assim, não cabe afirmar em uma fusão 

completa entre privado e público19. Como bem observa Paulo Lôbo,  

a família não é célula do Estado (sociedade política), mas da sociedade 
civil, não podendo o Estado tratá-la como parte sua: os espaços de cada qual devem 
ser delimitados (o que é interesse social e o que é interesse privado, nas relações de 
família)20. 

Assim, há ainda o espaço da família no qual o Estado não pode intervir, por ser 

“demasiadamente privado”. As relações interpessoais devem ser regidas pelos direitos 

fundamentais, inclusive pelo direito à liberdade e não cabe ao Estado interferir em 

determinadas escolhas, ações ou mesmo sentimentos. É assegurada às famílias a liberdade de 

planejamento familiar (art. 226, §7º/Constituição), respeitados os princípios da dignidade da 

pessoa humana e da paternidade responsável. O planejamento familiar é um exemplo nítido 

de esfera privada que, se não ferir outros princípios constitucionais, não pode sofrer a 

interferência estatal.  

É nítida a ampliação da noção de família, que se sustenta nos laços, vínculos 

fundamentados não mais no sangue, na propriedade ou no ato jurídico do casamento, mas sim 

na espontaneidade do sentimento. Cabe citar trecho de autoria de Luiz Edson Fachin acerca 

desse novo contexto: 

A retomada do valor jurídico da affectio maritalis por si só denuncia a 
ratio apenas formal do casamento. A afetividade assume dimensão jurídica. Migram 
para a ‘constitucionalização’ princípios e normas básicos do Direito de Família, 
espraiados na igualdade, na neutralidade e na dimensão da inocência quanto à 
filiação. Da noção excludente e desigual sob a família matrimonializada e patriarcal, 
a filiação renasce à luz da igualdade e da inclusão de todos os direitos, sem o 
‘desvaler’ que atava legitimidade e casamento21. 

Apesar da notável evolução da família – ou melhor, famílias – trazida pela 

Constituição de 1988, tal diploma ainda não conseguiu expressar todo o seu desenvolvimento, 

                                                           

19 Para Antônio Jorge Pereira Júnior, família, sociedade e Estado são círculos sociais. A família é o principal 
círculo, mas há a atividade solidária ou subsidiária dos outros dois círculos quando o indivíduo não recebe a 
proteção devida no âmbito familiar. Sobre o tema: BONAVIDES; MIRANDA; AGRA. Comentários..., cit., p. 
2388. Fazemos, aqui, uma ressalva, que será objeto de análise mais adiante: A função do Estado como protetor 
da família é inquestionável, mas temos que ter cautela quanto aos limites de intervenção estatal na família. 
20 LÔBO. A Repersonalização..., cit., p. 54. 
21 FACHIN, Luiz Edson. Elementos críticos do direito de família: curso de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999, p. 12. 
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pois é silente, por exemplo, com relação às uniões homossexuais22. Todavia, a legislação 

especial também sofreu consideráveis modificações em razão das mudanças pelas quais 

passou a entidade familiar. A Lei 11.340/2006 – Lei Maria da Penha – trouxe uma avançada 

conceituação de família no inciso II do art. 5º, segundo o qual família é “a comunidade 

formada por indivíduos que são ou se considerem aparentados, unidos por laços naturais, por 

afinidade ou por vontade expressa”.  

Nota-se a amplitude da família, uma vez que não há a delimitação de sua formação 

unicamente por homem e mulher, bem como a importância dada aos laços de afinidade, que 

passam para o patamar de fundamentos da família. Tal conceito tem sido utilizado tanto pela 

doutrina quanto pela jurisprudência para a construção de teses que defendem o 

reconhecimento pelo Direito de formações familiares que vão além daquelas constantes da 

Constituição, que são consideradas como rol meramente exemplificativo. 

No ano de 2009, com a Lei nº 12.010, denominada nova Lei de Adoção, ocorreu a 

modificação do parágrafo único do art. 25 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

que ampliou o conceito de família ao definir a família extensa ou ampliada com base no afeto:  

Entende-se por família extensa ou ampliada aquela que se estende para 
além da unidade pais e filhos ou da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e mantém vínculos de afinidade e 
afetividade. 

Para Rolf Madaleno, a modificação no conceito configura 

a consagração legal da relevância da socioafetividade nas relações de 
afeto e de afinidade para decidir pela permanência de uma criança ou adolescente na 
sua própria família e com isso diminuindo o impacto negativo da subtração da 
criança ou adolescente dos seus laços de consanguinidade23. 

A sociedade evolui a uma velocidade alucinante, que, muitas vezes, não é 

acompanhada pelas leis. Isso inclui, certamente, as relações interpessoais. Houve uma nítida 

                                                           

22 A previsão legal ainda não existe, mas a jurisprudência tem se mostrado cada vez mais disposta a reconhecer 
as uniões homoafetivas como dignas da mesma proteção que as demais entidades familiares. Recentemente, o 
STF se manifestou a respeito do tema, ao jugar a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4277, que buscou a 
declaração de reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. Decidiu, também, 
que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas uniões estáveis fossem estendidos aos companheiros nas 
uniões entre pessoas do mesmo sexo. Os ministros do Supremo votaram a favor do reconhecimento da união 
homoafetiva como entidade familiar, com base nos princípios da igualdade e dignidade da pessoa humana, que , 
segundo o relator, Ministro Ayres Britto, permitiriam interpretação conforme a Constituição para o art.1.723 do 
Código Civil, estendendo as características e tutela da união estável às uniões entre pessoas do mesmo sexo.  
ADI 4277/PGR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em: 05/05/2011. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=400547&tipo=TP&descricao =ADI%2F4277. Acesso 
em: 21 mai. 2011. 
23 MADALENO. Curso..., cit., p. 612. 
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quebra da noção de hierarquia entre os membros do grupo familiar, da exigência do 

casamento ou dos laços sanguíneos. A família atual se estrutura, cada vez mais, pelas 

afinidades. Constitui-se como espaço de desenvolvimento e realização do ser humano. O 

legislador brasileiro já dá sinais de mudança de mentalidade, como foi possível perceber pelos 

novos conceitos de família apresentados acima. Todavia, ainda não podemos afirmar que a 

família brasileira se define legalmente pelas afinidades. 

 

2.2 De 1916 a 2002: a família no Código Civil  

 

A legislação infraconstitucional merece destaque, na medida em que o tratamento 

dado à família se iniciou no Código Civil, sendo também incluído no texto constitucional com 

a evolução do instituto e das mentalidades. 

O Código Civil Brasileiro de 1916 foi escrito em um contexto liberal e no qual a 

família possuía características diversas, se comparadas às atuais. A leitura do Livro I, que 

trata acerca do Direito de Família, nos faz perceber o modelo da família brasileira 

predominante à época de sua redação.  

Clóvis Beviláqua, autor do projeto de Código Civil de 1900, que deu origem ao 

Código Civil de 1916 elabora, em seu livro Direito de Família, um conceito pertinente à 

sociedade brasileira do início do século XX. Para ele, família é a “associação do homem e da 

mulher, em vista da reprodução e da necessidade de criar filhos, consolidada pelos 

sentimentos afetivos e pelo princípio da autoridade, garantida pela religião, pelos costumes e 

pelo direito”24. Nota-se que apesar da menção dos sentimentos afetivos, a estrutura da família 

tem outros pilares, que não permitem a elasticidade do conceito que hoje percebemos devido 

ao aumento da importância do afeto.                                                                                                                 

Vale destacar trecho de autoria da Luiz Edson Fachin acerca do Código Beviláqua: 

A proposta do legislador do Código Civil era superficialmente assistencial 
assentada na família do século XIX, patriarcal, heterossexual, hierarquizada e 
matrimonializada. Uma família com a qual o Estado de antes se preocupava, mas 
pouco intervinha. Uma família com diversas missões, dentre elas a procriação, a 

                                                           

24 BEVILÁQUA, Clóvis. Direito da Família. 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1976, p. 20. 
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formação de mão-de-obra, a transmissão de patrimônio e de uma primeira base de 
aprendizado25. 

À época de elaboração do Código de 1916 os parâmetros que guiavam os 

familiaristas eram outros. Havia o que chamamos que grande família, composta por diversos 

membros, comandada pelo pai, que promovia o sustento de sua mulher e dos filhos e tomava 

todas as decisões. A mulher possuía papel inferior, inclusive no que se refere à capacidade, 

pois uma vez casada, tornava-se dependente do marido, e relativamente incapaz. Na gestão 

familiar, era meramente uma colaboradora, em uma nítida divisão de papéis prevista pela lei. 

A desigualdade alcançava também os filhos, que recebiam diferentes alcunhas na redação 

original do Código Beviláqua. O art. 332, por exemplo, previa o seguinte: “O parentesco é 

legítimo, ou ilegítimo, segundo procede, ou não de casamento; natural, ou civil, conforme 

resultar de consanguinidade, ou adoção”. Vale lembrar que esta disposição não foi 

recepcionada pela Constituição e foi revogada pela Lei nº 8.560/92. 

As mudanças sociais, que sempre estão à frente da norma, tornaram nítida a 

necessidade de normatização mais coerente. Em 1975 veio o Projeto de Lei nº 634, trazendo 

em seu bojo um novo Código Civil. Infelizmente, a demora legislativa nos levou à aprovação 

desta nova lei somente em agosto de 2001, sendo sancionada sem vetos pelo Presidente da 

República e levando à publicação da Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002, que teve a 

vacatio legis de um ano, entrando em vigência em 2003. Quando começou a ser aplicado, o 

recém-nascido Código Civil tinha as feições de um velho. A demora legislativa brasileira 

deixou aos cidadãos um Código atrasado, inclusive no que se refere ao Direito de Família.  

A sociedade do século XXI obviamente difere da sociedade do século XX. A família 

não é mais a mesma. Os valores que orientam a convivência familiar são outros. Hoje a 

doutrina não trata mais do Direito de Família, mas sim do Direito das Famílias, expressando a 

multiplicidade de entidades familiares que merecem a proteção do ordenamento jurídico 26. 

Devido ao atraso originário do Código Civil, várias entidades familiares ainda estão sem a 

                                                           

25 FACHIN. Elementos..., cit., p. 34. 
26 A percepção de que a expressão Direito de Família não abarca todos os aspectos necessários não surgiu hoje. 
Lafayette Rodrigues Pereira, em 1869, deu ao seu livro o título Direitos de Família, expressando a importância 
do reconhecimento da multiplicidade de direitos que estão relacionados ao tema. Neste sentido: PEREIRA, 
Lafayette Rodrigues. Direitos de família. Rio de Janeiro : B.l. Garnier, 1869. Atualmente, diante da 
multiplicidade de direitos e de entidades familiares, a expressão mais condizente seria Direitos das Famílias. 
Vale, contudo, fazer a presente ressalva para explicitar que a visão diferenciada deste ramo do Direito não é tão 
recente quanto se pode pensar. 
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devida proteção, problema que tem sido aos poucos apreciado pela jurisprudência e cuja 

solução vem sempre atrelada aos preceitos constitucionais. 

Esta íntima relação de matéria anteriormente privada com a Constituição decorre de 

um fenômeno de constitucionalização do Direito Civil, como preleciona Rolf Madaleno: 

Caminha-se para um Direito Civil Constitucional, profetiza Maria Celina 
Tepedino, porque superada a dicotomia entre o interesse público e o interesse 
privado, onde o privado deixou de ser o âmago da vontade individual, e o Direito 
Público não mais se inspira na subordinação do cidadão, prevalecendo com a Carta 
Política de 1988, o Estado Democrático de Direito, fundamentado na dignidade da 
pessoa humana27. 

Contudo, com o devido respeito às considerações do destacado jurista, a previsão e 

tutela constitucional dos princípios orientadores das famílias não incorre na publicização do 

tema, como já foi dito anteriormente. Há que se lembrar do princípio da não intervenção ou da 

liberdade, constante do art.1.513 do Código Civil, que prevê ser “defeso a qualquer pessoa, de 

direito público ou privado, interferir na comunhão de vida instituída pela família”. Há que se 

entender que “o real sentido do texto legal é que o Estado ou mesmo um ente privado não 

pode interferir coativamente nas relações de família”28. Isso não quer dizer que o Direito de 

Família tornou-se público29. 

Apesar de críticas feitas ao Novo Código Civil, é incorreto afirmar que não se 

percebe nele nenhum sinal do Direito de Família contemporâneo. Publicado após a 

Constituição, o Código Civil refletiu muitos dos princípios nela consagrados, seja explicita ou 

implicitamente, dentre eles a igualdade entre os filhos (art. 1.596/CC c/c art. 227, 

§6º/Constituição), cônjuges e companheiros (art.1.511/CC c/c art. 226, §3º/Constituição); 

igualdade na chefia familiar (arts 1.566, incs. III e IV, 1.631 e 1.634/CC c/c art. 226, §5º/ 

Constituição); não intervenção ou liberdade (art.1.513/CC c/c art.226, §7º/ Constituição) e o 

princípio do melhor interesse do menor (arts. 1.583 e 1.584/CC c/c art. 227 , caput/ 

Constituição).  

                                                           

27 MADALENO. Curso..., cit., p. 36.  
28 TARTUCE, Flávio. Novos princípios do direito de família brasileiro. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Org.). Manual de direito das famílias e das sucessões. 1. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 12. 
29 Público e privado, na sua origem, são palavras opostas.  Enquanto público expressa o que é do povo, o que 
está relacionado à autoridade e ao Estado, voltado ao uso de todos, o privado expressa a ideia de interior, isolado, 
dentro da própria casa, na família. A oposição dos termos, e a separação por vezes nítida do público e do privado, 
a delimitação do agir do Estado, não impediram a confusão, a interferência do público sobre o privado. Afinal, 
tais termos expressam as formas de organização da sociedade, e dentro dela se confundem. Sobre o tema: DUBY, 
Georges (Org.). História da Vida Privada [Histoire de la vie privée]. Trad. Maria Lúcia Machado. Vol. 2: Da 
Europa feudal à Renascença. São Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
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O anterior pátrio poder foi substituído pelo poder familiar, exercido em conjunto 

pelos pais e sem determinação de hierarquia entre eles. O poder familiar ganhou regulação 

específica no Capítulo V, do Subtítulo II (Das Relações de Parentesco) do Título I (Do Direito 

Pessoal) do Livro IV (Do Direito de Família) do Código Civil. 

A tutela familiar hoje é voltada para a família nuclear, formada por poucos membros. 

O modelo da família brasileira contemporânea se resume a um casal, formado por homem e 

mulher, e seus filhos, cujo número dificilmente passa três. Dentro desta sociedade em 

miniatura, a hierarquia perdeu espaço, cedendo lugar para o tratamento igualitário e a busca 

pela satisfação pessoal de cada indivíduo. Rolf Madaleno demonstra esta transformação: 

Essa mutação social da família patriarcal para a família celular permite 
que as prestações vitais de afetividade e realização individual sejam atingidas, 
perdendo importância a sua antiga áurea sagrada e os tabus deitados sobre a 
maternidade e paternidade, parecendo interessar mais a formação natural e 
espontânea da família30. 

A família do Novo Código Civil reflete a proteção constitucional, observados, como 

foi dito acima, os limites de intervenção do Estado neste núcleo de companheirismo31. As 

normas civis concretizam muitas das orientações gerais constitucionais, auxiliando na 

realização dos princípios do Direito de Família. De qualquer forma, sendo inegável e 

necessária a orientação constitucional das normas civis, daí decorre que a tutela atual da 

família orienta-se tanto pelas normas específicas quanto pelos princípios constitucionais, que 

devem ser sempre utilizados em conjunto, possibilitando muitas vezes uma interpretação 

extensiva para buscar a superação das incongruências e incompletudes legais, observando-se 

sempre os limites do Direito. 

Voltando ao afeto, ele aparece no Código Civil como fator a ser levado em 

consideração para os efeitos de guarda unilateral (arts. 1.583, § 2o, inc.I, e 1.584, § 5º). Ainda 

que seja considerado como elemento formador das famílias, este sentimento não é 

mencionado, nestes termos, no Código Civil nem no texto constitucional. A valorização do 

afeto, até o presente momento, é construção doutrinária e jurisprudencial que está longe de 

encontrar uniformidade. A proteção legal dada à família e a consagração de vários institutos 

                                                           

30 MADALENO. Curso..., cit., p. 36. 
31 VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. In: COUTO, Sérgio (coord.). Nova realidade do 

direito de família. Tomo 2. Rio de Janeiro: Jurídica, 1999. Presencia-se o fenômeno da desinstitucionalização da 
família, na medida em que se busca a satisfação de interesses individuais de realização pessoal por meio da 
convivência familiar. O coletivo totalmente relacionado ao pessoal. Neste sentido Villela observa o fenômeno 
que atingiu a família, que se transformou de unidade institucional a núcleo de companheirismo. 
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protetivos da filiação pela legislação especial que veremos a seguir aumentam os 

questionamentos na medida em que, neste ramo do Direito, a efetivação da tutela legal é 

terreno instável.  

 

2.3 O Estatuto da Criança e do Adolescente 

 

A Lei nº 8.069 de 13 de Julho de 1990, que recebeu o nome de Estatuto da Criança e 

do Adolescente (ECA), veio realizar a disposição constitucional de proteção à criança, ao 

adolescente e ao jovem, dever não só da família, mas também da sociedade e do Estado. O 

ECA rege-se pelo princípio da proteção integral, expresso em seu art.1º. Esta tutela ampla que 

abrange crianças (até 12 anos) e adolescentes (entre 12 e 18 anos) tem base constitucional no 

art. 227, previsão genérica protetiva que o Estatuto em questão busca consolidar. 

A Legislação reafirma, portanto, os direitos fundamentais contidos na Constituição. 

O art. 4º do ECA traz, inclusive, redação quase idêntica ao dispositivo constitucional 

anteriormente citado, afirmando que  

Art. 4º. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do 
poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 

Em seu art. 5º, determina expressamente que “nenhuma criança ou adolescente será 

objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos 

fundamentais”. 

O Título II do diploma legal em questão trata com maiores minúcias os já 

mencionados direitos fundamentais. O Capítulo II recebe a denominação “Do Direito à 

Liberdade, ao Respeito e à Dignidade”. O art. 15, ao determinar os direitos presentes no título, 

faz referência à criança e ao adolescente como “pessoas humanas em processo de 

desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis”.  

Nota-se a importância dada à formação da pessoa, que se insere no processo de livre 

desenvolvimento de sua personalidade. Entende-se que seres humanos em desenvolvimento 
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merecem maior atenção em virtude da construção da sua personalidade e por representarem o 

futuro da sociedade. 

Dentro dos direitos fundamentais está o chamado “Direito à Convivência Familiar e 

Comunitária”, título do Capítulo III do ECA, cujo artigo de abertura desta parte determina que 

toda criança tem o direito de ser educada e se desenvolver como pessoa no seio da sua 

família. Destaca-se que a família à qual o Estatuto faz referência pode ser, inclusive, 

substituta, ainda que excepcionalmente. No mesmo tema, o art.22 prevê que “aos pais o dever 

de sustento, guarda e educação dos filhos menores”.  

Sendo assim, é dever dos pais, em virtude da responsabilidade a eles inerente surgida 

do poder familiar – ainda chamado pelo ECA de pátrio poder, denominação que não mais 

exclui a mãe como autoridade mas sem dúvida está eivada de preconceito – cuidar dos filhos, 

da maneira mais correta possível, dando-lhes subsídios para uma vida adulta livre de traumas 

e carências. O poder familiar, previsto nos arts. 1630 a 1638 do Código Civil, traz consigo 

conseqüências, que se não cumpridas, podem levar a sua suspensão ou mesmo perda. Isso 

porque este instituto deixou de ter a natureza autoritária de outrora para tornar-se direito-

dever, como bem leciona Regina Beatriz: 

Sintetizando, podemos asseverar que, na hora presente, o poder familiar é 
encarado como complexo de deveres, ou melhor, como direito concedido aos pais 
para cumprirem um dever. Deixou de ser, assim, direito estabelecido em favor dos 
genitores e no interesse de quem o exerce, para transformar-se num simples dever de 
proteção e direção, um meio que têm o pai e a mãe para satisfazer seus deveres32. 

Na esteira da mudança de mentalidade, ainda que o Código Civil tenha substituído o 

pátrio poder pelo poder familiar, mudança que, como foi possível perceber, ainda não foi 

efetivada na totalidade do ordenamento jurídico brasileiro, não se refletiu toda a evolução do 

tema, pois que atualmente, o mais acertado seria tratar da autoridade parental. Nas palavras 

de Edgard Audomar Marx Neto, acerca da autoridade parental, “deixa de ser um poder sobre 

a pessoa para se tornar um feixe de direitos condicionados por deveres (interesse e proteção 

da criança), ou seja, uma função” 33·. Completa, ainda: 

Como atributo do poder familiar, a representação e assistência dos filhos 
menores constitui um poder e também um dever, com a atribuição de 

                                                           

32 TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz; MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de Direito Civil: direito de 
família. 40. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 497. 
33 MARX NETO, Edgard Audomar. O Direito à Imagem de Crianças e Adolescentes. Programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte: Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, 2008, p. 58. 
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responsabilidade dos pais por esses atos. Essa atuação deve ser realizada em 
harmonia com o seu objetivo (proteção e promoção dos interesses do filho) e 
vinculada a seu fundamento (desenvolvimento integral da criança)34. 

Considerando que a terminologia pátrio poder é demasiadamente ultrapassada, e 

levando em conta que o ordenamento brasileiro ainda não adotou a expressão autoridade 

parental, utilizaremos o poder familiar para desenvolver o tema.  

Só detém o poder familiar quem busca efetivar os direitos fundamentais da prole por 

meio desta qualificação cheia de prerrogativas. O poder familiar não é perene, não independe 

da realidade do grupo familiar. O mau uso ou omissão do poder familiar gera conseqüências 

graves no âmbito do Direito de Família. 

Relacionada ao poder familiar está a guarda, que, segundo o art. 33 do ECA, “obriga 

à prestação de assistência material, moral e educacional à criança ou adolescente”. A falta ou 

impedimento de um dos pais no exercício da guarda, com os requisitos legais, pode levar à 

sua efetiva perda (art.1631 do Código Civil), passando ela a ser exercida de maneira exclusiva 

pelo pai ou mãe que se manteve no cumprimento de seu dever, ou mesmo por uma família 

substituta (art. 28 do ECA), com a delegação da guarda na busca por um saudável ambiente 

de desenvolvimento e afeto. 

Na atualidade, se reconhece que as famílias se constroem na base dos laços afetivos, 

que são dotados de objetividade suficiente para permitir, por exemplo, o reconhecimento do 

chamado parentesco socioafetivo. Sendo fundamento das famílias atuais, é inegável que um 

dos requisitos essenciais para a manutenção tanto do poder familiar quanto da guarda – 

intrinsecamente conectados – é a presença do afeto nas relações familiares. A ausência deste 

sentimento desconstrói a família e torna inviável o efetivo desenvolvimento humano.  

 

3 Conclusão 

 

Diante do exposto, é pertinente afirmar que não há família sem afeto. Sua ausência 

justifica a busca por outra estrutura familiar, seja exercício unilateral do poder familiar seja a 

busca pela família substituta. Em outras palavras, o que a legislação como um todo busca é a 

                                                           

34 MARX NETO. O Direito..., cit., p. 59. 
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manutenção da família saudável, a delimitação dos direitos e deveres e as soluções 

tangenciais para os casos infelizes, mas reais, nos quais há que se reconstruir a família, ou 

mesmo fundar uma nova, para que o desenvolvimento humano de seus membros tenha no 

afeto o elemento principal. 

Neste contexto de valorização da função afetiva de família, tem-se afirmado com 

certa freqüência o surgimento de um novo princípio constitucional, decorrente da dignidade 

da pessoa humana: o princípio da afetividade. Para Rodrigo da Cunha Pereira, a afetividade é 

valor e princípio jurídico que orienta a família atual, que “prioriza a necessidade da realização 

da personalidade dos seus membros”35. O conteúdo normativo do afeto serviu de alicerce para 

a construção de teses inovadoras e polêmicas, como aquela que sustenta a possibilidade de 

indenização por abandono afetivo.  

Da importância do afeto não se tem dúvida. Contudo, isto não significa que este 

elemento, ainda indefinido, pode ser adaptado ao bel prazer da doutrina, com os olhos 

voltados unicamente à necessidade de tutela da família. A evolução das famílias nos trouxe ao 

momento atual. Do reconhecimento da posição de destaque do afeto inicia-se outra fase. Há 

que se questionar o real papel do afeto nas famílias, bem como seu alcance e natureza. 

Afirmar a existência de um novo princípio sem analisar as conseqüências é atitude temerária.  

O Direito de Família atual tem caminhado para uma tutela mais justa e igualitária da 

família, mas tem também adentrado em pontos sensíveis das relações interpessoais, nos quais 

torna-se difícil distinguir entre o que é jurídico e o que é moral. Daí vem a relevância da 

cautela, do estudo atento e dos questionamentos, para que a família baseada no afeto seja local 

de efetiva realização da proteção legal, e não local de distorção da tutela legislativa. 
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DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS 

 

Emanuelle da Silva Queiroz 

 

  

RESUMO 

Tendo em vista que o bullying é um problema que vem amedrontando a sociedade brasileira 

com varias incidências de casos violentos e trágicos, o presente artigo busca fazer uma analise 

específica este assunto, pois o fenômeno é recente no Brasil e pouco conhecido pela 

comunidade jurídica. Então, é importante saber sua origem, suas características e suas 

conseqüências, a fim de se buscar uma solução / prevenção a esse câncer social. Este estudo 

propõe averiguar quais medidas vem sendo tomadas pelo Poder Judiciário e verificar a 

ocorrência de casos concretos de bullying junto a Justiça; a existência de políticas públicas 

específicas de combate ao fenômeno; a criação de leis municipais ou estaduais, bem como 

jurisprudências que dispõe sobre o tema. Analisar principalmente, no que concerne a 

responsabilidade civil dos agressores e dos pais quando aqueles forem menores de idade, das 

Escolas e do Estado quando estes se mostrarem omissos diante do problema. Quanto às 

conseqüências jurídicas desta prática: a reparação ou compensação dos danos para as vítimas, 

já que a todos tem Direito a Dignidade da Pessoa Humana, garantido pela Constituição 

Federal, no art. 1º, inciso III.  

PALAVRAS-CHAVE: BULLYING; RESPONSABILIDADE CIVIL; DIGNIDADE; 

AGRESSORES 

 

RESUMEN 
Dado que bullying es un problema que tiene asustado la sociedad brasileña con una incidencia 

alarmante de muchos casos violentos y trágicos, este trabajo busca examinar este tema en 

particular, porque el fenómeno es reciente en Brasil y poco conocida por la comunidad 

jurídica. Así, es importante conocer su origen, sus características y sus consecuencias a fin de 

buscar una solución o prevención de este cáncer social. Este estudio se propone examinar qué 

medidas se están adoptando por el Poder Judicial y verificar la ocurrencia de casos concretos 

de bullying por parte de la justicia; la existencia de políticas públicas específicas para 

combatir el fenómeno y la creación de leyes municipales o estatales y jurisprudencias que se 

ocupan del tema. Analizar sobre todo en cuanto a la responsabilidad de los autores y los 

menores de edad en que los padres son responsables, el Estado de las Escuelas y cuando 

muestran que falta en el problema. Como las consecuencias jurídicas de esta práctica: la 

reparación de los daños o la indemnización a las víctimas, ya que todo el mundo tiene derecho 

a la dignidad humana, garantizados por la Constitución de Brasil, en el art. 1, sección III. 

PALABRAS-CLAVE: BULLYING; RESPONSABILIDAD CIVIL; DIGNIDAD; 

AGRESORES 
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INTRODUÇÃO 

  

            Bullying. Muito se tem ouvido falar sobre esse fenômeno que está presente em todos 

os países. Em revistas e telejornais são noticiadas histórias de pessoas, vítimas de repetidos 

xingamentos e agressões físicas, no âmbito escolar. 

             O mais novo mal do século XXI já vem tomando proporções enormes. Ocorreu que 

na Universidade Estadual da Virgínia, nos Estados Unidos, um estudante coreano, vítima de 

bullying matou 32 pessoas, feriu 15 e em seguida suicidou-se. Não muito longe de nossa 

realidade, Wellington Menezes de Oliveira, o autor da chacina que matou 13 alunos da escola 

municipal Tasso da Silveira, em Realengo, zona oeste do Rio de Janeiro, em abril de 2011, 

disse ser vítima de bullying na adolescência e somado com sua doença mental, resolveu 

também se vingar. O assassino também falou que se as instituições de ensino tivessem 

“descruzado os braços e feito algo sério no combate a esse tipo de práticas”, o ataque não teria 

acontecido. 

            Por essas e outras situaçãoes são necessários os programas de concientização nas 

escolas e projetos anti-bullying realizados pelo Estado e ONG’s. Por que, apesar de estar 

estampado na mídia tais casos, muitos pais ainda não tem conhecimento do que seja e escolas 

não tomam as medidas cabíveis diante dos casos de bullying. Logo, uma das preocupaçoes 

deste artigo é a verificção de medidas de prevenção desses atos e sua eficácia. 

            As práticas de bullying configuram atos ilícitos, visto que desrespeitam princípios 

constitucionais e  internacionais, por exemplo a Dignidade da Pessoa Humana.  Por não haver 

uma legislação específica que o defina e oriente a sociedade  para que se tome as devidas 

providencias, são aplicadas regras e sanções previstas na Constituição Federal, Estatuto da 

Criança e do Adolescente, no Código Civil, por exemplo. 

            No Código Civil, que determina que todo ato ilícito que cause dano a outrem gera o 

dever de indenizar. A responsabilidade por essas práticas podem se enquadrar também no 

Código de Defesa do Consumidor, pois as escolas prestam serviço aos consumidores e são 

responsáveis por atos de bullying que ocorram nesse contexto. 

 

1.    O que é Bullying?   

 

            A palavra é de origem inglesa e tem significado abrangente em português. Embora a 

tradução mais precisa seja “intimidação”, vale lembrar que o termo tem na sua raiz a palavra 

bully que significa valentão. 

            A Associação Brasileira Multiprofissional de proteção à Infância e à Adolescência – 

ABRAPIA, num de seus documentos define bullying como “todas as formas de atitudes 

agressivas, intencionais e repetidas, que ocorrem sem motivação evidente, adotadas por um ou 

mais estudantes contra outro(s), causando dor e angústia, e executadas dentro de uma relação 

desigual de poder”. 
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            Ofender, zoar, gozar, humilhar, discriminar, excluir, isolar, ignorar, intimidar, 

perseguir, assediar, aterrorizar, amedrontar, tiranizar, dominar, bater, chutar, empurrar, ferir, 

roubar e quebrar pertences são comportamentos típicos do fenômeno bullying. Tais práticas 

ocorrem principalmente no âmbito escolar contra crianças com características peculiares, com 

vistas pelos bullies como pessoas personalidade fraca e estratégica para realização desses atos. 

            O cientista sueco – que  trabalhou por muito tempo em Bergen (Noruega) – 

Dan   Olweus define assédio escolar em três termos essenciais: 

1. A prática intencional e negativa do agressor; 

2. A repetição desses atos no mínimo três vezes em um mês; 

3. Uma relação de superioridade entre o agressor e sua vítima. 

            Pode-se dizer que os agressores apresentam distúrbios psicológicos preestabelecidos, 

de outro lado, a vítima que não possuía transtornos psicológicos até então, poderá passar a 

apresentar tais distorções, após a ocorrência do bullying. O fenômeno pode ser configurado 

por qualquer forma de assédio moral ou físico com intensidade que acaba por deixar a vítima 

com medo e constrangida. 

            Além da gravidade do bullying contra a vítima atual, o mais grave é que esta vítima de 

hoje pode se tornar à agressora e praticante do bullying de amanhã e fazer novas vítimas, 

transformado tudo isso em um círculo vicioso. 

            Dados do IBGE – Indice Brasileiro de Geografia e Estatística (2009) mostram que 4 

em cada 10 alunos já sofreu bullying alguma vez, cuja ocorrência foi verificada em maior 

proporção entre os alunos de escolas privadas (35,9%) do que entre os de escolas públicas 

(29,5%). Os índices também apontam as cidades de Brasília e Belo Horizonte como as 

capitais brasileiras com maiores índices de bullying, com 35,6% e 35,3%, respectivamente, de 

alunos que declararam esse tipo de violência nos últimos 30 dias. 

            Os jovens vitimas de bullying possuem grandes probabilidades de serem cidadãos 

deprimidos e com baixa auto-estima, capacidade de auto-afirmação e de auto-expressão, além 

de propiciar o desenvolvimento de sintomatologias de estresse, de doenças psicossomáticas, 

de transtornos mentais e de psicopatologias graves. Alem de se tornarem mais propensos ao 

uso do álcool e drogas. 

            É comum questionar se os trotes universitários são praticas de bullying. A resposta é 

não. O trote é praticado somente uma vez, com o ingresso do aluno a universidade, 

descaracterizando uma humilhação constante. Outro ponto é que a maioria dos trotes são 

consesuais, ou seja, tem-se a faculdade de participar ou não das brincadeiras. 

            Há contudo, casos isolados de trotes de índole irresponsavel, os quais resultam em 

lesões corporais, coma alcoolico e ate mesmo em mortes. Ainda sim, não se configura 

bullying, mas assedio moral  e/ou crimes tipificados no Códico Penal como Lesão Corporal 

Gravíssima. 

            Por não haver uma legislação específica que defina o conceito de bullying, ainda há 

divergências entres por profissionais de psicologia, pedagogia, assistência social e jurídica, 

quanto a ocorrência ou não do “termo bullying” em outros ambientes que não seja a Escola, 

tais como: nas Universidades, no âmbito profissional, no condomínio, e etc. 
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2.    Dignidade da Pessoa Humana versus Bullying 

  

            A dignidade da pessoa humana, segundo Sarlet (2008, p. 63) é: 

[...] a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor 

do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua 

participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.[1] 

Já Kant (2004, p. 65) coloca a Dignidade acima de qualquer valor, como um bem que não tem 

não se pode vender ou comprar: 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma coisa tem um preço, 

pode-se pôr em vez dela qualquer outra como equivalente; mas quando uma coisa está acima 

de todo preço, e portanto não permite equivalente, então ela tem dignidade.[2] 

            Possuir dignidade é ser respeitado pelo Estado e pela sociedade (em todas as áreas) 

pelo simples fato de ser um ser-humano. A Dignidade da Pessoa Humana é um fundamento 

corolário a outros direitos, sem os quais se torna quase impossível sobreviver na Terra. É um 

bem invalorável, indisponível, intransponível, único e que cada um dos homens tem por 

natureza. 

            No plano internacional, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada pela 

Organização das Nações Unidas desde 1948, preconiza que “o reconhecimento da dignidade 

inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o 

fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo” (Preâmbulo) e, em seguida, declara 

que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos” (art. 1º). 

            No ordenamento jurídico brasileiro a Dignidade da Pessoa Humana é um Princípio 

Fundamental elencado no art. 1º, inciso III da Constituição Federal Brasileira de 1988, 

podendo-se notar sua presença nos artigos 5º, 6º, 7º, 14, 170, 203, 226 § 7º e além da vasta 

legislação especial. Ou seja, a Dignidade da Pessoa Humana é um instituto jurídico que 

embasa inúmeros direitos individuais e coletivos[3] desde o nascimento do ser humano, 

independentemente de fatores diversos tais como raça, religião, condição social, sexo, idade, 

etc. 

            Sobre a dignidade humana ensina-nos Moraes (2005, p.16): 

A dignidade humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria vida e que traz 

consigo a pretensão ao respeito pelas demais pessoas, constituindo-se em um mínimo 

invulnerável que todo estatuto jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente 
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possam ser feitas limitações ao exercício dos direito fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. [4] 

            O que se percebe, a partir de todas as considerações feitas até então é que um 

indivíduo, ao praticar o bullying, está cerceando o direito de autodeterminação de outrem. 

Nessa esteira, o instituto da dignidade da pessoa humana se prostra antagonicamente ao 

bullying. É possível inferir que o fenômeno não figura como uma excepcionalidade ao 

Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, mas, ao contrário, como uma agressão a ele. 

Devendo esse merecer uma atenção diferenciada no ordenamento jurídico Brasileiro. 

            Nos casos concretos de prática de bullying, a maioria das vítimas de são menores de 

idade, então pergunta-se: O menor impúbere é possuidor de tal Dignidade? Para responder 

esta pergunta Ingo Sarlet esclarece que toda pessoa possui dignidade, independente de 

qualquer característica, sendo inclusive, irrelevante se o titular tem consciência ou não da sua 

dignidade: ela existe mesmo assim[5]. 

    No estatuto da Criança e do Adolescente de 1991, o legislador se atentou para a questão da 

dignidade de menores: 

Art.3º - A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei 

ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 

desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de 

dignidade”. 

            Seguindo essa mesma linha o Estatuto da Criança e do Adolescente também 

determina: 

Art. 17 - O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e 

moral da criança e do adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da 

autonomia, dos valores, idéias e crenças, dos espaços e objetos pessoais. 

  

3. Responsabilidade civil dos agressores e indenização 

 

            O magnífico Dias (1994, p.1) abre o seu Tratado de Responsabilidade Civil, obra 

clássica do Direito brasileiro, com a frase “Toda manifestação da atividade humana traz em si 

o problema da responsabilidade”[6]. Mas o que é essa responsabilidade? A palavra 

“responsabilidade” vem do verbo latino respondere, significando a obrigação que alguém tem 

de assumir com as conseqüências jurídicas de sua atividade. 

            No Direito Positivo são consagradas as regras necessárias para a convivência social, 

punindo todo aquele que, infringindo-as, cause lesão aos interesses jurídicos por si tutelados. 

Por exemplo, o art. 186 do Código Civil: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 

moral, comete ato ilícito”. 
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            Responsabilidade, para o Direito é, portanto uma obrigação derivada de assumir as 

conseqüências jurídicas de um fato, conseqüências essas que podem variar (reparação dos 

danos e/ou punição pessoal do agente lesionante) de acordo com os interesses lesados[7], 

segundo Gagliano apud Pamplona Filho (2010). 

            Na responsabilidade civil, o agente que cometeu o ilícito tem a obrigação de reparar o 

dano patrimonial ou moral causado, buscando restaurar o status quo ante, obrigação esta que, 

se não for mais possível, é convertida no pagamento de uma indenização (na possibilidade de 

avaliação pecuniária do dano) ou de uma compensação (na hipótese de não se poder estimar 

patrimonialmente este dano). 

            Assim, o quantum indenizatório deve ser fixado de acordo com as circunstâncias 

específicas do evento danoso, com a condição econômico-financeira das partes e à gravidade 

da ofensa, sempre em sintonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de 

maneira que seja atendido o caráter compensatório, pedagógico e punitivo da condenação, 

sem gerar enriquecimento indevido do lesado, nem constituir incentivo à prática perpetrada 

pelo ofensor. 

  

3.1 Responsabilidade Civil dos Pais  

 

            Na Constituição Federal em seu art. 227 diz que: 

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, 

com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (grifo do autor) 

            Certamente a prática do bullying fere o preceito constitucional acima transcrito, vez 

que o legislador constituinte ao assegurar e priorizar as crianças e adolescentes os direitos 

fundamentais elencados no artigo 227, teve como objetivo assegurar o pleno desenvolvimento 

dos futuros agentes sociais da nação. 

            A estrutura básica familiar é constituída de um pai, mãe e filhos. Pela ordem natural da 

vida, os pais são responsáveis por toda a atuação danosa atribuída aos seus filhos menores. 

Para o Código Civil, a natureza da responsabilidade dos pais em relação ao filho é objetiva, 

uma vez que os pais responderão pelos atos dos filhos ainda que não haja culpa de sua parte, 

visto que aqueles assumem o risco de criar e ter filhos.   Cumpre ressaltar que para que os pais 

sejam responsabilizados, será preciso provar que houve culpa do filho menor. 

Art. 932 do Código Civil de 2002: São também responsáveis pela reparação civil: 

 I - os pais, pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e em sua companhia. 

             Nos casos de qualquer ato ilícito de bullying praticados por menores, a regra é que os 

pais da criança se responsabilizem civilmente pelo ato conforme o artigo acima mencionado. 
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Entretanto, para que os pais respondam de forma objetiva, é necessário que detenham sobre o 

filho o poder de guarda e vigilância, é o que determina a lei. Caso o pai tenha perdido esse 

poder de guarda e vigilância por decisão judicial, estará isento da obrigação de reparar o dano 

da mesma forma que se, por qualquer outro motivo justificado, o filho estiver em companhia 

de outrem que não os pais, caberá a esse alguém a responsabilidade, já que esta será 

transferida àquele que detenha a guarda ou vigilância. 

            A discussão envolvendo o bullying é peculiar e nova no âmbito judicial, com a 

presença de poucos litígios no Judiciário. Entretanto, as jurisprudências já estão a par do 

surgimento do problema social – fruto do próprio desenvolvimento e amadurecimento da 

sociedade pós-moderna –, e formam decisões como a do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 

o qual condenou um estudante de 7ª série a indenizar a sua colega de classe em R$ 8 mil pela 

prática de bullying[8]. 

            Analisando as atitudes do estudante, o juiz destacou que, apesar de ser uma 

criança/adolescente e estar na fase de formação física e moral, há um limite que não deve ser 

excedido. Para ele, as brincadeiras de mau gosto do estudante caracterizaram bullying, 

conseqüentemente, seus pais se responsabilizam nos termos da lei civil. [9] 

  

3.2    Responsabilidade Civil das Escolas 

  

            O fenômeno bullying acontece principalmente no âmbito escolar, o fato é tão corrente, 

que não se pode admitir que o mesmo seja ignorado pela sociedade moderna e as escolas não 

podem fazer vista grossa a tal situação. Assim, nenhuma escola poderá negar essa ocorrência, 

facilmente perceptível em seus estabelecimentos. Cabe à escola e às autoridades educacionais 

e policiais, agir para impedir atitudes de qualquer forma prejudiciais à outra, ou outras 

pessoas vitimadas. 

            A responsabilidade das escolas encarregadas da prestação de serviços educacionais 

deita raiz no ordenamento constitucional. É na Constituição Federal que se encontra a base 

fundamental para a responsabilização das escolas, sejam estas públicas ou particulares, como 

assim elenca em seu art. 37, § 6º: 

Art. 37, § 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de 

serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

             Ou seja, a responsabilidade das escolas públicas ou privadas é objetiva independente 

de dolo ou culpa, contudo é assegurado o direito de regresso contra o responsável. No caso de 

uma escola pública obrigação de indenizar é do Estado. 

            No Código de Defesa do Consumidor, determina em especial, sobre a 

responsabilidade das escolas particulares. Em seu art.14, diz que: 
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 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

Com essa mesma visão, o Código Civil também elenca que os estabelecimentos educacionais 

são responsáveis pelos danos causados aos seus educandos ou a terceiros[10]. Nesse sentido, 

explica claramente Venosa (2003, p.71): 

Enquanto o aluno se encontra no estabelecimento de ensino e sob sua responsabilidade, este é 

responsável não somente pela incolumidade física do educando, como também pelos atos 

praticados por estes a terceiros. Há um dever de vigilância e incolumidade inerente ao 

estabelecimento de educação que, modernamente, decorre da responsabilidade objetiva do 

Código de Defesa do Consumidor. O aluno é consumidor do fornecedor de serviços, que é a 

instituição educacional. Se o agente sofre prejuízo físico ou moral decorrente da atividade no 

interior do estabelecimento ou em razão dele, este é responsável. Responde, portanto, a 

escola, se o aluno vem a ser agredido por colega em seu interior ou vem a acidentar-se em seu 

interior. Pode até mesmo ser firmada a responsabilidade civil, ainda que o educando se 

encontre fora das dependências do estabelecimento: imaginemos a hipótese de danos 

praticados por aluno em excursão ou em visita organizada ou patrocinada pela escola. Neste 

caso, o dever de vigilância dos professores e educadores é ambulatório, isto é, acompanha os 

alunos.[11] 

            Em decisão inédita proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal, os 

desembargadores, por unanimidade, condenaram uma instituição de ensino a indenizar no 

valor de R$3 mil, uma criança pelos abalos psicológicos decorrentes de violência escolar 

praticada por outros alunos, tendo em vista a ofensa ao princípio constitucional da dignidade 

da pessoa humana.[12] 

            Surge a dúvida referente a responsabilização das instituições de ensino superior pelos 

atos de bullying praticados em seu estabelecimento. Sabe-se que a grande maioria dos 

ingressantes nas faculdades já alcançaram a maioridade, logo possuem capacidade jurídica 

plena, não precisando de responsáveis. Assim observa Gonçalves (2001):  

Em se tratando de educandos maiores, nenhuma responsabilidade cabe ao educador ao 

professor, pois é natural pensar que somente ao menor é que se dirige essa responsabilidade, 

porquanto o maior não pode está sujeito à mesma vigilância que se faz necessária a uma 

pessoa menor.[13] 

  

4.        Medidas Anti-bullying 

 

            Para tentar dissipar as praticas de bullying é preciso não só remediar, mas sim 

prevenir. Por isso, inúmeros projetos de conscientização de iniciativa pública e privada 

surgiram nessa ultima década atingindo o público alvo: crianças e adolescentes nas escolas. 

            Na Noruega, ano 1993, ocorreu primeira campanha nacional anti-bullying, com a 

publicação do livro Bullying at School, pelo Dr. Dan Olweus. Essa obra consistiu em 
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pesquisas abrangentes e profundas, atingindo escolas, pais, professores e alunos. O programa 

de intervenção proposto por Olweus desenvolvia regras claras contra o bullying nas escolas, 

onde aumentou a conscientização por parte dos professores e pais. Graças a essa iniciativa 

foram reduzidas em 50% os casos de bullying nas escolas. 

            No Brasil, há varias iniciativas: tanto privadas quanto públicas. Diversas palestras, 

leis, cartilhas, programas foram criados e aplicados no país a fim de erradicar o fenômeno 

bullying. 

            Com o objetivo de aproximar o Judiciário e as instituições de ensino do país no 

combate e na prevenção dos problemas que afetam crianças e adolescentes, o Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ) tem coordenado o “Justiça na Escola” em parceria com as 

Coordenadorias de Infância e Juventude dos Tribunais de Justiça de todo o país, associações 

de magistrados e órgãos ligados à educação. 

            A proposta do programa está sendo debater inúmeros temas inclusive o bullying, com 

a participação de juízes, professores, educadores, técnicos em psicologia e serviço social, 

alunos e pais e demais interessados. Por meio dessas discussões, busca-se  estimular o 

trabalho articulado entre as instituições de Justiça e de Educação. 

            Dentre o projeto, CNJ lançou cartilha sobre o bullying[14], que é a violência física ou 

psicológica contra pessoa capaz de se defender. Trata-se de livreto para ajudar pais e 

educadores a prevenir o problema do bullying nas suas comunidades e escolas. A autoria da 

publicação é da médica psiquiatra, Dra. Ana Beatriz Barbosa Silva, que também escreveu o 

livro “Bullying: Mentes Perigosas nas Escolas” sobre o mesmo tema. 

            No Brasil ainda não existe Lei Federal que disponha sobre o assunto Bullying, apenas 

um projeto de Lei (PL 6481/09), que planeja abordar sobre a inclusão de medidas de 

conscientização, prevenção, diagnose e combate ao bullying escolar no projeto pedagógico 

elaborado pelas escolas públicas e privadas de educação básica no país, e dá outras 

providências. O mesmo está em fase de aprovação e se encontra no Senado. 

            Por outro lado, nos últimos três anos, tem sido possível constatar a aprovação de 

inúmeras leis estaduais e municipais que disciplinam o sobre o tema. 

  

Considerações Finais 

  

            Constatou-se que no ordenamento jurídico brasileiro ainda não possui lei específica 

federal que disponha sobre as práticas de bullying. Contudo, há recentes leis aprovadas sobre 

o assunto nos principais Estados e Capitais. Espera-se que por meio destas leis, o índice 

desses atos ilícitos atenue, proporcionando uma convivência harmoniosa entre jovens e 

adolescentes. 

            Sobre as de medidas anti-bullying realizadas pelos órgãos estatais e judiciários na 

sociedade: muito se tem feito para erradicar as condutas ilícitas do bullying entre jovens, 

através de um trabalho de conscientização nas escolas e na mídia. 
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            Analisando o bullying no prisma jurídico chegou-se as seguintes conclusões:  A 

Dignidade da Pessoa Humana é fundamento Constitucional (art.1º,III, CF), garantida a todos, 

inclusive aos menores, vítima de bullying (art. 5º, ECA). No âmbito da responsabilidade civil 

a luz do Código Civil de 2002, os agressores: quando maior, responde por si mesmo já que 

possui capacidade plena; quando menor, a responsabilidade civil é de seus pais, quando 

provada a culpa do filho. 

            Se a pratica de bullying acontece na escola, há responsabilidade objetiva, 

independendo da conduta de dolo ou culpa conforme o art. 37, § 6 da CF. No Código Civil, 

em seu art. 932, IV, reitera a responsabilidade civil das escolas por seus educados, bastando o 

fato, ato ilícito e dano. As escolas particulares são regidas pelo Código de Defesa do 

Consumidor que adota também a teoria da responsabilidade objetiva. Ou seja, independe se a 

escola é pública ou privada, ambas respondem objetivamente. 

            Assim, o Código de Defesa do Consumidor (CDC) é aplicado aos danos causados pela 

escola ao aluno, ao passo que o código civil cuida dos danos causados pelo aluno contra 

terceiros. Tratando-se de danos causados por terceiros contra o aluno, aqui, a responsabilidade 

da escola é subjetiva, sendo regida pelo Art. 186 do CC. 

            E por fim, quanto a indenização as vítimas de bullying, pode-se dizer que é impossível 

se avaliar em dinheiro o valor do dano moral, já que a dor e o sofrimento causado jamais 

poderão ser restituídos ao status quo ante. A indenização busca somente atenuar as 

consequências de modo razoável. A natureza jurídica do pagamento, segundo GAGLIANO 

(2010, p.118) seria entendida como a conseqüência lógico-nornativa de um ato ilícito e não de 

natureza reparadora. 

  

Referencias 

  

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. Informação e documentação – 

citações em documentos – apresentação: NBR 10520. Rio de Janeiro, 2002a. 

BRASIL. Conselho Nacional de Justiça.  Bullying – Cartilha 2010 – Justiça nas escolas. 

Brasília/DF. 2010. 

________. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil: 

promulgada em 5 de outubro de 1988. Site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03 

/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm. Acesso em: 09/2010. 

________. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro 2002. Institui o Código Civil. Site: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/L10406.htm. Acesso em: 09/2011. 

________. Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor 

e dá outras providências. Site: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

leis/L8078compilado.htm. Acesso em 09/2011. 

1935



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

CANOTILHO, J.J Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4ª ed. 

Coimbra: Almedina, 1991. 

CONSTANTINI, Alessandro. Bullying, como combatê-lo?: prevenir e enfrentar a violência 

entre jovens. SP: Itália Nova editora, 2004. 

DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade Civil, 9. Ed. Vol.1 , Rio de Janeiro: Forense, 

1994. 

FANTE, Cleo. Fenômeno Bullying: como prevenir a violência nas escolas e educar para a 

paz. 2. ed. rev. Campinas, SP: Verus editora, 2005. 

GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – 

Responsabilidade Civil. 8. ed. Vol. 3, Ver. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010. 

GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. 9ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2003. 

GUIMARÃES, Janaína Rosa. O fenômeno Bullying. Revista Visão Jurídica. 

Site:  http://revistavisaojuridica.uol.com.br/advogados-leis-jurisprudencia/36/o-fenomeno-

bullying-a-responsabilidade-juridica-diante-do-comportamento-141563-1.asp .Acesso em: 

07/2010 

LEITE, Ivana. Responsabilidade pela violência infantojuvenil - Pais devem responder junto 

com as escolas pelos abusos cometidos pelos filhos contra colegas. Capa - Revista Visão 

Jurídica n. 56. Ed. Escala. 2011 

KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos; tradução 

de Leopoldo Holzbach – São Paulo: Martin Claret, 2004. 

LIMA, Raymundo de. “Bullying”: uma violência psicológica não só contra crianças. 

Site:  http://www.espacoacademico.com.br/043/43lima.htm Acesso em: 08/2010 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 21ª Ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

ORONOZ, Marcelo. Bullying e a responsabilidade dos estabelecimentos de ensino. Site: 

http://www.jusbrasil.com.br/noticias/2006530/bullying-e-a-responsabilidade-dos-

estabelecimentos-de-ensino.  Acesso em: 09/2010. 

SARLET, Ingo Wolgang. Dimensões da dignidade, ensaios de filosofia do direito e direito 

constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

________. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal 

de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. 

SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 

VAZ, José Eduardo P. F. A Responsabilidade Indenizatória da Prática do Bullying. São 

Paulo.2010 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Responsabilidade Civil. Ed.3 Vol.3, São Paulo: 

Atlas, 2003. 

1936



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ZAMPIERI, Giovana Paula de Souza.  A POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO 

DAS ESCOLAS POR ATOS DE BULLYING: FACULDADES INTEGRADAS 

“ANTÔNIO EUFRÁSIO DE TOLEDO”.  Presidente Prudente/SP. 2008 

  

 

 

 

[1] SARLET, Ingo Wolfgan. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na 

Constituição Federal de 1988. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008. p. 63 

[2] KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes e outros escritos; tradução 

de Leopoldo Holzbach – São Paulo: Martin Claret, 2004, p. 65. 

[3] "A dignidade da pessoa humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os 

direitos fundamentais do homem, desde o direito à vida." SILVA, Paulo Afonso. Curso de 

Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 10ª. ed., 1995, p. 106. 

[4]Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional, 18 ed., São Paulo: Atlas, 2005. p.16 

[5]SARLET, Ingo Wolgang. Dimensões da dignidade, ensaios de filosofia do direito e direito 

constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 161 

[6] DIAS, José de Aguiar Da responsabilidade Civil, 9. Ed., Rio de Janeiro: Forense, 1994, 

v.I, p.1. 

[7]GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil – 

Responsabilidade Civil. 8. ed. Ver. E atual. – São Paulo: Saraiva, 2010. v. 3. p.45. 

[8] TJmg, j. 10/08/2009, 27ª Vara Cível, numero do processo: 1991721-04.2008.8.13.0024, 

Juiz Luiz Artur Rocha Hilário 

[9] Art. 1.634, I, do Código Civil:  “Compete aos pais, quanto à pessoa dos filhos menores: I - 

dirigir-lhes a criação e educação” 

[10] Código Civil de 2002, art. 932: “São também responsáveis pela reparação civil: 

IV - os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, 

mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores e educandos”. 

[11] VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil – Responsabilidade Civil, 3. Ed., São Paulo: 

Atlas, 2003, v.3, p.71. 

[12] Ementa: DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ABALOS 

PSICOLÓGICOS DECORRENTES DE VIOLÊNCIA ESCOLAR. BULLYING. OFENSA 

AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA. SENTENÇA REFORMADA. 

CONDENAÇÃO DO COLÉGIO. VALOR MÓDICO ATENDENDO-SE ÀS 

1937



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

PECULIARIDADES DO CASO. (TJDFT, j. 07/08/2008, 2ª Turma Cível, Apelação Cível 

2006.03.1.008331-2, Rel. Des. WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR) 

[13] GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito das obrigações – Parte Especial – 

Responsabilidade Civil, São Paulo: Saraiva, 2001, p.28 ( Col. Sinopses Jurídicas, v.6, t.2) 

[14] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça.  Bullying – Cartilha 2010 – Justiça nas escolas. 

Brasília/DF. 2010. 

 

1938



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

NOVAS FAMÍLIAS DO SÉCULO XXI: O RECONHECIMENTO E A 
POSITIVAÇÃO DA UNIÃO ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. 

THE TWENTY-FIRST CENTURY’S NEW FAMILIES:   RECOGNITION 
AND REGULATION OF HOMOSEXUAL UNION  

Gina Marcílio Pompeu 
∗∗∗∗

 

Nardejane Martins
∗∗∗∗∗∗∗∗

 

RESUMO  

O presente artigo tem por escopo abordar as uniões entre pessoas do mesmo sexo como entidade 
familiar no âmbito do Estado democrático de direito brasileiro. A Constituição de 1988 adota 
como fundamento a dignidade humana, que se irradia aos demais ramos do direito, inclusive ao 
Direito das Famílias. Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal brasileiro decidiu a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº. 4277 e estendeu a regulamentação da união estável entre 
homem e mulher às uniões entre pessoas do mesmo sexo, denominadas de homoafetivas. A 
decisão acolheu por fundamento os princípios constitucionais da igualdade, liberdade e dignidade 
humana. A pesquisa realizada caracteriza-se como de natureza qualitativa, e teve por fulcro 
referências bibliográficas e jurisprudenciais. Observa-se, por fim, que, apesar da decisão do 
Poder Judiciário, a regulamentação do núcleo familiar homossexual deve ser concretizada por lei 
oriunda do Congresso Nacional, haja vista que compete ao Poder Legislativo esta função no 
Estado democrático de direito. O Legislativo, composto por meio da escolha popular, observa, 
discute, e, após a sedimentação dos valores diante da repetição dos fatos, positiva o direito.      

Palavras-chave: Novas famílias. União homoafetiva. Estado democrático de direito. Poder 
Judiciário. Poder Legislativo. 

ABSTRACT  
 
The scope of this article is to address the issue of unions between persons of the same sex as a 
family under the Democratic State of Law in Brazil. The 1988 Constitution is founded on human 
dignity, which radiates to other areas of law, including the rights of families. In May 2011 the 
Supreme Court ruled Action direct of unconstitutionality nº 4277 and extended the regulation of a 
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stable union between a man and woman to unions between persons of the same sex, called 
homoaffective. The decision was based upon constitutional principles of equality, freedom and 
human dignity. The research is characterized as qualitative in nature and had as core references 
and case law. There is, finally, that despite the decision of the Judiciary, the regulation 
of homosexual family unit must be established by law arising out of Congress, considering it is 
for the Legislature this function in a democratic state. The Legislature, composed by popular 
choice, he notes, discuss, and after sedimentation of the values before repeating the 
facts, positive law. 

Keywords: New families. Homoaffective Union.  Democratic state of law. Judiciary. Legislature.  

Introdução 

Constata-se o crescente o número de famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo. 

Resultados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2001 

apontam para a soma de 60.002 famílias formadas por união homoafetiva. A Constituição 

brasileira de 1988 priorizou como fundamentos a liberdade e a igualdade sem distinção de 

qualquer natureza, como base para a efetivação dos critérios de isonomia perante as funções do 

Estado. Observa-se ainda, que a inviolabilidade da intimidade e o respeito à vida privada 

constituem aspectos da liberdade, essenciais para a construção da sociedade livre, justa e solidária 

que se quer no Brasil. Neste diapasão, o desenvolvimento dos direitos de personalidade dos 

homossexuais e de suas relações interpessoais familiares, profissionais, sociais necessita ser 

discutido, revisto e fixado por lei.  

Observa-se a necessidade de garantir direitos civis (previdenciários, sucessórios, 

alimentícios etc.) a esse segmento da sociedade que se encontra à margem do direito positivo.  O 

dogma do silêncio ao “assunto proibido” inerente a homossexualidade não encontra abrigo na 

sociedade do século XXI, ele exige tolerância, reconhecimento e positivação por meio de leis.  

Até o início da segunda década do século XXI, era insipiente o debate sobre o tema no 

Parlamento brasileiro, sempre as voltas com problemas de “resolutividade”, inerentes a crise 

social e econômica da desigualdade social do país. As poucas iniciativas de lei tendentes a 

conceder direito aos homossexuais não lograram êxito no Congresso Nacional. Dentre outros, 

enumera-se, como exemplo, o Projeto de Lei nº. 1.151/95 de autoria da hoje Senadora Marta 

Suplicy, que aduzia acerca da união entre homossexuais, mas nada dispunha acerca do casamento 

ou da adoção. Tramita no Poder Legislativo a partir de 2011, um Projeto de Emenda 

Constitucional e o Estatuto da Diversidade Sexual encaminhado pela Ordem dos Advogados do 

Brasil, que visam modificar alguns artigos da Constituição brasileira de 1988 e promover o bem 
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de todos, sem preconceitos de origem, etnia, raça, sexo, gênero, orientação sexual ou 

identidade de gênero, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

Em maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal brasileiro (STF) realizou julgamento 

conjunto da Argüição por Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), proposto pelo 

governo do Estado do Rio de Janeiro, e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº. 4277, 

que discutiam a equiparação da união estável entre pessoas do mesmo sexo à entidade familiar 

formada pela união estável entre o homem e a mulher, preconizada pelo parágrafo § 3º do art.226 

da C.F. de 1988, e por meio do artigo 1723 do Código Civil de 2002 (CC/02). A configuração da 

equiparação requerida dar-se-ia com o preenchimento dos requisitos semelhantes à união estável 

heterossexual, (durabilidade da relação, a não-clandestinidade e a continuidade, além da ausência 

de impedimento).  A argumentação fundamentou-se nos princípios constitucionais da dignidade 

humana, da igualdade formal e da liberdade. 

Questiona-se a ocorrência de ativismo judicial na decisão unânime favorável ao pleito 

exarada pelo Pretório Excelso, que decidiu a favor da inconstitucionalidade do artigo do Código 

Civil, haja vista a transcrição literal do artigo questionado pela ADI ter a mesma redação do art. 

226, § 3º da Constituição de 1988, além do fato da expressa vontade do poder constituinte manter 

a redação “é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar” e do 

Poder Legislativo não avançar no processo legislativo, apesar das pressões exercidas no que 

concernem às uniões homoafetivas.  

Muitos são os doutrinadores1 que constatam, no Brasil e na esfera mundial, o direito das 

famílias e refutam direitos exclusivos à união formada por homem e mulher por meio do 

casamento. A década de 80 ocupou-se de delinear as famílias monoparentais, multiculturais, as 

uniões estáveis entre homem e mulher e aquelas formadas pelas adoções nacionais e 

internacionais. O estudo constitucional, e a previsão e proteção legal garantiram a inclusão como 

sujeito de direito àquelas novas famílias.  A discussão jurídica hodierna, exigida pela sociedade, 

diz respeito às famílias formadas pelas relações homoafetivas, a elas debruçam-se os estudos dos 

constitucionalistas de todos os países com o fito de rever conceitos e códigos e apontar caminhos 

                                                           

1 Maria Berenice Dias, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti, Daniel Sarmento, Élida Séguin dentre outros juristas 
reverberam a favor da inclusão das famílias homossexuais no rol das famílias a serem protegidas pelo Estado.  
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que garantam a inclusão no universo jurídico dos direitos dos homossexuais, respeito e inclusão 

familiar. 

Os anos 90 incluíram benefícios a todas as crianças nascidas fora do casamento civil, 

conhecidas, até então por bastardas, bem como aos adotados, partindo da premissa da proteção 

integral à criança e ao adolescente. A adoção que não foi discutida no julgamento da ADIN 4277, 

assim como o casamento, são temas que precisam ser esclarecidos, apesar de despontarem 

algumas decisões favoráveis à dupla paternidade ou dupla maternidade no âmbito judicial.  

Muito há que se refletir, bem como ainda amadurecer conceitos inerentes a esses 

brasileiros, com orientação homossexual, destinatários do poder de mando do Estado, que por 

falta de legislação adequada não gozam de direitos essenciais ao desenvolvimento dos direitos de 

personalidade.  

O Brasil é uma república federativa que tem como regime político a democracia, e o 

pluralismo político, mesmo não se tratando da democracia desejada por Rousseau (2008), ele é o 

regime da maioria que respeita a minoria, ambas representadas pelos parlamentares que compõe 

o poder Legislativo. Haja vista a maioria ter orientação heterossexual, e os homossexuais serem 

minoria (IBGE, 2011), isto não significa que a diferença de orientação sexual seja motivo 

suficiente para que a minoria não tenha o direito ao tratamento isonômico. A isonomia e a 

equidade consistem em tratar igualmente os iguais, e desigualmente os desiguais na medida em 

que se diferenciam.  

Neste contexto, o artigo tem como objetivo abordar a formação familiar e a 

homossexualidade no Estado democrático de direito brasileiro, situação que ainda encontra-se 

não positivada pelo ordenamento jurídico nacional. Pretende, também, analisar a sexualidade e 

sua manifestação, e discorrer acerca do preconceito que afeta o espaço social e jurídico do 

Estado, no Brasil e na América Latina, examinando as funções do Estado e aduzindo acerca da 

decisão da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº. 4277 pelo Supremo Tribunal Federal.  

1 A homossexualidade e a família no constitucionalismo brasileiro.   

  Com o advento da Constituição de 1988, todos os ramos do Direito passaram a ser 

analisados a partir de uma perspectiva constitucional. A família, de acordo com o caput do art. 

226 da Constituição de 1988, detém especial proteção do Estado e não foi adjetivada, ou seja, não 

há um modelo exato de família a ser seguido. Diferente das demais Constituições brasileiras e do 

Código Civil de 1916, a família não é apenas a constituída por intermédio do casamento, não 
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existe uma forma específica. O que torna a família instituição singular e célula da sociedade é a 

disposição dos indivíduos de manterem uma vida em comum e o afeto que os une. A família 

passou a ser eudemonista, ela existe para que o indivíduo desenvolva sua personalidade e possa 

buscar sua felicidade.  

Os tipos de unidade familiar exemplificadas pela Constituição brasileira são a família 

formada pelo casamento, a família constituída pela união estável entre homem e mulher e a 

família composta por um dos pais e a prole (art. 226, §§ 1º, 2º e 3º). Mas o conceito de família 

não se restringe a estes três modelos. Existem ainda as famílias sem ascendentes ou 

consanguinidade, denominadas anaparentais, as famílias recompostas e as famílias formadas por 

união entre pessoas do mesmo sexo, haja vista o fato das pessoas desejarem ter uma vida em 

comum e as relações de afeto que integram seus laços. 

As realidades sociais são ficções sociais reconhecidas coletivamente. Acorda-se que 
aquilo que denominamos família é uma família real. Ela é um princípio de construção da 
realidade social e este princípio é socialmente fabricado, inculcado através da 
socialização que, por sua vez, é organizada por meio da divisão em famílias. Este 
princípio de construção é constitutivo do habitus, uma estrutura mental individual e 
coletiva, incorporada à socialização, lei que orienta a percepção e a prática que fornecem 
o consenso sobre o sentido do mundo social. (UZIEL, 2007, p. 20). 

O Direito de Família não é um instituto autônomo e estático, alterações na economia, e 

nos sub-sistemas sociais, éticos, morais políticos  acarretam alterações nas relações familiares ao 

longo da história. As uniões estáveis firmaram-se no século XX e a tese do direito de partilha do 

esforço comum entre companheiros ou conviventes logrou espaço no Brasil, no governo Itamar 

Franco, quando foi promulgada a lei n.º8.971, de 29 de dezembro de 1994, que regula o direito 

dos companheiros a alimentos e à sucessão. Ressalte-se ainda, quase dois anos depois a Lei nº 

9.278, de 13 de maio de 1996 que reconheceu como entidade familiar a convivência duradoura, 

pública e contínua, de um homem e uma mulher, estabelecida com objetivo de constituição de 

família, para fins de proteção do Estado. Para Luiz Edson Fachin (2003, 124), esse instrumento 

legal, que a princípio se destina à união estável entre homem e mulher, admite, no final, uma 

extensão que se ajusta às relações de companheirato entre pessoas do mesmo sexo. 

A orientação sexual diversa da heterossexual não é motivo suficiente para impedir a 

concessão do status de família às uniões entre pessoas do mesmo sexo. Nesse diapasão, é 

importante compreender que a pessoa não escolhe ser homossexual. Apesar de não se saber a 

origem da homossexualidade, o que a pessoa decide é exercer ou não sua sexualidade. Restam, 

numa sociedade preconceituosa, ao homossexual poucas alternativas: não exercer sua 
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sexualidade, e assim abrir mão de seu desenvolvimento sexual e de sua felicidade; exercer sua 

sexualidade e ser vítima de preconceito; ou exercer a sexualidade, mas em segredo, manter a 

relação clandestina.  

Sabe-se do preconceito e da violência que o homossexual enfrenta, pois ele pode ser 

vítima de ataques homofóbicos, que podem causar danos físicos e psicológicos. As pessoas que 

têm orientação homossexual são consideradas marginais, foras da lei, pecadoras, doentes ou 

depravadas, por grande parte da população brasileira. Cerca de 60% dos brasileiros são 

homofóbicos, segundo pesquisa da Vox Populi (GALILEU, 2011). Além do preconceito social, os 

homossexuais enfrentam o preconceito jurídico, a partir do momento em que a relação estável 

entre pessoas do mesmo sexo não é considerada núcleo familiar, e assim não é beneficiada pela 

proteção especial que o Estado deve conceder à família e aos seus componentes.   

Não existem argumentos principiológicos que justifiquem a não concessão do direito às 

pessoas de orientação homossexual de formar núcleo familiar. Os argumentos que negam efeitos 

jurídicos a este tipo de união são por vezes eivados de preconceito e conservadorismo. A ausência 

de legislação sobre o assunto e o silêncio da Constituição sobre a questão de forma específica 

agravam a matéria. Segundo Cecília Barroso Oliveira (2009), não há motivo que justifique a 

diferenciação entre homossexuais e heterossexuais, os primeiros têm o mesmo direito que estes 

de constituir família formal (casamento) ou informalmente (união estável). 

Em contrapartida, é possível conceder eficácia jurídica às uniões entre pessoas do 

mesmo sexo por intermédio de princípios e direitos fundamentais presentes na Constituição 

brasileira. Todos são iguais perante a lei, assim não reconhecer a entidade familiar formada por 

pessoas do mesmo sexo é ferir a igualdade formal. A liberdade de escolha também é maculada 

com o não reconhecimento pelo Estado da união entre homossexuais, pois se impede a pessoa de 

buscar sua felicidade e formar família com quem desejar. Fere-se, neste diapasão, a dignidade 

humana, que se apoia nos princípios da igualdade e liberdade. O não reconhecimento da união 

homoafetiva impossibilita a igualdade material entre os heterossexuais, homossexuais e 

transexuais.  

A sexualidade é inerente ao ser humano, tem sua importância na perpetuação da espécie 

e também no desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo (NICOLAU, 2011). O 

exercício da sexualidade é escolha de cada um, como manifestação do princípio da liberdade. 

Para Vecchiatti (2008), a homossexualidade não é doença e não se confunde com a 
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transexualidade, os homossexuais, portanto, têm direito ao mesmo tratamento que o dispensado 

aos heterossexuais, com fundamento na dignidade humana e na igualdade, enquanto princípios 

constitucionais. 

[...] O direito de tratamento igualitário independe da tendência sexual. A sexualidade é 
um elemento integrante da própria natureza humana e abrange a dignidade humana. 
Todo ser humano tem o direito de exigir respeito ao livre exercício da sexualidade. Sem 
liberdade sexual o indivíduo não se realiza, tal como ocorre quando lhe falta qualquer 
outra das chamadas liberdades ou direitos fundamentais. (DIAS, 2009, p. 161). 

Segundo Paula Pinhal de Carlos (1999), a sexualidade é construída socialmente, ela 

modifica-se de acordo com o tempo e o local. Por isso, na Grécia antiga, a prática de atos 

homossexuais não era repudiada pela sociedade, de acordo com as normas morais desta 

sociedade. O autor ainda aduz que, diante da concepção de normalidade, o padrão da 

heterossexualidade, as outras formas de sexualidade (homossexualidade, bissexualidade) são 

consideradas condutas sexuais desviantes.   

Nesse contexto, a família aceita pela sociedade em sua maioria é aquela formada por 

casal heterossexual. Assim, o direito positivo acaba por tornar legítima apenas a família 

heterossexual, enquanto que a homossexual vê-se negligenciada, sem qualquer regulamentação 

do legislador. Constata-se que, até maio de 2011, a união entre pessoas do mesmo sexo contou 

com esparsas manifestações do judiciário a seu favor.   

O Direito porque vinculado à ideologia, reproduz a ‘normalidade’ dessa matriz 
heterossexual, entrando no ‘jogo’ da cultura, subordinando e excluindo a sexualidade 
homossexual. Assim, porque não é ‘natural’, os homossexuais não poderiam, a partir de 
uma visão acrítica, constituir família, por exemplo. No entanto, a partir de uma 
perspectiva civil-constitucional, calcada no valor da dignidade humana, torna-se possível 
conceber as uniões homossexuais enquanto entidades familiares, porque fundadas, assim 
como as uniões entre pessoas de sexos opostos, no afeto. Tal perspectiva representa, 
dessa forma, um meio para a transposição do paradigma do sexo comum teórico dos 
juristas, o qual atua, no âmbito do Direito, como óbice à efetivação dos direitos dos 
homossexuais. (CARLOS, 1999, p. 50). 

De acordo com Breezy Vizeu e Rita Espolador (2009), a família transpessoal, na qual o 

indivíduo não era considerado, mas apenas a instituição familiar, cedeu espaço para a família 

constitucionalizada que é precipuamente democrática e valoriza a dignidade humana e o livre 

desenvolvimento dos indivíduos, que formam o núcleo familiar. A família é instrumento 

formador da personalidade e núcleo fundamental da sociedade.  

O Estado democrático de direito brasileiro tem como fundamento a dignidade humana, 

disposto já no primeiro artigo da Constituição brasileira de 1988. Partindo-se da ideia de 

dignidade humana, pondera-se que para a sua efetivação, essencial é a concretização dos pilares 
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do Estado democrático de direito, que são a liberdade e a igualdade. Gina Pompeu (2005) salienta 

que a manutenção desses sustentáculos se dá pela implementação de políticas públicas e de 

acesso ao emprego e renda que permitam fluir um patamar mínimo de igualdade resultante da 

aferição e gozo dos direitos humanos e sociais. Obviamente, a dignidade humana norteia todo o 

ordenamento jurídico nacional e transconstitucional, e faz-se umbilicalmente ligada às ideias do 

mínimo existencial e a de que toda pessoa tem direito a buscar sua felicidade sem prejudicar 

terceiro. 

É contraditório que um Estado, dito democrático, detentor de disposições constitucionais 

de respeito às minorias, com previsão a não aceitação a qualquer forma de discriminação, seja 

omisso com relação à minoria homossexual. Vive-se ainda sob o pensamento de Ferdinand 

Lassalle (2001) sobre o simbolismo constitucional diante dos fatores reais do poder. 

Hodiernamente, não se concebe a homossexualidade como um pecado, doença, escolha, ou 

transgressão que afete terceiro, direta ou indiretamente (OLIVEIRA, 2009).  

A sexualidade é inerente ao ser humano, e este pode exercê-la desde que não cause dano 

a outrem, pois condutas sexuais como a pedofilia ou a prática de estupro ofendem a liberdade 

sexual de outrem, e não se confundem com a homossexualidade. Negar o direito ao livre 

exercício da sexualidade ou imputar diferenças no tratamento jurídico em decorrência de 

orientação sexual diversa da heterossexual é afetar diretamente um direito fundamental e assim 

mitigar a dignidade de pessoa homossexual, é o que afirma Maria Berenice Dias (2009).  

O direito à formação de família é inerente à natureza humana. Apesar de não se 

encontrar no rol do art. 5º da Constituição de 1988, é direito materialmente fundamental. Ao 

inferir-se que o rol do art. 226 da CF/88 é taxativo, o intérprete nega a possibilidade de existência 

de núcleo familiar composto por pessoas do mesmo sexo, ou outras formas possíveis, como as 

famílias anaparentais, em que não há a presença de ascendentes e de consanguinidade.  

Segundo Vecchiatti (2008), qualquer tipo de discriminação com relação à orientação 

sexual afronta a dignidade humana, e fere os princípios da liberdade e da igualdade consagrados 

pelo ordenamento jurídico brasileiro. As pessoas são iguais em dignidade e direitos, portanto é 

incongruente admitir-se a discriminação entre homossexuais e heterossexuais. O Brasil optou 

pelo Estado democrático de direito, e este tem como fundamento a dignidade humana que deve 

ser respeitada. Quando o Estado se recusa a reconhecer união que de fato existe e forma entidade 
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familiar, não se tem como consequência apenas privação de direitos patrimoniais e 

extrapatrimoniais, menosprezam-se a identidade e a dignidade da pessoa. (SARMENTO, 2008). 

Não se deve buscar explicações ou formas de combate ou cura à homossexualidade, pois 

ela é forma de manifestação da sexualidade da pessoa, procura-se combater o preconceito e a 

homofobia, que reprimem a expressão sexual das pessoas que não se adequam ao padrão 

heterossexista da sociedade brasileira. Ana Karla Harmatiuk Matos defende que “[...] a 

discriminação jurídica em não se reconhecer uma relação afetiva entre sujeitos, devido à sua 

orientação sexual, mostra-se inconstitucional, pois contrária à dignidade humana.” (2004, p. 149). 

A família homoafetiva constitui minoria2, mas isso não significa que não deva receber a 

mesma atenção estatal destinada às famílias heteroafetivas; proteção que garante direitos a cada 

um dos membros da entidade familiar. Para Bierwagen (2009), a diversidade de sexos não é 

critério para se conceder tratamento diferenciado aos homossexuais.  Segundo a autora, a razão 

de não se estender a proteção da família à união entre pessoas do mesmo sexo advem do padrão 

social da heterossexualidade, que diante dos princípios presentes na Constituição brasileira e da 

realidade social deve ser reavaliada. 

Na esfera internacional, oito países positivaram o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo, são eles, Bélgica, Portugal, Espanha, Noruega (Lei nº. 40 de abril de 1993), Suécia, 

Holanda, África do Sul e Argentina, primeiro país latino-americano a ter lei dispondo o 

casamento homoafetivo. No âmbito da América Latina, Uruguai e Colômbia reconheceram a 

união estável entre pessoas do mesmo sexo, e alguns estados do México têm legislação sobre o 

tema de forma favorável. 

No Brasil, até maio de 2011, havia apenas algumas decisões judiciais sobre questões 

específicas, como previdenciárias, sobre dissolução e partilha de bens (reconhecia-se como 

sociedade de fato) e adoção (MOREIRA, 2010). Importante ressaltar que quando se fala em 

adoção, deve-se observar o melhor interesse da criança e do adolescente, princípio estabelecido 

no art. 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). 

A Lei argentina sobre o casamento entre pessoas do mesmo sexo foi aprovada em 2010, 

mas sua aprovação pelo Senado não contou com votação unânime. Foram favoráveis 33 

                                                           

2 Segundo os resultados preliminares do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2011, existem 
60.002 famílias constituídas por pessoas do mesmo sexo, enquanto 34.487.115 famílias são formadas por cônjuges 
heterossexuais.  

1947



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

senadores à positivação e concessão do direito ao casamento às pessoas homossexuais, enquanto 

27 senadores votaram contrariamente, e ainda houve três abstenções, numa votação que demorou 

cerca de quatorze horas (AZEVEDO, 2011).  

No Uruguai, vige lei que reconhece a união estável entre pessoas que não têm diferença 

anatômica (DIAS, 2009). Não há casamento neste Estado, entretanto está prevista a possibilidade 

de adoção pelo par de homossexuais que vivem estavelmente, desde que atendam aos requisitos 

como os casais heterossexuais. 

É importante mencionar que, em alguns países africanos e árabes, ser descoberto como 

homossexual pode ser motivo para a aplicação da pena de morte. Isto porque as funções estatais 

veem-se vinculadas à religião. A secularização do poder não ocorreu em muitos destes países, 

diferente da maioria dos Estados latino-americanos, para os quais existe previsão de respeito e de 

liberdade à prática religiosa, independentes do poder estatal. Observa-se que, ainda assim, apenas 

quatro países na América Latina reconhecem a união, e um regulamentou o casamento entre 

pessoas do mesmo sexo. 

2 A decisão do Supremo Tribunal Federal: ativismo judicial ou justiça. 

O Supremo Tribunal Federal (STF), em decisão inédita em plenário no julgamento da 

Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277, em maio de 2011, optou pela interpretação conforme 

a Constituição brasileira de 1988 (CF/88) ao art. 1723 do Código Civil de 2002, e estendeu os 

direitos e deveres da união estável heterossexual à união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Entretanto, surgiram dúvidas sobre a constitucionalidade da decisão da Suprema Corte, já 

que o constituinte originário utilizou a mesma definição do artigo da lei civil no §3º do art. 226, 

CF/88. Lênio Streck (2011), por exemplo, entende que o Tribunal Constitucional invade a 

competência do Legislativo e ofende o art. 2º da Constituição brasileira.  

Em princípio, foi impetrada a ação de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) nº. 132 pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, mas o relator a recebeu 

a ADIN 4277, que fora interposta pelo Procurador Geral da República. Um dos pontos relevantes 

do julgamento, e que veem ocorrendo na maioria das audiências no STF, é a presença dos amicus 

curiae (amigos da corte), que são estudiosos, juristas ou não, que têm conhecimento sobre a 

matéria a ser tratada pela Corte Suprema. Os dez ministros do STF decidiram em unanimidade 

pela procedência da ADIN e concederam interpretação conforme a Constituição brasileira ao art. 

1723 do Código Civil de 2002, interpretando-o extensivamente. O ministro Dias Toffoli não 
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participou do julgamento, pois havia participado da interposição da ação, anteriormente. Apenas 

seis dos dez ministros leram seus votos, e o Ministro Ayres Britto foi o relator.  

Maria Berenice Dias (2011) acredita que o STF veio apenas a chancelar o que se decidia 

em sede de justiça comum, de primeira e segunda instância. Para a advogada, o Supremo 

Tribunal Federal realizou interpretação democrática da Constituição, pois o direito à constituição 

de núcleo familiar independe da orientação sexual da pessoa. Anteriormente, a união entre 

pessoas do mesmo sexo era considerada mera sociedade de fato, negócio jurídico, no qual não se 

considerava a união de afetos que existia entre as pessoas que formavam este núcleo familiar.      

Antes do julgamento da ADIN 4277, não se cogitava o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, pois era presumido pela Lei Civil de 2002 que o contrato matrimonial era específico 

para um casal formado por um homem e uma mulher. A partir de 2011, a decisão do STF, erga 

omnes e com efeitos vinculantes, gerou a expectativa de direito e alguns juízes vêm concedendo o 

direito de casar a uniões homoafetivas. Observa-se que nada foi dito pelos ministros da Suprema 

Corte brasileira sobre a figura do casamento, em nenhum momento falou-se do casamento 

homoafetivo. Assim, trata-se de interpretação feita por alguns magistrados, fundamentada no §3º 

do art.226 da Constituição brasileira, que afirma que será facilitada a conversão da união estável 

entre homem e mulher em casamento. Nesse diapasão, constata-se a necessidade de manifestação 

do Legislativo, já que o Estado democrático de direito não deve guiar-se por ativismo judicial. 

Os homossexuais são iguais aos heterossexuais em obrigações e direitos, é injusto que um 

cidadão que paga seus tributos, cumpre suas obrigações no âmbito eleitoral e não pratica atos 

ilícitos ou crime seja privado de constituir família. O Legislativo não pode quedar-se inerte, em 

face da ebulição social, que provoca e exige disciplina legal. Há de se decidir por meio do 

processo legislativo a figura legal inerente à união entre pessoas do mesmo sexo, seja a 

possibilidade de viver-se em união estável, ou ainda na forma de casamento como pregam alguns 

autores. 

O Ministro Ayres Britto, relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277, afirmou 

que o Pretório Excelso lidou com dissenso judicial, diante da realidade histórica e social, 

mediante constatação de que nada incomoda mais o outro do que a escolha sexual alheia, quando 

ela não for heterossexual, padrão adotado pela sociedade. Para o Ministro, seria a reação 

conservadora ao afeto entre pessoas do mesmo sexo, a não concessão de direitos e imposição de 

obrigações e requisitos à união entre pessoas do mesmo sexo.  
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            O Ministro Luiz Fux justificou seu voto, ponderou para o fato de que o Estado é 

responsável pela proteção e promoção dos direitos fundamentais. Segundo o Ministro, a família 

constitucionalizada pressupõe a existência de afeto, respeito e reciprocidade entre os indivíduos 

que dela fazem parte, e, nesse contexto, enquadra-se a união entre pessoas do mesmo sexo. O art. 

226, §3º da Constituição Brasileira, que dispõe sobre a união estável, deve ser interpretado em 

consonância com os princípios constitucionais, dentre os quais a dignidade humana, a liberdade, 

enquanto a autonomia e o livre exercício dos direitos de personalidade e a igualdade formal. 

             A Ministra Cármen Lúcia, ao citar Norberto Bobbio, aduziu que o momento não é 

de conquista de direitos, mas de torná-los efetivos. Assim, seguindo o relator, a Ministra entendeu 

que devia haver o reconhecimento, desde que cumpridos os requisitos previstos para a união 

estável entre pessoas de sexo diverso.  

             O Ministro Ricardo Lewandowski realizou um breve retrospecto constitucional 

sobre o conceito de família em seu voto, e apesar de votar favorável ao reconhecimento da união 

entre pessoas do mesmo sexo, o ministro entendeu que não há como se encaixar a união 

homoafetiva entre as situações expostas no art. 226 da Constituição Brasileira. Segundo o 

Lewandowski, interpretar o § 3º do art. 226 de forma extensiva poderia ferir o princípio 

constitucional da separação dos poderes, disposto no art. 2º da Constituição Brasileira,  cláusula 

pétrea constitucional, de acordo com o art. 60, §4º. Deve-se entender o rol do art. 226, CF/88, 

como exemplificativo, admitindo-se assim a pluralidade das formas de família, pois os fatos 

acabam por gerar direito. Para o Ministro, há de usar-se da interpretação analógica, pois ainda 

que sensível, persiste a diferença entre união estável homossexual e heterossexual. A união 

homoafetiva configura-se uma quarta espécie de família não prevista pela legislação vigente.  

O voto do Ministro Celso de Mello observou fatos e conceitos desde a inquisição até os 

dias atuais acerca da questão da homossexualidade. Para o ministro, a decisão tornou efetivo o 

princípio da igualdade que assegura o respeito à liberdade pessoal e a autonomia pessoal, o que 

acaba por conferir importância à dignidade humana. A decisão do STF  rompe com paradigmas 

históricos e culturais da sociedade brasileira, que atrapalham a busca da felicidade por aqueles 

que têm orientação sexual diversa da heterossexual. Para ele, o Brasil deu um passo importante 

contra a discriminação e tratamento excludente que marginalizam os grupos minoritários. 

Ainda, segundo o voto do Ministro Celso de Mello, a participação dos “amicus curiae” 

pluralizou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade julgada pela corte, pluralizou o 

1950



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

debate constitucional em torno da matéria. Celso de Mello argumenta que se deve superar a 

questão da legitimidade democrática das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, 

quando este exerce o controle concentrado de constitucionalidade.  

O Ministro Marco Aurélio, ao proferir seu voto, o iniciou através de análise histórica 

sobre a homossexualidade e a importância da moralidade no direito, também comentando a 

questão do laico do Estado brasileiro, que separa o poder secular da religião. A garantia de 

liberdade religiosa impede que conceitos morais religiosos mitiguem as liberdades 

constitucionais. Aduziu por fim sobre a constitucionalização do Direito Privado, em especial o 

Direito das Famílias.  

Para o Ministro, representa atraso manter as uniões entre pessoas do mesmo sexo como 

sociedades de fato, quando é sabido que o vínculo existente entre os indivíduos não é 

simplesmente o patrimonial, haja vista a presença do afeto, do respeito, da reciprocidade e o 

desejo de construir uma vida em conjunto. O Estado, segundo o Ministro Marco Aurélio, existe 

para auxiliar o indivíduo na realização de seus projetos de vida, no livre e pleno desenvolvimento 

da personalidade. O art. 1723 do Código Civil de 2002, segundo entendimento do Ministro 

exposto durante o julgamento da ADIN 4277, está aquém do consagrado pela Constituição 

Federal de 1988, que tem como fundamento a dignidade humana (art. 1º, III, CF/88). 

A partir de agosto de 2011, passou a tramitar, no âmbito do Legislativo Federal, o Estatuto 

da Diversidade Sexual encaminhado pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em parceria 

com o Instituto Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM), que são os responsáveis pela 

elaboração do estatuto. O Projeto de Lei conta com o apoio da Frente Parlamentar Mista da 

Diversidade Sexual formada por deputados e senadores. Essa frente Parlamentar também 

encaminhou proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê mudanças no texto 

constitucional, a fim de inserir a proibição da discriminação por orientação sexual e estabelecer a 

possibilidade legal da concretização da união estável e do casamento por casal homossexual. A 

Emenda Constitucional em epígrafe dispõe ainda sobre a modificação da licença-maternidade 

para licença-natalidade, determina que a licença deixe de ser de quatro meses concedida à 

mulher, e cinco dias ao homem, para passar a ser de 180 dias para o casal. Nos primeiros 15 dias, 

seria simultânea para os dois. O resto do tempo, de maneira não cumulativa, ela poderia ser 

dividida a critério do casal.                                                   

Conclusão 
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Diante da ausência de legislação expressa à união formal ou informal entre pessoas do 

mesmo sexo, não se pode presumir que não seja permitida a formação de núcleo familiar por 

homossexuais. Nesse contexto, uma vez provocado não pode o Poder Judiciário omitir-se 

alegando ausência de legislação específica ao caso. Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal 

foi chamado a decidir sobre a ADIN de nº. 4277 e assim o fez, usando interpretação sistemática e 

extensiva com fulcro nos artigos da Constituição brasileira inerentes à matéria. Os votos dos 

ministros do STF privilegiaram o art. 1º, inciso III, que trata a dignidade humana como 

fundamento do Estado democrático de direito, o art. 3º, inciso IV, que traz como objetivo do 

Estado a promoção do bem de todos, sem preconceitos ou discriminação; o art. 5º, caput e inciso 

VI que asseguram a igualdade formal e a liberdade de todos e a liberdade de consciência; e art. 19 

que aduz sobre a separação entre religião e Estado. Foram também observados os princípios da 

liberdade, da igualdade e da dignidade humana e, por fim, da própria democracia, que é o regime 

de governo da maioria, que respeita as minorias.   

A pesquisa teve como marco o mês de maio de 2011, quando o Supremo Tribunal 

Federal brasileiro decidiu pela procedência da Ação Direta de Inconstitucionalidade 4277. 

Ressalte-se que essa decisão teve efeito vinculante e gerou efeitos erga omnes, estendeu os 

direitos e obrigações das uniões estáveis heterossexuais às uniões entre pessoas do mesmo sexo. 

O STF interpretou o art. 1723 do Código Civil de 2002 conforme os princípios presentes na 

Constituição brasileira, precipuamente, o da dignidade humana. Noutro viés, faz-se necessário 

ponderar para o fato de que muitos juízes, juristas e a população em geral não concordam com a 

decisão do Pretório Excelso, por a considerarem inconstitucional.  Essas pessoas guiam-se por 

seus valores pessoais, familiares, mas sobremaneira pela interpretação literal do art. 226, §3º da 

Constituição Federal, oriundo da elaboração do poder constituinte, que previa a proteção estatal 

para a união estável entre homem e mulher, com o dever de facilitar a transformação dessa 

situação em casamento. 

O STF inovou ao estender a interpretação sobre as uniões estáveis a casal homossexual, 

que a partir de então podem ser registradas em qualquer cartório de registro de pessoas. 

Entretanto a dúvida sobre a realização do casamento homossexual permanece, ainda que muitos 

pedidos de conversão tenham sido aceitos pelo judiciário. 

Apesar do julgamento, a união entre pessoas do mesmo sexo ainda é questão 

controversa, pois contrasta com os padrões sociais de “normalidade” e com o preconceito latente 

1952



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ou não dos heterossexuais. Resta a polêmica, pois muitas são as repercussões inerentes à 

constituição de família entre pessoas do mesmo sexo, a procedência da ADIN 4277 perpassa 

direitos de filiação, previdenciários, sucessórios, tributários, entre outros.  Com a decisão do STF, 

não foi decidida apenas a liberdade sexual ou afetiva, haja vista que a célula familiar envolve 

uma gama de direitos e de deveres.  

Questiona-se, hodiernamente, se a decisão do STF foi uma demonstração de ativismo 

judicial, que invade a função legislativa que pertence ao Congresso Nacional, pois apesar da 

interpretação principiológica, o texto constitucional não deixou de ser modificado, com a decisão 

da ADI 4277. Questões como a conversão em casamento e a inscrição no cadastro nacional de 

adoção não foram postas em pauta pela Corte Constitucional brasileira, e precisam ser 

esclarecidas. 

As autoras acostam-se ao pensamento crítico do Ministro Ricardo Lewandowski, para o 

qual não há como se encaixar a união homoafetiva entre as situações previstas no art. 226 da 

Constituição Brasileira. Não é possível interpretar o § 3º do art. 226 de forma extensiva, sem 

interferir na seara do Poder Legislativo, e assim negligenciar o princípio da separação dos 

poderes, cláusula pétrea da Constituição de 1988.  A pluralidade das formas de família é 

incontestável, e assim o rol das espécies de famílias previstas no art. 226 é exemplificativo, 

porém, persiste a diferença entre união estável homossexual e heterossexual que necessita de 

amparo e de regulamentação legal. Nesse contexto, a pesquisa agrega-se ao entendimento de 

Lewandowski, para quem a união homoafetiva configura-se uma quarta espécie de família não 

prevista pela legislação vigente. 

A medida cabível para preencher a lacuna legal, antes de ser o “bom ativismo judicial”, é 

a promulgação de lei, ou emenda constitucional, que trate sobre os direitos homossexuais, já que 

a Constituição Brasileira de 1988 foi silente. O papel do Legislativo no Estado democrático de 

direito é claro, cabe ao poder legislativo a função de legislar, (propor, debater e legiferar) sobre a 

regulamentação de fatos a serem incorporados ao ordenamento jurídico nacional de acordo com 

os ditames constitucionais. Para tanto, a OAB em parceria com o IBDFAM elaborou o Estatuto 

da Diversidade Sexual, que deve ser apresentado pelos parlamentares e por eles discutido até que 

haja aprovação ou rejeição sobre a matéria no Congresso Nacional. Comissão suprapartidária 

mista de senadores e deputados também propõe emenda à Constituição contemplando o assunto. 
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A família foi pluralizada com o advento da Constituição de 1988 (CF/88). Existem 

positivados três modelos de núcleo familiar: o realizado pelo casamento; a união estável entre 

homem e mulher; e a entidade familiar formada por um dos pais e a prole, ou família 

monoparental. Entretanto, não se deve interpretar o rol do art. 226, CF/88, como taxativo, pois 

existem outros tipos de famílias: as recompostas; as paralelas; as anaparentais; e as formadas pela 

união entre pessoas do mesmo sexo, ou como são denominadas por Maria Berenice Dias (2009),  

homoafetivas.  

Hodiernamente, o fator que diferencia a família de outras instituições que compõe a 

sociedade é o afeto e sua instrumentalidade no que concerne ao desenvolvimento da 

personalidade dos indivíduos que a compõe. A família constitucionalizada é eudemonista, ou seja, 

tem como escopo a felicidade de seus componentes, não há mais a transpessoalidade e a 

taxatividade que havia na vigência do Código Civil de 1916, quando o conceito de casamento e 

família se confundia.  

O senso comum pode acusar que com o reconhecimento das uniões entre pessoas do 

mesmo sexo ocorra o fim das famílias formadas por uniões heterossexuais, todavia, é preciso 

recordar que com o advento do divórcio imaginou-se que haveria o fim do casamento. Como se 

observa, tal não aconteceu, e a primeira suposição, certamente, também não ocorrerá, pois a 

maioria  é heterossexual. O que se pretende com o reconhecimento e a positivação da união 

homoafetiva é garantir, diante da realidade fática, a inclusão de novos sujeitos de direito, a quem 

a Sociedade e o Estado negligenciaram e excluíram como cidadãos agentes de direitos e deveres.  

Por fim, o Estado e especificamente sua função legislativa ao negarem a possibilidade de 

formação de famílias por homossexuais se apresentam cegos à parcela do seu elemento básico 

“população” e assim refutam a direito fundamental, afrontam o princípio da igualdade formal e 

desobedecem à liberdade. A negligência estatal faz perseverar restrição da autonomia e mitigação 

da dignidade humana. Negar o direito de formar entidade familiar por homossexuais confronta a 

própria ideia de democracia e Estado de direito. A observação da realidade, da tolerância à 

diversidade e a revisão de conceitos são essenciais para fazer fluir o regime democrático que tem 

como sustentáculo os pilares da liberdade e da igualdade e como fundamento a dignidade 

humana. Como faróis, esses valores devem guiar a sociedade, o ordenamento jurídico e 

especificamente a família. Cabe ao momento levar a questão ao debate no âmbito do Legislativo, 

para que haja deliberação e que seja alterado o ordenamento jurídico brasileiro de maneira a 
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incluir a união homossexual no contexto das novas famílias do século XXI, gozando por fim da 

proteção do Estado nos termos do art.226 da Constituição brasileira de 1988. 
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O DIREITO À DIFERENÇA, MAS NA IGUALDADE DE DIREITOS: O 

RECONHECIMENTO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL BRASILEIRO DA 

UNIÃO HOMOAFETIVA1 ENQUANTO ENTIDADE FAMILIAR 

 

THE RIGHT TO DIFFERENCE BUT THE EQUAL RIGHTS: THE RECOGNITION 

BY THE SUPREME COURT OF THE BRAZILIAN FEDERAL UNION 

HOMOAFFECTIVE AS SEPARATE FAMILY 

 

Domingos Do Nascimento Nonato 

 

RESUMO: O presente artigo tem por finalidade analisar o recente reconhecimento pelo 

Supremo Tribunal Federal Brasileiro da união homoafetiva enquanto entidade familiar 

brasileira equiparada à união estável. Para tanto, nas seções deste trabalho, consideramos as 

contribuições doutrinárias de eminentes autores que discutem a temática, bem como o 

imperativo dos princípios constitucionais correlatos: a dignidade da pessoa humana, a 

igualdade substancial e a liberdade de orientação sexual. Nesse sentido, buscamos discutir 

acerca da proibição constitucional da discriminação em razão da livre orientação sexual do ser 

humano, discorrendo sobre a união homoafetiva e a tutela jurídica do Estado que a mesma 

passa a merecer em decorrência do referido julgamento. Serão realizadas algumas 

considerações sobre a união homoafetiva após o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, 

ressaltando o histórico das ações que ensejaram uma decisão proativa por parte dos Ministros. 

Faremos algumas considerações acerca da obrigatoriedade de normatização da união 

homoafetiva após esse julgamento, o qual tem efeito vinculante em relação aos poderes 

públicos e eficácia erga omnes. Ausência de normas não significa necessariamente 

inexistência de direitos. A união homoafetiva é entidade familiar e dela decorrem todos os 

direitos e deveres que emanam da união estável, consagrada no artigo 226, § 3º da 

Constituição Brasileira de 1988 e no artigo 1.723 do Código Civil brasileiro. À luz dos 

princípios constitucionais, a nossa Suprema Corte não legislou, mas sim agiu em sintonia com 

                                            
1 O termo homoafetividade, cunhado pela jurista, advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul e presidente da Comissão de Diversidade Sexual do Conselho Federal da OAB, Dra. 
Maria Berenice Dias, busca realçar que o aspecto relevante dos relacionamentos amorosos é a afetividade. O 
respectivo termo substituiu o pejorativo termo homossexual. A homoafetividade basicamente trata do afeto 
existente na relação entre duas pessoas de mesmo sexo. Essa união dá-se quando, baseados no afeto, unem-se 
com o intuito de constituir família, de modo contínuo, sendo essa convivência pública e duradoura. 
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as novas configurações familiares brasileiras, dando uma interpretação prospectiva à 

Constituição corroborando, desse modo, para reconhecer a união homoafetiva como uma 

entidade familiar.  Frente à injustificada omissão do Poder Legislativo brasileiro, o Supremo 

Tribunal tomou uma decisão de vanguarda, coerente e oportuna, dando guarida constitucional 

para afirmarmos que o direito à igualdade se concretiza também no reconhecimento e no 

respeito ao direito fundamental à diferença, uma vez que o Estado brasileiro não pode 

desrespeitar um direito basilar de muitos cidadãos brasileiros: a livre orientação sexual do ser 

humano.  

 

PALAVRAS-CHAVE: União homoafetiva, liberdade sexual, princípios constitucionais, 

interpretação constitucional, tutela jurídica, efeito vinculante e eficácia erga omnes. 

 

 

ABSTRACT: This article aims to analyze the recent recognition by the Brazilian Federal 

Supreme Court of the union as a family unit homoafetivas Brazilian equivalent to stable 

relationships. To this end, in the sections of this paper, we consider the doctrinal contributions 

of eminent authors who discuss the topic, as well as the imperative of the constitutional 

principles related. Accordingly, we discuss about the constitutional prohibition of 

discrimination on grounds of sexual orientation in humans, discussing the union homoafetivas 

and legal protection of the state that it is to earn as a result of that trial. Will be held a few 

remarks about the union homoafetivas after the trial by the Supreme Court, noting the history 

of actions that gave rise to a proactive decision by Ministers. We will make some remarks 

about the supposed requirement for standardization of the union homoafetivas after this trial, 

which has binding effect in relation to government and effective erga omnes. This means that 

each and, particularly, public authorities are attached to established legal implications arising 

from this decision. Lack of standards does not necessarily mean lack of rights. The union 

homoafetivas is a family unit under it and all rights and obligations emanating from the stable, 

enshrined in article 226, § 3 of the 1988 Brazilian Constitution and article 1723 of the 

Brazilian Civil Code. In the light of constitutional principles, our Supreme Court has not 

legislated, but acted in line with the new Brazilian family configurations, giving an 

interpretation to the Constitution prospective corroborating thus homoafetivas to recognize 

the union as a family. In the face of unjustified omission of the Brazilian legislature, the 

Supreme Court took a decision to the forefront, consistent and timely, giving shelter to 

reaffirm that the constitutional right to equality is realized also in the fundamental right to 
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respect for difference, since the State did can violate a fundamental right of many Brazilian 

citizens: the freedom of sexual orientation in humans. 

 

KEYWORDS: Union homoafetivas, sexual freedom, constitutional principles, constitutional 

interpretation, judicial protection, binding effect erga omnes and effectiveness. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 à luz de princípios como a dignidade da pessoa 

humana e a igualdade, proíbe expressamente toda e qualquer forma de discriminação fundada 

no cerceamento do exercício da livre orientação sexual do ser humano. Ela não faz menção às 

uniões homoafetivas. Reconhece expressamente como entidades familiares merecedoras de 

proteção estatal o casamento civil e religioso, às uniões estáveis e a família monoparental. 

A despeito da ausência de normatização expressa sobre união homoafetiva, a postura 

do Estado em relação ao assunto tem sido de crescente reconhecimento dessa relação familiar. 

Em território brasileiro, as relações homoafetivas vinham sendo reconhecidas, dia após dia, 

pelos tribunais estaduais e pelos magistrados de 1º grau. Toda sorte de direitos já vinham 

sendo concedidos aos parceiros homossexuais, como partilha de bens, pensão por morte, 

condição de dependente em planos de saúde, extensão de benefícios previdenciários ao 

companheiro homoafetivo, direito real de habitação, herança por morte do parceiro, pensão 

por morte para os companheiros de pessoas falecidas, acesso a plano de saúde na condição de 

dependente, direito à declaração conjunta de Imposto de Renda, prestação alimentícia, adoção 

conjunta, entre outros. 

Essa postura proativa de alguns juízes e tribunais foi seguida pelos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal Brasileiro (STF), que no dia 05 de maio de 2011, através de 

julgamento, reconheceu, em decisão unânime, a equiparação da união homossexual à união 

estável. A Suprema Corte Brasileira reconheceu que a união homoafetiva é uma entidade 

familiar com base na interpretação prospectiva dada ao artigo 226 da Constituição Federal de 

1988.  

Com esse reconhecimento, as uniões homoafetivas equiparam-se, a partir de então, 

às uniões estáveis para todos os efeitos legais, ou seja, passam a ter os mesmos direitos 

garantidos aos casais heterossexuais, numa união estável. Ocorreu a inclusão de uma nova 

entidade familiar no elenco de famílias já reconhecidas juridicamente no Brasil, 

demonstrando certa tolerância do judiciário brasileiro frente à diversidade humana, pois é 
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inadmissível nos dias atuais que as pessoas sejam discriminadas por expressarem livremente 

sua orientação sexual. O reconhecimento da união homoafetiva enquanto entidade familiar é 

condição sine qua non para o respeito à diversidade humana em geral, e em menor grau à 

diversidade sexual. Ele constitui um uma mudança de paradigma. 

Frente ao exposto, o presente artigo visa analisar o reconhecimento pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF) das uniões homoafetivas enquanto entidade familiar brasileira 

equiparada à união estável. Assim, com base em preceitos doutrinários e nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e da igualdade, buscamos discutir acerca da proibição 

constitucional da discriminação em razão da orientação sexual do ser humano, postulando que 

a união homoafetiva passou a merecer total proteção do Estado. Na sequência, serão 

realizadas algumas considerações sobre a união homoafetiva após o julgamento, ressaltando o 

histórico das ações e o julgamento proativo dos Ministros do STF. Na última parte, faremos 

algumas considerações acerca da suposta obrigatória de normatização da união homoafetiva 

após a decisão proferida pela Corte Brasileira, pugnando pela necessidade de reconhecimento 

e respeito à diferença como condição de garantia da igualdade. 

 

2. PROIBIÇÃO CONSTITUCIONAL DA DISCRIMINAÇÃO EM FUNÇÃO DA 

LIVRE ORIENTAÇÃO SEXUAL DO SER HUMANO 

Em diferentes épocas da história brasileira o tratamento dispensado à condição 

homossexual foi de intolerância, de repressão sexual, inclusive por parte do poder público. Os 

valores e regras estabelecidas histórica e culturalmente, encarregaram-se de imprimir um 

sistema de exclusões baseado em atitudes discriminatórias. Foram e em certa medida ainda 

são valores dominantes, pois segregam o diferente e encerram padrões de comportamentos da 

maioria. Nesse sentido, devemos recorrer aos escritos de Maria Berenice Dias (2009, p. 29): 

 

A discriminação contra os homossexuais é uma histórica, universal, notória e 
inquestionável realidade social. As barreiras do preconceito, por sua vez, são ainda 
mais desafiantes: esmaecem a razão, quando não produzem rejeição sistemática e 
violência. O fato é que nenhum estado contemporâneo pode ignorar essa realidade 
cada vez mais transparente, pois nãos e trata de questão isolada ou frouxidão dos 
costumes, como querem os moralistas, e sim expressão da sexualidade que qualquer 
estado democrático tem o dever de respeitar.  

 

Infelizmente, o Brasil ainda convive com manifestações de homofobia, inclusive 

com o emprego de violência contra os homossexuais. Contudo, progressivamente, as relações 

homoafetivas vêm conquistando aceitação e respeito, tanto na esfera privada quanto na esfera 

pública. 
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É público e notório que nas últimas décadas as uniões homoafetivas adquiram maior 

amplitude social no Brasil, pois inúmeros casais assumiram publicamente suas relações 

homoafetivas. Percebemos que sucessivamente a sociedade passa a ser mais tolerante e 

suscetível à compreensão da condição homossexual Essa fase de maior abertura representou o 

surgimento e consolidação de inúmeras organizações sociais instituídas para defender os 

interesses de tais uniões.  

Essa realidade reflete-se em termos legislativos. A legislação pátria proíbe qualquer 

tipo de discriminação contra o ser humano, sendo vedado o tratamento humilhante e vexatório 

em relação aos homossexuais, o que constitui, inclusive, violação à sua intimidade. De acordo 

com o artigo 3º, IV, da Constituição Federal de 1988, “Constituem objetivos fundamentais da 

República Federativa do Brasil: (...) IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Após discorrer com muita maestria sobre o emprego do vocábulo “sexo” no referido 

inciso, o ministro Ayres Brito, em seu voto, explica que “o sexo das pessoas, salvo expressa 

disposição constitucional em contrário, não se presta como fator de desigualação jurídica”.  O 

que o ministro deixa claro é que tal dispositivo constitucional (artigo 3º, IV, da CF/88) veda 

qualquer forma de tratamento discriminatório ou preconceituoso em razão do sexo dos seres 

humanos.   

Já no seu artigo 5º, caput, a Constituição Federal estabelece que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade”. No inciso X, do mesmo artigo, está expresso, ainda, que “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

A escolha da orientação sexual do indivíduo, hoje, no nosso ordenamento, por força 

da Constituição Federal, é direito fundamental, além do que é atributo inerente à 

personalidade humana. Em uma sociedade como a brasileira que se denomina democrática e 

plural qualquer forma de discriminação deve ser rechaçada. Não podemos admitir que na 

contemporaneidade que um ser humano possa ser discriminado por expressar livremente sua 

orientação sexual. É dever de todos o respeito às diferenças humanas, sejam elas de quaisquer 

natureza. 

Do ponto de vista da dignidade humana, ser é muito mais do que ter. John Rawls 

(2002) em sua obra “Uma teoria da justiça”, refuta as concepções clássicas da justiça, em 

particular a utilitarista, a qual visa à realização de interesses de classe se utilizando de 
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alternativas como beneficiar certas maiorias, em detrimento de certas minorias. Grupos 

hegemônicos ditam um modo de vida “correto” – o seu modo de vida – para os outros 

indivíduos. Agem com indiferença em relação ao diferente, revelando, na verdade, um juízo 

de desvalor em relação à diversidade humana. 

A exigência do artigo 226, § 3º da Constituição Federal descumpre os preceitos 

básicos contidos nos seus artigos 3º e 5º, que dispõem que todos são iguais perante a lei sem 

qualquer tipo de discriminação. Desrespeitar o ser humano por sua escolha sexual é 

discriminá-lo, ou seja, deixá-lo à margem da lei, apenas porque tal indivíduo optou por não 

agir de acordo com os padrões culturais até então rigidamente impostos pela falsa moral do 

ser humano. 

O direito à igualdade se concretiza também no respeito ao direito fundamental à 

diferença. Sem o reconhecimento e o respeito à diferença, o conteúdo da igualdade se 

transforma em discriminação negativa. Ao Estado cumpre criar as condições para que essa 

igualdade se verifique. E cabe-o fazer independentemente de se verificarem eventuais 

consensos sociais acerca de determinada matéria decisivamente implicada na sua realização. 

Torna-se mister que o reconhecimento e o respeito ao diferente  passam por um inexorável 

vínculo com o princípio da dignidade da pessoa humana, o que reclama e exige especiais 

posturas estatais de proteção daqueles que são diferentes em razão de quaisquer fatores. 

Ao postular em defesa do direito fundamental à diferença, Marcelo Monteiro Torres 

(2009), assim se manifesta: 

 

Dessa maneira, a compreensão da existência do direito à diferença passa 
necessariamente pela fenda do § 2º, art. 5º, da Lei Maior, analisado anteriormente, 
segundo o qual, autoriza-se a extração de direitos fundamentais implícitos, 
decorrentes do regime e dos princípios constitucionais adotados. Com efeito, o 
direito fundamental de ser diferente, e de ser respeitado por conta de seus fatores 
diferenciais, está subentendido nos princípios constitucionais, mais especificamente, 
na dimensão substancial do direito fundamental à igualdade (art. 5º, caput), bem 
como decorre de elementos encontrados nos princípios fundamentais estatuídos pelo 
constituinte consistentes na democracia, dignidade humana e pluralismo (art. 1º, 
caput e incisos III e V). 

 

Legisladores e doutrinadores argumentam que a legislação brasileira atual não 

disciplina especificamente a questão da união homoafetiva. Isso não deixa de ser verdade. 

Não obstante, como veremos com maior ênfase mais adiante, na ausência de proibição 

expressa à união homoafetiva, não se pode presumir tal proibição. Não há limites semânticos 

no texto constitucional a impedir o seu reconhecimento. 
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Portanto, não resta dúvida que o Estado e a sociedade não podem adotar qualquer 

postura discriminatória ou restritiva à liberdade que os homossexuais têm de se unirem, por 

meio do afeto, da solidariedade, dos projetos de vida em comum com o fito de formarem 

publicamente uma entidade familiar. 

 

3. A UNIÃO HOMOAFETIVA E O PROCESSO DE INTERPRETAÇÃO DO 

DIREITO À LUZ DOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS 

A interpretação constitucional, como a interpretação jurídica em geral, não é um 

exercício abstrato de busca de verdades universais e atemporais. Toda interpretação é produto 

de uma época, de um momento histórico, e envolve as normas jurídicas pertinentes, os fatos a 

serem valorados, as circunstâncias do intérprete e o imaginário social. Segundo Luiz Roberto 

Barroso:  

 

A identificação do cenário, dos atores, das forças materiais atuantes e da posição do 
sujeito da interpretação constitui o que a doutrina denomina de pré-compreensão É 
hoje pacífico que o papel do intérprete não é apenas o de descobrir e revelar a 
solução que estaria abstratamente contida na norma. Diversamente, dentro das 
possibilidades e limites oferecidos pelo ordenamento, a ele caberá fazer, com 
freqüência, valorações in concreto e escolhas fundamentadas. 

  

Hans-Georg Gadamer (2007) mostra que, no encontro com o texto, somos 

irremediavelmente guiados por nossa pré-compreensão. Esta resulta de nossa formação 

pessoal, de nossos valores, de nossa cultura, de nossa língua, de nossa história, enfim, de 

nosso contato com o mundo. Cada um de nós tem um determinado conjunto de referências 

que é utilizado na constante busca da construção de sentido: os pré-juízos, referências que, 

para o autor, não representam algo forçosamente negativo. Nosso lastro de juízos prévios não 

indica, necessariamente, sob o prisma gadameriano, que estamos condenados a uma espécie 

de incapacidade intelectual que inviabilizaria qualquer atitude crítica, ou que estamos atados a 

um passado imutável, permeado de tradições dogmáticas e interpretações fixistas, que 

traduziriam uma limitação absoluta da nossa liberdade – significa, apenas, que somos, em 

parte, condicionados por nossa finitude e historicidade. 

O intérprete constitucional deve ser movido por argumentos de razão pública e não 

por concepções particulares, sejam religiosas, políticas ou morais. Nesse sentido, o ato de 

interpretar pressupõe a explicitação dos valores ou crenças que influenciam a argumentação 

do interprete. Tal atitude de honestidade intelectual e transparência do interprete permite a 

compreensão correta da fundamentação adotada, bem como o controle e a crítica do processo 
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interpretativo. Como assinalado, o intérprete constitucional deve ser consciente de suas pré-

concepções, para que possa ter autocrítica em relação à sua ideologia. Seus sentimentos e 

escolhas pessoais não devem comprometer o seu papel de captar o sentimento social e deve 

inspirar-se pela razão pública. 

Ao afirmar que o novo paradigma interpretativo do constitucionalismo 

contemporâneo brasileiro é marcado pela bem sucedida reaproximação entre Direito e Ética, 

Luiz Roberto Barroso, assevera que os princípios constitucionais assumem fundamental 

importância. Para ele:  

 

Os princípios são a expressão jurídica dos valores e dos fins de uma sociedade. 
Neles estão contidos os direitos fundamentais, não apenas como direitos subjetivos, 
mas, igualmente, como uma ordem objetiva de valores que deve inspirar a 
compreensão e a aplicação do Direito.  

 

A ação geral dos princípios jurídicos consiste, em primeiro lugar, em funcionarem 

como critério de interpretação e de integração, pois são eles que dão coerência geral ao 

sistema jurídico. Assim, nos princípios é que são encontradas as diretrizes valorativas válidas 

aplicáveis à interpretação constitucional. 

Sendo os princípios os alicerces básicos da ciência jurídica, os sustentáculos do 

ordenamento jurídico, a partir dos quais se ergue toda estrutura normativa subseqüente, 

normalmente eles são normas com um alto grau de abstração e generalidade; são vagos e 

indeterminados, por isso carecem de mediações concretizadoras para sua aplicação.  

Essa proeminência no rol de normas é primordial para operacionalizar os princípios 

jurídicos com o intuito de que o sistema normativo seja dotado de idéias matrizes e de balizas 

diante da resolução de casos concretos, com o objetivo de aproximação máxima de exigência 

de justiça. Por isso, Celso Antonio Bandeira de Mello (2004, p. 86) define princípio jurídico 

como   

 
Mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição 
fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhe o espírito e 
servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por 
definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e 
lhe dá sentido harmônico.    

   

Os princípios constituem a síntese ou a matriz de todas as restantes normas 

constitucionais. São as bases do sistema jurídico, os seus fundamentos últimos. Por serem 

normas que consagram valores que servem de fundamento para todo o ordenamento jurídico, 

Celso Antonio Bandeira de Mello (2004, p. 85), considera que   
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Violar um princípio é muito mais grave que transgredir uma norma. A desatenção ao 
princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a 
todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, conforme o escalão do principio atingido, porque representa 
ingerência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais, 
contumélia irremissível a seu arcabouço lógico e corrosão de sua estrutura mestra. 

 

Alguns princípios são decisivos ou indispensáveis para o enquadramento ético e 

jurídico da questão aqui enfrentada. No que diz respeito à discussão sobre união homoafetiva, 

os referidos princípios são: a dignidade da pessoa humana e a igualdade Tais princípios são 

valores humanos que devem guardar entre si uma relação de interdependência e 

complementaridade, de modo a funcionarem de maneira imbricada. 

 

3.1 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A dignidade da pessoa humana constitui o fundamento maior do Estado Democrático 

Social de Direito brasileiro (artigo 1º, inciso III, da CF/88). É um princípio intangível, pois a 

dignidade humana é um valor que deve ser preservado e fortalecido. Enquanto valor supremo 

inerente ao homem que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana está relacionada com a satisfação de suas necessidades básicas.  

A dignidade da pessoa humana é o centro e o fim supremo de todo o Direito; logo, 

expande os seus efeitos nos mais distintos domínios normativos para fundamentar toda e 

qualquer interpretação, integração e aplicação normativa. 

Todo homem tem dignidade, porque possui um valor intrínseco ao seu ser, pelo 

simples e único fato de ser homem, logo, ela é inerente à condição humana e a sua 

preservação faz parte dos direitos humanos. O respeito pela dignidade humana deve existir 

sempre, em todos os lugares, independente de qualquer situação e de maneira igual para 

todos. Nesse sentido, uma definição multidimensional, aberta e inclusiva que exprime de 

forma completa a idéia de dignidade da pessoa humana é apresentada por Ingo Wolfgang 

Sarlet (2009, p. 67), a qual  

 

É a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade; 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a terra.  

 

1967



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A dignidade uma qualidade intrínseca e indissociável do ser humano, sendo que a 

sua proteção deve constituir meta permanente da humanidade, por isso é valor fundamental 

positivado, que consagra a idéia de que todo ser humano é titular de direitos, simplesmente 

pela sua condição biológica de ser humano e independentemente de qualquer outra condição.  

Compreendendo-se a dignidade da pessoa humana como um conceito construído, ou 

uma conquista de nossa civilização, ela deve estar sempre conjugada com o princípio da 

solidariedade social, porque compreende a pessoa como cidadã e não apenas como indivíduo. 

A dignidade da pessoa humana se expressa na noção de que o ser humano é sempre um valor 

em si e por si, e exige ser considerado e tratado como tal. A dignidade humana está 

intrinsecamente vinculada ao respeito à liberdade e à igualdade dos seres humanos. 

É impossível deixar de reconhecer que a questão aqui tratada envolve uma reflexão 

acerca da dignidade humana. Luiz Roberto Barroso assevera que, dentre as múltiplas 

possibilidades de sentido da idéia de dignidade, duas delas são reconhecidas pelo 

conhecimento convencional: (i) ninguém pode ser tratado como meio, devendo cada 

indivíduo ser considerado sempre como fim em si mesmo; e (ii) todos os projetos pessoais e 

coletivos de vida,  quando razoáveis,  são dignos de  igual  respeito e consideração, são 

merecedores de igual “reconhecimento”. A não atribuição de reconhecimento à união entre 

pessoas do mesmo sexo viola simultaneamente essas duas dimensões nucleares da dignidade 

humana. 

 

3.2 O PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O principio da igualdade constitui um dos postulados básicos da República 

Federativa do Brasil e tem se apresentado como diretriz para a correta compreensão e 

interpretação de todas as demais normas que compõe o sistema jurídico. Assim, verifica-se 

que a vigência e utilidade desse princípio é matéria de interesse geral. 

O texto constitucional brasileiro enuncia o conceito de igualdade de todos sem 

qualquer distinção (artigo 5º, caput), sendo que a exata compreensão que se deve extrair desse 

dispositivo não é no sentido de uma igualdade absoluta, mas sim relativa, uma vez que as 

pessoas não são iguais entre si. O que o STF decidiu através do respectivo julgamento foi 

conferir amplitude à interpretação do artigo 226 da Constituição Federal de 1988, permitindo 

o reconhecimento legal da união homoafetiva como entidade familiar, ou seja, a referida 

decisão não apenas reconheceu a legalidade da união estável homoafetiva, mas também 

ratificou a regra insculpida no caput do artigo 5º da Constituição Federal: "todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza". 
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Dessa forma, percebe-se que esse primado da igualdade deve ser encarado como um 

dos postulados da democracia, tratando-se, pois, de um vetor que tem por escopo servir como 

instrumento balizador da vida em sociedade, impondo a todas as pessoas um tratamento 

igualitário e sem qualquer discriminação ou preconceito. Para os casais homoafetivos 

significa que não pode haver nenhuma discriminação, restrição ou impedimento apenas em 

razão da sua livre orientação sexual. Qualquer menosprezo ou desequiparação fundada na 

orientação sexual das pessoas deve ser rechaçado com base no estrito cumprimento de 

dispositivo constitucional. Todos os indivíduos são dotados de igual valor e dignidade. Todos 

os projetos de vida, ainda que não sejam majoritários, devem merecer igual respeito.  

  É de fundamental importância o entendimento do dispositivo vigente, nos termos do 

que preceitua o artigo 5º, caput, da Constituição de 1988 que não deve ser restritivo, ou seja, 

deve ser compreendido com o intuito de realizar as demandas sociais. Assim procedendo, 

aquela igualdade que era somente formal, passará a ser, também, material, realizando, na 

integra, seu escopo. 

Nesse sentido, são válidas as lições de Gisela Maria Bester (2008, p. 176), que 

afirma que “de uma concepção passiva o principio da igualdade adquiriu uma concepção de 

ação ativa, com o escopo de eliminar as discriminações e promover oportunidades de acesso 

de todas as pessoas aos diversos setores sociais”.  

Como foi possível perceber, o princípio da igualdade possui duas vertentes: a 

igualdade formal e a igualdade material. A primeira ilumina o artigo 5º da Constituição 

Federal, ou seja, direitos fundamentais reconhecidos a todos, em igualdades de condições; a 

exigência de igualdade na aplicação do direito sem olhar as pessoas de maneira 

individualizada, o seja, não levando em conta a singularidade do indivíduo. A segunda está 

consubstanciada na exigência de uma sociedade livre, justa e solidária, que promova o bem de 

todos, sem preconceitos ou discriminações de quaisquer espécies, conforme estabelece o 

artigo 3º da Constituição Federal de 1988. 

É inegável que a questão da tutela da união homoafetiva passa pelo cumprimento 

rigoroso do princípio da igualdade. Desse modo, a igualdade garantida de forma genérica no 

caput do artigo 5º da CF de 1988 protege os homossexuais de qualquer forma de 

discriminação, contudo, ao lado da igualdade formal, a própria CF trouxe várias hipóteses de 

igualdade material, ou seja, além da igualdade perante a lei, é necessário garantir a igualdade 

na lei, como bem entende Ribeiro (2010, p. 42) que “a igualdade perante a lei será insuficiente 

se não vier acompanhada da igualdade na própria lei, que considera o indivíduo em concreto, 

com suas particularidades”. 
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O princípio da igualdade não é estático, mas sim dinâmico no sentido de que visa 

propiciar condições para que as desigualdades possam ser superadas, a fim de que seja 

possível atingir a igualdade efetiva, a igualdade material ou substancial. As diferenças 

humanas são fontes de valores positivos que devem ser protegidas e estimuladas através da 

efetivação da igualdade material, pois como afirma Serge Atchabahian (2006, p. 79),  

 

O princípio da igualdade deve ser considerado não como igualdade absoluta, mas 
sim como igualdade proporcional vez que varia de acordo com as exigências do ser 
humano. É proporcional, pois longe de ser algo inalterável, relativo aos homens, 
deve levar em conta as peculiaridades destes.   

 

Com relação ao princípio da igualdade, Luiz Roberto Barroso refuta alguns 

argumentos que justificariam a desequiparação entre o tratamento jurídico e social dispensado 

às relações heterossexual e às uniões homoafetivas, pois nenhum deles resiste ao crivo da 

razão pública: “a) a impossibilidade de procriação; b) as relações entre pessoas do mesmo 

sexo não podem ser reconhecidas como familiares porque escapariam aos padrões de 

“normalidade moral”; e c) não ser possível atribuir status familiar a tais relações, por serem 

elas contrárias aos valores cristãos”. 

 

4. A ENTIDADE FAMILIAR À LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

O caput do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 mudou o perfil da família 

constitucionalmente protegida, pois operou a mais radical transformação no tocante ao âmbito 

de vigência da tutela constitucional à família.  

Observamos que o constituinte não apresentou um conceito do que seria a família, 

contudo, expressamente ampliou a abrangência da proteção estatal, ao excluir do caput a 

menção ao matrimônio ou casamento, como faziam as Constituições anteriores. O referido 

caput estabelece apenas que a família é a base da sociedade brasileira e tem especial atenção 

do Estado. Depreendemos desse caput que em nenhum momento ele coloca o casamento civil 

e religioso, a união estável e a família monoparental como as únicas entidades familiares 

merecedoras de proteção do Estado. Igualmente, não proíbe em nenhum momento o 

reconhecimento do status jurídico das uniões homoafetivas. 

Esse mesmo entendimento pode ser observado em relação nos parágrafos do referido 

dispositivo. Vejamos de maneira breve: o § 1º estabelece que o casamento com validade 

jurídica é apenas o civil, não proibindo, portanto, o casamento civil homoafetivo; o § 2º não 

estabelece uma relação necessária entre o casamento civil o e religioso, o qual só produzirá 
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efeitos jurídicos caso seja ratificado pelo ordenamento jurídico,  que expressamente não 

proíbe o casamento civil homoafetivo; o § 3º reconhece a união estável como entidade 

familiar e novamente não proíbe a união homoafetiva; o § 4º expressa proteção estatal a 

família monoparental, não permitindo interpretação que resulte na proibição ou restrições de 

direitos às uniões homoafetivas; o § 5º preceitua a equiparação (direitos e deveres iguais) 

entre o homem e a mulher no que tange a sociedade conjugal, não trazendo, desse modo, 

nenhuma disposição sobre a relação homoafetiva, no sentido de proibi-la ou permiti-la; o § 6º, 

já alterado pela EC-000.066-2010 (que extingui o instituto da prévia separação judicial por 

mais de um ano ou de comprovada separação de fato por mais de dois anos), constitui norma 

de dissolução do casamento civil por meio do divórcio, nada apresentando que coíba a 

existência da família homoafetiva; o § 7º dispõe sobre os princípios e procedimentos para o 

planejamento familiar, nada dispondo sobre homoafetividade; finalmente o § 8º coloca o 

Estado na condição de protetor de cada integrante familiar e prevê a criação de mecanismos 

para coibir a violência no âmbito de suas relações, não proibindo a família homoafetiva.       

A Constituição rompeu definitivamente com dogmas conservadores e teve efeito 

imediato, tirando a eficácia das normas que contrariassem os seus preceitos, a exemplo do 

Código Civil de 1916, já obsoleto na parte de direito de família.  

O caráter patrimonialista e patriarcal da família brasileira, fundada em preceitos 

ético-religiosos, foi substituído por concepção de família baseada na igualdade entre os 

cônjuges na administração da sociedade conjugal, na equiparação entre os filhos, na 

introdução de novas matérias constitucionais como a união estável e a família monoparental, 

desfazendo a concepção de sociedade conjugal advinda exclusivamente do casamento, o qual 

era considerado indissolúvel e sacralizado etc. Essas e outras mudanças advindas com a Carta 

Magna de 1988 transformaram o perfil da família brasileira no século XXI. 

Fritjof Capra (2006), afirma que as transformações culturais, portanto, históricas, são 

etapas essenciais ao desenvolvimento das civilizações, ou seja, as sociedades apresentam um 

período de crescimento e um período de colapso ou desintegração. Aponta para a necessidade 

de resiginificarmos conceitos e modelos de análises no sentido de avançarmos em direção ao 

entendimento de nossa multifacetada crise cultural atual, a qual deve ser vista a partir de uma 

perspectiva ampla e ver a nossa situação no contexto da evolução cultural humana. Devemos 

substituir a noção de estruturas sociais estáticas por uma percepção de padrões dinâmicos de 

mudanças estruturais mais complexas.   

Um novo perfil se encarrega de atribuir à família brasileira redimensionamentos e 

expressivas mudanças. A família brasileira adquire uma natureza aberta, heterogênea, 
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multifacetada e inclusiva, pois no plano fático não seguem padrões rígidos e formais de 

formação e desenvolvimento frente às possibilidades de novas uniões conjugais. Ela refuta 

ideologias ético-religiosas retrógadas. Nas palavras de Luciana Faísca Nahas (2010, p. 105-

107): 

 

Sendo plural, aberta e inclusiva, resta ao interprete o estudo dos critérios que levarão 
a identificar qual é a família constitucionalmente protegida, através da análise dos 
parâmetros atuais, aceitos pela doutrina e pela sociedade, sem perder de vista a 
Constituição. [...] Uma das molas propulsoras desta mudança foi a busca pela 
realização do indivíduo. A família deixa de ser uma entidade, que objetiva a 
procriação e a transmissão de patrimônio, para se tornar o local de busca pela 
realização individual do ser humano. Há uma repersonalização no aspecto civil-
familiar. [...] O paradigma do casamento, do sexo e a procriação não serve mais para 
identificar um vínculo interpessoal digno de proteção. 

  

Antigos padrões familiares não mais deitam raízes nas novas configurações 

familiares advindas das mudanças sociais. Vínculo sócio-afetivo, solidariedade e busca da 

felicidade dos seus membros individualmente considerados, constituem alguns dos elementos 

integrantes do modelo de família, fundada nos princípios da dignidade da pessoa, da 

igualdade e da liberdade, insculpido pela Constituição de 1988. Nesse sentido, recorremos às 

palavras de Maria Berenice Dias (2009, p. 95-96): 

 

O moderno enfoque dado à família volta-se muito mais à identificação do vínculo 
afetivo que aproxima seus integrantes do que à identidade sexual de seus membros. 
Admitir a existência de comunidade familiares que não se caracterizam pelo vínculo 
matrimonial é respeitar os valores constitucionais da democracia e a eficácia dos 
direitos fundamentais, pena de a Constituição ser concretizada de forma 
discriminatória e ofensiva a esses postulados.    

 

Para Érica Harumi Fungie (2002, p. 134), “hoje a noção de família não se atrela 

exclusivamente à noção do matrimônio. É possível reprodução sem sexo, sexo sem 

matrimônio e também é comum matrimônio sem reprodução”. 

Ao destacar o amor familiar como elemento formador da família contemporânea, 

especialmente relacionado com as uniões homoafetivas, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2008, 

p. 199-200): 

 
Nesse sentido, é de se reconhecer o status jurídico-familiar das uniões homoafetivas, 
visto que pautadas no mesmo amor que as heteroafetivas, das comunidades 
anaparentais, pois pautadas por um afeto análogo ao do casamento civil e da união 
estável e de toda e qualquer comunidade eudemonista, que baseada no princípio 
jurídico do afeto, na busca pela felicidade e na solidariedade, defini-se como a 
família que “busca a felicidade individual vivendo um processo de emancipação de 
seus membros”.  
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Os aspectos existenciais, voltados à proteção da dignidade da pessoa humana, que 

contribuem para o desenvolvimento da personalidade dos membros da família substituíram 

questões de cunho meramente patrimoniais que até então justificavam em grande medida a 

existência da família. Os laços afetivos constituem a mola propulsora do novo paradigma 

familiar.  

  

5. A FAMÍLIA HOMOAFETIVA E PROTEÇÃO DO ESTADO 

Os parágrafos do artigo 226 da Constituição Federal de 1988 prevêem algumas 

formas de entidade familiar, como o casamento civil e religioso, a união estável entre 

heterossexual e a família monoparental. Portanto, resta provado que a Constituição faz 

menção expressa a essas três configurações familiares. Essa ausência de previsão legal era o 

principal motivo para a negativa de reconhecimento de união entre pessoas do mesmo sexo 

como entidade familiar. 

A omissão do constituinte não pressupõe a negação de outras formas de organização 

familiar. Na avaliação do caso concreto, conforme a vivência social, cabe ao interprete a 

tarefa de concretização dos critérios para a inclusão familiar, ou seja, para além de estudar as 

concepções da legislação ordinária, para se ter uma noção do que é família é necessário 

contextualizá-la na sociedade e no tempo, por ela ser uma realidade dinâmica, um fenômeno 

sócio-histórico e cultural, suscetível à realidade que a circunda. Definir o que é família 

significa interpretar a Constituição conformando-a a realidade jurídico-social brasileira, ou 

seja, os limites interpretativos do texto constitucional devem buscar ao máximo a 

correspondência da Constituição com as demandas advindas do seio social, que no caso aqui 

abordado, é o reconhecimento das uniões homoafetivas enquanto entidade familiar. 

Com relação à omissão do legislador e seus desdobramentos sócio-jurídicos, Maria 

Berenice Dias (2009, p. 96) assim se manifesta: 

 

Ainda que tenha se omitido o legislador de referir-se às uniões homoafetivas, não há 
como deixá-las de fora do atual conceito de família. a diversidade de sexo e a 
capacidade procriativa não são elementos essenciais para reconhecer a reconhecer a 
entidade familiar como merecedora da especial proteção do Estado. Já que se está 
vivendo a era dos direitos humanos, o silêncio legal não pode significar inexistência 
de direito. 

 

O caput do artigo 226 da Constituição não apresentou um conceito do que seria a 

família. Não obstante, ao excluir a menção ao matrimônio, aumentou a proteção do Estado à 

família. O plus do constituinte foi incluir ao lado do matrimônio outras entidades familiares a 
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exemplo da união estável e família monoparental. Como já afirmamos, o artigo 226, que 

regula a proteção à família na Constituição de 1988 possui textura aberta e inclusiva, ou seja, 

o constituinte não faz menção ou delimita qual família é merecedora de tal proteção, 

tampouco defini o que é família, deixando ao interprete a função de conceituá-la à luz dos 

reclames sociais. Ao excluir do referido caput a locução “constituída pelo casamento”, sem 

substituí-la por qualquer outra, o legislador pôs sob a chancela estatal “a família”, ou seja, 

qualquer família.    

A opção do constituinte em fazer menção à proteção de grupos específicos de 

entidades familiares, não centrados exclusivamente no casamento, não significa que outras 

configurações familiares não sejam objeto de proteção jurídica e social. Como o artigo 226 é 

norma de inclusão, alberga a entidade familiar homoafetiva, pois o fato do legislador não 

regular as uniões homoafetivas, não significa que as considere inexistentes.  

Já afirmamos que o ordenamento jurídico brasileiro nada disponha acerca da união 

homoafetiva, de modo que não a proibia, mas também não tratava especificamente do tema. O 

princípio geral do Direito afirma que aquilo que não é expressamente proibido tem-se por 

permitido. A Constituição deve se atualizar constantemente ao momento da interpretação do 

texto normativo. Há doutrinadores que discutem se as hipóteses de família apontadas no 

respectivo artigo constituem um rol taxativo ou exemplificativo. A esse respeito Paulo 

Roberto Iotti Vecchiatti (2008, p. 196) assim se posiciona: 

 

Não são taxativas as hipóteses de família apontadas na Constituição (casamento 
civil, união estável e monoparental), pois, se assim o fosse, o constituinte teria 
elaborado um dispositivo com a dicção: “Só são protegidas as famílias oriundas de 
...” ou similar, o que não existe em nosso ordenamento jurídico. Ou seja, é 
claramente exemplificativo o rol de entidades familiares citado pelo art. 226 da 
CF/1988. 

 

Reafirmando seu posicionamento, Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2008, p. 212) 

assevera que: 

 

Cumpre esclarecer que esses modelos não são taxativos, porque, se esse fosse o 
intuito da Constituição o constituinte teria elaborado um dispositivo que declarasse 
expressamente tal restrição – mesmo porque restrições a direitos devem ser 
expressas, pois tudo que não é por lei expressamente proibido tem-se por permitido, 
conforme explicita o art. 5º, II, da CF/1988, em interpretação a contrário sensu.          

 

É possível identificarmos nas uniões homoafetivas todos os elementos fundamentais 

que têm sido considerados determinantes para o reconhecimento das uniões estáveis como 

entidades familiares: a intenção de ter um plano de vida em comum, com mútua assistência 
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afetiva e patrimonial, solidariedade, fidelidade, durabilidade, continuidade e publicidade. 

Portanto, se os Ministros do STF caminhassem no sentido de desconsiderar essa realidade 

pública e notória, estariam realizando apenas uma interpretação estritamente formal-legal do 

texto constitucional. O que vimos foi uma interpretação extensiva e concretista da 

Constituição, diretamente conectada à realidade social, norteada pelos princípios 

fundamentais constitucionais, de modo a tornar o Estado um instrumento garantidor de 

direitos extensivos à união homoafetiva a exemplo da união estável. Essa extensão deve ser 

imediata, sem que isso importe em violação do artigo 226, § 3º da Constituição Federal. Não 

se deve interpretar uma regra constitucional contrariando os princípios constitucionais e os 

fins que a justificam. 

Paulo Roberto Iotti Vecchiatti (2008, p. 183) assevera que: 

 
Dessa forma, o não-reconhecimento de efeitos jurídicos atinentes ao Direito de 
Família às uniões homoafetivas caracteriza afronta à Constituição Federal, tendo em 
vista que o princípio da isonomia não admite tratamento preconceituoso para quem 
quer que seja e por motivo algum que não aquele expressamente previsto em lei. 
Ademais, exige o mencionado princípio que tal tratamento diferenciado deva ser 
necessariamente fundamentado com provas de sua pertinência, sendo que a 
discriminação juridicamente válida supõe, ainda que dita diferenciação seja coerente 
com os demais valores constitucionais. Outrossim, a dignidade da pessoa humana 
garante que todas as pessoas são igualmente dignas pelo simples fato de serem 
pessoas humanas, independentemente de quaisquer características suas, donde é 
incoerente com esse princípio, e consequentemente inconstitucional, o tratamento 
menos digno hoje ofertado às uniões homoafetivas em comparação com as 
heteroafetivas.   

 

De fato, os elementos essenciais da união estável, identificados pelo artigo 1.723 do 

próprio Código Civil, quais sejam, convivência pública, contínua e duradoura e com o intuito 

de constituir família, estão presentes tanto nas uniões heterossexuais, quanto nas uniões 

homoafetivas. Os elementos nucleares do conceito de entidade familiar – afetividade, 

comunhão de vida e assistência mútua, emocional e patrimonial/material – são igualmente 

encontrados nas duas situações. 

Já que o casamento, a presença de um casal heterossexual, a prática sexual e a 

capacidade produtiva constituem os elementos essenciais para que o relacionamento entre 

duas pessoas merca a tutela estatal, não se justifica excluir da noção de família a convivência 

pautada na mútua afetividade entre pessoas do mesmo sexo. Nesse sentido, todas as espécies 

de vínculos que tenham como pressuposto o afeto mútuo são merecedoras da tutela do Estado. 

É perfeitamente possível encontrar o vínculo afetivo na união homoafetiva. E, como já 

podemos afirmar que legalmente a relação homoafetiva constitui uma entidade familiar, ela 
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merece a proteção da sociedade e especialmente do Estado, o que foi reconhecido pela recente 

decisão proativa do STF. 

A Constituição Federal reconhece expressamente três tipos de família: a decorrente 

de casamento (art. 226, §§ 1º e 2º); a decorrente de união estável entre pessoas de sexos 

diferentes (art. 226, §3º); e a família monoparental (art. 226, § 4º). Há, contudo, um tipo 

comum de família não expressamente reconhecido: a união homoafetiva. Apesar da falta de 

norma específica, o reconhecimento dessa quarta modalidade ocorreu por meio de recente 

julgamento do STF, baseado nos princípios constitucionais, nos novos perfis familiares e na 

presença dos elementos essenciais que caracterizam as uniões estáveis extensivas às uniões 

homoafetivas. 

O óbice gramatical foi contornado com o recurso a instrumentos presentes nas 

ferramentas tradicionais de hermenêutica jurídica, particularmente em função da compreensão 

do papel dos princípios no ordenamento jurídico. Através dessas ferramentas, concluímos que 

a obrigação constitucional de não discriminação e de respeito à dignidade humana, às 

diferenças, à liberdade de orientação sexual, é o que impõe o tratamento equânime entre 

homoafetivos e heterossexuais.   

Nas palavras de Maria Berenice Dias (2009, p. 101): 

 

Os grandes pilares que outorgam efetividade aos direitos humanos – verdadeira 
viga-mestra assentada de forma saliente na Carta Constitucional – são os princípios 
do respeito à dignidade humana, da liberdade e da igualdade. Como o direito à 
identidade sexual é direito humano fundamental, necessariamente também o é o 
direito à identidade homossexual, melhor dizendo: o direito à homoafetividade. 
Portanto, a união homoafetiva corresponde a um direito humano fundamental. 

 

O relator das ações que estavam sendo julgadas, Ayres Brito, por meio de seu voto, 

assim se manifestou sobre os novos contornos que as famílias brasileiras vêem adquirindo nos 

últimos tempos: “mais que um singelo instituto de Direito em sentido objetivo, a família é 

uma complexa instituição social em sentido subjetivo. Logo, um aparelho, uma entidade, um 

organismo, uma estrutura das mais permanentes relações intersubjetivas, um aparato de 

poder, enfim. Poder doméstico, por evidente, mas no sentido de centro subjetivado da mais 

próxima, íntima, natural, imediata, carinhosa, confiável e prolongada forma de agregação 

humana. Tão insimilar a qualquer outra forma de agrupamento humano quanto a pessoa 

natural perante outra, na sua elementar função de primeiro e insubstituível elo entre o 

indivíduo e a sociedade. Ambiente  primaz, acresça-se, de uma convivência empiricamente 

instaurada por iniciativa de pessoas que se vêem  tomadas da mais qualificada das empatias, 
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porque envolta numa atmosfera de afetividade,  aconchego  habitacional,  concreta  

admiração  ético-espiritual  e propósito  de  felicidade  tão emparceiradamente  

experimentada  quanto distendida no tempo e à vista de todos”. 

 

Considerando que a união homoafetiva forma uma família conjugal por ser pautada 

pelo mesmo afeto que justifica a proteção estatal da união heteroafetiva, tem-se por cabível a 

interpretação extensiva ou analogia para reconhecer a união estável homoafetiva, por serem 

situações idênticas (interpretação extensiva) ou, no mínimo, idênticas no essencial (analogia), 

pois o essencial para esses dois tipos de famílias é a afetividade, o amor familiar.  

 

6. UNIÃO HOMOAFETIVA: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES APÓS O 

JULGAMENTO DA ADPF 132 E DA ADI 4277 PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL (STF) 

O STF vem enfrentando nos últimos tempos temas ideologicamente muito 

polêmicos. Um deles foi o reconhecimento jurídico da união homoafetiva enquanto entidade 

familiar equiparada à união estável. Ainda que saibamos que o STF em certas ocasiões 

assume posicionamentos anacrônicos e reacionários, não podemos negar o quanto o 

julgamento em tela representou ares progressistas. 

É preciso reconhecermos  que, como acontece com qualquer outra instituição, na 

configuração ideológica do STF estão presentes crenças, sentimentos, fé e valores 

enormemente diferentes. Tudo isso forma pré-compreensões, pré-juízos, preconceitos sobre 

algo e muitas vezes esses padrões são impostos para a coletividade. No julgamento, a nossa 

Suprema Corte deixou transparecer uma ideologia proativa, uma decisão de vanguarda, 

oportuna, memorável, de extrema sensibilidade humana na interpretação dos enunciados 

normativos constitucionais do artigo 226, que resultou no reconhecimento do status jurídico-

familiar das uniões homoafetivas que afetam diretamente milhares de cidadãos e exigiu 

posicionamento do STF frente à injustificada omissão do Poder Legislativo brasileiro 

representado pelo Congresso Nacional (Câmara dos Deputados e Senado). 

 

6.1 UM BREVE HISTÓRICO DAS AÇÕES 

Esta foi a primeira vez que o STF avaliou se a união entre pessoas do mesmo sexo 

poderia ser enquadrada no regime jurídico de união estável e analisou se a união homoafetiva 

poderia ser considerada como entidade familiar. Estavam em pauta duas ações. 
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A primeira delas data de 25 de Fevereiro de 2008 e foi apresentada ao Supremo 

Tribunal Federal brasileiro por meio de Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental – ADPF 132, de autoria do Governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. A 

ADPF indicou, inter alia, como direitos fundamentais violados, o direito à isonomia, o direito 

à liberdade, desdobrado na autonomia da vontade, o princípio da segurança jurídica, para 

além do princípio da dignidade da pessoa humana. Através dessa Ação, o governador pedia a 

aplicação da técnica da interpretação conforme à Constituição aos incisos II e V do art. 19, 

mais o art. 33, todos  do  Decreto-Lei  nº  220/1975  (Estatuto dos  Servidores  Públicos  Civis  

do  Estado  do Rio  de  Janeiro) a o Código Civil, ou seja, que estes diplomas legais não 

façam qualquer discriminação entre casais heterossexuais e homossexuais no que diz respeito 

ao reconhecimento legal da união estável. A ação afirmava que posicionamentos 

discriminatórios se chocam com princípios constitucionais como o direito à igualdade e à 

liberdade e o princípio da dignidade da pessoa humana. A ação também alegava que a 

situação atual, com sentenças conflitantes no Estado e em todo o país, contraria o princípio 

constitucional da segurança jurídica.  

Em resumo, o pedido principal da ação traduziu-se em requerimento da aplicação 

analógica do artigo 1.723 do Código Civil brasileiro às uniões homoafetivas, com base na 

denominada "interpretação conforme a Constituição". Requisita-se que o STF interprete 

conforme a Constituição, o Estatuto dos Servidores Civis do Estado do Rio de Janeiro e 

declare que as decisões judiciais denegatórias de equiparação jurídica das uniões 

homoafetivas às uniões estáveis afrontam direitos fundamentais. Como pedido subsidiário, 

pede-se que a ADPF – no caso da Corte entender pelo seu descabimento – seja recebida como 

Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIn), o que de fato, terminou por acontecer. 

Desse modo, a segunda Ação foi ajuizada em 02 de julho de 2009 pela Procuradoria 

Geral da República que propôs a ADPF 178 que terminou sendo recebida pelo então 

Presidente do STF, Ministro Gilmar Mendes, como a ADIn 4.277. O objetivo principal da 

mencionada Ação constitucional era o de que a Suprema Corte declarasse como obrigatório o 

reconhecimento da união homoafetiva como entidade familiar, desde que preenchidos os 

mesmos requisitos necessários para a configuração da união estável entre homem e mulher, e 

que os mesmos deveres e direitos originários da união estável fossem estendidos aos 

companheiros nas uniões homoafetivas. O pedido era semelhante: que o STF declarasse 

obrigatório o reconhecimento, no Brasil, da união de pessoas do mesmo sexo como entidade 

familiar. Também pedia que os mesmos direitos dos casais heterossexuais sejam estendidos 

aos casais homossexuais.  
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5.2 O JULGAMENTO PROATIVO 

10 (dez) Ministros votantes no julgamento da ADPF 132 e da ADIn 4.277 

manifestaram-se pela procedência das respectivas ações constitucionais, reconhecendo a 

união homoafetiva como entidade familiar e aplicando à mesma o regime de bens concernente 

à união estável entre homem e mulher, regulada no art. 1.723 do Código Civil brasileiro. O 

Ministro José Antonio Dias Toffoli se absteve por impedimento, pois, enquanto Advogado-

Geral da União, proferiu parecer favorável à procedência da ADPF n.º 132, julgada 

conjuntamente com a ADIn 4.277, por conexão.  

Talvez nunca se tenha visto a Suprema Corte brasileira com um posicionamento tão 

homogêneo e consensual, ao menos no que diz respeito ao resultado, ao considerar que a 

união homoafetiva é, sim, um modelo familiar e a necessidade de repressão a todo e qualquer 

tipo de discriminação. 

Alguns votos possuíram como fundamentação a interpretação conforme à 

Constituição, de acordo com o pedido formulado nas petições iniciais de ambas as ações. 

Outros votos divergiram, apontando que a união entre pessoas do mesmo sexo não poderia ser 

considerada união estável homoafetiva, mas ao revés, deveria ser considerada união 

homoafetiva estável. Ainda apontou-se que a constitucionalidade da união homoafetiva como 

entidade familiar possuía sustentáculo nos direitos fundamentais. Argumentou-se também no 

sentido de existir uma lacuna legislativa, que deveria ser suprida por meio da analogia com o 

instituto mais aproximado: a união estável e, por fim, ainda existiu entendimento de que se 

deveria aplicar extensivamente o regime jurídico da união estável. Todos os entendimentos, 

com a sua variedade de fundamentações, levaram a um mesmo resultado: a submissão da 

união homoafetiva ao regime jurídico da união estável. 

A decisão do STF causou uma grande celeuma doutrinária entre os 

constitucionalistas. Há quem afirme que o Judiciário está a usurpar o papel do legislativo, na 

forma do ativismo judicial. Não obstante, o STF não podia assumir uma posição passiva 

frente à inércia injustificada ou retardamento excessivo do Poder Legislativo. Sua postura foi 

necessária a coerente, principalmente em se tratando de atitudes ofensivas à Carta Magna 

brasileira, uma vez que estavam, em certa medida ainda estão, sendo desrespeitados os 

direitos fundamentais de muitos cidadãos brasileiros e, o grande papel crucial do Tribunal 

Constitucional Brasileiro (STF) é de guardião da Carta da República, resguardando os direitos 

constitucionais fundamentais de todos. 

1979



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Os Ministros mostraram extrema sensibilidade humana na interpretação dos 

enunciados normativos constitucionais em estavam em discussões e na análise do status 

jurídico-familiar das uniões homoafetivas. Todos os votos ressaltaram a postura consensual da 

Corte contra a discriminação em relação à liberdade sexual do ser humano. Todos os votos 

apontaram no sentido de que haveria guarida constitucional para reconhecer a união 

homoafetiva como entidade familiar e a permissão para que se declarasse a incidência do 

artigo 1.723 do Código Civil sobre a união de pessoas do mesmo sexo. 

O Ministro Ayres Britto que atuou como relator nas duas Ações demonstra através de 

seu voto de maneira lisonjeada a importância do julgamento: “Em suma, estamos a lidar com 

um tipo de dissenso judicial que reflete o fato histórico de que nada incomoda mais as 

pessoas do que a preferência sexual alheia, quando tal preferência já não corresponde ao 

padrão social da heterossexualidade. É a perene postura de reação conservadora aos que, 

nos insondáveis domínios do afeto, soltam por inteiro as amarras desse navio chamado 

coração. [...] Trata-se, isto sim, de um voluntário navegar por um rio sem margens fixas e 

sem outra embocadura que não seja a experimentação de um novo a dois que se alonga tanto 

que se faz universal. E não compreender isso talvez comprometa por modo irremediável a 

própria capacidade de interpretar os institutos jurídicos há pouco invocados”. 

Para Ayres Brito, se as pessoas de preferência heterossexual só podem se realizar  ou  

ser  felizes heterossexualmente,  as  de  preferência homossexual seguem na mesma toada: só 

podem se realizar ou ser felizes homossexualmente. 

 

7. É OBRIGATÓRIA A NORMATIZAÇÃO DA UNIÃO HOMOAFETIVA APÓS O 

JULGAMENTO DA ADPF 132 E DA ADIn 4.277 PELO STF? 

Muito se discutiu, e ainda se discute, sobre a repercussão e aplicação dessa decisão. 

O Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Antonio Cezar Peluso, ressaltou a 

importância do Poder Legislativo em exercer uma de suas funções precípuas: a função 

legislativa. Discutiu-se, nessa esteira, se a decisão do STF apenas vislumbrava a possibilidade 

da existência da união estável homoafetiva, ou se a mesma precisaria de regulamentação para 

ser aplicada. 

Também vem se discutindo, após o julgamento do STF, sobre a necessidade de 

casais homoafetivos ajuizarem medidas judiciais a fim de reconhecer, por sentença judicial, 

sua união estável e poder, enfim, garantir o exercício de seus direitos. 

Por outro lado, a decisão da Suprema Corte demonstrou não só despertou a 

necessidade de maior movimentação do Poder Legislativo, como também chamou a atenção 
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desse Poder da necessidade de célere votação de Projeto de Lei em tramitação junto ao 

Congresso Nacional, a fim de coibir a discriminação de gênero, sexo, orientação sexual e 

identidade de gênero. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 alterou o § 2º do artigo 102, conferindo-lhe a 

seguinte redação: 

 

"Art. 102................................................................................. 

§ 2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações 

diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão 

eficácia contra todos e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder 

Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e 

municipal". 

 

Depreende-se da leitura do mencionado dispositivo que as decisões definitivas de 

mérito em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade produzem eficácia erga omnes, ou 

seja, se aplica a todos, indistintamente e efeito vinculante, não apenas aos órgãos do Poder 

Judiciário, mas, também, à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, 

estadual e municipal. Significa dizer, portanto, que não apenas o Poder Judiciário tem de 

aplicar, obrigatoriamente, a decisão proferida pelo STF, vez que estão vinculados, mas 

também toda a Administração Pública, direta e indireta. 

Considerando que o julgamento proferido pelo STF tem efeito vinculante, 

concluímos que, a união estável homoafetiva não necessita de normatização seja por via de lei 

ordinária, seja por via de emenda constitucional. Por analogia, o § 3º do artigo 226 da 

Constituição Federal, regulamentada pela Lei federal nº 9.728/96, e o artigo 1.723 do Código 

Civil devem ser aplicados as uniões homoafetivas por equiparação às uniões estáveis. Resta 

provado, portanto, que não é obrigatório aguardarmos qualquer regulamentação/normatização 

advinda do Poder Legislativo para aplicar a decisão proferida. 

Concluímos que será inconstitucional qualquer proibição de adoção conjunta e de 

conversão em casamento civil por parte dos casais em união estável homoafetiva. 

Dessa forma, a fim de restar configurada a união estável homoafetiva, os respectivos 

casais apenas têm de cumprir os mesmos requisitos já cumpridos pelos casais heterossexuais. 

Requisitos esses previstos na legislação e na jurisprudência pátria. Se um casal homoafetivo 

mantém união estável pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de 

família, está configurada a entidade familiar, sem a obrigatoriedade de edição de qualquer 
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outra norma acerca da matéria. Com a publicação da decisão proferida e, portanto, com o 

início da vigência dos seus respectivos efeitos vinculantes, os casais homoafetivos podem 

habilitar-se perante qualquer instituto de previdência a fim de requerer a respectiva pensão de 

seus companheiros, estabelecer na entidade familiar, legalmente, o regime da comunhão 

parcial de bens, regime aplicável pelo Código Civil à união estável, dentre outras 

possibilidades. Por exemplo, se a união homoafetiva foi equiparada à união estável para todos 

os efeitos legais, se a Constituição Federal determina que seja facilitada a conversão da união 

estável em casamento e o Supremo Tribunal determinou que não fosse feita qualquer 

distinção entre uniões hétero e homoafetivas, é possível que os casais homoafetivos 

consagrem suas uniões pelo casamento civil, ou seja, não há mais nenhuma justificativa 

jurídica para que se negue o direito de casais homoafetivos pleiteiem judicialmente a 

conversão de tais uniões em casamento. 

Reafirmamos: os direitos dos casais homoafetivos estão resguardados pelos efeitos 

vinculantes da decisão do STF, devendo a aplicação de tais efeitos ocorrer de imediato. A 

comunicação feita pelo Presidente do STF a todos os tribunais e juízes, reafirma a eficácia 

contra todos e o efeito vinculante do julgamento e assevera: Este reconhecimento é de ser 

feito segundo as mesmas regras e com as mesmas consequências da união estável 

heteroafetiva. 

Alguns opositores à decisão do STF argumentam que agora teríamos um modelo 

constitucional não-discutido na Casa Legislativa e supostamente contrário à vontade dos 

legisladores de 1988. Ocorre que o STF decidiu com base nos princípios constitucionais, 

demonstrando que na ausência de proibição expressa à união estável homoafetiva não se pode 

presumir tal proibição e que, portanto, não há limites semânticos no texto a impedir o 

reconhecimento da união estável homoafetiva. A Suprema Corte brasileira não legislou, mas 

aprovou uma súmula vinculante e agora todos os tribunais estaduais deverão seguir essa 

decisão. Agora nenhuma entidade jurídica do país vai poder dizer que uma união 

homoafetiva não é uma família.  

Portando, as dúvidas ainda são muitas e as respostas tendem a reconhecer que as 

relações homoafetivas são verdadeiras entidades familiares, as quais devem ser colocadas em 

harmonia com as demais entidades similares, posto que, o fruto dessa normatização advinda 

da decisão do STF é a proteção à dignidade do ser humano. O papel do Estado agora é o de 

acolher – e não o de rejeitar – aqueles que infelizmente ainda são vítimas de preconceito e 

intolerância. Similar à união estável, ninguém mais vai poder negar direito à herança, a 

alimentos, à pensão, à adoção, ao casamento etc às uniões homoafetivas sob a alegação de não 
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constituírem verdadeiras entidades familiares. Demonstrada a convivência pública, duradoura 

e contínua entre duas pessoas o mesmo sexo, estabelecida com o escopo de constituir uma 

família, haverá, por conseqüência, o reconhecimento da união homoafetiva como entidade 

familiar, com a respectiva atribuição dos efeitos jurídicos dela advindos.   

 

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A discriminação em relação as uniões homoafetivas equivale a não atribuir igual 

respeito a uma identidade individual. Significa afirmar que determinado plano ou expectativa 

de vida não merece ser tratado com a mesma dignidade e consideração atribuída aos demais. 

A idéia de igual respeito e consideração se traduz no conceito de reconhecimento e respeito ao 

diferente, enquanto símbolo de alteridade.  As identidades particulares, ainda que 

“minoritárias”, são dignas de reconhecimento e respeito. A exclusão das uniões homoafetivas 

do rol de entidades familiares funcionaliza as relações afetivas a um projeto determinado de 

sociedade, que é majoritário, por certo, mas não juridicamente obrigatório. As uniões 

homoafetivas não podem ser vistas como meio para a realização de um modelo idealizado, 

estruturado à imagem e semelhança de concepções morais ou religiosas de grupos sociais 

conservadores que estabelecem valores e padrões sociais homogeneizante. 

O princípio constitucional da igualdade, em sua dimensão material, se congratula 

com à noção do direito fundamental à diferença já que, substancialmente, a isonomia reclama 

muito mais que o mero tratamento eqüitativo perante a norma jurídica (igualdade formal), 

mais sim uma tomada de decisões e posturas públicas concretas no sentido de se efetivar as 

individualidades e garantir que as diferenças existentes em determinados grupamentos 

humanos adquiram visibilidade. 

As uniões entre pessoas do mesmo sexo são lícitas e continuarão a existir, ainda que 

persistam as dúvidas a respeito do seu enquadramento jurídico. Longe de configurar uma 

aproximação artificial, é possível identificarmos nas uniões homoafetivas todos os elementos 

que têm sido considerados determinantes para o reconhecimento de união estável. Se duas 

pessoas do mesmo sexo demonstrarem convivência pública, contínua e duradoura, 

estabelecida com o objetivo de constituição de família, haverá, por consequência, o 

reconhecimento de união homoafetiva como entidade familiar, com a respectiva atribuição 

dos efeitos jurídicos dela decorrentes. 

Um sistema axiológico fundado nos princípios constitucionais exigiu que o artigo 

226 da Constituição Federal fosse interpretado e aplicado de um modo que não choquem com 

os reclames de justiça social. A prática jurídica há de servir para promover a efetiva 
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realização do ser humano, ou seja, esse é o papel que cabe ao operador do direito a partir de 

uma práxis social e hermenêutica comprometida com uma concepção plena e individual da 

natureza humana. E, sobretudo, deixa manifesto o reconhecimento de que quando a injustiça 

não é oportunamente eliminada pelo legislador, corresponde ao magistrado o dever (ético e 

jurídico) e a virtuosa coragem de corrigi-la, porque a práxis da justiça não é um valor abstrato 

senão um valor cujo alcance, precisão e sentido dependem de sua realização na unidade da 

vida humana. 

Necessidade de casamento, procriação e sexo oposto devem ser superadas quando se 

trata de uniões homoafetivas. O Poder Judiciário deste país cumpriu com o seu papel de ser 

guardião dos princípios constitucionais que devem reger a sociedade, mesmo quando a lei é 

omissa. Afinal, não se pode viver a tirania do Legislativo, em que os juízes se curvem às 

tentativas de segmentos que se escudam atrás de preceitos religiosos para disfarçar posturas 

homofóbicas e discriminatórias. 

A Justiça Brasileira deve responde às provocações sociais; e se os acontecimentos se 

engravidam e amadurecem ao sol das épocas, cabe a ela conferir resposta, usando princípios e 

regras do ordenamento jurídico, ou seja, dizer o direito ao caso posto. Ainda que o 

preconceito faça com que os relacionamentos homossexuais recebam o repúdio de segmentos 

conservadores, movimentos libertários e progressistas que transformaram a sociedade 

acabaram por mudar o próprio conceito de família. A homoafetividade existe, sempre existiu, 

e cabe à Justiça emprestar-lhe visibilidade. Em nada se diferenciam os vínculos 

heterossexuais e os homoafetivos que tenham o afeto como elemento estruturante. 

Logo, o Supremo Tribunal reconheceu que o conceito material de família se pauta no 

afeto conjugado à publicidade, durabilidade e continuidade da união amorosa e que isso 

independe de o casal ser de sexos diversos ou de sexos idênticos. 

O reconhecimento legal da união homoafetiva como entidade familiar, põe fim à 

discriminação legal às uniões homoafetivas. A decisão tem eficácia erga omnes e efeito 

vinculante. Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter reconhecido o direito de 

receber pensão alimentícia, ter acesso à herança de seu companheiro em caso de morte, 

podem ser incluídos como dependentes nos planos de saúde, poderão adotar filhos e registrá-

los em seus nomes, dentre outros direitos. 

Não podemos condenar à invisibilidade e deixar parcela significativa da população 

brasileira fora do âmbito da tutela jurídica. Com a decisão do Supremo Tribunal, a efetivação 

da dignidade da pessoa humana, a afirmação da liberdade sexual e a garantia da igualdade no 
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reconhecimento e no respeito à diferença, se mostram como um passo inicial em direção à 

garantia da felicidade, que é um direito de todos e de todas.   
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RESUMO 

A visão hierarquizada e a imagem da ―família padrão‖ sofreram com o tempo enormes 

transformações, cedendo lugar a novos modelos de entidade familiar. Diversos fatores 

impulsionaram essas transformações, tais como: a emancipação feminina e o afrouxamento 

dos laços entre Estado e igreja, que provocaram profunda evolução social e desmitificaram o 

mito da ―família padrão‖. Por esse motivo, há vários anos casais lutam na justiça para ter a 

relação homoafetiva reconhecida legalmente como forma de garantir o ideário constitucional 

do mínimo existencial, implícito no principio da dignidade da pessoa humana. Embora tenha 

aumentando consideravelmente o número de demandas a espera de uma prestação 

jurisdicional favorável ao reconhecimento desta união, o Poder Público insiste em fechar os 

olhos para essa nova realidade. O Estado deve compreender, que regulamentar a união 

homoafetiva implica, antes de qualquer coisa, realizar a justiça social, objetivo maior da 

Constituição Federal de 1988. Espera-se ainda que em razão do aumento de casais 

homoafetivos, o Estado crie leis que reconheçam a união homoafetiva como uma nova 

entidade familiar, merecedora de proteção jurídica garantindo pelo menos o mínimo 

existencial que esses casais têm direito, ou seja, mesmo que não seja possível garantir tudo 

que esses cidadãos requerem na justiça, pelo menos garanta aquilo que é possível realizar 

diante das condições fáticas e jurídicas. 

PALAVRAS-CHAVE: RECONHECIMENTO; UNIÃO HOMOAFETIVA; MÍNIMO 

EXISTENCIAL. 

 

ABSTRACT 

The hierarchical view and the image of "family pattern" suffered huge changes over time, 

giving way to new models of family organization. Several factors drove these changes, such 

as female emancipation and the loosening of ties between church and state, which caused 

profound social evolution and debunking the myth of "family standard". For this reason, 

several years fighting in court for married couples have intercourse homoafetivas legally 

recognized as a means of ensuring the constitutional minimum existential ideas implicit in the 

principle of human dignity. While greatly increasing the number of claims waiting for an 

adjudication in favor of recognition of this union, the Government insists on closing our eyes 

to this new reality. The state must understand that the union homoafetivas regulatory means, 

first of all, achieve social justice, greater goal of the Constitution of 1988. It is expected that, 

due to the increase of homosexual couples, the state creates laws that recognize marriage as a 

new entity homoafetivas family, worthy of legal protection guaranteeing at least the minimum 
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existential that these couples have the right, or even can not guarantee that all those citizens in 

justice require at least ensures that you can perform in front of the factual and legal 

conditions. 

KEYWORDS: RECOGNITION; UNION HOMOAFFECTIVE; EXISTENTIAL 

MINIMUM. 

 

 

1. APRESENTAÇÃO                

 O presente trabalho tem por objetivo analisar uma nova concepção de entidade familiar 

baseada no vínculo afetivo, em decorrência da dinâmica social, e as conseqüências, 

principalmente jurídicas, dela decorrente, dando ênfase à necessidade do reconhecimento da 

união homoafetiva como entidade familiar. 

 Realizar-se-á inicialmente uma análise sobre a nova concepção de entidade familiar, 

desmitificando o mito da família padrão, estabelecida pelo casamento entre pessoas de sexo 

oposto; enfatizando a postura do Supremo Tribunal Federal diante deste novo conflito; bem 

como ressaltando a necessidade de se criar uma lei regulamentando esta situação, diante dos 

inegáveis efeitos jurídicos. 

Abordar-se-á a polêmica do reconhecimento da união homoafetiva, pela necessidade de 

proteção legal, porque nem a omissão legislativa, nem tampouco a escassez de decisões sobre 

a matéria são justificáveis, muito embora o Supremo Tribunal Federal já tenha se pronunciado 

sobre a questão na ADI 4277 e ADPF 132. 

Embora não seja ainda regulamentada matéria, existem vários decisões favoráveis ao 

interesses dos casais homoafetivos, que servem como paliativo na solução da questão, 

enquanto não sobrevém uma lei regulamentando a matéria. 

Além disso, se verificará de que forma o reconhecimento da união homoafetiva como 

entidade familiar, contribuirá para o acesso dos casais homoafetivos aos elementos 

necessários a uma vida digna, pressuposto essencial para concretização do mínimo 

existencial. 

Será feito também uma abordagem da atual decisão do Supremo Tribunal Federal e uma 

critica construtiva em relação a esse posicionamento adotado pela Corte, bem como se 

analisará no âmbito do direito de família e sucessões, os direitos concedidos aos casais 

homoafetivos. 

2.DIREITO À IGUALDADE 

  

A igualdade, presente no art. 5° caput e inc. I da Constituição Federal é base de toda 

legislação pátria e consiste em conceder oportunidades iguais a todos os cidadãos (igualdade 

formal). No que concerne aos casais homoafetivos é mais apropriado conceder-lhes o direito à 

igualdade material que consiste em tratar iguais aqueles que se encontram na mesma situação 

jurídica e de forma desigual aqueles que estão em situações jurídicas diferentes, como ensinou 
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Rui Barbosa. Tal conceito não visa discriminar quem quer que seja, mas apenas reconhecer as 

diferenças existentes e tratá-las como tais. 

Como ensina Maria Celina Bodin de Moraes: 

       

Procura-se firmar a vulnerabilidade física, psíquica e social..., para que seja encontrada, 

também, sua vulnerabilidade jurídica. Assim, quando não existe igualdade de fato entre as 

pessoas, as regras jurídicas não podem ser iguais para todos. Aos diferentes, em razão do 

envelhecimento que os vulnerabiliza, precisa-se assegurar igualdade jurídica, a fim de mitigar 

sua desigualdade material em relação ás pessoas de outra faixa etária garantindo o humanismo 

em sociedade. Enfim, a Lei assegura direitos específicos á pessoa idosa porque ela 

efetivamente necessita, pois se difere de jovens, adultos e, inclusive de crianças, na sua 

condição vulnerável.
[1]

 

  

Aplicando-se este direito as relações de família. Maria Berenice Dias afirma: 

                            

Também em respeito ao principio da igualdade é livre a decisão do casal sobre o 

planejamento familiar ( CC 1.565 § 2º e CF 226 § 7º), sendo vedado qualquer tipo de coerção 

por parte de instituições privadas ou públicas. È limitada  a interferência do Estado, que deve 

propiciar os recurso educacionais e financeiros para o exercício desse direito. 

  

Dessa forma, visando alcançar o ideário constitucional da igualdade foram criadas pelo Poder 

Público as ações afirmativas. Tais ações objetivam viabilizar aos grupos minoritários (dentre 

estes os homoafetivos) a igualdade material. 

 Conceder aos casais homoafetivos  a igualdade material significa, antes demais nada, 

oferecer aos grupos minoritários oportunidades concretas de exercer direitos. E caso o direito 

à igualdade não seja concretizado pela via administrativa levando o cidadão a recorrer ao 

Poder Judiciário, este, por sua vez, deverá reconhecer as diferenças e viabilizar o exercício 

dos direitos pelos casais homoafetivos. 

Nas palavras de Fabiana Rodrigues Barletta
[2]

 é importante que as pessoas idosas sejam 

colocadas em condições ideais de igualdade em relação às jovens, para a um só tempo 

obterem acesso universal e igualitário a bens e serviços como manda a Carta Maior. Portanto 

para que haja a igualdade material entre todos os cidadãos com acesso igualitário aos bens 

essenciais a uma existência humanamente digna, é preciso em algumas situações favorecer 

uns em detrimento de outros. 

Segundo Augusto Salles
[3]

 para se concretizar o ideário constitucional da igualdade é 

necessário promovê-la por ações distributivas, que visam conceder oportunidades iguais aos 

Homoafetivos. 
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Segundo os ensinamentos de Fabiana Rodrigues Barletta
[4]

, as ações afirmativas é o meio pelo 

qual se promove a igualdade material para os grupos minoritários entre eles os idosos. Em 

síntese ―a ação afirmativa tem finalidade por finalidade implementar uma igualdade concreta 

(igualdade material) no plano fático, que a isonomia (igualdade formal), por si só, não 

consegue proporcionar ‖.
[5]

 

Diante disso, importante salientar que os programas em benefício dos grupos vulneráveis não 

devem provocar novas discriminações, pelo contrário, este servir para colocar grupos 

vulneráveis, como os homoafetivos, em situação de igualdade material com demais cidadãos, 

sem, contudo prejudicar os mais jovens com o tratamento diferenciado concedido aos casais 

homoafetivos. 

  

2 A HOMOAFETIVIDADE NO DIREITO DAS FAMÍLIAS E NO DIREITO DAS 

SUCESSÕES 

            2.1 Conceitos de família        

Não há como negar que o conceito de família sofreu alterações. Como diz Teresa Wambier, a 

―cara‖ da família moderna mudou
[6]

. A visão hierarquizada e a imagem da família patriarcal 

sofreram com o tempo, enormes transformações. 

            Diversos fatores contribuíram para essas transformações, como a emancipação 

feminina, que com seu ingresso no mercado de trabalho deixou a mulher fora do seu lar. O 

afrouxamento dos laços entre Estado e igreja, o que ocasionou profunda evolução social e a 

mutação do próprio conceito de família. A lei Maria da Penha, que busca coibir a violência 

doméstica contra a mulher, identifica como família qualquer relação de afeto. 

            Em entrevista, Maria Berenice Dias disse que: 

Não existe uma família. Existem várias. Não é mais aquele modelo que víamos nos cadernos 

escolares. O pai com o jornal, a mãe com a panela, o filho com a bola e a menina com a 

boneca. O homem com o jornal, mostrava que tinha de ser mais culto que a mulher; a mãe 

com a panela, lhe destinava o papel de doméstica; a menina com a boneca já estava sendo 

adestrada para a maternidade; e o menino com a bola indicava que tinha de ser forte e viril e 

brincar do lado de fora da casa. Fechando os olhos, nós todos enxergamos este modelo de 

família.
[7]

 

Com relação à inclusão da união homoafetiva como entidade familiar à própria Constituição 

já esgarçou esse conceito de família. Existe uma nova realidade, que nem é nova, mas ao 

menos é uma realidade visível que a sociedade tem de enxergar. 

É difícil definir com exatidão o conceito de família, tendo em vista que os vários contextos e 

culturas nos quais elas se formam. A entidade familiar atual é bem distinta daquela de outrora. 

Pois foram formadas em contextos e com necessidades bem diferentes. 

Na família padrão de outrora, era de responsabilidade da mulher os serviços domésticos e 

criação dos filhos, enquanto o homem era o responsável pelo sustento da família. Além disso, 
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a procriação era um dos objetivos da constituição familiar, não se admitindo de modo algum 

inovações que alterassem esse modelo padrão de família, 

Atualmente um modelo padrão de família não mais de adéqua aos anseios sociais, existindo 

em decorrência disso vários outros modelos distintos de entidades familiares. Em decorrência 

disso Gláucia Milicio. entende que: 

  

A Sagrada família, hoje em dia, é apenas um quadro na parede. Aquela composição clássica 

de papai, mamãe, filhinho e filhinha também é coisa do passado. O que há agora são famílias 

— no plural — que são resultado de combinações completamente estranhas e inovadoras 

como as relações homoafetivas e as relações extrapatrimoniais, bem como a união estável ou 

a família parental. Muito confuso? Pois a confusão é ainda maior quando se sabe que toda esta 

revolução de costumes está se desenrolando sem um marco legal.[8]  

  

                     

A preocupação com o reconhecimento das uniões homoafetivas não é recente, embora há 

pouco tempo o bem estar dos homoafetivos passou a ter atenção especial do poder público. 

Por essa razão, ainda não há uma legislação específica que regulamente a questão. E esta 

ausência de legislação específica se deve, em grande parte, ao mito da família padrão. 

  

  

2.2 A união homoafetiva como entidade familiar 

            O ordenamento jurídico brasileiro ao tratar das relações familiares, fechou os olhos 

para a realidade presente no país. Atualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 

IBGE, mediu a quantidade de casais que se declararam viver juntos, e se chegou a somar 

60002 casais, por isso, fica nítido que já está mais do que na hora de proteger juridicamente 

essas uniões.   

            Existem variadas formas de construção de uma família, e mesmo diante de tantas 

possibilidades, a legislação só se preocupou em proteger uma espécie: a família patriarcal, 

heterossexual, patrimonializada, monogâmica, hierarquizada e transpessoal, tudo isso fruto da 

herança do modelo napoleônico. 

            O sistema clássico, que é o herdado pelo modelo napoleônico, não tem completa 

harmonia com a realidade social brasileira. E a concepção ultrapassada do Código Civil de 

que uniões somente se derivam de homem com uma mulher, faz com que prolifere ainda mais 

valores ultrapassados. ―A ideia de família deve ser construída a partir de valores urgentes em 

cada tempo e espaço, consideradas as peculiaridades sociais e culturais, pois concretiza uma 

forma de viver os fatos básicos da vida.‖
[9]
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            A união homoafetiva sempre existiu, mas era meramente tida como uma sociedade de 

fato, e não como família. De acordo com Cristiano Chaves de Farias: 

É inegável que a multiplicidade e variedade de fatores( de diversas matrizes) não permitem 

fixar um modelo uniforme, sendo um mister compreender a família de acordo com os 

movimentos que constituem as relações sociais ao longo do tempo. 

De acordo com o Código Civil, em seu artigo 981
[10]

, a sociedade de fato só vislumbra um 

vínculo negocial, não existindo a relação afetiva, presente no conceito de família. E igualar a 

sociedade de fato como as uniões homoafetivas, e não de união estável, leva a inserir no 

direito das obrigações, e acaba afastando os direitos sucessórios. 

                                                                                          

            2.3 Efeitos da união estável para casais homoafetivos 

Nem a ausência de leis, nem a omissão do judiciário podem levar e exclusão da tutela 

jurídica. Por isso, o casal homoafetivo vivendo em equiparação de união estável, serão ambos 

sujeitos de direitos e obrigações, igualmente nas relações entre um homem com uma mulher. 

Será abordado nos próximos tópicos esses direitos no âmbito do direito de família: alimentos 

e a adoção conjunta, mostrando o posicionamento de doutrinadores acerca do tema, e a 

situação que ficam sujeitos os casais que não possuem sua união reconhecida juridicamente. 

            

2.3.1 O cabimento dos alimentos nas Uniões Homoafetivas 

            O dever de alimentar é uma perspectiva solidária da (CF, art.3º) e tem a função de 

garantir a manutenção de pessoas ligadas por vínculo de afeto que não tem condições de 

manter a sua subsistência. Dessa forma, não se pode excluir os alimentos das uniões entre 

pessoas do mesmo sexo, pois afrontaria o princípio da dignidade da pessoa humana. 

            De acordo com Cristiano Chaves de Farias: 

Mesmo não contemplados no art. 1694 do novo (?) código civil- que prevê apenas sua 

possibilidade apenas entre parentes, cônjuges ou companheiros- os alimentos são devidos nas 

uniões homoafetivas, eis que decorrem, logicamente, de princípios constitucionais, 

especialmente do dever de solidariedade social. (art.3º, CF) e da afirmação da dignidade 

humana(art.1º,III, CF).
[11]

 

            Como a união homoafetiva só é adquirida através de laços de carinho, de afeto, não 

existe motivo para impedir tão concessão para o companheiro que necessita de proteção 

material. Deixar de reconhecer o direito a alimentos, pode-se visualizar uma discriminação, 

até mesmo porque a Declaração Universal de Direitos Humanos da qual o Brasil é signatário, 

visa que ―todos homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos‖. 

            Renomados doutrinadores e membros jurídicos admitem a tese de concessão de 

alimentos nas uniões homoafetivas. São eles Graciela Medina, Taísa Ribeiro Fernandes, 

Balmiro Pedro Welter, Marco Aurélio Gastaldi Buzzi, Jorge Miranda. E ainda há diversas 
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jurisprudências requisitando direitos patrimoniais aos parceiros homoafetivos, como direitos 

previdenciários, partilha de bens, direito sucessório, direito de habitação, entre outros. 

            E por que não conceder algo que garante a dignidade da pessoa humana, como 

alimentos? Maria Berenice Dias, diz que se trata de uma incoerência em tratar a matéria longe 

do âmbito familiarista, pregando a imperiosa necessidade de analisar a questão sob a ótica da 

afetividade. 

            Todas essas teses são mais do que fundamento para serem concedidos alimentos, e 

depois do reconhecimento por parte do Supremo para casais homoafetivos, ficou ainda mais 

claro, que essas pessoas devem sim ter o direito de reivindicar alimentos se conviverem em 

união estável, e não tiverem o registro. 

            2.3.2 Adoção 

            A nova lei de adoção, n.12010, 3 de agosto de 2009, estabelece prazos para dar maior 

agilidade aos processos existentes de adoção e criou um cadastro nacional para facilitar o 

encontro de crianças para quem deseja adotar. 

            Além disso, a referida lei deixou claro que a adoção de crianças e adolescentes por 

casal formado de duas pessoas do mesmo sexo, adoção homoparental, não é permitida, visto 

que para a adoção conjunta é indispensável que os adotantes sejam casados civilmente ou 

mantenham união estável, comprovada a estabilidade da família.
[12]

 

            Em 2010, o Superior tribunal de Justiça concedeu a adoção de uma criança para duas 

mulheres que viviam em união, a ementa dizia que: 

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ADOÇÃO DE MENORES POR CASAL 

HOMOSSEXUAL. SITUAÇÃO JÁ CONSOLIDADA. ESTABILIDADE DA FAMÍLIA. 

PRESENÇA DE FORTES VÍNCULOS AFETIVOS ENTRE OS MENORES E A 

REQUERENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DA PREVALÊNCIA DOS INTERESSES DOS 

MENORES. RELATÓRIO DA ASSISTENTE SOCIAL FAVORÁVEL AO PEDIDO. 

REAIS VANTAGENS PARA OS ADOTANDOS. ARTIGOS 1º DA LEI 12.010/09 E 43 DO 

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. DEFERIMENTO DA MEDIDA. 
[13]

(grifamos) 

                O relator ainda justificou a concessão da adoção dizendo que em um mundo pós-

moderno de velocidade instantânea da informação, sem fronteiras ou barreiras, sobretudo as 

culturais e as relativas aos costumes, onde a sociedade transforma-se velozmente, a 

interpretação da lei deve levar em conta, sempre que possível, os postulados maiores do 

direito universal. E o artigo 1º da Lei 12.010/09 prevê a "garantia do direito à convivência 

familiar a todas e crianças e adolescentes". Por sua vez, o artigo 43 do ECA estabelece que "a 

adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em 

motivos legítimos". 

            Sabe-se que tem se reconhecido a união estável de casais homoafetivos e por isso, há 

uma grande quantidade de julgados admitindo a adoção para o casal. E antes mesmo do 

reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, os tribunais estavam a conceder a adoção, já 

que era uma forte tendência na jurisprudência. 
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A adoção por casais homoafetivos gera uma grande polêmica, embora existam decisões 

favoráveis, muitos ainda são os obstáculos para que seja aceito pela sociedade. Nem mesmo 

na doutrina a questão a pacífica, apesar de parcela significativa de doutrinadores
[14]

, 

defenderem esta possibilidade, por priorizarem o bem estar da criança e do adolescente, ao 

estabelecer vínculos afetivos com pessoas capazes de amar e servir. 

Existem duas possibilidades de adoção por homossexual, adoção individual e a adoção por 

casal homoafetivo. A primeira é mais simples, já que não há nenhuma justificativa contrária, 

porém, a segunda não encontra respaldo ainda na legislação pátria. Por esse motivo muitos 

homossexuais negam sua opção sexual, para conseguirem a adoção. 

A adoção por casal homoafetivo é menos aceito pelo preconceito social. Entretanto, num 

Estado Democrático de Direito, o Preconceito deve ser superado, para que possam prevalecer 

os direitos da criança e do adolescente previstos na Constituição Federal de 1988. 

No ordenamento jurídico brasileiro ainda na há regulamentação permitindo este tipo de 

adoção. Desse modo a omissão do legislador em relação a questão e nem a escassez de 

julgamentos sobre a matéria são justificativas, ou seja, não é porque este tipo de adoção não 

está positivada em lei que o magistrado irá deixar de julgar tais casos, para isso, segundo o 

artigo 4° da Lei de Introdução ao Código Civil, temos a analogia, os costumes, os princípios 

gerais do direito, nos quais se incluem os princípios constitucionais, e mais especificadamente 

o princípio da dignidade da pessoa humana. 

O artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente representa outro fator  favorável à 

adoção por casais homossexuais, por está prescrito no corpo de seu texto que: ― A adoção será 

deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando e fundar-se em motivo legítimo‖. 

Portanto sempre que se comprovar tais requisitos, a adoção deve ser permitida, independente 

da opção sexual dos adotantes. 

Com relação ao Código Civil que rege as relações de Família, não é aconselhável que o 

magistrado ao ponderar as prescrições deste Código com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, faça prevalecer este aquele em detrimento do que prescreve  este sobre a adoção, 

que alias, é mais favorável ao bem estar do adotado, sob a ótica principio da dignidade 

humana e do melhor interesse da criança e do adolescente
[15]

. 

Desse modo, fica nítido que não há nenhum grande óbice que não possa ser superado, o que 

há neste caso é o preconceito que está enraizado na sociedade e que priva estas crianças de 

terem um lar e uma família que lhes proporcione afeto, carinho e amor. 

Infelizmente grande parcela da sociedade resiste em aceitar esse tipo de adoção. Os 

defensores da proibição utilizam de diversos argumentos para justificar a manutenção da 

proibição da adoção por casais homoafetivos, apresentando muitas vezes, para não dizer 

quase sempre, discurso moralista, que serve na realidade com uma forma de mascarar a 

realidade, que salta aos olhos, de que o verdadeiro motivo reside na intolerância e no 

preconceito, esquecendo que vivemos em um país Democrático de Direito que tem como uma 

de seus objetivos fundamentais a promoção do ―bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação‖.
[16]

 

Respaldar decisões tão importantes com conceitos tão imprecisos como o que envolve a moral 

é no mínimo duvidoso e perigoso, visto que coloca em risco o bem estar da criança e 
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adolescente. Além disso, a moral depende da visão de mundo pessoal, portanto, não é um 

parâmetro válido para embasar uma decisão que afeta, acima de tudo, o bem-estar de crianças 

e adolescentes. 

Um grande problema enfrentado pelos casais candidatos a adoção é o medo que se tem de a 

criança se influenciar pelo casal, seguindo o mesmo exemplo, ou seja, que por conviver com 

homossexuais, a mesma tenha a mesma opção sexual. Contrários a esse argumento, muitos 

defendem que a criança pode seguir o exemplo dos pais, mas apenas seu comportamento e 

não sua opção sexual, e mesmo que seguisse não teria problema, por acaso é crime ser 

homossexual no Brasil., como ficam então as campanhas de repúdio a homofobia. 

Mesmo analisando sob a ótica daqueles que temem que a criança faça a mesma opção sexual 

dos pais adotivos, ainda sim, é contra senso tal afirmação, pois se assim o fosse, pais 

heterossexuais não teriam filhos homossexuais. Desse modo a sociedade não deveria ter tanto 

receio à legalização da adoção por casais homoafetivos. 

Apesar de já existirem algumas decisões favoráveis, o Brasil ainda tem que avançar muito 

para superar esta problemática. È preciso que as pessoas principalmente aqueles que detêm o 

poder decisão como o poder judiciário e legislativo, mediante criação de leis eu regulamente a 

questão. 

  

2.4 Sucessão hereditária 

            Ao que se refere à herança, no direito sucessório, o artigo 1790 caput, é claro em dizer 

que ela limita-se aos bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável. 

            Os direitos sucessórios, de acordo com Carlos Roberto Gonçalves, são restritos a uma 

quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho. Assim, além do novo diploma restringir 

o direito hereditário aos bens adquiridos onerosamente na constância da união, ainda impôs a 

concorrência do cônjuge sobrevivente com descendentes, ascendentes e até colaterais do 

falecido, retirando-lhe o direito real de habilitação e o usofruto. 

            A nova regulamentação dos direitos sucessórios é extremamente criticada pela 

doutrina, visto que ocorreu um retrocesso se comparar o artigo 1790 do Código Civil com a 

lei 8971/94, esta permitia que o companheiro recebesse toda a herança na falta de 

descendentes ou ascendentes. 

            Com essa mudança, o ordenamento jurídico de certa forma está descriminando as 

relações da união estável e descumprindo a proteção jurídica dada a união estável como forma 

alternativa de entidade familiar, ao lado do casamento. 

            Euclides de Oliveira enfatiza: 

Demais disso, considere-se a hipótese de o falecido ter deixado apenas bens adquiridos antes 

da união estável, ou havidos por doação, ou herança. Então, o companheiro nada herdará, 

mesmo que não haja parentes sucessíveis, ficando a herança vacante para o ente público 

beneficiário.
[17]
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                Muito se discute sobre a acepção jurídica das entidades familiares formadas por 

casais homoafetivos, tanto no âmbito jurisprudencial quanto no doutrinário. A morte leva 

forçosamente à abertura da sucessão e à deflagração do processo de inventário, onde, face ao 

vácuo legislativo e à costumeira ausência de disposições testamentárias, batalhas judiciais 

infindáveis são travadas entre o companheiro sobrevivente e a família do de cujus. 

            De acordo com Fábio de Oliveira Vargas:    

Em face desta lacuna no direito positivo brasileiro, toda solução dada a conflitos oriundos da 

união entre pessoas do mesmo sexo tem sido dirimida pelos tribunais com base em recursos 

hermenêuticos e analógicos, calcados nos princípios constitucionais e em institutos com os 

quais a união homoafetiva pode assimilar-se, tais como a sociedade de fato, o casamento e a 

união estável. 
[18]

 

A doutrina atual, de acordo com Fábio de Oliveira Vargas, encabeçada por Maria Berenice 

Dias, e a tendência jurisprudencial iniciada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande 

do Sul têm feito uso em larga escala de princípios gerais de Direito (em especial da analogia e 

do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana). Dessa disso, fica claro que a 

sucessão hereditária ela é muito subjetiva quando se trata de uniões Homoafetivas. 

  

3 O JULGAMENTO DA ADI 2277 E ADPF 132 

  

O Supremo Tribunal Federal julgou em maio de 2011 a Ação Direta de Inconstitucionalidade 

4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 132, e com isso, reconheceu 

a união estável para casais do mesmo sexo. O relator, ministro Carlos Ayres Britto, em sou 

voto declarou que a Constituição Federal veda qualquer tipo de discriminação, seja ela com 

relação à raça, cor ou sexo. Foi unânime o entendimento que é inaceitável que a moral 

religiosa sirva de parâmetro para limitar a liberdade das pessoas. 

O acórdão emblemático do Supremo nada mais é que uma efetivação das mudanças que a 

sociedade vem sofrendo. O direito por sua vez deve acompanhá-las. A família deixou de ter o 

modelo patriarcal. Como salienta Maria Berenice Dias: 

  

A família tinha um perfil patriarcal e hierarquizado. Pelo casamento, tornava-se a mulher 

relativamente capaz, sendo obrigada a adotar o sobrenome do marido. Bem definidos eram os 

papéis dos partícipes do clã: o homem como provedor, responsável pelo sustento da família; a 

mulher como mera reprodutora, restrita ao ambiente doméstico, à administração da casa e à 

criação dos filhos. A finalidade essencial da família era sua continuidade. Para haver a certeza 

biológica da filiação, valorizava-se a fidelidade da mulher, sendo a virgindade um sinal 

externo de respeitabilidade."
[19]
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A sociedade mudou e a família também e o direito precisa adaptar-se a essas mudanças. 

Muito já foi mudado, para que as mudanças sociais estivessem presentes na Lei, como explica 

Silvio de Salvo Venosa: 

                                       

―(...) com a dicção constitucional de 1988, reconhecendo o Estado a união estável entre 

homem e mulher como entidade familiar, e com a legislação ordinária que se seguiu 

outorgando direito de alimentos e sucessórios aos companheiros (Lei nº. 8.971 e 

9278/96),devem ser superadas as ideias que nortearam a parte de nossa dogmatizada doutrina 

por tantas décadas, ainda está ligada as origens culturais Código Cível.‖
[20]

 

  

                                 

A Constituição de 1988 trouxe a inovação, uma vez que a sociedade já tinha evoluído. A 

mulher tinha deixado de seu papel submisso. Com a Emenda Constitucional 66, mais um 

avanço no sentido da quebra de preceitos meramente moralistas, pondo fim à separação e 

abrindo a possibilidade do divorcio direto, que pode ser pedido por apenas um dos cônjuges. 

 Percebe-se, portanto que a família brasileira é fruto de uma democratização, que deixou de 

lado o velho preceito patriarcal, que a família é formada exclusivamente pelo casamento. 

 A decisão do STF cria o precedente para ser seguido pelas outras instâncias da Justiça. É 

também um repúdio ao preconceito e ressalta o direito a igualdade e o princípio da dignidade 

da pessoa humana. Disse a Ministra Ellen Gracie: 

  

   O reconhecimento hoje pelo tribunal desses direitos responde a grupo de pessoas que 

durante longo tempo foram humilhadas, cujos direitos foram ignorados, cuja dignidade foi 

ofendida, cuja identidade foi denegada e cuja liberdade foi oprimida. As sociedades se 

aperfeiçoam através de inúmeros mecanismos e um deles é a atuação do Poder Judiciário. 

  

Com o julgamento do Supremo Tribunal Federal, foi concebido o direito, aos casais 

homoafetivos, de reconhecerem suas uniões, na forma de união estável, e com a união estável 

reconhecida juridicamente, eles passam a ter direito a alimentos, meação, direitos sucessórios, 

direito a adoção conjunta, entre outros efeitos jurídicos. 

            O problema é que não se pode dar por satisfativo o fato do STF ter julgado procedente 

a ADI e a ADPF. Já está mais do que na hora de uma mudança na Constituição de uma forma 

mais efetiva, esse direito necessita ser resguardado na forma de Emenda Constitucional para 

que assim não haja justificativa por parte de poder judiciário em não reconhecer a união, já 

que isso acarreta um desgaste pelo casal homoafetivo em ter que aguardar uma instância 

superior para ter seus direitos garantidos e também acaba ferindo o princípio da dignidade da 

pessoa humana. 
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            Mas o que se percebe do legislador e que para não desagradar o seu eleitorado e correr 

o risco de não conseguir uma reeleição, acaba que resiste, de forma preconceituosa, em não 

aprovar leis para homoafetivos. 

            Maria Berenice Dias salienta que: 

A proposta de emenda constitucional para inserir entre os objetos fundamentais do Estado(CF 

3ºIV) o de promover o bem de todos sem preconceito de orientação sexual (PEC 139/95), e o 

projeto da parceria civil(PL 1.151/95) são exemplos perfeitos desse preconceito: vagam pelo 

Congresso Nacional há mais de 10 anos. Atualmente, lutam para ser aprovados no Congresso 

Nacional o PLC 122/06, que objetiva criminalizar a homofobia, e o Estatuto da família.
[21]

 

  

                Diante do exposto, percebe-se que ainda faltam muitas mudanças por parte da 

legislação, por isso a sociedade não pode se acomodar com a decisão do Supremo Tribunal 

Federal, a simples ADI e ADPF não são plenas em garantir todos os direitos necessários para 

os homoafetivos. 

  

4 O RECONHECIMENTO DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS E O DIREITO AO MÍNIMO 

EXISTENCIAL 

                          

4.1 Direito ao mínimo existencial 

       

O mínimo existencial é uma teoria de origem alemã, que não possui dicção constitucional 

própria, embora esteja implícito no princípio da dignidade da pessoa humana, liberdade, a 

igualdade, tendo por isso status constitucional, exigindo do Estado ações positivas que 

proporcione aos cidadãos ter acesso aos elementos essenciais para fruição de uma vida digna. 

É elemento fundante do Estado democrático de Direito, presente no implicitamente no 1º 

artigo da Constituição Federal de Direito. Referido direito tem como objetivo precípuo 

promover a justiça social. Seu âmbito de abrangência é difícil de ser delimitada, podendo esta 

incidir sobre diversas situações, inclusive nas uniões homoafetivas. 

Dependendo da ótica de analise, o mínimo existencial pode ser entendido como uma 

manifestação de valores constitucionais, carregado se sentimentos e emoções, sendo por isso 

aplicável em situações que envolvam relações de afeto. E a possibilidade de ser analisado de 

diversas maneiras, se deve ao fato de ser o núcleo essencial do principio da dignidade da 

pessoa humana, e este por sua vez, na nas palavras de Daniel Sarmento, representa o epicentro 

axiológico da ordem constitucional, irradiando efeitos sobre todo o ordenamento jurídico e 

jurídico, balizando não apenas os atos estatais, mas toda a de relações privadas que se 

desenvolvem no seio da sociedade
[22]

. 
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Na medida que o legislador constituinte elevou a dignidade da pessoa humana a principio 

basilar do ordenamento jurídico pátrio, e sendo o mínimo essencial a parcela essencial deste 

princípio, este direito tem como objeto material a pessoa e a proteção de sua dignidade, 

servindo este instituto como limitador da atuação estatal, na medida que protege o cidadãos de 

praticas discriminatórias e preconceituosas que comprometem sua integridade física e moral. 

Embora tenha como função precípua proteger o cidadão contra atitudes preconceituosas, o 

mínimo existencial não se limita a isso, o mesmo também exige do estado atitudes positivas 

que promovam o bem estar das pessoas, para que estas possam fruir de uma vida digna, 

independente de sua opção sexual. 

Analisando o direito ao mínimo existencial e não se esquecendo de que este decorre do 

principio da dignidade humana, que por sua vez incide sobre o direito das famílias, Maria 

Dias Maria Berenice, ensina que: 

O princípio da dignidade humana significa, em última análise, igual dignidade para todas as 

entidades familiares. Assim é indigno dar tratamento diferenciado as várias formas de filiação 

ou aos vários tipos de constituição de família, com o se consegue visualizar a dimensão do 

espectro desse princípio que tem contornos cada vez mais amplos
[23]

. 

  

 Versando sobre a questão, e ainda trabalhando o mínimo existencial em sua em sua origem, 

ou seja, como parcela do principio da dignidade humana. Faz-se necessário citar a lição de 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama: 

                                             

A dignidade humana encontra na família o solo apropriado para florescer. A ordem 

constitucional dá-lhe especial proteção independentemente de sua origem. A multiplicação 

das entidades familiares preserva e desenvolve as qualidades mais relevantes entre os 

familiares — o afeto, a solidariedade, a união, o respeito, a confiança, o amor, o projeto de 

vida comum — permitindo o pleno desenvolvimento pessoal e social de cada participe com 

base em ideais pluralistas, solidaristas, democráticos e humanistas
[24]

. 

  

 Com base nas lições citadas anteriormente, compreende-se que concretização do mínimo 

existencial no que se refere à união homoafetiva ocorrerá quando o Estado reconhecer 

mediante lei específica a união homoafetiva como entidade familiar merecedora de proteção 

legal, assegurando equiparação de direitos com a união estável, bem como reconhecer os 

casais homoafetivos como candidatos legalmente habilitados a adoção, desde que preenchidos 

os requisitos previsto na Lei de Adoção. 

O mínimo existencial está intrínseco o no princípio da dignidade da pessoa humana, portanto, 

o reconhecimento da união homoafetiva implica na concretização deste direito pelo Estado, 

para que os homoafetivos possam viver com qualidade de vida, sem o receio de ser 

chacoteado e ridicularizado no meio social por sua opção sexual. Neste sentido Ingo 

Wolfgang Sarlet afirma: 
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O que se percebe em última análise, é que onde não houver respeito pela integridade física e 

moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma existência digna não forem 

asseguradas, onde não houver limitação de poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a 

igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e 

minimamente assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e (a 

pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero objeto de arbítrio e injustiças.
[25]

 

  

O mínimo existencial está fortemente ligado ao princípio da dignidade humana, consistindo 

no núcleo essencial do referido princípio. E fazem parte deste núcleo: à saúde, a educação, a 

assistência e justiça. A partir do momento que o homoafetivo tem acesso a estes elementos, 

principalmente a justiça
[26]

, ele consegue ter uma existência humanamente digna.  

Portanto para o homoafetivo ter acesso ao mínimo existencial, é preciso que o Estado se 

esforce para efetivação deste direito, possibilitando ao mesmo estabelecer uma união baseada 

no afeto e carinho, com todos direitos outorgados a outras entidades familiares previstas no 

ordenamento brasileiro, pois de nada vale reconhecer a união homoafetiva como entidade 

familiar, se não for outorgado direitos de família e sucessão, bem como o direito de aumentar 

a entidade familiar com a adoção de uma criança ou adolescente. 

A não fruição do mínimo existencial encerra as chances do homem sobreviver e 

concomitantemente submergem os direitos essenciais a uma existência humanamente digna. 

Isto porque ―a dignidade e as condições matérias da existência não podem retroceder aquém 

de um mínimo do qual nem os prisioneiros, os doentes mentais e os indigentes podem ser 

privados‖.
[27]

 

Segundo Ana Paula de Barcellos, o mínimo existencial consiste em uma parcela da dignidade 

humana, ao qual se deve conceder eficácia jurídica. Ainda segundo a autora ―o mínimo 

existencial que ora se concebe é composto de quatro elementos, três matérias e um 

instrumental, a saber: a educação fundamental, a saúde básica, a assistência aos desamparados 

e o acesso à justiça‖ 
[28]

. 

É válido ainda salientar que o ―conteúdo do mínimo existencial‖ é alargado conforme o grau 

de essencialidade da prestação estatal, porque sua substância é parte do conteúdo do princípio 

da dignidade humana
[29]

, razão pela qual a criação de uma emenda constitucional que 

reconheça legalmente a união homoafetiva, é tão importante para concretização desse direito. 

À medida que os casais são obrigados a buscar a via jurisdicional para conseguir a satisfação 

de seu direito à convivência familiar, os mesmo sofrem um grande desgaste físico e moral, o 

que fere fortemente o princípio da dignidade humana. Além disso, a inexistência de leis 

regulamentando essa situação compromete seriamente direitos fundamentais como o direito a 

dignidade da pessoa humana, o direito à autodeterminação, direito a privacidade e a direito a 

liberdade de orientação sexual. 

A mola propulsora do surgimento do direito ao mínimo existencial foi à ação judicial proposta 

por um estudante na Corte Constitucional Alemã
[30]

, pleiteando uma vaga de medicina em 

uma instituição de ensino superior. O estudante desejava que o Estado cumprisse seu dever 

legal de garantir ao cidadão o acesso aos elementos indispensáveis, que no presente caso 

exercício dos direitos fundamentais. 
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Apesar das diversas pesquisas acerca da temática, ainda não há a um consenso sobre a teoria 

do mínimo existencial, seja do ponto de vista daqueles que o consideram um principio. Ou 

lhes conferem o status de normas legais, presentes na Constituição em diversos dispositivos, 

embora, implicitamente. Em fim seja qual o aspecto sobre o qual ele foi analisado, o que se 

que se requer em síntese é o acesso dos casais homoafetivos aos elementos necessários uma 

vida digna, independente de sua opção sexual. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

Se a Constituição de 1988 consagrou a dignidade da pessoa humana como valor nuclear da 

ordem constitucional, e sendo o mínimo existencial a parcela essencial deste princípio. Não se 

justifica, portanto, com o aumento de casais homoafetivos – que o Poder Público feche os 

olhos para a nova realidade brasileira. Não se está querendo desta forma que o governo 

forneça além do necessário, mas que este simplesmente cumpra seu dever constitucional de 

garantir o mínimo existencial, assegurando-lhes os direitos essenciais e o reconhecimento que 

os casais homoafetivos pleiteiam há anos no poder judiciário. 

É bem verdade, que o direito ao mínimo existencial, não está expresso na Carta Magna, mas 

podemos encontrá-lo no princípio da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana 

e nos direitos fundamentais, sendo por isto considerado um direito capaz de assegurar as 

condições mínimas de existência digna, que só é alcançada quando o homoafetivo consegue 

fruir de uma vida digna sem a ameaça de serem violados seus direitos socais, bem como 

serem ridicularizados excluídos da sociedade pela sua opção sexual. 

O importante é que ao garantir a efetividade do direito ao mínimo existencial, deve-se tentar 

ampliar ao máximo o núcleo essencial do direito, de modo a não reduzir o conceito de mínimo 

existencial à noção de mínimo vital. E a melhor forma de se garantir a concretização do 

direito ao mínimo existencial é reconhecendo as uniões homoafetivas como entidade familiar 

merecedora de amparo legal, assegurando-lhes não só o reconhecimento as a proteção jurídica 

contra ameaças a sua existência, bem como possibilitando aos casais homoafetivos 

aumentarem o núcleo família com a adoção de uma criação e adolescente.  Afinal, se o 

mínimo existencial fosse apenas o mínimo necessário à sobrevivência, não seria preciso 

constitucionalizar os direitos sociais, bastando reconhecer o direito à vida. 

Pelo que foi exposto anteriormente o presente artigo científico cujo tema é ― O Direito ao 

Reconhecimento da União Homoafetiva sob a Ótica do Supremo Tribunal Federal na ADI 

4277 e ADPF 132 e a Garantia do Mínimo Existencial‖ tem como um dos resultados 

esperados a verificação de que é possível o Estado cumprir o dever de garantir, através de 

prestações estatais positivas, a parcela mínima de que cada cidadão precisa para sobreviver, 

especialmente os casais homoafetivos, objeto do presente trabalho. 

Espera-se ainda que, em razão do aumento de casais homoafetivos requerendo a na justiça o 

reconhecimento de entidade familiar legalmente, o Estado regulamente a situação 

possibilitando a estes casais a fruição de uma vida digna, como destinatários que são do 

direito ao mínimo existencial. 
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Muito embora a proteção, de uma forma primeira, deva partir dos familiares do idoso, há que 

ressaltar que o Estado e a sociedade são responsáveis pelo zelo com a integridade física dos 

homoafetivos. É neste ponto que estamos nos debruçando: análise dos esforços do Estado 

para garantir o mínimo existencial aos casais homoafetivos, através do reconhecimento da 

união homoafetiva como entidade familiar, para que não apenas os que recorrem á ajustiça 

sejam agraciados com esses diretos, pois, afinal o âmbito de abrangência de uma Emenda 

Constitucional é muito maior e mais eficaz que uma decisão proferida em uma Ação direta de 

Inconstitucionalidade. 
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O PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE AFETO-FUNCIONAL NA 

RELAÇÃO ENTRE O MENOR E O NOVO CÔNJUGE OU 

COMPANHEIRO DO GUARDIÃO 

 

THE PRINCIPLE OF AFFECTIVE FUNCTIONAL SOLIDARITY IN THE 

RELATIONSHIP BETWEEN THE MINOR AND THE NEW SPOUSE OR PARTNER OF 

THE GUARDIAN 

 

Livia Gaigher Bosio Campello 

Mariana Ribeiro Santiago 

 

  

RESUMO 

Este estudo trata da relação familiar e jurídica entre o menor e o novo cônjuge ou 

companheiro do genitor detentor da sua guarda. Os principais objetivos desta pesquisa são 

identificar e apontar a solução para a lacuna axiológica evidenciada no sistema quando 

analisados casos de pais que constituem novas famílias, disciplinados pelo artigo 1.636, do 

Código Civil, por restar ignorada, em tal dispositivo legal, a real interferência do atual 

cônjuge ou companheiro na criação do filho do guardião. O método de análise praticado é o 

dogmático ou normativo, com foco na aplicabilidade do citado artigo 1.636. Utiliza-se a 

pesquisa bibliográfica e documental, haja vista a consulta de obras e revistas especializadas e 

análise dos acórdãos dos tribunais regionais e superiores sobre a situação jurídica de enteado, 

padrasto e madrasta. Como resultado, nota-se a relevância do princípio da solidariedade desde 

uma perspectiva afeto-funcional no Direito Civil brasileiro para sanar a lacuna existente e 

obter uma solução jurídica justa nos casos de estruturas familiares complexas, nas quais se 

mesclam a filiação sanguínea e a exclusivamente socioafetiva.  

PALAVRAS-CHAVE: FILIAÇÃO SOCIOAFETIVA; SOLIDARIEDADE; LACUNA 

AXIOLÓGICA; DIREITO DE FAMÍLIA. 

 

ABSTRACT 

This study turns to the familiar and juridical relationship between the minor and the new 

spouse or partner of the parent holding the guard. The major purposes of this investigation are 

identify and indicate the solution for the axiological hiatus evidenced into the system when 

analyzed cases oh parents that constitute new families, disciplined by article 1.636, of the 

Civil Code, for remain unknown, in the legal provision cited, the real interference of the 

actual spouse or partner in the education of the guardian‟s soon. The search method adopted is 

the dogmatic or normative, focus in the applicability of the mentioned article 1.636. We use 

the bibliographic and documental search, considering the consultation of books and 

magazines specialized and the analysis of judgments of regional and superior courts about the 

legal situation of stepson, stepfather and stepmother. As a result, we note the relevance of the 

principle of the solidarity from a functional affection perspective in the Brazilian civil law 

looking for fulfill the existent hiatus and obtain a fair juridical solution in the cases of 

complexes familiar structures, where are mixed the blood membership and that one based in 

functional affective solidarity. 

KEYWORDS: SOCIO-AFFECTIVE MEMBERSHIP; SOLIDARITY; AXIOLOGICAL 

HIATUS; FAMILY LAW. 
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Introdução 

  

A proteção da família pelo direito está inspirada em valores antropológicos e éticos 

firmemente estabelecidos e sustentados por convicções de ordem moral arraigadas. O direito 

reconhece o papel central da pessoa humana e da família para gerar uma sociedade livre, justa 

e solidária. Deve-se, portanto, combater as várias formas de descaso e hostilidade que 

prejudicam a realização da dignidade humana no seio familiar. 

Este estudo partirá da percepção dos fatos sociais envolvendo pessoas que se 

desligam, enquanto casal, e constituem novos relacionamentos, construindo um novo lar com 

divisão de obrigações entre o pai ou mãe e o novo cônjuge ou companheiro para com os 

menores que ali vivem e se desenvolvem. Sobre isso, o Código Civil é categórico em afirmar 

que o pai ou a mãe que contrair novas núpcias ou união estável não perde o poder familiar 

quanto aos filhos havidos no relacionamento anterior, devendo exercê-lo, todavia, sem 

qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro (CC, art. 1.636).  

Não podemos olvidar que na sociedade atual há inúmeros casos de crianças e 

adolescentes que de fato foram ou vem sendo sustentados e educados concomitantemente pelo 

padrasto ou madrasta. Diante do que está prescrito na norma surge a dúvida se na realidade tal 

determinação está protegendo a dignidade do menor e se condiz com o objetivo constitucional 

de constituir uma sociedade livre, justa e solidária. A pergunta é se podemos imaginar alguma 

forma de obrigação do novo cônjuge ou companheiro com relação ao menor; caso exista, se 

ela persiste e de que modo diante de nova separação?  

Inicialmente, a hipótese é de que existe uma lacuna axiológica no dispositivo 

examinado e que deve ser preenchida pela aplicação do princípio da solidariedade do ponto de 

vista afeto-funcional, representando o sentimento (lado emocional presente nas relações 

familiares) e a postura de auxílio (enquanto dever/função) que se dá naturalmente em razão 

deste sentimento.  A solidariedade é um valor objetivado na Constituição Federal de 1988 e 

que, portanto, nos direciona para melhor interpretação e aplicação do ordenamento jurídico. 

            

Nesse novo cenário de dimensão solidária nos sentimos instigadas nas próximas linhas 

a perquirir sobre o Direito de Família, sobretudo em face dos direitos que decorrem da 

filiação socioafetiva, os quais em consonância com o que prega Pietro Perlingieri seria uma 

maneira de “tutela qualitativamente diversa”, no entanto, com alicerce no princípio da 
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solidariedade afeto-funcional, extensivo aos membros capazes e incapazes dentro do seio 

familiar, com intuito de preservar a dignidade presente e futura do indivíduo. 

Como método de análise será utilizado o dogmático ou normativo, com foco no 

conhecimento e melhor operabilidade do artigo 1.636, do Código Civil vigente. Utilizar-se-á a 

pesquisa bibliográfica e documental, haja vista a consulta a obras e revistas especializadas e a 

verificação e análise dos acórdãos dos tribunais regionais e superiores sobre questões 

envolvendo as relações entre enteado, padrasto e madrasta. 

O trabalho estará dividido em três seções. Na primeira seção serão destacados os 

principais aspectos da paternidade, maternidade e filiação com relevância jurídica, as quais 

vêm, ao longo dos tempos, sofrendo inúmeras modificações, redefinindo-se, reciclando-se, de 

forma por vezes surpreendente e até mesmo questionável. 

A segunda será dedicada ao poder familiar exercido sobre a pessoa e os bens dos 

menores não emancipados, enquanto consequência da filiação em suas formas, 

compreendendo direitos e obrigações, de acordo com enumeração observada nos artigos 1.634 

e 1.689, do Código Civil, que se justificam diante da necessidade de todo ser humano de ser, 

principalmente durante a infância, conduzido em sua criação e educação. 

Por fim, a terceira seção se constitui numa crítica do referido artigo 1.636, do Código 

Civil, desenvolvendo-se a partir da problemática focada na análise das consequências 

jurídicas advindas de uma hipótese que se torna sobremaneira comum na sociedade e não 

pode ser olvidada pelo direito, qual seja, a participação do novo cônjuge ou companheiro do 

guardião no desenvolvimento do menor e sua justa medida.   

  

1. Paternidade, maternidade e filiação. 

  

Sobre a importância da família para a sociedade, os Mazeaud, com absoluta 

propriedade, ensinam que “la famille est ‘ la cellule sociale par excellence’ . La force dune 

Nation est liée à la force de la famille. Tout affaiblissement de la famille entraîne une baisse 

de la natalité”. 

Ao nascer, fora os casos patológicos e minoritários de abandono, o homem está 

inserido numa estrutura familiar, onde recebe os cuidados necessários para o desenvolvimento 

sadio. Os familiares são as primeiras pessoas com quem o indivíduo tem contato, e os 

responsáveis pelo alicerce moral deste. Fato social, o nascimento gera efeitos no mundo do 

direito, razão pela qual é, ainda, um fato jurídico. 
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A relação biológica entre as pessoas de ancestral comum e aquela oriunda de adoção 

são reconhecidas pelo direito e denominadas de parentesco, que pode ser consangüíneo, no 

primeiro caso, ou civil, no segundo. O vínculo entre um cônjuge ou companheiro e os 

parentes do outro é intitulado de afinidade. 

Conforme a lição de Josserand, a proximidade do parentesco se computa em graus, de 

forma diferente caso se trate de parente direto ou colateral. Na linha direta, os graus são 

representados simplesmente pelas gerações, por exemplo: um pai e um filho são parentes em 

primeiro grau; um avô e um neto, em segundo grau, e assim por diante. Já na linha colateral, o 

cálculo é mais complicado, os graus são contados partindo de um dos parentes, para retornar 

até o parente anterior comum e seguir até o outro parente. É assim que irmãos e irmãs são 

parentes em segundo grau. 

O parentesco entre duas pessoas, uma das quais nascida da outra, chama-se 

paternidade, ou maternidade, quando considerada em relação ao pai, ou à mãe; e filiação, 

quando do filho para com qualquer dos genitores. Consoante pondera Demolombe, “il est 

impossible de concevoir l’idée de filiation, separée de sés termes essentiellement corrélatifs: 

la paternité et la maternité”. 

A filiação se observa diretamente entre pais e filhos independentemente da relação dos 

genitores entre si, que podem ser casados ou não. É em razão disso que o art. 1.617 determina 

que “a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo, ainda mesmo 

sem as condições do putativo”, ou seja, prescindindo-se, inclusive, da boa-fé dos pais. 

Ressalte-se que nem sempre o liame da filiação biológica é decorrente da união sexual 

entre os pais, podendo resultar de procedimentos médicos de reprodução assistida, nos casos 

de dificuldade ou impossibilidade de um ou de ambos os pais para a procriação. Tem-se, 

nessas hipóteses, o que a doutrina denomina de filiação artificial. 

Faz-se mister frisar, ainda, a qualidade de direito personalíssimo que se confere à 

filiação, nos termos do art. 27, do Estatuto da Criança e do Adolescente, onde se lê: “O 

reconhecimento do estado de filiação é direito personalíssimo, indisponível e imprescritível, 

podendo ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem qualquer restrição, observado o 

segredo de Justiça”. 

Sobre a matéria, Renato Maia assevera que: 

 [...] a tutela juscivilística da identidade humana incide, desde logo, 

sobre a configuração somático psíquica de cada indivíduo, particularmente 

sobre sua imagem física, os seus gestos, a sua voz, a sua escrita ou seu 

retrato moral, mas também recai sobre os elementos de inserção sócio-
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ambiental de cada homem, sobre a sua imagem de vida, sua história pessoal, 

o seu decoro, a sua reputação ou bom nome, o seu crédito, a sua identidade 

sexual, familiar, racial, lingüística, política, religiosa e cultural. Finalmente, 

no bem da identidade podem englobar-se, ainda, os próprios sinais sociais de 

identificação humana, quer principais, como o nome e o pseudônimo, quer 

acessórios, como a filiação reconhecida, o estado civil, a naturalidade e o 

domicílio, que, embora sujeitos a regimes jurídicos específicos, integram, 

para fins certos, o conteúdo personalístico da identidade. 

  

Sobre o tema em estudo, faz-se mister frisar, ainda, os casos de presunção de 

maternidade e paternidade, enquanto caracterizadores da filiação. O Código Civil, levando em 

consideração o maior grau de certeza decorrente da maternidade (mater semper certa est), por 

apresentar a gravidez circunstâncias visíveis aos olhos, como as alterações no corpo da 

gestante e o próprio parto, dedica-se, no seu art. 1597, apenas às hipóteses de presunção da 

paternidade.  

Sobre o fundamento de presunção da paternidade dos filhos havidos na constância do 

casamento, Jean Carbonnier pondera que: 

[…] configura la presunción de paternidad como un corolario de 

la presunción de inocencia (la mujer debe presumirse inocente del delito de 

adulterio) implícita en el deber de fidelidad […]. Conviene que la teoría no 

nos haga olvidar el fundamento empírico de todas as presunciones legales; 

la inmensa mayoría de los hijos nacidos de mujeres casadas han sido 

procreados por los maridos de éstas. 

  

Sobre a presunção de paternidade, dispõe o art. 1.597 que se presumem concebidos na 

constância do casamento os filhos: I - nascidos cento e oitenta dias, pelo menos, depois de 

estabelecida a convivência conjugal; II - nascidos nos trezentos dias subseqüentes à 

dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do 

casamento; III - havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido; 

IV - havidos, a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de 

concepção artificial homóloga; V - havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que 

tenha prévia autorização do marido. 

Os prazos estabelecidos nos incisos I e II, do artigo susomencionado, como lembram 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, lastreiam-se na doutrina médica acerca da 
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gestação uterina humana, que tem prazo máximo de trezentos dias e mínimo de cento e 

oitenta dias para se completar. 

Regina Beatriz Tavares da Silva considera que a presunção constante do inciso II, do 

referido art. 1.597, do Código Civil, é desprovida de sentido, em primeiro lugar, também 

porque a separação judicial, a nulidade do casamento e a anulação do casamento são, via de 

regra, precedidas de separação de fato entre os cônjuges; e em segundo, em razão da 

possibilidade do cônjuge separado de fato constituir união estável (art. 1.723, § 1º), não 

devendo persistir, nessas circunstâncias, a presunção de paternidade do marido, devendo-se 

privilegiar a situação do companheiro. 

Os incisos III, IV e V, do referido art. 1.597, do Código Civil, referem-se às hipóteses 

de reprodução assistida. Nos casos de concepção homóloga, que conta com o sêmen do 

marido, há a presunção de paternidade deste, ainda que se encontre falecido, uma vez que a 

doação do sêmen para a realização do procedimento implica na inequívoca concordância para 

a fecundação. 

Nos casos de inseminação heteróloga, entretanto, há a necessidade da concordância 

expressa do marido acerca da utilização do sêmen de terceiro para que se confirme a 

presunção de paternidade, ressaltando-se que a inexistência de tal consentimento pode, 

inclusive, ocasionar injúria grave ao marido, ensejando o pedido de separação judicial. 

Gustavo A. Bossert e Eduardo A. Zannoni lembram que “esta atribución de 

paternidad tiene carácter imperativo, de modo que no puede se modificada por acuerdo de 

los individuos; sólo a través de sentencia judicial, de conformidad con el régimen de 

negación e impugnación”. 

Nos termos do art. 1.599, do Código Civil, apenas a prova da impotência do cônjuge 

para gerar, à época da concepção, pode elidir a presunção de paternidade, não se prestando 

para tal fim a declaração contrária à paternidade formulada pela mãe (CC, art. 1.602) ou a 

prova do adultério desta (CC, art. 1.600). 

Ao se analisar os artigos do Código Civil que tratam da presunção de paternidade, 

observa-se claramente que há referência expressa apenas aos casos de casamento, olvidando-

se o referido diploma legal de estender a presunção aos casos de união estável, o que se 

mostra contestável diante da condição de tal união de entidade familiar, nos termos do art. 

226, § 3º, da Constituição Federal, bem como por ocasionar, por via transversa, uma afronta 

ao princípio da igualdade dos filhos estabelecido no já citado art. 227, § 6º, também da 

Constituição Federal. 
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Em relação à presunção de maternidade e de paternidade, não se pode deixar de 

reconhecer, todavia, que, atualmente, diante do alto grau de precisão dos testes de DNA 

(ácido desoxirribonucléico), que podem ser realizados mesmo após o falecimento de uma das 

partes, é inegável que houve uma redução no seu papel para a caracterização da filiação. 

Por outro lado, a filiação se prova pela certidão do termo de nascimento registrada no 

Registro Civil. É o que se entende pela leitura do art. 1.603, do Código Civil. 

Consoante a Lei de Registros Públicos (6.015/1973), o registro civil é gratuito (art.30) 

e obrigatório para todo nascimento que ocorrer no território nacional, no lugar em que tiver 

ocorrido o parto ou no lugar da residência dos pais, dentro do prazo de quinze dias, ou em até 

três meses para os lugares distantes mais de trinta quilômetros da sede do cartório (art. 50). 

Todavia, ainda que falte o termo de nascimento, a filiação poderá ser provada por 

outros meios admissíveis em direito, “quando houver começo de prova por escrito, 

proveniente dos pais, conjunta ou separadamente” ou “quando existirem veementes 

presunções resultantes de fatos já certos” (CC, art. 1.605, I e II). 

Trata-se, assim, consoante entende Maria Helena Diniz, de provas supletivas da 

filiação. Como “começo de prova escrita”, a referida autora exemplifica com cartas, diários, 

ou qualquer outro documento em que haja a indicação do nascimento do filho; já as 

“presunções”, corresponderiam aos casos em que “em companhia do casal há muito vive uma 

pessoa tida como filha, sabendo-se que os pais são casados e tiveram um filho”, ou seja, a 

posse do estado de filho. 

Como ensina Alberto Trabucchi:  

[…] la posesión de estado, en su esencia, tiene el mismo 

fundamento que la tutela posesoria, o sea, la protección de un estado de 

hecho, que se presume correspondiente al derecho, en tanto no se pruebe 

una diversa situación jurídica. […] La posesión de estado, como se ha 

acreditado, no prevalece a un acta de nacimiento contradictoria; convalida, 

en cambio, su contenido cuando sea conforme con la misma. 

  

A posse do estado de filho requer, segundo a doutrina: (a) tractatus – quando a pessoa 

é tratada como filho e assim apresentado à sociedade pelos supostos pais, (b) nominatio – se 

se apresenta com o nome da família; e (c) reputatio – caso seja considerado filho pela opinião 

pública. 

2011



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Vale lembrar, ainda, que, conforme o art. 1.606, do Código Civil, a ação de prova de 

filiação é imprescritível e pessoal, competindo ao filho, enquanto viver, passando aos 

herdeiros apenas se ele morrer menor ou for incapaz. 

  

2. Poder familiar 

  

Questão conexa à da filiação é a do poder familiar, uma vez que aquela gera este, 

conforme se depreende das disposições do ordenamento civil pátrio, senão vejamos. 

Como bem define Roberto de Ruggiero, também na filiação, “como na relação entre 

cônjuges, é em grande parte a norma ética que domina e impera: há deveres, como os de 

mútuo afeto, respeito e assistência, que antes de jurídicos são morais, são impostos pela 

consciência e pelo sentimento íntimo, sendo pois  acolhidos e não criados pela lei. E alguns 

são assim e de tal forma intrinsecamente éticos que a lei, posto que os traduza em preceitos 

jurídicos, não consegue torná-los coercitivos. Está nesse caso, por exemplo, o dever que o 

filho tem de honrar e respeitar os pais, preceito que a lei tira da ordem ética e que, na parte em 

que vincula o filho, seja qual for a sua idade e condição pessoal, é totalmente deixado, quanto 

à sua observância, à consciência do individuo e à força que sobre ele pode exercer a 

reprovação pública. – Também aqui se manifesta e aparece em alto grau aquele caráter de 

bilateralidade e  de fusão entre direito e dever, que é próprio de todas as relações familiares e 

do respectivo poder”. 

Resta claro, assim, que a filiação dá ensejo a uma série de relações jurídicas entre pais 

e filhos, dentre as quais se compreende o poder familiar daqueles sobre estes, enquanto 

menores, nos termos do art. 1.630, do Código Civil. 

Já no seu art. 1.631, o Código Civil, em consonância com o art. 21, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, esclarece que durante o casamento e a união estável, compete o 

poder familiar aos pais conjuntamente, assegurado, no caso de desacordo, o recurso ao Poder 

Judiciário. O mencionado artigo faz a ressalva de que, na falta ou impedimento de um dos 

pais, o outro o exercerá com exclusividade. 

O Código atual acerta ao se referir, expressamente, à união estável, ao lado do 

casamento, quando trata do instituto em comento, podendo-se, destarte, visualizar uma 

menção implícita à família monoparental no citado art. 1.631, na parte em que disciplina o 

exercício exclusivo por apenas um dos pais. 

No mais, em termos de poder familiar, a evolução do Código Civil atual em relação ao 

anterior é inegável, visto que a expressão substituída, “pátrio poder”, denotava uma 
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superioridade do marido na condução da criação e educação da prole, o que se mostrava 

incompatível com o posicionamento de equiparação dos cônjuges manifestado na 

Constituição Federal, em seu art. 226, § 5º, que estabelece: “os direitos e deveres referentes à 

sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher”. 

A expressão “poder familiar”, todavia, ainda recebe críticas da doutrina, tendo em 

vista que enfatiza uma relação de poder, olvidando que se trata, in casu, de um poder-dever, 

um múnus público exercido no interesse do menor. 

Arnoldo Wald ensina que “o direito dos pais sobre os filhos, outrora considerado 

como verdadeiro direito subjetivo, é definido, pelo direito contemporâneo, como um poder 

jurídico, ou seja, como poder familiar-dever, exercido pelo pai e pela mãe, por delegação do 

Estado, no interesse da família”. 

Ainda acerca da terminologia adotada pelo Código Civil sobre a matéria, Paulo Luiz 

Netto Lôbo ressalta que “as legislações estrangeiras mais recentes optaram por autoridade 

parental. A França a utilizou desde a legislação de 1970, que introduziu profundas mudanças 

no direito de família, com as alterações substanciais promovidas pela Lei de 4 de março de 

2002. O Direito de Família norte-americano tende a preferi-lo, como anota Harry D. Krause. 

Com efeito, (...) o conceito de autoridade, nas relações privadas, traduz melhor o exercício de 

função ou de múnus, em espaço delimitado, fundado na legitimidade e no interesse do outro. 

Parental destaca melhor a relação de parentesco por excelência que há entre pais e filhos, o 

grupo familiar, de onde deve ser haurida a legitimidade que fundamenta a autoridade”. 

De fato, estabelece o Código Civil francês, em seu art. 372, que: 

[...] l'autorité parentale est exercée en commun par les deux 

parents s'ils sont mariés. Elle est également exercée en commun si les 

parents d'un enfant naturel, l'ayant tous deux reconnu avant qu'il ait atteint 

l'âge d'un an, vivent en commun au moment de la reconnaissance 

concomitante ou de la seconde reconnaissance. 

  

Quanto à matéria da autoridade parental, Marcel Planiol ensina que “la puissance 

paternelle n’est point um pouvir absolu. A cote de la famille, il y a la société, qui doit a 

protection aux enfants, et elle a intérêt à ce que ni leur moralité ni leur santé ne soient 

compromises”. 

Maria Helena Diniz define o poder familiar como “um conjunto de direitos e 

obrigações, quanto à pessoa e bens do filho menor não emancipado, exercido, em igualdade 
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de condições, por ambos os pais, para que possam desempenhar os encargos que a norma 

jurídica lhes impõe, tendo em vista o interesse e a proteção do filho”. 

Esclarece, ainda, a referida autora que tal poder “advém de uma necessidade natural, 

uma vez que todo ser humano, durante sua infância, precisa de alguém que o crie, eduque, 

ampare, defenda, guarde e cuide de seus interesses, regendo sua pessoa e seus bens”. 

Entre as características do poder familiar, pode-se citar que é irrenunciável, pois não 

se pode abrir mão dele; inalienável, não podendo ser os encargos a ele referentes transferidos 

a terceiros, exceto na hipótese de delegação, expressamente regulada em lei, 

preferencialmente a membro da família; e imprescritível, já que a falta do exercício não o 

extingue, mas apenas a morte, maioridade, emancipação, adoção ou decisão judicial. 

Nesta oportunidade, cabe ainda ressaltar o pensamento de Josserand, para quem, 

infelizmente, é certo que se assiste a uma crise na família. Sem dúvida, essa instituição, base 

da sociedade, não é colocada em questão quanto aos seus princípios. Mas ela sofre uma 

propensão a se transformar, a evoluir. O princípio da autoridade, que foi tradicionalmente a 

sua base, enfraqueceu-se; os diversos poderes, maternais e paternais, corroeram-se ou se 

amoleceram. 

O exercício do poder familiar pelos pais compreende as seguintes competências, 

enumeradas no 1.634, do Código Civil, e no art. 22, do Estatuto da Criança e do Adolescente: 

dirigir a criação e educação dos filhos menores; tê-los em sua companhia e guarda; conceder-

lhes ou negar-lhes consentimento para casarem; nomear-lhes tutor por testamento ou 

documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer 

o poder familiar; representá-los, até aos dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, 

após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento; reclamá-los de 

quem ilegalmente os detenha; exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços 

próprios de sua idade e condição. 

Maria Berenice Dias observa que no rol acima citado, expresso na lei, não consta o 

que talvez seja o mais importante dever dos pais com relação aos filhos, que é o de dar-lhes 

amor, afeto e carinho. Essa é uma verdade inegável, mas, como bem salienta Roberto de 

Ruggiero, trata-se de preceitos éticos e morais que, ainda que traduzidos em preceitos 

jurídicos, não é possível tornar coercitivos, restando a reprovação ao campo da consciência 

individual e das relações sociais. 

Segundo Marcel Planiol, as obrigações que resultam do poder familiar, geralmente 

elencadas em lei, não apenas no ordenamento jurídico pátrio, poderiam ser resumidas numa 

única expressão: educação do infante. 
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Além dos aspectos pessoais do poder familiar acima relatados, há que se falar dos seus 

aspectos patrimoniais, não menos importantes. Nesse passo, o art. 1.689, do Código Civil, 

disciplina que “o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar: I - são usufrutuários 

dos bens dos filhos; II - têm a administração dos bens dos filhos menores sob sua autoridade”. 

Ficam excluídos do usufruto e da administração dos pais os bens adquiridos pelo filho 

antes de ter sido reconhecido; os valores auferidos pelo filho maior de dezesseis anos no 

desempenho de atividade profissional e os bens que ele adquiriu com tais recursos; os bens 

recebidos em doação, sob a condição de não serem usufruídos pelos pais; e os recebidos por 

herança, quando os pais forem excluídos da sucessão (CC, art. 1.693). 

  

3. Análise da participação do novo cônjuge ou companheiro do guardião na 

educação do menor. 

  

Panorama social que não pode ser olvidado quando do estudo da matéria em questão é 

o fato de que as pessoas separadas tendem a constituir novos relacionamentos. Sobre isso, o 

Código Civil é expresso em afirmar que o pai ou a mãe contrair novas núpcias ou união 

estável não perde o poder familiar quanto aos filhos havidos no relacionamento anterior, 

devendo exercê-lo, todavia, sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro (CC, 

art. 1.636).  

Todavia, acreditamos que essa interferência do novo cônjuge ou companheiro na 

criação do filho do guardião é uma realidade fática inegável e não pode ser ignorada pelo 

direito, sob pena de se restringir o âmbito das relações socioafetivas, de onde se conclui 

apontar o art. 1.636, do Código Civil, para hipótese de lacuna. 

Conforme ensina Karl Engisch: 

 [...] uma lacuna é uma incompletude insatisfatória no seio de um 

todo. Aplicado ao Direito, o conceito de lacuna significa que se trata de uma 

incompletude insatisfatória no seio de um todo jurídico. [...] As lacunas são 

deficiências do Direito positivo (do Direito legislado ou do Direito 

consuetudinário), apreensíveis como faltas ou falhas de conteúdo de 

regulamentação jurídica para determinadas situações de fato em que é de 

esperar essa regulamentação e em que tais falhas postulam e admitem a sua 

remoção através duma decisão judicial jurídico-integradora. As lacunas 

aparecem, portanto, quando nem a lei nem o Direito consuetudinário nos dão 

uma resposta imediata a uma questão jurídica. 
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Em obra específica sobre as lacunas no direito, Maria Helena Diniz identifica três 

espécies dessa figura, quais sejam, a) a normativa, na ausência de norma para a resolução do 

caso; b) a ontológica, quando, havendo norma, esta não corresponda aos fatos sociais; e c) a 

axiológica, na falta de norma justa, ou seja, se da aplicação da norma resulte uma solução 

insatisfatória ou injusta. Acreditamos estar presente in casu um exemplo de lacuna axiológica. 

Ocorre que, nas tarefas do cotidiano, muitas funções referentes aos filhos são 

naturalmente delegadas ao cônjuge ou companheiro do guardião, por conveniência de toda a 

família e de forma prazerosa para todos, inclusive para o menor, que geralmente cria laços 

afetivos com aquele. Muitas outras atividades, contudo, são proibidas em razão de não dispor 

o padrasto ou madrasta do poder familiar em relação a este que não é seu filho, por força do 

referido art. 1.636, do Código Civil, mostrando-se injusta tal situação. 

Obviamente, existem casos em que tal injustiça pode ser atenuada pelas circunstâncias 

fáticas. Por exemplo, existem casos em que o enteado é pessoa adulta, não tendo convivido 

com o(a) companheiro(a) durante a infância ou a adolescência. Pode ocorrer, ainda, que, 

ambos os pais, mesmo em face da separação ou divórcio, tenham se mostrado igualmente 

presentes na vida do menor, de modo a não se atribuir grande participação ou 

responsabilidade ao(à) companheiro(a). 

Os mecanismos da integração das lacunas se encontram previstos na Lei de Introdução 

às Normas do Direito Brasileiro, a qual estabelece, em seu art. 4º, que “quando a lei for 

omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 

direito”; e em seu art. 5º, que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se 

dirige e às exigências do bem comum”. Trata-se, assim, da analogia, dos costumes, dos 

princípios gerais do direito, e da equidade, a serem utilizados nessa ordem no procedimento 

de integração.  

Não resta dúvida de que a colmatação da lacuna noticiada retro segue se 

instrumentaliza através dos princípios gerais do direito, os quais, na visão de Maria Helena 

Diniz, “são elementos normativos operantes nos casos concretos problemáticos, positivados 

ou nãoem normas. Não são, portanto, meras máximas ou regras heurísticas. São gerais, sim, 

mas procedentes de uma estimação objetiva, ética e social”. 

Em especial, podemos citar o princípio da solidariedade, materializado no art. 3º, I, da 

Constituição Federal, onde se lê: “constituem objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil: I – construir uma sociedade livre, justa e solidária”. 
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Focando o Direito de Família, Rosa Maria de Andrade Nery reflete sobre o princípio 

da solidariedade e pondera que: 

[...] a pacificação das relações exige sejam sopesados, de um lado, 

a liberdade individual do ser humano, e de outro, as conseqüências oriundas 

de seus atos de liberdade. Nessa cadência, o risco de viver e promover a 

vida, no local onde a vida tem condições de medrar, que é a família, não 

permite que se conceda a liberdade plena que um reclama, se em 

contrapartida, há quem tenha a vida na dependência da liberdade do outro. 

  

No Direito Civil a noção de liberdade ilimitada já havia sido restringida pela 

conformação da função social dos institutos. E agora ao buscarmos realizar o valor solidário, 

também constitucionalmente agregado, não estamos deixando de contemplar a anteriormente 

reclamada dimensão social, mas ampliando ainda mais a proteção do indivíduo. 

Convém acrescer que o valor solidário constitucional no Direito de Família nos remete 

ao conceito de solidariedade afeto-funcional, que traduz um valor ligado à emoção (afeto), 

mas que ao mesmo tempo induz ao auxílio (dever/função) na forma de assistência individual, 

coletiva ou recíproca, haja vista a proteção da dignidade presente e futura. 

Não custa relembrar que a solidariedade já é um valor constitucional consagrado. 

Assim, o termo qualificativo “afeto-funcional” serve apenas para solidificar o princípio em 

vista das relações de família, que são permeadas por laços afetivos e, consequentemente, 

funções de uns para com os outros. 

Muito valorizada na doutrina, e já reconhecida na jurisprudência, a par da filiação 

biológica, é a ideia de filiação socioafetiva, que valoriza o vínculo afetivo entre os filhos e os 

pais, independentemente da consangüinidade, levando-se em conta, como bem afirma Semy 

Glanz, que “verdadeiros mãe e pai não são os que geram os filhos, mas os que os criam, 

sustentam e educam com amor”. Aqui a ideia de solidariedade que deve nortear a família 

atinge o seu grau máximo. 

Maria Berenice Dias, com quem concordamos em absoluto, pondera que: 

[...] cada vez mais, em face da égide da filiação afetiva, a tendência 

é reconhecer direitos e deveres entre o filho do genitor e o seu novo 

companheiro. Comprovada a filiação socioafetiva, já foi admitida a adoção 

do patronímico do padrasto, como até direito previdenciário. 

  

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, em julgamento emblemático, já 

reconheceu que o estado de filiação é um gênero, do qual são espécies a filiação biológica e a 
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não biológica, de natureza socioafetiva, desenvolvida pela convida por força da convivência e 

não com base nos laços sanguíneos. 

Sob dita orientação, no dia 17 de abril de 2009 foi promulgada a Lei 11.924/2009, que 

estabelece, em seu art. 1º: “Esta Lei modifica a Lei n
o
 6.015, de 31 de dezembro de 1973 – 

Lei de Registros Públicos, para autorizar o enteado ou a enteada a adotar o nome de família 

do padrasto ou da madrasta, em todo o território nacional”. Ressalte-se que, mesmo sem 

aplicar especificamente tal norma, o Superior Tribunal de Justiça já tinha manifestado o 

mesmo entendimento. 

Não se trata, faz-se importante frisar, de medida que altere a filiação do enteado, que 

permanece intacta, mesmo com a adoção do novo patronímico. Não se modifica, por 

conseqüência, o poder familiar em relação ao enteado menor. A questão se encerra no âmbito 

dos Registros Públicos. O art. 2º, da Lei 11.924/2009, inclusive, estabelece que a adoção do 

patronímico da madrasta ou padrasto não alterará os apelidos de família. 

Resta inegável, todavia, que a referida lei representa um importante passo na defesa 

das relações socioafetivas e sua proteção pelo ordenamento jurídico brasileiro, o que sinaliza 

uma salutar disposição política para se contornar as injustiças causadas pelas formalidades 

referentes a algumas normas de filiação e poder familiar, por vezes completamente destoantes 

da realidade familiar nacional. 

Acerca da questão previdenciária, podemos citar a Lei 9.528/97, que altera o art. 16, § 

2º, da Lei 8.213/91, sobre os planos de benefícios da previdência social, o qual passou a 

dispor: “são beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 

dependentes do segurado. [...] §2º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho 

mediante declaração do segurado e desde que comprovada a dependência econômica na forma 

estabelecida no Regulamento”. 

Ainda no tocante ao tema, no intuito de verificar como a questão do enteado e o 

companheiro(a) da(o) mãe(pai) é tratada nos tribunais brasileiros, inclusive no Superior 

Tribunal de Justiça, realizamos, no presente estudo, uma análise jurisprudencial, pela qual se 

conclui pela tendência à equiparação entre filhos biológicos e enteados, máxime em questão 

previdenciária, na qual é conferida direitos idênticos a estes. 

Na esteira de tal entendimento, faz-se mister, ainda, ressaltar que tramita no Congresso 

Nacional o Projeto de Lei 2.285/2007, que disciplina o Estatuto das Famílias, de autoria do 

Deputado Sérgio Barradas Carneiro, o qual, caso aprovado, disciplinará a matéria da seguinte 

forma, em seu art. 91: Constituindo os pais nova entidade familiar, os direitos e deveres 

decorrentes da autoridade parental são exercidos com a colaboração do novo cônjuge ou 
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convivente ou parceiro. Parágrafo único. Cada cônjuge, convivente ou parceiro deve 

colaborar de modo apropriado no exercício da autoridade parental, em relação aos filhos do 

outro, e representá-lo quando as circunstâncias o exigirem. Tal Projeto aguarda manifestação 

da Comissão de Seguridade Social e Família, desde 16.07.2009. 

De mais a mais, o reconhecimento amplo da interferência do companheiro(a) no 

exercício da autoridade parental mostra-se, inclusive, medida que mais se coaduna com o art. 

227, caput, da Constituição Federal, pelo qual “é dever da família, da sociedade e do Estado 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 

liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 

negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão”. 

Do dispositivo constitucional se depreende que, em sentido amplo, a proteção da 

criança e do adolescente é, além de uma responsabilidade dos pais, um dever do Estado e da 

sociedade como um todo, o que deverá ser efetivado através de políticas públicas, e, ainda, 

pela solidariedade entre os cidadãos, principalmente entre os familiares. Além disso, a 

Constituição Federal de 1988 é clara em seus objetivos de constituir uma sociedade livre, 

justa e solidária. Justamente imbuídas por esse espírito que entendemos deva ser repensada a 

aplicabilidade do art. 1.636, do Código Civil vigente. 

Obviamente, o vínculo entre o filho do guardião e o novo cônjuge ou companheiro 

pode ser fortalecido ou atenuado conforme as circunstâncias fáticas, e essas peculiaridades do 

caso concreto devem ser avaliadas para fins de se conceder ou não o alargamento dos direitos 

e deveres envolvidos na relação. 

Por exemplo, existem casos em que o enteado é pessoa adulta, não tendo convivido 

com o novo cônjuge ou companheiro de um ou ambos os pais durante toda a infância e a 

adolescência ou pelo menos grande parte destas. Nesses casos, resta fora de dúvida que não se 

observará a ligação ora estudada que gera influência na formação do menor e o sentimento 

equivalente à paternidade ou maternidade. 

Pode ocorrer, ainda, que, ambos os pais biológicos, mesmo em face da separação ou 

divórcio, tenham se mostrado igualmente presentes na vida do filho, de modo a não se atribuir 

grande participação ou responsabilidade ao companheiro ou cônjuge, o que se repercutiria 

também em termos afetivos. 

Há inúmeras variáveis da vida social e, fundamentalmente, não podemos quedar 

inertes quanto aos casos em que seres humanos passam toda a sua infância e adolescência sob 

todos os cuidados do padrasto ou madrasta, havendo concretamente forte ligação afetiva e 
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assistência mútua durante todo o período de convivência. Nestes casos específicos, é 

impossível não intuir o surgimento do laço obrigacional para com o menor. 

Além disso, a realidade constitucional nos leva a crer na equiparação desta relação 

afetiva àquela advinda da paternidade biológica, com todas as implicações jurídicas, direitos e 

obrigações observados entre pais e filhos, o que deve perdurar, inclusive, nos casos em que a 

nova relação conjugal ou de união estável se desfaça.   

É certo, enfim, que, inúmeras questões hão de surgir visando à aplicação do art. 1.636, 

do Código Civil, de uma forma justa e em plena consonância com os ditames da solidariedade 

afeto-funcional, devendo-se observar a fundo, para isso, as sutilezas de cada meio familiar 

específico. 

O estudo ora desenvolvido permite-nos recomendar, de lege ferenda, uma nova 

redação para o referido art. 1.636, do Código Civil, qual seja, “o pai ou a mãe que contrai 

novas núpcias, ou estabelece união estável, não perde, quanto aos filhos do relacionamento 

anterior, os direitos ao poder familiar”, excluindo-se, dessa forma, a restrição referente ao 

papel do novo cônjuge ou companheiro do guardião na educação do menor. 

  

Conclusão 

  

À guisa de conclusão do presente estudo, firmamos os seguintes entendimentos: 

1) A filiação é o laço de parentesco que une especificamente pais e filhos. Trata-se de 

direito personalíssimo, intimamente ligado à identidade da pessoa. Pode ser biológica ou civil 

(casos de adoção), podendo se falar, ainda, nos casos de filiação artificial, decorrentes da 

reprodução assistida. 

2) Desse vínculo de parentesco específico entre pais e filhos decorre o poder familiar, 

exercido por aqueles em relação a estes, enquanto menores, compreendendo deveres de ordem 

pessoal e patrimonial para os genitores. 

3) A denominação “poder familiar” se mostra inadequada, por privilegiar o aspecto do 

poder em detrimento dos deveres que compõem o instituto. Trata-se, em verdade, de múnus 

público, a ser exercido no interesse do filho, mostrando-se, assim, mais acertado o termo 

autoridade familiar ou parental. 

4) Não se pode, contudo, deixar de reconhecer que a expressão “poder familiar” em 

muito supera a terminologia utilizada no Código Civil anterior, “pátrio poder”, que 

prestigiava um modelo paternalista de sociedade em franca decadência desde o advento da 
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Constituição Federal, que expressou a igualdade dos cônjuges na administração da família 

(art. 226, § 5º). 

5) Por força do poder familiar, cabe aos pais dirigir a criação e educação dos filhos 

menores; tê-los em sua companhia e guarda; conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para 

casarem; nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não 

lhe sobreviver, ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar; representá-los, até aos 

dezesseis anos, nos atos da vida civil, e assisti-los, após essa idade, nos atos em que forem 

partes, suprindo-lhes o consentimento; reclamá-los de quem ilegalmente os detenha; exigir 

que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. 

6) No campo patrimonial, o pai e a mãe, enquanto no exercício do poder familiar, são 

administradores e usufrutuários dos bens dos filhos menores sob sua autoridade, tarefas sobre 

as quais não cabe prestação de contas ao menor, nem remuneração. 

7) O fato de que as pessoas separadas tendem a constituir novos relacionamentos não 

pode ser ignorado pelo direito, embora o Código Civil seja expresso em afirmar que o pai ou a 

mãe que contrair novas núpcias ou união estável não perde o poder familiar quanto aos filhos 

havidos no relacionamento anterior, devendo exercê-lo, todavia, sem qualquer interferência 

do novo cônjuge ou companheiro (CC, art 1.636).  

8) Tal situação resta injusta e desfavorece a relação socioafetiva, mostrando-se eivada 

de lacuna axiológica, o que implica a correção do referido dispositivo legal através do 

princípio da solidariedade afeto-funcional, materializado no art. 3, I, da Constituição Federal, 

para fins de ampliar a atuação do companheiro em face do filho do seu cônjuge. 

9) No Direito Civil a noção de liberdade ilimitada já havia sido restringida pela 

conformação da função social dos institutos. E agora ao buscarmos realizar o valor solidário, 

também constitucionalmente agregado, não estamos deixando de contemplar a anteriormente 

reclamada dimensão social, mas ampliando ainda mais a proteção do indivíduo. 

10) Nesse sentido, o valor solidário constitucional no Direito de Família nos remete ao 

princípio da solidariedade afeto-funcional, que traduz um valor ligado à emoção (afeto), mas 

que ao mesmo tempo induz ao auxílio (dever/função) na forma de assistência individual, 

coletiva ou recíproca, haja vista a proteção da dignidade presente e futura. 

11) Todavia, existem casos em que o vínculo entre o filho do guardião e seu novo 

cônjuge ou companheiro se mostra mais fortes que em outros, devido a fatores como o nível e 

tempo de convivência, a idade do menor, a maior ou menor participação dos pais biológicos 

na educação deste etc., sendo que tais peculiaridades de cada meio familiar específico deverão 
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ser consideradas para a aplicação justa do art. 1.636, do Código Civil, em consonância com os 

valores constitucionais, em especial, a solidariedade. 

12) Em regra, nas relações em que se observa, de forma duradoura, o afeto e 

assistência do novo companheiro ou cônjuge em relação ao menor, devem ser reconhecidas os 

mesmos direitos e obrigações observados nos casos de paternidade e maternidade biológica, 

ainda que a nova relação conjugal ou de união estável venha a se desfazer futuramente. 

13) Mais adequado, sem dúvida, seria que a redação do art. 1.636, do Código Civil 

dispusesse apenas: “o pai ou a mãe que contrai novas núpcias, ou estabelece união estável, 

não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar”. 
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RESUMO 

O trabalho busca analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal proferida na Ação direta de 

Inconstitucionalidade n. 4277/Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental n. 132 

que reconheceu os efeitos à união homoafetiva os efeitos da união estável. Considerando a 

atribuição de efeitos jurídicos aparentemente similares da união estável à união homoafetiva, 

propõe-se o trabalho a traçar alguns questionamentos sobre os reflexos desses efeitos na 

esfera patrimonial e pessoal dos companheiros.Para tal, propõe-se uma releitura do Direito de 

Família, sob a ótica da principiologia constitucional, desenhando a família como locus 

primeiro de promoção da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da cidadania.O estudo 

do tema demonstrará que embora a decisão do STF seja importante diversas questões ainda 

devem ser enfrentadas. Nesse sentido, o trabalho abordará a possibilidade de realização do 

contrato de convivência, analisará a possibilidade de adoção pela família homoafetiva, dentre 

outras questões. Nesse contexto, analisaremos mais detalhadamente o instituto da adoção que 

deve ser encarado como promoção do melhor interesse da criança e do adolescente a refletir 

ainda o espírito solidário e humanista da Constituição de 1988.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO DE FAMÍLIA; UNIÃO HOMOAFETIVA; PRINCÍPIOS 

CONSTITUCIONAIS; CONTRATO DE CONVIVÊNCIA; ADOÇÃO. 

 

RESUMEN 
El trabajo trata de analizar la decisión de la Corte Suprema adoptó la acción directa de 

inconstitucionalidad no 4277/Arguição un precepto fundamental de Default No 132 que el 

sindicato reconocido los efectos homoafetivas los efectos de la estabilidad. Teniendo en 

cuenta la asignación de los efectos jurídicos de la unión estable homoafetivas aparentemente 

similares, se propone el trabajo de sacar algunas preguntas acerca de las consecuencias de 

estos efectos en el ámbito de la propiedad personal y como companheiros.Para, se propone 

una relectura del Derecho de Familia, desde la perspectiva de los principios constitucionales, 

el dibujo de la familia como el lugar de primera para la promoción de la dignidad humana, la 

igualdad y el estudio cidadania.O del tema revelan que, si bien la Corte Suprema es 

importante tener varios temas aún deben ser enfrentados. En este sentido, el trabajo se 

abordará la posibilidad de ejecutar el contrato de convivencia, se considere la adopción de la 

homoafetivas familia, entre otros temas. En este contexto, analizar más a fondo la institución 

de la adopción que debe ser visto como la promoción de los intereses de los niños y 

adolescentes tiene que reflejar el espíritu de solidaridad y humanista de la Constitución de 

1988.  
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PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES; CONTRACTO DE CONVIVENCIA; ADOPCIÓN. 

 

 

  

  

1. 1.      Introdução 

Verifica-se que nas sociedades atuais os indivíduos têm buscado desprender-se dos vínculos 

normativos institucionais, das crenças e costumes arraigados, da intromissão do Estado em 

sua esfera íntima, em prestígio da autonomia privada que tem ganhado assim novas feições, 

como a luta pelo reconhecimento de diferentes modelos de família, da paternidade sócio-

afetiva, de redesignação sexual, etc. 

De certa forma, isto ocorre porque nas sociedades modernas, há uma busca maior pelo bem 

estar pessoal e os indivíduos têm demonstrado maior preocupação com a felicidade e a 

realização pessoal, procurando investir na qualidade de seus relacionamentos. Neste contexto, 

percebe-se um crescente inconformismo com as normas prescritas socialmente e uma 

demanda por maior liberdade de escolha e auto gerência da vida pessoal, que irão refletir em 

uma multitude de situações familiares ou, como diz Flaquer, há a “explosão do ciclo vital da 

família”[1]. Vale dizer: rompe-se o paradigma familiar. 

Esta ruptura mostra-se intrinsicamente ligada ao desgaste do controle externo das relações 

familiares realizado pelo Estado, bem como a insuficiência ou falta de efetividade de normas 

para proteção das novas situações familiares que se revelam. Mas, sobretudo, parece-nos que 

o amor e o afeto tornaram-se, enfim, mais importantes que as normas e convenções sociais. 

Assim, os modelos e formas de família que hoje se apresentam tendem a ser eletivos, no 

sentido em que são constituídos pela vontade do indivíduo e não correspondem apenas a 

modelos institucionalizados e estanques. 

       Em recentíssimo julgado, de 05 de maio de 2011[2], o STF reconhece como família, 

merecedora de toda a proteção do Estado, a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

Embora a decisão represente grande avanço contra o preconceito e a maldade, não põe fim ao 

problema, visto que os direitos dos companheiros homossexuais devem ainda ser 

regulamentados pelo legislador. 

  

2.      Partilha de bens adquiridos durante a constância da união 

Infelizmente, constata-se que grande parte das demandas na seara do direito de família, advém 

dos conflitos envolvendo a divisão de bens, principalmente quando a dissolução da união traz 

consigo frustração, desilusão e desamor. 

 Quanto á divisão de bens em caso na união estável a Lei nº 9.278/96 estabelece presunção de 

participação dos companheiros na aquisição de bens na proporção de 50% (cinqüenta por 
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cento). A lei reserva aos companheiros a faculdade de fazer estipulação diversa em contrato 

escrito.[3] Nesse sentido, Oliveira: 

a formalização da vida comum dos companheiros ou conviventes mediante contrato escrito, 

ainda que não essencial e com as restrições apontadas, mostra-se recomendável e útil para 

sinalizar as regras do tempo de vida em comum, especialmente na esfera da formação do 

patrimônio e sua administração, o instrumento escrito, tanto no início como no término da 

convivência, certamente prevenirá muitos litígios,permitindo o acertamento amigável das 

relevantes questões resultantes dos efeitos jurídicos da entidade familiar da união estável.[4] 

         Segundo Dias, com a celebração do contrato de convivência os companheiros poderiam, 

de forma consensual, solver as questões patrimoniais, sendo despicienda a interferência da 

Justiça, já que o contrato reflete uma relação fática e, que portanto, para sua formação e 

dissolução independeria da chancela estatal e de qualquer formalidade, diversamente do que 

ocorre com o casamento.[5]Dessa forma, defende a autora que se constituído no contrato de 

convivência acordo de partilha, este seria instrumento jurídico hábil e eficaz, e poder-se-á 

evitar a partilha judicial.[6] 

Para Cahali a realização do contrato na constância da união, regulamentando efeitos 

pretéritos, atuais e futuros implica em manifestação de vontade emanada com o efeito de 

também confirmar a união estável, de tal forma que não poderia ser negada posteriormente 

por um dos contraentes, exceto por eventual vício na manifestação de vontade. Haveria, ainda 

que não literalmente, um reconhecimento voluntário e recíproco do fato jurídico e aceitação 

de suas conseqüências (legais ou contratuais), o que ensejaria a exigência do cumprimento das 

obrigações assumidas, e a produção dos efeitos previstos na lei e na convenção.[7] 

         Assim, na união estável, a princípio, não há obrigatoriedade de que os bens sejam 

divididos em proporções iguais para cada parte. A possibilidade de celebração de contrato de 

convivência à união homoafetiva já vinha sendo garantida por alguns estados da federação 

que editaram normas estaduais estabelecendo a prerrogativa do registro de tais documentos 

em cartório. 

A possibilidade de fixação de quota diversa de participação e conseqüente divisão dos bens 

adquiridos na constância da convivência na união homoafetiva através do contrato de 

convivência foi definitivamente garantida  após a recentíssima decisão do STF . 

A adoção do nome contrato de convivência reflete apenas uma preferência pessoal. A 

jurisprudência e a doutrina já o denominaram: contrato particular de assistência mútua e 

convivência comum[8], convenção entre os conviventes[9], contrato particular de convívio 

conjugal[10], contrato de convivência solidária, entre outros. 

Tratado como contrato, vislumbra-se que o conteúdo desse instrumento tem caráter 

patrimonial, econômico de suas convenções, que tem por objetivo adquirir, resguardar, 

modificar ou extinguir direitos.[11].Assim, estaria circunscrito  aos limites das disposições 

patrimoniais sobre bens havidos durante o tempo de vida em comum, bem como 

eventualmente à administração desses bens. 

         No Brasil, foram muitas as tentativas de firmar uma legislação sobre a questão, talvez o 

projeto mais polêmico tenha sido o Projeto de Lei nº 1.151/95, de autoria da Deputada Marta 

Suplicy, que pretendia disciplinar a denominada parceria registrada entre pessoas do mesmo 
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sexo. Não obstante, dessas discussões legislativas, emergiram inúmeras questões de cunho 

social e jurídico, que foram retomadas com a apresentação do Projeto de Lei nº 5.252/2001, 

que pretendeu criar e disciplinar o que se denominou, Pacto de Solidariedade (denominação 

inspirada na legislação européia), com vistas principalmente à proteção dos direitos de 

propriedade e direitos sucessórios, tendo este texto legal abolido a expressão “pessoas do 

mesmo sexo”, utilizada na proposta anterior, para tentar afastar o enfoque das discussões na 

proteção das relações homossexuais.[12] Entretanto, este projeto de lei também foi arquivado. 

         O contrato de convivência, nos termos ora propostos, pode ser conceituado como o 

instrumento consensual escrito, que visa estabelecer normas de convivência e regulamentação 

patrimonial entre duas pessoas capazes que mantêm uma união homoafetiva. Cahali o 

conceitua como o instrumento pelo qual os sujeitos de uma união estável promovem 

regulamentações quanto aos reflexos patrimoniais da relação.[13] 

O contrato de convivência visa sobretudo preservar a vontade das partes, garantindo que os 

companheiros poderão estipular que o patrimônio será dividido em partes equânimes ou ainda 

que todo o patrimônio seja revertido a apenas um deles ou a seus herdeiros. A distribuição 

patrimonial prevista contratualmente poderá contemplar a universalidade ou não dos bens, 

caso em que quanto à divisão do patrimônio restante, prevalecerá o critério legal de meação, 

quando ausente qualquer outra disposição contratual sobre o seu destino. 

Concluindo, em caso de rompimento da relação, a partilha de bens deverá ser efetuada na 

proporção de 50% ( cinqüenta por cento) , caso não haja  contrato de convivência em sentido 

diverso, exceto se alegado e provado pela parte acaso prejudicada, vício insanável do 

instrumento. 

O contrato de convivência, ainda que não seja capaz de evitar o conflito judicial, poderá ao 

menos limitá-lo ou amenizá-lo, funcionando até como fator pedagógico ou psicológico, 

lembrando as partes que, no momento da contratação, estavam livres e decididas por assim 

disporem sobre o destino do patrimônio amealhado na constância da relação, sem o rancor e a 

mágoa comuns no término de uma relação. 

A legislação brasileira é silente quanto à formalização ou regulamentação deste tipo de 

instrumento. Da mesma forma, ainda não há uma construção doutrinária ou jurisprudencial 

satisfatória ou aprofundada acerca desta estipulação contratual e seus efeitos, que vinha sendo 

tratada inclusive com certo repúdio, dadas as discussões morais que o tema encerra. Com 

efeito, impedem o debate científico, quanto ao estudo de suas características, conseqüências e 

finalidade o tratamento preconceituoso conferido às relações afetivas não institucionalizas. 

Assim, a dificuldade em esboçar os contornos que este instrumento deve tomar, a começar 

pela forma que deve assumir, a fim de que atinja as conseqüências e finalidades almejadas 

pelas partes. Dessa feita, procuramos sugerir e delinear os principais traços e características 

que este contrato deve conter de forma projetada, sempre buscando, na medida do possível, a 

praticidade e a simplicidade, para que possa ser facilmente disseminado e utilizado. 

Diante desta proposta e considerando a finalidade, abrangência e efeitos que pretendemos 

alcançar com a celebração deste contrato, sustentamos que, enquanto negócio jurídico sem 

previsão própria no ordenamento jurídico brasileiro, não reclama forma especial ou 

preestabelecida para sua eficácia, tão somente que assuma a forma escrita[14] e que contenha 

a manifestação volitiva das partes de forma clara. 
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Tampouco, entendemos ser imprescindível que estas disposições estejam encerradas em um 

único instrumento, podendo vir esparsas ou serem complementadas ou aditadas ao longo do 

tempo. A terminologia adotada para denominar o instrumento, embora sugerida no item 

anterior, é também irrelevante, há que se possibilitar a regulamentação da relação pelos 

indivíduos de forma irrestrita, no sentido de que poderão optar por um instrumento único, 

nominado e genérico, ou por diversos instrumentos específicos, que tratem cada qual de um 

aspecto da relação, embora esta última hipótese seja a menos prática. Assim, ainda que as 

cláusulas ou disposições entabuladas pelas partes sejam esparsas, instrumentalizadas 

conjuntamente ou não, o que importa é que contenham a manifestação de vontade das partes 

(capazes) e que este elemento volitivo não seja ilícito ou antijurídico. 

Aplicar-se-ia no caso a regra geral dos atos jurídicos prevista no art. 107 do CC[15] ?.Para 

alguns autores, pode ou não revestir-se de forma solene, escritura de declaração, instrumento 

particular levado ou não para registro no cartório de títulos e documentos. Nesse sentido, o 

entendimento de Azevedo, ao tratar da união estável, para o qual o contrato deve ser um meio 

flexível para garantir aos contraentes, diante das incertezas doutrinárias e jurisprudências e 

possui força obrigatória entre os contratantes, independentemente de qualquer registro.[16] 

Contudo, para que o contrato tenha efeito perante terceiros e ainda para dar maior segurança 

aos signatários, se feito por instrumento particular, deve ser registrado no cartório de títulos e 

documentos; ou deve ser lavrado por instrumento público, sob a forma de escritura pública de 

declaração. A questão da obrigatoriedade ou não do registro, deve ser vista sempre com 

cautela: se por um lado, o registro poderá garantir maior segurança e certeza quanto aos 

efeitos pretendidos, não se pretende criar uma formalidade que assemelhe a celebração deste 

instrumento ao casamento. 

Curioso apontar que, quando do estudo legislativo para aprovação da Lei nº 9.278/96, que 

trata da união estável, cogitou-se que a estipulação contratual sobre a divisão de patrimônio 

dos conviventes deveria ser registrada no cartório de registro civil, contudo o artigo 4º[17] da 

referida lei foi vetado, justamente por entender a Presidência que estar-se-ia criando uma nova 

forma de casamento, embora não devemos deixar de considerar que talvez esta solução fosse 

a mais adequada, à vista dos efeitos pretendidos com a celebração deste contrato. 

Importa esclarecer que para o Tabelionato de Notas não há especificação legal detalhada que 

delimite os atos que podem ser registrados, mas apenas requisitos formais para a lavratura da 

escritura, conforme determina o art. 215 do Código Civil[18]. 

Cahali[19] e Carvalho Filho[20] sustentam que o contrato, mesmo registrado em cartório, não 

terá efeitos perante terceiros, sob o argumento de que o art. 129 da Lei de Registros 

Públicos[21] enumera os contratos e documentos que estão sujeitos a registro, para que 

possam surtir efeitos erga omnes.. Entendemos que este entendimento não deve prevalecer: a 

disposição legal é exemplificativa[22] e não pode excluir os efeitos do contrato de 

convivência perante terceiros, até porque como poderia estar este contrato no rol descrito pela 

lei, se não há previsão no nosso ordenamento jurídico para sua existência? 

         As contratações não registradas em cartório de títulos e documentos ou não lavradas por 

instrumento público, estas sim não serão oponíveis a terceiros, a teor do art. 221 do Código 

Civil[23], mas terão efeito tão somente entre as partes contratantes. 
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Considerando-se ainda as disposições constantes nos arts. 212, II, e 219 do Código Civil[24], 

entendemos que, no instrumento particular, para a atribuição de efeitos entre as partes, não é 

imprescindível, que seja subscrito por testemunhas. Todavia, a ausência de testemunhas 

poderá tornar inócuo o contrato, já que este não o tornará título executivo extrajudicial.[25] 

Cumpre assinalar que tanto o Projeto de Lei nº 1.151/95 como o Projeto de Lei nº 5.252/2001 

previam o registro da parceria ou pacto no cartório de registro civil de pessoas naturais, 

providência que nos parece acertada, mas implicaria em alteração na Lei nº 6.015/73, que 

regulamenta as atividades cartoriais. 

Na França, existe o PACS (Pacs Civil de Solidarieté) que conforme deterninação legal deverá 

ser escrito em duas vias e apresentado a juízo competente (local da residência dos 

interessados) para ser vistado e datado, de acordo com a Lei nº 99.944 de 15/11/99. Para 

evitar o risco de perda,o pacto pode ser depositado em cartório.O pacto não apresentado em 

juízo não terá efeito. 

3.       Pensão previdenciária e privada 

Como nos ensina Rocha a pensão por morte pode ser definida como o benefício 

previdenciário devido aos dependentes do segurado falecido - a denominada família 

previdenciária - no exercício de sua atividade ou não, ou, ainda, quando ele já se encontrava 

em percepção de aposentadoria. O benefício é uma prestação previdenciária continuada, de 

caráter substitutivo, destinado a suprir, ou pelo menos, a minimizar a falta daqueles que 

proviam as necessidades econômicas dos dependentes.[26] 

Como vimos, a pensão por morte é concebida como um benefício previdenciário que visa 

suprir as necessidades básicas dos dependentes do segurado, no sentido de lhes assegurar a 

subsistência. Ao analisarmos o § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91 percebe-se a intenção do 

legislador de garantir o benefício previdenciário à toda e qualquer entidade familiar o que 

certamente exclui a relação homoafetiva. Da mesma forma, a CR/88, em comando específico 

previsto no art. 201[27] não exclui, expressamente, as uniões homoafetivas, sendo que negar-

lhes a equiparação às uniões heterossexuais, para fins previdenciários, seria incorrer em 

indevida discriminação. 

Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos homoafetivos, com 

vista à produção de efeitos no campo do direito previdenciário, configurando-se mera lacuna, 

que deverá ser preenchida a partir de outras fontes do direito, a teor do art. 4º da 

LICC[28],considerando que o direito previdenciário tem por missão precípua a defesa da 

pessoa humana, garantindo-lhe, por fim, a subsistência ou a de seus dependentes. 

Claro que no caso da pensão previdenciária, deve existir a relação de dependência e demais 

requisitos legais que ensejam o pagamento do benefício. Sastisfeitos os requisitos legais, a 

fruição de benefícios tem sido unanimemente aceita, conforme trataremos de demonstrar, 

tanto pelo legislador, quanto pela jurisprudência e doutrina, nos casos de união estável 

homoafetiva, mesmo por aqueles que sustentam o entendimento de que a união homoafetiva 

não se equipara aos conceitos de família e de união estável, contidos no art. 226, § 3º da CR e 

na Lei nº 9.287/96. 

Com efeito, mesmo nos casos em que os tribunais não admitem a caracterização da união 

homoafetiva como entidade familiar, tem sido largamente admitido e provido o pedido da 
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parte sobrevivente que postula pensão e demais direitos correlativos, como levantamento do 

FGTS, PIS e outros, em razão de falecimento do companheiro de união homoafetiva, em 

respeito ao princípio constitucional da não-discriminação e por aplicação analógica do art. 

226, §3º, da CR, bem como do art. 1º da lei 9.278/96, atribuindo-se a tal união a mesma 

cidadania de relação familiar, o que não significa, segundo esta construção jurisprudencial, 

caracterizá-la como entidade familiar, mas, tão-só, dar-lhe um conteúdo de similaridade com 

o qual possa assegurar plenos direitos patrimoniais aos parceiros.[29] 

Outrossim, o próprio INSS, tratando da matéria, regulou, através da Instrução Normativa n. 

25 de 07/06/2000[30], os procedimentos com vista à concessão de benefício ao companheiro 

ou companheira homossexual, para atender a determinação judicial expedida pela juíza 

Simone Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir medida 

liminar na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, com eficácia erga omnes. Mais do que 

razoável, pois, estender-se tal orientação, para alcançar situações idênticas,merecedoras do 

mesmo tratamento.[31] 

                     Ainda a propósito dos benefícios previdenciários, em decorrência da aprovação 

em junho de 2010 do Parecer 38/2010 pela Advocacia Geral da União que reconhece a união 

homoafetiva para pagamento de benefícios previdenciários, o Ministério de Estado da 

Previdência Social passou a admitir a concessão de benefício às pessoas que convivem em 

relação homoafetiva. A Portaria nº 513 de 09/12/2010[32], veio disciplinar a matéria 

estabelecendo que no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, os dispositivos 

da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que tratam de dependentes para fins previdenciários 

devem ser interpretados de forma a abranger a união estável entre pessoas do mesmo sexo. 

            A questão hoje parece pacificada, demais disso, o direito è pensão previdenciária por 

morte do companheiro homossexual já vinha sendo reconhecido por nossos tribunais em 

prestígio aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da isonomia e da 

proibição de discriminação por motivos sexuais. 

Com efeito, o Direito previdenciário, tem sido vanguardista, ao tratar do tema, sendo pioneiro 

no reconhecimento de situações fáticas para atribuir-lhe efeitos jurídicos, buscando uma 

maior aproximação da realidade, no sentido de conceder assistência material àqueles que 

unidos pelo liame da afetividade e da dependência econômica, sofreram perda de um ente 

querido, afastando o tratamento preconceituoso, estigmatizante e exclusivo do 

legislador.[33]                 Os critérios utilizados pela Previdência para estabelecer os requisitos 

necessários à caracterização da família não fundada no casamento podem servir de inspiração 

e elemento encorajador ao legislador no âmbito do direito de família. Em casos semelhantes já 

se manifestou a jurisprudência do STJ[34] e do STF[35].   

. 

  

  

Nos casos de previdência privada, a jurisprudência tem admitido que a não indicação do 

beneficiário no contrato celebrado com a empresa seguradora por si só não tem o condão de 

afastar a fruição do benefício pelo companheiro sobrevivente ou ainda de garantir-lhe a 

inclusão em plano de saúde, plano odontológico, etc.[36] [37]. 
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4.      Adoção do patronímico do companheiro 

Adverte Vampre que: 

quando pronunciamos, ou ouvimos um nome, transmitimos ou recebemos um conjunto de 

sons, que desperta em nosso espírito, e no de outrem, a idéia da pessoa indicada, com seus 

atributos físicos, morais, jurídicos, econômicos, etc. Por isso, é lícito afirmar que constitui o 

nome a mais simples, a mais geral e a mais prática forma de identificação.[38] 

Na doutrina de Pereira o nome implica: “O estado da pessoa e seu modo particular de existir, 

sua condição individual na sociedade, da qual derivam direitos e obrigações”[39]. 

Com efeito, o nome atribui ao indivíduo um complexo de qualidades que lhe são particulares 

e que integram a sua personalidade e que dará ensejo ao nascimento de uma situação 

jurídica.[40] São atributos que fixam a condição do indivíduo na sociedade, e, se por um lado, 

constituem fonte de direitos e de obrigações, por outro lado, fornecem os característicos 

personativos pelos quais se identifica a pessoa, ou, como diria Savatier, fornecem a 

“classificação” que a sociedade faz do indivíduo.[41] 

Assim como o prenome, o sobrenome[42] ou nome de família, como parte da personalidade 

de um indivíduo, deve buscar consonância com sua identidade, ou, em outras palavras, a 

adição de um sobrenome traz consigo a manifestação simbólica de pertença a uma família. 

Nesse sentido, o sobrenome reflete a situação social do indivíduo, seja paterno-filial, seja 

conjugal. Negar a atribuição do patronímico a um filho, não decorrente do casamento e, como 

tal, considerado ilegítimo pela legislação anterior, indubitavelmente trazia-lhe um sofrimento 

psíquico, revelado pelo sentimento de uma total inadequação entre a situação de fato e o nome 

que levava. O mesmo raciocínio deve ser aplicado aos indivíduos que mantém uma união 

homoafetiva, mas que, por inflexão legal, não podiam até a decisão do STF adotar o 

sobrenome do companheiro. Essa situação revelava certa incompatibilidade entre aquilo que o 

indivíduo é e o que aparenta socialmente, conduzindo-o à insatisfação que pode levar à 

infelicidade.[43] 

Claro está que esta questão é de foro e convicção íntima, razão pela qual o legislador garante 

ao cônjuge a adoção ou não do sobrenome do par e da mesma forma sua manutenção e 

exclusão quando da separação ou divórcio (art. 1.571, parágrafo 2º do Código Civil).Cabe 

lembrar que art. 58 da Lei nº 6.075/73, foi alterado com a promulgação da Lei 9.708 de 

19.11.1998, amenizando a terminologia anterior sobre a modificação do prenome, ao 

substituir a expressão “imutável” por “definitivo”[44]. 

Outra alteração legislativa importante referente ao nome refere-se ao art. 1.627 do Código 

Civil que passou a permitir a modificação do prenome do filho adotado e a adição do 

sobrenome do adotante.[45] 

Essas modificações têm relevância, na medida em que, à luz da legislação anterior, a alteração 

do nome só era realizada em hipóteses bastante restritas, como por exemplo, para afastar a 

exposição do indivíduo ao ridículo, ao passo que a legislação atual acena pra a possibilidade 

de que a alteração do nome poderá ocorrer, em circunstâncias particulares, para atender à 
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satisfação psicológica do indivíduo[46], como, por exemplo, no caso de transexuais e na 

substituição do prenome por apelidos públicos e notórios. 

Embora a regra geral seja da imutabilidade do nome, a jurisprudência dos tribunais vem 

flexibilizando a exegese do texto legal, passando a admitir que, em casos especiais, bem 

justificados, possa ocorrer a sua alteração.[47] 

Segundo França, a jurisprudência não só humaniza, mas rejuvenesce a norma jurídica a ser 

aplicada ao caso concreto: 

Uma coisa é a lei no papel, nas páginas indiferentes do Diário Oficial, mera cristalização fria, 

inflexível e despersonalizada de um ideal jurídico; outra é a lei analisada, atividade 

humanizada e adaptada pelos julgados. É quando as imprecisões se evidenciam, as 

incongruências emergem, as asperezas se realçam e as falhas se tornam patentes.[48] 

Em ação que se discutia a alteração do nome de transexual o Ministro do Superior Tribunal de 

Justiça Sálvio de Figueiredo Teixeira[49] afirmou que o Estado confia que o sistema legal é 

apto a fornecer a saída honrosa e deve assumir uma posição que valoriza a conquista da 

felicidade, eis que “soberana é a vida, não a lei”. 

Em situação semelhante decidiu o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no mesmo 

sentido, sufragando o entendimento de que é função do Judiciário encontrar soluções 

satisfatórias para o indivíduo, desde que não prejudiquem o grupo em que vive, assegurando a 

fruição dos direitos básicos do cidadão.[50] 

Com efeito, em toda a sociedade que se diz democrática e pluralista, o direito não pode servir 

como obstáculo, e sim deve ser instrumento de proteção às conquistas e demandas sociais, 

garantindo ao indivíduo o direito de assumir o nome que lhe permita amoldar-se ao que é e 

representa na sociedade e não viver como marginalizado, como discriminado, num estado de 

anomia. 

Certo é que, conforme previsão legal, art. 57 da Lei nº 6.015/73[51], a alteração do nome 

somente é efetivada no cartório de registro civil das pessoas naturais, após processo judicial, 

no qual exige-se a expressa concordância do companheiro. 

Ora, reconhecida como família a união homoafetiva, conforme recente decisão do STF, não 

há porque negar  o direito a adoção do patronímico do companheiro, lembrando que entre os 

conviventes da união estável qualquer um pode requerer a adoção do patronímico do outro 

(art. 1.565, parágrafo único do Código Civil). 

Adoção 

                Desde a Antiguidade além da filiação biológica, se concebeu outro modelo de 

paternidade-filiaçao e de maternidade-filiação não natural ou decorrente de uma ficção 

jurídica.[52]. Nessa época, o instituto da adoção implicava não num ato de amor, mas 

necessidade de se perpetuar o fogo sagrado e o culto da família que seria interrompido caso 

não houvesse descendentes. 

               Por sua vez, a adoção contemporânea é ato de desprendimento, de amor, é uma 

filiação jurídica que se fundamenta na afetividade. Para alguns é ato ou negócio jurídico que 
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cria relações de filiação e paternidade.[53] ,embora se discuta a natureza jurídica do instituto 

considerando o marcante interesse público que afastaria a noção contratual. 

            A adoção, também conhecida como filiação civil, é tratada expressamente pela 

CR/88[54] que proíbe qualquer espécie de distinção entre os filhos. A disciplina legal da 

adoção encontra-se no CC/2002 com a redação dada pela Lei 12.010/2009 e na Lei 8.069/90- 

o ECA que adota a teoria da proteção integral e melhor interesse da criança e do adolescente. 

Na concepção de Venosa[55] a Lei 12.010/2009 introduziu profunda alteração na sistemática 

do instituto, adaptando o ECA e derrogando o CC/2002 na parte referente ao tema. 

               A adoção significa assumir a paternidade/maternidade de um indivíduo com o qual, 

de forma geral, não há vinculo biológico[56]. Segundo Venosa[57] “é modalidade artificial 

de filiação que busca imitar a filiação natural”. Decorre de um ato de vontade, razão pela 

qual é denominado parentesco eletivo[58]. A adoção pressupõe a desconstituição do poder 

familiar dos pais biológicos 

          Em Portugal, a adoção é prevista no CCP, art. 1586[59], mas Duarte Pinheiro[60] 

propõe um conceito mais abrangente: “vinculo constituído por sentença judicial proferida no 

âmbito de um processo especialmente instaurado para o efeito, que, independentemente dos 

laços de sangue, cria direitos e deveres paterno-filiais (em sentido lato) entre duas pessoas”. 

       Interessante a crítica que esse autor[61] tece sobre o instituto. Segundo sua concepção, a 

filiação adotiva, dado a seu caráter excepcional, é tratada pelo ordenamento jurídico como 

secundária, subsidiária, de segunda classe, em relação à filiação biológica. Excepcionalidade 

que, no plano jurídico, se confirma no sistema português, ao consagrar constitucionalmente o 

princípio da inseparabilidade dos filhos dos pais, princípio aplicável aos pais biológicos, só 

sendo afastado se comprovado que não cumpriram seus deveres fundamentais.[62] Tal 

imitação continua o autor reflete-se num momento subseqüente na preferência por espécies de 

adoção que acabam por reduzir as possibilidades de constituição do vínculo adotivo: a adoção 

conjunta é tida como adoção superior à singular; a adoção por pessoas do mesmo sexo é 

absolutamente rejeitada pelo ordenamento jurídico português[63]. Aos homossexuais resta 

apenas a adoção singular o que resulta num número relativamente limitado de adoções por 

homossexuais, dada a preferência pela adoção conjunta.[64] 

              No Brasil, diferentemente de Portugal[65] que restringe à adoção a crianças, qualquer 

pessoa pode ser adotada, seja menor ou maior de idade[66]. Para ser adotante é exigida a 

maioridade civil e a diferença mínima de idade de 16 anos em relação ao adotado.[67] Na 

legislação portuguesa, em regra a idade mínima é 25 anos e a máxima 60 anos.[68]Para a 

adoção individual é irrelevante o estado civil do adotante[69], já a adoção conjunta requer a 

existência de relação familiar entre os adotantes, em regra relação afetiva atual, ainda que a lei 

permita excepcionalmente a adoção quando a relação já tenha terminado[70] 

              A questão central a ser discutida no presente trabalho no que se refere a adoção é a 

seguinte: ainda que o art. 1.622 do Código Civil e o parágrafo 2 do art. 42  do ECA 

prescrevam que a adoção conjunta pode ser feita por duas pessoas unidas pelo vínculo do 

casamento ou que formem união estável, estes dispositivos legais devem ser interpretados em 

sua literalidade considerando a recente decisão do STF? 

                  Atentando a uma hermenêutica constitucionalizada, vislumbrando a pluralidade de 

núcleos familiares, ou seja, se as entidades familiares não se resumem aquelas indicadas no 
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rol constitucional, não se justifica a limitação da adoção conjunta apenas aos núcleos 

familiares formados pelo casamento e união estável.[71] Nesse sentido, forte nos princípios 

constitucionais da igualdade, não discriminação dentre outros entendemos que também aos 

pares homoafetivos deve ser concedido o direito da adoção conjunta.[72] 

                   Ademais disso, o ponto nuclear dos dispositivos em questão é a comprovação da 

estabilidade da família, ou seja, indispensável é a existência de ambiente familiar saudável, 

independentemente da roupagem que possa assumir. 

                  Lembramos  ainda que a legislação permite a adoção  conjunta das pessoas 

separadas ou divorciadas desde que o estágio de convivência tenha se iniciado quando da 

convivência conjugal ou companheirismo e desde que haja acordo sobre a guarda e direito de 

visitas. Na realidade a própria lei admite a adoção conjunta ainda que inexistente qualquer 

liame legal ou afetivo. Portanto, a negativa deste direito ao par homossexual reflete tão 

somente um entendimento apressado e preconceituoso do texto legal[73]. 

                Outro ponto fundamental ao deslinde da questão: a adoção far-se-á tendo em vista 

em primeiro lugar os interesses do adotado. Isto equivale a dizer que o que importa á 

estabilidade do lar a ser introduzido o menor, as possibilidades que lhe serão dadas de receber 

assistência econômica e sobretudo afetiva[74]. É a possibilidade de lhe ser atribuído um lar, 

uma família, um núcleo de amor, cuidado e carinho, esta a razão principal da adoção, que não 

justifica o entendimento de que apenas as família formadas pelo casamento ou união estável 

são capazes de proporcionar. 

                        A negativa da medida de adoção só deve ocorrer quando comprovado 

concretamente que não serão atendidos os interesses do menor, independentemente do arranjo 

familiar . A solução a ser encontrada deve privilegiar a proteção dos direitos das crianças e 

adolescentes, conforme determina o art. 43 do ECA[75] . 

             Não existe nenhum óbice legal ou incoveniente de ordem psicológica ou sociológica a 

afastar a possibilidade de adoção por casal homoafetivo. Medina[76] reporta estudos 

realizados pela Universidade de Valencia e pela Academia Americana de Pediatria que 

concluem que a opção sexual dos adotantes em nada prejudica o desenvolvimento psico-

social do adotado.[77] 

              Ao contrário, tais adoções implicam em maior segurança, amparo e afeto a crianças 

que seriam confinadas à impessoalidade das instituições públicas. Sendo assim, se os estudos 

científicos[78] não apontam prejuízo de qualquer natureza para as crianças na adoção por 

pares homoafetivos e desde realizados os estudos psicossociais previstos na legislação, há que 

se garantir o direito constitucional à convivência familiar[79] e aplicação do principio do 

melhor interesse da criança. [80] 

             O não reconhecimento do direito de adoção as famílias homoafetivas poderia levar a 

criança adotada unilateralmente a sentir discriminada e estigmatizada não por pertencer a este 

grupo familiar, mas por se sentir excluída pelo ordenamento jurídico que não reconhece sua 

situação famíliar[81]. Se o que se busca com a adoção é a preservação do melhor interesse da 

criança, seu bem estar, podemos concluir que se houver impossibilidade de se facultar a 

adoção a ambos os parceiros na união homoafetiva a criança adotada apenas por um deles 

estará em situação marginilizada e discriminada. 
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              . Vale lembrar além dos imensuráveis prejuízos psicológicos e afetivos  a negativa do 

direito de filiação a estas crianças acarretam-lhes prejuízos de ordem material (sucessão, 

alimentos, inclusão no plano de saúde, pensão previdenciária, dentre outros), já que adoção 

conjunta implica na assunção de responsabilidade parental solidária pelos os adotantes e por 

conseguinte maior garantia de ordem econômica ao adotado. 

                   Por fim, não se pode usar como argumento contrario a adoção por casal 

homoafetivo a impossibilidade de registro do filho, nada impede a simples menção do “pais”a 

atendida a ordem alfabética e respectiva filiação biológica (avós)[82]. Afirma Dias[83] que a 

Lei 6.015/73 não pode ser considerada um obstáculo, e não proíbe expressamente que se 

mencione na certidão os nomes dos pais ou das mães. A inexistência de previsão expressa da 

inclusão dos nomes dos pais ou mães da criança pela Lei .015/73 não pode ser óbice à 

proteção das crianças e dos adolescentes, considerando o enfoque conferido pelo ECA e pela 

Lei 12.109/2009 do princípio do melhor interesse da criança. E mais, o legislador não quis 

utilizar nos diplomas legais ora mencionados expressão restritiva de modo a excluir 

definitivamente  da abrangência legal  a união homoafetiva. 

          Ser pai ou mãe representa uma função que não esta ligada à figura física[84], o vínculo 

de parentalidade é estabelecido pela identificação do papel exercido pelo indivíduo em 

relação à criança e pela forma como a criança identifica esta figura. A família é uma 

estruturação psíquica[85] onde cada um de seus membros  ocupa um lugar, exerce uma 

função.[86] O critério de aferição da parentalidade é a afetividade, elemento estruturante da 

filiação adotiva. Relata Medina[87] que os estudos realizados pela Universidade de Virgínia 

apontam que: 

 ser pai ou mãe não esta tanto no fato de gera, mas principalmente na circunstancia de 

amar; 

 nem sempre na definição dos papéis paternos e maternos há coincidência entre o sexo 

biológico e o desempenhado socialmente; 

 as crianças que crescem num lar homoafetivo não necessariamente apresentam 

problemas relacionados a isso; 

 não há dados ou justificativas que comprovem que pessoas homossexuais não possam 

desempenhar adequadamente o papel de pais ou mães de modo afetar o 

desenvolvimento psicossocial dos filhos; 

 educar e criar os filhos de forma saudável não implica em criação e educação 

heterossexual; 

 criança que cresce ou um ou dois pais ou mães homossexuais se desenvolvem tão bem 

sob o aspecto emocional, cognitivo e do funcionamento sexual quanto a criança de 

família heterossexual. 

        Aqueles que não consideram possível a adoção a parceiros homossexuais utilizam-se de 

argumentos desprovidos de fundamentação jurídica, sustentam que faltariam referenciais de 

ambos os sexos para a formação e desenvolvimento da personalidade do adotando e 

possibilitaria a discriminação da criança no ambiente escolar e comunitário, dentre outros.[88] 

          Assim, ousamos afirmar que não há impedimento constitucional  para que o direito de 

adoção seja concedido a duas pessoas que não estejam casadas ou que vivam em união 

estável.A corroborar este entendimento vozes importantes da doutrina  já há algum tempo tem 

se posicionamento firmemente como Lobo[89], Almeida e Rodrigues Júnior, Dias[90], Farias 

e Rosenvald e GAMA[91]. 
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                Há que se destacar ainda que o STJ já  reconheceu, por unanimidade, a 

possibilidade de adoção conjunta de crianças  por pares homoafetivos[92] que cada vez com 

maior freqüência recorrem ao Judiciário para que, para salvaguardar direitos do próprio 

adotado,  possa estender a adoção ao par e não apenas efetivar a adoção individual por um de 

seus membros. 

                A questão ganhou novo fôlego com a decisão do STF ao atribuir as uniões 

homoafetivas a qualidade de união estável. O STF, como já tivemos a oportunidade de 

ressaltar na Ação direta de Inconstitucioanlidade n. 4277/Arguição de Descumprimento de 

Preceito fundamental n. 132 discutiu a interpretação legitimadora do art. 1723 do Código 

Civil no sentido de ser permitir a declaração de sua incidência também sobre a união de 

pessoas do mesmo sexo, de natureza pública, contínua e duradoura, formada com o objetivo 

de constituir família. Assim, considerando a recentíssima decisão espera-se que a questão se 

pacifique. 

                  Entender de modo diverso e não reconhecer a paternidade homoparental, além da 

flagrante inconstitucionalidade é retroagir um século ressuscitando a perversa classificação do 

Código Civil de 1916 que tratava de forma diferenciada os filhos e discriminatória havidos 

fora do casamento. 

              Velar pelo melhor interesse da criança e do adolescente, garantir-lhes direito à vida, à 

saúde, à alimentação, à convivência familiar é possibilitar-lhes a inserção em lar, até porque a 

adoção é ato genuíno de amor, de humanidade, de entrega, de solidariedade e não cabe ao 

Estado impedir ou dificultar, por razóes hipócritas e desprovidas fundamentação jurídica, que 

as crianças e adolescentes colocados em adoção nao encontrem uma família. 

                Claro que como em toda adoção deverão ser avaliadas as circunstâncias 

relacionadas ao bom e adequado ambiente de convívio entre os parceiros, bem como 

verificado se a medida não encontra-se incompatível com a natureza do relacionamento (art. 

29 ECA), além de se verificar o grau de afetividade e afinidade entre a criança ou adolescente 

e os possíveis interessados de modo a afastar ou minorar as conseqüências acaso negativas 

decorrentes da medida ( art. 28, parágrafo 2, ECA) 

                Como bem lembra Veloso[93] “o princípio capital norteador do movimento de 

renovação do Direito de Família é fazer prevalecer, em todos os casos, o bem da criança; 

valorizar e perseguir o que melhor atender aos interesses do menor.” 

          A maior visibilidade e melhor aceitabilidade das famílias homoafetivas tornam 

impositivo o estabelecimento do vinculo jurídico paterno-filial com ambos os genitores, ainda 

que sejam dois pais ou duas mães. Vetar a possibilidade de juridicizar essa realidade só traz 

prejuízos ao filho que não terá qualquer direito em relação aquele que de fato exerce o poder 

familiar, isto é desempenho com todos os deveres inerentes a função de pai ou mãe. Negar a 

possiblidade de adoção ao par homoafetivo é deixar a realidade encoberta pelo véu do 

preconceito.[94] A Ministra Carmen Lúcia Antunes Rocha na Ação direta de 

Inconstitucionalidade n. 4277/Arguição de Descumprimento de Preceito fundamental n. 132, 

assim se manifestou acerca da união homoafetiva: 
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“É certo; nem sempre a vida é entendível. E pode-se tocar a vida sem se entender; pode-se 

não adotar a mesma escolha do  outro; só não se pode deixar de aceitar essa escolha, 

especialmente porque a vida é do outro e a forma escolhida para se viver não esbarra nos 

limites do Direito. Principalmente, porque o Direito existe para a vida, não a vida para o 

Direito.” 

            

            Anota Perlingieri[95] que se o Estado reconhece à família um papel promocional e 

educativo voltado ao desenvolvimento da personalidade, qualquer modelo de família merece a 

proteção do ordenamento jurídico. É um problema não apenas da lei, mas de costume. Se o 

costume muda não cabe ao legislador cristalizar um costume já superado ou modificado. E 

não apenas ao legislador cabe a mudança, deve haver uma reflexão educativa, cultural de 

modo a difundir o respeito às diversas formas de se empenhar para a família, não apenas o 

modelo perpetuado pela doutrina crista. E continua[96]: o papel do direito passa pela 

redescoberta do papel promocional da norma realizada também com a adequação cultural do 

intérprete e de toda sociedade civil. A questão não é solucionada apenas pela colocação 

topográfica da legislação, mas na correta individualização do problema. A resposta deve ser 

buscada em todo o ordenamento jurídico sem receio do papel residual o código possa 

desempenhar, importando ao estudioso ou magistrado observar a pluralidade de fontes de 

modo a garantir uma interpretação mais orgânica e justa. 
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dos Territórios e dos Municípios ou em qualquer instância, juízo ou tribunal; 7º) as quitações, 

recibos e contratos de compra e venda de automóveis, bem como o penhor destes, qualquer 

que seja a forma que revistam; 8º) os atos administrativos expedidos para cumprimento de 

decisões judiciais, sem trânsito em julgado, pelas quais for determinada a entrega, pelas 

alfândegas e mesas de renda, de bens e mercadorias procedentes do exterior 9º) os 

instrumentos de cessão de direitos e de créditos, de sub-rogação e de dação em pagamento”. 
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[22]    Em sentido diametralmente oposto Miguel Maria de Serpa Lopes (Tratado dos 

registros públicos. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1960. p. 60), para o qual apenas os atos 

enumerados na lei de registros públicos e a ela subordinados produzem efeitos erga nomes. 

[23]    Art. 221 do Código Civil: O instrumento particular, feito e assinado, ou somente 

assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as 

obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não 

se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. 

[24] “Art. 212. Salvo o negócio a que se impõe forma especial, o fato jurídico pode ser 

provado mediante:I - confissão; II - documento [...]; 

Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em 

relação aos signatários” 

[25] “Art. 585. II - a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor; o 

documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas; o instrumento de 

transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública ou pelos advogados 

dos transatores;” 

[26]    ROCHA, Daniel Machado da. Comentários à lei de benefícios da previdência social. 4. 

ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004. p. 251. 

[27]    Art. 201 “Os planos de previdência social, mediante contribuição,atenderão, nos termos 

da lei, a: 

[...] 

V - pensão por morte de segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 

dependentes, obedecido o disposto no § 2º”. 

[28]    “Art. 4º. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os 

costumes e os princípios gerais do direito”. 

[29]    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (TJMG). 17ª CC. 

Apelação cível n. 503.767-2. Relator Des. Luciano Pinto. DJ, 02 jun. 2005. 

[30] O artigo 3 da IN 25 utiliza expressamente o termo união estável para  as relações 

homoafetivas: A comprovaçao da união estável e dependencia econômica far-se-á através dos 

seguintes documentos...” 

[31]    Nesse sentido: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 6ª T. REsp n. 

395904/RS. Rel. Min. Helio Qualia Barbosa. DJ, 06 fev. 2006. 

[32] O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, no uso das atribuições 

constantes do art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, tendo em vista o PARECER 

nº 038/2009/DENOR/CGU/AGU, de 26 de abril de 2009, aprovado pelo Despacho do 

Consultor-Geral da União nº 843/2010, de 12 de maio de 2010, e pelo DESPACHO do 

Advogado-Geral da União, de 1º de junho de 2010, nos autos do processo nº 

00407.006409/2009-11, resolve: 
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Art. 1º Estabelecer que, no âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, os 

dispositivos da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, que tratam de dependentes para fins 

previdenciários devem ser interpretados de forma a abranger a união estável entre pessoas do 

mesmo sexo. 

Art. 2º O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS adotará as providências necessárias ao 

cumprimento do disposto nesta portaria. 

  

[33]    GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo, uma espécie de família, 

p. 217. 

[34] "Direito civil. Previdência privada. Benefícios. Complementação. Pensão post mortem. 

União entre pessoas do mesmo sexo. Princípios fundamentais. Emprego de analogia para 

suprir lacuna legislativa. Necessidade de demonstração inequívoca da presença dos elementos 

essenciais à caracterização da união estável, com a evidente exceção da diversidade de sexos. 

Igualdade de condições entre beneficiários. (...) 

- Demonstrada a convivência, entre duas pessoas do mesmo sexo, pública, contínua e 

duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família, haverá, por consequência, 

o reconhecimento de tal união como entidade familiar, com a respectiva atribuição dos efeitos 

jurídicos dela advindos. (...) 

- Comprovada a existência de união afetiva entre pessoas do mesmo sexo, é de se reconhecer 

o direito do companheiro sobrevivente de receber benefícios previdenciários decorrentes do 

plano de previdência privada no qual o falecido era participante, com os idênticos efeitos 

operados pela união estável.(...) 

- Mediante ponderada intervenção do Juiz, munido das balizas da integração da norma 

lacunosa por meio da analogia, considerando-se a previdência privada em sua acepção de 

coadjuvante da previdência geral e seguindo os princípios que dão forma à Direito 

Previdenciário como um todo, dentre os quais se destaca o da solidariedade, são considerados 

beneficiários os companheiros de mesmo sexo de participantes dos planos de previdência, 

sem preconceitos ou restrições de qualquer ordem, notadamente aquelas amparadas em 

ausência de disposição legal. (STJ, REsp 1026981/RJ, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJe 

23/02/2010). 

"RECURSO ESPECIAL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. 

RELACIONAMENTO HOMOAFETIVO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO 

BENEFÍCIO. MINISTÉRIO PÚBLICO. PARTE LEGÍTIMA. (...) 

5 - Diante do § 3º do art. 16 da Lei n. 8.213/91, verifica-se que o que o legislador pretendeu 

foi, em verdade, ali gizar o conceito de entidade familiar, a partir do modelo da união estável, 

com vista ao direito previdenciário, sem exclusão, porém, da relação homoafetiva. (...) 

7 - Não houve, pois, de parte do constituinte, exclusão dos relacionamentos homoafetivos, 

com vista à produção de efeitos no campo do direito previdenciário, configurando-se mera 

lacuna, que deverá ser preenchida a partir de outras fontes do direito. 
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8 - Outrossim, o próprio INSS, tratando da matéria, regulou, através da Instrução Normativa 

n. 25 de 07/06/2000, os procedimentos com vista à concessão de benefício ao companheiro ou 

companheira homossexual, para atender a determinação judicial expedida pela juíza Simone 

Barbasin Fortes, da Terceira Vara Previdenciária de Porto Alegre, ao deferir medida liminar 

na Ação Civil Pública nº 2000.71.00.009347-0, com eficácia erga omnes. Mais do que 

razoável, pois, estender-se tal orientação, para alcançar situações idênticas, merecedoras do 

mesmo tratamento". (STJ, REsp 395904/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJ 

06/02/2006). 

"A relação homoafetiva não pode ser objeto de discriminação, à luz da diretriz traçada nos 

arts. 3º, IV e 5º, "caput", ambos da CF, e, assim, é lícito que o benefício previdenciário 

relativo à pensão por morte seja requerido por um dos conviventes do mesmo sexo. - 

Comprovando a autora a condição de companheira da ex-segurada por mais de cinco anos, 

nos termos do art. 7º, I, e art. 10, § 4º, da Lei Estadual nº 9.380/96, é cabível se conceder a 

pensão por morte". (TJMG, Apelação Cível nº 1.0024.07.465890-7/001, Rel. Des. Alberto 

Vilas Boas, pub. 05/06/2009). 

"  À união homoafetiva, que preenche os requisitos da união estável entre casais 

heterossexuais, deve ser conferido o caráter de entidade familiar, impondo-se reconhecer os 

direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de ofensa aos princípios da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. - O art. 226, da Constituição Federal não pode ser analisado 

isoladamente, restritivamente, devendo observar-se os princípios constitucionais da igualdade 

e da dignidade da pessoa humana. Referido dispositivo, ao declarar a proteção do Estado à 

união estável entre o homem e a mulher, não pretendeu excluir dessa proteção a união 

homoafetiva, até porque, à época em que entrou em vigor a atual Carta Política, há quase 20 

anos, não teve o legislador essa preocupação, o que cede espaço para a aplicação analógica da 

norma a situações atuais, antes não pensadas. - A lacuna existente na legislação não pode 

servir como obstáculo para o reconhecimento de um direito". (TJMG, Apelação Cível nº 

1.0024.06.930324-6/001, Relª. Desª. Heloisa Combat, pub. 27/07/2007) 

[35] "DECISÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - TUTELA IMEDIATA - INSS - CONDIÇÃO 

DE DEPENDENTE - COMPANHEIRO OU COMPANHEIRA HOMOSSEXUAL - 

EFICÁCIA ERGA OMNES - EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA - SUSPENSÃO 

INDEFERIDA. 1. O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, na peça de folha 2 a 14, 

requer a suspensão dos efeitos da liminar deferida na Ação Civil Pública nº 

2000.71.00.009347-0, ajuizada pelo Ministério Público Federal. O requerente alega que, por 

meio do ato judicial, a que se atribuiu efeito nacional, restou-lhe imposto o reconhecimento, 

para fins previdenciários, de pessoas do mesmo sexo como companheiros preferenciais. Eis a 

parte conclusiva do ato (folhas 33 e 34): Com as considerações supra, DEFIRO MEDIDA 

LIMINAR, de abrangência nacional, para o fim de determinar ao Instituto Nacional do Seguro 

Social que: a) passe a considerar o companheiro ou companheira homossexual como 

dependente preferencial (art. 16, I, da Lei 8.213/91); b) possibilite que a inscrição de 

companheiro ou companheira homossexual, como dependente, seja feita diretamente nas 

dependências da Autarquia, inclusive nos casos de segurado empregado ou trabalhador 

avulso; c) passe a processar e a deferir os pedidos de pensão por morte e auxílio-reclusão 

realizados por companheiros do mesmo sexo, desde que cumpridos pelos requerentes, no que 

couber, os requisitos exigidos dos companheiros heterossexuais (arts. 74 a 80 da Lei 8.213/91 

e art. 22 do Decreto nº 3.048/99). Fixo o prazo de 10 dias para implementação das medidas 

necessárias ao integral cumprimento desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), com fundamento no art. 461, § 4o, do Código de Processo Civil." (PET n. 
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1984/RS, Relator o Sr. Ministro Marco Aurélio, referente a liminar deferida na Ação Civil 

Pública nº 2000.71.00.009347-0). 

Há, também do TJMG precedentes: 

EMENTA: AÇÃO ORDINÁRIA - UNIÃO HOMOAFETIVA - ANALOGIA COM A 

UNIÃO ESTÁVEL PROTEGIDA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - PRINCÍPIO DA 

IGUALDADE (NÃO-DISCRIMINAÇÃO) E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - 

RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA DE UM PARCEIRO EM 

RELAÇÃO AO OUTRO, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO - REQUISITOS 

PREENCHIDOS - PEDIDO PROCEDENTE. - À união homoafetiva, que preenche os 

requisitos da união estável entre casais heterossexuais, deve ser conferido o caráter de 

entidade familiar, impondo-se reconhecer os direitos decorrentes desse vínculo, sob pena de 

ofensa aos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. - O art. 226 da 

Constituição Federal não pode ser analisado isoladamente, restritivamente, devendo observar-

se os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Referido 

dispositivo, ao declarar a proteção do Estado à união estável entre o homem e a mulher, não 

pretendeu excluir dessa proteção a união homoafetiva, até porque, à época em que entrou em 

vigor a atual Carta Política, há quase 20 anos, não teve o legislador essa preocupação, o que 

cede espaço para a aplicação analógica da norma a situações atuais, antes não pensadas. - A 

lacuna existente na legislação não pode servir como obstáculo para o reconhecimento de um 

direito. 

APELAÇÃO CÍVEL / REEXAME NECESSÁRIO N° 1.0024.06.930324-6/001 - 

COMARCA DE BELO HORIZONTE - REMETENTE: JD 1 V FAZ COMARCA BELO 

HORIZONTE - APELANTE(S): ESTADO MINAS GERAIS - APELADO(A)(S): MARIA 

CRISTINA DA SILVA AZEVEDO E OUTRO(A)(S) - RELATORA: EXMª. SRª. DESª. 

HELOISA COMBAT. 

EMENTA: UNIÃO HOMOAFETIVA. PENSÃO. SOBREVIVENTE. PROVA DA 

RELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 

- À união homoafetiva, que irradia pressupostos de união estável, deve ser conferido o caráter 

de entidade familiar, impondo reconhecer os direitos decorrentes deste vínculo, pena de 

ofensa aos princípios constitucionais da liberdade, da proibição de preconceitos, da igualdade 

e dignidade da pessoa humana. 

  

[36]    SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 3ª T. REsp n. 23815/RS. Rel. Min. 

Humberto Gomes de Barros. DJ, 02 out. 2006. p. 263. 

[37] Rel. Min.  Nancy Andrighi. DJU de Nesse sentido, compilamos parte da ementa 

proferida por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Resp1.026.981-RJ( 

2008/0025171-7):.. 

-A proteção social ao companheiro homossexual decorre da subordinação dos planos 

complementares privados de previdência aos ditames genéricos do plano básico estatal do 

qual são desdobramentos no interior do sistema de seguridade social de modo que os 
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normativos internos dos planos de benefícios das entidades de previdência privada podem 

ampliar, mas não  restringir, o rol dos beneficiarios a serem  designados pelos participantes. 

- O direito social previdenciário, ainda que de caráter privado complementar, deve incidir 

igualitariamente sobre todos aqueles que se colocam sob seu manto protetor. Nessa linha de 

entendimento, aqueles que vivem em união de afeto com pessoas do mesmo sexo, seguem 

enguadrados no rol dos dependentes preferenciais dos segurados, no regime geral, bem como 

dos participantes, no regime complementar de previdência, em igualdade de condições com 

todos os demais beneficiários em situações análogas.” 

[38]    VAMPRE, Spencer. Do nome civil sua origem e significação sociológica, teorias que 

o explicam, suas alterações, direitos e deveres correlativos. Rio de Janeiro: F. Briguiet, 1935. 

p. 73. 

[39]    PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 18. ed. Rio de Janeiro: 

Forense, 1976. v. I, p. 59. 

[40] PLANIOL, Marcelo; RIPERT, Jorge. Tratado práctico de derecho civil francés. 

Tradução ao espanhol de Mário Diaz Cruz. Havana: Cultural, 1946. v. VI, p. 667. 

[41]    SAVATIER, René. Le droit de l’art et des lettres. Paris: Libr. Gén., de Droit e de Jur., 

1953. 

[42] Código Civil. Art. 16. “Toda pessoa tem direito ao nome, nele compreendidos o prenome 

e o sobrenome”. 

[43] Ementa: Registro civil. Inclusão de prenome. Requerente conhecido no meio em que vive 

pelo nome que pretende incluir. Princípio da identificação. Inteligência do art. 58, da Lei 

6.015/73. Uma vez que o princípio da identificação se sobrepõe ao da imutabilidade, é de se 

admitir o acréscimo de prenome pelo qual é conhecida a pessoa nos meios social e familiar, 

de molde a permitir sua real individualização (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MINAS GERAIS (TJMG). 6ª CC. Apelação cível n. 297651-2. Relator Des. Dorival 

Guimarães Pereira. DJ, 01 jul. 2003). 

[44]    “Art. 58. O prenome será definitivo, admitindo-se, todavia, a sua substituição por 

apelidos públicos notórios” (artigo, caput, com redação dada pela lei nº 9.708, de 

19.11.1998). 

[45] “Art. 1627. A decisão confere ao adotado o sobrenome do adotante, podendo determinar 

a modificação de seu prenome, se menor, a pedido do adotante e os respectivos parentes”. 

[46] MORAES, Maria Celina Bodin de. A união de pessoas do mesmo sexo: uma análise sob 

a perspectiva civil-constitucional. Revista Trimestral de Direito Civil, 2000. 

[47]    Ementa: Direito civil. Alteração do assentamento do nascimento no registro civil. 

Alteração do patronímico. Admissibilidade excepcional, ante a justa motivação e a 

manifestação do Ministério Público. Deferimento parcial. apelação provida. Acolhimento do 

pedido do requerente em sua totalidade. O princípio da imutabilidade do nome de família não 

é absoluto, admitindo-se, excepcionalmente, desde que presentes a justa motivação e a prévia 

intervenção do Ministério Público, a alteração do patronímico, mediante sentença judicial, 
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impondo-se a reforma da decisão pela qual o pedido do requerente foi deferido em parte, para 

deferir-se a sua pretensão na íntegra (TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS 

GERAIS (TJMG). 8ª CC. Apelação cível n. 1.0377.03.900283-9/001. Relator Des. Fernando 

Bráulio. DJ, 23 set. 2004). 

Direito civil. Alteração do assentamento de nascimento no registro civil. Impossibilidade 

jurídica do pedido afastada. Produção de prova. Deferimento. Em que pese a divergência 

doutrinária e jurisprudencial, o princípio da imutabilidade do nome de família não é absoluto, 

admitindo-se, excepcionalmente, desde que presentes a justa motivação e a prévia intervenção 

do Ministério Público, a alteração do patronímico, mediante sentença judicial. No caso dos 

autos, atendidos os requisitos do artigo 57 c/c o parágrafo 1º do artigo 109 da Lei nº 6.015/73, 

deve ser autorizada a produção de prova requerida pela autora, quanto aos fatos que embasam 

o seu pedido inicial. Recurso provido (SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). 3ª T. 

REsp n. 401138/MG. Rel. Min. Castro Filho. DJU, 12 ago. 2003. p. 00219). 

[48]    FRANÇA, Rubens Limongi. Da Jurisprudência como Direito Positivo. Revista da 

Faculdade de Direito da USP, São Paulo, v. LXVI, 1971. p. 221. 

[49]    TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo. O aprimoramento do processo civil como 

pressuposto de uma justiça melhor. Ajuris, Rio de Janeiro, v. 57, n. 80, p. 63-75, jun. 2002. 

[50]    TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (TJRS). 5ª CC. 

Apelação cível n. 165.157.4/5. Relator Des. Rodrigues de Carvalho. DJ, 22 mar. 2001. 

Votação unânime. Apelação Cível n. 86.851.4/7. 

[51]    “Art. 57. Qualquer alteração posterior do nome, somente por exceção e motivadamente, 

após audiência do do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver 

sujeito o registro, arquivando-se o mandato e publicando-se a alteração pela imprensa”. 

[52] Gama, Guilherme Calmon de. Ob cit. p. 412. 

[53] VENOSA, Silvio de Salvo. Ob cit. p. 1483. 

[54] Ar. 227, parágrafo 5 ao estabelecer. “A adoção será assistida pelo Poder Público na 

forma da lei que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros.” 

[55] VENOSA.Silvio de Salvo. Ob cit. p. 1483. 

[56] O art. 42 do ECA e o art. Do CC não permitem a adoção aos ascendentes e irmãos do 

adotado, permite a adoção de tios e primos do adotado. 

[57] VENSOSA, Silvio de Salvo. Código Civil Interpretado.  São Paulo. Editora Atlas. 

2010.p.1.483. 

[58] DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4 ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 426. 

[59] Art. 1586. A adoção é o vínculo que, à semelhança da filiação natural, mas 

independenteemente dos laços de sangue, se estabelece legalmente entre duas pessoas nos 

termos do artigo 1973 e seguintes. 
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[60] DUARTE PINHEIRO, Jorge. Ob ci. P. 203. 

[61] DUARTE PINHEIRO, Jorge. Ob ci. P. 208 

[62]CRP art 36, n. 6.. lar 

[63] Lei n. 9/2010, art. 3.Essa lei veio a permitir o casamento civil entre pessoas do mesmo 

sexo, mas negou a faculdade de adoção conjunta  às pessoas casadas com cônjuges do mesmo 

sexo e não pretendeu modificar as regras atinentes à filiação não adotiva. 

[64] PINHEIRO, Jorge Duarte. Ob ci. P. 215 

[65] O requisito da idade máxima do adotado figura no ar. 1980, n, 2 do CCP que estipula que 

em regra o adotando deve ter menos de 15 anos à época da petição jurdicial de adoçao 

[66] Para Almeida e Rodrigues Junior ainda que o poder familiar se extinga com a 

maioridade, seria necessário para a adoçao o consentimento parental. ( ALMEIDA, Renata 

Barbosa de; RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Ob cit. p. 396). 

[67] Art. Do CC 

[68] DUARTE PINHEIRO, Jorge. Ob cit. p. 214. 

[69] Bem como é irrelevante o fato de manter união afetiva estável 

[70] Art. Do CC 

[71] ALMEIDA, Renata Barbosa;RODRIGUES JÚNIOR, Walsir Edson. Ob cit. p. 234. 

[72] Vale lembrar que o art. 6 do ECA prevê que:  “Na interpretação desta Lei levar-se-ão em 

conta os fins sociais a que ela se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres 

individuais e coletivos, e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em 

desenvolvimento.” 

  

[73] DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2007, p. 439. 

[74] O artigo 1 da Lei 12.010/09 preve a garantia do direito a convivência familiar a todas as 

crianças e adolescentes” . 

[75] Art. 43 A adoção ser deferida quando apresentar reais vantagens para o adotado e fundar-

se em motivos legítimos.” 

[76] MEDINA, Graciela. Ob cit. p. 324. 

[77] A autora resume da seguinte forma as conclusões das referidas pesquisas: ser pai ou ser 

mãe não esta tanto no fato de gerar, quanto na circunstancia de amar e servir; nem sempre, na 

definição dos papeis maternos e paternos há coincidência do sexo biológico com o sexo 
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PAI É O QUE CRIA: O CRITÉRIO DA SOCIOAFETIVIDADE NAS DECISÕES 

DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE ESTADO  

 

FATHER IS THE ONE WHO RAISES: THE SOCIAL-EMOTIONAL DISCRETION 

OF THE DECISIONS OF THE SUPERIOR COURT OF JUSTICE STATE ACTIONS 

 

Joyceane Bezerra de Menezes1 

Camila Figueiredo Oliveira Gonçalves2 

 

RESUMO 
A família ocidental passou por mudanças estruturais. No Brasil, parte dessas mudanças foram 
reconhecidas pela Constituição Federal de 1988, operando-se um verdadeiro giro conceitual no instituto. 
Articula-se como lócus de descanso e de função promocional da dignidade da pessoa dos seus membros. 
Neste aspecto, as relações conjugais e convivenciais incorporaram ajustes, assim como também as 
relações paterno-filiais sofrem mudanças. Decai o pátrio poder em nome do poder familiar e impera o 
princípio da isonomia entre os filhos. Os critérios determinantes da filiação se ampliam, perdendo 
prestígio o elemento puramente biológico. O parentesco de outra origem a que timidamente se referiu o 
artigo 1.593 do CC/2002 ganhou força na doutrina e nos tribunais, de sorte que o parentesco de filiação é 
afirmado predominantemente a partir da socioafetividade. A relação firmada no cotidiano que enlaça pelo 
afeto é legitimada, pois, a produzir importantes efeitos jurídicos. Nessa ambiência em que a afeição tem 
lugar de destaque, renovam-se as discussões atinentes as ações de estados, notadamente das ações 
negatória de paternidade, anulatória de registro, de impugnação da filiação e de investigação 
ancestralidade e de paternidade para verificar a possibilidade de (des)constituição do vínculo afetivo e 
prevalência do fator genético.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Filiação; Socioafetividade; Ações de Estado; Superior Tribunal de Justiça.  
 
ABSTRACT 
The western family has undergone structural changes. In Brazil, some of these changes were recognized 
by the Constitution of 1988, operating a real conceptual turn in the institute. Nowadays, the family is seen 
as a place of rest and adequate to promote the dignity of its members. Concerning this aspect, marital 
relations and those of coexistence incorporated adjustments, as well as the relationships between parents 
and child.  The fatherly rights no longer prevail in the family, but the family power and the principle of 
equality among children. The criteria determining the parentage expand, losing the purely biological 
factor. The parentage from another source, that is coyly referred to in the article 1593 of the Civil Code of 
2002, gained strength among doctrine and jurisprudence, so that parentage is determined predominantly 
from the socio-emotional link between the members of the family. The affective relationship that is built 
day-by-day is therefore important to produce legal effects. In this environment in which the affection is an 
outstanding factor, discussions pertaining to the actions of state are renewed, intending to verify the 
possibility of (dis)formation of affective bonding and prevalence of the genetic factor. 
  
KEYWORDS: Parentage; Socio-emotional factor; Actions of state; Superior Court of Justice. 
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Antes fincada nas amarras das codificações oitocentistas, que tentavam 

amoldá-la dentro de uma formatação única, hoje a família se renova sob o fundamento 

do princípio da dignidade da pessoa humana. Essa mudança conjuntural é, sem dúvida, 

albergada pelo víeis ideológico da Constituição Federal de 1988. A partir da 

hermenêutica constitucional foi possível oxigenar a legislação ordinária, de modo a 

ampliar-se a concepção jurídica de família, no seu aspecto finalístico e na dimensão 

relacional entre os seus membros. Sem a escatológica visão de que a família está fadada 

ao ocaso, crê-se que a família pode se manifestar por novos modelos. Supera-se a visão 

jurídica monista de família legada do século XIX, cujos fins eram notadamente 

procriacionais e econômicos, sendo a formatação de natureza matrimonial.  

A família contemporânea é instrumental e plural. Busca apoiar os membros ao 

exercício da autodeterminação e ao desenvolvimento pleno da personalidade. Não está 

cingida em sua formação e organização aos dogmas sociais e religiosos. A confiança, a 

paridade e o afeto se tornaram o amálgama das relações familiares, consubstanciando-se 

tais elementos, na expressão objetiva do princípio da solidariedade. 

Remodelada, mas ainda alvo de desejo da maioria, vive-se presentemente em 

uma realidade familiar na qual prevalece a igualdade dos cônjuges; decái a 

exclusividade da família matrimonial; extinguem-se as cláusulas de dureza para a 

dissolução matrimonial; e funcionaliza-se o poder familiar. Por força do direito geral de 

liberdade e pelo princípio da igualdade são reconhecidos efeitos jurídicos a diversos 

arranjos familiares, pluralizando a instituição que ao longo de tantos anos foi afirmada 

exclusivamente no matrimônio. 

A nova concepção de família reverberou sensivelmente na seara do poder 

familiar, antigo pátrio poder. De uma estrutura hierárquica, por vezes despótica, 

centrada na autoridade do pai mantida pelo Código Civil de 1916, o poder quase 

ilimitado do homem transformou-se em um poder-dever, compartilhado pelo casal, com 

o objetivo de promover o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social do 

filho, em condições de liberdade e de dignidade da pessoa (art. 3º, ECA). Inaugura-se a 

família democrática, aplicando a locução de Maria Celina Bodin de Moraes.   

No bojo dessas importantes modificações, as relações de filiação foram 

bastante impactadas em sua conformação jurídica, especialmente no que concerne aos 

critérios determinantes. Ao inaugurar o princípio da igualdade entre os filhos, 

Constituição afastou as discriminações relativas à origem da prole. Excluindo as 
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preconceituosas adjetivações de filhos ilegítimos, naturais, espúrios ou mesmo 

incestuosos, a Constituição Federal dedicou especial tratamento àquele parentesco 

advindo da descendência. 

Com a isonomia entre os filhos constitucionalmente assegurada, a legislação 

ordinária, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente, repisou a 

impossibilidade de qualificações distintivas. No entanto, o Código Civil de 2002 foi 

além, pois, no capítulo dedicado às disposições gerais sobre parentesco, ampliou as vias 

pelas quais o vínculo pai-filho poderia derivar, abrangendo aí a noção de filiação 

proveniente de laços socioafetivos, relativizando a primazia da verdade presumida e 

biológica.  

É no contexto das transformações ocorridas nos contornos jurídicos da filiação, 

sobrevalorizando-se a relação de fato constituída entre pais e filhos, fundamental à 

formação da identidade do sujeito que ganha fôlego o critério da socioafetividade. As 

discussões psicanalíticas que depositam no afeto importante crédito na formação da 

pessoa, localizam a figura paterna e materna a partir do papel desempenhado e não 

necessariamente no signo genético. E essas discussões ganharam a adesão do Direito, na 

medida em que o próprio termo afeto finda por se jurisdicizar.  

Nas ações de estado que buscam a desconstituição de uma realidade fática pela 

apresentação de um exame genético (DNA) a força da socioafetividade tem se imposto. 

De outra banda, há outras ações que pretendem o reconhecimento da socioafetividade 

em oposição à realidade biológica. Dessa forma, finda por se distinguirem o direito ao 

estado de filiação do direito ao conhecimento da origem genética, conforme se pode 

observar na análise da doutrina e até mesmo da jurisprudência. 

Assim, a presente pesquisa analisa a emergência da socioafetividade na dicção 

da filiação pelo Superior Tribunal de Justiça partindo do exame das decisões proferidas 

pelas Terceira e Quarta Turmas desde o ano de 2007. Utilizando como expressão de 

busca os termos “filiação socioafetiva”, “ vínculo socioafetivo”, “afeto filiação”, “filho 

melhor interesse”, “filiação de fato” foram identificados um total de 44 (quarenta e 

quatro) acórdãos, dos quais 18 (dezoito) guardam pertinência temática com o trabalho. 

Dentre esses últimos, a maioria reconheceu a primazia da socioafetividade e os 

considerados mais relevantes foram comentados. Assim, a pesquisa é de cunho 

qualitativo mediante análise doutrinária e documental.  

No desenvolvimento, parte-se de uma breve análise sobre a evolução do 

Direito de Família, para concentrar atenção nas relações de filiação e seus critérios 
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determinantes. Neste aspecto, acompanha-se a manifestação dos efeitos jurídicos do 

afeto no reconhecimento do parentesco por socioafetividade e destaca a possibilidade do 

direito de personalidade ao conhecimento da identidade genética. Ao final, intenta-se 

analisar a emergência da socioafetividade e seus conseqüentes nas decisões em ações de 

estado proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. 

 

1  A EVOLUÇÃO DO DIREITO DE FAMÍLIA: A RELEITURA DO ESTADO 

DE FILIAÇÃO SOB A LENTE DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS  

 

 A família ainda em um passado próximo vivia sob a égide de um modelo liberal. 

Resumindo sua função à procriação, à mantença e ao aumento do patrimônio, entendia-

se o lar como uma verdadeira união de forças produtivas. Cada um dentro daquele 

ambiente hierarquizado, assemelhado a uma estrutura empresarial onde cada um tinha 

um cargo com funções específicas3. A mulher tinha de dar luz, ser fiel, cuidar dos filhos 

e afazeres domésticos; as filhas tinham de ser boas moças e prendadas para atraírem 

bons casamentos; os filhos deveriam dar andamento aos trabalhos do pai; o pai, 

patriarca da família, com poderes irrestritos sobre todos do grupo, atuando como 

soberano, dava sempre a última palavra em todos os assuntos4. Em semelhança a esse 

modelo foi talhado o próprio Estado monárquico. 

 O modelo ideal de família era assim: organizado unicamente pelo casamento, 

patrimonial, patriarcal e hierárquico. As demais manifestações sociais de família não 

eram absorvidas pelo Direito. A toada da família até meados do século XX era de 

casamentos indissolúveis com a chefia do cônjuge varão, filhos comandados e mulheres 

submissas. A importância da instituição era muito mais determinada pela ordem pública 

do que pela funcionalidade em relação ao bem estar da pessoa dos seus membros. 

                                                           
3 Contextualizando: “A despedida do ancien régime é também a despedida da ordem monolítica em que a 
família constituía, por assim dizer, um bizarro shopping center de funções. Desde logo, ali estava o 
organismo provedor de recursos humanos com que se compunham os exércitos e se repunham os 
contingentes dizimados pelas epidemias. Nela se cumpria todo o ciclo econômico que vai da produção ao 
consumo. Era, enfim, no seu espaço que se ensinavam as artes e se aprendiam os ofícios. A criação de 
escolas, associações, sindicatos e partidos políticos convoca e leva para o espaço público muitas das 
atividades que se concentravam na família. (VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. 
Disponível em <http://www.gontijo-
familia.adv.br/2008/artigos_pdf/Joao_Baptista_Villela/RepensandoDireito.pdf>. Acesso em 23 de 
setembro de 2011, p. 2) 
4 Art. 380.  Durante o casamento compete o pátrio poder aos pais, exercendo-o o marido com a 
colaboração da mulher. Na falta ou impedimento de um dos progenitores, passará o outro a exercê-lo com 
exclusividade.  
Parágrafo único.  Divergindo os progenitores quanto ao exercício do pátrio poder, prevalecerá a decisão 
do pai, ressalvado à mãe o direito de recorrer ao juiz para solução da divergência.  
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 E foi sob o influxo desses ideais que a legislação pátria revogada foi 

desenvolvida. O Código Civil de 1916 e as Constituições pretéritas reiteraram esse 

modelo. A primazia das uniões matrimoniais excluía as demais organizações familiares, 

o que repercutia no status das pessoas. Os filhos havidos nos modelos não 

recepcionados eram havidos como ilegítimos, não se aplicava regime de bens ao casal, 

tampouco se podia exigir a assistência material ou direitos sucessórios. 

Era notável a discriminação de todo e qualquer vínculo filiatório que não 

adviesse do casamento dos pais. Legítimos seriam aqueles filhos provenientes do enlace 

matrimonial. Ilegítimos seriam todos os demais filhos que não surgissem do casamento, 

podendo ser naturais, se os pais não fossem casados; espúrios, se presente algum 

impedimento em relação a um dos genitores, pertencendo ainda a essa última classe os 

filhos adotivos ou incestuosos.  

 Pretendia-se com essa tutela específica em torno de um único modelo, sob o 

discurso de manter “a salvo” a família, perpetuar a soberania dos interesses patriarcais e 

eclesiásticos. De uma fajuta idéia de estabilização do núcleo familiar, compreendida em 

si e não da perspectiva intersubjetiva das relações existentes e individual dos membros, 

figurava na sociedade uma falsa situação: a de uma família sagrada e sólida, sem 

conflitos, ao revés de uma realidade pautada na submissão, na falta de diálogo e, não 

raro, na carência de afeto. Não havia em cogitação qualquer idéia de felicidade dos 

membros, mas de compromisso com a integridade da família. 

 Na medida em que a modernidade é interpelada pelas próprias fragilidades de 

seus modelos, a família também entra em um processo de auto-reflexão. De modo que 

toda a influência decorrente da tradição passa a ser questionada e somente se mantém na 

medida em que é racionalmente justificada5. A modernidade reflexiva recusa a tradição 

vazia – somente mantém os comportamentos tradicionais justificados em sua 

funcionalidade. 

 Com efeito, a supremacia do matrimônio e suas conseqüentes implicações nas 

demais temáticas da família começaram a ruir. Após décadas de debate6, foi promulgada 

a Lei n.º 6.515/1977, que findou com intangibilidade do casamento, permitindo sua 

dissolução. Se o padrão da família matrimonial indissolúvel não se sustentou, na prática, 

coube ao Direito reduzir o nível de intervenção na seara privada da vida dos cônjuges. 

                                                           
5 GUIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Trad. Raul Fiker. São Paulo: Editora 
UNESP, 1991, p.44. 
6 Em 1893, foi apresentada ao Parlamento a primeira proposta divorcista pelo Deputado Érico Marinho. 
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Pode-se dizer que, como influência dessa modernidade reflexiva
7
, que passa a 

questionar e confrontar seus próprios institutos, no plano do Direito, se deu uma 

repersonalização do Direito Privado. Nesse processo, a Constituição Federal de 1988 

representou importante marco. Inaugurou-se uma plataforma axiológica firmada em 

princípios promotores da dignidade da pessoa humana, da liberdade e da igualdade que 

funcionaria como vetor hermenêutico valioso na reestruturação dos signos do direito 

privado.  

 Na família o impacto foi reestruturador. Da família institucional do Código Civil 

de 1916, após o impacto daqueles princípios associados à doutrina da proteção integral 

da criança , chegou-se a uma família instrumental. Embora a disciplina do Código Civil 

de 2002 haja permitido a conformação daquele modelo familiar, não acompanhou a 

evolução do comportamento social e ainda manteve um víeis notadamente 

matrimonialista. 

  Porém, a partir da orientação constitucional, já se tem por derrocada a concepção 

exclusivista do modelo matrimonial, incluindo-se, no plano jurídico, outros arranjos 

familiares.  Não se deduz daí que a família entrou em decadência8. Quiçá entende-se 

que o modelo matrimonial esteja em declínio – a taxa de nupcialidade até cresce no 

país9. Sintetizando essa mudança de perspectiva, Roudinesco10 diz que, 

Considerado um sacramento pelo direito canônico, depois como necessário à 
legitimação dos cônjuges e de seus filhos no direito laico, o casamento 
perdeu efetivamente sua força simbólica à medida que aumentava o número 
dos divórcios. Como podia ele continuar a encarnar o poder do vínculo 
familiar se este já não era mais indissolúvel? De fato, foi cada vez mais 
assimilado a um rito festivo que acontecia não mais como ato fundador de 
uma célula familiar única e definitiva, mas como um contrato mais ou menos 
duradouro entre duas pessoas. Daí o surgimento da noção de “família 
recomposta”, que remete a um duplo movimento de dessacralização do 
casamento e humanização dos laços de parentesco. Em lugar de ser 
divinizada ou naturalizada, a família contemporânea se pretendeu frágil, 
neurótica, consciente de sua desordem, mas preocupada em recriar entre os 
homens e as mulheres um equilíbrio que não podia ser proporcionado pela 
vida social. Assim, fez brotar de seu próprio enfraquecimento um vigor 
inesperado. Construída, desconstruída, reconstruída, recuperou sua alma na 
busca dolorosa de uma soberania alquebrada ou incerta.  
 

                                                           
7 GUIDDENS, Anthony. op. cit., p. 45. 
8 Pensamento central da obra A família em desordem de Elizabeth Roudinesco. Referindo-se à família, 
destaca a autora que “ela é amada, sonhada e desejada por homens, mulheres e crianças de todas as 
idades, de todas as orientações sexuais e de todas as condições” (Trad. André Teles. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2003, p. 198).   
9 O número de casamentos no Brasil cresceu nos últimos dez anos, com destaque para o período entre 
2003 a 2007, cujo aumento se deu também na taxa de nupcialidade legal. Disponível em < 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1476&id_pagina=1>. 
Acesso em 25 de setembro de 2011. 
10 op. cit., 152-153. 
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Da ampliação do conceito da família merecedora de tutela, para além dos moldes 

do casamento, foi inevitável quebrar o arquétipo da filiação legitima11. Os princípios do 

melhor interesse da criança e da igualdade aboliram qualquer discriminação entre os 

filhos. Advindos do casamento, de relações paralelas ou incestuosas, da adoção, todo 

filho seria merecedor do mesmo tratamento (§6º, art. 227, CF/88; art. 1.596, CC/2002; 

art. 20, ECA). 

Em matéria de direito parental, o Código Civil inovou. Ao tratar das relações de 

parentesco, prescreveu situações em que mesmo fora do casamento e ainda sem 

qualquer vínculo genético, poderia ser constituído o parentesco. Isso porque além das 

situações de presunção de paternidade12 (art. 1.597), inserindo-se aí a possibilidade de 

inseminação artificial heteróloga com prévia autorização, e daquelas decorrentes da 

descendência natural ou civil pela adoção (art. 1.596), foi estabelecido que o parentesco 

poderia sobrevir de outra origem (art. 1.593). 

Destaque-se que a redação original do artigo 1.593 do Código ao invés da 

locução outra origem fazia constar apenas a expressão adoção, emprestando a ideia de 

que o parentesco não-biológico só poderia surgir em caso de uma criança ser entregue a 

família substituta. No entanto, a partir de propostas encaminhadas pelo Instituto 

Brasileiro de Direito de Família (IBDFAM) houve a “retificação do texto do art. 1593, 

substituindo a palavra “adoção” pela expressão “outra origem” 13. Pretendia-se a 

inclusão de outras fontes das relações de parentesco, além da consangüinidade e da 

adoção. Veja-se o exemplo filiação oriunda das técnicas de reprodução assistida com a 

utilização de material genético de terceiro – não se trata de filiação biológica tampouco 

de adoção. Reconhecendo, para o caso, a parentalidade civil provinda do afeto, a I 

Jornada de Direito Civil14, realizada em setembro de 2002, consolidou o enunciado 103: 

                                                           
11 De acordo com Paulo Lôbo “Legítimo era o filho biológico, nascido de pais unidos pelo matrimônio; os 
demais seriam ilegítimos. Ao longo do século XX, a legislação brasileira, acompanhando uma linha de 
tendência ocidental, operou a ampliação dos círculos de inclusão dos filhos ilegítimos com a redução de 
seu intrínseco quantum despótico, comprimindo o discrime até o seu desaparecimento, com a 
Constituição de 1988. Com efeito, se todos os filhos são dotados de iguais direitos e deveres, não mais 
importando sua origem, perdeu qualquer sentido o conceito de legitimidade nas relações de família, que 
consistiu no requisito fundamental da maioria dos institutos do Direito de Família.” (Direito ao estado de 
filiação e direito à origem genética. R. CEJ, Brasília, n. 27, p. 47-56, out/dez, 2004, p. 48) 
12 Note-se que o Código Civil de 2002 ainda está atado ao brocardo mater semper certa est, na medida em 
que só versa da presunção de paternidade (pater is est), desconsiderando o avanço da medicina e a 
possibilidade da maternidade de substituição. A legislação extravagante deverá se encarregar do 
regramento desses casos. 
13 RÉGIS, Mário Luiz Delgado. O papel do IBDFAM na construção de um novo Código Civil. 
Disponível em <http://www.ibdfam.org.br/?artigos&artigo=102>. Acesso em 25 de setembro de 2011.  
14 BRASIL. Conselho da Justiça Federal. Centro de Estudos Judiciários. Disponível em: < 
http://daleth.cjf.jus.br/revista/enunciados/IJornada.pdf >. Acesso em 20 de setembro de 2011. 
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103 – Art. 1.593: o Código Civil reconhece, no art. 1.593, outras espécies de 
parentesco civil além daquele decorrente da adoção, acolhendo, assim, a 
noção de que há também parentesco civil no vínculo parental proveniente 
quer das técnicas de reprodução assistida heteróloga relativamente ao pai (ou 
mãe) que não contribuiu com seu material fecundante, quer da paternidade 
sócio-afetiva, fundada na posse do estado de filho. 

 

Porém, a socioafetividade não estaria jungida ao exemplo já normatizado. É 

possível a edificação de liame socioafetivo justificador de relação parental até mesmo 

nas hipóteses de filho de criação. Quem diria que não, observando essa hipótese numa 

família real? 

Falar de filiação no atual estado da arte importa tratar da noção de afeto. A posse 

do estado de filiação15, “fundada em elementos espelhados no nomen, na tractio e na 

fama” 16, é meio hábil a constituir uma relação filial merecedora de guarida pelo direito. 

Desvinculada da estrutura antiga da família que primou por presunções e depois se 

aproximou do aspecto biológico, por questões patrimoniais, religiosas e sociais, o 

vínculo filiatório contemporâneo é regido por um poder negociado, ante a presença do 

diálogo, e pelo companheirismo solidificado na convivência.  

Na medida em que a procriação não mais importa em um dever do casamento, 

mas sim está para realização pessoal daqueles que buscam um projeto parental 

abalizado no princípio da paternidade responsável, seja pelos métodos naturais, seja 

pelos meios oferecidos pela medicina ou ainda pela comunhão afetiva edificada a quatro 

mãos (pai ou mãe e filho), a possibilidade de suplantar uma história sonhada, vivida, 

amada e decisiva para a formação da identidade dos envolvidos na construção de suas 

personalidades em favor de um determinismo natural não parece a melhor solução para 

a maioria dos casos.  

Identificada a socioafetividade, somente em casos excepcionais17, há de se 

permitir o desmantelamento desse vínculo, sem embargo da possibilidade do manejo 

das ações cabíveis para o conhecimento da árvore genealógica. 

 

2 A SOCIOAFETIVIDADE COMO GÊNERO DE FILIAÇÃO E O DIREITO AO 

CONHECIMENTO DA ANCESTRALIDADE  

 
                                                           
15 Entre os enunciados aprovados na III Jornada de Direito Civil, reafirmou-se a parentalidade civil pelo 
afeto: “256 – Art. 1.593: A posse do estado de filho (parentalidade socioafetiva) constitui modalidade de 
parentesco civil.” 
16 MADALENO, Rolf. Curso de Direito de Família. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 475 
17 No REsp 833.712, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a realidade biológica deveria se 
sobrepor à socioafetiva pelas peculiaridades do caso concreto.  
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O Direito de Família é o ramo responsável pelo regulamento das mais 

importantes relações pessoais. Trata das uniões que se estabelecem pelo casamento, pela 

união estável ou por outros modelos não tipificados, disciplinando-as nos seus efeitos 

patrimoniais, sociais e pessoais. Dispõe acerca da proteção dos filhos, analisando ainda 

o parentesco, com especial destaque àquele constituído pela filiação. Estabelece normas 

sobre os limites e deveres do poder familiar e trata da tutela e curatela. Em atenção às 

necessidades básicas ao pleno desenvolvimento dos membros da família, traz normas 

para defesa de um patrimônio mínimo quando versa sobre alimentos e bem de família. 

Como o homem está em permanente construção de sua identidade, na perene 

busca pela felicidade, seu caminhar finda por demandar alterações no campo do direito 

de família. 

É certo que o Direito também deve ser dinâmico e apto ao preenchimento das 

lacunas. E fará isso a partir da interpretação coerente com a principiologia 

constitucional que assenta a cláusula geral de tutela da pessoa. A família albergada pelo 

ordenamento civil-constitucional brasileiro não é insuscetível de controle axiológico. 

Do contrário, essa família está funcionalizada e delineada em conformidade com valores 

de justiça da sociedade brasileira afirmados na Constituição Federal. O valor central é a 

pessoa
18. Na medida em que haja liberdade constitucionalmente amparada para o 

homem em se autodeterminar na busca de sua felicidade, ali também haverá espaço para 

a atuação solidária da família. Não se pode admitir uma família fechada e imune aos 

princípios constitucionais, sob pena desta, no exercício de sua autonomia, malferir 

aqueles valores e direitos fundamentais da pessoa. Continua Perlingieri19,  

Na solidariedade e no sacrifício pessoal como nos atos de amor, quando 
carentes do significado da reciprocidade, podem se esconder os perigos da 
sujeição e da submissão integral até a total anulação da vontade e da 
personalidade dos sujeitos (plagio). A dignidade humana nestas hipóteses 
representa um limite inviolável no plano do comportamento e, ao mesmo 
tempo, um valor indisponível em formas juridicamente importantes. 

 

Em vista dos princípios da dignidade, da liberdade e da igualdade a família vem 

sofrendo alterações. Presentes ou não as regras jurídicas no quadro normativo pátrio, em 

algum momento aqueles modelos excluídos da tipificação formal chegam ao exame 

pelo Judiciário, afirmando direitos, exercendo pretensões20. É do contato com o inédito 

                                                           
18 PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de Janeiro: Renovar, 
2002, p. 248. 
19 op. cit., p. 249 
20 Luiz Edson Fachin ensina: “o direito define o que é fato relevante e, por conseguinte, define quais são 
as relações jurídicas que deseja disciplinar. Certas relações não são ditas jurídicas porque pertencem ao 
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ou com o fato antigo marginalizado que surgem esses novos direitos. Assim ocorreu 

com a expansão das entidades familiares reconhecidas e, mais recentemente, vem se 

operando na matéria de filiação. Nota-se, entretanto, a presença de um ponto de 

intersecção nesses dois movimentos: o afeto. Uma vez que este é identificado como o 

amálgama das relações nucleares da família, foi-lhe emprestado juridicidade.  

 Importante conceito de afeto é oferecido por Heloisa Helena Barboza21: 

Para que identifiquem os efeitos da socioafetividade é necessário determinar 
sua natureza jurídica e estabelecer seu conceito. A socioafetividade é um fato 
onde se constatam dois aspectos (sócio + afetivo). Gerado pela afetividade, o 
vínculo se externa na vida social, à semelhança de outras relações fundadas 
no afeto (pelo menos) reputatio, nominatio e tractos, que são seus requisitos 
e que permanecem, mesmo quando findo o afeto, porque construídos na 
convivência em sociedade. Presentes esses requisitos, a socioafetividade é 
um dos critérios para reconhecimento do vínculo de parentesco de outra 
origem a que se refere o art.1593 do Código Civil. 

 

Desse conceito extrai-se, em concordância com Teixeira e Rodrigues, que duas 

realidades distintas podem ser identificadas: o princípio da afetividade e o afeto. O 

primeiro teria conformidade no princípio da dignidade da pessoa humana, justificando 

que as relações se estruturam a partir desses laços de afetividade. Ninguém está 

obrigado a se casar sem que o elo do afeto o movimente. Nas relações parentais, essa 

afetividade é fundamental para a construção saudável da personalidade: envolve, 

acalma, promove, anima. Porém, esta seara não é sindicável pelo Direito. Em vista 

disto, emerge a dimensão jurídica do afeto, como o “conjunto de condutas objetivas 

voluntárias que marcam a convivência familiar” 22. 

Como premissa para análise que se desenvolve, deve ficar claro, pois, que o 

afeto na ambiência do Direito desvincula-se da pura noção de sentimento pela 

impossibilidade de sua sindicância no âmbito jurídico. Não há como o Direito se 

imiscuir na seara do amor e do sentimento. Assim, o afeto se jurisdiciza expressando-se 

no princípio da solidariedade, pois em um Estado de Direito que prima pela segurança 

jurídica e busca reprimir toda e qualquer lesão ou ameaça a direito (art. 5º, XXXV, 

CF/88), não há espaço para conceitos submissos apenas à subjetividade. Sobre a 

                                                                                                                                                                          

não-direito: estão na dobra do Direito, não fazem parte do continente, não integram a fotografia que está 
circunscrita pela moldura (Teoria crítica do direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2000, p.183). 
21 BARBOZA, Heloisa Helena. Efeitos jurídicos do parentesco socioafetivo. Revista brasileira de 
direito das famílias e sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, ano 10, n.09, 
abr/mai de 2009, p.31. 
22 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado e RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a 
norma e a realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p.176. 
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solidariedade objetiva a que se refere o Direito, veja a dicção da Profa. Maria Celina 

Bodin de Moraes23, 

O fato social é intrinsecamente caótico, desorganizado; a liberalidade, 
puramente eventual. O direito, ao contrário, é exigível, e é isto que torna a 
solidariedade um princípio diferente. Como seria possível obrigar alguém a 
ser solidário? Não seria o mesmo que querer exigir o sentimento de 
fraternidade entre as pessoas? A dificuldade está unicamente em se continuar 
atribuindo à solidariedade um caráter essencialmente beneficente. Não se 
quer exigir que alguém sinta algo de bom pelo outro; apenas que se comporte 
como se assim fosse.  
 

Sob essa perspectiva solidária que a filiação atualmente se escora. Por isso, a 

filiação remanescente da família institucional, baseado em um sistema de presunções, 

relativizado pelo desenvolvimento da biomedicina, não mais se sustenta. Na percepção 

de Pietro Perlingieri24, 

O sangue o os afetos são razões autônomas de justificação para o momento 
constitutivo da família, mas o perfil consensual e a affectio constante e 
espontânea exercem cada vez mais o papel de denominador comum de 
qualquer núcleo familiar. O merecimento de tutela da família não diz 
respeito exclusivamente às relações de sangue, mas, sobretudo, àquelas 
afetivas que se traduzem em uma comunhão espiritual e de vida. Para 
tornar possível a participação também aos menores que não tenham tido ou 
tenham perdido a possibilidade de uma estável comunhão de afetos, o 
ordenamento prevê a constituição, com formação social onde convivem 
pessoas ligadas por relações conjugais e/ou de filiação, origine-se esta última 
da geração no casamento, daquela natural, da legitimação, das adoções. 
(Grifos intencionais não constantes no original) 
 

Dessa nova compreensão, surgem discussões que o Direito precisa enfrentar. 

Duas mais importantes se avultam na doutrina e na jurisprudência: a primeira, relativa 

ao vínculo que deve imperar na definição do estado de filiação, se o biológico ou o 

afetivo; a segunda, derivada da primeira, circunscreve a necessária diferenciação entre o 

estado de filiação e direito ao conhecimento da ancestralidade. 

Conforme já se asseverou, até o advento da Constituição Federal de 1988, 

reinava a ideia de que filiação legítima seria aquela advinda do casamento, pela própria 

estrutura da família patriarcal e pelo interesses patrimoniais que se pretendiam 

preservar. Quando esse modelo tradicional perde a hegemonia e se dá a introdução do 

princípio da isonomia entre os filhos e do melhor interesse da criança25, 

independentemente da origem, a todos deveria ser dedicado tratamento igualitário: aos 

                                                           
23 Danos à pessoa humana: uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003, p. 115. 
24op. cit., p. 244. 
25 Além do Texto Constitucional, do Código Civil de 2002 e do Estatuto da Criança e Adolescente, o 
Brasil reafirmou sua postura na defesa do melhor interesse da criança quando ratificou a Convenção sobre 
os Direitos da Criança (ONU), adotando a doutrina da proteção integral. 
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filhos biológicos, havidos ou não na constância do casamento, aos adotados, aos 

concebidos através de técnicas de reprodução assistida ou mesmo àqueles que do dia-a-

dia auferiam o status de filho.  

Rose Melo Vencelau26, ao tratar dessa evolução, analisa a filiação sob três 

perspectivas (a jurídica, a biológica e a afetiva) de acordo com o momento do direito 

parental no Brasil. A priori, a autora destaca o império da veracidade jurídica, pois o 

que importava era cultivar a família matrimonial, sendo o laço biológico importante, 

mas não decisivo a ponto de implicar no reconhecimento, se considerarmos os filhos 

naturais ou espúrios. Em seguida, com o fim da primazia do matrimônio, a filiação se 

aproximou do critério biológico, muito em decorrência dos avanços científicos e do 

surgimento do exame de DNA. Por fim¸ veio o critério socioafetivo “para equilibrar os 

outros dois” critérios. 

Nesse contexto, surge o princípio da afetividade, na defesa da tese de que a 

filiação hoje foge a um determinismo biológico e “emerge da construção cultural e 

afetiva permanente, que se faz na convivência e na responsabilidade” 27. Paulo Lôbo28 

defende o estado de filiação como um fenômeno eminentemente socioafetivo, no qual 

podem estar inclusos os vínculos biológicos e não-biológicos. Faz uma correlação 

gênero-espécie entre esses critérios, posicionando a socioafetividade como gênero: 

O estado de filiação é gênero, do qual são espécies a filiação biológica e a 
filiação não-biológica. Embora ele derive, na grande maioria dos casos, do 
fato biológico, por força da natureza humana, outros fatos o determinam, a 
saber, a adoção, a posse do estado de filiação e a inseminação artificial 
heteróloga. Assim, para abranger todo o universo de situações existenciais 
reconhecidas pelo Direito, o estado de filiação tem necessariamente natureza 
cultural (ou socioafetiva). 
 

Chega-se ao momento em que o exercente do papel de pai ou mãe é mais 

importante do que aquele que simplesmente forneceu material genético29. São 

reconhecidamente pais – para além dos envolvidos, mas agora também para o Direito – 

aqueles que funcionam como suporte para o crescimento do filho, consolidando o ditado 

popular pai é o que cria. Em que pese na maioria dos casos coexistir o fator biológico e 

                                                           
26 O elo perdido da filiação: entre a verdade jurídica, biológica e afetiva no estabelecimento do vínculo 
paterno-filial. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 110 e ss.  
27 Princípio jurídico da afetividade na filiação. Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/527>. 
Acesso em 20 de setembro de 2011.  
28 op. cit., 2004, p. 55. 
29 Renato Maia esclarece que “a verdadeira paternidade pode também não se explicar apenas na autoria 
genética da descendência. Pai também é aquele que se revela no comportamento cotidiano, de forma 
sólida e duradoura, capaz de estreitar os laços da paternidade numa relação psico-afetiva. Aquele, enfim, 
que além de poder emprestar seu nome de família, trata o indivíduo como seu verdadeiro filho perante um 
ambiente social.” (Filiação paternal e seus efeitos. São Paulo: SRS Editora, 2008, p. 173) 
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a socioafetiva, quando não houver essa coincidência, deve prevalecer a solução mais 

adequada ao melhor interesse da criança
30. 

Por outro lado, nos casos em que a filiação se operacionaliza somente pela 

construção do liame afetivo, nada impede que a pessoa busque o conhecimento de sua 

ancestralidade31. Em casos desse jaez, ultrapassam-se as fronteiras do direito de família 

e entra-se no campo dos direitos de personalidade, na medida em que a pessoa busca 

apenas a ciência de sua árvore genealógica, sem que isso venha a importar em qualquer 

efeito pertinente ao estado de filiação. Rolf Madaleno32 esclarece essa distinção: 

Existem, portanto, duas espécies distintas de demandas de investigação de 
paternidade ou de maternidade; onde uma objetiva a instituição do vínculo 
jurídico da paternidade ou da maternidade com a filiação, cujo provimento 
jurídico acarreta todos os efeitos legais, com provimento dos direitos 
sucessórios, alimentos, se for o caso, e outras implicações pertinentes à 
personalidade, como o direito ao uso do nome da família de origem e o 
estabelecimento de novo vínculos parentais, ou seja, é o direito à vida 
familiar; e existe o direito ao reconhecimento da ascendência genética com 
matiz constitucional. Esse é o direito à vida íntima, que não se confunde com 
o direito à vida familiar, porque esse filho socioafetivo já tem família, nomes, 
vínculos, alimentos e herança dos seus pais que sabe serem socioafetivos. 
Entretanto, pode querer conhecer seus ascendentes genéticos, apenas 
reconhecer sua ascendência familiar.  
 

Na construção desse novo direito parental, a jurisprudência tem papel 

fundamental, pois é somente no caso concreto que o julgador poderá verificar o que 

deve ser sobreposto: a biologia, o afeto ou apenas o conhecimento da origem. A 

doutrina e a lei fornecem indícios de como o caso pode ser resolvido, mas, 

especialmente na dinâmica familiar, é a relação in casu que fornecerá os dados a serem 

sopesados para resolução dos conflitos. 

Sendo assim, cabe ao julgador “a responsabilidade de bem decidir conflitos 

familiares, com todas as peculiaridades neles presentes, com sensibilidade para 

deslindar dos fatos os sentimentos em desassossego constante.” 33 

 

3 O AFETO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA  

                                                           
30 TEPEDINO, Gustavo. A disciplina jurídica da filiação na perspectiva civil-constitucional. In: Temas 
de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 417. 
31 Estatuto da Criança e do Adolescente. Art. 48. O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, 
bem como de obter acesso irrestrito ao processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes, 
após completar 18 (dezoito) anos.  
Parágrafo único.  O acesso ao processo de adoção poderá ser também deferido ao adotado menor de 18 
(dezoito) anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência jurídica e psicológica. 
32 LÔBO, Paulo. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 479. 
33 ANDRIGHI, Fátima Nancy; KRÜGER, Cátia Denise Gress. Coexistência entre a socioafetividade e a 
identidade biológica – uma reflexão. In: Família e jurisdição II. Eliane Ferreira Bastos e Antônio 
Fernandes da Luz (Coords.). Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 83-85 
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Sensíveis mudanças foram observadas na área do direito parental. Na realidade 

emergente vêem-se vínculos filiatórios aos quais o Direito passou a reconhecer efeitos. 

Seja editando novas normas, seja por decisões judiciais, o Estado tem sido levado a 

refletir sobre as relações de parentesco de filiação. Isso porque esse vínculo repercute de 

forma decisiva na vida da pessoa. O afeto é fundamental para o seu desenvolvimento e 

muitas vezes, adequado à promoção da dignidade da pessoa e à realização do melhor 

interesse das crianças e adolescentes, quando é o caso. Toda cautela deve ser adotada 

quando da resolução dessas questões. 

Quando não coincidentes os aspectos biológicos e não-biológicos da filiação, 

pais e filhos podem acionar o Judiciário para resolver as desavenças, materializando as 

suas pretensões nas chamadas ações de estado. Ocorre que, como as presunções de 

filiação foram relativizadas e o critério biológico ou consangüíneo não é mais o único a 

ser considerado, os julgamentos desses casos ainda não são unívocos, notadamente pelo 

recente reconhecimento de efeitos jurídicos àquelas relações erigidas pelo afeto. 

Para verificar a emergência da socioafetividade na dicção da filiação pelo 

Superior Tribunal de Justiça, examinaram-se as decisões proferidas pelas Terceira e 

Quarta Turmas desde o ano de 2007. Utilizando como expressão de busca os termos 

“filiação socioafetiva”, “vínculo socioafetivo”, “afeto filiação”, “filho melhor 

interesse”, “filiação de fato” foram identificados 44 (quarenta e quatro) acórdãos, dos 

quais 18 (dezoito) guardam pertinência temática com o trabalho34. Dentre esses últimos, 

a maioria reconheceu a primazia da socioafetividade e os considerados mais relevantes 

foram comentados. 

Nota-se um movimento pelo reconhecimento do critério socioafetivo da 

filiação com fundamento na cláusula geral da tutela da pessoa35, “que salvaguarda a 

filiação como elemento fundamental na formação da identidade do ser humano.” 36 

                                                           
34 A saber: REsp 1189663, REsp 1087163, REsp 450566, REsp 1000356, REsp 234833, REsp 1106637, 
REsp 1088157, REsp 709608, REsp 878941, REsp 833712, REsp 1003628, REsp 889852, REsp 
1199465, REsp 1078285, REsp 1067438, REsp 1022763, REsp 932692, REsp 786312. 
35 DIREITO CIVIL E DA CRIANÇA. NEGATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA 
VOLUNTARIAMENTE RECONHECIDA PROPOSTA PELOS FILHOS DO PRIMEIRO 
CASAMENTO. FALECIMENTO DO PAI ANTES DA CITAÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. 
MORTE DA CRIANÇA. 
1. A filiação socioafetiva encontra amparo na cláusula geral de tutela da personalidade humana, 
que salvaguarda a filiação como elemento fundamental na formação da identidade e definição da 
personalidade da criança. (grifo nosso) 
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Nesse caminhar, a exemplo do Recurso Especial 1087163, o Superior Tribunal 

de Justiça tem desenvolvido o entendimento, já assente na melhor doutrina, que a 

filiação nasce da convivência e não necessita do liame biológico para se aperfeiçoar, 

pelo que as demandas tendentes ao desmantelamento do vínculo não têm, em regra, 

obtido êxito. 

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO CIVIL. 
ANULAÇÃO PEDIDA POR PAI BIOLÓGICO. LEGITIMIDADE ATIVA.  
PATERNIDADE SOCIOAFETIVA. PREPONDERÂNCIA. 
1. A paternidade biológica não tem o condão de vincular, inexoravelmente, a 
filiação, apesar de deter peso específico ponderável, ante o liame genético 
para definir questões relativa à filiação. 
 2. Pressupõe, no entanto, para a sua prevalência, da concorrência de 
elementos imateriais que efetivamente demonstram a ação volitiva do genitor 
em tomar posse da condição de pai ou mãe. 
3. A filiação socioafetiva, por seu turno, ainda que despida de ascendência 
genética, constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada 
juridicamente. Isso porque a parentalidade que nasce de uma decisão 
espontânea, frise-se, arrimada em boa-fé, deve ter guarida no Direito de 
Família. 
4. Nas relações familiares, o princípio da boa-fé objetiva deve ser observado 
e visto sob suas funções integrativas e limitadoras, traduzidas pela figura do 
venire contra factum proprium (proibição de comportamento contraditório), 
que exige coerência comportamental daqueles que buscam a tutela 
jurisdicional para a solução de conflitos no âmbito do Direito de Família. 
5. Na hipótese, a evidente má-fé da genitora e a incúria do recorrido, que 
conscientemente deixou de agir para tornar pública sua condição de pai 
biológico e, quiçá, buscar a construção da necessária paternidade 
socioafetiva, toma-lhes o direito de se insurgirem contra os fatos 
consolidados. 
6. A omissão do recorrido, que contribuiu decisivamente para a perpetuação 
do engodo urdido pela mãe, atrai o entendimento de que a ninguém é dado 
alegrar a própria torpeza em seu proveito (nemo auditur propriam 
turpitudinem allegans) e faz fenecer a sua legitimidade para pleitear o direito 
de buscar a alteração no registro de nascimento de sua filha biológica. 
7. Recurso especial provido. 

 

No caso acima ementado, o pai biológico – após três anos do conhecimento do 

parentesco – manejou ação tendente à correção do assento civil e à declaração de 

paternidade de menor que há 11 (onze) anos tinha como figura paterna aquele constante 

em seu registro. Peculiar é que a criança nasceu na constância do casamento, 

presumindo-se filha daquele pai registral, o qual sempre dedicou cuidado e atenção à 

infante, mantendo tal postura mesmo depois da ciência de que não era o progenitor. 

                                                                                                                                                                          

2. A superveniência do fato jurídico representado pela morte da criança, ocorrido após a interposição do 
recurso especial, impõe o emprego da norma contida no art. 462 do CPC, porque faz fenecer o direito, 
que tão somente à criança pertencia, de ser abrigada pela filiação socioafetiva. 
3. Recurso especial provido. 
(REsp 450.566/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, 
DJe 11/05/2011)  
36 Ementa do REsp 1000356 / SP. 
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Importante anotar, no entanto, que da leitura do voto depreende-se que nenhum desses 

dois critérios (biológico ou jurídico) foi determinante para fixar o vínculo filiatório, 

sendo a filiação putativa construída pelo pai socioafetivo e pela filha o elemento 

essencial à definição da parentalidade.  

Já no Recurso Especial 1000356, a pretensão anulatória do registro foi 

formulada pela irmã daquela que o estado de filiação se pretendia ver ilidido37, sob a 

alegação de que a mãe socioafetiva, já falecida, teria incorrido em falsidade ideológica. 

In casu, mais uma vez, a demanda não obteve êxito, haja vista que o Tribunal 

reconheceu que “ainda que despida de ascendência genética, a filiação socioafetiva 

constitui uma relação de fato que deve ser reconhecida e amparada juridicamente. Isso 

porque a maternidade que nasce de uma decisão espontânea deve ter guarida no Direito 

de Família, assim como os demais vínculos advindos da filiação”.  

A desconstituição, portanto, do que se chama de adoção à brasileira, mesmo 

diante do malferimento do iter processualmente estabelecido para inserção de uma 

criança numa família substituta, só deve ocorrer na ausência de relação 

socioafetivamente desenvolvida. Nesse sentido, o Recurso Especial 1088157 consigna 

que “em se tratando de adoção à brasileira, a melhor solução consiste em só permitir 

que o pai-adotante busque a nulidade do registro de nascimento, quando ainda não tiver 

sido constituído o vínculo de sócio-afetividade com o adotado”.    

Ainda na linha de pensamento de que a paternidade biológica não tem o condão 

de vincular, inexoravelmente, a filiação, em caso recente, no qual foi discutida a filiação 

decorrente de processo de adoção, reafirmou-se a prevalência do afeto. No Recurso 

Especial 1199465, a mãe biológica pretendia minar a adoção sob o argumento de que 

houve vício de consentimento quando da entrega da criança, afirmando que o pai 

biológico, padrasto da genitora, a coagira para realizar o ato. No entanto, mesmo diante 

da coação, considerando o melhor interesse da criança, notadamente por essa conviver 

com os pais adotivos há 9 (nove) anos, o Tribunal assim entendeu: 

Não se ignora o sofrimento da mãe biológica da adotanda, nem os direitos 
que lhe são inerentes – frutos de sua maternidade –, porém, nem aquele nem 
estes são esteio suficiente para se fragmentar a família de fato da menina e 

                                                           
37 Caso similar apresenta-se no REsp 709608, pois também a irmã daquele que se pretendia desconfigurar 
o estado de filiação ingressou com ação  negativa  de  paternidade  c/c  nulidade  de  registro  de  
nascimento. Novamente, o Tribunal manteve a relação socioafetiva apesar da falta de identidade com o 
aspecto biológico. “Não há que se falar em erro ou falsidade se o registro de nascimento de filho não 
biológico efetivou-se em decorrência do reconhecimento de paternidade, via escritura pública, de forma 
espontânea, quando inteirado o pretenso pai de que o menor não era seu filho; porém, materializa-se sua 
vontade, em condições normais de discernimento, movido pelo vínculo socioafetivo e sentimento de 
nobreza”. 
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colocá-la em verdadeiro limbo emocional, afastando-a de suas únicas 
referências de amor, solidariedade, conforto, autoridade, em suma, 
desligando-a daquela que sempre foi a sua família.  
 

Veja que a socioafetividade elevou-se a tão importante critério para 

determinação da filiação que foi capaz de afastar defeito no negócio jurídico que, em 

atenção à Parte Geral do Código Civil, poderia ensejar a nulidade do ato. 

Caso outro de adoção merece nota.  O Ministério Público do Estado do Rio 

Grande do Sul interpôs o Recurso Especial 889852 em contrariedade ao pleito de 

adoção unilateral de uma mulher em relação aos filhos já adotados por sua companheira. 

A insurgência do Parquet não foi provida, vez que, por unanimidade de votos, os 

Ministros da Quarta Turma consideraram incontroverso a existência de fortes vínculos 

afetivos entre a recorrida (adotante) e os menores, considerando ainda a afetividade o 

aspecto preponderante a ser sopesado em situações dessa ordem, quando deve 

prevalecer o melhor interesse da criança. 

A defesa da criança e do adolescente tem sido mote comum nas decisões 

tendentes à mantença da relação socioafetiva. Nessa linha, destacam-se os Recursos 

Especiais 1067438, 1022763 e 932692. Desse último aresto, destaca-se trecho da 

ementa em consonância com a doutrina da proteção integral: 

- A prevalência dos interesses da criança é o sentimento que deve nortear a 
condução do processo em que se discute de um lado o direito do pai de negar 
a paternidade em razão do estabelecimento da verdade biológica e, de outro, 
o direito da criança de ter preservado seu estado de filiação. 
- O reconhecimento espontâneo da paternidade somente pode ser desfeito 
quando demonstrado vício de consentimento; não há como desfazer um ato 
levado a efeito com perfeita demonstração da vontade, em que o próprio pai 
manifestou que sabia perfeitamente não haver vínculo biológico entre ele e o 
menor e, mesmo assim, reconheceu-o como seu filho. 
- O julgador deve ter em mente a salvaguarda dos interesses dos pequenos, 
porque a ambivalência presente nas recusas de paternidade é particularmente 
mutilante para a identidade das crianças, o que lhe impõe substancial desvelo 
no exame das peculiaridades de cada processo, no sentido de tornar, o quanto 
for possível, perenes os vínculos e alicerces na vida em desenvolvimento. 
- A fragilidade e a fluidez dos relacionamentos entre os seres humanos não 
deve perpassar as relações entre pais e filhos, as quais precisam ser 
perpetuadas e solidificadas; em contraponto à instabilidade dos vínculos 
advindos dos relacionamentos amorosos ou puramente sexuais, os laços de 
filiação devem estar fortemente assegurados, com vistas ao interesse maior 
da criança. 
 

No Recurso Especial 833712, todavia, prevaleceu o critério biológico. Nesse 

processo, a investigante, que só tomou ciência de que houvera sido adotada aos 50 anos, 

relatou que o pai biológico era de tradicional família da região e manteve relações 

sexuais com a investigada, que trabalhava para os pais dele, do que resultou a gravidez. 

Segundo o que dos autos consta, para evitar boatos, a investigada foi obrigada a se 
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afastar da família do investigado e entregar a criança para que um casal a registrasse 

como se filha fosse (“adoção à brasileira”). Em primeira instância, foi dada razão à 

investigante, já em grau de apelação, reformou-se a sentença, sob a tese de que fora 

construído uma relação socioafetiva. Pelas peculiaridades do processo, a pretensão da 

investigante prevaleceu, reconhecendo o direito ao vínculo biológico. Fundamentando a 

decisão, argumentou a relatora Ministra. Nancy Andrighi que, 

Consideradas as peculiaridades do processo, tem-se que a aludida tese da 
caracterização, pelo Tribunal de origem, de vínculo sócio-afetivo decorrente 
de “adoção à brasileira”, que, em concorrência direta com o reconhecido 
vínculo biológico, teria o condão de a este se sobrepor, deve ser objeto de 
acurada reflexão. Primeiramente, porque o vínculo sócio-afetivo, como já 
dito, deve advir de ato voluntário dos pais que registraram a criança, isto é, 
deve ser uma opção, uma escolha deles, no sentido de querer aquele bebê 
como um filho. No entanto, embora, na superfície, seja essa a impressão 
inicial, sobressai da leitura dos autos, que houve um “arranjo” ao ser a 
investigante enviada aos pais registrais, para que não fosse maculada a 
imagem de “bom moço” do investigado, pertencente a  família de relevo na 
sociedade local, tendo sido a investigada, por sua vez, acuada, obrigada a 
entregar a filha. Sem dúvida, pela análise do processo, depreende-se que a 
investigante não pode ser penalizada pela conduta irrefletida dos pais 
biológicos, tampouco pela omissão dos pais registrais, apenas sanada, pelo 
que consta dos autos, quando a recorrente já contava com 50 anos de idade. 
Pensamento em sentido contrário seria corroborar a ilicitude perpetrada, tanto 
pelos pais que registraram a investigante, como pelos pais que a conceberam 
e não quiseram ou não puderam dar-lhe o alento e o amparo decorrentes dos 
laços de sangue conjugados aos de afeto. Dessa forma, conquanto tenha a 
investigante sido acolhida em lar “adotivo” e usufruído de uma relação sócio-
afetiva, nada lhe retira o direito, em havendo sua insurgência ao tomar 
conhecimento de sua real história, de ter acesso à sua verdade biológica que 
lhe foi usurpada, desde o nascimento até a idade madura. Presente o dissenso, 
portanto, prevalecerá o direito ao reconhecimento do vínculo biológico. 
 

Data venia, considerando o que consta do relatório e do voto do episódio em 

evidência, o reconhecimento do vínculo biológico destoa do entendimento majoritário 

do STJ. Isso porque a investigante usufruiu de uma relação socioafetiva com os pais 

registrais ao longo da vida, com os quais compartilhou o verdadeiro vínculo parental. 

Estranho pretender outro pai? Parece até que o intento da promovente está relacionado a 

interesses patrimoniais! Em hipóteses como essa, o mais acertado e coerente seria 

pleitear o direito ao reconhecimento de sua ancestralidade, por meio da ação 

investigatória de origem genética (art. 48, ECA), e não por meio de investigação de 

paternidade ou de maternidade. O direito ao conhecimento da genealogia “é o direito à 

vida íntima, que não se confunde com o direito à vida familiar” 38. Mais aceitável seria a 

medida se os pais registrais, coagidos ao registro e assunção da paternidade daquela 

                                                           
38 MADALENO, Rolf. op. cit., p. 479. 
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filha a eles estranha, não houvessem assumido, ao longo da convivência, o papel da 

paternidade/maternidade.  

Insiste-se na tese de que o estado de filiação é um fenômeno eminentemente 

socioafetivo, no qual podem estar inclusos os vínculos biológicos e não-biológicos. Há 

duas verdades – a biológica e a afetiva – que são igualmente reais, que devem coexistir, 

mas, quando não, a realidade construída e não determinada deve prevalecer. O 

magistrado não pode esquivar-se de avaliar a escolha afetiva, devendo o critério 

biológico prevalecer em situações pontuais.  

RECONHECIMENTO DE FILIAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
NULIDADE. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO SANGÜÍNEA ENTRE AS 
PARTES. IRRELEVÂNCIA DIANTE DO VÍNCULO SÓCIO-AFETIVO. 
- Merece reforma o acórdão que, ao julgar embargos de declaração, impõe 
multa com amparo no art. 538, par. único, CPC se o recurso não apresenta 
caráter modificativo e se foi interposto com expressa finalidade de 
prequestionar. Inteligência da  Súmula 98, STJ. 
- O reconhecimento de paternidade é válido se reflete a existência duradoura 
do vínculo sócio-afetivo entre pais e filhos. A ausência de vínculo biológico é 
fato que por si só não revela a falsidade da declaração de vontade 
consubstanciada no ato do reconhecimento. A relação sócio-afetiva é fato que 
não pode ser, e não é, desconhecido pelo Direito. Inexistência de nulidade do 
assento lançado em registro civil. 
- O STJ vem dando prioridade ao critério biológico para o 
reconhecimento da filiação naquelas circunstâncias em que há dissenso 
familiar, onde a relação sócio-afetiva desapareceu ou nunca existiu. Não 
se pode impor os deveres de cuidado, de carinho e de sustento a alguém 
que, não sendo o pai biológico, também não deseja ser pai sócio-afetivo. 
A contrario sensu, se o afeto persiste de forma que pais e filhos 
constroem uma relação de mútuo auxílio, respeito e amparo, é acertado 
desconsiderar o vínculo meramente sanguíneo, para reconhecer a 
existência de filiação jurídica. 
Recurso conhecido e provido. (Grifou-se) 
 

Na equalização das tratativas, da proteção e dos meios processuais que podem se 

valer cada espécie do gênero estado de filiação, o Recurso Especial 1189663, estendeu 

a ação investigatória de paternidade/maternidade ao vínculo afetivo, findando com a 

exclusividade do manejo dessa ação na busca do vínculo biológico. 

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.  FAMÍLIA. 
RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE E MATERNIDADE 
SOCIOAFETIVA. POSSIBILIDADE. 
DEMONSTRAÇÃO. 
1. A paternidade ou maternidade socioafetiva é concepção jurisprudencial e 
doutrinária recente, ainda não abraçada, expressamente, pela legislação 
vigente, mas a qual se aplica, de forma analógica, no que forem pertinentes, 
as regras orientadoras da filiação biológica. 
2. A norma princípio estabelecida no art. 27, in fine, do ECA afasta as 
restrições à busca do reconhecimento de filiação e, quando conjugada 
com a possibilidade de filiação socioafetiva, acaba por reorientar, de 
forma ampliativa, os restritivos comandos legais hoje existentes, para 
assegurar ao que procura o reconhecimento de vínculo de filiação 
sociafetivo, trânsito desimpedido de sua pretensão. 
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3. Nessa senda, não se pode olvidar que a construção de uma relação 
socioafetiva, na qual se encontre caracterizada, de maneira indelével, a 
posse do estado de filho, dá a esse o direito subjetivo de pleitear, em 
juízo, o reconhecimento desse vínculo, mesmo por meio de ação de 
investigação de paternidade, a priori, restrita ao reconhecimento forçado 
de vínculo biológico. 
4. Não demonstrada a chamada posse do estado de filho, torna-se inviável a 
pretensão. 
5. Recurso não provido. (Grifo nosso) 

 

O posicionamento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, portanto, 

colabora para a proteção daquele parentesco derivado da afetividade. Em que pese haja 

decisões destoantes no Tribunal Superior, bem como exaradas nos juízo a quo, os 

precedentes analisados demonstram que o Poder Judiciário está na maioria dos casos 

afinado ao que rege os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da 

igualdade, da paternidade responsável e do melhor interesse da criança e do adolescente. 

 

CONCLUSÃO 

 

Durante muito tempo o critério para determinação da filiação esteve imbricado 

ao sistema de presunções que buscava preservar um modelo familiar matrimonial e 

patriarcal. Na medida em que o modelo matrimonial de família foi perdendo a 

hegemonia e a biomedicina avançou, a fixação do parentesco filiatório se aproximou 

mais do critério biológico. Seriam esses, o sistema de presunção e a aplicação da prova 

biológica, os mecanismos mais recorrentes para a afirmação do estado de filiação. 

Fato é que até recentemente o Direito não reconhecia efeitos àquelas relações 

surgidas do afeto. Mas a filiação socioafetiva não é coisa nova, Jesus Cristo já era filho 

socioafetivo (de José). A figura do filho de criação foi narrada por em Gilberto Freyre, 

no livro Casa Grande e Senzala. Muito embora aqui não se liberalizasse o mesmo 

tratamento aos filhos de família; eram praticamente agregados, embora com certos 

regalos.  

Apenas com o influxo da doutrina dos direitos fundamentais, a força do 

princípio da dignidade da pessoa, o desenrolar dos direitos da personalidade e, de certa 

forma, a utilização de conceitos de outras áreas do conhecimento, a exemplo da própria 

psicanálise, foi possível valorar elementos subjetivos essenciais ao desenvolvimento do 

sujeito.  
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Nesse ponto, fala-se do princípio da afetividade, indispensável ao 

desenvolvimento da pessoa, na medida em que esta precisa se sentir aceita, cuidada, 

amada para avançar no seu projeto singular de busca pela felicidade.  

É certo que o Direito não tem por objeto elementos tão subjetivos quanto os 

sentimentos. Porém, desenvolvida a jurisdicização da figura do afeto, vê-se a sua 

proximidade com o princípio da solidariedade e a sua correlação com condutas objetivas 

que contribuem para aquele mesmo fim. São exemplos dessas condutas o dever de 

assegurar a criança e ao adolescente com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à 

alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 

opressão; os deveres dos cônjuges e companheiros de assistência mútua – material e 

imaterial, respeito, consideração. 

Assim, compreendendo-se a família como instituição instrumental promotora da 

personalidade e do cuidado dos seus, aquelas condutas objetivas, ora chamadas afeto, 

lhes serão bem peculiares.  

Nestes termos, a substância ganha destaque ante a forma. Os sujeitos passam a 

ser definidos pelo papel que desenvolvem e não mais por uma ficção jurídica 

presumível ou por um determinismo genético. Dessa forma, o afeto também passa a ser 

determinante na definição da filiação. Corresponde àquele critério de outra origem 

previsto no art. 1.593 do CC/2002. A tese de Paulo Lôbo sobre filiação ganha adesões: a 

socioafetividade seria o gênero, do qual as espécies poderiam ser de natureza biológica 

ou civil. Colabora esse entendimento para a afirmação de que pai é mesmo o que cria! 

A questão já chegou ao Superior Tribunal de Justiça. Sendo chamado a refletir 

sobre o tema, paulatinamente o STJ tem redimensionado os critérios balizadores da 

filiação, a ponto de na maioria das decisões das turmas especializadas ter sido 

consolidado o entendimento de que a socioafetividade deve imperar. Muitos foram os 

julgados em que isso se comprova.  

É certo que, algumas decisões monocráticas do STJ ainda sustentam primazia ao 

critério biológico – em favor do que chamam verdade chamada de “real”, mas não é esta 

a linha das decisões colegiadas. Ademais, o que seria a verdade real nesta seara? Os 

laços biológicos são importantes, mas o lastro do convívio que enlaça é, por si, 

determinante. Assim, da análise realizada da jurisprudência do STJ, identifica-se 

atualmente a primazia do critério da socioafetividade. 
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Vem cumprindo à Corte, a quem compete a uniformidade da interpretação das 

leis federais, reconhecer a socioafetividade na determinação das decisões pertinentes à 

filiação. E faz isto, não apenas em acordo com a principiologia civil-constitucional mas 

ainda também por sua pertinência no mundo dos fatos, com a realidade dos lares. Das 

44 (quarenta e quatro) decisões colegiadas publicadas por esta Corte, desde o ano de 

2007, dezoito foram efetivamente analisadas, podendo-se afirmar que, pela significativa 

amostragem, o STJ vem consolidando o entendimento de que pai é o que cria. O 

convívio diário e o laço de socioafetividade aponta aquele e/ou aquela que vem 

assumindo o papel seja de pai , seja de mãe. Contra esse fato e por respeito à dignidade 

da pessoa, não poderia o Judiciário se posicionar. 
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RESUMO 

O artigo cuida do estudo dos princípios relevantes do direito infanto-juvenil no contexto da 

família contemporânea dentro da doutrina da proteção integral que hoje rege este ramo e 

assegura a criança e ao adolescente tratamento de sujeito de direitos. Justifica-se a análise ao 

se perceber que os novos arranjos familiares vinculados pela afetividades produziram o 

fenômeno jurídico-social da repersonalização das relações familiares, que avançou da visão 

patrimonialista anterior para a valorização da dignidade da pessoa humana, que coloca a 

pessoa como centro da tutela jurídica, repercutindo no direito infanto-juvenil com a adoção da 

doutrina da proteção integral. Dessa forma, no presente artigo buscamos apresentar 

considerações acerca da nova configuração familiar, da criança como sujeitos de direitos e 

dos princípios relevantes , ademais, tratamos da aplicação do princípio do melhor interesse 

como um verdadeiro parâmetro auxiliar na concretização dos direitos das crianças e dos 

adolescentes.  

PALAVRAS-CHAVE: CRIANÇA E ADOLESCENTE; FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA; 

PRINCÍPIOS RELEVANTES DO DIREITO INFANTO JUVENIL; PRINCÍPIO DO 

MELHOR INTERESSE 

 

ABSTRACT 

The article looks after studying the relevant principles of juvenile law in the context 

ofcontemporary family within the doctrine of comprehensive protection that today 

governsthis branch and ensures that children and adolescents treated as subjects of 

rights.Justifies the analysis to be noted that the new family arrangements affect 

producedbound by the legal and social phenomenon repersonalization of family relations, 

which advanced the view prior to the patrimonial value of human dignity, which puts the 

personat the center of legal protection, reflecting the right of children and adolescents with 

theadoption of the doctrine of full protection. Thus, in this article tries to present 

considerations about the new family, children as subjects of rights and principles relevant, 

moreover, treat the application of the principle of best interest as an auxiliary parameterin the 

true realization of the rights of children and adolescents. 

KEYWORDS: CHILD AND ADOLESCENT; CONTEMPORARY FAMILY; CHILDREN 

OF LAW PRINCIPLES RELEVANT YOUTH; THE BEST INTEREST PRINCIPLE 
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A criança e o adolescente foram elevados na presente era pós-moderna a sujeitos de direitos. 

Nesta era atual, em que a dignidade da pessoa humana consagra-se em todas as constituições 

em que se pretende vigorar um Estado Democrático de Direito, não integralizar a criança 

direitos e não atribuir-lhes o papel principal de suas próprias vidas, contraria a própria ordem 

constitucional alicerçada na dignidade da pessoa humana, em que se originou a doutrina na 

proteção integral. 

Nesse conjunto de princípios que servem de base para o sistema infanto-juvenil da proteção 

integral, a palavra menor no direito brasileiro surge discriminatória e ultrapassada. Apesar de 

ser um contexto histórico brasileiro, que adiante será tratado, Helena Bolineiro reserva-se no 

direito de utilizar o termo, com a ressalva de que, quando o faz, realiza-o desprovida de 

qualquer intenção segregatória, motivação do antigo direito do menor brasileiro[1]/[2]. 

O presente artigo irá discorrer sobre contexto familiar que estão inseridos a criança e o 

adolescente, dissertando sobre os principais princípios da doutrina infanto-juvenil. Diante do 

exposto, pretende-se resposnder ao seguinte questionamento: Quais são os princípios 

presentes no Direito de Família relevantes para o Direito Infanto-juvenil? Qual destes 

princípios será utilizado como parâmetro hermenêutico do Direito Infanto-juvenil? 

Nessa premissa, este artigo se dividirá em três capítulos. 

No primeiro capítulo tecemos algumas considerações acerca do perfil da família 

contemporânea abordando os novos conceitos e redimensionamentos dos antigos institutos, 

diante da constitucionalização do Direito Civil, advindos do ideário pós-positivista. 

O segundo constitui a fundamentação teórica preliminar acerca do tema, ao reverenciar a 

criança e o adolescente como sujeito de direitos fundamentais. 

No terceiro capítulo enumeramos os princípios relevantes do Direito Infanto-juvenil no 

contexto no atual contexto da família delineada no capítulo primeiro, além de apresentar o 

princípio do melhor interesse como vetor interpretativo.   

E, por fim, são apresentadas as conclusões. 

1 Perfil da Família Contemporânea 

Ao longo do século XX, a família sofreu profundas mudanças, do seu conceito a sua 

composição, o que ocasionou o desenvolvimento de novas funções.  

 A família, através de um conceito atemporal, é entendida através de um sistema de relações 

construídas por meio de conceitos e preconceitos, ideais, sonhos e realizações. E por isso é 

considerada a célula mater da sociedade[3]. 

Apesar de, no estágio atual, os direitos de proteção integral da criança não integrarem o 

direito de família de forma exclusiva, a família ainda constitui o principal espaço de formação 

e realização de personalidade da criança e do adolescente. 

A evolução da criança como sujeito de direitos é reflexo da moderna consideração da família, 

como espaço de desenvolvimento da personalidade de seus membros[4]. Dessa forma, há 
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necessidade de tecer algumas considerações acerca da nova visão da família, sob o ponto de 

vista jurídico. 

O direito de família sofreu influências do movimento pós-positivismo que reconstruiu o 

Direito Constitucional, em especial, a expansão normativa deste para todos os ramos, que 

ocasionou a chamada constitucionalização do Direito Civil[5]. 

A introdução da funcionalização do contrato e da propriedade é consequência desta 

influência, assim como a boa-fé objetiva, ou em termos de direito de família, a personalização 

das relações familiares agora centradas no afeto e não mais no patrimônio é resultante da 

valorização da pessoa humana presente nas Constituições contemporâneas. 

Assim, qualquer norma de direito das famílias exige a presença de fundamento de validade 

constitucional[6]. 

Por muito tempo, a família manteve uma estrutura patriarcal, legitimando exercício de 

poderes masculinos sobre a mulher e sobre os filhos. Ademais, foi perdendo aos poucos suas 

antigas funções, como a função econômica, que via a família como unidade produtiva ou a 

função procracional de influência religiosa. 

Atualmente, a família é funcionalizada pela afetividade, onde houver affectio, haverá família, 

unida por laços de liberdade e responsabilidade[7]. 

Utilizando a afetividade, o Supremo Tribunal Federal, Corte Constitucional Brasileira, incluiu 

mais uma entidade familiar ao ordenamento jurídico brasileiro, a união homoafetiva[8]. Até 

então a atual Constituição Brasileira reconhecia três enquadramentos de família[9], seria 

aquelas originadas de casamento, as decorrentes de união estável e a família 

monoparental[10]. Todavia, com a interpretação do Supremo, acrescenta mais uma - a união 

homoafetiva, que seguirá as regras da união estável.  

Outra modalidade de família tem sido considerada, apesar do déficit normativo, é a chamada 

família recomposta ou reconstituída. Seria “a estrutura familiar originada do casamento ou da 

união estável de um casal, na qual um ou ambos de seus membros têm um ou vários filhos de 

uma relação anterior” [11]. 

Trata-se de uma segunda família originada pela reorganização familiar, um novo arranjo 

familiar, em que se agregam filhos de relacionamentos anteriores, formando vínculos de 

afinidade entre padrastos, madrastas e enteados[12]/[13].      

Diante do exposto, pode-se concluir que a família atual, além de abrigar os mais diversos 

arranjos familiares entrelaçados pela afetividade[14], não é uma instituição decorrente 

somente do matrimônio e não cabe mais as antigas preocupações patrimoniais que foram 

matrizes da família tradicional, hoje a família “passou a significar o ambiente de 

desenvolvimento da personalidade e da promoção da dignidade de seus membros, sejam 

adultos ou infantes, o qual pode apresentar uma pluralidade de formas decorrentes das 

variadas origens” [15]. Nesse sentido, a família passa de instituição para ser família 

instrumento[16], cuja razão de ser será a dignidade de cada membro. 
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Dessa forma, consagra-se contemporaneamente o modelo eudemonista de família, em que 

seus membros buscam, na própria família ou por meio dela, a sua própria realização, seu 

próprio bem-estar[17]. 

2 A Criança e o Adolescente como Titular de Direitos Fundamentais 

A criança e o adolescente passam a ser titulares de direitos fundamentais com a consagração 

da doutrina da proteção integral que superou a doutrina da situação irregular. Isso acontece 

por que a novo paradigma, inspirado na dignidade da pessoa humana, gera princípios, como o 

da prioridade absoluta e do melhor interesse, que irão alçá-los a sujeitos de direitos. 

O tratamento jurídico da criança e do adolescente no Brasil passa por quatro fases: da absoluta 

indiferença, da mera imputação penal, tutelar e da proteção integral. Na primeira fase, não 

havia diplomas legislativos para as crianças e os adolescentes, já na segunda havia, todavia as 

leis buscavam apenas coibir a prática de ilícitos por eles, como as Ordenações Afonsinas e 

Filipinas ou Código Imperial de 1830. Na fase tutelar, aos adultos é conferidos poderes para 

promover a integração familiar da criança, com tutela reflexa de seus interesses pessoais, aqui 

se tem o Código de Menores de 1979, que atribuiu ao termo menor um caráter 

discriminatório, pois a legislação tratava apenas das crianças ou dos adolescentes em situação 

irregular. A última fase, da doutrina da proteção integral, é o estágio atual da criança e do 

adolescente, que lhes atribui direitos e garantias, considerando sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento[18]. 

Apesar de alguns países não terem evoluído seguindo essas quatro fases, é certo que os 

documentos internacionais de direitos humanos, como a Declaração Universal de Direitos 

Humanos e a Declaração Universal dos Direitos da Criança, introduziram, sob a forma de 

direitos fundamentais, a doutrina da proteção integral. 

A existência de direitos especiais direcionados à criança e ao adolescente é fruto da 

preocupação de garantir uma tutela mais eficaz e ampla da pessoa humana[19]. Os direitos 

humanos constantes nas normas internacionais ganham característica de fundamentais quando 

inseridos nos textos constitucionais[20]. 

Os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes possuem a particularidade de não 

serem dirigidos somente ao Estado, mas também será sujeito passivo, a sociedade, em 

especial a família e, em segundo plano, as outras entidades, como creches, escolas, igrejas, 

hospitais[21]. 

Com isso, pode-se verificar claramente que será dentro das relações familiares que se irá 

verificar a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particularidades. Nessa 

dimensão subjetiva, os direitos fundamentais tutelam a liberdade, autonomia e segurança da 

pessoa em frente dos demais membros do corpo social[22].  

A proteção integral é inserida na ordem jurídica portuguesa através do texto constitucional. 

Está presente na noção constitucional de desenvolvimento integral[23], que, aproximado o 

desenvolvimento da personalidade, possui dois pressupostos: a garantia da dignidade da 

pessoa humana e a consideração da criança como pessoa em formação[24]. 

A doutrina da proteção integral normatizada na forma de princípio consubstancia um status 

jurídico especial às crianças e aos adolescentes, pois estes poderão, apesar de serem pessoa 
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em desenvolvimento, exercerem seus direitos em face de qualquer pessoa, inclusive de seus 

pais. A eles são atribuídos interesses subordinantes diante da família, à sociedade e ao 

Estado[25]. 

Vale ressaltar que a proteção integral tem como fim maior a dignidade da pessoa humana, 

uma vez que a garantia de direitos aos menores e a obrigação positiva do Estado no sent ido de 

priorizar esses seres em crescimento fundam-se na aplicação do direito fundamental de ter 

uma vida digna. 

A dignidade da pessoa humana alçada a valor nuclear da ordem constitucional irá irradiar seus 

efeitos por todo ordenamento jurídico, inclusive sobre as relações particulares como as 

familiares. 

O fenômeno da respersonalização das relações familiares e consequente despatrimonialização 

é fruto da elevação da dignidade da pessoa humana como fundamento da ordem jurídica, o 

que posiciona a pessoa humana no centro de proteção do direito[26]. 

Visto como princípio, ele será o mais universal de todos, pois dele, como já foi elucidado, 

irradiará todos os demais princípios. Desta feita, passa-se a seguir a análise de alguns 

princípios que se podem considerar relevantes ao presente estudo e que estão intimamente 

ligados à criança e ao adolescente, seja por que deles decorrem, seja por que orientam a 

família. 

3 Princípios relevantes do Direito Infanto-Juvenil na Doutrina da Proteção Integral  

No campo do direito infanto-juvenil, cada país terá seu sistema de regras e princípios 

orientadores. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente-ECA forma 

esse sistema aberto de regras e princípios, inspirado pelos dispositivos constitucionais, esta lei 

reúne os principais temas acerca da criança e do adolescente. 

Na Espanha e em Portugal, não há uma lei infraconstitucional nos moldes do ECA. O país 

espanhol, por exemplo, a Lei de Protección Jurídica del Menor[27] forma o estatuto jurídico 

do menor, juntamente com o Código Civil e Penal Espanhol. Já em Portugal, tem-se a Lei de 

Protecção de Crianças e Jovens em Perigo[28], os Decretos que tratam do Regime de 

Execução do Acolhimento Familiar de Crianças e Jovens em Perigo[29] e do Regime de 

Execução de Medidas de Promoção dos Direitos e de Proteção das Crianças e Jovens em 

Perigo[30], além do que há as disposições do Código Civil para complementar. 

Ademais, a todos são acrescentados os documentos internacionais ratificados pelo país, como 

a Convenção sobre Direitos da Criança, aderida pelos três países citados. Dela se torna 

possível retirar o denominar comum, qual seja, a doutrina da proteção integral. 

Observa-se que, em cada país, o estatuto jurídico do menor irá determinar seus princípios 

orientadores, até mesmo dentro de um único ordenamento haverá estudiosos que irão divergir 

acerca do elenco dos princípios. Desta forma, procura-se nesse ponto trazer os princípios que 

se consideram relevantes para o desenvolvimento deste estudo[31]. Pode-se notar que alguns 

foram importados do direito de família, mas tendo em vista que a criança está 

necessariamente inserida numa família, em decorrência do direito à convivência familiar, 

abordar-se-ão alguns deles.  
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Em decorrência direta da doutrina da proteção integral, pode-se destacar o princípio do 

melhor interesse e o princípio da prioridade absoluta. Adiciona-se, ainda, o princípio da 

convivência familiar e o da afetividade. Este último pode ser considerado denominador 

comum de muitos dos ordenamentos em que as relações familiares têm passado por uma 

repersonalização. Além destes, destaca-se o princípio da Intervenção excepcional do Estado e 

da sociedade no âmbito familiar advindo do direito de família. Trata-se, também, dos 

princípios do Princípio da Progressiva Autonomia e o da Incapacidade por menoridade 

presentes no direito português, por crer-se que também são relevantes para compor a doutrina 

infanto-juvenil.   

3.1 Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente  

O Princípio do Melhor Interesse da Criança e do Adolescente acompanhou as mudanças 

ocorridas na estrutura familiar ao longo dos anos, na medida em que a função econômica deu 

lugar à afetividade e ao companheirismo.[32] 

Ele surgiu antes mesmo da doutrina ter proteção integral, tanto que em 1836 foi oficializado 

no sistema jurídico inglês[33]. No direito americano, o precedente jurídico, datado de 1813, 

com o julgamento do caso Commonweath v. Addicks, que afirmou prioridade do interesse de 

uma criança em detrimento dos interesses dos pais[34]. No âmbito internacional, foi adotada 

pela primeira vez a Declaração dos Direitos da Criança, já em 1959. Todavia foi na 

Convenção dos Direitos da Criança, que tinha como pilar a doutrina da proteção integral que 

o melhor interesse alcançou as dimensões que hoje se traça no presente estudo[35]. 

De certo que, ao longo dos anos, o seu paradigma foi modificado. Se na doutrina da situação 

irregular, apenas nas situações em que o menor se encontrava em perigo o melhor interesse 

atuaria, agora na doutrina da proteção integral, ele se torna protagonista, critério hermenêutico 

para atuar em situações que envolvam qualquer criança ou adolescente, funcionando como 

garantidor do respeito dos direitos fundamentais destes[36]. 

Ressalte-se que a versão oficial traduzida do artigo 3.1 da Convenção dos Direitos da Criança 

estabelece que: “Art.3.1 Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por autoridades 

administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, primordialmente, o interesse maior 

da criança.” (grifou-se), destoa do texto original que falava em best interest. Opta-se, assim, 

pela tradução literal da versão em inglês, melhor interesse, que prima por um conceito 

qualitativo, ao invés da opção quantitativa da versão brasileira ou portuguesa, interesse maior 

e interesse superior, respectivamente[37]. 

Sua origem é atribuída ao instituto inglês do parens patriae que concedia prerrogativa ao rei 

para proteger aqueles que por conta própria não pode fazê-lo. Nesse sentido, as Cortes de 

Chancelaria, através do Chanceler, atuaram como guardião supremo a fim de proteger não só 

as crianças, mas como todas as pessoas que não tinham discernimento suficiente para 

administrar os próprios interesses. Na ordem jurídica americana, essa posição de autoridade, 

atuando como guardião de um indivíduo, foi herdada pelo Estado. Nesse sentido, o princípio 

está vinculado às atribuições do Juiz, pois emana a função tradicional do Estado como 

guardião daqueles que sejam legalmente incapazes[38].  

Dessa forma, verifica-se que o interesse do menor está presente em todos os sistemas jurídicos 

modernos, em alguns pela pressão exercida pelas grandes Declarações de Direitos e 
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Convenções Internacionais, em outros pela natural evolução social e jurídica ocorrida em 

alguns países, como a Espanha, o Brasil, ou nos já citados Estados Unidos e Inglaterra. 

Apesar de presentes numerosas normas, poucas delas determinam em que se funda esse 

interesse da criança. Restando a pergunta: o que afinal consiste o melhor interesse da criança? 

Qual o seu conteúdo? 

Cumpre-se dizer que dada a relatividade do conceito é difícil precisar o que é ou em que 

consiste o interesse. A compreensão do seu conteúdo varia de acordo com fatores culturais, 

sociais e axiológicos. Desta forma, sua concepção é obtida a partir do caso concreto[39]. 

Pode-se verificar que, na ordem jurídica americana, o princípio é utilizado como padrão, 

considerando os interesses da criança em detrimento dos interesses dos pais, contudo sua 

análise é feita sempre no caso concreto[40]. 

Rivero Hernandez[41] esclarece que o interesse, de qualquer pessoa, como categoria jurídica, 

é um dos conceitos fundamentais na consideração instrumental do direito, atuando como meio 

para a satisfação dos fins essenciais da pessoa, de interesses vitais a ela. Todavia dada a sua 

pouca idade e sua personalidade ainda em desenvolvimento, os interesses da criança e do 

adolescente mereceram particular importância. 

Assim, em um primeiro momento, o melhor interesse se configura como um standard 

jurídico, por ser um modelo de conduta ou de atuação jurídico-social, adotado nas relações 

pessoais e no tráfico jurídico, do qual se deduz a regra jurídica necessária para o caso 

particular e serve para orientar o operador jurídico, seja ele particular, os tribunais ou o 

estado, na conduta jurídica embasada em certos valores de ordem, justiça, razoabilidade para 

os casos ou as circunstâncias em que não há dados normativos precisos[42]. 

Destacando-se duas características do princípio enquanto standard jurídico: a sua relatividade 

e seu aspecto dinâmico. E assim é considerado por responder valores e critérios jurídicos e 

sociais, e não uma abstrata ideia do justo ou da consciência moral, operando no âmbito 

jurídico como resposta ao Direito a conflitos pessoais e sociais jurídicos, em especial no 

contexto do Direito das pessoas e da família[43]. 

Cabe agora assinalar a segunda consideração acerca do princípio. Assim como locuções 

jurídicas como ordem pública, relevante interesse coletivo, o melhor interesse da criança é um 

termo de conteúdo indeterminado[44]. Possui natureza jurídica de conceito jurídico 

indeterminado, por ser de vago enunciado e conteúdo normativo, cujos limites não são 

precisados com exatidão pela lei. 

Contudo, não é uma fórmula vazia de sentido, precisa ser transferido a situações específicas, a 

pressupostos determinados, que irão determinar a escolha de uma solução e não de outra [45]. 

Ademais, o princípio possui um núcleo indisponível preenchido pelos direitos e garantias 

fundamentais da criança e do adolescente[46]. 

Para evitar o vazio conceitual, como já advertido, o melhor interesse do menor deve operar 

juridicamente sobre pressupostos fáticos concretos e em situações da vida real. Em relação a 

um direito ou interesse próprio, há outros interesses em conflito com o de outras pessoas[47]. 
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Como visto no capítulo primeiro, os princípios devem ser preenchidos em cada circunstância 

da vida, possuem concepções próprias dos contornos que envolvem um caso determinado. 

Não carregam conceitos predeterminados. Mas para falar do princípio do melhor interesse da 

criança, deve-se ter em conta o respeito dos seus direitos fundamentais. 

De certo que o melhor interesse da criança não coincide com um direito fundamental[48], e 

assim ser objeto de pretensão judicial, o que irá se questionar são os direitos implicados à 

pessoa da criança, como o direito à saúde, que irão ser decididos de acordo com ele, 

consubstanciando, assim, como critério de valoração de um direito. 

Destacam-se, no presente momento, as considerações de José Alexandrino[49] acerca do 

interesse superior da criança, que por serem apresentadas de forma esquemática, são bastante 

úteis para o estudo do princípio. Assim, para ele o interesse superior da criança “não é um 

direito fundamental, um direito do homem, um bem fundamental, um interesse público, uma 

condição do exercício do poder paternal, uma realidade equivalente a interesses da criança.” 

Concorda-se com suas conclusões, pois, como a pouco foi exposto, o princípio “não será 

objeto de debate jurídico, judicial ou extrajudicial” [50], mas antes é instrumento a serviço 

dos aplicadores do direito infanto-juvenil a fim de serem encontradas as melhores decisões 

relativas às crianças. Não confundindo seu conceito a nenhum direito, bem ou interesse. 

Acerca da ação do princípio na relação entre pais-filhos através da autoridade parental, 

entende-se que o instituto está funcionalizado de acordo com as peculiaridades e interesses 

inerentes a personalidade dos filhos. Em momento próprio, pretende-se observar 

pormenorizadamente o assunto. 

Também se entende que enquanto os interesses da criança confundem-se com os bens e 

valores implicados na vida da criança ou do adolescente que irão compreender suas 

necessidades e desejos, conscientes ou inconscientes, observadas as idades, como também 

significam interesses suscetíveis de múltiplas variantes e manifestações vitais, materiais e 

espirituais[51], o melhor interesse corresponderá ao respeito a esses interesses.  

O interesse superior será, de acordo com o professor, “um princípio jurídico-formal, que atua 

como critério orientador; um standard hermenêutico, pauta de conformação do ordenamento 

jurídico pelo legislador; pauta obrigatória na resolução de casos concretos”[52]. 

Dessa forma, o presente princípio será para o estudo o parâmetro hermenêutico que nos 

ajudará na solução dos casos concretos que envolvem a criança e o adolescente na escolha de 

um tratamento médico. 

3.2 Princípio da Prioridade Absoluta 

O princípio da prioridade absoluta, também associado à doutrina da proteção integral, surgiu 

primeiramente na Convenção sobre Direitos da Criança de 1989.  O princípio requer um 

tratamento jurídico especial ao considerar, em todas as ações relativas a crianças, 

primordialmente o interesse maior da criança, por parte das instituições públicas e privadas de 

bem-estar social, tribunais, órgãos legislativos e autoridades administrativas[53]. 

Recepcionado pelo ordenamento jurídico brasileiro, o preceito foi aprofundado na esfera 

constitucional[54] e infraconstitucional[55], a fim de assegurar a efetividade dos direitos 
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subjetivos da criança e do adolescente. Estabelece-se constitucionalmente uma necessidade de 

cuidar especial, tendo em vista a fase de vida em que estão inseridos, através de uma maior 

prevalência no atendimento, apoio e proteção. 

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi além, pois dispôs que esta prioridade seria 

absoluta, o que determina erga omnes uma primazia no atendimento dos direitos do menor 

sobre quaisquer outros e materializou o conceito de absoluta prioridade no parágrafo único do 

artigo quarto[56]. 

De acordo com este dispositivo, há uma garantia prioritária no socorro, no atendimento em 

serviços públicos, na formulação e execução de políticas públicas e até uma destinação 

privilegiada dos recursos públicos para esses sujeitos[57]. Assim, não se poderia construir um 

sambódromo, como aquele existente no Rio de Janeiro, até terem construído creches, escolas, 

postos de saúde, moradias dignas para menores, postos de atendimento a gestantes, pois a 

vida, a educação, a saúde, o lar são mais importantes que essas obras. 

Todavia, o Poder Público brasileiro, que por força das normas constitucionais e 

infraconstitucionais, deveria em todas as suas esferas, legislativa, judiciária e executiva, 

resguardar e respeitar os direitos fundamentais dos menores com primazia, não vem cumprido 

esse fundamento do princípio. Não se quer dizer que não se precisa de ruas, praças, no entanto 

antes de realizar estas obras caberia o Poder Público verificar se há creches, escolas, postos de 

saúde suficientes que garantam o mínimo existencial do menor na região[58]. 

Desta forma, pode-se dizer que o princípio da prioridade absoluta afasta a discricionariedade 

do Poder Público, em especial na formulação e na execução de políticas sociais públicas, 

tendo em vista que há determinação legal em se assegurar primeiramente as políticas públicas 

voltadas à criança e ao adolescente[59]. Além de transformar as crianças e os adolescentes em 

credores do governo, ao determinar a destinação privilegiada dos recursos públicos[60].  

3.3 Princípio da Afetividade e da Convivência Familiar 

A moderna concepção de família é marcada pela introdução de um novo paradigma, a 

afetividade. Este elemento surge como elemento do núcleo essencial, na medida em que a 

família, como foi citado a pouco, converteu-se em um “espaço de realização da afetividade 

humana”[61]. 

Será o princípio da afetividade que dará preferência no direito de família às relações 

socioafetivas, em detrimento das relações de caráter patrimonial ou até mesmo biológico. 

Sendo ele o princípio norteador do direito das famílias.[62] 

Diante deste quadro, a Constituição Brasileira assegura a igualdade entre a filiação biológica e 

socioafetiva, a igualdade entre os irmãos biológicos e adotivos e o respeito a seus direitos 

fundamentais. 

Todavia o princípio não se está explícito no texto constitucional brasileiro, encontrar-se-á 

implicitamente referência a seus fundamentos, quais sejam: todos os filhos são iguais, sem 

importar sua origem; a escolha afetiva da adoção está no plano de igualdade de direitos; a 

comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes, inclusive os adotivos tem a 

mesma dignidade de família constitucionalmente protegida; e, de acordo com o exposto, a 

convivência familiar como prioridade absoluta garantida às crianças[63]. 
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Encontra-se ainda referência ao princípio da afetividade no ordenamento jurídico brasileiro, 

no artigo 1593 do Código Civil ao estabelecer que o “parentesco é natural e civil, conforme 

resulte de consanguinidade ou outra origem”, pois impede que o judiciário brasileiro 

considere apenas a verdade real, a biológica; e na Lei nº 11.698, de 13 de junho de 1998, que 

estabeleceu a preferência da guarda compartilhada, quando não houver acordo entre os pais 

separados. 

A afetividade também pode ser compreendida como o direito de amar e ser feliz, mas não é só 

isso, também implica o dever de compreender e estar com o outro, pois estar em família 

significa, sob essa ótica, romper com a individualidade, através do diálogo entre os entes que 

compõe família[64]. 

Assim, pode-se verificar que o princípio da afetividade pressupõe a funcionalização da família 

para o desenvolvimento da personalidade de seus membros. Desta forma, como visto no 

estudo da autoridade parental, que é exercida em função da criança e do adolescente, buscará 

a formação e o desenvolvimento da personalidade destes últimos. 

De certo que os laços afetivos e de solidariedade não derivam do sangue, e sim da 

convivência familiar. Todavia, convém ressaltar que a afetividade, enquanto princípio 

jurídico, não se iguala com o afeto, fato psicológico; pois o princípio impõe aos pais um dever 

em relação aos filhos, e destes em relação àqueles, ainda que não haja afeição entre eles[65]. 

Dentro das relações familiares, o princípio em pauta assume estreita relação com o princípio 

da convivência familiar, uma vez que a convivência familiar assegurada à criança e ao 

adolescente como prioridade absoluta é reflexo do abrigo constitucional ao princípio da 

afetividade. 

A convivência familiar reflete um direito dos membros do agregado familiar a viverem 

juntos[66]. Os elementos do princípio irão assegurar direitos e deveres envolventes na relação 

entre as pessoas do grupo familiar, como a inviolabilidade da casa. 

Diferente do princípio da afetividade, o princípio da convivência familiar encontra-se 

expresso da Constituição Brasileira[67], que o estabelece como direito fundamental da criança 

e do adolescente. Também se encontra na Convenção dos Direitos da Criança[68], quando 

prevê que a criança que possua pais separados tem o direito de manter relações pessoais e 

contato direto com ambos, desde que seja em conformidade ao melhor interesse dela, pois de 

nada adiantaria a criança manter contato com um genitor abusivo. 

Ou seja, a criança tem direito a conviver com ambos os genitores, ainda que os pais estejam 

separados, pois o pai guardião não poderá impor restrições indevidas ao acesso da criança ao 

outro genitor. 

Assim, pode-se verificar que o princípio tutela um direito a convivência familiar que é 

dirigida à família e ao Estado em relação direta à criança e ao adolescente, além de derivar 

outros direitos por ser substrato da verdade real da família socioafetiva[69]. 

Diante do exposto, o princípio da afetividade e o princípio da convivência familiar refletem a 

repersonalização que as relações familiares passaram com a introdução do valor jurídico 

afeto. Nos casos em que se pretende estudar, tais princípios não podem ser esquecidos, podem 
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deles decorrer a relevância do desenvolvimento da personalidade do filho menor e 

consequentemente a consideração da opinião destes. 

3.4. Princípio da Solidariedade Familiar 

Não se poderia também se considerar o princípio da solidariedade no âmbito familiar, tendo 

em vista que este representa a superação do modo individualista de pensar da sociedade. Na 

contemporaneidade, a solidariedade alçada a patamar de “oxigênio da Constituição”[70], 

estando presente na Constituição Brasileira[71] e Portuguesa[72] no início de seus textos.  

Não há como falar em desenvolvimento da personalidade da criança, sem que se tenha o 

adimplemento dos deveres inderrogáveis de solidariedade, que implicam condicionamentos e 

comportamentos interindividuais realizados num contexto social. 

A solidariedade nas relações familiares, além de exigir uma recíproca assistência moral e 

material entre os cônjuges e companheiros, incide sobre os filhos menores, de maneira que 

exige que estes devem ser cuidados até atingir a idade adulta, significando que a criança deve 

ser mantida instruída e educada para sua plena formação social[73]. Impedindo a inconcebível 

ideia da pessoa ainda em formação de que esta não fosse abandonada a própria sorte[74]. 

Ademais, por gerar deveres recíprocos entre os integrantes do grupo familiar, isenta o Estado 

de prover todo o leque de direitos que são assegurados constitucionalmente ao cidadão. Para 

tanto, o cuidado com a criança e com o adolescente é designado primeiro a família[75]. 

Incidirá assim na autoridade parental, orientando seu exercício. O cuidado, alçado a valor 

jurídico[76] dos pais em relação aos filhos menores é traduzido como um “dever de socorro 

espiritual e de assistência material” [77]. 

Trata-se a seguir dos princípios da progressiva autonomia e da intervenção excepcional do 

Estado, ambos têm estreita relação com o princípio da liberdade. 

3.5 Princípio da Progressiva Autonomia  

O princípio da progressiva autonomia do menor de idade está presente no direito português 

em respeito à condição peculiar da pessoa da criança em formação, como elemento dinâmico, 

ou seja, eles estão em um processo de desenvolvimento progressivo. 

O princípio reconhece uma autonomia progressiva à criança na condução da sua vida, não 

fixando idade para o exercício de determinados atos, mas considerando seu grau de 

discernimento. 

Na forma do instituto português, os pais devem considerar as opiniões dos filhos menores de 

acordo com sua maturidade, além de reconhecer-lhes autonomia na organização da própria 

vida[78]. 

Nesse sentido, a intervenção dos pais através da autoridade parental irá diminuindo 

gradativamente até os dezoito anos dos filhos. O grau de discernimento do filho menor é 

inversamente proporcional ao grau de intervenção dos pais. Assim, quanto maior o 

discernimento da criança e do adolescente, menor será a intervenção advinda dos pais. 
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Nesse sentido, encontra-se no ordenamento jurídico português o que se convencionou de 

chamar de maioridades especiais, estas são normas que reconhecem plena capacidade de 

decisão à criança e ao adolescente. Como, por exemplo, o artigo 1886º do Código Civil 

Português que concede o poder de livre decisão em matéria de escolha de religião ao maior de 

dezesseis anos, ou o artigo 1981º, n.1, alínea a, que exige o consentimento do adotando com 

mais de 12 anos. 

É imprescindível destacar que a configuração de uma autoridade parental gradual proveniente 

da equação entre interesses dos filhos e dos pais será tratada em capítulo próprio. 

O princípio da progressiva autonomia pressupõe, contudo, uma noção inicial acerca do 

instituto da autonomia da vontade e do princípio da liberdade aplicado às relações familiares. 

Primeiro, a autonomia da vontade, assim como a liberdade, não será exercida ilimitadamente, 

ela pressupõe limites. Além do que, está relacionada ao exercício livre da liberdade da pessoa, 

diferentemente da autonomia privada que se restringe à capacidade estabelecer acordos 

negociais. 

A autonomia da vontade no âmbito de decisão no cuidado à saúde será estudada em capítulo 

próprio. Todavia, para efeito do princípio em epígrafe, convém registrar algumas 

considerações acerca da autonomia aplicada às relações familiares, que se passará expor a 

seguir. 

A palavra autonomia derivada do grego autos e nomos, significa governo próprio. Seu 

conceito que inicialmente era utilizado para caracterizar a autogestão das cidades-estados 

gregas adquiriu muitos sentidos quando se estendeu aos indivíduos. 

Nesse sentido, Beauchamp e Childress destacaram alguns sentidos diversos que a autonomia 

poderá assumir, como a forma de autogoverno, de direitos de liberdade, de privacidade, de 

escolha individual, de liberdade de vontade, de ser motor do próprio comportamento, ou de 

pertencer a si mesmo[79]. 

Constata-se, assim, uma falta de consenso não só de significado, mas também de conteúdo. 

Todavia todas as teorias que tratam da autonomia pressupõem duas condições essenciais: a 

liberdade e a capacidade de agir intencionalmente[80]. 

A mudança de paradigma no que diz respeito à capacidade de agir da criança e do adolescente 

está associada à descoberta da personalidade destes, pois passaram a ser vistos como sujeitos 

em processo de desenvolvimento, dotados de uma autonomia progressiva. 

Ressalta-se que a capacidade jurídica é inerente à personalidade jurídica e consiste na 

susceptibilidade de ser, em concreto, titular de direitos e deveres, e por ser inerente à 

personalidade jurídica, é reconhecida a todo ser humano, inclusive aos sujeitos menores de 

idade. 

 Em contrapartida, a capacidade de agir não é igual a todas as pessoas e será plena apenas para 

os sujeitos maiores de idade não declarados incapazes, inclusive gerou uma reflexão na 

doutrina portuguesa, no sentido de não mais se falar em princípio da incapacidade de agir por 

menoridade, mas, sim, de adotar agora o princípio da capacidade de agir dos sujeitos menores 

de idade[81]. 
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Assim ocorreu por considerarem que a segunda terminologia respeita melhor a criança e o 

adolescente, pois, mesmo que seja uma versão sujeita a limites, reclama uma maior 

participação daqueles sujeitos no processo de decisão dos assuntos que diretamente lhe digam 

respeito. 

Quanto ao princípio da liberdade, este foi albergado pela Constituição brasileira e pela 

portuguesa já em seus primeiros artigos, de forma em que ambas as nações devem objetivar a 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária[82]. 

No seio familiar, o referido princípio aparece como forma de liberdade da própria entidade 

familiar diante do Estado e da sociedade e significa, também, liberdade de cada membro 

perante outros membros e da entidade familiar[83]. 

Está-se, portanto, diante da moderna concepção de família, em que esta se propõe a ser meio 

de formação e desenvolvimento da personalidade de seus membros. Sendo assim, meio para o 

filho menor exercer sua autonomia, de forma livre e respeitando sua condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento. Respeito imposto aos pais, à sociedade e ao Estado. 

3.6 Princípio da Intervenção Excepcional do Estado e da Sociedade no Âmbito Familiar 

O princípio da liberdade garante ao casal a livre decisão no planejamento familiar, havendo a 

intervenção do Estado apenas para propiciar recursos educacionais e científicos ao exercício 

desta liberdade. Desta forma que será pautada a ação do Estado no seio das relações 

familiares, qual seja, através de um caráter predominantemente excepcional[84]. 

Verifica-se, assim, no âmbito das relações familiares, agora funcionalizado como meio de 

desenvolvimento da personalidade de seus membros, que se dará o exercício de grande parte 

dos direitos fundamentais das pessoas pertencentes ao núcleo familiar. 

Diante dos direitos fundamentais que advêm das relações familiares e de seus membros, o 

Estado vincula-se tarefas fundamentais que irão ditar seu comportamento. O professor Paulo 

Otero [85] relacionou quatro tarefas fundamentais que consubstanciam em vinculações 

públicas relacionadas às normas de direitos fundamentais. 

Primeiro, a função de defesa, garantia ou respeito dos direitos e liberdades. Sob essa ótica, as 

entidades públicas se abstêm de intervir no espaço de liberdade próprio do indivíduo, agindo 

apenas para garantir a segurança ou restabelecer o exercício dessa liberdade[86]. 

Em um segundo plano, poderá assumir a função que caracteriza o Estado Social, a de 

prestação social, na busca do bem-estar social. Satisfazendo as necessidades econômicas, 

sociais e culturais[87]. 

Poderão ainda assumir uma terceira função, a de proteção contra terceiros, impedindo lesão de 

posições jurídicas subjetivas das pessoas por terceiros públicos ou privados, ao emanar 

medidas legislativas e administrativas. Incluindo inclusive o dever de garantir acesso de 

justiça a todos e a um julgamento em tempo hábil[88]. 

Por fim, as entidades públicas assumem uma tarefa de combate à discriminação entre as 

pessoas. Elas deverão, assim, eliminar todas as formas de violação à dignidade da pessoa 
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humana perante a lei, além de, em respeito ao direito à diferença, realizar um trabalho de 

promoção de inserção social e combate a preconceitos pessoais[89]. 

As tarefas fundamentais traduzem, na palavra do professor português, “um modelo de 

sociedade política responsabilizadora das entidades públicas pelos direitos 

fundamentais”[90].        

Nesse contexto, a Constituição brasileira e a portuguesa previram para a família o direito à 

proteção da sociedade e do Estado[91] e trataram igualmente do trinômio, família, sociedade e 

Estado, como atores fundamentais no desenvolvimento da criança e do adolescente[92]. 

Nesse sentido, falhando a família no papel de proporcionar à criança e ao adolescente 

condições mínimas para um desenvolvimento sadio e feliz, o Estado e a sociedade deverão se 

incumbir da tarefa, suprindo as carências referentes a seus direitos essenciais[93][94]. 

Na feição moderna da família, esta não admite mais a ingerência do Estado, sobretudo quanto 

à intimidade de seus membros. Verifica-se um processo de privatização das relações, com a 

interferência mínima do Estado no âmbito das relações de família[95]. Edson Fachin 

denomina esse fenômeno de “desinstitucionalização da família” e “privatização do 

Estado”[96].  

O Estado só irá intervir nas relações familiares tão-somente para tutelar a família e dar-lhes 

garantias, como a ampla manifestação de vontade e permitir aos membros as condições para 

manutenção no núcleo afetivo[97]. Desta feita, o Estado assume o papel de “Estado-protetor” 

e não “Estado-interventor” quando se refere às relações familiares. 

Verifica-se claramente a posição subsidiária do Estado no artigo sessenta e sete da 

Constituição Portuguesa de 1976 que prevê a cooperação do Estado com os pais na educação 

dos filhos. Desta feita, a ação estatal não poderá substituir a dos pais, ao contrário será 

subjacente à escolha do gênero de educação que pretender dar aos seus filhos[98]. 

Constata-se, portanto, que a intervenção estatal deve apenas e tão-somente existir para tutelar 

a família e dar-lhe garantias, inclusive de ampla manifestação de vontade e de que seus 

membros vivam em condições propícias à manutenção do núcleo afetivo, ou seja, a proteção 

estatal é instrumento garantidor da realização pessoal de seus membros[99]. 

Conforme salienta o professor Gustavo Tepedino que, ao se eleger a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República e subordinar as relações jurídicas patrimoniais a 

valores existenciais, consegue-se, então, despatrimonializá-las. Nesta esfera, o Estado deve 

conferir a proteção à família fora da órbita patrimonial, o que importa, sobretudo, em respeitar 

a autonomia privada e acatá-la como princípio fundamental. 

A intervenção estatal justifica-se apenas como uma função instrumental para constituir meio 

garantidor de realização pessoal de seus membros. No entanto, pode-se detectar nas 

legislações que regem e dispõem sobre as relações familiares inúmeras situações contrapostas, 

em que ora é respeitado o limite protecionista, ora ele é ultrapassado para atingir o princípio 

da autonomia privada aplicável a tais relações. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O menor de idade foi elevado na era pós-moderna a sujeito de direitos. Nesta era, na nossa 

era, em que a dignidade da pessoa humana consagra-se em todas as constituições em que 

pretendem vigorar um Estado Democrático de Direito, não integralizar à criança e ao 

adolescente direitos fundamentais e não dar a ele o papel principal de suas próprias vidas 

contrariaria a própria ordem constitucional alicerçada na dignidade da pessoa humana, em que 

se originou a doutrina na proteção integral. 

No campo do direito infanto-juvenil, cada país terá seu sistema de regras e princípios 

orientadores. No Brasil, por exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) formam 

esse sistema aberto de regras e princípios, inspirado pelos dispositivos constitucionais, esta lei 

reúne os principais temas acerca da criança e do adolescente. 

Dentro muitos princípios que orientam o direito infanto-juvenil, destacamos os que melhor 

destacam as necessidades da família contemporânea, a família afetiva. Para isso, não 

precisamos trazer a análise o princípio da municipalidade que orienta o ECA, mas o princípio 

da convivência familiar, da afetividade, da mínima interferência do Estado e do português 

progressiva autonomia, que considera a criança e o adolescente não por sua idade, mas por 

seu amadurecimento. 

Acerca da adoção do critério hermenêutico do princípio do melhor interesse do menor. Veja 

que o âmbito de aplicação foi nas questões referentes ao Estatuto da Criança e do 

Adolescente, porém a aplicação não fica adstrita a essa área. Tal princípio mostra-se um 

critério orientador para se atingir a unidade de todo nosso ordenamento jurídico. 

De tal forma, que se mostra como uma norma impositiva, de maneira que ordena ao juiz, a 

administração e aos pais que nos casos envolvendo uma criança ou um adolescente, toda 

tomada de decisão deverá que se recorrer a ponderação do melhor interesse deles. Sendo 

verdadeiro parâmetro auxiliar na concretização dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. 

Com base nisso, sempre que houver conflitos que envolvam criança e adolescente o critério 

norteador para solução será aquele que mais atenda os seus melhores interesses. Para tanto o 

princípio do melhor interesse será o vetor que orientará os tribunais brasileiros no 

atendimento da doutrina da proteção integral da criança. 
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[1] A problemática acerca da utilização do termo também alcançou o cenário jurídico 

português. HELENA BOLINEIRO; PAULO GUERRA. A criança e a família – uma 

questão de direito(s), Coimbra, Coimbra Editora, 2009, p. 556, ao tratarem dos novos rumos 

do direito de família e das crianças e dos jovens, idealizaram como necessário para o futuro 

do direito de família junto com a facilitação do divórcio, com a possível supressão de 

heterossexualidade como requisito do casamento, que já é realidade portuguesa, a abolição de 

vez do termo menor dos próprios textos legais, para se falar agora em criança.   

[2] O artigo 69º da Constituição da República Portuguesa que trata da infância, ao mesmo 

tempo em que fala no item 1 que “As crianças têm direito à proteção da sociedade e do 

Estado”, completa no mesmo artigo, item 3 que “É proibido, nos termos da lei, o trabalho de 

menores em idade escolar” (grifou-se). Apesar de o termo menor não estar no texto 

constitucional na sua faceta negativa, o uso da palavra deveria ter sido evitado.  

[3] GISELLE CÂMARA GROENINGA, Família: um caleidoscópio de relações, in Giselle 

Câmara Groeninga; Rodrigo da Cunha Pereira (coord.), Direito de Família e Psicanálise – 

rumo a uma nova epistemologia, Rio de Janeiro, Imago, 2003, p. 126, para essa autora, a 

família em decorrência desse conjunto de emoções, sonhos, transforma-se num caleidoscópio 

de relações. 

[4] Ver artigo 67º da Constituição da República Portuguesa. 

[5] GUSTAVO TEPEDINO, Temas de direito civil, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 21, 

esclarece que pelo Direito Civil estar em grande parte na Constituição, ocasionou o 

enlaçamento de temas sociais juridicamente relevantes para garantir a efetividade, pois diante 

do novo texto constitucional brasileiro, a Constituição Federal de 1988, o intérprete deve 

redesenhar o tecido do direito civil à luz da Constituição.  

[6] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito das Famílias, 5ª ed., rev., atual. e ampl., 

São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 36.    

[7] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, 4º ed., São Paulo, Saraiva, 2011, p. 17. 
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[8] Decisão em sede de ADI 4277/DF e ADPF 132/RJ. 

[9] Ver artigo 226 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

[10] A família monoparental é formada somente por um dos pais e seus filhos. Está-se falando 

não só da mãe solteira, mas também do pai e também da mãe grávida e seus nascituro, eles 

também constituem uma família. 

[11] WALDYR GRISARD FILHO, Famílias reconstituídas, novas uniões depois da 

separação, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2007, p. 78. 

[12] O Código Civil vai mais além ao prever no artigo 1595 vínculo de afinidade entre os 

parentes, limitando-se aos ascendentes e irmãos, do cônjuge ou companheiro. 

[13] Diante dos complexos e intrincados arranjos familiares que se delineiam no universo 

jurídico – ampliados pelo entrecruzar de interesses, direitos e deveres dos diversos 

componentes de famílias redimensionadas –, deve o Juiz pautar-se, em todos os casos e 

circunstâncias, no princípio do melhor interesse da criança, exigindo dos pais biológicos e 

socioafetivos coerência de atitudes, a fim de promover maior harmonia familiar e consequente 

segurança às crianças introduzidas nessas inusitadas tessituras. (STJ – Processo REsp 

1106637/SP, RECURSO ESPECIAL 2008/0260892-8, Relatora Ministra Nancy Andrighi, 

Órgão Julgador T3 – Terceira Turma, Data do Julgamento: 01/06/2010.) 

[14] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p. 43 ressalta que “os 

negócios têm por substrato exclusivamente a vontade, enquanto o traço diferenciador do 

direito de família é o afeto”. 

[15] KÁTIA REGINA FERREIRA LOBO ANDRADE MACIEL, Direito Fundamental à 

Convivência Familiar, in Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (coord.), Curso de 

Direito da Criança e do Adolescente – Aspectos teóricos e práticos, 4ª ed. rev. e atual., Rio 

de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2010, p 68. 

[16] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p. 43 ressalta que ela passa 

a família instrumento por contribuir para o desenvolvimento da personalidade de seus 

membros e para o crescimento e formação da sociedade, o que justificaria a proteção do 

Estado. 

[17] GISELLE CÂMARA GROENINGA, Direito de Família..., p. 138. 

[18] PAULO AFONSO GARRIDO DE PAULA, Direito da criança e do adolescente e 

tutela jurisdicional diferenciada, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2002, p. 26. 

[19] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 488. 

[20] INGO WOLFGANG SARLET, A eficácia dos direitos fundamentais, p. 29. 

[21] . J. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA, Constituição da República…, p.869. 

[22] ANTONIO ENRIQUE PEREZ LUÑO. Derechos Humanos, Estado…, p. 22. 
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[23] Ver artigo 69 da Constituição da República Portuguesa. 

[24] J. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA, Constituição da República..., pp.869-

870. 

[25] LUCIANO ALVES ROSSATO, PAULO EDUARDO LEPORE, ROGÉRIO SANCHES, 

Estatuto da Criança e do Adolescente Comentado, 2ª ed., São Paulo, Revista dos 

Tribunais, 2011, p.45. 

[26] Nesse sentido, MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p. 62, 

afirma que “o princípio da dignidade humana significa, em última análise, igual dignidade 

para todas as entidades familiares”. 

[27] L.O. 1/1996, de 15 de enero. 

[28] Lei nº 147/1999, de 1º de setembro. 

[29] Decreto-Lei nº 11/2008, de 17 de janeiro. 

[30] Decreto-Lei nº 12/2008, de 17 de janeiro. 

[31] O Direito brasileiro enumera três princípios gerais e orientadores do direito infanto-

juvenil: o princípio da prioridade absoluta; o princípio do melhor interesse; e o princípio da 

municipalização. Classificação trazida por ANDRÉA RODRIGUES AMIM, Doutrina da 

Proteção Integral, in Kátia Regina Ferreira Lobo Andrade Maciel (coord.), Curso de Direito 

da Criança e do Adolescente – Aspectos teóricos e práticos, 4ª ed. rev. e atual, Rio de 

Janeiro, Editora Lumen Juris, 2010. p. 19. Todavia, não vemos a em que aproveita o estudo o 

princípio da municipalização, que consiste numa descentralização da política assistencial 

prevista no ECA.  

[32] RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais e norteadores para a 

organização jurídica da família. Tese inédita apresentada na Universidade do Paraná, 

Curitiba, 2004, p. 90. 

[33] Todavia, no Direito Costumeiro Inglês, o caso Rex v. Delaval e o caso Blissets, de 1973, 

são conhecidos como os precedentes que consideraram a primazia do interesse da criança e o 

que era próprio para ela, conforme estudo feito por TÂNIA DA SILVA PEREIRA, O 

princípio do “melhor interesse da criança” no âmbito das relações familiares, in Giselle 

Câmara Groeninga; Rodrigo da Cunha Pereira (coord.), Direito de Família e Psicanálise – 

rumo a uma nova epistemologia, Rio de Janeiro, Imago, 2003, p. 208-209. 

[34] Tratava-se de uma disputa de guarda de uma criança, em que estabeleceu uma 

preferência materna nos casos de guarda, introduzindo na ordem jurídica americana a Tender 

Years Doctrine, que proliferou a orientação da presunção de preferência materna em prejuízo 

ao progenitor da criança. Apesar de discriminatória, o caso introduziu o princípio do best 

interest nos Estados Unidos. Além do que, em decorrência da igualdade entre o homem e a 

mulher, a orientação foi modificada com a introdução do Tie breaker, que considerava 

igualmente todos os fatores, através de uma aplicação neutra do melhor interesse da criança. 

TÂNIA DA SILVA PEREIRA, O princípio do “melhor…, p. 209. 
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[35] No ano de 1959, o princípio do best interest of the child foi consagrado como 7º 

Princípio da Declaração dos Direitos da Criança que determinava que: "os melhores 

interesses da criança serão a diretriz a nortear os responsáveis pela sua educação e 

orientação" (grifou-se). Trinta anos depois, a Convenção da ONU sobre os Direitos da 

Criança de 1989, no seu artigo terceiro, item I, determina que "todas as ações relativas às 

crianças, levadas a efeito por instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais 

ou autoridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar primordialmente, o 

melhor interesse da criança" (versão original). Vale lembrar que esta Convenção é, ainda hoje, 

o tratado internacional de proteção dos direitos humanos com o maior número de ratificações. 

[36] Nesse sentido, Apelação Cível nº 70008140303 – TJRS – Relatora Desembargadora 

Maria Berenice Dias – J. 14.04.04 – entendeu que nas ações relativas aos direitos das 

crianças, devem ser considerados primordialmente, os interesses dos infantes. Consagrando o 

melhor interesse da criança e o princípio da prioridade absoluta que se verá a seguir. 

[37] Assim entendem RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais e 

norteadores…, 2004, p. 91; TÂNIA DA SILVA PEREIRA, Direito da Criança e do 

adolescente: uma proposta interdisciplinar, Rio de Janeiro: Renovar, 1996, p. 20. 

[38] TÂNIA DA SILVA PEREIRA, O princípio do “melhor..., p. 208-209. 

[39] Segundo o entendimento de FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del 

menor. 2ª ed. Madri, Dykinson, 2007, p. 140, o exercício e a concretização do interesse do 

menor é variável segundo a situação de que se trate ou o conflito com outros direitos ou 

interesses. Nesse sentido, RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais e 

norteadores…, p. 91. 

[40] TÂNIA DA SILVA PEREIRA, O princípio do “melhor..., p. 208-209. 

[41] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 67. 

[42] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 68. Concordando com 

essa configuração, JOSÉ DE MELO ALEXANDRINO, Os direitos das crianças…, p. 308, 

afirma que o interesse superior da criança é um standard hermenêutico, ou seja, um critério 

orientador. 

[43] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 68-70. 

[44] No sistema jurídico brasileiro, conforme LUIS ROBERTO BARROSO, Fundamentos 

teóricos e filosóficos…, p. 34. No português, conforme ROSA MARTINS, Menoridade, 

(IN) Capacidade e Cuidado Parental, Coimbra, Coimbra Editora, 2008, p. 222. No 

espanhol, conforme FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 70. 

[45] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 71. 

[46] ANTONIA DURÁN AYAGO, El interés del menor en el conflito de civilizaciones: 

elementos para su concreción en un contexto intercultural, in Afonso-Luis Calvo Caravaca; 

Esperanza Castellanos Ruiz (org.), El derecho de familia ante el siglo XXI: aspectos 

internacionales, Madrid, colex, 2004, p.306. 

2100

file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref35
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref36
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref37
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref38
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref39
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref40
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref41
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref42
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref43
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref44
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref45
file:///D:/Meus%20Documentos/CONPEDI.VITORIA/PRINCIPIOS%20RELEVANTES.VITORIA.docx%23_ftnref46


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[47] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 71, cita o exemplo de 

uma situação concreta: uma possível doação e receptação de um rim de uma criança de oito 

anos para ou proveniente de um irmão menor, em que segundo o interesse do menor a solução 

irá inclinar-se para um sentido ou outro. 

[48] Em sentido contrário, TÂNIA DA SILVA PEREIRA, O princípio do “melhor..., p. 208 

– a autora afirma que o princípio do melhor interesse inclui-se como Direito Fundamental 

Constitucional. 

[49] JOSE DE MELO ALEXANDRINO, Os direitos das crianças…, p. 308. 

[50] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 140. 

[51] FRANCISCO RIVERO HERNÁNDEZ, El interés del menor, p. 140. 

[52] JOSE DE MELO ALEXANDRINO, Os direitos das crianças…, p. 308. 

[53] Artigo 3º da Convenção sobre Direitos da Criança de 1989. 

[54] Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. 

[55] Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

[56] A garantia da prioridade compreende: a) primazia de receber a proteção e socorro em 

quaisquer circunstâncias; b) precedência de atendimento nos serviços públicos e ou de 

relevância pública; c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à 

infância e à juventude.  Parágrafo único do artigo quarto do Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

[57] Esses dispositivos são considerados como mínimo exigível e representa um rol 

exemplificativo, conforme WILSON DONIZETI LIBERATI, Direito da Criança e do 

Adolescente, 4ª ed. São Paulo, Ridel, 2010, p.17. Nesse mesmo sentido, DALMO DE 

ABREU DALARI, Estatuto da Criança e do Adolescente comentado – Comentários 

Jurídicos. 2ª ed. São Paulo, Malheiros, 1996, p. 26, também entende que a enumeração não 

exaustiva, pois no artigo não há especificado todas as situações que a criança e o adolescente 

precisem ser resguardados. 

[58] ANDRÉA RODRIGUES AMIM, Doutrina da Proteção Integral, p.21 cita um exemplo 

prático acontecido no Rio de Janeiro, onde o Poder Judiciário criou na cidade três varas 

regionais da infância da juventude, através da Lei 2.602/1996, mas foram instaladas apenas 

em 2009, destaque que apenas duas varas da infância e da juventude assistia toda a cidade. 

Enquanto que somente em 1996, foram criados e instalados sessenta Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais. 

[59] ANDRÉA RODRIGUES AMIM, Doutrina da Proteção Integral, p. 25. 

[60] Nesse sentido, Agravo de Instrumento 2004.002.09361 – TJRJ – Rel. Des. Ronaldo 

Rocha Passos – j. 07.0605 – p. 25. 
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[61] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 22.  

[62] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p.71. 

[63] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 71. 

[64] BELMIRO PEDRO MARX WELTER, Teoria Tridimensional do Direito de Família, in 

Mariângela Guerreiro Milhoranza; Sérgio Gischkow (coord.) Direito contemporâneo de 

família e das sucessões – Estudos jurídicos em homenagem aos 20 anos de docência do 

professor Rolf Madaleno, Rio de Janeiro, GZ Editora, 2009, p. 25. 

[65] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 71, que ainda esclarece que este dever 

desaparece com a perda da autoridade familiar. 

[66] . J. GOMES CANOTILHO; VITAL MOREIRA. Constituição da República 

Portuguesa anotada - vol. I, p.198. Nesse sentido, PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, 

p. 74 afirma que a convivência familiar “é a relação afetiva diuturna e duradoura entretecida 

pelas pessoas que compõem o grupo familiar, em virtude de laços de parentesco ou não, no 

ambiente comum”. 

[67] Artigo 227 da Constituição da Republica Federativa do Brasil 

[68] Artigo 9º, item 3 da Convenção dos Direitos da Criança. 

[69] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 74. 

[70] PAULO BONAVIDES, Curso de Direito Constitucional, p.375. Nesse sentido, o autor 

considera que os direitos fundamentais são oxigênio das Constituições democráticas. 

[71] Ver artigo 3º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil. 

[72] Ver artigo 1º da Constituição da República Portuguesa. 

[73] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 64 

[74] ROLF MADALENO, Curso de Direito de Família, 2º ed. Rio de Janeiro, Editora 

Forensa, 2008, p.65. 

[75] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p. 66. 

[76] Nesse sentido, PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 65, ressalta que o cuidado 

desponta como força nos estatutos tutelares das pessoas vulneráveis, como a criança e o idoso. 

[77] MARIA BERENICE DIAS, Manual de Direito de Famílias, p. 66. 

[78] Artigo 1878º, n.2, do Código Civil Português. 

[79] TOM L. BEAUCHAMP; JAMES F. CHILDRESS, Princípios de Ética Bioética, p.137. 
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[80] TOM L. BEAUCHAMP; JAMES F. CHILDRESS, Princípios de Ética Bioética, p.140-

141 – analisa a autonomia segundo três condições, se os agentes agem intencionalmente, com 

entendimento e sem influências controladoras que determinem sua ação. Sendo que os graus 

de autonomia irão variar de acordo com essas duas últimas condições. De modo que para que 

uma ação seja autônoma, não haveria necessidade de um entendimento pleno ou de uma 

ausência completa de influência, mas apenas um grau substancial destas condições. Na 

concepção destes, não se poderia limitar a decisão de um paciente a um patamar ideal de 

autonomia, tendo em vista que as ações raramente são completamente autônomas. Todavia 

para evitar determinações arbitrárias de uma teoria geral acerca das decisões autônomas, os 

autores propõem estabelecer critérios em contextos particulares. Opção que também foi 

escolhida no trabalho. 

[81] ROSA MARTINS, Menoridade, (IN) Capacidade e Cuidado Parental, p. 110. 

[82] Artigo 3º, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil; Artigo 1º da 

Constituição da República Portuguesa. 

[83] PAULO LÔBO, Direito Civil: Família, p. 70. O autor enumera de que forma o princípio 

da liberdade aparece no âmbito das relações familiares, ele importa um respeito ao livre poder 

de escolha ou autonomia de constituição, realização e extinção de entidade familiar; livre 

aquisição e administração do patrimônio familiar; livre planejamento familiar; livre definição 

de modelos educacionais; livre formação dos filhos, contanto que respeitadas suas dignidades; 

liberdade de agir. 

[84] Verifica-se essa tendência já no artigo 16º, item 3, da Declaração Universal dos Direitos 

do Homem da ONU, de 10 de dezembro de 1948, quando estabeleceu que: “A família é o 

núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do 

Estado.”. 

[85] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 535-536. 

[86] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 535. 

[87] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 535. 

[88] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 536. 

[89] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 536. 

[90] PAULO OTERO, Instituições Públicas e Constitucionais, p. 536. 

[91] Artigo 225 da Constituição da República Federativa do Brasil; Artigo 67 da Constituição 

da República Portuguesa. 

[92] Artigo 227 da Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 69 da Constituição 

da República Portuguesa. 

[93] FRANCISMAR LAMENZA, Os direitos fundamentais da criança e do adolescente e 

a discricionariedade do Estado, Barueri, editora Manole, 2011, p.115. 
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[94] Também se encontra referência na Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, a qual previu no artigo 16º, item 3, que: “ A família é o núcleo natural e fundamental da 

sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. 

[95] RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais…, 2004, p. 111. 

[96] Nesse sentido, LUIZ EDSON FACHIN, Da função pública ao espaço privado: aspectos 

da „privatização‟ da família no projeto do Estado mínimo, in Jacinto Nelson de Miranda 

Coutinho (org), Direito e neoliberalismo – elementos para uma leitura interdisciplinar, 

Curitiba, EDIBEJ, 1996, p. 144-145, leciona que o fenômeno da privatização do Estado 

refere-se a um estado que governe o menos possível, o chamado estado mínimo, enquanto que 

o fenômeno envolvendo a família diz respeito à perda das funções públicas e à aquisição de 

funções privadas. 

[97] RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais…, 2004, p. 112. 

[98] JORGE MIRANDA, Poder paternal, p. 694. 

[99] RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, Princípios fundamentais…, 2004, p. 112. 
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SUCESSÃO LEGÍTIMA NO CASAMENTO E NA UNIÃO ESTÁVEL: UMA 

ABORDAGEM COMPARATIVA SOB A PERSPECTIVA CIVIL-

CONSTITUCIONAL. 

 

Claudinéa Goulart de Oliveira Costa 

Pós-Graduada em Direito Público pela Universidade Veiga de 

Almeida; Pós-Graduada em Direito Privado pela Universidade 

Veiga e Almeida; MBA em Perícia e Auditoria Contábil pelas 

Faculdades Integradas Pe. Humberto; Bacharel em Direito; 

Contadora. 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Evolução da proteção sucessória do 

cônjuge e do companheiro; 3. Os fundamentos da Sucessão Legítima 

à luz da axiologia constitucional; 4. A tutela sucessória do cônjuge: 

4.1. Direito sucessório legítimo do cônjuge nas legislações anteriores; 

4.2. Sucessão legítima do cônjuge na atual legislação; 5. A tutela 

sucessória do companheiro: 5.1. Direito sucessório do companheiro 

nas legislações anteriores; 5.2. Direito sucessório do companheiro na 

legislação atual. 6. O casamento e a união estável sob dois aspectos: 

como ato jurídico solene de constituição de família e como relação 

familiar fundada no matrimônio: 6.1. A concepção de casamento; 7. 

Análise comparativa: questões polêmicas na sucessão decorrente do 

casamento e da união estável; 8. Conclusão; 9. Referências. 

Resumo: 

O Código Civil de 2002 operou importantes modificações no âmbito do Direito 

Sucessório ao inserir o cônjuge na categoria de herdeiro necessário em propriedade 

plena, o que impede que o cônjuge seja excluído da sucessão por meio da vontade do 

testador. Além deste fato, o cônjuge sobrevivente ocupa a terceira classe de herdeiros 

necessários, mas em alguns regimes de bens passa a concorrer com descendentes e 

ascendentes. O referido diploma legal também efetuou o reconhecimento de Direitos 

Sucessórios aos Companheiros. O reconhecimento da união estável pelo legislador 

constituinte culminou com a regulamentação, pelo texto codificado, dos aspectos 

inerentes a esta entidade familiar, bem como a legitimação da sucessão do 

companheiro. O Direito Sucessório está previsto no rol dos direitos fundamentais da 
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Constituição da República Federativa do Brasil. Torna-se necessária, portanto, 

análise do direito sucessório à luz dos princípios e valores constitucionais. Partindo 

desta análise verifica-se a disparidade de tratamento outorgado aos cônjuges e aos 

companheiros no âmbito do Direito Sucessório. Apresentadas as características da 

sucessão legítima do cônjuge e do companheiro é realizada uma abordagem 

comparativa com o escopo de se verificar se o tratamento diferenciado para estes 

tipos de entidades familiares macula as normas constitucionais, uma vez que há uma 

equiparação entre os três tipos de entidades familiares expressamente previstos no 

texto constitucional. 

Palavras-chave: 

Dignidade da Pessoa Humana, Sucessão legítima, Casamento, União Estável e 

Regime de bens. 

Resumen:  

El Código Civil de 2002 he causado grandes cambios en la Ley de Sucesión de lo 

cónyuge a entrar en la categoría de heredero necesario en propiedad plena, que 

impide que el cónyuge estea excluido de la sucesión por la voluntad del testador. 

Además de este hecho, el cónyuge sobreviviente ocupa la tercera clase de herederos 

necesarios, pero en algunos regímenes de bienes es competir con descendente y 

ascendente. Dicha ley también hizo el reconocimiento de los derechos de sucesión a 

los compañeros. El reconocimiento de la unión estable por el legislador 

constitucional culminó con el reglamento, el texto codificado de los aspectos 

inherentes a la unidad familiar, así como la legitimidad de la sucesión de los 

compañeros. La Ley de Sucesión que se espera en la lista de los derechos 

fundamentales de la Constitución de la República Federativa del Brasil. Se hace 

necesario, por lo tanto, el análisis de la ley de sucesión a la luz de los principios y 

valores constitucionales. En base a este análisis, existe una disparidad de trato que se 

da a los cónyuges y compañeros en la Ley de Sucesión. Presenta las características 

de la sucesión legítima del cónyuge ya la pareja se lleva a cabo un enfoque 

comparativo con el objetivo de comprobar si el tratamiento diferenciado implica un 

tipo de daño a entidades familiarizado con las normas constitucionales, ya que hay 

una coincidencia entre los tres tipos de entidades familiares expresamente previstos 

en la Constitución. 

Palavras clave: 
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La dignidad de la persona humana, la sucesión legítima, el matrimonio, unión 

estable, régimen de bienes. 

Sucessão Legítima no Casamento e na União Estável: uma abordagem comparativa sob 

a perspectiva civil-constitucional. 

1. Introdução: 

O Direito de Herança está inserido no rol do art. 5º da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, consequentemente, de acordo com o que preconiza o art. 60, 

§4º, inciso IV, não pode ser objeto de Emenda Constitucional. O tema ora abordado configura 

deveras importante, tendo em vista a discussão doutrinária e jurisprudencial acerca do Direito 

Sucessório dos cônjuges e dos companheiros. 

A presente pesquisa tem por objetivo discutir no campo do Direito Sucessório as 

diferenças entre a sucessão legítima do cônjuge e do companheiro. Não obstante o fato de o 

legislador constituinte ter previsto três tipos de entidades familiares e não haver hierarquia 

entre elas, a abordagem ficará restrita ao Direito Sucessório dos cônjuges e dos companheiros.  

O desenvolvimento da pesquisa perpassa pela evolução dos institutos até a 

perspectiva atual. A proteção jurídica à instituição casamento era destinada à garantia da 

proteção à “paz doméstica”, assim, a única forma de constituição de família era aquela 

decorrente do casamento. As modificações ocorridas na sociedade ensejaram o 

reconhecimento da união estável culminando com sua inserção como entidade familiar no 

texto constitucional. É realizada a abordagem atinente às modificações na sucessão dos 

cônjuges, os quais deixaram de ser herdeiros facultativos e passaram a ser herdeiros 

necessários. No que tange aos companheiros, os fatos sociais impuseram ao legislador o 

reconhecimento de direitos sucessórios. 

O sistema jurídico brasileiro é informado por princípios fundamentais, que tornam a 

pessoa humana portadora de valores essenciais que defendem a promoção e o 

desenvolvimento da personalidade humana. O estudo do Direito Sucessório, à luz da 

Constituição Federal parece esquecido. Na sociedade contemporânea, fundada na 

concentração do capital, o direito sucessório não apresenta relevância, pois se torna difícil 

visualizar, na sucessão mortis causa, o objetivo de promoção da pessoa humana, mas mero 

instrumento de conservação e transmissão de riqueza. 

Feitas as considerações acerca do Direito Civil-constitucional ingressa-se na análise 

da tutela sucessória do cônjuge desde as legislações anteriores até o advento do Código Civil 

de 2002, devendo ser ressaltado que a análise se dá com amparo nos princípios 

constitucionais. Estabelecidas as bases referentes ao cônjuge, a abordagem ingressa na 
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sucessão do companheiro desde o seu reconhecimento, passando pelas legislações anteriores 

até o advento da legislação codificada atual. 

Com a intenção de apresentar, no âmbito sucessório, a possibilidade de tratamento 

diversificado entre o casamento e a união estável, destaca-se o matrimônio sob uma dupla 

ótica, isto é, como ato jurídico solene de constituição de família e como relação familiar 

fundada no matrimônio. Esse conceito bipartido revela-se fundamental para que o legislador 

possa outorgar proteção diferenciada às relações patrimoniais – regime de bens e sucessão – 

nas relações familiares provenientes do casamento e da união estável. 

O tema da presente pesquisa revela-se demasiadamente controvertido, motivo pelo 

qual são ressaltadas as questões polêmicas na sucessão decorrente do casamento e da união 

estável, onde são apresentados posicionamentos doutrinários diversificados, defendendo a 

igualdade de direitos sucessórios, bem como aqueles que sustentam que o texto constitucional 

permite o tratamento diferenciado no que tange à tutela sucessória do cônjuge e do 

companheiro. 

A proteção sucessória do cônjuge e do companheiro, objeto do presente trabalho, foi 

regulamentada pelo Código Civil de 2002, entretanto, são verificadas omissões que geram 

inúmeras discussões doutrinárias, as quais são tratadas no presente trabalho, onde se busca 

realizar a análise dos referidos aspectos à luz da Constituição Federal de 1988. 

2. Evolução da proteção sucessória do cônjuge e do companheiro: 

No sistema jurídico brasileiro a sucessão se divide em sucessão inter vivos, 

caracterizada pela concessão de direitos e obrigações entre vivos e sucessão causa mortis, 

quando direitos e obrigações são transferidos após a morte, nesse caso subdividindo-se em 

legítima ou testamentária, onde a primeira se dá pela ordem de vocação hereditária prevista na 

lei e a segunda é oriunda do ato de última vontade. O presente estudo tem por objeto abordar a 

sucessão legítima, na qual será resguardado o patrimônio de uma pessoa, após sua morte, para 

alguns de seus familiares, os quais são denominados herdeiros legítimos. 

O Direito Sucessório foi objeto de significativa evolução no ordenamento jurídico 

pátrio, assim, a pesquisa visa abordar a tutela sucessória conferida ao cônjuge e companheiro 

supérstite e os efeitos patrimoniais decorrentes da relação familiar onde o regime de bens é 

extremamente relevante. Para tal, será feito um breve relato sobre a evolução da proteção da 

transmissão dos bens por meio da sucessão. 

Nas Ordenações Filipinas, que vigoraram no Brasil até 1907, o cônjuge sobrevivente 

era relegado na sucessão pelos colaterais até o décimo grau, ocupando assim o quarto lugar na 

vocação hereditária.  
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Com o advento da Lei nº 1.839 de dezembro de 1907, a situação do cônjuge foi 

alterada, pois a Lei denominada “Lei Feliciano Pena”, uma homenagem ao seu autor, elevou o 

cônjuge ao terceiro lugar na vocação hereditária. 

A inovação trazida pela referida lei manteve-se no Código Civil de 1916 em seu art. 

1.603, no qual o cônjuge aparece logo após os descendentes e ascendentes, sendo certo que 

era herdeiro legítimo e não necessário, assim podendo ser excluído da herança apenas não 

sendo contemplado no testamento, conforme previa o art. 1.725. 

Afirma Guilherme Calmon Nogueira da Gama que “o Código Civil de 1916 

apresentava nítido espírito individualista, sumamente influenciado pelos ideais e valores 

liberais, em claro tratamento secundário – quase subalterno – das situações jurídicas 

existenciais”.1 

Conforme salienta Ana Luiza Maia Nevares “O sistema sucessório estabelecido pelo 

Código Civil de 1.916 baseou-se no parentesco consanguíneo, privilegiando a grande família 

patriarcal, constituída exclusivamente pelo matrimônio e marcada pela autoridade marital.”2 

A intenção do legislador à época, era proteger o patrimônio dentro da numerosa família e 

impedir que seus bens fossem parar na família de outro cônjuge. 

Nesse diapasão se duas pessoas optassem por não se casarem, com o falecimento de 

uma delas, não havia amparo legal para que a outra herdasse seus bens, podendo ficar privada 

de qualquer proteção patrimonial3.  A proteção à família legítima continua com o Decreto-lei 

nº 3.200 de 19 de abril de 1941, ao dispor no art. 17 que a brasileira casada com estrangeiro 

por regime diferente ao da comunhão universal terá na morte do marido o usufruto vitalício de 

quarta parte dos bens deste, se houver filhos brasileiros do casal ou do marido, e de metade, se 

não os houver. 

Desta forma dá-se início a profundas mudanças sofridas na ordem jurídica 

sucessória, tendo o usufruto vidual um importante papel, pois a relação conjugal se sobrepõe à 

relação consanguínea, privilegiando assim, aos poucos, o elemento afetivo familiar. 

O Decreto-lei nº 7.036/44 traz uma norma inédita, uma vez que ele proporciona, no 

art. 21, direito à indenização por morte acidental aos filhos de qualquer condição e a 

                                                 
1 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Concorrência Sucessória à Luz dos Princípios Norteadores do 
Código Civil de 2002. In Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, 
abr/mai 2005, p. 17. 
2  NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 4. 
3 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Sistema de Vocação Concorrente do Cônjuge e/ou do 
Companheiro com os Herdeiros do Autor da Herança, nos Direitos Brasileiro e Italiano. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 49. 
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companheira mantida pela vítima, caso seja declarada como beneficiária em vida pelo 

acidentado. Mostrando, portanto, que desde muito tempo a família vem sofrendo 

modificações em sua estrutura, conforme já preconizava a súmula 35 do STF para corroborar 

o disposto no Decreto. 

Por seu turno, a Lei nº 883, de 21 de outubro de 1949, que estabelece o 

reconhecimento de filhos adulterinos, porém com certas reservas, em seu art. 3º, dispõe que 

na falta de testamento, o cônjuge casado pelo regime de separação de bens teria direito à 

metade dos bens deixados pelo outro, se concorresse à sucessão exclusivamente com filho 

reconhecido na forma daquela lei. Tal dispositivo mais tarde não foi recepcionado pela 

Constituição de 1988, pois a Constituição Federal de 1988 dispõe que todos os filhos são 

iguais, sendo eles havidos ou não da relação matrimonial, conforme expressa o art. 227, § 6º 

na CF/88. 

Cabe consignar que até o advento da Lei nº 4.121 de 27 de agosto de 1962, 

denominada Estatuto da Mulher Casada, a mulher que tivesse alcançado a maioridade, mas se 

casa volta a ostentar a condição de relativamente incapaz. A referida lei, contudo, trouxe uma 

inovação expressiva, na qual a mulher casada deixava de ser relativamente incapaz e assumia 

um lugar de destaque, passando a ser também mantenedora da sociedade conjugal ao lado do 

marido. Segundo preleciona Ana Luiza Maia Nevares “em consonância com o papel cada vez 

mais relevante da mulher na sociedade brasileira, especialmente pelo exercício de atividades 

fora do lar, contribuindo para o sustento da família”.4 

O referido diploma legislativo proporcionou ao cônjuge sobrevivente o usufruto 

vidual, enquanto durasse a viuvez. O Código Civil de 1916 sofreu alteração passou a outorgar 

ao cônjuge a quarta parte dos bens, havendo filhos do falecido ou do casal e da metade dos 

bens caso não houvesse filhos, mas para tanto deveria ser adotado regime diverso da 

comunhão universal, pois neste regime o cônjuge supérstite tinha direito real de habitação 

desde houvesse apenas um bem a inventariar. 

No âmbito da Legislação Previdenciária, a Lei nº 4.297/63 e o Decreto nº 77.077/76, 

ampliaram a proteção outorgada aos companheiros, admitindo a divisão da pensão por morte 

entre a esposa e a companheira. Há de se ressaltar que, à época, o Tribunal Federal de 

Recursos havia formulado a súmula 159, cujo conteúdo deu azo a promulgação dos 

dispositivos supracitados. 

                                                 
4 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 8. 
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Até o advento da Lei do Divórcio, sob nº 6.515/77, o casamento era indissolúvel, 

assim, ainda que houvesse o desquite, não havia o rompimento do vínculo matrimonial. 

Apesar desta característica relações familiares se desfaziam e os membros da entidade 

familiar acabavam formando novas relações, as quais, contudo, não possuíam proteção 

jurídica. 

As relações sociais revelavam que as pessoas desquitadas ou simplesmente separadas 

de fato constituíam novas uniões, que permaneceram relegadas pelo ordenamento jurídico e 

com o falecimento de um dos membros, tais questões começavam a buscar solução nos 

Tribunais. A Jurisprudência verificou a reiteração deste tipo de conduta e diante do fato de 

não haver o reconhecimento do concubinato como família no ordenamento pátrio, passou a 

buscar solução no âmbito do Direito Obrigacional, aplicando a indenização por serviços 

prestados, com base na vedação do enriquecimento sem causa5. 

Não obstante a evolução jurisprudencial o reconhecimento categórico da relação 

concubinária como família ocorreu com o advento da Constituição de 1988, a qual 

reconheceu a União Estável entre homem e mulher como entidade familiar, notadamente no 

art. 226, § 3º, o que ensejou a atribuição de direitos sucessórios à relação de convivência. 

Retomando a matéria no âmbito previdenciário, a Lei nº 8.213/91 indica como 

dependente do segurado a companheira ou companheiro, que mantém união estável, cuja 

caracterização se encontra no art. 226, § 3º da Constituição da República de 1988. 

Com o fito de regulamentar o dispositivo constitucional, que reconhece a união 

estável como entidade familiar, surgiram as Leis nº 8.971/94 e nº 9.278/96. O primeiro 

diploma legal regula o direito a alimentos e à sucessão dos companheiros. Os incisos I e II do 

art. 2º, dispõem que o companheiro supérstite possui direito ao usufruto da quarta parte dos 

bens do falecido, se houver filhos deste ou do casal, e da metade se não houver filhos, embora 

sobrevivam ascendentes. Há de se verificar que o dispositivo legal outorga os direitos aos 

companheiros da mesma forma que no ano de 1962, o Estatuto da Mulher Casada garantia ao 

cônjuge supérstite. O inciso III do art. 2º, da lei em comento, preconiza que na ausência de 

descendentes e ascendentes do de cujus o companheiro sobrevivente tem direito à totalidade 

da herança. 

A Lei nº 9.278/96, a seu turno, garante, no art. 7º, parágrafo único, ao companheiro 

sobrevivente, o direito real de habitação do imóvel destinado à residência da família, enquanto 

não constituir nova união estável ou casamento. 

                                                 
5 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 14. 
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Com o advento do Código Civil de 2002, nitidamente “marcado pelo princípio da 

operabilidade, de modo a estabelecer normas jurídicas que permitam maior facilidade na sua 

interpretação e aplicação”6, houve uma mudança de paradigma, pois se busca realizar o 

Direito em sua concretude, relegando o formalismo excessivo então verificado no Código 

Civil de 1916. 

O Código Civil de 2002, na esteira da Constituição Federal de 1988, regula a 

sucessão do cônjuge e do companheiro. O tratamento diferenciado a estes tipos de entidades 

familiares, no âmbito sucessório, tem feito surgir divergências doutrinárias. A Constituição 

Federal reconhece, conforme explicitado, algumas entidades familiares sem estabelecimento 

de hierarquia entre elas. A ausência de hierarquia, entretanto, não estabelece igualdade entre 

as formas de entidades familiares reconhecidas pelo legislador constituinte.  

3. Os fundamentos da Sucessão Legítima à luz da axiologia constitucional: 

O direito a herança é fundamentado na Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, 

inciso XXX, onde estão regulados os direitos e garantias fundamentais. A Constituição 

reconhece a sucessão mortis causa como consequência do direito à propriedade privada, 

fundamentada no art. 5º, caput, XXII e XXIII, pois o indivíduo sem a certeza de que pudesse 

garantir o futuro de sua família, não iria poupar, podendo até vir a comprometer a função 

social da propriedade7. 

O Direito das Sucessões configura uma espécie de proteção constitucional à família, 

assim demonstra-se o poder que o particular tem para exercer sua própria vontade, seja se 

dispondo da parte lhe cabe testar, seja da parte que cabe à família para que esta não fique 

desamparada. A reserva hereditária, portanto, proporciona a dignidade da pessoa humana, 

princípio fundamental constante no art. 1º, inciso III, da Constituição. 

No Direito Sucessório concretiza-se uma distribuição compulsória dos bens entre os 

membros mais próximos da comunidade familiar, como previsto no art. 3º, inciso I, da Carta 

Magna, devido à morte de um deles. Também decorre do texto constitucional o Princípio da  

Solidariedade, o qual, em síntese, preconiza que os membros da sociedade devem se ajudar 

mutuamente, com o fito de conservar a humanidade. 

                                                 
6 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Concorrência Sucessória à Luz dos Princípios Norteadores do 
Código Civil de 2002. In Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, 
abr/mai 2005, p. 20. 
7 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 33. 
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Salienta Guilherme Calmon Nogueira da Gama, que “[...] o Direito Civil não pode 

mais ser analisado sob a ótica individualista, patrimonialista, tradicional e conservadora-

elitista do período das codificações oitocentistas”8. 

Verifica-se, pois, que o Direito Sucessório – ramo do Direito Civil – se encontra em 

consonância com o ordenamento constitucional vigente, notadamente os valores da dignidade 

pessoa humana, a proteção à família, a solidariedade, a livre iniciativa e a propriedade 

privada. 

Cumpre ressaltar que a expressão “legítima” utilizada na pesquisa refere-se àquela 

que decorre da lei, tal observação visa evitar confusão com o sentido das situações subjetivas 

que decorrem exclusivamente do casamento. Ademais não se pode olvidar que o Código Civil 

de 1916, preconizava que família legítima era aquela formada pelo casamento, realidade 

alterada com a Constituição Federal de 1988, onde a partir de então surgiram novas formas de 

família, segundo o art. 226, §§ 4º e 5º da Carta Magna. 

4. A tutela sucessória do cônjuge:  

4.1. Direito sucessório legítimo do cônjuge nas legislações anteriores: 

A evolução do direito sucessório, tratada de forma sintética na presente pesquisa, 

retratou a mudança na vocação dos cônjuges em relação aos descendentes e ascendentes, uma 

vez que no Código Civil de 1916 os parentes colaterais ostentavam preferência em relação aos 

cônjuges. 

A reserva de parte de bens do de cujus para a família tem boa aceitação pela 

sociedade. Com a publicação do Código Civil de 1916, o legislador aclamou como cerne do 

ordenamento jurídico a propriedade e a autonomia da vontade, tendo, no âmbito sucessório, 

como protagonista a legítima. A família, portanto, formada pelo casamento, fazia por merecer 

tutela. 

A sucessão causa mortis, no art. 1.573 de CC/16 (segunda parte), se divide em 

sucessão legítima e sucessão não legítima, a primeira não pode ser excluída pela vontade do 

de cujus, ou seja, é protegida para o herdeiro necessário, no que tange à segunda, existe uma 

quota do patrimônio em que pode dispor livremente através de testamento, conforme o 

art.1.576 do CC/16, sendo esta a metade dos bens do espólio. 

                                                 
8 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Concorrência Sucessória à Luz dos Princípios Norteadores do 
Código Civil de 2002. In Revista Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, 
abr/mai 2005, p. 11. 
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A ordem de vocação nesse Código manteve a ordem da “Lei de Feliciano Pena” 

como era conhecida a Lei nº 1.839/07, ficando o cônjuge em terceiro lugar na ordem de 

vocação hereditária. 

O legislador dá mais um passo no ano de 1962, com o Estatuto da Mulher Casada, 

com o advento da Lei nº 4.121 introduzindo sutilmente alguns benefícios aos consortes em 

consequência do casamento, pois dependendo do regime de bens, o cônjuge supérstite teria 

direito ao usufruto vidual ou direito real de habitação, uma vez que ele seria convocado 

apenas na falta de descendentes e ascendentes, privando assim os parentes colaterais. O 

Código Civil de 1916 considerava o cônjuge herdeiro facultativo, podendo o titular dos bens 

dispor em testamento na falta de herdeiros na linha reta, da integralidade de seus bens em 

favor de terceiro, conforme previsão do art. 1.725 do CC/16. 

O caput do art. 1.611 do referido Código sofreu alterações com a Lei nº 6.515/77, 

norma que regulamentou o divórcio no Brasil, introduziu o termo dissolvida a sociedade 

conjugal no lugar do termo desquitados, assim o que antigamente era conhecido como 

desquite a partir desta lei começou a ser denominada separação judicial. 

A manutenção do direito sucessório entre os cônjuges sempre foi questão pacífica no 

Código de 1916, no que tange a obrigatoriedade do trânsito em julgado para as separações de 

fato. Com o advento, porém, da Lei nº 8.971/94, o caso teve de ser repensado, pois uma 

separação de fato prolongada poderia proporcionar a criação de uma nova família a qual 

também teria direito sobre a herança. 

4.2. Sucessão legítima do cônjuge na atual legislação: 

Com a ocorrência do falecimento, deve-se verificar o estado civil do autor da 

herança. Assim, há condições de se proceder a correta vocação dos herdeiros. Neste ponto, ao 

prever a concorrência do cônjuge em determinadas hipóteses sucessórias e sob determinadas 

condições, o novo Código Civil brasileiro passa a estabelecer regras que dependerão da 

resposta que se dará a esta primeira dúvida, para que, a partir de então, se proceda à correta 

partição do monte-mor. 

A promulgação do Código Civil de 2002 trouxe à baila a determinação de uma 

coordenação preferencial entre os herdeiros. Esta determinação legal ocorre para as múltiplas 

hipóteses de concorrência de herdeiros das linhas (reta e colateral), diversos graus (direito de 

representação e sucessão dos colaterais até o sexto grau, por exemplo) ou mesmo de diversa 

origem (concorrência de cônjuge com descendentes, com ascendentes ou com colaterais de 

segundo grau), numa complexa ordem de vocação hereditária que admite múltiplas 

concorrências. 
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O cônjuge pertence agora à categoria dos herdeiros necessários, conforme dispõe o 

art. 1.845 do CC/02. O cônjuge concorrerá com os ascendentes e descendentes e só poderá ser 

afastado da sucessão nos casos de indignidade e deserção, art. 1.961 do CC/02. Segundo 

Francisco Cahali “a análise da convocação do viúvo na qualidade de herdeiro, cabe esclarecer 

que eventual qualidade de meeiro, titular de uma parcela dos bens em decorrência da meação, 

ficará preservada independente do falecimento do cônjuge”9. 

Vale ressaltar que meação é originalmente fruto dos bens adquiridos na constância 

do casamento, sendo vigente o regime de comunhão universal de bens ou comunhão parcial 

bens. Já a herança é constituída pelos bens particulares do falecido e a parte dele na comunhão 

conjugal. Farão, portanto, parte do inventário apenas os bens da herança, pois a meação não é 

inventariada. Se o cônjuge supérstite, entretanto, não gozar do direito da meação, poderá ser 

chamado a receber a herança do de cujus
10. 

Ao abrir o inventário, segundo o art. 1.846 do CC/02 o consorte sobrevivente aparece 

como cônjuge-viúvo para resguardar a sua meação, tendo a metade da universalidade dos 

bens. De acordo com a legislação, meação e herança são objetos de inventário, cada qual com 

natureza própria e distinta11. 

O intérprete deverá partir da análise do art. 1.829 do CC/02 manter em essência a 

regra de que primeiro são chamados os descendentes do autor da herança, eventualmente em 

concorrência com o cônjuge supérstite. Se faltarem os descendentes, serão chamados a herdar 

os ascendentes do falecido, eventualmente em concorrência com o cônjuge supérstite. Em 

terceiro lugar será chamado a herdar o cônjuge sobrevivente, se houver. Em quarto lugar, 

serão chamados a herdar alguns parentes colaterais, até o quarto grau de parentesco, 

estabelecendo-se entre eles uma ordem legal de preferência. 

Dependendo do regime de bens, o cônjuge sobrevivente entrará no processo para 

garantir sua meação ou o direito real de habitação, pois o atual Código extinguiu a sucessão 

do cônjuge em usufruto, norma insuficiente e estática ao cônjuge sobrevivente. Para tanto, 

conforme dispõe o art. 1.830, é necessário que na hora da morte de um não haja separação 

judicial12 nem mesmo separação de fato há mais de dois anos, salvo comprovada 

                                                 
9
 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3 ed. São 

Paulo: RT, 2007, p. 165. 
10 GIORGIS, José Carlos Teixeira. Os Direitos Sucessórios do Cônjuge Sobrevivo. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 93. 
11 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3 ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 165. 
12 Não se pode olvidar do fato de que a Emenda Constitucional nº 66/2010 extinguiu a separação judicial do 
ordenamento jurídico pátrio. 
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impossibilidade de convivência, sem culpa do cônjuge sobrevivente13.  

Ao observar esse dispositivo percebe-se um grande retrocesso da nova norma civil, 

pois a doutrina de vanguarda sustenta que a família é o lugar de afeto, assim, uma norma que 

vise buscar culpado e/ou inocente para justificar o fim da sociedade conjugal, configura 

retornar à legislação codificada do século XX.  

Conforme salientado a sucessão do cônjuge depende do regime de bens escolhido 

pelos nubentes. Afirma Giselda Hironaka que na hipótese de se tratar de comunhão universal 

de bens “entende o legislador que a confusão patrimonial já se operara desde a celebração das 

núpcias, garantindo-se ao cônjuge sobrevivo – pela meação que lhe assiste – a proteção 

necessária e cabível na espécie”14. 

Quando se tratar do regime da separação obrigatória de bens, previsto no art. 1.641 

do Código Civil de 2002, pelo fato de a lei impedir de estabelecer regime patrimonial diverso 

acaba sendo afastada a concorrência com os descendentes15. Quando o regime escolhido pelos 

nubentes for o da separação convencional de bens,“não existem ressalvas impostas pelo 

legislador que, tendo se calado, parece ter permitido a ocorrência na primeira ordem de 

vocação hereditária, ocorrendo o mesmo relativamente ao regime de participação final nos 

aquestos”
16. 

No regime da comunhão parcial de bens, há dois tratamentos distintos: se o cônjuge 

deixa bens particulares, os bens que compõem o patrimônio comum do casal são divididos, 

não em virtude da sucessão, mas por se tratar da meação que toca a cada dos membros do 

casal. No que concerne aos bens exclusivos do autor da herança, sobre os quais o cônjuge não 

possui direito à meação, serão partilhados entre o cônjuge supérstite e os descendentes do 

autor da herança, em decorrência da sucessão causa mortis
17

. 

Em concorrência com os descendentes, reza o art. 1.832 do CC/02, que o cônjuge 

terá um quinhão igual aos que sucederem por direito próprio, sendo por representação, será 

                                                 
13 NICOLAU, Gustavo Rene. Sucessão Legítima no Novo Código Civil. In Revista Brasileira de Direito das 
Famílias e Sucessões. Porto Alegre: Magister; Belo Horizonte: IBDFAM, n. 00, out/nov, 2007, p. 51. 
14 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Sistema de Vocação Concorrente do Cônjuge e/ou do 
Companheiro com os Herdeiros do Autor da Herança, nos Direitos Brasileiro e Italiano. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 53. 
15 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Sistema de Vocação Concorrente do Cônjuge e/ou do 
Companheiro com os Herdeiros do Autor da Herança, nos Direitos Brasileiro e Italiano. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 53. 
16 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Sistema de Vocação Concorrente do Cônjuge e/ou do 
Companheiro com os Herdeiros do Autor da Herança, nos Direitos Brasileiro e Italiano. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 53. 
17 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. O Sistema de Vocação Concorrente do Cônjuge e/ou do 
Companheiro com os Herdeiros do Autor da Herança, nos Direitos Brasileiro e Italiano. In Revista Brasileira de 
Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 53. 
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igual ao que receberá a estirpe. Inexistindo filhos, os netos serão convocados a receber 

também por direito próprio, independente do direito dos seus falecidos pais, fará, portanto a 

partilha, por cabeça, percebendo cada indivíduo um quinhão igual. 

Quando o cônjuge for ascendente dos herdeiros, a quota não poderá ser inferior à 

quarta parte. Deve-se observar, no entanto, que tendo o casal até três filhos, a partilha será 

feita por cabeça, percebendo cônjuge e sucessores partes iguais. Havendo quatro ou mais 

descendentes, será garantido um quarto ao cônjuge e restante de três quartos para serem 

divididos entre os demais. 

Acontece o inverso quando o cônjuge supérstite não é ascendente dos descendentes. 

A divisão será em partes iguais entre cônjuge sobrevivente e descendente somente do autor da 

herança. Existem divergências doutrinárias quando na composição da família há descendentes 

somente do de cujus e comuns do casal. Zeno Veloso, citado por Ana Luiza Maia Nevares 

afirma que a sucessão será por cabeça, pois caberá quinhão igual ao dos descendentes. Não 

comunga da mesma idéia Silvio Venosa defendendo o direito do cônjuge à quarta parte18, pois 

a lei é silente nesse aspecto. O art. 1.832 do CC/02, destarte, dá margem aos dois 

posicionamentos19. 

Quando a concorrência se dá com os ascendentes, dispõe o art. 1.836 do CC/02, que 

a sucessão independe do regime de bens. Com ascendentes de 1º grau, o art. 1.837 do referido 

diploma, preconiza que o cônjuge sobrevivente terá direito a um terço da herança, em sendo 

um dos ascendentes de 2º grau, perceberá o cônjuge supérstite a metade, conforme art. 1.836, 

§ 2º do novo Código Civil. 

O cônjuge será convocado para ser herdeiro se for casado em comunhão parcial de 

bens, quando da existência de patrimônio particular constituído durante o casamento ou 

quando se tratar do regime da separação convencional. 

Nos regimes da comunhão universal de bens; comunhão parcial de bens, sem que o 

autor da herança tenha deixado patrimônio particular; e separação obrigatória, que está 

prevista no art. 1.641 do Código Civil de 2002 e não como indicado no art. 1.640 da norma 

vigente, o cônjuge supérstite não será convocado para participar do inventário20. 

                                                 
18 VELOZO, Zeno. Do Direito Sucessório dos Companheiros apud NEVARES, Ana Luiza Maia Nevares. A 
Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, 
p. 163. 
19 OLIVEIRA, Euclides de. Concorrência Sucessória e a Nova Ordem da Vocação Hereditária. In Revista 
Brasileira de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, IBDFAM, n. 29, abr/mai 2005, p. 37. 
20 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 168. No mesmo sentido, HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes & PEREIRA, 
Rodrigo da Cunha. Ordem de Vocação Hereditária. Direitos das Sucessões e o Novo Código Civil. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2004, p. 95. 
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O Conselho da Justiça Federal, no Enunciado 270 da III jornada de Direito Civil 

realizada em 2004, dispõe no sentido de que o art. 1.829, inciso I do CC/02, nos regimes da 

separação convencional de bens ou, comunhão parcial ou participação final dos aquestos, 

garante ao cônjuge concorrência com os descendentes do autor da herança em tais bens, 

entretanto, com relação aos bens comuns caberá ao cônjuge meação e o restante deverá ser 

partilhado entre os descendentes. 

Aspecto relevante de ser observado no atual Diploma consiste no fato de que o 

direito sucessório recíproco no regime da comunhão parcial, agora é relativo, pois um cônjuge 

poderá herdar os bens do que obtiver bens particulares, entretanto, o inverso só será garantido 

caso o outro também tenha bens particulares para inventariar. 

Atinente à totalidade da herança, o art. 1.838 do CC/02 preleciona que 

independentemente do regime de bens, na falta de descendentes e ascendentes, o cônjuge 

sobrevivente será o único herdeiro, tal como no Código Civil de 1916. Na norma vigente, 

porém, sendo herdeiro necessário, não poderá ser afastado da sucessão pelo autor da herança 

por vontade, mas apenas por casos de indignidade e deserdação. 

O novo diploma ampliou o conceito do direito real de habitação, isto é, o cônjuge 

supérstite terá direito na herança, sem prejuízo de habitar no imóvel destinado à residência da 

família, independente do regime de bens. Deve-se ressaltar que para dispor do direito real de 

habitação, a lei estabelece que só haja um imóvel residencial para inventariar e nele os 

cônjuges deviam estar residindo21. 

No que tange ao direito real de habitação do cônjuge sobrevivente, o caput do art. 6º 

do texto constitucional tem por objetivo garantir moradia ao seu titular, determinando o 

mínimo de condições materiais de vida para garantia da dignidade da pessoa humana, no 

entanto, nem sempre é possível, conforme sustenta Ana Luiza Maia Nevares, existem 

hipóteses nas quais o cônjuge sobrevivente não é herdeiro nem meeiro, concorre com os 

descendentes, quando, no regime da separação obrigatória ou da comunhão parcial sem bens a 

partilhar ou ainda quando existem bens que seriam partilháveis, estes são gravados com 

cláusula de inalienabilidade. Nos casos supracitados condicionar o direito real de habitação à 

existência de um único imóvel residencial a ser inventariado pode causar grandes injustiças, 

uma vez que consorte supérstite não receberá nada a título de herança e sequer meação, 

                                                 
21 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 81. 
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ficando, assim, totalmente desamparado22. 

Diante do que foi apresentado sobre o direito real de habitação é importante que se 

registre que o Novo Código Civil transformou tal dispositivo em um direito vitalício, 

portanto, não se pode mais extinguir com novas núpcias ou união estável do cônjuge 

sobrevivente. 

O cônjuge brasileiro quando casado com estrangeiro, poderá lançar mão da norma 

que mais o beneficiar, até na ordem hereditária, se em benefício do viúvo. Ainda a seu favor, 

o art. 17 do Decreto-lei nº 3.200/1941 dispõe que a mulher casada pelo regime de comunhão 

universal de bens terá direito ao usufruto vitalício sobre os bens situados no Brasil, a quarta 

parte dos bens do de cujus, tendo filhos brasileiros do casal ou do falecido e a metade caso 

não tenha descendentes. Sob o prisma da igualdade constitucional esse direito se estende ao 

marido da estrangeira. Tal opção somente se revela interessante quando o viúvo não figurar 

como herdeiro, pois configura a melhor opção garantir a propriedade como herdeiro em 

detrimento do usufruto vitalício. 

5. A tutela sucessória do companheiro:  

5.1. Direito sucessório do companheiro nas legislações anteriores: 

A proteção à relação de companheirismo, no Código Civil de 1916, era relegada. 

Para prestigiar a família legítima oriunda do matrimônio o concubinato era visto com 

reservas. O tratamento outorgado pelo CC/16 ao concubinato visava restringir direitos da 

concubina, privando-a da possibilidade de receber doações ou de ser beneficiária de 

testamento, quando seu parceiro fosse casado, conforme previam os artigos 1.177 e 1.719, 

inciso III do CC/16. À relação concubinária, na legislação codificada anterior, havia 

imposição de sanções como forma de valorizar o casamento. 

Gradativamente, a legislação e a jurisprudência passaram a outorgar proteção à 

relação concubinária, desde que não fosse adulterina. A modificação, no âmbito jurídico, 

ocorria diante da reiteração das situações fáticas especialmente no período anterior à 

aprovação da Lei do Divórcio (1977), pois as pessoas desquitadas ficavam privadas de 

constituir nova família por meio do casamento. 

Na evolução histórica tratada anteriormente pôde se inferir o direito à indenização 

decorrente da morte do concubino em acidente de trabalho ou de transporte, corroborada pela 

Súmula 35 do STF; a previsão em favor da companheira supérstite de direitos previdenciários; 

em 1973, a Lei nº 6.015, notadamente no art. 57, §§ 2º e 3º, passou a permitir a adição do 

                                                 
22 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 81. 
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sobrenome do companheiro; além da caracterização de sociedade de fato, reconhecida pela 

jurisprudência – Súmula 380, STF –, na qual se permitia a partilha de bens adquiridos com o 

esforço comum durante a convivência. 

A Constituição da República de 1988 efetuou o reconhecimento da união estável 

inserindo-a na categoria de entidade familiar, outorgando-lhe, segundo o art. 226, § 3º, 

especial proteção do Estado. O legislador constituinte afastou o termo concubinato, relegando, 

portanto, o sentido pejorativo dado àquela expressão. 

Após o reconhecimento da união estável pelo texto constitucional, a Lei nº 

8.971/1994, entrou em vigor com o escopo de regulamentar o dispositivo constitucional 

supracitado. O art. 2º instituiu expressamente o direito sucessório decorrente da união estável, 

onde se estabelece que um dos conviventes participe da sucessão do outro se presentes 

algumas condições. 

A Lei nº 8.971/94 determinava que o companheiro viúvo deveria ser convocado à 

herança do falecido convivente na falta de descendentes ou ascendentes, assumindo, então, 

posição similar à do cônjuge, isto é, o terceiro lugar na preferência sucessória.  

A Constituição Federal, no art. 226, § 3º, ao prever a facilitação da conversão da 

união estável em casamento, impediu subjetivamente o legislador ordinário de outorgar aos 

companheiros mais benefícios que aos cônjuges, sob pena de, no plano fático, a referida 

conversão ser obstaculizada23. 

O art. 3º da Lei nº 8.971/1994 atribuía uma regra de divisão patrimonial semelhante à 

da separação de bens com comunhão daqueles adquiridos pelo esforço comum24. Com o 

advento da Lei nº 9.278/1996, o art. 7º, parágrafo único, concedeu ao companheiro 

sobrevivente o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da 

família.  

O art. 5º do referido diploma legal previu uma regra de divisão patrimonial que tem 

pontos de contato tanto com o regime da comunhão parcial de bens, como com aquele da 

separação, pois presume que os bens adquiridos onerosamente na vigência da união estável 

são considerados fruto do trabalho e da colaboração comuns, passando a pertencer aos 

conviventes em partes iguais e em condomínio. A presunção de aquisição por esforço comum 

pode ser afastada, tal como ocorre no regime da separação. O § 1º do art. 5º permite ainda que 

                                                 
23 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3º ed. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 179. 
24 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. O companheirismo. Uma espécie de Família. 2 ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2001, p. 441. 

2120



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

se afaste a presunção de aquisição por esforço comum quando esta decorre de produto de bens 

adquiridos anteriormente ao início da união. 

Uma das questões objeto de grande discussão consiste em saber se, na ausência de 

descendentes e ascendentes, terá o companheiro direito a toda herança, não podendo, assim, o 

de cujus dispor de seus bens através de testamento. Em obediência ao direito de propriedade e 

à autonomia privada, garantias constitucionais consagradas no art. 5º, caput, e inciso XXII, e 

art. 1º, inciso IV, da Constituição da República, o dispositivo não tem o objetivo de 

exterminar o poder do testador de dispor dos seus bens por meio do testamento25. 

Resta indagar se o companheiro supérstite teria se tornado herdeiro necessário, uma 

vez que a Lei nº 8.971/94 não contém dispositivo equivalente ao do art. 1.725 do Código Civil 

de 1916, o qual permite a exclusão do cônjuge de dos colaterais da sucessão. Rodrigo da 

Cunha Pereira sustenta se tratar o companheiro de herdeiro facultativo, pois embora o art. 2º 

da Lei nº 8.971/94 não o diga expressamente, pode-se entender, por analogia ao art. 1.603 do 

Código Civil de 1916, que os companheiros não se enquadram na categoria de herdeiros 

necessários26. 

A 3ª Turma do STJ, no RESP 191393/SP, relatado pelo Ministro Waldemar Zveiter, 

julgado em 20/08/2001, manifestou entendimento no mesmo sentido, conforme pode se 

concluir na Ementa a seguir transcrita: “Civil. Testamento. Se não houver herdeiros 

necessários (ascendentes e descendentes), o companheiro pode, em testamento, dispor 

livremente de seus bens; a companheira só tem o direito de reclamar a meação, não o direito 

que resultaria da condição de herdeira.”. 

Existem muitas divergências sobre a matéria, como os que sustentam se tratar o 

companheiro de herdeiro necessário27. Luiz Edson Fachin ressalta a importância do projeto 

parental do companheiro e que, portanto, não poderia ser afastado da sucessão. Fundamenta 

seu argumento na redação do art. 2º, inciso III, da Lei nº 8.971/94, o qual dispõe que “terá 

direito”, enquanto o Código Civil de 1916 dispõe que o cônjuge é herdeiro facultativo. 

Sustenta o referido autor, então, que o art. 1.725 do diploma codificado de 1916, no que tange 

ao cônjuge, teria sido revogado tacitamente. Assim, haveria condições de haver paridade entre 

os institutos da união estável e do casamento28. 

                                                 
25 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 140-141. 
26 PEREIRA, Rodrigo da Cunha. Concubinato e União Estável, de acordo com o Novo Código Civil. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2001, 6 ed, p. 107. 
27 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, volume V. Rio de Janeiro: Forense, 2001, 12º 
edição, p. 50. 
28 FACHIN, Luiz Edson. Elementos Críticos do Direito de Família, Rio de Janeiro, Renovar, 1999, p. 83. 
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A consideração do companheiro como herdeiro necessário permite a sua exclusão da 

sucessão em virtude da indignidade ou da deserdação, cujos motivos autorizadores estão 

previstos nos artigos 1.741 do Código Civil de 1916. 

O texto legal preconiza que se houverem descendentes o companheiro sobrevivente, 

enquanto não constituir nova união, terá direito a um quarto dos bens do de cujus em usufruto. 

Deve-se dar destaque ao equívoco cometido pelo legislador no art. 2º, inciso I, consignando o 

termo “filhos”, quando deveria utilizar a expressão “descendentes”. Se, todavia, não existirem 

descendentes, mas sobreviverem ascendentes tocará ao companheiro supérstite, de acordo 

com o art. 2º, inciso II, metade dos bens do de cujus em usufruto. 

Estaria havendo, segundo a doutrina, a consagração de mais direitos aos 

companheiros que aos cônjuges casados sob o regime da comunhão universal de bens, uma 

vez que o usufruto somente beneficia o cônjuge que não é casado por tal regime, ao passo que 

a Lei nº 8.971/94 defere o usufruto àqueles que vivem em união estável. 

Não obstante a discussão é de se ressaltar que nos moldes do art. 2º, incisos I e II da 

Lei nº 8.971/94, não pode o testador afastar o usufruto de seu companheiro, exceto nas 

hipóteses de deserdação, ordenada por uma das causas que autorizam a indignidade.  

O art. 7º, parágrafo único, da Lei nº 9.278/96, instituiu o direito real de habitação 

para o companheiro sobrevivente quanto ao imóvel destinado à residência da família, 

enquanto não constituir nova união. 

Há divergência de opiniões acerca da constitucionalidade do referido dispositivo. O 

Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro manifestou enunciado do XXI Encontro de 

Trabalho da Instituição, no sentido de que o art. 7º, parágrafo único, teria revogado o art. 2º, 

da Lei nº 8.971/94, e, assim, a sucessão dos conviventes estaria limitada ao direito real de 

habitação. Outros sugeriram a inconstitucionalidade do dispositivo, sob o fundamento de que 

conferir ao convivente sobrevivente direito real de habitação, além do usufruto vidual, ou 

parte da herança, seria atribuir aos companheiros mais direitos do que os concedidos para os 

cônjuges nos regimes da comunhão parcial e separação de bens, regime em que só se garante 

o usufruto vidual ou parte da propriedade da herança. 

Esta corrente sustenta que o casamento, segundo o disposto no art. 226, § 3º, tem 

precedência constitucional sobre a união estável, e, assim, não se poderia atribuir mais 

direitos aos companheiros que aos cônjuges. Em virtude de tal fundamentação, o art. 7º, 

parágrafo único, da Lei nº 9.278/96, seria inconstitucional29. 

                                                 
29 CIOTOLA, Kátia Regina da Costa S. O Concubinato, Rio de Janeiro: Editora Lúmen Júris, 1999, 3 ed, p. 82. 
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Existe corrente doutrinária cuja fundamentação reside na superioridade do casamento 

em relação à união estável, que estende o benefício do direito real de habitação aos cônjuges 

em qualquer regime de bens, isto é, todas as vantagens conferidas à união estável deveriam 

ser estendidas ao casamento30. 

Apresentadas as correntes doutrinárias acerca do tema, cumpre ressaltar que o direito 

real de habitação há de ser vitalício ou enquanto o companheiro não constituir nova união 

estável ou casamento. Ressalte-se que se admite ao companheiro renunciar tal direito, pois se 

trata de direito sucessório, podendo ser abdicado pelo titular, conforme preconiza o art. 748 

do Código Civil de 1916 e o art. 1.416 do Código Civil de 2002. 

5.2. Direito sucessório do companheiro na legislação atual: 

Reconhecidos pela Carta Magna como entidade familiar, traçaremos a sucessão do 

companheiro na legislação atual, pois agora poderá atuar no direito sucessório paralelamente 

ou eventualmente no processo de inventário como condômino ou meeiro, dependendo do 

regime de bens. 

O Código Civil em sua versão original, já nascera deficiente com relação à União 

Estável, portanto, logo que foi publicado teve de sofrer alterações pelo Senado com o Projeto 

de Lei nº 6.960/02 que alterou o art. 1.790 do Código Civil de 2002. A modificação 

deformada não ajudou muito aos conviventes, pois o traz a primeira classe de preferência para 

receber parte da herança, na falta de descendentes e ascendentes, representando um enorme 

retrocesso na evolução da sucessão decorrente da união estável. 

A nova regulamentação, também como a lei de 1996, não determina tempo mínimo 

para a caracterização da entidade familiar, porém o art. 1.723, § 1º do CC/02, exige uma 

convivência pública e notória, contínua e duradoura, entre um homem e uma mulher, com 

objetivo de constituir família. 

Para que seja possível a sucessão do companheiro, basta que o seu falecimento tenha 

sido na constância na união, conforme explana Francisco José Cahali, “embora omissa a 

legislação, apenas se atribui direito sucessório ao convivente se falecido o outro na 

constância da união estável. Diverge aqui da situação das pessoas casadas, pois o 

matrimônio exige processo necessário à sua desconstituição, surgindo as implicações 

decorrentes do falecimento de um dos cônjuges durante o processo de separação ou divórcio, 

e ainda quando da separação apenas de fato do casal, como acima tratado. Na união estável, 

basta o rompimento de fato do vinculo, para de imediato privar-se o companheiro do direito 

                                                 
30 WALD, Arnoldo. Direito das Sucessões, São Paulo: Editora Saraiva, 2002, 12 ed., p. 68. 
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sucessório, independentemente de estar ou não em curso ação de reconhecimento e 

dissolução da união”.
31 

Nos devidos termos do art. 1.725 do CC/02, será aplicado à União Estável, na falta 

de contrato que exprima o contrário, o regime da comunhão parcial de bens. No entanto 

haverá presunção relativa de comunhão dos bens adquiridos onerosamente durante a 

convivência em União Estável e se comprovar que não houve colaboração de ambos os 

companheiros na aquisição de tal patrimônio poderá ser afastado do consorte. Existirá, 

portanto, duas massas de bens para serem partilhados, por regras distintas, incidirão sobre 

bens dos quais foram adquiridos na constância da união estável a título oneroso o art.1.790 do 

CC/02, terá o sobrevivente que concorrer com descendestes, ascendentes e parentes colaterais 

até o terceiro grau. Em contrapartida sobre os bens adquiridos por doação, fato eventual e 

dentre outros, sobre esses incorrerá o art.1.829 e seguintes do Código Civil de 2002, o 

companheiro não terá direito. 

Na ausência de bens adquiridos a título oneroso durante o tempo da união estável, o 

convivente supérstite nada receberá, a herança caberá aos parentes suscetíveis, e não os 

havendo se tornará vacante, entretanto poderão afastar a vacância combinando os artigos 

1.844 e 1.790 ambos do novo Código Civil.  

Determinada a massa hereditária, o companheiro sobrevivente concorrerá com filhos 

comuns, na qual perceberá a quota equivalente à que por lei for atribuída ao filho, isto é, será 

dividido por cabeça, conforme art. 1.790, I do CC/02, todavia, se forem apenas descendentes 

do autor da herança, terá garantido a metade a que couber a cada um deles.  

Somam-se os convocados por cabeça. Cada filho recebe dois, e a companheira 

recebe um. Assim, multiplica-se o número de filhos por dois e soma-se a parcela do 

sobrevivente. Àqueles destinam-se duas partes do total, a este uma parte do total. 

Exemplificando: 4 filhos x 2 = 8; mais 1 do sobrevivente = 9; cada filho recebe 2/9 e o 

sobrevivente, 1/9; sendo 3 filhos: 3 x 2 = 6, mais 1 = 7; 2/7 para cada filho e 1/7 para este. 

Existindo netos convocados por representação, vão herdar, por estirpe, o que seu genitor, por 

cabeça, herdaria32. 

Importante ressaltar a impropriedade cometida nos incisos I e II, que ora trata de 

filhos ora como descendentes, que por hora foi resolvida no inciso III, pois não há razão para 

que os netos recebam quotas diferenciadas em relação aos filhos quando sucedem por direito 

                                                 
31 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3 ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 181. 
32 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3. ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 184. 
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próprio e ademais os descendentes integram a categoria de herdeiro necessário, e nesse coso 

todas são descendentes. 

Outro impasse existente na legislação é devido à concorrência do companheiro 

sobrevivente com descendentes só do autor da herança e descendentes comuns do casal, onde 

a lei é silente. Silvio Venosa defende que a melhor solução é aplicar a interpretação da divisão 

igualitária, pois assim consequentemente estaria observando o Princípio da Igualdade entre os 

filhos33. O entendimento que deve prevalecer é o da equiparação do direito sucessório entre os 

descendentes, o que necessariamente privilegia aos conviventes. 

A concorrência com parentes sucessíveis como ascendentes ou colaterais até o quarto 

grau, havendo o companheiro fará jus a um terço da herança, art. 1.790, III do CC/02, não os 

havendo o consorte supérstite perceberá a totalidade da herança, art. 1.790, IV do mesmo 

diploma. 

Sobre o tema ressalta Aldemiro Rezende Dantas Júnior que “[...] a expressão 

‘totalidade da herança’, usada no inciso IV do art. 1.790, se interpretada em conjunto com o 

caput do artigo, estaria a indicar apenas os bens adquiridos a título oneroso ao alongo da 

existência da união estável, ou seja, estaria a indicar que o companheiro sobrevivente, mesmo 

não havendo outros ‘parentes sucessíveis’, não herdaria os bens adquiridos pelo falecido antes 

do início da união estável, que teriam como único destino possível a Fazenda Pública, nos 

termos do art. 1.822 do mesmo Código”. 

Segundo o art. 1.725 do Código Civil de 2002 a união estável é regida pela 

comunhão parcial de bens. O mesmo artigo possibilita o afastamento de tal regra caso haja 

contrato escrito entre as partes, porém a norma vigente não disponibiliza de artigos 

regulamentando essa sucessão, pelo contrário determina como será a sucessão do 

companheiro no art.1.790. 

São herdeiros necessários: descendentes, ascendentes e cônjuge. Segundo o art. 

1.845 do novo Código, entretanto, o companheiro não está elencado como um deles. A 

incógnita gira em torno de se o companheiro poderia ser excluído, em testamento, de toda a 

herança. Mas o art. 1.850 do Código Civil também é claro e, portanto, só menciona os 

colaterais. 

Assim segundo Ana Luiza Maia Nevares a melhor solução é recorrer à norma 

Constitucional, pois ela reconhece a união estável como entidade familiar, tem por fito a 

proteção e assistência a familiar e garante a sucessão legítima, com fundamento na pessoa do 

                                                 
33 VENOSA, Silvio de Salvo. Os direitos sucessórios na união estável. In Valor Econômico. Rio de Janeiro, 19 
abr. 2002, p. 2. 
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sucessor como integrante da comunidade da qual fazia parte o de cujus, aplicando o Princípio 

da dignidade da pessoa humana34. 

Quanto à deserdação, o consorte sobrevivente poderá ser privado ou deserdado de 

sua legítima nos casos de exclusão da sucessão, ou seja, na concorrência com descendente tal 

sansão sairá da massa de bens adquiridos da constância do casamento onerosamente. 

O atual Código, no art.1.790 e seus incisos, certamente revogaram a Lei nº 8.971/94, 

contudo ainda paira grande dúvida sobre a Lei nº 9.278/96, que trata do direito real de 

habitação, no qual os doutrinadores discutem. 

Silvio de Salvo Venosa opina afirmando que “[...] esse direito foi incluído na 

referida lei em parágrafo único de artigo relativo à assistência material recíproca entre os 

conviventes. A manutenção do direito de habitação no imóvel residencial do casal atende as 

necessidades de amparo do sobrevivente, como um complemento essencial ao direito 

assistencial de alimentos[...]”
35

. 

Posicionamento ratificado pela Jornada de Direito Civil por meio do Enunciado nº 

117, cujo teor é o seguinte: “Art. 1.831: o direito real de habitação deve ser estendido ao 

companheiro, seja por não ter sido revogado a previsão da Lei nº 9.278/96, seja em razão da 

interpretação analógica do art. 1.831, informado pelo art. 6º, caput, da CF/88.”. 

Ainda Luiz Edson Fachin e Carlos Eduardo Pianovsky Ruzyk sustentam que “não é 

possível, in casu, argumentar-se que a união estável apresenta peculiaridades em relação ao 

casamento: o direito real de habitação é um instrumento de proteção aos membros da família 

– que existe, nos termos da Constituição, tanto no casamento quanto na união estável -, 

assegurando-lhes a moradia, em nada se justificando sua supressão”.36 

O entendimento do doutrinador Francisco José Cahali é de que o novo dispositivo 

regula por completo a sucessão do companheiro, embora reconheça que é uma grande falha 

do legislador não conceder o direito real de habitação, assegura que parece estar revogada a 

Lei da União Estável pelo Código Civil de 200237. 

A cassação do direito real de habitação na união estável se tornaria uma 

discriminação injustificável quanto aos membros da entidade familiar não matrimonializada, 

pois a concessão de tal direito tem por objetivo proteger os membros da família. Conforme 
                                                 
34 NEVARES, Ana Luiza Maia. A Tutela Sucessória do Cônjuge e do Companheiro na Legalidade 
Constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 175. 
35 VENOSA, Silvio de Salvo. Os direitos sucessórios na união estável. In Valor Econômico. Rio de Janeiro, 19 
abr. 2002, p. 2. 
36 FACHIN, Luiz Edson & RUZYK, Carlos Eduardo Pianovsky. Alguns Aspectos Atuais do Usufruto Vidual no 
Direito Brasileiro. In Revista Forense. São Paulo: Forense, vol. 345, ano 95. p. 13. 
37 CAHALI, Francisco José & HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Direito das Sucessões. 3 ed. São 
Paulo: RT, 2007, p. 186. 
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salientado a família, na concepção contemporânea, é funcionalizada em prol do 

desenvolvimento da personalidade de seus membros. Para que o direito real de habitação seja 

exercido pelo companheiro sobrevivente é necessário que este seja herdeiro nas seguintes 

hipóteses: em propriedade plena, quando há um imóvel a ser inventariado, ou quando tem a 

metade dos bens adquiridos durante a união estável. 

6. O casamento e a união estável sob dois aspectos: como ato jurídico solene de 

constituição de família e como relação familiar fundada no matrimônio:  

6.1. A concepção de casamento: 

A estrutura familiar, nos últimos anos, sofreu intensas modificações, fatos estes que 

levaram a reformular os critérios interpretativos adotados em matéria de Direito de Família. 

Os artigos 226 a 230 da Constituição Federal de 1988 demonstram que a proteção da família 

como instituição, uma unidade de produção e reprodução de valores culturais, éticos, 

religiosos e econômicos cede espaço à tutela funcionalizada da dignidade dos membros da 

entidade familiar. A família, portanto, deixa de ser considerada uma Instituição e passa a ser o 

instrumento para desenvolvimento da personalidade de seus membros. Nesta moldura, o 

centro da tutela constitucional se desloca do casamento para as relações familiares – 

casamento, união estável e família monoparental. 

Até o advento do texto constitucional de 1988, outorgava-se proteção ao vínculo 

conjugal e a harmonia formal da família. A realização pessoal dos integrantes da entidade 

familiar era desprezada. Para o sistema, portanto, o sacrifício individual era compensado pela 

preservação do casamento, célula mater da sociedade, instituição essencial à ordem pública e 

modelada sob o paradigma patriarcal. 

A família amplia seu prestígio constitucional, contudo, deixa de ter valor intrínseco, 

passando a ser valorada de maneira instrumental, como meio de desenvolvimento da 

personalidade dos filhos e de promoção da dignidade de seus integrantes. O conceito de 

entidade familiar, fundamentado no casamento, revela-se alterado, pois dá lugar a um 

conceito flexível e instrumental onde sua origem não é apenas no casamento e visa à 

realização e o desenvolvimento da personalidade de seus membros. 

Nesta seara de proteção à entidade familiar pode-se afirmar que o casamento possui 

dualidade conceitual: como ato jurídico solene de constituição de família e como relação 

familiar fundada no matrimônio. 

A proteção da família, na legislação anterior à Constituição Federal, voltava-se para 

a proteção da paz doméstica, isto é, a família fundada no casamento era considerada um bem 

em si mesmo, uma instituição essencial. A família atualmente, entretanto, deve ser o local 
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propício ao desenvolvimento da personalidade de seus membros. Esta, portanto, deve ser 

preservada como instrumento de tutela da dignidade da pessoa humana. 

Salienta Gustavo Tepedino ser necessária à distinção para superar a (falsa) polêmica 

doutrinária e jurisprudencial acerca da eventual equiparação entre o casamento e a união 

estável. Segundo o citado autor a Constituição Federal de 1988 vale-se de dois conceitos da 

expressão casamento, que pode ser examinado sob dois aspectos: como ato jurídico formal 

fundador da família e como a relação jurídica familiar decorrente não somente do ato jurídico 

formal. Apresenta os seguintes exemplos: para designar o ato matrimonial: “O casamento de 

Tício ocorreu no dia tal”; e para designar as relações familiares: “O casamento de Tício é 

muito bem-sucedido”38. 

O art. 226, § 3º da Carta Magna admite ao lado do casamento outras entidades 

familiares formadas pela união estável e pela comunidade formada por qualquer dos pais e 

seus descendentes39. Sob esta nova ótica valorativa, há impedimento para deferir tratamento 

desigual a qualquer das entidades previstas no texto constitucional. Assim, toda e qualquer 

norma que tenha por fito tutelar as relações familiares deve ter como suporte fático os tipos de 

comunidades identificados na Constituição. 

No que concerne ao ato jurídico solene que tem por fito trazer absoluta segurança 

para as relações patrimoniais e não-patrimoniais, há possibilidade de tratamento diferenciado. 

Por essa razão o legislador constituinte assegurou a gratuidade da celebração do casamento 

civil, efeitos civis ao casamento religioso, a facilitação da conversão da união estável em 

casamento. A intenção do legislador constituinte, destarte, foi facilitar a transformação (do 

título de fundação) formal das entidades familiares, pois com o ato jurídico solene do 

casamento, as relações familiares seriam mais seguras. É de se ressaltar que não se querem 

estabelecer famílias de primeira e segunda classe, mas oferecer proteção igual a todas as 

comunidades familiares40. 

As normas que tem sua ratio vinculada às relações familiares devem ser estendidas a 

toda e qualquer entidade familiar, independentemente da origem da família, contudo, se o 

companheiro deseja maior segurança em suas relações patrimoniais, onde se destacam as 

normas pertinentes ao regime de bens e ao direito sucessório, deve optar pelo ato solene 

consubstanciado no casamento. 

                                                 
38 TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-constitucional das Relações Familiares in Temas de Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, p. 357. 
39 Há discussão acerca de outros tipos de entidades familiares não elencados no texto constitucional, contudo, 
essa discussão não será tratada na presente pesquisa. 
40 TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-constitucional das Relações Familiares in Temas de Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, p. 358. 
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7. Análise comparativa: questões polêmicas na sucessão decorrente do 

casamento e da união estável: 

O Código Civil de 2002 outorga sensíveis vantagens ao cônjuge, por se tratar de 

herdeiro necessário e por perceber quantia superior ao companheiro nos percentuais de quotas 

em concorrência com os descendentes. Ademais, o cônjuge participa da herança sobre os bens 

particulares do de cujus, enquanto o companheiro possui direito hereditário somente sobre os 

bens havidos onerosamente durante a união estável. 

Em algumas hipóteses, contudo, o tratamento legal defere tratamento privilegiado ao 

companheiro em detrimento do cônjuge. São duas hipóteses em que o companheiro ostenta 

vantagem em relação ao cônjuge: 

A primeira reside no fato de o companheiro concorrer na herança, sem restrições, 

com os descendentes, restando indiferente se adotou o regime legal da comunhão parcial ou se 

optou por regime diverso por meio de um contrato escrito, na união estável o companheiro 

continua partícipe da herança sobre os bens havidos onerosamente durante a vida em comum. 

Ressalte-se que ainda que tenha iniciado a união estável com mais de 60 (sessenta) anos de 

idade, não está obrigado a adotar o regime da separação obrigatória de bens. 

Em se tratando do casamento, o art. 1.829 do Código Civil de 2002, traz algumas 

ressalvas, pois o direito de concorrer na herança com descendentes não ocorre se o casamento 

foi celebrado no regime da comunhão universal, no regime da separação obrigatória, ou se no 

regime da comunhão parcial se o falecido não deixa bens particulares. 

A segunda hipótese refere-se à forma de concorrência, que se dá cumulativamente, 

ou seja, direito de meação sobre os bens havidos onerosamente durante a convivência e o 

direito a uma quota na herança devida aos descendentes. Trata-se de uma forma vantajosa ao 

companheiro em relação ao cônjuge. O art. 1.790 do Código Civil de 2002, referindo-se à 

união estável, dispõe que a concorrência com os descendentes, no que tange aos bens havidos 

onerosamente durante a convivência, deve ser observada sem qualquer ressalva. 

Não se pode olvidar que o art. 1.725 preconiza que sobre os bens adquiridos 

onerosamente durante a convivência o companheiro é meeiro por força da comunhão parcial, 

salvo na hipótese de haver contrato escrito que disponha de forma diversa. Ora, se não se 

admite tratamento discriminatório prejudicial ao companheiro também não há se de admitir 

que o Código Civil conceda tratamento mais vantajoso a quem não tenha sido casado. 

Conforme salienta Euclides de Oliveira, “[...] A Constituição Federal, no citado art. 

226, §3º, manda que a lei deva facilitar a conversão da união estável em casamento. Supõe-

se que o casamento seja mais vantajoso, pois ninguém, em sã consciência, haveria de mudar 
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para um estado civil que rebaixe os seus direitos. Ou seja, sob o ponto de vista jurídico, não 

se concebe que a lei possa outorgar menos direitos ao casado que ao companheiro. Constitui 

inadmissível paradoxo esse critério afrontoso ao mandamento constitucional”
41. 

A proteção à entidade familiar caracterizada na Constituição da República visa 

outorgar proteção igual às relações familiares, pois na concepção contemporânea a família é 

considerada instrumento para a concretização do princípio da dignidade da pessoa humana, 

assim, todas as famílias devem ter o mesmo grau de proteção. 

Deve ser ressaltado que cada indivíduo está livre para escolher a forma de 

constituição de família como melhor lhe aprouver, todavia, se o casal deseja maior segurança 

nas relações patrimoniais, seja em relação ao próprio casal, seja em relação a terceiros, deve 

buscar o ato formal do matrimônio. No momento da celebração estão definidas as relações 

entre os cônjuges, qualquer ato praticado por um cônjuge prescinde de autorização do outro.  

Conforme salienta Gustavo Tepedino, o constituinte não pretendeu criar famílias de 

primeira ou de segunda classe, mas oferecer proteção igual para todas as comunidades 

familiares. Ao pretender que fosse facilitada a conversão da união estável em casamento, teve 

por objetivo estender o regime jurídico às relações informais42. 

Na lição de Celso Antonio Bandeira de Mello o princípio da igualdade significa 

tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas 

desigualdades. O tratamento diferenciado, portanto, visa outorgar proteção jurídica às relações 

patrimoniais, inclusive com relação a terceiros. Àquele que busca obter segurança jurídica em 

suas relações patrimoniais pode se socorrer dos meios legais para transformar a sua entidade 

familiar fática em casamento. 

8. Conclusão:  

A análise do Direito Sucessório à luz da Constituição da República, cujo vértice 

consiste no princípio da dignidade da pessoa humana, pode se tornar uma tarefa tormentosa, 

pois tal ramo do Direito sobressai em razão da finitude humana, isto é, o Direito Sucessório é 

objeto de análise quando há o falecimento do autor da herança. 

Não se pode olvidar, contudo, que a divisão do patrimônio do de cujus há de ser feita 

entre os membros de sua entidade familiar. Assim, ganha relevância o estudo da sucessão do 

                                                 
41 OLIVEIRA, Euclides. Indevida Vantagem do Companheiro em Relação ao Cônjuge na Concorrência 
Sucessória com Descendentes. In Revista IOB de Direito de Família. Porto Alegre: Síntese, n. 33, dez/jan, 2006, 
p. 36. 
42 TEPEDINO, Gustavo. A Disciplina Civil-constitucional das Relações Familiares in Temas de Direito Civil. 
Rio de Janeiro: Renovar, p. 356. 
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cônjuge e do companheiro e a necessidade de se perfazer um estudo comparativo nos 

referidos institutos. 

A proteção jurídica no Direito Brasileiro sempre foi outorgada ao casamento como 

forma de evitar que o patrimônio fosse dividido entre outras pessoas. Com o passar do tempo, 

a ocorrência de fatos sociais ensejaram o reconhecimento de outros tipos de entidades 

familiares, deixando o casamento de ser considerado sinônimo de família e passando a ser 

espécie do gênero entidade familiar. 

Nesta seara, portanto, o legislador constituinte efetuou o reconhecimento expresso de 

mais dois tipos de entidades familiares, quais sejam: união estável e família monoparental. 

Não obstante haver três tipos de entidades familiares reconhecidas expressamente no texto 

constitucional e não haver hierarquia entre as referidas entidades familiares surge discussão 

acerca de se outorgar tratamento diferenciado na sucessão do cônjuge e do companheiro. 

No que tange à sucessão do cônjuge, deve-se verificar o regime de bens, para que 

este seja caracterizado como herdeiro ou como meeiro, sendo certo que quando o cônjuge é 

herdeiro ele concorre com os descendentes. Por seu turno, o companheiro, se adquiriu 

patrimônio na constância da união estável, sempre concorrerá com os descendentes. Por vezes 

o legislador defere maiores vantagens aos cônjuges em comparação com os direitos 

sucessórios garantidos aos companheiros.  

A disciplina legal, contudo, não há de ser modificada, tendo em vista o fato de que se 

refere a uma opção do casal poder transformar sua entidade familiar fática em uma relação 

matrimonial. A partir do momento em que o ordenamento jurídico permite que se desfaça o 

vínculo conjugal, as pessoas que desejarem trazer maior segurança jurídica às relações 

patrimoniais decorrentes da formação da família têm a opção de se casar ou de converter a 

união estável em casamento. 

Não se trata de estabelecer hierarquia entre as entidades familiares, mas de outorgar 

maior segurança jurídica às relações patrimoniais entre os membros da família e entre 

terceiros que porventura tenham interesse em estabelecer relações jurídicas com os membros 

daquela família. Conforme salienta a doutrina de vanguarda o casamento pode ser visto como 

ato jurídico solene e como relação familiar. Assim, casamento e união estável possuem o 

mesmo grau de proteção no que tange às relações familiares, entretanto, no momento da 

celebração do casamento, definem-se as relações patrimoniais entre os cônjuges. No Direito 

Sucessório, em se tratando de sucessão entre cônjuges, há condições de se dizer quando 

começou a vigorar o regime de bens e, em consequência, a quem caberá a quota-parte dos 

bens que compõem a herança. 
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A Constituição da República equipara as entidades familiares, contudo, há de se 

ressaltar que o que é equiparado não é igual. Assim, se o casal opta por manter a união estável 

significa que manifesta aquiescência com aquilo que determina o ordenamento jurídico. Se 

houvesse interesse em obter proteção idêntica àquela estabelecida ao cônjuge, a legislação 

vigente não apresenta qualquer óbice à conversão da união estável em casamento. 
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1. Resumo 
 
 

   A competência da Justiça do Trabalho foi constitucionalmente ampliada 
após a Emenda Constitucional n° 45/2004, conhecida como a reforma do Judiciário. 
Entretanto, mesmo possuindo uma competência constitucional bastante clara, o Supremo 
Tribunal Federal (STF), utilizando-se de diversos argumentos interpretativos, ao julgar uma 
Ação Direita de Inconstitucionalidade formal da aludida Emenda Constitucional, 
extrapolando a apreciação da questão que lhe foi submetida, excluiu da competência 
constitucional da Justiça do Trabalho a relação estabelecida entre os empregados 
temporários e a Administração Pública. Entretanto, conforme se verá, todos os métodos de 
interpretação utilizados pelo STF findam em uma conclusão divergente da adotada pela C. 
Corte em muitos casos recentes, qual seja: a de que é a Justiça do Trabalho a competente 
para apreciar estas lides. 
 
   Hodiernamente, estima-se que 60% dos trabalhadores estão vivendo na 
informalidade, por meio de contratos precários,1 e este número só tende a aumentar quando 
o próprio Estado se utiliza de sua própria torpeza para se beneficiar e a Suprema Corte, que 
deveria coibir esta conduta lamentável, agasalha a locupletação indevida da Administração 
Pública, viola os direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores e ignora os 

                                                 
1 SCHIAVI, Mauro. A competência material da justiça do Trabalho à luz da Emenda Constitucional n.° 

45/04. São Paulo: LTr, 2007, p. 15. 
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fundamentos de nossa república. O primeiro passo para tentar reverter este quadro, é reabrir 
os debates a respeito do tema para que nova postura seja adotada pelo Brasil, garantindo o 
verdadeiro e efetivo acesso à justiça a esta coletividade trabalhadora hipossuficiente, para 
que suas pretensões sejam avaliadas por um magistrado especializado, que possua 
intimidade com a matéria e empatia suficiente com a questão para reequilibrar a lide e para 
que, após, outros obstáculos sejam superados, os direitos e garantias sociais fundamentais 
possam ser, de fato, efetivos e os trabalhadores possam ser definidos e tutelados como o 
que realmente são: seres humanos acima de tudo. 
 
 

1. Résumé 
 
 
   La compétence des Tribunaux du Travail a été prolongée après 
l'amendement constitutionnel n ° 45/2004, connue comme la réforme Judiciaire. Cependant, 
en dépit d'avoir une autorité très clair constitutionnel, la Cour suprême (STF), en utilisant 
divers arguments d'interprétation, à en juger un maillot allusion directe en 
inconstitutionnalité formelle amendement constitutionnel, au-delà examen de la question 
devant elle, exclue la compétence constitutionnelle du Tribunal du travail a établi la relation 
entre employés temporaires et l'administration publique. Cependant, comme nous allons le 
voir, toutes les méthodes d'interprétation utilisées par la Cour suprême se terminant en une 
conclusion différente de celle adoptée par C. Cour dans plusieurs affaires récentes, à savoir: 
qui est le tribunal du travail d'avoir compétence pour examiner ces démêlés. 
 
   Notre époque, il est estimé que 60% des travailleurs informels vivent grâce à 
des contrats précaires, et ce nombre ne fera que croître quand l'Etat lui-même fait usage de 
sa propre futilité pour se bénéficier et la Cour suprême, qui devrait freiner ce comportement 
regrettable, inappropriée abritant l'enrichissement de l'administration publique, viole les 
droits et garanties fondamentaux des travailleurs et ignore les fondements de notre 
république. La première étape pour tenter d'inverser cette situation, est de rouvrir le débat 
sur le sujet afin que la nouvelle attitude adoptée par le Brésil, en assurant l'accès réel et 
effectif à la justice dans cette communauté de travail dans une situation désavantageuse 
pour que leurs demandes sont évaluées par un juge expert , qui a une intimité avec la 
matière et l'empathie avec la question suffit à rééquilibrer l'affaire et que, après, d'autres 
obstacles sont surmontés, les droits sociaux fondamentaux et les garanties peuvent être, en 
fait, efficace, et les travailleurs peuvent être définis et protégés en tant ce qu'ils sont 
vraiment: des êtres humains avant tout. 
 
 

2. Introdução 
 

   “O Estado é garante, e não usurpador dos direitos dos cidadãos”, assim já 
dizia Antonio Rodrigues Galhardo2, em 1822, e prosseguia sustentando, também, que “nos 

                                                 
2 O Conciliador lusitano, ou o amigo da paz.” Periódico semanal. Num. 1 – Vol – I. Lisboa, 1822. p. 182. 
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países onde a razão conserva o seu Império, e onde a Filosofia tem espalhado as suas 

luzes, os povos estão na posse de seus direitos e o homem conhece os seus deveres.”3  
 
   Isso nos remete a reflexão de que muitos dos desafios que são vividos hoje, 
já foram batalhas vividas por nossos antepassados de longas datas. Curiosamente, muitas 
dessas batalhas costumam manter os seus pólos íntegros: o Estado de um lado, e o povo, 
efetiva representação dos interesses do homem na coletividade, de outro.4  
 
   Nota-se que o Estado sempre teve uma tendência usurpadora em relação aos 
direitos e garantias obtidos pelo povo no decorrer dos séculos através de muita luta dos 
nossos ancestrais, que pagaram com suas próprias vidas as conquistas obtidas e a defesa 
delas em prol da dignidade e valorização do homem. 
 
   Uma das estratégias utilizadas pelos Governos aos longos dos anos com o 
escopo de despojar o povo de seus direitos e garantias para que pudesse se enriquecer e 
aumentar ainda mais o seu poderio ilegitimamente é a censura, pois combater a liberdade 
de informação e manifestação é atentar contra os direitos do homem inteligente e privar os 
povos do meio mais acertado para estender os seus conhecimentos, opondo-se ao progresso 
do espírito humano, retendo a verdade em cativeiro, sujeitando os homens ao julgo de 
opiniões antigas e insuportáveis prejuízos, condenando o gênero humano as trevas eternas, 
fechando a boca dos sábios que as podiam dissipar.5 
 
   Isso é posto com o fito de demonstrar que muitas vezes, ou na maioria 
esmagadora das vezes, por trás de um discurso nobre, técnico e justificador de uma medida 
por parte do Estado em relação aos seus administrados, se encontra uma vontade estatal 
extremamente oposta à lógica dos direitos existentes e a tutela do homem como fim maior 
de toda atividade governamental. 
 
   Talvez seja o que acontece atualmente com o caso que será abordado no 
presente artigo, qual seja: o do trabalhador temporário da Administração Pública, que é 
contrato sem concurso público, a princípio por prazo determinado para atender a uma 

                                                 
3 Idem, p. 2. 
4 Interessante analisar esta questão de maneira bastante reflexiva, pois, na teoria, o Estado é quem deveria 
assumir esse papel de representação e defesa do homem na sociedade. Entretanto, cansados dos abusos e 
egoísmos cometidos pelo Estado, o homem se agrupa para combatê-lo, a esta força de coalizão unida é 
chamada de “povo”, não aquele que é o fim de proteção do Estado, garantido-lhe e preservando direitos, mas 
sim aquele que é esbulhado constantemente pelo Poder Público e que, por isso, não raramente, o confronta 
para resgatar os seus direitos e conquistas. Sugere-se a leitura da obra suso citada de Antonio Rodrigues 
Galhardo, (“O Conciliador lusitano, ou o amigo da paz”. Periódico semanal. Num. 1 – Vol – I. Lisboa, 
1822), que destaca pontos bastante interessantes sobre a questão tidos do ponto de vista de uma outra época. 
O autor ainda destaca que a figura do Governo foi criada com um fim, qual seja: para que o homem pudesse 
viver em sociedade, onde “todos os particulares gosavão de seus fundos e dispunhão delle livremente.” 
5 Recentemente, a revista Veja publicou matéria que tratava da proposta de lei do PT – Partido dos 
Trabalhadores – que tratava de regulamentação da impressa, em outras palavras, de censura claramente posta, 
sendo este mais um episódio da história que se vê repetindo no presente, como forma de oprimir o povo para 
que este esteja enfraquecido intelectualmente quando o Governo tentar, novamente, espoliar os seus direitos e 
garantias. Fonte: Revista Veja, matéria veiculada em 06.09.2011: 
<http://veja.abril.com.br/noticia/brasil/dilma-rejeita-controle-da-midia-proposto-pelo-pt >. 
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situação de caráter temporário de excepcional interesse público. Contudo, como se vê na 
prática, quase que todos os empregados temporários da Administração Pública trabalham 
por um prazo indeterminado, verificado por sucessivos contratos de prazos determinados e 
carentes da excepcionalidade de interesse público, tendo em vista o amplo lapso temporal 
decorrido para que o Estado já pudesse estar preparado para realizar a substituição destes 
empregados por servidores vinculados a eles, de fato, por uma relação jurídico-estatutária. 
 
   Entretanto, o que se verifica é que, na prática, estes trabalhadores 
“temporários” saem mais baratos e totalmente descartáveis para o Estado, muito mais do 
que quaisquer outros trabalhadores ou servidores, tendo em vista que a “pertinente” e 
“apropriada” discussão ronceira sobre a validade e natureza desta contratação findam por 
despir esta coletividade de trabalhadores subordinados de quase todas as suas garantias e 
direitos, tanto individuais quanto, e principalmente, sociais, lesando não só questões 
patrimoniais desta coletividade, mas também valores incorpóreos atrelados a eles. 
 
   Uma das primeiras questões que deve ser superada em toda essa 
problemática é no que tange a natureza jurídica deste contrato em sua verdadeira essência, 
pois a partir daí, acredita-se que será mais tranquila a superação de outras questões que 
criam tantos embaraços para efetividade dos direitos e garantias dos empregados, não só 
como trabalhadores, mas, fundamentalmente, como seres humanos, e para, em fim, 
conseguir respeitar alguns dos fundamentos de nossa República Federativa que, 
infelizmente, ainda não fomos capazes de observar em face desta questão: a dignidade da 
pessoa humana e os valores sociais do trabalho. 
 
   A pretensão do presente trabalho, longe de tentar mudar o posicionamento 
majoritário hoje existente, é a de tentar reacender as discussões que pairavam sobre o tema 
até a manifestação da problemática pelo E. Supremo Tribunal Federal, onde parece que 
todas as chamas dos calorosos debates se apagaram. Trata-se de uma questão com grande e 
direto impacto na vida de milhões de trabalhadores que vivenciam esta situação, alguns por 
longos anos ou até décadas, para que os debates se encerrem da forma prematura e, com a 
devida vênia as que defendem o contrário, equivocada como se deu.  
    
 
3. Origem do trabalho e seu desenvolvimento: breves notas para a compreensão 

da temática 
 
 
   O homem sempre teve que trabalhar. Logo, o trabalho era, e ainda é, o meio 
empregado para que o homem pudesse atingir qualquer finalidade ou pretensão 
ambicionada em sua vida e provocar consequentes reflexos sociais. Pode-se dizer, então, 
que o trabalho faz parte da natureza humana.6 
                                                 
6 Segundo a enciclopédia Wikipédia, filosoficamente, a natureza humana constitui um aglomerado de 
características próprias do homem, incluindo padrões de comportamento e pensamento, em que todos os seres 
humanos compartilham comumente. De acordo com o conceito aceito pela ciência moderna, natureza humana 
é a parte do comportamento humano que acredita-se que seja normal e/ou invariável através ou durante 
longos períodos de tempo e de contextos culturais dos mais variados. Esse entendimento, entretanto, não é 
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  Trabalho, em sua origem, traduzia o sentimento de algo penoso, sofrimento, 
castigo ou tortura,7 e teve origem no latim: tripalium, que era um tipo de instrumento de 
tortura e, em outras ocasiões, um artefato de madeira que pesava sobre os animais, 
principalmente cavalos e bois, para ligá-los as carroças. Por esta razão, aqueles que se 
consideravam nobres não se sujeitavam ao trabalho, pois isso lhes seria depreciativo 
naquela época. 
 
   Muito embora o sentido etimológico da palavra trabalho tenha uma 
conotação pejorativa e desagradável, hodiernamente tem-se atrelado a palavra um 
sentimento de independência, aperfeiçoamento, crescimento e busca por felicidade pessoal 
e social, pressupondo uma ação, emissão de energia, desprendimento de energia humana, 
física e mental, com o objetivo de atingir algum resultado,8 embora, sem dúvidas, ainda 
possam existir pessoas presas ao antigo sentido cultural da palavra. 
 
   Quiçá, justamente por ser considerado depreciativo é que o trabalho era tido 
como forma da mais alta exploração humana, extraindo-se toda energia física e mental de 
uma pessoa a preços ou condições extremamente vis e que somente degradavam a pessoa 
humana. Entretanto, não era qualquer tipo de indivíduo que era vítima da ocupação 
laborativa, esse aviltamento da pessoa humana através do trabalho somente se dava em face 
de quem necessitava dele para poder sobreviver e, por isso mesmo, aceitava toda e qualquer 
condição que lhe era imposta desde que fosse o suficiente para poder sobreviver por mais 
um dia.9 
 
   Entretanto, a exploração e a pressão do capital sobre esses indivíduos foi tão 
forte que deram ensejo a uma série de movimentos sociais com o fito de buscar melhorias 
de salários e condições de trabalho, principalmente após o surgimento da máquina a vapor e 
da máquina de fiar, que acabaram com vários postos de trabalho e geraram imenso 
desemprego durante o século XVIII, sendo estas algumas das principais causas da 
revolução industrial,10 que transformou o trabalho em emprego11 e, aos poucos, mudou o 
mundo laborativo que se conhecia. 
                                                                                                                                                     
completo, visto que a ciência não crê em natureza humana, pois tem essa um caráter metafísico bastante 
profundo e amplo, principalmente se analisado no campo psicológico, biológico, aqui acrescentamos a 
espiritual (Antroposofia segundo Rudolf Steiner) e social. <http://pt.wikipedia.org/wiki/Natureza_humana> 
7 Sérgio Pinto Martins destaca que inicialmente o trabalho foi considerado na bíblia como castigo. Adão teve 
de trabalhar para comer em razão de ter comido a maçã proibida (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do 

Trabalho. 23ª ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 3.) 
8 CASSAR, Vólia Bomfim. Direito do Trabalho. Ed. IMPETUS. 5ª Ed., Rio de Janeiro, 2011, p. 3. 
9 Observa-se que em tempos remotos, não que isto não ocorra hoje em muitos lugares e situações, longe disto, 
mas principalmente há longas datas, remetendo-nos a meados do século XVIX e seus antecessores, muitas 
vezes o que o muito mal restava para o trabalhador poder sobreviver, ainda tinha que ser dividido com a sua 
família, que estava sob os seus auspícios e dele também necessitavam para sobreviver. 
10 Vólia Bomfim Cassar aduz que tal circunstância se deu durante o século XIX (Direito do Trabalho. Ed. 
Impetus. 5ª Ed., Rio de Janeiro, 2011, p. 12), enquanto Maurício Godinho Delgado e Amauri Mascaro 
Nascimento mencionam que o evento ocorreu no século XVIII (“Curso de Direito do Trabalho”. 10ª ed. – 
São Paulo: LTr, 2011, p. 83 e “Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do trabalho: 

relações individuais e coletivas do trabalho”, 17ª ed. – São Paulo: Saraiva, 2001, p.10, respectivamente). 
Entretanto a Revolução Industrial consistiu em um conjunto de mudanças tecnológicas com profundo impacto 
no processo produtivo em nível econômico e social. Iniciou-se na Inglaterra, de fato, no século XVIII, tendo 
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   A partir daí começa, segundo a maioria dos estudiosos, a surgir efetivamente 
o Direito do Trabalho, que passa a ser definido como um complexo de princípios, regras e 
institutos jurídicos que regulam a relação empregatícia de trabalho entre trabalhadores e 
tomadores de serviços,12 visando a proteção e evolução das conquistas já obtidas pela classe 
operária, aprofundando-se nas questões históricas para que se pudesse compreender com 
mais acuidade os problemas atuais e evolui até ser tido como uma ciência autônoma dos 
demais ramos do direito.13 
 
   Com isso, o Direito do Trabalho nasceu com um propósito nobre, qual seja: 
o de proteger o trabalhador hipossuficiente que é, em geral, aquele que é empregado para 
desempenhar certa função ou atividade de maneira habitual, pessoal e com subordinação ao 
seu empregador mediante salário. Após o nascimento, aprimoramento e amadurecimento do 
Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho, os seus personagens foram assumindo novos 
rostos, novos nomes, novas características e novas posturas; em certo azo devido as 
mudanças sociais naturais atinentes a evolução do homem e da sociedade em um sentido 
positivo, e outrora com o fim de tentar burlar os preceitos e fins jus laborais que preservam 
a dignidade do homem e a valorização do seu trabalho em benefício de lucratividade, nem 
sempre lícita ou moral. Contudo, o Direito do Trabalho não para no tempo, e como ciência 
dinâmica que é consegue sempre perceber as mudanças ocorridas no seio da sociedade para 
impedir que teses maliciosas venham a prevalecer e findem por retroceder a valorização do 
homem e de seu trabalho e causar prejuízos ao objeto desta ciência especializada: o 
trabalhador como ser humano e não como objeto mercantilizado.  
 
        

4. Causa e desenvolvimento do Direito do Trabalho como ciência 
 
 
   Sendo o trabalho um fenômeno natural, essencial e indissolúvel da vida 
humana, indubitável que ele sofreu inúmeras e profundas modificações ao longo da 
existência humana. 
 
    Justamente por se tratar de um fenômeno é que o trabalho humano passou 
por diversos estudos metódicos e voltados exclusivamente para o objeto examinado,  

                                                                                                                                                     
em vista que no século XVII apenas uma máquina a vapor para esgotar água em uma mina de carvão havia 
sido inventada (1698), expandindo-se tal revolução pelo mundo a partir do século XIX. Há quem entenda que 
durante o século XIX houve uma segunda Revolução Industrial, iniciada na segunda metade do referido 
século (1850 - 1870), envolvendo uma série de desenvolvimentos dentro da indústria elétrica, química, de aço 
e do petróleo, e não apenas uma fase derivada daquela ocorrida no século anterior. Em razão disso, pode ser 
comum encontrar autores atribuindo datas diversas ao evento, sem que, contudo, alguém esteja equivocado. 
11 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do Trabalho. 23ª ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 5. 
12 Neste mesmo sentido Maurício Godinho Delgado, in Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: 
LTr, 2011, p. 51.  
13 Salienta-se que a partir do momento em que um determinado complexo de princípios, regras e institutos 
jurídicos adota contornos próprios, distintos dos demais ramos do Direito que lhe sejam próximos ou 
contrapostos ele assume sua autonomia jurídica. Neste sentido Maurício Godinho Delgado, in Curso de 

Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: LTr, 2011, p. 69.  
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passando a haver, então, uma ciência14 voltada tão somente para o estudo do fenômeno 
humano denominado de Trabalho. 
 
   Ato contínuo, com o escopo de amontoar o máximo possível de 
conhecimentos e aumentar o saber humano de como esta realidade funciona e seus 
respectivos reflexos, a ciência passou a investigá-la com respeito a métodos observatórios e 
de reflexão sobre o evento, direcionando a análise para a busca da verdade quanto a sua 
origem, evolução histórica, atual situação e, principalmente, a forma como se 
apresentará no futuro.15  
 
   Esta ciência – o Direito do Trabalho -, porém, é muito mais complexa do que 
pode parecer a primeira vista, pois possui uma dupla concepção, visto que tanto se trata de 
uma ciência natural atinente ao homem e a sua condição (direitos de primeira geração) 
quanto de uma ciência social que estuda a organização e o desenvolvimento econômico, 
cultural e social das coletividades (direitos de segunda geração),16 sendo aplicado ao 
Direito do Trabalho elementos e proposições metodológicas mescladas que permitam a 
melhor concepção e aplicação deste campo científico. 
 
   Conforme bem salientado pelo nobre Ministro Maurício Godinho Delgado, 
as ciências sociais não gozam da mesma precisão e objetividade que possuem as ciências 
exatas, como Física e partes da Biologia. Isso se dá porque a ação humana sempre lança um 
dado de criatividade e, portanto, de incerteza ao objeto do estudo. Tão importante quanto 
isso, o próprio universo de teorias, métodos, e hipóteses de investigação manejada pelo 
cientista, que em seu conjunto forma o seu paradigma a respeito da questão analisada e 
incorporaria uma perspectiva de interesses sociais, o que comprometeria o objetivismo e 
neutralidade plenos quanto à análise efetuada.17 
 
   No entanto, mesmo com essas declaradas limitações das ciências humanas e 
sociais, é incontestável, hoje, a legitimidade científica desses ramos especializados de 
conhecimento, hábeis a compreender e revelar a essência de sua estruturação e dinâmica 
específicas.18 
 
   Há, com isso, elementos imprescindíveis no contexto de qualquer pesquisa 
científica sobre fenômenos produzidos socialmente. Atingem um patamar de destaque três 
proposições de métodos correntes nas ciências sociais. A primeira proposição aduz que 
todo fenômeno social tem uma categoria fundamental, natureza que lhe é nuclear e sem a 
qual o próprio fenômeno não existiria, aqui, se poderia declarar o trabalho subordinado. A 
segunda proposição informa que, apesar de dotado de uma categoria fundamental, todo 

                                                 
14 A palavra ciência vem do latim scientia, e significa "conhecimento". 
15 Salienta Sérgio Pinto Martins que ao analisar o que pode acontecer no futuro, é preciso estudar e 
compreender o passado, estudando o que ocorreu no curso de tempo (MARTINS, Sérgio Pinto. Direito do 

Trabalho. 23ª ed. – São Paulo: Atlas, 2007, p. 3) 
16 Poderíamos dizer, aqui, que seriam aplicados no estudo do Direito do Trabalho, outrossim, os direitos de 
terceira geração, tendo em vista a proteção dispensada do Direito do Trabalho, ex vi, ao Meio Ambiente de 
Trabalho em sua ampla percepção. 
17 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: LTr, 2011, p. 84.  
18 Idem. 
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fenômeno decorre de um complexo combinado de determinações e não de um único 
elemento ou determinação. Uma terceira e derradeira proposição, finalmente, informa que a 
pesquisa e reflexão sobre um fenômeno social não se esgota no exame de sua criação, de 
sua origem, tendo de incorporar as vicissitudes de sua reprodução social. Enquanto 
processo, o fenômeno determina-se não somente por sua origem, mas também em função 
de sua reprodução ao longo da história.19  
 
  Assim, inegável tratar-se o Direito do Trabalho de uma ciência tanto humana 
quanto social,20 que tem por objetivo a pesquisa, a reflexão e a compreensão deste Direito 
especializado e, principalmente, de seu papel e sentido na história do mundo ocidental 
contemporâneo.21  
 
    

5. História do Direito Processual do Trabalho 
 
 
   Os primeiros órgãos judiciais trabalhistas foram os Conseils de 

proud’hommes, literalmente: Conselhos de homens prudentes (França – 1806, durante a 
época napoleônica). O sucesso alcançado por este Conselho estimulou outros países 
europeus a seguir o exemplo francês, instituindo organismos independentes do Poder 
Judiciário, cuja finalidade era de apreciar causas trabalhistas, basicamente pela via da 
conciliação entre as partes.22  
 
   Na França, os prud’homes, chefes das corporações de ofício, são a origem 
dos conseils de prud’hommes, em 1806. (nascimento p. 34). 
 
 
   Na Itália, um dos primeiros órgãos judiciais trabalhistas foram os probiviri, 

semelhante aos Conseils de prud’hommes na França, e a jurisdição do trabalho surgiu em 
ocasiões difeirentes em cada país.23 Há quem diga que foi na Itália que surgiu a fonte de 
inspiração do Brasil para a formação de sua estrutura da Justiça do Trabalho. Em 1925 foi 
criada a Magistratura del Lavoro, e como fundamento para isso o Gran Consiglio 

Naziolanale Del Francisco afirmou:  
 

“que o tempo está maduro para fazer dirimir os conflitos do trabalho por um órgão 
jurisdicional estatal, que represente os interesses gerais da nação: a Magistratura 

                                                 
19 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: LTr, 2011, p. 85. 
20 A expressão “Ciências Humanas” refere-se, via de regra, àquelas ciências que tem a pessoa humana como 
foco, objeto de seu estudo, ou seja, consistem nos estudos dirigidos aos aspectos humanos e não se trata de 
uma ciência exata, devido, justamente, a complexidade e subjetividade dos diversos aspectos do homem. Insta 
salientar entendimento de Maurício Godinho Delgado, que também entende tratar-se de uma ciência humana 
e Social, in Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: LTr, 2011, p. 84. 
21 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª ed. – São Paulo: LTr, 2011, p. 85. 
22 ANAMATRA <http://ww1.anamatra.org.br/> 
23 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 25. ed., 2010: Saraiva, p. 33. 
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Del Lavoro, forma mais aperfeiçoada do que a simples arbitragem obrigatória e 
que, portanto, é oportuno introduzir na nova legislação a justiça do trabalho”.24 

 
   Além disso, A Carta del Lavoro de 1927 dizia que a magistratura do 
trabalho era órgão do Estado, intervindo para regular as controvérsias do trabalho, sejam as 
referentes à observância dos acordos ou outras normas existentes, sejam as que versem 
sobre a determinação de novas condições de trabalho, tratando-se, exatamente, do poder 
normativo de criar regras trabalhistas, propiciando novas condições de trabalho por meio de 
decisão judicial. Contudo, em 1928, foi abolida a magistratura do trabalho, passando suas 
funções à magistratura comum. Hodiernamente, os dissídios individuais são submetidos a 
julgamento por juizes togados25, que aplicam um capítulo do Código de Processo Civil que 
regula o Processo do Trabalho. Os dissídios coletivos são resolvidos por intermédio de 
greves, convenções coletivas, arbitragem e mediações.26    
 
   Houve na Inglaterra, em 1964, a criação dos Tribunais Industriais (Industrial 

Tribunals), que existem até hoje. Seus órgãos de segunda instância são os Employment 

Appeal Tribunals, que têm característica de instância extraordinária, não reexaminando a 
matéria de fato. Inicialmente, os Tribunais Industriais possuíam a competência para 
decidirem apenas questões de empregadores contra a imposição de impostos sobre a 
aprendizagem industrial, tendo sido ampliada, em 1965, para dirimir disputas sobre o 
direito dos trabalhadores sobre pagamento pela despedida coletiva de empregados por 
causas econômicas ou técnicas como redução de pessoal. Posteriormente, esta competência 
foi ampliada para que julgassem reclamações entre empregados e empregadores quando 
estes se recusassem a fornecer informação completa das condições e termos de seus 
contratos de trabalho. Já em 1971, foi determinado que estes Tribunais passassem a julgar 
questões decorrentes de despedidas imotivadas. Lá os Tribunais também são paritários, 
tanto na primeira instância quanto na segunda instância. Todavia, são integrados por três 
juízes, sendo um deles o presidente, que é escolhido entre advogados ou procuradores com 
mais de sete anos de experiência forense. Os presidentes dos tribunais de primeira instância  
(chair persons) são vitalícios até a idade de 72 anos, quando a há a aposentadoria 
compulsória, desde que exercem a magistratura em tempo integral. Quando exercem por 
tempo parcial, são nomeados para mandatos de três anos. Os outros membros dos tribunais 
são juízes leigos (lay members), sendo um deles indicado pelo sindicato dos trabalhadores e 
outro pelo dos empregadores, nomeados por período de três anos, podendo, também 
exercer seu mandato em tempo integral ou parcial. Salienta-se que não é obrigatória a 
participação de advogados nos processos trabalhistas, mas facultativa. Assim, as próprias 
partes podem ajuizar as suas reclamações. Os tribunais trabalhistas britânicos só julgam 

                                                 
24 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 6. 
25 Necessário interpretar o que o autor quis dizer com “juiz togado”, pois há quem entenda que o juiz togado 
seja aquele da Justiça Comum (Estadual) em relação aos da Justiça Federal, entretanto, qualquer juiz que seja 
bacharel em Direito e que tenha sido aprovado em concurso público para esta finalidade e preenchido este 
requisito. Contudo, aqui, parece que o autor quis se referir aos juizes da Justiça Comum, tendo em vista que 
Magistratura do Trabalho na Itália foi extinta, passando suas funções ao juiz da Justiça Comum. 
26 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 7. 
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questões de direito individual do trabalho, não decidindo, portanto, controvérsias de direito 
coletivo.27 
 
   Na Alemanha, a legislação trabalhista passou a existir a partir de 1926. 
 
   Na Irlanda do Norte só há Justiça especializada trabalhista em primeira 
instância. 
 
    Na Espanha não havia juízes do trabalho até 1908, nem processos dessa 
natureza; nesse mesmo ano foram criados Tribunais Industriais para acidentes do trabalho; 
Somente em 1912, nasceu a Justiça do Trabalho espanhola, que foi posteriormente 
incorporada ao Código do Trabalho de 192628; também em 1926, já no Estado 
corporativista, comitês paritários para conciliação e com poderes jurisdicionais para 
questões de regulamentação do trabalho, em 1931, os jurados mistos, órgão paritário 
normativo e de conciliação29, e em 1938, no lugar desses órgãos, consolidada em 1940, a 
magistratura do trabalho.30-31 Atualmente, a Justiça do Trabalho é organizada através da Lei 
de Procedimento Laboral, de 1966 e o texto articulado do Regime Geral a Segurança 
Social, de 1973. Existem órgãos administrativos, como as Juntas de Conciliação Sindical, 
na qual é tentada a conciliação. Há obrigatoriedade de se passar por essas Juntas antes de se 
ingressar com a ação judicial. Em 1979, foi criado o Instituto de Mediação, Arbitragem e 
Conciliação, em que a conciliação é tentada antes de se ingressar com um processo.32-33 
 
  Urge destacar que, na Espanha, como lembra Vitor Salino Moura Eça, “as 
demandas coletivas que envolvam os servidores públicos, sua liberdade sindical e o direito 
de greve, todavia, seguem para a justiça comum, e são regidas pelo Direito 
Administrativo”.34-35 

                                                 
27 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 9-10. 
28 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 8-9. 
29 Sérgio Pinto Martins destaca que em 1931 foram extintos os Comitês Paritários e nasceram os Jurados 
Mistos (Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: Atlas, 2007, p. 9). 
30 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 25. ed., 2010: Saraiva, p. 34. 
31 A Declaração VII do Fuero do Trabajo, de 9-3-1938, extinguiu esses antigos órgãos paritários privados 
estatais, criando a Magistratura do Trabalho em 1940, por meio Lei Orgânica da Magistratura do Trabalho, de 
17-10-1940.  
32 Interessante se mostra a história da Justiça do Trabalho na Espanha e a sua semelhança com alguns 
institutos que tentaram se perpetuar no Brasil, como, por exemplo, as Comissões de Conciliação Prévia 
(Juntas de Conciliação Sindical na Espanha), onde tentou-se vincular o acesso ao Judiciário a sua submissão 
prévia,  o que não prevaleceu no Brasil devido a particularidade constitucional que torna incondicionado este 
acesso. Visto esta questão do passado, vemos, agora, a questão da arbitragem, que embora seja ainda rejeitada 
pelo Direito do Trabalho, vem levantando debates sobre a sua pertinência ou não em questões trabalhistas. 
Isso reforça a importância do Direito do Trabalho como ciência atrelado ao seu conhecimento histórico para 
que se possa ter uma previsão do que nos aguarda no futuro. 
33 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007, p. 9. 
34 EÇA, Vitor Salino de Moura. Jurisdição e competência Trabalhistas no Direito Estrangeiro. Suplemento 
Trabalhista. São Paulo: LTr, V. 07/06,2006p. 235 in SCHIAVI, Mauro. Competência material da justiça do 
trabalho Brasileira à luz da Emenda Constitucional n. 45/04. São Paulo; LTr, 2007, p. 25. 
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   Em Portugal, havia os tribunais de árbitros avindores no período corporativo, 
que foram substituídos pelos tribunais do trabalho. 
 
   Pode-se concluir que nos primórdios das estruturas decisórias sobre questões 
trabalhistas combinaram-se técnicas autodefensivas, autocompositivas e órgãos de 
conciliação, d que se valiam empregados e empregadores numa época em que o Estado se 
omitia diante da questão trabalhista. 
 
   A história do processo do trabalho se identifica, de algum modo, com o 
período no qual o Estado corporativo instituiu uma magistratura trabalhista; desvinculou-se, 
em outros países, dessas origens, tendo motivações próprias.36 
 
   Em suma, em toda a história do processo do trabalho, verifica-se uma 
postura expansiva das competência da Justiça do trabalho e dos Tribunais Trabalhistas, o 
que se pretende ver também aqui no Brasil. 
 
 

6. A competência material da Justiça do Trabalho 
 
 
   Antes de iniciar o estudo da competência da Justiça do Trabalho, mister se 
faz tecer alguns comentários sobre a jurisdição. Jurisdição vem do latim ius, iuris, que quer 
dizer direito, e dictio do verbo dicere, que quer dizer dicção. Dessa forma, jurisdição é o 
poder que o juiz tem de dizer o direito nos casos concretos a ele submetidos, pois está 
investido desse poder pelo Estado.37   
 
   Segundo Fredie Didier Jr., para os Tribunais, os casos são essencialmente 
para serem resolvidos, e não registrados. Todo problema precisa ser resolvido, 
necessariamente.38 Prossegue aduzindo que a jurisdição é a realização do direito em uma 
situação concreta, e que a jurisdição sempre atua em uma situação concreta. A jurisdição é 
função criativa. Cria-se a regra jurídica do caso concreto, bem como cria-se, muitas vezes, a 
própria regra abstrata que deve regular o caso concreto à luz do sistema jurídico, 
principalmente, à luz do texto constitucional.39 
 
                                                                                                                                                     
35 Note-se, intrigantemente, a semelhança com alguns julgados do STF sobre a questão das relações de 
emprego direta entre trabalhadores e a Administração Pública brasileira, que entende tratar as contratações 
temporárias, não regidas pela norma estatutária e sim pela CLT, de questões de Direito Administrativo, e não 
de direitos trabalhistas, o que será visto mais a frente, mas no remete, neste momento, a uma importante 
reflexão: estaria o STF se abeberando do entendimento espanhol para se posicionar quanto a questão no 
Brasil? E em caso positivo, as circunstâncias e legislações, inclusive as normas constitucionais, são 
equivalentes nos dois países para se chegar a uma conclusão similar?   
36 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito Processual do Trabalho. 25. ed., 2010: Saraiva, p. 35. 
37 MARTINS, Sérgio Pinto. Direito Processual do Trabalho. Doutrina e prática forense. 27. ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.p. 93. 
38 DIDER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. 8 ed. Salvador: Edições JusPODIVM, 2006. p. 62. 
39 Idem, p. 65. 
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   A jurisdição, de acordo com a concepção instrumentalista do processo, tem 
como fins: o jurídico, o social e o político. O escopo jurídico consiste na atuação da 
vontade da lei. O escopo social consiste em promover o bem comum, com a pacificação, 
com justiça, pela eliminação dos conflitos, além de incentivar a consciência dos direitos 
próprios e o respeito aos alheios. O escopo político da jurisdição é aquele pelo qual o 
Estado busca a afirmação de seu poder, além de incentivar a participação democrática e a 
preservação do valor da liberdade, com a tutela das liberdades públicas por meio dos 
remédios constitucionais (tutela dos direitos fundamentais).40 
 
   A jurisdição é exercida em todo o território nacional (Art. 1º do CPC). Por 
questão de conveniência, especializam-se setores da função jurisdicional. As causas são 
distribuídas pelos vários órgãos jurisdicionais, conforme as suas atribuições, que têm seus 
limites definidos em lei. Limites que lhes permitem o exercício da jurisdição. (DIDER p. 
93). 
 
   A competência é o poder de exercer a jurisdição nos limites estabelecidos 
por lei. É o âmbito dentro do qual o juiz pode exercer a jurisdição. A competência é a 
medida da jurisdição.41 
 
   Fredie Didier Jr. bem leciona que a distribuição da competência faz-se por 
meio de normas constitucionais, de leis processuais e de organização judiciária, além da 
distribuição interna da competência nos tribunais. Nossa Constituição já distribui a 
competência em todo o Poder Judiciário Federal (STF, STJ, e Justiças Federais: Justiça 
Militar, Eleitoral, Trabalhista e Federal Comum). A competência da justiça Estadual é, 
portanto, residual,42 mas apenas aquela nos interessa nesse presente estudo. 
 
   Canotilho identifica dois princípios relacionados à distribuição da 
competência: indisponibilidade e tipicidade. Esses princípios compõem o conteúdo do 
princípio do juiz natural. O desrespeito a tais princípios implica, consequentemente, o 
desrespeito ao princípio do juiz natural. Eis a lição do jurista português: 
 

“Daí que: (1) de acordo com este último, as competências dos órgãos constitucionais sejam, 
em regra, apenas as expressamente enumeradas na Constituição; (2) de acordo com o 
primeiro, as competências constitucionalmente fixadas não possam ser transferidas para 
órgãos diferentes daqueles a quem a Constituição as atribui”.43 

 
   Há quem considere como não-juiz o magistrado que decide em dissonância 
com as normas constitucionais que atribuem jurisdição. Por exemplo, reputar-se-ia como 
não-decisão aquela proferida pelo Tribunal de Justiça que julgou Recurso Extraordinário, 

                                                 
40 Idem, p. 75/76. 
41 Neste sentido, Carlos Henrique Bezerra Leite e Fredie Didier Jr. 
42 DIDER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 

Conhecimento. 8 ed. Salvador: Edições JusPODIVM, 2006, p. 94. 
43 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 6 ed. Lisboa: 
Almedina, 2002, p. 539. In DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo 
e Processo de Conhecimento. 8 ed. Salvador: Edições JusPODIVM, 2006, p. 94. 
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ou aquela proferida por um juiz de direito em matéria de alçada da justiça do trabalho.44 
Nessa linha, a decisão de um juiz de direito sobre causa notavelmente trabalhista seria tão 
decisão como aquela que houvesse sido proferida por um oficial e justiça.45 
 
   Eis a lição de Calmon de Passos: 
 

“O poder de julgar do magistrado tem suas raízes na Constituição. Por isso mesmo se diz 
que ela é fonte do poder jurisdicional. Só nos limites nela fixados está o juiz investido do 
poder de julgar. Constitucionalmente, o poder de julgar foi repartido entre as chamadas 
jurisdições especiais (...) e a comum – remanescente. A investidura dos órgãos dessas 
jurisdições já lhes confere poder de julgar limitado constitucionalmente, de sorte que o 
exercício de suas atividades fora dos limites traçados na carta importa, mais que um defeito 
de competência, em defeito de jurisdição. O que façam ou realizem fora dos limites 
constitucionais é, em tudo e por tudo, semelhante à atividade do não-juiz, 
consequentemente, ato inexistente juridicamente, do ponto de vista processual”.46 

 
   Há quem defenda que, muito embora a tese seja brilhantemente sedutora, 
trata-se, em verdade, de incompetência, pois quando um órgão jurisdicional extrapola a 
fração de poder que lhe foi outorgada, dá-se a falta de competência, e não de jurisdição, e 
tratar-se-ia de luzente caso de sentença inválida e não de sentença inexistente. 
 
   Visto isso, cumpre destacar a existência de critérios determinativos de 
distribuição da competência para que possamos, mais adiante, analisarmos a competência 
da Justiça do Trabalho no caso dos trabalhadores temporários da Administração Pública. 
 
    Pois bem, sabemos que existem quatro diferentes ordens do tipo: a 
competência material, a competência territorial, a competência pessoal e a competência 
funcional da Justiça do Trabalho. Entretanto, para o presente estudo, trataremos 
especialmente da competência material da Justiça do Trabalho, tendo em vista que a 
problemática gira em torno desta. 
 
   Didier destaca que é pela natureza jurídica substancial deduzida em juízo 
que se faz a distribuição da competência pelo critério objetivo. É fundamental o 
conhecimento dos elementos da demanda como critérios para distribuir a competência. 
Exemplos: partes (ratione personae); causa de pedir: a competência em razão da matéria 
é determinada pela natureza da relação jurídica controvertida; pedido: nos casos de 
competência em razão do valor da causa. A doutrina divide a “Justiça” em duas: Comum e 
Especial. A Justiça Comum envolve a Jurisdição civil e penal. A Justiça especial envolve as 

                                                 
44 Sobre a questão, amplamente, GRINOVER, Ada Pellegrini, FERNANDES, Antonio Scarance, GOMES 
FILHO, Antonio Magalhães. As nulidades do processo penal. 6 ed. São Paulo: RT, 1999, p. 42-50. 
45 DIDER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e Processo de 
Conhecimento. 8 ed. Salvador: Edições JusPODIVM, 2006, p. 101. Contudo, aqui nos referimos a juízes do 
trabalho, seguindo a mesma idéia e exemplos dados pelo autor, mas adaptados ao objeto do estudo. 
46 Comentários ao Código de Processo Civil. 8 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, v. 3, item 202.1, p. 291, in 

DIDIER JR. p. 101. 
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demais matérias, caso da Justiça do Trabalho que trata das questões de Direito do 
trabalho.47(DIDER, p. 106-107, neste sentido). 
 
    Neste diapasão, o fundamento da competência - em razão da matéria e da 
pessoa – da Justiça do Trabalho reside no art. 114 da CRFB/88, mas é com a promulgação 
da Emenda Constitucional nº 45/04, que houve significativa ampliação da competência da 
Justiça do Trabalho. 
 
    Para melhor compreensão a respeito dos fins da competência trabalhista, 
cumpre transladarmos o art. 114 da CRFB/88, antes e depois da E.C. nº 45/04, conforme 
segue: 
 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo 
da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados 
e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem 
como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive 
coletivas. 
 
§ 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes poderão eleger árbitros. 
 
§ 2º - Recusando-se qualquer das partes à negociação ou à arbitragem, é facultado aos 
respectivos sindicatos ajuizar dissídio coletivo, podendo a Justiça do Trabalho estabelecer 
normas e condições, respeitadas as disposições convencionais e legais mínimas de proteção 
ao trabalho. 
 
§ 3º - Compete ainda à Justiça do Trabalho executar, de ofício, as contribuições sociais 
previstas no art. 195, I, a e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que 
proferir.   

 
   Com o advento da E.C nº 45, o art. 114 da CRFB/88 passou a ter a seguinte 
redação, sendo relevante para o estudo apenas a redação do inciso “I” e “IX”: 
 

Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
 
I – as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios; 
(...) 
II – outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei; 
(...) 

 
   Assim sendo, conforme ensina Carlos Henrique Bezerra Leite, a 
competência em razão da matéria no processo do trabalho é delimitada em virtude da 
natureza da relação jurídica material deduzida em juízo, conforme já visto anteriormente. 

                                                 
47 Neste mesmo sentido DIDER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria Geral do Processo e 

Processo de Conhecimento. 8 ed. Salvador: Edições JusPODIVM, 2006, p. 106/107. 
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Logo, se o autor da demanda judicial aduz que a relação material entre ele e o réu é a regida 
pela CLT e formula pedidos de natureza Trabalhista, só há um órgão do Poder Judiciário 
pátrio que tem competência para processar e julgar a demanda: a Justiça do Trabalho. Por 
isso mesmo se diz que a Justiça do Trabalho é uma justiça especializada em causas 
trabalhistas.48 
 
   Além do mais, o próprio STF parece ter deixado assentado que a fixação da 
competência da Justiça do Trabalho depende exatamente daquilo que o autor leva para o 
processo, isto é, repousa na causa de pedir e no pedido deduzidos em juízo, mesmo se a 
decisão de mérito que vier a ser prolatada envolver a aplicação de normas de direito 
civil ou e outros setores do edifício jurídico.49 
 
   Ato contínuo, empós a EC. nº 45/04, a Justiça do Trabalho teve a sua 
competência bastante ampliada, passando ela a processar e julgar as ações oriundas não 
apenas da relação de emprego, como também daquelas decorrentes da relação de trabalho, 
ao menos naquele primeiro momento, onde a maioria da doutrina ensinava neste sentido. 
 
   Originariamente, a competência material da Justiça do Trabalho é oriunda da 
relação de emprego, que são aquelas que brotam das relações entre empregados e 
empregadores, ou seja, são as relações que surgem de um contrato individual de trabalho 
(CLT, arts. 442 e 443) celebrado de forma tácita ou expressa (verbal ou escrita), ou das 
relações empregatícias coletivas, isto é, aquelas que encontram fundamento nas normas 
gerais e abstratas previstas em convenções ou acordos coletivos (autocomposição) ou 
sentenças normativas (heterocomposição). 
 
   Assim sendo, para definição da competência material da Justiça do Trabalho, 
o conceito de emprego, que é análogo ao de contrato de trabalho, encontra residência na 
interpretação sistemática dos arts. 2º, 3º e 442 da CLT. Portanto, nas lides oriundas das 
relações de emprego incluem-se todas as relações em que figurem com um de seus sujeitos 
empregados urbanos ou rurais, de um lado, e o empregador urbano ou rural, de outro.50 
 
   Em suma, presente a relação empregatícia, os conflitos dela emergentes 
seriam dirimidos pela Justiça do Trabalho. A EC. nº 45/04 em nada teria alterado este 
entendimento; pelo contrário, reforçou-o. Aliás, antes mesmo da EC. nº45/04, a 
jurisprudência já vinha admitindo a competência material original da justiça do Trabalho 
para todas as lides oriundas da relação de emprego, principalmente em relação a 
Administração Pública, alvo principal que será focado.  
   
   A relação de trabalho (gênero) no âmbito da Administração Pública pode ter 
duas espécies: a relação estatutária (de caráter jurídico-estatutário) e a relação empregatícia 
(regida pela CLT, claramente). Quanto ao servidor estatutário, hoje se encontra pacífico 
                                                 
48 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9. ed., São Paulo: LTr, 2011, 
p. 184. 
49 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9. ed., São Paulo: LTr, 2011, 
p. 185. 
50 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9. ed., São Paulo: LTr, 2011, 
p. 186. 
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que a competência para tal julgamento é de fato da Justiça Comum e não da Justiça 
Especializada do Trabalho. 
 
   A CRFB/88, em seu art. 37, II, dispõe que o acesso a cargos e empregos 
públicos seja precedida, em regra, de concurso público de provas ou de provas e títulos. Já 
o art. 39 da CRFB/88, impunha a obrigatoriedade do regime jurídico único para os 
servidores da Administração Pública direta, autárquica e fundacional. Majoritariamente a 
doutrina advogava que esse regime jurídico único só poderia ser o de natureza estatutária, 
com o que a Justiça do Trabalho seria incompetente para dirimir os litígios dele 
decorrentes.51 

   Mas a relação que nos interessa mesmo é a do empregado temporário, aquela 
em que o trabalhador foi contrato pelo Estado sem concurso público e por isso, discute-se 
se a competência para processar e julgar as pretensões desse empregado atinentes a sua 
relação de trabalho são da competência da Justiça do Trabalho ou não. Muito embora o 
inciso II do art. 37 da CRFB/88 diga que a investidura em cargo ou emprego público só se 
dará mediante concurso público de provas ou de provas e títulos, o inciso IX do mesmo 
artigo menciona que ”a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público”; 

  Contudo, cumpre indagar: essa relação possui natureza jurídica de relação de 
emprego, regida pela CLT, ou administrativa, regida pelo respectivo estatuto, se houver? 
Tal ponderação é de extrema importância para a adequada fixação da competência. 

  Segundo Carlos Henrique Bezerra Leite, o entendimento que vinha 
prevalecendo era o seguinte: se existir regime estatutário para os servidores permanentes, 
então o regime dos servidores temporários não poderá ser o celetista. Neste caso, afloraria a 
incompetência da Justiça do Trabalho. Todavia, não esse o caso tratado. 

 
7. Hermenêutica constitucional. 

 
 
   O hermeneuta, levanto em conta a história, as ideologias, as realidades 
sociais, econômicas e políticas do Estado, definirá o verdadeiro significado do texto 
constitucional. Como regra fundamental, lembra Pedro Lenza que, onde não existir dúvida, 
não caberá ao exegeta interpretar. 
 
   A interpretação deverá levar em conta todo o sistema. Em caso de antinomia 
de normas, buscar-se-á a solução do aparente conflito através de uma interpretação 
sistemática, orientada pelos princípios constitucionais.52 
 

                                                 
51 LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Curso de Direito Processual do Trabalho. 9. ed., São Paulo: LTr, 2011, 
p. 221. 
52 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 15. ed, rev., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 3. 
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   Cumpre destacar, então, que há diferença entre a reforma constitucional, 
que é a modificação do texto constitucional, através dos mecanismos definidos pelo poder 
constituinte originário (emendas) alterando, suprimindo ou acrescentando artigos ao texto 
original, e a mutação constitucional, que não representam alterações físicas, 
materialmente perceptíveis, mas sim alterações no significado e sentido interpretativo de 
um texto constitucional, sendo este último o caso do inciso I, do art. 114 da CRFB/88 
quanto a competência da Justiça do Trabalho dado pelo STF.53 
 
    Método científico-espiritual de hermenêutica constitucional – A análise da 
norma constitucional não se fixa na literalidade da norma, mas parte da realidade social e 
dos valores subjacentes do texto da Constituição. Assim, a Constituição deve ser 
interpretada como algo que se renova constantemente, dinâmico, no compasso das 
modificações da vida em sociedade. 
 
   Conforme anota Inocência Mártires Coelho, segundo o método científico-
espiritual, “(...) tanto o direito quanto o Estado e a Constituição são vistos como fenômenos 
culturais  ou fatos referidos a valores, a cuja realização eles servem de instrumento”.54 
 
   Podemos destacar como um dos métodos de hermenêutica constitucional 
mais importante para o objeto sob análise, o método tópico-problemático. Por meio desse 
método, parte-se de um problema concreto para a norma, atribuindo-se à interpretação um 
caráter prático na busca da solução dos problemas concretizados. A Constituição é, assim, 
um sistema aberto de regras e princípios.55 
 
   Há, outrossim, o método jurídico ou hermenêutico clássico, onde a 
Constituição deve ser encarada como uma lei e, assim, todos os métodos tradicionais de 
hermenêutica deverão ser utilizados na tarefa interpretativa, valendo-se dos seguintes 
elementos de exegese: 
 
   Elemento genético: busca investigar as origens dos conceitos utilizados pelo 
legislados; 
 
   Elemento gramatical ou filológico, também chamado de literal ou semântico, 
a análise se realiza de modo textual e literal; 
 
   Elemento lógico: procura a harmonia lógica das normas constitucionais; 
 
   Elemento sistemático: busca a análise como um todo; 
 

                                                 
53 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 15. ed, rev., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 4. 
54 I. M. Coelho, Interpretação Constitucional, p. 91.in LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado, 
15. ed, ver., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 146.  
55 Idem. 
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   Elemento histórico: analisa o projeto de lei, a sua justificaiva, exposição de 
motivos, pareceres, discussões, as condições culturais e psicológicas que resultaram na 
elaboração da norma; 
 
   Elemento sociológico ou teleológico: busca a finalidade da norma; 
   Elemento popular: a análise se implementa partindo da participação da 
massa, dos “corpos intermediários”, dos partidos políticos, sindicatos, valendo-se de 
instrumentos como o plebiscito, referendo, recall, veto popular etc.; 
 
   Elemento doutrinário: parte da interpretação feita pela doutrina; 
 
   Elemento evolutivo: segue a linha da mutação constitucional.56 
 
 
   Há também o método da comparação constitucional, onde a interpretação 
dos institutos se implementa mediante comparação nos vários ordenamentos. Estabelece-se, 
assim, uma comunicação entre as varias Constituições. Partindo dos 4 métodos ou 
elementos desenvolvidos por Savigny (gramatical, lógico, histórico e sistemático).57 
 
   Ao lado dos métodos de interpretação, a doutrina (J.J.G. Canotilho, Direito 
Constitucional, 6. ed., p. 226, in LENZA, p. 147) estabelece alguns princípios específicos 
de interpretação, podemos citar alguns que são de extrema importância para o presente 
estudo, são eles:  
 
  - Princípio do efeito integrador: Muitas vezes associado ao princípio da unidade, 
conforme anota Canotilho58: “(...) na resolução dos problemas jurídico- constitucionais 
deve dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e 
social e o reforço da unidade política, como tópico argumentativo, o princípio do efeito 
integrador não assenta numa concepção integracionista de Estado e da sociedade 
(conducente a reducionismos, autoritarismos, fundamentalismos e transpersonalismos 
políticos), antes arranca da conflitualidade constitucionalmente racionalizada para conduzir 
a soluções pluralisticamente integradoras. 
 
 - Princípio da máxima efetividade: Também chamado de princípio da eficiência ou da 
interpretação efetiva, o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais deve 
ser entendido no sentido de a norma constitucional ter a mais ampla efetividade social.  
Segundo Canotilho59: “é um princípio operativo em relação a todas e quaisquer normas 
constitucionais, e embora a sua origem esteja ligada à tese da atualidade das normas 
programáticas, é hoje sobretudo invocado no âmbito dos direitos fundamentais (no caso de 

                                                 
56 Todos esses elementos são abordados do Pedro Lenza. (Direito Constitucional esquematizado. 15. ed, ver., 
atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 145). 
57 LENZA, Pedro. Direito Constitucional esquematizado. 15. ed, ver., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 147. 
58 J.J.G. Canotilho. Direito Constitucional e teoria da Constituição. 6. ed, p. 226 in LENZA, Pedro. Direito 

Constitucional esquematizado. 15. ed, ver., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 148. 
59 Idem. 
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dúvidas deve proferir-se a interpretação que reconheça maior eficácia aos direitos 
fundamentais)”.  
 
 - Princípio da justeza ou da conformidade funcional: O interprete máximo da 
Constituição, no caso brasileiro, o STF, ao concretizar a norma constitucional, será 
responsável por estabelecer a força normativa da Constituição, não podendo alterar a 
repartição de funções constitucionalmente estabelecidas pelo constituinte originário, como 
é o caso da separação de poderes, no sentido de interpretação do Estado de Direito. O seu 
intérprete final “... não pode chegar a um resultado que subverta ou perturbe o esquema 
organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido”. 
 
 – Interpretação conforme a Constituição: Diante de normas plurissignificativas ou 
polissêmicas (que possuem mis de uma interpretação), deve-se preferir a exegese que mais 
se aproxime da Constituição e, portanto, não seja contrária ao texto constitucional, daí 
surgem diversas dimensões a serem consideradas, seja pela doutrina, seja pela 
jurisprudência. Esta interpretação conforme, segundo Pedro Lenza, é implementada pelo 
judiciário e, em última instância, de maneira final, pela Suprema Corte, e deve observar: 
 
• Prevalência da Constituição: deve-se preferir a interpretação não contrária à 

Constituição; 
• Conservação das normas: percebendo o intérprete que a lei pode ser interpretada em 

conformidade com a Constituição, ele deve assim aplicá-la para evitar a sua não 
continuidade; 

• Exclusão da interpretação contra legem: o intérprete não pode contrariar o texto literal 
e o sentido da norma para obter a sua concordância com a Constituição; 

•  O intérprete não pode atuar como legislador positivo: não se aceita a interpretação 
conforme a Constituição quando, pelo processo de hermenêutica, se obtiver uma regra 
nova e distinta daquela objetivada pelo legislador e com ela contraditória, em seu 
sentido literal ou objetivo. Deve-se, portanto, afastar qualquer interpretação em 
contradição com os objetivos pretendidos pelo legislador.60 

 
   Assim sendo, resplandecente e indubitável que toda e qualquer forma de 
hermenêutica constitucional que for adotada, concluirá que a competência para apreciação 
das lides entre empregados temporários e a Administração Pública, desde que não regidas 
por normas e garantias estatutárias, será da Justiça do Trabalho 
 
 

                                                 
60 Se a vontade do legislador, todavia, violar a Constituição, as decisões que interpretarem a Constituição, 
segundo a doutrina e jurisprudência italianas, podem ser decisões manipuladoras (manipulativas ou, então,  
normativas), por se caracterizarem como “(...) sentenças de aceitação em que a Corte Constitucional não se 
limita a declarar a inconstitucionalidade das normas que lhe são submetias, mas, agindo como legislador 
positivo, modifica (= manipula) diretamente o ordenamento jurídico, adicionando-lhe ou substituindo-lhe 
normas, a pretexto ou com o propósito de adequá-lo à Constituição. Daí a existência das chamadas sentenças 
aditivas e substitutivas, como subespécies das decisões normativas ou manipuladoras. (G. F. Mendes, I. M. 
Coelho, P. G. G. Branco, Curso de Direito Constitucional, 5. Ed, p. 186, in LENZA, Pedro. Direito 

Constitucional esquematizado. 15. ed, rev., atul., e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 153). 
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8. A Emenda Constitucional n° 45/2004 e a prorrogação do campo de atuação da 
Justiça do Trabalho 

 
 
   Conforme já visto, os fundamentos para fixação da competência da Justiça 
do Trabalho repousam no art. 114 da CRFB/88. 
 
   Aparentemente tranquila a questão. Mas, a partir da promulgação da Emenda 
Constitucional n°. 45, publicada em 31.12.2004, além de uma considerável ampliação de 
sua competência, houve, também, muitas polêmicas ao redor de uma situação que perdura 
até hoje: a contratação de empregados temporários pela administração pública sem 
concurso público e seus efeitos. 
 
   No azo da promulgação da EC n.° 45/04, muitos doutrinadores assentaram o 
seu entendimento no sentido de que a ampliação da competência material da Justiça do 
Trabalho teria sido ampliada para abranger o gênero “trabalhador”, e não somente a espécie 
“empregado”.61  
 
   Entretanto, preocupados com ampliação da competência da Justiça do 
Trabalho e consequente mitigação da competência de outros órgãos do Judiciário, a AJUFE 
– Associação dos Juízes Federais do Brasil - ingressou com uma ADIN no C. STF, 
alegando inconstitucionalidade formal da EC. n° 45/04 em relação ao aludido inciso, tendo 
em vista que houve acréscimo na redação da PEC no SF que ensejou a Emenda 
Constitucional supramencionada sem que fosse reenviada a proposta à Câmara dos 
Deputados, alegando, ainda, a possibilidade de conflitos positivos de competência entre a 
Justiça Federal Comum e a Justiça do Trabalho, onde requereu-se, outrossim, a declaração 
de inconstitucionalidade do inciso I do art. 114 da CRFB/88:  
 

“para que lhe seja dada interpretação conforme, sem redução de texto, 
reconhecendo-se a inconstitucionalidade da interpretação que inclua na competência 
da Justiça do Trabalho a relação da União, Estados, Distrito Federal e Municípios 
com os seus servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento efetivo 
ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da 
Federação”. 

 
   Neste diapasão, optou o STF por rejeitar a sustentação da AJUFE de 
inconstitucionalidade formal, mas achou por bem deferir a liminar62 para suspender da 
parte final do inciso “I” do art. 114 da CRFB/88 toda e qualquer interpretação dada a esse 

                                                 
61 Neste sentido, o nobre professor Mauro Schiavi. A competência material da justiça do Trabalho à luz da 

Emenda Constitucional n.° 45/04. São Paulo: LTr, 2007, p. 28. Segundo o autor, após a EC. N° 45/04, houve 
uma alteração no eixo central da competência da Justiça do Trabalho, pois o que era antes exceção, apreciar 
controvérsias que envolvem a relação de trabalho, agora passou a ser regra geral. A Justiça do Trabalho 
brasileira, seguindo o que já ocorre em alguns países, passou a ser o ramo do Judiciário encarregado de 
apreciar praticamente todas as controvérsias que envolve e circundam o trabalho humano, o que é salutar, pois 
favorece a efetividade e aplicabilidade da legislação social e facilita o acesso daqueles que vivem do próprio 
trabalho ao Judiciário Trabalhista. 
62 Liminar deferida pelo nobre ex-ministro Nelson Jobim. 
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inciso que inclua, na competência da Justiça do Trabalho a “apreciação (...) de causas que 

(...) sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 

relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.  
 
   Em um primeiro momento, esta interpretação expansiva da competência da 
Justiça do Trabalho, preconizada no inciso “I” do art. 114 da CRFB/88, foi suspensa 
através de liminar nos autos da ADI n° 3395, vindo a ser referendada por maioria de votos 
no STF, cumprindo destacar que a questão nunca esteve livre de dúvidas e controvérsias, 
nem mesmo no seio da Suprema Corte. Vejamos, em síntese, a apreciação liminar da 
ADI63: 
 

“DESPACHO: A ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL - AJUFE - propõe a 
presente ação contra o inciso I do art. 114 da CF, na redação dada pela EC nº 45/2004. Sustenta que 
no processo legislativo, quando da promulgação da emenda constitucional, houve supressão de parte 
do texto aprovado pelo Senado. 
 
1.CÂMARA DOS DEPUTADOS. Informa que a Câmara dos Deputados, na PEC nº 96/92, ao 
apreciar o art. 115, "aprovou em dois turnos, uma redação (...) que (...) ganhou um inciso I (...)" (fls. 
4 e 86).  
 
Teve tal dispositivo a seguinte redação:  
 

"Art. 115. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios."  

 
2. SENADO FEDERAL.  
 
A PEC, no Senado Federal, tomou número 29/200. Naquela Casa, a Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania manifestou-se pela divisão da "...proposta originária entre (a) texto destinado à 
promulgação e (b) texto destinado ao retorno para a Câmara dos Deputados" (Parecer 451/04, fls. 4, 
177 e 243). 
 
O SF aprovou tal inciso com acréscimo. O novo texto ficou assim redigido: 
 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 
 
I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e 
da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, EXCETO OS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS CRIADOS POR 
LEI, DE PROVIMENTO EFETIVO OU EM COMISSÃO, INCLUÍDAS AS 
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DOS REFERIDOS ENTES DA 
FEDERAÇÃO". (fls 4 e 280). 

 
Informa, ainda, que, na redação final do texto para promulgação, nos termos do parecer nº 1.747 (fl. 
495), a parte final acima destacada foi suprimida. 
 

                                                 
63 Processo: ADI 3395/DF. Relator(a): Min. CEZAR PELUSO. Julgamento: 27/01/2005. Publicação: DJ 
04/02/2005 PP-00002 RDDP n. 25, 2005, p. 168-170. Parte(s): DISTRITO FEDERAL MIN. CEZAR 
PELUSO. ASSOCIAÇÃO DOS JUÍZES FEDERAIS DO BRASIL – AJUFE. PAULO ROBERTO 
SARAIVA DA COSTA LEITE E OUTRO(A/S). CONGRESSO NACIONAL. 
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Por isso, remanesceu, na promulgação, a redação oriunda da CÂMARA DOS DEPUTADOS, sem o 
acréscimo.  
 
No texto que voltou à CÂMARA DE DEPUTADOS (PEC. 358/2005), o SF fez constar a redação 
por ele aprovada, com o referido acréscimo (Parecer 1748/04, fls. 502). Diz, mais,  que a redação da 
EC nº 45/2004, nesse inciso, trouxe dificuldades de interpretação ante a indefinição do que seja 
"relação de trabalho". 
 
Alega que há divergência de entendimento entre os juízes trabalhistas e os federais, "... ausente a 
precisão ou certeza, sobre a quem coube a competência para processar as ações decorrentes das 
relações de trabalho que envolvam a União, quando versem sobre servidores ocupantes de cargos 
criados por lei, de provimento efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas." 
(fl. 7). 
 
Em face da alegada violação ao processo legislativo constitucional, requer liminar para sustar os 
efeitos do inciso I do art. 114 da CF, na redação da EC nº 45/2004, com eficácia 'ex tunc', ou que se 
proceda a essa sustação, com interpretação conforme. (fl. 48). 
 
3. DECISÃO.  
 
A CF, em sua redação dispunha: 
 

"Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho conciliar e julgar os dissídios individuais e 
coletivos entre trabalhadores e empregadores, abrangidos os entes de direito público externo 
e da administração pública direta e indireta dos Municípios, do Distrito Federal, dos Estados 
e da União, e, na forma da lei, outras controvérsias decorrentes da relação de trabalho, bem 
como os litígios que tenham origem no cumprimento de suas próprias sentenças, inclusive 
coletivas." 

 
O SUPREMO, quando dessa redação, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo da L.112/90, 
pois entendeu que a expressão "relação de trabalho" não autorizava a inclusão, na competência da 
Justiça trabalhista, dos litígios relativos aos servidores públicos. 
 
Para estes o regime é o "estatutário e não o contratual trabalhista" (CELSO DE MELLO, ADI 492). 
 
Naquela ADI, disse mais CARLOS VELLOSO (Relator): 
 

"... Não com referência aos servidores de vínculo estatutário regular ou administrativo 
especial, porque o art. 114, ora comentado, apenas diz respeito aos dissídios pertinentes a 
trabalhadores, isto é, ao pessoal regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, hipótese 
que, certamente, não é a presente...." 

 
O SF, quando apôs o acréscimo referido acima e não objeto de inclusão no texto promulgado, 
meramente explicitou, na linha do decidido na ADI 492, o que já se continha na expressão "relação 
de trabalho", constante da parte inicial do texto promulgado. A REQUERENTE, porque o texto 
promulgado não contém o acréscimo do SF, sustenta a inconstitucionalidade formal.  
 
Entendo não ser o caso. 
 
A não inclusão do enunciado acrescido pelo SF em nada altera a proposição jurídica contida na regra.  
 
Mesmo que se entendesse a ocorrência de inconstitucionalidade formal, remanesceria vigente a 
redação do caput do art. 114, na parte que atribui à Justiça trabalhista a competência para as "relações 
de trabalho" não incluídas as relações de direito administrativo. 
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Sem entrar na questão da duplicidade de entendimentos levantada, insisto no fato de que o acréscimo 
não implica alteração de sentido da regra. 
 
A este respeito o SUPREMO tem precedente. Destaco do voto por mim proferido no julgamento da 
ADC 4, da qual fui relator: 
 

"O retorno do projeto emendado à Casa iniciadora não decorre do fato de ter sido 
simplesmente emendado. Só retornará se, e somente se, a emenda tenha produzido 
modificação de sentido na proposição jurídica. Ou seja, se a emenda produzir proposição 
jurídica diversa da proposição emendada. Tal ocorrerá quando a modificação produzir 
alterações em qualquer dos âmbitos de aplicação do texto emendado: material, pessoal, 
temporal ou espacial. Não basta a simples modificação do enunciado pela qual se expressa a 
proposição jurídica. O comando jurídico - a proposição – tem que ter sofrido alteração..." 

 
Não há que se entender que justiça trabalhista, a partir do texto promulgado, possa analisar questões 
relativas aos servidores públicos. Essas demandas vinculadas a questões funcionais a eles 
pertinentes, regidos que são pela Lei 8.112/90 e pelo direito administrativo, são diversas dos 
contratos de trabalho regidos pela CLT. 
 
Leio GILMAR MENDES, há oportunidade para interpretação conforme à Constituição (...) sempre 
que determinada disposição legal oferece diferentes possibilidades de interpretação, sendo algumas 
delas incompatíveis com a própria Constituição. (...) Um importante argumento que confere validade 
à interpretação conforme à Constituição é o princípio da unidade da ordem jurídica (...)"(Jurisdição 
Constitucional, São Paulo, Saraiva, 1998, págs. 222/223). 
 
É o caso. A alegação é fortemente plausível. Há risco. Poderá, como afirma a inicial, estabelecerem-
se conflitos entre a Justiça Federal e a Justiça Trabalhista, quanto à competência desta ou daquela. 
Em face dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e ausência de prejuízo, concedo a 
liminar, com efeito 'ex tunc'. Dou interpretação conforme ao inciso I do art. 114 da CF, na redação da 
EC nº 45/2004. 
 
Suspendo, ad referendum, toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na 
redação dada pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a "... 
apreciação... de causas que... sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele 
vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”. 
(Grifos não existentes no original) 
 

   A esta liminar, conforme bem destacou Cléber Lúcio de Almeida, Juiz do 
Trabalho, titular da 11ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte – MG, tem sido conferida 
interpretação extensiva, para afirmar que foi vedada a interpretação do inciso I do art. 114 
da Constituição Federal de 1988 que inclua na competência da Justiça do Trabalho a 
apreciação de causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores temporários, 
contratados para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.64  
 
   Note-se que, conforme já visto, o pedido da AJUFE – autora da ADI -, se 
limitava ao reconhecimento da “inconstitucionalidade da interpretação que incluía na 
competência da Justiça do Trabalho a relação da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios com os seus servidores ocupantes de cargos criados por lei, de provimento 
efetivo ou em comissão, incluídas as autarquias e fundações públicas dos entes da 

                                                 
64 ALMEIDA. Cléber Lúcio de. A contratação de servidores por prazo determinado para atender 

necessidade temporária de excepcional interesse público e a competência da justiça do trabalho. 
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Federação” e não em relação aos seus empregados temporários contratados para atenderem 
a situação temporária e de excepcional interesse público.65 
 
   Ainda segundo Cléber Lúcio de Almeida, este ponto de vista, além de ter 
implícita a premissa de que o ex-ministro Nelson Jobim atropelou o devido processo legal e 
desconsiderou os termos do pedido submetido ao Poder Judiciário, não leva em conta que a 
liminar deferida foi substituída por decisão final do Pleno do Supremo Tribunal (STF, 
Pleno, MCADI 3.395-6/DF, Rel. Min. César Peluso, DJU 10.11.06). Para o magistrado, os 
debates que precederam à decisão final do Pleno do Supremo Tribunal Federal sobre o 
pedido objeto da ação direta de inconstitucionalidade são esclarecedores66, e por isso, 
conforme já visto anteriormente, não podem ser desconsiderados para se chegar à correta 
conclusão do objeto estudado. 
 
   Ao exarar o seu voto, o Ministro Carlos Britto registrou a sua preocupação 
quanto ao “alcance material da liminar agora submetida ao nosso referendo, porque o 
Ministro Nelson Jobim exclui, dando interpretação conforme ao art. 114, I, da Competência 
da Justiça do Trabalho, toda causa instaurada entre o Poder Público e os seus servidores por 
típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico administrativo”, indagando 
se o “ou” utilizado pelo Min. Nelson Jobim “é uma conjunção disjuntiva67? Significa uma 
coisa ou outra?” 
 
   Em resposta, afirmou o Min. Relator (Cezar Peluso): 
 

“Dou elemento histórico para ajudá-lo a compreender. Essa expressão foi tirada do 
voto do eminente Ministro Celso de Mello, intérprete autêntico. A impressão que 
tive é que, no voto da ADI 492, Vossa Excelência quis dizer relação jurídico-
administrativa como sinônimo de relação estatutária”. 

 
   Interferiu novamente o Ministro Carlos Britto: 
 

“Exatamente”.  
    

                                                 
65 Parece que, neste caso, houve luzente julgamento extra petita por parte da Suprema Corte. 
66 A minúcia utilizada por Cléber Lúcio de Almeida ao retratar o debate ocorrido durante o julgamento da 
ADI n° 3395-6/DF torna o seu trabalho imprescindível ao presente estudo, tendo em vista as ricas citações e 
reproduções dos argumentos travados pelos ilustre ministros do STF quando de seu julgamento, razão pela 
qual tomamos a liberdade de reproduzir neste momento (ALMEIDA. Cléber Lúcio de. A contratação de 
servidores por prazo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público e a 
competência da justiça do trabalho). 
67 As conjunções coordenativas disjuntivas exprimem exclusão ou alternativa. Para melhor entendimento, 
urge destacar que as conjunções coordenativas ligam dois elementos semelhantes da mesma frase ou duas 
frases da mesma natureza, independentes gramaticalmente mas entre as quais existe uma relação. Assim, 
existem as conjunções coordenativas copulativas (que indicam adição, um e outro); disjuntivas (que traduzem 
uma alternativa, ou uma coisa ou outra); as adversativas (que representam oposição) e conclusivas (exprimem 
uma conclusão). Acreditamos que na “relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico 
administrativo”, o “ou” utilizado seve para dar sentido de sinônimos a estas relações com o Estado, 
conforme, posteriormente, conclui o Ministro Relator Cezar Peluso, citando voto do Ministro Celso de Melo. 
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“Porque se for assim, aquelas relações de trabalho instauradas entre o poder 
público e os servidores temporários (...)” (o destaque é nosso). 

 
   Ao que respondeu, de forma incisiva, o Min. Relator (Cezar Peluso): 
 
  “Fora de dúvida que é da Justiça do Trabalho”. (o destaque é nosso). 
 
   Nova manifestação do Min. Carlos Britto: 
 

“Agora, porque embora ela se instaure por efeito de um contrato administrativo, não 
tem caráter estatutário, porque, se o tivesse, também não teria traço de 
contratualidade.  
Se todo cargo provido estatutariamente é de caráter jurídico-administrativo, nem 
toda relação de trabalho de caráter jurídico-administrativo é estatutária. Então, 
quero deixar bem claro que, de forma à parte as investiduras em cargo efetivo 
ou em cargo em comissão, tudo o mais cai sob a competência da Justiça do 
Trabalho” (o destaque é nosso). 

 
   Posteriormente, voltou a manifestar-se o Min. Carlos Britto, afirmando: 
 

“Nesta nossa decisão, agora tomada, penso que está claro que somente se exclui 
da Justiça do Trabalho a relação propriamente estatutária, a compreender, 
exclusivamente, a investidura em comissão e efetivo” (o destaque é nosso). 

 
   A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal somente diz respeito, 
portanto, às causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado 
por relação jurídico-estatutária, não alcançando as ações ajuizadas por servidores 
contratados por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público contra o Poder Público. 
 
   Foi por esta razão, inclusive, que o Min. Carlos Britto indeferiu liminar 
requerida nos autos da Reclamação de n. 5.839, o que fez nos seguintes termos: 
 

“(...) Cuida-se de reclamação, proposta pelo Município de São Félix do Araguaia, 
contra ato do Juiz do Trabalho daquela localidade, nos autos da Ação Civil Pública 
n. 491/2007. 
Sustenta o requerente que o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público 
mato-grossense e a Defensoria Pública do Estado ajuizaram ação civil pública 
contra o Município de São Félix do Araguaia e o seu prefeito. Ação que se lastreia 
na constatação de que o gestor municipal vem, reiteradamente, utilizando-se de 
contratações temporárias para burlar a existência de concurso para público 
provimento dos cargos e empregos públicos (...). 
No caso, não tenho como presentes, de plano, os requisitos necessários à concessão 
da medida liminar. Assim me posiciono porque, em 27.02.2005, o Min. Nelson 
Jobim deferiu, ad referendum, a medida cautelar na ADI 3.395. E o fez para 
suspender toda e qualquer interpretação do inciso I do artigo 114 (na redação da EC 
45/2004) que insira, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas 
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instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica 
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 
Já em 05.04.2006, o Plenário desta Corte Suprema referendou o provimento 
acautelatório. Na oportunidade, assentou o entendimento de que à Justiça Comum 
compete processar e julgar as causas instauradas entre a Fazenda Pública e seus 
servidores estatutários (agentes públicos investidos em cargos efetivos ou em 
comissão) (...). 
Pois bem. Sob este visual das coisas, quer-me parecer que o processamento da Ação 
Civil Pública n. 491/07 na Justiça do Trabalho não contraria o decidido na ADI 
3.395-MC. Assim me posiciono porque não se me afigura deter caráter estatutário a 
relação jurídica mantida entre servidores temporários e o Poder Público. Tanto 
assim, que o próprio reclamante, em sua petição de ingresso, fez questão de 
asseverar que a causa tem como tema de fundo a legalidade e possibilidade de a 
Administração valer-se, para a contratação de servidores, do regime especial 
temporário.” 

 
   Assim sendo, resplandecente resta que entre servidores públicos temporários 
e a Administração Pública é estabelecida uma típica relação de trabalho, que tem por objeto 
a prestação pessoal e remunerada de serviços, ou melhor, uma típica relação de emprego 
(relação que tem por objeto o trabalho humano prestado pessoalmente e com habitualidade 
e subordinação em favor de outrem mediante contra-prestação, que como se sabe, é o 
salário, preenchendo, assim, todos os requisitos para caracterização de uma relação de 
emprego). 
 
   Como entre os empregados públicos temporários e a Administração Pública 
é estabelecida uma relação de trabalho cristalinamente subordinado, não há, por força do 
art. 114, I, da Constituição Federal, como negar à Justiça do Trabalho a competência para 
julgar os dissídios que dela decorram. O art. 114, I, da Constituição Federal é expresso: 
compete à Justiça do Trabalho julgar as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos 
os entes de direito da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. 
 
   Conforme visto, não restam dúvidas de que a natureza jurídica deste contrato 
é trabalhista, todavia, mesmo que viesse a ser o contrato de natureza administrativa não 
interferiria na definição do seu objeto, que é a prestação pessoal de trabalho humano, 
prestado pessoalmente, subordinadamente em favor de outrem a título oneroso. 
 
   Vale, ainda, o registro de que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, em 
sessão plenária, por unanimidade, que: 
 

“Conflito de competência. Reclamação trabalhista contra Município. Procedência 
dos pedidos na 1ª e 2ª instâncias. Recurso de Revista provido para declarar a 
incompetência da Justiça do Trabalho, sob fundamento no sentido de que, na 
hipótese, o contrato é de natureza eminentemente administrativa. Lei Municipal no. 
2378/89. Regime administrativo-especial. Contrato por tempo determinado para 
atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Típica 
demanda trabalhista contra pessoa jurídica de direito público. Competência da 
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Justiça do Trabalho. Art. 114 da Constituição Federal. Precedentes. Conflito de 
competência procedente” (STF, CC 7.128-1, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJU 
01.04.05). (Grifos não contidos no original) 

 
   Em conclusão, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos 
da medida cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395-6/DF somente diz 
respeito às causas instauradas entre o Poder Público e o servidor que lhe seja vinculado por 
relação jurídico-estatutária,68 não alcançando as ações ajuizadas por servidores contratados 
por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público contra o Poder Público.  
 
   À Justiça do Trabalho compete, em razão do disposto no art. 114, I, da 
Constituição Federal, julgar as ações ajuizadas por servidores contratados por prazo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público contra 
o Poder Público. 
 
   Entretanto, o tema permanece gerando conflitos e causando instabilidade 
jurídica até hoje, inclusive no próprio STF, pois ainda existem decisões negando esta 
competência da Justiça do Trabalho para dirimir as pretensões dos trabalhadores 
temporários contratados diretamente pela Administração Pública, conforme se depreende 
das jurisprudências que seguem: 
 

Rcl 6959 AgR / PA - PARÁ AG.REG. NA RECLAMAÇÃO. Relator(a):  Min. MARCO AURÉLIO 
Relator(a) p/ Acórdão:  Min. DIAS TOFFOLI. Julgamento:  18/11/2010. Órgão Julgador:  Tribunal 
Pleno. Publicação: DJe-166 DIVULG 29-08-2011 PUBLIC 30-08-2011. EMENT VOL-02576-01 
PP-00110. 
EMENTA Agravo regimental na reclamação – Administrativo e Processual Civil – Dissídio entre 
servidor e o poder público – ADI nº 3.395/DF-MC – Cabimento da reclamação – Incompetência da 
Justiça do Trabalho. 1. A reclamação é meio hábil para conservar a autoridade do Supremo 
Tribunal Federal e a eficácia de suas decisões. Não se reveste de caráter primário ou se transforma 
em sucedâneo recursal quando é utilizada para confrontar decisões de juízos e tribunais que afrontam 
o conteúdo do acórdão do STF na ADI nº 3.395/DF-MC. 2. Compete à Justiça comum pronunciar-se 
sobre a existência, a validade e a eficácia das relações entre servidores e o poder público fundadas 
em vínculo jurídico-administrativo. O problema da publicação da lei local que institui o regime 
jurídico único dos servidores públicos ultrapassa os limites objetivos da espécie sob exame. 3. Não 
descaracteriza a competência da Justiça comum, em tais dissídios, o fato de se requerer verbas 
rescisórias, FGTS e outros encargos de natureza símile, dada a prevalência da questão de fundo, que 
diz respeito à própria natureza da relação jurídico-administrativa, posto que desvirtuada ou 
submetida a vícios de origem, como fraude, simulação ou ausência de concurso público. Nesse 
último caso, ultrapassa o limite da competência do STF a investigação sobre o conteúdo dessa causa 
de pedir específica. 4. A circunstância de se tratar de relação jurídica nascida de lei local, anterior ou 
posterior à Constituição de 1988, não tem efeito sobre a cognição da causa pela Justiça comum. 5. 
Alegação de vício na publicidade da lei local não é matéria de exame na via da reclamação e, ainda 
que assim o fosse, caberia à Justiça comum dizer sobre a ocorrência de defeito no título jurídico que 
fez originar a relação administrativa entre o servidor e o poder público. 6. Agravo regimental 
provido para declarar a competência da Justiça comum. (Grifos não contidos no original) 
________________________________________ 
 

                                                 
68 O que, outrossim, é tema que merece profundos debates, mas que será abordado em outra oportunidade. 
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O Tribunal, por maioria, vencidos os Senhores Ministros Marco Aurélio (Relator) e Cezar Peluso 
(Presidente), deu provimento ao recurso de agravo, julgou procedente a reclamação e firmou a 
competência da justiça comum, tudo nos termos do voto do Senhor Ministro Dias Toffoli, que 
redigirá o acórdão. Ausente, justificadamente, o Senhor Ministro Celso de Mello. Plenário, 
18.11.2010. EMENTA: RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUTORIDADE DE DECISÃO 
PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: ARTIGO 102, INCISO I, ALÍNEA L, 
DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MEDIDA CAUTELAR NA AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE SERVIDORES 
PÚBLICOS: ARTIGO 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÕES 
AJUIZADAS POR SERVIDORES TEMPORÁRIOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. CAUSA DE PEDIR RELACIONADA A 
UMA RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO E 
RECLAMAÇÃO PROCEDENTE. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu no julgamento da Medida 
Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395 que "o disposto no art. 114, I, da 
Constituição da República, não abrange as causas instauradas entre o Poder Público e servidor que 
lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária". 2. Apesar de ser da competência da Justiça do 
Trabalho reconhecer a existência de vínculo empregatício regido pela legislação trabalhista, não 
sendo lícito à Justiça Comum fazê-lo, é da competência exclusiva desta o exame de questões 
relativas a vínculo jurídico-administrativo. 3. Se, apesar de o pedido ser relativo a direitos 
trabalhistas, os autores da ação suscitam a descaracterização da contratação temporária ou do 
provimento comissionado, antes de se tratar de um problema de direito trabalhista a questão 
deve ser resolvida no âmbito do direito administrativo, pois para o reconhecimento da relação 
trabalhista terá o juiz que decidir se teria havido vício na relação administrativa a 
descaracterizá-la. 4. No caso, não há qualquer direito disciplinado pela legislação trabalhista a 
justificar a sua permanência na Justiça do Trabalho. 5. Precedentes: Reclamação 4.904, Relatora 
a Ministra Cármen Lúcia, Plenário, DJe 17.10.2008 e Reclamações 4.489-AgR, 4.054 e 4.012, 
Plenário, DJe 21.11.2008, todos Redatora para o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 6. Agravo 
regimental a que se dá provimento e reclamação julgada procedente. (Grifos não contidos no 

original). 
 

   O mesmo aconteceu nos autos do RR autuado sob o n° 81000-
64.2009.5.22.0003, ofertado pelo Estado do Piauí, onde o Estado empregador pretendia a 
declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar controvérsias entre 
empregado temporário e o Estado. A preliminar de incompetência foi acolhida pelo juiz de 
primeira instância, que entendeu se tratar de relação jurídico-administrativa, não sendo 
competente, portanto, a Justiça do Trabalho para apreciar a questão. O trabalhador recorreu, 
e a 3ª Turma do TRT do Piauí reformou a decisão, entendendo que a competência é traçada 
por meio da causa de pedir e do pedido (conforme já visto no capítulo dedicado a 
competência material da Justiça do Trabalho). 
 
   Brilhantemente, decidiu, em 2010, a 2ª Vara do Trabalho de Varginha, que 
recebeu várias ações de trabalhadores contratados sem concurso público para prestarem 
serviços em benefício da Fundação Hospitalar do Município de Varginha - FHOMUV. 
Uma dessas ações foi ajuizada por uma atendente de enfermagem. Em 2006, o Supremo 
Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
3.395-6, referendou medida liminar concedida pelo Ministro Nelson Jobim que, 
interpretando o inciso I, do artigo 114, da Constituição, considerou não abrangidas na 
competência da Justiça do Trabalho as ações envolvendo os entes da Administração Pública 
e seus respectivos servidores. Com a evolução da jurisprudência nesse sentido, surgiu a 
interpretação segundo a qual ações dessa natureza não são oriundas da relação de trabalho 
e, portanto, fogem da órbita da competência da Justiça do Trabalho, inserindo-se na 
competência da Justiça Comum.  
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   Entretanto, a ilustre juíza Laudenicy Moreira de Abreu, titular da Vara, 
trouxe uma interpretação diferente acerca desse caso especial, que envolve a atendente de 
enfermagem e a FHOMUV. No entender da magistrada, a Justiça do Trabalho é competente 
para apreciar e julgar a ação proposta, tendo em vista que ela não envolve servidor público 
submetido ao regime estatutário e com relação jurídico-administrativa. Analisando a 
legislação pertinente, a juíza explicou que o inciso II, do artigo 37, da Constituição proíbe a 
contratação de pessoal pelos órgãos públicos sem prévia aprovação em concurso público, 
exceto nos casos de nomeações para cargos em comissão de livre nomeação e exoneração e 
os casos estabelecidos em lei de contratações por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público. A Lei Municipal 2.673/95 trata do 
Estatuto do Servidor Público do Municipio de Varginha, das Autarquias e Fundações 
Públicas Municipais. O Estatuto da FHOMUV, no artigo 25, autoriza a contratação de 
servidores pelo sistema de mão-de-obra temporária para atender necessidades especiais e de 
urgências. Entretanto, conforme verificou a juíza, a atendente de enfermagem foi contratada 
de forma irregular, não se inserindo nas hipóteses de contratação de pessoal previstas na 
Constituição e no Estatuto da reclamada, quais sejam, aprovação em concurso público, 
cargo em comissão e contratação temporária para atender necessidade especial e urgente.  
 
   Nesse sentido, a magistrada reiterou que a atendente de enfermagem não 
prestou concurso público nem ocupou cargo em comissão. Mas, trabalhou para a reclamada 
por longo período, de 1997 a 2010, o que, por si só, afasta a suposta natureza temporária e 
excepcional da contratação. Além disso, lembrou a juíza que, ao exercer a função de 
atendente de enfermagem, a reclamante ativou-se em tarefas ligadas à necessidade normal e 
permanente do hospital, o que também afasta o caráter excepcional da contratação. E, 
considerando que não foram observados os requisitos mencionados para contratação de 
pessoal, a julgadora entende que não se aplica, no caso, o regime jurídico estatutário 
instituído para os servidores municipais, abrangendo aqueles da reclamada. Portanto, na 
visão da magistrada, a reclamante não se insere no conceito de servidora estatutária. Para 
reforçar essa tese, a juíza ressaltou que a atendente de enfermagem, durante todo o período 
contratual, em nenhum momento recebeu tratamento estatutário. Ao contrário, ela foi o 
tempo todo considerada pela reclamada como empregada, sob o regime celetista, com 
anotação do contrato de trabalho na CTPS, vinculação ao regime previdenciário, 
recolhimento de FGTS e pagamentos típicos da relação de emprego. No entender da 
magistrada, o caso analisado atrai a incidência do disposto no artigo 114, inciso I, da 
Constituição, que insere na competência material da Justiça do Trabalho "as ações oriundas 
da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público". 
 
   Portanto, conforme concluiu a juíza, trata-se de típica relação de trabalho, 
em sentido amplo. Com base nesse entendimento, salientou a julgadora que a liminar 
concedida pelo STF na ADI 3395- 6, confirmada em julgamento pelo Pleno, em nada altera 
esse posicionamento, tendo em vista que o caso analisado é diferente daquelas situações 
que o STF entendeu estarem excluídas da apreciação da Justiça do Trabalho. Por esses 
fundamentos, a juíza sentenciante rejeitou a preliminar de incompetência da JT para julgar 
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a demanda, invocada pela FHOMUV, e a condenou ao pagamento de salários devidos, 
horas extras, além do FGTS.69 
  
   Urge relembrar que a questão esbarra em diversas controvérsias para a 
fixação da competência, possuindo cada julgador a sua própria concepção para a definição 
da competência. Porém, todos os fundamentos utilizados, data máxima vênia aos que 
entendem de maneira diversa, estão fulcrados em bases frágeis e desprovidas de consistente 
evolução humana e jurídica. 
 
   Já defendia Hobbes, e vários outros filósofos modernos, que o homem saiu 
de seu estado de natureza e formou o Estado – teoria contratualista

70 - por uma única 
razão: o medo. Por isso formou-se o Estado para que este pudesse proteger o homem dos 
abusos dos mais fortes em detrimento dos mais fracos e evitar o cometimento das 
arbitrariedades em geral que poderiam ocorrer. Por isso, antes de perguntar sobre as 
diretrizes de um governo, devemos nos perguntar por que, afinal, vivemos em sociedade.  
 
   O Estado, segundo Hobbes, para conservar a sua legitimidade possui 
obrigações que implicam em garantir a paz e a vida social regular. Esta paz e esta vida 
social regular, hoje, é traçado por meio de leis, mais precisamente, através das 
Constituições de cada nação. Aqui, temos como garantias sociais, atreladas aos direitos 
fundamentais do indivíduo, a valorização do homem através de seu trabalho. Ora, se o 
Estado não atende a sua obrigação de zelar a paz e a vida social regular da maneira como 
ele mesmo traçou, ele perde a sua legitimidade e volta-se contra o seu criador. 
 
   Antes de levantar qualquer discussão ou fundamentos para se aferir a 
natureza jurídica da contratação de empregados temporários pela Administração Pública, 
devemos seguir o “lê a ti mesmo” (nosce te ipsum). Nada além de um tipo de “conhece a ti 
mesmo”. Antes de pensar em debater esta questão, a primeira coisa que se passa pela mente 
de qualquer pessoa ao refletir sobre a problemática é a de um ser humano, que deve possuir 
dignidade, trabalhando para o seu Estado – que deve protegê-lo e guardá-lo de todo o mal – 
com a finalidade de bem empregar os seus esforços em prol da coletividade, esperando, em 
retribuição, perceber garantias mínimas positivadas pelo Estado que assegurem o seu 
sustento e a de sua família, saúde, garantias na sua velhice e enfermidade e, principalmente, 
dignidade. 
 
   Declarar esses contratos nulos e não lhes atribuir qualquer efeito traduziria 
beneficiar o Poder Público por sua própria torpeza e, por que não, má-fé em explorar os 
seus administrados que possuem apenas o seu trabalho como forma de contribuição social e 
de subsistência digna sua e de sua família. 
 
   O Estado vem adotando uma prática antiga, conhecida como marchandage.71 
É a ressurgência da contratação ilegal de mão-de-obra pelo Estado e legitimada, muitas 

                                                 
69 ( RTOrd. nº 00749-2010-153-03-00-4) 
70 O que é bastante discutível se ocorreu de fato ou não. 
71 Marchandage de mão-de-obra é um costume que remonta aos inícios da revolução industrial, e que desde 
há muito tempo se julgava ultrapassado. Ter-se-ia podido analisá-la nesses tempos remotos como uma forma 
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vezes, pelo órgão que deveria ser imparcial e tutelar os direitos fundamentais sociais do 
indivíduo: o Poder Judiciário. 
 
   As férias de um trabalhador, são imprescindíveis para a sua saúde, assim 
como limitação de jornada de trabalho, repouso semanal, redução dos riscos inerentes ao 
trabalho e etc., bem como é indispensável para a sua dignidade, iminente ou mais remota, o 
direito a aposentadoria – por isso necessária uma contribuição previdenciária -, um salário 
digno que lhe propicie atender as suas necessidades vitais e básicas e às de sua família, 
conforme retratado no art. 7°, IV, da CRFB/88, fundo de garantia por tempo de serviço para 
lhe amparar em determinados casos, seguro-desemprego dentre outros direitos. 

   Neste mesmo sentido, dispõe a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem e do Cidadão ratificada pelo Brasil em 1948: 

 “Artigo 22. Todo o homem, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à 
realização, pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a 
organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais 
indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade;  
 
Artigo 23. I) Todo o homem tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a 
condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego; II) Todo o 
homem, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho;  
III) Todo o homem que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe 
assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana, e 
a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social; IV) Todo o homem 
tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção de seus interesses; 
 
Artigo 24. Todo o homem tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das 
horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas; 
 
Artigo 25. I) Todo o homem tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua 
família saúde e bem estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e 
os serviços sociais indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, 
invalidez, viuvez, velhice ou outros casos de perda de meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle; II) A maternidade e a infância tem direito a cuidados e 
assistência especiais. Todas as crianças, nascidas dentro ou fora do matrimônio, gozarão da 
mesma proteção social.” 
 

   Cristalino resta que nossa República não vem obedecendo a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão ratificada por ela própria neste caso em 
especial. 
                                                                                                                                                     
de transição entre a escravidão e o assalariado, ou ainda como uma das primeiras formas de assalariado. Os 
sub-contratantes que praticavam a marchandage chamavam-se então “mercadores de mão-de-obra”. Na 
França, foi durante a primavera revolucionária de 1848 que um decreto governamental, de 21de Abril, 
impunha, pela primeira vez, um conjunto de penas correccionais a “qualquer exploração do trabalhador 
através da marchandage (...) Marchandage, pelo contrário, consiste em transformar a condição de assalariado 
em condição de permanentemente temporário e em induzir a uma precariedade sistemática e constante do 
trabalhador”, o que, cristalinamente ocorre no caso das contratações temporárias dos empregados pelo Estado. 
(LILLE, François Mercantilização Mundial do Trabalho contra os Direitos Fundamentais. 2007, p. 7.) 
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   Ainda precisamos evoluir bastante juridicamente para mudarmos este 
quadro, pois, do contrário, estaria-se tutelando o enriquecimento sem causa por parte do 
Estado em detrimento do cerne de toda atividade estatal e social, o ser humano. 
 
   Importante citar a manifestação do magistrado Cléber Lúcio de Almeida, que 
observou, segundo ele em apertada síntese, que, sendo constatada a regularidade da 
contratação temporária, os direitos e deveres das partes contratantes serão aqueles previstos 
na norma que a disciplina, ao passo que, verificada a utilização desta modalidade de 
contratação como forma de o Poder Público driblar a exigência de concurso público, 
enriquecer-se ilicitamente, impõe-se sejam assegurados ao servidor temporário o patamar 
mínimo de direitos estabelecido no artigo 7º da Constituição Federal como indispensáveis à 
promoção e proteção da dignidade humana dos trabalhadores.72 A hipótese não é de 
transmutação do vínculo jurídico-administrativo original em vínculo de emprego, mas de 
estabelecimento dos direitos do trabalhador, fundada na promoção e defesa da dignidade 
humana e no respeito ao valor social do trabalho (que são adotados na Constituição Federal 
como fundamentos da República). 

   Por fim, insta ressaltar que “toda pessoa tem direito a receber dos tributos 

nacionais competentes remédio efetivo para os atos que violem  os direitos fundamentais 

que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei” (Art. VIII da Declaração 
Universal dos Direitos do Homem), e conforme vastamente demonstrado, os trabalhadores 
temporários do Estado vem sofrendo violações de seus direitos fundamentais, neles 
incluídos os direitos sociais, e os Tribunais não vêm lhes dando a tutela efetiva para 
preservação de seus direitos, pelo contrário, vem legitimando esta prática violadora de 
direitos sociais por parte do Estado. Entretanto, existem aqueles que vêm lutando contra 
esta forte corrente, fazendo a sua parte e impondo aquilo que entendem ser o correto: a 
condenação do Estado ao atendimento de todos os direitos sociais e trabalhistas desses 
empregados, conduta e entendimento estes que parecem ser os mais apropriados. 

 
9. CONCLUSÕES 

 
 

                                                 
72 Até aqui se mostra perfeita a colocação do magistrado, entretanto, não podemos compartilhar de sua 
solução final de atribuir a responsabilidade por esta irregularidade também ao trabalhador contratado, 
deferindo-lhe somente metade de suas garantias mínimas asseguradas constitucionalmente. Conforme dito, 
são garantias mínimas que visam assegura dignidade ao ser humano que depende de seu trabalho como forma 
de subsistência. Deferir-lhe metade, representaria declarar indigno de metade de sua dignidade e que seu 
trabalho possui metade do valor de outro trabalhador. Não vivemos mais em uma época onde a burocracia se 
sobrepõe ao homem e a sua dignidade. Hodiernamente, mais do que em qualquer outra época, talvez, 
buscamos a felicidade do homem e sua valorização. Entender de forma contaria, resultaria em concluir e 
legitimar os abusos e usurpações dos direitos dos trabalhadores por parte do Estado, e este, no Estado 
Democrático de Direito em que vivemos, deve se submeter as mesmas obrigações, limites e responsabilidades 
dos particulares, talvez até mais, e não menos. Não existem razões para afagar seus ilícitos e sua falta de 
escrúpulos.   
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   O Estado intervém nas relações entre particulares para ditar regras mínimas 
que assegurem o equilíbrio entre as partes e condições mínimas de dignidade ao pólo mais 
vulnerável desta relação: o empregado.  
 
   Mas quando é o Estado que assume um dos pólos dessa relação, as normas 
geridas, impostas e aplicadas por ele mesmo nas relações privadas de terceiros em situações 
análogas – contratação de empregado para, pessoalmente, prestar seus serviços com 
habitualidade a um tomador, mediante subordinação e salário (contraprestação onerosa) – 
não lhes são aplicáveis. 
 
   E sob qual fundamento isso ocorre? Simples a resposta: nenhum. Com o 
elevado respeito aos que com bastante brilhantismo defendem esta afastabilidade das 
normas no caso de relações de trabalho (lato sensu) entre trabalhadores e a Administração 
Pública, devemos discordar desta tese majoritária e predominante atualmente por não 
possuir ela sequer, data máxima vênia, o mínimo de lógica jurídica. O fato de sustentar 
tratar-se de questão de direito administrativo, onde se discutirá a validade ou não da 
contratação e seus efeitos, não parece ser razoável para tornar a submeter um empregado - e 
não adianta levantar a questão de que não é um empregado, novamente em condições 
precárias e sem o direito de ver respeitadas as condições mínimas obtidas através dos anos, 
décadas e séculos que lhe garantam a observância de condições mínimas de preservação de 
sua saúde e manutenção da sua dignidade como pessoa humana, ou seja, defender isso é o 
mesmo que advogar no sentido de que o Estado seja o único, reconhecidamente autorizado, 
que pode retroceder aos avanços das conquistas sociais, violar leis impostas por ele mesmo 
aos particulares, mas, curiosamente, não aplicadas e observadas por quem deveria dar o 
exemplo, e niilitizar o ser humano que, em prol do próprio Estado e de toda a coletividade, 
estabelece relações com ele ou, no mais ameno dos casos, tratar o seu trabalho como se 
objeto mercantilizado fosse. 
 
   Não se pode esquecer que o próprio Estado Democrático de Direito da 
República Federativa do Brasil obrigou-se a respeitar e valorizar fundamentos básicos sob 
as quais se fundam esta República, dentre os quais se destacam o da dignidade da pessoa 
humana e os valores sociais do trabalho.73   
 
   Indissolúvel a isto, insta relembrar que o Direito do Trabalho surgiu como 
conseqüência da questão social que foi precedida da Revolução industrial do século XVIII 
e da reação humanista que se propôs a garantir ou preservar a dignidade do ser humano 
ocupado do trabalho.74 
 
   Neste diapasão, a evolução social e as conseqüências obtidas através do 
tempo tiveram o escopo de elevar a condição humana inclusive no trabalho para dar-lhe 
dignidade a sua época, que sofreu e sofrerá perpétuas mutações para adequar as conquistas 
obtidas as peculiaridades do momento vivido pelo homem na sociedade, esta cada vez 
maior e com cada vez menos fronteiras em todos os sentidos, transformando-se e evoluindo 

                                                 
73 CRFB/88, Art. 1º, III e IV, este último primeira parte. 
74 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 17ª Ed. Ver e atual. – São Paulo: Saraiva, 2011, p. 4.  
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para a idéia de uma sociedade una a cada dia mais. Logo, o Estado não observar estas 
conquistas representa o mesmo que o Estado não respeitar a cláusula aberta da dignidade do 
ser humano75 e da valorização do trabalho, violando princípios fundamentais de sua 
república e mercantilizar o trabalho humano, o que viola, outrossim, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem, ratificada pelo Brasil em 1948. 
 
   Visto isso, indubitável que a interpretação dada hoje de que as conquistas 
sociais obtidas através dos séculos para assegurar a dignidade e saúde do trabalhador 
subordinado não possam ser respeitadas pelo Estado por se tratar, equivocadamente, com 
todo o respeito aos defensores dessa interpretação, de contratos revestidos precipuamente 
de caráter administrativo e não especializadamente trabalhista, não parece ser a 
interpretação adequada que deva ser dada a tais normas em uma ordem jurídica que se diga 
justa. 
 
   De outro lado, mesmo que ainda restasse forte o entendimento de que se 
trata de questão de direito administrativo e não de direito do trabalho para defender que a 
competência nesses casos é da justiça comum em detrimento da justiça especializada 
laboral, deve-se analisar se: I) mesmo sendo uma questão de direito administrativo o Estado 
poderia aceitar essa “lacuna”76 legislativa ou jurídica para permanecer sem efetivamente 
tutelar os direitos desses trabalhadores e; II) como a justiça comum poderia ou conseguiria 
decidir a questão de forma justa e preservando a dignidade da pessoa dos trabalhadores, 
                                                 
75 Importante destacar a colocação de Amauri Mascaro Nascimento que ao tratar do idealismo jurídico destaca 
que esta tem como retor uma ordem jurídica moral e da crença de um ideal de justiça superior ao direito 
positivo, sobreposto à legalidade. Continua o jurista aduzindo que uma lei, para ser lei, deve ser justa, e 
quando não o é, falta-lhe validade, onde se confunde a validade da norma com a justiça da norma, 
visualizando o direito do trabalho como exigência do ideal de justiça diante de uma sociedade não igualitária, 
na qual deve atuar como instrumento de promoção da melhoria da condição social do trabalhador. A isto 
refletiu-se o humanismo jurídico, que vê no homem a meta de todas as coisas, e no princípio protetor como 
base do direito do trabalho, dotando-o de funções bem definidas, inspiradoras de um subjetivismo 
compreendido como rejeição de toda perspectiva que não tenha por premissa a realização da justiça social, 
ainda que no caso concreto tenha de exercitar contra legem, como ensinou o tomismo, ao sustentar que as leis 
injustas não devem ser cumpridas. Logo, se isso pode ser dado a lei, com muito mais propriedade e 
abrangência pode ser dado a interpretação da lei. Continua o renomado professor e aduz, em outra ocasião, 
que um dos princípios de criação do direito especializado sub examine é o trabalho como participação da 
dignidade pessoal do homem, merecedor da mais alta valoração, atrelando a isto diversas conquistas obtidas 
até hoje, sem, obviamente, excluir outras futuras que poderão ser conquistadas. Sob esse prisma, o trabalhador 
é a razão de ser, única e exclusiva do direito do trabalho, que deve ser configurado como um direito de classe, 
do operário, do assalariado, para determinado segmento de pessoas em posição de desvantagem. 
(NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de Direito do Trabalho: história e teoria geral do direito do 

trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 17ª Ed. Ver e atual. – São Paulo: Saraiva, 2001, p. 
7/8). Por esta razão, qual a diferença entre este trabalhador que se dedica a Administração Pública mediante 
um contrato de trabalho e outro empregado em geral, considerando que o homem, dotado de dignidade e nela 
inclusa a valorização do trabalho, é o fim de toda atividade humana e não os interesses mercantis e 
econômicos de quem quer que seja, inclusive do Estado? Conforme já visto, nenhuma. 
76 Em verdade essa lacuna não existe, pois a dinâmica Constituépoca que cional e o direito especializado 
existente são mais do que suficientes para a justa solução desses casos que ocorrem tão frequentemente no 
seio social. O que ocorre é uma interpretação dada a estes casos, pautada em uma subversão de valores – o 
interesse da máquina administrativa em detrimento da dignidade e valorização do ser humano – que cria 
porosidades jurídicas a este caso concreto e deixa a pessoa dos trabalhadores sem qualquer tutela justa, não 
por ausência de lei, mas por má ou interessada interpretação escusa da legislação vigente, inclusive da 
Constituição Federal.   
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todas as garantias e direitos conquistados por esta classe pautada em uma evolução de 
longos anos de processualística especial voltada para a averiguação da verdade dos fatos e 
preservação do bem maior no caso sem se corromper com a processualística existente de 
forma tão apropriada a outros ramos do direito mas que, na busca pela solução justa de 
lides que envolvam direitos dos, acima de tudo, trabalhadores, não se mostram eficazes 
para resolução efetiva do verdadeiro mérito da causa?  
 
   Para tentar responder as questões supra, cabe primeiramente dizer que não 
pode este tipo de trabalhador subordinado permanecer sem direitos e garantias básicas que 
lhe assegurem a saúde (de forma ampla, atrelada ao próprio direito à vida), dignidade e 
valorização social de seu trabalho.  
    
   Ora, se este empregado não foi contratado mediante concurso, conforme 
exige a regra constitucional do artigo 37, inciso II, não sendo estatutário e sendo o contrato 
de trabalho omisso em relação ao ordenamento jurídico que lhe garanta direitos e deveres 
sociais mínimos atrelados a qualquer trabalhador (seja servidor estatutário ou celetista), 
parece justo emprestar-lhes as normas previstas na Consolidação da Leis do Trabalho 
recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, do contrário estaríamos admitindo um 
“limo” jurídico, uma classe de trabalhadores que estará extremamente desamparada para 
tutela de cláusulas mínimas que lhe garantam condições dignas de trabalho e sobrevivência 
sem que haja, sequer, uma justificativa mais palpável para isto.  
 
   Com isso, poderia-se até aceitar, com bastante esforço, a preservação da 
competência da Justiça Comum em detrimento da justiça especializada para processar e 
julgar tais pretensões sem despir o empregado público, quase que totalmente, de direitos,  
garantias, não de deveres, pois isso parece ser a única coisa que lhes resta. Todavia, repete-
se, estaria a Justiça Comum, uma vez ultrapassadas as discussões sobre a natureza jurídica 
desta relação empregatícia, apta a lhe dar com essas questões laborais dos empregados? 
 
   Como se é de notório conhecimento, a Justiça Comum possui vasto e erudito 
domínio das normas aplicadas as questões submetidas a sua competência mais ordinária, 
mas teria também sobre a matéria especializada e a forma de como melhor aplicá-la? 
 
    É resplandecente que o processo, a forma de hermenêutica das disposições 
legais, a postura das partes e as reais condições das mesmas dentre diversas outras situações 
relevantes são muitíssimo diferentes daquelas predominantes na justiça comum. Visto isso, 
será que a competência da justiça comum nesses casos seria capaz de bem tutelar o bem da 
vida em questão e garantir a efetividade plena do acesso à justiça para tutela dessas 
conquistas, muita previstas até constitucionalmente como direitos sociais? 
 
   Com todo o elevadíssimo respeito que merece a nobre justiça comum, 
conclui-se que não. 
 
   Ter acesso à justiça representa, inclusive, ter um magistrado apto e bem 
preparado para processar e julgar a pretensão levada até o Judiciário, por isso a Justiça 
especializada laboral possui melhores meios e concepções adequadas para garantir este 
acesso à justiça. Por mais erudito e preparado que um magistrado comum possa ser, ainda 
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lhe faltará a intimidade e especialidade nas relações empregatícias, e isso prejudicará o 
adequado acesso à justiça, ou seja, a um juiz apto a lhe dar uma resposta efetiva e não 
meramente burocratizada. 
    
   Em suma, o que se pretende é levantar novamente os debates sobre a 
competência material da Justiça do Trabalho nas pretensões do trabalhadores temporários 
contratados pela Administração Pública para que, após uma cautelosa e prudente 
reavaliação da temática, possamos dar o próximo passo para evolução e aprimoramento da 
nossa justiça em geral e tutelar, efetivamente, os direitos dessa coletividade trabalhadora, 
preservando-lhes os seus direitos fundamentais, reivindicando que o Estado, cumpra 
integralmente com o compromisso assumido no preâmbulo de nossa CRFB/88 que firmou 
que:“Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a 
igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e 
internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção 
de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL”. 
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A DESCARACTERIZAÇÃO DA EMBRIAGUEZ HABITUAL COMO 

HIPÓTESE DE JUSTA CAUSA NO CONTRATO DE TRABALHO 

 

THE DECHARATERIZATION OF THE USUAL DRUNKENNESS AS AN ASSUMPTION 

OF THE LEGAL RIGHT CAUSE ON THE WORKING CONTRACT 

 

Juliane Maria Suzin 

rodrigo goldschmidt 

 

  

RESUMO 

Este artigo tem por escopo estudar a descaracterização da embriaguez habitual como justa 

causa no contrato de trabalho. Para tanto, empreende-se uma pesquisa das posições 

doutrinárias e jurisprudenciais em face da legislação atual que ainda mantém a embriaguez 

habitual como hipótese de justa causa para a resilição do contrato de trabalho. De tal forma, 

para entendermos o assunto em seu contexto, fez-se necessária uma abordagem do alcoolismo 

segundo a posição atual da Organização Mundial da Saúde que o considera como doença 

passível de tratamento. Ao concluir a pesquisa observou-se que, hodiernamente, não existe 

mais razão para a embriaguez habitual continuar a autorizar a resilição do contrato de trabalho 

por justa causa do empregado, visto que este encontra-se acometido de grave doença e merece 

ser encaminhado para tratamento e reabilitação, mantendo-se suspenso o contrato de trabalho, 

principalmente em respeito ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana como 

direito fundamental social. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO DE TRABALHO; JUSTA CAUSA; EMBRIAGUEZ 

HABITUAL; DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; DIREITO FUNDAMENTAL 

SOCIAL. 

 

ABSTRACT 
This article has the intention to study the decharacterization of the usual drunkenness as an 

assumption of the legal right cause on the working contract. For that, it embarks upon a 

research over the doctrinal and jurisprudential positions in view of the current legislation that 

still keeps the usual drunkenness as an assumption of the legal right cause for the working 

contract rescission. So, in order to understand the issue under context, it is necessary an 

approach on the alcoholism according to the World Health Organization current position 

which considers it as a disease subjected to treatment. When concluding the research it was 

observed that, nowadays, there is no more reason for the usual drunkenness continue to 

authorize the working contract rescission for the employee’s legal right cause, since this 

individual is undertaking a serious disease and deserves to be conducted to both treatment and 

rehabilitation, keeping the working contract suspended, mainly in respect to the constitutional 

principle of the human dignity as a social fundamental right. 

KEYWORDS: WORKING CONTRACT; LEGAL RIGHT CAUSE; USUAL 

DRUNKENNESS; HUMAN DIGNITY; SOCIAL FUNDAMENTAL RIGHT. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A embriaguez habitual hodiernamente está descrita na alínea “f” do artigo 482 da 

Consolidação das Leis do Trabalho como sendo uma hipótese legal para a despedida do 

empregado por justa causa. Dessa forma, pela aplicação da exegese desta lei, é permitido ao 

empregador efetuar a despedida de empregado por justa causa utilizando o fato de o 

empregado ser alcoólatra. 

A temática do presente estudo possui especial importância na sociedade, uma vez que busca 

resolver um grave problema social e jurídico que assola muitos trabalhadores no país, que 

além de estarem acometidos da patologia do alcoolismo, estão expostos à legalidade da 

despedida por justa causa em face da alegada embriaguez habitual. 

Da mesma forma, a nova interpretação do dispositivo legal em comento já trouxe reflexos 

junto ao Poder Legislativo, visto que já existe projeto de lei em trâmite com o objetivo de 

excluir a embriaguez habitual do rol das hipóteses de despedidas por justa causa, o que 

demonstra a necessidade de ampliar o entendimento e adequá-lo a realidade social do drama 

da dependência química. 

O objetivo principal é fomentar a percepção no atual mundo capitalista para a valorização do 

trabalhador como ser humano, servindo como instrumento de conscientização de que a 

embriaguez habitual não pode continuar presente no rol taxativo de hipóteses de justa causa 

para o rompimento motivado do contrato do trabalho, uma vez que tal interpretação da letra 

pura da lei leva à ocorrência de injustiça social, ferindo diretamente o princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

Tal assunto gera discussões acirradas, pois trata-se de um nova interpretação doutrinária e 

jurisprudencial que vai de encontro à previsão legal da lei trabalhista brasileira, o que causa 

insegurança jurídica, fazendo-se necessária a análise em conjunto com o princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana, bem como levando-se em consideração os 

direitos fundamentais sociais positivados na constituição brasileira.  

  

  

2        NOVA INTERPRETAÇÃO DA EMBRIAGUEZ HABITUAL COMO HIPÓTESE DE 

JUSTA CAUSA PARA O ROMPIMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO 

  

O conjunto de leis infraconstitucionais brasileiras deve ser interpretado com os olhos voltados 

à nossa Carta Magna. Para tanto faz-se necessária a melhor utilização da hermenêutica 

jurídica para que o nosso direito seja construído sob a égide da justiça. Na exegese da lei, o 

artigo 482, alínea “f” da Consolidação das Leis do Trabalho possibilita ao empregador 

despedir por justa causa o empregado alcoólatra. 

Entretanto, é importante sair do sentido comum teórico que sufoca a possibilidade de 

interpretar a lei em consonância com os princípios e objetivos constitucionais da saúde e da 
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dignidade da pessoa humana. Para a definição do que seria o senso comum teórico Streck 

(2005, p. 71) usa as palavras de Warat, que assim nos ensina: 

  

[...] o sentido comum teórico é instrumentalizado por uma racionalidade positivista, que atua 

como fetiche de sua razão cotidiana, além de atuar como mediadora dos conflitos sociais. 

Exatamente por isso que os operadores do Direito trabalham em uma instância de julgamento 

e censura – uma espécie de “superego da cultura jurídica” que os impede de produzir decisões 

autônomas em relação a esse nível censor. Não conseguem se dar conta do fumus ideológico 

que, de forma inexorável, está por detrás de cada interpretação da lei, de cada sentença, enfim, 

de cada discurso acerca do Direito. 

  

Dessa forma, é imperativa uma nova leitura da alínea “f” do artigo 482 da Consolidação das 

Leis do Trabalho, uma vez que o alcoolismo é considerado como uma doença e existe a 

necessidade de enquadrá-la como tal, em uma interpretação não pelo sentido comum teórico, 

mas sim de acordo com a visão constitucional e atual, uma vez que esse dispositivo legal (o 

da CLT) foi editado a mais de sessenta e oito anos, em um período que se pensava de forma 

totalmente diferente sobre o tema do alcoolismo, um tempo em que a sociedade médica 

fechava seus olhos para tal problemática. 

A Consolidação das Leis do Trabalho é datada de 1943, momento em que a sociedade vivia 

um pensamento muito aquém ao que se tem hoje. Naquela época a embriaguez era vista como 

uma questão de predestinação hereditária e forma de constituição dos indivíduos. 

Verdade é que o discutido dispositivo legal da Consolidação das Leis do Trabalho, segundo 

Martins (1999, p.15), foi formulado há muito tempo, tornando-se inadequado, obsoleto, 

inidôneo a responder de forma justa aos reclamos daqueles que sofrem com a doença do 

alcoolismo, ao contrário do que se dizia ou imaginava nos idos de 1940. 

Neste mesmo sentido Davis (1995, p. 195) alerta que 7o alcoolismo constitui sério e 

angustiante problema social, cuja solução está longe de ser através da despedida motivada do 

trabalhador, cabendo ao intérprete, para distribuir verdadeira justiça, abandonar o rigorismo 

jurídico para assim flexibilizar e humanizar a norma, extraindo o sentido mais adequado ao 

interesse público e à realidade social. 

Com base nessa vertente médica e social, muitos juristas passaram a defender o entendimento 

de que o trabalhador alcoólatra é uma pessoa doente, merecedora de atenção social e de 

tratamento médico adequado para recuperar-se e voltar ao labor, sendo que a sua despedida 

motivada apenas agravaria o seu estado de saúde física e mental. 

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Aloysio Corrêa da Veiga no julgamento do 

Recurso de Revista do processo n°. 130400-51.2007.5.09.0012, entendeu que se a própria 

Constituição Federal em seus artigos 6° e 1°, incisos III e IV prima pela proteção à saúde e 

possui como fundamento a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, deve 

ser repudiado o ato do empregador que adota a dispensa por justa causa como punição 

sumária ao trabalhador em caso de embriaguez habitual, em que o trabalhador é vítima de 

alcoolismo. 
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Para analisar a aplicabilidade ou não da justa causa do contrato de trabalho por embriaguez 

habitual deve-se fazer uma contextualização da legislação trabalhista à luz da Constituição 

Federal Brasileira e do posicionamento da Organização Mundial da Saúde, posto que os 

últimos trazem a embriaguez habitual como grave patologia e a Constituição consagra o 

princípio basilar da dignidade da pessoa humana, sendo que a análise detalhada de tais 

aspectos, leva a impossibilidade de aplicação da justa causa que, em que pese prevista em lei 

vigente, encontra-se desatualizada e injusta. 

  

  

3 A EMBRIAGUEZ HABITUAL COMO DOENÇA 

  

Por muito tempo viu-se o alcoolismo como desvio de caráter, característico de pessoas 

ociosas e sem condições normais de vida. Após muitos estudos e análises esse pensamento foi 

sendo alterado e hoje pode-se afirmar que o alcoolismo é uma doença, que retira do ser 

humano a condição de discernimento dos fatos e o torna dependente químico, da mesma 

forma que tantas outras doenças correlatas. 

Segundo estudos realizados por Martins (1999, p.01) o alcoolismo é uma doença possuidora 

de várias faces, pelas quais pode-se inevitavelmente concluir que o alcoólatra é um doente e, 

consequentemente, merecedor de tratamento médico, não se justificando a tipificação da 

embriaguez habitual como hipótese de justa causa. 

Para Giglio (1985, p. 147) o alcoolismo é um dos mais terríveis e disseminados vícios, pois 

degenera o homem, enfraquece o caráter, arruína a vontade, dilui a moral, dificulta e impede o 

trabalho, além de que propicia a prática de crimes. 

Ainda, a doutrina descreve a embriaguez habitual como hipótese incapaz de caracterizar justa 

causa do contrato de trabalho. 

Admitir a despedida por justa causa em virtude da embriaguez habitual seria como admitir a 

intervenção do empregador na vida particular do empregado, o que não se pode admitir, tendo 

em vista que o poder de direção do empregador restringe-se ao ambiente laboral, sem possuir 

poderes de interferir na vida privada dos funcionários. 

Com razão o doutrina atual, pois o empregado alcoólatra que for dispensado pelo seu 

empregador estará sendo punido com a dispensa em função de ser portador de uma doença, o 

que não pode ser admitido pelo nosso ordenamento jurídico, que em contraponto, garante 

constitucionalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Nessa linha, Saad (2002, p.336) assevera: 

  

A embriaguez habitual não tem como requisito o local. Se o empregado, mesmo fora dos 

muros da empresa, se entrega à embriaguez com habitualidade, fica impossibilitado de 
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cumprir as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. De outra parte, basta que o 

empregado compareça uma vez embriagado ao serviço para que se justifique  a ruptura 

contratual. Todavia, deve o empregador atentar para o fato de que, hodiernamente, é o 

alcoolismo tido como uma enfermidade. Antes de dispensar o empregado alcoólatra, deve o 

empregador, preliminarmente, encaminhá-lo à Previdência Social para que receba o devido 

tratamento médico. 

  

Souza (2000, p. 01) destaca que a embriaguez habitual, em regra, acontece fora do local de 

trabalho, onde embora o empregado não tenha cometido irregularidades no trabalho, o vício a 

que se entrega fora do ambiente laboral conduz à perda da confiança do empregador, posto 

que o álcool é uma substância psicoativa que pode interferir de forma significativa no 

funcionamento do cérebro e, consequentemente, vir a comprometer as funções cognitivas de 

um indivíduo, como memória, concentração, atenção, capacidades de planejamento, abstração 

e execução de ações complexas, dentre outras, o que evidentemente prejudica o desempenho e 

o rendimento do trabalhador. 

Barros (2009, p. 903) adverte que existe uma importante vertente jurisprudencial que sustenta 

que a embriaguez habitual do empregado é doença degenerativa e fatal. Assim o empregado 

alcoólatra deve ter seu contrato de trabalho suspenso e ser encaminhado pelo empregador à 

previdência social para tratamento médico. 

De acordo com Giglio (2000, p. 161) aqueles que afirmam a manutenção da embriaguez 

habitual como justa causa para a despedida do contrato de trabalho utilizam como motivo 

principal o fato de que a embriaguez degrada o caráter e abala a confiança do empregador, 

pois o ébrio habitual oferece risco em potencial para a empresa. 

Todavia, cabe ao aplicador do direito, analisando o caso em concreto, reconhecer que o 

empregado acometido de alcoolismo deve ser encaminhado par a assistência médica, pois 

percebe-se um uníssono alinhamento da jurisprudência e da doutrina em prol da tese de que o 

alcoolismo é doença passível de tratamento e não de punição com a despedida motivada. 

A Classificação Internacional de Doenças (CID)[1] traz o alcoolismo como doença em vários 

momentos, como assim se encontra catalogada: F10: Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool; F10.0: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

álcool - intoxicação aguda; F10.1: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de 

álcool - uso nocivo para a saúde; F10.2: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao 

uso de álcool - síndrome de dependência; F10.3 Transtornos mentais e comportamentais 

devidos ao uso de álcool - síndrome (estado) de abstinência; F10.4: Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome de abstinência com delirium; F10.5: 

Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno psicótico; 

F10.6: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - síndrome amnésica; 

F10.7: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno psicótico 

residual ou de instalação tardia; F10.8: Transtornos mentais e comportamentais devidos ao 

uso de álcool - outros transtornos mentais ou comportamentais; F10.9: Transtornos mentais e 

comportamentais devidos ao uso de álcool - transtorno mental ou comportamental não 

especificado. 
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Os estudos psiquiátricos e psicológicos afirmam incansavelmente que a dependência é, antes 

de tudo, uma doença mental ou um transtorno de comportamento. Em 1952 a Organização 

Mundial da Saúde divulgou sua primeira definição dos indivíduos considerados alcoólatras, 

como cita Edwards (1994, p. 43): 

  

Alcoólatras são aqueles bebedores excessivos cuja dependência do álcool atinge tal grau que 

mostra um transtorno mental observável ou uma interferência em sua saúde corporal e mental, 

em suas relações interpessoais e em seu funcionamento social e econômico; ou aqueles que 

demonstram sinais prodrômicos de tais desenvolvimentos. 

  

Segundo a OMS o alcoolismo é um dos maiores problemas sociais em saúde pública, uma vez 

que é uma das principais causas de morte clínica. O problema do alcoolismo é quase tão 

antigo quanto a humanidade e sempre provocou diversos questionamentos. A sua origem da 

patologia em questão é múltipla, uma vez que pode desenvolver-se por inúmeros motivos 

desencadeantes. Mas o efetivo problema não está no fato de descobrir sua origem exata, mas 

sim proporcionar qualidade de vida e disponibilizar tratamento médico ao enfermo para 

amenizar ou extinguir suas consequências avassaladoras. 

Para Masur (1988, p.30) a retirada do caráter de voluntariedade da ingestão de bebidas 

alcoólicas abole, ao menos oficialmente, o julgamento moralista em relação aos alcoólatras, 

onde a responsabilidade da ingestão exagerada de bebidas alcoólicas é atribuída à degradação 

moral ou à fraqueza de caráter. Assim, ao alcoólatra não deve mais ser atribuída uma falha 

moral, mas, antes, ele deve ser considerado como vítima de uma doença, o alcoolismo, cujo 

sinal característico é a perda de controle, razão pela qual faz-se necessária uma interpretação 

cuidadosa do contexto de vida do trabalhador doente. 

Antes do ato da dispensa por justa causa, deve o empregador analisar o fator social e voltar-se 

para o bem maior que é o ser humano, não tão somente como parte da mão-de-obra produtiva. 

Nesse ponto, vê-se a importância do empregador oferecer ao empregado o tratamento e a 

recuperação, sendo que, assim, estará interferindo na assistência à promoção humana. 

Hodiernamente, o alcoolismo tem sido avaliado pela jurisprudência predominante como 

doença que requer tratamento e não como atitude passível de punição, isto em conformidade 

com as palavras do Juiz Relator convocado do TST, Flavio Portinho Sirangelo, por ocasião do 

julgamento do RR 132900-69.2005.5.15.0020: “a patologia gera compulsão, impele o 

alcoolista a consumir descontroladamente a substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de 

discernimento sobre seus atos”. 

 Delgado (2008, p. 1197), sobre o tema, leciona: “registra-se a tendência contemporânea de 

considerar-se o alcoolismo uma doença, que deve ensejar o correspondente tratamento 

medicinal, e não, simplesmente, o exercício do poder disciplinar do empregador.” 

A Organização Mundial da Saúde (1993, p.74) define amplamente o alcoolismo como 

síndrome de dependência como um conjunto de fenômenos fisiológicos, comportamentais e 

cognitivos, no qual o uso de uma substância ou uma classe de substâncias alcança uma 
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prioridade muito maior para um determinado indivíduo que outros comportamentos que antes 

tinham muito valor. 

Em texto anterior (2005, p. 01) afirmamos que o empregado alcoólatra padece de doença 

reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, sendo que a embriaguez habitual é uma 

patologia e merece tratamento diverso daquele utilizado pela alínea “f” do artigo 482 da CLT, 

devendo sua ocorrência ser harmonizada com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

positivado na Constituição Federal. 

Ante a importância dessa abordagem, a ela será dedicada o tópico que segue. 

  

  

4 O PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA SOB OS ASPECTOS DOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS 

  

O reconhecimento científico do alcoolismo como doença e sua impossibilidade de 

configuração como justa causa para o rompimento motivado do contrato de trabalho dá-se em 

respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 trouxe explícito em seus 

princípios embasadores do ordenamento jurídico a dignidade da pessoa humana, presente no 

artigo 1°, inciso III. 

A legislação trabalhista brasileira levou em consideração, em sua elaboração, a constante 

proteção do trabalhador, isto em virtude das situações laborais de escravatura e exploração 

presente na colonização e na exploração dos territórios, ainda presente em nosso meio mesmo 

mais de um século após a abolição formal de tais espécies de tratamento desumano. Por isso, 

na elaboração da legislação trabalhista buscou-se, na medida das possibilidades da época, 

preservar a todo momento à dignidade da pessoa humana. 

Tal princípio constitucional cultiva a essência da existência humana, a dignidade do ser 

humano, em ter preservada a sua integridade física e, principalmente, moral, ter respeitadas 

suas idéias e ideologias, seus sentimentos. 

Nesse enfoque, Süssekind (2005, p. 145) descreve a importância do princípio da dignidade da 

pessoa humana como princípio geral do direito também aplicável ao Direito do Trabalho, 

assim dizendo: “O respeito à dignidade do trabalhador constitui um dos direitos supra-estatais 

inerentes ao ser humano, cuja observância independe da vigência de leis nacionais ou tratados 

internacionais”. 

A Constituição Federal de 1988 foi extremamente importante para equilibrar a relação 

existente entre o capital e o trabalho, trazendo em seu artigo 1° os fundamentos basilares da 

República Federativa do Brasil, dentre eles a dignidade da pessoa humana e os valores sociais 

do trabalho, os quais, juntos, foram responsáveis pelo melhoramento da qualidade de vida do 
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trabalhador brasileiro, que por centenas de anos foram legalmente explorados e 

comercializados como objeto do capital. 

Em outro estudo (2009, p.55) asseveramos que, numa visão moderna, a dignidade da pessoa 

humana não comporta escalas ou patamares já que, muito embora os homens sejam desiguais 

no aspecto material, no aspecto da dignidade são iguais, pois são merecedores de igual 

respeito. 

O princípio da dignidade da pessoa humana, como outros princípios constitucionais, possuem 

força normativa, devendo ser imposta coercitivamente pelo Estado, estabelecendo limites à 

flexibilização dos direitos trabalhistas e, principalmente propiciando a dignidade do homem 

trabalhador nos casos concretos. Assim, considerando tais afirmações, Sarlet (2004, p. 59-60) 

traz a seguinte noção de dignidade da pessoa humana: 

  

A qualidade intrínseca e distintiva em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 

respeito e consideração por parte do Estado e da Comunidade, implicando, neste sentido, um 

complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e 

qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 

existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação 

ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os 

demais seres humanos. 

  

De tal noção muito se pode aproveitar, posto que a dignidade da pessoa humana traduz-se em 

um sentimento de ser e sentir-se respeitado, valorizado, humanizado, como parte de um todo, 

fruto de um conjunto de ações coletivas capazes de proporcionar as condições humanas 

mínimas. 

Outrossim, Silva (1998, p.92) destaca que o princípio da dignidade da pessoa humana é um 

princípio constitucional fundamental e possui valor supremo pois está na base de toda a vida 

nacional. 

Os direitos fundamentais são definidos por Miranda (2006, p. 60) como direitos inerentes à 

própria noção da pessoa, com direitos básicos da pessoa ou essenciais do cidadão. O direito à 

liberdade de trabalho é um dos direitos fundamentais previsto no artigo 7° da Constituição 

Federal, que caracteriza-se também como um direito social. 

Novais (2010, p. 10) sustenta a tese de que os direitos sociais são verdadeiros direitos 

fundamentais e que o seu regime de proteção constitucional identifica-se com a 

proteção  conferida aos direitos, liberdades e garantias, inclusive ao direito da dignidade da 

pessoa humana. 

Como diz Miranda (2000, p.184) a dignidade da pessoa “é da pessoa concreta na sua vida real 

e cotidiana; não é de um ser ideal e abstrato. É o homem ou a mulher tal como existe, que a 

ordem jurídica considera irredutível, insubstituível e irrepetível e cujos direitos fundamentais 

a Constituição Federal enuncia e protege”. 
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Ledur (2009, p. 83) assevera que “os direitos fundamentais sociais do artigo 6° explicitam o 

que correspondem à pessoa humana ser e ter para que viva com dignidade em sociedade livre, 

justa e solidária.” Para este autor, a Constituição Federal de 1988 incluiu os direitos sociais 

aos direitos fundamentais, o que pode ser considerado um enorme salto qualitativo, bem como 

trouxe nos artigos 7° ao 11° os demais direitos fundamentais do trabalho. 

Segundo Gonçalves (2010, p.190-191) a Constituição Federal de 1988 integralizou o Estado 

Democrático de Direito o qual deve visar a garantia dos direitos fundamentais contemplando 

os direitos sociais como conquistas da sociedade. Assim, atualmente o Estado Democrático de 

Direito exige que a Constituição Federal assegure a garantia dos direitos fundamentais e 

impede que a mesma seja instrumento legal à serviço de poucos. 

Para Ledur (2009, p. 91-92) os direitos fundamentais sociais constituem cláusula pétrea e 

assim estão sujeitos as regras do artigo 60, §4, IV da CF, o que significa a dimensão objetiva 

dos direitos fundamentais sociais “enquanto critérios de interpretação e conformação do 

direito, como irradiadores de eficácia sobre o ordenamento jurídico e como proteção aos mais 

fracos”. 

Assim, conforme Ledur (2009, p.106), os direitos fundamentais sociais reconhecidos pela 

Constituição Federal de 1988 são verdadeiras expressões do princípio do Estado Social, que 

traduz-se na proteção dos socialmente fracos. Para ele os direitos fundamentais especialmente 

os sociais buscam a garantia do mínimo existencial, que na verdade, nada mais é do que a 

dignidade da pessoa humana. 

De tal forma, a própria Constituição da República formalmente reconheceu a dignidade da 

pessoa humana como direito e fundamento primordial, basilar de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro. Com efeito, a dignidade da pessoa humana faz-se presente e proeminente ao valor 

social do trabalho e da livre iniciativa. 

Ainda, segundo Ledur (2009, p. 31-35) os direitos fundamentais possuem funções na ordem 

jurídica, quais sejam as funções de defesa, prestação e de não-discriminação, as quais devem 

ser efetivamente analisadas e preservadas para que assim, os objetivos principais de defesa do 

individuo contra as intervenções estatais não autorizadas sejam alcançados. 

No mesmo sentido, Dworkin (1996, p.15) firmou a idéia de que ter um direito fundamental 

em Estado de Direito equivale a ter um trunfo num jogo de cartas, onde a carta de trunfo 

prevalece sobre as demais. Assim, Novais (2006, p. 17) diz que na aplicação prática dos 

direitos fundamentais como carta de trunfos ao sistema jurídico de Estado de Direito o outro 

“jogador” é o Estado, pois os direitos fundamentais são posições jurídicas individuais contra o 

Estado e assim, ter um direito fundamental significa ter um trunfo contra o Estado, ou seja, 

contra o governo democraticamente legitimado. 

Ainda, o doutrinador acima citado (2006, p.30) diz que “a dignidade da pessoa humana 

significa a insusceptibilidade de tratamento da pessoa como mero objeto do poder estatal, 

como instrumentalização ou coisificação da pessoa nas mãos do Estado”. 

Neste sentido, a ordem econômica sempre deve respeitar a valorização do trabalho humano, 

assegurando à todos a existência digna, ou seja, a dignidade da pessoa humana. Assim, o 

capital nunca pode passar por cima da dignidade humana ou da valorização do trabalho, 

devendo apenas ser uma consequência destes. 
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A Constituição Federal Brasileira prevê na redação do artigo 170 que o poder econômico deve 

em todos os aspectos e relações valorizar o trabalho humano, assegurando à todos a existência 

digna, isto em prol da justiça social. 

Em outro texto (2009, p.68) ressaltamos que a Carta Magna prometeu que a ordem econômica 

(capital) não pode “coisificar” o homem, tornando-o um mero fator de produção. Neste 

mesmo sentido Delgado (2006, p. 241) assevera: 

  

Considerando o prisma da dignidade do trabalho é que o homem trabalhador revela a riqueza 

de sua identidade social, exercendo sua liberdade e a consciência de si, além de realizar, em 

plenitude, seu dinamismo social, seja pelo desenvolvimento de suas potencialidades, de sua 

capacidade de mobilização ou de seu efetivo papel na lógica das relações sociais. 

  

Ainda, conforme entendimento externado em outro trabalho (2009, p. 152), deve ser dada 

força normativa e eficácia ao princípio da dignidade da pessoa humana com o escopo de 

proteger o trabalhador, fazendo com que o mesmo consiga alcançar as condições necessárias e 

suficientes para que o trabalhador viva dignamente e não apenas sobreviva ao sistema 

econômico vigente. 

Despedir motivadamente um trabalhador vítima de alcoolismo é um ato discriminatório, que 

fere diretamente à dignidade da pessoa humana do trabalhador que esta sendo punido por 

estar doente, não tendo condições mínimas de manter-se de forma saudável, ficando à 

margem da sociedade e vitimado por uma lei desatualizada e injusta. Veja-se que punir uma 

pessoa doente ou permitir que alguém o faça, é negar ao trabalhador as condições mínimas 

para que o mesmo alcance a vida digna, o que deve ser repudiado por todos. 

Também, Konrath (2005, p. 24) ajuda a entender a aplicação do princípio da dignidade da 

pessoa humana em face do direito do trabalho: 

  

O princípio da dignidade da pessoa humana importa no entendimento de que o ser humano 

possui atributo próprio e diferenciado, inerente a sua condição humana e independente de 

qualquer outra circunstância. Por essa razão a pessoa humana é titular da garantia de um 

núcleo mínimo existencial de direitos que torne viável o exercício da liberdade e da igualdade. 

O princípio da dignidade da pessoa humana se concretiza na medida em que são atendidos os 

direitos fundamentais inerentes a pessoa humana. Numa sociedade construída sob o ideário do 

trabalho e com a exploração lucrativa da mão-de-obra, a realização desse desiderato 

pressupõe a concretização de direitos sociais, já que não se pode compreender o sentido da 

dignidade sem resposta às necessidades materiais da pessoa humana, consubstanciadas nos 

bens elencados no art. 6º da Constituição da República. 

  

É inadmissível a despedida do trabalhador alcoólatra por justa causa, uma vez que as chances 

de uma recuperação com a despedida são mínimas, enquanto seriam redobradas no caso de 
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haver encaminhamento do empregado para tratamento, mediante suspensão do contrato de 

trabalho e tratamento médico com afastamento temporário das atividades laborais. Resta 

evidente que o princípio da dignidade da pessoa humana estará sendo preservado quando, ao 

invés de punir o empregado com o rompimento contratual, o empregador encaminhar o 

trabalhador para o devido tratamento médico, suspendendo a execução do contrato enquanto 

ele se recupera, preservando o emprego para o seu retorno, proporcionando-lhe dignidade 

pelo trabalho.  

Nessa linha interpretativa labora o Ministro João Oreste Dalazen, conforme voto exarado nos 

Embargos em Recurso de Revista n°. 586320-51.1999.5.10.5555, em 19/04/2004, que 

tramitou no Tribunal Superior do Trabalho, in verbis: 

  

Despedir um empregado notoriamente doente significa agredir a própria dignidade do 

trabalhador, que necessita de tratamento para a sua ressocialização, e não de uma sanção 

descabida ante supostas infrações cometidas por força de uma doença da qual o empregado 

não pode se livrar sozinho. Nesse ponto, convém recordar que as empresas têm também 

responsabilidade social decorrente de mandamento constitucional e que tal medida significa a 

realização do maior objetivo do trabalho, que é a dignificação do ser humano. 

  

Sabe-se da importância do trabalho para o ser humano, visto que é um dos responsáveis pela 

valorização existencial, como diz Santorum apud Medeiros (2005, p. 14), in verbis: 

  

O trabalho é uma das dimensões mais importantes da vida humana, sendo pedra fundamental 

na construção e organização da sociedade. Permite, através de sua análise, desenvolver as 

complexas e, por vezes, invisíveis relações que tecem a malha social, uma vez que medeia a 

ação humana na realização do seu projeto de vir e ver. A partir dele, o sujeito tornou-se ator e 

autor de seu espaço-tempo. 

  

O trabalho dignifica o homem, além de promover a sua inclusão social e a distribuição de 

renda. Porém, o trabalho não pode ser instrumento de exploração econômica, sequer de ferir a 

dignidade do trabalhador como ser humano que é. Dessa forma, afirmar os direitos 

trabalhistas é resistir a flexibilização e confirmar a dignidade da pessoa humana. Neste 

propósito, buscar a alteração do dispositivo legal que autoriza a despedida motivada do 

trabalhador doente é afirmar o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, 

adequando a lei ao princípio basilar. 

A despedida do empregado vítima da doença do alcoolismo, afastando-o definitivamente do 

seu labor, só fará com que o mesmo piore a sua situação frente ao problema, pois o 

afastamento do convívio ocupacional será mais um motivo para o agravamento da situação. 
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Medeiros (2005, p. 15) ainda fala sobre o tema acrescentando que a ausência do empregado 

doente de seu labor, em virtude da despedida motivada, afasta o indivíduo também de seu 

convívio social, isolando o mesmo da sociedade, trazendo prejuízo devasto para o empregado. 

Assim, denota-se que o princípio da dignidade da pessoa humana tem como escopo ser a base 

estrutural de todas as demais normas, que devem sempre ser adequadas à princípio, para que 

não mude de direção. O princípio é o norte que mostra as direções à legislação, por isso, são 

corretamente chamados pela constituição de fundamentos, daí a importância de serem sempre 

respeitados e analisados quando houver qualquer confronto de normas e fatos. 

  

  

4.1 A POSIÇÃO DA DOUTRINA E DA JURISPRUDÊNCIA 

  

A jurisprudência vem firmando posicionamento favorável no sentido de que é impossível a 

configuração de justa causa em tais casos. Denota-se que a embriaguez habitual não deve ser 

considerada como uma hipótese configuradora de justa causa para o rompimento do contrato 

de trabalho, eis que não necessariamente afetará o desempenho do funcionário durante o 

labor. 

Nessa perspectiva, importante salientar que nos casos em que a embriaguez resultar em grave 

perigo à sua atividade, aí sim podemos falar em justa causa, mas não pela embriaguez habitual 

e sim pela embriaguez em serviço, que, como já mencionado, diferencia-se muito da 

embriaguez habitual. Delgado (2008, p.1197), a respeito, assevera: 

  

[...] o tipo legal do artigo 482, alínea “f” da CLT, tem de ser lido com inquestionáveis 

restrições [...] mesmo que habitual o estado etílico do empregado, se restrito ao período 

posterior à prestação laborativa, sem repercussões no contrato de trabalho, não pode ser 

considerado causa de resolução do pacto empregatício, sob pena de estar-se admitindo 

interferência abusiva do vínculo de emprego na vida pessoal, familiar, comunitário do 

indivíduo. Está situação hipotética trazida pela CLT (embriaguez habitual) somente é apta a 

propiciar justa causa se produzir influência maléfica ao cumprimento do contrato de trabalho; 

não havendo esta contaminação contratual, descabe falar-se em resolução culposa do contrato. 

De todo modo, registre-se a tendência contemporânea de considerar-se o alcoolismo uma 

doença, que deve ensejar o correspondente tratamento medicinal, e não, simplesmente o 

exercício do poder disciplinar do empregador. 

  

As palavras do acima mencionado doutrinador são de extrema importância para a evolução do 

pensamento a respeito do tema ora abordado, pois o fato do empregado ser um alcoólatra, não 

pode ter interferência na vida laboral do mesmo, visto que estaria o empregador invadindo a 

vida privada do empregado, e justificando a despedida por um problema da sua vida particular 
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que não tem interferência com o contrato de trabalho.  Nessa linha, prossegue o doutrinador 

em tela: 

  

A embriaguez habitual seria o que ocorre mesmo sem relação alguma com o serviço, porém 

repetidas vezes dentro de curto espaço de tempo, ou seja,o alcoolismo. Ao passo que a 

embriaguez em serviço acontece no ambiente laborativo, na execução do contrato, ainda que 

por uma ou poucas vezes. 

  

Nesse mesmo sentido, Pinto (2003, p.525) ensina que, hodiernamente, nota-se um consistente 

alinhamento de juízes e tribunais do trabalho com a tese de que a embriaguez habitual (cujo 

próprio autor reconhece que a denominação correta seria alcoolismo) não configura justa 

causa para despedida do empregado. 

Assim, refere o autor que tal tese encontra respaldo nas áreas médica e sociológica e reflete-se 

também na área jurídica, que entendem ser o alcoolismo uma doença, motivo pelo qual não 

pode configurar uma justa causa no contrato de trabalho. 

Nesse enfoque, Pinto (2003, p. 525) diz que em relação à embriaguez habitual atualmente 

consolidou-se uma vigorosa e sensata evolução do pensamento doutrinário, acompanhado 

pela corrente jurisprudencial no sentido de rejeitar o caráter de justa causa extintiva do 

contrato de trabalho, passando então a vê-la como manifestação patológica a ser enfrentada 

com tratamento médico capaz de resgatar o empregado doente, sanando um problema 

individual do empregado e da empresa e evitando um grave problema social. 

Em verdade, a embriaguez habitual ou alcoolismo não deve mais caracterizar uma justa causa 

no contrato de trabalho como deve ser motivo de deslocamento para a assistência médica. 

Observa-se nas palavras do juiz relator Moura: “O alcoólatra é doente e não deve ser 

dispensado. Deve ser reintegrado ao serviço e encaminhado a tratamento 

previdenciário”.  Camino (2004, p.488/489) nesse mesmo sentido, ensina: 

  

Cada vez mais se consolida a jurisprudência tendente a afastar a justa causa diante da 

comprovada dependência química. O trabalhador necessita muito mais de tratamento do que 

de punição. Esta apenas contribuiria para acelerar o processo de dependência. 

  

Em igual esteira, Giglio (1985, p.158) diz: “[...] a lei deverá ser modificada para excluir a 

embriaguez patológica do rol das justas causas. O viciado é um doente e como tal deverá ser 

tratado”. 

É garantido constitucionalmente ao trabalhador a estabilidade em função de doença, sendo 

injusta a despedida do empregado nessa condição. De tal forma, despedir o empregado 

alcoólatra, que é considerado uma pessoa doente, é negar a vigência da constituição e, 
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principalmente, do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.  Martins (2008, 

p. 357) assevera: 

  

O alcoolismo é reconhecido como doença pela Organização Mundial de Saúde. Consta o 

alcoolismo da Classificação Internacional de Doenças (CID) nos códigos: 10 (transtornos 

mentais e do comportamento decorrentes do uso do álcool), 291 (psicose alcoólica), 303 

(síndrome de dependência do álcool) e 305.0 (abuso de álcool sem dependência). Assim, o 

empregado deve ser tratado e não dispensado, sendo enviado ao INSS. A doença não seria um 

problema do empregador, mas do Estado. Este é responsável pela saúde das pessoas. 

  

O Ministro do Tribunal Superior do Trabalho Aloysio Correa da Veiga, no julgamento do 

Recurso de Revista junto ao processo n°. 130400-51.2007.5.09.0012, assim decidiu sobre o 

tema em discussão: 

A embriaguez habitual ou em serviço, prevista no art. 482, "f, da CLT, constitui questão 

deveras polêmica na doutrina e jurisprudência trabalhistas, devendo ser objeto de cuidadosa 

análise pelo operador do direito. Cresce, a cada dia, a tendência contemporânea de considerá-

la como doença, de modo a exigir tratamento medicinal, e não aplicação de 

penalidade.    Assim, nada obstante a previsão legal da embriaguez como justa causa, não se 

podem desconsiderar os fins sociais da lei e às exigências do bem comum, assim como os 

princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho, 

previstos na Constituição da República, impondo-se, desse modo, necessária releitura do art. 

482 -f- da CLT. 

  

Ademais, o Tribunal Superior do Trabalho já possui outros precedentes sobre o assunto, no 

mesmo sentido. Nesta esteira, vale citar o entendimento do Ministro relator José Luciano de 

Castilho Pereira nos autos do Recurso de Revista autos n°. 813281-96.2001.5.02.5555, 

julgado em 23/08/2006 pela 2ª Turma, que entende que diante do posicionamento da OMS, 

que catalogou o alcoolismo como doença no Código Internacional de Doenças (CID), sob o 

título de síndrome de dependência do álcool (referência F-10. 2), impõe-se a revisão do 

disciplinamento contido no art. 482, letra-f-, da CLT, de modo a impedir a dispensa por justa 

causa do Trabalhador alcoólatra (embriaguez habitual), mas, tão-somente, levar à suspensão 

de seu contrato de trabalho, para que possa ser submetido a tratamento médico ou mesmo a 

sua aposentadoria, por invalidez. 

“Na atualidade, o alcoolismo crônico é formalmente reconhecido como doença pelo Código 

Internacional de Doenças (CID) da Organização Mundial de Saúde - OMS, que o classifica 

sob o título de -síndrome de dependência do álcool- (referência F- 10.2)”, tal afirmação é feita 

pelo Ministro relator João Oreste Dalazen, no julgamento do ED-E-RR - 586320-

51.1999.5.10.5555, em 19/04/2004. Ainda, o mesmo ministro continua dizendo que o 

alcoolismo é uma patologia que gera compulsão, impele o alcoolista a consumir 

descontroladamente a substância psicoativa e retira-lhe a capacidade de discernimento sobre 

seus atos. Clama, pois, por tratamento e não por punição, sendo que incumbe ao empregador, 

seja por motivos humanitários, seja porque lhe toca indeclinável responsabilidade social, ao 
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invés de optar pela resolução do contrato de emprego, sempre que possível, afastar ou manter 

afastado do serviço o empregado portador dessa doença, a fim de que se submeta a tratamento 

médico visando a recuperá-lo. 

No mesmo sentido é o entendimento da Ministra Dora Maria da Costa, que em 14/04/2010, ao 

julgar o AIRR - 34040-08.2008.5.10.0007, disse que o alcoolismo crônico é visto, atualmente, 

como uma doença, o que requer tratamento e não punição. 

As decisões do Tribunal Superior do Trabalho demonstram que uma vez verificado que o 

trabalhador padece de alcoolismo crônico o contrato de trabalho vigente não pode ser extinto 

enquanto perdurar a doença, devendo o empregador encaminhar o empregado doente para 

tratamento médico, suspendendo-se o contrato de trabalho em função da percepção de 

benefício previdenciário de auxílio-doença. 

  

  

4.2 A POSIÇÃO DO PODER LEGISLATIVO 

  

Em atenção à atual jurisprudência e a alteração sobre o entendimento do alcoolismo como 

doença o poder legislante sentiu a necessidade de alterar seu posicionamento e, 

consequentemente, alterar a lei excluindo a embriaguez habitual do rol das justas causas para 

o contrato de trabalho. 

Assim, o Senador Marcelo Crivella propôs o Projeto de Lei n°. 48/2010 junto ao Senado 

Federal para que a embriaguez habitual fosse excluída do rol das justas causas expressas no já 

citado artigo 482 da Consolidação das Leis do Trabalho. 

Ainda, de acordo com o citado Senador é medida da mais salutar justiça e de caráter urgente 

que seja realizada a atualização da norma trabalhista para que ela passe a refletir aquilo que a 

sociedade como um todo já compreendeu e assimilou, ou seja, de que o alcoolismo é doença e 

não desvio de caráter passível de punição, como anteriormente era vista e até hoje permanece 

expresso na legislação trabalhista brasileira. 

De forma correta, Crivella aduz que a legislação trabalhista brasileira não acompanhou a 

evolução médica e social que passou a desconsiderar a embriaguez habitual ou alcoolismo 

como desvio de caráter, passando a tratá-la como doença séria, de tamanha gravidade que 

merece atenção social de todos, principalmente dos operadores do direito e dos legisladores 

que precisam estar atentos à evolução e juntar argumentos para alterar a lei injusta hoje 

vigente. 

No mesmo sentido é o Projeto de Lei da Câmara n°. 12 de 2011, o qual encontra-se junto ao 

Senado Federal[2], buscando a supressão da alínea “f” do artigo 482 da CLT, para assim 

excluir a embriaguez habitual e até mesmo a embriaguez em serviço do rol das causas para a 

rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. 
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No referido projeto legislativo, derivado do Projeto de Lei Original n°. 206 de 2003, o então 

deputado Roberto Magalhães justifica a necessidade da adequação legislativa para excluir a 

embriaguez habitual ou/e em serviço das hipóteses justificadoras da despedida do empregado, 

posto que nos idos de 1943, o alcoolismo era considerado um vício e não uma enfermidade. 

A intenção é de garantir ao trabalhador o princípio constitucional da saúde e da dignidade da 

pessoa humana, os quais estariam sendo violados em caso de manutenção da lei. De tal forma, 

ter-se-ia uma ordem legal e injusta em plena vigência. 

De acordo com Magalhães (2003, p.04) a jurisprudência busca um tratamento mais 

humanizado ao problema social do alcoolismo, doença que afeta substancialmente as relações 

de trabalho. Segundo o legislador o projeto de lei visa “dar uma oportunidade de reinclusão 

social ao empregado infelicitado pelo alcoolismo, ameaçado de despedida por justa causa”. 

De tais palavras denota-se a necessidade do empregador realizar um tratamento compatível ao 

problema vivenciado pelo empregado, lutando pela inclusão social, pela recuperação da 

capacidade laborativa do trabalhador, ou seja, pela efetivação da dignidade da pessoa humana. 

Na visão do relator da Comissão de Assuntos Sociais da Câmara do Senado, senador Paulo 

Bauer[3], empresas e Estado devem atuar em conjunto a favor da saúde pública, da inserção 

social dos cidadãos e da produtividade, pois se já existe o reconhecimento de que o 

alcoolismo é um problema médico, nada justifica que o alcoolista seja abandonado à própria 

sorte. E o mesmo ainda continua em seu relatório informando que a Justiça firmou 

jurisprudência que vem tornando "letra morta" o dispositivo da CLT que ampara as 

demissões por embriaguez. A rotina tem sido exigir tratamento médico prévio destinado a 

recuperar o doente, antes de qualquer medida punitiva mais radical. 

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

A presente pesquisa buscou aprofundar o assunto sobre a impossibilidade de a embriaguez 

habitual configurar justa causa do contrato de trabalho, sob a argumentação de que posição 

contrária feriria o princípio da dignidade da pessoa humana, visto a embriaguez habitual 

tratar-se de doença mundialmente reconhecida. 

Assim, têm-se fundamentos legais, doutrinários e jurisprudenciais suficientes para afirmar que 

a aplicação pura da lei, exclusivamente da primeira parte da alínea “f” do artigo 482 da CLT, 

acaba por trazer a injustiça àqueles que são vitimados pelo alcoolismo, devendo ser alterada a 

lei, para excluir do rol do artigo supracitado o termo embriaguez habitual, impossibilitando o 

empregador de efetuar a despedida motivada do empregado alcoólatra. 

O estudo proporcionou a assimilação da caracterização do alcoolismo como doença, firmando 

posição contrária a aplicação pura da lei e confirmando a racionalidade da posição dos 

operadores do direito e dos modernos doutrinadores que ousaram a discordar da aplicação de 

uma precisão legal injusta, modernizando e atualizando a ordenamento jurídico. 
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Os inúmeros julgados utilizados demonstram a posição predominante da jurisprudência  no 

sentido de anular as despedidas por justa causa por embriaguez habitual, em virtude da mesma 

ser considerada doença passível de tratamento e não ato motivador justificável de justa causa 

para o contrato de trabalho. 

Há sessenta e oito anos, quando a Consolidação das Leis do Trabalho foi instituída, a 

realidade laboral era muito diferente da atual, naquele momento a embriaguez ainda era vista 

como motivo de discriminação e como desvio de conduta. 

Todavia, na atualidade, tal entendimento foi superado, dando lugar ao novo posicionamento 

mundialmente predominante que considera a embriaguez habitual ou alcoolismo como 

doença, em consonância com a leitura evoluída da Organização Mundial da Saúde e dos 

demais órgãos especializados e profissionais da área de saúde. 

Pode-se dizer que hodiernamente o artigo 482, alínea “f’” da CLT não atende mais seu 

objetivo e encontra-se desatualizado, tornando-se uma norma injusta que deve ser repensada 

no sentido de não mais caracterizar a embriaguez habitual como hipótese para o rompimento 

motivado do contrato de trabalho. 
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A DICOTOMIA ENTRE A PRECARIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE 

TRABALHO DO PROFESSOR UNIVERSITÁRIO E SUA 

DIGNIFICAÇÃO - UMA VISÃO SOB A ÓTICA DO ASSÉDIO MORAL 

TRABALHISTA 

 

THE DICHOTOMY BETWEEN WORSENING OF THE PROFESSOR´S WORKING 

CONDITIONS AND THEIR DIGNITY - A VIEW ABOUT BULLYING AT WORK 

 

Regina Célia Pezzuto Rufino 

 

  

RESUMO 

O estudo aborda a problemática atual das condições de trabalho dos professores de 

universidades privadas, frente à concepção do aluno cliente que enseja a precarização dessas 

condições afrontando diretamente o valor supremo da dignidade do professor. Este problema 

aguça-se em razão dos atos ilícitos praticados pelos empregadores na busca da conquista do 

aluno-cliente e consequente aumento no lucro, além dos ilícitos também praticados pelos 

alunos contra os professores ,ocorrerem de forma reiterada, configurando o assédio moral, vez 

que as relações entre os atores do cenário educacional se perpetua no tempo. Logo, a 

continuidade dessas relações enseja a possibilidade dos atos ilícitos ocorrerem de forma 

frequente, afrontando gravemente os direitos fundamentais dos professores, especialmente o 

bem jurídico da dignidade humana. 

PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE HUMANA; PROFESSOR; ASSÉDIO MORAL 

 

ABSTRACT 
This study addresses the current problem of the private universities professors‟s working 

conditions facing the student‟s customer conception, which gives opportunity to the 

worsening of these conditions directly confronting the supreme value of the professor‟s 

dignity. This problem is sharpened due to the illegal acts practiced by the employers 

throughout their chase for success in finding customer-students and consequently increase in 

profit, besides the illegal acts practiced by the students against the professors, occur 

repeatedly, configuring bullying since the relations between the characters of the educational 

scenario perpetuates within time. Therefore, the continuity of this relationship gives rise to the 

possibility of such acts occur at a frequent rate, seriously confronting the fundamental rights 

of the teachers, in special, the legal good of human dignity 

KEYWORDS: HUMAN DIGNITY; PROFESSOR; BULLYING 

 

 

INTRODUÇÃO 

    O presente trabalho analisa as relações entre as universidades, seus professores, e 

respectivos alunos, retratando as peculiaridades dessas relações, sob a ótica analítica das 

acepções do contrato de trabalho entre as instituições de ensino privado e os professores, 

mormente, quando este último fica no meio entre a relação universidade privada e alunos. 
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     A Constituição Federal prevê a valorização da dignidade humana como princípio 

fundamental do ser humano, devendo permear em todas as relações interpessoais, mormente, 

aquelas que interligam os atores do cenário educacional. 

     Os professores das universidades privadas possuem relações interpessoais de mão tripla, 

vez que se encontram juridicamente ligados às instituições de ensino particular pelo manto do 

direito laboral e, no desempenho de sua função, interligam-se aos alunos, considerados 

clientes de seus empregadores, deparando-se no meio de uma relação de consumo, muitas 

vezes selvagem em que se tornam meros instrumentos para angariar mais clientes para as 

instituições. 

     A busca desenfreada das universidades privada, na conquista e manutenção de seus alunos 

clientes enseja, por vezes, o tratamento precário de seus professores, sob o intuito de aumentar 

sua lucratividade e satisfazer integralmente os desejos de seus consumidores. No entanto, tal 

precarização origina a prática de ilícitos trabalhistas e inerentes à personalidade do docente, 

originados tanto por parte das instituições de ensino, quanto dos alunos consumidores, 

acarretando na afronta diversos bens jurídicos do professor, notadamente, os direitos 

fundamentais embasados pelo respeito da dignidade humana. 

    Esses conflitos serão analisados utilizando-se o método dedutivo, a fim de demonstrar que 

a problemática abordada se intensifica em razão das mencionadas relações serem 

consuetudinariamente, relações permanentes, contínuas, propiciando a prática dos ilícitos de 

forma reiterada, o que caracteriza o assédio moral contra o professor. 

    Diversas formas de assédio podem ser praticadas, contudo, a posição do professor como 

hipossuficiente perante à universidade privada, o transforma muitas vezes em refém do aluno, 

vez que para agradar este último, a universidade extrapola seu poder de mando, atingindo a 

esfera íntima do docente e aguçando o assédio moral. 

1. A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE OS ATORES NO AMBIENTE EDUCACIONAL 

      Os atores principais no cenário do ambiente educacional são os alunos, os professores e a 

instituição de ensino, representada por seus diretores ou coordenadores, contudo, no presente 

trabalho, focaremos a instituição de ensino superior (IES) privada. 

     O aluno de uma instituição de ensino particular  é considerado um consumidor dentro da 

relação jurídica de consumo enraizada pela prestação de serviços educacionais no âmbito 

privado. A princípio, o aluno/cliente se compromete por meio do contrato de prestação de 

serviços educacionais a receber boa qualidade e presteza no ensino superior[1].  

     Esta carência dos alunos da modernidade já se tornou um problema cultural, vez que a 

ausência de aprofundamento nos movimentos históricos, políticos do país e do mundo, na fase 

do ensino médio e fundamental, constrói cidadãos apáticos e indiferentes às mudanças, 

incapazes de colaborarem efetivamente com o papel da cidadania, valorizando em demasia o 

“ter” em contrapartida do “ser”, buscando fórmulas prontas para resolverem a questão que se 

apresenta. 

    O outro ator do ambiente da Educação é o professor, que é o profissional do magistério 

encarregado de transmitir, pessoalmente, conhecimentos. Logo, o professor é na grande 

maioria dos casos, empregado da instituição de ensino, vez que precisa prestar serviços 
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pessoalmente, de forma habitual, de forma onerosa e sob a dependência da instituição de 

ensino, nos moldes do art. 3º da CLT[2]. 

     Por conseguinte, os professores de universidades privadas são empregados destas 

instituições, integrando paralelamente o cenário educacional, haja vista, que são através deles, 

que a universidade, presta seu principal serviço ao aluno consumidor. 

      Os outros atores são os representantes das universidades privadas[3], a qual é 

representada, geralmente, pelos empresários ou prepostos na direção da empresa educacional, 

desvirtuando seu fim precípuo, a educação de qualidade para os alunos, em nome do aumento 

da rentabilidade. 

       Estes gestores não foram informados das obrigações do mundo moderno, as quais 

englobam direitos e deveres aos alunos e ao s que estão sob sua proteção, na sua maioria, os 

gestores são fruto de indicação política ou escolhidos por características que não consideram a 

capacidade de gestão ou de direção de uma instituição educacional que visa resultados, tanto 

é, que este tema tem sido tratado em literatura específica sobre responsabilidade civil dos 

gestores e dos estabelecimentos de ensino, na Argentina.[4] 

     A relação jurídica que vincula as instituições de ensino, sobretudo as universidades 

privadas e seus alunos, caracteriza-se como uma relação de consumo, haja vista que a 

natureza jurídica das mesmas é a de prestação de serviços mediante uma remuneração. 

      Atentando-se para origem da palavra relação, que deriva do latim relatio, traduzindo-se 

como “referir”, denota-se que relação é uma referência entre o aluno e a universidade e por 

ser uma relação de cunho social, enseja uma importante relevância jurídica transformando-se, 

pois, em relação jurídica. Desse modo, há de notar que a relação jurídica de consumo pela 

prestação de serviços educacionais, dispõe de dois pressupostos: “a) a existência de, pelo 

menos, duas pessoas; b) a presença de norma de consumo por serviços escolares 

superiores.”[5] 

     A mercadoria vendida pelas instituições de ensino é a aula, sem qualquer preocupação com 

a pesquisa, com aprendizado, e tampouco com a qualificação do docente.[6] 

     Por conseguinte, uma das mais calorosas discussões desta conclusão, resulta na ideia de 

que as universidades privadas, no papel de fornecedoras, têm sido alvo de preocupações e 

pesquisas por parte dos juristas, vez que, muito embora, regidas pelo CDC por tratar-se de 

uma relação de consumo, o Código Civil em vigor imputou a responsabilidade objetiva aos 

fornecedores prestadores de serviço, admitindo apenas a exceção da força maior ou da culpa 

exclusiva da vítima, por romperem o nexo de causalidade.[7]   

      Pereira[8] dispõe expressamente a figura do aluno, como consumidor da universidade 

particular: 

Ser aluno na universidade particular por força de um contrato de prestação de serviços é estar 

em relação de fato (universidade/aluno ou vice-versa) que a regra jurídica de consumo faz ser 

relação jurídica. Há de ser realçado, que muitas relações da vida são irrelevantes para o 

direito. Por exemplo: relação de amizade, inimizade e muitas outras. Sempre que a regra 

jurídica de consumo recai sobre a relação pela prestação de serviços educacionais, diz básica 

ou fundamental a relação jurídica. A incidência da regra de consumo é como uma pedra 
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angular. Se a relação sobrevém à incidência e dela decorre, é no campo da eficácia, então, o 

direito do consumidor trata-a como criação sua, admitindo alterações que não seriam 

admissíveis no mundo dos fatos. 

     Assim, uma vez que o aluno consome os serviços fornecidos pela instituição de ensino 

privada, a mesma se dedicará ao máximo em manter este cliente, por ser ele que lhe paga a 

remuneração. 

      Em contrapartida, do outro lado existe a relação entre universidade e professor, que se 

configura pelo liame laboral, vez que este se subordina as regras e condições impostas pela 

empresa, cuja suposta natureza, é a de ensino qualificado. 

      Especialmente no ensino superior privado, não é requisito necessário que o professor 

tenha cursado magistério ou pedagogia, bastando domínio da matéria a ser lecionada e 

técnicas pedagógicas. Deste modo, os riscos do empreendimento, como em todo contrato de 

emprego, correm por conta da instituição de ensino, não podendo recair sob o professor 

empregado, qualquer responsabilidade pelo insucesso da iniciativa.[9] 

      O professor, sobretudo das universidades privadas, é um empregado celetista, um 

operador taylorista da linha de montagem das aulas, que recebe, por hora, em regra. Em 

virtude da falta de incentivo por parte das universidades na carreira docente, o professor não 

se estimula em se aperfeiçoar, restando condenado a uma ciranda que o obriga a ministrar 

diversas aulas em diferentes instituições de ensino para complementar sua renda, ou mesmo, 

para ter uma grife de apresentação profissional em outras áreas da profissão.[10] 

     Devido a proliferação das instituições de ensino superior, principalmente, dos cursos de 

direito, a procura por professores desta área aumentou, ensejando na contratação de 

professores improvisados, discursadores com informações repassadas, sem receberem das 

faculdades qualquer instrumento de aperfeiçoamento jurídico.[11] 

      Muitas destas instituições agravam a problemática ao pressionar os professores a 

ministrarem disciplinas que não dominam, a fim de que não necessitem contratar nova mão de 

obra intelectual, o que induz estes profissionais a perderem horas de estudo na preparação das 

aulas da nova disciplina e o expondo falta de familiaridade com o conteúdo, que, uma vez 

percebido pelos alunos, pode manchar a imagem profissional do professor. 

     Insta salientar, que o professor, acaba aceitando esta condição, em face de sua 

hipossuficiência como empregado, pois é certo que a recusa em ministrar aulas em disciplinas 

que não domina, entretanto, que foram “impostas‟ pelo dirigente da instituição (coordenador 

ou diretor), pode, a curto ou a longo prazo prejudicar sua condição no contrato de trabalho, 

induzindo, num quadro extremo, a dispensa do profissional. 

    Além desta pressão, o professor na atualidade, se distancia cada vez mais do exercício do 

trabalho que se interliga a vida digna, conforme pensamento de Marx, se moldando 

gradativamente ao trabalho assalariado, da ideia taylorista, na qual, o profissional se vê 

obrigado, a assumir turmas cada vez maiores, com perfis de alunos muito heterogêneos, 

eivado de diversidade de tarefas como preparação de aulas, correção de provas, participação 

de reuniões, e, em muitos casos, a complementação da renda com a busca de outros empregos. 

Ademais, a tarefa de se adequar ao perfil de cada Turma, procurar superar as dificuldades de 

cada aluno (agindo como psicólogo), além dos problemas físicos como o uso exacerbado das 
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cordas vocais, dores nas pernas e coluna pelo excesso de tempo em pé, entre outros, atenuam 

a precariedade do ambiente de trabalho do professor.[12] 

    Nas instituições privadas, “os professores com título se tornam diretores, coordenadores, 

chefes de departamento”. Já, os professores novos, são forçados a ministrarem muitas aulas, a 

fim de não valorizar em demasia a atividade do docente e assim, possibilitar a substituição de 

docentes reivindicadores por um ávido exército de reserva.[13] 

     Inobstante a relação puramente laboral entre universidade privada e professor, em todos os 

seus aspectos, resta indiscutível que este profissional deveria ter reconhecido o direito ao 

adicional de penosidade, muito embora o art. 7º, XXIII [14]da CF careça de regulamentação 

legal, haja vista, a precarização nas condições em que este encontra para desenvolver suas 

atividades.[15] 

     Para Aguiar[16], as IES privadas não priorizam suas preocupações com tais problemas, 

colocando em último nível, a política pedagógica, a pesquisa, a docência e a formação dos 

cidadãos pensantes e profissionais, pagando mal os professores, priorizando apenas o setor de 

cobrança, buscando aumentar o número de alunos por classe, com intuito de aumentar o lucro 

e financiar outros cursos deficitários, típico objetivo das empresas numa sociedade de 

consumo. 

     Estudos demonstram, que a problemática envolvendo a precária relação jurídica entre IES 

privada e seus professores tem atingido patamares tão alarmantes, que a pressão exacerbada 

sob o professor está induzindo a um problema geral de enfermidade dos professores, devido 

ao excesso de burocracia (fichas avaliativas temporárias, formulário de comunicação com os 

coordenadores, conselhos de classe), trabalho em casa em demasia (preparação e correção de 

tarefas, provas e avaliações diversificadas, planejamentos, projetos), excesso de indisciplina 

em sala de aula, salário baixo (que sequer contempla o trabalho extraclasse, sobretudo aquele 

realizado aos finais de semana e feriados), violências verbais (na sala de professores durante 

seu descanso) e violências morais (comparações entre diferentes níveis de ensino, entre 

professores) entre outras[17]. 

     Inobstante esta complexa relação, os problemas se agravam diante da relação aluno/cliente 

e o professor, vez que, a maioria dos alunos de universidades privadas, pensam e agem como 

se o professor fosse seu empregado, apenas pelo fato do estudante estar pagando a 

universidade (empregadora do docente) para ter as aulas. 

     De acordo com uma reportagem da Revista Veja, Edição 1904 de 11 de maio de 2005, 

constatou-se que a relação jurídica entre o aluno de ensino privado e o professor vem sofrendo 

um fenômeno de subversão do senso de hierarquia, na qual os alunos crêem que os 

professores são pessoas que eles pagam para trabalhar para eles. Diante de tal crença, os 

alunos ignoram a presença do professor, são indisciplinados, e as escolas agem como se a 

lógica do comércio – que o freguês sempre tem razão – tenha validade dentro da sala de 

aula.[18] 

      Este fenômeno de desrespeito e violência vem crescendo no cenário educacional, 

sobretudo, na tratativa dos alunos de escola ou universidades privadas e seus professores, em 

face da precisa configuração de consumidor do aluno, o qual deve ser preservado pela 

instituição, a qualquer custo, valorizando de forma exacerbada a presença do aluno na 

instituição, o que dá margem, para aqueles menos educados, a agirem de forma soberba e 
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insubordinada perante o professor, que é o prestador de serviços que figura como 

intermediário direto na relação jurídica existente entre aluno e instituição privada. 

     O professor acaba visto como empregado tanto do aluno quanto da universidade e na 

concepção de ambos, tem que agir conforme mando de quem lhes paga a remuneração, de 

acordo com depoimentos extraídos da citada reportagem da Veja[19]: 

A diferença é que, hoje, em muitos casos, a relação comercial entre a escola e os pais se 

sobrepõe à autoridade do professor. "Ouvi em muitas reuniões com coordenadores o lembrete 

de que os pais e os alunos devem ser tratados como clientes e, como tais, têm sempre razão", 

diz Iole Gritti de Barros, de 54 anos, professora aposentada. Durante 33 anos ela ministrou 

aulas de história para alunos da 5ª série em colégios particulares de São Paulo. Em algumas 

escolas, o temor de desagradar aos pais e perder os alunos acaba se sobrepondo à necessidade 

de impor ordem na sala de aula. A postura leniente com a disciplina explica-se, em parte, pelo 

número crescente de carteiras vazias. Em cinco anos foram abertas 2.000 novas instituições 

particulares de ensino fundamental e médio, enquanto a quantidade de alunos permaneceu 

inalterada. 

     Este quadro enseja reflexo direto no tratamento do professor de uma IES particular, vez 

que na busca do lucro satisfatório, com a ascensão do número de alunos, as instituições 

privadas, em seu papel de empregadoras pressionam os docentes a elaborarem manobras e 

peripécias para atrair e satisfazer os alunos. Outrossim, com o escopo da preservação dos 

lucros, no caso de redução do quadro de discente, as universidades, sequer receiam em cortar 

primeiramente os gastos com sua principal mão de obra, o professor, esquecendo-se que este 

trabalhador é possuidor de direitos fundamentais que devem ser respeitados, para sua 

existência digna, mormente, o direito a um meio ambiente laboral equilibrado para o exercício 

efetivo do direito ao trabalho como culme de sua cidadania. 

     Na busca de ofertar os serviços mais atrativos aos alunos, a fim de se sobressair na 

ascendente concorrência decorrente do desenfreado número de universidades particulares, a 

instituição, olvida-se que o docente é um ser que deve ter respeitada sua dignidade como 

pessoa humana como um fim, em si mesma e não um objeto instrumental que auxilia a 

angariar e a manter clientes satisfeitos por possuírem liberdade irrestrita, boas notas sem 

grande esforço e a capacidade de ditarem as regras dentro e fora da sala de aula, mesmo que 

com isso possa prejudicar a figura do professor em seu papel de empregado e ser humano 

obstaculizando o pleno exercício e respeito à sua dignificação. 

     As consequências da globalização, que aguçaram a competitividade no mercado de 

trabalho, implicaram numa maior agilidade das empresas, procurando manter os conteúdos 

tradicionais e as regras das relações industriais. Estas mudanças ensejaram a necessidade dos 

empregados se adaptarem e aceitarem as constantes mudanças e novas exigências das 

políticas competitivas dos empregadores no mercado global, predominando o abuso de poder 

e a manipulação do medo, o que culminou na degradação deliberada das condições de 

trabalho.[20]   

     A gravidade se instala, quando os ilícitos da pressão exacerbada sob o professor ou o 

tratamento desrespeituoso, seja pelos prepostos da instituição de ensino, seja por parte dos 

alunos ocorrem de forma reiterada, corriqueira, ensejando a prática do assédio moral, o qual 

traz repercussões desastrosas à vítima, já tão sofrida pelo tratamento precário que vem 

sofrendo por parte dessas instituições. 
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    O professor, vê-se obrigado a fazer com que o aluno fique satisfeito e tenha interesse pelo 

estudo, sendo julgado e pressionado a ter títulos, ser didático, publicar livros e artigos 

científicos e a lograr com que o aluno desperte o gosto pela leitura e aprendizagem, mesmo 

que este tenha passado toda sua vida sem dedicar-se a tarefa do aprendizado, em razão de 

nunca ter-lhe sido impostas e respeitadas regras mínimas de estudo. 

    Aliás, mesmo quando as universidades impõem regras mínimas que devem ser observadas 

pelos alunos, as mesmas são consideradas tão dúcteis que o estudante passa a olvidar-se da 

noção de limites e por vezes, passa a invadir a esfera íntima do professor que não condiz com 

suas ideologias e acepções.   

     Precipuamente, deve a universidade primar pelo desenvolvimento da personalidade e das 

garantias mínimas dos atores do cenário educacional, notadamente os professores, percursores 

do apogeu da educação, a qual deve ser a finalidade dessas instituições. No entanto, tal 

inobservância certamente culminará em desordem e desequilíbrio nesse ambiente, acarretando 

na agressão dos direitos fundamentais do professor, que se intensifica com a frequência dessas 

condutas, em razão da continuidade de convivência entre esses atores, originando, pois, o 

assédio moral. 

2. O ASSÉDIO MORAL CONTRA A FIGURA DO PROFESSOR 

    O assédio moral é um fato social que ocorre em diversas áreas, expressando-se na maneira 

de importunar ou efetuar propostas, geralmente de forma indireta, cercando a vítima, a ponto 

de deixá-la seduzida e conduzi-la a agir de forma diversa daquela que teria feito 

espontaneamente.[21] 

      Apesar de inexistir um conceito integralmente satisfatório que traduza a ideia do assédio, 

Hirigoyen[22] o identifica como: 

O assédio moral começa freqüentemente pela recusa de uma diferença. Ela se manifesta por 

um comportamento no limite da discriminação – propostas sexistas para desencorajar uma 

mulher a aceitar uma função tipicamente masculina, brincadeiras grosseiras a respeito de um 

homossexual... Provavelmente, da discriminação chegou-se ao assédio moral, mais sutil e 

menos identificável, a fim de não correr o risco de receber uma sanção. Quando a recusa se 

origina de um grupo, para ele é difícil aceitar alguém que pensa ou age de forma diferente ou 

que tem espírito crítico.  

      Na terminologia anglo-saxônica, o assédio moral também é conhecido como bossing ou 

bullying, significando uma estratégia da direção da empresa para com aqueles empregados 

incômodos, levando-os a demissão.[23] Atualmente, o termo bullyning é mais utilizado nas 

hipóteses de sua ocorrência. 

     Muitos aplicam a noção de assédio moral da mesma forma que o dano moral decorrente da 

prática de um ato ilícito isolado, no entanto, Margarida Barreto[24] demonstra claramente a 

distinções entre ambos: 

    Há uma diferença entre o assédio moral e o dano moral vez que o primeiro mostra-se 

diferente do dano moral que não pressupõe assimetria hierárquica e repetição do ato, mesmo 

quando reconhecemos que tanto um como o outro, atinge a identidade e dignidade, violando 

direitos e causando prejuízos em conseqüências de atos e ações ilícitas, impostos ao outro. O 
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assédio moral começa sutilmente, de forma invisível para aquele que padece e testemunha, 

sendo muitas vezes discreto e indireto. Pode começar com um olhar que ironiza, chegando à 

visibilidade dos apelidos que estigmatizam e que, ao longo do tempo, vão se tornando 

explícitos, causando dor e tristeza. 

     Desse modo, verifica-se que o dano moral é uma das consequências do assédio moral, pois 

neste, o ato ilícito deve ter sido praticado reiteradas vezes, já para decorrer o dano, basta a 

prática do ilícito uma vez somente. 

     O assédio moral afronta expressamente os direitos fundamentais embasados na dignidade 

humana como "a intimidade, a honra e a imagem", previstos no artigo 5º, inciso X da CRFB 

configurando pela prática de um ato ilícito, caracterizando-se por dois elementos essenciais, 

como a repetitividade e a intenção do agente, o que pode ensejar a violação a outros direitos 

fundamentais como a saúde, e a vida, em razão da repetição do ato de forma dolosa, e, quando 

praticado no ambiente laboral, afronta também, o direito constitucional ao trabalho. 

     Dentre os segmentos da sociedade que mais tem se ocupado com o tema está o setor do 

trabalho. No âmbito laboral, o assédio moral tem sido amplamente discutido, comentado e 

fundamentado pela jurisprudência da área, na busca de instrumentalizar o trabalhador, em sua 

defesa. Contudo, na esfera das relações privadas trabalhistas, inexiste uma legislação 

específica que trate do tema. A divulgação e esclarecimento das formas de ocorrência e 

respectiva proteção, tem sido fomentada pelos sindicatos de classe ou por literaturas isoladas. 

    Além das relações trabalhistas, o assédio ocorre com bastante frequência no meio 

educacional, conforme elucida Hirigoyen[25] , que "o meio educativo é um dos mais afetados 

pelas práticas do assédio moral”. 

    O assédio viola primeiramente o bem jurídico da dignidade humana, além dos demais 

direitos individuais e sociais do trabalhador, o qual fica acuado diante da ideia da perda do 

emprego, passando a tolerar inerte a violação dos mencionados bens jurídicos. Com isso, 

dificilmente o trabalhador assume e divulga o fato de ser vítima de bullying ou assédio, 

ademais, resta prejudicada a prova dessa prática, em razão da subordinação a que a vítima se 

submete no contrato de trabalho. 

     No caso do professor de uma instituição privada, a precarização oriunda da pressão 

exacerbada do empregador, somada aos constantes insultos dos alunos, configuram o assédio 

moral vertical ascendente e o descendente, o qual em casos extremos, pode ser encontrado 

também o assédio moral horizontal, como os casos em que os docentes com mais tempo de 

casa menosprezam o professor recém contratado e mais pressionado, em face do receio da 

diminuição de turmas ou horas/aulas por causa da nova contratação. 

      O assédio moral vertical descendente é o mais comum, é aquele que ocorre do superior 

hierárquico ao subalterno, é praticado por um trabalhador com ascendência funcional sobre o 

trabalhador/vítima.[26] 

     No assédio vertical descendente se denota a utilização do poder de chefia para fins de 

verdadeiro abuso de direito do poder diretivo e disciplinar, bem como para esquivar-se de 

conseqüências trabalhistas. O clássico exemplo é quando o empregador que, para não ter que 

arcar com as despesas de uma dispensa injusta de um funcionário, tenta convencê-lo a 

demitir-se, ou cria situações constrangedoras ao empregado vítima, como retirar sua 
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autonomia no departamento, transferir todas suas atividades a outras pessoas, isolá-lo do 

ambiente, para que o empregado sinta-se de algum modo culpado pela situação, ou sinta-se 

incompetente, pedindo sua demissão.[27] 

    Quando uma IES privada percebe que o professor não está se moldando às suas 

necessidades e transforma-se em um obstáculo, haja vista, o alto índice de resistência dos 

alunos perante tal docente, é comum, as universidades reduzir sua carga-horária de um ano 

letivo a outro, pressionar na exigência de trabalhos extraclasses, para desestabilizá-lo e força-

lo a pedir demissão por livre iniciativa. 

     Já o assédio moral vertical ascendente, apesar de raro, tem ocorrido com frequência no 

ambiente de trabalho do professor, como por exemplo, quando uma pessoa é designada para 

um cargo de confiança, sem o prévio conhecimento de seus novos subordinados (que, muitas 

vezes, esperavam a promoção de um colega para tal posto), o ressentimento destes, pode 

acarretar a prática do assédio. Esta prática ocorre, sobretudo no serviço público, em razão da 

estabilidade de alguns trabalhadores, ensejando um maior numero de ocorrência sobre a 

iniciativa privada.[28] 

     Este tipo de assédio se configuraria com a conduta incivil, mal-educada dos alunos perante 

o professor, não se dando conta que este é uma autoridade em sala de aula e com tal deve ser 

respeitada. Se o professor não facilita em termos de notas ou para passar de um ano para 

outro, pode ser alvo de ofensas, intrigas, condutas desrespeituosas, podendo culminar 

inclusive, na violência física, como tem sido demonstrado nos noticiários nacionais e 

regionais que abordam todas as formas de bullying nas escolas. 

     Tem sido bastante comum nas universidades privadas,  jovens praticando pequenas e 

grandes perversões que vão desde um deboche até à graves agressões verbais e físicas por 

qualquer fator discriminatório, o que para muitas instituições, passa como “uma brincadeira 

de criança” ou até mesmo, “como uma forma de livre expressão a qual não deve ser 

combatida a fim de não retornarmos à época da censura e da disciplina exacerbada”, 

notadamente, nas instituições de ensino privado, que vêem os alunos com olhar de clientes 

garantidores de sua existência, e não permitem a imposição de qualquer limitação ou nem 

mesmo sanção aos alunos agressores, face ao receio de perder seus “clientes” tão preciosos e 

garantidores de seu negócio. 

     O maior problema, é que com a falta de limites de algumas instituições, estes alunos têm 

ganhado espaço, conquistando seguidores, ampliando as áreas de atuação culminando na 

prática de atos ilícitos, inclusive de forma reiterada em outros ambientes e locais, inclusive no 

mundo virtual. 

     A tecnologia, sempre considerada um avanço da humanidade em busca da sempre 

constante evolução, muitas vezes contribui (como tudo que tem o lado bom e o mau) para o 

avanço de um retrocesso humano, que é a divulgação de forma mais célere de agressões 

ameaçadoras ou constrangedoras através de e-mails, sites de relacionamentos, torpedos e 

outros, configurando o assédio moral no mundo virtual, batizado por cyberbullying[29]. 

      Para  Santomauro[30], existem três razões para o cyberbullying ser mais cruel que o 

assédio tradicional. São eles: 
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No espaço virtual, os xingamentos e as provocações estão permanentemente atormentando as 

vítimas. Antes, o constrangimento ficava restrito aos momentos de convívio dentro da escola. 

Agora é o tempo todo. Os jovens utilizam cada vez mais ferramentas de internet e de troca de 

mensagens via celular – e muitas vezes se expõem mais do que devem. A tecnologia permite 

que, em alguns casos, seja muito difícil identificar o (s) agressor (es), o que aumenta a 

sensação de impotência. 

      Sem dúvida, nos dias atuais este tem sido a prática mais frequente de assédio contra o 

professor, tornando paulatinamente mais precário o ambiente de trabalho do docente, 

face  fragilidade que permeia as relações entre professor-aluno e professor-instituição de 

ensino, a qual visando exclusivamente seus lucros e permanência em destaque na ampla 

concorrência, se exime de cumprir suas obrigações de empregador e primar pela garantia da 

função social do contrato de trabalho. 

      O assédio moral horizontal também vem crescendo nas empresas em virtude da 

diminuição da solidariedade entre os colegas, em face das  metas a serem cumpridas por 

determinadas equipes de trabalhadores, onde todos disciplinam seus membros e, se alguns 

possuem um desempenho mais lento, levando aos demais a um maior esforço para compensar 

a “ausência” de trabalho, imediatamente é pressionado pelos demais membros de sua equipe, 

com uma rigidez crítica ou atitudes vexatórias, além de poder ser colocado fora do grupo 

trabalhador. 

     São casos que ocorrem com menos freqüência, cuja conduta é motivada por inveja pela 

discrepância salarial, ou por mais capacidade do ofendido, ou pela proteção da vítima por 

parte da chefia, por inveja, entre outros.[31] No caso do professor, quando é o mesmo é novo 

na instituição, pode ser excluído do grupo já formado e engajado pelos demais professores ou 

quando foi contratado por ter uma restrita ligação com os proprietários das universidades, 

também pode causar inveja e exclusão. 

     As relações humanas são eivadas de aspectos subjetivos e intersubjetivos que acabam por 

nortear os relacionamentos, os quais, apesar de difícil identificação ensejam uma observação 

peculiar com intuito de esclarecer os respectivos conflitos e a necessidade, por vezes fortuita 

de agredir o outro. 

     Um ser humano é um sujeito psicológico de carne e osso, restando situar que a maneira do 

indivíduo ser, agir, pensar, sentir e valorar resulta da coordenação de diversos sistemas, os 

quais se caracterizam como subsistemas de um sistema mais complexo que identifica nossa 

individualidade.[32] 

     Segundo Araújo[33], “essa visão nos ajuda a melhor compreender a realidade dos 

comportamentos, facilita nossas relações com o mundo e nos ajuda a construir uma visão mais 

ampla da moralidade humana ao nos levar, por exemplo, a evitar determinados tipos de 

preconceitos contra formas diferentes de pensar, sentir e agir de outras pessoas”. 

    A resistência ao diferente leva os indivíduos a recusa da resignação de valores contrários 

aos seus, originando condutas discriminatórias e preconceituosas, as quais violam os bens 

jurídicos imateriais do outro, encarado como diferente, olvidando-se por completo da essência 

traduzida na dignidade desse outro indivíduo. Logo, o crescimento desenfreado das 

instituições de ensino privado jorra no mercado, cada vez mais vagas em busca de estudantes, 

e uma vez que a oferta é maior que a demanda, as IES colocam-se dispostas a tudo na busca 
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de alunos/clientes para preencherem as vagas ofertadas, inclusive, descartar o professor que 

não se encaixa aos seus anseios lucrativos ou ao objetivo desse aluno que almeja passar de 

ano sem grandes esforços. 

       O perfil dessas relações é bem retratado por Lima[34] que dispõe: 

Se a escola deixa esse tipo de atitude estará „autorizando‟ o desenvolvimento de cidadãos 

injustos, superficiais e maus. A escola e universidade são instituições que supostamente 

reinam a razão (logos), mas na prática é um espaço social dominado pelas paixões, 

preconceitos, estereotipias e estigmas. Professores e funcionários também sofrem. São vítimas 

de apelidos e exclusão, tanto pelos alunos como pelos próprios colegas de trabalho. Os sinais 

mais freqüentes acontecem através do olhar, do distanciamento do corpo, das palavras que 

visam „queimar‟ socialmente a pessoa, geralmente feito em forma de cochicho, de meias 

palavras, insinuações e, nos casos mais graves, através de atos de exclusão camuflados hoje 

tipificados de assédio moral. A vítima não sabendo como reagir, introjeta o estigma, 

terminando por achar-se merecedora da rejeição. 

      Atualmente, pode-se encarar que não somente a violência origina a prática do assédio 

moral, mas também, uma conduta de incivilidade, na qual o indivíduo descoberto da educação 

mínima para conviver em sociedade, pratica atos que contrariam a noção de civilidade e 

educação, valores essenciais para regrar minimamente as relações interpessoais. 

      O cumprimento dos deveres civis hábeis a respeitar os direitos mínimos de um cidadão, 

está eivado da noção de ética e de cidadania, vez que esses valores também incitam um 

comportamento instrutivo, educado e que retrata o verdadeiro sentido de liberdade. 

    Gohn[35] coaduna o exercício da cidadania com os demais direitos fundamentais, por 

tratar-se de direitos naturais e imprescritíveis do homem e à nação. Salienta que a propriedade 

já era um direito supremo, desde a época da Declaração dos Direitos do Homem de 1789, vez 

que quem possuía uma propriedade era considerado cidadão, hábil  a escolher seus 

representantes, podendo exercer plena liberdade e cidadania. 

      Ressalta a autora[36], que Locke já afirmava que a causa da diferença de direitos entre a 

classe trabalhadora e a burguesia era que aquela se dedicava exclusivamente a enxada, ao 

arado, utilizando apenas as mãos e nunca a cabeça, o que obstaculizava o surgimento de ideias 

sublimes. No entanto, que o sonho de transformação ampliava o leque dos cidadãos que não 

eram proprietários, passando pela constituição das classes populares como cidadãos, sujeitos 

de direitos, vez que o fundamental era transformar o homem sujeito histórico apto a modificar 

a realidade, e para tanto, teria que ser livre e consciente. Em síntese, o exercício da cidadania 

se resumiria na questão educativa, a qual, no mundo contemporâneo, ocupa uma acepção 

coletiva de cidadania. 

      Observa-se, por conseguinte, que a educação reflete a noção de civismo e tais valores são 

instrumentos reformadores de uma sociedade, capazes de trazer equilíbrio nas relações 

interpessoais e proporcionar a liberdade individual, tão almejada por todos e garantida pela 

Constituição. 

    Souza[37], preleciona como seria o ideal no setor de produção, ao exclamar: "Professores! 

Que nenhuma palavra seja proferida senão para ensinar, orientar, acalentar ideais, suportar 

indecisões, superar dúvidas e angústias existenciais, tão próprias das vicissitudes humanas!", 
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justificando, mais adiante que: "A Constituição é cidadã porque deve assegurar, garantir, 

proteger a dignidade da pessoa humana, valor superior do ordenamento, assim reconhecido 

desde a Declaração Universal dos Direitos Humanos e por todos os países democráticos." 

      Ademais, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos reconhece um rol de direitos 

civis e políticos mais extenso que a Declaração Universal. Em seus primeiros artigos, 

proclama o dever dos Estados-partes de assegurarem os direitos nele elencados a todos 

indivíduos, com medidas para este fim, inclusive a obrigação de proteger os indivíduos 

contra violação de seus direitos perpetrada por entes privados, ou seja, responder com eficácia 

às violações dos citados direitos. Nos mesmos moldes o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais incorporou os dispositivos da Declaração Universal sob 

preceitos vinculantes, incluindo o direito ao trabalho, o direito a um nível de vida adequado, o 

direito à educação, o direito à saúde, entre outros. Estabelece deveres dos Estados, enquanto a 

Declaração Universal diz “todos têm direito a ..” o Pacto prescreve “os Estados-partes 

reconhecem o direito de cada um a...” demonstrando um grande avanço na forma de proteger 

esses direitos. Soma-se a isso, o fator de que a aplicação dos direitos sociais, econômicos e 

culturais deve ser progressiva (o Estado deve adotar todas medidas, por esforço próprio e pela 

assistência e cooperação internacional, sobretudo no plano econômico e técnico, visando 

alcançar progressivamente a completa realização desses direitos,  de acordo com art. 2° do 

Pacto, em um razoável curto período de tempo, ou seja, a progressividade dos direitos sociais, 

proíbe o retrocesso ou a redução de políticas públicas voltadas à garantia destes direitos. 

      Vieira[38] explicita e demonstra a essencialidade do princípio da reciprocidade: 

 A constituição de um estado de direito será tremendamente favorecida naquelas sociedades 

em que cada indivíduo respeite os direitos dos outros indivíduos, na expectativa de que os 

outros também respeitem aqueles direitos por ele reivindicados... o respeito do direito do 

outro é o alimento fundamental de uma eventual generalização de expectativa que leva à 

constituição do estado de direito. 

      Desse modo, o cumprimento dos deveres cívicos, de educação, que se configuram com 

pequenos gestos de gentilezas, evitam os conflitos nas relações, e, considerando que o 

ambiente educacional, o qual envolve relação de consumo entre o aluno e a instituição de 

ensino; relação laboral entre a IES e o docente e relação educacional entre este e o aluno, é o 

local ideal para o exercício dessas gentilezas, respeitando a dignidade de todos atores 

envolvidos,  almejando garantir o livre exercício da cidadania. 

       No mesmo sentido, Villamarín [39] preleciona sobre a importância da educação dentro 

das relações interpessoais: 

A educação precisa manter o equilíbrio, sempre precário, entre os impulsos e os instintos, 

comandados por nossa parte irracional, de um lado, e os desejos de organização, de 

unificação, de ordem e de sentido, dirigidos por nossa parte racional. Se a parte racional 

dominar, corremos o risco de nos transformarmos em máquinas insensíveis. Mas se o nosso 

lado irracional imperar, o perigo consistirá em nos convertermos em animais selvagens. 

      Para determinação de um processo educacional, deve ser considerado o fato de o ensino 

traduzir-se como atividade-meio, logo, a educação tem uma abrangência muito mais ampla. 

que o ensino, devendo ser este último a finalidade das universidades privadas a fim de 

consolidarem o processo de educação do indivíduo.[40]  
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     Assim, cabe o professor a tarefa de instrumentalizar este direito, e garantir ao aluno o 

acesso ao ensino, pois assim, propiciará a este último, exercer sua cidadania, assegurando seu 

desenvolvimento ético, moral e dos demais valores mínimos considerados por uma sociedade. 

Desse modo, no ambiente educacional privado permeiam dois direitos sociais de importância 

inquestionável, que é a educação e o trabalho, devendo os mesmos, serem construídos sob o 

pilar da dignidade humana, vez que não há como tratar de direito ao trabalho, por exemplo, 

sem atentar-se a noção do trabalho digno. 

      A dignidade humana é um valor supremo que atrai o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais. É um princípio que norteia e unifica todos os direitos fundamentais, pois 

conforme observa Canotilho, o princípio da dignidade humana obriga a uma densificação 

valorativa que tenha em conta seu amplo sentido normativo-constitucional, não se limitando a 

uma idéia apriorística do homem, não podendo reduzir-se o sentido da dignidade humana à 

defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 

invocá-la para construir “teoria do núcleo da personalidade” individual, ignorando-a quando 

se trate de direitos econômicos sociais e culturais.[41] 

      O princípio da dignidade humana constitui uma categoria axiológica aberta, sendo 

inadequado conceituá-lo de maneira fixista, sobretudo, quando se verifica que uma definição 

desta natureza não harmoniza com o pluralismo e a diversidade de valores que se manifestam 

nas sociedades democráticas contemporâneas.[42] 

      Se não houver respeito pela vida e pela integridade física do ser humano, sem assegurar as 

condições mínimas para uma existência digna, nas quais a intimidade e identidade do 

indivíduo são objeto de ingerências indevidas, sem a garantia da igualdade, bem como onde 

não há limitação do poder, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana, e esta não 

passará de mero objeto de abusos e injustiças. A concepção do homem-objeto, como visto, 

constitui justamente a antítese da noção da dignidade da pessoa humana.[43] 

     Dessa forma, não deve a universidade privada visar o professor como um artefato de sua 

atividade, como um instrumento, ou objeto que viabilizará a conquista do aluno/cliente para 

manutenção de sua “atividade lucrativa”, deve ser priorizado o ensino com qualidade, e para 

tanto, deverá a instituição de ensino primar pelo respeito aos direitos fundamentais do 

docente, considerando a dignidade do professor como um fim, em si mesma, e muito embora 

a noção de dignidade seja dúctil ou flexível, deve-se respeitar os parâmetros mínimos aceitos 

em determinada comunidade, sobretudo, quando se trata da valorização do trabalho digno do 

professor. 

    A necessidade de se priorizar a dignidade do professor dentro do ambiente educacional que 

passa a ser seu ambiente de trabalho é tão essencial, que além de trazer reflexos positivos à 

universidade empregadora, através de um maior empenho e dedicação por parte deste 

empregado, que se sentirá valorizado e estimulado, fará cumprir-se a noção de democracia 

que permeia na Constituição Federal. Cabe lembrar, que na época da ditadura militar a 

Constituição dialogava com o Estado, e agora, com a Constituição Democrática, esta dialoga 

com a sociedade, foi elaborada para a sociedade, passando a tratar das questões do Estado, 

somente posteriormente, concluindo-se, pois, que a sociedade está ancorada no princípio da 

dignidade humana. 

     Ademais, o desrespeito a esse bem jurídico pode ensejar reflexos negativos de maiores 

proporções, vez que o assédio, viola uma gama maior de direitos fundamentais, em virtude da 
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prática do ilícito de forma reiterada, podendo atingir os bens personalíssimos, a saúde e a 

vida. 

     Não se pode olvidar que as instituições de ensino são consideradas o longa manus do 

Estado e conforme diz o art. 205 da CF : “A educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 

desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para 

o trabalho". 

     Desse modo, pode-se dizer que as universidades privadas atuam como um veículo à 

educação, a qual deve ser de qualidade e devem primar para que o ambiente educacional 

propicie e viabilize o exercício da cidadania e dos direitos fundamentais de todos envolvidos, 

com efeito, as universidades devem respeitar e estimular a observância da qualidade de vida e 

do equilíbrio do meio ambiente em que circulam todos os atores desse cenário, no restrito 

sentido dos direitos humanos a eles inerentes, a fim de que se estabeleça uma sociedade digna, 

ética e equilibrada. 

   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

     O cenário educacional envolve relações jurídicas de distintas naturezas, como a de trabalho 

entre as universidades privadas e os professores contratados e a de consumo entre aquelas e 

seus alunos, estando o professor no meio dessa relação. 

    No entanto, diversas vezes as universidades privadas transformam as condições de trabalho 

do professor em situações precárias de trabalho, agravado frequentemente através do 

tratamento dos alunos de tais instituições. 

     Sem dúvida, a precarização no ambiente do trabalho do professor afronta a sua dignidade, 

vez que o mesmo fica impelido de exercer sua cidadania de forma plena. Ademais, o exercício 

da cidadania está umbilicalmente ligado às relações interpessoais de forma saudáveis, e, 

sendo os indivíduos, sujeitos relacionais por natureza, resta insofismável, que sob essas 

relações deve pairar a paz e a harmonia, elementos essenciais para a precaução de conflitos. 

     Depois da instituição familiar, é na escola onde os indivíduos aprendem as regras mínimas 

de civismo e educação para uma vida em sociedade, imperando que as instituições de ensino 

priorizem esses valores dentro de seu ambiente através do exemplo e da conscientização do 

respeito aos direitos fundamentais de todos que se inter-relacionam no ambiente educacional. 

Para tanto, deve-se criar normas eficazes em internalizar a noção da ética e da educação em 

cada sujeito desse ambiente, freando os excessos e abusos que violam e impedem o exercício 

da cidadania do outro e neste prisma, deve-se considerar que a figura do professor deve ser 

notadamente valorizada e respeitada pela instituição de ensino a fim de ilustrar a todos, 

especialmente aos alunos, sua importância como ser humano e como instrumento do 

desenvolvimento do ser humano através da educação. 

     Sem dúvida, se tais valores não forem respeitados, nem sequer garantidos pelas 

universidades privadas, o professor será visto como o hipossuficiente que não consegue se 

impor no cenário educacional e que muitas vezes atrapalha a plena satisfação do aluno 

consumidor perante a instituição de ensino, ensejando a prática de ilícitos de ambos os lados 

em face do docente, o quê, em razão da continuidade dessa relação, transforma-se em assédio 

moral, acarretando na violação do bem jurídico maior que é a dignidade humana e 
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que  restringe o exercício da cidadania, descumprindo assim, a função social do contrato de 

trabalho. 

      Contudo, os efeitos podem ser danosos também para as instituições de ensino, vez que a 

não observância da dignidade do professor, acarreta no desestímulo do profissional, refletindo 

diretamente na qualidade de ensino que deve ser o objeto principal das universidades. Por 

outro lado, a valorização do docente, além de cumprir os objetivos constitucionais e legais, 

traz vantagens econômicas, sociais e jurídicas, efetivando por parte do empregador o 

cumprimento dos alicerces basilares da constituição, através do respeito a valorização social 

do trabalho e da livre iniciativa, auxiliando na construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária. 
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A FLEXIBILIZAÇÃO COMO UMA FORMA DISSIMULADA DE REDUÇÃO DE 

DIREITOS 

THE FLEXIBILIZATION AS A DISSIMULATED FORM OF REDUCING RIGHTS 
 

 

Ailsi Costa de Oliveira∗∗∗∗ 

Maria dos Remédios Fontes Silva∗∗∗∗  

 

RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é analisar as idéias e prováveis perspectivas de flexibilização do 
Direito do Trabalho. Nesse sentido, demonstra-se que tais idéias são oriundas de grupos de 
pressão, cujo fito é desconstruir direitos sociotrabalhistas historicamente conquistados. O 
artigo traça um breve histórico da evolução dos direitos dos trabalhadores no século XX, 
culminando com a consagração desses direitos através da positivação no texto da Lei Maior 
de 1988. Desse modo, demonstra-se que argumentos falaciosos como a suposta criação de 
postos de trabalho diante de medidas flexibilizatórias não prosperam. Tal fato decorre da 
experiência de países que adotaram tais medidas sem resultados significativos, concluindo-se 
que, nesse ponto, a solução encontra-se na adoção de medidas de natureza econômica. 
Conclui-se, portanto, que a flexibilização é uma forma dissimulada de desconstrução da 
legislação trabalhista, bem como de precarização do mundo do trabalho. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Flexibilização; Grupos de pressão; Direitos sociais.  
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to analyze the ideas and probable perspectives of the flexibilization in 
Labor Law. Concerning that, it is demonstrated that such ideas come from pressure groups, 
whose aim is to deconstruct social and labor rights historically conquered. The article 
provides a brief history of the evolution of the workers' rights in the twentieth century, 
culminating in the consecration of these rights through positivation in the text of the 
Constitution of 1988. This way it is demonstrated that fallacious arguments such as the 
alleged creation of jobs under measures encouraging flexibilization do not prosper. This fact 
is derived from the experience of countries that have adopted such measures without 
significant results, concluding that, in this issue, the solution lies in adopting measures of 
economic nature. So it is concluded that the flexibilization is a dissimulated form of 
deconstruction of labor legislation as well as of precarization in the labor world. 
 
KEYWORDS: Flexibilization; Pressure groups; Social rights. 
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 O século XX foi de fundamental importância para a consolidação do Direito do 

Trabalho. Entretanto, toda a construção normativa que culminou com a consagração dos 

direitos dos trabalhadores na Constituição de 1988 começou ainda no século XIX, ainda que 

de maneira bastante lenta, pela forte influência do liberalismo econômico que tinha como uma 

de suas características peculiares, a ausência quase total do Estado no âmbito das relações 

privadas. 

 A exploração desarrazoada do trabalho, a ameaça comunista e a pressão por 

melhores condições de trabalho, são alguns fatores que fizeram com que as nações atentassem 

para a necessidade de garantir medidas legais de proteção aos trabalhadores. Nesse ponto, a 

Constituição de Weimar é considerada, sob o prisma internacional, como um marco 

significativo no que tange a positivação de normas de natureza social. 

 No Brasil, houve no início do século XX a conquista de alguns instrumentos 

normativos de proteção aos trabalhadores e uma significativa organização sindical. Em 1934 é 

iniciada a história dos direitos dos trabalhadores sob o prisma constitucional no Brasil. Daí 

em diante todas as constituições reconheceram e albergaram em seus textos normas de 

natureza laboral, até a consagração definitiva destes direitos no texto constitucional de 1988. 

Também é sempre bom ressaltar a importância da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) 

criada por Decreto em 1943 em face da organização que este instrumento jurídico impôs as 

relações laborais, bem como a abrangência desta norma a todos os trabalhadores. 

 O fato é que todo este patrimônio jurídico lentamente construído ao longo de mais de 

um século, tem sido sistematicamente questionado e combatido por forças ligadas ao capital. 

Os argumentos que tentam justificar a intenção de executar este verdadeiro desmonte dos 

direitos dos trabalhadores são os mais variados, vão desde o aumento da competitividade à 

diminuição do desemprego. Felizmente, tais argumentos são geralmente fracos e não se 

sustentam, por estarem atrelados unicamente a interesses do capital em detrimento das 

condições de trabalho de milhões de trabalhadores. 

 

1 A EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO NO BRASIL DURANTE O 

SÉCULO XX 

 

 Antes de demonstrar a importância da preservação dos direitos sociais dos 

trabalhadores, é de bom alvitre apresentar uma breve evolução destes direitos ao longo do 

século XX. Porém, é preciso ter em mente esses direitos não surgiram repentinamente no 
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século XX, visto que no século XIX houve alguns avanços significativos no campo da 

proteção do trabalhador. 

 Na Alemanha, por exemplo, a responsabilidade pela implantação do primeiro 

programa de seguros sociais coube ao Chanceler Bismarck. Esses seguros envolviam questões 

protetivas quanto à enfermidade, a acidente de trabalho, à velhice e a invalidez.1 Tal fato 

constituiu uma resposta aos avanços das idéias de Marx e Engels. Como é de conhecimento 

geral, a obra destes filósofos alemães mostrava de forma direta os mecanismos da cruel 

exploração do operariado europeu no século XIX pelo capital. 

 Adentrando na evolução do direito do trabalho no Brasil, percebe-se que no início do 

século passado, período que engloba a primeira República (1889-1930), houve uma 

preocupação em regulamentar a liberdade sindical, conforme leciona Arnaldo Süssekind 

através das seguintes palavras: 

 

A primeira lei brasileira sobre sindicalização data de 1903. Coube ao 
Presidente RODRIGUES ALVES expedir o Decreto n° 979, concernente à 
sindicalização rural. Na realidade, o alvo desse diploma era a organização 
dos agricultores para facilitar-lhes a distribuição de créditos. Em 1905 o 
Decreto n° 1.150 constituiu a caderneta agrícola e assegurou privilégio para 
salários do rurícola, evidenciando a preocupação do Governo Federal com o 
campo. Dois anos depois, AFONSO PENNA assinou o Decreto n° 1.637, 
que assegurava o direito de sindicalização a todos os trabalhadores, em texto 
que hoje seria compatível com as  principais normas da Convenção da OIT 
sobre liberdade sindical (Conv. N° 87, de 1948).2   

 

 Enquanto o Brasil tentava emplacar um conjunto de normas que garantissem 

minimamente a dignidade da classe trabalhadora nas primeiras décadas do século XX, no 

campo internacional começavam a surgir constituições que normatizavam temas de natureza 

social e trabalhista. Nesse momento, a Constituição de Weimar é apontada por Paulo 

Bonavides como um verdadeiro marco. O autor estabelece uma comparação entre a 

Constituição francesa de 1795 e a Constituição de Weimar de 11 de agosto de 1919 através da 

seguinte exposição: 

 

A Constituição francesa de 1795 e a Constituição alemã de 11 de agosto de 
1919 (a Constituição de Weimar) são os dois pólos históricos e ideológicos 
da programaticidade no constitucionalismo dos sistemas políticos ocidentais; 
a primeira, protótipo do Estado liberal (sobretudo em sua primeira fase); a 
segunda, do Estado social, quando este se estréia como forma ou modelo 

                                                 
1 SUSSEKIND, Arnaldo. Curso de Direito do Trabalho. 2. ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, p. 
20-21.  
2 Ibidem, p. 33-34. 
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institucional. Ambas, estuário de todas as esperanças doutrinárias de uma 
época: a primeira, refletindo o trunfo da Sociedade sobre o Estado, a 
segunda, o do Estado sobre a Sociedade ou pelo menos a sua já esboçada 
superioridade e preponderância.3   

 

 Nitidamente influenciada pelo constitucionalismo social, coube à Constituição de 

1934 adentrar nas matérias de natureza trabalhista. No §2° do art. 121, ficou consagrado que 

não deveria haver distinção entre trabalho manual e trabalho intelectual ou técnico, nem entre 

os profissionais respectivos. Alice Monteiro de Barros resume da seguinte maneira as 

disposições presentes no art. 121, § 1° da Carta Constitucional em tela: 

 

Pelo que se pode constatar, foi essa a primeira Constituição a tratar do 
salário mínimo, da jornada de oito horas, das férias anuais remuneradas, da 
proibição de qualquer trabalho a menores de 14 anos, do trabalho noturno a 
menores de 16 anos e em indústrias insalubres, a menores de 18 anos e a 
mulheres. Essa mesma Constituição assegurou indenização ao trabalhador 
dispensado sem justa causa; repouso hebdomadário, de preferência aos 
domingos. Não dispôs, entretanto, sobre sua remuneração, tampouco 
estendeu o descanso aos dias santos e feriados. A Constituição de 1934 
dedica atenção especial à maternidade, deixando claro que a licença 
correspondente se faz sem prejuízo do salário e do emprego, mas mediante a 
instituição de previdência a cargo da União, do empregador e do empregado. 
Proíbe-se diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo de idade, 
sexo, nacionalidade ou estado civil.4 

 

 A Constituição de 1934 integra segundo leciona Maurício Godinho Delgado, o 

período de institucionalização do Direito do Trabalho. Esta fase sucede ao período que 

termina em 1930, caracterizado pela produção de normas esparsas, que estava inserido dentro 

de um contexto de fragilidade sindical. Sobre este período posterior a 1930, escreve o autor 

que: 

 

Essa fase tem seu marco inicial em 1930, firmando a estrutura jurídica e 
institucional de um novo modelo trabalhista até o final da ditadura getulista 
(1945). Terá, porém, o condão de manter seus plenos efeitos ainda sobre 
quase seis décadas seguintes, até pelo menos a Carta Constitucional de 1988. 
[...]. 
O Estado largamente intervencionista que ora se forma, estende sua atuação 
também à área da chamada questão social. Nesta área implementa um vasto 
e profundo conjunto de ações diversificadas mas nitidamente combinadas: de 
um lado, através de rigorosa repressão sobre quaisquer manifestações 
autonomistas do movimento operário; de outro lado, através de minuciosa 

                                                 
3 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constituicional. 25. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 233-
234. 
4 BARROS, Alice Monteiro de. Curso de Direito do Trabalho. 6. ed. rev. e ampl.. São Paulo: LTr, 2010, p. 72.  
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legislação instaurando um novo e abrangente modelo de organização do 
sistema justrabalhista, estreitamente controlado pelo Estado.5 

   

 Sob a forte influência dos regimes totalitários presentes na Europa naquele período, 

notadamente na Alemanha e Itália, foi outorgada em 10 de novembro de 1937 uma nova 

Constituição. 

 Nessa nova Carta Política foi mantida a Justiça do Trabalho, conforme albergado no 

art. 139 e consagrada à autonomia do Direito do Trabalho, pois o art. 16, XVI, do texto 

constitucional, dispõe como competência privativa à União o poder de legislar, dentre outras 

matérias, sobre direito operário. 

 O art. 137 trouxe uma série de normas de natureza trabalhista, tais como a jornada de 

trabalho de oito horas, cuja redução era permitida, porém o aumento desta jornada só poderia 

ocorrer em casos expressos na lei, fato normatizado na alínea “i”. Em contrapartida, alguns 

aspectos concernentes ao campo do direito coletivo do trabalho sofreram forte repressão 

estatal. Conforme disposto no art. 139, a greve e o lock-out foram considerados “recursos 

anti-sociais nocivos ao trabalho e ao capital e incompatíveis com os superiores interesses da 

produção nacional”.6 

 O Decreto-lei n. 1.2377 foi responsável pela estruturação da Justiça do Trabalho. O 

art. 2° do referido decreto determinava que a administração da Justiça do Trabalho deveria ser 

exercida pelos seguintes órgãos e tribunais: As Juntas de Conciliação e Julgamento e os Juízes 

de Direito; os Conselhos Regionais do Trabalho e o Conselho Nacional do Trabalho, na 

plenitude de sua composição, ou por intermédio de sua Câmara de Justiça do Trabalho. 

 Foi ainda sob a égide da Constituição de 1937 que, por força do Decreto-lei n. 5.453 

de 1° de maio de 1943, que surgiu a CLT cujo objetivo era unificar as normas de natureza 

laboral que existiam anteriormente. A despeito de ter sido criada durante um regime de viés 

autoritário, não se pode negar a importância da CLT no ordenamento jurídico brasileiro. 

Mesmo sofrendo inúmeras críticas, sobretudo das classes empresariais dominantes e dos 

políticos neoliberais, a CLT tem sobrevivido a inúmeras crises econômicas, a dezenas de 

pacotes econômicos, a diversas moedas, enfim, a períodos diversos de instabilidade, sempre 

                                                 
5 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 8. ed. São Paulo: LTr, 2009, p. 103.  
6Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao37.htm> Acesso em: 
06/01/2011. 
7Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/1937-1946/Del1237.htm> Acesso em: 
06/01/2011. 
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cumprindo seu nobre papel de proteger o trabalhador da exploração desarrazoada, ajudando 

no campo infraconstitucional a preservação da dignidade do trabalhador. 

 A Constituição de 1946 marcou o retorno do Estado brasileiro a vida democrática, 

refletindo também o momento histórico da vitória dos aliados frente aos modelos totalitários 

após a segunda grande guerra mundial. 

 Um dos destaques desta Constituição está na incorporação da Justiça do Trabalho a 

esfera do Poder Judiciário, conforme disposto no art. 94, V.8 

 A Constituição de 1946 trouxe no art. 145 uma norma que tratava de maneira 

expressa da valorização do trabalho humano. Nesse sentido, dispunha o texto constitucional 

naquela oportunidade que a ordem econômica “deve ser organizada conforme os princípios da 

justiça social, conciliando a liberdade de iniciativa com a valorização do trabalho humano”. 

As constituições seguintes mantiveram essas idéias. 

 No campo do direito coletivo, a greve foi reconhecida como direito cujo exercício 

deveria ser regulado por lei. Tal matéria estava disposta no art. 158. 

 O art. 157 da referida Constituição albergou uma série de dispositivos protetores nos 

XVII incisos positivados. Dentre eles pode-se citar a estipulação do salário mínimo, que 

deveria ser capaz de satisfazer as necessidades do trabalhador e de sua família conforme 

condições de cada região. Está matéria, albergada no inciso I, carregava em seu texto a 

possibilidade de estipulação de salários mínimos diferenciados, conforme as peculiaridades 

regionais. 

 Outro aspecto apontado no art. 157, II, é “a proibição de diferença salarial para um 

mesmo trabalho por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil. Outras 

peculiaridades do art. 157 foram resumidas por Alice Monteiro de Barros. De acordo com a 

autora: 

 

A Constituição de 1946 assegurou o princípio da isonomia, de forma mais 
minuciosa, vedando diferença de salário para o mesmo trabalho por motivo 
de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil; com isso ficou revogado o 
decreto de 1940 que permitia que as mulheres recebessem salários inferiores 
aos dos homens. Essa foi a primeira Constituição a instituir a participação do 
trabalhador nos lucros da empresa. O descanso semanal e em feriados passou 
a ser remunerado no inciso VI, do art. 157 da Constituição de 1946. A 

                                                 
8 Esta e as demais citações da Carta Política de 1946 estão disponíveis em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao46.htm.> Acesso em: 10/01/2011. 
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estabilidade no emprego foi estendida ao meio rural. O trabalho noturno 
passou a ser proibido aos menores de 18 e não de 16 anos, como previa a 
Carta anterior. Instituiu-se a assistência aos desempregados e a 
obrigatoriedade de o empregador fazer seguro contra acidente de trabalho.9  

 

 A Constituição de 1967 é resultado do golpe de 1964, cujas seqüelas ainda se fazem 

presentes até hoje. Mesmo com a anistia amplamente festejada, sobretudo durante o regime de 

transição democrática, a busca por desaparecidos políticos e a punição daqueles envolvidos 

em torturas têm sido motivo de acalorados debates e questionamentos. 

 Coube ao art. 158 albergar os direitos sociais trabalhistas, que permaneceram mesmo 

após a Emenda Constitucional n. 1. Tal emenda estabeleceu no art. 160 que a ordem 

econômica e social teria por fim a realização da justiça social e o desenvolvimento nacional, 

de acordo com princípios albergados em VI incisos, dentre estes princípios estava o da 

valorização do trabalho como condição da dignidade humana, conforme disposição do inc. II. 

Quanto ao direito coletivo do trabalho, afirma Süssekind que: 

 

Relativamente ao direito coletivo do trabalho, a Carta Magna de 1967/69 
repete as disposições da Constituição de 1946 sobre a organização sindical 
(art. 166) e inclui, desde logo, entre as funções públicas que podem ser 
delegadas aos sindicatos, a de arrecadar contribuições para o custeio das 
atividades de seus órgãos e para a execução de programas de interesse das 
categorias por eles representadas (§ 1° do art. cit.). Legitimou, assim, a 
arrecadação, pelos sindicatos, da contribuição anual compulsória (conhecida 
como “imposto sindical”) – tributo que só a União Federal pode instituir (art. 
21, § 2°, n. 1).10  

 

 Todo esse histórico de construção normativa constitucional e infraconstitucional 

serviu de alicerce para, com o país amadurecido após 20 anos de ditadura militar, consagrar 

no texto da Constituição de 1988 diversas normas de natureza laboral.  

 

2 A IMPORTÂNCIA DA CONSAGRAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

TRABALHISTAS NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

 

                                                 
9 BARROS, Alice Monteiro de. Op. cit., p. 75-76.  
10 SÜSSEKIND, Arnaldo, Op. cit., p. 37. 
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 A Constituição de 1988 alberga temas dos mais diversos, sendo por isso 

sistematicamente criticada. Ora, se a opção do legislador constituinte foi de detalhar 

analiticamente uma gama exageradamente grande de assuntos, por que deveria ser diferente 

no que tange aos aspectos de natureza laboral? O detalhamento das normas de Direito do 

Trabalho dentro do texto da Constituição de 1988 foi essencial para a consagração de direitos 

historicamente conquistados. Sem falar na influência positiva destas normas no ordenamento 

jurídico pátrio. Nesse sentido, escreve Maurício Godinho Delgado que: “ao constitucionalizar 

o Direito do Trabalho, a Carta de 1988 praticamente impôs ao restante do universo jurídico 

uma influência e inspiração justrabalhistas até então desconhecidas na história do país”.11 

 Diversos dispositivos protetivos foram albergados levando-se em consideração a 

natureza social e fundamental do Direito do Trabalho. Tal perspectiva é sentida quando o 

legislador preocupou-se com normas de natureza isonômica presentes na Constituição, caso 

da igualdade de direitos entre trabalhadores urbanos e rurais, albergada no art. 7°, caput, bem 

como a extensão dessa igualdade aos trabalhadores avulsos, conforme disposto no art. 7°, 

XXXIV. Em suma, reflete Maurício Godinho Delgado que: 

 

A nova Constituição firmou largo espectro de direitos individuais, cotejados 
a uma visão e normatização que não perdem a relevância do nível social e 
coletivo em que grande parte das questões individuais deve ser proposta. 
Nesse contexto é que ganhou coerência a inscrição que produziu de 
diversificado painel de direitos sociotrabalhistas, ampliando garantias já 
existentes na ordem jurídica, a par de criar novas no espectro normativo 
dominante.12 

     

 Os direitos trabalhistas albergados no texto constitucional constituem, portanto, um 

patrimônio jurídico progressivamente conquistado com um conteúdo protetivo mínimo 

albergado. Infere-se tal conclusão da própria inteligência do art. 7°, caput, da Lei Maior, cujo 

texto fala expressamente que os XXXIV incisos dispostos em seu interior, “são direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social”. 

Destarte, “a Constituição deixa claro que o rol apresentado estabelece apenas os direitos 

mínimos, que poderão ser aumentados pela legislação infraconstitucional”.13 Manoel Jorge e 

Silva Neto ratifica este raciocínio ao afirmar que: “A Constituição é, inegavelmente, o 

                                                 
11 DELGADO, Maurício Godinho. Op. cit., p. 116. 
12 Ibidem, p. 118. 
13 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Curso de Direitos Constitucional do Trabalho. Salvador: Juspodivm, 
2009, p. 82.  
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repositório mínimo dos direitos sociais trabalhistas”.14 Ainda sobre o tema, leciona Rogério 

Magnus Varela Gonçalves que: 

 

Não se pode perder de vista que a Norma Ápice estabeleceu direitos 
mínimos em favor do empregado, fato que não tem o condão de impedir que 
norma específica ou negociação coletiva venham somar outros direitos que 
visem à melhoria das condições sociais do trabalhador.15 

  

 Na contemporaneidade, a presença dos direitos sociais nos textos constitucionais, 

torna-se fator de comprometimento por parte dos entes estatais na concretização e eficácia 

destes direitos. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma sobre o tema que: 

 

A Constituição não é um mero feixe de leis, igual a qualquer outro corpo de 
normas. A Constituição sabidamente, é um corpo de normas qualificado pela 
posição altaneira, suprema, que ocupa no conjunto normativo. É a Lei das 
Leis. É a Lei Máxima, à qual todas as demais se subordinam e na qual todas 
se fundam. É a lei de mais alta hierarquia. É a lei fundante. É a fonte de todo 
o Direito. É a matriz última da validade de qualquer ato jurídico.16 

   

 A valorização social do trabalho está albergada na Constituição de 1988 como um 

fundamento da República Federativa do Brasil. Outro ponto que pode ser enquadrado como 

direito fundamental do trabalho é o pluralismo político, positivado no art. 1°, V da 

Constituição de 1988. Diferenciando pluripartidarismo de pluralismo político e ligando esta 

temática ao direito fundamental ao trabalho, leciona Flávia Moreira Guimarães Pessoa que: 

 

O pluralismo político pode ser enquadrado como direito fundamental ao 
trabalho, porque está intimamente ligado à não-discriminação e proteção do 
trabalhador contra critérios de seleção e manutenção do emprego ligados a 
critérios e opções políticas.17 

 

                                                 
14 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Proteção Constitucional dos Interesses trabalhistas: difusos, coletivos e 
individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2004, p. 136. 
15 GONÇALVES, Rogério Magnus Varela. Direito Constitucional do Trabalho: aspectos controversos da 
automatização. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 67. 
16 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Eficácia das Normas Constitucionais e Direitos Sociais. São Paulo: 
Malheiros, 2009, p. 12. 
17 PESSOA, Flávia Moreira Guimarães. Op. cit., 2009, p. 73. 
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  Não há dúvidas também que a constitucionalização dos direitos dos trabalhadores, 

torna-se um meio sólido de concretização da dignidade da pessoa humana, conforme disposto 

de maneira direta no art. 1°, III, da Constituição de 1988. Dessa idéia, permite-se concluir que 

a função social não se esgota em pequenas doações ou alguns patrocínios sociais de natureza 

demagógica. A função social da empresa passa, antes de tudo, pela valorização e o respeito do 

empregador as normas que protegem o obreiro. Nesse sentido: 

 

A constitucionalização do direito do trabalho possui o objetivo de promover 
a dignidade da pessoa humana no âmbito de uma relação trabalhista. Isso 
estabelece a cidadania na empresa, que possui importante papel na promoção 
dos direitos fundamentais, haja vista que a atividade empresarial tem função 
social.18 

 

 O art. 5° da Constituição de 1988 tem diversos incisos que agem como mecanismos 

protetivos. São direitos fundamentais protegidos inquestionavelmente como cláusulas pétreas, 

por força do art. 60, § 4°. 

 Enfim, está historicamente provado que, sem um regramento estatal mínimo, não há 

limites para a exploração humana. A preservação e a progressão dos direitos sociais 

trabalhistas são de fundamental importância para que se evite um retrocesso ao século XIX, 

pois o poderio econômico não é ético o suficiente para se auto-regulamentar. Tal fato pôde ser 

recentemente constatado com a quebra de instituições financeiras e grandes corporações que 

operavam livremente, com o mínimo de regulação estatal. Constatou-se que a sobrevivência 

dessas instituições privadas só ocorreu em face do gigantesco capital injetados por diferentes 

Estados em empreendimentos privados. Outrossim, cabe ao Estado através de seus poderes 

constituídos, editar um regramento mínimo destinado a preservar a dignidade das relações 

laborais. 

 

3 A INFLUÊNCIA DOS GRUPOS DE PRESSÃO FAVORÁVEIS A 

FLEXIBILIZAÇÃO 

 

                                                 
18 SABINO, João Filipe Moreira Lacerda. Os Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. In: 
PIOVESAN, Flávia; CARVALHO, Luciana Paula de. (coord.). Direitos Humanos e Direito do Trabalho. São 
Paulo: Atlas, 2010, p. 76. 
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 Percebe-se uma nítida tentativa de determinados grupos de pressão formados pelas 

elites empresariais e políticas, no sentido de convencer a população da necessidade de 

flexibilizar a legislação trabalhista. A lista de argumentos favoráveis a flexibilização é 

bastante conhecida e bastante divulgada na mídia, podendo-se destacar um suposto aumento 

de competitividade diante de mercados emergentes ou mesmo a diminuição do desemprego.  

 Na verdade, estes grupos representam nacionalmente o pensamento de poderosos 

grupos empresariais e políticos, fortalecidos nos últimos anos com o fenômeno da 

globalização e pela abertura dos mercados, onde pouco importa de onde vem o sacrifício e o 

sofrimento, desde que se tenha acesso ao produto por um preço baixo. Ricardo Antunes 

explica o surgimento desse fenômeno com as seguintes palavras:  

 

Desde que o capitalismo ingressou na sua mais recente fase de 
mundialização – o que se deu a partir do monumental processo de 
reestruturação e financeirização dos capitais nos anos 70-, estamos 
constatando que os capitais transnacionais exigem dos governos nacionais a 
flexibilização da legislação do trabalho, eufemismo para designar a 
desconstrução dos direitos sociais, resultado de longas lutas e embates do 
trabalho contra o capital desde o advento da Revolução Industrial.19 

    

 Não deveria interessar ao Brasil, por ser uma nação cuja Constituição consagra a 

valorização o trabalho humano e a dignidade da pessoa humana como um princípio maior, 

reduzir os direitos sociais dos trabalhadores conquistados, equiparando-os a países que não 

respeitam as mínimas garantias que devem inserir o labor dentro de padrões de decência. 

Diga-se de passagem, a busca pela devida implantação do trabalho decente deve ser seguida 

por todos os países que englobam a OIT. Assim, é inadmissível negociar, em nome da 

competitividade, condições de trabalho em sentido lato, que resultem numa precarização 

ainda maior do que a verificada hoje em diversos setores de atividade. 

 É de conhecimento geral que, grande parte dos veículos de comunicação de massa 

estão sob o comando desses grupos políticos e empresariais. A mídia passa então a ser um 

instrumento extremamente poderoso, no sentido de persuadir o trabalhador ao convencimento 

de que uma maior flexibilização seria interessante para a sociedade como um todo. Marcelo 

Santos Leite posiciona-se sobre este tema com a seguinte afirmação: 

 
                                                 
19 ANTUNES, Ricardo. Construção e Desconstrução da Legislação Social no Brasil. In: ANTUNES, Ricardo 
(org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 499. 
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A capacidade de persuadir, de influenciar, de exigir e até ameaçar desses 
grupos determina o grau de eficácia nos seus objetivos. Essa influência pode 
ser exercida diretamente sobre o Estado ou atingindo especificamente a 
pessoa física que possui competência para decidir favoravelmente aos seus 
interesses.20  

 

 Paulo Bonavides tratou do tema afirmando que os grupos de pressão não medem 

esforços para alcançar seus objetivos. Para tanto se utilizam de toda sorte de artifícios, 

inclusive a corrupção. De acordo com o autor: 

 

A opinião pública é “preparada” e se for o caso “criada” para dar respaldo de 
legitimidade à pretensão do grupo, que esperava ver facilitada sua tarefa e 
por essa via indireta (apoio da opinião) lograr o deferimento dos favores 
impetrados junto dos poderes oficiais competentes. 
Dobrar a opinião e em casos mais agudos dar no público uma lavagem 
cerebral se consegue mediante o emprego dos instrumentos de comunicação 
de massas. O grupo mobiliza rádio, imprensa e televisão e por meios 
declarados ou sutis exterioriza a propaganda de seus objetivos, quer pela 
publicidade remunerada, quer pela obtenção da condescendência e simpatia 
dos que dominam aqueles meios. Produzido o clima de apoio, ao grupo se 
lhe depara a autoridade pública já favoravelmente predisposta aos seus 
interesses.21 

 

 Por fim, percebe-se que as idéias falaciosas concernentes a flexibilização da 

legislação vigente se propagam com muita rapidez dentro das diversas esferas sociais 

supracitadas, sendo necessário uma discussão equilibrada e urgente sobre o tema, para que um 

paradigma existente não venha a ser substituído por outro que atenda a interesses unicamente 

das elites empresariais, preterindo direitos historicamente conquistados pela classe laboral. 

Nesse contexto, a flexibilização dos direitos dos trabalhadores parece ser nada mais que uma 

tentativa sórdida de desconstruir um processo que levou mais de um século para sua 

consagração. 

 

4 FLEXIBILIZAÇÃO OU REDUÇÃO DE DIREITOS  

 

                                                 
20 LEITE, Marcelo Santos. “A influência dos Grupos de Pressão na Interpretação Constitucional.” In. 
Revista de Direito Constitucional e Internacional: Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. n. 48, julho-setembro. 2004, p. 197. 
21 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 17. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 467 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte

2225



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

 Conforme exposto, observa-se na maioria das situações fáticas que, quando se fala 

em flexibilização de direitos, em verdade, existe uma predisposição de incutir idéias que 

resultem numa mitigação de direitos existentes sem a devida contrapartida. Mais uma vez, 

quase sempre estas propostas vêm acompanhadas de ameaças de demissão dos trabalhadores, 

da mudança de local das fábricas ou de outras argumentações falaciosas que afastam algumas 

empresas de valores éticos e morais e fulminam qualquer tentativa de enquadrá-las dentro de 

qualquer critério de responsabilidade social. Através da estratégia do medo e das mais 

diversas ameaças, as empresas preferem a escolha de manter lucros elevados em detrimento 

da qualidade de vida dos trabalhadores.   

 Este comportamento empresarial não é privilégio da Brasil. No campo internacional 

existem exemplos de empresas que optaram pela estratégia do medo para implementar 

mecanismos flexibilizatórios lesivos aos trabalhadores. É o que revela Ariosvaldo de Oliveira 

Santos através das seguintes informações: 

 

No início do segundo semestre de 2004, por exemplo, trabalhadores de uma 
fábrica de componentes automotivos da filial francesa da empresa Bosch 
assinaram acordo coletivo pelo qual fica estabelecida uma jornada superior a 
35 horas semanais sem aumento de salários. Como instrumento de pressão, a 
fábrica utilizou um argumento que tem sido uma realidade para diversos 
movimentos sindicais: a deslocalização das atividades para a Hungria, onde 
a força de trabalho é mais barata. Argumento que vem sendo amplamente 
utilizado pelas empresas, como demonstra outro caso exemplar, o da fábrica 
da Renault Vilvorde, que nos anos 1990 encerrou suas atividades na Bélgica 
alegando os altos custos de produção das unidades automotivas.22   

 

 Adentrando na esfera nacional, é preciso inicialmente que seja estabelecida a 

diferença entre flexibilização e desregulamentação. Lygia Maria Godoy estabelece esta 

distinção e explica uma possível razão pela qual estes termos são, por vezes, utilizados 

indiscriminadamente. De acordo com a autora: 

 

Inicialmente, cabe ressaltar que os vocábulos “flexibilização” e 
“desregulamentação” embora possuam conceitualmente significados 
distintos – já que flexibilidade pressupõe a capacidade de adaptação das 
normas trabalhistas às novas relações de trabalho e desregulamentação 
pressupõe a eliminação de regras estatais trabalhistas -, são usados como 
sinônimos. Talvez essa denominação genérica de flexibilidade seja uma 

                                                 
22 SANTOS, Ariosvaldo de Oliveira. A Nova Crise do Sindicalismo Internacional. In: ANTUNES, Ricardo 
(org.). Riqueza e Miséria do Trabalho no Brasil. São Paulo: Boitempo, 2006, p. 454. 
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forma deliberada de ocultarem-se os novos controles que a nova ordem 
impõe.[...]. 
A “desregulamentação”, também entendida como flexibilização unilateral, 
pode ser imposta pelo Estado ou pelo empregador com o fim de diminuir 
benefícios trabalhistas sem oferecer uma contrapartida determinada, aspecto 
que a diferencia da “flexibilização”, que a priori seria a adaptação 
autônoma, negociada e condicionada a uma contraprestação específica dos 
direitos trabalhistas. Ou seja, a desregulamentação é o processo de 
derrogação dos direitos trabalhistas, que perdem, então, sua 
regulamentação.23   

 

 Oscar Ermida Uriarte alerta para o perigo da utilização genérica do termo 

flexibilidade. Conforme exposto no tópico anterior, é preciso saber diferenciar os aspectos 

positivos e negativos carregados pela expressão. Observa o autor que: 

 

O uso genérico do vocábulo flexibilidade, em sua acepção mais ampla, está 
eivado de intencionalidade, resultante de uma tomada de posição ideológica. 
Opõe-se o termo “flexibilidade” como algo positivo em face das condições 
supostamente negativas de seu oposto “rigidez”, que evocaria qualificativos 
de tosco, grosseiro, rude, inadaptável. Mas, por outro lado, só as condições 
positivas do flexível são citadas, omitindo-se as negativas, tais como as que 
se referem ao inseguro, instável, maleável, complacente, fraco e até servil ou 
genuflexo.24  

 

 Coube ao Brasil promover a primeira reforma desregulamentadora da América 

Latina, que se manifestou através do advento do FGTS, em substituição a antiga estabilidade 

decenal. Houve, portanto, uma troca do direito a continuidade do emprego, por um valor pago 

previamente, permitindo ao empregador dispor livremente do direito de despedir, desde que 

pague a multa cabível quando do ato da dispensa. Destarte, criou-se a possibilidade clara de 

rotatividade do mercado de trabalho, sobretudo em face dos elevados índices de desemprego e 

informalidade que assolam a realidade brasileira.  Oscar Ermida Uriarte expõe como o FGTS, 

ao invés de tornar-se um mecanismo de proteção ao trabalhador, em verdade, provoca e 

estimula a rotatividade dos postos de trabalho: 

 

Com efeito, embora a substituição da indenização pela retirada da soma 
depositada num fundo não significasse perda econômica para o trabalhador e 
pudesse mesmo dar-lhe maior certeza do crédito, ao livrá-lo do risco da 

                                                 
23 CAVALCANTI, Lygia Maria de Godoy Batista. A Flexibilização do Direito do Trabalho no Brasil: 
Desregulação ou Regulação Anética do Mercado?. São Paulo: LTr, 2008, p. 130-131. 
24 URIARTE, Oscar Ermida. A Flexibilidade. São Paulo. LTr, 2002, p. 18 
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insolvência ou do simples descumprimento patronal, esse sistema de 
dispensa totalmente livre e até “pré-pago” gerou, alimentou ou tolerou uma 
grande predisposição para a dispensa, convertendo-a numa promoção da 
rotatividade no emprego, a ponto de, nos últimos anos, o próprio Governo 
brasileiro considerar a alta rotatividade no emprego um dos maiores 
problemas a ser enfrentado pela política trabalhista do país. De fato, essa 
rotatividade é de mais de 30% anuais ou, em outras palavras, o trabalhador 
brasileiro, em média, não permanece mais de dois anos numa mesma 
empresa. [...]. Por mais que a Constituição de 1988 tenha restabelecido a 
obrigação do pagamento de uma modesta indenização a cargo do 
empregador, em caso de dispensa sem justa causa, o FGTS continua sendo 
um estímulo à extinção da relação de trabalho.25   

 

 A Constituição de 1988, mais uma vez tornou-se um marco na proteção dos direitos 

trabalhistas, no sentido de só permitir a flexibilização de direitos nos casos albergados 

diretamente em seu texto legal. Silvio Beltramelli Netto entende que tal fato decorre da 

legitimação do Poder Constituinte Originário, pois tal poder é incondicional, ilimitado e 

autônomo. O autor discorre sobre o tema, apresentando este rol taxativo de possibilidades de 

flexibilização constitucionalmente previsto dentro do art. 7°: 

 

A primeira encontra-se no inciso VI, que positiva como direito do 
trabalhador urbano e rural o tradicional Princípio da Irredutibilidade 

Salarial; porém o relativiza, nestes termos: “irredutibilidade do salário, salvo 

o disposto em convenção ou acordo coletivo.” (destacado). A segunda 
consta do inciso XIII: “duração do trabalho normal não superior a oito horas 
diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de horários e 

a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho.” 
(destacado). Finalmente, a terceira surge do inciso XIV: “jornada de seis 
horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, 
salvo negociação coletiva.” (destacado).26   

 

 A existência destes limites é a garantia que a sociedade e, mais precisamente, a 

classe trabalhadora possui, para que direitos historicamente conquistados e devidamente 

albergados sob o status de norma constitucional, venham a ser preservados e gradativamente 

ampliados, sempre em busca da valorização progressiva do trabalho e do trabalhador. 

 Por último, é preciso desvincular as propostas de flexibilização como fator decisivo e 

de grande influência para a redução dos elevados índices de desemprego. Como as propostas 

de flexibilização e desregulação partem de grupos interessados unicamente com o capital, 

                                                 
25 URIARTE, Oscar Ermida. Op. cit, p. 29-30. 
26 BELTRAMELLI NETO. Silvio. Limites da Flexibilização dos Direitos Trabalhistas. São Paulo: LTr, 2008, 
p. 79. 
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parece razoável que tais propostas recheadas de tamanha generosidade soem falaciosas. Em 

verdade, estudos demonstram que não existe relação entre flexibilização e taxa de 

desemprego. Nesse sentido, Oscar Ermida Uriarte informa, para em seguida advertir que: 

 

Há vários anos que na OIT se vem duvidando da relação entre 
desregulamentação e emprego. Nas publicações mais recentes, já se afirma 
abertamente que, em geral, as reformas flexibilizadoras não têm contribuído 
para gerar emprego, mas, em compensação, teriam contribuído para 
deteriorar a qualidade do emprego restante. [...]. 
O fato é que o verdadeiro problema do emprego não é o Direito do Trabalho 
nem o sistema de relações de trabalho, cuja incidência no emprego é muito 
relativa. O verdadeiro problema é um sistema econômico que destrói mais 
do que gera postos de trabalho. A substituição da mão-de-obra, mais a 
conveniência economicista de manter um desemprego funcional são os reais 
problemas. E a solução não está no Direito do Trabalho, mas fora, porque o 
problema em si está fora. A solução não pode ser uma progressiva 
degradação das condições de trabalho, porque seria suicida e porque, além 
disso, nenhum empregador contrata trabalhador que não precisa, só porque é 
mais “barato”, e nenhum empregador deixa de contratar trabalhador de que 
precisa, porque é um pouco mais “caro”.27  

 

 Infere-se, portanto, que a flexibilização de direitos não é o meio adequado para a 

criação de postos de trabalho, pois o desemprego não tem ligação com os direitos 

sociotrabalhistas historicamente conquistados. 

 Por fim, a flexibização nos moldes preconizados pelos grupos de pressão, constitui-

se numa verdadeira tentativa de manobra que, logrando êxito, resultará numa precarização 

cada vez maior do mundo do trabalho. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

                                                 
27 URIARTE, Oscar Ermida. Op. cit, p. 59. 
O autor fez um cuidadoso levantamento de tendências flexibilizatórias e taxas de desemprego em alguns países, 
constatando a falácia da flexibilização como mecanismo de redução de desemprego. Apenas para ilustrar, é 
cabível transcrever os dados da Espanha e do Chile. Diz então o autor que “na Espanha, o processo de 
flexibilização iniciou-se, fundamentalmente, a partir de 1984, com uma taxa de desemprego da ordem de 10%. 
Após uma década de reformas flexibilizadoras, o desemprego, que deveria ter baixado, subiu para cerca de 22%. 
Resultado: menos trabalhadores ocupados, menos protegidos. Em 1997, reage-se contra isso e se celebra o citado 
Acordo Internacional de Estabilidade no Emprego para promover o contrato de longa duração. E, curiosamente, 
o desemprego cai moderadamente para 18 ou 19%. No caso chileno, “depois da reforma trabalhista de 1978/79, 
o desemprego também aumentou persistentemente até 20% e só desceu após a adoção de drásticas medidas 
macroeconômicas – inclusive uma hiperdesvalorização – totalmente alheias ao trabalho. Aí, sim, o desemprego 
baixou para cerca de 7%. Em 1990, deu-se novamente a “re-regulamentação”, que alguns consideram verdadeiro 
“enrijecimento” e outros, mera maquilagem. Seja como for, o desemprego continuou baixando até mais ou 
menos 4% para voltar a subir até 10% em 1999, sem nenhuma mudança importante na legislação trabalhista. p. 
57-58. 
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 1. Durante o século XIX houve relevantes avanços no que tange a legislação 

protetora dos trabalhadores, fato que perdurou até as primeiras décadas do século XX. Porém, 

apenas a partir da terceira década do século XX houve a consagração definitiva do Direito 

Trabalho, mormente com o advento da CLT e pela inserção de normas de natureza trabalhista 

nos textos constitucionais. 

 2. Para a inserção dos direitos dos trabalhadores nos textos das constituições 

brasileiras, destacando-se o especial detalhamento da matéria pela primeira vez na 

Constituição de 1934, é indiscutível a influência de textos constitucionais estrangeiros, caso 

da Constituição de Weimar, considerada como um dos marcos do constitucionalismo social. 

 3. Os direitos sociotrabalhistas estão definitivamente consagrados como direitos de 

natureza constitucional. Tais direitos conduzem a preservação de condições dignas de 

trabalho, estando em perfeita sintonia com o supremo princípio da dignidade da pessoa 

humana. 

 4. Os direitos trabalhistas consagrados constitucionalmente constituem um rol 

mínimo de direitos, desta forma, é perfeitamente possível e desejável a constitucionalização 

de outros direitos que agreguem valor a este patrimônio jurídico mínimo conquistado. 

 5. Constata-se cada vez com mais freqüência a tentativa de grupos de pressão em 

desconstruir a legislação sociotrabalhista. Para tanto, utilizam-se dos meios de comunicação 

de massa, controlados por setores ligados a poderosos grupos econômicos e empresariais, com 

o fito de manipular a opinião pública através de argumentos falaciosos. 

 6. O deslocamento de empresas para países que possuem uma baixa remuneração 

constitui um verdadeiro desafio a negociação sindical. A facilidade de locomoção das 

estruturas produtivas serve como pressão para introduzir, através das negociações, condições 

desfavoráveis aos trabalhadores. 

 7. As possibilidades de flexibilização estão devidamente albergadas na Constituição, 

por força das disposições presentes no art. 7°, VI, XIII e XIV e decorrem da vontade do 

legislador constituinte originário. 

 8. A variação do número de postos de trabalho está atrelada a conjunturas de 

natureza econômica. A flexibilização não é, portanto, o meio adequado para a criação de 

postos de trabalho, conforme demonstrou a prática de alguns países. A redução ou eliminação 

de direitos trabalhistas não é o caminho adequado para a criação de postos de trabalho. Tal 

atitude implicaria unicamente na precarização das condições de trabalho.    
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A GLOBALIZAÇÃO DO CAPITAL-IMPERIALISMO E A PRECARIZAÇÃO DOS 
DIREITOS DOS TRABALHADORES: LIMITES E DESAFIOS 

 

Marcus Pinto Aguiar 
Newton De Menezes Albuquerque 

 

RESUMO 

 

O Capital-Imperialismo, amparado na sua força expansionista e na sua essência econômica de 
multiplicação do lucro e de acumulação, tem no movimento de globalização e nas novas 
tecnologias, seus instrumentos mais caros para, de forma avassaladora, e muitas vezes até 
destruidora, afetar todas as esferas do âmbito da existência humana, quer seja, política, social, 
individual e jurídica. O mundo do trabalho humano não escapa também da sua influência 
precarizadora, e mesmo o direito do trabalho, instrumento normativo próprio para promover 
melhores condições de vida do trabalhador e de sua família, tem sofrido danos através de 
ataques desregulamentadores. A garantia da dignidade de vida do trabalhador depende de um 
constitucionalismo praxiológico que efetive os direitos fundamentais, em especial, os sociais 
de cunho trabalhista, e aquele, está profundamente ligado à participação popular e ao 
exercício democrático dos poderes públicos, manejando o Direito como ferramenta apropriada 
para a plena realização da existência do ser humano, quer seja o de ordem jurídica interna, ou 
mesmo o proveniente de ordem internacional também globalizada. 

 

Palavras-chave. Capital-Imperialismo; Trabalho; Dignidade da Pessoa Humana; Efetivação 
de Direitos. 

 

ABSTRACT 

 

The contemporary capitalism, supported by its expansionist power and by its economics 
essence of profit multiplication and accumulation, has in the globalization movement and in 
the new technologies, its most useful instruments to, in a over whelming way, and sometimes 
even destructive, affect all the scope of human existence, whether political, social, individual 
and legal. The world of human labor does not escape of that influence that makes it 
precarious, and even labor laws, legal instruments to promote better conditions of life for the 
worker and his family, have suffered with deregulation. The guarantee of life’s dignity of the 
worker depends on a praxiological constitucionalism that makes effective the fundamentals 
rights, in special, the social ones of the laboral order, and that, is profoundly linked to the 
popular participation and the democratic practice of the public powers, using the Law as a 
appropriate tool for the complete realization of human existence, whether it comes from 
internal order of the Estate, or proceeding from an international order also of global range. 
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INTRODUÇÃO 

 

O capitalismo se gesta no espaço mundo, rompendo com as fronteiras do localismo 

feudal e redefinindo identidades políticas e culturais a partir da ampla centralização material, 

jurídica, religiosa e lingüística operada por seu braço político, o Estado-Nação. A despeito da 

importância das decisões políticas e de sua relativa autonomia perante os circuitos 

econômicos, o fato inquestionável é que o fator econômico possui um peso determinante na 

articulação/definição do funcionamento das outras esferas normativas do ser social. Ademais 

é na oikonomía que se faz sentir a principialidade do privado na modernidade capitalista sobre 

a esfera pública argumentativa que secundariza e confina a política ao campo restrito da 

representação de interesses setoriais da burguesia no século XIX.  

Assim, optamos pelo uso do termo Capital-Imperialismo1 que tem o mérito de 

traduzir o alcance internacional dos fluxos, estratégias, limites, interdições e porque não dizer 

das potencialidades das tendências globalizantes de nosso tempo. Afinal de contas, a 

estruturação do Capital e de seus movimentos de autovalorização desencadeia 

conjuminadamente ações reativas e pontos de agregação política da classe trabalhadora e de 

todos aqueles que sofrem os efeitos e conseqüências da dinâmica do Capital além-fronteiras, 

levando os trabalhadores através de suas formas de representação a atuarem quase sempre 

defensivamente frente à ofensividade e centralidade do Capital, dificultando a formação de 

uma consciência histórica de seus interesses, notadamente no que se refere à ultrapassagem 

dos limites corporativos de suas demandas.  

Daí a ênfase no presente artigo que daremos aos efeitos funestos da crise do Capital 

em sua atual fase de desenvolvimento imperialista – o Capital-Imperialismo – sobre as demais 

instâncias da vida, especialmente no que atine a precarização do trabalho com a destruição 

dos direitos e prerrogativas formais objetivados no Estado Democrático de Direito, 

conseqüências estas de caráter anti-civilizatório que explicitam de maneira tristemente 

pedagógica o sentido destrutivo do capitalismo hodierno e seu rompimento com os valores 

racionalistas e humanistas presumidamente tutelados pelo Estado Liberal e pelo 
                                                           

1 Termo imperialismo que adquire uma conceituação importante a partir das reflexões estabelecidas por Lênin, 
Hilferding e Hobson que captaram a nova realidade do capitalismo financeiro em contraste com o industrial, da 
centralidade da fusão de capitais de diversas procedências (industrial, bancário, serviços, etc.), assim como sua 
tendência expansionista, voltada para exportação de capitais. 
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constitucionalismo clássico nos albores da modernidade e que só podem ser adequadamente 

compreendidas no espaço-tempo mundializado em que a Divisão Internacional do Trabalho 

impõe a todos os países restrições crescentes à cidadania e a difusão dos direitos 

fundamentais, não obstante a elevação retórica do reconhecimento da democracia e dos 

Direitos Humanos como meio de ocultamento ideológico das práticas institucionalizadas de 

restrição das mesmas.  

Neste sentido, o presente trabalho buscará problematizar as antinômicas relações 

entre a expressão do Capital-Imperialismo com sua dinâmica mundializada e sempre 

expansiva de busca de realização do valor-abstrato do dinheiro por meio dos circuitos 

financeiros e especulativos que o hegemonizam, com as linhas e reivindicações surgidas das 

demandas democráticas que preferem sublinhar os valores fundamentais da igualdade e da 

liberdade, particularmente manifestadas na regulação civilizatória das relações entre Capital e 

Trabalho.  

Os limites civilizatórios só são observados quando o Trabalho mostra força 

organizativa, capaz de estabelecer barganhas salariais e melhores condições materiais para sua 

auto-reprodução, pois, no mais das vezes, o que impera é a dominância do Capital como o 

Grande Outro a delimitar a cartografia dos espaços sociais, uma vez que, na verdade, no 

capitalismo quase sempre a política vê-se toldada pelos limites do instituído, das necessidades 

internas do Capital e de seus ciclos autoreferentes de funcionamento, marcado pelas crises 

periódicas que o acometem, absolutamente funcionais para o processo de destruição/remoção 

e também na criação de novas condições mais favoráveis de produção e reprodução ampliada 

do Capital-Imperialismo, afetando de maneira destrutiva as condições de vida e a fruição dos 

direitos da classe trabalhadora.  

Trataremos dos novos desafios postos pela globalização neoliberal enquanto fase 

última da reestruturação gerencial do capitalismo imperialista que transforma o mundo em 

circuito único dos fluxos especulativos, atribuindo ainda maior ductibilidade ao Capital e sua 

lógica expansionista e fragmentadora dos trabalhadores. A ruptura do Capital-imperialista 

com sua camisa-de-força, o Estado-Nação, arrebenta com os tradicionais processos de 

organização e de resistência da classe trabalhadora, ao fragilizar-se de maneira inaudita frente 

à velocidade e plasticidade com o que o Capital estabelece suas estratégicas de redução de 

custos e maximização de ganhos imprimidos pela globalização. Ordens constitucionais 

inteiras são desbaratadas em nome do realismo econômico da atração a qualquer custo de 

capitais, de investimentos “produtivos” que soberanamente definem as condições para se 

instalarem nos países. Condições estas que estão diretamente ligadas a precarização do 
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trabalho e de seus direitos, agora classificados como arcaicos, obsoletos em face da 

modernidade encantadora do dinheiro. A “gramática” constitucional dos direitos objetivada na 

Constituição vê-se esboroada pela implacabilidade da economia reificada capitalista como 

única alternativa ao mundo.   

O que se percebe no cenário mundial da atualidade é mais um enfrentamento entre o 

mundo do trabalho e a universalidade do capital, de tal forma que este, no seu afã 

expansionista, movido pela sua necessidade de acumulação, procura fazer sucumbir 

conquistas, especialmente as sob forma de direitos, que foram alcançadas não apenas por 

meio de disputas de idéias, mas principalmente, por lutas cruentas através da mobilização dos 

trabalhadores. 

Abordagem teórica esta que se deterá sobre os influxos dessa globalização capitalista 

sobre a realidade brasileira e sua singularidade, modeladora de uma modernidade marcada 

pela confluência antinômica de valores diferenciados em que o amplo desenvolvimento das 

forças produtivas capitalistas combina-se a preservação de lealdades estamentais e de outros 

elementos políticos, culturais e econômicos arcaicos. 

Para isso, nosso trabalho começa pela análise de como se formou a “modernidade 

periférica” brasileira e sua adaptação as exigências do desenvolvimento capitalista por estas 

bandas com todos os elementos restritivos que o compõem. Buscaremos assim mostrar as 

dificuldades da recepção do ideário de cidadania em nosso país, mesmo sob as curtas 

roupagens civilizatórias brandidas pelo liberalismo. O veio autocrático do modelo político-

institucional implantado em nosso pais, não obstante suas concessões retóricas às práticas 

democráticas com todo seu ritual de eleições periódicas e de culto abstrato as liberdades civis, 

estreita as condições de assimilação de direitos sociais como o direito do trabalho. Ademais 

uma sociedade como a brasileira que se assenta sobre uma mentalidade escravista 

sobrevivente as mudanças de índole constitucional, possui enormes resistências ao 

reconhecimento da centralidade da ética do trabalho.  

As conquistas obtidas com a Constituição da República de 88 que forceja pela 

delimitação de um ordenamento jurídico pautada no estabelecimento de fórmulas 

compromissórias entre os valores liberais oriundos do Estado Liberal de Direito com aqueles 

outros egressos do solidarismo do Estado Social conformando assim o que chamamos por 

Estado Democrático de Direito vêem-se constantemente sob fogo cruzado das reformas 

neoliberais pregadas pela direita, apesar da óbvia assimetria existente entre classe 

trabalhadora e empresários e da ameaça constante que paira sobre os primeiros dada sua 
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dependência estrutural do Capital, tanto no que atine as crises produzidas mundialmente, 

quanto daquelas que dimanam de fatores localizados2.  

 Posto que se o capitalismo for deixado a sua própria deriva, ao sabor do 

espontaneísmo das forças de mercado o que veremos é a predominância dos mecanismos de 

autovalorização do Capital que ao primeiro sinal de crise procura no processo de 

reorganização administrativa das empresas o instrumento para a sua salvação, isto é, na 

diminuição de custos, principalmente, via demissão de empregados3, podendo contar ainda 

com a cumplicidade do Estado4, a seu favor, através do financiamento direto ou indireto de 

suas atividades. 

Entretanto, na segunda parte do trabalho mostraremos como se formou o direito do 

trabalho como expressão dos conflitos entre Capital e Trabalho, notadamente das lutas 

patrocinados por este último na tentativa de assegurar condições de vida minimamente dignas. 

Por isso acreditamos que o direito não só traduz em termos lógico-normativos o sentido 

abstrato e reificador do dinheiro como equivalente geral das mercadorias, mas também pode 

ser um instrumento importante de constrangimento do mercado, consolidando-se como 

instrumento de controle parcial sobre o Capital, dando vazão ao surgimento dos direitos 

sociais e das lutas reivindicatórias “dos de baixo” como diria Florestan Fernandes, haja vista 

que o direito enquanto expressão contra-factual da realidade, teleologicamente voltado para 

concretização de um programa ético determinado, não pode se subsumir ao posto, ao dado.  

Afinal, segundo Hegel, o direito é “a positivação da liberdade” devendo figurar como 

normatividade constritiva das relações econômicas dominantes. Neste sentido, cremos que o 

direito – ao contrário de um certo marxismo anti-dialético de laivos stalinianos – não é só o 

reflexo da realidade, mas também instância modificadora ou reconfiguradora do Real, dentro 

de limites estabelecidos. Por isso, no trabalho valorizaremos os processos que contra-restaram 

a lógica do Capital e de sua reprodução, pontuando sua contribuição para o reconhecimento 

dos direitos sociais, mormente o direito ao trabalho.  

                                                           

2 Segundo o sentido contemporâneo de classe trabalhadora (“classe-que-vive-do-trabalho”), esta exclui “os 
gestores e altos funcionários do capital, que recebem rendimentos elevados ou vivem de juros”, expressão que 
incorpora “a idéia marxiana do trabalho social combinado”.  (ANTUNES. IN SILVA et al 2007, p. 47). 
Entretanto, Mészáros (2009, p.69) alerta que os problemas atuais do mundo do trabalho, atingem “todas as 
categorias de trabalhadores, qualificados e não-qualificados, ou seja, obviamente a totalidade da força de 
trabalho da sociedade” 
3 “Com a ameaça constante do ‘enxugamento’, toda a vida dos assalariados está colocada sob o signo da 
insegurança e da incerteza”. (BOURDIEU 2001, p. 49). 
4 De acordo com Chomsky (2010, p. 14): “Os governos são peça-chave no sistema capitalista moderno. Eles 
subsidiam prodigamente as grandes empresas e trabalham para promover os interesses empresariais em 
numerosas frentes”. 
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Procuraremos ainda no presente trabalho resgatar o sentido civilizatório do Direito 

do Trabalho e sua tarefa de reintronização civilizatória da necessidade de regulação do Capital 

como imperativo democrático mínimo das sociedades contemporâneas, mais precisamente no 

Brasil. O Direito do Trabalho que tem como precípua finalidade, “a melhoria das condições 

de pactuação da força de trabalho na ordem socioeconômica”, buscando a igualdade 

substancial5 entre as partes envolvidas nas relações contratuais de trabalho, para exercer seu 

caráter “civilizatório e democrático”, também tem sofrido ataques do próprio sistema que o 

criou. (DELGADO 2008, p. 58). 

 Por fim, gostaríamos de destacar que este trabalho visa primeiramente chamar a 

atenção para uma realidade normativa constitucional pátria que existe para garantir a 

dignidade da pessoa humana, e para que esta, quer na condição de trabalhador, ou mesmo 

desempregado, possa encontrar os meios necessários para o seu bem-estar e de sua família, 

além do seu pleno desenvolvimento pessoal e profissional.  

 Indica ainda, da parte do poder judiciário e da sociedade, a necessidade da avaliação 

e do controle das decisões administrativas relativas às políticas públicas, da aplicação de 

princípios e normas de direito internacional do trabalho e de direitos humanos, além da 

participação popular direta, como meio de efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

 Aqui, a pesquisa bibliográfica se revelará essencial para o entendimento de como 

pode se dar a efetivação dos direitos sociais, em especial os trabalhistas, apoiada nas fontes de 

direito constitucional, trabalhista, civil e internacional, além das convenções fundamentais da 

Organização Internacional do Trabalho (OIT).  

 

 

1 GLOBALIZAÇÃO, “MODERNIDADE PERIFÉRICA” E O “NÃO-LUGAR” DO 
TRABALHO NO BRASIL 
 

 

  A globalização capitalista em sua atual fase de financeirização acelerada vem dando 

passos acelerados para a redução unificadora do mundo, de suas culturas, identidades 

nacionais e mundividências éticas ou antropológicas. Em nome de um universalismo 

questionável, impõem-se sub-repticiamente os particularismos e os ressaibos europeus ao 

                                                           

5 Alertando sobre a capacidade destrutiva do capital, Mészáros (2009, p. 111) afirma, em relação a busca 
imediata de uma igualdade real, que: “O que é radicalmente novo em nossas condições de existência na atual 
época histórica é que não pode haver êxito duradouro na luta pela sobrevivência da humanidade sem o 
estabelecimento de uma ordem social baseada em uma igualdade substantiva como princípio orientador central 
da esfera da produção e distribuição.”(sic).   
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resto do mundo, como é tradição desde os pródromos do colonialismo no século XVI.  

Globalização capitalista que na sua unilateralidade econômica contrapõem-se a globalização 

dos direitos fundamentais e da expansão progressista da cidadania. Daí alguns autores como 

Octávio Ianni denominarem tal globalização hegemônica como globalismo, tal sua vocação 

particularista, negadora das bases cosmo-éticas dos ideais emancipatórios da modernidade 

iluminista.  

A bem da verdade, a globalização capitalista de feição neoliberal aprofunda os 

vínculos de subalternidade entre centro e periferia do sistema, mantendo nossa sociedade 

como dependente no plano econômico de suas determinações estruturais. A dinâmica de fora-

para-dentro já flagrada por Caio Prado Júnior figura como uma das características mais 

evidentes do nosso desenvolvimento, onde voltamo-nos para as necessidades estruturais do 

mercado externo, impostas e continuamente repostas pela Divisão Internacional do Trabalho.  

As malhas estreitas do processo de incorporação interno da sociedade civil no Brasil 

em decorrência da excessiva e brutal concentração de terra em torno dos latifúndios, 

associado ao atavismo escravista que cinzelou os horizontes da dominação burguesa interna 

foram os responsáveis pela secundarização, quando não a refutação peremptória do lugar do 

trabalho em nosso país. O que definiu os limites dos ideais de desenvolvimento no Brasil, 

sempre desejado como modo de vida excludente das maiorias, tendo como destinatário as 

minorias proprietárias.  

Afinal de contas, o trabalho em nossa história identifica-se como monopólio dos 

pretos, dos escravos, dos destituídos de humanidade segundo o discurso liberal-elitista da 

época, infelizmente, atualizado em nossos tempos. O trabalho sempre foi encarado por nossas 

elites como algo de pouca relevância, feito por gente inferior, principalmente quando esse 

trabalho era produzido manualmente.  Daí a dificuldade, tantas vezes observada de fazer valer 

o tirocínio das fórmulas clássicas do pensamento liberal, fundadas nas premissas dos valores 

do livre desenvolvimento da personalidade individual, da autonomia entre “público” e 

“privado”, da generalização da liberdade de mercado fundada na ação empreendedorista do 

empresário , na secularização das instituições, na construção minimamente uniforme da idéia 

de nacionalidade, etc, entre nós. 

Apesar de sabermos que também nos países desenvolvidos, do centro capitalista, o 

escravismo foi utilizado como recurso de maximização dos ganhos do Capital, em que muitos 

liberais, inclusive Locke, eram sócios de empresas escravistas, pelo menos no aspecto interno, 

na tessitura das relações sociais internas, o escravismo havia sido removido, cedendo lugar a 

ética do trabalho, mormente nos países protestantes.  
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Neste sentido, o conceito de modernidade como universalização dos fundamentos da 

igualdade e liberdade burgueses, viabilizados pelo capitalismo central, necessariamente tinha 

que assumir novas configurações sob a luz dos trópicos, o que atribui validade a teses ou 

construções teóricas como as propaladas por Jessé de Sousa, ao mencionar a prevalência entre 

nós do conceito de “modernidade seletiva”, dada a condenação de amplos extratos da 

sociedade brasileira a marginalidade econômica, cultural e jurídica, formas seletivas de 

ordenação dos conflitos e de sua regulação que reverberam, inclusive no âmbito jurídico, ao 

justificar processos de interdição social aos despossuídos, arrazoando teorias hermenêuticas 

restritivas dos seus direitos fundamentais, que encontram na marginalização ou na pouca 

valorização do trabalho o esteio maior da justificação das relações de estranhamento entre 

classe trabalhadora e a formalização precária de seus direitos face à liberdade do mercado, 

estranhamento duplo, pois os trabalhadores não se sentem incluídos no Estado e em suas 

instituições, historicamente refratárias a tábua de direitos sociais.  

A ênfase nos laços personalistas do poder, próprio do “homem cordial” de Sérgio 

Buarque de Holanda, nos desvela o desprezo dominante devotado a ética do trabalho, bem 

como, a construção institucional fundado na impessoalidade das relações sociais. A 

dominância do Capital fundiário e do enriquecimento fácil por intermédio da rede de 

prebendas e de rendas criado pelo Estado Burguês-Patrimonialista não auxiliaram na gestação 

de uma cultura favorável ao trabalho, ou mesmo a instigação de uma burguesia 

autônoma,capaz, de moto próprio, a alavancar um ciclo de investimentos  duráveis que 

fomentasse um amplo mercado interno sustentável.  

 Se examinarmos os avanços obtidos no constitucionalismo nacional, veremos que as 

conquistas na regulação dos vínculos entre Capital e Trabalho sempre se fizeram de maneira 

tíbia e que quando feitas gozaram de uma oposição furiosa contra os que a intentaram, como 

se pode perceber do movimento de desestabilização feita contra o Governo Vargas ou Jango 

por buscarem remunerar um pouco melhor o trabalhador no bojo do alinhavamento de um 

projeto político nacional.  

 Mesmo quando da Constituição da República de 88, as conquistas no âmbito do 

direito trabalhista foram gradativas, “cercadas” pelo ímpeto do Capital transnacional e de seus 

agentes políticos que sob a alegação da defesa da modernidade, restringiram os direitos 

sociais e trabalhistas, no intuito de facilitar o ingresso de capitais voláteis em nosso território, 

capitais transnacionais que passaram a tecer estratégias de ganho de escala no plano mundial 

em detrimento da capacidade de resposta dos trabalhadores ainda presos aos cânones 

nacionais  das lutas e das identidades corporativas e nacionais.  
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 Entretanto, essa identidade nacional não encontrou mais no Estado um elo mediador 

competente desses conflitos, dado o seu retraimento do seu papel de regulador dos conflitos 

entre Capital e Trabalho e também de instância formalizadora e objetivante dos direitos 

positivados, o que levou a um estiolamento da identidade nacional – historicamente recente 

no Brasil – como resultado da exclusão prática dos trabalhadores do pacto civil que 

presumidamente legitimaria o Estado nacional.  

 A nação como “plebiscito de todos os dias” como diria Renan, ou como construção 

imaginária de uma identidade social como diria Benedict Anderson passa a ser sentida como 

algo cada vez mais abstrato, remoto. Os vincos transnacionais de classe da alta burguesia, 

notadamente no Brasil, onde ela sempre foi caudatária de visão externalizada do país e de sua 

vocação, parece aprofundar-se. As pressões desorganizadoras da economia neoliberal  

arrebentam a função homeostática da Constituição e do ideal regulativo do Estado de Direito 

e fraturam a sociabilidade interna da nação brasileira.  

 Aliás, já José Bonifácio havia depreendido que o principal óbice para a definição de 

um Estado-Nação no Brasil defluia da fragilidade da identidade do povo, haja vista, que 

parcelas ponderáveis desse povo não o era considerado como tal, devido a exclusão dos 

trabalhadores, então escravos, da condição de sua cidadania.   

 O reconhecimento da relevância do trabalho como pressuposto legitimador do ideal 

de direito na sociedade burguesa e da igualdade jurídico-formal que a todos integra, trouxe 

consigo uma subordinação do conceito de direito no Brasil a noção de privilégio. Privilégio 

que dimanava dos vincos íntimos que o estamento burguês estabelecia com o Estado e com 

sua burocracia territorialista, e nunca da ação subjetiva criadora do trabalho empreendedor do 

burguês.   

 A globalização neoliberal em sua feição liberista ou neoliberal vem “completar o 

serviço” já iniciado anteriormente quando do desenho das instituições periféricas nacionais, 

ao radicalizar a refutação da importância do espaço nacional, da eficácia dos direitos 

fundamentais e dos laivos democráticos que definem o seu contorno. 

 A “dissolvição” do constitucionalismo como práxis civilizatória e informadora do 

compromisso relativo entre classes dominantes e dominadas na modernidade faz-se sentir 

pronunciadamente, ao buscar de todas as formas a informalização crescente do trabalho, a 

precarização de seus direitos e a criminalização simbólica de suas lutas emancipatórias6.  

                                                           

6 Na busca de esclarecer a diminuição da participação dos sindicatos na defesa dos direitos dos trabalhadores, 
Bourdieu lembra que a globalização é também um veículo de propagação dos princípios neoliberais, nefastos ao 
bem-estar dos trabalhadores: “A política neoliberal contribui também para o enfraquecimento dos sindicatos. A 
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 A pulverização do trabalho, o avanço do setor de serviços e migração sem peias do 

Capital industrial subjugado pelo ritmo frenético do Capital financeiro e de seus ciclos de 

autovalorização por meio de processos especulativos parece enfraquecer de maneira definitiva 

a força dos trabalhadores e do reconhecimento jurídico de seu estatuto como direito, aspiração 

subjetiva a ser tutelada, no máximo, replica passivamente os dísticos e a retórica dos direitos 

fundamentais, sem dotá-los de concretude prática na vida social, notadamente para as 

maiorias da nacionalidade, além de preservar padrões pré-modernos de exclusão  

 Na verdade, a utilidade litúrgica das fórmulas demo-liberais, constantemente agitadas 

por inflamados e gongóricos pronunciamentos de constitucionalistas ligados a elite 

plutocrática, restringe-se ao mero intuito de desarmar a latência das demandas materiais “dos 

de baixo”, ou, como disse Marcelo Neves, pela necessidade de firmar pactos dilatórios face as 

decisões políticas fundamentais tomados pelo Estado, implicando no processo de       

constitucionalização semântica, que reflete a dramática e esquizofrênica relação entre retórica 

em favor dos direitos, especialmente dos direitos trabalhistas, e prática conservadora, 

retardaria, até mesmo a generalização dos direitos civis às maiorias da sociedade civil, que 

acarreta o amainamento dos valores democráticos substantivos da liberdade e da igualdade 

que se tornam sua mera contrafacção em que pese a manutenção litúrgica das eleições e do 

exercício de uma representação cada vez mais distante do povo real, sociológico e político.  

         

 

2. A FORMAÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO: DO INDIVIDUALISMO AO 
SOLIDARISMO 
 

 

As conseqüências por mais de dois séculos de aplicação do sistema de supremacia do 

capital sobre o trabalho foi o aviltamento da condição humana, a degradação da vida do 

trabalhador e de seus familiares,o que em muitos casos trouxe como efeito também, a revolta 

social, no entanto, a questão do trabalho e de sua dignidade refulge às primeiras lutas dos 

trabalhadores ainda na pré-modernidade corporativa medieval quando as primeiras entidades 

representativas de trabalhadores já demandavam melhores condições de vida.  
                                                                                                                                                                                     

flexibilização e sobretudo a precariedade de um número crescente de assalariados, e a transformação das 
condições e das normas de trabalho daí resultantes, contribuem para tornar difícil qualquer ação unificada, (...)”. 
(BOURDIEU 2001, p. 68). E quando ocorre esta ação conjunta, a mesma não mais se insere no contexto da “luta 
pelo controle social da produção”, mas na substituição do “sindicalismo de classe” pelo “sindicalismo de 
participação”, conforme alerta Antunes (2008, p. 167): “Participar de tudo ..., desde que não se questione o 
mercado, a legitimidade do lucro, [...], enfim, os elementos básicos do movente do capital.” 
 

2241



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A influência da Igreja Católica, através da sua Doutrina Social, foi marcante para o 

debate da questão trabalhista, não obstante o caráter tutelar que ela exercia sobre os mesmos e 

de sua vinculação estrutural aos interesses dos grandes proprietários de terra e aristocratas; 

porém, ao buscar mediar os conflitos em nome do apascentamento da ordem social, a Igreja 

intentava impedir a desestabilização do seu próprio poderio junto as instituições vigentes. 

Através da Encíclica Rerum Novarum, datada de 1891, relativa à condição dos operários e dos 

salários, Leão XIII (2005, p. 43) afirmava que: “Trabalhar é exercer a atividade com o fim de 

procurar o que requerem as diversas necessidades do homem, mas principalmente o sustento 

da própria vida”. 

O direito do trabalho começa a se delinear a partir das ofensas que a classe 

trabalhadora sofreu no contexto liberal de produção na segunda metade do século XIX, onde 

os danos a sua integridade física, psíquica e moral tomaram proporções gigantescas, incluindo 

àqueles causados a sua própria vida. Aqui também se faz marcar a presença forte de Marx e 

Engels7 com sua interpretação e práxis prenhes de um profundo humanismo, conclamando os 

trabalhadores à luta de classes como meio de superar o domínio do capital sobre o trabalho e a 

estabelecer uma nova ordem social, política e econômica. 

Não foi sem lutas dos movimentos operários que a proteção dos direitos trabalhistas 

se deu no corpo do ordenamento jurídico pátrio, com a criação da Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e posteriores inovações constitucionais e infraconstitucionais para garantir e 

expandir o âmbito protecionista das relações trabalhistas, culminando na Carta Magna de 

1988, que no dizer de Arruda (1988, p. 37) vinculou “a interpretação das normas 

hierarquicamente inferiores e até mesmo a interpretação das próprias normas constitucionais 

ao crivo da função social”. 

Direitos sociais, em uma apertada síntese, são os direitos humanos de segunda 

geração8 e seu surgimento coincide com a mudança do Estado Liberal em Estado Social, 

através do qual emergem as políticas do bem-estar social, manifestadas, ao longo da história, 

                                                           

7 Lembram tais autores que a ascensão da classe burguesa sobre a “dominação da aristocracia” rompeu não 
apenas com as idéias dominantes vigentes, mas com toda uma estrutura política, econômica e jurídica, necessário 
para implementar uma nova ordem. Assim também, deveria se dar para a libertação da classe trabalhadora, agora 
oprimida pela dominação burguesa: “uma negação mais resoluta e mais radical das condições até então 
existentes”. (MARX e ENGELS 2007, p. 49). Remete-se aqui ainda, ao pensamento de Gramsci sobre a 
necessidade de um grupo social, antes de ascender ao poder, conquistar a hegemonia popular: “Un grupo social 
puede e incluso debe ser dirigente aun antes de conquistar el poder gubernamental[...]”.(GRAMSCI apud 
CAMPIONE (2007, p.77)). “Um grupo social pode e inclusive, deve, ser dirigente, ainda antes de conquistar o 
poder de governo” (tradução livre). 
8 Entenda-se aqui o termo “geração de direitos” não no sentido de sucessividade, isto é, de substituição dos 
novos pelos anteriores, mas de “evolução”. (SILVA 2004, p. 35) 
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de diversas formas com características diferenciadas de acordo com o regime de welfare state 

adotado em cada região ou país. (FIORI 2008). 

Alega Silva et al. (2007, p. 18) que: “Os diversos problemas sociais surgidos no 

período da Revolução Industrial, no entanto, vão exigir que os homens do direito busquem 

respostas diversas no ordenamento jurídico”.  

Assim, os Direitos Sociais, apesar de sua abrangência além dos limites dos Direitos 

Trabalhistas, têm nestes, desde o início da evolução do Estado Liberal, sua mais rica fonte e 

habitat de aplicabilidade prática.  

E aqui, é de fundamental importância para a classe trabalhadora em nível local e 

internacional, a aplicação das Convenções fundamentais da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT)9, inclusive ratificadas pelo Brasil, e que servem de balizas para a construção 

de uma normatividade protetora adequada para o trabalhador e mesmo de instrumento 

interpretativo das situações concretas, especialmente para garantir o fortalecimento de um 

movimento contra-hegemônico de âmbito global para fazer frente à supremacia da ordem do 

capital.  

Nesta realidade de mudanças do paradigma individualista para o social, surgem os 

princípios sociais que transcendem a esfera trabalhista e passam a nortear tanto a essência da 

elaboração normativa como a aplicação prática de regulação e solução dos conflitos humanos 

na ordem do dia-a-dia. Entre estes princípios, eivados pela marca da sociabilidade, 

encontram-se o da dignidade humana e o da solidariedade10. 

A preocupação com o bem-estar11 do homem ressurge de forma renovada. Não o 

homem considerado em si mesmo, do ponto de vista liberal, como indivíduo autônomo, mas o 

homem relacional, aquele que reconhece a necessidade de sua inserção dentro de uma 

                                                           

9 Estas convenções, designadas na declaração da OIT de 1998 sobre os princípios e direitos fundamentais do 
trabalho, “é uma expressão do compromisso dos governos, dos empregadores e dos trabalhadores, para defender 
os valores humanos básicos – os valores que são vitais para nossa vida social e econômica” (sic). Disponível em 
<http://www.ilo.org/declaration> (texto traduzido). Acesso em 23 nov. 2010. 
10 Solidariedade não reduzida a sua dimensão de caridade, como conduta espontânea e benevolente 
simplesmente, mas no seu aspecto jurídico, reconhecida como princípio constitucional, como obrigação e 
finalidade do Estado brasileiro, como fundamento para as decisões de elaboração e efetivação de políticas 
públicas, tal como pressupõe o disposto no art 3º, inciso I, da Constituição Federal. Desta forma, afasta-se 
também a idéia de solidariedade manipulada pelo neoliberalismo como “tática de desmonte do Estado”, segundo 
Silva (2001, p. 65). 
11 Diante da capacidade de resignificação que o projeto globalizante neoliberal consegue impor a conceitos e 
institutos caros à humanidade, deve-se procurar afastar com cuidado estes laços conceituais que surgem ao longo 
desta investigação. Em relação ao “bem-estar”, aqui, remete-se ao “mito da igualdade” e à “revolução do bem-
estar” como alertado por Baudrillard (2010, p. 49-50). 
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comunidade e que conduz sua vida de forma responsável e em cooperação solidária para a 

salvação de todos, isto é, para a libertação de toda forma de opressão que minimiza ou extirpa 

sua realização plena como ser humano.   

 

 

3. A NORMATIVIDADE CONSTITUCIONAL, OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS E OS INSTRUMENTOS PARA SUA EFETIVAÇÃO NO ÂMBITO 
TRABALHISTA  

 

  

O preâmbulo da Constituição vigente, que é considerado chave importante para a 

leitura e entendimento das intenções do legislador que se manifesta no próprio texto 

constitucional, já revela a força dos objetivos, dos fundamentos e dos princípios 

constitucionais, ao assegurar os direitos sociais, o bem-estar e ”a igualdade e a justiça como 

valores supremos de uma sociedade fraterna”, (BRASIL 2008a, p . 21). 

A partir da Constituição Federal de 1988, e com o advento do Código Civil de 2002, 

como fruto de transformações políticas, econômicas e sociais, o individualismo contratual 

cedeu sob a proteção da sociabilidade, permitindo que o interesse da coletividade prevalecesse 

sobre o particular. Desta forma, como afirma Teizen Júnior (2004, p. 165): “A função social 

do contrato, reconhecida na nova teoria contratual, o transforma de simples instrumento 

jurídico para o movimento de riquezas no mercado em instrumento jurídico para a realização 

dos legítimos interesses da coletividade”. 

Assim, a Carta Magna brasileira estabelece entre os seus objetivos, seus fundamentos 

e seus princípios todo um alicerce para a construção da vida social, da qual a dimensão do 

trabalho é sua mais relevante expressão, como meio de valorizar a dignidade do ser humano. 

Desta feita, logo na abertura dos dispositivos constitucionais, a Carta Magna, no seu 

primeiro artigo, onde aponta os fundamentos do Estado Democrático de Direito, expressão da 

República Federativa do Brasil, diz que entre seus princípios fundamentais destacam-se o da 

dignidade humana (inciso terceiro) e o do valor social do trabalho (inciso quarto). (BRASIL 

2008c, p. 21). 

Distinguiu ainda, no artigo terceiro, entre os objetivos fundamentais da República: I - 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária; [...]; IV – a promoção do bem de todos 

sem qualquer espécie de preconceito.   
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Elenca ainda, no Título II, que se refere aos Direitos e Garantias Fundamentais, nos 

artigos quinto, sexto e sétimo, um rol de direitos sociais, especialmente os de natureza 

trabalhista.  

De forma incisiva, declara ainda, no artigo 170, inserido no Título VII, referente à 

Ordem Econômica e Financeira, que:  

 

A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os 
ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: [...] VII – 
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII – busca do pleno 
emprego; [...]”. (BRASIL 2008c, p. 118). 
  

Para alinhavar os dispositivos acima, indica no seu artigo 193, integrante do Título 

VIII, relativo à Ordem Social que: “A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar e a justiça social”. (BRASIL 2008c, p. 125). 

Diante desta força normativa constitucional, fundamental para a leitura, interpretação 

e aplicação de todo o direito infraconstitucional, especialmente o civil e trabalhista, de 

interesse mais próximo deste trabalho, pode-se concluir que o Brasil, do ponto de vista 

normativo, encontra-se em  consonância com os quatro eixos centrais da Agenda do Trabalho 

Decente, proposta pela OIT (2008), a saber:  

 

A criação de emprego de qualidade para homens e mulheres, a extensão da 
proteção social, a promoção e fortalecimento do diálogo social e o respeito 
aos princípios e direitos fundamentais no trabalho, expressos na Declaração 
dos Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho da OIT, adotada em 
1988.  

  

Deste modo, a busca da efetivação dos direitos fundamentais sociais no âmbito 

laboral pode se dar pela interpretação e aplicação dos dispositivos constitucionais em 

conformidade com os fundamentos e objetivos delineados para o Estado brasileiro, de acordo 

com a força da sua lei máxima, mas também se fazem necessárias, nesse contexto 

democrático, a reorganização e a participação dos movimentos populares12  e a aplicação  da 

                                                           

12 Diante da heterogeneidade própria dos movimentos sociais, Gonçalves (2010, p. 242) chama a atenção para o 
aspecto positivo desta diversidade social, como força combativa do status quo vigente, mas alerta: “Contudo, se 
a diversidade não estiver apoiada em um projeto emancipatório e concretizador da dignidade humana, capaz de 
mobilizar mais solidariamente os movimentos populares, a concretização constitucional será uma tarefa 
secundária e comparada aos interesses específicos de cada grupo.” 
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normatividade internacional13 específica garantida pela Organização Internacional do 

Trabalho, como órgão internacionalmente legitimado de integração global das políticas de 

proteção da dignidade do trabalhador. 

Faz-se necessário então, que as decisões de ordem econômica deixem de se 

fundamentar somente em aspectos econômico-financeiros, que se estabeleça a devida ordem 

hierárquica de princípios para que as mesmas sejam justas e atendam os objetivos do Estado 

Democrático de Direito, ou dito de uma forma mais incisiva, na fala de Grau (2006, p. 47): 

 

Assim, os programas de governo deste e daquele Presidentes da República é 
que devem ser adaptados à Constituição, e não o inverso. A 
incompatibilidade entre qualquer deles e o modelo econômico por ela 
definido consubstancia situação de inconstitucionalidade, institucional e/ou 
normativa.(sic)  

  

Diante de uma situação de crise econômica ou mesmo política, a normatividade 

constitucional e infraconstitucional, incluindo o arcabouço principiológico que lhes é próprio, 

além mesmo dos tratados e convenções internacionais, devem orientar os responsáveis pelas 

decisões para amenizar ou solucionar tais problemas, tendo sempre como balizas os direitos 

sociais, em especial os que se referem à esfera trabalhista. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 

Mesmo que o Estado brasileiro esteja inserido em um cenário local e mundial 

neoliberal de supervalorização explícita da primazia do capital, sua Carta Magna vincula 

todos os poderes do Estado, à efetivação dos direitos fundamentais, inclusive os de cunho 

social-trabalhista, o que se dá especialmente através dos programas de políticas públicas, 

permitindo assim, a exigibilidade por parte da sociedade do cumprimento destas obrigações 

constitucionais. Entretanto, muito lucidamente, lembra-nos Gonçalves (2010, p. 167): 

                                                           

13 A Emenda Constitucional 45 de 30/12/2004 atribuiu papel relevante à normatividade internacional acolhida 
pelo ordenamento pátrio, e introduziu no texto constitucional, o parágrafo 3º no art. 5º, nos termos: “Os tratados 
e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.”  
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Desse modo, a linguagem constitucional expressa no Texto de 1988, embora 
normativa e, bem por isso, vinculante para os poderes públicos, não traz um 
único padrão de políticas sociais, mas contempla sobretudo um conjunto de 
princípios cuja eficácia jurídica depende de certos condicionantes fáticos. 
Assim, não basta que a Constituição tenha contemplado, por exemplo, a 
dignidade humana, a eliminação das desigualdade regionais e sociais, os 
valores sociais do trabalho e da propriedade privada para que tais princípios, 
como em um toque de Midas, subvertam os severos problemas sociais do 
país [...]. 

  

 E é a mesma autora que nos alerta sobre o caminho para a superação destes desafios, 

quando afirma que “a participação da sociedade civil na preservação dos potenciais de luta e 

de esperança torna-se indispensável, sob pena de se substituir o comodismo pelo 

autoritarismo quer do mercado, quer do próprio Estado.” (GONÇALVES 2010, p. 78). 

 Assim, a concretização do conteúdo constitucional e nele, da efetivação dos direitos 

constitucionais sociais, dá-se principalmente por meio de atos de vontade que implicam na 

conscientização individual de cada cidadão e na geral, quer da comunidade como um todo, 

quer especificamente na daqueles que detem o poder estatal, como bem afirma Hesse (1991, 

p. 19-20):  

 

Essa vontade tem conseqüência porque a vida do Estado, tal como a vida 
humana, não está abandonada à ação surda de forças aparentemente 
inelutáveis. Ao contrário todos nós estamos permanentemente convocados a 
dar conformação à vida do Estado, assumindo e resolvendo as tarefas por ele 
colocadas. 

  

Desta forma, parte-se do princípio de que o valor da vida humana se sobrepõe a 

qualquer outro bem; e aqui, a concepção de vida, mesmo envolvendo outras dimensões, como 

a espiritual, psicológica e afetiva, reconhece também que o ser humano está inserido em uma 

realidade material que tem que ser utilizada como instrumento para o seu pleno 

desenvolvimento, sem receio de um reducionismo antropológico.  

Para que se realize uma consciente interpretação da realidade das condições da vida 

humana no mundo atual, quer seja das questões referentes à flexibilização e precarização do 

mundo do trabalho, frente às estratégias neoliberais globalizantes, quer da necessidade de uma 

nova visão crítica da efetividade do direito diante dos anseios sociais, deturpadas muitas 

vezes, pelas imposições do sistema vigente, faz-se necessário o enfrentamento destas questões 

sob uma nova visão, através da qual, esteja o ser humano no plano principal, tal qual observa 

Bourdieu (2009, p. 49):    
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Trata-se de produzir, senão “um homem novo”, pelo menos, “um novo 
olhar”, um olhar sociológico. E isso não é possível sem uma verdadeira 
conversão, uma metanoia, uma revolução mental, uma mudança de toda a 
visão do mundo social.  

  

Sob outro aspecto, a partir de uma leitura marxiana da devastação que o sistema do 

capital tem promovido nas relações inter-pessoais, quer particulares, quer profissionais, pode-

se constatar uma violação em escala mundial dos direitos trabalhistas e de como a superação 

deste momento difícil experienciado por todos os trabalhadores, pode ser alcançada pela 

efetividade dos direitos sociais e pela aplicação dos princípios constitucionais fundamentais, 

em especial, o da dignidade humana e o da solidariedade, cuja introspecção e práxis podem 

ser fontes de renovação dos movimentos e lutas populares, reais articuladores de mudanças 

sociais e jurídicas. 

     Entre diversos caminhos para a efetivação dos direitos sociais no âmbito 

trabalhista, esta pesquisa faz a opção pela supremacia da valorização da dignidade humana, 

como chave da elaboração, aplicação e interpretação da normatividade jurídica, pela aceitação 

de que os direitos sociais são direitos constitucionais subjetivos14, pela consagração da 

doutrina da efetividade15, em sintonia com a proposta de Barroso (2010, p. 217):  

  

Introduzir de forma radical a juridicidade no direito constitucional brasileiro 
e substituir a linguagem retórica por um discurso substantivo, objetivo, 
comprometido com a realização dos valores e dos direitos contemplados na 
Constituição [...] O Direito existe para realizar-se e a verificação do 
cumprimento ou não de sua função social não pode ser estranha ao seu 
objeto de interesse e de estudo. 

  

É preciso que sejam continuamente avaliadas as atividades dos diversos poderes do 

Estado e questionadas quanto a sua coerência em relação ao espírito constitucional protetor 

dos direitos dos trabalhadores e de valorização da dignidade da pessoa humana, para que estes 

sejam concretizados de forma a garantir uma vida plena de sentido às pessoas. 

                                                           

14 Segundo Barroso (2010, p. 51): “Direitos subjetivos constitucionais investem os jurisdicionados no poder de 
exigir do Estado – ou de outro eventual destinatário da norma constitucional – prestações positivas ou negativas 
que proporcionem o desfrute dos bens e interesses jurídicos nela consagrados. Tais direitos incluem os 
individuais, políticos, sociais e coletivos. 
15 A partir das observações de Barroso, esta doutrina foi organizada antes da convocação da Assembléia 
Constituinte de 1988 “para a consolidação e aprofundamento do processo de democratização do Estado e da 
sociedade no Brasil”, com o objetivo de atribuir “normatividade plena à Constituição, que passou a ter 
aplicabilidade direta e imediata”. (BARROSO, 2010, p. 225) 
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Assim como Marx precisou penetrar profundamente no pensamento econômico 

liberal-capitalista para criticá-lo e buscar alternativas, Flores alerta para a importância do 

combate da ideologia do capital a partir de uma ideologia própria civilizatória fundamentada 

na soberania da dignidade humana, como forma de “recuperar o mundo” que tem sido 

expropriado não apenas em sua atividade produtiva, além do aspecto ambiental, mas de 

maneira mais grave: na percepção da realidade. (FLORES 2009, p.6) 
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A INCLUSÃO DOS DEFICIENTES AUDITIVOS NO MERCADO DE TRABALHO 

 

 

Marcos Augusto Maliska1 

Cassio Colombo Filho2 

 

 

Resumo 

 

O acesso dos deficientes físicos ao emprego no Brasil ainda é um desafio do Estado 

Democrático de Direito. Existem leis nacionais e internacionais de amparo ao trabalhador, 

porém há ainda uma enorme dificuldade em transpor a legalidade para a realidade. Tornar 

efetiva a inclusão dos deficientes no mercado de trabalho é um desafio das empresas e da 

sociedade como um todo. Compreender o diferente na sua diferença, perceber que ele observa 

o mundo de uma perspectiva diversa daqueles chamados “normais” é o grande desafio. A 

Constituição dá os elementos normativos necessários para a compreensão do plural a partir do 

pluralismo. Por sua vez, as empresas devem se pautar na responsabilidade social para 

incorporar definitivamente os deficientes em seus quadros. 

 

Palavras-Chave: Leis, Deficientes, Inclusão e Responsabilidade Social.  

 

Abstract 
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Access to employment for disabled people in Brazil is still a challenge from Democratic State. 

There are national laws and international support to the employee, however, there is great 

difficulty in transposing the legality to reality. Making effective inclusion of disabled people 

in the labor market is a challenge for companies and society as a whole. Understanding the 

different in their difference, realizing that the different observes the world from another 

perspective of those so-called “normal” is the great challenge. The Constitution gives the 

regulatory necessary elements for understanding of plural from the perspective of pluralism. 

On the other hand enterprises should be guided by Social Responsibility and go beyond the 

requirements of the law to be incorporated permanently disabled in his paintings. 

 

Key-Words: Law, Disable People, Inclusion and Social Responsibility. 

 

 

 

Introdução 

 

A fragmentação de grupos sociais através da delimitação de características em comum, 

controvérsias da sociedade contemporânea e de seus grupos, legislação social e a 

consequentemente responsabilidade social das empresas são alguns dos temas que marcam o 

atual debate teórico no Direito do Trabalho sob o viés do Direito Constitucional. Nesse 

contexto, verifica-se que o atual Estado Constitucional brasileiro não foi omisso perante a 

diversidade da sociedade contemporânea e dos grupos que nela se formaram. Um exemplo 

disso foi a criação de uma legislação especial para garantir uma tutela específica em favor de 

um grupo de cidadãos, que por possuírem características semelhantes, além de desfrutarem de 

todos os direitos inerentes aos demais são também titulares de outros específicos, como é o 

caso dos deficientes. Contudo, como ocorre com toda e qualquer norma, a legislação não dá 

conta de prever e regular todos os casos concretos que ela busca conceder, proteger ou 

sancionar. Como se não fosse suficiente, ainda verificamos, na prática, que a legislação 

referente a direitos sociais quando não são tidas como programáticas são efetivadas 

parcialmente e não atendem adequadamente toda a demanda.  

Essa convergência de fatores faz com que a legislação de inclusão dos deficientes, 

mais especificamente no tocante aos direitos dos trabalhadores deficientes, com enfoque no 

caso dos surdos, enfrente enormes desafios na busca de garantir a eficácia dos direitos 

fundamentais, à medida que lida com o sempre presente conflito entre a pretensão 
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universalizante de suas diretrizes – exigência de proteção da dignidade da pessoa humana e do 

trabalhador deficiente na perspectiva da igualdade formal e material, e os valores e 

peculiaridades da comunidade e de seus diferentes grupos conflitantes – interesses 

econômicos do trabalhador e necessidade de cumprimento da legislação social no tocante a 

cotas de deficientes na empresa, por exemplo. 

Assim, o presente estudo se justifica na medida em que busca resgatar a legislação 

nacional e internacional sobre o tema questionando a sua efetividade diante das questões 

complexas que se verificam na prática. 

Com o intuito de cumprir os objetivos propostos, inicialmente será analisada a 

legislação trabalhista de inclusão dos deficientes, para que nos momentos subsequentes se 

analise a relação dessa legislação com a responsabilidade social da empresa no Brasil, bem 

como possa ser analisada a questão da relação entre igualdade e diversidade no contexto 

específico do caso dos deficientes auditivos.  

 

1. O caso 

 

Trata-se da reclamação trabalhista n. 4897/2007, que tramitou perante a 18a Vara do 

Trabalho de Curitiba e, em especial, dos fatos ocorridos nas audiências do processo.3 Na 

audiência ocorrida na tarde do dia 26 de abril de 2007 apresentaram-se as partes com os 

respectivos advogados. O procurador do reclamante informou que se tratava de um surdo com 

o qual o magistrado não conseguiria se comunicar. Indagado sobre intérprete, já que a lei 

garante tal prerrogativa aos surdos conforme o art. 819, § 1 da Consolidação das Leis do 

Trabalho e o art. 151, III do Código de Processo Civil,  apresentou-se o pai do trabalhador, 

pessoa de aparência muito humilde que informou não ser versado em Libras4 e que se 

comunica com o reclamante de um modo que mesclava palavras e gestos, o que pareceu 

insuficiente para assegurar que todos estavam entendendo perfeitamente os atos da audiência. 

Foi tentado estabelecer contato escrito por bilhetes sem sucesso. Apesar de o 

reclamante ser alfabetizado expressava-se de modo que não se conseguia compreender. 

Deliberou-se então pela suspensão do processo e adiamento da audiência para nomeação de 

um intérprete de Libras. 

                                                           
3 O tema foi discutido por Ricardo Tadeu Marques da Fonseca em artigo publicado na Revista LTr 71-09/1070, 
no qual propos a adoção da Linguagem Brasileira de Sinais – Libras no Poder Judiciário. 
4 Língua Brasileira de Sinais. 
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Após algumas dificuldades para localização foi nomeada uma intérprete versada em 

Libras. Para surpresa do magistrado, em contato preliminar com o trabalhador na tentativa de 

conciliação, foi constatado que os fatos e pretensões não correspondiam aos da petição inicial. 

Em conversa com o advogado o magistrado também constatou que a entrevista norteadora da 

postulação inicial foi feita sem intérprete. Diante disso o processo foi suspenso novamente e 

oportunizando emenda à petição inicial de modo a compatibilizá-la com os fatos e pretensões. 

Na sessão seguinte foi constatado que o reclamante queixava-se de ter sido contratado 

para atender a “lei de quotas de deficientes” e que era maltratado. Alegou, em síntese, que 

atuou em diversos setores sem treinamento ou qualificação, isolando-se a ponto de não 

aguentar mais a situação e deixar de comparecer ao trabalho. 

O trabalhador foi enfático ao informar que tomou a iniciativa de dar por findo o 

contrato de trabalho por não aguentar mais a situação e sentir-se humilhado. O representante 

da empresa informou que nunca houve um intérprete de Libras para treinamento do 

reclamante e que as instruções de trabalho eram passadas de modo bastante informal, com 

comunicação mista de sinais e falas, numa espécie de “mímica”.5 

A lide foi composta por transação entre as partes onde deram por extinta a relação de 

emprego sem justa causa na qual o trabalhador sacou o Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço, recebeu as guias do seguro-desemprego e uma indenização em valor pouco maior 

que a somatória das verbas rescisórias devidas em tal modalidade de terminação do contrato. 

Tal caso provocou muitas reflexões e com a sua extinção por transação não ficou 

esclarecido se realmente houve a contratação apenas para atender a “quota” de deficientes ou 

se o trabalhador realmente foi discriminado sendo, pois, colocado para trabalhar sem 

treinamento ou comunicação direta com sua chefia ou seus pares e, enfim, quais os reais 

motivos ou benefícios de sua contratação. 

 

2. A legislação trabalhista de inclusão 

 

A Lei nº 7.853 de 1989, alterada pela lei nº 8.028/90, dispõe sobre a inclusão dos 

deficientes. O contexto histórico dessa lei foi o da Constituição de 1988, ou seja, trata-se de 

legislação desenvolvida com base nos preceitos constitucionais de inclusão, tratamento 

igualitário e dignidade da pessoa humana. 

                                                           
5 O Código de Processo Civil em vigor alude a “linguagem mímica” no já mencionado art. 151. 
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Os direitos sociais do trabalhador incluem também os trabalhadores deficientes. Estes 

além de possuírem os direitos básicos do trabalhador, a partir dessa lei começaram a ter 

direitos especiais, de acordo com suas necessidades especiais. 

Essa lei estabeleceu não somente normas permissivas e normas proibitivas para o 

tratamento dos trabalhadores deficientes; desenvolveu conceitos, diretrizes, objetivos, 

princípios e meios para a inclusão dos deficientes; descreveu as medidas a serem adotadas 

pelo poder público e pela sociedade civil para educação, saúde e formação profissional, dentre 

outras medidas para a efetiva inclusão desse segmento social.  

Não somente a legislação interna previu esse tipo de situação, mas igualmente a 

legislação internacional. A Organização Internacional do Trabalho – OIT há muito já luta em 

defesa dos direitos do trabalhador e pela abertura do espaço ao trabalhador deficiente. 

Conforme o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, a Convenção nº 159 da OIT indica a 

necessidade de atuação conjunta entre Estado, sociedade civil e empresas para a efetiva 

inclusão laboral da pessoa com deficiência, assim sendo necessário apontar os preceitos do 

art. 5º do Decreto nº 3.298/99, que regulamenta a legislação aqui mencionada: a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, em consonância com o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, obedecerá aos seguintes princípios: I – 

desenvolvimento de ação conjunta do Estado e da sociedade civil, de modo a assegurar a 

plena integração da pessoa portadora de deficiência no contexto socioeconômico e cultural; II 

– estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e operacionais que assegurem às 

pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos que, decorrentes 

da Constituição e das leis, propiciam o seu bem-estar pessoal, social e econômico; e  III – 

respeito às pessoas portadoras de deficiência, que devem receber igualdade de oportunidades 

na sociedade por reconhecimento dos direitos que lhes são assegurados, sem privilégios ou 

paternalismos. 

Apesar de toda legislação vigente no ordenamento brasileiro e internacional voltada à 

inclusão dos deficientes físicos no mercado de trabalho, a postura de algumas empresas com 

relação à inclusão efetiva ainda deixa a desejar, pois ainda que cumpram o preenchimento da 

cota prevista na legislação não conseguem incluí-los realmente e fazer com que se sintam bem 

no ambiente de trabalho, pois duvidam da capacidade do trabalhador com deficiência para 

realizar certas tarefas e não propiciam a orientação correta para que o trabalho seja realizado 

com facilidade por esse trabalhador. 
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Na maioria das vezes o que falta é uma ponte de comunicação entre o supervisor ou 

aquele que tem a função de ensinar as tarefas e o trabalhador deficiente, que já chega ao 

ambiente de trabalho com uma postura defensiva, o que dificulta ainda mais a comunicação. 

 Há por certo profunda relação de desconfiança entre todos, que deve ser superada 

mediante a capacidade e superação de preconceitos e estereótipos. Entender a limitação do 

trabalhador e saber lidar com ela é algo fundamental para que o trabalhador deficiente possa 

produzir para a empresa em igualdade de condições com os outros. 

 

3. A responsabilidade social da empresa 

 

A iniciativa privada tem um papel importante na realização da justiça social, uma vez 

que ao oferecer desenvolvimento econômico, social e empregos para um determinado grupo 

de pessoas está garantindo concomitantemente dignidade e realizando sua função social. 

O artigo 170 da Constituição Federal Brasileira preceitua que a ordem econômica, 

além de ser fundada na valorização do trabalho humano, de acordo com os ditames da justiça 

social deve observar o princípio da função social da propriedade (inciso III). Assim de acordo 

Lopes, a atividade empresarial só é possível se os planos do empresário forem compatíveis 

com direito igual dos membros da sociedade, para que estes possam realizar seus planos de 

vida.6  

Nesse sentido, pode-se perceber a existência da função social da empresa como uma 

necessidade da sociedade e do compromisso na forma de agir dos empresários. Esse agir, 

necessariamente, deve viabilizar a melhoria da qualidade de vida dos empregados, 

demonstrando assim o agir com responsabilidade social. 

Esse compromisso da empresa com a inclusão social se faz também com a maneira de 

conduzir a atividade empresarial. Quando se observa a questão da inclusão de deficientes 

físicos é impossível imaginar uma empresa socialmente responsável, que não tenha em seu 

quadro de funcionários a diversidade de pessoas, situações e limitações de cada uma delas. 

A legislação trabalhista necessita ser respeitada, porém a responsabilidade social é um 

componente além da legislação, que nos casos dos deficientes não basta a legislação de 

inclusão, é necessário que haja a um esforço para inclusão completa daquele trabalhador, que 

deve ser incorporado nos quadros da empresa em uma função compatível com as suas 

possibilidades e deve ser tratado de maneira igualitária aos outros funcionários.  

                                                           
6 LOPES, Ana Frasão de Azevedo. 2006. Empresa e Propriedade - função social e abuso de poder econômico. 

São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 278. 
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De acordo com Husni, os programas sociais de melhoria na condição do trabalho 

humano nas empresas devem ser pautados no princípio constitucional da dignidade. Esses 

programas se relacionam com os programas de responsabilidade social empresarial.7 O 

tratamento igualitário deve fazer parte da política das empresas, inclusive no que se refere aos 

trabalhadores deficientes, que devem ser adaptados nas empresas observando sempre suas 

limitações. Husni observa ainda que as empresas ao pautar suas ações na ética e no social 

começam a mediar e intervir nos conflitos dos seus trabalhadores e algumas vezes alojam em 

suas dependências uma câmara de conciliação para buscar soluções mais justas, rápidas e 

eficazes.8  

Assim, no momento que o trabalhador deficiente ingressa na empresa ele é auxiliado 

por alguém treinado e consciente das possibilidades e limitações desse trabalhador. Partindo 

desse pressuposto o treinamento adequado do trabalhador irá propiciar que ele desenvolva 

todo o seu potencial laboral, que inclusive pode se apresentar como um grande diferencial a 

ser explorado pela empresa. Se ele tem uma deficiência essa pode ser compensada por outras 

habilidades que podem ser exploradas pelo empregador. É necessário apenas saber identificar 

essas habilidades. 

 

 

4. Igualdade e diversidade. Reflexões sobre o desafio da inclusão dos deficientes 

auditivos 

 

Atualmente os diversos grupos que compõem a sociedade moderna exigem diferentes 

respostas para os diversos anseios da sociedade. Assim surgem os direitos conquistados 

historicamente que muitas vezes não são efetivados. Para Dobrowolski, a sociedade moderna 

aponta desafios e exigências à democracia, decorrentes principalmente dos vários fatores 

socialmente importantes que demonstram as faltas daquilo que é ou deve ser. Os anseios por 

mais cidadania e direitos humanos, os movimentos da sociedade civil organizada, o 

multiculturalismo, as exigências de respeito às diferenças e às identidades são alguns dos 

componentes que demandam a reconfiguração do sentido e alcance da democracia como 

                                                           
7 HUSNI, Alexandre. 2007. Empresa Socialmente Responsável - Uma abordagem jurídica e multidisciplinar. 

São Paulo: Quartier Latin, 2007, p. 145.  
8 HUSNI, Alexandre. Empresa Socialmente Responsável, p. 148. 
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acontecimento dinâmico e inseparável do desenvolvimento político–institucional das 

sociedades complexas.9 

Segundo a autora para se apresentar a democracia não somente como forma de 

organização, mas como forma de sociedade, é preciso que primeiramente se reconheça a 

heterogeneidade da sociedade plural e com isso se possa refletir sobre a institucionalização 

das maneiras de sociabilidade mais condizentes com as demandas atuais que aferem uma 

reconfiguração da democracia, que promova a integração social sem tentar a 

homogeneização.10  

O direito tem papel fundamental em fazer a ponte entre as diferentes necessidades da 

sociedade moderna e a positivação dos direitos surgidos dessas necessidades. Esses direitos 

humanos e sociais necessitam de efetivação. Sobre o direito e a questão social, Dobrowolski 

afirma que é papel do direito introduzir na política os assuntos sociais relevantes: “o direito 

afigura-se como médium apto a incluir, na agenda política, temas reprimidos e ignorados, a 

promover a inserção social de identidades tidas como subalterna ou historicamente sufocadas, 

a fomentar a participação popular na práxis governamental, e articular institucionalmente as 

demandas de participação e representação política”.11  

Assim, o direito é o meio adequado para incorporar os efeitos decorrentes dos 

clamores advindos da esfera pública e a influência que exerce no sistema político: através da 

regulamentação normativa o direito procura transformar essas demandas em “novas regras de 

sociabilidade, em novos arranjos institucionais, voltados a responder aos pleitos afetos à 

equalização das demandas relativas à justiça, ao acesso universal a bens e serviços públicos e 

ao tratamento igualitário, respeitadas as diferenças desigualadoras, bem como àqueles 

pertinentes aos espaços de liberdade para a conformação de projetos éticos de vida digna, 

individuais e coletivos”.12  

No momento em que o povo não é composto por um todo homogêneo, mas por 

fragmentos diferenciados que lutam por cidadania as ideias de Constituição, República e 

Democracia tomam sentidos bem diferentes. Trata-se do grande desafio do Direito 

Constitucional: teorizar sobre a compatibilidade entre as particularidades e o universal, o 

                                                           
9 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A construção Social do Sentido da Constituição na Democracia 

Contemporânea: Entre Soberania Popular e Direitos Humanos . Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 211. 
10 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A construção Social do Sentido da Constituição na Democracia 

Contemporânea, p. 215. 
11 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A construção Social do Sentido da Constituição na Democracia 

Contemporânea, p. 217. 
12 DOBROWOLSKI, Samantha Chantal. A construção Social do Sentido da Constituição na Democracia 

Contemporânea, p. 217-218. 
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plural e singular, visto que o plural passa a ser garantido pelo singular (Constituição), que por 

sua vez necessita de elementos comuns a todos que fazem parte do grupamento político.  

Em certo sentido procura-se superar ou talvez aperfeiçoar uma grande conquista da 

modernidade: a universalidade. “Todos são iguais perante a lei” é uma sentença de cunho 

revolucionário, que afastou os privilégios de classe e montou o sistema jurídico e político para 

a busca incansável da igualdade entre os homens. No entanto, a abstração da fórmula genérica 

hoje dá lugar a uma visão concreta de homem, que retrata as dificuldades reais e que, 

portanto, inevitavelmente, se afasta da universalidade enquanto conceito suficiente para 

garantir direitos.  

De acordo com Habermas, o direito não pode apenas cumprir com as necessidades 

funcionais da complexa sociedade moderna, ele deve considerar a difícil integração social que 

só se realiza com a concretização do entrosamento dos sujeitos que agem 

comunicativamente.13 

Os deficientes, o poder público e as empresas têm um grande desafio para fazer valer o 

direito, uma vez estabelecida essa dificuldade de comunicação. É necessário fazer valer esses 

direitos para que os deficientes tenham vida digna e possam exercer sua cidadania sem se 

situar a margem do desenvolvimento do país. Já que o direito abrigou essas novas condições 

plurais da sociedade é necessário um esforço inclusive do próprio deficiente para que se 

identifique e posteriormente pratique a tolerância, sem exclusão. O primeiro passo para essa 

inclusão é a identificação dos deficientes em suas condições e realidade. Na realidade essas 

pessoas formam grupos apartados que não precisam ser homogeneizados, apenas incluídos. 

Essa construção de identidade segundo Castells é fonte de significado para os próprios 

integrantes daqueles grupos, enquanto indivíduos que primeiramente se reconhecem, para 

depois fazerem parte do grupo que pertencem.14 

Depois de reconhecidos individualmente e de perceberem que são integrantes de um 

grupo, de acordo com Santos esses grupos reivindicam uma diferença enquanto coletividade, 

porém concomitantemente, desejam ser tratados de maneira igual contra a opressão que 

emerge dessa diferença.15 

                                                           
13 HABERMAS, Jurgen. Direito e Democracia: Entre Facticidade e Validade. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. 
Vol. 1. 2° ed.. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p. 114. 
14 CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade. A era da Informação: economia, sociedade e cultura. Trad. 

Klaus Brandini Gerhardt. Vol. 2. 6°. São Paulo : Paz e Terra, 2008, p. 23 
15 SANTOS, Boaventura de Souza e NUNES, João Arriscado. Introdução: para ampliar o cânone do 
reconhecimento, da diferença e da igualdade. In. SANTOS, Boaventura de Souza. (Org.) Reconhecer para 

Libertar: Os caminhos do Cosmopolitismo Multicultural. Rio de Janeiro : Civilização Brasileira, 2003, p. 25. 
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Todos esses desafios são difíceis de serem superados. A melhor forma de 

compatibilizá-los é com a solidariedade e a tolerância disseminada na sociedade. A 

convivência pacífica e a inclusão podem diminuir esses conflitos. Para Cardoso a atitude de 

tolerância se relaciona com a compreensão e a aceitação de quem está fora do paradigma, da 

“regra”, e segundo o autor essa tolerância, dessa forma, é uma maneira de exclusão. É preciso 

respeitar a identidade, sem que isso seja visto como um desvio e sim como uma parte da 

sociedade plural e multicultural.16 Por outro lado, o grupo formado pelos deficientes deve 

permitir a permeabilidade em seu grupo, para que dessa forma possam ser compreendidos e 

incorporados pela sociedade e principalmente pelo mercado de trabalho. 

O Brasil possui 24 milhões de pessoas com deficiência conforme dados do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Essas pessoas geralmente têm dificuldade em 

participar da sociedade e não têm opções de lazer que se apliquem a elas e algumas vezes 

possuem baixa escolaridade. E tanto as empresas com fins lucrativos como as sem fins 

lucrativos têm a obrigação de preencher as vagas destinadas as pessoas com deficiência.17  

Conforme Fonseca, de maneira geral as pessoas com deficiência tem dificuldade para 

ter acesso a seus direitos. Na história existem quatro períodos interligados de convívio na 

sociedade com os deficientes: o primeiro, de extermínio; o segundo, de exclusão caridosa; o 

terceiro, de integração; e o quarto, de inclusão.18  

De acordo com o Ministério do Trabalho e Emprego – MTE ao se pautar na 

solidariedade a inclusão social das pessoas com deficiência deve ser uma meta para as 

sociedades contemporâneas. É dever das empresas a promoção da conscientização dos seus 

empregados com treinamentos e execução de ações para eliminar barreiras à acessibilidade. 

Essa acessibilidade, necessária para inclusão, também diz respeito ao acesso à informação, 

que deve ser disponibilizada na empresa com o uso de manuais impressos e instruções 

relativas ao posto de trabalho de forma a serem compreendidos por pessoas com diferentes 

tipos de deficiência.19 

                                                           
16

 CARDOSO, Clodoaldo Meneguello. Tolerância e seus Limites: Um olhar latino-americano sobre diversidade 

e igualdade. São Paulo : Unesp, 2003, p. 134. 
17 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 2°. Ed. Brasília: MTE, SIT, 2007 p.12-25. 
18 FONSECA, Ricardo Tadeu Marques da. 2008. Libras no Judiciário: Um Débito Social. In. GUNTHER, Luiz 
Eduardo Gunther. Jurisdição: Crise, Efetividade e Plenitude Institucional. Curitiba: Juruá, 2008, p. 632.  
19 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado de 

trabalho. 2°. Ed. Brasília: MTE, SIT, 2007 p. 43. 
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A deficiência auditiva é “a perda bilateral, parcial ou total, de 41 decibéis (dB) ou 

mais, aferida por audiograma nas frequências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz – 

Decreto nº 5.296/04, art. 5º, §1º, I, “b”, c/c Decreto nº 5.298/99, art. 4º, II.”20  

Os deficientes auditivos utilizam a Libras – Língua Brasileira de Sinais para se 

comunicar. Segundo o sítio eletrônico oficial da Libras, “as Línguas de Sinais (LS) são as 

línguas naturais das comunidades surdas. Ao contrário do que muitos imaginam, as Línguas 

de Sinais não são simplesmente mímicas e gestos soltos, utilizados pelos surdos para facilitar 

a comunicação. São línguas com estruturas gramaticais próprias. Atribui-se às Línguas de 

Sinais o status de língua porque elas também são compostas pelos níveis linguísticos: o 

fonológico, o morfológico, o sintático e o semântico. O que é denominado de palavra ou item 

lexical nas línguas oral-auditivas são denominados sinais nas línguas de sinais. O que 

diferencia as Línguas de Sinais das demais línguas é a sua modalidade visual-espacial. Assim, 

uma pessoa que entra em contato com uma Língua de Sinais irá aprender outra língua, como o 

Francês, Inglês etc.  Os seus usuários podem discutir filosofia ou política e até mesmo 

produzir poemas e peças teatrais.”21  

A Libras “tem sua origem na Língua de Sinais Francesa. As Línguas de Sinais não são 

universais. Cada país possui a sua própria língua de sinais, que sofre as influências da cultura 

nacional. 

Como qualquer outra língua, ela também possui expressões que diferem de região para região 

(os regionalismos), o que a legitima ainda mais como língua”.22 

A Lei 10.436/2002 dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais como a forma de 

comunicação e expressão, em que o sistema linguístico de natureza visual-motora, com 

estrutura gramatical própria, constituem um sistema linguístico de transmissão de ideias e 

fatos, oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil (art. 1º, parágrafo único). 

Segundo os arts. 1º e 2º do referido diploma legal, a Libras é reconhecida como meio 

legal de comunicação e expressão, devendo o poder público em geral e as empresas 

concessionárias de serviços públicos apoiarem o uso e a difusão da Libras como meio de 

comunicação objetiva e de utilização corrente das comunidades surdas do Brasil.  

Os deficientes auditivos possuem subdivisões bem claras. Existem os surdos 

oralizados e os não oralizados, que também devem ser tratados conforme suas peculiaridades. 

                                                           
20  MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO – MTE. A inclusão de pessoas com deficiência no mercado 

de trabalho. 2°. Ed. Brasília: MTE, SIT, 2007 p. 24. 
21 http://www.libras.org.br/libras.php Acesso em 04 de Abril de 2011. 
22 http://www.libras.org.br/libras.php Acesso em 04 de Abril de 2011. 
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Os oralizados são aqueles que leem os lábios e compreendem a linguagem comum. Os não 

oralizados são aqueles que se comunicam apenas com o uso da Libras. 

 Não obstante a legislação reconhecer o direito do deficiente auditivo de se expressar 

por meio do uso da Libras, o que lhe garante efetivamente o direito fundamental à liberdade 

de comunicação (art. 5º, inciso IX da Constituição Federal), infelizmente não se tem ainda 

presente na realidade do mercado de trabalho pessoas capacitadas para se comunicar na língua 

de sinais. Essa deficiência na prática acaba por excluir do mercado de trabalho o deficiente 

auditivo que se comunica por sinais. Não podendo ele se comunicar não tem ele como 

interagir no ambiente de trabalho e por consequência ser um trabalhador produtivo. Essa 

situação cria um círculo vicioso que somente poderá ser interrompido pela tomada de 

consciência, pela educação inclusiva, pela responsabilidade social das empresas, enfim, pela 

vontade de Constituição, para usar a terminologia de Hesse23, em dar efetividade aos direitos 

fundamentais dessa minoria.24 

A dificuldade que esse grupo enfrenta ao ingressar no mercado de trabalho é entender 

o trabalho que ele deve desempenhar e se integrar na rede social da empresa. Sem 

possibilidades adequadas de comunicação ele não irá conseguir nem entender o trabalho, nem 

se integrar com os colegas. Outra dificuldade encontra-se na ainda presente discriminação, 

pois ao ser incompreendido o trabalhador é recolocado em setores nos quais fica isolado do 

convívio dos outros. 

Enfim, garantir direitos às minorias é inicialmente compreende-las na sua condição. 

No caso dos deficientes auditivos é tomar consciência que eles entendem o mundo de uma 

maneira bem diferente, por referências completamente diversas, que não os colocam nem 

acima e nem abaixo dos outros. Esse deslocar de perspectiva, que nos afasta da cômoda 

situação de ver tudo a partir do nosso ponto de vista, é que se apresenta como o grande 

desafio da inclusão. Essa pluralidade de perspectivas, defendida pela Constituição, deve se 

tornar realidade para os deficientes auditivos no mercado de trabalho. 

 

 

Considerações Finais 
                                                           
23 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Fabris, 
1991. 
24 No âmbito do debate constitucional lembra Appio que “a Suprema Corte dos Estados Unidos, por meio de 
diversos precedentes, busca identificar as minorias a partir da consideração de que determinadas classes de 
pessoas não têm acesso à mesma representação política que os demais cidadãos ou, ainda, que sofrem histórica e 
crônica discriminação por conta de características essenciais a sua personalidade que demarcam a sua 
singularidade no meio social”. APPIO, Eduardo. Direito das Minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, 
p. 200. 
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Em sede de considerações conclusivas far-se-ão breves reflexões relacionadas ao 

conteúdo discutido, objetivando ao máximo não se repetir argumentos expendidos ao longo 

do estudo. 

A questão que reforça no tocante a legislação é a de que mesmo havendo previsão de 

tutela dos trabalhadores deficientes na legislação internacional (OIT) e nacional, através de 

uma Lei criada com base em preceitos da Constituição de 1988, isso não se mostra suficiente 

para uma efetivação da aplicação da Lei em sua melhor maneira de efetivar os Direitos 

Fundamentais por ela tutelados. Assim cabe à sociedade e em especial às empresas buscarem 

na prática modos de correção dessa distorção normativa. 

Nesse contexto, impõe-se um repensar acerca não só da legislação trabalhista, mas 

também e principalmente dos preceitos constitucionais que determinam a exploração da 

atividade econômica de forma concomitante com a realização dos ditames da justiça social. 

Em outras palavras, deve-se lembrar sempre do que se preceitua e objetiva com a tão 

importante função social da empresa. 

Nesse sentido, a observação das peculiaridades inerentes a cada grupo de pessoas com 

deficiências faz-se primordial. Isso porque, como demonstrado no caso dos surdos, aquele 

grupo geralmente possuirá subdivisões claras que caso não sejam observadas de forma 

concreta não permitirão a inclusão social. 

Mais do que a efetivação da legislação referente especificamente aos deficientes ou à 

função social da empresa, o que se quer reforçar é que somente através da observação das 

diferentes necessidades da sociedade moderna é que se poderão efetivar os direitos 

positivados surgidos dessas necessidades. 

Assim, a inclusão social dos deficientes no mercado de trabalho, estará não só 

reconhecendo e concretizando os direitos inerentes aos integrantes de um grupo, como 

também os direitos individuais que se reivindicam diante daquela coletividade. 

Enfim, resta dizer que somente a reflexão crítica acerca desses conceitos, direitos e 

realidades será capaz de amenizar a distância e a tensão entre as normas com pretensão de 

universalidade, os valores individuais e a efetividade social.  
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RESUMO 

O sistema sindical brasileiro sofre severas críticas em face da falta de representatividade dos 

sindicatos (numérica e qualitativa), da precarização de direitos pela via negocial, da falta de 

estímulo a negociação coletiva promovedora da progressão sociojurídica do trabalhador e, 

ainda, da ausência de instrumentos assecuratórios do pleno exercício do direito à liberdade 

sindical. Portanto, consubstancia objetivo central deste trabalho analisar de maneira crítica a 

estrutura do sistema sindical pátrio em face dos instrumentos normativos da Organização 

Internacional do Trabalho que versam sobre o assunto. São analisados também alguns 

julgados dos Tribunais Superiores (Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior do 

Trabalho) e de fatos sociais recentes sob o prisma da Convenção 87 (que cuida da Liberdade 

Sindical e a Proteção do Direito Sindical) e da Convenção 98 (que versa sobre o Direito de 

Sindicalização e de Negociação Coletiva). 

 

Palavras-Chave: Liberdade Sindical. Negociação Coletiva. Organização Internacional do 

Trabalho. Convenção 87 e 98 da OIT. 

 

 

ABSTRACT 

The brazilian syndicalism system suffers severe critiques because of the lack of representation 

of the trade unions (numeric and qualitative), the loss of rights through collective bargaining, 

the lack of incentive to collective bargaining that promotes socio-juridical progression and 
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Direito do Trabalho e advogada. 
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also the lack of instruments to protect the freedom of association. Therefore, this article aims 

to analyze critically the structure of this syndicalism system before the International Labour 

Organization regime about the subject. It emphasizes the analysis of recent judgements from 

the superior trial courts (Supremo Tribunal Federal and Tribunal Superior do Trabalho) and 

recent social facts over the light of the Convention 87 (about Freedom of Association and 

Protection of the Right to Organise) and the Convention 98 (about Right to Organise and 

Collective Bargaining). 

 

Keywords: Freedom of Association. Collective Bargaining. International Labour 

Organization. ILO Convention 87 and 98. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

No Brasil, o sistema sindical sofre severas críticas, principalmente no que concerne a 

falta de representatividade, a negociação coletiva precarizadora de direitos sociais trabalhistas 

e a falta de estímulo a negociação coletiva. O modo como o sindicalismo foi imposto e 

estruturado acaba por refletir em suas ações (e omissões). 

Conforme pondera Renault: “Talvez o Estado tenha legislado muito, acertado pouco; 

tutelado em demasia; inibido o amadurecimento das categorias diretamente interessadas no 

aperfeiçoamento do sistema jurídico e para o qual poderia ter contribuído muito mais”.1 

Neste sentido, o sistema sindical brasileiro – fundado em conceitos como os de 

unicidade sindical, agregação por categorias, base territorial mínima e contribuição 

compulsória – estaria em consonância ao ideal preconizado pela a Organização Internacional 

do Trabalho – OIT? 

Esse e outros questionamentos serão levantados e debatidos no presente texto. A 

convenção n. 87 assegura a liberdade sindical e o livre exercício do direito sindical em face do 

Estado e, por seu turno, a convenção n. 98 versa sobre a proteção do direito sindical e da 

negociação coletiva. 

                                                 
1 RENAULT, Luiz Otávio Linhares. O que é isto – O Direito do Trabalho? In: PIMENTA, José Roberto Freire 
et al (Coords.). Direito do Trabalho: evolução, crise, perspectivas. São Paulo: LTr, 2004, p. 18. 
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Como as convenções n. 87 e n. 98 da OIT abordam matérias interdependentes, é 

conveniente tratá-las conjuntamente, em um mesmo estudo – o que ora se propõe como 

enfoque. 

O reconhecimento da liberdade sindical – quer em face do empregador quer em face 

do Estado – e da negociação coletiva proporciona o desenvolvimento de meios que visam 

promover, elevar e garantir direitos sociais básicos. Assim, ambas as convenções 

consubstanciam o eixo central da produção normativa da OIT sobre o tema. 

Convém, contudo, ressaltar que a produção normativa da OIT sobre liberdade 

sindical e negociação coletiva não se limita às Convenções 87 e 98. A temática surge também: 

na Constituição de 1919 e na Declaração da Filadélfia, como objetivos a serem promovidos; 

na Declaração da OIT relativa aos Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho, de 1998 

(Declaração de 98), como princípios; na Convenção 11, sobre o Direito de Sindicalização dos 

Trabalhadores Rurais (Agricultura); na Convenção 84, sobre o Direito de Sindicalização dos 

Trabalhadores de Territórios Não-Metropolitanos; na Convenção 135, sobre os 

Representantes de Trabalhadores; na Convenção 141, sobre a Organização de Trabalhadores 

Rurais; na Convenção 151, sobre o Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na 

Administração Pública; na Convenção 154, sobre o Fomento à Negociação Coletiva; na 

Recomendação 91, sobre Acordos Coletivos; na Recomendação 92, sobre Conciliação e 

Arbitragem; na Recomendação 94, sobre Colaboração no Âmbito da Empresa; na 

Recomendação 113, sobre Consulta (Níveis Industrial e Nacional); na Recomendação 129, 

sobre as Comunicações dentro da Empresa; na Recomendação 130, sobre o Exame de 

Reclamações; na Recomendação 143, sobre Representantes de Trabalhadores; na 

Recomendação 149, sobre Organizações de Trabalhadores Rurais; na Recomendação 159, 

sobre o Direito de Sindicalização e Relações de Trabalho na Administração Pública; e, na 

Recomendação 163, sobre o Fomento à Negociação Coletiva. 

Desta forma, percebem-se com clareza a intensidade da atividade jurígena e o relevo 

da temática liberdade sindical e negociação coletiva para a OIT.  

 

 

2 LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA: 

APROVAÇÃO DAS CONVENÇÕES NA OIT E INCORPORAÇÃO AO 

ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 
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As convenções internacionais do trabalho, adotadas pela Conferência Geral2 da OIT, 

são tratados multilaterais abertos, de caráter normativo.
3 Como tal, não correspondem a leis 

supranacionais, necessitando, pois, de adesão expressa pelos Estados-Membros – mediante 

ato formal de ratificação – para obterem eficácia jurídica. 

Assim, as convenções (ou tratados-lei) necessitam da manifestação de ato soberano 

do Estado (ato de governo) no sentido de se vincular ao respectivo instrumento, para que, a 

partir de então, passe a ter vigência no plano internacional em relação a cada Estado. 

Por essa razão, diz a OIT: 

 

As convenções não têm automaticamente força de lei e só entram em vigor num 
Estado mediante um ato de ratificação. Não obstante, quer se trate de convenções 
quer se trate de recomendações, os Países-Membros têm a obrigação de submeter 
seus textos às competentes autoridades nacionais.4 

 

Desta maneira, necessário se distinguir a vigência de uma convenção no plano 

internacional e eficácia jurídica no território de cada Estado-Membro. Conforme colocação de 

Süssekind: “A vigência nacional, ou subjetiva, pressupõe, obviamente, que a convenção esteja 

em vigor no âmbito internacional (vigência objetiva)”.5 

Quanto à vigência no âmbito internacional, em regra, os próprios textos das 

convenções estabelece que se dará após 12 (doze) meses contados do registro de 2 (duas) 

ratificações perante a Repartição Internacional do Trabalho – RIT.6 Por outro lado, ela entrará 

                                                 
2 De acordo com Süssekind: “Compete à Conferencia Internacional do Trabalho, como assembléia geral da OIT, 
elaborar e aprovar as normas que constituem a regulamentação internacional do trabalho, da seguridade social e 
das questões que lhes são conexas, com a finalidade de fomentar a universalização da justiça social. Essa 
atividade normativa, que se instrumentaliza por meio de convenções e recomendações, é a principal razão de ser 
da Organização”. SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 28. 
3 Süssekind elucida: “Multilaterais, porque podem ter um número irrestrito de partes; abertos, porque podem ser 
ratificadas, sem limitação de prazo, por qualquer dos Estados-membros da OIT, ainda que esse Estado não 
integrasse a Organização quando da aprovação do tratado (o simples fato de estar filiado à OIT permite ao país 
aderir a qualquer das convenções até então adotadas, salvo as que foram revistas por outras e que, por esse 
motivo, não mais permanecem abertas à ratificação); de caráter normativo, porque contém normas cujo destino é 
a incorporação ao direito interno dos países que manifestaram sua adesão ao respectivo tratado”. SÜSSEKIND, 
Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 30. 
4 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Manual de Procedimentos em matéria de 

convenções e recomendações internacionais do trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 1993a., p. 12. 
5 SÜSSEKIND, Arnaldo. SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 
34. 
6 “A RIT é o secretariado técnico-administrativo da Organização. O seu Diretor-Geral, eleito periodicamente 
pelo CA (geralmente, a cada cinco anos), exerce sua autoridade com a colaboração de um Conselheiro Jurídico e 
de Diretores-Gerais Adjuntos, além de Sub-diretores-Gerais que coordenam atividades regionais. Na sede da 
repartição, em Genebra, funcionam departamentos que compõem os setores técnicos, administrativos e de 
relações. Nas diferentes regiões foram instalados escritórios de enlace, administrados pelos mencionados 
Subdiretores Gerais, aos quais se reportam os diretores de escritórios ou os correspondentes sediados em quase 
todos os Estados-Membros (em alguns casos, um escritório pode abranger mais de um país)”. SÜSSEKIND, 
Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 23. 
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em vigor, em relação a cada (e demais) Estados-Membros, 12 (doze) meses após a data do 

registro de sua ratificação, desde que, é claro, já vigore no âmbito internacional. Só, então, o 

Estado se obrigará no plano internacional em relação à OIT e aos demais Estados-Membros. 

Quanto à vigência em cada Estado7, o art. 19, §5º, “a”, da Constituição da OIT, 

determina a obrigação dos Estados-Membros em submeter o texto da convenção8, aprovada 

pela Conferência Geral, a autoridade competente no plano interno (normatização prevista no 

plano do Direito Público Interno de cada Estado), no prazo de 12 (doze) meses, contados da 

mencionada aprovação. Somente em circunstâncias excepcionais esse prazo poderá ser 

elastecido, contudo, sem ultrapassar o limite máximo de 18 meses. 

Ademais, conforme as disposições do parágrafo 2º do art. 23 da Constituição da OIT, 

as informações enviadas ao Diretor Geral sobre a submissão às autoridades competentes 

devem ser comunicadas às organizações representativas de empregadores e de trabalhadores. 

E, por força da Convenção 144 (art. 5º, §1º, b), essas organizações representativas devem 

também ser consultadas sobre as propostas de submissão das convenções e recomendações à 

autoridade competente. 

Aqui, percebe-se a relevância atribuída pela OIT à participação dos atores sociais – 

organizações representativas de empregadores e trabalhadores – na construção do 

ordenamento jurídico trabalhista. 

Cumpre salientar que, apesar do ato de ratificação reverberar ato de governo, o texto 

deve ser aprovado pela autoridade competente no plano interno – de acordo com as normas 

constitucionais de cada Estado que fixam o poder de legislar ou de tomar qualquer outra 

medida para a execução de convenções ou recomendações – em regra, o Poder Legislativo.9  

Por força do parágrafo 5º, “d”, do art. 19 da Constituição da OIT, o Estado que 

ratifica uma convenção se compromete no plano internacional a adotar “as medidas 

necessárias para tornar efetivas as disposições da referida convenção”. Obrigação essa que, 

                                                 
7 No Brasil, as convenções são aprovadas via Decreto Legislativo. O Supremo Tribunal Federal – STF – no 
julgamento do RE 466.433-SP acolheu a tese de que os tratados que versem sobre direitos humanos têm nível 
supralegal no plano normativo interno. Há posicionamento diverso, que reconhece o nível constitucional desses 
tratados, conforme Cançado Trindade; e, no julgamento em questão, o Ministro Celso de Mello defendeu a tese 
da constitucionalidade dos tratados de direitos humanos. Afora essa discussão, a Emenda Constitucional 45/04 
incluiu o § 3º ao art. 5º da Constituição, esse parágrafo estabelece que os tratados e convenções internacionais de 
direitos humanos que forem aprovados por maioria qualificada equivaler-se-ão a emendas constitucionais. 
Cumpre ressaltar que a EC 45/04 somente aplica-se a tratados aprovados posteriormente a sua vigência, 
mantendo-se válida a discussão sobre supralegalidade e a constitucionalidade dos tratados de direitos humanos 
ratificados antes da vigência da referida emenda. 
8 Referida obrigação igualmente é exigível no que concerne às recomendações, a teor do art. 19, §6º, “a”, da 
Constituição da OIT. 
9 No caso brasileiro, o art. 49, I, da Constituição da República determina que a autoridade competente para 
resolver, em caráter definitivo, sobre tratados e convenções internacionais é o Congresso Nacional, e que a 
aprovação do texto se dará por Decreto-Legislativo. 
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segundo o Manual de Procedimentos em matéria de convenções e recomendações da OIT, 

“não consiste unicamente em integrar a convenção na legislação, mas também na necessidade 

de assegurar sua aplicação prática”.10  

Desta maneira, nítido que a obrigação de submissão do texto de uma convenção 

aprovada pela Conferência Geral não se confunde com o ato de ratificação da mesma.  

Dito isso, releva-se colacionar quais convenções internacionais do trabalho que 

tratam do assunto “Liberdade Sindical e Negociação Coletiva”, bem como quando e se o 

Brasil as ratificou. 

A Convenção n. 11 da OIT, referente ao Direito de Sindicalização na Agricultura 

entrou em vigor no plano internacional em 11.05.192311 e no Brasil em 25.04.1958.12 Assim, 

desde então, o Brasil se comprometeu a assegurar a “todas as pessoas ocupadas na agricultura 

os mesmos direitos de associação e união dos trabalhadores na indústria e a revogar qualquer 

disposição legislativa ou outra que tenha por efeito restringir esses direitos em relação aos 

trabalhadores agrícolas” (teor do art. 1º da C. n. 11, da OIT). 

Já no que se refere à Convenção n. 98 da OIT, relativa ao Direito de Sindicalização e 

Negociação Coletiva, entrou em vigor no plano internacional em 18.7.195113 e no plano 

interno em 18.11.1953.14 A partir de então é assegurado aos trabalhadores a “proteção 

adequada contra quaisquer atos atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego” (art. 

1º).15 Igualmente, “as organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de 

proteção adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente 

quer por meio de seus agentes ou membros, em sua formação, funcionamento e 

administração”16 (art. 2º).  Decorre, ainda, a obrigação para o Brasil de “fomentar e promover 

o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária entre empregadores 

                                                 
10 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO, Manual de Procedimentos em matéria de 

convenções e recomendações internacionais do trabalho. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 1993a, p. 16. 
11 Aprovada na 3ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1921). 
12 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 24 de 29.05.1956, pelo Congresso Nacional, tendo sido ratificada em 
25.04.1957, promulgada pelo Decreto n. 41.721, de 25.06.1957. 
13 Aprovada na 32ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1949). 
14 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 49, de 27.8.52, pelo Congresso Nacional; ratificada em 18.11.1952; 
promulgada pelo Decreto n. 33.196, de 29.6.53. 
15 De acordo com art. 1º, item 2, da referida convenção “Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a atos 
destinados a: a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de que não se filie a um sindicato ou deixe 
de ser membro de um sindicato; b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo de, por qualquer modo, em virtude 
de sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora das horas de trabalho ou com o 
consentimento do empregador, durante as mesmas horas”. 
16 De acordo com o artigo 2º, item 2, “Serão particularmente identificados atos de ingerência, nos termos deste 
artigo, medidas destinadas a provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador 
ou por uma organização de trabalhadores, ou manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, 
com o fim de colocar essas organizações sobre o controle de um empregador ou de uma organização de 
empregadores”. 
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ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores, com o objetivo de regular, 

mediante convenções coletivas, os termos e condições de emprego” (art. 4º). 

Quanto à Convenção n. 135 da OIT, que trata da proteção de representantes dos 

trabalhadores, entrou em vigor no plano internacional em 30.6.197317 e no plano interno em 

18.05.1991.18 Assim, o Brasil se comprometeu internacionalmente em proteger os 

trabalhadores contra quaisquer atos de discriminação que tendam a atingir a liberdade sindical 

em matéria de emprego. Nos termos do art. 1º da mencionada convenção “Os representantes 

dos trabalhadores19 na empresa devem ser beneficiados com uma proteção eficiente contra 

quaisquer medidas que poderiam vir a prejudicá-los, inclusive o licenciamento [sic inclusive 

despedida20], e que seriam motivadas por sua qualidade ou suas atividades como 

representantes dos trabalhadores, sua filiação sindical, ou participação em atividades 

sindicais, conquanto ajam de acordo com as leis, convenções coletivas ou outros arranjos 

convencionais vigorando”. 

No que se refere à Convenção n. 151, relativa à Proteção do direito de sindicalização 

e relações de trabalho na Administração Pública, entrou em vigor na ordem internacional em 

25.02.198121 e no Brasil foi aprovada com ressalvas pelo Decreto Legislativo n. 206, de 

7.4.2010.22 Por sua ratificação, o Brasil reconheceu o direito à liberdade sindical das pessoas 

empregadas pelas autoridades públicas e à negociação coletiva (observados certos limites, 

conforme será trabalhado posteriormente) entre as organizações desses trabalhadores e as 

autoridades públicas, inclusive com a previsão de mediação, conciliação e arbitragem para 

dirimir possíveis problemas relativos à negociação.23 

                                                 
17 Aprovada na 56º reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1971). 
18 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 86, de 14.12.89, pelo Congresso Nacional; ratificada em 18.05.1990; 
promulgada pelo Decreto n. 131, de 22.5.91. 
19 De acordo com o art. 3º da referida convenção e para os fins de seu cumprimento, “os termos "representantes 
dos trabalhadores" designam pessoas reconhecidas como tais pela legislação ou a prática nacionais, quer sejam: 
a) representantes sindicais, a saber representantes nomeados ou eleitos por sindicatos; b) ou representantes 
eleitos, a saber representantes livremente eleitos pelos trabalhadores da empresa, conforme as disposições da 
legislação nacional ou de convenções coletivas, e cujas funções não se estendam a atividades que sejam 
reconhecidas, nos países interessados, como dependendo das prerrogativas exclusivas dos sindicatos. 
20 Conforme nota esclarecedora, Süssekind diz que “a expressão ‘inclusive licenciamento’ está equivocadamente 
traduzida. A palavra ‘licenciament’, empregada na versão francesa, que, juntamente com a inglesa, é a oficial, 
que faz fé, significa ‘despedida’. Portanto, a frase é a seguinte: ‘inclusive a despedida’. 
21 Adotada pela Conferência Geral da OIT, na sua 64ª reunião (Genebra, 1978). 
22 As ressalvas foram no sentido de adequar o texto da convenção à realidade brasileira e explicaram: que o 
termo pessoas empregadas pelas autoridades públicas abrange os empregados públicos aprovados mediante 
concurso público e os servidores públicos; e, que as organizações de trabalhadores abrangidas pela convenção 
são aquelas constituídas nos termos do art. 8º da Constituição da República Federativa do Brasil – CR/88. 
23 As consequências dessa ratificação serão melhores analisadas em tópico posterior. 
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No que concerne à Convenção 154, da OIT, referente ao fomento à negociação 

coletiva, entrou em vigor no plano internacional em 11.8.198324 e no Brasil em 10.07.1993.25 

Então, o Brasil obrigou-se a tornar efetivo o reconhecimento do direito de negociação 

coletiva, levando em consideração que tal princípio é plenamente aplicável a todos os ramos 

de atividade econômica26, bem como a adotar medidas apropriadas destinadas a estimular a 

negociação livre e voluntária. 

Já a Convenção n. 87, que trata da liberdade sindical e proteção ao direito de 

sindicalização, entrou em vigor no plano internacional em 4.7.1950.27 Contudo, no que se 

refere ao Brasil, infelizmente ainda não foi ratificada. O Projeto de Decreto Legislativo n. 

16/1984, apresentado em 31.05.1949, para a aprovação da mencionada convenção, já foi 

aprovado em algumas Comissões do Senado (de Constituição e Justiça e de Relações 

Exteriores). Atualmente está na Comissão de Assuntos Sociais, com o relator Senador 

Ricardo Ferraço, do PMDB/ES, sem previsão de incorporação ao plano interno. Sobre esse 

lento processo de adesão, manifesta-se Süssekind: 

 

O Brasil não se insere entre os países que aderiram a esse tratado multilateral. Em 
obediência à Constituição da OIT, o Presidente Eurico Gaspar Dutra encaminhou o 
texto da convenção ao Congresso Nacional (mensagem n. 256, de 31.5.49). 
Entretanto, até hoje não foi possível sua aprovação, porque a Constituição de 1946 
legitimou o exercício pelos sindicatos de funções delegadas pelo Poder Público, 
previstas na CLT; a Constituição de 1967 manteve essa norma e explicitou que essas 
funções se incluía, desde logo, a de arrecadar contribuições instituídas por lei para 
custeio de suas atividades; a vigente, de 1988, impôs a unicidade de representação 
sindical em todos os níveis e manteve a contribuição compulsória dos integrantes 
das respectivas categoriais para o custeio do sistema. 28 

 

 

3 LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA: ÂMBITO 

SUBJETIVO DE APLICAÇÃO 

 

 

O reconhecimento da liberdade sindical e da negociação coletiva é preocupação 

constante na OIT, que transpassa sua Constituição e a Declaração de Filadélfia, bem como as 

convenções fundamentais acima arroladas sobre o tema. 
                                                 
24 Aprovada na 67ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (Genebra, 1981). 
25 Aprovada pelo Decreto Legislativo n. 22, de 12.5.92, pelo Congresso Nacional; ratificada em 10.7.92; 
promulgada pelo Decreto n. 1.256, de 29.9.94. 
26 Inclusive a administração pública, conforme particularidades do Estado, porém ainda ressalvadas as forças 
armadas e a polícia. 
27 Aprovada na 31ª reunião da Conferência Internacional do Trabalho (São Francisco, 1948). 
28 SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 467. 
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Antes mesmo do surgimento da Convenção n. 87, a OIT, através da Convenção n. 11 

de 1921, reconheceu o mesmo direito de sindicalização dos empregados da indústria aos 

empregados rurais (agricultura). À época, a liberdade sindical era apenas um termo de 

interpretação ampla constante no preâmbulo da Constituição da OIT. Não obstante, a 

Organização cuidou de estender expressamente tal direito aos rurícolas, sanando possíveis 

interpretações restritivas quanto a este direito. 

Na Convenção n. 8429 de 1947, alargaram-se ainda mais os direitos a sindicalização e 

a negociação coletiva, desta vez para abarcar também aos trabalhadores em territórios não-

metropolitanos. 

Contudo, somente na Convenção n. 87, o alcance da liberdade sindical foi mais bem 

delineado no plano internacional, seja conceitualmente seja no que se refere ao âmbito 

subjetivo de aplicação – isto é, quais classes de trabalhadores são por ela abarcadas (art. 9º). 

Frisa-se que todos os esforços engendrados na discussão desses direitos não só 

possibilitou um amadurecimento dos temas de forma a melhor defini-los, como também 

possibilitou uma aplicação mais ampla, a um universo maior de trabalhadores. 

A despeito da amplitude conferida pelas Convenções para sua aplicação, a OIT, no 

ano de 2000, em Conferência30 para a discussão do tema (cujo relatório denomina-se Your 

voice at work
31), apontou como problema a dificuldade de real exercício da liberdade sindical 

e da negociação coletiva para as seguintes classes: os trabalhadores no serviço público; os 

rurícolas; aqueles que laboram em zonas de processamento de exportação (ZPE); os 

trabalhadores em serviços essenciais; os migrantes; os domésticos; e, os que atuam na 

economia informal. 

Quanto aos rurícolas, a eles recai uma constante preocupação da OIT, pois além da 

previsão de três convenções específicas – Convenções n. 11, 87 e 98 –, há a Convenção n. 

14132 que, além de (re)proclamar a liberdade sindical, busca dos governos um estímulo 

efetivo para a atividade sindical no campo. 

No que tange ao reconhecimento do direito, bem como a de qual classe de 

trabalhadores se aplica, a Convenção n. 98 (art. 5º) goza de mesmo texto da Convenção n. 87 

(art. 9º), in verbis: 
                                                 
29 Convenção aprovada pela OIT em 19/06/47 e não ratificada pelo Brasil. 
30 De quatro em quatro anos, a partir do ano 2000, a Conferência Internacional do Trabalho emite um Relatório 
Global, sob a responsabilidade do Diretor-Geral da OIT, com base no Acompanhamento Anual previsto na 2ª 
parte do Anexo da Declaração de 98, aos países que não ratificaram a Convenção 87 e/ou 98, e, no Relatório 
Anual, obrigação dos países que ratificaram a Convenção 87 e/ou 98. Esse Relatório Global está previsto na 3ª 
parte da Declaração de 1998, acima referida. 
31 INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION. Your voice at work. Genebra: ILO Publications, 2000. 
32 Convenção aprovada pela OIT em 04/06/75 e ratificada pelo Brasil em 27/09/94. 
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1. A legislação nacional determinará o âmbito de aplicação às forças armadas e à 
polícia das garantias previstas na presente Convenção. 
2. De acordo com os princípios estabelecidos pelo parágrafo 8 do artigo 19º da 
Constituição da Organização Internacional do Trabalho, a ratificação desta 
Convenção por um Membro não deverá ser considerada como afetando qualquer lei, 
decisão, costumes ou acordos já existentes que concedam aos membros das forças 
armadas e da polícia garantias já previstas na presente Convenção. 

 

A teor da Convenção 87, note-se que tanto a liberdade sindical, quanto a negociação 

coletiva são direitos asseguráveis às forças armadas e à polícia por faculdade do Estado, isto 

é, aos Estados-membros compete definir a extensão (ou não) destes direitos aos trabalhadores 

da forças armadas e a polícia. Tais direitos são assegurados a quaisquer outras espécies de 

trabalhador (excetuado o servidor público, no que se refere ao direito de negociação coletiva, 

como será abordado posteriormente). 

Frisa-se ainda que o disposto no parágrafo 2º, do art. 5º, representa reserva explícita 

decorrente princípio da vedação do retrocesso social, tal como entendido por Reis, porquanto 

veda a adoção de uma convenção ou recomendação pelo Estado em retrocesso à proteção 

juslaboral mais benéfica alcançada no plano nacional.33 

Assim, a única restrição para o âmbito pessoal de aplicação da Convenção 87, no que 

tange à liberdade sindical, é a acima disposta, ou seja, aos trabalhadores das forças armadas e 

da polícia e, mesmo assim, protegido pelo princípio da vedação do retrocesso. 

Já no que se refere ao direito de negociação coletiva, a Convenção 98 apresenta outra 

ressalva, veja-se: 

 

3. A presente convenção não trata da situação dos funcionários públicos e não 
poderá, de qualquer modo, ser interpretada no sentido de prejudicar os seus direitos 
ou estatutos. 

 

Por este artigo da Convenção n. 98, a negociação coletiva não é aplicável aos 

funcionários públicos. 

O direito de negociação dos funcionários públicos ficou a cargo da Convenção n. 

151, imputando mais uma vez à legislação nacional a situação dos trabalhadores nas forças 

armadas e na polícia, e dos trabalhadores em funções públicas de direção ou de caráter 

altamente confidencial. 

                                                 
33 REIS, Daniela Muradas. O princípio da vedação do retrocesso no Direito do Trabalho. São Paulo: LTr 
Editora, 2010, p. 129. 
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Institutos como a mediação, a conciliação e a arbitragem são retomadas na 

Convenção n. 154, sobre o Fomento à negociação coletiva, que se aplicam a qualquer 

trabalhador, salvo algumas restrições.34 

 

 

4 LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO E NEGOCIAÇÃO COLETIVA: CONTEÚDO 

NORMATIVO E CONCEITUAÇÃO 

 

 

Segundo De La Cruz, então, editor do Departamento das Normas Internacionais do 

Trabalho da OIT: 

 

A criação da OIT, em 1919, representou uma inovação no Direito Internacional e 
uma forma original – avançada pela a época – de cooperação internacional, quer por 
seus procedimentos e regras de adoção, ratificação e controle da aplicação de seus 
instrumentos, quer pela composição tripartite de seus principais órgãos.35 

 

Nesse passo, a OIT deve sua existência aos sindicatos, principalmente como única 

organização internacional tripartite.36 Por isso, não foi olvidado em sua Constituição de 1919, 

a liberdade de associação, como um objeto a ser promovido (Preâmbulo). Posteriormente, a 

Declaração da Filadélfia de 1944, instrumento que veio complementar a Constituição da OIT, 

veio a reconhecer a negociação coletiva também como objeto a ser promovido. 

Entretanto, apesar de sua previsão, houve muita divergência sobre o real significado 

do sindicalismo, tanto que somente após a segunda guerra mundial surgiram as convenções 87 

e 98. Antes da elaboração das convenções, a OIT fez estudos comparativos através de seu 

Secretariado e promoveu debates acerca do tema na Conferência Internacional do Trabalho de 

1927.37 

                                                 
34 Art. 1º, Convenção 154: “1. A presente Convenção aplica-se a todos os ramos da atividade econômica. 
2. A legislação ou a prática nacionais poderá determinar até que ponto as garantias previstas na presente 
Convenção são aplicáveis às forças armadas e à polícia. 
3. No que se refere à administração pública, a legislação ou a prática nacionais poderão fixar modalidades 
particulares de aplicação desta Convenção”. 
35 Prólogo da 1ª edição SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 11. 
36 BARZOTTO, Luciane Cardoso. Direitos Humanos e Trabalhadores: Atividade Normativa da Organização 
Internacional do Trabalho e os Limites do Direito Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2007, p. 77 
37 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios, Normas e Procedimento da 

Organização Internacional do Trabalho referentes a liberdade sindical. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 
1993b, p. 4.  
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Conforme visto, a liberdade sindical e a negociação coletiva são conceitos originados 

da Constituição da OIT e da Declaração da Filadélfia, documentos anteriores às suas 

convenções. As convenções surgiram posteriormente, para melhor delinear o que significa 

cada um dos conceitos. 

A Convenção n. 87, intitulada Convenção sobre a Liberdade Sindical e a Proteção 

do Direito Sindical, é dividida em duas partes, como sugere o título da Convenção: a primeira 

parte se chama liberdade sindical e a segunda parte, proteção do direito sindical. 

Na primeira parte – liberdade sindical – o artigo 1º da Convenção 87 dispõe: “Os 

Membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente Convenção 

esteja em vigor comprometem-se a pôr em prática as disposições seguintes”. 

Apesar da nitidez do disposto pelo artigo, algumas considerações devem ser tecidas, 

principalmente após o advento da Declaração de 98. O art. 2º da Declaração dispõe que 

mesmo aqueles Membros que não tenham ratificado as convenções relativas aos Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, dentre as quais a 87, têm o dever, decorrente do simples 

fato de pertencerem à OIT, de promover e realizar tais princípios. Conforme Barzotto: “A 

declaração da OIT de 1998, como fonte de direitos humanos, é parte do jus cogens pelos 

princípios enunciados e pela codificação do direito consuetudinário que representa”.38 

Além disso, para se tornar Membro da OIT, o país deve ratificar o disposto pela 

Constituição de 1919, que reconhece a liberdade sindical como objetivo, e a Declaração da 

Filadélfia, que reconhece a liberdade de expressão e associação como condição indispensável 

para o progresso.  

Portanto, a não observância da liberdade sindical pelos Estados-membros, justificada 

pela simples não ratificação da Convenção 87 não tem qualquer fundamento, já que reverbera 

conduta contrária à Constituição de 1919, a Declaração da Filadélfia e a Declaração de 1998. 

O artigo 2º da Convenção n. 87 tem uma carga normativa tão densa, que dá vazão a 

três aspectos básicos da liberdade sindical: o reconhecimento do direito sindical, sem qualquer 

distinção; a possibilidade de constituir organizações sindicais, independente de autorização 

prévia; e a possibilidade de filiar-se a qualquer organização sindical, desde que respeitadas às 

previsões estatutárias. 

Antes da análise de cada aspecto, convém determinar o que a convenção n. 87 

entende por organização, por se tratar de termo recorrente em seu texto. O art. 10º da 

                                                 
38 BARZOTTO, Luciane Cardoso. Direitos Humanos e Trabalhadores: Atividade Normativa da Organização 
Internacional do Trabalho e os Limites do Direito Internacional do Trabalho. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado Editora, 2007, p. 120. 
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Convenção diz: “Na presente Convenção o termo organização significa toda e qualquer 

organização de trabalhadores ou de entidades patronais que tenha por fim promover e 

defender os interesses dos trabalhadores ou do patronato”. 

Quanto ao reconhecimento do direito sindical, sem qualquer distinção, diz o artigo 

2º: “Os trabalhadores e as entidades patronais, sem distinção de qualquer espécie, têm o 

direito [...]”. Em um primeiro momento, a Convenção n. 87 não distingue qual classe de 

trabalhadores goza ou não do direito à liberdade sindical. Entretanto, conforme visto em 

tópico acima, o art. 9º ressalva esse direito aos trabalhadores das forças armadas e da polícia, 

submetendo sua aplicação como faculdade de cada Estado-membro. 

Quanto à possibilidade de constituir organizações sindicais, independente de 

autorização prévia, diz o artigo 2º: “[...] têm o direito, sem autorização prévia, de 

constituírem organizações de sua escolha [...]”. Esse aspecto representa uma proteção do 

direito à liberdade sindical perante o Estado.39 Um bom exemplo de requisito adotado por 

Estados-membros que pode configurar-se como abusivo é o número mínimo de pessoas para 

constituírem uma organização sindical. Os órgãos de controle da OIT aceitam que o Estado-

membro imponha um número mínimo de até vinte e cinco pessoas, contudo, os mesmos 

órgãos vêm alegando que um número mínimo de cinqüenta pessoas pode dificultar a criação 

de organizações sindicais.40 Mas, o fato de a autorização prévia ser repelida pela OIT não 

importa que o Estado não possa exigir nenhum requisito para a criação de um sindicato, 

significa apenas que ao Estado é vedada a intervenção suscetível a limitar o direito à liberdade 

sindical ou de entravar seu exercício legal, conforme ditames do art. 3º, parágrafo 2 da 

Convenção n. 87. 

Quanto à possibilidade de filiar-se a qualquer organização sindical, desde que 

sujeitado a seu estatuto, diz o artigo 2º: “[...] têm o direito [...] assim como o de se filiarem 

nessas organizações, com a única condição de se conformarem com os estatutos das últimas”. 

Esse aspecto representa uma proteção da liberdade sindical contra a unidade, unicidade ou 

pluralidade sindical imposta através de lei, pois o trabalhador ou entidade patronal adere 

àquele sindicato que lhe melhor convir, submetendo-se tão somente a seu estatuto. Entretanto, 

os órgãos de controle da OIT aceitam que a lei distinga sindicatos de maioria de outros 

sindicatos (sindicatos de minoria), com direitos exclusivos e preferenciais aos primeiros, 

                                                 
39 Se o Estado for dotado do poder de autorização prévia para a criação de um sindicato, a criação de um 
sindicato pode ser impedida por mera discricionariedade ou pela exigência de um requisito que seja abusivo. 
Esse trecho do artigo visa impedir essa conduta abusiva por parte do Estado. 
40 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios, Normas e Procedimento da 

Organização Internacional do Trabalho referentes a liberdade sindical. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 
1993b, p. 13. 
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principalmente no que tange a negociação coletiva. Somente aceitam esse sistema se houver a 

possibilidade de os sindicatos de minoria tornarem-se sindicatos de maioria, quando alçarem 

os aspectos objetivos para tal condição.41 

A organização sindical é autônoma em variadas esferas. Na esfera constitutiva, há o 

direito das organizações de elaborarem seus estatutos e regulamentos administrativos. Na 

esfera eleitoral, há o direito das organizações de elegerem livremente seus representantes. Na 

esfera gerencial, há o direito das organizações de arranjarem a sua gestão e sua atividade. E, 

na esfera militante, há o direito das organizações de formularem o seu programa de ação (art. 

3º, parágrafo 1, Convenção 87).42 

A convenção n. 87 protege a organização sindical de qualquer intervenção estatal 

suscetível a limitar o direito à liberdade sindical ou de entravar o seu exercício legal. No 

entanto, o estatuto, a eleição, a gestão e a militância são passíveis de controle pela via judicial, 

quando contrários aos princípios básicos da liberdade sindical, como a liberdade e a 

democracia (art. 3º, parágrafo 2, Convenção 87).43 Além disso, as organizações sindicais não 

estão sujeitas à dissolução ou suspensão pela via administrativa, somente pela via judicial, 

desde que a decisão judicial observe o disposto no artigo 3º, parágrafo 2º da convenção n. 87 

(art. 4º, Convenção 87).44 

As organizações sindicais têm o direito de constituírem federações e confederações, 

sem autorização prévia do Estado, assim como o de nelas se filiarem, tendo de se sujeitarem, 

entretanto, a seus estatutos. Às federações e às confederações é concedida autonomia 

constitutiva, eleitoral, gerencial e militante, e, também não estão sujeitas à dissolução ou à 

suspensão por via administrativa, somente pela via judicial, desde que respeitado o disposto 

no artigo 3º, parágrafo 2º. A integração sindical não ocorre somente no plano nacional, pois as 

organizações sindicais, as federações e as confederações podem filiar-se a organizações 

internacionais de trabalhadores e entidades patronais (arts. 5º e 6º, Convenção 87).45 

                                                 
41 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios, Normas e Procedimento da 

Organização Internacional do Trabalho referentes a liberdade sindical. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 
1993b, p. 14. 
42 Art. 3º, parágrafo 1, Convenção 87: “As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito 
de elaborar os seus estatutos e regulamentos administrativos, de eleger livremente os seus representantes, 
organizar a sua gestão e a sua actividade e formular o seu programa de acção”. 
43 Art. 3º, parágrafo 2, Convenção 87: “As autoridades públicas devem abster-se de qualquer intervenção 
susceptível de limitar esse direito ou de entravar o seu exercício legal”. 
44 Art. 4º, Convenção 87: “As organizações de trabalhadores e de entidades patronais não estão sujeitas à 
dissolução ou à suspensão por via administrativa”. 
45 Artigo 5º, Convenção 87: "As organizações de trabalhadores e de entidades patronais têm o direito de 
constituírem federações e confederações, assim como o de nelas se filiarem; e as organizações, federações ou 
confederações têm o direito de se filiarem em organizações internacionais de trabalhadores e de entidades 
patronais". 
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As organizações sindicais, federações e confederações devem respeitar a lei, desde 

que lei não lhes prejudique, ou seja, desde que a lei seja aplicada de modo a prejudicar as 

garantias dispostas na Convenção 87, inclusive quanto à aquisição de personalidade jurídica 

por estes sujeitos de direito (arts. 7º e 8º, Convenção 87).46 

A segunda parte da convenção n. 87 – proteção do direito sindical – assegura aos 

trabalhadores e às entidades patronais o livre exercício do direito sindical perante o Estado 

(art. 11, Convenção 87).47 

A Convenção n. 98, intitulada Convenção sobre o Direito de Sindicalização e de 

Negociação Coletiva, também é dividida em duas partes destacáveis pelos temas dispostos 

nos artigos, como sugere o título da Convenção: a primeira parte versa sobre o direito de 

sindicalização e a segunda parte, negociação coletiva. 

A proteção à sindicalização pela Convenção n. 98 é diferente da proteção ao mesmo 

direito pela Convenção n. 87. Enquanto na Convenção n. 87 a proteção da sindicalização se 

dá em face do Estado, na Convenção n. 98, se dá em face do empregador. 

Na primeira parte da Convenção 98 – direito de sindicalização –, consideram-se 

como atos discriminatórios que podem lesar a liberdade sindical em matéria de emprego: 

condicionar o emprego do trabalhador à filiação ou a não filiação a determinado sindicato; a 

dispensa de trabalhador ou causar-lhe prejuízos por outros meios, como o rebaixamento e a 

transferência, por filiar-se a sindicato ou por participar de atividades sindicais fora das horas 

de trabalho ou, com o consentimento patronal, no horário de trabalho (art. 1º, Convenção 

98).48 

                                                                                                                                                         
Artigo 6º, Convenção 87: "As disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente Convenção aplicam-se às federações e 
confederações das organizações de trabalhadores e patronais." 
46 Artigo 7º, Convenção 87: “A aquisição de personalidade jurídica pelas organizações de trabalhadores e de 
entidades patronais, suas federações e confederações não pode estar subordinada a condições susceptíveis de pôr 
em causa a aplicação das disposições dos artigos 2, 3 e 4 da presente Convenção”. 
Artigo 8º, parágrafo 1, Convenção 87: “No exercício dos direitos que lhe são reconhecidos pela presente 
Convenção, os trabalhadores, entidades patronais e respectivas organizações são obrigados, à semelhança das 
outras pessoas ou colectividades organizadas, a respeitar a legalidade”. Artigo 8º, parágrafo 2, Convenção 87: “A 
legislação nacional não deverá prejudicar - nem ser aplicada de modo a prejudicar - as garantias previstas pela 
presente Convenção”. 
47 Artigo 11, Convenção n. 87: “Os Membros da Organização Internacional do Trabalho para os quais a presente 
Convenção esteja em vigor comprometem-se a tomar todas as medidas necessárias e apropriadas a assegurar aos 
trabalhadores e às entidades patronais o livre exercício do direito sindical”. 
48 Artigo 1º, Convenção 98: “1. Os trabalhadores deverão gozar de proteção adequada contra quaisquer atos 
atentatórios à liberdade sindical em matéria de emprego. 2. Tal proteção deverá, particularmente, aplicar-se a 
atos destinados a: a) subordinar o emprego de um trabalhador à condição de não se filiar a um sindicato ou 
deixar de fazer parte de um sindicato; b) dispensar um trabalhador ou prejudicá-lo, por qualquer modo, em 
virtude de sua filiação a um sindicato ou de sua participação em atividades sindicais, fora das horas de trabalho 
ou com o consentimento do empregador, durante as mesmas horas”. 
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São, portanto, tidas como ilícitas para a OIT as cláusulas de sindicalização forçada 

(também chamadas de cláusulas de segurança sindical): closed shop, por intermédio da qual o 

empregador se obriga perante o sindicato obreiro a somente contratar trabalhadores a este 

filiado; union shop, por intermédio da qual o empregador se compromete a manter apenas 

empregados que, após prazo razoável de sua admissão, se filiem ao respectivo sindicato 

operário; preferencial shop, por intermédio da qual se favorece a contratação de trabalhadores 

filiados ao respectivo sindicato; e maintenace of membership, pela qual o empregado inscrito 

em certo sindicato deve preservar sua filiação durante o prazo de vigência da respectiva 

convenção coletiva, sob pena de perda do emprego.49 

Neste sentido, inclusive a OJ nº 20 da SDC do TST, publicada no DEJT em 

18.11.2010: “Viola o art. 8º, V, da CF/1988 cláusula de instrumento normativo que estabelece 

a preferência, na contratação de mão de obra, do trabalhador sindicalizado sobre os demais”. 

Além disso, as organizações sindicais de trabalhadores e patronais devem ser 

protegidas contra atos de ingerência, uma em relação às outras, seja diretamente, seja por seus 

agentes ou membros, na sua formação, funcionamento e administração. Atos de ingerência 

são medidas que provocam a criação organizações sindicais de trabalhadores subjugadas por 

um patrão ou uma organização sindical patronal, através de ajuda financeira ou outros meios 

(art. 2º, Convenção 98).50 

O Estado deve criar organismos apropriados às condições nacionais com o fim de 

evitar atos discriminatórios e atos de ingerência (art. 3º, Convenção 98).51 

A segunda parte da Convenção 98 – negociação coletiva – visa promover a 

negociação coletiva entre organizações sindicais de trabalhadores e patrões ou organizações 

sindicais patronais, para regular as condições de trabalho através de convenções coletivas (art. 

4º, Convenção 98).52 

                                                 
49 Cf. DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: Editora LTr, 2008, p. 46-
7. 
50 Artigo 2º, Convenção 98: “1. As organizações de trabalhadores e de empregadores deverão gozar de proteção 
adequada contra quaisquer atos de ingerência de umas e outras, quer diretamente quer por meio de seus agentes 
ou membros, em sua formação, funcionamento e administração.  
2. Serão particularmente identificados a atos de ingerência, nos termos do presente artigo, medidas destinadas a 
provocar a criação de organizações de trabalhadores dominadas por um empregador ou uma organização de 
empregadores, ou a manter organizações de trabalhadores por outros meios financeiros, com o fim de colocar 
essas organizações sob o controle de um empregador ou de uma organização de empregadores”. 
51 Artigo 3º, Convenção 98: “Organismos apropriados às condições nacionais deverão, se necessário, ser 
estabelecidos para assegurar o respeito do direito de organização definido nos artigos precedentes”. 
52 Artigo 4º, Convenção 98: “Deverão ser tomadas, se necessário for, medidas apropriadas às condições 
nacionais, para fomentar e promover o pleno desenvolvimento e utilização dos meios de negociação voluntária 
entre empregadores ou organizações de empregadores e organizações de trabalhadores com o objetivo de 
regular, por meio de convenções, os termos e condições de emprego”. 
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Entretanto, quais os meios possíveis a serem empregados para promover essa 

negociação coletiva? Para a OIT:  

 

[...] estão os procedimentos para designar o sindicato mais representativo como 
agente da negociação; provisões que imponham aos empregadores o reconhecimento 
desse sindicato; o uso de um mecanismo de conciliação para ajudar as partes no 
processo da negociação coletiva e a criação de comitês mistos de negociação.53 
 

Como a Convenção n. 87 e a Convenção n. 98 tratam de temas interdependentes, 

todo o aquilo disposto na Convenção n. 98 também se aplica as federações e as 

confederações, para compatibilizar ao disposto naquela. 

 

 

5 A LIBERDADE DE SINDICALIZAÇÃO E A NEGOCIAÇÃO COLETIVA NO 

BRASIL 

 

 

A influência das normas internacionais do trabalho no plano do direito interno de 

cada Estado pode-se efetivar de diversas maneiras. Segundo De La Cruz: 

 

[...] influência independentemente da ratificação, seja por indução indireta, quando 
um país se inspira, no ato de legislar, em disposições constantes em outras 
legislações, elas mesmas inspiradas nas normas internacionais, seja por indução 
direta, quando o legislador é norteado imediatamente por elas; influência motivada 
pela ratificação de uma convenção em suas duas modalidades, de normas 
internacionais auto-executivas e de espontânea ação de harmonização; influência por 
ação do controle internacional.54  

 

Contudo, esse processo de influência mostra-se demasiadamente lento para fomentar 

efetivas mudanças e avanços legislativos no plano do direito interno. É o que se percebe no 

que se refere à Convenção n. 87, da OIT – sequer ratificada pelo Brasil, como se demonstrou 

alhures. 

De acordo com Nascimento, a principal finalidade da Convenção n. 87, da OIT é: 

 

[...] fixar parâmetros para pautar as relações entre o Estado e os sindicatos, numa 
perspectiva de liberdade de união dos trabalhadores para organizar a profissão ou 

                                                 
53 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Princípios, Normas e Procedimento da 

Organização Internacional do Trabalho referentes a liberdade sindical. Brasília: Ministério do Trabalho/MTb, 
1993b, p. 18. 
54 Prólogo da 1ª edição SÜSSEKIND, Arnaldo. Convenções da OIT. 2ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 1998, p. 13. 
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classe, de autonomia interna dos sindicatos para a sua gestão, e de respeito ao direito 
individual de filiação e desfiliação sindical.55  

 

Desta maneira, referido diploma internacional cria um anteparo tuitivo aos sindicatos 

de trabalhadores contra a ingerência do Estado – prevista em diplomas jurídicos de influência 

de regimes políticos autoritários e corporativistas, como é o caso do Brasil –, bem como 

contra atos discriminatórios dos empregadores. 

Assim, a liberdade sindical prevista na ordem internacional do trabalho seria ampla, 

ao passo que, no Brasil, ela seria mitigada, apenas em algumas dimensões: liberdade de 

sindicalização (positiva, expressa no direito do trabalhador de filiação, e, negativa, no direito 

de não filiar-se ou desfiliar-se) e auto-regulamentação (sem intervenção ou interferência do 

poder público). Aspectos estes previstos expressamente no art. 8º, da CR/88. 

Ora, existem descompassos de fundo entre os preceitos e alicerces da plena liberdade 

sindical preconizada pela OIT e a ordem constitucional pátria, a saber: adoção pela CR/88 da 

unicidade sindical, proibindo a criação e coexistência de mais de um sindicato representativo 

na mesma base territorial mínima de um município e a adoção do critério de categoria como 

forma de aglutinação de trabalhadores; enquanto que a Convenção n. 87 indica o modelo 

sindical fundado na agremiação espontânea. 

Nesse passo, nem tampouco a ideia de categoria, prevista no ordenamento jurídico 

brasileiro coaduna-se com referida forma de agremiação voluntária. 

Há que se mencionar ainda a manutenção pela CR/88, desde o Estado Novo, da 

contribuição compulsória de todos os trabalhadores – associados ou não. Nascimento critica a 

contribuição compulsória em face da normatividade da OIT asseverando que: “A Convenção 

87 assegura a liberdade individual de ingressar ou não num sindicato. Cobrar, 

compulsoriamente, uma contribuição de quem não é sócio não é compatível com essa garantia 

da Convenção n. 87”.56  

Ressalta-se, ainda, que a própria interpretação atribuída a CR/88 pelos Tribunais 

Superiores caminha na contramão da plena liberdade sindical delineada no cenário 

internacional. O que se pode exemplificar pela Súmula 36957 do TST, que entende por 

                                                 
55 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. 4ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 
100. 
56 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. 4ª Ed. São Paulo: LTr Editora, 2005, p. 
102. 
57 Súmula 369, TST: “DIRIGENTE SINDICAL. ESTABILIDADE PROVISÓRIA I - É indispensável a 
comunicação, pela entidade sindical, ao empregador, na forma do § 5º do art. 543 da CLT. II - O art. 522 da CLT 
foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988. Fica limitada, assim, a estabilidade a que alude o art. 543, § 
3.º, da CLT a sete dirigentes sindicais e igual número de suplentes. III - O empregado de categoria diferenciada 
eleito dirigente sindical só goza de estabilidade se exercer na empresa atividade pertinente à categoria 
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recepcionado os art. 522, caput
58 e 543, §3º59 da CLT, que fixa número de integrantes e 

suplentes da diretoria e do conselho fiscal do sindicato em nítida intervenção do Estado nas 

organizações obreiras. Além disso, somente goza da estabilidade provisória esse número 

limitado de dirigentes, independente do número de empregados que compõe o sindicato e sua 

abrangência. Portanto, é evidente a ingerência estatal sobre os sindicatos. 

Delgado sustenta a não recepção constitucional do art. 522, da CLT: 

 

É gritante a inadequação da tímida garantia do art. 522 ao largo espectro 
constitucional (e à sociedade complexa hoje existente no Brasil). Contudo, a 
ausência de um parâmetro alternativo claro (que evite também, ao reverso, o abuso 
do direito), tem inclinado os tribunais à acomodação com o velho texto da CLT – o 
que frustra, obviamente, o princípio da equivalência entre os seres coletivos 
trabalhistas. Enquanto não surge texto legal adequado ao comando firme da 
Constituição, deve-se relegar, em respeito à Carta Magna, ao estatuto do sindicato a 
fixação do número necessário de diretores da respectiva entidade, atento o intérprete 
ao uso não abusivo da prerrogativa constitucional. Sendo razoável, consistente, 
equânime o número escolhido, em correspondência com as características, 
dimensões e abrangência do sindicato, estende-se a garantia magna a todos eles. 
Sendo abusivo o número, esvai-se tal garantia sobre o número superior ao legal.60 

  

No que se refere ao direito de sindicalização e a negociação coletiva dos Servidores 

Públicos, a CR/88 resguarda aos servidores públicos civis o direito à sindicalização e à greve 

(art. 37, VI e VII, da CR/88).61 

No que se refere aos servidores públicos militares, prevê o art. 5º, XVII, da CRFB: “é 

plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar”. O 

argumento utilizado para não conferir esses direitos aos militares é uma suposta quebra de 

hierarquia – valor apreciado pelos militares – que pode ser incitada pela militância sindical. 

                                                                                                                                                         
profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. IV - Havendo extinção da atividade empresarial no 
âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. V - O registro da candidatura 
do empregado a cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe 
assegura a estabilidade, visto que inaplicável a regra do § 3º do art. 543 da Consolidação das Leis do Trabalho”. 
58 Art. 522, CLT: "A administração do sindicato será exercida por uma diretoria constituída no máximo de sete e 
no mínimo de três membros e de um Conselho Fiscal composto de três membros, eleitos esses órgãos pela 
Assembléia Geral". 
59 Art. 543, § 3, CLT: " Fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado, a partir do momento 
do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação de entidade sindical ou de associação 
profissional, até 1 (um) ano após o final do seu mandato, caso seja eleito inclusive como suplente, salvo se 
cometer falta grave devidamente apurada nos termos desta Consolidação". 
60 DELGADO, Maurício Godinho. Direito Coletivo do Trabalho. 3ª ed. São Paulo: Editora LTr, 2008, p. 56. 
61 Art. 37, CR/88: "A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] VI - é garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical; VII - o direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica;" 
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Aos servidores públicos civis discute-se a possibilidade exercerem o direito à 

negociação coletiva, pelo fato de esse direito não ser expressamente observado pelo art. 37 e 

nem estendido a essa classe de trabalhadores pelo art. 39, § 3º62, da CR/88. 

Ocorre que o direito à negociação coletiva decorre logicamente da sindicalização e 

da greve. Ainda sobre o tema, assevera Silva: “Como se considerar “estatutário” [...] se a CF 

permite-lhes a sindicalização, a greve e implicitamente a negociação coletiva, que, na prática, 

é o que mais se pratica, quando há greve no serviço público”.63 

A Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADIn – 492 do Distrito Federal, julgada 

pelo Supremo Tribunal Federal – STF e publicada no Diário da Justiça em 12.3.93, declarou 

inconstitucional as alíneas ‘d’ (negociação coletiva) e ‘e’ (dissídio coletivo) do art. 240 da Lei 

n. 8.112/9064 tendo em vistas as restrições constitucionais a majoração de despesas para a 

administração pública (arts. 31, 39, 40, 41, 42 e 114, da CR/88). Essa declaração de 

inconstitucionalidade culminou na Lei 9.527/97 que revogou tais incisos. Sobre o tema, a 

posição tradicional do TST era no sentido de não ser possível o dissídio coletivo no âmbito da 

Justiça do Trabalho por ausência de previsão legal e pelo fato de a CR/88 não ter estendido o 

reconhecimento das convenções e dos acordos coletivos de trabalho aos servidores públicos 

civis (art. 39, § 3º, da CR/88, transcrito acima), conforme a Orientação Jurisprudencial nº 5 da 

Seção de Dissídios Coletivos do TST.65 

Sobretudo diante da recente ratificação da Convenção 15166, o TST reviu seu 

posicionamento anterior. Entendendo agora ser cabível a negociação coletiva de trabalho para 

a esfera da administração pública, embora adstritas a cláusulas sociais, destituídas de 

                                                 
62 Art. 39, § 3º, CR/88: "Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, 
IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir". 
63 SILVA, Antônio Álvares da. Greve no Serviço Público depois da decisão do STF. São Paulo: LTr Editora, 
2008, p. 89-90. 
64 Art. 240, Lei 8.112/90: "Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à 
livre associação sindical e os seguintes direitos, entre outros, dela decorrentes: [...] d) de negociação coletiva; e) 
de ajuizamento, individual e coletivamente, frente à Justiça do Trabalho, nos termos da Constituição Federal". 
65 OJ-SDC-5, TST: “DISSÍDIO COLETIVO CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA. Inserida em 27.03.1998. Aos servidores públicos não foi assegurado o direito 
ao reconhecimento de acordos e convenções coletivos de trabalho, pelo que, por conseguinte, também não lhes é 
facultada a via do dissídio coletivo, à falta de previsão legal”. 
66 Que dispõe em seu art. 7º, Convenção 151: “Medidas apropriadas às condições nacionais serão tomadas, 
quando necessário, para incentivar e promover o pleno desenvolvimento e utilização de mecanismos de 
negociação de termos e condições de trabalho entre as autoridades públicas concernentes e organizações de 
servidores públicos, assim como de outros métodos que permitam aos representantes de servidores públicos 
participar da definição dessas matérias” 
E, no art. 8º, Convenção 151: “Será buscada, de acordo com as condições nacionais, por meio da negociação 
entre as partes ou de mecanismo independente e imparcial, como mediação, conciliação e arbitragem, constituído 
de modo que assegure a confiança das partes envolvidas, a solução de conflitos que possam resultar da definição 
de termos e condições de trabalho”. 
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conteúdo econômico. O entendimento ainda restrito apenas às cláusulas sociais decorre das 

próprias restrições constitucionais a majoração de despesas para a administração pública, que 

deverá ser instituída por lei (arts. 37, II, V, X, XI, e §8º; 39, 165, 169, da CR/88).67 

No entanto, esse entendimento ainda contraria o disposto na Convenção 154, 

ratificada pelo Brasil, que possibilita a negociação coletiva de cláusula econômica (art. 2º, 

Convenção 154)68, inclusive para a Administração Pública, conforme salientado alhures. 

Nesse caso, a prática também revela viável a negociação coletiva entre os Sindicatos dos 

Servidores Públicos Civis, o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A partir do resultado da 

negociação coletiva, nasce um projeto de lei que tramitará perante o legislativo (participante 

da negociação) e, após, será promulgado pelo executivo (também participante da negociação). 

A prática demonstra que a negociação coletiva não ocorre somente em sede de acordo 

coletivo e convenção coletiva de trabalho, manifestando-se de outras formas. Portanto, 

conclui-se seja um contrassenso vedar a negociação coletiva de cláusulas econômicas, por não 

violar qualquer dispositivo constitucional e, sobremaneira, pelo fato de o entendimento do 

STF confundir negociação coletiva de trabalho com os instrumentos provenientes daquela. 

Inclusive, recentemente, em Minas Gerais, houve greve histórica dos professores da 

rede pública estadual, com duração 112 dias, que reivindicava, principalmente, o pagamento 

do piso salarial nacional na carreira de educação. A greve foi suspensa após a assinatura de 

um termo de compromisso entre o sindicato do professores e o governo estadual para que 

negociem, diretamente, com a presença de deputados estaduais, as questões relativas ao piso 

salarial.69  

Até mesmo quanto aos servidores públicos militares, aos quais não são concedidos os 

direitos à sindicalização e à greve, acaba por ser verificada na prática a negociação coletiva. 

Em 30.03.2007, um fato demonstrou bem essa questão: a greve dos controladores de tráfego 

aéreo. Na ocasião, diante de péssimas condições de trabalho, que contribuíram para um 

acidente aéreo de um avião da Gol, em 29.07.2006, que vitimou 154 pessoas, os controladores 

                                                 
67 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de Direito do Trabalho. 10ª Ed. São Paulo: Editora LTr, 2011, p. 1315. 
O autor arrola os seguintes precedentes da SDC, todos posteriores ao Decreto Legislativo 206, de 07.04.10: 
RXOF e RODC 2008000-03.2005.5.02.0000, Rel. Ministro Maurício Godinho Delgado, DEJT 20.08.2010; 
RXOF e RODC 2025300-70.2008.5.0000, Rel. Ministra Kátia Magalhães Arruda, DEJT 17.9.2010; ReeNec e 
RO-RODC 51000-22.2008.5.15.0000, Rel. Ministro Waldir Oliveira da Costa, DEFT 15.10.2010. 
68 Art. 2º, Convenção 154: “Para efeito da presente Convenção, a expressão ‘negociação coletiva’ compreende 
todas as negociações que tenham lugar entre, de uma parte, um empregador, um grupo de empregadores ou uma 
organização ou várias organizações de empregadores, e, de outra parte, uma ou várias organizações de 
trabalhadores, com fim de: a) fixar as condições de trabalho e emprego; ou b) regular as relações entre 
empregadores e trabalhadores; ou c) regular as relações entre os empregadores ou suas organizações e uma ou 
várias organizações de trabalhadores, ou alcançar todos estes objetivos de uma só vez”.  
69 http://www.otempo.com.br/noticias/ultimas/?IdNoticia=130806 <<acessado em 02.10.2011>>. 
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de tráfego aéreo paralisaram suas atividades e fizeram greve de fome. Todo o ocorrido deve-

se à reivindicação por melhores condições de trabalho, principalmente pela redução da 

jornada de trabalho, aumento dos salários, melhoria dos equipamentos, desmilitarização da 

categoria e fim das transferências aleatórias dos controladores para outro estado. Na 

oportunidade, a greve foi dissipada pela promessa do governo em abrir negociações com os 

controladores sobre remuneração e para o aprimoramento do tráfego aéreo brasileiro.70  

Desta maneira, percebe-se o longo caminho a ser percorrido pelo Brasil a fim de se 

alcançar efetivamente a plena e ampla liberdade sindical, através da qual a agremiação de 

trabalhadores se dê livremente, de forma a fortificar a luta por melhores condições de vida e 

trabalho. 
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A LUTA DA MULHER PELA IGUALDADE DE GÊNERO NAS 

RELAÇÕES DE TRABALHO 

 

THE STRUGGLE FOR WOMEN'S EQUALITY IN THE LABOR RELATIONS 

 

Michele Toshie Saito 

 

  

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo traçar a evolução da mulher na sociedade, suas conquistas 

ao longo dos anos, tanto no Brasil como no contexto mundial. Por conseguinte, fazer uma 

análise do ingresso das mulheres brasileiras no atual mercado de trabalho, visto que elas 

sofrem discriminações e preconceito, ainda no século XXI, no tocante a ocupação de cargos, 

acesso, salário, ascensão quando equiparadas aos homens. Outrossim, procurou discorrer 

sobre a igualdade de gênero na Constituição Federal de 1988 e a respeito das ações 

afirmativas. O objetivo maior é assegurar e fazer valer a igualdade de tratamento e de 

oportunidades entre homens e mulheres que está prevista explicitamente no Ordenamento 

Constitucional. A presente pesquisa analisou a Lei 9.799 de 1999 que inseriu o artigo 373-A 

na Consolidação das Leis do Trabalho, dispositivo este de suma relevância, pois estabelece 

regras a respeito da proteção ao trabalho da mulher. Por derradeiro, e em especial, apresentar 

práticas, caminhos e alternativas para promover a inclusão da mulher no ambiente de trabalho, 

com o fim de buscar o combate as desigualdades de gênero existentes na sociedade 

contemporânea.  

PALAVRAS-CHAVE: EVOLUÇÃO DA MULHER; MERCADO DE TRABALHO; 

IGUALDADE DE GÊNERO. 

 

ABSTRACT 
This article aims to trace the evolution of women in society, its achievements over the years, 

both in Brazil and in the global context. Therefore, to analyze the entry of Brazilian women in 

the current job market, since they suffer discrimination and prejudice, even in the XXI 

century, as regards the occupation of positions, access, wages rise when capacity as men. 

Furthermore, we tried to discuss gender equality in the Constitution of 1988 and about 

affirmative action. The ultimate goal is to ensure and enforce equal treatment and 

opportunities between men and women who are provided explicitly in the constitutional 

order. This study analyzed the 9799 Act of 1999 added Article 373-A in the Consolidation of 

Labor Laws, this device is extremely important because it establishes rules concerning the 

protection of women's work. For the last, and in particular provide practical and alternative 

ways to promote inclusion of women in the workplace, in order to pursue the fight against 

gender inequalities that exist in contemporary society.  

KEYWORDS: EVOLUTION OF WOMAN; THE LABOR MARKET; GENDER 

EQUALITY. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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Nos dias atuais, lamentavelmente, pode-se verificar evidentes e inegáveis sinais de 

discriminação contra a mulher, resquícios de uma cultura machista. 

  

Urge, então, a necessidade de desmistificar o estereótipo de que a mulher é inferior, submissa 

ao homem. 

  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, modificações extremamente relevantes 

foram estabelecidas a fim de buscar a superação do tratamento diferente entre os gêneros. 

  

Com o intuito de quebrar as barreiras das disparidades entre homens e mulheres, o legislador 

constituinte veio a estabelecer discriminações em favor da mulher, especificamente em três 

situações: o primeiro é a licença gestação para a mulher, com duração superior à da licença 

paternidade (art. 7º, incisos XVIII e XIX); o segundo trata do incentivo ao trabalho da mulher, 

mediante normas protetoras (art. 7º, inciso XX); e o último caso versa sobre o prazo mais 

curto para a aposentadoria por tempo de serviço da mulher (art. 40, inciso III, alíneas a, b, c e 

d; art. 202, incisos I, II, III e § 1º). 

  

Por conseguinte, procurou-se analisar a Lei 9.799 de 1999 que acrescentou o artigo 373-A na 

CLT, dispositivo este de suma importância, pois trouxe regras sobre o acesso da mulher ao 

mercado de trabalho. 

  

Tal artigo promove um caráter punitivo-repressivo, haja vista que impõe proibições legais ao 

empregador, caso ele venha a discriminar a mulher, além da vertente promocional, no sentido 

de que garante maior possibilidade de entrada da mulher no emprego. 

  

No presente artigo apresentou-se alternativas e estratégias visando promover o tratamento 

equânime entre os gêneros e erradicar os mais diversos meios de discriminação. 

  

Oportuno mencionar que a metodologia empregada nesta pesquisa é o dedutivo. Em outras 

palavras, significa dizer que parte-se de premissas gerais para premissas específicas. 
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Outrossim, foi realizado um levantamento de documentação pertinente ao tema, através de 

pesquisas em livros, internet, artigos, revistas etc. 

  

Por derradeiro, não se pretende aqui esgotar de modo algum a temática. Muito pelo contrário, 

pretende-se fomentar ainda mais o debate sobre o polêmico tema a ser tratado. 

  

  

2. A EVOLUÇÃO DA MULHER BRASILEIRA NA SOCIEDADE 

  

  

No início dos tempos à mulher era submissa, passiva, educada para servir o marido. Sua 

missão era reproduzir a espécie, cuidar das obrigações domésticas e ainda, competia a ela, o 

dever de manutenção do bem estar da família, fruto de uma concepção machista. 

  

Nesse sentido Luiz Carlos de Azevedo assinala que: 

  

Subordinadas as imposições do patriarca ou do marido que a recebesse com o propósito de 

firmar sua descendência no contexto familiar, a mulher recolhe-se no âmbito doméstico, 

quase sempre sem acesso à cultura e à instrução, sem voz e sem participação na política ou 

nas atividades externas do grupo social. E, por assim se colocar, consome sua existência na 

maternidade e na criação dos filhos [...].[1]  

  

No entanto, foram durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, que as mulheres além de 

mães, donas de casa e esposas começaram a invadir o mercado de trabalho. Fato este que se 

deu em virtude do ingresso de seus maridos para as frentes de batalha. 

  

A partir de então, a mulher viu se obrigada a administrar os negócios da família e a posição de 

seus maridos nos trabalhos. 

  

O sistema capitalista se consolida no século XIX, onde leis começam a ser elaboradas para 

beneficiar as mulheres trabalhadoras. 
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Vale ressaltar que a luta pelo voto feminino, conquistado em 24 de fevereiro de 1932, 

constituiu um marco na história política da mulher que desde então vem resultando na 

concessão de uma série de direitos à mulher no decorrer dos tempos. 

  

A preocupação em proteger a mulher contra a exploração da sua força de trabalho, em 

particular, surgiu com o Decreto 21.417, de 17 de maio de 1932. Tal decreto regulava as 

condições do trabalho das mulheres nos estabelecimentos industriais e comerciais e 

previa: 

  

Art. 1º. Sem distincção de sexo, a todo trabalho de egual valor corresponde salario egual. 

Art. 2º. O trabalho da mulher nos estabelecimentos industriaes e commerciaes, publicos ou 

particulares, é vedado desde 22 horas até 5 horas. 

Art. 4º. Ás mulheres empregadas em estabelecimentos industriaes e commerciaes é vedado 

remover materiaes de peso superior ao estabelecido nos regulamentos elaborados pela 

autoridade publica. 

Art. 5º. É prohibido o trabalho da mulher: 

a) nos subterraneos, nas minerações em sub-solo, nas pedreiras e obras de construcção publica 

ou particular; 

b) nos serviços perigosos e insalubres, constantes do quadro annexo. 

Art. 7º. Em todos os estabelecimentos industriaes e commerciaes, publicos ou particulares, é 

prohibido o trabalho á mulher gravida, durante um período de quatro semanas, antes do parto, 

e quatro semanas depois. 

Art.11. Amulher que amammentar o proprio filho terá direito a dois descansos diarios 

especiaes, de meia hora cada um, durante os primeiros seis mezes que se seguirem ao parto. 

Art. 13. Aos empregadores não é permittido despedir a mulher gravida pelo simples facto da 

gravidez e sem outro motivo que justifique a dispensa.[2] 

  

Não obstante os direitos adquiridos até então, em decorrência da luta das mulheres pela 

igualdade de gênero, algumas formas de exploração persistiam em ser praticadas, tais 

como, as jornadas de trabalho de 14, 15 ou 16 horas. 

  

Vale lembrar que:  
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Por ocasião da Revolução Industrial do século XVIII, o trabalho feminino foi 

aproveitado em larga escala, a ponto de ser preterida a mão de obra masculina. Os 

menores salários pagos à mulher constituíam a causa maior que determinava essa 

preferência pelo elemento feminino. O Estado, não intervindo nas relações jurídicas de 

trabalho, permitia, com a sua omissão, toda sorte de explorações. Nenhuma limitação da 

jornada de trabalho, idênticas exigências dos empregadores quanto às mulheres e 

homens, indistintamente, insensibilidade diante da maternidade e dos problemas que 

pode acarretar à mulher, quer quanto às condições pessoais, quer quanto às 

responsabilidades de amamentação e cuidados dos filhos em idade de amamentação etc. 

o processo industrial criou um problema que não era conhecido quando a mulher, em 

épocas remotas, dedicava-se aos trabalhos de natureza familiar e de índole doméstica. A 

indústria tirou a mulher do lar por 14, 15 ou 16 horas, expondo-a a uma atividade 

profissional em ambientes insalubres e cumprindo obrigações muitas vezes superiores às 

suas possibilidades físicas.[3] 

  

Antigamente, as mulheres nem sequer podiam ingressar em faculdades e universidades 

para obter um diploma de nível superior, tinham que se contentar com uma educação 

fundamental. 

  

O Código Civil Brasileiro de 1917, no Capítulo II, estabelecia os Direitos e Deveres do 

Marido, dentre os quais, importante destacarem os artigos 233, I, II III e o artigo 234. 

  

Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da 

mulher, no interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). 

Compete-lhe: 

I - a representação legal da família; 

II - a administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir 

administrar, em virtude do regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 178, § 

9°, I, c, 274, 289, I, e 311); 

III - o direito de fixar o domicilio da família, ressalvada a possibilidade de recorrer a mulher 

ao juiz, no caso de deliberação que a prejudique; 

IV - prover a manutenção da família, guardadas as disposições dos art. 275 e 277. 

Art. 234. Aobrigação de sustentar a mulher cessa, para o marido, quando ela abandona sem 

justo motivo a habitação conjugal, e a esta recusa voltar. Neste caso, o juiz pode, segundo as 

circunstâncias, ordenar, em proveito do marido e dos filhos, o seqüestro temporário de parte 

dos rendimentos particulares da mulher.[4] 
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Ademais, previa os Direito e Deveres da Mulher nos artigos 240; 242, VII; 243 e 

247.                      

Art. 240.  A mulher, com o casamento, assume a condição de  companheira, consorte e 

colaboradora do marido nos encargos de  família, cumprindo-lhe velar pela direção 

material e moral desta.  

Art. 242.  A mulher não pode, sem autorização do marido:  

VII - Exercer a profissão.   

Art. 243.  A autorização do marido pode ser geral ou especial, mas deve constar de 

instrumento público ou particular previamente autenticado.  

Parágrafo único. Considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher que ocupar 

cargo público, ou, por mais de 6  (seis) meses, se entregar a profissão exercida fora do 

lar conjugal.  

Art. 247.  Presume-se a mulher autorizada pelo marido:   

Parágrafo único.  Considerar-se-á sempre autorizada pelo marido a mulher que ocupar 

cargo público, ou, por mais de 6 (seis) meses, se entregar a profissão exercida fora do lar 

conjugal.[5]  

  

De acordo com o Código Civil de 1917, a liberdade da mulher era restringida, não tinha 

o direito de opinar e tomar suas próprias decisões no campo profissional, pois precisava 

de autorização do marido para exercer atividade laboral. 

  

Verifica-se que, “até 1946, a mulher era considerada irresponsável como “os silvícolas e 

as crianças”, e tudo lhe era negado.”[6]  

  

Tal situação foi modificada em 1962, com a Lei 4.121, que alterou o Código Civil de 

1917, por meio da aprovação do Estatuto da Mulher Casada que trouxe consigo a 

equiparação dos direitos dos cônjuges.  

  

Outra situação que podemos citar, é que antes a mulher poderia vir a perder o pátrio 

poder, caso ela contraísse novas núpcias.  
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Com a entrada em vigor da Lei 4.121/62 a mulher passa a não perder mais esse direito. 

  

Art. 393. Amãe que contrai novas núpcias não perde, quanto aos filhos de leito anterior os 

direitos ao pátrio poder, exercendo-os sem qualquer interferência do marido.[7] 

  

Com a Lei 4.121 de 1962 alterações significantes e positivas ocorreram no Código Civil 

de 1917, no entanto, ainda mantinha-se parte da ideologia patriarcal. 

  

Já com a entrada em vigor do Código Civil, em 11 de janeiro de 2003 um grande avanço 

surgiu no âmbito do Direito da Família, pois houve uma substituição do termo “pátrio 

poder” para “poder familiar”.  

  

Isto significa dizer que hoje, marido e mulher, conjuntamente, devem exercer o poder 

familiar, segundo a paridade de direitos e deveres entre os gêneros estabelecidos 

expressamente na Constituição Federal de 1988.  

  

Outrossim, importante mencionar que a entidade familiar deixa de ser constituída tão-

somente pelo casamento para incluir as comunidades formadas pela união estável e por 

qualquer dos pais e seus descendentes, conforme o art. 226 § 4° da Constituição Federal.  

  

Nota-se, portanto o engajamento feminino na luta pela transformação da sociedade, pois 

começam a ter consciência de seus direitos, e uma maior e efetiva participação política, 

social, enfim em todos os aspectos. 

  

Isso só ocorre quando oprimidos e explorados começam a conscientizar-se da opressão e 

exploração e passam, organizadamente, a reivindicar seus direitos, entendendo-se como 

cidadãos de primeira categoria[8].  

  

Diante do exposto, é perceptível a evolução gradativa das mulheres na sociedade.  
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2. INGRESSO DA MULHER NO ATUAL MERCADO DE TRABALHO 

  

  

O papel que a mulher vem desempenhando na sociedade contemporânea, sobretudo na 

área profissional requer um especial enfoque nos dias atuais.  

  

Nota-se que as mulheres vêm lutando e conquistando cada vez mais espaço no mercado 

de trabalho e na economia mundial. 

  

Não obstante avanços e mudanças vêm surgindo na sociedade brasileira, não se pode 

ignorar a realidade de que as mulheres, lamentavelmente, ainda são marginalizadas e 

oprimidas. Muitas são vítimas de espancamentos, sofrem discriminações absurdas, 

recebem baixos salários, e até mores brutais ocorrem. [9]  

  

"[...] Resquícios de uma sociedade patriarcal, moldada a partir de princípios e valores 

machistas que sugerem a dominação do homem sobre a mulher em diversos aspectos da 

vida social."[10]  

  

Em pleno século XXI, é lamentável constatar que ainda a maioria dos homens não 

conseguiram admitir a “(re)volução" da mulher.  

  

Haja vista que alguns são preconceituosos, por julgarem que são mais centrados, 

racionais, ativos, enquanto as mulheres são frágeis, sentimentais, passivas. 

  

Há aqueles que são vaidosos demais para aceitarem que sua esposa seja mais 

competente, qualificada profissionalmente, que possa exercer qualquer tipo de atividade 

tanto mental quanto física e que possa ganhar mais do que eles. Outros, que analisam o 

custo-benefício das mulheres trabalharem fora e chegam à conclusão de que não 

compensa. Essa mentalidade impede a real igualdade de tratamento.  

  

Na sociedade contemporânea, podemos observar que alguns homens são inseguros de 

modo a manter sua esposa submissa, impedindo-as de trabalhar e fazer as suas próprias 

escolhas livremente.  
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 Neste caso se o casamento vier a fracassar, geralmente, é a mulher a pessoa que sai mais 

prejudicada desta relação. Pois, com o rompimento da relação muitas mulheres vão 

tentar ingressar no mundo do trabalho em busca de independência e estabilidade 

financeira.  

  

Todavia, hoje, como é sabido o mercado de trabalho está altamente competitivo e 

exigente o que fará as mulheres enfrentarem muitos obstáculos.  

  

Cumpre salientar que, infelizmente, a mulher continua a sofrer discriminação quando 

da seleção e contratação para ocupar uma vaga de emprego, no tocante a idade e no 

plano salarial, se equiparada a trabalho de igual valor praticado pelo homem. 

  

Outrossim, algumas mulheres contam com pouca ou nenhuma experiência profissional; 

às vezes não cursaram o ensino superior ou nem mesmo possuem ensino fundamental 

completo, já que após casarem muitas passam a dedicar-se somente aos filhos, ao lar e 

ao marido, tornando o acesso ao emprego mais árduo. 

  

Outro ponto a ser analisado, é que após o divórcio as mulheres têm que cuidar dos filhos 

já que na maioria das vezes a guarda fica com a mãe.  

  

E na pior das hipóteses elas ainda têm que dar toda a assistência material e moral ao 

filho quando o pai não vem a cumprir com o pagamento das pensões ou até mesmo 

quando o valor da pensão alimentícia é irrisório para o sustento da criança. 

  

A desigualdade entre homem e mulher, decorrente de todo um contexto social e cultural, 

acabaram por enquadrá-los em dois mundos, a ponto de serem tidos como sexos opostos, 

e não sexos que se complementam.[11]  

  

 Este é o momento oportuno para que a sociedade reflita e venha a erradicar de vez com 

a discriminação e o preconceito em face da mulher.  
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 É importante reconhecer que em passos lentos a mulher vem se sobressaindo e 

destacando na sociedade, em especial no ambiente de trabalho.  

  

Já que, elas vêm invadindo praticamente todos os lugares, ocupando cargos relacionados 

à advocacia, procuradoria, promotoria e magistratura, em organizações de pesquisa de 

ponta, exercendo funções de diretora nas grandes empresas, candidatando-se em cargos 

políticos.   

  

Diante do exposto, a mulher brasileira, passa a ter plena consciência de seus direitos e de 

seu potencial, demonstrando ser tão capaz quanto o homem para o exercício de qualquer 

função. 

  

Assim, nota-se, gradativamente, o crescimento do seu poder aquisitivo, o nível de 

instrução, a inclusão no mercado de trabalho, bem como o reconhecimento profissional. 

              

  

3. A IGUALDADE ENTRE OS SEXOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

  

  

  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, verificou-se a emancipação civil, 

política e social da mulher, levando o legislador constituinte, a conceder uma igualdade de 

direitos entre homens e mulheres. 

  

O reconhecimento dessa equidade prevista em texto constitucional, conforme os artigos 3º e 

5º foram conquistados com muito esforço, perseverança e com muita lentidão. 

  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 

I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento nacional; 
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 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação.[12] 

  

Ao analisar o artigo 3° do texto constitucional: 

  

Verifica-se que todos os verbos utilizados na expressão normativa - construir, erradicar, 

reduzir, promover - são de ação, vale dizer, designam um comportamento ativo. O que se tem, 

pois, é que os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil são definidos em 

termos de obrigações transformadoras do quadro social e político retratado pelo constituinte 

quando da elaboração do texto constitucional. E todos os objetivos contidos, especialmente 

nos três incisos acima transcritos, do art. 3º, da Lei Fundamental da República, traduzem 

exatamente mudança para se chegar à igualdade.[13] 

  

E o artigo 5° estabelece que: 

  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;[14] 

  

Como bem registra Carlos Henrique Bezerra Leite: 

  

o princípio da igualdade está consagrado no art. 5º, caput, da CF, segundo a qual todos são 

iguais perante a lei. É importante notar que a igualdade aqui mencionada é apenas formal. 

Todavia, essa norma constitucional deve se amoldar ao figurino das normas-princípios 

constitucionais fundamentais da dignidade da pessoa humana, do valor social do trabalho e da 

livre-iniciativa, bem como aos objetivos fundamentais da República, consubstanciados, dentre 

outros, na erradicação da pobreza e da marginalização e na redução das desigualdades sociais 

e regionais (CF, arts. 1º e 3º).[15] 

  

Neste prisma, a Constituição de 1988 consagra o Principio da Igualdade ou Princípio da 

Isonomia assegurando à redução dos desequilíbrios e disparidades existentes entre os sexos no 

convívio social. 
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“Consiste, na verdade, numa potencial paridade jurídica de todos os membros da coletividade 

estatal perante a lei.”[16] 

  

Para Mara Darcanchy: 

  

[...] a cada dia mais, mesmo reconhecendo a fragilidade do modelo social ora vigente, faz-se 

necessária a inclusão desses contingentes no conjunto do seio da sociedade. Por isso, os 

chamados excluídos socialmente têm na cidadania uma referência estratégica e também um 

novo paradigma, pois remete o conceito a uma perspectiva de direitos iguais, possibilitando a 

reflexão a respeito dos novos fundamentos de uma sociedade que emerge, conseqüência da 

mudança e da crise, partindo da constatação de que há diferenças que devem ser respeitadas e 

até mantidas, numa condição civilizatória, como um marco a ser alcançado a partir do 

reconhecimento dos direitos à própria existência.[17] 

  

De acordo com Paulino Jacques “No Brasil de nossos dias, portanto, todos são iguais perante 

a lei significa tratamento igual para os que se encontram nas mesmas condições e debaixo de 

idênticas circunstâncias.”[18] 

  

O princípio da igualdade visa garantir um regramento uniforme aos indivíduos que não sejam 

entre si diferenciáveis por razões lógica e substancialmente (isto é, à face da Constituição), 

afinados com eventual desigualdade de tratamento.[19] 

  

Neste diapasão, a Constituição Federal de 1988 trouxe um grande avanço ao buscar superar as 

desigualdades entre homens e mulheres, bem como equiparar os direitos e deveres entre os 

mesmos, e, sobretudo ao assumir como meta a adoção de políticas que conduzam o Estado a 

agir de modo positivo, como é o caso da aplicação de ações afirmativas.[20]  

  

As ações afirmativas, na terminologia européia discriminação positiva, originaram nos 

Estados Unidos como políticas públicas e privadas que tinham a finalidade de concretizar o 

principio da igualdade material, bem como, a redução e neutralização dos efeitos da 

discriminação racial, de gênero, de idade, de nacionalidade.[21] 

  

A expressão ação afirmativa, utilizada pela primeira vez numa ordem executiva federal norte-

americana do mesmo ano de 1965, passou a significar, desde então, a exigência de 
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favorecimento de algumas minorias socialmente inferiorizadas, vale dizer, juridicamente 

desigualadas, por preconceitos arraigados culturalmente e que precisavam ser superados para 

que se atingisse a eficácia da igualdade preconizada e assegurada constitucionalmente na 

principiologia dos direitos fundamentais.[22] 

  

Para Clèmerson Merlin Clève e Melina Breckenfeld Reck: 

  

[...] as ações afirmativas devem ser medidas excepcionais, não habituais, bem como devem 

ser estabelecidos, nos programas concretizadores, os percentuais mínimos suficientes para 

garantir a igualação objetivada, com a ruptura dos preconceitos ou para, ao menos, propiciar, 

dentro de certo prazo, a superação da discriminação.  

Em última análise, é inegável a relevância e a pertinência dessas ações para concretizar a 

igualdade substancial e reduzir as desigualdades; no entanto, é necessária cautela na 

realização de ações afirmativas, mediante, principalmente, a atribuição de natureza temporária 

e não habitual, impedindo, assim, que acarretem a instauração do extremo oposto, isto é, da 

discriminação inversa.[23] 

  

Assim, a lei poderá impor as pessoas tratamento desigual na medida de suas diferenças, com o 

intuito de preservar a igualdade de oportunidades, tratamento, encargos e privilégios. 

  

 O ordenamento constitucional pátrio reconheceu em seu próprio texto algumas medidas de 

discriminação positiva, além de ter conferido ao legislador a possibilidade de instituir outras 

na ordem infraconstitucional, como exemplo, a Lei 9.799/99, que será tratada posteriormente. 

Verifica-se que, as ações afirmativas desenvolvidas com o desiderato de atingir as finalidades 

traçadas pela República Federativa do Brasil não são apenas permitidas pela ordem 

constitucional, mas fomentadas, aspiradas pelo constituinte.[24] 

  

É neste contexto, portanto, que será abordado a seguir o tratamento diferenciado às mulheres 

adotado pelo constituinte com o objetivo de promover a equiparação entre os gêneros, 

objetivando que a igualdade saia da esfera formal e venha a ser aplicada de forma concreta, na 

prática. 

  

Um caso de discriminação que podemos constatar é a licença gestação para a mulher, com 

duração superior à da licença paternidade (art. 7º incisos XVIII e XIX). 

  

2302



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Esta discriminação é de origem biológica, já que prevê um repouso mais prolongado para a 

mulher do que para o homem quando do nascimento de filho. Justifica-se pelo fato de que o 

homem não participa diretamente do processo de parto.[25] 

  

Outra situação é o incentivo ao trabalho da mulher, mediante normas protetoras (art. 7º, inciso 

XX). Mauricio Godinho Delgado faz a seguinte observação deste artigo: 

  

[...] aqui a Constituição permite uma prática diferenciada desde que efetivamente a proteger 

(ou ampliar) o mercado de trabalho da mulher. Nesse quadro, em vista de mais um 

fundamento constitucional, tornam-se inválidas normas jurídicas (ou medidas administrativas 

ou particulares) que importem em direto ou indireto desestímulo à garantia ou abertura do 

mercado de trabalho para a mulher.[26]   

  

Os motivos dessa discriminação entre os sexos "prova que ainda existem casos de 

desigualdade que privilegiam os homens no trabalho quanto no salário"[27], como também 

porque normas de proteção à maternidade, ao elaborarem direitos excepcionais de inatividade 

e de assistência ao recém-nascido tornam-se menos interessantes a contratação de indivíduos 

do sexo feminino.[28] 

  

Nesse sentido a jurisprudência: 

  

Igualdade. Princípio. Trabalho da Mulher. Distinção. Vedação. Mandado de Segurança. 

Trabalho da Mulher. O princípio da igualdade veda distinção entre homem e mulher. Só se 

justificam as diferenças resultantes da natureza. Não é o caso de condições do trabalho. 

Distinguir a esse fundamento resulta prejuízo na disputa do mercado de trabalho, o que afeta a 

isonomia. (STJ – REsp. n. 70-RJ – 2ª T. – v. u. – 21.8.89 – rel. Min. Vicente Cernicchiaro) 

DJU, de 25.9.89, p. 14.951.[29] 

  

E ainda, cumpre acrescentar: 

  

Concurso Público. Critério de Admissão. Sexo. A regra direciona no sentido da 

inconstitucionalidade da diferença de critério de admissão considerado o sexo – artigo 5º, 

inciso I, e parágrafo 2º do artigo 39 da Carta Federal. A exceção corre a conta das hipóteses 

aceitáveis, tendo em vista a ordem sócio-constitucional. O concurso publico para 

preenchimento de vagas existentes no Oficialato da Policia Militar, no Quadro de Saúde – 
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primeiro-tenente, médico e dentista – enquadra-se na regra constitucional, no que proíbe a 

distinção por motivo de sexo.[30] 

  

A batalha da mulher, principalmente, por reconhecimento no campo profissional tem sido 

uma missão difícil, ainda no século XXI. 

  

Outro ponto de discriminação é o prazo mais curto para a aposentadoria por tempo de serviço 

da mulher (art. 40, inciso III, alíneas a, b, c e d; art. 202, incisos I, II, III e § 1º). 

  

É conferida a mulher um prazo de 05 anos de trabalho a menos que os homens, no que tange 

ao tempo de serviço para a aposentadoria voluntária, seja com vencimentos integrais ou 

proporcionais. [31] 

  

A Constituição Federal estabeleceu essa descriminação em favor da mulher, pois geralmente 

as atividades domésticas são realizadas exclusivamente pela mulher. 

  

Neste contexto, a mulher teria uma dupla jornada de trabalho, isto é, além de trabalhar "fora" 

ao retornar para a casa encontraria, a lhe esperar, a tarefa de cuidar do lar e dos filhos.[32] 

  

Pode-se dizer que, a finalidade almejada pelas mulheres é o da sua valorização na sociedade 

brasileira contemporânea, em especial no mundo do trabalho e a busca incessante pela 

igualdade entre os gêneros que foi historicamente negada.[33] 

  

O desafio está lançado na democracia brasileira, qual seja fazer com que a população venha a 

refletir e conscientizar de que apesar de homem e mulher serem de sexos diferentes, eles são 

iguais em direitos e deveres, assim devem atuar na sociedade em pé de igualdade. 

  

4. DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE TRABALHO POR MOTIVO DE 

GÊNERO  
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A lei n. 9.799, de 26 de maio de 1999 veio a inserir na Consolidação das Leis do Trabalho 

regras sobre o acesso da mulher ao mercado de trabalho. 

  

Esta lei veio incluir o art. 373-A, protegendo juridicamente a mulher de possíveis 

discriminações do empregador, sobretudo acerca da sua privacidade.[34] 

  

Assim, a fim de buscar a igualdade de gênero, o art. 373-A da CLT trouxe algumas vedações 

legais impostas ao empregador. 

  

Art. 373-A. Ressalvadas as disposições legais destinadas a corrigir as distorções que afetam o 

acesso da mulher ao mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos acordos 

trabalhistas, é vedado: 

I - publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja referência ao sexo, à idade, à 

cor ou situação familiar, salvo quando a natureza da atividade a ser exercida, pública e 

notoriamente, assim exigir; 

II - recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho em razão do sexo, idade, 

cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória 

e publicamente incompatível; 

III - considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como variável determinante para 

fins de remuneração, formação profissional e oportunidade de ascensão profissional; 

IV - exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para comprovação de esterilidade ou 

gravidez, na admissão ou permanência no emprego; 

V - impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para deferimento de inscrição ou 

aprovação em concursos, em empresas privadas, em razão de sexo, idade, cor, situação 

familiar ou estado de gravidez; 

VI - proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas nas empregadas ou funcionárias. 

Parágrafo único - O disposto neste artigo não obsta a adoção de medidas temporárias que 

visem ao estabelecimento das políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular 

as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional, o acesso ao 

emprego e as condições gerais de trabalho da mulher.[35] 

  

Adverte Mauricio Godinho Delgado que: 
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A Lei nº 9.799/99, por sua vez, torna expressos parâmetros antidiscriminatórios cujo 

conteúdo, de certo modo, já poderia ser inferido dos textos normativos preexistentes, em 

especial da Carta Magna. Nessa linha, a utilização de referências ou critérios fundados em 

sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez para fins de anúncios de empregos, 

de critérios de admissão, remuneração, promoção ou dispensa, para oferta de vagas de 

formação e aperfeiçoamento profissional e situações trabalhistas congêneres (art. 373-A da 

CLT, conforme inserção feita pela Lei nº 9.799/99). Não obstante essa redundância, a ênfase 

feita a tais parâmetros vedatórios de diferenciações injustas torna inesquecível, hoje a matriz 

jurídica antidiscriminatória ressaltada há mais de dez anos pela Constituição Republicana 

democrática.[36] 

  

 Vale ressaltar que, na sociedade atual, constatam-se muitos empregadores que optam 

contratar homens a mulheres em virtude da menor disponibilidade destas para viagens, da 

licença-maternidade, regime de sobrejornada e maior número de faltas no trabalho por motivo 

de cuidados com os filhos.[37] 

  

Urge a necessidade dos empregadores adotarem jornadas mais flexíveis e cursos de 

reciclagem para as mulheres que, afastadas do mercado em decorrência da maternidade, 

almejem readquirir experiência e eficiência ao regressar ao emprego.[38] 

  

Uma outra questão pertinente para a implementação duradora e concreta da igualdade de 

oportunidades entre os sexos diz respeito a omissão da maioria das empresas em manter 

creches para os filhos de seus funcionários, o que se traduziria em cumprimento de sua 

responsabilidade social interna, conforme assegurado nos artigo 389, §§ 1º e 2º, e 400 da 

CLT.[39]   

  

Portanto, um caminho eficaz no combate a desigualdade entre os sexos provém quando a 

empresa adota a responsabilidade social interna. Pois o empresário passa a conscientizar-se e 

proporcionar igualdade salarial entre os gêneros; ofertar perspectivas profissionais para as 

mulheres; a não-discriminação das trabalhadoras por motivo de idade, raça, dentre outras 

iniciativas. 

  

 De acordo com Yara Maria Pereira Gurgel: 

  

O parágrafo único do art. 373-A da CLT dispõe sobre a adoção de Ações Afirmativas, 

promovidas no âmbito interno das empresas, para estabelecer a igualdade de gênero e a 

representatividade de mulheres nos diversos postos de trabalho. Tem aplicação especial 

quanto ao acesso e às condições gerais de trabalho da mulher. 
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O legislador nacional inseriu o parágrafo único no art 373-A da CLT em razão do 

compromisso assumido junto às Organizações Internacionais - ONU, OEA e OIT - de 

promover as Convenções Internacionais de Direitos Humanos adotadas pelo Brasil no que 

tange à adoção de medidas especiais para implementar a Igualdade de Oportunidades e como 

mecanismo de combater a discriminação contra a mulher. 

A primeira norma internacional destinada a oferecer proteção de gênero foi a Convenção n. 

100 da OIT, promulgada em 1951 e ratificada pelo Brasil em 1957, trata da igualdade salarial 

entre homens e mulheres. Daí por diante, as Organizações Internacionais adotaram Tratados 

Internacionais com proteção específica à mulher.[40] 

  

Com o objetivo de estimular e promover a igualdade de oportunidades e de tratamento entre 

os gêneros conforme previsto na Constituição Federal de 1988, o Governo Federal através da 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM), do II 

Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, junto à parceria do Fundo de Desenvolvimento 

das Nações Unidas para a Mulher (UNIFEM) e com o apoio da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), desenvolveram o Programa Pró Equidade de Gênero.[41] 

  

Em síntese o Programa Pró-Eqüidade tem por objetivo: 

  

Contribuir para a eliminação de todas as formas de discriminação no acesso, remuneração, 

ascensão e permanência no emprego; conscientizar e sensibilizar empregadores e estimular as 

práticas de gestão que promovam a igualdade de oportunidades entre homens e mulheres 

dentro das empresas; reconhecer publicamente o compromisso das empresas com a eqüidade 

de gênero no mundo do trabalho; criar a rede Pró-Eqüidade de Gênero; e construir um banco 

de “boas práticas” de gestão que promova a eqüidade de gênero no mundo do trabalho.[42] 

  

A idéia do Programa Pró-Equidade de Gênero é enfrentar a sistemática opressão de gênero e 

romper o paradigma da desigualdade social através da inserção das mulheres nas organizações 

públicas, privadas, e em instituições, sobretudo desenvolver novas concepções na gestão de 

pessoas e cultura organizacional. 

  

A empresa ao aderir ao Programa ela assina termo de compromisso com o dever de 

implementar os direitos decorrentes do Principio da igualdade e Não Discriminação no 

ambiente de trabalho, pelo período de 12 meses.[43] 

  

Em seguida, envia relatório contendo a forma de seleção, o perfil do corpo funcional, a forma 

de ascensão, a capacitação, a promoção e o incentivo para mulheres, programa de saúde, 
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política de benefícios, instrumentos de combate à discriminação, ocorrência de assédio sexual 

e moral e relação com terceirizados, além do plano de ação.[44] 

  

Se porventura a empresa ao ser avaliada e monitorada vir a obter resultados satisfatórios, ou 

seja, tenha executado com êxito no mínimo 70% das ações planejadas, ela receberá o Selo 

Pró- Equidade de Gênero, e a possível difusão de suas práticas exemplares em campanhas de 

promoção institucional.[45]    

  

O Selo é o reconhecimento do esforço feito pela organização na implementação em seu 

cotidiano de práticas de equidade, constituindo-se num instrumento que evidenciará 

publicamente o compromisso da empresa ou organização com a equidade de gênero na 

promoção da cidadania e difusão de prática exemplares no mundo do trabalho.[46] 

  

Cumpre ressaltar que: 

  

A primeira edição do programa Pró-Equidade contou com a participação de empresas 

públicas federais e sociedades de economia mista, representando o setor de Minas e Energia, 

Bancário, de Comunicação e Agropecuário. Das 16 empresas que assinaram o termo de 

compromisso, 11 receberam o selo Pró-Equidade. Enfrentaram o desafio de mudar ações 

quanto à gestão de pessoas, nos processos de admissão e contratação de estagiários, promoção 

e percepção salarial, em especial no tocante à inclusão de gênero, raça/cor. Banheiros 

femininos foram construídos para reforçar a presença de mulheres no interior da empresa, 

além da introdução de códigos de conduta com perspectiva de gênero, equiparação salarial, 

implantação de ouvidorias e ciclos de palestras apresentando a preocupação com a ética de 

trabalho, bem como o combate à violência contra a mulher e o assédio moral. Em sua segunda 

edição, no biênio 2006/2007, o Programa permite a participação de empresas do setor 

privado.[47] 

  

É essencial aos Direitos Humanos combater o preconceito enraizado na sociedade brasileira 

para que seja possível o desenvolvimento da isonomia de direitos e deveres para ambos os 

sexos.[48] 

  

No que tange à discriminação em matéria de ocupação, o desafio a igualdade entre homens e 

mulheres, não se refere exclusivamente aos postos de trabalho, mas, em especial, ao respeito 

aos méritos e talentos profissionais da mulher e sua conseqüente ocupação em atividades 

qualificadas e que ofereçam perspectivas de crescimento.[49]   
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5. CONCLUSÃO 

  

Na corrida por um lugar no mercado de trabalho, a mulher depara-se com a discriminação 

entranhada na sociedade. 

  

 Nota-se que ela faz parte das minorias sociais, em virtude de uma cultura machista e 

preconceituosa, marcas de um passado remoto, mas que ainda constatamos na realidade. 

  

Contudo, com o advento da Constituição Federal em 1988 o legislador constituinte vem com 

o propósito de estabelecer uma sociedade igualitária, sem preconceito de origem, sexo, raça e 

quaisquer formas de desigualdades no território nacional. 

  

Assim, no intento de concretização da isonomia entre os gêneros, a Constituição impõe 

tratamento diferenciado à mulher, objetivando uma igualdade de tratamento entre os sexos 

que seja concreta, real e aplicada na prática, de modo a não restringir à mera igualdade 

formal. 

  

Outrossim, atribuiu ao legislador meios para instituir outras ações afirmativas na ordem 

infraconstitucional, como o caso da Lei 9.799 de 1999, que versa sobre o acesso da mulher no 

mercado de trabalho. 

  

Por conseguinte, neste presente artigo venho destacar que urge as empresas adotarem a 

responsabilidade social interna com o intuito de promover a conscientização nos empresários. 

  

 Atitudes e práticas adotadas pelas empresas são de extrema relevância e necessárias a fim de 

amenizar as disparidades existentes entre os gêneros nas relações de trabalho, sobretudo no 

tocante a contratação para ocupar postos de trabalho, inclusão, promoção e a questão salarial. 

  

Por derradeiro, faço referências ao Programa Pró-Equidade de Gênero, que apesar de 

incipiente, resultados positivos têm sido revelados em prol ao combate à desigualdade entre 

homens e mulheres nas relações de trabalho. 
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Nesse viés, ao passo que a equiparação de direitos e tratamentos seja assegurada pelo êxito 

dessas medidas não teremos apenas tornado um país mais justo e igualitário; estaremos 

tornando-o mais rico em potencialidades, bem como buscando uma vida digna e melhor para 

todos os seres humanos. 
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A REPRESENTAÇÃO COLETIVA NAS EMPRESAS TRANSNACIONAIS. 

EFICÁCIA DOS ACORDOS. 

 

COLLECTIVEREPRESENTATIONIN THETRANSNATIONAL 

ENTERPRISES.EFFECTIVENESS OFAGREEMENT. 

 

Patricia Borba de Souza 

Mirta Gladys L. M. Misailidis 

 

Resumo 

Em razão da precarização das relações do trabalho e o consequente enfraquecimento da 

representatividade dos trabalhadores no mundo globalizado surgiu a necessidade da organização, em 

ordem transnacional, dos trabalhadores a fim de combaterem a exploração da mão de obra por 

grandes conglomerados empresariais que acabam por transporem as fronteiras nacionais. Assim, a 

negociação coletiva transnacional foi o instrumento jurídico hábil encontrado pelas representantes 

dos trabalhadores na tentativa de preservarem as garantias e direitos já conquistados diante das 

novas possibilidades de flexibilização dos direitos trabalhistas pelas empresas transnacionais. 

Limitamos ao presente estudo a verificação da eficácia dos acordos transnacionais entre os sindicatos 

de mais de uma nação com as empresas transnacionais, as possibilidades jurídicas da elaboração 

desses acordos frente à necessidade de altos lucros pelas transnacionais em um período de economia 

globalizada, as dificuldades na elaboração dos acordos transnacionais, quer em razão das diferentes 

legislações de cada país, quer em razão da dificuldade da organização dos trabalhadores de 

realidades e distâncias geográficas substanciais e a viabilidade prática da realização dos acordos 

como exemplificado nos casos da WorkersUniting, união da maior central sindical da Grã-Bretanha, 

Unite, com o sindicato americano United Steelworkers (USW) e o acordo transnacional celebrado 

entre o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC e Sindicato de Mecânicos e Afins de Transporte 

Automotor da Argentina, com a Volkswagen.  

 

Palavras-chave: Negociação Coletiva. Transnacional. Globalização.AcordoTransnacional. 

 

Abstract 

Because of the precariousness of labor relations and the consequent weakening of the representation 

of workers in the globalized world came the need for organization in order supra-national workers in 

order to combat the exploitation of labor by big business conglomerates that eventually crossing the 

border nationals. Thus, collective bargaining was the supranational legal instrument found by the 

skilled workers' representatives in an attempt to preserve the guarantees and rights already conquered 
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the face of new possibilities for more flexible labor rights by transnational corporations. We limit the 

study to check the effectiveness of supranational agreements between unions over a nation with 

transnational corporations, the legal possibilities for the preparation of agreements on the necessity of 

high profits by transnational corporations in a period of globalized economy, difficulties in developing 

transnational agreements, either because of different laws in each country, either because of the 

difficulty of organizing worked realities and substantial geographical distances and practicality of 

implementation of the agreements as exemplified in the cases of Workers Uniting, the union's largest 

trade union Britain, Unite with the American union United Steelworkers (USW) and supranational 

agreement signed between the ABC Metalworkers' Union and Union of Machinists and Related 

Automotive Transportation in Argentina, with Volkswagen.  

 

Keywords:Group Negotiation. Transnational.Globalization.SupranationalAgreement.  

 

 

1. Introdução 

 

A negociação coletiva de trabalho é um dos instrumentos mais úteis e poderosos do 

direito a serviço do trabalhador. Tal negociação é quase sempre conhecida nos âmbitos 

internos de cada nação, haja vista a necessidade de previsão da legislação interna de cada país. 

Ocorre desde a década de 90 na América Latina e desde meados da década de 80 na 

Europa e EUA existem alguns ensaios sobre a realização de uma negociação coletiva que 

ultrapasse a fronteira de todos os países unindo interesses de trabalhadores frente a um mesmo 

empregador, porém que estejam distribuídos em diversos países.  

Esta foi a solução encontrada por muitos trabalhadores para a negociação de 

empregados de empresas transnacionais como a VW, Coca-Cola, General Motors, Cadeia 

Wal-Mart, Unilever, Colgate-Palmolive, Kodak, Mitsubishi, e muitas outras. 

Com o desafio da Globalização, as empresas multinacionais transferem todo o 

aparato produtivo para países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos que oferecem mão de 

obra a baixo custo e em muitas das vezes num sistema de semiescravidão e com proteção 

frouxa aos direitos dos trabalhadores. 

A fim de competir de forma menos desigual com as empresas transnacionais os 

sindicatos de trabalhadores têm adotado em suas práticas a elaboração da negociação coletiva 

transnacional. 
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Na Europa os acordos no âmbito transnacional encontra terreno fértil para prosperar, 

já que na União Europeia existem representações de empregadores e trabalhadores em nível 

comunitário. 

Na América Latina foi feita uma negociação coletiva transnacional no ano de 1999 

entre os sindicatos dos metalúrgicos do ABC e de Taubaté, pelo Brasil, e o Sindicato de 

Mecânicos e Afins de Transporte Automotor, pela Argentina e a Volkswagen do Brasil Ltda. 

e com a Volkswagen da Argentina S.A. Foi um bom começo, entretanto essa prática ainda é 

muito lenta e frágil nos países sul-americanos. Faz-se necessário difundir e articular os 

sindicatos no sentido de estimular essa prática importante para que os trabalhadores 

acompanhem o mundo globalizado num nível menor de desigualdade negocial com relação 

aos sindicatos patronais. 

 

 

2. A crise do direito do trabalho e a globalização. 

 

O processo de globalização, conforme ensina o Prof. Amauri Mascaro Nascimento, 

não é um processo jurídico, mas político, econômico e social com reflexos no ordenamento 

jurídico. A globalização pode ser compreendida como consequência da ampliação do regime 

capitalista e os desdobramentos dos efeitos da internacionalização do capital. Ou seja, foi a 

partir da crise do capitalismo nos anos 70 (crise do petróleo e nascimento do neoliberalismo) 

que ocorreu a alteração de forma brusca dos instrumentos de produção e das relações de 

produção e, consequentemente, alterou todas as relações na sociedade.  

Também no mesmo sentido, o professor italiano Mario Ricciardi reflete sobre o 

tema: 

Globalização entende-se o conjunto dos processos que permitem conceber, 
desenvolver, produzir, distribuir e consumir produtos e serviços em escala mundial, 
agindo em mercados cada vez mais diversificados, mas ao mesmo tempo dominados 
por normas e padrões quase universais. Tais bens e serviços são produzidos por 
organizadores que agem em escala mundial, cujo capital pertence a uma 
multiplicidade de indivíduos pertencentes a diferentes nações, que perseguem 
verdadeiras estratégias mundiais nas quais é cada vez mais difícil identificar uma 
específica atribuição do tipo territorial e nacional (RICCIARDI, 1999, p.211 a 218). 

 
A produção em massa, até então existente, passou a ser esquecida e iniciou o 

processo de produção tecnológicano intuito de recuperar as perdas sofridas com a crise 

daquele período. Por óbvio, um dos setores comprometidos com essa mudança foi o do 

mercado de trabalho que viu o número de vagas serem diminuídos drasticamente a fim de 

tentar recuperar a crise do capitalismo em detrimento do homem e de seu trabalho. 
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Outra consequência importante da globalização foi o enfraquecimento dos Estados. 

Se por um lado a soberania interna prevalecia, no ambiente externo os Estados se 

enfraqueciam cada vez cedendo mais força e poder à independência econômica e ao fim das 

barreiras comerciais e culturais até então existentes em nome da globalização. Como a 

economia se tornou planetária, os modelos de produção mudam nas barbas dos governantes. 

Uma divisão internacional do trabalho está surgindo, que os modos tradicionais de controle do 

Estado não parecem estar conseguindo nem dominar nem julgar. Os investimentos 

acompanham o desenvolvimento de mercados de capitais que escapam cada vez mais a 

qualquer controle estatal. As já poderosas empresas multinacionais adquirem assim, um poder 

de negociação e de regateio que lhe permitem escapar, na prática, às exigências dos Estados. 

Elas se tornam transnacionais e inventam regulações ao sabor das suas necessidades. 

(ARNAUD, 2007, p.20). 

Diante dessa conjuntura externa, as empresas rapidamente se mobilizaram a fim de 

integrarem-se, ordenando os fatores de produção para acompanhar as mudanças econômicas. 

Nesse movimento do capitalismo global, o capital se organizou de forma concentrada em 

corporações e conglomerados transnacionais o que alterou profundamente as relações de 

trabalho diante dessa nova realidade. 

Assim, conforme o processo de globalização se desenvolve, alteram-se as formas 

produtivas, a forma como se organizam os processos produtivos e as condições sociais, 

técnicas e políticas de produção. Diante desses novos acontecimentos o que se se verifica é 

um declínio na qualidade de vida, uma pior distribuição de renda e um aumento no número de 

desempregados, sendo que, os Estados, atualmente fragilizados em sua soberania, não 

conseguem resolver (FARIA, 2004, p.87). 

Com a internacionalização do capital, um mesmo grupo econômico atua em diversas 

nações simultaneamente, sugerindo que o comércio internacional irá se consolidar entre as 

empresas e não entre nações. O que antes se chamavam multinacionais transformaram-se em 

transnacionais, com capacidade de considerar o mundo inteiro como espaço permitido para 

seus investimentos e produção, provocando, por consequência, a reorganização do processo 

produtivo em grandes extensões territoriais, sobrepondo-se, inclusive, as jurisdições 

nacionais. (POCHMANN, 2001, p.107). 

Apenas a título de ilustração, em julho de 2009 a Revista norte-americana Fortune 

listou as 10 maiores transnacionais de acordo com os seus faturamentos que foram: 1º. Royal 

Dutch Shell - Faturamento: US$ 458,3 bilhões; 2º. Exxon Mobil - Faturamento: US$ 442,8 

bilhões; 3º. Wal-Mart Stores -Faturamento: US$ 405,6 bilhões; 4º. BP - Faturamento: US$ 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMEP – Universidade Metodista de Piracicaba

2320



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

367 bilhões; 5º. Chevron - Faturamento: US$ 263,1 bilhões; 6º. Total - Faturamento: US$ 

234,6 bilhões; 7º. ConocoPhillips - Faturamento: US$ 230,7 bilhões; 8º. ING 

GroupFaturamento: US$ 226,5 bilhões, 9º. Sinopec - Faturamento:  207,8 bilhões e em 10º.  

Toyota Motor - Faturamento: US$ 204,3 bilhões.  

O poder e a força dessas empresas podem ser medidos quando se observa o PIB dos 

países classificados no ranking da 30ª posição até a 40ª posição de um total de 190 países que 

é próximo ou menor do que o faturamento das dez transnacionais acima mencionadas. Senão 

vejamos: 30ª Argentina US$ 308,741; 31ª África do Sul US$285,983; 32ª Tailândia US$ 

263,856; 33ª Emirados Árabes Unidos US$ 261,348; 34ª FinlândiaUS$ 237,512; 35ª 

Colômbia US$ 230,844; 36ª Portugal US$ 227,676; 37ª Irlanda US$227,193; 38ª Hong Kong 

SAR, China US$ 215,355; 39ª Israel US$ 194,790; 40ª Malásia US$ 191,601. 

As transnacionais1 estão no cerne da globalização econômica: são responsáveis por 

dois terços de todo o comércio mundial, é crucial para a difusão de novas tecnologias em todo 

o mundo, e são fatores decisivos nos mercados financeiros internacionais. Ao mesmo tempo 

em que mais de 1000 transnacionais realizaram em 2009 vendas anuais para cima de 10 

milhões de dólares, apenas 70 países tinham um produto nacional bruto de pelo menos esse 

valor. Por outras palavras, as principais transnacionais têm uma dimensão econômica maior 

do que a maior parte dos países e isto é bastante preocupante. 

A reorganização do processo produtivo, com o poder imensurável de transformação 

operado pelas transnacionais nas atividades produtivas de acordo com o custo e a 

disponibilidade da mão-de-obra, o ambiente político e sindical e de sua estratégia de presença 

sobre tal mercado representa um grande problema para os trabalhadores e para as 

organizações sindicais.  

Ademais, os países em desenvolvimento, e.g., China, Índia e Brasil, aceitam o 

programa de agências multilaterais, com o objetivo de atrair as empresas transnacionais para 

os seus territórios o que termina por provocar a diminuição do custo trabalho e a 

desregulamentação do mercado de trabalho.  

Os empregos que permanecem ou são criados acabam afetados com a busca por 

maior produtividade e competitividade entre os trabalhadores e mais qualidade dos produtos. 

A necessidade de progressivos ganhos de produtividade imposta pela concorrência 

descontrolada leva a novos e frequentes programas de qualidade total, reengenharia e estimula 

a competição entre funcionários em razão do estímulo à chamada liderança positiva. Do lado 

                                                           
1Três características que distinguem as corporações transnacionais das corporações multinacionais: o fim das 
fronteiras, o avanço tecnológico da informação e o locus da operação financeira. 
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dos trabalhadores, competição e eficiência passaram a ser o primeiro item de conservação do 

emprego pelo maior tempo possível, numa era em que o perfil de excelência do trabalhador 

deixou de ser medido por sua antiguidade numa só empresa para ser avaliado por sua 

experiência na prestação de diferentes tipos de trabalho em empresas que diversificam 

atividades e gozam de conceito de mercado (BARBUGIANI, 2007, p.62).  

Ocorre aí uma violação evidente aos direitos sociais e da dignidade da pessoa 

humana, principalmente pelo pagamento de salários baixíssimos por parte de algumas 

transnacionais que buscam os Estados que propiciem a adoção dessas políticas salariais. E, 

como sabemos, os direitos de liberdade só podem ser assegurados garantindo-se a cada um o 

mínimo de bem-estar econômico que permite uma vida digna. (BOBBIO, 2004, p.71).  Vale 

ressaltar que às permissividades existentes nas relações entre empregados e empregadores 

para estimular a alta produção entre os subordinados têm ido a situações extremas contra os 

funcionários em nome do lucro e produtividade.2 

Outra consequência importante que ocorre com o processo de globalização nas 

relações de trabalho é que em razão desse trabalhador estar submetido a constante pressão e 

forçado a passar por um processo de “reciclagem”, acabam por ocorrer a falta de identidade 

daquele com determinada categoria, já que a mobilidade no mercado de trabalho é constante, 

o que leva também ao enfraquecimento da representação sindical e do interesse individual em 

filiar-se a sindicatos.  

Esse ponto é nevrálgico na sustentação dos sindicatos, já que a divisão dos 

trabalhadores por categorias acaba por inexistir. Tanto pior é quando ocorre outro fenômeno 

bastante comum quando se trata de trabalhadores que não exercem trabalho formal e 

subordinado, ficando esses grupos excluídos do âmbito de grupos de trabalhadores protegidos 

pelo Direito Coletivo do Trabalho. 

O enfraquecimento da representatividade sindical ou da simples união articulada dos 

trabalhadores, também consequência desse contexto globalizado, é, sem dúvida, uma das 

marcas que identificam o atual mercado de trabalho, totalmente adstrito à força e aos 

indicadores do capital internacional que ditam as regras do mercado (LIMA, 2006, p.48). 

Em suma, o desequilíbrio de forças existente entre os sindicatos e as empresas 

sofrido com a globalização econômica alterou as relações coletivas de trabalho. 

                                                           
2 Em uma das maiores indústrias de refrigerantes do país, instalada em Salvador, um gerente ofereceu uma 
empregada como "prêmio" aos vendedores que atingissem determinada cota mensal de vendas ou a clientes que 
adquirissem os produtos da empresa. O mesmo gerente também obrigou colegas de trabalho do sexo masculino a 
usar saias como punição por não terem atingido a cota de vendas do mês. Pior: como castigo teria obrigado os 
vendedores que não atingiram novamente a cota a segurar um pênis de borracha. 
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A repercussão negativa sobre as relações de trabalho, decorrente do desequilíbrio 
apontado consiste na diminuição das taxas de sindicalização e na perda da eficácia 
da atividade sindical, a qual deverá enfrentar novos desafios. Sua responsabilidade 
se amplia, atingindo uma esfera transnacional, obrigando-a desenvolver a 
negociação coletiva regional, a fim de evitar a exclusão social dos trabalhadores que 
integram a nova comunidade econômica regional. (MISAILIDIS, 2011, p. 95) 

 
O presente momento mostra a desintegração do modelo tradicional da relação de 

trabalho que era sustentado pelas vertentes: empresa, sindicato e Estado. Atualmente, o 

momento aponta como características principais do modelo socioeconômico, as seguintes: a) 

produção interna mais seletiva; b) relação de trabalho flexível; c) mulheres inseridas em 

massa no mercado de trabalho; d) contratos de trabalho mais aleatórios, que não mais se 

definem ao posto de trabalho; e) pelo índice de desempregos, os sindicatos passam a se 

preocupar mais com os empregos, as empresas e as igualdades de oportunidades; f) a 

soberania dos Estados é relativizada, frente ao aparecimento de movimentos regionalistas e o 

espaço europeu. (BELTRAN, 2006, p.13). 

É fato que a realidade ou o enfoque da relação economia trabalho mudou 

significativamente, impondo a desregulamentação em favor do capital. Fica então lançado 

como novo desafio para as próximas décadas, inventar e difundir uma nova organização dos 

trabalhadores, principalmente nos países da América Latina, capaz de elevar a qualidade de 

vida e do trabalho. 

 

 

3. A negociação coletiva na legislação brasileira 

 

A Constituição brasileira sagra expressamente o direito de negociação coletiva, 

sendo este o marco legislativo mais importante desse instrumento autônomo de composição 

de conflitos. No seu art. 8º está expresso o direito de negociação coletiva, um direito-dever, 

porque é indispensável a sua utilização. 

No Brasil, a negociação coletiva está regulada pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (Decreto-Lei n. 5.452, de 1.5.1943), em seu Título VI, não existindo uma lei 

especial sobre negociação coletiva. Porém, existe uma Instrução Normativa, de n. 4, de 

14.6.1993, em que se uniformiza o procedimento nos dissídios coletivos de natureza 

econômica, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

O procedimento tem início com a realização da assembleia geral do sindicato (art. 

859 da CLT), convocada especificamente para discutir, deliberar e aprovar a proposta com a 
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pauta de reivindicações. Logo após passa-se ao envio de expedientes ao sindicato patronal 

para a reunião, onde será tentado obter destes a concordância com as reivindicações dos 

trabalhadores. 

No Brasil os Estados não têm competência para estabelecer sua própria legislação 

para regular a negociação coletiva. Conforme determina a Constituição, é competência 

privativa da União legislar sobre matéria trabalhista, inclusive sobre negociação coletiva (art. 

22, I). 

Entretanto, existem normas coletivas que estabelecem regras mínimas sobre 

negociação coletiva em determinadas indústrias ou setores, porém estasestão limitadas pelo o 

que dispõe a CLT e a Constituição, que, de certa forma, restringem a atuação dos 

interlocutores sociais. 

Além disso, existe regra específica sobre negociação coletiva, que é a já mencionada 

CLT, não havendo a possibilidade de a matéria se encontrar regulada pelo direito civil. 

Também não há como se falar em regulação da atividade negocial pelos próprios interessados, 

mediante um acordo central (ou nacional) sobre negociação coletiva. 

De qualquer modo, em algumas situações o conteúdo, efeitos e alcance da 

negociação coletiva poderão ser fixados por decisão judicial. Isso acontece quando fracassada 

a negociação coletiva direta, realizada através dos auditores do Ministério do Trabalho e 

Emprego, e não há o recurso facultativo à solução arbitral (art. 114, § 1º, da Constituição). É 

que, esgotados esses mecanismos, pode ser suscitado o dissídio coletivo, perante a Justiça do 

Trabalho (art. 616, § 2o, da CLT), que, no uso de seu poder normativo, poderá adotar 

sentença normativa, obrigatória para as partes, respeitando as disposições convencionais e 

legais mínimas de proteção ao trabalho (art. 114, § 2º, da Constituição). 

Vale notar que em caso de grave interesse social, o dissídio coletivo pode ser 

suscitado pelo Ministério Público do Trabalho, a teor do art. 856 da CLT, recepcionado pela 

Constituição da República. 

 

 

4. A negociação coletiva de trabalho por empresas transnacionais 

 

Assim como houve o fenômeno da transnacionalização das empresas, também 

ocorreu a transnacionalização das relações de trabalho, para a qual é de fundamental 

importância a negociação coletiva transnacional, como meio de elevar a esse nível os direitos 
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trabalhistas, condição para lograr o almejado equilíbrio entre os fatores da produção, que é 

pressuposto da paz social. (SOARES FILHO, 2007, p.908). 

Assim, não faria sentido a inexistência de convenções coletivas com amplitude 

transnacionais diante do atual cenário de empregadores transnacionais, que parece ser o 

instrumento jurídico mais adequado para regulação das relações de trabalho das 

transnacionais. 

Segundo os ensinamentos de José Sores Filho acerca das negociações coletivas, ele 

destaca:  

Entre as modalidades de negociação coletiva que se sobressaem na atualidade, estão 
os pactos sociais e as negociações tripartites, que envolvem empregadores, 
trabalhadores e o Governo e conferem ao processo negocial maior abrangência, 
fornecendo ao Estado elementos para criação de normas jurídicas não apenas de 
natureza trabalhista, mas também de outras ordens, a fim de atender a 
múltiplos interesses sociais. 
Em relação aos sujeitos, amplia-se a feição negocial, que, do âmbito restrito de 
categorias econômicas e profissionais conexas, passa a admitir categorias 
econômicas e profissionais de diversos setores da atividade produtiva. No tocante ao 
objeto, inclui matérias além dos interesses diretos dos trabalhadores, como meio 
ambiente e desenvolvimento sustentável, planejamento econômico. 
Quanto ao espaço de sua aplicação, a negociação coletiva efetiva-se em nível de 
empresa, de setor produtivo, em nível nacional, mediante acordos interconfederais e 
os já mencionados pactos sociais e negociações tripartites (SOARES FILHO, 
2007,p. 911). 
 

A prática da negociação coletiva internacional tornou-se necessária diante da 

formação dos blocos econômicos, pois a globalização econômica incita um 

redimensionamento do sistema de relações de trabalho. Além disso, essa negociação 

transnacional deve servir também como instrumento para enfrentar a competitividade 

internacional decorrente da globalização. 

Por outro lado, é importante ressaltar alguns empecilhos para a concretização e 

desenvolvimento da negociação transnacional, quais sejam, a) inadequação da estrutura 

sindical e das representações dos empregadores; b) a ausência de um interesse na negociação 

pelos interlocutores sociais para concluir convênios; c) o enfraquecimento da representação 

dos trabalhadores frente ao poderio das grandes transnacionais, e, ainda, d) problemas 

técnicos ou jurídicos, como as diversidades de legislações nacionais, ao lado da ausência de 

um ordenamento internacional unitário. 

A OIT tem dado grande contribuição no intuito de promover medidas no sentido de 

que se efetive negociação coletiva transnacional As diretrizes básicas para a consecução desse 

objetivo constam da Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas Multinacionais e a 
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Política Social, aprovada, por unanimidade, em novembro de 1977, pelo Conselho de 

Administração da OIT, em sua 204ª reunião. 

Em tal Declaração tem os princípios voltados à promoção do entendimento mútuo 

entre as empresas multinacionais e os sindicatos representativos de seus empregados, à 

participação deles na organização empresarial, à transparência e à responsabilidade social da 

empresa no âmbito do trabalho, requisitos para o estabelecimento de associações sustentáveis 

entre os atores locais, mundiais e o mercado (SOARES FILHO, 2007, p.912). 

A OIT aprovou também um Guia com o subtítulo "Conhecer e utilizar diretrizes 

universais para a responsabilidade social". Neste guia a OIT apresenta o modo de melhor 

aplicar a Declaração, constituindo ferramenta de grande valor para quem deseja utilizá-la. No 

referido documento se encontra informação prática sobre a responsabilidade social das 

empresas em geral, no tratamento de questões como a saúde, a seguridade e o trabalho 

infantil. 

Porém, no âmbito nacional uma possibilidade para a existência da aplicação da 

norma convencional transnacional seria a utilização do direito internacional privado e da 

legislação do país em que a obrigação for constituída, consoante dispõe o artigo 9º da LICC, 

mas ainda se trata apenas de uma hipótese para solução da ausência de uma legislação 

internacional que regulamente a questão (LIMA, 2006, p.90). 

 

 

5. Negociações Coletivas Euro-Americanaspor empresas multinacionais.  

 

Importante salientar quais foram os pioneiros em tal modelo de negociação coletiva. 

Em 1985 a União Internacional de Trabalhadores da Alimentação, Agrícolas, Hotéis, 

Restaurantes, Tabaco e Afins (UITA) e a multinacional francesa Danone iniciaram as 

tratativas para a elaboração de uma negociação coletiva.  

A partir daquele ano, se realizaram mais de vinte convenções, das quais não menos 

de oito em 2002, envolvendo diversas multinacionais em vários setores, tais como os da 

mineração, das telecomunicações, da manufatura e venda (SOARES FILHO, 2007, p.914). 

Recentemente foi feita uma "convenção marco mundial" pela Volkswagen e os 

sindicatos representativos de seus trabalhadores, sobre algumas normas trabalhistas mínimas, 

tendo o porta-voz daquela empresa afirmado que o acordo beneficiaria ambas as partes e que, 

para a Volkswagen, a responsabilidade social não era apenas retórica, mas algo que contribuía 

para sua competitividade no mercado mundial. 
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Interessante citar outro fenômeno de suma importância para os trabalhadores que é a 

criação dos supersindicatos. Um caso ocorrido em 2007, em resposta às companhias 

multinacionais, organizações da Alemanha, do Reino Unido e dos Estados Unidos assinaram 

acordos para uma colaboração mais estreita. Os acordos assinados entre quatro importantes 

sindicatos nacionais. Esse evento ainda não representa o esboço de uma fusão internacional, 

porém marca o desejo de acertar o passo com as empresas, que não mais se sentem 

constrangidas por fronteiras nacionais.  

As associações em questão são a inglesa Amicus, a alemã IG Metall e as norte-

americanas United Steel Workers e International Association of Machinists and Aerospace 

Workers. Esta união transnacional pode ser uma solução eficiente e palpável como resposta 

de sindicatos à globalização.  

É fundamental que o movimento sindical alie-se a outros segmentos da sociedade 

civil, elegendo temas sociais que contemplem como ponto de partida as contradições que se 

apresentam no local de trabalho e expandindo-se para projetos de valorização da cidadania, da 

redivisão do trabalho social em escala internacional e de políticas visando a uma análise 

crítica deste sistema social desigual e excludente (PEREIRA, 2008, p.79). 

 

 

6. Negociação coletiva no MERCOSUL 

 

É de suma importância a aplicação da negociação coletiva, principalmente no que se 

refere à convenção coletiva, nas relações de trabalho no plano do MERCOSUL, ou seja, em 

nível transnacional. Isso porque o Mercado Comum combina condições próximas, seja de 

natureza econômica, social e trabalhista, dentre outras, as quais indicam um tratamento, 

respeitando as diferenças de cada país, uniforme; e a negociação coletiva é uma boa estratégia 

para promovê-las nesse último aspecto. 

A negociação coletiva efetivada por entidades sindicais de porte transnacional pode 

concorrer para a regulamentação do direito internacional do trabalho, por exemplo, no que 

tange à circulação de trabalhadores de uma mesma empresa que exerça atividades nos 

territórios de vários países. E contribuir como meio para que os atores sociais interfiram no 

processo de integração regional, fazendo com que ele contemple os direitos sociais e, desse 

modo, se complete a integração, como, aliás, vem ocorrendo em relação ao MERCOSUL 

graças à participação firme e decidida das centrais sindicais. 
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Surgiu em 1999 a primeira convenção coletiva, no marco de empresa, de porte 

transnacional. Trata-se da convenção firmada, de um lado, pela Volkswagen da Argentina e 

do Brasil e, de outro, pelos Sindicatos Metalúrgicos filiados à CUT, do Brasil, e o Sindicato 

de Mecânicos de Automotores da Argentina. 

Suas disposições estabelecem: o intercâmbio de informação; a realização de uma 

reunião anual conjunta entre as empresas e os sindicatos e as comissões internas de fábrica; o 

compromisso de prevenir conflitos por meio do diálogo permanente e de solucionar as 

divergências por meio da negociação, na medida do possível; o reconhecimento, por parte das 

empresas, da representatividade dos sindicatos celebrantes e das comissões internas como 

interlocutoras para o trato dos assuntos trabalhistas, bem assim do direito dos trabalhadores de 

organizarem-se em sindicatos e constituir as referidas comissões; formação profissional, 

prevendo a homogeneização dos programas de capacitação, a cooperação dos sindicatos e 

comissões internas na elaboração dos programas e o reconhecimento automático dos cursos 

realizados em qualquer dos estabelecimentos da empresa no MERCOSUL.  

Em que pesem algumas dificuldades na implementação das negociações coletivas entre os 

países do MERCOSUL, em razão da diversidade legislativa entre os países membros, valeria 

o empenho de todos no sentido destes países ratificarem as Convenções Internacionais de 

Trabalho, estabelecidas pela Organização Internacional do Trabalho – OIT. Dentre muitas 

discordâncias, uma delas ocorreu na Comissão Temática nº8 do MERCOSUL quando houve a 

tentativa de elaboração de uma Carta de Direitos Fundamentais em matéria laboral, que 

esbarrou em dificuldades de entendimento entre Brasil e Argentina. O Brasil foi contrário à 

vinculação de questões trabalhistas às questões comerciais, preferiu o tratamento da matéria 

no âmbito da OIT (HUSEK, 2009, p.142). 

 

 

7. Eficácia e fundamentos jurídicos das negociações transnacionais 

 

A preocupação com a negociação coletiva transnacional é antiga e tem sido objeto de 

apreciação no âmbito da OIT, e.g., na ocasião em que o Conselho de Administração aprovou 

em novembro de 1977, a Declaração Tripartite de Princípios sobre as Empresas 

Multinacionais e a Política Social, que, não tem a força vinculante de tratado stricto sensu, 

mas que apresenta um elenco de princípios que deve orientar o comportamento da sociedade. 

As Convenções Coletivas Transnacionais têm como fundamento principal as 

Convenções 87 e 98 da Organização Internacional do Trabalho, além dos regramentos 
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advindos dos próprios blocos econômicos. A Convenção 87 dispõe a respeito da liberdade 

sindical, estabelecendo o direito dos trabalhadores e empregadores de constituírem 

organizações que considerem convenientes e a elas se afiliarem, sem intervenção estatal; 

enquanto que a Convenção 98 diz respeito ao direito de sindicalização e medidas de 

promoção à negociação coletiva. 

Porém, seus conteúdos e limites parecem fundamentados no artigo 2º da Convenção 

154 da OIT que dispõe que todas as negociações que tenham lugar entre um empregador, um 

grupo de empregadores ou uma organização ou várias organizações de empregados de outro, 

com a finalidade de fixar condições de trabalho e emprego ou regular as relações entre 

empregadores e trabalhadores; ou, por último regular as relações entre empregadores ou suas 

organizações e uma organização ou várias organizações de trabalhadores ou alcançar todos 

esses fins. 

Países da União Europeia, desde meados do século XX, viveram a experiência da 

negociação coletiva transnacional. A convenção coletiva sobre condições de trabalho no setor 

de transporte fluvial do Reno, de 1958 e a convenção coletiva internacional com o grupo 

francês Bull, sobre exploração de componentes de informática de 1988, são exemplos 

expressivos. 

Desde 1957 com o tratado de Roma, quando da criação da Comunidade Econômica 

Europeia, já havia uma importante preocupação social com o trabalho, tanto que no 

documento consta entre seus objetivos a melhoria das condições de vida e do emprego dos 

seus povos. 

Também importante destacar que outro diploma que estimulava relações negociais 

na Europa foi a Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais, em 1989, tornando 

garantida a observância de direitos sociais fundamentais que não poderiam ser subtraídos em 

razão da busca econômica da competitividade. 

Já em 1992, pelo tratado de Maastricht, foi inaugurado o caminho para aprovação de 

regulamentos do tipo diretriz e, em 1994, foi aprovada a diretriz sobre os Comitês de Empresa 

Europeus que obriga os países membros a integrar no prazo de dois anos o direito de 

trabalhadores de empresas multinacionais com atuação na União Europeia; a instalar um 

comitê de trabalhadores em nível europeu com direito a receber informações pela direção 

europeia da empresa. 

Nota-se, assim, que a União Europeia já, há tempos, vem desenvolvendo a prática de 

representações transnacionais, de adoção de regras e realização de acordos com o objetivo de 
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possibilitar um maior incremento nas relações de trabalho, tendo assim, um maior 

desenvolvimento do mercado de trabalho. 

 

 

8. Considerações Finais 

 

Como já amplamente demonstrado, o processo de globalização iniciado na década de 

90 determinou mudanças sociais, políticas, econômicas e até culturais em todas as nações. As 

mudanças têm sido tão significativas que operaram transformações profundas no universo das 

relações de trabalho, em razão da alteração no modo e fatores de produção do setor 

empresarial. 

Se tal mudança é inevitável, é importante lembrar que cabe também a sociedade a 

inevitabilidade de se mobilizar e transformar igualmente o seu ambiente e suas relações 

sociais, a fim de colaborar com as mudanças positivas da globalização, mas, em especial, para 

combater os maus resultados desse processo abatendo as desigualdades para evitar um mal 

maior que, sem dúvida, o homem sofrerá, em especial, os grupos sociais mais frágeis. 

As relações de trabalho alteraram-se nas duas últimas décadas em razão da 

desregulamentação do mercado e uma série de conquistas firmadas ao longo de anos pelos 

trabalhadores estagnaram-se em vez de continuar a luta por novas conquistas necessárias à 

classe trabalhadora. 

Nesse sentido, os sindicatos têm sofrido com a grande perda do espaço de atuação 

que outrora teve, já que perdeu força diante de corporações e conglomerados transnacionais 

que deslocam sua produção e seus empregos de acordo com os seus interesses econômicos. 

Importante como os sindicatos, de forma ainda tímida, têm se mobilizado pelo 

mundo no sentido de realizarem acordos que transpõem as linhas de seus territórios, como um 

meio útil para enfrentar a volúpia de lucros das transnacionais. Essa é, por enquanto, a melhor 

estratégia para melhorar condições de trabalho.  

A possibilidade de negociação transnacional é hoje o principal instrumento para que 

a uniformidade de interesses dos trabalhadores possa significar a preservação de suas 

conquistas; e também para tornar possível uma eficaz negociação com as transnacionais que 

utilizam a ameaça do fácil deslocamento como instrumento de barganha dos seus interesses. 

Todavia, a proteção do trabalho na esfera internacional requer uma ampla 

normatização das relações trabalhistas, que pode ser realizada através destes acordos 

multilaterais e convênios coletivos transnacionais e também com o bom senso dos países em 
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ratificarem as Convenções Coletivas de Trabalho da Organização Internacional do Trabalho – 

OIT.  
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Resumo: O presente artigo centra o desenvolvimento de seu conteúdo na temática do assédio 

moral e violação do direito ao ambiente laboral sadio. O texto caracteriza primeiramente o 

assédio moral e sua classificação. Ato contínuo, adentra na análise da violação do direito ao 

ambiente laboral sadio, conseqüências do assédio moral para a saúde do trabalhador, os 

efeitos sobre o contrato de trabalho e a responsabilidade civil do empregador. Trata-se de 

pesquisa bibliográfica que utiliza o método dedutivo. Em síntese, o mérito do artigo consiste 

em situar o leitor sobre a caracterização do assédio moral e a violação do direito ao ambiente 

laboral sadio, além de apontar para as novas dimensionalidades que o assunto vem assumido 

na sociedade contemporânea.   

Palavras-chave: Assédio moral. Contrato de trabalho. Ambiente laboral sadio. 

Responsabilidade civil do empregador. 

 

Riassunto: L‟articolo presente foca lo sviluppo del testo nel tema della molestia morale e 

violazione del diritto all‟ambiente sano di lavoro. Il testo caratterizza all‟inizio la molestia 

morale e la sua classificazione. In seguito entra nell‟analisi di violazione del diritto 

all‟ambiente sano di lavoro, le conseguenze della molestia morale alla salute del lavoratore, 

gli effetti sul contratto di lavoro e la responsabilità civile del datore di lavoro. L‟articolo 

presente è una ricerca bibliografica che utilizza il metodo deduttivo. In sintesi, il merito 

dell‟articolo consiste nel situare il lettore sulla caratterizzazione della molestia morale e la 

violazione del diritto all‟ambiente sano di lavoro, oltre a mostrare alle nuove dimensionalità 

che il tema assume nella società contemporanea. 

Parole chiave: Molestia morale. Contratto di lavoro. Ambiente sano di lavoro. Responsabilità 

civile del datore di lavoro. 
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1. ASSÉDIO MORAL E VIOLAÇÃO DO DIREITO AO AMBIENTE LABORAL 

SADIO  

Embora o ordenamento jurídico brasileiro não contemple especificamente a matéria 

relativa ao assédio moral no ambiente de trabalho, não há de se negar que este fenômeno está 

presente na realidade brasileira, porém freqüentemente ignorado, seja por indiferença, medo, 

ou até mesmo, por desconhecimento. 

Deste modo, o texto prima por apresentar preliminarmente a caracterização do 

assédio moral e sua classificação, para em momento subseqüente adentrar na análise da 

violação do direito ao ambiente laboral sadio, conseqüências do assédio moral para a saúde do 

trabalhador, os efeitos sobre o contrato de trabalho e a responsabilidade civil do empregador. 

1.1 Caracterizações de assédio moral  

No ambiente laboral, o assédio moral é marcado pela exposição de trabalhadores a 

situações humilhantes e constrangedoras de forma repetitiva e prolongada. 

De acordo com Felker (2007, p.180), “Assediar é submeter alguém, sem trégua, a 

pequenos ataques repetidos com insistência, cujos atos têm significado e deixam na vítima o 

sentimento de ter sido maltratada, desprezada, humilhada, rejeitada. É uma questão de 

intencionalidade”.  

O assédio nasce como algo inofensivo e propaga-se insidiosamente. Em um primeiro 

momento, as pessoas envolvidas não querem mostrar-se ofendidas e levam na brincadeira 

desavenças e maus-tratos. Em seguida, esses ataques vão se multiplicando e a vítima é 

seguidamente acuada, posta em situação de inferioridade, submetida a manobras hostis e 

degradantes durante um período maior. (HIRIGOYEN, 2007, p.66). 

Guedes (2008, p. 54) conceitua assédio moral da seguinte maneira:  

Uma violência invisível, banal, silenciosa, cotidiana pela qual um indivíduo 

vai aniquilando outro, sem alarde, sem pancadaria, sem sangue. Num 
massacre desapiedado e sem compaixão se pratica verdadeiro assassinato 

psíquico e moral. É o assédio moral no trabalho [horizontal, ascendente ou 

vertical e estratégico] que viceja como praga no interior das organizações e 
cujas vítimas já se contam aos milhões em todo o mundo, sem que os mais 

próximos se apercebam.  

Para Silva (2005, p.15-16), o assédio moral somente estará presente quando o 

comportamento ofensivo for revestido de continuidade e por tempo prolongado, ou seja, deve 

estar caracterizada a habitualidade do comportamento afrontoso dirigido à vítima. Ainda, 

referido autor ressalta: “Um outro ponto caracterizador do assédio moral é a relação que deve 

existir entre o assediador e sua vítima. Como regra geral, assediador e vítima devem estar 

separados por uma relação de verticalização profissional”.  
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Conforme entendimento de Hirigoyen (2007, p. 65), assédio moral no local de 

trabalho é toda e qualquer conduta abusiva manifestada por comportamentos, palavras, atos, 

gestos, escritos que possam trazer dano à personalidade, à dignidade ou à integridade física ou 

psíquica de uma pessoa, colocando em perigo seu emprego ou degradando o ambiente laboral.  

Por conseguinte, resulta evidenciado que o assédio moral no meio ambiente do 

trabalho é caracterizado por situações afrontosas, humilhantes, degradantes e constrangedoras 

a que os trabalhadores estão sujeitos, sendo que este comportamento deve ser de forma 

repetitiva e prolongada. 

1.2 Classificação de assédio moral 

Este item aborda a classificação do assédio moral no seu aspecto vertical 

descendente, assédio moral vertical ascendente e assédio moral horizontal.  

1.2.1 Assédio moral vertical descendente 

Seguindo a linha de pensamento de Alkimin (2008, p. 61-65), assédio moral vertical 

descendente é aquele oriundo do empregador ou qualquer outro superior hierárquico, 

incluindo, diretor, gerente, supervisor, etc. 

Para Hirigoyen (2005, p. 113): “[...] A própria noção de subordinação remete a uma 

relação de desigualdade, de que alguns administradores pouco seguros de si ou embevecidos 

pelo poder são capazes de se aproveitar, abusando e sentindo um certo prazer em submeter o 

outro”. 

Na lição de Santucci (2006, p. 33): “Tal fenômeno está relacionado à pressão para 

produzir com qualidade e baixo custo. O medo de perder o emprego e não voltar ao mercado 

favorece a submissão e o fortalecimento da tirania”. 

De acordo com Santucci (2006, p. 32), o assédio moral vertical é uma ação executada 

pela direção da empresa em face dos empregados considerados incômodos, ou seja, é uma 

estratégia da própria empresa para reduzir número de funcionários. Dentre as motivações, 

destacam-se razões políticas, ameaças à imagem social, diferença de idade, inveja, 

protecionismo, antipatia, enfim, são inúmeras as causas que levam um superior a cometer 

assédio moral, principalmente em razão do medo de perder o seu poder diante da ameaça real 

ou potencial que o subordinado representa. Ressalta-se que tal fenômeno se caracteriza por 

relações autoritárias, desumanas e aéticas, onde predominam a manipulação do medo, a 

competitividade, os programas de qualidade total associado à produtividade. Em outras 

palavras, a empresa organiza sua estratégia para que o empregado demita-se. 

1.2.2 Assédio moral vertical ascendente 

O assédio moral vertical ascendente parte de um ou diversos subordinados em face 
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do superior hierárquico. 

Na lição de Guedes (2008, p. 42): “A violência moral que vem de baixo é uma 

espécie bem mais rara, mas que também ocorre no mundo do trabalho”.  

Leciona Hirigoyen (2007, p. 74): 

É um caso bem mais raro. Pode dar-se no caso de uma pessoa vinda de fora, 

cujo estilo e métodos sejam reprovados pelo grupo, e que não faça o menor 

esforço no sentido de adaptar-se ou impor-se a ele. Pode ser também o caso 
de um antigo colega que tenha sido promovido sem que o serviço tenha sido 

consultado. Em ambos os casos, a direção não levou suficientemente em 

conta as opiniões do pessoal com o qual esta pessoa será levada a trabalhar. 

O problema tende a complicar-se quando a relação dos objetivos do serviço 
não tiver sido previamente estabelecida e as tarefas da pessoa promovida 

duplicarem indevidamente as de algum de seus subordinados.  

Ainda, de acordo com Hirigoyen (2005, p. 113-116), o assédio moral ao superior por 

meio de um ou vários subordinados geralmente não é levado em consideração, podendo ser 

destrutivo, pois neste caso, as vítimas não sabem para onde se conduzir para se defender. 

Destacam-se como exemplos a falsa alegação de assédio sexual, cujo objetivo é ofender e 

desqualificar a honra de uma pessoa, e as reações coletivas de grupo, objetivando se livrar de 

um superior hierárquico.  

1.2.3 Assédio moral horizontal 

O assédio moral horizontal é empreendido por colega de trabalho por meio de 

brincadeiras maldosas, piadas, grosserias e outros meios que denigram a imagem do outro.  

Para Guedes (2008, p. 40): 

O assédio horizontal é a perseguição desencadeada pelos colegas de 

trabalho. As causas mais imediatas desse tipo de perversão são a 

competitividade, a preferência pessoal do chefe – porventura gozada pela 
vítima -, a inveja, o preconceito racial, a xenofobia, razões políticas ou 

religiosas, a intolerância pela opção sexual ou o simples fato de a vítima ser 

ou comportar-se de modo diferente do conjunto dos colegas. Esta espécie de 
psicoterror tanto ocorre de forma individual quanto coletiva. Neste último 

caso, o assediado vira „o bode expiatório‟ do grupo, que, colaborando com o 

perverso, desafoga sua intolerância, preconceitos, frustrações, inveja, 
agravando, sensivelmente, o sofrimento da vítima. 

Neste sentido, Santucci (2006, p. 33), afirma que o enraizamento e dispersão do 

medo no ambiente de trabalho reforçam atos egocêntricos, tolerância aos desmandos e 

condutas autoritárias no interior das empresas. A concorrência entre os trabalhadores 

estimulada pela empresa gera condutas agressivas e de insensibilidade ao sofrimento do outro, 

daí a grande margem para a ocorrência do assédio moral entre os companheiros de trabalho.  

Em relação ao assédio moral horizontal, Hirigoyen (2005, p. 113-116) acrescenta que 

é freqüente quando dois empregados pleiteiam a obtenção de um mesmo cargo ou uma 
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promoção.  

Verifica-se que várias são as formas de assédio moral no meio ambiente do trabalho, 

destacando-se o assédio moral vertical descendente como sendo o mais freqüente, tendo em 

vista a subordinação a que os trabalhadores estão sujeitos diariamente. 

1.3 Conseqüências do assédio moral para a saúde do trabalhador 

A Constituição de 1988, em seu art. 6º
1
, consagra o direito à saúde como um direito 

social, assegurando-o no art. 196
2
, como um direito de todos e dever do Estado. 

A saúde do trabalhador encontra amparo na norma constitucional citada, sendo que o 

assédio moral no ambiente do trabalho vem se mostrando como violação do direito à saúde, 

na medida em que o assediado acaba tendo sua saúde abalada em conseqüência do estresse e 

ansiedade, ligados ao sentimento de fraqueza e humilhação, dos quais decorrem perturbações 

psíquicas e físicas, levando muitas vezes a diminuição ou perda da capacidade laborativa. 

De acordo com Ferreira (2004, p. 42): 

[...] o assédio moral consiste em uma psicologia do terror, ou, simplesmente, 
psicoterror, como ele mesmo denomina. Esse psicoterror se manifesta no 

ambiente de trabalho por uma comunicação hostil e não ética direcionada a 

um indivíduo ou mais. A vítima, como forma de defesa, reprime-se, 
desenvolvendo um perfil que somente facilita ao agressor a prática de outras 

formas de assédio moral. O psicólogo afirma que a alta freqüência e a longa 

duração das condutas hostis acabam resultando em considerável sofrimento 
mental, psicossomático e social aos trabalhadores que são vítimas do assédio 

moral. (LEYAMANN apud FERREIRA). 

Na lição de Felker (2007, p. 180), o assédio é sempre precedido da dominação 

psicológica do agressor e da submissão forçada da vítima. A vítima percebe a má intenção, é 

ferida em seu amor próprio, sente-se atingida em sua dignidade e sente a perda repentina da 

autoconfiança, podendo gerar uma depressão por esgotamento e doenças psicossomáticas, 

pois esta conduta perversa explora psicologicamente o ofendido, desestabilizando-o.  

Para Hirigoyen (2007, p. 170), quando se instala o domínio as vítimas vão-se 

tornando cada vez mais confusas, ficando como que anestesiadas, queixam-se de ter um vazio 

na cabeça e dificuldade de pensar e mesmo tendo, a impressão de estarem sendo injustiçadas, 

sua confusão é tal que elas não encontram nem meios de reagir. Realmente, diante de um 

perverso narcisista, a única saída é submeter-se. O conflito é causador de estresse. 

Fisiologicamente, o estresse chega ao máximo quando se está escravizado de uma grande 

                                                
1 Art. 6o, Constituição Federal. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na 

forma desta Constituição.  
2 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao 

acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 
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incerteza.  

Ensina Ferreira, (2004, p. 37): “Esse constante clima de terror psicológico gera, na 

vítima assediada moralmente, um sofrimento capaz de atingir diretamente sua saúde física e 

psicológica, criando uma pré-disposição ao desenvolvimento de doenças crônicas [...]”. 

De acordo com Felker (2007, p. 183): “E dessa opressão resulta conseqüências que a 

ciência vem detectando: de distúrbios somáticos traduzidos especialmente pela depressão, 

pelo alcoolismo e pelo suicídio, consumado ou pelo menos tentado”.  

Neste sentido, Hirigoyen (2005, p. 161), leciona dizendo que após certo período de 

progresso dos métodos de assédio, os distúrbios psicossomáticos atravessam quase sempre ao 

primeiro plano. O corpo grava a agressão antes do cérebro, que se recusa a discernir o que não 

entendeu. Posteriormente, o corpo apontará o trauma, e os sintomas correm os riscos de 

avançar sob a forma de estresse pós-traumático. O desenvolvimento dos distúrbios 

psicossomáticos é chocante e grave, e de aumento muito acelerado. Incide sob a forma de 

emagrecimentos intensos ou então breves aumentos de peso, podendo ser de quinze a vinte 

quilos em questão de alguns meses. Quanto aos distúrbios endocrinológicos, citam-se como 

exemplos, problemas de tireóide e estômago. Acrescentam-se os problemas de tireóide e 

menstrual como exemplo de distúrbios endocrinológicos. Ainda, a esses distúrbios, somam-se 

crises de hipertensão arterial incontroláveis, mesmo sob tratamento, indisposições, tonteira, 

fraqueza, desmaios, doenças de pele etc.  

Na visão de Guedes (2008, p. 106):  

Os efeitos nefastos para o organismo submetido ao assédio moral no trabalho 

não se limitam ao aspecto psíquico, mas atingem o corpo físico, fazendo 

com que todo o organismo se ressinta das agressões. Os distúrbios podem 
recair sobre o aparelho digestivo, ocasionando bulimia, problemas gástricos 

diversos e úlcera. Sobre o aparelho respiratório a queixa mais freqüente é a 

falta de ar e sensação de sufocamento. Sobre as articulações podem ocorrer 
dores musculares, sensação de fraqueza nas pernas, sudorização, tremores, 

como também dores nas costas e problemas de coluna. Sobre o cérebro 

verificam-se ânsia, ataques de pânico, depressão, dificuldade de 

concentração, insônia, perda de memória e vertigens. Sobre o coração os 
problemas podem evoluir de simples palpitações e taquicardias para o infarto 

do miocárdio. E o enfraquecimento do sistema imunológico reduz as defesas 

e abre as portas para diversos tipos de infecções e viroses.  

Sobre prejuízos à saúde do trabalhador, Silva (2005, p. 42) observa como 

conseqüências mais específicas do estresse causado pelo assédio moral as tendências suicidas, 

hiperatividade, depressão profunda, insônia, problemas cardíacos, síndrome do pânico, 

ansiedade persistente, sensação de debilidade, agressividade, dores reumáticas e musculares, 

dentre outros. 
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Hirigoyen (2007, p. 179), destaca: 

Em outras vítimas, a resposta é fisiológica: úlceras de estômago, doenças 
cardiovasculares, doenças de pele... Vemos algumas emagrecerem, 

tornarem-se fracas, expressando no corpo um dano psíquico de que não 

tomam consciência e que pode ir até a destruição da própria identidade. As 
perturbações psicossomáticas não resultam diretamente da agressão, mas do 

fato de o sujeito estar incapaz de reagir. Faça ele o que fizer, está errado, 

faça o que fizer, é culpado. Para outros, ainda, a resposta é comportamental, 

de caráter, e resulta diretamente da provocação perversa. São tentativas 
inúteis de fazer-se ouvir – uma crise de nervos em público, por exemplo, ou 

então uma passagem a um ato agressivo contra o agressor – que virão mais 

uma vez justificar a agressão: “Eu lhe avisei, ele(a) é completamente 
doente!”. (grifo do autor). 

Quanto às conseqüências do traumatismo, Hirigoyen (2005, p. 164) diz que esta 

conduta deixa seqüelas marcantes que podem evoluir do estresse pós-traumático até uma 

impressão de vergonha periódica ou mesmo alterações duradouras de personalidade. A 

desvalorização prossegue, mesmo que a pessoa esteja afastada de seu agressor, tornando-se 

refém de uma marca psicológica que a torna frágil, medrosa e descrente de tudo e de todos.  

De acordo com Stadler (2008, p. 82), as mulheres estão mais sujeitas a crise de 

choro, lamentações, a palpitações, falta de apetite, enquanto os homens possuem desejo de 

vingança, idéia e tentativa de suicídio. No entanto, encontram-se presentes em ambos os 

sexos, mais ou menos na mesma dimensão, a depressão, a insônia, a sonolência durante o dia 

e a dor de cabeça.  

Acrescenta Stadler (2008, p. 83), “O silêncio, o medo das vítimas de reagir às 

agressões e a inércia dos superiores são fatores que podem agravar as conseqüências à saúde”.  

Extrai-se dos ensinamentos de Hirigoyen (2005, p. 175-176): 

A pessoa assediada pode mergulhar em uma neurose traumática, e, neste 

caso, o estado depressivo se torna crônico. É como se ela não conseguisse se 

desvencilhar da dominação. Continua a pensar no passado, a remoer e a se 
perguntar o que pode ter feito para ter chegado àquele ponto. Sente-se 

esmagada e perde inteiramente a disposição e a paixão pela vida, algumas 

vezes por um longo período. Deixa de existir nela qualquer impulso de 
movimento, pois a pessoa está imobilizada, por vezes definitivamente. É 

neste caso que podemos falar de “assassinato psíquico”: a pessoa continua 

viva, mas se tornou uma marionete. Daí em diante, carrega em si um pedaço 

do agressor. Incorporou suas palavras. Numa outra cultura, poderia se dizer 
que está “possuída”. (grifo do autor).  

Santucci (2006, p. 29-30) enfatiza que as pessoas que passam por humilhação podem 

passar a conviver com tremores, hipertensão, distúrbios digestivos, alteração da libido e 

pensamentos que configuram um cotidiano sofrido, cujo sofrimento imposto nas relações de 

trabalho é que revela o adoecer, uma vez que o que adoece as pessoas é viver uma vida que 
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não desejam, não escolheram e não suportam. 

Hirigoyem (2007, p. 178), assim se manifesta: “Esses estados depressivos estão 

ligados ao esgotamento, a um excesso de estresse. As vítimas sentem-se vazias, cansadas, sem 

energia. Nada mais lhes interessa. Não conseguem mais pensar ou concentrar-se, mesmo nas 

atividades mais banais. Podem, então, sobrevir idéias de suicídio.”  

Ainda, 

O risco é ainda maior no momento em que elas tomam consciência de que 

foram lesadas e que nada lhes dará a possibilidade de verem reconhecidas 
suas razões. Quando há um suicídio, ou tentativa de suicídio, isso conforta os 

perversos em sua certeza de que o outro era fraco, perturbado, louco, e que 

as agressões que lhe eram infligidas eram justificadas. [...] Mais que uma 
situação difícil ou perigosa, é a experiência de derrota e de impotência, a 

sensação de ser humilhado e de estar preso em uma armadilha que pode ser o 

elemento desencadeador de um episódio depressivo.  

Hirigoyen (2005, p. 179) assevera ainda que “O assédio moral, como todo 

traumatismo violento ou como toda humilhação repetida, pode produzir uma violação do 

psiquismo e levar uma pessoa a delirar de maneira mais ou menos transitória”.  

Se a vítima não rompe a relação de submissão com o agressor, permanecendo assim 

à serviço deste e integrada ao processo de assédio moral após essa fase crítica, está fadada à 

destruição, ocasionando um deslinde trágico para ela. Como conseqüências extremas, o 

suicídio possui grandes probabilidades de ser efetivado, assim como a ocorrência de graves 

danos psicológicos. (SILVA, 2005, p. 43).  

1.3.1. Conseqüências do assédio moral no convívio social e familiar 

Além dos danos na esfera emocional que são catastróficos, são comuns os conflitos 

existenciais, de relacionamento e econômico.  

De acordo com Guedes (2008, p. 108): “A crise de relacionamento social é corolário 

dessa situação de crise existencial: a vítima se torna amarga, lamurienta e desagradável”.  

O autor referido (Guedes, 2008, p. 108) enfatiza:  

Ressalte-se que a segurança econômica e a possibilidade de sempre melhorar 

a renda familiar constituem fator de grande importância na estabilidade 
emocional e saúde mental do ser humano. Se isso vem a faltar, o sujeito se 

desespera, especialmente por não poder mudar a própria situação, razão pela 

qual a exposição duradoura de uma pessoa ao terror psicológico pode não 
apenas conduzi-la a fazer uso de drogas, especialmente o álcool, e a pensar 

no suicídio, como também induzi-la ao homicídio. É que, diante do atual 

quadro econômico, para a vítima que se encontra em avançado estado de 
depressão, o desemprego se lhe afigura como verdadeira liquidação pessoal. 

Não são raros os relatos das vítimas afirmando que depois do sofrimento 

passaram a compreender os motivos que podem levar uma pessoa a matar a 

outra.  
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A respeito da questão, Silva (2005, p. 55-56) assevera que: 

Por outro lado, os mesmo motivos levam a vítima a se afastar de seu 
convívio social. A depressão, a amargura, o sentimento de fracasso e de 

vergonha impulsionam o assediado, como regra, a um isolamento da 

sociedade, não vislumbrando mais qualquer interesse em eventos ou 
encontros com amigos ou conhecidos. Tudo isto passa a ser uma tortura para 

a maioria das vítimas do assédio moral, pois temem ser apontados como 

fracos ou covardes. Muitas vezes os amigos nem têm conhecimento dos 

fatos vividos pelo assediado, pois este prefere manter o isolamento, 
aniquilando sua convivência social e entregando-se à corrosão de seus 

vínculos afetivos. 

Conforme ensinamentos de Alkimin (2008, p. 87), o homem não procura no trabalho 

somente a fonte de sobrevivência, mas também satisfação para si e sua família, pois o 

trabalho destaca o homem no seio da família e da sociedade, e, se o trabalho não exerce essa 

finalidade, gera descontentamento no trabalho, afastamento do trabalhador, além de alterações 

comportamentais, podendo desestabilizar o convívio familiar e social do trabalhador.  

1.3.2 Conseqüências econômicas em razão do assédio moral 

O assédio moral acaba desestabilizando a vida familiar e social da vítima, pois, à 

medida que as ofensas passam a fazer parte de seu dia-a-dia reduz sua capacidade para o 

trabalho, o que gera prejuízos em seu patrimônio.  

Quanto aos prejuízos econômicos causados pelo assédio moral, Silva (2005, p. 32) 

esclarece: 

[...] o assédio moral não se limita a provocar danos direcionados à saúde do 

trabalhador, pois se alastra de forma envolvente em todos os setores de sua 

vida, impregnando-se substancialmente na seara patrimonial e afetiva. Sem 
embargos dos danos acarretados à vítima, o assédio moral é um câncer 

social, que se alastra por todas as direções, ocasionando perdas substanciais 

que transcendem à pessoa da vítima, gerando danos significativos à saúde 

financeira da empresa e do Estado. [...] No entanto, possui importância 
fundamental, uma vez que o clima negativo gerado pelas agressões, aliado à 

conseqüente redução da capacidade laboral da vítima, acaba por provocar 

uma interferência na dinâmica produtiva da empresa, gerando prejuízos 
muitas vezes relevantes, não obstante as contendas judiciais que acabam por 

surgir, com a lenta, mas real conscientização dos trabalhadores acerca do 

fenômeno mobbing, acarretando uma carga de desgaste e dispêndio 
desnecessários às organizações.  

Para Alkimin (2008, p. 85), qualquer conduta ou atitude dirigida sistematicamente 

contra o empregado envolve a esfera de sua vida íntima e profissional, denegrindo seus 

direitos de personalidade, com graves implicações à sua integridade físico-psíquica, afetando 

sua estima e produtividade, levando à deterioração do ambiente laboral e desqualificando a 

qualidade de vida no trabalho, podendo, até mesmo, repercutir na esfera patrimonial, em razão 

de que poderá reduzir à situação de desemprego e insuficiência de recursos não apenas para 
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sobrevivência, mas também para tratamento das conseqüências à saúde causadas pela conduta 

assediante.  

Silva (2005, p. 33) acrescenta ainda que: 

[...] a vitimização provocada pelo assédio moral acarreta graves prejuízos às 

finanças do Estado, uma vez que remete tal clientela aos serviços 

previdenciários, gerando um universo de trabalhadores que estariam na 
plenitude de sua capacidade laboral, mas que acabam alijados do sistema em 

razão das mais diversas patologias acarretadas pelo psicoterror em seu 

ambiente de trabalho. Por óbvio que os custos do Estado com essa massa de 
trabalhadores é substancial, alocando-se verbas nesse sentido, que poderiam 

ser destinadas a outros projetos de apoio à saúde do trabalhador. Assim, o 

Estado, neste enfoque, sustenta os prejuízos primários das práticas de 
assédio moral no ambiente de trabalho; no entanto, os prejuízos secundários 

acabam sendo direcionados para o prórpio universo do trabalhador, uma vez 

que caberá a ele arcar, com suas contribuições previdenciárias, com os ônus 

relacionados ao tratamento e apoio às vítimas.  

Neste ponto de vista, leciona Alkimin (2008, p. 83): 

O assédio moral gera conseqüências sobre a organização do trabalho, 

afetando a pessoa do empregado, seja no aspecto pessoal, seja no 

profissional, bem como prejudica economicamente o próprio empregador em 

razão da queda da produtividade, do alto índice de absenteísmo e pagamento 
de indenizações, além de prejuízos para a coletividade, haja vista que o 

Estado acaba custeando o tratamento de saúde da vítima do assédio, como 

também o pagamento de seguro-desemprego e até mesmo de aposentadorias 
precoces. Sem dúvida, constitui um fenômeno anti-social e antijurídico 

relevante para o direito e, como tal, implica violação ao dever jurídico 

traçado pela norma jurídica que visa delimitar o agir humano para que as 

relações na sociedade sejam pacíficas e assentadas no bem comum [...]. 

Ressalta Hirigoyen (2007, p. 184), que a importância das conseqüências em longo 

prazo para aqueles que foram assediados no meio ambiente laboral, muitas vezes só vem a ser 

percebida após uma longa licença para tratamento, quando parecem sentir-se melhor e lhes é 

sugerido voltar a trabalhar. No entanto, reaparecerem os sintomas, como por exemplo, crise 

de angústia, insônia, idéias negras e a vítima entra em recaída, nova licença de trabalho, 

retomada, recaída, podendo levar à demissão.  

Ensina Alkimin (2008, p. 102): 

A ruptura com a organização do trabalho, através do afastamento do 

empregado por motivo de acidente ou doença, ou sob a forma de 
desligamento do empregado, seja a pedido deste, seja pela dispensa sem 

justa causa, abusiva ou aposentadoria, implicará não só encargos 

trabalhistas, mas também, o encargo pela rotatividade de mão-de-obra. A 
rotatividade da mão-de-obra, para substituir empregado desligado ou 

transferido para outra localidade, também é um fator de prejuízo financeiro 

para o empregador, que terá que investir no aperfeiçoamento e qualificação 

de novo empregado que, até se adequar ao ritmo dos serviços, poderá causar 
queda na lucratividade.  
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Silva (2005, p. 49) parte do desenvolvimento de um raciocínio lógico e simples 

quanto à repercussão do assédio moral no patrimônio da vítima: 

[...] se a vítima tem sua capacidade laboral diminuída, deixa de auferir 

diversos tipos de ganhos, tais como (gorjetas, comissões, participações, 
prêmios etc). No momento em que as agressões são consolidadas e a saúde 

da vítima a ser atingida de forma mais substancial, não raramente as licenças 

médicas passam a fazer parte de sua realidade, o que geralmente conduz a 
uma redução nos ganhos. O custo com remédios e tratamentos específicos 

gera importante redução patrimonial, ainda que muitas vezes não percebida 

pelos envolvidos. E, finalmente, a demissão, quase sempre justificada pela 
falta de produção, pela inadaptação da vítima em relação à empresa ou 

simplesmente motivada por acusações de ser a vítima “problemática”. (grifo 

do autor). 

No mesmo sentido, Alkimin (2008, p. 113), enfatiza que é juridicamente provável 

que um único ato maléfico invada a esfera patrimonial e extrapatrimonial da vítima, como, 

por exemplo, a demissão injuriosa, na qual a vítima, além de ser atingida na sua honra, sofre 

desfalque patrimonial em razão do desemprego, como também no caso de rebaixamento 

funcional e salarial etc.  

1.4 Efeitos do assédio moral sobre o contrato de trabalho  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, X, estabelece que são invioláveis a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Logo, pela aplicação do 

preceito constitucional referido, o trabalhador vítima de assédio moral, pode buscar a 

reparação pelos danos experimentados, tanto de ordem moral como material, recorrendo ao 

Poder Judiciário, em face do empregador, responsável pela violação dos seus direitos no 

âmbito das relações laborais.  

De acordo com Thomé (2008, p.42-43), o assédio moral no trabalho como afronta ao 

princípio da dignidade da pessoa humana e das condições de trabalho, sempre ensejará danos 

morais, e na medida em que tal constrangimento gerar danos à saúde do trabalhador, 

envolvendo despesas com medicamentos, atendimentos médicos e psicológicos, e ainda, 

ocasionar lesões à vida profissional, acarretará danos patrimoniais.  

Nas palavras de Aguiar (2006, p. 82): 

A saída do emprego, quer seja por vontade própria ou por condução do 

empregador ou seu representante legal, elimina o contato diário da vítima 

com seu agressor e inicia a segunda etapa do seu sofrimento: a busca da 
indenização por danos morais. [...] As causas trabalhistas, com pedidos de 

indenização por danos morais, refletem a não aceitação da subordinação 

imposta pelo empregador e podem ser interpretadas como sinal de 
resistência aos desmandos no local de trabalho, inclusive como reação à 

impunidade dos que praticam o assédio moral.  
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A respeito da reparação dos danos decorrentes do assédio moral Hirigoyen (2007, p. 

184-185), assevera que tanto nas famílias quanto nas empresas, as vítimas dificilmente 

pensam em vingança, sendo que a única coisa que exigem é o reconhecimento do quanto 

suportaram, ainda que jamais venha a ser possível reparar totalmente uma injustiça. Ressalta-

se que na empresa, essa reparação passa por uma indenização financeira que não pode de 

modo algum compensar o sofrimento vivido. É desnecessário esperar que um agressor 

verdadeiramente perverso sinta remorso ou arrependimento, pois para ele, o sofrimento dos 

outros não tem a menor significância. Quando há algum arrependimento, ele vem do grupo 

em volta, daqueles que foram testemunhas caladas, ou cúmplices. Apenas eles podem 

expressar seu remorso e com isso restabelecer a dignidade à pessoa a quem eles de maneira 

injusta humilharam. 

Corrobora Stadler (2008, p. 85): 

Além deste fato, das conseqüências econômicas e relativas à saúde das 

vítimas, existem ainda algumas conseqüências jurídicas, como o rompimento 

do contrato de trabalho (que envolvem inclusive a dispensa indireta e a 
demissão por justa causa). Muitos comportamentos descritos como de 

assédio moral podem ser enquadrados em várias alíneas do art. 483 da CLT, 

da rescisão indireta, como rigor excessivo, perigo manifesto de mal 

considerado e o descumprimento de obrigações contratuais. A vítima pode 
pedir a rescisão indireta acompanhada de pedido de indenização por danos 

materiais e morais. Ressalte-se que, em uma sociedade competitiva como a 

nossa, muitas vezes o objetivo do assediador é se ver livre da vítima e, desse 
modo, mesmo por meio de rescisão indireta, estará atingindo seus objetivos. 

O ideal é a utilização de normas coletivas – de uma lei específica que 

determine a nulidade da dispensa, da transferência realizada ou da demissão 
formalizada – e eventual punição disciplinar.  

Desta forma, o assédio sofrido no ambiente de trabalho é indenizável no plano 

patrimonial e moral, além de permitir a resolução do contrato, ou seja, rescisão indireta, o 

afastamento por doença de trabalho, e ainda, quando relacionado à demissão ou dispensa do 

trabalhador, acarreta a sua reintegração no emprego por nulidade absoluta do ato jurídico. 

Recomenda-se a indenização por ofensa à moral das pessoas, sobretudo dos trabalhadores. 

(SANTUCCI, p. 68).  

Na visão de Alkimin (2008, p. 92), diante das obrigações contratuais, todas as 

atitudes, gestos, condutas, expressões caracterizadoras do assédio moral se enquadram nas 

hipóteses tipificadas no art. 483 da CLT, consubstanciando grave infração patronal das 

obrigações legais e contratuais, além de desobedecer o dever geral de respeito à dignidade e 

intimidade do trabalhador, corroborando assim, para a despedida indireta por justa causa ou 

falta grave do empregador.  

Com relação à rescisão indireta em razão do assédio discriminatório, Alkimin (2008, 
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p. 99), acrescenta que no Brasil, o assédio moral voltado para práticas discriminatórias, 

também configura violação à garantia constitucional do trabalhador, qual seja, a dignidade 

humana, bem como grave violação dos deveres contratuais por parte do empregador, o que 

caracteriza justa causa para a rescisão contratual por parte do empregado vítima do assédio, 

sem prejuízo da reparação do dano moral e material conhecido pelo trabalhador.  

1.5 A responsabilidade do empregador pelo assédio moral no ambiente de 

trabalho 

De acordo com Alkimin (2008, p. 107), além das conseqüências trabalhistas, quais 

sejam, rescisão indireta em caso de assédio moral vertical e dispensa por justa causa em caso 

de assédio moral horizontal e ascendente, gera a responsabilidade civil e patrimonial do 

agente causador pela conduta ilícita e contrária ao ordenamento jurídico.  

Para Hirigoyen (2007, p. 200-201), o empregador deve buscar desenvolver medidas 

preventivas do assédio moral no ambiente de trabalho: 

O assédio se instala quando o diálogo é impossível e a palavra daquele que é 

agredido não consegue fazer-se ouvir. Prevenir é, portanto, reintroduzir o diálogo e uma 

comunicação verdadeira. Nesse sentido, o médico do trabalho tem um papel primordial. Ele 

pode, junto com as instâncias dirigentes, tomar a iniciativa de uma reflexão em comum a fim 

de buscarem soluções. [...] A prevenção passa, antes de mais nada, por ações de informação 

das vítimas, dos empregados e das empresas. É preciso que se divulgue que esse processo 

existe, que ele não é raro e que pode ser evitado. Neste sentido a mídia tem um papel nada 

negligenciável a ser desempenhado, no sentido de pôr em guarda a respeito do assunto e de 

difundir essas informações.  

Neste sentido, Alkimin (2008, p. 107-108) enfatiza a responsabilidade do 

empregador, que responde objetivamente pelos atos lesivos ao trabalhador no ambiente 

laboral: 

Ainda que não houvesse expressa previsão no direito positivo material civil 

sobre inexigência de culpa por parte do empregador, e expressa previsão da 

responsabilidade objetiva e solidária do empregador por ato ilícito cometido 

por seus subordinados, não poderíamos deixar de responsabilizar o 
empregador com base na culpa in eligendo (negligência na escolha ou 

eleição do subordinado) e in vigilando (negligência na fiscalização e no 

modus procedendi dos subordinados). Com efeito, o empregador não 
somente deve se ater a não adotar comportamento lesivo à integridade 

psicofísica e à dignidade do empregado, como também deve adotar medidas 

genéricas de prudência e as diligências necessárias para a tutela da 
incolumidade e integridade psicofísica do empregado, devendo punir, no uso 

de seu poder disciplinar, os atos atentatórios à saúde, personalidade e 

dignidade do empregado, cometidos por qualquer outra pessoa no ambiente 
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de trabalho, seja colega de serviço, seja preposto.  

Para o trabalhador, vítima de assédio moral, acabar com esse psicoterror, a única 

saída é dar queixa, precisando, entretanto, ter coragem, ou ter chegado realmente a uma 

situação-limite, uma vez que isso implica em uma ruptura definitiva com a empresa. Ainda, 

não há a certeza de que a queixa será acolhida, nem que a ação proposta venha a ter um efeito 

positivo. (HIRIGOYEN, 2007, p. 93).  

Na lição de Hirigoyen (2007, p. 93), uma vez proposto, o processo circular não pode 

parar sozinho, pois os mecanismos patológicos de cada um vão-se alargando, ou seja, o 

perverso torna-se cada vez mais humilhador e violento, a vítima cada vez mais impotente e 

ferida. Ressalta-se que quando há violência física, elementos externos como exames de corpo 

de delito, testemunhas, queixas dadas na polícia, poderão servir de provas, porém, em uma 

agressão perversa, não há provas, ou seja, é uma violência limpa que nada fica visível. 

(HIRIGOYEN, 2007, p. 136). 

Quanto à responsabilidade, Alkimin (2008, p. 114), ressalta que ainda predomina, nas 

hipóteses legais permissíveis, a responsabilidade civil objetiva ou sem culpa, ou seja, aquela 

que determina o dever de indenizar independentemente da culpa, bastando a conexão de 

causalidade entre o dano sofrido e a conduta determinante, visto que a responsabilidade 

objetiva está assentada na teoria do risco, não se cogitando a existência ou não da culpa.  

Com relação à configuração do dano moral, Felker (2007, p. 221), leciona que o 

magistrado deverá buscar na coleta de informações, os elementos necessários e suficientes 

para distinguir entre o simples dano moral, decorrente de um ato isolado, e um assédio moral, 

com as características que lhe são atribuídas pela doutrina, legislação e jurisprudência.  

Neste sentido, Alkimin (2008, p. 117), afirma quanto à reparação do dano moral, que 

tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem que o dano moral se prova por si mesmo, ou 

seja, não é necessário provar o dano moral, mas somente os fatos que dão origem a ele. 

Ferreira (2004, p. 118), se posiciona, dizendo que para determinar o direito à 

indenização no processo de assédio moral, a ocorrência das condutas assediadoras e do dano 

moral puro satisfazem. Não sendo necessária, para esse fim, a presença das seqüelas na saúde 

do trabalhador, pois, aqui, as condutas assediadoras funcionam como critério objetivo para 

definir a responsabilidade pelos danos morais.  

Alkimin (2008, p. 118), enfatiza que o juiz, valendo-se de seu convencimento lógico 

e da presunção como meio de prova, poderá aferir ou até mesmo presumir a existência da dor, 

sofrimento, angústia, aflição, desespero, vergonha, humilhação, o descrédito perante os 

colegas, e admitir a existência do dano, decidindo pela inversão do ônus da prova, 
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estabelecendo ao agressor o ônus de provar a inexistência da conduta assediante e da 

possibilidade de existência do nexo de causalidade, até mesmo em razão do desequilíbrio 

social e econômico entre empregador e empregado é corretamente justificável a inversão do 

ônus da prova.  

Quanto ao fundamento da reparação, Alkimin (2008, p. 113) refere que: 

[...] o dano material visa restabelecer a vítima ao status quo ante, com o 
ressarcimento dos prejuízos materiais, abrangendo o dano emergente 

(prejuízos efetivos) e o lucro cessante (aquilo que deixou de ganhar), ao 

passo que para o dano moral não poderemos admitir a mesma equivalência 
reparatória, pois o dano moral não é suscetível de avaliação econômica, 

entretanto, face ao ato ilícito o ofensor sofre a sanção que é o dever de 

indenizar o dano moral, tendo em vista o caráter satisfativo da pena de 

reparação.  

Alkimin (2008, p. 118-119), prossegue sua abordagem sobre o tema, afirmando: 

Se considerarmos que o assédio moral atinge a esfera da dignidade humana 

do trabalhador e a personalidade moral, profissional, social, familiar, 

integridade física e psíquica do mesmo, enfim, dá origem ao denominado 

pelo direito italiano dano existencial, forçosamente concluímos que será 
impossível mensurar a intensidade do sofrimento psicológico e, 

consequentemente, estabelecer critérios matemáticos para a fixação da 

indenização. O mesmo não ocorre com a reparação do dano material, pois o 
prejuízo material garante o ressarcimento do que a vítima efetivamente 

perdeu (dano emergente) e o que deixou de ganhar (lucro cessante), 

restabelecendo o status quo ante, conforme se infere o disposto no art. 402, 

do CC.  

Frisa-se que o dano emergente e o lucro cessante estão explícitos nos artigos 402
3
 e 

949
4
 do Código Civil, que asseguram indenização quanto aos prejuízos sofridos pela vítima 

em razão de despesas com tratamentos médicos, psicológicos ou medicamentos e pela 

incapacidade laboral, o que priva a vítima de trabalhar e manter seu sustento. 

Quanto aos critérios objetivos para caracterizar o assédio moral e aferir a 

indenização, os artigos 186
5
 e 187

6
 do Código Civil estabelecem a responsabilidade civil por 

quem cause dano a outrem. Sendo assim, ressalta-se que na relação de trabalho, esse abuso 

pode ser compreendido no excesso do poder de direção por parte do empregador, ou pela 

cumplicidade com comportamentos que tipifiquem o assédio moral. (FERREIRA, 2004, p. 

                                                
3 

Art. 402 do Código Civil. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao 

credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar. 
4 Art. 949 do Código Civil. No caso de lesão ou outra ofensa à saúde, o ofensor indenizará o ofendido das 

despesas do tratamento e dos lucros cessantes até ao fim da convalescença, além de algum outro prejuízo que 

o ofendido prove haver sofrido. 
5 Art. 186 do Código Civil. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
6 

Art. 187 do Código Civil. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. 
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116). 

Acrescenta ainda Ferreira (2004, p. 118): 

Quanto à pessoa sobre a qual recairá a responsabilidade de tais danos, o 

entendimento é pacífico: é o empregador. A súmula 341 do Supremo 
Tribunal Federal não deixa dúvidas, pois dita que é presumida a culpa do 

patrão ou comitente pelo ato culposo do empregado ou preposto. Portanto, 

pela redação do art. 186 do Código Civil combinada com a súmula acima 
transcrita, entende-se que o empregador responde de forma objetiva pelos 

atos causados pelos seus prepostos empregados, ou demais empregados, no 

exercício das atividades laborais. (grifo do autor). 

De acordo com ensinamento de Alkimin (2008, p. 122), a conduta de assédio moral 

poderá ocasionar tanto o dano moral como o dano material, pois, além de atingir a dignidade e 

personalidade da vítima, acaba por restringir à condição de desemprego, com evidente 

prejuízo econômico para o empregado, vítima do constrangimento. Neste sentido, verifica-se 

a orientação contida na Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça, a qual preconiza a 

acumulação das indenizações por dano material e moral advinda do mesmo fato.  

Contudo, entende-se que o dano material é de caráter ressarcitório, enquanto o dano 

moral tem por base a compensação da dor e sofrimento da vítima. 

A jurisprudência trabalhista se posiciona nesse sentido, conforme destaca o Tribunal 

Regional do Trabalho da 12ª Região, em acórdão proferido no Recurso Ordinário nº. 02688-

2000-039-12-00-4, proferido pela 1ª Turma, publicado no Diário Oficial Eletrônico do dia 29 

de março de 2010, ao enfatizar que o direito à indenização decorrente de assédio moral 

encontra sustentáculo nos incisos V e X do art. 5º da Constituição Federal, assim como no 

princípio da dignidade da pessoa humana, o qual constitui um dos fundamentos da República. 

O acórdão referido entende que a conduta abusiva do empregador, violadora dos direitos da 

personalidade, que atenta, por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade, a 

integridade física ou psíquica do trabalhador, ameaçando o seu emprego ou degradando o 

meio ambiente do trabalho, configura assédio moral e enseja o pagamento de indenização a 

título de danos morais, nos termos dos arts. 5º, X, da Constituição Federal e 186 do Código 

Civil, quando comprovado que o empregado é submetido a tratamento vexatório e 

constrangedor e tem sua honra e moral abaladas. Estabelece ainda que os critérios de 

arbitramento do quantum da compensação por danos morais encontram substrato legal e 

doutrinário, devendo-se sopesar a intensidade/gravidade do dano sofrido, conforme dispõe o 

art. 944
7
, o grau de culpa do causador do dano, de acordo com o parágrafo único do art. 944

8
 

                                                
7 Art. 944. Código Civil. A indenização mede-se pela extensão do dano. 

8 Parágrafo único. Art. 944. Código Civil. Se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, 

poderá o juiz reduzir, eqüitativamente, a indenização. 
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e art. 945
9
, ambos do Código Civil, a condição econômica financeira das partes, bem como o 

caráter pedagógico da indenização fixada, com o fito de compelir o empregador a não repetir 

a atitude praticada. 

Também o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, em decisão proferida no 

Recurso Ordinário nº. 00735-2009-011-10-00-9, proferido pela 1ª Turma, publicado no Diário 

Oficial Eletrônico do dia 27 de novembro de 2009, ressalta que a quantificação do dano moral 

é questão tortuosa, uma vez que, embora o dano consubstanciar-se em um sentimento de foro 

íntimo, não há como valorá-lo de forma precisa, sendo remetida, assim, a sua análise, ao bom 

senso do Magistrado, que deverá estipular a justa compensação de modo que não seja tão alta 

para que não importe em enriquecimento sem causa do autor, nem tão baixo a ponto de não 

surtir os efeitos pedagógicos também a ela inerentes. Para tanto, entende que se devem levar 

em consideração as circunstâncias do caso, as condições pessoais da vítima e do agressor, a 

intensidade do dolo ou da culpa e a gravidade dos efeitos. O Juiz, portanto, para arbitrar tal 

valor, deve basear-se nos princípios da razoabilidade e propocionalidade, assim como no bom 

senso. Assevera que, neste ponto de vista, tem-se que a indenização por danos morais assume 

uma dupla finalidade, qual seja, reparatória e punitiva. 

Da mesma forma, o Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, em decisão 

proferida no Recurso Ordinário de nº. 0168100-90.2008.5.06.0018, da 2ª Turma, publicado no 

Diário Oficial Eletrônico do dia 23 de abril de 2010, afirma ser inegável que o assédio moral 

ocasiona danos à imagem, à honra, à liberdade do trabalhador, conforme dispõe o art. 5º, V e 

X, da Constituição Federal. Logo, é devida a reparação sempre que restar demonstrado o ato 

ilícito cometido pelo empregador ou seus prepostos, consoante preconiza o art. 186 do Código 

Civil. O acórdão referido frisa que o dano moral, por consistir em ofensa a valores imateriais, 

prescinde de prova da sua ocorrência, desde que haja demonstração inequívoca do ato ilícito 

gerador do dano, praticado pelo empregador ou seus prepostos. 

Importante ressaltar, conforme ensinamento de Alkimin (2008, p. 123), que a Justiça 

do Trabalho é competente para processar e julgar dissídio entre empregado e empregador, 

envolvendo não apenas matéria trabalhista com previsão na Consolidação das Leis 

Trabalhistas, bem como, pedido de indenização por dano moral decorrente da execução do 

contrato de trabalho, em virtude à ampla garantia constitucional de reparação do dano moral, 

tendo em vista que o texto constitucional não distingue ou limita a reparação apenas na esfera 

civil, e face à invocação da subsidiaridade da aplicação do direito comum à relação de 

                                                
9 

Art. 945. Código Civil. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será 

fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.  
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emprego, segundo a conjugação do disposto no art. 114
10

 da Constituição Federal, assim 

como o art. 5º, inciso X
11

 da mesma carta constitucional e o art. 8º
12

 da Consolidação das Leis 

Trabalhistas.  

Por derradeiro, chega-se à conclusão de que o assédio moral no ambiente do trabalho 

é uma afronta à dignidade da pessoa humana e aos direitos da personalidade, devendo ser 

reparado. A reparação deve visar não somente restabelecer o lesado em sua condição anterior, 

mas, principalmente, apresentar caráter pedagógico, no sentido de desestimular a continuidade 

da prática assediadora, garantindo meio ambiente de trabalho saudável, pela prevenção de 

atos ilícitos. 

Acrescenta-se ainda, a importância da divulgação de informações sobre direitos e 

deveres dos trabalhadores, para que os mesmos tenham conhecimento e saibam procurar ajuda 

para solucionar situações em que o ambiente laboral lhe seja desfavorável, evitando que as 

condutas inadequadas culminem em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Ademais, 

ao Poder Público compete estar atento, para exigir dos empregadores o respeito aos princípios 

fundamentais de dignidade humana de seus empregados.  

 

 

                                                
10 Art. 114 da Constituição Federal.. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: I as ações oriundas da 

relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da 

União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; II as ações que envolvam exercício do direito de 

greve; III as ações sobre representação sindical, entre sindicatos, entre sindicatos e trabalhadores, e entre 

sindicatos e empregadores; IV os mandados de segurança, habeas corpus e habeas data, quando o ato 
questionado envolver matéria sujeita à sua jurisdição; V os conflitos de competência entre órgãos com jurisdição 

trabalhista, ressalvado o disposto no art. 102, I, o; VI as ações de indenização por dano moral ou patrimonial, 

decorrentes da relação de trabalho; VII as ações relativas às penalidades administrativas impostas aos 

empregadores pelos órgãos de fiscalização das relações de trabalho; VIII a execução, de ofício, das contribuições 

sociais previstas no art. 195, I, a , e II, e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir; IX outras 

controvérsias decorrentes da relação de trabalho, na forma da lei. § 1º - Frustrada a negociação coletiva, as partes 

poderão eleger árbitros. § 2º Recusando-se qualquer das partes à negociação coletiva ou à arbitragem, é facultado 

às mesmas, de comum acordo, ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica, podendo a Justiça do Trabalho 

decidir o conflito, respeitadas as disposições mínimas legais de proteção ao trabalho, bem como as 

convencionadas anteriormente. § 3º Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do 

interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do 

Trabalho decidir o conflito.  
11 Art. 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: [...]X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral 

decorrente de sua violação; 
12 Art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta 

de disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade 

e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os 

usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular 

prevaleça sobre o interesse público. Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do 

trabalho, naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O meio ambiente de trabalho é definido de acordo com a prestação de serviço, ou 

seja, pode ser caracterizado em razão de um trabalho interno em uma fábrica ou até mesmo 

quando o trabalhador está viajando a trabalho, como é o caso dos viajantes, motoristas, etc., 

que trabalham do lado de fora do âmbito da empresa. 

O assédio moral no meio ambiente do trabalho é caracterizado por situações 

afrontosas, humilhantes, degradantes e constrangedoras a que os trabalhadores estão sujeitos, 

sendo que este comportamento deve ser de forma repetitiva e prolongada. 

O assédio moral é classificado em vertical descendente, assédio moral vertical 

ascendente e assédio moral horizontal.  

O assédio moral vertical descendente é aquele proveniente do empregador ou 

qualquer outro superior hierárquico em face do subordinado, enquanto o assédio moral 

vertical ascendente parte de um ou diversos subordinados em face do superior hierárquico. Ao 

seu tempo, o assédio moral horizontal é aquele oriundo de colega de trabalho. No entanto, 

destaca-se o assédio moral vertical descendente como sendo o mais freqüente, tendo em vista 

a subordinação a que os trabalhadores estão sujeitos diariamente. 

O agressor é toda e qualquer pessoa que causa lesão à outra, seja lesão psicológica ou 

física. A vítima da agressão de assédio moral é o sujeito que sofre os prejuízos ocasionados 

pela ocorrência de tal conduta humilhante e desgastante. 

No mundo atual, em razão da busca incessante pelo poder, sucesso, lucro e 

produtividade, o assédio moral vem se tornando cada vez mais freqüente no ambiente de 

trabalho, evidenciando assim, a deterioração dos valores éticos e morais. Evidencia-se que 

uma das grandes causas relacionadas ao assédio moral no meio ambiente de trabalho são a 

concorrência desenfreada, a inveja e o prazer em humilhar o outro, satisfazendo assim, seu 

ego. 

As conseqüências às vítimas de assédio moral estão diretamente ligadas com fatores 

que se relacionam com a intensidade e a duração da agressão. Ressalta-se que as 

conseqüências em curto prazo são o estresse e a ansiedade ligados a um sentimento de 

fraqueza e humilhação. Em decorrência disso, decorrem perturbações físicas, psíquicas e, 

conseqüentemente, econômicas. 

O assédio moral acaba desestabilizando a vida familiar e social da vítima, pois, à 

medida que as ofensas passam a fazer parte de seu dia-a-dia reduz sua capacidade para o 

trabalho, o que gera prejuízos em seu patrimônio. 

A saúde do trabalhador encontra amparo na Constituição Federal de 1988, sendo que 
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o assédio moral no ambiente do trabalho vem se mostrando como violação do direito à saúde, 

na medida em que o assediado acaba tendo sua saúde abalada em conseqüência do estresse e 

ansiedade, ligados ao sentimento de fraqueza e humilhação, dos quais decorrem perturbações 

psíquicas e físicas, levando muitas vezes a diminuição ou perda da capacidade laborativa. 

Ressalta-se que a saúde e a vida são direitos fundamentais, por isso, faz-se necessário 

a preservação e proteção da existência humana, atribuindo-se qualidade de vida e condições 

dignas, através de um ambiente de trabalho sadio e equilibrado, pois é neste ambiente que o 

homem, normalmente, passa a maior parte de sua vida produtiva.  

Contudo, diante da dignidade e qualidade de vida essencial ao trabalhador, o meio 

ambiente de trabalho saudável e equilibrado é direito fundamental para que o trabalhador 

possa exercer suas atividades. 

Desta forma, o assédio moral no ambiente de trabalho constitui um meio perverso de 

ataque à dignidade humana do trabalhador, atingindo seus direitos fundamentais, garantidos 

constitucionalmente, como o direito à integridade moral e proteção à imagem, à privacidade, à 

honra e a boa fama, resultando em graves conseqüências na vida do trabalhador, 

especialmente na sua saúde, gerando ao empregador a obrigação de reparação dos danos 

materiais e morais ocasionados ao obreiro. 

Frisa-se que é assegurada indenização quanto aos prejuízos sofridos pela vítima em 

razão de despesas com tratamentos médicos, psicológicos ou medicamentos e pela 

incapacidade laboral, o que priva a vítima de trabalhar e manter seu sustento. 

O assédio moral no ambiente do trabalho é indenizável no plano patrimonial e moral, 

além de admitir a resolução do contrato por meio de rescisão indireta, o afastamento por 

doença de trabalho, e ainda, quando demitido ou dispensado, o trabalhador poderá ser 

reintegrado no emprego. 

Certamente, o assédio moral no ambiente do trabalho é uma afronta à dignidade da 

pessoa humana e aos direitos da personalidade, devendo ser reparado. A reparação deve visar 

não somente restabelecer o lesado em sua condição anterior, mas, principalmente, apresentar 

caráter pedagógico, no sentido de desestimular a continuidade da prática assediadora, 

garantindo meio ambiente de trabalho saudável, pela prevenção de atos ilícitos. 

Por derradeiro, importante a divulgação de informações sobre direitos e deveres dos 

trabalhadores, para que os mesmos tenham conhecimento e saibam procurar ajuda para 

solucionar situações em que o ambiente laboral lhe seja desfavorável, evitando que as 

condutas inadequadas culminem em prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação. Ademais, 

ao Poder Público compete estar atento, para exigir dos empregadores o respeito aos princípios 
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fundamentais de dignidade humana de seus empregados.  
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Resumo  

O trabalho realizado pelas crianças e pelos adolescentes no Brasil e no mundo sempre 

foi marcado pela exploração e ausência de proteção.  Como pessoas em 

desenvolvimento, as crianças e os adolescentes devem receber a proteção integral, 

conforme a doutrina adotada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com o objetivo 

de assegurar a sua formação física e psíquica, assim como a sua preparação profissional.  

Atualmente, a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a 

Consolidação das Leis do Trabalho trazem diversas normas de proteção ao trabalho 

infantil.  Infelizmente, porém, os números de trabalhadores mirins em situações 

irregulares são muito elevados.  Como medida de urgência, optou a Organização 

Internacional do Trabalho por estabelecer uma lista das piores formas de trabalho 

infantil, as quais deverão receber ações imediatas. O presente artigo aborda uma das 

piores formas de trabalho infantil:  a exploração sexual. 

 

Palavras-chave:  Exploração sexual – trabalho infantil – prostituição infantil. 

 

Abstract 

The work done by children and adolescents in Brazil and the world has always been 

marked by exploration and lack of protection. As people in developing, children and 

adolescents should receive full protection, as the doctrine adopted by the Child and 
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Adolescent, in order to ensure their physical and mental training, as well as their 

professional preparation. Currently, the Federal Constitution, the Statute of Children 

and Adolescents and the Consolidation of Labor Laws bring different standards of 

protection against child labor. Unfortunately, the numbers of junior workers in irregular 

situations are very high. As a matter of urgency, chose the International Labor 

Organization to establish a list of the worst forms of child labor, which should receive 

immediate action. This article addresses one of the worst forms of child labor: sexual 

exploration. 

 

Keywords: Sexual exploration - child labor - child prostitution. 

 

1. Introdução 

 

A legislação nacional e internacional dedica inúmeras normas de proteção ao 

trabalho infantil. 

De acordo com o art. 2° do Estatuto da Criança e do adolescente, são 

consideradas crianças as pessoas com até 12 (doze) anos incompletos, e adolescentes as 

pessoas com 12 (doze) a 18 (dezoito) anos incompletos.  

Consideradas pessoas em desenvolvimento, as crianças e os adolescentes 

precisam de proteção para que tenham um desenvolvimento físico normal, sem os 

prejuízos adquiridos nas atividades insalubres, perigosas, penosas e noturnas, por 

exemplo.  Mais suscetíveis aos acidentes de trabalho, os adolescentes devem trabalham 

em segurança. 

Outra preocupação do legislador é com a formação educacional básica do 

trabalhador mirim, proibindo o trabalho em locais que possam comprometer a sua 

formação moral e cultural. 

Infelizmente, porém, o número de crianças e adolescentes que ingressam 

precocemente no mercado de trabalho, e em situações irregulares, é um dos problemas 

enfrentados no Brasil e no mundo.   

No Brasil, o trabalho infantil é presenciado não só na zona urbana, como 

também na rural, atuando nas carvoarias, no plantio e colheita de sisal, atividades de 

rua, tráfico de drogas, trabalho doméstico, comércio, entre tantas outras, contrariando a 
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legislação nacional e internacional de proteção à pessoa em desenvolvimento, que 

necessita de respeito ao seu desenvolvimento físico e psíquico.      

O nosso estudo objetiva analisar uma das piores formas de trabalho infantil:  a 

exploração sexual. 

 

       2. Proteção ao trabalho infantil no Brasil 

  2.1.  Evolução histórica 

 

A proteção ao trabalho infantil no Brasil teve início após a Constituição Federal 

de 1891, com a expedição do Decreto 1.313, de 17.01.1891, que, embora nunca tenha 

sido regulamentado, abordou o trabalho dos menores nas fábricas do Distrito Federal, 

limitando a idade mínima de ingresso no trabalho aos 12 (doze) anos, salvo o aprendiz 

nas indústrias têxteis, que poderia trabalhar a partir dos 08 (oito) anos de idade.  

       Assim como o Decreto 1.313/1891, outras normas foram ineficazes, como o 

Decreto Municipal 1.801, de 11.08.1917; o Projeto n. 4-A, de 1912, que versava sobre o 

trabalho industrial, o qual não foi aprovado; e o Decreto 16.300, que aprovou o 

Regulamento do Departamento Nacional de Saúde Pública, que limitava a jornada de 

trabalho dos menores (NASCIMENTO, 2004). 

        Desta forma, a primeira norma que estabeleceu regras sobre o trabalho infantil foi 

o Código de Menores, fixando a idade mínima para ingresso no mercado de trabalho aos 

14 (quatorze) anos.  A admissão era vinculada às seguintes exigências: 

- apresentação de certidão de nascimento comprovando a idade;  

- autorização dos pais ou responsáveis;  

- apresentação de atestado médico, de capacidade física e mental; 

- comprovação de que o menor sabia ler, escrever e contar.  

A primeira Constituição Federal que trouxe normas de proteção ao trabalho 

infantil foi a de 1934, estabelecendo a idade mínima de 14 (quatorze) anos para o acesso 

ao mercado de trabalho, proibindo a discriminação de salários, a discriminação de 

admissão em razão da idade, o trabalho noturno aos menores de 16 (dezesseis) e o 

trabalho em atividade insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos. 

       A Constituição de 1937, por sua vez, não alterou o limite de idade para ingresso no 

mercado de trabalho, mantendo a idade mínima de 14 (quatorze) anos e as demais 

proibições. 
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       Posteriormente, o Dec.-lei 3.616/41 estabeleceu que as horas de trabalho dos 

adolescentes que trabalhavam em mais de um estabelecimento fossem totalizadas e 

instituiu a Carteira de Trabalho do “menor”. 

        A CLT (Consolidação das Leis do Trabalho) foi aprovada pelo Dec.-lei 5.452, de 

01.05.1943 e dedicou o Capítulo IV (arts. 402 a 411) à proteção ao trabalho do menor. 

        A Constituição Federal de 1946  retomou os parâmetros traçados pela Constituição 

Federal de 1934.  Proibiu a discriminação salarial de crianças e adolescentes, manteve a 

idade mínima de 14 (quatorze) anos para o ingresso no mercado de trabalho, proibiu o 

trabalho noturno e insalubre aos menores de 18 (dezoito) anos, salvo autorização 

judicial. 

        Nos anos de 1967 foi outorgada nova Constituição Federal e, dois anos depois, a 

emenda constitucional de 1969.  A idade mínima para ingresso no mercado de trabalho 

foi reduzida para 12 (doze) anos. 

        O Dec.-lei n. 2.318/1986 instituiu o “menor assistido”, o qual possuía regras 

próprias: 

- jornada diária de 04 (quatro) horas; 

- remuneração mensal equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do salário mínimo legal; 

- obrigatoriedade de freqüência escolar. 

        A Constituição Federal de 1988 ((art. 7º, inc. XXXIII), por sua vez, restabeleceu a 

idade mínima de 14 (quatorze) anos de idade para o ingresso no mercado de trabalho, 

antes fixada em 12 (doze) anos, proibiu o trabalho noturno, perigoso ou insalubre aos 

menores de 18 (dezoito) anos, salvo na condição de aprendiz. 

        A idade mínima para o trabalho foi novamente alterada por meio da Emenda 

Constitucional 20/1998, passando para 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz a partir dos 14 (quatorze) anos de idade. 

       A Constituição Federal de 1988 também trouxe outras regras de proteção: 

-  proibiu qualquer discriminação salarial em razão da idade (art. 7º, XXX);  

- estabeleceu como dever da família, da sociedade e do Estado, a garantia dos direitos 

fundamentais às crianças e aos adolescentes (art. 227, caput);  

- garantiu os direitos previdenciários e trabalhistas e de acesso do trabalhador 

adolescente à escola (art. 227, § 3º); 
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- inseriu o direito à formação profissional entre os objetivos básicos da educação, 

garantindo à criança e ao adolescente o respeito a sua integral formação pessoal (art. 

214, IV). 

       Dois anos após a promulgação da Constituição Federal de 1988 foi editado o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069, de 13.07.1990), que adotou a Doutrina 

da Proteção Integral da criança e do adolescente e dedicou o capítulo V (arts. 60 a 69) 

ao direito à profissionalização e à proteção ao trabalho. 

        Atualmente, as principais normas de proteção ao trabalho infantil são: Constituição 

Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e a Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT). 

 

2.2.  Normas gerais de proteção ao trabalho infantil no Brasil 

 

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece as seguintes normas de proteção ao 

trabalho infantil: 

a)  Proteção contra atos discriminatórios 

       Nos termos do art. 7º, XXX, da Constituição Federa, fica proibida a diferença de 

salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil. 

b)  Idade mínima para ingresso no mercado de trabalho 

        A idade mínima para ingresso no mercado de trabalho é de 16 (dezesseis) anos, 

salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (art. 7º, XXXIII, CF). 

        Infelizmente, porém, muitas famílias incentivam o trabalho das crianças e dos 

adolescentes antes mesmo dos 16 (dezesseis) anos de idade, em virtude da necessidade 

familiar, os quais passam a trabalhar em atividades informais, nas ruas, sem o amparo 

da legislação trabalhista. 

        A redução para 14 (quatorze) anos na aprendizagem é justificada pela importância 

da formação profissional para o futuro do adolescente. 

        É importante observar que a “Constituição Federal proíbe qualquer trabalho antes 

de 16 (dezesseis) anos. Desta forma, a proibição abrange não só as relações 

empregatícias, mas também o trabalho eventual, temporário, a pequena empreitada, o 
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trabalho avulso e autônomo, tanto nas atividades urbanas como nas rurais” 

(NASCIMENTO, 2004). 

Além da limitação em relação à idade, o trabalho do adolescente deve ser 

realizado em local apropriado à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, 

moral e social e em horários e locais que permitam a sua freqüência à escola .(parágrafo 

unido do art. 403 da CLT). 

c) Proibição de trabalho insalubre, perigoso, penoso e noturno 

Para garantir a segurança do adolescente no trabalho, a Constituição Federal e o 

Estatuto da Criança e do Adolescente proíbem aos menores de 18 (dezoito) anos as 

atividades insalubres, perigosas, penosas e noturnas. 

 

Art. 7°.  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social: 

(...) 

 XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre 

a menores de 18 (dezoito) anos (...). 

   

Art. 67. Ao adolescente empregado, aprendiz, em regime 

familiar de trabalho, aluno de escola técnica, assistido em 

entidade governamental ou não-governamental, é vedado 

trabalho: 

a) noturno, realizado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e 

as 5 (cinco) horas do dia seguinte; 

b) perigoso, insalubre ou penoso; 

c) realizado, em locais prejudiciais à sua formação e ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral e social; 

d) realizado em horários e locais que não permitam a freqüência 

à escola. 

       

Na zona urbana, considera-se trabalho noturno aquele realizado entre  22 (vinte e 

duas) horas de um dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte ou suas prorrogações (art. 73, 

§§ 2º e 5º, da CLT).  Na zona rural, por sua vez, será considerado trabalho aquele 
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realizado das 20 (vinte) horas de um dia às 04 (quatro) horas do dia seguinte na 

pecuária, e das 21 (vinte e uma) horas de um dia às 05 (cinco) horas do dia seguinte na 

agricultura (CLT, art. 73, § 3º, e Lei 5.589/73, art. 7º). 

       A CLT considera como insalubres as atividades ou operações que, por sua natureza, 

condições ou métodos de trabalho, exponham os empregados a agentes nocivos à saúde 

acima dos limites de tolerância fixados em razão da natureza e da intensidade do agente 

e do tempo de exposição aos seus eventos (art. 189, da CLT).  O mesmo diploma legal 

define como trabalho perigoso aquele que implique em contato permanente com 

inflamáveis, explosivos e combustíveis, assim como a atividade permanente junto às 

correntes elétricas de alta-tensão (art. 193, da CLT). 

        O Estatuto da Criança e do Adolescente traz outra proibição em relação ao trabalho 

penoso que, embora não seja definido pela lei, pode ser entendido como aquele que 

exige um esforço superior às forças do trabalhador.  É o caso, por exemplo, a limitação 

do trabalho da mulher e do menor em relação à utilização da força muscular superior a 

20 (vinte) quilos para o trabalho contínuo, ou 25 (vinte e cinco) quilos para o trabalho 

ocasional, conforme previsto no art.  390 da CLT. 

 

3. Convenções e Recomendações da Organização Internacional do Trabalho 

(OIT) de proteção ao trabalho infantil 

 

   Uma das preocupações da Organização Internacional do Trabalho (OIT) é a 

exploração do trabalho infantil.  Tamanha é importância do tema, que o Tratado de 

Versalhes estabeleceu como princípio “a supressão do trabalho das crianças e a 

obrigação de impor aos trabalhos dos menores de ambos os sexos as limitações 

necessárias para permitir-lhes continuar sua instrução e assegurar seu 

desenvolvimento físico” (art. 427). 

     Para assegurar a proteção às crianças e aos adolescentes no trabalho, a 

Organização Internacional do Trabalho (OIT) dedica várias Convenções e 

Recomendações, entre as quais destacamos: 

      

3.1  Idade mínima 
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        Várias são as Convenções e Recomendações da OIT referentes à idade mínima 

para o acesso ao mercado de trabalho.  

       Inicialmente, a Convenções da OIT apresentavam aplicação restrita a determinados 

setores de produção. Entre elas, destacamos a Convenção n. 5, posteriormente revista 

pela Convenção n. 59, determinando a idade mínima de 14 (quatorze) anos para o 

trabalho na indústria, com exceção do trabalho desenvolvido em regime familiar ou 

realizado nas escolas profissionais. 

        A Convenção n. 7, da OIT, por sua vez, trouxe a limitação de 14 (quatorze) anos de 

idade para o trabalho marítimo. A referida convenção foi complementada pela 

Convenção n. 15, que proibiu o trabalho aos menores de 18 (dezoito) anos como 

foguistas e paioleiros.  

      A Convenção n. 138, da OIT, de aplicação aos diversos setores econômicos,  

juntamente com a Recomendação n. 146, traz como meta a erradicação do trabalho 

infantil, com o aumento progressivo da idade mínima para ingresso no mercado de 

trabalho pelos países membros.  Para tanto, elevou a idade mínima para 15 (quinze) 

anos, exceto nos países com problemas econômicos, em que a idade mínima pode ser 

fixada em 14 (quatorze) anos, mas condicionado à apresentação de relatórios que 

justifiquem a redução da idade. 

       A referida Convenção também fixou a idade mínima de 18 (dezoito) anos para os 

trabalhos que possam apresentar prejuízo à saúde, à integridade física e psíquica ou à 

moralidade do adolescente, podendo ser  reduzida para 16 (dezesseis) anos, se 

comprovada a ausência de perigo à segurança física e psíquica do adolescente, assim 

como o cumprimento de formação de atividade profissionalizante. 

        Nos termos do art. 7º da Convenção n. 138 da OIT, a legislação do país membro 

poderá permitir o trabalho dos 13 (treze) aos 15 (quinze) anos de idade, desce que não 

prejudiquem o desenvolvimento, a saúde, a freqüência às aulas ou a participação em 

programas de orientação ou de formação profissional e ao aproveitamento dos estudos. 

 

3.2  Trabalho noturno 

       Várias são as Convenções e Recomendações da OIT referentes ao trabalho noturno 

do adolescente. 
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        A Convenção n. 6, da OIT proíbe o trabalho noturno na indústria aos menores de 

18 (dezoito) anos de idade, com exceção dos adolescentes acima de 16 (dezesseis) anos 

que exerçam trabalhos que devem prosseguir dia e noite.  A Convenção n. 6 permite o 

trabalho noturno dos adolescentes com 16 (dezesseis) anos nos casos de força maior. 

        A Convenção n. 90, da OIT, que também se refere ao trabalho noturno, não 

permite o trabalho dos adolescentes com 16 (dezesseis) anos nas indústrias cujo 

funcionamento é realizado dia e noite.  Porém, autoriza  o trabalho noturno aos menores 

de 16 (dezesseis) anos nos casos de aprendizagem e de formação profissional em 

indústrias cujo funcionamento é contínuo.  A Convenção considera trabalho noturno 

aquele realizado das 22 (vinte e duas) horas de um dia às 06 (seis) horas do dia seguinte. 

A Convenção n. 90 da OIT, assim com a Convenção n. 6, permite o trabalho noturno de 

adolescentes com 16 (dezesseis) anos nos casos de força maior. 

      A Convenção n. 79 aborda o trabalho noturno de adolescentes em trabalhos não-

industriais e impede, aos menores de 14 (quatorze) anos, o trabalho realizado no período 

de 14 (quatorze) horas consecutivas, no mínimo, compreendendo o intervalo das 20 

(vinte) horas de um dia às 08 (oito) horas do dia subseqüente. Dependendo das 

condições do local de trabalho, o período poderá ser de 12 (doze) horas, não sendo 

permitido o trabalho realizado entre 20h30min (vinte horas e trinta minutos) de um dia 

às 06 (seis) horas do dia seguinte.  Aos maiores de 14 (quatorze) anos, fica impedido o 

trabalho desenvolvido no período de 10 (dez) horas consecutivas, no mínimo, que 

deverá ter um intervalo entre 22 (vinte e duas) horas de um dia às 06 (seis) horas do dia 

subsequente. 

        A Convenção n. 79 também permite o trabalho artístico, desde que não prejudique 

a escolaridade do adolescente.   A Recomendação n. 80 aborda a permissão de trabalhos 

em espetáculos públicos noturnos. 

3.3 Trabalhos proibidos em razão do objeto 

       Com o objetivo de impedir a realização de trabalhos que exponham os adolescentes 

em risco, a OIT proíbe alguns trabalhos, como aqueles que envolvem a fusão ou 

manipulação de chumbo, que podem ocasionar saturnismo (Recomendação n. 4); os 

trabalhos de pintura industrial com utilização de cerusa, de sulfato de chumbo ou de 
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qualquer outro produto que contenha esses pigmento (Convenção n. 13); assim como o 

comércio de venda de bebidas e congêneres (Recomendação n. 48). 

      O trabalho com benzeno foi proibido aos menores de 18 (dezoito) anos, sendo 

tolerada a utilização nos casos de aprendizagem com supervisão médica (Convenção n. 

136 e Recomendação n. 144 da OIT).  

      

3.4  Proibição das piores formas de trabalho infantil 

       Embora o principal objetivo da Organização Internacional do Trabalho seja a total 

erradicação do trabalho infantil, o que demanda tempo, os esforços foram concentrados 

para a imediata erradicação das chamadas “piores formas de trabalho infantil”. 

        Com esse propósito,  foi criada a  Convenção n. 182, de 17.06.1999, objetivando a 

proibição e a eliminação das piores formas de trabalho infantil em caráter de urgência.  

Estabelece a Convenção: 

Art. 3° - Para efeitos da presente Convenção, a expressão “as 
piores formas de trabalho infantil” abrange:  

a) todas as formas de escravidão ou práticas análogas à 
escravidão, tais como a venda e tráfico de crianças, a servidão 
por dívidas e a condição de servo, e o trabalho forçado ou 
obrigatório, inclusive o recrutamento forçado ou obrigatório de 
crianças para serem utilizadas em conflitos armados;  

b) a utilização, o recrutamento ou a oferta de crianças para a 

prostituição, a produção de pornografia ou atuações 

pornográficas; (grifo nosso) 

c) a utilização, recrutamento ou a oferta de crianças para a 
realização para a realização de atividades ilícitas, em particular a 
produção e o tráfico de entorpecentes, tais com definidos nos 
tratados internacionais pertinentes; e,  

d) o trabalho que, por sua natureza ou pelas condições em que é 
realizado, é suscetível de prejudicar a saúde, a segurança ou a 
moral das crianças.  

 

A Convenção n. 182 é complementada pela Recomendação n. 190 da OIT, que 

indica que os programas de ação deveriam ter, entre outros, como objetivos principais a 

identificação, denúncia e impedimento de ocupação de crianças nas piores formas de 
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trabalho infantil, promovendo a proteção necessária para a sua inserção social através de 

medidas que atendam a suas necessidades educacionais, físicas e psicológicas. 

 Em relação aos trabalhos perigosos, a Recomendação estabelece que: 

 

1 - Ao determinar e localizar onde se praticam as tipos de 

trabalho a que se refere a artigo 3, d) da Convenção, deveriam 

ser levadas em consideração, entre outras coisas:  

a) os trabalhos em que a criança ficar exposta a abusos de 

ordem física, psicológica ou sexual;  

b) os trabalhos subterrâneos, debaixo d'água, em alturas 

perigosas ou em locais confinado;  

c) os trabalhos que se realizam com máquinas, equipamentos e 

ferramentas perigosas, ou que impliquem a manipulação ou 

transporte manual de cargas pesadas; 

d) Os trabalhos realizados em um meio insalubre, no qual as 

crianças estiverem expostas, por exemplo, a substâncias, 

agentes ou processos perigosos ou a temperatura, níveis de 

ruído ou de vibrações prejudiciais a saúde; e  

e) os trabalhos que sejam executados em condições 

especialmente difíceis, como os horários prolongados ou 

noturnos, ou trabalhos que retenham injustificadamente a 

criança em locais do empregador. 

 

 A Recomendação n. 190 da OIT propõe, também, que os Estados-membros 

adotem medidas para melhorar a estrutura educacional no país e a criminalizar as piores 

formas de trabalho infantil. 

    No Brasil, o Decreto n. 6.481, de 12 de junho de 2008, regulamentou os artigos 

3º, alínea “d”, e 4º da Convenção 182 da OIT, e instituiu a lista TIP – Lista das Piores 

Formas de Trabalho Infantil. 

Entre as piores formas de trabalho infantil elencadas na mencionada lista, 

encontram-se atividades que sejam prejudiciais à sua saúde, segurança e  moralidade, 

nos seguintes setores:  agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestas; pesca; 

indústria extrativa; indústria de transformação; produção e distribuição de eletricidade, 
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gás e água; construção; comércio (reparação de veículos automotores objetos pessoais e 

domésticos); transporte e armazenagem; saúde e serviços sociais; serviços coletivos, 

sociais, pessoais e outros; serviço doméstico; entre outros. 

 

4.  Exploração sexual:  uma das piores formas de trabalho infantil 

 

 Uma das piores formas de trabalho infantil previstas na Convenção n. 182 da 

OIT é a exploração sexual, abrangendo “a utilização, o recrutamento ou a oferta de 

crianças para a prostituição, a produção de pornografia ou atuações pornográficas” (art. 

3°, b). 

 No Brasil, segundo os dados relatados por GUILHERME GUIMARÃES 

FELICIANO (2010),  

De um total de 3.328 denúncias de abuso e exploração sexual 

infanto-juvenil recebidas pela ABRAPIA entre fevereiro de 

1997 e janeiro de 2003, 69% (a maioria) referiam-se à 

prostituição infantil; 25%  referiam-se a abusos pela Internet; 

3% referiam-se a “turismo sexual”; 2% referiam-se à confecção 

e venda de material pornográfico com objeto infanto-juvenil; 

1%, enfim, referia-se ao tráfico de pessoas com finalidade 

sexual. São, em geral, situações que envolvem o jogo trabalho 

vs. remuneração (= consentimento da vítima + finalidade 

econômica) e que, por isso, subsumem-se bem às piores formas 

de trabalho infanto-juvenil elencadas no artigo 3º, «b», da 

Convenção n. 182.  Daquele total, por fim, 11,50% referiam-se à 

exploração sexual infanto-juvenil sob o jugo familiar, sendo 

que, em 8,50% dos casos, o agente explorador era a própria mãe.  

Como se vê, a noção de «exploração sexual» vai além do 

mero abuso ou da própria prostituição infanto-juvenil (o que 

explica os termos mais gerais  “prostituição, produção de 

pornografia ou atuações pornagráficas”  utilizados pelo artigo 

3º, «b», da Convenção n. 182 da OIT).   
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   Realmente, o Brasil enfrenta atualmente sérios problemas em relação à 

exploração sexual infantil, muitas vezes de iniciativa dos próprios pais, que buscam a 

complementação da renda familiar através da prostituição dos filhos que, em grande 

maioria, são meninas entre 02 (dois) e 12 (doze) anos de idade. 

  O turismo sexual, por sua vez, também vem crescendo no país e ganhando 

repercussão internacional, não sendo raras as viagens de estrangeiros, sobretudo para a 

Amazônia e para diversas cidades litorâneas do norte e nordeste do país com essa 

finalidade.   

Entre os fatores que levam a realização do turismo sexual encontram-se a falta 

de planejamento turístico, a exclusão social, o desemprego, a ausência de moradia, de 

escolaridade, dentre outros.  Entre os problemas dessa prática, encontram-se a miséria, o 

alcoolismo, as drogas, as agressões físicas e o abuso sexual freqüentes (SILVA; 

ÁVILA, 2010). 

Várias ações já foram implementadas para combater a exploração sexual infantil 

nas diversas regiões do Brasil, envolvendo vários setores, como o Ministério Público, a 

Polícia Rodoviária Federal, o Poder Judiciário, ONGs, CEDEDICAs, entre outros. 

 Na cidade de Ilhéus, Estado da Bahia, por exemplo, o projeto “Sentinela”, que 

faz parte da Secretaria de Ação Social e Trabalho do Município, oferece atendimento às 

crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.  

 O projeto foi implementado em 2001 e até o ano de 2010 acompanhou cerca de 

508 casos, dos quais 48 (quarenta e oito) foram de exploração e 112 de abuso sexual.  

Dois dos casos acompanhados foram de tráfico de pessoas para fins de prostituição.  De 

acordo com os dados do projeto, as meninas que partem para a prostituição ou para o 

turismo sexual normalmente foram abusadas pelos próprios familiares. A prostituição e 

o turismo sexual na região normalmente são realizados por intermédio de taxistas, 

proprietários de barracas de praia, donos de pousadas, bares e restaurantes (SILVA; 

ÁVILA, 2010). 

Atualmente, a legislação brasileira responsabiliza penalmente os envolvidos na 

exploração sexual de crianças e de adolescentes.  A própria Constituição Federal de 

1988 estabeleceu como dever da família, da sociedade e do Estado “ assegurar à criança 

e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à dignidade, ao 

respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 

de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e 
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opressão” (art. 227 da CF).  Sem dúvida, uma das formas de violência e de crueldade é a 

exploração sexual. 

O parágrafo 4° do referido artigo dispõe que “lei punirá severamente o abuso, a 

violência e a exploração sexual da criança e do adolescente”. 

 Atualmente, a submissão de criança ou adolescente à prostituição ou à 

exploração sexual é considerada prática delituosa, nos termos do Estatuto da Criança e 

do Adolescente:  

Art. 244-A – Submeter criança ou adolescente, como tais 

definidos no caput do art. 2° desta Lei, à prostituição ou à 

exploração sexual: 

Pena:  reclusão de quatro a dez anos, e multa. 

§ 1°- Incorrem nas mesmas penas o proprietário, o gerente ou o 

responsável pelo local em que se verifique a submissão da 

criança ou adolescente às práticas referidas no caput deste 

artigo. 

§ 2°- Constitui efeito obrigatório da condenação a cassação da 

licença de localização e de funcionamento do estabelecimento 

 

Art. 240 – Produzir ou dirigir representação teatral, televisiva ou 

película cinematográfica, utilizando-se de criança ou 

adolescente em cena de sexo explícito ou pornográfica: 

Pena:  reclusão de um a quatro anos, e multa 

Inclui quem contracena com a criança 

 

Art. 241 – Fotografar ou publicar cena de sexo explícito ou 

pornográfica envolvendo criança ou adolescente. 

Pena:  reclusão de um a quatro anos. 

 

 Os pais dos menores explorados sexualmente também serão responsabilizados, 

podendo responder pelas penalidades previstas nos artigos 245, 246 e 247 do Código 

Penal, por exemplo, que compreendem, respectivamente, ao crime contra a assistência 

familiar, caracterizado pela entrega do filho menor de 18 (dezoito) anos a pessoa em 

cuja companhia saiba ou deva saber que o menor fica moral ou materialmente em 

perigo; crime de abandono material, caracterizado quando os pais deixarem de prover a 
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instrução primária de filho em idade escolar; e crime contra a assistência familiar, na 

hipótese dos pais permitirem que o menor resida ou trabalhe em casa de prostituição.   

 

Considerações finais 

 

 O trabalho precoce e em situações irregulares é um dos principais problemas 

enfrentados pelo Direito do Trabalho atual.  Apesar das diversas normas nacionais e 

internacionais de proteção, infelizmente as crianças ainda atuam em diversas atividades 

laborais, em desrespeito às regras básicas de proteção, como a idade mínima para 

ingresso ao mercado de trabalho aos 16 (dezesseis) anos, por exemplo. 

Diante de fatores sociais como a desestruturação familiar, a pobreza, a baixa 

escolaridade e falta de perspectiva de futuro, muitas crianças e adolescentes são levados 

a exercer uma das piores formas de trabalho infantil, que é a exploração sexual, 

compreendendo a prostituição, o turismo sexual ou atividades pornográficas, estas 

facilitadas pelo uso da internet. 

 A eliminação dessa terrível forma de trabalho infantil apenas será alcançada 

através da ação conjunta do Estado, da sociedade e da família, promovendo a 

escolarização, a profissionalização, o amparo e a efetiva responsabilização dos 

agressores.  
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ISONOMIA SALARIAL NO BRASIL E NA ITÁLIA: 

ANÁLISE CRÍTICA À LUZ DAS NORMAS INTERNACIONAIS 

 

Caio Augusto Souza Lara (*) 

Raquel Betty de Castro Pimenta (**) 

 

RESUMO 

É antiga a luta dos trabalhadores pela igualdade salarial. O presente artigo busca 

analisar o princípio da isonomia salarial, as diferenças existentes entre o direito à igualdade e 

o direito à não discriminação e de que maneira a isonomia salarial foi consagrada nos 

ordenamentos jurídicos brasileiro e italiano. 

Em busca das principais diferenças entre os sistemas protetivos brasileiro e italiano 

sob a luz das normas internacionais, o presente trabalho pretende analisar criticamente a 

aplicação dos princípios e institutos relacionados à equiparação salarial nos dois países, 

através do estudo das leis locais, da doutrina especializada e, no caso brasileiro, da 

regulamentação advinda da jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (súmula nº 6). 

Observa-se que os diplomas normativos internacionais foram criados para garantir 

tanto o pagamento de igual salário para trabalho de igual valor, como também para proteger o 

trabalhador da discriminação salarial, mas não influenciaram de forma homogênea o Brasil e 

a Itália. 

 Conclui-se que o ordenamento jurídico brasileiro busca proteger de forma ampla a 

dignidade humana contra todas as formas de discriminação, e não apenas as pessoas de grupos 

sociais minoritários, ao passo que na Itália, o que se garante não é a igualdade de tratamento 

em matéria de retribuição, ou a isonomia salarial, e sim a não discriminação entre os 

trabalhadores, restringindo o reconhecimento da discriminação às hipóteses especificadas em 

lei, afastando-se da lógica consagrada internacionalmente. 

Palavras-chaves: Isonomia salarial; discriminação; Brasil; Itália; Organização Internacional 

do Trabalho. 
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SINTESI 

 

È vecchia la lotta dei lavoratori per la parità di retribuzione. Questo articolo analizza il 

principio di uguaglianza dei salari, le differenze tra il diritto all'uguaglianza e il diritto alla 

non discriminazione e come l'uguaglianza dei salari è stato sancito nei sistemi giuridici 

brasiliano e italiano. 

Alla ricerca delle principali differenze tra i sistemi di protezione brasiliano e italiano 

alla luce degli norme internazionali, questo lavoro si propone di esaminare criticamente 

l'applicazione dei principi e delle istituzioni relative alla parità di salario nei due paesi 

attraverso lo studio delle leggi, della dottrina specializzata e, nel caso brasiliano, i regolamenti 

derivanti dal giurisprudenza della Corte Superiore del Lavoro (súmula nº 6 do Tribunal 

Superior do Trabalho). 

Si è osservato che gli atti normativi internazionali sono stati progettati per garantire sia 

il pagamento della retribuzione uguale per un lavoro di pari valore, ma anche per proteggere i 

lavoratori dalle discriminazioni salariali, ma non ha influenzato in modo omogeneo Brasile e 

Italia. 

Concludiamo che il sistema legale brasiliano cerca in generale a proteggere la dignità 

umana contro ogni forma di discriminazione, non solo persone appartenenti a minoranze 

sociali, mentre in Italia, non è garantita parità di trattamento di remunerazioni, l'uguaglianza 

salariali, ma la non discriminazione tra i lavoratori, limitando il riconoscimento della 

discriminazione alle ipotesi previsti dalla legge, lontano dalla logica sancito a livello 

internazionale. 

Parole chiave: uguaglianza salariali, discriminazione, Brasile, Italia, Organizzazione 

Internazionale del Lavoro. 

 

Introdução 

 

É antiga a luta dos trabalhadores pela igualdade salarial. Após séculos de exploração e 

de resistência, a comunidade internacional percebeu que eram necessárias normas que 

garantissem a proteção contra as situações discriminatórias geradas pela classe patronal, que 

subsistem com relativa força até hoje em muitos países.  
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Ao longo do tempo, surgiram vários diplomas normativos com o intuito de coibir a 

discriminação salarial1. Passando pelo Tratado de Versalhes (1919), pelas Convenções de nº 

100 e 111 da OIT e pelas leis nacionais de vários países, as normas que expressam os 

princípios da isonomia salarial, da igualdade e da não discriminação protegem em maior ou 

menor grau os trabalhadores da fixação puramente arbitrária da remuneração pelo 

empregador. 

Em busca das principais diferenças entre os sistemas protetivos brasileiro e italiano 

sob a luz das normas internacionais, o presente trabalho buscará analisar criticamente a 

aplicação dos princípios e institutos relacionados à equiparação nos dois países, através do 

estudo das leis locais, da doutrina especializada e, no caso brasileiro, da regulamentação 

advinda da jurisprudência (súmula nº 6 do TST). 

 

Igualdade, não discriminação e isonomia salarial 

 

A discriminação do trabalhador, através do pagamento de salários desiguais por 

motivos de gênero, idade e nacionalidade vem de longa data. Sobre o assunto, lembram 

Süssekind e outros (1999, p. 440-441): 

A fase histórica que precedeu à universalização do Direito do Trabalho 

revelou que inúmeros empregadores davam acentuada preferência ao 

trabalho das mulheres e dos menores, visando à redução de mão-de-obra, 

uma vez que lhes pagavam salários inferiores aos desejados pelos 

trabalhadores adultos. Essa praxe, embora em menor escala, continuou a ser 

empregada depois do advento do Direito do Trabalho, exigindo das 

respectivas legislações normas especiais tendentes a reprimi-la. Por sua vez, 

diversas empresas, sobretudo as de capital estrangeiro, passaram a dar 

preferência aos empregados da nacionalidade dos correspondentes 

proprietários, pagando-lhes salários superiores aos demais empregados que 

realizavam tarefas análogas.  

A isonomia salarial é decorrência direta dos princípios da igualdade e da não 

discriminação. 

                                                           
1
 Como recorda Márcio Túlio Viana (1997, p. 271), o primeiro passo do legislador contra essa 

situação veio do México. “Em 1917, a Constituição assegurou salário igual para trabalho igual, ‘sin 
tener em cuenta sexo ni nacionalidad’”. 
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  O princípio da igualdade2, também conhecido como princípio da isonomia, é praticado 

desde a Grécia Antiga (iso = mesmo, mesma; nomos = lei, regra), conforme ensina Márcio 

Túlio Viana (1997, p. 271). Sobre o princípio, o autor acrescenta o seguinte: 

Nasceu como contraveneno aos preconceitos de raça, cor, nacionalidade, 

sexo e idade. E também para atender a uma necessidade psicológica natural 

do ser humano, já que, como nota Tocqueville, “a igualdade é mais desejada 

que a própria liberdade”. 

Sobre o conceito de igualdade, assevera Amauri Mascaro Nascimento (2008, p. 190) o 

seguinte:  

A igualdade é um exercício de comparação. Mede-se algum aspecto 

específico de uma pessoa com o mesmo aspecto de outra pessoa. Duas 

pessoas podem ser desiguais em um aspecto, mas iguais, se é que isso é 

possível, em outro. Assim, também, as sociedades, as normas éticas e o 

direito positivo. Vê-se, logo, que o estudo da igualdade é a verificação das 

desigualdades.  

A igualdade foi proclamada como direito fundamental desde a época das Revoluções 

Liberais, no artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789. 

 Neste contexto, a igualdade reconhecida foi a igualdade formal, ou seja, “a lei e sua 

aplicação tratam a todos igualmente, sem levar em conta as distinções de grupos” (SILVA, 

2006, p. 214). 

  Verifica-se, no entanto, que o mero reconhecimento formal do princípio não é 

suficiente para tornar realidade o ideal da isonomia. Dessa forma, evoluiu-se para o conceito 

de igualdade material ou substancial, segundo o qual se deve buscar a “igualização das 

condições desiguais”, pois a incidência da lei de forma igual sobre todos, sem considerar as 

naturais diferenças entre os grupos de indivíduos, acaba por gerar mais desigualdades e 

injustiças (SILVA, 2006, p. 214).  

Assim, as disparidades existentes entes os grupos sociais devem ser consideradas, 

dando-se um tratamento jurídico diferenciado aos grupos que possuem condições inferiores, 

para propiciar a verdadeira isonomia. 

                                                           
2
 José Luiz Ferreira Prunes (1997, p. 14) diz que “há uma constante no desejo de igualdade dos 

homens, de equilíbrio entre dois valores, assim como muitas são as definições para “igualdade”, 
“identidade”, “semelhança”. Os dois traços (=) significantes de igualdade em matemática, usados pela 
primeira vez em 1556 por Roberto Recorde, bem revelam a igualdade geométrica constatável desde 
o símbolo (“Duas figuras são diretamente iguais quando é possível deslocá-las sobre o plano em que 
existem, de modo que assentem exatamente uma sobre a outra”)”. 
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 Sobre o tema, Alice Monteiro de Barros (1995, p. 133), baseando-se nas lições de 

Gomes Canotilho, afirma que: 

A igualdade apresenta conexão com a “justiça social” e com a concretização 

dos mandamentos constitucionais que visam à efetivação dos direitos 

sociais. Por outro lado, a igualdade também é inerente ao conceito de igual 

dignidade das pessoas, fundamento contra a discriminação.  

Dessa forma, é possível afirmar que o princípio da não discriminação complementa o 

da isonomia, por ser tendente a investigar os motivos das diferenciações feitas entre os 

indivíduos. 

  Segundo Alice Monteiro de Barros (1995, p. 137), “A palavra discriminação é de 

origem anglo-americana e, do ponto de vista etimológico, significa o caráter infundado de 

uma distinção”. 

 Assim, as distinções de tratamento dado aos cidadãos devem ter uma justificativa 

razoável, não podendo ser baseadas em motivos preconceituosos ou que desvirtuem a 

finalidade ética e social das normas e institutos jurídicos. 

 Maurício Machado Marca (2008, p. 332) explica que determinados critérios que 

servem para fazer distinções entre as pessoas são vedados expressamente nos ordenamentos 

jurídicos (como o sexo, raça, religião, idade e deficiência física), mas isso não significa que 

outros critérios não possam ser utilizados. 

  Isto porque é praticamente impossível que o legislador preveja todas as hipóteses em 

que um indivíduo será discriminado. Ocorre, comumente, a adoção de fórmulas gerais, como 

a constante na Constituição Brasileira de 1988, que veda “quaisquer formas de discriminação” 

em diversos dispositivos – art. 3º, IV; art. 5º, XLI; art. 7º, XXXI; e art. 227. 

 Como decorrência destes dois princípios, podemos apontar o princípio da isonomia 

salarial, na medida em que prevê o mesmo tratamento retributivo para pessoas que 

desempenham trabalho de igual valor. 

 Este princípio foi reconhecido pela ordem normativa internacional e acolhido por 

vários ordenamentos jurídicos nacionais. 

Mario de La Cueva, em “Derecho Mexicano del Trabajo” (1960), citado por Amauri 

Mascaro Nascimento (2008, p. 187), ao comentar o direito de seu país, um dos primeiros a 

incluir o princípio da igualdade salarial, disse o seguinte: “suponhamos que um patrão 

outorgue a um trabalhador um salário por motivo de amizade, parentesco ou outro 

semelhante: a Lei proíbe que a outro trabalhador seja pago um salário menor ao mesmo 

tempo”. 
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 Desta forma, passamos a analisar o instituto jurídico do salário e como a isonomia 

salarial é utilizada no âmbito internacional e compreendida pela ordem jurídica brasileira e 

italiana. 

 

O salário 

 

O termo origina-se do termo latino salarium argentum (pagamento em sal), que era a 

forma básica de pagamento dos soldados do Império Romano. Sobre a etimologia da palavra, 

nos diz Alice Monteiro de Barros (2008, p. 738): 

Do ponto de vista etimológico, o termo “salário” deriva do latim salarium, 

que, por sua vez tem sua origem na palavra sal (salis), utilidade fornecida 

pelos romanos como pagamento aos domésticos. O sal era utilizado também 

como pagamento aos soldados das legiões romanas, como objetivo de 

permitir que comprassem comida.  

Percebe-se que a antiga relação entre o sal e o salário influencia até hoje a nossa 

maneira de falar. É por isto que, numa expressão muito popular, quando desejamos comprar 

algo que está caro, dizemos que o preço está “salgado”.  

Para Maurício Godinho Delgado (2008, p. 688): “o salário constitui a parcela central 

devida ao trabalhador no contexto da relação de emprego, afirmando-se, ainda, 

historicamente, como um dos temas principais e mais recorrentes das lutas obreiras ao longo 

dos últimos dois séculos”. 

Para o Direito do Trabalho contemporâneo, salário é, na definição de Maurício 

Godinho Delgado (2008, p. 643), “o conjunto de parcelas contraprestativas pagas pelo 

empregador ao empregado em função do contrato de trabalho”.  

Para o nosso estudo, o salário não deve ser considerado somente como uma das 

parcelas de uma obrigação bilateral. Constitui, de fato, o meio pelo qual o trabalhador retira 

sua subsistência e de sua família, e garante sua dignidade e inserção social. Por meio do 

salário, tem valorizada sua prestação laborativa e, de certo modo, sua própria identidade.  

Por isso, é importante que a remuneração seja equivalente a de seus companheiros de 

trabalho, e pautada em critérios objetivos, de modo que tenha valorizado seu esforço e 

dedicação, e não seja preterido ao alvedrio do empregador. 

 

Isonomia salarial para a OIT 
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 O princípio da isonomia está presente nos diplomas normativos internacionais desde o 

Tratado de Versalhes (início do século XX). Sobre seus reflexos, assevera Márcio Túlio Viana 

(1997, p. 271): 

Com o Tratado de Versalhes, em 1919, o princípio isonômico se estendeu 

pelo mundo. Mas sua “internacionalização” não atendia apenas aos clamores 

da classe operária ou aos anseios dos intelectuais: servia aos interesses dos 

empresários do Primeiro Mundo, ameaçados pela mão-de-obra mais barata 

dos países menos desenvolvidos.  

Consta do referido tratado o princípio do “salário igual, sem distinção de sexo, para 

trabalho de igual valor” (art. 427, item 7), estabelecendo, ainda num preceito de grande 

alcance, “que as regas que em cada país se ditem, a respeito das condições de trabalho, 

deverão assegurar um tratamento econômico eqüitativo a todos os operários que residem 

legalmente no país” (art. 427, item 8).  

Sobre o conteúdo deste tratado, afirma Süssekind (1999, p. 441): 

tais normas inspiraram a legislação de muitos países; mas somente em 1951 

foi adotada uma convenção internacional sobre o assunto (n. 100), e, ainda 

assim, restrita à igualdade de remuneração entre a mão-de-obra masculina e 

a feminina, por um trabalho de igual valor (n. 100), enquanto, em 1958, foi 

aprovada a Convenção n. 111, concernente à discriminação em matéria de 

emprego e profissão. 

A convenção de nº 100 da OIT dispõe acerca do “Salário Igual para Trabalho de Igual 

Valor entre o Homem e a Mulher”, e é marco importante na luta das mulheres pela não 

discriminação. 

 Para efeitos desta norma internacional, remuneração deve ser considerada como o 

conjunto formado pelo salário base e as demais vantagens obtidas, pagas diretas ou 

indiretamente, em espécie ou in natura, ao trabalhador (artigo 1º da Convenção nº 100). 

A Convenção determina que para trabalho de igual valor seja despendido o mesmo 

tratamento salarial, deixando a cargo de cada país que a ratificar a especificação do que seria 

considerado trabalho de igual valor. 

 Esta determinação do conceito é relevante, conforme ensina José Martins Catharino 

(1994, p. 349), pois o princípio da igualdade salarial não pode “ser aplicado sem que se 

verifique, objetivamente, que o trabalho prestado por um empregado é igual ao prestado por 

outro”. 

A Convenção nº 100 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada na 34ª 

Reunião da Conferência Internacional do Trabalho em Genebra, entrou em vigor no plano 
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internacional em 23/05/1953. No Brasil, foi aprovada pelo Congresso Nacional, ratificada e 

entrou em vigência em 25/04/1958 (SÜSSEKIND, 1998, p. 211). 

Outra Convenção Internacional relevante sobre a matéria é a de número 111, que 

dispões sobre a Discriminação em matéria de Emprego e Profissão, aprovada pela 42ª 

Conferência Internacional do Trabalho, entrando em vigor no plano internacional em 

15/06/60. No plano nacional, o início de sua vigência se deu em 26/11/1966 (SÜSSEKIND, 

1998, p. 245). 

De acordo com a Convenção n. 111, o termo “discriminação” compreende: 

a) Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, 

religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social, que tenha 

por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento 

em matéria de emprego ou profissão. 

b) Qualquer outra distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou tratamento em matéria de 

emprego ou profissão que poderá ser especificada pelo Membro interessado 

depois de consultadas as organizações representativas de empregadores e 

trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos adequados. 

 Como visto, a OIT atribuiu aos países membros a responsabilidade de especificar 

outras situações que gerem distinções, exclusões ou preferências que atinjam a igualdade de 

oportunidades no âmbito da relação de trabalho, inclusive no que diz respeito ao tratamento 

remuneratório. 

 Esta possibilidade deixa claro o reconhecimento, pela ordem internacional, de que os 

fatores que motivam a discriminação não são taxativos, cabendo a todos os países a tarefa de 

proteger os indivíduos contra quaisquer atos discriminatórios. 

 

Isonomia salarial no Brasil 

 

O princípio da isonomia salarial apareceu em nosso ordenamento constitucional na 

Carta de 1934, a segunda da fase republicana. Sobre o percurso do das normas a que se refere 

esse princípio, nos ensina Arnaldo Süssekind e outros (1999, p. 441-442):  

A Constituição de 1934 adotou a norma da isonomia salarial, “para um 

mesmo trabalho, por motivo de idade, sexo, nacionalidade ou estado civil” 

(art. 121, § 1º). No entanto, foi na vigência da Carta Magna de 1937, omissa 

quanto ao tema, que o princípio foi regulado por lei. A Constituição de 1946 

repetiu o preceito da de 1934; a de 1967 referiu apenas a “proibição de 
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diferenças de salários e de critérios de admissões por motivo de sexo, cor e 

estado civil” (art. 165, III); a vigente de 1988 proibiu a “diferença de salário, 

de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, 

cor ou estado civil” (art. 7º XXX) e, bem assim, qualquer discriminação 

salarial em relação ao trabalhador deficiente (art. cit., XXXI). 

 A Constituição da República de 1988 consagrou o princípio da isonomia. Sobre o 

assunto, diz Alexandre de Moraes (2004, p. 66):  

A Constituição Federal de 1988 adotou o princípio da igualdade de direitos, 

prevendo a igualdade de aptidão, uma igualdade de possibilidades virtuais, 

ou seja, todos os cidadãos têm o direito de tratamento idêntico pela lei, em 

consonância com os critérios albergados pelo ordenamento jurídico. Dessa 

forma, o que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações 

absurdas, pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que 

se desigualam, é exigência do próprio conceito de Justiça, pois o que 

realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o 

princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a 

serviço de uma finalidade acolhida pelo direito... 

 A equiparação salarial3, instituto derivado do princípio da isonomia, está 

regulada na Consolidação das Leis do Trabalho. Arnaldo Süssekind e outros (1999, p. 442) 

fazem a seguinte análise das normas nela contidas: 

A Consolidação das Leis do Trabalho, além da regra contida na sua 

introdução, atinente à equiparação salarial entre o homem e a mulher, por 

um trabalho de igual valor (art. 5º), estatuiu dois sistemas similares 

regulando o assunto: um de aplicação geral, consubstanciado no art. 461; 

outro, de proteção ao trabalho nacional, previsto no art. 358. (...) A principal 

diferença entre os dois sistemas consiste em que, pelo art. 358, a equiparação 

salarial beneficia o brasileiro quando exercer função análoga à do 

estrangeiro, enquanto pelo art. 461 é exigida a identidade de funções, 

independentemente do trabalho de igual valor. 

 O artigo 461 desse diploma trabalhista estabelece que “sendo idêntica a função, a todo 

trabalho de igual valor, prestado ao mesmo empregador, na mesma localidade, corresponderá 

                                                           
3
 Segundo Arnaldo Süssekind (1999, p. 441), “o princípio da equiparação salarial por trabalho de igual 

valor foi introduzido na legislação brasileira com o confessado objetivo de proteger o trabalhador 
nacional. Constituiu, com este caráter, um dos anseios da revolução de 1930, sendo adotado pelo 
Decreto n. 20.261, de 29.7.31, com a finalidade de proibir o pagamento de maior salário ao 
estrangeiro, em se tratando de trabalho análogo ao de brasileiro. Com o decreto-lei n. 1.843, de 
7.12.39, foi mantido o princípio mas ainda restrito à proteção do trabalhador nacional”.  
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igual salário, sem distinção de sexo, nacionalidade ou idade”. Nos parágrafos do artigo estão 

contidas normas que estabelecem parâmetros de interpretação e aplicação do princípio geral 

contido no caput 
4
.  

Sobre o tema, o Tribunal Superior do Trabalho fixou seu entendimento acerca dos 

requisitos a serem observados quando da concessão da equiparação salarial 5, na súmula nº 6, 

in verbis: 

Súmula nº 6 do TST - EQUIPARAÇÃO SALARIAL. ART. 461 DA CLT 

(redação do item VI alterada na sessão do Tribunal Pleno realizada em 

16.11.2010)  Res. 172/2010, DEJT divulgado em 19, 22 e 23.11.2010 

I - Para os fins previstos no § 2º do art. 461 da CLT, só é válido o quadro de 

pessoal organizado em carreira quando homologado pelo Ministério do 

Trabalho, excluindo-se, apenas, dessa exigência o quadro de carreira das 

entidades de direito público da administração direta, autárquica e 

fundacional aprovado por ato administrativo da autoridade competente. (ex-

Súmula nº 06 – alterada pela Res. 104/2000, DJ 20.12.2000) 

II - Para efeito de equiparação de salários em caso de trabalho igual, conta-se 

o tempo de serviço na função e não no emprego. (ex-Súmula nº 135 - RA 

102/1982, DJ 11.10.1982 e DJ 15.10.1982) 

III - A equiparação salarial só é possível se o empregado e o paradigma 

exercerem a mesma função, desempenhando as mesmas tarefas, não 

importando se os cargos têm, ou não, a mesma denominação. (ex-OJ da 

SBDI-1 nº 328 - DJ 09.12.2003) 

IV - É desnecessário que, ao tempo da reclamação sobre equiparação 

salarial, reclamante e paradigma estejam a serviço do estabelecimento, desde 

que o pedido se relacione com situação pretérita. (ex-Súmula nº 22 - RA 

57/1970, DO-GB 27.11.1970) 

V - A cessão de empregados não exclui a equiparação salarial, embora 

exercida a função em órgão governamental estranho à cedente, se esta 

                                                           
4
 São eles: § 1º - Trabalho de igual valor, para os fins deste Capítulo, será o que for feito com igual 

produtividade e com a mesma perfeição técnica, entre pessoas cuja diferença de tempo de serviço 
não for superior a 2 (dois) anos. § 2º - Os dispositivos deste artigo não prevalecerão quando o 
empregador tiver pessoal organizado em quadro de carreira, hipótese em que as promoções deverão 
obedecer aos critérios de antigüidade e merecimento. § 3º - No caso do parágrafo anterior, as 
promoções deverão ser feitas alternadamente por merecimento e por antigüidade, dentro de cada 
categoria profissional. § 4º - O trabalhador readaptado em nova função por motivo de deficiência 
física ou mental atestada pelo órgão competente da Previdência Social não servirá de paradigma 
para fins de equiparação salarial. 
5
 Segundo Márcio Túlio Viana (1997, p.274), “o empregado que deseja ser equiparado chama-se 

equiparando; aquele ao qual ele se compara recebe o nome de paradigma (do grego paradeigma = 
modelo, padrão)”. 
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responde pelos salários do paradigma e do reclamante. (ex-Súmula nº 111 - 

RA 102/1980, DJ 25.09.1980) 

VI - Presentes os pressupostos do art. 461 da CLT, é irrelevante a 

circunstância de que o desnível salarial tenha origem em decisão judicial que 

beneficiou o paradigma, exceto se decorrente de vantagem pessoal, de tese 

jurídica superada pela jurisprudência de Corte Superior ou, na hipótese de 

equiparação salarial em cadeia, se não demonstrada a presença dos requisitos 

da equiparação em relação ao paradigma que deu origem à pretensão, caso 

arguida a objeção pelo reclamado. (item alterado na sessão do Tribunal 

Pleno realizada em 16.11.2010) 

VII - Desde que atendidos os requisitos do art. 461 da CLT, é possível a 

equiparação salarial de trabalho intelectual, que pode ser avaliado por sua 

perfeição técnica, cuja aferição terá critérios objetivos. (ex-OJ da SBDI-1 nº 

298 - DJ 11.08.2003) 

VIII - É do empregador o ônus da prova do fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo da equiparação salarial. (ex-Súmula nº 68 - RA 9/1977, DJ 

11.02.1977) 

IX - Na ação de equiparação salarial, a prescrição é parcial e só alcança as 

diferenças salariais vencidas no período de 5 (cinco) anos que precedeu o 

ajuizamento. (ex-Súmula nº 274 - alterada pela Res. 121/2003, DJ 

21.11.2003) 

X - O conceito de "mesma localidade" de que trata o art. 461 da CLT refere-

se, em princípio, ao mesmo município, ou a municípios distintos que, 

comprovadamente, pertençam à mesma região metropolitana. (ex-OJ da 

SBDI-1 nº 252 - inserida em 13.03.2002) 

Márcio Túlio Viana (2008, p. 134), citando Damasceno, lembra que, no Brasil, são 

seis as identidades necessárias para que possa haver equiparação salarial: funcional, 

produtiva, qualitativa, de empregador, de local de trabalho e de tempo de serviço – esta última 

relativa. Segundo ele, “essas identidades valem para os empregados em geral, inclusive os 

avulsos, mas excluindo os domésticos” (art. 7º, XXXIV, da CF). 

Conforme ensinamento de Amauri Mascaro Nascimento (2008, p. 190), tanto na lei 

quanto na interpretação jurisprudencial, a equiparação salarial em nosso país tem como 

elementos básicos o seguinte:  

a) dois ou mais empregados exercendo, na mesma empresa situada na 

mesma localidade, uma função idêntica; b) que entre os empregados cuja 

equiparação é cogitada, o tempo de função não seja superior a dois anos; c) 
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que esses mesmos empregados tenham a mesma produtividade e a mesma 

perfeição técnica.  

A equiparação salarial pode apresentar-se de duas formas: a equiparação por 

identidade e equiparação por equivalência. Sobre a diferença, expõe Fabíola Marques (2001, 

p. 133): 

A equiparação por equivalência está prevista no art. 460 da CLT, o qual não 

exige que o trabalhador exerça exatamente as mesmas funções de outro, mas 

tão-somente, que suas atividades sejam semelhantes.  

Por sua vez, a equiparação por identidade, (...) é regulada pelo art. 461 da 

CLT, o qual exige a identidade de função como requisito para a aplicação da 

regra salário igual para trabalho igual.  

Ao delimitar o âmbito de aplicação da expressão “trabalho de igual valor” àquele que 

for desempenhado em uma mesma função, com mesma produtividade e mesma perfeição 

técnica, a CLT restringiu, de certa forma, o alcance da proteção pretendida pela OIT na 

Convenção nº 100. 

 Conforme esclarece Maurício Godinho Delgado (2008, p. 790): 

... a ordem jurídica não considera relevante para a formação do tipo legal 

equiparatório referido no art. 461 a simples aproximação ou semelhança de 

funções, exigindo, ao revés, efetiva identidade funcional. 

 José Martins Catharino (1994, p. 369) criticou a opção legal de precisar teoricamente o 

que seria o “trabalho de igual valor”, por julgar que a expressão, por sua própria natureza é 

imprecisa, afirmando que a tarefa deveria ter sido entregue ao juiz, na análise de cada caso 

concreto. 

De qualquer forma, o ordenamento jurídico brasileiro tenta conferir efetividade ao 

princípio da isonomia salarial e valorizar os princípios adotados pelas normas jurídicas 

internacionais.  

Para os brasileiros, a autonomia da vontade do empregador em conferir salários 

diferenciados para trabalhadores que sem enquadram na hipótese do art. 461 da CLT é, sem 

dúvida, fortemente restringida. Nesse sentido são as sábias palavras de Valentin Carrion 

(2008, p. 326): 

A isonomia inspira-se na filosofia da institucionalização da empresa; ao 

empresário, por não ser senhor absoluto e pelos fins sociais da propriedade, 

não assistiria o direito de preterir um empregado, pagando-lhe menos que a 

outro; esta igualdade é objetiva, em face do trabalho executado; presume-se 

que o empregador, em seu próprio interesse, incumbe este ou aquele serviço 
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ao colaborador mais apto; essa opção é um direito empresarial, mas a serviço 

igual deve corresponder remuneração igual, sem caprichos patronais.  

 

Isonomia salarial na Itália 

 

  Na Itália, o entendimento vigorante acerca do princípio da igualdade e o da não 

discriminação é diferente, de forma que não se pode falar de um direito à isonomia salarial no 

setor privado. 

 No setor público, a Constituição Italiana de 1948 garante a isonomia salarial entre os 

trabalhadores em seu artigo 97, ao prever a imparcialidade da Administração Pública: 

Art. 97 - Os órgãos públicos são ordenados segundo disposições de lei, de 

modo a serem assegurados o bom andamento e a imparcialidade da 

administração.(...)6  

 No setor privado, no entanto, a Constituição Italiana garante apenas, em seu artigo 36, 

a retribuição proporcional e suficiente para os trabalhadores: 

Art. 36 - O trabalhador tem direito a uma retribuição proporcional à 

quantidade e qualidade do seu trabalho, que seja suficiente para garantir para 

si e para a sua família uma existência livre e digna.(...)7 

Segundo Giancarlo Perone (1999, p. 86), a retribuição pode ser conceituada como a 

contraprestação devida pelo tomador ao prestador de serviços, na medida proporcional à 

qualidade e quantidade de trabalho e, em todos os casos, suficiente a assegurar ao trabalhador 

e à sua família uma existência livre e com dignidade.8 

O entendimento jurisprudencial e doutrinário construído naquele país é de que o 

salário proporcional e suficiente equivale à “paga base”, ou seja, a remuneração mínima 

fixada nos instrumentos negociais coletivos.  

 Conforme explicam F. del Giudice, F. Mariani e F. Izzo (2009, p. 273), a Corte de 

Cassação Italiana afirmou em diversas oportunidades que no ordenamento jurídico italiano 

não se pode absolutamente falar de um princípio de paridade retributiva dos trabalhadores 

                                                           
6
 No original: “Art. 97 - I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che 

siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.” 

7
 No original: “Art. 36 - Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità 

del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e 
dignitosa.” 

8
 No original: “... la retribuzione se qualifica come la controprestazione dovuta dal dattore al prestatore 

di lavoro in misura proporzionale alla qualità e quantità del lavoro e in ogni caso sufficiente ad 
assicurare al lavoratore e alla sua famiglia un’esistenza libera e dignitosa.” 
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com paridade de funções, e que os únicos limites existentes são aqueles da garantia do 

mínimo retributivo e aquele da não discriminação.9 

 Desta forma, garantida a “paga base”, o empregador pode, discricionariamente, pagar 

valores superiores a alguns dos empregados, se assim desejar. Esta possibilidade tem 

fundamento no princípio da liberdade de iniciativa privada, previsto no artigo 41 da 

Constituição Italiana. 

 Ressalte-se que esta possibilidade de pagar valores superiores à “paga base” fixada 

para a categoria é limitada pelo princípio da não discriminação. Na Itália, este princípio fica 

restrito às hipóteses legais, em que se prevê a discriminação aos membros pertencentes a um 

grupo de minoria social. Como exemplo, temos o artigo 37 da Constituição Italiana: 

Art. 37 - A mulher trabalhadora tem os mesmos direitos, à paridade de 

trabalho, as mesmas retribuições que cabem ao trabalhador. As condições de 

trabalho devem consentir, no entanto, o cumprimento de sua essencial 

função familiar e assegurar à mãe e à criança uma especial e adequada 

proteção.  

A lei estabelece o limite mínimo de idade para o trabalhador assalariado.  

A República tutela o trabalho dos menores através de normas especiais e 

lhes garante, à paridade de trabalho, o direito à paridade de retribuição. 10 

 No mesmo sentido, o artigo 15 do Estatuto dos Trabalhadores – Lei 300 de 20 de maio 

de 1970 – que veda tratamentos discriminatórios em decorrência da filiação ou não filiação a 

uma organização profissional, participação em greves, fatores políticos, religiosos, raciais, de 

língua, de sexo, de deficiências, de idade, ou baseados na orientação sexual ou nas convicções 

pessoais11. 

                                                           
9
 No original: “In particolare, la Cassazione (...) há affermato che nel nostro ordinamento giuridico non 

può assolutamente parlarsi di un principio di parità retributiva dei lavoratori a parità di 
mansioni, negando la sussistenza di una automatica equazione qualifica-retribuzione: gli unici liniti 
esistente sono quelli dalla garanzia del minimo retributivo e quello di non discriminazione.” 

10
 No original: “Art. 37 - La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse 

retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della 
sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata 
protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il 
lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di 
retribuzione.” 

11
 No original: “Art. 15 - Atti discriminatori - E’ nullo qualsiasi patto od atto diretto a: subordinare 

l’occupazione di un lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione 
sindacale ovvero cessi di farne parte; licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di 
qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a 
causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero. Le 
disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti a fini di discriminazione 
politica, religiosa, razziale, di lingua o di sesso, di handicap, di età, o basata sull’orientamento 
sessuale o sulle convinzioni personali.” 
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Assim, importantíssima a distinção entre o princípio da igualdade e o princípio da não 

discriminação feita naquele país. 

 O princípio da igualdade seria maior, garantindo a igualdade de tratamento despendido 

às pessoas. O princípio da não discriminação teria menor alcance, apenas para impedir que 

membros de determinados grupos de minoria social (negros, mulheres, etc.) tenham 

tratamento inferior ao dado a outros cidadãos. 

O raciocínio utilizado é que a presença de um princípio de menor alcance exclui o de 

maior alcance, ou aquele não teria razão para existir, pois já estaria englobado no segundo. 

Desse modo, o que se garante na Itália não é a igualdade de tratamento em matéria de 

retribuição, ou a isonomia salarial, e sim a não discriminação entre os trabalhadores em 

matéria de percepção de salários. 

 Assim, entende-se que a discriminação é uma injustificada diferença de tratamento 

devido a um determinado fator tipificado em lei (VALLEBONA, 2008, p. 280-281). Em 

outras palavras, a discriminação só é reconhecida se tratar-se de uma diferenciação feita em 

relação a pessoas protegidas expressamente pela lei. 

Ocorre, no entanto, que este raciocínio utilizado na Itália para impedir a discriminação 

é restrito e ignora a realidade social. É cediço que a discriminação pode ocorrer por diferentes 

motivos, contra uma diversidade de pessoas, não se restringindo a hipóteses legalmente 

tipificadas.  

As hipóteses mais comuns, como a discriminação em razão da raça, gênero ou idade, 

são as que recebem, em todo o mundo, atenção legislativa. No entanto, a discriminação 

também pode ocorrer contra pessoas feias, obesas, portadoras de doenças (como a Síndrome 

da Imunodeficiência Adquirida – AIDS) e outras, cabendo ao ordenamento jurídico a função 

proteger a dignidade humana em todas as suas formas. 

 Neste sentido, temos as lições de Maurício Godinho Delgado (2010, p. 108): 

A causa da discriminação reside, muitas vezes, no cru preconceito, isto é, 

um juízo sedimentado desqualificador de uma pessoa em virtude de uma sua 

característica, determinada externamente, e identificadora de um grupo ou 

segmento mais amplo de indivíduos (cor, raça, sexo, nacionalidade, riqueza, 

etc.). Mas pode, é óbvio, também derivar a discriminação de outros fatores 

relevantes a um determinado caso concreto específico. 

 Assim, restringir a proteção contra a discriminação a casos em que haja uma violação 

literal a uma hipótese prevista em lei exclui da tutela jurídica várias pessoas que, no contexto 

específico da relação de emprego, são preteridas, inferiorizadas e desvalorizadas sem motivo 
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relevante que justifique o tratamento diferenciado, configurando, sem sombra de dúvida, ato 

de discriminação. 

 

Conclusão 

 

Os diplomas normativos internacionais foram criados para garantir tanto o pagamento 

de igual salário para trabalho de igual valor (Tratado de Versalhes, Convenção nº 110 da 

OIT), como também para proteger o trabalhador da discriminação salarial (Convenção nº 111 

da OIT). 

 O ordenamento jurídico brasileiro, ao proteger de forma ampla a dignidade humana 

contra todas as formas de discriminação, e não apenas as pessoas de grupos sociais 

minoritários, está mais em consonância com os princípios internacionais de direitos humanos 

do que o italiano, pois não somente protege o trabalhador contra a discriminação, mas busca 

garantir o salário igual quando o trabalho possui o mesmo valor. 

 Já na Itália, como dito, o que se garante não é a igualdade de tratamento em matéria de 

retribuição, ou a isonomia salarial, e sim a não discriminação entre os trabalhadores em 

matéria de percepção de salários, restringindo o reconhecimento da discriminação às 

hipóteses especificadas em lei. Observando-se a “paga base”, o empregador pode, somente 

pela sua vontade, pagar valores superiores a alguns dos empregados.  

O sistema de garantia salarial deste país procura cumprir a Convenção 111 da OIT. 

Contudo, não parece estar alinhado com os princípios e diretrizes da Convenção de nº 100 da 

OIT, e de outras normas internacionais que pregam o princípio de “salário igual para trabalho 

de igual valor”. 
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PROTECCIÓN JURÍDICA DEL ACOSO MORAL EN BRASIL Y MERCOSUL 
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RESUMO 

O assédio moral no ambiente de trabalho não é um problema recente. Todavia, a preocupação 

com a necessidade de criar mecanismos de tutela eficazes tem chamado a atenção da 

sociedade atual, já que se despertou para o fato de que esse problema do ambiente de trabalho 

afeta direito fundamental inespecífico do trabalhador: sua integridade moral. Por essa razão, 

faze-se mister a adoção de instrumentos de defesa que produzam efeitos, tanto na via civil, 

quanto na laboral. O mais importante, contudo, é, partindo de um conceito que é 

essencialmente psicológico, tentar elaborar um conceito que possa ser eficazmente aplicado 

ao direito do trabalho. Esse é o objetivo central do presente artigo, assim como traçar um 

panorama de como essa pressão injustificada tem sido tratada na legislação da União Européia 

e do Mercosul, em especial, no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: MEIO AMBIENTE; ASSÉDIO MORAL; TUTELA. 

 

RESUMEN 
El acoso moral en el ambiente laboral no es algo nuevo. Sin embargo, la preocupación con la 

necesidad de establecer mecanismos de tutela que sean eficazes ha despertado la atención de 

la actual sociedad, ya que llamó la atención para el hecho de que tal problema del ambiente de 

trabajo afecta derecho fundamental inespecífico del trabajador: su integridad moral. Por ello, 

se hace necesario la adopción de instrumentos de defesa que produzcan resultados en la vía 

civil y laboral. No obstante, lo más importante, es crear un concepto que pueda ser aplicado al 

derecho del trabajo, partiendo de un parámetro psicológico. Ese es el objetivo central de este 

trabajo, así como hacer un panorama de la manera como el tema esta siendo tratado en las 

legislaciones de la Unión Europea y del Mercosul, en especial, en Brasil. 

PALABRAS-CLAVE: MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO; ACOSO MORAL; TUTELA. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Embora a ocorrência de assédio moral no ambiente de trabalho não seja um problema novo, 

somente na década de oitenta se despertou para o impacto que esse problema provoca no 

desenvolvimento da personalidade do trabalhador. O despertar social se deu com os estudos 

realizados por Leymann entre a população assalariada da Suécia, nos quais ficou constatado 
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que 3,5% (três e meio por cento) dos trabalhadores suecos tinham sido vítimas de assédio 

moral (LEYMANN, 1996, p. 40-50). 

No Direito Comunitário Europeu, a necessidade de proteger o trabalhador frente ao assédio 

moral surge em 1986 com a Resolução de 11 de junho[1], que fez um chamamento às 

autoridades nacionais dos Estados Partes, a fim de que elas introduzissem em seus 

ordenamentos jurídicos nacionais um conceito de assédio sexual, espécie do gênero assédio 

moral. Assim, não se observa, em um primeiro momento, uma preocupação com o assédio 

moral como categoria genérica de pressão laboral injustificada, mas com uma de suas 

espécies, o assédio sexual. 

Somente em 2000, aDiretiva Comunitária 2000/43/CE[2], relativa à aplicação do princípio de 

igualdade de trato das pessoas independentemente de sua origem racial ou ética, introduziu no 

âmbito comunitário a preocupação com o assédio moral, como categoria genérica de pressão 

laboral injustificada. 

A citada Diretiva trata o assédio moral como uma espécie de risco laboral social ao defini-lo 

como uma conduta não desejada contrária à dignidade da pessoa trabalhadora e que afeta o 

ambiente de trabalho ao criar um entorno produtivo intimidatório, hostil, degradante, 

humilhante ou ofensivo para o empregado. 

Em 2002, o Conselho da Comunidade Européia adotou a Resolução 2002/C de 03 de 

junho[3], que contém preceitos sobre a nova política comunitária de segurança e saúde no 

trabalho. Segundo essa Resolução, a constante melhoria do bem-estar laboral não deve se 

limitar apenas à prevenção dos riscos técnicos, senão deve levar em consideração também as 

demais espécies de riscos laborais de natureza social, entre os quais, se inclui o assédio moral 

e o stress laboral. 

O panorama comunitário delineado não deixa dúvida de que o assédio moral aparece como 

um grave problema que afeta o entorno produtivo e que, ao agredir a dignidade da pessoa 

trabalhadora, afeta a sua possibilidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Das normas 

comunitárias analisadas, dessume-se que o assédio moral se configura como um risco laboral 

de natureza social. O seu caráter laboral deriva do fato de surgir no entorno produtivo, 

enquanto a sua natureza social nasce do fato de decorrer das relações interpessoais que se 

estabelecem entre os trabalhadores e seus empregadoresno ambiente de trabalho. 

Contudo, analisar esse fenômeno laboral não é tarefa fácil, principalmente quando se leva em 

consideração que o conceito jurídico adotado para tipificar legalmente a figura parte de um 

conceito metajurídico que condiciona a existência da violência psicológica a uma intenção 

destrutiva do agressor com relação à vítima. Além do mais, o conceito psicológico que serviu 

de norte para o conceito jurídico exige uma efetiva lesão à saúde mental da vítima para a sua 

configuração. A adoção do conceito psicológico na seara jurídica levaria à necessidade do 

trabalhador provar, para requerer a tutela judicial, um elemento subjetivo de difícil 

constatação empírica, qual seja, a intenção destrutiva do agressor. Ademais, condicionaria a 

reparação moral do ofendido a um efetivo dano a sua saúde psíquica. Por essas razões, uma 

das finalidades desse artigo é propor um conceito eminentemente jurídico de assédio moral 

que dispense a prova da intenção destrutiva e condicione a defesa jurídica desse problema à 

demonstração de elementos objetivos, a saber, o caráter sistemático das condutas assediantes 

e a ausência de justificação técnica para as medidas persecutórias, como também permita uma 

reparação moral sem que seja necessário um efetivo dano à saúde mental da vítima. 
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Neste artigo, pretende-se, ainda, fazer um estudo do assédio moral como problema do 

ambiente de trabalho, que afeta a integridade moral do trabalhador, direito fundamental 

laboral de natureza inespecífica, o que impõe a adoção de todos os mecanismos de tutela 

hábeis a uma efetiva e adequada proteção do trabalhador. 

  

1 CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O ASSÉDIO MORAL: CONCEITO, 

CARACTERÍSTICAS E TIPOS DE PRESSÃO LABORAL[LCS1]  

  

1.1 A necessidade de tutelar os direitos fundamentais inespecíficos do trabalhador no 

âmbito laboral 

  

A expressão direitos fundamentais admite duas acepções, uma estrita e outra ampla. De 

conformidade com esta última, consideram-se como sendo fundamentais aqueles direitos 

básicos e necessários para o desenvolvimento de uma vida baseada na liberdade e dignidade 

(ECHEVARÍA, 1990, p. 88). Na acepção estrita (material), que é mais específica, são 

fundamentais os direitos que o ordenamento jurídico de um determinado país configura como 

tal, tendo em consideração a ideologia adotada pelo Estado, sua modalidade e os princípios 

constitucionais (BONAVIDES, 1991, p. 514). 

A acepção estrita de direitos fundamentais é mais operativa, porquanto se centra no direito 

positivo de um determinado ordenamento jurídico. Freqüentemente costuma-se dizer que um 

determinado direito não é fundamental porque não tem nem caráter absoluto, nem inalienável, 

nem constitucional. Porém, é mais realista reconhecer que a etiqueta de fundamental é uma 

questão que só pode ser discutida e dilucidada partindo da dimensão histórica, plasmada em 

cada ordenamento jurídico concreto (LLORENS, 1999, p. 94). 

Ainda é possível, sob um ponto de vista formal, qualificar como fundamentais os direitos 

inalteráveis, de alteração dificultada ou que contam com uma garantia mais reforçada.  O art. 

5º, parágrafo 2º, da CF/88 consagra uma dimensão material dos direitos fundamentais ao 

considerar como tais todos os direitos que derivam do regime e dos princípios adotados pela 

Norma Fundamental. Sob um prisma formal, são fundamentais, de acordo com o art. 60, 

parágrafo 4º, da CF/88, os direitos e garantias individuais. 

Em resumo, para que um direito seja caracterizado como fundamental é necessário atender a 

dois critérios. O primeiro refere-se à tradução normativa dos valores de dignidade, liberdade, 

igualdade e solidariedade. O segundo tem relação com o maior grau de proteção que a 

Constituição confere aos direitos fundamentais frente aos demais direitos, tendo, portanto, o 

adjetivo fundamental um duplo significado. 

Sem embargo, ainda que exista tradicionalmente uma perspectiva formal e outra material do 

que se deve entender por “direitos fundamentais”, a CF/88 adotou uma concepção material 

para definir os direitos que considera como fundamentais. Nesse sentido, segundo o disposto 

no art. 5º, parágrafo 2º, são fundamentais não só os direitos enumerados no art. 5º e seus 
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incisos como também todos os demais decorrentes do regime e dos princípios por ela 

adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. 

Configurar a um direito como fundamental, partindo, para tanto, de uma concepção material 

de direitos fundamentais, que contempla como tais todos os direitos que expressam a 

ideologia e os princípios perfilhados na Norma Fundamental, permite atribuir aplicação 

imediata (art. 5º, parágrafo 1º, da CF/88) aos direitos que cumprem com a finalidade de 

realizar a fórmula política adotada pelo Estado brasileiro e consagrada na Constituição, isto é, 

a essência que o legislador constituinte originário se propôs alcançar com o texto 

constitucional, porque é, justamente, essa essência que vai determinar se um direito é ou não 

fundamental. 

A essência da CF/88 se encontra no seu preâmbulo e consiste na instituição de um Estado 

Democrático de Direito. Essa fórmula política adotada pelo legislador constituinte originário 

expressa a ideologia de nossa Constituição em torno da qual se assenta toda a estrutura social, 

política e econômica de nossa nação.  A realização da ideologia constitucional impõe a 

necessidade de adotar princípios fundamentais, que se encontram enumerados no art. 1º, 

dentre os quais se destaca, pela importância relativa aos direitos dos trabalhadores, o principio 

fundamental de cidadania e dignidade da pessoa humana. 

Assim, os direitos fundamentais, estatuídos pela atual Constituição brasileira, têm um valor 

que repousa na dignidade da pessoa humana, que consiste na postura que faz da pessoa 

fundamento e fim da sociedade e do Estado. A efetivação e concretização dos direitos 

fundamentais têm como escopo a promoção da dignidade da pessoa humana, razão pela qual, 

de conformidade com o previsto no art. 5, parágrafo 2º, da CF/88, são fundamentais todos os 

direitos, expressos ou não na Constituição brasileira, que se destinam a garantir a efetivação e 

realização do Estado Democrático de Direito e, em última análise, da dignidade da pessoa 

humana. 

Segundo uma visão formal de direitos fundamentais e, principalmente, levando em 

consideração o importante fato de que o art. 60, parágrafo 4º, da CF/88, considera como 

cláusula pétrea os direitos e garantias individuais, poder-se-ia argumentar que os direitos 

previstos nos arts.6 a11, da CF/88, não devem ser caracterizados como direitos fundamentais, 

já que não fazem parte do elenco de direitos enumerados no art. 5º.  Não obstante, não se pode 

olvidar o fato de que uma vida digna pressupõe necessariamente o acesso do trabalhador aos 

direitos laborais mínimos estabelecidos na Constituição cuja finalidade é garantir que o 

trabalho seja uma ferramenta para o desenvolvimento da pessoa humana. 

Do ponto de vista laboral, é possível distinguir, ainda, entre direitos fundamentais específicos 

e inespecíficos (MORENO, 1992, p.12). São específicos os direitos sociais 

constitucionalmente atribuídos aos trabalhadores como membros de uma categoria coletiva, 

cujo pressuposto é a existência de um contrato de trabalho. No direito brasileiro, tais direitos 

estão previstos nos arts.6 a11, da CF/88. Consideram-se inespecíficos, sob o prisma laboral, 

os direitos atribuídos ao ser humano como membro de uma sociedade de iguais, isto é, sem 

levar em conta o tipo social que o indivíduo assume. De tais direitos não poderá ser privado o 

trabalhador quando ingressa na unidade produtiva, vez que se trata de direitos necessários à 

preservação e respeito da sua dignidade como pessoa. 
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A observância dos direitos fundamentais inespecíficos no âmbito empresarial se reveste de 

importância na medida em que o seu respeito permite estabelecer um equilíbrio entre os 

interesses contrapostos de trabalhador e empregador. 

No que toca especificamente ao assédio moral, como problema que afeta o ambiente de 

trabalho, observa-se violação de um direito fundamental inespecífico, a integridade moral do 

trabalhador, como também lesão ao direito fundamental específico, fixado no art. 7°, XXII, da 

CF/88. No primeiro caso, há uma violação a um direito fundamental tanto do ponto de vista 

formal, quanto material. No segundo, a lesão afeta apenas a um direito fundamental 

considerado sob um prisma material. 

De toda sorte, a ocorrência de condutas assediantes no ambiente de trabalho acarreta lesão a 

um direito fundamental, considerado como tal, formal e materialmente, e que assume, sob a 

perspectiva laboral, a natureza de inespecífico, razão pela qual merece uma ampla tutela do 

ordenamento jurídico, já que o trabalhador, ao firmar o contrato de trabalho, não perde o 

direito a ver respeitado a sua integridade moral. 

Portanto, a necessidade de uma ampla proteção aos direitos fundamentais inespecíficos, 

dentre eles a integridade moral do trabalhador, decorre da sua fundamentabilidade formal e 

material, assim como da necessidade de estabelecer um grau máximo de equilíbrio entre os 

interesses contrapostos de trabalhador e empregador na unidade empresarial. 

  

 1.2 Conceito e características 

  

O principal questionamento que aflora quando se estuda o assédio moral é o que diz respeito a 

determinar se todo conflito pessoal que ocorre no ambiente de trabalho constitui assédio. A 

resposta a tal questão é negativa. Existem determinadas categorias de conflitos pessoais que 

não se consubstanciam como condutas assediantes. 

Somente poderão ser tidas como assédio moral, do ponto de vista psicológico, as agressões 

psicológicas que apresentam conseqüências destrutivas mal intencionadas, manifestadas de 

forma reiterada e constante e exercidas por uma pessoa que, jurídica ou hierarquicamente, seja 

superior à vítima com a finalidade de manter ou reforçar a posição de domínio do agressor 

(HIRIGOYEN, 2001, p. 30). 

Embora o conceito psicológico de assédio moral seja o ponto de partida sobre o qual se erigiu 

o seu conceito jurídico, não se pode adotar, no âmbito jurídico, o conceito psicológico de 

forma indiscriminada, já que a nota característica básica desse conceito é a intenção destrutiva 

do agressor com relação à vítima. A adoção sem ressalvas do conceito psicológico na seara 

jurídica promoveria uma limitação do espectro de tutela conferida a essa forma de violação de 

direito fundamental, visto que ao trabalhador caberia provar em juízo a intenção destrutiva do 

agressor e a finalidade de manter a sua posição de superioridade na empresa, o que não resulta 

fácil e impediria que a vítima tutelasse adequadamente o seu direito. 
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Por essa razão, cumpre matizar o conceito psicológico, a fim de construir um conceito 

jurídico capaz de permitir uma defesa efetiva e eficiente do trabalhador assediado com vistas 

a garantir o respeito do direito fundamental à integridade moral no ambiente de trabalho. 

Sob a perspectiva jurídica, o assédio moral constitui uma forma de violência psíquica 

realizada no local de trabalho e que se manifesta através de atos, gestos, palavras e 

comportamentos vexatórios, humilhantes, degradantes e constrangedores, de forma 

sistemática e prolongada com a intenção de perseguir a vítima e eliminá-la, de forma 

voluntária ou não, da organização do trabalho (ALKIMIN, 2005, p. 37). 

Partindo desse conceito, as principais características jurídicas desse fenômeno são: 

a) trata-se de um conflito interpessoal, o que requer a existência de um sujeito ativo, que pode 

ser o próprio empregador, ou um superior hierárquico do trabalhador, ou outro trabalhador da 

empresa, que conte com mais recursos ou apoio para praticar o assédio, e um sujeito passivo, 

que pode ser um trabalhador ou grupo de trabalhadores; 

b) somente se consideram como assédio as pressões realizadas no local de trabalho; 

c) é necessário que as condutas assediantes assumam um caráter sistemático, que se 

manifestam por meio da reiteração dos atos de assédio moral. Essa característica permite 

estabelecer um critério objetivo para distinguir o assédio moral das demais espécies de 

tensões laborais subjetivas, não se podendo considerar como assédio os conflitos isolados e 

pontuais, que constituem meramente exercício arbitrário das faculdades empresariais 

(RODENAS, 2004, p.15); 

Quando se afirma que a caracterização do assédio moral depende da sistematicidade dos 

comportamentos assediantes, não se pretende fixar um período de tempo[4] no qual esses 

comportamentos deverão se desenvolver, mas garantir que a avaliação da existência ou não de 

assédio será feita atendendo ao conjunto das condutas de violência psicológica praticadas. 

Isso permite que tais comportamentos sejam analisados sob o prisma da sua funcionalidade 

instrumental, que se considerará existente quando as condutas persecutórias realizadas no 

ambiente de trabalho não encontrem uma justificação razoável nas necessidades organizativas 

das empresas, mas, ao contrário, busquem promover a eliminação do trabalhador da unidade 

produtiva de forma voluntária ou não. 

d) os atos de assédio moral deverão produzir conseqüências, que se exteriorizam através de 

lesão efetiva à dignidade da vítima (sua saúde psíquica) e/ou suas condições de trabalho. 

Algumas vezes, tendo em consideração a própria estrutura psíquica e social da vítima, as 

práticas assediantes não chegam a causar lesão efetiva a sua saúde mental. A vítima, nesses 

casos, consegue requerer a tutela judicial do seu direito antes de se materializar efetivamente a 

lesão a sua saúde mental. Por isso, em alguns casos, o assédio existe sem que ocorra dano 

efetivo à saúde mental do agredido. No entanto, nesta hipótese, observa-se dano às condições 

de trabalho do afetado em razão da prática de condutas vexatórias ou humilhantes no 

ambiente de trabalho, que, apesar de não materializarem dano efetivo à saúde psíquica do 

trabalhador, colocam em risco a sua saúde. 

No que concerne à valoração da finalidade (intenção) do agressor, cumpre frisar que a sua 

constatação empírica não é fácil, razão pela qual se impõe presumir sua existência, quando o 

trabalhador for submetido, de forma injustificada, a uma persecução laboral sistemática no 
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ambiente de trabalho e desde que as práticas persecutórias não encontrarem justificativa nas 

necessidades de organização da empresa. Quando isso se verificar, deve-se presumir, salvo 

prova em contrário, que as condutas assediantes têm a finalidade de lesar a vítima em seu 

entorno laboral, consubstanciando caso de assédio.    

Destarte, a formulação de um conceito jurídico de assédio moral não deverá levar em conta a 

finalidade subjetiva das condutas assediantes, senão a sua finalidade instrumental, que tem 

natureza objetiva, qual seja a de que a prática de assédio moral no ambiente de trabalho tem 

como finalidade primeira provocar uma eliminação do trabalhador do seu entorno laboral 

ambiente de trabalho que, regra geral, acontece com o seu pedido de demissão da empresa, 

presumindo-se tal finalidade quando se observa uma injustificada persecução laboral ao 

empregado na unidade empresarial. 

  

1.3 Tipos 

  

Tradicionalmente, há dois tipos importantes de assédio moral, o bossing  e o mobbing 

(RODENAS, 2004, pp. 14-17). O primeiro é a espécie de assédio praticada pelo empregador 

ou seus representantes (do inglês, “boss”, que significa chefe ou patrão). O segundo é a 

espécie de assédio entre companheiros de trabalho, que se verifica quando o agredido ocupa 

uma posição de inferioridade hierárquica ou de fato com relação ao agressor. Portanto, a 

configuração das duas espécies de assédio moral requer uma assimetria entre o agressor e a 

vítima, que tanto pode ser hierárquica ou de fato. 

A assimetria hierárquica se verifica quando o agressor ocupa no organograma da empresa um 

grau mais elevado do que a vítima, utilizando-se dessa posição para abalar a sua 

personalidade e provocar a eliminação do trabalhador da unidade produtiva. A assimetria de 

fato ocorre quando a vítima conta com menos recursos ou apoio na empresa, ou tem uma 

situação pessoal ou familiar mais complicada do que a do agressor. Essas circunstâncias 

podem ser apreciadas quando as atitudes assediantes são praticadas por um companheiro de 

trabalho ou grupo de companheiros que, ocupando uma posição similar à da vítima dentro do 

organograma da empresa, confabulam-se entre si para atacá-la psicologicamente. 

Frente a essas duas espécies tradicionais de assédio moral, vale fazer referência a uma terceira 

modalidade, denominada de assédio moral vertical descendente, que se produz quando os 

agressores são um ou vários subordinados da vítima. Nestes casos, a vítima ocupa um alto 

cargo na empresa, tendo sido contratado ou ascendido sem o beneplácito dos demais 

trabalhadores. No segundo suposto, o de ascensão, a vítima é boicotada por seus 

subordinados, antigos companheiros de trabalho, mas, tanto quando se trata de nova 

contratação como de ascensão, a finalidade dos agressores é desprestigiar a vítima ante seus 

superiores e conseguir a sua demissão. 

Este tipo de assédio é qualitativamente diferente do demais, porque a superioridade 

hierárquica do agredido se lhe permite defender melhor dos ataques do agressor, inclusive, 

sancionando-lhe. Ademais, observa-se uma limitação do conteúdo das condutas assediantes 

que se manifestam basicamente mediante atos de desprestígio pessoal e profissional do 

superior. Os agressores não poderão se utilizar de certos instrumentos de assédio, tais como, 
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medidas organizativas relacionadas com a mudança de função, de lugar de trabalho, pois estas 

fazem parte das faculdades atribuídas à vítima ou a seus superiores, nem tampouco poderão se 

valer das típicas medidas de isolamento social.   

  

2 MECANISMOS DE TUTELA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

  

As condutas de assédio moral que têm lugar no ambiente de trabalho, entendidas como um 

conjunto de práticas vexatórias cuja finalidade é a eliminação voluntária ou não do 

trabalhador da organização produtiva, violam o direito do empregado ao respeito de sua 

integridade moral. 

O direito à integridade moral, que se consubstancia no direito da pessoa humana a não sofrer 

sensações dolorosas e sofrimentos vexatórios ou humilhantes, é lesionado pelas práticas de 

assédio moral na medida em que estas submetem a vítima a um prejuízo emocional 

desnecessário, bem como a um mal-estar no ambiente de trabalho, que, ao provocar sensações 

de medo, angústia, mágoa, revolta, tristeza, raiva, indignação, desvalorização pessoal e 

profissional, comprometem as funções psíquicas do trabalhador e/ou afetam as suas condições 

de trabalho. 

 A violação da integridade moral decorre do conjunto de práticas assediantes, que, no entanto, 

quando analisadas isoladamente, podem violar outros direitos pessoais do empregado. 

Noutros termos, a violação a outros direitos do trabalhador, tais como o direito à imagem, à 

honra e ao princípio de igualdade e não discriminação, isoladamente funcionam como um 

meio através do qual se pretende atingir o direito verdadeiramente agredido pelo assédio, qual 

seja a integridade moral. 

Assim sendo, o assédio moral ataca verdadeiro direito fundamental inespecífico do 

trabalhador, já que o direito ao respeito da integridade moral recebe proteção constitucional 

no texto do art. 5°, III, da atual Carta Magna. Esse tratamento constitucional dispensado à 

integridade moral gera uma necessidade de criar mecanismos de tutela eficazes frente às 

condutas de assédio moral, tanto no âmbito de proteção especificamente laboral, quanto na 

esfera civil e penal. 

Neste tópico, destacar-se-ão os mecanismos laboral e civil, vez que no âmbito penal o assédio 

moral carece de tipo próprio, apesar de já existir, como se verá adiante, Projeto de Lei 

destinado a sua inserção no Código Penal. 

  

2.1 A tutela laboral do assédio moral 

  

a) A demissão por justa causa 
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O empregador detém, como forma de organizar a atividade empresarial, o poder de disciplinar 

a forma como o empregado realiza a prestação do trabalho, podendo, inclusive, aplicar 

punições quando houver violação das regras legais e contratuais determinadas pelo detentor 

dos meios de produção. Essas punições disciplinares podem até levar à necessidade de 

rescindir o contrato de trabalho por justa causa. 

O assédio moral, quando praticado por um empregado da empresa e tem como vítima outro 

trabalhador dessa mesma empresa, ou quando tem como sujeito ativo um superior hierárquico 

que assedia um subordinado, constitui causa para a rescisão justa do contrato de trabalho do 

assediador. 

O art. 482, da CLT tipifica as hipóteses de justa causa para a rescisão contratual. Dentre as 

hipóteses enumeradas pela norma consolidada, a prática de assédio moral poderá se enquadrar 

nos casos elencados nas alíneas b, j e k[5]. 

A alínea “b” da norma citada trata do mau procedimento, hipótese abrangente e genérica de 

justa causa. Dada a sua abrangência, o mau procedimento compreende qualquer ato do 

empregado, que, em razão da sua gravidade, inviabiliza a manutenção do vínculo 

empregatício, desde que não tipificado nas demais hipóteses de rescisão (CARRION, 1999, p. 

383). As práticas assédio, cuja principal característica é a reiteração de comportamentos 

vexatórios ou humilhantes, o que lhes atribui um grau de gravidade, podem facilmente ser 

enquadradas nessa hipótese de justa causa, desde que os comportamentos assediantes não 

possam ser incluídos nas circunstâncias tratadas nas alíneas “j” e “k”, do art. 482. 

 A incontinência de conduta, também tipificada na alínea “b”, abrange os desvios e 

desregramento de conduta sexual. O assédio sexual, espécie de assédio moral, praticado entre 

colegas de trabalho constitui causa de rescisão justa do contrato de trabalho do trabalhador 

que comete tal prática, já que configura situação de incontinência de conduta 

A alínea “j” faz referência a ato lesivo da honra e da boa fama e às ofensas físicas, nela 

podendo ser incluídos os casos de assédio moral que se materializam através de ato, palavra 

ou gesto, que pretendem denegrir a imagem do trabalhador na empresa, como também os 

comportamentos assediantes praticados por meio de agressões físicas à pessoa do trabalhador. 

A alínea “k”, por sua vez, que sanciona os atos lesivos da honra e da boa fama e as ofensas 

físicas, praticadas contra o empregador e o superior hierárquico, serve para penalizar com a 

rescisão do contrato de trabalho aquele que comete assédio moral ascendente. 

Cumpre lembrar, ainda, que a possibilidade de incluir o assédio moral dentre as figuras 

enumeradas no art. 482, da CLT, constituindo, portanto, causa para a rescisão justificada do 

contrato de trabalho do obreiro sujeito ativo do assédio, gera um dever legal para o 

empregador de sancionar o agressor, sob pena de se configurar culpa in vigilando ou in 

eligendo[6]. 

  

b) A rescisão indireta do contrato de trabalho 

  

2397

file:///F:/artigo-conpedi-assÃ©dio.doc%23_ftn5
file:///F:/artigo-conpedi-assÃ©dio.doc%23_ftn6


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O art. 483, da CLT, estabelece os casos em que o empregado poderá considerar rescindido o 

contrato de trabalho. O assédio moral representa uma grave violação das obrigações legais e 

contratuais, ademais de violar a regra geral de respeito à dignidade e integridade moral do 

trabalhador, caracterizando motivo para a rescisão indireta do contrato de trabalho ao 

consubstanciar falta grave do empregador, principalmente, quando se caracteriza a culpa in 

vigilando ou eligendo do empregador em virtude da não aplicação do seu poder disciplinar 

para punir o agressor. 

  

c) O assédio moral como causa de acidente de trabalho 

  

O assédio moral afeta a integridade moral do trabalhador ao lhe submeter a sensações 

humilhantes ou vexatórias no ambiente de trabalho, podendo, assim, provocar efeitos 

imediatos sobre a saúde física e mental do empregado com a sua conseqüente exclusão 

involuntária ou não do ambiente de trabalho. 

A Lei n° 8.213/91 prevê duas hipóteses de acidente de trabalho: o acidente tipo, 

considerando-se como tal aquele que ocorre no desenvolvimento das atividades profissionais 

e que provoca lesões incapacitantes para o trabalho, e o acidente por equiparação, que engloba 

a doença profissional e a doença de trabalho[7]. 

  

Tendo em vista o disposto no inciso II, do art. 20, é perfeitamente admissível a inclusão do 

assédio moral como acidente de trabalho na categoria de doença de trabalho, desde que, como 

requer a norma mencionada, se demonstre que a lesão à saúde mental ou física do trabalhador 

decorre das práticas assediantes acontecidas no ambiente de trabalho. 

Além disso, é importante destacar que o Decreto n° 3048/99 determina, em seu anexo II, as 

doenças que o Instituto Nacional de Seguro de Social (INSS) considera como ocupacionais, 

dentre as quais se encontram, no Grupo V da Classificação Internacional de Doença (CID-10), 

os transtornos mentais e de comportamento relacionados com o trabalho. Assim sendo, os 

transtornos mentais surgidos como conseqüência de tratos humilhantes ou vexatórios 

dispensados ao trabalhador de forma reiterada podem configurar doença de trabalho e, por 

conseguinte, acidente de trabalho, nos termos do que dispõe o art. 20, da Lei 8.213/91. 

  

2.2 A tutela civil 

  

O trabalhador vítima de assédio moral, para tutelar a ofensa a seu direito à integridade moral, 

poderá se valer ainda da indenização por danos morais e/ou materiais. Como dito, o assédio 

moral, em seu conjunto, causa ao empregado injustificadas sensações de humilhações que 

provocam um dano à integridade moral da pessoa trabalhadora, cabendo, portanto, a devida 
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indenização por dano moral a fim de garantir a ampla e necessária tutela desse problema 

laboral. 

Nesse sentido, os Tribunais brasileiros já estão entendendo que a prática de assédio moral 

enseja, além da possibilidade de utilização dos instrumentos de tutela laboral enumerados 

acima, a necessidade de uma enfática tutela civil. Veja-se, nesse norte, a seguinte decisão: 

  

Assédio moral. Resolução do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Indenização 

por dano moral. Cabimento. O assédio moral, como forma de degradação deliberada das 

condições de trabalho por parte do empregador em relação ao obreiro, consubstanciado em 

atos e atitudes negativas ocasionando prejuízos emocionais para o trabalhador, em face da 

exposição ao ridículo, exposição e descrédito em relação aos demais trabalhadores, constitui 

ofensa à dignidade da pessoa humana e quebra do caráter sinalagmático do contrato de 

trabalho. Autorizando, por conseguinte, a resolução da relação empregatícia por justa causa 

do empregador, ensejando, inclusive, indenização por dano moral. (TRT – 15ª R – 2ª T. – RO 

n. 01711-2001-111-15-00-0 – Tietê-SP – ac. 005807- Rel. Juíza Mariane Khayat Fonseca do 

Nascimento – julgado em 11.03.2003, pesquisado em www.trt15.jus.br, em 29.09.2011, às 

14:00h). 

  

No entanto, impende questionar se a indenização por dano moral nos casos de assédio no 

ambiente de trabalho tem como pressuposto essencial a efetiva lesão à saúde mental da vítima 

ou se a reparação moral prescinde dessa lesão, consubstanciando-se o dano com a simples 

submissão do empregado a um conjunto de práticas assediantes sistemáticas e sem 

justificação razoável nas necessidades organizativas da empresa, independentemente de 

materialização de dano à saúde psíquica, já que o caráter sistemático e injustificado de tais 

práticas conduzem à violação da integridade moral do trabalhador, direito fundamental laboral 

inespecífico.  Noutros termos, mesmo não havendo lesão efetiva à saúde mental da vítima, 

haveria dano moral presumido pelo simples fato de que existe violação a direito fundamental? 

Entendo que o dano moral independe do dano efetivo à saúde mental do trabalhador, que fará 

jus a indenização reparatória correspondente, mesmo quando não padecer dano psíquico 

derivado do assédio. A prática de reiteradas e injustificadas condutas vexatórias e humilhantes 

no ambiente de trabalho conduzem a uma violação da integridade moral do trabalhador, 

direito fundamental, resguardado constitucionalmente e que, portanto, merece tutela 

reparatória de caráter moral, independente de lesão efetiva à saúde mental do ofendido[8]. 

Essa última espécie de tutela não pode ser confundida com a caracterização das condutas de 

assédio como acidente de trabalho, que exige, além do efetivo dano psíquico à saúde do 

trabalhador, a demonstração de nexo de causalidade entre a lesão psíquica e o assédio. 

Não obstante a inequívoca violação moral que as condutas assediantes provocam, nada 

impede que tais comportamentos lesionem também a esfera patrimonial do empregado, o que 

poderá se verificar, por exemplo, quando o trabalhador, vítima de assédio, praticado por um 

superior hierárquico ou por um dirigente da empresa, é despedido de forma injustificada. 

Nessa situação, o trabalhador agredido, além de sofrer um dano moral, que decorre do ataque 

que essa despedida injustificada causa à honra da vítima, também verá afetado seu patrimônio 

em virtude da situação de desemprego a que será submetido. 
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No que atine à reparação civil, convém destacar a questão relativa à legitimidade passiva, isto 

é, contra quem o trabalhador agredido deverá ajuizar a ação de indenização por dano moral 

e/ou material. Tal questão demanda a análise da responsabilidade por fato próprio ou ato de 

terceiros. 

Na primeira hipótese, a de responsabilidade por fato próprio, é o agente causador do dano 

moral quem pratica as condutas lesivas, sendo, portanto, responsável direto pela reparação do 

dano. Esse tipo de responsabilidade ocorre quando é o próprio empregador quem pratica o 

assédio moral, descumprindo, desta forma, as obrigações contratuais assumidas perante o 

empregado, o que caracteriza caso de responsabilidade contratual. 

Na segunda hipótese, responsabilidade por fato de terceiro, a conduta ilícita é praticada por 

pessoa distinta daquela a quem incumbe reparar o dano. Entretanto, a este assiste, em virtude 

da preexistência de uma relação jurídica com o autor da lesão, o dever de repará-la. Na 

responsabilidade por fato de terceiro, essa obrigação de reparar se fundamenta na culpa 

presumida, derivada da culpa in eligendo ou in vigilando daquele a quem competia o 

exercício das faculdades de direção. Destarte, nas situações de assédio moral, o empregador, 

que não exerce o poder disciplinar para coibir os comportamentos assediantes, é o legitimado 

passivo por excelência das ações de reparação civil, incorrendo, assim, em responsabilidade 

extracontratual ou aquiliana. O empregado ou superior hierárquico, sujeito ativo do assédio, 

assume a posição de responsável solidário nessa ação de reparação, podendo a vítima ajuizar a 

ação contra o agressor e o empregador conjuntamente ou somente contra este, tendo em vista 

o caráter solidário da obrigação de reparar. 

Com relação à competência para dirimir a ação reparatória, trata-se de indubitável atribuição 

da Justiça Obreira, mormente, em face da nova redação que a Emenda Constitucional (EC) 

45/2004, conferiu ao art. 114, da CF/88, que, no seu VI, atribui aos juízos trabalhistas 

competência material para processar e julgar as ações de indenização por dano moral e 

material derivadas da relação de trabalho. 

  

3 A TUTELA DO ASSÉDIO MORAL NO MERCOSUL 

  

Ante todo o exposto, constata-se que a adequada tutela do assédio moral na relação de 

emprego demanda uma efetiva proteção da integridade moral, direito fundamental laboral 

inespecífico, que deve ser defendida tanto através da utilização de mecanismos efetivamente 

laborais, quanto civis e penais. 

Embora a Declaração Sociolaboral do Mercosul[9] não disponha expressamente sobre a 

necessidade de coibir o assédio moral no ambiente de trabalho, a  necessidade de proteger o 

trabalhador frente a tais condutas encontra previsão indireta no texto do 17, da mencionada 

Declaração, que trata da saúde e segurança do trabalhador. 

O referido art. 17 tem o seguinte teor: 
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Art. 17. Todo trabalhador tem o direito de exercer suas atividades em um ambiente de 

trabalho sadio e seguro, que preserve sua saúde física e mental e estimule o seu 

desenvolvimento e desempenho profissional. 

Os Estados Partes comprometem-se a formular, aplicar e atualizar em forma permanente e em 

cooperação com as organizações de empregadores e de trabalhadores, políticas e programas 

em matéria de saúde e segurança dos trabalhadores e do meio ambiente de trabalho, a fim de 

prevenir acidentes de trabalho e as enfermidades profissionais, promovendo condições 

ambientais propícias para o desenvolvimento das atividades dos trabalhadores.  

  

Quando o referido artigo utiliza a expressão “ambiente de trabalho seguro” abrange em seu 

espectro de proteção não apenas a necessidade de os Estados Partes estabelecerem em sua 

legislação interna mecanismos de proteção capazes de diminuir e/ou inibir os riscos técnicos 

derivados da ausência de adoção de normas de segurança, senão impõe a necessidade de 

defender o empregado frente aos chamados riscos sociais, ou seja, aqueles riscos que 

decorrem dos confrontos pessoais que têm lugar na empresa e que afetam o desenvolvimento 

pessoal e profissional da pessoa trabalhadora. Ademais, a norma supranacional analisada 

também faz referência à “saúde mental”, que se vê constantemente afetada pelo assédio 

moral, razões pelas quais não se pode negar que a obrigação dos Estados Partes do Mercosul 

de protegerem o trabalhador das práticas assediantes encontra perfeito assento no dispositivo 

sob comento. 

Ainda cumpre destacar que o art. 17, da Declaração Sociolaboral do Mercosul atribui às 

organizações de empregadores e trabalhadores importante papel na defesa da integridade 

moral da vítima de assédio, na medida em que confere a estas organizações o papel de 

cooperadoras na articulação das políticas preventivas frente aos riscos laborais. 

No âmbito interno, com relação aos demais países do Mercosul, cabe salientar que a 

legislação argentina não faz referência direta à figura do assédio moral. Não obstante, tal 

problema do ambiente de trabalho poderá ser tutelado de forma indireta, dando causa, 

inclusive, à rescisão indireta do contrato de trabalho com fundamento nos arts. 510 e 1201, do 

Código Civil argentino, que regulam a exceção de contrato não cumprido. Também partindo 

do art. 1071, parágrafo 2º, do Código Civil argentino, é possível configurar o assédio moral 

como exercício abusivo das faculdades empresariais (BARBADOS, 2003). 

A legislação interna uruguaia também não conta com norma expressa de tutela do assédio 

moral. Entretanto, a defesa dos trabalhadores frente a tal prática deve ser feita partindo das 

disposições constitucionais que resguardam o direito à honra, à vida e à higiene física e moral, 

bem como do art. 72, da Constituição Uruguaia, que, de forma genérica, permite proteger 

todos os demais direitos inerentes à personalidade humana que não foram expressamente 

regulados no texto constitucional. A legislação interna paraguaia, especificamente o seu 

Código Laboral (Lei 496/95), tipifica expressamente no art. 81 o assédio sexual, uma das 

espécies de assédio moral, como uma das causas justificadoras da rescisão do contrato de 

trabalho de forma unilateral pelo empregador. No art. 84, enumera como causa de rescisão 

unilateral do contrato de trabalho pelo empregado os atos de violência, ameaças, injúrias ou 

maus tratos praticados pelo empregador, seus familiares ou dependentes no ambiente de 

trabalho contra o trabalhador, entre os quais se podem incluir as condutas de assédio moral, o 

que permite ao empregado afetado pelas condutas assediantes requerer a rescisão indireta do 
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seu contrato de trabalho, a semelhança do que ocorre na legislação brasileira (BARBADOS, 

2003). 

  

CONCLUSÃO 

  

 O assédio moral no ambiente de trabalho viola o direito do empregado a ver respeitado 

a sua integridade moral, direito fundamental laboral inespecífico, o que enseja a 

necessidade de uma ampla e efetiva tutela, 

 A defesa do trabalhador frente às condutas de assédio moral depende, em primeiro 

lugar, da elaboração de um conceito jurídico para essa figura. Tal conceito, embora 

tenha como ponto de partida o conceito psicológico, não deve levar em consideração a 

intenção destrutiva do agressor, porque isso condicionaria a tutela jurídica à 

comprovação de um elemento subjetivo de difícil constatação empírica. Um conceito 

eminentemente jurídico deve analisar apenas a existência de sistematicidade das 

condutas assediantes, bem como à ausência de justificação técnica das práticas 

persecutórias na necessidade oganizativa da empresa; 

 A defesa do empregado vítima de assédio moral deve ser realizada partindo da 

caracterização das condutas de assédio moral como acidente de trabalho, quando elas 

implicarem lesão efetiva à saúde psíquica do trabalhador. Mesmo quando essa lesão 

efetiva não ocorrer, o empregado terá direito a uma indenização por dano moral, 

derivada da violação à integridade moral e, quando se verificar dano patrimonial, a 

uma indenização por dano material; 

 A caracterização do assédio moral como acidente de trabalho, como também a sua 

reparação civil moral e material, não exclui a possibilidade de ajuizamento de rescisão 

indireta do contrato de trabalho pelo empregado vítima de assédio e de demissão por 

justa causa do agressor; 

 A proteção do trabalhador frente às condutas de assédio moral encontra assento no art. 

17, da Declaração Sociolaboral do Mercosul, que impõe a preservação da saúde física 

e mental do empregado no ambiente de trabalho. Na legislação interna dos Estados 

Partes encontra-se prevista a possibilidade de rescisão indireta do contrato de trabalho 

pela vítima.   
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existência de assédio à submissão do trabalhador a comportamentos hostis por, pelo menos 

uma vez na semana, pelo período mínimo de seis meses. Se se considera esse requisito 

temporal, estabelecido pela psicologia, na definição jurídica de assédio, limitar-se-ia as 

possibilidades de defesa judicial do empregado, vez que, quando este se apercebe de que está 

sendo vítima de assédio, o faz geralmente na fase final do conflito, a chamada fase de 

marginação (ROCAÑÍN, 2004, p. 34-38). A exigência de provar em juízo o requisito 

temporal ficaria prejudicada, porque somente nessa fase final do conflito o trabalhador se dá 

conta da agressão, quando, então, começa a recolher as provas capazes de demonstrar a lesão 

a seu direito. Do ponto de vista jurídico, melhor será não condicionar a existência de assédio 

moral à demonstração do elemento temporal, mas subordiná-lo a prova do caráter sistemático 

e da funcionalidade instrumental que deriva desse requisito. 

[5] A redação do art. 482, da CLT é a seguinte: Constituem causa para a rescisão do contrato 

de trabalho pelo empregador: 

b) Incontinência de conduta ou mau procedimento; 

j) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado no serviço contra qualquer pessoa, ou 

ofensas físicas, nas mesmas condições, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de 

outrem; 

k) ato lesivo da honra ou da boa fama praticado ou ofensas físicas contra o empregador e 

superiores hierárquicos, salvo em caso de legítima defesa, própria ou de outrem; [...]”. 

[6] A jurisprudência dos Tribunais pátrios já começa a se sedimentar nesse sentido. Veja-se, a 

título ilustrativo a seguinte: “Dano moral – Empregado submetido a constrangimentos e 

agressão física, em decorrência de sua orientação sexual, praticados por empregados outros no 

ambiente de trabalho e com ciência da gerência da empresa demandada-Imputabilidade de 

culpa ao empregador. Se a prova colhida nos autos revela, inequivocamente, que o autor 

sofrera no ambiente de trabalho discriminação, agressões verbais e mesmo físicas por sua 

orientação homossexual, mesmo que não pudesse o empregador impedir que parte de seus 

empregados desaprovassem o comportamento do reclamante e evitassem contato para com 

ele, não poderia permitir a materialização de comportamento discriminatório grave para com 

o autor, e menos ainda omitir-se diante da agressão física sofrida pelo reclamante no ambiente 

de trabalho, mormente se esta agressão fora presenciada por agentes de segurança do 

reclamado, os quais não esboçaram qualquer tentativa de coibi-la. Se o reclamante, como 

empregado do demandado, estando no estabelecimento do réu, sofre, por parte de seus 

colegas de trabalho, deboches e até chega a sofrer agressão física, e se delas tem pleno 

conhecimento a gerência constituída pelo empregador, este último responderá, por omissão, 

pelos danos morais causados ao reclamante (CCB então vigente, art. 19 c7c art. 5º, X, da CF). 

Sendo o empregador pessoa jurídica (e não física), por óbvio os atos de violação a direitos 

alheios imputáveis a ele serão necessariamente praticados, em sentido físico, pelos obreiros e 

dirigentes que integram seus quadros. Recurso ordinário do reclamado conhecido e 

desprovido” (TRT – 10ª R – 3ª T – RO n. 919/2002.005.10.00-0 – Rel. Paulo Henrique Blair 

– DJDF 23.5.2003)”. 

[7] O art. 20, da mencionada Lei, define a doença profissional e a doença do trabalho da 

seguinte forma: “Art. 20. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, 

as seguintes enfermidades mórbidas: I- doença profissional, assim entendida a produzida ou 
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desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade constante da 

respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social; 

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições 

especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relaciones diretamente, constante da 

relação mencionada no inciso I.” 

[8] O Tribunal Regional do Trabalho da Comunidade Valenciana, na Espanha, entende existir 

assédio moral, mesmo quando não se efetiva dano à saúde mental da vítima, havendo, 

portanto, direito a indenização por dano moral, ainda que não se concretize lesão à saúde 

mental do trabalhador. Veja-se a seguinte sentença: Sentença do Tribunal Superior de Justiça 

(STSJ) da Comunidade Valenciana de 25 de setembro de 2001 (AS 1674). (Disponível em: 

<www.uv.es>. Acesso em: 15.08.2003, às 9:30 h.). 

[9] Disponível em: <www.instcut.org.br/mer02.htm>. Acesso em: 15.08.06, às 14:30h. 

 

 [LCS1]Segundo as normas da ABNT BR 6024, 3.7), “todas as seções devem conter um texto 

relacionado com elas”. 
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O MEIO AMBIENTE DE TRABALHO DO PROFESSOR E AS LESÕES QUE ESTE 

AMBIENTE CAUSA AOS SEUS DIREITOS DA PERSONALIDADE 

 

The working environment of teacher and the environment that this cause injury to your 

rights of personality 

Leda Maria Messias da Silva1 
Marice Taques Pereira2 

   

 

RESUMO 

O presente estudo tem a intenção de abordar o trabalho do professor, com enfoque em seu 
meio ambiente, voltado às salas de aula e às atividades extraclasse. Será exposto que o 
ambiente de trabalho deve trazer condições salutares e seguras, para que se evitem as doenças 
laborais. Um ambiente de trabalho do professor não edificante apresenta sérios riscos aos seus 
direitos da personalidade. Este trabalho irá verificar quais são estes direitos da personalidade 
atingidos pelo meio ambiente, em decorrência de as instituições de ensino deixarem de 
cumprir o que determina a lei, pois é exigido do professor uma grande carga de trabalho, com 
salários ínfimos,  utilizando seu direito de imagem e não lhe outorgando seus direitos autorais, 
dentre outros. Também serão expostos alguns entendimentos jurisprudenciais sobre este tão 
delicado assunto. A metodologia empregada foi a lógico dedutiva e a lógico indutiva, ou seja, 
foram pesquisados tanto os aspectos doutrinários e legalistas quanto as jurisprudências.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Meio ambient; Professor; Direitos da personalidade. 
 

 

ABSTRACT  

The present study aims to explain the teacher’s labor, focusing on the environment in 
classroom and extracurricular activities. There will be exhibition that the labor environment 
should bring healthy and safe conditions, avoiding the labor diseases. When teacher’s 
environment is not well built there are serious risks to their personalities. This composition 
will verify witch are these personality rights reached by labor environment, occurred because 
educational institutions are not following what law establishes, and the demand of workload is 
huge, with low salary, using their image rights without paying their copyrights, among others . 

                                                           

1Mestre e Doutora em Direito das Relações Sociais, Sub-área de Direito do Trabalho, pela PUC-SP;  professora 
do curso de Graduação em Direito e do Mestrado em Ciências Jurídicas do Centro Universitário de Maringá; 
professora da Universidade Estadual de Maringá (UEM); membro da Diretoria da Sociedade Brasileira de 
Bioética, Seção do Paraná; ex-professora da Universidade Cândido Mendes, no Rio de Janeiro. Pertence, ainda, 
ao Comitê Permanente de Ética em Pesquisa em Seres Humanos do Cesumar-COPEC.   
 
2
 Mestranda do Centro Universitário de Maringá- Cesumar. Mestrado em Direito.  
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Also will be exposed some jurisprudential understandings about this delicate subject. The 
methodology applied was logical deductive and logical inductive, so the research was based 
on doctrinal and legalist view and also trials jurisprudence. 
 
KEYWORDS: Environment; Professor; Personality rights  
 
 
1 INTRODUÇÃO  

O Direito do Trabalho, desde os primórdios, busca proteger os empregados, classe 

mais fraca perante a classe patronal, ou seja, o hipossuficiente. Essa proteção abrange tanto a 

saúde física do trabalhador quanto o seu meio ambiente de trabalho.  

Este estudo tem por objetivo estudar um tipo especial de profissional, o professor, 

que tem seus direitos estabelecidos na Constituição Federal, bem como conta com um tópico 

específico, reservado para este profissional, na Consolidações das Leis Trabalhistas, na seção 

XII, capítulo I, título III.  

A intenção será a de abranger as atividades desenvolvidas pelo professor incluídas no 

meio ambiente de trabalho sob a ótica conjunta do direito da personalidade.   

Nos últimos anos, tem-se discutido muito a respeito de educação e de como melhorar 

este índice no Brasil. Contudo, essas discussões, muitas vezes, não consideram o ambiente de 

trabalho, no qual o professor está inserido dentro das instituições de ensino, pois, conforme 

inúmeros relatos, os professores são ofendidos, humilhados e explorados. Esse cenário acaba 

afetando os seus direitos da personalidade, pois o docente não perde a condição humana com 

o seu oficio. 

A exploração do professor por algumas escolas é um fato cotidianamente narrado 

pelos próprios docentes. As instituições visam o lucro e vêem o aluno como cliente, desta 

forma, tentam agradá-los de todas as maneiras. Apesar disso, os alunos agem de forma cruel 

com o professor, muitas vezes, partindo para agressões físicas e verbais. 

Este ambiente vem pondo em risco a saúde do professor, afetando a sua vida, sua 

integridade física e moral e sua imagem, ou seja, os seus direitos da personalidade. Tais 

direitos são inatos e inerentes à pessoa humana de forma perpétua. Sendo assim, se faz 

necessário proteger este profissional para evitar um dano maior à sua saúde e também à 

sociedade.  

Este estudo pretende demonstrar quais são os direitos que estão sendo afetados pelo 

ambiente de trabalho do professor. 
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2 DIREITOS DA PERSONALIDADE  
 

Uma das mais comentadas alterações da parte geral do novo Código Civil Brasileiro, 

foi a inclusão de um capítulo próprio que trata dos direitos da personalidade (arts. 11 a 21). 

Conforme Pablo Stolze Gangliano e Rodolfo Pamplona Filho, “o homem não deve 

ser protegido somente em seu patrimônio, mas sim, principalmente, em sua essência”. 3 

Assim sendo, os autores conceituam os direitos da personalidade “como aqueles que 

têm por objeto os atributos físicos, psíquicos e morais da pessoa em si e em suas projeções 

sociais.” 4  

Conforme Caio Mario da Silva, apud Carlos Roberto Gonçalves 5, são direitos da 

personalidade, cuja existência têm sido proclamada pelo direito natural, destacando-se, dentre 

outros, o direito à vida, à liberdade, ao nome, ao próprio corpo, à imagem e à honra.    

Na opinião de Pablo Stolze Gangliano e Rodolfo Pamplona Filho, os direitos da 

personalidade podem ser classificados da seguinte maneira: a vida e a integridade física, a 

integridade psíquica e as criações intelectuais e a integridade moral.6  

A integridade física e a vida dizem respeito aos aspectos de corpo vivo, de cadáver e 

de voz. 

A integridade psíquica e as criações intelectuais estão relacionadas com a liberdade, 

com a concepção, com a privacidade e com o segredo. 

A integridade moral aborda a honra, a imagem e a identidade pessoal. 

Evidentemente, esses direitos não são estanques, por vezes, podem estar presentes 

em mais de um grupo.  

A intenção é indagar de que forma os direitos da personalidade do professor são 

afetados pelo seu meio ambiente de trabalho.      

 

3 MEIO AMBIENTE  

Antes de a Constituição Federal de 88 assegurar o direito ao meio ambiente 

equilibrado, a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938 de 19817, em seu artigo 

                                                           

3 GANGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. 11. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 135 
4 Ibidem., p. 136 
5 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro.  6. ed.  São Paulo: Saraiva, 2008. p.153. v.1. 
6 GANGLIANO, PAMPLONA FILHO op. cit., 2009,  p. 150. 
7 BRASIL. Lei N. 6.938, de 31 de agosto de 1981. Disponível em: 
<http//www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm->. Acesso em: 10 jul. 2011d. 
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3°, inciso I, definiu que o meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e 

interações de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as 

suas formas. 

A partir das definições de ambiente, trazidas na legislação acima citada, a Carta 

Magna8 garantiu, em seu art. 225, que “todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao 

Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras 

gerações”. 

Édis Milaré conceitua o Direito do Ambiente como: 

 

o complexo de princípios e normas coercitivas reguladoras das atividades 
humanas que, direta ou indiretamente, possam afetar a sanidade do ambiente 
em sua dimensão global, visando à sua sustentabilidade para as presentes e 
futuras gerações.9  
 

Desta forma, o meio ambiente deve ser protegido para não se tornar inapto à vida, 

devendo ser amplamente resguardado, a fim de que o coletivo seja beneficiado, ou seja, a 

geração presente e a futura. Tal posicionamento decorre da famosa e conhecida decisão do 

Supremo Tribunal Federal – STF, do Ministro Celso de Mello, referente ao julgamento do MS 

nº 22.164, em 30/10/95, que, assim, definiu o binômio do direito e dever:  

 

o direito à integridade do meio ambiente – típico direito de terceira geração – 
constitui prerrogativa jurídica de titularidade coletiva, refletindo, dentro do 
processo de afirmação dos direitos humanos, a expressão significativa de um 
poder atribuído, não ao indivíduo identificado em sua singularidade, mas, 
num sentido verdadeiramente mais abrangente, à própria coletividade social. 
Enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis) – realçam o 
princípio da liberdade, e os direitos de segunda geração (direitos 
econômicos, sociais e culturais) – que se identificam com as liberdades 
positivas, reais ou concretas – acentuam o princípio da igualdade, os direitos 
de terceira geração, que materializam poderes de titularidade coletiva 
atribuídos genericamente a todas as formações sociais, consagram o 
princípio da solidariedade e constituem um momento importante no processo 
de desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

                                                           

8
 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 

<http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/lein9394.pdf >. Acesso em: 10 jul. 2011b. 
9 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina – prática – jurisprudência – glossário. 2. ed. rev. e atual. São 
Paulo: Revista dos Tribunais. 2001. p.109.   
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caracterizados, enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 
uma essencial inexauribilidade.10 

Gustavo Felipe Barbosa Garcia deduz que, desta forma, a doutrina constitucional 

inclui o meio ambiente, justamente, entre os chamados Direitos Fundamentais de terceira 

geração ou dimensão11, assim, como os direitos de solidariedade e de proteção do patrimônio 

histórico, cultural e ambiental, com a intenção de repreender os danos ambientais e assegurar 

uma vida digna para as gerações presentes e futuras. 

Para José Afonso da Silva, o meio ambiente tem de estar acima de qualquer 

consideração relacionada ao desenvolvimento, à propriedade e à iniciativa privada, pois diz 

respeito ao direito fundamental à vida que aborda a tutela de qualidade do meio de ambiente, 

instrumental que protege um valor maior, ou seja, a qualidade da vida humana. 12 

Gustavo Filipe Barbosa Garcia cita a classificação de meio ambiente de Luiz Alberto 

Davis Araújo: 13 

a)  meio ambiente natural ou físico, formado pelos recursos naturais, como o solo, a 

água, o ar, a flora e a fauna; 

b) meio ambiente cultural, são os valores históricos, ou seja, o patrimônio histórico, 

artístico, arqueológico, paisagístico, ecológico, científico e turístico existentes em 

determinado país; 

c)  meio ambiente artificial, é o espaço urbano construído ou alterado pelo ser 

humano, sendo constituído por edifícios urbanos, espaços públicos fechados, e por 

equipamentos comunitários, espaços públicos abertos, como as ruas, as praças e as 

áreas verdes. Embora esteja mais relacionado ao conceito de cidade, o de meio 

ambiente artificial abarca, também, a zona rural, referindo-se simplesmente aos 

espaços habitáveis, visto que os espaços naturais cedem lugar ou se integram às 

edificações urbanas artificiais; 

d) meio ambiente do trabalho, local de realização da atividade laboral, ou seja,  é o 

conjunto de fatores que se relacionam às condições do ambiente de trabalho, 

como o local de trabalho, as ferramentas, as máquinas, os agentes químicos, 

                                                           

10  A CONSTITUIÇÃO e o Supremo. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigobd.asp?item=%202004.> Acesso em:  04 de junho de 2011.  
11 GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, segurança e medicina do trabalho. 3. 
ed. São Paulo: Método, 2011.  p. 18  
12 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 28. ed. São Paulo: Malheiros, 2007.  p. 
848. 
13 ARAÚJO, Luiz Alberto Davis apud GARCIA, Gustavo Filipe Barbosa. Meio ambiente do trabalho: direito, 
segurança e medicina do trabalho. 3. ed. São Paulo: Método, 2011. p.18. 
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biológicos e físicos, as operações, os processos, a relação entre trabalhador e meio 

físico. 

Dentro do contexto do meio ambiente, a própria Constituição Federal, em seu artigo 

200, menciona que ao sistema único de saúde compete colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o meio ambiente do trabalho (art. 200, IV CF). 

Em sua obra, Gustavo Felipe Barbosa Garcia menciona que o meio ambiente do 

trabalho se insere no meio ambiente como um todo, o qual, por sua vez, integra o rol dos 

Direitos Humanos Fundamentais, tendo por objetivo o respeito à “dignidade da pessoa 

humana”, valor supremo que revela o “caráter único e insubstituível de cada ser humano”.14 

Portanto, o Direito Ambiental é considerado um sistema de normas jurídicas que 

visam à preservação do meio ambiente, objetivando a melhoria da qualidade de vida humana. 

Dentro deste meio ambiente encontra-se o meio ambiente do trabalho.  

 

3.1  MEIO AMBIENTE DO TRABALHO  

 

Entre os direitos fundamentais do trabalhador está a proteção à vida e à integridade 

física, que começam pela preservação do meio ambiente do trabalho.  

Celso Antonio Pacheco Fiorillo, apud Raimundo Simão de Melo, afirma que tal 

ambiente se aplica a todos os trabalhadores, sendo eles, autônomos, empregados, servidores 

públicos ou estatutários, homens ou mulheres, maiores ou menores de idade, não importando 

se este trabalhador é registrado ou não. Este lugar deve estar relacionado ao equilíbrio de 

salubridade do meio e à ausência de agentes que comprometem a saúde físico-psíquica dos 

trabalhadores, acima citados. 15  

Raimundo Simão de Melo ressalta que, todavia, este meio ambiente se aplica não só 

ao local propriamente da lida, mas, também, está relacionado com os instrumentos de 

trabalho, com o modo de execução deste, com a moradia concedida pelo empregador para 

exercer a função e, também, com a forma de comportamento social que se dá entre os colegas 

de trabalho, ou com o empregador, tomador do serviço ou preposto. 16 

Para Amauri Mascaro Nascimento, o meio ambiente de trabalho é:  

 

                                                           

14 GARCIA, op. cit., 2011,  p. 17. 
15  FIORILLO, Celso Antonio Pacheco apud MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a 
saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: LTr, 2010.  p. 31 
16 MELO, Raimundo Simão de. Direito ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador. 4. ed. São Paulo: 
LTr, 2010. p. 31-32. 
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exatamente, o complexo máquina-trabalho: as edificações do 
estabelecimento, equipamentos de proteção individual, iluminação, conforto 
térmico, instalações elétricas, condições de salubridade ou insalubridade, de 
periculosidade ou não, meios de prevenção à fadiga, outras medidas de 
proteção ao trabalhador, jornadas de trabalho e horas extras, intervalos, 
descansos, férias, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais que 
formam o conjunto de condições de trabalho etc.17 
 

José Afonso da Silva segue o mesmo raciocínio dos colegas e estende, ainda mais, 

sua análise ao ressaltar que a proteção da segurança do meio ambiente do trabalho significa, 

também, a proteção do meio ambiente e da saúde das populações externas aos 

estabelecimentos industriais. Para o autor, não podem ser demarcadas fronteiras para um meio 

ambiente poluído e inseguro, haja vista que a poluição se expande para além dos 

estabelecimentos industriais. 18 

Leda Maria Messias da Silva 19 corrobora da opinião dos colegas e argumenta que o 

meio ambiente do trabalho está incluso no meio ambiente geral. O meio ambiente do trabalho 

abrange não só o local de trabalho, onde o trabalhador presta serviços, mas todos os fatores 

internos ou externos que exercem influência recíproca com o trabalho e têm ascendência 

sobre ele. Tal influência é decisiva para o equilíbrio ou desequilíbrio do meio ambiente do 

trabalho.   

Guilherme Oliveira Castanho da Silva 20 destaca que o meio ambiente do trabalho 

encontra-se na mesma área de atividade do Direito do Trabalho e do Direito Ambiental. No 

entanto, o autor faz uma ressalva sobre a divergência dos bens tutelados juridicamente por 

ambos. Enquanto o Direito do Trabalho trata das relações jurídicas entre empregado e 

empregador, dentro dos limites estabelecidos em contrato, o Direito Ambiental objetiva a 

proteção do ser humano trabalhador contra qualquer forma de aviltamento do ambiente onde 

tal trabalhador desempenha suas atividades laborativas. Sendo assim, complementa o autor, o 

meio ambiente do trabalho adequado, saudável e seguro é um direito fundamental de todos os 

cidadãos trabalhadores. 

 

 
                                                           

17 NASCIMENTO, Amauri Mascaro.  Curso de direito do trabalho. 24 . ed.  São Paulo: Saraiva, 2009. p. 528. 
18 SILVA, José Afonso da. Direito ambiental constitucional. 2. ed., São Paulo:  Malheiros, 2003. p. 5. 
19 SILVA, Leda Maria Messias da. O cumprimento da função social do contrato no tocante ao meio ambiente do 
trabalho. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/leda_maria_messias_da_silva.pdf>. Acesso em: 25 jun. 
2011 
20 SILVA, Guilherme Oliveira Castanho da. O meio ambiente do trabalho e o princípio da dignidade da pessoa 
humana. Disponível em: <www.lfg.com.br/public_html/article.php?story...mode=print>  Acesso em: 30 jun. 
2011. 
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3.2 O MEIO AMBIENTE DO TRABALHO E SEU REFLEXO NO MEIO SOCIAL   

 

A produção de bens e serviços gera novos conhecimentos e novas riquezas. Tal 

produção se dá por meio do trabalho cujos resultados permitem ao homem suprir as suas 

necessidades. 

Desta forma, há que se considerar que o trabalho permite a condução para uma 

melhor qualidade de vida. O acréscimo desta qualidade de vida é dado por meio de sua 

potencialidade e de sua capacidade de contribuição. Apesar de o Direito do Trabalho ser 

histórico, ele também, neste aspecto, poderia ser considerado como inerente ao direito à vida 

e, principalmente, à vida com qualidade.  

O trabalho é considerado bem fundamental por diversos motivos. Entre eles, podem 

ser citadas as reflexões sobre trabalho e aposentadoria, ou seja, as repercussões sociais, 

econômicas, financeiras, psíquicas e outras, sobre a vida dos idosos, comumente abordadas 

em vários trabalhos científicos.  

Da mesma forma, a auto-estima, ou seja, a valorização que a pessoa confere a si 

própria, é essencial para desenvolver um trabalho e ter disponibilidade para enfrentar o diaa 

dia. É a auto-estima que faz com que o trabalhador trace considerações sobre o trabalho que 

desenvolve.  Quem sofre de baixa auto-estima, geralmente, apresenta uma grande insegurança 

sobre a capacidade de realizar as tarefas que lhe são atribuídas. Por outro lado, o excesso de 

auto-estima pode levar o trabalhador a se considerar autossuficiente e, muitas vezes, comete 

erros por não aceitar ajuda de outras pessoas. 

Outro aspecto a ser considerado com relação ao trabalho como bem fundamental é o 

observado nas relações familiares. Como a vida familiar está integrada com a profissional, um 

cônjuge desempregado e estressado pode reduzir o nível de atenção para com os membros da 

família e, o outro, provavelmente, irá sentir no seu trabalho os efeitos dessa tensão, 

interferindo, assim, no seu nível de produtividade. 

Portanto, o direito tem de criar regras para proteger o profissional no seu ambiente de 

trabalho, sendo que este próprio ambiente pode acarretar problemas de ordem física, psíquica 

e biológica.   

O meio ambiente de trabalho sadio e equilibrado está ligado à dignidade da pessoa 

humana, ou seja, na medida em que tem por objetivo proteger a vida e a integridade física do 

trabalhador, o Estado tem a obrigação de fornecer um meio ambiente de trabalho que propicie 

a vivência do direito à vida com qualidade. 
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A própria Constituição Federal de 88 prevê, como um dos fundamentos da ordem 

econômica e financeira, a valorização do trabalho humano com o objetivo de assegurar a 

todos os trabalhadores uma vida digna. 

Todavia, na perspectiva atual, a labuta do professor em seu ambiente de trabalho está 

sendo avaliada e questionada. Constantemente, os meios de comunicação mostram 

reportagens as quais afirmam que a maioria dos brasileiros identifica a falta de motivação dos 

professores como o segundo maior obstáculo à melhoria do ensino nas escolas públicas do 

país, com base em pesquisa do Ibope. 

Entretanto, qual seria o motivo desta falta de motivação do trabalhador de ensino? 

Para responder esta questão é necessário avaliar o ambiente de trabalho do professor.  

 

4 PROFESSOR NO SEU AMBIENTE DE TRABALHO 

 

Os professores se queixam de baixos salários, excesso de trabalho e pouco tempo 

para se qualificar.  

Além disso, alegam a falta de respeito dos alunos e pais destes alunos com seu 

trabalho. Portanto, devem ser verificados quais os direitos deste profissional que estão sendo 

violados, fazendo uma correlação com os direitos da personalidade.  

 

4.1 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO TRABALHO DO PROFESSOR  

 

Conforme Gérson Marques, 21 mesmo antes de haver ensino particular, já ocorria 

manifestações de filósofos ao ar livre, no caso, Sócrates, Protágoras e outros sofistas que 

ensinavam as pessoas, percorrendo as cidades.  Platão, no entanto, após decepções com seus 

discípulos, decidiu montar a Academia, em que ele era o mestre. Aristóteles, aluno de Platão, 

fundou a escola Liceum. 

Para o autor, ainda, na Grécia antiga, os educadores ensinavam sem possuir alguma 

instituição de ensino e sem depender de nenhuma delas.    

Já para António Nóvoa, a função do professor desenvolveu-se de forma subsidiária, 

constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais diversas origens, 22 

sendo que, no Brasil, o padre Manuel da Nóbrega e seus companheiros da Companhia de 

                                                           

21 MARQUES, Gérson. O professor no direito brasileiro: orientações fundamentais de direito do trabalho. São 
Paulo: Método, 2009. p. 1 
22 NÓVOA, António. Profissão professor. 2. ed. Porto: Porto Editora, 2009, p. 16.  
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Jesus fundaram na Bahia, em agosto de 1549, a primeira "escola de ler e escrever" 

brasileira.23   

Todavia, para Gérson Marques, foi durante o florescimento do capitalismo que a 

atividade de ensino passou a ser vista sob a ótica especulativa. 24   

O Brasil tem relato de que entre as décadas de 1930 a 1960 havia a figura do 

professor peregrino, que andava pelas fazendas para levar conhecimentos para as pessoas. 

O autor, ainda, relata que foi a partir do ano 2000, com a proliferação das 

universidades que os empresários perceberam a “indústria da educação superior” 25, contando 

com o aparecimento do aluno/cliente. Tal fato provocou uma mudança no ambiente e no 

comportamento dos professores.  

Portanto, antes de verificar este ambiente, se faz necessário conceituar “professor”.  

 

4.2 CONCEITO DE PROFESSOR 

 

Ser professor não é uma tarefa fácil, exige muita dedicação e tempo de estudo. O 

professor tenta passar conhecimento para seus alunos, tendo a missão de despertar-lhes o 

interesse por aquilo que está sendo ministrado.   

Para Carvalho, professor é aquele que ensina uma arte, uma ciência, uma língua. 26  

No dicionário Houaiss, 27 a definição de professor se dá da seguinte forma: “aquele 

que professa uma crença, uma religião; aquele cuja profissão é dar aulas em escola, colégio ou 

universidade, docente, mestre; aquele que dá aulas sobre algum assunto.” 

Gerson Marques, ao definir professor, argumenta da seguinte maneira:   

 

o professor é o profissional do magistério, encarregado de transmitir pessoalmente, 
conhecimentos.  Professor, destarte, não é simplesmente o que ensina, porque todo 
mundo tem algo a ensinar a alguém; é fundamental o caráter profissional, habitual, 
com que desempenha esta nobre função.28 

 

                                                           

23 JESUÍTAS no Brasil. Disponível em:<http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/companhia-de-jesus/jesuitas-
no-brasil-1.php.> Acesso em: 07 set. 2011. 
24 MARQUES, op. cit., 2009, p. 2. 
25 Ibidem., p.3.  
26 CARVALHO apud MARQUES op. cit., 2009,. p. 37 
27 HOUAISS dicionário on line. Disponível in:< http://br.vlex.com/tags/houaiss-dicionario-online-1415648>. 
Acesso in: 14 set. 2011. 
28 MARQUES, op. cit., 2009, p. 38 
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Ou seja, para o autor, há que se verificar os requisitos do contrato de trabalho do 

professor, no qual devem estar claras as exigências de pessoalidade, de habitualidade, de 

subordinação,de onerosidade e de profissionalismo.   

Segundo Gérson Marques, para ensinar, não basta ter conhecimento da matéria. É 

necessário ter domínio de sala, saber mesclar respeito com autoridade, elaborar e aplicar 

avaliações. Consequentemente, o professor precisa ajudar o aluno a amadurecer e a estar 

preparado para os obstáculos da vida. 29     

Enfim, professor é aquele que atua como mediador, passando suas informações e 

conhecimento aos alunos, de forma profissional e pessoal, objetivando uma evolução de 

conhecimentos de seus discentes, isto é, há que ser multifacetado.   

 

4.3 AMBIENTE DE TRABALHO DO PROFESSOR    

 

Os direitos trabalhistas dos professores estão previstos na Consolidação das Leis 

Trabalhistas 30 - CLT, na Constituição Federal de 88 e no Acordo e na Convenção Coletiva de 

Trabalho. 

Todavia, a CLT, na seção XII, capítulo I, título III, dedica-se, exclusivamente, a este 

profissional, tratando-o por uma classe diferenciada de trabalhador.  

 
Art. 318 - Num mesmo estabelecimento de ensino não poderá o professor dar, por 
dia, mais de 4 (quatro) aulas consecutivas, nem mais de 6 (seis), intercaladas . 
Art. 319 - Aos professores é vedado, aos domingos, a regência de aulas e o trabalho 
em exames. 
Art. 320 - A remuneração dos professores será fixada pelo número de aulas 
semanais, na conformidade dos horários. 
§ 1º - O pagamento far-se-á mensalmente, considerando-se para este efeito cada mês 
constituído de quatro semanas e meia. 
§ 2º - Vencido cada mês, será descontada, na remuneração dos professores, a 
importância correspondente ao número de aulas a que tiverem faltado. 
§ 3º - Não serão descontadas, no decurso de 9 (nove) dias, as faltas verificadas por 
motivo de gala ou de luto em conseqüência de falecimento do cônjuge, do pai ou 
mãe, ou de filho. 
Art. 321 - Sempre que o estabelecimento de ensino tiver necessidade de aumentar o 
número de aulas marcado nos horários, remunerará o professor, findo cada mês, com 
uma importância correspondente ao número de aulas excedentes. 
Art. 322 - No período de exames e no de férias escolares, é assegurado aos 
professores o pagamento, na mesma periodicidade contratual, da remuneração por 
eles percebida, na conformidade dos horários, durante o período de aulas. (Redação 
dada pela Lei nº 9.013, de 30.3.1995) 
§ 1º - Não se exigirá dos professores, no período de exames, a prestação de mais de 
8 (oito) horas de trabalho diário, salvo     mediante o pagamento complementar de 
cada hora excedente pelo preço correspondente ao de uma aula. 

                                                           

29 MARQUES, op. cit., 2009, p. 25. 
30 BRASIL, op. cit., 2011a.  
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§ 2º No período de férias, não se poderá exigir dos professores outro serviço senão o 
relacionado com a realização de exames. 
§ 3º - Na hipótese de dispensa sem justa causa, ao término do ano letivo ou no curso 
das férias escolares, é assegurado ao professor o pagamento a que se refere o caput 
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 9.013, de 30.3.1995) 
Art. 323 - Não será permitido o funcionamento do estabelecimento particular de 
ensino que não remunere condignamente os seus professores, ou não lhes pague 
pontualmente a remuneração de cada mês. 
Parágrafo único - Compete ao Ministério da Educação e Saúde fixar os critérios para 
a determinação da condigna remuneração devida aos professores bem como 
assegurar a execução do preceito estabelecido no presente artigo. 
 

 

Todavia, para que o professor possa trabalhar, é necessário que utilize sua mente e 

seu corpo como ferramentas de trabalho. As autoras Deise Webber e Vanessa Vergani, em seu 

artigo, alegam que este profissional, além de utilizar sua ergonomia e voz de forma 

inadequada, sofre violência urbana, o que afeta o meio ambiente de trabalho. 31 

Podem ser constatadas tais afirmações, simplesmente, verificando-se o noticiário. 

• Professor é agredido por aluno descontente com nota. 32  

• Professor diz que foi agredido por aluno em escola no RS.33 

• Professor de 63 anos é agredido por aluno adolescente no interior de SP. 34 

• Professor agredido por tio de aluno à porta da escola. 35 

A autora Cecilia Martins Farias, em seu artigo, faz comentários acerca deste assunto, 

em que discorre sobre a sociedade brasileira ser torpedeada por notícias de atos cometidos por 

jovens contra seus professores, tanto no âmbito das escolas públicas como no das privadas.36 

A autora afirma que esta mudança de comportamento dos alunos decorre de fatores, 

tais como, as novas tecnologias aprendidas sem a devida orientação; o respeito ao professor 

que foi substituído por uma intimidade familiar; a atenção nas aulas que foi trocada pela 

                                                           

31 WEBBER, Deise Vilma; VERGANI, Vanessa.  A profissão de professor na sociedade de risco e a urgência 
por descanso, dinheiro e respeito no meio ambiente laboral. 2010. . Disponível em: < 
http://www.sabedotwebberadvogados.com.br/profissao.pdf>. Acesso em: 04 jun.2011. 
32 PROFESSOR é agredido por aluno descontente com nota. Disponível em: 
<http://ne10.uol.com.br/canal/cotidiano/grande-recife/noticia/2011/01/07/professor-e-agredido-por-aluno-
descontente-com-nota-251675.php?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter.> Acesso em: 08 set. 2011. 
33 PROFESSOR diz que foi agredido por aluno em escola no RS. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/12/professor-diz-que-foi-agredido-por-aluno-em-escola-no-rs.html.> 
Acesso em: 13 set. 2011c. 
34 PROFESSOR de 63 anos é agredido por aluno adolescente no interior de SP. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/sao-paulo/noticia/2011/08/professor-de-63-anos-e-agredido-por-aluno-adolescente-no-
interior-de-sp.html>. Acesso em: 13 set. 2011b. 
35 PROFESSOR agredido por tio de aluno à porta da escola. Disponível em: 
<http://www.jn.pt/PaginaInicial/Nacional/Interior.aspx?content_id=1141989> . Acesso em: 13 set. 2011a. 
36 FARIAS, Cecília Martins. Violência contra o professor. In: PEREIRA, José Luciano di Castilho (org).  
Professores: direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores no ensino privado. São Paulo: LTr, 2008. 
p. 203. 
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internet e pelo celular; e a idéia de que é proibido proibir, não podendo, de forma alguma, o 

professor contrariar os alunos. Todo esse cenário, no qual os fatos se sobrepõem uns aos 

outros, se desenrola sob o olhar complacente das direções que passaram a enxergar o aluno 

como cliente.   

Além disso, Cecília Martins Faria faz uma ressalva quanto ao fato de as mães terem 

de deixar os cuidados do lar para poder ajudar, por necessidade, no sustento da casa. Isso 

ocasiona o abandono da educação e do acompanhamento dos filhos, o que contribui para que 

os alunos adotem posturas diferentes do que as desejadas. 37   

 

4.3.1 Riscos da atividade do professor  

 

Conforme Webber e Verganni, a Organização Internacional do Trabalho - OIT, 

desde 1983, com relação às profissões que apresentam doenças ocupacionais, em nível 

mundial, a do professor ocupa o segundo lugar.   

Para Gerson Marques, estas doenças são originárias de reações de ruído, iluminação, 

pó de giz, escadas, postura antiergonômica, movimentos repetitivos, trabalho em pé, material 

de trabalho inadequado e antiergonômico, intenso uso da voz, controle rígido de 

produtividade, estresse, assédio moral, acúmulo de tarefas diversificadas, competitividade e 

violência física e moral. 38  

Isso se dá porque o professor passa muito tempo em pé, ingere poeira e giz, utiliza, 

com freqüência, a voz no timbre alto, corre o risco de cair do tablado e não tem cadeiras 

adequadas, haja vista que a instituição se preocupa, muito mais, com as cadeiras dos alunos 

do que com as regras de ergonomia dos equipamentos utilizados pelo professor.  

O autor também menciona o trabalho do professor, em exaustão, com o intelecto, 

preparando provas, aulas, etc. 

 

4.3.2 Ambiente Penoso 

 

Decorrente da diferenciação dada à profissão do professor, por trabalhar num 

ambiente que causa um grande desgaste físico e emocional, para alguns autores, o magistério 

é visto como uma atividade penosa.   

                                                           

37 FARIAS, op. cit., 2008, p. 204.  
38  MARQUES, op. cit., 2009, p. 140-141. 
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Raimundo Simão de Melo 39, em sua obra, critica a inércia do Poder Legislativo por 

não regulamentar, até o presente momento, o trabalho penoso, apesar de estar previsto na 

Constituição Federal, inciso XXIII, art. 7°, o qual assegura ao trabalhador adicional de 

remuneração para estas atividades.  

O autor conceitua o trabalho penoso como:  

 
É o trabalho desgastante para a pessoa humana; é o tipo de trabalho que, por si ou 
pelas condições em que exercido, expõe o trabalhador a um esforço além do normal 
para as demais atividades e provoca desgaste acentuado no organismo humano. É o 
trabalho que, pela natureza das funções ou em razão de fatores ambientais, provoca 
uma sobre carga física e/ou psíquica para o trabalhador. É próprio de algumas das 
atividades do trabalhador rural e também na área urbana.40  
 

Para Jorge Luiz Souto Maior 41, o conceito de trabalho penoso é: “um trabalho que 

não apresenta riscos à saúde física, mas que, pelas suas condições adversas ao psíquico, acaba 

minando as forças e a auto-estima do trabalhador, mais ou menos na linha do assédio moral”. 

Raimundo Simão de Melo ressalta que, no Direito Previdenciário, o trabalho penoso 

tem encontrado amplo tratamento legal com referência ao direito de aposentadoria especial, 

por períodos mais curtos de tempo de serviço, visto haver maior desgaste do trabalhador. 42 

O Decreto n° 53.831, de 1964, 43 enquadrava a função do professor como atividade 

penosa, tendo direito à aposentadoria especial, em razão da atividade exercida.  

Porém, este decreto foi revogado pela Emenda Constitucional n°18, em 1995, não 

tendo o professor mais direito à aposentadoria especial. Entretanto, a argumentação de Melo 

se dá em razão dos agentes agressivos sob os quais o professor está submetido em seu 

ambiente de trabalho e que ainda persistem ou, até mesmo, aumentaram. Para o autor, tal 

ambiente deve ser reconhecido como penoso, dando direito ao professor de receber um 

adicional por este trabalho.  

Todavia, os tribunais do trabalho não estão aplicando este adicional, justificando-se 

em razão de não haver norma regulamentadora. 

 

17171083 - ADICIONAL DE PENOSIDADE. AUSÊNCIA DE NORMA 
REGULAMENTADORA. INDEVIDO. Apesar da previsão constitucional, o 
adicional de penosidade só será exigível quando houver norma regulamentando as 

                                                           

39
 MELO, op. cit., 2010, p 208. 

40 Idem. 
41 SOUTO MAIOR, Jorge Luiz. Competência ampliada. Consultor Jurídico. Disponível em: 
<http://conjur.estadao.com.br/static/text/35906, 1 2005>. Acesso em: 13 set. 2011. 
42 MELO, op. cit., 2010, p. 209. 
43 BRASIL, op. cit., 2011c. 
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condições em que devido. (TRT 3ª R.; RO 767-43.2010.5.03.0078; Rel. Juiz Conv. 
Luiz Antonio de Paula Iennaco; DJEMG 01/04/2011).44 

 

Cleci Maria Dartora, apud Deise Vilma Webber e Vanessa Vergani,45, defende o 

posicionamento de que “sendo o trabalho do professor penoso, e não existindo 

regulamentação legal, estar-se-á ferindo o princípio da dignidade humana, que tem proteção 

constitucional, e é cláusula pétrea.”  

Consequentemente, o meio em que o trabalhador-professor está envolvido está 

prejudicando-o nos aspectos de sua integridade física e mental, sendo ofendido nos seus 

direito de personalidade e deveriam fazer jus ao adicional de penosidade. 

 

4.3.3 Direito Autoral e de Imagem do Professor  

 

A atividade do professor é, em sua quase integralidade, uma atividade intelectual, na 

qual demonstra seu conhecimento em sala de aula, sendo protegida pela Lei. 9.610/98 46, que 

regulamenta os direitos autorais.  

Ao preparar uma aula, uma apostila ou um seminário, planejar apresentações no data 

show ou no smart board,47 ou elaborar outra forma de aula, como telepresencial, estes 

materiais pertencem ao autor.  

Conforme Luciano Oliveira Delgado e Adriana Corrêa Saker48, o artigo 22, da Lei de 

Direitos Autorais, determina que o autor tenha o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da 

obra literária, artística ou científica.    

Os autores, contudo, mencionam que dentro dos direitos autorais encontram-se os 

direitos morais e os direitos patrimoniais, sendo que os primeiros pertencem ao direito da 

personalidade, não sendo permitida a sua comercialização. Ou seja, conforme explicação dos 

autores, “ao celebrar um contrato, o professor cede apenas os direitos patrimoniais sobre a 

                                                           

44 Exclusividade Magister: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 
35/2009. 
45 WEBBER; VERGANI, op. cit., 2011. 
46 BRASIL. Lei N. 9.610 de 19 de fevereiro de 1998. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm->. Acesso em: 11 de jul. 2011f. 
47 Smart Board é um monitor LCD interativo sensível ao toque, projetado para  dar acesso a materiais digitais em 
reuniões e fazer a interação com anotações de uma maneira mais intuitiva e atraente. 
48

 DELGADO, Luciano Oliveira;  SAKER, Adriana Corrêa. Direito autoral e de imagem do PROFESSOR. In: 
PEREIRA, José Luciano di Castilho (org).  Professores: direitos trabalhistas e previdenciários dos trabalhadores 
no ensino privado. São Paulo: LTr, 2008. p. 75 
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obra, transferindo ao empregador os direitos sobre o aproveitamento econômico da obra, 

jamais podendo transferir os direitos morais que são inalienáveis e indisponíveis.” 49 

Todavia, os direitos patrimoniais podem ser comercializados, mediante um contrato 

escrito, no qual o professor delegará estes direitos à instituição de ensino.     

Entretanto, Luciano Oliveira Delgado e Adriana Corrêa Saker50  ressalvam que o fato 

de o professor autorizar que suas aulas sejam transmitidas pelo sistema de videoconferência, 

não tem a instituição o direito de gravar estas aulas em DVD, para depois locá-las ou revendê-

las. 

Os autores também fazem questionamentos com relação a essas aulas transmitidas 

por videoconferência. Considerando que o sistema de divulgação das aulas irá alcançar um 

número maior de alunos do que aqueles atingidos por este mesmo professor em sala de aula, 

os autores alegam ser justo que este professor receba conforme o número de alunos receptores 

da mensagem ou, pelo menos, pela soma de transmissões.  

Ainda, os mesmos autores pontuam que se tornou comum os alunos gravarem aulas 

de professores, todavia, não é permitida a concessão dessa gravação a terceiros, pois, no 

entendimento dos autores, a gravação deve servir apenas para determinados alunos que 

assistiram às aulas e, se assim não ocorrer, mesmo que a gravação seja oferecida a terceiros 

sem finalidade lucrativa, o fato será considerado violação aos direitos do professor. 51 

Para Gérson Marques, as gravações feitas pelos alunos das declarações e afirmações 

que o professor fez em sala de aula só servirão de prova lícita contra terceiros se este 

professor tiver autorizado a gravação, anteriormente. Também argumenta que estas devem ser 

analisadas dentro de um determinado contexto, a fim de não ferir o direito de livre expressão 

do pensamento e a liberdade de ensinar, sendo que, muitas vezes, tais explicações envolvem a 

necessidade de o professor expor fatos ilustrativos, principalmente, contra decisões de 

autoridade pública.52    

Com relação ao direito de imagem, os autores Luciano Oliveira Delgado e Adriana 

Corrêa Saker, consideram que este é um direito essencial à pessoa. O artigo 5°, inciso X, da 

Constituição Federal, preconiza que a intimidade, a vida privada, bem como a honra e a 

imagem das pessoas são invioláveis. Assim sendo, como o direito à imagem é um direito da 

                                                           

49 DELGADO; SAKER, op. cit., 2008, p. 74. 
50

 Ibidem., p. 78 
51 Ibidem., p. 76. 
52 MARQUES, op. cit., 2009, p. 107. 
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personalidade, o artigo 11, do Código Civil, dispõe que os direitos da personalidade são 

intransmissíveis e irrenunciáveis, uma vez que não há como dissociá-los de seu titular.53  

Os autores afirmam que o uso arbitrário da imagem do trabalhador, em uma 

propaganda comercial, sem qualquer autorização do titular, constitui violação desse direito e, 

conseqüentemente, um dano a ser reparado. 54 

Outro ponto abordado por Gérson Marques, em sua obra, é sobre a utilização do 

nome do professor no quadro da instituição onde ele não trabalha ou que já deixou de 

trabalhar, ou, ainda, seu nome como professor de disciplina de algum curso no qual ele não 

leciona. Algumas instituições fazem uso desta fraude para tentar angariar mais alunos, como 

também se utilizam dos nomes de professores renomados para terem seus cursos bem 

avaliados pelo Ministério da Educação – MEC. 55 Inclusive, resta lembrar que, em não raras 

vezes, usa-se o nome do professor e depois o demite, arbitrariamente, quando a Instituição de 

Ensino Superior já obteve o seu reconhecimento pelo MEC. 

E, ainda, o autor ressalva o fato de a instituição utilizar fotos do professor em 

propagandas publicitárias sem o seu consentimento. Esta utilização da imagem do professor é 

ilegal. Todavia, a utilização de fotos é permitida desde que sejam fotografias coletivas de 

eventos promovidos pela instituição, como palestra, confraternização, etc. E, ainda, não pode 

ocorrer com tal utilização dessas fotos nenhum comprometimento do professor. 56   

 

4.3.4 Direito a Intimidade 

 

Decorrente do poder fiscalizador do empregador, vários estabelecimentos estão 

aderindo às filmagens no ambiente de trabalho. 

Todavia, com relação à sala de aula, o posicionamento é de que dada a natureza da 

atividade desenvolvida nas salas de aulas, a existência de câmeras torna a liberdade, garantida 

na Constituição Federal, absolutamente tolhida. 

Tal posicionamento tem como base o artigo 206, da Constituição Federal de 88 57, 

que determina:  

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

                                                           

53 DELGADO; SAKER, op. cit., 2008, p. 79.   
54

Ibidem.,p.80.   
55MARQUES, op. cit., 2009, p. 236. 
56 Idem. 
57 BRASIL, op. cit., 2011b. 
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II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber; 
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, e coexistência de instituições 
públicas e privadas de ensino; 
 

Na opinião de Luciano Oliveira Delgado e Adriana Corrêa Saker, o prejuízo seria 

devastador para aquele que ensina, para quem aprende e para a produção e divulgação 

democrática, levando ao insucesso da educação, objeto que justifica a própria existência das 

instituições de ensino.58   

Além disso, argumentam os autores, quando o professor assume uma disciplina, ele é 

quem deve decidir sobre a maneira de planejar e aplicar os seus ensinamentos. Ele é livre para 

desenvolver a metodologia, a forma de avaliação, a indicação de bibliografia, bem como para 

avaliar o comportamento e o rendimentos dos alunos.  

Acrescente-se a isso, que o empregador utilizar-se de filmagens na sala de aula, fere 

a liberdade de expressão do professor, ainda que esta seja feita no ambiente de trabalho, pois 

trata-se de atividade que, não raras vezes o professor tem que emitir suas posições, por 

exemplo, em questões filosóficas, sociológicas, sem contar as trabalhistas. A filmagem, 

nesses casos, além de ferir a imagem do professor, ainda fere sua liberdade de expressão. 

Uma instituição de ensino não pode atrair para si estas atividades ou exigir certos 

comportamentos do professor, ou pior, alterar notas e faltas que este docente atribuiu a um 

aluno.  

Conforme Uadi Lammêgo Bulos apud Gérson Marques, a Constituição Federal de 88 

garante, em seu artigo 206, acima citado, a liberdade de cátedra. É um direito subjetivo do 

professor, o qual preconiza que ele deve ensinar aos seus alunos sem qualquer ingerência 

administrativa, ressalvada, contudo, a possibilidade da fixação do currículo escolar pelo órgão 

competente. 59 

Segundo Gérson Marques, a liberdade de cátedra é um direito de livre expressão, 

sendo um direito fundamental garantido pela Constituição. Todavia, não é um direito 

absoluto, deve o professor respeitar o projeto pedagógico e a metodologia de ensino. É 

necessário que considere a aplicação do princípio da razoabilidade, pois o docente não está 

livre para lecionar sem metodologia, sem a postura exigida em sala de aula e sem a 

transmissão correta de conteúdo. 60 No entanto, muitas Instituições deixam a desejar nesse 

                                                           

58 DELGADO; SAKER, op. cit., 2008, p. 83. 
59 BULOS, Uadi Lammêgo apud  MARQUES, Gérson. O professor no direito brasileiro: orientações 
fundamentais de direito do trabalho. São Paulo: Método, 2009.p. 136.  
60  MARQUES, op. cit., 2009, p. 137.  
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quesito, pois acabam agindo de tal forma, que representa nítida ingerência na forma como o 

professor avalia e planeja suas aulas, muitas vezes, exigindo do professor que controle 

variáves que sequer estão ao seu alcance, como as notas que os alunos devem tirar em cada 

bimestre e se os alunos vão frequentar ou não suas aulas. Isso tudo desgasta o professor e 

pode caracterizar assédio moral. 

 

4.3.5 Excesso de jornada  

 

É de conhecimento notório o fato de os professores desempenharem atividades fora 

da sala de aula, principalmente nas instituições privadas.  

Além disso, quase sempre as instituições não obedecem ao limite determinado no art. 

138, da CLT, o qual especifica que num mesmo estabelecimento de ensino, um professor não 

pode ministrar, por dia, mais de 04 aulas consecutivas, nem mais de 06 horas intercaladas.  

Vale mencionar que muitos professores não recebem adicional noturno quando 

lecionam depois das 22 horas, e que também não é respeitado o seu direito ao intervalo 

interjornada, pois, muitas vezes, ministram aulas no ultimo horário da noite e, no outro dia, 

suas aulas começam no primeiro horário da manhã, numa mesma instituição, ensejando o 

pagamento como horas extras. 

Além disso, o professor é convocado para reuniões, para participar de banca, da 

semana pedagógica, bem como para trabalhar no vestibular. Entretanto, não recebe por esses 

serviços. 

José Geraldo de Santana Oliveira, em seu artigo, se posiciona da seguinte maneira, 

sobre este assunto: 

 

Apesar do direito brasileiro vedar o enriquecimento sem causa, como assevera o art. 
884, do Código Civil de 2002, o que mais se vê, são exigências de trabalho, sem a 
correspondente contraprestação de salário, por sua realização, notadamente no que 
se relaciona com as atividades desenvolvidas fora da sala de aula, ou seja, para além 
da prelação ou ministração de aulas.  
É consabido que as atividades dos professores, que antecedem e que sucedem à 
preleção ou ministração de aulas, são tão ou mais intensas que essas: atividades que 
se destinam ao estudo e à preparação de aula, à correção de trabalhos, provas e 
tarefas, ao atendimento de pais e de alunos, às reuniões pedagógicas, tais como 
Conselho de Classe e Congregações. 61 

 

                                                           

61 OLIVEIRA, op. cit., 2008. p. 156.  
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Tais trabalhos acabam afrontando o princípio do direito do trabalho, pelo qual todo 

trabalho deve ser remunerado, sem qualquer distinção.   

O autor, acima citado, também coaduna da mesma opinião, sendo que em seu artigo 

ele argumenta desta forma:  

 
o não reconhecimento e remuneração do exercício de tarefa fora de sala de aula e 
do estabelecimento escolar, mas exercida em função da atividade docente, acaba 
afrontando o princípio do direito do trabalho, pelo qual todo o trabalho deve ser 
remunerado, sem qualquer distinção, configurando salário complessivo, vedado 
pelo enunciado n. 91 do TST. Recorde-se que, dentre os fundamentos da 
República Federativa do Brasil disposto no artigo 1°  da Constituição Federal de 
1988, estão os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa (art. 1°, IV). A 
Constituição da República estabelece o trabalho como direito social em seu artigo 
6° e considera, em seu art. 170, a valorização do trabalho humano e da livre 
iniciativa como fundamento da ordem econômica. 62  

 

José Geraldo de Santana Oliveira sugere que seja fixada outra remuneração na forma 

do art. 320 da CLT, tomando por base o número de aulas ministradas pelo professor. A Lei de 

Diretrizes e Base da Educação – LDB (Lei n. 9.394/96) reconhece o direito do professor de 

ter um período reservado aos estudos e ao planejamento de aulas, devendo esses períodos ser 

incluídos em sua carga horária, tratando-se de norma auto-aplicável. 

 
Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais da 
educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos de 
carreira do magistério público:  
[...] 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 
trabalho.    
 

Todavia, este não vem sendo o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho – 

TST , que entende que este tipo de trabalho extra classe já está remunerado no cômputo da 

carga horária do professor. 

 
12870420 - RECURSO DE REVISTA.[...] Horas-atividade - Professor. Da leitura 
da Lei nº 9.394/96, que dispõe sobre as diretrizes e bases da educação nacional, 
sobretudo no inciso V do art. 67 da legislação, verifica-se que já está incluído na 
carga horária do professor o tempo reservado a estudos, planejamento e avaliação do 
conteúdo programático de ensino da instituição. Nesse sentido éo art. 320 da CLT.  
Dessarte, da análise da legislação e do texto consolidado, não se permite a conclusão 
do percebimento da hora-atividade. Recurso de revista conhecido e provido. (TST; 
RR 600-73.2005.5.04.0013; Primeira Turma; Rel. Min. Vieira de Mello Filho; DEJT 
15/10/2010; Pág. 199.63 
 
92010844 - RECURSO DE REVISTA. PROFESSOR. JORNADA DE 
TRABALHO. HORA-ATIVIDADE. Esta corte tem entendido que as atividades 

                                                           

62 Ibidem., p. 160. 
63 Exclusividade Magister: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 
35/2009. 
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extraclasse (por exemplo: O estudo para aperfeiçoamento profissional ou 
aprofundamento do conteúdo a ser ministrado, a correção de provas, a avaliação de 
trabalhos, o controle de frequência e o registro de notas) têm sua remuneração 
incluída no número de aulas semanais, consoante dispõe o art. 320, caput, da CLT, 
pelo que indevido o pagamento de diferenças salariais e reflexos. Apenas havendo 
norma coletiva ou dispositivo empresarial mais favorável é que incidiria pagamento 
específico em acréscimo. Incidência da Súmula nº 333/TST e art. 896, §4º, da CLT. 
Recurso de revista não conhecido. (TST; RR 49700-14.2005.5.04.0751; Sexta 
Turma; Rel. Min. Mauricio Godinho Delgado; DEJT 09/09/2011; Pág. 1518) .64 

  

Para a educação superior, o Decreto Federal nº 5.773/06, dispõe sobre o exercício das 

funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e de cursos 

superiores de graduação e seqüenciais no sistema federal de ensino, em seu artigo 69, 

parágrafo único, e assim preceitua: 

  
Parágrafo único.  O regime de trabalho docente em tempo integral compreende a 
prestação de quarenta horas semanais de trabalho na mesma instituição, nele 
reservado o tempo de pelo menos vinte horas semanais para estudos, pesquisa, 
trabalhos de extensão, planejamento e avaliação. 
 

Todavia, os professores, na mesma condição, somente pelo fato de não terem 

dedicação integral, teriam direito também a um tempo para preparação de aulas. Mas, 

infelizmente, na realidade, não é o que ocorre.  

Vale a pena ressalvar que, muitas vezes, este próprio professor de dedicação integral 

é utilizado pelas instituições para outras finalidades, não tendo esta carga de 20 horas para 

preparação e planejamento de aula, sendo que após cumprir 40 horas na instituição, com aulas 

e serviços burocráticos de ensino, é que vai preparar as suas atividades docentes. Gerson 

Marques, 65 em sua obra, denomina este tempo em que o professor fica respondendo e-mail, 

fazendo relatório, mesmo fora do ambiente do trabalho, como as horas silenciosas, sem 

nenhuma remuneração por estes trabalhos. Acrescente-se a isso, horas lançando notas, faltas, 

conteúdos de aulas, material “on line” para alunos, dentre outros. 

Portanto, o professor em seu trabalho tem um grande desgaste físico e, 

consequentemente, emocional, afetando a sua integridade física, psíquica e acarretando outros 

malefícios em sua vida, afrontando um direito preponderante relacionado ao direito da 

personalidade.  

 

4.3.6 Salário do professor 

                                                           

64 Exclusividade Magister: Repositório autorizado On-Line do STF nº 41/2009, do STJ nº 67/2008 e do TST nº 
35/2009. 
65 MARQUES, op. cit., 2009, p.177. 
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O artigo 323 da CLT66 determina não ser permitido o funcionamento do 

estabelecimento particular de ensino que não remunere condignamente seus professores, ou 

não lhes pague, pontualmente, a remuneração de cada mês. No seu parágrafo único, a CLT 

determina que compete ao Ministério da Educação e da Cultura fixar os critérios para a 

determinação da condigna remuneração devida aos professores, bem como assegurar a 

execução do preceito estabelecido no presente artigo.  

Todavia, o Ministério não tem mais esta competência, e, hoje, é prerrogativa das 

entidades de classe estabelecer o piso salarial do professor. 

Entretanto, as instituições de ensino privado não possuem políticas de valoração do 

docente e não o remunera adequadamente, fazendo com que o professor assuma inúmeras 

aulas para poder cumprir com seus compromissos. Os Sindicatos, também, não dão conta 

dessa tarefa, face ao modelo sindical brasileiro, que não fortalece o movimento sindical, 

adotando contribuição sindical obrigatória, unicidade sindical – sindicato único por base 

territorial -, e ausência de estabilidade no emprego. 

Uma pesquisa feita pela Organização Internacional do Trabalho – OIT, juntamente 

com a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura- UNESCO, em 

2009, concluiu que o professor brasileiro recebe o terceiro pior salário do mundo, sendo que 

tem as maiores turmas de aluno em sala de aula. 67  

Assim, em seu artigo, Antonio Dias Neme faz a comparação entre outros países:  

 
Na Alemanha, um professor com a mesma experiência de um brasileiro, ganha, em 
média, US$ 30 mil por ano, mais de seis vezes a renda no Brasil. No topo da carreira 
e após mais de 15 anos de ensino, um professor brasileiro pode chegar a ganhar US$ 
10 mil por ano. Em Portugal, o salário anual chega a US$ 50 mil, equivalente aos 
salários pagos aos suíços. Na Coréia, os professores primários ganham seis vezes o 
que ganha um brasileiro.68 

 

Ou seja, o Brasil só perde para o professor da Indonésia, onde o salário anual gira em 

torno de US$ 1.624 e no Peru US$ 4.752. 

Enfim, o salário do professor não condiz com o papel que o professor desempenha na 

sociedade, ou seja, ele é o alicerce de todas as profissões.  Pode-se concluir, então, que a 

dignidade da pessoa humana, no caso, a do professor, não está sendo respeitada em todos os 

                                                           

66 BRASIL. Consolidação das Leis Trabalhistas. Decreto-Lei N. 5.452, de 1º de maio de 1943. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del5452.htm>. Acesso em: 10 jul. 2011a 
67 NEME, Antonio Dias. Passa pela valorização do professor. Jornal A Tribuna. Disponível em: 
<http.com.br/modules/publisher/item.php%3Fitemid%3D711+valoriza%C3%A7%C3%A3o+do+professor+A+T
ribuna&cd=3&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=BR>. Acesso em: 10 set. 2011. 
68 Idem.  
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aspectos a que faz jus, o que, sem dúvida, interfere até na integridade física e psíquica do 

mesmo, pois acaba trabalhando em diversas escolas, instituições superiores, etc., a fim de 

sobreviver. 

 

5 ASSÉDIO MORAL 

 

Em toda história do trabalho, constata-se que sempre houve exploração do homem 

pelo homem.  Mesmo com a Declaração dos Direitos do Homem como uma das principais 

conquistas, tendo como base o princípio da dignidade da pessoa humana, existe no ambiente 

do trabalho assédio moral, principalmente, no ambiente de trabalho do professor.  

Conforme Marie-France Hirigoyen, o assédio moral tem por definição: “qualquer 

conduta abusiva (gestos, palavras, comportamentos, atitude...) que atente, por sua repetição ou 

sistematização, contra a dignidade ou a integridade psíquica ou física de uma pessoa, 

ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho.” 69  

Estudos realizados pela Organização Internacional do Trabalho com a Organização 

Mundial da Saúde em países desenvolvidos alertam que o assédio moral poderá ser o 

principal problema do mundo globalizado, ou também, será conhecido como o mal estar na 

globalização. 70 

Maria Ester de Freitas, Roberto Heloani e Margarida Barreto acreditam que o 

capitalismo, como forma econômica, utilizou de forma sutil e eficaz o assédio moral exercido 

dentro das empresas. Com a ideologia de busca incessante do lucro, estabeleceu-se uma luta 

de classes, na qual os empregadores, cada vez mais, têm a necessidade de explorar a mão de 

obra. 71    

Segundo Roberto Pamplona Filho, o assédio moral é um elemento que atinge as 

relações de trabalho em diversos países do mundo, como: Alemanha, Itália, Inglaterra, 

Estados Unidos, França, Japão, entre outros. Para o autor, em países de língua portuguesa, 

além de ser denominado assédio moral, identifica-se também pelas expressões terror 

psicológico, tortura psicológica ou humilhações no trabalho. 72  

                                                           

69 HIRIGOYEN, Marie – France. Mal-estar no trabalho: redefinindo o assédio moral. 2. ed. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2005.p. 17. 
70ASSÉDIO moral no trabalho: frases discriminatórias frequentemente utilizadas pelo agressor. Disponível em: 
<http://www.assediomoral.org/spip.php?article4>. Acesso em: 09 set. 2011. 
71 FREITAS, Maria Ester de; HELOANI, Roberto; BARRETO, Margarida. Assédio moral no trabalho. São 
Paulo: Cengage learning, 2008, p. 12. 
72

 PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego. Revista 
LTR, São Paulo, v. 7, n. 9, p.1079-1089, set. 2006.  
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De acordo com o autor, na Itália, na Alemanha e nos países escandinavos, o assédio 

moral é conhecido como mobbing; na Inglaterra, como bullying; nos Estados Unidos, 

harassment; na França, harcèlement moral; no Japão, ijime; e nos países de língua espanhola, 

psicoterror laboral. 

Conforme Sonia Mascaro Nascimento, o assédio moral é visto como uma conduta 

abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a dignidade psíquica, de forma repetitiva e 

prolongada, expondo o trabalhador à situações degradantes capazes de causar ofensa à 

personalidade, à dignidade ou à integridade psíquica, tendo a finalidade de excluir o 

empregado de sua função ou deteriorar como seu  ambiente de trabalho.73   

Atualmente, o uso da internet tem sido utilizado para propagação de citações 

desabonadoras aos professores, conhecido como Cyberbullying. 

O cyberbullying tem sido definido como "quando a Internet, telefones celulares ou 

outros dispositivos são utilizados para enviar textos ou imagens com a intenção de ferir ou 

constranger outra pessoa.". Outros pesquisadores utilizam uma linguagem semelhante para 

descrever o fenômeno.74    

Conforme explanado por Cecília Martins Faria, muitos professores se sentem 

atacados pelas expressões de total desrespeito que os alunos lhe dirigem. Normalmente, a 

origem destes atos está escondida atrás do Orkut, impossibilitando a busca de uma solução do 

conflito.75  

Para a autora, as decisões dos tribunais entendem que não há como responsabilizar as 

escolas em caso de agressão dos alunos para com os professores, por meio do Orkut. O que 

ocorre, é a retirada de tais ofensas quando assim decidir a justiça.    

Luciana Santucci 76 esclarece que uma pessoa que sofre de assédio moral no trabalho 

sofre intensamente, pois afeta todo o corpo físico, e não só seu psicológico. 

Os distúrbios podem recair sobre o aparelho digestivo, ocasionando bulimia, 
problemas gástricos diversos e úlcera. Sobre o aparelho respiratório a queixa mais 
freqüente é a falta de ar e a sensação de sufocamento. Já sobre as articulações podem 
ocorrer dores musculares, sensação de fraqueza nas pernas, sudoração, tremores, 
como também dores nas costas e problemas de coluna. Sobre o cérebro verificam-se 
a ânsia, ataques de pânico, depressão, dificuldade de concentração, insônia, perda de 
memória e vertigens. Sobre o coração os problemas podem evoluir de simples 
palpitações e taquicardias para o infarto do miocárdio. E o enfraquecimento do 
sistema imunológico reduz as defesas e abre as portas para diversos tipos de 
infecções e virose. 

                                                           

73 NASCIMENTO, op. cit.,  2009. p. 2. 
74 WIKIPÉDIA. Disponível em: <www.wikipedia.com.br> Acesso em: 13 set. 2011. 
75 FARIAS, op.cit., 2008, p. 207. 
76 SANTUCCI, Luciana. Coleção Temas Atuais: Assédio moral no trabalho. Belo Horizonte: Jurídica 
LEIDITATHI, 2006. p. 54 
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Portanto, conforme explanado, o professor encontra-se, atualmente, num ambiente 

difícil de trabalhar, tendo em vista que não recebe adequadamente pelo seu trabalho, sendo 

cobrado, a todo momento, pelo empregador, questionado sobre os resultados dos alunos, pelas 

coordenações, indagado pelo absenteísmo dos alunos em sala de aula. Cabe ressaltar, ainda, o 

excesso de trabalho e as agressões físicas e morais que este trabalhador sofrer.  

Deise Vilma Webber e Vanessa Vergani, 77apontam uma pesquisa feita pelo Dieese, 

com resultados apresentados em 2010, no Rio Grande do Sul, com 36.161 professores, em 

que o assédio moral é o fator que causa maior sofrimento e desgaste no trabalho. A maioria 

dos professores, 85%, alega sentir dores de cabeça, nos pés, nos braços, na garganta, nas  

costas, nos ombros. O que se observa, portanto, é que o professor adoece com este ambiente 

de trabalho.  

 

 

6 PROPOSTAS PARA AMENIZAR A PRECARIZAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DE 
TRABALHO DO PROFESSOR.  

O trabalho do docente está precarizado, todavia, para amenizar esta lastimável 

situação em que hoje se encontra o professor de ensino, principalmente, nas instituições 

privadas, há necessidade de um sindicato mais atuante que reivindique um piso salarial 

decente. A mudança do atual modelo sindical, conforme já explanada em item anterior, seria 

uma das alternativas para maior e melhor participação dos professores no movimento sindical. 

Essa mudança no modelo sindical seria muito mais eficaz se houvesse estabilidade geral no 

emprego, o que garantiria maior participação dos trabalhadores no movimento sindical, 

fortalecendo-o. 

Além disso, é necessário que haja entendimento dos tribunais do Trabalho, juntamente 

com o sindicato e com as instituições de ensino, com relação ao pagamento das horas-aula. 

Quando o professor recebe por hora-aula, este valor deveria ser considerado como cálculo 

somente para ministrar aula, conforme a própria nomenclatura induz. Para outras atividades 

correlatas, tais como estudar, preparar aulas e corrigir avaliações, o professor deveria 

embolsar um “plus” a mais, ou seja, todo professor deveria receber, de forma discriminada em 

seu holerite, o valor correspondente à sua hora aula, bem como o das demais atividades que 

executa. De nada adianta o estabelecimento de ensino contratar professores com tempo à 

disposição, se a própria instituição utiliza este tempo do professor para outros fins que não a 

                                                           

77
 WEBBER, op. cit., 2011. 
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docência, tais como para realização de reuniões, de semanas pedagógicas, etc. Desta maneira, 

resta ao professor utilizar seu período de descanso para a preparação de aulas e de avaliações, 

bem como para a correção de trabalhos dos alunos.   

Outrossim, os fiscais do Trabalho, em conjunto com o sindicato da categoria,  

deveriam promover uma maior fiscalização nos estabelecimentos de ensino para averiguação 

da carga horária dos professores. É comum encontrar professores que ultrapassam as 06 

horas/aulas permitidas por dia, assim como não usufruem do intervalo interjornada que, 

dificilmente, é respeitado. 

Muitas instituições de ensino obrigam o professor a participar de reuniões, exigem sua 

presença em cursos, alguns, sem nenhuma conexão com suas disciplinas, mas, sim, por 

interesse da própria instituição. Muitas vezes, o professor trabalha no vestibular ou em 

qualquer outro evento da instituição, sem ser remunerado por isso.  Todas as horas dessas 

atividades deveriam constar na folha de pagamento do professor e, ainda, registradas como 

horas extras, pois está ocorrendo um acréscimo de horas trabalhadas além daquelas para as 

quais foi contratado.   

Vale ressaltar o descaso de muitos estabelecimentos com relação à ergonomia, ou seja, 

a otimização das condições de trabalho humano, por meio de métodos da tecnologia e do 

desenho industrial. Muitos professores sofrem problemas nas cordas vocais por forçá-las em 

sala de aula, sendo o seu grande instrumento de trabalho. Como o atleta usa o músculo, o 

professor utiliza sua voz para desenvolver suas atividades. Todavia, para ser efetiva, a voz 

tem de contar com a ajuda de condições ambientais que favoreçam a sua projeção e, muitas 

vezes isso não acontece nas instituições de ensino. Um programa permanente para dar 

assistência ao professor quanto a utilização de sua voz, bem como, salas de aulas menos 

numerosas, seria essencial para amenizar esse problema. 

Destarte, grande  é o problema de muito barulho nesses locais. Sabe-se que o barulho78 

é conhecido por ter efeitos nocivos não somente sobre a audição, mas causando estresse em 

todo o sistema circulatório, respiratório e digestivo. A exposição prolongada ao ruído pode 

causar dores de cabeça, cansaço e elevação da pressão arterial. Conforme reportagem 

divulgada no site “minha vida, saúde, alimentação e bem estar” 79, a Associação Brasileira de 

Normas Técnicas estipula que nas salas de aula o limite de som tolerado seja de 40 a 50 
                                                           

78O barulho e seus efeitos. Disponível em: 
<http://www.bauru.unesp.br/curso_cipa/4_doencas_do_trabalho/4_ruido.htm >.  Acesso em: 25 det. 2011. 
79

 Escolas com muito barulho ameaçam a audição. Disponível em: 
<http://www.minhavida.com.br/conteudo/4305-escolas-com-muito-barulho-ameacam-a-audicao.htm>. Acesso 
em: 25 set. 2011. 
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decibéis. Muitas classes, no entanto, atingem 75 decibéis, principalmente, as que contam com 

mais de 25 estudantes. Isso causa deficiência auditiva em algumas pessoas, inclusive no 

próprio professor. Se houvesse uma preocupação nesse sentido, deveria haver um controle do 

Ministério do Trabalho, juntamente com o Ministério da Educação, proibindo que o número 

de estudantes por sala de aula seja maior que 25.   

Além da saúde vocal e do sistema auditivo, outro grande motivo de adoecimento dos 

professores são os decorrentes de problemas ergonômicos, de ordem músculo-esqueléticas. 

Tais problemas estão ligados à postura, ao estresse e ao trabalho excessivo e podem ser 

caracterizados por tendinite, bursite e por outras doenças do gênero. 

Há que se mencionar, ainda, a poeira, o giz e o calor em excesso que tornam a sala de 

aula um lugar insuportável. 

Todos estes fatos corroboram para afetar o ambiente de trabalho do professor, 

acarretando-lhe problemas de saúde. As instituições de ensino deveriam propiciar condições 

para que o professor fosse submetido a exames periódicos para acompanhamento de sua 

saúde. Da mesma forma, parte desses problemas ergonômicos seria resolvida, se os 

estabelecimentos fornecessem ginástica laboral, ou sessões de massagem.  

Para amenizar os problemas do ambiente de trabalho do professor, poderia haver uma 

melhoria nas salas de aula, ou seja, a substituição do quadro a giz por quadro com caneta 

esferográfica, por data show, ou por outra tecnologia mais avançada. Da mesma forma, uma 

sala de aula mais limpa e também arejada, que permitisse o controle da temperatura, faria com 

que o professor desenvolvesse melhor suas atividades.   

Uma forma de fiscalizar este tipo de ambiente poderia se dar por meio da Comissão 

Interna de Prevenção de Prevenção de Acidente – CIPA. Entretanto, tais comissões pouco 

atuam nas instituições, existem apenas por pura formalidade, apenas para manter as 

aparências e, ainda, muitos estabelecimentos não possuem tal comissão. 

Um piso salarial, inclusive para os professores do ensino superior, em valores 

decentes, compatíveis com o nível e produtividade docente, amenizaria o desgaste físico e 

psíquico acarretado ao professor, por conviver em diversos ambientes de trabalho, dos 

diversos estabelecimentos de ensino que atua,  a fim de sobreviver. 

Enfim, o professor encontra-se totalmente desprotegido em seu ambiente de trabalho. 

Deveria haver uma maior divulgação dos direitos trabalhistas dos professores, pois, muitos 

por falta de tempo ou por falta de informação desconhecem seus direitos. Da mesma forma, 

seria necessário um trabalho conjunto do Sindicato da Categoria com o Ministério do 

Trabalho, com a Delegacia do Trabalho e com a CIPA para tentar amenizar estes danos 
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causados ao professor. Este cenário desejado, com certeza, iria se refletir de forma mais 

benéfica para o professor e para a sociedade em geral.   

 

 

7 CONCLUSÕES  

Ao analisar o ambiente de trabalho do professor, sob a perspectiva do direito da 

personalidade, constatou-se que o professor trabalha num ambiente de risco, pois, conforme 

relatado, a conseqüência deste ambiente afeta sua vida e sua integridade física. Este professor 

está em contato com agentes nocivos, tais como, giz e poeira, além de ser ameaçado e 

agredido fisicamente por alunos ou por parentes destes alunos.   

Ainda, o professor, também, sofre riscos ergonômicos decorrentes do ambiente de 

trabalho. Os exemplos são aqueles do professor que fica muito tempo sentado para preparar 

aulas, às vezes, na frente do computador, de forma incorreta. Estes fatos fazem com que este 

profissional passe a ter uma postura prejudicial durante as aulas e utilize seu timbre de voz, 

inadequadamente, causando conseqüências maléficas para seu corpo. 

E, mais, o ambiente deste professor exige uma jornada extensa, sem o devido 

repouso para poder recuperar as energias, causando-lhe um grande desgaste físico e 

emocional.  

Além disso, há que se mencionar a remuneração percebida pelo professor, isto é, os 

salários são baixos, aviltantes, que denigrem sua imagem, afetando-o psicologicamente e 

causando-lhe uma grande frustração, pois, muitas vezes, exerce atividades extraclasse sem, 

nem ao menos, receber por este labor.  

Também, foi constatado que o professor é atingido em seu direito de imagem, pois, 

muitas vezes, as instituições se utilizam de sua imagem, de suas aulas, de seus materiais 

didáticos, sem a permissão necessária e sem remunerá-lo por este uso. Vale ressaltar que o 

professor tem liberdade de cátedra, isto é, pode escolher como ministrar suas aulas e como 

melhor expressar sua opinião. Contudo, algumas instituições vedam este direito e, desta 

forma, tolhem as manifestações de vontade, ou seja, os direitos da personalidade não são 

respeitados.  

Para finalizar, um dos aspectos em que o professor é mais afetado se dá em relação 

ao assédio moral. O professor é muito humilhado, e passa por situações constrangedoras. O 

assédio moral acaba afetando o professor em seus direitos da personalidade, inclusive, tais 

fatos geram reflexos em seu ambiente familiar e em seu convívio social.  
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Portanto, os direitos da personalidade têm como objetivo essencial resguardar as 

qualidades e os atributos do trabalhador na relação de trabalho. Todavia, no ambiente do 

trabalho do professor, há que se desejar uma maior fiscalização do Ministério do Trabalho e 

mais apoio do sindicato da categoria, pois esta classe encontra-se em abandono total. Nas 

convenções e acordos coletivos, faz-se necessária a inserção de cláusulas benéficas ao 

professor, resguardando suas jornadas e seus salários, o que pode ser obtido com sindicatos 

mais atuantes. Enfim, somente com o apoio da sociedade organizada o professor poderá 

recuperar seu antigo prestígio e, dessa forma, contribuir para o crescimento do Brasil.    
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O TRABALHO DECENTE COMO IMPERATIVO AO ESTADO SOCIAL 

DEMOCRÁTICO 

 

DECENT WORK AS IMPERATIVE TO THE SOCIAL DEMOCRATIC STATE 

 

Rubens Silveira Taveira Junior. Mestrando em 

Direito da UFC. 

 

RESUMO 

O Brasil apresenta altos índices de trabalhadores sujeitos a condições de trabalho desumanas, 

revelando um elevado grau de exploração daqueles nas suas mais variadas formas. Dentre tais 

formas de exploração encontram-se o trabalho escravo, o trabalho infantil, bem como aquele que 

discrimina pela cor, origem, sexo e salário. Optou o legislador constituinte originário da 

Constituição de 1988 por um modelo jurídico-político estatal caracterizado pela união de um 

Estado social ao princípio democrático, adotando os direitos sociais como direitos fundamentais, 

elegendo, com status similar, a igualdade material. Pretende-se evidenciar, a partir de pesquisa 

bibliográfica, que, somente após certo grau de efetivação de direitos sociais, é que se pode falar 

em Estado Social Democrático, adotando-se como padrão mínimo para existência de tal modelo 

estatal o trabalho apropriado, decente, patamar base para a dignificação da pessoa humana. 

 

 PALAVRAS CHAVE 

ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO. DIREITOS SOCIAIS. IGUALDADE. TRABALHO 

DECENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 

 

ABSTRACT 

Brazil has high rates of workers exposed to inhuman working conditions, revealing a high degree 

of exploitation of those in the most various forms. Among such forms of exploitation are slave 
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labor, child labor, as well as color discrimination, national origin, gender and salary rates. The 

original constituent in 1988 chose a legal and political state model characterized by the union of a 

welfare state to the democratic principle, adopting social rights as fundamental rights electing 

status similar to material equality. It intends, based on bibliographic research, to prove that only 

after a certain realization of social rights, it is viable to talk about Social Democratic State, 

adopting a decent and appropriate labor as a minimum standard for the existence of such a state 

pattern, level base for the dignity of the human person.   

KEYWORDS  

SOCIAL DEMOCRATIC STATE. RIGHTS. EQUAL. DECENT WORK. HUMAN DIGNITY. 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem objetivo traçar algumas considerações que entendemos 

relevantes para a compreensão do Estado social democrático, sua origem, ideologia  e o 

paradigma trabalho decente como elemento essencial à sua formação. Pretender-se-á delinear os 

aspectos do Estado social democrático como valorizador dos direito sociais, tendo como 

metodologia da racionalidade aqui desenvolvida a análise bibliográfica dos princípios 

fundamentadores deste modelo estatal, sobretudo, o princípio da dignidade humana. 

Um estudo sobre qualquer modelo jurídico-político estatal moderno, sob o enfoque de 

uma Teoria Geral do Estado, requer, para ser claramente entendido, que se aborde o enfoque 

político, sociológico e jurídico, tendo quanto a este, em especial, a análise de sua Constituição. 

É neste contexto que o citado estudo vai buscar a sua legitimidade, criar controles e 

limites ao exercício dos poderes, distribuir competências, anunciar quais direitos entende ter 

prioridades, exaltar valores e princípios, estabelecer regras essenciais à convivência entre os 

indivíduos e entre estes e o Estado. 

Porém, um Estado não se faz somente com a elaboração de Constituições e leis, pois a 

observância dos valores e princípios estabelecidos não pode desconsiderar os substratos sociais, 

os quais se sabem foram influentes não só para o direito como também para a História mundial, 

principalmente em Estados tidos por periféricos como o Brasil, já que o caminho por estes 

percorrido é lento, cansativo e às vezes amargo.  
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Para a fixação de um modelo jurídico-político estatal como o nosso, de forma constante, 

guerras são travadas, batalhas são perdidas e outras ganhas, mas, para que aquela escolha 

afirmada pelo constituinte originário se concretize, necessário se faz a busca do bem comum, 

sempre atento às investidas de pretensos dominadores do poder inescrupulosos, afeitos a políticas 

que se revelam apenas para a satisfação de interesses pessoais. 

Pretende-se, portanto, demonstrar que o modelo jurídico-político escolhido pelo 

constituinte originário da Carta Magna de 1988, destacado no preâmbulo constitucional, ainda 

não se firmou, mesmo tendo-se passado mais de 20 (vinte) anos de vigência da Constituição. 

 A fusão de um modelo social de Estado ao princípio da Democracia, como foi a 

esboçada pelos elaboradores da Constituição, tem particularidades, em especial, a garantia da 

igualdade a todos. Porém, o que se vê, particularmente no plano das relações de trabalho, é o 

contrário daquilo pretendido, imperando em números inquestionáveis a exploração de crianças e 

de indivíduos, em muitos casos de forma animalesca, transparecendo, em pleno século XXI, 

situações inaceitáveis como o trabalho escravo, ou análogo à escravidão, onde o homem é 

tratado, como uma coisa, uma simples mercadoria. 

Diante de tal quadro, uma postura ativa dos gestores foi tomada ao se reconhecer que no 

Brasil há formas de trabalho tidas como não dignas para os indivíduos. Tal atitude resultou na 

assinatura de um compromisso do Presidente da República e a OIT – Organização Internacional 

do Trabalho, em 2003, estabelecendo uma agenda de implantação no Brasil do Trabalho Decente, 

Digno, coordenada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cujas características de tal 

modalidade de trabalho mais a frente serão apresentadas. 

Como se vê, houve reconhecimento formal de que práticas contrárias à efetivação de 

direitos sociais existem no Brasil, concluindo-se, preliminarmente, que há controvérsias entre 

aquilo pretendido pelo constituinte originário e a realidade pragmática no exercício dos direitos 

sociais, tidos por fundamentais em nosso ordenamento jurídico, direitos estes que são essenciais à 

caracterização do modelo estatal fixado pelo constituinte originário que é o de Estado social 

democrático. 

 

2  DO LIBERALISMO ESTATAL AO ESTADO SOCIAL DEMOCRÁTICO. 

2440



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Antes de conclusões sobre o objeto do presente trabalho, pretende-se situar o Estado em 

sua evolução na História, com o intuito de dar uma visão geral sobre o ora preliminarmente 

sugerido, pois é objetivo propor ou buscar um modelo estatal ideal que extermine todas as formas 

nefastas de exploração do trabalho, atribuindo como razoável o modelo jus laboral que é 

entendido por trabalho decente.  

 

2.1 O Estado Liberal 

Para se concluir qual o modelo de Estado que seja o mais adequado para os fins 

propostos no presente trabalho, é de grande importância uma divagação nas concepções históricas 

dos modelos estatais, destacando suas particularidades e ideologias essenciais às suas definições. 

O prof. Paulo Bonavides, de forma simples e clara, nos apresenta a concepção dos 

Estados surgidos a partir do constitucionalismo das codificações Americana e Francesa do final 

do Século XIX, os quais consistem em Estado Liberal, Estado Socialista e Estado Social.1 

O primeiro Estado, formatado a partir de um documento escrito tido por Constituição, 

foi o Estado Liberal, o qual decorreu da derrocada do absolutismo frente aos ideais iluministas 

difundidos pela burguesia. Segundo Bonavides o Estado liberal,   

[...] se serviu do direito natural para por abaixo o absolutismo e depois se valeu do 

direito positivo para manter de pé e incólume com os Códigos e com as Constituições 

promulgadas uma hegemonia de que não tencionava abdicar e da qual somente se 

desfez, com alguma lentidão  , depois que o martelo ideológico lhe golpeou a filosofia 

do poder e o farisaísmo de suas declarações de direitos.2 

Com o advento do Estado Liberal, nasce uma nova forma de se ver o direito, não mais 

aquele de uso quase que exclusivo dos absolutistas, mas sim um direito que protege o cidadão das 

investidas estatais. Nasce o Estado de Direito, o qual, nas palavras de Gilberto Bercovici, assim 

se expressava: 

No Estado de Direito, as regras jurídicas estabelecem padrões de conduta ou 

comportamento e garantem também uma distanciação e diferenciação do indivíduo, por 

meio do Direito, perante os órgãos públicos, assegurando-lhe um estatuto subjetivo 

essencialmente caracterizado pelos direitos e garantias individuais.3 
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O Estado de Direito burguês eleva os direitos da liberdade ao topo da ordem política, 

evidenciando-se politicamente o Terceiro Estado, saindo a burguesia da situação de injustiça em 

que se encontrava há séculos. Contudo, essa liberdade era, na verdade, um discurso indispensável 

à manutenção do poder político e que, apenas formalmente, se estendia às demais classes.  

Todo o alicerce de tal Estado encontra-se na Constituição escrita, pois tal norma passa a 

ser concebida como uma ordenação jurídico-sistemática da comunidade política, como 

fundamento de validade do direito posto, organizada em razão do poder público, em especial a 

separação dos poderes, modelada documentalmente e com vistas a garantir os direitos 

fundamentais dos indivíduos.  

Este modelo estatal e toda sua infra-estrutura jurídico-ideológica não foram suficientes 

para resguardar todos os desejos e necessidades inerentes aos indivíduos, principalmente pelo 

entendimento de que a sociedade tivera de que a exploração das massas e o desvirtuamento dos 

governantes continuaram modificando a sua feição para uma forma mais sutil de ação por partes 

dos beneficiários do Estado Liberal, quais sejam, a classe burguesa dominante. 

A mão invisível de Adam Smith foi ineficaz em prever o universo das relações sociais 

em um Estado liberal, notadamente a escassez de bens e a exploração humana nas suas mais 

variadas espécies, mesmo que tal Estado tenha sido humanizado, pelo menos teoricamente, com a 

adoção das ideias democráticas liberais de liberdade, igualdade e fraternidade. 

Tal modelo foi fadado à queda pela inoperância da conformação econômica que 

privilegiava o capital e a propriedade privada, pois o mercado livre e o pleno emprego não foram 

suficientes para, sequer, suavizar as mazelas sociais tão comuns no final do século XIX. Nas 

palavras de Bonavides: “O Estado de uma classe – a burguesia – viu-se ele, porém, condenado à 

morte desde que começou o declínio do capitalismo.”4 

Não se pode dizer que o Estado liberal tenha deixado de existir. O neoliberalismo está aí 

para ratificá-lo, mas, igual aos moldes burgueses do início do século XIX, é inexistente, não 

havendo nenhuma economia mundial que prescinda de uma intervenção estatal, mesmo que 

esporádica. 

 

2.2 O Estado socialista  
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Não há como analisarmos modelos político-jurídicos de Estado atuais sem antes 

discorrermos sobre o Estado Socialista e a ideologia subjacente que lhe dá suporte, 

destacadamente a denominada de socialismo. 

De forma sintética, é de se entender o socialismo como o programa político das classes 

operárias que se formaram a partir da Revolução Industrial, tendo como princípio a 

transformação substancial do ordenamento jurídico e da economia, a qual era fundada na 

propriedade privada dos meios de produção, para uma organização na qual a propriedade privada 

seria bastante limitada, os recursos econômicos estariam sob o domínio das classes operárias, 

tendo por objetivo a promoção da igualdade através da intervenção do poder público.  

Segundo Alexandre Mussoi: “Ao final do século XIX e primeira década do século XX, 

o socialismo deixa de ser uma ideologia restrita a “clubes intelectuais”, difundindo-se, originando 

partidos fortes, movimentos, bem como suscitando revoluções. ”5 Desde a sua origem seus 

termos e conceitos foram ligados ao comunismo e seus principais exponenciais foram Karl Marx 

e Friedrich Engels. 

Com o Estado Liberal causando várias injustiças sociais como a miséria do proletariado, 

a concentração excessiva da riqueza, defendiam os socialistas que tais fatos só decorriam por 

culpa daquele Estado tendo apenas por finalidade a manutenção dos privilégios. 

Coma revolução bolchevista de 1917, o ideal de Marx aliado aos acréscimos de Lenin 

passam a ter um fundamento concreto: as repúblicas socialistas. Nasce, assim, o Estado 

Socialista. Acontece que tal modelo estatal, especialmente na Rússia, foi um molde de caráter 

antidemocrático e anti-socialista, pois Lenin pregava uma ditadura absoluta do proletariado, 

sendo para ele menos opressiva do que a democracia burguesa. 

Para Lenin, o Estado teria uma nova função que passa a ser não mais violento ou 

opressor, mas sim um criador de oportunidades, protetor e educador da consciência social. Stalin 

sucede Lenin e aumenta o tamanho do Estado pregando uma política austera de combate ao 

capitalismo.     

O certo é que o Estado Socialista se perdeu na condução de suas políticas 

conservadoras, pois instrumentos democráticos como a liberdade individual e a propagada 

igualdade não eram um sentimento coletivo. Ao contrário, a sensação era de opressão, pois 

qualquer forma de pensamento diversa era tida como ameaça ao poder. 
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A queda do sistema econômico soviético, a tolerância à corrupção e a ascensão do 

mercado negro foram motivos do enfraquecimento da União Soviética como poderio militar, 

gerando em momento futuro seu esgotamento econômico e o fim de tal modelo estatal naquela 

União de Repúblicas Socialistas.   

Porém, mesmo com todos os dissabores provocados durante o regime socialista na 

Europa Oriental, há de se destacar em Mussoi o contributo do modelo socialista de Estado como 

a ideia de intervenção estatal, a programação constitucional e a planificação da economia.6 

 

2.3 O Estado social 

O Estado Social, também chamado de Welfare State, aparenta sua formação a partir das 

Constituições Mexicana e Alemã de 1917 e 1919 respectivamente, muito embora Bismarck, entre 

1883 e 1892, tenha instituído uma legislação favorável aos mais necessitados. Naquela época, 

início do século XX, apenas foi aparente, pois seu marco se deu quase unanimemente 

determinado pela doutrina, logo após o término da Segunda Grande Guerra. 

Seus preceitos professavam um sistema político-econômico intervencionista e 

direcionador onde a promoção da segurança, do bem-estar-social e econômico era de 

responsabilidade do Estado, fazendo-se este presente, também, em importantes áreas sociais 

como a previdência, educação, saúde e trabalho. 

É modelo de Estado adotado por vários países de regime democrático, surgindo das 

insuficiências da economia capitalista e seu Estado Liberal, bem como do fraco, decadente e 

questionável modelo socialista. Para Paulo Bonavides   

o Estado Social supera definitivamente o antigo Estado liberal, significando 

intervencionismo, paternalismo e patronagem.7 Fixa este autor que tal modelo de 

constitucionalismo, partir da Lei Fundamental de Bonn, em sua precisa dimensão 

democrática, ficou estabelecido e consagrado. 
8 

É nessa superação do modelo liberal que o Estado Social encontra seus maiores 

problemas, pois com freqüência é visto sob crises e teorias conspiratórias pregando sua 

ineficiência, ineficácia e a sua superação.  
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Muitas são as doutrinas que afirmam tais argumentos, em especial a da reserva do 

possível, doutrina esta divulgada equivocadamente no Brasil, pois difere daquela exposta no 

Tribunal Federal Alemão que “decidiu que os direitos constitucionais individuais dever ser 

racionalmente limitados pelas possibilidades da coletividade” 9, em nada se vinculando às 

disponibilidades ou contingências orçamentárias. 

O Estado social é um modelo que reconcilia capital e trabalho, pela via democrática, 

estabelecendo benefícios para todos. Como afirma Paulo Bonavides: 

Lucra o trabalhador, que vê suas reivindicações mais imediatas e prementes atendidas 

satisfatoriamente, numa fórmula de contenção do egoísmo e de avanço para formas 

moderadas do socialismo fundado sobre o consentimento. 

E lucram também os capitalistas, cuja sobrevivência fica afiançada no ato de sua 

humanização, embora despojados daqueles privilégios de exploração impune, que 

constituíam a índole sombria do capitalismo, nos primeiros tempos em que se 

implantou. 
10 

No plano jurídico-constitucional a principal característica de tal modelo estatal é a 

fixação dos direitos sociais no corpo das Constituições, reconhecendo, pelo menos um caráter 

programático de tais normas no seio destas.  

Assim, caracterizava-se o Estado social da segunda metade do século XX como aquele 

que 

deriva do consenso, das mutações pacíficas do elemento constitucional da Sociedade, 

da força desenvolvida pela reflexão criativa e, enfim, dos efeitos lentos, porém seguro, 

provenientes da gradual acomodação dos interesses políticos e sociais, volvidos, de 

último, ao seu leito normal.11 

 

2.4 O Estado social democrático 

Para fins metodológicos e de delimitação temática, cabe aqui especificar 

doutrinariamente o que seja Estado Social Democrático, suas origens e implicações para 

demonstração dos fins buscados no presente artigo e, ao final, defini-lo e determinar suas 

premissas existenciais.  
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Tal especificação deve-se à grande quantidade de expressões que o termo apresenta 

contida na Doutrina, bem como, pela argumentação de confusão semântica gerada pelas suas 

denominações como: Estado Providência12, Estado Socialista, Estado de Bem-Estar Social13, 

Welfare State, entre outras, contudo, enfocando o caráter interventivo do Estado nas relações 

sociais como forma de efetivação de direitos de segunda dimensão, pelo menos no campo 

hipotético. 

Opta-se, pelo menos a priori, pela expressão Estado Social Democrático, não 

correspondendo àquela, Estado Social, introduzida por Paulo Bonavides no Brasil em 1958, em 

seu trabalho intitulado Do Estado liberal ao Estado social, ao conquistar uma cátedra de Direito 

na Universidade Federal do Ceará, muito embora, em momento posterior, fale dos benefícios à 

sociedade de um Estado Social jungido à democracia tida como princípio.  

A opção preferida no presente trabalho difere apenas terminologicamente daquela feita 

pelo prof. Ingo Wolfgang Sarlet, pois este escolheu como modelo “Estado Social de Direito”, 

propondo um acordo semântico sobre a expressão em artigo de sua lavra.14 

Com a devida vênia, propomos como modelo de Estado Social Democrático aquele que 

tem uma estrutura política e jurídica em que os direitos sociais e trabalhistas seriam tratados 

como direitos fundamentais em conjunção com as bases jurídicas atuais da democracia 

participativa.  

Aqui a democracia, segundo Bonavides, deixa  

de ser tão-somente forma de governo, de Estado, de república, de convivência humana e 

social, de regime, ou sistema político, para subir a um grau superlativo de princípio, de 

valor e de normatividade, derivado de sua proclamação e reconhecimento como direito 

da quarta geração. 15 

Michel Temer, em texto de matiz kelseniana, sustenta que “indubitavelmente, existe um 

núcleo material nas Constituições sem o qual não se pode falar em Estado”.16 Mas em que 

consistiria tal núcleo material que caracterizaria o Estado brasileiro como social democrata? 

A resposta é simples: os direitos fundamentais sociais, não só aqueles do art.º 6.º da 

Constituição Federal de 1988, mas todos aqueles distribuídos em seu corpo que retrate direitos de 

segunda dimensão. 
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O Estado social democrático é o Estado da justiça social, entendida esta como a 

realização do bem comum, sem distinção de classe, origem ou qualquer outro paradigma. 

Completa-se o sentido da justiça social na observação empírica das possibilidades reais, 

oferecidas pela sociedade, de cada pessoa atingir os padrões pretendidos de bem-estar, segurança 

e crescimento, preservados, em toda a extensão, seus direitos e liberdades. 

Mas o principal valor a ser buscado Estado social democrático deve ser a dignidade da 

pessoa humana, pois não há democracia sem dignidade, nem muito menos esta sem aquela. 

Conforme Ricardo Castilho: 

A construção e a perpetuação da noção de dignidade da pessoa humana guardam, 

outrossim, imbricadas e complexas relações com a democracia. A efetivação deste 

regime político pressupõe a aceitação recíproca da dignidade dos demais indivíduos. 

Ambos os conceitos consubstanciam condições inafastáveis de validade um do outro, 

uma vez que não há que pensar em democracia sem o reconhecimento da dignidade da 

pessoa humana, bem como não é possível conceber esta ideia de preconizar, 

simultaneamente, a adoção da solução democrática. 

Isto ocorre, fundamentalmente, porque a igual dignidade apresenta-se, em uma de suas 

facetas, como capacidade de autogoverno, ou seja, como autonomia política, que é a 

conseqüência da idêntica valia de todos os indivíduos perante o todo social. 

Kirschbaum é um dos pensadores contemporâneos que estudou a fundo as relações 

entre dignidade e democracia. 

Conclui-se, pois, que a dignidade da pessoa humana e, consequentemente, a Justiça 

Social e os direitos sociais nela embasados fazem parte do conjunto de valores 

subjacentes à democracia. Não se pode falar propriamente em regimes democráticos 

sem que se admita também a conformação da ordem econômica e social aos fins de 

construção da existência digna. 
17

 

No mesmo diapasão, entendendo a dignidade como limite e tarefa do Estado, da 

comunidade e dos particulares, ressalta Ingo Sarlet: 

Consoante já restou destacado, o princípio da dignidade da pessoa impõe limites à 

atuação estatal, objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade 

pessoal, mas também implica (numa perspectiva que poderia designar de programática 

ou impositiva, mas nem por isso destituída de plena eficácia) que o Estado deverá ter 

como meta permanente, proteção, promoção e realização concreta de uma vida com 

dignidade para todos, podendo-se sustentar, na esteira da luminosa proposta de 
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Clèmerson Clève, a necessidade de uma política da dignidade da pessoa humana e dos 

direitos fundamentais. 18
 

Além da dignidade da pessoa humana como valor buscado pelo Estado social 

democrático há também outro valor inerente a tal modelo estatal, qual seja, o valor justiça. As 

circunstâncias sociais são infinitas e o seu não acompanhamento, a falta de adequação dos 

gestores sociais àquelas, como já se demonstrou, acarretou a falência de vários modelos estatais.  

Porém, é impossível prever todas as circunstâncias e fatos concretos futuros, não 

havendo qualquer fórmula predeterminada para se resolver estes problemas com a edição prévia 

de normas. Aqui o valor justiça entra como elemento, sinal indicativo do fim pretendido 

decorrente de contingências sociais, por isso ser essencial uma nova hermenêutica que analise os 

casos concretos sob o viés social que, nas palavras de Gérson Marques, “consiste em extrair a 

máxima carga de justiça contida na norma.”19 

É de se conceituar o Estado social democrático como aquele modelo jurídico-político 

que se realiza servindo-se de toda base principiológica, limites e procedimentos do Estado social, 

mas com objetivos jurídicos e sociais ampliados voltados precipuamente à realização da justiça 

social tendo como parâmetro o valor dignidade da pessoa humana. 

 

3 DO DIREITO AO TRABALHO E DO TRABALHO DECENTE  

O constituinte originário de 1988 elevou o direito do trabalho à categoria de direito 

social fundamental, positivando-o no Art. 6. da nossa atual Carta Magna. Acontece que mesmo 

com tal evidenciação no corpo da Constituição, muitas teorias, acirrados debates tentam 

desqualificá-lo falando que tal norma seria apenas formalmente constitucional, ou um direito sem 

efetividade. 

Não é assim que deve ser entendido o direito social ao trabalho. O trabalho tem que ser 

valorado como quis o legislador constituinte, pois se assim não o fosse não o teria estabelecido 

como fundamentos no art. 1.º, inciso IV, e nem no art. 170, caput, da Constituição Federal de 

1988. 

Porém, crises neoliberais tem colocado tal direito fundamental frequentemente na 

berlinda, gerando insegurança no exercício de tal direito, enfraquecendo o aparato normativo 
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infraconstitucional que lhe dá sustentação e, ainda, um aumento da exploração do ser humano 

com desrespeito à sua dignidade. 

O trabalho, desta forma, merece proteção estatal, pois, como já falado, o Estado social 

democrático é um Estado interventivo, não podendo ser complacente com atos que restrinjam 

aquele direito, minimizando-o e até mesmo o descaracterizando. Para o estabelecimento de tal 

modelo estatal, o direito ao trabalho hoje deve ser visto sob uma outra vertente, mais 

humanizadora, consistindo no chamado trabalho decente. 

 

3.1   A origem da terminologia trabalho decente  

A Constituição Mexicana de 1917, bem como a Weimar de 1919 foram de importância 

crucial na humanização do trabalho com a prescrição de direitos sociais em seus conteúdos. Em 

ato quase contínuo, após o final da Primeira Grande Guerra, foi criada a OIT pela Conferência de 

Paz e sua Constituição se converteu na Parte XIII do Tratado de Versalhes. 

Criava-se uma organização internacional para as questões do trabalho baseada em 

argumentos não só econômicos e políticos, mas, também, humanitários, pois condições injustas, 

difíceis e degradantes de muitos trabalhadores deveriam ser afastadas pelos países signatários da 

referida Convenção. 

Já a Declaração Universal dos Direitos Humanos, pós Segunda Guerra Mundial, 

prescreveu em vários artigos normas que comporiam um mínimo de direitos dos trabalhadores, 

em especial: 

Artigo XXIII. 

1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições 

justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 

2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual remuneração por igual 

trabalho. 

3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória, que 

lhe assegure, assim como à sua família, uma existência compatível com a dignidade 

humana e as que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. 

4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para proteção 

de seus interesses. 
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Artigo XXIV. 

Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas 

de trabalho e a férias remuneradas periódicas. 
20 

Mas, não só nesta declaração é que foram estabelecidos direitos mínimos no plano 

internacional. Há várias convenções da OIT tratando de tais direitos, constando, também, de uma 

relação expressa assentada na Declaração sobre os princípios e direitos fundamentais no trabalho 

e seu seguimento tratada na 86ª Sessão em Genebra, de 1998, em especial os seguintes: 

2. Declara que todos os Membros, ainda que não tenham ratificado as Convenções, têm 

um compromisso derivado do simples fato de pertencer à Organização de respeitar, 

promover e tornar realidade, de boa fé e de conformidade com a Constituição, os 

princípios relativos aos direitos fundamentais que são objeto dessas Convenções, isto é: 

(a) a liberdade sindical e o reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 

(b) a eliminação de todas as formas de trabalho forçado ou obrigatório; 

(c) a efetiva abolição do trabalho infantil; e 

(d) a eliminação da discriminação em matéria de emprego e ocupação. 21 

Com as normas acima expostas, pode-se vislumbrar, a priori, um conteúdo mínimo de 

direitos dos trabalhadores que caracteriza o denominado trabalho decente no plano internacional. 

Entendendo a OIT o trabalho decente como uma condição fundamental para a superação 

da pobreza, a redução das desigualdades sociais, a garantia da governabilidade democrática e o 

desenvolvimento sustentável, é de suma importância um estudo sobre tal instituto bem como dos 

seus reflexos no âmbito do Direito do Trabalho, do Direito Constitucional e porque não dizer da 

Teoria Geral do Estado. 

 Conforme está publicado na página do Ministério do Trabalho e Emprego: 

No Brasil, a promoção do Trabalho Decente passou a ser um compromisso assumido 

entre o Governo brasileiro e a OIT a partir de junho de 2003, com a assinatura, pelo 

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e pelo Diretor-Geral da OIT, Juan 

Somavia, do Memorando de Entendimento que prevê o estabelecimento de um 

Programa Especial de Cooperação Técnica para a Promoção de uma Agenda Nacional 

de Trabalho Decente, em consulta às organizações de empregadores e de trabalhadores. 

Em maio de 2006 foi elaborada a Agenda Nacional de Trabalho Decente. 22 
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Desta forma, vê-se a importância de tal espécie de trabalho ao ser tratado em um 

compromisso internacional, pactuado entre pessoas de direito internacionais, que, além de fixar 

suas premissas, tem como “objeto contribuir para o desenvolvimento econômico sustentável 

associado aos mecanismos de proteção e justiça social.” 23 

Busca-se neste artigo, concluindo, dar tratamento científico ao chamado trabalho 

decente, analisando-o sob o âmbito multidisciplinar, pois não é um fenômeno isolado do Direito 

do Trabalho, muito menos do Direito Constitucional como direito fundamental social que o é, 

mas sim um instituto a ser observado sob diversos ângulos, inclusive como legitimador de um 

verdadeiro Estado Democrático de Direito.   

 

3.2 Conceito e caracteres 

É de suma importância definir neste tópico o que seja trabalho decente, bem como suas 

variantes entendidas por juristas na ambiência do nosso ordenamento jurídico. 

O melhor conceito de trabalho decente é o elaborado pela OIT a qual afirma que 

trabalho decente é “um trabalho produtivo, adequadamente remunerado, exercido em condições 

de liberdade, equidade e segurança, capaz de garantir uma vida digna a todas as pessoas que 

dependem do trabalho para viver.” 24 

Já o Ministério do Trabalho e Emprego preceitua que: “entende-se por Trabalho 

Decente um trabalho adequadamente remunerado, exercido em condições de liberdade, equidade 

e segurança, capaz de garantir uma vida digna.” 25 

O jurista José Cláudio Monteiro de Brito Filho define o trabalho decente como 

um conjunto mínimo de direitos do trabalhador que corresponde: à existência de 

trabalho; à liberdade de trabalho; à igualdade no trabalho; ao trabalho com condições 

justas, incluindo a remuneração,  e que preservem a saúde e segurança; à proibição do 

trabalho infantil; à liberdade sindical; e à proteção contra os riscos sociais. 26 

Como se depara de sua definição, acrescenta ele vários outros direitos aos estabelecidos 

no item 2 da Declaração da 86.ª Sessão da OIT destacando, entre outros: 1) direitos de exercer o 

trabalho em condições que preservem a saúde do trabalhador; 2) justa remuneração; 3) justas 
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condições de trabalho, principalmente limitação da jornada de trabalho e existência de períodos 

de repouso; 4) direito à proteção contra o desemprego e outros riscos sociais etc. 

Porém, o citado jurista afirma que alguns direitos concedidos aos trabalhadores pela 

Carta Social de 1988 extrapolam completamente os limites do que é chamado de trabalho 

decente, indo muito além do mínimo necessário, citando entre tais direitos o 13.º salário, 1/3 

sobre férias e FGTS. 

Propõe uma relativização de tais direitos por entender que os mesmos não são 

indispensáveis  

à dignidade, à manutenção ou respeito do principal atributo do homem que é a 

dignidade da pessoa humana, mas sim somente fruto de uma circunstância qualquer, 

presente em um determinado Estado, que lhe faz ter opção por um conjunto de direitos, 

às vezes até compensar a falta de outros. 27 

Com tal relativização não se pode concordar, pois, em primeiro lugar, todos os direitos 

tidos por relativizáveis pelo ilustre jurista, foram conquistas históricas da classe trabalhadora 

brasileira. Em segundo lugar, mesmo sendo tais parcelas trabalhistas aferíveis monetariamente, 

isso não acarreta, por si só, uma possibilidade de relativização, considerando-se, na verdade, as 

duas primeiras (13.º salário e 1/3 s/ férias) parcelas salariais, pois sobre a mesma incidem 

contribuição social segundo o Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Ou seja, 

tem tais parcelas trabalhistas natureza alimentar e relativizar direitos com tal característica é um 

risco que não vale a pena correr, principalmente frentes às investidas dos mais conservadores e 

daqueles que tentam desacreditar os ganhos sociais. 

Quanto aos valores referentes ao FGTS, o risco é ainda maior em uma possibilidade de 

relativização, pois os valores sociais do trabalho são fundamentos do Estado Democrático de 

Direito (art. 4.º, inciso IV), e os valores depositados naquele fundo correspondem a uma opção 

realizada pelo constituinte originário de obstacular rescisões contratuais imotivadas, sem 

fundamentação material, justamente pela importância que o trabalho tem em todo sistema 

jurídico-constitucional. 

Desta forma, por trabalho decente, como condição precípua a existência de um Estado 

social democrático, entende-se que seja aquele que preceitua: a liberdade sindical e o 

reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; a eliminação de todas as formas de 
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trabalho forçado ou obrigatório; a efetiva abolição do trabalho infantil; a eliminação da 

discriminação em matéria de emprego e ocupação; direitos de exercer o trabalho em condições 

que preservem a saúde do trabalhador; uma justa remuneração; justas condições de trabalho, 

principalmente limitação da jornada de trabalho e existência de períodos de repouso; e direito à 

proteção contra o desemprego e outros riscos sociais. 

O trabalho decente nada mais é do que um trabalho exercido com dignidade, com 

respeito à igualdade material, proporcionando aos que exercem tal direito uma materialização da 

cidadania prevista na Constituição Federal de 1988 como fundamento da República Federativa do 

Brasil (Art. 1.º, inciso II). Além de fundamento da República, o valor do trabalho constitui, por 

Francisco Meton, “um pilar da Ordem Econômica e o mancal da Ordem Social.” 28 A 

compreensão do trabalho decente deve ser feita em consonância com o novo Trabalhismo 

defendido pelo citado autor que diz: 

Pois bem, por meio do novo Trabalhismo, busca-se o resgate da dignidade do homem 

pelo trabalho, em todas as dimensões. Liga-se o censor crítico para contestar o que não 

está de acordo com os valores maiores prognosticados do Preâmbulo da Constituição 

Federal.  29 

Diante da abordagem ora exposta, que o trabalho decente é a materialização da 

dignidade humana, tanto no sentido de valor ou como princípio. 

 

3.3  Trabalho decente e Estado social democrático 

O trabalho, como direito social fundamental, deve ser realizado em consonância com o 

princípio da dignidade da pessoa humana, conforme já exposto.  

Um Estado tido por social e democrático deve objetivar tal valor e não apenas registrá-

lo no corpo de sua maior norma, sua Constituição, dando-lhe sentido apenas formal, sem 

efetividade, norma puramente programática. Conforme Gérson Marques: 

 A dignidade está na Base do constitucionalismo, servindo até mesmo para impor 

limites à vontade das partes. Isto justifica a irrenunciabilidade de direitos mínimos e o 

trabalho degradante, mesmo que o trabalhador concorde com a situação a que é 

submetido. O Estado não pode tolerar iniqüidades, sobretudo quando a autonomia da 
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vontade da parte mais fraca é submissa, desprovida de real liberdade; quando o quere é 

manifestado por falta de qualquer outra opção de sobrevivência. 30 

O Estado social democrático também é o Estado da igualdade material, da igualdade 

substancial, afastando-se da sua acepção meramente formal. Fernando Ferraz, retratando o 

preceituado por Joaquim B. Gomes Barbosa, assevera que: 

Produto do Estado Social de Direito, a igualdade substancial ou material propugna 

redobrada atenção por parte dos aplicadores da norma jurídica à variedade das situações 

individuais, de modo a impedir que o dogma liberal da igualdade formal impeça ou 

dificulte a proteção e a defesa dos interesses das pessoas socialmente fragilizadas e 

desfavorecidas. 31 

O modelo jurídico-constitucional de Estado social democrático não deve apenas prever 

valores trabalhistas na ordem constitucional, e o Estado deve ter uma atitude positiva e não 

tolerar comportamentos que venham a descaracterizá-lo, tolerando, como no caso brasileiro, 

moléstias sociais como o trabalho escravo, trabalho infantil, a discriminação no trabalho em todas 

suas formas. 

Em tal modelo estatal, segundo Ricardo Castilho,  

os direitos sociais, então, não são fruto de um artificialismo do Estado. São 

representações normativas de necessidades humanas básicas, a serem saciadas para a 

promoção da vida boa devida ao indivíduo. A negação dos direitos sociais abala os 

próprios alicerces da democracia, pois a satisfação institucionalizada das carências 

primordiais do homem é a aparte da essência democrática. 32
 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A exploração laboral de crianças, o trabalho escravo e a discriminação em qualquer de 

suas formas são males enraizados na História brasileira, caracterizados como incisões abertas, 

sem indícios de cicatrização, em nossa sociedade. 

Enquanto tais formas maléficas de trabalho estiverem presentes no seio da sociedade 

brasileira, é de se afirmar que feridas encontram-se abertas e que um sentimento geral de 

descrença em modelo democrático de Estado deve prevalecer.  
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Desde 1995 o Brasil conta com o Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), 

composto por Auditores Fiscais do Trabalho, Procuradores do Trabalho, Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal, entre outros agentes, que percorrem o país para fiscalizar relações de 

trabalho. O grupo resgatou, até março de 2009, mais de 33 mil trabalhadores em situação de 

escravidão.  

Para inibir a escravidão no Brasil, o governo publica uma lista de proprietários de terras 

ou empresas que fazem uso de trabalho forçado. Esta lista é atualizada semestralmente e está à 

disposição do público por meio do Ministério do Trabalho e Emprego, porém mesmo com toda 

relevância de ter sua imagem vinculada ao trabalho escravo, muitas empresas e produtores rurais 

persistem em tal forma de exploração. 

Conforme se denota de tais situações fáticas, vê-se claramente que este não é o modelo 

jurídico-político pretendido pelo constituinte originário de 1988 os quais se reuniram para 

instituir um  

Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a 

justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem 

preconceitos. 33 

Bonavides entende tal modelo de Estado como o da concretização e da justiça social.34 

Para ele  

Esse Estado social, ao contrário daquele, tem um teor menor de neutralidade diante da 

chamada luta de classes ou do confronto do capital com o trabalho, porquanto, em 

verdade, se apresenta muito mais ativo e participante, muito mais enérgico e inclinado à 

tutela e proteção dos trabalhadores do que dos senhores e donos do poder econômico. 35 

Embora o Estado social democrático possa parecer um estado socialista, tendo em 

consideração o alto apego que tem pela efetivação dos direitos sociais, com este não se confunde. 

É um modelo estatal comprometido com o desenvolvimento econômico, porém este não pode ser 

processado com fundamento em políticas recessivas, ditado por políticas econômicas de 

inspiração rigidamente monetarista e tecnocrática. 36 

O que entendemos distinguir o Estado social democrático de outros tipos de Estado 

assistenciais não é tanto a intervenção estatal na economia e nas condições sociais com o objetivo 
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de melhorar os padrões de qualidade de vida da população, mas o fato de vários direitos de 

segunda dimensão adquirirem status de direito fundamental, decorrendo de tal ilação vários 

direitos subjetivos exigíveis não só frente ao Estado, mas também de toda a sociedade. 

E qual seria o paradigma para a formação do Estado social democrático? Qual seria o 

momento final da construção de tal modelo? Para os fins propostos no presente trabalho, o 

paradigma seria a aceitação do trabalho decente, em toda sociedade, como a fórmula garantidora 

de valores sociais mínimos, pois ao se atingir tal estágio de consciência social, inexistindo 

qualquer forma de trabalho escravo, exploração de mão-de-obra infantil, bem como qualquer 

forma negativa de discriminação, é de se concluir que outros direitos sociais se efetivam pelo fato 

irradiante que o trabalho exerce em toda a ordem econômica e social. 

O Estado social democrático é uma estrutura jurídica que não nasce com uma simples 

sanção ou promulgação legal. Ele, como estrutura, é um construído, é uma obra em que é 

necessária a participação de todo o conjunto de operários, no sentido de agentes modificadores da 

sociedade. 

Mas o Estado social democrático, antes de sua afirmação, passa por um processo 

chamado de sentir jurídico, caracterizado como “a convicção emocional, intimamente vivida por 

um grupo social, sobre sua crença na justiça e na equidade do ordenamento positivo vigente, que 

motiva  adesão em relação a este e o rechaço ante sua transgressão”.37 

Após tal processo, que decorre de vários fatores como a noção de ética, justiça, 

igualdade, entre outros, é que se poderá ter uma consciência coletiva que dê respaldo a real 

existência de um modelo proposto. Aqui se passa de um sentir jurídico para um sentir mais 

amplo, mais vinculado aos pilares da ordem constitucional, o que, nas palavras de Verdú, chamou 

de sentimento constitucional: 

O sentimento constitucional consiste na adesão interna em relação às normas e 

instituições fundamentais de um país, experimentada com intensidade mais ou menos 

consciente porque se estima (sem que seja necessário um conhecimento exato de suas 

peculiaridades e funcionamento) que são boas e convenientes para a integração, 

manutenção e desenvolvimento de uma justa convivência. 38 
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Assim, diante de um alto índice de sentimento constitucional, é de concluir pela 

aprovação do modelo jurídico-constitucional assentado em uma ordem constitucional vigente, 

ratificando aquela legitimidade concedida ao constituinte originário. 

Novamente aqui é de se destacar o trabalho decente, agora como elemento de aferição 

do sentimento constitucional, pois se tal padrão de trabalho digno for o predominante a partir de 

um determinado momento histórico, pode-se dizer que o modelo de Estado social democrático 

realmente está efetivado, é uma construção verdadeira, não consistindo em uma simples pauta 

programática, muito menos uma mera utopia. 
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OBESIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

OBESITY AS A DISCRIMINATION CRITERION REGARDING LABOR 

RELATIONS 

 

Sarah Hora Rocha 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca analisar, por meio de pesquisa bibliográfica, legislativa e 

jurisprudencial, se a obesidade caracteriza critério válido para a discriminação nas relações de 

trabalho. Para tanto, inicia-se por conceituar a discriminação, mormente a efetivada nas 

relações de trabalho, e estudar as hipóteses de discriminação juridicamente admissíveis. 

Então, o trabalho foca as conseqüências da discriminação em face da pessoa obesa na 

admissão trabalhista, na constância e na finalização do vínculo de trabalho. Neste ponto, em 

observância, principalmente, à dignidade humana, ao direito fundamental ao trabalho, à 

função social do contrato e da empresa e aos princípios da não discriminação e da isonomia, 

conclui-se que o acesso ao trabalho deve se basear na capacidade do indivíduo de realizar de 

forma adequada o trabalho em questão. Assim, excepcionando as hipóteses em que a 

atividade a ser desenvolvida requeira determinados requisitos físicos, em que o exercício do 

trabalho comprovadamente, por meio de laudo médico, possa causar danos à saúde do 

empregado ou nos casos em que a obesidade afete sobremaneira o cumprimento das tarefas a 

serem exercidas, os atos de distinção baseados no critério obesidade serão considerados atos 

discriminatórios atentatórios a direitos fundamentais. 

Palavras-chave: Obesidade; discriminação; relações de trabalho. 

 

 

ABSTRACT 

 

The present article analyzes, through bibliographical, legislative and jurisprudential research, 

if obesity can characterize a valid criterion for discrimination regarding labor relations. For 
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that, it appraises discrimination, specially the kind that occurs within labor relations, and 

studies the admissible hypothesis of discrimination. Then, the work focuses on the 

consequences of discrimination regarding the obese person at the work acceptance and during 

and throughout the conclusion of the labor bond. At this point, in observance, specially, to the 

human dignity, to the fundamental right to work, to the social purpose of the contract and the 

company and to the principles of no discrimination and isonomy, it follows that the access to 

labor should be based on one’s capacity to properly execute the work at issue. Therefore, 

excepting the cases in which the activity to be developed requires certain physical attributes, 

in which the activity is proven to cause damage to the worker’s health by medical verdict or in 

the cases in which the obesity strongly affects the accomplishment of the tasks that are 

required, the acts of distinction based on the obesity criterion will be considered 

discriminatory acts offensive to fundamental rights. 

Keywords: Obesity; discrimination; labor relations. 

 
 
INTRODUÇÃO 
 

O interesse pelo belo e pela estética sempre se fez presente nas sociedades humanas, 

ainda que os padrões estéticos variem de acordo com o tempo e a cultura. 

A preocupação com a estética observada hodiernamente apresenta desmedidas 

proporções, podendo, muitas vezes, ser traduzida em obsessão. Cultua-se a imagem, o corpo e 

a beleza, os quais devem obedecer aos padrões estabelecidos pela sociedade, difundidos e 

impostos pela mídia, aceitos e internalizados de forma geral. 

A imagem chega a constituir, no século XXI, elemento de discriminação também na 

esfera do trabalho. A aparência física pode influenciar na contratação do indivíduo, no seu 

sucesso econômico, na possibilidade de ascensão em sua carreira, no desligamento do 

contrato. 

Neste contexto, surge a discussão sobre a discriminação estética, a qual envolve 

fatores como peso, altura, marcas (decorrentes de acidentes ou doenças, manchas, feridas, 

cicatrizes, queimaduras), piercings, tatuagens, cabelo, barba, entre outros. 

Quanto à discriminação, devido a seu aspecto extremamente pernicioso, passível de 

causar grandes danos de ordem patrimonial e moral àquele que é por ela vitimado e à 

sociedade, percebe-se a preocupação do legislador pátrio em produzir normas que visem sua 

erradicação. 
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No presente trabalho, analisar-se-á a discriminação, aqui utilizada em sua acepção 

negativa, que elege o fator obesidade como critério de discrímen. Neste tocante, percebe-se 

que a discriminação em relação à pessoa obesa no âmbito do trabalho é, em grande parte dos 

casos, infundada, vez que não apresenta relação com a habilidade do indivíduo para exercício 

da atividade em questão, sendo comumente relacionada a fatores relacionados à 

estigmatização e a preconceitos. 

Assim, fazem-se necessárias a discussão e a pesquisa em torno da privação do trabalho 

para os indivíduos que não se encaixam no padrão estético atualmente estabelecido. Neste 

processo, exclui-se, muitas vezes, o indivíduo obeso, além de tantos outros que não se 

encaixam em tal padrão.  

Pertinente, pois, diante, principalmente, da importância do direito fundamental ao 

trabalho e do valor social deste, o estudo da obesidade como fator de discriminação nas 

relações laborais, vez que o impedimento de acesso ao trabalho significa prejuízo à 

subsistência do indivíduo, e, mais que isso, pode constituir afronta ao princípio da dignidade 

humana. 

 

 

1 DISCRIMINAÇÃO: CONCEITO E TRATAMENTO CONCEDIDO PELO 

ORDENAMENTO JURÍDICO 

 

O presente estudo pretende analisar se a obesidade pode ser um fator determinante 

para a discriminação nas relações de trabalho. Para tanto, cabe, primeiramente, compreender o 

que se entende por discriminação. 

Para definir “discriminação”, Aurélio Buarque de Holanda (1993, p. 596) estabelece 

que esta consiste em “[...] ato ou efeito de discriminar, [...] separação, apartação, segregação”. 

Ao tratar do tema, Joaquim B. Barbosa Gomes (2001, p. 18) leciona que a 

discriminação, em suas múltiplas manifestações, 

constitui a valorização generalizada e definitiva de diferenças, reais ou imaginárias, 
em benefício de quem a pratica, não raro como meio de justificar um privilégio. 
Discriminar, nada mais é do que insistir em apontar ou em inventar diferenças, 
valorizar e absolutizar essas diferenças, mediante atividade intelectual voltada à 
legitimação de uma agressão ou um privilégio. 

 
Deste modo, a discriminação encontra grande repercussão no que diz respeito à esfera 

laboral. Sabe-se que o direito ao trabalho constitui direito social, inscrito na Constituição 

Federal vigente como direito fundamental, sendo, por conseguinte, extensivo a todos, 
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conforme apreende-se pela leitura do art. 6º da Constituição da República conforme o qual 

“são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho [...] na forma desta Constituição”. Com 

isso, tem-se que o direito ao trabalho não pode ser deliberadamente cerceado por práticas 

discriminatórias. As restrições impostas a este direito devem advir somente da legislação, 

observado critério razoável para tal restrição. Afinal, conforme a Constituição da República, 

em seu artigo 5º, inciso XIII, “é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, 

atendidas as qualificações que a lei estabelece”. Neste sentido leciona Cleber Martins Sales 

(2001, p. 223), segundo o qual “apenas a lei poderá ditar ‘qualificações profissionais’, de 

sorte que a ninguém é dado  além dos requisitos profissionais previstos em lei, muito menos 

estabelecer critério de admissão contrário aos direitos sociais dos trabalhadores [...]”. 

Percebe-se, portanto, que, em consonância com o princípio da legalidade, não cabe ao 

empregador estabelecer requisitos profissionais não previstos ou defesos em lei, sob pena de 

restar configurado ato discriminatório. 

No mesmo sentido, assevera Sebastião Geraldo de Oliveira (2000, p.139) que “o 

primeiro direito fundamental do homem é indiscutivelmente o direito à vida. Este direito, no 

entanto, está apoiado em dois pilares essenciais: trabalho e saúde. Sem a saúde, a vida perece; 

sem trabalho, a saúde e a vida estão comprometidas”. 

 

Inegável, portanto, diante da relevância do trabalho para o ser humano, que devem ser 

proibidas práticas discriminatórias que possam cercear o direito ao trabalho e, mais que isso, 

deve ser promovido, em determinadas hipóteses, o acesso ao trabalho, como ocorre no caso 

do estabelecimento constitucional de cotas às pessoas com deficiência (art. 37, VIII, CF/88). 

A Convenção n. 111 da Organização Internacional do Trabalho ratificada pelo Brasil 

em 26 de novembro de1965, em seu art. 1º, dispõe que o termo discriminação compreende 

“toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, cor, sexo, religião, opinião 

política, ascendência nacional ou origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a 

igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão”. 

Também estabelece como discriminação, referida Convenção: 

toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou 
alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 
profissão, que poderá ser especificada pelo Estado Membro interessado depois de 
consultadas as organizações representativas de patrões e trabalhadores, quando estas 
existam, e outros organismos adequados. 

 

Considerando as premissas inseridas nesta Convenção, portanto, tem-se, consoante 

Elisa Maria Brant de Carvalho e Malta e Vera Lúcia Carlos (2001, p. 49) que “discriminação é 
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o nome que se dá para a conduta, ação ou omissão de se estabelecer diferenças que violam o 

direito das pessoas com base em critérios injustificados e injustos, tais como a raça, a idade, a 

opção religiosa e outros”. 

A Convenção n. 111 da OIT também elenca determinadas características (raça, cor, 

sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou origem social), de forma 

exemplificativa, porquanto tais características, conforme supracitado, têm sido historicamente 

recorrentes na perpetração de atos discriminatórios. Percebe-se, pela inteligência das 

disposições da Convenção n. 111, que não só a distinção operada com base naquelas 

características expressas constituirão discriminação. Será igualmente definida como 

discriminação “toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito 

destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 

profissão [...]”. É possível perceber, portanto, que o conceito de discriminação aproveita 

também à distinção, exclusão ou preferência que tenha por base outros caracteres que não os 

expressamente contidos na Convenção. 

Preceitua, ainda, a Convenção n. 111, que “as distinções, exclusões ou preferências 

fundadas em qualificações exigidas para um determinado emprego não são consideradas 

como discriminação”. A ressalva inserida é de grande relevância, posto que nos casos em que 

as distinções, exclusões ou preferências forem estabelecidas em virtude de qualificações 

exigidas para um determinado emprego, restará desconfigurada a discriminação em sua 

acepção negativa. No que atina a este tópico, cumpre mencionar lição de Celso Antonio 

Bandeira de Mello (2008, p. 37), segundo o qual “o ponto nodular para exame da correção de 

uma regra em face do princípio isonômico reside na existência ou não de correlação lógica 

entre o fator erigido em critério de discrímen e a discriminação legal decidida em função 

dele”. 

Diante disso, percebe-se que havendo critério legítimo e plausível para tratamento 

desigual, como nos casos ressalvados pela Convenção n. 111, não restará consubstanciada a 

discriminação. A título de exemplo, cita-se a recusa de emprego de motorista a um indivíduo 

com deficiência visual. Neste caso, inexiste violação à dignidade humana deste indivíduo, 

restando desconfigurada, por conseguinte, hipótese de discriminação. Entender-se-ia de forma 

distinta se o critério de discrímen utilizado fosse, unicamente, o fato de ser a pessoa portadora 

do vírus HIV. Nesta segunda situação, inexiste correlação lógica entre o critério de discrímen 

e a discriminação efetivamente realizada, ou seja, inexiste relação entre as habilidades 

necessárias àquele indivíduo para o exercício da profissão de motorista e o fato de ser 

portador do vírus HIV. 
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Neste contexto, importante ressaltar que a Constituição da República, em relação aos 

direitos e garantias fundamentais presentes em seu artigo 5º, determinou que “todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Tal disposição estatui a regra genérica do 

princípio da não discriminação e constitui o princípio da isonomia. 

Além disso, a Carta Política estabelece que a República Federativa do Brasil é regida, 

em suas relações internacionais, dentre outros, pelo repúdio ao racismo, em seu artigo 4º, 

VIII. Determina, ainda, que constitui um dos objetivos fundamentais da República Federativa 

do Brasil, inscrito no art. 3º, IV, a promoção do “bem de todos, sem preconceitos de origem, 

raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. 

Convém lembrar, ainda, que a Constituição estabeleceu, já em seu preâmbulo, o 

comprometimento do Estado Democrático de Direito com os valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

Portanto, considera-se condenável a discriminação em que o critério estabelecido para 

desigualar, estabelecer preferência ou excluir pessoas ou grupos é desarrazoado, ilegítimo ou 

ilógico, de forma que o tratamento estabelecido reste injustificado. A discriminação, nestes 

termos, resulta em consequências danosas ao ofendido, ferindo o princípio da igualdade e da 

dignidade da pessoa humana. 

 

 

2. OBESIDADE COMO FATOR DE DISCRIMINAÇÃO NAS RELAÇÕES DE 

TRABALHO 

 

O culto ao corpo e à aparência, experimentado de forma cada vez mais intensa desde 

as últimas décadas do século XX, resulta, frequentemente, em marginalização dos indivíduos 

que não correspondem ao padrão imposto. A exclusão imputada se estende à esfera laboral, 

resultando, não raro, na não contratação do indivíduo obeso em diversas áreas. 

Ressalta-se, neste contexto, contudo, que a obesidade não pode escusar 

comportamentos discriminatórios ilegítimos: a pessoa obesa não pode ser ilegitimamente 

alijada de seus direitos em virtude do fator obesidade. Tal diminuição de direitos operada em 

virtude do peso atingiria frontalmente o direito fundamental à dignidade humana do indivíduo 

em questão. Assim, relevante analisar se a discriminação operada em relação à pessoa obesa 

no contrato de trabalho pode ser considerada legítima e, caso haja tal possibilidade, em que 

hipóteses. 
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Para que possamos analisar a legitimidade do critério obesidade quanto à 

discriminação na fase pré-contratual, importa abordar o poder diretivo do empregador, que, de 

acordo com Amauri Mascaro Nascimento (2009, p. 225) pode ser definido como a faculdade 

de determinar a maneira como a atividade do empregado deve ser exercida, em decorrência do 

contrato de trabalho, pelo empregador. O referido autor aponta, ainda (2009, p. 225), que o 

poder diretivo do empregador tem por fundamento legal o art. 2º da Consolidação das Leis 

Trabalhistas (CLT), que preceitua que o empregador é aquele que dirige a prestação pessoal 

dos serviços dos seus empregados. 

Não se trata, contudo, de um direito absoluto, ilimitado. Há a imposição de um 

conteúdo mínimo ao contrato de emprego, de acordo com Otávio Amaral Calvet (2010), a 

exemplo da disposição contida no art. 444 da CLT, segundo a qual “as relações contratuais de 

trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto não 

contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes sejam 

aplicáveis e às decisões das autoridades competentes”. 

Consoante Otávio Amaral Calvet (2010) tal disposição apresenta-se como “revelação 

positiva da função social do contrato”. Assim, tem-se que um dos limites encontrados pelo 

poder diretivo é a função social do contrato, instituto amplamente admitido na doutrina 

civilista, haja vista que o art. 421 do atual Código Civil preceitua que “a liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. 

Sobre o princípio da função social do contrato, Leda Maria Messias da Silva (2008, p. 

1122) aduz: 

[...] não se pode conceber um contrato que somente atine para as questões formais, 
como agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei e outros, sem ater-se às 
questões relativas ao meio ambiente ecológico e de trabalho, questões sociais e 
morais. Em outras palavras, embora não deixe de ter importância, o Princípio da 
Autonomia da Vontade, ficaria em segundo plano, quando se trata de reconhecer a 
dignidade da pessoa humana, que também engloba o bem-estar comum, pois 
ninguém pode viver bem, quando ao seu redor, não se vive bem. Limita-se, pois, o 
Princípio da Autonomia da Vontade, em prol de estabelecer como prioridade, o bem-
estar coletivo, a fim de assegurar a dignidade da pessoa humana em sua plenitude. 

 
Se o princípio da função social do contrato deve basear e limitar a própria autonomia 

da vontade dos contratantes no Direito Civil, no qual as partes estão presumidamente em 

patamar de relativa igualdade, nos contratos de Direito do Trabalho, em que a premissa é a de 

que uma das partes se encontra em situação de hipossuficiência, geralmente econômica, em 

relação à outra, maior será a necessidade de cumprimento do princípio da função do contrato 

para que seja respeitado o princípio da dignidade humana, direito fundamental 

constitucionalmente estabelecido e valor de inquestionável importância nos sistemas jurídicos 
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modernos. O contrato de trabalho deve, pois, guiar-se pelo mencionado princípio, de forma a 

impedir a prática de atos discriminatórios em quaisquer fases do contrato de trabalho. 

Há de se destacar, quanto à discriminação nas relações de trabalho, que esta pode 

ocorrer na admissão trabalhista, na vigência do contrato e no rompimento do vínculo 

trabalhista, sendo vedada, contudo, em quaisquer das mencionadas fases. Neste sentido dispõe 

o art. 373-A, III, da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT) quando estatui que é vedado, 

ressalvado o caso do menor, “recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do trabalho 

em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de gravidez, salvo quando a natureza 

da atividade seja notória e publicamente incompatível”(grifos nossos).  

Para analisar as conseqüências da discriminação nas relações de trabalho, relevante 

analisar a Lei n. 9.029/95, a qual, nas palavras de Vera Lúcia Carlos (2004, p. 54): 

Representa um significativo avanço para o acesso ao trabalho sem preconceito ou 
discriminação, atendendo-se ao princípio constitucional do direito ao trabalho (art. 
6º), da igualdade e da não-discriminação, penalizando aqueles que praticam atos 
discriminatórios na seara das relações de trabalho. [...] A lei não apenas protege a 
pessoa no seu direito ao trabalho, como resguarda a sua manutenção e viabiliza a 
readmissão no caso de a relação de emprego se romper por ato discriminatório. 
Houve, na realidade, regulamentação dos preceitos garantidores da igualdade de 
oportunidade e de tratamento e não discriminação como uma nova forma de 
proteção à relação de emprego. 

 
 

A Lei n. 9.029/95 é de grande valia para o estudo da proteção legal conferida ao 

trabalhador em face de atos discriminatórios, vez que estabelece, como dito pela autora acima 

citada, sanções àqueles que praticam tal espécie de ato e prevê, sem prejuízo do direito do 

empregado à reparação pelo dano moral causado, outras formas de reparação pela prática 

discriminatória. 

Em relação ao mencionado diploma legislativo, é possível inferir que se aplicam suas 

disposições não só às situações expressamente previstas no art. 1º (segundo o qual “fica 

proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para efeito de acesso a 

relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, origem, raça, cor, estado civil, 

situação familiar ou idade [...]”), mas, também, a outras hipóteses, de forma analógica, 

mesmo porque a Convenção n. 111 da OIT define como discriminação “toda e qualquer 

distinção, exclusão ou preferência que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade de 

oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão”. 

Assim, ainda que não expressamente mencionados na Lei n. 9.029/95, outros casos 

podem ser abarcados por ela, se “proibidas explícita ou implicitamente em outras formas 

legais nos planos constitucional e infraconstitucional”, conforme Vera Lúcia Carlos (2004, p. 

54). 
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Afinal, a teor do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, 

“quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os 

princípios gerais de direito”. Confirma o posicionamento exposto, ainda, o art. 8º, caput, da 

CLT, no qual lê-se que: 

Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 
disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, 
por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, 
principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o 
direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou 
particular prevaleça sobre o interesse público. 

 

Entendemos que a Lei n. 9.029/95 elegeu aquelas características naturais ou culturais 

do indivíduo que, historicamente, têm sido utilizadas como fatores de discriminação de forma 

recorrente, sem, no entanto, com isso, estabelecer um sistema taxativo. 

Neste sentido discorre Ana Lúcia Coelho de Lima (2009, p. 109): 

Apesar de o dispositivo arrolar práticas discriminatórias por motivo de sexo, origem, 
raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, não significa que as demais formas 
de discriminação não estejam abrangidas pela norma, na medida em que o 
dispositivo também traz expresso que ‘[...] fica proibida a adoção de qualquer 
prática discriminatória [...]’, sendo certo que a lei não contém palavras inúteis. 
Portanto tal enumeração não pode ser compreendida como taxativa, pois, se assim 
fosse, o preceito legal não faria menção a ‘qualquer prática discriminatória’. 
 
 

É possível concluir, diante do exposto, que a lei tem por escopo proibir quaisquer 

práticas discriminatórias, mesmo porque se aplica ao caso a máxima impressa no brocardo 

romano ubi eadem ratio, idem jus, ou seja, “onde houver a mesma razão, o mesmo deve ser o 

direito”. Conclui-se, deste modo, que a discriminação ilegítima operada com base no critério 

“obesidade” também é tutelada pelo ordenamento jurídico pátrio e pela Lei n. 9.029/95. 

Em relação à discriminação ocorrida na admissão trabalhista, ressalte-se, inicialmente, 

que não há dúvidas que o empregador possui discricionariedade para “eleger os colaboradores 

que possuam melhor perfil para trabalharem em seu empreendimento”, consoante leciona 

Otavio Amaral Calvet (2010). Entretanto, tal faculdade não permite ao empregador que adote 

critérios de admissão discriminatórios, pois tal conduta, além de constituir abuso de direito, é 

flagrantemente contrária à função social do contrato e da empresa e aos princípios da 

dignidade humana e da igualdade. Neste sentido o já citado art. 373-A, III, da CLT, estabelece 

a proibição ao empregador, ressalvado o caso do menor, de “recusar emprego, promoção ou 

motivar a dispensa do trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou estado de 

gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja notória e publicamente incompatível”. 

2469



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Assim, quando efetuado o ato discriminatório, possui o pretenso empregado direito a 

reparação pelos danos morais sofridos em decorrência da configuração de abuso de direito do 

empregador. Relevante, neste contexto, ressaltar a dificuldade existente em reunir provas que 

demonstrem a efetiva ocorrência da prática discriminatória. Tal dificuldade se torna ainda 

maior nos casos de discriminação ocorrida na fase da admissão trabalhista. 

Destaque-se, ainda, quanto ao ônus da prova no Processo do Trabalho, que conforme o 

art. 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), “a prova das alegações incumbe à parte 

que as fizer”. Utiliza-se, ainda, no que tange ao ônus das provas, a aplicação conjugada do art. 

333, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Lê-se, neste artigo, que “o ônus da prova 

incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu, quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. 

Deste modo, aquele que for discriminado na fase pré-contratual trabalhista teria que 

provar em juízo tal fato, já que sobre ele recai o ônus da prova. Tal incumbência se mostra 

complexa na hipótese em exame, já que a conduta discriminatória ocorre, geralmente, de 

forma velada e sutil. 

Assim, diversos autores discordam da aplicação do estabelecido neste dispositivo, 

dentre os quais Vera Lúcia Carlos (2004, p. 62), por compreender que este critério se mostra 

injusto, haja vista o desequilíbrio entre as partes no pacto laboral. Assevera a autora que 

(2004, p. 62): 

A doutrina moderna defende o entendimento de que o juiz do Trabalho, incumbido 
da entrega efetiva da tutela jurisdicional, ao distribuir o ônus da prova, deve levar 
em conta sempre as possibilidades concretas e reais que cada parte tem de 
demonstrar suas alegações, de maneira que o ônus da prova não recaia sobre a parte 
que alegou, mas sim sobre a parte que se encontra em melhores condições de 
produzir a prova necessária para a solução do litígio. 

 

Destarte, o Juiz do Trabalho deve distribuir o ônus da prova de forma a conferir 

efetividade ao processo, para que promova o acesso à justiça do empregado e o exercício de 

seus direitos, em observância ao princípio da aptidão para a prova. 

Quando se discute discriminação, portanto, a prova indiciária ou por presunção 

adquire um peso maior. Neste diapasão, cabe menção à sentença prolatada nos autos do 

processo n. 16299-2000-001-09-00-0, pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Curitiba, em 

análise à discriminação operada em razão de idade: 

Com efeito, não se pode exigir, daquele que alega ter sido submetido a prática 
discriminatória, prova cabal da discriminação, posto que esta não deixa recibo. 
Exigi-lo seria realizar no processo uma discriminação gritante em desfavor daquele 
cuja proteção contra a discriminação se trata de aplicar, posto que implicaria em um 
ônus probatório quase inatingível. Da mesma forma que o ato ilícito, a prática 
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discriminatória deve ser deduzida de indícios e circunstâncias, à vista dos quais 
passa a ser do réu o ônus de evidenciar que não se valeu de critério discriminatório. 

 

Na fase de admissão trabalhista a dificuldade de obtenção de provas é ainda maior que 

em outros momentos do contrato de trabalho. A pessoa vitimada pela conduta discriminatória 

do empregador na fase pré-contratual não terá, em regra, qualquer documento ou material que 

comprove a motivação de sua recusa. Por isso, torna-se ainda mais relevante a aplicação da 

inversão do ônus da prova pelo juiz do trabalho, a fim de que o tomador de serviços 

demonstre o motivo real para a não contratação de indivíduo. 

A inversão do ônus da prova poderá, inclusive, ser proveitosa para o próprio 

empregador, já que a ele também interessa provar publicamente que sua empresa preza pela 

pluralidade, não discriminação e pela função social da empresa. 

Convém sublinhar, outrossim, que a Lei n. 9.029/95 não disciplina os casos em que a 

discriminação ocorre na admissão do trabalhador, haja vista que conquanto vede a conduta 

discriminatória, não prevê formas de compensação ou indenização nos casos em que o ato 

discriminatório se efetiva na mencionada fase contratual. 

Diante de tal fato, propõe Otávio Amaral Calvet (2010) que a vítima de discriminação, 

entendida como aquela operada por motivo injustamente desqualificante, na admissão, possui 

“direito à integração”. Tal direito seria decorrência da preferência pela tutela in natura, além 

de se prestar a uma função pedagógica, desmotivando outros empregadores a incorrerem em 

práticas discriminatórias. 

O autor (2010) baseia tal posicionamento, principalmente, nos fundamentos de que os 

direitos fundamentais possuem eficácia imediata nas relações de trabalho; de que a 

discriminação na admissão de qualquer trabalho fere o direito fundamental ao trabalho, que 

pertence a todos os cidadãos, e viola o direito à dignidade humana, causando danos materiais 

e morais; e de que a reparação pelos danos segue o princípio da reparação integral e a 

preferência pela tutela específica como ideal de justiça. 

Defende, portanto, Otávio Amaral Calvet (2010), o “direito à integração”, ou seja, a 

“possibilidade de condenação do agressor à realização compulsória do contrato de trabalho 

frustrado pelo abuso de direito na seleção do trabalhador”. Diante de eventual impossibilidade 

fática de concretização da tutela in natura ou de preferência da vítima, advoga o autor pelo 

cabimento de indenização equivalente dobrada, que englobe indenização pelos danos 

emergentes (considerados como tais os gastos que teve o trabalhador para a participação 

naquele processo seletivo) e lucros cessantes, sem prejuízo da compensação por danos morais. 
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Quanto ao argumento de que o contrato de trabalho é consensual, o que 

impossibilitaria a efetivação do citado “direito à integração”, ou seja, o reconhecimento 

forçado do contrato de trabalho pelo Estado, dispõe Otávio Amaral Calvet (2010) que existem 

diversas hipóteses de reintegração no Direito do Trabalho, como aquelas estabelecidas pelo já 

citado art. 4º da Lei n. 9.029/95 e pelo art. 659, incisos IX e X, da CLT, conforme os quais: 

 Art. 659 - Competem privativamente aos Presidentes das Juntas, além das que lhes 
forem conferidas neste Título e das decorrentes de seu cargo, as seguintes 
atribuições: 
[...] 
IX - conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações 
trabalhistas que visem a tornar sem efeito transferência disciplinada pelos parágrafos 
do artigo 469 desta Consolidação. 
X - conceder medida liminar, até decisão final do processo, em reclamações 
trabalhistas que visem reintegrar no emprego dirigente sindical afastado, suspenso 
ou dispensado pelo empregador. 
 

 
Sugere Otávio Amaral Calvet (2010), conquanto reste impossível o estabelecimento de 

uma regra universal, que o período de inatividade pode ser considerado como aquele em que o 

trabalhador, mantendo uma conduta de boa-fé em relação à continuidade da busca de uma 

ocupação, não logrou nova colocação no mercado de trabalho após o ato discriminatório. 

Sugere, ainda, o autor (2010), alternativamente, quando da impossibilidade de mensurar a 

indenização pelos critérios suprapropostos, a “fixação da indenização por lucros cessantes 

com base no tempo médio de desemprego obtido em pesquisas oficiais para cada região do 

país”. 

Consigne-se que a condenação do agressor no pagamento de indenização por perdas e 

danos em dobro possui também escopo pedagógico, visando desestimular a prática de atos 

discriminatórios por outros empregadores. 

Ademais, nos casos em que o ato discriminatório ocorre na vigência do contrato, o 

empregado tem direito à reparação pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 5º, inciso 

V, o qual assegura o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por 

dano material, moral ou à imagem, e inciso X, ambos da Constituição da República vigente, 

segundo o qual “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação”. 

Neste diapasão, importa mencionar o seguinte trecho de decisão proferida em sede de 

análise de recurso de revista, nos autos do processo n.14500-93.2006.5.09.0872, pela 6ª 

Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST): 

RECURSO DE REVISTA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. 
ASSÉDIO MORAL. UTILIZAÇÃO DE EXPRESSÃO DEPRECIATIVA DA 
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CONDIÇÃO FÍSICA DO EMPREGADO. [...] A decisão recorrida está amparada na 
prova testemunhal, que reconheceu nexo de causalidade entre a conduta da empresa 
e o dano alegado pelo reclamante, em face de ofensa a sua condição física e a sua 
capacidade profissional. O empregador deve estabelecer um ambiente de trabalho 
com tratamento de dignidade e respeito ao trabalhador, não sendo razoável que se 
proceda a discriminação em razão de peso, ou qualquer outro, atribuindo 
incapacidade para o trabalho apenas em razão da condição física do empregado.  

No caso em comento, restou provado que o coordenador da empresa recorrente, a qual 

consistia em instituição de ensino, referia-se, continuamente, ao recorrido, professor de 

educação física da instituição, como “gordo”, de forma pejorativa. Consta do voto que o 

coordenador em questão realizava ofensas verbais ao recorrido, dizendo-lhe que “gordo não 

pode ser professor de educação física”, fato que causou abalo moral ao professor. 

Outrossim, consta da mencionada decisão que: 

Deve a empresa cuidar para um ambiente de respeito com o trabalhador, não 
possibilitando posturas que evidenciem tratamento pejorativo, ainda mais em razão 
da condição física, o que traz sofrimento pessoal e íntimo ao empregado, pois além 
de ser gordo ainda tem colocado em dúvida a sua competência profissional.  
A postura contrária, que se traduz no assédio moral, determina a obrigação de arcar 
com a indenização por dano moral, não havendo se falar em ausência de prejuízo, 
quando o comportamento da empresa comprovadamente ocorreu. 

Assim, possível perceber a patente configuração de danos morais ao autor, decorrentes 

de conduta discriminatória do recorrente, que depreciava não apenas a condição física do re-

clamante, como também sua capacidade profissional, de forma a causar dor e abalo psicológi-

co, gerando, então, o dever de indenizar à ré. Importante mencionar que a atividade de profes-

sor de educação física não consiste em atividade para a qual a pessoa obesa se encontra inap-

ta, visto que inexiste fundamento lógico para que, em função do critério obesidade, o indiví-

duo não possa exercer, de forma satisfatória, atividade de professorado. 

Destaque-se, ainda, que ao indivíduo caberá decidir sobre sua aparência corporal, 

sendo vedado ao empregador interferir na esfera da intimidade do empregado. 

Outrossim, cabe citar trecho retirado de decisão monocrática proferida pela Exma. 

Ministra Rosa Maria Weber Candiota da Rosa em sede de julgamento de agravo de 

instrumento em recurso de revista, nos autos do processo n. 43640-32.2005.5.03.0014, que 

nos seguintes termos dispõe: 

Comprovado pela prova oral [...] que Maria Eugênia, superior hierárquica da 
Reclamante, fazia comentários sobre a obesidade e a aparência desta, perante as 
demais empregadas, restou configurado o dano moral, que nos termos do inciso X 
artigo 5º da Constituição Federal, deve ser indenizado. 
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Neste caso, a gerente da empresa reclamada criticava, de forma contínua e perante 

terceiros, a aparência da reclamante, pessoa obesa, de forma a caracterizar assédio moral. 

Evidente, pois, que a conduta reiterada de reprovação da aparência da obreira e a imposição 

de padrões estéticos pela empregadora gerou constrangimento e sofrimento à então 

empregada, restando configurado o dever de indenizar no caso em tela. 

Ademais, nos casos em que a dispensa ocorre por motivo discriminatório, preceitua o 

art. 4º da Lei n. 9.029/95 que o empregado pode optar, sem prejuízo do direito à reparação 

pelos danos morais sofridos, pela readmissão, com ressarcimento integral de todo o período 

de afastamento, mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, 

acrescidas dos juros legais ou pela percepção da remuneração do período de afastamento, em 

dobro, corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

Independentemente das soluções individuais, convém ressaltar que caberá, ainda, a 

atuação de entes legitimados na tutela de direitos coletivos, como o Ministério Público do 

Trabalho, para a proposição de uma Ação Civil Pública, sendo certo que o órgão ministerial 

pode instaurar procedimento investigatório com vistas a apurar a conduta da empresa que 

eventualmente incorrer em práticas discriminatórias. 

Traçadas as devidas considerações acerca das eventuais conseqüências da 

discriminação em razão do critério obesidade nas relações de trabalho, cabe consignar que se 

o empregador considera que seus gastos podem aumentar em virtude do peso do seu 

empregado, pode elaborar programas que visem redução de fatores de risco, disseminação de 

informações relativas à obesidade e ao sobrepeso, orientação nutricional, incentivo à prática 

de exercícios, mudanças comportamentais e/ou ginástica laboral, sempre com respaldo 

científico e apoio técnico.  

Este tipo de medida, além de atender à função social da empresa, gera benefícios a 

esta, visto que proporciona maior qualidade de vida e mais disposição aos empregados, o que 

possibilita, por sua vez, maior produtividade e satisfação pessoal destes, além de diminuição 

dos gastos com assistência médica. 

           A redução dos níveis de obesidade é prática de saúde pública desejável e legítima, 

sendo os programas de saúde instituídos pelas empresas instrumentos eficazes para que tal 

objetivo seja logrado, de forma a efetivar sua função social. Afinal, a obesidade é uma 

enfermidade e, portanto, merece tratamento, não punição. 

Afinal, não pode a empresa se imiscuir de sua função social e simplesmente descartar 

o empregado obeso. Este empregado, de se notar, possui maior dificuldade em conseguir 

emprego que outros trabalhadores de peso considerado saudável, além de despender maiores 
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gastos relativos à sua saúde. Convém lembrar que retirar o emprego desta pessoa causar-lhe-ia 

grandes males em relação a sua auto estima e aprofundaria o sentimento de exclusão 

vivenciado pela pessoa obesa, além de lhe impossibilitar uma eventual redução de peso, já 

que sem recursos tal redução queda sobremaneira dificultada. Afinal, não se deve aceitar que 

o empregado seja utilizado tal qual um instrumento e descartado e substituído por outro em 

razão de uma característica que não impossibilita o correto cumprimento de seus deveres 

laborais.  

Válido consignar que o empregado pode aderir a tais programas ou não, sendo vedado 

ao empregador impor reprimendas ao empregado que opte pela não adesão às atividades 

oferecidas.  

          Outro fator comumente utilizado para justificar a não contratação e a dispensa de 

empregados em razão da obesidade se refere à dificuldade ou impossibilidade de realização de 

certas atividades em virtude do peso. Conforme abordado em momento anterior, se as 

atividades a serem exercidas pelo trabalhador restarem impossibilitadas em razão de seu peso, 

ou se o exercício das atividades puder resultar em maiores danos à saúde da pessoa em razão 

da obesidade, sendo que tais prejuízos à saúde sejam de tal ordem que possam justificar que o 

indivíduo seja preterido da relação de emprego, atestado o risco por laudo médico, restará 

desconfigurada a discriminação negativa. A incompatibilidade da natureza da atividade ou do 

negócio com a condição de obesidade pode validamente justificar certas hipóteses de 

discriminação. Tal hipótese se observa no seguinte acórdão proferido pelo Tribunal Regional 

do Trabalho da 4ª Região, em sede de julgamento de recurso ordinário, nos autos do processo 

n. 0083200-35.2006.5.04.0202: 

Importante ressaltar que não são raras as situações em que o excesso de peso ou a 
baixa estatura dificultam ou inviabilizam a realização de certas atividades.  Todavia, 
este não é o caso dos autos. Não existem elementos que permitam concluir que a 
contratação da reclamante e das empregadas que se enquadravam no padrão físico 
considerado adequado à participação nas inaugurações dos supermercados tenha se 
dado para o exercício de atividades diversas, de forma que a preterição da 
reclamante em função de sua aparência física ou baixa estatura, constitui conduta 
discriminatória imputável à reclamada. 

 

Assim, a distinção operada em decorrência das necessidades inerentes ao trabalho a 

ser executado não será considerada prática discriminatória, conforme preceitua a já 

mencionada Convenção n. 111 da Organização Internacional do Trabalho, em seu artigo 1º, 

segundo o qual: “as distinções, exclusões ou preferências fundadas em qualificações exigidas 

para um determinado emprego não são consideradas como discriminação”. É o que se percebe 

em acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região nos autos do processo 
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n. 00832.2006.202.0.00-7, segundo o qual “a distribuição de tarefas realizada com base na 

aparência física dos empregados constitui conduta discriminatória quando não demonstrado 

que tal atributo seja essencial ao desempenho da atividade pelo trabalhador”. 

Também em acórdão proferido nos autos do processo n. 0195700-88.2007.5.04.0661, 

pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, encontramos tal disposição: 

[...] é inegável a dificuldade que o sobrepeso provoca na realização de incontáveis 
atividades, sendo razoável que o empreendedor não contrate pessoas que não tenham 
aptidão física necessária para desenvolver determinadas tarefas. Não se trata de 
discriminação, mas de perfil necessário para realizar atividades específicas. 

 

Por derradeiro, conclui-se que negar acesso a determinado posto de trabalho a um 

empregado qualificado, com competência para exercer as atividades propostas, discriminá-lo 

na vigência do contrato, ou o dispensar, simplesmente porque tal pessoa é obesa, configura 

ato discriminatório, atentatório à dignidade humana, ao direito fundamental ao trabalho, à 

função social do contrato e da empresa e ao princípio da não discriminação.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Partindo-se do que estabelece o art. 1º da Convenção n. 111 da Organização 

Internacional do Trabalho, tem-se como discriminação toda distinção, exclusão ou preferência 

fundada em raça, cor, idade, sexo, religião, opinião pública, ascendência nacional, origem 

social ou qualquer outro fator de discrímen não legítimo que tenha por escopo destruir ou 

alterar a igualdade de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou profissão. 

O legislador pátrio, em consonância com a Constituição da República de 1988, buscou 

reprimir hipóteses de discriminação em que o critério estabelecido para desequiparar, 

estabelecer preferência ou excluir pessoas ou grupos fosse desarrazoado, ilegítimo ou ilógico, 

de forma que o tratamento estabelecido restasse injustificado. 

Há hipóteses, entretanto, nas quais o ato discriminatório é legalmente aceito. Uma 

delas se refere à discriminação realizada em virtude de exigências específicas da atividade a 

ser exercida. Assim, se determinada característica do indivíduo dificultar sobremaneira ou 

impedir o exercício das atividades a serem exercidas, poderá restar justificada eventual prática 

de distinção operada.  

Outra possibilidade de discriminação legalmente admitida é a discriminação positiva, 

também chamada de ação afirmativa, a qual pretende conferir tratamento favorável a certas 
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pessoas ou grupos, com o objetivo de exterminar situações de desigualdade observadas e 

promover a igualdade material. A discriminação positiva contrapõe-se à discriminação 

negativa, à qual nos referimos no presente trabalho, na qual se utiliza critério injusto e 

desarrazoado para efetivar tratamento desigual entre certas pessoas. 

Uma das formas de discriminação negativa existentes é a discriminação estética, 

aquela efetuada em decorrência da aparência física de uma pessoa, levando-se em conta 

fatores estéticos como altura, peso, cabelo, barba, bigode, cicatrizes, queimaduras, tatuagens, 

e piercings, entre outros, a despeito do desempenho funcional do indivíduo. 

Em relação ao critério peso, percebe-se que a obesidade vem sendo utilizada como 

fator de discriminação e exclusão recorrente na contemporaneidade.  

Neste contexto, para que possamos analisar a discriminação da pessoa obesa no 

âmbito trabalhista, mister se considerar o princípio da dignidade da pessoa humana, valor 

inerente a todo ser humano, que constitui mínimo invulnerável referente a todo e qualquer 

indivíduo, o qual deve ter seus direitos fundamentais respeitados, bem como tratar desta 

mesma forma seus semelhantes. 

  Deste modo, quanto às conseqüências da discriminação na constância e na finalização 

do vínculo trabalhista, de grande valia a análise da Lei n. 9.029/95, já que referida lei 

estabelece meios de reparação pelos danos causados. 

Tal diploma legislativo estabelece, em seu art. 1º, rol de fatores de discriminação em 

relação aos quais se aplicam as suas disposições. A obesidade, embora não prevista 

expressamente pelo diploma legal, é abarcado por ele, por meio de analogia.  

Assim, quando o ato discriminatório ocorre na fase pré-contratual o juiz pode 

distribuir o ônus da prova de acordo com as possibilidades das partes de demonstrarem suas 

alegações. 

De todo modo, embora a Lei n. 9.029/95 não preveja de forma expressa formas de 

compensação ou indenização nos casos em que o ato discriminatório se efetiva na admissão 

trabalhista, entendemos que se aplica o disposto no art. 4º da Lei n. 9.029/95. 

Nos casos em que o ato discriminatório ocorre na vigência do contrato, faz jus o 

trabalhador a indenização pelos danos morais sofridos, nos termos do art. 5º, V e X da 

Constituição Federal. 

Quando a dispensa ocorre por motivo discriminatório, consoante art. 4º da Lei n. 

9.029/95, o empregado pode optar, sem prejuízo do direito à reparação pelos danos morais 

sofridos, pela readmissão, com ressarcimento integral de todo o período de afastamento, 

mediante pagamento das remunerações devidas, corrigidas monetariamente, acrescidas dos 

2477



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

juros legais ou pela percepção da remuneração do período de afastamento, em dobro, 

corrigida monetariamente e acrescida dos juros legais. 

Por fim, conclui-se, ante todo o exposto, que em observância, principalmente, ao valor 

social do trabalho, ao princípio da não discriminação, ao direito fundamental ao trabalho, à 

valorização do trabalho como fundamento da ordem econômica e ao primado do trabalho 

como base da ordem social, que o acesso ao trabalho deve se basear na capacidade do 

indivíduo de realizar adequadamente o trabalho em questão. Assim, excepcionando as 

hipóteses em que a atividade a ser desenvolvida tenha por requisito determinados atributos 

físicos; em que o exercício do trabalho comprovadamente, por meio de laudo médico, possa 

causar danos à saúde do empregado ou nos casos em que a obesidade afete sobremaneira o 

cumprimento das tarefas a serem exercidas, os atos de distinção baseados no critério 

obesidade serão considerados atos discriminatórios atentatórios a direitos fundamentais. 
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OS IMPACTOS DA UTILIZAÇÃO DAS TECNOLOGIAS INFORMACIONAIS NO 

MUNDO DO TRABALHO: APONTAMENTOS INICIAIS SOBRE O CYBER 

BULLYING NO TELETRABALHO. 

 

THE IMPACTS OF USING THE INFORMATIONAL TECHNOLOGIES AT WORK:  

INITIAL CONSIDERATIONS ABOUT THE CYBER BULLYING AT TELEWORK 

Rosane Leal Da Silva 

 

RESUMO: este artigo discute os impactos da utilização das tecnologias da informação e 

comunicação sobre o mundo do trabalho, propondo um diálogo Euro-Americano do 

teletrabalho e dos desafios que essa modalidade oferece ao mundo jurídico. Para enfrentar 

essa temática empregou-se o método dedutivo, analisando-se o tratamento do tema na União 

Europeia, que desde o ano de 2002 estabeleceu diretrizes sobre o teletrabalho para, a partir 

dessa visão mais geral, abordar o assunto no Brasil. Ao discutir o teletrabalho no cenário 

brasileiro, destacaram-se posições doutrinárias e a ausência de legislação sobre o tema, 

cotejando-se vantagens e riscos advindos de seu emprego. Dentre os riscos, apontou-se a 

possibilidade de se configurar uma nova forma de assédio ou violência no trabalho pelo uso 

das tecnologias da informação e comunicação, denominada de cyber bullying. Para corroborar 

a tese defendida, apresentou-se julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, que 

evidencia a existência dessa nova forma de violência nas empresas.  

 

Palavras-chave: Novas Tecnologias; Teletrabalho; União Europeia; Cyber bullying; Direitos 

Fundamentais. 

 

ABSTRACT: This paper discusses the impacts of using the information and communication 

technologies at work, proposing a Euro-American dialogue on the telework and the challenges 

this kind of work brings to the juridical environment. To face this theme it was used the 

deductive method, analyzing how the European Union addresses the problem, considering it 

has established guidelines about the telework since 2002 and then, from this more general 

view, address the theme in Brazil. When discussing the Brazilian telework, it was highlighted 

some doctrinaire positions and the absence of law on this theme, comparing advantages and 

risks coming from their use. Among the risks, it is pointed out the possibility of configuring a 

new kind of harassment or violence by the use of the information and communication 
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technologies, called cyber bullying. To ratify this thesis, it was presented a judgment from the 

4th Region Labor Regional Court of Law demonstrating the existence of this new kind of 

violence inside companies. 

 

Key-words: New Technologies, Telework, European Union, Cyber bulling, Fundamental 

Rights. 

 

INTRODUÇÃO 

 

 O período atual é marcado pelo rápido desenvolvimento tecnológico, a partir do qual 

se tem experimentado verdadeira transformação na maneira de ser e estar no mundo, 

produzindo impactos sobre os mais variados segmentos. As relações e interações sociais 

ganham novas dimensões a partir da possibilidade de comunicação instantânea e 

transfronteiriça; as pessoas têm mais acesso a bens culturais e a repertórios de informações, o 

que coloca em movimento inéditas formas de construção do conhecimento; outras atividades 

ganham destaque, deslocando a economia centrada em produtos e serviços para a economia 

do imaterial, o que revoluciona as estratégias de muitas empresas. Somado a isso, a utilização 

crescente das tecnologias da informação e comunicação (TICs) e a necessidade de atender a 

diferentes mercados exigiram que muitas organizações empresariais passassem a utilizar 

novas formas de estruturação do trabalho, valendo-se do teletrabalho, modalidade que traz 

inéditos desafios ao Direito do Trabalho. 

 Estados que já estão inseridos na sociedade informacional há mais tempo, como 

muitos dos integrantes da União Europeia, trataram de disciplinar a matéria, que se encontra 

contemplada tanto em nível comunitário, quanto em muitas legislações nacionais produzidas 

após o Acordo Marco Europeu, que desde 2002 disciplina essa modalidade de trabalho. 

O Brasil, apesar de também registrar a existência do teletrabalho, ainda não possui 

legislação sobre o tema e não obstante o crescimento dessa modalidade de trabalho e das suas 

potenciais vantagens ao trabalhador, ao empresário e à coletividade, seus aspectos negativos 

ou de risco não podem ser ignorados, sobretudo quando contribuem para a maior 

vulnerabilidade de direitos fundamentais dos trabalhadores. Essa vulnerabilidade pode tomar 

várias formas, com destaque, para o cyber bullying. 
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 É sobre essa problemática que versa o presente artigo, elaborado pelo emprego do 

método dedutivo, a partir do qual num primeiro momento fez-se a análise mais geral dos 

principais aspectos que envolvem a utilização das tecnologias informacionais no mundo do 

trabalho, com destaque ao teletrabalho. Numa leitura Euro-Americana do tema, destacou-se 

seu tratamento na União Europeia, onde desde 2002 já foi regulamentada a matéria. Na 

sequência, discute-se o teletrabalho no Brasil, apresentando-se posições doutrinárias e 

identificando-se alguns problemas decorrentes da ausência de legislação específica sobre o 

tema para, em sua última seção, apontar para a possibilidade de as tecnologias informacionais 

contribuírem para o surgimento de uma nova forma de assédio moral, configurando o que se 

denominou de cyber bullying no teletrabalho.  

 

 

1 OS DESAFIOS DO TELETRABALHO E SEU TRATAMENTO JURÍDICO NA 

UNIÃO EUROPEIA. 

 

 Vive-se sob o impacto da chamada Revolução Informacional, que se constitui em 

forma de produção e de vida que se segue à Revolução Pós-Industrial, caracterizando-se pela 

amplitude e pela profundidade das transformações em curso. Esse processo, ora em marcha, 

envolve tanto os empregados burocráticos, quanto o conjunto dos assalariados dos serviços, 

produzindo o que muitos autores chamam de especialização flexível, que seria uma 

recomposição de funções na empresa, com descentralização ou uma desconcentração de 

burocracias. No âmago da Revolução informacional está o deslocamento do trabalho humano 

da manipulação para o tratamento dos símbolos abstratos, produzindo-se a passagem de uma 

economia centrada em produtos, para a valorização do imaterial e dos serviços, gerando 

verdadeira interpenetração entre informação e produção (LOJKINE, 2002). 

 Para este autor, o uso da informática potencializaria uma transformação produtiva 

radical, conferindo maior poder aos empregados e transferindo o centro dos conflitos sociais 

para o controle da informação. Atributos como a polivalência das tecnologias informacionais, 

a flexibilidade que provocariam no setor produtivo e a estrutura das empresas em redes 

descentralizadas contribuiriam para superar a separação entre quem pensa os processos 

produtivos e quem os executa. Seu otimismo, no entanto, é questionado por Braga (2009, p. 

60), para quem essa visão beira à ingenuidade e encobre o fato de as tecnologias estarem 

sendo utilizadas de forma hegemônica por quem detém o capital, para aumentar os lucros e a 

produtividade das empresas.  

2483



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Na mesma esteira de críticas, Braga (2009, p. 61) revela as insuficiências do 

pensamento de Castells (2008), teórico da sociedade em rede, para quem a utilização das 

tecnologias da informação, em especial a Internet, promoveria a sociedade pós-fordista, na 

qual os trabalhadores estariam organizados em rede e conectados entre si pela linguagem 

digital. O que não se diz, segundo Braga (2009, p. 62), é que esse quadro mostra um desenho 

parcial, no qual aparecem apenas os trabalhadores qualificados, que estão incluídos nesse 

novo processo. Os menos qualificados ou infoexcluídos não figuram na cena, pois “[...] a rede 

acolhe os vencedores e abandona os perdedores”. 

Wolff (2009, p. 104) também denuncia o discurso em favor do trabalho informacional, 

que em seu ponto de vista normalmente é empreendido por quem defende dos interesses 

empresariais. Segundo esse entendimento, o uso das tecnologias informacionais permite um 

“trabalho mais criativo e menos alienado”, enquanto para Wolff, com o trabalho 

informacional o empregado “[...] permanece, em outro nível, simplesmente operacional, ou 

seja, uma qualificação reduzida a atender os requisitos da máquina”. Portanto, segundo a 

autora, permanece a reificação, pois na maioria dos casos quem utiliza as máquinas possui 

apenas o que chama de “conhecimento dos sinais”, algo operacional que apenas permite ao 

usuário processar os dados corretamente. Nessa condição o empregado não consegue 

desenvolver conhecimento reflexivo intelectual, mantendo-se, portanto, a divisão técnica do 

trabalho: de um lado quem domina o processo produtivo e, de outro, quem executa. 

A promessa de maior domínio do empregado sobre os fluxos de produção, que lhe 

permitiria ser mais participativo, é atropelada pela rapidez e urgência dos fluxos 

informacionais, que conferem ao trabalho uma dinâmica que não reconhece os dias e os 

horários de descanso semanal remunerado. O tempo dos fluxos informacionais é um tempo 

sem interrupção. E se por um período acreditou-se que as tecnologias informacionais 

promoveriam a criatividade e a formação contínua do empregado, isso não tardou em revelar-

se uma utopia, pois seu uso tem se voltado eminentemente para o aumento de lucros de quem 

detém os meios de produção. 

Percebe-se, pois, que a transformação operada com a valorização da informação não 

soluciona ou supera os tradicionais problemas existentes entre o capital e o trabalho, pois essa 

revolução segue a tradição liberal e progressista, exaltando que produção do conhecimento e 

seu acúmulo são equiparados à maior eficiência e maior autonomia para o trabalhador, o que 

termina por ocultar ou mascarar alguns dos graves problemas derivados da sociedade 

informacional. 
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 Dentre as questões que precisam ser destacadas estão as modificações na dimensão 

espaço-temporal do homem, pois como as tecnologias da informação e comunicação 

permitem o trabalho remoto, a partir de outros locais que não a sede física da empresa, o 

trabalhador mantém-se em estado de constante “conexão”, respondendo a demandas que se 

apresentam após o término de sua jornada de trabalho. O tempo do trabalho acelera sobre as 

relações sociais e familiares do trabalhador, atingindo sua dimensão de humanidade e 

arrebatando seu tempo de lazer. Isso pode ocorrer de maneira até sutil, pois o fato de acessar a 

Internet de casa enquanto se encontra com sua família pode parecer, num primeiro momento, 

que não está trabalhando, quando na verdade está realizando atividades no interesse do seu 

empregador, comprometendo o tempo de recreação e de descanso a que tem direito.  

Constata-se que se outrora, nos primórdios da revolução industrial, o avanço do 

trabalho sobre a vida do trabalhador significava mantê-lo no local de trabalho até a exaustão 

de seu corpo, na sociedade informacional, por outro lado, o uso das tecnologias da informação 

e comunicação pode significar o arrebatamento do espírito do trabalhador, pois como afirma 

Kumar (2006, p. 68), “Do ponto de vista da tecnologia da informação, distinções entre 

escritório e lar, entre trabalho e ócio são, em grande parte, secundárias. Na verdade, a TI 

trabalha para torná-las irrelevantes.” 

O imbricamento entre o tempo do trabalho e o tempo de lazer, cujas fronteiras 

parecem se dissolver pelo uso das tecnologias informacionais, também é denunciado por 

Santos (2010, p. 12), para quem “As novas tecnologias permitem aos seus proprietários o 

aumento do controle, da intensidade e da extensão temporal do trabalho, sem que nenhuma 

contrapartida possa ser exigida”. E mais a frente, ao questionar quem se beneficia pelo 

incremento da produtividade gerado pelo uso das tecnologias informacionais, o autor 

arremata: “A resposta liberal seria de que toda a humanidade se beneficia do progresso 

tecnológico, mas para se confirmar essa afirmação seria necessário reduzir a uma diminuta 

parcela do mundo o contingente daqueles que consideramos humanos”. 

É preciso, portanto, que o emprego das tecnologias informacionais no mundo do 

trabalho seja analisado criticamente, o que sugere o reconhecimento dos pontos de tensão 

existentes, tais como: a) a exigência crescente de trabalhadores altamente qualificados, o que 

excluirá do processo um grande contingente de pessoas que não dispõem dos meios 

econômicos que permitam o acesso às tecnologias da informação e as apropriações exigidas 

pelo mercado de trabalho, o que gerará a exclusão do mundo produtivo dos chamados 
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“analfabetos digitais” 1; b) a redefinição e/ou até mesmo o desaparecimento de algumas 

profissões, que se tornarão dispensáveis em curto espaço de tempo (como a de editor de 

notícias, por exemplo); c) o individualismo proporcionado pelo uso solitário das tecnologias 

informacionais pode comprometer o incipiente sentimento de solidariedade entre os membros 

de uma mesma classe operária, fragmentando e desarticulando ainda mais os sindicatos; d) o 

uso das tecnologias acentua a vigilância e o controle sobre os corpos e as mentes dos 

trabalhadores, violando direitos fundamentais, como ocorre com o monitoramento de e-mails 

pessoais do obreiro, verificação de redes sociais integradas pelo empregado, adoção de 

sistemas de vigilância que aviltam a dignidade da pessoa, sobreaviso constante, dentre outros 

tantos exemplos; e) como nos países em desenvolvimento o acesso à Internet ainda está 

concentrado prioritariamente nas classes que desfrutam melhor condição econômica (como 

acontece no Brasil), os trabalhadores provenientes dos estratos mais pobres experimentarão 

maior dificuldade e até exclusão do mercado, pois estarão alijados dessa sociedade; f) o 

Direito do Trabalho, no Brasil, parece não estar suficientemente aparelhado para resolver os 

novos conflitos que emergem do emprego das tecnologias informacionais, o que indica a 

necessidade de renovação teórica e normativa nessa seara. 

O déficit normativo coloca o Brasil em atraso no cenário internacional, pois desde 

1996 a Organização Internacional do Trabalho (OIT) se ocupa do trabalho realizado fora da 

sede da empresa, conforme se depreende dos termos da Convenção 177, firmada em 20 de 

junho de 1996, em vigor desde 22 de outubro de 2000 para os pouco mais de seis países que a 

ratificaram2. 

De acordo com a Convenção 177, a expressão trabalho a domicílio é bastante ampla e 

flexível, abarcando todo o trabalho que uma pessoa, designada trabalhador, realiza fora da 

sede da empresa. Essa definição compreende, portanto, a modalidade de teletrabalho. 

 Segundo o pesquisador Pino Estrada (2003), a paternidade do termo teletrabalho seria 

atribuída a Jack Nilles, que o teria definido como “[…] quaisquer formas de substituição de 

deslocamentos relacionados com a atividade econômica por tecnologias da informação, ou a 

possibilidade de enviar o trabalho ao trabalhador, no lugar de enviar o trabalhador ao 

trabalho.”. 

                                                           
1 Grasselli (2010, p. 56) também partilha dessa preocupação, conforme se denota da seguinte passagem: “Esse 
processo de abertura às tecnologias de informação, potencializado a partir de instâncias comunitárias, pode 
comportar, todavia, novas formas de exclusão social. Começa-se a analisar a relação entre a pobreza e o risco de 
divisão tecnológica, como o de que os grupos de ingresso mais baixos têm menos acesso à tecnologia e, portanto, 
apresentam maior risco de ficar excluídos do mercado de trabalho e do desenvolvimento social geral e cultural”.  
2 Esta Convenção foi adotada por Albânia (24-07-2002), Argentina (31-07-2006), Bósnia Herzegovina (18-01-
2010), Bulgária (17-07-2009), Finlândia (17-06-1998), Irlanda (22-04-1999) e Países Baixos (31-10-2002). 
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A atividade (produto ou serviço) será realizada mediante contraprestação e poderá ser 

executada no domicílio do trabalhador ou em outros locais, desde que a mando e segundo as 

determinações do empregador. Este, por sua vez, é considerado como toda pessoa física ou 

jurídica que de modo direto ou por algum intermediário, oferece trabalho a domicílio por 

conta de sua empresa.  

Segundo o artigo 4º, os trabalhadores a domicílio devem receber, dentro do possível, 

tratamento igualitário aos outros trabalhadores, destacando-se: a) direito de filiar-se e 

participar de organizações que representem os seus interesses; b) proteção em matéria de 

seguridade e de saúde no trabalho; c) direito à remuneração; d) acesso à formação; e) 

observância de idade mínima de admissão ao emprego ou trabalho; f) proteção à maternidade. 

De acordo com a Convenção 177, o fato de a atividade ser realizada fora do ambiente 

da empresa não poderá servir como justificativa para subtrair dos trabalhadores direitos já 

garantidos pela legislação dos Estados nacionais. 

O déficit normativo só aumenta quando a análise é feita a partir da União Europeia, 

cuja matéria encontra-se regulamentada, no âmbito da União, por força do Acordo Marco 

Europeu, firmado em Bruxelas em 2002. Nesse importante documento, o teletrabalho é 

definido como uma forma de organização e/ou de realização do trabalho, utilizando as 

tecnologias da informação e comunicação no âmbito do contrato ou de uma relação de 

trabalho, no qual a atividade poderia ser realizada igualmente na sede da empresa e se efetua, 

de forma regular, em locais distintos3. Segundo o disposto nesse acordo, o teletrabalhador 

optará voluntariamente por essa modalidade e, ao adotar o teletrabalho lhe serão garantidos 

todos os direitos previstos na legislação trabalhista para os demais trabalhadores, sendo 

comparável àqueles que prestam serviços na sede da empresa4.  

Segundo o relatório sobre o teletrabalho na União Europeia, um destaque desse 

Acordo é a previsão de sua transposição pelo procedimento autônomo, ou seja, respeitando os 

processos e práticas dos Estados Partes e, portanto, sem caráter coercitivo. Os Estados 

                                                           
3
 Embora a maioria dos Estados integrantes da União Europeia tenha conferido esse conceito ao teletrabalho, há 

alguns parceiros que alteraram seu sentido. Segundo se depreende dos termos do Acordo Marco Europeu, a 
Hungria, por exemplo, definiu o teletrabalhador como alguém que comunica o resultado do seu trabalho através 
de dispositivos eletrônicos. Na legislação da França, por sua vez, teletrabalhador inclui "os trabalhadores 
nômades" e na Itália existem dois tipos diferentes de teletrabalhadores: o teletrabalhador que realiza as tarefas a 
partir da sua casa e os teletrabalhador que atua em centros organizados à distância (IMPLEMENTATION, 2006, 
p. 15). 
4 Em livre tradução da autora. 
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assumiram o compromisso de implementar as medidas até julho de 2005, o que se seguiria de 

relatórios de avaliação: um a ser produzido em 2006 e outro em 20085. 

No relatório produzido no ano de 2006 constatou-se que alguns Estados signatários 

estavam em fase de implementação do Acordo Marco Europeu, estabelecendo em suas 

legislações detalhamentos necessários para evitar ou dirimir problemas nessa modalidade de 

trabalho. Dentre os Estados destacados no relatório encontram-se a Bélgica e Luxemburgo. O 

primeiro país transpôs para a sua legislação a matéria, retratada no art. 6 do Acordo coletivo 

nacional belga CCT n° 85, de 09 de novembro de 2005. Esta normativa prevê que o acordo a 

ser concluído antes de começar o teletrabalho deve conter cláusulas que disponham sobre: a) a 

frequência de teletrabalho e, possivelmente, o dia em que o teletrabalho é feito e se necessário 

o dias e / ou horas que o trabalhador está presente na empresa; b) os períodos de tempo 

durante o qual o teletrabalhador pode ser contatado pelo empregador; c) quando o 

teletrabalhador pode pedir auxílio para o suporte técnico; d) discrimina como o empregador 

cobrirá os custos associados aos equipamentos e avarias; e) as condições em que um 

teletrabalhador pode voltar a trabalhar nas instalações do empregador; f) o período de aviso 

prévio e / ou a duração do teletrabalho e as modalidades de sua renovação 

(IMPLEMENTATION, 2006, p. 17). 

Luxemburgo também foi além da normatização geral proposta pela União Europeia, 

detalhando vários aspectos do teletrabalho em sua legislação nacional. Dentre os aspectos 

contemplados estão a necessidade de o contrato ser escrito, designando o local onde será feita 

a prestação do serviço, acompanhado da descrição das tarefas que ficarão sob 

responsabilidade do teletrabalhador. A legislação nacional desse país também exige a 

necessidade de ficarem estabelecidos os dias e horários que o teletrabalhador poderá ser 

contatado pelo empregador, bem como deve conter a relação completa dos equipamentos 

fornecidos e instalados pelo tomador dos serviços (IMPLEMENTATION, 2006, p. 17).  

Na seara das responsabilidades, percebe-se que os Estados signatários do Acordo 

Marco Europeu preocuparam-se em definir, como regra geral6, que os equipamentos serão 

disponibilizados pelo empregador, que deve mantê-los e adotar as medidas necessárias (uso 

                                                           
5 Segundo dados do relatório, a adesão dos Estados quanto à observância do Acordo é significativa, pois exceto 
Chipre, Bulgária, Estônia, Lituânia e Malta, os demais signatários aplicaram o Acordo de 2002 sobre 
teletrabalho. Os procedimentos variaram conforme os sistemas nacionais em matéria de relações laborais, sendo 
que alguns Estados adotaram acordos coletivos setoriais e nacionais, como Dinamarca, França, Grécia, Itália, 
Luxemburgo e Suécia; outros adotaram códigos de conduta, como na Irlanda e no Reino Unido, enquanto um 
terceiro grupo optou por elaborar legislação específica sobre o tema, a exemplo da Hungria, Portugal e 
República Checa (DIÁLOGO, 2007; UNIÃO EUROPEIA, 2009).  
6 O que não impede, todavia, os Estados nacionais de estabelecerem regras específicas em suas legislações 
internas. 
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de software) para proteção dos dados utilizados e transformados pelo teletrabalhador. O 

teletrabalhador, por seu turno, deverá conhecer as normas da empresa e a legislação sobre a 

modalidade de trabalho que realizará, sendo previamente notificado sobre as restrições aos 

usos dos equipamentos, sujeitando-se a sofrer sanções em caso de descumprimento 

(IMPLEMENTATION, 2006, p. 20).  

Segundo os termos do relatório de implementação do Acordo sobre teletrabalho 

(IMPLEMENTATION, 2006, p. 22), o uso de sistemas de monitoramento precisa ser 

proporcional ao objetivo visado pelo empregador, sendo devidamente informado ao 

teletrabalhador, pois apesar de os equipamentos pertencerem a quem explora a atividade, isso 

não legitima os abusos de direito por nenhum dos atores da relação. Percebe-se, pois, que se 

de um lado o empregador deve respeitar a privacidade do empregado, por outro lado, este não 

deve colecionar ou distribuir materiais ilegais pela Internet.  

 A segurança e a saúde ocupacional do teletrabalhador também devem ser promovidas, 

cabendo ao empregador informar as políticas da empresa e assegurar o seu cumprimento por 

parte do subordinado, mesmo que isso implique em visitas ao local onde o trabalho é 

executado. Caso a atividade seja realizada na casa do obreiro, os horários de inspeção deverão 

ser combinados previamente (IMPLEMENTATION, 2006, p. 24).  

 Percebe-se, portanto, que não é pelo fato de o trabalho ser executado fora da sede da 

empresa que ele ficará desprotegido ou receberá tratamento diferenciado. Terá assegurados os 

direitos comuns a todos os empregados, além de outros, próprios da atividade. Nessa esteira, 

além de receber treinamento próprio para o tipo de atividade que executarão, os 

teletrabalhadores terão asseguradas as mesmas oportunidades de formação e preparação que 

os demais que realizam atividades equivalentes na sede da empresa, estando sujeitos às 

políticas de avaliação que os demais pares, bem como a manter contato e participação com os 

órgãos de representação. 

 Na esteira desse Acordo, Portugal também regulamentou a matéria, que passou a ser 

contemplada nos artigos 233º a 243º, do Código de Trabalho de 2003. Sua definição na 

legislação portuguesa não se afasta das ideias propagadas no Acordo Marco Europeu, 

porquanto “Para efeitos deste Código, considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada 

com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa do empregador, e através do 

recurso a tecnologias de informação e de comunicação”. (REDINHA, 2011, p. 1). Assim, o 

teletrabalho notabiliza-se pela utilização dos meios tecnológicos, abrangendo sistemas de 

transporte de dados por computador conectado á Internet, telefones fixos ou móveis, 

comunicação wireless e GPS (Global Positioning System).  
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 Tal qual previsto no Acordo Marco Europeu, o teletrabalho em Portugal consiste em 

opção voluntária dos atores envolvidos na relação, exigindo contrato escrito, no qual se 

assegure ao teletrabalhador os mesmos direitos garantidos àqueles que realizam a mesma 

atividade na sede da empresa, tanto no que tange às condições de trabalho, quanto nas 

mesmas condições de acesso à formação e promoção profissionais7. Esse, aliás, constitui 

ponto de fragilidade do teletrabalhador, pois segundo Redinha (2011, p. 7-8): 

 

No âmbito do teletrabalho o princípio é afirmado genericamente e com 
incidência particular na formação e promoção profissionais, bem como nas 
condições de trabalho, uma vez que se trata de aspectos em que revela a 
vulnerabilidade do estatuto do teletrabalhador. Pelo seu afastamento ou isolamento o 
teletrabalhador pode facilmente ver coarctadas oportunidades de formação 
profissional e promoção devido ao desenraízamento social e psicológico que 
empobrece a experiência profissional e diminui as possibilidades de progressão na 
carreira. Por outro lado, há um risco real de erosão da tutela laboral, pois a 
‘visibilidade’ do teletrabalhador é menor, na medida em que o posto de trabalho se 
situa fora das instalações da entidade empregadora. 

  

As palavras da autora expressam com clareza a vulnerabilidade do teletrabalhador, que 

vai além das questões que tradicionalmente permeiam a relação de emprego. O fato de 

realizar a atividade a partir de outra base operacional distancia o obreiro do centro das 

decisões, tornando-o invisível ao empregador. Suas demandas passam a ser quase 

imperceptíveis e o fato de ele encontrar-se afastado dos demais empregados retira o seu poder 

de resistência e minimiza ou neutraliza seus mecanismos de pressão, cuja força é retirada do 

coletivo.  

A legislação portuguesa mostra-se alinhada com o Acordo Marco Europeu quanto à 

presunção de que os instrumentos de trabalho são disponibilizados pelo empregador, devendo 

o teletrabalhador utilizá-los de acordo com sua finalidade, não podendo dar-lhes destinação 

diversa8 (REDINHA, 2011, p. 9). Há coerência, também, ao prever que o empregador deve 

definir a política de segurança e higiene no trabalho, assegurando ao teletrabalhador exames 

médicos periódicos e equipamentos de proteção visual. Tal precaução se mostra necessária, 

                                                           
7 Artigo 236º: O teletrabalhador tem os mesmos direitos e está adstrito às mesmas obrigações dos trabalhadores 
que não exerçam a sua actividade em regime de teletrabalho tanto no que se refere à formação e promoção 
profissionais como às condições de trabalho. 
8 Art. 238º: 1 - Na ausência de qualquer estipulação contratual, presume-se que os instrumentos de trabalho 
utilizados pelo teletrabalhador no manuseamento de tecnologias de informação e de comunicação constituem 
propriedade do empregador, a quem compete a respectiva instalação e manutenção, bem como o pagamento das 
inerentes despesas. 
2 - O teletrabalhador deve observar as regras de utilização e funcionamento dos equipamentos e instrumentos de 
trabalho que lhe forem disponibilizados. 
3 - Salvo acordo em contrário, o teletrabalhador não pode dar aos equipamentos e instrumentos de trabalho que 
lhe forem confiados pelo empregador uso diverso do inerente ao cumprimento da sua prestação de trabalho. 
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especialmente considerando o número de horas que o empregado ficará exposto ao visor do 

computador. 

Apesar desses avanços identificados nas legislações dos países acima referidos, 

citados de forma exemplificativa, já que não se pretendeu esgotar a discussão, o tratamento 

jurídico do teletrabalho não é uniforme no âmbito dos Estados nacionais que integram a 

União Europeia.  

De acordo com o Relatório divulgado em 2009 pela Fundação Europeia para a 

melhoria das condições de vida e de trabalho, os teletrabalhadores continuam sendo 

confrontados com uma série de problemas e conflitos decorrentes das peculiaridades do seu 

trabalho. Dentre os problemas recorrentes, destacam-se “[...] discriminação em relação ao 

tempo de trabalho, às normas aplicáveis ao local de trabalho ou ao acesso à formação, 

associados a problemas de isolamento social e diluição das fronteiras entre o trabalho e a vida 

privada”. Percebe-se, pois, a dificuldade de efetivar os compromissos e normativas 

estabelecidas na seara do teletrabalho. 

 Como se vê da experiência normativa europeia, há uma série de questões jurídicas 

implicadas no teletrabalho que precisam ser observadas, sob pena de essa modalidade ser 

utilizada para subtrair direitos dos empregados e aumentar ainda mais os lucros de quem 

explora a atividade econômica. 

 Apesar da importância e da urgência em tratar do assunto em face do crescimento do 

uso das tecnologias informacionais nas empresas brasileiras, que também passam a adotar o 

trabalho remoto, o país ainda não conta com legislação específica sobre o tema. Tal lacuna 

fragiliza a condição dos trabalhadores desse segmento e aponta para a necessidade de ampliar 

os estudos sobre o tratamento jurídico do teletrabalho no Brasil, tema a ser abordado no 

próximo item. 

 

 

2 OS DESAFIOS DO TELETRABALHO NO BRASIL. 

 

Os Estados que estão inseridos a mais tempo na sociedade informacional, com 

destaque neste artigo para os integrantes da União Europeia, já dispõem de legislação sobre o 

teletrabalho, tema ainda carente de normativa específica no Brasil. Apesar da ausência de 

legislação, essa modalidade de trabalho já se constitui em realidade em muitas empresas, o 

que indica a necessidade de verificar a produção doutrinária sobre o tema, a partir da qual é 

possível identificar os principais problemas que têm preocupado muitos dos autores nacionais. 
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Conforme dados da última edição da Pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre 

as Tecnologias da Informação e Comunicação (CETIC), órgão vinculado ao Comitê Gestor da 

Internet no Brasil (CGI. br), das 4.857 empresas que responderam a esse item da pesquisa no 

ano de 2010, 58% daquelas com mais de 250 empregados informaram disponibilizar acesso 

remoto, com destaque para os empreendimentos nas áreas de atividades imobiliárias, 

atividades profissionais, científicas e técnicas; atividades administrativas e serviços 

complementares (BRASIL, 2011). Constata-se, pois, que o teletrabalho tem sido crescente no 

Brasil9, apesar de o país ainda não contar com legislação específica sobre o tema10. 

 Essa modalidade específica de trabalho é dotada de características próprias e realizada 

mediante a utilização de inovadoras tecnologias informacionais, o que a torna peculiar e a 

distingue das demais modalidades de trabalho. Caracteriza-se especialmente pela 

desconcentração, flexibilidade de horário ou local de prestação de serviço e ausência física de 

alguém que fiscalize diretamente o empregado (CHEIB, 2010, p. 65). O conjunto dessas 

características permite afirmar que se trata de figura nova e autônoma, que não se confunde 

com o já conhecido trabalho em domicílio, previsto no art. 6º, da Consolidação das Leis de 

Trabalho, época que sequer havia tecnologias que permitissem essa mediação entre 

empregado/empregador. Essa modalidade também não se configura como trabalho autônomo, 

porquanto a subordinação se mantém, assim como os demais elementos da relação de 

emprego. 

 A manutenção ou não da subordinação, no entanto, não é tema assente na doutrina que 

estuda o uso das tecnologias informacionais no ambiente de trabalho. Gerhardt (2002, p. 79, 

apud CHEIB, 2010, p. 59), por exemplo, entende que ocorre uma espécie de 

despersonalização da subordinação e até mesmo o seu desaparecimento em determinadas 

atividades. Para essa autora, o comando do superior hierárquico passa a ser substituído pela 

ordem tecnológica. Tal posição é no mínimo questionável, pois é como se a tecnologia, por si 

só, determinasse as tarefas que devem ser executadas pelo obreiro. 

 Em sentido contrário, Robortella (1994, p. 146-147, apud CHEIB, 2010, p. 59) 

defende que a subordinação se mantém e pode até ficar mais acentuada a partir dos usos das 

                                                           
9 Os dados disponíveis na página da Sociedade Brasileira de Teletrabalho e Teleatividade não se encontram 
atualizados, espelhando a realidade do teletrabalho no Brasil em 2008. Estimava-se, à época, que mais de dez 
milhões de trabalhadores já realizam trabalho fora do domicílio da empresa, predominando o trabalho em casa, 
com 52% de respostas positivas (SOBRATT, 2011). 
10 Segundo Grasselli (2010, p. 52), a proteção ao teletrabalhador decorre dos termos do art. 7º, da Carta 
constitucional, especialmente pelo disposto nos incisos XXVII, que prevê a proteção do trabalhador em face da 
automação, e do inciso XXXII, que proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual ou entre 
outros profissionais respectivos. 
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tecnologias, pois que o empregador pode controlar, à distância, as pausas, descansos e horas 

de atividade do empregado. 

 Com razão o autor acima citado, pois o conceito de subordinação não se liga ao 

controle físico do empregador sobre o empregado, tratando-se, antes, da dependência 

hierárquica desse último em relação àquele. De um lado encontra-se o empregador, com o 

poder de dar ordens e de determinar as atividades que devem ser realizadas pelo obreiro, a 

quem compete o dever de executá-las segundo os usos, modalidades e critérios próprios da 

empresa. 

 A subordinação, no entanto, não significa que o empregador terá poder absoluto sobre 

o empregado, mas tão somente que lhe dirigirá o trabalho dentro dos limites legais e 

respeitada a dignidade da pessoa do trabalhador.  

O exercício desse poder independe do local onde a atividade é realizada, pois não se 

trata de um poder físico e sim na possibilidade jurídica de controlar a atividade de outro. 

Como lembrado por Cheib (2010, p. 48), “[...] a subordinação atua sobre a atividade 

desenvolvida pelo empregado e não sobre a pessoa deste”. Assim, quando o empregador 

exorbita o seu poder diretivo, fazendo-lhe exigências superiores à previsão legal ou emitindo 

ordens ilegais, sua atuação configura abuso de direito11, o que autoriza o empregado a valer-se 

do seu direito de resistência 

 A questão ganha realce quando se discute a subordinação no teletrabalho, já que se 

trata de trabalho desenvolvido à distância, por pessoas que detêm maior preparação e que 

dominariam a técnica da sua atividade. Essa intelectualidade, no entanto, não pode servir para 

afastar a subordinação, que apenas diminuiria em razão da maior confiabilidade no trabalho 

do empregado, conforme defendido por Oraci Grasselli (2011, p. 56-57). 

Disso se depreende que mesmo mitigada ou diminuída, a subordinação permanece12 

no teletrabalho, pois segundo as palavras da mesma autora, “Ela não representaria tampouco 

uma interferência permanente por parte do empregador na atividade do empregado, mas 

representaria a constante possibilidade jurídica de que isso venha a acontecer”. (GRASSELLI, 

2011, p. 58). 

É até plausível pensar que esse conceito merece revisão em face das novas tecnologias 

informacionais. Isso não infirma, no entanto, sua permanência e a caracterização do 

                                                           
11 Cheib (2010, p. 50-51) defende que nesse caso o empregado está legitimado a valer-se do direito de 
resistência, opondo-se ao cumprimento de ordens ilegais, conduta que não configuraria, por parte do empregado, 
descumprimento de seus deveres. 
12 Até porque, segundo explicado pela autora, embora o Direito do Trabalho tenha se fixado no conceito de 
subordinação jurídica, ainda é possível encontrar a subordinação social, técnica e econômica. (GRASSELLI, 
2011, p. 58). 
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teletrabalho como modalidade de trabalho subordinado. E tanto é assim que mesmo 

dispensando-se a presença física do trabalhador na sede da empresa, o que faz com que o 

obreiro não tenha contato físico diário com os colegas de trabalho e com seus superiores 

hierárquicos, as atividades são recebidas, desempenhadas e enviadas ao centro operacional da 

empresa por meio das tecnologias informacionais, tais como rádio, telefone celular e Internet.  

 Nesse novo contexto, o trabalho pode ser executado em diferentes locais, o que faz 

com que o teletrabalho possa apresentar-se sob vários tipos: a) atividade realizada no 

domicílio do empregado, que produz em seu próprio espaço físico (home Office), mantendo-

se em contato com o centro diretivo da empresa a partir do uso de tecnologias informacionais 

(de sua propriedade ou disponibilizadas pelo empregador); b) trabalho realizado em centros 

satélites que, segundo Fincato (2003), consistem em locais dispostos em pontos estratégicos, 

dotados dos equipamentos necessários para o desempenho das atividades, servindo de lócus 

de atuação do teletrabalhador; c) trabalho realizado em telecentros equipados com tecnologias 

informacionais, nos quais os trabalhadores provenientes de uma única ou de distintas 

empresas desempenhariam suas funções13; d) trabalho móvel ou nômade, como chamado por 

Fincato (2003), para quem essa modalidade possibilita que o trabalhador desempenhe suas 

atividades onde quer que esteja (dentro de carro, avião, quarto de hotel, em trânsito, etc.), o 

que permite a maximização da sua produção.  

 Cheib (2010, p. 65), por sua vez, aponta três modalidades de teletrabalho: a) aquele 

realizado em telecentros, que podem assumir tanto a forma de centros satélites, separados da 

sede central, mas dela dependentes, quanto de centros compartilhados, assim compreendidos 

os locais mantidos por conta do tomador de serviços e que abrigam empregados de uma ou 

mais empresas; b) o teletrabalho em domicílio, realizado quando o empregado presta o 

serviço a partir do seu domicílio e c) o teletrabalho nômade, que é aquele realizado sem local 

fixo.  

Embora o teletrabalho possa adotar diferentes tipos, em todos eles é possível encontrar 

pontos de aproximação, tais como: o distanciamento físico do trabalhador, a utilização das 

tecnologias da informação e comunicação e a descentralização das estruturas tradicionais de 

poder dentro da empresa, dotando-se o trabalhador de relativa autonomia. Essa última 

característica é a que conduz alguns autores a sustentarem que o teletrabalho notabiliza-se 

pela existência de uma subordinação branda. 

                                                           
13 Os custos de manutenção dos equipamentos e do local podem ser divididos pelas empresas e não se estabelece 
relação de hierarquia entre os empregados, sendo que cada teletrabalhador se mantém subordinado aos comandos 
do seu empregador. 
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 O fato de dispensar a presença física do empregado no local em que desempenhará sua 

atividade oferece inúmeras vantagens para empregados, empregadores e para toda a 

coletividade. 

 Dentre as vantagens para o empregado, pode-se citar: a) diminuição de gastos com o 

transporte e vestuário; b) economia de tempo com a possibilidade de trabalhar em casa, pois 

além de dispensar os deslocamentos físicos, diminui a dispersão do empregado em contato 

com colegas; c) a otimização do tempo permitiria que o obreiro tivesse maior equilíbrio entre 

as atividades laborais, sua vida familiar e social; d) aumento da autonomia do trabalhador, 

tanto em sua atuação, quanto na tomada de decisões; e) o teletrabalho tem sido uma opção de 

inserção de pessoas incapacitadas no mercado de trabalho, pois ao dispensar os deslocamentos 

permite que os portadores de alguma limitação física possam permanecer produtivos, 

conforme destacado por Pino Estrada (2008) “Para o teletrabalho, não importa raça, sexo, 

deficiência física ou lugar onde o trabalhador estiver, barreiras muito comuns para o mercado 

tradicional de trabalho, podendo ser desenvolvido no campo ou na cidade [...]”. 

 As empresas também podem obter benefícios com essa modalidade de trabalho, 

destacando-se: a) economia com os custos de deslocamento físico do trabalhador; b) redução 

de custos com a manutenção do espaço físico, equipamentos e materiais utilizados pelo 

empregado durante a jornada de trabalho; c) maior produtividade do empregado no mesmo 

espaço de tempo e com menos gastos para a empresa; d) redução do número de ausências dos 

empregados; e) possibilidade de operar globalmente 24 horas por dia, dentre outras. 

 As vantagens iriam além dos atores diretamente envolvidos na tradicional relação de 

emprego, pois o teletrabalho também pode produzir reflexos positivos sobre o Estado e a 

coletividade, o que se daria, por exemplo: a) pelo aumento do número de empregos e de 

pessoas produtivas, desonerando os cofres públicos de arcar com benefícios previdenciários; 

b) pela redução do tráfego nas ruas, evitando-se o aumento nos congestionamentos e, por 

conseguinte, reduzindo os níveis de poluição do meio ambiente. 

 Esses fatores, somadas à crescente difusão no uso de TICs, têm contribuído para 

ampliar a presença do teletrabalho em diversos segmentos produtivos. Segundo Franco 

(2009), é possível encontrar essa nova modalidade de trabalho em atividades de prestação de 

serviços a empresas, programação e serviços informáticos, consultorias e serviços financeiros, 

atuação no ramo de marketing, serviços na área médica, relações públicas e publicidade, 

serviços de contabilidade e auditoria, serviços de escritores e criadores de conteúdos, de 

bancos de dados e de call center de grandes hipermercados. 
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 Apesar de todas as potencialidades, é preciso registrar que o teletrabalho deve inspirar 

a atenção dos operadores jurídicos, pois já se manifestam alguns efeitos negativos, 

especialmente sobre o obreiro.  

Dentre os pontos de atenção, destacam-se: a) tentativa de fraudar a legislação 

trabalhista, dando vestes de autônomo ao trabalho que deriva de relação de emprego, na 

tentativa de descumprir direitos trabalhistas; b) isolamento social do teletrabalhador, pois o 

fato de laborar longe do ambiente da empresa reduzirá as chances de contato pessoal com 

colegas e superiores hierárquicos, problema que se acirra nos casos em que o obreiro tem 

tendência a manifestar alguma doença, como depressão; c) a falta de envolvimento emocional 

com superiores pode distanciar o teletrabalhador das chances de promoções, reduzindo suas 

oportunidades de ascensão profissional; d) aumento da carga de trabalho pela fixação de 

metas muito elevadas, estratégia utilizada pela empresa para ter certeza de que o obreiro se 

manterá envolvido com os objetivos da organização; e) utilização de mecanismos de controle 

e fiscalização do empregado por meio de instalação de programas que monitoram o uso do 

computador e até mesmo o número de toques por minuto, o que pode ferir direitos 

fundamentais; f) precarização das condições de trabalho pela flexibilização de direitos 

trabalhistas já conquistados, como a dispensa de pagamento de horas extras, por exemplo. 

Dentre os possíveis riscos acima listados, um deles merece atenção especial: a fixação 

de metas demasiadamente ambiciosas e até mesmo inexequíveis. Essa estratégia é altamente 

nociva, pois além de produzir um estado de constante tensão no trabalhador, fazendo sentir-se 

incapaz de atender às expectativas do empregador, ainda neutraliza as possíveis vantagens 

dessa modalidade de trabalho, estendendo a jornada de trabalho para além das 8 horas. Por 

meio desse expediente serão consumidas as horas de lazer do trabalhador, precarizando-se sua 

condição humana. 

Esses aspectos negativos ou de risco ao trabalhador não podem ser ignorados e, ao 

lado das possíveis vantagens, as desvantagens devem ser cotejadas e analisadas criticamente 

pelos operadores jurídicos, especialmente no momento em que se discute o Projeto de Lei nº 

4.505, de autoria de Luiz Paulo Vellozo Lucas. Segundo o texto desse projeto, o teletrabalho 

tem a finalidade de promover o aumento dos índices de emprego, patrocinar a inserção de 

trabalhadores com reduzida capacidade física no mercado de trabalho e estimular o 

crescimento econômico eco-compatível, conforme disposto no art. 3º (BRASIL, 2008). 

De acordo com a redação original do referido Projeto, os teletrabalhadores terão os 

seguintes direitos:  

 

2496



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Art. 6º São direitos do empregado teletrabalhador: 
a) igualdade de tratamento no que diz respeito à filiação sindical, participação na 
negociação coletiva, proteção à saúde, segurança social e estabilidade no emprego, 
além da garantia à não discriminação e acesso à qualificação e informação 
profissionais; 
b) proteção ao salário, férias e sua respectiva remuneração, gozo de feriados, 
licenças previstas na CLT e faltas por doença;  
c) segurança, higiene e saúde no trabalho observadas as disposições do art. 7º; 
d) ressarcimento dos gastos extraordinários decorrentes das funções inerentes ao 
teletrabalho e não previstos na remuneração, observadas as disposições do art. 7º.  
Parágrafo único. Em razão do caráter de controle de jornada aberta e, via de 
regra, de forma virtual, aos empregados teletrabalhadores não será 
contemplado o direito às horas extras, devendo a remuneração ajustar-se às 
horas normais de trabalho. (grifou-se) 

 

Sem dúvidas o disposto no parágrafo único do artigo 6º merece críticas e é um dos 

pontos nevrálgicos do projeto de lei, já que poderia produzir o que Fincato (2011) denominou 

de escravidão digital. Com razão a autora, pois o fato de o Projeto de Lei nº 4.505/08 

dispensar o pagamento de horas extras ao teletrabalhador sob o argumento de se tratar de 

jornada aberta, considerando que nessa modalidade de trabalho não há meios de o 

empregador verificar o número de horas efetivamente trabalhadas se constitui em algo 

falacioso e na contramão da sociedade informacional. 

Os argumentos lançados pelo proponente do Projeto de Lei, Deputado Luiz Paulo 

Vellozo Lucas, também não são suficientemente convincentes para justificar a retirada de 

direitos do teletrabalhador: 

 

Primeiramente, foi analisada a pertinência da aplicação do regime de horas extras no 
teletrabalho. Destarte a existência de modernos programas e softwares onde existe 
um controle de log on, tal controle não se mostra como suficiente e efetivo para que 
possa se garantir que a produção é proporcional à quantidade de horas utilizando-se 
a forma telemática, ou seja, não é possível auferir com segurança integral que o 
tempo despendido no equipamento será sinônimo de horas trabalhadas. Por isso 
optamos pela não adoção das horas extras, considerando-se o que denominamos de 
‘controle de jornada de trabalho aberta’: nesse regime de controle, enquadram-se 
aqueles empregados que possuem subordinação branda, uma vez que devem possuir 
metas de produção ou tarefas bem especificadas, mas que não se encontram 
submetidos às horas habituais de serviço, uma vez que distantes do local esperado de 
produção. 

 

 Ora, o fragmento acima revela uma série de contradições, pois ao mesmo tempo em 

que sustenta existir uma subordinação branda no teletrabalho, com jornada de trabalho 

aberta, reconhece que o obreiro cumprirá metas de produção ou tarefas bem definidas o que, 

por certo, constitui forma inequívoca dessa mesma subordinação que se tenta relativizar.  

Revela-se, pois, o quanto à regulamentação do teletrabalho pode significar o 

aviltamento das condições do teletrabalhador, em descompasso com muitas das possíveis 
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vantagens que adviriam dessa forma de trabalho. Como se vê, a preocupação não é com as 

condições laborais e humanas do trabalhador, e diante da impossibilidade de se garantir, com 

segurança, as horas efetivamente trabalhadas, opta-se por não conceder horas extras. Segundo 

o que se depreende da sua redação, o legislador brasileiro se inclinou em favor do capital, em 

detrimento das condições existenciais e da dignidade do teletrabalhador, desconsiderando o 

caráter protetivo do Direito do Trabalho. 

Tal projeto, caso efetivamente se converta em lei, produzirá distinção de tratamento 

entre os trabalhadores, afrontando o disposto no artigo 7º, incisos XIII14, XVI15 e XXXII16, da 

Carta Magna, porquanto subtrairá dos teletrabalhadores direitos conferidos 

constitucionalmente a todos os demais. Aliado a isso, o projeto de lei, da forma como foi 

redigido, não atende ao disposto no inciso XXVII, do mesmo dispositivo legal, segundo o 

qual os trabalhadores urbanos e rurais devem ser protegidos em face da automação, pois a 

adoção das tecnologias informacionais no mundo do trabalho resultará em maior 

vulnerabilidade do empregado. 

Portanto, as normas infraconstitucionais que regulam o tema não podem reduzir, 

limitar ou excluir direitos sociais garantidos constitucionalmente. Nesse mesmo sentido e para 

referendar o repúdio ao projeto de lei em tela, invoca-se o princípio da vedação do retrocesso 

no Direito do Trabalho, pois há um núcleo mínimo de direitos que tutelam as condições 

existenciais do empregado, sobre os quais as leis posteriores não podem retroceder17. 

 Sob o argumento de que o empregado é “gestor do seu trabalho”, alguém dotado de 

autonomia que lhe confere o direito de escolher quantas horas trabalhar, esquece-se que o 

trabalho é subordinado, e que esse teletrabalhador terá que cumprir metas e atividades 

estabelecidas de antemão por quem detém o poder diretivo. Como esse obreiro não ficará sob 

a fiscalização direta do empregador, a tendência natural é que a organização empresarial se 

antecipe, determinando tarefas que o mantenham ocupado por toda a jornada e, quiçá, para 

além dela.  

 Nessa esteira, o não cumprimento das metas pode converter em motivo para que a 

empresa lance mão de expedientes para manter esse teletrabalhador constantemente 

pressionado a trabalhar, o que tanto pode ocorrer pelo contato direto entre o centro diretivo da 

                                                           
14 Art. 7º: São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: XIII- Duração o trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada 
a compensação e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva do trabalho.  
15 Esse inciso prevê que os empregados têm direito à remuneração do serviço extraordinário superior, no 
mínimo, em cinquenta por cento à do normal.  
16 Esse inciso proíbe a distinção entre o trabalho manual, técnico e intelectual e os profissionais respectivos. 
17 Nesse sentido são as lições de Reis (2010), cujos argumentos nucleares podem ser aplicados nesse estudo. 
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empresa e o empregado, quanto pode se configurar pelo fomento às disputas e competições 

entre vários teletrabalhadores com vistas ao cumprimento de metas. Tais práticas têm 

potencial para se constituir numa espécie de cyber bullying no teletrabalho, conforme se 

defenderá a seguir. 

 

 

3 O CYBER BULLYING NO TELETRABALHO. 

 

 Numa primeira leitura pode parecer que as formas de violência online, conhecidas 

como cyber bullying, são privativas das relações entre estudantes, manifestando-se apenas em 

relacionamentos marcados pela horizontalidade, ou seja, entre pares. Por essa visão, não 

haveria possibilidade de ocorrer bullying no teletrabalho, eis que o trabalhador atua em casa, 

relacionando-se mais diretamente com aquele que lhe atribui tarefas, o que parece afastá-lo 

desse tipo de violência organizacional. Uma análise mais detida, no entanto, revela que essa 

primeira impressão é equivocada.  

Caixeta (2010, p. 23), a partir do aporte teórico de autores como Hirigoyen e Ramírez, 

tenta explicitar as diferenças terminológicas, explicando que mobbing relaciona-se à 

perseguição coletiva, mais comum no ambiente organizacional, ao passo que bullying teria 

conotação mais ampla, abrangendo chacotas, isolamento e condutas abusivas, geralmente de 

caráter individual, ou seja, praticado por uma pessoa contra outra. 

A partir dessas lições percebe-se que o bullying pode estar presente também nas 

relações de emprego, compreendendo o comportamento individual que se manifesta sob as 

mais variadas formas de violência, sendo irrelevante para a sua configuração se parte do 

superior hierárquico ou de outro colega. Quando essa violência é praticada com o auxilio das 

tecnologias de informação e comunicação, tem-se o cyber bullying. 

 Segundo Shariff (2011, p. 35), originalmente a palavra bullying era utilizada como 

símbolo de afeto, tendo sido empregada por volta de 1600. Posteriormente, trabalhadores das 

minas de carvão teriam associado esse termo à conotação de valentão, utilizando-o para fazer 

referência aos bullies, associação de mineiros que se caracterizavam por serem destemidos e 

briguentos. Foi apenas por volta de 1800 que esse termo passou a ser empregado como 

sinônimo de covardia, tirania e violência, sendo utilizado para identificar aquelas pessoas que 

se valiam da sua posição para perseguir outros, daí originando a terminologia bullying para 

designar o autor da provocação. Cyber bullying, por sua vez, será empregado neste estudo 

para designar a provocação ou violência que é realizada no ambiente virtual ou ciberespaço. 
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 Uma das características marcantes do bullying é o desequilíbrio de poder entre o autor 

da violência e quem a sofre, o que torna a vítima incapaz de esboçar reação. Esse desnível 

tanto pode ocorrer em razão de diferenças físicas (ser gordo, ser muito baixo ou muito alto, 

cor da pele, ser portador de alguma deficiência ou dificuldade física), quanto pode manifestar-

se em decorrência de características intelectuais ou até mesmo da condição de subordinação 

da vítima. Dentre as situações de violência recorrentes e aparentemente inofensivas, pode-se 

citar o caso do teletrabalhador que acaba se sujeitando a ser alvo constante de “brincadeiras” e 

“insinuações” oriundas de seu chefe e/ou colegas, manifestadas em e-mails (privativos e 

coletivos), contra os quais não pode se insurgir em virtude da dependência econômica que se 

encontra. 

 Essa forma de violência pode ser declarada ou dissimulada, verbal ou evoluir para a 

agressão física. Do comportamento que inicialmente se caracteriza como a “brincadeira 

inofensiva”, esse tipo de violência eclode quando passa a incomodar o destinatário, que não 

mais concorda em ser o alvo das mensagens. Apesar de não autorizar e não sentir-se bem com 

as supostas brincadeiras, a pessoa vitimada não consegue interromper o comportamento do 

emissor da mensagem, ficando imobilizada diante do desequilíbrio de poder entre autor e 

vítima18, uma das características mais marcantes do bullying (SHARIFF, 2011, p. 39). 

 Silva (2010, p. 21) também concorda com esse desequilíbrio de poder, ao qual se 

agregam outras características, como a prepotência do agressor para impor sua autoridade e a 

intimidação que provoca na vítima, que se vê subjugada e incapaz de esboçar reação. A 

relação desigual de poder ocorre tanto em razão do perfil do agressor e da vítima, quanto da 

forma de atuação: normalmente a vítima atrai a atenção dos demais em virtude do seu tipo 

físico, raça, opção religiosa, tendência sexual, gênero, situação financeira mais vulnerável, 

aparência ou até mesmo por destacar-se intelectualmente, tanto pela facilidade de 

aprendizagem e produção, quanto pela dificuldade manifestada em alguma área do 

conhecimento19.  

                                                           
18 Saliente-se que esse desequilíbrio não precisa ser necessariamente hierárquico, pois toda vez que o agressor 
explora sua posição de maior vantagem em face à vítima (seja por ser mais próximo ao chefe, seja por deter 
titulação superior, etc.), valendo-se disso para intimidar, perseguir, “neutralizar” seu colega, pode se configurar o 
bullying.  
19 Apesar de os estudos da autora terem como foco a violência praticada entre crianças e adolescentes, as 
circunstâncias ou características da vítima que atraem para si a violência podem ser plenamente transpostas para 
as atividades laborais, onde o perfil mais tímido do trabalhador, o não cumprimento de metas, dificuldades 
cognitivas em alguma área do conhecimento e/ou determinadas opções religiosas ou sexuais têm servido como 
estopim para deflagrar zombarias e discriminações no ambiente de trabalho. 
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 O assunto é tão preocupante que foi firmado no âmbito da União Europeia um Acordo 

Quadro sobre assédio e violência no trabalho, a partir do qual os Estados Partes se 

comprometem a adotar medidas pertinentes, à luz de seus ordenamentos nacionais, para 

combater tais comportamentos no local de trabalho. Segundo os termos do referido 

documento, assédio e violência podem ser de ordem física, psicológica e/ou sexual, 

compreendendo desde comportamentos isolados, como aqueles adotados de maneira 

sistemática, praticados por um superior hierárquico, colega ou até mesmo clientes, doentes, 

alunos, etc. Para sua configuração não se exige que o ato tenha maior gravidade, sendo 

suficiente comportamentos como falta de respeito, o que igualmente fere a dignidade do 

trabalhador (COMISSÃO, 2007, p. 4)  

 As situações de violência no trabalho, atualmente tão comuns, têm sido estimuladas 

por vários fatores, conforme identificado por Redinha (2003, p. 2): 

 

Simplesmente, a presente configuração das relações laborais tem propiciado o 
incremento dos comportamentos assediantes: a intensificação dos ritmos de trabalho, 
a gestão por objectivos, a pressão competitiva, a fungibilidade da mão-de-obra, o 
distanciamento e anonimato da direcção da empresa e os vínculos precários são 
apenas alguns factores que contribuem para a vitimização de, pelo menos, 18 
milhões de europeus. 

  

 Para Shariff (2011, p. 48-49), o bullying tem como objetivo atingir a auto-estima e a 

autoconfiança da vítima, o que tanto pode ser feito pela violência declarada, ocorrida quando 

as brincadeiras e insultos são ouvidos, lidos ou presenciados por outros, quanto pode tomar a 

forma de ataques dissimulados, que são mais sutis e se materializam em comportamentos 

como isolar a vítima, excluindo-a do grupo. Esses comportamentos normalmente acirram 

ainda mais o sentimento de insegurança da vítima, que se retrai e desconfia das demais 

pessoas. No momento em que esses comportamentos são praticados no ambiente virtual, tem-

se o cyber bullying. 

Não é preciso empreender pesquisa muito profunda para perceber que muitos desses 

comportamentos de violência repetida e gratuita já são correntes no ambiente laboral, o que 

tem motivado empregados a buscarem a reparação civil por danos morais experimentados por 

atos de seus empregadores, inclusive em virtude de exposição, via e-mail, pelo não 

cumprimento de metas20.  

                                                           
20 Como exemplo desse tipo de comportamento, tem-se o conteúdo tratado Recurso Ordinário Nº 0138500-
83.2010.5.02.0044, julgado pela 7ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no ano de 2010, 
interposto por Willian Fortes, tendo como recorrida a Rio São Francisco Assessoria Comercial e Financeira Ltda. 
O empregado buscava a reparação civil sob a alegação de ter sido exposto a pressões de seu superior hierárquico 
para o cumprimento de metas, o que era feito inclusive por e-mail, conforme demonstra a seguinte passagem do 
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Com efeito, o uso das tecnologias informacionais para perseguir e constranger colegas 

de trabalho já é uma realidade, conforme se depreende do Recurso Ordinário nº 00285-2002-

025-04-00-3, julgado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região em 05 de julho de 

2006. Este caso, que teve como recorrentes e recorridos, Marcelo Silva Fraga e Sul América 

Companhia Nacional de Seguros, percebe-se a vulnerabilidade dos direitos fundamentais do 

empregado, pois as tecnologias permitem o anonimato do ofensor, ao mesmo tempo em que 

potencializam os efeitos sobre a vítima.  

No presente caso, o empregado ajuizou ação contra a Sul América postulando a 

reparação por danos morais sofridos em virtude de ter recebido e-mails ofensivos remetidos 

por outro colega de trabalho, conduta não reprimida pela empregadora. Segundo se depreende 

do relatório do Acórdão, o Poder Judiciário entendeu que 

 

É pacífico que passou a receber, em seu endereço eletrônico disponibilizado pela 
empregadora, a partir de outubro/99, mensagens irônicas de baixíssimo calão, 
ofensivas a sua reputação pessoal e profissional, como, por exemplo: “Fiquei 

sabendo da festa dos anos 70, e que você estava bem viadinho, com uma piruca 

muito ridícula” (v. fls. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,27, 28). 
Ainda, em janeiro/2000, o autor recebeu no local de trabalho um envelope anônimo 
pelo correio contendo um “pó branco” em seu interior. 
A reclamada tomou conhecimento sobre os fatos no início de dezembro/99, como 
admitido na defesa (fl. 63), quando mensagens eletrônicas, de conteúdo igualmente 
ofensivo ao reclamante, passaram a ser enviadas para outros empregados, inclusive 
diretores.  
Há elementos suficientes revelando que o remetente destas mensagens era o também 
empregado da reclamada Airton Guimarães (v.informações prestadas pela Terra 
Networks Brasil S/A em ação cautelar que tramitou na 8a. Vara Cível - fls. 216/218), 
embora, insta assinalar, em ação criminal promovida contra o mesmo empregado, 
tenha sido absolvido por insuficiência de prova (fls. 254/262 e 292/300).   

 

A ofensa, no caso, partia de outro empregado que se valia, entre outros meios, de 

mensagens eletrônicas (inclusive coletivas) para expor outro colega, o que era feito de 

maneira injustificada, repetitiva e não reprimida pela empresa, o que motivou a sua 

condenação ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de ressarcimento dos danos morais. 

                                                                                                                                                                                     

julgado: “Narra o reclamante, na inicial, que sofria pressão por parte de seu supervisor para atingir metas, tendo 
recebido, constantemente, mensagens por e-mail questionado o motivo de não ter atingido a meta programada e 
ameaçando a perda do emprego. Além disso, alega que a reclamada divulgava e fixava à vista de todos planilhas 
com o rendimento de cada empregado, destacando em vermelho aqueles que não tiveram o rendimento esperado. 
Por fim, diz que sofreu “bullying”, sendo alvo de piadas e chacotas por parte da reclamada e dos demais 
funcionários. (fls. 07/08). Em outras palavras, havia ameaça de dispensa por justa causa caso não cumprisse as 
metas e era vítima de ridicularizações, se igualmente não atingisse as metas”. O Egrégio Tribunal, no entanto, 
entendeu que não o reclamante não logrou êxito em provar a existência dos requisitos configuradores do ilícito, 
não provendo o recurso (BRASIL, 2010, p. 3). Apesar de não provido, verifica-se a tensão que o uso das 
tecnologias por parte do empregador pode produzir na relação de emprego, aumentando a pressão (agora feita 
online) para o cumprimento de metas. 
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Partindo dessa realidade já existente, em que superiores hierárquicos e colegas 

praticam atos de violência verbal e psicológica contra empregados que dividem o mesmo 

local de trabalho, é crível pensar que esses comportamentos se intensificarão no ambiente 

virtual, tanto em razão do crescimento do teletrabalho, quanto do sentimento de impunidade 

que o anonimato da rede costuma suscitar nos autores dos atos ilícitos. 

 A questão que se apresenta, então, versa sobre a dificuldade de identificar e combater 

essa nova forma de violência, que prevalentemente poderá materializar-se em 

comportamentos jocosos e/ou agressivos externado em mensagens trocadas via e-mail (tanto 

individual, quanto coletivos), mensagens instantâneas, redes sociais integradas pelos 

trabalhadores da empresa, dentre outras formas. 

 Entende-se que posturas como o estabelecimento de metas inalcançáveis em curto 

espaço de tempo, seguido de cobranças insistentes, feitas por e-mail encaminhado para todos 

os teletrabalhadores de uma mesma organização empresarial; a organização e publicação de 

murais online, onde são divulgados os nomes de quem não cumpriu metas; os 

comportamentos jocosos ou até mesmo de ignorar a participação de empregado em rede social 

da organização da empresa podem se configurar em cyber bullying. 

 Num primeiro momento pode parecer que o empregador está apenas exercendo seu 

poder diretivo, o que seria esperado de sua parte. No entanto, essa conduta deixa de ser 

legítima quando o empregador passa a empreender comportamentos que visam a incutir o 

medo e terror em seu subordinado, valendo-se de constantes ameaças de perda do emprego, 

expondo a pessoa do obreiro a situações constrangedoras diante dos demais colegas, ou 

valendo-se das tecnologias informacionais para manter o trabalhador sob constante pressão 

psicológica, enviando-lhe e-mails em período de férias ou nos descansos semanais 

remunerados. Nesses casos se configura abuso de direito, espécie de ato ilícito, recentemente 

positivado no art. 187, do Código Civil brasileiro e que tem aplicação também nas relações de 

emprego. Vale destacar que enquanto quem pratica o ato ilícito ofende diretamente o Direito, 

quem abusa excede os limites ditados pela boa-fé, bons costumes, fins sociais, o que 

demonstra que o abuso de direito se constitui em cláusula geral, a ser preenchida pelo 

magistrado diante do caso concreto. 

Discorrendo sobre o tema, Meireles (2004, p. 165) elenca um rol de práticas abusivas 

na relação de emprego e identifica como excessiva, dentre outras, aquelas que “Imponham a 

cobrança vexatória, em decorrência do inadimplemento de obrigação por parte do 

contratante”. 
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O mesmo autor lembra que pelo princípio da boa-fé objetiva, “[...] cabe ao 

empregador manter o trabalho ‘em condições socialmente dignificantes e propícias à 

realização pessoal’..., bem como a obrigação de o empregador proporcionar boas condições 

de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral”. (MEIRELES, 2004, p. 197). Portanto, 

as condutas do empregador que excedam aos limites da boa-fé, dissociando-se da função 

social que deve ser desempenhada pelo trabalho (que vai para além das funções econômicas), 

aviltando diretamente as condições essenciais do empregado ou não reprimindo condutas 

dessa natureza praticadas por outros empregados precisam ser combatidas.  

 Aliás, deve-se considerar que quando o comportamento abusivo é perpetrado com o 

uso das TICs a violência ganha novos contornos, pois a rápida divulgação do conteúdo da 

mensagem, a possibilidade de sua reprodução em vários outros ambientes virtuais e as 

chances de que o conteúdo seja arquivado e posteriormente utilizado por outro colega 

aumentam o sentimento de vulnerabilidade do teletrabalhador vitimado, perpetuando sua dor 

e seu sentimento de inferioridade. As consequências são mais gravosas em virtude da 

porosidade do ambiente virtual, ao que se soma a perda da autodeterminação informativa, já 

que o usuários das tecnologias não têm controle sobre os fluxos de informações sobre sua 

pessoa, disponibilizados na Internet.  

 O cyber bullying ligado ao teletrabalho ainda apresenta outra importante variável, que 

não pode ser ignorada: enquanto em qualquer outra relação jurídica a pessoa vitimada pode 

esboçar reação, quando o problema envolve questões laborais há notável e acentuada 

assimetria, haja vista que o trabalhador depende dela para a sua manutenção e de sua família. 

Portanto, a necessidade de o teletrabalhador manter o emprego contribui para a impunidade 

do agressor e, por conseguinte, para a proliferação dessas práticas. 

 E se numa primeira análise o teletrabalho possui um forte caráter de inclusão social 

representado pela possibilidade de absorção de pessoas portadoras de necessidade ou 

limitação física, essa condição pode, também, ser utilizada para constranger o teletrabalhador, 

especialmente quando as metas não sejam cumpridas. 

 Ademais, como já defendido ao longo dessa exposição, os constantes mecanismos 

informacionais de controle introduzidos na relação de emprego, somado às cobranças feitas ao 

teletrabalhador para que ele cumpra as atividades e metas estipuladas, podem se constituir em 

formas de violência velada, atingindo as dimensões pessoais e familiares do trabalhador. Tais 

situações, apesar de ainda incipientes, suscitam interesse pelos potenciais riscos aos direitos 

fundamentais do empregado o que, no mínimo, convida à reflexão desse novo e desafiante 

tema. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

 É inegável que o emprego das tecnologias informacionais produz vários impactos 

sobre o mundo do trabalho, alguns deles positivos e outros, ao revés, flagrantemente 

negativos, o que confronta o Direito, especialmente o Direito do Trabalho. Dentre os novos 

desafios que se descortinam estão os decorrentes da crescente adoção do teletrabalho, objeto 

de análise neste artigo. 

 Constatou-se que o trabalho distante da sede da organização empresarial e realizado 

com a mediação das tecnologias da informação e comunicação já se encontra relativamente 

normatizado na União Europeia, que desde o ano de 2002 fixou diretrizes a serem observadas 

pelos Estados Partes. Como decorrência do Acordo Marco Europeu para o teletrabalho, vários 

Estados já disciplinaram internamente a matéria, com destaque para Portugal, que no ano de 

2003 contemplou o tema em vários artigos de sua novel legislação trabalhista. A análise dos 

seus artigos demonstrou que eles se encontram alinhados com o Acordo firmado no âmbito 

comunitário, evidenciando a preocupação com vários aspectos importantes para a saúde e a 

segurança do teletrabalhador.  

 O Brasil, por outro lado, apesar de registrar crescimento nessa modalidade de trabalho, 

ainda não conta com legislação específica e o Projeto de Lei nº 4.505/2008, caso aprovado, 

constituirá um claro retrocesso, já que subtrai do trabalhador direitos sociais garantidos 

constitucionalmente. Na esteira das incompletudes e insuficiências, o projeto não evidencia 

preocupação com aspectos relacionados à saúde física e psíquica do obreiro, que também 

pode ser atingida por várias formas de violência praticadas por meio das tecnologias da 

informação e comunicação. 

 Essa nova forma de violência denominou-se, no âmbito desse estudo, de cyberbulying. 

Embora o tema da violência online perpetrada no âmbito do teletrabalho ainda não seja muito 

difundido, sua incipiência não o torna menos importante. É inegável que se um e-mail que 

deveria ser enviado de maneira reservada, porquanto noticia o não cumprimento de metas, for 

dirigido a todos os integrantes da lista (empregados daquela empresa e igualmente 

teletrabalhadores) e o seu conteúdo contiver expressões de baixo calão e até insultos, esse fato 

provocará dor e constrangimento ao destinatário, promovendo a exposição do receptor da 

mensagem em face dos demais, o que se constitui em violência psíquica. Nesse caso estará 

evidenciada a sua incapacidade e sua baixa produtividade, especialmente se os demais 

cumpriram a atividade determinada pelo empregador. E a violação não se minimiza mesmo 

que a mensagem seja enviada direta e exclusivamente ao teletrabalhador, pois os seus direitos 
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de personalidade, especialmente sua honra subjetiva, foram atingidos pelo conteúdo do e-

mail, independente das demais pessoas terem conhecimento do seu teor. 

 Entende-se que essas práticas importarão abalo à imagem do empregado, refletindo-se 

de maneira negativa sobre sua auto-estima, o que configura a violência psíquica, 

especialmente em decorrência da assimetria de poder que marcam a posição do autor da 

mensagem e do receptor. Na mesma esteira, esse fato, chegando ao conhecimento dos demais 

teletrabalhadores, pode ser utilizado por outro colega, que além de arquivar seu conteúdo e 

poder repassá-lo a terceiros, ainda pode usá-lo de forma jocosa ou até mesmo provocativa, 

reenviando a mensagem à própria vítima ou a redes sociais, o que ampliaria o sentimento de 

constrangimento da pessoa atingida, perpetuando sua dor.  

O uso das tecnologias da informação e comunicação como instrumento para a prática 

de bullying já ocorre nas empresas, conforme demonstrado com o julgado pelo Tribunal 

Regional do Trabalho da 4ª Região, apresentado ilustrativamente. A tese defendida, no âmbito 

deste artigo, é que o teletrabalho pode agravar esse quadro, já que nessa modalidade os 

contatos entre o empregado e a empresa serão predominantemente mediados pelas tecnologias 

informacionais, o que torna o ambiente propício ao envio de e-mails e mensagens 

instantâneas, cujo teor viole direitos fundamentais, como imagem e honra do teletrabalhador. 

Defende-se, pois, que o uso das tecnologias não pode servir para aviltar direitos 

fundamentais dos trabalhadores. Nesse sentido entende-se que o Brasil, ao elaborar sua 

legislação específica sobre tema, pode observar com atenção a experiência europeia que, 

segundo apontado ao longo do texto, tem registrado êxito em conciliar o desenvolvimento 

tecnológico com a proteção de direitos fundamentais dos teletrabalhadores.  
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RESUMO 

Este artigo se propõe a pesquisar o tema do trabalho análogo ao de escravo à luz da 

interdisciplinariedade, ou seja, no viés tanto do Direito do Trabalho, quanto do Direito Penal 

visando buscar tanto a visão histórica das raízes do problema, quanto análises da questão na 

contemporaneidade e objetivando buscar maior efetividade ao enfrentamento da questão 

através dos efeitos da coisa julgada penal e sua aplicabilidade na coisa julgada trabalhista. 

Também se analisou a questão do direito internacional do trabalho, perante a OIT, as questão 

concernentes ao direito no Brasil tanto no viés trabalhista, quanto no direito penal. No que 

tange ao direito penal foi feita digressão histórica da matéria, desde as leis imperiais até os 

dias de hoje, verificando as falhas do sistema.Por fim, este artigo também analisou a questão 

da competência correta para julgar crimes de trabalho análogo ao de escravo, ou seja, de há 

competência da Justiça Estadual ou Federal. 

PALAVRAS-CHAVE: TRABALHO ANÁLOGO AO DE ESCRAVO; DIREITO DO 

TRABALHO; DIREITO PENAL; INTERDISCIPLINARIEDADE. 

 

ABSTRACT 
This article intends to investigate the subject of labor analogous to slavery in the light of 

interdisciplinarity, that is, the bias of both the Labour Law and the Criminal Law, in order to 

get both the historical view of the roots of the problem, and the analysis of the issue in 

contemporary times, and aiming to seek greater effectiveness in the confrontation of the issue 

through the effects of criminal res judicata and its applicability in the labor res judicata. Also 

this article investigate the terms of Internacional Law, inside of OIT and also the Brazilian 

Law on de Labor Law anda Criminal Law. On the Criminal Law this article subject the 

history from de Imperial Law to the law of this time for discovery fails. Finaly, this article 

investigate to the matter of correcty jurisdiction for to jugment de crime of labor analogous to 

slavery, if it belongs to Estadual Courts or Federal Courts. 

KEYWORDS: LABOR ANALOGOUS TO SLAVER; LABOR LAW; PENAL LAW; 

INTERDISCIPLINARITY. 

 

 

SUMÁRIO: 1- Introdução; 2- Aspectos históricos - breve digressão e atualização 

necessária do tema de trabalho escravo no Brasil; 3 - Aspectos Trabalhistas concernentes a 

divisão do tema na trilogia: trabalho escravo, degradante e desumano; 4- Aspectos Criminais 

da unificação do tema de trabalho em condições análogas a de escravo; 5- Competências 
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materiais da JT, JC Estadual e JC Federal; 6- Comunicabilidade de Instâncias Penal e 

Trabalhista no Brasil; 7- O TPI - Tribunal Penal Internacional, competência, estrutura e 

funcionamento para julgamento do crime; 8 - Conclusões;9 - Referências Bibliográficas; 

1-      Introdução: 

  

Segundo dados da OIT, de 2004, o trabalho escravo, no Brasil, abrangia mais de 25 (vinte e 

cinco) mil brasileiros[1], sendo que a maioria destes de 1995 até 2004 estavam concentrados 

do Pará, com 5.224 casos, seguindo por Mato Grosso, com 2.435 casos e após a Bahia, com 

1.139 casos. Ainda segundo a OIT[2], 1995 até 2004, a ordem de Estados escravagistas no 

Brasil seria: Pará, Bahia, Mato Grosso do Norte, Tocantins, Roraima, Rio de Janeiro, Goiás, 

Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Não por coincidência, em 2003, houve um esforço 

(relativo) do Brasil para redução destas estatísticas com o advento da Lei n . 10.803, de 

11/12/2003, introduzindo no Código Penal o art. 149. 

 Os dados do Ministério do Trabalho e Emprego[3], coletados de 2003 até 2011, demonstram 

índices muito preocupantes de empregadores fiscalizados e autuados pelo emprego de 

trabalho análogo ao de escravo (também chamado de “plágio”), sendo que os números 

estiveram em elevação de 2003 até 2007, tendo uma pequena queda em 2008 e ficando 

estável até 2010 na casa dos lastimáveis e vergonhosos números de 30.883.740 trabalhadores 

alcançados em 255.503 empresas fiscalizadas. O  Ministério do Trabalho e Emprego fez uma 

“lista suja” de escravagistas, através da Portaria n. 540, de 15 de out. de 2004, publicada no 

DOU em 19 de out. de 2004 contendo nomes dos empregadores que exploraram mão de obra 

escrava, dentre eles, estão infelizmente diversos membros do Legislativo, dentre eles 

Inocêncio Gomes de Oliveira[4], com  56 (cinqüenta e seis) escravos libertados após ação 

fiscal e outros. Esta lista foi atualizada em 2011[5] com inclusão de mais 220 (duzentos e 

vinte) nomes e contendo 38.000 (trinta e oito mil) trabalhadores escravizados! O Ministério 

Público do Trabalho também criou, em âmbito nacional, em 2002, uma coordenaria temática 

para enfrentar o tema a CONAETE. 

     Também pela contemporaneidade, cita-se a grife internacional “Zara”[6] que empregava 

mão de obra de cerca de 516 (quinhentos e dezesseis) bolivianos em condições análogas a de 

escravidão em sua cadeira produtiva o que gerou inúmeras ações do Ministério Público do 

Trabalho e cujas indenizações giram em torno dos sessenta e dois milhões. É importante citar, 

que desde os idos de 2003 estas práticas em São Paulo já eram investigadas e combatidas pelo 

Ministério Público do Trabalho[7].Os dados são alarmantes sobre a vida e o trabalho destas 

pessoas vitimadas pela escravidão contemporânea no Brasil revelando não só a necessidade 

premente de pesquisa mais acurada sobre o tema, mas também uma visão crítica sobre as 

condições de trabalho e ineficiência de punição aos empregadores desta prática em pleno 

século XXI. 

Por estes motivos este artigo se propõe a pesquisar a questão do trabalho escravo em duas 

perspectivas: tanto do Direito do Trabalho quanto de Direito Penal, suas semelhanças, 

diferenças, possibilidade ou não de aproveitamento de provas e da coisa julgada do processo 

penal para o trabalhista e vice - versa, em outras palavras, á luz da interdisciplinaridade  e 

outros aspectos, com o escopo de buscar maior efetividade a um ordenamento jurídico 

fragmentário e, muitas vezes, ineficaz, para que, através da conjugação de esforços da 

interdisciplinaridade[8] possa se chegar  não só a análises mais profundas do tema, críticas, 
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mas também às contribuições para o aprimoramento do sistema de penalização (em diversas 

dimensões jurídicas) e erradicação desta prática no Brasil. A metodologia usada será a 

dogmática analítica, usando o método dedutivo e técnicas primárias documentais e 

bibliográficas. O marco teórico adotado será o paradigma do Estado Democrático de Direito e 

em dimensão temporal, o século XX e XXI, logo, o trabalho livre e digno. 

2- Aspectos históricos - Breve digressão e atualização necessária do tema de trabalho 

escravo no Brasil: 

Este artigo não tem a pretensão de se aprofundar no inventário da escravidão no Brasil, porém 

alguns escólios, ainda que sucintos, sobre o temário são importantes para esclarecimentos 

pretéritos a fim de que se possa melhor entender o tema na contemporaneidade. Em âmbito de 

história mundial, sob o ponto de vista do reconhecimento[9], o trabalho humano oscilou entre 

castigo ou pena imposta por Deus pelos pecados humanos, depois, concernente aos afazeres 

escravos (trabalho braçal) na Grécia e Roma (nestes o trabalho escravo também poderia ser 

conseqüência do inadimplemento de dívidas[10], ou de captura decorrente de guerra), regime 

de servidão na Idade Média, até o trabalho livre no regime capitalista- burguês. 

No Brasil colonial, a economia e todas as relações sociais decorrentes fundamentavam –se no 

quadrinômio: escravidão, latifúndio, monocultura e uma imensa dependência do mercado 

externo. A este conjunto era dado o nome de “plantation”. Por conseqüência, em dimensão 

social, a sociedade era dominada por uma “elite” branca, autoritária, excludente, machista e 

com renda extremamente concentrada. 

Flamarion[11], não obstante, sustenta que mesmo neste contexto existia o que ele denominou 

de “brecha camponesa”, ou “protocampesionato”, ou seja, havia a possibilidade dos escravos 

trabalharem em pequenas glebas de terras dos senhores de escravos para usufruto próprio, 

tendo às vezes, um dia de trabalho na semana para tanto. É claro que esta possibilidade era 

dada muito mais para que os escravos pudessem de lá tirar seu sustento, do que por razões 

humanitárias ou filantrópicas, mas há  registros de escravos que com a venda do produto da 

venda da colheita deste dia de trabalho guardavam dinheiro para alforria. Em uma análise 

comparativa da escravidão contemporânea com a do Brasil colônia esta é pior do que aquela, 

primeiro porque a do Brasil colônia era legalizada e a atual ilegal e ainda a do Brasil colônia 

possibilitava o “brecha camponesa” e a atual não e ainda porque o escravo antigo era uma 

mercadoria, valiosa, diga-se de passagem, e a mão de obra escrava atual, como será visto, é 

descartável e facilmente substituível. 

Com o advento do Estado Liberal, a burguesia que já detinha o poder econômico com a 

derrocada das classes da monarquia – nobreza – clero passou a almejar o poder político 

motivo, que aliás, foi o principal motivo da Revolução Francesa de 1789[12] que foi, em 

verdade, a revolução do burguês rico (Gerundino), tanto que o sufrágio universal só foi 

estendido a outras classes, além dos burgueses ricos, quase um século depois da Revolução 

Francesa. Os ideais de liberdade (mais do que igualdade e fraternidade) eram o mote, 

surgindo os direitos constitucionais de primeira geração, com ênfase na liberdade (negativa), 

em face do Estado, através de diversas técnicas[13], dentre elas, as mais notáveis são: a 

tripartição de poderes de Montesquiau  como técnica de enfraquecimento do poder central, a 

técnica de declaração de direitos (sem nenhum caráter vinculativo) e a ênfase na liberdade 

(exacerbada) e sem controle para que a burguesia pudesse agir sem amarras, tanto em 

detrimento da igualdade e da fraternidade, quanto de qualquer direito do proletariado. 
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O fortalecimento da burguesia, nos séculos XVIII e XIX, sobretudo na Inglaterra, logo após a 

primeira revolução industrial fez com que os interesses burgueses em conquistar novos 

mercados (tendo como pressuposto novos consumidores de seus produtos e portanto mão de 

obra livre) o impelisse a forjar leis proibitivas de escravidão e compelisse vários países a 

abandonar esta prática. As pressões inglesas (e também de diversos países e abolicionistas, no 

mundo, dentre eles ressalta-se Thoreau[14]) fizeram com que o Brasil, muito embora, 

resistindo o quanto pode, fosse, pouco a pouco, abandonando a escravidão através de um 

esforço de resistência (e de agonia) que o levou a ser o último país do mundo a fazê-lo através 

das leis: do Ventre Livre, em 28/9/1871, após a Lei Saraiva Cotegipe (Lei dos 

“Sexagenários”), em 1885 e finalmente, com a aprovação da Lei Áurea[15], n. 3.3.53, em 

13/05/1888. 

A mão de obra negra foi substituída pela italiana a pretexto de que esta tinha um maior 

preparo mas a real motivação, segundo Ávila[16] foi à intenção da “elite” branca, com renda 

concentrada, excludente e machista de promover o “embranquecimento” do Brasil, ou seja, 

promover a imigração branca e “superior” de europeus a fim de minguar a presença negra do 

Brasil. O resultado histórico foi devastador para os ex - escravos negros porque detentores da 

pretensa liberdade, porém ceifados de possibilidade de trabalho (pago) muitos destes se viram 

na miséria, resvalando ora no furto, no roubo, na prostituição, ora na embriaguês, validando e 

ratificando o preconceito reinante do negro ladrão, pobre, vagabundo e bêbado... 

No século XX, houve mudanças estruturais muito importantes que deram gênese aos 

chamados direitos constitucionais de segunda geração, em especial na seara trabalhista e 

econômica. Estas mudanças, as mais importantes são: o Manifesto Comunista de Marx e 

Engels, de 1848, a criação da OIT, de 1919, com o Tratado de Versailles, no pós - guerra e a 

Revolução Comunista Russa de 1917, que promoveram recuos inopinados no modo de ser 

capitalista, para garantir que não houvesse mudança de sistema promoveu, ou concordou com 

algumas conquistas trabalhistas. Também citada -se a “Rerum Novarum”[17], de 1917, em 

que pese, ter contribuído para humanização das relações de trabalho e menor exploração da 

classe oprimida operária, também foi um libelo anticomunista[18]. Outro marco importante da 

mudança da postura de absenteísmo do Estado (Liberal) para o Estado interventor (Social) foi 

às políticas de J. Mainard Keynes do pós – guerra que após 1945. 

Evidente que, também o movimento sindical tanto revolucionário, quanto reinvidicatório de 

busca de melhorias de patamares de vida e trabalho para a classe operária teve um papel 

fundamental para diversas das conquistas operárias o que (somado aos outros fatores citados e 

ainda as técnicas Tayloristas e Fordistas[19] de produção) fez com que surgisse o Direito do 

Trabalho com seus direitos garantistas de um possível ideal de maior patamar igualitário, ou 

melhor, de um “patamar mínimo civilizatório”[20].  Os anos de 1960 a 80 foram conhecidos 

como “anos de ouro” do capitalismo onde a classe operária pode obter significativa melhoria 

da qualidade de vida e direitos trabalhistas. Os direitos constitucionais de terceira geração 

concernentes a meio ambiente, direitos culturais, direito a diversidade são criação do século 

XX e tem pretensão de aplicabilidade universal, o que, amiúde, esbarram nos empecilhos dos 

“relativismos culturais”. Após os chamados  “anos de ouro” do capitalismo, o final da década 

de 80 foi marcada por mudanças políticas, econômicas, tecnológicas, ideológicas e jurídicas 

que acabou por abalar o Estado de Bem – Estar Social (Welfare State), que em síntese foram: 

em dimensão política, a queda da ameaça comunista simbolizada em 1989 pela queda do 

muro de Berlim, pondo fim a este contraponto capitalista, em dimensão econômica, o 

aumento do capital especulativo (com uso preponderante do trabalho morto (máquinas), em 

dimensão tecnológica a substituição da técnica Taylorista-Fordista pela Toyotista 
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(Ohnista[21]), com enxugamento da fábrica, terceirização, “Just in time”, desemprego em 

massa e fragilização sindical. 

Em dimensão ideológica, verifica-se um culto sem precedentes ao individualismo através do 

consumo, o culto ao consumo com alto índice de obsolescência de mercadorias e, 

ideologicamente, a figura do consumidor permanentemente insatisfeito. Também há uma 

desvalorização, sem precedentes, da figura do trabalho e do emprego, criação de figuras do 

trabalho terceirizado, precarizado, subempregado e também do trabalho escravo com pouco 

índice de reprovação social, até porque se difundiu, na ideologia que é preferível trabalhar 

sem garantias trabalhistas (infelizmente, até como escravo) a ficar desempregado... 

Finalmente, na dimensão jurídica, o que se verifica é um rebaixamento de direitos trabalhistas 

na atual fase do capitalismo, que atende ao nome de “flexibilização” (pomposo eufemismo 

que, na verdade, tenta encobrir sua real significação de corte, ou redução de direitos) o que faz 

com que autores como Delgado[22], Baylos[23] e Bihr[24] preconizem a necessidade de 

repúdio ao Estado Neoliberal (ou Ultraliberal) e defesa do trabalho humano através do 

fortalecimento do Direito e do Processo do Trabalho, fazendo-se mais necessária do que 

nunca esta intervenção Estatal, sobretudo com vistas à proteção das minorias discriminadas, 

dos explorados e superexplorados (um dos vieses, como se verá do trabalho escravo) para 

implementar o requisito de patamar mínimo civilizatório do Estado Democrático de Direito. 

 3 - Aspectos Trabalhistas concernentes à divisão do tema trabalho análogo na trilogia: 

trabalho forçado, degradante e desumano: 

No que concerne ao aspecto conceitual há viva cizânia na seara trabalhista sobre a existência 

ou não de diferenciação do trabalho análogo ao de escravo, forçado, degradante e desumano e 

também no que concerne as características de cada um. Desde já, este artigo assevera que esta 

discussão não é bizantina porque esta “vexata quaestio” conceitual tem levado várias decisões 

judiciais[25] a não enquadrar trabalho degradante nas penalizações mais forte aplicadas ao 

trabalho análogo ao trabalho forçado (e a uma de suas espécies – o forçado), o que na visão 

deste artigo é um equívoco, conforme se tentará demonstrar. Em última análise, esta incerteza 

conceitual  deve ser clarificada  para que se incluam nas penalizações legais todas as graves 

infrações perpetradas contra o trabalho humano e contra a Constituição, para que a mesma 

não seja tratada como um rol de direitos com dignidade apenas de tinta. 

No viés trabalhista, o que existe em termos de normas é a definição de trabalho escravo, no 

que concerne ao âmbito internacional através das Convenções Internacionais da OIT, 

ratificadas pelo Brasil, de número 29 e 105. A Convenção Internacional da OIT nº 29[26], 

com vigência nacional em 25 de abril de 1958, usa como sinônimos as expressões “trabalho 

forçado ou obrigatório”. A Convenção Internacional da OIT de nº 105[27], com vigência 

nacional em 18 de jun. de 1966, também usa a expressão “trabalho forçado”. Há também a 

Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre a Abolição da Escravidão, Tráfico de 

Escravos e Instituições e Práticas Semelhantes à Escravidão[28] de 1965, ratificada em 

1966 pelo Brasil. O trabalho forçado ou obrigatório é definido pela Convenção Internacional 

nº 29, no art. 2º: 

“Para os fins da presente Convenção o termo «trabalho forçado ou obrigatório» designará 

todo o trabalho ou serviço exigido a um indivíduo sob ameaça de qualquer castigo e para o 

qual o dito indivíduo não se tenha oferecido de livre vontade.”[29] 
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Porém, no mesmo art. 2º, letras “a” até “e” foram excluídas desta definição o serviço militar 

obrigatório, trabalhos cívicos em um país autônomo, em virtude de guerra, força maior 

(epidemias, enchente, etc.), pequenos trabalhos executados em prol da comunidade 

(obrigações cívicas, no Brasil, um exemplo seria a convocação para exercer atividade de 

mesário em períodos eleitorais) e condenação pronunciada por decisão judiciária, desde que o 

indivíduo não seja posto a disposição de particulares, ou companhias particulares (letra “c”). 

Esta última hipótese e o art. 11 desta Convenção que proíbem qualquer trabalho forçado para 

menores de idade, ainda que nas hipóteses, do art.2º, letra “c” fazendo vislumbrar um 

paradoxo entre a Convenção nº 29 da OIT, vigente no Brasil em 25/04/58 e o ECA, Lei 

Federal nº. 8069, 13/07/90 que prevê em seu artigo 112 a prestação de serviços à comunidade 

como medida socioeducativa para os menores em conflito com a lei e no prazo de até 6 (seis) 

meses, art. 117, o que também se choca com o art. 12 da Convenção nº.29 que só permite 

trabalho forçado (nos casos do art.2º, “a” até “e”) por até 60 (sessenta) dias a cada doze 

meses. 

Muito embora esta Convenção tenha sido ratificada antes da EC 45/04, que conferiu pelo art. 

5º, §3º, aos tratados internacionais sobre direitos humanos que tenham tido a aprovação com 

quorum especial o “status”de Emenda Constitucional, este trabalho entende que já havia uma 

supremacia das normas internacionais da OIT no tema por atraírem o princípio da Norma 

mais Benéfica com derrogação das regras nacionais citadas na matéria, até porque os direitos 

trabalhistas do preso (maior) ou menores (em conflito com lei), são ínfimos[30], apenas 3/4 

do salário mínimo hora[31] e diminuição da pena criminal (menos um dia de pena para cada 

três laborados), direito a patentes, podendo se inscrever como segurado facultativo do INSS 

(arts. 29 e 39 da LEP - Lei de Execução Penal, Lei nº.7210, de 11/07/84). 

A Convenção 105 da OIT preconiza sobre o trabalho forçado em seu art. 1º: 

“Qualquer membro da Organização Internacional do Trabalho que ratifica a presente 

convenção se compromete a suprimir o trabalho forçado ou obrigatório, e a não recorrer ao 

mesmo sob forma alguma:  

a) como medida de coerção, ou de educação política ou como sanção dirigida a pessoas que 

tenham ou exprimam certas opiniões políticas, ou manifestam sua oposição ideologia à ordem 

política,social ou econômica estabelecida;  

b) como método de mobilização e de utilização da mão-de-obra para fins de desenvolvimento 

econômico;  

c) como medida de disciplina de trabalho;  

d) como punição por participação de greves;  

e) como medida de discriminação racial, social, nacional ou religiosa. 

Ainda na dimensão internacional, há a Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre a 

Abolição da Escravidão, Tráfico de Escravos e Instituições e Práticas Semelhantes à 

Escravidão de 1965, que prevê em seu art. 1º: 

“Cada um dos Estados Membros a presente Convenção tomará todas as medidas, legislativas 

e de outra natureza, que sejam viáveis e necessárias, para obter progressivamente e logo que 

possível à abolição completa ou o abandono das instituições e práticas seguintes, onde quer 

ainda subsistam, enquadrem-se ou não na definição de escravidão assinada em Genebra, 

em 25 de setembro de 1926:§1. A servidão por dívidas, isto é, o estado ou a condição 

resultante do fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma 

dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor 
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desses serviços não for eqüitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a 

duração desses serviços não for limitada nem sua natureza definida.§2. A servidão, isto é, a 

condição de qualquer um que seja obrigado pela lei, pelo costume ou por um acordo, a viver e 

trabalhar numa terra pertencente à outra pessoa e a fornecer a essa outra pessoa, contra 

remuneração ou gratuitamente, determinados serviços, sem poder mudar sua condição”. 

(N.N.) 

Esta definição é importante porque contempla as formas dissimuladas de escravidão tais como 

por dívidas, etc. que também ficam proscritas. 

 No que concerne ao âmbito interno, no Brasil, a CF/88, no art. 5º, XLVII foi clara 

em  também proibir o trabalho forçado, o inc. III asseverou a liberdade de exercício de 

trabalho prevista no inc. IX, a indenização por danos no inc. X, a liberdade de locomoção no 

inc. XV, a proibição de prisão por dívidas civis, inc. LXVII, etc. somado a estas normas, 

existem também outros arcabouços de princípios e regras tanto internacionais (notadamente a 

Convenção Americana de Direitos Humanos, art.6º: “Proibição da escravidão e servidão”) 

quanto  nacionais (Princípio da Dignidade da Pessoa Humana da CF e do Direito do Trabalho, 

da Vedação ao Retrocesso Social, caráter Universal e Extensivo dos direitos sociais, art. 186, 

CF/88[32], etc.) que asseguram o repúdio ao trabalho forçado, obrigatório o que, em 

dimensão nacional, traduzem, naturalmente, vedação ao trabalho escravo. 

Porém este não pode ficar restrito ao trabalho forçado “stricto sensu”, mas também ao 

trabalho aliado ao “truck  system”, ou seja, redução de alguém a qualidade de escravo em 

virtude de dívidas em decorrência do trabalho (art. 82 (pelo menos 30% do salário mínimo 

tem de ser pago em dinheiro), arts. 458, 462, da CLT e Lei nº. 5889/73, art. 9º), seja pela 

moradia concedida, pela alimentação, por fornecimento de EPI’s, produtos de higiene básica, 

etc. A venda destes itens pelo empregador ao empregado são normalmente expressamente 

vedados, sendo somente permitidos por preços de mercado, em escopo lucrativo e sem coação 

do empregado.Também neste sentido a Convenção n. 95,da OIT, sobre proteção ao salário, de 

1949, aprovada no Brasil pelo Dec. Legislativo, n . 24, de 29/5/65. 

 Além destas vedações ao trabalho análogo ao de escravo, na espécie trabalho forçado (por 

práticas explícitas ou implícitas) há expressa vedação trabalho degradando, inclusive o 

equiparando, em termos de penas ao escravo, no art. 149,do CP: 

“Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados 

ou a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer 

restringindo, por qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto: Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena 

correspondente à violência... (N.N.) 

O artigo em comentou equiparou o trabalho degradante a uma de suas espécies do análogo ao 

de escravo, ou seja, o forçado, também o tornando proscrito no ordenamento jurídico. E mais! 

Incluiu a jornada exaustiva ao trabalho degradante. Apesar desta regra ser do Direito Penal 

(incluída em 11/12/2003) ela é perfeitamente aplicável ao viés do Direito do Trabalho por 

força do art.8º da CLT. Nesta linha de pensamento, no que concerne a doutrina, Miraglia[33] 

propõe um alargamento do conceito de trabalho análogo ao de escravo através da perspectiva 

de que o trabalho indigno também seria escravizante, ou em outras palavras desde que a 

condição de trabalho indigno seja permanente, reincidente, ainda que em curto período de 

tempo ele se enquadraria no análogo ao de escravo. 
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Soares[34] entende que o gênero seria o “trabalho em condições análogas a de escravo” e 

dentre suas espécies estariam: o trabalho escravo, exploração de mão de obra iludida por 

falsas promessas salariais em desobediências aos preceitos legais, ou impedida de sair do 

local de trabalho pela existência de dívidas impagáveis o emprego de trabalho 

superexplorado, sem pagamento de garantias mínimas tais como salário mínimo, jornada, 

pagamento de adicionais, etc. Dessarte, para ela o trabalho em condições análogas à de 

escravo engloba também o trabalho degradante, tal qual o tipo penal do art. 149 do CP, não os 

diferenciando. Brito Filho[35], na linha de pensamento de Soares, considera que o trabalho 

escravo não ocorre apenas quando a liberdade de ir e vir é obstada, mas sim quando o trabalho 

é prestado sem condições mínimas de dignidade deixando claro em seu trabalho que o ato 

ilícito praticado pelo empregador não pode pelas normas jurídicas internacionais e nacionais 

retirar os direitos (lícitos) dos empregados reduzidos à condição análoga a de escravo. Assim 

para ele esta expressão é o gênero, dentro da qual estão incluídas trabalho forçado e em 

condições degradantes. 

    Para Melo[36] o trabalho forçado e o escravo são sinônimos e o empregado (super) 

explorado que está impedido fisicamente e ou moralmente de abandonar o serviço, apesar de 

inicialmente tê-lo ajustado livremente também assim deve ser considerado. Porém, ele os 

diferencia do trabalho degradante que é aquele prestado em péssimas condições de trabalho e 

remuneração. Belizário[37] assevera que no âmbito penal, no art. 149, do CP estão incluídas 

tantas as práticas de negativa de liberdade individual, quanto à negação de direitos trabalhistas 

e violação dos direitos humanos, porém, no âmbito trabalhista distingue trabalho forçado de 

obrigatório, porque aquele é a exploração coercitiva do trabalhador pelo particular e este pelo 

Estado, como parte da pena e com caráter educativo. Além disso, para ele o trabalho 

degradante tem distinção conceitual destes porque concerne a meio ambiente de trabalho 

adequado, no meio urbano ou rural, com ausência de EPI’s,  com emprego de técnicas 

humilhantes, etc. 

         Este artigo entende que dentro do gênero “empregados reduzidos à condição análoga a 

de escravo” estariam não só o trabalho forçado, em condições degradantes e o trabalho 

desumano.  O trabalho forçado ocorre quando há redução ou impedimento do direito de ir e 

vir (liberdade), motivado ou não por dívidas trabalhistas, por qualquer meio de coação física, 

moral, psicológica, etc. aplicando-se ao mesmo as definições das Convenções Internacionais 

já citadas. O trabalho em condições degradantes é o feito em péssimas condições de 

remuneração e  de trabalho, bem como, uso de técnicas de punições humilhantes (“mobbing”, 

ou assédio moral) para empregados que não conseguem atingir metas de vendas, tais como 

homens terem de ser vestir de mulher, etc.), o que também inclui o “sweeting system”, 

jornadas tão longas (acima do permissivo legal) que exaurem o empregado embrutecendo a 

alma e fragilizando o corpo. Na espécie deveria ser aplicado a ele as regras do art. 149, do CP, 

c/c art. 8º, CLT[38], aliado aos Princípios Trabalhistas notadamente da Proteção e Dignidade 

da Pessoa Humana.    

O trabalho desumano (categorização proposto por este artigo) é aquele prestado em 

condições de exposição física ou moral além do que seria possível para um ser humano 

suportar (art.5º, inc. III, CF/88: “ninguém será submetido à tortura nem a tratamento 

desumano ou degradante”. N.N), assim às empresas de telemarketing que exigem que o 

empregado use o banheiro apenas de 5 (cinco) a 10 (minutos) ao dia (chamada de “pausa 

banheiro”), empresas que concedem apenas este intervalo ao dia para beber água, etc. estão 

incorrendo nesta prática que apesar de serem vedadas pelas normas de meio ambiente laboral 

a exacerbação da exposição física (e também moral) e exacerbação da agressão à saúde 
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(física e moral) faz que com a prática se insira no conceito ora proposto. Também se aplica ao 

mesmo a regra do art. 149, do CP, c/c art. 8º, CLT, aliado aos Princípios Trabalhistas 

notadamente da Proteção e Dignidade da Pessoa Humana. 

 Dessarte, na visão deste artigo, todos os três tipos de trabalho: o forçado, o degradante e o 

desumano são espécies do gênero trabalhadores reduzidos a condição análoga a de escravo, o 

que no que concerne ao viés trabalhista permite a ilação de que tal classificação seria passível 

de afastar tais práticas, de se harmonizar com os princípios constitucionais de defesa do 

trabalho humano e de penalizar o maior número de ilícitos trabalhistas. 

4- Aspectos Criminais da unificação do tema de trabalho em condições análogas a de 

escravo: 

O Direito Penal é o instrumento de que dispõe o Estado para o exercício da forma mais 

violenta de punição, a restrição da liberdade. Esta medida extrema encontra o seu fundamento 

na crença de que o Direito Penal tutela os bens jurídicos essenciais de uma sociedade. O 

primeiro autor a perceber este caráter instrumental do Direito Penal foi Michael Franz 

Birnbaum[39] em 1834. A pena deixava de ser a mó opressora a serviço do soberano, o ser 

humano agora se apresentava como um limite. 

O Direito repressivo, ao selecionar bens merecedores de proteção, assumiu um caráter 

fragmentário, que foi reforçado pela criação de tipos penais, os quais, por outro lado, servem 

como limite à vulgarização das penas.  

Segundo Asúa[40]  O tipo penal tem a sua origem mais remota nas Ordenações Prussianas de 

1805, que utilizava a palavra Tatbestand,  significando o próprio corpo de delito, o crime e as 

circunstâncias. Modernamente, com a doutrina finalista da ação criada por Welzel[41], o tipo 

penal assumiu a função de descrição legal da conduta a ser punida. O tipo penal, 

alegoricamente, é o grilhão capaz de atar o arbítrio Estatal. Afora a sua função limitadora, o 

tipo tem um papel histórico, pois deixa entrever, mesmo não sendo este o seu fim, os valores 

mais caros ao legislador, em outros termos, revela a ideologia dominante. Estas breves 

digressões são essenciais para compreendermos a ainda ineficaz punição do crime de trabalho 

escravo no Brasil. 

O tipo penal para cumprir a sua missão deveria garantir a primazia dos bens jurídicos afetos à 

dignidade da pessoa humana, contudo, se analisarmos a legislação repressiva, iremos perceber 

que as penas cominadas a alguns tipos nos conduzem para outro caminho. 

O Direito Penal reserva as maiores penas para os crimes contra o patrimônio, há uma 

preocupação excessiva do legislador em salvaguardar o direito à  apropriação de bens, ameaça 

a ele. O princípio dignidade da pessoa humana, que, nas palavras de Flávia Piovesan[42] 

deveria ser considerado como "o princípio matriz da Constituição, imprimindo-lhe 

unidade  de  sentido,  condicionando  a  interpretação  das  suas  normas", acaba por assumir 

um papel secundário na legislação penal. 

A supervalorização da matéria em detrimento do homem pode ser percebida da leitura de 

alguns tipos penais, os crime de furto (artigo 155 do Código Penal) e de subtração de 

incapazes (artigo 249 do Código Penal) ilustram bem a assertiva. A subtração de um bem, 

como um celular, ou alguns reais, implica em uma pena máxima para o seu autor de 4 (quatro) 

anos de reclusão, por outro lado, aquele que arrebatar uma criança receberá uma reprimenda 
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máxima de 2 (dois) anos de prisão, a metade da pena cominada para o furto. A desvalorização 

do homem pelo legislador brasileiro, em flagrante menoscabo à Constituição, não é um fato 

que pode ser compreendido de forma isolada, ela é reflexo da evolução do capitalismo que 

valoriza bens e rebaixa os homens, a sua influência é sentida na legislação, ou seja, a 

desvalorização da dignidade humana deita as suas raízes na mesma fonte que alimenta o 

crime de trabalho escravo. 

A constatação que extraímos da nossa legislação, tem, paradoxalmente, no progresso 

econômico a sua fonte, é ele que nos tempos pós-modernos vem levando à entronização do 

capital e à substituição da cidadania pelo consumo, levando, por fim, à desvalorização 

humana, no particular o artigo remete-se ao item 2 (dois) deste artigo, também cita Milton 

Santos que traça um retrato dos tempos modernos[43]: 

"A competitividade, sugerida pela produção e pelo consumo, é a fonte de novos 

totalitarismos, mais facilmente aceitos graças à confusão dos espíritos que se instala. 

Tem  as  mesmas  origens  a  produção,  na  base  mesma  da  vida  social,  de  uma 

violência  estrutural, facilmente  visível  nas  formas  de  agir  dos  Estados,  das 

empresas  e  dos  indivíduos.  A  perversidade  sistêmica  é  um  dos  seus corolários." 

Conforme já citado no item 2 (dois) deste artigo, este processo foi deflagrado 

com  liberalismo do século XVIII, defendido Adam Smith, Thomas Robert Malthus e David 

Ricardo. As consequências deste sistema, fomentador de desigualdades e exploração do 

homem, foram percebidas na revolução russa de 1917, na crise de 1929, e o fortalecimento do 

partido fascista na Alemanha em 1933. Nem mesmo a crise do petróleo nos anos de 1973 e 

1974, afastou a lógica do sistema, ao contrário, acabou por abrir caminho para ultraliberais 

como Margareth Tatcher , na Inglaterra, e Ronald Regan, nos Estados Unidos, o que conduziu 

a uma política de perda de garantias trabalhistas, privatizações e a desregulamentação da 

economia. Com a queda da União Soviética e o fim do modelo de Estado Social o capitalismo 

assumiu a sua hegemonia. Manoel Castells[44] ressalta que esta nova empreitada do 

capitalismo buscou cumprir quatro objetivos: 

“Aprofundar a lógica capitalista de busca de lucro nas relações capital/trabalho; aumentar a 

produtividade do trabalho do capital; a globalizar a produção, circulação e mercados, 

aproveitando a oportunidade para as condições mais vantajosas para a realização de lucros em 

todos os lugares; e direcionar o apoio estatal para ganhos de produtividade e competitividade 

das economias nacionais, freqüentemente em detrimento da proteção social e das normas de 

interesse público.” 

As décadas que se seguiriam seriam marcadas por um conformismo que levaria ao 

fortalecimento de um pensamento econômico tecnocrata em todos os governos. A economia, 

a produção e consumo passam a ditar as regras, alimentando uma perversa indiferença para 

com o semelhante, a diluição do outro é o marco da escravidão moderna.  A escravidão  do 

século XX e XXI não se confunde com a forma tradicional de escravidão, na qual o escravo 

era compreendido como um bem de valor, o que, de uma certa forma, poderia ser 

compreendido como uma vantagem, pois nenhum senhor dilapidaria o seu patrimônio, a 

coisificação evitava a destruição do servo. Contudo, o vassalo moderno foi reduzido a uma 

escala inferior, ele agora é pura energia de trabalho, dispensável, na medida em que a ameaça 

do desemprego garante um exército de miseráveis para compor as fileiras da escravidão. 
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 O escravo moderno é essencialmente um ser descartável, privado da dignidade humana e da 

mais ínfima possibilidade de emancipar-se através do seu trabalho. O novo crime destrói a um 

só tempo a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho, dois pilares, inseridos no 

artigo 1º da Constituição, respectivamente nos incisos III e IV, são eles fundamentos do nosso 

Estado Democrático de Direito. Lamentavelmente, a necessidade de flexibilização imposta 

pelo modelo capitalista às garantias trabalhistas, como a visão de que o sistema produtivo é o 

motor da prosperidade e conforto para as pessoas, levou à redução das graves dimensões do 

trabalho escravo, ao ponto, de os próprios escravos preferirem os escravizadores ao 

desemprego. 

Esta leniência em face do crime de trabalho escravo no Brasil reflete-se na evolução histórica 

do crime no Brasil. O primeiro tipo penal punindo a conduta era o artigo 179 do Código Penal 

do Império(1830), com a seguinte descrição típica: 

“Art. 179. Reduzir á escravidão a pessoa livre, que se achar em posse da sua liberdade. 

Penas - de prisão por três a nove anos, e de multa correspondente á terça parte do tempo; 

nunca porém o tempo de prisão será menor, que o do captiveiro injusto, e mais uma terça 

parte”. 

O crime que se encontrava na parte terceira, título I do Código de 1830, na qual se punia os 

crimes contra a liberdade individual. O Código do Império, apesar da recente abolição da 

escravatura, mostrava-se mais preocupado com o crime do que o atual, pois impunha ao autor 

do crime uma pena mais grave, seja nos patamares mínimo e máximo. 

Mas como se depreende da leitura, era punido aquele que reduzia um semelhante à 

escravidão, privando-o da sua liberdade, ou seja, coibia-se a forma clássica de escravidão, 

caracterizada pelo jugo completo da liberdade do semelhante, sem a sutil roupagem moderna, 

caracterizada pela exploração da força de trabalho. O legislador Imperial não foi capaz de 

prever as radicais mudanças que ocorreriam a partir do conturbado século XX, especialmente 

após a primeira grande guerra. 

O Código Penal de 1940, que sucedeu ao imperial, punia no artigo 149 a conduta criminosa, 

mas já não se exigia a redução à condição de escravo, agora seria punido aquele que 

submetesse outro a condição assemelhada a de escravo. A exploração econômica da força de 

trabalho em escala global já era uma realidade, nesta época o mundo já conhecera o campo de 

concentração de Auschwitz II, o maior repositório de escravos do regime nazista, uma 

tenebrosa caricatura do desrespeito da dignidade humana. Na década de 40 foi criado seguinte 

tipo penal: 

“Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo: 

Pena - reclusão, de dois a oito anos.” 

Contudo, a nova redação trouxe um sério problema, se o Código do Império não gerava 

dúvidas ao intérprete, pois, punia a redução de alguém à condição efetiva de escravo, com a 

supressão da liberdade, o novo artigo já não permitia uma análise tão segura, pois, trazia uma 

redação imprecisa,  a expressão “condição análoga à de escravo” era uma folha em branco 

uma fonte inesgotável de interpretações. O tipo penal do Código de 1940 era um tipo aberto, 
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não apresentava qualquer descrição da conduta típica, deixando, ao final das contas, a 

definição do crime ao "prudente arbítrio" judicial, 

O artigo, como fora elaborado, permitia, ao final das contas a impunidade dos escravocratas. 

A dúvida milita sempre a favor do réu, a imprecisão típica era o caminho aberto para 

absolvições ou mesmo para a desclassificação da conduta para crimes mais brandos, como os 

crimes contra a organização do trabalho previstos nos artigos 197 a 207 do Código Penal. 

A ausência de limites legais para a conduta levava a doutrina às mais diferentes 

interpretações, para Paulo José da Costa Júnior o crime só se existiria se a vítima fosse 

completamente dominada pelo agente, perdendo completamente a sua liberdade, coisificando-

se de forma absoluta[45]. Este entendimento era reforçado pela própria exposição de motivos 

do Código Penal de 40, que desprezava a expressão "condição análoga à de escravo", para 

afirmar que o crime só se consumava com a restrição total da liberdade[46].  Outros autores, 

já antecipando a moderna interpretação que se dá ao dispositivo, compreendiam que a afronta 

à dignidade humana aliada ao ataque à liberdade de trabalho já configuraria o crime[47] 

A Lei nº 10.803/2003 conferiu nova redação ao artigo 149 do Código Penal, a intenção do 

legislador foi clara, buscou minudenciar as condutas típicas, através de uma descrição 

taxativa, pondo fim à gama de interpretações que o tipo imperfeito anterior propiciavam, 

agora o crime é de conduta vinculada. Contudo, cabe observar, que o novo crime 

ainda  está  no rol dos crimes contra a liberdade individual, o que, por sua vez, mantém viva a 

polêmica da competência para o julgamento do crime, como se verá adiante. 

No caput do artigo quatro condutas restaram tipificadas: a submissão de alguém a condições 

degradantes de trabalho; a restrição da liberdade quer restringindo, por qualquer meio, sua 

locomoção em razão de dívida contraída. O parágrafo primeiro equiparou as condutas de 

cercear meios de locomoção ou de manter o trabalhador em cárcere privado ou sequestrado 

através de vigilância ostensiva. O tipo penal é definido como misto alternativo, ou seja, 

praticada mais de uma conduta, contra a mesma vítima, o crime será único. 

A mudança legal merece elogios no que concerne à preocupação com o princípio da 

legalidade, mas, não trouxe qualquer alteração substancial com relação à pena, sendo mantida 

a já estabelecida na década de 40, acrescentando a de multa, mas, compreendia de forma 

global, foi mitigada se comparada à prevista no Código Penal de 1830. 

A ação típica implica em subjugar alguém, anulando a liberdade em seu conteúdo integral e 

não apenas na liberdade de locomoção, há um sequestro da personalidade de outra pessoa. 

Não se pune a escravidão, mas sim situação análoga à de escravo, ou seja, a restrição total da 

liberdade, que caracteriza a primeira forma, ganha contornos mais sutis, a imposição de 

condição degradantes de trabalho implica em configuração do crime. 

A lei, cabe ressaltar, neste ponto, não deixa dúvidas, a expressão consta do tipo legal, logo, 

para o Direito Penal é totalmente descabida a tentativa de separar a conduta de impor alguém 

a trabalho degradante do crime de redução à condição de escravo, pois ela é elementar do 

tipo. Interpretar de outra forma é desprezar a redação expressa da lei para reviver o já 

revogado crime de redução previsto no Código Penal Imperial. 

Contudo a velha interpretação dada ao crime na década de 40 fincou raízes daninhas na 

interpretação da jurisprudência, não sendo incomum decisões que ainda exigem a perda total 
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da liberdade para a configuração do crime, como se observa de decisão do Supremo Tribunal 

Federal, sendo relator o Ministro Marco Aurélio (RESP 466.508-5). 

 Este julgamento é sintomático, pois evidencia a resistência para se compreender a moderna 

forma de redução à escravidão, no seu voto o Ministro Relator ressalta que o crime só estará 

caracterizado se houver restrição da liberdade, mas vai além, ele transcreve a denúncia 

ofertada pelo Ministério Público, na qual são relatados a submissão de trabalhadores a 

condições sub-humanas, os empregados não dispunham de energia elétrica, sanitários, e a 

água que era servida para o gado era a mesma fornecida aos homens. 

A descrição da denúncia foi, paradoxalmente, usada como fundamento da sua decisão, ou 

seja, como o Promotor não narrara na sua acusação o cerceamento da liberdade, mas tão 

somente atos de degradação humana, não haveria que se falar em trabalho escravo. O 

julgamento foi festejado por ruralistas como consta do site "canal do produtor"[48]. 

5- Competências materiais da JT, JC Estadual e JC Federal: 

A definição da competência do órgão jurisdicionalmente competente para julgar os crimes 

contra a organização do trabalho é fonte de enorme polêmica, que só se presta para garantir a 

impunidade dos crimes, pois, a indefinição implica em recursos para a definição da 

competência, e o tempo leva, não raro, à prescrição. 

O debate envolvendo o tema se intensificou com a Emenda Constitucional 45, ao ampliar 

competência da Justiça do Trabalho, quando conferiu nova redação ao artigo 114[49] da 

Constituição Federal. A mudança levou ao entendimento de que caberia o julgamento do 

crime aos juízes do trabalho. Este entendimento buscava reverter o quadro de insensibilidade 

no processamento dos crimes contra a organização do trabalho e o crime de redução à 

condição análoga à de escravo. 

 Em outros termos, o que se queria era a unidade de convicção, os fatos deveriam ser 

submetidos a um juízo especializado, o qual conheceria as mesmas provas, garantindo, a um 

só tempo, a responsabilidade trabalhista ou penal. Contudo a competência da Justiça do 

Trabalho foi afastada pelo STF[50] no julgamento da ADI 3684 – 0. Nesta decisão foi 

reafirmada a competência já traçada no artigo 109, inciso VI da Constituição Federal, ou seja, 

caberia à Justiça Federal o julgamento de crimes contra a organização do trabalho. 

O Superior Tribunal de Justiça, antes mesmo da decisão do Supremo Tribunal Federal firmara 

a sua posição no sentido de atribuir competência à Justiça Federal para julgar os crimes contra 

a organização do trabalho. Esse entendimento acabou sendo reforçado pelo julgamento citado, 

contudo, para o Superior Tribunal de Justiça, os crimes definidos no Título IV do Código 

Penal só seriam julgados pela Justiça Federal quando atingissem o interesse coletivo, 

ocorrendo lesão a liberdade individual, o julgamento caberia à Justiça Estadual. Com esse 

entendimento, praticamente foi esvaziada a competência da Justiça Federal, com esteio neste 

entendimento, em tese, apenas o crime do artigo 201 do Código Penal seria por ela 

julgado.   A posição do STJ era acompanhada pela doutrina, de forma exemplificativa, Celso 

Delmanto, no seu Código Penal comentado ressalvava que a Justiça federal só competia julgar 

os crimes contra a organização do trabalho, compreendida como o sistema de órgãos e 

institutos destinados a preservar, coletivamente, os direitos e deveres dos trabalhadores, [51] 

neste sentido, a Súmula 115, do antigo TFR[52]. 
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O Superior Tribunal de Justiça, com relação ao ilícito de redução à condição de escravo, 

adotava tratamento diverso ao conferido aos crimes contra a organização do trabalho, 

inobstante o crime se encontrar no Capítulo VI do Título I do Código Penal, onde se tutela a 

liberdade individual. Para o Superior Tribunal de Justiça, caberia, por força do artigo 109, V-

A e inciso VI, à Justiça Federal julgar tal ilícito.[53] Este entendimento que era também 

sustentado pelo Supremo Tribunal Federal[54], recentemente foi alterado substancialmente no 

julgamento do Agravo de Instrumento de nº 808127 PA, ocorrido no dia 24 de Abril do 

Corrente ano.  O Supremo Tribunal Federal, no julgamento acima citado reafirmou a 

competência da Justiça Federal para julgar os crimes que atentem contra a organização do 

trabalho, contudo inovou na fundamentação, compreendendo que o crime de redução à 

condição de escravo, crime contra a liberdade individual, seria espécie que se subsumiria no 

gênero dos crimes contra a organização do trabalho. 

            Segundo a decisão, o ilícito de redução à condição de escravo afrontaria não só 

interesses individuais dos trabalhadores, mas sim as próprias instituições trabalhistas. Tal 

decisão é uma evolução se comparada à posição do STJ, pois, deixou de ser necessária a 

instauração pelo Procurador Geral da República do incidente de deslocamento de competência 

previsto § 5º, do artigo 109 da Constituição Federal. O julgamento do Supremo levará agora á 

pacificação das decisões judiciais, com a definição da competência da Justiça Federal para o 

julgamento do crime do artigo 149 do Código Penal. 

6- Comunicabilidade de Instâncias Penal e Trabalhista no Brasil: 

A Justiça do Trabalho, como exposto, não é competente para o julgamento de crimes, a 

decorrente perda de agilidade, por conta da duplicidade de órgãos para o julgamento do ilícito 

trabalhista e penal pode ser drasticamente minimizada com a aplicação de dispositivos que já 

constam do vetusto Código de Processo Penal. 

O diploma processual penal no seu artigo 40
[55]

 traz um importante mecanismo de interligação 

entre as instâncias,  o dispositivo determina que o juiz, mesmo sem competência penal, ao se 

deparar com documentos, ou com provas contidas em autos, que configurem ilícito penal, 

deverá remeter estes autos ao Ministério Público para o oferecimento de denúncia. A omissão 

na adoção deste procedimento pode, presente o elemento subjetivo do tipo, configurar até 

mesmo o crime do artigo 319 do Código Penal. 

 O citado dispositivo do diploma processual garante uma maior agilidade na deflagração da 

ação penal, pois, a notícia crime feita ao juízo criminal pode trazer elementos mínimos para o 

oferecimento da ação penal, ou seja, ao possibilitarem a justa causa, tida como lastro mínimo 

de provas, nada obsta o início da ação penal, mesmo sem a prévia elaboração de inquérito 

policial, absolutamente dispensável, como já consta do artigo 12 do Código de Processo 

Penal.            

Por outro lado, temos também a possibilidade de aproveitamento da prova produzida no juiz 

criminal, o que garante uma via de mão dupla, se a prova produzida na esfera civil ou 

trabalhista pode servir para dar início à persecução penal, o provimento final no procedimento 

criminal pode, por sua vez, ser decisivo na definição do julgado trabalhista ou civil. 

         O juiz criminal, com as mudanças trazidas pela lei 11.719/2008, tem competência para o 

arbitramento do valor mínimo da indenização pela prática do crime, é o que consta dos artigos 

63, 64 e 387, IV, todos do Código de processo penal. Contudo, neste caso, a interdependência 
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chega a ser determinante para a decisão a ser proferida na Justiça do Trabalho, nos casos de 

crimes que tenham reflexos nesta seara. O Juízo trabalhista estará vinculado ao mérito da 

decisão proferida no Juízo Criminal, como o judiciário é uno, não se pode admitir uma revisão 

da decisão criminal pela instância trabalhista, a decisão trabalhista está limitada apenas ao 

valor devido a título de indenização. 

Mister esclarecer os seguintes pontos[56]: a decisão criminal não pode ser mais discutida 

quando declarar a autoria do fato e materialidade delitiva, ou seja, existência ou não do fato e 

quem é (ou não) autor do crime, arts. 63, CPP e 91, I, do CP. È neste sentido a condenação 

penal torna certa a obrigação de indenizar em outras instâncias (trabalhista, civil e 

administrativo, fenômeno da “comunicabilidade de instâncias”, ou seja, a coisa julgada da 

Justiça Penal se espraia em outro ramo do Judiciário, art. 91, I, CP). 

Porém, a falta de culpa ou de prova no qual se baseou a coisa julgada penal não repercute   em 

outras coisas julgadas, Súmula 18, do STF, arts. 66/67 e 386, CPP, porque o que não é ilícito 

penal pode ser um ilícito trabalhista, cível ou administrativo. 

Finalmente, os excludentes criminais de antijuridicidade, tais como: legítima defesa, estrito 

cumprimento do dever legal e exercício regular do direito impedem a aplicação de penas 

criminais (Justiça Criminal), mas não impedem aplicação de penalidades trabalhistas, cíveis e 

administrativas, arts. 188 e 930, do CCB/02, c/c 8º, CLT. Neste sentido, se um empregado, 

por exemplo, for atingido por uma bala atirada por um colega vigilante chefe para se defender 

de um assalto provavelmente não será condenado criminalmente (por excludente de legítima 

defesa), mas terá direito a discutir responsabilidades indenizatórias trabalhistas, contra seu 

empregador, art. 932, I e 945, CCB/02, c/c 8º, CLT. 

Finalmente, este artigo não pode deixar de discutir um problema de ordem prática, é que o 

fato de que a coisa julgada penal, normalmente, demora bem mais do que a trabalhista o que 

pode ser resolvido ou pela suspensão do processo do trabalho, art. 265, IV, “a”, CPC, ou pela 

suspensão prescrição da própria ação trabalhista que só iria ocorrer após a sentença definitiva 

penal, art. 200, CCB/02 e não dois anos após o fato (art. 7º, XXIX, CF/88), ou caso a Justiça 

do Trabalho não opte pelas alternativas anteriores (até porque podem não atender ao Princípio 

da Celeridade) poderá ser ajuizada ação rescisória da coisa julgada trabalhista, com base na 

coisa julgada criminal posterior, art. 485,VI e VII, do CPC. 

7 - O TPI - Tribunal Penal Internacional, competência, estrutura e funcionamento para 

julgamento do crime: 

A Convenção de Roma, de 17 de julho de 1998, criou o Tribunal Penal Internacional – TPI 

sendo necessário tão somente que o Estado ratifique seu Estatuto para que produza efeitos de 

vinculação[57], sem necessidade de nenhum outro ato de consentimento suplementar. O 

Brasil ratificou o Estatuto da Convenção de Roma, aderindo ao TPI através Decreto 

legislativo nº. 112, de 6.6.2002[58]. Sua entrada em vigor, internacionalmente ocorreu em 

01.07.2002. 

  

É preciso clarificar que o TPI tem caráter de complementariedade[59], ou seja, só pode 

atuar de forma complementar a jurisdição penal nacional, nas hipóteses do Estado nacional 

não possibilitar que em face das denúncias seja aberto inquérito, ou não instaurar processo, ou 
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mesmo não ter vontade de conduzir o processo, somente nestas hipóteses pode ser acionado o 

TPI. A exceção a esta regra ocorre no caso das estruturas judiciárias do Estado estarem 

arruinadas, neste caso, é possível acionar diretamente (sem complementariedade) o TPI, ou 

seja, independente da ação Estatal o TPI deverá apurar as denúncias e se for o caso acusar e 

julgar. Dentre as condições para exercício da competência do TPI está o “problema 

americano”[60], ou seja, é preciso que haja consentimento do Estado do qual o acusado é 

nacional, ou o consentimento do Estado correspondente ao território em que o crime foi 

cometido. Entretanto, os EUA consideram que em todos os casos seria necessário o 

consentimento do Estado da nacionalidade do acusado, tentando, mais uma vez, restringir e 

embargar a atividade do TPI. 

  

O TPI é competente materialmente para julgar, segundo o art. 5º os crimes mais graves que 

impliquem afetação da comunidade internacional no seu conjunto, estes crimes são em 

síntese: genocídio, crimes contra a humanidade, de guerra e de agressão[61]. Importante notar 

que não há imunidade de jurisdição com relação à qualidade de parte, nem sequer de Chefes 

de Estado. Dentro da conceituação de crimes contra a humanidade está inserida o crime de 

submeter outrem a condição de escravo, conforme item 7.1 do Estatuto da Convenção de 

Roma, entretanto, no item 7.2. há o pressuposto de que este crime ocorra através de 

multiplicidades de atos[62] de escravidão  praticada contra uma população civil, de acordo 

com a política de um Estado, ou de uma organização, o que significa que atos isolados são 

concernentes apenas a Justiça Nacional habitual e não ao TPI. Sem dúvida este pré – requisito 

de habitualidade pode ser dificultador de acessibilidade ao TPI, mas nos casos de lesões 

contínuas, ou repetitivas, ou por um longo período de tempo com relação a um mesmo 

empregador este trabalho entende haver esta possibilidade. 

  

O caráter de complementariedade já citado também é outro elemento que dificulta acionar o 

TPI nos crimes de sujeição de outrem a condição de escravo porque, em regra, o Brasil tem 

aberto inquérito no tema, mas como muitas vezes não se chega ao ajuizamento das ações 

criminais concernentes este artigo entende que, nestes casos poderá ser acionado o TPI. 

Entende-se para efeitos de TPI que a escravidão constitui – se em poderes que traduzam um 

direito de propriedade sobre a pessoa, inclusive com possibilidade de sua exploração sexual, 

para fins de trabalho clandestino, etc. As denúncias ao TPI podem ser feitas ao procurador 

geral que a acolhe ou não. Esta denúncia pode ser feita por um Estado ou pelo Conselho de 

Segurança da ONU, ou por outra entidade que peça a investigação (a promotoria pode agir de 

ofício), arts. 13 e 14 do Estatuto de Roma[63].Naturalmente, as denúncias que forem aceitas 

pelo TPI merecerão investigação[64]De toda forma, o Procurador (a) do TPI só pode abrir 

inquérito e fazer denúncias políticas após obter autorização da Câmara Primária do TPI, o que 

torna o risco de um Procurador descontrolado, midiático ou irresponsável pouco provável. É 

importante ressaltar que o TPI tem existência distinta do Conselho de Segurança[65] da ONU, 

porque este decide sobre pedidos de intervenções em países nos casos de guerra e aquele julga 

os crimes internacionais já descritos. 

Dessarte, para este artigo é possível nos casos em que o Brasil resolva não ajuizar ações 

penas, ou trabalhistas e que o inquérito tenha apontado para o crime (em atos múltiplos) de 

escravidão que seja acionado o TPI. 
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08 – Conclusões 

O problema do trabalho em condições análogas a de escravo, seja ele o forçado, o  degradante 

e o desumano, no Brasil, não tem sido combatido de forma eficaz, neste sentido são dos dados 

tanto do Ministério do Trabalho e Emprego, quanto do Ministério Público do Trabalho. 

Para se combater esta chaga da contemporaneidade é preciso à conjugação de esforços da 

interdisciplinareidade, ou seja, que não só as provas do Processo Penal[66], mas também as 

decisões penais devem ser comunicáveis no Processo do Trabalho de forma a trazer 

efetividade do repúdio e de várias penalizações a esta malsinada prática. 

Na seara do Direito do Trabalho é preciso não só ampliar conceitualmente as práticas de 

trabalho análogo ao de escravo, para incluir neste gênero o trabalho forçado, o degradante e o 

desumano (esta última categorização ora proposta), mas também ampliar, em dimensão 

individual, as condenações dos empregadores para que paguem todos os direitos trabalhistas a 

estes empregados, danos materiais e morais e também a mais valia que obteve com a 

produção dos produtos engendrados por este trabalho. Em dimensão metaindividual, o 

Ministério Público do Trabalho deve ampliar seu rol de pedidos mandamentais e de correlatos 

“astreintes” contra os escravagistas e a Justiça do Trabalho[67] também deve julga-las em 

valor vultoso, para que a condenação seja pedagógica. 

A persecução penal deve se ater à clareza do atual tipo penal previsto no artigo 149 do Código 

Penal, sendo incabível qualquer interpretação que busque suprimir alguns dos verbos que 

compõe o ilícito, é indubitável que o crime hoje não se restringe mais à privação absoluta da 

liberdade e sim ao ataque à personalidade humana, caracteriza pela sua degradação em face 

do capital. A eficácia no combate desta prática criminosa, que assombra pelo seu rápido 

crescimento, depende da instrumentalização de dispositivos legais, como os artigos 63, 64 e 

387, IV do Código de Processo Penal, evitando-se o dispêndio de tempo de modo a 

possibilitar uma interação entre as instâncias penal, através da Justiça Federal e Trabalhista 

que deverão reafirmar a unidade da jurisdição com o aproveitamento de provas entre seus 

órgãos, como também para a execução, sem qualquer dilação probatória, das sentenças penais 

que envolvam o crime de trabalho escravo e os crimes contra a organização do trabalho. 

 Cabe ressaltar que a definição pelo Supremo Tribunal Federal da competência da Justiça 

Federal para o julgamento do crime de redução à condição de escravo encerra a discussão 

sobre o juiz natural para o julgamento do ilícito, o que, por sua vez, possibilita uma maior 

agilidade no seu julgamento. Somado a isto, é importante tanto manter, quanto intensificar os 

esforços engendrados pelo Ministério do Trabalho e Emprego em termos de fiscalização, bem 

como da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal. Este artigo entende que inclusive os 

números das multas deveriam ser majorados. Evidente que também a atuação dos sindicatos 

de categoria profissional (e também econômicos para evitar a concorrência desleal dos 

escravagistas) é muito relevante.                      

Além disto, seria interessante tornar possível (por via do devido processo legislativo) tal qual 

no caso de serem encontradas culturas ilegais de plantas psicotrópicas nas propriedades (art. 

243, CF/88), também no caso de ser declarada (judicialmente) a existência do trabalho 

escravo a desapropriação do imóvel, sem indenização ao proprietário. Também é importante a 

extradição do estrangeiro que esteja, no Brasil, explorando trabalho de outrem na condição 

análoga a de escravo, degradante ou desumano, bem como uma ampla e bem estruturada 

reforma agrária. Finalmente, é imprescindível que os programas de bolsas para que os 
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menores carentes possam parar de trabalhar e estudar (antiga bolsa-escola, atualmente bolsa-

família) sejam colocadas em valores que atinjam o fim colimando. 

09 - Referências Bibliográficas: 

ALBERGARIA, Bruno.  Histórias do Direito. SP: Atlas, 2011 

ALMARA, Nogueira Mendes.  Nova Forma de Escravidão Urbana: Trabalho de Imigrantes. 

Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: Procuradoria Geral do 

Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 67-70, set.- 2003 

ASÚA, Luis Jiménez. Tratado de Derecho Penal. 3 ed. Buenos Aires: editorial Losada S.A, 

1976. 

ÁVILA, Flávia de. A Entrada de Trabalhadores Estrangeiros no Brasil: Evolução 

Legislativa e Políticas Subjacentes nos Séculos XIX e XX. 2003, fls. 441. Dissertação de 

mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Relações Internacionais, Florianópolis, 

2003 

BELISÁRIO, Luiz Guilherme. A Redução de Trabalhadores Rurais à Condição Análoga 

à de Escravos. SP: LTr, 2005 

BAZELAIRE, Jean- Paul e CRETIN, Thierry. A Justiça Penal Internacional – Sua 

Evolução, seu Futuro de Nuremberg a Haia. SP: Manole, 2004 

BIHR, Alain. Du “Grand Soir” a “L’alternative”. Le mouvement ouvrier europée crise. 

Paris. Les Éditions Ouvrières, 1991. Coleção Mundo do Trabalho. Ed. Brasileira, SP: 

Boitempo, 1998 

BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social.  7ª  ed.SP: Malheiros, 1996 

BRAGA, Gustavo Henrique e BONFANTI, Cristiane. “Vergonha Fashion” – Pelos menos 

15 casos contra grifes de roupas estão sendo investigados. Indenizações somam mais de 

R$ 65 milhões”,  Estado de Minas, 28 de agosto de 2011. 

BAYLOS, Antonio. Direito do Trabalho: modelo para armar. trad. Flávio Benites e 

Cristina Schultz, SP: LTr, 1999 

BRITO FILHO, José Cláudio. Trabalho Decente. SP: LTr, 2004 

CARVALHO JÚNIOR, Pedro Lino. A Sentença Criminal e seus Efeitos na Jurisdição 

Coletiva. Síntese Trabalhista e Previdenciária, Porto Alegre, n.265, p.44-69, jul. /2011 

CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: Paz 

e Terra, 2003 

CASSESE, Antonio e DELMAS – MARTY (org.). Crimes Internacionais e Jurisdições 

Internacionais. SP: Manole, 2004 

2527



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

DE MELO, Luíz Antônio Camargo, Premissas para um Eficaz combate ao trabalho escravo. 

Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: Procuradoria Geral do 

Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 11-32, set.- 2003 

DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do Direito do Trabalho 

Contemporâneo. São Paulo : LTr, 2004 

DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego – Entre o Paradigma 

da Destruição e os Caminhos da Reconstrução. SP: LTr, 2006 

DELMANTO, Celso et. al. Código Penal Comentado. 7.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2007 

FERRARY, Irani, NASCIMENTO, Amauri Mascaro e MARTINS FILHO, Ives Gandra da 

Silva. História do Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. SP: LTr, 

1998 

LORENTZ, Lutiana Nacur. A Norma da Igualdade e o Trabalho das Pessoas Portadoras 

de Deficiência. SP: LTr, 2006 

MARTINS, Sérgio Pinto. Convenções da OIT. SP: Atlas, 2009 

MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira.  Trabalho Escravo Contemporâneo. SP: LTr, 2011 

JOSE DA COSTA JR, PAULO. Direito Penal: curso completo, 7ª ed., São Paulo, Saraiva, 

2000 

PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4 ed. São 

Paulo: Max Limonad, 2000 

SANTOS, Ronaldo Lima. A Escravidão por Dívidas nas Relações de Trabalho no Brasil 

Contemporâneo. Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: 

Procuradoria Geral do Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 47 -66, set.- 2003 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. 12 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005 

SENTO – SÉ, Jairo Lins de Albuquerque. Trabalho Escravo no Brasil na Atualidade. SP: 

LTr, 2000 

SOARES, Evanna. Meios Coadjuvantes de combate ao trabalho escravo pelo Ministério 

Público do Trabalho. Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: 

Procuradoria Geral do Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 34-46, set.- 2003 

THOREAU, Henry. Introduction a Walden and Civil Disobedience. The Penguin 

American Library, 1983. 

WACQUANT, Loic. As Prisões da Miséria. trad. André Telles, RJ: Jorge Zahar, 2001 

WELZEL, Hans. Derecho penal alemán: parte general. 11 ed. Santiago: Juridica de Chile, 

1970, p. 76-77. 

2528



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Sites Consultados: 

www.mte.gov.br/fisca_trab/resultados_fiscalização_2003_2011.pdf 

http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=7560&PalavraChave=escravo 

http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/!ut/p/c5/

04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNH

A_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM!

/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE

!/           

 

 

 

[1] -  BELISÁRIO, Luiz Guilherme. A Redução de Trabalhadores Rurais à Condição 

Análoga à de Escravos. SP: LTr, 2005, p.09. 

[2] -  BELISÁRIO, Luiz Guilherme, Op. Cit, p. 62 

[3] - www.mte.gov.br/fisca_trab/resultados_fiscalização_2003_2011.pdf, acesso em 3/9/2011. 

[4] - BELISÁRIO, Luiz Guilherme. Op.cit. p.31-33. 

[5] - 

http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=7560&PalavraChave=escravo, 

acesso em 3/9/2011 

[6] - BRAGA, Gustavo Henrique e BONFANTI, Cristiane. “Vergonha Fashion” – Pelos 

menos 15 casos contra grifes de roupas estão sendo investigados. Indenizações somam 

mais de R$ 65 milhões”,  Estado de Minas, 28 de agosto de 2011, p. 21 

[7] - ALMARA, Nogueira Mendes.  Nova Forma de Escravidão Urbana: Trabalho de 

Imigrantes. Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: Procuradoria 

Geral do Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 67-70, set.- 2003. 

[8] -Sobre as relações entre Direito do Trabalho e Direito Penal, consultar WACQUANT, 

Loic. As Prisões da Miséria. trad. André Telles, RJ: Jorge Zahar, 2001, p.17 – 20, 77-80, etc. 

[9] -  Segundo preceito bíblico após ter sido Adão ter sido expulso do paraíso ele teria como 

pena: “com o suor do teu rosto comerás o teu pão”, APUD FERRARY, Irani, 

NASCIMENTO, Amauri Mascaro e MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. História do 

Trabalho, do Direito do Trabalho e da Justiça do Trabalho. SP: LTr, 1998, p. 3- 26. 

[10] - Lei das XII Tábuas, Tábua III, item  9, Para consultar o documento na íntegra, vide 

ALBERGARIA, Bruno.  Histórias do Direito. SP: Atlas, 2011, p. 89. 

[11] - FLAMARION, Ciro, APUD BELISÁRIO, Luiz Guilherme, Op. Cit., p. 40-41. 

2529

http://www.mte.gov.br/fisca_trab/resultados_fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_2003_2011.pdf
http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=7560&PalavraChave=escravo
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNHA_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM%21/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE%21/
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNHA_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM%21/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE%21/
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNHA_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM%21/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE%21/
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNHA_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM%21/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE%21/
http://portal.mpt.gov.br/wps/portal/portal_do_mpt/area_de_atuacao/trabalho_escravo/%21ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os_iAUAN3SydDRwOLMC8nA89QzzAnC1dzQwNHA_1wkA4kFe6uns4Gnq7Ohj5BvkHGBgZmEHkDHABogp9Hfm6qfkF2dpqjo6IiALKWtvM%21/dl3/d3/L2dJQSEvUUt3QS9ZQnZ3LzZfUFUwRzlCMUEwOFZKQjBJVUlWQjhFNzE1RTE%21/
http://www.mte.gov.br/fisca_trab/resultados_fiscaliza%C3%A7%C3%A3o_2003_2011.pdf
http://www.mte.gov.br/sgcnoticia.asp?IdConteudoNoticia=7560&PalavraChave=escravo


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[12] - LORENTZ, Lutiana Nacur. A Norma da Igualdade e o Trabalho das Pessoas 

Portadoras de Deficiência. SP: LTr, 2006, p. 33-53. 

[13] - BONAVIDES, Paulo. Do Estado Liberal ao Estado Social.  7ª  ed.SP: Malheiros, 

1997, p. 31, 50, etc. 

[14] - THOREAU, Henry. Introduction a Walden and Civil Disobedience. The Penguin 

American Library, 1983, p. 20 – 70. 

[15] - Para consultar na íntegra a Lei Áurea, vide ALBERGARIA, Op. Cit., p. 204. 

[16] - ÁVILA, Flávia de. A Entrada de Trabalhadores Estrangeiros no Brasil: Evolução 

Legislativa e Políticas Subjacentes nos Séculos XIX e XX. 2003, fls. 441. Dissertação de 

mestrado – Universidade Federal de Santa Catarina, Relações Internacionais, Florianópolis, 

2003. 

[17] - Para consultar o documento na íntegra, vide ALBERGARIA, Op. Cit., p. 193 

[18] - BRITO FILHO, José Cláudio. Trabalho Decente. SP: LTr, 2004, p. 20 – 47. 

[19] - As fábricas que usavam estas técnicas de produção eram muito grandes, para deter a 

produção de toda a cadeia produtiva, tinha empregados em número grande, todos 

concentrados em grandes fábricas e homogêneos, logo, com mesmos interesses, o que fez 

com que se unissem em grandes sindicatos de categoria profissional, In BAYLOS, Antonio. 

Direito do Trabalho: modelo para armar. trad. Flávio Benites e Cristina Schultz, SP: LTr, 

1999, p. 66- 77. 

[20]-Expressão usada por DELGADO, Maurício Godinho, In.DELGADO, Maurício 

Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego – Entre o Paradigma da Destruição e os 

Caminhos da Reconstrução. SP: LTr, 2006, p. 10 - 40 

[21] - DELGADO, Gabriela Neves. Terceirização: paradoxo do Direito do Trabalho 

Contemporâneo. São Paulo : LTr, 2004, p. 20 – 49. A técnica Ohnista, ou Toyotista de 

produção (engendrada por Tachii Ohno, vice –presidente da Toyota, no Japão) parte da 

premissa da fábrica “enxuta”, com emprego de terceirização, produção sem estoques, ou “Just 

in time” e CCQ –Círculos Concêntricos de Produção, colocando um “time de empregados” 

em constante concorrência com outro para fins de aferir produtividade alta, sob pena de perda 

do emprego, sem necessidade de tanta vigilância empresarial,eliminando também a 

interferência sindical, etc. 

[22] - DELGADO, Maurício Godinho. Capitalismo, Trabalho e Emprego – Entre o 

Paradigma da Destruição e os Caminhos da Reconstrução. SP: LTr, 2006, p. 13-16, p.74 e 

p. 129-140. 

[23] - BAYLOS, Antonio. Direito do Trabalho: Modelo Para Armar. trad. Flávio Benites e 

Cristina Schultz, SP: LTr, 1999, p. 142-149 

[24] - BIHR, Alain. Du “Grand Soir” a “L’alternative”. Le mouvement ouvrier europée 

crise. Paris. Les Éditions Ouvrières, 1991. Coleção Mundo do Trabalho. Ed. Brasileira, SP: 

Boitempo, 1998, p. 69, p.105-163 e p.247 

2530



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[25] - DA INEXISTÊNCIA DE TRABALHO DEGRADANTE. DO DANO MORAL 

COLETIVO. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER.Em síntese, aduz que a 

controvérsia estabelecida na presente lide leva à compreensão do que vem a ser trabalho 

escravo moderno, na medida em que a ocorrência de irregularidades da legislação trabalhista, 

por si só, não o caracteriza... não havendo qualquer prova da ocorrência de constrangimento 

no ambiente de trabalho, atentatório à dignidade humana...Relata que as irregularidades 

apontadas restringem-se a não anotação da CTPS de alguns obreiros, violação às normas de 

medicina, higiene e segurança do trabalho, não fornecimento de EPI, inexistência de material 

de primeiros socorros, inexistência de instalações sanitárias e inexistência de água adequada, 

o que não caracteriza o chamado trabalho escravo moderno...s depoimentos constantes dos 

autos revelam que os trabalhadores marajoaras utilizam regularmente e, com naturalidade, a 

água dos rios, lagos, igarapés, poços artesianos e da água das chuvas, além de seus hábitos 

alimentares incluírem as carnes obtidas com a caça de animais e peixes da Amazônia, sem 

que isso configure trabalho degradante.Acrescenta que os trabalhadores tem total liberdade 

para criar seus próprios animais, como forma de ajudar em sua subsistência, podendo vender, 

caso queiram obter renda extra...”,In Quarta Turma do Egrégio Tribunal Regional do 

Trabalho da Oitava Região. Belém, DOU, 05 de maio de 2009. Acórdão TRT RO 4ª T/RO 

01553-2007-012-08-00-0,Vanja Costa De Mendonça-Relatora, Recorrente: Ovídio Octavio 

Pamplona Lobato (Fazenda Tartarugas-Santa Maria), Recorrido:Ministério Público do 

Trabalho” (N.N.) 

[26] -A Convenção Internacional da OIT nº 29 foi aprovada pela Conferência Internacional do 

Trabalho, em 28 de jun. de 1930, com vigência internacional em  1º de maio de 1932 e no 

Brasil, aprovada pelo Dec. Leg. nº 24, de 29 de maio de 1956, ratificada em 25 de abril de 

1957, promulgada pelo Dec. nº41.721, de 25 de jun. de 1957, com vigência nacional em 25 de 

abril de 1958. 

[27] -A Convenção Internacional da OIT nº 105 foi aprovada pela Conferência Internacional 

do Trabalho, em 28 de jun. de 1957, com vigência internacional em  17 de jan. de 1959 e no 

Brasil, aprovada pelo Dec. Leg. nº 20, de 30 de abril de 1965, ratificada em 18 de jun. de 

1965, promulgada pelo Dec. nº58.822, de 14 de jul. de 1966, com vigência nacional em 18 de 

jun. de 1966. 

[28] -A Convenção Suplementar das Nações Unidas sobre a Abolição da Escravidão, Tráfico 

de Escravos e Instituições e Práticas Semelhantes à Escravidão aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 66, de 1965, ocorrendo o depósito do instrumento brasileiro de adesão junto à 

Organização das Nações Unidas e entrada em vigor, para o Brasil, a 6 de janeiro de 1966, 

tendo sido promulgada pelo Decreto nº 58.563, de 1º de junho de 1966 e publicada no DOU 

de 3 e 10 de junho de 1966. 

[29] - MARTINS, Sérgio Pinto. Convenções da OIT. SP: Atlas, 2009, p. 62 

[30] - RIOS, Sâmara Eller. Trabalho penitenciário: uma análise sob a perspectiva 

justrabalhista. 2009. 148 f. Dissertação (Mestrado em Direito do Trabalho) – Faculdade de 

Direito, Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009, p. 20 – 60. 

[31] - Segundo a LEP – Lei de Execução Penal, Lei nº.7210, de 11/07/84, art. 28, §2º “ O 

trabalho do preso não está sujeito ao regime da CLT” (N.N.), sendo um dever do preso, art. 

31 

2531



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[32] -“Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, 

simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes 

requisitos:I - aproveitamento racional e adequado;II - utilização adequada dos recursos 

naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;III - observância das disposições que 

regulam as relações de trabalho;IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários 

e dos trabalhadores” (N.N.) 

[33] - MIRAGLIA, Lívia Mendes Moreira.  Trabalho Escravo Contemporâneo. SP: LTr, 

2011, p. 149/150. 

[34] -SOARES, Evanna. Meios Coadjuvantes de combate ao trabalho escravo pelo Ministério 

Público do Trabalho. Revista do MPT– Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: 

Procuradoria Geral do Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 34-46, set.- 2003 

[35]- BRITO FILHO, José Cláudio. Trabalho Decente. SP: LTr, 2004, p. 72-73 

[36] - DE MELO, Luíz Antônio Camargo, Premissas para um Eficaz combate ao trabalho 

escravo. Revista do MPT – Edição Especial Trabalho Escravo. Brasília: Procuradoria 

Geral do Trabalho; SP: LTr, n. 26, p. 11-32, set.- 2003 

[37]-BELISÁRIO, Luiz Guilherme. Op. Cit., p.53-60 

[38] - Art. 8º, CLT: “As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de 

disposições legais ou contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por 

analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente do 

direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas 

sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 

público.Parágrafo único - O direito comum será fonte subsidiária do direito do trabalho, 

naquilo em que não for incompatível com os princípios fundamentais deste.” (N.N.) 

[39] BIRNBAUM, Johann Michael Franz. Uber das Erforderniss einer Rechtsverietzung zum 

Begriffe des Verbrechens, mit besonderer Rücksicht auf den Begriff des Ehrenkränkung. 

Archiv des Criminal Rechts, Neue Folge, Bd. 15, Zweites Stück, Halle, 1834. 

[40] ASÚA, Luis Jiménez. Tratado de Derecho Penal. 3 ed. Buenos Aires: editorial Losada 

S.A, 1976. 

  

[41] WELZEL, Hans. Derecho penal alemán: parte general. 11 ed. Santiago: Juridica de 

Chile, 1970, p. 76-77. 

  

[42] PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional internacional. 4 ed. São 

Paulo: Max 

Limonad, 2000, p. 54 

2532



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[43] SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. 12 ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 

37. 

[44] CASTELLS, Manuel. Fim de milênio. Tradução de Roneide Venancio Majer. São Paulo: 

Paz e Terra, 2003. 

  

[45] Paulo José da Costa Jr., Direito Penal: curso completo, 7ª ed., São Paulo, Saraiva, 2000, 

p.303 

[46] No art. 149 é prevista uma entidade criminal ignorada do Código vigente: o fato de 

reduzir alguém, por qualquer meio, à condição análoga à de escravo, isto é, suprimir-lhe, de 

fato, o status libertatis, sujeitando-o o agente aos seu completo e discricionário poder 

[47] E. Magalhães Noronha, Direito Penal, São Paulo, Saraiva, 1969, v. 2, p.165 

[48] "Conforme se depreende do Recurso Extraordinário 466.508-5/MA, julgado pela 

Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que, com sabedoria, faz distinção entre trabalho 

escravo e descumprimento de legislação trabalhista, decidiu-se que, para configuração do 

trabalho escravo, deve estar presente o cerceamento à liberdade de ir e vir do trabalhador. 

Soma-se a isso o fato de existirem no Código Penal tipificações específicas para delitos contra 

a organização do trabalho. No entanto, percebe-se nitidamente a intenção de classificar 

qualquer problema trabalhista como redução à condição análoga a de escravo. A adequação 

típica da conduta deve se mostrar suficientemente fundamentada e baseada nas provas e 

depoimentos." (fonte: http://www.canaldoprodutor.com.br/comunicacao/noticias/cna-nao-

reconhece-casos-de-trabalho-escravo-apontados-pelo-ministerio-do-trabal. Acessado em 19 

de setembro de 2001) 

[49] Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:  

I- as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da 

administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios; 

[50]-ADI 3684–0, STF, julgamento 8/3/2006, in 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=415898&tipo=TP&descricao=ADI

%2F3684, acesso em 25/09/2011 

[51] DELMANTO, Celso et al. Código Penal Comentado. 7.ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 

2007, p. 56. 

[52] -TFR Súmula nº 115 - DJ 09-06-82- Competência - Processo e Julgamento - Crimes 

Contra a Organização Geral do Trabalho ou Direitos Coletivos dos Trabalhadores-

  Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes contra a organização do trabalho, 

quando tenham por objeto a organização geral do trabalho ou direitos dos trabalhadores 

considerados coletivamente (G.N.) 

[53] STJ: HC 26.832-TO, DJ 21/2/2005, e HC 18.242-RJ, DJ 25/6/2007, CC 95.707-TO 

2533

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=415898&tipo=TP&descricao=ADI%2F3684
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=415898&tipo=TP&descricao=ADI%2F3684
http://www.stj.gov.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?tipo=num_pro&valor=CC%2095707


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[54] STF: RE 398.041-PA, DJ 19/12/2008; RE 508.717-PA, DJ 11/4/2007; RE 499.143-PA, 

DJ 1º/2/2007 

[55] Art. 40.  Quando, em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais 

verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público as cópias e 

os documentos necessários ao oferecimento da denúncia. 

[56] - CARVALHO JÚNIOR, Pedro Lino. A Sentença Criminal e seus Efeitos na Jurisdição 

Coletiva. Síntese Trabalhista e Previdenciária, Porto Alegre, n.265, p.44-69, jul. /2011. 

[57] - CASSESE, Antonio e DELMAS – MARTY (org.). Crimes Internacionais e 

Jurisdições Internacionais. SP: Manole, 2004, p.26 

[58] - Aprovação do Congresso Nacional e pelo Decreto nº. 4388, de 25.09.2002 

(promulgação interna) depósito da Carta de Ratificação em 20.06.2002. 

[59] -  CASSESE, Antonio e DELMAS – MARTY (org.),Op. Cit., p. 26 

[60]- Idem, Ibidem, p.28 

[61] -BAZELAIRE, Jean- Paul e CRETIN, Thierry. A Justiça Penal Internacional – Sua 

Evolução, seu Futuro de Nuremberg a Haia. SP: Manole, 2004, p. 68 

[62] - Idem, Ibidem, p. 74. 

[63]-Arts. 13 e 14 do Estatuto de Roma: “Artigo 13.º 

Exercício da jurisdição .O Tribunal poderá exercer a sua jurisdição em relação a qualquer um 

dos crimes a que se refere o artigo 5.º, de acordo com o disposto no presente Estatuto, se:a) 

Um Estado Parte denunciar ao procurador, nos termos do artigo 14.º, qualquer situação em 

que haja indícios de ter ocorrido à prática de um ou vários desses crimes; 

b) O Conselho de Segurança, agindo nos termos do capítulo VII da Carta das Nações Unidas, 

denunciar ao procurador qualquer situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de 

um ou vários desses crimes; ou 

c) O procurador tiver dado início a um inquérito sobre tal crime, nos termos do disposto no 

artigo 15.ºArtigo 14.º- Denúncia por um Estado Parte1 - Qualquer Estado poderá denunciar ao 

procurador uma situação em que haja indícios de ter ocorrido a prática de um ou vários crimes 

da competência do Tribunal e solicitar ao procurador que a investigue, com vista a determinar 

se uma ou mais pessoas identificadas deverão ser acusadas da prática desses crimes. 

2 - O Estado que proceder à denúncia deverá, tanto quanto possível, especificar as 

circunstâncias relevantes do caso e anexar toda a documentação de que disponha. Artigo 

15.ºProcurador -1 - O procurador poderá, por sua própria iniciativa, abrir um inquérito com 

base em informações sobre a prática de crimes da competência do Tribunal. 

2 - O procurador apreciará a seriedade da informação recebida. Para tal, poderá recolher 

informações suplementares junto dos Estados, dos órgãos da Organização das Nações Unidas, 

das organizações intergovernamentais ou não governamentais ou outras fontes fidedignas que 

considere apropriadas, bem como recolher depoimentos escritos ou orais na sede do 

Tribunal”, in http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-

dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html, acesso em 05/09/2011. 

[64] - BAZELAIRE, Jean- Paul e CRETIN, Thierry ,Op. Cit, p. 100/101 

2534

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html
http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/tpi-estatuto-roma.html


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[65] - DINSTEIN, Yoram .Guerra, Agressão e Legítima Defesa.  3ª  ed.,SP: Manole, p. 425. 

[66] - SENTO – SÉ, Jairo Lins de Albuquerque. Trabalho Escravo no Brasil na 

Atualidade. SP: LTr, 2000, p. 60 

[67] - Os valores das indenizações dos TRT’s  têm sido pífias (R$50.000,00), TRT -8ª 

Região, 4ª Turma, acórdãos 4ªT./RO 00679-2005-103-08-00-3, RO 4ª T/RO 01553-2007-012-

08-00-0, Recorrente: Ovídio Octavio Pamplona Lobato (Fazenda Tartarugas - Santa Maria), 

Advogado: Alberto Lopes Maia Filho,Recorrido:Ministério Público do Trabalho, Procurador: 

Rodrigo Cruz Da Ponte Souza... 

  

  

  

 

2535



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

UMA ANÁLISE JURISPRUDENCIAL ACERCA DA DISPENSA 

COLETIVA NO BRASIL 

 

AN JURISPRUDENTIAL ANALYSIS OF COLLECTIVE DISMISSAL IN BRAZIL 

 

Andrezza Nazareth Feltre 

 

  

RESUMO 

Com a atual crise de mercado, as pequenas e médias empresas lutam por sobrevivência e 

grandes empresas, detentoras do poder privado, deixam de atingir os resultados esperados. 

Como conseqüência destes fatores, os trabalhadores restam os mais prejudicados, eis que uma 

das soluções mais adotadas nestes casos é a dispensa coletiva. Diante disto, o judiciário deve 

rever seu entendimento de maneira a medir as proporções da liberalidade de dispensa de 

trabalhadores, seu impacto social e o possível controle das dispensas coletivas. Neste 

contexto, cria-se um debate atual e polêmico no qual se discute não só a famosa função social 

do trabalho, mas a função social das empresas e sua necessidade de sobrevivência diante do 

impacto de sua extinção. O presente estudo busca abordar as ferramentas protetivas do 

emprego no Brasil, assim como uma análise de jurisprudências recentes sobre dispensas em 

massa ocorridas em todo o país. 
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ABSTRACT 
With the current market crisis, small and medium sized companies struggle for survival and 

large companies, owners of private power, fail to achieve the expected results. As a result of 

these factors, workers remain the most disadvantaged, behold, one of the solutions adopted in 

these cases is the collective dismissal. Given this, the judiciary must review their 

understanding in order to measure the proportions of the donation of leave from work, their 

social impact and possible control of collective layoffs. In this context, it creates a current and 

controversial debate in which he discusses not only the famous social function of work, but 

the social role of enterprises and their need for survival against the impact of their extinction. 

This study seeks to address the tools protective employment in Brazil, as well as an analysis 

of recent case law on mass layoffs occurred throughout the country. 

KEYWORDS: DISPENSATION; COLLECTIVE, CONTROL; JUDICIARY; CRISIS 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Todo o globo passa, na atualidade, por uma das maiores crises da história. Grandes 

potências mundiais, antes fortes e inabaláveis, deparam-se com situações inesperadas, tais 
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como queda e oscilação na bolsa de valores, instabilidade econômica, crises internas, etc, 

criando um movimento econômico global. 

  

Com a atual crise de mercado, as pequenas e médias empresas lutam por 

sobrevivência e grandes empresas, detentoras do poder privado, deixam de atingir os 

resultados esperados. Como conseqüência destes fatores, os trabalhadores restam os mais 

prejudicados. 

  

Neste contexto, cria-se um debate atual e polêmico no qual se discute não só a 

famosa função social do trabalho, mas a função social das empresas e sua necessidade de 

sobrevivência diante do impacto de sua extinção.  

  

Diante disto, o judiciário deve rever seu entendimento de maneira a medir as 

proporções da liberalidade de dispensa de trabalhadores, seu impacto social e o possível 

controle das dispensas coletivas. 

  

Neste estudo será abordada uma breve evolução histórica acerca da evolução das 

ferramentas protetivas do emprego no Brasil, assim como uma análise de jurisprudências 

recentes sobre dispensas em massa ocorridas. 

  

A situação atual 

  

O problema central diante da atual conjuntura econômica neoliberal e a crise, que 

assola não só o Brasil como o mundo, é um debate no qual a busca pelo lucro se torna o vilão 

no direito laboral, porém, devemos analisar também uma diferente abordagem, a do ponto de 

vista econômico, em que, segundo o entendimento de Rachel Sztajn[1] o lucro é o objetivo da 

empresa, é o que faz a mesma iniciar suas atividades e contratar mão de obra, não devendo, 
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assim, ser censurada sua busca por auferi-lo. Em outras palavras, sem lucro, não existe 

empresa e sem empresa não existe trabalho. 

  

Em contrapartida, os funcionários demitidos não têm como prover para suas famílias 

o que ocasiona uma brusca queda no consumo, em especial o de produtos que não sejam de 

primeira necessidade. 

  

Com a diminuição das vendas, se tem a diminuição do lucro, o que leva pequenas e 

médias empresas a demitir pessoal enquanto as grandes potências comerciais se sustentam 

alicerçados nos produtos de exportação, em especial com a queda do dólar. 

  

Desta maneira as grandes potências se mantêm e a função social do trabalho é 

desconsiderada acarretando um impacto direto na vida e dignidade do trabalhador. 

  

Um dos grandes problemas encontrados é a delimitação do foco da análise do 

problema, sendo o mesmo iniciado pela diferenciação da dispensa individual da dispensa 

coletiva. 

  

Segundo Orlando Gomes[2]: 

  

Dispensa coletiva é a rescisão simultânea, por motivo único, de uma 

pluralidade de contratos de trabalho numa empresa, sem substituição 

dos  empregados dispensados. 

  

Dois traços caracterizam a dispensa coletiva, permitindo distingui-la da 

dispensa plúrima. São:  
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        a - a peculiaridade da causa;  

  

        b - a redução definitiva do quadro do pessoal.  

  

        Na dispensa coletiva é única e exclusiva a cláusula determinante. O 

empregador, compelido a dispensar certo número de empregados, não se propõe a 

despedir determinados trabalhadores, senão aqueles que não podem continuar no 

emprego. Tomando a medida de dispensar uma pluralidade de empregados não visa 

o empregador a pessoas concretas, mas a um grupo de trabalhadores identificáveis 

apenas por traços não-pessoais, como a lotação em certa seção ou departamento, a 

qualificação profissional, ou o tempo de serviço. A causa da dispensa é comum a 

todos, não se prendendo ao comportamento de nenhum deles, mas a uma 

necessidade da empresa 

  

          

  

Por este aspecto verificamos a grande diferença de individualização do trabalhador 

no caso da dispensa coletiva. Nesta hipótese o trabalhador é considerado um número diante de 

tantos outros, não um indivíduo de direitos e garantias, como deveria. 

  

A ausência de legislação específica acerca do tema torna o tema, já delicado por sua 

natureza econômica e social, ainda mais complexo e, diante da ausência de regulamentação do 

art. 7º da CLT, criam-se teorias diversas e contraditórias.  

  

Em diversas publicações sobre o assunto, não se é discutida a impossibilidade da 

dispensa, apenas se busca um meio de evitar a demissão de mais funcionários que o 

necessário. 
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Segundo Antônio Álvares da Silva[3]: 

  

Não se pode negar às empresas o direito de dispensa, quando o emprego 

não se torna mais economicamente sustentável. Se a obrigarmos a mantê-lo, terá 

que fechar as portas. Então o prejuízo não será de alguns, mas de todos. Até aqui, 

tudo lógico e correto.  

  

Acontece que, para praticar a dispensa coletiva, a empresa tem que 

participar à autoridade competente, geralmente o Ministério do Trabalho ou órgão 

equivalente, os motivos econômicos, tecnológicos ou estruturais que a forçam a 

dispensar coletivamente, informando por escrito o número de trabalhadores 

afetados e a categoria a que pertencem. E deve haver um prazo razoável entre a 

dispensa e o aviso. 

  

  

  

O impacto social das dispensas é enorme, mas, sem uma estrutura legislativa que 

impeça a dispensa em massa, cabe ao judiciário rever tais dispensas?  

  

Em um dilema no qual contendem princípios constitucionais e valores sociais, 

econômico e até mesmo morais, o Judiciário luta para estabelecer ou mesmo definir quais são 

seus limites de atuação diante de cada situação concreta em uma batalha entre duas vertentes, 

a função social do trabalho, com ferramenta de inserção do indivíduo na sociedade e como 

membro ativo desta, e a função social da empresa, como provedora de renda e equilíbrio 

econômico, além de fonte de renda estatal por meio de impostos. 
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A EMPRESA E SUA VISÃO ATUAL 

  

A evolução do conceito de empresa se tornou mais que uma opção, mas sim uma 

necessidade diante da reestruturação do comércio e relações mercantis em todo o globo. 

  

A idéia de empresa deixa de se curvar simplesmente ao lucro e passa a desenvolver 

uma importante função como ferramenta social visando o desenvolvimento da sociedade 

como um todo. 

  

A influência da sociedade e da comunidade passam a participar das decisões tomadas 

se tornando um delimitador na vontade individual[4]. 

  

O enlace da empresa e da força de trabalho se torna uma necessidade afim de atender 

as demandas da sociedade capitalista e atender a todas as garantias da Carta Magna de 

maneira satisfazer as necessidades sociais e criar riquezas[5]. 

  

Na atualidade, a empresa deixou de se tornar uma instituição egoísta e auto focada, 

pois mesmo que indiretamente, a empresa gira o capital e influencia diretamente no 

desenvolvimento do país como um todo, especialmente diante da sociedade capitalista em que 

vivemos nos dias atuais. 

  

Apesar do objetivo inicial de busca pelo lucro, o crescimento, desenvolvimento e 

manutenção de uma empresa acaba por beneficiar toda a sociedade ao seu redor, fomentando 

o desenvolvimento nacional[6]. 

  

UMA ANÁLISE DE PRINCÍPIOS  
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Os princípios, ao contrário das normas são meios de otimização e, ao contrário de 

regras diretamente aplicáveis estes não necessitam, obrigatoriamente de plena satisfação para 

alcançar os objetivos almejados, porém, nem por isso os princípios perdem sua qualidade de 

norma regulamentadora[7]. 

  

No entendimento do prof. Gladston Mamede, ao princípios não são obrigatoriamente 

positivados, mas isso não impede que os mesmos sejam essenciais para a criação e aplicação 

de regras jurídicas[8]. 

  

O professor deixa claro seu entendimento do posicionamento e importância dos 

princípios quando descreve[9]: 

  

  

  

Os princípios jurídicos são cânones, ou seja, são padrões elementares a 

serem seguidos na legiferação, interpretação e aplicação do Direito. São paradigmas, 

portanto. Justamente por serem metanormas, transcendem a positivação, embora 

nada impeça que o legislador as positive, na Constituição ou em leis. Positivadas ou 

não, posicionam-se como pilares de sustentação da ordem jurídica e vetores maiores 

de juridicidade todo o sistema positivado. Não são meras referências programáticas, 

a definir metas que possam ser desconsideradas na prática social jurídica. Ao 

contrário, os princípios dão o norte, definem as vias por meios das quais é possível 

concretizar o Direito, seja nas análises teóricas, seja nas relações dadas 

cotidianamente no mercado, na sociedade, enfim.  

  

  

  

Diante da análise em voga, tem-se indubitavelmente a importância e aplicabilidade 

dos princípios na realidade jurídica.  
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O grande problema em questões nas quais se debatem princípios é a questão de que, 

nas palavras de Humberto Ávila[10], “os princípios estabelecem um estado de coisa que deve 

ser promovido sem descrever, diretamente, qual o comportamento devido”. 

  

O debate se instaura diante da possibilidade de conflitos em face da aplicabilidade de 

dois princípios diante de um caso específico. 

  

Diante do conflito entre princípios, em teoria um prevaleceria sobre o outro, nas 

palavras de Alexy[11]: 

  

Se dois princípios colidem – o que ocorre, por exemplo, quando algo é 

proibido de acordo com um princípio e, de acordo com outro é permitido -, um dos 

princípios terá que ceder. Isso não significa, contudo, nem que o princípio cedente 

deva ser declarado inválido, nem que nele deva ser introduzida uma cláusula de 

exceção. Na verdade, o que ocorre é que um dos princípios tem procedência em face 

do outro sob determinadas condições. Sob outras condições, a questão da 

precedência pode ser resolvida de forma oposta. Isso é o que se quer dizer quando 

se afirma que, nos casos concretos, os princípios têm pesos diferentes e que os 

princípios com maior peso têm precedência. Conflitos entre regras ocorrem na 

dimensão da validade, enquanto as colisões entre princípios – vistos que só 

princípios válidos podem colidir – ocorrem, para além dessa dimensão, na 

dimensão do peso. 

  

  

  

A solução apresentada por Alexy parece simples e de fácil aplicabilidade, porém, 

quando se tratam de dois princípios constitucionais fundamentais, o debate em que a solução 

do conflito é relacionado ao peso de cada um, a solução se baseia em uma mensura difícil. 

  

Duas garantias constitucionais, dois direitos fundamentais, ambos interligados e 

interdependentes entre si, porém em um caso concreto um deverá prevalecer. 
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A LIVRE INICIATIVA X A FUNÇÃO SOCIAL DO TRABALHO 

  

  

  

O artigo primeiro e 170 da Constituição da República garantem e buscam o 

equilíbrio entre a livre iniciativa e a valorização do trabalho. In verbis o art. 170 da CR 

descreve como princípios gerais da atividade econômica: 

  

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho 

humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, 

conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: (...) 

  

Diante da importância e simbiose entre a livre iniciativa e o trabalho a valoração de 

um diante do doutro se torna no mínimo complexo. 

  

Segundo Gladston Mamede[12]: 

  

No processo histórico Brasileiro, a Constituição da República de 1988 fea 

a opção pela liberdade de ação jurídica e econômica (livre iniciativa), disposta 

como princípio constitucional (art. 1º, IV, e 170 caput), dando-lhe status de 

fundamento do Estado Democrático de Direito. Reconheceu-se na autonomia 

individual um fator que pode ser benéfico para a sociedade, estimulando e 

preservando a livre iniciativa. Mas teve-se a preocupação de calibrar este princípio 

pela instituição de um par dialético entre os valores sociais do trabalho e da livre 

iniciativa, ou seja, estabelecendo a idéia de uma função social da livre iniciativa. 

  

Assim, nos colocamos diante de um conflito entre dois princípios que contam com 

um caráter de função social. 
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A dignidade da pessoa humana como princípio absoluto 

  

Na visão de Alexy[13], a Constituição alemã contaria com apenas um princípio 

absoluto, sendo este o da dignidade da pessoa humana, entendendo que a mesma seria 

encarada em parte como regra, em parte como norma. 

  

Na Constituição brasileira, a situação não é diferente. A dignidade da pessoa humana 

cunha a dignidade da pessoa humana como direito fundamental em seu primeiro artigo. 

  

Ao contrário da situação do valor social do trabalho e da livre iniciativa, 

parcialmente genéricos, a garantia da dignidade da pessoa humana é taxativamente garantida, 

não havendo dúvidas quanto à garantia de uma vida digna para todo e qualquer indivíduo. 

  

  

  

A DISPENSA COLETIVA NA ATUALIDADE 

  

O Brasil é um país que acredita na função social do trabalho e preza sua manutenção, 

porém não existem ferramentas fortes o suficiente para garantir-se a estabilidade laboral, haja 

vista que o artigo 7º, inciso I da Constituição da República ainda não foi regulamentado, 

existindo uma brecha legislativa na manutenção do emprego. 

  

Com o fim da estabilidade de emprego, em face da sanção da lei 8.036[14], de 11 de 

maio de 1990, que em seu art. 18, §1º permitiu a despedida sem justa causa mediante o 

pagamento de multa, a dispensa de empregados foi facilitada e empregadores optam pela 
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dispensa de empregados como meio de redução de custos, seja por diminuição de demanda ou 

mesmo por informatização do processo de produção, não sendo a multa imposição grande o 

bastante para garantir a segurança do empregado. 

  

Apesar da restrita quantidade de publicações e artigos que discutam a possibilidade 

do judiciário de reverter as dispensas coletivas efetuadas, independentemente do motivo 

alegado, dentre os trabalhos existentes, o problema central é o binômio da livre iniciativa em 

face da estabilidade laboral. A boa-fé da empresa também é foco de questionamento.  

  

Em um artigo publicado pelo Tribunal Regional do Trabalho, o Desembargador Júlio 

Bernardo do Campo[15] analisa a situação de maneira mais branda, buscando um equilíbrio 

entre as garantias constitucionais: 

  

De fato, à primeira vista pode até parecer que princípios constitucionais 

poderiam favorecer e justificar a intervenção direta do Estado no mercado de 

trabalho, mesmo de forma unilateral, para obstar a dispensa coletiva, já que seu 

desiderato seria preservar a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do 

trabalho, idéia, no entanto, um tanto falaciosa, já que havendo colidência de 

princípios constitucionais, sabido que a Magna Carta igualmente consagra a livre 

iniciativa, cuja característica mais notável é a de conceder ao empreendedor 

econômico a ampla liberdade de administrar e gerir sua empresa, com o objetivo 

nada irrepreensível de buscar lucros e não amargar prejuízos.  

  

E conclui: 

  

A se considerar o panorama jurídico atual, a restrição empresarial de 

proceder a dispensas coletivas depende de profundas alterações no texto 

constitucional, jamais, todavia, para proibi-la, em face do princípio inarredável da 

livre iniciativa, mas sim para torná-la mais dificultosa. 
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A Constituição[16]  é clara quando rege: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 

dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático 

de Direito e tem como fundamentos: 

  

I - a soberania; 

  

II - a cidadania; 

  

III - a dignidade da pessoa humana; 

  

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

  

V - o pluralismo político. 

  

Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

  

Segundo o Juiz Federal da 8ª Região Pedro Tourinho Tupinambá[17]: 

  

Não há dúvida no direito do trabalho pátrio que o empregador possui 

o direito potestativo de demitir seus empregados sem justo motivo, desde que realize 

o pagamento de algumas verbas trabalhistas, fazendo o empregado jus a levantar o 

FGTS acrescido da multa de 40%, receber aviso prévio, etc. 

  

   Acontece que o direito potestativo do empregador não pode ser 

exercido de forma arbitrária e nem de maneira discriminatória, posto que desta 

forma encontra barreira em diversas regras jurídicas. 
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Em 16 de setembro de 1992, mediante Decreto Legislativo nº. 68[18] o Congresso 

Nacional aprovou a Convenção (C. 158) da OIT. Em 05 de janeiro de 1995 o depósito da 

ratificação foi efetuado na Repartição Internacional do Trabalho da OIT e, mesmo com 

vigência desde 06 de janeiro de 1996, o decreto de promulgação de nº 1.855[19] foi publicado 

em 11 de abril de 1996. 

  

Em seu art. 4º a Convenção[20] proíbe a dispensa de trabalhadores “a menos que 

exista para isso uma causa justificada, relacionada com sua capacidade ou seu 

comportamento, ou baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento 

ou serviço”  

  

Após todos os trâmites necessários para a aplicação da Convenção no Brasil, a 

mesma foi denunciada pelo Brasil, durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, em 20 

de dezembro de 1996, mediante o decreto de nº 2.100[21], que estipulou que deixaria de 

vigorar em 20 de dezembro de 1997 a Convenção da OIT nº 158. 

  

  

  

O CONTROLE JURISDICIONAL DA DISPENSA COLETIVA  

  

A jurisprudência sobre o tema 
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A Jurisprudência já conta com suas primeiras decisões sobre o assunto, porém, estas 

ainda não se encontram em equilíbrio, variando o entendimento da atuação do judiciário de 

acordo com o Tribunal Regional do Trabalho que analise o caso concreto. Inicialmente, 

alguns Tribunais se manifestam apenas com a necessidade de uma Negociação Coletiva e 

possibilidade de greve, mas não sobre a real possibilidade do controle da dispensa em caso de 

frustração das negociações ou de ordem de reintegração no caso de declaração de abusividade 

na decisão de dispensar. 

  

Em outros, o entendimento e reconhecimento da possibilidade da dispensa coletiva já 

se encontra como linha de decisão majoritária, sendo apenas a forma de ocorrência das 

mesmas analisadas como abusivas ou não.     

  

Serão analisadas decisões acerca do tema, assim como um breve relato inicial e os 

pontos relevantes para análise sob o presente foco. Importante salientar que, por se tratar de 

uma análise específica acerca do controle jurisdicional da dispensa coletiva, serão analisadas 

exclusivamente as questões de mérito. 

  

Segundo entendimento do TRT de São Paulo[22] nos autos de nº SDC – 20281-

2008-000-02-001: 

  

EMENTA: DESPEDIDA EM MASSA. NULIDADE. NECESSIDADE 

DE NEGOCIAÇÃO COLETIVA. GREVE DECLARADA LEGAL E NÃO 

ABUSIVA. Da greve. Legalidade. 1.A greve é maneira legítima de resistência às 

demissões unilaterais em massa, vocacionadas à exigir o direito de informação da 

causa do ato demissivo massivo e o direito de negociação coletivo. 

  

Aplicável no caso os princípios da solução pacifica das controvérsias, 

preâmbulo da CF; bem como, art. 5º, inciso XIV, art. 7º, XXVI, art. 8º, 
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III e VI, CF, e Recomendação 163 da OIT, diante das demissões feitas de 

inopino, sem buscar soluções conjuntas e negociadas com Sindicato. Da despedida 

em massa. Nulidade. Necessidade de procedimentalização. (SDC 00002/2009, DJ: 

15/01/2009, Relatora: Ivani Contini Bramante, TRT 2ª Região) 

  

  

  

No processo debateram: 

  

SUSCITANTE:AMSTED MAXION FUNDIÇÃO E EQUIPAMENTOS 

FERROVIÁRIOS S/A   

SUSCITADO: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS 

INDÚSTRIAS METALÚRGICAS, MECÂNICAS E DE MATERIAL 

ELÉTRICO DE OSASCO, CARAPICUÍBA, COTIA, BARUERI, 

JANDIRA, ITAPEVI, PIRAPORA DO BOM JESUS, SANTANA DO 

PARNAÍBA, EMBU, ITAPECERICA DA SERRA, TABOÃO DA 

SERRA E VARGEM GRANDE PAULISTA E DE TERCEIROS NÃO 

IDENTIFICADOS 

  

  

  

Nas palavras da Relatora Desembargadora Ivani Contini Bramante: 

  

Assim, a despedida coletiva, não é proibida, mas está sujeita ao 

procedimento de negociação coletiva. Portanto, deve ser justificada, apoiada em 

motivos comprovados, de natureza técnica e econômicos e ainda, deve ser bilateral, 

precedida de negociação coletiva com o Sindicato, mediante adoção de critérios 

objetivos. É o que se extrai da interpretação sistemática da Carta Federal e da 

aplicação das Convenções Internacionais constante de Tratados e Convenções 

Internacionais, que embora não ratificados, tem força principiológica máxime nas 

hipóteses em que o Brasil participa como membro do organismo internacional como 

é o caso da OIT.  
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O entendimento do Tribunal considerou, além da Carta Constitucional, as 

Convenções Internacionais da OIT n°s98, 135, 154 e 163.   

  

Foi, então, declarada nula a dispensa, com a reversão, as demissões efetuadas no 

período de greve, as demissões dos estáveis, assim como a demissão em massa por ausência 

de negociação coletiva e desrespeito ao direito de informação. 

  

Nos termos da decisão, por unanimidade foram dadas como necessárias a adoção de 

medidas progressivas de dispensa, buscando minimizar o impacto perante os trabalhadores e a 

comunidade[23]. 

  

  

  

Da decisão apresentada não houve nenhum recurso. 

  

Em segunda análise, serão abordadas as decisões relativas ao processo 00309-2009-

000-15-00-4 DC[24]. 

  

O debate se iniciou com a dispensa de quatro mil funcionários, sob a alegação de 

problemas de ordem financeira, havendo necessidade de redução de custos diante da crise 

econômica. O percentual de dispensas seria de, aproximadamente, 20% do total de 

trabalhadores, ou seja, a eliminação de 4.200 postos de trabalho. 
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Os suscitantes entendiam ser necessária uma negociação coletiva e uma comunicação 

clara da intenção de dispensar, o que permitiria um debate visando a diminuição do impacto 

de tal ação. 

  

Ao final foi requerido ao juízo que este estabelecesse a negociação não havida 

previamente à dispensa em massa e que fossem declaradas nulas as demissões coletivas, 

efetivadas sem observância da negociação prévia.  

  

Em fase inicial, o TRT da 15ª Região concedeu a liminar requerida, determinando a 

suspensão das rescisões sem justa causa ou sob o argumento de dificuldades financeiras 

ocorridas em data posterior a 19/02/2009. Tal liminar se manteria apenas até a data da 

audiência de conciliação, porém, com a sucessão de audiências de conciliação, a mesma foi 

mantida até a última audiência, ocorrida em 19/03/2009. 

  

Não ocorreu conciliação e foi acolhida a intervenção do Sindicato dos Trabalhadores 

nas Indústrias de Construção de Aeronaves, Equipamentos Gerais Aeroespacial, Aeropeças, 

Montagem e Reparação de Aeronaves e Instrumentos Aeroespacial do Estado de São Paulo 

como assistente litisconsorcial. 

  

No tocante ao mérito o TRT da 15ª Região, em suma, entendeu abusiva as dispensas 

ocorridas, porém entendeu inexistir o direito à estabilidade, salvo os casos legais, concedendo 

a cada empregado uma compensação financeira e a manutenção da assistência médica para 

todos os funcionários dispensados e suas famílias pelo período de 12 meses. 

  

Além dos direitos materiais, entendeu o d. Juízo que, no caso de reativação de postos 

de trabalho, as vagas seriam preferencialmente dos empregados dispensados. 
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No tocante à análise do mérito o Relator Desembargador José Antônio 

Pancotti  subdividiu em pontos o tema debatido, sendo estes: 

  

- Da demissão coletiva e da proteção do empregado 

  

- Da proteção do empregado na demissão coletiva no Brasil 

  

- Da força normativa dos princípios 

  

Após a análise e debate dos pontos supra, foi concluída a decisão da Turma nos 

seguintes termos: 

  

Por tais fundamentos e, ainda, com fulcro no art. 422 do Código Civil de 

2002, declaro:  

  

  

  

        a) a abusividade do procedimento das suscitadas ao praticar a 

dispensa coletiva, sem nenhuma negociação coletiva prévia com as entidades 

sindicais, nem instituição de programa de demissão voluntária  incentivada;  

  

        b) a inexistência de garantia de emprego ou de estabilidade que 

justifique a reintegração, ressalvados os casos de estabilidade provisória previstos 

em lei ou em normas coletivas, que poderão ser objeto dissídios individuais;  
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        c) o direito de cada empregado demitido a uma compensação 

financeira de   dois valores correspondentes a um mês de aviso prévio, até o limite 

de sete mil reais;  

  

        d) a eficácia da liminar concedida até o dia 13.03.2009, para 

manter  vigente até esta data os contratos de trabalho em todos os seus efeitos;  

  

        e) a manutenção dos planos de assistência médica aos trabalhadores 

demitidos e seus familiares por doze meses a contar de 13.03.2009;  

  

        f) nos casos de reativação dos postos de trabalho, de acordo com as 

necessidades da empresa, preferência na seleção dos empregados despedidos que se 

apresentem e preencham as qualificações exigidas pelos cargos disponíveis, 

mantida durante dois anos.  

  

O pagamento da reparação não substitui o direito dos trabalhadores 

demitidos ao recebimento das verbas rescisórias típicas das dispensas individuais e 

sem justa causa, calculadas conforme a legislação trabalhista em vigor e com as 

vantagens dos instrumentos normativos que lhes forem aplicáveis, além de outras 

vantagens que as suscitadas  concederam ou venham a conceder unilateralmente.  

  

Em conseqüência, declaro a perda da eficácia da liminar concedida e 

não      defiro o pagamento de salários do período em que a liminar teve eficácia. 

  

  

  

A votação foi, no tocante ao mérito, decidida: 
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por unanimidade de votos declarar a abusividade do procedimento das 

suscitadas ao praticar a dispensa coletiva, sem nenhuma negociação coletiva 

prévia, com as entidades sindicais, nem a instituição de programa de demissão 

voluntária incentivada; prosseguindo, por maioria de votos, declarar a inexistência 

de garantia de emprego ou de estabilidade que justifique a reintegração, 

ressalvados os casos de estabilidade provisória previstos em lei ou normas 

coletivas, que poderão ser objeto de dissídios individuais; declarar o direito de 

cada empregado demitido a uma compensação financeira de 02 (dois) valores 

correspondentes a 01 (um) mês de aviso prévio, até o limite de R$ 7.000,00 (sete mil 

reais); declarar a eficácia da liminar concedida até o dia 13.03.2009, para manter 

vigentes até esta data os contratos de trabalho em todos os seus efeitos; declarar a 

manutenção dos planos de assistência médica aos trabalhadores demitidos e seus 

familiares, por 12 (doze) meses a contar de 13.03.2009; declarar que nos casos de 

reativação dos postos de trabalho, de acordo com as necessidades da empresa, 

preferência na seleção dos empregados despedidos, que se apresentem e preencham 

as qualificações exigidas pelos cargos disponíveis, mantidas durante dois anos, 

vencidos em parte, os Exmos. Srs. Relator e Revisor, que não declaravam a 

preferência de contratação dos empregados despedidos; vencido também o Exmo. 

Sr. Desembargador Flávio Nunes Campos, que declarando nulas as rescisões 

contratuais, considerava prejudicadas essas demais matérias. Ressalvou a 

fundamentação de seu voto o Exmo. Sr. Desembargador Henrique Damiano. 

  

Ao fim, foi publicada a seguinte ementa: 

  

CRISE ECONÔMICA - DEMISSÃO EM MASSA – AUSÊNCIA DE 

PRÉVIA NEGOCAÇÃO COLETIVA – ABUSIVIDADE – COMPENSAÇÃO 

FINANCEIRA – PERTINÊNCIA. As demissões coletivas ou em massa 

relacionadas a uma causa objetiva da empresa, de ordem técnico-estrutural ou 

econômico-conjuntural, como a atual crise econômica internacional, não podem 

prescindir de um tratamento jurídico de proteção aos empregados, com maior 

amplitude do que se dá para as demissões individuais e sem justa causa, por ser 

esta insuficiente, ante a gravidade e o impacto sócio-econômico do fato. Assim, 

governos, empresas e sindicatos devem ser criativos na construção de normas que 

criem mecanismos que, concreta e efetivamente, minimizem os efeitos da  dispensa 

coletiva de trabalhadores pelas empresas. À míngua de legislação específica que 

preveja procedimento preventivo, o único caminho é a negociação coletiva prévia 

entre a empresa e os sindicatos profissionais. Submetido o fato à apreciação do 
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Poder Judiciário, sopesando os interesses em jogo: liberdade de iniciativa e 

dignidade da pessoa humana do cidadão trabalhador, cabe-lhe proferir decisão que 

preserve o equilíbio de tais valores. Infelizmente não há no Brasil, a exemplo da 

União Européia (Directiva 98/59), Argentina (Ley n. 24.013/91), Espanha (Ley del 

Estatuto de los Trabajadores de 1995), França (Lei do Trabalho de 1995), Itália 

(Lei nº. 223/91), México (Ley Federal del Trabajo de 1970, cf. texto vigente - 

última reforma foi publicada no DOF de 17/01/2006) e Portugal (Código  do 

Trabalho), legislação que crie procedimentos de escalonamento de demissões que 

levem em conta o tempo de serviço na empresa, a idade, os encargos familiares, ou 

aqueles em que a empresa necessite de autorização de autoridade, ou de um período 

de consultas aos sindicatos profissionais, podendo culminar com previsão de 

períodos de reciclagens, suspensão temporária dos contratos, aviso prévio 

prolongado, indenizações, etc. No caso, a EMBRAER efetuou a demissão de 20% 

dos seus empregados, mais de 4.200 trabalhadores, sob o argumento de que a crise 

econômica mundial afetou diretamente suas atividades, porque totalmente 

dependentes do mercado internacional, especialmente dos Estados Unidos da 

América, matriz da atual crise. Na ausência de negociação prévia e diante do 

insucesso da conciliação, na fase judicial só resta a esta Eg. Corte, finalmente, 

decidir com fundamento no art. 4º da Lei de Introdução ao Código Civil e no art. 8º 

da Consolidação das Leis do Trabalho. Assim, com base na orientação dos 

princípios constitucionais expressos e implícitos, no direito comparado, a partir dos 

ensinamentos de Robert Alexy e Ronald Dworkin, Paulo Bonavides e outros acerca 

da força normativa dos princípios jurídicos, é razoável que se reconheça a 

abusividade da demissão coletiva, por ausência de negociação. Finalmente, não 

sobrevivendo mais no ordenamento jurídico a estabilidade no emprego, exceto as 

garantias provisórias, é inarredável que se atribua, com fundamento no art. 422 do 

CC – boa-fé objetiva - o direito a uma compensação financeira para cada demitido. 

Dissídio coletivo que se julga parcialmente procedente.       

  

  

  

Foram interpostos recursos pelos Suscitantes, pelas empresas Suscitadas, assim como 

pelo Sindicato assistente. 

  

O Ministério Público se manifestou pela extinção do feito sem julgamento de mérito.  
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O lado empresarial buscou reverter os pedidos julgados procedentes, dentre eles o 

deferimento da liminar, a declaração de abuso de direito e a extensão dos contratos de 

trabalho até 13/03/2009.   

  

Na análise do Mérito o TST[25] iniciou sua manifestação pelo voto do Min. Relator 

Maurício Godinho Delgado abordando, novamente a diferenciação da dispensa individual e 

em massa, mas neste momento fazendo uma diferenciação prática dentre as dispensas, como o 

aspecto da ausência da reposição do empregado dispensado nos casos de dispensa em massa. 

  

Segundo o d. Ministro: 

  

A dispensa coletiva, embora não esteja tipificada explícita e 

minuciosamente em lei, corresponde a fato econômico, social e jurídico diverso da 

despedida individual, pela acentuação da lesão provocada e pelo alargamento de 

seus efeitos, que deixam de ser restritos a alguns trabalhadores e suas famílias, 

atingindo, além das pessoas envolvidas, toda a comunidade empresarial, 

trabalhista, citadina e até mesmo regional, abalando, ainda, o mercado econômico 

interno. É um fato manifestamente diferente da dispensa individual.  

  

  

  

Em seu voto, o Ministro Relator entendeu como abusiva a atitude da empresa, 

considerando esta uma afronta á ordem Jurídica. 

  

Nas palavras deste: 
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Dessa forma, a boa-fé deve ser observada em todas as relações jurídicas, 

em especial nas relações trabalhistas, que possuem claro cunho social.  

  

 No caso dos autos, a ausência de informação e de tentativa de 

negociação prévia com as entidades sindicais interessadas, ou até mesmo com os 

próprios trabalhadores, que foram surpreendidos com a decisão repentina da 

empresa, representaria clara ofensa à boa-fé objetiva, ao princípio da confiança e 

ao dever de informação.  

  

  

  

No tocante aos recursos interpostos pelos sindicatos de classe, estes requereram fosse 

decretada a nulidade das dispensas e continuidade dos contratos e a reintegração dos 

funcionários, ou, caso tal pedido não seja deferido, a majoração da compensação financeira.  

  

Apesar do entendimento da Corte Regional, a Seção julgadora entendeu[26] não 

haver abusividade das dispensas, prejudicando, assim, o pedido de reintegração dos 

Operários. 

  

Em relação ao pedido de majoração da compensação financeira esta foi acatada. 

  

Assim restou alterada a decisão da Corte Regional nos seguintes termos: 

  

a) manutenção da prorrogação da vigência do contrato de trabalho 

até  dia 13/03/2009; 
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b) manutenção da condenação ao pagamento do plano de assistência 

médica dos trabalhadores pelo prazo de 12 (doze) meses, a contar de 13/03/2009; 

  

c) manutenção do direito de preferência dos empregados dispensados no 

caso de reativação dos postos de trabalho pelas suscitadas, devendo estas dar a 

devida publicidade à necessidade de contratação de novos empregados, pelo prazo 

de dois anos; 

  

d) alteração da compensação financeira concedida aos empregados 

dispensados, para que obedeça à seguinte proporção:  

  

 - o valor correspondente a dois meses de aviso prévio para os 

empregados com até dois anos de prestação de serviços para as empresas;  

  

- o valor correspondente a três meses de aviso prévio para os 

empregados que possuam de dois a quatro anos de prestação de serviços para as 

empresas;  

  

- o valor correspondente a quatro meses de aviso prévio para 

os  empregados que possuam de quatro a oito anos de prestação de serviços  para 

as empresas;  

  

- o valor correspondente a cinco meses de aviso prévio para 

os  empregados que possuam mais de oito anos de prestação de serviços para as 

empresas.  
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Contrariando o entendimento dos demais Tribunais Regionais do Trabalho 

analisados, o TRT da 3ª Região parece haver se sedimentado na possibilidade da dispensa 

coletiva diante da inexistência de legislação proibitiva. 

  

Nos casos analisados, sendo um, inclusive, já de 2011, foi considerado direito do 

empregador a dispensa de seus funcionários, não havendo que se debater a possibilidade de 

reintegração. 

  

A dispensa coletiva, ou em massa, em nada se diferenciaria da dispensa individual 

sem justa causa, diante da inexistência de legislação que limite o direito potestativo do 

empregador, sendo este o entendimento da d. 9ª Turma no processo nº 0078300-

90.2009.5.03.0150 RO[27]. 

  

No processo supra, a empresa encerrou suas atividades, dispensando cento e quarenta 

funcionários sem justa causa e sem negociação coletiva prévia, sendo requerida a reintegração 

dos trabalhadores ou indenização substitutiva pois a empresa não estaria passando por 

problemas financeiros. 

  

A Reclamada se defendeu informando que a dispensa foi programada devido ao 

encerramento das atividades da mesma na cidade, sendo mantido apenas o pessoal necessário 

para a execução de tarefas imprescindíveis para o encerramento das atividades. 

  

A e. Turma entendeu pela manutenção da sentença que entendeu não existir em 

nosso ordenamento jurídico qualquer diferenciação entre a dispensa individual e coletiva. 

  

Foi colacionado ao voto decisão anterior: 
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EMENTA:  DISPENSA  COLETIVA  DE  EMPREGADOS.  DIREITO 

POTESTATIVO DO EMPREGADOR. Não há no ordenamento jurídico regramento 

nenhum acerca da despedida em massa ou coletiva determinando seja relacionada a 

uma causa objetiva, de ordem econômico-conjuntural ou técnico-estrutural, o que 

impõe o mesmo tratamento jurídico da proteção da relação de emprego contra  a 

despedida individual sem justa causa, isto é, a situação recebe tratamento como se 

fosse uma soma de despedidas individuais sem justa causa, como preconiza o artigo 

7a, I, da Constituição Federal de 1988.  Assim, subsiste, apenas, o direito dos 

trabalhadores demitidos ao recebimento das verbas rescisórias típicas das dispensas 

individuais e sem justa causa, calculadas de acordo com a legislação trabalhista em 

vigor e com as vantagens dos instrumentos normativos que lhes forem aplicáveis, 

além de outras vantagens que porventura venham a ser concedida.”  (Processo: 

00143-2009-150-03-00-6-RO, DEJT 14/12/2009 

  

  

  

Assim como na decisão supra, a d. Relatora, Desembargadora Maria Lúcia Cardoso 

de Magalhães, entendeu que devido à ausência de regulamentação por Lei Complementar do 

art. 7º, inciso I da Constituição, prevendo indenização compensatória. 

  

    No tocante ao apelo do Sindicato de atentado à dignidade da pessoa humana, a e. 

Turma se manifestou diante do impacto da dispensa coletiva sobre o indivíduo, como sendo o 

mesmo da dispensa individual. 

  

Assim, por unanimidade foi mantida a decisão do juízo a quo que indeferiu os 

pedidos do Sindicato de Classe. 

  

A Segunda do E. TRT da 3ª Região se manifestou de maneira similar, porém, 

entendeu como abusiva a dispensa ocorrida, deferindo a indenização por danos morais 

requerida nos autos do processo nº 0140200-74.2009.5.03.0053 RO[28]. 

  

A diferença existente no processo supra é o fato de não se tratar de dissídio coletivo e 

sim de ação ordinária proposta por empregado dispensado   
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Diante dos dois casos examinados, é verificada a existência de coincidências e 

pensamentos controvertidos. 

  

A análise de existência ou não da abusividade na dispensa coletiva, ocorre, 

especialmente no tocante à publicidade e existência de negociação prévia. 

  

A abusividade é declarada quando se entende o desrespeito ao princípio da boa-fé. Se 

a empresa ardilosamente oculta informações e decide pela redução de empregados sem a 

negociação prévia a atitude tomada é tida como contrária ao Estado Social. 

  

Em ambas as jurisprudências analisadas foi reconhecida a abusividade das empresas 

em não negociarem com os sindicatos de classe ou buscarem soluções alternativas à dispensa 

em massa, porém, no primeiro caso,  a despedida em massa ocorreu durante um período de 

greve, assim, sendo declarada não abusiva a greve, suspendendo, assim,os contratos de 

trabalho, a atitude da empresa em dispensar foi considerada nula, sendo definida que 

eventuais dispensas deveram ser prescindidas da devida negociação coletiva. 

  

Na segunda jurisprudência, o TRT da 15ª Região, assim como o TST, entenderam 

como abusivas as atitudes da empresa, assim como a dispensa em massa, porém,  entenderam 

não existir embasamento legal que justifique a reintegração de empregados não estáveis. 

  

Com a análise supra, é verificado que o entendimento da necessidade de negociação 

coletiva e utilização de meios de transição anteriores à dispensa em massa são tidos como 

obrigatórios, porém, no tocante à possibilidade de declaração de nulidade e da reintegração de 

funcionários no caso de interpretação pelo judiciário de existência de abusividade por parte da 

empregadora, as jurisprudências ainda não se pacificaram. 
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Projetos de lei tramitam buscando um controle das dispensas coletivas e 

jurisprudências são aprimoradas diariamente em busca de um equilíbrio entre a sobrevivência 

da empresa, seus lucros e sua sustentabilidade e a garantia do emprego buscando a 

manutenção do sustento e da dignidade do trabalhador, com base na boa-fé e no equilíbrio 

social. 

  

CONCLUSÃO 

  

A possibilidade e a forma do controle do judiciário das dispensas coletivas ainda 

varia de acordo com a região e, em especial com o porte e razoes da empresa para tomar tal 

atitude. 

  

   A garantia de reintegração só resta garantida para os empregados que gozavam de 

estabilidade à época das demissões. 

  

Alguns Tribunais, como o de Minas Gerais, acreditam na impossibilidade de 

qualquer tipo de sanção devido à ausência de legislação acerca do tema, enquanto outros 

tribunais, como o de São Paulo, acreditam da indenização pelos danos causados.  

  

Agora, só cabe aos brasileiros esperar a sedimentação do entendimento dos Tribunais 

ou a regulamentação da dispensa arbitrária no Brasil. 
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RESTRIÇÕES JURÍDICAS ÀS DISPENSAS COLETIVAS. ORDEM CONSTITUCIONAL E 

INFRACONSTITUCIONAL DEMOCRÁTICA EXISTENTE DESDE 1988.  

A sociedade produzida pelo sistema capitalista é, essencialmente, uma  sociedade de massas. A lógica 

de funcionamento do sistema econômico-social induz a concentração e centralização não apenas de riquezas, 

mas também de comunidades, dinâmicas socioeconômicas e de problemas destas resultantes. A massificação das 

dinâmicas e dos problemas das pessoas e grupos sociais nas comunidades humanas, hoje, impacta de modo 

frontal a estrutura e o funcionamento operacional do próprio Direito. Parte significativa dos danos mais 

relevantes na presente sociedade e das correspondentes pretensões jurídicas têm natureza massiva. O caráter 

massivo de tais danos e pretensões obriga o Direito a se adequar, deslocando-se da matriz individualista de 

enfoque, compreensão e enfrentamento dos problemas a que tradicionalmente perfilou-se. A construção de uma 

matriz jurídica adequada à massividade dos danos e pretensões característicos de uma sociedade contemporânea 

- sem prejuízo da preservação da matriz individualista, apta a tratar os danos e pretensões de natureza 

estritamente atomizada - é, talvez, o desafio mais moderno proposto ao universo jurídico, e é sob esse aspecto 

que a questão aqui proposta será analisada. As dispensas coletivas realizadas de maneira maciça e avassaladora, 

somente seriam juridicamente possíveis em um campo normativo hiperindividualista, sem qualquer 

regulamentação social, instigador da existência de mercado hobbesiano na vida econômica, inclusive entre 

empresas e trabalhadores, tal como, por exemplo, respaldado por Carta Constitucional como a de 1891, já há 

mais um século superada no país. Na vigência da Constituição de 1988, das convenções internacionais da OIT 

ratificadas pelo Brasil relativas a direitos humanos e, por conseqüência, direitos trabalhistas, e em face da leitura 

atualizada da legislação infraconstitucional do país, é inevitável concluir-se pela presença de um Estado 

Democrático de Direito no Brasil, de um regime de império da norma jurídica (e não do poder incontrastável 

privado), de uma sociedade civilizada, de uma cultura de bem-estar social e respeito à dignidade dos seres 

humanos, tudo repelindo, imperativamente, dispensas massivas de pessoas, abalando empresa, cidade e toda uma 

importante região. Em conseqüência, fica fixada, por interpretação da ordem jurídica, a premissa de que -a 

negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores-.  

DISPENSAS COLETIVAS TRABALHISTAS. EFEITOS JURÍDICOS.  

A ordem constitucional e infraconstitucional democrática brasileira, desde a Constituição de 1988 e 

diplomas internacionais ratificados (Convenções OIT n. 11, 87, 98, 135, 141 e 151, ilustrativamente), não 

permite o manejo meramente unilateral e potestativista das dispensas trabalhistas coletivas, por de tratar de 

ato/fato coletivo, inerente ao Direito Coletivo do Trabalho, e não Direito Individual, exigindo, por conseqüência, 

a participação do(s) respectivo(s) sindicato(s) profissional(is) obreiro(s). Regras e princípios constitucionais que 

determinam o respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), a valorização do trabalho e especialmente 

do emprego (arts. 1o, IV, 6o e 170, VIII, CF), a subordinação da propriedade à sua função socioambiental (arts. 

5o, XXIII e 170, III, CF) e a intervenção sindical nas questões coletivas trabalhistas (art. 8o, III e VI, CF), tudo 

impõe que se reconheça distinção normativa entre as dispensas meramente tópicas e individuais e as dispensas 

massivas, coletivas, as quais são social, econômica, familiar e comunitariamente impactantes. Nesta linha, seria 

inválida a dispensa coletiva enquanto não negociada com o sindicato de trabalhadores, espontaneamente ou no 

plano do processo judicial coletivo. A d. Maioria, contudo, decidiu apenas fixar a premissa, para casos futuros, 

de que -a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores-, observados os 

fundamentos supra. Recurso ordinário a que se dá provimento parcial.  
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[27]EMENTA: DISPENSA COLETIVA . DIREITO POTESTATIVO DO EMPREGADOR . O 

direito laboral brasileiro não possui nenhuma legislação limitando o direito potestativo do empregador de 

promover a dispensa coletiva de seus empregados, fazendo jus os empregados demitidos o direito à percepção 

das verbas rescisórias típicas das dispensas individuais e sem justa causa. Processo nº 0078300-

90.2009.5.03.0150 RO, Órgão Julgador: Nona Turma, DJ: 14/07/2010. Disponível em: 

http://gsa.trt3.jus.br/search?q=cache:as1.trt3.jus.br/jurisprudencia/acordaoNumero.do%3Fevento%3DDetalhe%2

6idAcordao%3D785105%26codProcesso%3D778790%26datPublicacao%3D14/07/2010%26index%3D0+dispe

nsa+coletiva&access=p&output=xml_no_dtd&client=trt3Juris&proxystylesheet=trt3Juris&dtPub=14-07-

2010&tema=DISPENSA%20-%20VALIDADE&oj=Nona%20Turma&proc=0078300-

90.2009.5.03.0150%20RO%20-

%20RO&fonte=DEJT&pg=78&rel=Maria%20L%FAcia%20Cardoso%20de%20Magalh%E3es&rev=Ricardo%

20Ant%F4nio%20Mohallem, acesso em 15 de maio de 2011. 
A ação foi ajuizada tendo como partes: 
RECORRENTE(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS GRAFICAS DE 

JORNAIS E REVISTAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS - STIG/MG 
RECORRIDO(S): RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA.  
  
[28]Foram litigantes na demanda: 
RECORRENTES:  1- VALE MANGANES S.A. 
2- VICENTE PEREIRA DA SILVA 
RECORRIDOS:  OS MESMOS 
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 A ATUAÇÃO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO DENTRO DO PARADIGMA 

FEDERALISTA PARA GARANTIR O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E 

SOCIAL 

The role of administrator to the public to ensure the paradigm 

federalist economic and social development  

 

Antonio Roberto Winter De Carvalho 

 Edimur Ferreira De Faria 

 

RESUMO 

Este artigo provoca discussão acerca da atuação do administrador público sob o 
paradigma federalista, após o advento da Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988, de intervir no domínio econômico, instituindo políticas fiscais que 
visem garantir o desenvolvimento, ao mesmo tempo em que reduz as desigualdades 
sociais existentes no Brasil. Para orientar o debate, analisa-se o histórico da intervenção 
do Estado na economia desde a criação do modelo liberal de Estado. Passa-se, então, ao 
estudo da instituição deste dever ao Estado e ao administrador público na Constituição, 
e da necessidade do estado intervir na economia com a promoção do desenvolvimento 
nacional, erradicação da pobreza e redução das desigualdades sociais, garantindo, em 
conseqüência, a consolidação dos valores supremos da República Federativa do Brasil.  
 

PALAVRAS CHAVES: POLÍTICAS FISCAIS, DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO E SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO PUBLICA, FEDERALISMO, 
POLITICAS PUBLICAS. 
 

ABSTRACT. This article provokes discussion about the role of the public administration 
under federalist paradigm, after the adventure of the Constitution of the Federative 
Republic of Brazil of 1988, to intervine in the economic domain, implementing tax 
policies that will guarantee the development at the same time that it will reduces the 
existing social differences in Brazil. To guide the debate, the history of the State 
intervention in the economy was analyzed since the creation of the liberal model of State. 
It is transferred, then, to the study of the institution of this duty to the state and public 
management in the Constitution, and to the necessity of the state intervention in the 
economy to promote national development, poverty eradication and reduction of social 
inequalities, thus guaranteeing the consolidation of the supreme values of the Federative 
Republic of Brazil. 
 

KEYWORDS: TAX POLICY, ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT, 
PUBLIC ADMINISTRATION, FEDERAL PUBLIC POLICIES. 
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A atuação estatal, no molde concebido após a Constituição de 1988, representa 

a evolução da consciência da atuação estatal dentro do paradigma federalista para 

garantir e fomentar o desenvolvimento econômico e social dentro de uma democracia 

tipicamente capitalista, sem, contudo deixar de igualmente assegurar a dignidade dos 

seus cidadãos. 

O desenvolvimento econômico e social deve ser tratado não tão somente na 

esfera dos indivíduos, mas também nas esferas estaduais e municipais, uma vez que 

ambiente federalista assevera a necessidade da promoção da redução das desigualdades 

regionais e da garantia de condições dignas dos cidadãos, da geração de novos postos de 

trabalho, dentre várias outras necessidades que para serem colocadas em prática, 

demandam investimento público, que por sua vez, demandam recursos que são gerados 

pelo pagamento dos mais diversos tributos, já considerados demasiadamente elevados. 

Os investimentos públicos necessários à instituição de políticas meramente 

assistencialistas geriam uma demanda que não consegue ser suprida pelo Estado, vez 

que, grande parte destes recursos se encontram hodiernamente comprometidos com o 

custeio dos projetos em andamento e financiamento da máquina pública, com isto, a 

alternativa recai na necessidade de aumento da receita a ser obtida pelo resultado da 

arrecadação decorrente da implantação de políticas de fomento da economia. 

Restam então poucas alternativas a administração pública a não ser a 

instituição de políticas públicas comprometidas com a instituição de políticas públicas 

estacadas profundamente na integração do problema, de modo a solucionar a questão da 

carga tributária como entrave ao crescimento econômico, instituído sob um paradigma 

federalista comprometido com a solução dos problemas sociais, no sentido de promover 

a igualdade de oportunidades e a redução das desigualdades sociais regionais. 

O dueto formado pelo desenvolvimento econômico aliado as políticas sociais, 

ambos constitucionalmente previstos, devem servir de norte para delimitação das 

obrigações do gestor público, na condição de “maestro” das políticas públicas do 

Estado, possuindo a preponderante função de instituir soluções para o crescimento 

econômico sustentável com as questões de ordem social, dentro de uma realidade 

composta por fatores antagônicos como a escassez de incentivos estatais, elevada carga 

tributária, baixo nível de investimento em educação, baixa qualidade de vida da 

população em geral, dentre vários outros. 
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1 - A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA INTERVENÇÃO ESTATAL 

A transição do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro, a partir da 

segunda metade do século XIX, atrelado à segunda fase da Revolução Industrial, 

aumentou de tal maneira à produção de bens na Inglaterra, França e Estados Unidos, 

que desde 1.870 configuraram-se crises do sistema, das quais a “Grande Depressão de 

29” foi o ápice. Frente ao descompasso entre a Lei da Oferta e da Procura, a política do 

“New Deal”, aplicada por Roosevelt na economia americana, nada mais foi do que a 

clara intervenção estatal na economia para socorrer o grande capital interno, facilitar o 

crédito, restringir as importações e trazer de volta para os EUA capitais americanos até 

então investidos em países europeus.  

Na década de 30, mais precisamente após a primeira e segunda Grande Guerra 

Mundial, período permeado pela queda da Bolsa de Valores de Nova York, as 

economias mundiais se viram em um verdadeiro colapso econômico e financeiro, 

provando uma verdadeira histeria generalizada na população e nos governos da época, 

obrigando-os a instituição de mecanismos para assegurar direitos sociais e minimizar os 

nefastos impactos econômicos da crise mundial. 

Enquanto a economia interna americana, como resultado do “New Deal” se 

recuperou, a grave crise político-econômico instalou em países europeus como Itália, 

Alemanha, Portugal e Espanha, que não possuíam economias tão fortes quanto à 

francesa e a inglesa, que garantiram uma economia independente das importações e do 

capital norte-americano.  

Paralelamente, países recém saídos de uma estrutura feudal, tal qual a Rússia, 

optaram por abandonar o sistema capitalista e criar num novo sistema, o socialismo, 

com a intervenção estatal exacerbada na economia, vislumbrando a criação de uma 

sociedade igualitária e com a supressão dos direitos políticos, até então garantidos pelos 

princípios liberais. 

A importância da atuação maior atuação do Estado como partícipe ativo 

responsável pela instituição de políticas publicas e econômicas ganhou destaca à época, 

especialmente aquelas relacionadas a promoção do desenvolvimento econômico em 

conjunto com o compromisso de buscar a solução de problemas sociais e de garantir o 

pleno exercício da cidadania dos indivíduos menos favorecidos de recursos. 
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A valorização de uma maior atuação estatal atuando por meio no 

desenvolvimento econômico e social refletiu materializada na evolução do ordenamento 

jurídico constitucional, positivando pela primeira vez o conceito intervencionista do 

texto constitucional nos anos 30, se perpetuando em todas as demais Constituições, 

galgando significativas evoluções até os dias atuais quais sejam: a) na Carta 

Constitucional de 1934, ao inserir o capítulo referente à Ordem Econômica, Social e os 

Direitos Trabalhistas, fazendo menção à proteção da concorrência entre as empresas 

como forma de fomentar a economia popular; b) em 1937, ao equiparar os “Crimes 

Contra a Economia Popular” aos crimes contra o Estado; c) durante o Estado Novo em 

1946, ao destacar a implantação de políticas econômicas para redução dos 

desequilíbrios regionais e assegurar a intervenção estatal para atenuar os desequilíbrios 

gerados pelos mercados, inaugurando a era do “Estado Empresário”, que passa a gerir 

segmentos antes desprezados pela iniciativa privada; d) durante a ditadura militar de 

1967 e 1969, ao adotar medidas de maior intervencionismo na iniciativa privada, por 

meio da Estatização, pela formulação e implantação dos chamados Planos Nacionais de 

Desenvolvimento e ao incentivar a instalação de grupos transnacionais no Brasil. 

O crescimento da consciência de se implantar políticas de desenvolvimento 

econômico, atrelada com as soluções de problemas sociais, se materializou de modo 

mais significativo no Brasil no século XX, na Constituição Federal de 1936, contudo, 

suas origens remontam ações políticas na Europa do século XVI. 

  

 1.1 – A intervenção estatal e os estímulos ao desenvolvimento econômico 

A crescente mobilização das massas populares e o medo de que o proletariado 

internacional se deixasse seduzir pelos ideais revolucionários do leste europeu, ensejou 

a evolução do sistema capitalista para o Estado Social, o “Welfare State”, caracterizado 

pela intervenção estatal na economia e pela busca em realizar a justiça social. 

Nas palavras de Paulo Bonavides:  

(...) quando o estado, coagido pela pressão das massas, pelas 

reivindicações que a impaciência do Quarto Estado faz ao 

poder político, confere no Estado Constitucional ou fora deste, 

os direitos do trabalho, da providência, da educação, intervém 

na economia como distribuidor, dita o salário, manipula a 

moeda, regula os preços, combate o desemprego, protege os 

enfermos, dá ao trabalhador e ao burocrata a casa própria, 

controla as profissões, compra a produção, financia as 
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exportações, concede o crédito, institui comissões de 

abastecimento, provê necessidades individuais, enfrenta crises 

econômicas, colocado na sociedade todas as classes na mais 

estreita dependência de seu poderio econômico, político e 

social, em suma, estende sua influência a quase todos os 

domínios que dantes pertenciam, em grande parte, à área da 

iniciativa individual, nesse instante o Estado pode com Justiça 

receber a denominação de Estado Social. 
1
 

 
A crise do Estado-providência faz ressurgir os ideais liberais, sob a nova 

denominação de neoliberalismo, doutrina político-econômica que pretendia adaptar o 

modelo liberal às novas condições do capitalismo do século XX, fazendo o Estado 

mínimo, o contraponto ao Estado Social. O neoliberalismo defende a menor intervenção 

protecionista do Estado na economia, salvo as necessárias à manutenção da ordem 

econômica de livre-concorrência, evitando as tendências monopolísticas. O que 

caracteriza a ruptura do pensamento Keynesiano2 e o novo liberalismo econômico que a 

fixação de uma hierarquia de legitimidade das despesas públicas, por referência a um 

discurso sobre as necessidades sociais. 

O tradicional Estado foi suplantado pelas exigências das reformas da década 

de 80 e pelas transformações impostas pela economia globalizada. Houve, inicialmente, 

uma retração do Estado na provisão de políticas sociais e foi reforçada, pela mídia, a 

imagem de sua ineficiência, associando os males da crise à própria existência do Estado. 

A reflexão sobre a dimensão dos problemas sociais brasileiros, nos remete à 

exclusão social, quando falta ao cidadão acesso aos canais oficiais de representação e 

aos (poucos) serviços prestados pelo Estado, com constante desrespeito ao próprio 

pluralismo social, “pseudo-assegurado” no plano constitucional. Se as diversidades 

sociais, econômicas, políticas e religiosas deveriam ser respeitadas, no Brasil, elas 

ensejam dificuldades no convívio e resultam na segregação social, transparecendo a 

distância entre os incluídos e excluídos desta sociedade.  

Tardiamente, o Estado está constatando a sua impotência em solucionar estas 

questões, distanciando-se do Welfare State, posto que financeiramente submetido aos 

interesses do mercado internacional e, internamente, ultrapassado em suas gestões 

administrativas.   

                                                 
1 BONAVIDES, Paulo, 1980. p.205. 
2 KEYNES, John Mayanard. O Fim do ‘Laissez-Faire’, pp. 111-124. 
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A política neoliberal torna-se então excludente, afastando a segurança 

constitucional de prestação de saúde, educação e segurança. E nem se cogite no pleno 

exercício da democracia, vez que os poucos cidadãos, cônscios de suas 

responsabilidades políticas, ao exercerem o sufrágio, encontram-se descrentes quanto à 

lisura e competência de seus dirigentes.  

Ao Estado cabe a instituição de uma política com o objetivo de garantir o 

pleno exercício da cidadania, o fornecimento de um padrão de vida mínimo e decente a 

todos os membros da sociedade3, se estendendo este entendimento a nível regional, uma 

vez que estado federalista apregoa a necessidade de instituição de políticas públicas para 

garantir o desenvolvimento econômico e social como forma de reduzir as desigualdades 

regionais. 

 

1.2. O Federalismo e a atuação estatal interventiva estatal na redução das 

desigualdades regionais  

O Federalismo no Brasil surgiu embrionário na ocasião da promulgação da 

Republica Federativa do Brasil em 15 de novembro de 1899, nascendo efetivamente em 

24 de fevereiro de 1991, com a promulgação da Constituição da República. 

O federalismo se confundiu por décadas com o mais puro e simples 

patrimonialismo, acomodando diferenças regionais e culturais, através de estruturas 

embrionárias de representação política que o federalismo tratou de construir. 

O modelo federalista vigente no Brasil derivou da evolução do modelo 

republicano, criando um modelo hibrido, eis que durante o processo de consolidação 

deste instituto o país acabou sofrendo influencias de intervenções promovidas por 

governos autoritários e centralizadores. 

O federalismo como engenharia política, ficou a margem da agenda política 

nacional por muito tempo, através da prática do intervencionismo federal, encobrindo 

experiências autoritárias e populistas, muitas vezes decorrente da hipertrofia do ente 

federal. 

No Brasil ao contrário dos Estados Unidos, onde primeiro havia unidades 

territoriais autônomas para posteriormente formarem a União, ocorreu o inverso, ou 

                                                 
3 MURPHY, Liam e NAGEL, Thomas in O Mito da propriedade, pág.124. 
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seja, formou-se a União antes de ter estados, tivemos o todo antes das partes
4
, o que na 

prática acabou criando uma maior centralização do poder no ente federativo. 

Historicamente avaliado, é possível auferir que o federalismo brasileiro é fruto 

de um espírito nacionalista, motivado pelo descontentamento das províncias com o 

Império Português. 

Este modelo de Estado, persistiu na Primeira República, onde as oligarquias 

privadas e ruralistas imperaram, transformando-a em um reino do patrimonialismo, 

dirigido único e exclusivamente para os interesses destes grupos, o que denota seu 

retrato anti-republicano.  

Na época da chamada Republica Velha, a transição do modelo político vigente 

para o federalismo, surgiu como solução centralizadora com o fito de reduzir as fortes 

tensões regionais, de uma economia fortemente agrária em transição para uma nova 

cultura industrialista. 

Esta situação sofreu significativa alteração com a primeira guerra mundial, 

quando então a União, passou a centralizar parte das decisões, um melhor 

aparelhamento das forças armadas e com a reforma constitucional de 1929, com a qual 

se permitiu maior intervenção da União nos demais entes federados. 

Com o Estado Novo inaugurado por Vargas, em 1937, funcionou o federalismo 

como um instrumento institucional de acomodação na passagem do velho regionalismo 

para o novo regionalismo domesticado, passando da cumplicidade com a hegemonia 

oligárquica para a intimidade com o autoritarismo centralista, com forças armadas fortes 

e influentes. 

O ente federal exerceu fortemente seu raio de influencia, com a centralização das 

receitas tributárias, com a manipulação e maior controle orçamentário, com 

concentração do planejamento administrativo na União, dentre outros, de modo que 

somente na Segunda Republica, os estados recuperaram sua relativa influencia. 

O governo federal não só assumiu o relativo e indireto controle político e 

financeiro dos outros entes federados, mas também criou mecanismos administrativos 

que pretendiam harmonizar e planejar a atuação destes, aumentando ainda mais o 

                                                 
4
Apud Torres, 1961:20. Disse ainda Rui Barbosa: “Não somos uma federação de povos ate 

ontem separados e reunidos de ontem para hoje, Pelo Contrário, é da União que partimos. Na 
União nascemos” (apud Torres, 1961:22). 
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controle das atividades administrativas por estes geridas, deste modo criou-se uma 

espécie de subordinação. 

 

(...) o enfraquecimento quase completo da autonomia política 
dos estados, a centralização da maior parte dos recursos 
financeiros nas mãos da União e a vigência de uma visão 
administrativista – antipolitica por natureza – da elite do 
governo militar, que concebia as formas de integração entre as 
esferas de governo como essencialmente administrativas.  5 

 

O modelo unionista-autoritário utilizou da expansão dos órgãos da 

Administração Direta Federal para influenciar os demais entes federados, criando 

escritórios regionais dos Ministérios; os órgãos da administração indireta igualmente 

foram utilizados, criando-se representações estaduais e municipais destes órgãos; criou-

se um modelo de convenio, no qual o governo federal escolhia entre os demais entes, 

aqueles que melhor preenchiam os requisitos para receber as verbas federais, insurgindo 

que era condição imprescindível que estes adotassem modelos de gestão pública federal. 

O compromisso com o federalismo manteve presente mesmo naqueles períodos 

em que regimes de força não pretendiam levá-lo a sério, contrastando com a 

infidelidade exagerada às Constituições. 

Nos períodos mais recentes, as elites industriais e sindicais, segmentos 

intermediários deram tonalidades modernas ao Federalismo, modificando seu velho 

arranjo patrimonial, configurando o neo-patrimonialismo que passou a combinar, em 

um mesmo tipo de rede de trocas, os interesses regionais oligárquicos e as demandas 

profissionais de tipo corporativo. 

Na década de 80, renasceu no Brasil um novo espírito de federalismo, 

impulsionando o processo de redemocratização com a idéia-força da descentralização 

política. 

O novo ideal federalista, tido como federalismo democrático, passa a apregoar 

maior estabilidade dos processos políticos, institucionalizando melhores mecanismos de 

repartição de competências e recursos públicos, com o fito de garantir maior autonomia 

                                                 
5ABRUCIO, Fernando Luiz. In Os barões da federação: os governadores e a 
redemocratização brasileira.  2º ed. Editora Hucitec, São Paulo, 2002, p.48. 
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e cooperação entre os entes federativos dentro um ambiente de transparência e 

accountability
6 em relação aos atos governamentais. 

 

(...) a federação é uma forma de Estado, um sistema de 
composição de forças, interesses e objetivos que podem variar, 
no tempo e no espaço, de acordo com as características, as 
necessidades e os sentimentos de cada povo.7 

 

Atualmente o federalismo brasileiro se mostra assimétrico, de modo que 26 

entes estaduais detêm apenas 22% da renda nacional, enquanto os outros três estados 

mais ricos detêm 60% da renda. 

O federalismo, com sua maleabilidade e seu efeito sanfona, sua capacidade de 

centralizar e descentralizar no limite, inclusive, de sua própria ilegitimidade, acabou 

sendo importante instrumento de construção do Estado Nacional e de acomodação de 

tendências centrífugas e centrípetas, inspiradas no modelo americano e no modelo 

alemão. 

Inspirando-se no modelo alemão, a Constituição de 1988, 
mantendo a legislação de competência privativa, introduziu na 
repartição de competências a técnica da legislação concorrente 
da União, dos Estados e do Distrito Federal, abrandando da 
legislação privativa da União.8 

 

Apesar da inspiração em modelos muito bem definidos de federalismo, o modelo 

vigente no Brasil deve ser objeto de profunda reflexão especialmente diante da perda de 

forças dos Estados e Municípios pela concentração de recursos na esfera Federal, 

criando uma relação de dependência em relação a este poder. 

O modelo vigente de federação brasileiro foi inspirado no modelo alemão, mas 

foi do modelo federalista Norte Americano do século XVII, onde foram os subsídios 

efetivos, criando um sistema de tripartição vertical de poderes, atuando como 

                                                 
6  Accountability – segundo usado em lingua inglesa, que designa responsabilidade dos 
membros de determinado orgão administrativo, por isto é comumente usado como 
“responsabilização” de prestar conta de seus atos a instâncias controladoras.  
7 CARRAZZA, Roque Antonio. In Curso de Direito Constitucional Tributário. 22º. Ed. 
São Paulo: Malheiros, p.112. 
8 HORTA, Raul Machado. In  O Federalismo no Direito Constitucional Contemporâneo. 
Revista Latino-americana de Estudos Constitucionais, Volume I, Coordenação Paulo 
Bonavides, Belo Horizonte: Editora Del Rey, Jan./Jul., 2003, p.728. 
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instrumento de limitação do poder estatal, de onde sobressai a criação de três entes 

federativos distintos, respectivamente União, Estados e os Municípios. 

 

(...) a federação nada mais é do que a transplantação para o 
plano geográfico da tripartição de poderes de Montesquieu.9 

 
O modelo federativo norte-americano denotam a importância de se assegurar a 

autonomia dos entes da federação, observados contudo a importância de se assegurar a 

união de todos sob uma única bandeira, destaca a importância da repartição de 

competência entre estes mesmos institutos, conforme destaca Valmir Pontes Filho: 

 

(...) não é suficiente que essas entidades federadas sejam dotadas 
de autonomia política, quer dizer, de capacidade governativa (e 
legiferante, em conseqüência). É imprescindível que a repartição 
de competências entre esses núcleos dotados de capacidade 
legislativa própria (a central e as regionais ou locais) se opera 
pela via constitucional, e não meramente legal. A Constituição, 
como regra suprema da ordem jurídica e fundamentante de todas 
as demais manifestações normativas, é que distribuirá essas 
competências entre as pessoas políticas federadas, de modo que 
lei alguma, ainda que oriunda da esfera central de governo (a da 
União, no caso), pode modificar tal distribuição em detrimento 
das unidades regionais locais.10 

 

Neste entendimento a divisão do poder estatal em três entes federativos distintos 

representa uma forma da política de freios e contrapesos (check and balances), com o 

qual se apregoa o exercício do poder com moderação, representando um verdadeiro 

aperfeiçoamento da democracia e um mecanismo de proteção das liberdades 

individuais, nas palavras de Tocqueville11: 

 

Ninguém poderia apreciar melhor as vantagens do sistema 
federativo. Vejo nele uma das mais poderosas combinações em 

                                                 
9 BASTOS, Celso Ribeiro. MARTINS, Ives Gandra da Silva. In Comentários à Constituição 
do Brasil. Volume I, São Paulo: Editora Saraiva, 1988, p.216. 
10 FILHO, Valmir Pontes. In Curso Fundamental de Direito Constitucional. São Paulo: 
Dialética, 2001, p.138. 
11 TOCQUEVILLE, Alexis de. In A Democracia na América – Livro I (Leis e Costumes). 
Tradução: Eduardo Brandão, São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001, p.192. 
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favor da prosperidade e das liberdades humanas. Invejo a sorte 
das nações que puderam adotá-lo.12 

 

Diferentemente do modelo brasileiro, o modelo federalista norte-americano, 

reservou a todos os entes federados uma maior autonomia, reservando, contudo relativa 

exclusividade às materiais reservadas a esfera Federal, instituindo um modelo 

genuinamente cooperativo e dualista, cujas origens remetem à 04 de julho de 1776, com 

a proclamação da independência das Treze Colônias inglesas em relação a Coroa 

Britânica. 

Com a independência obtida após árdua luta com a Coroa Britânica, os estados 

livres (antigas colônias), se organizaram por meio de um modelo de confederação, que 

se mostrou ineficaz, inaugurando assim o modelo federativo com o fito de criar um 

ambiente de liberdade, segurança e respeito a propriedade. 

 

Diante da constatação da ineficiência do modelo confederativo 
para manter a prosperidade política dos Estados Americanos, da 
necessidade de criação de uma Constituição adequada à 
realidade desses Estados e do receio da ameaça externa, surgiu, 
na América do Norte, no final da segunda metade do século 
XVIII, o ambiente propício ao surgimento do federalismo.13 

 

O modelo federalista criado na América do Norte, se  inaugurou um modelo de 

grande autonomia política e administrativa para os Estados-Membros e uma rígida 

discriminação de competências entre os entes federativos, com capacidade inclusive 

para instituir – fiscalizar – arrecadar determinados tipos de tributos, além de 

naturalmente proporcionar a criação da Bill of Rights, carta de direitos fundamentais do 

individuo contra o onipotência do poder estatal. 

A rígida discriminação de competências tributárias apregoadas no federalismo 

americano, sempre deteve um forte traço de preservação dos Estados Membros, 

destacando-se que a uniformidade dos direitos e tributos em todos Estados Unidos.  

A Suprema Corte dos Estados Unidos da América interpretar o federalismo 

vigente vem privilegiando a chamada Commerce Clause, entendo ser esta com sendo 

                                                 
12 TOCQUEVILLE, Alexis de. In A Democracia na América – Livro I (Leis e Costumes). 
Tradução: Eduardo Brandão, São Paulo: Editora Martins Fontes, 2001, p.192. 
13 HENRIQUES, Guilherme de Almeida. In A tributação sobre o Comércio Interestadual. São 
Paulo: Quartier Latin, 2011, p.35. 
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uma expressão do federalismo fiscal norte americano, no qual proíbe a criação de 

tributos não uniformes em todo pais, como forma de evitar descriminações regionais. 

Credita-se ao federalismo americano a grande obra de engenharia política liberal 

que permitiu maximizar, já no século XIX, os ganhos da economia de mercado, da 

competição e da iniciativa, com a flexibilidade e a competição democrática na ordem 

pública. Neste sentido, os Estados Unidos superaram competidores e mantiveram sua 

hegemonia política graças a desregulamentação de sua economia e de seu mercado de 

trabalho, flexibilizaram as instituições e a competição entre os estados, que acabou 

permitindo rapidamente a implantação de uma nova economia. 

O renascimento do federalismo americano, inspirado no modelo federalista 

alemão, está intimamente ligado ao ciclo de liberalismo republicano, de Nixon e 

Reagan, e em sua defesa do controle do déficit público, do ajuste fiscal e da contenção 

dos gastos orçamentários. 

O novo federalismo alemão, fonte do modelo norte-americano, principal 

influencia do modelo brasileiro, surgiu da inspiração social e religiosa, que se 

consubstanciou sob a hegemonia do Partido Democrata Cristão e de seu líder, Konrad 

Adenauer, que teceram um modelo federativo inteiramente original, baseado na 

cooperação e no princípio da subsidiariedade. 

Já o dualismo alemão foi calcado no regime presidencialista e na autonomia dos 

poderes, tanto quanto na competição e na autonomia dos estados. Esse federalismo 

competitivo é muito diferente do federalismo cooperativo alemão, baseado em 

mecanismos de integração e de interpenetração e no principio da subsidiariedade. 

O federalismo alemão por sua vez, possui diversas diferenças do modelo norte-

americano, se destacando pela inexistência de separação rígida entre os entes públicos, 

imperando o princípio da subsidiariedade, no qual o ente situado no nível superior 

complementa ações no nível inferior, desta feita prevalece um ambiente de 

redistribuição e compensação entre os entes federados, criando inclusive um mecanismo 

de cooperação não somente vertical, mas também horizontalizado. 

 Independente do Estado, é incontestável que o modelo federalista permite maior 

proximidade e identificação dos cidadãos com os representantes dos governos locais, 

permitindo por conseguinte melhor controle destes representantes eleitos, o que por sua 

vez, mitiga localmente as políticas de deturpação e abuso de poder. 
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(...) el federalismo es la garantía de liberdad, de desarrollo 
democrático y de eficácia em La gestión administrativa de 
territorios tan enormemente extensos como son los de los 
Estados federales del áreas.14 
 

1.2.1. Federalismo e o desenvolvimento econômico 

O desenvolvimento econômico não pode ser encarado como apenas crescimento 

da economia, sua amplitude objetiva a expansão e a estabilização macroeconômica, 

fomentadora da distribuição da riqueza comprometida com a cultura do trabalho e das 

liberdades individuais, assegurando portanto a todos uma igualdade de oportunidades 

como um mínimo existencial15 a ser instituído dentro de um ambiente federalista. 

O termo federalismo, em uma primeira perspectiva, vincula-se 
às idéias, valores e concepções do mundo, que exprimem uma 
filosofia compreensiva da adversidade na unidade. Quanto à 
federação, é entendida como forma de aplicação concreta do 
federalismo, objetivando incorporar as unidades autônomas ao 
exercício de um governo central, sob bases constitucionais 
rigorosas. 16 

 

É a União que faz a força! Esse lema reflete o federalismo hoje praticado e 

consubstanciado sobre a forma de cooperativa, resultado de um entrelaçamento de todos 

os entes públicos, objetivado na compensação das disparidades regionais. 

 

(...) o principio federativo. Esse princípio deve orientar por 
dentro, a interpretação das próprias regras de competência, de 
sorte que, dentre as alternativas interpretativas das regras de 
competência, deve ser escolhida aquela que melhor se 

                                                 
14SEGATO, Francisco Fernández. In El Federalismo en América Latina. Revista Latino-
americana de Estudos Constitucionais. Vol. I, Coord. Paulo Bonavides. Belo Horizonte: Editora 
Del Rey, Jan/Ju.2003. 
15 Entende por mínimo existencial todos os serviços considerados como essenciais para a 
manutenção básica da sociedade, garantidos por investimentos públicos mantidos por meio do 
desenvolvimento. Um bom exemplo de mínimo existencial se encontra esculpido no texto 
constitucional, no seu artigo 7º, inciso IV, ao reconhecer o salário mínimo como “Salário mínimo, 
fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas necessidades vitais básicas e às 
de sua família com morada, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social, com ajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a 
sua vinculação para qualquer fim.”. 
16 Baracho, José Alfredo de Oliveira.In  A federação e a revisão constitucional. As novas 
técnicas dos equilíbrios constitucionais e as relações financeiras. A cláusula federativa e 
a proteção da forma de Estado na Constituição de 1988. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, volume 12, número 3, jul./set. de 1994. p.32. 
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harmonizar com os princípios e, no caso, com o princípio 
federativo.17 

 

As desigualdades regionais são legitimas quando decorrentes das diferentes 

vontades daqueles que permanecem fieis às suas características regionais, contudo se 

tornam abomináveis quando decorrem de situações que lhe são imputadas pela ausência 

de maior participação do Estado, desconhecedor das peculiaridades regionais. 

Destarte que o federalismo adequado é aquele que se consubstancia em uma 

forma equilibrada ente o centrípeto (todas as decisões se dirigem para o centro, 

predominando uma forma de centralização) e centrífugo (afasta do centro as decisões, 

permitindo total autonomia dos Estados-Membros). 

A forte tendência centralizadora nas mãos do administrador federal gera extrema 

dependência dos outros entes para com este primeiro, que por sua vez, devido a natural 

distância dos problemas regionais, possui dificuldade de identificar e atuar com a 

mesma eficiência dos entes públicos mais próximos. 

O modelo consagrado pela República, idealizada pela figura do Estado, formado 

pelos três entes federativos, merece ser refeita diante da necessidade de maior eficiência 

na aplicação de políticas fiscais comprometidas com o desenvolvimento econômico e 

com a diminuição das diferenças sociais regionais.  

O formato sugerido não abandona o cooperativismo entre os entes públicos, pelo 

contrário, prescreve uma menor concentração de poder nas mãos do administrador 

federal, permitindo uma maior descentralização e autonomia financeira para os demais 

entes, no intuito de possibilitar à implantação de políticas fiscais regionais dirigidas a 

solução dos problemas que impedem o desenvolvimento e produzem desigualdades. 

A distribuição do produto arrecadado bolo gerado pela renda tributária no pacto 

federativo, merece ser revista, ensejando a implantação de uma sistemática de 

compensações nacionais, instituída sob um ideal solidário e humanitário, para a 

promoção das correções das disparidades regionais, favorecendo os entes menos 

favorecidos.  

 

2 – A NECESSIDADE DA ADOÇÃO DE UMA POLÍTICA FISCAL 

COMPROMETIDA COM O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL 

                                                 
17ÁVILA, Humberto. In Sistema Constitucional Tributário. São Paulo: Editora Saraiva, p.259.  
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Superadas as discussões históricas quanto à intervenção do Estado na 

economia, passa-se à análise da conjectura atual da Constituição ‘Dirigente’18 de 1988, 

no qual se insere o dever da administração pública de atuar na ordem econômica, 

visando seu o desenvolvimento e a diminuição das desigualdades sociais, prevendo em 

seu preâmbulo “o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem estar e o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. 

O Estado, sob a égide da Constituição de 1988, possui como objetivos 

precípuos garantir o desenvolvimento nacional e ao mesmo tempo buscar a redução das 

desigualdades sociais19, da erradicação da pobreza e a da marginalização social, dentro 

de um contexto focado na redução das desigualdades sociais e regionais. 

O desenvolvimento econômico na Constituição de 1988 foi inserido dentro de 

uma dissociação teórica com a erradicação das desigualdades sociais e com o dever de 

garantir o pleno exercício da cidadania, devendo constituir em objetivos da 

Administração Pública como fundamentos do Estado Democrático Brasileiro, conforme 

prescreve o texto constitucional: 

Art. 170. A ordem econômica será fundada na valorização do 

trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar 

a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, 

observados os seguintes princípios: I - soberania nacional; II - 

a propriedade privada;  III - função social da propriedade; IV - 

livre concorrência; V - a defesa do consumidor; VI - defesa do 

meio ambiente (...); VII - redução das desigualdades regionais 

e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento 

favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob 

as leis nacionais, cuja sede e administração sejam no Brasil.20 

                                                 
18 “Para a Teoria da Constituição Dirigente, a Constituição não é só garantia do existente, mas também 
um programa para o futuro. Ao fornecer linhas de atuação para a política, sem substituí-la, as linhas de 
atuação para a política, sem substituí-la, destaca a independência entre o Estado e a sociedade: a 
Constituição Dirigente é uma Constituição estatal e social” (Bercovici, 2005, p.35). 
19 “Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I) construir uma 
sociedade livre e solidária; II) garantir o desenvolvimento nacional; III) erradicar a pobreza e a 
marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV) promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discrinação.” (Constituição 
Federal, 1988). 
20 BRASIL, Constituição (1988). Constituição da Republica Federativa do Brasil – Promulgada em 
1988. Brasília: Senado, ed.atualizada 2006. 
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O desenvolvimento econômico, a livre iniciativa e as garantias aos direitos 

fundamentais, em especial aqueles relacionados à dignidade da pessoa humana são 

indissociáveis da função estatal.  

A Constituição Brasileira de 1988, dentro de um posicionamento dirigente e 

efetivo na seara econômica, assume o modelo econômico de bem-estar, atribuindo ao 

Estado21 o papel de agente responsável pelo planejamento e instituição de políticas 

públicas de desenvolvimento econômico, comprometidas com as questões sociais. 

No entendimento de EROS ROBERTO GRAU (2003)22, a ordem econômica 

constitucional possui uma configuração peculiar, uma vez que adotou como modelo 

econômico o sistema capitalista, e postula um modelo de bem-estar social, que deverá 

ser alcançado através das políticas públicas implementadas pelo Estado. 

Destarte, foi positivado pelo Direito Brasileiro o dever do Estado, e 

consequentemente do Administrador Público, de buscar o desenvolvimento econômico, 

ao mesmo tempo em que se visa diminuir as desigualdades sociais existentes. 

É notória a dificuldade prática em compatibilizar estes dois objetivos do 

Estado Democrático: a uma porque os interesses econômicos, na maioria das vezes, 

caminham frente a uma maior desigualdade social, e a duas em razão de seu poder e 

força excessiva. 

A necessidade de que o desenvolvimento econômico e social efetivamente 

ocorra em todas as esferas, sejam elas regionais ou individuais, ocorram em menor 

desigualdade é eminente, especialmente se considerarmos o quadro delineado dentro da 

federação. 

Assim, qualquer projeto de desenvolvimento econômico elaborado para o país, 

não pode ignorar a desigualdade existente, sob pena de infligir os objetivos do próprio 

Estado, distanciando da realidade nacional federalista. 

O Brasil do século XXI continua repleto de contradições, se relevando como 

uma das economias mais promissoras do mundo, ao mesmo tempo releva como um 

Estado de grandes desigualdades social. 

 

                                                 
21 Este novo papel atribuído ao Estado pelo artigo 174 da Constituição de 1988, contempla suas funções 
de fiscalização, incentivo e planejamento da atividade econômica, tanto para o setor público quanto para o 
privado. 
22 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na constituição de 1988. 8ª ed., Malheiros: São Paulo, 2003. 
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3- POLÍTICAS FISCAIS E O DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL 

DENTRO DO FEDERALISMO 

Dentro da nova perspectiva inaugurada pela Constituição de 1988, o 

desenvolvimento econômico comprometido com a questão social surge não só como 

uma necessidade, mas também como um poder-dever do Estado, imbuído de larga 

autonomia para a definição de suas políticas públicas, de onde sobressaem as questões 

de ordem tributária como ferramenta imprescindível. 

Prioritariamente, o tributo deve ser considerado com dever patriótico, 

manifestado sob a forma de encargo indispensável ao financiamento das atividades do 

Estado comprometido com a implementação de políticas sociais, assegurando o mínimo 

existencial e a erradicação das desigualdades. 

As políticas fiscais se posicionam como elo de função inversamente 

proporcional entre o desenvolvimento econômico, onde assume a postura de encargo 

necessário, e as políticas sociais, a função de financiador das atividades. 

A federação, tal como as liberdades individuais, é uma clausula pétrea, e como 

tal representa um forma de exercício da cidadania dentro de uma verdadeira soberania 

popular. Entretanto a federação sofrendo influencias e transformações que transmutaram 

este modelo de organização do Estado, criando no chamado federalismo fiscal um dos 

maiores entreves a efetivação do princípio federalista em sua máxima acepção da 

palavra, eis que não basta ao Estado-Membro a possibilidade de auto-organizar-se, (,,,) 

é imprescindível a existência de autonomia financeira
23

.  

O encargo financeiro de arcar com o tributo deve ser visto como uma 

contribuição solidária de natureza econômica e patrimonial, realizada pelo contribuinte 

em prol de toda sociedade, como forma de permitir ao Estado24 o desenvolvimento de 

suas potencialidades, implantando mecanismos de contraprestação de serviços eleitos 

como fundamentais e essenciais pela Constituição, tais como a segurança, a educação, a 

saúde, o estímulo à liberdade de iniciativa e ao trabalho. 

                                                 
23 REIS, Elcio Fonseca. In Federalismo Fiscal. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2000, p.45. 
24 “O Estado não é o dono de seus cidadãos nem estes são donos uns dos outros. Mas os 
cidadãos individuais só podem ser donos de alguma coisa quando existem leis promulgadas e 
impostas pelo Estado. Por isto, a tributação não é uma questão de como o Estado deve tomar 
e redistribuir algo que os cidadãos já possuem, mas de como dever terminar os direitos de 
propriedade”. (NAGEL, Thomas. p.242). 
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O tributo por outro lado, vem desempenhado papel negativo no modelo de 

federalismo vigente, eis que a distribuição de receitas vem sendo camuflada por meio de 

artificialidades criadas pelo próprio estado, conforme muito bem define Hugo de Brito 

Segundo: 

 

Um dos meios utilizados para embaçar, e até mesmo abolir completamente, o 
princípio federativo é a tributação, ou mais propriamente, a modificação na 
partilha de rendas tributárias, ou seja, no conjunto formado pelas regras que 
cuidam da atribuição de competências e da distribuição de receitas em 
matéria tributária. Isso porque, sem recursos com que desempenhar as 
faculdades políticas outorgadas pela Constituição Federal, os entes 
periféricos têm sua autonomia reduzida a nada, e, com isso, a nada fica 
também reduzido o princípio federativo, porquanto a autonomia dos governos 
periféricos é intrínseca e essencial a qualquer federativa de Estado25. 

 

Neste sentido, no intuito de assegurar a efetividade da federação se faz 

necessário a promoção de políticas de repartição de competências tributárias e de 

receitas, evitando com que a partilha destas receitas se torne moeda política do ente 

Federal, um verdadeiro vilipendio ao sistema tributário nacional. 

O ente público federal gradativamente foi aumentando a carga tributária, 

utilizando-se dos mais diversos artifícios, o que acabou gerando seu beneficiamento e a 

conseqüente estagnação das receitas dos demais entes federativos, gerando o chamado 

“Federalismo de Cooperação” e dependência de Estados e Municípios com o poder 

central. 

Como muito bem define Alexandre de Moraes, para quem é necessário que o 

ente federativo possua uma esfera de competência tributária que lhe garanta renda 

própria
26

, além naturalmente de assegurar a indissolubilidade da Federação, o livre 

tráfego por meio da proibição de discriminação em razão da origem ou destino de bens 

e pessoas, bem como a prevalência do tratamento tributário uniforme de todos os 

demais entes federativos.  

Em tese a repartição de receitas seria uma garantia para assegurar a autonomia 

dos entes administrativos, eis que o ente central receberia o produto da arrecadação e 

promoveria a distribuição conforme previsto no texto da Constituição, colaborando para 

a redução das desigualdades regionais, contudo conforme dispõe Pinto Ferreira, em 

                                                 
25 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. In Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 
2005, p.9. 
26 MORAES, Alexandre de. In Direito Constitucional. 16º edição. São Paulo: Editora Atlas 2005, p.270. 
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regra, quem dispõe de supremacia financeira dispõe inegavelmente da supremacia 

política, econômica e jurídica.
27

 

 

(...) para un país que reconoce diferencias regionales de desarrollo 
económico, y dando su sentido redistributivo, este es el mecanismo de mayor 
interés.28 

 

A Constituição de 1988 em seu artigo 145, instituiu maior autonomia aos entes 

federados, forneceu meios para obtenção de recursos permitindo que estes entes possam 

instituir e cobrar tributos. 

A principio os entes federados somente podem instituir impostos quando 

expressamente previstos na Constituição Federal, dentro obvio de sua parcela de 

competência, contudo, existe uma exceção a chamada competência residual, reservada à 

União, desde que respeitada a não cumulatividade e que este imposto seja diversos dos 

demais tributos já pré-existentes. 

A União imbuída das atribuições conferidas pela competência residual não pode 

valer destas prerrogativas para instituir impostos de competência dos demais entes 

federados, sob pena de ruptura do principio federativo. 

A técnica originalmente projetada pela Constituição de 1988 prestigiou a 

repartição de vertical (de cima para baixo) de rendas tributárias entre os diversos entes 

federativos de modo que necessariamente parte do produto arrecadado pela União deve 

ser partilhado com os entes federativos da origem da arrecadação (Estados – membros  e 

Municípios), neste sentido os Estados-membros igualmente devem repartir percentual 

arrecado com os municípios. 

 

Trata-se do chamado federalismo participativo, no qual as diversas entidades 
associam-se não para resolver problemas comuns a todas elas, mas também 
para reduzir as desigualdades verificadas internamente. No dizer de Aliomar 
Baleeiro, está superada a antiga visão de federalismo isolacionista. A 
Constituição brasileira de 1988 adotou expressamente essa forma de 
federalismo, o que se percebe não apenas da determinação da partilha das 
receitas arrecadadas, mas sobretudo de uma série de dispositivos que 
preconizam, de modo expresso, a redução das desigualdades regionais.29 

                                                 
27 FERREIRA, Pinto. In Curso de Direito Constitucional. 15º. Edição. São Paulo: Editora 
Saraiva, 1991, p.553. 
28 ASENSIO, Miguel Angel. In Federalismo Fiscal Fundamentos. Análisis Comparado y el 
Caso Argentino. Buenos Aires: Usal, 2000, p.95. 
29 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. In Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 
2005, p.78. 
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O texto da Constituição assegurou no artigo 157, inciso II, vinte por cento do 

produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência 

aos Estados e ao Distrito Federal, bem como também assegurou aos municípios uma 

parte de sua arrecadação conforme disposto no artigo 158. 

Art. 158. Pertencem aos Municípios: 
I o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de 
qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer 
título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e 
mantiverem; 
II cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre 
a propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados; 
III cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios; 
IV vinte e cinco por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado 
sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. 
Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes aos Municípios, 
mencionadas no inciso IV, serão creditadas conforme os seguintes critérios: 
I três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações 
relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas 
em seus territórios; 
II até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, no caso dos 
Territórios, lei federal. 

 

Neste sentido o artigo 159, em consonância com os também artigos 157 e 158, 

colaborou para asseverar que a União tem a obrigação legal de entregar aos demais 

entes federativos significativa parcela do produto da arrecadação, de modo a manter 

preservado o equilíbrio financeiro da federação. 

No modelo federativo pátrio, efetivamente praticado, ao contrário do ideal 

apregoado na Constituição de 1988, as forças centrípetas atuam centralizando a 

significativa parcela de poder político e econômico na União, inviabilizando as 

autonomias dos demais entes da federação, por conta da supressão das receitas 

tributárias passivas de compartilhamento. 

A supressão de receitas vem ocorrendo por meio da atuação da União que 

institui os tributos, não abarcados nos conceitos de impostos, com os quais se apropria 

exclusivamente do produto arrecadado. 

 

(...) a concentrar recursos na União Federal, violando o projeto constitucional 
de 1988 de descentralização democrática do Poder Político, em evidente 
contradição ao pacto federativo então concebido, ao mesmo tempo em que 
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faz através do estratagema da manipulação direta dos elementos essenciais do 
tributo (base de calculo e alíquotas de impostos e contribuições).30 

 

Em sentido diverso aos impostos, o texto constitucional não apregoa a partilha 

das receitas oriundas das contribuições, sejam elas destinadas a seguridade social ou 

aquelas destinadas à intervenção no domínio econômico (CIDE), eis que estes tributos 

em tese não possuem finalidade arrecadatória, pelo contrário possuem natureza de 

financiar a seguridade social ou de atuar intervindo no domínio econômico. 

 Destarte que a instituição das diversas formas de contribuições não se 

caracteriza como utilização de competência residuais, eis que neste formato 

obrigatoriamente a União encontraria obrigada a participar da partilha tributária. 

 

Diversamente do que ocorreu com os impostos, notadamente os patilhados, 
inúmeras contribuições foram criadas, e majoradas, pela União Federal, após 
1988. Não só as contribuições destinadas à seguridade social, que 
seguramente foram objeto de maciças majorações, mas, ultimamente, 
também contribuições “de intervenção no domínio econômico”, e até mesmo 
contribuições “sociais gerais”.31 

 

Não bastasse a criação de tributos, ora denominados como contribuições 

instituídas sobre as mais diversas hipóteses de incidência (folha de salário, faturamento, 

lucro, empregados, receita de concursos e prognósticos, dentre outros), a União 

determinou a Secretaria da Receita Federal para que realize a administração, 

fiscalização e arrecadação. 

Com a administração da Secretaria da Receita Federal, as Contribuições 

passaram a ser mantidas no caixa único do tesouro, de modo que passou a inexistir a 

administração em separado destes tributos, que por sua vez passaram a ser destinados a 

outras finalidades que não aquelas que motivaram a criação das referidas contribuições. 

 

(...) o desvio na destinação das receitas fere o espírito dos três segmentos da 
lei orçamentária, cuja administração em separado foi considerada uma vitória 
do contribuinte no sentido de moralizar a administração do dinheiro 
público.32 

                                                 
30 OLIVEIRA, José Marcos Domingues de. Direitos Fundamentais, federalismo Fiscal e 
emendas constitucionais. In Princípios de Direito Tributário e Financeiro. Heleno Taveira 
Tôrres (coord]. Editora Renovar: São Paulo 2006, pp. 73..   
31 SEGUNDO, Hugo de Brito Machado. In Contribuições e Federalismo. São Paulo: Dialética, 
2005, p.119. 
32 MARTINS, Ives Gandra da Silva. In  As Contribuições no Sistema Tributário Brasileiro.  
Coordenação Hugo de Brito Machado. São Paulo/Fortaleza: Dialética/ ICET, 2003, p.353.  
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Segundo estudo realizado em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Planejamento 

Tributário (IBPT)33, as Contribuições Sociais a arrecadação previdenciária representam 

cerca de 1,6 vezes o arrecadado com os tributos federais, destarte que esta parcela do 

produto arrecadado não se destina a qualquer forma de partilha entre os demais entes da 

federação.  

Neste cenário, foram criados pela União sob as mais diversas formas diversas 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico, a ponto da própria Constituição 

ser alterada para permitir a incidência deste tributo sobre as importações e exportações. 

Não somente em relação as CIDES foram feitas importantes alterações em prol 

do ente federal, portanto em desfavor de Estados-membros e municípios, criou-se a 

unificação do caixa do tesouro e foram criadas as chamadas contribuições sociais gerais, 

cuja finalidade é ampla e portanto não específica, podendo serem usadas para atividades 

relacionadas à saúde; à educação; à cultura; à comunicação social; ao meio ambiente; 

proteção ao trabalho, à criança, ao adolescente, à família, ao idoso e aos índios. 

Para Paulo Bonavides, grande gama das atividades estatais estariam abarcadas 

pela referida contribuição: 

 

Importa lembrar que as finalidades de cunho social não são encontradas 
apenas nos artigos 193 a 232 da Carta Magna, mas em todo seu texto, sendo a 
CF/88, em muitas de suas dimensões uma Constituição do Estado Social.34 

 

O principio federativo não pode ser interpretado de outra maneira a ser como um 

mandamento pétreo, não sendo passível de quaisquer forma de relativização, por isto a 

utilização das mais variadas formas tributárias para ludibriar a distribuição de receitas 

fere o espírito federalista, no qual se apregoa a autonomia dos Estados-membros e dos 

Municípios só será possível quando estes também possuir relativa autonomia financeira. 

Negligenciar a importância dos Estados-membros e dos municípios dentro do 

federalismo fiscal, é o mesmo que negligenciar o verdadeiro e legítimo interesses 

daqueles que legitimaram os atuais ocupantes dos cargos públicos. 

                                                 
33 http://www.ibpt.com.br/img/_publicacao/13913/191.pdf 
34 BONAVIDES, Paulo. In Curso de Direito Constitucional. 8º. Edição. São Paulo: Editora 
Malheiros, 1991, p.336. 
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Fato é que os Estados-membros e os municípios, na condição de entes 

federativos, possuem maior proximidade dos cidadãos, o que por sua vez garante maior 

condições de implementarem políticas locais de igualdade de oportunidades, contudo 

sem os recursos necessários, tal assertiva se transforma em uma eterna utopia, neste 

sentido apregoa Marcelino Iglesias para quem: 

 

(...) articular um sistema educacional, sanitário y assistencial que dé respuesta 
rápida y eficaz a lãs necessidades sentidas por SUS ciudadanos atendiendo a 
su situación familiar, laboral o territorial.35 

 

Para Aliomar Baleeiro, não se pode ignorar a existência de invasão de 

competência de Estados-membros e municípios, por meio da instituição arbitrária das 

mais diversas formas tributárias pela União: 

 

(...) não poderia ter efetividade, nem sobrevivência, o sistema tributário 
nacional instituído pela Constituição com evidentes e confessados propósitos 
políticos, como a implantação do regime federativo, se fosse lícito ao 
legislador ordinário iludi-lo, pela troca dos nomes de cada tributo para 
invasão do campo tributário reservado a competência diversa.36 

 

 

3.1 – Da aplicação de políticas fiscais comprometidas com o desenvolvimento 

econômico e social  

A eficiência tributária percorre os caminhos traçados na Constituição de 1988, 

atribuindo ao administrador público o dever de implantar políticas fiscais concebidas 

para promover o crescimento econômico sustentável, comprometido com a redução das 

desigualdades sociais e assumindo a nova postura de extra-fiscalidade37. 

O tributo revestido da função extrafiscal passa a desempenhar um importante 

papel na política de estabilização econômica, vez que gera desenvolvimento 

comprometido com o social, fomentando investimentos diretos em habitação, saúde, 

previdência, na geração de empregos, dentre outros. 

                                                 
35 RICOU, Marcelino Iglesias. In Prefácio do Estado Social y Descentralización Política. 
Coord. Eva Royo.  Madrid: Civitas, 2003, p.19. 
36 BALEEIRO, Aliomar. In Direito Tributário Brasileiro. 11º edição. Atualizado por Misabel Abreu 
Machado Derzi. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999, p.64. 
37  “Extrafiscal ou extrafiscalidade é quando seu objeto principal é a interferência no domínio econômico, 
buscando um efeito diverso da simples arrecadação de recursos financeiros.” (MACHADO, 2002, p.68) 
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Ao administrador público, maestro desta grande “orquestra estatal”, incube o 

preponderante papel de instituir políticas fiscais voltadas para o desenvolvimento 

econômico através da intervenção direta, seja ela manifestada pelos incentivos fiscais, 

financiamentos, entre outros.  

O papel desenvolvimentista da política fiscal deve representar um aliado para a 

solução dos problemas sociais, atuando diretamente na diminuição da desigualdade 

social, na geração de renda e no aumento de postos de trabalho, dentre outras. 

A criação de políticas fiscais de desenvolvimento econômico, de viés social, 

deve iniciar-se pela instituição da justiça tributária, focada no patrimônio e na renda, e 

balizada pelos princípios38 constitucionais tributários da igualdade, capacidade 

contributiva, progressividade, seletividade, essencialidade, equidade, dentre outros. 

As ações de política fiscal social encontram no princípio da igualdade um dos 

seus principais alicerce tributário, inseridas dentro do ordenamento por meio de uma 

política mais justa e igualitária, materializada no entendimento de que todos são iguais 

perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade
39

, concomitante com os preceitos constantes no 

principio da capacidade contributiva. 

O desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades encontram 

confortável assento no contexto de que o tributo deva ser graduado segundo a 

capacidade contributiva40 do administrado, prescrevendo o tratamento desigual para os 

desiguais, como forma de minimizar as diferenças, tributando mais de quem ganha 

mais, conduzindo o Estado para a criação de um ambiente de justiça fiscal e de uma 

sociedade livre e solidária. 

Nesta ótica, os princípios constitucionais da proporcionalidade41 devem estar 

aliados às questões relacionadas à progressividade da alíquota, instituindo 

                                                 
38 Entendemos tributo como uma espécie de mandamento abstrato, vinculado às concepções de valores 
comprometidos com os ideais de justiça, ética, cidadania e democracia.   
39 Artigo 5º da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988. 
40 Manoel Lourenço Santos lembra que “o principio da capacidade contributiva, universalmente 
consagrado pela Ciência das Finanças, facilmente impressiona o nosso espírito, como regra comum de 
justiça: O Estado deve repartir a carga tributária de acordo com as possibilidades econômicas de seus 
habitantes, de modo geral, e, de modo específico, conforme a capacidade econômica de cada indivíduo, 
poupando, tanto quanto possível, o necessário físico de cada um” (SANTOS, 1970, p.96). 
41 Uma clara manifestação do principio da progressividade se encontra materializada no Imposto de 
renda, instituindo a progressão das alíquotas conforme cresce a base de calculo. A idéia desta progressão 
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verdadeiramente uma política de justiça fiscal comprometida com o desenvolvimento e 

com a sustentabilidade da erradicação de problemas sociais, vez que o imposto 

progressivo é aquele que exige uma alíquota maior à medida que o valor tributável é 

mais considerado42 . 

Dentro da característica social, o tributo deve graduar situações em função de 

sua seletividade43, vez que assim procedendo, discrimina de modo diverso os produtos 

em função de determinados de sua essencialidade e importância para a população. 

O encargo financeiro de arcar com o tributo deve ser visto como uma 

contribuição solidária de natureza econômica e patrimonial, realizada pelo contribuinte 

em prol de toda sociedade, como forma de permitir ao Estado44 o desenvolvimento de 

suas potencialidades, implantando mecanismos de contraprestação de serviços eleitos 

como fundamentais e essenciais pela Constituição, tais como a segurança, a educação, a 

saúde, o estímulo à liberdade de iniciativa, o trabalho e ao pleno exercício da cidadania. 

O desenvolvimento econômico não pode ser encarado como apenas 

crescimento da economia, sua amplitude objetiva a expansão e a estabilização 

macroeconômica, fomentadora da distribuição da riqueza em prol do bem estar social, 

valorizador do trabalho humano e comprometido com a erradicação das desigualdades e 

assegurando o mínimo existencial45 a todos. 

 

3.3 – Da política fiscal como fomentadora do desenvolvimento econômico e social 

A política fiscal de desenvolvimento econômico de viés social é representada 

por um conjunto de medidas centradas na questão tributária, no qual se atribui 
                                                                                                                                               
de alíquotas se baseia que a propensão para consumir uma parcela maior da renda tende a ser 
inversamente proporcional à renda. 
42 Deodato, Alberto. Manual de Ciência das Finanças. 19º ed. Editora Saraiva, São Paulo, 1983, p.71. 
43 Leciona Zelmo Denari (1998, p.280) ao esclarecer sobre a seletividade “(...) suas alíquotas são fixadas 
em função da essencialidade dos produtos (art.48 do CTN), de tal sorte que os produtos essenciais 
(alimentos, medicamentos etc.) recebem menor carga tributária e os produtos supérfluos (cigarro, 
bebidas) são onerados pela tributação”. 
44 “O Estado não é o dono de seus cidadãos nem estes são donos uns dos outros. Mas os cidadãos 
individuais só podem ser donos de alguma coisa quando existem leis promulgadas e impostas pelo 
Estado. Por isto, a tributação não é uma questão de como o Estado deve tomar e redistribuir algo que os 
cidadãos já possuem, mas de como dever terminar os direitos de propriedade”. (NAGEL, Thomas. p.242). 
45 Entende por mínimo existencial todos os serviços considerados como essenciais para a manutenção básica da 
sociedade, garantidos por investimentos públicos mantidos por meio do desenvolvimento. Um bom exemplo 
de mínimo existencial se encontra esculpido no texto constitucional, no seu artigo 7º, inciso IV, ao reconhecer 
o salário mínimo como “Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender as suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família com morada, alimentação, educação, saúde, vestuário, higiene, 
transporte e previdência social, com ajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada a 
sua vinculação para qualquer fim.”. 
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preponderante importância, fazendo uso desta ferramenta de desenvolvimento 

econômico por diversas vias, de modo a reverter e direcionar direta e indiretamente os 

benefícios, no intuito de minimizar as desigualdades sociais. 

O resultado da política fiscal social de sucesso se manifesta diretamente por 

meio da geração de empregos, pela melhoria da qualidade de vida da comunidade, pela 

redução do custo de aquisição de produtos considerados como essenciais, pela inclusão 

social dos trabalhadores, dentre outros vários benefícios.  

A instituição de uma política tributária, comprometida com o desenvolvimento 

econômico e social, se materializa através da aplicação da justiça fiscal com a edição de 

mecanismos legais, com o objetivo de redistribuir as imposições, em observância do 

princípio da capacidade contributiva, onerando mais pesadamente aqueles que têm mais 

aptidão para contribuir e desobrigando do pagamento aqueles que muito embora 

possuam capacidade econômica, não possuem capacidade para pagar tributos
46, vez 

que sua renda é absorvida com a sua manutenção familiar. 

Além dos benefícios diretos da aplicação da política fiscal, comprometida com 

o desenvolvimento econômico e social, merece destaque os benefícios indiretos, 

proporcionados pelo crescimento do setor produtivo, gerando proporcionalmente o 

aumento da arrecadação tributária para o Estado, que por seguinte reinveste estes 

recursos na melhoria dos serviços públicos essenciais como a saúde, segurança, 

educação, a previdência, entre outros. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Constituição Federal de 1988, inserida na evolução dos ideais de uma 

atuação estatal mais efetiva na economia, instituindo a prerrogativa de intervir na ordem 

econômica como forma de promover o crescimento econômico, compromissado com o 

desenvolvimento econômico e social. 

Desta forma o pacto federativo, inspirado no equilíbrio entre os entes públicos 

deve nortear as relações institucionais entre estes institutos políticos que se aglutinam 

no Estado Federal, de onde necessariamente devem emanar todas as políticas fiscais de 

desenvolvimento econômico. 

                                                 
46 GRUPENMACHER, Betina Treiger. Justiça fiscal e mínimo existencial. In Princípios de Direito 
Tributário e Financeiro. Heleno Taveira Tôrres (coord]. Editora Renovar: São Paulo 2006, pp. 1003.   
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A política fiscal de desenvolvimento econômico de viés social é representada 

por um conjunto de medidas centradas na questão tributária, no qual se atribui 

preponderante importância, fazendo uso desta ferramenta de desenvolvimento 

econômico por diversas vias, de modo a reverter e direcionar direta e indiretamente os 

benefícios, no intuito de minimizar as desigualdades sociais. 

Curiosamente, a equação destes pontos tão antagônicos, encontra no sistema 

tributário um forte aliado, se situando como ponto comum entre o desenvolvimento 

econômico e a política social. O tributo representa para aqueles que fomentam o 

desenvolvimento como um encargo necessário e como uma contribuição patriótica do 

contribuinte solidário para com o Estado, encarregado de promover a instituição de 

políticas fiscais compromissadas com o desenvolvimento econômico. Por outro lado, o 

tributo representa para a solução dos problemas sociais a fonte de recursos para o 

exercício e a manutenção de políticas compromissadas com a redução de desigualdades. 

As políticas fiscais instituídas nesta ótica norteiam a implantação de 

mecanismos visando o aumento da produção e a instituição de facilidades para o 

desenvolvimento econômico, empregados sob a perspectiva de instituí-las 

conjuntamente com a solução dos problemas sociais, de onde sobressai a criação de 

novos postos de trabalho, da melhoria do poder aquisitivo do trabalhador e da 

erradicação das desigualdades regionais. 

O crescimento proporcionado pela implantação desta política fiscal, 

diretamente contribui para a solução dos problemas sociais, vez que o produto da 

arrecadação serve de financiamento para a manutenção de políticas sociais, com vistas a 

assegurar o mínimo existencial para toda população e de fomentar investimentos nas 

áreas da saúde, habitação, educação e previdência. 

À administração pública é atribuído o importante dever de planejar e instituir 

mecanismos baseados em políticas fiscais necessárias ao desenvolvimento e a 

estabilidade econômica, asseverando, contudo, a finalidade social destas ações e o 

comprometimento com a justiça fiscal e social construída sob os pilares principiológicos 

da capacidade contributiva. 

O comprometimento com aplicação dos recursos desautoriza as praticas de 

incentivos fiscais descomprometidas com o retorno social do investimento público, vez 

que estas acabam não concedendo quaisquer benefícios para a população ou para o 

2598



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

erário, representando em muitos casos uma verdadeira dilapidação patrimonial, como 

ocorre usualmente na guerra fiscal entre estados. 

A aplicação do princípio da seletividade do ICMS e IPI sobre os produtos 

considerados essenciais para o desenvolvimento humano, de modo a reduzir o custo 

destes produtos, aumenta diretamente o poder de compra dos trabalhadores, 

consequentemente gerar aumento da produção e criando um efeito positivo em cadeia. 

A isenção tributária incidente sobre os insumos e sobre a pequena propriedade 

rural, como forma de beneficiar os pequenos produtores e as respectivas cooperativas a 

estes vinculados, possui o intuito de assentar o homem no campo, estimular a 

agricultura familiar e ao mesmo tempo garantir o menor custo destes produtos no 

mercado nacional e internacional. 

Incentivar projetos habitacionais, através da construção da casa própria de 

baixa renda, é instituir isenções especiais para produtos da construção civil popular. 

Estendendo também os benefícios em relação ao IPTU, nos termos da CF/88, art.182, 

§4º, que assume um aspecto que busca incentivar o desenvolvimento através da 

construção de casas populares, com observância nos princípios da seletividade, 

capacidade contributiva, igualdade e progressividade, fixando alíquotas variáveis, em 

razão da localização, do uso e das dimensões dos imóveis em conformidade, inclusive, 

com o Estatuto da Cidade (Lei Federal 10.257, de 2001). 

Concessão de benefícios de cunho fiscal, comprometidos com o crescimento 

econômico e com a geração permanente de postos de trabalho, no combate a 

desigualdade social, se concretiza com valores e direitos fundamentais, como ocorre nos 

casos das fundações sociais, educacionais e de saúde. 

Restou demonstrado que o tributo, se bem utilizado, pode se tornar importante 

ferramenta para garantir o crescimento sustentável de uma economia comprometida 

com a erradicação da pobreza, da marginalidade, do aumento do poder aquisitivo e 

enfim com a questão social, desde que existam vontade e interesse político de 

solucionar o problema e de se respeitar o texto constitucional vigente. 
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A DEMOCRACIA DELIBERATIVA E A INTERPRETAÇÃO NORMATIVA DAS 

CONSULTORIAS JURÍDICAS DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO 

 

Pedro Gallo Vieira 

 

RESUMO: O presente estudo pretende abordar a existência das Consultorias Jurídicas da 

União Federal como órgãos habilitados a promover direitos fundamentais pela via de uma 

hermenêutica aberta e legítima, tendo como instrumento formas dialéticas de democracia 

deliberativa. Dentro de uma sociedade aberta de interpretes, não somente os Poderes 

Legislativo e Judiciário nacionais estariam aptos a dizer o que é constitucional, mas também o 

Poder Executivo. Esse mister em âmbito nacional se dará fundamentalmente com a 

participação das Consultorias Jurídicas, que deverão, sempre que chamadas, invocar o 

discurso da democracia e direitos fundamentais, deixando a analise política a cargo dos 

Administradores. Quanto mais valorizada for a atividade jurídico consultiva menor será a 

busca pelo Poder Judiciário. 

 

Palavras-chave: consultorias, democracia deliberativa, hermenêutica. 

 

ABSTRACT: This work intends approaching the existence of Federal Government 

Consulting Legal Services as empowered organs to promote fundamental rights through an 

open and legitimate hermeneutic, having as instrument the dialectical ways of deliberative 

democracy. Inside an open society of interpreters, not only the national Legislative and the 

Judicial branches are able to say what is constitutional, but also the Executive branch. This 

activity in national sphere will fundamentally happen with the participation of Consulting 

Legal Services which will invoke the democracy and the fundamental rights discourses, 

whenever they are asked for it, letting the political analysis in administrators’ charge. The 

more valorized a juridical advisory activity is, the less will be the search for Judiciary. 

 

Key words: consulting services; deliberative democracy; hermeneutics; fundamental rights. 

 

INTRODUÇÃO 
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A criação das Consultorias Jurídicas da União foi mais um passo para a consolidação da 

Advocacia Pública em sede consultiva1 – atividade muito pouco lembrada dentre as funções 

jurídicas por força de um vício da natureza dos juristas em somente visualizar o direito com 

sentimento ao contencioso. As Consultorias Jurídicas são instituições que, apesar de sua 

subutilização, em grande parte de seu tempo relegadas a questões meramente licitatórias, 

poderiam ser melhor aproveitadas, e fazer surgir um novo modelo com vista à consolidação 

democrática, de transparência e de efetivação de direitos fundamentais. 

 

Claramente, para que a atividade consultiva tome tal fôlego é necessário repensá-las como 

instituição de grande relevância num Estado Democrático de Direito e para o exercício da 

plena democracia, com todos os consectários que o rótulo democrático carrega. As 

Consultorias da União são fontes de embasamento de um sem números de decisões estatais do 

Poder Executivo Federal de demasiada importância e; sendo assim, não podem permanecer 

em segundo plano, acobertadas sob o manto da falta de transparência, tendo notas e pareceres 

omitidos, rechaçados sem a devida argumentação e sem o devido processo democrático 

deliberativo; via essencial para construir decisões legítimas. 

 

A palavra final para as decisões do Executivo serão sempre de cunho político, mesmo porque 

o Poder Executivo é, dentre os três poderes, o de maior carga majoritária. Todavia, a escolha 

ou os caminhos, ao menos jurídicos, para se chegar as suas decisões deveriam ser matéria de 

debate, mesmo que no âmbito interno deste Poder, onde a atividade jurídico-consultiva terá 

fundamental importância. Mesmo que sejam decisões políticas, a racionalidade do discurso é 

fundamental como forma legitimadora de qualquer decisão democrática. Os debates não 

podem perder sua racionalidade sob pena de tornarem o jogo democrático em autoritarismo. 

Mesmo questões políticas apaixonadas devem conter conteúdo racional para não deformar 

democracia. 

 

As decisões administrativas do Poder Executivo, se bem construídas, poderão representar 

marcos na defesa da democracia e de direitos fundamentais. Apenas para se ter uma ideia de 

como a atividade jurídico-consultiva tem um papel importantíssimo no reconhecimento de 

direitos fundamentais, quando o Supremo Tribunal Federal admitiu os mesmos efeitos da 

                                                           
1 É a Advocacia-Geral da União por força do artigo 131, caput da Constituição Federal a instituição responsável 
pelas atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo. 
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união estável às uniões homoafetivas2, a Consultoria-Geral da União já havia, de forma 

pioneira, pugnado pelo entendimento3, colocando o Poder Executivo na vanguarda deste tipo 

de interpretação constitucional, a frente do Legislativo e do Judiciário. 

 

Em uma concepção de Estado Democrático de Direito, a atividade de consultoria deve 

desenvolver-se basicamente por processo de democracia deliberativa qual deverá se 

estabelecer diálogo e debate entre os membros da AGU, advogados e coordenadores, gestores 

e administradores, e a sociedade em geral. Será esse discurso que dará validez à norma em 

gestação. Segundo Habermas: 

 

De acordo com a ética do Discurso, uma norma só deve pretender 
validez quando todos os que possam ser concernidos por ela cheguem 
(ou possam chegar), enquanto participantes de um Discurso prático, a 
um acordo quanto à validez dessa norma. (HABERMAS, 1987, p. 86). 

 

Somente depois da realização desse diálogo é que será gestada a hermenêutica defensora de 

direitos fundamentais em âmbito da Administração Pública federal. 

 

 

2. Normatização das Consultorias Jurídicas da União e o procedimentalismo das 

consultas. 

 

As Consultorias da União funcionam basicamente da seguinte forma: o Administrador insta a 

Consultoria4 a se manifestar sobre determinada questão. O advogado da União emite nota ou 

parecer sobre o assunto em consulta. Esta peça consultiva é levada ao aprovo do coordenador, 

que em seguida a devolve ao Administrador. 

 

O Administrador que, dependendo da Consultoria, poderá ser um Ministro de Estado, uma 

chefia regional de qualquer órgão da Administração Direta ou até mesmo o Presidente da 

República poderá endossar suas razões ou não. A manifestação consultiva, em qualquer 

                                                           
2 Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 
(ADPF) 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. 
3 PARECER Nº 38/2009/RM/DENOR/CGU/AGU emitido em abril de 2009 pelo Departamento de Analises de 
Atos normativos da Advocacia-Geral da União. 
4 A atividade consultiva no âmbito da Administração Direta Federal é exercida pelas Consultorias Jurídicas nos 
Ministério no Distrito Federal e pelas Consultorias da União nos Estados nas formas da Lei Complementar nº 73, 
de 10 de fevereiro de 1993, Lei nº 9.028, de 12 de abril de 1995, Ato Regimental nº 3, de 10 de abril de 2002 e 
Decreto nº 7.392, de 13 de dezembro de 2010. 
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hipótese não vincula o Administrador que poderá fazer uso ou não da consulta, se assim 

entender. 

 

Este será o momento da formação de uma arena de debates para a deliberação. Os agentes 

participantes devem ser comunicados da formação da arena do diálogo. O ambiente dessa 

arena terá de ser aberto, livre e igualitário, no qual qualquer exercício de pressão, ou 

influências hierárquicas nocivas ao debate poderão macular o processo democrático. No 

instante do debate as ideias deverão ser postadas de forma igual, sendo a decisão do 

Administrador, superior hierárquico, posterior à dialógica e o fruto de deliberação. 

 

Ameaças como a perda da função de confiança ou o uso indevido do poder hierárquico em 

casos de entendimentos divergentes, apenas para demonstrar uma falsa conciliação ou 

concordância entre os participantes do debate, irão ferir o espírito do discurso e da verdade. A 

existência do diálogo deverá abarcar o povo, os agentes políticos e o corpo técnico de 

consultoria, todos com suas opiniões livres, abertas, e iguais dentro da arena. Essa igualdade 

no diálogo não significa poder decisório para as consultorias, mas relevância argumentativa 

para uma decisão deliberativa da Administração.  

 

O contraditório no processo dialético de confecção de notas e pareceres se dará por parte do 

Coordenador revisor e por fim, do Administrador e deverá contar com ampla transparência 

para quer visível aos olhos do povo interessado. A nomenclatura do órgão – Consultoria – já 

esclarece de pronto o seu papel de fornecer consultas, substrato de decisões. O Coordenador 

revisor acatará ou não a peça e em seguida submeterá à Autoridade às conclusões do 

procedimento administrativo da consulta. 

 

Enfim, o Administrador, quem inicia o processo consultivo, poderá ou não pugnar pela peça, 

devendo fazê-lo de forma motivada, um processo aberto e transparente, sob pena de não 

exercício da dialética. 

 

3 A elaboração de notas e pareceres dentro de um exercício de Democracia Deliberativa. 

 

Quanto mais transparente o discurso para a elaboração de uma nota ou parecer, maior 

possibilidade da ocorrência do debate para a construção de uma norma democrática. A 
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transparência do discurso será alicerce para maior legitimidade e respeito às decisões da 

Administração. Como demonstra Cattoni de Oliveira: 

 

... o Direito democraticamente produzido seria um meio de integração 
social que poderia controlar os riscos de dissenso, garantindo a 
estabilização de expectativas de comportamento e, a um só tempo, 
produzindo legitimidade, de tal forma que os destinatários das normas 
jurídicas (sujeitos privados), fossem os seus autores (cidadãos), sobre 
o pano de fundo de uma crescente distinção ... (2004, p. 59) 

 

A mera escolha de representantes por meio do sufrágio ou até mesmo possibilidade de uma 

democracia direta são insuficientes para resguardar os valores democráticos de decisões 

majoritárias e respeito às minorias dentro de uma sociedade plural como é a brasileira. O 

discurso também será fundamental para podermos salvaguardar os valores democráticos. 

 

Não há que se confundir Democracia Deliberativa com Democracia Direta. O modelo 

deliberativo se destaca pelo intenso debate e pela deliberação, quando a Democracia Direta 

tem-se a decisão pela participação direta do povo. A Democracia Direta, sem a devida 

deliberação, poderá se dar de forma tão autoritária quanto a democracia elitista face a 

manipulação de propaganda e ausência de debates (SOUZA NETO, 2006, p. 88). 

 

Não é somente o voto que irá deflagrar o exercício democrático, mas também a possibilidade 

de participação no discurso acerca das decisões. Essa processo político nunca será adstrito da 

interpretação constitucional (HÄBERLE, 1997, p. 27). A interpretação constitucional não é 

exclusividade de Poder algum. Todos nós somos interpretes em potencial da Constituição 

(1997, p. 33-34). Portanto, a atividade consultiva não seria diferente. Pelo contrário, serão as 

Consultorias da União quem trarão subsídios jurídicos aos governantes e administradores 

públicos em geral. Em regra, são as Consultorias da União quem darão início e aprimorarão o 

debate constitucional sob um aspecto jurídico. Nos aproveitando das lições de Häberle, 

podemos denominar a atividade consultiva como interpretes diretos da Constituição (1997, p. 

24). 

 

Por também serem interpretes da Constituição, das Consultorias da União não podem se 

portar como meros órgãos de subordinação, mas de consulta propriamente dita e, em seu 

mister, devem primar sempre pela obediência às determinações constitucionais. 
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O exercício da consulta jurídica mostra-se então totalmente moldado aos princípios da 

Democracia Deliberativa; uma ideia que surge nas últimas duas décadas do sec. XX opõe-se à 

democracia tradicional que repartia interesses privados entre as elites dominantes (SOUZA 

NETO, 2007). O processo democrático não se restringe à participação eleitoral, mas à 

participação para efetiva deliberação, que trará mais racionalidade e legitimidade às decisões 

estatais, inclusive às decisões do Poder Executivo. 

 

A Democracia Deliberativa é conhecida como dialógica, consensual, inclusiva ou discursiva 

(TAVARES, 2007). As decisões são feitas com base em intenso debate, num modelo 

comunicativo-inclusivo. É assim que nascerão as decisões em âmbito administrativo, vindas 

das consultorias, baseada no diálogo racional e amplo entre todos. O modelo dialógico visa 

promover embates profundos de ideias e pontos de vista em um momento de ampla discussão, 

de forma franca e racional. 

 

O modelo de decisão unilateral do Administrador, típico da ideia tradicional de democracia, 

com o lançamento à irrelevâncias das Consultorias, não é mais aceitável face o caráter plural 

de nossa sociedade. Mesmo que o Administrador seja um agente político eleito pela maioria 

do povo, apenas por meio do diálogo é onde, de fato, ocorrerá a legitimidade dos seus atos, 

sob pena de supressão de minorias ou realização de meros interesses das elites. 

 

A deliberação, com o amplo diálogo é a forma mais legítima e democrática para a tomada de 

decisão não só no Legislativo e no Judiciário, mas também para o Executivo. A Democracia 

Deliberativa vai além da prerrogativa de eleições, mas da troca de argumentos legitimadores e 

racionalizadores das decisões. (SOUZA NETO, 2006, p. 10). Neste pormenor é que haveria o 

contributo das Consultorias da União para a efetivação de questões nacionais, de respeito e 

efetivação de direitos fundamentais. 

 

É necessário haver a ética no discurso entre o povo – eleitor e opinião pública -, o 

Administrador ocupante de um cargo político e as Consultorias Jurídicas para fazer valer a 

democracia deliberativa. Deve haver um diálogo responsável em que os participantes 

atingirão um ponto comum por meio de um convencimento racional. Não será permitido 

pressões ou violência ao advogado da União na Consultoria para obtenção da decisão 

encomendadas, sob pena de lesão do processo democrático. 
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A tomada de decisões democráticas depende muito de como se dará o ambiente do diálogo. 

As condições para a comunicação são essenciais. Para Cattoni de Oliveira: 

 

A Teoria discursiva da Democracia sustenta que o êxito da política 
deliberativa depende da institucionalização jurídico-constitucional dos 
procedimentos e das condições de comunicação correspondentes, e 
considera os princípios do Estado Constitucional como resposta 
consistente à questão de como podem ser institucionalizadas as 
exigentes formas comunicativas de uma formação democrática da 
vontade e da opinião políticas (2006, p. 110-111). 

 

Por óbvio que do debate não se chegará ao consenso, mas se atingirá uma concordância, em 

especial face os direitos fundamentais. As questões difíceis são melhores aceitas na 

democracia deliberativa por força da capacidade pacificadora dessa forma de tomada de 

decisões. A deliberação proporciona uma constante rediscussão e revisão das grandes 

decisões. Haja visto a decisão pioneira em sede de Poder Executivo aos beneficiários de 

relações homoafetivas no serviço público federal. 

 

Imprescindível, entretanto, firmar que as razões de deliberação devem guardar algum ponto 

de concordância entre todos os argumentos para que as decisões sejam erigidas sob um 

mínimo de consenso. Daí a importância do reconhecimento do outro para a realização 

democrática e implementação de direitos fundamentais.  

 

A publicidade do debate deve se encaminhar sempre para as esferas institucionais 

democráticas tradicionais sob pena de perder seu valor, mas isso não exclui de maneira 

alguma a participação popular. Os pareceres ou notas elaboradas pelas Consultorias da União 

devem ser amplamente divulgados, mesmo que reprovados pela Administração, pois o 

discurso democrático deverá ser feito de forma transparente e sincera. Somente no discurso 

transparente e sincero é quando serão firmadas as decisões democráticas. 

 

As decisões devem ser precedidas de intenso debate que as justifiquem a razão de decidir, 

mesmo em sede de Poder Executivo. A comunicação, a livre apresentação e a troca de 

argumentos são parte essencial do processo decisório. As razões debatidas devem ser de 

aceitação mínima entre os participantes. Obviamente com a relevância argumentativa do 

agente Administrador, detentor de legitimidade política e eleito pelo povo. 
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O debate e a democracia deliberativa em âmbito nas Consultorias da União refletirão um 

fórum permanente para que a sociedade extravase sua vontade para além das eleições. O 

debate daria legitimação material às decisões estatais. (SOUZA NETO, 2006, p. 43). 

 

O caráter deliberativo, afastará a noção de democracia sob modelo agregativo, onde os 

homens racionais e as elites interessam-se apenas em suas próprias rendas (2006, p. 72-73), 

jogando ao esquecimento a efetivação de direitos fundamentais, principalmente das minorias 

e dos excluídos, por falta de um caráter econômico. As decisões na dimensão agregativa do 

processo decisório democrático ficam a cargo da elite e não do povo que é alijado do debate 

(2006, p. 73). O povo, sob um modelo tradicional de democracia, só teria importância para 

decidir quem será a elite em comando por meio do processo eleitoral. Num modelo de 

Democracia Deliberativa, o debate se perpetra para além do pleito eleitoral, inclusive, com a 

participação das Consultorias, que fará valer os objetivos fundamentais da República, 

trazendo o discurso do debate político de volta ao foco constitucional. 

 

Na América Latina em geral, a ideia de democracia agregativa foi bem visível no início dos 

anos noventa. As elites disputavam as eleições e o povo apenas chancelava qual das elites 

seria a elite governante. A partir daí, essa elite tomaria suas decisões de acordo com suas 

conveniências particulares (2006,  p. 77-78). No Brasil, em particular, não foi diferente. Com 

o nascimento de uma Advocacia de Estado forte na esfera federal é que essa visão vem se 

alterando com deliberações sobre direitos fundamentais e superelevação da Constituição 

dentro do sistema jurídico. 

 

A democracia que agrega interesses particulares é insuficiente para decidir a respeito de 

política de direitos fundamentais porquanto sua ótica é a ótica de mercado e não de debates 

constitucionais (2006,  p. 81-82). Também é insuficiente para explicar outras escolhas fora as 

econômicas (2006, p. 83) como a efetivação dos direitos fundamentais e a busca pelos 

objetivos da República. Ademais, não se pode, numa sociedade plural e heterogêneo, se criar 

o tipo ideal de um cidadão comum homogeneizante. 

 

A decisão estatais alheias às Consultas Jurídicas, não postas em debate no ambiente 

consultivo, não serão expostas a novas informações, nem tampouco ao desvelo de supostas 

intenções obscuras que possam ter os maus Administradores. Daí a necessidade do diálogo 

com o consultivo. Dentro de um modelo deliberativo, as decisões da Administração federal 
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serão tomadas após intenso debate e diálogo, entre sociedade, Administrador, Coordenador e 

advogado. Isso trará mais racionalidade às decisões (2006, p. 88-87). 

 

O Administrador, ao enviar sua consulta jurídica deverá estar aberto aos possíveis resultados 

ou entendimentos da consultoria. A deliberação deverá ser aberta quanto aos resultados, tendo 

por única restrição as condições que afetem o procedimento. Aqui, os princípios 

constitucionais servirão apenas para garantir as condições procedimentais da deliberação e a 

Consultoria deverá gozar de liberdade no seu atuar sob risco da ausência de diálogo.  

 

 

4. A forma interpretativa qual deverá ser utilizada pela atividade consultiva da AGU 

 

Mostra-se uma dimensão central da Democracia Deliberativa a tentativa de fusão entre a 

Soberania e Estado Democrático de Direito. Soberania no sentido de imposição da vontade do 

Estado e o Estado Democrático de Direito como salvaguarda de minorias e de direitos 

fundamentais. A Democracia Deliberativa é a junção entre a liberdade dos modernos, do 

Estado de Direito com a participação popular (SOUZA NETO, 2006, p. 57), mas também o 

momento dialógico de justificação que antecede às decisões políticas (2006, p. 70-71). 

 

Por questão de ordem, necessário findarmos por vez a classificação dicotômica acerca da 

existência de um interesse público primário - interesse do Estado em sentido amplo - e o 

interesse público secundário – interesse do Estado como pessoa jurídica. O interesse público, 

dentro de uma sociedade plural, não é secundário, primário, tampouco uno; mas múltiplo, e 

sua construção se dará pela dialética até que os participantes atinjam o consenso. A verdade 

no discurso5, no caso o interesse público, será desvelada, no seio da Administração Pública 

federal, por um debate dialético entre o Administrador federal, o advogado da União, e o 

Coordenador do órgão consultivo, com a devida transparência para que o povo também venha 

a deliberar. 

 

Da mesma forma que o Poder Judiciário e o Poder Legislativo asseguram ou deveriam 

assegurar a participação no discurso e na construção de decisões de forma igual entre as partes 

                                                           
5 Para Aristóteles apenas o discurso dialético era fonte segura para se desvelar a verdade, diferente da escola 
sofista que entendia a retórica como forma de encobrir a verdade ou de Platão que só via a verdade nos 
iluminados. (BARZOTTO, 2003, p. 39-44). 
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possíveis afetadas pela decisão a ser tomada (COURA, 2009, p. 194 e CATTONI DE 

OLIVEIRA, 2006, p. 133), o Poder Executivo, em vias ou iminência de tomada de decisões, 

não poderá se eximir do debate, sob pena de atuar de forma autoritária e antidemocrática. Daí 

o processo de construção da decisão ou deliberação edificada pelo diálogo transparente e 

racional entre o Administrador, o advogado da União e o Coordenador e o povo. O extrato 

desse discurso interno, com a participação popular, moldará a decisão de legitimidade e, 

conseqüente aceitação. 

 

Devemos, entretanto fazer uma advertência. A construção hermenêutica constitucional 

diferencia-se em cada Poder. Não seria recomendável, dentro de um Estado Democrático de 

Direito uma revisão interpretativa baseada na mesma forma discursiva para todos os Poderes 

sob pena de aniquilarmos as funções constitucionais. Essa diferenciação deve existir a fim de 

que se de azo ao sistema de freios e contrapesos, natural de uma democracia. 

 

Tanto a Jurisdição Constituicional quanto o Poder Legislativo devem, 
por meio do processo, assegurar a possibilidade de participação em 
simétrica paridade aos possíveis afetados pelo respectivo provimento, 
inclusive nos atos que o preparam. 
Contudo as lógicas de argumentação do processo legislativo e do 
processo jurisdicional são diferentes, o que decorre, segundo Marcelo 
Cattoni, do modo como o princípio do contraditório é densificado em 
um e em outro processo. COURA, Hermenêutica Jurídica e 
Jurisdicional (IN)Constitucional, p. 194-195) 
 

 

A lógica argumentativa do processo hermenêutico para o Poder Legislativo tem por alicerce o 

discurso carregado de cunho ético, moral, econômico, político e prático.  

 

Os discursos de justificação jurídico-nomativa se referem à validade 
das normas, e se desenvolvem com o aporte de razões e formas de 
argumentação de um amplo espectro (morais, éticas e pragmáticas), 
através das condições de institucionalização de um processo 
legislativo estruturado constitucionalmente, à luz do princípio 
democrático assim caracterizado. (CATTONI DE OLIVEIRA, 2004, 
p. 62). 

 

O professor Alexandre Coura, seguindo os argumentos de Cattoni, assim descreve: 

 

Diferentemente do que se pretende em relação ao discurso jurídico de 
aplicação normativa do processo jurisdicional, vinculado ao caso 
concreto, somente o processo legislativo deve situar-se em um nível 
discursivo em que, segundo expressão de Marcelo Cattoni, 
“argumentos de grande generalidade e abertura possam ser acolhidos” 
(entre os quais argumentos éticos, morais, políticos, práticos, que 
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envolvam juízos acerca da adequação de meios e fins, e outros). Tal 
consideração é realizada à luz da “específica” possibilidade de 
participação, que mediada processualmente e passível de apreensão 
apenas em termos procedimentais, é assegurada no discurso político 
de justificação. (COURA, 2009, p. 195) 

 

O discurso de justificação será amplo – pleno de argumentos como éticos e morais e aberto a 

todos os falantes - mas não poderá extrapolar a racionalidade, que será seu freio democrático. 

 

Por sua vez, o Poder Judiciário fará uso se outra forma discursiva. Será o discurso de 

aplicação: 

... discursos de aplicação se referem à adequabilidade de normas 
válidas a um caso concreto, nos termos do Princípio da 
Adequabilidade, sempre pressupondo um “pano de fundo de visões 
paradigmáticas seletivas”, a serem argumentativamente 
problematizadas: ...”o critério formal de adequabilidade só pode ser a 
coerência da norma com todas as outras e com as variantes semânticas 
aplicáveis na situação.” (CATTONI, 2004, p. 63). 

 

Em outras palavras, o Poder Legislativo se guiará por argumentos práticos e políticos em 

geral, em seu mister legisferante. Contudo, o Poder Judiciário terá que se ater a argumentos de 

validade e adequabilidade, quando a norma for coerente com todas as outras normas e com as 

variantes semânticas aplicáveis. 

 

Pois bem, a questão que nos envolve agora é como se dará o discurso constitucional no 

âmbito da Administração federal. Sendo o discurso e consenso levado por argumentos 

minimamente aceitáveis o ponto máximo para a realização democrática, teremos que traçar 

um padrão procedimental hermenêutico próprio para a atividade consultiva. 

 

Por serem órgãos de substrato eminentemente técnicos, as Consultorias da União devem 

prestar interpretação adstrita da práxis. Os argumentos práticos, morais, éticos, econômicos, 

políticos devem ficar a cargo do Administrador solicitante da consulta. O advogado da União 

não foi eleito pelo povo, tampouco nomeado por cargo de confiança de um representante 

popular. Seu mister se dá conforme o caráter técnico de sua atividade. 

 

Sendo assim, não poderá a atividade consultiva basear suas notas, pareceres ou consultas em 

geral em argumentos políticos, éticos, morais ou religiosos. Esse tipo de argumentação não 

lhe é cabível, pois não tem legitimidade de fazê-lo. A legitimação de seu discurso se dará em 
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torno do diálogo racional (COURA. 2009. p. 155). O discurso em sede consultiva deverá ser 

de aplicação, tendo por foco a validade e a aplicabilidade da norma. 

 

O momento dialógico de justificação que antecede às decisões políticas (SOUZA NETO, 

2006, p. 70 - 71) será garantido pela decisão do Administrador. Este sim, ocupante de cargo 

político, que deverá estabelecer o discurso com argumentos políticos e práticos em geral, 

quando irá, inicialmente, solicitar a consulta, e posteriormente utilizá-la ou rejeitá-la no todo 

ou em parte. 

 

As Consultorias da União, dentro de uma postura de democracia deliberativa e na busca da 

efetivação democrática dos direitos fundamentais, devem agir com argumentos 

contramajoritários, sob o viés democrático, desatentas as restrições constitucionais da vontade 

das maiorias quando for em benefício da manutenção ou promoção da democracia (SOUZA 

NETO, 2006, p. 7), e sobretudo, com o discurso de aplicação. 

 

As decisões da Administração Pública federal devem seguir essa lógica, sendo as Consultorias 

da União responsáveis pelo discurso de aplicação; livres de caráter político. Essa divisão de 

diálogos entre advogado e Administrador se dá como uma mitigação entre a ideia de 

soberania fechada e de poder uno face a pluralidade advinda da democracia (MORAIS, 

2002,p. 27), ou nas palavras de Camatta Moreira:”o limite do poder soberano encontra-se na 

sua generalidade, ou seja, na sua possibilidade de atuar apenas através de determinações 

direcionadas a todos os cidadãos.” (2004, p. 131). Desta forma, o Administrador, agente do 

Poder Executivo, eleito por uma votação majoritária, terá de contra argumentar também com 

o advogado da União para realizar suas decisões. 

 

Neste caminho, a democracia terá que fundir a lei, o direito e a justiça de forma racional e 

legitimadora (SOUZA NETO, 2006, p. 8). As questões, mesmo que debatidas pela atividade 

consultiva, a despeito de seu discurso despido de caráter político, terão sua argumentação 

levada ao Administrador e ao povo porquanto darão a última palavra sobre o assunto; estes 

sim, com discursos políticos, sob pena de subversão da autoridade política eleita. 

 

 

5. Legitimidade e consenso das deliberações como antídoto ao excesso de judicialização 
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No artigo “O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 

sociedade órfã“ de Ingeborg Maus, a autora alemã aponta a tendência, não só em seu país, 

mas em vários outros Estados Europeus, em se levar diversas questões ao Poder Judiciário. 

Tanto questões de ínfima relevância como outras mais, que a sociedade não teve maturidade 

para solucioná-las e vão desaguar nas barras da Justiça. Maus elenca a infantilização de uma 

sociedade órfã da figura do pai, fazendo uma alusão ao fim do totalitarismo nazista quando o 

Füher era a grande figura de tomada de decisões (2000, p. 184-192). 

 

O Poder Judiciário tornou-se nos modernos Estados Democráticos a única instância de 

debates sobre valores e decisões, passando a ser o poder custodiador dos rumos sociais. 

Entretanto esse poder custodiador pode fluir para abusos ou autoritarismos, vez que relega a 

democracia e a participação social. A sociedade perdeu seu pai com o fim dos Estados 

absolutistas e ditatoriais. A figura do pai, representado pelo monarca absolutista ou pelo 

ditador, deixou de existir com a democracia, e com ela a definição do ego. O cidadão, então, 

terá que agir de acordo com uma consciência individual para construir as diretrizes sociais, 

sem ter que fazer uso de nenhuma figura superior ou que se encontre em pedestal, pois todo 

poder emana do povo. Todavia, a sociedade democrática sente-se órfã, pois não consegue 

desenvolver suas diretrizes morais por si só. Na democracia não existe mais um chefe da 

grande família social, ditador de regras e definidor da moral, mas a sociedade não tem 

maturidade, está infantilizada e carente da figura deste tutor (2000, p. 185-190). 

 

A democracia deu fim ao pai e agora todos devem caminhar com suas próprias pernas. 

Entretanto, pelo caráter infantil qual essa sociedade democrática possui, não é fácil caminhar 

por si só ou construir a consciência individual sem o apoio da figura patriarcal. Toda essa 

carência de um pai faz desaguar no Poder Judiciário, que vem gradativamente se tornando o 

“superego” dessa sociedade “órfã” (2000.p. 188-189). 

 

A democracia deve se pautar na construção de uma sociedade consensual, aberta ao diálogo. 

Essa atitude deve ter início na própria atividade consultiva. O Judiciário deve figurar apenas 

como construtor do consenso, quando todos os instrumentos dispostos pela democracia já 

tivessem sido usados. 

 

Todavia o que se vê é a sociedade submetida ao monarca pai, porquanto não sabe ou não quer 

assumir seu desígnio de decidir por si só, de criar sua consciência individual, por ainda ser 
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infantil. Então surge a necessidade de apoiar-se num pai, qual seja o Poder Judiciário. É o que 

Maus classifica como a “transferência do superego”. 

 

O consenso imanente à democracia não pode ter a via judicial como única. Entretanto, o fato é 

bem explicitado pela falta de importância dada à atividade consultiva. A ausência de debate, 

desde o nascedouro das decisões é imanente à ausência de legitimação democrática. Assim, 

estarão também as decisões despidas de consenso. 

 

Questões simples da atuação administrativa estão sendo cada vez mais a questionadas em 

juízo devido a falta de diálogo legitimador. Os foros de debates, qual deveriam estabelecer de 

início pelas razões do discurso no âmbito da Administração não são levados a sério, vez que a 

única forma de se atingir o consenso é entregar a questão aos tribunais. 

 

Neste quadro de pouco desenvolvimento democrático devido à infantilização da sociedade, as 

Consultorias da União mostram-se como um belo antídoto ao monopólio interpretativo 

constitucional exercido pela Justiça. Como vimos, o exercício da democracia deliberativa 

pode se dar em sua plenitude na esfera Administrativa, qual teria neste processo um forte 

aliado para o reconhecimento de seus atos. 

 

Esta questão, em nosso país é primordial vez que o Estado Brasileiro é o maior cliente da 

Justiça Nacional6. Os atos da Administração federal, por sua falta de transparência, de um 

diálogo aberto e racional, fazem com que seus destinatários – a sociedade em geral - 

desconfiem e não o reconheçam. O resultado é a judicialização absurda e excessiva. 

 

A Democracia Deliberativa é crítica da judicialização da política. O Judiciário é Poder 

subsidiário e não protagonista da deliberação popular. O Judiciário somente deveria atuar em 

casos onde houvesse risco a direitos fundamentais e para resguardar a democracia deliberativa 

(SOUZA NETO, 2006, p. 276). 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                           
6 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. 
Acesso em: 03 out. 2011. 
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A sociedade questiona demais os atos da Administração. O faz com toda razão. A 

Administração, por sua vez, esquecendo-se dos preceitos do Estado Democrático de Direito, 

qual as decisões são construídas após um debate racional. Acha que pode legitimar seus atos 

pelo mero exercício de soberania, que dá presunção de legitimidade daquilo que faz. A 

legitimidade também se constrói no discurso amplo, transparente e, sobretudo racional; não 

num mero rótulo de presunção de legitimidade para o exercício de império, que mais soa 

como ato de Estados totalitários ou ditaduras. 

 

Como bem lembra Maus, as democracias atualmente que não conseguem o consenso por si 

só, buscam na Justiça a legitimação de suas decisões. Tal fato denota a falta de maturidade 

democrática. Certamente, essa falta de maturidade advenha também de uma falta de diálogo 

amplo e racional em todos os patamares, onde enxerga-se legitimidade apenas no Poder 

Judiciário. 

 

Para que a sociedade possa se emancipar, reconhecendo por legítima de fato as decisões da 

Administração, é fundamental a valorização da atividade consultiva. Se a sociedade é 

chamada a participar de um processo transparente e edificador das decisões em âmbito 

administrativo certamente os questionamentos judiciais iriam diminuir. 

 

 

Referências 

 

BARZOTTO, Luis Fernando. A Democracia na Constituição. São Leopoldo: Unisinos, 
2003. 
 
 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade (org). Jurisdição e hermenêutica 
constitucional no Estado Democrático de Direito. Belo Horizonte: Mandamentos, 2004. 
 
 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Devido processo legislativo. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2006 
 
 
COURA, Alexandre de Castro. Hermenêutica Jurídica e Jurisdição (IN) Constitucional: 
Para uma análise crítica da “Jurisprudência de Valores” à luz da teoria discursiva de 
Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009. 
 
 

2616



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

BRASIL, Conselho Nacional de Justiça. Os 100 maiores litigantes. Disponível em: < 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf>. Acesso 
em: 03 out. 2011. 
 
 
HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos interpretes da 
Constituição- contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 
Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2002. 
 
 
HABERMAS, Jürgen. Consciência moral e agir comunicativo. Rio de Janeiro: Tempo 
brasileiro. 1989. 
 
 
MAUS, Ingeborg. Judiciário como superego da sociedade – o papel da atividade 
jurisprudencial na “sociedade órfã”. Trad. Martonio Lima e Paulo Albuquerque. Novos 
Estudos CEbrap. São Paulo, n. 58, p. 183-202, Nov. 2000. 
 
 
MORAIS, José Luis Bolzan de Morais. As crises do estado e da Constituição e a 
transfomação espacial dos direitos humanos. Porto Alegre. Livraria do Advogado. 2002. 
 
 
MOREIRA, Nelson Camatta. O dogma da onipotência do legislador e o mito da vontade da 
lei: a “vontade geral” como pressuposto fundante do paragidma da interpretação da lei. 
Revista de Estudos Criminais, Porto Alegre, n. 15, p. 127 - 142, jan/mar 2011. 
 
 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Teoria constitucional e democracia deliberativa. Rio 
de janeiro: Renovar, 2006 
 
 
SOUZA NETO, Cláudio Pereira de. Deliberação pública, constitucionalismo e cooperação. 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 104-
143, jan./mar. 2007.  
 
 
TAVARES, André Ramos. Democracia deliberativa: elementos, aplicações e implicações. 
Revista Brasileira de Estudos Constitucionais – RBEC, Belo Horizonte, ano 1, n. 1, p. 79-
103, jan./mar. 2007. 

2617



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

THE INTERPRETATION OF ADMINISTRATIVE CONTRACTS 

Georgeanne Lima Gomes Botelho
1
 

Maria Lirida Calou De Araujo E Mendonça 

 

RESUMO 

O presente estudo procura verificar de que forma estão sendo interpretadas as cláusulas 

dos contratos celebrados entre a Administração Pública e os particulares, em face da 

supremacia do interesse público, iniciando-se pelo conceito de contrato administrativo, 

analisando-se o que se entende por interesse público e no que se constituem as cláusulas 

exorbitantes como características destas avenças. Após, passa-se a observar a natureza 

jurídica e as espécies de contratos administrativos. Ao final, são analisadas as posições 

doutrinárias e jurisprudenciais acerca do tema, como forma de fornecer subsídios para 

que se entenda de que maneira os contratos administrativos devem ser interpretados 

considerando sua finalidade de viabilizar o atendimento ao interesse público, sem causar 

prejuízos aos contratados.   

 

Palavras chave: contratos administrativos, interesse público, cláusulas exorbitantes, 

interpretação. 

 

ABSTRACT 

 

This study seeks to determine how they are being interpreted the terms of contracts 

between public authorities and individuals, given the supremacy of public interest, 

starting with the concept of administrative contracts, analyzing what is meant by interest 

public and which are the characteristics of these clauses as exorbitant retainers. After 

passes to observe the legal nature and species of contracts. Finally, we analyze the 

jurisprudential and doctrinal positions on the subject as a way to provide subsidies in 

order to understand how the government contracts must be interpreted considering its 

purpose of facilitating the attendance of the public interest, without causing damage to 

contractors. 

                                                

1  Mestranda em Direito Constitucional (Universidade de Fortaleza - UNIFOR). Especialista em Direito 

Administrativo e Processo Administrativo (Universidade de Fortaleza - UNIFOR). Analista Judiciário do 

Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, com atuação nas áreas de licitação e contratos administrativos. Formada 

em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Ceará (1994) e em Direito, pela Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR (2000) georgeannelgb@hotmail.com 
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Key words: contracts, public interests, clauses exorbitant, interpretation. 

  

INTRODUÇÃO 

 

O regime jurídico administrativo é marcado pela ideia de supremacia do 

interesse público sobre o privado, muito presente nas normas que disciplinam os 

contratos administrativos, como no caso da alteração unilateral dos contratos 

administrativos, na rescisão unilateral, na fiscalização e na aplicação de penalidades 

administrativas, nos termos previstos no art. 58 da Lei nº 8.666/93.  

 

O princípio da indisponibilidade do interesse público é axioma que imprime 

maior segurança à res pública, vez que o bem de todos e de ninguém especificamente, 

deve ser zelado pelo Poder Público, sendo, contudo, por ele inapropriável e 

indisponível. Esta é, portanto, a principal característica do regime jurídico 

administrativo, do qual decorre uma série de outros cânones aplicáveis à disciplina 

normativa dos contratos administrativos, como os princípios da legalidade, publicidade, 

impessoalidade, moralidade, etc.  

 

A natureza jurídica dos contratos celebrados pela Administração Pública é um 

assunto que tem gerado controvérsias na doutrina, no que concerne ao delineamento do 

grau de incidência do regime jurídico administrativo nesses ajustes que o Poder Público 

celebra com os particulares ou com outras entidades administrativas, ou até, em alguns 

casos, o total afastamento desse regime jurídico peculiar. 

 

É possível verificar que a natureza jurídica dos contratos administrativos está 

intimamente ligada à posição que a Administração toma frente aos particulares nesta 

relação jurídica. A Administração Pública, quando celebra suas avenças, as quais são 

regidas pelo regime jurídico administrativo, posiciona-se em situação de “verticalidade” 

perante o particular. O que não acontece quando na relação jurídica contratual é 
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aplicado o regime jurídico privado. Nestes pactos, a Administração se nivela ao 

particular, em uma relação jurídica de “horizontalidade”.  

 

Em um primeiro momento, a doutrina negou a existência dos chamados 

contratos administrativos, argumentando que não observavam os princípios da 

igualdade entre as partes, da autonomia da vontade e o da observância do pactuado 

(pacta sunt servanda), bases da teoria contratual. Depois, passou a admitir a existência 

dos contratos administrativos típicos, aos quais se aplicam o regime jurídico 

administrativo, e dos contratos de direito privado celebrados pela Administração 

Pública, no quais também são aplicados os preceitos do regime jurídico privado. 

 

Por fim, a doutrina reconheceu como contratos administrativos todos os ajustes 

firmados pela Administração com os particulares. Entendimento este que guarda maior 

coerência com o regime jurídico administrativo, vez que não é possível negar que, em 

maior ou menor grau, os contratos celebrados pelo Poder Público são marcados por este 

regime.  

 

Mesmos nos chamados contratos de direito privado celebrados pela 

Administração Pública, verifica-se a marca distintiva do regime jurídico administrativo, 

verticalizando a relação contratual. O art. 62, § 3º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, legislação 

específica que rege a matéria, determina a aplicação do regime de direito administrativo 

aos contratos administrativos mesmo que seu conteúdo seja regido, predominantemente, 

por normas de direito privado. Desta forma, a preponderância da natureza 

administrativa não foi afastada pelo conteúdo marcadamente privatista de determinados 

contratos celebrados pelo Poder Público.  

  

Por conta do regime jurídico administrativo derrogatório do regime de direito 

privado, todos os contratos celebrados pelo Poder Público são contratos administrativos, 

independente de uma maior ou menor verticalização da relação jurídica contratual entre 

a Administração Pública e os contratados. 
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1. CONCEITO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO 

A Administração Pública, no exercício de suas atribuições atinentes à 

satisfação do interesse público, tem habitualmente necessidade de se valer de 

particulares para a realização de obras, compras e a prestação de vários serviços a fim 

de alcançar os fins pretendidos. 

 

Nestas relações com particulares, aqui entenda-se pessoas jurídicas e físicas, 

em decorrência da lei, de cláusulas contratuais e, ainda, do objeto da relação jurídica, a 

Administração figura em posição jurídica peculiar em favor da satisfação de um 

interesse público, firmando os chamados contratos administrativos, nos moldes ditados 

pela Administração e regidos pela Lei de Licitações e Contratos Administrativos, nº 

8.666/93.  

 

Embora em tais ajustes a Administração esteja em posição jurídica privilegiada, 

a natureza de contrato consensual, no entendimento de Hely Lopes Meirelles
2
, não deixa 

de existir, nele subsistindo vantagens não apenas para o Poder Público, caso contrário, 

não haveria interessados em contratar com a Administração Pública.  

 

Já para Celso Antônio Bandeira de Mello
3
, considerando a existência de 

poderes e proteções que são inerentes à Administração, independentemente de estarem 

previstos contratualmente, assim como a possibilidade dela alterar o contrato por 

motivo de interesse público, o que lhe confere posição distinta do „acordo de vontades‟ 

presente nos contratos gerais, seria impróprio chamar as avenças firmadas pela 

                                                

2  MEIRELLES, Hely Lopes. Licitações e Contratos Administrativos. 12 ed. São Paulo: Malheiros, 1999, 

p. 175. 

3  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 557. 

2621



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Administração de “contratos administrativos”, o que induziria a uma interpretação 

equivocada, vez que os poderes reconhecidos à Administração nestes contratos nada 

mais são do que atos unilaterais, próprios da competência pública. 

 

José Cretella Júnior
4
 entende que o contrato administrativo “é um acordo de 

vontades, de que participa a Administração e que, tendo por objetivo direto a satisfação 

de interesses públicos, está submetido a regime jurídico de direito público, exorbitante e 

derrogatório de direito comum”. 

 

Diógenes Gasparini
5
 conceitua contrato administrativo como sendo “o ato 

plurilateral ajustado pela Administração Pública ou por quem lhe faça às vezes com 

certo particular, cuja vigência e condições de execução a cargo do particular podem ser 

instabilizadas pela Administração Pública, ressalvados os interesses patrimoniais do 

contratante particular.”  

 

Para Marçal Justen Filho
6
, contrato administrativo é o “acordo de vontades 

entre um órgão da Administração Pública e um particular, que produz direitos e 

obrigações para ao menos uma das partes. Os contratos administrativos envolvem 

ajustes de vontade. Deles deriva uma auto-regulamentação da conduta das partes.” 

 

Ressalta Marçal Justen Filho que há pontos relevantes no chamado “contrato 

administrativo” que o distingue do contrato tal como conhecido no direito privado, 

sendo o principal a impossibilidade de a Administração Pública ser atada e tolhida na 

consecução do interesse público, o que não significa que os interesses privados possam 

ser expropriados ou sacrificados em prol do interesse público, sem respeito a limites e 

garantias constitucionais. 

 

                                                

4  CRETELLA JR., José. Direito administrativo brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1987, v.1, p. 391. 

 

5  GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 5. ed., São Paulo: Saraiva, 2000, p. 507. 

 

6  JUSTEN Filho, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 10. ed. – São 

Paulo: Dialética, 2004, p. 477. 
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Postas essas breves noções do contrato administrativo, verifica-se uma 

diferença conceitual entre este e o contrato de direito privado, o que fica bem 

demonstrado na definição do contrato administrativo de Roberto Dromi
7
: 

 

La caracterización del contrato de la Administración resulta: a) del objeto del 
contrato, es decir, las obras y los servicios públicos cuya realización y 

prestación constituyen precisamente los fines de la Administración; b) de la 

participación de un órgano estatal o ente no estatal en ejercício de la función 

administrativa, y c) de las prerrogativas especiales de la Administración en 

orden su interpretación, modificación y resolución. (...) 

 

Conceptualmente entendemos que contrato administrativo es toda 

declaración bilateral o de voluntad común, productora de efectos jurídicos 

entre dos personas, de las cuales una está en ejercício de la función 
administrativa. 

 

Analisando-se os conceitos doutrinários acima mencionados, pode-se perceber 

que a principal característica do contrato administrativo, distinguindo-o do contrato da 

esfera privada, é a supremacia do poder público em relação ao privado, ensejando a 

posição privilegiada da Administração na relação estabelecida. Da mesma forma, outra 

peculiaridade sempre presente nos contratos firmados pelo Poder Público é a finalidade 

de interesse público, a qual confere à Administração prerrogativas e pressupostos 

necessários a sua atuação. 

 

Entretanto, essas noções de contrato administrativo, que eram encaradas como 

dogma, hodiernamente, com a evolução da sociedade e, consequentemente, da 

interpretação jurídica, há uma nova concepção dos contratos administrativos, a qual 

busca uma maior equiparação entre o contratado e a Administração Pública. Tal 

mudança se deve à impossibilidade dos terceiros de suportar algumas cláusulas 

exorbitantes e à necessidade da Administração Pública em encontrar parceiros e 

colaboradores para viabilizar o atendimento dos interesses públicos. 

 

A evolução da concepção de contrato administrativo decorre de uma nova 

ideologia entre o Estado e a Administração Pública, a qual se pode verificar em Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro
8
, que enfatiza o tema com as seguintes conclusões: 

                                                

7  DROMI, Roberto. Derecho administrativo. 10. ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2004, p. 475. 
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Não se quer mais o Estado prestador de serviços; quer-se o Estado que 
estimula, que ajuda, que subsidia a iniciativa privada; quer-se a 

democratização da Administração Pública pela participação dos cidadãos 

nos órgãos de deliberação e de consulta e pela colaboração entre público e 
privado na realização das atividades administrativas do Estado; quer a 

diminuição do tamanho do Estado para que a atuação do particular ganhe 

espaço; quer-se a flexibilização dos rígidos modos de atuação da 

Administração Pública, para permitir maior eficiência; quer-se a parceria 

entre o público e privado para substituir-se a Administração Pública dos 

atos unilaterais, a Administração Pública autoritária, verticalizada, 

hierarquizada. 

 

No mesmo sentido, Diogo de Figueiredo Moreira Neto
9
 defende a necessidade 

de consensualidade e da participação para o avanço da democracia contemporânea. 

A participação e a consensualidade tornaram-se decisivas para as 
democracias contemporâneas, pois contribuem para aprimorar a 

governabilidade (eficiência); propiciam mais freios contra o abuso 

(legalidade); garantem a atenção a todos os interesses (justiça); 

proporcionam decisões mais sábias e prudentes (legitimidade); desenvolvem 

a responsabilidade das pessoas (civismo); e tornam os comandos estatais 
mais aceitáveis e facilmente obedecidas (ordem).  

 

Existe, portanto, uma tendência de se imprimir maior consensualismo nas 

relações negociais da Administração Pública, com origem na pretensão de melhorias 

para a concepção de Estado em si, como forma de contribuir para uma maior paridade 

entre as partes. O que traz uma série de benefícios para a sociedade e para a 

Administração Pública. Desta forma, ao contratado passa a ser dispensado tratamento de 

colaborador, e a avença, a se constituir em um instrumento de fomento ao 

desenvolvimento econômico e social, o que, em última instância, contribui para o 

interesse público. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   

8  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na administração pública. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005, 

p. 20. 

9  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Mutações do direito administrativo. Renovar, 2000, p. 41. 
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2. INTERESSE PÚBLICO 

 

Considerando a importância do interesse público para as avenças firmadas pela 

Administração Pública e que, em suas expressões de supremacia e de indisponibilidade,  

tem sido invocado para respaldar burlas à ordem constitucional e ao conjunto de valores 

individuais e coletivos constitucionalmente consagrados, é relevante verificar o que se 

entende por interesse público, a fim de esclarecer alguns mitos de sua qualificação. 

 

Na tradição jurídica, o interesse público tem sido conceituado como o interesse 

de todos, ou o interesse do Estado, assim, seria o interesse do “todo”. Sendo que esse 

“todo” não pode se dissociar do interesse de cada um, vez que o interesse do todo é uma 

manifestação do interesse das partes. Desta forma assegura-se ao indivíduo, como 

partícipe de uma sociedade, que seus interesses serão reconhecidos e assegurados.  

 

O interesse público se configura como sendo um interesse do Estado quando, 

em um Estado Democrático de Direito, é ele o responsável por desenvolver a função de 

realização dos interesses públicos, por meio da atividade pública. 

 

Nesse sentido, seria possível afirmar que não é permitido ao Estado buscar a 

satisfação de interesses próprios como os particulares, sendo esta a razão da existência 

de todo um aparato do direito administrativo, com seus institutos – como o contrato 

administrativo -, por meio do qual é determinada a forma de atuação do Estado na 

realização do bem comum, interesse público. 

 

Discorrendo acerca do tema, Bandeira de Mello
10

 afirma que:  

[...] “interesse público deve ser conceituado como o interesse resultante do 
conjunto dos interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando 

considerados em sua qualidade de membros da Sociedade e pelo simples fato 

de o serem.” (Grifos do original.) 

                                                

10  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 51. 
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Entretanto, Marçal Justen Filho
11

 defende que o interesse público não se 

confunde com o interesse do Estado, já que este é instrumento de realização daquele. O 

interesse público sequer é essencialmente de titularidade do Estado, visto que existem 

interesses públicos não estatais, como o caso do chamado terceiro setor. Por outro lado, 

considerando as diretrizes republicanas e democráticas da Constituição brasileira, não se 

pode entender o Estado senão como instrumento de satisfação dos interesses públicos, 

ou seja, a consecução dos direitos fundamentais, que é a última instância de legitimação 

da própria estrutura estatal. 

 

Da mesma forma,  

[...] nenhum „interesse público‟ se configura como „conveniência egoística 
da administração pública‟, já que o chamado interesse secundário ou 

interesse da Administração Pública não é público, sendo sequer verdadeiro 

interesse, mas mera conveniência circunstancial. Nem se confunde com os 

interesses do agente público, que deve pautar suas ações segundo os 

interesses da coletividade abstratamente considerada, e não interesses 

privados e egoísticos. O Estado “somente está legitimado a atuar para 

realizar o bem comum e a satisfação geral.12   

 

Sopesando os diversos ensinamentos doutrinários mencionados, pode-se 

concluir que o conceito de interesse público é um conceito jurídico indeterminado,  

devendo ser entendido como o interesse coletivo abstratamente considerado, a partir dos 

valores consolidados pelo sistema constitucional.  

 

Em última análise, a Administração deve buscar os interesses públicos 

consagrados no texto constitucional, que inclusive podem se apresentar conflitantes na 

aplicação ao caso concreto, exigindo que seja feita uma ponderação de valores, a fim de 

resolver o conflito entre princípios no problema prático.  

 

                                                

11  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 37.  

 

12  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 39.  
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Assim, teria inteira razão Justen Filho
13

 quando defende que o conceito de 

interesse público envolve uma questão ética, e não técnica:  

Há demandas diretamente relacionadas à realização de princípios e valores 

fundamentais, especialmente a dignidade da pessoa humana... O ponto 
fundamental é a questão ética, a configuração de um direito fundamental. Ou 

seja, o núcleo do direito administrativo não reside no interesse público, mas 

nos direitos fundamentais. 

 

Esse posicionamento interfere sobremaneira na interpretação de normas e 

institutos de Direito Administrativo, tendo em vista estar dirigido aos fundamentos do 

regime jurídico administrativo. Desta forma, os princípios do Estado Democrático de 

Direito, da dignidade da pessoa humana, e o conjunto de direitos fundamentais 

albergados pela Constituição passariam a se sobrepor às ideias de supremacia e de 

indisponibilidade do interesse público como fundamentos do sistema administrativo, 

sendo necessário, com isso, redefinir os contornos e pressupostos do próprio Direito 

Administrativo, passando-se a fixar a atenção nos cidadãos e na satisfação de seus 

interesses, nos interesses coletivos fixados pela ordem constitucional, ao invés de se 

focar no Estado.  

 

Ressalte-se que este entendimento pretende viabilizar a aplicação dos 

princípios republicanos, do Estado Democrático de Direito
 
e da dignidade da pessoa 

humana, em um processo de constitucionalização do Direito Administrativo e 

humanização de seus contornos, sem abandonar a noção tradicional de interesse público 

e de sua supremacia.  

 

Embora o conceito de interesse público seja de difícil definição, o método mais 

seguro para entendê-lo e delimitá-lo é a utilização dos dispositivos da Constituição 

Federal, porque neles estão contidos os valores, interesses, direitos e garantias 

legitimamente consolidadas pelo nosso ordenamento jurídico. Desta feita, a 

Constituição é o fundamento de legitimidade de todas as instituições públicas, as quais 

                                                

13  JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 43-44. 
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somente se legitimam no cumprimento da Constituição. Portanto, a ordem 

constitucional é que marca os contornos do interesse público. 

  

3. CARACTERÍSTICAS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - 

CLÁUSULAS EXORBITANTES 

Em função de sua finalidade, qual seja, o interesse público, a Administração 

goza, nos contratos que celebra, de prerrogativas, denominadas “cláusulas 

exorbitantes”, de forma que, diferentemente do que ocorre no direito privado, nos 

contratos administrativos as partes não se encontram no mesmo nível de igualdade.  

 

As prerrogativas da Administração Pública são chamadas frequentemente, além 

de “cláusulas exorbitantes”, porque saem da órbita do Direito Privado para a do Direito 

Público, de “cláusulas derrogatórias” do Direito comum, porque “substituem” preceitos 

legais, no caso, cláusulas de Direito Privado, ou ainda de “cláusulas administrativas”, 

encontrando-se em todos os contratos administrativos quer explícita ou implicitamente.  

 

As cláusulas exorbitantes, segundo Celso Antônio Bandeira de Mello
14

, 

inspiraram-se nas jurisprudências do Conselho de Estado da França, onde se verifica 

que as peculiaridades do regime do contrato administrativo fundamentam-se na 

supremacia de uma das partes, no caso da Administração. Esta supremacia se expressa 

tanto na possibilidade de estabilizar a relação quanto na autoridade do contratante 

público, a qual se manifesta pela presunção de legitimidade de seus atos, que a 

possibilita impor sanções ao contratante privado. Isto, muitas vezes, contrapõe-se à 

possibilidade do contratante privado invocar a exceptio non adimpleti contractus. Todas 

estas peculiaridades das cláusulas exorbitantes presentes no contrato administrativo se 

justificam pela necessidade de garantia da regular satisfação do interesse público.  

 

                                                

14  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 556 
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Ainda discorrendo sobre as peculiaridades do contrato administrativo, Celso 

Antônio
15

, explica que: 

Estas prerrogativas derivariam ou da sistemática normativa, que protege 

acentuadamente determinadas atividades públicas, ou de cláusulas 
“contratuais” concebidas como “exorbitantes”. Tanto poderiam ser colhidas 

nos textos que diretamente regulem a matéria – quando existentes – como 

deduzidas dos princípios retores de certas atividades públicas. Vale dizer: ou 

se reputam implícitas, seja na ordenação normativa, seja no bojo do contrato, 

ou estão realmente explícitas na lei ou em cláusula expressa do contrato. 

 

Marçal Justen Filho
16

, ao tratar do assunto, utiliza a locução “cláusula 

exorbitante” apenas por tradição histórica, deixando claro que prefere, em vez de  

denominar de prerrogativas, utilizar a expressão dever-poder da Administração.   

 

Embora grande parte da doutrina restrinja as prerrogativas da Administração 

Pública às cláusulas, o entendimento de Justen Filho parece o mais sensato, vez que as 

prerrogativas da Administração Pública advém justamente em função da Administração 

Pública perante a coletividade. 

 

Para José Cretella Júnior
17

 cláusula exorbitante é “a proposição mandamental, 

formulada pela Administração e aceita, sem discussão, pelo particular, e que, inserida 

entre as demais cláusulas do contrato, tipifica-o como administrativo.” 

 

Hely Lopes Meirelles
18

 define cláusulas exorbitantes da seguinte forma: 

  

                                                

15  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 553 

16  JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997, p. 46. 

17  CRETELLA JÚNIOR, José. Dos contratos administrativos. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.  

37. 

18  Op. cit., p. 201. 
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Cláusulas Exorbitantes são, pois, as que excedem do Direito Comum para 

consignar uma vantagem ou uma restrição à Administração ou ao contratado. 

A cláusula exorbitante não seria lícita num contrato privado, porque 

desigualaria as partes na execução do avençado, mas é absolutamente válida 
no contrato administrativo, desde que decorrente da lei ou princípios que 

regem a atividade administrativa, porque visa estabelecer uma prerrogativa 

em favor de uma das partes para o perfeito atendimento do interesse público, 

que se sobrepõe sempre aos interesses particulares". 

 

No entendimento de Jean Rivero
19

 é difícil delimitar com segurança quando 

uma cláusula é derrogatória, vez que a liberdade contratual é consagrada pelo Direito 

Civil. Entretanto, afirma que “são certamente derrogatórias as cláusulas que excedem 

essa liberdade e que por isso mesmo são insusceptíveis de figurar num contrato entre 

particulares, por contrárias à ordem pública.” 

 

As “cláusulas exorbitantes” ou “derrogatórias”, para Edmir Netto de Araújo
20

, 

são tipificadoras do contrato administrativo pelo fato de significarem a supremacia da 

Administração Pública, em face do particular, e não por não pertencerem à esfera do 

direito civil, ou por substituírem seus princípios e normas.  

 

Observando as definições e considerações doutrinárias mencionadas, pode-se 

concluir que a característica marcante dos contratos administrativos e que os diferencia 

dos contratos privados é a existência, nos primeiros, de prerrogativas da Administração, 

as quais, no Direito Administrativo brasileiro, encontram-se, basicamente, elencadas no 

art. 58 da Lei nº 8.666/93. Mas, além das prerrogativas dispostas nos incisos deste 

artigo, Roberto Ribeiro Bazilli
21

, aliando-se a outros autores, entende existirem outras, 

como a faculdade de exigir prestação de garantia nas contratações (art. 56); a assunção 

imediata do objeto do contrato (art. 80, inc. I); a retenção dos créditos decorrentes do 

contrato (art. 80, inc. IV), assim como a exceção do contrato não cumprido. 

 

                                                

19  RIVERO, Jean. Direito administrativo. Coimbra: Livraria Almedina, 1981, p. 136. 

20  ARAÚJO, Edmir Netto de. Contrato administrativo. São Paulo: RT, 1987, p. 73. 

21  BAZILLI, Roberto Ribeiro. Contratos administrativos. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 23. 
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Vale ressaltar o alerta feito por Maria Sylvia Zanella Di Pietro
22

 ao tratar de 

prerrogativas da Administração Pública, de que, ao lado das prerrogativas, existem 

restrições, sujeições a que a Administração Pública se submete, as quais podem resultar 

em nulidade do ato administrativo ou mesmo em responsabilização da autoridade. A 

autora cita como restrições a observância da finalidade pública, aos princípios da 

moralidade administrativa e da legalidade, a obrigatoriedade de publicidade aos atos 

administrativos, a sujeição aos concursos públicos para seleção de pessoal e a realização 

de licitações para contratação com particulares. 

 

Complementando Di Pietro, Celso Antônio Bandeira de Mello
23

 ensina que a 

existência de cláusulas exorbitantes não representa o aniquilamento ou  minimização 

dos interesses do contratante no objeto de sua pretensão: 

 

Pelo contrário: a outra face do problema, contraposta às prerrogativas da 

Administração, assiste precisamente no campo das garantias do particular 

ligado pelo acordo. Cabe-lhe integral proteção quanto às aspirações 

econômicas que ditaram seu ingresso no vínculo e se substanciaram, de 
direito, por ocasião da avença, consoante os termos ali estipulados. Esta 

parte é absolutamente intangível e poder algum do contratante público, 

enquanto tal, pode reduzir-lhe a expressão, feri-la de algum modo, macular 

sua fisionomia ou enodoá-la com jaça, por pequena que seja. 

Daí outra peculiaridade do assim chamado contrato administrativo, conforme 

notação dos especialistas. A contrapartida dos poderes da Administração é 

uma proteção excepcionalmente grande em proveito do particular, de modo, 

que a desigualdade dantes encarecida equilibra-se com o resguardo do 

objetivo de lucro buscado pelo contratante privado. 

 

Assim, ao mesmo tempo em que existem prerrogativas da Administração 

Pública que a deixa em posição privilegiada em relação ao particular em função do 

                                                

22  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 65-66. 

23  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo. 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 560. 
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interesse da coletividade, há as restrições a que ela deve se submeter, que limitam suas 

atividades a sua finalidade e aos seus princípios que, em não sendo observados, 

caracterizam o desvio de poder ou de finalidade e geram a nulidade dos atos praticados 

pela Administração.  

 

4. NATUREZA JURÍDICA DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Controvérsias sobre a natureza jurídica dos contratos administrativos persistem 

até os dias de hoje, vez que alguns doutrinadores negam a existência deles, outros 

entendem que o contrato administrativo é um instituto de direito público, e ainda há os 

que concebem o contrato administrativo como espécie do gênero contratos, sendo, no 

entanto, regidos pelo regime de direito público, o que, por vezes é derrogatório do 

regime do direito comum. 

 

Os adeptos da corrente que nega a existência dos contratos administrativos se 

baseiam no entendimento de que, como nos contratos administrativos a igualdade entre 

as partes e os princípios da autonomia da vontade e da força obrigatória das convenções 

não são observados, não poderiam estas avenças ser enquadradas como contratos.
24

 

 

Já os que defendem o contrato administrativo como instituto de direito público, 

afirmam não existir contrato privado em matéria de Direito Administrativo, vez que, em 

todos os acordos de que participa a Administração Pública, há sempre a interferência do 

regime de Direito Administrativo quanto à competência, à forma, ao procedimento e à 

finalidade.
25

 

 

A incidência do regime jurídico administrativo é característica presente em 

todos os contratos celebrados pela Administração, vez que o art. 2º, parágrafo único da 

Lei nº 8.666/93, considera contrato administrativo “todo e qualquer ajuste entre órgãos 

                                                

24  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2000, p. 234. 

25  Ibid., loc. cit. 
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ou entidades da Administração Pública e particulares” . No mesmo sentido, o art. 62, § 

3º, inc. I, da Lei nº 8.666/93, regula expressamente a incidência do regime jurídico 

administrativo aos contratos celebrados pela Administração cujo conteúdo seja regido, 

predominantemente, por normas de direito privado.  

 

A terceira posição, que concebe o contrato administrativo como espécie do 

gênero contratos, é adotada pela maioria dos administrativistas brasileiros. Segundo 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, adepta desta corrente, o contrato administrativo é uma 

espécie de contrato tão-somente caracterizada pela presença de cláusulas exorbitantes 

do direito comum, assim chamadas porque estão fora da órbita (ex orbita) do direito 

comum e cuja finalidade é a de assegurar a posição da supremacia da Administração em 

relação ao particular.
26

 

 

Adeptos a essa corrente são Celso Antônio Bandeira de Mello
27

, para quem os 

contratos administrativos “são os contratos travados pela Administração regulados 

quanto ao conteúdo e efeito pelo direito privado, mas quanto às condições e 

formalidades para estipulação e aprovação, pelo direito Administrativo”, e Diogo de 

Figueiredo Moreira Neto
28

, para quem “os contratos da Administração Pública, regidos 

em grande parte pelo Direito Privado, mas ainda sob forte influência do Direito 

Público”.  

 

Hely Lopes Meirelles
29. 

, também, filia-se a esta terceira posição, afirmando: 

[...] embora típica do Direito Privado, a instituição do contrato é utilizada 

pela Administração Pública na sua pureza originária (contratos privados 

realizados pela Administração) ou com as adaptações necessárias aos 

                                                

26  Ibid., p. 235. 

27  BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de direito administrativo. 14ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2001, p. 555. 

28  MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo: parte introdutória, parte 

geral, parte especial. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 478. 

29  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 201. 
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negócios públicos (contratos administrativos propriamente ditos). Daí porque 

a teoria geral dos contratos é a mesma tanto para os contratos privados (civis 

e comerciais) como para os contratos públicos, de que são espécie os 

contratos administrativos e os acordos internacionais. 

Entretanto, o posicionamento de Hely Lopes Meirelles, acima citado, é 

invertido por Bacellar Filho
30

, para quem, no contrato administrativo, não é o Direito 

Público que incide sobre as regras gerais de Direito Privado, mas o: 

 

Direito Privado que incide nas contratações da Administração Pública, ora 

com maior intensidade, ora com menor intensidade, mas nunca 

desacompanhado de normas próprias do Direito Administrativo (o que leva à 

negação de contratos celebrados pela Administração Pública regidos 

exclusivamente pelo direito privado). 

 

Ressalta, ainda, Bacellar Filho
31

: 

 

Com efeito, muitos dos princípios contratuais foram alocados 

tradicionalmente no Campo de Direito Civil, pois este foi o ramo do Direito 

Privado que primeiro se desenvolveu, além de ter sido o berço da noção do 

contrato. Por essa razão, há princípios contratuais pertencentes à teoria geral 

do Direito, com diferentes matizes quando incidam em relações jurídicas 

mais fortemente reguladas pelo Direito Civil ou pelo Direito Administrativo. 

Advirta-se que, embora o contrato tenha nascido no seio do Direito Privado, 

a sua aplicação na esfera administrativa ganhou contornos próprios. Neste 

passo, tratar de princípios subsidiários do Direito Civil não significa 

interpretar institutos próprios do Direito Administrativo à luz do Direito 

Privado. 

 

Embora sejam considerados, atualmente, como espécie do gênero contratos, 

regidos pelo direito privado, porém com incidência das chamadas cláusulas 

exorbitantes, por força da supremacia do interesse público, é possível inferir uma 

tendência a considerar os contratos administrativos como institutos próprios do direito 

público, sem, no entanto, excluir-se a incidência de regras gerais dos contratos privados, 

                                                

30  BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2007, p. 174. 

31  BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Direito administrativo e o novo código civil. Belo Horizonte: 

Fórum, 2007, p. 176. 
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respeitando as liberdades privadas quando não contrárias ao interesse público, como 

forma de harmonizar os interesses públicos e privados. 

 

5. ESPÉCIES DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Há autores que entendem que os contratos administrativos podem ser divididos 

em duas espécies: os contratos privados praticados pela Administração, que seriam os 

contratos regidos pelo Direito Privado, mas que são utilizados pela Administração 

Pública, tais como os de seguros e os de locação; e os contratos disciplinados 

especificamente no âmbito da Administração Pública, como os contratos de obra 

pública.  

 

Esse é o entendimento de Marçal Justen Filho
32

, segundo o qual, o que 

diferencia uma espécie da outra é, basicamente, a aplicação do regime jurídico, visto 

que o regime jurídico dos contratos administrativos é o regime jurídico-administrativo, 

enquanto contratos privados da Administração Pública tem regime especial que utiliza 

regras do Direito Privado e do Direito Público. Desta forma, ainda que os princípios dos 

contratos administrativos e dos contratos de direito privado praticados pela 

Administração sejam os mesmos, as regras aplicáveis a esses últimos não são as 

mesmas aplicáveis nos contratos administrativos.  

 

Para Maria Sylvia Zanella Di Pietro
33

 :  

 

[...] os contratos da administração (expressão ampla) compreendem os 

contratos celebrados pela Administração Pública, seja sob regime de direito 

público, seja sob regime de direito privado, enquanto os contratos 

administrativos são ajustes que a Administração celebra com pessoas físicas 

ou jurídicas, públicas ou privadas, para consecução de fins públicos, segundo 

regime jurídico de direito público. 

                                                

32  JUSTEN FILHO, Marçal. Concessões de serviços públicos. São Paulo: Dialética, 1997, p. 40. 

33  DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella, et al. Temas polêmicos sobre licitações e contratos. 3. ed. São 

Paulo: Malheiros, 1998, p. 229. 
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Já Lúcia Valle Figueiredo
34

 entende que de um lado existem os contratos 

administrativos e de outro os contratos da Administração Pública regidos basicamente 

pelo Direito Privado, não havendo, no entanto, que se falar em contratos privados da 

Administração Pública, visto que estes não existem, alegando que o que existe são os 

contratos da Administração Pública regidos com mais intensidade por regras de Direito 

Privado.  

 

De outra forma, Carlos Ari Sundfeld
35

 não aponta diferenças entre os contratos 

regidos pelo Direito Privado e os contratos regidos pelo Direito Administrativo, 

considerando todos os contratos da Administração Pública como contratos 

administrativos, “submetidos ao regime de direito administrativo e informados pelos 

princípios e regras que lhe são próprios”.  

 

O autor denomina “contratos administrativos em sentido amplo” os 

contratos chamados pela doutrina de contratos privados da Administração, e 

“contratos administrativos em sentido estrito” aqueles contratos em que são 

aplicáveis predominantemente as regras do Direito Público. 

 

Luís Enrique Chase Plate
36

 alerta que “a tendência predominante da legislação 

comparada se inclina a estabelecer um regime jurídico próprio dos contratos 

administrativos. Nesse sentido, os contratos que celebra a Administração podem ter 

caráter administrativo ou caráter privado.” 

                                                

34  FIGUEIREDO, Lúcia Valle. Curso de direito administrativo. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 

467. 

35  SUNDFELD, Carlos Ari. Licitação e contrato administrativo. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 1995, p. 

199-203.  

36  PLATE, Luis Enrique Chase. Los contratos de derecho publico. Disponível em: 

<http:/www.bidding.com.br> Acesso em: 27.07.2004. Nossa tradução. Texto original: “La tendencia 

predominante de la legislación, se inclina a estabelecer un régimen jurídico próprio de los Contratos 

Administrativos. En este sentido, los contratos que celebre la Administración pueden tener carácter 

administrativo o carácter privado”.  
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Além disso, o autor informa que “a doutrina francesa sustenta a tese da 

existência de duas categorias de contratos; dentro do gênero dos contratos da 

Administração: a espécie denominada „contrato administrativo‟, diferente dos „contratos 

de direito comum.‟”
37

  

 

De Laubadere, citado na obra de Luis Enrique Chase Plate
38

, nos ensina que no 

Direito Francês a divisão dos contratos da Administração Pública em contratos 

administrativos propriamente ditos e os contratos de direito privado celebrados pela 

Administração tem grande importância na doutrina francesa, uma vez que existem 

competências distintas para conhecer litígios relativos aos contratos da administração 

(jurisdição administrativa) e contratos de direito privado (jurisdição judicial).  

 

No direito brasileiro não se observa grande preocupação em separar os 

contratos administrativos dos contratos privados da administração, visto não existir em 

nosso país a mesma estrutura judiciária da França, onde há uma jurisdição 

administrativa (contencioso administrativo). No Brasil,  todos os problemas nos 

contratos da Administração são resolvidos na mesma jurisdição.  

 

Diante de todas essas considerações feitas a respeito de uma possível divisão 

dos contratos administrativos em espécies, vale ressaltar que, como entende Jessé 

Torres Pereira Junior
39

, no contrato administrativo, o fato do regime ser de direito 

público exclui qualquer outro regime, sendo aplicadas apenas em caráter supletivo 

                                                

37  Obra citada. Nossa tradução. Texto original: “La doctrina francesa sustenta la tesis de la existencia de 

dos categorías de contratos; dentro del género de los Contratos de la Administración: la especie denominada 

‘contrato administrativo’, diferente de los ‘contratos del derecho común’”. 

38  Obra citada. 

 

39  PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração 

pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 549. 
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normas de direito privado, mas devendo sempre ser observados os princípios gerais do 

direito administrativo que regem as atividades da Administração Pública. E, 

completando seu entendimento o autor explica que “no contrato de figuração privada, a 

predominância do direito privado não exclui a incidência dos princípios e normas de 

direito público que a lei imponha, devendo as normas de direito privado com eles 

conviver compulsoriamente sob pena de invalidade do acordado.” 

 

6.  INTERPRETAÇÃO DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Hely Lopes Meirelles
40

 ensina que o Direito Administrativo é um ramo do 

direito público interno que consiste em um “conjunto harmônico de princípios jurídicos 

que regem os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, 

direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado”. Para interpretação das normas do 

Direito Administrativo, devem ser observados três pressupostos:  

 

- a desigualdade jurídica entre a Administração e os administrados, em 
virtude da prevalência dos interesses coletivos sobre os individuais. As leis 

administrativas visam a assegurar a supremacia do Poder Público sobre os 

cidadãos, a fim de garantir o bem comum e o interesse público; devendo o 

aplicador do Direito não desconsiderar essa prerrogativa da Administração;  

 

- a presunção da legitimidade dos atos da Administração, cabendo aos 

administrados demonstrar que o ato administrativo foi exarado fora dos 

limites legais; e 

 

- a necessidade de poderes discricionários para a Administração atender ao 

interesse público. O poder discricionário é delimitado pela finalidade 

pública, pelo bem comum e pelo interesse da comunidade, que, quando 

ultrapassa esses limites, implica desvio ou excesso de poder.41 

 

Assim, considerando que os contratos administrativos são considerados 

institutos do Direito Público, em especial do Direito Administrativo, os pressupostos 

elencados acima devem ser observados na sua interpretação, devendo, também, devem 

                                                

40  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro.  26. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 40. 

41  Ibid., p. 49. 
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ser aplicados, nessa atividade, os princípios básicos: legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, previstos no art. 37, que integra o Capítulo VII do 

Título III da Constituição Federal de 1988, que regula a atividade da Administração 

Pública.  

 

Além dos princípios que norteiam a interpretação do Direito Administrativo, 

também são aplicados, por analogia, os princípios gerais do Direito Privado, na forma 

do art. 4º da Lei de Introdução do Código Civil. Segundo Hely Lopes Meirelles
42

, não é 

possível aplicar interpretação extensiva de regra do direito privado com intuito de criar 

norma administrativa nova, a saber: 

 

A analogia admissível no campo do Direito Público é a que permite aplicar o 
texto da norma administrativa a espécie não prevista, mas compreendida no 

seu espírito; a interpretação extensiva, que negamos possa ser aplicada ao 

Direito Administrativo, é a que estende um entendimento do Direito Privado, 

não expresso no texto administrativo, nem compreendido no seu espírito, 

criando norma administrativa nova. 

 

A interpretação extensiva e a analógica, de acordo com Bobbio
43

, diferenciam-

se porque aquela deve ser aplicada quando não há uma lacuna, ou seja, a lei fala menos 

do que deveria dizer, dessa forma, não se cria uma nova norma, apenas expande a já 

existente; já a analogia é aplicada quando se verifica uma lacuna, e, assim, para 

regulamentar o fato não prescrito no ordenamento jurídico, faz-se necessário criar uma 

nova norma.  

 

Para aplicação da analogia, entende Miguel Maria de Serpa Lopes
44

 que são 

necessários os seguintes requisitos: 

                                                

42  Ibid., p. 50. 

43  BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 10. ed. Traduzido por Maria Celeste Cordeiro 

Leite dos Santos. Brasília: UnB, 1999, p. 155. 

44  LOPES, Miguel Maria de Serpa. Curso de direito civil. v. 1. 8. ed. ver. e atual. pelo Prof. José Serpa 

Santa Maria. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1996, p. 184. 
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a) uma lacuna na lei, isto é, inexistência de norma legal prevendo o caso 

concreto; 

b) uma semelhança entre o fato não previsto e a situação disposta na norma, 

que não lhe é aplicável, mas apresenta pontos comuns; e 

c) uma identidade, ou seja, uma igualdade jurídica na essência do caso a 

regular e a fato positivado, consoante os elementos de interpretação ratio legis e 

occasio legis. 

 

Para solucionar as antinomias entre o direito público e direito privado, Juarez 

Freitas propõe a interpretação sistemática, considerando que o princípio de interesse 

público não deve sobrepor sobre outros princípios constitucionais, como o da dignidade 

humana, dessa maneira, o interesse público não deve ser confundido como aparato 

estatal. Ressalta, ainda, que “a relação de Administração Pública será sempre uma 

relação na qual se impõe a observância predominante dos princípios publicistas, mesmo 

quando regidas, à primeira vista, por regras de direito privado”.
45

 A interpretação 

sistemática realiza uma hierarquização axiológica, no sentido de fazer prevalecer, 

inclusiva e exclusivamente, ora a norma superior, ora, em caso de antinomia pendente, o 

princípio superior, mas sempre recorrendo do princípio da hierarquização axiológica, 

com vistas à prestação justa da tutela jurisdicional.
46

 

 

Conforme Hely Lopes Meirelles
47

, a Administração Pública participa da 

relação jurídica com o contratado com privilégios e prerrogativas, em virtude de sua 

supremacia que lhe possibilita fixar as condições iniciais do pacto, derrogando normas 

de direito privado:  

 

                                                

45  FREITAS, Juarez. A interpretação sistemática do direito. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 239. 

46  Ibid., p. 285. 

47  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 26. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 

2001, p. 215. 
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Enquanto nos ajustes privados a liberdade contratual é ampla, sendo permitido 

a qualquer dos contratantes renunciar direitos e assumir as obrigações que lhe aprouver, 

nos contratos administrativos uma das partes – a Administração – está sempre vinculada 

ao interesse público e não pode abrir mão de seus direitos e poderes por mera 

liberalidade para com a outra parte. Assim, qualquer cláusula que contrarie o interesse 

público ou consubstancie renúncia a direitos e poderes da Administração deve ser 

considerada como não escrita, salvo se autorizada por lei. 

 

Acerca da aplicação do direito privado nos contratos administrativos, 

posiciona-se Jessé Torres Pereira Junior
48

: 

No contrato administrativo, o fato do regime ser de direito público exclui 
qualquer outro; apenas em caráter supletivo (omisso o direito administrativo 

positivo) será possível recorrer-se, na interpretação e na execução de suas 

cláusulas, ao direito privado; ainda assim, as normas deste que se venham a 

demonstrar aplicáveis terão de ser examinadas à luz dos princípios gerais 

que, em sede constitucional, tutelam toda a atividade da Administração 
Pública (entre outros, os do art. 37, caput, da CF/88). 

 

Marçal Justen Filho
49

 analisa a evolução da interpretação dos contratos de 

concessão, observando: 

 

Nos primórdios do séc. XIX, iniciou-se o questionamento dos direitos do 

concessionário em face do Estado, especialmente nos EUA. Versava-se 
especialmente problemas relacionados com a concessão de bens públicos. Na 

época os conceitos fundamentais do Direito Público moderno ainda 

engatinhavam e houve tendência de enfocar as questões sob a égide do 

Direito Civil. Para fins de proteção ao particular, chegou a aplicar-se o 

regime do direito de propriedade. Supôs que a concessão outorgava uma 

espécie de um direito de propriedade ao concessionário oponível ao Estado 

segundo os princípios do domínio. A evolução do pensamento jurídico 

confirmou a inadequação de abordagens desta ordem. A concessão é 

                                                

48  PEREIRA JUNIOR, Jessé Torres. Comentários à lei das licitações e contratações da administração 

pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 555. 

49  
JUSTEN FILHO, Marçal. As diversas configurações da concessão de serviço público. 

Revista de 

Direito Público da Economia – RDPE, p. 101. In: BACELLAR FILHO, Romeu Felipe. Op. cit., p. 176, em nota 

de rodapé n. 412. 
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instituto de direito público que não gera para o concessionário uma posição 

jurídica reconduzível ao direito de propriedade do direito civil. Ainda 

quando se reconheçam direitos ao concessionário (inclusive sobre os bens 

afetados ao desempenho do serviço público) e limitações à atuação do poder 
concedente, isso tudo não se resolve a luz do direito privado.

  

 

Assim, para interpretar os contratos administrativos é preciso sempre observar 

que as normas que o regem são as do Direito Público, suplementadas pelas do Direito 

Privado, tal como determinado pelo art. 54, da Lei nº 8.666, de 1993, vez que o 

atendimento ao interesse público é finalidade de toda contratação firmada pelo Poder 

Público. Portanto, na interpretação destes, não poderá afastar-se da premissa precípua de 

tal ajuste.  

 

Desta forma, nos contratos administrativos, não há como interpretar suas 

cláusulas buscando atender interesses individuais do contratado, sendo este o princípio 

fundamental voltado à interpretação dos contratos avençados com a Administração. 

 

No entanto, restam outras peculiaridades imprescindíveis a interpretação desses 

contratos, como o direito da Administração em alterar cláusulas regulamentares a fim de 

atender o melhor interesse público e a necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro pactuado inicialmente entre as partes. Ainda, o direito a 

reciprocidade e equivalência dos direitos e obrigações, com o devido comprometimento 

da Administração em compensar a supremacia do interesse público com vantagens 

econômicas em prol do contratado. 

 

Ressalte-se, por fim, que os termos do edital e/ou convite que o vincularem, 

bem como seus anexos, mesmo não transcritos farão parte do instrumento de contrato, 

não podendo afastá-los ou contrariar suas disposições, devendo ser considerados na 

interpretação dos contratos administrativos. 
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6. JURISPRUDÊNCIAS ACERCA DA INTERPRETAÇÃO DOS CONTATOS 

ADMINISTRATIVOS 

 

Os tribunais estaduais, bem como o Superior Tribunal de Justiça, tendem a 

entender que nos contratos administrativos prevalecem os princípios da supremacia e 

indisponibilidade do interesse público, caracterizando-se os mesmos como avenças 

distintas das celebradas na área privada.  

 

Entretanto, em que pese a situação privilegiada da Administração quando 

contrata com particulares, em face dos princípios acima mencionados, há limites para a 

interpretação das cláusulas dos contratos administrativos, quais sejam: os demais 

princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal/1988 e no art. 3º da Lei Federal 

nº 8.666/93, bem como os prejuízos causados ao contratado, para os quais o mesmo não 

contribuiu, senão vejamos: 

 

1. Recurso Especial nº 910.802 – STJ. Ministra Relatora: Eliana Calmon, 

julgado em 03/06/2008, publicado no DJE de 06.08.2008, disponível no site 

www.stj.jus.br : 

 
Ementa do Recurso: 

Administrativo. Contrato de prestação de serviço. Fornecimento de 

alimentação a pacientes, acompanhantes e servidores de hospitais públicos. 

Atraso no pagamento por mais de 90 dias. Exceção do contrato não 

cumprido. Art. 78, XV, da Lei 8.666⁄93. Suspensão da execução do contrato. 

Desnecessidade de provimento judicial. Análise de ofensa a dispositivo 

constitucional: descabimento. Infringência ao art. 535 do CPC. 

Fundamentação deficiente. Súmula 284⁄STF. Violação dos arts. 126, 131, 165 

e 458, II, do CPC: inexistência.  
 
 

 

 
1. Descabe ao STJ, em sede de recurso especial, analisar possível ofensa a 

dispositivo constitucional. 

2. Incide a Súmula 284⁄STF se o recorrente, a pretexto de violação do art. 535 

do CPC, limita-se a fazer alegações genéricas, sem indicação precisa da 

omissão, contradição ou obscuridade do julgado. Inúmeros precedentes desta 

Corte. 
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3. Acórdão suficientemente fundamentado não contraria os arts. 126, 131, 

165 e 458, II, do CPC. 

4. Com o advento da Lei 8.666⁄93, não tem mais sentido a discussão 

doutrinária sobre o cabimento ou não da inoponibilidade da exceptio non 
adimpleti contractus contra a Administração, ante o teor do art. 78, XV, do 

referido diploma legal. Por isso, despicienda a análise da questão sob o 

prisma do princípio da continuidade do serviço público. 

5. Se a Administração Pública deixou de efetuar os pagamentos devidos por 

mais de 90 (noventa) dias, pode o contratado, licitamente, suspender a 

execução do contrato, sendo desnecessária, nessa hipótese, a tutela 

jurisdicional porque o art. 78, XV, da Lei 8.666⁄93 lhe garante tal direito. 

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido. 

 

2. Apelação Cível nº 2004.71.00.0026461-0/RS – Tribunal Regional Federal 

– 4ª Região. Desembargadora Relatora: Marga Inge Barth Tessler, julgado em 

21/10/2009, publicado no DJE de 17.11.2009 , disponível no site www.trf4.jus.br : 

 

EMENTA 

CONTRATOS ADMINISTRATIVOS. RESCISÃO UNILATERAL PELA 

ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ. RESSARCIMENTO DOS VALORES 

PERDIDOS. QUANTUM. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. 

1. O regime jurídico aplicável ao contrato administrativo, informado pelo 

princípio da supremacia do interesse público sobre os interesses privados, 

outorga à Administração Pública o poder de rescindir unilateralmente o pacto 

celebrado, na hipótese em que o particular contratado descumpre as 

obrigações avençadas. 

2. Todavia, no caso dos autos, diante de tão expressivos investimentos 

realizados, afigura-se efetivamente desproporcional a imediata rescisão dos 

contratos sem considerar o que a contratada de boa-fé antecipou. A rescisão 

inicialmente até afigura-se justificada, em face do inadimplemento, mas 

deveria ter considerado os valores já adimplidos e antecipados, assumidos 

pela apelante em situação de boa-fé objetiva. Inobservou-se o artigo 3º, 

incisos I e II, da Lei nº 9.784/1994, inclusive com enriquecimento ilícito da 
apelada, face à não composição em relação aos valores investidos. 

3. Parcialmente provido o apelo para assegurar à apelante o ressarcimento 

pelos valores investidos e efetivamente perdidos. O quantum deverá ser 

apurado em liquidação de sentença. 
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3. Agravo de Instrumento nº 2009.002.32911 – Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. Desembargador Relator: Nagib Slaibi , julgado em 

18/11/2009, publicado no DJE de 14.12.2009, disponível no site www.tjrj.jus.br: 

 

 

EMENTA 

DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇOS. GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. 

EXTINÇÃO DO CONTRATO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO PRAZO. LIMINAR 

IMPEDINDO A INTERRUPÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA CONTRATADA. 

REJEIÇÃO.  

VOTO  

Restou incontroverso que o contrato de prestação de serviços celebrado entre 

as partes, tendo por objeto o gerenciamento do sistema de arrecadação 

tributária do ente municipal, teve seu término em 04.02.2009, não podendo 

mais ser prorrogado, por ter alcançado o limite máximo permitido pela Lei 

8.666/93.  

Assim, não é lícito que em nome da independência da Administração Pública 

e da supremacia do interesse público sobre o privado a agravante seja 

obrigada a manter a prestação de tais serviços após a extinção do contrato, 

sem qualquer contraprestação pela sua utilização.  

O Ente Público não tem o direito de se utilizar gratuitamente do sistema de 

gerenciamento de propriedade da empresa agravada com fundamento na 

continuidade do serviço público, não podendo o particular ser prejudicado 

pela inércia do administrador que deixou de realizar o devido procedimento 

licitatório.  

Tal conduta configura abuso de direito por parte da Administração Pública, 

violadora do direito fundamental à propriedade e à vedação ao 

enriquecimento sem causa, ensejando correção judicial.  

Veja jurisprudência deste Tribunal nesse sentido:  

2009.001.13354 -APELAÇÃO - 

DES. NAGIB SLAIBI -Julgamento: 15/04/2009 -SEXTA CÂMARA CÍVEL  

(...) 

2007.001.65805 -APELAÇÃO  -DES. AGOSTINHO TEIXEIRA DE 

ALMEIDA FILHO -Julgamento: 03/06/2008 -DÉCIMA SEXTA CÂMARA 

CÍVEL  
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(...) 

2006.002.10038 -AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DES. PEDRO FREIRE RAGUENET -Julgamento: 26/09/2006 -DECIMA 

SEXTA CAMARA CIVEL  

(...) 

 

4. Apelação Cível nº 0393535-24.2008.8.19.0001 – Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro. Desembargador Relator: Elton M. C. Leme, julgado em 

14/04/2010, publicado no DJE de 06.05.2010, disponível no site www.tjrj.jus.br : 

 
EMENTA 

APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 

INADIMPLEMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. NOVAÇÃO. SENTENÇA 

DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. RECURSOS DESPROVIDOS.  

1. É conhecido e desprovido o agravo retido, tendo em vista a ausência de 

qualquer vício a contaminar a petição inicial, que preenche todos os 

requisitos legais, tendo a parte autora evidente interesse processual. 2. 

Entendendo o magistrado que conduziu a instrução do feito ser desnecessária 

a produção de determinadas provas, não há a alegada nulidade por 

cerceamento de defesa, posto que o juiz é o destinatário das provas e a ele 

cabe avaliar e definir a modalidade e extensão probatória, de modo a 

disponibilizar os elementos necessários ao consistente julgamento da lide em 

ambas as instâncias. 3. A adesão pela autora a programa de pagamento com 
descontos caracteriza verdadeira novação e, via de consequência, engloba as 

obrigações acessórias ao crédito principal. Assim, quitando a ré os valores 

acordados após a novação, descabe cobrar pelos encargos moratórios 

originalmente estipulados no respectivo instrumento. 4. A supremacia do 

interesse público sobre o interesse privado não autoriza a administração 

deixar cumprir os contratos regularmente celebrados e pagar os valores ali 

previstos. 5. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa ao 

ajuizamento da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes. 6. 

Desprovimento dos apelos.  

 

5. Apelação Cível nº 2009.015638-0/0000-0 – Tribunal de Justiça do Estado 

do Mato Grosso do Sul. Desembargador Relator: Fernando Mauro Moreira 

Marinho, julgado em 10/05/2010, publicado no DJE de 07.06.2010, disponível no 

site www.tjms.jus.br : 

VOTO 

(…) 
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No que pertine ao pleito de condenação em perdas e danos, sem justificativa 

a irresignação do apelante. 

Neste pormenor, merece atenção a ausência de previsão de cláusula 

indenizatória pelo inadimplemento em favor do apelante, e a natureza 
administrativa do contrato entabulado. 

Inaplicável, portanto, o princípio da igualdade contratual, por se tratar de 

relação vertical onde vigora a supremacia do interesse público, justificando a 

interpretação restritiva da cláusula indenizatória estabelecida apenas em favor 

da administração. 

(...) 

Ante o exposto, e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao 

recurso e mantenho firme a sentença apelada, por seus próprios fundamentos. 

 

6. Agravo de Instrumento nº 20100020053323AGI – Tribunal de Justiça do 

Distrito Federal e Territórios. Desembargador Relator: Natanael Caetano, julgado 

em 02/06/2010, publicado no DJE de 15.06.2010, disponível no site www.tjdft.jus.br 

: 

 

 
EMENTA 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DISTRITO FEDERAL. CONTRATO 

ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MATERIAIS À REDE 

PÚBLICA DE SÁUDE. REVOGAÇÃO DE SUA PRORROGAÇÃO. 

SUSPENSÃO PROVISÓRIA DOS PAGAMENTOS PELA 
ADMINISTRAÇÃO. ENVOLVIMENTO DA CONTRATADA EM 

OPERAÇÃO DEFLAGRADA PELA POLÍCIA FEDERAL. 

SUPERFATURAMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. CONTINUIDADE NA 

SUA PRESTAÇÃO. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. 

A Administração ocupa posição de supremacia em relação ao contratado, 

sendo que o interesse público a autoriza, na hipótese de rescisão unilateral 

pela Administração por razões de interesse público, de alta relevância e 

amplo conhecimento (art. 78, XII,), a promover, além de outras providências 

elencadas nos incisos I a III do artigo 80 da Lei nº 8.666/93, a “retenção dos 

créditos decorrentes do contrato até o limite dos prejuízos causados à 

Administração” (inciso IV do mesmo artigo) e, nos casos de serviços 

essenciais, a “ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e 
serviços vinculados ao objeto do contrato.” (art. 58, V, da Lei nº 8.666/93), 

exigindo a continuidade da prestação dos serviços até a contratação de nova 

empresa. 
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CONCLUSÃO 

 

Pode-se concluir que os contratos Administrativos têm como característica 

marcante o comprometimento com o interesse público, o que lhes confere prerrogativas 

próprias que os distingue do Direito Comum. Estas prerrogativas se materializam por 

meio das cláusulas exorbitantes, presentes em todos os contratos celebrados pelo Poder 

Publico.   

 

Assim, esta espécie de avença se constitui instituto próprio do direito público, 

no qual incidem regras gerais dos contratos privados naquilo que não contrariar o 

interesse público, como forma de harmonizar os interesses públicos e privados. 

 

O conceito de interesse público é indeterminado, mas deve ser aplicado em 

consonância com os demais princípios que regem as contratações da Administração, 

previstos na Carta Magna e na Lei Federal nº 8.666/93. 

   

Há uma tendência na Administração Pública moderna, ratificada pela 

jurisprudência, de minorar a distância entre Estado e mercado, como forma de obter 

maior sucesso nas suas contratações, com a maior participação de interessados, o que 

traz, respectivamente, maior benefício ao interesse público. 

 

Com a adoção destas medidas, as cláusulas exorbitantes não deixam de 

aplicadas, todavia suas interpretações devem ser feitas de maneira mais dinâmica, 

considerando e sopesando as práticas de mercado e aproximando-se da sociedade, de 

forma que a linha cética do autoritarismo e da verticalidade de postura seja minimizada. 

 

Por fim, considerando tudo o que foi exposto, conclui-se que a interpretação 

dos contratos administrativos voltada para o fortalecimento do consenso e a maior 

paridade entre a Administração Pública e os seus contratados não ensejam o declínio ou 

quiçá a extirpação das cláusulas exorbitantes, mas determina que as prerrogativas e as 
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sujeições presentes nas cláusulas exorbitantes devem ser aplicadas de modo razoável e 

com acurada ponderação de valores. 
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A NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO DO DOGMA DA SUPREMACIA DO 

INTERESSE PÚBLICO SOBRE O INTERESSE PRIVADO 

A NEED TO OVERCOME THE DOGMA OF THE SUPREMACY OF PUBLIC 

INTEREST OVER PRIVATE INTEREST 

 

Emanuel Andrade Linhares 
 

RESUMO: Tradicionalmente, a doutrina juspublicista brasileira aponta o “princípio da 
supremacia do interesse público” como sendo uma das “pedras de toque” do Direito 
Administrativo, autêntico dogma da interpretação e da aplicação das normas deste ramo 
da ciência jurídica. Entretanto, ao termo “princípio jurídico”, são atribuídos múltiplos 
significados. Neste estudo, rejeita-se a noção de “princípio” associada a axiomas ou 
dogmas, por entendê-la incompatível com o constitucionalismo democrático 
contemporâneo. O artigo objetiva alimentar o salutar debate por um novo olhar ao 
Direito Administrativo Brasileiro, revisitando e desconstruindo paradigmas de um dos 
seus mais tradicionais dogmas: a supremacia do interesse público sobre o interesse 
privado. A metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e 
dialética, com predominância indutiva. Far-se-á um apanhado dos principais 
argumentos suscitados na doutrina, percorrendo a histórica dicotomia entre Direito 
Público e Direito Privado nas diversas concepções de Estado, a difícil tentativa de 
conceituação jurídica da expressão “interesse público”, uma abordagem crítica com 
relação à origem do Direito Administrativo e, sobretudo, uma reflexão a respeito do 
“princípio” da supremacia do interesse público à luz da moderna teoria dos princípios.  

PALAVRAS-CHAVE: SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO; DIREITO 
ADMINISTRATIVO; PÓS-POSITIVISMO; TEORIA DOS PRINCÍPIOS; DIREITOS 
FUNDAMENTAIS.  

ABSTRACT: Traditionally, the Brazilian jus-publicist doctrine shows the "principle of 
the supremacy of public interest" as one of the "touchstones" of Administrative Law, 
authentic dogma of interpretation and application of the rules on this part of legal 
science. However, the term "legal principle" is assigned multiple meanings. In this 
study, it’s rejected the notion of "principle" associated with axioms 
or dogmas, by understanding its incompatibility with the contemporary democratic 
constitutionalism. This article aims to feed the healthy debate for a new look at 
the Brazilian Administrative Law, revisiting and deconstructing paradigms of one of 
its most traditional dogmas: the supremacy of public interest over private interest. The 
methodology used is bibliographic, theoretical, descriptive, exploratory and dialectics, 
predominantly inductive. Far will be an overview of the main arguments raised in the 
doctrine, covering the historic dichotomy between Public Law and Private Law in the 
various conceptions of the State, attempted the difficult legal concept of the 
term "public interest", a critical approach regarding the origin of Administrative 
Law, and, especially, a reflection on the "principle" of the supremacy of public 
interest in light of the modern theory of legal principles. 
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INTRODUÇÃO 

O clássico debate acerca da distinção entre Direito Público e Direito Privado, 

objeto de estudo da Teoria Geral do Direito, tem ganhado, particularmente ao longo das 

últimas duas décadas, novos e instigantes contornos na era do pós-positivismo jurídico, 

em que a constitucionalização do direito, a atribuição de normatividade aos princípios, a 

formação de uma nova hermenêutica constitucional, a reabilitação da argumentação 

jurídica e a consolidação de uma teoria dos direitos fundamentais, esta edificada sobre o 

fundamento da dignidade da pessoa humana, trazem ao cerne dessa discussão a 

centralidade ética e antropológica da ciência jurídica.   

Esse conjunto de ideias, identificadas sob o rótulo genérico de pós-positivismo 

ou principialismo, é definido por Luis Roberto Barroso como sendo “[...] um esforço de 

superação do legalismo estrito, característico do positivismo normativista, sem recorrer 

às categorias metafísicas do jusnaturalismo.”1  

Nesse contexto, destacado um grupo da nova geração de juristas brasileiros, 

tais como Humberto Ávila, Daniel Sarmento e Gustavo Binenbojm, que vem 

desenvolvendo estudos em direção a uma superação, desconstrução ou ressignificação 

do dogma da supremacia do interesse público sobre os interesses privados.    

Na tradicional lição de Celso Antônio Bandeira de Mello, o Direito 

Administrativo tem como “pedras de toque” a supremacia do interesse público sobre o 

privado e a indisponibilidade do interesse público. Para o administrativista da 

Universidade de São Paulo - USP, a supremacia do interesse público sobre o interesse 

privado constitui  

[....] verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama 
a superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele 
sobre o do particular, como condição, até mesmo, de sobrevivência e 
asseguramento deste último.2 (Grifo nosso)    

Por axioma, entende-se como sendo uma premissa considerada 

necessariamente evidente e verdadeira, fundamento de uma demonstração, porém ela 

mesma indemonstrável. Na literatura jurídica, utiliza-se o vocábulo “axioma” para fazer 

referência a determinados tipos de raciocínio jurídico, em tese, aceitos por todos, e, por 
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essa razão, não sujeitos a debates ou questionamentos. São, por assim dizer, autênticos 

dogmas.3    

 Humberto Ávila destaca que “[...] a veracidade dos axiomas é demonstrada 

pela sua própria e mera afirmação, como se fossem auto-evidentes.” 4  Sendo assim, o 

“princípio da supremacia do interesse público sobre o particular” é definido como um 

axioma por Bandeira de Mello justamente porque seria autodemonstrável ou óbvio.  

Entretanto, ao termo “princípio jurídico”, podem ser aplicados múltiplos 

significados. Neste estudo, como se verá adiante, rejeita-se, peremptoriamente, a noção 

de “princípio” associada a axiomas ou dogmas, por entendê-la incompatível com as 

teorias dos princípios jurídicos edificadas à luz do constitucionalismo democrático 

contemporâneo.  

Ainda que metodologicamente em alguns aspectos divergentes entre si, tais 

teorias apontam para a necessidade de interpretação dos institutos do Direito 

Administrativo sob uma filtragem constitucional, especialmente em respeito à teoria dos 

direitos fundamentais e ao reconhecimento, no Brasil, de um extenso rol de direitos e 

garantias individuais albergadas pela Carta Cidadã de 1988, os quais limitam a atuação 

estatal em face dos particulares. Demonstrar-se-á, inclusive, que o “princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado”, a rigor, sequer pode ser tido como 

uma “norma-princípio”, por não preencher determinados requisitos estruturais básicos.    

Evidentemente, não se trata de ignorar a essencialidade da persecução do 

interesse público e da proteção de direitos metaindividuais pelo Estado democrático e 

social de direito, objetivos que, de fato, fundamentam a sua existência; mas, sim, o 

questionamento quanto ao método pelo qual deverá atuar o intérprete e o aplicador da 

lei.  

Ora, partindo-se do entendimento de que “interesse público” é um conceito 

jurídico indeterminado, como sustentar sua “supremacia” a priori diante de outros 

interesses igualmente protegidos pela Constituição Federal? Haveria, assim, uma 

espécie de “hierarquia pressuposta”, em tese, entre princípios constitucionais?  

Este trabalho, sem pretensões de esgotar o tema, haja vista a sua complexidade, 

objetiva alimentar o salutar debate por um novo olhar ao Direito Administrativo 

Brasileiro, revisitando e desconstruindo paradigmas de um dos seus mais tradicionais 

dogmas: a supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Para tanto, far-se-á 
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um apanhado dos principais argumentos suscitados na doutrina juspublicista – nacional 

e estrangeira –, percorrendo a histórica dicotomia entre Direito Público e Direito 

Privado nas diversas concepções de Estado, a difícil tentativa de conceituação jurídica 

da expressão interesse público, uma abordagem crítica com relação à origem do Direito 

Administrativo e, sobretudo, uma reflexão a respeito do “princípio” da supremacia do 

interesse público à luz da teoria dos princípios.       

Ousa-se, assim, polemizar, praticar o dissenso. Para muitos, a supremacia do 

interesse público sobre o privado não é passível sequer de questionamentos, posto ser 

um axioma, ou mesmo um dogma. Dogma, como se sabe, é matéria de fé, não de 

conhecimento. A cientificidade, por sua vez, caracteriza-se justamente pela 

possibilidade de divergências.5 E sob esse prisma, ciente da inafastável dialética do 

Direito, desenvolvem-se os tópicos abaixo.   

 

1 A DICOTOMIA ENTRE DIREITO PÚBLICO E DIREITO PRIVADO SOB 
UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA 
 

A história da humanidade costuma ser (d)escrita através de movimentos 

pendulares, ora tendendo para determinado lado, ora para outro. Com isso, em 

determinadas épocas e contextos históricos, é priorizada a dimensão pública da vida 

humana, em outros o seu aspecto privado.  

Estudar a dicotomia entre Direito Público e Direito Privado passa por uma 

reflexão acerca das diferentes concepções de Estado, construídas ao longo dos séculos, 

fruto de aspirações (e inspirações) políticas, econômicas e sociais prevalentes em cada 

época.6 

A Grécia Antiga desconheceu por completo a distinção entre Direito Público e 

Direito Privado, prescindindo dela. O cidadão grego (politiké) era concebido, 

essencialmente, como o animal político (zoon politikon) ao qual se referiu Aristóteles 

em sua clássica “Política”. Realizava-se como ser humano na vida pública.7   

Conforme destaca Daniel Sarmento,  

[....] a liberdade para os gregos era a possibilidade de tomar parte nos 
negócios públicos da polis e de exercer influência sobre as decisões coletivas 
tomadas na Ágora, inexistindo liberdades privadas, que protegessem os 
indivíduos das autoridades públicas.8 

Em Roma, a indistinção prevalece durante vários séculos. Somente quando o 

Estado Romano se agiganta e se fortalece, e então passa a alimentar um viés 
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expansionista para dominação de outros territórios, é que há uma separação mais nítida 

entre os interesses do Estado e dos indivíduos, com o surgimento da tensão entre 

liberdade e autoridade.  

A origem da cisão entre Direito Público e Direito Privado teve no Corpus Iuris 

Civilis romano um marco fundamental. Nele está escrita a formulação clássica de 

Ulpiano, na qual afirma que: 

[....] dois são os aspectos do direito: o público e o privado. O direito público 
versa sobre o modo de ser do Estado romano; o privado sobre o interesse dos 
particulares. Com efeito, algumas coisas são úteis publicamente, outras 
privativamente (Hujus studii sunt positiones, publicum et privatum. Publicum 
jus est, quod ad statum rei Romanae spectat, privatum quod ad singulorum 
unilitatem; sunt enim quaedam publice utilia quaedam privatim).9  

O referido texto, portanto, associa a finalidade do Direito Público à tutela dos 

interesses gerais, contrapondo a tutela dos interesses individuais como finalidade do 

Direito Privado. Daí surgirem severas críticas a esse critério distintivo, por ser 

inconcebível uma separação tão rigorosa entre interesse público e interesse particular. 

Na prática, esses interesses se interpenetram, pois “[...] o Estado não é nenhum ente 

superior e alheio à sorte dos indivíduos, e, sim, o meio pelo qual se visa à realização do 

bem comum, e, portanto, do indivíduo.”10  

Tal contexto histórico favorece o florescimento do fenômeno da “privatização 

do Direito”: “o jus civile, que antes era Direito Público, privatiza-se, passando a 

constituir o bastião de defesa dos cidadãos contra as investidas do Estado”11, servindo à 

democratização política do regime.  

Desse processo emerge o individualismo jurídico, alicerçado nas noções de 

liberdade contratual, de propriedade privada e de sucessão hereditária, futuramente 

convertidas pelos teóricos das revoluções liberais em verdadeiros dogmas do Estado 

Moderno.      

Já na Idade Média Cristã a prevalência do privado em detrimento do público se 

explica pelo imenso pluralismo político, caracterizado pela ausência de poderes 

soberanos e pela completa dispersão da autoridade por múltiplas e fragmentadas 

instâncias de poder, como a Igreja, o Império, os senhores feudais etc. 

Com o advento do Estado Moderno, centraliza-se o exercício do poder na 

figura do monarca, cristalizada na célebre frase atribuída ao Rei Luis XIV (“L'État c'est 

moi”), refletindo uma lógica privatista sobre o domínio das relações políticas. Por outro 
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lado, o surgimento da noção de soberania, de certo modo, já implicava no predomínio 

da autoridade estatal sobre a vontade dos particulares. A concentração de poder e a 

consequente monopolização do uso legítimo da força física são tidos, assim, como 

“combustíveis” 12 de uma guinada para o lado público da dicotomia.    

A separação entre as esferas pública e privada radicaliza-se com o surgimento 

do Estado Liberal, fruto dos movimentos revolucionários burgueses eclodidos na 

Europa Ocidental e nos Estados Unidos da América durante os séculos XVII 

(Revolução Inglesa) e XVIII (Revolução Norte-Americana e Revolução Francesa).  

A Revolução Francesa de 1789, reação da classe burguesa contra os privilégios 

do clero e da nobreza no Antigo Regime (Ancien Régime), foi fortemente influenciada 

pelos ideais iluministas, para os quais em torno do Estado de Direito deveria gravitar as 

noções de separação e limitação dos poderes, legalidade, direitos fundamentais e 

democracia.   

 Para o liberalismo clássico, o papel do Estado restringir-se-ia basicamente em 

cuidar da segurança interna e externa, protegendo a propriedade privada; não lhe 

cabendo intervir nas relações estabelecidas entre particulares. Partia-se, assim, de uma 

igualdade formal, conquistada após a abolição dos privilégios estamentais, para 

justificar que competiria a cada indivíduo a persecução dos seus próprios interesses 

privados, sem qualquer interferência do poder público. 

Parafraseando Kant, Arnaldo Vasconcelos assevera que, para o filósofo de 

Knönigsberg,  

[....] o Estado político (contratual) é o domínio do Direito Público. Seu 
advento decorre da necessidade de conferir investidura de Direito Público às 
normas de Direito Privado (Direito Natural), preexistentes no estado de 
natureza, que já é social. O Estado surge para garantir as normas jurídicas 
privadas, e não para criá-las.13 

 

 Naquele contexto histórico, a função primordial do Direito Público, portanto, 

era a de limitar ao máximo a atuação do Estado através de mecanismos de contenção de 

poder, em prol da preservação de uma esfera individual intocável, classificada pelos 

filósofos iluministas como representativa de direitos naturais e pré-políticos.14 O Direito 

Privado, por sua vez, alicerçava-se sob dois fortes pilares de natureza econômica: a 

propriedade e o contrato, ambos tidos como expressões essenciais da autonomia 

individual.      
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Habermas afirma que o surgimento do Estado Liberal respondeu aos anseios de 

edificação de    

[....] uma sociedade econômica, institucionalizada através do direito privado 
(principalmente através dos direitos de propriedade e de liberdade de 
contratos), que deveria ser desacoplada do Estado enquanto esfera de 
realização do bem comum e entregue à ação espontânea dos mecanismos de 
mercado.15 

 

Gustav Radbruch destaca que a concepção liberal do Direito influenciou no 

aprofundamento da divisão e do distanciamento entre público e privado: “[....] para o 

liberalismo, o direito privado é o coração de todo o direito; o direito público apenas uma 

estreita moldura protetora colocada em torno do direito privado [....].”16  

A relativização dessa tendência, então dominante no pensamento jurídico até o 

final do século XIX e o início do século XX, veio com Hans Kelsen e sua Teoria Pura 

do Direito.  

Segundo os postulados Kelsenianos, todo o direito se reduziria, em última 

análise, ao direito positivo (ou direito estatal). Para ele, até mesmo o negócio jurídico 

seria, na verdade, a materialização da vontade estatal, através da formação de uma 

norma individual.17 

A formulação de Kelsen é absolutamente válida e pertinente para a 

compreensão da realidade contemporânea do Direito, centralizada nos fenômenos da 

publicização, socialização e constitucionalização dos direitos.  

As transformações sociais ocorridas nos séculos XIX e XX acabaram por 

evidenciar o descompasso entre o direito estatal e a realidade, trazendo consigo as novas 

teorias que viriam a criar as condições para o advento do chamado Estado Social.18 

O individualismo, outrora dominante, paulatinamente cedeu espaço aos 

fenômenos da publicização e da socialização do Direito19. A doutrina do Direito Social 

nasce, portanto, como oposição ao Direito individual-liberal e se caracteriza como tal. 

Esta visão passou então a inspirar as reformas políticas que se seguiram, com o 

advento das constituições sociais do início do século XX, particularmente com a 

Constituição Mexicana de 1917 e com a Constituição Alemã de Weimar de 1919. 
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Assim, com o advento do Welfare State o papel do Estado passa a ser menos o 

de guardião das liberdades individuais e mais o de agente provedor da igualdade 

material dos indivíduos, mediante progressiva intervenção nos mais diversos domínios.  

Daniel Sarmento destaca que no liberalismo  

[....] o Poder Público, de mero espectador, vai convertendo-se e, protagonista 
das relações econômicas, passando a discipliná-las de forma cogente, através 
da multiplicação de normas de ordem pública, que se impõem diante da 
autonomia da vontade das partes.20  

Há quem critique a expressão “publicização” e repele a ideia moderna de se 

transformar o Direito Privado em Direito Público. Nesse sentido, Vicente Rao alerta 

sobre o perigo da intervenção desordenada do Estado nas relações civis e a redução da 

esfera do Direito Privado:  

O “direito social” designa o conjunto de regras que asseguram a igualdade 
das situações apesar das diferenças de fortunas, regras que socorrem os mais 
fracos, desarmam os mais poderosos e organizam a vida econômica segundo 
os princípios da justiça distributiva. Ora, para se alcançar esse resultado, 
preciso é recorrer-se a uma força superior a todos, ou seja, à força do Estado; 
e se esta força intervém nas relações privadas, o direito privado não pode 
deixar de ceder o passo às regras do direito público.

21
 

 

As lições de passado não muito distante demonstram que a falência do modelo 

liberal por vezes desaguou “[...] em experiências autoritárias de maior ou menor 

ferocidade, como o nazismo, o fascismo e as ditaduras populistas ou militares latino-

americanas”22, fruto do exacerbado poder do Estado em face dos indivíduos, o que 

levou a consequências desastrosas.  

No final do século passado, com a crise do Estado Social, percebe-se um 

retorno do pêndulo em direção ao direito privado: 

O Estado, antes visto como agente redentor das classes desfavorecidas e 
racionalizador da economia, passa a ser associado no imaginário social à 
ineficiência, à burocracia excessiva, ao desperdício. No mundo todo são 
promovidos extensos programas de privatização de empresas estatais, 
buscando o enxugamento da máquina pública e a devolução de amplos 
setores da economia à iniciativa privada.23   

 

Na tentativa de modernizar-se, desburocratizar-se e tornar-se mais eficiente, o 

Estado passa por uma série de transformações, inspirando-se na lógica e nas 

experiências de gestão normalmente associadas à iniciativa privada. Reflexo disso foi o 

acréscimo do “princípio da eficiência” ao caput do art. 37 da Constituição Federal de 
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1988 pela Emenda Constitucional nº. 19/98, associado ao conceito de “administração 

gerencial” nos Estados Modernos (public management).  

Com isso,  

[....] passa-se a falar numa Administração Pública ‘consensual’, que substitui 
o uso de ordens cogentes pela soft Law, preferindo, em regra, induzir o 
administrado à adoção dos comportamentos desejados, através de 
negociações, incentivos etc., do que obrigá-lo verticalmente a agir desta ou 
daquela maneira.24   

Na contemporaneidade, as fronteiras entre as categorias “público” e “privado” 

são cada vez mais tênues. Se por um lado o Direito Público, conforme destacado acima, 

privatiza-se e busca na iniciativa privada parcerias e inspiração para novos modelos de 

gestão; por outro, é cada vez mais intenso o processo de publicização do Direito 

Privado, em decorrência da constitucionalização25 de direitos e do fortalecimento da 

Jurisdição Constitucional. Sob essa mesma ótica, consolida-se no Brasil o 

reconhecimento da incidência dos direitos fundamentais nas relações privadas, reflexo 

da doutrina e jurisprudência alemãs da denominada “eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais”.26  

Por todos esses fatores, parece-nos que o critério público/privado tornou-se 

obsoleto para a resolução de conflitos de interesse que se estabeleçam numa sociedade 

plural e democrática, tanto pela imprecisão e difícil delimitação dos respectivos 

conceitos, quanto pela compreensão de que as duas dimensões da vida humana, pública 

e privada, são igualmente importantes para a plena realização existencial do indivíduo, 

epicentro axiológico do ordenamento jurídico brasileiro.   

 

2 SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO: A ORIGEM DO MITO.   

A versão oficial e majoritariamente difundida e consagrada na doutrina pátria 

aponta que o Direito Administrativo surge da subordinação do poder à lei e da definição 

de um rol de direitos individuais que passaram a vincular a Administração Pública, 

resultado dos ideais defendidos pelas revoluções liberais do final do século XVIII e 

início do século XIX, particularmente daqueles relacionados à limitação e à contenção 

do poder de atuação estatal.  

Até então, as normas administrativas se enquadravam no jus civile, posto que 

naquela época era ilimitado o direito dos soberanos para administrar, alicerçado no 

postulado “the king can do no wrong”. 
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Sob essa perspectiva, leciona José dos Santos Carvalho Filho que  

No período anterior o regime vigorante era o das monarquias absolutas, em 
que todos os poderes do Estado desaguavam nas mãos do monarca, tornando 
frágeis as relações entre o Estado e os súditos. O brocardo da época era o 
célebre “L’État c’est moi”, para indicar a concentração de poderes 
exclusivamente sob o manto real. Com a teoria da separação de poderes 
concebida por MONTESQUIEU, o Estado, distribuindo seu próprio poder 
político, permitiu que em sua figura se reunisse, ao mesmo tempo, o sujeito 
ativo e passivo do controle público. Nesse ambiente, foi possível criar 
normas próprias a execução desse controle.27  

 

Essa noção garantística do Direito Administrativo, construída sob a ideia de 

que esse teria se formado a partir do momento em que o Estado teria “aceitado” 

submeter-se também ao Direito e, consequentemente, aos cidadãos, alimentou, segundo 

defende Gustavo Binenbojm, “[...] o mito de uma origem milagrosa e de categorias 

jurídicas exorbitantes do direito comum cuja justificativa teórica seria a de melhor 

atender à consecução do interesse público.”.28 Essas categorias jurídicas peculiares eram 

justamente a supremacia do interesse público, a discricionariedade administrativa, 

a insindicabilidade do mérito administrativo, dentre outras; o que, para o professor 

de Direito Administrativo da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - UERJ, “[...] 

representou antes uma forma de reprodução e sobrevivência das práticas administrativas 

do Antigo Regime do que sua superação.”29      

Tradicionalmente, costuma-se indicar, como marco jurídico inicial do 

surgimento do Direito Administrativo, a famosa Loi 28 Pluviose, do ano VIII, datada de 

1800, que organizou juridicamente a Administração Pública na França.30 Tal lei teria 

simbolizado não só a organização e a estruturação da burocracia estatal, mas, 

principalmente, a contenção do seu poder, que agora estaria subordinado à vontade geral 

expressa pelo Parlamento.   

Todavia, a construção do Direito Administrativo deve-se principalmente à 

elaboração pretoriana do Conselho de Estado Francês, órgão de jurisdição 

administrativa historicamente responsável pelo desenvolvimento e aprofundamento de 

inúmeros princípios informativos deste ramo autônomo do Direito.  

Maria Sylvia Zanella Di Pietro, embora refratária à ideia de desconstrução ou 

superação do “princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado” 

reconhece que “[...] o direito administrativo, desde as suas origens, é constituído por 

uma série de paradoxos”. Nesse ponto, exemplifica que “o direito administrativo 
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francês, que coloca o princípio da legalidade como um dos esteios do direito 

administrativo, tem na jurisprudência, e não na lei, a sua principal fonte do direito.”31 

(Grifo nosso) 

A mencionada origem pretoriana do Direito Administrativo, porém, traz em si 

uma latente contradição, qual seja: a criação de um direito com prerrogativas especiais 

da Administração Pública, que surge não fruto da volonté générale preconizada por 

Jean-Jacques Rousseau, a qual deveria ser manifestada através do Poder Legislativo, 

mas mediante decisões autovinculativas do próprio Poder Executivo.32  

Desse modo, não se sustenta a afirmação de que “o reconhecimento formal de 

um novo Direito Administrativo que submete à lei e não ao soberano ou ao Direito 

tradicional-costumeiro do medievo torna-o sem dúvida alguma um instrumento de 

libertação individual e não somente de dominação.”33  Isto porque, conforme destacado 

pela própria Di Pietro, apesar do princípio da legalidade ser considerado desde sempre 

um dos pilares do direito administrativo francês, deve-se à jurisprudência do Conselho 

de Estado (órgão vinculado ao Poder Executivo), e não ao Parlamento (expressão da 

soberania popular), a construção e a consolidação de inúmeros princípios e institutos do 

Direito Administrativo, posteriormente expandidos aos ordenamentos jurídicos de 

outros países, a exemplo do Brasil.  

Note-se que tal circunstância histórica, portanto, violenta de uma só vez os dois 

postulados básicos do Estado Liberal de Direito: o princípio da legalidade e o princípio 

da separação de poderes.34 Conforme argumenta Gustavo Binenbojm,  

[....] a atribuição do poder legislativo em matéria administrativa à jurisdição 
administrativa não se coaduna com as noções clássicas de legalidade como 
submissão à vontade expressa na lei (Rousseau) e partilha de funções entres 
os poderes (Montesquieu).35  

 

A segunda contradição apontada por Binenbojm é a própria criação da 

jurisdição administrativa. A justificativa para a instituição do contencioso 

administrativo não teve qualquer viés garantístico. Pautou-se tão somente na 

desconfiança dos revolucionários franceses recém acendidos ao poder contra os 

membros do Judiciário, tidos como aliados do Antigo Regime e relutantes aos ideais 

iluministas. Foi, portanto, uma fórmula encontrada para evitar que os tribunais judiciais 

de então limitassem a ação das autoridades administrativas revolucionárias. O modelo 

contencioso, no qual a Administração julgaria a si própria, não representou qualquer 
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inovação da Revolução Francesa, mas, ao contrário, permitiu a perpetuação daquele 

existente no Estado Absoluto.       

Em síntese, Binenbojm refere-se a tais contradições históricas da origem do 

Direito Administrativo como sendo fruto de um pecado autoritário original36, 

relacionando o antigo dogma absolutista da verticalidade das relações entre o soberano 

e seus súditos com a construção teórica de verdadeiros axiomas do Direito 

Administrativo, albergados sob o manto da supremacia do interesse público sobre os 

interesses dos particulares.    

Emerson Gabardo e Daniel Wunder Hachem, em sentido diametralmente 

oposto, refutam o suposto caráter autoritário da supremacia do interesse público e das 

origens do Direito Administrativo, criticando a tese de Binenbojm, nos seguintes 

termos:  

A alusão a uma pretensa origem autoritária parece ter como escopo reduzir a 
força legitimatória de princípios como o do interesse público, ou mais 
especificamente, da “supremacia do interesse público” – sem dúvida uma 
interessante crítica que, por sua vez, merece ser refutada. Trata-se, portanto, 
de uma interpretação da história cujo fim é conferir às proposições do 
presente um sentido mais facilmente apreensível e consonante com a 
mentalidade vigente, que é a de maior liberalização e flexibilização da vida. 
E embora seja uma “tese” muito atraente para o indivíduo pós-moderno, que 
é um sujeito por definição voltado à autonomia, à liberdade e à 
consensualidade negocial, trata-se de uma teoria de precária capacidade 
explicativa.37  

No tópico seguinte, demonstrar-se-á, entretanto, que, numa análise 

metodológica um pouco mais criteriosa, a “supremacia do interesse público” sequer 

pode ser do ponto visto estrutural considerada uma norma-princípio. Neste estudo, 

combate-se a ideia da utilização apriorística de uma pretensa supremacia de interesses 

públicos como parâmetro legítimo de interpretação e aplicação das normas de Direito 

Administrativo. De fato, o dito “indivíduo pós-moderno” é, efetivamente, um sujeito 

protegido por um considerável número de normas constitucionais assecuratórias de sua 

autonomia, liberdade e consensualidade negocial, sendo também dever da 

Administração Pública respeitá-las.  

O modo como o interesse privado e o interesse público estão imbricados e 

igualmente protegidos pela Constituição brasileira de 1988 impossibilita que haja uma 

cisão rigorosa entre eles na análise da atividade estatal.38 Assim, “a verificação de que a 

administração deve orientar-se sob o influxo de interesses públicos não significa, nem 

poderia significar, que se estabeleça uma relação de prevalência entre os interesses 
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públicos e privados.” 39 Interesse público como finalidade fundamental da atividade 

estatal e supremacia do interesse público sobre o particular, portanto não devem ser 

tratados como se sinônimos fossem, pois “não estão principialmente em conflito, como 

pressupõe uma relação de prevalência”.40        

 

3 A SUPREMACIA DOS INTERESSES PÚBLICOS SOBRE OS INTERESSES 
PRIVADOS ANALISADA SOB A ÓTICA DA TEORIA DOS PRINCÍPIOS E 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
 

Conforme evidenciado ao longo deste trabalho, a noção de “interesse público”, 

de difícil precisão conceitual, pode variar em distintos contextos históricos, políticos, 

econômicos, jurídicos e sociais para atender a determinadas expectativas com relação ao 

papel do Estado em face aos indivíduos.  

 No Brasil, Celso Antônio Bandeira de Mello, difundindo lição originária do 

jurista italiano Renato Alessi, classifica o interesse público em interesse público 

primário e interesse público secundário41. Por interesse público primário entende-se o 

interesse da coletividade como um todo, conforme previsto na ordem jurídica posta. 

Seria, portanto, o “interesse do povo”, também denominados de “interesses gerais 

imediatos”. Já o interesse público secundário é o interesse do Estado, enquanto sujeito 

de direito (pessoa jurídica); são “interesses gerais mediatos”, normalmente coincidentes 

com estritos interesses patrimoniais ou financeiros. 

Para Bandeira de Mello, os interesses públicos primários e secundários devem 

coincidir, e, caso colidam, deverá sempre prevalecer o interesse público primário 

(“interesse do povo”), posto, que, nessa hipótese, o interesse público secundário nem 

mesmo poderá ser considerado interesse público, mas tão-somente um interesse 

administrativo ou governamental ilegítimo. Em seguida, exemplifica interesses 

secundários contrários ao interesse público primário: o interesse que o Estado poderia 

ter em tributar desmesuradamente os administrados, ou pagar remunerações ínfimas a 

seus servidores, ou não pagar indenizações cíveis quando ocasionasse danos aos 

administrados, ou pagar indenizações irrisórias nas desapropriações etc.42  

Dessas lições preliminares, extrai-se, desde já, a pacífica compreensão de que o 

interesse público secundário, ou seja, da pessoa jurídica de direito público (erário), 

jamais desfrutará de supremacia a priori e abstrata em face do particular. Caso haja 
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colisão entre tais interesses, caberá ao intérprete proceder à adequada ponderação, 

diante dos elementos normativos e fáticos relevantes para a solução do caso concreto.  

Nas precisas palavras do jurista Luis Roberto Barroso,   

O interesse público primário, consubstanciado em valores fundamentais 
como justiça e segurança, há de desfrutar de supremacia em um sistema 
constitucional e democrático. Deverá ele pautar todas as relações jurídicas e 
sociais – dos particulares entre si, deles com as pessoas de direito público e 
destas entre si. O interesse público primário desfruta de supremacia porque 
não é passível de ponderação. Ele é o parâmetro de ponderação. Em suma: o 
interesse público primário consiste na melhor realização possível, à vista da 
situação concreta a ser apreciada, da vontade constitucional, dos valores 
fundamentais que ao intérprete cabe preservar ou promover.43  

 

Dessa forma, uma adequada intelecção do que seja interesse público irá apontar 

para uma convergência entre os interesses de natureza coletiva ou metaindividuais e os 

interesses legítimos dos indivíduos, principalmente aqueles qualificados como direitos 

fundamentais. Tal conclusão deve-se ao fato de que embora os valores intrínsecos aos 

direitos fundamentais independam de qualquer vantagem coletiva eventualmente 

associada à sua garantia e/ou promoção, na imensa maioria dos casos, quando 

efetivados, toda a sociedade também se fortalece.44  

Por vezes, conflitos inexistentes são apontados em razão de incorreta 

identificação do sentido de interesse público. Daniel Sarmento cita um exemplo no 

qual a Administração Pública proíbe a realização de uma manifestação no centro de 

uma metrópole sob o argumento de grave comprometimento do fluxo do trânsito, 

invocando, para tanto, o falacioso “princípio da supremacia do interesse público sobre o 

particular”. O que há, em verdade, é um conflito entre valores igualmente protegidos 

pela Constituição Federal: a liberdade de reunião e de expressão, de um lado, e, de 

outro, o de direito de ir e vir, a mobilidade urbana. Ainda que passível de críticas, 

Sarmento entende, inclusive, que neste caso  

[...] a leitura mais adequada do interesse público seria aquela que prestigiasse 
em primeiro lugar não as conveniências do trânsito de veículos, mas sim a 
prevalência do exercício de liberdade de reunião para o bom funcionamento 
da democracia.45      

Há, contudo, situações em que o interesse da coletividade pode efetivamente 

colidir com direitos fundamentais. Embora a proteção e a promoção dos direitos 

fundamentais seja interesse público, há outros interesses públicos igualmente legítimos, 

cuja busca talvez não corresponda a nenhum tipo específico de direito fundamental. É o 

caso, por exemplo, do interesse coletivo referente a maiores investimentos públicos em 
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saúde, educação, infraestrutura, habitação etc., ou mesmo no aumento do valor do 

salário mínimo e dos proventos de aposentadorias, que eventualmente poderá colidir 

com a necessidade de observância da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar nº 101/2000) e com o equilíbrio das contas públicas.  

Ronald Dworkin utiliza o termo “princípios” para denominar, de maneira 

genérica, todo o conjunto de padrões que não são regras. Entretanto, de maneira mais 

específica, tenta distinguir alguns desses padrões a fim de que se possa evitar a confusão 

entre seus respectivos significados para o mundo jurídico. É assim que estabelece a 

diferença entre princípios e políticas (policies).46 

Princípios, segundo o autor, seriam esses padrões que deve ser observados em 

função de alguma dimensão da moralidade. Portanto, não são padrões que são 

cumpridos simplesmente com a função de promover uma determinada situação 

considerada desejável. Há um fundo de justiça na observância dos princípios.  

As políticas, por outro lado, já dizem respeito justamente a um padrão que 

estabelece um objetivo.  Pode-se dizer que são padrões de melhoria de aspectos sociais 

considerados desejáveis pelo corpo da comunidade.   

Para Dworkin, não é possível a restrição de direitos fundamentais visando 

exclusivamente à tutela de interesses coletivos, sem a necessária ponderação diante de 

casos concretos.47 Afirmou que os princípios em sentido estrito, relacionados aos 

direitos fundamentais, não poderiam ser ponderados com as diretrizes políticas, tendo 

primazia em relação a elas. Já conflitos entre regras seriam solucionados no modo “tudo 

ou nada” (all or nothing), no qual a aplicação de uma das regras conflitantes excluiria a 

aplicação da outra no específico caso, porém não por meras considerações relacionadas 

ao interesse coletivo.  

Humberto Ávila, por seu turno, entende que  

A teoria geral do Direito define os princípios jurídicos como normas de 
otimização concretizáveis em vários graus, sendo que a medida de sua 
concretização depende não somente das possibilidades fáticas, mas também 
daquelas jurídicas; eles permitem e necessitam de ponderação [...], porque 
não se constituem em regras prontas de comportamento, precisando, sempre, 
de concretização.48  

O jurista gaúcho recorre aos ensinamentos de Robert Alexy para falar na 

existência de um verdadeiro ônus argumentativo em prol dos interesses privados e em 

detrimento de bens coletivos, “no sentido de que, sob iguais condições ou no caso de 
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dúvida, deve ser dada prioridade aos interesses privados, tendo em vista o caráter 

fundamental que eles assumem no Direito Constitucional.”49 Para Ávila, 

ambos os interesses estão atrelados in abstracto e somente poderão ser 
descritos como resultado de uma análise sistemática. Somente in 
concreto possuem eles conteúdo objetivamente mínimo e assumem 
uma relação condicionada de prioridade. Não antes.50  

Com efeito, afirma que o “princípio da supremacia do interesse público” sequer 

pode ser considerado uma norma-princípio, se analisado pelo modo como a Teoria 

Geral do Direito modernamente concebe os princípios prima facie, já que  

[...] sua descrição abstrata não permite uma concretização em princípio 
gradual, pois a prevalência é a única possibilidade (ou grau) normal de sua 
aplicação, e todas as outras possibilidades de concretização somente 
consistiriam em exceções e, não, graus; sua descrição abstrata permite apenas 
uma medida de concretização, a referida “prevalência”, em princípio 
independente das possibilidades fáticas e normativas; sua abstrata explicação 
exclui, em princípio, a sua aptidão e necessidade de ponderação, pois o 
interesse público deve ter maior peso relativamente ao interesse particular, 
sem que diferentes opções de solução e uma máxima realização das normas 
em conflito (e dos interesses que elas resguardam) sejam ponderadas; uma 
tensão entre os princípios não se apresenta de modo principial, pois a solução 
de qualquer colisão se dá mediante regras de prevalência, estabelecidas a 
priori e não ex post, em favor do interesse público, que possui abstrata 
prioridade e é principialmente independente dos interesses privados 
correlacionados (p. ex. liberdade, propriedade).51 

Nesse sentido, argumenta que determinadas atividades administrativas sequer 

podem ser ponderadas em favor do interesse público e em detrimento dos interesses 

privados legitimamente envolvidos. São exemplos: 

a) o esclarecimento dos fatos na fiscalização de tributos; 
b) a determinação dos meios empregados pela administração; 
c) a ponderação dos interesses envolvidos, pela Administração ou pelo 
Judiciário; 
d) a limitação da esfera privada dos cidadãos (ou cidadãos contribuintes); 
e) a preservação do sigilo etc.52 

Para ele, o referido “princípio da supremacia do interesse público” também não 

pode ser havido como postulado explicativo do Direito Administrativo, pois:  

- ele não pode ser descrito separada ou contrapostamente aos interesses 
privados: os interesses privados consistem em uma parte do interesse público; 

 

- ele não pode ser descrito sem referência a uma situação concreta e, 
sendo assim, em vez de um “princípio abstrato de supremacia” teríamos 
“regras condicionais concretas de prevalência” (variáveis segundo o 
contexto).53  

Entende-se, portanto, em consonância com os diversos argumentos 

apresentados acima, que a questão das restrições aos direitos fundamentais justificadas 

na persecução do interesse público é incompatível com soluções de caráter simplista, 
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eivada de uma tendência argumentativa autoritária e demasiadamente genérica, como a 

baseada na ideia de uma pretensa supremacia do interesse público sobre o particular, 

que, como visto, a rigor, não deve nem mesmo ser considerado um princípio jurídico 

e/ou um postulado explicativo do Direito Administrativo.54  

 

CONCLUSÃO 

O presente estudo aponta para a necessidade de desconstrução do tradicional 

dogma da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, por entender ser a 

sua utilização enquanto postulado explicativo e interpretativo das normas de Direito 

Administrativo frontalmente incompatível com uma análise sistemática do ordenamento 

jurídico brasileiro, particularmente à luz da teoria dos direitos fundamentais e da teoria 

dos princípios edificada sob a égide do constitucionalismo democrático contemporâneo.  

O “princípio” da supremacia do interesse público revela-se apartado da 

moderna concepção doutrinária acerca dos princípios jurídicos. Neste aspecto, fica 

evidenciada a contraposição entre a existência de uma regra abstrata de prevalência 

absoluta em favor do interesse público e a aplicação gradual dos princípios, 

proporcionada pelo seu caráter abstrato. 

Por essa razão, a nosso ver, torna-se injustificável a manutenção de invocação 

do critério apriorístico da “supremacia do interesse público sobre o interesse privado”, 

de forte viés autoritário, como justificativa racional para restrições legítimas a direitos 

fundamentais que corporificam interesses privados constitucionalmente protegidos.  

O pluralismo jurídico, a heterogeneidade multicultural e os fenômenos 

simultâneos da “publicização do direito privado” e da “privatização da gestão pública” 

na sociedade pós-moderna fragmenta fortemente a noção de interesse público, cuja 

definição, em cada caso, tornar-se-á cada vez mais dependente de juízos racionais de 

ponderação. 
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decorrer de restrições não expressamente referidas no texto constitucional. [SARMENTO, Daniel. 
Interesses Públicos vs. Interesses Privados na Perspectiva da Teoria e da Filosofia Constitucional. In: 
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A PRESCRIÇÃO E O PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

 

PRESCRIPTION AND ADMINISTRATIVE PROCESS 

 

Ruy Cardozo de Mello Tucunduva Sobrinho 

 

  

RESUMO 

Trata-se de estudo realizado a respeito da Prescrição no Processo Administrativo Disciplinar 

brasileiro, com a finalidade de verificar se o tratamento dado a tal instituto pela legislação 

federal vigente é adequado perante o restante do ordenamento jurídico e como o Poder 

Judiciário vem interpretando tal lei. A importância do tema é justificada face o tratamento 

constitucional dado ao tema, bem como em função de princípios constitucionais como a 

segurança jurídica; verificou-se que a legislação federal (reproduzida em praticamente todas 

as unidades da federação) é incompatível com a Constituição Federal, muito embora haja 

pronunciamentos tanto do Poder Executivo quanto do Poder Judiciário em sentido diverso. O 

método de pesquisa é o indutivo e as técnicas utilizadas são a pesquisa bibliográfica e de 

jurisprudência. 

PALAVRAS-CHAVE: PRESCRIÇÃO; PROCESSO ADMINISTRATIVO; CONTROLE 

DE CONSTITUCIONALIDADE 

 

ABSTRACT 

This is a study about prescription in Administrative Disciplinary Procedure in Brazil, with the 

purpose of verifying whether treatment given to this institute by the existing federal 

legislation is appropriate before the rest of the legal system and how the judiciary is 

interpreting this law. The importance of this issue is warranted against the treatment given to 

the constitutional issue, and according to constitutional principles and legal certainty; it was 

found that the federal legislation (reproduced in almost all units of Federation) is incompatible 

with the Federal Constitution, although there are pronouncements of Executive and the 

Judiciary in a different way. 

KEYWORDS: PRESCRIPTION; ADMINISTRATIVE PROCESS; 

CONSTITUTIONALITY CONTROL 

 

 

INTRODUÇÃO 

            A passagem do tempo é fenômeno que traz repercussão jurídica, 

tanto para a aquisição quanto para a perda de direitos. E a prescrição no Processo 

Administrativo Disciplinar, regulamentada pela legislação federal (reproduzida na 

maior parte das unidades da federação brasileira) é objeto deste estudo; tal proposta 

se justifica uma vez que a regra constitucional brasileira pela prescritibilidade é 

nítida, face a análise dos princípios envolvidos – como a segurança jurídica – e em 

análise perfunctória a legislação federal parece caminhar em outro sentido. 
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            A análise da visão dos Poderes Executivo e Judiciário em suas mais 

altas instâncias, bem como a dos doutrinadores a respeito do tema poderão 

contribuir para que seja verificado se o tratamento dado pela legislação federal está 

de acordo com os princípios estabelecidos pela Constituição Federal em sede de 

prescrição. 

            Utilizando-se método indutivo, respaldado em pesquisas 

bibliográficas e jurisprudenciais, pretende-se verificar se há ou não compatibilidade 

entre a legislação federal e a Constituição da República, se o tratamento dado por 

tal legislação está respaldado pela Constituição.     

  

1 Prescrição e Processo Administrativo Disciplinar. 

  

A prescrição é uma realidade indissociável do ordenamento jurídico moderno 

e que é regra, sendo a imprescritibilidade exceção. Porém, em sede de processo 

administrativo disciplinar a própria legislação pátria é reticente na adoção de critérios 

objetivos e claros, que demonstrem de maneira inequívoca o pleno cabimento da 

prescrição. 

A falta de técnica legislativa apta a não criar descompassos e verdadeiras 

contradições no ordenamento se deve, principalmente, a uma visão deturpada do 

que representa o acolhimento de prescrição. Por vezes – mormente em uma 

sociedade na qual é voz corrente a impunidade e o arbítrio da Administração Pública 

– os legisladores sentem-se constrangidos em aprovar uma norma tecnicamente 

mais adequada, mas que poderá soar aos olhos dos eleitores enquanto 

“corporativa”, visando objetivos espúrios. E, opta a maioria da casa legislativa por 

texto que embora tecnicamente inferior e gerador de controvérsias (até eivado de 

mácula de inconstitucionalidade) perante o eleitorado terá impacto positivo. 

A questão da contagem dos prazos prescricionais na lei que regulamenta o 

regime jurídico dos servidores civis da União é exemplo típico da prática legislativa 

ora criticada. 

A partir deste breve intróito, tratar-se-á da prescrição aplicada diretamente ao 

processo administrativo disciplinar. 

  

2 A legislação federal. 
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A Lei Federal 8.112 de 11 de dezembro de 1990, que trata sobre o regime 

jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações 

públicas federais, ao tratar da prescrição estabelece: 

  

Art. 142. A ação disciplinar prescreverá: 
I - em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com demissão, 

cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em 
comissão; 

II - em 2 (dois) anos, quanto à suspensão; 
III - em 180 (cento e oitenta) dias, quanto á advertência. 
§ 1º O prazo de prescrição começa a correr da data em que o fato 

se tornou conhecido. 
§ 2º Os prazos de prescrição previstos na lei penal aplicam-se às 

infrações disciplinares capituladas também como crime. 
§ 3º A abertura de sindicância ou a instauração de processo 

disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida 
por autoridade competente. 
§ 4º Interrompido o curso da prescrição, o prazo começará a 

correr a partir do dia em que cessar a interrupção. 
  

Com relação aos prazos estabelecidos, tendo em vista a discricionariedade 

para sua demarcação, não serão tecidas críticas, mas a dicção dos parágrafos 

merece análise mais detida. 

  

3 Prescrição disciplinar é algo nefasto? 

  

A prescrição é fundamentada, no princípio da segurança jurídica, que decorre 

diretamente do princípio do Estado Democrático e visa à paz social. O Estado 

possui, conforme sabido, o objetivo maior de alcançar o bem comum no sentido 

mais amplo que tal expressão pode receber. 

A prescrição é, portanto, um instrumento para obtenção de segurança jurídica 

que irá gerar paz social, necessária para a convivência em uma sociedade justa e 

democrática, objetivo maior do Estado. Sendo assim, não pode ser a 

prescritibilidade vista como instrumento de impunidade. Se ao Estado é dado o 

poder-dever de apurar a responsabilidade e punir àqueles que descumprem as 

normas estabelecidas, tal poder não pode permanecer permanentemente, afinal, no 

frigir dos acontecimentos a possibilidade de punição leva a insegurança jurídica, 

incompatível com uma sociedade livre, justa e solidária. 

Como argumento final, invoque-se a conhecida frase de Franz Kafka diante 

de uma sociedade totalitária o Tribunal não esquece nada! 
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Imaginar que a prescrição milita para a impunidade é visão simplória do 

alcance do instituto. Ignorando que a imprescritibilidade agravará a injustiça ao invés 

de atenuá-la. 

  

4 O Parágrafo 1º do art. 142 da Lei nº 8.112/90 

  

O legislador traz como dies a quo da prescrição em âmbito disciplinar a data 

em que o fato se tornou conhecido pela autoridade.  

Tal previsão faz com que, em termos práticos, haja verdadeira 

imprescritibilidade da possibilidade de punição, como será visto. 

A instabilidade do dies a quo do prazo prescricional não pode ser admitida 

pelo direito, tendo em vista – repise-se – que a regra geral é a da prescrição e não a 

da sua interrupção ou suspensão indefinidamente. 

O jus puniendi do Estado decorre da prática do ato ilícito do agente público, 

sendo o exercício do poder punitivo, limitado pelo próprio Estado Democrático. 

Verificada, a prática do ato ilícito pelo servidor público, o termo inicial da 

prescrição disciplinar é o do dia em que o mesmo foi praticado, sendo totalmente 

incongruente considerar-se o dia de sua ciência pela Administração; mesmo porque 

os atos produzem efeitos jurídicos a partir da ocasião em que foram praticados. 

Nem se argumente que isto beneficia o infrator cuidadoso que bem camufla 

as suas atividades ilícitas. Pois ainda assim, será inadequado ao Estado 

permanecer indefinidamente com o poder de punição do servidor, cabe àquele criar 

e manter mecanismos de controle que permitam o conhecimento ágil de eventuais 

ilícitos; não pode ser beneficiado – no fim das contas – face à sua falta de controle. 

Tal situação a se perpetuar, criaria um Estado sem preocupação de eficiência 

e controle, afinal a qualquer tempo poderia vir a punir as condutas; mais que isto, o 

Estado poderia passar a não buscar conhecer os ilícitos para que os prazos não 

fossem iniciados. Ou seja, é totalmente absurdo, ilógico e contrário ao direito 

afirmar-se que aquele que praticar ilícito administrativo, tenha que aguardar a 

Administração alegar que tomou conhecimento do fato oficialmente. 

Ao utilizar raciocínio inverso, verifica-se que o Estado, quando lesa ou viola 

direitos de pessoas ou terceiros, concede ao lesado a oportunidade de tentar 

reformar ou anular seus atos até 5 (cinco) anos do dia em que foi praticado o ato e 

não do conhecimento do mesmo pelo lesado.  
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Por que inverter este princípio quando se trata de ato ilícito administrativo do 

servidor público, ao ponto de considerar o dies a quo o da data do conhecimento da 

Administração Pública? 

Não existe justificativa para tal ilegalidade, visto que o dia em que começa a 

fluir o prazo prescricional (dies a quo) deve ser, sempre, aquele em que se pratica o 

ato ilícito. 

No caso da infração disciplinar, a situação é bem curiosa, pois ela se 

subdivide em ilícito penal e ilícito administrativo puro. 

No ilícito administrativo penal, o § 2º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, a 

prescrição é contada "a partir do fato", independentemente da autoridade 

administrativa ter tido ciência do evento, eis que remete os prazos de prescrição 

previstos para a lei penal. Assim, quando a infração investigada for: peculato, 

concussão, corrupção passiva, prevaricação, facilitação de contrabando, advocacia 

administrativa, violação de sigilo funcional, abandono de cargo ou função, a 

prescrição começa a fluir da consumação do fato ilícito praticado e investigado. 

Sucede que o mesmo direito administrativo disciplinar estabelece, na infração 

que não seja capitulada como crime, outro critério para o termo inicial da prescrição, 

qual seja, é contado da ciência da Administração e não da prática fato tido como 

irregular (§ 1º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90). 

Ora, o problema relativo à prescrição não pode sofrer uma regra diversa da 

prevista no Código Penal, pois tanto no momento da consumação do crime, quanto 

no dia da prática da infração disciplinar, o termo inicial da prescrição é o da data em 

que o crime se consumou, conforme previsto no art. 111, I ao VI, do CP, onde existe 

a previsão de exceções à regra geral do inciso I. 

Isto porque, o que se torna relevante para o direito é o momento em que o 

agente público praticou o ato contrário ao comando da lei. 

Por esta razão, o art. 79, do Código Penal Brasileiro de 1890, já estabelecia: 

"Art. 79 – A prescrição da ação resulta exclusivamente do lapso do tempo decorrido 

do dia em que o crime foi cometido." 

Assim, desde aquela fase do direito penal, se estabeleceu como regra geral 

que o prazo prescricional flui da data em que o crime se consumou e não quando o 

fato se tornou público/conhecido, para que não ocorra o indevido alargamento 

extremado da prescrição, criando incerteza nas relações jurídicas, contrário ao 
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estabelecido na atual redação do art. 111, I, do Código Penal (termo inicial da 

prescrição antes de transitar em julgado a sentença final), havendo exceções. 

Não é admissível que a Administração Pública se beneficie da sua inércia 

para trazer a instabilidade jurídica para os seus subordinados. 

Contra a instabilidade jurídica gerada pela imprescritibilidade manifestou-se o 

Min. Moreira Alves, por meio de seu voto vencedor no MS nº 20.069, onde 

asseverou que:  

  

se até as faltas mais graves – e, por isso mesmo, também 
definidas como crimes – são, de modo genérico, suscetíveis de prescrição, 
no plano administrativo, não há como pretender-se que a imprescritibilidade 
continue a ser o princípio geral, por corresponder ao escopo da sanção 
administrativa, ou seja, o interesse superior da boa ordem do serviço 
público (...) Em matéria de demissão, não há qualquer razão, por causa da 
gravidade, para se considerar que possa prescrever a pretensão punitiva da 
Administração Pública, quanto a crimes e à ausência ao serviço, 60 dias 
interpoladamente sem causa justificada, e não possa prescrever a mesma 
pretensão, quanto à faltas menos graves do que as definidas como crime e 
que, como ausência contumaz, são de natureza meramente funcional. 
Haverá quem sustente que é o interesse superior da boa ordem do serviço 
público que permite a prescritibilidade, quanto à faltas que configuram 
crime, e a imprescritibilidade, no tocante a algumas poucas de natureza 
meramente funcional? 

  
A seguir, o Min. Moreira Alves arremata:  

  

noutras palavras, se os crimes ditos contra a Administração, 
tipificados no Código Penal estão sob o amparo da prescrição penal, por 
que motivo não introduziu esse instituto também no âmbito administrativo? 
Fosse por deliberado propósito, fosse por mera omissão, o vigente Estatuto 
recusou guarida à prescrição da falta disciplinar. Postou-se, assim, como a 
célebre espada do episódio de Dâmocles sobre a cabeça do servidor 
público, acessando-lhe com a ameaça de punição em qualquer época até a 
mais remota, depois de cometido e olvidado o fato. 

  

A bem da verdade, melhor seria uma regulamentação uniforme para todos os 

ilícitos administrativos, em que pese a já mencionada competência legislativa 

comum.  

Vigora em nosso direito positivo a regra da prescritibilidade, ferindo a 

razoabilidade dividir o termo inicial da prescrição da grave pena de demissão; ou 

seja, quando for oriunda de uma infração tipificada como crime, o dies a quo é o da 

data em que este se consumou, ao passo que se a irregularidade funcional for 

derivada de disposições estatutárias, o termo inicial é o da data do conhecimento da 

Administração Pública. 
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A redação do § 1º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90 é insustentável face a 

própria Constituição Federal, pois aquela privilegia a tese da imprescritibilidade da 

sanção administrativa, como averbado por José Cretella Júnior 

  

é insustentável a tese da imprescritibilidade da sanção 
administrativa, defendida por ilustres cultores do Direito Administrativo, 
porque o fundamento da prescrição tem de ser buscado na categoria 
jurídica, sendo o mesmo para o Direito Penal e para o Direito Disciplinar, 
havendo diferenças, é claro, apenas naquilo que o Direito Positivo de cada 
país preceituou para uma e outra figura. A prescrição penal e a prescrição 
administrativa são espécies, repetimos, entre outras, da figura categorial 
„prescrição‟, que reponta em vários ramos do Direito, definindo-se 
genericamente, como „a perda do direito de punir, em decorrência do 
tempo.‟ „Os Estatutos do funcionalismo brasileiro dispõem que a 
punibilidade da falta administrativa também prevista em lei como crime, 
prescreve no mesmo prazo correspondente à prescrição da punibilidade 
deste. No caso, deixam de vigorar as regras estatutárias, estabelecidas pelo 
Direito Disciplinar e aplicadas quando tudo ainda se passa na esfera 
administrativa, para prevalecer a orientação do Direito Penal, fixada no 
capítulo „Da extinção da punibilidade‟, catalogada na Parte Geral do nosso 
Código Penal. 

  

Outrossim, no tocante à fixação do dies a quo de incidência da prescrição, 

José Cretella Júnior defende também a interpretação extensiva das disposições 

estatutárias, a fim de que o servidor público se beneficie das regras penais da 

prescrição "a partir do fato" e jamais "a partir da ciência do fato", verbis: 

  

No estudo da prescrição da falta disciplinar, o aspecto mais 
relevante é a fixação do dies a quo, do momento „a partir do qual‟ principia a 
fluir o prazo para a extinção da iniciativa de punir. O prazo, na esfera 
administrativa, pode escoar-se em decorrência: a) da inércia da 
Administração que, conhecendo o fato, deixa, por qualquer motivo, de abrir 
o devido processo administrativo para apurá-lo; b) da ignorância ou 
insciência do fato; c) do processo administrativo aberto, mas 
indefinidamente prolongado, até a prescrição, pelo decurso do tempo, fixado 
no Estatuto. ‟ „A terceira hipótese é equiparada também ao que decorre na 
esfera do Direito Penal quando, cometida a infração, a prescrição atinge o 
poder punitivo do Estado, antes da condenação, no decorrer do processo, 
cumprindo à Administração distinguir se trata de ilícito administrativo puro 
ou ilícito administrativo crime. ‟ „Em suma, a extrema gravidade da pena de 
demissão, não há a menor dúvida de que se deve dar às disposições 
estatutárias pertinentes interpretação extensiva, a fim de que o agente 
beneficie-se com as regras penais da prescrição „a partir do fato‟ e jamais „a 
partir da ciência do fato‟. Do contrário, chegaríamos ao absurdo, repetimos, 
de ser beneficiado com a regra da prescrição penal o agente público que 
cometeu crime contra a Administração ao qual o Estatuto comina a pena de 
demissão e de ser prejudicado com a regra da prescrição estatutária o 
funcionário que cometeu puro ilícito administrativo, ao qual, também, a pena 
cominada é a demissão. 
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Incorporando essas razões, o Min. Fernando Gonçalves, conferiu 

interpretação extensiva das disposições estatutárias às regras penais da prescrição 

e estabeleceu o dies a quo a partir da ocorrência do fato: "na espécie, o art. 117, IX, 

da Lei nº 8.112/91, deve a prescrição regular-se pelo art. 142 daquele Diploma 

Legal, que prevê o prazo de cinco anos, contados a partir da ocorrência do fato, em 

face da extrema gravidade da pena de demissão." 

Muito mais coerente com o ordenamento jurídico pátrio que o já referido art. 

142, § 1º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990 é a Lei Complementar nº 75, 

de 20 de maio de 1993, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto 

do Ministério Público da União, que, dispõe, verbis: 

  

Art. 244. Prescreverá: 
I - em um ano, a falta punível com advertência ou censura; 
II - em dois anos, a falta punível com suspensão; 
III - em quatro anos, a falta punível com demissão e cassação de 
aposentadoria ou de disponibilidade. 
Parágrafo único. A falta, prevista na lei penal como crime, 
prescreverá juntamente com este. 
Art. 245. A prescrição começa a correr: 
I - do dia em que a falta for cometida; ou 
II - do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, 
nas faltas continuadas ou permanentes. 
Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de 
processo administrativo e a citação para a ação de perda do 

cargo. 
  

Para Edmir Netto de Araújo, a presente situação narrada se afigura como 

aberração dos dispositivos estatutários federais: 

  

certas aberrações decorrentes dos dispositivos estatutários, 
especialmente federais, como se acham em vigor, mesmo cumprida a 
determinação constitucional (art. 37, § 5º) para fixação, por lei, dos prazos 
de prescrição de ilícitos administrativos. 1) a primeira delas: a prescrição da 
ação disciplinar do ilícito administrativo que ocasiona demissão, mesmo 
agravada, tem seu termo inicial da data do conhecimento da infração, ao 
passo que a falta-crime a tem na data do fato. Ou seja, é provável que, 
muitas vezes, a infração mais grave deixa de ser punível antes da infração 
menos grave. 2) A fixação do dies a quo na data do conhecimento da 
autoridade, e interrupção da prescrição pela instauração do respectivo 
procedimento administrativo levam a outros absurdos: será quase 
impossível ao servidor, especialmente federal, na prática livrar-se de 
punição. 

  

O direito não pode servir como fundamento para a eternização de uma futura 

punição disciplinar, capaz de ser manejada quando a Administração Pública se 

dignar a afirmar que tomou conhecimento de um fato após o transcurso do tempo. O 
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jus puniendi não é absoluto e perpétuo, ele se sujeita à regra da segurança jurídica e 

do princípio da razoabilidade, dentre outros, exatamente para possibilitar a paz 

coletiva, afastando a idéia de um processo perene. 

O prazo de cinco anos, contados a partir do ato tido como irregular não é 

suficiente para promover a apuração disciplinar, e se for o caso, após o due process 

of law, estabelecer a penalidade? 

Entendendo que este critério é mais do que suficiente para apurar a 

impunidade administrativistas se pronunciam. 

Neste sentido, veja-se a afirmação de Mauro Roberto Gomes de Mattos: 

  

O prazo de prescrição é contado da data do ato tido como violador 
de deveres funcionais, pois não se admite, em hipótese alguma, que a 
Administração Pública não conheça seus atos, que são púbicos a todos, 
sendo-lhe defeso alegar torpeza ou desconhecimento. 

  

Portanto, a interrupção do início da contagem do prazo de prescrição até que 

a Administração Pública declare que tomou conhecimento do fato tido como ilícito 

administrativo não se coaduna com o instituto da prescritibilidade que permeia o 

Estado Democrático. 

Da forma como está redigido o § 1º, do art. 142, da Lei nº 8.112/90, ele não 

foi recepcionado pela redação do art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que 

garante a todos, no âmbito judicial ou administrativo, duração razoável do processo, 

com a utilização de meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 

Ora, não é mais admissível que possa haver na legislação infraconstitucional 

preceito capaz de impedir o curso da prescrição no processo administrativo 

disciplinar de forma permanente, até que a Administração Pública declare a sua 

ciência ou conhecimento de um ato praticado em seu nome. 

Essa filosofia mais se coaduna com o brocardo the king can do no wrong que 

com o Estado Democrático. 

Neste, os indivíduos passam a ter constitucionalmente assegurado não só a 

prestação da tutela jurisdicional tempestiva, como também a celeridade na 

tramitação de processo administrativo. 

Sendo entendida como celeridade a fruição de um tempo razoável no 

transcurso de procedimentos judiciais e administrativos, contrapondo-se a sua 

interrupção ou suspensão ad aeternum do prazo de prescrição no procedimento 
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disciplinar, visto que o Poder Público também é destinatário do comando 

constitucional aludido no inciso LXXVIII, do art. 5º. 

Apesar de toda a argumentação acima exposta, fundada na melhor doutrina, 

não é o entendimento da União, representada pelo Presidente da República. É que, 

tal autoridade aprovou em 30 de janeiro de 1995 o parecer GQ –55/1995, oriundo da 

Advocacia Geral da União, que é vinculante por força da Lei Complementar nº 73/93: 

  

A inércia da Administração somente é suscetível de se configurar 
em tendo conhecimento da falta disciplinar a autoridade administrativa 
competente para instaurar o processo. Considerar-se a data da prática da 
infração como de início do curso do lapso temporal, independentemente do 
seu conhecimento pela Administração, sob a alegação de que a aplicação 
dos recursos públicos são objeto de auditagens permanentes, beneficiaria o 
servidor faltoso, que se cerca de cuidados para manter recôndita sua 
atuação anti-social, viabilizando a mantença do proveito ilícito e a 
impunidade, bem assim não guardaria conformidade com a assertiva de que 
a prescrição viria inibir o Estado no exercício do poderdeve de restabelecer 
a ordem social, porque omisso no apuratório e apenação. 

  

Em resumo, não bastasse a legislação falha, o Poder Executivo contribui para 

tornar a matéria – cuja inconsistência perante o ordenamento jurídico é flagrante – 

polêmica. 

O parecer acima transcrito não tratava da Lei nº 8.112, que é a ele posterior, 

no entanto seu entendimento prevaleceu no Superior Tribunal de Justiça após a 

vigência de tal norma, neste sentido: 

  

STJ MS 6547 (DJ: 23/04/2001) Relator: Felix Fischer Voto: [...] 
Ocorre que, conforme dispõe o §1º do art. 142 acima indicado, o prazo 
começa a correr da data em que o fato se tornou conhecido. Em vista dessa 
disposição expressa, não se pode considerar como dies a quo do lapso 
prescricional o dia em que foi concedido o benefício, porque nessa ocasião 
não foi constatada ainda a infração. In casu, deve-se considerar como o 
momento em que se tomou conhecimento da infração a data em que a 
autoridade competente para instaurar o processo soube da falta 
disciplinar, [...] (grifo nosso) 

  
Diante do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, necessário 

analisar outra questão presente no indigitado parágrafo 1º do artigo 142 da Lei nº 

8.112/90; é que o dispositivo menciona que o prazo prescricional corre a partir do 

conhecimento do fato, sem mencionar por que autoridade. 

Sendo assim o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, exigindo que a 

autoridade competente para instaurar o processo disciplinar tome conhecimento do 
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fato para só então o lapso prescricional ser iniciado parece pretender oficializar a 

imprescritibilidade! 

Em resumo, a frágil opção legislativa acabou respaldada por entendimento 

pretoriano, que – não bastasse fazer tabula rasa da Constituição Federal ainda 

elaborou interpretação restritiva contra legem pois esta assim não procedeu, ao 

contrário, a lei estabelece o seguinte, litteris: 

  

Art. 143. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ao acusado 
ampla defesa. 

  

Neste sentido veja-se a seguinte decisão: 

  

TJ MS 11974 (DJ: 07/05/2007) Relator: Laurita Vaz Ementa: 1. O 
art. 142, § 1.º, da Lei n.º 8.112/90 – o qual prescreve que "O prazo de 
prescrição começa a correr da data em que o fato se tornou 
conhecido"–, não delimita qual autoridade deverá ter obtido 
conhecimento do ilícito administrativo. Dessa forma, não cabe ao 
intérprete restringir onde o legislador não o fez.[Trecho do Voto: "Desta 
forma, é equivocada a conclusão do Parecer-AGU GQ-55] 2. Ademais, 
consoante dispõe o art. 143 da Lei n.º 8.112/90, qualquer autoridade 
administrativa que tomar conhecimento de alguma irregularidade no 
serviço público deverá proceder à sua apuração ou comunicá-la à 
autoridade que tiver competência para promovê-la, sob pena de 
responder pelo delito de condescendência criminosa. 3. Desse modo, é 
razoável entender-se que o prazo prescricional de cinco anos, para a ação 
disciplinar tendente à apuração de infrações puníveis com demissão ou 
cassação de aposentadoria, comece a correr da data em que autoridade 
da Administração tem ciência inequívoca do fato imputado ao servidor, 
e não apenas a partir do conhecimento das irregularidades pela 
autoridade competente para a instauração do processo administrativo 
disciplinar. 4. Na hipótese, admitida a ciência das irregularidades, pelo 
Superintendente Regional do INCRA, em maio de 1995 e sendo de 5 
(cinco) anos o prazo para o exercício da pretensão punitiva do Estado, nos 
termos do art. 142, inciso I, da Lei n.º 8.112/90, resta configurada a 
prescrição, já que o processo administrativo disciplinar que culminou com a 
aplicação da pena de cassação de aposentadoria do ora Impetrante foi 
instaurado apenas em 28/03/2005. 5. Segurança concedida. (grifo nosso) 

  

Trata-se de decisão mais recente que, embora não traga luz a sobre a 

questão mais relevante, que é a insubsistência do parágrafo 1º do artigo 142 da Lei 

nº 8.112/90, trata com mais profundidade a respeito do tema junto ao Superior 

Tribunal de Justiça. 

Em que pesem todas as críticas, ainda é o Estatuto Federal a norma 

inspiradora da legislação dos demais entes da federação, que – em regra adotam o 

conhecimento do fato como dies a quo para fins prescricionais. 

2683



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Exceção a regra é a legislação paulista (Lei Complementar nº 942/2003, cujo 

artigo 261 merece destaque. 

  

Artigo 261 - Extingue-se a punibilidade pela prescrição: 
I - da falta sujeita à pena de repreensão, suspensão ou multa, em 

2 (dois) anos; 
II - da falta sujeita à pena de demissão, de demissão a bem do 

serviço público e de cassação da aposentadoria ou disponibilidade, em 5 
(cinco) anos; 

III - da falta prevista em lei como infração penal, no prazo de 
prescrição em abstrato da pena criminal, se for superior a 5 (cinco) anos. 

§ 1º - A prescrição começa a correr: 
1 - do dia em que a falta for cometida; 
2 - do dia em que tenha cessado a continuação ou a permanência, 

nas faltas continuadas ou permanentes. 
§ 2º - Interrompem a prescrição a portaria que instaura sindicância 

e a que instaura processo administrativo. 
§ 3º - O lapso prescricional corresponde: 
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena 

efetivamente aplicada; 
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese 

cabível. 
§ 4º - A prescrição não corre: 
1 - enquanto sobrestado o processo administrativo para aguardar 

decisão judicial, na forma do § 3º do artigo 250; 
2 - enquanto insubsistente o vínculo funcional que venha a ser 

restabelecido. 
§ 5º - Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora 

determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. 
§ 6º - A decisão que reconhecer a existência de prescrição deverá 

desde logo determinar, quando for o caso, as providências necessárias à 
apuração da responsabilidade pela sua ocorrência. 

  

Em síntese, a prescrição no processo administrativo disciplinar não deve – 

pela melhor técnica jurídica – ser calculada a partir da data do conhecimento, mas 

sim da data do fato. 

  

5 O Parágrafo 2º do artigo 142 da Lei nº 8.112/90. 

Enquanto a sanção penal tem como finalidade reprimir os ilícitos 

considerados enquanto condutas nocivas à sociedade em geral; a sanção disciplinar 

tem preocupação precípua em reprimir condutas nocivas ao bom funcionamento da 

Administração Pública, o bem tutelado em cada uma das responsabilidades é 

diverso, impedindo sua confusão e possibilitando a apuração concomitante de 

ambas, cada qual em sua esfera, sujeitando-se o infrator a dois julgamentos 

distintos, cujas decisões são – em regra – adstritas ao seu campo de atuação. 

Para que haja, no entanto aplicação da prescrição penal é necessária a 

efetiva apuração em sede penal, conforme jurisprudência dominante.  
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No que diz respeito ao ilícito civil, a independência da recomposição 

patrimonial frente à responsabilidade criminal é preceito consagrado no direito 

ocidental, declarada na primeira parte do artigo 935 do Código Civil, não cabendo 

maiores discussões. 

Como afirmado acima, a propalada independência entre as esferas de 

repressão se dá em princípio, não afastando de plano os efeitos da sentença penal. 

Isto decorre de um raciocínio muito singelo. 

Qualquer punição possui dois antecedentes lógicos que são a materialidade 

do fato e a autoria. É evidente que só existirá ilícito se o fato realmente ocorreu 

(materialidade) e se o sujeito passivo do processo (civil, administrativo ou penal) for 

o autor. É teratológica a punição daquele que não foi o autor do fato ilícito ou se este 

mesmo fato nunca existiu. 

Dito isto, em regra, a sentença penal absolutória por negativa de autoria ou 

por ausência de materialidade do fato sempre reflete nas esferas administrativa e 

civil, fundamentando o trancamento do processo administrativo disciplinar e até a 

reintegração do servidor demitido em razão do fato criminoso bem como excluindo a 

responsabilidade civil. 

Entretanto, o réu pode ser absolvido por outros motivos expressos nos incisos 

do artigo 386 do Código de Processo Penal, verbis: 

  

Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte 
dispositiva, desde que reconheça: 

I - estar provada a inexistência do fato; 
II - não haver prova da existência do fato; 
III - não constituir o fato infração penal; 
IV – estar provado que ele não concorreu para a infração penal; 
V - não existir prova de ter o réu concorrido para a infração 
penal; 
VI - existirem circunstâncias que excluam o crime ou isente o réu 

de pena (arts.20, 21, 22, 26 e § 1º do art. 28, todos do Código Penal) ou 
mesmo se houver fundada dúvida sobre a sua existência; 

VII - não existir prova suficiente para a condenação. 
  

Destas causas, apenas as constantes dos incisos I e parte do inciso VI podem 

ser alegadas em favor do servidor, pois as demais não afastam a responsabilidade - 

que, como sabido, decorre da violação de um dever jurídico originário. 

A parte do inciso VI que interessa é a que se refere às causas de exclusão da 

ilicitude (estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento de dever legal 

ou exercício regular de direito). 
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O artigo 65 do Código de Processo Penal, no título da reparação civil do ato 

ilícito, impõe ao juízo cível a observação da sentença penal que reconhecer uma das 

causas de exclusão de ilicitude. É óbvio que aquele que age licitamente não pode 

ser responsabilizado por nada. Toda e qualquer responsabilidade - seja ela civil, 

administrativa, ou penal - decorre da inobservância de um dever jurídico. Ora, se a 

ação foi lícita – uma vez que o servidor agiu dentro do seu direito e sem abuso - 

nada há a ser reparado, impedindo, portanto, qualquer punição. 

Ainda neste título, o legislador positivou mais alguns critérios de ineficácia da 

sentença penal em outras esferas. Como já mencionado, a regra é que a 

responsabilidade fique adstrita àquele campo, como é reconhecido pela doutrina e 

pela jurisprudência. Destarte, temos os artigos 66 e 67 do CPP, verbis: 

  

Art. 66. Não obstante a sentença absolutória no juízo criminal, a 
ação civil poderá ser proposta quando não tiver sido, categoricamente, 
reconhecida a inexistência material do fato. 

Art. 67. Não impedirão igualmente a propositura da ação civil: 
I - o despacho de arquivamento do inquérito ou das peças de 

informação; 
II - a decisão que julgar extinta a punibilidade; 
III - a sentença absolutória que decidir que o fato imputado não 

constitui crime. 
  

Portanto, a sentença penal somente produz efeitos favoráveis ao servidor 

quando houver: negativa de autoria; inexistência do fato ou reconhecimento da 

licitude da conduta. 

É corrente que a chamada falta residual, ou resíduo administrativo, 

corresponde àquela conduta contrária ao dever de lealdade que, não obstante a 

absolvição penal dá ensejo à punição administrativa. 

O Supremo Tribunal Federal tem entendimento sumulado a respeito do tema, 

a Súmula nº 18 possui a seguinte redação: pela falta residual, não compreendida na 

absolvição pelo juízo criminal, é admissível a punição administrativa do servidor 

público. 

Pode ocorrer que o juízo criminal tenha absolvido com base na ausência de 

provas de que o servidor foi o autor do fato, ou por não existir prova suficiente para a 

condenação, ou por não estar provada a existência do fato, ou pelo fato não ser 

típico e, ainda assim, subsistir a punição administrativa. A que se deve tal proceder? 

Primeiro, a obrigatoriedade da observância da sentença penal em favor do servidor, 

conforme dito possui rol taxativo de hipóteses; em segundo, a falta ou insuficiência 
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de provas para demonstrar o atingimento do bem jurídico tutelado penalmente não 

implica, necessariamente, em ausência de caracterização de violação do bem 

jurídico administrativamente resguardado, assim – repise-se – pode subsistir 

responsabilidade administrativa disciplinar. Deste modo, na falta residual, o "minus" 

que as autoridades administrativas apuraram, basta para condenar o servidor, 

administrativamente, amparado como legítimo e inatacável o ato administrativo. 

A importância da valoração das provas no processo administrativo, tal qual no 

direito processual penal é inegável. No entanto não é incompatível com o due 

process of law substantivo e formal a aplicação de penalidade administrativa 

fundamentada em indícios que no âmbito penal seriam insuficientes para dar azo a 

um decreto sancionatório. Neste sentido confira-se Fábio Medina Osório, segundo 

quem o Direito Administrativo “é especialmente receptivo à prova indiciária, até 

porque essa modalidade de prova é fundamental no estabelecimento de pautas de 

„razoabilidade‟ dos julgamentos.” 

Assim, ainda que haja falta de provas no campo penal a situação poderá ser 

apta a ensejar punição no campo administrativo disciplinar, em falta residual. Sendo 

assim, torna-se inviável – por exemplo – cogitar o servidor em reintegração 

fundamentada em absolvição no campo penal. A independência das instâncias 

impera, de forma que, apenas excepcionalmente e nos casos tratados poderá haver 

transposição de efeitos da decisão de um campo a outro. 

Com relação à prescrição, a dicção do § 2° do artigo 142 da Lei 8.112/90 

excepciona a regra e leva a legislação penal a regulamentar os prazos dos ilícitos 

administrativos penais. 

E os prazos da legislação penal são computados a partir da data do fato; 

sendo assim, nos ilícitos administrativos penais a prescrição administrativa deverá 

ter seu dies a quo estabelecido na mesma data que a da legislação penal, vale dizer, 

em regra na data do fato. 

Como mencionado no início do tópico, o dispositivo não traz maiores 

polêmicas em si, mesmo porque a prescrição simultânea do delito tanto no campo 

penal quanto no administrativo é bastante lógica e adequada. 

Porém, mais um argumento é lançado em desfavor do já debatido parágrafo 

1º do artigo 142 da Lei nº 8.112/90. É que o legislador – bem demonstrando a falta 

de técnica e precisão – criou uma contradição no próprio artigo, uma vez que se o 

servidor mediante duas condutas diversas na mesma data pratica dois ilícitos 
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administrativos, um puro e outro penal, sendo o último muito mais grave, caso não 

haja o conhecimento dos fatos pela administração, o delito menos grave prescreverá 

depois do mais grave. Situação juridicamente contraditória e absurda. 

            Digamos, por exemplo que um funcionário pratique uma falta ética e 

uma segunda na mesma data outra infração disciplinar que também seja classificada 

como crime, um crime grave. A prescrição penal mais longa no direito pátrio é de 

vinte anos. Há notícias de infrações administrativas punidas depois de passados 20 

anos; pior com a Administração informando que só tomou conhecimento após o 

transcurso de tal prazo. 

  

A prescrição penal, como forma de extinção da punibilidade, pode ocorrer 

antes ou depois de transitar em julgado a sentença condenatória (art. 109 e 110 do 

CP). A contagem de cada uma delas é diferente, pois a primeira refere-se à pena in 

abstracto e a segunda à pena in concreto. Melhor dizendo, a prescrição antes de 

transitada em julgado a sentença condenatória vincula-se, na sua contagem, à pena 

prevista no tipo penal abstratamente, enquanto que a segunda forma de prescrição 

vincula-se à pena prevista no título judicial, ou seja, na sentença - após a dosimetria 

da pena. É o que decorre do texto legal: 

  

Prescrição antes de transitar em julgado a sentença  

  

Art. 109 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença 
final, salvo o disposto no § 1° do art.' 110 deste Código, regula –se pelo 
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: 

I - em 20 (vinte) anos, se o máximo da pena é superior a 12 
(doze); 

II - em 16 (dezesseis) anos, se o máximo da pena é superior a 8 
(oito) anos e não excede a 12 (doze); 

III - em 12 (doze) anos, se o máximo da pena é superior a 4 
(quatro) anos e não excede a 8 (oito); 

IV - em 8 (oito) anos, se o máximo da pena é superior a 2 (dois) 
anos e não excede a 4 (quatro); 

V - em 4 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 1 (um) ano 
ou, sendo superior, não excede a 2 (dois); 

VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano 
  

Prescrição depois de transitar em julgado sentença final condenatória: 

Art. 110 - A prescrição, depois de transitar em julgado a sentença 
condenatória, regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados 
no artigo anterior, os quais se aumentam de 1/3 (um terço), se o condenado 
é reincidente. 
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§ 1 ° - A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito 
em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se 
pela pena aplicada, não podendo em nenhuma hipótese, ter por termo 
inicial data anterior à da denúncia ou queixa. 

  

Diante das duas possibilidades, qual seria a adequada para a contagem da 

prescrição no processo administrativo disciplinar? O da pena in abstracto ou in 

concreto? 

A doutrina é pacífica com relação ao tema. A contagem se dará pela pena 

abstratamente considerada. E isto pela independência das instâncias. 

A prescrição em se considerando a pena concretamente aplicada ao caso 

dependerá da definitividade desta. Sendo assim, necessário o trânsito em julgado da 

sentença penal condenatória, o que é incompatível com a independência da 

apuração em sede administrativa; a Administração não pode se ver obrigada a 

aguardar o término do processo criminal para só então proceder a responsabilização 

do acusado. 

A ratio de dispositivos que vinculam a prescrição administrativa à do crime 

está na proteção do interesse público, uma vez que o lapso prescricional é 

praticamente sempre ampliado. Tal ampliação decorre da vinculação da punição 

administrativa à prescrição da pena in abstracto. 

Entretanto, algumas exceções podem ser lembradas; Edmir Netto de Araújo 

cita a Lei nº 10.261, de 28 de outubro de 1968 que é o Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de São Paulo, que expressamente traz possibilidade de 

aplicação da prescrição com fulcro na pena in concreto. 

  

“Omissis... 
Artigo 261 - Extingue -se a punibilidade pela prescrição: 
§ 3º - O lapso prescricional corresponde: (NR) 
1 - na hipótese de desclassificação da infração, ao da pena 
efetivamente aplicada; 
2 - na hipótese de mitigação ou atenuação, ao da pena em tese 
cabível. 
- Redação dada pelo artigo 1°, III da Lei Complementar n° 942, 
de 06/06/2003. 
...” (grifamos) 
  

  

Mas, como dito esta é uma exceção à regra da aplicação da pena in concreto 

para o cálculo da prescrição; e as exceções são possíveis, na medida em que há 

competência comum dos entes da federação para legislar sobre o tema. 
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Em síntese, reafirme-se: o ilícito pode a um só tempo gerar mais de uma 

espécie de responsabilidade, de acordo com o bem jurídico ofendido, podendo ter 

mais de uma punição aplicável, sem que isto constitua bis in idem; é possível a 

punição da infração administrativa (por alguns chamada de resíduo administrativo) 

ainda que haja absolvição na esfera penal; excepcionalmente há possibilidade de 

vinculação do processo administrativo à decisão penal, mas isto é exceção em 

casos taxativamente previstos; em regra se aplica a pena in abstracto para o cálculo 

da prescrição do ilícito administrativo penal. 

  

Conclusão. 

  

            Não há dúvidas que a ciência jurídica sempre se debruçou sobre o 

estudo da passagem do tempo e seus reflexos jurídicos. Usucapir um imóvel como 

forma de aquisição da propriedade, ou a extinção da punibilidade de um delito pelo 

transcurso de certo lapso temporal são exemplos nítidos a qualquer operador do 

direito. 

            A Constituição Federal traz a prescrição como regra, até mesmo 

porque o respaldo de tal instituto está na segurança jurídica, princípio fundamental 

para que o Estado Democrático possa atingir seu objetivo maior, o bem comum. 

Entretanto a legislação federal estabelece atualmente que para que seja iniciada a 

contagem prescricional nos ilícitos administrativos deverá haver ciência da 

autoridade; mais que isto, o Poder Executivo respalda e agrave tal entendimento a 

partir de parecer com caráter vinculante que exige que seja a autoridade competente 

para a punição a conhecedora do fato, caso contrário não haverá início de contagem 

do prazo prescricional. 

            Praticamente todas as unidades da federação dão suporte a tal 

entendimento em sua legislação. Tal situação faz prosperar o ilógico e o inadequado 

perante a Constituição Federal e seus princípios, uma vez que a regra constitucional 

brasileira pela prescritibilidade é nítida, face a análise dos princípios envolvidos – 

como a segurança jurídica. 

            A análise da visão dos Poderes Executivo e Judiciário em suas mais 

altas instâncias, bem como a dos doutrinadores a respeito do tema esclareceu que 

muito embora a doutrina seja unânime em apontar a excrescência, o abuso que 
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existe na legislação federal, os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, 

continuam a dar suporte para uma inconstitucionalidade flagrante.  
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A SAÚDE SUPLEMENTAR NO CONTEXTO DO ESTADO REGULADOR 

BRASILEIRO E A RN – ANS Nº 196 

Berenice Sofal Delgado* 

RESUMO 

Este trabalho tem, como objetivo, desenvolver o conhecimento acerca das agências 

reguladoras e, de forma mais específica, da Agência Nacional de Saúde Suplementar 

(ANS) e da Resolução Normativa nº 196. Para atingir a referida finalidade, tomamos, 

como ponto de partida, as agências reguladoras criadas como forma de repensar o papel 

do Estado na economia. Abordamos, então, a ANS, agência criada a fim de fiscalizar e 

regulamentar os planos de saúde oferecidos pelas empresas e cooperativas, sendo, 

muitas vezes, um instrumento que engessa o sistema ou, até mesmo, extrapola seus 

objetivos de regulação. Em seguida, é trabalhada a RN nº 196 e suas implicações para o 

sistema de saúde. Nesse contexto, analisamos o relacionamento entre os agentes do 

sistema supletivo de saúde pelo viés da Teoria da Agência, a qual emprega elementos da 

Ciência Econômica, principalmente das Teorias do consumidor e do funcionamento de 

mercado.  Analisando o mercado de saúde, pode-se perceber que são vários os agentes 

que nele figuram: as empresas de saúde, as cooperativas médicas, os fornecedores, os 

prestadores de serviços, cada um deles exercendo um papel neste sistema. Vale ressaltar 

que essa multiplicidade de papéis causa conflitos e que a ANS deveria tentar reduzi-los 

com vistas a atender aos anseios da sociedade por um sistema de saúde mais eficiente, 

abrangente e justo para os consumidores e os prestadores de serviços. Assim, o presente 

artigo pretende vislumbrar alguns pontos para uma reflexão breve das implicações 

regulatórias no sistema de saúde suplementar.  

. 

Palavras-chave: Agências reguladoras, ANS, Teoria da Agência, RN 196. 
                                                 
* Mestranda em Direito Privado pela PUC/ MG. Advogada militante.  
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ABSTRACT 

This paper aims to develop the knowledge of regulatory agencies and more specifically of the 

Agency National Supplementary Health (ANS) and the Resolution Rule nº 196. In order to 

achieve that aim, we start by studying the creation of the regulatory agency and the new paper 

of the State in the economy. Then, we approach the ANS, the first agency of the health 

section with the purpose to supervise and regulate the health insurance companies. Then we 

study the Resolution Rule nº 196 and its implications to the health system. In this context, we 

analyze the relationship between the agents of the supplementary healthcare using the Agency 

Theory, which combines elements of economic sciences, mainly consumer and market 

theories. Analyzing the supplementary healthcare market, we realize that it has many agents 

as such: the heath companies, the medical cooperatives, the suppliers, the service providers, 

each of them playing a role in this system. It is important to point up that this multiplicity of 

roles causes conflicts and the ANS should try to reduce and attend the need of the society for 

one healthcare system more equal, efficient and universal for the society and the suppliers. So 

the present paper intends to take a glimpse of some points to a reflection of the implications of 

the regulations in the supplementary healthcare system. 

Key words: Regulatory agencies, ANS, Agency theory, RN 196. 

1. INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 redefiniu o papel do Estado, que se afastou de suas 

antigas funções de prestador e produtor, para caminhar para uma função reguladora, 

fiscalizadora e fomentadora. Na verdade, diversos são os artigos da Carta Magna que tratam 

dessa nova forma descentralizada de atuação da Administração Pública, que transfere para a 

iniciativa privada o exercício de atividades econômicas antes exercidas exclusivamente por 

seus entes. 

Ao mesmo tempo em que a Constituição introduziu o Estado Regulador, incluiu-se 

também, em seu texto, o direito à saúde e o dever do Estado de garantir seu acesso a todos, 

cujo liame com a dignidade humana, fundamento constitucional (artigo 1º, III, CR/88), tem 

caráter inafastável.  
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Na área da saúde suplementar, com o advento da Lei nº 9.656/98, que regulamentou 

os planos de saúde, e da Lei nº 9961/2000, que criou a Agência Nacional de Saúde 

Suplementar (ANS), iniciou-se uma nova fase, na qual os serviços prestados pelas empresas e 

cooperativas médicas são regulados e monitorados por estes órgãos, que têm o poder de 

fiscalizar, controlar, normatizar e punir as atividades prestadas com o objetivo precípuo de 

manter e garantir a qualidade dos serviços ofertados à população. 

O sistema de saúde é complexo e composto por diversos atores, logo, o impacto das 

ações da ANS influencia não só os consumidores e as operadoras de saúde, mas também afeta 

diretamente os demais atores, tais como, os hospitais, os laboratórios, os profissionais da área 

de saúde, os fornecedores de próteses e materiais, dentre outros.    

Assim, nesse contexto, surgem e se intensificam os conflitos de interesses: a ANS, 

defendendo os consumidores; os planos de seguros, sua atividade econômica; e os prestadores 

de serviços, sua remuneração e autonomia.  

É preciso, assim, muita cautela por parte da ANS no momento de editar sua 

legislação, pois, sob a ótica econômica, toda norma produz, no mundo factual, consequências 

jurídicas e econômicas. Dessa forma, é importante que, no momento em que se proponha a 

decidir sobre determinada questão, o Estado leve em consideração seus impactos econômicos 

sobre as partes e a própria sociedade. 

 

2. A REFORMA DO ESTADO 

 

O mundo vem passando por inúmeras mudanças econômicas e sociais. Podemos citar 

as duas grandes guerras, a crise de 1929, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a 

internet e as inovações tecnológicas que causaram significativas transformações estruturais na 

sociedade.  

A partir do século XX, o Estado adotou uma nova concepção sobre o papel que 

deveria exercer na economia, ou melhor, não exercer, pois assumiu uma postura de abstenção 

de qualquer intervenção. A visão que predomina é a de descentralização, baseada, 

principalmente, na ideologia liberal. Seu papel se limita a garantir o cumprimento dos 

contratos. Impera-se a mão invisível do Estado que defende que a liberdade e a concorrência 

seriam as soluções para as falhas de mercado. 

 No entanto, com as grandes guerras mundiais e a crise de 1929, foi necessária uma 

mudança na forma de intervenção do Estado, que começa a desempenhar um papel de indutor 

para depois se estabelecer como condutor de serviços necessários e de infra-estrutura, como 
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abastecimento de energia, água e telefonia, sendo responsável pelo fomento do 

desenvolvimento econômico e social. Inicia-se, então, o Estado do bem estar social, em que se 

defendem os direitos sociais, principalmente os trabalhistas (GREGORI, 2006, p. 110).  

 Após esse período, chegando-se ao fim do século XX, o Estado se encontra atuante e 

presente em todos os setores da economia, em razão das múltiplas funções assumidas ao 

longo do tempo, o que ensejou o aumento do gasto público e de suas dimensões. Essa forma 

de atuação do Estado gerou críticas, pois os serviços prestados eram ineficientes e já não se 

conseguia arcar com os gastos públicos.  

Havia a necessidade de uma mudança na visão da atuação do Estado na sociedade, 

sendo que este deveria dirigir suas atenções apenas para as atividades essenciais, deixando as 

demais para serem exploradas pela iniciativa privada. Assim, o Estado deixaria de realizar 

diretamente as atividades econômicas, passando a desestatizar as empresas que estavam antes 

sob seu comando e assumindo um papel apenas de fiscalizador, fomentador e regulador 

dessas atividades.  

No cenário brasileiro, vimos o mesmo processo de reformas constitucionais e 

econômicas. O Brasil também presenciou o Estado interventor na economia, notadamente no 

período da Era Vargas (1930 – 1945) e no mandato de Ernesto Geisel (1974 – 1979), no qual 

o governo assumia a função de prestador, condutor e financiador do desenvolvimento do país.  

Apesar de a sociedade brasileira ter presenciado grande melhoria e desenvolvimento, 

resultado da atuação intervencionista do Estado, que realizou a construção de grandes 

rodovias, hidrelétricas e outras obras de infra-estrutura, este desenvolvimento teve algumas 

consequências, das quais podemos citar a ineficiência dos serviços, o aumento do déficit 

público e da dívida externa e a crise financeira e fiscal. Todos esses fatores culminaram no 

que foi chamado de “crise do Estado”.  

Assim, vale citar o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado: 

 

A crise brasileira da última década foi também uma crise do Estado. Em razão do 
modelo de desenvolvimento que governos anteriores adotaram, o Estado desviou-se 
de suas funções básicas para ampliar sua presença no setor produtivo, o que 
acarretou, além da gradual deterioração dos serviços públicos, a que recorre, em 
particular, a parcela menos favorecida da população, o agravamento da crise fiscal e, 
por conseqüência, da inflação. ( plano (BRASIL, 1995, p. 14)  
 

  

A partir dos anos 90, o Brasil vive um período em que se repensa a função do Estado, 

em que se passa a precisar de uma atuação distinta da antes adotada. Era necessária uma 

reforma no Estado e uma redefinição da acepção de administração pública e de seu próprio 
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papel. Deveria o Estado caminhar-se para uma atuação mais eficiente, desburocratizada, 

viabilizando o crescimento por meio da iniciativa não-governamental. 

O processo de desestatização permanece intenso durante na década de 90, sendo 

responsável por sua retirada de diversas atividades que passaram a ser exercidas pelo setor 

privado. Portanto, o Estado passa a atuar nas funções constitucionais, na garantia dos serviços 

básicos à população e na regulação da economia. A administração pública começa a atuar 

como mediadora de conflitos de interesses entre as várias partes integrantes desse processo.  

O interesse nessa nova acepção é a flexibilização do rígido modelo organizacional do 

Estado num modelo em que se busca não o processo de gestão pública, mas bons resultados, 

levando-se em consideração as premissas de economicidade e eficiência e objetivando o 

melhor atendimento ao cidadão, agora visto como cliente.   

Não se busca mais uma administração pública autoritária, centralizada, burocrática e 

hierarquizada, mas um Estado democrático voltado para resultados e para o bem estar da 

sociedade. 

De acordo com Dinorá Adelaide Musetti Grotti (2003, p. 75): 

 

As metas da reforma administrativa no Brasil alias não isentas de críticas, perfilham 
os mesmos objetivos traçados pela Administração pública em vários países: maior 
eficiência no desempenho das atividades da Administração, maior agilidade e 
capacidade gerencial, maior legitimidade e transparência, maior aproximação com a 
sociedade, seja por meio da proposição de formas de colaboração, ou parceria, seja 
por meio, da instituição de novos mercados de controle social (GROTTI, 2003, p . 
80). 
 

 
Portanto, o Estado inicia uma fase na qual atua de forma a regular a atividade 

econômica por meio de seus órgãos, denominados agências reguladoras, criando um novo 

modelo voltado para a regulação de um mercado concorrencial.  

 

3. A ORIGEM DAS AGÊNCIAS REGULADORAS 

  

As agências reguladoras surgiram no Brasil utilizando-se dos modelos já empregados 

nos Estados Unidos e Inglaterra.  

De acordo com Dinorá Grotti (2003, p 76), na Inglaterra, em 1834, já haviam entes 

autônomos criados pelo Parlamento para concretizar medidas previstas em lei e para decidir 

litígios resultantes desses textos. Para cada lei, era criado um ente para empregar, fiscalizar e 

decidir todas as questões relacionadas a ela. 

No Direito Francês, conforme a Constituição, em seu artigo 21, é atribuição do chefe 
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do poder executivo baixar regulamentos administrativos. Quanto ao direito de regular, foi 

conferida competência a algumas determinadas autarquias denominadas autorités 

administratives indépendantes, no que se refere a assuntos específicos de sua alçada. Tal 

atribuição decorre da “delegação de competências”, que, apesar de não ter sido expressamente 

prevista pelo Constituinte francês, por ele não foi rejeitada (WALD, 2005, p. 89). 

Os Estados Unidos da América também sofreram influência do Direito Inglês, sendo 

que, a partir de 1887, há uma proliferação de agências para regulação de atividades, 

imposição de direitos e deveres e aplicação de sanções. No Direito Americano, a questão 

acerca do controle político é bastante controvertida, tendo a doutrina se debruçado acerca do 

tema, denominando-a de presidential administration.  

Conforme Dinorá Grotti (2003, p. 76), a história das agências reguladoras nos Estados 

Unidos passou por quatro fases principais.  

A primeira fase foi o nascimento das agências, ocorrido em razão das disputas 

ocorridas entre as empresas de transporte ferroviário, que buscavam lucrar ao máximo com as 

tarifas, e os fazendeiros do Oeste, que foram os responsáveis por levar essa demanda às 

assembléias estaduais. O caso foi decidido de forma favorável aos fazendeiros, que 

conseguiram que a matéria fosse normatizada por uma legislação específica que regularia o 

preço das tarifas ferroviárias e da armazenagem de cereais. Nesse ano, foram criados o TCC - 

Interstate Commerce Comission - e, um pouco mais tarde, a FTC - Federal Trade Comission -

, destinados a controlar condutas anticompetitivas de empresas e corporações monopolistas. 

 A segunda fase ocorreu entre 1939 e 1945, período em que os Estados Unidos sofreu 

uma forte crise econômica. Nesse período, em que o país era liderado pelo presidente 

Roosevelt, foi implementada a política do New Deal, marcada por fortes intervenções de 

inúmeras agências administrativas. Tais intervenções eram contrárias à política americana, 

fortemente liberalista. Nesse contexto, foi dada ampla autonomia às agências, o que deflagrou 

grande debate constitucional.  

 O período de 1945 e 1965 foi marcado pela publicação da lei geral de procedimentos 

administrativos (APA - Administrative Procedural Act), que tinha, como objetivo, trazer 

uniformidade ao processo de tomada de decisões pelas agências. Nessa ocasião, o sistema 

regulatório defrontou-se com uma crise de controle político. 

 A quarta fase, que se estende até os dias de hoje, refere-se a uma tentativa de 

reformulação das agências, na qual lhes é dada autonomia e independência, mas agentes 

externos ainda as controlam. Em cada uma dessas fases, as discussões e os debates foram 

decididos pela Suprema Corte Americana. 
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 O modelo brasileiro tem clara influência do Direito Americano e Inglês. Do Direito 

Inglês, a contribuição foi quanto à forma de trabalho conjunto entre o setor privado e o 

público, visando a redefinir o papel do Estado e a regular a concorrência para a efetivação de 

um mercado mais eficiente e com tarifas reduzidas para os usuários. Quanto ao Direito 

Americano, as influências para o modelo brasileiro referem-se à forma organizacional, qual 

seja, a de entidades autônomas descentralizadas e com estrutura colegiada (GREGORI, 2003, 

p.113). 

 

4. O SURGIMENTO E O CRESCIMENTO DAS AGÊNCIAS REGULADORAS NO 

BRASIL 

 

De acordo com Maria Sylvia Zanella di Pietro (2003, p. 402), no Direito Brasileiro, 

agência reguladora é qualquer órgão da Administração Pública direta ou de entidade da 

Administração indireta com função de regular a matéria específica que lhe está afeta.  

A idéia de regulação já estava presente no Direito Brasileiro há muito tempo, não com 

a denominação de agência reguladora, mas com função similar, qual seja, a de regular e 

fiscalizar atividades econômicas. Pode-se citar o Comissariado de Alimentação Pública 

(1918), o Instituto de Defesa Permanente do Café - IBC (1923), o Instituto do Álcool e do 

Açúcar – IAA (1933) e o Instituo Nacional do Sal (1940), dentre outros (GROTTI, 2003, p. 

77). 

As agências reguladoras propriamente ditas têm origem no Ordenamento Brasileiro 

com a edição da Constituição da República de 1988, em seu art. 174, ao dispor sobre a ordem 

econômica, fixando o papel do Estado como agente normativo e regulador e como executor 

subsidiário de atividades econômicas. Ademais, dispôs sobre a possibilidade de transferência 

para o setor privado de algumas atividades antes exercidas pelo Estado. Tal transferência pode 

ser vislumbrada com as emendas constitucionais ocorridas após 1995, por meio das quais o 

mercado de serviços públicos foi aberto à iniciativa privada. 

De acordo com Marçal Justen Filho,  

 

O estado regulador é, antes de tudo, uma organização institucional que se relaciona 
às concepções do estado de Direito. Essa figura pressupõe não apenas o monopólio 
do direito por parte do Estado, mas também a submissão deste àquele. Para 
compreender o conceito de Estado Regulador é necessário reconhecer a supremacia 
da ordem jurídica sobre a atuação política (JUSTEN FILHO, 2002, p. 74). 
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As agências reguladoras brasileiras são autarquias de natureza especial criadas por lei, 

dotadas de autonomia e especialização, vinculadas a uma particular concepção político-

ideológica, que visa a impedir influências políticas sobre a regulação e disciplina de certas 

atividades administrativas. As agências têm, como funções, regular e fiscalizar a prestação de 

serviços essenciais, considerados de relevância pública (GROTTI, 2003, p. 78). 

Os entes reguladores são dotados de independência decisória, autonomia, financeira, 

administrativa e gerencial. Os diretores são escolhidos pelo Presidente da República, 

aprovados pelo Senado Federal e gozam de mandato fixo, podendo apenas perdê-lo em razão 

de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou de processo administrativo 

disciplinar. 

Nesse sentido: 

Assim, como independência das agências reguladoras entende-se a capacidade de 
buscar prioritariamente o atendimento dos direitos e interesses do usuário e a 
eficiência da indústria em detrimento de outros objetivos conflitantes tais como a 
maximização do lucro em sistemas monopolistas, a concentração de empresas em 
setores mais rentáveis do mercado, ou a maximização das receitas fiscais, Não se 
trata, portanto, de uma independência absoluta das agências em relação ao poder 
estatal, mas sim a não subordinação dos interesses dos prestadores e usuários dos 
serviços públicos aos interesses políticos, sem prejuízo da obediência das Agências à 
política nacional e às diretrizes básicas fixadas no programa governamental (WALD, 
2005, p. 86). 

 

A função essencial das agências é a de executar as políticas públicas, com o objetivo 

de tornar o mercado mais eficiente. As agências e suas intervenções visam a corrigir ou 

atenuar as falhas de mercado ocorridas em razão de monopólios, oligopólios, escassez do 

produto, interferências do mercado externo, etc.  Portanto, as agências estão vinculadas à 

tomada de decisões referentes à atividade econômica a qual regula, determinando a entrada e 

saída do mercado, a concorrência, a garantia de operação e a formação de preços. Suas ações 

estão voltadas para fiscalizar as empresas que exercem a atividade econômica e controlar se a 

prestação dos serviços e bens para a população está sendo realizada de forma eficiente e 

conforme as premissas de defesa do consumidor e concorrência.  

As primeiras agências criadas foram para o setor de infra-estrutura, relacionadas com a 

privatização e a quebra de monopólio do Estado, englobando a Agência Nacional de 

Telecomunicações (Anatel), a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e a Agência 

Nacional de Petróleo (ANP), ficando estas responsáveis pela regulação dos setores de 

telecomunicação, energia, e petróleo, respectivamente. 

Vale ressaltar que esses setores já tinham estruturas de regulação, como é o caso da 

Anatel, que, na etapa anterior à privatização, tinha a Telebrás como instância de regulação e 
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solução de conflitos, e o caso da Aneel, que herdou a estrutura regulatória da Eletrobás. 

Em um segundo momento, foram criadas as agências reguladoras vinculadas às 

atividades que são facultadas à iniciativa privada. É o caso dos serviços de saúde, que os 

particulares executam no exercício da livre iniciativa, tendo sido criadas a Agência Nacional 

de Vigilância Sanitária (Anvisa) e a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), em 

razão de uma pressão social que já clamava por uma regulamentação nesses setores.  

A partir desse momento, houve uma expansão da intervenção do Estado, não se 

limitando à regulação de serviços públicos, mas também intervindo na atividade econômica 

privada. Foram criadas a Agência Nacional de Água (ANA), a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), a 

Agência Nacional do Cinema (Ancine) e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).  

As agências, para cumprir seu papel de reguladoras, devem sempre se manter 

independentes e autônomas, seja na forma técnica, financeira, administrativa ou decisória, não 

podendo sofrer qualquer ingerência de ordem política, pois se estaria desnaturando sua função 

precípua.  

 A criação das agências reguladoras é uma tendência mundial e atual de 

descentralização e planejamento da economia, voltada para atingir determinados resultados 

evocados pelo princípio da eficiência, tal como, proteger o mercado e os agentes que dele 

participam, visando a uma ordem mais democrática e justa para a sociedade. 

 

5. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) 

 

É importante, antes de passar para o conceito, natureza e origem da Agência Nacional 

de Saúde Suplementar (ANS), trabalhar a definição de saúde e do direito social à saúde.  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS), criada em 1946 e subordinada à 

Organização das Nações Unidas (ONU), foi responsável pelo primeiro conceito formal de 

saúde, em que o reconhece como direito fundamental de todo ser humano, independentemente 

de sua condição social ou econômica e de sua crença religiosa ou política. No preâmbulo da 

constituição da OMS, o conceito de saúde refere-se ao completo bem estar físico, mental e 

social e não apenas à ausência de doenças ou outros agravos. Seria, portanto, um conjunto de 

condições responsáveis por sua efetivação (BAHIA; ABUJAMARA, 2009, p. 38). 

 No Brasil de 1930, já se podia falar em assistência médica como benefício concedido a 

grupos de trabalhadores, mas foi em 1988, com a edição da Constituição da República e após 

intensa movimentação social, que o direito universal à saúde foi consagrado. Nesse momento, 
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a saúde foi reconhecida como de relevância pública, devendo o Estado garanti-la a todos, 

sendo criado o Sistema Único de Saúde (SUS). Assim, o direito à saúde foi reconhecido como 

um direito social e sistêmico que visa a promover o bem estar físico, psíquico e social, 

melhorando a qualidade de vida do indivíduo.  

 No entanto, a edição da Constituição se dá em um momento em que a política vigente 

é a neoliberalista, segundo a qual o Estado atua de forma mínima no mercado, deixando a 

prestação de bens e serviços, inclusive o de saúde, para o setor privado, condicionada a 

diretrizes estatais, conforme disposição do art. 199, da CR/88.  

 Nesse sentido: 

A política de saúde no Brasil seguiu, nos anos 80, uma trajetória paradoxal: de um 
lado, a concepção universalizante, de outro, obedecendo às tendências estruturais 
organizadas pelo projeto neoliberal, concretizaram-se práticas caracterizadas pela 
exclusão social e redução de verbas públicas. Em função dos baixos investimentos 
em saúde e conseqüente queda da qualidade dos serviços, ocorreu uma progressiva 
migração dos setores médios para os planos e seguros privados (MALTA, 2001, p. 
37). 

 Na década de 90, os planos de saúde atingiram a marca de 38,7 milhões de brasileiros 

cobertos por, pelo menos, um plano de saúde, o que corresponde a 24,5% da população do 

país (IBGE, 2000). Nesse período, o sistema de saúde brasileiro foi sendo desenvolvido de 

forma livre, ou seja, os contratos e a forma de trabalho das operadoras de saúde eram 

desenvolvidos como lhes proviam, ficando os usuários, prestadores de serviços e 

fornecedores, dependentes das operadoras. 

 Pode-se visualizar a proporção entre os gastos públicos e privados com a saúde no 

Brasil em função do PIB, no período de 1997 a 2007, no seguinte gráfico: 
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A figura 1 (BRASIL, 2007) demonstra que o sistema de saúde teve grande influência 

do setor privado, superando os investimentos do público, o que fez com que fosse necessária 

uma regulação mais rigorosa pela Administração Pública, uma vez que é assunto que afeta 

diretamente a integridade da vida humana, além de se tratar de um mercado complexo e 

heterogêneo. 

Nessa situação, foi crescente o número de denúncias dos usuários quanto à negativa de 

cobertura, adesão e reajustes abusivos, bem como insatisfações dos prestadores de serviço 

quanto à baixa remuneração e à falta de autonomia profissional, fazendo com que, entre 1992 

e 1996, as queixas contra planos de saúde estivessem entre as cinco primeiras causas de 

reclamações às Fundações de Defesa e Proteção do Consumidor (PROCON) de São Paulo, 

Brasília e Rio de Janeiro (MALTA, 2001, p. 169).  

Com a necessidade de mudanças, as entidades médicas, os médicos, os usuários, os 

órgãos de proteção do consumidor e o governo passaram a clamar por uma regulação mais 

intensa da matéria.  

 A ANS foi criada em um clima de forte “efervescência política”, em um contexto 

histórico de amadurecimento das reformas feitas pelo Estado, que tiveram seu marco inicial 

com a Constituição da República de 1988, que definiu a saúde como direito social, podendo 

ser prestada pelo setor privado, passando pelas reformas do Estado em 1990 e 1995. Em 

seguida, houve a criação do Ministério de Administração Federal e Reforma do Estado 

(MARE) e das agências reguladoras (AR). 

Mais tarde, em 1998, em razão das exigências da sociedade, foi editada a Lei nº 9656, 

que regulamenta o setor privado de assistência à saúde suplementar, alicerçado basicamente 

na amplitude da padronização das coberturas, incentivando a similaridade do produto e a 

concorrência em razão da qualidade e das formas de acesso do usuário.    

Dois anos depois, por meio da Medida Provisória nº 1928, de 25.11.2009, reeditada 

pela Medida Provisória nº 2.012-2, de 30.12.2009, com a posterior promulgação da Lei nº 

9.961, de 28.01.2000, foi criada a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) “como 

órgão de regulamentação, normatização, controle e fiscalização das atividades que garantam a 

assistência suplementar à saúde”.  

A ANS é uma autarquia especial vinculada ao Ministério da Saúde, subordinada às 

diretrizes fixadas pelo Conselho de Saúde Suplementar (Consu). O Consu, composto pela 

metade dos integrantes do Ministério da Saúde, divide com o Conselho Nacional de Seguros 

Suplementar (CNPS) suas atribuições deliberativas. Sua atuação é controlada por meio de um 
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contrato de gestão, firmado com o Ministério da Saúde e aprovado pelo Consu. 

Conforme o art. 3º, da Lei nº 9961/00,  

 
a ANS tem com finalidade intirucional promover a defesa do interesse público na 
assistência suplementar à saúde, regulando as operadoras setoriais, inclusive quanto 
suas relações com prestadores e consumidores, contribuindo para o 
desenvolvimento das ações de saúde no país (BRASIL, 2011a). 
 
 

Vale ressaltar que, no momento da criação da ANS, não existia qualquer 

regulamentação da atividade econômica exercida pelos planos de saúde, com exceção das 

seguradoras de saúde que eram regidas pelas Susep.  

A ANS veio para intermediar esse mercado de cuidados à saúde, em que os atores 

agora são entidades empresariais que vendem seus bens, prestam serviços aos consumidores e 

remuneram, de forma indireta, os prestadores de serviços. As agências, no intuito de trazer 

mais eficiência e economicidade para os usuários-clientes, buscam, por meio de um mercado 

aberto, competitivo e numeroso, ganhos sociais para a sociedade (SATO, 2007, p. 54). 

São funções da ANS: 

• Harmonizar os interesses dos consumidores e operadoras de planos de saúde, 

contribuindo para as ações de saúde; 

• Estabelecer parâmetros e indicadores de qualidade para a assistência à saúde, 

bem como critérios de responsabilidade para as operadoras de saúde; 

• Definir os reajustes dos contratos e a monitoração dos preços ajustados dos 

fornecedores e prestadores de serviços; 

• Combinar estratégias coercitivas e cooperativas para as empresas, inclusive as 

que trabalham em cooperação com o setor público no que se refere à utilização 

de estruturas como hospitais e laboratórios, bem como para tratamentos novos 

e de alto custo; 

• Acompanhar o ressarcimento das operadoras de saúde pelas despesas advindas 

de seus clientes no Sistema Único de Saúde (SUS); 

• Fomentar a competição benéfica no mercado supletivo de saúde (externalidade 

positiva) 

 

Dessa forma, a ANS teve, em um primeiro momento, a necessidade de sanear, 

econômica e financeiramente, as operadoras, criando mecanismos de controle e 

responsabilizando dirigentes por má administração. Após esse primeiro período, a Agência 

atuou no âmbito da assistência, aumentado e sistematizando o rol de procedimentos que 
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deveriam constar na cobertura dos planos. Atualmente, tem trabalhado para informar melhor a 

população, diminuindo a assimetria do acesso entre clientes, operadoras e provedores de 

serviços e criar estratégias para aumentar a competitividade do mercado, fazendo uso de 

alguns artifícios, cuja legitimidade e real benefício para a sociedade serão posteriormente 

discutidos. 

 

6. ATOS REGULATÓRIOS DA ANS 

 

 A ANS tem, como missão, “promover a defesa do interesse público na assimetria 

suplementar à saúde, regular as operadoras setoriais - inclusive quanto às suas relações com 

prestadores e consumidores – e contribuir para o desenvolvimento das ações de saúde no 

país” (ANS, 2011).  

 Assim, a criação da ANS veio para regulamentar um mercado que, em 1990, contava 

com 37 milhões, e atualmente 46 milhões, de usuários e que, por mais de 60 anos, ficou sem 

qualquer regulamentação. A ANS veio, como todas as demais agências reguladoras, para 

legislar, fiscalizar e regular um bem que, por sua natureza, demanda uma maior intervenção 

do Estado, procurando proteger o usuário dos aumentos abusivos, serviços de baixa qualidade 

e abusos econômicos. 

 No mesmo momento em que o governo se mostrava tendente às diretrizes econômicas 

mais liberais, a ANS tinha, como atribuições, introduzir e delimitar cláusulas contratuais, tais 

como reajustes de contratos, procedimentos e prazos para operadoras de planos de saúde. 

Logo de inicio, as ações regulatórias redefiniram o segmento da saúde suplementar no Brasil, 

sob os princípios do interesse público, bem como da busca por um mercado livre e 

concorrente.  

 A ANS e suas resoluções normativas podem ser divididas em normas de regulação, 

normas técnico-assistenciais e normas de transparência. As primeiras são normas voltadas 

para a regulação do sistema em seus aspectos econômico-financeiros, em que se busca 

controlar os reajustes de contratos, contabilidade, dados estatísticos, balanço patrimonial e 

critérios de constituição de garantias e fundos especiais, além de procedimentos para 

recuperação das operadoras e dos regimes especiais da direção fiscal e técnica. Podemos citar, 

como exemplos, a RN nº 38, que trata da elaboração de planos de conta padrão, e a RN nº 

204, na qual se estabelece o Fundo Garantidor do Segmento de Saúde Suplementar, e outras 

demais resoluções que visam a proteger o consumidor da insolvência e da má gestão das 

operadoras de planos de saúde. 
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 Outro viés que a ANS preocupou em legislar foi o de conteúdo técnico-assistencial, 

tendo, como foco, regras de padronização e atualização dos procedimentos, além da criação 

de processos para acompanhamento dos casos de assistência aos usuários dos planos privados 

de saúde.  

 Nesse sentido: 

 

Com relação aos aspectos técnicos assistenciais também já se atingiu uma fase de 
consolidação. A política indutora assumida por essa gestão teve como foco a 
regulação da atenção à saúde centrada na qualificação da assistência, na discussão 
do papel dos agentes envolvidos, e na reorientação dos modelos assistenciais 
hegemônicos (ANS- Relatório de Gestão 2011). 

 
 

Como exemplo dos atos normativos expedidos neste período, podemos citar a RDC 

068, que estabelece normas para a adoção de cláusula de cobertura parcial temporária, e a RN 

192, que estabelece e regula a cobertura aos atendimentos de processos de planejamento 

familiar. 

A agência também se preocupou em estimular a defesa da concorrência, a 

transparência das informações e a redução da assimetria de informação entre os usuários e as 

operadoras de planos de saúde. A criação de normas que facilitam a migração de usuários de 

um plano para outro é exemplo do incentivo dado pela ANS à livre concorrência e à 

competição neste mercado. 

As normas voltadas para aumentar a transparência datam de período mais recente, em 

que já havia ocorrido um saneamento do mercado pela Agência. A primeira norma é de 2006 

e estabelece o Programa de Qualificação da Saúde Suplementar, cujo objetivo precípuo é 

indicar aos usuários os índices de desempenho das operadoras de saúde. Outro exemplo é a 

RN 242, que estabelece a participação da sociedade civil e dos agentes regulados no processo 

de edição de normas mediante a realização de audiências públicas.  

Nota-se que a ANS possui uma trajetória de normas visando a regular o mercado de 

saúde de forma a atender os interesses do Estado e da sociedade, tendo, como pressupostos, a 

eficiência, a especialidade, a participação e a transparência. Impende destacar que há forte 

discussão sobre os limites do poder normativo das agências, uma vez que os doutrinadores 

defendem que o este não pode ultrapassar as limitações impostas pela Constituição da 

República, que consagra o princípio da legalidade e da separação de poderes, e pela própria 

lei instituidora da agência. 

O poder normativo das agências deve-se limitar aos chamados regulamentos 

administrativos ou de organização, só podendo dizer respeito às relações entre os particulares 
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que estão em situação de sujeição especial ao Estado (PIETRO, 2000, p. 407). 

Assim, a ANS deve exercer seu poder, inclusive normativo, para regular, fiscalizar e 

fomentar a saúde suplementar no Brasil, mas é preciso que não goze de autonomia excessiva e 

que o seu poder político e discricionário seja voltado para a escolha de atos técnico-

científicos, visando ao pleno desenvolvimento e equilíbrio do sistema de saúde e de seus 

agentes. 

 

7. A TEORIA DA AGÊNCIA NO SETOR DE SAÚDE 

 

O sistema de saúde é por demais complexo e apresenta diversos atores sociais. De 

acordo com Flávio Ricardo Loureiro Sato, “ator social é uma personalidade, agrupamento 

humano ou organização que tem capacidade de acumular força, desenvolver necessidades e 

interesses e atuar produzindo fatos na situação” (SATO, 2007, p. 53). 

Os atores envolvidos no campo da saúde suplementar brasileira têm uma 

multiplicidade de interesses e projetos, causando inevitavelmente alguns conflitos, o que, para 

alguns doutrinadores, tem causado a crise no sistema de saúde no Brasil.  

Na área privada de saúde, são vários os agentes que podemos citar: a ANS, os 

consumidores, as operadoras de saúde, as entidades médicas (CFM, FENAM, AMB, CMB), 

os prestadores de serviços, os fornecedores de equipamentos, etc.  

As operadoras de saúde, que prestam serviços de assistência à saúde, são compostas 

por vários segmentos, quais sejam: autogestões, medicinas de grupo, seguradoras e 

cooperativas.  

Denomina-se "autogestão" os planos próprios patrocinados ou não pelas empresas 

empregadoras, constituindo o segmento não-comercial do mercado de planos e seguros. As 

autogestões totalizam cerca de 300 empresas e aproximadamente 4,7 milhões de beneficiários. 

O grupo é heterogêneo, incluindo as grandes indústrias de transformação, entidades sindicais, 

empresas públicas, até empresas com pequeno número de associados (BAHIA, 2001, p. 23). 

O segmento comercial compreende as cooperativas de trabalho médico, como o 

Sistema UNIMED; as cooperativas odontológicas; as empresas de medicina de grupo; e as 

seguradoras. 

As seguradoras, vinculadas ou não a bancos, representam a modalidade empresarial 

mais recente no mercado de assistência médica suplementar, com 16% do contingente de 

pessoas cobertas por planos privados de saúde. As cooperativas de trabalho médico possuem 

25% dos clientes de planos de saúde e se organizaram a partir da iniciativa de médicos, sendo 
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criadas principalmente em razão da ameaça de perda da autonomia da prática médica e da 

mercantilização da medicina As medicinas de grupo, constituídas inicialmente por grupos de 

médicos aliados a empresas, são atualmente responsáveis por quase 40% dos usuários da 

assistência suplementar de saúde (BAHIA, 2002, p. 23).  

Nesse sentido,  

 

Esse segmento se organizou em torno de proprietários de hospitais, criando redes de 
serviços e credenciando hospitais e laboratórios, já que existia um comprador de 
serviços que lhes garantia um mercado seguro. O surgimento do setor se deu a partir 
de meados da década de 1960, com o denominado convênio-empresa entre a 
empresa empregadora e a empresa médica (medicina de grupo), estimulados pela 
Previdência Social, que repassava subsídios per capita pelo serviço prestado, prática 
essa que foi decisiva no empresariamento da medicina (MÉDICI, 1992, p. 25). 
 

 
 Percebe-se a complexidade do sistema de saúde suplementar, uma vez que cada 

integrante tem interesses particulares, criando um campo de disputas de interesses distintos e, 

muitas das vezes, inconciliáveis. 

De acordo com Ricardo Sato, a Teoria da Agência, para Jensen e Meckling, trata do 

“relacionamento entre agentes nas trocas econômicas, onde um ator (principal) tem poder 

sobre o comportamento de um outro ator (o agente) em seu favor, e o bem estar do principal 

sofre influências das decisões do agente” (SATO, 2003, p.55 ). 

Nesse sistema, o principal não pode ter maximizado seus interesses, pois estes são 

contrários aos do agente. O principal deve se manter neutro, pois pode realizar escolhas sobre 

uma ampla gama de participantes. Já o agente é adverso ao risco, visando a proteger seus 

bens. A Teoria da Agência tem, como objetivo, diminuir os custos envolvidos.  

Conforme Sato (2007, p. 58), 

 

O problema de agência, segundo Hatch envolve o risco do agente agir de acordo 
com seus interesses em vez do principal. Para evitar os problemas de divergência de 
interesse são realizados contratos, cujo objetivo é alinhar os interesses dos agentes 
com os de seus principais (SATO, 2007, p. 56 ).   

 
Para o principal controlar os agentes, deverá buscar informações, seja pelo 

monitoramento direto, seja indiretamente pelo acompanhamento dos resultados produzidos. 

Ressalta-se que o principal deve utilizar-se de políticas coercitivas e punitivas para compelir 

os agentes ao cumprimento. 

É natural, para a Teoria da Agência, a assimetria de informação entre agente e 

principal. No momento de conflitos, cada um utiliza-se de informações exclusivas para 

influenciar o contrato que esteja desvantajoso para a parte. Para se atingir o ótimo de Pareto, 
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momento em que já não é mais possível maximizar os benefícios sem causar prejuízo aos 

demais (SATO, 2007, p. 55), é necessário balancear os trades offs de maximização de 

benefícios. 

No sistema de saúde brasileiro, o equilíbrio será atingido quando se tiver, ao mesmo 

tempo, maximizados os interesses da ANS e os das operadoras de planos de saúde. No caso 

da ANS, seus interesses são de garantir a assistência à saúde de qualidade para os 

beneficiários de planos de saúde. Já, para as operadoras de planos de saúde, isso depende do 

modelo assistencial praticado, ou seja, para as do segmento comercial, as cooperativas de 

trabalho, as empresas de medicina de grupo e as seguradoras, o objetivo é a maximização de 

seus lucros; no caso das cooperativas, a maximização das sobras. Quanto às empresas de 

autogestão, a maximização será obtida pelo atendimento das demandas de seus beneficiários, 

não tendo qualquer objetivo de lucro.  

No sistema de saúde brasileiro, antes da criação da ANS, as operadoras exerciam o 

papel de principal e os consumidores, de agentes. Com a ANS regulando o mercado, houve a 

inversão de papéis: a ANS é a principal e as operadoras de saúde, os agentes. 

O mercado de cuidados de saúde tem grande dificuldade de atingir o ótimo de Pareto, 

pois a “demanda de saúde segue um padrão com pequena elasticidade de demanda” (SATO, 

2007, p. 55). Ademais, se trata de um mercado em que o consumidor não tem autonomia para 

decidir o momento em que irá consumir o serviço comprado, em que há assimetria de 

informação dos beneficiários em relação à prestadora de serviço e rapidez das inovações 

tecnológicas, as quais impõem um alto e inesgotável custo para as operadoras. A inflação dos 

custos de saúde é muito mais elevada do que as demais no mercado, devido ao fato de serem 

de mão de obra cara.  

De acordo com Sato (2007, p. 55), 

 
Para a sociedade, a fome de riqueza econômica ao longo do tempo é a substituição 
do trabalho pelo capital, sendo essa a própria definição de produtividade. Entretanto, 
pessoas qualificadas em ocupação em que o capital não substitui o trabalho esperam 
ao longo do tempo que sua renda aumente no mínimo em proporção ao aumento 
médio de renda da sociedade. Portanto temos, uma grande pressão pelo aumento dos 
custos da operadora de saúde, que por sua vez, estabelecem mecanismos de forma a 
reverterem essa situação e manter o equilíbrio econômico financeiro dessa relação 
(SATO, 2007, p. 55). 
 

 

Em razão desses fatores, as operadoras, para trabalharem na maximização de seus 

resultados, precisariam reajustar os valores pagos pelos beneficiários e diminuir o valor pago 

aos prestadores de serviços, já que têm grande poder de barganha. No entanto, os demais 
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agentes, entidades médicas, profissionais, fornecedores e consumidores, também presentes 

neste sistema, tem poder de barganha e contestariam tais atos. O ANS e o próprio Poder 

Judiciário agem como fiscalizadores e controladores dos contratos, atuando para o 

cumprimento da legislação e equilíbrio das relações contratuais. 

É importante frisar que o sistema de saúde também apresenta, como características, a 

seleção adversa e a redução de risco.  

A seleção adversa é um problema de assimetria de informação, no qual os agentes são 

adversos ao risco, em razão da falta de poder de barganha. O ponto central dessa questão é 

como fazer seu compartilhamento. Antes da criação da ANS, os riscos eram repassados 

apenas aos beneficiários, tais quais restrições de cobertura, adesão e crescentes reajustes. Com 

a criação da ANS e sua padronização, sistematização do rol de procedimentos e controle de 

reajustes dos contratos, os riscos foram transferidos para as operadoras de planos de saúde. O 

aumento de custos para as operadoras e a diminuição de ganhos pelo controle do reajuste 

máximo dos planos, na maioria das vezes, abaixo da inflação, causou a falência de pequenas 

operadoras de saúde e a formação de oligopólios, dificultando ainda mais a entrada de novas 

operadoras no mercado. 

O risco moral, também presente no sistema de saúde, se refere à mudança do 

comportamento do beneficiário em razão de não ter de suportar o custo total de atendimento, 

causando indução da demanda por serviços de saúde e aumento dos custos para a operadora. 

A solução para esse problema tem sido buscada por meio dos planos de saúde de co-

participação; assim, parte é financiada pelo plano de saúde e a outra pelo beneficiário.  

Percebe-se que o sistema de saúde brasileiro é composto por vários agentes, com 

interesses distintos causando conflitos de difícil resolução. Estamos em uma fase em que se 

pode visualizar uma crise dos agentes. A rede de atendimento composta pelos médicos, 

hospitais, clínicas e laboratórios reclamam da diminuição de sua remuneração; as operadoras 

de saúde, em sua maioria, de crise econômico-financeira; e os usuários, das dificuldades de 

adequar seu orçamento às despesas advindas do pagamento do plano de saúde.  

A ANS foi criada com o objetivo de resolver ou minimizar os problemas advindos da 

relação conflituosa existente entre os agentes no sistema de saúde, devendo a Agência 

apresentar soluções que alcancem um ponto de equilíbrio em que todos os agentes possam ter 

maximizado seus interesses e, com isso, ofereçam reais ganhos sociais para a sociedade. 

 

8. RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 196/2009 
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A Agência Nacional de Saúde goza de pleno poder normativo, editando leis que regem 

o ramo de atividade econômica da saúde. A ANS regula o setor de saúde privado com a 

edição das Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) e das Resoluções Normativas (RN). 

Anteriormente à existência da ANS e da regulação emanada pelas RDC e RN, a saúde 

suplementar era regulada por intermédio das normas do CONSU. 

As Resoluções Normativas e as Resoluções de Diretoria Colegiada se constituem nos 

principais instrumentos regulatórios, uma vez que é por meio destes que a ANS expressa 

decisão normativa de regulação do setor sobre as matérias de sua competência. As RDC 

vigoraram desde o início da Agência até janeiro de 2002, quando deram lugar às atuais RN. 

No conjunto, foram editadas 95 RDC entre os anos de 2000 e 2002 e 243 RN até dezembro de 

2010, totalizando 338 normas entre o período de 2000 e o ano de 2010 (BAHIA, 2002, p. 12). 

As normas elaboradas pela ANS podem ser divididas entre aquelas que têm como 

intenção normas de organização do mercado, relativas à regulação econômico-financeira e 

dos produtos oferecidos, e normas que afetam a concorrência e a composição do mercado de 

saúde.  

No presente trabalho, trataremos da Resolução Normativa nº 196, de 2009, e suas 

implicações para o sistema de saúde. Por meio da RN 196, a ANS instituiu a chamada 

Administradora de benefícios.  

A Administradora de benefícios, conforme o artigo 2º da referida RN, é a  

pessoa jurídica que propõe a contratação de plano coletivo na condição de 
estipulante ou que presta serviços para pessoas jurídicas contratantes de planos 
privados de assistência à saúde coletivos, desenvolvendo ao menos uma das 
seguintes atividades: I – promover a reunião de pessoas jurídicas contratantes na 
forma do artigo 23 da RN nº 195, de 14de julho de 2009. II – contratar plano 
privado de assistência à saúde coletivo, na condição de estipulante, a ser 
disponibilizado para as pessoas jurídicas legitimadas para contratar; III – 
oferecimento de planos para associados das pessoas jurídicas contratantes; IV – 
apoio técnico na discussão de aspectos operacionais, tais como: a) negociação de 
reajuste; b) aplicação de mecanismos de regulação pela operadora de plano de 
saúde; e c) alteração de rede assistencial” (BRASIL, 2011b). 
 
 

As administradoras, portanto, são pessoas jurídicas que propõem a contratação de 

plano coletivo na condição de estipulantes ou prestadoras de serviço para pessoas jurídicas 

contratantes de planos privados,coletivos de assistência à saúde, definidos pela RN nº 195, art. 

9º, da ANS, como sendo pessoas jurídicas representativas de profissionais, classistas ou 

setoriais, cuja cobertura atenda às pessoas participantes dessas entidades, podendo ser 

associações, cooperativas, sindicatos, entidade de classes, conselhos profissionais, federações 

e confederações, caixa de assistências e fundações específicas (BRASIL, 2011c). 
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 No caso dos planos individuais e empresariais, as operadoras de saúde continuam 

sendo as estipulantes desses contratos, estando a administradora proibida de contratar. Logo, 

as administradoras se apresentam como mais um agente nessa cadeia do mercado de saúde 

suplementar no Brasil.  

A administradora de benefícios passa a desenvolver algumas das atividades que, antes, 

eram exclusivas das operadoras de saúde privada, dentre estas, estão as ofertas de plano 

privado de assistência à saúde coletivo, a gestão de faturas e cobranças, a consultoria de 

modelo de gestão, etc.  

Nesse novo modelo proposto pela ANS, há uma cadeia de contratos. Inicialmente, 

firma-se o contrato entre operadora e administradora de benefícios, em segunda, entre a 

administradora e o ente representativo (associações, cooperativas, sindicatos, entidades de 

classes, conselhos profissionais, federações), e, posteriormente, entre o ente e os 

usuários/beneficiários. Na maioria dos casos, os usuários efetuam seu respectivo pagamento 

diretamente à entidade que o representa, a qual repassa à administradora de benefícios, que, 

em seguida, transfere para o de plano de saúde (LEAL, 2011). 

A criação da administradora de benefício foi no intuito de reduzir e agregar pessoas 

que tinham interesse em ter um plano de saúde, mas, como contratantes de um plano 

individual e tendo pouco ou nenhum poder de barganha, teriam que suportar um contrato mais 

oneroso. Assim, com a administradora à frente da negociação, poderiam celebrar um contrato 

mais favorável. 

 Ademais, fica a administradora responsável pelos riscos do contrato, ou seja, deve 

suportar a inadimplência, tendo que possuir patrimônio suficiente para garantir o risco 

intrínseco ao negócio. Antes da administradora, a atividade era exercida por empresas e 

corretoras sem qualquer regulação, ocasionado prejuízos a todos incluídos na cadeia.  

Dessa forma, o escopo regulatório segue agora o seguinte formato: 
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A figura 2 evidencia que, agora, temos um novo agente na assistência à saúde 

suplementar, as administradoras de benefícios, com interesses próprios, visando a atingir suas 

finalidades, quais sejam, realizar o maior número de contratos e maximizar seus lucros, eis 

que prestadores de serviços.  

Essas novas administradoras vêm cobrando das operadoras de saúde um percentual 

que varia de 6% a 12% para intermediar esses contratos. Em conferência pronunciada no IV 

Fórum Nacional de Cooperativismo Médico, que teve palco no Conselho Federal de 

Medicina, em Brasília-DF, em 14/06/2011, Silvia Helena Rondina Mateus, diretora-tesoureira 

de CREMESP, informou que o percentual é denominado “taxa de administração”, e, 

conforme as pesquisas já realizadas, aumentam em 4% as mensalidades dos planos de saúde, 

sem acrescentar qualquer ganho para o beneficiário e para os prestadores de serviços. Ora, 

esse é mais um valor a ser acrescentado à cadeia administrativa, o que resta evidente que 

custos extras serão colocados no preço final do produto. 

Além disso, esses agentes aumentam os custos de transação, obstáculos com os quais 

as partes se confrontam no momento da realização dos acordos privados, que podemos 

exemplificar como os custos de iniciativa, os custos administrativos e a própria transação que 

envolve renúncia de alguns direitos.  

Ademais, o vem acontecendo é que as administradoras de benefício vêm 

aumentando o preço das mensalidades e não repassando os valores para as operadoras e 

prestadores de serviços. Ou seja, maximizam seus lucros sem aumentar, no entanto, qualquer 

2714



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ganho para os usuários e para aqueles que efetivamente prestam os serviços médicos.                                   

   Inclusive, as administradoras de benefícios têm causado prejuízo 

institucional e material para as cooperativas de trabalho médicas e as operadoras de planos de 

saúde, como o Sistema Unimed, posto que desvirtuam o propósito da criação das cooperativas 

que surgiram com o objetivo de se distanciarem do modelo mercantilista e evitarem a 

intermediação do serviço médico, buscando o exercício da profissão de forma autônoma, em 

consonância com os princípios fundamentais contidos no Código de Ética Médica (Resolução 

CFM nº 1931/2009), em especial aquele previsto no inciso X, do Capítulo I, que estabelece 

que: “O trabalho do médico não pode ser explorado por terceiros com objetivo de lucro, 

finalidade política ou religiosa”. 

Outro ponto importante a ser discutido é a perda da carteira de clientes pela operadora 

de planos de saúde, uma vez que a administradora de benefícios pode credenciar diretamente, 

desviando a prestação de serviço para fora da cooperativa e dos cooperados ou dos médicos já 

credenciados pela operadora. Ora, a administradora de serviços fica com parte da carteira das 

operadoras que contratarem pela administradora, que pode trocar a operadora a qualquer 

tempo, fragilizando o sistema, pois a carteira de clientes não é mais da operadora, mas sim da 

administradora de benefícios. 

Assim, a ANS criou mais um intermediário entre o médico e o paciente, mais um na 

cadeia comercial que fica com uma parcela dos ganhos, onerando ainda mais um sistema que 

já é naturalmente complexo e dispendioso, em razão das inovações tecnológicas e dos altos 

custos de um inesgotável jogo de demanda que torna o sistema de saúde público e privado 

uma situação de difícil resolução. 

A ANS veio para desenvolver e melhorar a assistência suplementar no Brasil, 

regulando o mercado sem impor mais barreiras e entraves. A entrada desse novo agente vem 

sendo questionada pela comunidade médica e pelas operadoras de saúde que sofrem os 

impactos advindos dessa nova regulamentação, que precisa ter a sua criação discutida e 

revisada conjuntamente por todos os agentes que compõem esse mercado, visto que a Agência 

deve trabalhar para manter o equilíbrio de todos, pois, só assim, o sistema poderá crescer e se 

desenvolver, trazendo retornos positivos para a sociedade. 

 

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

A Constituição Federal de 1988 trouxe, para o Estado, uma nova linha de atuação, 

em que não realizaria mais a função de provedor e prestador para assumir uma função muito 
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mais de interventor, regulador e fomentador da economia. Na verdade, diversos são os artigos 

da Carta Magna que trabalham essa nova forma de acepção da Administração Pública no 

contexto do Estado Democrático de Direito.  

Ao mesmo tempo em que a Constituição dispôs sobre as agências reguladoras, 

introduzindo o estado regulador, incluiu-se, também, em seu texto, o direito à saúde como 

dever do Estado para viabilizar o Sistema Único de Saúde (SUS), sob os princípios da 

igualdade e universalidade. 

No entanto, a realidade demonstrou que o Estado não tinha condições de subsidiar o 

direito de todos à saúde, conforme mandamento constitucional, e, como conseqüência do 

Estado mínimo, a saúde passou a ser exercida pela iniciativa privada, surgindo a saúde 

suplementar no Brasil. 

Com o aumento progressivo da demanda do sistema público de saúde e a 

impossibilidade do Estado em atendê-la, fez-se com que o mercado de saúde supletiva 

crescesse, fazendo com que grande parte da população brasileira tornasse beneficiária de 

algum plano de saúde. Esse quadro geral apresentou diversas denúncias de abusos e 

arbitrariedades perpetrados pelas operadoras de planos de saúde, despertando a atenção dos 

órgãos de proteção, das entidades médicas e do Poder Judiciário, o que culminou na criação da 

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

A ANS foi criada para regular o mercado de saúde, inibir práticas lesivas, fomentar o 

desenvolvimento da saúde, sob um mercado aberto e competitivo, e equilibrar os agentes 

envolvidos. O sistema de saúde complementar, composto por vários atores, cada qual 

representando seus interesses próprios, produz um complexo, heterogêneo e conflituoso 

mercado. 

  Dessa maneira, deve a ANS trabalhar para diminuir os custos de agência, editando 

normas que tragam estabilidade, reduzam os conflitos de interesse e apresentem, para o 

sistema supletivo, justiça social tanto quanto para os beneficiários de saúde, operadoras de 

saúde e os prestadores de serviço.  

Portanto, é necessário que o poder regulatório da ANS não seja absoluto, mas aberto 

para o diálogo e procure considerar as consequências imediatas e mediatas que aquela 

regulação poderá acarretar para as partes e para a sociedade, buscando um mercado estável, 

eficiente e justo. 
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RESUMO 

 

Propõe-se um estudo da noção de supremacia do interesse público sobre o articular sob o 
ponto de vista da passagem paradigmática do Estado Liberal para o Estado Social e deste para 
o Estado Democrático de Direito. Em seguida, afirma-se como, no atual paradigma, e 
considerando a doutrina e ordenamento jurídico vigentes, o estudo dos conflitos entre 
interesses públicos e privados pode ser visto sob uma ótica diferenciada, baseada na teoria 
proposta por Wesley Hohfeld, autor de uma teoria sobre os conceitos jurídicos fundamentais 
bastante conhecido pela doutrina jurídica norte-americana, facilitando a compreensão das 
diversas formas de manifestação da citada supremacia quando diante de casos concretos.  

 

 

Palavras-chave: Direito Administrativo. Supremacia do interesse público sobre o privado. 
Paradigma. Estado Democrático de Direito. Direitos fundamentais. Wesley Hohfeld. 
Conceitos jurídicos fundamentais. 

 

ABSTRACT 

 

This article examines the notion of supremacy of public interest over private interest from the 
point of view of the transition of the liberal paradigm to the welfare state paradigm and from 
this to the Democratic State of Law. It then states that, in the current paradigm, and 
considering the existing legal doctrine, the study of conflicts between public and private 
interests can be seen under a different perspective, based on the ideas proposed by Wesley 
Hohfeld, author of a theory about fundamental legal concepts well known by the north 
american jurisprudence, fundamental legal concepts well known by american legal doctrine, 
making easy the understanding of the various forms of manifestation that supremacy can take 
when faced with specific cases. 

 
 
Keywords: Administrative Law. Supremacy of public interest over private interest. Paradigm. 
Democratic Rule of Law. Fundamental rights. Wesley Hohfeld. Fundamental legal concepts.  
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INTRODUÇÃO 

Vários institutos que são tidos como alicerces do Direito Administrativo brasileiro 

vêm, nos últimos anos, sendo estudados sob um enfoque crítico, voltado para a investigação 

de sua conformação com o atual modelo de Estado Democrático de Direito, acolhido pela 

Constituição Federal de 1988. 

Nesse contexto, surgiu a necessidade de submeter também a noção de supremacia 

do interesse público sobre o privado – uma ideia comumente abordada nos compêndios de 

direito administrativo – a um estudo de sua extensão e sentido, com o objetivo principal de 

averiguar se há compatibilidade entre essa ideia e o acima citado modelo de Estado 

constitucional. 

Atualmente, a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado é 

invocada para desempenhar, segundo a doutrina tradicional, o papel de guia da decisão do 

aplicador do direito quando há dúvida quanto a qual interesse deve prevalecer em caso de 

choque ou conflito. Contudo, a doutrina vem paulatinamente rechaçando a manutenção dessa 

concepção de supremacia do interesse público, atribuindo-lhe um caráter retrógrado e com 

vestígios de autoritarismo estatal. 

No presente trabalho, pretende-se, em um primeiro momento, encontrar os 

elementos básicos que guiaram a conformação teórica da mencionada noção de supremacia, 

analisando a ideia de supremacia do interesse público sobre o privado em contraste com as 

recentes mudanças paradigmáticas, quais sejam, do Estado Liberal para o Estado Social e 

deste último para o Estado Democrático de Direito. 

Em seguida, sem firmar posição acerca da necessidade de reconstrução ou 

desconstrução da citada noção, aborda-se como a supremacia do interesse público sobre o 

privado é vista no âmbito da doutrina do Direito Administrativo brasileiro, por meio do 

estudo do tratamento dispensado por alguns autores brasileiros de Direito Administrativo, 

cujos estudos compõem a doutrina clássica nacional, a exemplo de Celso Antônio Bandeira de 

Melo, Hely Lopes Meireles e Maria Sylvia Zanella Di Pietro, bem como dos institutos 

existentes no ordenamento jurídico – legislação e Constituição Federal, que denotariam a 

presença da citada supremacia. 

Por fim, introduz-se a teoria dos conceitos jurídicos fundamentais de Wesley 

Hohfeld, sugerindo como referido estudo analítico das relações jurídicas pode servir para 
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compreender melhor os direitos subjetivos invocados tanto em prol do interesse público 

(mormente pelo Estado) como pelo interesse privado (movido pelos particulares).  

Pretende-se, nesse sentido, demonstrar que a noção de supremacia do interesse 

público sobre o privado encontra nítida relação com determinada modalidade de direito 

concebida por Hohfeld, a qual pode ser contraposta por outra modalidade de direitos, os quais 

derivam, em grande parte, pela interpretação dos direitos tidos por fundamentais. 

Decerto que não será possível exaurir um tema de tamanha abrangência, mas se 

espera que esse estudo represente uma contribuição para a discussão, aportando elementos 

hábeis para compreender as deficiências da teoria tradicional da supremacia do interesse 

público sobre o particular e, ao mesmo tempo, demonstrando ser oportuna uma mudança de 

perspectiva, permitindo que se analise de forma mais clara os direitos postos em jogo em 

eventual conflito entre interesse público e interesse privado. 

1. A NOÇÃO DE SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO 

À LUZ DA TRANSIÇÃO PARADIGMÁTICA 

1.1. A importância da análise do tema à luz das transições paradigmáticas 

A noção de supremacia do interesse público sobre o privado constitui um marco 

do direito administrativo, construído ao longo de décadas de desenvolvimento da burocracia 

estatal e que tem seu papel posto em xeque na atualidade (BINENBOJM, 2008, p. 5).  

Considerando, assim, que essa ideia não foi criada, como algo pronto, em 

determinado momento histórico, mas sim foi desenvolvida ao longo de séculos de história, 

convém abordar o conceito de paradigma jurídico, tal qual compreendido por autores como 

Menelick de Carvalho Netto e Cristiano Paixão Araújo Pinto, para melhor entender as 

nuances que permearam a consolidação dessa ideia no direito administrativo.  

Para os referidos autores, um paradigma é espécie de marco interpretativo, um 

conjunto de ideias que, em certo momento histórico e lugar, ajustam a visão dos que praticam 

determinada ciência (CARVALHO NETTO, 2002, p. 74). A condição paradigmática, assim, 

predispõe e condiciona a forma de se ver determinado aspecto do mundo e de agir sobre ele. 

Essa noção, que é extraída da teoria da ciência de Thomas Kuhn (apud CARVALHO 

NETTO, 2000, p. 236), busca demonstrar como ocorre a evolução do conhecimento, a qual, 
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segundo sua visão, não se daria pacificamente, de forma gradativa, mas por meio de saltos e 

rupturas, ocorrendo, então, a troca de um paradigma por outro.  

É importante mencionar que, embora tenha se encontrado aplicação para seu 

conceito também nas ciências sociais, Kuhn deu enfoque, em seu estudo, às ciências tidas por 

exatas ou da natureza. A despeito disso, ao aplicar esse conceito ao direito, descobriu-se que 

nele também havia paradigmas, que operam da mesma forma que na proposição inicial de 

Kuhn, isto é, enquanto substrato da gramática social em uso por determinado grupo de 

pessoas em relação a certa área do conhecimento (CARVALHO NETTO, 2002, p. 74-75). 

Como afirma Jürgen Habermas (2003, p. 129-131), a doutrina e a prática do direito tomaram 

consciência de que existe uma teoria social que intervém na consciência de todos os atores, 

dos cidadãos e dos clientes, do legislador, da justiça e da administração. 

O estudo paradigmático serve bem para contextualizar, de um ponto de vista 

temporal, a inserção da noção de supremacia do interesse público sobre o privado, revelando 

os esquemas gerais que se encontram por trás do conhecimento jurídico daqueles períodos 

históricos. 

Para os fins do presente estudo, interessam mais os paradigmas correspondentes à 

organização política e jurídica da modernidade, isto é, do Estado Liberal (ou Estado de 

Direito), do Estado Social (ou Estado do Bem-Estar Social), e, por fim, do Estado 

Democrático de Direito, que serão, a seguir, abordados separadamente. 

1.2. A noção de supremacia do interesse público sobre o privado no paradigma do 

Estado Liberal 

O paradigma jurídico do Estado Liberal caracteriza-se pela consolidação do 

constitucionalismo clássico enquanto instrumento de proteção das liberdades dos indivíduos – 

sujeitos autônomos de direitos – em uma sociedade marcada pela diferenciação funcional, e 

não mais pela diferenciação por estratos, que marcava o regime anterior (PINTO, 2003, p. 33-

36). 

Nesse novo paradigma o indivíduo se vê voltado contra a estrutura anterior, “pré-

moderna” no dizer de Menelick Carvalho Netto (2000, p. 237), na qual o direito e a 

organização política 
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encontravam tradução, em última análise, em um amálgama normativo 
indiferenciado de religião, direito, moral, tradição e costumes 
transcendentalmente justificados e que essencialmente não se discerniam. O 
direito é visto como a coisa devida a alguém, em razão de seu local de 
nascimento na hierarquia social, tida como absoluta e divinizada. 

O direito, assim, passou a ser considerado um sistema mínimo de regras que 

garantam, ao mesmo tempo, a liberdade dos indivíduos e o não retorno ao absolutismo, 

estabelecendo, ainda, seus limites (CARVALHO NETTO, 2000, p. 239). É um direito formal, 

no sentido de que previa, de forma genérica, liberdades subjetivas iguais aos indivíduos, sem 

considerar as diferenças materiais existentes entre eles. 

Se, de um lado, estabelecem-se certas proibições, as quais, em última instância, 

pretendem delimitar os espaços de liberdade dos indivíduos como o mínimo então 

considerado para possibilitar a vida em sociedade (não matar, não roubar, etc) (CARVALHO 

NETTO, 2000, p. 240), por outro, o Estado, nesse momento, assume uma função minimalista, 

de estado-policial, que busca tão somente garantir a autonomia privada, protegendo os 

interesses econômicos particulares – essencialmente a propriedade e a liberdade contratual – 

manipulados no âmbito da autonomia de cada indivíduo (HABERMAS, 2003, p.138). Daniel 

Sarmento (2007, p. 35) sintetiza de forma clara essa situação, ao afirmar que  

o Estado Liberal baseou-se numa rígida separação entre Estado e sociedade. 
O Estado deveria cuidar da segurança interna e externa, protegendo a 
propriedade privada, mas não lhe cabia intervir nas relações travadas no 
âmbito da sociedade. Nestas, indivíduos, formalmente igualizados após a 
abolição dos privilégios estamentais, perseguiriam livremente os seus 
próprios interesses privados, ao abrigo das interferências do poder público. 

Há, portanto, uma nítida assimetria entre as noções de público e de privado, pois o 

domínio do privado de então é de tal forma agigantado que a ideia de público se relaciona 

apenas com o dever (estatal) de proteger o campo das relações privadas (PINTO, 2003, p. 36). 

A seara do público, assim, se confunde com a atuação do Estado, essa criação política feita 

apenas para garantir o curso da sociedade civil, isto é, dos interesses privados dos indivíduos 

(CARVALHO NETTO, 2002, p. 77). 

Dessa forma, observa-se que a defesa do interesse privado é a força motriz do 

direito criado sob o paradigma do Estado Liberal, e seu elemento-chave é o contrato (PINTO, 

2003, p. 37), enquanto símbolo da radical liberdade conferida aos indivíduos de regerem suas 

próprias vidas.  
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Portanto, se, nessa ótica, o campo do público se confunde com o que é estatal, um 

eventual choque entre o interesse público-estatal e o interesse dos particulares acabaria por ser 

resolvido em favor desses últimos, pois o Estado apenas propiciaria regras gerais e abstratas, 

não podendo se imiscuir no livre jogo de vontades dos atores sociais de então. 

Não se fala, assim, em relação àquele paradigma, de uma noção de supremacia do 

interesse público sobre o privado como a que é comumente discutida nos dias de hoje. Essa 

noção, como se verá, só ganha força e sentido com a ascensão de um novo modelo 

paradigmático, o do Estado Social. 

1.3. A noção de supremacia do interesse público sobre o privado no paradigma do 

Estado Social 

A igualdade formal que compunha o direito sob a égide do paradigma do Estado 

Liberal foi posta em xeque por uma série de eventos que, ganhando força na segunda metade 

do século XIX (PINTO, 2003, p. 38), possibilitaram a formação de outro paradigma jurídico. 

Dentre esses eventos, destacam-se “a eclosão de movimentos revolucionários na 

Europa (a partir, principalmente, de 1848), o surgimento e crescimento de doutrinas de feição 

socialista ou anarquista (que tinham como ponto comum a forte rejeição ao Estado Liberal 

então vigente) e a organização de setores da sociedade em novos grupos de pressão (sujeitos 

coletivos de direito, como associações ou sindicatos profissionais)” (PINTO, 2003, p. 39). 

Nesse novo paradigma, torna-se claramente necessário garantir não apenas de 

forma geral e abstrata uma igualdade entre os indivíduos perante o direito. O conteúdo 

jurídico decorrente dessa ideia de igualdade precisava ser especificado, criando-se uma nova 

categoria de direitos com fins a viabilizar uma distribuição mais justa da riqueza produzida, 

bem como proteger os indivíduos dos perigos gerados pela produção dessa riqueza 

(HABERMAS, 2003, p. 139-140). 

Os direitos individuais, tal qual a liberdade e a igualdade, foram redimensionados 

de forma a abranger também os direitos chamados de coletivos e sociais. A liberdade e a 

igualdade, sob essa ótica, não são garantidas apenas pela ausência de leis, mas pela 

internalização, na legislação, do reconhecimento das diferenças materiais existentes entre os 

indivíduos, criando-se privilégios aos que detém posição social ou econômica de desvantagem 

(CARVALHO NETTO, 2000, p. 242). De fato, como menciona Habermas (2003, p. 154), 
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a crítica do Estado social contra o direito formal burguês concentra-se na 
dialética que opõe entre si a liberdade de direito e a liberdade de fato dos 
destinatários do direito, portanto, em primeira linha, na implantação de 
direitos sociais fundamentais. 

A inserção desses direitos sociais no panorama de direitos fundamentais traz para 

o Estado uma grande responsabilidade, que é a de lhes dar concretude. O Poder Público sai da 

função de mero espectador para assumir as rédeas das relações econômicas, balizando-as por 

intermédio de regras cogentes, normas de ordem pública que passar a ser respeitadas a 

despeito da autonomia da vontade das partes (SARMENTO, 2007, p. 39).  

Em razão disso, o Estado se agiganta, tanto do ponto de vista físico como em 

relação ao seu poder social, pois, como afirma Cristiano Paixão Araújo Pinto (2003, p.40), ele 

passa a ter como finalidade a compensação e a inclusão de setores da sociedade numa 

determinada rede de proteção. Ocorre que tal fenômeno é circular, pois novas demandas de 

compensação e inclusão continuam surgindo, ocasionando o contínuo crescimento do aparato 

técnico-burocrático no interior do Estado e, daí, o gigantismo logo acima mencionado.  

Importante mencionar, ainda, que é sob o paradigma do Estado Social que o 

Direito Administrativo aparece como disciplina autônoma no seio da dogmática jurídica 

(PINTO, 2002, p. 41), fato que tem relação direta com a já mencionada expansão das missões 

governamentais e a intensificação da sua atuação regulamentar, impondo ao Estado o dever de 

disciplinar juridicamente os mais variados campos da vida social.  

Nesse paradigma, as noções de público e de privado permanecem semelhantes às 

do paradigma do Estado Liberal, isto é, a ideia de público continuava reduzida ao que dizia 

respeito ao Estado, e o privado se relacionava com os anseios dos indivíduos. Contudo, essa 

mudança paradigmática trouxe uma inversão de valor no que diz respeito à dicotomia público-

privado, pois, se sob o paradigma do Estado Liberal a dimensão privada encontrava realce, no 

Estado Social ela será vista com desconfiança, identificada com o egoísmo e com a própria 

negativa do exercício da vida pública (PINTO, 2003, p. 40). 

Vê-se, assim, que a nova posição ocupada pelo Estado na sociedade era propícia 

para a formação da ideia de que existia uma verdadeira supremacia entre os interesses 

públicos – confundidos, aí, com os interesses do Estado – e os interesses privados. Se o 

liberalismo anterior era visto como representação do egoísmo da vida particular, os interesses 

privados eram consequentemente confundidos com interesses egoísticos, que se 
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contrapunham aos interesses públicos, representativos da coletividade e que alcançariam 

concretude por meio da atuação estatal.  

Assim, o sacrifício dos interesses individuais em prol da concretização da atuação 

estatal era, mais do que tolerada, plenamente justificada pela noção paradigmática 

correspondente ao Estado Social, que havia avocado para si a missão de guiar a coletividade 

rumo à plena cidadania por meio da concretização dos direitos sociais (MENELICK, 2002, p. 

78), não podendo ter esse rumo desviado para atender a anseios particulares. 

Mostra-se coerente, portanto, a absorção dessa ideia de supremacia do interesse 

público pelo privado pelo Direito Administrativo, ramo do direito que acabara de adquirir sua 

autonomia. Cria-se, assim, em torna dessa ideia, a perspectiva de que há um princípio de 

direito que determina o sacrifício dos interesses privados em prol dos interesses 

públicos/estatais. É essa a noção de supremacia do interesse público que se consolidou no 

âmbito do direito positivo brasileiro e na jurisprudência dos tribunais nacionais, como será 

ainda demonstrado.  

Ocorre que a mudança paradigmática sentida com a chamada crise do Estado 

Social e a introdução do paradigma do Estado Democrático de Direito alterou o conteúdo das 

noções de público e de privado, demandando, assim, uma nova abordagem da ideia de 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

1.4. A noção de supremacia do interesse público sobre o privado no paradigma do 

Estado Democrático de Direito 

Embora os fatores que contribuíram com a crise desse modelo de Estado Social 

ainda seja objeto central de estudo da teoria política contemporânea, é certo que alguns dentre 

eles podem ser destacados como motivos determinantes para a derrocada do paradigma social 

e a ascensão do modelo de Estado Democrático de Direito.  

Com efeito, é no início da década de 1970 que a crise do paradigma do Estado 

Social se manifesta em toda a sua dimensão. Os dois choques do petróleo e a crise econômica 

deles decorrente, a globalização dos meios de produção, a criação de normas de cunho 

jurídico por fontes privadas, o endividamento do setor público, entre outros fatos históricos, 

colocaram em xeque o Estado e seu papel de provedor do bem-estar social e de planejador das 

economias nacionais (SARMENTO, 2004, p. 395-399).  
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Entretanto, como afirma Cristiano Paixão Araújo Pinto (2002, p. 41), “é 

fundamental assinalar que a crise do Estado Social não é exclusivamente fiscal ou 

administrativa. Ela é, antes de tudo, uma crise de déficit de cidadania e de democracia”.  

É que, como visto, no paradigma do Estado Social há uma identificação entre o 

público e o estatal, em um processo que tende a simular a participação efetiva da sociedade no 

meio político tão somente por meio do instrumento do voto. Com a crise do Estado Social, 

fica nítido o distanciamento entre os anseios da sociedade e as pretensões do poder público 

interventor, em uma verdadeira crise de cidadania e de identidade social.  

Alia-se a isso uma nova demanda por direitos até então ignorados, como os de 

caráter difuso ou coletivo, referentes à tutela das relações de consumo, do meio ambiente, do 

patrimônio histórico, artístico, cultural e paisagístico, como também os direitos atribuídos a 

parcelas excluídas da sociedade, a exemplo dos portadores de necessidades especiais e das 

minorias raciais, sexuais e religiosas.  

São, pois, esses os fatores que servem de substrato para a construção do 

paradigma do Estado Democrático de Direito, caracterizado por um direito participativo, 

pluralista e aberto (CARVALHO NETTO, 2000, p. 244). 

A mudança paradigmática em comento afeta de forma direta a relação público-

privado. Se, antes, o privado era visto como egoísmo individualista e o público encontrava-se 

diluído no que era estatal, a emergências dos novos direitos e a (re)descoberta da sociedade 

que não se sentia representada pelo Estado – na já mencionada crise de cidadania – agrega 

novos valores à esfera privada, abrindo-lhe espaços de atuação antes reservados apenas à 

seara pública. O público passa, então, a não mais se identificar com o que é estatal, assumindo 

uma dimensão totalmente diferente. A dicotomia público-privada é rompida, permitindo que 

essas esferas sejam vistas como complementares, com a participação crescente dos indivíduos 

no debate político e no núcleo da atuação estatal. A redescoberta da esfera pública figura, 

desta forma, como tema central no paradigma do Estado Democrático de Direito, pois, como 

corretamente afirma Cristiano Paixão Araújo Pinto (2002, p. 46),  

a emancipação de uma esfera pública independente dos comandos estatais e 
que viabilize a redefinição da relação entre a dimensão privada da existência 
e o aspecto público da organização social constitui o maior desafio a ser 
enfrentado por sociedades que se pretendam democráticas. 
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Nesse novo paradigma, atribui-se nova significação às ideias de público e de 

privado, refletindo especialmente na conceituação do interesse público, que não pode mais ser 

visto apenas como interesse estatal, mas, sim, como o fruto da participação da sociedade no 

debate político, podendo redundar, muitas vezes, na satisfação de interesses privados e na 

consequente proteção de direitos individuais. 

2. NOÇÕES GERAIS ACERCA DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SEGUNDO A DOUTRINA E A LEGISLAÇÃO 

2.1. A supremacia do interesse público na doutrina de direito administrativo brasileira 

considerada tradicional 

Nos tradicionais compêndios de direito administrativo, é recorrente a menção à 

ideia de que a supremacia do interesse público sobre o privado figura como um elemento 

presente em todas as funções do Estado e em todos os ramos do direito público, servindo de 

sustentáculo ao próprio exercício do poder estatal (DI PIETRO, 2009, p. 36).  

Tal entendimento é acolhido por Hely Lopes Meirelles (2009, p. 105-107), que 

registra que a noção de supremacia do interesse público sobre o privado decorre da 

desigualdade entre a Administração e os administrados, constituindo um dos pressupostos do 

direito administrativo e da existência do próprio Estado. 

Celso Antônio Bandeira de Mello ( 2007, p. 66), por sua vez, caracteriza a 

supremacia do interesse público sobre o privado como um princípio basilar de direito 

administrativo, o qual representa 

verdadeiro axioma reconhecível no moderno Direito Público. Proclama a 
superioridade do interesse da coletividade, firmando a prevalência dele sobre 
o do particular, como condição, até mesmo, da sobrevivência e 
asseguramento deste último. 

Segundo o referido autor, todo o sistema de direito administrativo se constrói com 

base no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado (MELLO, 2007, p. 29) 

e, em razão do referido princípio, é conferida aos órgãos públicos uma posição de supremacia 

ao se relacionar com os particulares, configurando-se tal relação em uma situação de 

“verticalidade”, diversa da que se forma com os particulares entre si, que seria marcada pela 

“horizontalidade”. Essa marcante diferença no relacionamento do Estado com os particulares 

decorre da situação de autoridade, de verdadeiro comando, de que se revestem os órgãos do 
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Poder Público, como condição indispensável para gerir os interesses públicos postos em 

confronto (MELLO, 2007, p. 67). 

Partilhando de entendimento semelhante, José dos Santos Carvalho Filho (2008, 

p.26) afirma que as atividades administrativas do Estado são realizadas para o benefício da 

coletividade e, por isso, o indivíduo não pode ser considerado destinatário da atuação estatal, 

mas sim o grupo social como um todo. Dessa forma, os particulares não podem pretender ter 

seus direitos equiparados aos direitos sociais, de forma que, ocorrendo um conflito entre o 

interesse público e o interesse privado, deve prevalecer o primeiro. 

Em suma, observa-se que os autores mencionados comungam do entendimento de 

que a supremacia do interesse público sobre o privado é um pilar da atuação estatal e faz parte 

da própria estrutura do direito administrativo, na medida em que o Estado não pode se 

relacionar com os particulares da mesma forma que os particulares se relacionam entre si. 

 Em razão disso, a supremacia do interesse público sobre o privado é tida como 

um princípio que informa a atuação de todos os Poderes da República (DI PIETRO, 2009, p. 

64), garantindo também ao Estado inúmeros privilégios e garantias (MEIRELLES, 2009, p. 

107), como a sua atuação cogente e a consequente possibilidade de restringir direitos de forma 

unilateral, que serão a seguir exemplificados. 

2.2. A supremacia do interesse público sobre o privado na legislação e na Constituição 

Federal: desapropriação, poder de polícia, intervenção na economia, cláusulas 

exorbitantes nos contratos, etc. 

A doutrina considerada tradicional, aludida no tópico anterior, afirma que os 

privilégios e as garantias especiais conferidas à Administração Pública pela legislação e pela 

Constituição Federal decorrem do princípio da supremacia do interesse público sobre o 

privado (CARVALHO FILHO, 2008, p. 26). 

Um exemplo comumente citado de privilégio ou de garantia especial conferida ao 

Estado, como sendo a demonstração da existência do princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado, é o instituto da desapropriação, previsto no art. 5º, inciso XXIV da 

Constituição Federal, mediante o qual é facultado ao Estado restringir o direito de propriedade 

dos particulares de forma unilateral, mediante o pagamento de indenização (CARVALHO 

FILHO, 2008, p. 26). Outro exemplo clássico de ressalva ao direito de propriedade, apontado 

como decorrente da supremacia do interesse público sobre o privado, consiste na 

2731



15 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

possibilidade de o Estado exigir tributos, na forma prevista no art. 145 da Constituição 

Federal.  

Quanto à liberdade dos particulares, Maria Silvia Zanella Di Pietro (2009, p. 37) 

aponta certas restrições decorrentes da supremacia do interesse público sobre o privado, tais 

como as impostas pelo poder de polícia do Estado, bem como as decorrentes da atividade 

estatal de intervenção no domínio econômico.  

No que tange ao direito à igualdade, o ordenamento jurídico possui vários 

exemplos de tratamento diferenciado em razão da presença da figura estatal, como a admissão 

das cláusulas ditas exorbitantes, existentes nos contratos administrativos por força da Lei n. 

8.666/93. Figuram como cláusulas exorbitantes a possibilidade de alteração e rescisão 

unilateral do acerto, a retomada do objeto do contrato em certos casos e as restrições ao uso 

do princípio da exceção do contrato não cumprido (isto é, o Estado pode exigir que o outro 

contratante cumpra a sua parte no contrato sem que ele próprio tenha cumprido a sua), entre 

outras. 

2.3. Recente movimento pela desconstrução da noção de supremacia do interesse 

público sobre o privado 

Recentemente, alguns autores1 brasileiros de direito administrativo e 

constitucional buscaram voltar seus estudos para descobrir como se adequaria a noção de 

supremacia do interesse público e o Estado Democrático de Direito. 

Tais estudos geraram conclusões tendentes a negar a existência da discutida 

supremacia na atualidade, em um movimento pela “desconstrução” da referida noção. Outros 

buscaram adequar as bases teóricos do princípio ao paradigma vigente, em uma linha 

direcionada para a “reconstrução” do referido princípio para as bases constitucionais atuais 

(BORGES, 2007, p.2). 

De todo modo, concordam tais autores que a noção de supremacia do interesse 

estatal encontrava-se embebida na ideia de que os interesses entabulados pelo Estado Social 

possuíam equivalência com os interesses da coletividade, equivalência esta que não encontra 

                                            

1 A exemplo de Alexandre Aragão, Daniel Sarmento, Gustavo Binenbojm, Humberto Ávila, Paulo Ricardo 
Schier e Marçal Justen Filho.  
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necessária correlação com a realidade, tendo em vista as situações em que o interesse 

específico da Administração diverge do interesse dos grupos administrados. 

Assim, compreende-se que, apesar do ocaso do Estado Social, certas categorias 

jurídicas do direito administrativo permaneceram sendo utilizadas como se ainda se estivesse 

sob a égide daquele paradigma. De fato, a emergência do Estado Democrático de Direito 

tornou claro o descompasso entre os antigos paradigmas e as reais necessidades e expectativas 

das sociedades contemporâneas em relação à Administração Pública (BINENBOJM, 2008, p. 

5), a exemplo da mencionada ideia de supremacia do interesse público sobre o privado, que 

ainda permaneceria arraigada na doutrina nacional de direito administrativo com certos 

aspectos só justificáveis à época do Estado Social. 

Todavia, compreende-se que há certos aspectos da governabilidade que não 

podem ser deixados de lado ou mesmo serem negados quando se discute a supremacia do 

interesse público sobre o particular, pois são inerentes à conformação constitucional do poder 

do Estado estabelecido no Brasil. Como afirma Alice Gonzales Borges,  

Se a Administração Pública, no exercício de suas funções, não pudesse usar, 
por exemplo, de certas prerrogativas de potestade pública, tais com a 
imperatividade, a exigibilidade e a presunção de legitimidade dos seus atos, 
nem, em circunstâncias especiais perfeitamente delineadas pela lei, a auto-
executoriedade de certas medidas urgentes, então teríamos verdadeiro caos. 
Ficaríamos com uma sociedade anárquica e desorganizada, e os cidadãos 
ver-se-iam privados de um de seus bens mais preciosos, que é o mínimo de 
segurança jurídica indispensável para a vida em sociedade. (BORGES, 2007, 
p. 2) 

Assim, sem tomar partido para a necessidade de “desconstrução” ou de 

“reconstrução” da noção de supremacia do interesse público sobre o privado, pretende-se, 

neste texto, agregar ao debate sobre a referida noção de supremacia uma discussão acerca do 

cerne dos direitos envolvidos quando se travam conflitos entre o Estado e particulares sob a 

égide da supremacia do interesse público. 

De fato, discute-se, atualmente, qual seria a verdadeira natureza da noção de 

supremacia do interesse público, isto é, se ela se comportaria como um princípio ou como 

uma regra jurídica, a fim de servir como base para a tomada de decisões judiciais, 

administrativas e legislativas. 
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Todavia, na referida discussão toma-se por base a tradicional ideia de direito 

subjetivo constituída do binômio direito-dever, a qual, como se verá a seguir, pode acabar por 

negar ao intérprete várias outras faces que um determinado direito pode assumir. 

De fato, o binômio direito-dever, de tradição germânica, não esclarece várias 

situações nas quais o sujeito pode estar envolvido ao invocar um direito, tornando-o (o 

direito) uma palavra desnecessariamente ambígua (FERREIRA, 2007, p. 36). 

Pretende-se, portanto, examinar outro enfoque dado à teoria do direito, 

especialmente à dos direitos subjetivos, e pontuar como esse novo enfoque pode servir para 

explicar vários fenômenos atrelados à noção de supremacia do interesse público sobre o 

privado. 

3. A SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO VISTA SOB O ENFOQUE DA 

TEORIA DOS CONCEITOS FUNDAMENTAIS DE WESLEY HOHFELD 

3.1. A teoria dos conceitos fundamentais de Hohfeld 

Wesley Hohfeld é um autor norteamericano do início do século XX que mostrou, 

ao longo de sua obra, uma permanente preocupação com a prática e com a interpretação do 

direito. 

Assim, em seu artigo mais comentado, intitulado “Some fundamental legal 

conceptions as applied to judicial reasoning”, o autor buscou traçar uma formulação da ideia 

de direito subjetivo mais precisa e que pudesse conferir maior objetividade na intepretação 

jurídica cotidiana, atestando a existência de novos conceitos jurídicos fundamentais que 

servem para explicar as relações jurídicas. 

Afirmava o autor que um dos maiores obstáculos para uma compreensão clara dos 

problemas jurídicos seria a suposição (expressa ou tácita) de que todas as relações jurídicas 

pudessem ser reduzidas a direito e deveres (HOHFELD, 1968, p. 45). Segundo o próprio 

autor, tal conceituação de direito seria insuficiente para explicar, por exemplo, “os interesses 

de pessoas coletivas”, afirmação esta que ressoa diretamente no âmbito do direito público. 

Assim, o autor estabelece a criação de mais três categorias de relações jurídicas, a 

fim de emprestar mais precisão à análise do fenômeno do direito. Segundo ele, os direitos 

poderiam ser divididos em: claim-rights (pretensões ou direitos em sentido estrito), liberty-

rights (privilégios), powers (poderes) e immunities (imunidades).  
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Para cada uma das categorias, o autor propôs um termo correlato e um termo 

oposto. Para os primeiros, tem-se a seguinte relação: pretensão correlato a dever; privilégio 

correlação à ausência de pretensão; poder correlato à sujeição; e imunidade correlata à 

incompetência. Quanto aos conceitos opostos, enumeram-se os seguintes: pretensão, em 

contraposição à ausência de pretensão; privilégio, em contraposição à dever; poder, em 

contraposição à incompetência; e imunidade, em contraposição à sujeição (FERREIRA, 2007, 

p. 38). 

 

Para o autor, o direito que se opõe a dever jurídico é o direito em sentido estrito, 

isto é, uma pretensão. Para ele, os titulares de direitos violados pedem, através de ações 

judiciais, que o estado faça com que suas pretensões prevaleçam, exercendo, desse forma, um 

direito em sentido estrito. Privilégio, por sua vez, é uma posição na qual o sujeito se encontra 

sem dever algum para com a outra parte, isto é, é uma liberdade reconhecida e garantida pela 

lei dentro de uma relação jurídica. Poder representa, a seu turno, uma situação na qual o 

sujeito pode modificar algum elemento da relação jurídica independemente da vontade da 

outra parte (a exemplo do poder dos indivíduos de alienar sua propriedade). Imunidade, por 

fim, constitui a situação na qual o indivíduo se encontra protegido da ingerência de outrem na 

relação jurídica (FERREIRA, 2007, p. 45 e ss). 

Vejamos, portanto, como tais conceitos podem ser aplicados à noção de 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

3.2. A supremacia do interesse público sobre o privado e as relações jurídicas entre o 

Estado e os particulares 

Como visto, segundo Hohfeld, os direitos se apresentam no sistema jurídico de 

diversas formas, o que dificulta a compreensão do que efetivamente se dá em uma relação 

jurídica. 

Ocorre que, ao se observar mais detidamente apenas os exemplos mencionados no 

tópico anterior, referentes às formas como se daria a citada supremacia do interesse público 

sobre o particular na legislação e doutrina brasileiras, pode-se verificar a existência marcante 

de uma modalidade específica de direitos, de acordo com o sistema de Hohfeld, titularizados 

pelo Estado: os powers. 
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De fato, no tópico anterior, foram analisados as normas que disciplinariam a 

desapropriação; a tributação; o exercício do poder de polícia; a intervenção estatal no domínio 

econômico e a presença de cláusulas exorbitantes nos contratos administrativos. 

Nesses grandes grupos de instituições jurídicas, vê-se que se destacam, em face do 

Estado, os direitos considerados como powers, isto é, isto é, faculdades de produzir 

determinados efeitos jurídicos em relação aos particulares, inserindo-o em uma situação 

jurídica, a despeito de sua vontade. 

O Estado, por exemplo, ao exigir e cobrar um tributo, possui o direito-poder de 

constituir o seu crédito em dívida ativa independentemente da aquiescência do contribuinte, 

cobrando-o judicialmente mediante processo executivo especial (rito da execução fiscal).  

Quando se utiliza do poder de polícia, o Estado pratica atos autoexecutórios, como 

os referentes à aplicação de penalidades, que independem da vontade dos particulares, 

exercendo, da mesma forma, powers.  

Na desapropriação, o traço marcante e distintivo é o da ausência de intervenção do 

particular no processo expropriatório (que ocorre por interesse público ou social), cabendo-

lhe apenas discutir o preço a ser pago, traço característico do exercício de um direito-poder 

titularizado pelo Estado. 

Na intervenção estatal na economia, da mesma forma, o Poder Público pratica 

atos que interferem nas relações negociais sem que os particulares tenham qualquer 

ingerência, a exemplo do controle de preços, caracterizando, mais uma vez, direitos 

enquadrados como powers. 

Por fim, nas cláusulas exorbitantes nos contratos, percebe-se a possibilidade de o 

Estado praticar atos que independem da vontade do particular e que podem lhe ser 

prejudiciais, a exemplo da possibilidade de alteração e rescisão unilateral do acerto ou a 

assunção do objeto contratado, utilizando-se equipamentos e pessoal do particular para a 

execução do serviço.  

Vê-se que abundam os exemplos de poderes (powers), no sentido hohfeldiano, 

exercidos pelo Estado quando em relações jurídicas com particulares.  

Daí poder se concluir que, intrinsicamente à noção de supremacia do interesse 

público sobre o particular, existe a ideia do exercício, pelo Estado, de direitos subjetivos com 

2736



20 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

características de powers, posto que estes permitem a modificação da situação jurídica da 

outra parte da relação jurídica independentemente de sua aquiescência.  

Prosseguindo nesta linha de raciocínio, tem-se que, quanto mais powers forem 

conferidos ao Estado pelo sistema jurídico (normas constitucional e infraconstitucionais), 

mais forte será a noção de supremacia de interesse público sobre o particular que se verificará 

na praxe jurídica.  

E, de fato, quando se utiliza, no discurso jurídico, a ideia de supremacia do 

interesse público sobre o particular, seja no âmbito judiciário (para julgar determinado caso), 

no legislativo (produzir determinada norma legal) ou executivo (editar determinado ato 

administrativo), o que se busca é afirmar que, na relação jurídica estabelecida entre o 

particular e o Estado, este último detém a capacidade de agir, de atuar, independentemente da 

vontade da outra parte, e isto se dá, mais das vezes, por meio do exercício de powers. 

Com efeito, pela sucinta análise histórica que se iniciou neste artigo, já se observa 

que a própria noção de supremacia do interesse público por muitas vezes se confundiu com a 

ideia de supremacia do próprio Estado, dada a confusão existente entre o “público” e o 

“estatal”, mormente no paradigma do Estado Social. 

No antigo regime o Estado se confundia com o próprio governante e detinha 

poder absoluto, poder este que se minimiza durante o paradigma do Estado Liberal, voltando 

a ganhar força no Estado Social. 

Ora, o engrandecimento do papel do Estado se reflete justamente no maior 

arcabouço de competências que lhe são atribuídas, aumentando, por conseguinte, a gama de 

direitos subjetivos que prestigiem seu poder de alterar relações jurídicas dos indivíduos a 

despeito de sua vontade, a exemplo da concepção de power que agora se discute. 

Conclui-se, assim, que a noção de supremacia do interesse público sobre o 

particular encontra nítida relação com a quantidade de regras que atribuem ao Estado direitos 

subjetivos que Hohfeld classificaria como sendo powers, isto é, que admitem a alteração 

unilateral da relação jurídica. 
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3.3. Em contraposição aos poderes estatais, os direitos fundamentais conferem 

imunidades aos indivíduos 

Imunidade ou Immunity, para Hohfeld, é um conceito correlato à incompetência 

(ausência de poder). Assim, detém uma imunidade aquele sujeito que não se encontra sujeito 

a ter sua relação jurídica afetada por simples ato da outra parte, sendo, portanto, a “liberdade 

que um indivíduo possui de não sofrer o controle de outrem, sendo que este é detentor de um 

poder na relação jurídica” (FERREIRA, 2007, p. 60). 

Tem-se, assim, que, em contraponto à atribuição de poderes ao Estado, a 

deferência ou o reconhecimento de direitos subjetivos do tipo immunities para os particulares 

funciona como uma espécie de proteção à massiva quantidade de powers invocados pelo 

Estado, em prol do interesse público. 

Assim, quanto maior a possibilidade de se reconhecer imunidades aos 

particulares, menor será a noção de supremacia do interesse público no sistema jurídico.  

No cenário brasileiro, tais imunidades podem ser apontadas pela interpretação dos 

direitos fundamentais. 

De fato, o paradigma do Estado Democrático de Direito é marcado por uma 

significativa valorização dos direitos fundamentais, na medida em que estes representam a 

substantivação, no âmbito jurídico, do princípio da dignidade da pessoa humana, norteador 

dos regimes democráticos. 

Segundo Ingo Sarlet (2005, p. 70-71), os direitos fundamentais, ao lado dos 

princípios estruturais e organizacionais, integram uma espécie de núcleo substancial das 

decisões básicas próprias de um Estado democrático e têm um papel especial de materializar 

valores básicos como a igualdade, a liberdade e a justiça, em plena oposição a ideais 

totalitários e ditatoriais de regimes passados. Funcionam, assim, como um fundamento 

funcional da ordem democrática e, neste sentido, servem-lhe como parâmetro da legitimidade.  

Importante destacar que os direitos fundamentais não devem ser considerados 

benesses ou favores do Estado, mas, muito antes disso, constituem a própria razão de ser do 

regime democrático. Nesse sentido, Ricardo Schier (2007, p. 223) aduz que um Estado 

democrático “legitima-se e justifica-se a partir dos direitos fundamentais e não estes a partir 

daquele. O Estado gira em torno do núcleo gravitacional dos direitos fundamentais”. 
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No Brasil, os direitos fundamentais passaram a gozar de grande prestígio com o 

texto da Constituição Federal de 1988, não sendo desarrazoada a afirmação de que, a despeito 

de possíveis críticas ao modelo implementado, os direitos fundamentais vivem o seu melhor 

momento na história do constitucionalismo pátrio, ao menos em sua feição normativa 

(SARLET, 2005, p. 80).  

Os direitos fundamentais são também direitos subjetivos, e, nessa acepção, 

permitem que os particulares invoquem direitos enquanto immunities. Afirma textualmente 

Konrad Hesse que os direitos fundamentais, enquanto direitos subjetivos, protegem o 

indivíduo dos poderes estatais, o que se faz necessário ainda que se trate de um estado 

democrático: 

Como direitos do homem e do cidadão, os direitos fundamentais são, uma 
vez, direitos de defesa contra os poderes estatais. Eles tornam possível ao 
particular defender-se contra prejuízos não autorizados em seu status 
jurídico-constitucional pelos poderes estatais no caminho do direito. Em 
uma ordem liberal constitucional são necessários tais direitos de defesa, 
porque também a democracia é domínio de pessoas sobre pessoas, que está 
sujeito às tentações do abuso de poder, e porque poderes estatais, também no 
estado de direito, podem fazer injustiça (HESSE, 1998, p. 235, grifo nosso). 

Para tanto, amplo é o leque de direitos fundamentais que conferem imunidades 

aos indivíduos, principalmente os que considerados direitos de defesa ou de primeira geração, 

como os direitos relativos à liberdade, à vida, à propriedade, à manifestação, à expressão, ao 

voto, etc. É este o exemplo dado por Alon Harel: 

Consagrados direitos constitucionais frequentemente incluem imunidades, 
que tolhem o poder legislativo dos poderes que, de outra maneira, 
manteriam. A legislatura que é inabilitada a tal poder, sujeita-se a uma 
“incapacidade”. Por exemplo, as pessoas têm direito à liberdade de 
expressão, o que impede o poder legislativo de editar leis que eliminem a 
liberdade de discurso.

2
 (HAREL, 2003, p. 7) 

Constata-se, portanto, que os indivíduos podem invocar, partindo especialmente 

dos direitos fundamentais assentes no ordenamento jurídico, immunities para contrapor os 

poderes arvorados pelo Estado ao utilizar a ideia de supremacia do interesse público sobre o 

privado. 

                                            

2 Enshrined constitutional rights often include immunities, which deprive the legislature of powers, which it would otherwise 
have. The legislature, which is incapable of exercising power, is subject to a “disability”. For instance, one has an immunity-
right to freedom of expression, which bars the legislature from enacting legislation that extinguishes one’s liberty to speak. 
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3.4. Conveniência do estudo da eventual supremacia do interesse público a partir do 

contraponto entre poderes estatais e imunidades dos indivíduos 

Partindo dos conceitos já expostos neste trabalho, tem-se que a supremacia do 

interesse público sobre o privado é uma evolução histórico dos próprios poderes do Estado, os 

quais mudam de figura com a chegada do Estado Moderno e, no paradigma do Estado 

Democrático de Direito, começam a ser revisitados.  

Quando o Estado invoca a supremacia do interesse público sobre o particular, 

busca-se, em verdade, afirmar a existência de um direito estatal qualificável como power, na 

acepção de Hohfeld, isto é que permite a alteração unilateral de relações jurídicas. 

Vê-se, assim que, não é a existência de prerrogativas em favor da Administração 

Pública nas leis e na Constituição Federal que comprovam a existência de um princípio da 

supremacia do interesse público sobre o particular. Na verdade, é a interpretação dessas 

prerrogativas como powers, isto é, como direitos do Estado a alterar unilateralmente as 

relações jurídica que este possui com os particulares, que ensejam a utilização da máxima da 

supremacia do interesse público. 

Assim, diante de uma situação de conflito, propõe-se que seja realizado um estudo 

analítico do direito invocado pelo Estado para averiguar se há, em contraposição a esse 

direito, uma imunidade (immunity) atribuída ao particular, na forma proposta por Hohfeld. 

Ao minudenciar o tipo de direito que é invocado em determinada relação jurídica, 

aclara-se a forma como o problema pode ser resolvido, inclusive ao se perceber que o Estado, 

mesmo invocando a supremacia do interesse público sobre o particular como cláusula geral do 

Direito Administrativo, acaba por violar immunities dos particulares, o que não pode ser 

admitido. 

CONCLUSÃO 

O paradigma do Estado Democrático de Direito é caracterizado pelo fim da 

dicotomia entre público e privado, existente à época dos paradigmas do Estado Liberal e do 

Estado Social. De fato, referido paradigma modela um Estado que não se pretende totalmente 

inerte em relação à vontade dos indivíduos, nem tampouco paternalista e visionário, a ponto 

de podar a liberdade de agir das pessoas. O direito no Estado Democrático se caracteriza por 

ser construído por meio da participação dos interessados e por ser alentado por um ideal de 
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justiça material, afastando, assim, a antiga dicotomia entre as noções de público e privado, 

que passam a ser não mais opostas, mas sim complementares. 

Nesse contexto, contesta-se a noção de que há um princípio de Direito 

Administrativo que impõe a supremacia do interesse público sobre o privado, tido até bem 

pouco tempo como ponto pacífico na doutrina brasileira e elevado ao status de fundamento do 

regime jurídico-administrativo.  

De fato, em que pese o surgimento de um movimento de crítica à noção de 

supremacia do interesse público sobre o privado, vários autores de renome do direito 

administrativo, a exemplo de Celso Antônio Bandeira de Mello, apontam, ainda hoje, para a 

existência, no ordenamento jurídico brasileiro, de um princípio da supremacia do interesse 

público sobre o privado de natureza axiomática, isto é, que prescinde de comprovação, 

constituindo um fundamento do regime jurídico-administrativo e que deve sempre orientar a 

atuação dos poderes públicos  (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

De acordo com essa linha de pensamento tradicional, o tratamento desigual 

conferido por certos dispositivos constitucionais e legais ao Poder Público em desfavor dos 

particulares decorre do referido princípio da supremacia do interesse público, a exemplo dos 

institutos da desapropriação, do exercício do poder de polícia, das cláusulas exorbitantes nos 

contratos administrativos, dentre outros. 

Todavia, ao se observar o fenômeno com base na teoria dos conceitos 

fundamentais proposta por Wesley Hohfeld, acaba-se por constatar que, ao invocar a 

supremacia do interesse público sobre o particular, pretende-se, na realidade, afirmar a 

existência de powers, isto é, de direitos subjetivos que conferem a uma parte o controle sobre 

a relação jurídica, afetando a esfera jurídica da outra parte independentemente da sua 

aquiescência. 

Assim, quanto mais powers se atribui ao Estado, mais forte será a noção de 

supremacia do interesse público sobre o particular, uma vez que o interesse público, na 

maioria das vezes, é um conceito jurídico indeterminado utilizado pelo Estado na sua atuação. 

Em contraposição aos powers, segundo Hohfeld, há direitos que representam 

imunidades ou immunities. Tais direitos subjetivos, que são embasados em grande parte por 

direitos fundamentais, podem ser invocados pelos particulares para se contraporem aos 

poderes estatais. 
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Dessa forma, entende-se que o estudo analítico das relações jurídicas, na forma 

proposta por Hohfeld, confere instrumentos para o intérprete averiguar se os direitos 

subjetivos postos em conflito se tratam, na realidade, de conceitos jurídicos contrapostos, 

especialmente se os invocados em prol do interesse público são powers e se os aduzidos pelos 

particulares são immunities. Partindo dessa análise, facilita-se a resolução dos conflitos de 

interesses ao tratar de forma mais coerentes os diversos tipos de direitos invocados, sabendo 

de antemão quais são as consequências de cada uma delas para a relação jurídica. 
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Resumo 

A Administração Pública comunitária desempenhou relevante papel na formação do mercado 
único a partir de estratégias impulsionadas pelas instituições comunitárias, especialmente seu 
Tribunal. O período compreendido entre as décadas de 70 e 90 pode ser considerado o mais 
rico em avanços jurisprudenciais pertinentes à promoção de um único mercado. Tratava-se de 
uma fase de grande comprometimento de atuação das Administrações Públicas nacionais, 
resultado do avanço dos interesses integracionistas A supranacionalidade marcou a primeira 
fase do processo de integração para, após, viabilizar o princípio da subsidiariedade (chamada 
'deriva inergovernamental'). A formação do mercado único nessas duas fases 
(supranacionalidade e subsidiariedade) marca o enredo do presente estudo, que oferece uma 
visão histórica da paradigmática integração européia e do respectivo movimento das 
Administrações Públicas, nacional e supranacional. A abordagem utilizou o método indutivo, 
servindo-se de fontes primárias (especialmente jurisprudencial) e secundárias (pesquisa 
bibliográfica). 
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Resumen 

La Administración Pública comunitaria desempeñó relevante papel en la formación del 
mercado único a partir de estrategias impulsadas por las instituciones comunitarias, 
especialmente su Tribunal. El período comprendido entre las décadas de 70 y 90 puede ser 
considerado el más rico en avances jurisprudenciales pertinentes a la promoción de un único 
mercado. Trataba-se de una fase de grande comprometimiento de actuación de las 
Administraciones Públicas nacionales, resultado del avance de los intereses integracionistas. 
La supranacionalidad marcó la primera fase del proceso de integración para, después, 
viabilizar el principio de la subsidiariedad (chamada 'deriva intergubernamental'). La 
formación del mercado único en esas dos fases (supranacionalidad y subsidiariedad) marca el 
enredo del presente estudio, que ofrece una visión histórica de la paradigmática integración 
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europea y del respectivo movimiento de las Administraciones Públicas nacional y 
supranacional. La abordaje utilizó el método inductivo, sirviendo-se de las fuentes primarias 
(especialmente jurisprudencial) y secundarias (pesquisa bibliográfica). 
Palabras-chave: Administración Pública; Unión Europea; Mercado Único Europeo. 
 

Introdução 

 

A formação do Mercado Único consiste em realização basilar da União Européia. A 

análise histórico-jurídica dessa conquista representa o objetivo desse estudo, que procurou 

retratar o fenômeno a partir da indefinição de competências entre os Estados-membros e o 

bloco, sob o enfoque da Administração Pública supranacional e nacional. Além do mais, foi 

concedido destaque para a livre circulação de mercadorias, como liberdade inauguradora do 

processo de integração econômica, destacando-se as iniciativas institucionais - representadas 

pela Comissão e pelo Conselho - através do Ato Único Europeu, do Livro Branco de 1985 e 

do Relatório Cecchini. O esforço do Tribunal de Justiça da União Européia1, então 

denominado Tribunal de Justiça das Comunidades Européias (TJCE), foi registrado através do 

labor jurisprudencial, enfatizando-se os principais acórdãos que determinaram um irrestrito 

trânsito de bens no interior comunitário. 

Da letra do Tratado da Comunidade Européia à formação do mercado único, a 

jurisprudência refletiu o esforço cotidiano da Corte perante o compromisso na formação de 

um mercado singular, afastando a esperança de um desencadeamento automático na sucessão 

das etapas de integração, desde a Zona de Livre Comércio até a União Econômica e 

Monetária.  

O presente estudo justifica-se pelo inédito e necessário olhar que precisa ser 

concedido às novas formações políticas existentes nos mercados regionais de integração. Com 

efeito, era necessário que uma estrutura governamental supranacional interviesse na 

construção de um grande mercado, em substituição às clássicas Administrações Públicas 

nacionais ligadas aos Estados. 

A abordagem utilizou o método indutivo, servindo-se de fontes primárias 

(especialmente a jurisprudência) e secundárias (pesquisa bibliográfica). 

 

 

                                                 
1 Tendo em vista tratar-se de uma análise histórica, manter-se-á a denominação da época do Tribunal de Justiça 
das Comunidades Européias (TJCE) e da numeração original do Tratado. 
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1 A importância da Administração Pública comunitária na Formação do Mercado 

Único 

 

A circulação de mercadorias desempenha relevante papel na história do crescimento 

econômico mundial. A aproximação dos países em blocos de integração regional e as 

inusitadas construções jurídicas através de Tratados almejavam equalizar questões de cunho 

econômico, político e jurídico, no intuito de reforçar o trânsito de riquezas em um grande 

mercado. 

O processo de integração europeu resultou da convergência de iniciativas públicas e 

privadas, mas, principalmente, a partir de estratégias de Administração Pública, 

impulsionadas pelo Conselho e pela Comissão por um lado, e, por outro, através da 

jurisprudência do Tribunal (que possui uma característica de criação do direito, não se 

resumindo ao julgamento puro dos processos que lhe eram submetidos). 

 

 

1.1 Administração Pública através do Conselho e da Comissão: os órgãos 

impulsionadores do bloco 

 

A integração européia inaugurou seu projeto de integração desde o término da 

Segunda Grande Guerra, coincidindo a proposta econômica também com desejo de paz, sob o 

espírito do fenômeno global. O Tratado da Comunidade Européia fixava objetivos e indicava 

a trilha que algumas políticas públicas deveriam seguir. 

As metas delineadas pela integração, sob o escopo da implantação de um mercado 

europeu, consistiam, essencialmente, em criar uma união aduaneira com a efetivação das 

quatro liberdades fundamentais2 e, ato contínuo, a conversão de diversas políticas nacionais 

em políticas públicas comunitárias. Inicialmente, cumpria vencer as dificuldades atinentes à 

retirada dos direitos aduaneiros, o que se alcançou com relativa facilidade. Na esfera das 

medidas não tarifárias, percebeu-se que a eliminação consistiria em difícil tarefa. 

No processo de regionalização, à Administração Pública comunitária coube a 

responsabilidade pelo avanço do processo de integração. Na construção européia, a estrutura 

institucional caracterizava-se pelo “difícil compromisso entre a necessidade de atribuir um 

                                                 
2 Vale dizer, a livre circulação de mercadorias, de pessoas, de serviços e de capitais. 
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poder efetivo de decisão a órgãos de caráter supranacional e a salvaguarda dos interesses dos 

seus Estados-membros.” 3 

Afinal, quando os blocos de integração concebem suas instituições para cumprirem 

determinadas tarefas, o que está em discussão não é simplesmente a repartição de novos 

poderes, “mas ‘relações de soberania’. O direito da integração descansa em uma premissa 

estranha ao direito internacional clássico: a da divisibilidade da soberania.” 4 A intrincada 

questão da supranacionalidade, configurando uma inédita estrutura essencialmente política e 

jurídica, decorre de uma reordenação de valores dos Estados.5 

A criação de uma união aduaneira6 consistia em passo inicial da construção européia, 

visando à eliminação das restrições tarifárias internas que dificultassem o comércio 

intracomunitário. De forma insistente, o bloco criava medidas destinadas a estabelecer o 

mercado comum. Na formação do mercado único, após o ato fundacional, três importantes 

momentos históricos podem ser identificados: o Tratado do Ato Único Europeu7, o Livro 

Branco de 19858 e o Relatório Cecchini.9 

O chamado Ato Único consistiu em iniciativa necessária aos dilemas econômicos 

internos, tendo sido elaborado pelo Conselho, o primeiro que se realizou após Jacques Delors 

ter assumido a presidência da Comissão Européia. Por ocasião do Ato Único, a estratégia da 

                                                 
3 SILVA, Miguel Moura. O princípio do equilíbrio institucional na Comunidade Européia. Lisboa: 
Associação Académica da Faculdade de Direito de Lisboa, 2008, p. 15. Paulo Borba Casella corrobora com este 
pensamento: “Percebe-se que a estrutura institucional comunitária, longe de obedecer a plano preestabelecido, 
resultou do próprio processo negocial e da necessidade de adaptação às necessidades que a vivência dessas 
mesmas instituições foi evidenciando (...)” CASELLA, Paulo Borba. União Européia: instituições e 
ordenamento jurídico. São Paulo: LTr, 2002, p. 110. 
4 PESCATORE, Pierre. Derecho de la integración: nuevo fenómeno en las relaciones internacionales. Tradução 
de Inés Carmen Matarese. Buenos Aires: INTAL, 1973, p. 26. “Na Europa Ocidental, o regionalismo apresenta-
se como resposta à crise do modelo moderno do Estado, como mecanismo de correção da sua sobre-extensão e 
como instrumento de restauro das suas legitimidades, credibilidade e adequação. (...) A regionalização é um 
processo através do qual o Estado cria no seu seio entidades novas, cujas fronteiras, orgânica interna, e 
competências são por ele definidas, para, através delas, melhor exercer a sua ação sobre a sociedade.” 
AMARAL, Carlos Eduardo Pacheco. Do estado soberano ao estado das autonomias. Porto: Afrontamento, 
2008, p. 125 e 128. 
5 Dentro dessa concepção, a supranacionalidade “expressa um poder de mando superior aos Estados, resultado da 
transferência de soberania operada pelas unidades estatais em benefício da organização comunitária, permitindo-
lhe a orientação e a regulação de certas matérias, sempre tendo em vista os anseios integracionistas.” STELZER, 
Joana. União Européia e supranacionalidade: desafio ou realidade? Curitiba: Juruá, 2004, p. 119. 
6 Não se percebe, no desenvolvimento da União Européia, obediência estrita às formulações da Teoria da 
Integração Econômica de Bela Balassa ou Jacob Viner, pressupondo, por exemplo, uma fase de Zona de Livre 
Comércio. Antes, a União Européia fez o que era possível, às vezes retrocedendo, outras vezes avançando nas 
iniciativas de integração. 
7 COMUNIDADES EUROPÉIAS: GABINETE EM PORTUGAL DO PARLAMENTO EUROPEU. 50 anos de 
Europa: os grandes textos da construção européia. Lisboa: Daltran, 2009. 1 CD-ROM, doc. no 70 
8 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Livro Branco. Bruxelas: Documentação interna, 1985 
(jun.). COM (85) 310 final, p. 5-40. 
9 CECCHINI, Paolo. A grande aposta para a Europa: o desafio de 1992. Tradução de Serviços da 
Comunidade Européia. Lisboa: Perspectivas & Realidades, 1988, p. 21-166.  
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Administração Pública comunitária era construir a 'Europa Sem Fronteiras', planejada para 

1993. A idéia tinha passado pelo Grupo Crocodilo10, do Parlamento Europeu, então presidido 

pelo eurodeputado Altiero Spinelli. Tais propostas consolidaram um Livro Branco11, que Lord 

Cockfield, vice-presidente da Comissão, formalizou em 300 medidas legislativas que 

deveriam ser adotadas progressivamente e que evidenciava a realidade européia, pouco 

adaptada ao chamado “Espaço Sem Fronteiras”. 

Na formação do Mercado Único, buscava-se verificar os custos adicionais 

acarretados aos bens que não podiam circular com absoluta liberdade, ocasião na qual se 

reconheceram três tipos de barreiras: a) físicas, concernentes aos diferentes tipos de controle 

na fronteira, envolvendo pessoas e mercadorias; b) técnicas, relativas às normas nacionais 

divergentes; e, c) fiscais, provenientes das diferenças em matéria de impostos indiretos ou 

impostos especiais.  

Ainda, em 1986, o programa de Gestão Pública da Comissão encomendou um estudo 

que estimasse a chamada “Não Europa” em termos de custo e de ganhos, conhecido por 

Relatório Cecchini. Jacques Delors, ao escrever o Prefácio do Relatório, revelava sua 

preocupação com todo o processo ao asseverar que a “construção européia não é uma 

panacéia, não devemos esperar uma receita-milagre, mas sabemos que, fora desta, não existe 

qualquer saída realista para assegurar aos nossos ‘velhos países’ – em troca de um esforço 

coletivo e da união das suas forças – um futuro de prosperidade material [...].”12 

Em 1996, na Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 

intitulado “Impacto e Eficácia do Mercado Único”13, foi feito um balanço das medidas de 

liberalização, objetivando identificar e avaliar os efeitos econômicos decorrentes da adoção 

do Livro Branco. Segundo a Comissão, dispondo de “dados precisos”14, o processo de 

                                                 
10 O nome deve-se ao fato de os integrantes reunirem-se em um restaurante conhecido por este nome. 
11 “Um ‘Livro Branco’ é um conjunto oficial de propostas numa área específica. Um ‘Livro Verde’, em 
contrapartida, apenas apresenta uma variedade de idéias destinadas a servirem de base para debates antes da 
tomada de decisão.” COMISSÃO EUROPÉIA. A Europa de A a Z. Luxemburgo: Serviço das publicações das 
Comunidades Européias, 2007, p. 258. 
12 CECCHINI, Paolo. A grande aposta para a Europa: o desafio de 1992, p. 9 e 16. 
13 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e 
ao Conselho – Impacto e eficácia do mercado único. Bruxelas: Documentação interna, 30.10.1996. COM (96) 
520 final, p. 3-35. 
14 A referência diz respeito aos trabalhos realizados ao longo de dois anos. Para tanto, a Comunicação enumera 
alguns documentos sobre os quais teria firmado seu posicionamento, entre outros: trinta e oito estudos, uma 
pesquisa junto às empresas e um documento de trabalho dos serviços da Comissão que resume as principais 
conclusões dessas análises. Os resultados alcançados sugeriam a criação entre trezentos mil e novecentos mil 
novos postos de trabalho, um aumento de 1,1% a 1,5% do rendimento na União entre 1987 e 1993 e taxas de 
inflação 1% a 1,5% mais baixas, no período. COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Comunicação 
da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho – Impacto e eficácia do Mercado Único, p. 3. 
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integração foi considerado positivo e reconheceu que a legislação comunitária havia motivado 

condições de eficácia econômica. 

 

1.2 A atuação do Tribunal de Justiça: o significado da jurisprudência no processo de 
integração 

 

Paralelamente às medidas institucionais de Gestão Pública promovidas pelo 

Conselho e pela Comissão, ganhava importância o papel da jurisprudência, impulsionada 

pelas atividades do Tribunal de Justiça.  

O poder judicial comunitário, idealizado para um processo de integração econômica 

de contornos inéditos e ambiciosos objetivos, não se assemelhava às tradicionais Cortes 

internacionais. A importância e o significado da Corte tinham que ter relação com o modelo 

de integração proposto pela Europa, devendo usar, para alcançar esse fim, exclusivamente, o 

poder do direito. 

O período compreendido entre as décadas de 70 e 90 pode ser considerado o mais 

rico em avanços jurisprudenciais pertinentes à promoção do Mercado Único. Ademais, 

revelou uma fase de grande comprometimento das soberanias nacionais e de harmonia na 

Gestão Pública comunitária, resultado do avanço dos interesses integracionistas sobre as 

defesas pátrias de mercado. Nesse sentido, destacam-se as decisões Dassonville
15, Cassis de 

Dijon
16 e Cinéthèque

17. 

Esses processos não deixaram dúvidas quanto às limitações impostas aos Estados-

membros, especialmente em matéria de medidas de efeito equivalente às restrições 

quantitativas18, eliminando obstáculos nacionais que poderiam colocar em risco a 

configuração de um grande mercado. Do confronto entre as necessidades do mercado europeu 

e as limitações que os Estados tentavam implantar, resultou um gradual enfraquecimento das 

competências nacionais. 

É preciso ressaltar também que o TJCE foi dotado de competências jurisdicionais 

amplas, mediante instrumentos processuais capazes de viabilizar a desejada unificação. O 

sistema jurisdicional da Comunidade Européia se traduzia, “pelo menos do ponto de vista 

                                                 
15 TJCE. Ac. 11.07.1974, Processo nº 8/74, Procureur du Roi/Dassonville, Coletânea 1974, p. 423. 
16 TJCE. Ac. 20.02.1979, Processo nº 120/78, Rewe/Bundesmonopolverwaltung für Branntwein [Cassis de 
Dijon], Coletânea 1979, p. 327. 
17 TJCE. Ac. 11.07.1985, Processos Apensos nº 60/84 e 61/84, Cinéthèque, Coletânea 1985, p. 909. 
18 O conceito de medida de efeito equivalente às restrições quantitativas (MEE), no âmbito comunitário, diz 
respeito às barreiras não-tarifárias (como, aliás, vem constantemente nos textos do GATT). Na terminologia 
comunitária, portanto, as referências jurisprudenciais não se referem à expressão “barreiras não-tarifárias”, mas 
às MEE.  
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formal, na mais acentuada originalidade que as Comunidades apresentavam face aos cânones 

clássicos do direito internacional público.”19 De fato, emergia um novo modelo de Gestão 

pautado por uma Administração Pública absolutamente inédita. 

Aspectos como o método finalista de interpretação, a doutrina do efeito direto e a 

uniformidade, revelaram-se fundamentais para levar adiante o princípio da livre circulação de 

mercadorias. Sob a perspectiva de Francisco Lucas Pires, o direito comunitário tem “algo de 

‘pós-moderno’. Além de combinar elementos dos sistemas concorrentes de ‘common law’ e 

‘romano germânico’, através de técnicas de harmonização e reconhecimento mútuo, pode, 

pois, considerar-se intrinsecamente pluralista”.20 No entender de Augusto Rogério Leitão, 

trata-se, sobretudo, de “política-jurisprudencial”.21 

O ordenamento jurídico comunitário, por não conter uma lista capaz de repartir as 

competências, realizou a respectiva atribuição de maneira casual e específica, muitas vezes 

oscilando em intensidade e hesitando quanto ao alcance das matérias envolvidas. Na verdade, 

as novas atribuições de competência que surgiram não encontravam respaldo direto e 

específico nos textos primários da integração européia, sendo, antes, resultado do exercício 

pretoriano do Tribunal. 

A delimitação das competências comunitárias resultou de uma progressiva e 

complexa afirmação econômica, política e jurídica. A formação do bloco resultava do 

chamado efeito spill over
22, caracterizado pela necessária ampliação dos poderes comunitários 

para realização dos objetivos econômicos. Dessa forma, os Estados-membros tiveram forte 

comprometimento de soberania, uma vez que a livre circulação de bens consistiu na razão de 

ser do processo de integração regional. 

O acórdão Dassonville
23 pode ser considerado a decisão inaugural de uma sucessão 

de entendimentos do Tribunal de Justiça que, repetidas vezes, relembrou a fórmula 

inicialmente consignada, consagrando a chamada noção ampla do conceito de medidas de 

efeito equivalente às restrições quantitativas. Reforçava-se cotidianamente a questão da 

                                                 
19 QUADROS, Fausto de. Direito das Comunidades Européias e direito internacional público. Lisboa: 
Almedina, 2001, p. 433. 
20 PIRES, Francisco Lucas. Introdução ao direito constitucional europeu. Coimbra: Almedina, 1997, p. 82. 
21 LEITÃO, Augusto Rogério. O Tribunal das Comunidades Européias e a livre circulação das mercadorias no 
espaço comunitário. In: FACULDADE DE ECONOMIA DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Estudos 
económicos e jurídicos. Coimbra: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 2005, p. 229. 
22 A razão que explica os “saltos” de uma etapa para outra, encontra-se no denominado efeito spill over: “ou 
efeito do transbordamento progressivo, implícito em todo processo e que gera, sobre a base, fenômenos diversos 
de interdependência e de interpenetração entre os Estados, a colaboração interestatal em alguns setores ou sua 
intensificação em outros.” CAMPIS ERITJA, Mar. Proceso de integración en la Unión Europea. Barcelona: 
Jose Maria Bosch Editor, S.L., 2006,  p. 21. 
23 TJCE. Ac. 11.07.1974, Processo nº 8/74, Procureur Du Roi/Dassonville, Coletânea 1974, p. 423. 
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supranacionalidade e o argumento para aumentar o leque de competências sob a órbita do 

bloco, em detrimento dos Estados-membros. 

O advento do acórdão Dassonville representou uma das fórmulas pretorianas que 

permeou a posição do Tribunal perante os dilemas da livre circulação de mercadorias, ao 

determinar que “qualquer regulamentação comercial dos Estados-membros, suscetível de 

prejudicar direta ou indiretamente, atual ou potencialmente, o comércio intracomunitário, 

deve ser considerada como uma medida de efeito equivalente a restrições quantitativas.”24. A 

partir de tal entendimento da Corte, os Estados perderam inúmeras competências, fragilizando 

a possibilidade de intervenção da Administração pública nacional nos processos de produção 

e comercialização de bens. 

Em 1978, destaque deve ser concedido à decisão conhecida por Cassis de Dijon
25. 

No período histórico dos anos setenta, a Comissão encontrava dificuldade para harmonizar as 

múltiplas legislações dos Estados-membros, de forma a criar uma Gestão Pública comunitária 

uniforme. A quantidade de bens e a multiplicidade de operações mercantis tornavam difícil o 

estabelecimento de regras comuns para o comércio intracomunitário. Diante da ausência 

normativa, as Administrações Públicas nacionais criavam uma série de dificuldades para a 

entrada de bens em território pátrio. No entanto, com a decisão Cassis de Dijon emergiu o 

princípio do reconhecimento mútuo, através do qual os Estados-membros deveriam respeitar, 

reciprocamente, as normas existentes no país de origem, sem realizar novas exigências no 

destino da operação. 

A Comissão emitiu uma Comunicação, relativamente à sentença Cassis de Dijon, 

não deixando dúvidas sobre a importância que o novo preceito representava para a Gestão do 

bloco, determinando que “todo produto legalmente fabricado e comercializado em um Estado-

membro deve ser, em princípio, admitido no mercado de qualquer outro Estado-membro.”26 

Com isso, o processo de  especialização da economia ganhou velocidade, à medida que o 

                                                 
24 TJCE. Ac. 11.07.1974, Processo nº 8/74, Procureur Du Roi/Dassonville, Coletânea 1974, p. 423. 
25 Em setembro de 1976, a empresa alemã Rewe solicitou ao monopólio federal do álcool uma autorização para 
importar da França um lote de licor bem conhecido, sob a designação de Cassis de Dijon. A informação recebida 
pela empresa era da proibição, na Alemanha, da venda dessa bebida com teor alcoólico entre 15% e 20%, pois, 
nos termos de uma lei federal alemã, apenas era autorizada a comercialização dos alcoóis destinados ao consumo 
humano se contivessem um teor não inferior a 32% (porcentagem, aliás, que já tinha baixado para 25%, no caso 
de algumas bebidas). Excepcionalmente, esta regulamentação não era aplicada a determinados licores, apesar de 
não se encontrar o Cassis de Dijon, o que impedia sua importação. A empresa Rewe, por entender que tal medida 
era contrária ao Tratado da Comunidade Européia, requereu pela apreciação do Tribunal. 
26 COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPÉIAS. Comunicação da Comissão relativa às conseqüências 
da decisão do TJCE, de 20 de fevereiro de 1978 (Cassis de Dijon). JOCE C, no 256, de 03/10/1980, p. 2-3. 
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produtor (exportador) não precisaria atender às diversas legislações dos países para o qual 

enviava a mercadoria27. 

Com isso, a Corte não somente havia desarmado inúmeras barreiras comerciais que 

surgiam a cada passo, como auxiliado na uniformização da Gestão Pública comunitária. Mais 

que se abster de tomar alguma medida restritiva exigia-se do Estado que acatasse a legislação 

dos outros Estados-membros (efeito extraterritorial da norma) e se submetesse ao comando de 

uma Administração Pública supranacional.  

Finalmente, cumpre ressaltar a decisão Cinéthèque
28, pois acentuou o afastamento 

dos Estados-membros no que dizia respeito à tomada de decisões relacionadas à Gestão do 

comércio doméstico, a partir do momento em que medidas sem nenhum caráter protecionista 

restaram catalogadas como medidas de efeito equivalente às restrições quantitativas proibidas 

pelas normas comunitárias. Iniciava-se, naquela ocasião, uma comparação entre mercados, 

preferindo a Corte a regulamentação comercial menos restritiva ao comércio. O período 

compreendido entre a decisão Cinéthèque e a implementação do mercado único (1985 a 

1993), revelou um período funcionalista, movido por uma firme determinação da 

Administração Pública comunitária em libertar-se das regras clássicas de obediência aos 

mandos nacionais. 

O empenho do Tribunal em desfazer as barreiras não tarifárias que insistissem em 

competir com a implantação de um mercado europeu era marcante. Naturalmente, foram 

lançadas críticas sobre o 'governo de juízes' que avaliavam as demandas da Gestão Pública 

supranacional, sem atender aos reclames dos Estados-membros. Seja como for, em 1º de 

janeiro de 1993 o Mercado Único era uma realidade. 

 

 

2 O Princípio da Subsidiariedade e o retorno ao comando das Administrações Públicas 
nacionais 

 

No turbilhão das transformações políticas, da formação de um mercado singular e da 

marca de uma Administração Pública supranacional, ouviram-se vozes que indagavam sobre a 

conveniência (e mesmo legalidade) da concentração de competências comunitárias. Por outro 

lado, era perceptível que a engrenagem econômica também não poderia flutuar ao sabor das 

                                                 
27 O termo ‘exportação’ necessita de uma releitura, já que usualmente é utilizado no sentido de saída de um 
território aduaneiro para entrada em outro. Considerando a formação do Mercado Único como território singular 
de todos os Estados-membros, a referida expressão não parece mais apropriada ou, pelo menos, precisa ser 
considerada sob novos contornos. 
28 TJCE. Ac. 11.07.1985, Processos Apensos nº 60/84 e 61/84, Cinéthèque, Coletânea 1985, p. 909. 
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Gestões Públicas nacionais, em especial quando se tratava de livre circulação de mercadorias. 

Da necessidade de esclarecimento acerca das condições de exercício de competências 

originalmente dos Estados-membros, mas depois excessivamente inclinado a favor dos 

interesses do bloco, emergiu o princípio da subsidiariedade29. 

Fausto de Quadros destaca que a Alemanha e o Reino Unido foram os Estados que 

mais se bateram por essa inclusão, “no primeiro caso, por exigência expressa dos Länder; que 

temiam que (sic), de outra forma, com a progressão da integração européia, viesse a ficar 

diminuído o seu poder legislativo.”30 Afinal, o desejo das regiões sempre desempenhou 

destacado papel na construção comunitária. Na ocasião, a Resolução sobre a Conferência 

Intergovernamental que se aproximava (CIG) destacou que era importante prosseguir o debate 

sobre o princípio da subsidiariedade para que a União Européia, os Estados-membros, os 

Estados federados e regiões e as autarquias locais pudessem, dentro das suas competências, 

contribuir para a sua concreta e correta aplicação. 

O princípio da subsidiariedade teve êxito porque conseguia atender a necessidade de 

descentralização, mas, igualmente assegurava ao bloco a tomada de iniciativa quando, em 

nome da eficácia, a resolução de um problema deveria ver o funcionamento de uma Gestão 

Pública comum. O uso da subsidiariedade almejava o estabelecimento de uma presunção 

favorável às atribuições e competências das Administrações Públicas nacionais. Com isso, 

pode-se afirmar que a história da fenomenologia entre Administrações Públicas nacionais e 

supranacionais foi resultado de um sistema de compromissos originalmente mal delineado 

entre os Estados-membros e a Comunidade Europeia.31 

Há tempo, percebia-se que a usurpação de parcelas de poder soberano atendia as 

necessidades econômicas de expansão e consolidação do bloco, com arrimo no poder 

normativo do direito comunitário. Contudo, o deslocamento do centro decisional para os 

ideais de mercado restou comprometendo o comando das Administrações nacionais, à medida 

que as diligências dos Estados-membros em preservar questões ligadas à saúde pública, ao 

                                                 
29 O princípio da subsidiariedade significava: “A Comunidade atuará nos limites das atribuições que lhe são 
conferidas e dos objetivos que lhe são cometidos pelo presente Tratado. Nos domínios que não sejam das suas 
atribuições exclusivas, a Comunidade intervém apenas, de acordo com o princípio da subsidiariedade, se e na 
medida em que os objetivos da ação encarada não possam ser suficientemente realizados pelos Estados-
membros, e possam, pois, devido à dimensão ou aos efeitos da ação prevista, ser melhor alcançados ao nível 
comunitário. A ação da Comunidade não deve exceder o necessário para atingir os objetivos do presente 
Tratado.” 
30 QUADROS, Fausto de. O princípio da subsidiariedade no direito comunitário após o Tratado da União 
Européia. Lisboa: Almedina, 2005, p. 31-32. 
31 Dificilmente poderia ter sido diferente. O Tratado da Comunidade Européia não trazia uma lista exaustiva de 
competências divididas entre o bloco e os Estados-membros. Na verdade, muitas dificuldades eram resolvidas à 
medida que apareciam, à luz da interpretação de amplas fórmulas principiológicas contidas no Tratado. 
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direito do consumidor, aos aspectos culturais, entre outras, foram comprometidas pelo ideal 

integracionista. 

A mudança de perspectiva, na qualidade de retomada de competências das 

Administrações Públicas nacionais teve efeito no processo Keck e Mithouard.32 Não se tratava 

de enfraquecimento da supranacionalidade, mas na necessidade de uma cooperação mais 

estreita com as Administrações Públicas nacionais. O princípio deve ser entendido em 

conexão às finalidades do direito e à imprescindível flexibilidade de distribuição de poderes 

entre o bloco e as unidades estatais. 

O Tribunal tinha a percepção do efeito desregulamentador de muitas decisões 

tomadas. Afinal, a aplicação quase automática da fórmula Dassonville, mostrava-se 

conveniente para afastar as Administrações nacionais de certas matérias. António Goucha 

Soares lembra que o acórdão Dassonville teve uma repercussão notável na construção do 

mercado interno, permitindo o desmantelamento das resistências protecionistas dos Estados, 

“o seu uso continuado ao longo do tempo veio transformá-lo, porém, numa espécie de ‘saco 

sem fundo’ onde se podiam incluir todo o tipo de medidas nacionais relativas à 

regulamentação (...).” 33  

Sob tal enredo, na decisão Keck e Mithouard, o Tribunal apresentou uma nova 

compreensão sobre a delimitação de competências no marco da livre circulação de 

mercadorias. Apesar de o pensamento consolidado, especialmente em virtude da tradição 

Dassonville, a Corte expôs que, “contrariamente ao que até agora se tem decidido, a aplicação 

de disposições nacionais, que limitam ou proíbem determinadas modalidades de venda a 

produtos provenientes de outros Estados-membros, não é suscetível de entravar direta ou 

indiretamente, atual ou potencialmente, o comércio intracomunitário na acepção da 

jurisprudência Dassonville.” 34  

Além do mais, a Corte enfatizou o fato dos operadores econômicos invocarem de 

maneira cada vez mais freqüente as normas comunitárias, especialmente para impugnar 

qualquer tipo de regulamentação nacional que tivesse por efeito limitar a sua liberdade 

                                                 
32 A sentença dizia respeito a (in) compatibilidade do artigo 30, do Tratado da Comunidade Européia, com uma 
legislação francesa que vedava a venda de mercadorias com prejuízo. O processo envolvia dois diretores de 
supermercado (B. Keck e D. Mithouard) que tinham comercializado a cerveja de marca Picon e o pó-de-café 
Santi, respectivamente, por um valor abaixo daquele adquirido junto ao fornecedor. O Procurador da República, 
na França, instaurou um processo penal contra os responsáveis, no âmbito do direito da concorrência. Os 
argüidos alegaram que a proibição de revenda com prejuízo não era contrária à legislação comunitária. TJCE. 
Ac. 24.11.1993, Processos Apensos nº C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Coletânea 1993, p. I-6097. 
33 SOARES, António Goucha. Repartição de competência e preempção no direito comunitário. Lisboa: 
Cosmos, 2006, p. 263. 
34 TJCE. Ac. 24.11.1993, Processos Apensos nº C-267/91 e C-268/91, Keck e Mithouard, Coletânea 1993, p. I-
6131 (Considerando 16). 
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comercial. O Tribunal revelava-se consciente da quase desregulamentação que tinha 

provocado no mercado único. Por um lado, havia a aplicação sistemática da sentença 

Dassonville, por outro, até mesmo medidas neutras e de caráter não protecionista dos Estados-

membros tinham sido vedadas (como no caso Cinéthèque). 

O acórdão Hünermund
35 representou outra decisão emblemática. Dessa vez, o 

Advogado-Geral, Giuseppe Tesauro, indagava se o artigo 30, do Tratado36, assumia as feições 

de uma norma geral de liberalização das trocas intracomunitárias. Por tal motivo, manifestava 

“uma reflexão mais geral em torno da delimitação do campo de aplicação do artigo 30, (...) 

em especial relativamente aos critérios que permitem qualificar uma determinada norma 

nacional como medida de efeito equivalente.”37  

O Tribunal repisou a decisão Keck e Mithouard, ao fazer reflexão geral em torno da 

delimitação de critérios que pudessem qualificar determinada norma nacional como medida 

de efeito equivalente ou não. Conseqüentemente, os efeitos restritivos, eventuais e não 

provados de supostas medidas de efeito equivalente às restrições quantitativas já não cabiam 

mais no enunciado Dassonville. Dessarte, deixava de constituir medida de efeito equivalente à 

restrição quantitativa a aplicação de disposições nacionais que limitassem ou proibissem 

determinadas formas de venda a produtos provenientes de outros Estados-membros. 

Regulamentações nacionais, como a que tinha sido exigida pela Alemanha no caso 

Hünermund, de acordo com a nova forma de entender o assunto da livre circulação de 

mercadorias no âmbito do mercado comunitário, restavam excluídos do âmbito de aplicação 

do artigo 30, TCE. 

O caso Hünermund retratou a mudança de ótica do Tribunal, trazendo equilíbrio e 

ponderação às decisões jurisprudenciais no interior do mercado único. A subsidiariedade, 

                                                 
35 Ruth Hünermund e outros doze recorrentes eram proprietários de farmácias, na região alemã de Baden-
Württemberg, nas quais eram  vendidos produtos parafarmacêuticos. Os recorrentes no processo principal 
intencionavam fazer publicidade para as mercadorias parafarmacêuticas, mas se viram impedidos pela legislação 
nacional (mais precisamente o código deontológico da Ordem dos Farmacêuticos da região de Baden-
Württemberg). Nesse sentido, foi interposto recurso, invocando-se pela incompatibilidade dessa normativa com 
os artigos 30 e 36, TCE. Segundo o órgão jurisdicional alemão, a proibição de fazer publicidade dos produtos 
parafarmacêuticos fora do estabelecimento era justificada por motivos de interesse geral, especialmente a 
proteção da saúde pública. TJCE. Ac. 15.12.1993, Processo nº C-292/92, Hünermund e O., Coletânea 1993, p. 
I-6787. 
36 O artigo 30 do Tratado da Comunidade Européia disciplinava a questão das medidas de efeito equivalente às 
restrições quantitativas. 
37 Nesse sentido, Giuseppe Tesauro ainda acrescenta: “Semelhante reflexão não pode deixar de ter como ponto 
de partida o quadro da jurisprudência nesta matéria, jurisprudência que certamente não é – porque não admiti-lo? 
– de fácil leitura sistemática e que, como já salientei nas Conclusões relativas ao processo Societé Laboratoire de 

Prothèses Oculaires (Ac. 25.05.1993, Processo nº C-271/92, LPO, Coletânea 1993, p. I-2899), em que, aliás, 
não consegui esconder um certo incômodo na aplicação mecânica da fórmula Dassonville a disposições do tipo 
daquela aqui em discussão, (...)” TJCE. Ac. 15.12.1993, Processo nº C-292/92, Hünermund e O., Coletânea 
1993, p. I-6804. 
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nessa complexa arquitetura, contribuiu para levar adiante a formação do mercado único, 

recuperando os efeitos da erosão promovida pelo bloco no poder de mando das 

Administrações Públicas nacionais. 

 

 

Considerações Finais 

 

O estudo sobre o relacionamento das estruturas de Administração Pública 

comunitária e estatais na União Européia refletem um processo paradigmático, que não deve 

ser negligenciado nos estudos contemporâneos. Afinal, o Estado deixou de possuir a 

exclusividade em ser uma célula político-jurídica organizada. 

Muitas óticas poderiam ter sido utilizadas para avaliar o inédito modelo de 

Administração Pública comunitária, mas foi a livre circulação de mercadorias a mola 

propulsora de transformações significativas nessa área.  Com efeito, o irrestrito trânsito de 

bens vincula-se a uma série de interesses públicos e privados nacionais, que precisou ser 

desarmado pela Administração Pública supranacional. Com isso, reforçaram-se os aspectos 

político-jurídicos supranacionais que passaram a comandar a lógica de funcionamento da 

integração. 

À luz do presente estudo, resulta evidente aos jovens processos de integração a 

necessidade de uma Corte que responda de forma definitiva às lides cotidianas. Estabelecidas 

as metas de um processo regional de integração, será natural a rearticulação de interesses e 

vantagens comparativas especialmente entre as empresas, desafiando, de forma imediata, 

também as Administrações Públicas. O poder estatal, nesse ponto, confronta-se com a 

autoridade do bloco e, do embate, podem emergir inéditas estratégias de Gestão. 

No caso europeu, a dissolução das amarras estatais pelo bloco pode ser classificada 

sob duas vertentes. Sob um aspecto, foram implementados programas de natureza 

administrativa, mutuamente avençadas entre os Estados-membros para fazer avançar o 

processo de integração e superar crises relativas a objetivos não alcançados. Resultaram 

dessas iniciativas o Ato Único Europeu, o Livro Branco de 1985 e o Relatório Cecchini, 

caracterizando o compromisso das Administrações Públicas nacionais em efetivar o Mercado 

Único. Sob outro ângulo, vivenciou-se a experiência criadora da jurisprudência, a exemplo do 

princípio do reconhecimento mútuo. Entre os acórdãos que se destacaram, emergiram as 

decisões Dassonville, Cassis de Dijon e Cinéthèque. O viés supranacional, contudo, encontrou 

seus limites à luz do princípio da subsidiariedade, refletido nas decisões Keck e Mithouard e 
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Hünermund. Percebe-se, em síntese, o ineditismo da construção jurídica comunitária e o novo 

campo de estudo da Administração Pública não mais resumida à figura do Estado, mas 

viabilizado nas integrações regionais. 
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RESUMO 

O presente estudo tem o propósito de analisar a relação entre a evolução do conceito de 

Estado, o provimento dos direitos sociais fundamentais e as demarcações conceituais 

referentes às políticas administrativas públicas, por meio de método indutivo de pesquisa, a 

partir de seu surgimento, no contexto das alterações surgidas no modelo tradicional de 

administração pública, notadamente a partir do Sec. XX, conferindo ênfase aos postulados da 

legalidade, da legitimação, da economicidade e da eficiência como orientantes dos 

procedimentos de construção das referidas policies, buscando conhecer de algumas das 

considerações teóricas que embasam ou explicam seu modus faciendi ou suas características. 

O artigo promove uma abordagem aproximativa da disciplina da Administração Pública, 

focada no novel instituto, se assim for admissível classificá-lo, com o fito de instrumentalizar 

as necessárias pesquisas, a serem conduzidas concentradamente nos campos do direito 

constitucional e do direito administrativo. Com esse intuito, após estudar o conceito das 

políticas administrativas públicas, verificar-se-á como se opera a sua formação, 

implementação e controle, tendo em vista compreender o seu princípio ativo e alcançar os 

argumentos de legalidade, legitimação para validar a participação democrática. As políticas 

públicas representam objeto de pesquisa relativamente novo no contexto das ciências sociais 

e, mais especialmente, no das ciências jurídicas, perpassando diversas outras áreas do 

conhecimento, dada a sua interface multidisciplinar, a partir da qual desafiam alocações de 

vontade voltadas ao atendimento das expectativas da sociedade. O povo deve se unir ao 

trabalho da Administração Pública para complementá-lo, legitimá-lo e validá-lo.  

PALAVRAS-CHAVE: ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; POLÍTICAS 

ADMINISTRATIVAS SOCIAIS; PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 

ABSTRACT 
The present essay is to analyse the conexion between the evolution in the State concept, the 

formal realizing of social fundamental rights within the concept of public policies in a simple 

inductive way, starting from its beginning, in the heart of the administrative revolution 

worked at the traditional public administration model, since the early 20th century, 

emphasizing the postulates of legality, legitimacy, economicity and efficiency as raiders to the 

policy making degrees, in order to get enough information in order to explain its way of being 

and its characteristics. The article tries to promote an approach into the public administration, 

pointing its focus on the new institute of policies - if we have the permission to call it this way 

–, with the purpose of making possible the necessaries researches in the areas of constitutional 

and administrative rights. With that intention, after having studied the formal concepts of 

policies, it will verify how it works and its way of formation, implementation and control, 

staring the eyes over its active principle till achieve the arguments of legality, legitimacy and 
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democratic participation. The policies represent a research object quite new in the social 

science context and, more specifically, in the sciences of law, coming to several other 

knowledge areas, considering its multifacial interface, from which beat decision making with 

the objective of satisfying society expectations. People must work on policies with the 

administrative desk of the government in order to complement, to legitimate and to validate 

its actions. 

KEYWORDS: PUBLIC ADMINISTRATION; SOCIAL ADMINISTRATIVE POLICIES; 

DEMOCRATIC PARTICIPATION 

 

 

1.  INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem por propósito analisar a relação entre a evolução do Estado ocorrida nas 

últimas décadas, com a consequente alteração da forma de agir da administração pública 

subjetiva e a alteração dos métodos e atribuições da administração pública objetiva, no 

contexto de prestação dos direitos sociais, segundo o conceito operativo de políticas 

administrativas, portanto centrado na forma como as políticas públicas sociais poderão ser 

levadas a termo.  

  

Sob o pressuposto de que os elementos supramencionados sejam fundamentais à ação estatal 

administrativa, sugere-se também a viabilidade e conveniência e, por lógico, a legitimidade da 

participação popular em todo o processo de administração e consolidação de políticas 

voltadas a cumprir os serviços públicos exclusivos da Administração como direitos 

fundamentais prestacionais sociais, a partir do vetor participação democrática, tal como se 

compreende na atualidade, em especial para a realização das melhores escolhas que 

viabilizem efetividade da ação estatal e o atendimento das demandas pertinentes aos 

administrados para além do conceito administrativo de essencialidade dos serviços públicos, 

mais precisamente, no sentido da fundamentalidade dos direitos sociais prestacionais que a 

eles se sobrepõem em conceito. 

  

  

2. DESENVOLVIMENTO 
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2.1 Aspectos conceituais das políticas administrativas e das demandas sociais 

Como muito bem destaca Saravia, a atividade do Estado-administração, desde a sua origem 

tem sido foco de análise dos mais diversos ramos do conhecimento. É ponto comum na 

doutrina (BUCCI, 2002, pp. 247-250) que a definição e execução de políticas, como 

instrumento do agir da administração pública, sob ótica topográfica, residem em terreno 

híbrido de diversos matizes, entre os direitos constitucionais e administrativos, ladeados por 

conjunto específico de princípios, perpassadas pela ciência da administração, havendo quem 

cogite de um direito administrativo regulador (FARIA, s/d), sob a égide do direito público e 

pelo postulado da supremacia do interesse público sobre o particular. 

  

Como é cediço, o enquadramento dos direitos sociais no chamado status positivo significa o 

dever de realizar prestações das quais dependem os indivíduos e que devem ser 

disponibilizadas por iniciativa estatal, e – por vezes – em conjunto com a sociedade, mediante 

planos, programas e ações, materializados por via de políticas públicas de fomento direto ou 

indireto, ou, ainda mediante investimentos diretos na prestação dos serviços exclusivos ou na 

prestação daqueles não-exclusivos, mediante concessão, permissão ou autorização aos 

chamados particulares “em colaboração”.   

  

Os direitos sociais são classificados como de segunda geração ou dimensão, cuja pedra 

fundamental define a primeira arquitetura jurídica em que a assistência estatal passa a ser 

reivindicada pelos indivíduos, segundo a perspectiva de direito positivo às prestações de 

natureza social e fática. Tal posição consubstanciou-se, dessarte, a partir de singular 

redesenho da relação entre indivíduo e Estado, merecendo ênfase, como componentes 

matriciais desses direitos: a moradia, a saúde, a educação, a cultura, o trabalho, a previdência 

e a assistência social.  

  

Mendes (2004, p. 7) assegura não haver dúvida acerca da fundamentalidade dos direitos 

sociais, pois que, ao contrário da Constituição da República Federal da Alemanha – Lei 

Fundamental de Bonn, que em sua conformação, admite a discussão, a Constituição brasileira, 
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embora assentando os direitos de defesa e os sociais em capítulos distintos, fez restar 

consagrados os últimos como vinculativos do Poder Público, engrandecidos por duas 

garantias processuais-constitucionais: a um, o mandado de injunção e, a dois, a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. O autor fecha a questão da omissão ao afirmar ainda que 

“Tais pretensões exigem não só ação legislativa, como, não raras vezes, medidas 

administrativas.” Em sentido diametralmente oposto, opinando pela total inefetividade desses 

mesmos instrumentos, Bulos (2008, p. 625) pontua sua descrença nos mesmos, afirmando por 

palavras próprias que esses dois instrumentos “em nada contribuíram até o momento”. 

  

Bucci (2002, pp. 241-243) conceitua as políticas públicas como "programas de ação 

governamental", formulados com o objetivo de coordenar os meios disponíveis ao Estado e as 

atividades de ordem privada, voltadas ao atendimento das necessidades socialmente 

relevantes e politicamente determinadas. No seu entender, as políticas públicas são 

caracterizadas como "metas coletivas conscientes", o que as qualifica como temas de direito 

público em sentido amplo e permite identificar clara interdependência entre o direito e a 

política, eis que se pode reconhecer um canal entre os dois subsistemas, no contexto da 

estrutura burocrática de poder. 

  

Valle (2009, p. 36.) a analisa a ideia de política pública como "a decisão formulada por 

atores governamentais, revestida de autoridade e sujeita a sanções"; destacando que tal 

conceito antecipa o questionamento acerca dos legitimados a produzi-la, bem como os 

métodos empregados, além das consequências que advirão de um agir distanciado dos 

parâmetros estabelecidos, sem justificativa apropriada. A pensadora em tela adverte, ainda, 

que, para a correta associação da política pública ao fenômeno jurídico, tem-se por rito 

preliminar de passagem a compreensão sobre as deliberações formuladas a partir dos atores 

governamentais, a orientar as ações de Estado. 

  

Quando trata das mudanças no conceito de Estado e de gestão, Moreira Neto (2008, p. 20.) 

destaca os direitos do homem e o retorno do humanismo como responsáveis por reposicionar 

a pessoa na situação de protagonista do direito e, por conseguinte, da política. Os direitos 
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fundamentais, sob a forma do que denomina "estatuto pós-moderno" determinam dupla 

funcionalidade, representada, a um momento, por sistemas de valores substantivos 

(declaratórios), de índole liberal e social, orientados para a promoção da liberdade humana e 

da solidariedade; a outro, pelos adjetivos (constitutivos), postos a serviço da proteção dos 

substantivos, sob a forma de garantias dos direitos subjetivos públicos. Segundo o autor 

supramencionado, o redimensionamento da participação humana não retira do Estado o papel 

de instrumento fundamental da sociedade, apenas empresta-lhe a dimensão plural, agregada à 

complexidade de suas relações com o cidadão. 

  

A esse mesmo respeito, Pérez Luño (2005, p. 20) define o esboço do constitucionalismo atual 

segundo um modelo de triplo apoio, embasado sobre: a um, direitos fundamentais; a dois, o 

Estado e, a três, o sistema econômico lato sensu, sugerindo que, quanto às políticas públicas, 

o fator financeiro tende a adquirir certo destaque. Embora seja importante alertar para o fato 

de que a tomada de decisão acerca das escolhas públicas, muitas das vezes, não implique 

necessariamente financiamento, pois há prioridades não vinculadas a custos, é imperioso, 

lembrar que, além do foco direcionado aos direitos fundamentais e da inicial legitimação 

atribuída ao Estado, o aspecto econômico, referente ao financiamento das escolhas políticas 

estatais pode assumir variados graus de importância, sendo relevante considerar seu potencial 

de constituir inconveniente e irremediável entrave à tomada das decisões. 

  

Abrindo rápido parênteses, cabe recordar que, se, de um lado, o conceito de Constituição 

Dirigente (CANOTILHO, 2001, pp. 358-392.) reconhece natureza subjetiva aos direitos 

fundamentais, quer individuais, quer sociais e lhes empresta a característica da exigibilidade 

por parte de seus titulares em relação ao Estado-administração, independentemente da 

discussão sobre custos; de outro, apenas com o intuito de anunciar a querela que se instala 

nessa órbita, é pertinente assinalar que a doutrina identifica teor de preponderância na 

alocação de recursos.  

  

Por menor que se verificar a densidade normativa desses direitos – independentemente da sua 

forma de positivação –, estão sempre aptos a provocar efeitos jurídicos, na proporcional 
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medida do “que couber”, inclusive quando enquadrados como normas programáticas ou 

pendentes de regulamentação infraconstitucional, caso em que se lhes reconhece, pelo menos, 

a eficácia negativa (SOUZA, 2005, p. 18; DINIZ, 1998, p. 1) ; convém dizer, nessas 

condições, têm o condão de inibir constitucionalmente a produção legislativa em sentido 

contrário aos seus princípios ou preceitos, conforme o caso. 

  

Há casos, todavia, em que o Supremo deixa de prover determinado pedido por 

entender inoportuna a construção legislativa, em razão de complexidade específica, afeta à 

discricionariedade do legislador.  Mendes elucida a questão em texto decorrente de 

conferência magna proferida em Santa Catarina. 

  

A omissão de legislar, por vezes, ao negar soluções normativas aos casos concretos, 

representa lacuna quanto à previsão de solução às situações de crise da vida de relação. O 

desvalor veiculado pela omissão poderá servir de catalisador fático da atuação subsidiária e 

supletiva do poder judiciário, por meio do qual se propicia a possibilidade de apresentar 

soluções de pacificação social positiva, fenômeno que, uma vez desvirtuado, tende a estimular 

intensa judicialização das demandas sociais, hipótese em que se torna indispensável sindicar a 

respeito da legitimidade dessas solicitações, o que requer a identificação do ponto de 

equilíbrio entre conceitos pressupostos a partir das escolas procedimentalista e substancialista. 

  

Autores como Sunstein et Holmes (1999, p. 97) sustentam que "Direitos são familiarmente 

descritos como invioláveis, peremptórios e conclusivos. Mas, essas ideias são floreamento 

retórico. Nada que custe dinheiro pode ser absoluto. Nenhum direito cuja garantia pressupõe 

um dispêndio seletivo dos contribuintes, ao final do dia, pode ser protegido 

unilateralmente...". Prosseguindo, os autores afirmam que "direitos são relativos, não 

absolutos. Atenção ao custo é simplesmente mais um patamar, paralelo a tantos outros 

pesadamente percorridos, para melhor compreender a natureza qualificada dos direitos, 

incluindo os constitucionais" (Ib idem 1999, pp. 97-98).  
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No mesmo sentido, Amaral (2010, p. 81.)
 
explica, brevemente, a noção econômica de 

escassez, compreendida pelo primado da insuficiência de recursos, confrontada à amplitude 

de demandas, concluindo, não pela acidentalidade, mas pela essencialidade do fenômeno, que 

empresta especial importância às decisões alocativas; por isso denominadas "escolhas 

trágicas" (CALABRESI et BOBBITT, 1978). Pode-se inferir que, dependendo do ramo 

aplicado e do direito tutelado, tais deliberações podem implicar difícil decisão, 

principalmente, se antevistas suas consequências fáticas. Não se pode esquecer que os temas 

não convertidos em políticas poderão representar severos sacrifícios, inclusive em termos de 

vidas humanas. 

  

Retomando a questão central da análise da atividade administrativa estatal, Saravia (2006, p. 

25) identifica que o esgotamento dos tradicionais modelos da administração resultaram de 

variados fatores. Por um lado, alterações na cena mundial implicaram a flexibilização do 

planejamento e da administração, exigindo que a iniciativa privada passasse a empregar 

técnicas do planejamento estratégico, conferindo importância a variáveis também 

posicionadas fora das organizações, geralmente situadas fora do controle de seus 

administradores. Na mesma linha de pensamento, s os objetivos definidos, delimitados e 

rígidos cederam espaço às proposições e estratégias mais abertas, assim como a técnica de 

previsão de cenários determinou a necessidade de monitorar a conjuntura, para prevenir a 

evolução socioeconômica, diante da conveniência de redesenhar organizações aptas a adequar 

rapidamente a linha de trabalho, em condições alternativas. 

  

Nos diversos países, sucessivas reformas administrativas resultaram em importantes 

alterações, as quais induziram a substituição das teorias burocráticas da administração pelas 

teorias gerenciais, com vistas a redesenhar o papel do Estado, notadamente, o a da esfera 

governamental. Na França, por exemplo, Chevallier (1982, p. 681) destaca que o modelo 

administrativo tradicional revelou-se incapaz de fazer face às novas exigências, devido à sua 

rigidez, formalismo e lentidão – signos clássicos do modelo, enquanto as necessidades da 

administração apontavam para a surpresa, adaptabilidade e rapidez de reação. O perfil 

burocrático, antes responsável pela preservação da estabilidade social, foi tomado pela 

obsolescência e restou ultrapassado, para que a administração pudesse desempenhar 
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plenamente seu papel. A base de legitimação da administração – a escrupulosa obediência à 

lei (princípio da legalidade) revelou-se insuficiente para alcançar o intuito de prover a ação 

administrativa de resultados incontestáveis. A partir da noção de poder político insatisfatório, 

a administração se viu obrigada a buscar sustentação à própria legitimidade, afirmando-se 

defensora dos interesses coletivos. 

  

Na mesma direção, Peters (2002, p. 153) informa que, nas últimas décadas, o modelo de 

administração pública tradicional sofreu pressões por mudanças das mais diversas origens e, 

embora isso tenha ocorrido sob uma rubrica genérica de "administração gerencial"; as 

iniciativas se deram, inicialmente, a partir das alternativas relacionadas à chamada "Nova 

Administração Pública – NAP" (New Public Administration - NPM) - baseada, sobretudo, em 

quatro modelos ideais (FERLIE, EWAN et altri, 1999): 1) impulso para a eficiência; 2) 

downsizing e descentralização; 3) persecução da excelência; e 4) orientação para o serviço 

público, cuja vulnerabilidade repousa na fraca proteção aos direitos fundamentais dos 

cidadãos e na tendência ao atuar auto referenciado na burocracia pública. 

  

Por essas razões, emergiu a ideia de governança, como suporte à necessária reflexão sobre os 

sistemas administrativos, não apenas a partir da perspectiva dos programas gerenciais e da 

realização das escolhas políticas pelo próprio governo, mas, substancialmente, das interações 

gerenciais entre as redes de atores do setor privado e os administradores – principais 

envolvidos com a prestação de serviços. 

  

A partir da obra de Chevallier (1982, p. 681), é possível inferir que a penetração dos valores 

gerenciais na função pública foi facilitada pela fragmentação da noção de fronteira tradicional 

entre o público e o privado, somada à alteração do aparelho administrativo, atenuando-se a 

concepção de especificidade administrativa. A adoção de canais regulares e reversíveis de 

trocas ensejou a retomada do interesse e o incremento à receptividade da administração aos 

valores sociais dominantes, sob hegemonia das ideias de eficácia e eficiência, compreendidas 

como ideal de rendimento; substituindo-se, assim, o postulado original de impossibilidade de 

avaliação da gestão pública com base na eficácia, pela ideia de que a administração, a 
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exemplo da iniciativa privada, deve perseguir a produtividade e racionalizar seus métodos de 

trabalho, por meio de modernas técnicas de organização, de decisão, controle e avaliação dos 

resultados. 

  

Uma crítica (SARAVIA, 2006, p. 27) bastante pertinente é lançada por Saravia, no sentido de 

que as organizações governamentais ou tardaram a reagir, ou não souberam se redimensionar 

frente às novas exigências, resultando em franca obsolescência de sua capacidade de resposta 

às demandas e às expectativas da sociedade, conduzindo a uma crise de sustentação política. 

Nessa linha de análise, o setor administrativo público foi alvo de crescente clamor por 

participação dos cidadãos, na tomada de decisões governamentais, desde a sua escolha, 

seguida da implementação e necessário controle, até alcançar seus resultados.  

  

Ressalta o autor a importância da informatização aplicada ao processamento de dados e às 

telecomunicações (telemática), que se fizeram responsáveis pelo incremento de transparência 

e ampliação exponencial do nível de controle social sobre o agir governamental. Os anos 1980 

testemunharam a paulatina expansão do conceito de atividade estatal viva e dinâmica, 

embasada nas noções de planejamento, doravante direcionada para a concepção das políticas 

públicas. Em que pese os pontos favoráveis da prática do planejamento, houve ampliação da 

vitalidade administrativa a partir das mudanças perpetradas nas searas tecnológica, 

econômicas e administrativas. Por fim, pontua o teórico das políticas que a "democratização 

do sistema político viu-se facilitada pela tecnologia: a descentralização e a participação 

ficaram mais fáceis do ponto de vista operacional e as mudanças sociais tornaram-nas 

possíveis e desejáveis." 

  

Abordando o mesmo tema, Moreira Neto (2008, p. 53) registra que o incremento de redes 

informacionais conduziu à translação da ideia de centro de comando único para a noção de 

múltiplos centros de controle, em constante interação por coordenação e submetidos a uma 

espécie de controle mútuo - caracterizada, pois, a evolução do modelo hierarquizado 

piramidal para o sistema de redes, polinucleado sob a forma de colmeias múltiplas. 
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Por seu turno, Peters et Pierre (2008, p. 53) salientam que o conceito clássico de setor público 

sofreu redimensionamento quanto à legitimação para as políticas, registrando forte reação à 

ideia de os governos nacionais serem considerados os principais atores das escolhas públicas 

ou de que estejam aptos a conduzi-las, exclusivamente, a partir de suas ações. O fenômeno de 

repensar a função do Estado se justifica pela expansão da análise em escala supra estatal, 

associada à reduzida capacidade de os governos protegerem suas economias e sociedades das 

pressões globais. 

  

No esforço de definir a política pública, Aith (2006, p. 232) afirma tratar-se de atividade 

estatal de elaboração, planejamento, execução e financiamento de ações, comprometida com a 

consolidação do Estado Democrático de Direito e à promoção e proteção dos direitos 

humanos, materializadas pela via normativa (leis e atos normativos – decretos, portarias, 

resoluções, instruções), que pressupõe como sujeito ativo principal – sempre o Estado, quer 

pela administração direta, quer indireta. Tal formulação teórica poderia parecer tendente a 

conferir contornos restritos à legitimação para as políticas, pois, ao delimitar tal iniciativa, 

pela administração indireta – como fronteira maior – , em termos formais, implicaria a 

restrição da figura dos atores de políticas às entidades, criadas pelo poder público, que 

ostentam tal qualificadora, a saber: autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de 

economia mista, o que, inadequadamente, circunscreveria a ação política a um desenho 

sessentista, próximo ao projetado pelo decreto-lei nº. 200/67, o que, em verdade, não se 

confirma em sua obra, pois que o autor demonstra sufragar a tese de Pereira et Grau (1999), 

ao reconhecer a necessidade de extensão de tais ações aos segundo e terceiro setores, como 

forma de abertura do espaço público à atuação dos segmentos privados, estreitando o hiato 

público-privado. 

  

A seguir, serão verificados aspectos relativos à participação na formulação política, desde a 

sua arquitetura inicial, até o controle de seus resultados, pelos diversos atores de políticas. 
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Acerca da relação entre a política e o direito, Bucci (2006, p. 244) denuncia a interposição de 

uma barragem entre ambos, promovida pela tradição formal e alerta sobre as dificuldades de 

se vencer tal construção teórica, o que demanda a adoção de providência que designa como 

"solução técnico-institucional", qualificada, concomitantemente, como; a um, simples, ao 

dispensar a mediação institucional na interação dos atores sociais, afastando o risco de 

cooptação pelos setores elitizados da sociedade; a dois, complexa, quanto à promoção 

"equalizadora da comunicação", necessária à relação d dos grupos sociais, com destaque para 

a distinção entre pessoas: por classes sociais, por grupos de interesses divergentes, por 

partidos competidores e por organizações concorrentes, apta a viabilizar uma ação 

politicamente coordenada e socialmente útil. 

  

Na formulação de políticas, a administração tende a assumir perfil de transversalidade entre a 

vertente da atuação popular e da administração tradicional, eis que os tradicionais paradigmas 

que serviram de sustentáculo à ação estatal (existência, validade e eficácia) não se mostram 

mais suficientes a caracterizar, nem a justificar plenamente a atividade do Estado 

contemporâneo. Ocorre que a simples existência dos elementos componentes de um ato, 

acompanhada das qualificadoras de perfeição dos mesmos e a potencialidade jurídica de 

alcançar efeitos passaram a demandar outros referenciais de harmonia, identificados com os 

direitos fundamentais e com a democracia integral. Diogo de Figueiredo (2008, p. 29) trata do 

tema, designando-os como: "Quatro paradigmas do direito administrativo pós-moderno": 

legitimidade, finalidade, eficiência e resultado. 

  

A democracia impõe-se como postulado no contexto do constitucionalismo contemporâneo, 

ultrapassando o conceito de legalidade, para alcançar o da legitimidade, emprestando às 

constituições, efetivamente, a função de "constituir", para além de meramente "declarar" 

direitos. Vê-se, portanto, que as estruturas e forças sociais têm papel determinante sobre as 

decisões de interesse da sociedade, em especial aquelas denominadas "de governo", tornando-

se claro que tal esfera de deliberação não pode mais permanecer circunscrita ao ambiente 

formal do governo. O sucesso de uma política pública relaciona-se ao grau de conhecimento 

que se detém sobre o seu objeto, o que tende a maximizar a viabilidade de implantação de 
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programa de ação governamental, ao mesmo tempo em que sua eficácia está vinculada ao 

grau de articulação de seus atores (poderes e agentes públicos). 

  

Decorre daí que, para que as escolhas públicas se revelem eficientes e sejam aptas a alcançar 

os resultados pretendidos, não apenas pela administração, mas por toda a sociedade, é 

indispensável que a alocação de vontades se dê mediante a participação de seus legítimos 

interessados, principalmente no que toca à discussão e à definição das finalidades que cada 

política se dispõe a atender. 

  

A respeito da crescente participação da sociedade nas discussões sobre políticas públicas, Aith 

(2006, p. 237) adverte sobre a necessidade e conveniência de se compreender os tipos de 

políticas públicas, e as classifica em: políticas de Estado – exclusivamente realizadas pelo 

governo e impassíveis de delegação ou terceirização, não admitindo quebra da continuidade; 

e, políticas de governo – realizadas pela administração, ou por particulares, aptos à delegação 

e/ou terceirização, tolerando-se eventual descontinuidade.  

  

As primeiras, por seu grande vulto e relacionamento com a consolidação institucional, só 

podem ser por executadas e financiadas pelo ente governamental; são, geralmente, aplicadas 

na proteção aos direitos humanos fundamentais e de fundamentação do Estado Democrático 

de Direito, ao passo que as segundas destinam-se à consecução dos mais variados objetivos 

constitucionais, apresentando matizes de cunho eminentemente político conjuntural, apenas 

submetidas às balizas da ordem jurídica, podendo adequar-se, pois, ao financiamento e 

execução por atores privados. 

  

Como se pode depreender, o enfrentamento do conceito de políticas públicas consiste em 

tarefa complexa, que exige a aproximação e confronto de diversos elementos comuns às 

referidas políticas, ainda que com variadas intensidades, conforme assenta Theodoulou (2005, 

pp. 1-9). Com esse intuito, deve-se perquirir sobre: a um, o cotejo entre a ação e a omissão do 
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governo, vale dizer, o que se deseja fazer e o que, efetivamente se faz; a dois, a diversidade 

dos atores – quer formais, quer informais; a três, a penetrabilidade da ação governamental – 

não circunscrita às leis ou atos normativos; a quatro, a intencionalidade – objetivo específico; 

e a cinco, a processualidade – irrestrita a atos isolados; ao contrário, inserida em sequência 

transformadora. 

  

Em seu magistério, Valle (2009, p. 37), após pontuar os elementos supra mencionados, 

destaca claramente as ideias de "multiplicidade" e "continuum", desdobrando-as em múltiplos 

atores, possibilidades e instrumentos e, em sequência de ações e/ou omissões, geradoras de 

consequências, conduzindo ao conceito de que as políticas públicas expressam "decisões ... 

que se constroem a partir do signo da multiplicidade, e hão de ser entendidas numa 

perspectiva de continuidade, de projeção para o futuro de efeitos e obrigações". 

  

No estudo da multiplicidade de atores, em busca de melhor compreensão do fenômeno da 

atuação dos grupos de pressão, segundo Truman (2005, p. 70), pode-se concluir, 

resumidamente, que o acesso efetivo de um grupo de interesse às instituições de governo 

decorre de um complexo de fatores interdependentes que o viabilizam, classificáveis em três 

categorias esquematicamente sobrepostas: a um, os fatores relacionados à situação estratégica 

do grupo, no contexto da sociedade - seu status ou prestígio, corresponde à força de seu 

controle sobre os mais distantes, à perspectiva de permanência diante das regras do jogo, à 

potencialidade e amplitude da cooptação formal ou informal de integrantes do governo em 

membros do grupo, e o papel do grupo como fonte de conhecimento técnico e político; a dois, 

aqueles associados às características internas do grupo - seu grau de organização, coesão, sua 

estrutura de liderança, seus recursos materiais e financeiros, redundando em potencial 

capacidade de enfrentamento das demandas; e, a três, os mais peculiares, ligados às 

instituições de governo propriamente – a estrutura operativa das instituições governamentais, 

a partir de vantagens e desvantagens prévia e relativamente definidas, assim como a projeção 

do grupo sobre as unidades particulares ou planos de governo. 
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Lasswell (2000, p. 79) , notabilizado pelo compromisso com superar o divisionismo e o 

isolamento, pela adoção de objetivos e métodos para a ação pública e privada, identificou que 

não se deve tomar as "ciências de política" como idênticas à matéria de estudo dos politólogos 

- estudiosos e membros da academia dedicados ao tema governo. Elegeu como ápice do 

estudo, não as políticas públicas, pura e simplesmente, mas a ciência das políticas, no 

contexto democrático: "As ciências de políticas estão dando lugar a uma reflexão sobre estas 

tendências atuais e ajudam a esclarecer as suas mais amplas possibilidades. O movimento 

não aponta meramente para as políticas, mas, mais especificamente para as ciências de 

políticas para democracia". 

  

O autor supramencionado sustenta que, no campo das políticas, faz-se necessária maior 

atenção à planificação e aos sistemas de informação, a fim de dar suporte às decisões, 

exortando à conscientização de que a racionalidade dessas depende de um processo de 

elaboração e realização das políticas, que seja objeto de estudo próprio (específico). A partir 

daí, a orientação para as políticas (policy orientation) deve assumir dupla dimensão: a um, 

pelo foco no processo da política – voltado a desenvolver a formulação e execução das 

políticas, segundo métodos de investigação sociais e psicológicos; a dois, pela necessidade da 

inteligência do processo – a otimizar o conteúdo concreto da informação e da interpretação, a 

ser disponibilizado aos tomadores de decisões políticas. Como se pode verificar, as decisões 

políticas demandam informações claras e objetivas, voltadas à elucidação dos fins e valores 

almejados, tendo em vista instrumentalizar a definição dos objetivos de cada política pública e 

reforçar seu aspecto de legitimidade. 

  

Apesar da translúcida lição do pesquisador americano, Valle (2009, pp. 40-42) registra que as 

escolas de políticas públicas da denominação "sinópticas puras", optaram por um viés 

procedimental, conferindo marcante desenho processual à elaboração e execução das políticas 

públicas, segundo dois modelos: a um, o simplificado de Easton; a dois, o sequencial, mais 

complexo, no qual é conferida especial importância às etapas/fases da arquitetura das 

políticas. Em comum a ambos, o detrimento da face inteligência, relegada a segundo plano. 

  

2774



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Dahl (1967, pp. 14-24), a seu turno, reforça a noção da "multiplicidade", ao lançar as bases da 

ideia de poliarquia, definindo a ação política a partir de múltiplos centros de poder, em 

substituição às noções de centralismo, com a edição de Poliarquia, no ano de 1972, na qual 

promove a alteração do paradigma da ciência política, pela supressão de vontade central e 

pela inclusão das "categorias de análise", postas a avaliar o grau de participação democrática 

nos processos de escolhas públicas e na eventual ocorrência de disputas sob a forma de 

concorrência pelo poder em dada sociedade, no contexto de um Estado-nação.  

  

A esse respeito, confere especial importância à "obtenção do consenso", alertando, todavia, 

para a espinhosa e pouco provável tarefa de buscar a "vontade da maioria". Em seu texto 

"Com o consenso de todos" (2005, pp. 25-27), o cientista propugna a prevalência da 

deliberação democrática, verdadeira garantia do "ideal plural", na medida em que, 

independentemente da noção de maioria sob o critério quantitativo, permite salvaguardar, 

segundo um cuidado contra majoritário, também os interesses de eventuais minorias. 

  

A concepção dahliana de democracia sugere a existência de um governo que estabeleça 

relação de caráter "responsivo" (DAHL, 2005, pp. 25-27) com os governados, a partir da 

noção de igualdade política dos cidadãos. Segundo essa delimitação teórica avaliativa da 

democracia, os cidadãos devem ter acesso a plenas oportunidades de manifestação de suas 

preferências, à expressão individual ou coletiva das mesmas e à garantia de que o governo irá, 

ao menos, considerar suas expectativas, na tomada das decisões. A operatividade deste 

modelo está necessariamente associada à existência de outras liberdades públicas, 

relacionadas com a expressão do pensamento, o direito ao sufrágio e ao voto, a elegibilidade, 

a constituição e adesão às organizações e associações, o acesso à informação, além de 

instituições livres, que viabilizem esses e outros desdobramentos com idoneidade. 

  

O referido cientista político (1967, pp. 14-24), em suas ideias pluralistas, sustenta que as 

soluções práticas em países democráticos não se identificam necessariamente com o princípio 

da maioria, por vezes, recorrendo à lógica de difícil compreensão, razoavelmente 

desordenada, mas com certo grau de plausibilidade. Identifica, em diversos modelos 
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democráticos, opções pela construção e manutenção da nação, conjugadas à lealdade e à 

receptividade dos cidadãos para facilitar a aprovação geral das instituições políticas e, 

concomitantemente, corresponder às demandas democráticas daqueles. 

  

Apesar da complexidade que se pode presumir de tal construção teórica, o pensamento de 

Dahl (2005, pp. 28-29) apresenta certos elementos comuns, relacionados com as noções de 

diversidade e conflito, em que informa precisarem, mesmo os países democráticos, repelir 

eventuais excessos e agressões à integridade nacional. Ele assevera a persistência de casos em 

que as minorias acabam se resignando à vontade da maioria e o fazem a partir de um senso 

comum de nacionalidade. O ideário norteador das políticas públicas releva que certos temas 

devam ficar fora da autoridade legal de governo para serem submetidos à vontade popular, em 

busca de entendimentos e consensos expressos em constituições escritas e rígidas, com vistas 

a sua proteção.  

  

Outras questões de políticas, diferentemente, devem ser endereçadas às organizações privadas 

e semipúblicas, em complemento às governamentais de âmbito local. Ao entregar aos 

indivíduos certa legitimação decisória, contorna-se a custosa, difícil e mesmo tormentosa 

adoção de políticas uniformes gerais (nacionais); portanto, melhor a opção pela democracia 

plural, por meio da qual se busca alternativas para desenvolver políticas a partir da agregação 

de grupos menores de simpatizantes, mas com maior grau de comprometimento. 

  

Por fim, é muito importante conferir aos cidadãos oportunidades de manifestar seus 

pensamentos, argumentos, vontades e expectativas, vez que, diante de situações de potencial 

dissenso quanto às decisões políticas, abre-se espaço para negociações e, por conseguinte, 

através de confronto dialético de ideias, obter solução alternativa melhor aceita pelos pólos 

em conflito (DAHL, 1967, pp. 14-24) . 
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Somados estes traços teóricos, depreende-se que o autor entende necessária a limitação da 

soberania da maioria, na construção de um sistema verdadeiramente pluralístico poliárquico, 

em que se substitua a clássica opção por um centro único de força soberana, pela alternativa 

de múltiplos centros de poder, em que nenhum detenha completamente a soberania. Assim, 

mesmo à vontade da maioria não se pode atribuir a qualificação de soberana absoluta, sob 

pena de poder oprimir legítimas e idôneas minorias. A teoria e a prática do pluralismo, via 

múltiplos (DAHL, 1967, pp. 14-24) centros de poder, serve para moderar a força, garantindo 

o consenso de todos para, a partir do confronto de divergências, conduzir à extinção pacífica 

  

  

2.2 Aspectos operativos das políticas administrativas 

  

A seguir será verificado como uma política pública administrativa se transmuda do campo das 

ideias para o da realidade fática, com que objetivos e como é avaliada, segundo enfoque 

eminentemente prático. Como principal exemplo do modelo sequencial, Theodoulou (2005, 

pp. 86-96) confere ênfase ao esforço da comunidade científica em esboçar a referencial 

procedimental à elaboração das políticas, desde o surgimento do problema até o arquétipo 

final da política, para o que indica determinadas fases, como fruto da consolidação das 

diversas doutrinas, segundo certo consenso, registrando-se, apenas moderada variação quanto 

aos efeitos e intensidade de cada etapa, conforme a escola.  

  

A partir dessas considerações, a autora aponta seis estágios sequenciais, a saber: a um, o 

reconhecimento do problema e a identificação do tema - seleção de problemas que requerem 

ação governamental; a dois, o estabelecimento da agenda - quando determinado assunto 

recebe o status de relevante; a três, a formulação da política administrativa – construção de 

propostas, da combinação de assuntos; a quatro, a adoção da política administrativa – busca 

de apoio para conversão em política governamental; a cinco, a implementação da política 

administrativa – a efetivação em programas públicos, com a cooperação dos cidadãos, Estado 
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e governo local, e, a seis, a análise e avaliação das políticas públicas administrativas - pelo 

exame dos resultados das ações das políticas, inclusive sobre seu sucesso ou não. 

  

Theodoulou (2009, p. 87) adverte para o aspecto dinâmico do processo, que, uma vez 

iniciado, provoca a sucessão de etapas até a conclusão, reclamando constante monitoração e 

acompanhamento, focado na obtenção do resultado preconizado. A fim de melhor 

compreendê-las, é conveniente traçar um esboço sinóptico das etapas: 

  

A primeira refere-se ao reconhecimento do problema, o que demanda certa perspicácia para 

compreender que razões movem a escolha dos temas ou seu descarte. O ponto nodal está em 

como determinada situação problema será percebida pelos integrantes do sistema político. 

Como bem se pode prever, a elevação de um problema ao status de tema dependerá de 

variáveis objetivas e subjetivas, que interferem em seu posicionamento como prioritário em 

termos de busca por soluções.  

  

Subirats (2006, p. 206) relaciona circunstâncias que potencializam a admissão de certos temas 

à agenda, a saber: a) a caracterização de situação de crise incrementa a possibilidade de 

admissão à agenda, bastando ler certas exposições de motivos de leis para compreendê-lo; o 

risco de agravamento da situação para o futuro também pode ser decisivo; b) a identificação 

de características peculiares em dada situação que lhe diferencie das gerais, ex vi, alterações 

climáticas decorrentes da exploração predatória do meio ambiente; c) situações que provocam 

reações emotivas, de comoção ou de repercussão nos meios de comunicação, ex vi, os efeitos 

colaterais de certos medicamentos; d) temas de abrangência inicialmente local, mas que 

adquirem repercussão global, ex vi, o aumento abusivo da carga tributária; e) temas 

relacionados com a legitimidade ou o exercício do poder e que afetam o núcleo sensível do 

poder público, por sua pesada carga simbólica, ex vi, a remuneração dos servidores; e) temas 

que conquistam notoriedade pública por tendências da moda, ex vi, ordenamento urbano. 

Também a pressão pela aprovação pode trazer resultados: se o assunto for sustentado pela 

elite burocrática, maiores as possibilidades, pois os atores políticos aptos a defender 
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determinados interesses podem influir, desde os próprios tomadores de decisões, 

parlamentares eleitos, servidores públicos, lobistas, acadêmicos ou jornalistas. 

  

A segunda etapa, quase que compactada à primeira, é a formação da agenda, cujo significado 

transita pelo elenco de assuntos ou problemas que tomam a atenção dos atores 

governamentais e não governamentais, em dada circunstância. A fixação da agenda, portanto, 

representa o afunilamento da referida lista de assuntos a serem tomados como prioridade. Há 

dois tipos de agendas: a um, a sistêmica - genérica, que abarca lista de itens que ocupam a 

atenção de uma autoridade; a dois, a institucional - altamente específica, que atinge rol de 

prioridades de dado escalão técnico burocrático. Para melhor compreensão: a agenda 

sistêmica, mais abstrata, representa temas que captam correntemente a atenção do público e 

sobre os quais o governo tem a legitimação jurídica, tal como a educação; a agenda 

institucional, mais concreta, abrange temas de complexa consideração pelas autoridades 

decisoras, ex vi as regras parlamentares. A sequência natural da formulação das agendas inicia 

pela sistêmica, para depois alcançar a institucional. A demora dessa transição pode conduzir à 

"perda da oportunidade" e provocar desgaste ao sistema político, cuja maior viabilidade 

decorre de sua habilidade em reduzir a citada lacuna. 

  

A terceira etapa compreende a formulação política administrativa, pelo levantamento das 

linhas de ação possíveis e adequadas à solução dos problemas, que, nem por isso, tem 

garantida a sua adoção, já que a mera inclusão na agenda não implica a efetiva resolução do 

problema. Muitos vetores de pressão podem atuar sobre a decisão de adoção, desde a vontade 

política dos vários atores e grupos de interesse, até as disponibilidades materiais de enfrentar 

dado problema. A formulação desenvolve-se mediante dois passos: a um, a decisão geral, 

escolha abstrata; a dois, a decisão específica, realização de determinada ação. Por óbvio, a 

formulação da política administrativa bem sucedida requer a viabilidade fática dos propósitos 

políticos, a fim de que encontre aceitação, não só dos decisores, mas da sociedade. 

  

A quarta etapa elencada por Theodoulou, traduzida pela adoção da política administrativa 

refere-se à concretização da escolha pelos tomadores de decisão, influenciados pela 
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necessidade de alcançar os resultados da política administrativa. Das linhas apresentadas, 

certas providências serão mantidas, outras incluídas ou suprimidas. Por certo, a quantidade e a 

diversidade de atores envolvidos no processo de adoção tornarão mais ou menos difícil a 

aceitação da proposta. O suporte para a adoção das políticas públicas administrativas pode 

contribuir para sua legitimação. A adoção da política administrativa, portanto, é o ato de 

escolha de qual das alternativas políticas será, finalmente, tomada como a linha de ação 

prioritária para enfrentamento do problema original.  

  

A quinta etapa do processo de políticas administrativas, a implementação inicia 

imediatamente após a decisão de adoção e termina quando as metas almejadas pela política 

administrativa são atingidas e seus custos equilibrados dentro das expectativas razoáveis. Tal 

etapa pode ser definida pelas mudanças pretendidas. Ao contrário do que pode parecer, a 

decisão do governo acerca da adoção de uma solução para dada questão não é o ponto final do 

processo, mas apenas um elo da sequência, que deve ser concluída com o atingimento do 

propósito ou pelo insucesso da iniciativa.  

  

Como bem se pode inferir, a decisão política que decorre das fases de formulação e adoção 

estabelece uma longa e complexa corrente – o processo de implementação da política 

administrativa – no qual intercorrências podem surgir, tais como constrições judiciais, 

abandono pelo público e resistência dos que deveriam apoiá-las. Uma política administrativa 

originária pode encontrar implementação excessivamente burocrática, causando distorções às 

metas originais. As políticas consistem numa variedade de metas, ideias e disposições, 

interligadas. Há diversas categorias de variáveis relacionadas ao processo de implementação e 

que influenciam o atingimento dos objetivos das políticas públicas. As variáveis incluem as 

condições sociais, econômicas e tecnológicas e os públicos alvo envolvidos. A implementação 

deve ser vista como planejamento, hierarquia e controle, o que requer que as estruturas 

administrativas devam ser hierarquicamente organizadas para garantir que os níveis 

superiores da administração possam assegurar a efetiva implementação. 
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A sexta etapa prevê a análise e avaliação da política, pelo acompanhamento dos resultados de 

forma contínua e paralela ao andamento do processo da política; vale dizer, não é admissível 

aguardar a conclusão dos estágios sequenciais para deflagrar o processo avaliativo. Como 

bem salienta Theodoulou, muitas podem ser as razões pelas quais uma política pode deixar de 

alcançar seu intento: desde a falta de clareza das metas, como critérios ambíguos de aferição 

até condições externas adversas, de forma que a realimentação do processo com as devidas 

correções faz-se indispensável. 

  

Apesar de existirem centenas de abordagens avaliativas, elas, invariavelmente, se desdobram 

segundo dois modelos predominantes, distintos mas inter-relacionados, a saber: o primeiro, 

considera a extensão de adoção de dada política, a partir de suas linhas mestras, verificando 

se, por seu impacto, pode (ou deve) ser modificada, redimensionada ou negada; o segundo, 

focado na avaliação do impacto em si, acerca da modificação que dada política pode causar na 

direção pretendida. Por fim, a avaliação das decisões deve ocorrer com base nas informações 

disponíveis, o que provê os tomadores de decisões de técnica para sopesar os méritos de uma 

política em relação a outras, podendo, também, viabilizar a antecipação de políticas 

alternativas, diante de possíveis resultados, a partir da análise sobre políticas já existentes. 

  

Ao contrário dos partidários das escolas "sinópticas", que preconizam apenas o método, 

Lindblon (1959, pp. 79-88), a seu turno, prestigia a inteligência, apresentando duas formas 

hipotéticas de formulação de políticas, para, a seguir, concluir pela mais adequada: a uma, 

através de procedimento sequencial metodológico - denominado método de raiz ou racional 

compreensivo; a duas, por meio de foco no resultado - denominado método de ramo ou das 

sucessivas comparações. A primeira consiste em, inicialmente, relacionar todos os valores 

envolvidos, por ordem de importância; a seguir, gerar linhas de ação que busquem atender 

com eficiência as demandas e as ordenar, segundo taxação gradual de sua potencial eficácia, 

no atendimento dos referidos valores - processo que exige rigorosa avaliação dos valores 

envolvidos e sua correspondente contabilização, via cotejo do efetivo atendimento de cada 

valor por linha de ação, mediante "juízo de atribuição de pesos"; a partir do que se pode 

selecionar as potenciais alternativas às políticas, a fim de compará-las sistematicamente e 

determinar a opção que maximiza os valores preconizados. A segunda é concentrar-se 
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(explícita ou inconscientemente) sobre o objetivo principal, que deve vincular-se a poucas 

metas (valores priorizados, dentre os originalmente escolhidos). Deverão ser desconsiderados 

os outros valores sociais não tomados como metas prioritárias. As metas eleitas serão 

ordenadas por prioridade; a seguir, selecionar as poucas alternativas restantes às políticas 

administrativas, para efeito de comparação. A proximidade de desenho dessas últimas 

alternativas pode dificultar visualizar diferenças comparativas, faltando-lhe corpo teórico 

preciso o suficiente a concluir a comparação. Nesse caso, pode apoiar-se pesadamente sobre 

as experiências acumuladas a respeito dos passos (etapas) das pequenas políticas, a fim de 

prever as consequências de passos semelhantes projetados sobre o futuro. 

  

Parece evidente que as alternativas às políticas administrativas conjugam objetivos ou valores 

distintos. Uma política pode oferecer estabilidade, com certo risco; outra pode conferir menor 

estabilidade e menor risco. A seleção final conjugará a escolha entre valores e instrumentos 

que melhor auxiliem no alcance das metas. O primeiro método de elaboração de políticas 

consiste em processo mais mecânico de escolha dos meios, enquanto que o segundo permite 

que se repita infinitamente a sequência, conforme as condições e as expectativas mudem e 

conforme a exatidão das previsões venham a empiricamente ser confirmadas. 

  

O autor denomina tais possibilidades, respectivamente, de método "pela raiz" ou método 

"pelos ramos". Por razões complexas, a primeira não pode ser posta em prática, exceto sobre 

problemas relativamente simples e, ainda assim, em situações bastante específicas, 

mostrando-se inexequível em situações complexas, por exigir capacidades intelectuais, 

materiais e fontes de informação que o homem simplesmente não possui. O segundo método, 

efetivamente posto em prática, demonstra que, na realidade, as agências públicas são 

usualmente instruídas a restringir sua atenção a poucos valores e políticas ou alternativas, 

dentre as incontáveis que podem ser imaginadas. 

  

Lindblon critica o fato de que, apesar disso, curiosamente, a literatura sobre tomada de 

decisões, formulação de políticas públicas administrativas, planejamento e administração 

publica adota o método complexo quase tanto como o método objetivo, induzindo os 
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administradores encarregados de decisões complexas em posição desconfortável, na medida 

em que fazem aquilo que poucos na doutrina pregam ou preconizam. A literatura, ressalve-se, 

é bem consciente dos limites da capacidade humana e da inevitabilidade de que as políticas 

venham a ser enfrentadas, em alguns casos, pela segunda forma (objetiva ou "pelos ramos"). 

  

No intuito de formular políticas administrativas racionais, a doutrina tem preferido relacionar 

o método complexo, com todo o seu detalhamento, presumindo a capacidade de dedução 

explícita entre passos necessários e desnecessários a cada caso, optando por descrever 

predominantemente o primeiro método (mais complexo ou "pela raiz"), em detrimento do 

segundo, "branch" ou "muddling through". 

  

A título de análise, a crítica de Lindblon identifica que a opção doutrinária pelo método raiz 

se origina, muito provavelmente, da importância atribuída aos tratamentos matemáticos, tais 

como as teorias estatísticas de decisão e os sistemas de análise informatizados, lastreados por 

alto grau de compreensão panorâmico e quantificação matemática. Ocorre que desses 

procedimentos avançados, destacam-se largamente técnicas apropriadas à resolução de 

problemas de pequena escala, nas quais o número total de variáveis em cotejo se mostra 

significativamente pequeno, assim como o grau de importância dos problemas que se 

habilitam a resolver, o que não ocorre quando se trata de decisões políticas estatais, por essa 

razão, propugna o autor pela "clarificação e formalização" do método de ramos, tão renegado 

na literatura, descrevendo-o como um resultado das comparações sucessivas limitadas, que 

deve ser contrastado com o método pela raiz, por ele denominado método racional 

compreensivo. Preferindo, mesmo, caracterizá-los por: método raiz e método ramo. 

  

Postos os métodos lado a lado, em termos simples: tem-se que o método raiz é teoricamente 

familiar e compreensível, mas procedida diretamente a clarificação mediante contraste 

comparativo, o método ramo acaba sendo preferido pela maioria dos administradores. 

Portanto, aborda-se o fato pelo método raiz - melhor forma como modelo -, mas que é, de 

fato, inaplicável para questões políticas complexas e estes mesmos administradores são auto 

compelidos ao emprego do método das sucessivas comparações - o método ramo. 
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Como noção resumida da avaliação de uma política administrativa, acolhe-se a contribuição 

de Parada (2006, p. 70) acerca do perfil de uma política pública de excelência, a partir do qual 

torna-se possível minimamente verificar, por contraste fático, se dada política administrativa 

apresenta em sua arquitetura a perspectiva de primar pela qualidade. Assim, segundo o autor 

mexicano, deve-se tomar em conta: a um, se sua elaboração se embasa em ampla 

fundamentação ou somente em fundamentação específica - delimitando-se sobre o que se trata 

e aonde se espera chegar, quais os objetivos e os fins a alcançar; a dois, a criteriosa estimativa 

de custos e o levantamento de alternativas ao financiamento da política administrativa; a três, 

o relacionamento dos fatores para a avaliação em termos de custo-benefício social; a quatro, o 

beneficio social marginal, comparado com o de outras políticas, de modo a identificar o que 

se faz prioritário; a cinco, a consistência interna da estrutura da política administrativa, assim 

como a agregada; vale dizer, que se possa trazer a título de incremento; a seis, a 

potencialidade que a política administrativa apresenta de conquistar apoios ou de atrair 

críticas, dos meios político, acadêmico e corporativo; a sete, a avaliação em termos políticos 

momento/oportunidade de adoção da política em análise; a oito, das prioridades, em termos de 

medidas a serem tomadas, dando corpo a uma sequência lógica; a nove, a clareza de definição 

dos objetivos; a dez, a funcionalidade dos instrumentos colocados à sua disposição; e, a onze, 

o levantamento adequado dos indicadores a servirem de parâmetro, tais como custos unitários, 

fatores de economia, medida de eficácia e eficiência. 

  

Por derradeiro, no que reporta ao controle de políticas administrativas, valemo-nos da lição de 

Aith (2006, p. 238), para, repisando conceitos gerais de "controle da administração pública", 

sustentar que, tanto as políticas de estado como as de governo, indistintamente, submetem-se, 

aos controles interno e externo: a um, controle interno - pelos respectivos órgãos e entidades 

implementadoras; a dois, controle externo, pelo Tribunal de Contas (controle externo técnico), 

em auxílio ao Poder Legislativo - análise financeira, econômica, patrimonial e contábil; pelo 

Ministério Público (controle externo institucional); e pelo cidadão/contribuinte, não apenas 

quanto à legalidade como quanto ao mérito (controle externo popular). Outra discussão 

bastante fértil, mas que refoge aos objetivos desse trabalho repousa sobre a possibilidade e 

legitimação do controle pelo Poder Judiciário, que impende vencer conceitos como o de 
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"ativismo judicial" e "judicialização das políticas administrativas", que se buscará enfrentar 

em ensaios futuros. 

  

A questão relativa à fundamentalidade dos direitos sociais apresenta-se como tema 

da maior atualidade do Direito Constitucional contemporâneo, a clamar por soluções 

apaziguadoras entre as diversas tendências doutrinárias e jurisprudenciais. Isso porque de um 

lado, adeptos da “máxima efetividade dos direitos sociais” sustentam o ideário de 

Constituição dirigente, a instruir o cumprimento pleno dos direitos fundamentais, 

independentemente de sua forma e intensidade de positivação, em especial por sua natureza 

de direito fundamental, cujas características de fundamentalidade autorizam concluir serem 

direitos de natureza dúplice, dotados tanto de viés objetivo (a conformar a ordem jurídica), e 

paralelamente subjetivo (a ensejar posições jurídicas individuais, coletivas e difusas). Nesse 

jaez, não se acolhe a argumentação da corrente contrária que atribui a característica de mera 

programaticidade às normas instituidoras de prestações obrigacionais sociais ao Estado e/ou à 

sociedade, por programa compreendem compromisso político fundamental da base 

constitucional, por si só irrefutável e inafastável – a ser atendido como função estatal 

finalística e personalíssima, para a qual a sociedade tem papel apenas subsidiário.  

Em sentido oposto, parcela divergente sustenta ser o teor programático uma forma de 

fomento normativo, apenas destinado a estimular sob égide principiológica ações de governo 

num ou noutro sentido, mas sempre submetidas à ás decisões alocativas de políticas públicas 

pelos titulares dos cargos do Legislativo e do Executivo – neste último sob enfoque 

regulatório, a serem sujeitas aos aspectos de discricionariedade administrativa – conveniência 

e oportunidade – a cargo dos agentes públicos da Administração.  

  

É de se constatar também que a tendência hodierna se desdobra no sentido de a 

programaticidade não mais se alinhar com a sinonímia de ausência de aplicabilidade, de 

simples iniqüidade. Ao contrário, basta que se olhe para além das fronteiras literais e em 

interpretação principiológica se verifique que subjaz a cada previsão-programa um 

compromisso de implementar, que ainda diante de mora no seu fiel e oportuno cumprimento 

não se esvazia em conteúdo, mas cria um status subjectionis relativo a um dever-fazer, ao 

mesmo tempo em que traduz uma vedação de fazer operar algo que lhe seja contraditório – 

servindo, no mínimo de barreira axiológica em favor da proibição de retrocesso social. 
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Acresça-se a discussão relativa à positivação outros óbices que se constituem 

impedientes ao reconhecimento da fundamentalidade dos direitos sociais – um de ordem 

político-ideológico, orientado sob o vetor liberdade, segundo o qual se atribui risco de ameaça 

aos valores da auto-determinação pela oferta demasiada de apoio estatal às condições de 

subsistência das classes mais debilitadas, com apoio em exemplos históricos. A esse respeito, 

vê-se que os casos indicados na literatura são extremados, marcados por ditaduras ou 

revoluções que não cumpriram seu papel histórico oficial, não servindo da matéria livre de 

contraponto quando contrastados com outras tantas manifestações de Estados que optaram por 

buscar cumprir a utopia da igualdade material, em busca de oferecer padrões mínimos de 

dignidade humana aos seus governados. Sendo inclusive certas nações ocidentais, exemplos 

de atendimento satisfatório desses direitos, sem qualquer vilipêndio aos ideais de vida livre. 

  

Por derradeiro, verificou-se a questão do chamado ativismo judicial, segundo a qual 

se identifica uma atuação mais freqüente e ativa do Judiciário na busca por soluções de viés 

prestacional, acolhendo pretensões a determinadas prestações, notadamente nas áreas de 

saúde, educação e moradia. Do embate entre a visão romântica de justiça distributiva pura e 

da crítica severa a suposto exagero, consubstanciado pela extrapolação de limites 

institucionais, mediante decisões que avocam ao Judiciário escolhas alocativas que são 

vocação natural do Poder Legislativo como instituidor de políticas públicas legislativas e, 

máxime, do Executivo, como regulamentador e executor – como verdadeiro concretizador 

daquelas políticas genericamente consideradas na lei, toma-se por conclusão não ser 

atribuição típica do Judiciário a de promover uma justiça distributiva, sob pena de chamar a si 

certas e contundentes responsabilidades; por outro lado, diante de questões claramente 

definidas como políticas de Estado pela Constituição pátria, não se pode conceber nem 

admitir um Judiciário omisso, fraco e ausente, sob pena de caracterizar a denegação de um 

poder-dever fruto da inafastabilidade da jurisdição – tutela passível de exigibilidade, como 

direito subjetivo que é de cada cidadão tão intrínseca como o próprio direito social objeto do 

pedido. Se não se quer um Judiciário irresponsavelmente ativista, tão pouco se deseja que 

venha a ser covardemente omisso. 
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3. CONCLUSÃO 

  

Com fundamento nos estudos e considerações antecedentes, buscou-se noticiar sumária, mas 

adequadamente a esteira de mudanças pelas quais a concepção e a operação do Estado-

administração precisou trilhar, com intuito de delinear o contexto fático e justificar a razão do 

advento do novel "instituto" políticas públicas, no cenário da administração. Limitou-se o 

objeto central do trabalho ao enfrentamento do conceito das políticas públicas, a partir de sua 

noção elementar, como realização de escolhas e prioridades alocativas para a condução de 

ações políticas, representativas ou não da aplicação de recursos, buscando-se, em cada 

momento, trazer à colação a visão de renomados estudiosos da área. 

  

Necessário se fez apreciar os perfis das políticas sob a ótica procedimental de sua elaboração, 

em sentido amplo, aí consideradas as formas compactas e as sequenciais, para, nas últimas, 

conhecer-lhes as diferentes etapas integrantes. Também a questão da legalidade, pela 

submissão à previsão constitucional, legal ou infralegal se fez visitada, aportando em 

considerações relativas à legitimação estatal e privada para as referidas policies, ponto nodal 

da abordagem, dada a imperatividade de se afirmar que as políticas, embora tenham sua 

formulação e fases subsequentes intimamente ligadas ao Estado-administração – registrando-

se autores que empregam o advérbio "sempre" para qualificar-lhes a relação Estado v. 

políticas – indispensável reconhecer que, nos dias atuais, em seu estado d'arte, a importância 

da ação dos outros autores de políticas, tais como agentes políticos, agentes públicos, 

particulares, grupos associativos de interesses e pressões, todos a compor a exata noção de 

participação democrática, dando seu contributo à construção de uma sociedade mais plural e 

contínua, em que os compromissos da Constituição sejam responsável e lucidamente 

cumpridos, segundo as noções de dignidade humana e os imperativos de responsabilidade 

social se vejam conjugados às realidades fáticas e econômico orçamentárias. 
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A respeito do tema das políticas públicas, faz-se necessário destacar também que a forma 

como elas se verão desenhadas irá desafiar uma rica e fértil discussão quanto à participação 

mais direta dos setores da sociedade civil, por meio dos instrumentos de democracia direta de 

desenvolvimento pós-moderno, que viabilizem vez e voz aos diversos setores da sociedade 

organizada ou que possam  O desafio da efetividade dos direitos sociais está a iniciar uma 

caminhada doutrinária de muitos nuances, cujas vertentes apresentam uma diversidade plural 

apta a consumir os próximos anos de nossos estudos em busca de uma sociedade mais livre, 

mais justa e mais solidária. A participação da sociedade civil organizada poderá ajudar a 

debelar a atual controvérsia, primeiro a poder validar as ações do Judiciário pela própria 

formam como essa função pública vier a ser provocada, sob a égide dos princípios da inércia 

judicial e da demanda ou do dispositivo, fronteiras que não deve o juiz ultrapassar. Da mesma 

matiz, uma intensificação da manifestação democrática tende a legitimar as intervenções 

salvadoras de políticas públicas fixadas, mas não cumpridas – essas objeto pacífico do 

Judiciário. 

  

Por fim, tem-se que a Administração Pública não é o único vetor a definir as políticas 

administrativas a serem aplicadas; a própria imersão mais voluntarista do cidadão no processo 

de elaboração de políticas públicas pode reforçar o entendimento de que tal tarefa não se 

reveste de exclusividade. Não se discute a legitimidade do Legislativo ou do Executivo, o que 

não se sustenta mais é a noção de exclusão dos demais atores sociais, pois se vistas ações de 

administrar como interação e função de todos, num contexto de interpretação constitucional 

mais aberta, tem-se maior visibilidade das efetivas demandas, o que pode conduzir a um 

atendimento mais eficaz das mesmas. E a palavra de ordem para a Administração pública 

moderna é eficiência.   
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"A análise das realidades estatais foi feita, ao longo dos tempos, com base em diversas 

perspectivas: a filosófica, a da ciência política, a da sociologia, a jurídica, a das ciências 

administrativas. A visão antropológica e a psicológica são, também, alternativas 

metodológicas. Cada uma delas prevaleceu em algum momento da história. A visão jurídica 

das realidades estatais foi hegemônica durante longo período, que domina a segunda 

metade do século XIX e estende-se até a Segunda Guerra Mundial. A visão das ciências 

administrativas ou organizacionais aparece timidamente no começo do século XX e torna-se 

dominante nos Estados Unidos. Vai-se alastrando pelo mundo a partir dos anos 60; e é a 

que hoje prevalece." 

A Eficácia Negativa. A noção da bipolaridade eficacial dá conta de que as normas constitucionais podem 

depender de complementos legislativos para alcançar sua eficácia positiva, ou seja, para produzir os efeitos a 

que se destinam originalmente, sem o que isso não ocorre. Doutra face, embora represadas nesse sentido, 

produzem efeitos negativos, ou seja, em sentido contrário, ao vedar pelo legislador a adoção de 

comportamentos contrários aos preceitos gerais que delas emanam. Vale dizer, se o legislador não produz a 

norma regulamentadora, tem-se especial dificuldade de efetivar a ação da norma constitucional de eficácia 

limitada, mas, pelo menos, essa norma, por sua natureza e hierarquia constitucionais, possui o condão de frenar 

as iniciativas legislativas, desse mesmo legislador omisso, que se projetem para promover preceitos contrários 

aos que delas emanam. 

Mandado de Injunção (MI) nº. 833-DF (Rel. Min. Cármen Lúcia) e MI nº. 844 (Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski) – STF Informativo nº. 605, de 18 a 22 de outubro de 2010. 

I Simpósio Interinstitucional de Direito, em Chapecó-SC, promovido pela prefeitura do 

Município de Chapecó-SC, em parceria com a Universidade do Oeste de Santa Catarina-

UNOESC. 

"Como Aguillar Villanueva aponta com relação à América Latina, "nossa 'teoria' da 

administração pública ficou presa entre as considerações jurídico institucionais 

(repertórios de leis e regulamentos, âmbitos de competência e jurisdição, instâncias e 

procedimentos formais) e as considerações administrativas menores sobre cumprimento de 

ordens e execução de decisões prévias. Ao aproximar a administração pública do processo 

decisório das políticas e da sua complexa colocação em prática, seria possível resgatar seu 

esquecido sentido clássico de governo, de bom governo, e poder-se-ia reconstruir a visão 

integral de seu objeto de estudo." 

"a reforma do Estado, processo reclamado por múltiplos setores, tem também múltiplas 

conotações. Entretanto, paulatinamente, alcançam-se alguns consensos básicos. Um é que, 

nas novas condições históricas, o Estado necessita renovar sua própria institucionalidade 

para servir melhor ao deslanche da sociedade e, em última instância, ao desenvolvimento 

socioeconômico. Outro consenso básico é que, para tais fins, é preciso não só que o aparato 

do Estado se torne realmente público,, mas também que o espaço do público não se esgote 

no estatal." 

"A urgência da defesa nacional realça a importância dessas perguntas, mas, elas não são, de 

forma alguma, novas. Por anos, existe uma viva preocupação, nos círculos intelectuais, 

acerca do problema de como superar as tendências da vida moderna à divisão e ao 
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isolamento e, como criar uma integração completa entre os objetivos e os métodos da ação 

pública e privada." 

"Em razão ainda das minorias serem providas de oportunidades para vetar as soluções as 

quais elas se oponham fortemente, o consenso de todos será obtido através de longo 

percurso". 

"Em razão das constantes negociações entre diferentes centros de poder serem necessários a 

fim de formar decisões, cidadãos e lideres irão aperfeiçoar a preciosa arte de solucionar 

pacificamente seus conflitos, e não meramente visar o benefício de uma das partes, mas o 

beneficio mutuo de todas as partes em conflito". 
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AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMO INSTRUMENTO DESTACADO DE ATUAÇÃO 

COMPARTILHADA ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E A SOCIEDADE CIVIL 

ORGANIZADA 

 

 

Cristiana Maria Fortini Pinto E Silva 

 Iúlian Miranda 

RESUMO 

 

O presente trabalho destaca as diferenças das organizações sociais, qualificadas no âmbito 

federal, em relação às demais entidades do terceiro setor. Constatou-se, após realizar um estudo 

acerca do terceiro setor e da forma de constituição e gestão de uma OS, que estas são um 

instrumento hábil de efetivação de uma atuação compartilhada entre Estado e sociedade civil 

organizada em prol de interesses públicos, haja vista a sinergia ímpar entre ambos os setores. 

Conclui-se, assim, que em razão da necessidade do Estado Democrático de Direito efetivar a 

participação do particular na confecção e também na execução das normas jurídicas, bem como 

diante da flagrante impossibilidade do Estado atuar eficientemente na tutela dos interesses 

públicos plurais, imperioso o incentivo as formas distintas de participação cooperada.   

 

Palavras chaves: Terceiro setor, parcerias, organização social, Estado. 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper highlights the differences of social organizations, qualified under federal, compared to 

other third sector entities. It was found, after conducting a study of the third sector and how to set 

up and manage an OS, they are an effective instrument for realization of a shared role between 

state and civil society in favor of public interests, given the unparalleled synergy between both 

sectors. We conclude therefore that because of the need for effective democratic state to 

participate in the making of the individual and also the implementation of legal norms, as well as 
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on the glaring inability of the state to act effectively in the protection of public interests plural 

imperative to encourage different forms of cooperative participation. 

 

Key worlds: Third sector, partnerships; social organization; State. 
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Ao longo das últimas décadas do século passado surgiram, em inúmeros países, 

organizações criadas voluntariamente por particulares, cujas atividades, licitamente 

desenvolvidas, não possuíam finalidade lucrativa e buscavam o desenvolvimento de interesses 

sociais relevantes.  

Consistiam, assim, em um setor da sociedade civil que não pertencia ao Estado (primeiro 

setor) nem ao mercado (segundo setor). Esse novo segmento da sociedade civil organizada, cuja 

forma de atuação assemelhava-se ao segundo setor e cujas finalidades públicas as aproximam do 

primeiro setor, passou a ser denominado terceiro setor. 1 

O termo terceiro setor (third sector), foi difundido somente a partir da década de setenta, 

especialmente nos Estados Unidos.2 No Brasil, só passou a ser utilizado efetivamente na década 

de noventa.3 

Apenas com o advento do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, 

desenvolvido em 1995 pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE), 

é que os juristas começaram a tratar com maior freqüência e profundidade das organizações do 

terceiro setor. 

Nesse ponto, faz-se imperioso destacar que o Plano Diretor insere-se em uma política 

reformista do Estado, a qual incentivou a execução pela sociedade civil organizada, de serviços 

de relevância social, caracterizados ou não como serviços públicos.4 

Tais serviços foram denominados pelo referido Plano como serviços não-exclusivos do 

Estado e consubstanciavam-se na atuação simultânea, em determinadas áreas, do Estado em 

parceria com organizações privadas. 5 

                                      
1 ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. Terceiro Setor. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p.15. 
2 FERNANDES, Rubem César. O que é o terceiro setor? In: IOSCHPE, Evelyn Berg (Org.). Terceiro setor: 

desenvolvimento social sustentado. 2. ed. São Paulo:GIFE/Paz e Terra, 2000, p. 25.  
3 LEONARDO, Rodrigo Xavier. A reforma do direito das associações sem fins econômicos pela Lei n° 11.127 de 
2005 e o Terceiro setor. Revista de Direito do Terceiro setor: RDTS. Belo Horizonte. Ano 1, n.1, p. 39-42, 
janeiro/junho, 2007, p. 39. No mesmo sentido: VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro setor e as parcerias com a 

Administração Pública: uma análise crítica, p. 121. Entretanto, cumpre observar que desde o século XV foram 
constituídas em nosso país inúmeras instituições de beneficência, caridade e filantropia, como, por exemplo, as 
Santas Casas de Misericórdia e a Cruz Vermelha que poderiam ser definidas como entes do terceiro setor, cf: 
VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as parcerias com a Administração Pública: uma análise crítica. Belo 
Horizonte: Fórum. 2008, p.120. 
4 Serviços públicos são atividades (utilidades ou comodidades) que o legislador considera fundamentais para garantir 
a dignidade da pessoa humana, razão pela qual exige a presença do Estado, de forma direta ou indireta, cuja 
prestação se regime jurídico diferenciado, em que ganham destaque os princípios da continuidade, universalidade, 
gratuidade ou modicidade tarifária. 
5 “SERVIÇOS NÃO-EXCLUSIVOS. Corresponde ao setor onde o Estado atua simultaneamente com outras 
organizações públicas não-estatais e privadas. As instituições desse setor não possuem o poder de Estado. Este, 
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Justamente em razão do Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado promulgaram-

se leis que tratam das organizações do terceiro setor, como Lei Federal n° 9.637, de 15 de maio 

de 1998, que disciplina as organizações sociais (OS), e a Lei n°. 9.790, de 22 de março de 1999, 

que dispõe sobre as organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIPs), 

regulamentada pelo Decreto n° 3.100, de 30 de junho de 1.999.  

Assim, o fortalecimento e o crescimento exponencial das organizações do terceiro setor 

não têm como causa única a nova concepção dos contornos da relação entre os setores estatal e privado, a 

partir do viés democrático do texto constitucional, com a afirmação de que a democracia real exige maior 

participação, maior permeabilidade, também influência o aumento das entidades.  

Apesar de alguns segmentos da sociedade civil terem se organizado em razão da 

constatação de que o Estado não supria satisfatoriamente os deveres constitucionais a ele 

impostos, bem como terem verificado a necessidade de atuação em áreas outras não 

contempladas como serviços públicos, mas de grande valia para a sociedade, percepção que não 

data da década de noventa6, o crescimento das organizações do terceiro setor ocorreu 

principalmente pelo incentivo do Estado, haja vista as diretrizes políticas adotadas pela 

Administração Pública federal no Governo Fernando Henrique. 

Em verdade, o enxugamento da “máquina administrativa” proposto pela Administração 

Pública, especialmente ao longo dos dois mandatos do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso 

(1994-1998; 1998-2002) dá início a uma nova fase para o terceiro setor7, marcada pelo aumento 

do subsídio estatal. A maior transferência de recursos públicos para as entidades do terceiro setor 

não é mero acaso. A proposta de retração do agir estatal, que deveria se concentrar em atividades 

em que sua presença se fizesse vital (atividades de fiscalização, legislação e jurisdicional, entre 

outras), transferindo para a iniciativa privada tarefas que poderiam ser desenvolvidas por atores 

privados com intuito lucrativo (serviços públicos econômicos a serem concedidos ou permitidos) 

                                                                                                                        

entretanto, está presente porque os serviços envolvem direitos humanos fundamentais, como os da educação e da 
saúde, ou porque possuem "economias externas" relevantes, na medida que produzem ganhos que não podem ser 
apropriados por esses serviços através do mercado. As economias produzidas imediatamente se espalham para o 
resto da sociedade, não podendo ser transformadas em lucros. São exemplos desse setor: as universidades, os 
hospitais, os centros de pesquisa e os museus.” BRASIL. Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. 
Disponível em: http:// www.planalto.gov.br /publi_04/ COLECAO/ PLANDI5.HTM. Acesso em 30 de set. 2011. 
6 A percepção de que a presença da sociedade civil se faz salutar é anterior à própria CF de 1988. 
7
 A atuação privada no campo do terceiro setor nem sempre se deu de forma tão dependente do Poder Público. Ao 

contrário, as entidades, de início, mantinham vínculos mais estritos com empresas privadas, que se valiam das 
entidades despidas de caráter especulativo como moeda de marketing. Caso das entidades ligadas à Mac Donald e à 
Ford. Não se pode perder de vista entidades cuja sobrevivência era assegurada com a colaboração da própria 
população, caso do Greenpeace.  
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ou não, consta do Plano de Reforma do Estado,  confeccionado no governo do Presidente 

Fernando Henrique Cardoso. Mas, como estimular a presença privada quando ausente a 

possibilidade de especulação, de exploração da atividade que se quer ver transferida? Se a 

prestação de serviços públicos econômicos ou comerciais gera interesse genuíno junto aos 

particulares porque são atividades que admitem cobrança de contraprestação junto aos usuários 

(tarifas), como fazer em situações em que tal cobrança é inviável? A solução avistada foi 

intensificar a rede de apoio, ou seja, incrementar o fomento. 8 

Para tanto, o Estado não só legislou acerca do tema, mas também fomentou o crescimento 

e desenvolvimento de organizações do terceiro setor.9 Por isso o terceiro setor cresce de forma 

exponencial, não só no Brasil, mas em todo o mundo.10 

No ano de 2007, por exemplo, a participação das organizações do terceiro setor no 

Produto Interno Bruto (PIB) chegou em 1,4%, o que representa aproximadamente 32 bilhões de 

reais.11 E para o ano de 2010, há previsão de gastos superiores a R$600 milhões de reais 

destinados a organizações não  governamentais. 

Justamente em meados da década de noventa foi promulgada a Lei nº 9.637/98, cuja 

finalidade era normatizar, por meio da qualificação de um ente privado (associação ou fundação), 

organizações do terceiro setor que pretendessem se qualificar como organização social. 

  

                                      
8
 Não que se esteja a afirmar que o boom do terceiro setor tenha como causa exclusiva o aumento do fomento 

estatal. A nova concepção dos contornos da relação entre os setores estatal e privado, a partir do viés democrático do 
texto constitucional, com a afirmação de que a democracia real exige maior participação, maior permeabilidade, 
também influência o aumento das entidades.  
9 “Boa parte dos estudiosos do terceiro setor afirma que ele se constitui numa grande força econômica, sobretudo no 
que diz respeito ao crescimento do emprego de mão-de-obra, formação do voluntariado, geração de renda mediante a 
oferta de bens e serviços e gastos que vem efetuando com o passar dos tempos.” DIAS, Maria Tereza Fonseca. 
Terceiro setor e Estado: legitimidade e regulação: por um novo marco jurídico, p. 149. 
10 Segundo um trabalho realizado pelo IBGE, de 2002 a 2005 houve um acréscimo de 22,6% no número de 
associações e fundações sem fins lucrativos, que passaram de 275,9 mil em 2002 para 338,2 mil em 2005, cf: 
BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) et al. As fundações privadas e associações sem fins 

lucrativos no Brasil. 2. ed. Rio de Janeiro: IBGE, 2004, p. 13. (Estudos e Pesquisas: Informação Econômica). 
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 29 de set. 2011. A título de comparação, vale destacar que nos 
Estados Unidos: “há 1,2 milhão de organizações sociais sem fins lucrativos ou organizações de serviços. Dez por 
cento de sua força de trabalho remunerada encontra-se nesse setor. Se o setor sem fins lucrativos fosse uma 
economia, seria a sétima maior economia do mundo. Há terceiros setores crescentes, porque muitos países têm uma 
população jovem. O setor de ONGs está crescendo mais rapidamente do que os outros dois”. RIFKIN, Jeremy. 
Identidade e natureza do terceiro setor. IN: IOSCHPE, Evelyn Berg. 3º setor: desenvolvimento social sustentado. 3. 
Ed. São Paulo: Paz e Terra: Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE), 2005, p. 20. 
11 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA (IPEA). IBGE calcula participação econômica do 

terceiro setor. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/acaosocial/article14a4.html?id_article=389. Acesso em: 29 de 
set. 2011. 
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2. AS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS 

 

  

2.1 Definição e constituição das organizações sociais 

  

  

A Constituição da República de 1988 nada dispôs a respeito das Organizações Sociais, 

criação exclusiva do legislador infraconstitucional.12 Trata-se de uma qualificação jurídica 

concedida pela Administração Pública a pessoas jurídicas de direito privado13, constituídas por 

particulares sob a forma de fundação ou associação e que desempenham serviço público de 

natureza social (serviço público não exclusivo do Estado).14 

No âmbito da União, essas pessoas jurídicas devem atuar nas áreas de ensino, pesquisa 

científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e 

saúde, conforme art. 1º da Lei Federal n. 9637, de 15 de maio de 1998. 

A qualificação federal “Organização Social”, prevista na Medida Provisória n° 1591, de 

09 de outubro de 1997, posteriormente convertida em Lei Federal n° 9637/98, que poderá ser 

                                      
12 Parte da doutrina sustenta que as organizações sociais derivam das figuras semelhantes da Grã-Bretanha as 
chamadas quangos (quase autonomous non-governmental organizations). VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as 
parcerias com a Administração Pública: uma análise crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2006, p. 201. O termo ‘quango’ 
é utilizado para descrever uma entidade pública cuja função é o desenvolvimento, a administração e execução de 
políticas públicas em proximidade com os ministros Nos últimos anos, foi realizada uma série de reformas na 
estrutura e na forma de atuação das quangos visando respaldar as suas atividades, haja vista as inúmeras críticas 
direcionadas a essas entidades. REINO UNIDO. House of Commons. Research paper n° 5/30, de 11 de abril de 
2005. The quango debate. Disponível em: <http://www.parliament.uk. Acesso em: 30 de setembro de 2011. 
Tradução livre do inglês. 
13
 Existe a possibilidade de a OS resultar da extinção de órgãos e entidades públicas, mas a forma mais genuína de 

“surgimento” das entidades é a que resulta da qualificação do ente que nasce em razão de decisão privada. 
14 Imperioso observar que a Lei nº 9.637/98 dispõe acerca da possibilidade de absorção pelas organizações sociais 
das atividades das entidades ou órgãos da União extintos, mediante a celebração de contrato de gestão. Conforme o 
artigo 20 da referida lei, será - ainda não foi - criado, por meio de decreto do Poder Executivo, o chamado Programa 
Nacional de Publicização (PNP), com o objetivo de estabelecer diretrizes e critérios para a qualificação de 
organizações sociais, a fim de assegurar a absorção de atividades desenvolvidas por entidades ou órgãos públicos da 
União, que atuem nas atividades referidas no artigo 1º da lei (ensino, pesquisa científica, desenvolvimento 
tecnológico, proteção e preservação do meio ambiente, cultura e saúde).  Inclusive, os artigos 21 e 22, bem como os 
anexos I e II, da lei nº 9.637/98 tratam da extinção do Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, integrante da 
estrutura do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico –CNPq e da Fundação Roquette Pinto, 
entidade vinculada à Presidência da República, cujas atividades foram absorvidas pelas entidades qualificadas como 
OS, com as respectivas denominações: Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncrotron (ABTlus) e 
Associação de Comunicação Educativa Roquette Pinto (ACERP).   
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conferida pela União, não se estende aos outros entes da federação. Se os demais entes 

federativos pretenderem implementar modelos semelhantes deverão criar leis específicas.15 

Segundo Diogo de Figueiredo Moreira Neto:  

 

Cabe às unidades federadas suplementarem, segundo seus respectivos interesses 
peculiares, a legislação federal sobre organizações sociais, embora observadas as regras 
gerais de competência privativa da União, tais como as baixadas sobre licitações e 
matérias financeiro-orçamentárias, pois se trata, basicamente, de organização 
administrativa, reserva federativa caracterizadora de sua própria autonomia político-
administrativa (arts. 1° e 18, CF).16  

 

No entanto, constata-se que a experiência federal com tais entidades propagou-se e foi 

determinante para que Estados e Municípios legislassem sobre as organizações sociais.17 

No âmbito federal, as entidades criadas por vontade privada podem postular sua 

qualificação como Organizações Sociais18, decisão reservada, segundo texto expresso da lei, à 

autoridade pública.19 

                                      
15 Obviamente que aos demais entes federados reserva-se a competência para dispor de forma diversa do disposto na 
órbita federal, fixando requisitos distintos, ritos diversos e benesses diversas.  
16 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de direito administrativo. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 
193. 
17 Cita-se as legislações dos seguintes Estados da Federação: Tocantins, lei n° 2.878/97, Roraima, lei n° 174/97, Pará, 
lei estadual n°5.980, de 19 de julho de 1996; Bahia, instituiu-se o Programa Estadual de Organizações Sociais, por 
meio da Lei n° 8.647, de 29 de julho de 2003, regulamentada pelo Decreto n° 8.890, de 21 de janeiro de 2.004; 
Pernambuco, lei estadual n° 11.743, de 20 de janeiro de 2.000; Distrito Federal, lei n° 2.415, de 06 de julho de 1999; 
Goiás, lei n° 15.503, de 28 de dezembro de 2005; Santa Catarina, lei n° 12.929, de 4 de fevereiro de 2004, instituiu o 
Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais, regulamentado pelo Decreto n° 3.294, de 15 de julho de 
2005; Sergipe, lei n° 5.217/2003 e Espírito Santo, Lei Complementar n° 158/1999. 
18 Vale transcrever os requisitos de qualificação descritos nos artigos 1° e 2°, da Lei n° 9.637/98: “Art.1° O Poder 
Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas 
atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa jurídica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação 
do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei. Art. 2° São requisitos específicos 
para que as entidades privadas referidas no artigo anterior habilitar-se à qualificação como organização social: I - 
comprovar o registro de seu ato constitutivo dispondo sobre: a) Natureza social de seus objetivos relativos à 
respectiva área de atuação; b) Finalidade não-lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes 
financeiros no desenvolvimento das próprias atividades; c) Previsão expressa de a entidade ter, como órgãos de 
deliberação superior e de direção, um conselho de administração e uma diretoria definidos nos termos do estatuto, 
asseguradas àquela composição e atribuições normativas e de controle básicas previstas nesta Lei; d) Previsão de 
participação, no órgão colegiado de deliberação superior, de representantes do poder público e de membros da 
comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral; e) Composição e atribuições da diretoria; f) 
Obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da União, dos relatórios financeiros e do relatório de 
execução do contrato de gestão; g) No caso de associação civil, a aceitação de novos associados, na forma do 
estatuto; h) Proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em 
razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade; i) Previsão de incorporação 
integral do patrimônio, dos legados ou das doações que lhe foram destinados, bem como dos excedentes financeiros 
decorrentes de suas atividades, em caso de extinção ou desqualificação, ao patrimônio de outra organização social 
qualificada no âmbito da União, da mesma área de atuação, ou ao patrimônio da União, dos Estados, do Distrito 
Federal ou dos Municípios, na proporção dos recursos e bens por estes alocados; II - haver aprovação, quanto à 
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  Após serem qualificadas como organizações sociais, forma-se o conselho de 

administração das organizações sociais, cujo escopo traduz a participação de setores sociais 

diversos, pois deverá ter representantes do Poder Público, de entidades da sociedade civil, 

membros da comunidade, de notória capacidade profissional e idoneidade moral, membros 

eleitos dentre os membros ou os associados e membros indicados ou eleitos na forma 

estabelecida pelo estatuto.20 

A qualificação antecede a celebração do contrato de gestão com a Administração Pública, 

ajuste por meio do qual são estabelecidas as regras que conduzirão a relação jurídica entre as 

partes.21 Em especial, as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público e da 

organização social são definidas por meio de contrato de gestão, que deve especificar o programa 

de trabalho proposto pela organização social, estipular as metas a serem atingidas, os respectivos 

prazos de execução, bem como os critérios objetivos de avaliação de desempenho, inclusive 

mediante indicadores de qualidade e produtividade. 

A execução do contrato de gestão será supervisionada pelo órgão ou entidade supervisora 

da área de atuação correspondente à atividade fomentada. O controle que sobre ela se exerce é de 

                                                                                                                        

conveniência e oportunidade de sua qualificação como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor 
ou regulador da área de atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração 
Federa; e Reforma do Estado.” BRASIL. Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de 
entidades, como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e 
entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras providências. 
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/ L9637.htm. Acesso em: 30 de set. de 2011. 
19
 A discricionariedade na qualificação é um dos motivos de criticas e de indagação sobre a constitucionalidade da 

Lei nº 9.637/98 
20 “Art. 3 O conselho de administração deve estar estruturado nos termos que dispuser o respectivo estatuto, 
observados, para os fins de atendimento dos requisitos de qualificação, os seguintes critérios básicos: I-ser composto 
por: a) 20 a 40% (vinte e quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo 
estatuto da entidade; b)20 a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes da sociedade civil, 
definidos pelo estatuto; III- os representantes de entidades previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I devem 
corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) do Conselho; IV- o primeiro mandato de metade dos membros 
eleitos ou indicados deve ser de dois anos, segundo critérios estabelecidos no estatuto; V- o dirigente máximo da 
entidade deve participar das reuniões do conselho, sem direito a voto; VI- o Conselho deve reunir-se ordinariamente, 
no mínimo, três vezes a cada ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo; VII- os conselheiros não devem receber 
remuneração pelos serviços que, nesta condição, prestarem à organização social, ressalvada a ajuda de custo por 
reunião da qual participem; VIII- os conselheiros eleitos ou indicados para integrar a diretoria da entidade devem 
renunciar ao assumirem funções executivas.” BRASIL. Lei nº 9.637, de 15 de maio de 1998. Dispõe sobre a 
qualificação de entidades, como organizações sociais, a criação do Programa Nacional de Publicização, a extinção 
dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por organizações sociais, e dá outras 
providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/ L9637.htm. Acesso em: 30 de set. de 2011. 
21 A terminologia contrato é criticada porque tradicionalmente se emprega a palavra quando se está diante de 
interesses opostos o que não ocorre em sistema de parceria com a sociedade civil despida de finalidade lucrativa. 
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resultado.
22

 O título outorgado poderá ser cancelado pelo Poder Público se a Organização Social 

descumprir as normas do contrato de gestão.23
 

O fomento executado pelo Poder Público poderá abranger as seguintes medidas: 

destinação de recursos orçamentários, fornecimento dos bens necessários ao cumprimento do 

contrato de gestão, mediante permissão de uso, com dispensa de licitação, cessão especial de 

servidores públicos, com ônus para a origem, dispensa de licitação nos contratos de prestação de 

serviços celebrados entre a Administração Pública e a organização social. Não se identifica na 

legislação federal que disciplina as organizações da sociedade civil de interesse público, por 

exemplo, tratamento semelhante, em matéria de favorecimentos, àquele que consta da Lei nº 

9.637/98. 

Às organizações sociais foi oferecido um conjunto único de prerrogativas e sujeições que 

a torna única, pois em nenhuma outra organização do terceiro setor o Estado participa da gestão 

da organização, tampouco concede as inúmeras prerrogativas que possuem as O.S. 

Comparando as Organizações Sociais, a partir da disciplina instituída pela legislação 

federal, verifica-se o traço peculiar do vínculo jurídico que a une ao Estado. 

  

 

                                      
22 “O fortalecimento do controle de resultados em detrimento do controle de meios tem sido uma das marcas 
primordiais deste Plano Diretor de Reformas. Com efeito, a alteração de ‘foco’ no controle das atividades 
administrativas em geral e, especialmente, das parcerias com as entidades privadas, denota uma preocupação com o 
que alguns ideólogos da Reforma denominam ‘engessamento do aparelho estatal.’ Mais do que um controle formal 
de natureza procedimental, freqüentemente moroso, invoca-se o exame dos resultados alcançados em nome da 
eficiência administrativa. Torna-se oportuno destacar, no entanto, que a escolha entre um ou outro tipo de controle a 

priori representa uma falsa opção. A Carta Magna não impede a implementação de um sistema de controle eficiente 
sobre o resultado das iniciativas públicas. Contudo, o rigoroso controle relativo aos meios administrativos 
empregados para se atingir um determinado resultado não poderá ser desprezado, sob pena de descumprimento do 
próprio Texto Constitucional [...] Com efeito, a postergação do controle para a ‘etapa de resultados’ poderá implicar 
não apenas em prejuízos ao erário público, mas na frustração das metas previamente fixadas pela Administração 
Pública e organizações privadas” REGULES, Luis Eduardo Patrone. Terceiro Setor: Regime Jurídico das OSCIPs. 1. 
ed. São Paulo: Método, 2006, p. 57. 
23 Já a desqualificação está prevista no artigo 16, da Lei n° 9.637, de 15 de maio de 1998, quando constatado o 
descumprimento das disposições contidas no contrato de gestão: “Art.16 O Poder Executivo poderá proceder à 
desqualificação da entidade como organização social, quando constatado o descumprimento das disposições contidas 
no contrato de gestão. §1° A desqualificação será precedida de processo administrativo, assegurado o direito de 
ampla defesa, respondendo os dirigentes da organização social, individual e solidariamente, pelos danos ou prejuízos 
decorrentes de sua ação ou omissão. §2° A desqualificação importará reversão dos bens permitidos e dos valores 
entregues à utilização da organização social, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.” BRASIL. Lei nº 9.637, de 15 
de maio de 1998. Dispõe sobre a qualificação de entidades, como organizações sociais, a criação do Programa 
Nacional de Publicização, a extinção dos órgãos e entidades que menciona e a absorção de suas atividades por 
organizações sociais, e dá outras providências. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/ 
L9637.htm. Acesso em: 30 de set. de 2011. 
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2.2 O regime jurídico aplicável às organizações sociais qualificadas no âmbito federal 

  

  

Parte da doutrina enquadra as organizações sociais no bojo das organizações do terceiro 

setor, sem lhes conferir qualquer peculiaridade, mas entendendo-as como uma das espécies que 

formam o referido setor, uma vez que as OS possuem características que se compartilham com 

outras entidades, em especial a ausência de caráter especulativo, a dedicação a atividades 

socialmente relevantes e a criação por decisão privada.24 

Marçal Justen Filho afirma:  

 

[...] a atividade da organização social é regida pelo direito privado. Não tem relevância o 
recebimento de subsídios públicos, a utilização de bens públicos ou a presença de 
servidores públicos. Caracteriza-se a atuação subordinada ao direito privado, ainda que 
de interesse supraindividual. No entanto, é fundamental a ausência de controle público 
sobre a organização social. Se for qualificada como ‘organização social’ uma entidade 
sujeita ao controle estatal, haverá pura e simples simulação. O que identifica a 
organização social como ente autônomo e não sujeito ao regime de direito público é a 
ausência de atuação estatal. Trata-se de entidade privada, organizada segundo os padrões 
próprios da iniciativa priv ada. Não se admite, portanto, que o Estado constitua certa 
entidade, por meio da atribuição de recursos e patrimônio públicos, outorgue sua 
Administração a servidores públicos, sujeitos aos desígnios e influências estatais e 
pretenda caracterizar-se ‘organização social’. Hipótese assim configurada chega às raias 
da tipicidade penal.25 

 

Já Cristiana Fortini sustenta que as organizações sociais agem em substituição ao Estado, 

executando serviço público em sentido amplo. Devido à natureza pública da atividade 

desenvolvida pelas organizações sociais, bem como a cessão de servidores, a entrega de recursos 

orçamentários e o uso de bem público, não se poderia enquadrar essas entidades no mesmo rol 

que as demais organizações do terceiro setor.26 

                                      
24 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. Constitucionalidade da Lei Federal n° 9.637/98, das organizações sociais: 
(Comentários à Medida Cautelar da ADIN n° 1.923-DF, do Supremo Tribunal Federal). Revista de Direito do 

Terceiro Setor – RDTS, Belo Horizonte, ano 1, n. 2, p. 177-210, jul./dez. 2007, p. 204. 
25 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14. ed. São Paulo: 
Dialética, 2010, p. 38. 
26 SILVA, Cristiana Maria Fortini Pinto e. Organizações Sociais: Natureza Jurídica da Responsabilidade Civil das 
Organizações Sociais em face dos Danos causados a Terceiros. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. 
Salvador, n. 6, p. 860-869, jun./julh./ago. 2006, p. 865. 
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Diz a autora que “as organizações sociais não podem ser tratadas simplesmente como 

‘pessoas jurídicas de direito privado’ quando o arcabouço normativo que as atinge delineia de 

forma diversa seu substrato jurídico.”27 

Há também autores que sustentam o hibridismo do regime jurídico de todas as entidades 

do terceiro setor, em razão do vínculo jurídico celebrado com o Estado.28  

Maria Tereza Fonseca Dias sustenta que em todas as entidades do terceiro setor, incluindo 

as organizações sociais, há vinculações ao regime jurídico de direito privado e ao regime 

jurídico-administrativo. A autora aponta elementos que caracterizam os dois regimes jurídicos:  

 

b) vinculação ao regime jurídico de direito privado: - poderão comprar bens e serviços 
sem necessidade de observância da Lei Geral de Licitações Públicas (Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993), mas está previsto processo semelhante, editado em regulamento 
próprio, nos termos da legislação vigente; terão seus funcionários contratados pelas 
regras do setor privado, pelo regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT); - 
poderão ter planos de cargos e salários próprios, desde que observadas algumas 
limitações legais, tais como limite de remuneração de dirigentes; - estão sujeitas às 
regras da contabilidade das entidades privadas; - o patrimônio dessas entidades não está 
adstrito aos princípios gerais dos bens públicos: impenhorabilidade, inalien abilidade, 
indisponibilidade e imprescritibilidade; - não gozam dos privilégios e prerrogativas 
gerais da Administração Pública, salvo disposição contrária em lei; - a responsabilidade 
civil das entidades e de seus membros é condizente com as regras descritas no Código 
Civil Brasileiro, não se lhes aplicando a responsabilidade subsidiária do Estado, com 
algumas exceções descritas pela doutrina, quando elas forem prestadoras de serviços 
públicos; - não possuem juízo privativo; c) vinculações e deveres jurídicos de direito 
público: - dever geral de prestar contas, nos termos do art. 70 da Constituição da 
República de 1988 [...]; - alguns doutrinadores defendem que, dependendo das 
atividades que desempenham, tais como a prestação de serviços públicos, haverá 
vinculação ao regime jurídico de direito público.29 

 

Observa-se, portanto, que o entendimento acerca do regime jurídico aplicável às 

organizações sociais não é uniforme. 30 

                                      
27 SILVA, Cristiana Maria Fortini Pinto e. op. cit. p. 867. No mesmo sentido: BARBIERI, Carla Bertucci. Terceiro 

setor: desafios e perspectivas constitucionais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 114. 
28 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Parcerias na Administração Pública: concessão, permissão, franquia, 
terceirização, parceria público-privada e outras formas. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 250. No mesmo sentido: 
REGULES, Luís Eduardo Patrone. Terceiro Setor:< /em> Regime jurídico das OSCIPS. São Paulo: Método, 2006, 
p. 54. 
29 DIAS, Maria Tereza Fonseca. Terceiro Setor e Estado: legitimidade e regulação: por um novo marco jurídico. 
Belo Horizonte: Fórum, 2008, p. 179-181. 
30 OLIVEIRA, Gustavo Justino de. op. cit., JUSTEN FILHO, Marçal. op. cit., SILVA, Cristiana Maria Fortini Pinto 
e. op. cit., BARBIERI, Carla Bertucci. op. cit., DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. op. cit., REGULES, Luís Eduardo 
Patrone. op. cit., DIAS, Maria Tereza Fonseca. op. cit., BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito 

Administrativo. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, VIOLIN, Tarso Cabral. Terceiro Setor e as parcerias com a 

Administração Pública: uma análise crítica. Belo Horizonte: Fórum, 2006, ROCHA, Sílvio Luís Ferreira da. 
Terceiro Setor. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, FREITAS, Juarez. Regime peculiar das organizações sociais e o 
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2.3. O regime jurídico híbrido das organizações sociais: prerrogativas e sujeições  

 

 

A Lei n° 9.637/9831 é objeto de discussões acaloradas no campo acadêmico e 

jurisprudencial. 

As sujeições impostas às organizações sociais, como a participação de servidores públicos 

no conselho de administração e a obrigatoriedade de publicação anual, no Diário Oficial da 

União, dos relatórios financeiros e do relatório de execução do contrato de gestão (art. 2°, I, f), 

justificar-se-iam em face das prerrogativas concedidas, como a permissão gratuita de uso de bens 

móveis e imóveis, dispensada a licitação, mediante permissão de uso, a possibilidade de cessão 

de servidores públicos e a dispensa de licitação para celebração de contratos de prestação de 

serviços com a Administração Pública, no âmbito das respectivas esferas de governo.32 

Mas o que justifica um regime jurídico distinto, quando comparado ao que atinge as 

Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público e outras entidades do chamado terceiro 

setor, em que se destacam mais benesses, mas ao mesmo tempo mais controle? 

O contexto em que surge a Lei das Organizações Sociais explica a distinção. 

O novo desenho da relação Estado e sociedade, com a necessidade de se buscar maior 

legitimidade das ações pelo primeiro praticadas, o que se implementa com o reconhecimento da 

                                                                                                                        

indispensável aperfeiçoamento do modelo federal. Revista de direito administrativo. Rio de Janeiro, n. 214, p. 99-
106, out./dez. 1998, FERRARI, Paola Nery; FERRARI, Regina Maria Macedo Nery. Controle das Organizações 

Sociais. Belo Horizonte: Fórum, 2007, SILVA, Maria das Graças Bigal Barboza da; SILVA, Ana Maria Viegas da. 
Terceiro setor: gestão das entidades sociais: (ONG – OSCIP – OS). Belo Horizonte: Fórum, 2008 e CARVALHO 
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
31 Em desfavor da Lei n° 9.637/98 foram propostas duas ações diretas de inconstitucionalidades, que ainda se 
encontram em tramitação no Supremo Tribunal Federal. A ADI n° 1943-1, proposta pelo Conselho Federal da 
Ordem dos Advogados do Brasil (CF, 103, VII), em face do Presidente da República, que foi sobrestada a fim de 
aguardar julgamento da ADI n° 1923-5, proposta pelo Partido dos Trabalhadores/PT e pelo Partido Democrático 
Trabalhista /PDT (CF, art. 103, VII), em face do Presidente da República e do Congresso Nacional. O julgamento da 
ADI nº 1943-1 sobre a constitucionalidade das organizações sociais (OSs) está suspenso no Supremo Tribunal 
Federal. Dois ministros - o relator, Ayres Britto, e Luiz Fux - emitiram votos parcialmente favoráveis à 
constitucionalidade do modelo. Em maio, Marco Aurélio Mello pediu vista. 
32 Segundo bem anotou Paulo Eduardo Garrido Modesto, o regime aplicável às organizações sociais: “estabelecem 
um regime de maiores restrições e maior vigilância do Estado se comparado ao atual regime jurídico aplicável às 
tradicionais entidades privadas de utilidade pública e, por outro, assegura-lhe também maiores benefícios e 
vantagens.” MODESTO, Paulo Eduardo Garrido. Reforma administrativa e marco legal das Organizações Sociais no 
Brasil: as dúvidas dos juristas sobre o modelo das Organizações Sociais. Revista do Serviço Público, Brasília, ano 
48, n. 2, p. 27-57, mai./ago. 1997, p. 31. 
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necessária influência da segunda, é ponto vital para o crescimento do terceiro setor como um 

todo, a incluir organizações sociais e organizações da sociedade civil de interesse público, como 

exemplos, e a justificar a edição de marcos legais para tais entidades e até o aumento do fomento 

público. 

Mas, o que justifica o tratamento diferenciado entre as entidades do terceiro setor? 

A organização social age como se o Estado ali estivesse, age em substituição ao Poder 

Público de forma a atender à sociedade no que se relaciona à prestação dos serviços de saúde e 

educação (além de outros). O Estado admite sua incapacidade de bem prestar os serviços públicos 

sociais e vislumbra nas organizações sociais melhor forma de fazê-lo, razão pela qual não há 

como enquadrar tais entidades no mesmo rol que abarca as demais pessoas jurídicas de direito 

privado cuja atuação igualmente ocorre na área dos serviços sociais, visto que estas últimas não 

têm o propósito de desonerar o Estado. 

O programa de "publicização" em que se insere a organização social reafirma a natureza 

pública da atividade desenvolvida pela OS.33 Assim, ainda que não se possa enquadrar a 

atividade realizada pela OS como serviço público em sentido limitado, seria de se considerá-la 

serviço público em sentido amplo. 

A cessão de servidores, a transferência de recursos orçamentários e o uso gratuito de bem 

público reforçam a idéia de que não se está diante de uma simples entidade particular integrante 

do terceiro setor. 

Tal instrumental, disponibilizado para a organização social, visa garantir que a atividade 

que o Estado deveria desempenhar (ainda que a titularidade não lhe seja exclusiva), mas que está 

entregue à OS, e por esta seja efetivamente empreendida. 

Reforça o raciocínio a inviabilidade de metas lucrativas previstas no art. 1° da Lei n° 

9.637/98 que, examinada com olhos no texto constitucional responsável por erigir a dignidade da 

pessoa humana como princípio fundamental, não admite outra interpretação salvo a de que a 

cobrança de contraprestação, por parte das organizações sociais, deve ser repudiada. 

Com efeito, se a organização social nasce sobretudo na esperança de solucionar as 

mazelas no atendimento da comunidade no que se relaciona aos serviços sociais, não se poderia 

                                      
33 Conforme documento do Ministério da Reforma do Estado, caderno 2, 1998, p. 15: "a desvinculação 
administrativa em relação ao Estado não deve ser confundida com uma privatização de entidades da administração 
pública. As organizações sociais não serão negócio privado, mas instituições públicas que atuam fora da 
Administração Pública para melhor se aproximar de suas clientelas." 
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admitir que, diversamente do que ocorre com o Estado, quando executa tais tarefas, a "OS" fosse 

exigir contraprestação. 

É preciso lembrar, ainda, que as organizações sociais podem ser contratadas diretamente, 

nos termos do art. 24, inciso XXIV da Lei n° 8.666/93 sem que se lhes exija, portanto, a 

participação em disputa em que concorreriam outros prestadores.34 

A constitucionalidade do referido art. 24, inciso XXIV está condicionada a não cobrança 

de contraprestação por parte das organizações sociais. A faculdade de se celebrar contrato com a 

organização social, sem que antes se implemente prévia competição entre eventuais interessados, 

somente se justifica se esta entidade realmente não se confundir com as demais igualmente 

atuantes em determinada área. Se esta não é a situação seria inadmissível conferir tratamento 

diferenciado à organização social. 

A hipótese tratada no art. 24, inciso XXIV, não é tão diversa da prevista no inciso VIII do 

mesmo artigo.35 O espírito que alimenta os dispositivos é o mesmo: não faz sentido realizar 

licitações se há entidade auxiliar do ente político capaz de desenvolver a atividade. 

Ademais, cabe ressaltar que a organização social deverá nos termos do art. 7° atuar em 

consonância com os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade, entre 

outros.36 

A causa de uma maior proximidade com o Poder Público, a ponto de apenas às OS serem 

concedidas tantos “favores” é o que também vai dar sustentação ao dever de publicar relatórios 

                                      
34 “Art. 24 [...] XXIV – para celebração de contratos de prestação de serviços com as organizações sociais, 
qualificadas no âmbito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato de gestão.” 
BRASIL. Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http:// 
www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L9637.htm. Acesso em: 27 set. 2011. 
35 “Art. 24 [...] VIII – para a aquisição, por pessoa jurídica de direito público interno, de bens produzidos ou serviços 
prestados por órgão ou entidade que integre a Administração Pública e que tenha sido criado para esse fim específico 
em data anterior à vigência desta Lei, desde que o preço contratado seja compatível com o praticado no mercado;”  
BRASIL. Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993. Regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências. Disponível em: http:// 
www.planalto.gov.br/ ccivil_03/Leis/L9637.htm. Acesso em: 27 set. 2011. 
36 O Decreto Federal nº 5.5404/05 estabelece que os convênios ou congêneres com a União, que envolvam repasse de 
recursos públicos, devem conter cláusula que determine a observância da legislação federal quando da contratação de 
obras, compras e serviços. Alguns autores entendem que o decreto ultrapassa seus limites, fixando dever para além 
do que dispõe a o art. 37, XXI da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 8.666/93, aduzindo que a observância da 
Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520 oneram as entidades e burocratizam seu funcionamento. Entendemos, contudo, 
que embora não pertençam formalmente à Administração Pública Indireta , as organizações sociais são um braço do 
Estado, e assumem posição diversa das demais entidades aclamadas como pertencentes ao “terceiros setor”. De toda 
sorte,o Decreto nº 6.170/2007 prevê não o dever de licitar segundo a legislação federal, mas a observância dos 
princípios, gerando dúvidas sobre a revogação ou não do primeiro ato normativo, acima mencionado. 
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financeiros e de execução do contrato de gestão (art. 2°, I, f) e ao fato de que 20 a 40% dos 

membros natos do Conselho de Administração, órgão direcionador da entidade que, entre outras 

tarefas, aprova a alteração dos estatutos e a extinção da entidade, de acordo com o art. 4°, VII, 

serão representantes do Poder Público o interesse público destaca-se com maior nitidez porque 

são entes que ocupam lugar próprio do Estado. Identifica-se, pois, a presença do Poder Público 

também na condução da entidade. 

Entende-se, assim, que as sujeições impostas dificultam o desvio de finalidade no 

desempenho da atividade, pois possibilitam o exercício de um controle permanente, e por vezes 

concomitante, sobre toda a atividade executada pelas organizações sociais, ao contrário do que 

ocorre nas demais entidades do terceiro setor.37 

Dessa forma, faz-se imperioso salientar a dificuldade em se conceber um regime jurídico 

adequado a ser aplicado nas organizações sociais. 

Entende-se, dessa forma, que o modelo das organizações sociais, em razão das 

prerrogativas e sujeições a ela imposta, torna-a uma ferramenta ímpar na atuação conjunta da 

sociedade civil organizada e o Estado. 

 

                                      
37 No fim do ano de 2010, parte da imprensa brasileira noticiou que o senador Gim Argello apresentou inúmeras 
emendas parlamentares que beneficiaram instituições do terceiro setor representadas por ‘laranjas’ ou ‘instituições 
fantasmas’. Vale a transcrição da reportagem noticiada pelo jornal O Estado de São Paulo: “Investigação recém-
concluída pelo setor de inteligência da Controladoria-Geral da União (CGU) identificou um esquema envolvendo 
dois institutos de fachada e empresas fantasmas que usam um frentista de posto de gasolina e um motorista de 
caminhão como laranjas. Uma faxineira também aparece como testa de ferro nesse esquema, que levou R$ 20 
milhões em emendas parlamentares liberadas pela pasta do Turismo desde 2008.” COLON, Leandro. Governo flagra 
esquema de emendas que tem até frentista como laranja. O Estado de São Paulo. São Paulo, 15 dez. 2010. Nacional, 
p. 14. 
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3. O MODELO INOVADOR DAS ORGANIZAÇÕES SOCIAIS COMO FORMA DE 

PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA 

 

 

O Direito Administrativo contemporâneo exige uma atuação da Administração Pública 

em cooperação com a sociedade civil organizada. Essa atuação cooperada reflete tanto na 

incapacidade do Estado de cumprir os deveres constitucionais, como na crescente necessidade de 

se compartilhar as diretrizes das políticas públicas com a sociedade civil. 

A proliferação de formas participativas e de co-gestão reflete, não apenas o 

reconhecimento da incapacidade estatal, mas também a aprendizagem de o que e como 

reivindicar, espelho das décadas anteriores de experiência. Por outro lado, o Estado, para que 

possa ostentar a qualificação de "democrático de Direito", não apenas do ponto de vista formal, 

mas para que substancialmente possa ser adjetivado como tal, há de prestigiar a efetiva 

participação do particular na confecção e também na execução das normas jurídicas. Democracia 

reclama a postura passiva do cidadão, que deve deixar a posição de destinatário das ações, para 

assumir a condição de auxiliar na construção das decisões político-administrativas, sobretudo 

aquelas que afetarão seus interesses. Democracia e dominação são conflitantes. Democracia não 

rima com o desprezo pela contribuição que pode advir de informações trazidas pelo cidadão. 

Assim, só há democracia quando se ouve e quando se dialoga com o cidadão, permitindo-lhe 

influir nas deliberações administrativas. 

É, portanto, tendência da Administração Pública contemporânea a busca por novas formas 

de parcerias com a sociedade civil organizada. O terceiro setor pode representar  um importante 

instrumento de se efetivar atividades de interesse público. 

Nesse ponto, vale destacar que, conforme já se expôs no presente trabalho, é flagrante o 

crescimento da quantidade de organizações do terceiro setor, bem como também é cada vez mais 

comum a constatação do mau uso das verbas repassadas a essas organizações. 

Por isso que as entidades qualificadas como organização social, no âmbito federal, são 

únicas, pois o órgão de deliberação é composto por uma pluralidade de pessoas, inclusive 

oriundas do Poder Público,  que não se observa em nenhuma outra organização. 

Crê-se, inclusive, que a participação dos servidores públicos, mesmo em proporção que 

não lhes garante maioria no conselho de administração, não impede que haja ingerência do 
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Estado nas decisões da OS, razão pela qual o regime jurídico aplicável as OS seria híbrido e não 

privado, como as demais organizações do terceiro setor. 

Entende-se, assim, que a exigência prevista no art. 2°, inciso I, alínea d, da Lei n° 9.637, 

de 15 de maio de 1998, de inclusão de servidores públicos no conselho de administração das 

organizações sociais, implica alterações substanciais em seu regime jurídico, impossibilitando 

seu reconhecimento como simples entidade pertencente ao terceiro setor. 

A participação do Estado nos órgãos de decisão das organizações sociais restringe a 

autonomia privada inerente à gestão das pessoas jurídicas de direito privado criadas por 

particulares, haja vista que haveria um controle permanente da Administração Pública, exercido 

por meio de seus servidores, sobre as atividades desempenhadas pelas organizações sociais. 

Justamente em decorrência da participação do Estado no conselho de administração das 

organizações sociais, tornando híbrido o regime jurídico aplicado a elas é que se vislumbra a 

possibilidade de as organizações sociais serem únicas na execução de atividades de interesse 

público. 

Ademais, em nenhuma outra organização do terceiro setor constata-se uma sinergia tão 

grande entre a sociedade civil e a Administração Pública, razão pela qual se sustenta que as 

organizações sociais são instituto peculiar capaz de cumprir a exigência de uma atuação 

cooperada da Administração Pública com a sociedade civil organizada.38 

                                      
38 Destaca-se que o Poder Público vem mudando a postura em relação as Organizações Sociais: “O secretário federal 
de controle interno da Controladoria-Geral da União, Valdir Agapito, afirma que o modelo recebe uma avaliação 
positiva da controladoria, mas necessita de acompanhamento constante. [...] Ministro da Ciência, Aloizio 
Mercadante, diz que alternativa reduz burocracia e facilita contratações, mas reclama da 'instabilidade jurídica'. [...] 
Na cidade de São Paulo, o repasse às OSs já corresponde a 51,1% do orçamento da Secretaria de Saúde. O total de 
trabalhadores contratados por OSs já ultrapassa o de funcionários públicos - 32 mil versus 28 mil.” SUASSUNA, 
João. Instituições científicas públicas aderem ao modelo de organização social. Jornal da Ciência. São Paulo, 22 
agosto 2011. Política, p. 02. 
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4. CONCLUSÃO 

  

  

A atuação da OS preordena-se a contemplar a sociedade em segmentos que guardam 

relação com a dignidade humana. A criação de legislação específica, a qualificação das pessoas 

jurídicas criadas por particulares como OS e a celebração do contrato de gestão são fruto do 

entendimento de que a presença privada pode ser salutar para o alcance do interesse público, a 

partir de uma releitura da relação público- privado que ganha força com a Constituição de 1988. 

O público não se resume ao campo estatal. O público ultrapassa as muralhas formais do 

Estado. O conceito do que é interesse público e a revelação das formas que melhor o 

salvaguardam deixam de ser monopólios do Estado, com a alteração do conceito de democracia. 

Se o que se busca é a democracia real, efetiva e material, com a demonstração de que a 

ações estatais gozam de legitimidade, em detrimento daquela que emerge do simples ocupar de 

cargos públicos, a presença privada como co-autora das ações e decisões estatais deve ser 

cotidianamente pretendida e estimulada. 

A influência da opção democrática que norteia a Constituição de 1988 reflete o 

entendimento de que o Estado não precisa atuar diretamente nas searas em que a atuação do 

particular é reconhecida, sem que isso tenha o condão de desonerar o Estado, criando uma zona 

de conforto. 

Se a participação da sociedade nas ações estatais é fruto do caráter democrático da 

Constituição de 1988, que aposta em uma democracia material e efetiva, o mesmo texto não 

pretende que o Estado abandone à sua própria sorte o cidadão, quando em jogo serviços que 

guardam relação com a dignidade da pessoa humana. 

As organizações sociais surgem como meio ímpar de atuação compartilhada da 

Administração Pública com a sociedade civil organizada,  porque as OS não são apenas entidades 

de colaboração, mas são entes que assumem posição destacada quando o assunto é a prestação de 

serviços públicos sociais, porque foram idealizadas como instrumento de suporte, substituição do 

Estado. 

 Às organizações sociais, por tal peculiaridade, oferece-se um conjunto próprio de 

prerrogativas e sujeições, inexistente em outro diploma legal que envolva pessoa jurídica que 

possa ser rotulada como terceiro setor. 
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----------------------------------- SUMÁRIO ---------------------------------------- 

1. Introdução. 2. Inflação e indexação no Brasil e a necessidade da eficácia 

da revisão geral anual da remuneração e do subsídio dos servidores 

públicos e dos agentes políticos. 3. Trajetória da jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal sobre a revisão geral anual. 4. A revisão geral 

anual e a Corte de Contas de Minas Gerais – uma abordagem sob a ótica da 

Lei de Responsabilidade Fiscal. 5. Conclusão 

 

Resumo 

O artigo, através de uma análise jurídico-econômica da norma constitucional relativa 

à revisão geral e anual de remunerações e subsídios, objetiva demonstrar a importância da 

confecção de lei que efetive esse direito dos servidores públicos e dos agentes políticos. Foram 

tecidas breves considerações sobre o processo inflacionário no Brasil, chamando-se a atenção 

para a importância da revisão remuneratória devido à ampla indexação da economia e da 

irredutibilidade do poder de compra constitucionalmente garantido aos servidores públicos e 

agentes políticos. Através de uma análise da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 
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referente ao art. 37, X, da Constituição da República brasileira de 1988, demonstrou-se a 

evolução do entendimento da Corte desde o ano de 1996, quando negava o direito subjetivo à 

revisão geral, ainda na vigência do texto originário da norma, até o recente julgado no ano de 

2011, que ainda não se encerrou, no qual ficou reconhecido, através do único voto proferido, que 

o Estado é civilmente responsável por danos causados pela inflação aos seus servidores em 

virtude de omissão legislativa. Também a Lei de Responsabilidade Fiscal foi analisada sob o 

entendimento do Tribunal de Contas de Minas Gerais, em dois aspectos, a) que os limites de 

gastos com pessoal não impedem a revisão geral e anual; b) não é obrigatória a utilização do 

mesmo índice correção monetária entre os Poderes do mesmo ente da federação. 

 

Palavras-chave: revisão geral anual; inflação; indexação; correção monetária; remuneração; 

subsídio; servidor público; agente político; Direito Econômico. 

 

Abstract 

The article, by a legal-economic analysis of the constitutional overhaul and on the 

annual salaries and allowances, aims to demonstrate the importance of making laws that enforce 

this right of public servants and politicians. Were woven brief remarks on the inflationary process 

in Brazil, calling attention to the importance of reviewing remuneration due to the extensive 

indexation of the economy and the irreducibility of purchasing power constitutionally guaranteed 

civil servants and politicians. Through an analysis of the jurisprudence of the Supreme Court, 

referring to art. 37, X, of the Constitution of 1988, showed the evolution of the Court's 

understanding since the year 1996, when denied the right to review overall subjective, even in the 

presence of the original text of the standard, until the recent decision in year 2011, which is not 

finished yet, which was recognized by the single vote cast, the state is subject to liability for 

damage caused by inflation to their servers because of legislative omission. Also, the Fiscal 

Responsibility Law was analyzed under the Court's understanding of Minas Gerais, in two 

respects a) the spending limits do not prevent staff and annual overhaul, b) is not mandatory to 

use the same index restatement of the Powers of the same entity of the federation. 
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1. Introdução 

Este artigo tem por objetivo analisar a norma contida no art. 37, X, da Constituição da 

República do Brasil de 1988, com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional n. 

19/1998, ao garantir a revisão geral anual das remunerações e dos subsídios dos servidores 

públicos e agentes políticos. Não será objeto deste estudo o aprofundamento de questões ligadas 

puramente à Ciência Econômica, como a causa inflacionária, mas sim seus efeitos sobre as 

remunerações dos “trabalhadores em geral”, supra-citados, pela ótica do Direito Econômico. 

Inicialmente serão tecidas breves considerações sobre o processo inflacionário no 

Brasil, a fim de se esclarecer a importância da aplicabilidade do art. 37, X, da nossa Constituição 

diante da trajetória inflacionária na Nação, discorrendo, também, sobre as noções básicas de 

inflação, indexação, remuneração/subsidio nominal e real. 

Depois será demonstrado o entendimento que o Supremo Tribunal Federal possui a 

respeito do art. 37, X, da Constituição da República brasileira de 1988, através da análise de sua 

jurisprudência a partir da promulgação da Constituição, em 05 de outubro de 1988, passando pela 

alteração do texto sofrida em virtude da Emenda Constitucional n. 19/1998, até chegar ao seu 

mais recente julgamento sobre o tema. 

Depois, serão demonstrados os entendimentos do Tribunal de Contas do Estado de 

Minas Gerais, relativamente ao aspecto prático de aplicação do comando, momento no qual será 

confrontada com as disposições da Lei Complementar n. 101/2001, a denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A análise de decisões do Tribunal de Contas do referido Estado dará 

uma compreensão dos reflexos das ações/gastos dos gestores públicos quando da adoção do 

comando constitucional de aplicação da correção monetária nas remunerações e subsídios, 

mediante lei, balizando assim os comportamentos daqueles.  

É prudente ainda lembrar que usaremos como referencia teórico para o artigo a obra 

do saudoso Prof. Washington Peluso Albino de Souza, introdutor do Direito Econômico no 
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Brasil, e dos seguidores de seus ensinamentos, como o Prof. Giovani Clark, sobretudo para versar 

sobre a inflação enquanto política econômica e seu adequado tratamento jurídico. 

 

2. Inflação e indexação no Brasil e a necessidade da eficácia da revisão geral anual da 

remuneração e do subsídio dos servidores públicos e dos agentes políticos 

 

Em um Estado de contexto inflacionário nos moldes brasileiros, cuja economia foi e é 

amplamente indexada, torna-se difícil imaginar a estagnação salarial dos trabalhadores e das 

remunerações e subsídios dos servidores públicos e agentes políticos. Em uma Nação onde a 

inflação quase sempre foi uma doença crônica em nossa economia, surgem questionamentos, tal 

como: “Por que o Brasil teve uma inflação superior a 1000% ao ano em 1992, se o déficit do 

setor público não foi tão grande assim (de apenas 1,7% do PIB, no conceito operacional)? [se 

comparado a Itália e Grécia, cujo] déficit fiscal tem sido superior a 10% do PIB, mas a inflação 

anual é de apenas um dígito” (BACHA, 1994, p. 5). Essa espécie de questionamento demonstra a 

preocupação de especialistas com o processo inflacionário brasileiro, cujos efeitos atingem, 

dentre outros, as classes trabalhadoras em geral, especificamente dos servidores públicos e bem 

menos dos agentes políticos. 

Em artigo datado do ano de 1985, Mário Henrique Simonsen afirma: 

O diagnóstico organizacional da inflação brasileira, embora tecnicamente 
leve as explicações monetárias, fiscal e inercial para as altas de preços, 
toca num ponto extremamente importante: a legislação econômica 
brasileira dificulta o combate à inflação (SIMONSEN, 1985, p. 18).  

Apesar do argumento acima, dentre outros, foi inserido no texto da nossa 

Constituição de 1988 a norma do art. 37, X, cuja redação1 é a seguinte: 

X - a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º 
do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, 
observada a iniciativa privativa em cada caso, assegurada revisão geral 
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices; 

                                                 
1 Redação atribuída pela Emenda Constitucional n. 19, de 1998. A redação original do inciso X do art. 37 do texto 
constitucional era a seguinte: “A revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção de índices 
entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na mesma data”. 
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Percebe-se, pela interpretação desse dispositivo, que a Constituição do Brasil de 1988 

garantiu a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e do subsídio dos agentes 

políticos, através da utilização de um instrumento da economia denominado indexação, com o 

objetivo de transformar o valor nominal daqueles em valor real, diante de nosso histórico 

processo inflacionário. 

Ainda que o significado do termo inflação seja empiricamente sabido, torna-se 

imprescindível o esclarecimento técnico de seu conceito, bem como dos termos: indexação, valor 

nominal e real da moeda, para uma correta compreensão da gravidade da estagnação 

remuneratória de servidores públicos e subsídios de agentes públicos, reféns da “boa vontade” de 

Administradores Públicos em aplicarem a norma constitucional objeto deste estudo. 

Inflação
2 é um conceito econômico que representa o aumento de preços em um 

determinado local durante um determinado período. Segundo o Novo Dicionário de Direito 

Econômico da Fundação Brasileira de Direito Econômico, entende-se por inflação o “aumento 

exagerado na circulação, da quantidade de papel-moeda, dinheiro ou crédito, relativamente ao 

volume dos negócios” (FBDE, 2010, p. 268). 

Quando se fala em inflação de 1% ao mês, significa que o custo para se adquirir 

determinado bem em um determinado mês aumentará 1% em relação ao mês antecedente. Assim, 

se as remunerações e subsídios não forem reajustados, o poder aquisitivo do servidor/agente 

diminui em decorrência do processo inflacionário, ou seja, sua remuneração ou subsidio nominal 

– a quantidade de moeda que o servidor ou agente público recebe como ordenado – fica defasado 

quando comparado com sua remuneração ou subsidio real – o poder de compra anterior.  

Entre os diversos efeitos resultantes da inflação, “é a perda da credibilidade da 

moeda” (RESENDE, 1985, p. 113). Segundo Souza (2005) a política econômica inflacionaria 

                                                 
2 Pelo menos seis diagnósticos diferentes concorrem na explicação dos patamares inflacionários. O monetarista, que 
atribui a inflação à incontinência da expansão da moeda. O fiscalista, para quem a responsabilidade da inflação deve 
ser identificada nos insaciáveis gastos públicos sem cobertura de impostos. O organizacionista, que atribui a alta 
galopante dos preços à multiplicidade dos orçamentos da União e à duplicidade das Autoridades Monetárias. O 
inercialista, que explica a inflação pelas forças de realimentação numa economia amplamente indexada. O 
estruturalista, que atribui a inflação aos choques desfavoráveis de oferta e, em particular, à necessidade de se 
manterem altos superávits comerciais para pagar os juros da dívida externa. E o psicológico, para quem a inflação 
nasce na cabeça das pessoas, que passam a remarcar preços presumindo que todos os outros sigam o mesmo 
caminho. Essas seis diferentes hipóteses inflacionárias recaem, para Simonsen (1985), em três interpretações básicas 
da inflação: a monetária, a fiscal e a inercial, pois “as duas primeiras visualizam a inflação de cima para baixo”, com 
o excesso de demanda provoca um aumento nos preços. Já a terceira “encara a inflação de baixo para cima”, com o 
aumento dos custos empurrando a alta de preços (RESENDE, 1985, p. 16). 
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deve ser enfrentado como mecanismos justos e jurídicos, tal como: o ajustamento (correção 

monetária) do valor da moeda para a liquidação de dívidas, contratos, salários, remunerações, 

subisidios. Quando o poder aquisitivo da moeda se deteriora entre a data do surgimento de uma 

obrigação e a data de seu adimplemento ocorre o enriquecimento sem causa do devedor em 

detrimento do empobrecimento do credor, pois: 

Tudo se prende, de início, ao valor nominal ou ao valor real da moeda. 
Alterado o valor real, isto é, seu poder aquisitivo, os compromissos 
assumidos à base do valor nominal, uma vez que eles resgatados, 
prejudicam o vendedor e beneficiam o comprador, em caso de inflação, e 
provocam o contrário, na hipótese de deflação (SOUZA, 1980, p. 176). 

Para corrigir essas distorções tem-se a indexação – popularmente conhecida como 

correção monetária –, definida como um sistema de reajuste de valores monetários nominais 

defasados pela inflação, ajustando-os ao valor real. O Novo Dicionário de Direito Econômico 

estabelece a indexação como uma regra de Direito Econômico a ser utilizada “se o poder 

aquisitivo da moeda varia em índices superiores aos admitidos numa economia estabilizada e em 

decorrência de medidas tomadas pelas autoridades monetárias”, cabendo a ela “assegurar também 

as medidas defensivas dos interesses privados capazes de serem atingidos diretamente pelos seus 

efeitos” (FBDE, 2010, p. 264). 

Ainda que haja uma discussão na Ciência Econômica sobre o agravamento da 

inflação pela utilização da indexação, por conta da idéia de memória inflacionária3, onde o índice 

atual é a inflação passada mais a expectativa futura, existe no ordenamento jurídico brasileiro a 

regra da indexação que objetiva minimizar os “custos de informação e transação no 

estabelecimento dos contratos de trabalho, além de estabilizar as relações de trabalho, limitando 

as oportunidades de conflitos trabalhistas” (BALBINOTTO, 1991, p. 132), regra sobre a qual o 

Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que “a correção monetária não se constitui 

em um plus, não é uma penalidade, mas mera reposição do valor real da moeda corroída pela 

inflação”45. Em artigo científico sobre o tema, Giovani Clark e Maria Cecília de Almeida Castro 

teorizam que: 

                                                 
3 No Brasil, na época da inflação elevada (nos anos 70 e 80) os contratos de diversos tipos tinham cláusulas de 
correção que eram auto-aplicáveis. Isso gerou na população um comportamento inflacionário, pois a taxa de inflação 
do mês passado era transferida para o mês seguinte, mesmo que não houvesse pressões de demanda ou de custo. 
4 STF. Agravo Regimental na Ação Cível Originária n. 404. Rel. Min. Maurício Corrêa. 
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“a indexação, ou reajustamento do valor nominal da moeda para atingir-
se seu valor real, é medida que denota a existência de inflação, daí porque 
é preferível que não haja necessidade de ser realizada. O ideal é eliminar 
a inflação, restabelecendo (...) a dupla função da moeda, quais sejam, de 
medida de valor e de meio de pagamento” (CLARK e CASTRO, 2010, p. 
433). 

E continuam, destacando que “a razão da existência desse instrumento é minimizar, 

ou mesmo suprimir, os efeitos inflacionários que dão causa à perda do poder aquisitivo da moeda, 

decorrente da política inflacionária adotada pelo governo” (CLARK e CASTRO, 2010, p. 430). 

Observa-se que em relação à política inflacionária brasileira, mesmo em face das 

técnicas de intervenção no domínio econômico à disposição do Estado, inclusive enquanto agente 

normativo e regulador da atividade econômica e Estado empresário ou prestador de serviços 

públicos, os números são assustadores em nossa história. Em que pese o decréscimo de 92% para 

24% da taxa anual de aumento de preços entre 1964 e 1967, no governo Castello Branco; depois 

para 18% entre 1967 e 1973; a partir de 1968 até 1985 a inflação brasileira evoluir em 

significativos patamares: seis anos em torno de 20%, cinco anos e meio em torno de 40%, três 

anos e meio por volta de 100% e dois anos e meio além de 200% (SIMONSEN, 1985, p. 15). 

A inflação não foi uma política econômica praticada apenas pelos detentores do poder 

do golpe militar de 1964. Ela também se vez presente no governo de transição democrática de 

José Sarney de 1985 a 1990 com índices espetaculares, mais de 1.000% nos anos de 1988 e 1989, 

bem como no governo eleito de Fernando Collor de Mello (1990 a 1992) com índices superiores 

a 450% ao ano em 1991. Após o impeachment de Collor, assumiu o seu Vice Presidente, Itamar 

Franco (1992 a 1994), passamos a controlá-la, mais precisamente com o “Plano Real” editado por 

Medida Provisória em 1994, posteriormente convertida na Lei n. 9.069 de 29/06/1995, todavia 

com sérios prejuízos a mercado interno e aos trabalhadores em geral.  

Com o passar dos anos, o Brasil vivenciou, na década de 80 e início de 
90, um processo inflacionário ainda mais intenso e de difícil controle, 
culminando, no final desse período, com a hiperinflação. (...) A partir de 
1979 o Brasil adotou diversos planos de estabilização, digo, medidas de 

                                                                                                                                                              
5 Nesse mesmo sentido já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça: “A correção monetária plena é mecanismo 
mediante o qual se empreende a recomposição da efetiva desvalorização da moeda, com o escopo de preservar o 
poder aquisitivo originário, sendo certo que independe de pedido expresso da parte interessada, não constituindo um 
plus que se acrescenta ao crédito, mas um minus que se evita (STJ. Recurso Especial 1.112.524/DF). 
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política econômica (...). Somente com o Plano Real, em 1994, é que a 
economia brasileira foi estabilizada, apesar dos pesados custos 
socioeconômicos (BATISTA JR., 2005) (CLARK e CASTRO, 2010, 
429). 

Hoje, mesmo com a “estabilização da moeda”, temos ainda o fantasma da inflação 

que se materializa, novamente sobre a economia brasileira e prejudica a remuneração real dos 

servidores e subsídios dos agentes públicos, ou seja, o poder de compra dos mesmos, razão pela 

qual a efetividade do art. 37, X, da Constituição de 1988 é constantemente aclamada, sob pena de 

também se fazer tabula rasa de outro dispositivo constitucional, o inciso XV, também do art. 37: 

XV - o subsídio e os vencimentos dos ocupantes de cargos e empregos 
públicos são irredutíveis, ressalvado o disposto nos incisos XI e XIV 
deste artigo e nos arts. 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) 

Seria a irredutibilidade de subsídios e vencimentos dos servidores apenas o 

contingenciamento voluntário dos ordenados pela Administração Pública, ou seu significado seria 

mais amplo, abrangendo também a perda do poder de compra em razão da inflação não 

indexada? Esse estudo merece maior aprofundamento, razão pela qual será analisada a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão geral anual ao longo da vigência da 

atual Constituição brasileira. 

 

3. Trajetória da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a revisão geral anual  

 

Em que pese ser usual a narração dos acontecimentos acontecer em sua ordem 

cronológica, será apresentado em primeiro lugar o mais recente entendimento do Supremo 

Tribunal Federal sobre a norma do inciso X, art. 37, da Constituição brasileira de 1988. 

Posteriormente se resgatará o entendimento da Corte em dois momentos: o primeiro referente ao 

ano de 1996, ainda na vigência da redação original do texto do inciso X; o segundo referente ao 

ano de 2001, após a Emenda n. 19/1998 ter alterado sua redação. 

2823



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

No julgamento do recurso extraordinário n. 565.089/SP, com início em setembro de 

2007, ainda em julgamento, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo6 o enriquecimento 

sem causa por parte do Estado diante da inércia dos administradores frente à garantia 

constitucional de os servidores terem suas remunerações reajustadas anualmente. Nesse caso, os 

servidores públicos de São Paulo ajuizaram ação em face do ente federado, requerendo 

indenização ao fundamento de haver responsabilidade civil do Estado pela omissão 

constitucional. 

O relator, Ministro Marco Aurélio, em 09 de junho de 2011, não obstante ter 

entendido pela inviabilidade do aumento remuneratório de servidor público por decisão judicial, 

ao fundamento de que o Poder Judiciário não possui função legislativa7, entendeu ser legítima a 

pretensão dos recorrentes pela condenação estatal, diante de sua responsabilidade por omissão 

legislativa, pois o que se busca é a plena efetividade do texto da Constituição da República:  

A visão é correta. Não há espaço para a concessão de aumento pela via 
judicial, mas os recorrentes não buscam isso. Buscam a indenização pelo 
descumprimento de um dever jurídico, consistente no inadimplemento de 
majoração remuneratória para resguardo da equação entre remuneração e 
trabalho. (...) O quadro demonstra o desprezo do Executivo ao que 
garantido constitucionalmente aos servidores públicos quanto ao reajuste 
da remuneração de forma a repor o poder aquisitivo da moeda. Nas 
esferas federal, estadual e municipal, em verdadeiro círculo vicioso, os 
olhos são fechados à cláusula clara e precisa do inciso X do artigo 37 da 
Carta Federal, asseguradora da revisão geral anula da remuneração, 
sempre na mesma data e sem distinção de índices. A conseqüência é o 
achatamento incompatível com a própria relação jurídica mantida, 
decorrendo desse fenômeno a quebra da equação inicial e o 
enriquecimento sem causa por parte do Estado. (STF. RE n. 565.089/SP). 

Os fundamentos utilizados pelo Ministro relator para prover o pedido recursal 

demonstraram o descaso do Poder Público, que continua contando com a valia dos serviços, os 

quais são, paulatinamente, “remunerados de maneira a revelar decesso”. Enfatizou também a 

efetividade – ou eficácia social – das normas jurídicas compositoras do texto constitucional, 

destacando a necessidade de combater a inoperância da Carta Federal, presente o apelo do 

                                                 
6 Após o voto do Relator na sessão de julgamento do dia 09/06/2011, Ministro Marco Aurélio, conhecendo do 
recurso extraordinário e provendo-o, pediu vista dos autos a Ministra Cármen Lúcia, com a qual se encontram os 
autos até a presente data. 
7 Verbete n. 339 da Súmula do Supremo Tribunal Federal: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função 
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”, publicada em 13/12/1963.  
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cidadão nesse sentido e a prova da mora injustificável do legislador ou do chefe do Poder 

Executivo (STF. RE n. 565.089/SP). Esses fundamentos trilham os mesmos caminhos daqueles 

utilizados pelo Ministro Celso de Mello no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n. 1.458-7/DF, cujo acórdão foi publicado em 20/09/1996, ou seja, a busca da concretude das 

normas constitucionais: 

A omissão do Estado – que deixa de cumprir, em maior ou em menor 
extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional – qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, 
mediante inércia, o Poder Público também desrespeita a Constituição, 
também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos 
postulados e princípios da Lei Fundamental. (...) É preciso proclamar que 
as Constituições consubstanciam ordens normativas cuja eficácia, 
autoridade e valor não podem ser afetados ou inibidos pela voluntária 
inação ou por ação insuficiente das instituições estatais. Não se pode 
tolerar que os órgãos do Poder Público, descumprindo, por inércia e 
omissão, o dever de emanação normativa que lhes foi imposto, infrinjam, 
com esse comportamento negativo, a própria autoridade da Constituição e 
efetuem, em conseqüência, o conteúdo eficacial dos preceitos que 
compõem a estrutura normativa da Lei Maior (STF. ADI n. 1.458-7/DF) 

O Ministro Marco Aurélio, no julgamento do recurso extraordinário n. 565.089, 

iniciado em setembro de 2007, destacou ainda que a relação jurídica Estado-servidor se trata de 

uma relação comutativa e sinalagmática – por existir direitos e obrigações recíprocas – e uma 

relação de equivalência – estabelecida entre os serviços prestados ao Estado e o quantum devido 

aos servidores a título remuneratório. Enfatiza-se que a última equação, a de equivalência, 

encontra-se assegurada pelos incisos X e XV do art. 37 da Constituição de 1988, os quais, 

conforme já destacado no início deste estudo, prevêem a obrigação de revisão geral e a 

irredutibilidade da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos 

para resguardá-los dos efeitos da inflação. 

Sobre os fundamentos relativos à inflação, o relator levou em consideração os 

objetivos da reforma administrativa – veiculada através da Emenda Constitucional n. 19/1998 – 

de promover a modificação de paradigma relativamente ao tratamento do servidor público, 

destacando a recuperação do respeito e da imagem do servidor perante a sociedade e a melhoria 

das condições de trabalho. Merece destaque o seguinte trecho do voto do Ministro Marco 

Aurélio: 
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O servidor público, em sentido amplo, não tem o mesmo poder de 
barganha dos trabalhadores em geral. (...) Surge a percepção de ser a 
correção monetária uma necessidade para manter o objeto da relação 
jurídica, e não vantagem para aquele que pretende obtê-la. (...) A garantia 
é de manutenção do valor da remuneração, e não da correspondente 
expressão monetária (STF. RE n. 565.089/SP). 

Destarte, tomando por base a fundamentação de que carece ao Poder Judiciário 

competência para condenar os demais poderes constituídos em obrigação de legislar (Verbete n. 

339 da Súmula do STF), a fim de revisar, anualmente, os vencimentos dos servidores públicos, 

demonstrou-se que o novo entendimento do Supremo Tribunal Federal, por força do julgamento, 

ainda inacabado, do recurso extraordinário n. 565.089 possibilita a condenação do Estado por 

responsabilidade civil por descumprir norma constitucional de aplicabilidade imediata. 

Entretanto, a interpretação que o Poder Judiciário fazia da norma do art. 37, X, da 

Constituição brasileira de 1988 nem sempre convergiu com os interesses dos servidores públicos. 

Resgatando um dos primeiros pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal sobre o tema em 

estudo, tem-se o Mandado de Segurança n. 22.439-8/DF, julgado no ano de 1996, no qual se 

buscou a revisão da remuneração dos servidores públicos civis e militares com amparo também 

no art. 37, inciso X, cuja redação original era a seguinte: 

X - a revisão geral da remuneração dos servidores públicos, sem distinção 
de índices entre servidores públicos civis e militares, far-se-á sempre na 
mesma data. 

Os impetrantes sustentaram que, não obstante não ter havido lei de iniciativa do 

Chefe do Executivo para o ano de 1995 a respeito do que dispõe o art. 37, X, da nossa 

Constituição, a Lei Federal n. 7.706/888 continuava em vigor naquele ano, pois foi ratificada 

pelas Leis Federais posteriormente publicadas9, notadamente pelo Projeto de Lei do Orçamento 

do ano de 1996 encaminhado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, que previu reajuste 

de 10,83%, referente ao Índice de Preços ao Consumidor em Real – IPCR acumulado de janeiro a 

junho de 1995, a ser concedido aos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e 

pensionistas, em sua data-base, em virtude do reconhecimento das perdas remuneratórias 

                                                 
8 O art. 1º da Lei 7.706/88 dispunha: “A partir de 1989, o mês de janeiro será considerado data-base das revisões dos 
vencimentos, salários, soldos e proventos dos servidores, civis e militares, da Administração Federal Direta, das 
Autarquias, dos extintos Territórios Federais e das fundações públicas”. 
9 As Leis n. 7.974/89 (art. 1º), 8.162/91 (art. 1º), 8.622/92 (art. 1º) e 8.880/94 (artigos 19, 27 e 28). 
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decorrentes da política econômica à época que, segundo o DIEESE e o IBGE, não houve revisão 

adequada da remuneração e as perdas inflacionárias estariam na ordem de 46,19%, de acordo 

com o primeiro, e 21,98%, de acordo com o segundo. Ainda, conforme os fundamentos do 

Mandado de Segurança, diante da inércia do Presidente da República, detentor da iniciativa 

privativa de leis que disponham sobre criação de cargos, funções ou empregos públicos na 

administração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração10, o Poder Judiciário deveria 

compeli-lo a tomar a iniciativa do reajuste adequado. 

Não se questiona que o provimento judicial seja vinculado ao pedido realizado pelo 

jurisdicionado. Assim, na análise do referido mandado de segurança, entende-se que o Supremo 

Tribunal Federal não poderia mesmo proferir decisão condenatória por responsabilidade civil do 

Estado por omissão legislativa: primeiro, porque o mandado de segurança não comporta 

pretensão dessa natureza; segundo, porque não foi realizado pedido de condenação por 

responsabilidade civil do Estado. O que se pretende demonstrar com a análise desse julgamento é 

a hermenêutica que a maioria dos Ministros realizaram sobre a norma do art. 37, X, da 

Constituição, a qual se reflete no voto proferido pelo Ministro Celso de Mello, em 1996, de onde 

se extrai o seguinte trecho: 

Cabe salientar, neste ponto, que a norma inscrita no art. 37, X, da Carta 
Política, além de não legitimar a possibilidade de qualquer estipulação de 
data-base, também não assegura aos servidores públicos em geral direito 
subjetivo à revisão compulsória de vencimentos em determinado período. 

Na cláusula constitucional inscrita no art. 37, X, da Carta Política, 
inexiste, para o chefe do Poder Executivo, o dever de iniciar, em 
determinado período, o processo legislativo concernente à revisão geral 
da remuneração. (STF. Mandado de Segurança n. 22.439-8/DF)11 

Por oito votos contra três, o Supremo denegou a ordem no mandado de segurança, 

prevalecendo dois entendimentos, quais sejam, de que a redação originária da norma do art. 37, 

X, da Constituição não assegurava aos servidores públicos qualquer direito subjetivo à revisão de 

suas remunerações periodicamente, e que inexiste obrigação constitucional imposta ao Chefe do 

                                                 
10 Art. 61, § 1º, II, a, da Constituição brasileira de 1988. 
11 Nesse sentido teorizam Manoel Gonçalves Ferreira Filho (Comentários à Constituição Brasileira de 1988, vol. 1. 
Saraiva, 1990, p. 249-250), Pinto Ferreira (Comentários à Constituição Brasileira, vol. 2. Saraiva, 1990, p. 375), 
Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo. 5 ed. Atlas, 1995, p. 362-363) e Adilson Abreu Dallari 
(Regime Constitucional dos Servidores Públicos. 2 ed. RT, 1990, p. 57-58). 
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Poder Executivo para iniciar o processo legislativo de lei que revisasse periodicamente a 

remuneração dos servidores. 

Chama-se a atenção, também, para outro julgamento ocorrido no Supremo Tribunal 

Federal no ano de 2001, desta vez a Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão n. 2.061-

7/DF, ajuizada após a Emenda Constitucional n. 19/1998 ter alterado a redação original do art. 

37, X, da Constituição da República brasileira. Os fundamentos utilizados pelos autores foram os 

de que a norma constitucional assegura aos servidores públicos/agentes políticos a revisão geral 

anual de sua remuneração/subsídio, o que obriga o Presidente da República a remeter ao 

Congresso Nacional, anualmente, projeto de lei sobre a questão. Requereu-se nessa ADI que o 

Judiciário estipulasse prazo ao Chefe do Executivo para iniciativa legal, e que ele fosse 

cientificado de seu dever constitucional de enviar projeto de lei em período não superior a doze 

meses. 

No voto proferido pelo relator do acórdão, Ministro Ilmar Galvão, enfatizou-se que 

não há mais dúvida de que incumbe ao Chefe do Poder Executivo o cumprimento do imperativo 

constitucional, através do envio, a cada ano, ao Congresso Nacional, de projeto de lei que 

disponha sobre a revisão geral anual. O Ministro Maurício Corrêa, em voto que acompanhou o 

entendimento do relator, destacou que “a partir da redação dada ao inciso X do artigo 37 da 

Constituição, pela Emenda Constitucional n. 19, evidentemente que está caracterizada a omissão” 

(STF. ADI n. 2.061-7/DF). Nesse sentido também foi o voto proferido pelo Ministro Marco 

Aurélio, segundo o qual: 

(...) o Legislador constituinte tornou explícita a garantia constitucional, 
homenageando, com isso, o princípio da irredutibilidade e dando a este 
uma orientação pedagógica. Previu a unidade de tempo “ano” para a 
revisão dos vencimentos. Tem-se a revelação, em bom vernáculo, de que 
o princípio da irredutibilidade não se situa no plano simplesmente formal, 
mas efetivo, tendo como finalidade a reposição do poder aquisitivo dos 
vencimentos (STF. ADI n. 2.061-7/DF). 

Destarte, à unanimidade de votos, o Supremo Tribunal Federal julgou procedente, em 

parte, o pedido formulado na ação direta de inconstitucionalidade, por omissão, para caracterizar 

a mora do Chefe do Poder Executivo no encaminhamento do projeto previsto no inciso X do 

artigo 37 da Constituição da República brasileira de 1988, dando ciência ao Presidente da 

República, posto ser dele a iniciativa. 
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Mostra-se oportuno, ainda, transcrever trecho do voto do Ministro Marco Aurélio 

sobre a preocupação de o Chefe do Poder Executivo descumprir seu dever de iniciar o projeto de 

lei, mesmo após pronunciamento do Supremo Tribunal Federal: 

(...) corremos o risco, principalmente em terra brasileira, de vir à baila 
uma decisão do Supremo Tribunal Federal sem eficácia maior, bastando, 
para tanto, que persista o Chefe do Poder Executivo na omissão, ora 
certificada pela Corte. Espero, porque confio no perfil democrático de 
Sua Excelência, que o Presidente da República, (...) diante da decisão do 
Supremo Tribunal Federal, do órgão de cúpula do Poder Judiciário, 
certificando de forma clara, precisa, o ato omissivo, encaminhe o projeto, 
objetivando a revisão da remuneração dos servidores públicos. Com isso, 
as instituições demonstração à sociedade brasileira que estão 
funcionando, como é próprio no Estado Democrático de Direito (STF. 
ADI n. 2.061-7/DF).  

Destarte, demonstrou-se, através da análise de três julgamentos do Supremo Tribunal 

Federal, a evolução do entendimento daquela Corte sobre a revisão geral anual das remunerações 

dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos, iniciando-se com a negativa de 

direito à revisão geral dos vencimentos/subsídios em virtude da inflação, passando pelo 

entendimento de que a revisão geral anual é possível, até culminar na responsabilidade civil do 

Estado pela omissão legislativa sobre a norma do art. 37, X, da Constituição da República 

brasileira de 1988. 

 

4. A revisão geral anual e a Cortes de Contas de Minas Gerais – uma abordagem sob a ótica 

da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

No ano de 1964 foi publicada no Brasil a Lei n. 4.320 que estabeleceu normas gerais 

de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, previstos também no art. 165, § 9º, I e II, da 

Constituição da República do Brasil de 1988. No ano 2000, todavia, foi publicada a Lei 

Complementar n. 101 com o objetivo de controlar o endividamento público e implementar 

instrumentos de transparência na execução financeira e orçamentária. Denominada Lei de 

Responsabilidade Fiscal, ela trouxe uma série de diretrizes gerais para balizar as autoridades no 

que diz respeito à administração das finanças públicas, nos três níveis de governo. 
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Dentre as inovações em matéria financeira e orçamentária trazidas pela nova 

legislação, destaca-se o limite ao endividamento público, a obrigação de um retorno rápido a 

certos níveis de endividamento em caso de os limites serem temporariamente ultrapassados, a 

definição de regras rígidas para o comportamento dos gastos com pessoal ao final do mandato, a 

vedação da possibilidade de refinanciamento ou postergação de dívidas entre entes da federação 

e, sendo esta a parte que diretamente interessa ao estudo, digo, o estabelecimento de limites para 

a despesa com pessoal. 

A nossa Constituição já impunha aos entes federados, desde o ano 1988, limites de 

gastos com pessoal, podemos citar como exemplo os artigos 29-A e § 1º; 27, § 2º; 28, § 2º; 37, 

XI, 39, § 4º e, principalmente, o art. 169, caput, agora com a redação dada pela emenda 

constitucional n. 19/1998, qual seja: “a despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei 

complementar”. Regulamentando este último dispositivo da Constituição da República de 1988, a 

Lei Complementar n. 101/2000 trouxe normas específicas nos art. 18 e 19, definidoras do que se 

deve considerar como “despesa total com pessoal” e quais os limites a serem observados nos três 

níveis de governo. Vejamos: 

Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como 
despesa total com pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação 
com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, 
cargos, funções ou empregos, civis, militares e de membros de Poder, 
com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e 
vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e 
contribuições recolhidas pelo ente às entidades de previdência. 

Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a 
despesa total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente 
da Federação, não poderá exceder os percentuais da receita corrente 
líquida, a seguir discriminados: 

I - União: 50% (cinqüenta por cento); 

II - Estados: 60% (sessenta por cento); 

III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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Diante desses limites de gastos com pessoal12, poderia-se questionar se a norma do 

art. 37, X, da Constituição da República de 1988, bem como o dever do Chefe do Poder 

Executivo de dar início ao processo legislativo relativo à edição de Lei que disponha sobre a 

revisão geral anual, não colidiria com os limites estabelecidos no art. 19 da Lei Complementar n. 

101/2000. Em outras palavras, os gastos com a revisão geral anual das remunerações dos 

servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos entrariam no somatório da despesa com 

pessoal e, diante disso, ficaria limitada pelos comandos da Lei de Responsabilidade Fiscal? 

A resposta há de ser negativa. Mesmo que as remunerações e os subsídios 

ultrapassem os limites de gastos com pessoal em virtude da aplicação da norma do art. 37, X, da 

Constituição da República de 1988, não haverá sanção ao ente federado e muito menos ao Chefe 

do Poder Executivo (ou mesmo ao Poder Legislativo) por ter realizado sua exclusiva iniciativa do 

projeto de lei. E isso ocorre porque a revisão geral e anual das remunerações e subsídios tem por 

objetivo atualizá-las, revisá-las para que a quantidade de moeda que os servidores e agentes 

políticos recebem como ordenado não tenha seu poder de compra defasado diante dos efeitos da 

inflação. Nesse sentido Di Pietro teoriza: 

A revisão anual, presume-se que tenha por objetivo atualizar as 
remunerações de modo a acompanhar a evolução do poder aquisitivo da 
moeda; se assim não fosse, não haveria razão para tornar obrigatória a sua 
revisão anual, no mesmo índice e na mesma data para todos. Essa revisão 
anual constitui direito dos servidores, o que não impede revisões outras, 
feitas com o objetivo de reestruturar ou conceder melhorias a carreiras 
determinadas, por outras razões que não a de atualização do poder 
aquisitivo dos vencimentos e subsídios. (DI PIETRO, 2007, p. 500). 

                                                 
12 A Lei Complementar n. 101/2000 determina que os limites globais definidos em seu art. 19 não poderão exceder 
percentuais específicos para o Poder Executivo, Legislativo, Judiciário e Ministério Público, quando houver, nas três 
esferas de governo. “Art. 20. A repartição dos limites globais do art. 19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
I - na esfera federal: a) 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de 
Contas da União; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 40,9% (quarenta inteiros e nove décimos por cento) 
para o Executivo, destacando-se 3% (três por cento) para as despesas com pessoal decorrentes do que dispõem os 
incisos XIII e XIV do art. 21 da Constituição e o art. 31 da Emenda Constitucional no 19, repartidos de forma 
proporcional à média das despesas relativas a cada um destes dispositivos, em percentual da receita corrente líquida, 
verificadas nos três exercícios financeiros imediatamente anteriores ao da publicação desta Lei Complementar; d) 
0,6% (seis décimos por cento) para o Ministério Público da União; II - na esfera estadual: a) 3% (três por cento) para 
o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Estado; b) 6% (seis por cento) para o Judiciário; c) 49% (quarenta e 
nove por cento) para o Executivo; d) 2% (dois por cento) para o Ministério Público dos Estados; III - na esfera 
municipal: a) 6% (seis por cento) para o Legislativo, incluído o Tribunal de Contas do Município, quando houver; b) 
54% (cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo”. 
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A própria Lei Complementar n. 101/2000 traz dispositivo normativo que excepciona 

a recomposição remuneratória, decorrente da revisão geral e anual, dos limites de gastos com 

pessoal: 

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 
19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre. 

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e 
cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 
20 que houver incorrido no excesso: 

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de 
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou 
de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no 
inciso X do art. 37 da Constituição; (grifamos). 

O Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ao responder a Consulta n. 812.412 

no ano de 2010, tendo como relator o Conselheiro Eduardo Carone, já se pronunciou sobre o caso 

e deixou claro que existe uma exceção quanto ao estabelecimento de limite para a despesa com 

pessoal, sendo esta exceção de fundo constitucional, quando se trata da revisão geral e anual das 

remunerações dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos. Importante que se 

transcreva o seguinte trecho da resposta à Consulta: 

A Lei de Responsabilidade Fiscal traz ainda disposições específicas 
quanto à revisão anual obrigatória, consignadas no art. 22, parágrafo 
único, I, e no art. 71 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. O 
primeiro dispositivo excepciona a revisão, de fundo constitucional, do 
“congelamento” de despesas a que se sujeita o órgão quando atinge 95% 
do limite de gastos com pessoal. Já o segundo tinha por fim limitar a 
elevação de gastos nos exercícios subsequentes à entrada em vigor da 
LRF. Nenhum dos dispositivos, contudo, que buscam preservar o poder 
de compra dos vencimentos do servidor a despeito de qualquer 
contingência, prevê hipótese de subtração das despesas decorrentes da 
revisão geral anual da remuneração do somatório de gastos com pessoal. 
(TCE-MG. Consulta n. 812.412) 

Estando esclarecido que os gastos com a revisão geral e anual das remunerações e 

subsídios de servidores e agentes políticos, prevista no inciso X do art. 37 da Constituição da 

República brasileira de 1988, incluem-se no somatório da despesa com pessoal descrito no art. 18 

da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas não trazem quaisquer vedações/sanções ao Poder 

concedente ao reajustar as remunerações e subsídios, por força do art. 22, parágrafo único, I, 
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também da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faz-se necessário, por fim, elucidar que o Tribunal de 

Constas de Minas Gerais deixou claro, ao responder a Consulta n. 811.256 no ano de 2010, 

relatada pela Conselheira Adriene Andrade, que a revisão geral e anual deve ser realizada 

respeitando a iniciativa privativa do projeto de lei de cada dirigente do respectivo poder, ou seja, 

ao Chefe do Poder Executivo cabe a iniciativa para a revisão das remunerações de seus 

servidores; ao Poder Legislativo cabe a iniciativa de lei para revisar as remunerações de seus 

servidores e dos agentes políticos. Nesse sentido, veja-se trecho da resposta à Consulta: 

Nesse sentido, estabeleceu a CR/88 regras próprias para a regulamentação 
dos sistemas de remuneração dos agentes públicos, outorgando a 
autoridades distintas a competência para sobre eles disporem. 

No art. 29, inciso V, da CR/88, atribuiu-se à Câmara Municipal a 
iniciativa de lei para fixar os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos 
Secretários Municipais. De igual forma, no art. 29, inciso VI, do diploma 
constitucional, outorgou-se à Câmara a competência para fixar o subsídio 
dos vereadores que, consoante determinado por este Tribunal na Consulta 
de n.º 752.708/09, de minha relatoria, pode ser realizada mediante 
resolução ou lei de iniciativa da Câmara. 

Já no que se refere aos servidores públicos, cada órgão possui autonomia 
para dispor sobre a criação de cargos, organização em carreira e 
estabelecimento de remuneração, sempre realizados mediante lei 
específica de iniciativa privativa do Chefe do respectivo poder. Assim, 
para a regulamentação do sistema remuneratório dos servidores do Poder 
Legislativo, no âmbito municipal compete ao Presidente da Câmara a 
iniciativa de projeto de lei que vise qualquer forma de acréscimo em sua 
remuneração; para os servidores do Poder Executivo, de igual forma, a 
competência da iniciativa de lei pertence ao Chefe do Executivo local, 
haja vista a aplicação do princípio da simetria constitucional e a previsão 
contida nos artigos 51, inciso IV, e 61, § 1º, inciso II, "a", da CR/88 
(TCE-MG. Consulta n. 811.256). 

Portanto, diante da competência privativa de cada Poder para revisar anualmente as 

remunerações e os subsídios, deve-se ressaltar também a expressão contida no inciso X do art. 37 

da Constituição da República de 1988 “sempre na mesma data e sem distinção de índices” 

significa que deve haver homogeneidade de tratamento referente ao âmbito de cada Poder 

constituído. Destarte, “descaberia, por exemplo, fixar-se um determinado percentual de revisão 

para os subsídios dos vereadores e outro diferente para a remuneração dos servidores do 
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legislativo local, haja vista serem ambos agentes públicos pertencentes ao mesmo órgão” (TCE-

MG. Consulta n. 811.256). 

Ainda segundo o Tribunal de Contas de Minas Gerais, isso não significa que o índice 

utilizado pelo Poder Executivo deva ser o mesmo a ser utilizado pelo Poder Legislativo, ou vice-

versa, para a revisão anual de acordo com suas respectivas competências constitucionalmente 

atribuídas. Respondendo à consulta do Município de Varginha a respeito de ser obrigatória a 

utilização do índice atrelado à revisão anual dos servidores do Poder Executivo (iniciativa de lei 

de competência do Chefe do Poder Executivo) na revisão anual dos subsídios dos agentes 

políticos (iniciativa de lei de competência do Poder Legislativo), a resposta foi a seguinte: 

(...) os índices a serem aplicados devem ser fixados por meio de lei 
específica, observada a iniciativa privativa estabelecida pela CR/88, não 
sendo obrigatória a utilização do mesmo índice aplicado na revisão geral 
anual dos servidores públicos do Município (TCE-MG. Consulta n. 
811.256). 

Sobre o tema, vale conferir o que o verbete n. 73 da Súmula do Tribunal de Constas 

mineiro, publicada em 26/11/2008, preconiza sobre a questão: 

No curso da legislatura, não está vedada a recomposição dos ganhos, em 
espécie, devida aos agentes políticos, tendo em vista a perda do valor 
aquisitivo da moeda, devendo ser observados na fixação do subsídio, a 
incidência de índice oficial de recomposição do valor da moeda, o 
período mínimo de um ano para revisão e os critérios e limites impostos 
na Constituição Federal e legislação infraconstitucional. 

 

4. CONCLUSÃO 

A economia brasileira, conforme se procurou demonstrar no decorrer deste artigo 

científico, foi e continua sendo amplamente indexada, tornando-se difícil imaginar que os valores 

das remunerações e subsídios de servidores e agentes políticos permaneçam inertes em período 

superior a um ano. Ainda que a validade/aplicabilidade das normas constitucionais devesse ser 

uma constante nas ações dos gestores públicos no contexto de um Estado Democrático de Direito, 

aos quais compete zelar pelo cumprimento da Constituição da República Federativa do Brasil, 

ainda assim se faz necessária a busca pelo provimento jurisdicional, notadamente quando se 

objetiva a eficácia do art. 37, X, da Constituição. 
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Atendendo não apenas aos anseios sociais, mas pautando-se, sobretudo, pelo 

cumprimento do que determina a Constituição da República brasileira de 1988, o Supremo 

Tribunal Federal vem entendendo por via do julgamento do recurso extraordinário n. 565.089/SP, 

iniciada em 2007, posto que ainda em tramitação perante a Corte, que o Estado é civilmente 

responsável pela omissão legislativa sobre a norma do art. 37, X, da Constituição. Na 

fundamentação do único voto até agora proferido, o Ministro Marco Aurélio destacou o 

“desprezo” do Executivo sobre o que é constitucionalmente garantido aos servidores públicos 

quanto ao reajuste da remuneração para recomposição do poder aquisitivo da moeda. 

Diante disso, a referida norma constitucional deve ser encarada com seriedade pelos 

Administradores Públicos detentores da competência, constitucionalmente atribuída, para darem 

início ao processo legislativo que objetive a feitura de lei para revisar, anualmente, as 

remunerações dos servidores públicos e os subsídios dos agentes políticos, notadamente porque, 

no caso específico de Minas Gerais, o posicionamento do Tribunal de Contas sobre o limite de 

gastos com pessoal de que dispõe o art. 169, caput, da Constituição da República de 1988, é no 

sentido de que o valor das remunerações e dos subsídios se inclui no somatório da despesa com 

pessoal de que dispõe o art. 18 da Lei Complementar n. 101/2000, mas se constitui em uma 

exceção explicitamente normatizada pelo art. 22, parágrafo único, I, desta Lei Complementar, ou 

seja, ainda que a referida despesa exceda a 95% do limite, a revisão geral poderá (e deverá) 

ocorrer anualmente, a fim de evitar que danos aos servidores públicos e agentes políticos, bem 

como evita a responsabilização estatal pela omissão no dever de agir. 

Apesar de não estar encerrada a questão no STF, por não ter ainda findado o 

julgamento, fica demonstrado claramente a evolução da Corte em suas decisões, agora, bem mais 

próximas à obrigação do reajuste anual das remunerações dos servidores públicos e dos agentes 

públicos por parte do Estado. Ademais, não se pode esquecer que os próprios tributos e receitas 

diretas do Estado são corrigidos em face do processo inflacionário. Assim sendo, os reajustes das 

referidas parcelas acima serão anuladas ou minimizados diante dos orçamentos e dos gastos 

públicos. 

O estudado mandamento constitucional visa não só proteger os servidores públicos e 

agentes políticos do rebaixamento do nível e da qualidade de vida, mas também a sociedade da 
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corrupção, da desmotivação para a prestação do serviço público, do uso indevido do dinheiro 

público e do rodízio de mão de obra nas repartições estatais. 
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CONSENSUALISM AND DEMOCRATIC MANAGEMENT OF PUBLIC INTEREST AT 

CONTEMPORARY ADMINISTRATIVE LAW 

 

Irene Patrícia Nohara 

 

  

RESUMO 

O presente artigo aborda a consensualidade como mecanismo da gestão democrática dos 

interesses públicos no Direito Administrativo Contemporâneo. Para tanto, problematiza 

questões subjacentes, como: a discussão do papel do Estado na pós-modernidade, a 

necessidade da construção pluralista do sentido do interesse público e os limites e 

possibilidades da aplicação da consensualidade pela Administração Pública, tendo em vista a 

análise crítica do movimento que se diz modernizante, mas que carrega elementos 

conservadores de desconstrução e de privatização do espaço público. Objetiva-se, por meio 

dos métodos hipotético-dedutivo e dialético, separar do balaio comum da consensualidade 

práxis conservadoras (designadas de „simulacro de consensualidade‟) daquelas de cunho 

emancipatório (sob a denominação „burocracia dialógica‟). Espera-se esclarecer que da 

ambivalência do termo consensualidade extraem-se sentidos e usos opostos, pois ele tanto 

pode servir à interlocução comunitária, na busca pelo consenso antes da imposição estatal, 

como para o enfraquecimento da noção de interesse público e sua dissolução na dinâmica 

consensual afeita aos negócios jurídicos privados, em prejuízo aos objetivos democráticos do 

Estado.  

PALAVRAS-CHAVE: CONSENSUALIDADE; INTERESSE PÚBLICO; DIREITO 

ADMINISTRATIVO CONTEMPORÂNEO; GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

ABSTRACT 
The present article analyses the consensual action as a mechanism to achieve a democratic 

management of public interests at contemporary Administrative Law. Therefore, it discusses 

the following issues: the role of the State in post-modern times, the construction of a 

pluralistic sense about public interest and also the limits and possibilities of a consensual 

action of the Public Administration, focusing on a critical view of the movement that pretends 

to modernize public management by conservative elements connected with the deconstruction 

and privatization of the public ground. By using hypothetical-deductive and dialectical 

methods, it distinguishes the conservative practices (named „consensual simulacrum‟) from 

the emancipatories ones (associated with the term „dialogical bureaucracy‟). As a result, it 

aims to elucidate that the ambivalence of the expression consensual action can conduct the 

interpreter to opposite meanings: it can stimulate the community dialogue in the search of a 

consensus, but it can also weaken the notion of public interest by mistaken it with the 

consensus from private bargain, in damage of democratic goals of the State.  

KEYWORDS: CONSENSUALISM; PUBLIC INTEREST; CONTEMPORARY 

ADMINISTRATIVE LAW; DEMOCRATIC MANAGEMENT 
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1.      CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

  

        O Direito Administrativo acompanha a evolução do papel do Estado. Na 

Contemporaneidade, o Estado sofre diversas influências: primeiramente, o questionamento da 

visão monocultural que conduziu os Estados a práticas totalitárias, tendo sido excluídas dos 

Estados Democráticos de Direito as concepções não pluralísticas e não inclusivas da 

diversidade; depois, surge a necessidade de se repensar o grau de ingerência do Estado na 

liberdade, na tentativa de compatibilizar imposições estatais com a preservação do núcleo 

essencial de liberdades e garantias tuteladas por Constituições Democráticas.  

           Com a revalorização da dimensão axiológica, que ocorreu na ambiência 

democrática, os princípios são ampliados e erigidos a condições restritivas da 

discricionariedade administrativa, sendo o significado desta última noção direcionado a 

sentidos harmonizados com a consecução dos direitos fundamentais.  

         Ressalte-se, porém, que enquanto a enunciação da maioria dos direitos 

individuais se deu sob a égide de um modelo de Estado não intervencionista, a realização dos 

direitos sociais demandou do Estado a transformação de seu papel tendo em vista o abandono 

da visão abstencionista para o reconhecimento da necessidade de uma postura mais ativa, seja 

no reconhecimento e na prestação de serviços públicos (sendo estes intrinsecamente 

conectados à realização dos direitos sociais), seja na intervenção na ordem econômica para a 

promoção de objetivos de desenvolvimento econômico e social. 

           Entretanto, a síntese[1] realizada pelo Estado Democrático – na qual a 

coletividade procurou “aparar os excessos” identificados em práxis totalitárias de Estados 

Sociais que, na Europa da década da primeira metade do século XX, caminharam rumo à 

aniquilação da autonomia da vontade e não raro da dignidade humana, e, simultaneamente, 

preservar o núcleo essencial de direitos e liberdades individuais –, nem sempre é questão 

ausente de complexidades. 

         No caso do Direito Administrativo pós-Constituição de 1988, a influência de 

um Estado Democrático de Direito é associada à necessidade de acolhimento de uma 

hermenêutica que (re)valoriza a dimensão principiológica na produção normativa. Caso se 

tome por pressuposto que os princípios e direitos fundamentais têm dimensão normativa, isto 

é, que eles também têm seu grau de cogência, surge o expediente do juízo de 

ponderação/razoabilidade ou proporcionalidade para verificar o grau de restrição e 

condicionamento das liberdades individuais aos desígnios coletivos.  
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        Discussão subjacente à transformação do Direito Administrativo 

contemporâneo, associado ao Estado Democrático, diz respeito à consensualidade. Com a 

vivência do sentido mais profundo da democracia, emerge da latência a necessidade de se 

abandonar uma visão de Administração Pública encastelada em suas certezas e que impõe 

(logo, de cima para baixo, tendo em vista a verticalidade pressuposta nas relações de direito 

público) suas determinações. Por outro lado, procurar-se-á também expor que a 

consensualidade, como termo plurívoco, contempla inúmeros sentidos, que, pragmaticamente, 

dão ensejo a variados usos linguísticos. 

       Em suma, objetiva-se separar do balaio comum da expressão ambígua 

consensualidade os usos mais progressistas dos retrógrados. Progressistas, conforme será 

exposto, são os usos que proporcionam a interlocução comunitária dos interesses públicos, 

antes de qualquer medida impositiva por parte da Administração Pública, que, no presente 

artigo, será associado à expressão “burocracia dialógica”. 

Já os usos conservadores (retrógrados) da consensualidade são os relacionados com a 

pretensão de desconstrução da supremacia do interesse público sobre o particular a partir da 

equiparação de interesses privados de setores lucrativos aos interesses de fato coletivos 

(interesses públicos primários). A partir do desenvolvimento de uma noção publicista de 

consenso, relacionada com a legitimidade da atuação estatal, objetiva-se desvelar a falsidade 

do argumento de que uma atuação pretensamente consensual da Administração Pública 

baseia-se na substituição da imperatividade dos atos administrativos por uma ação mais 

“concertada”, isto é, pautada na visão privatística do negócio jurídico.   

             

2.     CONSENSO E LEGITIMIDADE DO ESTADO DEMOCRÁTICO 

  

As sociedades democráticas na pós-modernidade pressupõem o respeito ao pluralismo. 

Trata-se de corolário da incorporação da visão multicultural, tendo sido rechaçada do universo 

significativo democrático a tentativa de padronização de comportamentos e de visões de 

mundo, desde que as variadas práxis não violem conteúdos fundamentais de direitos tutelados 

nos ordenamentos jurídicos.  

Deste fato se extraem diversas questões. Primeiramente, um Estado Democrático é 

aquele que se apoia no consenso. Da necessidade de respeito ao consenso, emerge a reflexão 

sobre a distinção entre legalidade e legitimidade.  
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Enquanto a legalidade, na exposição de Antonio Carlos Wolkmer, reflete o acatamento 

a uma estrutura normativa posta, vigente e positiva, compreendendo a existência de leis 

formal e tecnicamente impostas, a legitimidade “incide na esfera da consensualidade dos 

ideais, dos fundamentos, das crenças, dos valores e princípios ideológicos”. 

A distinção mais estrutural entre os conceitos de legalidade e legitimidade foi aquela 

que se deu no auge do positivismo, quando o conteúdo do jurídico restringiu-se, como regra 

geral, à concepção de legalidade. A hermenêutica pós-positivista abriu-se axiologicamente, 

amparando no bojo do processo interpretativo valores cujo conteúdo significativo varia em 

função das características de cada caso concreto. Neste ponto, é importante advertir que a 

objetividade do sentido será dada, então, não por critérios lógicos ou de interpretação literal 

do texto normativo, mas pela busca (argumentada/dialógica) de um consenso intersubjetivo 

quanto ao significado referido à realidade, isto é, contextualizado. 

Por outro lado, como a busca pelo consenso nem sempre resulta em persuasão 

racional, deve-se ressaltar que nem sempre a substituição da decisão fechada no texto 

normativo positivado pelo reconhecimento da abertura interpretativa aos intérpretes 

autorizados à produção normativa, sejam eles juízes ou administradores, resulta em consenso.  

Pode ser mesmo que, em determinados casos, a pretexto de arejar o ordenamento por 

princípios de conteúdo valorativo, que têm potencial de promover modificações na 

interpretação das regras, restringindo alguns dos sentidos mais literais ou lógicos do texto 

normativo, ocorra o que Carl Schmitt denominou de “tirania dos valores”.  

Schmitt representou um contraponto teórico ao otimismo que a filosofia dos valores 

disseminou na superação da filosofia nihilista e mecanicista do século XIX. Segundo Schmitt, 

“o valor vale, ele não é”. Esta concepção pode ser mais bem compreendida pela seguinte 

explicação de Alaôr Caffé Alves: o valor em si mesmo não possui um referente, ou seja, o 

valor não possui consistência nem conteúdo “por si mesmo”, isto é, não se pode apreender o 

que é valoroso independentemente da coisa ou do ato avaliado.  

Por esse motivo, enuncia Schmitt que o valor possui uma ânsia de atualização. Ele não 

é real, mas está relacionado com a realidade e à espreita de execução e de cumprimento. 

Segundo o autor, o que importa é apenas o valor atual, não o ideal, porque sua validade deve 

ser continuamente atualizada, caso contrário, ele se dissolve em mera aparência.  

Nesta perspectiva, erigir um valor como superior, apesar de inevitável, significa ativar 

a antiga e eterna luta entre convicções e interesses. Portanto, na visão de Schmitt, a 

ambivalência dos valores é agressiva e virulenta, “enquanto existirem homens concretos que 

façam valer uns valores em face de outros homens igualmente concretos”.  
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No contexto do pluralismo de opiniões, é realmente um grande desafio a discussão 

substancial da busca pelo consenso, pois pode ser que por trás da pretensa alusão à 

consensualidade, haja sobreposição de visões de mundo, dentro de relações de poder 

assimétricas. Assim, nem sempre a dialogicidade democrática, num contexto plural, é isenta 

de risco de imposição, ou seja, mesmo com a exposição das diferentes perspectivas 

axiológicas, a decisão final pode, de fato, não persuadir a todos.  

Por outro lado, a nosso ver, a visão meramente procedimental da dialogicidade 

também não é solução que se basta, sobretudo em contexto de desigualdades, no qual as 

pessoas de fato não têm iguais oportunidades de discutir seus referenciais (isegoria). Nesta 

perspectiva, risco maior seria deixar que as opiniões se formem nas arenas oficiais políticas, 

tentando congelar o sentido no texto positivado, o que obsta a futura possibilidade de se 

cotejar os produtos legislativos com valores constitucionais que sofrem legítimas mutações de 

sentido.  

Portanto, Schmitt identifica, de fato, uma questão complexa da abertura axiológica na 

interpretação, mas não concordamos com as suas conclusões, pois: primeiramente, a 

hermenêutica pós-positivista considera que quando se aplica um valor ao caso concreto, não 

significa que esse valor tenha sido erigido como superior em relação aos demais, pois, no 

conflito entre os valores (integrantes dos princípios), a questão se resolve na dimensão de 

peso relativo ao caso concreto e não na dimensão da validade; depois, o século XX legou à 

humanidade a reflexão de que o problema maior do autoritarismo estatal seria a adoção 

irrestrita de doutrinas oficiais não dialógicas, sendo exemplo mais evidente deste perigo o 

ocorrido no nazismo, que incorporou ao sistema jurídico orientação moral e de pureza que 

conduziu a atuação do Estado a políticas públicas de extermínio e genocídio.  

O direito, como fenômeno social, “só pode ser entendido como um processo constante 

de fazimento, que tem marcha ininterrupta, e é levado a efeito dialogicamente”. Seus 

fundamentos, segundo expõe Isaac Guimarães, pressupõem a ideia ingênita de 

comunicabilidade humana. Deve resultar, portanto, de um processo comunicativo em que o 

homem põe em discussão todo o seu drama existencial.  

Não adianta pretender “congelar sentidos”, dada a textura aberta da linguagem e a 

transformação da realidade (ou ao menos de sua compreensão). A “virulência” de que fala 

Schmitt resulta da inequívoca historicidade dos produtos humanos, dentre eles, do próprio 

direito.  

Acrescente-se que é ainda mais problemático supor um valor ideal descontextualizado 

das inúmeras manifestações concretas de valoração. Considerar a dimensão (relativa) de peso 
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valorativo na interpretação significa permear a aplicação do Direito com a prudência ou o 

equilíbrio, sob o prisma aristotélico de razão prática.  

Não há regras seguras que estabeleçam com precisão a mais adequada interpretação 

linguística em tese, dada indeterminação potencial de conceitos como: boa fé, urgência, 

relevância, plausibilidade, verossimilhança, hipossuficiência, valor artístico, interesse público, 

utilizados em abundância nos textos normativos. Acrescente-se à esta informação a 

necessidade de interpretação da realidade fática (Tatbestande) e sempre haverá risco de 

avaliações equívocas.  

Contudo, diferentemente da abordagem de Schmitt, bem como àquela do positivismo 

legalista, entendemos que quanto maior a abertura conferida pelo sistema jurídico aos 

intérpretes autorizados, maior o grau de probabilidade de que as condutas estatais sejam 

legítimas, ao menos diante da possibilidade de um controle que, não obstante não ser 100% 

isento de perigos, ainda assim é preferível à indiferença (ceticismo) quanto à possibilidade de 

realização de justiça no caso concreto.  

O consenso é um elemento fundamental de legitimação da ordem jurídica como um 

todo. Na teoria do poder constituinte, a característica da permanência designa o fato de que o 

poder constituinte não se esgota, uma vez que ele remanesce existindo acima da Constituição. 

Daí a necessidade de aclamação de uma nova Constituição, que indica a aceitação do povo, 

em vez da sua recusa.  

A aclamação (Akklamation) representa, portanto, a aquiescência do povo a respeito de 

uma nova ordem jurídica, que, segundo Hans Kelsen, não precisa necessariamente ser 

expressa. Mesmo para este último autor, a instauração de uma nova ordem só se aperfeiçoa 

quando ela se torna eficaz (o que para muitos se relaciona com a efetividade social), ponto em 

que o fundamento de validade do ordenamento escalonado excepcionalmente tateia o universo 

político (mundo do ser), apesar da tentativa de solução do dilema a partir da formulação do 

conceito de norma fundamental. 

Conforme Schmitt, a edição de uma Constituição importa sempre numa decisão sobre 

o modo e a forma da unidade política. Com foco nesta noção, é relevante, ainda, que sejam 

diferenciados os conceitos de legitimidade do de legitimação.  

Nem sempre uma ordem jurídica reúne de forma legítima o consenso, daí duas 

consequências: (1) a distinção entre legitimidade e legitimação; e (2) a diferença entre a 

ordem jurídica fundada por um golpe de Estado da ordem jurídica baseada numa verdadeira 

revolução.  
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Há situações em que uma ordem jurídica não legítima, alicerçada, por exemplo, em 

um golpe de Estado, provoca medidas de legitimação por parte do poder político. Este 

objetiva prorrogar sua permanência, dada sua arbitrariedade substancial. Portanto, a 

legitimação pode ser vista como um processo pelo qual determinado governo objetiva 

conquistar a aceitação dos governados, isto é, o consenso.  

Como o titular do poder constituinte é o povo e a qualquer momento ele pode exigir 

uma nova Constituição, com maior grau de legitimidade/consenso, os governos ilegítimos 

frequentemente recorrem a medidas de legitimação, como, por exemplo, as propagandas 

governamentais, para indiretamente incutir no povo as pretensas vantagens em sua 

permanência. Há também formas mais ostensivas, como a proibição do diálogo político aberto 

(censura) e o uso das forças armadas para fins de repressão política. Aliás, quanto menos 

legítimo o governo instaurado, mais ele dependerá de medidas de legitimação para sua 

permanência. 

A outra consequência, é a diferença substancial entre golpe de Estado e revolução, não 

obstante ambos os movimentos fundarem uma nova ordem jurídica. Enquanto para Kelsen, a 

revolução seria toda modificação da Constituição que não se efetiva por mecanismo nela 

previsto, sendo indiferente se a força é dirigida contra governo legítimo ou ilegítimo, 

Bonavides considera que a política deve passar pela ética.  

Segundo Bonavides, sem ética no exercício do poder, não há obediência nascida ou 

derivada do respeito à lei. Há coação e medo, há arbítrio, e não direito, há força, e não justiça, 

há opressão, e não autoridade.  

O art. XXI da Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 

1948, determinou que a vontade do povo deve ser a base da autoridade do governo. O 

conceito romano de auctoritas separava a titularidade do poder de seu exercício, sendo que 

deste último derivaria a potestas.  

Assim, um golpe de Estado pode basear-se exclusivamente no poder (potestas) mas, 

por não ser respaldado em ampla legitimidade, seus efeitos costumam ser passageiros, ou, no 

vocabulário empregado por Bonavides: epidérmicos ou superficiais. Já as revoluções são 

momentos de efetiva viragem histórica, uma vez que baseadas em amplo consenso popular e 

que geram irreversibilidade em suas consequências, dada transformação legítima das 

estruturas sociais.  

Goffredo Telles Junior incorporou essa dimensão na Carta aos Brasileiros, lida em 

1977, quando questionou em público a ilegitimidade do governo instaurado pelo Golpe 

Militar, a partir da seguinte advertência: o exercício do poder constituinte, por autoridade que 
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não seja o povo, configura, em qualquer Estado democrático, a prática de usurpação de poder 

político.  

  

3.     BUROCRACIA DIALÓGICA 

  

Tendo em vista que o Direito, no pós-positivismo, inclui parâmetros de legitimidade, 

cumpre averiguar como a Administração Pública pode transformar em práxis a noção jurídica 

de que o exercício do poder, para que seja legítimo (harmonizado com a auctoritas e 

alicerçado no consenso social). Trata-se de tema fundamental ao Direito Administrativo 

contemporâneo, uma vez que, no atual estágio de desenvolvimento das sociedades 

democráticas, considera-se que a construção da noção de interesse público não deve ser 

exclusivamente determinada pela instância política dos poderes constituídos.  

Se na modernidade a sociedade, no geral, se contentava em admitir que as leis eram 

feitas pelo Poder Legislativo, como manifestação de poder constituído, cumprindo à 

Administração Pública a aplicação de ofício da lei, de acordo com a máxima de Seabra 

Fagundes, no sentido de que “administrar é aplicar a lei de ofício”, na Contemporaneidade, há 

mais complexidades no exercício da participação política.  

Primeiramente, não se pode ignorar o descrédito do eleitorado com a “classe política”, 

sendo constante a alusão à necessidade de ampliação dos momentos de participação política 

para além do voto, uma vez que a vivência plena da democracia pressupõe que a participação 

seja estendida para todos os momentos em que estão em questão interesses públicos 

prementes.  

Assim, além dos mecanismos de participação direta previstos na Constituição, como, 

por exemplo, o plebiscito, o referendo e a iniciativa popular, o debate sobre o interesse 

público passa a ser relevante em diversos outros momentos, como, por exemplo, nas 

audiências e consultas públicas. Isso sem falar de como a opinião pública acaba sendo 

determinante das ações administrativas.  

Com a proliferação de agências reguladoras nos mais variados campos e a criação de 

standards normativos setoriais, surge um grande desafio para a sociedade contemporânea: 

informar-se sobre os riscos e resultados das determinações normativas das agências, 

aprendendo a influenciar o debate regulatório em cada campo para evitar o perigo da captura 

da agência pelo setor regulado, dada assimetria de informações existentes.   
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Na sociedade contemporânea, pós-industrial, em que a mudança tecnológica ocorre 

numa velocidade cada vez mais acentuada, torna-se imprescindível à cidadania a quantidade e 

a qualidade da informação disponível. A especialização dos conhecimentos, que se acentuou 

na pós-modernidade, transformou a operação de formação e debate da opinião pública em 

atividade de elevada complexidade.  

Aproveitando-se desta diferenciação entre o saber tecnocrático ou especializado em 

relação ao saber vulgar, não só o setor regulado reage, com a produção de afastamentos, mas 

também a burocracia provoca um distanciamento do público em geral. Neste ponto, enfatiza 

Max Weber que, “tendencialmente, a administração burocrática é sempre uma administração 

que exclui o público. A burocracia oculta, na medida do possível, o seu saber e o seu fazer 

crítica”, uma vez que “toda burocracia procura aumentar mais ainda a superioridade do 

profissional instruído ao guardar segredos sobre seus conhecimentos e intenções”. 

Portanto, um dos temas mais problemáticos e caros ao Direito Administrativo 

contemporâneo, conforme enfatizado, é a incorporação do elemento de dialogicidade às práxis 

administrativas, para que haja de fato consensualidade.  

Em Portugal fala-se em evitar a burocratização, isto é, as distorções na burocracia, 

uma vez que o art. 267 prevê que a Administração Pública será estruturada “de modo a evitar 

a burocratização”. Segundo Canotilho e Vital Moreira, evitar a burocratização é:  

Corolário do próprio princípio do Estado Democrático, pois este requer: 

(a) a eliminação do dualismo entre o Estado (classe política, burocracia e 

funcionalismo) e a „sociedade civil‟, mediante a abertura das estruturas 

organizatórias aos contatos imediatos, informais e frequentes com os cidadãos 

que precisem recorrer aos serviços administrativos; (b) a inadmissibilidade de 

uma „burocracia administrativa‟, considerada como entidade substancial, 

impessoal e hierarquizada, com interesses próprios, alheios à legitimação 

democrática, divorciados dos interesses das populações, geradoras dos vícios 

imanentes às estruturas burocráticas, como „mentalidade de especialistas‟, rotina 

e demora na resolução dos assuntos do cidadão, compadrio na seleção do pessoal 

etc.; (c) a transparência no procedimento de atuação e decisão dos serviços 

administrativos.  

Portanto, evitar a burocratização é corrigir algumas vicissitudes da burocracia. 

Entendemos, contudo, que o ideário de desburocratização tal qual propugnado no Brasil pela 

Reforma Administrativa da década de 90 não conduz necessariamente a um maior grau de 

consenso.  
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O movimento de Reforma Administrativa trouxe diversas inovações ao cenário do 

Direito Administrativo, pois ele promoveu a inserção do modelo de agências reguladoras no 

ordenamento pátrio, a celebração de contratos de gestão com organizações sociais e a 

substituição do modelo de gestão burocrático pelo modelo gerencial, sendo a tônica principal 

deste último a tentativa de substituição do controle dos procedimentos pelo controle pela 

performance, focado no resultado final, ou seja, na qualidade do produto ou do serviço.  

De acordo com o documento oficial da reforma, denominado Plano Diretor de 

Reforma do Aparelho do Estado, o governo objetivava dar mais espaço à inovação do que ao 

controle dos procedimentos, mediante a flexibilização dos controles. Entretanto, conforme 

será exposto no próximo item, o respeito aos procedimentos é um avanço na democratização 

da atuação administrativa.  

O então-Ministro da Reforma do Estado pretendia, a partir da adoção de modelos de 

gestão próprios da common law, substituir a rule based accountability (modelo baseado na 

prestação de contas centrado nas regras), para o foco nos resultados, isto é, para uma 

performance based accountability. Intentou-se dar um “voto de confiança” ao gestor público 

para que, diante da autonomia em manipular recursos materiais e financeiros, ele prestasse 

contas num momento posterior, no qual iria demonstrar toda eficácia de sua performance.   

A tentativa não foi bensucedida, uma vez que o gestor público não possui tal 

autonomia. Não há liberdade assegurada no ordenamento jurídico brasileiro para a 

manipulação de recursos materiais e financeiros que pertencem ao povo, sendo necessária a 

observância da prestação de contas. Esta não se reporta apenas ao resultado final, pois o 

agente público deve obedecer a importantes regras-garantias, como, por exemplo, a exigência 

de licitação, a realização de concursos públicos para escolha de pessoal, o respeito à 

impessoalidade e a publicidade dos atos e contratos administrativos. 

Entendemos, portanto, que não é necessário implodir os pressupostos da administração 

burocrática a pretexto de aproximar a Administração Pública dos cidadãos-administrados, 

havendo formas de aprimoramento do grau de consensualidade administrativa mediante o 

incentivo à dialogicidade nas práxis burocráticas (burocracia dialógica, no sentido de 

comunicativa ou intersubjetiva).  

É o que ocorre, por exemplo, com a processualização do agir administrativo e com a 

maior interlocução comunitária na discussão do interesse público concreto, por meio da 

realização de audiências públicas e de consultas populares, mas jamais, conforme será 

exposto mais adiante, pela substituição da figura do ato administrativo pela consensualidade 

pressuposta nos negócios jurídicos privados.  
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4.  PROCESSUALIZAÇÃO DO AGIR ADMINISTRATIVO E DEMOCRACIA 

  

Dos institutos do Direito Administrativo, o ato administrativo é um dos que mais sofre 

críticas na atualidade. Com a disseminação dos diversos sentidos da consensualidade, aliada 

ao fato de que o Código Civil de 2002 já não fazer mais menção ao ato jurídico, tendo em 

vista o destaque dado ao negócio jurídico, parcela da doutrina promove o ataque ao caráter 

imperativo dos atos administrativos, reputando necessária uma mudança de paradigma do ato 

para incorporar sentidos menos autoritários.  

Discordamos desta abordagem. A autoexecutoriedade do ato administrativo é atributo 

que depende de expressa previsão legal ou que ocorre numa situação de urgência e o caráter 

imperativo do ato não significa que ele exclua ou não possa ser precedido do respeito ao 

devido processo legal ou da busca dialógica pelo consenso antes da imposição estatal.  

Apesar de haver um leque de atos estatais que não produzem efeitos jurídicos 

externos, a exemplo dos atos materiais da Administração Pública, ou mesmo aqueles atos 

cujos efeitos o particular deseja, como ocorre nos denominados atos negociais, não se pode 

negar que em diversos casos a Administração pode e deve impor certas medidas, mesmo que 

contra a vontade individual do destinatário isoladamente.  

O fato de certa determinação estatal ser imposta contra a vontade do destinatário não 

significa que não haja consenso intersubjetivo acerca do seu conteúdo. Assim, como bem 

adverte Celso Antônio Bandeira de Mello, o indivíduo poderia ter o interesse privado em não 

ser desapropriado, mas ele não pode se opor ao instituto da desapropriação, uma vez que este 

serve a interesses públicos. Por outro lado, também é de interesse público que o sujeito que 

sofra dano por obra realizada pelo Estado seja cabalmente indenizado, como previsto na 

Constituição. 

Existe consenso sobre o fato de que a desapropriação não é confisco, ou seja, que a 

indenização deve existir e ser justa, para compensar o particular da medida estatal impositiva. 

Mas não se pode deixar o Estado sem o poder de impor algumas medidas, sob pena de ele não 

ter poder-dever de zelar pela correta consecução dos interesses públicos.  

É bastante problemático pretender entrar em consenso, por exemplo, com o particular 

a respeito da tributação, pois ele terá a tendência a querer pagar individualmente o mínimo 

possível. Também é delicado pretender um ato consensual diante de particular que não 
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concorda com a edição de decreto expropriatório legítimo, uma vez que ele não desejaria que 

o seu imóvel fosse desapropriado em função da construção de uma obra pública. Será que as 

empresas consentiriam serem multadas em nome do poder de polícia? 

O poder-dever sancionador de polícia estatal não prescinde da abertura do 

contraditório (dialogicidade), num contexto no qual cabe ao interessado auxiliar a 

Administração Pública na construção da verdade material, por meio de sua defesa; mas, uma 

vez constatada a ocorrência e a autoria de uma infração administrativa, com cominação legal e 

respeito à ampla defesa, o particular deve submeter seus bens e a sua liberdade (em sentido 

amplo, isto é, liberdade de desenvolvimento de suas atividades), mesmo contra sua vontade 

individual, às medidas sancionatórias, desde que sejam adequadas e proporcionais às 

finalidades de proteção aos interesses coletivos.  

Mas isto não significa que o poder do Estado seja ilimitado, há sempre 

condicionamentos legais à ação estatal, para que haja a contenção do arbítrio. Por isso, é 

injusto relegar ao ato administrativo o papel de vilão do autoritarismo estatal, ainda mais 

porque na atualidade a teoria do ato administrativo evoluiu no controle.  

A teoria do ato administrativo sofreu refinamentos e adaptações aos valores que regem 

o Estado Democrático de Direito, resultando no respeito aos princípios, no controle dos 

elementos motivo e finalidade dos atos, bem como na influência dos juízos de razoabilidade e 

proporcionalidade para coibir atuações excessivas ou arbitrárias nos atos estatais, na 

harmonização dos interesses coletivos com as restrições possíveis à liberdade individual.  

Há, ainda, uma tendência apta a promover os valores democráticos: a processualização 

da atuação administrativa. Os atos administrativos não surgem do nada, ou seja, não se 

resumem ao ato final, pois pressupõem um encadeamento de atos, ou mesmo de fatos, que 

antecedem a sua edição.  

A presença de leis de processo administrativo, que englobem todos os procedimentos 

que não tenham previsão em leis específicas, dentro, ainda, do espírito de subsidiariedade do 

art. 69 da Lei n° 9.784/99, promove garantias de dialogicidade dos interessados antes de a 

Administração Pública se projetar sobre bens e interesses individuais, conforme a máxima 

constitucional de que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido 

processo legal (art. 5°, LIV).  

Outrossim, além da interlocução comunitária com o interessado propriamente dito, as 

leis de processo administrativo preveem abertura à dialogicidade por meio de participantes do 

processo administrativo, pois a Administração Pública pode realizar consulta pública, quando 

a matéria do processo envolver interesse geral, ou audiência pública, diante da relevância da 
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questão (arts. 31 e 32 da Lei n° 9.784/99). O art. 33 da lei de processo administrativo 

determina também que os órgãos e entidades administrativas, em matéria relevante, poderão 

estabelecer outros meios de participação de administrados, diretamente ou por meio de 

organizações e associações legalmente reconhecidas.  

A evolução dos meios eletrônicos e as novas formas de relacionamento social nos 

universos virtuais representam potenciais mecanismos de participação dos administrados, uma 

vez que resolvem problemas como: o local do encontro, sendo possível nos endereços virtuais 

o acesso a um número ilimitado de pessoas, sem que haja a necessidade de deslocamento 

espacial, nem a ocupação física do mesmo ambiente. 

Assim, por exemplo, as consultas públicas podem ser realizadas na forma eletrônica, 

para facilitar o acesso, sendo os autos do processo disponibilizados em endereço eletrônico, 

no qual também ficará acessível aos participantes ícones onde possam „postar‟ suas 

considerações.   

Contudo, para que os meios eletrônicos se abram com todas as suas potencialidades 

comunicacionais faz-se mister que, além da promoção da inclusão digital, os agentes públicos 

se transformem em garantidores de um diálogo transparente nas arenas públicas, 

independentemente de o espaço ser virtual. Há chats onde os internautas podem ter acesso à 

opinião e ao estudo dos demais, dentro da noção de compartilhamento de informações, o que 

amplia as chances de persuasão e de consensualidade.  

A internet é um meio que pode auxiliar na construção do conhecimento, sendo as 

informações disponíveis ferramentas para combater a assimetria de informações. 

Evidentemente que a eficácia da noção de cidadania digital depende da superação de 

condições materiais desiguais, presentes em países em desenvolvimentos. Todavia, é inegável 

que há perspectivas promissoras de ampliação da participação direta dos cidadãos com 

a  evolução da tecnologia de informação.   

A democracia é um processo, que se aperfeiçoa na prática. Assim, conforme os 

participantes forem sentido que suas opiniões influenciam nas decisões do governo, dentro da 

noção de persuasão racional (consenso que se pauta na força dos argumentos apresentados), 

eles acabam se interessando mais pelas questões coletivas. Também não se pode esquecer que 

políticas públicas que são construídas a partir de consensos, dentro do que se chama de 

construções bottom up (de baixo para cima), são consideradas para parcela dos gestores 

públicos geralmente mais eficazes, tendo em vista a colaboração espontânea dos cidadãos.  

Em suma, a processualização do agir administrativo tem potencial de modificar as 

práxis autoritárias, sem a necessidade de se excluir o caráter de imperatividade dos atos 
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administrativos, pois o poder legítimo do Estado é aquele que se orienta para a realização de 

interesses públicos primários. Após a Administração Pública abrir os canais de interlocução 

comunitária ela terá condições de impor decisões consensuais mesmo contra a vontade 

individual arbitrária de algum administrado isoladamente.     

  

5.      SIMULACRO DE CONSENSUALIDADE  

 

Consensualidade é palavra plurissignificativa, isto é, que possui múltiplos sentidos, 

sendo, portanto ambígua. Da expressão podem ser extraídos também diversos usos. Assim, 

por exemplo, fala-se em consensualidade de determinada política pública se esta se afina com 

os interesses públicos de uma dada sociedade, contextualizada historicamente. Há também um 

sentido privatístico de consensualidade, que não pode ser confundido com o sentido exposto.  

Costuma-se dizer no direito privado que os negócios jurídicos consensuais são aqueles 

que são formados pela vontade das partes, sendo ainda comutativos os que asseguram 

vantagens recíprocas. Assim, são cláusulas leoninas aquelas que desequilibram a 

comutatividade dos contratos, com a previsão de isenções de responsabilidades ou mesmo de 

lucros arbitrários.  

Ora, primeiramente, nem sempre o Poder Público se manifesta pela prática de 

negócios consensuais; depois, mesmo quando celebra ajustes de vontades, como acontece nos 

contratos administrativos, as cláusulas regulamentares que materializam interesse públicos 

não são disponíveis aos particulares, que terão como expressão da comutatividade a 

recomposição do equilíbrio econômico financeiro. Não se equiparam, portanto, cláusulas 

exorbitantes, pressupostas em contratos administrativos, com cláusulas leoninas, que 

desequilibram os contratos.  

Como os interesses públicos são tidos como res extra commercium também a 

arbitragem só poderá ser mecanismo utilizado nos contatos administrativos se, conforme 

decisão do REsp no MS 11.308/DF, recair sobre matérias que envolvam direito público 

disponível, isto é, assuntos de natureza contratual ou privada. 

Seria um simulacro de consensualidade, isto é, uma falsa consensualidade, do ponto de 

vista público/coletivo, procurar submeter interesses públicos a avenças que se dão entre a 

Administração Pública, que não têm sua livre disposição (pelo princípio da indisponibilidade 

dos interesses públicos), e particulares, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.   
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Um Estado legítimo, conforme visto, é aquele que atua em nome dos interesses 

coletivos ou públicos primários, e não em nome de um consenso que é extraído tão-somente 

entre os contratados pelo Poder Público, muito menos ainda com os destinatários de atos 

administrativos imperativos (com efeitos extroversos).  

Desde Aristóteles, conforme expõe Norberto Bobbio, se falava em formas degeneradas 

de gestão pública, sendo que, a depender da quantidade daqueles que exerciam o poder, havia 

três degenerações qualitativas, sob classificação sêxtupla. O exercício do poder em nome do 

bem estar geral (interesse público) poderia acontecer: na monarquia, caso o governante fosse 

uma pessoa; na aristocracia, caso os governantes fossem um grupo de pessoas; ou na politeia, 

caso houvesse compartilhamento do poder com o povo. Contudo, haveria também formas 

degeneradas de exercício do poder, nas quais os governantes não atuariam em nome do 

interesse público, mas em nome do interesse de poucos: tirania, caso o governante fosse uma 

pessoa; oligarquia, caso fosse um grupo que exercitasse o poder em nome de poucos; e 

demagogia, em que, apesar de os cidadãos exercitarem em tese o poder, este estaria sendo 

manipulado de forma distorcida, a privilegiar poucos.  

O sentido democrático do exercício da função administrativa não pode ser degenerado. 

Portanto, consenso em seu sentido publicístico não se equipara ao privatístico, pois este só 

considera os interesses particulares daqueles que celebram os ajustes ou negócios jurídicos, 

mas se é o Poder Público que atua, ele deve desenvolver suas atribuições com vistas a 

satisfação do bem estar geral ou comum.  

Tampouco se equiparam as noções de interesse público primário com o interesse 

público secundário, que seria o do Erário. Por exemplo, na atuação do poder de polícia, 

quando o Estado proíbe a distribuição de determinado medicamento, uma vez que se constata 

que ele faz mal à saúde, a Administração Pública deve focar a preservação da saúde pública, 

isto é, o bem estar geral da população, e não no quanto perderá de arrecacação tributária com 

a medida, muito menos considerar o interesse lucrativo da empresa que distribui ou fabrica o 

medicamento.  

Para que sua atuação seja consensual, antes da proibição, a depender do estágio de 

conhecimento que dada sociedade tem do assunto, ele deve promover um debate acerca dos 

riscos à saúde pública, para que não tome uma decisão arbitrária, que seria, por exemplo, a 

proibição de comercialização de medicamento cujos riscos são mínimos em relação aos 

benefícios, mas caso se constate que os riscos à saúde pública são excessivos, daí surge a 

possibilidade de imperatividade da conduta estatal, que se dá na medida adequada à proteção 

aos interesses públicos (dentro do juízo de ponderação). 
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Ressalte-se, ademais, que o Brasil é um país no qual os segmentos econômicos fortes 

têm poder para cooptar e influenciar o Poder Público. Há empresas que têm expressão 

econômica maior do que verdadeiros Estados nacionais, e que tem condições técnicas, 

econômicas, financeiras e políticas de produzir contradiscursos interessados (lucrativamente) 

no intuito de forjar o conhecimento, isto é, a ciência e a pesquisa, disseminando versões 

interessadas nos meios de comunicação.  

Ulrich Beck, ao tratar da sociedade de risco, fala em concorrência de racionalidade, 

indicando que o discurso empresarial é capaz de influenciar as interpretações científicas e a 

sua divulgação nos veículos de comunicação, para evitar sua submissão integral às 

consequências de uma opinião pública desfavorável.  

Portanto, a busca da consensualidade, no sentido de legitimidade da conduta de um 

Estado, perpassa por uma discussão pública, para que haja persuasão. Discussão pública e 

consenso, no sentido de maior legitimidade, não são conceitos que se resumem à adoção de 

uma ação acordada (consentida) com os setores interessados. Estes devem ser ouvidos, mas o 

consenso que se demanda de sociedades materialmente democráticas tem como questão 

central a preocupação com a cidadania, cujo exercício depende da construção de espaços 

públicos imparciais, para que haja uma discussão alicerçada no bem estar geral.  

  

6.    CONCLUSÕES 

  

O Direito Administrativo contemporâneo deve ser influenciado pelas modificações da 

sociedade pós-moderna. Ele deve, portanto, acompanhar as transformações sociais, o que não 

significa que deva ser manipulado em prol da realização do interesses de poucos, na 

reprodução de condições materiais de vida assimétricas.  

Espera-se ter contribuído, com a presente pesquisa, para a dilucidação dos múltiplos 

sentidos da expressão consensualidade, descortinando o fato de que os setores interessados se 

aproveitam desta ambiguidade para fazer valer significações que nem sempre são afinadas 

com as concepções emancipatórias da cidadania.  

As significações conservadoras procuram, portanto, confundir o intérprete, reputando 

consensual uma ação acordada com setores interessados (“simulacro de consensualidade”), na 

adoção dos valores consensuais próprios do universo privado. Estas provocam o 
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enfraquecimento da construção do espaço público e da cidadania “desinteressada”, ou melhor, 

interessada exclusivamente no bem estar geral.  

Significações emancipatórias, por outro lado, são as que estimulam a dialogicidade na 

burocracia (“burocracia dialógica”), abrindo a Administração Pública à interlocução 

comunitária a partir da processualização de sua atuação e, sobretudo, do estabelecimento de 

um diálogo que estimule a participação popular, mediante a realização de audiências públicas, 

consultas populares ou de qualquer outro meio direto de influência dos cidadãos em assuntos 

de relevância geral.  

Em suma, procurou-se alertar que da ambivalência do termo consensualidade, podem 

ser extraídos sentidos opostos, para que não se confunda os usos provocadores de cidadania, 

garantidora de um maior grau de legitimidade na ação estatal, com aqueles que tomam por 

base a dinâmica consensual dos negócios jurídicos, em prejuízo da promoção dos objetivos 

democráticos do Estado.  
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INCOMPATIBILIDADE ENTRE EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA E O 
DESEMPENHO DE ATIVIDADES PRIVADAS: O CASO DE ATIVIDADES 
GERENCIAIS E COMERCIAIS POR SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS 
 
 

Fayga Silveira Bedê 
 Tércio Aragão Brilhante 

 
 
RESUMO: O regime disciplinar da Lei n.º 8.112/90 contém a proibição de o servidor público 
participar de gerência de sociedade privada e de exercer o comércio (artigo 117, X). A penalidade 
atrelada a essa proibição é a penalidade de demissão (artigo 132, XIII). Seja por sua natureza, seja pela 
conseqüência de seu cometimento; essa infração disciplinar encerra, no espírito de muitos, sincero 
incômodo. Este estudo promoverá a análise e o repasse crítico da proibição, a fim de identificar as 
razões do incômodo, especialmente para concluir se esse incômodo é metajurídico ou se é justificado 
pelo sistema normativo. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Servidor público; gerência e comércio; Lei n.º 8.112/90; proibição. 
 
ABSTRACT: The disciplinary regime of Act n. 8112/90 contains a prohibition on civil servants to 
participate in private company’s management and performing commercial activities (Article 117, X). 
The penalty linked to this prohibition is the penalty of dismissal (Article 132, XIII). By its nature, by 
its result, the disciplinary infraction inflicts sincere nuisance in the minds of many. This study will 
foster critical analysis the ban in order to identify the reasons for the discomfort, especially to 
conclude whether this nuisance is Law's beyond or is justified by the normative system. 
 
KEY-WORDS: Civil servant; company’s management and commercial performance. Act. n.º 
8.112/90; Prohibition. 
 
SUMÁRIO: Introdução. 1 A proibição através dos tempos. 2 O que realmente está proibido pelo artigo 
117, X, da Lei n.º 8.112/90. 3 Proibição durante licença: da punição à permissão. 4 
Constitucionalidade e lesividade da proibição. 5 Decisões do STJ. 6 Melhores escolhas legislativas 
constantes em estatutos de outros entes federados.  Conclusão. Referências 
 
 
INTRODUÇÃO 

 O regime disciplinar da Lei n.º 8.112/90 contém a proibição de o servidor público 

participar de gerência de sociedade privada e de exercer o comércio (artigo 117, X). A 

penalidade atrelada a essa proibição é a penalidade de demissão (artigo 132, XIII). Seja por 

sua natureza, seja pela conseqüência de seu cometimento; essa infração disciplinar encerra, no 

espírito de muitos, sincero incômodo.  

 

 Este estudo promoverá a análise e o repasse crítico da proibição de gerência e 

comércio. Far-se-á uma narração histórico-legislativa, com apresentação da origem e das 

mudanças ocorridas na infração, incluindo as exceções à proibição. Analisar-se-á o texto legal 

em busca da norma proibitiva nele encerrada. Tecer-se-á considerações de ordem prática 

sobre o processamento da apuração correspondente. Comparar-se-á a proibição da lei federal 
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com suas similares em leis municipais e estaduais. Decisões do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como referências a diversos autores especializados servirão de fundamento, ilustração ou 

contraponto dos argumentos do articulista. Tudo isso será feito a fim de identificar as razões 

do incômodo causado pela proibição, especialmente para concluir se esse incômodo é 

metajurídico ou é justificado pelo sistema normativo.  

 

 No cumprimento desse objetivo, este artigo buscará responder estas indagações: que 

ações caracterizam o cometimento do tipo disciplinar? Caracterizadas essas ações, existem 

razões normativas que excetuam a punição? A proibição é juridicamente válida? A proibição 

incide sobre fatos que são verdadeiramente lesivos a algum bem juridicamente tutelado? A 

proibição invade, justificadamente, a esfera da vida privada dos servidores? A proibição é 

constitucional? Como outros entes da Federação regulam a matéria? Qual o posicionamento 

do STJ sobre o assunto?  

 

 Fique vincado, desde já, que o tema está delimitado à incidência do preceito legislativo 

sobre o servidor público comum, excluídos aqueles que tenham regime de dedicação 

exclusiva ou que exerçam funções de fiscalização e lançamento tributários, bem como estão 

excluídos da amostra de análise os policiais, militares, membros do Judiciário e do Ministério 

Público, pois seus impedimentos e incompatibilidades são de colorido mais acentuado. 

 
1 A PROIBIÇÃO ATRAVÉS DOS TEMPOS: DE 1939 ATÉ O PRESENTE 

No âmbito do serviço público federal, a proibição do exercício de gerência é 

remissível ao Estado Novo. À época, a matéria era regulada pelo Decreto n.º 1.713, de 28 de 

outubro de 1939, nos seguintes termos:  

Art. 226. E ainda proibido ao funcionário: 

II. Exercer funções de direção ou gerência de empresas bancárias ou industriais, ou 
de sociedades comerciais. subvencionadas ou não pelo Governo; 

VI. Comerciar, ou ter parte em sociedades comerciais, exceto como acionista, 
quotista ou comanditário, não podendo, em qualquer caso, ter funções de direção ou 
gerência: 

 

Já em período democrático, sob a égide da Constituição de 1946, a matéria passou a 

ser regulada pela Lei n.º 1.711, de 20 de outubro de 1952. 
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Art. 195. Ao funcionário é proibido: 

VI – participar da gerência ou da administração de empresa industrial ou comercial, 
salvo quando se tratar de cargo público de magistério (VETADO) 

VII – exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como acionista, 
cotista ou comanditário. 

A proibição foi reproduzida na Lei n.º 8.112/90, artigo 117, X, que passou por 

algumas alterações durante a primeira década dos anos 20001, estando, desde 2008, com a 

seguinte redação: 

Art. 117.  Ao servidor é proibido: 

X - participar de gerência ou administração de sociedade privada, personificada ou 
não personificada, exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou 
comanditário. 

Parágrafo único.  A vedação de que trata o inciso X do caput deste artigo não se 
aplica nos seguintes casos:  

I - participação nos conselhos de administração e fiscal de empresas ou entidades em 
que a União detenha, direta ou indiretamente, participação no capital social ou em 
sociedade cooperativa constituída para prestar serviços a seus membros; e  

Em todas as oportunidades, a penalidade destinada àqueles que cometessem a 

irregularidade é a de demissão (art. 132, da Lei n.º 8.112/1990; art. 207, da Lei n.º 

1.711/1952; e art. 239, do Decreto-Lei n.º 1.713/1939).   

2 O QUE REALMENTE ESTÁ PROIBIDO PELO ARTIGO 117, X, DA LEI N.º 

8.112/90 

É comum que os procedimentos e processos disciplinares para apuração de eventual 

ocorrência da proibição de exercício de gerência ou mercancia sejam instaurados com base 

em relação de servidores que tenham seus nomes registrados, em cadastros comerciais ou 

tributários, como membros do corpo societário empresarial. De posse dessa relação, algum 

órgão de controle provoca a autoridade competente para a instauração do apuratório e o 

processamento dos servidores arrolados. 

A presença do nome de servidor em cadastros na qualidade de sócio ou gerente de 

empresa não é suficiente para a caracterização do cometimento da proibição legal do artigo 

117, X, da Lei n.º 8.112/90. Aquilo que o tipo proíbe é o exercício, é a atividade de gestão, de 

                                                 
1 Bem anota Alencar (2008, p. 46): “Dentre as condutas vedadas ao servidor público federal, nenhuma sofreu 
mais alterações do que a gestão de sociedades privadas”. 
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gerência, de administração, bem como o exercício de atividade comercial. É um tipo cuja 

caracterização demanda a análise de como se dá a atuação do servidor nos assuntos da 

empresa ou comerciais. Não é, portanto, fato caracterizador do tipo a mera constatação de que 

o nome do servidor se encontra em cadastros a ostentar a condição de gerente. 

A idéia mesma de gerente, de administrador de empresa possui uma dimensão para 

além do registro no contrato social. Aos gerentes, aos administradores, cabe o exercício da 

condução dos negócios sociais. Conforme didática lição de Marlon Tomazette (2003, p. 176-

177): 

...os administradores podem traçar estratégias gerais de atuação no mercado, 
e concretizar operações que sejam necessárias à realização do objeto social, 
como a formalização de contratos. Os administradores também têm o poder 
de ‘representação’ da sociedade, porquanto são eles que praticam os atos em 
nome da sociedade perante terceiros. 

A proibição está atrelada ao exercício, seja da mercancia, seja do poder de mando 

empresarial. Faz-se necessário, portanto, a atuação prática e específica do servidor no 

cometimento de condutas que caracterizem a gerência ou o comércio. Mesmo que não exista 

qualquer registro formal de participação gerencial do servidor nos assentamentos da empresa, 

caso seja comprovado que exista a atuação do servidor na qualidade de gerente, ocorrerá a 

caracterização do tipo disciplinar. Exemplo: a empresa está registrada em nome de outras 

pessoas, mas existem provas documentais e testemunhais de que é o servidor público que 

firma contratos, toma decisões administrativas, promove a gestão financeira e de pessoal da 

empresa. Tanto assim o é, que a proibição do artigo 117, X, da Lei n.º 8.112/90, incide sobre 

sociedades personificadas ou não personificadas, formalizadas ou informais. 

Por ser uma infração disciplinar de natureza prática, ligada ao exercício da atividade 

gerencial ou comercial, o cumprimento, eventual e esporádico, de um ou outro ato de gestão 

ou de comércio não é suficiente para a ocorrência da conduta proibida. É necessária a atuação 

reiterada, habitual, ainda que intermitente, da conduta. 

Não configuram a infração, por exemplo, uma assinatura solitária de determinado 

documento na qualidade de gestor ou a tomada eventual de uma decisão, aqui e ali, com 

marcada diferença temporal entre os atos. Para arrematar, as provas coligidas devem ser 

suficientes para comprovar que a gerência, que o mando da empresa era exercido por 

servidor, ainda que não exclusivamente, pois a proibição não demanda gerência única, mas a 
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participação na gestão. Portanto, a existência de outro gestor não exclui a incidência 

normativa. 

A proibição de comércio segue o mesmo raciocínio utilizado para a proibição de 

gerência, ou seja: não são passíveis de punição disciplinar vendas esporádicas ou únicas, sem 

natureza de continuidade, sem amplitude suficiente para caracterizar uma atividade comercial, 

sem amplitude suficiente para caracterizar o servidor como comerciante. Nesse sentido, por 

exemplo, a lição de A. A. Contreiras de Carvalho (1957, p. 115): “O Estatuto visa, porém, em 

particular àqueles cuja prática habitual lhes determina a comercialidade e investe o agente na 

qualidade de comerciante”. 

Servidores públicos vendem seus carros, vendem seus imóveis. Quando se mudam, 

possivelmente, fazem um bazar dos móveis e utensílios do lar antigo que não serão adequados 

na nova morada. Servidores trazem uma ou outra bugiganga do exterior para vender no Brasil. 

Servidores fazem bolos para vender entre amigos ou vizinhos. Vendem suas bibliotecas 

quando o tempo, o espaço físico, a idade não mais permitem uma vida dedicada aos livros. 

Servidores públicos vendem uma jóia de família ou outro bem de valor, quando as finanças 

não lhe são favoráveis ou quando a vida lhes surpreende com algum gasto indesejado. 

Servidores com exercício em pequenas cidades vendem, em sua casa, frutas colhidas em seu 

pequeno pomar2. Nada disso é proibido pelo regime disciplinar, desde que, decerto, não seja 

feito de forma constante e reiterada a ponto de que o servidor possa ser identificado como um 

comerciante, e não como alguém que, vez por outra, em determinadas circunstâncias, pratique 

uma venda. 

É a habitualidade a nota caracterizadora, seja para a gerência seja para mercancia, da 

proibição do artigo 117, X, da Lei n.º 8.112/90. Inexistindo habitualidade, inexiste conduta 

passível de punição disciplinar. 

Por essas razões, um documento que ateste ser o servidor formalmente designado 

como gerente de uma empresa é só suficiente para a instauração de um procedimento 

apuratório, e não para a condenação do servidor. Recomendamos que não seja instaurado, 

                                                 
2 William Shakespeare, já no primeiro ato, cena V, de Hamlet, alerta, pela boca do jovem príncipe dinamarquês, 
que há mais coisas entre céus e terras do que sonha nossa vã filosofia (SHAKESPEARE, 2006, p. 421). Quer 
dizer o mote que a vida, muitas vezes, nos surpreende com a riqueza e variedade dos fatos que vivenciamos. Um 
dos autores deste texto é servidor público um tanto andejo, com vivência direta ou indireta em diversos órgãos da 
Administração Pública. Muitos dos exemplos que estão neste artigo foram colhidos ao longo dessa vivência. Não 
são fruto de imaginação.  
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desde logo, processo administrativo disciplinar, tirante hipóteses em que a Administração 

tenha sob seu poder provas outras. No curso da apuração, cabe à Comissão carrear aos autos 

provas de que o servidor atue ou atuou deveras na qualidade de gestor empresarial ou 

comerciante em sincronia com o exercício de cargo público. Testemunhos e documentos 

assinados pelo servidor (cheques, contratos, procurações), por exemplo, servem de 

comprovação da conduta vedada.  

O ônus probatório da prática imputada é da Administração, sendo indevido entender 

que ocorra uma inversão desse encargo, caso exista, por exemplo, a designação do servidor 

como gerente no contrato social3. Usualmente, esses cadastros não são adequadamente 

atualizados nem espelham a realidade. Muitas vezes, a empresa foi constituída formalmente, 

mas nunca funcionou; ou a empresa foi dissolvida antes mesmo do início real e fático das 

atividades, sem que se tenha formalizado o encerramento. Outras vezes, o servidor consta 

como gerente, mas se retirou da sociedade antes mesmo de assumir cargo público4. 

3 PROIBIÇÃO DURANTE LICENÇA: DA PUNIÇÃO À PERMISSÃO 

A Lei n.º 8.112/90 assegura ao servidor público federal o direito de se licenciar em 

determinadas hipóteses. São sete as hipóteses previstas no artigo 81 da Lei n.º 8.112/90. Essas 

hipóteses têm razões variadas, abarcando situações de doença, própria ou de familiares, 

atividade política, capacitação, dentre outras. Uma dessas hipóteses, prevista no artigo 81, VI, 

da Lei n.º 8.112/90, é a licença, sem remuneração, para tratar de interesses particulares, cuja 

regulação legal mais detalhada consta do artigo 91, de referida lei. Pode ocorrer, e ocorre com 

frequência, que o servidor público licenciado passe a exercer, durante o período de licença, 

atividades de gestão empresarial ou comerciais, proibidas pelo artigo 117, X, da Lei n.º 

8.112/90.  

Existe histórico de servidores em tal situação que foram disciplinarmente processados, 

uma vez que as instâncias apuratórias de seus órgãos ou entidades consideraram que ficam 

mantidas as proibições da Lei n.º 8.112/90 durante a licença. A licença, por essa ordem de 

raciocínio, que nos parece coerente, não romperia o vínculo administrativo, até mesmo porque 

existe a previsão de retorno, bem como existe a possibilidade legal de interrupção, a qualquer 

tempo, da licença (art. 91, parágrafo único, Lei n.º 8.112/90). 

                                                 
3 Nesse sentido: STJ, MS n.º 10.906, Terceira Seção, Relator Ministro Nilson Naves, DJe de 03/08/2009. 
4 Nesse sentido: ALENCAR (2008, p. 48). 
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O Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, já teve oportunidade de decidir 

que o gozo de licença não rompe o vínculo do servidor, que continua atado às proibições de 

seu regime. Por isso, manteve demissão baseada no exercício de gerência por servidor 

licenciado para tratar de interesses particulares. Eis o fragmento pertinente da ementa do 

aresto proferido no Mandado de Segurança n.º 6.808, Terceira Seção, Relator Ministro Félix 

Fischer, DJU de 19/06/2000, p. 107: “A licença para trato de interesses particulares não 

interrompe o vínculo existente entre o servidor e a Administração, devendo este estar 

obrigado a respeitar o que lhe impõe a legislação e os princípios da Administração Pública”.  

Apesar de coerente o raciocínio apresentado acima, entendemos que algumas 

considerações devem ser feitas. Nossa vivência administrativa aponta para o fato de que 

muitos dos servidores que entram em gozo de licença para cuidar de seus interesses 

particulares estão insatisfeitos com o serviço público ou, ao menos, estão insatisfeitos com o 

cargo que ocupam na Administração Pública.  

Servidores há que entram de licença para estudar para concursos de acesso a outros 

cargos públicos; bem como há os servidores, até mesmo por não ser tal licença remunerada, 

que pretendem se lançar em outra atividade profissional durante seu gozo, a fim de, 

comparadas as experiências, decidirem se permanecem ou não na Administração Pública. E 

nisso não há, em princípio e a princípio, qualquer lesão ao patrimônio jurídico ou material da 

Administração Pública.  

Por essas razões, entendemos adequada, oportuna e conveniente nova ordenação legal 

que a matéria recebeu no ano de 2008. Talvez até mesmo por influência das demissões 

ocorridas e mantidas pelo Judiciário, foi expedida a Medida Provisória n.º 431/2008, 

convertida na Lei n.º 11.784/2008. Por esses instrumentos normativos, ao texto do artigo 117 

da Lei n.º 8.112/90, foram acrescidas, em forma de incisos de parágrafo único, duas exceções 

ao tipo disciplinar da proibição de gerência e comércio: a exceção em casos de empresa com 

participação de capital da União – que já existia desde o início dos anos 2000 –; e a exceção 

protetiva do servidor em gozo de licença particular, que constitui novidade5.  

                                                 
5 Conferir a reprodução do texto legal no item 1 deste trabalho. Não foi a primeira vez na história do Brasil que 
se trabalhou legislativamente em prol dessa exceção. Cerca de 60 anos antes da alteração legislativa ora vigente, 
o Congresso estipulara a possibilidade de gerência para os servidores da União licenciados e cedidos. Todavia, o 
texto não chegou a se transformar em lei, uma vez que foi vetado pelo então Presidente da República, o senhor 
Getúlio Vargas, eis as razões do veto, tal qual reproduzidas por A. A. Contreiras de Carvalho (1957, p. 114): 
“Resolvo vetar, por ser contrário aos interesses nacionais, a expressão final contida no inc. VI do art. 195: “ou 
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4 CONSTITUCIONALIDADE E LESIVIDADE DA PROIBIÇÃO  

A proibição sob estudo acarreta punição expulsória, nos termos do artigo 132, XIII, da 

Lei n.º 8.112/90. Essa grave consequência, bem como a perda paulatina de eficácia e 

reprovabilidade social da proibição, ensejam uma relação de desconforto para aqueles que 

trabalham os temas disciplinares6. Questionamos a adequação, legitimidade, justiça e 

constitucionalidade da proibição de gerência e comércio. Isso porque não parece ser adequado 

ou justo ou até mesmo juridicamente hígido destinar a mesma penalidade para o exercício de 

gerência e para a prática de flagrantes atentados contra o patrimônio público, material ou 

moral. 

O sentimento de incômodo ocasionado pela proibição do artigo 117, X, da Lei n.º 

8.112/90, em nosso sentir, também alcançou o Congresso Nacional e a Presidência da 

República. Seja por medidas provisórias ou por lei ou, ainda, por lei de conversão de medidas 

provisórias, o dispositivo aludido passou por diversas alterações na década passada. Carlos 

Higino Ribeiro de Alencar (2008, p. 47) identifica nessas alterações uma dificuldade para 

delimitar o tipo, o que é fortificado pela ausência de enfrentamento de suas razões. Afinal, por 

quais motivos se proíbe o exercício de gerência e de comércio? Qual o bem jurídico tutelado?  

Da leitura da doutrina sobre regime disciplinar, encontramos as seguintes razões para a 

proibição: preservação do conceito do funcionário e resguardo da moralidade administrativa; 

manutenção da normalidade do serviço e da prestação integral da jornada de trabalho; evitar 

incompatibilidade entre atividade privada e exercício da função pública; impedir o 

prevalecimento de interesses particulares sobre os interesses oriundos da função pública; 

evitar a responsabilização solidária do funcionário nos prejuízos societários 7. 

O argumento da incompatibilidade de horários ou prejuízo à jornada de trabalho e 

exercício das funções do cargo me parece o mais fraco dos fundamentos para sustentar a 

                                                                                                                                                         
quando o funcionário estiver em licença, ou legalmente requisitado em sociedade de economia mista, ou em 
fundação”. A proibição consta do atual Estatuto e é reproduzida no Projeto, por se entender que a participação 
em gerência ou administração de empresa industrial ou comercial é incompatível com a função pública. Essa 
incompatibilidade nasce com a investidura em cargo público e sòmente desaparece quando o funcionário dele se 
desliga em definitivo. Por isso, a regra da proibição não admite exceções que possam desvirtuar a sua própria 
finalidade, que é a de resguardar a ética profissional e os superiores interesses da administração”.  

6 Encontramos menções a esse incômodo em ALENCAR (2008, p. 47): “...certo desconforto da norma...”; 
SILVA (2010, p. 62 e 74): a questão “...deve ser enfrentada com serenidade...” e “...deve-se aplicar o disposto no 
artigo, X, da Lei n.º 8.112/90 com parcimônia...”; e, de forma mais candente, em RIGOLIN (1992, p. 209), para 
quem a proibição é “arcaica e vetusta” e coloca a Administração em “...situação incômoda...”. 
7 Essas razões estão contidas, respectivamente, nas seguintes obras: MENEGALE (1962, p. 555); COSTA (2004, 
p. 387); CAVALCANTI (s/d, p. 145); MATTOS (2010, p. 445) e CARVALHO (1957, p. 116). 
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proibição. Isso porque existem outros tipos e deveres disciplinares que cuidam 

especificamente do assunto. Ademais, a alteração legislativa, presente desde o início dos anos 

2000, que instituiu a exceção para possibilitar a participação gerencial em entidades com 

participação da União esvazia, ainda mais, o argumento de proteção à jornada de trabalho. 

Afinal, se se quer destacar o servidor apenas para as funções de seu cargo, não faz sentido 

permitir que ele divida seu tempo com o exercício gerencial em qualquer outra atividade. 

O argumento de se evitar a responsabilização financeira do servidor por débito 

empresarial ou comercial também não goza, a nosso juízo, de consistência jurídica. Órgãos ou 

entidades públicas não são tutores da saúde financeira de servidores.  

Também não nos parece adequado o argumento de incompatibilidade da função pública 

e da atividade gerencial privada. Essa incompatibilidade deve ser aferida caso a caso, e não de 

forma prévia e genérica por meio de proibição total de exercício de gerência ou comércio. É 

possível até mesmo contra-argumentar afirmando que se faz tabula rasa da presunção de 

inocência, caso se considere que todo servidor que exercer o comércio ou gerenciar empresa 

se utilizará do cargo para fazer prevalecer os interesses privados em detrimento do interesse 

público. 

Entendemos que, caso seja encarada de forma ampla, a proibição do exercício de 

gerência ou do comércio por servidor público é inconstitucional e assim deve ser declarada 

pelos órgãos jurisdicionais. Afinal, não se avista nos atos proibidos capacidade lesiva à 

moralidade ou ao patrimônio dos entes públicos de cujos quadros o servidor pertence. Está-se 

diante de interferência legislativa indevida e inconstitucional na vida privada dos servidores, 

que deve ser resguardada. 

Apesar de ser possível à legislação impor proibições e estabelecer impedimentos e 

incompatibilidades entre atos da vida pessoal e da vida funcional do servidor, essas vedações 

devem guardar relação entre o que faz o servidor fora do horário de serviço e eventual 

prejuízo que isso possa causar. Proibir por proibir não é constitucional8. 

De fato e de Direito, exercer tais atividades em sincronia com as atividades de cargos 

públicos não constitui, por si, lesão ao patrimônio institucional, seja sob aspectos de 

                                                 
8 O magistério de Hely Lopes Meirelles é em sentido contrário. Para esse autor, que analisou a questão ainda sob 
a vigência do regime constitucional anterior e da Lei n.º 1.711/1952, a proibição é ampla, não importando se a 
“...empresa ou sociedade tenha ou não relações comerciais com entidades de direito público...” (1977, p. 296). 
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legalidade, moralidade ou de ordem financeira. Sem lesão, sem nocividade, sem prejuízo, não 

há falar de ilicitude da conduta, tanto na esfera criminal quanto na esfera administrativa-

disciplinar 9.  

Imaginemos situações possíveis afetadas pela proibição. Servidor público que se forma, 

ao longo de sua carreira, em educação física e decide montar uma academia de ginástica ou de 

artes marciais. Outra situação: servidor público ocupante de cargo de professor universitário, 

não enquadrado em regime de dedicação exclusiva, que decide abrir e gerenciar uma empresa 

a fim de ministrar cursos. No caso de professor de Direito, um cursinho para concursos ou 

uma entidade que ofereça pós-graduações. Ou, ainda, servidor público que decide 

complementar a renda por meio de uma sociedade de fato que venda miudezas e acepipes no 

bairro em que mora. Todos estão proibidos de fazê-lo e passíveis de serem demitidos do 

serviço público. Todavia, não encontramos lesividade alguma nessas condutas. 

A proibição deveria ser destinada a casos em que os negócios desenvolvidos pelos 

servidores entrassem em conflito de interesses com a Administração Pública 10. Situações em 

que o exercício das duas atividades fossem conflitantes ou em que houvesse a malversação de 

verbas públicas destinadas à atividade particular ou em que o servidor fizesse valer sua 

condição de agente público para lograr vantagem indevida em sua atuação mercantil e 

empresarial. De volta ao exemplo do dono da bodega. Ele estaria em flagrante situação de 

lesividade se fosse contratado para fornecimento de alguma mercadoria ao seu órgão de 

exercício. É aí que deve residir a proibição: no conflito de interesses e na utilização da 

condição de servidor para lograr vantagem indevida, e não no mero exercício de atividades 

comerciais e gerenciais por si só. 

A proibição pura e simples da mercancia e da administração empresarial se cuida de um 

indiferente penal. Uma escolha legislativa desarrazoada e inconstitucional. São puníveis fatos 

que dizem respeito à vida privada dos servidores e que não constituem, por si, condutas 

desviadas ou pervertidas a merecer reprimenda. A condição de servidor público não pode 

impedir o ser humano ocupante do cargo de desenvolver outras atividades. Não é o exercício 

da gerência ou do comércio, e sim eventuais perversões desse exercício relacionadas ao cargo 

ocupado que merecem proibição.  

                                                 
9 Nesse sentido: OSÓRIO (2009, p. 258). 
10 Nesse sentido: ALENCAR (2008) e SILVA (2010). 
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A legislação federal deve avançar ainda mais, e excluir, de vez, a proibição ou alterá-la 

para acrescentar à pratica gerencial ou comercial o conflito de interesses. Enquanto essa 

benfazeja alteração normativa não vem, entendemos que o Judiciário deve declarar a 

inconstitucionalidade do dispositivo, lançando mão da técnica de controle da interpretação 

conforme a Constituição, a fim de extrair da norma a proibição vinculada a condutas que 

somem o exercício de gerência ou comércio com conflito de interesses da Administração 

Pública. Finalmente, caso não entendam ser a técnica de interpretação conforme adequado, 

sugerimos que se lance mão de um interpretação sistemática e teleológica de resultado 

restritivo, a fim de alcançar o mesmo resultado.  

5 DECISÕES DO STJ 

O Superior Tribunal de Justiça não tratou, em nenhuma oportunidade, da questão da 

inconstitucionalidade da proibição. Os julgados estudados mantiveram o tipo, mas possuem 

entre si significativa diferença.  

No primeiro grupo de julgados, a Corte considerou que a comprovação, por processo 

disciplinar, do exercício da gerência é, sim, suficiente para a demissão, não havendo falar no 

caso de ferimento aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (MS n.º 7.491, Sexta 

Turma, Relator Ministro Fernando Gonçalves, DJU de 04/03/2002 e AgRg no MS n.º 27.994, 

Relator Desembargador Convocado Celso Limongi, DJe de 23/11/2009). Restaram mantidas a 

proibição e a penalidade de demissão a ela atrelada.  

No segundo grupo de decisões, a proibição foi considerada válida, mas a penalidade de 

demissão foi tida por excessiva, o que resultou no seu afastamento. Explicitamos: o Superior 

Tribunal considerou válida a proibição e reprovável a conduta, mas entendeu, lançando mão 

do procedimento tratado acima sobre a modulação da penalidade, que não seria caso de 

demissão, mas de penalidade mais branda, por razões de proporcionalidade e razoabilidade e 

as condições do caso concreto. Nesse sentido, eis fragmento da ementa do aresto do Mandado 

de Segurança n.º 12.991, Terceira Seção, Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJe 

03/08/2009: 

A conduta do impetrante, que participava de gerência de empresa privada, 
embora reprovável, não afasta a possibilidade de aplicação da pena mais 
branda, diante da natureza e gravidade da infração cometida, dos bons 
antecedentes funcionais e da lesividade ao erário. Do cotejo entre seu 
histórico funcional e o ilícito administrativo praticado, impõe-se seja anulada 
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a pena de demissão, sem prejuízo da aplicação de outra, de acordo com juízo 
da autoridade impetrada, diversa da demissão. 

No mesmo sentido, considerando juridicamente hígida a proibição, mas mantendo 

decisão do TRF da 4ª Região que determinara a substituição da penalidade de demissão pela 

penalidade de suspensão por noventa dias, eis a ementa do REsp n.º1.147.380, Segunda 

Turma, Relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 04/02/2011: 

Ementa: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CUMULAÇÃO 
COM FUNÇÃO DE GERÊNCIA E⁄OU ADMINISTRAÇÃO DE 
EMPRESA PRIVADA. PENA APLICÁVEL. PRINCÍPIO DA 
PROPORCIONALIDADE. ABRANDAMENTO. POSSIBILIDADE.  
1. Nos termos do art. 117, X, c⁄c o art. 132, XIII, da Lei 8.112⁄1990, a pena a 
ser imposta ao servidor que cumula as atribuições do cargo público com a 
atividade de gestão e⁄ou administração de empresa privada é a de demissão.   
2. Para que a sanção seja imposta, no entanto, deve-se verificar: a natureza e 
a gravidade da infração cometida; os danos ao serviço público advindos da 
atuação ilegal; os antecedentes funcionais; e as circunstâncias agravantes e 
atenuantes aplicáveis ao caso concreto – inteligência do art. 128 da citada 
norma, mandamento legal decorrente do princípio da proporcionalidade. 
Nada impede, portanto, a cominação absolutamente excepcional de pena 
mais branda. Precedentes do STJ.  
3. Hipótese em que o Tribunal a quo chegou à conclusão de que, no caso dos 
autos, a servidora geriu agência de turismo após o óbito do filho; não houve 
prejuízo ao Erário; e a atividade empresarial foi exercida por curto lapso 
temporal, razão por que a pena de demissão se mostra desproporcional. 
4. Recurso Especial não provido.  

 

Discordamos de ambos os entendimentos do Superior Tribunal de Justiça. Situações do 

caso concreto e vida pregressa do servidor não são motivos para o afastamento da penalidade, 

apesar da caracterização do fato proibido. Não acreditamos que seria o caso de defender-se 

que a atividade gerencial daria margem para um tipo disciplinar cuja penalidade fosse a 

suspensão em vez da demissão. Estamos diante de uma proibição que merece reparos 

legislativos e, enquanto eles não vêm, merece a devida adequação dos aplicadores do Direito, 

em louvor à Constituição, ao ordenamento jurídico e sua finalidade. Melhor seria que o STJ, 

por interpretação conforme a Constituição ou técnica interpretativa sistemática-teleológica, 

considerasse que, desde que não tenha ocorrido a perversão do exercício da gerência ou 

comércio, estar-se-ia perante um indiferente penal, que não demandaria, portanto, qualquer 

apenação do servidor.  

Seja como for, a técnica decisória utilizada pelo STJ nos dois últimos julgados 

mencionados reforça nossa afirmação de que a proibição de gerência e comércio está a causar 

incômodo à comunidade jurídica, a ponto de a Corte promover o que a nosso juízo é um 

2870



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

paradoxo: entender caracterizada a proibição, mas afastar a penalidade a ela legalmente 

atrelada 11. Já tarda a mudança de rumos no trato da matéria no âmbito da Administração 

Pública Federal12. 

6 MELHORES ESCOLHAS LEGISLATIVAS CONSTANTES DE ESTATUTOS DE 

OUTROS ENTES FEDERADOS 

 Se a alteração, para melhor, da proibição em estudo tarda na legislação federal, outros 

entes da Federação já viraram adiante a página da crônica legislativa há bastante tempo. 

Talvez iluminados pelas mesmas razões que compõem nosso entendimento sobre a matéria, 

outros entes federativos possuem proibições de gerência e comércio juridicamente bem 

melhores do que a proibição do regime disciplinar dos servidores públicos federais. Por 

exemplo13, eis a proibição conforme a Lei n.º de 94, de 14/03/1979, que estabelece o Estatuto 

dos Funcionários do Poder Executivo do Município do Rio de Janeiro: 

Art. 168. Ao funcionário é proibido: 
 
VI - participar, sem a devida autorização, de diretoria, gerência, 
administração, conselho técnico ou administrativo, de empresa ou sociedade: 
a) contratante, permissionária ou concessionária de serviço público; 
b) fornecedora de equipamento ou material de qualquer órgão do Município; 
c) de consultoria-técnica que execute projetos e estudos, inclusive de 
viabilidade para órgãos públicos. 

Também o Estatuto dos funcionários públicos civis do estado de Pernambuco possui a 

mesma linha de proibição. Ou seja, a proibição não recai sobre a gerência em si, mas sobre a 

gerência exercida com possibilidade de perversão pelo servidor, em virtude das relações 

empresa/entidades públicas; a proibição não recai sobre o comércio em si, mas recai sobre o 

                                                 
11 É usual que o STJ, argumentando com as máximas de proporcionalidade e razoabilidade, promova o 
afastamento da penalidade de demissão, apesar de entender que a conduta cometida pelo servidor está prevista 
como falta passível de demissão. Somos contrários a esse posicionamento. Defendemos que é possível exercer 
um controle adequadamente amplo da penalidade administrativa, sem ter que deixar de lado as normas legais, a 
título de proporcionalidade. O crivo judicial se destinaria na análise da ocorrência ou inocorrência do tipo, e não 
no afastamento da penalidade. Aos interessados em conhecer os julgados do STJ e nossa opinião sobre a matéria, 
remetemos para este trabalho: BRILHANTE (2009, p. 265-278). Disponível em: < 
http://www.faculdadechristus.com.br/downloads/opiniao_juridica/revista_opiniao_juridjur_11.pdf>. Acesso: 26 
jul. 2011. 
12 Nossas dissenções com entendimentos do STJ e de autores especializados não encerra em si qualquer travo de 
nossa parte. Respeitamos todos os mencionados no texto, apenas pautamos nossos estudos no racionalismo 
crítico popperiano de conjecturas e refutações. Portanto, consideraremos muito bem-vindos tanto os 
assentimentos quanto as críticas a este nosso texto. 
13 Adotaremos a transcrição do teor dos dispositivos e não a mera menção aos mesmos. Isso porque, além de 
menos conhecidos do que os textos federais, as legislações estaduais e municipais não são correntemente trazidas 
ao debate da matéria sob análise. A única exceção encontrada em nossa pesquisa foi a obra de Edmir Netto de 
Araújo, em que há expressa referência às legislações paulista e paulistana (ARAÚJO, 2010, p. 416-417). 
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comércio exercido em local de trabalho. Eis o teor dos dispositivos correspondentes da Lei n.º 

6.123, de 20 de junho de 1968: 

Art. 285 - Ao funcionário é proibido: 
 
VII - enquanto na atividade, participar de diretoria, gerência, administração, 
Conselho Técnico ou Administrativo de empresa ou sociedade comercial ou 
industrial: 
a) contratante ou concessionária de serviço público estadual; 
b) fornecedora de equipamento ou material de qualquer natureza ou espécie, 
a qualquer órgão estadual; 
 
XX - exercer comércio entre os colegas de trabalho. 

Na mesma linha, com texto idêntico ao da legislação estadual pernambucana, temos o 

artigo 285, do Estatuto dos funcionários do estado do Paraná, Lei n.º 6.174, de 16 de 

novembro de 1970. Mais ricamente detalhado, mas seguindo o mesmo entendimento de 

vincular a proibição a algo mais do que o mero comércio ou a mera condução gerencial dos 

assuntos societários, temos o Estatuto dos funcionários públicos do município de São Paulo, 

Lei n.º 8.989, de 29 de outubro de 1979, que dispõe o seguinte: 

Art. 179 - É proibida ao funcionário toda ação ou omissão capaz de 
comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a 
hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração 
Pública, especialmente: 
 
V - exercer comércio entre os companheiros de serviço, no local de trabalho; 
 
XV - fazer, com a Administração Direta ou Indireta, contratos de natureza 
comercial, industrial ou de prestação de serviços com fins lucrativos, por si 
ou como representante de outrem; 
 
XVI - participar da gerência ou administração de empresas bancárias ou 
industriais ou de sociedades comerciais, que mantenham relações comerciais 
ou administrativas com o Município, sejam por este subvencionadas, ou 
estejam diretamente relacionadas com a finalidade da unidade ou serviço em 
que esteja lotado; 
 
XVII - exercer, mesmo fora das horas de trabalho, emprego ou função em 
empresas, estabelecimentos ou instituições que tenham relações com o 
Município, em matéria que se relacione com a finalidade da unidade ou 
serviço em que esteja lotado; 
 
XVIII - comerciar ou ter parte em sociedades comerciais nas condições 
mencionadas no inciso XVI deste artigo, podendo, em qualquer caso, ser 
acionista, quotista ou comanditário; 
 

Essa deve ser a linha adotada pela legislação federal, afastando, de vez, a proibição tal 

qual está presentemente vertida no artigo 117, X, da Lei n.º 8.112/90. A proibição deve se ater 
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ao exercício de atividades no local de trabalho ou durante o expediente, bem como quando 

configurarem conflito de interesses entre o servidor e a Administração. 

 
CONCLUSÃO 

Mesmo se nos ativermos a uma linha interpretativa ortodoxa, deve a proibição do artigo 

117, X, da Lei n.º 8.112/90, ser atrelada a atividades de natureza habitual. Não é bastante para 

a caracterização do exercício de gerência ou comércio o mero registro cadastral de servidor 

em assentamentos comerciais ou tributários ou práticas isoladas. 

Se for adotada uma linha interpretativa mais rica e adequada – o que recomendamos -

para que a conduta seja considerada ilícita, a atuação comercial ou gerencial tem que 

caracterizar conflito de interesses público versus privado e/ou a utilização da condição de 

servidor público para a obtenção de vantagem para a empresa ou atividade mercantil. 

 Entender que a conduta seria punível, mesmo sem essas condições, seria extrair do 

ordenamento uma resposta interpretativa vetusta, inadequada e inconstitucional. Esse 

entendimento tanto deve servir como fio condutor da interpretação/aplicação da legislação 

federal ora em vigor, como deve servir de mote a uma desejável alteração legislativa. 
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O PROBLEMA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS (DE 

FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA E ESGOTAMENTO 

SANITÁRIO) NO BRASIL 

 

THE PROBLEM OF PUBLIC SERVICE (WATER SUPPLY AND SEWAGE DISPOSAL 

HEALTH) IN BRAZIL 

 

Jeane Santos Bernardino Fernandes 

 

  

RESUMO 

O presente estudo aborda os problemas na prestação de serviços de água e esgoto, desde as 

peculiaridades do sistema de Saneamento Básico, alcançada pela breve retrospectiva histórica 

delineada, e pela descrição das três últimas gestões federais do setor. O ensaio sublinha que as 

práticas de fomento governamental foram insuficientes aos anseios de universalização dos 

serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, projetando, assim, a importância 

da manutenção da arrecadação das prestadoras de serviços públicos para irrestrita adesão dos 

potenciais beneficiados. Destarte, a análise credita ao adimplemento da tarifa pelos usuários 

das contraprestações exigidas pelas prestadoras de serviços públicos de água e esgoto a 

condição de recurso bastante à qualidade e à continuidade das prestações disponibilizadas. A 

pesquisa se socorre da conceituação do saneamento básico, à luz dos dispositivos legais, 

rumando, a seguir, à avaliação das Políticas Públicas consolidadas. O trabalho aborda, ainda, 

sucintamente a questão do exercício do ativismo judicial em matérias afetas ao abastecimento 

de água e tratamento de esgoto, que potencializam um embate entre situações de alegada 

incapacidade do consumidor em efetuar o pagamento devido e a inconteste essencialidade dos 

serviços.  

PALAVRAS-CHAVE: SANEAMENTO BÁSICO; TARIFA; SERVIÇOS PÚBLICOS; 

USUÁRIO; CONSUMIDOR 

 

ABSTRACT 

The present study addresses the problems in providing water and sewage services from the 

peculiarities of sanitation systems, achieved by the brief historical review outlined, and the 

description of the last three administrations of the federal sector. The test states that 

government practices were insufficient to promote the aspirations of universal water supply 

and sanitation, engineering, thus the importance of maintaining the collection of providing 

public services to potential beneficiaries of unrestricted membership. Thus, the analysis of the 

rate credits to performance by users of considerations required by the providers of public 

water and sewer condition very feature the quality and continuity of services provided. The 

research will rely upon the concept of sanitation in the light of legal provisions, heading, then 

the evaluation of public policy statements. The paper addresses also the issue succinctly the 

exercise of judicial activism in matters affecting the water supply and sewage treatment, that 

leverage a clash between the case of alleged inability of consumers to pay due and undisputed 

essentiality of services.  

KEYWORDS: SANITATION; TARIFF; PUBLIC SERVICES; USER; CONSUMER 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente ensaio dedica-se à identificação de usuais problemas enfrentados em 

duas modalidades do sistema de saneamento básico, quando observado sob as 

lentes do Judiciário nacional. Para os fins almejados, o trabalho enfatiza as 

paradoxais relações do modelo brasileiro, tanto em seu decurso histórico, quanto na 

descrição das gestões federais do setor.  

  

A análise objetiva ressaltar a necessidade e a urgência de se desenvolver o 

saneamento básico de forma organizada, com vistas à universalização, em prol da 

saúde e do meio ambiente, metas que para o adequado atingimento perpassam não 

somente pela operação de práticas de fomento governamental, mas também pelo 

contributo dos beneficiados, mediante o respectivo pagamento das contraprestações 

exigidas.  

  

Sustentado no questionamento da natureza dos serviços prestados, a 

pesquisa promove a conceituação do saneamento básico, à luz dos dispositivos 

legais, passando após à avaliação das Políticas Públicas consolidadas. 

  

A despeito da amplitude do temário do saneamento básico, o trabalho se 

dedicará à análise das discrepantes decisões judiciais sobre o abastecimento de 

água e tratamento de esgoto, que instituem o confronto entre situações de suposta 

incapacidade do consumidor em honrar com o pagamento suscitado e a induvidosa 

essencialidade dos serviços.  

  

Ao se atentar para círculo vicioso criado pela inadimplência, qual seja, 

aumento das prestações exigidas dos demais usuários, o que por vezes resulta em 

mais impontualidade, o ensaio se debruça sobre a natureza jurídica da cobrança dos 

serviços afetos ao saneamento básico, para, após, discorrer sobre o dilema da 
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supressão dos serviços, avançando, ainda, sobre a polêmica da inscrição dos 

clientes inadimplentes nos cadastros restritivos ao crédito. 

  

  

1. NOÇÕES GERAIS DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

  

A polissemia de alguns termos jurídicos tende a obstar sua correta caracterização. 

 Fato é que a possibilidade de certas vozes serem empregadas em diferentes acepções tornam 

árdua a tarefa de instituição de uma mínima fixação conceitual. 

  

Dentre os vocábulos polissêmicos, a expressão serviços públicos padece do „mal‟ da 

pluralidade semântica, porquanto se conflagram uma infinidade de significados que lhe são 

atribuíveis, a saber: 

  

A bem da verdade, o conceito de serviço público apresenta-se variável no 

tempo e no espaço, abrangendo as mais diferentes acepções, pelos mais diversos 

doutrinadores: ora ele encerra um sentido amplo – chegando, mesmo, a abarcar 

todas as atividades indistintamente executadas pelo Estado; ora sentido estrito, 

conforme nele se visualizem traços que o distinguam das demais funções 

administrativas, como o são o poder de polícia, o fomento e a intervenção no 

domínio econômico.  

  

Importa esclarecer que “mais que preciosismo acadêmico pela identificação precisa 

de institutos jurídicos, a adoção dessa postura encarna uma relevante discussão a respeito de 

questões relativas à organização de serviços públicos em face da legislação brasileira”, 

todavia, “a despeito da importância da noção para o direito administrativo, até hoje não se 

logrou fixar seus limites  com precisão. Neste item, entretanto, não se pretende enfrentar as 

polêmicas que envolvem a matéria”.  

  

Como auxílio a uma identificação presumível, fixa Maria Silvya Zanella Di Pietro 

que se evidencia a identificação material ou objetiva da Administração Pública pelo 

desempenho da função administrativa, expressa, dentre outros, pela prestação de serviços 

públicos.  

  

Depreende-se do excerto que segue a demonstração de que tradição jurídica nacional 

comungou da impressão de que será reputado como “serviço público” o exercício de 

atividades cuja titularidade, por previsão normativa, será desempenhada pelo Poder Público:  
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Obviamente, como é de sabença comezinha, os serviços, em regra, são 

abertos à prestação e à exploração por parte da iniciativa privada. Nada obstante, 
alguns destes serviços, num dado lugar, em certo tempo, e diante de alguma 

específica característica, pode-se converter em algo mais essencial ou mais especial 

para aquela específica comunidade. 
Em casos que tais, seja através de uma lei ou da Constituição, reserva-se a 

titularidade de certos serviços para o Poder Público; daí a denominação em voga na 

tradição brasileira: serviços públicos. Estes serviços públicos, de acordo com o 

sistema constitucional vigente no Brasil, podem ser executados diretamente pelo 

Poder Público titular da competência respectiva, ou, se optar por não execução 

direta, poderá este mesmo ente da Federação conceder tal serviço à iniciativa 

privada (à exceção dos serviços constitucionalmente reservados à estrita prestação 

pública). 
  

Em uma mesma linha de raciocínio da complexidade conceitual, e da consolidação 

dos serviços públicos, como atividade estatal, Carlos Pinto Coelho Motta acresce à definição 

o mote da regulamentação: 

  

A discussão sobre o verdadeiro conceito de serviço público está, 

realmente, longe de terminar – e talvez chegue a um impasse se desejarmos erguer 

uma definição completa, essencial, dogmática. Um caminho operacional estará, 
certamente, no Direito Positivo, considerando-se “serviço público” como sinônimo 

de “atividade regulada”. Sob esse ponto de vista, será considerado serviço público 

em sentido estrito o que tiver o seu regime jurídico regulado por lei. Assim, a 

existência de um marco regulatório legal seria o fator distintivo. 

  

  

É imperioso registrar que, a despeito da amplitude do tema, a presente pesquisa se 

concentra na prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e o saneamento 

básico. Malgrado as considerações supracitadas, a abstração do conceito de serviço público 

não se aplica integralmente aos serviços afetos ao Saneamento Básico, em virtude da massiva 

regulamentação e da minuciosa especificação das práticas que envolvem o setor, todas 

previstas em lei. 

  

Em verdade, os serviços associados ao tratamento de água e esgoto podem ser 

identificados pelas particularidades elencadas como integradoras do “ciclo da água”: 

  

Os serviços públicos de abastecimento de água e o saneamento básico 

integram o “ciclo da água” e representam e representam fator ambiental, recebendo, 

do ordenamento jurídico, tratamento como direito fundamental; seja como direito 

difuso ao meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado, à luz do art. 225 da 

Constituição ou como direito-garantia individual associada aos princípios 

fundamentais da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), ao direito à vida (art. 5º) 
e a saúde (art. 196 da CF/88). 
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Integram, ainda, o conjunto de atividades estatais típicas, que por decisão 

político-constitucional, constituem ex lege serviço público. Por decorrência, cumpre 

ao Estado brasileiro, nomeadamente aos Poderes Públicos dos entes federados, 

concretizar esses princípios fundamentais na prestação do serviço de sua 

competência, assegurando à sociedade o provimento do serviço público de 

abastecimento de água e de saneamento básico de forma eficiente e universal. 

  

De posse de tais reflexões, passa-se à identificação conceitual e histórica das 

Políticas Públicas de Infraestrutura do Saneamento Básico Nacional. 

  

  

2. CONCEITUAÇÃO E ESCORÇO HISTÓRICO DO SANEAMENTO 

BÁSICO BRASILEIRO E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DO SETOR 

  

Embora vários profissionais da área de saneamento discordem da conceituação em 

grifo, entende-se por Saneamento Básico “a solução dos problemas relacionados estritamente 

com o abastecimento de água e disposição dos esgotos de uma comunidade.”  

  

Diz-se que ao se considerar um aspecto eminentemente restritivo, equivoca-se na 

amplitude do temário, “nesse sentido o conceito de saneamento básico, [para alguns], deve ser 

ampliado para o conceito mais amplo de saneamento ambiental, evitando-se, em adição à 

provisão de sistemas adequados de coleta e disposição de esgotos e excretas, a contaminação 

das águas”. 

  

De outro giro, aponta-se que a não inserção da questão do lixo e da drenagem pluvial 

se coaduna com a evolução histórica das organizações nacionais, porquanto as prestadoras de 

serviços de saneamento cuidam das questões relativas à água e ao esgoto, ao passo que o 

tratamento e a disposição do lixo são realizados por outra organização, e as obras de 

drenagem superficial por uma terceira. 

  

Considerando os fins do presente estudo, é oportuno que se promova uma breve 

digressão histórica pelas práticas governamentais acerca do Saneamento Básico, abordando as 

peculiaridades que envolvem o tratamento de água e esgoto.  
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A título de avaliação histórica, vale grifar que as primeiras Políticas Públicas, de 

expressão e repercussão, a envolver o Saneamento Básico ocorreram entre os anos de 1970 e 

1980, e foram denominadas de Plano Nacional de Saneamento (PLANASA).  

  

À época, o projeto foi severamente criticado, porquanto teve sua implantação 

realizada de forma sectária, tendo contemplado as regiões onde se encontrava a maior 

concentração de renda, além de ter se direcionado precipuamente às áreas urbanas em 

detrimento das rurais, bem assim a Região Sudeste foi a maior beneficiada e a Região 

Nordeste a que foi contemplada com o menor investimento.  

  

Segundo Nelson Rosário da Costa, a opção pela instituição de Políticas de 

Saneamento de forma setorizada foi “extremamente discriminatória se considerarmos critérios 

regionais, demográficos e sociais”.  

  

Despontou, assim, como grande desafio o encontro de um projeto que viesse a 

satisfazer às necessidades, na medida das particularidades, de todas as regiões brasileiras, uma 

vez reconhecida o mister de utilização da energia adaptativa no âmbito do Saneamento 

Básico. 

  

Com o fim do PLANASA, em meados de 1980, houve um período de intensa 

discussão sobre o assunto, porém, nenhum novo projeto surgiu para se por em prática, e, 

consequentemente, atender aos reclamos da coletividade e aos imperativos de saúde pública. 

  

Após um período crítico de estagnação, a Gestão Fernando Henrique Cardoso abriu 

as portas à dinâmica da privatização do setor, nomeadamente pelo advento do PL 4147/2001, 

que instituía diretrizes nacionais para o Saneamento Básico, por meio de ações propostas pelo 

BIRD (Banco Mundial) .  

  

À clarividência o Governo Federal mantinha uma aliança com o capital financeiro 

internacional e bancos privados internacionais que conduziam seus esforços para uma 

privatização do setor de saneamento, a exemplo de alguns países. Por óbvio que com vista ao 

lucro, a iniciativa privada concentraria seus esforços regiões mais abastadas do país, deixando 

as regiões mais carentes marginalizadas, o que inviabilizaria a universalização do serviço de 

saneamento básico.   
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Como conseqüência da ausência de motivação à efetiva universalidade dos serviços 

de saneamento, inclusive nas regiões menos favorecidas, operou-se uma paralisação de 

investimentos no setor de Saneamento, agravando ainda mais a já caótica situação deixada 

pelo PLANASA. 

  

Transpassada a Era FHC, a Gestão Luís Inácio Lula da Silva, iniciou-se com a 

promessa de mais investimentos, sendo encetada pela criação do Ministério das Cidades. 

  

Em descompasso com o alegado, há registros de que o primeiro mandato do Governo 

Lula, foi aquele em que se operou a maior redução de investimentos, desde a década de 90 no 

século XX.  

  

De outro giro, no segundo mandato de Lula, foi sancionada a Lei Federal de 

Saneamento Básico (Lei nº 11445/2007), arcabouço jurídico de sustentação das Políticas 

Públicas desde então desenvolvidas.   

  

Ao longo dos anos, os progressos, seguidos por retrocessos, consolidaram um tardio 

e setorizado alcance da eficácia almejada, fato que reputa à Política de Saneamento a pecha de 

obstáculo quase intransponível a todos os governos (municipal, estadual e federal), tanto para 

os que estiveram no poder, quanto para aqueles que agora governam. 

  

Os avanços não tornam o sistema de Saneamento Básico Brasileiro infenso a sérias 

críticas, nada obstante, “o otimismo das perspectivas relaciona-se, nesse setor, com uma 

importante linha de desenvolvimento do Direito Administrativo, centrada no incremento dos 

mecanismos de cooperação entre o público e o privado.” 

  

Juridicamente aponta-se para perspectivas alvissareiras, nada obstante, impõe-se a 

manutenção da arrecadação, no que a exigência das tarifas dos usuários funciona como 

elemento facilitador da universalização dos serviços, cabendo,pois, avaliar os mecanismos 

jurídicos de incentivo forçado ao adimplemento. 
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3. A CONDUÇÃO LEGAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS E AS 

MODALIDADES DE GESTÃO DO SANEAMENTO BÁSICO 

  

Após perpassar ao breve escorço histórico das recentes Políticas de Saneamento 

Básico, resta lançar luzes sobre a condução legal das modalidades de Gestão do setor 

previstas no ordenamento jurídico. 

  

Como enfatiza Carlos Sundfeld, “a própria Constituição Nacional distribui entre os 

entes da Federação os direitos e competências relativos à prestação de serviços estatais. 

Assim, há serviços públicos federais, estaduais, distritais e municipais”. 

  

À evidência da opção compartimentada das diferentes questões que defluem da 

definição de saneamento básico, nesta sede, optar-se-á pela caracterização limitativa das 

possíveis abordagens, calhando no detalhamento das opções de abastecimento de água e 

esgotamento sanitário em âmbito local. 

  

Para tanto, emanando da competência fixada na Constituição Federal, convencionou-

se que os serviços afetos ao saneamento básico se conflagram como serviços públicos de 

interesse local, propiciando que os municípios organizem e prestem tais serviços diretamente 

ou sob regime de concessão e permissão:  

  

Tradicionalmente, a distribuição de água e a coleta de esgotos foram 

consideradas como de interesse local, de competência municipal. Isso não mudou na 

Constituição de 1988, cujo art. 30, inc. V, atribuiu aos Municípios a tarefa de 

“organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local”.  
Todavia, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios promover “a melhoria das condições de saneamento 

básico” (CF, art. 23, inc. IX). Há um dever, portanto, de colaboração 

intergovernamental nesse setor.  
  

Subsistindo uma interface com áreas afetas ao saneamento, como recursos hídricos 

ou de política de meio ambiente, a atuação dos estados e do governo federal tornou-se 

tradicional e imperiosa, de resto, incumbe ao município optar pelos modelos de gestão direta, 

indireta (nas modalidades autárquica ou de empresarial pública) ou concessionária, facultando 

o desempenho dos serviços por companhia estadual ou empresa privada.   
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Os bens jurídicos que são tutelados pela fixação constitucional atentam à saúde da 

coletividade e à preservação ambiental, vinculando-se, pois, à manutenção de uma vida digna.  

  

A uma, a responsabilidade por essa fonte de vida e saúde se instrumentaliza pela 

atuação do Poder Público. Em uma segunda análise, vislumbra-se o dever e o direito da 

sociedade de forma coletiva e solidária à proteção e manutenção da água, visando a um meio 

ambiente sadio. 

  

Em que pese às dificuldades narradas, diante da deficiência do sistema, não raro os 

Juízos se travestem de paladinos, e determinam, a fórceps, a concessão da prestação dos 

serviços em condições faticamente adversas, muitas vezes em prejuízo do consumidor, que 

testifica a mazela de abastecimentos de água intermitentes ou de esgotamentos sanitários 

deficientes, exercícios tais que são fruto do alardeado ativismo judicial que não raro descamba 

para a “justiça lotérica”. 

  

As prestadoras de serviços de Saneamento de todo o país, impingidas por ordens 

judiciais que arbitram multas vultosas, reiteradamente, executam serviços inoperantes ou 

insuficientes aos anseios dos clientes, tão-somente para se esquivar à incidência das astreintes 

fixadas.  

 

  

  4. A POSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO E 

AS MEDIDAS QUE PODEM SER IMPOSTAS ANTE O INADIMPLEMENTO 

  

A análise formalizada visa à caracterização da coerência e adequação procedimental 

à busca exigência de remuneração pelos serviços de abastecimento de água tratada e 

tratamento de esgoto.  

  

Há que se observar, no entanto, que “a cobrança de tarifas dos usuários dos serviços 

públicos vem sendo considerada ponto fundamental para a caracterização de um legítimo 

contrato de concessão.” Conquanto se possa afirmar que “a remuneração das concessionárias 

não depende exclusivamente das tarifas”, é cediço que “não se pode imaginar que, em 
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qualquer situação, uma relação contratual possa vir a ser transformada em concessão, com o 

pagamento assumido pelo Poder Público” .  

  

A questão que, sob um primeiro prisma pode parecer temerária, em verdade patenteia 

os comandos previstos nas Leis 8987/1995 e 11445/2007. 

  

Marcadamente o disposto nos parágrafos do Art. 45 do comando legal sobredito, 

aponta que a utilização de abastecimento de água oriunda da rede pública vincula a todos os 

potenciais usuários, desde que disponível a prestação do serviço, conforme se dessume da 

norma ora transcrita: 

  

Art. 45 Lei nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007.  Ressalvadas as 

disposições em contrário das normas do titular, da entidade de regulação e de meio 
ambiente, toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de 

abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e sujeita ao 

pagamento das tarifas e de outros preços públicos decorrentes da conexão e do uso 

desses serviços.  
§ 1º Na ausência de redes públicas de saneamento básico, serão 

admitidas soluções individuais de abastecimento de água e de afastamento e 

destinação final dos esgotos sanitários, observadas as normas editadas pela entidade 

reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas políticas ambiental, sanitária e de 

recursos hídricos.[…] 

  

Luiz Henrique Antunes Alochio leciona acerca do tema da remuneração dos 

serviços, pontuando que a controvérsia se erige quando se opera a estipulação da 

compulsoriedade de utilização dos serviços disponibilizados: 

  

Ressalvadas as hipóteses de normas do titular, da entidade de regulação, e 

de meio ambiente, disporem em sentido diverso, fica mantida a questão da 

compulsoriedade da ligação às redes públicas de água e esgoto. Onde houver serviço 

de abastecimento de água ou serviço de esgotamento sanitário disponíveis, é 

obrigatória a ligação de toda edificação urbana permanente àquelas redes de 
serviço. [...] 

Somente quando ausentes redes públicas de saneamento básico (art. 45, § 

1º), serão admitidas soluções individuais de abastecimento de água e afastamento e 

destinação dos esgotos sanitários. Mesmo neste caso devem ser observadas as 

normas editadas pela entidade reguladora e pelos órgãos responsáveis pelas 

políticas ambiental, sanitária e de recursos hídricos. A questão da compulsoriedade 

ressuscita a discussão sobre a natureza jurídica da remuneração pelos serviços de 

saneamento.  

  

No que atine à questão da ligação compulsória, a despeito de controversa, nada mais 

retrata do que o sopesamento de valores constitucionais que transcendem aspectos egoísticos 

da não submissão ao pagamento das tarifas exigidas a título de contraprestação.  
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Nesse talante, Jacintho Arruda Câmara elucida, ainda, acerca do tópico da 

exigibilidade de remuneração pelos serviços de esgotamento sanitário: 

  

Em relação aos direitos e expectativas dos usuários, o valor da tarifa 

talvez seja o aspecto de maior relevância prática. São comuns reclamações e 

questionamentos em torno do valor que as prestadoras de serviços públicos cobram 

pelos serviços. Acontece que, no mais das vezes, o foco das reclamações e 

questionamentos acaba sendo exclusivamente a prestadora do serviço; a figura que, 

de fato, se beneficia e executa a cobrança da tarifa. Com esta postura, porém, o 

debate careceria de seu agente principal: aquele responsável pela fixação das tarifas. 

Explicamos.  
Uma das características marcantes das tarifas, como já salientado no 

início do presente estudo, está na fixação de seu valor pelo Poder Público. A 
remuneração paga pelos prestadores de serviços públicos, incluindo os particulares 

que os prestam em regime de delegação, é estabelecida pelo ente titular do serviço 

(poder concedente), e não pelo próprio prestador do serviço. 
  

Prossegue o Autor, sintetizando a matéria, ao versar que “a tarifa, antes de ser a 

remuneração paga pelo usuário à prestadora do serviço, representa o valor que o Poder 

Público aprova para que ocorra esta remuneração”. 

  

Em se tratando de um permissivo estatal, inexiste ofensa à esfera jurídica do 

Administrado em havendo sua exigência. Eis um nodal ponto de refute a uma suposta 

resistência levantada acerca da determinação de ligação compulsória. 

  

Cabe-nos, entretanto, questionar sobre a constitucionalidade da 

obrigatoriedade de conexão ao sistema público de abastecimento de água e esgoto, 

estabelecida pelo artigo ora analisado.  
Por um lado, temos a função pública do Estado de garantir o acesso e a 

fruição de serviços públicos pela população em geral. De outro lado está o fato 

inquestionável de que os serviços de água, esgoto e manejo de águas pluviais estão 

diretamente ligados ao direito fundamental de saúde pública, constitucionalmente 

garantido pelos artigos 6º e 196 da Carta Magna.[…] A oferta do serviço público de 

saneamento gera um benefício coletivo para a população, benefício este que supera o 

benefício individual trazido para o usuário. Do mesmo modo, o contrário é, também, 

verdadeiro: o prejuízo coletivo da não utilização dos serviços de saneamento 
colocados à disposição do usuário que deixa de utilizá-lo. Especialmente quando o 

assunto é saneamento básico  e envolve a questão da saúde pública, os efeitos   

coletivos são tão significativos que superam o benefício individual dos usuários, e é 

exatamente isto que justifica a compulsoriedade de conexão à rede de água e esgoto.  
  

Nesses desvãos, surgem as discussões, de duvidosa relevância, acerca da exigência 

de valores na contraprestação dos serviços de saneamento básico. O Pretório Excelso (STF) 

pacificou que a natureza jurídica do pagamento dos serviços prestados por concessionária 
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pública é de tarifa de preço público, consubstanciando contraprestação de caráter não-

tributário.  

  

Logo, se a natureza jurídica da remuneração do serviço de água e esgoto é não-

tributária, o prazo prescricional para a cobrança do crédito da fornecedora do serviço é o 

disposto no Código Civil. 

  

Neste tópico, vale gizaras disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor 

e na Lei Federal nº 11445/2007, bem como nas demais normas relacionadas, de forma que se 

elida a cultura anteriormente sustentada da natureza propter rem dos débitos, assentindo com 

a caracterização do crédito como de natureza pessoal em relação ao titular que fruiu 

efetivamente dos serviços. 

  

No cenário da natureza pessoal da obrigação, ressurge o dilema da supressão do 

abastecimento de água.  

                   

O embate operado entre a essencialidade dos serviços e a possibilidade de exigência 

de contraprestação resultar em sancionamentos ao usuário ainda soa como prática passível de 

crítica e censura por vozes conservadoras e protecionistas da doutrina e da jurisprudência.  

  

Ultrapassadas as considerações acerca do histórico de dimensões ou gerações dos 

direitos fundamentais e sua potencial conceituação, é possível alcançar a chave do que seria o 

núcleo essencial das garantias asseguradas aos indivíduos: concebe-se como a imposição de 

limite aos limites prefigurados constitucionalmente, incumbência máxime dos órgãos 

julgadores, quando diante de casos concretos. 

  

Inexistem fixações normativas absolutas, ainda que evidenciadas como cláusulas 

pétreas, pois todas elas podem ser flexibilizadas em circunstâncias reais que demandam 

apreciação judicial. 

  

Tendo como fio a dignidade da pessoa humana, enfocando, ainda, que inexiste 

antagonismo entre a concepção de serviço essencial e a perspectiva de produto de consumo 

posto à disposição de sua cliente, robustece-se o discurso que apregoa uma indissociável 
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complementaridade no intuito da efetivação de uma prestação fundamental, que visa à 

preservação do meio-ambiente, e, por conseguinte, a manutenção da qualidade de vida.  

  

Especificamente no que se relaciona às matérias afetas à relação de consumo, de 

início, não se vislumbra afronta às legislações pertinentes quando da implementação das 

providências de supressão, eis que a relação consumerista se estabelece pautada no princípio 

da boa-fé objetiva e equidade, a teor do que dispõe os art.s 4º e 51 do Código de Defesa do 

Consumidor. 

  

Não há óbice jurídico para utilização de instrumentos mercadológicos para 

empreendimento da cobrança dos débitos, abstraídas as questões sobre conveniência e 

oportunidade das medidas empreendidas pela Concessionária pública: 

  
[O] administrador público na iminência de um conflito contratual o 

resolve tendo por balizas os princípios da economicidade, da razoabilidade, da 

motivação e principalmente da continuidade do serviço público, que vem a ser: 

resolver motivadamente o problema contratual da maneira mais econômica, sem 
deixar que os serviços públicos prestados à comunidade tenham qualquer solução de 

continuidade. 
  

À exceção de hospitais e escolas, conforme restou consolidado doutrinária e 

jurisprudencialmente, a prática de supressão de fornecimento de água em decorrência de 

inadimplência não é tangencia a ilegalidade. 

  

Impende alertar que vige no Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade 

objetiva do fornecedor, que responde por eventuais prejuízos causados aos consumidores 

independente da existência de culpa, razão pela qual providências extremadas, como a 

supressão do fornecimento, demandam convicção da juridicidade da providência. 

  

Ato contínuo, a atual jurisprudência do STJ assenta que a possibilidade de corte 

depende da atualidade da dívida, e que é impossível suspender fornecimento de serviços 

essenciais, como a água, para cobrança de débitos pretéritos, entendimento que foi haurido de 

inúmeros julgados dos Tribunais Estaduais.  Assim o sendo, para alguns, não é jurígena a 

prática que opera a supressão do fornecimento em faturas que tenham agregado valores de 

parcelamento de valores vencidos, ou de importâncias há muito devidas.  
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de forma a não adotar mecanismos excessivamente invasivos, algumas prestadoras 

de serviços de saneamento optam pela inclusão de apontamento desabonador ao cliente 

impontual, como ferramenta acessória aos empreendimentos de cobrança, propiciando a 

continuidade da prestação dos serviços. 

  

É oportuno gizar que a inclusão dos clientes em cadastros restritivos ao crédito é 

prática autorizada pela legislação consumerista. 

  

Não há que se falar em impossibilidade do procedimento de restrições de crédito por 

ocorrências de impontualidade no pagamento, desde que verdadeiras e reais as informações 

prestadas, fato que legitima a inclusão do nome do devedor em cadastro negativador 

(SERASA, SPC e congêneres), porquanto se deva admitir atos de cobrança nos limites da lei.  

  

Impõe-se observar, no entanto, que promover, cumulativamente, à negativação do 

cliente e o corte no fornecimento de serviços pode ser rotulada por órgãos de proteção ao 

consumidor, bem como, por instâncias judiciais, projetando-se como uma dupla penalidade 

desautorizada, sendo este o entendimento jurisprudencial esposado no excerto que segue: 

  

Isso porque, convém que se destaque, a inclusão do nome dos devedores 

inadimplentes em instituições de cadastro como o SERASA e o SPC é conduta 

lícita, dentro do que prevê a legislação infra-constitucional (artigo 43 e seus 
consectários da Lei nº 8.078/90 - o chamado Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor), apenas se devendo coibir os abusos, que sujeitam seus agentes (ou 

seja, quem determina inclusões) às penalidades de estilo (indenizações, lucros 

cessantes, etc.), quando a inserção ocorrer em abuso do exercício regular do direito. 
[...] 
[N]um momento a priori, o consumidor não pode ter cortado o 

fornecimento de serviços públicos essenciais (como dito acima, a Portaria nº 03/99 

da Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça estabelece serviços de 

fornecimento de água, energia elétrica e telefonia como essenciais), o que não se 

confunde com a possibilidade de cobrança pelas vias regulares, inclusive, se for o 

caso, com inscrição do nome do devedor em cadastro negativador de crédito, desde 

que com as cautelas do artigo 43 e seus consectários da Lei nº 8.078/90, o que deve 
ser ponderado mormente porque, na generalidade dos casos que se encontram nos 

Tribunais pátrios, o que se tem observado é que o consumidor não quer o corte (o 

que é direito dele, como frisado acima), mas igualmente se pretende a retirada de seu 

nome dos cadastros em questão, o que, no entanto, deve ser visto de forma 

parcimoniosa, eis que, somente se houver abuso (por exemplo, erro no que tange ao 

valor, data, etc.) tal pleito poderá vir a ser atendido eis que a regra será, em casos 

como tal, reconhecer-se como direito legal do credor, assim proceder. 
  

A doutrina tem adotado uma postura eminentemente protecionista, no que tem sido 

acompanhada pelos Tribunais Pátrios, priorizando a manutenção do potencial de crédito. 

2890



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Todavia, ante o anseio de compatibilização de interesses distintos, inegavelmente a 

providência de inscrição em cadastros desabonadores de crédito é menos invasiva e ofensiva à 

dignidade da pessoa humana: 

  

A defesa do consumidor como direito fundamental previsto no art. 5º, 

inciso XXXII da CFFB, instrumentalizada de forma eficiente com o advento da Lei 

nº 8.072, teve a preocupação de conciliar as novas exigências econômicas com as 

conquistas fundamentais do indivíduo fortalecidas ao longo da história. A legislação 

específica consolidou a exigência dispensada no art. 28 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias, que conferiu especial proteção ao destinatário final da 

relação de consumo. 
 Ainda assim, apesar do grande e inegável avanço decorrente da vigência 

legislativa, não se pode desconsiderar a sagacidade da ressalva feita por Claudia 

Lima Marques nos seguintes termos: 
"Nosso alerta é, pois, no sentido de tratar-se em essência, de uma prática 

comercial perigosa e muitas vezes abusiva, regulada a contrário pelo CDC, que 

impõe deveres e limites à possibilidade de manter, organizar e usar estes bancos de 

dados de consumo. Se esta prática causar dano aos consumidores, material ou moral, 

deverão ser ressarcidos e, mais ainda, deverá a aplicação da lei consumerista ser de 

tal ordem que pedagogicamente modifique as práticas existentes no mercado." 
 Trata-se de compatibilizar diferentes interesses, o interesse público do 

comércio em geral, que tendo instrumentos protetivos se portam de maneira mais 

dinâmica na concessão do almejado crédito e o interesse privado de proteção aos 

direitos que integram a personalidade e devem, em diferentes esferas das relações 

negociais, ser respeitados. 
  

Há que se remarcar, ainda, a necessidade de temperança no exercício cumulativo ou 

sucessivo do procedimento de cobrança e supressão do fornecimento. Tem-se que o corte no 

fornecimento dos serviços de abastecimento de água se releva na generalidade das 

contratações, na impressão judicial, como expediente abusivo e ilegal, como se buscou 

esmiuçar acima, mas isso não significa que, em algumas situações excepcionais tal medida 

não seja autorizada e recomendável. 

   

Em princípio, deve ser compreendida como situação excepcionalíssima e 

devidamente justificada, sob pena de imediata atuação jurisdicional, com imposição de todas 

as medidas processuais cabíveis: eis porque as Prestadoras de serviços de Saneamento 

passaram a conceber que tais medidas devem ser adotadas com parcimônia. 

  

Malgrado a temperança aconselhada, impõem-se providências efetivas para impedir 

que inadimplência resulte no aumento das prestações exigidas dos demais usuários, fato que 

per si conduz ao incremento da impontualidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente estudo tencionou identificar os problemas elencados na prestação de 

serviços de água e esgoto. Com vistas ao atingimento da referida análise, o trabalho 

buscou definir as peculiares balizas do sistema de Saneamento Básico, por meio de 

uma breve retrospectiva histórica, e pela descrição das três últimas gestões federais 

do setor.  

  

Visando à universalização do Saneamento Nacional, o ensaio reforça que as 

práticas de fomento governamental foram insuficientes, momento em que se 

conclui que somente pela manutenção da arrecadação das prestadoras de serviços 

públicos será propiciada a adesão irrestrita dos potenciais beneficiados.  

  

Nesta toada, a análise credita ao adimplemento da tarifa pelos usuários das 

contraprestações exigidas pelas prestadoras de serviços públicos de água e esgoto a 

condição de recurso bastante à qualidade e à continuidade das prestações 

disponibilizadas.  

  

Para se alcançar a referida conclusão, a pesquisa se socorreu da 

conceituação do saneamento básico, à luz dos dispositivos legais, rumando, a 

seguir, à avaliação das Políticas Públicas consolidadas. 

  

Considerando a relevância da arrecadação e da pontalidade no pagamento 

das tarifas pelos usuários, o trabalho abordou o exercício do ativismo judicial em 

matérias afetas ao abastecimento de água e tratamento de esgoto, que potencializam 

um embate entre situações de alegada incapacidade do consumidor em efetuar o 

pagamento devido e a inconteste essencialidade dos serviços, para finalmente se 

ater sobre a natureza jurídica da cobrança dos serviços afetos ao saneamento 

básico, para, após, avaliar o dilema da supressão dos serviços, para, por fim, 
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alinhavar a polêmica da inscrição dos clientes inadimplentes nos cadastros 

restritivos ao crédito. 

  

Conclui-se que inexistem medidas extremadas, desde que autorizadas em 

lei, para o alcance do bem comum. 
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OS ÓRGÃOS DE CONTROLE E A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 

LOS ÓRGANOS DE CONTROL Y LA PREVENCIÓN DE LA 

CORRUPCIÓN 

 

Ana Cristina Melo De Pontes Botelho 

 

RESUMO 

 

Os frequentes escândalos de corrupção, as consequentes discussões sobre a 

necessidade de ética no trato dos recursos públicos, e os questionamentos quanto à efetividade 

dos órgãos de controle no combate e prevenção desse tipo de corrupção, deram ensejo às 

reflexões delineadas no presente trabalho. Nesse contexto, buscou-se evidenciar como é feita, 

atualmente, a prevenção da corrupção por órgãos constitucionalmente competentes para tal 

mister, quais sejam: Tribunal de Contas da União, Controladoria-Geral da União. As 

evidências empíricas contidas no texto apontam para uma preocupação recente do Tribunal de 

Contas da União e da Controladoria-Geral da União com controles preventivos. Na esteira 

dessa visão de controle, busca-se evidenciar o que tem sido feito para incrementar a 

efetividade dos controles e quais as deficiências e percalços enfrentados nesse espinhoso 

caminho. Nota-se, pelo menos, um incremento da consciência de que a corrupção drena cada 

vez mais recursos que seriam, a princípio, destinados a produzir e realizar bens e serviços 

públicos em favor de toda a coletividade, gerar negócios e manter o nível de empregos. Em 

decorrência, Órgãos como o TCU e a CGU buscam mecanismos de controle mais eficientes 

para combater e prevenir esse mal social que obstaculiza o desenvolvimento nacional, 

diminuindo a qualidade de vida da população. 

 

Palavras-chave: Corrupção. Ética. Política. Moralidade Administrativa. Agentes 

Públicos. Transparência. Controle. Obras Públicas. Avaliação de Controles Internos. Tribunal 

de Contas da União. Controladoria-Geral da União.  
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RESUMEN 

Los frecuentes escándalos de corrupción, las consecuentes discusiones acerca de la necesidad 
de ética en el trato de los recursos públicos y las cuestiones cuanto a la efectividad de los 
órganos de control en la lucha y prevención de ese tipo de corrupción generaron las 
reflexiones que están en el presente trabajo. En ese contexto, se buscó evidenciar cómo se 
hace en la actualidad la prevención de la corrupción por órganos constitucionalmente 
competentes para tal actividad, es decir, el Tribunal de Cuentas de la Unión y la Contraloría 
General de la Unión. Las evidencias empíricas contenidas en el texto apuntan hacia una 
preocupación reciente del Tribunal de Cuentas de la Unión y de la Contraloría General de la 
Unión con controles preventivos. En la seara de esa visión de control, se busca evidenciar lo 
qué se ha hecho para incrementar la efectividad de los controles y cuáles son las deficiencias 
y percances afrontados en ese espinoso camino. 

Se nota por lo menos un incremento de la conciencia de que la corrupción drena cada vez más 
recursos que serían en principio destinados a producir y realizar bienes y servicios públicos en 
favor de toda la colectividad, generar negocios y mantener el nivel de empleo. En 
consecuencia, órganos como el TCU y la CGU buscan mecanismos de control más eficientes 
para luchar contra y prevenir ese mal social que genera obstáculos al desarrollo nacional, 
disminuyendo la calidad de vida de la población. 

Palabras clave: Corrupción. Ética. Política. Moralidad Administrativa. Agentes Públicos. 
Transparencia. Control. Obras Públicas. Evaluación de los Controles Internos. Tribunal de 
Cuentas de la Unión. Contraloría General de la Unión. 
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INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, buscam-se meios de coibir atos de corrupção1, com o intuito de 

evitar prejuízos sociais incalculáveis com os quais vem convivendo a sociedade, uma vez que 

esse fenômeno social é considerado uma das piores barreiras no caminho do progresso 

econômico de qualquer país.  

Além de relatar que um nível elevado de corrupção pode tornar ineficazes as 

políticas públicas e afastar os investimentos, Amartya Sen coloca seu entendimento do que 

vem a ser comportamento corrupto.  Para ele: 

A corrupção envolve a violação de regras estabelecidas para o ganho e 

o lucro pessoal. Obviamente, não se pode erradicá-la induzindo as 

pessoas a ser mais auto-interessadas. Também não teria sentido tentar 

reduzir a corrupção simplesmente pedindo às pessoas que sejam 

menos auto-interessadas em geral – tem de haver uma razão específica 

para sacrificar o ganho pessoal. 2 (grifo do autor) 

Por considerar que não se pode esperar das pessoas que tenham um comportamento 

pessoal altruísta voltado para o bem estar geral, vislumbra o autor ser possível alterar o 

equilíbrio de ganhos e perdas oriundo do comportamento corrupto por meio de uma reforma 

organizacional, destacando, em primeiro lugar, o papel dos sistemas de inspeção e punição. 

Nesse sentido, considera que “sistemas claros de regras e punições, junto com uma imposição 

rigorosa, podem fazer a diferença nos padrões de comportamento.3”  

A reforma organizacional também tem que ter em conta alguns sistemas de 

regulamentação que encorajam a corrupção por conferirem poderes discricionários aos altos 

funcionários que podem conceder favores a terceiros. Finalmente, destaca Amartya Sen que a 

tentação a ser corrupto aumenta nos funcionários que têm poder, mas são relativamente 

pobres. Nesse ponto, destaca que na China muitos burocratas recebiam uma “bonificação anti-

                                                 
1 Amartya Sen coloca que “a corrupção não é um fenômeno recente, como também não o são as 
propostas para lidar com ela. As civilizações antigas deram mostras de ilegalidade e corrupção 
disseminadas. Algumas produziram uma literatura considerável sobre modos de reduzir a corrupção, 
especialmente entre os altos funcionários do governo.” (SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento 
como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão técnica Ricardo Doniselli Mendes. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 312) 
2 Op. Cit., p. 312. 
3 Op. Cit., p. 312. 
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corrupção”4, denominada yang-lien, que os incentivava a permanecer honestos e cumpridores 

da lei5. 

Diante desse quadro conceitual, expressamos nossa concordância com o 

posicionamento de Amartya Sen no sentido de que para enfrentar a corrupção são necessárias 

reformas institucionais nos nossos órgãos de controle oficial e também o aprimoramento da 

legislação nacional anticorrupção. Veremos que algumas reformas institucionais já estão 

sendo implementadas nos sistemas de inspeção e punição. O TCU, por exemplo, vem 

realizando auditorias sistemáticas em obras públicas, com benefícios evidentes ao Erário, 

como restará evidenciado. A Controladoria-Geral da União, por sua vez, implantou em 2006 a 

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Ações Estratégicas (SPCI) com o fito de criar 

mecanismos de prevenção de práticas corruptas.     

Não se pode pensar que as pessoas são particularmente virtuosas e ávidas por serem 

justas, tendo, portanto, consciência de um dever moral intrínseco, no sentido kantiano6. Na 

realidade, as pessoas, e mais especificamente, os agentes políticos, agem com um egoísmo 

inteligente, e com cupidez e ganância flagrantes. Daí a necessidade de controle e de normas 

éticas rígidas que baseiem o exercício das atividades públicas em geral. 

Nessa linha, importa ressaltar que a Carta Magna de 1988 inovou ao alçar a 

moralidade administrativa a Princípio Constitucional, expresso e autônomo. Em assim sendo, 

autoridades e servidores podem ser acionados judicialmente e administrativamente pela 

prática de atos contrários à moralidade administrativa. O Princípio da Moralidade 

Administrativa (art. 37, caput) é tido como um dos fundamentos do Estado Democrático de 

Direito, uma vez que não se pode ter uma verdadeira democracia sem que haja ética no 

                                                 
4 No que concerne aos incentivos financeiros (tal como existentes na China), encontramo-nos diante 
da dificuldade de alicerçar neles a prevenção da corrupção, para a realidade brasileira. Entrevemos 
como uma das saídas possíveis, o incentivo da atuação preventiva dos órgãos de controle, bem 
assim do sistema de controle social. 
5 SEN, Amartya Kumar. Desenvolvimento como liberdade. Tradução Laura Teixeira Motta; revisão 
técnica Ricardo Doniselli Mendes. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. p. 313. 
6 Seguindo a máxima “por sobre mim o céu estrelado; em mim a lei moral”, que caracteriza seus 
imperativos categóricos, Kant procurou evidenciar que certos comandos são incondicionados. 
Considerava ele que todos devem ter a consciência de que há um conjunto de regras a serem 
cumpridas por mais que não tenhamos vontade de cumpri-las. Os imperativos categóricos devem ser 
seguidos, não por medo, mas por uma convicção moral intrínseca, que pressupõe respeito aos 
valores socialmente estabelecidos (KANT, Immanuel. Crítica da Razão Prática. São Paulo: Ícone, 
2005. p. 157). 
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desempenho de um mister público. Assim, a falta de moralidade no trato da coisa pública leva 

à prática de violência implícita contra os cidadãos administrados, sendo, por isso, 

absolutamente inaceitável. 

Cabe, sem sombra de dúvida, aos agentes públicos (sentido lato) administrar a coisa 

pública de maneira honesta, proba e correta, vez que a observância à moralidade 

administrativa não se caracteriza como faculdade ante um princípio moral genérico, mas 

como obrigatoriedade diante do Princípio da Moralidade, que é específico e encontra-se 

consubstanciado na Constituição.  

Todavia, em havendo desvios de conduta por parte dos agentes públicos e o 

consequente conflito com as normas e princípios atinentes à probidade administrativa, a 

própria Administração, no exercício da autotutela, tem o dever de adotar todas as providências 

cabíveis para corrigir as condutas condenáveis. Assim, um comportamento eivado de vício 

pode, perfeitamente, ser revisto pela autoridade administrativa competente no exercício da sua 

função de controle hierárquico. 

Isso demonstra que diante da dinâmica do cotidiano da Administração Pública, os 

agentes públicos necessitam resolver, de imediato, muitas situações que lhes são apresentadas, 

tentando solucionar as questões no âmbito administrativo, como forma de evitar prejuízos ao 

Erário, coibir a corrupção e reduzir o número de lides perante o Judiciário, sempre 

observando o Princípio da Ampla Defesa, insculpido no art. 5º, inciso LV, da CF/88.  

Ocorre que, por diversos motivos, dentre eles a fragilidade de controles intrínseca ao 

sistema burocrático administrativo, a administração se depara com muitas dificuldades na 

resolução de questões internas que levam a práticas corruptas. Isso leva a que haja uma 

necessidade cada vez maior de fortalecimento dos Sistemas de Controle Externo e Interno dos 

três poderes da União. 

Entre nós, tanto o Controle Interno, exercido pela Controladoria-Geral da União no 

âmbito do Poder Executivo, quanto o Controle Externo, exercido pelo Tribunal de Contas da 

União, baseiam suas atuações nos ditames legais insertos nos artigos 70 a 74 da nossa Carta 

Magna.  

Não se pode olvidar a importância desses órgãos no processo de combate e 

prevenção da corrupção, uma vez que, no exercício das competências constitucionalmente 

delineadas, lidam dia após dia com a improbidade daqueles que administram bens, dinheiros e 

valores públicos. No entanto, as suas atuações fiscalizadoras têm que ser repensadas dia após 
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dia, visto que quando o desvio dos recursos públicos se perpetua, dificilmente os numerários 

retornam ao Erário. Desse modo, daremos enfoque ao controle preventivo da corrupção, por 

vislumbrarmos ser este mais eficiente para evitar que os desvios se concretizem.  

ALGUNS CONCEITOS DE CONTROLE 

Antes de adentrarmos nos itens atinentes aos controles preventivos da corrupção, 

exercidos pelo TCU e pela CGU, traremos à baila definições importantes para o escopo desse 

capítulo. 

Ab initio, cumpre destacar que o vocábulo Controle tem o significado de fiscalização 

de atividades, processos, pessoas, órgãos. Numa acepção mais ampla, temos que os controles 

das atividades administrativas do Estado assumem várias formas7, como: controle interno, 

controle externo, controle social, controle jurisdicional, controle administrativo, controle 

político, controle parlamentar, controle legislativo. Controle, enfim, é uma atividade exercida 

com o propósito de certificar-se de que algo se cumpra de acordo com o que foi planejado.  

Para os fins do trabalho ora desenvolvido serão enfocados conceitos de controle interno e 

externo, à luz de normas e doutrinas atualmente vigentes. 

A expressão “controle interno” passou a ser utilizada como um meio de distinguir os 

controles originados dentro da/ou pela própria organização, daqueles de origem externa, como 

é o caso dos controles impostos pela legislação8. Os controles internos9 são todos os 

instrumentos adotados pela organização destinados à vigilância, fiscalização e verificação 

administrativa, que permitem prever, observar, dirigir ou governar os acontecimentos que se 

verificam dentro da entidade e que possam produzir reflexos em seus objetivos 

institucionais10.   

O Sistema de Controle Interno11, por sua vez, é a conjunção de todas as políticas, 

normas e procedimentos exercidos no âmbito de uma entidade (órgão, empresa, unidade etc.), 

como os controles financeiros, contábeis, orçamentários, operacionais, etc. Busca obter: 
                                                 
7 SIRAQUE, Vanderlei. Controle Social da Função Administrativa do Estado: Possibilidades e limites 
na Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 77.  
8 INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNOS DO BRASIL. AUDIBRA. Normas Brasileiras para o 
Exercício da Auditoria Interna. 2. ed. São Paulo. 1992.  
9 O debate sobre a revalorização dos controles internos chamou a atenção para a necessidade de 
códigos de ética mais detalhados, bem assim da formulação de manuais de conduta específicos para 
determinadas unidades organizacionais, como a Diretoria Financeira. Demonstra-se, dia após dia, a 
importância de uma unidade de Auditoria Interna atuante, focada nos riscos e engajada no esquema 
de Governança Corporativa e de relacionamento sinérgico com os Comitês de Auditoria, de Ética e 
de Riscos, e com as áreas de Divulgação de Informações, Ouvidoria e Conselho Fiscal. 
10  FRANCO, Hilário; MARRA, Ernesto. Auditoria Contábil. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2001. p. 267. 
11 COMMITTEE OF SPONSORING ORGANIZATIONS OF THE TREADWAY COMMISSION -  
COSO.  
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eficiência, efetividade, economicidade nas operações, incluindo a salvaguarda de recursos 

contra perdas, mal uso ou dano, além de informações úteis, tempestivas e confiáveis. Com 

isso, objetiva que haja conformidade a políticas, planos, procedimentos, leis e regulamentos 

aplicáveis à entidade. Registre-se que a auditoria interna faz parte desse Sistema. 

De acordo com a INTOSAI12, o Controle Interno é um processo integrado efetuado 

pela direção e corpo de funcionários e estruturado para enfrentar os riscos e fornecer razoável 

segurança de que na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão 

alcançados: execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações; 

cumprimento das operações de accountability; cumprimento das leis e regulamentos; 

salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e dano. O alvo final do Controle Interno 

é auxiliar as entidades na consecução dos seus objetivos. 

O Controle Externo, por sua vez, é o que se realiza por órgão estranho à 

administração responsável pelo ato controlado e visa a comprovar a probidade da 

Administração e a regularidade da guarda e do emprego dos bens, valores e dinheiros 

públicos, bem como a fiel execução do orçamento13. 

O Sistema de Controle Externo é “o conjunto de ações de controle desenvolvidas por 

uma estrutura organizacional, com procedimentos, atividades e recursos próprios, não 

integrados na estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção de atos.14”  

A Auditoria é o exame das operações, atividades e sistemas de determinada entidade, 

com vistas a verificar se estes são executados ou funcionam em conformidade com 

determinados objetivos, orçamentos, regras e normas15.  

Auditoria Interna16 é uma função independente de avaliação, criada dentro de uma 

empresa (entidade) para examinar e avaliar suas atividades. A proposta da auditoria interna é 

auxiliar os membros da organização a desincumbirem-se eficazmente de suas 

                                                 
12  INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SUPREME AUDIT INSTITUTIONS – INTOSAI. 
13 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 22. ed. São Paulo: Malheiros, 1997. p. 
577 e 608. 
14 FERNANDES, Jacoby. Tribunais de Contas do Brasil: Jurisdição e Competência. 2. ed. Belo 
Horizonte: Fórum, 2005. p. 30.  

15 INTOSAI, 1986 apud TRIBUNAL DE CONTAS DE PORTUGAL, 1999, p. 23. 

16 Vale alertar que não se deve confundir auditoria interna com controles internos. Enquanto estes 
representam um conjunto de políticas e procedimentos implantados pela administração, objetivando a 
salvaguarda dos ativos, a correta valoração dos passivos, a adequação das informações e a eficácia 
operacional, aquela é apenas um dos componentes do sistema de controle que muito contribui para o 
alcance dos resultados pelo sistema de controle interno.    
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responsabilidades. Para tanto, a auditoria interna lhes fornece análise, avaliações, 

recomendações, assessoria e informações relativas às atividades examinadas17. 

Por seu turno, a Auditoria Externa18 é a auditoria realizada por um organismo 

externo e independente da entidade fiscalizada, tendo por objetivo, de um lado, emitir um 

parecer sobre as contas e a situação financeira, a legalidade e regularidade das operações e/ou 

sobre a gestão e, por outro, elaborar os relatórios correspondentes19. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E SUAS AÇÕES PARA PREVENIR 

A CORRUPÇÃO 

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

Num Estado Democrático de Direito é essencial a existência de estrutura formal de 

controle das finanças públicas, de forma a possibilitar o melhor desempenho possível das 

atividades desenvolvidas pelo Estado, sempre visando ao interesse público. 

Sabendo disso, o legislador constitucional originário atribuiu ao Tribunal de Contas 

da União competências bem mais amplas que as delineadas nos textos constitucionais 

anteriores. Recebeu a Corte poderes para, no auxílio ao Congresso Nacional, exercer a 

fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das 

entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, à legitimidade, à 

economicidade e à fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. Assim, 

qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie 

ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em 

nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária, tem o dever de prestar contas ao TCU 

(art. 70 da CF/88).  

Os relatórios de atividades trimestrais definem o negócio, a missão e a visão do 

TCU. Vejamos: Negócio – controle externo da Administração pública e da gestão dos 

recursos públicos federais; Missão – assegurar a efetiva e regular gestão dos recursos 

                                                 

17 ATTIE, W. Auditoria Interna. São Paulo: Atlas, 1992. p. 28. 

18 A diferença marcante do trabalho de auditoria externa realizado pelas Entidades de Fiscalização 
Superior (EFS), mais especificamente pelo TCU, com relação à auditoria externa de uma empresa 
contratada é que além de confeccionar relatórios o TCU emite determinações de observância 
obrigatória, e por vezes recomendações. Ademais, ao monitorar o cumprimento das determinações, 
verificando o não cumprimento destas, aplica multa aos responsáveis (art. 58, inciso VII da Lei nº 
8.443/92). 
19 INTOSAI, 1986, apud TCU, 1995, p. 3. 
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públicos, em benefício da sociedade; Visão – ser instituição de excelência no controle e 

contribuir para o aperfeiçoamento da administração pública.   

As suas competências estão insculpidas nos artigos 71 a 73 da CF/88 e as suas 

atribuições de controle externo estão regulamentadas na Lei Orgânica (Lei nº 8.443/92) e no 

Regimento Interno (Resolução nº 155, de 04/12/2002). Além das atribuições previstas 

constitucionalmente, outras lhe têm sido conferidas por leis específicas, como a Lei de 

Responsabilidade Fiscal20 (Lei Complementar nº 101/2000, arts. 56 e 59, §3º, dentre outros), a 

Lei de Licitações e Contratos (Lei nº 8.666/93, art. 113, §§ 1º e 3º), a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (a cada ano especifica as atribuições do TCU com relação à fiscalização de 

obras públicas: Ex: Lei nº 11.514/2007, art. 22, art. 101, §§ 3º, 5º, 9º, 10º, 13º; art. 102, §§ 1º, 

5º, 6º; art. 103; art. 104; art. 125), dentre outras.  

Outrossim, a Corte de Contas Federal, exercitando o Controle Externo, julga as 

contas dos administradores públicos, oportunidade em que verifica a legalidade, regularidade 

e economicidade dos atos dos gestores ou responsáveis pela guarda e emprego dos recursos 

públicos (art. 1º da Lei nº 8.443/92). 

No julgamento das contas, constatando irregularidades graves, age o TCU: ora 

imputando débito ao responsável, condenando-o à devolução dos recursos não aplicados ou 

mal aplicados (art. 12, inciso II, §1º, da Lei nº 8.443/92); ora lhe aplicando multa, que pode 

ser cumulada com o débito (art. 57); ora inabilitando-o, por período que varia de cinco a oito 

anos, para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da 

Administração Pública (art. 60), dentre outras cominações legais.  

Ao verificar dano ao Erário decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico 

ou desfalque e desvio de dinheiros, bens e valores públicos, a Corte, ao julgar irregulares as 

contas (art. 16, inciso III da Lei nº 8.443/92), pode, também, fixar a responsabilidade solidária 

do agente público que praticou o ato irregular e do terceiro que, como contratante ou parte 

interessada na prática do mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento 

do dano apurado (art. 16, § 2º). Providencia, outrossim, nesses casos, a imediata remessa de 

cópia da documentação pertinente ao Ministério Público da União, para ajuizamento das 

ações civis e penais cabíveis (art. 16, § 3º).   

                                                 
20 A Lei de Responsabilidade Fiscal dispõe que as prestações de contas dos governos e os pareceres 
prévios elaborados pelas Cortes de Contas são instrumentos de transparência da gestão fiscal. Caso 
atingidos os limites definidos em lei, verificados fatos comprometedores dos programas 
governamentais, ou indícios de irregularidades na gestão orçamentária, os Tribunais de Contas têm o 
dever de alertar os órgãos ou poderes sobre a situação identificada. 
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Aqueles que têm suas contas julgadas irregulares são inscritos no Cadastro de 

Responsáveis com Contas Julgadas Irregulares – CADIRREG – elaborado pelo TCU e que 

contempla todas as pessoas físicas ou jurídicas, cujas contas não foram aprovadas no 

exercício. 

O sítio do TCU (www.tcu.gov.br) contém a listagem dos que foram declarados 

inabilitados para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança na Administração 

Pública Federal, os inidôneos para participarem de licitações realizadas por essa mesma 

Administração, e os inelegíveis, que tiveram suas contas julgadas irregulares (a lista é 

encaminhada para a Justiça Eleitoral). 

Nesse contexto, vê-se que a atuação central do TCU, como o seu próprio nome 

indica, é a de julgar contas dos administradores públicos, agentes políticos ou privados, que 

utilizam recursos federais. O julgamento das contas se dá após a utilização dos recursos, 

significando que se houver desvios ou danos ao Erário, esses já foram perpetrados, cabendo 

tão-só ao TCU correr atrás dos prejuízos, buscando recuperar valores desviados ou mal 

aplicados, o que na prática é uma falácia, pois um percentual ínfimo desses valores retorna 

aos cofres públicos21. Por isso, vemos na atuação preventiva do TCU uma saída mais eficaz 

para o combate e prevenção à corrupção, razão pela qual, nas linhas que se seguem, 

focaremos a análise nesse tipo de estratégia. 

ACÕES PREVENTIVAS 

O Mapa Estratégico do Tribunal de Contas da União traz como prioridade de atuação 

combater22 a corrupção, o desvio e a fraude, de forma a punir responsáveis com efetividade e 

tempestividade e coibir a ocorrência de fraude e desvio de recursos.  

                                                 
21 Com respeito às prestações de contas Lino Martins da Silva, ressalta que “Lamentavelmente, as 
prestações de contas dos entes públicos estão apoiadas em demonstrativos de ingressos e 
desembolsos decorrentes da lei orçamentária anual e destinados a usuários institucionais (Tribunais 
de Contas e Assembléias Legislativas ou Câmaras dos Vereadores), cuja preocupação é apenas de 
fundo jurídico-administrativo.” (SILVA, Lino Martins da. Contabilidade Governamental: Um Enfoque 
Administrativo. São Paulo: Atlas, 1991. p. 317)  
22 Buscando o combate efetivo à corrupção, o Tribunal de Contas da União, em seu Relatório Anual 
divulgado no final de 2005, sugeriu a organização de uma Estratégia Nacional de Combate à 
Corrupção, nos moldes da Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro. Com isso, a 
partir de 2007, a Estratégia Nacional de Combate à Lavagem de Dinheiro (Encla), passou a 
denominar-se Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro (Enccla). A 
Enccla tem por objetivo a atuação conjunta dos órgãos que trabalham com fiscalização, controle e 
inteligência no Governo Federal, no Poder Judiciário e no Ministério Público. Assim, a Enccla 
funciona como um canal de promoção de integração dos órgãos de fiscalização e controle. Dessa 
forma, desde a edição de 2007, a Estratégia passou a ser co-organizada pela Controladoria-Geral da 
União (CGU) e pelo Ministério da Justiça. 
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Na prática, vê-se que no que diz respeito à prevenção da corrupção, o Tribunal de 

Contas da União tem obtido avanços significativos na área de auditoria de obras públicas, na 

qual, tradicionalmente, são detectados os maiores desfalques quando da aplicação dos 

recursos públicos. Acompanhando as obras materialmente mais relevantes do orçamento 

público federal, desde o começo de sua execução até a conclusão, evitam-se muitos desvios, 

sobrepreços, superfaturamentos.  

AUDITORIAS DE OBRAS PÚBLICAS 

Importa registrar quanto às auditorias de obras públicas, que a partir da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias de 1997 vem sendo determinado ao TCU que realize fiscalizações 

nas principais obras contempladas no Orçamento Geral da União. Essas auditorias têm 

tornando mais transparente e eficiente a execução de obras públicas, área altamente sujeita a 

práticas ilícitas e corruptas. Isso decorre de uma atuação preventiva e orientadora, que 

fortalece a importância do controle, da responsabilidade social e do desenvolvimento 

sustentável.  Por tudo isso, o que se pretende é que situações de potencial dano ao Erário 

sejam detectadas e corrigidas previamente à concretização do prejuízo, pois quando este 

efetivamente se realiza, as chances de retorno aos cofres públicos dos valores desviados são 

mínimas, como já mencionado. 

Frise-se que os trabalhos sistêmicos na área de fiscalização de obras públicas têm 

propiciado significativos benefícios ao Erário, haja vista a correção tempestiva de problemas 

relacionados a falhas de projeto e preços elevados. 

No Fiscobras 200623, por exemplo, detectou-se sobrepreço24 no valor de R$ 

102.401.462,62, na Construção do Terminal de Passageiros 3 (TPS-3) do Aeroporto de 

Guarulhos em São Paulo (Acórdão TCU nº 1.616/2006-Plenário). A atuação do TCU 

eliminou o sobrepreço constante do orçamento-base, utilizado na Concorrência nº 

011/DAAG/SBGR/2003.  

No mesmo exercício, também foi constatado sobrepreço de cerca de R$ 

122.000.000,00 milhões (valores de abril/2005), conforme Acórdão nº 1.259/2006-Plenário, 

                                                 
23 Fiscobras 2006 (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 005.275/2006-4; Acórdão nº 
1.731/2006, Plenário) 
24  O Sobrepreço, que é o preço acima do mercado, e o superfaturamento, que é o sobrepreço pago, 
estão entre as principais irregularidades encontradas em obras públicas, o que demonstra a 
generalização da prática de gestão antieconômica dos recursos públicos em nosso País. 
(CAMPITELI, Marcus Vinicius. Medidas para evitar superfaturamento decorrente dos ‘jogos de 
planilha’ em obras públicas. Dissertação (Mestrado em Estruturas e Construção Civil) – Universidade 
de Brasília, 2006. p. 2.) 
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nas obras de Complementação da Infra-Estrutura Geral do Centro de Lançamento de 

Alcântara – MA. Nesse caso, considerada uma amostra representativa de 39% do valor do 

orçamento, constatou-se que 85% dos valores orçados estavam acima dos preços referenciais 

de mercado. Ademais, o percentual de BDI25 de 43% foi considerado antieconômico, com a 

inclusão indevida de componentes, havendo custos e encargos indevidamente alocados, 

acarretando excessivo acréscimo de 346%, em média, no valor cobrado da mão-de-obra. 

Além dos benefícios gerados para o Erário pela exclusão dos sobrepreços acima 

mencionados, outros benefícios potenciais foram obtidos com auditorias de obras realizadas 

em diversos empreendimentos, nos quais foram apontados indícios de irregularidades graves26 

(IGP). Vejamos alguns exemplos de benefícios potenciais gerados pelas auditorias realizadas 

em 2006 (valores atualizados para junho de 2006): Melhoramentos Aeroporto Internacional 

de Congonhas-SP = R$ 37.248.000,00; Melhoramentos Aeroporto de Macapá – AP = R$ 

50.900.000,00; Melhoramentos no Aeroporto de Goiânia – GO = R$ 72.970.000,00 ( Fonte: 

Relatório Consolidado do Fiscobras 2006). 

Estimou-se, assim, que os benefícios resultantes da fiscalização de obras no primeiro 

semestre de 2006 poderiam alcançar cerca de R$ 1,0 bilhão. Com essas considerações, a 

adoção de medidas corretivas futuras, em face de determinações do Tribunal, demonstra a 

relevância dos trabalhos desenvolvidos nessa área. 

Novamente em 2007, também foram alcançados relevantes benefícios reais e 

potenciais27 na área de fiscalização de obras públicas, oportunidade em que, tempestivamente, 

foram feitas determinações visando à correção de desvios de custos e ao ajuste de projetos que 

apresentaram qualidade deficiente. 

                                                 
25  Os orçamentos das obras de construção civil contém sempre os custos diretos e as bonificações e 
despesas indiretas (BDI). Os custos diretos estão relacionados com a execução dos serviços que 
compõem a obra (material, mão-de-obra, encargos sociais), enquanto que o BDI é uma parcela 
percentual que incide sobre os custos diretos, sendo composto por impostos, administração central, 
lucro, entre outros.  
26 Indícios de Irregularidades Graves que ocasionam a paralisação das obras. A retomada das obras 
só se dá após o saneamento das irregularidades. 
27 O benefício estimado é aquele esperado em função de proposta formulada pela Unidade Técnico-
Executiva, mas ainda não apreciada pelo Tribunal; o potencial é o relativo a item de deliberação do 
Tribunal, cujo cumprimento ainda não foi verificado; o efetivo é aquele decorrente do cumprimento de 
deliberação ou antecipado no âmbito administrativo, em razão de processo em andamento no TCU. A 
sistemática de quantificação e registro dos benefícios das ações de controle externo está disciplinada 
na Portaria TCU nº 59/2004.  
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Pois bem, em 2007, o somatório dos benefícios potenciais se manteve também 

próximo a R$ 1,0 bilhão. As obras fiscalizadas (Fiscobras 200728), nas quais se registraram os 

valores mais significativos foram, dentre outras: Produção de Óleo e Gás Natural = 

152.800.000,00; (PAC) Integração Rio S. Francisco = R$ 128.800.000,00; (PAC) BR-

163/MT-Divisa MS/MT-MT/PA = 68.650.000,00. 

Em 2008, o somatório dos benefícios potenciais, resultantes das fiscalizações de 

obras realizadas pelo TCU, atingiu mais de R$ 2,8 bilhões, valor substancialmente superior 

aos dos anos anteriores (a exemplo de 2006 e 2007, como visto acima). O relatório 

consolidado do Fiscobras 200829 mostrou motivos que influenciaram nessa elevação. 

Listamos alguns: Resultados significativos trazidos por algumas fiscalizações, o que 

alavancou o total de benefícios potenciais. Foram elas: Ferrovia Norte-Sul/Tocantins (R$ 

500,0 milhões); Angra III/RJ (R$ 469,3 milhões); Gasoduto Coari-Manaus/AM (R$ 392,4 

milhões); Rodoanel – Trecho Sul/SP (R$ 326,0 milhões); Barragem do Castanhão-Açude 

Gavião/CE (R$ 161,7 milhões). Só essas fiscalizações geraram benefícios potenciais de R$ 1, 

85 bilhão; Formação específica dos servidores da Secretaria de Obras do TCU (Secob), maior 

experiência em auditoria de obras; escolha de obras complexas e potencialmente 

problemáticas; Utilização integral do Sistema Fiscalis Execução Obras30, que estimulou as 

equipes a abordarem questões de auditoria, cujas respostas implicam o aprofundamento dos 

assuntos tratados, havendo, com isso, apuração de maior número de indícios e melhor 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos; Prazos de fiscalização mais extensos, o que 

proporcionou um maior nível de detalhamento na verificação dos aspectos executivos. 

O Relatório consolidado do Fiscobras 2008, em sua parte conclusiva, contém 

informações sobre o “Volume de Recursos Anuais Fiscalizados em Obras Públicas”. O 

volume dos recursos fiscalizados, representado pela somatória das dotações orçamentárias 

anuais correspondentes aos subtítulos auditados, manteve-se em patamares constantes de 2004 

                                                 
28 Fiscobras 2007 (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 005.236/2007-4; Acórdão nº 
1.953/2007, Plenário.) 
 
29 Fiscobras 2008 (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 001.060/2008-9; Acórdão nº 2008, 
Plenário) 
30 O Sistema Fiscalis Execução de Obras é um dos sistemas corporativos do TCU e visa assegurar a 
qualidade dos relatórios de auditoria, garantir melhorias e evitar que deficiências se repitam. O 
objetivo é propiciar que as auditorias de conformidade estejam alinhadas com os padrões 
internacionais. Ressalte-se que auditoria de conformidade é o instrumento de fiscalização utilizado 
pelo Tribunal para examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestão dos responsáveis 
sujeitos a sua jurisdição, quanto ao aspecto contábil, financeiro, orçamentário e patrimonial (Portaria 
TCU nº 122/2004).   
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a 2006. Em 2008 atingiu a cifra de R$ 26,0 bilhões, volume 9% superior ao registrado em 

2007 (23,9 bilhões).  

O relatório consolidado das auditorias de obras públicas realizadas no exercício de 

2009 (FISCOBRAS 200931), por sua vez, foi produzido com o objetivo de verificar a correta 

aplicação de recursos federais e prestar informações ao Congresso Nacional, visando a 

subsidiar a aprovação e o acompanhamento da Lei Orçamentária Anual de 2010, nos termos 

fixados pelo art. 96 da Lei 12.017, de 12/8/2009 (LDO/2010). 

Foram realizadas, no primeiro semestre de 2009, 219 fiscalizações in loco em obras 

públicas. Das obras fiscalizadas, 211 correspondem à relação de obras aprovada no item 9.1 

do Acórdão 345/2009-TCU-Plenário, enquanto 8 foram adicionadas em decorrência da 

seleção de editais de obras públicas realizada com base em acompanhamento pelos sistemas 

ComprasNet, Siasg e Siafi, no decorrer do primeiro semestre de 2009.  O valor financeiro das 

219 obras atingiu o montante de R$ 35.480.804.955,00. 

Em termos geográficos, os levantamentos de auditoria abrangeram todos os Estados 

do Brasil e o Distrito Federal, atendendo, assim, ao critério de regionalização das auditorias. 

A região com o maior número de fiscalizações foi a Região Nordeste (65), seguida da Região 

Sudeste (49). Entretanto, em termos de volume de recursos essa última região obteve a maior 

participação, R$ 15.648.532.054,00, seguida da Região Nordeste com R$ 8.361.100.087,00.  

Em 2009, entre as 219 fiscalizações realizadas, 99 ocorreram em obras/serviços 

classificados como pertencentes ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), o que 

representou em torno de 45,2% das obras auditadas. As obras se distribuíram por 7 funções de 

governo, atingindo um montante financeiro de R$ 25.010.963.062,00, o que correspondeu a 

70,5% do total das dotações fiscalizadas no exercício. 

No exercício de 2008, foram fiscalizados R$ 26,03 bilhões, enquanto no exercício de 

2009 o montante fiscalizado atingiu R$ 35,48 bilhões. Vê-se aí uma trajetória fortemente 

ascendente do volume de recursos fiscalizados anualmente pelo TCU.  

Outra alteração relevante diz respeito à possibilidade de a Comissão Mista de 

Orçamento (CMO) realizar audiências públicas como subsídio para as deliberações acerca da 

inclusão ou exclusão de subtítulos no quadro-bloqueio. Nas referidas audiências também 

podem ser avaliados os prejuízos potenciais da paralisação de obras para a sociedade. 

                                                 
31 Fiscobras 2009 (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 027.609/2008-3; Acórdão nº 2252/2009-Plenário) 
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Comparado com os resultados do Fiscobras 2008, verificou-se expressiva queda do 

percentual de obra com IG-P (irregularidade grave que enseja paralisação). De 31% em 2008 

para 19% em 2009. A incidência da IG-R (irregularidade grave que não enseja paralisação e 

sim retenção de valores) subiu de 8% em 2008 para 10% em 2009. Os indícios de 

irregularidade graves (IG-P + IG-R), entretanto, sofreram significativa redução, de 39% em 

2008 para 29% em 2009. 

Em relação às obras do PAC fiscalizadas pelo TCU, foram constatados indícios de 

irregularidades graves que atendem à LDO/2010 (paralisação ou retenção) em 30 obras, sendo 

que 13 obras com recomendação de paralisação e 17 com proposta de retenção parcial de 

valores. A equipe de técnicos do TCU têm dado máxima atenção à análise dos processos de 

obras públicas constantes do PAC tidas como prioritárias pelo Governo.  

As unidades orçamentárias identificadas com maior número de empreendimentos 

com indícios de irregularidades graves foram: Dnocs (5 fiscalizações, 4 com IG-P, 80%), 

Codevasf (5 fiscalizações, 1 com IG-P e 2 com IG-R, 60%) e Companhia Brasileira de Trens 

Urbanos (4 fiscalizações, nenhuma com IG-P e 2 com IG-R, 50%). 

A estimativa de benefícios potenciais resultantes da fiscalização de obras atingiu em 

2009 cerca de R$ 1,3 bilhão. Embora este valor seja bastante inferior ao estimado em 2008 

(R$ 2,8 bilhões), está coerente com o patamar observado historicamente no Fiscobras, que se 

situa em torno de R$ 1 bilhão. As principais obras que propiciaram benefícios, em razão do 

saneamento dos indícios de irregularidades foram: construção do Rodoanel- SP (R$ 311,8 

milhões); manutenção de trechos rodoviários na BR-285/RS (R$ 208 milhões); adequação de 

trecho da BR-101/PE (R$ 202 milhões); Usina Termonuclear de Angra III - RJ (R$ 120 

milhões) e Construção da Refinaria Abreu e Lima em Recife (R$ 94,6 milhões). 

Finalmente, em 2010, a Lei nº 12.309 (LDO para 2011), que regulou os trabalhos de 

fiscalização do exercício de 2010 (FISCOBRAS 201032), reafirmou a obrigação de o TCU 

fornecer ao Congresso Nacional informações sobre a execução físico-financeira de obras 

relevantes, para subsidiar a aprovação e acompanhamento da Lei Orçamentária de 2010.  O 

art. 97 da LDO/2011 assim preconizou: "O TCU enviará à CMO, até 70 (setenta) dias após o 

encaminhamento do Projeto de Lei Orçamentária de 2011, e manterá atualizado na sua página 

na internet, informações sobre a execução física das obras e serviços que tenham sido objeto 

                                                 
32 Fiscobras 2010 (BRASIL. Tribunal de Contas da União. TC 027.472/2009-4; Acórdão nº 2992/2010-Plenário) 
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de fiscalização nas quais foram identificados indícios de irregularidades graves, inclusive na 

forma de banco de dados."  

O art. 96 também exigiu do TCU o encaminhamento à Secretaria de Orçamento 

Federal do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão e aos órgãos setoriais do Sistema 

de Planejamento e de Orçamento Federal, a relação das obras com indícios de irregularidades 

graves, na forma do Anexo VI da LOA de 2010, "acrescida do custo global estimado de cada 

obra ou serviço listado e do respectivo estágio da execução física...". As obras foram 

selecionadas com base nesses critérios (art. 96, §1º, da LDO). 

Com isso, o Tribunal realizou 231 fiscalizações in loco, cujos trabalhos de campo se 

desenvolveram no período de janeiro a agosto de 2010. Tais levantamentos abrangeram valor 

de dotação orçamentária fiscalizada equivalente a R$ 35.570.737.912,00. Além desses 

levantamentos, o Tribunal realizou 195 fiscalizações, originárias de denúncias, representações 

e outros processos. Ao todo, portanto, foram realizadas 426 fiscalizações de obras. 

As obras integrantes das funções de governo "transporte" e "energia" totalizaram R$ 

31,01 bilhões e representaram 87,18% das dotações orçamentárias objeto de levantamentos de 

auditoria, no âmbito do Fiscobras 2010. A função "transportes" foi alvo de 39,8% de todas as 

fiscalizações efetuadas (92 auditorias). Os recursos dessas obras fiscalizados foram da ordem 

de R$ 8,03 bilhões. Com cerca de 9,5% das fiscalizações in loco, a função "energia" ocupou o 

quarto lugar em número de auditorias realizadas. No entanto, o volume de recursos nessa 

função (R$ 22,97 bilhões) correspondeu a 64,59% da dotação orçamentária fiscalizada. 

Os principais aspectos enfocados pelo Tribunal nos levantamentos de auditoria 

realizados foram os seguintes: I - adequação do planejamento do empreendimento; II - 

consistência dos projetos básico e executivo; III - regularidade da licitação; IV- regularidade 

na formalização de contratos; V- existência de licenças ambientais; VI - execução da obra; 

VII - compatibilidade dos serviços executados com o previsto em projeto e posteriormente 

pago; VIII - preços estimados e contratados. Os trabalhos efetuados pelas equipes do Tribunal 

são apresentados em relatórios formatados com a finalidade de permitir a pronta identificação 

das informações mais relevantes neles contidas. 

O rito processual das fiscalizações realizadas no âmbito do Fiscobras foi definido, 

em grande parte, na LDO/2011. A comunicação de novos indícios de irregularidade, por 

exemplo, seria em até 15 dias da identificação (artigo 99 da Lei). A LDO/2011 também 
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estabelece prazo para apreciação das justificativas ou medidas saneadoras apresentadas pelo 

gestor (§ 4º do artigo 99 da LDO/2011). 

A comparação entre a fiscalização de 2010 e dos exercícios anteriores permite 

verificar queda no número de ocorrências de irregularidades graves que conduziam à 

recomendação de bloqueio da execução de determinada obra. Essa tendência pode ser 

explicada, segundo o Relatório do TCU, pelo fato de o Poder Executivo ter atuado de forma 

muito intensa com a finalidade de sanar vícios identificados nas obras. Outro fator que pode 

ter influência na queda seria o aumento na velocidade de tramitação dos processos de 

fiscalização de obras no âmbito do Tribunal. Também, as LDOs recentes passaram a 

explicitar, de forma analítica, diversos prazos a serem cumpridos pelo Tribunal, como aqueles 

relativos à comunicação de novos indícios de irregularidade ao Congresso Nacional.  

No exercício de 2009, por exemplo, a consolidação dos levantamentos efetuados foi 

encaminhada ao Congresso Nacional até o final de setembro. Em 2010, em face do disposto 

na LDO/2011, a entrega foi efetuada em 9/11/2010. O aumento do prazo para entrega dos 

resultados, neste exercício, conferiu ao Tribunal, maior prazo para examinar as providências 

adotadas por órgãos responsáveis pela condução de obras em que haviam sido encontradas 

irregularidades graves. 

No conjunto das 231 fiscalizações de obras, foram registrados 1.264 achados de 

auditoria. Percebe-se grande incidência de indícios de irregularidade envolvendo pontos 

centrais do orçamento da obra (sobrepreço/superfaturamento) e da Lei 8.666/93 (processo 

licitatório e projeto básico/executivo). O achado mais recorrente foi o de sobrepreço.  

Alguns benefícios potenciais apontados no relatório foram: COMPERJ - Complexo 

petroquímico do Rio de Janeiro R$ 596.693.148,59 (AC-2537-34/10-P); Adequação de 

Trecho Rodoviário - Goiânia - Jataí - na BR-060 - no Estado de Goiás R$ 146.212.733,59 

(AC-2501-35/10-P); Modernização e Adequação do Sistema de Produção da Refinaria 

Landulpho Alves de Mataripe - RLAM, em São Francisco do Conde (BA) R$ 135.842.847,21 

(AC-2325-33/10-P); Construção da Ferrovia Norte-Sul/GO R$ 69.798.531,77 (AC-2478-

35/10-P). O subtotal dos benefícios potenciais atingiu a cifra de R$ 2.094.506.002,79 

enquanto que o de benefícios efetivos R$ 493.854.209,39. O total desse conjunto de 

benefícios atingiu R$ 2.588.360.212,18. 

De acordo com as informações aqui alinhadas, vê-se, claramente, que as 

fiscalizações que vem sendo desenvolvidos pelo TCU na área de obras públicas têm detectado 
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situações de potencial dano ao Erário e com a adoção de medidas corretivas os prejuízos ao 

erário não chegam a se concretizar. Esses trabalhos são um exemplo de que a atuação 

preventiva dos órgãos de controle é essencial para evitar desvios, pois quando estes ocorrem, 

como visto, dificilmente os valores não aplicados ou mal aplicados retornam aos cofres 

públicos. 

CANAIS DE CONTATO PARA O CIDADÃO 

Importa destacar que existem no TCU importantes canais para possibilitar a 

apresentação de denúncias contra corrupção, aplicação irregular e malversação dos recursos 

públicos, que proporcionam, justamente, a possibilidade de o cidadão apresentar denúncia ou 

enviar reclamações à Ouvidoria33.  

A denúncia formal34, permitida pelos artigos 53 a 55 da Lei nº 8.443/92 (Lei 

Orgânica do TCU), é feita mediante ingresso de documentação junto ao protocolo do TCU, na 

Sede ou nas Unidades Técnicas Regionais. Já as reclamações para a Ouvidoria podem ser 

feitas por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no sítio do TCU 

(www.tcu.gov.br) ou por meio do telefone 0800-644 1500.  

A CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO E SUAS AÇÕES PARA 

PREVENIR A CORRUPÇÃO 

COMPETÊNCIAS CONSTITUCIONAIS 

O Sistema de Controle Interno dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário está 

previsto no art. 74 da Carta Magna e suas competências encontram-se traçadas nos incisos de 

I a IV do mesmo artigo. Os responsáveis por esse controle têm que cientificar o TCU sobre 

quaisquer irregularidades ou ilegalidades de que tenham conhecimento, sob pena de 

responsabilidade solidária (§ 1º do art. 74). 

Hodiernamente, no âmbito do Poder Executivo, o Controle Interno é desempenhado 

pela Controladoria-Geral da União - CGU, criada pela Medida Provisória nº 103, de 

01/01/2003. A partir de então, foram alteradas sua orientação e metodologia de trabalho, de 

forma a promover a integração das áreas de Fiscalização e Auditoria com as de Correição e 

                                                 
33 A criação de um canal de denúncia de fraudes, por meio do “telefone vermelho” e da unidade de 
Ouvidoria, estão cada vez mais difundidos. Para assegurar um nível ético homogeneamente elevado, 
algumas empresas colocam essas atividades sob a supervisão direta do Comitê de Auditoria ou do 
Conselho Fiscal. 
34 A garantia da participação popular por meio da formulação de denúncias está consagrada no art. 
74, §2º da Constituição. Vejamos: “Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte 
legítima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas 
da União.”  
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Ouvidoria, bem assim da Controladoria com os órgãos que têm interface com as suas funções, 

a exemplo do TCU35 e do Ministério Público. 

Assumiu a Controladoria-Geral da União, com as modificações empreendidas, a 

função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Federal, sendo 

responsável por assistir direta e imediatamente ao Presidente da República no que concerne 

aos assuntos que no âmbito do Poder Executivo sejam relativos à defesa do patrimônio 

público e ao incremento da transparência da gestão. Incluem-se, portanto, em suas atribuições 

a promoção da transparência, o combate à corrupção e à impunidade, atuando, assim, nas 

seguintes áreas: 1) controle interno dos recursos públicos; 2) atividade correicional; 3) 

atividade de ouvidoria-geral. Essas áreas compõem o núcleo central da proposta política e do 

programa de metas fundamentais do Governo Federal. 

Por tudo isso, a implantação da Controladoria-Geral da União no âmbito da 

Presidência da República representou o reconhecimento da importância do Controle Interno e 

da necessidade do seu fortalecimento. 

Além da observância dos aspectos legais dos gastos públicos, a CGU tem atuado na 

verificação da eficácia, eficiência, efetividade e economicidade dos programas de governo36, 

o que significa uma atuação preventiva, uma vez que um controle com enfoque em meras 

formalidades legais não atinge os objetivos para os quais foi criado, e causa descrença no seio 

da sociedade a respeito da vontade efetiva de se combaterem os desvios, a corrupção. 

AÇÕES PREVENTIVAS 

A CGU também fiscaliza e busca detectar fraudes relativas ao uso do dinheiro 

público federal, sendo responsável por criar mecanismos de prevenção, de forma a antecipar-

se à concretização de práticas corruptas, prevenindo a sua ocorrência. Para isso, criou-se a 

Secretaria de Prevenção da Corrupção e Ações Estratégicas (SPCI), por meio do Decreto nº 

5.683/2006, em 24/01/2006, para possibilitar a implementação de ações de inteligência e 

prevenção da corrupção.  

                                                 
35 Segundo o Ministro Benjamin Zymler, em palestra proferida durante o Seminário Internacional 
“Corrupção e Sociedade: O Pensar, O Querer, O Fazer”, faz-se necessário que os diversos sistemas 
de controle possam estabelecer vínculos de interação entre si, de maneira a permitir uma sinergia, 
uma melhoria conjunta da operação desses sistemas de controle. (SEMINÁRIO INTERNACIONAL: 
CORRUPÇÃO E SOCIEDADE: O Pensar. O Querer. O Fazer, 2006, Florianópolis. Anais... Tribunal 
de Contas de Santa Catarina: Instituto Rui Barbosa, 2007. p. 176).  
36 Também o TCU, por meio da SEPROG, desenvolve atividades de auditoria operacional em 
programas governamentais, oportunidade em que se verifica a eficácia, eficiência, efetividade e 
economicidade destes.  
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Essa Secretaria foi dotada de estrutura organizacional e técnica que tornasse viáveis 

as suas ações e colocasse o Brasil em sintonia com países que obtêm resultados satisfatórios 

na prevenção da corrupção. Seus objetivos são: centralizar as ações preventivas em uma única 

unidade, de modo a fortalecê-las; investir no desenvolvimento e utilização de técnicas 

inovadoras de prevenção da corrupção; criar e organizar uma unidade de inteligência na 

Controladoria-Geral da União (CGU); promover a implementação das convenções 

internacionais de combate à corrupção no Brasil. 

Os dois grandes sustentáculos da atuação da SPCI são as atividades de: prevenção da 

corrupção; tratamento de informações estratégicas. Seguem-se as estratégias de ação para que 

o objetivo de prevenção da corrupção possa ser alcançado: fomento ao controle social, 

fortalecimento da gestão pública, incremento da transparência pública, promoção da ética e da 

integridade no serviço público federal, mapeamento das situações de risco à corrupção. Para o 

tratamento de informações estratégicas, a SPCI entende que se fazem necessárias atividades 

de pesquisa, produção e troca de informações de inteligência, o que proporcionará a 

percepção de ilicitudes próprias de atos, contratos e procedimentos administrativos. 

Finalmente, a SPCI tem como competências: promover o incremento da 

transparência pública; coletar e dar tratamento às informações estratégicas necessárias ao 

desenvolvimento das atividades da Controladoria-Geral da União; promover, com outros 

órgãos, intercâmbio contínuo de informações estratégicas para a prevenção e o combate à 

corrupção; encaminhar à Secretaria Federal de Controle Interno e à Corregedoria-Geral da 

União informações recebidas de órgãos de investigação e inteligência; acompanhar a evolução 

patrimonial dos agentes públicos do Poder Executivo Federal e observar a existência de sinais 

exteriores de riqueza, identificando eventuais incompatibilidades com a sua renda declarada; 

fomentar a participação da sociedade civil na prevenção à corrupção; atuar para prevenir 

situações de conflito de interesses no desempenho de funções públicas; contribuir para a 

promoção da ética e o fortalecimento da integridade das instituições públicas; reunir e integrar 

dados e informações referentes à prevenção e ao combate à corrupção; promover capacitação 

e treinamento relacionados às suas áreas de atuação, sob a orientação da Secretaria Executiva; 

coordenar, no âmbito da Controladoria-Geral da União, as atividades que exijam ações 

integradas de inteligência. 

 IMPORTANTES PROJETOS PARA A PREVENÇÃO DA CORRUPÇÃO 

Cumpre mencionar, de início, que uma importante iniciativa da Controladoria-Geral 

da União para prevenir a corrupção foi a implantação do Programa de Fiscalização a partir de 
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sorteios públicos37. Estes são efetuados para possibilitar a definição de regiões onde serão 

desenvolvidas fiscalizações especiais, por amostragem, relativas aos recursos federais 

aplicados. Em geral, os recursos são repassados por meio de convênios firmados com estados 

e municípios.   

Essa forma de escolha dos fiscalizados é inovadora por ser objetiva, impessoal e 

gerar expectativa de controle naqueles que gerenciam recursos públicos federais, fazendo com 

que atuem com mais cautela na administração dos valores que lhe foram repassados. 

Os objetivos principais dos sorteios e das consequentes fiscalizações são: garantir a 

observância do princípio constitucional da impessoalidade; conscientizar e estimular a 

sociedade para o controle dos gastos públicos; inibir e dissuadir a corrupção; coletar dados 

que indiquem tendências a respeito da execução dos programas de governo.  

Iniciados em abril de 2003, os sorteios ganharam seu formato definitivo com sorteio 

mensal de 60 (sessenta) municípios com até 500 (quinhentos mil) habitantes, exceto as 

capitais das diversas regiões do País.  

Nos municípios, os auditores examinam contas e documentos atinentes à gestão de 

recursos públicos federais, fazem a inspeção in loco de obras públicas e serviços, mantêm 

contato com a população, diretamente ou por meio de entidades organizadas, buscando 

estimular o controle social.   

Outrossim, com o objetivo de aperfeiçoar a capacidade dos seus auditores no sentido 

de identificar práticas fraudulentas e de malversação de recursos públicos, buscando combater 

efetivamente a corrupção, a Controladoria-Geral da União firmou convênio com o Fundo de 

Oportunidades Globais – GOF (http:/www.fco.gov.uk), do Ministério das Relações Exteriores 

Britânico (Foreign and Commonwealth Office) – Programa de Governança Econômica38. O 

acordo teve por objeto: treinar 800 auditores federais; obter maior perícia na identificação de 

práticas fraudulentas e malversação de recursos públicos; conseguir maior cooperação com o 

Reino Unido no combate à corrupção. Os impactos previstos foram: reduzir práticas de 
                                                 
37 Último sorteio de municípios: “Assunto: SORTEIO DE MUNICÍPIOS. Portaria/CGU nº 1.702, de 
2/10/2008 (DOU de 23.10.2008, S. 1, ps. 12 a 28) - torna pública a realização do 27º sorteio de 60 
unidades municipais, dentre os municípios brasileiros com população de até 500.000 habitantes, 
exceto capitais, a serem fiscalizadas por Analistas e Técnicos de Finanças e Controle da 
Controladoria- Geral da União, relativamente à aplicação de recursos públicos federais (sob a 
responsabilidade de órgãos federais, estaduais, municipais, ou de entidades legalmente habilitadas) , 
a realizar-se no dia 29.10.2008 (quarta-feira), às 10:00h, no auditório  
da Caixa Econômica Federal, Agência Planalto, situada no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco "L", 
Brasília-DF.”  
 
38 Valor total de recursos previstos para o projeto: 195.000 libras. 
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atividades de corrupção nos municípios pela melhoria na eficiência e qualidade das auditorias 

e investigações no Brasil39.  

Outro importante convênio firmado pela Controladoria-Geral da União foi com a 

Transparência Brasil40, associação sem fins econômicos ou lucrativos, qualificada como 

Organização Social de Interesse Público – OSCIP. Teve por objeto a cooperação entre os 

partícipes visando à prestação, pela convenente, de assistência técnica com vistas à definição 

de estratégias e instrumentos de prevenção da corrupção que pudessem vir a ser adotados pela 

CGU no exercício de suas competências. 

O Projeto do UNODC Brasil contra a Corrupção41, que teve duração de abril de 2005 

a março de 2009, teve a parceria da Controladoria-Geral da União e buscou apoiar o governo 

brasileiro na implementação de medidas preventivas para o enfrentamento da corrupção. Na 

primeira etapa, realizou-se, em Brasília/DF (junho/2005), o IV Fórum Global de Combate à 

Corrupção42. A segunda etapa, por sua vez, objetivou a capacitação dos servidores da CGU 

em modernas técnicas de auditagem e investigação, além da melhoria do Sistema Nacional de 

Integridade e o planejamento de uma estratégia nacional anticorrupção. A mobilização da 

sociedade civil e a melhoria da legislação nacional anticorrupção são também áreas principais 

de atuação.  

Por meio do Projeto, servidores da CGU foram capacitados em modernas técnicas de 

investigação e controle anticorrupção nas áreas de auditoria e fiscalização. Previu-se, também, 

que os treinamentos também fossem aplicados às unidades descentralizadas e às entidades 

parceiras nos estados e municípios. Buscou-se, com isso, o compartilhamento de boas 

práticas, de forma a melhorar a capacidade de resposta do setor público à corrupção. 

                                                 
39 A implementação da primeira fase do Convênio deu-se de setembro de 2005 a março de 2006, 
período no qual foram realizados os seguintes eventos: Seminário de Improbidade Administrativa e 
Enriquecimento Ilícito; Oficina sobre Procedimentos Policiais Aplicados às Ações de Controle Interno; 
Oficina sobre Prevenção à Corrupção e Técnicas de Investigação Patrimonial. Na segunda fase, de 
abril de 2006 a março de 2007 foram realizados: Seminário de Capacitação em Coleta e Tratamento 
de Informações; Projeto de Fomento ao Controle Social “Olho Vivo no Dinheiro Público”; e Cursos de 
aprimoramento em Tecnologia da Informação. Na terceira fase, de abril de 2007 a março de 2008, 
foram realizadas oficinas de trabalho para capacitar auditores que não puderam freqüentar as oficinas 
de trabalho da primeira ou segunda.)  

40 A Transparência Brasil desligou-se da Transparência Internacional em 2007. 

41BRASIL CONTRA A CORRUPÇÃO. Disponível em: <http://bvc.cgu.gov.br/handle/123456789/572>. 
Acesso em: 24 out. 2008. 
42 O evento reuniu especialistas de 103 países durante cinco dias, permitindo a troca de experiências 
e boas práticas relacionadas ao enfrentamento da corrupção. Na oportunidade foi ratificada a 
convenção da ONU contra a corrupção, o que contribuiu para que ela entrasse em vigor em 
14/12/2005. 

2920



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A pretensão é também fortalecer o Sistema Brasileiro de Integridade, composto por 

diferentes instâncias governamentais de auditoria e fiscalização interna. Para isso, serão 

realizadas pesquisas que medirão a vulnerabilidade do Poder Público ao fenômeno corrupção. 

Os dados obtidos servirão de base para estratégias de fortalecimento do Sistema. 

As parcerias com a sociedade civil e as universidades buscam fomentar pesquisas 

relativas a medidas anticorrupção. Além de acordos com universidades e centros de estudo 

para a promoção de estudos na área de prevenção e combate à corrupção, serão desenvolvidas 

estratégias de comunicação com o fito de conscientização da população sobre seus direitos e 

deveres.       

Quanto ao aprimoramento da legislação nacional anticorrupção, o Projeto prevê a 

análise das leis brasileiras vigentes sobre o tema e a adequação das mesmas à Convenção da 

ONU contra a corrupção, ratificada pelo Brasil em junho/2005.  

O Observatório da Despesa Pública (ODP) é também um importante projeto que vem 

sendo desenvolvido pela CGU para a prevenção da corrupção. Segundo consta do sítio da 

CGU (http://www.cgu.gov.br/ODP/o-que-e.asp) é uma unidade permanente deste Órgão 

voltada à aplicação de metodologia científica, apoiada em tecnologia da informação de ponta, 

para a produção de informações que visam a subsidiar e a acelerar a tomada de decisões 

estratégicas, por meio do monitoramento dos gastos públicos. Noutras palavras, é uma 

unidade de produção de informações estratégicas voltadas às ações de prevenção da 

corrupção, à tomada de decisão pela CGU e ao apoio à boa e regular gestão pública. Tem 

como público interno gestores e equipes de fiscalização da CGU e gestores públicos e público 

externo gestores públicos e a sociedade. 

As análises conduzidas no ODP são direcionadas à identificação de situações que 

possam constituir irregularidades, de modo a prevenir suas ocorrências. Dessa forma, o 

Observatório funciona como uma "malha fina" das despesas públicas - mais uma maneira para 

garantir a correta aplicação do dinheiro do contribuinte.  

O ODP é composto por técnicos especializados e usa tecnologia moderna, aplicando 

método científico para cruzar dados de diferentes fontes, à procura de sinais de má aplicação 

dos recursos federais. O Observatório apura, por exemplo, a existência de relações pessoais 

entre sócios de uma empresa e os servidores do órgão que a contratou.  

Uma vez que o ODP tem o objetivo de contribuir para o aprimoramento do controle 

interno e funcionar como ferramenta de apoio à gestão pública, os resultados gerados pela 
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unidade servem como insumo para realização de auditorias e fiscalizações conduzidas pela 

CGU, bem como para informar aos gestores sobre indicadores gerenciais relativos à 

realização de gastos públicos, de modo a permitir análises comparativas, subsidiando a 

tomada de decisões para melhoria da aplicação dos recursos públicos.  

As informações geradas não são necessariamente relativas a fraudes ou mau uso do 

dinheiro público, mas são situações "estranhas", em que há grande possibilidade de isso 

acontecer. Por esse motivo, os dados apurados são encaminhados aos auditores da CGU, para 

que verifiquem se há irregularidades e tomem as providências necessárias. 

CANAIS DE CONTATO PARA O CIDADÃO 

Releva registrar como importante canal de comunicação social a Ouvidoria-Geral da 

União que, ligada à Controladoria-Geral da União (CGU), tem a responsabilidade de receber, 

examinar e encaminhar reclamações, elogios e sugestões referentes a procedimentos e ações 

de agentes, órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Tem, também, a competência de 

coordenar tecnicamente o segmento de Ouvidorias do Poder Executivo Federal, organizando e 

interpretando o conjunto das manifestações recebidas e produzindo indicativos quantificados 

do nível de satisfação dos usuários dos serviços públicos prestados no âmbito do Poder 

Executivo Federal. As formas de contato são as seguintes: por e-mail: cgu@cgu.gov.br; por 

preenchimento de formulário eletrônico, disponível no sítio da CGU; por envio de 

correspondência para o endereço: Controladoria-Geral da União, Ouvidoria-Geral da União, 

SAS Quadra 01, Bloco A, 8º andar, Edifício Darcy Ribeiro,CEP: 70.070-905 – Brasília (DF). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscamos, no presente trabalho, contribuir com informações que possam abrir 

caminho para discussões promissoras acerca do tema corrupção e suas formas de controle e 

prevenção. 

Apresentamos uma descrição da atuação preventiva dos órgãos de controle (TCU e 

CGU). As evidências trazidas à baila acerca das atividades de prevenção exercidas pelo 

Tribunal de Contas da União e Controladoria-Geral da União mostram que há, no âmbito 

desses Órgãos, uma percepção de que o controle formal, tão-só, não mais condiz com as 

necessidades reais, razão pela qual já atuam com uma visão preventiva, muito embora haja 

ainda um longo caminho a ser percorrido para alcançar maior efetividade nas ações de 

controle preventivas. 

2922



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

As auditorias de obras públicas, por exemplo, realizadas continuamente pelo TCU 

contribuem, inegavelmente, para evitar que prejuízos de alta monta venham a se concretizar. 

Essas auditorias têm sido incrementadas, pois se sabe que uma vez causado o dano ao Erário, 

dificilmente os recursos retornam aos cofres públicos43.   

Também, os sorteios de municípios, realizados pela Controladoria-Geral da União, 

fazem com que, pelo menos, haja uma maior precaução dos administradores públicos 

municipais em aplicarem os recursos federais de acordo com o pactuado. Gera-se uma 

expectativa de controle, pois a percepção anterior era a de que a fiscalização tomava por base 

tão-só a materialidade dos recursos transferidos. Hoje, qualquer um pode cair na “malha fina” 

da fiscalização, mesmo os pequenos municípios. Espera-se, pois, que as medidas adotadas 

pela CGU proporcionem: a adoção de políticas públicas anticorrupção; o fortalecimento da 

imagem da CGU perante a opinião pública; a maior integração entre os órgãos de controle e 

destes com a Polícia Federal e Ministério Público; o fortalecimento do Sistema Brasileiro de 

Integridade.   

Destarte, não se pode negar que todas as atuações preventivas do TCU e da CGU 

contribuem para o combate à corrupção, todavia, não conseguem eliminar a sua prática, uma 

vez que este fenômeno social apresenta-se de forma multifacetada. Assim, muitos avanços 

ainda têm que ser conseguidos nessa área de controle preventivo, pois como as fraudes 

perpetradas têm tecnologias cada vez mais avançadas, os órgãos de controle têm que se 

superar no exercício de suas competências constitucionais, sempre buscando efetividade e 

observância de princípios basilares do Controle Externo, como: seletividade, tempestividade, 

caráter preventivo da atuação, transparência, publicidade. 

Diante dos problemas identificados e de acordo com os resultados das leituras e 

pesquisas realizadas, deixamos, como contribuição, uma enumeração de ideias que 

entendemos importantes para o enfrentamento da questão da corrupção: 

                                                 

43 Com o título “União tenta reaver recursos desviados em municípios”, FELIPE SELIGMAN, da Folha 
de S. Paulo, em Brasília, escreveu a seguinte reportagem: “O governo federal vai tentar reaver, por 
meio de milhares de ações na Justiça, os recursos desviados pelos principais esquemas de 
corrupção investigados pela Polícia Federal e pelo TCU (Tribunal de Contas da União) nos últimos 
dez anos em municípios brasileiros. Cálculos preliminares indicam que o governo poderá recuperar 
cerca de R$ 100 milhões. A AGU (Advocacia Geral da União) já identificou 1.174 casos de 
irregularidades que serão contestadas judicialmente, mas o número poderá ultrapassar 1.600, 
segundo André Mendonça, chefe da área de probidade administrativa da AGU. (SELIGMAN, Felipe. 
União tenta reaver recursos desviados em municípios. Folha de S. Paulo, em Brasília, 23 out. 2008. 
Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u459286.shtml>. Acesso em: 06 dez. 
2008.) 
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- identificar vulnerabilidades nos controles formais tradicionais e incrementar os 

controles preventivos, pois o que vemos é que as fraudes têm tecnologias cada vez mais 

avançadas, razão pela qual os órgãos de controle têm que se superar a cada dia, identificando 

oportunidades de fraudes e buscando meios para evitar que elas venham a se materializar; 

- buscar melhorias na gestão pública, de forma a dificultar a ocorrência de atos de 

corrupção; 

- buscar melhor integração e cooperação entre os órgãos de controle; 

- aumentar a transparência dos gastos públicos, tanto para o governo federal, quanto 

para os governos estaduais e municipais; 

Ressaltamos que as ideias aqui delineadas não constituem a solução de todos os 

problemas relacionados à corrupção e suas formas de controle. Mas são contribuições para 

que possamos, paulatinamente, avançar e encontrar ferramentas e caminhos que propiciem 

maior eficiência e eficácia no controle e prevenção desse fato social altamente prejudicial para 

o alcance do Estado Social Democrático de Direito.  

Finalmente, considerando todo o aprendizado, considerando a atualidade das 

questões tratadas, considerando a gravidade do fenômeno social da corrupção, e mesmo 

diante da advertência de Luhmann44 de que a corrupção é uma imperfeição da natureza 

humana, somos otimistas e acreditamos no Brasil, na força do seu povo, nas suas instituições, 

que devem, é claro, repensar continuamente suas formas de atuação para obter maior 

eficiência. Vemos, como Rui Barbosa, que: 

O Brasil não é isso 

Mas, senhores, se é isso o que eles vêem, será isto, realmente, o que 

nós somos? Não seria o povo brasileiro mais do que esse espécimen 

do cabloco mal desasnado, que não se sabe ter em pé, nem mesmo se 

senta, conjunto de todos os estigmas de calaçaria e da estupidez, cujo 

voto se compre com um rolete de fumo, uma andaina de sarjão e uma 

vez d’aguardente?  

[...] 

                                                 
44 “El riesgo de un conocimiento y una voluntad tan extrapolados (capaz de equivocarse o apartarse) 
se hizo visible, en general, en la corrupción o, más precisamente, en la imperfección de la naturaleza 
humana.” (LUHMANN, Niklas. Sistemas Sociales: lineamientos para uma teoría general. México: 
Anthropos: Universidad Iberoamericana; Santafé de Bogotá: CEJA, Pontificia Universidad Javeriana, 
1998. p. 30-31.) 
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O que é o Brasil 

O Brasil não é isso. É isto. O Brasil, senhores, sois vós. O Brasil é esta 

assembléia. O Brasil é este comício imenso de almas livres. Não são 

os comensais do erário. Não são as ratazanas do Tesoiro. Não são os 

mercadores do Parlamento. Não são as sanguessugas da riqueza 

pública. (...) São as células ativas da vida nacional. É a multidão 

que não adula, não teme, não corre, não recua, não deserta, não se 

vende. (...) É o povo, em um desses movimentos seus, em que se 

descobre toda a sua majestade. 45  (Grifamos) 
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Diante de tudo o que se expôs sobre a atuação preventiva do Tribunal de Contas da 

União, percebe-se que o Órgão vem apresentando importantes progressos no controle dos 

gastos públicos e na prevenção da corrupção na área de obras públicas.  
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OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA PROPORCIONALIDADE: 

CONSIDERAÇÕES ACERCA DE SUA NATUREZA E APLICAÇÕES 

NO BRASIL E EM PORTUGAL 

 

THE PRINCIPLES OF EQUALITY AND PROPORTIONALITY: CONSIDERATIONS 

ABOUT ITS NATURE AND APPLICATIONS IN BRAZIL AND PORTUGAL 

 

Carlos Sérgio Gurgel da Silva 

 

  

RESUMO 

O presente estudo aborda os princípios da igualdade e da proporcionalidade, mostrando de 

que forma suas atuações conformam a atuação estatal ao cumprimento de sua finalidade 

precípua, que é de garantir a harmonia e a paz no contexto social. Estes princípios possuem 

uma importância ímpar na medida em que guardam íntima relação com o estabelecimento de 

um Estado de Direito. Antes de serem feitas considerações sobre suas aplicações às 

realidades, brasileira e portuguesa, realiza-se brevemente um debate acerca da natureza 

jurídica dos princípios e sobre a natureza jurídica específica destas idéias-valores como a que 

perpassa a questão de serem estes, princípios, máximas ou postulados normativos. Em 

seguida passa-se ao debate que permeia sua aplicação no contexto jurídico dos ordenamentos 

brasileiro e português. Ao final deste trabalho, percebe-se que não há fundamento que consiga 

afastar a força normativa destes princípios, fato este que enaltece sua atuação como 

“lanternas” para a elaboração e execução de políticas públicas de inclusão social e de redução 

das desigualdades sociais e regionais. 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA IGUALDADE; PRINCÍPIO DA 

PROPORCIONALIDADE; ESTADO DE DIREITO; ORDENAMENTOS JURÍDICOS 

BRASILEIRO E PORTUGUÊS 

 

ABSTRACT 
This study discusses the principles of equality and proportionality, showing how their actions 

conform the state action to fulfill its main purpose, which is to ensure harmony and peace in 

the social context. These principles have an unique importance in that are closely related to 

the establishment of the rule of law. Before being commented upon their applications to the 

realities of Brazil and Portugal, we make a brief discussion about legal principles and about 

the specific legal nature of these ideas-values such as that one that question if they are 

principles, maxims or normative postulates. Then we go through the discussion that surrounds 

its application in the legal orders of Brazil and Portugal. At the end of this work, we realize 

that there are not arguments to break away the normative force of these principles, a fact that 

enhances their performance as "torches" for the development and implementation of public 

politics for social inclusion and reducing social and regional inequalities. 

KEYWORDS: PRINCIPLE OF EQUALITY; PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY; 

RULE OF LAW; LEGAL ORDERS OF BRAZIL AND PORTUGAL 
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Neste breve ensaio monográfico pretende-se abordar a temática dos princípios da igualdade e 

da proporcionalidade, e ainda mais, realizar uma análise sobre a relação que pode ser extraída 

do cruzamento entre estes dois princípios e da importância desta relação para a ordem jurídica 

de um determinado Estado e para a sociedade. Para tanto, se faz necessário definir o que seria 

esta igualdade. Qual a relevância em se estabelecer um padrão de igualdade para as pessoas 

que vivem em uma determinada sociedade? Em outras palavras: que tipo de igualdade é essa? 

De que forma tornar concreta esta igualdade? 

Em verdade os questionamentos são vários. Buscando as respostas para tais questionamentos, 

proceder-se-á a um “mergulho” nos ensinamentos de importantes juristas que teceram breves 

ou longas considerações sobres estes dois princípios, sem dúvida dos mais importantes de 

uma ordem jurídica estatal. A igualdade apresenta tão íntima relação com tal ordem jurídica 

estatal que um dos símbolos do direito é a balança, com dois pratos no mesmo plano, 

representando desta forma a igualdade que se deve buscar na aplicação das normas. 

O debate, como pode ser observado, partirá de breves considerações puramente filosóficas, 

perpassando por reflexões sobre a natureza jurídica dos princípios, sobre os tipos de 

igualdades que podem existir, realizando, em especial, um debate sobre o que seria igualdade 

material e igualdade formal, sobre as relações existentes entre o fenômeno da igualdade e a 

lei, e sobre aspectos relacionados à igualdade social. Em momento posterior analisaremos, 

conceitualmente e materialmente, o que pode ser denominado de princípio da igualdade, o que 

vem a ser o princípio da proporcionalidade, em seus variados aspectos e findando por realizar 

o relacionamento entre estes dois princípios, a bem da realização da justiça e da paz social. 

A relevância de tais reflexões são cristalinas, na medida em que podem ter aplicabilidade para 

todos os ramos do direito, tratando-se de matéria com permeabilidade ímpar no contexto 

jurídico estatal. Tais considerações ganham ainda mais relevo se levarmos em consideração o 

facto de que o mundo inteiro vive intensamente as conseqüências de uma inevitável revolução 

tecnológica e informacional que modificou, e ainda modifica, as bases econômicas e sociais 

dos Estados Modernos. 

Estas transformações, principalmente no campo social, permitiram que surgissem novas 

classes de pessoas, ou que se revelasse o que antes se escondia. O facto é que muitas pessoas 

apareceram reivindicando direitos, muitos destes oriundos desta nova fase do sistema 

capitalista de produção, a do capital global. 

As transformações decorrentes da globalização da economia e de processos tecnológicos e 

informacionais, em que os Estados se tornam cada vez mais interdependentes entre si, 

conduziram a discussões acerca da flexibilização de direitos e interesses antes tidos como 

irrevogáveis, irrenunciáveis e inalienáveis. Tais debates se fundaram na necessidade de se 

proceder, caso se entenda necessário, a realização de “escolhas trágicas”, diante de situações 

que exijam o sacrifício de determinados direitos e interesses em prol de um direito ou 

interesse maior e mais importante. Quando se realiza o sacrifício de um interesse ou de um 

direito em detrimento de outro, na verdade, está a se realizar um juízo de ponderação. A 

ponderação constitui, neste sentido, um mecanismo de interpretação do princípio da igualdade 

e de realização do princípio da proporcionalidade. 
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São debates como estes, apontando para as naturezas jurídicas e origens históricas e 

filosóficas dos princípios da igualdade e da proporcionalidade, que constituem o cerne deste 

relatório. 

  

1. NATUREZA JURÍDICA DOS PRINCÍPIOS 

  

            Etimologicamente, princípio revela aquilo que é basilar, o início, a fonte inaugural. 

São valores, os quais são tidos como os mais importantes para uma determinada sociedade. 

Muitas vezes estes valores transcendem a realidade de uma determinada sociedade e 

significam um valor universal, aplicável a toda e qualquer sociedade. Em outros casos podem 

até ser invocados para tutelar os não-humanos, como, por exemplo, ocorre com os princípios 

aplicáveis ao direito ambiental. 

            Os princípios jurídicos, desta forma, são comandos normativos maiores, ou seja, são 

regras das novas regras[1] a serem elaboradas com vistas à concretização de direitos que 

permitam a realização do público e da paz social. São, como tratado anteriormente, valores 

tidos como os mais importantes para um determinado corpo social, provenientes do direito 

natural (do sentimento de justiça) ou de uma determinada ordem constitucional ou legal, 

momento em que podem ser construídos ou representarem uma reprodução oriunda do direito 

natural. 

            Sobre a distinção entre princípios, regras e postulados, Humberto Ávila se ocupou 

bem em seu livro Teoria dos Princípios. Para este autor, os princípios são normas 

imediatamente finalísticas, primariamente prospectivas e com pretensão de 

complementaridade e de parcialidade, para cuja aplicação demandam uma avaliação da 

correlação entre o estado da coisa a ser promovido e os efeitos decorrentes da conduta havida 

como necessária à sua promoção[2]. Ainda segundo este autor regras são normas 

imediatamente descritivas, primariamente retrospectivas e com pretensão de decidibilidade e 

abrangência, para cuja aplicação se exige a avaliação da correspondência, sempre centrada na 

finalidade que lhes dá suporte e nos princípios que lhes são axiologicamente sobrejacentes, 

entre a construção conceitual da descrição normativa e a construção conceitual dos fatos[3]. 

Por fim, os postulados normativos, segundo este mesmo autor, seriam normas imediatamente 

metódicas, que estruturam a interpretação e aplicação de princípios e regras mediante a 

exigência, mais ou menos específica, de relações entre elementos com base em critérios. 

Algunspostulados aplicam-se sem pressupor a existência de elementos e de critérios 

específicos: a ponderação de bens consiste num método destinado a atribuir pesos e elementos 

que se entrelaçam, sem referência a ponto de vista materiais que orientem este sopesamento; a 

concordância prática exige a realização máxima de valores que se imbricam; a proibição de 

excesso proíbe que a aplicação de uma regra ou de um princípio restrinja de tal forma um 

direito fundamental que termine lhe tirando seu mínimo de eficácia[4]. 

            Ainda sobre a natureza jurídica dos princípios, Vladimir da Rocha França discorre que 

o princípio jurídico é uma norma jurídica que estabelece as diretrizes que devem ser 

alcançadas com a concretização do sistema do direito positivo. Instituem o dever jurídico de 

realizar os comportamentos necessários para a preservação ou realização de um estado ideal 
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de coisas. Na interpretação do princípio jurídico há o escopo de se avaliar a correlação entre o 

valor qualificado por esta norma e os efeitos sociais da conduta a ser adotada para a tutela ou 

materialização deste estado de coisas. Acresça-se que os princípios jurídicos não oferecem 

todos os elementos indispensáveis para a resolução do caso concreto, embora determinem 

aspectos pertinentes a uma decisão[5]. 

            Segundo este mesmo autor, em tese que se soma ao entendimento de Humberto Ávila, 

dentre os princípios jurídicos, há os postulados normativos, sendo estes os preceitos que 

estruturam a aplicação do sistema do direito positivo. São, segundo este autor, normas cujo 

escopo é orientar a aplicação das regras e demais princípios jurídicos, determinando os 

vínculos que devem ser desenvolvidos entre os elementos considerados relevantes para a 

decisão no caso concreto ou hipotético. Os preceitos que regem a hermenêutica jurídica, bem 

como a proporcionalidade, são bons exemplos de postulados normativos[6]. 

            Para o desenvolvimento da teoria que revela a diferenciação entre princípios, regras e 

postulados normativos, adota-se a fundamentação apontada por Humberto Ávila em seu livro 

Teoria dos Princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

Para este autor, em síntese, princípios são deveres de otimização aplicáveis em vários graus, 

segundo as possibilidades normativas e fáticas: normativas, porque a aplicação de princípios 

depende dos princípios e regras que a ele se contrapõem; fáticas porque o conteúdo dos 

princípios como normas de conduta só pode ser determinado quando diante dos fatos. 

Baseando-se nos ensinamentos de Robert Alexy, Humberto Ávila afirma que os princípios 

instituem obrigações prima facie, na medida em que podem ser superadas ou derrogadas em 

função de outros princípios colidentes[7]. 

            Segundo Robert Alexy, para a teoria dos direitos fundamentais, a mais importante 

diferenciação teórico-estrutural é a existente entre regras e princípios. Tal distinção constitui a 

base da teoria da fundamentação no âmbito dos direitos fundamentais e uma chave para a 

solução de problemas centrais da dogmática dos direitos fundamentais. Neste sentido, em 

síntese, segundo este autor, a distinção entre regras e princípios representa uma das colunas-

mestras do edifício da teoria dos direitos fundamentais. 

            Para Robert Alexy não são regras e princípios, mas norma e princípio ou norma e 

máxima, que são contrapontos. Tanto regras como princípios são normas, porque ambos 

dizem o que deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas 

básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto as regras, razões 

para juízos concretos de dever-ser, ainda que de espécie muito diferente. A distinção entre 

regras e princípios é, portanto, uma distinção entre duas espécies de normas[8]. 

            Robert Alexy recorda que existem vários critérios para se distinguir regras e 

princípios, sendo o mais citado o da generalidade. Segundo este critério, princípios são 

normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau de generalidade das 

regras é relativamente baixo. Outros critérios discutidos são a “determinabilidade dos casos de 

aplicação”, a forma de seu surgimento – por exemplo, por meio da diferenciação entre normas 

“criadas” e normas “desenvolvidas” – o caráter explícito de seu conteúdo axiológico, a 

referência à idéia de direito ou a uma lei jurídica suprema e a importância para a ordem 

jurídica. Princípios e regras são diferentes também com base no fato de serem razões, ou 

ainda, no fato de serem normas de argumentação ou normas de comportamento. 
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            Desta forma, enquanto que com os princípios exige-se que algo seja realizado na 

maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes, com as regras 

ocorre totalmente o inverso. Como as regras exigem quês seja feito exatamente aquilo que 

elas ordenam, elas têm uma determinação da extensão de seu conteúdo no âmbito das 

possibilidades jurídicas e fáticas. Essa determinação pode falhar diante de impossibilidades 

jurídicas e fáticas; mas se isso não ocorrer, então, vale definitivamente aquilo que a regra 

prescreve. 

            Em síntese, tanto os princípios como as regras são normas impositivas de condutas 

para as pessoas, para o Estado e seus agentes. Tais condutas podem ser positivas ou negativas, 

representando um agir ou um omitir pessoal ou estatal. No entanto, os princípios diferenciam-

se das regras pelo seu caráter mais geral e abstrato, funcionando como instrumento orientador 

da confecção e aplicação de outras normas, como as regras. Já as regras, materializadas, por 

exemplo, em leis, apesar de serem dirigidas a um número indeterminado de pessoas e 

situações abstratas, apresenta uma redução no seu espectro de aplicação, em razão da finitude 

e delimitação de seus comandos. 

            Já os postulados normativos, no entender de Humberto Ávila, funcionam 

diferentemente dos princípios e das regras. A uma, porque não se situam no mesmo nível: os 

princípios e as regras são normas objeto de aplicação; os postulados são normas que orientam 

a aplicação de outras. A duas, porque não possuem os mesmos destinatários: os princípios e 

as regras são primariamente dirigidas ao Poder Público e aos contribuintes; os postulados são 

frontalmente dirigidas ao intérprete e aplicador do Direito. A três, porque não se relacionam 

da mesma forma que outras normas: os princípios e as regras, até porquês e situam no mesmo 

nível do objeto, implicam-se reciprocamente, quer do modo preliminarmente complementar 

(princípios), quer de modo preliminarmente decisivo (regras); os postulados, justamente 

porque se situam num metanível, orientam a aplicação dos princípios e das regras sem 

conflituosidade necessária com outras normas[9]. 

            Este mesmo autor considera a igualdade como um postulado normativo, como uma 

regra e como um princípio jurídico[10]. Sobre esta questão, explica que a concretização do 

princípio da igualdade depende do critério-medida objeto de diferenciação. Isto porque o 

princípio da igualdade, ele próprio, nada diz quanto aos bens e aos fins de que se serve a 

igualdade para diferenciar ou igualar as pessoas. As pessoas ou situações são iguais ou 

desiguais em função de um critério diferenciador. Em outras palavras, Humberto Ávila 

assevera que a aplicação da igualdade depende de um critério diferenciador e de um fim a ser 

alcançado. Dessa constatação surge uma conclusão, tão importante quanto menosprezada: fins 

diversos levam à utilização de critérios distintos, pela singela razão de que alguns critérios são 

adequados à realização de determinados fins; outros, não. Mais do que isso: fins diversos 

conduzem a medidas diferentes de controle. Há fins e fins no Direito. Como postulado, sua 

violação reconduz a uma violação de alguma norma jurídica. Os sujeitos 

                        

2. PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

  

2934

file:///G:/PRONTOS%20PARA%20ENVIAR%20AO%20CONPEDI/ARTIGO%202%20PARA%20O%20CONPEDI%20-%20CÃ³pia.doc%23_ftn9
file:///G:/PRONTOS%20PARA%20ENVIAR%20AO%20CONPEDI/ARTIGO%202%20PARA%20O%20CONPEDI%20-%20CÃ³pia.doc%23_ftn10


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O princípio da igualdade constitui um dos principais fundamentos de qualquer ordem estatal, 

na medida em que constitui um grande e importante vetor de realização da justiça e da paz 

social, sendo esta última, a razão de ser de todo e qualquer Estado de Direito[11]. 

Em outras palavras, este princípio representa uma das principais “colunas” que sustentam o 

“edifício estatal”, razão pela qual é tido como eixo estruturante do sistema de direitos 

fundamentais, segundo ensina José de Melo Alexandrino[12]. Isto porque não há como 

estabelecer uma ordem estatal, sem que haja a devida observância aos preceitos igualitários 

que devem nortear a relação entre a Administração Pública e os particulares entre as 

Administrações Públicas e seus órgãos e entre particulares. 

Nesta mesma linha de raciocínio, Jorge Reis Novais destaca que o princípio da igualdade, 

conservando no essencial a mesma ligação à idéia de justiça, à luta contra privilégios e à 

dignidade da pessoa humana (tal como é entendido na generalidade dos Estados 

democráticos), reúne, por um lado, as diferentes dimensões que foram sendo apuradas ao 

longo dessa evolução secular, mas, por outro lado, abre-se a novas e discutíveis utilizações 

que fazem dele um princípio sempre aberto, controverso e de compreensão não tão linear 

quanto uma evolução apurada ao longo de duzentos anos poderia fazer crer[13]. 

Seguindo a linha de raciocínio ora apontada, entende-se que o princípio da igualdade não deve 

ser analisado sob um prisma estanque, dentro de uma concepção cartesiana, mas sim sob uma 

óptica que permita considerar aspectos e situações diferenciadas, pluridimensionais e 

multiculturais, comuns ao estágio atual de desenvolvimento da sociedade global[14]. 

A idéia de igualdade já havia sido tratada por Aristóteles, quando este concluiu ser a 

igualdade um valor relativo e que só no plano da relatividade tem sentido. Vivendo o direito 

e, logo, o princípio jurídico da igualdade, do homem e para o homem, enquanto este é um ser 

social ou na vida social, nada no direito pode ser considerado absoluto, precisamente porque 

as relações sociais relativizam o homem e lhe retiram dimensão absoluta. Uma vez 

franqueada a porta das relações sociais e do direito, a igualdade está, assim, condenada a ser 

uma realidade relativa[15]. 

Merece ainda destacar a lição de José Joaquim Gomes Canotilho quando afirma que o 

princípio da igualdade é um dos princípios estruturantes do regime geral dos direitos 

fundamentais. Para este autor, a igualdade é, desde logo, a igualdade formal (“igualdade 

jurídica”, “igualdade liberal”) estritamente postulada pelo constitucionalismo liberal: os 

homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos. Por isso se considera que esta 

igualdade é um pressuposto para a uniformização do regime das liberdades individuais a favor 

e todos os sujeitos de um ordenamento jurídico. A igualdade jurídica surge, assim, 

indissociável da própria liberdade individual. O enunciado semântico do artigo 13º - o 

princípio da igualdade – condensa hoje uma grande riqueza de conteúdo cujos traços mais 

importantes são os seguintes: a) igualdade na aplicação do direito, e; b) igualdade quanto à 

criação do direito[16]. 

            

2.1. Princípio da Igualdade na Constituição Portuguesa de 1976 
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            A Constituição portuguesa, em inúmeros dispositivos revela sua preocupação com 

uma ordem econômica e social justa e equitativa. A constitucionalização deste princípio 

revela a coerência do Estado português em tornar efetivo um Estado de direito democrático. O 

artigo 9º, alínea d) da Constituição da República Portuguesa assevera que entre as tarefas 

fundamentais do Estado português está promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e 

a igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos econômicos, 

sociais, culturais e ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas 

económicas e sociais. 

Verifica-se, neste aspecto, que o Estado português considera essencial garantir a igualdade 

real, ou seja, não apenas a igualdade formal (igualdade de todos perante a lei), como forma de 

garantir a concretização de um Estado de direito democrático que realiza o princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Diante destas considerações percebe-se que a tarefa mais importante é saber como alcançar 

esta igualdade real? Para Jorge Miranda, tal status é possível de ser alcançado através do 

estabelecimento de uma igualdade jurídica, que para ele é condição preliminar da igualdade 

real. Este autor destaca que até adimitindo que uma igualdade real preexiste em virtude de 

qualquer causa, ela não subsistiria sem a garantia do direito. Não se forma uma sociedade de 

iguais se os seus membros não têm, antes de mais, o direito de ser iguais. Sem a garantia do 

direito, a igualdade ficaria privada de efeito... Mas a igualdade jurídica é também a condição 

para que a igualdade real seja real. É assim porque o Estado não pode desinteressar-se dos 

meios para produzir uma igualdade real[17]. 

Recorde-se ainda que a alínea h) deste mesmo artigo impõe também como tarefa fundamental 

do Estado português promover a igualdade entre homens e mulheres. Por muito tempo eem 

vários Estados, mundo afora, as mulheres sofreram limitações ou restrições de direitos 

relacionados com o exercício de liberdades, acesso a cargos, funções ou empregos públicos e 

até mesmo restrições à participação política perante os entes estatais. 

A Constituição portuguesa consagra expressamente em seu texto o princípio da igualdade e o 

faz no artigo 13º, quando afirma em seu nº 1 que todos os cidadãos têm a mesma dignidade 

social e são iguais perante a lei. Percebe-se, neste momento, que há uma preocupação do 

constituinte em garantir a efetividade de uma igualdade material (todos os cidadãos têm a 

mesma dignidade social) e a efetividade de uma igualdade formal (todos são iguais perante a 

lei). O nº 2 deste mesmo artigo expande mais este entendimento destacando que ninguém 

pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de 

qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, 

convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação econômica, condição social ou 

orientação sexual. 

É consenso, na doutrina e na jurisprudência brasileira e portuguesa, que a efetivação do 

princípio da igualdade requer um tratamento igualitário para situações idênticas e um 

tratamento diferenciado para situações diferentes. Desta forma, revela-se essencial a 

delimitação de um descrímen que seja justificável para que haja a materialização da 

pretendida igualdade material. As situações descritas no nº 2 do art. 13º acima mencionado 

não podem ser objeto de discrímen para a concretização do princípio da igualdade, uma vez 

que mesmo a ponderação não é capaz de afastar a violação do princípio da dignidade da 

pessoa humana. Esta é a regra. No entanto, vale frisar que tais regras admitem exceções, como 

ocorre, por exemplo, nos casos de tratamentos diferenciados para favorecer pessoas da raça 
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negra - que, na realidade brasileira, suportou o ônus de séculos de um regime escravocrata 

fortemente excludente – beneficiando-os, por exemplo, com o regime de cotas de acesso ao 

ensino superior. Trata-se de um tratamento diferenciado para com as demais pessoas de outras 

raças, justificada pela necessidade de inclusão destas pessoas no mercado de trabalho 

qualificado. Com o tempo convém, no entanto, que tais benefícios cessem, caso contrário 

estar-se-á a macular mais uma vez o princípio da igualdade, em nome de uma igualdade que 

já está a criar desigualdades[18]. 

Em outros dispositivos, a Constituição da República Portuguesa revela a necessidade de 

tratamento igualitário para diversas situações da vida pública e individual, como faz nos casos 

referentes à família, casamento e filiação (art. 36º); liberdade de expressão e informação – 

direito de resposta - (art.º 37º, nº 4); acesso à função pública (art.º 47º, nº 2); direito de acesso 

à cargos públicos (art.º 50º, nº 1); igualdade de oportunidade na escolha da profissão ou 

gênero de trabalho (art.º 58º, nº 2, alínea b)); educação como contributo para a realização de 

uma igualdade de oportunidades entre os portugueses e para superação das desigualdades 

sociais e culturais (art.º 73º, nº 2); igualdade de oportunidade de acesso e êxito escolar (art.º 

74º, nº 1); igualdade de oportunidade de acesso ao ensino superior (art.º 76º, nº 1). 

Vale destacar ainda que o artigo 81º da Constituição da República Portuguesa assevera que 

incumbe ao Estado, prioritariamente, no âmbito econômico e social, promover a justiça social, 

assegurar a igualdade de oportunidades e operar as necessárias correcções das desigualdades 

na distribuição da riqueza e do rendimento, nomeadamente através da política fiscal (alínea 

b)), e ainda, promover a correcção das desigualdades derivadas da insularidade das regiões 

autônomas e incentivar a sua progressiva integração em espaços econômicos mais vastos, no 

âmbito nacional e internacional (alínea e)), entre outras ações. 

  

2.2. Princípio da Igualdade na Constituição brasileira de 1988 

  

            A Constituição brasileira de 1988 trata da questão da igualdade em inúmeros 

dispositivos. Não há um tratamento específico, como o faz a Constituição da República 

Portuguesa, onde didaticamente há um espaço reservado ao tratamento do princípio da 

igualdade (art. 13º). A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 5º dispõe que todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade. Entre os inúmeros incisos que decorrem do art. 5º encontram-se os 

que dispõem que homens e mulheres são iguais, em direitos e obrigações (inciso I), o que 

proíbe o estabelecimento de discriminações referentes a crenças religiosas (incisos VI e VIII), 

entre outros. 

            Assimilando a idéia de que se faz necessário dar tratamento idêntico a situações 

idênticas e tratamento diferenciado às situações diferentes, a Constituição brasileira de 1988 

dispõe em seu art. 146 que cabe à lei complementar estabelecer normas gerais em matéria de 

legislação tributária, especialmente sobre definição de tratamento diferenciado e favorecido 

para microempresas e para empresas de pequeno porte, inclusive regimes especiais ou 

simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições previstas no art. 

195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. 
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            Em outro dispositivo, o art. 170, que trata da ordem econômica, em seu inciso VI, a 

Constituição assevera que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e 

na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 

justiça social, observados, entre outros, o princípio da defesa do meio ambiente, inclusive 

segundo tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de 

seus processos de elaboração e prestação. 

Em outros dispositivos, a Constituição brasileira de 1988 estabelece critérios distintivos no 

que toca aos sujeitos passivos de tributos, à aplicação de alíquotas diferenciadas segundo as 

capacidades contributivas do contribuinte, além de outras relacionadas como dispensas 

(dispensas de licitação, por exemplo), imunidades e isenções. 

  

2.3. O Princípio da igualdade no contexto mundial e da União Européia 

  

            Neste item trataremos, sucintamente, de alguns dos mais importantes instrumentos 

normativos elaborados ao nível mundial e no âmbito da União Européia relacionado à 

aplicação do princípio da igualdade. 

Ao nível das Nações Unidas, o princípio da igualdade e da não discriminação encontra-se 

presente, desde logo, nalguns textos de caráter geral, como sejam a Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, de 10 de dezembro de 1948, o Pacto Internacional de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais de 16 de dezembro de 1966 e o Pacto Internacional de 

Direitos Civis e Políticos, de 16 de Dezembro de 1966[19]. 

            Este mesmo autor destaca ainda que em 21 de dezembro de 1965, as Nações Unidas 

adoptam, paralelamente, um texto de carácter especial atinente ao princípio da igualdade e da 

não discriminação: A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

Racial, na qual se contempla, pela primeira vez, uma definição de “discriminação”. Por outro 

lado, em 17 de Dezembro de 1979 as Nações Unidas, invocando a necessidade de promover 

uma igualdade real entre os homens e as mulheres, voltam a insistir num texto referente ao 

princípio da igualdade com um âmbito de aplicação especial, adoptando a Convenção sobre a 

Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as Mulheres[20]. 

            Vale ainda destacar a Convenção nº 111 da Organização Internacional do Trabalho, 

que proíbe a discriminação em matéria de emprego e profissão[21]. Nos termos do art. 2º da 

presente convenção, todo Estado Membro para qual a presente Convenção se encontre em 

vigor compromete-se a definir e aplicar uma política nacional que tenha por fim promover, 

por métodos adequados às circunstâncias e aos usos nacionais, a igualdade de oportunidades e 

de tratamento em matéria de emprego e profissão, com o objectivo de eliminar toda a 

discriminação. 

            No âmbito da Comunidade Européia, designadamente no Tratado de Roma, o 

princípio da igualdade e da não discriminação não aparece sob a forma de princípio geral, 

aludindo-se apenas às duas concretizações acima enunciadas: igualdade em função da 

nacionalidade e igualdade em razão do sexo. 
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            Ainda no âmbito da União Européia, duas directivas do Conselho merecem destaque, 

sendo a primeira a Directiva do Conselho 75/117/CEE, de 10 de fevereiro de 1975 e a 

Directiva 76/207/CEE, de 09 de fevereiro de 1976, alterada pela Directiva nº 2002/73/CE, de 

23 de setembro de 2002. 

            Em linhas gerais, a Directiva do Conselho 75/117/CEE, de 10 de fevereiro de 1975, 

em seu art. 1º dispõe que o princípio da igualdade de remuneração entre trabalhadores 

masculinos e os trabalhadores femininos que consta do art. 119 do Tratado e a seguir 

denominado por “princípio da igualdade de remuneração”, implica, para um mesmo trabalho 

ou para um trabalho a que for atribuído um valor igual, a eliminação, no conjunto dos 

elementos e condições de remuneração, de qualquer discriminação em razão do sexo. Em 

especial, quando for utilizado um sistema de classificação profissional para a determinação 

das remunerações, este sistema deve basear-se em critérios comuns aos trabalhadores 

masculinos e femininos a ser estabelecido de modo a excluir as discriminações em razão do 

sexo. 

            O artigo 2º desta mesma Directiva determina que os Estados-membros devem 

introduzir, na respectiva ordem jurídica interna, as medidas necessárias para permitir a 

qualquer trabalhador que se considere lesado pela não aplicação do princípio da igualdade de 

remuneração, fazer valer judicialmente os seus direitos, eventualmente após recurso a outras 

instâncias competentes. 

            Por fim, vale destacar o art. 3º deste mesmo diploma normativo, que dispõe que os 

Estados-membros devem suprimir as disciminações entre homens e mulheres que decorram 

de disposições legislativas, regulamentares ou administrativas e que sejam contrárias ao 

princípio da igualdade de remuneração. 

            A Directiva 76/207/CEE, de 09 de fevereiro de 1976, dispõe em seu artigo 1º que tem 

em vista a realização, nos Estados-membros, do princípio da igualdade de tratamento entre 

homens e mulheres no que se refere ao acesso ao emprego, incluindo a promoção, e à 

formação profissional, assim como no que se refere às condições, de trabalho e, nas condições 

previstas no nº 2, à segurança social. Este princípio será a seguir denominado por “princípio 

da igualdade de tratamento”. 

            O artigo 2º desta Directiva destaca que o princípio da igualdade de tratamento, na 

acepção das disposições adiante referidas, implica a ausência de qualquer discriminação em 

razão do sexo, quer directa, quer indirectamente, nomeadamente pela referência à situação 

matrimonial ou familiar. 

            Ao fim desta breve análise, merece destaque o artigo 3º desta mesma directiva, que 

dispõe que a aplicação do princípio da igualdade implica a ausência de qualquer 

discriminação em razão do sexo nas condições de acesso, incluindo critérios de selecção, a 

empregos ou a postos de trabalho, seja qual for o sector ou o ramo de actividade e a todos os 

níveis de hierarquia profissional. Para este efeito os Estados-membros adoptarão as medidas 

necessárias a fim de que: a) sejam suprimidas as disposições legislativas, regulamentares e 

administrativas contrárias ao princípio da igualdade de tratamento; b) sejam nulas, anuláveis 

ou possam ser revistas as disposições contrárias ao princípio da igualdade de tratamento que 

figurem em convenções colectivas ou em contratos individuais de trabalho, em regulamentos 

internos das empresas, bem como nos estatutos das profissões independentes; c) sejam 

revistas as disposições legislativas, regulamentares ou administrativas contrárias ao princípio 
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da igualdade de tratamento em relação às quais a preocupação de protecção que as inspirou na 

origem tenha deixado de ter fundamento; e que para as disposições convencionais da mesma 

natureza, os parceiros sociais sejam convidados a proceder às desejáveis revisões. 

  

3. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE 

  

O princípio da proporcionalidade é frequentemente invocado quando da criação e aplicação 

das normas jurídicas. Muitas vezes, o necessário para garantir uma determinada igualdade 

material deve ser ponderado segundo juízos de proporcionalidade. Neste sentido, para o 

estabelecimento de um discrímen que justifique uma ideal fruição do princípio da igualdade 

deve-se ter em conta uma medida de proporcionalidade coerente também com a idéia de 

igualdade. Em outras palavras, o tratamento diferenciado se justifica como mecanismo de se 

alcançar uma igualdade material, atual ou futura. No entanto, esta discriminação positiva tem 

que levar em conta juízos de razoabilidade e proporcionalidade. 

            Neste sentido, convém destacar que a idéia de proporcionalidade é conatural às 

relações entre as pessoas: a reacção deve ser proporcional à acção. E é, por conseguinte, 

conatural ao Direito[22]. A primeira idéia de proporcionalidade, aplicada ao direito, surgiu na 

seara do direito penal, quando se exigia, para a fixação da pena, uma proporção desta com a 

gravidade do delito. No direito administrativo aparece inseparável da problemática das 

coactivas e ablativas, como as de polícia e as de requisição e expropriação por utilidade 

pública. 

Como reza o art. 5º, nº 2 do Código de Processo Administrativo português, as decisões da 

Administração que colidam com direitos subjectivos ou interesses legalmente protegidos de 

particulares só podem afectar essas posições em termos adequados e proporcionais aos 

objectivos a realizar[23]. 

            Segundo Jorge Miranda o princípio da proporcionalidade manifesta-se, na 

Constituição, nos momentos mais difíceis dos direitos fundamentais. As restrições de direitos, 

liberdades e garantias devem limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou 

interesses constitucionalmente protegidos (art. 18.º, nº 2, 2ª parte da Constituição 

portuguesa)[24]. 

            Tanto a Constituição brasileira como a Constituição portuguesa garantem o direito de 

propriedade. No entanto, este direito de propriedade não é absoluto, podendo sofrer 

limitações, nos termos da Constituição (Constituição Portuguesa) ou quando esta não estiver 

cumprindo com a sua função social. O art. 65.º, n.º 4 da Constituição portuguesa dispõe que o 

Estado, as regiões autônomas e as autarquias locais (…) procedem às expropriações dos solos 

que se revelem necessárias à satisfação de fins de utilidade pública urbanística[25]. No caso 

da Constituição brasileira, seu artigo 5º, caput e seu inciso XXII, asseguram o direito à 

propriedade. No entanto, o inciso XXIII deste mesmo artigo 5º determina que a propriedade 

atenderá a sua função social. Em outras palavras, o constituinte garante o direito de 

propriedade, desde que esta cumpra com a sua função social. Nítido está, diante destas 

considerações, que pode haver restrições ao direito de propriedade sempre que esta não esteja 
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cumprindo com a sua função social, caso em que restrições legais podem recair sobre ela, 

limitando seu uso ou até permitindo a expropriação. 

            Ainda segundo Jorge Miranda, o princípio da proporcionalidade se decompõe nos três 

subprincípios da idoneidade ou adequação, da necessidade e da racionalidade ou 

proporcionalidade stricto sensu. A idoneidade traduz-se na existência de um meio adequado à 

sua prossecução. Perante um bem juridicamente protegido, a intervenção ou providência a 

adoptar pelo órgão competente tem de estar em correspondência com ele. A necessidade do 

meio significa que é ele, entre os que poderiam ser escolhidos in abstracto, aquele que melhor 

satisfaz in concreto – com menos custos, nuns casos, e com mais benefícios, noutros – a 

realização do fim; e assim, é essa providência, essa decisão que deve ser adoptada. A 

racionalidade ou proporcionalidade stricto sensu equivale a justa medida. Implica que o órgão 

proceda a uma correcta avaliação da providência em termos quantitativos (e não só 

qualitativos), de tal jeito que ela não fique além ou aquém do que importa para se alcançar o 

resultado devido – nem mais, nem menos[26]. 

            Para Marcelo Rebelo de Sousa e André Salgado de Matos o princípio da 

proporcionalidade desdobra-se em três dimensões: adequação, necessidade (ou proibição do 

excesso) e razoabilidade (ou proporcionalidade em sentido restrito). Por vezes, as normas que 

estabelecem o princípio da proporcionalidade referem apenas uma ou duas de suas dimensões 

(por exemplo, o art. 18, nº 2 CRP refere apenas a necessidade; o art. 5º nº 2 do Código de 

Processo Administrativo refere-se apenas a adequação e razoabilidade); a omissão da 

referência às restantes não tem qualquer significado, na medida em que se entende 

pacificamente que cada uma delas envolve de forma necessária as outras duas[27]. 

            Sobre as três dimensões do princípio da igualdade, Marcelo Rebelo de Sousa e André 

Salgado de Matos consideram adequação como a proibição da adopção de condutas 

administrativas inaptas para a prossecução do fim que concretamente visam atingir. A 

necessidade proíbe a adopção de condutas administrativas que não sejam indispensáveis para 

a prossecução do fim que concretamente visam atingir (impondo, portanto, que, de entre 

diversos meios igualmente adequados, seja escolhido o menos lesivo para os interesses 

públicos e/ou privados envolvidos). A razoabilidade proíbe que os custos da actuação 

administrativa escolhida como meio de prosseguir um determinado fim sejam manifestamente 

superiores aos benefícios que sejam de esperar da sua utilização[28]. 

Ainda acerca deste desdobramento do princípio da proporcionalidade, Celso Antônio 

Bandeira de Melo assevera que se costuma decompor o princípio da proporcionalidade em 

três elementos a serem observados no caso concreto: a adequação, a necessidade e a 

proporcionalidade em sentido estrito. Neste sentido, a adequação “impõe que a medida 

adotada para a realização do interesse público deve ser apropriada à prossecução do fim ou 

dos fins a ele subjacentes”; o princípio da necessidade ou da menor ingerência possível coloca 

a tônica na idéia de que “o cidadão tem direito a menor desvantagem possível” e o princípio 

da proporcionalidade em sentido restrito é “entendido como princípio da justa medida. Meios 

e fins são colocados em equação mediante um juízo de ponderação, com o objetivo de se 

avaliar se o utilizado é ou não desproporcionado em relação ao fim. Trata-se, pois, de uma 

questão de „medida‟ ou „desmedida‟ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos 

meios em relação às vantagens do fim[29]. 

Acerca desta matéria, José dos Santos Carvalho Filho aduz que o grande fundamento do 

princípio da proporcionalidade é o excesso de poder, e o fim a que se destina é exatamente o 
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de conter atos, decisões e condutas de agentes públicos que ultrapassem os limites adequados, 

com vistas ao objetivo colimado pela Administração, ou até mesmo pelos Poderes 

representativos do Estado. Significa que o Poder Público, quando intervém nas atividades sob 

seu controle, deve atuar porque a situação reclama realmente a intervenção, e esta deve 

processar-se com equilíbrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido[30]. 

Para Guilherme Peña de Moraes, o princípio indica que a validade dos atos emanados do 

Poder Público é aferida à luz de três máximas: a adequação ou idoneidade, a necessidade ou 

exigibilidade e a proporcionalidade em sentido estrito. Neste diapasão, não há confusão entre 

os princípios da proporcionalidade, concordância prática, proibição do excesso e 

razoabilidade. A concordância prática, em comparação ao princípio da proporcionalidade, não 

importa em sopesamento de bens e valores. A proibição do excesso, em contraposição ao 

princípio da proporcionalidade, não se refere a omissão ou ação insuficiente dos poderes 

estatais. A razoabilidade, em cotejo com o princípio da proporcionalidade, tem origem e 

estrutura diferentes. Sua origem remonta ao direito anglo-saxônico[31]. 

Observe-se que todas as explanações acerca da composição e da estrutura do princípio da 

proporcionalidade possuem como traço comum a necessidade de se estabelecer um juízo de 

ponderação acerca de direitos e interesses que podem sucumbir frente a outros direitos e 

interesses tidos como mais relevantes ao contexto social (sempre sob as balizas da lei). 

Sobre esta questão no âmbito do direito administrativo, Celso Antônio Bandeira de Mello 

ensina que quando a Administração restringe situação jurídica dos administrados além do que 

caberia, por imprimir às medidas tomadas uma intensidade ou extensão supérfluas, 

prescindendas, ressalta a ilegalidade de sua conduta. É que ninguém deve estar obrigado a 

suportar constrições em sua liberdade ou propriedade que não sejam indispensáveis à 

satisfação do interesse público[32]. 

            

3.1. Princípio da Proporcionalidade na Constituição Portuguesa de 1976 

  

            O princípio da proporcionalidade encontra-se consagrado expressamente no art. 266º, 

nº 2 da Constituição da República Portuguesa, que versa sobre os princípios fundamentais da 

Administração Pública, ditando que os órgãos e agentes administrativos estão subordinados à 

Constituição e à lei e devem actuar, no exercício das suas funções, com respeito pelos 

princípios da igualdade, da proporcionalidade, da justiça, da imparcialidade e da boa-fé. 

            Outros momentos de consagração (implícita) do princípio da proporcionalidade 

encontram-se nos artigos 18, nº 2 e 19, nº 4 da Constituição da República Portuguesa. O 

referido art. 18, nº 2, quando trata da força jurídica dos preceitos constitucionais estabelece 

que a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente 

previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar 

outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos. 

Neste mesmo sentido, o art. 19, nº 4 da Constituição da República Portuguesa, quando tratava 

da suspensão do exercício de direitos dispõe que a opção pelo estado de sítio ou pelo estado 

de emergência, bem como as respectivas, declaração e execução, devem respeitar o princípio 
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da proporcionalidade e limitar-se, nomeadamente quanto às suas extensão e duração e aos 

meios utilizados, ao estritamente necessário ao pronto restabelecimento da normalidade 

constitucional. 

  

3.2. Princípio da Proporcionalidade na Constituição Brasileira de 1988 

  

            Ao contrário da Constituição da República Portuguesa, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 não declara, de forma explícita a consagração do princípio da 

proporcionalidade. No entanto, como o princípio da proporcionalidade se desdobra em três 

sub-princípios, o da necessidade, o da adequação e o da proporcionalidade em sentido restrito, 

sua análise no texto constitucional resta ampliada, verificando-se sua presença, de forma 

implícita, em inúmeros dispositivos, dos quais citaremos os que se consideram mais 

relevantes. 

            O art. 71, inciso IX da Constituição brasileira de 1988 dispõe que o controle externo, a 

cargo do Congresso Nacional, será executado com o auxílio do Tribunal de Contas da União, 

ao qual compete assinalar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 

necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade. 

            Em outra ocasião, quando trata do Conselho de Defesa Nacional, art. 91, §1º, inciso 

IV, dispõe que compete ao Conselho de defesa Nacional estudar, propor e acompanhar o 

desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir a independência nacional e a defesa do 

Estado democrático. 

            Em outro dispositivo, art. 99, § 4º, tratando de regras sobre os orçamentos dispõe que 

se as propostas orçamentárias de que trata este artigo forem encaminhadas em desacordo 

como os limites estipulados na forma do  aos ajustes necessários § 1º, o Poder Executivo 

procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. 

            Mais uma vez, o art. 103, tratando do controle de constitucionalidade dispõe em seu 

§2º que declarada a inconstitucionalidade por omissão de mdida para tornar efetiva norma 

constitucional, será dada ciência ao Poder competente para a adoção das providências 

necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em trinta dias. 

            Os incisos II e VII do § 4º do art. 103-B dispõe ainda que compete ao Conselho o 

controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos 

deveres funcionais dos juízes, cabendo-lhe, além de outras atribuições que lhe forem 

conferidas pelo Estatuto da Magistratura zelar pela observância do art. 37 e apreciar, de ofício 

ou mediante provocação, a legalidade dos atos administrativos praticados por membros ou 

órgãos do Poder Judiciário, podendo desconstituí-los, revê-los ou fixar prazo para que se 

adotem as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, sem prejuízo da 

competência do Tribunal de Contas da União; e elaborar relatório anual, propondo as 

providências que julgar necessárias, sobre a situação do Poder Judiciário no País e as 

atividades do Conselho, o qual deve integrar mensagem do Presidente do Supremo Tribunal 

Federal a ser remetida ao Congresso Nacional, por ocasião da abertura da sessão legislativa. 
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            O art. 129, que trata das funções institucionais do Ministério Público, elenca como um 

de seus deveres zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância 

pública aos direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia. 

À semelhança com o disposto no art. 19, nº 4 da Constituição da República Portuguesa, o art. 

138 da Constituição brasileira de 1988 dispõe que o decreto do estado de sítio indicará sua 

duração, as normas necessárias a sua execução e as garantias constitucionais que ficarão 

suspensas, e, depois de publicado, o Presidente da República designará o executor das 

medidas específicas e as áreas abrangidas. 

Outro exemplo de aplicação dos princípios da igualdade e da proporcionalidade ocorre com a 

cobrança de determinados tributos, com a lógica da capacidade contributiva do contribuinte. 

A Constituição brasileira de 1988, em seu artigo 145, §1º reza que sempre que possível os 

impostos serão graduados segundo a capacidade do contribuinte, ou seja, terão natureza 

pessoal. 

            Outro momento de consagração implícita do princípio da proporcionalidade mostra-se 

evidente no art. 173 da Constituição brasileira, quando dispõe que ressalvados os casos 

previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 

permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse 

coletivo, conforme definidos em lei. 

            Por fim, recorde-se que o art. 220, § 4º dispõe que a propaganda comercial de tabaco, 

bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais, nos 

termos do inciso II do parágrafo anterior, e conterá, sempre que necessário, advertência sobre 

os malefícios decorrentes de seu uso. 

            

4. RELAÇÃO ENTRE OS PRINCÍPIOS DA IGUALDADE E DA 

PROPORCIONALIDADE 

  

            Os princípios da igualdade e da proporcionalidade possuem uma dimensão que os 

tornam pilares essenciaisem qualquer Estado de Direito. Como referido em linhas anteriores, 

a partir da configuração do chamado Estado Social, as intervenções do Estado na vida social 

tornam-se mais marcantes. O fundamento de tais interferências é sempre o gozo de direitos 

humanos, tidos e declarados por fundamentais por qualquer ordem estatal. 

            A dignidade da pessoa humana, neste contexto deve ser sempre o referencial a ser 

alcançado, à custa inclusive do sacrifício, desde que razoável e proporcional, de alguns 

direitos e liberdades individuais, em nome, sempre, do bem estar de todos. 

            Frise-se que a idéia exposta no parágrafo anterior não significa que os direitos e 

liberdades dos indivíduos devem ser sacrificados, mas que até mesmo estes direitos e 

liberdades podem ser sacrificados, quando o bem estar de todos e o princípio da dignidade da 

pessoa humana conclamar tais restrições. Um exemplo desta afirmação é a idéia da função 

social da propriedade. Um determinado indivíduo adquiriu um imóvel e registrou como seu 
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no cartório de imóveis. Em tese, afastada a idéia da função social da propriedade, ele poderia 

fazer o que quisesse no interior de sua propriedade. Se o imóvel fosse coberto por uma 

floresta considerada de grande relevância ecológica, mesmo assim o proprietário poderia, se 

assim lhe conviesse, derrubá-la por inteiro e ali construir o que bem entendesse e explorar a 

atividade econômica que bem entendesse, mesmo se tal atividade fosse geradora de 

significativa degradação ambiental. No entanto, em nome da idéia de função social da 

propriedade, o Estado pode (e deve) impor limitações ao uso da propriedade, determinando, 

por exemplo, que parte da propriedade não poderia ser explorada, que o imóvel deve ser 

desapropriado, que antes do desenvolvimento da atividade pretendida, deve ser realizado o 

licenciamento ambiental, etc. 

            Estas medidas acima apontadas se justificam uma vez que um ambiente 

ecologicamente equilibrado constitui um direito de todos e que não pode suprimido para se 

garantir o direito irrestrito da propriedade a um só indivíduo. Ressalte-se ainda que o 

proprietário não percebe, ou talvez ignore, mas ele também será afetado caso comprometa a 

qualidade ambiental de uma determinada área. Desta forma, a atuação estatal que se faz de 

modo interventivo neste exemplo se fundamenta no princípio da igualdade, o qual impõe que 

todos têm direito a um ambiente sadio e equilibrado. 

            Como então repartir este ambiente sadio e equilibrado para todos? De que forma uma 

atuação não é considerada lesiva ao ambiente? A segunda questão responde-se com 

fundamentos técnicos, testados, aplicados e de resultados comprovados. A primeira questão, 

mais subjetiva, reclama um posicionamento do Estado e dos particulares frente à questão da 

propriedade privada, da livre concorrência, da livre iniciativa, enfim, dos direitos e liberdades 

dos particulares (ou dos outros particulares). No caso da intervenção do Estado para a garantia 

de direitos a um maior número de indivíduos possível e o respeito à dignidade de cada um, o 

Estado deve agir de forma razoável e proporcional. Agindo desta forma, o ente estatal estará 

afastando qualquer possibilidade de arbítrio. Uma postura arbitrária não se comunica com 

uma idéia de Estado de Direito. Mostrada, por este exemplo específico, a relação entre o 

princípio da igualdade e o princípio da proporcionalidade, tendo como plano de fundo a 

questão da função social da propriedade. 

            No âmbito do direito do urbanismo, Fernando Alves Correira assevera que os 

princípios da proporcionalidade e da igualdade constituem importantes limites internos à 

discricionariedade do conteúdo dos planos urbanísticos[33]. 

O primeiro desdobra-se em três subprincípios: o da adequação, o da necessidade e o da 

proporcionalidade em sentido estrito. O princípio geral da proporcionalidade em sentido 

amplo ou da “proibição do excesso” significa que as medidas do plano que estabelecem 

restrições ou que proíbem a realização de transformações urbanísticas nos imóveis dos 

particulares devem ser adequadas, necessárias e proporcionais ao fim público do ordenamento 

urbanístico do plano. As referidas medidas do plano não podem ser desadequadas, antes 

devem ser idóneas, para a prossesução dos objectivos dos planos. Em segundo lugar, aquelas 

disposições dos planos devem ser necessárias ou indispensáveis, ou seja, não devem ser 

estabelecidas quando o mesmo fim puder ser atingido com outros meios menos onerosos para 

o cidadão. Em terceiro lugar, as medidas citadas devem ser proporcionais, no sentido de que 

os custos e inconvenientes que delas resultam não podem ser notoriamente excesivos em 

relação ao fim público por elas realizado[34]. 
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Embora a primeira impressão que ressalta do confronto entre o plano urbanístico e o princípio 

da igualdade seja a de que aquele constitui uma negação deste, já que o plano tem um carácter 

“necessariamente discriminatório” e é fonte de desigualdades em relação aos proprietários – 

ou aos titulares de outros direitos reais – dos imóveis por ele abrangidos – fenômeno este que 

leva alguns autores falarem mesmo de uma relação de tensão dominante entre as 

determinações do plano e a obrigação de igualdade jurídica ou de uma antinomia entre lógica 

a interna de carácter teológico-racional do plano e o princípio da igualdade -, o certo é que o 

princípio constitucional da igualdade não pode deixar de constituir um limite à 

discricionariedade do plano (cfr. o art. 266º, nº 2 da Constituição)[35]. 

Em outros termos, os princípios da proporcionalidade e da igualdade guardam íntima relação, 

apesar dos objetivos específicos e diversos que encerram. Como já referido em linhas 

passadas a idéia de igualdade em um Estado de Direito constitui um ideal a ser atingido, em 

que se busca uma igualdade perante a lei e ainda de uma igualdade através da lei, ou seja, a 

busca é pela igualdade tanto formal quanto material. Quando se busca a igualdade material 

não quer dizer que tenha que se descartar a lógica da igualdade formal. É certo que a 

igualdade apenas declarada e não concretizada não contribui para um cenário de harmonia 

social. No entanto, a igualdade formal pressupõe também não apenas a “igualdade apenas 

declarada”, mas a igualdade de tratamento nos procedimentos formais. Neste facto reside a 

importância da igualdade perante a lei. No entanto, é a igualdade através da lei que se busca 

efectivamente como objetivo maior, ou seja, que se dispense tratamentos diferenciados para 

situações não idênticas em busca de um maior equilíbrio na relação entre os particulares e 

principalmente na relação entre o Estado com os administrados. 

Retornando à questão da relação entre estes princípios, convém ilustrar que o princípio da 

proporcionalidade serve ao princípio da igualdade sempre que seja necessário estabelecer 

medidas, ou melhor, gradações sobre a intensidade das medidas a serem adotadas com o fito 

de igualar ou desigualar situações em apreço, sempre buscando onerar menos quem tem 

menos e onerar mais quem tem mais, na justa medida do essencial para a concretização da 

justiça social ou para a redução das desigualdades sociais, econômicas e até mesmo 

territoriais. 

Como se percebe, tais princípios são indispensáveis na formulação e execução de políticas 

públicas de intervenção no domínio dos particulares, uma vez que sua atuação conjunta alia o 

tipo de intervenção necessária com o modo de intervenção útil para a realização deste fim. E 

como já referido em momento anterior, este tipo de intervenção só poderá ocorrer caso seja o 

meio mais adequado à realização do objetivo pretendido; caso não haja outra alternativa 

menos onerosa para aquele que suportará a intervenção; e ainda, fazendo uso o Estado de 

medidas proporcionais e razoáveis em termos de intensidade da restrição escolhida como 

aptar a realizar a transformação útil necessária. 

Nesta direção ensina Celso Antônio Bandeira de Mello quando aduz que a utilização dos 

meios coativos por parte da Administração, conforme o indicado, é uma necessidade imposta 

em nome da defesa dos interesses públicos. Tem, portanto, na área da polícia, como em 

qualquer outro setor de atuação da Administração, um limite conatural ao seu exercício. Este 

limite é o atingimento da finalidade legal em vista da qual foi instituída a medida de polícia. 

Mormente no caso da utilização de meios coativos, que, bem por isso, interferem 

energicamente com a liberdade individual, é preciso que a Administração se comporte com 

extrema cautela, nunca se servindo de meios mais enérgicos que os necessários à obtenção do 

resultado pretendido pela lei, sob pena de vício jurídico que acarretará a responsabilidade da 
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Administração. Importa que haja proporcionalidade entre a medida adotada e a finalidade 

legal a ser atingida[36]. 

Este autor recorda ainda que a via de coação só é aberta para o Poder Público quando não há 

outro meio eficaz para obter o cumprimento da pretensão jurídica e só se legitima na medida 

em que não só é compatível como proporcional ao resultado pretendido e tutelado pela ordem 

normativa. Toda coação que exceda ao estritamente necessário à obtenção do efeito jurídico 

licitamente desejado pelo Poder Público é injurídica. 

Este último facto nos leva a conclusão que não se pode considerar o princípio da 

proporcionalidade como um mero postulado normativo, entendido este como mecanismo 

facilitador do entendimento e aplicação de outros princípios, ou como mecanismo 

hermenêutico, mas se deve entendê-lo como um princípio jurídico. Que postulado normativo 

tem a força de tornar injurídica determinada coação estatal? Se sua função é meramente 

auxiliar na interpretação de determinados comandos normativos, como pode gerar efeitos de 

invalidade em atos administrativos desprovidos de finalidade ou com finalidades afastadas 

dos princípios da igualdade e da proporcionalidade? 

Diante destas considerações tem-se como indissociável a relação entre os princípios da 

igualdade e da proporcionalidade, uma vez que estes representam as ferramentas 

indispensáveis às intervenções estatais no domínio dos particulares que se fizerem necessárias 

à consecução dos objetivos e tarefas fundamentais, respectivamente, da República Federativa 

do Brasil e da República Portuguesa. 

  

5. CONCLUSÃO 

  

            A revolução francesa de 1789 trouxe um grande contributo à humanidade em termos 

de valorização da pessoa humana, em termos de segurança jurídica aos cidadãos, em termos 

de participação popular nos rumos do Estado, e, principalmente em termos de organização de 

Estados, tipicamente de Direito. Tudo porque efetivou o combate a um regime de governo 

causador de inúmeras violações aos direitos humanos, ao longo de vários séculos no velho 

continente, que foi o regime absolutista monárquico. 

            Com a superação deste regime, houve a idealização e institucionalização de outro 

modelo de atuação estatal, onde fora estabelecido, até para o mais alto cargo do Governo, 

limites à sua atuação funcional, com vistas à realização do interesse público. A civilização 

ocidental estava diante do que se convencionou chamar de Estado de Direito. 

            Diante deste novo cenário, o Estado deixou de ser entendido como um fim em si 

mesmo, ou seja, um instrumento de manutenção do poder e controle das massas, e passou a 

ser considerado como um meio para a realização dos direitos individuais e, em momento 

posterior, de realização dos direitos sociais. É neste contexto que se insere ainda hoje o Brasil 

e também Portugal. Trata-se de países que, não obstante suas diferenças espaciais, culturais e 

históricas, guardam semelhanças, principalmente das últimas duas ordens, no que tange um 

quadro de desigualdades sociais e regionais. 
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            A presença de um Estado com um perfil mais social se faz sentir quando da sua 

atuação em termos de intervenções no domínio econômico privado e em matérias de direito 

de propriedade. Uma atuação estatal ordenadora pressupõe, neste sentido, um conjunto de 

medidas (com autorizações legislativas) administrativas com vistas ao disciplinamento dos 

usos, formas de ocupação do território, limitações outras sobre a propriedade (instituição de 

servidões administrativas, expropriações com base no interesse público, etc.), ou ainda, sobre 

o desenvolvimento de determinadas atividades econômicas e profissionais. O alvo, nestes 

casos, deverá sempre ser o interesse do maior número de pessoas possível, ou melhor, o bem 

comum. 

            É com base nestes fundamentos que se eleva em importância o estudo dos princípios 

da igualdade e da proporcionalidade, na medida em que constituem mecanismos hábeis para a 

realização da justiça social. 

            Já diz um dito popular brasileiro que o Brasil é um país de muitos Brasis. Isto porque 

o mesmo país que abarca a riqueza do Estado de São Paulo como um todo abarca também o 

bolsão de miséria existente nas regiões norte e nordeste (especificamente na região conhecida 

como polígono das secas). Este é um país de muitos contrates, da ausência de chuvas na 

região Nordeste semi-árida e das chuvas diárias na região amazônica, dos parques industriais 

das regiões sul e sudeste e dos domínios de monoculturas no centro-oeste e do nordeste (cana-

de-açucar), dos modernos “arranha-céus espelhados” nas grandes cidades e das favelas ou 

habitações precárias muitas vezes lado a lado. 

            Estas desigualdades existem também em Portugal, mas é difícil que algum país no 

mundo supere as desigualdades sociais e regionais existentes no Brasil. Neste cenário de 

desigualdades cresce em importância a implementação dos comandos dos princípios da 

igualdade e da proporcionalidade. 

            Como já exposto em linhas passadas, a idéia de tratamento igualitário se funda na 

máxima de que como não há como igualar todas as situações possíveis, se deve imprimir 

tratamentos diferenciados para aquelas pessoas e situações que se encontrem em condições 

diferenciadas. Neste caso, tal tratamento diferenciado é o promotor do princípio da igualdade, 

uma vez que ao enxergar suas diferenças se propõe a reequilibrar a relação, através da 

instituição de medidas proporcionais (estritamente necessárias). 

            Para ilustrar esta exposição vale recordar do caso do dever do Estado de ordenar o 

território e os espaços urbanos. Como vistas a realizar este fim, o Estado determina uma série 

de medidas administrativas (com fundamento legal e normativo regulamentar) com o fito de 

permitir um acesso equitativo aos bens e serviços públicos, além outras questões, como a 

relacionada à proteção do ambiente. 

            Ainda no caso do ordenamento do território e dos espaços urbanos, o recurso ao 

princípio da proporcionalidade também se revela essencial, na medida em que as intervenções 

necessárias ao fim deste ordenamento devem se restringir ao mínimo de sacrifício da 

liberdade, do direito de propriedade ou de quaisquer outros direitos ou interesses legítimos 

uma ordem estatal democrática. 

            Como se observa neste trabalho há doutrinadores que consideram que a igualdade e a 

proporcionalidade não são princípios, sendo considerados apenas como postulados 

normativos. A base para tal argumentação se funda na ausência, segundo estes doutrinadores, 
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de força normativa nos comandos de igualdade e de proporcionalidade. Tais “postulados” 

induzem, tão-somente o Estado a se comportarem de modo que possam assimilar seu objeto, 

sem que esteja obrigado, por tais normas, a cumprirem com seu regramento. 

            Não se concorda com este posicionamento, pois o debate em torno destes princípios 

tem, ao nosso ver, o propósito de criar subdivisões e classificações em torno de algo que já é 

claro e bastante ao fim a que se propõe. Como se sabe, os princípios são manifestações 

explícitas ou implícitas direcionadas à atuação estatal no que tange ao respeito de 

determinados direitos, sejam eles sociais, econômicos, fundamentais, culturais ou quaisquer 

outros. Mesmo que não haja produção normativa para a tutela destes direitos em espécie, pela 

só força dos princípios é possível que o administrador e o julgador, diante de casos 

específicos, efetive tal direito, desde que o fundamento não escape ao necessário e 

indispensável para a efetivação deste direito ou interesse. 

            A capacidade de induzir comportamentos e de materializar, por via de conseqüência, 

direitos ou interesses públicos ou individuais constitui a essência dos princípios jurídicos. 

Neste sentido, sua presença sugere tanto a atuação direta do Estado como a interpretação, 

reflexão e ponderação de determinados direitos e interesses frente a outros tidos como mais 

relevantes ao contexto econômico e social do período em que se vivencia. 

            Entende-se que os princípios da igualdade e da proporcionalidade, ao contrário do que 

alguns entendem, possuem destinatários certos e que seus excertos são bastantes no que toca à 

concretização de seus efeitos. Basta, para tanto, que as decisões administrativas e judiciais (se 

for o caso) se fundamentem em tais comandos normativos. 

            Na realidade brasileira convém recordar que a Lei de Introdução ao Código Civil, que 

serve ao direito como um todo e não apenas ao direito civil, determina que quando a lei for 

omissa o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes ou os princípios gerais 

do direito. A doutrina brasileira, sobre esta questão, fala em mecanismo de integração das 

normas, ou seja, diante desta idéia, não pode haver lacuna para o juiz quando da apreciação da 

questão a ele trazida pelo particular, devendo este juiz, como representante do Estado, efetivar 

direitos, se for o caso, com base em princípios gerais do direito. Esta situação serve para 

ilustrar que os princípios da igualdade e da proporcionalidade, devido ao relevo que possuem, 

possuem também força normativa e não constituem apenas mecanismo de interpretação de 

outros princípios e das demais regras, em conflito ou não. 

            Como efetivar os princípios da igualdade e da proporcionalidade na realidade estatal? 

Através das três vertentes da atuação estatal, ou seja, através de produção legislativa que 

incorpore tais valores no estabelecimento de ritos processuais, na criação de políticas públicas 

econômicas e sociais e de concretização de direitos fundamentais; através da vertente 

administrativa, com a atuação direta ou indireta do Poder Público quando da concretização 

dos comandos legais e regulamentares destinados a realizar correções das assimetrias 

econômicas, sociais, regionais presentes em determinados Estados; e através da vertente 

judiciária, quando a ausência de atuação legislativa ou administrativa não se preste ao fim a 

que se destina ou quando esta atuação se desvie deste foco, gerando prejuízos injustificados à 

sociedade. 

No caso do princípio da proporcionalidade, merece destaque o facto de que é através de sua 

observância que se afastam medidas desarrazoadas e desproporcionais que imponham um 

sacrifício maior do que o necessário à fruição de outro direito ou interesse considerado mais 
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relevante, o qual deva prevalecer. Por esta razão, este princípio é conhecido em Portugal 

como princípio da proibição do excesso. 

Em síntese, considera-se aqui que as idéias de igualdade e de proporcionalidade constituem 

princípios jurídicos e não quaisquer outras adjetivações ou classificações como postulados 

normativos, máximas, entre outras, justamente pelo seu caráter de norma completa. 

Konrad Hesse, em seu trabalho intitulado a Força Normativa da Constituição, realiza uma 

exposição sobre a importância da Constituição como centro irradiador de comandos de 

concretização de direitos e garantias fundamentais e de outros direitos dando relevo ao papel 

dos princípios jurídicos como mecanismos operativos da realidade a ser transformada pela 

materialização do princípio em tela. 

Não se pretende com este trabalho afirmar que há um direito à igualdade ou um direito à 

proporcionalidade. O direito não se confunde com o princípio. Em relação ao valor igualdade, 

não há um direito ao mesmo porque as pessoas, naturalmente, são diferentes. Não há uma 

situação totalmente idêntica a outra, até porque não há pessoa igual à outra. As diferenças 

constituem um dos aspectos naturais da vida. Deve-se observar, entretanto, que haja uma 

correspondência ou uma aproximação entre situações semelhantes, com vistas a evitar que o 

tratamento dispensado a uma pessoa ou situação possa gerar insatisfação nas outras, o que não 

resultaria em paz no contexto social. 

Esta idéia de que deve haver correspondência, equiparação de situações comparáveis constitui 

o veículo das transformações necessárias para que haja a tão sonhada harmonia social. Em 

outras palavras, os princípios atuam como se fossem o alvo a ser alcançado e ao mesmo 

tempo como o percurso até que se chegue ao alvo. Constituem a norma-mãe das demais 

normas e tem seu fundamento na vontade popular que permitiu sua consignação expressa ou 

implícita no Texto Constitucional e nas outras normas que desta provém. 

Um dos símbolos do direito é a balança com dois pratos, lado a lado, segurados por um 

pendão. O equilíbrio pressupõe a linearidade entre tais pratos e para tanto, dois pesos 

idênticos (objetos idênticos) devem ser depositados em cada lado. Está é a mais simbólica 

idéia de igualdade. Esta linearidade também pode ser alcançada através de objetos diferentes 

desde que o peso de um prato corresponda ao peso do outro. Esta situação, aliada ao caso de 

se colocar contra-pesos em prato diverso do outro para se aferir o valor métrico (peso) 

corresponde à idéia de proporção ou de justa medida. 

Em um Estado de Direito a atuação estatal representa um meio para a realização de sua 

principal função, que é de assegurar o bem-estar de sua população, em termos de qualidade de 

vida e de dignidade pessoal, devendo todo o aparato estatal estar envolvido nesta tarefa. Em 

Portugal tal atuação estatal está elevada ao status de tarefa fundamental prevista no art. 9º da 

Constituição da República Portuguesa de 1976. No caso brasileiro a atuação estatal está 

pautada nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil prescritos no art. 3º da 

Constituição Federal de 1988. 

Convém destacar, agora com ênfase conclusiva que o princípio da proporcionalidade não se 

esgota quando serve como medida de ponderação para a concretização de outros princípios, 

em especial o princípio da igualdade. Em outras palavras, o princípio da proporcionalidade 

não “deságua” no princípio da igualdade, diluindo-se em seus objetivos. Serve a tal princípio 

(igualdade), mantendo, no entanto, sua integridade para conformar até mesmo sua 

2950



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

participação na tarefa de instituir diferenças de tratamento justificáveis à garantia da 

propalada justiça social. 

Por fim, vale assinalar que os tempos modernos, enquanto difusores de novas idéias e valores 

sociais necessitam da força e dinamicidade emprestada pelos princípios da igualdade e da 

proporcionalidade, sem os quais torna difícil qualquer tipo de comparação ou relação de 

correspondência. Como se percebe, um dos objetivos comuns a tais princípios é a 

conformação da realidade com vistas à eliminação das arestas que impedem a fruição 

coordenada dos mais variados direitos e interesses públicos e privados. Ilustrativamente, tais 

princípios atuam como cláusulas abertas nos “contratos sociais” destinadas a ponderação de 

direitos antigos frente a direitos novos, de flexibilização de normas sociais, econômicas, 

culturais frente a outras normas de natureza civil, trabalhista ou de mesma natureza daquelas. 

Estas são, em síntese, as conclusões deste trabalho, fora aquelas que foram tomadas quando 

da explicitação das matérias nos itens desta exposição, funcionando, naquele momento, como 

conclusões parciais acerca daqueles pontos abordados. 
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SERVIÇOS PÚBLICOS: RELAÇÃO DE CONSUMO? 
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CONSUMER RELATIONSHIP? 
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Resumo: Pretende-se, de forma construtiva, proporcionar reflexões acerca dos fundamentos 

doutrinários e legais que caracterizam a relação de consumo existente entre o Estado, por 

intermédio de concessionários ou permissionários e o cidadão, enquanto consumidor. Tratar-

se á de institutos essenciais ao assunto, tais como serviço público adequado, continuidade e 

essencialidade. Serão levantadas possibilidades de interpretação extensiva de alguns 

dispositivos pertinentes, bem como serão feitas objetivas ponderações acerca dos serviços 

notariais e em relação à responsabilidade civil do estado no que tange à prestação de serviços. 

Ao longo de todo o trabalho, serão invocadas diversas decisões jurisprudenciais com o 

primordial objetivo de demonstrar-se a instabilidade e carência de pacificação do tema, o que, 

obviamente, instiga o pesquisador. Ao final, concluir-se-á que o tema é objeto de intensos 

debates em sede doutrinária e jurisprudencial e, por isto mesmo, está a merecer os melhores 

cuidados e atenção por parte dos estudiosos do direito.  

 

Palavras chave: Estado. Fornecedor. Serviços Públicos. Relação de Consumo. Código de 

Defesa do Consumidor.  

 

 

Abstract : The aim is to provide constructive reflections concerning on the legal and doctrinal 

underpinnings that characterize the relationship between consumption of the State, through 

the dealer or permission and the citizen as consumer. It will be studied the essential institutes, 

such as adequate public service, continuity and essentiality. It will analyze some broad 

interpretation of relevant provisions, and also it will do some objective considerations about 

the notarial services and state civil responsibility on the provision of service. Throughout this 

paper it will be demonstrated  several decisions jurisprudence with the primordial objective 

that intend to show the instability of the topic, which obviously encourages us greatly. In the 

end, it will conclude that the issue is the subject of intense debate in the doctrine and 

jurisprudence, and because of that, you deserve the best care and attention from legal 

scholars. 
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Keywords: State. Supplier. Public Services. Consumption Ratio. Code of Consumer 

Protection. 

 

Sumário:  1 – Introdução. 2 – Dos serviços prestados e produtos comumente fornecidos pelo 

Estado aos cidadãos: presença no cotidiano da população. 3 - Da legislação aplicável e a 

caracterição da relação de consumo entre Estado e Cidadão. 4 – Serviços Públicos: 

Concessões e Permissões. 5 – Serviço público adequado. 6 – Da interrupção dos serviços 

públicos e sua essencialidade.  7-  Possíveis interpretação extensivas dos dispositivos. 8 – Dos 

serviços notariais. 9 – Da Responsabilidade Civil do Estado como fornecedor de serviços.  10 

– Conclusão. 

 

 

1  Introdução. 

 

Este trabalho decorre de reflexões realizadas com o principal objetivo de ofertar um 

convite construtivo à reflexão sobre os assuntos pelos quais se pesquisou acerca dos diversos 

pontos controvertidos na doutrina e jurisprudência, atualmente carentes de pacificação, 

referentes aos serviços prestados pelo Estado, estando ele representado pelos Municípios, 

Estados ou União os quais, em princípio, defende-se que seriam caracterizadores de uma 

relação de consumo entre o Estado e Cidadão. 

Para tanto, analisaram-se dispositivos constitucionais e infra-constitucionais 

essenciais ao deslinde do tema. Abordaram-se posicionamentos doutrinários que, em 

determinados, casos, conflitam com a jurisprudência de nossos tribunais estaduais e 

superiores. 

Serão feitos questionamentos sobre fatos jurídicos presentes no dia-a-dia da 

população leiga em geral e consumerista, objetos de jurisprudência não pacífica. 

Procurou-se relembrar, antes do desenvolvimento teórico do tema central, os 

requisitos legais e condições para que se esteja, tecnicamente, diante de uma relação de 

consumo, nos termos da Constituição Federal, legislação infra-constitucinal e, principalmente, 

Código de Defesa do Consumidor. Somente a partir daí poder-se-á concluir se determinado 

produto fornecido ou serviço prestado pelo Estado seria, ou não, uma relação jurídica de 

natureza consumerista. 

Certamente, notar-se-á que, em alguns casos, de fato, a questão é polêmica e exige-

nos reflexões profundas, eis que muitas vezes, são levadas à necessidade, nada satisfatória, de 

se analisar cada caso concreto e, em outras, à uma análise subjetiva do aplicador da lei. 

Avancemos. 
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2  Dos serviços prestados e produtos comumente fornecidos pelo Estado aos cidadãos: 

presença no cotidiano da população.  

 

Sabe-se que a relação existente entre Estado e consumidor é, no mínimo, complexa. 

De início, reflita-se que ao Estado, em um regime tal qual o brasileiro, no qual prevalece o 

intervencionismo econômico, cumpre proporcionar aos cidadãos vias jurídicas, de acordo com 

a legislação, que os proteja contra abusos decorrentes de atos praticados por fornecedores de 

produtos ou prestadores de serviços. 

Todavia, nas hipóteses em que o Estado se afigura na condição de fornecedor ou 

prestador de serviço, este trava uma curiosa batalha com o cidadão-consumidor, fazendo com 

que este se valha dos procedimentos legais disponíveis não só para serem utilizados em face 

do fornecedor ou prestador da iniciativa privada, mas, inclusive, para serem utilizados em 

face também do próprio Estado, na condição de prestador ou fornecedor. A princípio, trata-se 

de uma norma jurídica elaborada pelo próprio Estado, para ser paradoxalmente utilizada 

contra ele mesmo. 

 

Mas quais seriam, exatamente, os serviços prestados pelo Estado que estariam 

presentes em nosso dia-a-dia? Vários. Dentre outros, está o de tratamento e abastecimento de 

água, produção e distribuição de energia elétrica, gás, combustíveis, transporte coletivo, 

telecomunicações, construção de moradias públicas, estradas com pedágio
3
, financiamento, 

etc. 

Cláudia Lima Marques, nesse exato sentido, nos expõe que: 

 
“Assim, aplica-se o CDC, sempre que presente um consumidor, aos serviços 

públicos referentes ao fornecimento de água, energia elétrica, gás, telefonia, 

transportes públicos, estradas com pedágio, financiamento, construção de 

moradias populares, etc.” 
4
 

 

Nada obstante, sabe-se o quão desgastante é usufruir da grande maioria dos serviços 

ou produtos que o Estado disponibiliza em quaisquer de suas esferas, seja municipal, estadual 

                                                
3 Neste sentido, a jurisprudência: “Concessionária de rodovia. Acidente com veículo em razão de animal morto 

na pista. Relação de consumo. 1. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários 

da estrada, estão subordinadas ao Código de Defesa do Consumidor, pela própria natureza do serviço. No caso, a 

concessão é, exatamente, para que seja a concessionária responsável pela manutenção da rodovia, assim, por 

exemplo, manter a pista sem a presença de animais mortos na estrada, zelando, portanto, para que os usuários 
trafeguem em tranqüilidade e segurança. Entre o usuário da rodovia e a concessionária, há mesmo uma relação 

de consumo, com o que é de ser aplicado o art. 101, do Código de Defesa do Consumidor. 2. Recurso especial 

não conhecido.” (STJ. REsp 467883/RJ, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/06/2003, DJ 01/09/2003, p. 281) 
4
 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 

contratuais. 5º Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 564. 
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ou federal, bem como por intermédio das empresas públicas, concessionárias, ou 

permissionárias. 

Há que se reconhecer que, muito embora venha aumentando a consciência e grau de 

exigibilidade dos cidadãos consumidores, ainda carece de exímia qualidade os serviços de 

reparos nas residências, os prestados pelas fornecedoras de água, energia elétrica, etc. 

Os serviços públicos são de competência da Administração Pública, no que toca à sua 

executoriedade. Porém, alguns deles, tendo em vista a permissão constitucional que adiante 

vai se tratar podem também ser prestados por particulares. É exatamente isso o que autoriza o 

artigo 175 da Constituição Federal de 1998, no sentido de que cabe ao Poder Publico, na 

forma da lei, seja diretamente, via concessão ou permissão, precedido de licitação, prestar o 

serviço público. 

Nesta parte inicial do presente trabalho vale recorrer-se ao conceito de serviço público, 

elaborado pelo respeitável Hely Lopes Meirelles: 

 
“(...) serviço público é todo aquele prestado pela Administração ou por seus 

delegados, sob normas e controles estatais, para satisfazer as necessidades 

essenciais ou secundárias da coletividade ou simples conveniências do 

Estado” 

 (...) O Estado deve ter sempre em vista que o serviço público ou de utilidade 

pública são serviços para o público, e que os concessionários ou quaisquer 

outros prestadores de tais serviços são, na feliz expressão de Brandes, publics 
servants, isto é, criados, servidores do público. O fim precípuo do serviço 

público, ou de utilidade pública, como o próprio nome está a indicar, é servir 

ao público, e, secundariamente, produzir renda a quem o explora. Daí, 

decorrer o dever indeclinável de o concedente regulamentar, fiscalizar e 

intervir no serviço concedido sempre que não estiver sendo prestado a 

contento do público a que é destinado.”
5
 

 

Nota-se que os serviços públicos são atividades desempenhadas pelo Estado que não 

possuem por objetivo primordial o lucro, mas sim, o melhor serviço. 

Ao ater-se à doutrina, verifica-se ser posicionamento uníssono de que os serviços 

públicos devem sempre ser prestados em consonância a alguns princípios basilares. Passa-se a 

analisar brevemente estes princípios, os quais serão de grande utilidade para se refletir acerca 

de hipóteses que serão levantadas ao longo deste trabalho. 

Pois bem. O primeiro deles é o princípio da continuidade. Este significa que a 

prestação do serviço público deve-se dar ininterruptamente, a fim de suprir, o tempo todo, os 

anseios e necessidades de seus cidadãos. 

Já o segundo dos princípios que norteiam a atuação estatal no campo da prestação de 

serviços é o princípio da generalidade. Este significa que, ao lado do princípio da isonomia, 

                                                
5 MEIRELLES, Hely Lopes. “Direito Administrativo Brasileiro”. 17ª Ed. Sâo Paulo: Malheiros, 1992. p. 215. 
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deve o Estado prestar o mesmo tratamento, em relação aos serviços, a todos, ensejando ao 

individuo que se sentir prejudicado, o direito constitucional de reclamar e obter a prestação 

jurisdicional. 

Já o princípio da eficiência, indica que se deve possibilitar que o usuário usufrua dos 

serviços públicos da melhor forma possível, valendo-se, por exemplo, dos mais recentes 

avanços tecnológicos existentes.  

Por fim, pode-se apontar também o princípio da modicidade, o qual impõe seja 

estabelecida um retribuição monetária justa, a título de contraprestação, mas que, por outro 

lado, não desinibam investimentos ou lucros pelo prestador. 

Desde já se pode pensar e refletir se, em nosso cotidiano tais princípios são 

efetivamente observados nas relações Estado-Particular e, para tanto,  avançar-se-á no que 

toca à abordagem legal que configura a situação jurídica de consumo existente entre Estado e 

cidadão consumidor. 

 

3 Da legislação aplicável e a possível caracterização da relação de consumo entre Estado 

e Cidadão 

 

Após o advento do Código de Defesa do Consumidor, representado pela Lei n.º 

8.078 de 1990, cuja entrada em vigor se deu no dia 11.03.1991, colocou-se, entre outras 

garantias, o adequado fornecimento de produtos ou prestação de serviços à sociedade 

brasileira, mediante um sistema verdadeiramente protecionista, mas que pretende coadunar-se 

em relação à finalidade dos direitos sociais denotados no artigo 6º de nossa Constituição 

Federal. 

Verifica-se que o princípio da dignidade da pessoa humana tem sido com freqüência 

invocado em diversas situações jurídicas, eis que  norteia vários outros preceitos 

constitucionais e que  estão insculpidos na legislação infra-constitucional. Visa o princípio da 

dignidade atender as imperiosas necessidades do ser humano, de  modo a garantir uma 

qualidade de vida razoável, segundo o padrão definido na Constituição brasileira. 

Mas, e quais são estes direitos? Em especial, aqueles previstos no artigo 6º da 

Constituição Federal, verbis: 

 
 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição 
6
 

                                                
6
 Planalto Central. Constituição Federal. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em 22 de novembro de 2010. 
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Em face da redação do mencionado artigo, pode-se dizer que a má prestação de 

serviços públicos enseja a reparação imediata tendo em vista os interesses da sociedade 

brasileira, pelo Estado fornecedor. É que se estes direitos sociais não são atendidos de modo a 

proporcionar uma vida sadia e digna, é o mesmo que dizer, em outras palavras, que nossa 

Constituição Federal não está sendo respeitada. 

A fim de se situar, exatamente, acerca da previsão legal que trata do Estado 

Fornecedor e Cidadão Consumidor (usuário dos serviços públicos), ressalta-se o que dispõe o 

artigo 175 da Constituição: 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 

I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de 

serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 

prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização e 
rescisão da concessão ou permissão; 

II - os direitos dos usuários; 

III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter serviço adequado. 

7
 

 

É com base no dispositivo acima que a Constituição Federal prevê acerca dos 

serviços públicos prestados pelo Estado de forma direta, bem como permite que sejam 

prestados de forma indireta, por intermédio de permissões e concessões aos particulares. 

Importante frisar que o artigo 37, § 6º da Constituição Federal ao se referir sobre a 

possibilidade de permissionárias e concessionárias prestarem os serviços, trata também da 

forma de sua responsabilidade civil, caso hajam danos àqueles que usufruem dos serviços. 

Deste modo, a responsabilidade civil será objetiva, in verbis: 

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiência e, também, ao seguinte: (...) § 6º - As pessoas jurídicas de direito 

público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 

assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou 

culpa.”8 

 

                                                
7 Planalto Central. Constituição Federal. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em 22 de novembro de 2010. 

 
8
 Planalto Central. Constituição Federal. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm. Acesso em 22 de novembro de 2010. 

2962

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituiçao.htm


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

Certo é que além da previsão constitucional, as concessões e permissões para 

prestação de serviços públicos nacionais, encontram-se também disciplinadas na Lei 

8.078/1990 -  Código de Defesa do Consumidor – que, tal como a Constituição Federal dispõe 

condições, normas e preceitos quando das relações existentes entre o cidadão consumidor e o 

estado fornecedor de serviços.  

Sabe-se que o Código de Defesa do Consumidor foi promulgado com fincas a 

observar o previsto no artigo 170 da Constituição Federal,  segundo o qual “A ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os 

seguintes princípios: (...) V - defesa do consumidor”
9 e, também, o disposto no artigo 48 das 

disposições transitórias “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação 

da Constituição, elaborará código de defesa do consumidor.”
10

 

Indubitavelmente pode-se afirmar com tranqüilidade que o Código de Defesa do 

Consumidor mostra-se como sendo um dos ditames básicos da ordem econômica brasileira, 

tendo em vista que abrange todas as relações de consumo entre consumidores e fornecedores 

ou prestadores particulares, e entre aquele e o Estado. 

Especificamente no tocante as relações de consumo, relembre-se o disposto nos 

artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor: 

 
“Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final. 

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda 

que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” 

 

“Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, 

nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que 

desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, 

transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de 
produtos ou prestação de serviços.”11 

 

Perceba-se que, nos temos do artigo 3º acima, podem também figurar como 

fornecedoras pessoas jurídicas de direito público. 

                                                
9 Planalto Central do Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em 25 de novembro de 2010. 
10  Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Brasil. Disponível em  

http://www.dji.com.br/constituicao_federal/cfdistra.htm. Acesso em em 25 de novembro de 2010. 

 
11 Planalto Central do Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em 25 de novembro de 2010. 
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Neste norte, o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor, situa-nos, ainda mais, 

no que se está ora a tratar, cuja analise preliminar é essencial para reflexões que se fará logo 

adiante. Assim prevê o mencionado dispositivo legal: 

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 
permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são 

obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. “Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das 

obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.” 12 

Constata-se, pois, que o preceito de proteção aos consumidores aplica-se, também, na 

seara em que há prestação de serviços públicos aos consumidores cidadãos, levando-se em 

conta, inclusive, os princípios que abrangem o conteúdo das relações jurídicas que se lhe 

aplicam, as obrigações que impõe e o modelo de responsabilidade imposta. 

 

4 Serviços Públicos: Concessões e Permissões 

 

A execução dos serviços públicos pode ser realizada pela Administração Pública de 

forma direta (centralizada) ou poderá descentralizar-se para terceiros que estejam fora ou 

dentro de sua estrutura. 

Quando o Estado transfere a execução dos serviços para pessoas alheias à sua 

estrutura, se deparará com as denominadas concessões e permissões de serviços públicos. 

Conforme se disse anteriormente, alude o já transcrito artigo 175 da Constituição 

Federal que a prestação do serviço público será realizada pelo Poder Público pelas 

concessionárias ou permissionários na forma como dispuser a lei. Ou seja, muito embora estes 

serviços sejam definidos na Constituição Federal, clamam por uma norma infraconstitucional 

regulamentadora. 

Deste modo, em 13 de fevereiro de 1995 foi publicada a Lei 8.987
13

 que trata das 

concessões, permissões e privatizações do serviço público no País. Nesta lei específica, em 

seus vários capítulos, são definidos conceitos e características próprias destes regimes. 
14

 

                                                
12

 Planalto Central do Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em 25 de novembro de 2010. 
13 Planalto Central. Lei de Concessões e permissões .Dispõe sobre o regime de concessão e permissão da 

prestação de serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências. Brasil. 

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8987cons.htm . Acesso em 20 de novembro de 

2010. 
14

Art. 2o Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: I - poder concedente: a União, o Estado, o Distrito 

Federal ou o Município, em cuja competência se encontre o serviço público, precedido ou não da execução de 

obra pública, objeto de concessão ou permissão; II - concessão de serviço público: a delegação de sua prestação, 
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Em face da estrutura federativa do Estado brasileiro, a prestação dos serviços 

públicos pode-se dar pelas quatro pessoas que a integra, qual sejam, a União, os Estados, os 

Municípios e o Distrito Federal. 

Acerca do assunto concessão do serviço público, veja-se a lição dos grandes 

administrativistas Celso Antônio Bandeira de Melo e Hely Lopes Meirelles: 

 
“Entende-se por concessão de serviço público, o ato complexo através do 

qual o Estado atribui a alguém o exercício de um serviço público e este aceita 

prestá-lo em nome do Poder Público sob condições fixadas e alteráveis 

unilateralmente pelo Estado, mas por sua conta, risco e perigos, 

remunerando-se com a própria exploração do serviço, geralmente pela 

cobrança de tarifas diretamente dos usuários do serviço e tendo a garantia 

contratual de um equilíbrio econômico – financeiro” 15  
“Pela concessão, o Poder concedente não transfere propriedade alguma ao 

concessionário, nem se despoja de qualquer direito ou prerrogativa pública. 

Delega apenas a execução do serviço, nos limites e condições legais ou 

contratuais, sempre sujeita a regulamentação e fiscalização da concedente.”16 

 

Sem adentrar, de forma profícua, em respeitáveis debates doutrinários, afetos 

especificamente ao Direito Administrativo, em termos gerais, pode-se afirmar que as 

permissões diferem-se das concessões, pois aquelas são a título precário. 

Pode-se dizer, assim, que a delegação, atribuição ou repasse do serviço público da 

pessoa jurídica de direito público para a de outro ente jurídico particular ou público, não faz 

com que se perca a concepção originária de serviço público. Na verdade, não há transferência 

da titularidade da atividade para a iniciativa privada
17

, reservando-se o controle e fiscalização 

ao Estado. 

A transferência da titularidade da prestação de serviços públicos para os particulares 

ensejaria problemas, pois, como se sabe, a atuação dos particulares é primordialmente voltada 

para a obtenção de lucros, o que não se compatibilizaria com a idéia de necessidade dos 

interesses da coletividade. 

                                                                                                                                                   
feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio 

de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado; III - 

concessão de serviço público precedida da execução de obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, 

reforma, ampliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, delegada pelo poder concedente, 

mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre 

capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma que o investimento da concessionária seja 
remunerado e amortizado mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado; IV - permissão de 

serviço público: a delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo 

poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e 

risco. 
15 MELO. Celso Antonio Bandeira. Concessões, Permissões e Privatizações de Serviço Público. São Paulo: 

Dialética, 1997. p. 157. 
16  MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 29. ed. atual. São Paulo: Malheiros, 2004.  p. 

337. 
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O poder público não possui a prerrogativa de transferir, arbitrariamente e a seu bel 

prazer, para terceiros, a atividade considerada privativa do Estado. É necessário, sempre, 

antes, para que o contrato administrativo seja válido, que se realize um procedimento 

licitatório, regido pelas leis 8.666/93 e 8.883/94. A princípio, somente assim pode o Estado 

apurar, em caráter de igualdade, qual a proposta mais vantajosa para os interesses públicos. È 

o que impõe o artigo 14 da Lei de Concessões e Permissões: 

 
“toda concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra 
pública, será objeto de prévia licitação, nos termos da legislação própria e 

com observância dos princípios da legalidade, moralidade, publicidade, 

igualdade, do julgamento por critérios objetivos e da vinculação ao 

instrumento convocatório. 

 

Portanto, a outorga do serviço público depende de prévia realização de licitação, 

para, só após, ser celebrado o contrato administrativo. 

Certo é que o contrato reger-se-á pelas disposições contidas na lei de concessões e 

permissões, pelos preceitos e princípios afetos ao direito administrativo e insculpidos pela 

Constituição Federal, nos termos do artigo 4º da Lei de Concessões e Permissões.
18

 

 

5  Serviço público adequado. 

 

Conforme já brevemente antecipado, o artigo 175 da Constituição Federal, em seu 

inciso IV prescreve que o Estado, via concessionários e permissionários, tem a obrigação de 

manter o serviço adequado.
19

 A norma constitucional suplica a reflexão acerca de duas 

indagações: a primeira, sobre o que seria, exatamente, “serviço adequado”? E a segunda: será 

que, em nosso dia a dia, os serviços prestados pelo Estado são adequados? 

Ao se recorrer novamente à lei de concessões, pode-se notar que em seu artigo 6º, 

parágrafo primeiro e segundo, o legislador procurou definir “serviço adequado” como sendo 

aquele que preencha os critérios de ser regular, continuo, eficiente, seguro, atual, geral, 

prestado com cortesia e a preços razoáveis. Veja-se: 

 
“Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 

adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta 

Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. § 1o Serviço adequado é 

o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, 

segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade 

das tarifas. § 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do 

                                                
18 Art. 4o A concessão de serviço público, precedida ou não da execução de obra pública, será formalizada 

mediante contrato, que deverá observar os termos desta Lei, das normas pertinentes e do edital de licitação. 
19 Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 

sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único. A lei disporá sobre: (...) IV - a 

obrigação de manter serviço adequado. 
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equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e 

expansão do serviço.” 20 

 

 

Em tal dispositivo são estabelecidas as características da prestação de um serviço 

público adequado. 

Repare-se também que o caput do artigo acima, segundo o raciocínio aqui defendido, 

também autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ao tratar de “normas 

pertinentes”. 

Caso não sejam respeitadas as características legais acima, a prestação do serviço 

público torna-se ilegal, ensejando o direito fundamental do cidadão consumidor de exercer o 

direito de ação e pleitear judicialmente seus direitos apontados como violados, valendo-se da 

lei n. 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor. Afinal, dispõe o artigo 7º da Lei de 

Concessões e Permissões que “Art. 7º. Sem prejuízo do disposto na Lei no 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, são direitos e obrigações dos usuários: I - receber serviço adequado”
21

 

 

6  Da interrupção dos serviços públicos e sua essencialidade 

 

Ultrapassada a parte deste trabalho em que se procurou situar o leitor acerca dos 

pontos até este momento discutidos, é hora de se avançar de forma mais aprofundada rumo ao 

debate acerca das questões polêmicas envolvendo a possibilidade, ou não, da interrupção dos 

serviços públicos e da essencialidade destes. 

Trata-se de se verificar se, ante a ausência de pagamento pelo usuário, é possível 

ocorrer a interrupção ou corte no fornecimento de um serviço público. 

Sobre o assunto, veja-se o que dispõe a Lei de Concessões e Permissões dispõe:  

 
“Art. 6o (...) § 3o Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua 

interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando: I - 

motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e, II - 

por inadimplemento do usuário, considerado o interesse da coletividade.”  

 

                                                
20 Hely Lopes Meireles, além de chamar a atenção para o caráter finalístico dos serviços públicos, representado 

pela satisfação da necessidade dos usuários, salienta que se tem entendido o termo “serviço adequado” como a 

síntese de cinco princípios que, independentemente das normas pertinentes, devem reger obrigatoriamente todos 

os serviços públicos, quais sejam: generalidade, permanência, eficiência, modicidade e cortesia e explica: 

“generalidade significa serviço para todos os usuários, indiscriminadamente; o da permanência ou continuidade 

impõe serviços constantes, na área e período de sua prestação; o da eficiência quer dizer serviços satisfatórios, 

qualitativa e quantitativamente; o da modicidade significa preço razoável ao alcance de seus destinatários; o da 

cortesia significa bom tratamento ao público”. (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 
26° ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 367.) 
21

 Planalto Central do Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em 25 de novembro de 2010. 
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Perceba-se que o dispositivo flexibiliza o disposto no caput no que tange, sobretudo, 

à continuidade em situações de emergência e, após aviso prévio, por razões de ordem técnica 

ou segurança, ou ainda, devido a inadimplemento do usuário. 

Salutar mencionar o imposto no inciso II, no sentido de se observar qual é o alcance 

da expressão “interesse da coletividade”. 

No primeiro momento, pode-se perceber que, nestas hipóteses, a interrupção ou o 

corte no fornecimento não representaria descontinuidade na sua prestação, logo, o serviço não 

seria inadequado e, portanto, não sujeitaria o poder público, concessionárias e permissionárias 

a nenhum tipo de responsabilização, mesmo que tenha ocorrido prejuízo aos cidadãos 

consumidores. 

A questão que se coloca de forma mais premente situa-se na hipótese de interrupção 

do serviço por inadimplemento. Imagine-se, por exemplo, a comum situação de um cidadão 

que não possui recursos financeiros para pagar sua conta de água ou energia elétrica. 

À primeira vista, de acordo com a lei de Concessões e Permissões, poderia o 

concessionário ou permissionário cortar o fornecimento de água ou energia elétrica, ficando, 

em segundo plano, a necessidade de se discutir se os serviços de água ou luz seriam essenciais 

ou não. Essa a intenção ao parágrafo 3º, inciso II da Lei n. 8987/95. 

E mais, pense-se que o fornecimento de água ou luz pode ser essencial para uns, e 

nem tão, ou nada essencial, para outros cidadãos. Para o aluno de uma faculdade, na zona 

urbana, que necessita de energia elétrica para estudar à noite, ver televisão ou utilizar a 

geladeira de sua casa, etc., certamente o fornecimento de luz é um serviço essencial.  

Todavia, para algumas poucas comunidades brasileiras, afastadas no interior do 

nosso imenso Brasil, o fornecimento de luz ou água, sequer é necessário e muito menos 

essencial à manutenção dos costumes dessas comunidades, já existentes a vários anos. Ou 

seja, para estes, o Estado fornecer luz e água, pode não ser essencial. 

Contudo, é de se notar que o dispositivo acima conflita com o Código de Defesa do 

Consumidor, especialmente, o artigo. 6°, inciso X do CDC no qual bem se lê que “são 

direitos básicos do consumidor: (...) X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos 

em geral.” 
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Veja-se, outrossim, que o já transcrito artigo 22 do Código de Defesa do 

Consumidor
22

 não coloca a condicionante de estar ou não o consumidor adimplente, mas sim 

de ser ou não o serviço essencial. 

Logo, para a Lei de Concessões, poderia o serviço público essencial ser 

interrompido, caso houvesse inadimplência. Já para o CDC, a priori, se o serviço for 

essencial, não poderá ser interrompido, mesmo em caso de inadimplência. 

E o que vem a ser, então, serviço essencial? Pode-se encontrar uma definição 

objetiva, positivada, acerca d significado da expressão na Lei de Greve brasileira n. – 

7.783/1989 que, em seu artigo 10
23

 assim se expressa, verbis:  

 
“Art. 10 São considerados serviços ou atividades essenciais: I -  tratamento e 

abastecimento de água; produção e distribuição de energia elétrica, gás e 

combustíveis; II - assistência médica e hospitalar; III - distribuição e 

comercialização de medicamentos e alimentos; IV - funerários; V - transporte 

coletivo; VI - captação e tratamento de esgoto e lixo; VII - telecomunicações; 

VIII - guarda, uso e controle de substâncias radioativas, equipamentos e 

materiais nucleares; IX - processamento de dados ligados a serviços 

essenciais; 

X - controle de tráfego aéreo; XI compensação bancária.” 

 

De fato, seria possível entender que nenhum dos serviços acima, considerados 

essenciais, poderia sofrer interrupção mesmo em caso de inadimplência do usuário, eis que o 

CDC não abriu exceções no que tange aos serviços essenciais, devendo os mesmos serem 

prestados, sempre de forma contínua. 

A se entender válido este entendimento, poder-se-ia justificar que se trata de uma 

garantia que decorre do próprio texto constitucional.  

Afinal, o CDC, tal como todas as outras leis, prestam obediência aos princípios 

constitucionais da dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III, CF), da garantia, segurança e à 

vida (artigo 5º, caput, CF)
24

, a qual, a seu turno, deve ser sadia e de qualidade, haja vista a 

                                                
22

 “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra 

forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos 

essenciais, contínuos. 

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as 
pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.” 
23 Planalto Central. Lei Lei 7.783/89. Lei de Greve. Dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as 

atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L7783.htm. Acesso em 22 de novembro de 2010. 
24

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: (...) 
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garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado (artigo 225, caput, CF)
25

, do 

imprescindível direito à saúde (artigo 6º, caput, CF)
26

.  

Ou seja, com base nestes dispositivos constitucionais, não haveria de se imaginar 

fossem os serviços públicos essenciais passíveis de interrupção. 

Porém, é necessário ater-se a uma visão crítica do Direito. Por isto, faz-se necessário 

sopesar alguns pontos relevantes acerca do real alcance e significado da expressão serviço 

essencial pois, caso sejam prolatadas decisões judiciais no sentido de que não seria, por 

exemplo, permitido o corte de energia elétrica ou água devido à inadimplência do usuário, 

proporcionar-se-ia um verdadeiro incentivo a que os bons pagadores, talvez tivessem a (má) 

idéia de também não pagarem as suas respectivas faturas. Já os inadimplentes poderiam ficar, 

de igual modo, incentivados a não envidar maiores esforços a honrar sua obrigação de pagar 

pelo serviço de água ou luz. Afinal, pode-se pensar que caso se esteja ou não inadimplente, o 

serviço não será interrompido. 

Evidente que a difusão desse raciocínio poderia levar à bancarrota o sistema de 

fornecimento de energia elétrica e água do Estado. Justamente por isso é que o profissional do 

Direito, antes de aplicar e interpretar a lei deve refletir sobre quais as conseqüências 

econômicas que do mencionado fato poderão sobrevir.  

Para uma tentativa de solução para o impasse, parece mais adequado se utilizar as 

ferramentas metodológicas da escola da Análise Econômica do Direito, a qual se mostra como 

um ramo de estudo do comportamento dos homens diante da aplicação de determinada norma 

jurídica. 

No caso em tela propõe-se utilizar a ferramenta metodológica denominada “dos 

incentivos”, pois, como dito, caso o cidadão perceba que mesmo não pagando a sua conta de 

água ou luz no final do mês não terá o serviço interrompido, poderia ficar incentivado a não 

pagar. Não só ele, mas também quase a totalidade daqueles que do mesmo fato tomem 

conhecimento. Obviamente, ensejaria um caos no sistema de fornecimento destes serviços. 

Sobre a Análise Econômica do Direito assim se posiciona Eduardo Goulart Pimenta: 

 
“O que pressupõe a análise econômica do Direito é que a conduta legal ou 

ilegal de uma pessoa é decidida a partir de seus interesses e dos incentivos 

que encontra para efetuá-la ou não. (...) Como já salientamos, a Economia 

                                                
25 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
26 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 

previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição. 
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estuda as escolhas, os custos, riscos e benefícios que os agentes econômicos 

(sujeitos de direito) encontram na busca pela maximização de seus próprios 

interesses”27 

 

Assim, antes de se fixar uma regra por ocasião do debate em sede judicial, no intuito 

de se definir se seria lícito ou não a interrupção do fornecimento de energia ou luz, há que se 

pensar, antes, nos incentivos negativos e positivos que poderão resultar das escolhas, à luz da 

análise econômica do direito. 

Pesquisando-se as decisões judiciais brasileiras sobre o tema ora estudado – 

interrupção dos serviços estatais ditos essenciais em razão do inadimplemento do usuário – 

constatava-se que nossos Tribunais inclinavam-se no sentido de que deveria haver, sempre, 

continuidade na prestação dos serviços públicos em geral 
28

, com fulcro no artigo 22 do CDC.  

Entendia-se que o corte do fornecimento violaria o princípio da legalidade, bem como 

exporia o consumidor ao ridículo, em violação ao artigo 42 do CDC, 
29

 sendo vedada também 

o constrangimento e qualquer tipo de ameaça.  

Aduzia-se, neste desiderato, que o corte ou interrupção do serviço público violaria os 

preceitos de uma cobrança leal
30

, tendo em vista que deveria a concessionária ou 

                                                
27 Eduardo Goulart. Recuperação de empresas: um estudo sistematizado da nova lei de falências. São Paulo: 

IOB Thompson, 2006. p. 29. 
28 ADMINISTRATIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE 

PAGAMENTO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO. CORTE. 

IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 22 E 42, DA LEI Nº 8.078/90 (CÓDIGO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO 

CONSUMIDOR). 1. Recurso Especial interposto contra Acórdão que entendeu não ser cabível indenização em 

perdas e danos por corte de energia elétrica quando a concessionária se utiliza de seu direito de interromper o 

fornecimento a consumidor em débito. O corte de energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de 

tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade. 2. Não resulta em se reconhecer como legítimo o ato 

administrativo praticado pela empresa concessionária fornecedora de energia e consistente na interrupção do 

fornecimento da mesma, em face de ausência de pagamento de fatura vencida. 3. A energia é, na atualidade, um 
bem essencial à população, constituindo-se serviço público indispensável, subordinado ao princípio da 

continuidade de sua prestação, pelo que se torna impossível a sua interrupção. 4. O art. 22, do Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor, assevera que "os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, 

permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos". O seu parágrafo único expõe que "nos casos de 

descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a 

cumpri-las e a reparar os danos causados na forma prevista neste código". Já o art. 42, do mesmo diploma legal, 

não permite, na cobrança de débitos, que o devedor seja exposto ao ridículo, nem que seja submetido a qualquer 

tipo de constrangimento ou ameaça. Os referidos dispositivos legais aplicam-se às empresas concessionárias de 

serviço público. 5. Não há de se prestigiar atuação da Justiça privada no Brasil, especialmente, quando exercida  

por credor econômica e financeiramente mais forte, em largas proporções, do que o devedor. Afronta, se assim 
fosse admitido, os princípios constitucionais da inocência presumida e da ampla defesa. 6. O direito do cidadão 

de se utilizar dos serviços públicos essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a 

beneficiar a quem deles se utiliza. 7. É devida indenização pelos constrangimentos sofridos com a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica. 8. Recurso Especial provido para determinar o retorno dos autos ao Juízo de 

origem a fim de que, e nada mais, o MM. Juiz aprecie a questão do quantum a ser indenizado. (STJ. REsp 

430812/MG, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2002, DJ 23/09/2002, p. 

277) 
29

 Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a 

qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. 
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permissionária dos serviços públicos utilizarem-se dos meio próprios para, querendo, receber 

os valore em aberto. 
31

 
32

 
33

 
34

  

Assentou-se também, em uma fase inicial do debate judicial, o entendimento de que 

haveria vulnerabilidade dos usuários destes serviços, caso fossem essenciais, mesmo que o 

consumidor fosse pessoa jurídica. 
35

 

Com o passar dos anos e cedendo-se terreno para os interesses econômicos dos 

concessionários e permissionários de serviços públicos, com o surgir da Lei 8.987/95 (Lei de 

Concessões e Permissões) diminuiu-se a efetividade do CDC que pretendia, sobremaneira, 

evitar danos à pessoa e dignidade do cidadão consumidor.  

                                                                                                                                                   
30

 Corte no fornecimento de água. Inadimplência do consumidor. Ilegalidade. 1. É ilegal a interrupção no 

fornecimento de energia elétrica, mesmo que inadimplente o consumidor, à vista das disposições do Código de 

Defesa do Consumidor que impedem seja o usuário exposto ao ridículo. 2. Deve a concessionária de serviço 

público utilizar-se dos meios próprios para receber os pagamentos em atrasos. 3. Recurso não conhecido. (STJ. 

REsp 122812/ES, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/12/2000, DJ 

26/03/2001, p. 369) 
31 ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA.  

SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CORTE DE FORNECIMENTO. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. 

IMPOSSIBILIDADE. Esta Corte vem reconhecendo ao consumidor o direito da utilização dos serviços públicos 

essenciais ao seu cotidiano, como o fornecimento de energia elétrica, em razão do princípio da continuidade 
(CDC, art. 22). - O corte de energia, utilizado pela Companhia para obrigar o usuário ao pagamento de tarifa em 

atraso, extrapola os limites da legalidade, existindo outros meios para buscar o adimplemento do débito. - 

Precedentes. - Agravo regimental improvido. (STJ. AgRg no REsp 298017/MG, Rel. Ministro FRANCISCO 

FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/04/2001, DJ 27/08/2001, p. 230) 
32 SERVIÇO PÚBLICO - ENERGIA ELÉTRICA - CORTE NO FORNECIMENTO - ILICITUDE. I - É viável, 

no processo de ação indenizatória, afirmar-se, incidentemente, a ineficácia de confissão de dívida, à míngua de 

justa causa. II - É defeso à concessionária de energia elétrica interromper o suprimento de força, no escopo de 

compelir o consumidor ao pagamento de tarifa em atraso. O exercício arbitrário das próprias razões não pode 

substituir a ação de cobrança. (STJ. REsp 223778/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, 

PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/12/1999, DJ 13/03/2000, p. 143) 
33 AGRAVO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - ATO DE 

REPRESENTANTE DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO - CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA 
-  MANDADO DE SEGURANÇA - CABIMENTO. É cabível o Mandado de Segurança contra ato praticado por 

representante de concessionária de serviço público que determinou o corte do fornecimento de energia elétrica 

sob alegação de prática de fraude por parte do consumidor. Agravo a que se nega provimento. (STJ. AgRg no Ag 

248297/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2000, DJ 11/09/2000, 

p. 246) 
34 FORNECIMENTO DE ÁGUA - SUSPENSÃO - INADIMPLÊNCIA DO USUÁRIO - ATO REPROVÁVEL, 

DESUMANO E ILEGAL - EXPOSIÇÃO AO RIDÍCULO E AO CONSTRANGIMENTO. A Companhia  

Catarinense de Água e Saneamento negou-se a parcelar o débito do usuário e cortou-lhe o fornecimento de água, 

cometendo ato reprovável, desumano e ilegal. Ela é obrigada a fornecer água à população de maneira adequada, 

eficiente, segura e contínua, não expondo o consumidor ao rídiculo e ao constrangimento. Recurso improvido. 

(STJ. REsp 201112/SC, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/04/1999, DJ 
10/05/1999, p. 124) 
35 ADMINISTRATIVO. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. RELAÇÃO DE 

CONSUMO. APLICAÇÃO DOS ARTS. 2º E42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR. 1. Há relação de consumo no fornecimento de água por entidade concessionária desse serviço 

público a empresa que comercializa com pescados. 2. A empresa utiliza o produto como consumidora final. 3. 

Conceituação de relação de consumo assentada pelo art. 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 4. Tarifas 

cobradas a mais. Devolução em dobro. Aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 

Consumidor. 5. Recurso provido. (STJ. REsp 263229/SP, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 14/11/2000, DJ 09/04/2001, p. 332) 
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De fato, pode-se dizer que o mais recente entendimento jurisprudencial permite o corte 

ou interrupção do fornecimento do serviço público (água ou luz, por exemplo), desde que 

precedido de aviso. 
36

 

Acerca desta alteração da jurisprudência, Cláudia Lima Marques tem o entendimento 

de que este atual posicionamento jurisprudencial deve ser aplicado com cautela. Para a 

mencionada jurista, há sempre que se sopesar se o destinatário é pessoa jurídica de direito 

público e, caso seja pessoa física, se esta estaria em situação de miséria: 

 
“Data máxima vênia, este não me parece o melhor entendimento do espírito 
da norma protetiva do consumidor, tanto que as regras que embasam este 

jurisprudência são as do artigo 175 da CF/88. da Lei 8.987/95, da Lei 

9.427/97, da Lei 7.783/89, da Lei 8.631/93. regulamentada pelo Dec. 774/93, 

e da Res. ANEEL 456/2000, não citando uma só vez o artigo 5º, XXXII, e o 

art. 170 da CF/88, ou não teria a egrégia corte chegado a esta conclusão. 

Louve-se a sabedoria pelo STJ, quando passa, em 2005. apesar de permitir o 

corte de energia elétrica e água, a realizar duas distinções ou exceções 

subjetivas: quando o destinatário é pessoa jurídica de direito público, como 

os municípios, os serviços essenciais devem ser mantidos, para evitar causar 

prejuízo à população em geral; e, em relação à pessoa física “em situação de 

miserabilidade” – isso mesmo, ele, leigo, pessoa física, o consumidor, em 

toda sua dignidade de pessoa homo economicus devedor e pobre, mas 
cobrado lealmente. A beleza desta ementa e se sua distintio é uma aula sobre 

direito civil constitucional e o direito justo do consumidor (...).”37  

  

A decisão a que se refere Claudia Lima Marques é a proferida nos autos do Recurso 

Especial n.º 647853/RS.
38

 

                                                
36 ADMINISTRATIVO - ENERGIA ELÉTRICA - CORTE – FALTA DE PAGAMENTO - É lícito à 

concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia 

elétrica permanecer inadimplente no pagamento da respectiva conta (L. 8.987/95, Art. 6º, § 3º, II). (STJ. REsp.  

363.943/MG, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/12/2003, 

DJ 01/03/2004, p. 119) 
37 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 
contratuais. 5º Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 569. 
38 PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CORTE DO FORNECIMENTO DE  ENERGIA ELÉTRICA.  

INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR.  LEGALIDADE. 1. A 1ª Seção, no julgamento do RESP nº  

363.943/MG, assentou o entendimento de que é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica, se, após aviso prévio, o consumidor de energia elétrica permanecer inadimplente no pagamento da 

respectiva conta (Lei 8.987/95, art. 6º, § 3º, II). 2. Ademais, a 2ª Turma desta Corte, no julgamento do RESP nº 

337.965/MG conclui que o corte no fornecimento de água, em decorrência de mora, além de não malferir o 

Código do Consumidor, é permitido pela Lei nº 8.987/95. 3. Não obstante, ressalvo o entendimento de que o 

corte do fornecimento de serviços essenciais - água e energia elétrica - como forma de compelir o usuário ao 

pagamento de tarifa ou multa, extrapola os limites da legalidade e afronta a cláusula pétrea de respeito à 

dignidade humana, porquanto  o cidadão se utiliza dos serviços públicos posto essenciais para a sua vida, curvo-
me ao posicionamento majoritário da Seção. 4. Hodiernamente, inviabiliza-se a aplicação da legislação 

infraconstitucional impermeável aos princípios constitucionais, dentre os quais sobressai o da dignidade da 

pessoa humana, que é um dos fundamentos da República, por isso que inaugura o texto constitucional, que 

revela o nosso ideário como nação. 5. In casu, o litígio não gravita em torno de uma empresa que necessita da 

energia para insumo, tampouco de pessoas jurídicas portentosas, mas de uma pessoa física miserável e 

desempregada, de sorte que a ótica tem que ser outra. Como afirmou o  Ministro Francisco Peçanha Martins 

noutra ocasião, temos que enunciar o direito aplicável ao caso concreto, não o direito em tese. Forçoso, 

distinguir, em primeiro lugar, o inadimplemento perpetrado por uma pessoa jurídica portentosa e aquele inerente 

a uma pessoa física que está vivendo no limite da sobrevivência biológica. 6. Em segundo lugar, a Lei de 
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Fato é que, ao que parece, o Superior Tribunal de Justiça enfatizou o disposto no 

inciso II do artigo 6º da Lei de Concessões e Permissões acima transcrito, centrando seus 

esforços hermenêuticos no quesito “interesse da coletividade”.  

Como se vê, mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido ser 

ilegal o corte de serviço público essencial, tal como de energia, caso o usuário-consumidor 

seja integrante da Administração Pública e cuja manutenção de seu funcionamento seja de 

evidente interesse público, como é o caso de prefeituras, quartéis, hospitais, etc. 
39

 

A partir do posicionamento jurisprudencial na matéria, mostra-se importante a 

incidência da Análise Econômica do Direito. De fato, muito embora nos casos concretos retro 

mencionados tenha-se respeitado a dignidade da pessoa que se encontra em estado de 

necessidade, tal decisão, com elevado respeito, pode, sim, gerar incentivos a que todos 

                                                                                                                                                   
Concessões estabelece que é possível o corte considerado o interesse da coletividade, que significa interditar o 

corte de energia de um hospital ou de uma universidade, bem como o de uma pessoa que não possui condições 

financeiras para pagar conta de luz de valor módico, máxime quando a concessionária tem os meios jurídicos 

legais da ação de cobrança. A responsabilidade patrimonial no direito brasileiro incide sobre o patrimônio do 

devedor e, neste caso, está incidindo sobre a própria pessoa. 7. Outrossim, é voz corrente que o  'interesse da 

coletividade' refere-se aos municípios, às universidades, hospitais, onde se atingem interesses plurissubjetivos. 8. 

Destarte, mister analisar que as empresas concessionárias ressalvam evidentemente um percentual de  

inadimplemento na sua avaliação de perdas, e os fatos notórios não dependem de prova (notoria nom egent 

probationem), por isso que a empresa recebe mais do que experimenta inadimplementos. 9. Esses fatos 
conduzem a conclusão contrária à possibilidade de corte do fornecimento de serviços essenciais de pessoa física 

em situação de miserabilidade, em contra-partida ao corte de pessoa jurídica portentosa, que pode pagar e protela 

a prestação da sua obrigação, aproveitando-se dos meios judiciais cabíveis. 10. Recurso especial provido, ante a 

função uniformizadora desta Corte. (STJ. REsp 647853/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, Rel. p/ Acórdão 

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2004, DJ 06/06/2005, p. 194) 
39 PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MEDIDA CAUTELAR PARA CONFERIR EFEITO 

SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Medida Cautelar ajuizada pretendendo conferir 

efeito suspensivo a recurso especial em lide versando a possibilidade de corte nos serviços de fornecimento de 

energia elétrica, por inadimplência do usuário. 2. Consumidor, in casu, o Município que repassa a energia 

recebida aos usuários de serviços essenciais. 3. A energia é um bem essencial à população, constituindo-se 

serviço público indispensável, subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna 
impossível a sua interrupção. 4. O corte de energia, como forma de compelir o usuário ao pagamento de tarifa ou 

multa, extrapola os limites da legalidade, uma vez que o direito de o cidadão se utilizar dos serviços públicos 

essenciais para a sua vida em sociedade deve ser interpretado com vistas a beneficiar a quem deles se utiliza. 5. 

O corte de energia autorizado pelo CDC e legislação pertinente é previsto  uti singuli, vale dizer: da  

concessionária versus o consumidor isolado e inadimplente; previsão inextensível à administração pública por 

força do princípio da continuidade, derivado do cânone maior da supremacia do interesse público. 6. A  mesma 

razão inspira a interpretação das normas administrativas em prol da administração, mercê de impedir, no contrato 

administrativo a alegação da exceptio inadimpleti contractus para paralisar serviços essenciais, aliás 

inalcançáveis até mesmo pelo consagrado direito constitucional de  greve. 7. A sustação do fornecimento 

previsto nas regras invocadas pressupõe inadimplemento absoluto, fato que não se verifica quando as partes 

reconhecem relações de débito e crédito, recíprocas e controversas, submetidas à apreciação jurisdicional em 
ação ordinária travada entre agravante e agravado. 8. O corte de energia em face do município e de suas 

repartições atinge serviços públicos essenciais, gerando expresiva situação de periclitação para o direito dos 

munícipes. Liminar obstativa da interrupção de serviços essenciais que por si só denota da  sua justeza. 9. 

Decisão interlocutória gravosa cuja retenção do recurso pode gerar situações drásticas de periculum in mora para 

a coletividade local.10. Medida Cautelar procedente. (STJ. MC 3.982/AC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 17/02/2004, DJ 15/03/2004, p. 150) 
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aqueles que se encontram em dificuldades financeiras para honrar seus compromissos com 

energia elétrica e fornecimento de água ao final do mês, deixem de fazê-lo, pois, afinal, o 

próprio STJ estaria garantindo-lhe o direito de, mesmo inadimplente, continuar usufruindo 

dos mencionados serviços.  

Certamente que a difusão desse raciocínio “incentivador” poderia levar à bancarrota 

do sistema de fornecimento de luz e água das concessionárias de serviço público do Estado 

Brasileiro. 

 

7  Por uma nova exegese na aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos serviços 

prestados pelas concessionárias de serviços públicos 

 

Sabe-se que para se caracterizar o “serviço” prestado na relação de consumo, de 

acordo com a lei consumerista, é imprescindível que haja remuneração. É o que dispõe o 

Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 3° (...)  § 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, 
financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista.40 

No mesmo sentido, escreve Cláudia Lima Marques: 

“Relembre-se que, pela definição de serviços do art. 3º do CDC, somente 

aqueles serviços pagos, isto é, como afirma o § 2º, “mediante remuneração”, 

serão aplicadas as normas do CDC. Em interpretação literal da norma, os 

serviços públicos uti universi, isto é, aqueles prestados a todos os cidadãos, 

com os recursos arrecadados em impostos, ficariam excluídos da obrigação 

de adequação e eficiência prevista pelo CDC.”
41

 

Imagine-se, por exemplo, o caso de uma escola pública municipal ou estadual. O STJ 

tem o entendimento de que a relação entre aluno e escolas particulares privada possui 

características de um vínculo de consumo.
42

 Mas, em relação às escolas públicas, em que não 

                                                
40

 Planalto Central do Brasil. Código de Defesa do Consumidor. Brasil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8078.htm. Acesso em 25 de novembro de 2010. 
41 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 

contratuais. 5º Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 564. 
42 CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE OCORRIDO COM ALUNO DURANTE EXCURSÃO 
ORGANIZADA PELO COLÉGIO. EXISTÊNCIA DE DEFEITO. FATO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. 1. É 

incontroverso no caso que o serviço prestado pela instituição de ensino foi defeituoso, tendo em vista que o 

passeio ao parque, que se relacionava à atividade acadêmica a cargo do colégio, foi realizado sem a previsão de 

um corpo de funcionários compatível com o número de alunos que participava da atividade. 2. O Tribunal de  

Origem, a pretexto de justificar a aplicação do art. 14 do CDC, impôs a necessidade de comprovação de culpa da 

escola, violando o dispositivo ao qual pretendia dar vigência, que prevê a responsabilidade objetiva da escola. 3. 

Na relação de consumo, existindo caso fortuito interno, ocorrido no momento da realização do serviço, como na 

hipótese em apreço, permanece a responsabilidade do fornecedor, pois, tendo o fato relação com os próprios 
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há remuneração, não haveria relação de consumo? Sem adentrar nas peculiaridades do ensino 

público brasileiro, um direito social fundamental, pode-se dizer que o ensino ministrado é ou 

da mesma qualidade que aquele presente em estabelecimentos privados, sujeitos, um e outro, 

aos mesmos critérios de avaliação, interna e externa, segundo o previsto no art. 206, inciso 

VII, da Constituição brasileira. 

 Apenas pelo fato de não se pagar pelo serviço ou prestação, ao final do mês, seria 

motivo razoável para se desconsiderar a relação de consumo? Há entendimento judicial a 

favor. 
43

 Todavia, a respeitável doutrinadora Cláudia Lima Marques diverge: 

“Por fim, cabe mencionar que, em nossa opinião, os serviços públicos 

gratuitos relacionados, como o ensino, como os fornecidos por escolas e 

universidades públicas, não se inserem como relações de consumo. 

Contrario sensu, porém, quanto à relação escola/universidade privada-
estudante e seus representantes legais, caso menores, a sua caracterização 

como relação de consumo visando a prestação de serviços de ensino não 

apresenta maior problema.” 44 

Imagine-se agora o transporte público urbano, a cargo dos municípios. De fato, sem 

muita dificuldade, constata-se que ao se pagar o preço da passagem à concessionária ou 

permissionária do transporte configura-se a relação de consumo, ante o serviço prestado 

mediante remuneração.
45

 Afinal, o passageiro é o destinatário final e o transportador insere-se 

no artigo 3º do CDC. 

                                                                                                                                                   
riscos da atividade, não ocorre o rompimento do nexo causal. 4. Os estabelecimentos de ensino têm dever de 

segurança em relação ao aluno no período em que estiverem sob sua vigilância e autoridade, dever este do qual 

deriva a responsabilidade pelos danos ocorridos. 5. Face as peculiaridade do caso concreto e os critérios de 

fixação dos danos morais adotados por esta Corte, tem-se por razoável a condenação da recorrida ao pagamento 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais. 6. A não realização do necessário cotejo analítico dos 

acórdãos, com indicação das circunstâncias que identifiquem as semelhanças entres o aresto recorrido e os 

paradigmas implica o desatendimento de requisitos indispensáveis à comprovação do dissídio jurisprudencial. 7. 

Recursos especiais conhecidos em parte e, nesta parte, providos para condenar o réu a indenizar os danos morais 

e materiais suportados pelo autor. (STJ. REsp 762.075/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA 
TURMA, julgado em 16/06/2009, DJe 29/06/2009) 
43

 ENSINO. MENSALIDADE ESCOLAR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDEBITO. PROVA - 

IMPROCEDENTE A AÇÃO POR FALTA DE PROVAS, JULGAMENTO QUE DECORREU 

PRINCIPALMENTE DE NÃO TER SIDO REQUERIDA A NECESSARIA PERICIA, DESCABE 

MODIFICAR ESSE JULGAMENTO NA VIA DO RECURSO ESPECIAL. - FALTA DE 

PREQUESTIONAMENTO DO DISPOSTO NO ART. 6., INC. VIII, DO CODIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, QUE DISPÕEM SOBRE A INVERSÃO DO ONUS DA PROVA. RECURSO NÃO 

CONHECIDO. (STJ. REsp 103301/MG, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, 

julgado em 27/11/1996, DJ 03/02/1997, p. 735) 
44

 MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no Código de Defesa do Consumidor: O novo regime das relações 

contratuais. 5º Ed. São Paulo: RT, 2006. p. 575. 
45 APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - TRANSPORTE COLETIVO - CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PRESCRIÇÃO OCORRÊNCIA. A relação jurídica existente entre 

usuário e prestador do serviço de transporte urbano coletivo é de consumo, uma vez que o passageiro utiliza o 

serviço como destinatário final fático (corrente maximalista) - art. 2º do CDC - e o transportador desenvolve a 

atividade prescrita no art. 3º do CDC. A caracterização da relação de consumo independe de averiguar se os 
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Diante desde cenário, outra dúvida poderá surgir: em relação aos maiores de 60 anos 

e demais isentos do pagamento que utilizam o mesmo transporte público urbano, os quais 

fazem o mesmo trajeto, valem-se dos mesmos profissionais e sentam-se próximos aos demais 

passageiros, apenas pelo fato de não terem pagado o valor da passagem seria motivo razoável 

para não se configurar a relação de consumo?  

De fato, tais questões clamam uma reflexão acadêmica com bastante parcimônia, eis 

que se mostra difícil estabelecer uma regra geral, sob pena de confrontar-se o artigo 3º do 

CDC. 

 

8  Dos serviços notariais 

 

Muito embora se discuta se os serviços notariais, seriam, ou não, regidos pelas 

relações de consumo, neste trabalho, de forma eminentemente respeitosa, ousa-se discordar 

do entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, nada pacífico, no sentido de que, 

os serviços notariais não seriam regidos pelo Código de Defesa do Consumidor. 46 

É que, repisa-se, a legislação consumerista brasileira define como fornecedor toda 

pessoa física ou jurídica, sem fazer diferenciação se pública ou privada, inclusive entes 

despersonalizados e que exerçam atividade de prestação de serviço, ou seja, atividade 

remunerada e que seja ofertada ao mercado de consumo, com exceção das relações 

empregatícias. 

Sabe-se que os serviços notariais são remunerados por custas e emolumentos, 

dispostos em tabelas e afixadas em local público e visível, no interior dos cartórios e 

serventias. 
47

 

                                                                                                                                                   
danos oriundos da prestação de serviço foram causados exclusivamente pela conduta do preposto. Ocorrendo o 
acidente em 07/12/1991 e iniciando-se o lapso prescricional de 05 (cinco) anos em 30/01/1996 (data em que o 

apelante completou 21 anos - art. 164, IV, do Código Civil de 1916), verifica-se que a extinção da pretensão 

operou-se em 30/01/2001. Logo, ajuizada esta demanda em 24/04/2008, resta caracterizada a prescrição. (TJMG. 

Relator: Des.(a) TIBÚRCIO MARQUES Data do Julgamento: 29/01/2009 Data da Publicação: 17/02/2009.)  
46 PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TABELIONATO DE NOTAS. FORO COMPETENTE. SERVIÇOS NOTARIAIS. - A atividade  Notarial não é 

regida pelo CDC. (Vencidos a Ministra Nancy Andrighi e o Ministro Castro Filho). - O foro competente a ser 

aplicado em ação de reparação de danos, em que figure no pólo passivo da demanda pessoa jurídica que presta 

serviço notarial é o do domicílio do autor. - Tal conclusão é  possível seja pelo art. 101, I, do CDC, ou pelo art. 

100, parágrafo único do CPC, bem como segundo a regra geral de competência prevista no CPC. Recurso 

especial conhecido e provido. (STJ. REsp 625.144/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 29/05/2006, p. 232) 
47

 Na doutrina referente aos serviços notarias e registrais, resta claro que estes serviços são remunerados por 

meio de custas e emolumentos, conforme determinado pelo Poder Público. (CENEVIVA. Walter. Lei dos 

notários e dos registradores comentada: Lei n. 8.935/94, 4.ª ed. rev. ampl. e atual. até 10 de julho de 2002, 

São Paulo: Saraiva, 2002, p. 172). 
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Ao exame das decisões do Supremo Tribunal Federal, constata-se que este já decidira 

que  referidas custas e emolumentos possuem a natureza tributária de taxa, enquanto espécie 

de tributo. 

Certo é que a partir do entendimento Ministro Celso de Mello, ao relatar a ADI n.° 

1.378 MC/ES 
48

, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de 

que as custas judiciais e os emolumentos afetos aos serviços notariais e registrais possuem 

natureza tributária, sendo taxas remuneratórias dos serviços públicos.  

Logo, os serviços notariais são serviços públicos impróprios ou uti singuli,  afinal, 

são prestados por delegação a particulares (inerente aos serviços públicos impróprios), 

mostram-se como sendo de utilização individual, facultativa e, também, passível de serem 

mensuráveis. São, portanto, "remunerados por taxa".
49

  

                                                
48 AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - CUSTAS JUDICIAIS E EMOLUMENTOS 

EXTRAJUDICIAIS - NATUREZA TRIBUTÁRIA (TAXA) - DESTINAÇÃO PARCIAL DOS RECURSOS 

ORIUNDOS DA ARRECADAÇÃO DESSES VALORES A INSTITUIÇÕES PRIVADAS - 

INADMISSIBILIDADE - VINCULAÇÃO DESSES MESMOS RECURSOS AO CUSTEIO DE ATIVIDADES 

DIVERSAS DAQUELAS CUJO EXERCÍCIO JUSTIFICOU A INSTITUIÇÃO DAS ESPÉCIES 

TRIBUTÁRIAS EM REFERÊNCIA - DESCARACTERIZAÇÃO DA FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DA 

TAXA - RELEVÂNCIA JURÍDICA DO PEDIDO - MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. NATUREZA 

JURÍDICA DAS CUSTAS JUDICIAIS E DOS EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. - A jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que as custas judiciais e os emolumentos 
concernentes aos serviços notariais e registrais possuem natureza tributária, qualificando-se como taxas 

remuneratórias de serviços públicos, sujeitando-se, em conseqüência, quer no que concerne à sua instituição e 

majoração, quer no que se refere à sua exigibilidade, ao regime jurídico-constitucional pertinente a essa especial 

modalidade de tributo vinculado, notadamente aos princípios fundamentais que proclamam, dentre outras, as 

garantias essenciais (a) da reserva de competência impositiva, (b) da legalidade, (c) da isonomia e (d) da 

anterioridade. Precedentes. Doutrina. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. - A atividade notarial e registral, 

ainda que executada no âmbito de serventias extrajudiciais não oficializadas, constitui, em decorrência de sua 

própria natureza, função revestida de estatalidade, sujeitando-se, por isso mesmo, a um regime estrito de direito 

público. A possibilidade constitucional de a execução dos serviços notariais e de registro ser efetivada "em 

caráter privado, por delegação do poder público" (CF, art. 236), não descaracteriza a natureza essencialmente 

estatal dessas atividades de índole administrativa. - As serventias extrajudiciais, instituídas pelo Poder Público 

para o desempenho de funções técnico-administrativas destinadas "a garantir a publicidade, a autenticidade, a 
segurança e a eficácia dos atos jurídicos" (Lei n. 8.935/94, art. 1º), constituem órgãos públicos titularizados por 

agentes que se qualificam, na perspectiva das relações que mantêm com o Estado, como típicos servidores 

públicos. Doutrina e Jurisprudência. - DESTINAÇÃO DE CUSTAS E EMOLUMENTOS A FINALIDADES 

INCOMPATÍVEIS COM A SUA NATUREZA TRIBUTÁRIA. - Qualificando-se as custas judiciais e os 

emolumentos extrajudiciais como taxas (RTJ 141/430), nada pode justificar seja o produto de sua arrecadação 

afetado ao custeio de serviços públicos diversos daqueles a cuja remuneração tais valores se destinam 

especificamente (pois, nessa hipótese, a função constitucional da taxa - que é tributo vinculado - restaria 

descaracterizada) ou, então, à satisfação das necessidades financeiras ou à realização dos objetivos sociais de 

entidades meramente privadas. É que, em tal situação, subverter-se-ia a própria finalidade institucional do 

tributo, sem se mencionar o fato de que esse privilegiado (e inaceitável) tratamento dispensado a simples 

instituições particulares (Associação de Magistrados e Caixa de Assistência dos Advogados) importaria em 
evidente transgressão estatal ao postulado constitucional da igualdade. Precedentes. 

(STF. ADI 1378 MC, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 30/11/1995, DJ 30-05-

1997 PP-23175 EMENT VOL-01871-02 PP-00225)  
49

 O STJ já se manifestou que: “Os serviços públicos impróprios ou UTI SINGULI prestados por órgãos da 

administração pública indireta ou, modernamente, por delegação a Concessionários, como previsto na CF(art. 

175), são remunerados por tarifa, sendo aplicáveis aos respectivos contratos o Código de Defesa do Consumidor. 

” (STJ. REsp n.° 609.332/SC, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 05.09.2005  
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Ora, embora se saiba da existência de divergência jurisprudencial
50

, defende-se neste 

trabalho que há, sim, incidência do Código de Defesa do Consumir aos serviços públicos 

taxados devido à remuneração direta em decorrência do efetivo serviço prestado.  

Afinal, estuda-se em direito tributário que as taxas, enquanto espécies de tributos, 

somente podem ser cobradas desde que presentes dois pressupostos: pelo exercício regular do 

poder de polícia e pela utilização efetiva ou potencial dos serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou colocados à sua disposição.  

Ora, ao se pagar os emolumentos ou custas notariais, estar-se-á arcando por um 

serviço específico, efetivamente utilizado e divisível, como, por exemplo, quando se paga as 

custas necessárias a dois “reconhecimentos firmas”. 

Assim, se até mesmo os serviços públicos prestados por órgãos da administração 

pública indireta estariam enquadrados pelo Código de Defesa do Consumidor, nos termos do 

precedente acima mencionado, tem-se que obviamente e por logicidade, também estariam os 

serviços notariais, por serem prestados por delegatários do Poder Público, os quais exercem 

suas atividades em caráter privado, como é o caso dos tabeliães dos cartórios. 

E há outro dado a considerar. A atividade de serviço notarial, apesar de constituir 

serviço, a princípio, público, eis de caráter privado por delegação do Poder Público Estatal, 

ainda assim é serviço comum e remunerado. Ademais, é habitual e profissional, requisitos 

estes que fornecem os elementos elementares à caracterização da atividade de fornecimento 

de serviços de consumo. 

Note-se, que o próprio artigo 3º, caput e § 2º do CDC abrangem expressamente o 

fornecedor público. Não poderia, pois, ficar de fora o serviço público delegado prestado em 

caráter privado, como é o caso dos serviços notariais. Caso contrário, ocorreria 

desvirtuamento da literalidade da lei, bem como da finalidade destinada ao Estado, a teor da 

norma insculpida pelo artigo 5º, XXXII da Constituição Federal, qual seja a de promover a 

defesa do consumidor. 

Deste modo, defende-se neste artigo a tese de que os serviços notariais, criados pelo 

Poder Público com fincas a garantir a publicidade, segurança, autenticidade e eficácia dos 

                                                
50 ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL - PAGAMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA 

ELÉTRICA), PRESTADO POR CONCESSIONÁRIA. 1. Os serviços públicos prestados pelo próprio Estado e 

remunerados por taxa devem ser regidos pelo CTN, sendo nítido o caráter tributário da taxa. 2. Diferentemente, 

os serviços públicos prestados por empresas privadas e remuneradas por tarifas ou preço público regem-se pelas 

normas de Direito Privado e pelo CDC. 3. Repetição de indébito de tarifas de energia elétrica pagas "a maior", 

cujo prazo prescricional segue o Código Civil (art. 177 do antigo diploma). 4. Recurso especial provido. (STJ. 

REsp 463331/RO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2004, DJ 

23/08/2004, p. 178) 
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atos, açambarcam a mesma natureza jurídica característica de uma relação de consumo, afinal, 

se há prestação remunerada, haverá aí uma relação de consumo. 

 

9  Da Responsabilidade Civil do Estado como fornecedor de serviços. 

 

Nos termos do já transcrito artigo 22 e parágrafo único do Código de Defesa do 

Consumidor, em relação às hipóteses do Poder Público malferir sua obrigação de prestar 

serviços adequados
51

, eficientes, contínuos e seguros, impõe a mencionada lei a reparação dos 

danos causados.
52

 

No entanto, pode-se verificar que os órgãos públicos acabam por receber um 

tratamento diferenciado e privilegiado pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, na 

medida em que não se submetem às mesmas conseqüências e sanções dispostas no artigo 20 

do CDC
53

, em sua qualidade de prestadores ou fornecedores de serviços. 

Essa conclusão pode ser extraída da redação do parágrafo único do artigo 22 do 

CDC, pois este alude apenas ao cumprimento da obrigação e dever de prestar serviços de boa 

qualidade, o que, por outro lado, afasta e inibe as alternativas de devolução da quantia paga e 

do abatimento do preço. Assim, ao prestador de serviços públicos é previsto tão só a 

obrigação legal de reexecutar o serviço público que esteja com defeito. 

Nas palavras de Zelmo Denari, um dos autores do anteprojeto do CDC: 

 
“Em primeira aproximação, vale observar que os órgãos públicos recebem 

tratamento privilegiado, pois não se sujeitam às mesmas sanções previstas no 

art. 20 para os fornecedores de serviços. De fato, o parágrafo único somente 

faz referência ao cumprimento do dever de prestar serviços de boa qualidade, 

o que afasta as alternativas da restituição da quantia paga e do abatimento do 

preço, envolvendo somente reexecução dos serviços públicos defeituosos.” 54 

 

                                                
51 Vide item 5 deste artigo.  
52 RESPONSABILIDADE CIVIL. Corte de energia elétrica. Dano material. Dano moral. - Não cabe deixar para 

serem definidos na liquidação de sentença os danos materiais sofridos com o indevido corte de energia elétrica, 

cuja natureza não ficou sequer indicada nos autos. Divergência demonstrada. - Não causa ofensa ao disposto nos 

arts. 128 e 460 do CPC o acórdão que defere danos morais, atendendo a pedido inicial de indenização pelos 

constrangimentos sofridos com  a suspensão do fornecimento de energia. Recurso conhecido em parte e provido. 

(STJ. REsp 265177/RJ, Rel. Ministro RUY ROSADO DE AGUIAR, QUARTA TURMA, julgado em 

16/11/2000, DJ 18/12/2000, p. 207) 
53 Art. 20. O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao consumo ou 
lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade com as indicações constantes da 

oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha: I - a 

reexecução dos serviços, sem custo adicional e quando cabível; II - a restituição imediata da quantia paga, 

monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos; III - o abatimento proporcional do preço. 

§ 1° A reexecução dos serviços poderá ser confiada a terceiros devidamente capacitados, por conta e risco do 

fornecedor. § 2° São impróprios os serviços que se mostrem inadequados para os fins que razoavelmente deles se 

esperam, bem como aqueles que não atendam as normas regulamentares de prestabilidade. 
54

 DENARI. Zelmo. Código de Defesa do Consumidor comentado pelos autores do anteprojeto. 8ª edição. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 217. 
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De outro norte, quando aqui se abordou a reparação dos danos, ou seja, da 

restauração ao estado quo ante ao ato lesionário, o mencionado artigo 22 responsabiliza o 

Estado, concessionário ou permissionário na forma prevista no Código de Defesa do 

Consumidor, independentemente de se comprovar ou não a existência de culpa, nos termos do 

que prevê o artigo 14 da lei consumerista.
55

  

Ante estes argumentos, mostra-se plausível asseverar que após o surgimento do 

Código de Defesa do Consumidor no Brasil, a responsabilidade Estatal pelo funcionamento 

de seus serviços não é decorrente da falta, mas do fato do serviço público, tendo em vista que 

o legislador adotou a teoria do risco administrativo. 

Por fim, importante mencionar que devido à remissão feita pelo parágrafo único, em 

seu fim, do aludido artigo 20 consumerista, que também aos fornecedores de serviços 

públicos aplicam-se as excludentes de responsabilidade, consistentes em: a) que, caso tenha 

prestado o serviço, o defeito inexiste; b) ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de 

terceiro. 

 

10  Conclusão 

 

Tal como se discorreu no início deste trabalho, procurou-se demonstrar a evolução e 

divergência jurisprudencial sobre a responsabilidade do Estado enquanto prestador de 

serviços públicos e a incidência destas situações pelo Código de Defesa do Consumidor. 

 Como se viu, a matéria vem constantemente passando por diversas manifestações 

por parte dos nossos Tribunais Superiores, o que pode ser percebido pelas várias decisões 

anteriormente transcritas, desde a última década. Buscou-se, também, apontar 

posicionamentos doutrinários divergentes relativamente à jurisprudência, do que resultou na 

constatação de que o tema ainda não se pacificou. 

De todo modo, defendeu-se a tese de que o Código de Defesa do Consumidor aplica-

se às relações entre usuários consumidores e o Estado, diretamente, ou representado pelos 

concessionários e permissionários, cabendo ao intérprete potencializar a utilização das normas 

do referido código das relações de consumo conjuntamente às regras protetivas do usuário, 

existentes na legislação específica. 

Descreveu-se a noção de serviço público e sua diferenciação da noção de serviço, 

constante do Código de Defesa do Consumidor, eis que o serviço público, tomado em 

                                                
55 Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 
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quaisquer de suas acepções normalmente refere-se à satisfação das necessidades humanas 

coletivas, ao passo que, por outro lado, o serviço privado preocupa-se, a priori, com a 

satisfação individual. 

Salientou-se, por outro lado, que a expressão adequação do serviço público pode ser 

representada pela síntese de cinco princípios que devem reger, sempre, a prestação dos 

serviços públicos, sendo eles, a generalidade, permanência, modicidade, eficiência e cortesia. 

Sob outro aspecto, notou-se que a lei 8.987/95 realmente vai em confronto ao Código 

de Defesa do Consumidor no que toca sobre a possibilidade de suspensão, corte ou 

interrupção do serviço, tendo em vista que a lei de concessões e permissões não restringe e 

não se preocupa com a natureza do serviço, ou seja, se seria essencial ou não. 

O princípio da continuidade deve ser observado na prestação dos serviços ofertada 

pelo Estado, sendo imposição tanto das normas de proteção ao usuário, quanto pelas regras 

afetas ao direito administrativo. 

Viu-se, por fim, que o descumprimento da obrigação de se observar a continuidade 

dos serviços ocasiona, além de sanções administrativas, a necessidade de reparação dos danos 

decorrentes, pois é o caso de se aplicar a responsabilidade objetiva. 

Por fim, de forma contributiva, procurou-se colocar em evidência que a matéria aqui 

debatida é atual e instigante, e sobretudo ainda não pacificada na doutrina e na jurisprudência, 

donde a sua importância até porque presente no cotidiano da população brasileira em geral e, 

certamente, ao longo dos próximos anos, continuará sendo objeto de intenso debate por parte 

dos operadores jurídicos. 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AS LESÕES AOS 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOFRIDAS PELOS SERVIDORES 

PÚBLICO 

 

ADMINISTRATIVE DISCIPLINARY PROCEEDINGS, AND INJURIES SUFFERED BY 

THE FUNDAMENTAL RIGHTS OF PUBLIC SERVANTS 

 

Sérgio Henrique dos Santos Matheus 

 

  

RESUMO 

A presente investigação tem como objetivo analisar a dificuldade de se introduzir no 

pensamento dos operadores do Direito Administrativo Disciplinar a necessidade de garantir os 

direitos fundamentais aos acusados nos Processos Administrativos Disciplinares. O principal 

desafio é estabelecer o porquê do abismo entre o discurso e as ações afirmativas na efetivação 

dos direitos fundamentais durante os procedimentos investigativos, Sindicância e Processo 

Administrativo, em razão dos sucessivos atentados aos princípios constitucionais relacionados 

a este Objeto. Inicialmente, será relatado o movimento histórico desenvolvido pelo Processo 

Administrativo Disciplinar até se tornar um ramo autônomo do direito, com enfoque na 

legislação regente da matéria, a seguir analisaremos os princípios que regem o processo 

administrativo disciplinar, aqui recortado na sua modalidade stricto sensu, e a sua efetividade 

nas ações desenvolvidas pelas comissões permanentes de disciplina no desenvolvimento do 

seu mister de apurar a responsabilidade dos servidores públicos por infração administrativa 

praticada no desempenho de suas atribuições. O conteúdo normativo da legislação inerente ao 

Direito Administrativo Disciplinar também será examinado em especial em seus conteúdos 

jurídicos indeterminados, invariavelmente complementados pela disciplina mental das 

comissões processantes. Por final, exporemos as conclusões de nosso estudo relatando o que 

ficou patente em relação a dificuldade dos servidores acusados de infrações disciplinares de 

ver seus direitos fundamentais preservados na via administrativa, sem se utilizar da via 

judicial para fazer valer estes direitos garantido constitucional e internacionalmente.  

PALAVRAS-CHAVE: INFRAÇÃO DISCIPLINAR; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 

PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR; SINDICÂNCIA; COMISSÃO 

PERMANENTE DE DISCIPLINAR 

 

ABSTRACT 
This research aims to study the difficulty of introducing the thought of the operators of 

Administrative Law on Discipline of the need to guarantee basic rights to defendants in 

administrative disciplinary proceedings. The main challenge is to establish why the gap in the 

speech and affirmative action in the enforcement of fundamental rights during the 

investigative procedures, syndication and Administrative Procedures. Initially, will report the 

historical movement developed by the Administrative Disciplinary Procedure to become an 

autonomous branch of law, focusing on legislation ruler of matter, then examine the principles 

governing the administrative process and its effectiveness in disciplinary actions taken by the 

standing committees of discipline in the development of his practice to determine the server's 

responsibility for violation committed in performing their duties. By the end expose the 

conclusions of our study reporting what was clear about the difficulty of the servers charged 
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with disciplinary infractions of his fundamental rights preserved in the administrative process, 

without the use of judicial means to enforce their right guaranteed to constitutionally and 

internationally  

KEYWORDS: DISCIPLINARY OFFENSE; RIGHTS; ADMINISTRATIVE PROCEDURE 

DISCIPLINARY INQUIRY; STANDING COMMITTEE ON DISCIPLINE 

 

 

  

INTRODUÇÃO 

  

  

O homem a partir do momento que resolveu partir para a vida em comunidade, 

sociedade passou a enfrentar conflitos para fazer respeitar os seus direitos, inicialmente este 

conflitos eram resolvidos pelo uso da força, assim quem tinha mais ou maior força fazia 

prevalecer a sua vontade. 

Este método mostrou-se perigoso, pois a autotutela fazia prevalecer a força e não o 

direito, a justiça, desta forma surgem as primeiras ideias, aspirações sobre a existência de 

direitos considerados naturais e inalienáveis ao indivíduo, indispensáveis para o 

desenvolvimento do homem em paz e harmonia dentro de sua comunidade. 

O processo de amadurecimento daqueles direitos que surgiram como ideias, 

aspirações até a sua primeira positivação foi um processo traumático com lutas e 

enfrentamentos à aqueles detentores do Poder. 

A positivação dos chamados direitos humanos pode ser vista sobre diversos marcos, 

quanto a positivação esta se deu com a “Carta de João Sem Terra”, proclamada na Inglaterra 

no ano de l.215, ali, mesmo que de forma mitigada, pois os direitos ali positivados não eram 

dirigidos a todos, e sim aos Barões e ao Clero Inglês, entretanto estava iniciada a jornada que 

passou pela Declaração de Virgínia de 1.776; pela Declaração dos Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789; pela Declaração Universal de Direitos do Homem de 1.948 e, em nosso 

continente, pela Declaração Americana de Direitos Humanos de 1.969 e finalmente a 

Constituinte brasileira de 1.987, que deu origem ao texto básico de nossa atual Constituição 

Federal promulgada em 1.988, hoje já alterada por várias Emendas Constitucionais e 

introdução e ratificação de vários Tratados e Convenções Internacionais. 

Este processo longo e decisivo proporcionou a efetivação dos direitos humanos, e 

mais importante, dotou o cidadão, como membro atuante da sociedade, de instrumentos de 
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proteção e defesa destes direitos, ditos fundamentais a sua existência como indivíduo atuante 

no contexto social. 

A Constitucionalização dos direitos humanos propiciou o controle judicial de 

constitucionalidade das normas reguladoras destes direitos, pois como salienta Cruz Villadon 

apud Canotilho (2004, pg. 377), “onde não existir constituição, não haverá direitos 

fundamentais”.  

A Constituição brasileira ao ser influenciada pela constitucionalização dos direitos 

humanos, introduziu em nosso ordenamento jurídico princípios, que, no presente momento 

histórico, passaram a ter força normativa, podendo ser oponíveis na defesa de direitos, no que 

se convencionou chamar de “neoconstitucionalismo”, assim o centro do ordenamento jurídico 

nacional deixou de ser o Código Civil e passa a ser a Constituição Federal (BARROSO, 2008, 

p. 30). 

Neste sentido, o Sistema Garantista de Ferrajoli (2006, p. 785-789: 833-845) deve 

estar presente em todas as ações das Comissões Disciplinares protegendo os direitos 

fundamentais do acusado em geral, mesmo depois de reunidas todas as provas e indícios de 

sua culpabilidade, sendo estas garantias de ordem constitucional munidas de exigibilidade. 

Na ocorrência de colisão destes princípios em antinominia, caso em que um princípio 

autoriza e outro o proíbe, aplica-se a técnica de resolução de conflito conhecida com 

Ponderação de valores ou Sopesamento, considerando-se que as regras clássicas de solução 

dos conflitos não se mostram eficazes para apresentar uma resposta satisfativa (ALEXY, 

2008, p. 232).  

A relação dos princípios constitucionalizados e oponíveis na defesa de direito são 

exemplificativos, levando-se em consideração que o artigo 5º, §2º, da Constituição Federal 

permite, como uma “Cláusula de Dialogo”,  a confluência de vários valores que interligam 

vários direitos através do Tratados e Convenções de Direitos Humanos. 

A Constituição Federal, com a publicação da Emenda Constitucional nº 45/2004, 

abriu mais uma porta às inovações constitucionais, acrescentando o §3º, ao artigo 5º da 

Constituição. 

Pelo dispositivo acima mencionado, os Tratados e Convenções de Direitos Humanos 

passam a integrar o texto constitucional a medida que passem pelo beneplácito legislativa por 

meio de quorum qualificado. 

O Direito Administrativo Disciplinar como ramo do direito não pode se desenvolver 

à margem destes ditames normativas a qualquer pretexto, mesmo os mais probos na defesa da 

Administração Pública. 
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1 DO DIREITO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR 

  

  

O debate sobre o histórico do processo administrativo se faz necessário para que não 

percamos de vista as bases, os pilares de sustentáculo deste instrumento jurídico que visa 

manter a harmonia entre a Administração e os Administrados. 

Aliás, no Direito Brasileiro, podemos dizer que todo nosso Direito Administrativo 

começou antes na doutrina e depois passou ao direito positivo, normas, pois este foi 

construído a partir do Direito Administrativo Francês, que é de formação jurisprudencial.   

O ordenamento jurídico brasileiro copiou daqueles, os princípios, teorias, doutrinas, 

e aos poucos, foi este introduzido ao direito positivo, consagrando as interpretações 

jurisprudenciais de outrora, e hoje temos quase tudo positivado. 

Esta modalidade de expressão do direito normativo tem suas origens no início do 

período colonial, sob a influência do governo português, estabelecendo um governo local, 

relativamente “autônomo”, dirigido por um chefe municipal ou procurador e por um Conselho 

ou Câmara, composto por habitantes locais, ao qual incumbiam as questões “judiciais”, em 

procedimento semelhante ao adotado, à época, em Portugal.  

Após sucessivos momentos e períodos históricos o Direito Administrativo entra no 

Século XX, após promulgada a Constituição Federal de 1.988, em 05 de outubro de 1.988, 

com um movimento de modernização do Direito Administrativo já trazendo o Direito 

Administrativo Disciplinar como ramo autônomo, assim foram editadas as Lei  nº 8.027/90, 

de 12 de abril de l.990, que substituiu a antiga norma, Lei nº 1.711, de 28.10.1.952, que regia 

as relações dos servidores com a Administração com forte influência do regime ditatorial, 

modificando parte do paradigma cultural no tocante ao desenvolvimento dos procedimentos 

disciplinares. 

Ainda neste sentido de evolução das relações entre os servidores e a Administração, 

foi editada a Lei nº 8.112/90, de 11 de dezembro de 1.990, dispondo sobre o Regime Jurídico 

dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais, 

com características totalmente voltadas ao Estado Democrático de Direito, muito embora 

possamos encontrar imperfeições, em especial no tratamento do princípio da presunção de 

inocência ou da não culpabilidade dos acusados, quando esta norma deixa de expressá-lo no 
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artigo 159, restringindo-se a determinar o seu “interrogatório”, numa demonstração clara de 

presunção de indícios de culpabilidade, sem desenvolver conteúdo normativa de como 

proceder em caso de não culpabilidade do servidor acusado. 

Oportuno é mencionar que, com referência ao dispositivo emanado pelo artigo 159 

da Lei nº 8.112/90, que as comissões processantes, mesmo sem amparo legal, insistem em 

 proceder ao indiciamento do acusado no processo administrativo disciplinar, mesmo sabendo 

de sua inocência, fato decretado oficialmente somente ao final com o Relatório produzido 

pela Comissão. 

No caso em questão, a norma deveria fazer valer o direito constitucional e 

internacional do acusado de “ser ouvido” e intimado das decisões, mesmo que interlocutórias 

resultantes de ações impeditivas, modificativas e extintivas de direito, nos moldes do que, 

posteriormente, foi introduzido nos artigos 26 e 28 da lei 9.784/99, ignorado por muitas 

comissões processantes, fundando sua objeção no discurso de que tal norma, seria aplicável 

aos processos em geral e não aos administrativos disciplinares. 

O Interrogatório é dirigido àqueles sob os quais recaem indícios de autoria e 

materialidade das infrações administrativas, e não uma simples fase do procedimento 

investigativo, como analogicamente pode-se depreender da interpretação do art. 189 do 

Código de Processo Penal, que tem inegável corelação com o Direito Administrativo 

Disciplinar, além da aplicação do artigo 5º, em seus incisos XXXV, LIII e LV, entre outros, 

além dos tratados e convenções de Direitos Humanos, em especial a Convenção 

Interamericana de Direito Humanos – Pacto de São José da Costa Rica. 

Seguindo esta evolução, temos a lei 8.429/1992, de 02 de junho de 1.992, dispondo 

sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no 

exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou 

fundacional e dá outras providências, a chamada lei de Improbidade Administrativa.  

E por último, no ano de 1.999, foi editada a Lei 9.784, de 01 de janeiro, 

estabelecendo normas básicas sobre o Processo Administrativo no âmbito da Administração 

Federal direta e indireta, visando proteger os direitos dos administrados, bem como 

supletivamente aos servidores públicos investigados, e ao melhor cumprimento dos fins da 

Administração, norma que traz em seu bojo novas determinações limitadoras dos poderes da 

Administração em especial no respeito aos direitos dos Administrados e servidores, como já 

mencionado acima. 

A aplicação desta norma ao Processo Administrativo Disciplinar já esta consagrada 

na jurisprudência e na doutrina, visto representar o Processo Administrativo Disciplinar 
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sucedâneo da concatenação de atos administrativos, cuja legalidade, eficácia e regularidade 

são regulados por essa norma, como prevê o artigo 69 da norma em questão (FORTINI, 2008, 

p. 226). 

No âmbito funcional, o direito brasileiro atual prevê a figura do Processo 

Administrativo Disciplinar como competente para apurar e punir faltas praticadas pelos 

servidores públicos no desempenho de suas atribuições, sem, contudo, retirar do Poder 

Judiciário o controle jurisdicional sobre essas questões, inclusive, podendo analisar os 

aspectos sobre a conveniência e oportunidades dos Atos Administrativos, tendo como normas 

gerais as leis nº 8.112/90 e nº 9.784/99, e como norma especial a lei nº 4.878/65, aplicada aos 

servidores policiais federais e aos lotados na polícia civil do Distrito Federal.  

Toda a dinâmica apresentado acima, promulgada a partir do ano de 1988, tem sobre 

si a exigibilidade do cumprimento dos ditames na nova ordem estatal de governo democrático 

e social de direito, a seguir estudado. 

  

  

2 DO DIREITO ADMINSITRATIVO NA CONSTITUIÇÃO 

  

  

A partir de 1.988, e mais notadamente nos últimos cinco, dez anos, a Constituição 

Federal passou a desfrutar já não apenas da supremacia formal entre as normas seguindo o 

modelo idealizado por Hans Kelsen, mas também de uma supremacia material, axiológica, 

potencializada pela abertura do sistema jurídico e pela normatividade aos princípios ali 

descritos transformando-os em normas. 

Com grande ímpeto, exibindo força normativa sem precedente, a Constituição 

Federal ingressou na paisagem jurídica do país e no discurso dos operadores jurídicos como 

fonte de norma, em especial no tocante aos direitos fundamentais das pessoas, que passaram 

de mera expectativa de direito, a categoria de norma imposta no tratamento da Administração 

com os administrados e com os servidores. 

O processo administrativo democrático é o encontro da segurança jurídica justa, 

sendo uma das formas de concretização do princípio da legitimidade do poder, na medida em 

que se esclarecem e se afirmam os motivos das decisões administrativas 
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Do centro do sistema jurídico foi deslocado o velho Código Civil. Veja-se que o 

direito civil desempenhou no Brasil, como alhures, o papel de um direito geral, que precedeu 

muitas áreas de especialização, e que conferia certa unidade dogmática ao ordenamento.  

Frise-se que a própria Teoria Geral do Direito era estudada dentro do direito civil, e 

só mais recentemente adquiriu autonomia didática. 

No caso brasileiro, deve-se registrar, deu-se a "descodificação" do direito civil, 

fenômeno que não foi afetado substancialmente pela promulgação de um novo Código Civil 

em 2.002, com vigência a partir de 2.003. 

Nesse ambiente, a Constituição passa a ser não apenas um sistema em si, com a sua 

ordem, unidade e harmonia, mas também um modo de olhar e interpretar todos os demais 

ramos do Direito. Este fenômeno, identificado por alguns autores como filtragem 

constitucional, consiste em que toda a ordem jurídica deve ser lida e apreendida sob a lente da 

Constituição, de modo a realizar os valores nela consagrados. 

A chamada Constitucionalização do direito infraconstitucional, não tem como sua 

principal marca a inclusão na Lei Maior de normas próprias de outros domínios, mas, 

sobretudo, a reinterpretação de seus institutos sob uma ótica constitucional . 

À luz de tais premissas, toda interpretação jurídica é também interpretação 

constitucional. Qualquer operação de realização do direito envolve a aplicação direta ou 

indireta da Lei Maior deverá atender a força vinculante de seu comando. 

No Departamento de Polícia Federal temos além destas normas gerais, normas 

específicas, como já é cediço no meio interno, são elas a Lei nº 4.878/65, de 03 de dezembro 

de 1.965, além de várias normativas internas como o Decreto nº 59.310/66, de 27 de setembro 

de 1.966, além da Instrução Normativa 04-DG, de 14 de junho de 1.991, e da, já extinta, 

Portaria nº 441/2001-GAB/DG, de 05 de maio de 2.001, mas aplicável ao caso em tela pela 

aplicação do princípio aplicação lei no tempo, e por final a Instrução Normativa de nº 

13/2.005-DG-DPF, de 15 de junho de 2.005, sem deixar outras que tratam de assuntos mais 

específicos, normas estas com uma origem dissonante da estrutura constitucional vigente, 

excluindo de suas interpretações os modelos hodiernos vigentes, num resumo grosso modo.   

Finalizada esta exposição passaremos a explorar os ensinamentos sobre os princípios 

que regem o Direito Administrativo Disciplinar e suas leituras, ferramentas indispensáveis a 

fundamentação de nossa tese. 

  

3 DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
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Os direitos fundamentais, que tem os primeiros estudos desenvolvidos a partir da 

Alemanha e sua constituição, podem ser conceituados de várias formas, um dos conceitos 

mais completos é aquele manifestado por Oscar Vilhena (2006, p. 36)
:
 

Os Direitos Fundamentais são a denominação comumente empregada por 

constitucionalistas para designar o conjunto de direitos de pessoas humanas expressa ou 

implicitamente reconhecidos por uma determinada ordem constitucional. 

Dito de outra maneira, os direitos fundamentais podem ser entendidos como os 

diretos humanos que alcançaram presença dentro de uma Constituição. 

Daniel Sarmento apud Canaris (2008, p. 217) esclarece que as duas funções dos 

direitos fundamentais, uma dita defensiva, que obriga o Estado a abster-se de violá-los, e uma 

função protetiva, que obriga o Estado a protegê-lo, neste sentido o Estado não esta cumprindo 

a sua missão de proteger os direitos fundamentais dos Servidores. 

É obvio que entre os direitos fundamentais há alguns que são superiores aos outros, 

sendo que não podem ser limitados por razão alguma, é o caso do direito a liberdade, não 

pode ser cerceado em razão de nenhuma razão de estado, é o que, nas palavras de 

Cademartori  (1999, p. 84-85), chama-se de direito fundamental absoluto, visto pelo ótica do 

garantismo . 

No Estado Democrático de Direito que se sobressai à democratização política, 

influenciando sobremaneira dos direitos fundamentais na medida em que exalta as garantias 

de igualdade nas relações dos indivíduos entre si e entre o Estado Soberano, e o servidor, 

como membro integrante da sociedade, não poder ser retirado desta relação de igualdade de 

tratamento. 

O princípio da igualdade ou isonomia dever ser observado tanto no momento da 

criação quanto no mento da aplicação do direito, ao qual cabe respeitar e viabilizar essa 

igualdade através das normas e dos mecanismos de garantia, pois a igualdade esta 

indissociada da uniformização do regime das liberdades individuais a favor de todos os 

sujeitos de um ordenamento jurídico, nos termos do artigo 5º, da Constituição Federal de 

1988. 

O tratamento dispensado aos servidores é o da imposição dos deveres fundamentais-

constitucionais entretanto, não se vislumbram os seus direitos fundamentais, com base em 

uma processo administrativo arcaico, ainda fortemente influenciando pelo regime ditatorial, 

pela falta de amadurecimento do sistema  jurídico brasileiro à época da publicação da lei 

8.112/90. 
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 Com este entendimento, os direitos fundamentais dos servidores há a necessidade de 

uma revisão de interpretação das normas de direito administrativo disciplinar para nivelá-la ao 

atual estágio do ordenamento jurídico, ou mais maduro, e voltado ao Estado Democrático de 

Direito. 

  

  

3.1 OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS E PROCESSUAIS DO DIREITO 

ADMINISTRATIVO 

  

  

Toda a sociedade é regida por determinados valores, que constituem os postulados 

originários e primários do agrupamento coletivo. Para que exista uma sociedade, é 

fundamental uma comunhão mínima de valores que propiciem as diretrizes de o que e como 

se pretende se conduzir. O direito, em seu propósito de realizar a justiça, buscará 

operacionalizar esses valores. A partir daí, surge o ordenamento jurídico como um conjunto 

de normas que expressam os valores de uma sociedade. 

Para Ávila os princípios são definidos como sendo deveres de otimização aplicáveis 

em vários graus segundo as possibilidades normativas e fáticas 

Os princípios jurídicos representam os valores materiais que a sociedade elegeu à 

justiça, nos mostram como alcançá-los. Dworkin (1989, p. 72) define princípios como um 

"standard" que há de ser observado por ser uma exigência da justiça, da equidade ou de 

alguma outra dimensão da moralidade. Constituem as proposições primárias do direito, estão 

vinculados àqueles valores fundantes da sociedade, que exprimem o que foi por ela eleito 

como sendo o justo. 

Os princípios constitucionais traduzem os direitos do homem e os grandes princípios 

de justiça. Eles impõem ao legislador, à jurisprudência, à administração e aos particulares, a 

interpretação do Direito de acordo com os valores por eles espelhados. 

Em virtude de sua generalidade e caráter “prima facie”, os princípios obrigam a 

adequação das normas secundárias e das condutas aos valores que incorporam. As regras 

jurídicas estabelecem o dever ser, ou seja, regulam especificamente o comportamento e a 

conduta social, nos dizem como devemos agir em determinadas situações específicas, 

previstas por estas regras. Já os princípios estabelecem direções em que deveriam situar-se as 
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normas. Assim, cabe aos princípios, enquanto proposições fundamentais, orientar 

concretamente o direito, qualificando as normas dentro de determinados padrões axiológicos. 

Os princípios estão no ordenamento jurídico de forma a proteger os cidadãos da 

violência estatal, da lei e dos outros cidadãos, com intuito  de equalizar as relações entre eles 

impedindo os abusos e desvios. 

Convém aqui fazem uma distinção entre norma e princípios, considerando-se que as 

regras e os princípios são caracterizados dentro do conceito de norma jurídica. A distinção 

entre um e outro é uma distinção entre dois tipos de normas. Ambos dizem o que deve ser, 

ainda que tenham por base razões muito diferentes. 

A principal diferença entre regras e princípios, é que os princípios impõem a 

realização de algo na maior medida possível, dentro das possibilidades jurídicas e reais 

existentes. Fazendo uso de uma expressão de ALEXY (2008, p. 86), os princípios são 

mandados de otimização, que se caracterizam pelo fato de que podem ser cumpridos em 

diferentes graus, de acordo com as possibilidades reais e jurídicas.  

Os princípios e regras opostos é que irão determinar o âmbito das possibilidades 

jurídicas. Já as regras somente podem ou não ser cumpridas, contém determinações no âmbito 

do fático e juridicamente possível. Se uma regra é válida deve-se fazer exatamente o que ela 

exige.  

Outro ponto muito claro para a distinção entre regras e princípios, é quanto a 

ocorrência de uma colisão de princípios ou um conflito de regras. Quando ocorre um conflito 

de regras, este só poderá ser solucionado, ou introduzindo-se em uma das regras uma cláusula 

de exceção para eliminar o conflito, ou declarando inválida, pelo menos uma das regras. 

Não podem existir duas regras jurídicas que impõem dois juízos concretos de dever 

contraditórios e que sejam ao mesmo tempo válidas. Para Dworkin (2010, p. 55), as normas 

(regras) são aplicadas diretamente, há casos em que a regra pode ter exceções, devendo-se, 

nesses casos, listá-las uma a uma – pois é teoricamente possível enumerá-las em enunciado 

normativo – e, quanto mais listarmos, mais completa será a proposição. 

Diante da atual dimensão do Direito nacional, os princípios ganharam um profundo 

destaque, no momento de discutir e interpretar as normas, em especial aqueles eleitos pela 

Constituição para fazer parte de seu conteúdo. 

No que diz respeito aos Princípios, que são aplicáveis à Sindicância e ao Processo 

Administrativo Disciplinar, estes estão basicamente estatuído no caput do artigo 37 “caput”, 

da Carta Constitucional de 1.988 e no artigo 2º, da Lei 9.784/99, além das construções 

doutrinários dos estudiosos do tema, bem como na Jurisprudência vigente.  
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Princípio da Legalidade, base de qualquer atividade da Administração Pública, 

cumpridora dos mandamentos da lei, somente podendo realizar o que nela é expressamente 

permitida, qualquer ação fora dela, sem correspondente amparo legal, tonar-se-á injurídica e 

passível de anulação, respondendo pelo ato ilegal o seu autor. E, já ao particular é permitido 

fazer tudo que nela não seja proibido.  

Do Princípio da Impessoalidade extraímos que a atividade da administração é 

destinada a todos os seus administrados, não podendo ser interferidos por valores ou 

sentimentos pessoais, ou com o objetivo de beneficiar uma pessoa, com isso, nos 

procedimentos disciplinares a autoridade designada para apurar não deve misturar o seu 

interesse pessoal com a entidade da Administração.     

O Princípio da Moralidade demonstra que qualquer ato da administração além de ser 

conforme a legislação deverá ser moral, pois nem todo ato legal é moral, como por exemplo, 

instaurar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar indevido, com o 

desiderato de vingança da autoridade instauradora.  

Hely Lopes Meirelles (2000, p. 345) nos ensina também sobre a moralidade 

administrativa que está intimamente ligada ao conceito do “bom administrador”... O inegável 

é que a moralidade administrativa integra o Direito como elemento indissociável na sua 

aplicação e na sua finalidade, erigindo-se em fator de legalidade”. 

Princípio da Publicidade, todo ato da administração pública deverá ser publicado em 

Imprensa Oficial ou Jornal de grande circulação, pois a administração pública deve dar 

conhecimento de seus atos aos interessados e também para que surtam os efeitos legais. 

Quanto aos procedimentos disciplinares, a partir da publicação da portaria 

instauradora é que se dará início aos atos da comissão sindicante ou processante, tais como: 

prazo de recurso, prazo prescricional, etc., entretanto muitos órgãos, ainda insistem em não 

dar publicidade das decisões proferidas ao final da Sindicância e do Processo Administrativo, 

desrespeitando os artigos 26 e 28 da lei 9.784/99. 

No artigo 26 encontramos o seguinte texto: “O órgão competente perante o qual 

tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência de 

decisão ou a efetivação de diligências.”  

Quanto ao artigo 28 o texto expressa o seguinte: “Devem ser objeto de intimação os 

atos do processo que resultem para o interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou 

restrição ao exercício de direitos e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse”, o 

comando é nítido no sentido de dirigir uma ordem a publicidade dos seus atos para elaboração 

de notificações intimações do acusado sobre seus atos.  
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Ignorando este comando, existem aquelas instituições que não cumpre o dispositivo 

invocando o artigo 69 da própria lei nº 9.784/99, por dizer sobre a subsidiariedade de sua 

aplicação, o que não tenho como prosperar diante do comando constitucional do artigo 5º, 

LX: “a lei só poderá restringir a publicidade dos atos processuais quando a defesa da 

intimidade ou o interesse social o exigirem”. 

Princípio da Eficiência, introduzido na Carta Magna com a Emenda Constitucional 

n.° 19, do ano 1998, estabeleceu que todo ato da administração pública deve surtir efeito, 

buscando-se resultados cada vez mais eficazes, pois como afirma Léo da Silva Alves: 

“Sabemos, hoje, que 86% dos processos disciplinares submetidos à apreciação judicial 

resultam anulados por vícios formais.”, como neste caso concreto em que estamos (1999, p. 

74) vivenciando. 

O Princípio da Razoabilidade, sob a ótica de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2001, p. 

72), é mais uma tentativa de impor limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-

se o âmbito de apreciação do ato administrativo pelo Poder Judiciário. 

O Princípio da Proporcionalidade tem sua fundamental importância para a aplicação 

do Direito à espécie, principalmente no que diz respeito aos direitos e garantias individuais 

como na aplicação do direito penal onde o Estado tende a violar a liberdade do indivíduo (no 

caso do direito penal brasileiro a mais grave pena aplicada é o encarceramento). 

A importância deste princípio reside no contexto de que, somente ele resolverá o 

conflito entre princípios, por isso ele tem uma importância fundamental em qualquer 

ordenamento jurídico pátrio ou estrangeiro. 

Princípio da Gratuidade, por tal princípio, em nada o procedimento administrativo 

disciplinar pode implicar ônus para o administrativo. Por exemplo, nada pode lhe ser cobrado 

para interpor recursos, obter cópia de documentos etc., a comando do disposto no artigo art. 

5°, XXIV, “b”, da Constituição Federal, combinado com o parágrafo II, do artigo 3º, da Lei nº 

9.784/99. 

O Princípio da Tipicidade que é característica primordial das sanções disciplinares 

aplicáveis a Sindicância e ao Processo Administrativo Disciplinar, visto a relação íntima 

guardada entre o Direito Administrativo Disciplinar e o Direito Penal, pois esta a sua 

aplicação em harmonia com o presente momento jurídico constitucional vigente em nosso 

País. 

No modelo constitucional presente em nosso País, e em atendimento aos Princípios 

da Anterioridade e Legalidade, não se pode aplicar uma pena a alguém por uma conduta dita 

delitiva, sem antes a pena e a descrição da figura típica estarem previamente dentro da norma 
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a ser aplicada a caso concreto, não se podendo falar em Poder Discricionário, em atendimento 

a outro princípio que é o da Segurança Jurídica, pois em se aplicando o poder discricionário, 

jamais haverá o entendimento por parte do servidor, de qual seria a conduta a ser evitada, 

entendendo-se que esta sempre estará na cabeça daquele que investigará ou julgará as 

condutas realizadas pela servidor. 

Considera-se a tipicidade das faltas administrativas como conseqüência do Princípio 

da Segurança Jurídica, apresentando-se, como já mencionado acima, como corolário do 

Princípio da Legalidade. A tipicidade seria “um desdobramento e uma garantia da legalidade, 

uma demarcação do campo em que deve movimentar-se o intérprete”. 

Acercado tema, os ensinamentos de DEZAN
 
transmitem um entendimento solar 

sobre o tema, calcado na mais balizado doutrina (CÂMARA, 2003; GOMES, 2002; 

TAVEIRA TORRES, 2001; MENDES, 1999; LESSA, 2001) expressa:  

  

  

“A argumentação de que o ilícito disciplinar prescinde da aferição direta da 

subsunção do conceito do fato ao conceito do tipo – pois possível a subsunção 

indireta, complementável e, por conseqüência, ampliável ou restringível pela 

fundamentação do julgador -, possibilita a produção, em alguns casos, de atos 

punitivos pautados em prescritores desprovidos de densidade mínima para certificar 

a justiça das decisões disciplinares.” 

  

  

Princípio da Motivação dos Atos Administrativos com relevância voltada ao 

comando de que sem a motivação não há o devido processo legal, pois a fundamentação surge 

como meio interpretativo da decisão que levou à prática do ato impugnado, sendo verdadeiro 

meio de viabilização do controle da legalidade dos atos da Administração, obrigação emanada 

do disposto do artigo 93, X, da Constituição Federal. 

Em sua definição motivo significa, entre outras ações, mencionar o dispositivo legal 

aplicável ao caso concreto, relacionar os fatos que concretamente levaram à aplicação daquele 

dispositivo legal, realizando o nexo causal entre o objeto e a sua finalidade. 

Todos os atos administrativos devem ser motivados para que o Judiciário possa 

controlar o mérito do ato administrativo quanto à sua legalidade. Para efetuar esse controle, 

devem ser observados os motivos dos atos administrativos. 
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O Princípio da Ampla Defesa e do Contraditório são garantias estabelecidas na nossa 

Carta Magna, possuindo cada um deles, papel específico, sucedâneo básico do Princípio do 

devido Processo Legal.  

O Contraditório é a oportunidade oferecida ao acusado para que ele possa se 

defender dos fatos que lhe são imputados; a ampla defesa é a oportunidade que deve ser 

conferida ao acusado para que ele demonstre de qualquer forma legal, a inverdade dos fatos a 

ele imputados. Não sendo portanto mera entrega de uma peça escrita, com as justificativas do 

acusado.  

A Ampla Defesa traz em seu conteúdo o direito de manifestação, informação e a ter 

as suas razões consideradas, situação bem distante de ter acontecido no presente caso, 

considerando-se a falta de oportunidade de informar-se sobre os fatos ocorridos, situação que, 

se por ventura, fosse permitida no passado, muito se teria economizado em tempo e 

orçamento, enxergando o direito constitucional à dialética procedimental própria do sistema 

acusatório. 

Ainda como sucedâneo do mesmo Princípio do Devido Processo Legal encontramos, 

o Princípio do “In dubio pro reo”, pelo qual, considerando a livre apreciação das provas, 

artigo 157 do Código de Processo Penal, cabe a acusação provar as imputações dirigidas ao 

acusado ou acusados, fazendo prevalecer outro princípio esculpido constitucionalmente como 

resultado de influência do ordenamento jurídico internacional, o denominado Princípio da 

Presunção de Inocência.  

Princípio da Unidade do Ordenamento Jurídico, conceituado que os significados 

atribuídos pelo intérprete aos conceitos e enunciados não podem brigar com as regras 

constitucionais postas pelo sistema, sejam elas procedimentais de estrutura, sejam 

orientadoras de axiomas que a sociedade, por meio da Constituição, quer ver respeitados, caso 

incontestes dos direitos inerentes ao exercício de Ampla Defesa em todos os processo. 

Princípio da Finalidade entendido como obriga a Administração a interpretar a norma 

administrativa e aplicá-la da forma a melhor garantir a realização do fim público a que se 

dirige. 

Deve-se ressaltar que o que explica, justifica e confere sentido a uma norma é 

precisamente a finalidade a que se destina. A partir dela é que se compreende a racionalidade 

que lhe presidiu a edição. Logo, é na finalidade da lei que reside o critério norteador de sua 

correta aplicação, pois é em nome de um dado objetivo que se confere competência aos 

agentes da Administração. 
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É preciso examinar à luz das circunstâncias do caso concreto se o ato em exame 

atendeu ou concorreu para o atendimento do específico interesse público almejado pela 

previsão normativa genérica. 

 Princípio do Formalismo, o processo por se constituir de forma de constrição, 

limitação e punição de atender a uma forma, procedimento previamente estabelecido a fim de 

buscar a verdade, não a qualquer custo, mas dentro dos ditames do Estado Social Democrático 

de Direito, atendendo ao atual modelo jurídico vigente. 

 Princípio da Segurança Jurídica ou da estabilidade das relações jurídicas, que 

impede a desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha 

ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição. 

Os atos praticados pela Administração devem seguir uma concatenação lógica, clara, 

bem definida, proporcionando aos administrados e servidores condições de entendê-los, e se 

orientar a partir dos fundamentos e finalidades que ele induz ou exige, esta é uma norma de 

limitação do Poder Discricionário da Administração. 

Muitas vezes o desfazimento do ato ou da situação jurídica geradora de efeitos, causa 

mais prejuízos ao administrado do que a sua manutenção no ordenamento jurídico, 

especialmente quanto às repercussões na ordem social. Por isso, não há razão para invalidar 

ato que tenha atingido sua finalidade, sem causar dano algum, seja ao interesse público, seja 

aos direitos de terceiros, dos administrados ou servidores. 

Muitas vezes as anulações e revogações são praticadas em nome da restauração da 

legalidade ou da melhor satisfação do interesse público, mas na verdade para satisfazer 

interesses subalternos, configurando abuso ou desvio de poder. Mesmo que assim não seja, a 

própria instabilidade decorrente desses atos é um elemento perturbador da ordem jurídica, 

exigindo que seu exame se faça com especial cuidado, fulcrado em motivação substancial. 

Princípio da Equivalência ou Superioridade Funcional determinado que o processo 

disciplinar deve ser conduzido por comissão composta de servidores ou empregados públicos 

estáveis designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu presidente.  

Os membros da Comissão devem ser ocupantes de cargo superior ou de mesmo nível 

ao do processado, para não ocorrer ofensa ao princípio da equivalência de cargos e ao da 

competência de autoridade processante.  

Ainda quanto às Comissões Processantes, merece destaque o princípio da vedação ao 

juízo de exceção, garantia do juízo natural. O art. 5°, XXXVII, da Constituição Federal diz 

que “não haverá juízo ou tribunal de exceção”, inclusive na atualidade, os tribunais 
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superiores têem entendido no sentido de anular qualquer instituição de Comissões 

Disciplinares não permanentes. 

 Juízo ou Tribunal de exceção são aqueles constituídos “ex post facto” ou “ad 

personam”, ou seja, depois de constituído o fato ou exclusivamente para processar 

determinada pessoa, numa ação afirmativa para viciar o Princípio da Impessoalidade, já 

discutido acima. 

Salvo hipóteses constitucionalmente previstas, ninguém pode ser processado e 

julgado por juízo ou tribunal constituído depois de ocorrido o fato ou constituído 

exclusivamente para sua pessoa. 

Este princípio se aplica tanto ao processo judicial quanto ao processo administrativo 

disciplinar nas palavras de NERY JÚNIOR (1995, p. 64). 

Assim sendo, é proibido que se instaurem Comissões de Inquérito ou Comissões de 

Processos Disciplinares depois de ocorrido o fato e para processar apenas determinado fato. 

Vale dizer, a Administração deve instituir Comissões de Inquérito ou Comissões de 

Processos Disciplinares de forma permanente, observando-se o prazo de mandato de seus 

membros, que não poderão ser substituídos casuisticamente, em atendimento aos ditames 

consagrados no Princípio da Imparcialidade. 

Segundo ensina o professor MARCUS VINICIUS CORRÊA BITTENCOURT 

(2011): 

  

 “a determinação prévia dos servidores que poderão compor a Comissão de 

Inquérito Administrativo garante a imparcialidade do processamento do feito, bem 

como a independência do juízo em relação às partes envolvidas, para se alcançar um 

julgamento objetivo e sem qualquer prejulgamento” (“Considerações sobre o 
processo administrativo disciplinar”. (Artigo, disponível no site in 

http://www.escritorioonline.com, acessado em 20.03.2011). 
  

  

No mesmo sentido é o entendimento de ROMEU BACELLAR FILHO (2005, 

p.88)para quem, “a comissão deve ser permanente, para evitar que o administrador, ao seu 

talante, selecione os membros integrantes com o intuito preconcebido de absolver ou punir”.  

Princípio da Verdade Material, implicando na obrigação da comissão sindicante ou 

processante, promover de todas as formas legais as medidas necessárias para esclarecer a 

autoria e o fato, sempre calcado nas normas constitucionais, internacionais e legais.  

Princípio da Oficialidade, nominado também como princípio do impulso oficial, 

onde à administração pública deverá dar movimentação do processo sem necessidade de que a 

parte interessada provoque, numa melhor exegese explica-nos João Cabral Bonifácio Cabral 
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Jr., em sua obra “Os Princípios Norteadores do Processo Administrativo”, citado por Léo da 

Silva Alves (1999, 124), que expressa o seguinte pensamento sobre o tema: 

  

  

“esse princípio consubstancia, sobretudo, a responsabilidade da Administração pelo 

andamento regular e contínuo do procedimento, independente da aprovação das 

partes (...) e mais adiante enfatiza que se a Administração retarda o processo ou 

dele se desinteressa, infringe o princípio da oficialidade, podendo seus agentes 

serem responsabilizados pela omissão”. 
  

  

Princípio do Duplo Grau de Jurisdição Administrativa pela sua aplicação, as decisões 

administrativas, inclusive e principalmente aquelas proferidas no processo, podem conter 

equívocos.  

Daí a necessidade de que as condutas estatais submetam-se a duplo exame, porque a 

oportunidade de se haver uma segunda análise propicia uma melhor conclusão e maior 

segurança para o interessado e para a coletividade.  

À própria autoridade que tenha proferido a decisão recorrida é oferecida uma 

oportunidade de reexame, em geral, vez que a ela é que se dirige o recurso e o pedido de 

reconsideração, o que, não ocorrendo, determina a remessa à autoridade hierarquicamente 

superior. 

A possibilidade de reexame da decisão retira o arbítrio de quem decide e obriga a que 

a decisão proferida seja devidamente fundamentada e motivada, dando ensejo à possibilidade 

de controle, inclusive judicial, sem o qual não existe o chamado Estado de Democrático de 

Direito.  

Podemos ainda, elencar como princípios que conduzem um hábil procedimento 

disciplinar, o princípio da economia processual, supremacia do interesse público sobre o 

privado, “reformatio in pejus”, isonomia, da imediatidade da punição, da segurança jurídica 

as regras do “non bis in idem”, entre os dispostos nas normativas estaduais que disciplinam o 

tema.  

Além dos princípios outros comandos devem fazer parte das ações em Sindicância e 

Processo Administrativo, ou seja, aqueles elencados nos incisos do § único, do artigo 2º, da 

Lei nº 9.784/99, quando emana dos seguintes comandos: 
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 “Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da 

legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, 

ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 
 Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: 
 I - atuação conforme a lei e o Direito; 
 II - atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo autorização em lei; 
 III - objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal 

de agentes ou autoridades; 
 IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 
 V - divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo 

previstas na Constituição; 
 VI - adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e 

sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do 

interesse público; 
 VII - indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão; 
 VIII – observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados; 
 IX - adoção de formas simples, suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 

segurança e respeito aos direitos dos administrados; 
X - garantia dos direitos à comunicação, à apresentação de alegações finais, à 
produção de provas e à interposição de recursos, nos processos de que possam 

resultar sanções e nas situações de litígio; 
 XI - proibição de cobrança de despesas processuais, ressalvadas as previstas em lei; 
 XII - impulsão, de ofício, do processo administrativo, sem prejuízo da atuação dos 

interessados; 
 XIII - interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o 

atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação retroativa de nova 

interpretação.” 
  

  

  

Todos os princípios relacionados acima são sucedâneo do princípio maior, no nosso 

caso da matéria em estudo, o princípio do devido processo legal, fruto de lutas e 

reivindicações desde 15.06.1215, quando John de Anjou, chamado de “João Sem Terra”, foi 

obrigado a concordar com os termos da declaração de direitos dos Barões Ingleses, a chamada 

“Magna Carta de Libertatibus” ou “Great Charter”, marco inicial das liberdades individuais, 

sem os quais o nosso Estado Democrático e Social de Direito estaria ameaçado. 

A jurisdição prestada segundo um processo democrático deu o tom da natureza dos 

demais direitos fundamentais reconhecidos, declarados e garantidos nos diferentes sistemas 

jurídicos no curso do século XX. 

O órgão encarregados de realizar as investigação de infrações administrativos 

imputadas a servidores no desempenho de suas atribuições (artigo 148, da lei nº 8.112/90) 

teimam em realizar procedimentos alijados dos mais básicos princípios processuais, como  a 

publicidade dos atos da comissão. 

3002



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Alguns órgãos, por exemplo, o Departamento de Polícia Federal, aplicam penas 

através de Portarias, é o caso da Instrução Normativa nº. 004/2006–DG/DPF, de  17 de março 

de 2006, Regime Escolar da Academia Nacional de Polícia, que regulamenta a chamada 

“Sindicância Escolar”, pela qual aos alunos matriculados podem ser aplicada a pena de 

suspensão, e até mesmo desligamento do curso, ao aluno que tenha sob si reconhecida a culpa 

nos tipos elencados na própria Instrução Normativa. 

As comissões ainda, em alguns órgãos não respeitam o princípio da impessoalidade, 

e são nomeadas com uma formação de pessoas escolhidas pela Administração para realizar a 

investigação de fatos específicos, uma maneira hedionda, de muitas vezes se praticar a 

perseguição de servidores, geralmente ligados ao movimento sindical. 

Da leitura das leis gerais do Processo Administrativo, é solar a ideia de vigência do 

princípio “in dubio pro societate”, extirpado do ordenamento jurídico mundial deste a 

Revolução Francesa de 1.789, pensamento exposado em Pareceres em Processos 

Administrativos, em especial no momento da indiciação do acusado. 

A leitura do artigo 161 da lei nº 8.112/90 é nítida a visão do legislador em 

desrespeitar o princípio da presunção de inocência, ao não vislumbrar a possibilidade de não 

indiciação do servidor a quem são dirigidas imputações de faltas disciplinares, a culpa do 

servidor, na visão da Administração parece patente, nos mesmo molde do disposto no artigo 

185, do Código de Processo Penal de 1.941, com as alterações da lei nº 10.792/03. 

Entretanto, o que mais afeta os direitos fundamentais do servidor acusado de 

irregularidades é a insistência de as comissões de disciplinar em usar o princípio da 

atipicidade no momento da aplicação das penas. 

O artigo 161, da lei nº 8.112/90, é claro ao dispor: “Tipificada a infração disciplinar, 

será formulada a indiciação do servidor, com a especificação dos fatos a ele imputados e das 

respectivas provas”, o núcleo do artigo é ação de tipificar na concepção da teoria do tipo 

depreendendo a adequação de uma conduta a um tipo previamente descrito em uma lei 

(princípio da legalidade), em atendimento ao que a própria Constituição em seu artigo 5º, II, 

ao determinar: “ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em 

virtude de lei”. 

O artigo é claro ao adaptar a teoria da tipicidade de MEZGER ao Direito 

Administrativo, entretanto, alguns insistem em fazer a abordagem do tema pelo ângulo da 

atipicidade sob o pretexto de assim se poder alcançar um número maior de situações puníveis 

Como se pode imputar a alguém algo que a lei não determina que é infração 

disciplinar, não se alinhar a este pensamento, com todo o respeito aos pensamentos contrários, 
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é não reconhecer a evolução do pensamento jurídico atual, amoldado nos sistemas de proteção 

dos direitos humanos. 

Com o pensamento voltado ao princípio da atipicidade a segurança jurídica estará 

definitivamente afetada, proporcionando uma indecisão e temor nos servidores ao executar as 

suas atribuições. 

Os chamados “conceitos jurídicos indeterminados” são o maior pesadelo dos 

servidores públicos, pois a apesar das vedações impostas pela teoria geral dos conceitos 

jurídicos indeterminados do direito alemão, concebido do Klaus Gunther (2004, p. 135) pela 

qual não há discrição administrativa quando da interpretação e aplicação de conceitos 

jurídicos indeterminados. 

O dispositivo de lei traz em seu cerne um comando específico em sua redação: 

“apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de suas atribuições” 

e as atribuições dos cargos públicos estão na lei ou no ordenamento jurídico, não cabendo 

discricionariedade para a sua definição de quais seriam estas atribuições. 

Os artigos números 3º, parágrafo único; 5º, parágrafo único; e 13, da lei nº 8.112/90, 

trazem no seu texto a expressão clara da necessidade de lei para a sua definição, como se 

percebe de sua leitura abaixo: 

  
  
 Art. 3o  Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na 
estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor.  

 Parágrafo único.  Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, 

são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres 

públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão.  
(...) 
Art. 5º São requisitos básicos para investidura em cargo público: 
I - a nacionalidade brasileira; 
II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - a idade mínima de dezoito anos; 
VI - aptidão física e mental. 
§ 1º As atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros 

requisitos estabelecidos em lei. 
(...) 
Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual 

deverão  constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos 

inerentes ao  cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por 

qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. 
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As atribuições dos servidores estão sempre ligadas a lei, um comando normativo 

singular, emanado da vontade do legislador, e não da vontade do administrador, este é o 

corolário do princípio da separação dos poderes. 

Ainda no campo das impropriedades e ilegalidades, encontramos a sistemática 

negativa da Administração em conceder diárias e passagens ao servidor acusado para 

acompanhar as audiências das testemunhas arroladas pela comissão processante. 

Esta atitude fulmina sobremaneira o princípio da paridade de armas, julgamento 

equitativo, comando veiculado pelo artigo 10 da Convenção Universal dos Direitos do 

Homem, como descrito a seguir: 

  

  

“Art. 10. Toda pessoa tem direito, em plena igualdade, a que a sua causa 

seja ouvida eqüitativamente e publicamente por um tribunal independente e 

imparcial, que decidirá seja de seus direitos e obrigações, seja da legitimidade de 

toda  acusação penal em matéria penal dirigida contra ela”. 
  

  

Os atos administrativos nascem com presunção de legalidade, desde que tem os 

requisitos do artigo 2º, da Lei nº 4.117/65, Lei de Ação Popular, e quando a comissão 

processante desenvolve suas atividades ela coloca sob suspeita a legalidade do ato 

administrativo praticado pelo servidor, já que este somente pode ser punido por atos praticado 

no exercício de suas atribuições. 

Com a abertura do processo administrativo disciplinar abre-se a antinominia dentro 

da própria administração, em que a comissão investigará a conduta do servidor e o servidor 

defenderá a posição de ausência de irregularidade nas suas ações. 

Neste processo, obrigatoriamente, deve existir igualdade entre as partes, pois é a 

própria Administração não pode usar de sua supremacia em desfavor da debilidade do 

servidor, em especial ao servidor público federal, que pode exercer as suas atribuições em 

qualquer lugar do país, e as suas ações podem ser contestadas em lugar diferente de sua 

lotação, causando um grave desequilíbrio na relação processual. 

A comissão processante poderá se deslocar irrestritamente pelo território nacional e o 

funcionário, que deveria ter sob si a proteção da presunção de inocência e legalidade de seus 

atos, deverá seguir a comissão processante, ás suas expensas, sem direito a ressarcimento, em 

se ficar comprovada a ausência de qualquer irregularidade, isso causa um forte abalo nos 

equilíbrio que deve existir entre os poderes de defesa e acusação. 
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Em síntese, o servidor quando se defende num processo administrativo disciplinar,  

esta defendendo o ato da Administração, pois presume-se que o realizou legalmente investido 

em suas atribuições, e por isso não é razoável exigir-se que o servidor deva suporta o ônus das 

despesas para sua defesa, como se a lide fosse dirigida a um administrado, um particular, e 

não contra a própria legitimidade dos atos da Administração representada, naquele momento 

pelo servidor acusado. 

A legislação sobre o processo administrativo disciplinar dá um tratamento peculiar a 

prescrição, desrespeitando o direito de um prazo razoável para a solução de lide 

administrativa, estabelecendo o início do prazo prescricional do momento em que a 

irregularidade chega ao conhecimento da Administração, uma verdadeira ação de 

imprescritibilidade, atributo que não é concedido nem as condutas penalmente relevantes. 

O instituto da Prescrição é de ordem pública e a Administração não pode relegá-la, 

segundo o comando emanados pelos artigos 112 e 114, da Lei nº 8.112/90, sendo pois 

assecuratório da Segurança Jurídica, tendo sua razão de ser no fato de que as relações 

jurídicas têm que proporcionar estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento 

jurídico, considerando que o direito é concebido para gerar a paz no convívio social.  

A Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e as interpretações internas, através 

de Formulações vinculantes da própria Administração Pública, não deixam margem ao 

questionamento da aplicação da Prescrição aos Atos Administrativos assim, veiculamos os 

seguintes entendimentos ministrados pela apostila para Treinamento para formação de 

membros de comissões permanentes de disciplinares da Controladoria Geral da União, página 

254, a seguir descritos: 

  

  

“Formulação-Dasp nº 76. Prescrição 

A prescrição, nas infrações disciplinares, começa a correr do dia em que 

o fato se tornou conhecido.” 

  

“Formulação-Dasp nº 49. Prescrição 

Em relação ao abandono de cargo, a prescrição começa a correr no 31º 

dia de faltas consecutivas ao serviço.” 

  

“STF, Recurso Extraordinário nº 78.949: “Ementa: Funcionário público. 

Falta disciplinar. 

Prescrição. “Dies a quo”. Nas faltas que se subtraem, pelas 

circunstâncias do fato, ao conhecimento normal da administração, o prazo 
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prescricional se inicia com a ciência da infração. Recurso extraordinário não 

conhecido.” 

  

  

Com efeito, não há justificativa legal para o não acatamento da solicitação 

apresentada, considerando-se os ditames do artigo 170, da Lei nº 8.112/90, “Extinta a 

punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos 

assentamentos individuais do servidor”, o que não é caso em tela, visto que o dispositivo 

acima, somente é aplicável quando a prescrição se opera durante o procedimento disciplinar, e 

na presente situação a prescrição operou antes mesmo da instauração do procedimento 

disciplinar. 

A vedação da aplicação do disposto no artigo 170, última parte ainda encontra 

subsídios na aplicação do Princípio da Especialidade na solução neste conflito aparente de 

normas, tudo em decorrência do determinado pelo artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição 

Federal (“a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”), impondo a Administração 

Pública o dever de celeridade e razoabilidade em suas ações, regulando, mesmo que de 

maneira genérica o instituto da prescrição dos atos administrativos, e como se pode notar 

neste dispositivo constitucional, este não fazer qualquer menção, de que eventuais penas 

administrativas sejam lançadas nos assentamentos do Servidor, ou seja, veda a aplicação de 

qualquer pena residual ao servidor. 

Sobre o assunto já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a 

extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva acarreta a proibição de 

fornecimento de certidões e de menção do fato na folha de antecedentes (...)”, de onde se pode 

defluir que, se nas penas mais graves se veda a menção do fatos em folhas de antecedentes, 

quanto mais fazer registrar nos assentamentos funcionais faltas administrativas, sobre as quais 

recaem um grau de reprovabilidade acentuadamente menor, não seria razoável permitir este 

tipo de ação, em caso se concretize tal medida, estaria se descumprindo o princípio da 

razoabilidade esculpido no inciso LXXVIII, do artigo 5º da Constituição Federal (“a todos, no 

âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios 

que garantam a celeridade de sua tramitação”), frise-se mais uma vez. 

Corroborando com este entendimento, encontramos a orientação vinculante 

determinada pela Formulação DASP nº 36, segundo a qual “Se a prescrição foi posterior à 

instauração do inquérito, deve-se registrar nos assentamentos do funcionário a prática da 
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infração apurada”, a contrario sensu, se ocorrer antes, não se deverão realizar as anotações nos 

assentos do servidor, em função da ocorrência da coisa julgada administrativa formal. 

Com essa exposição, provamos, sem sobre de dúvida, que a ocorrência da prescrição 

da pretensão punitiva da Administração, impede a instauração de qualquer procedimento 

administrativo disciplinar, ou se já instaurado, seu imediato encerramento, visto esta ter sido 

alcançado pelo instituto da prescrição, e a eventual aplicação da pena residual do artigo 170, 

última parte, da lei nº 8.112/90, restou comprovada ser uma nulidade pela quebra do Princípio 

da Igualdade e da boa-fé que devem reger a Administração Pública, como normas eminentes 

do Estado Democrático em que vivemos, como sucedâneo do Devido Processo Legal . 

  

    

CONCLUSÃO 

  

  

A Administração é regida por parâmetros fortes e indestrutíveis, inalienáveis que 

devem ser transmitidos a defesa dos direitos fundamentais dos servidores quem se imputa a 

pratica de irregularidades no desempenho de suas atribuições legais. 

A interpretação de como aplicar o Devido Processo Legal deve ser a mais ampla 

possível superando dogmas ligados a Administração, em resposta as transformações 

desenvolvidas pela instalação do Estado Democrático do Direito, e pelos direitos introduzidos 

em nosso ordenamento jurídico pelo direito convencional, com a prevalência do Sistema 

Garantista. 

Nenhuma restrição deve ser empregada a defesa dos servidores, os posicionamentos 

arcaicos e desprovidos da realidade fático de nosso ordenamento jurídico devem ser 

descartados, os operadores do direito que militam no direito administrativo disciplinar devem 

ser ousados e progressistas na aplicação dos direitos fundamentais. 

Os direitos fundamentais devem ser compreendidos, interpretados e aplicados como 

normas vinculantes e não como enfeites ao jeito das grandes “declarações de direito”, 

Canotilho (2004, p. 378). 

Para a efetivação do cumprimento dos direitos fundamentais dos servidores a quem 

se imputam irregularidades é necessária uma maior atuação da Controladoria-Geral da União 

na fiscalização dos processos administrativos disciplinares, avocando-os se necessário para 

fazer cumprir os princípios que regem a nossa Constituição. 
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Por final, gostaríamos de expor o pensamento exposado pela Ministra Carmem Lúcia 

do STF em seu artigo Princípios Constitucionais do Processo Administrativo no Direito 

Brasileiro: 

  

“Na peça Les Plaideurs, ficou célebre a passagem na qual Racine critica, 

acidamente, o processo, cuja finalidade é tão-somente dotar o juiz de objeto sobre o 

qual faz incidir o seu julgamento. O papagaio, cujo comportamento é posto à 

decisão do magistrado, serve à caricatura do processo dado ao objetivo da justiça 

voltada sobre si mesma” 
  

  

Este pensamento expressa como o processo deve ser comportar no caminho da 

realização da paz e harmonia social distanciando-se de tudo o que pode macular as suas ações 

na procura da verdade e estabilidade das relações servidores administração. 
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UMA RELEITURA DO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA SOB A ÓTICA DO DIREITO 

À BOA ADMINISTRAÇÃO 

 

UNE RELECTURE DE LE PRINCIPE DE L’EFFICIENCE SUR LE POINT DE VUE 

DE LE DROIT À UNE BONNE ADMINISTRATION 

 

Valter Alves Carvalho* 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo apresentar uma releitura do princípio da eficiência a partir 

de sua compreensão no contexto da discussão sobre o direito de boa administração. O tema 

ganha relevância na conjuntura da sociedade brasileira, pelo déficit social que ainda a 

caracteriza, somado às dificuldades inerentes de concretização dos direitos fundamentais, 

sobretudo em se tratando dos direitos sociais, que necessitam de políticas públicas adequadas 

para sua implantação e desenvolvimento. Mais do que uma compreensão econômica, vê-se na 

eficiência e no direito à boa administração instrumentos do constitucionalismo para a 

contenção do poder político confiado à Administração Pública e legitimação de sua atuação 

mediante as políticas públicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Princípio da eficiência. Direito à boa administração. Políticas públicas.  

 

RÉSUMÉ 

Cet article vise à présenter une réinterprétation du principe de l'efficience à partir de sa 

compréhension dans le contexte de la discussion sur le droit à une bonne administration. La 

question devient pertinente dans la conjoncture de la société brésilienne par le déficit social 

qui la caractérise encore, couplé avec les difficultés inhérentes à la réalisation des droits 

fondamentaux, en particulier dans le cas des droits sociaux, qui exigent des politiques 

publiques appropriées pour la mise en œuvre et le développement. Plus de la compréhension 

économique, il est vu dans l'efficience et dans le droit à une bonne administration 

d'instruments constitutionnels pour contenir le pouvoir politique confié à la Administration 

Publique et pour la légitimation de ses actions moyennant les politiques publiques. 
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MOTS-CLÉS 

Principe d’efficience. Droit à une bonne administration. Les politiques publiques.  

 

SUMÁRIO 

1. Introdução. 2. Constitucionalismo, Administração Pública e eficiência. 3. Direito de boa 

administração pública, políticas públicas e sociedade de risco. 4. Considerações finais. 

 

1. Introdução 

 

É fato que o Estado brasileiro padece de um déficit democrático até os dias atuais. Sua 

gênese foi marcada por um caráter patrimonialista cujos traços ainda persistem nas 

instituições nacionais e no modus operandi dos administradores públicos. Assim, a busca por 

elementos legitimadores que vinculem a atuação dos agentes públicos ao atendimento das 

reais finalidades do Estado, conforme delimitadas pela Constituição – os direitos 

fundamentais, a erradicação da pobreza, dentre outros – é de vital relevância no contexto do 

Direito.  

É através da função administrativa que o Estado mais se aproxima dos seus cidadãos, 

com o objetivo de oferecer meios de acesso aos bens e serviços para os quais se encontra 

constitucionalmente vocacionado – possibilidades de gozo dos direitos fundamentais 

(liberdade, educação, saúde, transporte, moradia etc.), segurança jurídica, dentre outros. Nesse 

contexto, o direito à boa administração pública pode ser visto como um direito fundamental 

dos cidadãos, amparado pelo princípio da eficiência e pelos demais que informam a 

Administração Pública.  

A Constituição da República Federativa do Brasil (doravante CRFB) traz um quadro 

normativo de largo espectro voltado ao âmbito de atuação do Estado-Administração. Em 

regras, bem como em princípios expressos e implícitos, é traçado um estatuto constitucional 

da Administração Pública, válido para todos os entes da Federação. O fenômeno pode ser 

remetido à finalidade do próprio constitucionalismo de conter o poder político e disciplinar o 

seu exercício de modo a atender aos fins do Estado Democrático de Direito. 

Esse quadro se tornou mais complexo com o princípio da eficiência, que ingressou no 

texto da Constituição da República Federativa do Brasil dez anos após sua promulgação, com 

a Emenda Constitucional nº 19/98 e até os dias atuais se coloca como um dos pontos em que a 

Administração Pública deve melhorar, tendo em vista o caráter de otimização, ínsito na 
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própria ideia de eficiência, mesmo se considerando o mero campo de significado semântico 

da palavra. 

O tema faz parte da chamada Reforma do Estado – aliás, a Emenda Constitucional nº 

19/98 insere-se nesse contexto, levado a efeito com o Programa Nacional de Desestatização – 

PND (atual Lei nº 9.491/97 e suas alterações), com privatizações e desestatizações. A 

eficiência, nesse caso, seria indicativa de um objetivo a ser alcançado, tanto na consecução 

das tarefas delegadas ou privatizadas, quanto um mecanismo de regulação, a ser adensado em 

normas específicas. 

A aplicação do princípio da eficiência, como de qualquer outro princípio 

constitucional, não se dá sem um esforço argumentativo que o possa densificar diante do caso 

a ser resolvido. Isso porque, ao contrário das regras, os princípios não fixam as condutas que 

devem ser realizadas à consecução dos fins e valores neles implícitos. Como normas jurídicas 

de caráter finalístico, os princípios buscam otimizar os resultados, exigindo-se um 

comportamento de implementação e densificação por parte de seu destinatário, mais centrado 

nos fins a serem alcançados do que nas condutas em si (ao contrário das regras), mas nem por 

isso deixa de ter a característica de autêntica norma jurídicai. De qualquer modo, a eficiência 

da Administração Pública é um querer da Constituição e, a pretexto da vaguidez do termo, 

não pode ser negligenciado. Por outro lado, a noção de boa administração transcende a 

eficiência e ganha relevo no contexto de uma sociedade de risco. 

O objetivo deste artigo, portanto, é analisar o princípio da eficiência enquanto 

instrumento de contenção da parcela de poder político confiada à Administração Pública, 

interligando-o à questão do direito à boa administração pública.  O trabalho está organizado 

em três itens; no primeiro, se analisa a eficiência enquanto um instrumento do 

constitucionalismo contemporâneo de contenção e orientação do poder do Estado-

Administração; no segundo, destaca-se o direito à boa administração, vinculando-o às 

políticas públicas e aos riscos inerentes de uma sociedade complexa. No último, apresenta-se 

um fechamento das ideias apresentadas, pugnando pela necessidade de aprofundamento das 

questões aqui suscitadas. 

 

2. Constitucionalismo, Administração Pública e eficiência 

 

 O constitucionalismo, enquanto uma proposta política da modernidade, destina-se, 

antes de tudo, a organizar e conter o poder político. A tradição constitucional dos séculos 

XVII e XVIII, de cunho racionalista e mecanicista buscou neutralizar o poder – entendido 
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como o elemento irracional da dinâmica política – por meio de instituições voltadas, 

concomitantemente, ao seu exercício e controle (LOEWENSTEIN, 1976, p. 25)ii. Esse 

mesmo objetivo ainda se encontra presente no constitucionalismo contemporâneo, que, no 

entanto, não se limita a controlar o poder do Estado, mas, a partir da compreensão de que ele 

expressa, antes de tudo, uma função voltada a garantir o “estatuto de poder das pessoas” 

(MOREIRA NETO, 2006a, p. 4), legitimá-lo à medida que o seu exercício cumpre com o 

feixe de competências que são confiados aos seus órgãos e instituições. 

Num ambiente político em que se pretenda instituir um Estado Democrático de 

Direito, caberá à Constituição estabelecer juridicamente os direitos fundamentais, enquanto 

esfera de possibilidade de concretização do eixo central de finalidades e de justificativa da 

existência de tal Estado e de exercício da própria democracia. Com o fenômeno conhecido 

como constitucionalização do Direito, almeja-se conter as atividades estatais nos quadros da 

vontade da Constituição, compreendida atualmente como inquestionável instrumento jurídico 

dotado de força normativa, a atuar como elemento estruturante de todo o sistema jurídico, nos 

planos normativo e valorativo. 

É nesse contexto de implementação e fomento dos direitos fundamentais que a atuação 

da Administração Pública deve ser analisada. Vigora, no momento atual, o ideal de uma 

Administração Pública pautada pela necessidade de resultados para além da mera legalidade, 

enquanto adequação formal da conduta ou ato aos requisitos traçados em leis, e que se 

conformem com a juridicidade, vale dizer, o sistema normativo como um todo, tendo ao 

centro a Constituição e com a legitimidade. Portanto, respeitado o espaço de elaboração de 

propostas políticas pelo caminho democrático das eleições, a atuação da Administração 

Pública não decorrerá exclusivamente da vontade discricionária ou autoritária de um 

governante ou de um grupo de ocasião, mas sim da Constituiçãoiii. 

A redação primeira do art. 37, caput da CRFB listava como princípios da 

Administração Pública direta e indireta dos entes da Federação a legalidade, a 

impessoalidade, a moralidade e a publicidade. Com a Emenda Constitucional nº 19/98, 

incluiu-se expressamente o princípio da eficiênciaiv. É de se notar que a inclusão expressa de 

um princípio num enunciado normativo não é requisito essencial para sua aplicação, pois um 

princípio pode decorrer implicitamente do sistema jurídico, ainda que não positivado no texto 

legal. Contudo, sobre esse ponto, Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2006b, p. 269) chama a 

atenção para o fato da positivação ter algum desdobramento: 

 
Distintamente dos preceitos, pouco importa se venham ou não, os princípios, 
expressos explicitamente na ordem jurídica positiva, bastando que nela sejam 
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expressos implicitamente. Não obstante a desnecessidade, em teoria, de conferir-se 
positivação a um princípio, é inegável que o fazê-lo sempre será benéfico e 
desejável, sobretudo por que tal prática produz um efeito irradiante, de abertura 

sistêmica, com elevadíssimo cunho didático-pedagógico, ao emprestar relevo e 
nitidez aos valores e aos fins que porta. (grifos originais). 

 

Apesar dos anos transcorridos, o tema ainda é extremamente empolgante, tendo em 

vista a realidade das administrações públicas no Brasil. É fato notório que os serviços 

públicos essenciais, os direitos sociais e a probidade administrativa ainda se encontram 

deficitários no cenário brasileiro, fazendo com que a eficiência seja um ideal a ser 

constantemente buscado por todo operador do Direito e por todos envolvidos de alguma 

forma com a gestão da coisa pública. 

A eficiência passa a ser, não só um ideal, mas uma componente da legitimidade dos 

atos da Administração Pública. Fábio Konder Comparato escreve: “em radical oposição a essa 

nomocracia estática, a legitimidade do Estado contemporâneo passou a ser a capacidade de 

realizar (...) certos objetivos predeterminados”. Mais a frente, completa: “a legitimidade do 

Estado passa a fundar-se não na expressão legislativa da soberania popular, mas na realização 

de finalidades coletivas, a serem realizadas programadamente.” (COMPARATO, 1997, p. 

350-351). Assim, compreende-se que a exigência de atendimento à eficiência transborda dos 

atos individualmente considerados, para alcançar toda a programação dos atos, sobretudo as 

políticas públicas. 

No contexto da eficiência, portanto, legítima será a atuação não somente amparada 

pela legalidade formal, mas aquela pautada na legalidade que se abre à análise dos resultados 

alcançados no plano do ser, abrindo campo para a reinterpretação da atuação da 

Administração Pública (ARAGÃO, 2006), bem como de uma nova compreensão de 

legalidade, de cunho acentuadamente finalístico e material (ARAGÃO, 2009). 

Para atendimento ao princípio, contudo, não basta que certa conduta da Administração 

Pública seja eficiente, é preciso rigor no atendimento das demais normas jurídicas (regras e 

princípios), devendo igual obediência à legalidade, à impessoalidade, à moralidade e à 

publicidade e ao menor impacto possível sobre os direitos fundamentais dos administrados. 

Exemplifica-se: contratar diretamente com uma dada empresa talvez seja mais eficiente do 

ponto de vista econômico, mas as regras da licitação devem ser respeitadas; nomear um 

cônjuge para cargo em comissão em desacordo com a Súmula Vinculante n. 13, do STF, 

ainda que se trate de profissional altamente capacitado para o cargo, não é um ato moral nem 

legal. 
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Por outro lado, a divisão de funções estabelecidas pela Constituição pressupõe uma 

margem de liberdade de escolha entre os meios a serem empregados para atingir os fins 

constitucionais, sem que tal escolha tenha de se dar obrigatoriamente sempre pautada no meio 

mais eficiente possível, de um ponto de vista econômico-financeiro ou exclusivamente 

técnico. Há outros interesses – também constitucionais – que devem ser analisados, tais como 

a própria ideia de separação de Poderes, a urgência, a segurança jurídica, que devem ser 

considerados em caso de controle, judicial ou não. 

É nesse sentido que se pode também sustentar a exigência de um conteúdo 

democrático para o princípio da eficiência. Eficiente será a medida adotada pela 

Administração Pública que acarrete um incremento na participação democrática, não 

exclusivamente do ponto de vista formal (melhor acesso ao exercício do direito de voto, por 

exemplo), mas sobretudo num contexto substancial, de enfrentamento e diminuição das 

desigualdades sociais, como mecanismo de capacitação para a efetiva participação 

democrática e de estímulo à cidadania. Por esse viés, são estimulantes as palavras de Friedrich 

Müller (2000, p. 44):  

 
O Estado é demandado, não em último lugar, para uma política educacional e 
científica que não se sujeite servilmente às assim chamadas coações inerentes ao 
próprio objeto [Sachzwänge] ‘da eficiência’ na luta mundial pela concorrência. (...) 
necessitamos urgentemente de políticas públicas que sejam mais e outra coisa do 
que serviçais na realização de interesses de capitais privados. 

 

Eficiência é termo ligado às ciências da Economia e da Administração e se relaciona 

ao uso adequado dos recursos, quase sempre escassos, numa relação entre produto e insumos 

(produtividade). De acordo com Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2006b), juridicamente, o 

conceito de eficiência visa a superar o de poder-dever de administrar e o conceito clássico de 

eficácia, enquanto a capacidade dos atos serem aptos aos resultados esperados pela lei, típico 

da administração burocrática, para se alcançar “o melhor atendimento possível das finalidades 

previstas em lei.” (Idem, p. 310), no contexto de uma administração pública gerencial. Essa 

abordagem de busca de resultados satisfatórios para além da adequação legal, conduz à 

necessidade do estabelecimento de parâmetros de eficiência, pela lei ou pelos instrumentos do 

agir da Administração Pública (ato administrativo, contrato administrativo, ato administrativo 

complexo), afastando-se, assim, a subjetividade do conceito de eficiência. Com isso, dá-se um 

conteúdo expresso ao princípio, apto a fundamentar um controle a posteriori, inclusive 

jurídico (MOREIRA NETO, 2006b). 
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Segundo José dos Santos Carvalho Filho (2009, 27-28), o princípio da eficiência se 

relaciona aos serviços públicos e, sua inclusão teve por objetivo “conferir direitos aos 

usuários dos diversos serviços prestados pela Administração ou por seus delegados e 

estabelecer obrigações efetivas aos prestadores.” O núcleo desse princípio é “a procura de 

produtividade e economicidade” e, nomeadamente, “a exigência de reduzir os desperdícios de 

dinheiro público, o que impõe a execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e 

rendimento funcional”. 

Há de se observar somente que o princípio da eficiência não deve ter seu alcance 

limitado ao aspecto econômico-financeiro; seria negar o potencial que ele apresenta como 

mecanismo de controle democrático dos atos da Administração Pública, permitindo-se ser 

abarcado pelo conceito mais amplo de dever de boa administração pública, conforme será 

apontado no próximo item.   

Vistos alguns posicionamentos (que certamente podem ser alargados ao máximo, com 

a citação de inúmeros estudiosos do Direito Administrativo) sobre o núcleo do princípio da 

eficiência, cumpre apontar os deveres que surgem para a Administração Pública. Para tanto, 

transcreve-se a lição de Humberto Ávila (2005b), tendo em vista sua concisão e o realce que é 

dado à promoção satisfatória de um objetivo: 

 

Mas se a administração não tem o dever de escolher o ‘mais intenso’, o ‘melhor’ e o 
‘mais seguro’ meio para atingir o fim, pergunta-se: pode a administração escolher o 
meio ‘menos intenso’, ‘pior’ e ‘menos seguro’ para atingir um fim? Certamente, 
não. Pois é precisamente aqui que entra em cena o dever de eficiência 
administrativa. 
A eficiência, tal como se a entende neste trabalho, é implicação da própria atribuição 
de fins à administração pública. Com efeito, a administração, de acordo com o 
ordenamento jurídico, deve promover a realização de vários fins. Quando a 
administração emprega um meio que, embora adequado à realização de um fim, não 
serve para atingi-lo minimamente em termos quantitativos, qualitativos e 
probabilísticos, o fim não é promovido satisfatoriamente. A instituição de fins a 
serem promovidos pela administração impede que ela escolha meios que não os 
promova de modo satisfatório. Essa exigência mínima de promoção dos fins 
atribuídos à administração é o próprio dever de eficiência administrativa. 
Eficiente é a atuação administrativa que promove de forma satisfatória os fins em 
termos quantitativos, qualitativos e probabilísticos. Para que a administração esteja 
de acordo com o dever de eficiência, não basta escolher meios adequados para 
promover seus fins. A eficiência exige mais do que mera adequação. Ela exige 
satisfatoriedade na promoção dos fins atribuídos à administração. Escolher um meio 
adequado para promover um fim, mas que promove o fim de modo insignificante, 
com muitos efeitos negativos paralelos ou com pouca certeza, é violar o dever de 
eficiência administrativa. O dever de eficiência traduz-se, pois na exigência de 
promoção satisfatória dos fins atribuídos à administração pública, considerando 
promoção satisfatória, para esse propósito, a promoção minimamente intensa e certa 
do fim. (ÁVILA, 2005b, p. 23/24) 

 

3020



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

É bom salientar que há quem veja a eficiência como um postulado (ÁVILA, 2005 e 

2005b, passim) e não como um princípio. Sendo um postulado a espécie normativa que tem 

por premissa ser norma estruturante da aplicação dos princípios e regras, a eficiência não teria 

um conteúdo próprio, consistindo num instrumental dedicado ao “modo como a administração 

deve atingir os seus fins e qual deve ser a intensidade da relação entre as medidas que ela 

adota e os fins que ela persegue” (2005b, p. 19). Esse entendimento pode ajudar na 

compreensão do porquê o direito à boa administração transcender a ideia de eficiência. 

O princípio da eficiência acarretou a aproximação metodológica entre o Direito e o 

pensamento econômico, abrindo campo igualmente para argumentos consequencialistas, no 

sentido de que “Uma interpretação/aplicação da lei que não esteja sendo capaz de atingir 

concreta e materialmente os seus objetivos, não pode ser considerada como a interpretação 

mais correta” (ARAGÃO, 2009, p. 16). Logo, esse modo de ver a eficiência subentende a 

inexistência de uma única interpretação correta, permitindo-se ao aplicador/intérprete a 

decisão mediante um ônus argumentativo que explicite a eficiência. 

Desse modo, o poder do Estado-Administração não é só contido, mas compreendido 

como função que se legitima quando todos os seus esforços são reencaminhados ao sistema de 

tutela e promoção dos direitos fundamentais, com destaque para os direitos sociais, 

instrumentais em relação às liberdades individuais. 

 

3. Direito de boa administração pública, políticas públicas e sociedade de risco 

 

O maior desafio para o reconhecimento de um direito subjetivo à boa administração 

reside na dificuldade de lhe definir com precisão o seu objeto ou núcleo essencial. Mesmo 

assim, no âmbito do direito comunitário europeu, a boa administração encontrou acolhida 

expressa no artigo 41 da Carta de Direitos Fundamentais da União Europeiav. Antes disso, 

contudo, já era compreendida como um princípio geral do direito pelas jurisdições do direito 

comunitário europeu (MENDES, 2009). Buscando explicitar o significado de tal direito 

fundamental, foi aprovado em setembro de 2001, o Código Europeu de Boa Conduta 

Administrativavi, que traz, sob a bandeira da boa administração, inúmeros princípios e regras 

de conceituação autônoma (como proporcionalidade, não-discriminação e o que pode ser 

compreendido como confiança legítima), o que termina por lhe emprestar a característica de 

um droi-chapeau – direito-chapéu (Idem).  

Em que pese essa pluralidade semântica, Joana Mendes (2009, passim) aponta que a 

boa administração comporta vários níveis interconectados: dois de natureza jurídica, a abarcar 
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as garantias processuais, com fins de proteção dos direitos substanciais das pessoas em 

relação com a administração (européia); e as regras jurídicas estruturantes da função 

administrativa, voltadas à persecução do interesse público; outro de natureza extrajurídica, a 

se expressar por standards de comportamento para a prestação dos serviços administrativos 

fornecidos ao público, tais como cordialidade e resposta em tempo ágil. De fato, a proposta de 

apresentação do conteúdo da boa administração em três níveis facilita a análise metodológica 

de seu conteúdo, sobretudo com a consideração de um nível extrajurídico, o que permite abrir 

o sistema do Direito a outras áreas do saber, notadamente a Economia, a Administração, bem 

como a Ética. Se, por um lado, isso se traduz em novos desafios para os aplicadores do 

Direito e para os agentes da Administração Pública, permite, assim como o estudo da 

eficiência, o desenvolvimento de uma análise multidisciplinar.  

Mas há de se ressaltar que a análise jurídica não abandonará o seu código próprio, 

como transparece da definição de má administração dada pelo Provedor de Justiça no seu 

relatório anual de 1997, e que foi aprovada pelo Parlamento Europeu: “a má administração 

ocorre quando um organismo público não actua em conformidade com uma regra ou 

princípio a que está vinculado” vii. A definição, meramente indicativa, parece se limitar ao 

aspecto da (i)legalidade. Há de se observar, contudo, que a lógica de atendimento à eficiência, 

uma vez incorporada aos textos normativos, passa, por óbvio, a compor o conceito de 

legalidade, dando-lhe o aspecto de “uma legalidade finalística e material dos resultados 

práticos alcançados” (ARAGÃO, 2009, p. 17). 

No ordenamento jurídico pátrio, em decorrência da forte matriz constitucional de 

normas aplicáveis à Administração Pública, pode-se dizer, como salienta Ingo Wolfgang 

Sarlet, que a CRFB também prevê um direito fundamental à boa administração: 

 

Diria que a Constituição de 1988, muito antes da Carta dos Direitos Fundamentais 
da União Européia, consagrou um direito fundamental à boa administração. Todos 
nós sabemos onde esse direito está, principalmente (não exclusivamente), ancorado: 
no artigo 1º, III, que consagra a dignidade da pessoa humana como fundamento da 
República e no artigo 37, onde estão elencados os princípios diretivos da 
administração pública. Com efeito, uma boa administração só pode ser uma 
administração que promova a dignidade da pessoa e dos direitos fundamentais que 
lhe são inerentes, devendo, para tanto, ser uma administração pautada pela 
probidade e moralidade, impessoalidade, eficiência e proporcionalidade. A nossa 
Constituição, como se percebe, foi mais adiante. Além de implicitamente 
consagrar o direito fundamental à boa administração, ela já previu 
expressamente os critérios, diretrizes, princípios que norteiam e permitem a 
concretização dessa idéia de boa administração. Então, diria que a nossa 
Constituição, na verdade, já antes da Carta da União Européia, pelo menos no 
âmbito formal, talvez tenha ido até mesmo além da própria União Européia. 
(SARLET). 

 

3022



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Ora, esse detalhamento principiológico e por meio de regras que a CRFB realiza torna 

possível identificar a existência de um direito à boa administração previsto 

constitucionalmente, embora, por outro lado, dificulte a identificação de um conteúdo 

autônomo, ressaltando o aspecto de droit-chapeau. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, ao 

passo que insere entre os princípios gerais do direito administrativo o princípio da boa 

administração, observa que ele se traduz num direito de cidadania: 

 
A boa administração, portanto, não é uma finalidade disponível, que possa ser 
eventualmente atingida pelo Poder Público: é um dever constitucional de quem quer 
que se proponha a gerir, de livre e espontânea vontade, interesses públicos. Por isso 
mesmo, em contrapartida, a boa administração corresponde a um direito cívico do 
administrado – implícito na cidadania. (MOREIRA NETO, 2009, p. 119, grifos no 
original). 

 

Juarez Freitas, por sua vez, apresenta o seguinte conceito de direito à boa 

administração pública, relacionando o seu conteúdo normativo: 

 
Trata-se do direito fundamental à administração pública eficiente e eficaz, 
proporcional cumpridora de seus deveres, com transparência, motivação, 
imparcialidade e respeito à moralidade, à participação social e à plena 
responsabilidade por suas condutas omissivas e comissivas. A tal direito 
corresponde o dever de a administração pública observar, nas relações 
administrativas, a cogência da totalidade dos princípios constitucionais que a regem. 
(FREITAS, 2009, p. 22) 

 

Vê-se, assim, que a noção de direito de boa administração vai muito além do princípio 

da eficiência, embora tenha nela, eficiência, um dos seus conteúdos mais expressivos. 

Conforme se buscou trabalhar o tema, os comportamentos da Administração Pública devem 

ser pautados por um foco expresso de eficiência, o que tenderá ao atendimento das exigências 

da boa administração, à medida que os seus outros componentes (transparência, informação, 

condutas éticas) forem observados.  

Outro aspecto que merece atenção é a necessidade de evidenciar que o qualificativo da 

atividade administrativa – “boa” – não expressa uma insegurança jurídica. Bom ou boa, nesse 

sentido, deve ser compreendido sob o viés jurídico de cumprimento dos mandamentos 

constitucionais, mas também se abre para compreensões construídas do ponto de vista ético-

moral, sem se recorrer necessariamente a valores. Bom não é aquilo que realiza o valor 

(subjetivo) bondade, mas algo que eticamente se espera seja feito no campo convivencial 

(ARRUDA; GONÇALVES, 2002, p. 90 e ss.). No caso específico, a relação estabelecida 

entre Estado e cidadãos deve ser pautada pela realização de um dos objetivos fixados na 

Constituição. Assim, bom será o ato proveniente da Administração Pública, em decorrência 
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da atuação de seus agentes ou do desenvolvimento de políticas públicas, que realize com 

propensão à máxima efetividade, os fins constitucionais de tutela e promoção dos direitos 

fundamentais. 

A ideia de boa administração remete, ainda, à necessidade de uma postura 

antecipatória, prospectiva, e não só reativa frente aos desafios institucionais e sociais 

(MOREIRA NETO, 2006, passim). É preciso pensar-se o Estado, o Direito e as políticas 

públicas a partir de uma ótica de “contínuo aperfeiçoamento institucional” (Idem, p. 24), 

necessário para debelar os riscos que caracterizam uma sociedade complexaviii. Assim, o ideal 

de um direito à boa administração se adéqua a essa proposta de prospecção quanto às 

alterações institucionais. Do mesmo modo, a busca pela eficiência nos serviços e políticas 

públicas, em sua dimensão temporal de conformação social das promessas feitas 

constitucionalmente sobrelevam a relevância da questão, podendo-se sugerir que o fazer da 

Administração Pública pressupõe o uso da ética, dos princípios orientadores da pauta 

executória e deve guiar-se pelo mínimo de coerência lógica e, pari passu, com tendências de 

compreensão e minimização dos riscos. 

A boa administração encontra nas políticas públicas o seu campo propício de 

desenvolvimento e maturação, compreendendo-se que elas se expressam como programas 

governamentais de realização de objetivos socialmente relevantes, mediante planejamento 

(VALLE, 2009) e que se encontram institucionalmente vocacionadas ao Estado-

Administração, enquanto executor das vontades constitucionais e legais, é mediante elas que 

se debelam os riscos sociais e se destinam bens e recursos para o enfrentamento das 

desigualdades sociais. 

O constitucionalismo brasileiro de 1988 trouxe para o âmbito da CRFB grandes 

espaços de desenvolvimento de políticas públicas, como necessárias para implementação dos 

inúmeros direitos previstos, em destaque os direitos sociais, que são condicionados a uma 

atividade estatal para sua fruição. Esse entendimento é aproximado da noção de Estado 

contemporâneo, que se ponha como garantidor das liberdades:  

 
Constitucionalizar políticas públicas pode significar uma opção por um reforço às 
características exigíveis desse novo Estado que já rompe o século XXI, e que vê a si 
propostas não só as funções tradicionais de garantidor da coesão social e da 
segurança; mas também aquelas de regulador e ainda de protetor (seja pela sua 
própria rede de proteção social, seja pela articulação da solidariedade). (VALLE, 
2009, p. 51) 

 

A relevância das políticas públicas também decorre da concepção dos direitos 

fundamentais como direitos a prestações positivas e ao poder de influência da dimensão 
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objetiva a determinar “o surgimento dos chamados deveres de proteção do Estado, de quem 

se passa a exigir não apenas uma abstenção, mas também condutas positivas de proteção e 

promoção” (BINEMBOJM, 2008, p. 75, grifos no original). Por essa mesma ótica, o direito à 

boa administração pode ser entendido como o direito ao procedimento, para atender-se 

àquelas exigências. 

Mas esse quadro que subentende a atuação do Estado não é um movimento pacífico. 

Ao contrário, a realidade brasileira dos serviços públicos de saúde, de segurança e de 

educação, a título de exemplo, demonstra a complexidade que marca o Estado 

contemporâneo. A judicialização das políticas públicas é uma das resultantes desse processo, 

aumentando, ainda mais, o grau de complexidade e requerendo do aplicador do Direito (nesse 

caso específico, o juiz) uma força hercúlea para a solução dos conflitos de tal natureza.  

Assim como a sociedade de risco é autocrítica (BECK, 1995, passim), a condução das 

políticas públicas pelo Estado-Administração deve se pautar pelo direito à boa administração, 

conduzindo-as à avaliação sistemática quanto às suas reais potencialidades de sucesso e 

resultados conquistados. O direito à boa administração, nesse caso tem a função de servir, ao 

mesmo tempo, de instrumentalização do controle social e da participação cidadã na 

elaboração daquelas políticasix, de modo que elas deixem de ser vistas exclusivamente como 

da responsabilidade do Estado, para realmente ser vista como algo pertencente à sociedade, 

voltada para a consecução dos interesses públicos previstos constitucionalmente, mas 

construídas a partir do diálogo democrático. Nesse sentido, será, então, preferível aprimorar-

se o controle (democrático) das políticas públicas mais em sua fase de elaboração e 

implantação do que a posteriori (jurídico).  

A verificação do atendimento de uma política pública ao princípio da eficiência e ao 

princípio/direito de boa administração deve levar em consideração o fato de que elas, até 

mesmo em atenção ao planejamento que instrumentalizam, “hão de ser entendidas numa 

perspectiva de continuidade, de projeção para o futuro de efeitos e obrigações” (VALLE, 

2009, p. 37); “uma política pública não pode ser objeto de qualquer avaliação, dissociada de 

sua relação com o tempo” (Idem, p. 47). Ora, em tal contexto, as noções de eficiência e boa 

administração devem direcionar a análise avaliativa.  

Face aos inúmeros riscos sociais enfrentados sobretudo pela parcela mais carente da 

sociedade brasileira, como desemprego, educação deficitária, precário acesso à saúde, aos 

bens culturais e às instancias judiciárias, estado de insegurança decorrente da exposição à 

criminalidade e violência, é preciso um espaço de garantia jurídica da dignidade pessoal. Eis 

um ponto que deve preocupar todos os operadores do Direito: utilizar o discurso normativo 
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para direcionar as políticas públicas à consecução desse desiderato. Nesse ponto, ganham 

relevância o mínimo existencial e o mínimo ético.  

A tese do mínimo existencial, que encontra em Ricardo Lobo Torres um grande 

expoentex, sustenta que a jusfundamentalidade dos direitos sociais é reduzida à regra jurídica 

do mínimo existencial, que compreende o núcleo essencial dos direitos fundamentais, 

inclusive dos direitos sociais (aos quais ele não estende a fundamentalidade) a englobar o 

direito à saúde, à alimentação e à educação fundamental etc., sem o qual não há a 

possibilidade do exercício do direito à liberdade. O mínimo existencial assenta-se nas 

condições para o exercício da liberdade, retirando sua fundamentalidade: 

 
Em seu duplo aspecto de proteção negativa contra a incidência de tributos sobre os 
direitos sociais mínimos de todas as pessoas e de proteção positiva consubstanciada 
na entrega de prestações estatais materiais em favor dos pobres. Os direitos sociais 
máximos devem ser obtidos na via do exercício da cidadania reivindicatória e da 
prática orçamentária, a partir do processo democrático. (TORRES, 2009, p. 81) 
 

Embora essa teoria do mínimo existencial possa parecer atentatória à efetividade da 

fundamentalidade dos direitos sociais, já que os limita sobremodo, o fato é que ela, ao 

contrário, dá um conteúdo positivo (ainda que mínimo) à dignidade da pessoa humana, ao 

apontar um núcleo de direitos exigíveis perante o Estado, inclusive com a coerção do Poder 

Judiciário. Uma das críticas que se lhe pode dirigir é a aproximação que é feita entre mínimo 

existencial e miserabilidade econômica, quando a vontade da Constituição parece ir muito 

além disso. No entanto, o próprio Ricardo Lobo Torres (2010, p. 314) assevera que não é 

possível traçar a priori um conteúdo específico ao mínimo existencial “(...) por envolver mais 

os aspectos de qualidade que de quantidade, o que torna difícil estremá-lo, em sua região 

periférica, do máximo de utilidade (...) que é princípio ligado à ideia de justiça e de 

redistribuição da riqueza social.” 

Cláudio Pereira de Souza Neto (2010, p. 537), contudo, não limita o objeto que pode 

ser sindicado judicialmente ao mínimo existencial. Afirma ele que o Poder Judiciário é 

legitimado não só à defesa de um mínimo existencial, mas à concretização de medidas que 

garantam as “condições necessárias” para que cada pessoa possa se estabelecer dignamente: 

 
Não há sentido na cristalização minimalista provocada pelo conceito ‘mínimo 
existencial’, cuja própria locução sugere que apenas as ‘condições de subsistência’ 
estariam garantidas. O Judiciário é legítimo para concretizar não as “condições 
mínimas”, mas as “condições necessárias” para que cada um possua igual 
possibilidade de realizar um projeto razoável de vida (autonomia privada) e de 
participar do processo de formação da vontade coletiva (autonomia pública). (Idem) 
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Teoria deveras interessante é a proposta do mínimo ético, trabalhada por Edmundo L. 

de Arruda e Marcus Fabiano Gonçalves (2002). Os autores partem do entendimento de que o 

Direito tem papel preponderante na instituição da sociedade e deve garantir os pressupostos 

de existência da própria sociedade – o mínimo ético é, assim, assecuratório das capacidades 

conviviais, enquanto capacidade para a cooperação na sociedade, a partir de um 

comportamento ético, adquirido na medida em que se tem acesso à própria sociedade. O 

mínimo ético não é só o acesso a uma porção limitada de bens para a manutenção da vida, 

mas é apontado como a “condição da existência humana em sociedade” (Idem, p. 102), 

somente quando compartilhando dos sentidos éticos dessa sociedade o indivíduo se erige em 

sujeito moral:  

 
Não há moralidade possível na exclusão social, na fome, na miséria, no desemprego 
dito estrutural, ou nas situações-limite de desespero humano. Aí não há nem mesmo 
sociedade (...) Moralidade nessa acepção significa, antes de tudo, o cuidado das 
condições materiais pelas quais alguém pode se tornar um sujeito moral: um sujeito 
efetivamente capaz de colaborar com sua comunidade, percebendo os frutos dessa 
colaboração e sendo até legitimamente punido em casos de transgressão. A 
instância por excelência incumbida de cuidar do implemento dessas condições 
materiais possibilitadoras da moralidade é, sem dúvida, o Estado, cuja ação 
social se dá pelo direito.  (Idem, 103/104. Destacou-se). 

 

Ora, é nesse contexto que as políticas públicas apresentam todo o seu potencial de 

ação que se espera de um Estado intitulado como sendo Democrático e de Direito. Boa 

administração será aquela que consiga debelar os flagelos sociais e garantir o ser humano em 

sua jornada pessoal. Eficiente, só será a política pública que transforme os excluídos em 

cidadãos, que garanta as liberdades e as próprias condições propícias à existência e 

desenvolvimento da sociedade. 

 

3. Considerações finais 

 

O propósito deste artigo foi discutir o princípio da eficiência no contexto do direito à 

boa administração, perpassando pelas políticas públicas, como instrumentos de planejamento 

e ação da Administração Pública. Esse é um tema que certamente ainda não está fechado, 

dependendo de inúmeros estudos e aprofundamentos. Se o princípio (ou postulado) da 

eficiência ainda encontra dificuldades de ser aplicado, mais ainda um direito de cidadania 

focado na boa administração. Porém, se é característica dos princípios, como visto, apontar 

para um fim que deve (no sentido normativo de dever-ser) e merece ser atendido, certamente, 

o direito à boa administração se coloca como um instrumental profícuo  do Direito visando ao 
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aperfeiçoamento do Estado Democrático de Direito. O caráter programático que a ideia de 

boa administração encerra filia-se à discussão já acumulada sobre o princípio da eficiência, 

podendo incorporar os argumentos defensáveis já existentes. 

Por fim, ressalta-se que o reconhecimento de um direito à boa administração não deve 

ser entendido como um mero exercício de retórica. Sua identificação, seja como mais um 

princípio regente da Administração Pública, seja como autêntico direito subjetivo de 

cidadania, se adéqua ao papel que se espera do constitucionalismo contemporâneo e aos 

anseios de uma sociedade cada vez mais marcada pela complexidade interna e externa, vale 

dizer, nacional e supranacional, com a sua profusão de riscos. Num ambiente social e político 

de baixa cultura democrática, como o Estado brasileiro, a exigência cidadã da boa 

administração pública pode influir nas questões pertinentes às políticas públicas, em suas 

mais diferentes fases, culminando num possível controle judiciário, seja pelo reconhecimento 

de sua insuficiência ou da omissão dos órgãos competentes em sua elaboração. 
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NOTAS 
                                                           

 
i A propósito, ÁVILA (2005, p. 55): “Tanto as regras quanto os princípios possuem o mesmo conteúdo de dever-
ser. A única distinção é quanto à determinação da prescrição de conduta que resulta da sua interpretação: os 
princípios não determinam diretamente (por isso prima-facie) a conduta a ser seguida, apenas estabelecem fins 
normativamente relevantes, cuja concretização depende mais intensamente de um ato institucional de aplicação 
que deverá encontrar o comportamento necessário à promoção do fim; as regras dependem de modo menos 
intenso de um ato institucional de aplicação nos casos normais, pois o comportamento já está previsto 
frontalmente pela norma.” 
 
ii Vale observar que para Karl Loewenstein (1976), o poder é ontologicamente neutro, não se constituindo em 
algo eticamente bom ou mau. 
   
iii Alexandre Santos Aragão (2006) observa que: “O Direito Público do Estado Contemporâneo visa satisfazer 
determinadas necessidades sociais, sendo vinculado ao atendimento eficiente dos fins sociais e fáticos aos quais 
se destina.”  
 
iv Há quem defenda que o princípio da eficiência não é deveras um princípio, mas sim um postulado (ÁVILA, 
2005). Sendo um postulado a espécie normativa que tem por premissa ser norma estruturante da aplicação dos 
princípios e regras, a eficiência não teria um conteúdo próprio, consistindo num instrumental dedicado ao “modo 
como a administração deve atingir os seus fins e qual deve ser a intensidade da relação entre as medidas que ela 
adota e os fins que ela persegue” (ÁVILA: 2011). 
 
v Artigo 41º - Direito a uma boa administração: 
1. Todas as pessoas têm direito a que os seus assuntos sejam tratados pelas instituições e órgãos da União de 
forma imparcial, equitativa e num prazo razoável. 
2. Este direito compreende, nomeadamente: 
– o direito de qualquer pessoa a ser ouvida antes de a seu respeito ser tomada qualquer medida individual que a 
afecte desfavoravelmente, 
– o direito de qualquer pessoa a ter acesso aos processos que se lhe refiram, no respeito dos legítimos interesses 
da confidencialidade e do segredo profissional e comercial, 
– a obrigação, por parte da administração, de fundamentar as suas decisões. 
3. Todas as pessoas têm direito à reparação, por parte da Comunidade, dos danos causados pelas suas instituições 
ou pelos seus agentes no exercício das respectivas funções, de acordo com os princípios gerais comuns às 
legislações dos Estados-Membros. 
4. Todas as pessoas têm a possibilidade de se dirigir às instituições da União numa das línguas oficiais dos 
Tratados, devendo obter uma resposta na mesma língua. 
Disponível em: <http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_pt.pdf> Acesso em 27 de janeiro de 2011. 
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vi Versão em português disponível em <http://www.ombudsman.europa.eu/pt/resources/code.faces#hl9> Último 
acesso em 02/10/2011. 
 
vii Idem à nota anterior. 
 
viii Para fins de clareza, transcreve-se o trecho no qual MOREIRA NETO diz: “Assim é que, esse contínuo 
aperfeiçoamento institucional, absolutamente requerido para que se possa acompanhar e controlar, o mais 
proximamente possível, os riscos que se sucedem e que proliferam caleidoscopicamente nas sociedades pós-
modernas, e, sobre eles e a despeito deles, manter a segurança propiciada pelo direito, não pode depender 
apenas das manifestações reativas, quase como fruto de acaso histórico ou da eventual vontade política destes ou 
daqueles governos de plantão, mas, isto sim, deve ser um aperfeiçoamento institucional, produzido de modo 
meditado, metódico, criativo, preventivo e direcionado à previsão de abusos, de crises e de quaisquer outros 
acontecimentos que sejam capazes de pôr em risco o delicado equilíbrio de poder entre pessoas, grupos de 
qualquer espécie e, mas além, entre Estados e blocos de Estados.” (MOREIRA NETO: 2006, p. 24/25, grifos no 
original). Embora o autor se refira a sociedades pós-modernas, o fato é que a proposta de aperfeiçoamento é 
válida ainda que se entenda que a sociedade brasileira não ingressou numa era de pós-modernidade e que viveria, 
ainda, um processo de modernidade tardia. 
 
ix “Na sociedade de risco, as novas vias expressas, instalações de incineração de lixo, indústrias químicas, 
nucleares ou biotécnicas, e os institutos de pesquisa encontram a resistência dos grupos populacionais 
imediatamente afetados. É isso, e não (como no início da industrialização) o júbilo diante deste progresso, que se 
torna previsível. Administrações de todos os níveis vêem-se em confronto com o fato de que o que eles planejam 
ser um benefício para todos é percebido como uma praga por alguns e sofre sua oposição (...)” BECK, Ulrich. A 
reinvenção da política: rumo a uma teoria da modernização reflexiva. In: GIDDENS, Anthony; ______. LASH, 
Scott; Modernização reflexiva: política, tradição e estética na ordem social e moderna. São Paulo: UNESP, 1995, 
p. 11/71. 
 
x Ana Paula de Barcellos também partilha dessa visão de um mínimo existencial: “Em suma: o chamado mínimo 

existencial, formado pelas condições materiais básicas para a existência, corresponde a uma fração nuclear da 
dignidade da pessoa humana à qual se deve reconhecer a eficácia jurídica positiva ou simétrica. Para além desse 
núcleo, ingressa-se em um terreno no qual se desenvolvem apenas outras modalidades de eficácia jurídica, 
decorrência da necessidade de manter-se o espaço próprio da política e das deliberações majoritárias.” 
(BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da dignidade da 
pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 248). 
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A ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO COMO MÉTODO DO DIREITO 

ECONÔMICO 

 

L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DU DROIT COMME UNE MÉTHODE DE LE DROIT 

ÉCONOMIQUE 

 

Bruno Fernandes Vieira 

Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin 

 

RESUMO 

Faz-se uma reflexão acerca das metodologias cabíveis na formulação e estudo de normas do 

Direito Econômico, como linguagem e como meta-linguagem, buscando identificar a Análise 

Econômica do Direito (AED) como ferramenta fundamental no estudo do citado ramo do 

Direito. Para isto, aponta-se o conceito, origem e características desta seara do conhecimento 

jurídico, tendo como marco teórico Gerard Farjat (1982). Em seguida, elucida-se acerca das 

problemáticas relacionadas com a definição de metodologias empregadas no estudo do Direito 

Econômico. Por fim, estabelecem-se os fundamentos e conceitos básicos da Análise 

Econômica do Direito, visando afirmar a concepção da Análise Econômica do Direito como 

método e disciplina autônoma.  

 

Palavras-chave: Direito Econômico, Análise Econômica do Direito, Metodologias 

 

RÉSUMÉ 

Ce travail présente une réflexion autour des méthodologies que comportent la formulation et 

l’étude des normes du Droit économique, du point de vue du language et du meta-language, 

cherchant à identifier l’analyse économique du Droit (AED) en tant qu’instrument 

fondamental dans l’étude du dit domaine de Droit. Pour cela, le concept, l’origine et les 

caractéristiques de ce domaine de la connaissance juridique seront montrés, se basant sur la  

marque théorique de Gérard Farjat. Ensuite, les problématiques relationnées à la définition de 

méthodologies employées dans l’étude du Droit économique seront élucidées. Enfin, les 

fondements et les concepts de base de l’analyse économique du Droit seront établis, voulant 

affirmer la conception de l’analyse économique du Droit en tant que méthode et discipline 

autonome. 
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Mots-clés: Droit économique , L’analyse économique du Droit,  Méthodologies. 

1. INTRODUÇÃO 

 

 A autonomia da disciplina de Direito Econômico foi, durante muito tempo, 

questionada pela doutrina jurídica. Todavia, os trabalhos de juristas como Gerard Farjat1, na 

França, Washington Peluso Albino2 e João Bosco Leopoldino da Fonseca3, no Brasil, fizeram 

superar essa suposta inconsistência desse ramo do Direito. 

 Isto posto, a doutrina juseconomista passou a se preocupar com outros aspectos, dentre 

eles destaca-se a busca pela definição de métodos a serem adequados na análise das normas 

do Direito Econômico. Nesta perspectiva, evidencia-se a fundamental importância da Análise 

Econômica do Direito. 

 O presente artigo divide-se em quatro tópicos antecedidos de uma introdução e 

seguidos de uma conclusão. No primeiro, trata-se da autonomia do Direito Econômico, 

estabelecendo o seu conceito, para em seguida elaborar origem e por fim localizar as suas 

características. No segundo, apresenta-se, sob o enfoque da doutrina de Gerard Farjat4, a 

problemática da metodologia no Direito Econômico, para compreender que a complexidade 

dos fatos econômicos força uma superação do modelo clássico dogmático-formal de se 

raciocinar e estudar o Direito. No terceiro, trabalha-se a relação entre defesa da concorrência e 

Direito Econômico, trazendo-se a preocupação de identificar o poder de mercado como cerne 

da disciplina citada. Procura-se, portanto, restringir a busca da metodologia para análise das 

normas relacionadas à defesa da concorrência, sob a premissa de que não se pode conceber 

um método geral para todo o Direito Econômico, dada a sua já ressaltada complexidade. No 

último tópico, traz-se a definição da Análise Econômica do Direito como método, estudando-

se seus fundamentos e conceitos básicos, com intuito de identificar a sua fundamental 

importância nas acepções positivas e normativas das normas que regem a defesa da 

concorrência. 

 

2. DIREITO ECONÔMICO: CONCEITO, ORIGEM E CARACTERÍSTICAS 

 

 Grande desafio para o jurista moderno é a capacidade de enxergar que a interação 

humana e sua normatização combinam diversas áreas do saber. O fato social não pode mais 
                                                           
1
 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982 

2
 Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 5ªed. São Paulo: Ltr, 2006. 

3
 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de Janeiro. 

4
 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. 
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ser visto de forma atomista, fazendo-se necessário que o estudioso combine áreas do saber 

para entender a hodierna sociedade. É justamente nesse contexto que cresce a cada dia na 

academia brasileira o estudo da comunicação entre Direito e Economia. Dentre os encontros 

possíveis entre as áreas, destaca-se o Direito Econômico.  

 Entretanto, durante muito tempo o Direito Econômico não foi considerado como ramo 

autônomo do Direito. As críticas giravam em torno da suposta incapacidade na definição de 

um corpo de normas autênticas disciplinadas pela referida seara.5 A despeito disso, ressalta-se 

as contribuições dadas por Farjat6 ao posicionar esse fenômeno dentro da lógica formal da 

ciência jurídica, identificando seu conceito, origem, objeto e características. 

 Isto posto, neste primeiro momento, cumpre trazer o conceito de Direito Econômico 

trazido por Souza7 em sua obra Primeiras Linhas de Direito Econômico (1982. P. 717). 

Segundo esse autor, o “Direito Econômico é o ramo do Direito que tem por objeto a 

juridicização, ou seja, o tratamento jurídico da política econômica e, por sujeito, o agente que 

dela participe.” 

Ao considerar que o Direito seja ciência que estuda as relações intersubjetivas, sob o 

aspecto normativo, o presente objeto de estudo pode ser analisado sob duas perspectivas, a da 

linguagem e a da metalinguagem jurídica8. Sob o ângulo do fenômeno normativo (linguagem) 

é, de acordo com Fonseca9, o conjunto de normas que regula a direção da política econômica 

do Estado. Já sob o viés da dogmática (metalinguagem), é a seara da ciência jurídica que 

estuda as referidas normas. 

Uma vez aceita a junção das duas áreas (Direito e Economia), veio à tona a distinção 

importante que se traz na doutrina realizada entre Direito Econômico e Direito da Economia. 

Conforme alude Fonseca10 (2010), há uma diferença a considerar. O Direito Econômico é 

abrangido pelo outro, posto que o Direito da Economia é o que se aplica a todas as matérias as 

quais faz-se necessário conceitos e noções da economia. Corroborando com isso, cumpre 

destacar que a grande diferença entre ambas é que o Direito da Economia se caracteriza pelo 

seu objeto, enquanto que o Direito Econômico, mais específico, constitui-se, conforme já 

aludido, de um corpo orgânico de normas condutoras da relação entre o poder econômico 

público e o privado, destinado a reger a política econômica. 

                                                           
5 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 717. 
6 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. 
7 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras Linhas de Direito Econômico. 5ªed. São Paulo: Ltr, 2006. 
P – 23. 
8 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 14. 
9 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 14. 
10 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 9. 
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Nesse ínterim, dando sequência à análise da postura autônoma do Direito Econômico, 

destaca-se o resgate histórico feito por Farjat em Droit Économique (1982) no sentido de 

mostrar que no Século XIX surgiu a preocupação do Estado em contrapor o poder econômico 

da iniciativa privada. Isto ocorreu devido ao capitalismo passar por um processo de 

concentração de grupos econômicos, que buscavam se proteger das incertezas do mercado. 

Ao discutir sobre isso, o pesquisador afirma que Farjat (1982, p. 724): 

 

La collectivisation du processus de production entraine une 

modification fondamentale des marchés. Apparaissent, à côté des 

unités atomistiques de production, des pouvoirs économiques (privés 

ou publics). A la collectivisation du processus de production 

correspond une collectivisation du droit11 

 

O resultado desse processo foi a grande concentração de poder econômico nas mãos 

da iniciativa privada que gerou uma série ingerências econômicas, mostrando que o mercado 

em sua concepção liberal atomista não foi capaz de se autoregular. Justamente nesse 

momento, conclui-se que era necessário o Estado intervir na Economia, nascendo o Direito 

Econômico, que em um primeiro momento foi fundamentalmente norteado pela concepção 

intervencionista. 

Dando sequência a esta reflexão sobre a autonomia do Direito Econômico, destaca-se 

a preocupação da doutrina de João Bosco Leopoldino, no que tange ao estabelecimento das 

características desse ramo do Direito. Para isso, elege-se uma das principais, a saber o 

declínio do princípio da generalidade da Lei. 

 Sabe-se que o Direito assume postura normatizadora da convivência humana, 

voltando-se, historicamente para unidade abstrata e geral. Contrapondo a essa concepção, o 

fenômeno econômico comporta-se como uma força centrífuga e desagregadora, portanto, 

volta-se para a complexidade da diversidade concreta e individual.12 Ao se levar em conta 

esse ponto, forçoso se faz que o Direito se molde a essa realidade, pois se pretende regular e 

direcionar o fenômeno econômico, fazendo-se necessário declinar de suas fontes tradicionais. 

                                                           
11 Tradução livre: “A coletivização do processo de produção leva uma modificação fundamental dos mercados. 

Aparecem, ao lado das unidades atomistas de produção, poderes econômicos (privados ou públicos). Para a 

coletivização do processo de produção corresponde uma coletivização do direito” 
12 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 19. 
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 Outra característica é a mobilidade, ou seja, devido o Estado visar o tratamento de 

fenômeno caracterizado pela constante evolução, o mesmo deve estar investido de 

ferramentas que possibilitam rever e reeditar medidas de políticas econômicas. 

 Põe-se em evidência também o fato do Direito Econômico destoar do processo de 

codificação que teve início nos Séculos XVIII e XIX, que buscava imprimir uma 

sistematização racional do ordenamento jurídico (FONSECA, 2010, p. 21). Devido se 

compreender que o mundo econômico caracteriza-se pela firme aderência ao concreto, ao 

mutável, para que o Estado tenha condições de conduzir a política econômica, não poderá 

depender de princípios jurídicos codificados, pois a mutabilidade da realidade econômica 

exige uma racionalidade jurídica adaptável às circunstâncias concretas. 

 Igualmente importante é o desmoronamento da fronteira público-privado que, segundo 

Farjat 13 (1982, p. 714), ocorre em quatro planos, in verbis: 

 

1º II n' y a plus de domaine spécifique des deux droits, ou, du moins, il 

n’y a plus de secteur soustrait au domaine du droit public.  

2º Il n’y a plus de critère organique de séparation des droits. il existe 

toujours des organes relevant exclusivement d'un droit ou de l’autre. 

Mais il existe des organismes mixtes. 

3º Le critère tiré du but n'est pas, non plus, à lui seul, un critère 

décisif, puisque des missions d'intérêt général sont confiées à des 

personnes privées et qu'à l’inverse l’Etat s’est fait entrepreneur. 

4º Les tecthniques utilisées ne sont plus spécifiques.14 

 

.  Assim, sabendo-se da necessidade do Estado em normatizar a atividade econômica, foi 

gerado um conjunto normativo destinado a coordenar destinos na vida econômica. Todavia, 

não se buscou com isso invalidar ou suprimir a iniciativa do indivíduo. Como conclusão desse 

fenômeno, institutos jurídicos que anteriormente eram de iniciativa exclusiva dos indivíduos, 

passaram por uma formatação com influências macroeconômicas.  

                                                           
13 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 714. 
14 Tradução livre: º Não tem mais áreas específicas dos dois Direitos, ou, pelo menos, não há mais setor 

subtraído do Direito Público. 2º Não há mais critério orgânico de separação dos direitos. Existe ainda órgãos 

relevando, exclusivamente de um direito ou de outro. Mas Existe órgãos mistos. 3º O critério retirado do 

objetivo, não é, ele próprio, um critério decisivo, pois as missões de interesse geral são confiadas à pessoas 

privadas e ao inverso o Estado tornou-se empreendedor. 4º As técnicas utilizadas não são mais específicas. 
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 Dessa forma, a doutrina concebe o Direito Econômico como um direito de síntese, 

pois entrelaça dois interesses, o dos indivíduos e os da coletividade, desmoronando a fronteira 

entre público e privado. 

 Outra característica dessa ciência é o princípio da economicidade, segundo o qual o 

Estado deve buscar atingir a realização de objetivos sociais através da menor quantidade de 

esforço e sacrifício. Em outras palavras, é o critério que condiciona as escolhas que o mercado 

ou o Estado, ao regular a atividade econômica, devem fazer constantemente de forma que o 

resultado final seja mais vantajoso que os custos sociais envolvidos. 

 Fonseca (2010, p. 26) 15 destaca também o princípio da eficiência, que deve ser 

observado pelo Estado em três planos: aquele em que o próprio exerce atividade econômica, 

dentro do âmbito de imposição constitucional; aquele em que adota uma postura normativa da 

atividade econômica; e aquele em que estimula, favorece ou planeja a atividade econômica. 

Em síntese, nos casos de intervenção direta e indireta, ou, conforme a doutrina de Grau16 

(2010, p. 146), intervenção na economia ou sobre a economia, respectivamente. 

 De acordo com Lara17 (2008), ”haverá eficiência social se as pretensões que os 

indivíduos demandam, e que podem ser satisfeitas, são realmente produzidas, e se os recursos 

são empregados no lugar em que sua aplicação é socialmente mais proveitosa”. Assim, a 

eficiência é a alocação dos recursos econômicos de modo que a satisfação humana em 

comparação com a vontade de pagar por produtos ou serviços, através da maximização do 

custo-benefício, alcance seu maior valor. 

 O último ponto trazido por Fonseca18 (2010, p. 27) é sobre o caráter concreto das 

normas do Direito Econômico, pois têm como objetivo conduzir o fenômeno econômico. 

Destaca-se o conceito trazido Posner19 (1992, P. 3) acerca da Ciência Econômica. De acordo 

com este autor, “Economics is the science of rational choice in a world – our world – in wich 

resources are limited in relation to human wants.”20 

                                                           
15 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 26. 
16 GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 14ª edição. São Paulo: Malheiros, 2010. 
P - 146 
17 LARA, Fabiano Teodoro de Rezende Lara. Análise Econômica do Direito como método e disciplina.  In: E-
civitas Revista científica do departamento de ciências Jurídicas, Políticas e Gerenciais do UNI-BH, v.I, nº1: Belo 
Horizonte, 2008. <disponível em: www.unibh.br/revistas/ecivitas> P – 14. 
18 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Editora Forense: Rio de janeiro, 2010. P – 27. 
19 POSNER, Richard. Economic Analysis of Law. 4ªed. Boston: Little, Brown and Company, 1992. P - 3 
20  Tradução Livre: Economia é a ciência da decisão racional em um mundo – nosso mundo – em que os recursos 
são limitados em relação às necessidades humanas. 
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 Assumindo-se aqui esse conceito de Economia, entende-se que as necessidades são 

determinadas qualitativamente e quantitativamente pelo contexto de tempo e espaço, portanto 

faz-se necessário que as normas referidas tenham aderência concreta ao tempo e ao lugar. 

 Ao compreender a função do Direito na direção da Economia, entende-se que a norma 

jurídica deve criar o embasamento para o pleno desenvolvimento dos fatores da atividade 

econômica, podendo influir e direcionar a produção, circulação, repartição e o consumo. Mas 

ao fazê-lo, será necessário adequar-se aos modelos microeconômicos e macroeconômicos. 

 

3. NECESSIDADE DE ESTABELECER MÉTODOS DO DIREITO ECONÔMICO 

  

 Em face à constatação da autonomia do Direito Econômico, bem como da sua 

caracterização, ponto de relevância é analisar as metodologias desse “novo” ramo do Direito, 

levando em consideração a especial relação entre o mundo jurídico e o econômico sobre foco 

do empirismo. Desta feita, Farjat (1982, p; 728) afirma que o Direito Econômico nasceu 

dentro de uma perspectiva de empirismo o mais completo possível, notadamente dentro da 

prática contratual e da administrativa21. 

 O referido autor destaca, entretanto que não há uma unidade de métodos – o 

“Ecleticismo” trazido por Hausman22 (1989, p. 122). Isto se deve a evidente complexidade e 

constante mutação dos fatos econômicos, que dificultam uma unidade metodológica de 

análise. Portanto, faz-se necessário decifrar qual realidade econômica está em evidência, para 

em seguida, traçar a metodologia para buscar quais são as variáveis e estímulos dos agentes 

econômicos que devem ser levados em consideração. 

 Farjat, ao desenvolver sua teoria acerca da metodologia dessa seara do Direito, 

identificou dois fenômenos importantes, a saber, o fracasso da análise jurídica formal e a 

prioridade da análise jurídica formal23. Explica o autor que a manutenção de uma análise 

jurídica formal, calcada em um dogmatismo jurídico exagerado, pode levar a uma negação da 

evolução e mesmo da revolução dentro das estruturas fundamentais da sociedade.24 Critica 

também essa visão, afirmando que ela pode impedir o jurista a constatar divergências e 

contraposições entre fatos e Direito, haja vista a restrição de seus métodos a uma concepção 

estritamente formal. O autor destaca ainda que esse dogmatismo jurídico praticado pode 

                                                           
21 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P - 728 
22 HAUSMAN, Daniel. Economic Metodology in a Nutshell. American Economic Association: The journal of 
Economic Perspectives, Vol. 3, No. 2 (Spring 1989). P - 122. 
23 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 728. 
24 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 730. 
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impedir a verificação de outras realidades diferentes do Direito formal, devido a essa 

fragilidade na comparação entre Fato e Direito. 

Sobre esse assunto elucida o jurista francês ponto importante sobre a metodologia 

formal no Direito25: 

 

Mais si la pratique juridique est nécessairement enfermée dans le 

cadre formel du droit positif, il est permis de qualifier de juristes 

dogmatiques, les juristes qui, sur le .plan de la recherche, se refusent à 

toute comparaison des faits et du droit ou, surtout, qui se refusent à 

reconnaître d' autres réalités que la réalité juridique du droit formel.26 

 

 Dada a complexidade dos fatores que influenciam na normatização da política 

econômica, faz-se imperiosa a superação do paradigma metodológico dogmático-formal, para, 

segundo Farjat, alcançar-se visão mais coerente com as problemáticas econômicas, a saber a 

análise jurídica substancial. De acordo com esse autor, essa visão metodológica é uma das 

manifestações do realismo jurídico.27 

 Isto posto, destaca-se que essa análise jurídica substancial está intimamente ligada à 

preocupação com a mutabilidade dos fatos e, por conseguinte, do Direito. Portanto, busca uma 

aproximação maior entre o mundo do ser e do dever-ser, com o aval da necessidade do Direito 

Econômico que está necessariamente em constante modificação para compreender e 

normatizar os fenômenos econômicos. Entretanto, não se pretende negar toda a análise 

formal, apenas busca-se dar maior privilégio aos fatos, buscando maior coerência entre as 

normas jurídicas e os fatos, em especial os econômicos. 

 Portanto, este método busca implantar uma racionalidade econômica na análise dos 

fatos e das normas, extraindo os dados fornecidos pelo sistema jurídico e aplicando-os a parte 

do direito positivo que interessa. Dessa forma, a análise substancial pode permitir atualizar as 

incoerências do sistema, e eventualmente, mostrar as vias para uma reconstrução lógica.28 

                                                           
25 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 731. 

26  Tradução Livre: Mas se a prática jurídica é necessariamente limitada ao quadro formal do 
Direito positivo, é permitido qualificar de juristas dogmáticos, os juristas que, sobre o plano 
de pesquisa, se negam a toda comparação entre os fatos e o Direito ou, sobretudo, que negam 
a reconhecer outras realidades que não a do Direito formal. 
27 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 732. 
28 FARJAT, Gérard. Droit Économique. Paris: PUF,1982. P – 738. 
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Neste diapasão, destaca-se que o conceito de análise jurídica substancial - a despeito 

de não haver comunicação entre os autores na época da publicação de suas obras, Gerard 

Farjat e Richard Posner - existe ligação intima com a teoria da Análise Econômica do Direito. 

Em verdade, possuem diversos pontos e preocupações comuns, que serão desenvolvidos em 

seguida.  

 

4 O PODER DE MERCADO COMO CERNE DO DIREITO ECONÔMICO 

 

A análise econômica do direito Econômico surge como uma análise substancial das 

políticas econômicas, uma análise da essência destas. 

Como já aclarado alhures, as políticas econômicas são o objeto central do Direito 

Econômico. Políticas econômicas são as atuações do Estado na condução da economia. 

Assim, as medidas de política econômica são atuações do poder estatal sobre o poder privado, 

consubstanciado no poder de mercado. 

Portanto, quando se fala em análise econômica do direito econômico, deve-se 

primeiro, utilizando métodos objetivos, definir o que é poder de mercado para então, se 

legitimar a atuação estatal sobre o particular ou sua abstinência.  

Poder de mercado, em uma definição simplista, é a capacidade que uma firma (ou 

um grupo de empresas, agindo conjuntamente) tem de aumentar seus preços acima do nível 

competitivo sem perder vendas tão rapidamente, que o aumento no preço não seja rentável e 

tenha que ser desfeito29 (POSNER, 1981, p. 937-996). 

A noção de dominação de mercado não é nova. Vaz30 (1993, P. 54), referenciando 

Aristóteles, identifica a dominação de mercado, ou poder de mercado, já nos tempos do 

Peripatético. O filósofo narra uma situação vivenciada por Tales de Mileto que, utilizando de 

seus conhecimentos em astronomia, conseguiu prever que haveria uma grande colheita de 

azeitonas e astuciosamente arrendou todas as prensas de óleo da região. Ao chegar a época da 

colheita, Tales conseguiu bons rendimentos com o aluguel das máquinas. O estagirita observa 

que essa prática (monopólio) é também recorrente do Estado, lembrando que dominação de 

mercado também se opera pelo poder público, assim Aristóteles aponta que “muitos estados 

                                                           
29 POSNER, Richard A., LANDES, William M. Market Power in Antitrust Cases. Harvard Law Review, Vol. 
94, No. 5. (Mar., 1981), pp. 937-996. 
30 VAZ, Isabel. Direito econômico da concorrência. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 54. 
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têm recorrido a esse meio quando precisam de dinheiro, procedendo ao monopólio da venda 

de mercadorias” 31. 

A verdade é que concorrência e monopólio sempre coexistiram, não havendo 

nenhuma das hipóteses em estado puro. Assim como na física, concorrência e monopólio 

devem ser vistos como casos hipotéticos, desconsiderando os “atritos”, que inevitavelmente 

estarão presentes.  Reflexão pertinente é trazida por Posner (10981, p. 937) que assim afirma:  

 

se a curva de demanda é negativamente inclinada, que é um pré-

requisito básico para que um produtor tenha qualquer poder para 

afetar o preço variando sua produção, a venda de uma unidade 

adicional de um produto trará menos renda do que o preço em uma 

receita adicional, porque adicionar mais uma unidade do produto, fará 

com que o preço caia 32. 

 

Para explicar sua posição, o autor utiliza a Figura 1. Nela, a variação no preço (p) 

tem pouca influência sobre a quantidade demandada do produto (q), dando ao monopolista, 

condições de praticar os preços que desejar.  

 

 

Salomão Filho (2002. p. 61), em Direito Concorrencial: As estruturas, tratando 

da manipulação do preço pelo monopolista afirma que: 

 

O poder econômico é capaz de falsear as informações sobre o 

mercado, sobretudo através do instrumento fundamental do mercado, 

verdadeira representação da ‘mão invisível’ de Adam Smith: o preço. 

                                                           
31 ARISTÓTELES. Política. São Paulo: Martin Claret, 2005, p. 31. 
32 POSNER, Richard A. Economic analysis of law. New York: Aspen Publishers. 7th ed. 2007. p. 311. 
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O preço em uma situtação normal deve ser representação da escassez 

relativa de um produto. Em uma situação de monopólio, no entanto, o 

preço não transmite para o consumidor informação sobre a real 

escassez do produto. É decorrência, isso sim, do poder do agente 

econômico, que, sendo responsável por grande parte da produção, é 

capaz de reduzir a oferta de forma a obter aumento de preços e, 

conseqüentemente, o chamado ‘lucro monopolista’ 33.  

 

Compreende-se então que poder de mercado é a faculdade que produtores ou 

consumidores têm de influenciar preços, demanda a conduta de consumidores e até mesmos a 

conduta de outros produtores. Assim, também é pertinente dizer que “ num mercado em que 

se verifique uma concorrência perfeita, não exista poder de mercado” 34 (FONSECA, 1998, p. 

10).. 

A legislação brasileira utiliza um critério objetivo para determinar se o produtor 

detém poder de mercado. A lei Antitruste brasileira em seu art. 20, §3º, estabelece que há 

poder de mercado “quando a empresa ou grupo de empresas controla 20% (vinte por cento) de 

mercado relevante”. A posição dominante nestes casos é presumida e serve apenas de base 

para análise a ser feita pela SDE. Sobre isso, Pagotto (2006, p. 26) esclarece que 

 

O poder de mercado é uma informação obtida num mercado 

horizontalmente considerado, podendo ser expresso numericamente 

pelo volume físico ou monetário de vendas: quanto maior o 

percentual em comparação aos demais, maior esse poder. Está-

se,obviamente, numa região de penumbra, na qual o percentual detido 

pelo agente econômico é apenas um indicativo não categórico da 

existência ou não de poder de mercado.35 

 

O detentor do poder de mercado claramente visa o seu próprio interesse em 

detrimento dos interesses dos consumidores e de outros produtores. Uma das consequências 

negativas para o consumidor, quando determinado produtor detém muito poder de mercado, é 

                                                           
33 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As estruturas. São Paulo: Malheiros. 2ª ed. 2002. p. 
61. 
34 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Lei de proteção da concorrência: (Comentários à Lei antitruste). 
Rio de Janeiro: Forense, 1998. p.10. 
35 PAGOTTO, Leopoldo U.C. Defesa da concorrência no sistema financeiro. São Paulo: Singular, 2006. p. 26. 
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a chamada assimetria de informação, onde o produtor tem mais informação sobre o produto 

que está sendo vendido do que o comprador. Outra consequência é em relação ao preço. Este 

tenderá a ser sempre elevado, bem mais alto do que o custo marginal do produto. Uma última 

consequência seria a qualidade dos produtos disponíveis no mercado. Sem concorrência, o 

produtor-detentor não se preocupa em aprimorar o seu produto, colocando no mercado 

produtos de baixa qualidade. 

Barreiras à entrada são as maiores consequências aos produtores, que vêem sua 

pretensão de participar em determinado mercado frustrada. Uma definição apropriada pode 

ser encontrada no “Guia para Análise Econômica de Atos de Concentração”36 de autoria da 

Secretaria de Acompanhamento Econômico, que define barreiras à entrada “como qualquer 

fator em um mercado que ponha um potencial competidor eficiente em desvantagem com 

relação aos agentes econômicos estabelecidos”. O guia estabelece ainda alguns fatores que 

constituem barreiras à entrada, quais sejam: 

(a) custos irrecuperáveis; 

(b) barreiras legais ou regulatórias; 

(c) recursos de propriedade das empresas instaladas; 

(d) economias de escala e/ou de escopo; 

(e) grau de integração da cadeia produtiva; 

(f) fidelidade dos consumidores às marcas estabelecidas; e 

(g) ameaça de reação dos competidores instalados. 

 

Como o próprio conceito estabelece, as barreiras à entrada põem o potencial 

competidor em desvantagem, sendo muito improvável que haja real impossibilidade à sua 

entrada. Este é, como se verá no ponto 4.4.1, um dos argumentos que os neoclássicos utilizam 

para propor a tese de que a prática de preços predatórias é inútil e não deveria ser reprimida. 

Como se observa, a análise do poder de mercado é preocupação primordial do Direito 

da Concorrência. O objeto do Direito da Concorrência, qual seja, as relações entre os agentes 

de mercado, está imbricado com a relação do Estado com aqueles mesmos agentes. Extrai-se 

aí, que o Direito da Concorrência é o cerne do Direito Econômico.  

O Direito da Concorrência vale-se hoje de instrumentos econômicos para a análise das 

relações entre os agentes de mercado. Faz-se por meio do Direito Concorrencial, a análise 

                                                           
36 PORTARIA CONJUNTA SEAE/SDE Nº 50, DE 1º DE AGOSTO DE 2001 (publicada no Diário Oficial da 
União nº 158-E, de 17/08/01, Seção 1, páginas 12 a 15) 
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substancial preconizada por Farjat. Essa análise, como se verá, utiliza principalmente, a 

metodologia da análise econômica do direito. 

 

5 FUNDAMENTOS DA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

 

É recorrente a atribuição a Aaron Director como fundador e grande difusor da Análise 

Econômica do Direito. Sabe-se que apesar de ter tido uma produção científica pouco 

expressiva, seus trabalhos foram de suma importância para a consolidação de uma nova 

perspectiva da análise de fatos que antes só interessavam aos juristas. Aaron Director inovou 

ao aliar a economia ao direito, disseminando seu legado com a criação do Jornal of Law and 

Economics de publicação da Chicago University. Essa metodologia tratava-se de utilizar as 

ferramentas da economia para análise de assuntos legais, antes somente tratados pelos juristas. 

Vários dos primeiros trabalhos em “L & E” versavam sobre antitruste, usando principalmente 

na análise as idéias da price theory. 

Os trabalhos desenvolvidos e publicados pelo Jornal of Law and Economics de 

Chicago contribuíram para a criação de um método de análise peculiar dos acadêmicos 

daquela instituição, inclusive em matéria antitruste, a Chicago Antitrust School. Esta Escola 

tem na eficiência seu maior argumento para legitimação da concorrência ou até mesmo 

hipóteses em que é aceitável a ausência de concorrência. Os trabalhos de Richard A. Posner e 

Robert Bork erigiram a eficiência a princípio fundamental a ser acossado pela política 

antitruste, que foi denominada de teoria neoclássica. Para os neoclássicos, a eficiência 

determina o nível de riqueza de nossa sociedade ou o bem-estar do consumidor 37 (BORK, 

1993, p. 91). 

Em contrapartida à teoria Neoclássica, está a “Escola de Harvard” ou “Escola 

Estruturalista”, que, baseando-se no modelo estrutura-conduta-desempenho, leva em conta 

mais a existência de concorrência do que a existência de eficiência. Os pensadores da “Escola 

Estruturalista” admitem que: 

existindo apenas alguns vendedores no mercado, diminuem os custos 

e as dificuldades de uma atuação concertada. Em tais estruturas 

industriais, através de acordos de atuação concertada tácita ou 

                                                           
37 BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself (with a new introduction and 
epilogue). New York: The Free Press, 1993. p.91. 
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explícita, as empresas acabarão por diminuir a produção e aumentar os 

preços 38 (SALOMÃO FILHO, 2003, p. 22). 

 

Essa escola se encontra há muito tempo superada, tendo os próprios pensadores 

admitido os pressupostos da teoria neoclássica. Apesar disso, é a teoria da “Escola 

Estruturalista” que guia as decisões da Suprema Corte Americana. Elhauge 39, mostra 

(ELHAUGE, 2007) que os neoclássicos vêem que as restrições verticais deveriam ser lícitas 
40, falando-se até de uma “legalidade per si” 41 (POSNER, 1981, p. 1), ou seja, as restrições 

verticais deveriam ser, de plano, lícitas, não se submetendo à regra da razão, com o argumento 

de que essa prática reduz os preços, não apenas entre vendedores daquele produto diretamente 

afetado, mas também entre produtos e marcas rivais 42 (BORK, 1993, p. 91).  

Porém, em casos recentes, a Suprema Corte concluiu que essas restrições podem 

causar sérios problemas econômicos e devem ser levadas em consideração 43(2007). Para os 

neoclássicos, a prática de preços predatórios também deveria ser legal per si 44 em 

contraponto ao que decidiu a Suprema Corte no caso 127 S. Ct. 1069, afirmando que 

“primeiro, um querelante procurando estabelecer um dano decorrente do preço baixo 

praticado pelo rival, deve provar que este preço está abaixo do preço de custo do rival” e 

“segundo, o querelante deve demonstrar que ‘o competidor teve uma perigosa probabilidade 

de reaver seus investimentos em tal prática”.  

As principais críticas à teoria neoclássica são feitas pela teoria ordoliberal, também 

conhecida por Escola de Freiburg. Desenvolvida na Alemanha pós-guerra dos anos 30, esta 

teoria defendia a idéia de que a garantia da competição é fundamento essencial para garantia 

do funcionamento econômico de uma economia de mercado.  

Duas são as críticas à teoria neoclássica. A primeira diz respeito ao conceito de bem-

estar do consumidor, que para os ordoliberais têm pressupostos meramente teóricos, sem 

possibilidade de ocorrerem na realidade. A segunda diz respeito ao conceito de concorrência. 

                                                           
38 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As Condutas. São Paulo: Malheiros. 2003. p. 22. 
39 ELHAUGE, Einer. Harvard, Not Chicago: which Antitrust School Drives Recent Supreme Court Decisions. 
Harvard Law and Economics Discussion Paper No. 594, Competition Policy International, Vol. 3, No. 2, 
Autumn 2007 
40 BORK, Robert H. The antitrust paradox: a policy at war with itself (with a new introduction and 
epilogue). New York: The Free Press, 1993. p. 288. 
41 POSNER, Richard A. The Next Step in the Antitrust Treatment of Restricted Distribution: Per Se Legality. 
The University of Chicago Law Review, Vol. 48, No. 1 (Winter, 1981), p. 1. 
42 BORK, Robert H. op. cit., loc. cit. 
43 Leegin Creative Leather Products, Inc. v. PSKS, Inc. 127 S. Ct. 2705 (2007). 
44 BORK, Robert H. op. cit. p. 154. POSNER, Richard A. The Chicago School of Antitrust Analysis. University 
of Pennsylvania Law Review, Vol. 127, No. 4. (Apr., 1979). p. 927. 
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A eficiência, ou qualquer outro objetivo que a defesa da concorrência possa ter, não pode ser 

predeterminado. Salomão Filho, em Direito Concorrencial: As estruturas, ao tratar dos 

ordoliberais, afirma que os efeitos da concorrência não podem ser previstos, e nem os mais 

desejáveis selecionados para orientar a criação de leis 45. 

Também sobre isso, Streit (1997) 46 esclarece que a preocupação central da teoria 

ordoliberal era estabelecer uma ordem em que as decisões de uma sociedade independente são 

coordenadas e controladas pela competição de mercado. 

Na mesma direção, Kirkwood e Lande dizem que é preciso assumir que o direito 

concorrencial deve proteger os consumidores e não a eficiência.47 É sobre este ponto que se 

passará a tratar. 

 

5.1 A eficiência 

 

Salomão Filho, ao tratar do Direito concorrencial, afirma que a eficiência “é o fator central 

a definir a licitude ou não do poder no mercado” 48(SALOMÃO FILHO, 2002, p. 25). A lei 

brasileira também consagra a eficiência como um fator que afasta a ilicitude das condutas e, 

como conseqüência, permite a concentração de empresas. É o que dispõe art. 20, §1º da lei 

8884, ao excepcionar que “a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na 

maior eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza o ilícito 

previsto no inciso II” e também no art. 54, §1º, inc. I, ao permitir que os atos que prejudiquem 

a livre concorrência possam ser aprovados se estes resultarem em eficiência produtiva (alínea 

“a”) ou alocativa (alínea “c”). 

Os teóricos da Análise Econômica do Direito utilizam três conceitos de eficiência, quais 

sejam: “Ótimo de Pareto”, ou Pareto superior, “Eficiência de Kaldor-Hicks”, ou “Ótimo 

Potencial de Kaldor-Hicks” e o “Equilíbrio de Nash”. Para dar andamento a essa reflexão, é 

preciso tratar dos conceitos eficiência. 

 

5.2 Ótimo de Pareto 

 

                                                           
45 SALOMÃO FILHO, Calixto. Ibid. p. 26. 
46 STREIT, Manfred E.; WOHLGEMUTH, Michael. The market economy and the State Hayekian and 
ordoliberal conceptions. Max-Planck Institut, 1997. 
47 KIRKWOOD, John B.; LANDE, Robert H. The Chicago School's Foundation is Flawed: Antitrust Protects 
Consumers, Not Efficiency. University of Baltimore Legal Studies Research Paper, No. 2009-17. 
48 SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: As estruturas. p. 198. 
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O primeiro conceito de eficiência tem forte relação com Vilfredo Pareto. Era um 

sociólogo e economista que nasceu em Paris em 1848. Ele exerceu considerável influência 

nos economistas Anglo-Americanos nas décadas de 1920 e 1930 49. A utilidade, ou 

ofelimidade conforme incita Pareto, distinguindo utilidade econômica da utilizada em 

linguagem corrente, “significando a primeira, a satisfação de uma necessidade específica” 50.  

Uma transação seria eficiente na visão paretiana quando, após melhorar a situação de 

um dos agentes, não se piora a situação do outro. Quando se chega ao máximo de ofelimidade 

dos agentes, torna-se impossível melhorar a situação de um sem piorar a do outro. 

A respeito disso, Posner afirma que: 

A maior objeção ao critério Pareto superior é que tem poucas 

aplicações ao mundo real porque a maioria das transações (e se não 

for uma única transação, então uma série de transações similares) tem 

efeitos em terceiros (POSNER, 1981, p. 13) 51.  

 

Parisi (2004, p. 13) também sinaliza que a distribuição em Pareto não leva em conta a 

distribuição inicial e que “só permitiria avaliação ordinal de preferências, já que não contém 

mecanismos para induzir as partes ou a quem cabe decidir a revelar ou avaliar preferências 

cardinais (a intensidade de preferência)” 52. Em prosseguimento a reflexão ora desenvolvida, 

passa-se a apresentar o segundo conceito de eficiência. 

 

5.3 O Ótimo Potencial de Kaldor-Hicks 

 

O segundo conceito de eficiência foi tratado por KALDOR e HICKS.53 Os autores 

conferem à compensação uma base segura para se colocar o bem-estar. Afirmam que cada 

simples reforma econômica implica uma perda para algumas pessoas, mas que elas possuem 

características que permitem a compensação para balancear a perda. 

                                                           
49 Schumpeter, Joseph A. Vilfredo Pareto (1948-1923). The Quarterly Journal of Economics, 63(2):147-73, May 
1949. 
50 PARETO, Vilfredo. Manual de Economia Política. São Paulo: Nova Cultural, 1988. Trad.: NETTO, João G. 
V. 
51 POSNER, Richard A. Economic analysis of law. p.13. 
52 PARISI, Francesco. Positive, Normative and Functional Schools in Law and Economics. European Journal 
of Law and Economics, Vol. 18, No. 3, December 2004. p. 13. 
53 J.R Hicks. The Foundations of Welfare Economics. The Economic Journal. Vol. 49, No. 196. (Dec., 1939), 
pp. 696-712. KALDOR, Nicholas. Welfare Propositions of Economics and Interpersonal Comparisons of Utility. 
The Economic Journal, Vol. 49, No. 195. (Sep., 1939), pp. 549-552. 
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Sendo assim, a eficiência será alcançada se os ganhos de um agente puderem 

compensar a perdas de outro agente.  

 

5.4 Eficiência Alocativa e Eficiência produtiva 

 

Para os neoclássicos, há dois tipos de eficiência: eficiência alocativa e eficiência 

produtiva. A alocação dos recursos deve ser feita atendendo às necessidades dos 

consumidores, produzindo-se quantos bens sejam necessários para satisfazê-las. É disso que 

se trata a eficiência alocativa: na melhor distribuição dos recursos. 

Os monopolistas tendem a diminuir a produção, visando um aumento no preço. 

Ocorrendo esse aumento, muitos consumidores daquele produto passarão a não fazê-lo, 

substituindo-o por outros produtos, mais atrativos, porém que demandam mais recursos para 

serem produzidos. Esse aumento no preço representa uma perda para a sociedade (deadweight 

loss). 

O monopólio gera um aumento no excedente do produtor 54 e uma diminuição do 

excedente do consumidor. 

 

Na figura 2 55, em concorrência perfeita, o excedente do consumidor 

corresponderá a área do triângulo (adf) e o excedente do produtor é nulo. O preço que os 

consumidores pagam é igual ao custo da última unidade produzida (Cmg). 

Por outro lado, em monopólio, o excedente do produtor representa a área do 

retângulo (bdec) e o excedente do consumidor corresponde ao triângulo (abc), sendo que 

“pm” é o preço que o consumidor efetivamente paga (preço monopolista) e “a” o preço que o 

                                                           
54 Excedente do produtor é o benefício decorrente da diferença entre o preço pago pelo consumidor e preço 
mínimo que estaria disposto a receber, ou seja, o preço necessário para que o produtor abra mão do produto.  
55 RODRIGUES, Vasco. Análise Económica do Direito. p. 160. 
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consumidor estaria disposto a pagar. O deadweight loss, identificado pelo triângulo (cef), 

representa uma perda líquida para a sociedade, pois não é um ganho nem para o consumidor 

nem para o produtor. 

A eficiência produtiva, por sua vez, está ligada ao processo de produção de 

determinado bem. Ocorrerá a eficiência produtiva sempre que se conseguir produzir o 

máximo de um produto ao menor custo possível. 

Os monopolistas procuram sempre aumentar o excedente do produtor valendo-se 

de condutas anticoncorrenciais, ora em face de outros produtores, ora em face dos 

consumidores. O papel do direito da concorrência é evitar e reprimir tais condutas. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Partindo-se do pressuposto da existência de uma diversidade de métodos para se 

estudar o Direito Econômico na sua perspectiva como linguagem e meta-linguagem, destaca-

se que a Análise Econômica do Direito como um dos métodos do Direito Econômico pode 

trazer ao juseconomista importantes ferramentas para formulação de políticas econômicas. 

Nesse contexto, deve-se ter em mente que a defesa da concorrência não é um fim 

em si mesma. Esta visa assegurar princípios constitucionais, que, mesmo à primeira vista não 

tenham cunho econômico, influenciam a própria atividade econômica. 

 A análise econômica do direito concorrencial como exposto, não é o único 

método para análise do Direito Econômico, mas permite o conhecimento empírico do próprio 

fato e sua prognose, afastando a elaboração dogmática que perniciosamente permeia a 

elaboração das políticas econômicas. 

Muito se critica a Análise Econômica do direito, argumentando que essa despreza 

conceitos caros ao Direito e justiça seria um deles. É importante salientar que eficiência em 

muitos casos é a própria dimensão de justiça. A própria tentativa de evitar a perda de peso 

morto, distribuindo de forma eficiente os recursos é a mais pura expressão de justiça 

distributiva. 

Aliar Direito e Economia é uma tentativa de rediscutir a cientificidade do Direito, 

imprimindo um pragmatismo às regras jurídicas. Não se pode fechar os olhos para a inevitável 

conclusão de que Direito e Economia caminham de “mãos dadas”, sempre em busca da 

valorização do ser humano, sendo este o centro de convergência dessas ciências. 
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RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar inicialmente, ainda que de forma perfunctória, 

diversas perspectivas econômicas a respeito do desenvolvimento, destacando quais elementos 

cruciais são relativos a essas teorias, bem como em que elas falham. Durante essa parte, 

destaca-se a teoria de WILLIAMSON, direcionada a países com dividas, durante a década de 

90 do século XX. Em seguida, comenta a respeito do caráter jurídico que o desenvolvimento 

vem tomando desde a aprovação da Declaração das Nações Unidas sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, destacando a inserção do referido direito na teoria geral dos direitos 

humanos. Por fim, aproxima as duas visões a respeito do tema, informando que os indivíduos 

devem ser dotados de liberdades gerais e específicas, de forma a se tornarem partícipes do 

processo de desenvolvimento, sob pena de serem repetidos os mesmos erros que guiaram as 

recomendações meramente econômicas à incompletude, notadamente o universalismo e a 

insensibilidade social nelas presentes. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO E ECONOMIA; DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO; 

DIREITO AO DESENVOLVIMENTO. 

 

ABSTRACT 
This paper aims to presenting initially, albeit in a perfunctory way, diverse perspectives on 

economic development, highlighting the crucial elements which are related to these theories, 

as well as where they fail. During this part, it is highlighted the theory of WILLIAMSON, 

directed to countries with debts during the nineties of the 20th century. In sequence, 

comments on the legal character development has been taking since the adoption of United 

Nations Declaration on the Right to Development, stressing the inclusion of this right in the 

general theory of human rights. Finally, it approximates both views on the subject, stating that 

individuals should be provided with specific and general freedoms in order to becoming 

participants in the development process, or risk repeating the same mistakes that have guided 

the merely economic recommendations to incompleteness, namely the universalism and social 

insensitivity present in them. 

KEYWORDS: LAW AND ECONOMICS; ECONOMIC DEVELOPMENT; RIGHT TO 

DEVELOPMENT. 
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Para efeitos didáticos, entenderemos, neste trabalho, o desenvolvimento como a melhoria dos 

níveis de determinado sujeito, o qual deve passar de um padrão de existência pior para outro 

melhorado. Apesar da obviedade conceitual, o desenvolvimento sempre representou uma 

temática controversa, desde os motivos pelos quais se deve buscá-lo, até sua finalidade. 

Inicialmente, é quase imediata a associação da temática desenvolvimentista ao crescimento 

econômico, à produção de riquezas de uma nação e à obtenção de recursos financeiros. De 

outro lado, se ecologistas forem argüidos a respeito do desenvolvimento, é quase certa a 

alusão a termos como “sustentabilidade” ou “economia verde”. 

O fato é que diversas ciências se debruçam sobre o termo desenvolvimento, talvez pelo 

caráter polissêmico do vocábulo[1].  Para os fins deste trabalho, apenas estudos em direito e 

em economia serão considerados, o que já adianta a metodologia utilizada para a confecção 

destas laudas. 

O objetivo aqui trazido é, ainda que perfunctoriamente, apresentar diversas vertentes de 

entendimento do fenômeno do desenvolvimento, com o fito tanto de demonstrar a 

complexidade do fenômeno como a necessidade de complementaridade entre as diferentes 

visões acerca da temática. A relevância dessas anotações se dá exatamente na medida em que 

vivemos sabidamente num Estado interventor, financiador de políticas públicas e promotor da 

dignidade de seus nacionais. Com isso, sendo o desenvolvimento um fim do Estado brasileiro, 

é imperioso saber a quem ele se destina e qual o arcabouço teórico que o referenda. O foco do 

estudo, apesar dessa justificativa prática, é bom que se alerte de logo, não está apontado 

objetivamente para o exemplo brasileiro. Trata-se apenas de uma necessidade, ainda que 

despretensiosa, de entender o que é, para alguns ramos da Economia e do Direito, essa 

realidade tão propalada e reiterada. 

Numa primeira parte, intitulada “A Economia do Desenvolvimento”, traçamos alguns 

comentários à visão de alguns economistas a respeito do fenômeno. No primeiro subitem 

(“Comentários preliminares”), de forma breve, a visão de alguns teóricos da ciência 

econômica para o crescimento e para o desenvolvimento é apontada. A base para tal escolha 

foram as conclusões inovadoras a que cada um chegou em suas teorias, tais como, 

exemplificativamente, a inovação, o capital humano, ou os investimentos. Em sequência, o 

segundo subitem (“Williamson e o Consenso de Washington”) dá ênfase a um evento 

ocorrido, no final da década de 80 do século passado, mas que influenciou a conjuntura social, 

econômica, política e jurídica de diversos países sul-americanos, dentre os quais o Brasil. Não 

suficiente isso, o motivo da criação dessa teoria foi a promoção do desenvolvimento, 

residindo aí toda a justificativa para que se seguissem as recomendações feitas e para que se 

separe, neste trabalho, um tópico inteiro para ela. Concluindo a primeira parte, fazemos 

algumas considerações relevantes a respeito das teorias anteriormente elencadas, sobretudo a 

respeito das críticas que a elas são despendidas. 

A segunda parte deste estudo diz respeito a um outro enfoque da teoria do desenvolvimento, 

dessa vez inicialmente elevada pela Organização das Nações Unidas (ONU) por meio de 

declaração aprovada pela Assembléia Geral do mencionado organismo internacional. Em vez 

de gerar uma dicotomia em face da parte anterior, o objetivo da apresentação dessas idéias é 

introduzir uma perspectiva diferenciada da temática. Repita-se que, em 1986, a Assembléia 

Geral da Organização das Nações Unidas (AGNU) aprovou a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento; em 1989, o Institute For International Economics apresenta as 10 

recomendações daquilo que ficou conhecido como Consenso de Washington. Ou seja, apesar 

da curta distância temporal entre os dois, os entendimentos documentados a respeito da 
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matéria mostram-se bastante divergentes. Ao término da segunda parte, destacamos a 

profunda relação existente entre o texto da declaração com a teoria geral dos direitos 

humanos. 

Por fim, antes de apresentarmos as referências que nos guiaram para a escrita deste artigo, 

fazemos breves considerações finais tanto comparando as duas partes antecedentes como 

introduzindo o pensamento de Amartya SEN para a questão, a qual aclara e revoluciona o 

estudo do desenvolvimento. 

O objetivo deste trabalho, então, é fazer um aparato de diversos estudos a respeito do 

desenvolvimento, nas suas mais variadas perspectivas, por meio da metodologia teórico-

descritiva, fundamentando-o doutrinariamente tanto na área jurídica como na área econômica. 

1 A ECONOMIA DO DESENVOLVIMENTO 

1.1 COMENTÁRIOS PRELIMINARES 

Enquanto a ordem internacional apenas concedeu juridicidade ao desenvolvimento na década 

de 80 do século XX (conforme será visto no tópico seguinte), a ciência econômica se debruça 

sobre a matéria há mais tempo. 

Nesse ambiente, as pesquisas econômicas se focam nos motivos pelos quais e nas políticas ou 

forças que levam algumas nações a permanecem pobres, enquanto outras assistem a um 

progresso esplendoroso. Além dessa justificativa, os economistas se interessam pelo tema face 

ao acalento que políticas de estabilização macroeconômica - sobretudo as relativas a 

mercados mais flexíveis – representam em tempos de crise. Ora, se severas recessões foram 

superadas por uns, que aspectos devem ser elevados para que o crescimento chegue aos 

demais? Ainda mais, era necessário que houvesse um aumento no padrão de vida dos países 

emergentes, ou seja, que houvesse desenvolvimento, com o intuito de que isso refletisse na 

capacidade aquisitiva e na receptividade desses novos mercados a investimentos e a trocas 

comerciais. 

Dentre os estudiosos do tema, devem ser citados os que seguem[2]. 

O primeiro deles é DOMAR, que focou sua teoria na necessidade de crescimento constante 

dos investimentos, sem os quais não seria possível manter níveis satisfatórios de emprego e 

renda. Seguindo uma perspectiva keynesiana, e economia do crescimento é instável. Sem 

investimentos suficientes, ocorrerá retrocesso; na contramão, com investimentos exagerados, 

haveria propensão à inflação de demanda. 

Diferentemente de DOMAR, SOLOW prega que a economia não é instável, porquanto tenda 

a se ajustar internamente, de forma a alcançar o crescimento equilibrado e necessário. Além 

disso, ele foi responsável pela assertiva de que menos da metade do crescimento pode ser 

fundamentado no aumento da força de trabalho ou no aumento dos fluxos de capitais. Para o 

economista em questão, o principal fator a contribuir para o crescimento é o progresso 

tecnológico. 

SCHUMPETER, a seu turno, atesta que as inovações e o empreendedorismo são as fontes de 

combustão da empresa capitalista. Como o processo capitalista tende a olvidar a inovação e a 

optar por ciclos viciosos e automáticos, o capitalismo está fadado ao insucesso. Some-se a 
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isso o fato de diversos governos constantemente empregarem políticas anticapitalistas, tais 

como taxações progressivas e elevadas, gastos públicos elevados e legislações que restringem 

a capacidade de obtenção de lucro das empresas[3]. 

Além desses, NURKSE preocupou-se com os motivos da pobreza e do subdesenvolvimento 

de alguns povos. Ele inicialmente sustenta que existe um ciclo vicioso de pobreza, devido a 

diversas forças que convergem para a extração das riquezas da nação. As pessoas não 

compram, porque não há produção; não há produção, porque não há demanda; não há 

demanda, e as pessoas não compram, porque não há renda; sem renda, as pessoas não 

compram e não há produção e daí o ciclo segue. Para se chegar a um crescimento equilibrado, 

então, faz-se necessário um grande aporte de capitais, que os países jamais conseguirão sem o 

auxilio de outros. 

LEWIS informa que o ciclo vicioso de NURKSE é rompido quando trabalhadores do que ele 

chama de setor de subsistência rural migram para os pólos industriais, gerando aumento da 

força de trabalho, da renda, da poupança e dos investimentos. 

SCHULTZ destaca que a teoria desenvolvimentista normalmente defendida é errada, posto 

que focada no capital físico, e não no capital humano. Seria para ele impossível colher frutos 

de uma empresa moderna sem trabalhadores preparados, ou seja, sem investimentos massivos 

no capital humano. 

BERCOVICI ainda atesta a importância de outros três economistas para a atual percepção que 

se tem do desenvolvimento[4]: PERROUX, o qual sustentava que o surgimento de uma nova 

indústria gerava um polo indutor de desenvolvimento e, consequentemente, de desigualdades 

– exigindo assim a ação estatal para sanar tais vícios; MYRDAL, que indicava existir uma 

causação circular na economia, cujo elemento inicial seriam as decisões econômicas a 

gerarem repercussões regressivas ou propulsoras nessa relação causal – daí a necessidade de 

tais ações serem planejadas, de forma a não interferirem negativamente na propulsão do 

desenvolvimento; finalmente HIRSCHMAN indicava que o desenvolvimento era resultado 

dos próprios desequilíbrios, dai o motivo pelo qual estes não deveriam ser combatidos, mas 

sim controladamente promovidos e superados. 

1.2 WILLIAMSON E “O CONSENSO DE WASHINGTON” 

Na cidade de Washington, em novembro de 1989, patrocinados pelo Institute for 

International Economics (IIE), reuniram-se membros do Governo estadunidense e de diversas 

entidades financeiras mundiais ali sediadas, tais como o Fundo Monetário Internacional 

(FMI), Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Banco Mundial (BM). O objetivo 

dessa reunião era avaliar as medidas de reforma econômica empreendidas, sobretudo na 

América Latina. Além de membros dos órgãos já citados, foram convocados representantes 

dos países latino-americanos para relatarem o sucesso ou fracasso das reformas em seus 

territórios. 

Era época de retomada do capitalismo, visto o fim da Guerra Fria e a queda do Muro de 

Berlim. Os ditos países do segundo mundo deixavam de existir, e, em seu lugar, surgiam 

mercados em potencial. O colapso do comunismo na Europa Central e a desintegração da 

União Soviética, somados à adesão do socialismo espanhol e francês ao discurso neoliberal, 

facilitaria a disseminação das propostas do Consenso de Washington. 
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Com a queda do Muro de Berlim, fez-se leitura simplificada do significado do fim da Guerra 

Fria, constatando-se precipitadamente a emergência de nova ordem internacional, bem como 

uma definitiva Pax Mundial, uma nova ordem à qual seria inevitável ajustar-se. 

Além disso, durante os anos 80, muitos países da América Latina foram palco de ditaduras 

devastadoras social e politicamente. A inflação estava em níveis estratosféricos, os juros para 

obtenção de crédito aumentavam progressivamente, e a dívida externa tornava-se, ainda mais, 

impagável. 

Para reestruturar os países endividados, pois, John WILLIAMSON forjou dez recomendações 

aos devedores, por meio das quais eles poderiam sair da crise, reestruturar os mercados e 

chegar num nível de estabilidade econômico-financeira ideal. O objetivo central desse 

Consenso, então, era a promoção do desenvolvimento das nações afetadas por crises 

financeiras. Em seguindo tais proposições científicas, os países certamente conseguiriam 

atingir melhores condições econômicas e sairiam das crises em que se encontrassem. 

Meses antes da reunião que estruturaria o Consenso de Washigton (a conferência “Latin 

America Adjustment: How Much Has Happened?”), WILLIAMSON escreveu um documento 

que predefinia suas idéias relativas ao que seria consenso em Washington, sobre o necessário 

a um país fazer para sair da crise financeira em que se encontrasse. 

Segundo o documento, intitulado “What Washington means by Policy Reform[5]”, os credores 

são chamados a pensar no que seria viável que os países devedores fizessem para quitarem 

suas dívidas. As dez medidas propostas seriam, pois, quase um consenso na capital dos 

Estados Unidos da América. WILLIAMSON sugere, ainda, que o documento apresentado 

seja visto como um plano de fundo para mudanças, as quais deveriam ser direcionadas pelo 

país. 

A primeira das dez recomendações diz respeito à disciplina fiscal. Havia um contexto de 

acúmulo de déficits, e isso era visto como uma fonte primária de desestruturação 

macroeconômica, na forma de inflações, descompasso nas balanças de pagamento e fuga de 

investimentos e capitais. Além disso, entendia-se que todo tipo de déficit fiscal era 

conseqüência de vulnerabilidade política e incapacidade de gestão, ressalvando-se os casos de 

altos gastos em infraestrutura. 

Segundo, a reordenação das prioridades de gastos públicos. De acordo com essa 

recomendação, devem-se redirecionar os gastos públicos de áreas politicamente insensíveis, 

mas que recebem mais recursos do que seu retorno econômico pode justificar, para áreas 

negligenciadas a despeito de seus altos retornos econômicos e com potencial para aumentar a 

distribuição de renda, tal como saúde e educação primária e infra-estrutura. Sofre inúmeras 

críticas devido a sua subjetividade, pois o caráter prioritário de determinadas áreas é relativo 

às doutrinas política e econômica que se segue. 

Terceiro, comenta a respeito de uma reforma tarifária, cujo objetivo seria a firmação de um 

sistema de impostos que combinasse uma taxa base ampla com taxas marginais de valores 

moderados. Devem-se firmar taxas onde elas sejam necessárias e evitar altos índices tarifários 

onde eles não o forem. 

Ademais, algumas liberalizações são elevadas: a) Liberalização financeira, como forma de 

permitir a liberdade de pedido e obtenção de crédito por parte de bancos e de mercados, sem a 
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intromissão ou determinação do governo para tal. As taxas de juros devem ser determinadas 

pelas leis de mercado, ao passo que sejam ser positivas e moderadas, sob pena de se barrarem 

os investimentos. b) Liberalização comercial, determinando que as tarifas precisam ser 

apenas aplicáveis a restrições temporárias e necessárias (como no caso de indústrias infantes). 

Além dessas exceções, quantitativas restrições comerciais devem ser progressivamente devem 

ser diminuídas, com o objetivo de melhorar a economia doméstica e não gerar distorções entre 

exportações e importações. c) Liberalização da entrada de investimento direto. Barreiras à 

entrada de investimentos estrangeiros devem ser abolidas, posto que são meras  expressões de 

um nacionalismo tolo. As empresas internacionais trazem novos conhecimentos, habilidades e 

inovações que podem ser usadas para desenvolver as empresas nacionais e promover, 

inclusive, as exportações. 

Aliada às liberalizações comerciais descritas acima, há a proteção dos direitos à 

propriedade. O sistema legal deve prover direitos de propriedade seguros sem custos 

excessivos, bem como torná-los extensíveis ao setor informal. A propriedade tem 

repercussões diretas no favorecimento ao desenvolvimento, posto que a rentabilidade do 

empreendedorismo estimula a inovação e gera mais renda e produção. Como a América 

Latina era considerada um foco de desrespeito aos direitos de propriedade de uma forma 

geral, a orientação de proteção foi direcionada inclusive à propriedade intelectual. 

A respeito de uma taxa de câmbio competitiva, o crescimento das exportações seria a chave 

para um processo de crescimento geral e, ainda, uma taxa de câmbio competitiva é a chave 

para o crescimento das exportações ou, pelo menos, para o crescimento das exportações de 

produtos não tradicionalmente exportados. Dessa forma, as taxas de câmbio devem ser 

competitivas ao ponto de sinalizar aos investidores uma estabilidade, para que investimentos a 

longo prazo sejam favorecidos, e viabilizado o crescimento das exportações e 

consequentemente da economia. 

Com as privatizações, Washington pretendia a obtenção de sucesso em dois níveis: no 

aumento dos lucros e no aumento da eficiência na prestação de serviços. Deve-se destacar, 

ainda, nesse contexto, é imprescindível aferir a moralidade do processo de privatização. 

Quando feita propriamente, a empresa privatizada, além de vender mais num mercado mais 

competitivo, torna-se regulamentada e administrada de fato. É reflexo da fé americana no 

setor privado, entendido como superior e mais ágil do que a esfera estatal. 

Por fim, a desregulamentação diz respeito à facilitação da entrada, da saída e da circulação 

concorrencial de bens, produtos e serviços. Não desconsidera, contudo, a abolição de 

regulamentações designadas para a segurança ambiental ou para o apoio dos preços do 

governo numa indústria não-competitiva. Tem relação maior à enorme quantidade de etapas e 

regulamentações aos mercados, que impedem a demissão de empregados, a alocação de 

créditos e a obtenção de lucros, ao passo que promove a burocracia e facilita a corrupção. 

1.3 CONSIDERAÇÕES RELEVANTES 

Os primeiros estudos a respeito do desenvolvimento, endógenos ou exógenos, levavam em 

consideração efeitos econômicos que, mais preocupados com as causas ou elementos 

geradores do desenvolvimento, olvidavam, via de regra, as repercussões e os impactos sociais 

que poderiam gerar. Desconsideravam também outras variáveis, tais como participação 

política e garantia a direitos coletivos básicos. 
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Tais perspectivas macroeconômicas de promoção do desenvolvimento econômico – retirando 

o foco do desenvolvimento do indivíduo e ignorando aspectos microeconômicos e micro 

sociais fundamentais -, quando aplicadas em escala global, tiveram efeitos ainda mais 

perceptíveis. A despeito de todas as justificativas despendidas pelo seu criador[6], as críticas 

recebidas pela teoria do Consenso foram muitas e ácidas, sobretudo pelas características ditas 

principais da “Cartilha”, quais sejam: a promoção do desenvolvimento pela disciplina e 

prudência macroeconômica, pela adoção de uma economia de mercado e pela abertura do país 

aos produtos, dinheiros, investimentos e empresas estrangeiras. 

Pela grande abrangência e influência das doutrinas de desenvolvimento de Washington, 

apresentaremos algumas das críticas por ela recebida. Entendemos que, por ato reflexo, faz-se 

possível estendê-las às demais teorias econômicas do desenvolvimento. 

RODRIK[7] alega, baseado em relatórios do Banco Mundial, não ser possível sustentar a 

arrogância ortodoxa de regras universais. Essa forma de galgar o desenvolvimento será tão 

fracassada quanto suas predecessoras, porquanto ofereça uma agenda muito ampla de 

reformas, o que mostra insensibilidade ao contexto e às necessidades locais. De fato, ele 

descreve como países avançados são, as práticas recorrentes e adequadas às crises de 

Washington, em vez de prescrever um plano prático de como alcançar tal patamar de 

desenvolvimento. 

STIGLITZ[8], a seu turno, afirma que um novo consenso deve emergir. Esse novo consenso 

deveria ser focado na conquista de objetivos mais amplos do que simplesmente crescimento 

econômico. Ele deveria também perseguir um desenvolvimento equitativo, sustentável e 

democrático. Para atingir tal fim, ele deveria expressar um rol mais amplo de instrumentos do 

que, de fato, traz, como: estabilização da economia, não apenas da inflação; inclusão de 

políticas de competitividade; consideração de várias possibilidades de mecanismos para a 

melhoria da eficiência do governo, em vez de procurar minimizá-lo; foco no desenvolvimento 

da formação de capital humano; e também aumento da transferência de tecnologia para os 

países em desenvolvimento. 

As recomendações de Washington, portanto, calam-se a respeito dos custos sociais de uma 

liberalização econômica[9], é dizer, deixam de incorporar aspectos históricos, institucionais e 

sociais dos povos nos quais foram aplicadas. Dessa forma, foi criada uma política rasa, 

absolutamente externa e alheia ao desenvolvimento humano, o qual demanda uma avaliação 

integral. Com uma visão una e engessada num modelo único e universal, confunde-se o 

crescimento econômico com o desenvolvimento, esquece-se que a concorrência deve ser 

equivalente em oportunidades e em distribuição de riquezas[10]. 

2 DIREITO AO DESENVOLVIMENTO: A DECLARAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS 

SOBRE O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO E A TEORIA GERAL DOS 

DIREITOS HUMANOS NELA ENCARTADA 

Desenvolvimento, em termos literais, significa crescimento, melhoria, superação, progresso. 

Passa-se de um ponto qualitativa ou quantitativamente inferior para outro que se encontre 

referencialmente além. Tal conceituação, apesar de meramente gramatical, já nos indica o 

motivo pelo qual o desenvolvimento foi galgado à categoria de direito. 

Após um século XX conturbado, as populações ficaram saturadas de tanta exploração. 

Passaram, portanto, a clamar por melhores condições de trabalho, de cultura, de lazer etc. As 
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discussões acerca do desenvolvimento surgem, então, com o processo de gradativa 

globalização, o qual, apesar das benesses trazidas, veio aumentar as distâncias entre os países 

centrais do capitalismo e aqueles periféricos. 

Além dos motivos pelos quais os países ricos buscavam o desenvolvimento daqueles 

chamados de emergentes, também no mundo subdesenvolvido, passou-se a exigir melhores 

distribuições de recursos e maior colaboração internacional para a realização de um 

desenvolvimento global igualitário e justo. 

O cenário ideal para reestruturar tal ordem global foi inicialmente a Organização das Nações 

Unidas (ONU). Já na Carta da ONU[11], portanto, a matéria desenvolvimento é trazida à tona 

para afirmar ser necessário promover progresso social e melhores níveis de vida a todos os 

homens, sem distinções de quaisquer espécies. Os artigos 55 e 56 da Carta são, então, 

destacáveis neste momento: 

Capítulo IX – Cooperação Internacional Econômica e Social 

Art. 55. Com o fim de criar condições de estabilidade e bem-estar, necessárias às relações 

pacíficas e amistosas entre as Nações, baseada no respeito ao princípio da igualdade de 

direitos e da autodeterminação dos povos, as Nações Unidas favorecerão: a) níveis mais altos 

de vida, trabalho efetivo e condições de progresso e desenvolvimento econômico e social; b) a 

solução de problemas internacionais econômicos, sociais, sanitários e conexos; e, c) o respeito 

universal e efetivo dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos, sem 

distinção de raça, sexo, língua ou religião. 

Art. 56. Para a realização dos propósitos enumerados no art. 55, todos os Membros da 

Organização se comprometem a agir em cooperação com esta, em conjunto ou 

separadamente[12]. 

  

As discussões internacionais acerca do tema[13] concluíram ser o direito ao desenvolvimento 

um direito humano inalienável, o qual se deve pautar, sobretudo, na cooperação internacional 

e na paz entre os povos para se fazer válido. 

Em quatro de dezembro de 1986, a ONU, por meio de sua Assembleia Geral, proclama a 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, definindo o Desenvolvimento, já em seu 

artigo primeiro, como um direito humano e inalienável[14]. 

Artigo 1º. 1. O direito ao desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do 

qual toda pessoa humana e todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento 

econômico, social, cultural e político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os 

direitos humanos e liberdades fundamentais possam ser plenamente realizados. 

  

Ainda nas cláusulas preambulares, os princípios fundamentais da Carta da ONU e das demais 

recomendações e declarações das Nações Unidas são lembrados, sobretudo aqueles que 

protegem a autodeterminação dos povos, a soberania plena do povo sobre as riquezas e 

recursos naturais da nação, as liberdades fundamentais, a igualdade de tratamento, a paz e o 
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desarmamento (presente, ainda, no art. 7º das cláusulas operativas) e a completa realização 

dos seres humanos, fato relacionado ao direito a uma vida digna (dignidade da pessoa 

humana). 

Os dez artigos da Declaração são bem enfáticos e, às vezes, repetem-se e parafraseiam-se, 

como forma de enfatizar a importância da relação que deve existir entre o desenvolvimento 

econômico e a melhoria das condições de vida da população, haja vista o desenvolvimento 

não poder mais ser visto apenas na sua faceta econômica, em detrimento do seu caráter 

político e social. Os principais motes do dispositivo são: soberania sobre fontes naturais e 

autodeterminação (art. 1º, §2º), participação popular no desenvolvimento (art. 8º, §2º), 

igualdade de oportunidades (art. 6º §1º, art. 8º, §1º) e criação de condições favoráveis, 

inclusive por parte dos Estados (art. 6º §3º) para o gozo de outros direitos econômicos, 

sociais, culturais, civis e políticos (art. 2º, §2º, art. 3º §2º, art. 6º §1º). 

Além desses, outros aspectos fundamentais são trazidos pela Declaração, a dizer: a 

inalienabilidade do direito ao desenvolvimento (art. 1º, §1º e art. 2º §2º) e a localização da 

pessoa humana como sujeito central do processo de desenvolvimento  (art. 2º §2º), dele, pois, 

contribuindo e desfrutando; o dever do Estado de formulação de políticas nacionais (art. 2º, 

§3º, art. 8º, §1º, art. 10) e internacionais (art. 3º, §1º, art. 3º §3º) adequadas para o 

desenvolvimento; o dever do Estado de contribuir para a reestruturação da ordem econômica 

internacional, baseando-a nos preceitos trazidos pela Declaração (art. 3º, §3º); o auxílio entre 

países pobres e ricos, estes cooperando com aqueles para um efetivo e rápido 

desenvolvimento (art. 4º); o repúdio ao colonialismo, discriminação racial, apartheid, 

dominação estrangeira, ocupação, agressão, interferência estrangeira e a ameaças contra a 

soberania nacional[15] (art. 5º); a interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos e 

liberdades fundamentais (art. 6º, §2º, art. 9º, §1º) e a erradicação de todas as injustiças sociais; 

e a valorização da mulher como agente fundamental para o processo de desenvolvimento (art. 

8º §1º). 

Apesar de todo um trabalho para orientar o bom andamento dos povos no que tange ao 

desenvolvimento, a declaração é bastante ampla e idealista, atuando como uma carta de boas 

intenções e recomendações. 

A difícil efetivação dessa ordem de direitos finda quando o Estado percebe a importância do 

proposto pela ordem internacional, traduzindo seus ideais em leis. No Brasil, a Constituição 

da República de 1998 seguiu a tendência internacional de reconhecer o desenvolvimento 

como pressuposto fundamental e como direito a ser defendido. CARDIA explicita que, 

quando se fala de direitos humanos, incluindo-se o direito ao desenvolvimento, portanto, o 

ordenamento internacional e o interno formam um “todo harmônico, com a prevalência da 

norma mais favorável”.[16] 

Conforme nossa Carta Magna vigente, em seu título VII, artigo 174, o Estado brasileiro se 

dispõe a regular a economia, possibilitando, assim, o incremento de políticas que defendam o 

consumidor, redistribuam renda e, pois, favoreçam o desenvolvimento. Além disso, um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, exposto no artigo 3º de nossa Carta 

Maior, é garantir o desenvolvimento nacional (inciso II), o que deve ser feito tendo em vista 

os direitos fundamentais e as garantias individuais ulteriormente elencadas no artigo 5º. Além 

do inciso II, são correlatos com o ideal trazido, na Declaração, todos os demais incisos do 

artigo 3º (I, III e IV)[17]. 
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Dessa forma, com a existência de texto expresso a respeito da temática, em nossa Carta de 

1988, muitos estudiosos esmeraram-se para definir e delimitar o desenvolvimento. 

COMPARATO indica-nos que o desenvolvimento é um processo que ocorre em longo prazo 

e é movimentado por políticas públicas, além de possuir três esferas de atuação, a dizer: 

econômica, política e social[18]. Se não for estendível a essas três áreas, portanto, o 

desenvolvimento será falho e incompleto. 

A vertente econômica é aquela ligada aos crescimentos macro e microeconômico da 

sociedade, onde são instituídas políticas de renda e de infraestrutura, por exemplo, com vistas 

à maturação da economia local e nacional. O desenvolvimento político vincula-se à efetivação 

da democracia; por meio da participação popular e da real concessão de voz e voto às massas, 

ter-se-á um desenvolvimento da nação. Por fim, o desenvolvimento social estende-se desde o 

favorecimento à cultura e às raízes históricas do povo ate o fortalecimento da força de 

trabalho, da saúde, da seguridade social etc. As três facetas, quando juntas, concedem ao 

indivíduo um estado de bem estar, uma satisfação e paz, enfim, uma vida digna. 

CUNHA JÚNIOR[19] e GRAU[20] atestam, por sua vez, a diferença que existe entre a 

vertente qualitativa e a quantitativa do desenvolvimento. Enquanto esta é um mero 

crescimento econômico e um aumento dos meios de produção, aquela é um salto significativo 

de uma estrutura social para outra, relacionado à elevação do nível econômico e do nível 

cultural-intelectual comunitário. Desenvolvimento, pois, não se confunde com crescimento 

econômico, este sendo uma simples vertente incompleta daquele. 

Em resumo, apesar da complexidade e da subjetividade inerentes ao conceito de 

desenvolvimento, o que impede uma definição floreada do direito em comento, algumas 

características podem ser elencadas visando à caracterização do desenvolvimento. 

Primeiramente, inconcebível, em face das declarações apresentadas e dos dispositivos 

constitucionais enumerados, não considerar o direito ao desenvolvimento como direito 

humano e direito fundamental. A duas, possui natureza tripartida em vertente econômica, 

vertente social e vertente política. Finalmente, como numa formação de pares ordenados, as 

vertentes que compõem o direito ao desenvolvimento se conjugam com as formas que o 

Estado tem de favorecê-las, criando um emaranhado de possibilidades de satisfações e 

insatisfações pessoais oriundas, preponderantemente, das ações postas em prática pela esfera 

estatal. 

2.1 DIREITOS HUMANOS E DESENVOLVIMENTO 

Dois são os aspectos fundamentais que exsurgem do direito humano ao desenvolvimento, 

ambos patrocinados pela Teoria Geral dos Direitos Humanos: a indivisibilidade e 

interdependência, e a universalidade do direito ao desenvolvimento. 

Em relação ao primeiro aspecto, trazido pelos artigos 6º, §2º, e 9º, §1º, ALMEIDA sustenta 

que não haverá desenvolvimento sem a proteção dos direitos humanos, ou seja, apenas 

quando os direitos humanos são respeitados, os homens podem desenvolver-se[21]. 

RAMOS[22] tratando sobre integração econômica entre países e sobre proteção e positivação 

de direitos humanos, afirma que mesmo liberdades inicialmente econômicas, como a 

liberdade de locomoção de mercadorias, são meras facetas de direitos humanos mais amplos 

(no caso, o direito de liberdade). 
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Isso nos indica que o desenvolvimento está intimamente ligado a outras perspectivas 

jurídicas, tal qual a dignidade da pessoa humana, a liberdade e a autodeterminação. 

Desenvolver-se está, além do mais, fortemente conectado à visão que alguém tem de si 

mesmo como sujeito atuante na sociedade e ao bem-estar adquirido em face da convivência 

junto ao Estado e aos demais. Para ter uma vida digna, isenta de custos desnecessários e 

arbitrários, bem como para perceber-se como um sujeito feliz, é preciso garantir um 

desenvolvimento econômico, político e social da pessoa. De acordo com a teoria da 

indivisibilidade e da inseparabilidade dos direitos humanos, portanto, não observar o direito 

humano ao desenvolvimento é não observar quaisquer uns dos demais direitos humanos. 

Não há, pois, como se separar direitos, salvo por critérios didáticos (v.g. civis e políticos, de 

um lado, e econômicos, sociais e culturais do outro). Não há, ainda, como se buscar o 

desenvolvimento sem que outros direitos sejam, ao mesmo passo, garantidos. O movimento 

de internacionalização da economia, então, buscando um desenvolvimento global, não pode 

estar alheio ao desenvolvimento social. Sobre isso trata CASTELLA, ao dizer que o processo 

de integração de mercados e de desenvolvimento só se justifica quando visa a maximizar 

resultados e benefícios para o maior número de agentes[23].  No mesmo sentido e bastante 

pragmático, HÄRBELE[24] traz as seguintes informações: 

Com o desenvolvimento e o aperfeiçoamento dos veículos e meios de comunicação ao redor 

do globo ou a “aproximação” de Estados (e pessoas) entre si, tornam-se cada vez mais 

visíveis, especialmente, as desigualdades econômicas entre elas. À distância, de fato cada vez 

mais crescente, entre países ricos e pobres (“widening gap”) se opõe à exigência, sempre 

representada incondicionalmente por parte dos países em desenvolvimento, de uma igualdade 

econômica internacional em uma nova economia mundial.[25] 

  

Ademais, cabe-nos tecer alguns comentários acerca da universalidade dos direitos humanos, 

ou seja, a imposição de que tais direitos (políticos, civis, sociais, culturais e econômicos) 

sejam destinados a todos, indistintamente de credo, cor, sexo ou idade. 

Conforme nos indica WEISS, “pertencer à espécie humana é a condição, necessária e 

suficiente, para gozar de tais direitos”[26]. RAMOS[27], por sua vez, defende que a ordem 

internacional dos direitos humanos surge para defender o indivíduo, sem qualificações de 

quaisquer espécies. Basta, pois, que seja homem para ter direito a algo que é inerente a sua 

espécie[28]. 

Todos, então, devem estar albergados sob o manto do direito ao desenvolvimento, sob pena 

de se instituir uma sociedade frágil e inexpressiva, econômica, política e socialmente. 

Qualquer cidadão deve ter o direito de sonhar, de progredir, independente de suas 

características individualizadoras. Não há homem que não seja homem, o que nos impede de 

cogitar repudiar a destinação de determinado direito humano a quem quer que seja. 

Também advém desse entendimento que cabe ao Estado, na esfera interna, tanto respeitar 

como efetivar direitos humanos[29]. Os Estados, inicialmente, devem honrar o compromisso 

que fizeram, quando da assinatura dos tratados internacionais, de criar e permitir uma situação 

institucional interna que possibilite a efetivação de direitos e garantias. A implementação de 

políticas de redistribuição de renda, assistência social, reforma agrária e de afirmação de 

direitos humanos, portanto, são formas que podem ser utilizadas para permitir que o 
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desenvolvimento visto na esfera econômica chegue também à social. ALVES, citado por 

RAMOS[30], confirma que a globalização é um fenômeno que traz inúmeros avanços na 

esfera do desenvolvimento econômico e tecnológico, esquecendo-se, às vezes, de redistribuir 

as riquezas e o gozo dos bens materiais dela oriundos. TRINDADE, por sua, vez, comenta 

que: 

A construção da moderna cidadania se insere assim no universo dos direitos humanos, e se 

associa de modo adequado ao contexto mais amplo das relações entre os direitos humanos, a 

democracia e o desenvolvimento, com atenção especial ao atendimento das necessidades 

básicas da população (a começar pela superação da pobreza extrema) e à construção de uma 

nova cultura de observância dos direitos humanos[31]. 

3 CONCLUSÃO 

As teorias econômicas são ferrenhas na defesa de elementos específicos, os quais devem 

existir para que uma nação se desenvolva. Seja a inovação, a criação de polos de produção ou 

o capital humano aplicado, cada visão é centrada numa esfera econômica muito mais ampla 

do que o indivíduo, sendo portanto restrita, quando alheiam-se do sentimento de justiça ou de 

dignidade trazidas por outras áreas do conhecimento, sobretudo a jurídica. 

WILLIAMSON indicou como certa a saida da crise por parte daqueles que seguissem suas 

recomendações. Acontece que, se o Consenso falhou, posto que raso, em alcançar melhores 

padrões para a nação, o que fazer? Como produzir desenvolvimento? RODRIK atesta que o 

dilema não é aceitar ou não o Consenso de Washington. Ele jaz morto, e ninguém coerente 

ousaria defende-lo, por todos os motivos apontados. Importa mesmo saber o que vem depois 

dele[32]. RODRIK ainda expressa que é fundamental avaliar, caso a caso, a situação dos 

países, recusando a utilização de políticas universais, aplicadas mecânica e friamente por 

economistas alheio à realidade local. Ainda mais, a estruturação institucional e as ajudas 

externas são fatores apontados como propiciadores do desenvolvimento[33]. STIGLITZ, a seu 

turno, prega ser necessário não apenas índices inflacionários baixos para promover 

desenvolvimento e para fazer os mercados funcionarem; é preciso promover regulação 

financeira, facilitar a transparência e a transferência de tecnologia. E dessas matérias o 

Consenso não tratou[34]. Dessa forma, não há como ignorar outras formas de 

desenvolvimento, tais como o sustentável, o democrático e o igualitário[35]. 

A túnica que deve cobrir uma sociedade em busca de desenvolvimento não pode, como já foi 

afirmado diversas vezes, ser universal nem engessada, desconsiderando os anseios e 

particularidades sociais. Para isso, o povo deve ser ouvido e deve ter a capacidade de 

entender, interferir e supervisionar o processo de desenvolvimento. 

Uma das vertentes desse direito deve ser, então, a liberdade política, notadamente a que 

confere aos cidadãos capacidade democrática e liberdade de atuação, esta sem a qual aquela 

jamais seria possível[36]. A liberdade democrática é uma finalidade do desenvolvimento, mas 

também deve ser reconhecida como o meio pelo qual o desenvolvimento se entende, constrói-

se e se direciona àqueles que dele usufruirão[37]. 

Amartya SEN informa ser necessário perceber o desenvolvimento bastante além do mero 

crescimento econômico, tendo, ainda, “de estar relacionado sobretudo com a melhoria de vida 

que levamos e das liberdades que desfrutamos”[38]. O estudioso considera a riqueza, 

ademais, não como um fim em si mesma, mas como “meios admiráveis para termos mais 
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liberdade para levar o tipo de vida que temos razão para valorizar”[39]. Finalmente, atesta 

existirem liberdades substantivas – tais como “a liberdade de participação ou dissensão 

política ou as oportunidades de receber educação básica”[40] – que constituem o 

desenvolvimento, não devendo ter sua relevância medida pela forma como interfira no 

aumento ou diminuição do Produto Interno Bruto (PIB) de determinada localidade. Em outras 

palavras, as liberdades políticas e individuais, juntamente com as liberdades econômicas, 

posto que constitutivas, compõem a idéia de desenvolvimento, não devendo ser criadas 

justificativas causais entre elas, umas em detrimento das demais. 

Então, o desenvolvimento das pessoas e dos povos, comentado pelo artigo 8º da Declaração já 

mencionada, apenas será pleno e efetivo se lhes for permitido também serem atores e 

partícipes das ações desenvolvimentistas. A própria Carta Magna brasileira indica que o 

desenvolvimento deve ser buscado de forma a garantir justiça social, bem como objetivando a 

promoção de outros direitos econômicos e culturais mais amplos. Dessa forma, os Estados 

não se podem contentar com o mero crescimento econômico. Isso não basta para desenvolver 

plenamente o homem[41], exatamente porque o desenvolvimento é tratado como uma “síntese 

dos direitos fundamentais”[42], posto que reúne, em seu bojo, diversos outros direitos, os 

quais devem cumulativamente concorrer para sua consecução. 

São necessárias medidas que fortaleçam e robusteçam a Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento, vale dizer, medidas que não desconsiderem que o alvo das ações 

desenvolvimentistas deve ser o homem. Cabe buscar, então, uma nova cartilha de ações, 

certamente invocando e abraçando preceitos econômicos fartamente estudados e apresentados 

acima, contudo sem dissociar um elemento do outro (o jurídico do econômico). 

Ações descoloridas de humanidade, tecidas em escritórios gelados de economistas, já se 

mostraram embotadas e insuficientes. E tornarão a sê-lo, caso as doutrinas e paradigmas 

econômicos esqueçam-se do óbvio: se o desenvolvimento pleno, complexo e completo, é 

direito do homem, é para ele que se deve voltar. Nesse aspecto, vale relembrar, a ciência 

jurídica tem muito a oferecer. 
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econômicos do progresso), essa concentração poderia ser justificada – tanto quanto isso fosse 
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A RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PELA 
OFERTA INADEQUADA DE DERIVATIVOS 
 
THE LIABILITY OF FINANCIAL INSTITUTIONS BY THE INADEQUATE OFFER 
OF DERIVATIVES 

 
 

Luiz Gustavo Friggi Rodrigues 
 
 

RESUMO: Na relação entre as instituições financeiras e seus clientes, por vezes 

podemos observar o surgimento de uma peculiar relação de confiança, decorrente do 

conhecimento superior que detém a primeira sobre os instrumentos disponíveis no mercado 

financeiro. Dessa relação de confiança surge a responsabilidade das instituições financeiras 

pela oferta inadequada de produtos financeiros, por sua falta de correspondência com as 

necessidades e características de seus clientes, tanto com relação às espécies destes produtos, 

como quanto à quantidade em que são oferecidos. Do conceito de não-adequação nasce, 

portanto, a tese de responsabilização civil das instituições financeiras, devendo estas suportar, 

na medida dessa responsabilidade, os prejuízos experimentados por seus clientes. 

PALAVRAS-CHAVE: derivativos; swaps; instituições financeiras; não-adequação; 

deveres de confiança; responsabilidade civil. 

 

ABSTRACT: In the relationship between financial institutions and their customers, 

sometimes we see the emergence of a special relationship of trust, arising from superior 

knowledge which holds the first of the instruments available in financial markets. With this 

trust comes the responsibility of financial institutions by the inadequate supply of financial 

products for their lack of correspondence with the needs and characteristics of their 

customers, both with respect to the species of these products, such as the amount they are 

offered. The concept of non-suitability is born, so the thesis of civil liability of financial 

institutions, which must withstand such liability, at the extent of some of the losses 

experienced by its customers. 

KEYWORDS: derivatives; swaps; financial institutions; no suitability; fiduciary 

duties; civil liability. 
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1. Introdução 

 

A recente reiteração das oscilações cambiais na cotação do dólar norte-americano nos 

remete ao episódio vivido com a crise financeira mundial, desencadeada em 2008 e cujos 

efeitos mais graves duraram até o final de 2009, que possuía origens na oferta de créditos 

chamados subprimes e culminou com a quebra da instituição financeira norte-americana 

Lehman Brothers, bem como o agravamento da situação econômica de centenas de outras 

empresas e instituições financeiras ao redor do globo. 

Um dos efeitos mais sentidos em território brasileiro, como já sinalizado, foi a abrupta 

elevação da cotação da moeda norte-americana, ocasionada, dentre outros fatores, pela saída 

dos investidores do mercado financeiro nacional, em busca de opções mais seguras ou para 

cobrir emergencialmente seus prejuízos operacionais. 

Tal episódio só encontrou equivalente, em tempos recentes, com o ocorrido em 1999, 

quando o regime de bandas cambiais foi substituído pelo da cotação flutuante, provocando 

também repentina elevação da moeda norte-americana, e repercutindo enormemente em 

contratos cujas prestações eram reajustadas pela variação cambial, como muitos dos de 

arrendamento mercantil (leasing). 

Diversamente, a crise de 2008 repercutiu em solo brasileiro devido à utilização por 

parte das empresas e instituições financeiras de um instrumento financeiro chamado 

“derivativo”, ou mais especificamente, um derivativo da espécie swap cambial, o qual, como 

o nome já indica, estava atrelado à cotação de uma moeda, e desta vez, novamente o dólar 

norte-americano. 

Em certos termos, os problemas gerados pelos swaps cambiais repetiram os fatos 

ocorridos com empresas e entidades norte-americanas na década de 1990 (embora estes não 

fossem swaps cambiais) notadamente um episódio envolvendo a gigante multinacional 

Procter & Gamble e a instituição financeira Bankers Trust, desencadeando a propositura de 

ação judicial pela primeira, onde embora não tenha havido julgamento do mérito – pela 

ocorrência de acordo entre as partes – houve, no curso da demanda, uma decisão fixando 

certas premissas jurídicas, no sentido de apontar como plausível a responsabilização da 

instituição financeira pela oferta inadequada dessas operações envolvendo derivativos. 
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O escopo do presente artigo é delinear, portanto, elementos acerca da responsabilidade 

das instituições financeiras pela oferta de operações, estruturadas com derivativos, que não se 

adequem às necessidades ou ao perfil de seus clientes, não tendo estes uma completa acepção 

dos riscos envolvidos em tais operações, mormente quando detém, a instituição financeira, 

conhecimento técnico bastante superior (e não validamente compartilhado) com seus clientes. 

 

2. Transações com derivativos na ótica contratual 

 

“Derivativo” é uma designação genérica para contratos financeiros cujo valor deriva 

de outro ativo ou bem, de um índice, taxa ou evento. As espécies mais comuns desse gênero 

são o termo, futuro, opção e o swap; normalmente tais operações são estruturadas, isto é, 

compõem uma contratação mais complexa, envolvendo outros títulos (DODD e GRIFFITH-

JONES 2007). Na breve exemplificação de EIZIRIK, 

 

Assim, por exemplo, uma opção de compra de ações preferenciais 
emitidas pela companhia X constitui um derivativo, cujo valor, em 
princípio, resulta da cotação de tais ações, que constituem, no elíptico 
jargão do artigo 2º, VIII, da Lei 6.385/1976, os “ativos subjacentes”. 
(EIZIRIK, et al. 2008, 111) 

 

Assim, os derivativos foram objeto de estudo na pesquisa jurídica nacional, resultando 

no conceito exposto por YAZBEK: 

 

Usualmente, ela se encontra em livros e manuais de finanças, para os 
quais se enquadra naquela categoria todo instrumento financeiro cujo 
valor “deriva” ou depende de uma variável mais básica. Essa variável 
mais básica é, geralmente, o preço de um determinado “ativo 
subjacente” (underlying asset), que pode ser um bem ou mesmo uma 
taxa ou índice (YAZBEK 2009, 99). 

 

Trata-se de operações comuns no mercado financeiro nacional e internacional, e são 

utilizadas fundamentalmente como instrumento de proteção (hedge), evitando-se graves 
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perdas com a vinculação a apenas uma espécie de ativo (pela contratação de posições futuras 

opostas)1; entretanto, também são efetivamente utilizadas como instrumento de especulação 

financeira, com o objetivo de ganho patrimonial, seja pelo sucesso na previsão das 

ocorrências futuras (aleatórias), seja pelo imediato benefício que a utilização dessas operações 

estruturadas pode gerar, como a redução dos encargos financeiros decorrentes de outras 

operações bancárias, como o mútuo mercantil. 

As operações de swap (do inglês para “troca”) são uma espécie de derivativo; a 

Resolução nº 2.873/2001 do Conselho Monetário Nacional as descreve como “aquelas 

realizadas para liquidação em data futura que impliquem troca de resultados financeiros 

decorrentes da aplicação sobre valores ativos e passivos, de taxas ou índices utilizados como 

referenciais.” Para EIZIRIK, “Os contratos de swap caracterizam-se pela troca de fluxos 

financeiros, ou taxa de rentabilidade entre diferentes indexadores, por certo período de tempo, 

visando a minimizar os riscos decorrentes das oscilações de tais ativos” (EIZIRIK, et al. 2008, 

113). 

Ou seja, os swaps podem ser utilizados, como dito, com finalidade protetiva (hedge), 

contrabalançando a oscilação de ativos, índices ou taxas que possam oscilar em sentido 

contrário, numa definição simplista. Entretanto, os swaps também podem figurar, dependendo 

da maneira como utilizados, em instrumento de especulação, mirando o aproveitamento 

financeiro de “apostas” sobre determinados índices ou ativos, que se presumem corretas.2 

Uma dessas apostas, até o ano de 2008, era de que a cotação do dólar se manteria 

baixa, em virtude do grande volume de capital estrangeiro que aportava em nosso mercado. 

Não se contava, entretanto, com as nefastas consequências da crise financeira desencadeada 

pela crise dos subprimes em território norte-americano sobre o câmbio do dólar. 

                                                 
1 “Assim, a finalidade precípua dos derivativos consiste em conferir aos agentes econômicos um mecanismo 
efetivo de proteção contra riscos de oscilações de preços assumidos em função de suas aplicações. Tal se dá 
porque a venda a futuro constitui forma de projetar os preços ao longo do tempo e estabilizar as possibilidades de 
lucros e prejuízos” (EIZIRIK, et al. 2008, 112). 
2 “As recentes perdas financeiras de empresas produtivas enfatizam o processo de ‘financeirização’ de suas 
atividades e o papel relevante adquirido pela especulação. A utilização dos derivativos como forma de proteção 
teve suas proporções reduzidas perante a expansão de seu uso especulativo. Com a crise financeira internacional 
e a acentuada volatilidade dos preços dos ativos, evidenciaram-se, por meio dos prejuízos financeiros, as apostas 
equivocadas de corporações ao redor do mundo, sobretudo de economias emergentes. Vale, aliás, sublinhar o 
papel dos bancos como contraparte dessas posições, sobretudo no que se refere às questões contratuais 
assimétricas dessas operações, suscetíveis de indagações na Justiça por parte das empresas.” (FARHI e BORGHI 
2009, 182). 
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Muitas empresas brasileiras se viram em apuros com a repentina e abrupta elevação da 

cotação do dólar, pois as datas futuras dos swaps, ou seja, as data de vencimento das 

obrigações apontavam para prejuízos milionários, senão bilionários. Casos notórios foram de 

companhias brasileiras abertas como a Aracruz e a Sadia, com forte impacto em seus 

demonstrativos de resultados (FARHI e BORGHI 2009). Muitas empresas de menor porte 

também sofreram com a geração de grandes passivos, não sendo possível mensurar o prejuízo 

total de suas perdas, pois, em grande parte, não possuem a obrigação de publicar seus 

demonstrativos contábeis e, concomitantemente, preferiram não questionar judicialmente suas 

obrigações contratuais. 

A partir disto, as ocorrências de prejuízos de empresas com operações de derivativos 

cambiais, especialmente os swaps, despertaram a pesquisa por soluções jurídicas para a 

revisão ou resolução dos contratos, de forma a anular ou reduzir a geração destes grandes 

passivos. Ocorre, porém, que um pequeno número de ações foi ajuizado, quer seja porque os 

devedores temiam pela maior indisponibilidade de crédito em tempos de crise – preferindo 

realizar acordos com as instituições – ou porque, como se verá em pelo menos um caso, o 

Judiciário acabe por entender pela validade e eficácia dos contratos de derivativos, sob o 

argumento de que se trata de operações de risco, com a natureza de um investimento 

especulativo e um contrato de natureza aleatória (artigo 459 do Código Civil). 

O problema da discussão judicial é justamente o pedido para uma revisão do contrato, 

bem como o fundamento para tal pretensão. A utilização das chamadas teorias da imprevisão 

e da onerosidade excessiva (incorporadas nos artigos 478 a 480 do Código Civil) trouxe o 

argumento da imprevisibilidade da crise mundial e da disparada repentina do dólar, bem como 

o desconhecimento, por parte dos devedores, da complexidade das operações estruturadas 

com derivativos cambiais, cujas condições de adesão não lhes teriam sido bem claras, 

principalmente a respeito dos riscos envolvidos. 

Sob esse enfoque, tomemos como exemplo a sentença proferida na ação movida pela 

Tok & Stok, um grande fornecedor de bens de consumo, na Comarca de São Paulo (SP), 

contra o banco Itaú BBA.3  

                                                 
3 Processo nº 583.00.2008.221386-3, da 39ª Vara Cível Central da Capital – SP. Fonte: Tribunal de Justiça do 
Estado de São Paulo (www.tj.sp.jus.br). 
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A magistrada sentenciante, Mariella Ferraz de Arruda P. Nogueira, rejeitou a revisão 

dos contratos de swap em bases semelhantes aos fundamentos acima expostos. É que, 

segundo a juíza, embora houvesse grave onerosidade, não haveria como considerar imprevista 

a flutuação cambial; ela já ocorreu por mais de uma vez, e justamente nos momentos de 

moeda norte-americana desvalorizada é que a oferta (e a busca) por contratos indexados ao 

dólar mais ocorre, como instrumento de ganho financeiro especulativo (ou seja, configuram 

contratos aleatórios). O segundo argumento também foi afastado pela juíza, na medida em que 

considerou os administradores da empresa suficientemente esclarecidos acerca do mercado 

financeiro e sobre os riscos das operações contratadas, que, numa medida considerada 

aceitável, teriam sido previamente expostos pela instituição financeira. 

Os derivativos foram enquadrados na modalidade de contrato aleatório que tem por 

objeto coisa futura, também denominada emptio rei speratae. Nestes, a “coisa” deve sempre 

existir no futuro e aleatoriedade ou risco reside na quantidade ou variação acerca do objeto 

contratual; portanto, um índice de juros ou taxa de câmbio sobre determinada moeda 

estrangeira é um evento futuro e certo, mas de quantidade impossível de determinar antes da 

data em que se verifica a obrigação. 

No entanto, é sob outro aspecto que consideramos possível discutir as consequências 

destas operações. O fundamento judicial de que tais obrigações devam ser cumpridas em seus 

termos, dada a natureza aleatória do contrato, pode parecer fundamentado, mas isto não 

significa que a conduta das instituições financeiras não mereça ser mais bem analisada, agora 

sob o prisma jurídico-contratual – em que devem prevalecer condutas pautadas pela boa-fé 

objetiva – inclusive no que toca aos deveres laterais de comportamento das partes nas fases 

pré e pós-contratual. Segundo F. A. MARTINS,  

 

A boa-fé, no sentido objetivo, é um dever das partes, dentro de uma 
relação jurídica, se comportar tomando por fundamento a confiança 
que deve existir, de maneira correta e leal; mais especificamente, 
caracteriza-se como retidão e honradez, dos sujeitos de direito que 
participam de um relação jurídica, pressupondo o fiel cumprimento do 
estabelecido (F. A. MARTINS 2000, 73). 

 

Primeiramente, ao contrário do que se alegou pelas instituições financeiras, os ganhos 

das empresas com os swaps cambiais, enquanto o dólar se desvalorizava, nunca foi assim tão 
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expressivo. Recente estudo demonstrou, a partir da análise da evolução do valor de mercado 

de empresas brasileiras, que aquelas que se utilizaram de operações estruturadas com 

derivativos não experimentaram valorização de mercado (SERAFINI e SHENG 2011). 

Ocorre que na maioria das vezes as taxas de retorno especulativo (limite de ganho) 

não eram proporcionais ao risco de prejuízo por conta de uma abrupta oscilação cambial, caso 

ela ocorresse. Essa troca (swap), portanto, foi demasiadamente arriscada para aqueles 

investidores que se expuseram fortemente à contratação destes derivativos atrelados à moeda 

estrangeira. 

Dois dos deveres laterais atrelados à boa-fé objetiva são os deveres de esclarecimento 

e de informação, aos quais podemos aproximar do conceito de disclosure desenvolvido pelo 

direito consuetudinário, principalmente na ocorrência de assimetria de informações, isto é, 

quando uma das partes goza de superioridade informativa acerca da natureza e das 

implicações das obrigações do contrato. Para SILVA FILHO, 

 

Os deveres de esclarecimento e de informação, por sua vez, 
assumiram peculiar projeção com as políticas legislativas de proteção 
ao consumidor, embora a elas não se resuma sua incidência. De 
acordo com eles, devem as partes, na vigência de um contrato, 
prestarem todas as informações e esclarecimentos que se relacionem 
com o vínculo, com as circunstâncias que podem ocorrer com certo 
nível de probabilidade, bem como os efeitos da execução do contrato. 
(SILVA FILHO 2006, 211) 

 

Por certo, algumas das empresas têm, no papel de gestores, profissionais com 

experiência de mercado, e por isso, no mais das vezes, careceriam de embasamento fático 

para alegar total ignorância acerca das características dos instrumentos derivativos. Porém, 

quando estamos a tratar de empresas médias ou de pequeno porte, por muitas das vezes a 

gestão de seu fluxo financeiro é auxiliado – se não inteiramente direcionado – pelas 

instituições financeiras das quais são clientes.  

Assim, nem todas as operações foram contratadas por altos executivos com 

experiência no mercado financeiro. Algumas empresas familiares, cuja administração 

financeira não é gerida por profissionais experimentados no mercado de derivativos, foram 
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seduzidas pelas ofertas dos bancos com complexos contratos que incluíam alguma forma de 

ganho extra pela utilização de derivativos. 

Nasce, nesses casos, uma assimetria de informações entre uma parte e outra na relação 

contratual. As instituições financeiras conhecem bem o mercado de capitais e sabem limitar 

seus riscos e evitar prejuízos – a partir de complexos métodos de seleção – mas o contrário 

não se pode afirmar.  

Somado a isso, a maioria das empresas não foi bem orientada a respeito dos 

mecanismos de proteção contratual e da espécie de riscos a que se expuseram lidando com 

derivativos, e “[...] em certos casos, a falta de uma informação poderá gerar um verdadeiro 

perigo à integridade física ou patrimonial da outra parte, podendo igualmente significar uma 

ausência de conduta leal ou de uma necessária cooperação” (SILVA FILHO 2006, 213). 

Surge, dessa forma, uma discussão a respeito da boa-fé objetiva, que pode em muitos 

casos não ter sido observada na oferta de derivativos contendo swaps cambiais, e a 

consequente possibilidade de responsabilização civil pela inadequação dessa oferta, cuja 

incompatibilidade com as necessidades ou as características dos clientes deveria ter sido 

observada pelas instituições financeiras. 

 Na ótica contratual, alguns conceitos foram cunhados pela common law, no direito 

norte-americano, mas que se revelam não muito distantes do ordenamento civil brasileiro. O 

dever fiduciário, ou dever de confiança (fiduciary duty), vai ser ressaltado na medida em que 

ocorra a já citada assimetria de informações, culminando com a não-adequação da oferta (no 

suitability) relativa aos derivativos cambiais. 

Um cuidado deve ser tomado antes de se classificar as operações com derivativos 

como jogo, risco ou especulação, uma vez que existente o risco de desestabilização sistêmica 

do mercado, de responsabilidade conjunta das instituições financeiras, não devendo tais 

operações permanecer sob desregulação das autoridades monetárias.  

Lembremos que a crise dos “subprimes” do mercado imobiliário norte-americano foi 

causada justamente pela oferta de crédito inadequado aos tomadores, levando-os, na primeira 

situação de incremento das taxas de juros, à inadimplência e, consequentemente, à quebra das 

instituições financeiras cujas carteiras de empréstimos se desvalorizaram violentamente. 
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3. Inadequação da oferta e responsabilidade 

 

 

O mercado norte-americano já foi alvo, na década de 1990, de discussões judiciais 

sobre derivativos e a responsabilidade das instituições financeiras. Um dos casos 

emblemáticos foi o chamado “Procter & Gamble vs. Bankers Trust”, discutido em uma Corte 

Distrital de Ohio, EUA, também envolvendo swaps, embora naquela oportunidade as 

operações se referissem à troca sobre taxas de juros, diferentemente do quanto ocorrido no 

recente exemplo brasileiro. 

Muitos conceitos acerca das relações contratuais entre os bancos e seus clientes foram 

discutidos e desenvolvidos neste caso, como o da suitability (adequação da oferta), a 

existência dos chamados fiduciary duties (deveres de fidúcia), a necessidade de plena 

informação (disclosure) os deveres laterais de conduta e a própria boa-fé objetiva. 

Uma das principais questões levantadas no caso foi se haveria o chamado dever de 

fidúcia (fiduciary duty) da instituição financeira acerca da proteção dos interesses de seus 

clientes, uma vez que a relação entre estes, como decorrência de superioridade de informações 

em favor dos bancos, seria assimétrica, além de dirigida precipuamente por suas orientações a 

respeito de muitas das condutas financeiras empresariais. 

Estas teses importantíssimas foram discutidas no seio da demanda movida pela 

Procter & Gamble, numa análise que envolvia elementos não só de common law mas também 

de direito substantivo, em especial as previsões normativas a respeito da conduta contratual 

regida pelo princípio da boa-fé. 

Em virtude da verificação da existência dessa assimetria de informações, o juiz John 

Feikens, que presidia o caso perante a Corte Distrital de Ohio, concluiu pelo surgimento 

(embora reconhecesse que nem em todos os casos haveria de existir) de um especial dever de 

informação que se coadunasse com o dever de lealdade e boa-fé na formação e na execução 

dos contratos de swap: 

 

“I conclude that defendants had a duty to disclose material 
information to plaintiff both before the parties entered the swap 
transactions and in their performance, and also a duty to deal fairly 
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and in good faith during the performance of the swap transactions.” 
(FORSTER 1996, 324) 

 

Posteriormente, o advogado da Procter & Gamble, Denis Forster, teceu comentários 

acerca da importância de alguns elementos estabelecidos pelo juiz Feikens (embora, pouco 

tempo depois da conclusão do juiz, o caso tenha terminado em acordo), notadamente 

reforçando que embora, em muitos dos casos, numa relação comercial, não sobrevenha 

qualquer dever fiduciário entre as partes, dada a natureza do negócio ao qual estão 

submetidas, exista um dever de informação (disclosure) que se revela por detrás da assimetria 

de informações: 

 

He stated such a duty to disclose “may arise when one party to a 
contract has superior knowledge which is not available to both 
parties” […] “even though a fiduciary duty may not exist between the 
parties, this duty to disclose can arise independently because of 
superior knowledge” (FORSTER 1996, 324). 

 

Exemplos não faltam, em solo norte-americano ou brasileiro, de empresas, instituições 

financeiras e até mesmo entes estatais4 que sofreram com o uso equivocado de derivativos. A 

principal questão é, nesse contexto, a respeito da adequação da oferta para clientes cujo perfil 

não se alinha com a experiência em operações complexas do mercado financeiro, em especial 

das pequenas e médias empresas. 

Em alguns casos, lá ou aqui, a exposição ao risco foi desproporcional ao tamanho 

destas empresas, ou seja, potencialmente causadora de sua insolvência. Para LEÃES FILHO, 

haveria, sim, o dever fiduciário a partir do momento em que as instituições financeiras 

assumam o papel de “corretoras” para a contratação de derivativos: 

 

The idea that banks traditionally have no fiduciary duties to their 
depositors or borrowers, may constitute another obstacle for those 
kinds of claims, when against banks. In my opinion, yet, banks trading 
with derivatives, and acting as brokers, do owe fiduciary duties to the 

                                                 
4 Tal como ocorrido com o Condado de Orange, na Califórnia (EUA), também nos anos 1990, e sobre o qual 
igualmente houve questionamento judicial. 
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buyer of the derivatives, who may or may not be a depositor of that 
bank. Nevertheless, this position has to be developed in courts, what 
creates an environment of uncertainty for the industry about their 
responsibilities and possible liabilities. Definitively this is not a good 
environment of any kind of business, mainly a business transaction so 
delicate and complex as investing in derivatives. (LEÃES FILHO 
1996, 68) 

 

Com isso, a conduta das instituições financeiras, quando adotam a postura de interferir 

na gerência financeira de seus clientes sem expertise de mercado financeiro, aproxima-se das 

figuras culposas da negligência e da imprudência, pois falham no dever de revelar correta e 

completamente à contraparte todos os riscos assumidos (o dever do disclosure), em especial 

quando empresas de menor porte se colocam em posição mais alavancada do que poderiam ou 

mesmo necessitavam; sabendo, o banco, que tais contratos não lhes seriam adequados ou que 

elas pudessem ser incapazes de solver um ajuste negativo se o mercado se tornasse volátil 

(causa de no suitability). Dessa forma, 

 

Não é, portanto, de se estranhar que apareçam contestações judiciais 
alegando que as empresas foram enganadas na formulação dos 
contratos, ainda que suas tesourarias tenham sido negligentes na 
identificação dos riscos assumidos, ao crescentemente se aventurarem 
em operações financeiras “desconhecidas” (FARHI e BORGHI 2009, 
180). 

 

Em diversas oportunidades, a conduta irresponsável dos bancos foi o de não se 

assegurarem que o investidor houvesse entendido os riscos e a natureza dos chamados 

“derivativos de balcão” (“over-the-counter derivatives”)5, pois, de modo algum, se pode 

presumir que tal apreensão decorra da mera leitura dos prospectos ou folhetos informativos 

que acompanham tais instrumentos. 

Em realidade, as instituições financeiras sequer deveriam ter ofertado as operações 

com derivativos cambiais a determinados clientes, por absoluta falta de adequação da oferta, 

                                                 
5 Os derivativos podem ser negociados em bolsa, regidos por regras mais rígidas, ou no “mercado de balcão”, 
conforme autorizado pela Resolução nº 3.505/2007 do Conselho Monetário Nacional. Observa EIZIRIK: “no 
mercado de balcão, por outro lado, eles são mais flexíveis, já que são normalmente celebrados entre uma 
instituição financeira e um cliente, de acordo com suas necessidades e interesses específicos” (EIZIRIK, et al. 
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seja por sua espécie (o produto é desnecessário ou não conforme à atividade da empresa)6 ou 

por sua quantidade (a alavancagem em títulos de risco supera os limites de solvência do 

contratante), tal como observa com percuciência RUBINSTEIN: 

 

[…] there will still be much litigation on the dual role as it applies to 
smaller and less savvy entities. Do not assume that suitability applies 
only to demystifying complex transactions, for even simple 
transactions can be unsuitable if they are used in great quantities. [...] 
Litigation will also have to answer this question: When does a 
customer understand the transaction, but in completing an 
inappropriately large volume of transactions, and thereby undertaking 
a very large risk, what duties, if any, does the seller have? 
(RUBINSTEIN 1997, 743) 

 

Numa situação em que a instituição financeira goza de superioridade informativa, 

floresce sua responsabilidade no sentido de adequar a oferta às reais necessidades do cliente, 

exatamente por se configurar, na ausência dessa adequação, hipótese em que o instrumento 

derivativo seja utilizado especulativamente, isto é, em não concordância com seus preceitos 

originários destinados à proteção contraposta (hedge). Continua RUBINSTEIN afirmando, 

nessa linha, que: 

 

Under a fiduciary duty theory, the customer asserts that, as a fiduciary, 
the seller had the responsibility to determine that the product sold was 
inappropriate and unsuitable for the customer. This can be the result of 
the size, risk, and leverage of the product, a lack of relationship to the 
customer's core business or the customer's legitimate business needs, 
or simply because the product did not accomplish what the customer 
was trying to accomplish. The better equipped the customer is to make 
that determination for itself, the less likely it is that a fiduciary 
relationship will be created. Such a relationship is often the result of 
an imbalance of knowledge, ability, sophistication, and the like. The 
greater the imbalance, the greater the chance that a fiduciary 
relationship exists (RUBINSTEIN 1997, 743-744). 

 

                                                                                                                                                         
2008, 113). 
6 Como, por exemplo, a oferta de derivativos cambiais a empresas desafetas a contratos de comércio exterior 
(não exportadoras nem importadoras). 
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Ao concluir sua análise, RUBINSTEIN aponta que os clientes tomadores de contratos 

com derivativos podem, frequentemente, se valer das opiniões de profissionais especializados 

(tal como existem no âmbito das instituições financeiras) para a tomada de decisões sobre a 

utilização destes derivativos. Em existindo essa confiança na recomendação profissional, pela 

parte que goza de posição superior na assimetria de informações, surge igualmente a 

possibilidade de responsabilização por eventuais danos causados: 

 

Put simply, many derivatives users seek advice from professionals 
because while the deals can be very beneficial for the customer, 
wading through the maze of different derivative products is too 
daunting to be done alone. In those situations, where the professional 
recommends what is inappropriate, somehow a claim is likely to exist 
(RUBINSTEIN 1997, 745). 

 

No direito brasileiro, a responsabilidade civil decorre de expressa disposição legal, 

podendo ser da espécie subjetiva (em que necessariamente deverá ser verificada a conduta 

culposa do causador do dano) ou objetiva (hipótese em que bastaria a comprovação do dano e 

de seu nexo de causalidade, dispensada a verificação de conduta culposa por parte do agente). 

Como já exposto, a conduta das instituições financeiras se aproxima da figura culposa 

(negligente e imprudente), ensejando a responsabilização na modalidade subjetiva, uma vez 

que autora da elaboração de oferta que se deveria saber inadequada ao perfil ou às 

necessidades do cliente, pela espécie ou pela quantidade dessa oferta. 

Em sua clássica obra Culpa e Risco, ALVINO LIMA indica uma conceituação precisa 

acerca do nascimento da responsabilidade subjetiva extracontratual, na ótica da manutenção 

do equilíbrio dos interesses privados e sociais: 

 

[...] O elemento específico repousa, justamente, em saber se a conduta 
do agente é ou não justificada, porque a atividade em si mesma, como 
força criadora do progresso, como expansão econômico-social 
imprescindível, encontra apoio na lei. Mas a conduta permitida pela 
ordem jurídica, de maneira que não se subverta a coordenação de 
todas as atividades e, consequentemente, toda a ordem econômica e 
social, é a que comumente se põe em prática, de maneira a não romper 
o equilíbrio de interesses privados e sociais [...] Quem se transvia 
dessa conduta normal incide na repulsa da lei e se nesse desvio de 
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conduta lesou o direito de outrem, causando-lhe um dano, verificamos 
que o ato ou omissão lesivos foram além dos extremos da conduta 
normal do homem diligente. (LIMA 1999, 55-56) 

 

Embora a responsabilização subjetiva seja mais apropriada, interessante apontar 

opinião de WALD a respeito dos efeitos decorrentes da complexidade das operações 

financeiras, fato que poderia impor até mesmo sua responsabilização objetiva, a depender, é 

claro, dos elementos circunstanciais de cada caso: 

 

Arnoldo Wald menciona que, pela própria natureza dos serviços 
prestados pela instituição financeira, impõe-se a sua responsabilidade 
objetiva pelos mesmos motivos por que se estabeleceu a do Estado, 
que mereceu até ser consagrada constitucionalmente. Na realidade, 
sendo impossível ao cliente conhecer a vida interna da instituição 
financeira, pelo grau e complexidade que alcançou, justifica-se que 
esta responda objetivamente pelos danos causados, com base na teoria 
da culpa do serviço, consolidada e consagrada no campo do Direito 
Público (RT 595:40) (GONÇALVES 2002, 147). 

 
 

4. Conclusão 

 
 

Dada a escassez de crédito que abalou o mercado nos meses que seguiram à eclosão da 

crise financeira em 2008 e durante o ano de 2009, as “vítimas” dos derivativos acabaram por 

realizar acordos com seus credores para liquidação dos prejuízos em longo prazo, sob pena de 

verem diminuída ainda mais a disponibilidade de crédito em decorrência do inadimplemento 

nas operações com ajuste negativo, o que, diante das preocupações empresariais daquele 

momento, era plenamente justificável. 

Embora algumas aproximações teóricas acerca da discussão da validade dos contratos 

de derivativos por vezes não tenha sido benéfica para os devedores, é certo que sobressai a 

questão da responsabilidade civil das instituições financeiras, sendo, inclusive, importante 

estabelecê-la como parâmetro para perseguir a reparação pelos danos já causados, e também 

para a regulação desses instrumentos e da conduta bancária, por parte do Estado. 
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A oferta inadequada de derivativos é, portanto, elemento de responsabilização civil, na 

medida em que, diante da existência de assimetria de informações, as instituições financeiras 

tomam para si a prestação de serviços de orientação financeira, dirigindo seus clientes à 

contratação de instrumentos cada vez mais complexos e ininteligíveis aos não experimentados 

em mercado de capitais. 

Essa complexidade, aliada à falta de correspondência com as reais necessidades de 

seus clientes, impõe que respondam, às instituições financeiras, pelas consequências danosas 

de eventos que decorram, no todo ou em parte, desse alto grau de exposição a instrumentos 

por elas negociados. 
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RESUMO 

 
 
O tema proposto tem como objetivo realizar um estudo acerca dos novos 
paradigmas dos institutos jurídicos frente ao processo de globalização, pois 
expandem-se as fronteiras, o que permite as empresas interagirem em vários 
mercados numa velocidade avassaladora, com isso transformam-se as estruturas de 
dominação política, as fronteiras burocráticas e jurídicas, são diminuídas. Em 
conseqüência, o sistema jurídico torna-se inadequado, pois há flexibilização dos 
direitos individuais, políticos e sociais. As transnacionais, por consequência direta da 
globalização, ganham espaço e devido a sua força, fomentada pela estrutura 
econômica constitucional adotada, transformam categorias jurídicas, como 
soberania, legalidade, hierarquia das leis, entre outras, segundo seus interesses, 
muitas vezes sobrepondo-se as determinações legais. Portanto, criam-se ambientes 
de atuação dos atores hegemônicos, redefinem-se conceitos em detrimento ao 
poder estatal, como forma de ampliação do sistema econômico capitalista. Direitos e 
garantias que outrora foram conquistados, passam por modificações, em nome do 
dogma capital. 
 
Palavras chaves: Globalização; Direito Econômico; Atores Hegemônicos. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

The proposed theme has the aim to realize a study about the new paradigms of legal 
institutions facing the globalization process, because they expand the borders 
allowing that the companies Interact in several markets in a towering speed, so 
become the political domination structures, the markets the bureaucratic and legal 
boundaries are reduced. As a result, the legal system becomes inappropriate, 
because there is flexibility of the globalization, gains space and due to its strength, 
stimulated by the economic constitutional structure adopted, become legal 
categories, as dominion, legality, laws hierarchy, and others, according its interests, 
sometimes overlapping the legal determinations. So, environments of hegemonic 
actions of actors are created, concepts are redefined in detriment of the state Power, 
as a way of expanding of the capitalism economic system. Rights and assurances, 
that were once acquired, suffer changes by the capital dogma. 
 
Key words: Globalization, economic law; hegemonic actions. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo buscará demonstrar sob o enfoque da análise doutrinária, 

pelo método lógico dedutivo, as influências das transnacionais na (re) definição dos 

direitos, analisando a estrutura econômica constitucional adotada e o modo como os 

atores hegemônicos utilizam do processo da globalização e expansão das fronteiras 

em busca do lucro e de interesses privados. 

Assim, em primeiro momento o presente estudo buscará delimitar a 

questão da integração entre o Direito e a Economia, para em seguida tratar a 

respeito de alguns modelos econômicos que tiveram importante expressão no 

mundo contemporâneo.  

Depois de explanado sobre os modelos econômicos, principalmente 

o Modelo Neoliberal que fomenta o processo da globalização, o próximo passo é 

tratar do fenômeno da globalização, demonstrar seu caráter multifacetário, por meio 

de sua conceituação e elencar as principais características, principalmente quanto 

aos efeitos da globalização que corolário a expansão das fronteiras e o Modelo 

Econômico Neoliberal, ocorre alto grau de mobilidade às empresas e ao capital 

industrial. 

Delimitado os conceitos acima expostos, demonstrar-se-ão aspectos 

relativos a atuação dos atores hegemônicos frente ao processo de globalização, 

principalmente no mundo global onde se tem um território nacional de economia 

internacional. Destarte, os atores hegemônicos ganham espaço, por isso devido a 

seu potencial de influência, fomentado pela estrutura econômica adotada, 

transformam categorias jurídicas de acordo com seus interesses, corroborando na 

homogeneização e transformação das sociedades. 

Desta maneira, far-se-á necessário tratar a respeito dos novos 

paradigmas dos institutos jurídicos tais como soberania, legalidade, hierarquia das 

leis, entre outras, frente a globalização e da atuação das empresas com seu poderio 

homogeneizador.  

Verificada as influências e atitudes das empresas devido a 

globalização, fomentada pelo Modelo Econômico Neoliberal e pelas tecnologias 

hodiernas, basta por derradeiro demonstrar o papel social dos agentes econômicos, 

delimitando a função social da propriedade, assim demonstrando a função social a 

qual são incumbidas às sociedades empresarias. 

3090



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

1 DIREITO E ECONÔMIA  

 

O Direito enfoca-se na relação humana. É do inter-relacionamento 

entre os humanos que surge à interferência do direito, Miguel Reale alega que “[...] o 

Direito corresponde à exigência essencial e indeclinável de uma convivência 

ordenada, pois nenhuma sociedade poderia subsistir sem um mínimo de ordem 

[...]”1, corolário a isso o adágio latino ubi societas, ibi jus.  

Para o Direito nem toda relação humana é objeto de consideração, 

“[...] diz-se então que aquela relação não é juridicamente pertinente, não se inclui no 

campo de consideração nem de regulamentação do direito [...]”2 (Grifo do autor). 

Surge, o Direito, como um fato ou fenômeno social com o intuito de 

disciplinar as ações humanas indispensáveis para a convivência pacífica em 

sociedade.  

Trata-se de um reflexo do pensamento dominante no tempo e no 

espaço, sendo ele “[...] o resultado daquilo que a classe dominante apresenta como 

o melhor, o mais adequado, o mais justo. [...]” 3. 

De acordo com Paulo de Barros Carvalho 

Toda a importância do direito posto, numa sociedade 
historicamente considerada, ganha força e evidência sempre 
que nos lembramos dessa arguta observação: Altera-se o 
mundo físico mediante o trabalho e a tecnologia, que o 
potencializa em resultados. E altera-se o mundo social 
mediante a linguagem das normas, uma classe da qual é a 
linguagem das normas do Direito. 4 (Grifo do autor) 
 

É por meio de uma fórmula lingüística que o direito positivo disciplina 

o comportamento humano, sendo ele estabelecido como um plexo de preposições 

destinadas a regular as condutas dos atores sociais nas suas interações. 

Então, o Direito surge dos fatos sociais que, em determinado tempo 

e espaço, tornam-se importante juridicamente. Ocorre a jurisdicização dos fatos 

sociais passando a ser regidos por normas jurídicas, exprimindo-se pelo discurso 

normativo do dever ser. 

As normas jurídicas são originárias de uma proposição hipotética, a 

qual prevê um fato (hipótese) que se liga por meio de um modal deôntico a uma 

                                            
1
 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 2. 

2
 FONSECA, João Bosco Leopoldino da. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 1. 

3
 Op. cit. p. 3. 

4
 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 2. 

3091



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

conseqüência, formando uma estrutura hipotética condicional: “Se F é, C deve ser”.5 

As proposições jurídicas descrevem as normas por enunciados 
deônticos, isto é, afirmações de que alguma conduta deve ser. 
Especificamente, estabelecem a ligação deôntica – isto é, 
através do verbo dever ser – entre determinada previsão 
factual e atos de coação. Dado o fato p, deve ser o ato de 
coação q. A estrutura desse enunciado, portanto, possui o 
antecedente (p) conectado deonticamente ao conseqüente (q).6 

(Grifo do autor) 
 

Miguel Reale diz que 

a norma jurídica é uma estrutura proposicional porque o seu 
conteúdo pode ser enunciado mediante uma ou mais 
proposições entre si correlacionadas, sendo certo que o 
significado pleno de uma regra jurídica só é dado pela 
integração lógico-complementar das proposições que nela se 
contêm.7 
 

E afirma “[...] que uma norma jurídica enuncia um dever ser porque 

nenhuma regra descreve algo que é, mesmo quando, para facilidade de expressão, 

empregamos o verbo ser. [...]”8 (Grifo do autor).  

A Economia, por contra partida, é uma ciência explicativa, ou seja, 

para ela basta explicar os fenômenos, não impondo comportamentos aos sujeitos, 

exprimindo-se por meio de um discurso explicativo: ser.  

O fato econômico acontece na sociedade e como um fato social 

relevante é suscetível a intervenção do Direito. Percebe-se então a importância que 

a Ciência Econômica expressa-se diante do conteúdo do Direito, pois ela quem 

explica o ato e o fato disciplinado por ele.  

A Economia é estudada sob um prisma jurídico, “o conhecimento da 

Economia há de ser dirigido no sentido de lhe possibilitar a formação de „juízos de 

valor jurídico‟.” 9 Portanto, referida ciência dirá ao Direito o que é economicamente 

certo, este que buscará por meio dos conceitos econômicos delimitar o que é justo, 

sendo sua decisão baseada num princípio da economicidade voltado ao certo-

justo10. 

Na Economia o fato social é voltado ao custo-benefício, usa-se da 

                                            
5
 REALE, Miguel. Lições preliminares de Direito. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 100. 

6
 COELHO, Fábio Ulhoa. Para entender Kelsen. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. p. 22. 

7
 REALE, Miguel. Op. cit p. 95. 

8
 Ibidem. 

9
 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: 

LTr, 2005. p. 56. 
10

 Ibidem. 
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dedução matemática para se chegar às regras de sua explicação. No Direito, neste 

mesmo fato, buscar-se-á condicioná-lo sob os valores éticos da Justiça, ou melhor, 

sob os imperativos normativos do Direito positivado. 

Para Washington Peluso Albino de Souza 

[...] “o Direito inventa” uma imagem da Economia, formulando 
as respectivas normas com referência a tal imagem; e, por seu 
turno, a Economia „inventa‟ uma imagem do Direito, 
processando os atos de pagamento também com referência a 
esta.11 
 

Enquanto a Economia, baseia-se em princípios oriundos da Ciência 

Econômica, com base na explicação dos fatos econômicos harmonizados de acordo 

com valores econômicos, o Direito fornece as normas que determinam o 

comportamento dos fatos econômicos, ou seja, se ele pode ou não ser posto em 

prática em uma sociedade juridicamente organizada, no intuito de harmonizar as 

relações segundo os valores jurídicos. 

Portanto, o Direito condiciona o comportamento por uma estrutura 

modalizada em normas de permissão, obrigatoriedade e proibição, enquanto que a 

Economia lança seu enfoque no binômio: recursos limitados/necessidades 

ilimitadas. Quando o fato social (fonte jurídica) sofre a influência econômica, têm-se 

normas jurídicas econômicas que sofreram evolução junto aos modelos econômicos 

existentes. 

Desde o marco do estado moderno até a contemporaneidade 

podem-se destacar três importantes momentos sócio-político-econômicos da história 

humana ocidental após o absolutismo: predominância das ideias do liberalismo, 

predominância das ideias do bem-estar social e predominância das ideias do 

neoliberalismo12.  

O Modelo Liberal encontra inspiração no iluminismo francês do 

século XVIII, enaltece a liberdade individual que fortalece a autonomia privada e a 

absoluta separação entre direito público e privado.  

O Modelo Econômico de Bem-Estar Social prevê que a intervenção 

                                            
11

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 99. 
12

 Neste sentido ao tratar dos tipos de Estado Adriano Moreira Gameiro aponta como principais 
estágios de evolução do Estado moderno a transição do absolutismo para o Estado Liberal, Bem-
Estar Social para chegar ao Estado Neoliberal. GAMEIRO, Adriano Moreira. Estruturas 
transnacionais: a crise do Estado nacional e possibilidade de regulação das atividades econômicas. 
2007. 94 p. Dissertação (Mestrado em Direito) – Universidade Estadual de Londrina. p. 26. 
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estatal é necessária para a libertação dos humanos das formas de submissão 

econômica e das exclusões sociais. Verifica-se um esbatimento na distinção entre 

público e privado. 

O Modelo Econômico Neoliberal resgata as ideias do liberalismo 

especialmente quanto ao tamanho do Estado. Assim tem-se a sua atuação como 

agente econômico somente em situações de excepcionalidade e esta ideologia foi 

positivada pelo atual Estado brasileiro, conforme se pode confirmar por meio do 

Título VII Da Ordem Econômica e Financeira, Capítulo I – Dos princípios gerais da 

atividade econômica da CF/88. 

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a 
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será 
permitida quando necessária aos imperativos da segurança 
nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos 
em lei. 
 

Diante do pensar dos idealizadores do modelo econômico 

Neoliberal13, o Estado tem responsabilidades sociais, mas diante do domínio 

econômico tem atribuições como agente normativo e regulador e na forma da lei 

exerce as funções de fiscalizar, incentivar e planejar, conforme se demonstra no art. 

174 da CF/88. 

Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade 
econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de 
fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este 
determinante para o setor público e indicativo para o setor 
privado. 

 

Com base nessas premissas e nos ditames constitucionais que 

surge a ideia de regulamentação do poder econômico, no intuito de organizar a 

ordem econômica, com base na valorização do trabalho e na livre iniciativa 

observados os ditames da justiça social (art. 170, CF/88), principalmente num 

ambiente como atual onde se tem a integração dos povos em velocidade 

                                            
13

 O Modelo Econômico Neoliberal, defende a tese de que o Estado paira como empecilho ao 
desenvolvimento, assim sendo necessário uma certa liberdade de mercado, afastando então o 
Estado, da produção e intermediação das relações de mercado, deixando de lado o papel principal de 
ser ator econômico, para apenas ter um forte papel social (fiscalizador). 
Nesse sentido: “Há a formação de um novo modelo de Estado, por alguns denominado “neoliberal” e, 
por outros, “social liberal”. Funda-se essa atual concepção da presença do Estado sobre a economia, 
portanto, na revalorização das forças de mercado, na defesa da desestatização e na busca de um 
Estado financeiramente mais eficiente, probo e equilibrado, reduzindo-se os encargos sociais criados 
no pós-guerra, ainda que sem afastar totalmente o Estado da prestação de serviços essenciais [...]” - 
TAVARES, André Ramos. Direito constitucional econômico. São Paulo: Método, 2003. p. 66. 
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avassaladora.14 

 

2 GLOBALIZAÇÃO 

 

A globalização não é um fenômeno novo na história, há autores que 

afirmam ser apenas novo nome do imperialismo, outros afirmam o seu início com a 

expansão marítimo-comercial nos séculos XV e XVI. Este termo é atualmente 

designado pela imprensa como o atual processo de integração de economias em 

escala planetária.15 

Atualmente, a reversão ao processo da globalização torna-se 

praticamente impossível, isso porque com as novas tecnologias e o atual esquema 

dos fluxos financeiros, os países não conseguem impor controles efetivos sob a 

entrada e saída de capitais. 

Com as tecnologias disponíveis vê-se, hodiernamente, uma 

sociedade global em detrimento às sociedades nacionais. A economia ganha 

igualmente, contornos planetários, com a uniformização do sistema capitalista 

multipolarizado, impregnado de experimentos socialistas. 

O mundo mudou muito ao longo do século XX. Não é mais 
apenas uma coleção de países agrários ou industrializados, 
pobres ou ricos, colônias ou metrópoles, dependentes ou 
dominantes, arcaicos ou modernos. A partir da Segunda 
Guerra Mundial, desenvolveu-se um amplo processo de 
mundialização de relações, processos e estruturas de 
dominação e apropriação, antagonismo e integração. Aos 
poucos, todas as esferas da vida social, coletiva e individual 
são alcançadas pelos problemas e dilemas da globalização.16 
 

Expandem-se as fronteiras, com isso aumenta o fluxo global de 

pessoas, capitais e informação. Os hábitos das pessoas são alterados radicalmente 

e “[...] mudaram no sentido de levá-las a terem comportamentos cada vez mais 

                                            
14

 Neste sentido: “A idéia de regulamentação do poder econômico no mercado tem origem em uma 
premissa sócio-econômica fundamental: todo agrupamento social, por mais simples que seja, 
organizado ou não sob a forma de Estado, que queira ter como fundamento básico da organização 
econômica a economia de mercado deve contar com um corpo de regras mínimas que garantam ao 
menos o funcionamento desse mercado, ou seja, que garantam um nível mínimo de controle das 
relações econômicas”. SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as estruturas. 3. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2007. p. 19. 
15

 RODRIGUE, Joelza Ester. História em documento: imagem e texto. São Paulo: FTD, 2006. p. 
324. 
16

 IANNI, Octavio. A sociedade global. 8. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. p. 35 e 36. 
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parecidos em todo o mundo [...]”17.  

Nas palavras de Washington Peluso Albino de Souza, 

“convencionou-se chamar de „sociedade de consumo‟ à que vive o mundo atual, e 

consagrou-se a expressão „consumeirismo‟ para caracterizar o seu estilo de vida, no 

„capitalismo maduro‟.”18 

Os indivíduos não são vistos mais pelo que são, mas sim pelo que 

se têm,  

[...] produzem e mantêm em funcionamento o sistema social, 
todo ele baseado na noção do consumo, todo ele formado de 
sujeitos definidos pelo ter e não pelo ser, todo ele construído 
em cima de marcas e não sobre a solidez de verdadeiros ideais 
ou projetos [...]19 
 

Uma das causas desse consumismo exacerbado é o fato de gerar 

conseqüências em âmbito social, como a questão dos adolescentes infratores. De 

acordo com levantamento realizado com 600 jovens atendidos em 2007 pelo Projeto 

Murialdo de Londrina – Pr, a maioria dos jovens cometem os infracionais para 

consumir produtos da moda20. 

[...] o consumo vem a ter atuação importante, pois se torna o 
fim social mais destacado dentre outros, podendo ser 
considerada a aquisição de certos bens ou a posse ou 
propriedade de certos bens, equivalentes a valores, como 
critério de realização, status e posição na sociedade. O 
consumo acaba por ser o meio de qualificação do cidadão na 
sociedade e a própria vida deste cidadão é considerada digna 
se ele reúne em torno de si a possibilidade de ter bens 
considerados mínimos para sua existência individual e 
comum.21 
 

As culturas nacionais e locais são ditadas por meio de padrões 

mundiais de comportamento e vivência, as pessoas são cada vez mais expostas a 

intensa propaganda, onde a indústria cultural visa estimular o consumo, 

                                            
17 STRAZZACAPPA, Cristina; MONTANARI, Valdir. Globalização: o que é isso, afinal? São Paulo: 
Moderna, 2003. p. 11. 
18

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 575. 
19

 IBAIXE JÚNIOR, João. Pós-modernidade, Direito e hermenêutica. Disponível em: 
<http://ultimainstancia.uol.com.br/ensaios/ler_noticia.php?idNoticia=49183>. Acesso em: 28 ago 
2011. 
20

 Nas palavras de ITO, Adriana. Quem são os adolescentes infratores? Folha de Londrina, 
Londrina, 28 mar. 2008. Caderno Cidades, p. 3. - “Eles são meninos de 16 ou 17 anos, moram com 
os pais (ou pelos menos a mãe), têm renda familiar de até dois salários mínimos e cometem atos 
infracionais como furto, roubo e tráfico de drogas porque querem comprar aquele tênis, boné ou 
roupa de marca e freqüentar os mesmos lugares que os outros jovens [...]” 
21

 IBAIXE JÚNIOR, João. Pós-modernidade, Direito e hermenêutica. Disponível em: <http://ultimain 
stancia.uol.com.br/ensaios/ler_noticia.php?idNoticia=49183>. Acesso em: 28 mar 2008. 
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manipulando os desejos no intuito que os artigos da moda sejam adquiridos de 

maneira desenfreada, trocando constantemente os produtos antigos que se tornam 

obsoletos. 

Pondera Milton Santos que 

[...] atualmente, as empresas hegemônicas produzem o 
consumidor antes mesmo de produzir os produtos. Um dado 
essencial do entendimento do consumo é que a produção do 
consumidor, hoje, precede à produção dos bens e dos 
serviços. Então, na cadeia causal, a chamada autonomia da 
produção cede lugar ao despotismo do consumo. Daí, o 
império da informação e da publicidade [...].22  
 

Com a globalização, a maior parte dos produtos industrializados não 

têm nacionalidade definida. Com a integração de mercados, ocorre uma 

interdependência econômica entre as Nações, fazendo com que uma crise em 

determinado Estado, abale toda a rede de países interligados. Assim, as 

transnacionais detentoras do poder hegemônico, devido ao fato de controlar a 

produção, o comércio e a tecnologia, podem submeter os Estados aos seus 

interesses e suas necessidades. 

As partes, peças ou componentes dos produtos são produzidos em 

países diferentes, dependendo das vantagens comparativas oferecidas, tem-se uma 

idéia de fábrica global. 

O dinheiro, a informação e a cultura não têm pátria, escapam ao 

controle dos Estados nacionais, nenhum banco controla mais o fluxo do dinheiro, 

nenhum governo consegue dominar a informação, pois a “[...] tecnologia moderna dá 

ao indivíduo os meios para frustrar controles totalitários da informação [...]”23, a 

cultura está cada vez mais homogeneizada, os programas televisivos são 

exportados, como exemplo, pode-se citar os Reality Shows24 que ganham versões 

em todo o planeta. 

Essa homogeneização dos padrões de consumo vem 
permitindo oportunidades mercadológicas, sem paralelo, para 
as mais variadas empresas, como a Coca-Cola, Sony, Nike, 
McDonald´s e Motorola, fatos que podem conduzir à conclusão 

de que as empresas, para triunfarem neste mundo globalizado, 
devem ser gigantescas e abrangentes, com filiais e 
ramificações em todos os cantos do mundo. (Grifo do autor)25 

                                            
22

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 48. 
23

 DRUCKER, Peter. Sociedade pós-capitalista. São Paulo: Pioneira, 1999. p. 133. 
24

 V.g. Big Brother Brasil (Globo), Nada Além da Verdade (SBT), entre outros. 
25

 MACHADO NETO, Alfredo José. Globalização e gestão universitária: um estudo das instituições 
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A globalização e a remoção das barreiras à livre circulação, 

corolários ao modelo econômico Neoliberal, conferiram às empresas elevados grau 

de mobilidade do capital industrial, seja no deslocamento, na terceirização ou nas 

aquisições e fusões, que favorecem na elaboração de estratégias globais de 

acumulação de capital. Tais atores hegemônicos visam buscar suprimentos que 

atendam a interesses de qualidade, prazo de entrega e preço, utilizando-se da teoria 

das vantagens comparativas26, no intuito de maximizar os lucros em níveis 

inimagináveis. 

 

3. NOVOS PARADIGMAS DOS INSTITUTOS JURÍDICOS FRENTE A 

GLOBALIZAÇÃO 

 

Na conjuntura atual, novas demandas e novas condicionantes são 

propostas para atuação do Estado. Tem-se noção de Estado como um espaço onde 

há um controle decisório voltado à sociedade, desenvolvendo-se por meio de um 

poder decisório no processo de controle político e de efetivação dos fins coletivos de 

uma determinada sociedade. Todavia “tal realidade vai sendo alterada, em especial 

com o desenvolvimento do Capitalismo e o crescente deslocamento do eixo de 

poder no sentido da sociedade civil [...]”27. 

Para Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, importa destacar 

que 

[...] tangidos pelos processos sociais, econômicos e políticos 
ora vivenciados, marcados pela transnacionalização dos 
processos decisórios e pela emergência de novos atores 
sociais (organizações, corporações, conglomerados econômico 
etc.) – os Estados Nacionais passam a ter questionado seu 
papel central no processo de decisão política [...] Sem 
deixarem de ser atores relevantes, os Estados passam a 
compartilhar o espaço decisório com outros atores, tendo que 
ora coadjuvá-los, ora compor seus interesses, ora ainda se 
afirmar coercitivamente (quando presentes condições políticas 
para tanto).28 
 

                                                                                                                                        
municipais de ensino superior do Estado de São Paulo. Franca: FACEF, 2002. p. 43. 
26

 NUSDEO, Fábio. Curso de Economia: introdução ao Direito Econômico. 3. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2001. p. 325. 
27

 MARQUES NETO, Floriano Peixoto de Azevedo. Regulação estatal e interesses públicos. São 
Paulo: Malheiros, 2002. p. 31. 
28

 Ibidem. p. 103. 
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Devido principalmente a Globalização e o neoliberalismo, o Estado é 

tido como um peso, e nas palavras do ministro Eros Roberto Grau, receita-se a 

[...] (i) desregulamentação dos mercados domésticos e 
eliminação das barreiras à entrada e saída de capital-dinheiro, 
de modo que a taxa de juros possa exprimir, sem distorções, a 
oferta e demanda de “poupança” nos espaços integrados da 
finança mundial. (ii) para os mercados de bens, submissão das 
empresas à concorrência global, eliminado-se os resquícios do 
protecionismo e de quaisquer políticas deliberadas de fomento; 
(iii) para os mercados de trabalho, flexibilização e remoção das 
cláusulas sociais.29 
 

O aparelho estatal é levado a (re) organizar-se de acordo com as 

tendências do funcionamento mundial dos mercados, dos fluxos dos fatores da 

produção, das alianças estratégicas entre corporações, surgindo então as diretrizes 

relativas à desestatização, desregulamentação, privatização, abertura de fronteiras, 

criação de zonas francas, etc. 

O Estado vê sua autoridade fragilizada30 pelo processo de 

redefinição da soberania, perde-se o equilíbrio entre os poderes e ocorre a perda da 

autonomia de seu aparato burocrático. “[...] São cada vez mais débeis, ineptos e 

ineficientes na condução autônoma e independente de suas respectivas economias; 

ou seja, são cada vez menos capazes de geri-las e de controlá-las como se fossem 

sua „propriedade exclusiva‟ [...]”31. 

O Estado é pressionado pelos detentores do capital, estes que se 

utilizam do poder de persuasão, barganha, confronto e veto de que dispõem. 

Influenciando significativamente na formulação, implementação e execução de 

políticas públicas. Pressionando o Estado a melhorar e ampliar as condições de 

competitividade sistêmica, além de reivindicar a total abertura comercial, a 

desregulamentação dos mercados, a adoção de programas de desestatização, a 

flexibilização da legislação trabalhista e também outras atitudes visando a 

deslegalização e a desconstitucionalização. 

                                            
29

 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 
2003. p. 42. 
30

 De acordo com ANDRADE, Manuel Correia de Andrade. Geografia econômica.  12. ed. São 
Paulo: Atlas, 1998. p. 65. - “No mundo moderno, com o capitalismo monopolista dominante, os 
Estados vem perdendo importância e influência em face do poder das grandes empresas 
transnacionais, que planejam o seu espaço em escala mundial, sem levar em conta as divisões 
políticas e os interesses das populações. Estas empresas têm conseguido um relativo controle do 
poder político, intervindo e destituindo os governos que, nos países mais pobres onde elas atuam, se 
opõem aos seus interesses, defendendo os interesses das empresas nacionais ou até mesmo os da 
coletividade.” 
31

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 53. 
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José Eduardo Faria elucida sobre o lócus da democracia 

representativa, uma importante faceta desse processo de recomposição do sistema 

de poder do Estado-nação, o qual 

[...] no âmbito da economia globalizada; sobre a substituição da 
política pelo mercado como fator determinante do „âmbito 
público‟; sobre o impacto fragmentador ocasionado pela 
diversidade de ritmos, dinâmicas e horizontes temporais com 
relação às percepções da história e de um futuro nacional; 
sobre a efetividade da representação parlamentar; e, por fim, 
sobre o caráter cada vez mais difuso e menos transparente da 

elaboração das regras jurídicas em matéria econômica, 
monetária, financeira, cambial, industrial e comercial [...]32 
(Grifo do autor) 
 

Surgem centros de poderes, ao passo que ocorre o inter-

relacionamento das estruturas empresariais com a interconexão dos sistemas 

financeiros e a formação dos grandes blocos comerciais regionais, destarte o 

sistema político deixa de ser o organizador da sociedade, havendo uma crescente 

ordem oriunda dos agentes econômicos em detrimento de uma ordem 

soberanamente produzida. 

Citando Juan Ramón Capella: 

La mundialización impone una nueva estructura o campo de 
poder: la forma estado pierde su primacía al subordinarse a un 
soberano privado supraestatal de carácter difuso, con una 
asignación de funciones nueva en este campo interrelacionado. 
El sistema de legitimación tiende a cambiar también, y el 
derecho se adapta y adquiere rasgos apropiados a la nueva 
situación […] 33 
 

Portanto, havia a noção de que a organização da sociedade partia 

tão somente da ordem soberana do Estado-Nação, com o advento da Globalização, 

a organização da sociedade passa, também, a sofrer influências de atores 

hegemônicos. 

Para José Eduardo Faria, o Estado viu-se 

[...] limitado em suas políticas fiscais, em seus instrumentos de 
direção e em suas estratégias de planejamento; obrigado a 
levar em conta antes o contexto econômico-financeiro 
internacional do que as próprias pressões, anseios, 
expectativas e reivindicações nacionais; e restrito ao papel de 
articulador e controlador da „auto-regulação‟, tendo por função 
(a) preservar a complexidade das diferentes racionalidades dos 

                                            
32

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 28. 
33

 CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida: una aproximación histórico-teorética al estúdio del 
derecho y del estado. 2. ed. Madrid: Trotta, 1999. p. 239 e 240. 
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setores e agentes produtivos e (b) induzir processos de mútuo 
entendimento entre eles. O que tende a levar o direito positivo 
desse Estado a disciplinar não tanto os comportamentos, mas, 
isto sim, os procedimentos [...]34 
 

Resta ressaltar que as estruturas administrativas, políticas e 

jurídicas do Estado-nação não desaparecerem, porém vêem alguns de seus 

instrumentos relativizados, como: a gestão normalizadora de mercados; a 

intervenção no âmbito trabalhista; a produção de insumos e serviços por meio de 

empresas públicas; o estabelecimento de barreiras alfandegárias; a imposição de 

determinadas restrições à propriedade privada em face de sua função social e 

utilização de políticas tributárias na indução de comportamentos, financiamentos de 

programas sociais e distribuição de renda. 

O Significado do Estado-nação é alterado drasticamente, algumas 

características clássicas do Estado, modificam-se ou transformam-se radicalmente. 

Instituições, organizações e corporações multilaterais, transnacionais, pairam acima 

das nações, assim ocorrem mudanças substantivas em âmbito nacional, quanto as 

condições e as possibilidades de soberania, projeto nacional, emancipação nacional, 

reforma institucional, liberalização das políticas econômicas ou revolução social. A 

moeda nacional torna-se produto reflexivo da moeda mundial, abstrata e ubíqua, 

universal e efetiva. Fatores da produção, ou as forças produtivas, tais como o 

capital, a tecnologia, a força de trabalho e a divisão do trabalho social, começam a 

ser organizados e dinamizados bem mais acentuadamente que antes, pela sua 

reprodução em âmbito mundial.  

As empresas instalam-se nos diversos países, constituindo novas 

empresas como se fossem nacionais daquele país, porém o centro decisório não se 

constitui em nenhum deles.  

Assim procedem, explorando matéria-prima e salários baixos 
nos países subdesenvolvidos, tecnologia nos países 
desenvolvidos, vendas a preços diferenciados, de acordo com 
o poder aquisitivo de cada mercado, com a imposição das 
maiores margens de lucros que cada um deles suporte.35 

Trata-se 

de realizações de “engenharia jurídica”, que expandiu as 
fronteiras jurídico-econômicas das nações além, e por cima, 
das fronteiras político-jurídicas tradicionais. Por esse artifício, 

                                            
34

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 141. 
35

 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 6. ed. São Paulo: 
LTr, 2005. p. 306. 
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uma empresa consegue ser “nacional” em cada país, sem que 
o seu centro de decisões se submeta às suas leis. Seus 
interesses específicos, portanto, não se submetem aos da 
nação em que atuam. Fogem ao controle efetivo de cada 
direito nacional.36 
 

Detentoras da mais alta tecnologia e por sempre extrair todas as 

vantagens possíveis, as empresas são 

constituídas, orientadas e estruturadas para atingir objetivos 
específicos, as “organizações complexas” se caracterizam pelo 
alto grau de sua diferenciação interna, por seus centros 
dinâmicos de poder com funções de gestão, direção, 
planejamento e controle, pela sua capacidade de agir 
estrategicamente, pela extrema sofisticação de suas formas de 
atuação e pela permanente reivindicação de interesses sociais 
segmentados. É justamente porque elas tendem a desenvolver 
suas próprias racionalidades, a forjar suas próprias 
normatividades, a gerar sua própria “jurisprudência”, a criar 
seus próprios valores, na busca pela concretização e 
maximização de seus interesses, que o contexto social da 
economia globalizada pode ser definido como uma „sociedade 
de organizações‟, ou seja, mais como uma “constelação de 
governos privados” do que propriamente como uma 
“associação de indivíduo articulada por um governo público”37 
 

Estes players – as empresas - passam a ditar novos padrões 

comportamentais e culturais, exploram as potencialidades econômicas dos países.38 

De acordo com Milton Santos, “cada empresa [...] utiliza o território em função dos 

seus fins próprios e exclusivamente em função desses fins. As empresas apenas 

têm olhos para os seus objetivos e são cegas para tudo o mais. [...]”39 e 

complementa alegando que  

[...] tudo que existia anteriormente à instalação dessas 
empresas hegemônicas é convidado a adaptar-se às suas 
formas de ser e de agir, mesmo que provoque, no entorno 
preexistente, grandes distorções, inclusive a quebra da 
solidariedade social.40 
 

As empresas estatais eram consideradas ineficientes e deficitárias, e 

como a economia globalizada exige que as empresas sejam ágeis e lucrativas, 

                                            
36

 Op. Cit. 
37

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p.172. 
38

 De acordo com Vijay Govindarajan e Anil K. Gupta: “A empresa multinacional é o ator principal no 
palco dos negócios internacionais. Ela conduz à globalização, agindo como uma líder para os 
agrupamentos regionais de empresas [...]” – LUCINDA, Cláudio Ribeiro de (Trad.). Dominado os 
mercados globais. São Paulo: Makron, 2001. p. 14. 
39

 SANTOS, Milton. Por uma outra Globalização: do pensamento único à consciência universal. 14. 
ed. Rio de Janeiro: Record, 2007. p. 85. 
40

 Op. Cit. p. 85. 
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muitas Nações viram como alternativa seguir um programa neoliberal, privatizando 

as empresas estatais. Tais empresas foram compradas por grupos particulares 

ligados às transnacionais impondo novas formas de gerenciamento, por meio da 

automação e informatização, bem como a redução da mão-de-obra ao mínimo 

necessário. 

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatísticas – IBGE, no período de 1997 – 2002, foram 133 empresas estatais 

brasileiras privatizadas41: 

Com o processo de privatização e a conseqüente modernização das 

empresas, a taxa de desemprego acabou aumentando. Em alguns casos as 

transnacionais transferem sua linha de produção a outros países, aproveitando dos 

benefícios oferecidos pelos governantes (v.g. incentivos fiscais) ou até mesmo 

devido as vantagens relativas a: mão-de-obra barata, leis trabalhistas flexíveis, entre 

outros fatores. 

José Eduardo Faria leciona que 

[...] os fluxos de matérias-primas, de serviços, de bens, de 
recursos financeiros, de informações e de conhecimento 
especializado passam cada vez mais a obedecer à lógica 
própria desses mercados, que é independente das intenções 
dos sujeitos. E a maximização ilimitada da acumulação, 
enfatizada por essa lógica e exponenciada pelo fenômeno da 
globalização, condicionando e submetendo de maneira 
avassaladora todos os comportamentos, operando muito acima 
da vontade política dos cidadãos.42 
 

Destarte, ficando os Estados vulneráveis a decisões econômicas 

oriunda de lugares diversos ao seu território, ditada por pessoas, grupos 

empresariais e instituições, que se quer tem controle. Estruturas administrativas, 

políticas e jurídicas das Nações são reformadas e redimensionadas, por meio de 

processos de deslegalização e privatização, justificando seus atos pelo nome da 

governabilidade. 

Portanto, como conseqüência direta da Globalização e da força 

alcançada pelas transnacionais, no âmbito das estruturas administrativas, políticas e 

jurídicas, os Estados viram alguns instrumentos básicos que caracterizavam sua 

ação, serem relativizados, tais como: a normalização dos mercados; a intervenção 

                                            
41

 Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia 
=281&id_pagina=1>. Acesso em: 24 de mar. 2008. 
42

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 52. 

3103



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

nas negociações capital e trabalho; a produção de insumo e a prestação direta de 

serviços; a imposição de restrições relativas à entrada e saída de capitais e 

produtos, por meio de barreiras legais; a restrição a propriedade privada, fundado na 

noção de função social; e a utilização de uma política tributária com intuito de balizar 

os comportamentos dos agentes econômicos. 

As transnacionais, por conseqüência direta da Globalização, 

ganham espaço e devido a sua força43, fomentada pela estrutura econômica 

adotada, transformam categorias jurídicas, como soberania, legalidade, hierarquia 

das leis, etc, segundo seus interesses, a Globalização provocou a desconcentração, 

a descentralização e a fragmentação do poder, além do que “[...] redefiniu o 

tamanho, o peso e o alcance das próprias funções e papéis do Estado [...]”44. 

De acordo com Juan Ramón Capella: 

Esse poder, privado [...] tiene efectos de naturaleza pública 
precisamente porque determina las políticas estatales. El 
soberano difuso no solo es capaz de imponer sus propias 
políticas a los estados penetrando la voluntad de las 
instituciones de éstos sino que además impide llevar a la 
práctica las políticas decididas por las instituciones estatales 
cuando son incoherentes con las suyas propias. 45  
 

Devido ao aumento da assimetria de poder das transnacionais, o 

Estado, vê sua soberania limitada, muitas vezes subordinada a um soberano 

privado, o que leva a Eustáquio de Sene dizer que “[...] uma característica marcante 

da globalização, em sua dimensão política [...] o enfraquecimento relativo dos 

Estados nacionais [...]” 46. 

O conceito clássico relativo a soberania construído por Maquiavel e 

principalmente por Jean Bodin no século XVI47 vem sendo redefinido para uma 

soberania relativa, pois ocorrem diversas transformações mundiais que tornam 

determinados conceitos clássicos, relativos a soberania, obsoletos. 

Para José Eduardo Faria:  

                                            
43

 De acordo com CAPELLA, Juan Ramón. Fruta prohibida: una aproximación histórico-teorética al 
estúdio del derecho y del estado. 2. ed. Madrid: Trotta, 1999. p. 243. “[...] Las compañias 
transnacionales representam uma concentración de capital, de poder y de capacidad de decisión 
inmensos [...]” 
44

 FARIA, José Eduardo. O Direito na Economia Globalizada. São Paulo: Malheiros, 2000. p. 8. 
45

 CAPELLA, Juan Ramón. op. cit. p. 261. 
46

 SENE, Eustáquio de. Globalização e espaço geográfico. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2004. p. 
107. 
47

 SILVA, César Augusto Silva da. O direito econômico na perspectiva da globalização: análise 
das reformas constitucionais e da legislação ordinária pertinente. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 
182. 
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[...] na medida em que a interpretração das estruturas 
empresariais, a interconexão dos sistemas financeiros e a 
formação dos grandes blocos comerciais regionais se 
convertem em efetivos centros de poder [...] o sistema político 
deixa de ser o lócus natural de organização da sociedade por 
ela própria. Em vez de uma ordem soberanamente produzida, 
o que se passa a ter é uma ordem crescente recebida dos 
agentes econômicos [...] 48 (Grifo do autor) 
 

Muitos fatores contribuíram para a atual conjuntura econômica 

existente no Direito brasileiro. Ao longo das décadas muitas mudanças aconteceram 

na estrutura econômica, objetivando incentivar a entrada de capitais externos “[...] 

sem a montagem prévia de um marco regulatório adequado, capaz de 

operacionalizar racional e eficientemente o processo, de modo a beneficiar o 

conjunto da população”49.  

É devido a fatores sociais, tais como a evolução tecnológica, a 

mundialização da atividade empresarial, o empenho de organizações internacionais 

no intuito de ter-se uma liberalização da economia mundial, principalmente 

reduzindo a intervenção estatal que causou várias transformações no texto 

constitucional econômico. Corolário a isso o art. 173 da Constituição Federal o qual 

dispõe o seguinte: 

Art. 173 – Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, 
a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só 
será permitida quando necessária aos imperativos da 
segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme 
definidos em lei. 
 

Destarte, o Estado passa a ter uma amplitude na sua abertura 

econômica, ocorrendo a flexibilização do monopólio estatal em vários setores50, 

assim sendo apenas permitido a exploração de maneira direta de atividade 

econômica, no caso previsto no artigo supra citado, ocasionando uma maior fruição 

de investimentos do setor privado. Passando o Estado de explorador da atividade 

econômica a fiscalizador, no intuito de adaptar-se a sociedade global neoliberal, 

deixando a mão dos agentes privados detentores de capital, tecnologia e potencial 

para acompanhar o desenvolvimento da Economia moderna. 

Elementos de extrema importância para o bom desenvolvimento 

                                            
48

 FARIA, José Eduardo. op cit. p. 35. 
49

 SILVA, César Augusto Silva da. O direito econômico na perspectiva da globalização: análise 
das reformas constitucionais e da legislação ordinária pertinente. Rio de Janeiro: Renovar, 2000. p. 
139 e 140. 
50

 Exemplo de flexibilização são as Emendas Constitucionais da 5ª a 9ª. 
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econômico autônomo e sustentável tais como o gás natural, petróleo, energia 

elétrica e telecomunicações, são entregues a monopólios privados mundiais, o que 

se faz necessários prévia regulamentação e controle no intuito de que esses atores 

hegemônicos não utilizem desse seu poderio na modificação das estruturas jurídicas 

de acordo com seus interesses. 

Uma veemente influência das empresas estrangeiras na estrutura 

jurídica-constitucional pátria é a definição de empresa brasileira, ocorrida por meio 

da Emenda Constitucional n. 6 de 15 de agosto de 1995, a qual revoga a disposição 

relativa ao entendimento de empresa brasileira. 

Também a alteração do art. 170, IX da Carta Magna, este que tinha 

o seguinte texto: “IX – tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital 

nacional de pequeno porte”, passando a vigorar: “IX – tratamento favorecido para as 

empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 

sede e administração no País”, ocorrendo a abertura para que estrangeiros invistam 

no país. Considerando empresa brasileira como aquela instalada no país, 

independente da origem do capital. 

Fazendo paralelo da atuação desses atores na mudança das 

garantias jurídicas, poder-se-ia citar a supressão do §3º, do art. 192 da Constituição 

da República, o qual limitava a cobrança de juros a 12% anuais. Com o advento da 

Emenda Constitucional n. 40/2003 esta limitação constitucional foi suprimida, assim 

cobranças de juros acima desta limitação (que eram rotineiras) foram legalizadas, 

devido principalmente as influências e pressões de organizações mundiais 

bancárias. 

No mundo hodierno as relações sociais, econômicas e jurídicas são 

alteradas constantemente e de maneira radical, sendo crescente a importância de 

valores que limitem direitos clássicos (v.g. direito de propriedade), destarte a 

população conscientiza-se aumentando a cobrança social e jurídica sob as 

empresas, no intuito de que se alcance um patamar onde balanceie a relação entre 

lucro e responsabilidade social, fazendo com que as empresas elevem a sua 

participação na organização social, tornando-se cada vez mais coletiva, sendo tais 

organizações constituídas como principal protagonista da sociedade moderna. 

A responsabilidade social da empresa está estritamente ligada à 

ideia da função social da propriedade prescrita nos art. 5º, XXII, art. 182, §2º e 186 

da Constituição Federal. Nas palavras de Celso Ribeiro Bastos, “a propriedade como 
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direito fundamental não poderia deixar de compatibilizar-se com a sua destinação 

social: por conseguinte, tem necessidades de harmonizar-se com os fins legítimos 

da sociedade”51. 

Assim as sociedades empresariais têm por óbvio uma função social, 

a qual interessa aos empregados, fornecedores, à comunidade local e até mesmo 

ao próprio Estado, considerando principalmente três principais funções sociais da 

empresa: a primeira girando em torno das condições de trabalho, relativo aos seus 

empregados; uma segunda voltada aos interesses dos seus consumidores; e por 

derradeiro uma terceira ligada na preservação do Meio Ambiente. 

O Código Civil de 2002 assegura ao empresário, o caráter de agente 

social, devendo exercer suas atividades econômicas balizado pelos princípios 

sociais e individuais, tendo plena consciência de sua função social, situando na 

empresa uma natureza importante de agente social, dotado de conceituado poderio 

econômico. 

As sociedades empresárias são responsáveis por vários fatores 

importantes para a sobrevivência da sociedade, pois ela gera empregos e recolhe 

tributos, além de movimentar a economia por meio da compra e venda de bens, 

também pela prestação de serviços. Porém não bastam tais atitudes para cumprir 

sua função social, mas também observar alguns preceitos constitucionais, como: a 

dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), respeitar o princípio do valor social do 

trabalho (art. 1º, IV), da solidariedade (art. 3º, I), promover a justiça social (art. 170, 

caput), a soberania nacional (art. 170, I), a função social da propriedade (art. 170, II), 

respeitar a livre iniciativa (art. 170, caput e art. 1º, IV), a defesa do consumidor (art. 

170, V), a defesa do meio ambiente (art. 170, VI), lutar pela redução das 

desigualdades sociais (art. 170, VII) e pela busca pelo pleno emprego (art. 170, VIII), 

entre outros princípios. 

A responsabilidade social pode ser compreendida como apenas um 

custo adicional às empresas, por isso durante muito tempo a responsabilidade da 

empresa traduzia-se na busca pela maximização dos lucros e minimização de 

custos, sem qualquer influência dos aspectos sociais e/ou políticos decorrentes do 

ambiente dos negócios. Nas palavras de Denis Donaire: 

Na visão tradicional da empresa como instituição apenas 
econômica, sua responsabilidade consubstancia-se na busca 

                                            
51

 BASTOS, Celso Ribeiro. Dicionário de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 74. 
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da maximização dos lucros e na minimização dos custos e 
pouco além disso. Os aspectos sociais e políticos que 
influenciam o ambiente dos negócios não são considerados 
variáveis significativas e relevantes na tomada de decisões dos 
administradores, e as repercussões que as decisões internas 
possam acarretar no contexto sociopolítico tem pouco 
significado para a cúpula das empresas [...]52  
 

De acordo com Edílson José Graciolli, resume-se da seguinte 

maneira a Responsabilidade Social Empresarial: 

As auto-representações da RSE podem assim ser resumidas: 
Visão clássica: a função da empresa é gerar lucro “sem 
fraudes” (Smith, Friedman). 
Visão instrumental-pragmática: a RSE é fator de 
competitividade que pode promover o fortalecimento do lucro. 
Visão instrumental-emancipatória: a RSE contribui para o bem-
estar da coletividade em que se insere (capitalismo 
socialmente orientado). (Grifo do autor)53 

 

É a partir do contexto social, com o aumento da expressão do 

clamor da sociedade por uma empresa que não levasse apenas em conta os 

interesses individuais da corporação, mas sim os interesses difusos e coletivos, que 

houve a redefinição do papel social da empresa, fazendo-se necessário demonstrar 

sua utilidade social na busca do bem comum. Não pautando sua utilidade pública 

apenas na velha concepção de lucro e geração de empregos, outrossim, sendo vista 

como instituição sociopolítica, o que refletiu na mudança da ênfase do econômico 

para o social, corolário ao fato da sociedade estar mais atenta ao comportamento 

ético das empresas. 

A empresa adotando seu papel de instituição sociopolítica, por meio 

de uma postura pró-social, ao invés da responsabilidade social ser apenas um custo 

adicional, como se imaginava a priori transformou-se em fatores positivos de 

vantagens e ganhos tangíveis a elas, pelos fatores agregados aos benefícios 

econômicos e estratégicos gerados. 

Atualmente, além das responsabilidades econômicas e legais, 

exigem-se das empresas também responsabilidades éticas, morais e sociais, assim 

a conscientização social, 

[...] refere-se à capacidade de uma organização de responder 
às expectativas e pressões da sociedade. Nesse sentido, a 

                                            
52

 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 15. 
53 GRACIOLLI, Edílson José. Responsabilidade social empresarial: “terceiro setor” ou aparelho de 

hegemonia? Disponível em: <http://www.unicamp.br/cemarx/ANAIS%20IV%20COLOQUIO/comuni 
ca%E7%F5es/GT3/gt3m3c3.pdf>. Acesso em: 29 ago. 2011. p. 2. 
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busca de procedimentos, mecanismos, arranjos e padrões 
comportamentais desenvolvidos pelas empresas marca 
aquelas que são mais ou menos capazes de responder aos 
anseios da sociedade.54  
 

Oriunda dos anseios da sociedade as responsabilidades éticas são 

políticas adotadas, que mesmo não codificadas em lei, são praticadas no intuito de 

atender aos diversos públicos com os quais, a empresa, relaciona-se que entendem 

como legítimo, correto, justo de acordo com seus direitos morais ou expectativas, 

tais responsabilidades éticas 

[...] correspondem a valores morais específicos. Valores morais 
dizem respeito a crenças pessoais sobre comportamento 
eticamente correto ou incorreto, tanto por parte do próprio 
indivíduo quanto com relação aos outros. É dessa maneira que 
valores morais e ética se complementam. A moral pode ser 
vista como um conjunto de valores e de regras de 
comportamento que as coletividades, sejam elas nações, 
grupos sociais ou organizações, adotam por julgarem corretos 
e desejáveis [...] A ética é mais sistematizada e corresponde a 
uma teoria de ação rigidamente estabelecida. A moral, em 
contrapartida, é concebida menos rigidamente, podendo variar 
de acordo com o país, o grupo social, a organização ou mesmo 
o indivíduo em questão.55. 

 

As empresas terão de conciliar a necessidade de obter lucros, com 

comportamentos éticos-legais, pois com a Economia globalizada, as empresas que 

pretendem expandir seus mercados, têm que aprender a conviver com a 

diversidade, a população tende a homogeneizar os padrões relativos aos direitos 

humanos, sendo exigido comportamentos socialmente responsáveis das empresas, 

respeitando as noções internacionais de direitos humanos, liberdade e participação 

democrática. Assim, poder-se-ia dizer 

[...] que um dos efeitos da economia global é a adoção, por 
todo mundo, de padrões éticos e morais mais rigorosos, seja 
pela necessidade das próprias organizações de manter sua 
boa imagem perante o público, seja pelas demandas diretas do 
público para que todas as organizações atuem de acordo com 
tais padrões. Valores éticos e morais sempre influenciaram as 
atitudes das empresas, mas estão se tornando, cada vez mais, 
homogêneos e rigorosos.56. 
 

Expande-se o papel das organizações, no intuito de abranger e 

valorizar questões de caráter social e político, obrigando aos seus administradores 
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 DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 23. 
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 ASHLEY, Patrícia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 
Saraiva, 2003. p. 51. 
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 Ibidem. p. 52. 
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adequar-se com os anseios sociais do papel social da empresa diante da sociedade, 

pois tais corporações não podem utilizar de seu potencial homogeneizador de 

acordo com interesses privados, já que se tem uma função social insculpida em todo 

ordenamento pátrio. 

O Estado, por contra-partida, deve balizar a atuação de tais atores 

hegemônicos no intuito de conciliar os interesses econômicos e sociais, para assim 

atingir não só um patamar de desenvolvimento econômico, mas também social, na 

perspectiva de almejar cada vez mais um capitalismo humano, onde não apenas os 

detentores do capital têm oportunidades, mas sim todos conforme elenca os 

princípios constitucionais. 

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho buscou realizar um estudo acerca da estrutura econômica 

constitucional adotada, visando trazer lume sobre a problemática, para isso, buscou 

demonstrar a influência dos atores hegemônicos relativo à (re) definição de alguns 

institutos jurídicos, tais como: soberania, legalidade hierarquia das leis, entre outros, 

segundo seus interesses.  

As normas jurídicas existem no intuito de disciplinar as relações 

humanas, assim tem-se a idéia de Direito ligado estritamente a sociedade. O Direito 

preocupa-se apenas com situações consideradas relevantes. Após evidenciada a 

relevância, ocorre a jurisdicização de tais fatos, sendo estes disciplinados por meio 

de uma fórmula lingüística modalizada em normas de proibição, obrigatoriedade e 

permissão, explicitados pelo discurso do: dever ser. 

Já a Economia é uma ciência explicativa, para ela basta explicar os 

fenômenos não impondo fatos, exprimindo-se pelo discurso explicativo: ser. O fato 

econômico acontece na sociedade e como um fato social relevante é suscetível a 

intervenção do Direito. Percebe-se então a importância que a Ciência Econômica 

expressa-se diante do conteúdo do Direito, pois ela quem explica o ato e o fato 

disciplinado por ele.  

Portanto, quando se têm fatos sociais que sofrem influência 

econômica, têm-se normas jurídicas, as quais sofreram evolução junto aos modelos 

econômicos existentes. 

O primeiro modelo econômico relevante que se pode destacar é o 
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Modelo Liberal, tal modelo encontra inspiração no iluminismo francês do século 

XVIII, visa ele a liberdade individual, sua prerrogativa principal é a autonomia privada 

e a absoluta separação entre direito público e privado.  

Observada algumas falhas no modelo Liberal, enseja-se o Modelo 

Econômico de Bem-Estar Social o qual prevê que apenas com a regulação do 

Estado, far-se-ia possível ocorrer a libertação dos humanos das formas de 

submissão econômica, e também das exclusões sociais. O Estado toma um caráter 

intervencionista, assim ocorrendo um esbatimento na distinção entre público e 

privado. 

Com o chamado Welfare State diversas dificuldades 

desencadearam, assim com tais dificuldades e sabendo que um Estado omisso na 

disciplina da atividade econômica (conforme ocorreu no Liberalismo), os meios de 

produção concentraram-se nas mãos apenas de poucos privilegiados, surge o 

Modelo Econômico Neoliberal, uma nova doutrina que busca abrir as fronteiras 

estatais, principalmente dos Estados menos desenvolvidos, no intuito de gerir uma 

indiscriminada exploração econômica estrangeira. A Economia é posta a mão de 

particulares, sob o pretexto de modernizar o Estado e também reduzir seu tamanho, 

esse modelo econômico foi o principal precursor da globalização. 

Com a globalização, fenômeno este complexo e multifacetado, 

expandem-se as fronteiras, portanto integrando os mercados em velocidade 

avassaladora, propiciando uma intensificação de circulação de bens, serviços, 

tecnologias, capitais, culturas e informações. Com o desenvolvimento da tecnologia, 

à expansão das comunicações e ao aperfeiçoamento do sistema de transportes, a 

globalização provocou a desconcentração, a descentralização e a fragmentação do 

poder. Debilitou a capacidade de taxação e regulamentação dos governos. 

Novos caminhos foram abertos para configurações geopolíticas 

novas e originais, estas com poderio balizador, capaz de abalar, mover e influenciar 

os fluxos produtivos, mercantis, monetários e migratórios. As estruturas 

hierarquizadas das atividades empresariais transformaram-se em organizações em 

forma de redes, com base em parcerias, cooperações e relações contratuais 

flexíveis. 

Possibilitou-se a criação de novos instrumentos financeiros, 

introduzindo novos critérios e diferenciais de rentabilidade nos investimentos 

transnacionais, mas por outro lado também ampliou seus riscos. 
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Surgiram situações sociais que até então eram inusitadas, seja pela 

originalidade, pelo diferencial ou particularidade, exigindo novos padrões de 

responsabilidade, controle e segurança. 

Os conflitos tiveram sua escala e seu perfil alterados, portanto 

tornando inadequadas as normas e mecanismos processuais que tradicionalmente 

eram utilizados pelo direito positivo para dirimi-los. 

Atualmente, vêem-se muitas controvérsias, principalmente no âmbito 

empresarial sendo dirimidas por meio da arbitragem. Assim redefiniu o tamanho, o 

peso e o alcance das próprias funções e papéis do Estado.  

As linhas demarcatórias entre o interno e o externo ficaram menos 

nítidas. Propiciou modos inéditos de articulação entre esferas locais, 

microrregionais, nacionais, macrorregionais e internacionais, com relações, 

intersecções e zonas de sobreposição extensas e complexas. Alimentou 

movimentos e lutas pela afirmação de identidades locais baseadas na revalorização 

do direito às raízes.  

Redefiniu a articulação entre interesses particulares e a idéia de bem 

comum, o que conduziu a novas formas de ação política e a novos modelos de 

legalidade. 

O poder soberano passa a compartilhar o espaço decisório com 

outros atores, tendo que ora coadjuvá-los, ora compor seus interesses, ora ainda se 

afirmar coercitivamente (quando presentes condições políticas para tanto). 

Assim, as transnacionais, por conseqüência direta da globalização, 

ganham espaço e devido a sua força, fomentada pela estrutura econômica 

constitucional adotada, transformam categorias jurídicas, como soberania, 

legalidade, hierarquia das leis, entre outras, segundo seus interesses, muitas vezes 

sobrepondo-se a determinações legais.   

Exemplo claro da influência desses atores hegemônicos é a 

supressão que sofreu o §3º do art. 192 da Constituição Federal, com a advento da 

Emenda Constitucional n. 40/03, tal parágrafo limitava o juros a ser cobrado em 12% 

anuais, com a modificação tal garantia constitucional foi perdida, o que demonstra 

clara influência na (re) definição dos direitos. 

Portanto, criam-se ambientes de atuação dos atores hegemônicos 

em detrimento ao poder estatal, como forma de ampliação do sistema econômico 

capitalista. Direitos e garantias que outrora foram conquistados, passam por 
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modificações, em nome do dogma capital. 

Porém, apesar de todo poder desses entes privados cabe ressaltar 

que existe um papel social a ser seguido pelos agentes econômicos, assim os atores 

hegemônicos não podem abusar de seu potencial movido a exclusivo interesse 

privado, devem ser levado em conta os princípios legais referente a função social, 

como elemento indispensável à própria existência e manutenção desse poder 

privado. 
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RATIONAL WAY TO INVEST RICHES FROM THE BRAZILIAN PRE-SAL 
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Rogério Nogueira Guimarães 

 

  

RESUMO 

A formação política estatal deve estar atenta para os seus objetivos. No Brasil um dos 

objetivos da República é erradicar a pobreza. Evidente que nos últimos 20 anos percebemos 

uma melhoria neste aspecto, pois segundo dados do IPEA foram retiradas da pobreza mais de 

12 milhões de pessoas. Ocorre, que o Brasil descobriu uma das maiores reservas de petróleo 

do planeta, e para que o país não se torne refém desta riqueza o presente trabalho busca 

demonstrar que os recursos oriundos desta exploração devem ser “investidos”, e não, 

“gastos”. De modo que uma forma racional de evitar que a economia do Brasil fique “refém” 

desta riqueza natural é preciso investir os recursos oriundos desta exploração em algo que será 

decisivo a médio e longo prazo que é a erradicação da pobreza. Sendo assim, é estratégico 

para o Brasil investir os recursos oriundos do pré-sal em políticas públicas voltadas para o 

combate da desigualdade social que ainda é gritante na sociedade brasileira. Isso será 

importante porque não fará com que o país estruture sua economia em torno de riquezas 

naturais não renováveis, e em contrapartido propiciará que o país execute um de seus 

objetivos que é a erradicação da pobreza. Para tanto utilizou-se neste trabalho o metodo 

dedutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: PETRÓLEO; REDUÇÃO DA POBREZA; DIREITO 

FUNDAMENTAL 

 

ABSTRACT 
The formation of state policy should be attentive to their goals. In Brazil one of the goals of 

the Republic is to eradicate poverty. Evident that in the last 20 years we see an improvement 

in this aspect, because according to data from IPEA were lifted out of poverty more than 12 

million people. Occurs, that Brazil has discovered one of the largest oil reserves on the planet, 

and that the contry does not become hostage to the wealth of this article seeks to demonstrate 

that the proceeds from this exploitation must be “invested” and not “spending”. So a rational 

way to prevent Brazil's economy remains "hostage" of this natural wealth is necessary to 

invest the proceeds from this exploration into something that will be decisive in the medium 

and long term which is the eradication of poverty. Therefore, it is strategic for Brazil to invest 

the proceeds from the pre-salt in public policies to combat social inequality is still rampant in 

Brazilian society. This is important because it will make the country's economy structured 

around non-renewable natural resources, and in return will provide the country a run of their 

goals is the eradication of poverty. For this we used the deductive method in this work. 

KEYWORDS: OIL WEALTH; POVERTY ALLEVIATION; FUNDAMENTAL RIGHT 
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Introdução 

  

A formação do Estado é um acontecimento que se está atrelado a necessidade do homem de 

sair de seu estado primitivo e também para que se provovesse o bem comum dos cidadãos. 

Essa é a missão principal de um Estado, promover uma vida boa para seus cidadãos. 

Nesta direção o Estado precisa necessáriamente alocar recursos, via impostos ou via 

exploração de seus recursos naturais. No Brasil e em todos os Estados existe uma combinação 

entre a arrecadação de impostos e a exploração de recursos naturais sempre de maneira a 

propiciar a existência de recursos para que possam ser investidos na promoção do bem social. 

No Brasil uma notícia acerca de uma grande reserva de petróleo tem movimentado a vida 

econômica, política e social. A descoberta do pré-sal e de sua capacidade de exploração de 5 a 

8 bilhões de barris de petróleo faz com que se inicie o planejamento acerca da melhor forma 

de se investir os recursos originados de tal riqueza. 

O presente trabalho pugna por demonstrar que uma alternativa racional de investimento para 

esses recursos é na erradicação da pobreza que além de diminuir o abismo entre as classes 

sociais ainda irá fazer com que o Brasil atinja um de seus objetivos previstos no art. 3º da 

Constituição Federal, qual seja, “erradicar a pobreza…”, e por último evitará que a economia 

fique dependente do petróleo, o que estrategicamente falando não é adequado. 

  

  

1. O Estado e sua caracterização política, econômica e social. 

  

Na busca por uma definição de Estado o professor Paulo Bonavides pondera[1] “o emprego 

moderno do nome Estado remonta a Maquiavel, quando este inaugurou O Princípe com a 

frase célebre: “Todos os Estados, todos os domínios que têm tido ou têm império sobre os 

homens são Estados […]”. 

O professor Paulo ainda ensina que definir o Estado requer a análise de três posições 

predominantes, quais sejam, a filosófica, a jurídica, e a sociológica. Dessa maneira a acepção 

filosófica[2] 

Aos primeiros pertence Hegel, que definiu o Estado como a “realidade da idéia moral”, a 

“substância ética consciente de si mesma”, a “manifestação visível da divindade”, colocando-

o na rotação de seu princípio dialético da Idéia como a síntese do espírito objetivo, o valor 

social mais, alto que concilia a contradição Família e Sociedade, como instituição acima da 

qual sobrepaira tão somente o absoluto, em exteriorizações dialéticas, que abrangem a arte, a 

religião e a filosofia. 
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Entender o Estado como o valor social mais alto é bastante coerente, pois é justamente esta 

estrutura que põe a sociedade em um ambiente de consciência comunitária. Ter o Estado 

como algo maior é crucial para que o homem tema algo e então aceite mais facilmente a vida 

em sociedade racional, longe da distante da bárbarie. 

 A acepção jurídica de Estado encontra várias definições entre os filósofos que trataram do 

tema, dentre eles Kant formulou a seguinte definição[3] “a reunião de uma multidão de 

homens vivendo sob as leis do Direito”. Deveras essa definição de genial Kant se mostra por 

demais genérica podendo ser entendida para um município, província ou mesmo um 

presídio[4]. 

Então Del Vecchio traçou definição que necessáriamente faz uma distinção ente Estado e 

sociedade, do ponto de vista exclusivamente jurídico, satisfaz, principalmente quando ele, 

separando o Estado da Sociedade, nota, com toda a lucidez que o Estado é o laço jurídico ou 

político ao passo que a Sociedade é uma pluralidade de laços[5]. 

Ainda na acepção jurídica temos a defininção trazida por Georges Burdeau para quem[6] “o 

Estado se forma quando o poder assenta numa instituição e não num homem. Chega-se a esse 

resultado mediante uma operação jurídica que eu chamo a institucionalização do Poder”. 

Com isso podemos dizer que a concepção de Estado passa por uma separação do poder 

legítimo e do homem que se encontra no governo. Tal concepção é importante pois com isso 

fica fácil determinar o que é vontade do governante e o que é o dever do Estado (busca do 

bem comum). 

E por último temos a concepção sociológica que também conta com uma vasta gama de 

definições dentre as quais detaca-se a de Oswaldo Spengler para quem o Estado é[7] 

“instituição social, que um grupo vitorioso impôs a um grupo vencido, com o único fim de 

organizar o domínio do primeiro sobre o segundo e resguardar-se contra rebeliões intestinas e 

agressões estrangeiras”. 

Outro que formulou definição foi Duguit[8] que “Considera o Estado coletividade que se 

caracteriza apenas por assinalada e duradoura diferenciação entre fortes e fracos, onde os 

fortes monopolizam a força, de modo concentrado e organizado”. Nesta seara não se pode 

deixar de trazer a definição trazida por Marx e Engels[9] 

  

[…] explicam o Estado como fenômeno histórico passageiro, oriundo da aparição da luta de 

classes na Sociedade, desde que, da propriedade coletiva se passou à apropriação individual 

dos meios de produção. Instituição portanto que nem sempre existiu e que nem sempre 

existirá. Fadado a desaparecer, o poder político, como Marx o definiu, é „o poder organizado 

de uma classe para opressão de outra‟. Da mesma forma, assinala Engels que a Sociedade, 

enquanto Sociedade de classes, não pode dispensar o Estado, isto é, „uma organização da 

respectiva classe exploradora para manutenção de suas condições externas de produção, a 

saber, paraa opressão das classes exploradas‟. 
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Essa definição marxista faz sentido principalmente quando, por exemplo no Brasil, Exista 

uma disparidade tão grande entre ricos e pobres. Esse domínio se percebe numa política de 

crédito completamente voltada a classe dominante, fazendeiros, industriais e banqueiros, 

com crédito fácil e a verdadeiros fundos perdidos, ao passo que no Brasil apenas durante o 

governo de Luiz Inácio Lula da Silva tivemos uma política sólida de combate e redução da 

pobreza. 

Isto faz nascer uma indagação bastente importante para o desenvolver do presente trabalho. 

Afinal qual é a função do Estado? Para que foi criado? A resposta é simples, sabe-se qual foi 

o motivo da criação de tal ente, porém isto é esquecido no momento de implementação de 

políticas publicas para o cidadão.           

Neste norte o professor Dalmo de Abreu pontua com muita clareza acerca da finalidade ou 

funções do Estado. Conhecer as suas finalidades é algo crucial para que o Estado não perca o 

foco de sua missão, “é preciso saber o destino para que se inicie a viajem”, é o que nos ensina 

Dalmo de Abreu[10] 

A falta de consciência das finalidades é que faz com que, não raro, algumas funções 

importantes, mas que representam uma parte do que o Estado deve objetivar, sejam tomadas 

como finalidade única ou primordial, em prejuízo de tudo o mais. Dois exemplos atuais, 

ilustrativos dessa deformação, são representados pela superexaltação das funções economico-

financeiras do Estado e pela obsessão de ordem, uma e outra exigindo uma disciplina férrea, 

que elimina, inevitavelmente, a liberdade. E como a liberdade é um dos valores fundamentais 

da pessoa humana, é óbvio que a preponderância daquelas funções, aindaque leve a muitos 

bons resultados naquelas áreas, contraria os fins do Estado. 

Dessa maneira pode-se dizer que muitas são as classificações dos fins do Estado encontradas 

em obras que debrussam seus estudos sobre o tema. Para Dalmo de Abreu existe uma 

classificação inicial, mais geral, que divide os fins do Estado em objetivos e subjetivos. 

Os fins objetivos estão ligados ao papela representado pelo Estado no desenvolvimento da 

história da humanidade[11] e apresentam uma subclassificação que os separa em fins 

universais objetivos que são fins comuns a todos os estados em todos os tempos. A outra 

subclassificação são os fins particulares objetivos; que segundo estes cada estado possui uma 

missão particular que por muias vezes decorre do modo como nasceu o Estado, a maneira 

como ele se desenvolveu, enfim, as caracrerísticas que de alguma forma o toram diferente dos 

demais faz com que este Estado almeje fins específicos. 

Já os fins subjetivos estão diretamente ligados ao fato de o Estado estar alinhado aos fins 

individuais dos cidadãos, nas palavras de Dalmo de Abreu “o que importa é o encontro da 

relação entre os Estados e os fins individuais”[12]. 

Num segundo aspecto, ponto de vista, ou classificação, há uma classificação que apresenta-

nos três novos fins para o Estado, o expansivo, o limitado, e o relativo. O fim expansivo é 

aquele em que o Estado crece de forma desmensurada e acaba por sufocar o indivíduo, 

geralmente está presente nos Estados totalitários. 

O segundo fim desta classificação (limitado) são aqueles onde as atividades estatais são 

reduzidas a um mínimo, dando ao Estado apenas uma posição de vigilante da ordem social, ou 

de apenas garantidor da liberdade individual, ou ainda de responsável apenas pela segurança 
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dos seus cidadãos no plano externo. Esta classificação está ligado ao que se cjamou de Estado 

mínimo. 

Os fins relativos por mais natural que se possa parecer, não são necessáiamente um meio 

termo entre o expansivo e o limitado. Na verdade os fins relativos estão atrelados a uma idéia 

de solidariedade entre os indivíduos e entre estes e o Estado. Essa posição de solidariedade 

lhe fez com que esse fin também fosse denominado de teoria solidarista. Para Dalmo de 

Abreu[13] “[…] As ações humanas são a expressão de uma solidariedade que existe no íntimo 

dos indivíduos, e só quando essa solidariedade se externa é que cai no círulo das atividades 

essenciais do Estado”. 

Além destes abordados até agora temos ainda os fins exclusivos e os concorrentes. Naqueles 

percebemos que os fins devem se desempenhados exclusivamente pelo Estado, podemos citar 

como exemplo a atividade jurisdicional que cabe ao Poder Judiciário, trata-se de uma função 

típica do Estado. Quanto aos fins concorrentes percebemos que existe uma espécia de divisão 

de funções, ou melhor, uma não exigência de exclusividade do Estado na prestação do serviço 

que por sua vez pode ser desempenhado pelo particular em concorrência com o Estado. 

Saber quais são os fins do Estado são fundamentais para que possamos ter a compreensão de 

que o Estado trilha por um caminho coerente com sua missão. Missão que entende-se como 

sendo a promoção do bem comum, e isso é uma definição ampla mas que não impede seu 

entendimento, principalmente, num momento em que o bem comum pode ser buscado na 

saúde, educação, segurança, prestação jurisdicional, etc. O entendimento do professor Dalmo 

de Abreu é o seguinte[14] 

Assim, pois, pode-se concluir que o fim do Estado é o bem comum, entendido este como o 

conceituou o Papa João XXIII, ou seja, o conjunto d todas as condições de vida social que 

consintam e favoreçam o desenvolvimento integral da personalidade humana. Mas essa 

mesma finalidade foi atribuída à socieadade humana no seu todo, não há diferença entre ela e 

o Estado? Na verdade, existe uma diferença fundamental, que qualifica a finalidade do 

Estado: este busca o bem comum de um certo povo, situado em determinado território. Assim, 

pois, o desenvolvimento integral da personalidade dos integrantes desse povo é que deveser o 

seu objetivo, o que determina uma concepção particular de bem comum para cada Estado, em 

função das particularidades de cada povo. 

Ante a esse quadro promoção do bem comum passa por uma cronologia que de fato nos 

conduz ao modelo Democrático de Estado, haja vista, entendermos que para que o Estado 

propicie o bem comum é salutar uma organização política que de início já garanta uma maior 

liberdade aos cidadãos. 

Nessa análise dos fins do Estado que fez com que chegássemos a concepção de que o Estado 

Democrático de direito é o mais apropriado. E realizar um Estado Democrático requer, no 

caso brasileiro, propiciar uma menor diferença social para que posteriormente se possa atuar 

em outras áreas. Promover a democracia no Brasil representa romper com o abismo que existe 

entre ricos e pobres. 

  

2. Petróleo: aspectos históricos, políticos e econômicos. 
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Importante frisar que a exploração do pré-sal é uma atividade que poderá gerar muitos 

recursos para o  Brasil, porém, uma idéia que precisa ser difundida é a de que tais riquezas 

não poderão ser gastas, mas sim, investidas. Isto porque como é sabido trata-se de um recurso 

natural não renovável, e logo, precisamos minimizar desperdícios e maximizar os resultados 

desta exploração. 

Enterder a exploração do pré-sal requer antes de tudo fazer uma regressão e analisar os 

principais fatores que envolvem a exploração do petróleo no Brasil e no mundo. Neste 

diapasão pontua Ilmar Penna[15] 

Nos dias de hoje, o desenvolvimento e a segurança do país dependem da disponibilidade de 

energia em termos econômicos satisfatórios. Atestam os dados mais confiáveis que, quira ou 

não, pelo menos nas próximas décadas o petróleo será a principal fonte de energia do mundo. 

Como por capricho, ele não está onde se deseja, mas onde a natureza o criou e escondeu, 

quase sempre fora do alcance do grande consumidor. Daí a complexa multiplicidade de 

prolemas que suscita em seus aspectos políticos, econômicos, militares, tecnológicos, com 

desdobramentos e impactos no campo das relações internacionais. E até vitais para o futuro de 

nossa civilização, cujos conflitos de poder são da essência da geopolítica de petróleo, como se 

pretende demonstrar. 

  

Toda a economia mundial está atrelada ao petróleo. Porém, as grandes reservas deste recurso 

natural não estão nas mãos “dos auto-intitulados mocinhos do planeta”. A natureza deu por 

exemplo uma das senão a maior reserva de petróleo para o Oriente Médio. Uma região 

marcada por conflitos sociais de proporções ímpares. 

Hoje sem a menor sombra de dúvida, ainda que se possa pensar contrariamente, a força 

econômica da região é considerável dentro deste modelo capitalista. Isso faz com que as 

potências mundiais tenham seu poder contestado frente os paises do Oriente Médio. 

Tais paises se organizaram e criaram a Organização dos Países Exportadores do Petróleo – 

OPEP, uma espécie de cartel intocável, cujas decisões podem garantir a prosperidade ou a 

crise econômica mundial. Basta impor aos seus membros o controle da produção, e assim os 

preços serão mantidos em patamares interessantes a seus produtores. 

Ainda que seja rico neste recurso, o petróleo não foi descoberto em escala comercial no 

Oriente médio, mas sim, nos Estados Unidos da América, mais precisamente em Titusville, 

como relata Penna[16] 

Em 1858, foi organizada a Seneca Oil Co., na Pensilvânia, para exclusivamente pesquisar e 

explorar petróleo no Vale Oil Creek, sob a supervisão do “coronel” Edwin Laurentine Drake. 

A patente fora dada pela generosidade dos amigos e publicitários da época. Conquanto o 

contrato de arrendamento previsse o início das operações para o verão de 1858 – “se a estação 

o permitir” dizia uma cláusula - , o inverno rigoroso daquele ano impôs um adiamento às 

atividades exploratórias. Retomadas, com aparelhos rudimentares de perfuração e turmas de 

operários improvisados, elas findaram na vitoriosa jornada de 27 de agosto de 1859, quando 

Drake descobriu petróleo em quantidade comercial. 
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Esta descoberta em escala comercial fez surgir ainda uma nova industria no contexto 

capitalista, que foi a indústria do petróleo que a partir de então teria seu papel constantemente 

elevado, e sempre com o aumento da dependência dos demais setores capitalistas em relação a 

este segmento em especial. Conforme narra Ilmar Penna[17] 

Jamais Drake teve outro objetivo, senão o de achar petróleo. Assim, um homem comum, 

ferroviário aposentado, de saúde frágil, sem conhecimentos técnicos, mas iluminado por uma 

genial intuição, perfurou em Titusville uma cápsula impermeável, que lhe permitiu descobrir 

uma fonte de energia que, em menos de um século, transformaria o mundo e sua economia. A 

intuição de Drake não percebeu o significado do seu trabalho para as gerações futuras. Dez 

anos antes, o petróleo era vendido no território norte-americano como remédio para curar 

reumatismo, a US$ 1.00 a garrafa. No final de 1859, o petróleo era vendido a US$ 20.00 o 

barril, para embeber as tocidas das lamparinas, com o nome patenteado de Kerosene. Nem ao 

longe, porém Drake vislumbrou que a indústria do petróleo forneceria energia barata exigida 

pelos programas de reconstrução industrial dos pós-guerras como ainda a que se seguiu aos 

crescimentos ulteriores dos países produtores e consumidores. A expansão, sem confronto na 

história econômica, revelaria que nenhuma indústria seria tão essencial à economia mundial e 

tão vinculada a política internacional quanto a indústria do petróleo, que passou de uma 

produção inicial de 10 milões de toneladas em 1872 para 100 milhões em 1890 e, a partir daí, 

quase dobrou a cada dez anos, de 1.000 milhões de toneladas, em 1960, para 2.000 milhões, 

em 1970, e para mais de 3.500 milhões, no final da década de 80. 

  

Essa dependência é o motivo pelo qual se disse anteriormente que o fato de o petróleo estar 

não onde se quer mas onde a natureza o produziu, fez com que grandes reservas do Oriente 

Médio tornassem essa região fundamental para a saúde e vitalidade do capitalismo e dos 

países industrializados. 

Partindo do pressuposto de que a indústria petrolífera depende de reservas naturais do recurso; 

e que o Oriente Médio e um dos grandes possuidores de tais reservas; e que a indústria 

petrolífera é o coração da estrutura capitalista. Pode-se concluir facilmente que para uma 

vitalidade do sistema capitalista a estailidade política do Oriente Médio é fundamental para o 

modo de produção capitalista. 

A indústria petrolífera tem quatro momentos bem distintos de desenvolvimento, que 

representam momentos políticos e econômicos do mundo capitalista, e que são descritos por 

Ilmar Penna[18] 

O primeiro de 1859 a 1911, revela a ascensão e quada do império de John Rockefeller. O 

segundo, de 1911 a 1938, engloba a expansão internacional da Royal Dutch-Shell, a criação 

em países industrializados de empresas públicas petrolíferas, tais como a Anglo-Persian e a 

Compagnie Française des Pétroles – CFP, a formação do Cartel Internacional do Petróleo e o 

apogeu do sistema concessionário no Oriente Médio. O terceiro, de 1938 a 1960, abrange o 

declínio da hegemonia do cartel das oito grandes, o recrudescimento do intervencionismo do 

Estado, internacionalização das companhias independentes e a criação da Organização dos 

Paises Exportadores de Petróleo – OPEP. O quarto, de 1960 em diante, diz respeito à “crise 

energética”, em que companhias internacionais de petróleo, paises produtores e consumidores, 

buscam solucionar os complexos problemas de abastecimento e de preço na nova ordem 

internacional. 
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Estamos vivendo o quarto momento da evolução da indústria petrolífera em que juntos, 

indústria, produtores e consumidores buscam um consenso acerca do abastecimento e preço 

pago pelo petróleo. Ocorre, que a análise que deve ser feita não diz respeito somente a uma 

mera questão comercial, mas sim, e principalmente, uma questão política. 

E difícil nesta mesa de negociação é evitar o uso da força, o que volta e meia gera conflitos na 

região do Oriente Médio, cite-se por exemplo a Guerra do Golfo, e recentemente a invasão do 

Iraque. 

  

2.1. O Petróleo no Brasil. 

  

A descoberta do petróleo no Brasil foi bastante interessante, principalmente devido ao caráter 

imprevisível com que se deram as coisas, e também porque o Estado procurava a riqueza em 

outras regiões. Mas antes é preciso saber quando de fato as pesquisas se iniciaram no 

Brasil[19] 

Após Drake, a febre dos wildcaters alcançou o distante Brasil, onde as possibilidades de 

petróleo eram totalmente desconhecidas. Desse período datam as primeiras referências, 

quando o imperador baixou os decretos nº. 3.352-A, de 1864, e 4.386, de 1869, autorizando 

Thomas Denny Sargent e Edward Pellew Wilson – pelo prazo de 90 anos, o primeiro, e 30 

anos o segundo, por si ou por meio de uma companhia – a extrair turfa, petróleo e 

outrosminerais, á exceção dos diamantes, nas comarcas de Camamu, ilhéus e nas margens do 

rio Maraú, na Provincia da Bahia. 

  

Então as buscas se iniciaram ainda durante o império. Mas embora os estudos tivessem se 

iniciado foi uma briga de vizinhos o meio que fez com que o Brasil descobrisse petróleo, 

conforme conta Oscar Cordeiro[20] 

[…] a descoberta do petróleo foi possível graças a uma briga de vizinhos. Em Lobato um pai-

de-santo por nome Jacinto queixava-se todos ao dias que o seu vizinho Antonio da Fonte 

jogava durante a noite grande quantidade de querosene em sua cacimba ao fundo da casa, a 

fim de prejudicá-lo e à sua família. Jacinto chegou mesmo a ameaçar de morte o seu vizinho 

Antonio. É que a cacimba fora cavada onde o petróleo aflorava. Daí o gosto de querosene na 

água de que se queixava pai-de-santo. Ao tomar conhecimento do fato, fui ao local e constatei 

tratar-se, realmente de petróleo […] 

  

Tal constatação ainda demorou muito tempo até ter respaldo do governo brasileiro que se 

recusou a acreditar e a auxiliar na exploração como conta Ilmar Penna. Como é sabido as 

questões políticas desde muito cedo tiveram influênciaram nas decisões relacionadas ao 

petróleo. 
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Oscar Cordeiro, um dos descobridores da riqueza, iniciou uma verdadeira batalha para poder 

explorar petróleo no Brasil após a localização. O Brasil não auxiliava na exploração e também 

não deixava que o particular explorasse[21] 

Em setembro de 1933, após intensa propaganda de sua “mina de petróleo”, através de 

seguidos comunicados da Bolsa de Mercadorias, ao tempo em que enviara amostras do 

produto até para o presidente da República, Cordeiro solicitou ao Ministério da Agricultura 

um técnico para acompanhar os trabalhos em Lobato, obtendo a seguinte resposta: “Não 

podemos atender ao seu pedido porque faltam técnicos e verbas na diretoria de Minas”. Mais 

tarde, insistindo Cordeiro para que khe cedessem uma sonda para abertura do poço, órgão 

público respondeu também negativamente. Em vista do indeferimento, Cordeiro requereu 

autorização para perfurar, não sem antes comunicar estar perfeitamente legalizada em cartório 

sua “mina de petróleo”. Em fevereiro de 1934, o DNPM[22] negou o pedido, não por 

considerar nulo o manifesto da mina, por força do Decreto nº. 20.799, de 1931, mas porque: 

…pelos estudos geológicos que efetuamos em junho de 1931, nos arredores da capital da 

Bahia, por ordem do SGMB e a pedido do interventor federal naquele estado, não é possível 

haver petróleo em quantidade comercial nos terrenos referidos no presente processo, pois que 

as rochas ali existentes são gnaisses, encimados por uma delgada camada de sedimentos. 

  

Mas afinal o que o governo queria ao tentat impedir essa exploração? Indicios revelam que 

havia uma espécie de acordo, ou mesmo uma pressão internacional, pois qual é o motivo para 

que um governo barre exploração tão rentável? 

Essa recusa do governo fez com que Monteiro Lobato enviasse carta ao ministro da 

Agricultura Juarez Távora acusando-o de se submeter aos ditames dos trustes do setor, que 

segundo o escritor, possuiam[23] “programa de conservar o Brasil em estado de servidão em 

matéria de petróleo”. 

Neste momento a discussão acerca da existência de petróleo na Bahia fez com que o tema 

ganhasse proporções e se inserisse no debate nacional. E após muita luta e obstinação dos que 

buscaram desde sempre explorar tal recurso no Brasil, até que em[24] 

[…] 9 de maio, o DNPM recebia o telegrama comunicando que um de seus técnicos havia 

estado em Lobato, onde deixara marcado o local para uma terceira perfuração, estando 

previsto o início dos trabalhos no poço nº. 163 para fins de julho, com uma sonda 

especialmente transferida do Paraná. Tendo a sondagem alcançado 214m de profundidade, a 

21 de janeiro, a haste foi suspensa um pouco acima do fundo do poço, como é de praxe se 

encerrar os trabalhos do dia. Sendo sábado, somente na segunda-feira, deveria a perfuração 

prosseguir. Mas não foi preciso esperar. Com a agulha da sonda desatarraxada, „o petróleo 

manava da boca do poço e corria pelo chão rumo ao leito da estrada de ferro‟ segundo a 

melhor versão. Afinal se comprovava: O BRASIL TINHA PETRÓLEO. 

  

Com muito custo a exploração do petróleo no Brasil ganhava novos contornos desde então. 

Nesta direção entende-se importante para os objetivos do presente trabalho abordar agora a 

criação da Petrobras, que segundo o que se viu até agora tira o Brasil de uma condição de 

anonimato e o põe em uma condição mais agressiva no tocante a exploração petrolífera. 
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O nascimento da Petrobras está ligado a um movimento denominado “o petróleo é nosso”. A 

polêmica nascera das disposições constantes no Estatuto do Petróleo que estava em discussão 

acerca da presença de capital internacional na exploração do petróleo, com isso o debate 

gerou polêmica[25] 

Tanto que quando a Comissão de Anteprojeto da Legislação do Petróleo, criada pelo CNP em 

fevereiro de 1947, apresentou seu trabalho, lançando a „possibilidade da presença de capitais 

externos no aproveitamento do nosso petróleo‟, já estavam radicalizadas as posições, tal como 

revelaria o Manifesto de 1948 da juventude estudantil paulista: Homens do governo, num 

acinte aos nossos brios de povo democrático, preparararam-se para entregar aos trustes 

internacionais a chave de nossa emancipação econômica. O estatuto do Petróleo, lei 

antinacional e de lesa-pátria, tenta conciliar interesses irreconciliáveis, instituindo companhias 

mistas, nas quais o truste, atrvés de suas ações, controla dominadoramente a extração do 

petróleo. 

  

Tal debate ganhou muita força no seio social que a proposta original sofreu alterações, porém 

ainda não se conseguia definir uma solução para o tema. Dess maneira o presidente eleito 

Getúlio Vargas resolveu não mais esperar pela resolução do impasse e então[26] “encaminhou 

ao Congresso, acostado aos autos da Mensagem nº. 469, de 6 de dezembro de 1951, o projeto 

de lei destinado a criar a sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A.”. 

Hoje a Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) é uma das maiores empresas de exploração de 

petróleo do planeta. Tal empresa tem sido fundamental para o desenvolvimento econômico do 

Brasil[27] 

Em 1997, o Brasil, através da Petrobras, ingressou no grupo de 16 países que produz mais de 

1 milhão de barris de óleo por dia. No mesmo ano, o então presidente Fernando Henrique 

Cardoso sancionou uma lei que abria as atividades da indústria petrolífera no Brasil à 

iniciativa privada. No dia 21 de abril de 2006, o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu 

início à produção da plataforma P-50, no Campo de Albacora Leste, na Bacia de Campos, o 

que permitiu ao Brasil atingir auto-suficiência em petróleo. Atualmente, a Companhia está 

presente em 27 países. Em 2007, a Petrobras foi classificada como a 7ª maior empresa de 

petróleo do mundo com ações negociadas em bolsas de valores, de acordo com a Petroleum 

Intelligence Weekly (PIW), publicação que divulga anualmente o ranking das 50 maiores e 

mais importantes empresas de petróleo. 

Os numeros da Petrobrás são bastante robustos: Receitas líquidas - R$ 170.578 milhões; 

Lucro líquido - R$ 21.512 milhões; Investimentos - R$ 45,3 bilhões; Acionistas - 272.952; 

Exploração - 70 sondas de perfuração (43 marítimas); Reservas - 11.704 bilhões de barris de 

óleo e gás equivalente (boe); Poços produtores - 12.935 (738 marítimos); Plataformas de 

produção - 109 (77 fixas; 32 flutuantes); Produção diária - 1.918 mil barris por dia de petróleo 

e LGN; 382 mil barris de óleo equivalente de gás natural por dia; Refinarias – 15; 

Rendimento das refinarias - 1.965 mil barris por dia; Dutos - 23.142 km; Frota de navios - 

153 (54 de propriedade da Petrobras); Postos - 5.973; Fertilizantes - 3 Fábricas: 235 mil 

toneladas de amônia e 700 mil toneladas de ureia[28]. 

Aborda-se a Petrobras porque foi esta empresa que mediante pesquisas desenvolvidas 

conseguiu realizar uma das maiores descobertas senão a maior descoberta de reserva de 
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petróleo de que se tem notícia. A grandeza desta descoberta poderá transformar o Brasil num 

país exportador de Petróleo[29]  

Em 8 de novembro de 2007, a Petrobras anunciou a descoberta de uma reserva de cinco 

bilhões a oito bilhões de barris de petróleo de boa qualidade e gás abaixo da camada de sal em 

um poço na área Tupi, localizada na bacia de Santos. A descoberta poderia representar um 

aumento de 50% nas reservas atuais e tornar o Brasil um país exportador de petróleo. 

Essa descoberta sem dúvida influenciará o início de uma nova perspectiva económica e social 

no Brasil. E por isso é que deve-se ter um planejamento capaz de extrair os melhores 

resultados possíveis para o Brasil. E a melhor forma para que isso ocorra “é fazer com que os 

recursos sejam investidos e não gastos”. 

  

2.1.1. O Pré-sal e o “pós-sal”[30] 

  

As nações que são ricas em recursos minerais tendem a criar uma dependência irracional de 

tais recursos, e passam a estruturar sua economia a tais recursos se tornando meros 

exportadores de matéria prima. Embora seja tentador permanecer nesta condição que não 

exige muito do Estado é por demais arriscado quando tais recursos não são renováveis. 

É o que acontece com o petróleo. É preciso fugir do “canto da sereia” da estagnação 

econômica em torno das riquezas naturais e utiliza-las como meio de diversificar a economia 

e com isso livrar o país do risco no caso de esgotamento de tais reservas. Por isso o Brasil tem 

que utilizar o pré-sal como meio de promover um avanço social. Essa estagnação atingiu 

vários países ao redor do mundo[31] 

[…] a abundância de petróleo, pode se não for bem gerida, pode se tornar uma maldição, em 

lugar de uma bênção, a exemplo do que acontece em tantos países – riquíssimos em petróleo, 

paupérrimos no restante. Aos poucos os medos de que o Brasil repita na economia a trajetória 

de nações como Venezuela, Nigéria ou Líbia começam a se dissipar diante da constatação de 

que as imensas riquezas encontram um país robusto e diversificado.   

Hoje temos o pré-sal, mas é preciso utilizar tal recurso para que quando chegar o “pós-sal” 

estejamos em uma condição de pais desenvolvido do ponto de vista social, que sem dúvida é 

o grande problema brasileiro hoje. O abismo que separa ricos e pobres precisa ser diminuído, 

e o pré-sal pode contribuir de maneira direta para que isso ocorra. Nesta direção pontua 

Sérgio Teixeira[32] 

Ainda faltam anos para que os poços do pré-sal comecem a produzir petróleo comercialmente, 

mas os parlamentares brasileiros já iniciaram a corrida do pires no Congresso. Alguns querem 

os recursos para a inclusão social dos pescadores artesanais. Outros acham que o dinheiro 

deve ser investido na assistência à agricultura familiar. Uma das emendas apresentadas pede 

uma parte do quinhão para uma renovação tecnológica das Forças Armadas. A bancada 

ruralista defende o uso de parte do dinheiro para a „redenção‟ do setor agropecuário nacional, 

o que quer que a palavra signifique no entendimento dos deputados, afinal de contas, em 

matéria de campo os produtores brasileiros estão entre os mais eficientes e bem-sucedidos do 
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mundo. O projeto que cria o chamado Fundo Social já recebeu mais de 90 emendas, e o 

número não deve parar por aí. Problemas que podem ser resolvidos com dinheiro não faltam 

em lugar nenhum do mundo, muito menos no Brasil. 

A inclusão dos pescadores artesanais, e a assistência a agricultura familiar são bastante 

interessantes, ao passo que é inconcebível que tais recursos sejam destinados as Forças 

Armadas e aos agricultores. Primeiro que as Forças Armadas já recebem fatia considerável de 

recursos, e os agricultores são sempre beneficiados com o acesso fácil e farto ao crédito via 

bancos estatais. 

Dentro desta estrutura o objetivo do presente trabalho é demonstrar a viabilidade em investir 

tais recursos em algo que possa levar o Brasil a uma condição social de menos desigualdade. 

E entende-se que a erradicação da pobreza é um bom fim para que se invistam os dividendos 

do pré-sal. O pré-sal deve nos levar ao futuro e não nos estagnar em torno da “sobrevivência 

fácil” que a extração do petróleo possa nos dar. 

Como assevera Sérgio Teixeira[33] existem muitos exemplos do não deve ser feito, e “vão da 

Nigéria, que permanece como um dos países mais pobres da África apesar das enormes 

reservas de petróleo, à Venezuela, do ditador estatizante Hugo Chávez”. 

Por outro lado existe também um modelo que pode servir de norte para o “nosso Fundo 

Social”. Tal país tem forte tradição como exportador de bacalhau, mas não se trata de Portugal 

e sim da Noruega, pais que também descobriu vastas reservas de petróleo e que tem 

demonstrado que é importante saber lidar com tal riqueza, pois a experiência norueguesa 

demonstra que[34] “[…] o petróleo pode ser coisa de Deus – mas, se não houver atenção, ele 

pode ser obra do diabo”. 

  

3. O direito fundamental de erradicação da pobreza 

            O que significa ter um direito? Pode-se dizer que ter um direito é uma forma de espaço 

de proteção dado ao ser humano. Garantir um direito a um cidadão, ou a um grupo deles deixa 

clara a intenção de tutelar aquela pessoa ou grupo. Neste diapasão recorremos a lição de 

Bobbio[35] para pontuarmos o seguinte “o gozo de um direito requer também a realização de 

um dever”. 

                Ou seja, ter um direito significa contar com um dever dos demais concidadãos de 

respeitar esse direito. Para que se possa receber direitos é preciso respeitar os demais. E isso 

implica um vedadeiro dever. Essa relação entre direito e dever é algo que, de fato, não se pode 

negar. Como exemplo cite-se o caso do direito de liberdade. 

Para que um indivíduo possa usufrir desse direito os demais cidadãos, necessáriamente, 

devem reconhecer e respeitar esse seu direito. Isso faz sentido principalmente quando 

analisamos a questão de vivencia em sociedade prevista no contrato social do qual somos 

signatários[36].   

            Sucede que quando se fala em direito a redução da pobreza estamos tratando de um 

direito naturalmente dirigido a população mais carente, inicialmente, e num segundo 

momento a espectativa altruísta da população mais abastada que paga seus impostos e deseja 
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que sejam utilizados da maneira mais eficiente possível com o escopo de os recursos sejam 

usados para efetivar os direitos fundamentais. 

            Segundo Mário Lúcio Garcez Calil[37] 

Os direitos fundamentais são frutos de um processo histórico longo e complexo, que demanda 

estudo aprofundado. Apesar de algumas notícias históricas que remontam a antigüidade, 

pode-se considerar que nasceram da necessidade de contenção dos poderes estatais de 

intervenção nas liberdades dos cidadãos, surgem em uma dimensão defensiva, de direitos 

subjetivos colocados em desfavor do ente estatal, colocando, em tese, todos em situação de 

igualdade. 

            Essa contenção do ímpeto do Estado não é hoje a única forma de visão que deve ser 

lançada sobre os direitos fundamentais, pois se num primeiro momento o Estado deve se 

abster em agir num segundo momento deverá agir para tutelar o indivíduo. 

Bem verdade que os direitos fundamentais não se resumem ao rol do artigo 5º da Constituição 

Federal, existem aqueles que entendem que o que classifica um direito quanto fundamental é a 

sua previsão constitucional, independente de onde no texto constitucional,  conforme Dimitri 

Dimoulis e Leonardo Martins[38]. 

  

No Brasil nas últimas duas décadas avançamos bastante no combate a pobreza. Inicialmente 

presenciamos uma reestruturação econômica, e num segundo momento uma maciça política 

de transferência de renda via projetos sociais. Hoje dados do IPEA demonstram que milhões 

de brasileiros foram retirados da condição de pobreza[39] 

  

Dimensão e evolução da pobreza no regime de estabilidade monetária: Entre 1995 e 2008, 

12,8 milhões de pessoas saíram da condição de pobreza absoluta (rendimento médio 

domiciliar per capta de até meio salário mínimo mensal), permitindo que a taxa nacional 

dessa categoria de pobreza caísse 33,6%, passando de 43,4% para 28,8%. No caso da taxade 

pobreza extrema (rendimento médio domiciliar per capta de até um quarto de salário mínimo 

mensal), observa-se um contingente de 13,1 milhões de brasileiros a superar essa condição, o 

que possibilitou reduzir em 49,8% a taxa nacional dessa categoria de pobreza de 20,9%, em 

1995, para 10,5%, em 2008. 

  

Ocorre, que tais resultados são fruto de um conjunto de ações que se iniciam no governo 

Itamar Franco, se desenvolvem com Fernando Henrique, e é executado por Luiz Inácio Lula 

da Silva. 

Mas afinal porque o Brasil estruturou sua economia e agora retira 12 milhões de pessoas da 

condição de pobreza absoluta segundo o IPEA? A resposta vem de nosso texto constitucional: 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: (…) III - 

erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; (…). 
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Não podemos ter a concepção de que a escolha pelo modo de produção capitalista nos obrigue 

a concordar com o fato de que mais de 12 milhões de irmãos brasileiros estejam na condição 

de absoluta miséria. Logo, foi preciso organizar as finanças do Estado para que então o país 

pudesse garantir a efetividade do dispositivo que previu como sendo um dos objetivos do 

Brasil erradicar a pobreza. 

Erradicar a pobreza é uma prática que possibilita uma melhoria em muitos outros aspectos 

importantes para a Nação. Erradicar a pobreza tem reflexos diretos na qualidade de vida, na 

redução da criminalidade, na maior possibilidade de acesso a educação, igualdade racial, 

enfim uma gama de outros direitos são garantidos. Neste norte a UNESCO divulgou os 

seguintes dados[40] 

Índices de pobreza no Brasil: Em 2003, 13,7% da população brasileira viviam em situação de 

indigência, enquanto 35% eram considerados pobres. Os altos índices de pobreza 

prevaleciam, sobretudo, entre a população negra – do 1% mais rico do Brasil, 86% eram 

brancos, ao passo que dos 10% mais pobres, 65% eram afrodescendentes. Em 2005, a 

distribuição da renda mostrava-se ainda mais desfavorável à população negra, que passou a 

representar 73,5% dos 10% mais pobres, ao mesmo tempo em que o percentual de brancos 

entre o 1% mais rico se elevou a 88,4%. Estudo recente, cujos resultados foram divulgados 

em agosto de 2008, revela que nos últimos cinco anos houve redução dos índices de 

indigência e pobreza, respectivamente, a 6,6% e 24,1%. Entretanto, é importante ressaltar que, 

apesar das mudanças positivas refletidas nos dados acima, em termos absolutos, as melhoras 

ainda são insuficientes para promover o „grande salto‟ de que o país necessita. Outro aspecto 

a se considerar é que o estudo define como indigentes apenas as pessoas com renda per capita 

inferior a um quarto do salário mínimo (US$ 66,00), e pobres as com renda acima desse 

patamar, até no máximo meio salário mínimo (US$ 132,00), valores muito baixos. A pobreza 

não é relacionada somente à falta de recursos, mas engloba diversos elementos como a 

desigualdade na distribuição de renda, a vulnerabilidade, a exclusão social, a violência, a 

discriminação, a ausência de dignidade, etc. Neste sentido, a UNESCO está comprometida 

com a promoção da conscientização para o fato de que a libertação da pobreza é um direito 

humano fundamental. 

            Tais dados veículados no site da UNESCO demonstram o aspecto constante da 

redução da pobreza em um período da História recente do Brasil. Porém, não podemos deixar 

de tratar a redução da pobreza como sendo um direito fundamental do indivíduo. 

            Como foi dito e citado anteriormente a redução da pobreza está prevista em nossa 

Constituição Federal. Neste diapasão não podemos deixar de abordar uma análise sobre as 

constituições dirigentes. Ou seja, constituições que não deixam outra opção ao governo que 

não seja cumpri-las. 

            Acerca do tema Lênio Luiz Streck apresenta-nos um texto denominado “Uma 

abordagem hermenêutica acerca do triângulo dialético de Canotilho ou de como ainda é 

válida a tese da Constituição dirigente (adequada a paises de modernidasde tardia)” de 

importante conteúdo no tocante a esse “dirigismo” constitucional[41] 

Parece consenso na comunidade constitucionalista que a Constituição do Brasil – mesmo para 

os que não concordam com a tese da dirigente Verfassung – é, efetivamente, uma 

Constituição Dirigente e Compromissória. Disso, de pronto, exsurge a necessidade de 

superarmos as generalidades próprias de uma teoria geral do constitucionalismo, traçando as 
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diretrizes para albergar as especificidades de um país periférico como o Brasil. Veja-se, nesse 

sentido, Gilberto Bercovici, que aponta a fixação dos objetivos da República (art. 3º) como 

vetores desse dirigismo, que têm a função, entre outras, de identificação do regime 

constitucional vigente, ou seja, fazem parte da fórmula política do Estado, que o individualiza, 

pois esta diz respeito ao tipo de Estado, ao Regime político, aos valores inspiradores do 

ordenamento, aos fins do Estado  etc. 

            Sucede então que o dirigismo constitucional está presente de maneira clara na nossa 

Constituição, principalmente quando estipula claramente que são objetivos da República.... 

Ou seja, independentemente de quem venha a comandar qualquer dos três poderes, a 

obrigação é cristalina no sentido de agir para combater a pobreza. 

            Neste norte não há dúvida que a efetividade de uma norma de dirigismo constitucional 

passa por um aspecto político inegável. Isso se reflete no que nos permitimos denominar de 

“vontade política”. Essa mesma vontade política se alastra por todos os poderes, afinal 

sabemos como são compostas as bancadas no Congresso, e como são indicados os ministros 

do Supremo Tribunal Federal. 

            O objetivo de abordar a questão da vontade política se refere ao fato de que o 

dirigismo constitucional pode ser relativizado, ou enfrequecido, pelo menos de maneira 

formal, quando um governo consiga organizar ao seu redor uma estrutura política no 

Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Ainda que isso seja moralmente reprovável, haja vista, que os objetivos da República não 

podem ser deixados em segundo plano segundo a vontade, nem sempre sensata, dos 

governantes. 

Com isso podemos dizer que no Brasil o dirigismo constitucional esta presente no artigo 3º, 

especificamente, é peça fundamental para um progresso de nossas estruturas sociais, políticas, 

e econômicas, porém seria falta de senso não considerar a questão política como eventual 

limitadora desse dirigismo. 

Na última década do século XX e primeira do século XXI vemos uma vontade política em 

cumprir o texto constitucional. Talvez essa influência que a vontade política tem sobre nosso 

país seja fruto de nossa real imaturidade politicoinstitucional, que esperamos num futuro 

próximo alterar. 

Precisamos de fato é promover uma efetiva justiça constitucional, afinal o dirigismo 

constitucional é um importante instrumento que serve de guia ao governo. É claro que o 

dirigismo constitucional necessita ser contextualizado. Por exemplo, o dirigismo em um 

Estado que promoveu uma reforma constitucional diminuindo seu conteúdo democrático deve 

ser vista com ressalvas. 

É preciso tomar cuidado com o que se chama de ditadura constitucinal, que é o meio 

“moderno” de promover a fundamentar um golpe e manter o poder. A constituição é fonte de 

direitos, unidade social, justiça, e instrumento de progresso social, como nos ensina Lenio 

Streck[42] 

O texto constitucional, fruto desse processo de repactuação social, não pode ser transformado 

em um latifúndio improdudivo. Não pode, pois, ser deslegitimado. Afinal, como bem assinala 
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Friecrich Müller, a função do direito constitucional, da legislação e da concretização da 

Constituição é exatamente a de manter a legitimidade do agrupamento político-estatal. Este 

pode ser o ponto nodal da discussão sobre o papel da Constituição em países periféricos como 

Brasil, a partir da necessidade de entendê-la como explicitação do contrato social, enfim, da 

refundação do pacto social. O papel institucional da Justiça Constitucional assume relevância 

nessa temática – sem descuidar da importância das lutas políticas, por meio de movimentos 

sociais e das mobilizações da sociedade, porque o Judiciário (justiça constitucional) ainda 

possui um alto grau de comprometimento com a manutenção do status quo -, entendendo-se o 

direito a partir do viés transformador que lhe foi dado pelo Estado Democrático de Direito, 

mediante mudanças qualitativas e quantitativas que podem ser produzidas na sociedade. 

            Destacamos a posição crítica adotada pelo autor com relação a “falta de ação” 

encontrada no poder Judiciário no tocante a agir de modo que realmente permita uma 

mobilidade social, livrando a sociedade das barreiras impostas por aqueles que querem ver 

prevalecer a ordem previamente imposta. 

Então a sociedade deve entender que o Estado estudado no capitulo I tem que se atentar para a 

realização de seus objetivos, e dessa forma criar e por em prática políticas públicas como o 

Bolsa Família que são uma forma de investimento social que não deixará que o sonho 

chamado “pré-sal” não se torne no futuro um pesadelo. 

Seja porque no Brasil o dirigismo constitucional aconteceu, seja porque executamos um dos 

nosso objetivos como República;ou ainda porque a economia nos permite, o fato é que 

evidencia-se nos últimos anos um avanço no tocante ao combate a pobreza, porém, para que 

posamos auferir sucesso ainda maior, os recursos do pré-sal podem ser o divisior de águas de 

um Brasil com marcante divisão social, ou um país com maior paridade entre seus cidadãos. 

  

Considerações Finais 

Ao longo da pesquisa se pode perceber que a existência de tamanha reserva petrolífera no 

Brasil é um recurso que deve ser racionalmente explorado, pois, uma ter riqueza natural pode 

levar a uma estagnação econômica com a concentração de nossa estrutura econômica em 

torno desta riqueza, que é esgotável. 

Existem exemplos como o da Venezuela e da Nigéria que possuem grandes reservas de 

petróleo mas vivem em condições de dependência de suas reservas, o que demonstra que em 

tais países a riqueza natural se transforma em pesadelo para a população. Que está por isso 

não possui economia diversificada e consequentemente mais independente. 

Dessa forma, o Brasil precisa analisar com atenção estes exemplos para evitar que sua 

economia fique dependente das riquezas do petróleo e entre em processo de estagnação, pois, 

tal dependência deixa a economia do país vulnerável a questões políticas e econômicas 

externas. Além de o tornar um exportador de matéria prima. 

E neste contexto é que se sustenta que as riquezas do pré-sal devem ser “investidas” e não 

“gastas”, um investimento que de preferência dê resultados a longo prazo e que deixe claro 

que quando as reserrvas se esgotarem o país não estára em condição econômica ruim. 
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E então entendeu-se importante a utilização de tais recursos no combate e erradicação da 

pobreza, pois, o Brasil é um dos paises mais desiguais do mundo, e além disso quando os 

recursos do pré-sal se esgotarem ter-se-á contruído um país justo e verdadeiramente 

democrático. Além, de ter economia forte para manter a igualdade que poderá ser auferida.    
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RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo analisar a peculiar estrutura do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência – SBDC e sua debilidade na efetivação de políticas públicas 

antitruste no Brasil. Tratou-se de pesquisa bibliográfica e documental, cujo tema tem grande 

relevância no atual cenário da defesa da concorrência no Brasil , uma vez que a atual 

sistemática não tem conseguido atender à demanda existente, prejudicando assim a eficiência 

econômica, o funcionamento adequado dos mercados, o desenvolvimento econômico e a 

sustentabilidade dentre outros problemas. Nessa direção, debateu-se a possibilidade de adoção 

de nova estrutura ao SBDC, regionalizada, sem a concentração dos órgão apenas na Capital 

Federal. Conclui-se que se faz necessário, na política antitruste brasileira, uma atuação mais 

efetiva, coesa e eficiente do Estado regulador, sobretudo no que tange à presença do mesmo 

na economia como um garantidor geral da eficiência econômica e promotor da necessária 

sustentabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; ECONOMIA; CONCORRÊNCIA; 

SUSTENTABILIDADE; POLITICAS PÚBLICAS 

 

ABSTRACT 
This study examines the peculiar structure of the Brazilian System for Protection of 

Competition - SBDC and its weakness in the effectiveness of antitrust policies in Brazil. It 

was literature and documentary whose subject has great relevance in today's competition 

policy in Brazil, since the current system has failed to meet existing demand, thereby 

undermining economic efficiency, the proper functioning of markets, economic development 

and sustainability among other problems. In this direction, discussed the possibility of 

adopting the new structure SBDC, regionalized, not only the concentration of the body in the 

Federal Capital. We conclude that it is necessary, the Brazilian antitrust policy, a more 

effective, cohesive and efficient regulatory state, especially in relation to the presence of the 

same in the general economy as a guarantor of economic efficiency and promoting the 

necessary sustainability.  

KEYWORDS: LAW. ECONOMY; ANTITRUST; SUSTAINABILITY; PUBLIC POLICY 
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho surgiu do desenvolvimento de Projeto de Pesquisa, junto aos cursos de 

Economia e Direito da Universidade de Fortaleza, intitulado: “Defesa da Concorrência e 

Realidade Empresarial do Ceará”, com participação de alunos e professores da graduação e 

Pós-Graduação. Buscou-se, assim, além de disseminar a cultura da defesa da concorrência, 

aprofundar o debate acerca da debilidade da atuação antitruste no estado, demonstrando o 

tratamento desigual em relação a outras regiões do país, como o sudeste. 

Verificou-se, a partir de pesquisa bibliográfica e documental, que além da debilidade de 

atuação da defesa da concorrência no Estado do Ceará, existe  um problema de maior 

abrangência, qual seja, uma ausência de atuação efetiva e consistente do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência em relação a toda Região Nordeste,  fato que traz impactos negativos 

para o país como um todo, prejudicando o desenvolvimento econômico sustentável, tão 

importante na atual fase da economia brasileira. 

 Nessa direção, partimos da seguinte problemática: como colocar a Defesa da 

Concorrência em sintonia com o desenvolvimento econômico e com a sustentabilidade? uma 

das hipóteses comprovadas veio da constatação  de que existem diferenças de atuação entre as 

regiões brasileiras e os problemas de baixa atuação dão-se pela própria falta de estrutura da 

autoridade antitruste brasileira. A partir deste resultado, sugere-se portanto, a viabilidade da 

adoção de um sistema descentralizado, mais próximo e presente dos diversos entes federativos 

ou, pelo menos, em esfera regional, nos moldes do Sistema Nacional de Defesa do 

Consumidor – SNDC. 

A defesa da concorrência visa ao ideário da concorrência perfeita ou seja, que nas 

relações de mercado, nenhum dos indivíduos detenha poder suficiente (poder de mercado) 

para alterar ou determinar, a seu critério, os elementos dessas relações, como preço, produção, 

criação de barreiras à entrada de novos concorrentes ou quaisquer medidas, com o intuito de 

diminuir ou eliminar a concorrência, ou seja, objetiva-se que existam consumidores e 

produtores em quantidades equivalentes, agindo de forma independente. 

Tal instituto surgiu após a definição do posicionamento do Estado e da adoção dessa 

posição, pelo legislador constituinte, de interventor e regulador da economia, sem, no entanto, 

existir a participação do estado de maneira direta, ao menos não mais como uma regra. Em 

verdade, denota-se que, no sistema capitalista, o ideal é que as atividades econômicas sejam 
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exploradas pela iniciativa privada pois, no momento em que o estado atua diretamente na 

economia, estabelece quando não um monopólio uma verdadeira estrutura de concorrência 

desleal por sua simples posição. 

Nestes termos, a presente pesquisa faz-se relevante pela perspectiva de contribuir para 

uma melhor dinâmica no processo de atuação do estado em relação à intervenção na 

economia, subsidiando, dessa forma, as políticas públicas atualmente aplicadas, possibilitando 

um maior estimulo à própria população, tanto no conhecimento da matéria como na 

participação efetiva no controle de práticas contrárias à ordem econômica, e mais 

especificamente, em relação à defesa da concorrência. 

A temática em foco está estreitamente ligada aos interesses sociais em voga, pois 

pretende colaborar com a melhoria na qualidade de vida de toda a população, e com o 

desenvolvimento econômico na perspectiva da sustentabilidade, um vez que pode  interferir 

na proteção à concorrência e, sobretudo, na garantia de efetivação dos direitos fundamentais 

dos cidadãos brasileiros. 

1. Políticas públicas antitruste e as perspectivas de sustentabilidade 

A partir da Revolução Industrial, a sociedade passou a conviver com o fenômeno do 

desenvolvimento econômico de maneira mais agressiva. Da exploração agrícola e 

manufatureira, passou-se à produção em larga escala, estoque de mercadorias, 

industrialização, mecanização da mão-de-obra e consumo em massa. Como consequência 

disso, surgiram os grandes centros econômicos, acúmulos de capitais e de lucros, bem como a 

divisão da sociedade entre bilionários, milionários, ricos, medianos, pobres e miseráveis. 

Ao lado desse cenário, sempre esteve o Estado, a instituição responsável pela 

pacificação social e promoção do bem estar coletivo. Becker (2002) define a relação dos 

indivíduos com o Estado como um ir e vir constante, ou seja, o Estado seria uma esfera onde 

o núcleo central seria o bem comum e os indivíduos estariam na periferia. Toda conduta 

individual se direciona à esfera central que, por sua vez, irradia aquela conduta para todos os 

outros membros: 

Todos os indivíduos humanos estão na periferia de uma esfera e o Bem 

Comum no centro da esfera. De cada um daqueles indivíduos humanos que estão 

situados na periferia, parte um IR que se dirige ao centro da esfera (portanto dirige-

se ao Bem Comum) e ao atingir o centro da esfera (portanto, ao atingir o Bem 
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Comum), este IR irradia-se do centro e, irradiando-se, vai atingir todos os 

indivíduos que se encontrarem na periferia. (Grifo do autor)  (BECKER, 2002, p. 

170, grifo do autor) 

Assim, tem-se que toda conduta individual traz reflexos à sociedade, porquanto a 

promoção do bem comum, daquilo que é benéfico ao coletivo, depende diretamente de como 

trata o Estado das condutas individuais, reprimindo, eficientemente, condutas gravosas e 

promovedoras de mal estar social agregado à falta de paz, necessária ao coletivo e 

fundamento do Estado Democrático de Direito. 

Diante disso, o Estado, por força das circunstâncias, deverá atuar no domínio 

econômico pelo qual, mais do que nunca, condutas individuais podem gerar consequências 

para toda a sociedade. Sobre a questão afirma Luis Carlos Bresser Pereira (2005): 

O desenvolvimento econômico é um fenômeno dos últimos 250 anos. Antes da 

formação dos estados nacionais e da revolução industrial as sociedades 

experimentavam  momentos de prosperidade econômica, mas não se podia falar em 

desenvolvimento na medida em que faltavam a esses processos o caráter deliberado 

e auto sustentável que lhe é próprio. Foi só depois da mudança estrutural e cultural 

representada pela revolução capitalista é que surgiu a instituição fundamental dos 

tempos modernos – o Estado nacional – e as sociedades passaram a ter condições de 

promover seu desenvolvimento. Os Estados-nação formaram-se, primeiramente, sob 

a forma de monarquias absolutas, como resultado de um grande acordo entre o 

monarca e a burguesia, primeiramente para garantir o comércio seguro, em uma 

segunda etapa, para possibilitar a produção industrial eficiente dentro de um espaço 

geográfico compatível com economias de escala razoáveis. A formação dos estados 

nacionais ou a revolução nacional garantiu a existência de um mercado 

razoavelmente seguro, onde pudesse haver o comércio e os ganhos de produtividade 

decorrentes da divisão do trabalho [...]. A partir da revolução industrial o 

investimento e o reinvestimento incorporando progresso técnico tornaram-se uma 

condição de sobrevivência dos empresários. Conforme mostrou Celso Furtado, foi 

apenas a partir da revolução comercial – a primeira grande etapa da revolução 

capitalista – que a idéia de lucro tornou-se o objetivo econômico fundamental, e a 

acumulação de capital, o meio para alcançá-lo.  

A acumulação ilimitada de capital, bem como a busca incessante pelo constante lucro, 

normais à estrutura do sistema de produção, legitimado pela postura liberal da teoria de Adam 

Smith (1983) serviram para consolidação da divisão de classes entre os pobres e ricos, ou seja, 

aqueles que exploram atividade econômica e aqueles que trabalham, vendem sua força 

produtiva e consomem os produtos e serviços ofertados. 

Nessa realidade, surgiu o pensamento desenvolvido por Karl Marx que pregava a 

presença de um “Estado - Máximo” que dominasse os meios de produção e exercesse o 

monopólio da atividade econômica, impedindo o lucro e a acumulação de capital, grande 

vilão das relações sociais na visão marxisista. 
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A própria „crítica da economia política‟ de Marx manteve-se fiel ao 

antiamercantilismo de sua época. Sua teoria do Capital foi ainda mais radical no 

processo analítico de „despolitização‟ do sistema econômico e dinâmica capitalista. 

Nem sua teoria de acumulação, nem seus esquemas de reprodução ampliada, 

„endogenizam‟ o papel do poder político na ruptura de „reprodução simples‟. Marx 

reconheceu a enorme importância das dívidas públicas mas restringiu-a aos 

processos e momentos de acumulação primitiva, sem considerar o papel dos Estados 

nacionais na competição, concentração e centralização do capital que viria a ser, 

exatamente, o tema central da teoria marxista e do imperialismo  (MARX apud 

FIORI, 1999, p.50-51) 

Com a decadência do pensamento socialista, o capitalismo se consolidou como modo de 

produção dominante entre os séculos XIX e XX, entretanto, em alguns estados a influência do 

pensamento social transferiu para o Estado a obrigação de prover uma série de serviços 

essenciais para garantir o acesso a todos, assim o próprio Estado passou a explorar 

diretamente a economia em concorrência com particulares ou em monopólio. 

Nesse sentido, destacam-se duas as principais formas de intervenção do Estado no 

domínio econômico: 

Vimos que o Estado pode atuar diretamente no domínio econômico, e pode atuar só 

indiretamente. No primeiro caso, assume a forma de empresas públicas, nome 

genérico que compreende no sistema jurídico brasileiro as empresas públicas 

propriamente ditas e as sociedades de economia mista, assim mencionadas no art. 

173 § § 1º, 2º e 3º, da Constituição Federal. No segundo caso, atuação indireta, o 

Estado o faz através de normas, que têm como finalidade fiscalizar, incentivar ou 

planejar, o planejamento, como se verá, é somente indicativo para o setor privado. 

Esta forma de atuação do Estado está prevista no art. 174 da Constituição Federal. 

(FONSECA, 1995, p.24) 

 Bresser Pereira (2005), por sua vez, destaca que o objetivo principal do Estado é 

promover o bem estar, portanto, intervindo de maneira direta ou indireta na economia. E o 

mais importante é que isso seja feito de maneira eficiente, atendendo às necessidades dos 

cidadãos: 

Boas instituições e políticas econômicas, que promovam o desenvolvimento, são 

sinal de que temos um bom estado. São um sinal, também, que a nação e seu estado 

contam provavelmente com um bom governo, ou seja com um grupo de políticos, 

auto servidores públicos e representantes informais da sociedade civil, que os 

dirigem com competência. O bom Estado se revela em instituições que asseguram 

que os objetivos políticos básicos da sociedade sejam alcançados.  

Além disso, o processo de integração entre as economias do mundo, conhecido como 

globalização, teve início com as expedições de navegação no período mercantilista e se 

desenvolveu com a revolução industrial e a necessidade de se alcançar mercado de consumo, 
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para a quantidade de bens produzidos em escala, no novo modelo capitalista, bem como de 

insumos e bens primários para a confecção desses produtos. (FRIEDMAN, 1984). 

O desafio dos estados nesse contexto globalizado, sobretudo dos países em 

desenvolvimento, é justamente promover a distribuição de renda, evitando distorções e a 

promoção da miséria excludente. Entretanto, nesse ponto, a igualdade social entra em choque 

direto com a doutrina liberal, no sentido de tirar dos que produzem para distribuir entre todos, 

inclusive os que não produzem. Neste particular, o Estado pode intervir na defesa da 

concorrência para a sustentabilidade? 

Sendo certo que o modelo econômico neoliberal exige uma postura diferenciada do 

Estado, notadamente no sentido de se retirar da exploração direta da economia, para assumir o 

papel de regulador dessa atividade, tendo a função precípua de proteger a liberdade dos 

particulares, preservar a lei e a ordem, reforçar os contratos privados e promover mercados 

competitivos. (FRIEDMAN, 1984, p.12). 

Em relação aos serviços públicos essenciais, a Constituição da República Federativa do 

Brasil de 1988 permite a exploração da atividade de forma direta pelo Estado, prevendo, 

todavia, as modalidades de concessão e permissão para tais atividades, em claro intuito de 

privilegiar a iniciativa privada: “Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, 

diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos.” 

Diante disso, passou o Brasil por um período de privatizações, durante as décadas de 

1980 e 1990. No final dos anos 80, o país passava por um período de grandes dificuldades 

econômicas, com um Estado totalmente inchado, uma inflação descontrolada e o fracasso da 

tentativa de controle de gastos das empresas estatais, além da dificuldade e ineficiência no 

atendimento das necessidades dos particulares por parte dessas empresas. 

A privatização e a política macroeconômica estão ligadas sob diversos 

aspectos. Primeiramente, a progressiva deterioração das contas fiscais limitou a 

capacidade do governo de intervir na economia e de financiar as necessidades de 

investimento de suas empresas, cuja situação deteriorou-se ainda mais quando o 

governo começou a fixar os preços dos produtos dessas empresas em níveis 

irrealisticamente baixos para subsidiar as exportações e, artificialmente controlar a 

inflação. Isso, por sua vez, piorou a qualidade dos serviços proporcionados por elas, 
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o que contribuiu para aumentar o apoio à privatização, dentro e fora das empresas. 

(PINHEIRO ;GIAMBIANGI, 2000, p.39). 

Diante desse quadro foi criado o Plano Nacional de Desestatização – PND, por meio da 

Medida Provisória nº 115, que se tornou a Lei 8.031 de 12 de abril de 1990. Também foi 

criada uma Comissão Diretora da Privatização, que tinha como principais funções a indicação 

de empresas a serem incluídas no plano e aprovar a forma e as condições de vendas. 

(PINHEIRO; GIAMBIAGI, 2000). 

Não obstante hajam severas críticas ao procedimento adotado para as privatizações, bem 

como aos supostos favorecimentos pessoais e perdas econômicas do Estado com tais medidas, 

a privatização das estatais tinha de ser feita, primeiro, por não aguentar mais o Estado 

brasileiro com os ônus decorrentes da administração das estatais e, segundo, pela falta de 

eficiência no serviço fornecido. A manutenção das atividades concentradas na atuação do 

Estado somente contribuiria para atrasar ainda mais o desenvolvimento econômico do Brasil. 

Ademais, os exemplos de privatização como energia elétrica e telefonia demonstram 

crescimento de qualidade da prestação de serviço, tendo o acesso à energia elétrica um grande 

crescimento, bem como uma verdadeira democratização do serviço de telefonia; em boa parte 

decorrente do desenvolvimento tecnológico e concorrencial gerado pela privatização da 

atividade. 

Logo, cada vez mais, o Estado adota como postura mais adequada e eficiente a 

intervenção indireta da economia, uma vez que deve garantir, mais do que nunca, nos 

mercados de fornecimento de serviços essenciais, a eficiência econômica etc. 

Diferentemente do regime das atividades econômicas, o Estado não pode se 

desvencilhar das atribuições de controle dos serviços públicos. Ou o Estado não 

pode se desvencilhar das atribuições do controle dos serviços públicos. Ou o Estado 

os desempenha diretamente ou os delega a particulares, hipótese em que não está 

livre para escolher se regula ou não essa prestação indireta dos serviços. Não é 

permitida uma autonomia absoluta do órgão regulador. (AGUILAR, 2006, p.209) 

No Brasil, a ordem econômica fundamenta-se nos arts. 170 e seguintes da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 05 de outubro de 1988, sendo clara a posição do 

constituinte de defesa e incentivo à livre iniciativa e à livre concorrência, sendo ambos 

princípios basilares, por expressa determinação constitucional. 
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Eros Grau (2004) entende que a ordem econômica, na Constituição Federal, não adota, 

todavia, a economia liberal e o princípio da auto-regulação da economia, consagrando-se 

como um claro regime intervencionista do Estado: 

Explicitado o sistema capitalista como aquele pelo qual faz opção a 

ordem econômica na Constituição de 1988, cabe indagarmos se ao fazê-lo, o texto 

constitucional rejeita – ou não rejeita - a economia liberal e o princípio da auto-

regulação da economia. 

Essa indagação é, também, prontamente respondida: há nela nitidamente 

rejeição da economia liberal e do princípio da auto-regulação da economia. Basta 

para tanto, ler o art. 170; como anotei anteriormente, neste ensaio, a ordem 

econômica liberal é substituída por uma ordem econômica intervencionista. Sucede 

que dizer que a ordem econômica na Constituição de 1988 é intervencionista, 

simplesmente, ou neoliberal, é nada dizer. (GRAU, 2004, p.312) 

O autor supracitado afirma que o sistema constitucional prevê diversas formas de 

intervenção do Estado na economia, entretanto, não parece correto dizer que o Estado 

brasileiro rejeita por completo o pensamento liberal, uma vez que a intervenção da economia 

é limitada, atuando o Estado como regulador do mercado. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe, para o âmbito constitucional, a regulação da 

economia no mercado brasileiro, consagrando um regime de mercado organizado, numa 

postura liberal, uma vez que só admite a intervenção do Estado para coibir abusos e preservar 

a livre concorrência. Tem ainda como corolário, a defesa e incentivo à livre iniciativa. É certo, 

no entanto, que o liberalismo adotado se distancia do modelo liberal puro de Adam Smith 

acima já apontado (laissez-faire, laissez-aller, laissez-passer), associando-se ao neo-

liberalismo ou social-liberalismo, contemplando a economia de mercado e buscando a auto-

regulação da ordem econômica como cenário ideal. A importância da escolha pela 

regulamentação da ordem econômica, em esfera constitucional, está no fato de que as normas 

jurídicas constitucionais devem ser interpretadas enquanto princípios, sobrepondo-se a todo 

ordenamento infraconstitucional. 

Acerca dos Princípios Constitucionais, Grau (2004) afirma haver diferença entre princípios e 

regras jurídicas, uma vez que estas não podem coexistir no ordenamento jurídico em sendo 

divergentes, enquanto àqueles não cabe valoração acerca de sua veracidade mas tão somente quanto a 

sua vigência, podendo haver princípios conflitantes cuja aplicação, no caso concreto, dependerá da 
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aplicação do intérprete. Segue afirmando que a existência de princípios positivados é de fundamental 

importância para exercício de aplicação e interpretação da Constituição Federal. 

A importância dos princípios „positivados‟ ou positivos – abandono, como se vê, o 

uso da expressão „princípios jurídicos que constituem regras jurídicas‟ – e dos 

princípios gerais do direito é extrema. Tamanha que, da inserção deles no nível 

constitucional resulta, nitidamente, a ordenação dos preceitos constitucionais 

segundo uma estrutura hierarquizada. Isso no sentido de que a interpretação das 

regras contempladas na Constituição é determinada pelos princípios. (destaques do 

original) (GRAU, 2004, p. 78) 

 Já Gilberto Bercovici (2005, p. 37-38) traz à baila o debate acerca da contradição no 

texto constitucional, notadamente em relação à denominada constituição econômica e 

dirigente. 

A Constituição de 1988, como Constituição Dirigente e podendo ser 

classificada como Constituição Econômica, incorpora em seu texto o conflito muitas 

vezes incorporado pela doutrina publicista. Esta incorporação, chamando 

formalmente a atenção sobre tais questões e determinando a necessidade de se 

encontrar soluções, é particularmente sensível e perceptível no capítulo da ordem 

econômica. [...] Também não é por outro motivo que este capítulo foi o mais 

desfigurado pelo intenso processo de reformas constitucionais neoliberais levado à 

cabo desde o Governo de Fernando Henrique Cardoso. Será justamente na ordem 

econômica da Constituição que os seus críticos encontrarão as „contradições‟ e os 

chamados „compromissos dilatórios‟. E isto desde o debate da Constituição de 

Weimar. (BERCOVICI, 2005, p. 37-38)  

Não há, no entanto, contradição entre intervenção estatal na economia e o pensamento 

econômico liberal. Este, de há muito, já reconheceu a necessidade da presença estatal, 

entretanto, esta atuação deve ser pautada no respeito à livre iniciativa e livre concorrência, 

princípios norteadores da atuação do Estado na economia. 

Corroborando com esse pensamento, Friedman (1984) sustenta que o mercado garante a 

eficiência econômica, desde que assegurada a liberdade dos indivíduos, ou seja, a função do 

governo deve ser resguardar a liberdade dos componentes do mercado, no sentido de garantir 

a concorrência e a livre iniciativa, eliminando eventuais distorções, garantindo a eficiência 

econômica, impedindo ou corrigindo a ocorrência de falhas de mercado, tal qual um árbitro: 

Enquanto a liberdade efetiva for mantida, a característica central da 

organização do mercado da atividade econômica é a de impedir que uma pessoa 

interfira com a outra no que diz respeito à maior parte de suas atividades. O 

consumidor é protegido da coerção do devedor devido à presença de outros 
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vendedores com quem pode negociar. O vendedor é protegido da coerção do 

consumidor devido à existência de outros consumidores a quem pode vender. O 

empregado é protegido da coerção do empregador devido a outros empregadores 

para quem pode trabalhar, e assim por diante. E o mercado faz isto, impessoalmente, 

e sem nenhuma autoridade centralizada. [...] A existência de um mercado livre não 

elimina, evidentemente, a necessidade de um governo. Ao contrário, um governo é 

essencial para determinação das „regras do jogo‟ e um árbitro para interpretar e pôr 

em vigor as regras estabelecidas. (FRIEDMAN, 1984, p.23) 

Dentro dessa concepção de mercado, bem como de atuação do Estado na economia, 

surge o direito antitruste, tendo, como objetivo final, a garantia da liberdade dos cidadãos e a 

promoção do bem estar social na sociedade, determinando as regras de atuação das empresas 

e os limites necessários para a garantia da livre concorrência e do mais próximo do ideário da 

concorrência perfeita.  

Um dos primeiros países onde houve uma preocupação com a limitação do poder de 

mercado foi o Canadá, por intermédio do Action for the Prevettion and Supression of 

Combinations Formed in Restraint of Trade, em 1889. Referida legislação, a primeira dentro 

dos moldes de sistema de proteção antitruste que se tem hoje em dia, surgiu no contexto de 

disputa entre empresas nacionais e norte-americanas, no Canadá, e a preocupação do governo 

canadense na dominação de seus mercados pelos Estados Unidos. (AGUILLAR, 2006, p. 

224) 

No entanto, a legislação mais conhecida e influente, na consolidação do pensamento de 

defesa da concorrência, é o Sherman Act, de 1890, lei antitruste dos Estados Unidos, 

desenvolvida e pensada, inicialmente, para limitar o poder de mercado e proteger os 

consumidores, conforme afirma Fernando Herren Aguilar (2006, p. 224): 

Porém, o texto legislativo mais conhecido e influente entre nós é o Sherman act, 

instituído em 1890, nos Estado Unidos. O período em que se originou corresponde a 

uma época de excepcional desenvolvimento da economia norte-americana, iniciada 

por volta da década de 1870, com importantes transformações tecnológicas e um 

fortalecimento contínuo da economia industrial. 

Assim, em seu nascedouro, o objetivo maior da atuação estatal, no meio concorrencial, 

era evitar os monopólios, sem grandes incursões em eventuais combinações entre 

concorrentes e os efeitos disso na economia. Tanto isto é verdade que, a priori, a lei antitruste 

seguia a ilegalidade per si de condutas, ou seja, havia uma tipificação legal do que seria um 

ilícito antitruste sem a preocupação de se averiguar, no caso concreto, se tal conduta geraria 
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real impacto na economia. Nesse sentido, praticava muitas vezes a autoridade estatal, 

punições injustas e desmedidas. 

Referida ilegalidade com o desenvolvimento da defesa da concorrência passou a ser 

flexibilizada, ganhando terreno a chamada regra de razão, segundo a qual a autoridade de 

defesa da concorrência deve buscar preocupar-se mais com os efeitos ou a potencialidade 

destes, em relação às condutas, que propriamente com as condutas, procurando assim 

proporcionar eficiência econômica aos mercados e consequente bem estar social. Evidencia-

se, portanto, que a defesa dos consumidores não é o objetivo precípuo da defesa da 

concorrência mas sim, a defesa da economia, sendo os benefícios aos consumidores 

absorvidos por via reflexa. 

Diante disso, o fundamento da defesa da concorrência, bem como sua importância, está 

na manutenção da eficiência econômica dos mercados, mesmo que, em dado momento, isso 

possa prejudicar algumas empresas ou até mesmo consumidores; desde que o mercado 

funcione bem, os benefícios para seus participantes serão sensíveis a longo prazo.  

A competição reflete a disputa entre empresas pela possibilidade de vender seus 

produtos para o maior número possível de clientes. É o principal mecanismo com 

que a economia de mercado conta para garantir o seu bom funcionamento. Em 

mercados competitivos, as empresas precisam manter baixos custos e margens de 

lucro, oferecer produtos de boa qualidade, e estar sempre inovando e colocando 

novos produtos à disposição dos consumidores. Caso contrário, correm o risco de 

serem expulsas do mercado por concorrentes mais hábeis. No longo prazo, a disputa 

entre empresas em um mercado competitivo leva á maximização das eficiências 

alocativa, técnica e „dinâmica‟ (entendida esta como a resultante de um progresso 

técnico), garantindo uma alocação ótima de recursos e o máximo bem estar social. 

(SADDI; PINHEIRO, 2006, p.355) 

Nesse contexto, a defesa da concorrência, seus institutos e a tutela legal existentes 

surgem como resposta do Estado às falhas de mercado, ou seja, a dominação de mercados ou 

condutas gravosas, ou tendentes a causar gravames na economia. 

Nesse diapasão, assume a defesa da concorrência uma característica de política pública 

estatal, no sentido de promover o bem estar social e o desenvolvimento da economia com 

todos os seus benefícios, como geração de emprego, aumento de arrecadação estatal, ganho de 

bem estar social, respeito à dignidade do consumidor, dentre vários outros. (GOLDBERG, 

2006,) 

A defesa da concorrência é um papel fundamental do estado, sendo, praticamente, 

condição essencial para o desenvolvimento de um país, sob a estrutura do modo capitalista de 
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produção, evitando-se o mercado predatório. O Brasil vive, hoje, um período de forte 

desenvolvimento econômico, com grandes expectativas de se tornar uma potência econômica 

mundial. Tais anseios passam, pela eficiência estatal na gestão das políticas em direção à 

sustentabilidade, particularmente, em relação a sua intervenção na economia.  

Tal eficiência é sinônima de uma boa política e governança de defesa da concorrência. 

Para se atingir tais objetivos, portanto, é preciso continuar o desenvolvimento do sistema 

antitruste nacional, a partir de políticas de atuação eficaz, igualmente, em todas as Regiões 

brasileiras, sendo este o objetivo central desta pesquisa, na análise da defesa da Concorrência 

e da atuação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC.  Parte-se da hipótese 

da ausência de política, além da falta de estrutura para controle e fiscalização da concorrência, 

sobretudo na Região nordeste. Esse fato acarreta impedimentos ao desenvolvimento e à 

sustentabilidade. 

2. Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência e seu papel na efetivação das 

políticas públicas de proteção à economia  

Destaca-se mais uma vez que a regulamentação da concorrência, ao visar a eficiência 

econômica e consequente sustentabilidade, corresponde a intervenção do Estado no domínio 

econômico com o viso de garantir o resultado econômico mais positivo à toda sociedade 

conforme aponta Fernando Herren Aguilar (2006, p. 227): 

A tutela jurídica da concorrência se inclui entre as normas de ajuste do sistema de 

mercado. Onde quer que existam normas de controle de concorrência supõe-se 

alguma espécie de disfunção do mercado livre. O simples conjunto de normas 

jurídicas que criam as condições para o funcionamento do mercado não bastam para 

que ele funcione satisfatoriamente.  

No Brasil, a primeira manifestação legislativa de defesa da concorrência surgiu na 

Constituição Federal de 1946, que assim instituía, em seu art. 148: 

Art 148 - A lei reprimirá toda e qualquer forma de abuso do poder 

econômico, inclusive as uniões ou agrupamentos de empresas individuais ou sociais, 

seja qual for a sua natureza, que tenham por fim dominar os mercados nacionais, 

eliminar a concorrência e aumentar arbitrariamente os lucros. 

Sentiu o legislador constituinte, a necessidade de proteção da concorrência em uma 

economia que começava a se desenvolver de maneira lenta, mas também suscetível, 

principalmente, pela ausência de atuação do Estado, às falhas de mercado e a condutas 
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prejudiciais à economia. Mesmo com a determinação constitucional tardou a surgir a primeira 

legislação de defesa da concorrência. O primeiro ato efetivo e expressivo de combate à 

concorrência desleal, conforme destaca Fernando Herren Aguilar (2006, p. 231), foi a criação 

do Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, como órgão precípuo de atuação 

do Estado na garantia da concorrência. 

O primeiro texto normativo que tratou da questão concorrencial sistemáticamente foi 

a Lei Malaia, o Decreto-Lei nº 7.666, de 22 de junho de 1945. Por ele instituiu-se a 

Comissão Administrativa de Defesa Econômica, a CADE, mas foi revogado no 

mesmo ano de sua entrada em vigor. Uma nova lei antitruste foi editada com uma lei 

nº  4.137, de 10 de setembro de 1962, que criou o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica, também chamado de CADE. Essa lei vigorou até a promulgação 

da atual legislação.  

De início, todavia, a atuação do CADE foi bastante tímida, sendo uma entidade de 

pouca expressão no mercado econômico, como todo o pensamento de defesa da concorrência 

no Brasil. A partir dos anos 90 e da reformulação da lei antitruste é que o CADE passou a ter 

uma atividade mais presente e expressiva, consolidando-se, no início dos anos 2000, como 

importante instrumento do Estado, na intervenção no domínio econômico, conforme destacam 

Mariana Tavares e Arthur Badin (2009, on line), respectivamente, os atuais secretária de 

Direito Econômico do Ministério da Justiça e presidente do CADE: 

A implementação de instrumentos de solução alternativa e negociada de 

processos administrativos (transação penal), bem como o fortalecimento da defesa 

das decisões do CADE perante o Poder Judiciário proporcionaram um aumento do 

recolhimento de multas de R$ 1,8 milhão (em 2005) para R$ 65 milhões (em 2008). 

Por fim, as autoridades antitruste brasileiras passaram a participar ativamente da 

formulação de políticas públicas, sobretudo em mercados regulados, com vistas a 

garantir que a defesa da concorrência seja levada em consideração. As melhorias 

implementadas nos últimos anos vêm merecendo o reconhecimento internacional. A 

revista britânica Global Competition Review, que avalia anualmente todas as 

agências antitruste no mundo, elevou a classificação do Brasil, numa escala de zero 

a cinco, de uma estrela (em 2002) para três (em 2007), ao lado de países como 

Portugal, Espanha, Israel, Áustria, Noruega, Suécia, Suíça e África do Sul. 

Nesse diapasão, assume a defesa da concorrência uma característica de política pública 

estatal, no sentido de promover o bem estar social e o desenvolvimento da economia com 

todos os seus benefícios, como geração de emprego, aumento de arrecadação estatal, ganho de 

bem estar social, respeito à dignidade do consumidor, dentre vários outros. (GOLDBERG, 

2006, p. 24) 
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A defesa da concorrência é um papel fundamental do estado, sendo, praticamente, 

condição essencial para o desenvolvimento de um país, sob a estrutura do modo capitalista de 

produção. O Brasil vive, hoje, um período de forte desenvolvimento econômico, com grandes 

expectativas de se tornar uma potência econômica mundial. Tais anseios passam, fatalmente, 

pela eficiência estatal, em relação a sua intervenção na economia. Tal eficiência é sinônima de 

uma boa política de defesa da concorrência. Para se atingir tais objetivos, portanto, é preciso 

continuar o desenvolvimento do sistema antitruste nacional, sendo este o objetivo central 

desta pesquisa. 

Atualmente, o Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência – SBDC tem a atribuição 

de zelar pela defesa da concorrência e pelo respeito à Lei 8.884, de 11 de junho de 1994. 

Referido diploma legal regulamenta a concorrência no mercado brasileiro, instituindo, ainda, 

a divisão de competências e a forma de atuação dos órgãos de cúpula de proteção da 

economia, quais sejam: Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE, autarquia 

federal; Secretaria de Direito Econômico – SDE, vinculada ao Ministério da Justiça; e 

Secretaria de Acompanhamento Econômico – SEAE, vinculada ao Ministério da Fazenda. 

Cabe ao CADE, nos termos do art. 7º, da Lei 8.884/94, dentre outras funções, a tarefa 

de decidir acerca dos processos instaurados pela SDE, bem como sobre a existência ou não de 

infração à ordem econômica. 

 

Art. 7º Compete ao Plenário do Cade: 

I - zelar pela observância desta lei e seu regulamento e do Regimento 

Interno do Conselho; 

II - decidir sobre a existência de infração à ordem econômica e aplicar as 

penalidades previstas em lei; 

III - decidir os processos instaurados pela Secretaria de Direito 

Econômico do Ministério da Justiça; 

A SDE é por onde se iniciam os processos no sistema brasileiro de defesa da 

concorrência, cabendo a ela receber e averiguar, preliminarmente, denúncias de infração à 

ordem econômica ou de atos de concentração, além de outras atribuições, de acordo com o 

art. 14 da Lei 8.884/94: 
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Art. 14. Compete à SDE: 

I - zelar pelo cumprimento desta lei, monitorando e acompanhando as 

práticas de mercado; 

II - acompanhar, permanentemente, as atividades e práticas comerciais de 

pessoas físicas ou jurídicas que detiverem posição dominante em mercado relevante 

de bens ou serviços, para prevenir infrações da ordem econômica, podendo, para 

tanto, requisitar as informações e documentos necessários, mantendo o sigilo legal, 

quando for o caso; 

III - proceder, em face de indícios de infração da ordem econômica, a 

averiguações preliminares para instauração de processo administrativo; 

IV - decidir pela insubsistência dos indícios, arquivando os autos das 

averiguações preliminares; 

V - requisitar informações de quaisquer pessoas, órgãos, autoridades e 

entidades públicas ou privadas, mantendo o sigilo legal quando for o caso, bem 

como determinar as diligências que se fizerem necessárias ao exercício das suas 

funções; 

VI - instaurar processo administrativo para apuração e repressão de 

infrações da ordem econômica; 

VII - recorrer de ofício ao Cade, quando decidir pelo arquivamento das 

averiguações preliminares ou do processo administrativo; 

VIII - remeter ao Cade, para julgamento, os processos que instaurar, 

quando entender configurada infração da ordem econômica; 

A Secretaria de Acompanhamento Econômico - SEAE teve origem em 1995, com o 

surgimento do plano real e, de início, teve a função de controlar os preços e tarifas públicas. 

Atualmente, com o desenvolvimento da defesa da concorrência, ela assumiu a função de 

acompanhar a regulação de setores passíveis de grandes assimetrias de informação ou de 

estruturas de mercado concentrado, com pouca competitividade. (PINHEIRO; SADDI, 2006, 

p.388). 

Como já dito, o objetivo principal da defesa da concorrência é a promoção do bem estar 

social por meio da garantia da eficiência do mercado, coibindo condutas anticompetitivas e 

restritivas às liberdades dos cidadãos. Para esse fim, é necessária a adoção de regras 

delimitando a atuação dos indivíduos que atuam no mercado (enforcement), cumprindo o 

Estado o papel de regulador da economia. 

Nesse contexto de busca pelo bem estar (welfare), vê-se, na defesa da concorrência, 

uma forte corrente welfarista, conforme assinala Daniel Goldberg (2006, p. 32): 
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Teorias que buscam no bem-estar (individual, social ou agregado) a razão 

última para qualquer política pública partem da intuição de que qualquer alocação 

deveria preocupar-se com o efeito concreto sobre o nível de satisfação das pessoas. 

Ao conjunto maior dessas teorias – que podem ser significativamente distintas entre 

si – denominamos neste trabalho tradição welfarista, uma vez que gira em torno do 

conceito de bem-estar (welfare). (Grifos do Autor) 

Ante o exposto percebe-se a concentração dos órgãos de proteção à concorrência em 

Brasília, capital Federal. Além disso, a estrutura disponibilizada aos referidos órgão não é 

compatível com seu amplo leque de atribuições, uma vez que o SBDC atua em todos os 

mercados relevantes, sem qualquer tipo de exceção, trata-se de um garantidor geral da 

eficiência econômica. Tal realidade impede um efetivo acompanhamento dos mercados além 

de afastar a sociedade da autoridade antitruste dificultando a educação, conscientização dos 

cidadãos, além de eventuais denúncias ou, até mesmo, adesões voluntárias ao acordo de 

leniência[1]. 

O SBDC e a Lei 8.884/94 atuam, basicamente, em duas frentes principais de combate à 

concorrência desleal. A primeira se refere às chamadas análises de atos de concentração, ou 

seja, nos termos do art. 54 da referida Lei, a aquisição de uma empresa ou grupo por outros 

em determinados mercados, ou qualquer outra conduta como: fusão, incorporação, 

encampação, que deve ser informada ao SBDC. Além disso, deverá ser por ele autorizada ou 

não, dependendo da constatação de prejuízos à livre concorrência e eficiência do mercado. 

Visa-se assim, evitar possíveis falhas de mercado, como abordado no item 1.1.2 deste 

trabalho. 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou 

de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 

mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação do 

Cade. 

A segunda frente de atuação se refere à repressão de condutas ditas por infrações à 

ordem econômica, nos termos da Constituição Federal e da Lei 8.884/94, sendo tal questão 

abordada, mais especificamente, no ponto 1.4.2 adiante. 

Ressalte-se mais uma vez que, conforme acima demonstrado, a lei antitruste brasileira 

segue a ótica da chamada regra de razão, ou seja, não há estrutura de conduta tipificada que 

gere uma ilegalidade per si. Há que se identificar os efeitos da conduta no caso concreto. 
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Tal tarefa não se afigura como das mais fáceis, uma vez que, para identificar tais 

questões é necessário dispor de profundos conhecimentos econômicos, inclusive para tentar 

antever tais situações, bem como de direito, para compreender o sistema constitucional e legal 

vigente. Diante disso, em esforço conjunto, o SBDC criou um guia para análise de atos de 

concentração, muito útil na unificação de tratamento, por parte dos órgãos do sistema, nas 

análises de condutas. Sobre a questão afirma José Tavares de Araújo Jr. ( 2006, s/p): 

A principal função do guia é lembrar que a lei antitruste não visa 

restringir o tamanho das empresas ou promover a desconcentração industrial, mas 

impedir que o poder de mercado seja exercido em detrimento do interesse público. 

Esse esclarecimento reduz a incerteza das decisões de investimento, sobretudo 

naquelas indústrias onde os mercados domésticos são muito concentrados, mas as 

empresas ali estabelecidas só sobrevivem se estiverem preparadas para competir no 

mercado mundial. Todavia, apesar de seus méritos, o guia não é isento de 

limitações, a maioria das quais derivada de seu marco analítico, que é o modelo 

Estrutura – Conduta – Desempenho (ECD) da teoria da organização industrial. 

Cientes dessas restrições, diversos países explicitam que os procedimentos descritos 

nos seus respectivos guias são flexíveis e que, portanto, não serão aplicados 

necessariamente em todos os casos. Embora o guia brasileiro também não tenha 

caráter vinculante, ele tem sido usado com freqüência pelos técnicos do SBDC como 

se fosse uma tradução fiel dos princípios ditados pela Lei  nº 8.884.  

Não bastando isso, há que se ter muito cuidado em decisões tão importantes que podem 

e, efetivamente, causam efeitos no mercado. No caso Nestlé-Garoto[2], por exemplo, onde as 

duas grandes empresas do ramo de chocolate negociaram sua união e, posteriormente, tal 

prática foi condenada pelo CADE, que determinou a separação das empresas. O SBDC, como 

um todo, passava por um momento em que existia uma necessidade de autoafirmação, ou seja, 

a decisão além de ter adotado algumas premissas equivocadas, como a completa 

desconsideração do poder de compra das grandes cadeias varejistas, afigura-se como um 

possível populismo e uma postura política do órgão, em determinar o desfazimento de uma 

operação de tão grandes proporções nunca antes registrado. Nesse sentido, é o entendimento 

de José Tavares de Araújo Jr. (2006, s/p): 

Pelo menos duas questões pedestres, mas fundamentais para o julgamento 

do caso, ficaram à margem daquela sofisticada tertúlia: como reagiriam à fusão os 

principais compradores de chocolates, que são os supermercados? Não teriam eles 

qualquer influência na formação do preço final de chocolates? Quando estava 

analisando as barreiras à entrada, o relator notou que „cerca de 70% das vendas de 
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chocolates é realizada no canal auto-serviço por supermercados e hipermercados, 

que possuem centros de distribuição abastecidos diretamente pelo fabricante‟ (p. 

24). Mas, no resto do texto, este ponto foi abandonado, e o voto continua a supor 

que as fábricas vendam diretamente aos consumidores. Por fim, ao analisar as 

eficiências, o relator aceita apenas três itens – dentre os 13 apresentados pela Nestlé 

– como sendo específicos da operação, que corresponderiam a uma redução de 

custos variáveis pós-fusão da ordem de 2%. Portanto, como esses ganhos não seriam 

suficientes para compensar os aumentos de preços encontrados nos exercícios de 

simulação da Kraft, a operação deveria ser vetada para evitar prejuízos aos 

consumidores. Neste ponto, novamente um detalhe crucial foi descartado. Para 

sugerir uma medida tão drástica, teria sido conveniente indicar, pelo menos, o 

tamanho da perda de bem-estar dos consumidores.  

Tanto isso é verdade que o caso foi modificado por decisão do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região[3], que determinou a realização de novo julgamento pelo CADE, o que 

demonstra um amadurecimento das instituições do Poder Judiciário, em relação à matéria, 

garantindo, também, a autonomia dos órgãos qualificados para a função. 

Percebe-se que o Sistema, mesmo concentrado na Capital Federal, atende bem à análise 

de atos de concentração. Segundo dados do CADE[4], em verdade, a maioria dos eventuais 

atos de concentração levados à sua análise, em verdade, não se configuram como tal vistos 

que são aprovados sem nenhuma restrição do órgão antitruste, tendo como único problema a 

lentidão na decisão definitiva como se percebe do caso Nestlé-Garoto acima relatado. 
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É ainda responsabilidade do SBDC o combate às infrações à ordem econômica, como 

prática de cartéis, combinação de preços, produção ou quaisquer atitudes voltadas a reduzir ou 

a anular a concorrência e gerar efeitos próximos a um monopólio, quando determinado agente 

domina, de forma isolada, mercado relevante, detendo assim forte poder de mercado. 

Referidas práticas, além das outras espécies de infração à ordem econômica estão previstas 

nos arts. 20 e 21 de referida Lei. 

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de 

culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam 

produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou 

a livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 

configurem hipótese prevista no art. 20 e seus incisos, caracterizam infração da 

ordem econômica; 

Tal disposição legal tem fundamento no próprio texto constitucional, que estabelece, 

claramente, a vedação a qualquer tipo de abuso do poder econômico, no art. 173 § 4º: “A lei 

reprimirá o abuso do poder econômico que vise à dominação dos mercados, à eliminação da 

concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros”. 

Em relação às infrações à ordem econômica, o legislador cuidou de tipificar algumas 

das principais condutas como afirma Fernando Herren Aguilar (2006, p. 236-237): 

Entre as espécies de práticas restritivas horizontais possíveis, a resolução sistematiza 

e tipifica as quatro mais comuns: 

a)       Cartéis: „acordos explícitos ou tácitos entre concorrentes do mesmo mercado, 

envolvendo parte crucial do mercado relevante, em torno de itens como preços, 

quotas de produção e distribuição territorial, na tentativa de aumentar os preços 

e lucros conjuntamente para níveis mais próximos do de monopólio‟. 

b)       Outros acordos entre empresas: „restrições horizontais que envolvem apenas 

parte do mercado relevante e/ou esforços conjuntos temporários voltados a 

busca de maior eficiência, especialmente produtiva Lou tecnológica.‟ 

c)       Ilícitos de associações profissionais: „quaisquer práticas que limitem 

injustificadamente a concorrência entre os profissionais, principalmente 

mediante conduta acertada de preços‟. 

d)       Preços predatórios: „prática deliberada de preços abaixo do custo variável 

médio, visando eliminar concorrentes para, em momento posterior, poder 

praticar preços e lucros mais próximos do nível monopolista‟.  
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Em relação às Infrações à Ordem Econômica, porém, a realidade é bem diversa. As 

estruturas de investigação do SBDC não conseguem atender à dimensão continental do Brasil 

havendo clara necessidade de ampliação dos órgão e uma melhor distribuição regional das 

atuações. Apenas para que se possa visualizar a distorção, segundo dados do CADE, desde 

2009, não houve um processo administrativo sequer ou averiguação preliminar acerca de 

eventual infração a ordem econômica no estado do Ceará, o que apenas reforça a pouca 

intervenção antitruste na região Nordeste como um todo. 

Em verdade, ao que parece, a intervenção do SBDC além de se concentrar na região 

Sudeste, atua em relação ao restante do país como que por amostragem, visto que é 

impossível, nas atuais condições, dispor de uma frente investigativa presente e eficiente. 

3. Paradigma do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC e sua 

estrutura descentralizada – Decreto nº 2181/97. 

Acredita-se que uma descentralização do SBDC, com adoção de órgãos de proteção à 

concorrência, ao menos em esfera estadual, facilitaria a ação da autoridade antitruste, além de 

sanar os principais problemas acima apontados, sobretudo em relação às infrações à ordem 

econômica. Para esta finalidade parte-se da análise do Sistema Nacional de defesa do 

Consumidor – SNDC, instituído para efetivação da proteção do consumidor nos termos da lei 

8.078 de 1990, que tem como característica a existência de órgãos de proteção na esfera 

federal, distrital, estadual e municipal. 

É importante destacar que há necessidade de se guardar as devidas proporções em 

relação à atuação de cada um dos órgãos uma vez que a demanda de consumidores é bem 

maior do que de empresas e agentes que atuam no mercado em regime de concorrência. No 

entanto, a simples dimensão geográfica continental do país justifica a adoção de, pelo menos, 

órgãos regionais de defesa da concorrência ou, até mesmo, estaduais. 

A defesa do consumidor, no Brasil, tem como pilar fundamental o Código de Proteção e 

Defesa do Consumidor – CPDC, Lei 8.078 de 11 de setembro de 1990. Referido código 

inaugurou, no ordenamento jurídico brasileiro, um novo ramo específico até então inexistente. 

Nesse sentido, surgiu a legislação de defesa do consumidor em um ordenamento já 

existente e consolidado, no qual as relações de consumo eram tuteladas por outras normas que 

não uma específica. Por conta disso, é recorrente no texto de referido código a preocupação 
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do legislador em instituir ferramentas e elementos que propiciem a efetivação dos 

mandamentos constantes no código, visando, assim, assegurar a defesa do consumidor e o 

respeito ás normas recém criadas. (MARQUES, 2005) 

Para efetivação da defesa do consumidor tem-se como elemento fundamental o 

disposto nos arts. 4º e 5º[5] do Código, notadamente a Política Nacional das Relações de 

consumo que, como o próprio nome deixa claro, consistem em políticas públicas a serem 

adotadas pelo Estado no sentido de garantir a efetivação das normas do CPDC e a proteção 

real do consumidor vulnerável no mercado. 

Visando, justamente, a execução da política nacional das relações do consumo, optou 

o legislador pela criação do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, conforme 

se denota do art. 105 do CPDC: 

Art. 105. Integram o sistema Nacional de Defesa do Consumidor 

(SNDC), os órgãos federais, estaduais, do Distrito Federal e municipais e as 

entidades privadas de defesa do consumidor. 

Denota-se que o SNDC é composto por um sistema amplo, com um órgão de cúpula, 

coordenador do sistema, e outros órgãos presentes nos diversos entes federados, exercendo de 

maneira constante e presente a fiscalização e defesa dos interesses dos consumidores. 

Para regulamentar o sistema, foi editado o Decreto nº 2.181, de 20 de março de 1997, 

a partir dele foi criado o Departamento Nacional de Defesa do Consumidor – DPDC, que 

assumiu o papel do Departamento Nacional de Defesa do Consumidor[6], e funciona 

vinculado à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça. 

Percebe-se uma proximidade entre o SNDC e o SBDC, que conta como parte 

integrante outro órgão vinculado à SDE, o Departamento de Proteção e defesa da Economia - 

DPDE, órgão responsável pela investigação de ilícitos antitruste e instrução de processos para 

submissão ao CADE. Tem-se como diferença essencial o fato de que o a defesa da 

concorrência concentra-se apenas na cidade de Brasília, enquanto que o SNDC tem órgãos em 

todo o território nacional, facilitando o acesso da população e o próprio conhecimento acerca 

das normas de consumo. Para Amanda Flávio de oliveira (2005, p. 105) essa descentralização 

do SNDC é vantajosa para o funcionamento do sistema: 
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Atualmente, além dessa estrutura administrativa em nível federal, o 

Sistema nacional de Defesa do Consumidor conta com aproximadamente 700 

procons em todo o país. Além disso, entidades civis como IDEC, o Movimento das 

Donas de Casa e outros, têm desenvolvido um trabalho sério, contínuo e respeitável, 

contribuindo, enormemente, para atuação eficaz do sistema. 

Mais do que isso, já se conversa sobre defesa do consumidor nas ruas, nas 

casas, no trabalho. A imprensa dedica longos espaços a temas variados, relacionados 

com defesa do consumidor. O nome Procon está na boca do povo, apontando sua 

credibilidade perante a população. Desde a criação do Procon-SP, em 1976, até os 

dias de hoje, o cidadão comum participa ativamente do processo de consolidação do 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor.  

  

É essa participação efetiva da população que, acredita-se, poderia servir de melhoria e 

garantir uma maior efetividade ao SBDC. Só para que se possa ter uma idéia da dimensão do 

SNDC, apenas no que tange à esfera estadual, hoje o sistema conta com 27 órgãos (PROCON 

Estadual[7]), tendo apenas no estado do Ceará (PROCON - Ceará) mais de 2.000 (duas mil) 

reclamações apenas no mês de setembro de 2009[8]. 

Além de recepcionar as reclamações os órgãos têm função fiscalizadora e podem 

aplicar sanções administrativas nos termos do CPDC e do Decreto 2181/90, percebe-se assim 

que a atividade do DPDC fica desafogada pela atuação dos outros órgãos o que poderia 

acontecer também em relação à defesa da concorrência. 

Por outro lado, é possível que a concentração do SBDC seja importante em alguns 

aspectos, como fortalecimento e facilitação de controle da atuação da própria autoridade 

antitruste por parte do Estado dificultando, entre outras coisas, a corrupção e a capturação[9] 

pelo Poder Econômico, além de se mostrar adequada e eficiente no que tange aos chamados 

atos de concentração. Assim, entende-se como necessária a investigação dos efeitos da 

concentração do SBDC, bem como da viabilidade de descentralização da atividade da 

autoridade antitruste, tornando esse tão importante ramo do direito mais próximo dos 

cidadãos e de toda sociedade. 

CONCLUSÃO 

Dentro da concepção capitalista, mercado é um conjunto de trocas de preferências e 

excedentes, podendo as relações desenvolvidas, nessa estrutura, sofrerem distorções, 

ocasionando um mal estar social e o benefício de poucos em detrimento de muitos. Tal 
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realidade, vivenciada, de fato, no auge da doutrina liberal, demonstrou a necessidade de uma 

intervenção efetiva do Estado no domínio econômico, a fim de garantir o bom funcionamento 

dos mercados e o bem-estar social. 

Referidas distorções são definidas como falhas de mercado, como o excessivo poder de 

mercado de um agente, a prática de condutas lesivas e abusivas, como cartel, além de outras 

questões naturalmente existentes, que podem originar uma ineficiência econômica e ausência 

de bom funcionamento do mercado. 

O Estado deve interferir na economia, mas não de maneira direta pela exploração de 

atividade econômica por entes estatais. A posição do Estado deve ser de gestor, de definidor 

das regras de atuação dos agentes, bem como de fiscalizador do cumprimento das mesmas. 

Referida atuação se dá, basicamente, de duas formas: por intermédio do Sistema Brasileiro de 

Defesa da Concorrência – SBDC, em todos os mercados e em mercados específicos que 

precisam de um acompanhamento mais efetivo, pela regulação realizada por agências 

reguladoras estatais. 

O sistema brasileiro de defesa da concorrência é órgão essencial ao bom funcionamento 

dos mercados, e consequente desenvolvimento da economia com a manutenção e efetivação 

da sustentabilidade. Durante este trabalho procurou-se demonstrar a sua direta relação com o 

pensamento econômico liberal e a ordem econômica vigente na Constituição de 1988. 

Cumpre aos órgãos de referido sistema um papel importante na manutenção do 

desenvolvimento econômico. 

A autoridade antitruste não pode se afastar da economia, seu ramo de atuação, nem da 

sustentabilidade, seu objetivo precípuo sendo. Diante disso, especificamente em relação à lei 

antitruste – Lei 8.884, de 11 de junho de 1994, torna-se fundamental a observância da 

ilegalidade, segundo a ótica da regra de razão, em todos os casos, inclusive os cartéis, sob 

pena de se afastar da busca pela eficiência econômica e se prender, de maneira demasiada, ao 

formalismo jurídico e ao legalismo. 

A concentração dos órgãos do SBDC na Capital Federal e a ausência de uma estrutura 

próxima à população impedem uma maior difusão e formação de cultura de defesa da 

concorrência, além de inviabilizar a efetiva investigação de eventuais infrações á ordem 

econômica. 
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O Sistema Nacional de Defesa do Consumidor – SNDC, pulverizado em todo o 

território nacional pode servir de base ou modelo para uma expansão do SBDC em prol de se 

atingir com maior eficiência e qualidade, todos os mercados, sobretudo nas regiões Norte e 

Nordeste, garantindo assim o desenvolvimento sustentável e de acordo com os preceitos e 

determinações legais do direito antitruste 

Acredita-se que muitos elementos trazidos apontam para viabilidade da regionalização, 

ou seja, defesa do consumidor e da concorrência interligados que são, inclusive pela via 

constitucional, como sustentáculos da ordem econômica, podem e, nesse caso, devem, ser 

aplicadas de maneira conjunta e eficiente pela via das políticas públicas estatais no intuito de 

garantir um desenvolvimento econômico plenamente sustentável. 
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RELIGIOSAS 
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RESUMO 

 

Este trabalho tem como finalidade analisar os preceitos que balizam a imunidade 

tributária religiosa e de que forma se aplicam a lojas devidamente vinculadas a templos 

enquanto instrumento de arrecadação de rendas voltado para a manutenção da Igreja. Para 

tanto, valendo-se do que expõe a Constituição Federal em seu artigo 150, IV, b e seu § 4º, 

além de pontuações de jurisprudência e doutrinadores, busca-se neste trabalho ponderar 

acerca destes conceitos, e também averiguar quais são as consequências práticas da extensão 

da imunidade em tela a bens que se mostram como meio suplementar de mantença de 

entidades religiosas.  

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Imunidade; tributária; loja; fonte; renda; religiosa; liberdade; 

constituição; igreja; princípio; livre; concorrência 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This work aims to analyze the principles that guide the religious tax exemption and 

how they apply to stores properly linked to temples as a means of revenue collection focused 

on the maintenance of the Church. To do so, taking advantage of that exposes the Federal 

Constitution in Article 150, IV, b, and its § 4, and scores of jurisprudence and doctrine, seeks 

in this work ponder these concepts, and also find out what are the practical consequences the 

extent of immunity in the screen that shows the property as an additional tool for maintenance 

of religious entities. 
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INTRODUÇÃO 

 

A religião é uma atividade que acompanha o homem desde o surgimento da 

civilização. Por muito tempo, separar religião do Estado era praticamente impossível, 

tamanha sua influência nas sociedades antigas. 

Esta situação começa a ser alterada com o surgimento do iluminismo, que centraliza 

a figura do homem, passando a ter um foco garantidor dos direitos humanos. Eduardo Sabbag 

(2010, p.316) esclarece que até a Proclamação da República havia limitação à laicidade, 

sendo a religião adotada no Brasil o catolicismo. Tal prática, inclusive, é adotada até hoje em 

certos países, que podem até conceder tratamento especial para as religiões que adotam. 

Podemos citar como exemplo países como o Afeganistão, o Egito, o Irã, o Iraque, que adotam 

o Islamismo; o Reino Unido, que adota o Protestantismo Anglicano e a Dinamarca e a 

Noruega, que adotam o Protestantismo Luterano como religiões oficiais. 

 

Com a proclamação da República, que se inspirou no Positivismo de Augusto 
Comte, foi imediatamente decretada a separação entre a Igreja e o Estado, 
que se tornou laico, deixando de privilegiar qualquer religião, ainda que 
majoritária; pelo contrário, passou a aceitar todas elas, a começar pelas 
minoritárias. (CARRAZZA, 2011, p. 815) 

 

 

Porém, esta divisão não deve ser encarada como total descomprometimento do 

Estado com a espiritualidade, pois esta continua protegida em nosso ordenamento jurídico até 

os dias atuais.  

Não raras são as menções à religião na Constituição Federal e em outras leis 

específicas. Também vale citar a Constituição Portuguesa, que até de forma mais detalhada 

delimita o âmbito de liberdade de expressão religiosa. Em seu artigo 59°, 1, que diz que, 

dentre outras disposições, todos os trabalhadores, sem distinção de religião possuem os 

mesmos direitos. A Constituição pátria não trata, especificamente, este ponto ao abordar as 

garantias trabalhistas, mas, com base nos fatos previamente destacados, percebe-se o grau de 

importância da religiosidade para o desenvolvimento humano.  
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Deste modo, o Estado não deve ser encarado como um inimigo da fé. A importância 

da religião é tal que se denota até mesmo do Preâmbulo da Constituição Federal, de onde se 

tira que a promulgação de nossa Carta Magna foi feita sob a proteção de Deus. Eduardo 

Sabbag explica sua posição: 

 

O fato de sermos um Estado laico não significa que deixamos de ser 'teístas'. 
Como é sabido, o Brasil é laico e teísta. É que o próprio 'preâmbulo' do texto 
constitucional faz menção à 'proteção de Deus' sobre os representantes do 
povo brasileiro, nossos legisladores constituintes, indicando que estes 
partiram da premissa de que um Ser Supremo existe, sem que isso 
significasse uma reaproximação do Estado com a Igreja, nem mesmo com 
uma específica religião, porquanto no decorrer de todo o texto fundamental o 
constituinte 'se mantém absolutamente equidistante, seguindo o princípio da 
neutralidade e garantindo o pluralismo religioso. (SABBAG, 2010, p. 315) 
 
 

Do mesmo pensar compartilha Roque Antônio Carraza: 

 

Logo, o Estado Brasileiro é incontendivelmente laico – vale dizer, não-
confessional. Todavia, como já sinaliza o “Preâmbulo” de nossa Carta Magna 
(que invoca a proteção “de Deus”, no sentido de “Ser Transcendental”), está 
longe de ser ateu ou inimigo da fé. Pelo contrário, respeita todas as religiões, 
conquanto delas se mantenha equidistante, e dá às pessoas a opção de, sem 
sofrerem gravames fiscais, virem a praticar qualquer delas ou, até, não 
praticarem nenhuma. (CARRAZA, 2011, p. 815) 
 
 

Extrai-se, desta maneira, que a visão de laicidade traz como pressuposto o respeito a 

todas as doutrinas e religiões, devendo abster-se de praticar qualquer ato que prejudique ou 

favoreça uma filosofia em detrimento de outras, ao passo que também é livre a todo cidadão 

se vincular a qualquer uma delas sem que por isso venha a sofrer algum gravame fiscal. 

 

1 DIREITOS CONSTITUCIONAIS E LAICIDADE DO ESTADO 

 

Conforme supracitado, o Brasil atualmente é um estado laico, mas entre as garantias 

e direitos fundamentais trazidas pela CF/88, vemos que foi merecidamente dada atenção ao 

aspecto espiritual do ser humano, especialmente no art. 5°, inciso VI, que trata da liberdade de 

consciência e de crença, do livre exercício dos cultos religiosos, da proteção aos locais de 

culto e suas liturgias; do inciso VII, que fala da assistência religiosa nas entidades civis e 

militares de internação coletiva; e o inciso VIII, que aborda sobre a não-privação de direitos 
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por razão de crença religiosa.1 

Não se deve entender estado laico como estado não crente em Deus, por ser a 

liberdade de crença um dos preceitos fundamentais de nossa Carta Magna.  Eduardo Sabbag 

esclarece que “a laicidade implica que, surgindo privilégio, todos os templos devem dele 

usufruir.” (2010, p. 317) Deste modo, recebendo um templo a imunidade, esta deverá se 

estender a todos os outros que apresentem a mesma finalidade e cumpram os mesmos 

requisitos. Nítido, portanto, que um Estado laico longe está de ser um Estado ateu. Nenhuma 

religião deve ser favorecida, do mesmo modo que o Estado deve se abster de prejudicar a 

prática espiritual e religiosa de outras doutrinas, resumindo a atuação das esferas 

governamentais a simplesmente tolerar o livre exercício de crença ou descrença. 

Sendo um dever do Estado manter as mesmas condições a todas as religiões, e sendo 

um direito de cada brasileiro exercer sua livre convicção religiosa, foi de bom tom que a 

Constituição Federal de 88 ter trazido a imunidade tributária religiosa, afinal, seguindo este 

raciocínio, o templo seria a extensão da fé dos cidadãos.  Mais uma vez, o ilustre pensador 

Eduardo Sabbag nos esclarece, trazendo em seu livro que desoneração da imunidade “prevê a 

intributabilidade das religiões como um direito e garantia fundamental da pessoa, afastando 

dos templos os impostos, independentemente da extensão da igreja ou do seu número de 

adeptos.” (SABBAG, 2010, p. 318) 

 

2 O TEMPLO ENQUANTO ENTIDADE AUTÔNOMA 

 

Os templos são entidades autônomas, ou seja, não possuem, via de regra, patrocínio 

estatal para desempenhar suas atividades precípuas. Para atingir sua finalidade devem, 

portanto, buscar meios financeiros que sejam capazes de suportar os encargos que o 

desempenho de sua função proporcionam, sendo a saída mais comum o templo se valer das 

contribuições dos fiéis para arcar com o custo de uma Igreja em atividade. Entrementes, por 

vezes a contribuição dos congregados não são suficientes para liquidar as despesas mensais. 

 

[...] a própria existência do templo traz à sirga o reconhecimento de sua plena 
autonomia e, por via de consequência, o direito à criação e fruição dos meios 

                                                 
1 . Nos dizeres de Roque Antônio Carrazza, a imunidade dos templos “representa a extensão do 

direito fundamental à liberdade de consciência e de crença, consagrado no art. 5°, VI, VII e VII da CF” 
(CARRAZZA, 2011, p. 808) 
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materiais para a plena realização de seus fins espirituais. (CARRAZZA, 
2011, p. 817 e 818) 

 

 Nestes casos, a entidade deve buscar saídas alternativas para contornar o problema 

financeiro que se mostra como um verdadeiro óbice à plena existência do templo enquanto 

entidade responsável pelo conforto espiritual de seus seguidores. Uma oportunidade de 

garantir recursos à Igreja é a busca de rendas alternativas, como proventos de aluguéis de 

imóveis em nome da entidade ou até mesmo lojas religiosas vinculadas ao exercício religioso. 

Não possuindo rendas e não se utilizando de seus bens em favor da instituição, a 

Igreja tende a desaparecer, o que vai de encontro com o basilar constitucional que garante a 

liberdade religiosa.  

 

Sem novos bens ou rendas, e estando eles estagnados ou inativos, a Igreja 
tenderá a desaparecer – ideia que briga com o ideário do Diploma Magno, 
que é exatamente o de permitir que ela se desenvolva e ajude a realizar o 
valor liberdade religiosa. (CARRAZZA, 2011, p. 822) 

 

Ao adentrar nesta seara, começam a surgir divergências doutrinárias acerca da 

aplicação da imunidade tributária, se esta deve ou não se estender além do espaço físico 

destinado ao templo. Mas, previamente, outros assuntos merecem ser tratados para que se 

possa ter uma compreensão mais detalhada acerca dos desdobramentos desta proteção 

jurídica. 

 

3 IMUNIDADE TRIBITÁRIA: CONCEITO E ABRANGÊNCIA 

 

Antes de adentrar na discussão a respeito da abrangência da imunidade tributária 

deve-se, antes de mais nada, conceituar o que vem a ser e com que intento atua este instituto. 

Neste sentido, Hugo de Brito oferece clara definição: 

 

Imunidade é o obstáculo decorrente de regra da Constituição à incidência de 
regra jurídica de tributação. O que é imune não pode ser tributado. A 
imunidade impede que a lei defina como hipótese de incidência tributária 
aquilo que é imune. É limitação da competência tributária. (MACHADO,  
2010, p. 300) 
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 Diferentemente de outros países2, nosso ordenamento jurídico não especifica com 

precisão até qual ponto é válida a aplicação da imunidade tributária em se tratando de templos 

religiosos e suas extensões.  Kiyoshi Harada fala em imunidade tributária como um gênero, 

devendo, em certos casos, ser aplicada à outras modalidades de tributos e não somente aos 

impostos3, como alguns autores defendem. 

 

Em termos de doutrina tradicional, a imunidade vem conceituada como 
vedação ao poder fiscal de instituir impostos. Daí a generalização da ideia de 
que a imunidade só se refere a essa espécie tributária. Entretanto, a nossa 
Carta Política prevê hipóteses de imunidades de outras espécies tributárias. O 
art. 151, I, conhecido como princípio da uniformidade geográfica, contempla 
a imunidade do tributo como gênero. (HARADA, 2011, p. 378) 

 

Não só acerca do conceito de imunidade que há divergência, mas também com 

relação ao seu alcance patrimonial. Roberto Maroni Neto fala na divisão da classificação da 

imunidade dos templos em corrente clássica e corrente contemporânea. A primeira entende 

templo apenas como local onde se realizam os cultos. A corrente contemporânea abrange no 

conceito de templo demais prédios relacionados com a religião. (NETO, 2010, p.228) 

Sabbag, por sua vez, explica que há 3 tipos de teorias que delimitam a abrangência 

da proibição da tributação. A Teoria Clássico-restritiva, que leva em consideração apenas o 

local onde é realizada a celebração para receber a imunidade fiscal. A Teoria Clássico-liberal, 

que protege todos os bens que viabilizam o culto. Assim, um carro utilizado como meio de 

transporte para realização de trabalho eclesiástico não se incidiria o IPVA, por exemplo.  

A última e mais abrangente das correntes, conhecida como Teoria Moderna, entende 

o templo como uma entidade e, assim, todos os bens a ele vinculados devem, de igual modo, 

receber a imunidade.  

 

[A teoria Moderna] conceitua o templo como entidade, na acepção de 
instituição, organização ou associação, mantenedoras do templo religioso, 
encaradas independentemente das coisas e pessoas objetivamente 

                                                 
2  Uma breve análise de dados nos mostra que países como Chile e Uruguai, possuem regras 

desonerativas de todos os impostos e isenção dos templos de todas as contribuições, respectivamente (SABBAG, 
2010, p. 316). Nossa Carta Magna, por sua vez, prevê apenas a isenção de impostos devidos por templos, não há, 
explicitamente nenhum óbice ou permissão à ampliação deste disposto, daí porque o debate doutrinário e 
jurisprudencial acerca do tratamento das instituições religiosas e seu relacionamento no ordenamento jurídico-
tributário nacional. 

3  “[...] embora, de regra, as imunidades tributárias (genéricas e específicas) girem em torno de 
impostos, há no Brasil algumas situações de imunidade a taxas, nada impedindo que, amanhã, venham 
constitucionalmente criadas também situações de imunidade à contribuição de melhoria.” (CARRAZZA, 2011, 
p. 784).  
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consideradas. No sentido jurídico, possui acepção mais ampla que pessoa 
jurídica, indicando o próprio “estado de ser”, a “existência”, vista em si 
mesma. (SABBAG, 2010, p. 321) 

 

Por uma análise lógica, percebe-se que esta última corrente se encaixa melhor nos 

dias dias atuais. Sendo a religião um direito de crença do cidadão e sendo ela, conforme 

supracitado, uma expansão deste direito fundamental, é mister que ao templo sejam 

concedidas condições mínimas de existir, ainda que a imunidade seja aplicada somente com 

relação aos impostos e não as demais tributações. 

Além disto, a abrangência da própria atividade religiosa ampliou seu alcance: o que 

antes era apenas uma atividade exercida nos templos, hoje invade a vários aspectos da vida 

dos crentes em deus(es), como exemplo, a busca de gravadoras por artistas voltados ao 

público gospel e até mesmo programas televisivos ministrados por autoridades de seitas ou 

doutrinas espirituais. 

 

3 IMUNIDADE DO LUCRO COMO FONTE DE RENDA DOS TEMPLOS  

 

Conforme se extrai do §4º do artigo 150 da Constituição Federal, a imunidade 

tributária se aplica ao patrimônio, renda e serviços que estejam relacionados com as 

finalidades essenciais da entidade religiosa. Ora, neste ponto, o legislador permeia de dúvida 

o conceito e abrangência deste dispositivo, afinal, o conceito de finalidade essencial não é 

encontrado em nossa legislação pátria. Para esclarecer este ponto, a ilustre doutrinadora 

Regina Helena Costa, em sua obra conceitua: 

 

Finalidades essenciais são aquelas inerentes à própria natureza da entidade – 
vale dizer, os propósitos que conduziram à sua instituição. Finalidades 
essenciais dos templos de qualquer culto, portanto, são a prática do culto, a 
formação de religiosos, o exercício de atividades filantrópicas e a assistência 
moral e espiritual aos fiéis. (COSTA, 2009, p. 86) 

 

Portanto, finalidade essencial engloba toda uma gama de atividades que o templo 

enquanto entidade ou mediante seus representantes exerce de modo a satisfazer as 

necessidades morais e/ou espirituais de seus congregados. Desta feita, conforme previamente 

citado, seja para manter atividades de cunho filantrópico, seja para desempenhar a prática de 

culto, há gastos que precisam ser compensados, tais como despesas com visitas a fiéis 
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necessitados, auxílio a toda sorte de desamparados, além de despesas pertinentes à 

manutenção do espaço físico religioso, como as que decorrem da necessidade constante de 

limpeza, segurança, entre outros. 

Assim, coadunando o que foi dito nas subdivisões anteriores, a renda obtida pela 

entidade religiosa deve ser suficiente para arcar com todos estes gastos, sem poder contar com 

a ajuda governamental, caso encontre alguma dificuldade financeira. Encarar a imunidade 

tributária com um campo restrito de incidência é limitar por demasia as hipóteses de renda de 

uma entidade religiosa. O que deve ser analisado não é a origem do dinheiro, mas sim sua 

destinação final. Desta forma se garante uma aplicação normativa equânime e uniforme 

quanto ao tratamento de seus beneficiários, pois verter a renda para o templo é uma forma de 

garantir a devida aplicação do direito constitucional de liberdade religiosa. 

 

Em nosso atual ponto de vista, o § 4° do art. 150 da CF, ao aludir às 
“finalidades essenciais”, não está a cuidar – ao contrário do que uma primeira 
leitura revela – do modo pelo qual os recursos são carreados para a Igreja, 
mas, sim, do lugar para onde devem ir. Desde que comprovadamente se 
destinem à mantença do culto e das atividades da Igreja, implementa-se o 
desígnio constitucional em pauta. 
Noutras palavras, se as rendas obtidos, ainda que de forma atípica, pela 
instituição religiosa tiverem aplicação consentânea com as finalidades 
essenciais do culto, o reconhecimento da imunidade tributária é de rigor. 
(CARRAZZA, 2011, p. 819) 

 

Se a entidade estiver dentro de seus propósitos, é lícito e até razoável que consiga 

meios para se manter. Neste sentido, inclusive, se manifestou o STF. O RE 578562 / BA, que 

discutia a imunidade tributária de um cemitério  vinculado à uma Igreja trouxe como solução 

que a interpretação dada aos dispositivos constitucionais presentes nos artigos 5º, VI, 19, I e 

150, VI, "b" deve ser ampliativa. Assim, dentro da perspectiva de que o cemitério 

suplementaria as atividades do templo, a este também se aplicaria a imunidade religiosa, 

conforme se destaca da ementa do referido Recurso Extraordinário: 

 

[...] os cemitérios que consubstanciam extensões de entidades de cunho 
religioso estão abrangidos pela garantia contemplada no artigo 150 da 
Constituição do Brasil. (BRASÍLIA, Recurso Extraordinário n. 578562, 
2008) 
 

No mesmo caminho trilha parte da doutrina. Eduardo Sabbag (2010, p. 322) também 

pontua sua opinião, afirmando que a intenção da Igreja é o maior norte no sentido de se 

verificar o cabimento ou não da aplicação da imunidade religiosa. Segundo o autor, tudo 

3169



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

aquilo que de algum modo, se relacionar com a finalidade religiosa merece a imunidade 

tributária. 

Tal entendimento, porém, não é pacífico e doutrinadores a exemplo de Hugo de Brito 

Machado e Kiyoshi Harada possuem uma visão mais restrita sobre os bens de entidades 

religiosas. Segundo a concepção deste, ainda que a renda de determinado bem não vinculado 

à finalidade essencial da entidade seja revertida ao templo, não deverá este rendimento gozar 

da imunidade que protege os templos, pois a arrecadação de rendas através de outros bens não 

se engloba na sua finalidade essencial. 

 
[…] A Constituição Federal de 1988 só coloca sob a proteção da imunidade o 
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com as finalidades essenciais 

dos templos (§ 4° do art. 150). Não estende o benefício às atividades 
decorrentes de finalidades essenciais, como ocorre na hipótese de imunidade 
recíproca. Isto quer dizer que determinado prédio de propriedade de uma 
igreja, que não esteja sendo utilizado para fins religiosos, sujeita-se, por 
exemplo, à incidência do IPTU, não importando saber se o produto do 
aluguel desse prédio está ou não sendo aplicado na consecução de finalidade 
religiosa. (HARADA, 2011, p. 379) 
 

Argumentam os defensores desta linha que muitas e versáteis são as atividades que 

geram lucro nos dias atuais, afinal, se toda renda de toda entidade religiosa fosse imunizada, 

estaria atingindo o princípio da isonomia tributária, tributando iguais de maneira desigual, 

além de correr um sério risco de ferir a livre concorrência, que de igual modo é defendida em 

nossa Constituição Federal.  

Finalizam seu raciocínio salientando que não há maneiras efetivas de se fiscalizar os 

templos no que tange sua arrecadação informal, o que dá margem para se questionar se os 

lucros estão sendo integralmente revertidos ao templo ou se há desvios pessoais para seus 

líderes, rapinando, deste modo, recursos dos fiéis para utilizar em finalidades dúbias que 

fogem do propósito religioso. Neste sentido, Harada pontua: 

 
Os atos de mercancia, praticados por algumas seitas, ainda que 
disfarçadamente, e que contribuem para erguer rios e montanhas de dinheiro 
com a inocência de seus fiéis, não podem continuar à margem da tributação, 
sob pena de ofensa ao princípio da isonomia tributária. […] (HARADA,  
2011, p. 379) 
 

Evidente que ponderações devem ser feitas e a imunidade tributária não deve ser 

estendida de modo irrestrito e impensado. Até mesmo doutrinadores modernos concordam 

que a maior dificuldade no caso de abrangência do disposto no art. 150 da Carta Magna reside 

na dificuldade de se fiscalizar a aplicação de verbas pelas entidades. Para Eduardo Sabbag, 

3170



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

não deve haver imunidade religiosa se o beneficiário se valha desta benesse para atividades 

econômicas e desta forma obter uma vantagem desleal contra aqueles que, de igual modo 

exerçam atividade idêntica ou similar mas não gozam do tratamento diferenciado dedicado às 

Igrejas. 

 
Com efeito, a imunidade deve cessar a partir do momento em que o templo 
passa a exercer atividade econômica em caráter empresarial, ou seja, aquela 
que coloque em risco o regime de livre concorrência. (SABBAG, 2010, p. 
328) 

 

Porém, não deve ser esquecido que, apesar de existirem templos grandiosos que 

arrecadam verdadeiras fortunas e que de fato existam pessoas mal intencionadas que se valem 

da roupagem religiosa para obter recursos para financiar suas próprias vontades, há, de igual 

forma, pessoas que vertem seus esforços para uma causa que consideram fundamental a uma 

boa vida e que também existem instituições que passam por dificuldades financeiras que 

precisam conseguir um modo de sustento.  

Roque Antônio Carraza (2011, p. 825) sabiamente distingue a finalidade de lucro, 

que em muito diverge da finalidade filantrópica de uma instituição religiosa ao dizer que o 

que caracteriza o lucro não é  a obtenção de rendas, mas sim sua obtenção com o intento de 

posteriormente reparti-las entre os dirigentes da Igreja. O lucro em si não faz óbice à 

imunidade tributária que gozam os templos, mas esta de fato não deve ocorrer quando for 

tipificado o ânimo de lucro por parte dos líderes religiosos. 

Logo, não se pode ter uma visão romântica acerca do ideológico religioso e fechar os 

olhos para as ilegalidades e desvios cometidos usando o nome de Deus. Há uma constante 

necessidade de se acompanhar de que forma a Igreja exerce a atividade vinculada para se 

certificar que os fins alegados estão sendo devidamente cumpridos, ou seja, que o dinheiro 

arrecadado em uma loja religiosa esteja integralmente sendo revertido em benefício desta, 

pois, caso contrário, além de obter lucro de forma indevida, a imunidade estará servindo como 

uma forma de quebra à livre concorrência.  

Neste ponto, a tônica passa a ser o binômio adequação-necessidade da Igreja. É de 

salutar importância se verificar quais são as reais necessidades do templo, do mesmo modo 

que se deve analisar o tipo de atividade exercida como fonte de renda religiosa e de que forma 

esta afeta a sociedade de modo geral. Certamente não é cabível imunidade em uma loja que se 

mantém com artigos não religiosos comercializados regularmente em outros pontos 

empresariais pois, se assim fosse, restaria prejudicada a ordem econômica, e ao contemplar 
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indiretamente o direito à liberdade religiosa de alguns acabaria ferindo de forma direta o 

direito a igualdade de tratamento, também defeso na Constituição4.  

 

[…] é vital a inexistência de prejuízo à livre concorrência, vendando-se o 
cunho empresarial na atividade econômica desempenhada. Trata-se de um 
critério decisivo na aferição das situações de imunidade tributária, posto que 
um tanto subjetivo, principalmente na precisa demarcação dos traços 
empresariais da atividade em análise, evitando o que o direito americano 
denomina “business purposes”. (SABBAG, 2010, p. 326) 

 

Com base no sustentado, mister que se faça uma análise quanto ao mérito da 

imunidade caso a caso, afinal, corre-se o risco de se cometer injustiças caso se crie uma 

situação demasiada permissiva ou restritiva, afinal de contas, o §4° do artigo 150 da CF 

estende a imunidade ao patrimônio, a renda e os serviços relacionados com as finalidades 

essenciais do templo.  

Assim, se uma loja de artigos religiosos vinculada a uma Igreja específica reverte seu 

lucro exclusivamente para a instituição, há que se entender, por uma interpretação ampliativa, 

que o templo está usando, ainda que indiretamente, de uma renda vinculada à finalidade 

essencial do templo, afinal,  os ganhos obtidos com a loja religiosa será revertido para arcar 

com os custos de manutenção de um templo o que, de forma ou outra, acaba por corroborar 

com a finalidade essencial do templo, já conceituada supra. Eduardo Sabbag mostra-se adepto 

a esta corrente mais abrangente ao dizer: 

 

Essa exegese, dita “ampliativa” - prevalecente na doutrina brasileira -, que 
tende a desconsiderar a origem do patrimônio, renda e serviço, vem prestigiar 
a atuação das entidades em ações correlatas com as “atividades essenciais”, 
desde que se revertam a tais pessoas jurídicas os recursos hauridos nas 
citadas atividades conexas e que não se provoque prejuízo à livre 
concorrência. (grifo nosso)(SABBAG, 2010, p. 324) 

 

  

Desta forma, torna-se notório que contrapondo os interesses em jogo (liberdade 

religiosa e direito à livre concorrência) nenhum deve sobressair sobre o outro, afinal de contas 

ambos estão previstos constitucionalmente. A solução neste caso é ampliar a imunidade a 

lojas religiosas mediante o cumprimento de alguns requisitos, como a verdadeira necessidade 

                                                 
4 No mesmo sentido, o ilustre Ministro Gilmar Mendes se posiciona ao dizer  em parecer: “Com efeito, se uma 

entidade imune explorasse atividade pertinente apenas ao setor privado, não haveria a barreira e ela teria 
condições de dominar mercados e eliminar a concorrência ou pelo menos obter lucros arbitrários, na medida 
em que adotasse idênticos preços da concorrência, mas livre de impostos. “ ( BRASIL, 2002, p. 260, 261) 
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e interesse em se instalar uma loja religiosa, a comprovação de que os produtos por ela 

ofertados não ferem a livre concorrência, se imunizados e até mesmo o vínculo da loja com a 

necessidade primordial da Igreja. Neste ponto, o Supremo pronuncia: 

 

Com efeito, referindo-se o §4.° do art. 150 às imunidades das letras b e c, do 
inciso VI do mencionado dispositivo, é fora de dúvida que, no tocante à letra 
b, há de ser interpretado no sentido de aplicar-se “no que couber”, isto é, 
entender-se que a imunidade, no caso, compreende não apenas os bens 
patrimoniais que compõem o templo de qualquer culto com os seus anexos, 
como a casa paroquial, a casa de residência do vigário ou pastor, jardins e 
áreas de estacionamento, contíguas, mas também as rendas resultantes das 
contribuições dos fiéis e a remuneração eventualmente cobrada por 
serviços religiosos a estes prestados, porquanto relacionados, todos, com 
as finalidades do culto. (grifo nosso) ( BRASIL, 2002, p. 254) 

 

Por analogia do entendimento do STF, retira-se que, se os cemitérios privados 

relacionados a religião tem direito à imunidade se não ferirem preceitos fundamentais, 

também seria razoável esta imunidade se estender às lojas se de igual modo estas não 

oferecerem risco à atividade econômica de terceiros. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pode-se dizer que há um liame que divide a justiça em dois lados. De um lado, há o 

interesse de cidadãos em fazer valer o seu direito à liberdade religiosa em sua plenitude, ou 

seja, exercer a religião não somente em seu aspecto interno, mas também exterioriza-la e 

possuir um local onde possa praticá-la livremente, o que implica que o templo frequentado 

possua condições de se sustentar. De outro lado, há o direito a livre concorrência, que garante 

a todos os brasileiros condições uniformes de exercer atividades profissionais sem que haja 

óbice ou favorecimento governamental em hipótese que acarretaria o descompensamento da 

ordem econômica.  

 Desta feita, não há como se fazer justiça analisando única e exclusivamente a 

realidade sob um prisma. Sem dúvida o limite entre adequação e necessidade neste caso 

específico é tênue e qualquer aplicação indevida gera dano para uma das partes. Porém, seria 

injusto e até mesmo inconcebível prejudicar um grupo que exerça atividade empresária 

similar à da exercida pela loja religiosa por conta da imunidade estabelecida a esta. Valendo-

se da filosofia utilitarista, que preza o maior bem ao maior número de pessoas possível, se 

nota que a proteção à lojas de Igrejas é uma hipótese que deve ser estudada, mas nem por isso 

deve se abrir mão de direitos que são salutares a um regime democrático de direito. 

Finalizando, ainda que a loja tributária não goze da imunidade, nada impede que esta 

obtenha lucro, pois, ainda que estes sejam reduzidos por conta da carga de tributos, a Igreja 

ainda dispõe de outros meios já citados de se obter renda. Portanto, esta modalidade de 

arrecadação não deve ser encarada como única forma de se obter recursos de sustento do 

templo, mas sim como uma oportunidade a mais, dentro das hipóteses já estudadas neste 

artigo. 
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O DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE SOB A ÓTICA DA ANÁLISE 

ECONÔMICA DO DIREITO 

 

IL DIRITTO FONDAMENTALE ALLA SANITÀ DAL PUNTO DI VISTA 

DELL'ANALISI ECONOMICA DEL DIRITTO 

 

ANA PAULA CANOZA CALDEIRA 

ROBERTO NORRIS 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar, de uma maneira genérica, a questão referente à procura 

do Poder Judiciário para o reconhecimento ao direito à saúde sob a ótica da Análise 

Econômica do Direito. Dentro desta proposta, a ideia inicial é a de apontar as principais 

características relacionadas a cada uma das vertentes mais importantes nesta conjugação de 

elementos econômicos e jurídicos. Para isto, defende-se a utilização dos elementos comuns 

existentes entre as diferentes Escolas, principalmente no que se refere aos custos de transação, 

eficiência (cuja concepção difere nos âmbitos do Direito e da Economia) e as questões 

relativas à análise marginal. Após indicar os possíveis motivos para a situação caótica em que 

se encontra o sistema de saúde, e, em conseqüência disto, a busca cada vez maior pelo Poder 

Judiciário para sanar as dificuldades na perfeita obtenção desse direito (à saúde) que é 

fundamental, conclui-se ser perfeitamente possível proceder à aplicação de princípios 

econômicos e jurídicos sem que, para que isto possa ocorrer, se tenha de abdicar a princípios 

éticos e morais. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; SAÚDE; ECONOMIA; ANÁLISE; SENTENÇA 

 

RIASSUNTO 
Il presente lavoro ha lo scopo di analizzare, in modo generico, la questione che riguarda il 

Potere Giudiziario per il riconoscimento del diritto alla publica sanità dal punto di vista 

dell'analisi economica del diritto. All'interno di questa proposta, l'idea iniziale è quella di 

evidenziare le principali caratteristiche relative a ciascuno degli aspetti più importanti di 

questa combinazione di elementi economici e giuridici. Per questo, sostiene l'uso di elementi 

comuni tra le diverse scuole, soprattutto per quanto riguarda i costi di transazione, l'efficienza 

(la cui concezione si distingue nel campo del Diritto ed Economia) e le questioni attinenti 

all‟analise periferica. Dopo aver evidenziato le ragioni possibili per il caos in cui è crollato il 

sistema della sanità e, di conseguenza, la richiesta sempre più grande nei confronti del Potere 

Giudiziario per porre rimedio alla difficoltà al perfetto ottenimento di questo diritto (alla 

sanità) che è fondamentale, se conclude che sia perfettamente possibile l'applicazione dei 

principi economici e giuridici, senza che per questo avvenga si deva rinunciare ai principi 

etici e morali. 

PAROLE CHIAVE: DIRITTO ; SANITÀ ; ECONOMIA ; ANALISI ; SENTENZE 
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 1)      CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

  

  

Se, por um lado, o Direito tem como função regular o comportamento humano, objetivando 

uma coexistência social a mais pacífica possível, por outro lado a Economia objetiva 

precipuamente a análise das decisões diante do fato e da constatação de que os recursos 

existentes são escassos. 

  

Na conjugação dos elementos econômicos e jurídicos, temos que a Análise Econômica do 

Direito corresponde à utilização dos instrumentos normalmente usados pela ciência 

econômica na avaliação e na aplicação das normas jurídicas, mais precisamente no que 

concerne aos efeitos econômicos esperados em decorrência de uma norma jurídica, bem como 

o estudo em torno das principais consequências jurídicas em virtude de certas práticas 

econômicas. 

  

Igualmente importante salientar, a respeito da Análise Econômica do Direito, que a mesma 

não se limita às áreas do Direito que tradicionalmente sempre guardam uma estreita relação 

com a Economia, v.g, Direito Comercial, Direito da Regulação, mas que atualmente quase 

todas as áreas do Direito vêm sendo contempladas com importantes trabalhos preparados sob 

a ótica da Análise Econômica do Direito. As razões para que se proceda a tais tipos de análise 

foram muito bem sintetizadas na Apresentação da obra organizada por Decio Zylbersztajn e 

Rachel Sztajn[1], e que foram assim determinadas: 

  

Cada um de nós que atua individualmente nas respectivas áreas tende a desconhecer as 

contribuições das demais. A sentida necessidade de promover mudanças institucionais de 

fundo nos leva a repensar o isolamento, buscando estabelecer pontes conceituais e criar, por 

conseqüência, mecanismos de comunicação entre as áreas da especialidade... 

  

Em artigo publicado na mesma obra, os autores supramencionados acrescentam que 

  

A análise econômica deve, então, considerar o ambiente normativo no qual os agentes atuam, 

para não correr o risco de chegar a conclusões equivocadas ou imprecisas, por desconsiderar 

os constrangimentos impostos pelo Direito ao comportamento dos agentes econômicos. 

O Direito, por sua vez, ao estabelecer regras de conduta que modelam as relações entre 

pessoas, deverá levar em conta os impactos econômicos que delas derivarão, os efeitos sobre 
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a distribuição ou alocação dos recursos e os incentivos que influenciam o comportamento dos 

agentes econômicos privados.[2] 

  

Como é do conhecimento de todos, a análise econômica pode limitar-se ao conhecimento dos 

efeitos de uma tomada de decisão e de suas alternativas (quando teríamos o que se costuma 

denominar de “economia positiva”), ou, por outro lado, pode buscar a decisão que se 

considera a mais apropriada para a resolução de um problema (quando se estará tratando da 

“economia normativa”). Tratando do tema, Jean-Paul Maréchal afirma que 

  

no quadro desta dicotomia, a primeira teria por função explicar os aspectos observáveis da 

realidade econômica enquanto a segunda emitiria juízos de valor sobre os sistemas 

econômicos, juízos que desembocam em recomendações de modificações pontuais ou 

estruturais do sistema em questão.[3] 

  

  

Complementando essa informação, Joseph Stiglitz afirmou o seguinte: 

  

A economia positiva estuda o modo de funcionamento da economia. Os desacordos em 

matéria de economia positiva incidem essencialmente na escolha do modelo adequado da 

economia ou do mercado em questão e nas avaliações quantitativas relativas a este modelo. A 

economia normativa trata do caráter mais ou menos desejável de diferentes ações. Os 

desacordos em matéria de economia normativa incidem essencialmente nas diferenças nas 

escalas de valores, logo, sobre a importância a atribuir aos custos e vantagens que resultam de 

diferentes ações.[4] 

  

  

Passemos, então, de uma maneira sucinta, considerando-se até mesmo a limitação deste 

trabalho no que se refere ao seu tamanho, a mencionar as principais escolas na análise 

econômica do direito e as principais formas de abordagem pelas quais as mesmas optaram. 

  

  

2)      PRINCIPAIS ESCOLAS NA ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 
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Considerada relativamente nova, e por muitos como decorrente do artigo publicado, há 

cinqüenta anos, por Ronald Coase[5], a Análise Econômica do Direito possui quatro vertentes 

principais, a saber: 

  

A)          a Escola Neoinstitucional, assim denominada em razão de sua ligeira semelhança 

com o pensamento dos economistas “institucionalistas” do princípio do Século XX; 

B)           a Escola de Chicago, conhecida como tal em reconhecimento aos importantes 

trabalhos desenvolvidos, na área da Análise Econômica do Direito, por diversos integrantes 

da Universidade de Chicago; 

C)           a Escola da Decisão Pública, ou, como normalmente é conhecida, a escola da 

“public choice”, que teve como o primeiro teórico James Buchanan e a sua teoria da 

“maximização dos próprios interesses”; e 

D)          a Escola de Yale, cuja denominação faz referência aos integrantes daquela 

Universidade, a exemplo do que já se mencionou na letra “b” a respeito dos professores da 

Universidade de Chicago. 

  

Neste tópico, analisaremos os principais aspectos relacionados ao entendimento e teorias 

desenvolvidas, e defendidas, por cada uma das escolas anteriormente mencionadas.   

  

  

A) A ESCOLA NEOINSTITUCIONAL 

  

Conforme acentuado em linhas anteriores, a escola neoinstitucional recebeu esta denominação 

pelas suas semelhanças com os entendimentos defendidos pelos economistas conhecidos 

como “institucionais” ou “institucionalistas”. Os seguidores desta corrente caracterizam as 

suas abordagens pela enorme atenção dedicada ao estudo dos custos de transação e também 

aos custos de agência. 

  

Adotando-se, como ponto de partida, os estudos de Ronald Coase a respeito dos custos de 

transação, os neoinstitucionalistas afirmam que todas as transações possuem um custo, uma 

vez que os participantes utilizam-se de tempo e de recursos os mais variados para os fins de 

conseguirem obter as informações necessárias para a formulação e o desenvolvimento dos 

planos negociais. 
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Ainda segundo os seguidores desta vertente que ora se analisa, são exatamente os custos de 

transação os responsáveis (ou causadores) por diversos fatores que influenciam negativamente 

o mercado, e, em muitos dos casos, chegam a provocar as falhas nesse mesmo mercado. 

Alguns desses fatores seriam comportamentos „oportunistas‟ (v.g. o caso dos free riders, que, 

sem terem de participar dos encargos, beneficiam-se dos atos praticados por outras pessoas 

que se encontram em idênticas situações), regulação excessiva ou distorcida do mercado, 

além de dificuldades extras na obtenção de informações. 

  

Os assim denominados “custos de agência”  são aqueles decorrentes de relações onde se 

podem observar as figuras do principal e do agente. Segundo Juan Vicente Solá, a relação de 

agência entre duas ou mais partes é compreendida como aquela em que uma parte (o agente) 

atua em lugar, ou seja, como um representante de uma segunda parte (o principal). Solá 

afirma, então, que, em razão de certas características permanentes, e em decorrência de 

comportamentos “oportunistas”, o agente nem sempre atuará completamente no interesse do 

principal, uma vez que existiria uma perda residual, perda esta decorrente de divergência 

entre as decisões adotadas pelo agente e aquelas pessoas que efetivamente maximizariam os 

ganhos do principal. 

  

Segundo o autor mencionado, o problema com a delegação é o de que a agência possa utilizar 

o poder concedido para perseguir os seus próprios objetivos e não aqueles do principal.[6] 

  

  

B) A ESCOLA DE CHICAGO 

  

Possivelmente a mais importante entre as vertentes mencionadas, até mesmo pela enorme 

produção científica e literária, a Escola de Chicago aplica as teorias da análise marginal às 

decisões jurídicas. 

  

Considerando-se, então, a importância da análise marginal para a perfeita compreensão das 

idéias desenvolvidas pela Escola de Chicago, faz-se mister uma pequena explicação do que se 

trata a “análise marginal”[7]. Esta expressão significa uma ponderação entre os custos 

comparados com os benefícios, relacionadas a uma questão de quantificação. 

  

Paul Krugman, em seus valiosos estudos a respeito do tema, menciona que as decisões 

marginais envolveriam um trade-off. O mencionado autor afirma o seguinte: “Elas envolvem 
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um trade-off na margem ; comparar custos e benefícios de um pouco mais em uma atividade 

versus um pouco menos. O estudo de tais decisões é conhecido como análise marginal”[8] 

  

Prestados esses necessários esclarecimentos, pode-se afirmar, então, que a Escola de Chicago 

parte do suposto de que, antes de tomar uma determinada decisão, todo interessado fará uma 

análise (e cálculo) entre os benefícios que a decisão em certo sentido lhe proporcionará e os 

custos em que deverá incorrer para que possa obter o benefício esperado. 

  

Do exposto no parágrafo anterior, conclui-se que as normas jurídicas atuariam como preços, 

e, em razão disto, impõem um custo às decisões, seja agindo como elemento incentivador, 

seja como um item que venha a dissuadir a prática de determinados atos.     

  

Afirmando que a principal função do Direito, em uma perspectiva de possibilitar a 

maximização de benefícios, deve ser o de alterar os incentivos porventura existentes, a Escola 

de Chicago não se utiliza basicamente da Teoria do Ótimo de Pareto, mas sim da ideia de 

eficiência segundo o critério de Hicks-Kaldor, também conhecida como da “maximização de 

riqueza ou do bem-estar”. Seguindo-se a teoria desenvolvida por Hicks-Kaldor, uma mudança 

jurídica será eficiente, e portanto justificável, sempre que as vantagens obtidas, pelos que 

saíram ganhando da situação, for superior às desvantagens suportadas pelos “perdedores”.[9] 

  

C) PUBLIC CHOICE 

  

A public choice representa a análise econômica aplicada à tomada de decisões fora do 

mercado (non market decision making), tratando a todos os que decidem em algumas relações 

como participantes de uma interação mais relacionada a resultados políticos. Em razão disto, 

os autores costumam afirmar que o objeto do seu estudo corresponde ao da Ciência Política, 

uma vez que são analisadas as questões relacionadas à organização do Estado, regras de 

votação, políticas partidárias e a influência de certos grupos de interesse (lobby). Mas, não 

obstante a identificação de muitos temas relativamente à Ciência Política, e conforme 

oportunamente lembrado por Juan Vicente Solá, a “public choice” não aceita dois 

importantes aspectos admitidos pelos cientistas políticos: a concepção orgânica do Estado e a 

visão de que os legisladores atuem em prol do bem comum ou do interesse público.[10] 

  

Também conhecida como a “Escola de Virgínia”, e desenvolvida principalmente a partir dos 

trabalhos de James Buchanan, a visão representada pela que ficou conhecida como escola da 

decisão pública, ou public choice, afirma que cada ator toma as suas decisões levando em 

conta a maximização dos seus próprios interesses, ainda que a conjugação de inúmeros 

interesses particulares possam atender a certas necessidades relacionadas a interesses 
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coletivos. No entanto, e como sabemos que interesses coletivos não significam 

necessariamente também interesses públicos, tem-se que a “public choice” destaca 

exatamente as dificuldades em se trasladar preferências privadas a preferências públicas, 

iniciando-se pela dificuldade de um método de escolha, se por unanimidade ou por maioria. 

  

Em outras palavras, e segundo o entendimento apresentado por Jean-Paul Maréchal, a teoria 

da “public choice” caracteriza-se por comparar o mercado público a um mercado clássico, 

apenas com a diferenciação de que cada um tenta, in casu, maximizar os seus interesses 

privados utilizando-se, para isto, dos meios governamentais.[11] 

  

Considerando-se a sua importância para a análise do tema a que se propõe neste trabalho, faz-

se necessária a menção à justificável preocupação da public choice ao que ficou conhecida 

como a “tragédia dos comuns”, e que significaria, de uma maneira sucinta, a situação de 

externalidades negativas em que todos os benefícios da produção são captados pelo produtor, 

enquanto que os custos (ou malefícios) da produção são, em sua maioria, assumidos por 

outros que não o seu produtor.[12] 

  

Também de grande significância pode-se mencionar os estudos, realizados pela escola da 

public choice, no que concerne ao hold out e ao risco de free-riders[13], que seriam, 

inclusive, alguns dos aspectos justificadores para a figura do Estado e a aceitação, por parte 

dos interessados, de uma perda de parte da sua liberdade, e que está associada à existência de 

um governo. 

  

D) A ESCOLA DE YALE 

  

A Escola de Yale, cujo acadêmico mais conhecido no âmbito da Análise Econômica do 

Direito é Guido Calabresi, não pode deixar de ser mencionada principalmente a partir do 

momento em que se apresenta como elemento diferenciador de abordagem relativamente à 

Escola de Chicago. Isto porque, enquanto a Escola de Chicago defende abertamente a adoção 

da assim conhecida como “economia positiva”, a Escola de Yale segue uma linha de 

pensamento diversa, defendendo a aplicação de conceitos e valores ligados à “economia 

normativa”. 

  

Como conseqüência do que se mencionou no parágrafo anterior, segundo os seguidores das 

idéias preconizadas pela “Escola de Yale”, ao invés de procurar simplesmente descrever os 

efeitos de um programa, deve-se comparar o grau em que os distintos programas (ou 

propostas) cumprem determinados objetivos pretendidos, bem como que se deve valorar as 
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consequências advindas da adoção de cada uma das possibilidades, utilizando-se, para isto, 

dos mais variados modelos econômicos. 

  

Torna-se importante mencionar que não existe, a rigor, um antagonismo entre a “economia 

normativa” e a “economia positiva”, ao contrário do que se deseja fazer crer em alguns artigos 

apressadamente escritos. Mas, conforme oportunamente acentuado por Jean-Paul Maréchal, 

não se pode negar que “apesar da sua perfeita complementaridade, a economia positiva e a 

economia normativa não partilham o ensino e a investigação econômicas em pé de 

igualdade”.[14] 

  

3)      AS DIFICULDADES QUANTO À PRESTAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE NO 

BRASIL: Quadro atual 

  

  

Feitas essas considerações iniciais acerca da Análise Econômica do Direito e a  relação entre 

tais campos cognitivos, é imperioso investigar os motivos pelos quais o Estado (lato sensu 

considerado) se mostra ineficiente no cumprimento das promessas advindas com a 

Constituição de 1988 no que pertine aos direitos sociais e, em particular, o direito à saúde, 

objeto do nosso trabalho. 

  

É antiga a discussão acerca dos direitos do homem em termos gerais e, em particular, nos 

aspectos concernentes à prevenção, preservação e recuperação da saúde.  De maneira 

coerente, é clara a preocupação de profissionais do Direito e, mais recentemente, a luta por 

parte de diferentes segmentos da população sobre o papel do Judiciário na efetivação de tais 

direitos. 

  

Para analisar devidamente o problema, mais evidente em países como o Brasil, é oportuno 

retroceder e identificar as raízes de muitos obstáculos, com destaque ao descaso do poder 

constituído no que se refere à definição e implementação de políticas públicas na área da 

saúde.  

  

De início, cumpre assinalar que o século XX caracterizou-se por profundas alterações no 

Direito, sobretudo no que concerne ao reconhecimento dos direitos sociais nos mais variados 

ordenamentos jurídicos. No Brasil, com a Constituição Federal de 1988, os direitos sociais 

obtiveram contornos mais precisos, trazendo o texto da Lei Maior um extenso rol de direitos 

que fundamentaram nova ordem de valores. 
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Passadas mais de duas décadas da promulgação da Constituição da República, muito pouco se 

caminhou em direção ao real cumprimento dos direitos sociais, em especial no tocante ao 

direito à saúde. O descaso do poder público no atendimento de demandas referentes ao setor 

mencionado encontra respaldo em dados fornecidos pelo próprio Ministério da Saúde, os 

quais indicam que, de todos os entes federados, há (ainda), pelo menos, quatro Estados 

brasileiros (Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo e Mato Grosso) que gastam, na área da 

saúde, um montante aquém do que é fixado na Constituição de 1988. 

  

Tais Estados violam o que preleciona a Emenda Constitucional nº 29 (art. 7º), que impõe o 

investimento de pelo menos 12% entre o valor total arrecadado em impostos, em políticas 

públicas de saúde[15]. 

  

A razão do descompasso entre realidade e norma é explicada pelo fato desses direitos 

demandarem prestação positiva do Estado[16], o que traz peculiaridades à discussão.  

  

Do ponto de vista técnico-jurídico, o fato de o direito fundamental à saúde ter sido previsto 

constitucionalmente no art. 196, em uma norma classificada pela doutrina como 

“programática[17]”, acaba gerando uma lassidão no seu devido cumprimento, já que será 

adimplida “como” e “quando” for possível, gerando nos destinatários dessa norma a nítida 

sensação de frustração dos objetivos colimados. 

  

Diante do modelo dirigente[18] assumido pela Constituição Federal de 1988 - que tinha por 

escopo reconstruir o Estado Democrático de Direito e, finalmente, concretizar os preceitos do 

Etát Providénce- , muitas demandas sociais, antes submersas, vieram à superfície, estimuladas 

pela esperança de um Judiciário mais intervencionista que ocupou uma parcela do vazio 

deixado pelo Poder Executivo no que concerne às políticas públicas. 

  

Esbarra-se, pois, na concepção moral e ética do direito à saúde. Há, assim, “um dever moral 

do sujeito para com a própria saúde; do Estado para com a saúde de todos; das empresas para 

com a saúde dos trabalhadores e a proteção do meio ambiente, e assim, sucessivamente, 

envolvendo todos”[19]. 

  

Não se pode também ignorar que ainda resistem, no meio acadêmico, alguns pensadores que 

sustentam que falta ao direito à saúde, e enquanto categoria dos direitos sociais, o caráter de 

„fundamentalidade‟, já que estes estariam condicionados à capacidade econômico-financeira 

do Estado [20] 
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A ineficiência do Estado, combinada com a crescente demanda populacional, levou ao 

questionamento sobre o papel do Judiciário na efetivação dos direitos que constituem o objeto 

da presente pesquisa.  Nesse sentido, parecem pertinentes questões como aquelas referentes 

aos limites do Poder Judiciário na efetivação do direito à saúde, sobre a possibilidade de o juiz 

alocar recursos públicos para atender a determinados grupos que buscam “socorro” neste 

Poder, os limites a que o Estado está obrigado a despender para o custeio de determinadas 

doenças, quais os tratamentos diferenciados merecem amparo, entre outras. Tais questões, 

como se vê, além das necessárias implicações filosóficas, jurídicas e éticas, guardam estreita 

relação com a Economia, objeto deste trabalho. 

  

O que se observa, no atual estado da arte hermenêutica, é que quase toda demanda judicial 

que verse sobre o direito à prestação de medicamento tem enormes chances de êxito, já que 

por tangenciar, ainda que indiretamente, o direito à vida, acaba gozando de primazia 

axiológica se defrontada com outros princípios e matérias constitucionais igualmente 

relevantes. 

  

O direito à saúde é corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sendo certo que 

este, dentro de um confronto com outro princípio[21] que porventura possa ser ventilado em 

tese defensiva, está, em regra, em posição de vantagem, pois o Estado só tem fundamento 

para servir ao indivíduo[22]. A atuação estatal tem, como uma das principais justificativas de 

sua existência, o bom atendimento aos serviços públicos e a sua correta prestação, garantindo 

sempre a dignidade do cidadão que integra a coletividade. Não é necessário muito esforço 

para se perceber que o direito a um justo e adequado tratamento nada mais é do que uma 

decorrência do direito à própria vida, também albergado no texto constitucional.[23] 

  

Acrescente-se, a este panorama, a enorme procura da população por medidas judiciais que 

assegurem as prestações que não são atendidas pelos demais Poderes. O que se observa é que 

o Poder Judiciário passou a exercer  um papel ao qual se reconhece uma função de “ungüento 

social”. 

  

E, imbuídos do desejo de conferir a maior amplitude a esse direito constitucional, os 

magistrados vêm rotineiramente decidindo por tratamentos médicos de custo elevadíssimo, 

muitas vezes ainda experimentais, e não aprovados pelos órgãos de vigilância sanitária no 

Brasil[24]. São diversas as sentenças que determinam tratamentos terapêuticos a serem 

realizados no exterior, extrapolando, com isto, o limite do razoável e do bom senso[25]. 

  

Atualmente se pode afirmar que os gastos com o direito à saúde, decorrentes de ordem 

judicial, aumentam a cada dia que passa[26], já que os cidadãos, cientes da facilidade de 

alcançarem a tutela por meio do Poder Judiciário, não hesitam mais em recorrer à via litigiosa. 
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É conveniente, porém, que se diga que nem todos que vêm recorrendo à via judicial 

mereceriam, a rigor, o amparo judicial, já que poderiam, sponte propria, arcar com os seus 

tratamentos, desafogando, assim, o Estado, razão pela qual se faz necessária a revisão da 

“desmedida universalidade” do direito em comento. 

  

Isto porque, ao invés do efeito positivo da defesa do direito à saúde pela judicialização destas 

questões, o aumento da interferência do Poder Judiciário e da quantidade de liminares 

deferidas em mandados de segurança, em ações civis públicas ou outros, pode ao revés, 

induzir o Administrador Público a adotar uma postura de inércia no que diz respeito às suas 

competências já estabelecidas. Ou seja, sem rodeios e utilizando uma expressão popular, o 

„tiro pode acabar saindo pela culatra‟. 

  

O que se tem observado na prática é que, em decorrência do sucesso que tais demandas têm 

alcançado, muitos médicos particulares têm encaminhado seus pacientes aos órgãos públicos 

(Ministério Público e/ou Defensoria Pública), encorajando-os a buscarem de maneira gratuita 

os medicamentos que prescrevem. 

  

Isto pode acabar resultando numa opção, por parte dos gestores da saúde, em não cumprirem 

com as suas funções espontaneamente, aguardando a determinação judicial, o que pode trazer 

enormes prejuízos à organização e gestão do setor público de saúde. 

  

Neste sentido é preferível que os órgãos responsáveis, em especial o Ministério Público, no 

cumprimento das funções que a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 127, caput, entre 

as quais a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis, ajam buscando a 

realização de medidas que atendam ao maior número de interessados e não resolvam o 

problema só daquele indivíduo que motivou o agir institucional. 

  

Cabe ressaltar também que não é de todo incomum pensar que, em muitas das  vezes, e 

respaldados sob a alegação de um „bom direito‟, podem estar escondidos outros interesses 

menos nobres que o da busca do direito à saúde e de sua tutela integral, sendo certo que 

oportunamente esses desvios devem ser avaliados e corrigidos[27]. 

  

Portanto deve-se examinar com muita cautela essa modalidade de determinações judiciais 

denominadas “sentenças aditivas”, que são aquelas que implicam em um „aumento de custos 

para o Erário, obrigando-o ao reconhecimento de um direito social não previsto 

originariamente no orçamento do poder público demandado‟[28]. Isto também abrange as 
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sentenças (aditivas) que impõem a redistribuição de riquezas e o confisco de bens para a 

aquisição de medicamentos e pagamento de tratamentos médicos, já que, se, num primeiro 

momento, parece ser a decisão mais sábia, com o tempo podem se revelar desastrosas.[29] 

  

Por essa perspectiva faz-se mister superar a análise do problema sob o prisma do indivíduo 

para o da coletividade, já que somente através do enfrentamento da questão pela justiça 

distributiva, e também pelo fortalecimento de instrumentos de justiça mais democráticos e 

populares, é que se aproximará de uma resposta mais eficaz para a solução dessa intrincada 

equação[30]. 

  

Todavia torna-se necessário trazer à baila as críticas que freqüentemente são apresentadas em 

oposição aos adeptos da Análise Econômica do Direito. O assunto é abordado por Lenio 

Streck ao afirmar a importância da autonomia do Direito, enquanto “ordem de validade 

representada pela força normativa de um direito produzido democraticamente”[31]. Segundo 

o autor mencionado, não obstante as dimensões políticas e econômicas tenham forjado as 

características da dimensão jurídico-normativa, é importante a assunção da autonomia do 

Direito dentro do Estado Democrático Constitucional para que este não seja “solapado pela 

economia, pela política e moral”[32]. Esta autonomia funcionaria, portanto, segundo Streck, 

como uma blindagem contra eventuais intromissões indevidas de um subsistema nos demais, 

sendo a sua própria condição de possibilidade. 

  

Em outras palavras, ainda segundo Lenio Streck, o Direito não poderia ser guiado tão-

somente por interesses mercadológicos. O intercâmbio entre esses campos de conhecimento é 

imprescindível, não podendo haver, na Constituição (representação que é da força política e 

da superioridade axiológica), regras que não demonstrem também esse cariz dirigente e 

compromissório. E ressalta a sua posição afirmando, in verbis, que: 

  

Afinal, em pleno Estado Democrático de Direito, a AED parece que, na maior parte das vezes, 

produz efeitos devastadores no campo daquilo que é o cerne da democracia conquistada a 

partir do segundo pós-guerra: a realização dos direitos fundamentais, circunstância que 

assume foros de dramaticidade se analisada tendo como pano de fundo um país de 

modernidade tardia como o Brasil.[33] 

  

  

As críticas são fundamentadas, mas, no entanto, não se pode perder de vista a realidade da 

escassez de recursos para o atendimento de todas as demandas sociais, em especial no que 

toca o direito à saúde, que talvez seja o direito de 2ª dimensão que mais desemboque no Poder 

Judiciário. A isto devem ser aduzidos os argumentos apresentados em outra parte do presente 
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trabalho, no sentido de que, em casos como estes, a visão que se tem da Análise Econômica 

do Direito é apenas parcial. 

  

  

4)      REPERCUSSÕES JURÍDICAS E ECONÔMICAS DO PROBLEMA 

  

  

A preocupação com os custos econômicos da tutela da saúde não é algo que apenas aflige o 

país, mas se revela um problema mundial[34]. De acordo com estudos recentes[35], os gastos 

com a saúde, apenas no que concerne a um tipo de doença específica (câncer) no mundo 

atingiram, em 2009, a ordem de U$305 bilhões de dólares, sendo certo que no Brasil o 

número de pessoas diagnosticadas com tal doença chega a quase quinhentas mil. E todas elas, 

em princípio, poderiam potencialmente pleitear, em juízo, o custeio dos seus tratamentos pelo 

Estado. 

  

Mas o que precisa ser rememorado é que o direito à saúde não diz respeito tão-somente 

àquelas pessoas que baterão às portas do Judiciário para serem atendidos no custeio de seus 

tratamentos. Não se pode perder ignorar os incontáveis brasileiros que sofrem das mais 

variadas mazelas, que vão desde a diarréia, passando por doenças tropicais à falta de 

aparelhos para a realização de exames elementares, atendimento ginecológico e tantas outras 

demandas possíveis que não são (ou serão) julgadas, simplesmente porque não submetidas à 

apreciação judicial. 

  

Assim, de maneira lapidar, Ana Paula de Barcellos[36] ressaltou, in verbis: 

  

E é assim não porque essas necessidades estejam sendo atendidas perfeita e espontaneamente 

pelo Poder Público, mas porque a questão não chega aos olhos do Judiciário e a doutrina não 

tem discutido o tema a ponto de formar uma massa crítica consistente. Ou seja: a saúde básica 

não é acudida nem pelo legislador nem pelo administrador, embora seja um dever jurídico que 

lhes é imposto pela Constituição, e nem pelo Judiciário. 

  

  

Daí o enorme risco de se enfrentar o problema da judicialização do direito à saúde de uma 

forma isolada, sem que se analise responsavelmente os riscos e implicações econômicas das 
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decisões, não permitindo que, se fragilize o próprio direito, razão pela qual qualquer solução 

pretendida deve ser buscada de uma maneira sistêmica e holística[37]. 

  

Se, conforme já mencionado, a relação entre a Economia e o Direito é uma realidade 

intransponível, faz-se imperioso que se estabeleçam as bases para essa interdisciplinaridade, 

mormente quando estão em jogo os limites do Poder Judiciário no manejo de verbas públicas 

ao prolatar decisões[38], e as repercussões econômicas destas, bem como os limites do 

Estado, em especial no que diz respeito aos direitos prestacionais. 

  

Neste diapasão, não se pode perder de vista que a intercessão entre esses dois “mundos” 

(Economia e Direito)  - que a princípio parecem tão distintos por terem linguagens e bases 

próprias -   deve subsistir sem permitir que o Estado se torne “refém dos grandes 

conglomerados econômicos”[39]. Até porque os interesses das grandes indústrias 

farmacêuticas não espelham, em muitas das vezes, os reais interesses da população[40]! 

  

Frise-se que a análise de eventuais repercussões econômicas no interior das decisões jurídicas 

não pode significar o desprezo pela dignidade humana e a solidariedade entre os povos. Não 

se pode aceitar, pois, o argumento de se flexibilizar direitos sociais[41] como resposta aos 

anseios econômicos e às tentativas de implementação do neoliberalismo em determinadas 

estruturas de nosso país. 

  

Por tais motivos é que se mostra imperiosa a busca, nos meios acadêmicos, por soluções 

hábeis a discutir o grau de intromissão[42] devido e  - mais do que isso – possível de um 

sistema (Economia) por outro (Direito). 

  

5)      CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

À guisa de conclusão, deve-se mencionar que todas as linhas de pensamento anteriormente 

apontadas são bastante importantes, motivo pelo qual, ao invés de se adotar simplesmente 

uma destas vertentes, o que se pretende aqui defender é que, muito mais relevante que a 

análise das diferenças entre elas, se deve, na abordagem da análise econômica de determinada 

área do Direito, adotar como ponto de partida os importantes aspectos que as mesmas 

possuem em comum, v.g. o reconhecimento da importância do fato de que existe uma busca 

pela eficiência (termo com interpretações distintas entre o Direito e a Economia), a 

constatação de que nas relações humanas – e delas não poderiam ser excluídas as relações 
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jurídicas por se constituírem em uma de suas espécies – o custo de transação faz-se sempre 

presente.[43] 

  

Um aspecto que não pode ser, de maneira alguma, ignorado, diz respeito ao fato de que o 

funcionamento da esfera econômica deve ser enquadrado por princípios éticos. Como afirmou 

Hans Jonas, a perpetuação de uma vida autenticamente humana na Terra só poderá ser 

realizada se for preservado um conjunto de valores morais.[44] Ou, como mencionou Max 

Weber, deve-se encontrar uma concepção de Economia como disciplina que entrecruza saber 

positivo e saber normativo, articulando-se as racionalidades “instrumental” e 

“axiológica”.[45] 

  

Aduza-se, ainda, que não se pode deixar de atentar para alguns dos princípios do Direito 

aplicáveis à espécie, observando-se a perfeita adequação em cada um dos momentos da 

análise. Entre eles, torna-se importante mencionar os seguintes: a) princípio da supremacia; b) 

princípio da finalidade; c) princípio da resultante social; d) princípio da proporcionalidade e e) 

princípio da razoabilidade. 

  

Sabe-se que o tipo de abordagem a ser dada no estudo do Direito é bastante variável, até 

mesmo porque a própria palavra “direito” possui diversas matizes em seu significado. No 

entanto, e embora se reconheça realmente o fato de que a “globalização econômica” 

aproxima-se assustadoramente demais das idéias neoliberais, não se pode ignorar o fato de ser 

perfeitamente possível dar-se uma abordagem mais valorativa e melhor associada aos 

princípios morais, tendo sempre em mente a necessidade de, não apenas explicar 

descritivamente os sistemas jurídicos, mas também com a tarefa de justificar e encontrar 

soluções. 

  

Conforme oportunamente lembrado por Juan Vicente Solá, somente se poderá reconhecer a 

existência de um direito quando este se encontra incluído em seu pressuposto. E, neste 

aspecto, encontram-se incluídas tanto as liberdade negativas (que, como tais, requerem a 

proteção do Estado) quanto as positivas (que, pela natureza, requerem uma ação por parte do 

Estado)[46]. E, inegavelmente, a proteção dos direitos importa em custos. Não se pode, em 

razão disto, desejar manter uma posição “romântica” no sentido de que até mesmo os direitos 

fundamentais seriam essencialmente gratuitos. Ainda a respeito do tema, e aplicando-se a 

idéia da “análise marginal” em um contexto de escassez de recursos, deve-se atentar para o 

fato de que o aumento da extensão dada a um direito pode significar, e normalmente significa, 

a diminuição da extensão dada a outro direito. O equilíbrio entre os direitos pode ser descrito 

como uma avaliação em torno daquilo a que a Economia denomina de “custo de 

oportunidade”. E, no caso dos bens públicos, como é exemplo a Saúde, todos recebemos, em 

tese, a mesma quantidade desses bens, porém as pessoas os valoram diferentemente, cada um 

de acordo com as respectivas necessidades. 
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Uma das maneiras de se reduzir boa parte desses custos, inclusive os que se costuma 

denominar de “custos sociais”, reside numa clareza do entendimento do Poder Judiciário a 

respeito da matéria, pois, além dos custos facilmente identificáveis na administração da 

justiça, não se pode também negar o alto custo gerado pela dilação das decisões judiciais, 

mormente quando isto se dá pela Suprema Corte.Afinal de contas, se a matéria envolve tema 

constitucional, tudo indica que do Supremo Tribunal Federal será a “última palavra”. 
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(1960),  no entanto publicado em 1961. 

[6] Cf. Juan Vicente Solá. 

SOLÁ, Juan Vicente. Constitución y economia, Buenos Aires: Abeledo Perrot, 2004, p.226. 
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establece instituciones designadas para controlar a la agencia y corrigirla en caso que actúe en 

forma incorrecta .” (p.352). 
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disciplinas e assuntos a pesquisar. Desta maneira, a escolha em estudar mais tempo (uma hora 

a mais) Direito Constitucional, em detrimento do Direito Administrativo (disciplina que 

passaria a estudar uma hora a menos em razão da mudança no ritmo de estudo do Direito 

Constitucional), corresponde ao que na Economia se denomina de decisão marginal. 

[8] KRUGMAN, Paul e WELLS, Robin. Introdução à economia / Helga Hoffmann (trad.). 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2007, p.7. 

  

[9] Cf. Richard A. Posner, ao tratar do tema, cuida da utilização deste tipo de eficiência como 

um critério para estabelecer as regras dos precedentes nas decisões judiciais, ligando a ideia 

de consentimento ao que denominou de “compensação ex ante”. Baseando-se no argumento 

de que será maior a maximização de riqueza em sociedades com mercados abertos e livres, 

comparativamente com as sociedades fechadas, o autor mencionado afirma que o direito que 

envolve os precedentes judiciais representa um mecanismo de preços designado para 

estabelecer uma designação eficiente de recursos no sentido de Hicks-Kaldor. 

POSNER, Richard. A. Economic analysis of Law, 5ª Ed., Harvard University Press, 2001. p. 

99 et al. 

Este entendimento parece ser também o adotado, no Brasil, pelo Supremo Tribunal Federal, 

mormente nas atuais questões que envolvem repercussão geral, súmulas vinculantes, entre 

outras. 

[10] Cf. Juan Vicente Solá, Op. Cit., p.152. 

[11] Jean-Paul Maréchal, Op. Cit., p.28. 

[12] Um exemplo normalmente mencionado refere-se ao caso de fábricas que, com o ato de 

produzir, contaminam o ar e a água sem ter qualquer custo em razão disto. 
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[13] Apenas à guisa de informação, tais figuras caracterizam-se, diante de uma necessidade de 

cooperação, como sendo aqueles que desejam, com comportamentos estratégicos, se 

beneficiar com o esforço do grupo, isto sem dar a sua própria cota de contribuição. 

[14] Jean-Paul Maréchal, Op.Cit., p. 46.  

Na página seguinte, em interessante quadro comparativo, Maréchal refere-se à clássica 

categorização de Emmanuel Kant (In: Fundamentos da Metafísica dos Costumes) em 

imperativos hipotéticos e imperativos categóricos, para afirmar que estes pertencem 

respectivamente à categoria dos enunciados descritivos e àquela aos enunciados normativos, 

afirmando expressamente que, no “campo da análise econômica, os imperativos da economia 

positiva são imperativos hipotéticos (<Para reduzir a especulação sobre as divisas é 

necessário criar a taxa Tobin>...), os da economia normativa são imperativos categóricos 

(<É necessário repartir equitativamente a riqueza produzida>...)”. 

[15] Conforme os dados trazidos pelo Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em 

Saúde (SIOPS), o Paraná despendeu R$ 1,216 bilhão em saúde, valor que representa 9,7% dos 

R$ 12,4 bilhões arrecadados. A performance do Rio Grande do Sul é ainda mais desastrosa: as 

despesas em saúde ficaram em R$ 1,050 bilhão, apenas 7,2% dos R$ 14,5 bilhões da receita 

tributária gaúcha. 

Os Estados do Espírito Santo (11,8%) e Mato Grosso (11,6%) estão mais próximos do 

mínimo exigido em sede constitucional (12%), porém seus gastos ainda são insuficientes. 

Portal da Associação Transparência Municipal. 

Disponível em 

<http://www.oim.tmunicipal.org.br/?pagina=detalhe_noticia&noticia_id=27294>. Acesso dia 

02 de agosto de 2011. 

[16] SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 3ª ed. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado. p. 52. 

[17] De acordo com as palavras de Barroso seriam aquelas “disposições indicadoras de fins 

sociais a serem alcançados. Estas normas têm por objeto estabelecer determinados princípios 

ou fixar programas de ação para o Poder Público”.  Ou conforme Pontes de Miranda: 

“Aquelas em que o legislador, constituinte ou não, em vez de editar regra jurídica de 

aplicação concreta, apenas traça linhas diretoras, pelas quais se hão de orientar os podres 

públicos. A legislação, a execução e a própria justiça ficam sujeitas a esses ditames, que são 

como programas dados à sua função”. 

In: BARROSO, Luís Roberto. O Direito Constitucional e a efetividade de suas normas: 

Limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 6ª ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 

118 e 119. 
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Legislador: Contributo para a compreensão das normas constitucionais programáticas. 
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Apesar de supostamente ter “decretado a morte” do modelo de Constituição dirigente, a 

verdade é que o autor esclareceu que “em jeito de conclusão, dir-se-ia que a Constituição 

dirigente está morta se o dirigismo constitucional for entendido como normativismo 

constitucional revolucionário capaz de, só por si, operar transformações 

emancipatórias”.(grifo nosso)”. COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. (Org.) Canotilho e 

a Constituição Dirigente. Rio de Janeiro: Renovar, 2005. 

[19] SANTOS, Lenir. Direito à Saúde e qualidade de vida. In: Direito da Saúde no Brasil. 

Campinas: Saberes, 2010. p. 42. 

[20] Para maior aprofundamento do leitor ao tema, remetemos às obras abaixo listadas.  

KRELL, Andréas J. verbete sobre “Direitos Sociais” In: Dicionário de Filosofia do Direito. 

Coord. BARRETO, Vicente de Paulo. Porto Alegre: Unisinos, 2006. p. 249. 

Todavia é imperioso ser destacado que conferir efetividade aos direitos sociais é tão 

importante quanto assegurar a fruição dos direitos civis e políticos. Conforme Antônio 

Augusto Cançado Trindade, o „reconhecimento dos direitos civis e políticos sem igual 

reconhecimento dos direitos econômicos, sociais e culturais teriam ”pouco sentido”. 

SCHNEIDER, Patrícia Buendgens. Os Direitos Humanos e a sua proteção frente à 

globalização econômica. In: Direitos Humanos – Vol. I. Coord. Flávia Piovesan. 2ª edição. 

Curitiba: Juruá, 2007. p. 280. 

Conforme bem mencionado por Flávia Piovesan “(...) em razão da indivisibilidade dos 

direitos humanos, a violação aos direitos econômicos, sociais e culturais propicia a violação 

aos direitos civis e políticos, eis que a vulnerabilidade econômico-social leva à 

vulnerabilidade dos direitos civis e políticos”. 

PIOVESAN, Flávia. A universalidade e a indivisibilidade dos direitos humanos: desafios e 

perspectivas. In: Direitos Humanos na sociedade cosmopolita. Org.César Augusto Baldi. Rio 

de Janeiro: Renovar, 2004. p. 68. 

No mesmo sentir, Amartya Sen: “A negação da liberdade econômica, sob a forma de pobreza 

extrema, torna a pessoa vulnerável a violações de outras formas de liberdade. (...) A negação 

da liberdade econômica implica na negação da liberdade social e política”. 

SEN, Amartya. Apud PIOVESAN, Flávia. Idem, ibidem. 

Também neste teor é o entendimento de Rodrigo de Lacerda Carelli. 

CARELLI, Rodrigo de Lacerda. Direitos Constitucionais Sociais e os Direitos Fundamentais: 

São os direitos sociais constitucionais direitos fundamentais? Revista de Direito 

Constitucional e Internacional, São Paulo, Ano 11, n.42, p. 252-257, jan.-mar../2003. 

[21] Discutiremos no decorrer do trabalho que essa afirmação deve ser vista com reservas e a 

cautela necessária que o tema exige, pois em determinadas situações tal direito pode ceder e 

até mesmo nem existir, ab ovo. É preocupação, portanto, do trabalho a análise dos limites e 

possibilidades do direito fundamental à saúde diante da natureza prestacional. 
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[22] Tal assertiva decorre da máxima kantiana segundo a qual o homem deve ser tratado 

como um fim em si mesmo e jamais como um meio. Conforme os ensinamentos de Miguel 

Reale o ser humano deve ser visto (e tratado pelo ordenamento jurídico brasileiro) como 

valor-fonte. 

REALE, Miguel. A pessoa, valor-fonte fundamental do Direito. In: Nova Fase do Direito 

Moderno. São Paulo: Saraiva, 1990. p.59-69. 

  

[23] Art. 5º, caput: “Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, 

garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito 

à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)” 

  

[24] Também se pronuncia neste sentido, Fátima Vieira Henriques. 

HENRIQUES, Fátima Vieira. Direito Prestacional à saúde e atuação jurisdicional. In: 

Direitos Sociais: Fundamentos, Judicialização e Direitos Sociais em espécie. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. p. 827. 

[25] No que se refere a determinações judiciais que ordenam o custeio de tratamentos no 

exterior, já houve caso no Brasil neste sentido. O Tribunal Regional Federal da 1ª Região, por 

exemplo,  determinou que a União arcasse com o pagamento da terapia de 12 pessoas em 

Cuba. O TRF acatou manifestação da Procuradoria Regional da República da 1ª Região que 

no parecer da lavra do Procurador Regional da República, José Osterno Campos de 

Araújo,  afirmou que o fato de não existir norma que regulamente a concessão de custeio de 

tratamentos em países estrangeiros não pode servir de óbices para a tutela do direito à saúde, 

que é garantia constitucional. 

(Proc. nº 1999.34.00.037172-

7)                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

       

[26] Nesse particular é importante acrescentar um estudo realizado pelo jornal Estado de são 

Paulo a respeito da “onda” de medidas liminares concedidas para o custeio do tratamento da 

saúde, para reforçar o que acima foi afirmado, o que demonstra a gravidade da situação e a 

busca por imediata solução. Os gastos do Ministério da Saúde com ações ajuizadas para a 

tutela da saúde e a concessão de liminares neste mesmo sentido, saltaram de R$188 mil em 

2003 para R$26 milhões em 2007. Isto significa para os cofres públicos um aumento de 138 

vezes. 

3201



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Todavia os mais prejudicados são os Estados, que são os mais demandados, apesar da 

competência comum prevista na Lei Maior. 

À guisa de ilustração citamos o exemplo do Estado de São Paulo que em 2007 gastou cerca de 

R$400 milhões de reais para 25 mil pessoas, o dobro do que gastou em 2005. Conforme 

informações da pesquisa, „os remédios são comprados fora da de uma programação anual e 

prejudicam o planejamento‟. Não são incomuns as decisões que determinam a entrega de 

drogas que só existem no exterior bem como outras ainda em fase de testes e ainda não 

autorizadas pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para veiculação no país. 

WESTIN, Ricardo e CIMIERI, Fabiana. Gastos do Ministério da Saúde por ordem judicial 

aumentam 138 vezes. O Estado de São Paulo, São Paulo, 26 de novembro de 2007. Vida, p. 

A12. 

  

[27] Exemplos destes abusos não são raros tais como demonstra a Secretaria Estadual de 

Saúde de São Paulo, que afirma que, junto com o pedido para prestação dos remédios, outros 

pedidos absurdos costumam ser incluídos tais como solicitação de shampoo, alimentos (como 

requeijão cremoso), e até um inusitado pedido para a concessão de medicamento para 

impotência sexual (Viagraâ). 

< http://jornalnacional.globo.com/Java/jornalismo/jn/cda/artigo/>. Acesso em 27 de outubro 

de 2007. 

Tais abusos também vêm sendo denunciados pelos autores pátrios, como Fernando Facury 

Scaff que aponta que outras fraudes vem sendo cometidas sob a falsa égide de proteção do 

direito à saúde, tal como a obtenção de recursos para a compra de automóveis, no lugar dos 

medicamentos requeridos. 

SCAFF, Fernando Facury. Sentenças aditivas, direitos sociais e reserva do possível. In: 

Direitos humanos em Concreto (Coord. Paulo Sérgio Weyl A. Costa). Curitiba: Juruá, 2008. 

p. 109. 

[28] SCAFF, Fernando Facury. Op. Cit. p. 89. 

[29] “(...) É preciso ter cautela, contudo, para que dentre as decisões a serem proferidas, 

aquelas que se configurarem como sentenças aditivas não venham a ser proferidas com efeitos 

financeiros imediatos contra os cofres públicos, sob pena de serem mantidas as mesmas 

dificuldades hoje existentes, apenas que sob outra roupagem.” 

Idem, ibidem. p. 115. 

[30] AITH, Fernando. Curso de Direito Sanitário: A proteção do Direito à saúde no Brasil. 

São Paulo: Quartier Latin, p. 380. 

[31] Na Apresentação do Livro dos Professores Morais da Rosa e Aroso Linhares. In: ROSA, 

Alexandre Morais da; LINHARES, José Manuel Aroso. Diálogo com a Law & Economics. 

Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. x. 
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[32] Idem, ibidem. p. xi. 

[33] Idem, ibidem. p. xi. 

[34] Conforme pesquisas divulgadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), em virtude 

dos gastos com a saúde, estima-se que aproximadamente 100 milhões de famílias em todo o 

mundo estão aquém da linha da pobreza. 

Disponível em <http://cliquesaude.com.br/oms-gasto-com-saude-leva-100-milhoes-para-

pobreza-305.html.> Acesso em 05 de agosto de 2011. 

E, mesmo em nações abastadas, como citamos o exemplo dos EUA, que sempre foram o país-

arquétipo de pujança econômico-financeira, o dispêndio de verbas com a saúde e o reflexo 

desses gatos na sua economia interna vem trazendo preocupação para o risco de um colapso. 

É o que explica Tommy Thompson, ex-secretário de Saúde e de Serviços Humanos dos 

Estados Unidos: ““Hoje gastamos US$ 1,9 trilhão nos sistemas públicos e privados de saúde e 

a expectativa é que este gasto aumente ano a ano, chegando a 20% do PIB. Com este índice, 

nossa economia perderá competitividade e o sistema de saúde dos EUA deverá entrar em 

colapso nos próximos sete anos”. 

Site: www.saude.com.br. Sistema de Saúde dos EUA em colapso. Disponível 

emhttp://www.saude.com.br/site/materia.asp?cod_materia=129. Acesso em 05 de agosto de 

2011. 

[35] MARINHO, Antônio. Brasil terá 500 mil casos de câncer em 2010. O PAÍS. Jornal O 

Globo. 25 de novembro de 2009. p. 10. 

[36] BARCELLOS, Ana Paula de. O direito a prestações de saúde: Complexidade, mínimo 

existencial e o valor das abordagens coletiva e abstrata. In: Direitos Sociais: Fundamentos, 

Judicialização e direitos sociais em espécie.Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 807. 

[37] Como bem ressaltou Germano Schwartz em minucioso estudo sobre o tema. 

 SCHWARTZ, Germano. Direito à Saúde: Efetivação em uma perspectiva sistêmica. Porto 

Alegre, Livraria do Advogado. p. 156. 

[38] Sentenças aditivas que são aquelas que implicam no dispêndio financeiro pelo Estado. 

Como vem sendo pontuado por grande parcela da doutrina, com acerto, estas decisões num 

primeiro momento podem se revelar as mais adequadas ao caso, contudo, com o tempo (mais 

uma vez condicionando o sistema de forma circular) estas podem se revelar verdadeiramente 

desastrosas por comprometer a organização administrativa de forma eficiente, desorganizando 

o próprio Estado. 

[39] AZEVEDO, Plauto Faraco de. Direito, Justiça Social e Neoliberalismo. São Paulo: RT, 

1999. p. 114. 

[40] À guisa de ilustração, frisamos que as pesquisas científicas dos grandes conglomerados 

farmacêuticos se concentram em drogas que venham a atender à demanda dos países mais 

opulentos, justamente porque são os maiores consumidores dos medicamentos. Conforme 

Barros: “Entre 1223 novas entidades químicas que deram entrada no mercado entre 1975 e 
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1997, 379 foram consideradas „inovações terapêuticas‟ e apenas 13, isto é, tão-só 1%, 

destinavam-se a doenças chamadas tropicais. Estimativas da Organização Mundial da Saúde 

(OMS) dão conta que dos 56 bilhões de dólares gastos a cada ano em pesquisa na área da 

saúde, menos de 10% são destinados a enfermidades que afetam 90% da população do 

mundo”. 

BARROS, José Augusto C. Genéricos Versus Patentes: O caso dos anti-retrovirais põe a nu 

os interesses das multinacionais farmacêuticas. Saúde em Debate. Rio de Janeiro, v. 25. n. 57. 

p. 85-89. Jan/abr. 2001. 

[41] Como por exemplo, a discussão sobre direito trabalhistas que freqüentemente retorna 

muito impulsionada por setores econômicos e mesmo a mídia que propala os benefícios dessa 

medida. Vale lembrar que a conquista pelo reconhecimento dos direitos sociais foi muito 

sofrida e, portanto, devemos reconhecer tais direitos como muito caros ao Estado 

Democrático. 

[42] “Irritação” nas palavras de Jean Clam. 

CLAM, Jean. Questões fundamentais de uma teoria da sociedade: contingência, paradoxo, 

só-efetuação. São Leopoldo: Editora UNISINOS, 2006.  p. 244./247 

[43] A respeito deste tema, torna-se importante a menção aos mais variados trabalhos 

apresentados por Gary Becker, sendo de se destacar, neste aspecto, a obra The Economic 

Approach to Human Behavior. 

BECKER, Gary.  The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: University of 

Chicago Press, 1976. 

[44]Cf.  Hans Jonas. 

JONAS, Hans.  Le príncipe responsabilité. Paris: Cerf, 1990, p.30. 

[45] WEBER, Max. Le savant et le politique. Paris: UGE, 1986, pp.172 e segs. 

[46] Cf. Juan Vicente Solá. 

SOLÁ, Juan Vicente. Op. Cit., p.827. 
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Resumo: As transformações trazidas pela globalização trouxeram consigo diversos dilemas à 

sociedade e à economia, tal como a modificação do conceito de cidadania. Essa modificação 

decorre, em parte, do impacto dos processos de globalização sobre a perda de autonomia do 

Estado, em especial da mitigação de sua capacidade de proteger os direitos dos cidadãos e 

regular agentes e dinâmicas socioeconômicas que tendem a escapar das fronteiras nacionais. 

Além disso, as modificações ocorridas na consciência de indivíduo e coletividade se 

transformam incessantemente, como é o caso da União Européia, na qual o cidadão-nacional 

passou a incorporar a noção de cidadão-europeu. Muito há que ser analisado sobre essas 

mutações, mas a priori, se observa que essa apreciação fugiu aos moldes até então vigentes. 

 

Palavras-chave: Globalização. Cidadania. Políticas públicas.  

Abstract: The changes brought about by globalization carried along several dilemmas to 

society and economicy, such as the modification of the citizenship concept. Such modification 

is partially a result of the impact of the globalization processes over the loss of State 

autonomy, particularly over the mitigation of its capacity in protecting the rights of citizens 

and regulating agents and social-economical dynamics that tend to escape national frontiers. 

Besides, the modifications that have happened in the conscience of individual and collectivity 

change incessantly, as that is the case in European Community, in which the national-citizen 

has incorporated the notion of European-citizen. There is a lot to be analyzed on these 

mutations, but, a priori, it can be observed that this appreciation has run off the so far current 

frameworks.  

 

Keywords: Globalization. Citizenship. Public Politic. 
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Sumário: 1. Introdução; 2. Aspectos e divergências acerca do processo globalizante; 3. 

Transformações na concepção de cidadania; 4. Cidadania em crise ou nova cidadania?; 4.1. A 

crise da cidadania; 4.2. A nova cidadania; 5. Considerações finais; Referências bibliográficas. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

 

 A sociedade mundial tem vivenciado, nas últimas décadas, profundas e significativas 

mudanças. Os grandes discursos e as narrativas norteadoras que deram fundamentação às 

formas de saber, ao modo de organização da vida, à regulação dos procedimentos 

comportamentais, às práticas uniformes de representação social e às configurações 

centralizadas da estrutura de poder passaram por questionamentos radicais, por processo de 

descentralização, por múltiplas redefinições e por realidades emergenciais.
1
  

 

 O processo de globalização repercute de forma intensa nas relações sociais e 

econômicas do mundo contemporâneo. Vários fenômenos de lógicas e dinâmicas distintas 

aparecem nessa nova „ordem social‟, como é o caso do acelerado desenvolvimento e 

disseminação da tecnologia, da nova consciência ambiental, das bases industriais, e, por que 

não, da consciência de si mesmo e da visão do ser humano sobre seus semelhantes. Assim, a 

cidadania sofre transformações com o advento da era global, ao passo que essa se define 

como um fenômeno multidimensional que afeta diversos domínios de atividades, exprimindo-

se em fluxos de natureza tão variada quanto a mobilidade das pessoas e no fim de barreiras 

fronteiriças, com conseqüências nas mais diversas esferas da vida social, individual e 

econômica. 

 

 Ainda, muitos autores
2
 destacam o enfraquecimento do Estado-nação como 

característica e conseqüência da globalização, de tal modo que, com o abatimento da 

                                                 
1
 FARIA, J. E. Democracia e governabilidade: os direitos humanos à luz da globalização econômica. In: Direito 

e Globalização Econômica: implicações e perspectivas. São Paulo: Malheiros, 1997. 
2
 HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001; 

CASTELLS, Manuel. Para o Estado-Rede: Globalização Econômica e Instituições Políticas na Área da 

Informação. In: BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos; WILHEIM, Jorge; SOLA, Lourdes (Orgs.). Sociedade e 

Estado em Transformação. São Paulo: Unesp, 1999.  
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soberania estatal, a relação indíviduo-poder público passa a sofrer mutações.
3
 Como respaldo 

a esse fenômeno surgem, por exemplo, os processos de integração entre Estados, o que 

deflagra novas conformações ao que tradicionalmente se entende por cidadania.  

 

 Dessa forma, pode-se vislumbrar o impacto dos processos de globalização sobre a 

perda de autonomia do Estado, em especial para proteger os direitos dos cidadãos e regular 

agentes e dinâmicas sociais e econômicas que tendem a escapar das fronteiras nacionais. 

Além disso, as modificações ocorridas na consciência de indivíduo e coletividade se 

transformam incessantemente, como é o caso da União Européia, na qual o cidadão-nacional 

passou a incorporar a noção de cidadão-europeu. Assim, a concepção de que as fronteiras 

territoriais delimitam a base na qual os indivíduos são incluídos ou excluídos da participação 

nas decisões que afetam a sua vida, passa a se amainar.  

 

  

 Frente a isso, o presente trabalho busca analisar o processo acima descrito. Para tanto, 

primeiramente traça-se um esboço teórico acerca da globalização, abrangendo diversos 

autores e suas divergências. Em seguida, passa-se a vislumbrar o conceito de cidadania e suas 

transformações, tendo em vista o processo previamente descrito. 

 

 

2. ASPECTOS E DIVERGÊNCIAS ACERCA DO PROCESSO GLOBALIZANTE  

 

 

 Diante das distintas e complexas questões em que se manifesta a globalização, também 

nominada mundialização, Giddens
4
 afirma a existência de duas principais correntes que 

buscam entender este fenômeno. 

 

                                                 

3
 Vide FERRAJOLI, L. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002. HABERMAS, 

Jürgen. Op. cit. HELD, D. Democracia e Globalização. Novos Rumos, São Paulo, n.º 23, p.5-8, 1994. 

4
 GIDDENS, Anthony. Sociology. Oxford: Polity Press, 2001. 
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A primeira delas trata a globalização como um mito. Ou seja, tal acontecimento não 

passaria da continuação de tendências já estabelecidas, e mais, não passaria de uma invenção 

dos teóricos neoliberais.  

  

 Em contrapartida, a segunda corrente afirma que a globalização é real e, ainda, já está 

em uma fase bastante avançada. O que a caracteriza é o mundo sem fronteiras; o Estado-

Nação como mera ficção; a economia global em detrimento da economia nacional; o fim do 

welfare state keynesiano; a „governação‟
5
 não restrita aos governos nacionais, o que inclui, v. 

g., organizações não-governamentais, organizações internacionais, a Organização das Nações 

Unidas, etc., que fazem, sim, „governação‟
6
. 

 

Outra forma de compreensão do fenômeno é dada por Santos
7
, que propõe um 

confronto de sistemas mundiais. O Sistema Mundial Moderno (SMM) é aquele que traz em 

seu bojo a hierarquização centro-periferia, bem como as dicotomias 

desenvolvimento/subdesenvolvimento, racional/irracional, urbano/rural, indústria/comércio, 

entre outras. Já no Sistema Mundial em Transição (SMET) há um aprofundamento das 

hierarquias do SMM através de uma única dicotomização: global/local, sendo que esta 

absorveria todas as demais presentes no SMM. Ainda, o SMET carrega em seu cerne a 

economia mundial e o sistema interestatal. 

 

O dualismo global/local vem afirmar que não existe globalização sem localismo, uma 

vez que aquela pressupõe esta. Na mesma linha, toda condição global possui raiz local. Por 

exemplo, a língua global – inglês – possui seu local, mas, assim como a pizza, é global; no 

entanto, a feijoada brasileira e o bacalhau português são locais. 

 

O sociólogo português discorre, ainda, sobre as formas de globalização, afirmando 

haver duas classes, subdivididas em duas espécies. Em uma delas, a globalização de cima para 

baixo ou hegemônica, abrange o localismo globalizado e o globalismo localizado. Na outra, a 

globalização de baixo para cima, também chamada contra-hegemônica, envolve o 

cosmopolitismo e o patrimônio comum da humanidade. 

 

                                                 
5
 Ato, efeito ou modo de governar. 

6
 A expressão está empregada com o intuito de aumentar a idéia que se tem de governo. 

7
 SANTOS, Boaventura de Souza. Uma concepção multicultural de direitos humanos. São Paulo: Lua Nova, nº 

39, 1997, p. 105-124.  
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No que se refere às espécies da globalização hegemônica, o localismo globalizado 

trata do fenômeno local com abrangência global, ou seja, que fora globalizado com sucesso. 

Como exemplo, podemos citar o fast food americano, que é perfeitamente global. De forma 

distinta, o globalismo localizado surge como resposta, ou melhor, reflexo do localismo 

globalizado e é geralmente encontrado nos países periféricos, como é o caso dos 

desflorestamentos e da agricultura de exportação. 

 

Com relação à globalização contra-hegemônica, encontram-se o cosmopolitismo, que 

trata das lutas contra a exclusão, a inclusão subalterna, as dependências, etc. Podemos citar os 

casos dos movimentos sociais, das ONG‟s e do Fórum Social Mundial. Há preocupação clara 

em resguardar o patrimônio comum da humanidade, que aborda a desmercantilização dos 

recursos e prega a sobrevivência digna da humanidade acima de tudo. Como exemplos, temos 

a luta pela preservação da Amazônia e da Antártida. 

 

Sobre o SMET, igualmente importante é seu envolvimento com práticas interestatais, 

capitalistas globais e sócio-culturais transnacionais. Com isso, duas leituras podem ser feitas 

sobre o SMET, conforme nos ensina Boaventura de Sousa Santos
8
: a da corrente 

paradigmática, que tem a globalização como fenômeno novo, cuja ação é transformadora, 

ambiciosa, mas apocalíptica. Dessa forma, a globalização seria destrutiva do equilíbrio 

existente e necessário ao surgimento da „Nova Era da Solidariedade Global‟. De outro lado, a 

sub-paradigmática, a qual vê a globalização como fenômeno velho, de ação adaptativa. A 

justificativa pronunciada é a de que o capitalismo resolve suas crises e que a globalização não 

traz novo mundo, nem mesmo catástrofes, uma vez que turbulências temporárias no curso da 

humanidade acompanham normalmente qualquer mudança nos sistemas rotinizados. 

 

Por sua vez, Habermas
9
 defende a integração como resposta às ameaças da 

globalização, afirmando que os acordos regionais surgiriam como possíveis bastiões contra 

uma globalização com tendências imperialistas. Esse raciocínio conduz à necessidade de 

criar-se instituições capazes de resistir aos efeitos perversos da lógica irregulada de mercado. 

Assim, roga o autor pela supranacionalidade como forma de evolução do Estado-nação. 

 

                                                 
8
 Op. cit. 

9
 HABERMAS, Jürgen. A Constelação Pós-Nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2001. 
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Já para Ferrajoli
10

, a questão da globalização deve enfocar o Direito Internacional 

acima de tudo.  O jurista defende a primazia da norma internacional sobre o direito interno, 

deslocando o eixo do Estado para o nível Internacional. Utilizando-se das ferramentas de 

Hans Kelsen, Ferrajoli propõe a supremacia das normas de Direito Internacional sobre as 

Constituições nacionais. Porém, o maior problema enfrentado pelo italiano é a questão da 

soberania. Para tanto, afirma o autor que a noção moderna de soberania deve ser superada, 

pois não pode servir de empecilho a construção da constituição internacional. 

 

Afora as diversas abordagens acerca do Direito dentro destas questões, cabe explanar 

acerca do impacto da globalização sobre o Direito e a cidadania como concebidos hoje. 

 

 

3. TRANSFORMAÇÕES NA CONCEPÇÃO DE CIDADANIA  

 

 

Para Bobbio
11

 os direitos nascem quando novos desafios são colocados para os 

homens. Dessa forma, se há as novas formas globais de poder e de dominação no mundo 

contemporâneo, cria-se o desafio do surgimento de uma cidadania global que possa combater 

as desigualdades advindas dessa nova conjuntura e permitir o desenvolvimento social 

globalizado. 

 

Enquanto o termo nacionalidade exprime o vínculo entre o sujeito e o Estado, o qual 

se obtém com o nascimento e outras formas factuais de aquisição, a cidadania, como 

tradicionalmente concebida, é a faculdade atribuída aos sujeitos de determinados direitos 

políticos. 

 

Hoje, porém, não se restringe a utilização da palavra cidadão a quem possui direitos de 

tal ordem, mas se expande seu uso a quem  pertença a uma comunidade, seja na sua cidade ou 

país, seja em âmbito internacional ou supranacional.
12

 Daí porque a cidadania é tida como um 

elemento que promove a identificação, ou seja, a aproximação entre os nacionais dos 

                                                 
10

 FERRAJOLI, L. A soberania no mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
11

 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992.  
1212

 A respeito da formação da cidadania em torno de um pertencimento social, vide VERDERY, Katherine. 

“Transnacionalismo, nacionalismo, cidadania e propriedade: o Leste Europeu a partir de 1989! RIBEIRO, Pedro 

Henrique G.O. (trad). Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, nº 17, Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2011, 

pp. 139-168. 
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diferentes países. Essa interpretação mais ampla do que é cidadania permite que se afirme que 

ela é, hoje, uma nova cidadania, pois permite ao homem mais direitos e, obviamente, mais 

deveres que os meramente políticos.
13

 

 

 

Baracho
14

 assevera que a nova versão de cidadania é traduzida pela idéia de uma 

consciência cidadã no trato com a coisa pública, tanto para a escolha dos dirigentes, como no 

trabalho social a ser cumprido. Quanto ao processo eleitoral, é interessante observar a atual 

situação da Europa, na qual um nacional de um Estado-membro pode votar e ser votado em 

outro, desde que nele resida. 

 

A nova cidadania está intimamente relacionada a uma nova movimentação social, a 

qual se representa por inúmeros agentes e se exerce em variados níveis de espaços articulados. 

Assim, reconstrói espaços comunitários e cria novas dimensões para que os indivíduos sejam 

inseridos. 

 

A questão da cidadania na era global é, pois, um problema que precisa ser levado em 

conta quando do estudo da nova ordem internacional em que se busca a globalização. Essa 

globalização, como já trabalhado, pode, com a ajuda do Direito Internacional, fundamentar 

uma nova sociedade, a qual se basearia em diversas redes de informação com uma linguagem 

própria. Desse modo, mesmo com a pluralidade humana, haveria um elo comum que 

possibilitaria instâncias internacionais de diálogo, desvinculadas até dos ordenamentos 

estatais e das teias do mercado. 

 

Porém, conforme indica Piovesan,
15

 a força dos conglomerados transnacionais, o 

surgimento de esferas de decisão política e econômica em torno das diversas pessoas jurídicas 

de direito internacional público, grupos de Estados ligados por interesses comuns e consórcios 

regionais, além da hegemonia do pensamento econômico liberal, vêm esvaziando as 

democracias e conseqüentemente retirando poder de seus cidadãos. 

 

                                                 
13

 GONÇALVES, M. E. Europeização e direitos dos cidadãos. In: A Globalização e as Ciências Sociais, 3ª ed. 

Boaventura de Sousa Santos (org.). São Paulo: Cortez, 2005. 
14

 BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral da Cidadania: a plenitude da cidadania e as garantias 

constitucionais e processuais. São Paula: Saraiva, 1995.  
15

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 4ª. ed., São Paulo: Max 

Limonad, 2000. 
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Nesse sentido, continua Baracho
16

 afirmando que a nova versão de cidadania é 

traduzida pela idéia de uma consciência cidadã no trato com a coisa pública, tanto para a 

escolha dos dirigentes, como no trabalho social a ser cumprido. 

 

Dentre as razões ligadas à crise da concepção antiga de cidadania, a principal delas 

talvez seja o progressivo enfraquecimento dos Estados nacionais diante do avanço da 

economia global. Assim, enquanto os instrumentos de política econômica dos Estados 

permanecem tendo apenas alcance nacional, as dinâmicas financeiras já são mundiais. Isso se 

mostra quando se analisam as recentes crises econômicas ocorridas em diversos países devido 

à fuga de capitais especulativos, os quais hoje se deslocam com extrema facilidade de um 

local para outro. Essa fuga é, pois, um exemplo da diminuição da soberania estatal frente a 

uma economia mundial autônoma e desregulamentada. 

 

Tal questão econômica que diminui ou, pelo menos, prejudica a soberania dos 

Estados, leva também ao enfraquecimento da cidadania. Uma vez que se desmancham ou 

perdem força as instituições estatais nacionais voltadas para assegurar e promover os direitos 

civis, políticos e sociais, os valores da cidadania se vêem ameaçados pelos imperativos da 

economia globalizada e sua ênfase na produtividade, na competitividade e na livre circulação 

de capitais. 

 

A globalização nos coloca um desafio: imaginar a política dentro de parâmetros 

universais e mundializados. Nesse sentido, sabe-se que tão-somente a assinatura de acordos e 

tratados não é suficiente para a formação de uma identidade comum. Logo, não basta que se 

decida pela integração e pelo conceito de novo cidadão se não houver uma cultura e uma 

história similares entre os povos que se pretende unir. Ainda, há a questão da educação, a qual 

expressa os valores históricos e culturais das sociedades, aproximando os cidadãos. 

 

Além disso, põe-se em discussão a possibilidade ou não de os valores de igualdade 

serem aceitos por todos, pois, como se sabe, os conceitos clássicos de cidadania seguem um 

modelo ocidental. A concepção de cidadão no Oriente nunca foi totalmente assimilada pelos 

povos e, assim, muitos autores, como Held
17

, têm dúvidas sobre a aceitação de direitos e 

valores por populações que historicamente têm outra idéia sobre eles. 

                                                 
16

 Op. cit. 
17

 HELD, D. Democracia e Globalização. Novos Rumos, São Paulo, nº 23, p. 5-8, 1994. 
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De acordo com o mencionado autor, essa nova sociedade mundial precisaria de novas 

instituições políticas e jurídicas que agissem em âmbito mundial e tivessem capacidade para 

buscar a igualdade dos novos cidadãos num plano global. Sua proposta seria a criação de uma 

federação de Estados e organismos democráticos para defender em âmbito internacional os 

direitos básicos do homem em detrimento dos interesses particulares dos Estados. 

 

Morin
18

 refere que a construção de uma cidadania regional, a qual seria necessária 

para o fortalecimento do Mercosul, advém da superação dos obstáculos à compreensão dos 

valores predominantes no seio de outras culturas, sejam das sociedades tradicionais ou das 

sociedades democráticas contemporâneas. Para o autor, esses entraves são o egocentrismo, o 

etnocentrismo e o sociocentrismo, ou seja, considerar-se o centro do mundo, menosprezando e 

desprezando o que for estranho ou distante. 

 

Uma das soluções seria o desenvolvimento de processos educativos que visem à 

formação de uma identidade comum, possibilitando a aproximação dos povos envolvidos 

nesse processo. Para tanto, seria necessário o ensino da História e das línguas similares, pois 

se inicia aí uma identificação com as outras culturas, a qual culminaria, se aceita, no avanço 

integracionista, tendo como motivação os interesses comuns. 

 

 

4.  CIDADANIA EM CRISE OU NOVA CIDADANIA?  

Ao levantar alguma das principais discussões em torno da temática em tela, pode-se 

perceber que os estudiosos apontam dois caminhos divergentes no trato da questão, surgindo, 

a partir destes caminhos, a indagação que empresta título a este tópico, concernente em se 

apreender os reflexos da globalização sobre o instituto da cidadania no mundo 

contemporâneo. 

 

 4.1. A crise da cidadania  

                                                 
18

 MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. 5. Ed. São Paulo: Cortez, 2002, p. 96.  
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Para os defensores
19

 de uma crise da concepção de cidadania, alguns acontecimentos 

principais merecem destaque. O foco das mudanças e das preocupações finca-se em três 

pontos específicos: a diminuição do papel principal do Estado como fonte de direitos e local 

de participação, o deslocamento da nação como fonte basilar de identidade coletiva e os 

direitos sociais, como consequência acabam por ser muito afetados, devido às reformas nos 

sistemas de seguridade social dos Estados, sob o argumento de que é preciso se reduzir os 

déficits fiscais, ceifando benefícios e, desta forma, descaracterizando o Estado do Bem-Estar 

Social. 

Como dito anteriormente, as recentes crises econômicas eclodidas em diversos países 

em virtude da fuga dos capitais especulativos, cada vez mais voláteis, ilustram bem esse 

problema, ao apontarem como a própria soberania dos Estados encontra-se ameaçada por uma 

economia mundial cada vez mais autônoma e desprovida de regras. Essa „erosão‟ da 

soberania dos Estados nacionais pode deflagrar, como consequência, a erosão da cidadania, 

uma vez que historicamente as distintas gerações de direitos foram reconhecidas e 

asseguradas no domínio desses mesmos Estados. Deste modo, com o enfraquecimento das 

instituições estatais nacionais voltadas para assegurar e promover os direitos civis, políticos e 

sociais, os valores da cidadania passam a estar ameaçados pelos imperativos da economia 

globalizada e sua ênfase na produtividade, na competitividade e na livre circulação de 

capitais. 

Analisando aspectos negativos ou prejudiciais que estariam afetando a Cidadania, 

Gorender
20

 destaca que a partir da década de 1970, tem início uma profunda crise do sistema 

capitalista. O aumento da inflação nos Estados Unidos da América, fruto dos gastos 

exorbitantes com a Guerra do Vietnã, e a crise fiscal dos Estados do Bem-Estar-Social, são as 

razões da crise, intimamente ligadas ao colapso do modelo de trabalho e produção fordista. 

Nesta esteira, juntamente com a redução drástica de outros gastos, há um significativo 

crescimento da concorrência entre as empresas e uma intensa alteração no campo da 

tecnologia, surgindo, pois, inovações nas mais diversas searas, como na informática, na 

robótica, na engenharia genética, na biotecnologia, dentre outras. 

                                                 
19

 WOLKMER, Antonio Carlos. Crise de representação e cidadania participativa na Constituição Brasileira de 

1988. In: SARLET. I.W.; (Org.) O Direito Público em Tempos de Crise: estudos em homenagem a Ruy Ruben 

Ruschel. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1999.  
20

 GORENDER, Jacob. Globalização, Tecnologia e Relações de Trabalho. Revista da USP - Estudos 

Avançados. São Paulo: USP, 1997. p. 311-349. 
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Ainda com relação ao Estado, há transformações na sua atuação com a globalização, 

porque em todos os países, embora em alguns isto ocorra mais do que em outros, o Estado 

vem perdendo poder, recurso e funções. O enfraquecimento estatal é um risco à democracia, 

tornando frágil a cidadania, uma vez que o poder de mando não mais se concentra nas mãos 

de governantes eleitos democraticamente, passando ao julgo dos representantes do capital 

financeiro. 

O caminho previsto por muitos analistas diante dessa „aparente‟ crise da cidadania 

leva à compreensão da possibilidade de recompô-la não mais no domínio das nações, e, sim, 

face às transformações vistas nas linhas anteriores, na esfera global. Traz-se à baila, a partir 

desta nova ordem, um desafio, qual seja, imaginar a política dentro de parâmetros 

mundializados e universais, significando uma reviravolta nos debates tradicionais sobre a 

cidadania, sendo, neste sentido, essencial a sua ampliação, aliada à percepção do mundo como 

uma „sociedade civil mundial‟
21

. Neste diapasão, se começa a falar em sociedade civil global, 

“governanação” global, equidade global e cidadania pós-nacional
22

. 

Entretanto, faz-se pertinente ressaltar que essa nomeada sociedade civil global 

careceria de instituições políticas e jurídicas com atuação em um âmbito que ultrapassasse as 

fronteiras nacionais, efetivando as demandas pela igualdade, porém, num plano mais amplo, 

atingindo sujeitos mundiais. 

Do exposto, surge um outro vértice da „crise‟ da cidadania já no início do século XXI, 

concernente a se firmar um entendimento sobre a melhor forma de definição desse núcleo de 

direitos a serem observados em todo o globo, uma vez que, paradoxalmente, numa sociedade 

cada vez mais globalizada, dentro da qual se poderia vislumbrar a constituição de uma 

cidadania mundial, imediatamente se coloca o problema do questionamento dos valores 

supostamente universais nela incorporados. 

Não se pode olvidar que os valores clássicos da cidadania são criações do modelo 

ocidental, e nunca foram totalmente assimilados pela maioria dos países da América Latina, 

África e Ásia. Nesta direção é o entendimento de Boaventura de Souza Santos
23

, ao lecionar 

que os direitos humanos só poderiam ser eivados de eficácia, de um modo legítimo numa 

                                                 
21

 ORTIZ, Renato. Mundialização, cultura e política. In: DOWBOR, L., IANNI, O., RESENDE, P. E. A., (Org.) 

Desafios da Globalização. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 270-275. 
22

 SANTOS, Boaventura de Souza. Op. cit. 
23

 Ibid. 
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sociedade global, se enfrentassem os desafios advindos do multiculturalismo, não sendo mais 

conhecidos como direitos abstratos e universais, nos moldes da tradição do ocidente, 

passando, sim, a direitos redefinidos com valores a si conferidos pelas mais diversas culturas, 

num diálogo intercultural. 

Destarte, sabe-se que a mera assinatura de acordos e tratados não é instrumento dotado 

de eficiência para a construção de uma identidade comum, não bastando a decisão pela 

integração e por uma nova concepção de cidadão caso não haja, de fato, uma cultura e uma 

história dotada de similaridades entre os povos sob os quais incide a pretensão da união. Nesta 

seara, ainda há a questão da educação, diferenciada em cada sociedade, como expressão dos 

valores históricos e culturais destas, podendo atuar, aproximando ou afastando os cidadãos. 

Os dois pontos de ruptura da aparente tranquilidade em que se inseria a cidadania, em 

seus moldes tradicionais, referentes ao colapso do Estado-nação e aos desafios do 

multiculturalismo, unem-se às preocupações despertadas pelas transformações econômicas, 

sociais e culturais ocorridas no seio social no final do século XX e início do atual século. 

A celeuma que conquista espaço nos debates recentes gira em torno dos direitos 

sociais. Kuntz
24

 alerta que as transformações econômicas e políticas dos últimos quinze anos 

puseram em risco uma espécie de Estado que, no decorrer do século XX, foi o responsável 

pelas garantias da dignidade do trabalhador, proporcionando a estes boas condições de 

trabalho, com condições mínimas de segurança econômica e de oportunidade de acesso ao 

mercado para grande parte da população dos países mais industrializados. Com a necessidade 

da desregulamentação total de diversos setores relacionados à economia global, os direitos 

sociais podem perder espaço, com forte tendência à limitação ou anulação. 

Percebe-se, ante ao exposto, que para os adeptos da teoria da crise da cidadania, os 

obstáculos ao seu desenvolvimento dividem-se em questões mais genéricas e de longo prazo, 

que, em caso de concretização, podem ameaçar a expansão da cidadania, e em fatos mais 

urgentes, como a supracitada desvalorização dos direitos sociais que vem sendo realizada nos 

últimos anos em vários países, originando o crescimento dos índices de desemprego e 

elevando, por conseguinte, a desigualdade e a exclusão social. 

 

                                                 
24

 KUNTZ, Rolf. Os Direitos Sociais em Xeque. São Paulo: Lua Nova, nº 36, 1995. p. 149-157. 
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4.2 A nova cidadania  

A despeito de uma crise, os defensores da „nova cidadania‟, adotam um discurso 

consubstanciado na reformulação de paradigmas para a adequação dos cidadãos globais ao 

mundo hodierno. A nova cidadania não se esgota mais no direito de voto e a outros direitos 

formais garantidos por via externa, como na nomeada cidadania tradicional, pressupondo-se 

numa mudança do próprio homem e de sua forma de vida atual, com destaque para a 

aceitação da diversidade. 

A questão da cidadania na era global é, pois, um problema que precisa ser levado em 

conta quando do estudo da nova ordem internacional em que se busca a globalização. Esse 

processo, com a ajuda do Direito Internacional pode fundamentar uma nova sociedade com 

fulcro em diversas redes de informação contando com uma linguagem própria. 

Embora seja a intenção de muitos abordar de forma simples a questão conectando 

globalização e cidadania, é preciso, ante ao exposto, anotar os prós e contras de um processo 

de evolução da sociedade humana que, não de hoje, encontra obstáculos. É mais do que 

essencial a cautela no manuseio de tema tão complexo, para que não se perca nesta análise o 

seu foco principal, qual seja, o cidadão e a plenitude de seus direitos e deveres.  

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

As fronteiras não são mais as mesmas. Esse é um dos principais efeitos trazidos pelo 

processo de globalização. Junto com a „quebra‟ das fronteiras nacionais, há a transformação 

na concepção de cidadania. Esta vista até então como aquela entrelaçada no espaço físico-

geográfico do território nacional, agora ultrapassa as fronteiras. Cidadania passa a envolver o 

sentimento de se fazer parte, de se sentir acolhido por uma determinada cultura, por exemplo. 

Muito há que ser analisado sobre essas mutações, mas a priori, se observa que essa apreciação 

fugiu aos moldes modernistas. 
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Os processos de integração muito têm a dizer sobre essas transformações, como é o 

caso europeu. Passou-se a identificar um „cidadão europeu‟ a partir do estabelecimento da 

União Européia, não mais cidadãos nacionalizados. 

A América Latina tem muito que enfrentar quando se fala em globalização. O 

processo integracionista latino-americano é incipiente, mas já dá seus primeiros passos. E 

dentro desse novo contexto, deve-se pensar o surgimento do „cidadão latino-americano‟, 

aquele identificado não mais com seus territórios nacionais, mas com todos os povos que o 

cercam.  

Contemporaneamente é inegável a ampliação que a concepção de cidadania vem 

recebendo. Porém, não se chegou ao estágio esperado. Muito embora, hodiernamente, já se 

incluam não apenas as mulheres, mas também os brasileiros natos ou naturalizados, com 

iguais deveres e direitos civis, políticos e sociais, muito ainda resta por realizar.  

A cidadania não se dá por passes de mágica, sendo, pois, necessário que o cidadão 

participe ativamente de seu processo de construção, cumprindo seus deveres, apropriando-se 

de seus direitos, fazendo-os, de fato, ter eficácia.  

Na seara da globalização, o tema ganha importância devido às aparentes 

contrariedades perceptíveis quando do estudo das conseqüências de um „fenômeno‟ ligado aos 

interesses de um mercado quase sempre insaciável, em detrimento de um instituto unido à 

garantia dos direitos e deveres dos cidadãos. 

O esvaziamento das instâncias democráticas tradicionais e o enfraquecimento da 

capacidade de coordenação econômico-social pelo Estado recolocam debates que já pareciam 

ter sidos superados no início do século XIX, dentre os quais, um especialmente afeto ao 

artigo: os direitos são garantidos em razão de uma condição individual de membro de uma 

comunidade política soberana ou em razão das relações de pertencimento que extrapolam as 

fronteiras territoriais.
25

  

Se naquele período histórico a resposta consistiu em esvaziar os poderes e direitos de 

grupos para consagrar o indivíduo como sujeito de direito por excelência do Estado Soberano, 

                                                 
25

 LOPES, José Reinaldo de Lima. O Direito na História. 3. e.d . – São Paulo: Atlas, 2009, p. 205. 
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atualmente, há uma tendência de privilegiar os grupos e as relações de pertencimento, 

enquanto fonte de direitos e obrigações jurídicas legítimas em uma comunidade global. 

Sem dúvida, a nova cidadania se estrutura em um cenário de multiculturalismo. Os 

direitos e obrigações jurídicas não podem e nem conseguem mais ser pensados a partir de uma 

perspectiva a-histórica, homogeneizadora das necessidades e peculiaridades humanas. A 

pretensão universalista e imperialista de uma regulação plena da sociedade pelo Estado 

fracassou. Contudo, os direitos não perecem, mas entram em uma nova Era.  

Segundo Bobbio, há pela primeira vez na história da humanidade um fundamento 

axiológico objetivo para os direitos humanos, uma verdadeira convenção universal, tomada no 

âmbito de uma esfera pública internacional.
26

 No processo de globalização, contudo, esses 

direitos humanos somente mantém sua legitimidade universal se forem capazes de dialogar 

com os localismos e com as necessidades e peculiaridades de cada povo.
27

  

Faz-se, nesta direção, mais do que imperiosa a edificação de Estados Democráticos de 

Direito, integrando ou não Blocos ou Comunidades Internacionais, que antes e acima de 

qualquer prioridade, respeitem e valorizem seus cidadãos e cidadãs, por meio de políticas 

públicas e demais ações que possibilitem o alcance do equilíbrio social, seja em âmbito local 

ou global, construindo, assim, a verdadeira cidadania.  
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O PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO: 
GANHOS FINANCEIROS E SOCIAIS NO 

DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA 
PREVIDENCIÁRIA NACIONAL.1 

 

FILIPO BRUNO SILVA AMORIM 

 

 

RESUMO: Este artigo visa estudar os dados da pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de 

Justiça e divulgada neste ano de 2011, que apontam o Instituto Nacional do Seguro Social 

como sendo o maior litigante do país. Nesse sentido, a necessidade do prévio requerimento 

administrativo é dado de sumular importância à correta leitura dos números divulgado pela 

pesquisa do mencionado Conselho, eis que dimensiona os percentuais apresentados com a real 

necessidade de se buscar a tutela jurisdicional em expressiva parcela dos casos que são 

judicializados. Ademais, se busca verificar se a adoção do referido prévio requerimento é 

viável economicamente, sempre tendo vista a busca pelo interesse público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Instituto Nacional do Seguro Social – Prévio requerimento 

administrativo – Litigante – Interesse Público. 

 

SUMÁRIO: 1 PROVOCAÇÃO INTRODUTÓRIA. 2 DOS 
DADOS A SEREM ANALISADOS E DOS PARÂMETROS 
DE SUA ANÁLISE. 3 DA ANÁLISE JURÍDICA DA 
QUESTÃO. 4 DO IMPACTO (POSITIVO) DA ADOÇÃO DA 
TESE DO PRÉVIO REQUERIMENTO NA REDUÇÃO DO 
NÚMERO DE PROCESSOS. 5 DA ANÁLISE DE 
CUSTO/BENEFÍCIO NA ADOÇÃO DA TESE DO PRÉVIO 
REQUERIMENTO. 6 CONCLUSÃO. 7 REFERÊNCIAS. 

 

 

 

                                                           
1 Artigo inédito, não publicado em que qualquer revista especializada ou não especializada. 
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Previous administrative request: financial and social gains 

on the national development of social security policy. 
 

 

ABSTRACT: This article examines the data from the research conducted by National 

Council of Justice which was published during this year. It points the National Institute of 

Social Security as the biggest defendant in Brazil. So, the need of previous administrative 

request is very important for a proper analysis of the numbers published by the Council 

research, because it’s able to dimension the percentage released with the real need of a 

judicial interference. Beyond that, this paper studies the previous administrative request’s 

economic viability, based on public interest. 

 

 

KEYWORDS: National Institute of Social Security – Previous administrative request – 
defendant – Public Interest. 
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1 PROVOCAÇÃO INTRODUTÓRIA: 

Muitas vezes quando se aborda a temática envolvendo o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS tende-se a imaginar (pejorativamente) idosos ou idosas, inválidos e 

viúvas enfrentando enormes filas, a fim de pleitear um direito que a legislação e a própria 

Constituição garantem. Pensa-se em um órgão público que não faria justiça à sua função 

primordial e cujos servidores seriam “orientados” a negar os benefícios requeridos. A 

administração pública não estaria preparada para garantir os direitos à previdência e à 

assistência social, razão pela qual não restaria outra solução aos cidadãos senão a de buscar a 

guarida do Poder Judiciário que, sensível à situação da população brasileira, seria o único 

amparo à efetivação da lei na seara previdenciária. 

Será que essa análise é de fato verdadeira? Será que o INSS é uma Autarquia que 

labuta não para conceder benefícios previdenciários àqueles que têm direito, mas que serve 

para dificultar a prestação dessa relevantíssima política pública? 

Essa é justamente a análise que se pretende, ainda que de modo breve, desenvolver 

nas próximas linhas, com base no método de pesquisa bibliográfica e jurisprudencial 

combinado com a análise de dados estatísticos colhidos junto ao INSS. 

 

2 DOS DADOS A SEREM ANALISADOS E DOS PARÂMETROS DE SUA 

ANÁLISE: 

O presente artigo tem por objetivo analisar os dados da pesquisa2  do Conselho 

Nacional de Justiça – CNJ sobre os 100 (cem) maiores litigantes do país (que aponta o INSS 

como o maior deles) sob um ponto de vista jurídico-financeiro e perquirir, ademais, o porquê 

dessa constatação.  

A análise dos dados terá como contraponto a tese jurídica desenvolvida pela 

Autarquia Previdenciária (por meio da Advocacia Geral da União 3 ) relativa ao prévio 

                                                           
2
 O Departamento de Pesquisas Judiciárias (órgão do CNJ) recebeu dados coletados sobre os maiores litigantes 

dos tribunais estaduais, regionais federais e do trabalho, referentes a processos que não foram baixados 
definitivamente até 31 de março de 2010. 
3 Constituição Federal de 1988 – Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
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requerimento, qual seja: somente haveria interesse de agir a justificar o ajuizamento de ação 

pleiteando benefício previdenciário quando o referido pedido já tivesse sido formulado 

perante, e conseqüentemente analisado pelo INSS4. Em seguida será observada a repercussão 

financeira da admissão da tese pela Autarquia.  

Adiante-se que não se pretende aqui fazer a defesa5 da Autarquia Previdenciária, 

absolutamente, mas analisar os dados postos de forma clara e objetiva, tentando desenvolver 

um raciocínio jurídico6 que nos permita traçar a ligação da tese jurídica (necessidade do 

prévio requerimento, desenvolvido mais a frente) aos dados da pesquisa do CNJ (os 100 

maiores litigantes do país). Ou seja, do total de ações judiciais que são movidas contra o 

INSS7, quantas o são sem o prévio requerimento administrativo. Tal resultado impacta de 

alguma forma no conteúdo da pesquisa divulgada pelo mencionado Conselho? 

A simples apresentação dos dados, sem uma interpretação sistemática dos números, 

poderia facilmente confirmar a “má impressão” declinada no início deste artigo. Todavia 

propõe-se uma leitura ligeiramente diferente que, ao invés de simplesmente defender a 

Autarquia Previdenciária (repita-se, não é esse o escopo deste artigo), pode descortinar uma 

face oculta da situação para a grande maioria da sociedade brasileira. 

O CNJ8 apresenta os maiores litigantes do país da seguinte maneira: 

NACIONAL JUSTIÇA FEDERAL JUSTIÇA DO JUSTIÇA ESTADUAL 

                                                                                                                                                                                     

complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramente jurídico do Poder Executivo. 
4 Prévio requerimento administrativo não significa esgotarem-se as instâncias administrativas, mas tão somente 
provocar o INSS à realização do seu mister: a análise acerca do direito ou não da concessão de benefícios 
previdenciários e, por conseguinte, aguardar sua primeira resposta quanto ao pleito. 
5 Postura que não se coadunaria com a cientificidade que se pretendeu conferir à pesquisa que redundou neste 
artigo. 
6 Nas palavras de Chaïm Perelman: “Por ser quase sempre controvertido, o raciocínio jurídico, ao contrário do 
raciocínio dedutivo puramente formal, só muito raramente poderá ser considerado correto ou incorreto, de um 
modo, por assim dizer, impessoal. 
Quem é encarregado de tomar uma decisão em direito, seja ele legislador, magistrado ou administrador público, 
deve arcar com as responsabilidades. Seu comprometimento pessoal é inevitável, por melhores que sejam as 
razões que possa alegar em favor de sua tese. Pois raras são as situações em que as boas razões, que militam a 
favor de uma solução, não sejam contrabalançadas por razões mais ou menos boas em favor de uma solução 
diferente: a apreciação do valor destas razões – que muito raramente pode ser reduzida a um cálculo, um peso ou 
uma medida – é que pode variar de um indivíduo para outro e sublinha o caráter pessoal da decisão tomada.” 
(PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Marins Fontes, 2004. 2ª ed. p. 09) 
7  É bom que se diga: o INSS é o maior “LITIGADO” do país, pois os números apontam que nas ações 
previdenciárias o INSS está quase que na totalidade dos casos no pólo passivo da demanda. Significa dizer, o 
INSS não movimenta a máquina judiciária, mas a população é que, em alguns casos insatisfeita com a prestação 
do serviço e outras vezes sem sequer procurar a entidade, provocam o judiciário movendo ações contra o INSS. 
8 Limitar-nos-emos a externar os dez maiores litigantes indicados pela pesquisa em questão. 
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TRABALHO 

1  INSS - 

INSTITUTO 

NACIONAL DO 

SEGURO 

SOCIAL  

22,33%  INSS - 

INSTITUTO 

NACIONAL 

DO SEGURO 

SOCIAL  

43,12%  UNIÃO  16,7%  ESTADO DO 

RIO 

GRANDE DO 

SUL  

7,73 % 

2  CEF - CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL  

8,50%  CEF - CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL  

18,24%  INSS - 

INSTITUTO 

NACIONAL DO 

SEGURO 

SOCIAL  

6,4%  BANCO DO 

BRASIL S/A.  

7,12%  

3  FAZENDA 

NACIONAL  

7,45%  FAZENDA 

NACIONAL  

15,65%  CEF - CAIXA 

ECONÔMICA 

FEDERAL  

5,29%  BANCO 

BRADESCO 

S/A  

6,70%  

4  UNIÃO  6,97%  UNIÃO  12,77%  GRUPO CEEE - 

COMPANHIA 

ESTADUAL DE 

ENERGIA 

ELÉTRICA  

5,22%  INSS - 

INSTITUTO 

NACIONAL 

DO SEGURO 

SOCIAL  

5,95%  

5  BANCO DO 

BRASIL S/A.  

4,24%  ADVOCACIA 

GERAL DA 

UNIÃO  

1,75%  BANCO DO 

BRASIL S/A.  

4,82%  BANCO 

ITAÚ S/A  

5,92%  

6  ESTADO DO 

RIO GRANDE 

DO SUL  

4,24%  FUNASA - 

FUNDAÇÃO 

NACIONAL 

DE SAÚDE  

0,79%  TELEMAR S/A  4,31%  BRASIL 

TELECOM 

CELULAR 

S/A  

5,77%  

7  BANCO 

BRADESCO S/A  

3,84%  INCRA - 

INSTITUTO 

NACIONAL 

DE 

COLONIZAÇÃ

O E REFORMA 

AGRÁRIA  

0,48%  PETROBRÁS - 

PETRÓLEO 

BRASILEIRO 

S/A.  

3,80%  BANCO 

FINASA S/A  

4,08%  

8  BANCO ITAÚ 

S/A  

3,43%  EMGEA - 

EMPRESA 

GESTORA DE 

ATIVOS  

0,47%  FAZENDA 

NACIONAL  

3,29%  MUNICÍPIO 

DE MANAUS  

3,81%  

9  BRASIL 

TELECOM 

CELULAR S/A  

3,28%  IBAMA - 

INSTITUTO 

BRASILEIRO 

0,47%  BANCO ITAÚ 

S/A  

2,89%  MUNICÍPIO 

DE GOIÂNIA  

3,76%  
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DO MEIO 

AMBIENTE E 

DOS 

RECURSOS 

NATURAIS 

RENOVÁVEIS  

10  BANCO FINASA 

S/A  

2,19%  BACEN - 

BANCO 

CENTRAL DO 

BRASIL  

0,39%  BANCO 

BRADESCO S/A  

2,81%  BANCO 

SANTANDE

R BRASIL 

S/A  

3,14%  

O INSS é o maior litigante na Justiça Federal, com o percentual de 43,12% de todas 

as ações judiciais que lá tramitam; é o segundo maior litigante na Justiça do Trabalho, com o 

percentual de 6,41% de todas as ações que lá tramitam; e é o quarto maior litigante na Justiça 

Estadual, com o percentual de 5,95% de todas as ações que lá tramitam. Esses dados tornam o 

INSS o maior litigante (seja no pólo ativo seja no pólo passivo) do Brasil com o percentual de 

22,33% de todas as ações que tramitam em todo o país. 

Sem dúvida os números são impressionantes, especialmente os dados referentes à 

Justiça Federal. Se não houvesse a competência delegada prevista pelo art. 109, §3º da 

Constituição9 (e desconsiderando a competência da Justiça Estadual referente aos benefícios 

acidentários) e o percentual de processos que hoje corre nas varas estaduais fosse 

redirecionado à Justiça Federal, o INSS seria responsável, seguramente, por quase 50% de 

toda a sua demanda judicial. 

Se nossa análise terminasse por aqui, o INSS seria, sem dúvida, “réu confesso nesse 

processo” e restaria condenado como o “maior litigante do país”, sem necessidade de maiores 

delongas ou explanações. Seria tido como uma Autarquia quase que inútil; e a prática 

consagraria o Poder Judiciário como o verdadeiro distribuidor de renda e consagrador do 

Welfare State no Estado brasileiro, na medida em que, substituindo-se ao INSS, repartiria 

equitativamente a riqueza pátria consubstanciada nos benefícios previdenciários e 

assistenciais, previstos pela Carta da República. 

                                                           

9 Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar: 
(...) 
§ 3º - Serão processadas e julgadas na justiça estadual, no foro do domicílio dos segurados ou beneficiários, as 
causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de 
vara do juízo federal, e, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também 
processadas e julgadas pela justiça estadual. 
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 Entretanto, pretende-se inserir dois outros dados estatísticos nessa tabela, a fim de 

verificar se há alguma mudança na leitura da pesquisa do CNJ, a saber: 1) o volume de ações 

judiciais sem o prévio requerimento administrativo; e 2) o percentual de benefícios 

concedidos pelo Poder Judiciário, frente ao total de benefícios previdenciários concedidos 

administrativamente pelo próprio INSS. 

Com base nesses dois novos dados, poderemos avançar em relação à análise jurídica, 

bem como financeira, da tese do prévio requerimento administrativo, como condição 

necessária ao ajuizamento de ações previdenciárias em face do INSS.  

3 DA ANÁLISE JURÍDICA DA QUESTÃO: 

Iniciemos a discussão acerca da necessidade ou não do prévio requerimento 

administrativo à movimentação da máquina judiciária, na busca da superação da pretensão 

resistida, imaginando o seguinte exemplo10: Determinado cidadão é contratante de plano de 

saúde, contribuindo mensalmente para a manutenção dessa segurança para si e para sua 

família. Por um infortúnio qualquer, vem a precisar dos serviços que o plano oferece. Diante 

dessa situação, pergunta-se: o que deve o cidadão fazer? (1) Buscar a proteção do Poder 

Judiciário e manejar uma ação judicial contra o seu plano de saúde, a fim de conseguir a 

prestação a que tem (ou acredita ter) direito?; ou (2) buscar o próprio plano de saúde, a fim 

de fazer uso do serviço para o qual contribuiu? 

Esse questionamento pode soar um tanto quanto absurdo, eis que a obviedade da 

resposta nos salta aos olhos como manifesta11: na primeira hipótese não houve qualquer 

negativa do plano de saúde em prestar os serviços contratados. Aliás, o plano de saúde sequer 

havia sido procurado pelo seu usuário antes da propositura da ação judicial. Assim, temos em 

mente que a maioria de nós responderia que o correto seria, antes de provocar à jurisdição, o 

usuário do plano de saúde procurar a empresa ou cooperativa médica, a fim de solicitar a 

prestação do serviço contratado. Tal resposta parece ser lógica, pois a comunidade jurídica 

tem em mente a noção, já enraizada pelo tempo e pelo uso, de que o Poder Judiciário serve 

                                                           
10 Exemplo hipotético e simplório, de autoria deste articulista, que serve tão somente para externar a idéia da 
necessidade da existência de uma pretensão resistida para que efetivamente haja lide apta a movimentar 
legitimamente a máquina judiciária. 
11 Postulação do autor oriunda da experiência prática, já que grande parte das demandas contra planos de saúde 
se dá após sua negativa em prestar o serviço que se entende contratado. 
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à solução de controvérsias instauradas nas relações sociais12. Significa dizer, o Poder 

Judiciário só deve ser provocado, só deve ser retirado de sua natural inércia, se houver uma 

pretensão resistida a ser satisfeita. Essa, inclusive, é a definição que Carnelutti
13 confere à 

jurisdição: como sendo a função do Estado de busca da justa composição da lide14. 

Uma demanda assim proposta, sem o prévio requerimento da prestação do serviço 

médico ao plano de saúde, fatalmente seria extinta sem resolução de mérito, ante a 

inexistência de interesse de agir15, nos moldes preconizados pelo art. 267, VI do Código de 

                                                           
12 Embora afirme que do ponto de vista da norma geral que tem de ser executada pela função judiciária, a 
existência da controvérsia no processo judicial seja de importância secundária, Kelsen aponta a função judiciária 
básica ao afirmar: “A função judiciária consiste, essencialmente, em dois atos. Em cada caso concreto, 1) o 
tribunal estabelece a presença do fato qualificado como delito civil ou criminal por uma norma geral a ser 
aplicada ao caso dado; 2) o tribunal ordena uma sanção civil ou criminal concreta estipulada de modo geral na 
norma a ser aplicada. O processo judiciário geralmente tem a forma de uma controvérsia entre duas partes. Uma 
parte afirma que a lei foi violada pela outra parte, ou que a outra parte é responsável por uma violação da lei 
cometida por outro indivíduo, e a outra parte nega que seja esse o caso. A decisão judiciária é  a decisão de uma 
controvérsia.” (KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 4ª ed. p. 
391) 
13  CARNELUTTI, Francesco. Estudios de derecho procesual, vol. II, trad. Espanhol por Santiago Sentís 
Melendo, Buenos Aires: EJEA, 1952, p. 5. 
14 Não é objeto deste artigo o ingresso em discussões processuais mais profundas, especialmente no antagonismo 
entre as definições de Carnelutti e Chiovenda acerca do tema jurisdição. Registre-se que se conhece a dicotomia 
existente, bem como a celeuma quanto à restrição da jurisdição à ocorrência de uma lide, já que há exemplos 
claros, em nosso próprio direito, de processo sem lide. Todavia, para os fins pretendidos com este artigo, a 
definição de Carnelutti, ainda que restritiva, serve para embasar e fundar a contradição que se pretende 
investigar. 
15 “A segunda ‘condição da ação’ é o interesse de agir, também chamado ‘interesse processual’. Este não se 
confunde com o interesse de direito material, ou interesse primário, que o demandante pretende fazer valer em 
juízo. Pode-se definir o interesse de agir como a ‘utilidade do provimento jurisdicional pretendido pelo 
demandante’. Tal ‘condição da ação’ é facilmente compreensível. O Estado não pode exercer suas atividades 
senão quando esta atuação se mostre absolutamente necessária. Assim, sendo pleiteado em juízo provimento que 
traga ao demandante nenhuma utilidade (ou seja, faltando ao demandante interesse de agir), o processo deverá 
ser encerrado sem que se tenha um provimento de mérito, visto que o Estado estaria exercendo atividade 
desnecessária ao julgar a procedência (ou improcedência) da demanda ajuizada. Tal atividade inútil estaria sendo 
realizada em prejuízo daqueles que realmente precisam da atuação estatal, o que lhes causaria dano (que adviria, 
por exemplo, do acúmulo de processos desnecessários em um juízo ou tribunal). Por esta razão, inexistindo 
interesse de agir, deverá o processo ser extinto sem resolução de mérito.” (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições 
de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 19ª ed. Vol. 1, p. 118.) 
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Processo Civil16, já que não há a mencionada “pretensão resistida”17. Nesse sentido é lição de 

Marcato no seu Código de Processo Civil Interpretado18, verbis: 

De acordo com Liebman, o interesse de agir consiste na relação de utilidade entre a 
afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional do pedido. 
Não se confunda o interesse de agir com o interesse substancial, incidente sobre o bem 
da vida perseguido pelo demandante. O interesse de agir é instrumental e recai sobre o 
provimento jurisdicional pretendido. Dito de outro modo, o interesse processual é a 
necessidade de recorrer-se ao Judiciário para a obtenção do resultado pretendido, 
independentemente da legitimidade ou legalidade da pretensão (Greco Filho, Direito 

processual civil brasileiro, v. 1, p. 80). 
Assim, é preciso que do acionamento do Poder Judiciário se possa extrai algum 
resultado útil e, mais, que em cada caso concreto a prestação jurisdicional solicitada 
seja necessária e adequada. 
Desse modo, se puder alcançar o resultado útil pretendido sem a intervenção do 
Estado-juiz, o demandante será carecedor da ação e não obterá um provimento 
jurisdicional de mérito. Como exemplo de falta de interesse de agir “necessidade” 
pode ser citado o pedido de habeas data sem que tenha havido a recusa da 
autoridade administrativa. (grifo nosso) 

Nesse sentido, aliás, já restou definido pelo próprio Supremo Tribunal Federal que a 

parte não tem direito subjetivo, por força da inafastabilidade da jurisdição19 ou da garantia de 

proteção jurídica20, a uma sentença de mérito. Observe-se: 

RE: prequestionamento: falta suprida por embargos de declaração, ainda quando sobre 
o ponto não se haja manifestado a decisão que os rejeitou: Súmula 356 (cf. RE 
210638, 22.04.98, Pertence, Inf. 107; RE 219934, Pl., Gallotti, 14.06.00).  
II. RE: processo trabalhista: prequestionamento. Quando o acórdão objeto do RE 
tenha sido proferido no recurso de revista, exige a jurisprudência do Tribunal que o 

                                                           
16 Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: 
(...) 
Vl - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das 
partes e o interesse processual; 
17 “Se ainda não existe resistência à pretensão deduzida pelo autor em juízo, este é carecedor de ação, por falta de 
interesse processual, pois a existência de litígio constitui ‘conditio sine qua non’ do processo (RJTJERGS 
152/602) (NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação processual 
em vigor. São Paulo: Saraiva, 2007, 39ª ed., p. 389). 
18 MARCATO, Antonio Carlos; CARMONA, Carlos Alberto; BUENO, Cassio Scarpinella et. al. Código de 
Processo Civil Interpretado. São Paulo: Editora Atlas, 2005, 2º ed. p. 813-814. 
19 Constituição – Art. 5º (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 
direito; 
20 Esse princípio é consagrado pelo direito Português, e tal qual a previsão constitucional do art. 5º, XXXV da 
CRFB assegura a proteção jurisdicional aos cidadãos. Todavia, não garante ao demandante uma decisão 
meritória se os pressupostos processuais a ela necessários não estiverem presentes: “Verdadeiramente 
fundamental no princípio da abertura da via judiciária é a sua conexão com a defesa dos direitos. Reforça o 
princípio da efectividade dos direitos fundamentais proibindo a sua inexequibilidade ou eficácia por falta de 
meios judiciais. Esta efectiva protecção jurídica implica um controlo das questões de facto e das questões de 

direito suscitadas no processo, de forma a possibilitar uma decisão material do litígio feita por um juiz em 
termos juridicamente vinculantes.” (CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 
7ª ed. – Coimbra: Almedina, 2003, p. 276) 
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questionamento da matéria constitucional já esteja presente na interposição daquele 
recurso trabalhista; é orientação inaplicável à hipótese de decisão de segundo grau, 
que, de ofício, extingue o processo sem julgamento de mérito por ausência de 
pressupostos processuais ou de condições de ação (C.Pr.Civ., art. 267, IV, V e VI, e § 
3º), caso em que os embargos de declaração constituem a primeira oportunidade para 
agitar a questão constitucional.  
III. Garantia da jurisdição: alcance. O art. 5º, XXXV, assegura o acesso à 
jurisdição, mas não o direito à decisão de mérito, que pende - é um truísmo - de 
presença dos pressupostos do processo e das condições de ação, de regra, 
disciplinados pelo direito ordinário.  
IV. Garantia do contraditório e da coisa julgada. Não configura cerceamento de defesa 
o julgamento contrário à parte litigante da questão que - conforme a inteligência dada 
à lei processual ordinária - o Tribunal possa decidir de ofício; pela mesma razão, 
contra uma decisão que, malgrado não objeto do recurso, no ponto, nele mesmo pode 
ser revista de ofício, é manifesta a impossibilidade de invocar-se a preclusão e, muito 
menos, a proteção constitucional da coisa julgada”. (RE 273791/SP, Rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, DJU de 15/09/00) 

Contudo, esse não é o posicionamento (salvo raras e honrosas exceções, como no 

caso ocorre com o TRF4) do nosso Judiciário quando o tema é posto sob a ótica do INSS. Se 

no mesmo exemplo acima declinado retirássemos o “plano de saúde” e o substituíssemos pelo 

“INSS” 21, a resposta dada pela maior parte dos Tribunais pátrios (especialmente os Tribunais 

Regionais Federais) seria diversa àquela lógica inicialmente vislumbrada, senão veja-se a 

título meramente exemplificativo: 

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA RURAL POR 
IDADE. SEGURADO ESPECIAL. LEI 8.213/91. ART. 143 C/C ART. 11, VII. 
PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TESTEMUNHAS. REQUISITOS 
LEGAIS. CONCESSÃO DEVIDA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. 
DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. I. 
Na espécie, a exigência de prévio requerimento administrativo como condição ao 
ajuizamento de ação judicial para a obtenção de benefício previdenciário não se 
coaduna com art. 5º, XXXV da Constituição Federal. II. É pacífica a 
jurisprudência no sentido de que a ausência de prévio requerimento 
administrativo de benefício previdenciário não autoriza a extinção do processo, 
sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, já que a pretensão é 
tutelada, em tese, pela legislação previdenciária. Precedentes. (...) . VII. 
Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada. Apelação do INSS a que se nega 
provimento e apelação da parte autora de que não se conhece. (grifos nossos) (TRF1 - 
AC nº não indicado. Relator Juiz Federal Convocado Marcos Augusto de Sousa, 1ª 
Turma, e-DJF 30/06/2011)22 

                                                           
21  O exemplo restaria posto da seguinte forma: Determinado cidadão contribui para o INSS, recolhendo 

mensalmente para a manutenção dessa segurança para si e para sua família. Por um infortúnio qualquer, vem a 

precisar dos serviços (previdenciários ou assistenciais) que o INSS oferece. Diante dessa situação, pergunta-se: 

o que deve o cidadão fazer? (1) Buscar a proteção do Poder Judiciário e manejar uma ação judicial contra o 

INSS, a fim de conseguir o benefício a que tem (ou acredita ter) direito; ou (2) buscar o próprio INSS, a fim de 

ter acesso ao benefício para o qual contribuiu? 
22 No mesmo sentido: TRF2 – AC 2005.52.10.006988-1, Relatora Desembargadora Federal Liliane Roriz, 2ª 
Turma Especializada, e-DJF 30/08/2010; TRF3 – AC 2003.03.99005401-8. Relatora Juíza Giselle França, 
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Nesse caso, o princípio da inafastabilidade da jurisdição seria plenamente garantido 

afirmando-se a aplicação do art. 267, VI do CPC, acima mencionado, tal qual consignado na 

decisão do Supremo Tribunal Federal retro transcrita, eis que presença dos pressupostos do 

processo e das condições de ação, de regra, disciplinados pelo direito ordinário, é requisito 

essencial à prolação de uma decisão de mérito.  

Assim, é legítimo se perguntar qual a razão para tamanha diferenciação23? É certo 

que segundo Kelsen24 o aplicador do direito, ao interpretar o texto legal, pode extrair da 

moldura jurídico-normativa várias normas possíveis e que o critério de escolha da norma a 

ser retirada é questão de política judiciária e não questão própria do direito puro. Com efeito, 

o fato de as possibilidades de aplicação do direito se encontrarem dentro da referida moldura, 

não significaria que o aplicador não pudesse fixar uma norma fora desse esquadro. Contudo, 

embora essa hipótese possa ser aventada, tal opção tornaria a norma individual criada 

desconforme ao direito. 

Nesse sentido, cremos que no intuito de se afastar a necessidade do prévio 

requerimento administrativo e extinguir a demanda sem resolução de mérito, o judiciário 

deveria declarar a inconstitucionalidade do art. 267, VI do Código de Processo Civil, por 

ofensa ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV da 

Constituição), no fito de se manter dentro da moldura normativa preconizada por Kelsen, ou, 

pelo menos, posicionar-se quanto à desnecessidade da existência de lide ou de pretensão 

resistida a legitimar a atuação do Poder Judiciário em causas tais. Sem atuar desse modo, o 

judiciário fixa uma interpretação que se encontra fora das possibilidades conferidas pelo texto 

legal e, no nosso entender, ofende o teor da súmula vinculante nº 10, que assim dispõe: “Viola 

a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal 

que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do 

poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 

                                                                                                                                                                                     

Turma “F”, e-DJF 02/06/2011; TRF5 – AC 0001077-58.2011.4.05.9999. Relator Desembargador Federal 
Francisco Wildo, 2ª Turma, e-DJF 28/04/2011. 
23  Observe-se que no caso não há pretensão resistida, o INSS não negou o benefício previdenciário ou 
assistencial. No exemplo, o INSS não foi sequer procurador pelo segurado, não estando ciente de qualquer 
ocorrência no mundo dos fatos que se enquadre nas hipóteses legais que garantem ao cidadão o benefício 
desejado, a saber: o atingimento de determinada idade; tempo de contribuição; acidente de trabalho; 
incapacidade permanente para o trabalho, a morte, dentre tantas outras. 
24 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 7ª ed. p. 390. 
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Se assim não for, nos encontraremos em um estado de total insegurança jurídica, já 

que o Poder Judiciário discricionariamente (arbitrariamente) escolherá, sem uma motivação 

suficientemente forte para tanto, quando aplicar ou não a lei (no caso o art. 267, VI do CPC). 

Tal prática, cremos, não encontra espaço em um Estado Democrático de Direito como, nos 

quer parecer, é o brasileiro.  

Por oportuno, informe-se que o Supremo Tribunal Federal decidiu acerca da 

existência de repercussão geral referente à matéria, na apreciação do RE nº 631.240, relator 

Min. Joaquim Barbosa, que restou assim ementado: 

EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIÁRIO. 
PRÉVIA POSTULAÇÃO ADMINISTRATIVA COMO CONDIÇÃO DE 
POSTULAÇÃO JUDICIAL RELATIVA A BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 
REPERCUSSÃO GERAL. EXISTÊNCIA. Está caracterizada a repercussão geral da 
controvérsia acerca da existência de prévia postulação perante a administração para 
defesa de direito ligado à concessão ou revisão de benefício previdenciário como 
condição para busca de tutela jurisdicional de idêntico direito. 

4 DO IMPACTO (POSITIVO) DA ADOÇÃO DA TESE DO PRÉVIO 

REQUERIMENTO NA REDUÇÃO DO NÚMERO DE PROCESSOS 

JUDICIALIZÁVEIS: 

A discussão a respeito da adoção ou não da tese do prévio requerimento se torna por 

demais séria quando se tem em mente que cerca de 35% das decisões judiciais cumpridas 

pelo INSS no ano de 200825 (e esse dado certamente não diferiu significativamente nos 

anos subseqüentes) foram provenientes de processos em que não houve o prévio 

requerimento administrativo à Autarquia Previdenciária26. Ou seja, a parte, sem qualquer 

interesse de agir, ingressou no Judiciário e teve sua pretensão atendida, muito embora não 

fosse ela resistida. 

Recorrendo à matemática e fazendo-se uma simples regra de três, supondo-se que 

todas as ações em que consta o INSS como parte se referem a benefícios previdenciários (isso 

é apenas uma postulação para facilitar o cálculo), teremos que dos 43,12% dos processos que 

                                                           
25 Dado extraído do Caderno de Memoriais confeccionado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao 
INSS e entregue aos Ministros do STF, disponível na intranet do site www.agu.gov.br, consulta realizada em 
24/07/2011. 
26

 Registre-se, por oportuno, que o percentual apresentado (35%) é de decisões cumpridas pelo INSS, referentes 
a ações sem prévio requerimento administrativo. Significar dizer, que o percentual total de ações sem prévio 
requerimento administrativo que chega ao Poder Judiciário é bem superior ao ora apresentado, já que não foi 
computado o dado referente às ações sem prévio requerimento administrativo que são julgadas improcedentes. 
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abarrotam os Tribunais Regionais Federais e Seções Judiciárias Federais segundo o CNJ, pelo 

menos 27  15,09% são de processos sem prévio requerimento administrativo (35% de 

43,12%). Do mesmo modo, dos 22,33% dos processos que atravancam toda a máquina 

judiciária nacional, pelo menos 7,81% são de processos sem prévio requerimento 

administrativo (35% de 22,33%). 

Assim, a grosso modo28, poder-se-ia dizer que se o Poder Judiciário acolhesse a tese 

da necessidade do prévio requerimento administrativo, experimentaria, de imediato, uma 

redução considerável no volume de processos que praticamente paralisam a estrutura 

jurisdicional pátria. Do total de 43,12% de processos na Justiça Federal em que consta o INSS 

como parte, passar-se-ia, pelo menos, ao percentual de 28,03%. De igual modo, levando-se 

em conta que o INSS se encontra presente em 22,33% dos processos judiciais em todo o país, 

acaso o Judiciário acolhesse a tese ora defendida, esse volume de ações cairia, pelo menos, 

para o patamar de 14,52%. 

Noutro pórtico, é de se registrar que a desconsideração da necessidade de existência 

do pressuposto processual “interesse de agir” importaria, sem qualquer sombra de dúvida, em 

profunda intervenção do Judiciário nas atividades do Executivo, o que implicaria em ofensa 

direta ao postulado Constitucional da Separação dos Poderes (art. 2º da Constituição), pois o 

Judiciário estaria invadindo parcela de Poder conferida ao Executivo, por meio (atuação) do 

INSS.  

5 DA ANÁLISE DE CUSTO/BENEFÍCIO NA ADOÇÃO DA TESE DO 

PRÉVIO REQUERIMENTO: 

A análise acerca do acerto (necessidade) ou desacerto (desnecessidade) da adoção do 

prévio requerimento administrativo para a concessão de benefícios previdenciários não é 

defensável sob a ótica da “conveniência” da Autarquia Previdenciária, nem muito menos sob 

a da “conveniência” do Poder Judiciário. É o interesse público que deverá guiar a opção 

política e/ou judicial por um ou outro caminho. 

                                                           
27 Ver nota de rodapé nº 26. 
28 Diz-se “grosso modo”, pois os dados do CNJ não se referem exclusivamente a ações previdenciárias, às quais 
se aplicaria a tese do prévio requerimento administrativo, mas diversas outras como ações envolvendo servidores 
públicos, ações tributárias, responsabilidade subsidiária trabalhista, execuções fiscais, licitações, contratos, 
imóveis etc. Todavia, sem dúvida alguma, as ações previdenciárias representam a maior fatia dessas diversas 
ações. 
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Com efeito, no entendimento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o 

interesse público não se confunde nem com a somatória dos interesses individuais, nem com o 

interesse do próprio Estado, nem muito menos com o interesse dos governantes. 29  Ao 

contrário, para o referido autor, seria a projeção coletiva do interesse social, reflexo do viés 

gregário próprio do individualismo humano, que também alimentaria interesses sociais, com 

características solidárias e diretamente relacionadas aos diferentes grupos sociais a que 

pertença o homem: 

Resta, assim, a ser considerada, a conclusão, eticamente impecável, de que o homem 
tem instintivamente inata e desenvolve em sua vida de relação, além da sua 
individualidade, uma dimensão gregária. Em razão disso, em acréscimo aos seus 
interesses individuais, reflexos de sua individualidade, também alimenta, como expõe 
Walter Lippman, interesses sociais, como reflexo de seu gregarismo, com 
características solidárias e respectivamente correlacionadas aos distintos grupos da 
sociedade a que pertença. 
Assim, é a projeção coletiva do interesse social, ainda que embrionário ou incipiente 
– mas que pode e deve ser desenvolvido e aperfeiçoado em cada indivíduo pelo 
cultivo da solidariedade e do civismo – a responsável pelo desenvolvimento dessa 
categoria transcendental, do interesse metaindividual, do qual, o interesse público, 
enquanto fenômeno sociológico, emerge diferenciado na consciência gregária e, como 
fenômeno jurídico, qualificado pela ordem jurídica vigente em cada sociedade 
organizada. 30 

Mas para ser válido, o chamado interesse público (projeção coletiva do interesse 

social) deve estar “qualificado pela ordem jurídica vigente em cada sociedade organizada”, 

que seria o próprio Ordenamento Jurídico31. 

Nesse sentido, e norteados pela busca do interesse público, tem-se que várias são as 

vantagens em se adotar a tese da necessidade de prévio requerimento administrativo 

antes de se recorrer ao Judiciário, dentre as quais se podem destacar32:  

                                                           
29“Realmente, se o conceito de interesse público expressasse a soma dos interesses individuais, a existência do 
Estado seria um mal necessário, apenas tolerado como instrumento de cooperação impositiva para realizá-los. Se 
fosse um interesse próprio do Estado, neste caso não se identificaria com o da sociedade e representaria a 
negação do princípio republicano. Finalmente, se o interesse público se identificasse com o dos governantes, 
neste caso o Estado não passaria de um instrumento de opressão, negando-se o princípio democrático.” 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte Introdutória, Parte Geral 
e Parte Especial. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 276) 
30MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte Introdutória, Parte 
Geral e Parte Especial. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  p. 276-277. 
31Este, por sua vez, como anteriormente apontado, sinaliza para a necessidade do prévio requerimento, eis que 
será por meio dele que o cidadão, ora jurisdicionado, comprovará o seu interesse jurídico processual em buscar a 
guarida do Poder Judiciário, acaso entenda que seu direito a determinado benefício previdenciário restou 
violado, em face do indeferimento do pleito formulado administrativamente. 
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1) inexistência de prejuízo financeiro para o interessado (muito ao contrário 

do que pode ocorrer quando alguém recorre a um advogado e ajuíza uma ação); 

2) celeridade em todo o procedimento (nos benefícios de salário-

maternidade, aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, p. ex., a concessão 

poderá ocorrer em até 30 minutos); 

3) os servidores da Autarquia são treinados e especializados nesta matéria. 

Há ainda à disposição do requerente uma série de medidas e recursos administrativos 

utilizados para suprir a falta ou insuficiência de documentos ou, até mesmo, a possibilidade de 

produzir a prova de algum fato, como é o caso da justificação prevista no artigo 142 do 

Regulamento da Previdência Social (Decreto n. 3.048/99)33. 

Noutro turno, mas ainda buscando a consecução do interesse público, e sob uma 

análise eminentemente financeira, haveria uma enorme economia de recursos públicos com a 

adoção da tese da necessidade do prévio requerimento administrativo, já que um único 

servidor público (o analista do seguro social) iria analisar e deferir (em sendo o caso) o 

benefício previdenciário ou assistencial requerido. A se insistir na desnecessidade do prévio 

requerimento administrativo, se continuará a movimentar (como de fato se movimenta) uma 

máquina muito mais complexa e dispendiosa: no caso, para a mesma concessão atuariam, por 

diversas vezes, Magistrados (de diversas instâncias, já que os processos judiciais dificilmente 

deixam de ascender às instâncias superiores), servidores do judiciário, Procuradores Federais, 

servidores da AGU, servidores do INSS e, muitas vezes, Defensores Públicos (para pararmos 

a análise por aqui34). Isso tudo, sem levar em conta o tempo, já que entre o início de uma ação 

                                                                                                                                                                                     
32 Dado extraído do Caderno de Memoriais confeccionado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao 
INSS e entregue aos Ministros do STF, disponível na intranet do site www.agu.gov.br, consulta realizada em 
24/07/2011. 
33  Art. 142. A justificação administrativa constitui recurso utilizado para suprir a falta ou insuficiência de 
documento ou produzir prova de fato ou circunstância de interesse dos beneficiários, perante a previdência 
social. 
§ 1º Não será admitida a justificação administrativa quando o fato a comprovar exigir registro público de 
casamento, de idade ou de óbito, ou de qualquer ato jurídico para o qual a lei prescreva forma especial. 
§ 2º O processo de justificação administrativa é parte de processo antecedente, vedada sua tramitação na 
condição de processo autônomo. 
34 Não se sabe hoje exatamente o custo de um processo judicial previdenciário, todavia, só para se ter um 
parâmetro, em pesquisa recente (divulgada no final de março do corrente ano de 2011) o Instituto de Pesquisa 
Econômica Avançada – IPEA nos informa que o custo médio de cada processo de execução fiscal da União é de 
R$ 4.386,00 (quatro mil, trezentos e oitenta e seis reais). Assim, utilizando uma base de custo similar, 
considerando que cerca de 35% dos processos judiciais previdenciários padecem de interesse de agir, ante a falta 
de prévio requerimento administrativo, e que as ações contra o INSS representam 22,33% de todas as ações que 
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judicial e o seu trânsito em julgado levam-se anos; ao passo que o tempo médio de concessão 

de um benefício previdenciário (quando o solicitante realmente tem direito), diretamente pelo 

INSS, é inferior a 45 (quarenta e cinco) dias, conforme gráfico abaixo35: 

 

Assim, resta claro que, sob essa perspectiva, não existiriam vantagens em se 

conceder o benefício por meio judicial para o pretenso segurado, sem que houvesse a 

provocação prévia da Autarquia Previdenciária. Ao contrário, nos quer parecer que a 

inauguração do pedido por meio da via judicial acarretaria inúmeros ônus a esse 

segurado, tais como: pagamento de honorários advocatícios, custas processuais e tempo 

de esperar bem superior ao da concessão administrativa do benefício. 

Quanto ao segundo dado estatístico que se insere no contexto da análise deste artigo 

(o percentual de benefícios concedidos pelo Poder Judiciário, frente o total de benefícios 

                                                                                                                                                                                     

tramitam no país, chega-se facilmente à conclusão que a aceitação pelo Judiciário da tese da necessidade do 
prévio requerimento administrativo representaria uma considerável economia de recursos financeiros aos cofres 
do Estado.  
Dado extraído do site www.ipea.gov.br, “Comunicados do IPEA nº 83”, consultado em 24 de julho de 2011. 
35 Boletim estatístico da Previdência Social – extraído do site www.previdencia.gov.br, em 24 de julho de 2011. 
 

3237



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

previdenciários concedidos pelo próprio INSS), impende registrar que os dados pesquisados 

nos informam ser equivocado imaginar que o Poder Judiciário é o grande concessor de 

benefícios previdenciários deste país36. Registre-se, aliás, que se a conclusão deste estudo 

demonstrasse o contrário, estaríamos todos nós, cidadãos brasileiros, sendo vilipendiados pelo 

Estado, já que a criação de uma Autarquia Previdenciária com o porte do INSS37 não serviria 

para nada, ou quase nada.  

Para se ter uma idéia da relevância da política pública desenvolvida pela Autarquia 

Previdenciária, basta que se diga que historicamente são concedidos mais de 1.300.000 (um 

milhão e trezentos mil) benefícios previdenciários por ano (os dados abaixo reportam-se ao 

acumulado de janeiro a maio de cada ano), conforme gráfico abaixo38: 

 

É de se grifar também que desde o início da última década o volume de benefícios 

previdenciários concedidos pelo INSS vem crescendo ano a ano, alcançando o percentual de 

                                                           
36 Não se nega que o Poder Judiciário vem tentando cumprir o seu papel e que, por diversas vezes, corrige erros 
cometidos pelo INSS na análise de pedidos de concessão de benefícios previdenciários, especialmente nos casos 
em que muito embora haja jurisprudência pacificada, as decisões não têm o condão de vincular a Administração, 
pois pendentes de análise pelo Supremo Tribunal Federal. Todavia, isso não quer dizer que percentualmente 
(procedendo-se a uma análise global dos dados) o Poder Judiciário haja se substituído ao INSS em sua função, 
como muitas vezes é declarado. 
37 Atualmente existem 1209 (mil duzentas e nove) Agências da Previdência Social, espalhadas nos mais diversos 
rincões do país. 
38
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30,60%39 de aumento se comparados os dados de maio de 2011 com os de janeiro de 2002; o 

que corrobora a tese de incremento na estrutura da entidade e melhoria no treinamento de seus 

servidores (especialmente no que toca à análise dos pedidos de concessão de benefícios), bem 

como no atendimento ao cidadão. 

 

Noutro turno, em que pese o INSS seja o maior “litigante” do país, o volume de 

gastos/despesas da Autarquia com o pagamento dos benefícios previdenciários implantados 

em razão de decisões judiciais varia entre 2,5% e 4% do montante total, tendo sido, em 2005, 

equivalente a 2,81%; em 2006, a 2,61%; em 2007, a 2,78%; em 2008, a 2,76%; e em 2009, a 

2,63%. E essa tendência permanece até os dias de hoje. Se buscarmos no site do INSS o 

chamado RESULTADO DO RGPS40, veremos que o acumulado, de janeiro a maio de 2011, 

de benefícios (urbanos e rurais) concedidos administrativamente pelo INSS, alcançou o 

montante de R$ 103.328.700 (cento e três milhões, trezentos e vinte e oito mil e setecentos 

reais), ao passo que, no mesmo período, o volume de gastos com o pagamento de benefícios 

(urbanos e rurais) concedidos por força de decisões judiciais alcançou o valor de R$ 

4.212.300 (quatro milhões, duzentos e doze mil e trezentos reais).  

                                                           
39 Boletim estatístico da Previdência Social – extraído do site www.previdencia.gov.br, em 24 de julho de 2011. 
40 Resultado do RGPS – Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV. Elaboração: SPS/MPS. Extraído 
do site

 www.previdencia.gov.br, em 24 de julho de 2011. 
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Assim, somando-se ambos os resultados chega-se ao total de R$ 107.595.000 (cento 

e sete milhões, quinhentos e noventa e cinco mil reais) em benefícios concedidos 

(administrativos + judiciais). Deste modo, conclui-se que os valores pagos por força de 

decisão judicial alcançam o percentual de 3,91% do total de benefícios pagos entre os meses 

de janeiro e maio do corrente ano de 2011.  

Vê-se, portanto – considerando-se o montante de processos que tramita no judiciário 

sem prévio requerimento judicial somado ao volume de ganho real para a população com a 

atuação do Poder Judiciário na concessão de benefícios previdenciários de modo absoluto –, a 

total inviabilidade financeira e o acúmulo de gastos desnecessários para o Estado brasileiro na 

manutenção desse modelo de intervenção jurisdicional na política pública41 previdenciária: 

primeiramente, pois o tempo que se gasta com a análise dos pleitos judiciais previdenciários 

(anos a fio entre a data do ajuizamento e do trânsito em julgado da demanda) é diretamente 

proporcional ao volume de gasto que se direciona para tal intento: custo da hora de trabalho 

de diversos Magistrados, Procuradores Federais, Defensores Públicos e demais servidores 

administrativos. Ao passo que no pleito administrativo, os dados apontam para um tempo de 

análise muito menor com um gasto também consideravelmente inferior. 

Não bastasse esse dado que, por si só, já autorizaria a extinção, sem resolução de 

mérito, das ações judiciais intentadas sem o prévio requerimento administrativo, o segundo 

dado demonstra que o volume de benefícios que o jurisdicionado consegue auferir por meio 

do processo judicial é abissalmente inferior ao que o cidadão alcança sem adentrar na esfera 

do Poder Judiciário42. 

                                                           
41

 Na visão da professora Maria Paula Dallari Bucci41  – tentando promover uma aproximação do referido 
conceito da realidade jurídica –, políticas públicas são programas de ação governamental que visam a 
coordenação dos meios à disposição do Estado (recursos públicos) e das atividades privadas, com a finalidade de 
realizar objetivos socialmente relevantes e especificados politicamente.  Seriam, em poucas palavras, “metas 
coletivas conscientes” e, assim, um problema de direito público, em sentido lato. Prosseguindo, a referida 
autora afirma que adoção da concepção das políticas públicas no âmbito do direito consistiria em 
reconhecer um maior grau de confluência ou interpenetração entre as esferas jurídica e política, seja 
atribuindo-se ao direito critérios para elaboração de uma qualificação jurídica de decisões tomadas 
politicamente, seja conferindo-se ao direito uma postura mais informada por elementos da política. (grifo 
nosso) (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 
2006.  p. 241-242.) Todavia, essa interpenetração (na nossa visão) deve ser ponderada, a fim de aferir seu real 
benefício ao jurisdicionado, caso contrário terminaremos por ter debates judiciais acerca de um eventual 
intervencionismo ou não do judiciário nas políticas públicas de Estado, sem aferirmos a necessidade ou as 
consequências dessa postura do Poder Judiciário para o cidadão que procura a tutela do Estado-juiz. 
42 Registre-se que a comparação entre o volume de benefícios pagos em razão de decisões judiciais e os pagos 
em razão de pleitos administrativos não quer desmerecer o trabalho do Poder Judiciário. Ao contrário: o volume 
de benefícios pagos em razão de decisões judiciais se comparado com o volume de ações previdenciárias 
propostas pelos cidadãos deve inclusive ser bastante significativo, demonstrando que a atuação do Judiciário 
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6 CONCLUSÃO: 

Nesse sentido, perseguindo o interesse público em qualquer uma de suas vertentes, 

queremos crer que, ainda que o volume de concessão de benefícios previdenciários pelo INSS 

fosse baixo (que não é), seria menos dispendioso e mais proveitoso para o Estado brasileiro e, 

por conseguinte, para o cidadão em geral, primeiramente se buscar a Autarquia 

Previdenciária, para só então, desatendido em seu pleito, buscar amparo das vias Judiciais.  

Com efeito, reduzir-se-ia o gasto público com a manutenção de um sistema 

anacrônico de autofagia institucional sem resultados benéficos que justifiquem sua 

permanência, para conferir guarida à atuação do Instituto Nacional do Seguro Social no 

exercício da política pública previdenciária, razão primeira de sua existência. 

Ademais, não se pode olvidar que os interesses do Estado brasileiro não são e não 

podem ser contraditórios. Desse modo, tanto para o Poder Judiciário quanto para o Poder 

Executivo a adoção do prévio requerimento administrativo é medida vantajosa, eis que a um 

só tempo desafoga o judiciário, que poderá dedicar-se aos milhares (quiçá milhões) de outros 

processos que tramitam em todas as suas instâncias, bem como privilegia um modelo de 

maior efetividade social e de menor custo financeiro ao Erário que é a análise acerca da 

concessão ou não do benefício previdenciário diretamente pelo INSS. Noutro pórtico, mas 

nessa mesma esteira, os cidadãos têm reduzidos os seus gastos e diminuído o seu tempo de 

espera à consecução da política pública desenvolvida pelo Estado por meio de seus órgãos 

descentralizados. Assim, atento às consequências sociais de suas decisões, o Poder Judiciário 

deve ponderar qual exegese normativa conferirá maior benefício, a um só tempo, à população 

e ao Estado.43 

                                                                                                                                                                                     

pode, sim, suprir uma falha na execução da política pública desenvolvida pelo INSS. A comparação serve para 
mostrar que o volume percentual de benefícios concedidos administrativamente pelo INSS é muito superior ao 
que advém de decisões judiciais, o que nos leva a crer que os processos sem prévio requerimento acaso fossem 
excluídos dos trâmites jurisdicionais por falta de interesse de agir (e o Poder Judiciário precisa encampara essa 
tese para que haja uma melhor prestação jurisdicional em termos globais), o volume de concessões 
administrativas faltamente aumentaria e o volume de ações intentadas no Judiciário diminuiria, o que atenderia 
satisfatoriamente a todos os agentes envolvidos: ao Estado (sob a ótica tanto do Poder Executivo – INSS,  quanto 
do Poder Judiciário) e à população. 
43 “Já os antigos juristas romanos, longe de se aterem à letra dos textos, porfiavam em lhes adaptar o sentido às 
necessidades da vida e às exigências da época. 
Não pode o Direito isolar-se do ambiente em que vigora, deixar de atender às outras manifestações da vida 
social e econômica; e esta não há de corresponder imutavelmente às regras formuladas pelos legisladores. Se as 
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Deste modo, e a título de conclusão, entende-se que ainda que o INSS muito tenha de 

melhorar na prestação do seu serviço, o julgamento favorável à tese da necessidade do prévio 

requerimento, no RE paradigma 631.240, é de fundamental importância para, amenizando a 

pecha imposta ao Instituto Nacional do Seguro Social de maior “litigante” (ou seria 

“litigado”?) deste país, conferir ganhos reais (tanto financeiros quanto sociais) ao Estado 

brasileiro. 

7 REFERÊNCIAS: 

BRASIL, Constituição Federal de 1988. 

BRASIL, Decreto nº 3.048, de 06 de maio de 1999, aprova o regulamento da Previdência 

Social e dá outras providências. 

BRASIL, Lei Federal nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, institui o Código de Processo Civil. 

Boletim estatístico da Previdência Social – extraído do site www.previdencia.gov.br, em 24 

de julho de 2011. 

BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. São Paulo: 

Saraiva, 2006, 1ª ed.. 

Caderno de Memoriais confeccionado pela Procuradoria Federal Especializada junto ao INSS 

e entregue aos Ministros do STF, disponível na intranet do site www.agu.gov.br, consultado 

em 24/07/2011. 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 2009. 19ª ed. Vol. 1. 

CANOTILHO, J.J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 

Almedina, 2003, 7ª ed. 

                                                                                                                                                                                     

normas positivas se não alteram à proporção que evolve a coletividade, consciente ou inconscientemente a 
magistratura adapta o texto preciso às condições emergentes, imprevistas. A jurisprudência constitui, ela 
própria, um fator do processo de desenvolvimento geral; por isso a Hermenêutica se não pode furtar à 
influência do meio no sentido estrito e na acepção lata; atende às consequências de determinada exegese: 
quanto possível a evita, se vai causar dano, econômico ou moral, à comunidade. O intuito de imprimir 
efetividade jurídica às aspirações, tendências e necessidades da vida de relação constitui um caminho mais 
seguro para atingir a interpretação correta do que o tradicional apego às palavras, o sistema silogístico de 
exegese.” (grifos nossos) (MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: 
Forense, 1996, 16ª ed., p. 157.) 

3242



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

CARNELUTTI, Francesco. Estudios de derecho procesual, vol. II, trad. Espanhol por 

Santiago Sentís Melendo, Buenos Aires: EJEA, 1952. 

Comunicados do IPEA nº 83 – extraído do site www.ipea.gov.br, consultado em 24 de julho 

de 2011. 

KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 7ª ed.. 

_____________. Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 4ª 

ed.. 

MARCATO, Antonio Carlos; CARMONA, Carlos Alberto; BUENO, Cassio Scarpinella et. 

al. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Editora Atlas, 2005, 2ª ed. 

MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 

1996, 16ª ed. 

MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte 

Introdutória, Parte Geral e Parte Especial. Rio de Janeiro: Forense, 2009.15ª ed..   

NEGRÃO, Theotonio; GOUVÊA, José Roberto F. Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor. São Paulo: Saraiva, 2007, 39ª ed. 

PERELMAN, Chaïm. Lógica Jurídica. São Paulo: Marins Fontes, 2004. 2ª ed.. 

Pesquisa do CNJ – 100 maiores litigantes – extraído do site 

http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf, 

consultado em 23 de maio de 2011. 

Resultado do RGPS – Fonte: Fluxo de Caixa INSS; Informar/DATAPREV. Elaboração: 

SPS/MPS. Extraído do site
 www.previdencia.gov.br, consultado em 24 de julho de 2011. 

3243



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

OS CUSTOS E BENEFÍCIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA: INEFICIENTE 

APLICAÇÃO DAS CLÁUSULAS GERAIS 

 

COSTS AND BENEFITS OF OBJECTIVE GOOD FAITH: INEFFICIENT APPLICATION 

OF GENERAL CLAUSES 

 

Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega 

 

  

RESUMO 

Esse artigo propõe uma análise econômica das cláusulas gerais a partir da avaliação dos 

custos e benefícios das regras (normas jurídicas precisas) e parâmetros (normas jurídicas 

vagas e abertas). A experiência alemã com a cláusula geral da boa-fé objetiva é investigada 

para melhor compreensão das externalidades positivas e negativas na aplicação de normas 

abertas. É observado que o transplante legal de um instituto jurídico aplicado de modo 

eficiente no país inventor não garante o sucesso institucional no país que o importa. O 

contexto cultural e a disponibilidade de elevado capital humano especializado influenciam na 

eficiente aplicação judicial das Cláusulas Gerais. Assim, os países subdesenvolvidos, com 

escassez de capital humano, que privilegiam parâmetros e normas jurídicas abertas em 

detrimento das regras estão sujeitos a uma intervenção judicial ineficiente e a um ativismo 

judicial temerário. 

PALAVRAS-CHAVE: CLÁUSULAS GERAIS; BOA-FÉ OBJETIVA; ANÁLISE CUSTO-

BENEFÍCIO DAS REGRAS E PARÂMETROS. 

 

ABSTRACT 

This paper proposes an economic analysis of general clause through the evaluation of the cost 

and benefits of rules ( precise legal norms) and standards (vague and open legal norms). The 

German experience of general clause of Good Faith is investigated in order to better 

comprehend the positive and negative externalities of open norms adjudication. It is observed 

that the legal transplant of a legal institute efficiently applied in inventor‟s country does not 

guarantee the institutional success to the importer country. The cultural context and the 

availability of specialized human capital influence the efficient adjudication of General 

Clauses. Thus, underdeveloped countries with scarce human capital that privilege standards 

and open legal norms in detriment of rules are subjected to inefficient judicial intervention 

and temerarious judicial activism.  

KEYWORDS: GENERAL CLAUSES; OBJECTIVE GOOOD FAITH; COST-BENEFIT 

ANALYSIS OF RULES AND STANDARDS. 

 

 

  

  

1. Cláusulas Gerais, intervenção judicial e desenvolvimento  
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O problema da débil efetividade dos direitos de propriedade e o ineficiente 

cumprimento dos contratos são enfatizadas por  Cooter & Schäfer (2009, p. 22) como o 

obstáculo principal ao crescimento econômico nos países subdesenvolvidos. Segundo esses 

autores, o problema da mútua desconfiança entre investidores e inventores[1] só pode ser 

superado através de um sistema jurídico eficaz que faça valer as regras e favoreça o 

cumprimento dos contratos.  

  

O Direito é, assim, apontado como importante instrumento para resolver o dilema da 

dupla (des)confiança relativa à inovação. A discussão sobre o problema do desenvolvimento 

em países pobres passa primeiro pela solução do dilema da inovação. (Cooter & Schäfer, 

2009, p. 5).  O caminho para superar esse problema está em criar redes de incentivos que 

favoreçam a cooperação entre investidores e inventores. 

  

Nesse sentido, Cláusulas Gerais como a boa-fé objetiva podem ser utilizadas para 

estruturar payoffs nas relações contratuais de modo que os investidores e inovadores valorem 

mais a cooperação do que a não-cooperação (deserção). O desenho institucional eficiente a ser 

pensado para o contrato deve ser tal que o investidor tenha incentivos em ganhar mais pela 

cooperação do que pela subtração do segredo do inventor e este, por seu turno, tenha 

incentivos para ganhar mais pela cooperação do que pela apropriação do investimento feito 

pelo financiador da pesquisa.  

  

            Cláusulas Gerais como a função social do contrato e a boa-fé objetiva, 

positivadas no ambiente pós 1988 da re-democratização, não necessariamente têm favorecido 

a cooperação no âmbito contratual no Brasil. A forma como essas Cláusulas Gerais vem sido 

aplicadas pelos Tribunais tem dado lugar a um tipo de ativismo judicial supostamente voltado 

para a redistribuição de riquezas e justiça social que estimula a não cooperação e gera 

externalidades negativas (Timm, 2008, p. 66).  

  

Enquanto que a expansão do Judiciário na Europa ocidental tornou possível o 

crescimento em larga escala em decorrência da habilidade dos Tribunais em assegurar o 

cumprimento eficiente dos contratos e proteger a inovação tecnológica, a América Latina é 

apontada como exemplo de fracasso institucional relativamente à atuação do Poder Judiciário 

(Prillaman, 2000, p.2).  
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Pinheiro & Cabral (1999,  p.14)  mencionam que o ativismo judicial decorrente do 

novo constitucionalismo, que enfatiza a função social do direito, tem enfraquecido a proteção 

dos direitos do credor e do investidor. Esses mesmos autores verificaram que a atuação 

deficiente dos Tribunais na revisão contratual é uma barreira significante para a expansão do 

mercado de crédito e abertura de investimentos. No mesmo sentido, Arida, Bacha & Lara-

Rezende (2004,  p. 7) já enfatizavam a ausência de mercado de crédito de longo prazo em 

função da incerteza judicial relativa ao cumprimento dos contratos. Essas discussões 

ganharam força no período pós 1988 quando as Cláusulas Gerais passaram a ser aplicadas 

mais amplamente pelos Tribunais, abrindo a porta para uma intervenção paternalista na esfera 

contratual. 

  

Ao invés de a intervenção judicial favorecer o cumprimento dos contratos de modo 

eficiente, incentivando a inovação e o desenvolvimento; decisões do Poder Judiciário têm 

estimulado a deserção. Por este motivo, a aplicação de Cláusulas Gerais pelos Tribunais deve 

ser criteriosa para que a razão de ser do instituto não seja desvirtuada. A Boa-fé objetiva, por 

exemplo, pode ser utilizada eficientemente de modo a estimular a cooperação entre as partes 

contratantes, inibindo ações oportunistas. É possível a partir da Análise Econômica do Direito 

se construir critérios de eficiência para que a decisão judicial promova o bem-estar da 

sociedade como um todo, favorecendo o desenvolvimento e a redução das desigualdades. 

Essa é a proposta deste artigo científico.  

  

  

  

2. O problema do transplante jurídico e o capital humano nos países subdesenvolvidos.  

  

  

  

Ao se discutir o transplante jurídico de um instituto legal como a Cláusula Geral da 

boa-fé objetiva é fundamental alertar que a simples importação de um instituto jurídico de um 

país desenvolvido não representa o sucesso institucional no país que o importou, mesmo que 

no texto de lei sejam idênticos. Como os realistas jurídicos diziam: uma coisa é o Direito 

escrito (law-in-books), outra  coisa é o direito em ação (law-in-action). Segundo Cooter & 

Schäfer (2009, p. 22), representantes da análise econômica do direito, a forma como os 

indivíduos interagem com as instituições diferem de país para país. A cultura e a história 

precisam ser assim consideradas para a compreensão de como o Direito se torna efetivo. 

  

Assim, a simples codificação da Cláusula Geral da boa-fé objetiva no Brasil não fornece 

qualquer dado sobre a performance contratual no Brasil. É preciso conhecer o  modo como os 
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Tribunais vem decidindo para se saber o real desenho institucional desta Cláusula Geral no 

país. É possível que os juízes no Brasil não tenham percebido a boa-fé objetiva do mesmo 

modo que seus inventores europeus.  Por isso, é importante investigar a proximidade ou o 

afastamento do instituto que lhe deu origem. Por esta razão, o modelo alemão que exerceu 

grande influência na positivação desta Cláusula Geral no Brasil e em vários países da Europa 

continental é tomado como referência para comparação.  

  

Segundo Douglass North (2005, p. 36), a herança cultural é um importante artefato 

que aponta os caminhos para o sucesso ou fracasso institucional. O desafio que envolve a 

importação de um instituto jurídico de outro país pode ser melhor analisado levando-se em 

consideração as idéias do próprio North. A passagem abaixo clarifica bem o processo 

cognitivo do transplante jurídico: 

  

[...] nós somos bons em entender e compreender algo que é 

suficientemente similar a outros eventos que tenham acontecido em 

nossa experiência. Idéias muito longe das normas encarnadas em 

nossa cultura não são facilmente incorporadas em nossa cultura. Idéias 

são adotadas se e quando elas compartilham um tipo de coesão que 

não está tão longe das normas que possuimos.[...]  (North, 2005, p.27, 

tradução nossa) 

  

  

  

A partir das reflexões de North, deve-se considerar o ambiente cultural e jurídico  

existente antes da introdução da Cláusula Geral da Boa-fé Objetiva no direito contratual. 

Questiona-se, assim, se os julgadores brasileiros compartilham algum tipo de coesão próxima 

das idéias originais sobre Cláusulas Gerais desenvolvidas inicialmente pela tradição jurídica 

alemã. A importação de institutos jurídicos entre países de contextos culturais tão distintos se 

apresenta bastante problemática.  

  

Schäfer (2006, p. 115) se preocupa como as cláusulas gerais estão sendo concretizadas 

em diferentes Estados no mundo e propõe um estudo comparado. O autor percebe como a 

aplicação judicial de normas jurídicas mais vagas, de natureza principiológica, é distinta em 

Estados pobres e ricos. Ele teoriza a respeito da eficiência de standards – parâmetros e 

normas jurídicas abertas – e de rules – normas jurídicas mais específicas em que se detalham 

à minúcias o Direito a ser obedecido – em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O que 

Schäfer descobre em sua pesquisa é que a qualidade da decisão final vai depender da 

existência de capital humano e este é deficiente nos países subdesenvolvidos.  
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A utilização de standards e cláusulas gerais apresenta inúmeras vantagens na 

regulação da vida em sociedade, mas seus custos de aplicação são altos. É um trabalho que 

demanda uma formação apurada do operador jurídico e a presença de assistentes 

serventuários especializados na matéria a ser julgada. Por outro lado, rules – normas jurídicas 

com conteúdo mais pormenorizado – são de fácil aplicação e não demandam  a especialização 

de um juiz, por exemplo, para averiguar as possíveis conseqüências da decisão e os efeitos de 

longo prazo que repercutem na eficácia do próprio instituto jurídico. Por outro lado, 

determinadas questões se quedam engessadas se forem trabalhadas através de rules. Neste 

caso, quando o custo de uma rule superar o benefício que ele proporcionaria, a existência de 

standards seria justificável. 

  

Todavia, a principal inquietação que emana da pesquisa de Schäfer é que as cláusulas 

gerais e standards não funcionam bem e/ou não são efetivos nos países subdesenvolvidos. 

Este autor percebe uma correlação direta entre baixo capital humano nos países 

subdesenvolvidos e deficiente aplicação de normas jurídicas mais abertas. Para esses países, o 

autor indica a aplicação de rules, já que estes Estados não alcançaram um grau de maturidade 

institucional para a aplicação eficiente dos standards e das cláusulas gerais. Esse grupo 

incluiria países da America Latina, que passaram por um processo recente de re-

democratização, introduzindo cláusulas abertas, normas principiológicas e programáticas em 

seus textos constitucionais.  

  

Essa problematização não indica que o caminho seja a priorização de regras precisas 

para os países subdesenvolvidos. Pelo contrário, é possível se resgatar o uso eficiente das 

Cláusulas Gerais a partir da avaliação criteriosa de seus efeitos concretos na realidade. 

  

3. A relevância da influência Alemã  

  

            A Alemanha vivenciou tanto experiências positivas quanto negativas relativas 

a aplicação das Cláusulas Gerais, tendo consciência da extensão de seus benefícios e riscos. O 

Brasil tem uma história relativamente recente e tem aplicado de forma inadequada e muitas 

vezes ideológica Cláusulas Gerais como a boa-fé objetiva, função social do contrato e função 

social da propriedade. 

  

Um melhor conhecimento da doutrina alemã mostra-se relevante para se compreender 

o papel das Cláusulas Gerais em países de tradição Civil Law. A Doutrina Alemã inspirou 

tanto a codificação portuguesa[2] (Menezes, 2007, p. 325) como a brasileira[3] (Theodoro Jr, 

2008, p. 53). A introdução das Cláusulas Gerais no Brasil foi entendida como uma 

necessidade de modernizar o sistema jurídico e adaptar o Direito para a nova realidade social 

após a re-democratização. A força normativa de princípios e cláusulas abertas foi reforçada 

pelo fenômeno  do neo-constitucionalismo que teve lugar no Brasil no período pós-1988. O 
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antigo sistema jurídico fundado no conceptualismo formalista daria lugar a sistema mais 

flexível em que as Cláusulas Gerais possibilitariam aos juízes adaptar os contratos, 

balanceando direitos e mitigando o princípio clássico do pacta sunt servanda. 

  

O problema é que os benefícios das Cláusulas Gerais foram supervalorados enquanto 

que os riscos foram subestimados pela maioria dos juristas no Brasil. Há raras referências na 

doutrina nacional a possíveis desvantagens e  riscos  na aplicação judicial das Cláusulas 

Gerais. A corrente otimista prevaleceu e os doutrinadores nacionais[4] receberam com grande 

entusiasmo o novo instituto como relevante instrumento legal para renovar e lubrificar o 

antigo direito contratual brasileiro. 

  

            Em razão da ausência de estudos que sopesassem os custos e benefícios das 

Cláusulas Gerais na jurisdição brasileira, a experiência alemã emerge como um rico 

referencial a fornecer subsídios para uma análise mais aprofundada do caso Brasileiro. 

  

4. A experiência alemã nas Cláusulas Gerais 

  

4.1.Breve histórico 

  

O grande debate alemão sobre a função das Cláusulas Gerais nos contratos surge com 

o art. 242 do BGB (Bürgerliches Gesetzbuch), o Código Civil Alemão de 1896. O referido 

artigo traz a previsão da boa-fé objetiva – Treu und Glauben – como uma Cláusula Geral a ser 

observada no Direito Contratual. Assim, a boa-fé é compreendida como uma norma aberta 

que compreende um padrão (standard) de conduta a que as partes estão sujeitas. Interessa 

destacar que a boa-fé objetiva (Treu und Glauben) não se confunde com a boa-fé subjetiva 

(guter Glauben). Somente a primeira tem natureza de norma aberta e Cláusula Geral 

(Zimmermann, 2000, p. 30).  

  

A novidade na Alemanha foi percebida tanto com otimismo quanto com pessimismo. 

A lubrificação do direito como o óleo social[5]  foi o slogan daqueles que defendiam os 

benefícios da aplicação das Cláusulas Gerais. De fato, o ambiente de industrialização do séc. 

XX demandava uma pressão por questões sociais. O episódio concreto reportado pela 

literatura como uma aplicação eficiente da Cláusula Geral da boa-fé objetiva diz respeito à 

revisão dos contratos que sofreram aumentos desproporcionais em função da inflação no 

período entre guerras (Ebke & Steinhauer, 1995, p. 183). Além deste exemplo, o período 

posterior à Segunda Guerra Mundial e a recente unificação alemã criaram um ambiente 

favorável para a aplicação da Cláusula Geral da boa-fé objetiva (Zimmermann, 2000, p. 23).   
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            O risco e o medo de subversão na aplicação da Cláusula Geral também 

estiveram presentes na doutrina Alemã. Hedemann expressa esse sentimento ao escrever em 

1933 Die Flucht in die Generalklausen – eine Gefahr für Recht und Staat. Em português, 

“Vôo para as cláusulas gerais – um perigo para o Direito e Estado”. Hedemann alertou sobre o 

vôo suicida que as Cláusulas Gerais possibilitariam. Ele destacou o problema do ativismo 

judicial decorrente da aplicação da Cláusula Geral e as possíveis injustiças e arbitrariedades 

que poderiam ser cometidas em conseqüência.  As Cláusulas Gerais seriam também uma 

porta aberta para pressão política e uso ideológico do Direito (Wieacker, 1977, p.29). A 

história alemã revela que essa preocupação se mostrou plausível, especialmente no período 

nazista quando juízes e Tribunais aplicaram a Boa-fé objetiva ideologicamente para prejudicar 

os judeus nas relações contratuais e com o Estado. 

  

  

  

4.2.O trade-off entre o mergulho no óleo social e o vôo suicida para as Cláusulas Gerais. 

  

  

  

O título deste tópico é trazido intencionalmente para evidenciar o trade-off decorrente 

da decisão do órgão julgador em aplicar as Cláusulas Gerais. As terminologias são inspiradas 

em duas abordagens opostas pesquisadas na realidade alemã. Como mencionado 

anteriormente, a Alemanha, berço da doutrina sobre cláusulas gerais, vivenciou experiências 

positivas e negativas relacionadas ao uso das Cláusulas Gerais. 

  

Nesse sentido, este trabalho entende que a boa-fé objetiva aprovada no art. 242 do 

Código Civil Alemão (BGB) de 1986, suscita o debate sobre duas questões fundamentais: i. a 

lubrificação do sistema jurídico pelo óleo social e ii. o vôo suicida para as Cláusulas Gerais. 

Em razão de sua importância histórica, essas expressões foram dispostas de forma dicotômica 

para revelar o trade-off decorrente da escolha por um ou outra tipo de aplicação da boa-fé 

objetiva.  A primeira expressão está associada a uma visão otimista em relação aos benefícios 

da aplicação judicial da Cláusula Geral da boa-fé objetiva; enquanto a segunda é associada 

com a versão pessimista que investiga os seus riscos e custos para a sociedade.  

  

4.2.1.      O otimismo do “mergulho no óleo social” 
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Auer (2006, p.25)  menciona a expressão “o pingo do óleo social” como o slogan 

comumente usado na Alemanha para enfatizar o progresso e as vantagens que o uso de 

Cláusulas Gerais Morais como a boa-fé objetiva representariam para a lubrificação do sistema 

jurídico. O princípio formal clássico do pacto sunt servanda, segundo o qual o termo dos 

contratos não poderiam ser modificados, poderia ser mitigado com a introdução da Cláusula 

Geral da boa-fé objetiva. Ela funcionaria como uma válvula através do qual as demandas 

ético-sociais teriam lugar. 

  

No estudo seminal publicado inicialmente em 1955, Wieacker (1977, p. 29) 

interpretou o art. 242 do Código Civil Alemão, alertando sobre o exagerado entusiasmo com o 

princípio da Boa-fé objetiva percebido como então uma ferramenta  jurídica hábil a depurar 

eticamente os contratos e solucionar o problema dos efeitos da crise econômica nos contratos. 

 Wieacker  tinha consciência da limitação que boa-fé objetiva em vista desses ambiciosos 

objetivos. 

  

 Por outro lado, o mesmo autor destaca os benefícios dessa cláusula geral para adaptar 

as obrigações jurídicas às mudanças sociais vivenciadas pelo Estado e pela sociedade. Do 

ponto de vista metodológico, representaria uma mudança de um modelo formalista positivista 

para uma abordagem mais contextualizada do Direito que se aproximaria da Jurisprudência 

dos Interesses Interessenjurisprudenz. Essa escola jurídica alemã vem a reforçar a 

importância da Cláusula Geral  da Boa-fé objetiva como o instrumento jurídico mais 

adequado para resolver o problema de lacunas e superar a rigidez do ordenamento jurídico, 

preenchendo-o com soluções razoáveis e eqüitativas (Colombo, 1990, p. 68). 

  

A nova atmosfera da sociedade industrializada do século XX desencadeou uma 

crescente demanda por questões de natureza social. A ordem jurídica anterior não seria capaz 

de atender as novas pressões sociais que surgiam nas sociedades modernas do Ocidente. 

Nesse sentido, a boa-fé objetiva aparece como um remédio jurídico que possibilitaria a nova 

ordem jurídica receber o pingo do óleo social. (Auer, 2008, p. 25). Como a Cláusula Geral da 

boa-fé é possível se pensar na integração do ordenamento jurídico e negar o dogma da 

completude. Os juízes e tribunais teriam, assim, o poder de ajustar os contratos, com a 

discricionariedade adequada tendo em consideração as vicissitudes da vida real. 

  

O episódio concreto reportado na literatura como uma aplicação eficiente e benéfica 

da Cláusula Geral foi no período entre guerras (1920s) quando teve lugar uma hiper-

inflação[6] na Alemanha. Após a primeira guerra mundial, esta hiper-inflação causou um 

impacto desproporcional nos contratos de longo prazo, onerando demasiadamente uma das 

partes do contrato. A partir da aplicação da boa-fé objetiva os contratos deixaram de ser 

cumpridos em termos literais para serem revisados a fim de incorporar o índice de inflação de 

modo a ajustar os preços a nova realidade econômica e social não prevista originalmente pelas 

partes. Nesse contexto, os devedores moveram ações judiciais contra os credores com a 

finalidade de adaptar as obrigações contratuais às novas circunstâncias. Os Tribunais 
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decidiram pela aplicação da Cláusula Geral da boa-fé objetiva para restaurar o equilíbrio  das 

promessas assumidas pelas partes. (Pistor, 2005, p.15).  

  

Interessa observar  que o Judiciário alemão foi muito criterioso na aplicação da 

Cláusula Geral da boa-fé objetiva, limitando-a para os casos de extrema desproporção, que 

representavam os eventos que os devedores não poderiam controlar e estavam fora de sua 

esfera de influência (Ebke, 1995, p. 183).  O perigo que identificamos na pesquisa está em, ao 

invés de haver a abertura para gota do óleo social lubrificante mencionado pela doutrina 

alemã, haver o mergulho profundo no óleo social que sufoca e afoga as relações jurídicas 

contratuais. Nesse sentido, a aplicação da boa-fé naquele episódio se mostrou benéfica e 

eficiente, pois as externalidades positivas e negativas foram cuidadosamente avaliadas. 

  

O problema da abordagem otimista está em supervalorarizar os benefícios da 

aplicação da Cláusula Geral da boa-fé e negligenciar seus custos sociais. O fascínio pelas 

Cláusulas Gerais como lubrificantes da ordem jurídica podem ofuscar o prejuízos decorrentes 

de seu uso inadvertido e inadequado.  

  

4.2.2.      O Vôo suicida para as Cláusulas Gerais 

  

Ao mesmo tempo em que a boa-fé objetiva fascinou alguns acadêmicos, ela também 

preocupou outros. Um dos mais céticos, como mencionado antes, é Hedemann  que em 1933 

escreveu “Vôo para as cláusulas gerais – um perigo para o Direito e Estado”. O medo estava 

relacionado com a degeneração do Direito a partir da aplicação de normas jurídicas abertas 

como a Cláusula Geral da boa-fé objetiva. A crítica é dirigida ao uso demagógico das 

Cláusulas Gerais, pois isso representaria uma porta aberta para a arbitrariedade judicial. 

Ademais, há uma preocupação sobre a possibilidade de maior influência política e pressão do 

Estado no processo de tomada de decisão através do uso das Cláusulas Gerais, especialmente 

em regimes totalitários. 

  

Os exemplos dramáticos da ditadura Nazista e Fascista são evidências históricas de 

mau uso da Cláusula Geral da boa-fé objetiva (Colombo, 1990, p. 72). Hedemann adverte 

sobre o perigo para o Direito e para o Estado destacando que a discricionariedade ilimitada, 

oportunizada pelo uso das Cláusulas Gerais, poderia ruir com os pilares do Estado de Direito 

e impossibilitar qualquer tipo de controle. O custo de monitoramento na aplicação das 

Cláusulas Gerais é muito alto. Nesse sentido, o acadêmico se preocupa com as potenciais 

injustiças decorrentes de um ativismo judicial sem controle.  
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A própria história da Alemanha revela que essa preocupação teve fundamento, 

especialmente com a verificação dos casos no período nazista em que os juízes aplicavam a 

Cláusula Geral da boa-fé objetiva ideologicamente pra prejudicar os judeus. A literatura 

(Auer, 2008, p.30)  reporta aplicações perversas da Cláusulas Geral da boa-fé objetiva para 

retirar completamente o direito legítimo de pensão de judeus aposentados.  

  

De acordo com Sylvanie Colombo (1990, p.75), as doutrinas fascistas e nazistas 

deformaram o conceito de solidariedade invocando a ideologia do nacional socialismo para 

construir um sistema jurídico em favor da função social do Direito. Colombo ainda evidencia 

que as cláusulas gerais abriram, de fato, o caminho para a ascensão e justificação dos regimes 

totalitários. Uma vez o regime se consolidava, a interpretação flexível era abandonada e o 

positivismo rígido era restaurado novamente. 

  

Considerando a lógica acima, um instrumento jurídico sozinho não é capaz de 

sustentar e manter um regime político. A relação causal pode também ser inversa. As 

evidências históricas sugerem que o contexto político é capaz de moldar o sistema jurídico 

para atender a seus interesses. Nesse sentido, não se pode acusar a Cláusula Geral da boa-fé 

objetiva como a responsável pelo período de terror na Alemanha, uma vez que ela pode 

funcionar tanto no regime totalitário quanto no democrático.  

  

A eficiência e a justiça do resultado dependem do uso que os Tribunais fazem do 

instituto jurídico da boa-fé objetiva. A independência do Judiciário frente às pressões políticas 

e o grau de discricionariedade dos juízes são importantes variáveis para melhor entender o 

risco do vôo suicida das Cláusulas Gerais.  Nesse sentido, o cuidado com a aplicação de 

Cláusulas Gerais deve ser redobrado em Estados cujo Judiciário não é independente e é 

facilmente influenciável pelas pressões políticas. Nessa hipótese, as boa-fé pode acabar por 

favorecer a arbitrariedade judicial. 

  

Depois do período Nazista havia a grande preocupação na Alemanha era em 

“domesticar o mostro” (Zimmermann, 2000, p. 22),  criado pela Cláusula Geral da Boa-fé 

Objetiva. Zimmerman (2000, p.23) destaca a introdução de outra Cláusula Geral de natureza 

constitucional para inibir possíveis abusos que a aplicação da  Boa-fé Objetiva poderia 

ensejar. Foi introduzida, assim, a Cláusula Geral da dignidade da pessoa humana no texto 

constitucional. Interessa observar que no Direito Alemão a dignidade da pessoa humana vem 

como princípio, no sentido de Cláusula Geral, para frear e controlar possíveis excessos no uso 

de outras Cláusulas Gerais como a boa-fé objetiva. No Brasil, inversamente, a dignidade da 

pessoa humana é alegada para ampliar o vôo suicida das Cláusulas Gerais. 

  

Interessa destacar, ainda, o debate atual presente na Europa diante da necessidade de 

elaboração de um Código Civil comum para toda Comunidade Européia. A grande discussão 
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é se devem ou não inserir nesse Código a previsão de Cláusulas Gerais e quais serão seus 

custos e benefícios. A Inglaterra tem se mostrado bastante cética e preocupada com a 

possibilidade de introdução de Cláusulas Gerais, como a Boa-fé objetiva, em um Código de 

validade transnacional. Segundo Teubner (1998, p.20), os ingleses estão irritados com a 

possibilidade de introdução de Cláusulas Gerais no Direito Comum Europeu e se posicionam 

contrários. A Inglaterra entende que a Cláusula Geral da Boa-fé objetiva é um vírus do Direito 

Continental que pode contaminar e ruir o tradicional direito privado britânico, provocando 

uma mudança radical de abertura para uma discricionariedade perversa. 

  

5.      O resultado eficiente depende da performance dos Tribunais. 

  

A dicotomia explorada nos dois itens anteriores foi disposta intencionalmente para 

destacar alguns argumentos históricos a favor e contra o uso das Cláusulas Gerais. Os 

adjetivos otimista e pessimista foram utilizados para mostrar que uma e outra abordagem 

estava cega a contribuição da outra. Na forma de trade-off , a escolha da versão otimista 

excluiria a pessimista e vice-versa. Como cada abordagem foi apresentada em seus extremos, 

uma enfatizou em demasia os benefícios, enquanto a outra enfatizou os custos.  

  

A aplicação judicial da boa-fé como lubrificante do sistema jurídico seria desejável 

somente se ela conseguisse contrabalançar e compensar os efeitos perversos da vôo suicida 

para as Cláusulas Gerais. O maior problema é que a dimensão dos custos e benefícios não 

podem ser antecipadas aprioristicamente. Sua extensão e materialização depende de uma 

importante variável que interage determinando o resultado qualquer que seja a abordagem 

(otimista ou pessimista) – a performance dos Tribunais. 

  

Uma vez que o problema da performance dos Tribunais é colocado, a questão do erro 

judicial aparece como problema concreto. Erro aqui é entendido como aquela decisão que 

foge de um parâmetro de eficiência. Desse modo, deve ser questionado se as partes querem 

enfrentar os custos da decisão errada. Como esses custos variam em diferentes jurisdições, o 

contexto do país em análise deve ser levado em consideração. Ademais, a expertise do juiz irá 

interferir no resultado. De acordo com Schäfer (2006, p. 113), o contexto dos países pobres e 

subdesenvolvidos com juízes pouco treinados na análise econômica da decisão indica que 

normas jurídicas mais precisas são preferíveis em comparação com normas abertas, 

principiológicas e cláusulas gerais. Por outro lado, normas mais abertas se mostram mais 

eficientes em países desenvolvidos, onde o erro judicial é minimizado em razão de os juízes 

serem mais especializados nos temas a serem decididos.  A maturidade institucional, elevado 

capital humano e a independência dos juízes são, assim,  fatores que colaboram para 

minimizar o erro judicial (decisão não-eficiente) num sistema de normas jurídicas abertas.  
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Em relação à performance dos Tribunais, interessa mencionar a crítica de Maria Sepe 

(2006, p.28) a alguns doutrinadores da linha Law and Economics (Análise Econômica do 

Direito).  Ao tempo em que os analistas econômicos[7] focaram nos benefícios da aplicação 

da Cláusula Geral da boa-fé como remédio jurídico para reduzir os custos de especificação na 

elaboração dos contratos e impedir o comportamento oportunista, eles esqueceram de sopesar 

a alta probabilidade de o Tribunal poder errar na sentença e preencher lacunas do contrato 

modo ineficiente, gerando externalidades negativas para a sociedade.  Sepe, ademais, entende 

que o teste de eficiência acerca da aplicação mais adequada da Cláusula Geral da boa-fé 

objetiva passa antes pela discussão hermenêutica sobre qual interpretação é preferível 

(formalista ou contextualista). 

  

Levando em consideração o último argumento sobre a interpretação dos Tribunais, o 

resultado negativo apontado pela versão pessimista do “vôo suicida para as Cláusulas Gerais” 

pode ser, por exemplo, evitado e minimizado a partir de uma interpretação mais formal que 

opte por garantir o cumprimento do contrato nos termos em que ele foi acordado. Por outro 

lado, a interpretação contextualista pode ser uma escolha mais eficiente para economizar os 

custos de especificação e fortalecer a cooperação nos contratos de longo-prazo. O resultado, 

ao final, irá depender da habilidade do Tribunal em analisar eficientemente o caso concreto. 

Juízes independentes e bem treinados são fundamentais nessa tarefa. Assim, uma 

interpretação mais formalista pode ser preferível para se lograr eficiência e bem-estar social 

em alguns casos; enquanto que para outros casos uma interpretação mais contextualizada e 

flexível é a melhor opção. Com o caso concreto sob análise poderá ser possível avaliar qual a 

escolha mais adequada.      

  

6.      A Função Econômica das Cláusulas Gerais. 

  

A discussão envolvendo a função econômica das Cláusulas Gerais está inserido em um 

debate mais amplo sobre a eficiência entre normas jurídicas mais abertas e flexíveis e regras 

jurídicas mais precisas. Existem argumentos de bem-estar social (welfare) tanto a favor contra 

a aplicação das normas acima. Ademais, os estudos ainda incipientes sobre a função 

econômica da boa-fé objetiva são frutíferos em fornecer insights sobre a eficiência da 

Cláusula Geral. Todavia, é importante destacar que a maioria dos estudos de economia sobre 

a boa-fé nos contratos têm enfatizado seus efeitos positivos. 

  

      Recentemente, alguns doutrinadores da Análise Econômica do Direito têm se 

interessado pelo tema da função da boa-fé nos contratos. Todavia, como Mackaay (2008, p.9) 

destaca, ainda é muito difícil encontrar estudos de análise econômica da boa-fé e maioria dos 

que existem exploram o tema incidentalmente. Ainda é um tema que está em processo de 

teorização.  
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      O caminho, então, tem sido investigar a análise econômica das normas jurídicas mais 

abertas (standards) e mais precisas (rules). Em termos gerais, o argumento econômico em 

favor das Cláusulas Gerais é de que normas mais vagas e abertas são mais eficientes do que 

normas mais precisas e específicas. Assim, Cláusulas Gerais como a boa-fé objetiva seriam 

capazes de reduzir os custos de transação, possibilitando as partes economizarem no momento 

de elaboração do contrato ao não ter de especificar todos os termos e alocando os riscos para o 

futuro. Neste caso, assume-se que os custos de especificação na elaboração do contrato são 

muito altos e a probabilidade de ocorrência de contigência é baixa. Desse modo, um possível 

evento imprevisível que suscite uma revisão contratual é mais eficiente resolvido se for 

possível ser aplicada uma Cláusula Geral aberta como a boa-fé objetiva. 

  

      Diversamente, os argumentos econômicos contrários à boa-fé objetiva enfatizam a 

incerteza e não clareza que pode ter lugar a partir da aplicação de Cláusulas Gerais abertas 

como a boa-fé. A Cláusula Geral é entendida como ineficiente na medida em que abre a porta 

para um ativismo judicial arbitrário, aumentando a insegurança jurídica. Previsões legais e 

contratuais menos claras e mais vagas desencorajam o investimento. Ademais, o perigo dos 

Tribunais realizarem uma aplicação equivocada de uma Cláusula Geral como a boa-fé 

objetiva multiplica os custos para a celebração de contratos futuros. Outro efeito pode ser 

percebido: normas abertas e Cláusulas Gerais podem induzir a uma maior informalidade que 

destrói o incentivo das partes em celebrar contratos em linguagem formal jurídica (Auer, 

2006, p.61) 

  

Considerando a análise econômica das normas jurídicas do tipo standards e rules, a 

riqueza e a pobreza do Estado envolvida importa para avaliação do resultado. Schäfer (2006) 

traz uma relevante contribuição ao debate ao perceber que a aplicação de standards e rules 

difere em países desenvolvidos e subdesenvolvidos. O autor, como mencionado, destaca que a 

necessidade de capital humano para a aplicação eficiente de Cláusulas Gerais e normas 

jurídicas mais abertas. Em contextos culturais e sociais, em que o capital humano é deficiente, 

é preferível optar por normas jurídicas mais precisas. 

  

7.      Reduzindo os custos de transação e inibindo os comportamentos oportunistas. 

  

A função econômica da Cláusula Geral contrato coincide com o propósito tradicional 

do Direito Contratual – reduzir os custos de transação. Os estudos recentes em análise 

econômica apontam que a Cláusula Geral da boa-fé pode ser um eficiente instrumento 

jurídico para incentivar a cooperação e confiança. Uma norma aberta como a boa-fé objetiva é 

um importante remédio jurídico para inibir o oportunismo (Auer, 2006, p. 105). 

  

A proteção dos contratos a partir da valorização da pela boa-fé objetiva é também 

apontado por Schäfer & Ott como relevante, especialmente em contextos econômicos em que 
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há falha de mercado, como o famoso caso do Market of Lemons trabalhado por Arkelof, onde 

o prêmio pelo comportamento oportunista é superior ao prêmio pelo comportamento baseado 

na boa-fé. De fato, a desconfiança no mercado de carros usados conhecido como lemons e o 

contexto de assimetria de informação cria incentivos para o comportamento oportunista que 

acaba por excluir os bons carros do mercado (Arkelof, 1970, p. 490). O modelo econômico 

dos lemons é também usado para explicar como comportamento desonestos tem expulsado 

comportamentos honestos no mercado. Akerlof reconhece esse fenômeno como um problema 

severo enfrentado pelos países subdesenvolvidos. 

  

O comportamento oportunista é também complicado em contratos de troca deferidas, 

quando a parte que cumpre primeiro sua obrigação pode sofrer a defecção da outra parte que 

irá cumprir sua obrigação no futuro. Isso pode acontecer, por exemplo, em um contrato de 

empréstimo, em que as prestações não são simultâneas. Direito Contratual é assim necessário 

para mitigar o risco de defecção e induzir a cooperação das partes que integram o contrato 

(típico dilema do prisioneiro). 

  

De acordo com Trebilcock (1993, p.16), o Direito Contratual deve (i) desempenhar um 

importante papel na prevenção do comportamento oportunista em acordos de cumprimento 

não simultâneo; (ii) economizar os custos de transação; (iii)  preencher eficientemente as 

lacunas dos contratos incompletos; (iv) distinguir e garantir o cumprimento eficiente dos 

contratos. 

  

O Direito Contratual pode reduzir os custos de transação imitando a alocação de risco 

de um contrato plenamente especificado. Nesse sentido, os Tribunais devem preencher as 

lacunas do contrato alocando o risco para a parte que tem menos custos para evitá-lo. A boa-

fé também pode reduzir o oportunismo na fase pré-contratual ao estabelecer regras de dever 

de informação que sejam socialmente produtivas. Os custos de oportunismo pós-contratual 

pode ser mitigado pela aplicação da boa-fé objetiva para que os Tribunais criem regras para 

proteger as partes contra a exploração oportunista após uma das partes ter realizado um 

elevado investimento específico que não pode ser compensado (Schäfer & Ott, 2004, p. 342). 

  

8.      Os custos e benefícios das Regras e dos Parâmetros. 

  

A análise econômica das Cláusulas Gerais envolve a análise de custo-benefício entre 

rules (regras) e standards (parâmetros). Segundo Posner & Ehrlich (1974, p.258), o grau de 

generalidade e especificidade da norma jurídica interfere na eficiência do processo judicial. 

Regras são normas jurídicas mais precisas com especificações claras da obrigação (e.g. a 

velocidade limite é 100km/h), enquanto que os parâmetros são normas vagas, abertas e mais 

intuitivas (e.g. dever de dirigir cuidadosamente). 
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Tradicionalmente, argumenta-se que quantos mais as normas jurídicas forem  precisas, 

mais previsível é o resultado. Assim, a certeza jurídica e a resolução jurídica rápida são 

apontadas como benefício de um sistema baseado em regras.  Para alcançar essa certeza e 

simplificar o trabalho do julgador, o legislador precisa traçar e desenhar regras para cobrir 

todas as circunstâncias relevantes que devem ser especificadas de antemão. Essa atividade de 

criar a regra implica , todavia, altos custos ex ante e está sujeita a falhas pois está baseada na 

premissa de que os sistema legal é consistente e completo. 

  

A maior especificidade das regras cria também custos relacionadas à alocação não 

eficiente, uma vez que regras não abarcam perfeitamente todas as circunstâncias da conduta 

sob regulação. Regras podem catalogar excessivamente circunstâncias não relevantes e não 

prever exatamente todas as circunstancias prováveis. Geram, portanto, problemas de super- e 

sub-inclusão[8].  Desse modo, regras podem produzir perdas sociais, considerando que 

previsões legais precisas ex ante não são capazes de se ajustar adequadamente a 

circunstâncias não previstas que só são conhecidas ex post (Parisi & Fon, 2007, p.4) . Soma-

se, ainda, o problema de se criar normas jurídicas complexas e desnecessariamente 

detalhadas. Podem surgir normas contraditórias e antinomias. Nesse contexto, regras não 

necessariamente colaboram para um sistema jurídico mais claro e consistente. Nesse contexto, 

standards são preferíveis.  

  

Regras precisas representam também custo adicional uma vez que ficam obsoletas 

com o tempo e estão sujeitas à mudança. Assim, uma regra muito detalhada pode levar à 

incerteza em função de sua precisão imperfeita (Posner & Ehrlich, 1974, p. 278). As 

conseqüências jurídicas não são indefinidamente as mesmas, uma vez que as normas precisam 

ser modificadas pelos legisladores para acompanhar as mudanças na sociedade, economia e 

tecnologia. Quando os custos adicionais são muito altos, os standards (parâmetros) são 

preferíveis.  

  

Segundo Parisi & Fon (2007, p. 1),  normas jurídicas constitucionais podem ser 

intencionalmente elaboradas de forma mais vaga e aberta como um standard  para tornar o 

processo de elaboração do direito mais eficiente, transferindo-o dos legisladores para os juízes 

. Temas que são muito controversos na arena política e que requerem uma custosa negociação 

podem ser regulados por standards por um menor preço. Ademais, os Tribunais, em tese, 

estão melhores informados e especializados para julgar eficientemente a questão. O processo 

de aprendizagem descentralizada é percebido como vantajoso enquanto  standards podem ser 

progressivamente especificados e concretizados ao longo do tempo. Todavia, o custo do 

processo de criação do precedente é extremamente elevado. Por esta razão, a opção por 

standards e normas mais vagas e abertas é recomendável especialmente em casos de 

heterogeneidade (ambigüidade relativa à conduta a ser regulada) e quando o ambiente é 

freqüentemente sujeito à mudança (Posner & Ehrlich, 1974, p. 270).  
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Por outro lado, standards  demandam uma particularização e especificação judicial 

que pode conduzir à insegurança jurídica. Abrir a porta para especificação judicial significa 

também ter de considerar os custos do erro judicial. Repercute também no tempo para a 

solução da disputa judicial, retardando a prestação jurisdicional. Acrescente-se ainda que 

standards e normas jurídicas vagas e abertas representam  um custo adicional no 

monitoramento e fiscalização das atividades do Tribunais, uma vez que tornam o controle 

social contra a corrupção  mais difícil; em oposição as regras que usualmente são apontadas 

como uma alternativa para coibir usurpação e equívocos judiciais (Posner & Ehrlich, 1974, p. 

266).   

  

9.      Cláusulas Gerais e o problema do escasso capital humano.  

  

Como analisado no tópico anterior, as regras aumentam os custos de elaboração da norma 

jurídica ex ante, mas minimizam os custos de aplicação judicial e administração da justiça ex 

post. Por outro lado, os parâmetros – standards – economizam os custos de especificação ex 

ante, uma vez que não requerem uma precisa particularização do conteúdo antecipadamente; 

enquanto aumentam os custos de especificação da aplicação judicial que é ex post.   Nesse 

sentido, a escolha eficiente entre regras e parâmetros envolve a escolha entre um sistema legal 

que privilegia ou legislador ou o juiz como produtor das normas jurídicas – judge-made law. 

  

A atividade de criação das normas jurídicas na esfera de competência do legislador (upper 

level) e a aplicação na esfera de competência do judiciário (lower level) depende da 

maturidade institucional do país envolvido. Como a performance institucional reflete 

competências individuais de legisladores, assessores jurídicos, advogados, juízes etc, a 

existência de profissionais especializados é uma variável importante a ser analisada. Ademais, 

a disponibilidade e a qualidade do serviço oferecido variaram em países pobres e ricos. 

  

Schäfer (2006, p.119) traz uma importante contribuição para o debate da análise 

econômica ao demonstrar que o nível de capital humano influencia diretamente na  eficiência 

da aplicação de parâmetros e normas jurídicas de natureza mais aberta. Segundo o autor, 

países com escasso capital humano, deveriam optar pelo modelo jurídico baseado 

preferencialmente em regras mais precisas. Essas aparecem como mais eficiente por terem um 

menor custo de administração e aplicação comparativamente aos parâmetros – standards –

normas jurídicas mais abertas. É preferível concentrar o pouco de capital humano qualificado 

para assessorar o legislador no processo de elaboração de regras do que deslocá-lo para um 

sistema descentralizado de Tribunais não especializados.  O processo de decisão judicial na 

aplicação de cláusulas gerais cria uma demanda elevada de profissionais muito bem treinados 

para atuar junto aos juízes de primeira instância e Tribunais, ainda insuficiente nos países 

pobres. 
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      Posner (1998) também é a favor das regras mais precisas em países de baixa renda, 

cujas instituições jurídicas ainda são fracas. É mais exeqüível para um país em 

desenvolvimento investir modestamente na criação de melhores regras do que fazer um 

grande investimento para se construir um judiciário de excelência e altamente especializado. 

O autor ainda reconhece que mesmo países pobres podem atrair juízes qualificados desde que 

o Estado garanta bons salários e prerrogativas como inamovibilidade e vitaliciedade. Mesmo 

sendo possível recrutar juízes competentes em alguma medida, o problema persiste pois esses 

talentos são escassos em países pobres. A  regra é percebida por Posner (1998, p.4) como a 

primeira estratégia de curto prazo  para aprimorar o sistema jurídico de países pobres e 

populosos. A criação de regras mais precisas implica pequenos custos fixos enquanto que um 

judiciário eficiente capaz de aplicar adequadamente cláusulas gerais, standards e parâmetros 

demanda um alto investimento e um elevado número de juízes com qualificação especial. A 

opção por regras em um primeiro momento se mostra menos custosa, pois como são mais 

específicas facilitam o processo de aplicação e não demandam processos complexos de 

interpretação como standards. 

  

É importante enfatizar que a opção por regras envolve algumas limitações e perdas do 

ponto de vistas da análise econômica. Por se distanciarem do problema a ser resolvido, regras 

precisas não favorecem a flexibilidade, engessando a aplicação judicial. Desse modo, um 

sistema baseado preferencialmente em standards, cláusulas gerais e normas jurídicas mais 

vagas e abertas é vantajoso quando há juízes bem treinados e com qualificação especializada, 

pois estando mais próximo do problema e com melhores informações sobre as circunstâncias 

do caso, os juízes poderão aplicar o direito eficientemente.  

  

Nesse sentido, Schäfer (2002, p. 71) noticia que na história recente alguns Estados 

Europeus experimentaram a mudança do sistema baseado preferencialmente em regras como 

as codificações do século XVIII e XIX para um sistema mais baseado em parâmetros, 

standards, cláusulas gerais, normas jurídicas mais vagas e abertas no século XX ( e.g. Depois 

de 1900, a cláusula geral da boa-fé objetiva, aprovado em 1879, inundou a jurisdição do 

direito contratual alemão). Destaca também que o desenvolvimento de outros ramos do direito 

inicialmente não explorados pelo legislador, como o direito do trabalho, antitruste e 

corporativo, deu-se em função da atividade dos juízes em particularizar e concretizar normas 

jurídicas vagas. 

  

A contribuição de Schäfer possibilitou o avanço do debate nos seguintes pontos: i. a 

eficiente distribuição do capital humano entre o setor que elabora regras (centralized upper-

level)  e o setor de interpretação e aplicação das normas vagas (descentralized lower-level) do 

sistema jurídico influencia na escolha ótima entre a vagueza e a precisão das normas jurídicas; 

ii. O processo de elaboração de regras, centralizado na atividade política do legislador, 

envolve a geração de um bem público; iii. Decisões tomadas no topo (upper-level) são menos 

flexíveis e se distanciam dos problemas; iv. O investimento de capital humano no topo 

(upper-level) é realizado para tornar as normas jurídicas mais precisas. Todos esses elementos 

em conjunto permitem concluir que, havendo um ambiente com vasta disponibilidade de 

capital humano altamente qualificado e especializado, a mudança do sistema baseado em 
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regras para um baseado preferencialmente em standards e normas jurídicas mais vagas é 

eficiente e recomendável.  

  

Assim, um sistema baseado em standards é mais vantajoso em países industrializados e 

desenvolvidos que podem se beneficiar da grande oferta de juízes altamente treinados para 

criar o Direito a partir do caso. Podem ainda ganhar com o processo de aprendizagem que tem 

lugar com a atividade de interpretação e aplicação do direito realizada de forma 

descentralizada da base para o topo, aprimorando, assim, o sistema jurídico. Em oposição, a 

escassez ou falta de capital humano em países de baixa renda justificam a escolha em favor 

das regras. Percebe-se, desse modo, que a aplicação e administração de cláusulas gerais em 

países em desenvolvimento com baixo capital humano é problemática uma vez que a 

eficiência é difícil de ser alcançada.  

  

10.  Os desafios do caso Brasileiro – a maturidade institucional importa na análise 

 econômica. 

  

A experiência verificada no Direito Europeu Continental com a introdução de 

Cláusulas Gerais como a função social do contrato, a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa 

humana são fundamentais para que se percebam os efeitos da  inversão que vem acontecendo 

em países em desenvolvimento, como o Brasil. Enquanto que os Estados europeus 

privilegiam uma aplicação criteriosa das Cláusulas Gerais, na maioria das vezes, subsidiária, 

observando a eficiência e a repercussão social a longo prazo; o que se verifica no Brasil é uma 

banalização das Cláusulas Gerais que são chamadas para fundamentar (justificar) toda sorte 

de decisões. Isso acaba por transformar as Cláusulas Gerais num recurso estratégico que 

alimenta um ativismo judicial, cuja qualidade é questionável.  

  

Assim, a expansão do Poder Judiciário, favorecida a partir de 1988 com a re-

democratização e a introdução de Cláusulas Gerais, não coincide necessariamente com a 

realização dos avanços sociais alegados pelos juízes em suas sentenças, sob a rubrica de 

Princípios, Cláusulas Gerais, Normas Abertas e Programáticas, dentre outros. Ao contrário, há 

fortes indícios de terem sido  produzidos efeitos adversos negativos que afetaram a própria 

credibilidade e legitimidade dos Tribunais face o uso indiscriminado e inadvertido de normas 

abertas, vagas e ambíguas.  

  

Têm lugar, então, questões como as que seguem. Como explicar o sucesso 

institucional da expansão de Judiciário que na Europa favoreceu o fortalecimento das relações 

jurídicas e garantiu o desenvolvimento? Por outro lado, como explicar o fracasso institucional 

verificado em boa parte dos países subdesenvolvidos, onde o descompasso entre direito 

formal e o direito real acende a crise de legitimidade e a descrença no Poder Judiciário?  
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Um caminho para responder essas questões é  explorar a contribuição da análise 

econômica do direito das Cláusulas Gerais desenvolvida nesse artigo. A escolha por normas 

jurídicas mais vagas e abertas, como standards, deve vir associada com a consideração de 

seus custos e benefícios. Antecipadamente standards ou regras não são melhores ou piores, 

mas podem funcionar de modo mais eficiente em determinados contextos. A clareza sobre os 

custos que a sociedade está a arcar com opção por standards é fundamental para se repensar o 

desenho institucional que o sistema jurídico brasileiro está assumindo. Nesse ponto, o grau de 

maturidade institucional de cada Estado importa.  

  

Estados que já alcançaram um grau de maturidade elevado como o caso da Alemanha 

aqui estudado e vivenciaram historicamente experiências de transição, podem hoje se 

beneficiar das externalidades positivas da aplicação das cláusulas gerais. Como destacada nos 

tópicos anteriores, o custo de administração e controle de um sistema jurídico baseado 

preferencialmente em standards é extremamente elevado. A introdução de standards 

demanda profissionais com formação altamente especializada, que não é satisfatória em 

países em desenvolvimento como o Brasil, cujos juízes em sua maioria não possuem 

formação específica em análise econômica para avaliar a eficiência de sua decisão, nem 

assessores para auxiliá-los nesse trabalho.  

  

Desse modo, o escasso capital humano em um sistema jurídico que privilegie 

standards e Cláusulas Gerais é extremamente temerário. Ao invés de Cláusulas Gerais 

reduzirem os custos de transação, o efeito é exatamente o inverso na ausência ou deficiência 

de capital humano especializado – aumento exagerado dos custos de transação. O Brasil está 

inserido no contexto daqueles países que mantém uma ampla e custosa estrutura judiciária, 

mas que ainda não alcançou o nível adequado de capacidade institucional e qualificação 

especializada para aplicação de standards, como teorizado pela análise econômica. Esse 

artigo pretende, assim, lançar o novo olhar da análise econômica para um antigo problema – 

evidenciar que a aplicação eficiente das cláusulas gerais depende da excelência do capital 

humano e da maturidade institucional de cada Estado.  
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[1] A utilização da expressão inglesa double trust dilemma of innovation para se referir ao 

problema da mútua desconfiança entre financiadores e inventores é original de Cooter & 

Schäfer, apesar de a idéia estar  presente em rica e vasta literatura prévia. Conferir em 

Edmund W. Kitch. “The Law and Economics of Rights in Valuable Information”. J. Legal 

Studies 9 (1980).  

[2] A expressão alemã Treu und Glauben inspirou a codificação portuguesa da Boa-fé 

Objetiva. Esta é interpretada como Cláusula Geral em oposição ao antigo conceito de boa-fé 

subjetiva guter glaube. 

[3] Além da influência alemã na codificação da Cláusula Geral da boa-fé objetiva é 

importante  destacar também a influência do Direito Italiano no novo modelo de Direito 

Contratual no Brasil. A Cláusula Geral da função social dos contratos foi inspirada na idéia de 

proteção social e coletiva da parte vulnerável e na mitigação da autonomia da vontade das 

partes (garantirre interessi generali o colettivi). A influência Alemã nas teorias brasileiras 

sobre a Cláusula Geral da função social do contrato é  também reconhecida pela doutrina 

filosófica das normas jurídicas de natureza protetiva (Schutzgesetz).  
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[4] A maioria dos influentes e importantes professores de direito contratual desenvolveram um 

consenso otimista em torno das vantagens das Cláusulas Gerais para aprimorar a ordem 

jurídica nacional. Menção pode ser feita a Arnold Wald, Ingo Sarlet, Judith Martins-Costa, 

Teresa Arruda Wambier dentre outros. 

[5] A expressão inglesa que remete ao slogan da época é „a drop of social oil‟. 

[6] Fenômeno também reportado como endogenous legal boom pela literatura estrangeira. 

[7] Menção deve ser feita aos estudos de Richard Posner & Isaac Ehrlich (An Economic Analysis of 

Legal Rulemaking) and Hans Bernd Schäfer (Rules versus Standards in Rich and Poor Countries: Precise norms 

as Substitutes for Human Capital in Low-Income Countries) 

  

[8] O problema da over- e underinclusiveness é explorado na análise econômica por diversos 

autores, com destaque para o trabalho de Louis Kaplow ( Rule versus Standards: An 

Economic Analysis). 
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ATENUANTE DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO NEOLIBERALISMO 

 
 

BEYOND PROFIT: CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AS MITIGATING  

THE ECONOMIC EFFECTS OF NEOLIBERALISM 

 
Alexsandro Rahbani Aragão Feijó 

Gina Vidal Marcílio Pompeu  

 
 
 
RESUMO 
 
O presente artigo estuda a Responsabilidade Social das Empresas (RSE) como instrumento 
atenuante dos efeitos econômicos do neoliberalismo. Tal regime, como faceta atual do sistema 
capitalista, após o declínio do Estado de bem-estar social, deixa marcas quase inevitáveis por 
onde passa, modificando o papel do Estado e das instituições particulares. A responsabilidade 
social das empresas procura inovar o cenário monolítico, aliando a lucratividade com a 
participação do empresariado no desenvolvimento da economia. A metodologia utilizada na 
elaboração da análise constitui-se em estudo descritivo-analítico através de pesquisa 
bibliográfica, de natureza qualitativa e, quanto aos fins, exploratória. Ao final, pretende-se 
oferecer visão ampliada e socializada, de que mesmo sem perder sua principal característica, a 
busca pelo lucro, as empresas podem contribuir para melhorar o mundo, aliando 
desenvolvimento social e econômico.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade social da empresa. Lucro. Atenuante. Efeitos 
econômicos. Neoliberalismo. 
 
ABSTRACT 

 

This article explores the Corporate Social Responsibility (CSR) as a means of mitigating the 

economic effects of neoliberalism. Such a system, as an aspect of the current capitalist 

system, after the decline of welfare state, almost inevitably leaves its mark wherever he 

goes, changing the role of government and private institutions. The social responsibility 

of companies looking to innovate the monolithic scenario, combining 

 profitability with the participation of entrepreneurs in economic development. The 

methodology used in preparing the analysis is being studied by descriptive and 

analytical literature is qualitative and, as for purposes of exploration. In the end, we 

intend to offer expanded vision and socialized, that even without losing its main feature, the 

search for profit, companies can improve the world, combining social and economic 

development. 

 

KEYWORDS: Corporate social responsibility.  Profit.  Mitigating. Economic 

effects. Neoliberalism. 

 
 
 
INTRODUÇÃO 
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 O Estado de bem-estar social, que predominou da década de trinta a de sessenta, 

funcionava com elevados déficits públicos e foi financiado, em parte, com a colocação de 

títulos públicos no mercado financeiro, num ambiente de taxas de juros baixas. Na década de 

setenta, a crise do petróleo traz conseqüências que colocaram em cheque os seus 

fundamentos, tais com inflação, crise econômica, especulação financeira, déficits públicos, 

conflitos sociais pela repartição de renda, crise de regulação e lento crescimento econômico. 

Esse foi o ambiente propício para elevar ao poder econômico os monetaristas, cujo eixo de 

regulação do sistema capitalista, arrimava-se na estabilidade econômica e nas elevadas taxas 

de juros, fatores que tornavam a manutenção do Estado previdência insustentável. 

O aumento do déficit público, dos serviços da dívida e as baixas taxas de crescimento 

econômico tornaram os Estados prisioneiros do pólo financeiro, passando a depender cada vez 

mais do financiamento dos agentes econômicos para rolar suas dívidas. Os especuladores 

ditam as taxas de juros de seus empréstimos e começa uma competição entre Estados 

nacionais na atração de investidores para aquisição de seus títulos públicos. Crescente 

influência do capital financeiro sobre a política estatal, o que ampliou seu endividamento para 

bancar os custos da especulação (juros e amortização da dívida pública), resultando em 

enorme transferência de recursos públicos para o setor financeiro. 

 Esse cenário, globalização financeira, fruto do capitalismo em sua versão neoliberal, 

gera efeitos econômicas sem precedentes na história, aumentando a desigualdade econômica e 

social, marcada pela pobreza entre as nações mais atrasadas e pela riqueza dos países ricos. O 

presente estudo busca averiguar se é possível, diante de quadro com efeitos tão negativos, 

modificá-lo, proporcionando processo de crescimento com desenvolvimento econômico e 

social, sem anular o livre mercado, o lucro da empresas e a liberdade de escolha dos 

consumidores. 

 O final do século XX foi marcado pela questão da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social, e pelo acelerar do processo de globalização, com revolução de 

tecnologias de informação e comunicação, permitindo a transnacionalização de capital, 

manufaturas e produtos, provocada pelo liberalismo econômico. Assim, a sociedade global 

acorda para necessidade de aplicação do capital humano e social no consumo, passando a 

exigir comportamento ético e transparente das empresas. Para tanto, estuda-se a 

Responsabilidade Social da Empresa (RSE) como atenuante desses efeitos do neoliberalismo, 

analisando seu conceito, origem, razões, crescimento, vantagens e aplicações na gestão da 

empresa.         
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1 EFEITOS ECONÔMICOS DO NEOLIBERALISMO 
 

O neoliberalismo é o modelo econômico e político que define o final do século XX e o 

início do século XXI. Noam Chomsky, em sua obra “O lucro ou as pessoas?”, faz análise do 

sistema doutrinário das democracias capitalistas e da ameaça neoliberal, revelando as razões 

pelas quais o neoliberalismo não pode ser considerado novidade. Para ele, trata-se 

simplesmente de versão moderna da opressão dos happy few
1 sobre a grande maioria da 

sociedade, que tem os seus direitos civis e políticos esmagados. Desta forma, consiste no 

“conjunto de políticas e processos que permitem a um número relativamente pequeno de 

interesses particulares controlar a maior parte possível da vida social com o objetivo de 

maximizar seus benefícios individuais”. (CHOMSKY, 2006, p. 07). 

Na década de setenta, analisa Edmilson Costa (2008), a inflação, a crise econômica, a 

especulação financeira, os déficits públicos, os conflitos sociais pela repartição de renda, a 

crise de regulação e o lento crescimento econômico serviram de base para por em cheque os 

fundamentos do Estado de bem-estar social e elevar ao “poder” os monetaristas2. A nova 

política, base do neoliberalismo, passa a ser aceita pelos principais países industrializados, 

abandonando as políticas keynesianas e elegendo o controle da inflação como prioridade dos 

Estados. A radicalização dessa orientação ocorreu com os governos Margareth Tatcher e 

Ronald Reagan. 

Monetarismo e liberalismo são os novos princípios fundamentais da política 

econômica. A prioridade é a estabilidade monetária e a política monetária torna-se o principal 

instrumento de regulação macroeconômica, de acordo com os preceitos monetaristas. O lema 

é pouco Estado e muito mercado. (COSTA, 2008). Noam Chomsky (2006) chama a atenção 

para a visão estadunidense de neoliberalismo, como política de livre mercado, incentivadora 

do empreendedorismo privado e da livre escolha do consumidor, que premia a 

responsabilidade pessoal e a iniciativa empresarial, gerando verdadeiro freio ao que chama de 

mão pesada do governo, qualificada como incompetente, burocrático e parasitário, incapaz de 

fazer algo bem feito, mesmo quando bem-intencionado. Francis Fukuyama (2005) esclarece 

que a cultura política antiestatizante americana foi expressa em restrições sobre o poder 

estatal como governo constitucional com proteções claras para os direitos individuais, a 

                                                           
1 Expressão inglesa que significa “poucos felizes”, referindo-se a elite intelectual. 
2
 Edmilson Costa (2008) os define como grupo que prega a instituição do mercado como elemento estruturador 

das relações socioeconômicas; a retirada do Estado da economia; a desregulamentação e as privatizações; o 
ataque aos benefícios sociais e a regressão dos salários. Eles passaram a ditar a política na Inglaterra e nos EUA 
e, posteriormente, toda a política econômica mundial. 
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separação dos poderes e o federalismo. Desta forma, as instituições americanas são criadas 

para enfraquecê-lo ou limitar o seu exercício. 

Sobre o papel dos governos na economia global, Robert Kuttner afirma que as grandes 

empresas globais se tornaram centros do poder econômico e financeiro concentrado e a tarefa 

do poder público era apoiar essa pauta de laissez faire. Para tanto é preciso, diante da 

realidade supranacional, a qual chama de globalismo, o desmantelamento das barreiras ao 

livre comércio e ao livre fluxo de capitais financeiros, único caminho verdadeiro para a 

alocação de bens e serviços. Por outro lado, considera que o crescimento econômico é refém 

dos credores e especuladores financeiros. (KUTTNER, 2004).   

Como todo modelo econômico, o neoliberalismo produz seus efeitos, os quais têm 

sido os mesmos em todos os lugares, afirma Noam Chomsky (2006, p. 08), deixando “enorme 

crescimento da desigualdade econômica e social, aumento marcante da pobreza absoluta entre 

as nações e povos mais atrasados do mundo, meio ambiente global catastrófico, economia 

global instável e bonança sem precedentes para os ricos.” Artur Roman (2011, on line) 

corrobora com esse entendimento demonstrando que as políticas neoliberais promoveram, 

sim, o crescimento econômico de muitos países, todavia 

  

provocaram estragos sociais na periferia do capitalismo. A concentração de 
riquezas divide hoje o mundo em famintos e obesos. Todos doentes. Os 
governos nacionais, instâncias representativas da sociedade, desobrigaram-se 
da responsabilidade pela implementação de programas sociais, até mesmo 
por falta de condições políticas, financeiras e técnicas reafirmando a pregação 
neoliberal da incompetência estatal. 

 

A visão de Edmilson Costa (2008) também não é nada auspiciosa quando aborda os 

efeitos da globalização financeira, consequência natural do neoliberalismo, pois o Estado 

ampliou seu endividamento para bancar os custos da especulação (juros e amortização da 

dívida pública), resultando em enorme transferência de recursos públicos para o setor 

financeiro. Além disso, houve aumento da concentração de renda, beneficiando a riqueza da 

esfera financeira, bem como a redução acentuada no poder de compra dos salários. A 

imposição, por parte do governo, de severos cortes nos gastos sociais, gerando aumento da 

pobreza e da miséria no mundo, inclusive nos países centrais, vez que o capital financeiro 

especulativo capturou recursos antes destinados a bens e serviços públicos. Tais pontos geram 

a queda no crescimento do produto interno bruto (PIB) mundial, reduzindo os investimentos e 

aumentando a taxa de desemprego e a exclusão social. Por fim, ressalta que a estagnação 
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econômica trouxe a precariedade das condições de trabalho (flexibilização das leis 

trabalhistas). 

Francisco Diniz (2010), na obra “Crescimento e desenvolvimento econômico”, destaca 

que a globalização colocou na ordem do dia a discussão acerca dos papéis que os diferentes 

agentes do processo de crescimento e desenvolvimento econômico (Estado, produtores e 

consumidores) devem assumir no contexto que se desenha. Nesse sentido, compreender a 

natureza do crescimento econômico é fundamental para se elaborarem estratégias de 

desenvolvimento3 mais eficazes. 

Todavia, para se construírem modelos de crescimento econômico que incluam todas as 

variáveis relevantes, se deve perceber o processo de desenvolvimento econômico, social e 

político em todas as suas dimensões, tanto na esfera macro, como local e saber em que 

direção se quer caminhar. O autor trata da relação da crise do petróleo e do fim do Estado 

providência, além de analisar os anos 90, com o processo de globalização e com a revolução 

das tecnologias da informação e de comunicação. Apesar disso, afirma que o mundo 

conheceu, na segunda metade do século XX, processo de crescimento e desenvolvimento 

econômico sem precedentes. 

Diante de quadro com efeitos tão negativos como se pode alterá-lo, proporcionando 

processo de crescimento com desenvolvimento econômico e social, sem anular o livre 

mercado, a busca do lucro pelas empresas e a liberdade de escolha por parte do consumidor? 

Dentre as opções viáveis tem-se a Responsabilidade Social da Empresa (RSE).  

 

2 RESPONSABILIDADE SOCIAL DA EMPRESA (RSE) 
 

 Francisco Diniz (2010) destaca que o final do século XX foi marcado pela questão da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social, e pelo acelerar do processo de globalização, 

com revolução de tecnologias de informação e comunicação. Isso fez despertar, assevera 

Nathalie de Paula Carvalho (2009), a sociedade global para os direitos difusos e para a 

necessidade da realização do capital humano e social, exigindo-se das empresas não só 

produtos de menor custo, mas também que sejam produzidos com respeito às leis trabalhistas 

e ao meio ambiente. É o momento da ruptura com a regra do mercado transnacional da 

priorização do local de consumo, em detrimento do local de produção dos produtos. Já não 

                                                           
3 Para António José Avelãs Nunes (2003) o desenvolvimento não pode ser confundido com o mero crescimento 
da produção, devendo integrar outros aspectos fundamentais como a dignidade do homem, o desenvolvimento 
integral de sua personalidade, a conquista de seu bem-estar material.  
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basta o lucro a qualquer custo. A empresa tem que ter responsabilidade que vai além do lucro 

para os seus acionistas. 

 A Responsabilidade Social das Empresas tem sua origem nos Estados Unidos, na 

década de 1960, quando começaram a relacionar os direitos dos consumidores à degradação 

do meio ambiente. Ela vem se firmando pela atuação dos stakeholders
4, englobando todas as 

empresas ou pessoas, que de certa forma, são influenciadas pelas ações da organização. Desta 

maneira, deixa de ter público alvo apenas o consumidor final, atingindo número maior de 

setores sociais. (CARVALHO, 2009).  

 Em 18 de setembro de 2001, a Comissão das Comunidades Europeias editou o Livro 

Verde, COM(2001) 3665, intitulado “Promover um quadro europeu para a responsabilidade 

social das empresas” (COMISSÃO..., 2011, on line), como base de estratégia comunitária de 

promoção da RSE. O documento a define como “integração voluntária de preocupações 

sociais e ambientais por parte das empresas nas suas operações e na sua interacção com outras 

partes interessadas”. Aduz que “Ser socialmente responsável não se restringe ao cumprimento 

de todas as obrigações legais - implica ir mais além através de um ‘maior’ investimento em 

capital humano, no ambiente e nas relações com outras partes interessadas e comunidades 

locais”. Isso possibilita “uma melhor gestão da mudança e a conciliação entre o 

desenvolvimento social e uma competitividade reforçada”. 

      Desta forma, para dimensão interna da RSE, práticas socialmente responsáveis são as 

que tratam dos trabalhadores e dizem respeito a questões como investimento no capital 

humano, saúde, segurança; as ambientalmente responsáveis, as que se relacionam com gestão 

dos recursos naturais explorados no processo de produção. A dimensão externa se estende à 

comunidade local, ultrapassando trabalhadores e acionista, tendo vasto espectro de outras 

partes interessadas: parceiros comerciais e fornecedores, clientes, autoridades públicas e 

organizações não-governamentais (ONG) que exercem a sua atividade junto das comunidades 

locais ou no domínio do ambiente. (COMISSÃO..., 2011, on line).   

No Brasil, o Instituto Ethos6 e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 

Empresas - Sebrae (2011, on line) fundamentam o movimento da RSE decorrente de três 

                                                           
4 Terminologia definida e popularizada por R. E. Freeman (2010) como qualquer grupo ou indivíduo que afeta 
ou é afetado pelo alcance dos objetivos da empresa. É um trocadilho com o verbete stockholder (acionista em 
inglês). Teve primeira aparição em memorando interno do Instituto de Pesquisa de Stanford (Stanford Research 

Institute – SRI) em 1963. A idéia inicial era designar todos os grupos indispensáveis para a existência da 
empresa, como acionistas, empregados, clientes, fornecedores, credores e a sociedade. 
5 A referência indica que é um documento oficial da Comunidade Europeia, do ano de 2001, número 366. 
6 O Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social é organização não-governamental criada com a 
missão de mobilizar, sensibilizar e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável, 
tornando-as parceiras na construção de sociedade sustentável e justa. Seus 1367 associados – empresas de 
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fatores marcantes: a revolução tecnológica, que eliminou distâncias e multiplicou a troca de 

informações; a revolução educacional, com o número cada vez maior de pessoas com 

instrução e a revolução cívica, representada pelo crescente número de pessoas organizadas e 

unidas em associações não-governamentais7, na defesa de seus direitos e interesses, tais como 

a proteção ambiental e a promoção social.   

 O negócio baseado em princípios socialmente responsáveis não só deve cumprir com 

as obrigações legais, mas deve ir além.Tem por premissa relações éticas e transparentes, e 

assim ganha condições de manter o melhor relacionamento com parceiros e fornecedores, 

clientes e funcionários, governo8 e sociedade. É compromisso com à sociedade e à 

humanidade em geral. (MELO NETO; FROES, 2001). Amartya Sen (2000) chama atenção 

para a ética empresarial, como regra de comportamento, na qual o relacionamento é 

diretamente ligado ao desenvolvimento. Na economia capitalista desenvolvida ela é encarada 

como algo natural, mas quando este valor não está desenvolvido, a presença faz diferença 

decisiva, devendo, portanto, receber maior reconhecimento. Assim, o conceito de RSE 

procura agregar esses valores para atuação empresarial como  

 

uma forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da 
empresa com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo 
estabelecimento de metas empresariais que impulsionem o desenvolvimento 
sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para as 
gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução das 
desigualdades sociais. (ETHOS, 2011, on line). 

  

Desta forma, a maneira como as empresas realizam seus negócios define sua maior ou 

menor Responsabilidade Social Empresarial. O conceito da RSE está relacionado com a ética 

e a transparência na gestão dos negócios e deve refletir-se nas decisões cotidianas que podem 

causar impactos na sociedade, no meio ambiente e no futuro dos próprios negócios. (ETHOS; 

SEBRAE, 2011, on line). Tem-se mudança na postura da empresa, como afirma H. W. M. 

Guimarães (1984, p. 215), para quem a RSE resulta da “preocupação em se aliar o 

                                                                                                                      

diferentes setores e portes – têm faturamento anual correspondente a aproximadamente 35% do PIB brasileiro e 
empregam cerca de 2 milhões de pessoas, tendo como característica principal o interesse em estabelecer padrões 
éticos de relacionamento com funcionários, clientes, fornecedores, comunidade, acionistas, poder público e com 
o meio ambiente. (ETHOS, 2011, on line). 
7 Muhammad Yunus (2008, p. 25) em sua obra “Um mundo sem pobreza” afirma que elas não são suficientes 
quando diz que “Frustradas com o governo, muitas pessoas que se preocupam com os problemas mundiais 
fundaram organizações sem fins lucrativos”. (..) “Apesar do bom trabalho feito pelas organizações sem fins 
lucrativos, ONG’s e fundações, não se pode esperar que elas resolvam todas as mazelas do mundo. A própria 
natureza dessas organizações, conforme definida pela sociedade, torna isso praticamente impossível”. 
8 Para Muhammad Yunus (2008, p. 25) o “governo tem que fazer a sua parte para ajudar a aliviar ossos piores 
problemas, mas, sozinho, não pode resolvê-los”, vez que “pessoas do mundo inteiro estão insatisfeitas com as 
soluções governamentais para os problemas sociais”. 
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desenvolvimento econômico ao desenvolvimento da qualidade de vida”. Carlos Nelson dos 

Reis coaduna desse pensamento quando assegura que a RSE, na realidade brasileira, pode ser 

definida como  

 

um modelo de comportamento ético e responsável na gestão das mesmas, 
que, em suas decisões e ações, resgatam valores e direitos humanos 
universais, preservando e respeitando interesses de todas as partes direta ou 
indiretamente envolvidas o negócio, assim como os de toda a sociedade, em 
uma relação na qual todos obtêm vantagem. (REIS, 2007, p. 301). 

 

 Para que a Responsabilidade Social das Empresas atenue os efeitos econômicos do 

neoliberalismo é necessário que a empresa acredite na postura frente aos parceiros e 

fornecedores, clientes e funcionários, acionistas, governo e sociedade, e faça dela fator de 

competitividade. Isso é diferente da postura dos “cínicos”, abordada por Andrew W. Savitz 

(2007), os quais consideram a RSE como meio de promoção da empresa, como ferramenta de 

relações públicas.  

Com mais razão difere da dos “céticos”, para quem os problemas ambientais ou 

sociais não dizem respeito aos afazeres do homem de negócios, cujo sacerdócio é promover e 

priorizar o lucro ao seu empreendimento, devendo as questões ambientais, sociais e 

econômicas ficarem restritas a atuação do governo. Além disso, as premissas da RSE são 

incompatíveis com o livre mercado, em virtude da não incorporação do custo do produto ou 

do serviço.  Visões contrárias à RSE ainda encontram guarida em pensadores como Robert 

Reich e Milton Friedman. Em seu Supercapitalismo, Robert Reich afirma que a promessa da 

democracia empresarial é ilusória 

 

Finalmente, chegarei a algumas conclusões que talvez sejam consideradas 
surpreendente, entre elas: porque as iniciativas para melhorar a governança 
corporativa reduzem a probabilidade de que as empresas atuem com 
responsabilidade social; porque a promessa de democracia empresarial é 
ilusória; porque o imposto de renda incidente sobre as pessoas jurídicas deve 
ser abolido; porque as empresas não devem ter responsabilidade penal; e 
porque os acionistas devem ter meios para impedir que seu dinheiro seja 
usado pelas empresas para fins políticos, sem seu consentimento prévio.  
(REICH, 2008, p. 07). 
(...) 
As empresas não são cidadãs. São pilhas de contratos. O objetivo das 
empresas é participar do jogo econômico com o máximo de agressividade e 
eficácia. (REICH, 2008, p. 12). 

 

 Milton Friedman (1984), árduo defensor do liberalismo econômico, por sua vez, 

acredita que o progresso econômico na economia de mercado é que reduz as desigualdades. E 

esse desenvolvimento não passa, em hipótese alguma, por qualquer mudança de foco das 
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empresas, cujo único objetivo é o lucro, essência da democracia. Governo antimercado é, 

portanto, antidemocrático. Outras questões, como as sociais e ambientais, são função do 

governo, que além delas deve atuar de forma limitada na proteção da liberdade individual 

contra os inimigos externos e até mesmo os próprios compatriotas; na preservação da lei e da 

ordem; no reforço dos contratos privados; e na promoção dos mercados competitivos. A 

função dos governos, então, é proteger a propriedade privada e executar contratos, além de 

limitar a discussão política. As questões de produção e distribuição de recursos, assim como a 

organização social, devem ser resolvidas pelas forças do mercado. (FRIEDMAN, 1984).  

A favor da RSE pode-se Friedrich August von Hayek, em cuja obra “O caminho da 

servidão” demonstra que, à medida que são levantadas, sempre por motivos aparentemente 

nobres, as barreiras à ação do Estado e que as noções liberais de governo limitado e igualdade 

perante a lei são progressivamente abandonadas, caminhamos inexoravelmente para o 

totalitarismo e para a negação dos direitos e liberdades individuais. Assim, para manter 

desenvolvimento social, deve-se manter o crescimento econômico e valorizar a liberdade do 

indivíduo: 

 

Pode parecer muito nobre dizer: ‘deixemos de lado a economia, vamos 
construir um mundo decente’. Na realidade, porém, essa é uma atitude de 
todo irresponsável. Com a situação mundial que conhecemos, e existindo a 
convicção generalizada de que as condições materiais devem ser melhoradas 
em certos pontos, a única possibilidade de construirmos um mundo decente 
está em podermos continuar a melhorar o nível geral de riqueza. Pois a 
moderna democracia entrará em colapso se houver a necessidade de uma 
redução substancial dos padrões de vida em tempo de paz, ou mesmo uma 
estagnação prolongada das condições econômicas. (HAYEK, 1990, p. 190). 

   

          José Antônio Puppim de Oliveira (2008) destaca a vantagem da responsabilidade social 

quando relata que as empresas percebem que podem ganhar com as melhorias 

socioambientais, buscando alternativas para a competitividade, encarando-as como estratégias 

de negócios, passíveis de gerar retorno financeiro e de novas oportunidades com mercados 

mais sensíveis.  

Esse novo cenário trás consigo grande desafio às empresas: como fazer para ter 

desenvolvimento de estratégias empresariais competitivas por meio de soluções socialmente 

corretas, ambientalmente sustentáveis e economicamente viáveis? A resposta está na nova 

concepção de empresa: a empresa social. Para qual a responsabilidade social dever ser 

encarada não com filantropia, mas como fator de competitividade. 
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3 A RSE COMO ATENUANTE DOS EFEITOS ECONÔMICOS DO 
NEOLIBERALISMO 

 

O intuito desse estudo não é se opor ao capitalismo, ao consumo ou a busca da 

rentabilidade pelas empresas, mas analisar se diante de quadro tão problemático de efeitos 

econômicos deixado pelo sistema globalizado, que incitou a máxima do lucro pelo lucro, do 

consumo inconsciente, da diminuição de custo a qualquer preço e que só visou o 

desenvolvimento econômico, a responsabilidade social da empresa pode ser instrumento 

atenuante desses efeitos, conciliando o desenvolvimento econômico com o social, em 

processo que todos ganham: a empresa e a sociedade. Artur Roman concorda com esse 

pensamento, mas adverte que a RSE deve ser compreendida  

 

como parte da articulação das forças econômicas neoliberais que buscam 
amenizar os flagelos que elas mesmas criaram. RS é, portanto, em um 
primeiro momento, alívio para a consciência pesada das empresas. Em um 
segundo momento, porém, deve ser incorporada às estratégias das empresas e 
aos seus valores organizacionais, pois é uma das possibilidades de 
sobrevivência do capitalismo em sua versão contemporânea. (ROMAN, 
2011, on line). 

 

O final do século XX foi marcado pela questão da sustentabilidade ambiental, 

econômica e social, e pelo acelerar do processo de globalização, com revolução de 

tecnologias de informação e comunicação, permitindo a transnacionalização de capital, 

manufaturas e produtos, provocada pelo liberalismo econômico. Assim, a nova sociedade 

global acorda para a necessidade de aplicação do capital humano e social no consumo, 

passando a exigir comportamento ético e transparente das empresas.       

Dentre as razões que levam a exigência dessa nova postura empresarial pode-se citar o 

limite dos recursos naturais, causado pelo capitalismo com o seu consumismo desregrado, o 

aumento do número de pessoas escolarizadas e a ampla capacidade de organização dos 

cidadãos são motivos da efetiva mudança na forma das empresas realizarem negócios. 

(ETHOS; SEBRAE, 2011, on line). Esses não podem ser encarados como fatores conjunturais 

ou passageiros, mas sim como características fundamentais da sociedade que modifica 

constantemente e exige adaptação do mundo dos negócios.  

Nesse contexto, a RSE passa a ser considerada por empresários e empreendedores nas 

suas tomadas de decisão, soluções de seus problemas, exploração de novas oportunidades. 

Torna-se, portanto, fator de competitividade para os negócios. Anteriormente, o que 

identificava a empresa competitiva era basicamente o preço dos produtos. Posteriormente, 
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veio a onda da qualidade, mas ainda focada nos produtos e serviços. Atualmente, as empresas 

devem investir no permanente aperfeiçoamento das relações com todos os públicos dos quais 

dependem e com os quais se relacionam, como clientes, fornecedores, empregados, parceiros 

e colaboradores, incluindo a comunidade na qual atua, o governo, e a sociedade em geral. 

A ideia passa pela fabricação de produtos ou prestação de serviços que não degradem 

o meio ambiente, que promovam a inclusão social e a participação no desenvolvimento da 

comunidade de que fazem parte, dentre outras iniciativas, que se tornam diferenciais 

determinantes para as empresas na conquista de novos consumidores ou clientes, cada vez 

mais exigentes. Tudo isso traz retorno em termos de reconhecimento (imagem) e melhores 

condições de competir no mercado. 

No Brasil, o movimento da Responsabilidade Social Empresarial cresce 

constantemente com a adesão significativa de grandes e médias empresas que selecionam 

fornecedores (micro e pequenos) utilizando critérios da RSE nos negócios, assim como no 

acesso aos créditos e financiamentos é crescente a incorporação de critérios de gestão 

responsável. (ETHOS; SEBRAE, 2011, on line). 

Apresenta-se como exemplo dessa gestão responsável o Grupo Pão de Açúcar que 

criou o projeto Caras do Brasil, em dezembro de 2002, para incentivar a produção e a 

comercialização de produtos que tenham o desenvolvimento sustentável como base de 

produção, valorizando a geração de riqueza das comunidades e a fixação em seus locais de 

origem. Além disso, o projeto buscou atender também o consumidor consciente, que avalia 

não só o produto final, mas também toda a cadeia produtiva, da produção ao descarte. 

Para sua aplicação, o Grupo Pão de Açúcar elaborou critérios e pré-requisitos para que 

empresas, entidades ou comunidades interessadas pudessem figurar como suas fornecedoras 

de mercadorias, tais como: ser empresa legalmente constituída, habilitada a emitir nota fiscal 

de venda, que recolha os impostos e encargos cabíveis; obedecer a todas as leis nacionais, 

estaduais e municipais, exigências administrativas, tratados e acordos internacionais dos quais 

o Brasil é signatário; possuir conta bancária (pessoa jurídica) em nome do emissor da nota 

fiscal; demonstrar e praticar repúdio ao trabalho infantil; respeitar os direitos dos povos 

indígenas; respeitar os direitos de uso da terra de longo prazo; agir de acordo com a 

responsabilidade ambiental; obedecer às leis referentes às questões sanitárias. (ETHOS; 

SEBRAE, 2011, on line). 

 Acredita-se que iniciativas como essas serão cada vez mais comuns, procurando criar 

cadeia produtiva inteligente, eficaz e benéfica ao próprio homem (desenvolvimento humano). 

Amartya Sen (2000, p. 170) explica que “a criação de oportunidades sociais contribui 
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diretamente para a expansão das capacidades humanas e da qualidade de vida”. Mais do 

nunca, a empresa passa a ser desafiada para ter posição de destaque nesse quadro, devendo 

ampliar a sua visão de negócios em busca das novas oportunidades que o próprio mercado 

oferece.   

 Muitos são os desafios para a empresa. Inicialmente, verifica-se novo quadro 

ambiental, o qual só pode ser enfrentado com uso do conhecimento, que gera inovação, cuja 

aplicação se faz no redesenho dos processos de produção, para melhor uso dos recursos 

naturais, no aprimoramento do conhecimento da origem e do destino do material utilizado e 

processado, além do entendimento das particularidades desses aspectos no negócio. 

Consequentemente, a empresa poderá reduzir gastos em função da melhor administração dos 

recursos, criando produtos e serviços elaborados com cuidados adequados para proporcionar 

menor impacto ambiental e atender consumidores cada vez mais exigentes. 

 Outro desafio empresarial trata dos efeitos da tecnologia e da educacional nos 

consumidores, vez que o acesso ao rádio, telefone, jornais, televisão, computadores e internet 

cresce constantemente. Portanto, as pessoas estão em contato diário com grande número de 

informações sobre qualquer tema de interesse e, portanto, estão cada vez mais capazes de ler, 

produzir informações e notícias. Cabe as empresas estarem preparadas para processo contínuo 

de aprendizagem, mantendo-se informada para não correr o risco de ser rapidamente 

ultrapassada pelos concorrentes. O uso de redes sociais para oferecimentos de produtos e 

serviços, bem como a abertura de canal eficaz de recebimento de sugestões desses 

consumidores, passam a ser ferramenta cada vez mais importante para a empresa. 

 Por fim, a participação em movimentos sociais é crescente. O grande desafio da 

empresa é manter-se informada sobre quais dos movimentos é mais próximo do ambiente e 

suas influências no cotidiano, buscando atuar, preferencialmente, em ressonância com eles, 

elegendo as causas com os quais mais se identifica e posicionando o negócio como seu 

parceiro e ver as pessoas como aliados na construção do negócio. Desta forma, deverá 

desenvolver seu negócio com o apoio da comunidade de entorno, buscando melhoria da 

qualidade de vida coletiva. 

 Pode-se observar, que os desafios empresariais para gestão responsável não são 

pequenos, nem simples. A visão muda a tal ponto na empresa social que, mesmo sem abrir 

mão da rentabilidade, “o princípio da maximização dos lucros é substituído pelo princípio do 

benefício social. Em vez de acumular o maior lucro financeiro possível (...) a empresa social 

procura alcançar objetivos sociais”. Para tanto, o excesso gerado por ela “é reinvestido nela 

própria”. (YUNUS, 2010, p. 37-38). Todo esse investimento social difere da filantropia, visto 
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que a empresa social é autossustentável (YUNUS, 2010), mantendo-se e desenvolvendo-se 

por si só. 

 É notório que o crescimento da RSE aumentou nos últimos anos, proporcionando boa 

mudança na postura empresarial, cuja estratégia deve ser pautada por comportamento ético e 

transparente, que culminará, se encarado como fator de competitividade, em melhorias na 

qualidade de vida dos parceiros e fornecedores, clientes e funcionários e da sociedade em 

geral, no crescimento da produtividade, e consequentemente, no maior apoio dos seus 

investidores, que não se preocuparão apenas com o lucro, o qual não deixará de existir, mas 

constatarão que a empresa socialmente responsável pode gerar muito mais do que isso.  

 

CONCLUSÃO 
 

 O neoliberalismo é o modelo econômico e político que define o final do século XX e o 

século XXI, iniciando-se com a crise do petróleo da década de setenta, a qual culminou com a 

colocação dos fundamentos do Estado do bem-estar social em cheque, abandonando as 

políticas keynesianas e antiliberais, e abrindo espaço para os monetaristas com suas 

prioridades, tais como a estabilidade monetária e o controle da inflação. Tal cenário toma 

proporção global e exige o Estado, cujo papel é cada vez menor, e o mercado, cada vez maior. 

Os papeis dos agentes do processo de crescimento e desenvolvimento econômicos são 

questionados. 

 Vários autores elencam os efeitos perniciosos da globalização financeira, que por meio 

da financeirização da riqueza, do capital especulativo, que visa o lucro rápido, sem gerar 

valor, nem emprego, em oposição ao capital produtivo, endivida o Estado com o pagamento 

dos custos dessa especulação, transferindo recursos públicos para o privado. Além disso, gera 

aumento na concentração de renda, diminuição do poder de compra dos salários, cortes em 

programas sociais, desemprego e exclusão social. 

 Diante do quadro com efeitos tão negativos a Responsabilidade Social da Empresa 

(RSE) surge como resposta para poder alterá-lo, proporcionando processo de crescimento 

com desenvolvimento econômico e social, sem anular o livre mercado, a busca do lucro pelas 

empresas e a liberdade de escolha por parte do consumidor. A atuação empresarial ganha 

relevância, pois estará calcada na atuação ética e transparente, que propicia além do lucro, a 

geração de riquezas, a criação e manutenção de empregos, o pagamento dos tributos, o 

desenvolvimento tecnológico, a melhor relação com o público, aliando produtividade e lucro 

na busca do desenvolvimento social e econômico. 
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 Essa mudança na postura empresarial foi provocada pelo crescimento da consciência 

da sociedade global para os direitos difusos, bem como a necessidade da implementação e 

desenvolvimento do capital humano e social. A sociedade aprende aos poucos a consumir 

melhor, com mais consciência e exige das empresas não apenas produtos e serviços de menor 

custo, mas que tenham melhor qualidade e não agridam, por exemplo, às leis trabalhistas e ao 

meio ambiente.    

 A empresa com responsabilidade social visa o lucro, mas o busca arrimado no 

principio do benefício social, o qual a faz perceber que pode ganhar com as melhorias 

socioambientais, encarando a RSE como fator de competitividade para os negócios, trazendo 

retorno financeiro e novas oportunidades no próprio novo mercado, com consumidores mais 

exigentes, que surge.  

Assim, sem se contrapor ao capitalismo, o consumo ou a busca do lucro, a RSE atenua 

os efeitos econômicos do neoliberalismo, quando proporciona boa mudança na postura 

empresarial, culminando, se encarado adequadamente, em melhorias na qualidade de vida dos 

seus parceiros e fornecedores, clientes e funcionários e da sociedade em geral, no crescimento 

da produtividade, e consequentemente, no maior apoio dos seus investidores, que não se 

preocuparão apenas com o lucro, o qual não deixará de existir, mas constatarão que a empresa 

socialmente responsável pode associar com sucesso desenvolvimento econômico e social.  
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A EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR À PUBLICIDADE NA INTERNET: O CASO 

DAS PROMOÇÕES DE VENDAS NO TWITTER. 

 

THE CONSUMER’S EXPOSURE TO INTERNET ADVERTISEMENT: THE CASE 
OF SALES PROMOTIONS ON TWITTER. 

 
Noemi De Freitas Santos 

 Rosane Leal Da Silva 
 

 

RESUMO: Este artigo discute a exposição do consumidor à publicidade veiculada na 

Internet, com ênfase às promoções de venda realizadas no Twitter. Para abordar o tema, parte-

se da identificação das formas mais comuns de publicidade online, destacando-se aquelas que 

se mostram enganosas, abusivas ou que ferem o princípio da transparência, expresso no artigo 

36, do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta-se que as publicidades que tomam essas 

configurações ferem inúmeros direitos fundamentais dos consumidores, fragilizados em face 

da perda da autodeterminação informativa do internauta. Essa problemática assume maior 

importância à medida que a publicidade migra para as redes sociais, como evidenciado na 

segunda parte do artigo. A essa abordagem de fundo teórico segue-se a análise de situações 

envolvendo as promoções de vendas no Twitter, identificadas pelo emprego do método 

monográfico ou de estudo de casos, a partir do qual foi observado esse microblog, bastante 

utilizado pelas empresas para divulgar seus produtos e serviços. Constatou-se que a 

publicidade online é uma realidade irreversível e que impõe novos desafios aos operadores 

jurídicos, especialmente quando veiculada em redes sociais, o que dificulta a rápida 

identificação da mensagem publicitária por parte do consumidor, apresentando novas 

interrogantes ao Direito do Consumidor.  
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ABSTRACT: This paper discusses the consumer’s exposure to advertisement on internet, 

emphasizing the sales promotions on Twitter. The theme is approached identifying the most 

common ways to advertise online, highlighting the deceiving, abusive or the ones that do not 

follow the transparency principle expressed in the article 36 in the Consumer’s Code. It is 

affirmed that this kind of advertising is against many consumers’ fundamental rights, as they 

are fragile because they lose their internet user’s informative self-determination. This problem 
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gains more importance as the advertisement reaches the social networks, which is evidenced 

in the second part of this paper. Following this theoretical approach there is the analysis of 

situations involving the sales promotion on Twitter, identified using the monographic method 

or case studies, from which this micro-blog, used a lot for companies to advertise their 

products and services, was observed. It was possible to see that online advertisement is an 

irreversible reality and it imposes new challenges to the ones in charge of juridical decisions, 

especially when in the social networks, something that makes the quick identification of 

advertising messages difficult for consumers, presenting new inquiries to the Consumer’s 

Right. 

 
Key-words: Consumer; Internet; Online advertisements;Twitter; Fundamental Rights. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A utilização das tecnologias da informação e comunicação, em especial a Internet, 

conferiu maior dinamicidade às relações sociais e econômicas, revelando um ambiente 

multifacetado, caracterizado pela porosidade, abertura e convergência de várias mídias. Essas 

características funcionam como atrativos para os usuários, ao mesmo tempo em que 

descortinam aos consumidores a possibilidade de assumir um inédito protagonismo, pois 

como em nenhum outro tempo é possível pesquisar preços, buscar informações sobre 

produtos e serviços e ultimar negociações sem a necessidade de deslocamentos físicos. 

As potencialidades que a Internet revela para o mundo dos negócios foram percebidas 

pelas empresas, que passaram a observar atentamente os internautas no intuito de identificar 

gostos e hábitos de consumo manifestados em comunidades, blogs e redes sociais, 

aproveitando esses ambientes para disseminar suas mensagens publicitárias.  

A publicidade veiculada no ambiente virtual assume contornos diversos, muitas vezes 

se subtraindo dos comandos expressos no Código de Defesa do Consumidor. Tal situação tem 

suscitado novos problemas, principalmente quando não são respeitados os princípios da 

identificação e não-abusividade da mensagem publicitária. 

É partindo desse novo contexto, no qual cada vez mais as empresas observam e se 

valem das redes sociais para a divulgação de seus produtos e serviços que se apresenta o 

presente artigo, que tem como objetivo analisar a exposição do consumidor à publicidade no 

ambiente virtual, com ênfase para a utilização das redes sociais e das chamadas promoções de 

vendas em sites de relacionamento, como o Twitter. 
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A atualidade do tema impõe que se faça um estudo detido das possibilidades e desafios 

que a publicidade online descortina aos operadores jurídicos, o que ganha destaque especial 

quando as mensagens publicitárias se apresentam de maneira subliminar, o que além de 

dificultar a sua identificação, ainda se subtraem à filtragem de conteúdo, a cargo das 

instituições encarregadas da proteção do consumidor. 

Para desenvolver o artigo empregou-se o método monográfico, empreendendo-se 

estudo de caso das promoções de vendas no Twitter. Partindo dessa metodologia, dividiu-se o 

trabalho em três tópicos: no primeiro, serão apresentadas as diferenciações entre publicidade 

abusiva, enganosa e subliminar, bem como a relação do mechandising com o ambiente 

virtual. 

No segundo tópico será abordado o fenômeno das redes sociais online, em particular o 

Twitter e a sua relação com o marketing direto. A seguir, serão introduzidos perfis do Twitter 

que tem como finalidade a promoção de vendas e a veiculação de publicidade abusiva na 

Internet. 

 

 

1 AS DIFERENTES FORMAS DE PUBLICIDADE ONLINE: ABUSIVA, ENGANOSA 

E SUBLIMINAR 

 

O crescente desenvolvimento das tecnologias da informação e comunicação, com 

ênfase para a Internet1, provocou uma verdadeira revolução no modo como muitas pessoas 

passaram a interagir socialmente, buscar e produzir informação, divulgar e adquirir produtos e 

serviços. 

As vantagens da utilização da Internet são inúmeras, pois por meio dessa tecnologia 

tem-se acesso a um ambiente que favorece o desenvolvimento de relações sociais, 

descortinando novas formas de entretenimento, divulgação instantânea de ideias, imagens e 

vídeos e a aquisição de produtos e serviços, dentre tantas outras vantagens.  

A Internet também têm se revelado bastante útil para as empresas, que utilizam essa 

tecnologia para divulgar seus produtos e serviços, consolidando ou ampliando o alcance de 

sua marca no mercado. Para tanto, várias estratégias são utilizadas, desde as formas mais 

                                                 
1 A Internet ganhou o mundo a partir dos estudos de Tim Bernes-Lee, construtor de um software que permitiu 
interconectar informação entre computadores que estivessem ligados à rede. Posteriormente, em parceria com 
Robert Cailliau, criou um sistema que foi chamado de hipertexto de world wide web, – WWW – possibilitando 
transmitir imagens gráficas, o que despertou ainda mais interesse do mercado. CASTELLS, Manuel. A sociedade 
em rede. 11. ed. Traduzido por Roneide Venâncio Majer. São Paulo: Paz e Terra, 2008. v. 1, p. 18-19. 

3286



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

tradicionais de publicidade, que migram para o ambiente virtual, até a aproximação da 

empresa com os internautas, o que ocorre por meio de sua atuação em redes sociais e 

microblogs.  

Em que pese todos os aspectos positivos que podem ser identificados na publicidade 

online, tais como rapidez, grande penetração da mensagem publicitária junto aos internautas, 

instantaneidade e possibilidade de uso de novas linguagens por parte do fornecedor, não há 

como ignorar as situações que podem gerar a violação de direitos de consumidor. Dentre os 

aspectos que precisam ser considerados está a constatação de que na Internet a publicidade 

assume formas variadas, o que muitas vezes dificulta sua identificação por parte do 

consumidor, que mesmo sem perceber vê-se exposto ao mesmo poder de persuasão das 

mensagens comerciais tradicionais. Para Cláudia Lima Marques2, “[...] o atrativo comercial da 

publicidade na Internet é que – a custo reduzido – pode usar meios multimídia e um sem 

número de novos instrumentos da tecnologia de comunicação a se aprimorar da 

interatividade.” 

A interação gerada pela convergência de possibilidades do ambiente virtual constitui a 

denominada comunicação de massa, que consiste no emprego de meios de comunicação 

massivos para grandes grupos de consumidores, através de dispositivos tecnológicos que se 

utilizam de canais unidirecionais separados3. 

O objetivo deste tipo de mídia é atingir um número maior de espectadores, por isso a 

convergência de vários canais de comunicação, como a televisão, o rádio e a Internet, com 

todas as suas formas de interação (e-mails4, sites5, janelas pop-ups6, banners7, entre outros), 

cada vez mais direcionados para um público específico. Nesse contexto, insere-se a 

publicidade online, que se não observar os preceitos estabelecidos no Código de Defesa do 

consumidor, pode se configurar em abusiva, enganosa e subliminar.  
                                                 
2 MARQUES, Cláudia Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor (um estudo dos 
negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 162. 
3 DIZARD JR., Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2 ed. Trad. Edmond 
Jorge. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, p. 24. 
4 A palavra e-mail significa correio eletrônico. Segundo Marcia Regina Sowaya é a “Mensagem enviada a partir 
de um usuário de computador a um ou mais receptores, utilizando-se o sistema (de computador) para reter e 
transmitir a mensagem.” SOWAYA, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 
1999, p. 157. 
5 O termo site designa localização, localidade e significa “Qualquer endereço na Internet.” SOWAYA, Marcia 
Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 1999, p. 432. 
6 Segundo Patrícia Peck Pinheiro, a janela pop-up consiste em um “formato de comunicação usado na internet 
que tem como principal característica aparecer na tela sem ter sido solicitado, por isso, ‘pop-up’”. PINHEIRO, 
Patrícia Peck. Direito Digital. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 369. 
7 Manuel dos Santos define banner como uma modalidade de publicidade utilizada na Internet em forma de 
imagem gráfica com animação, na qual normalmente há um link que direciona o internauta para um site 
promocional ou com mais informações sobre o produto ou serviço. SANTOS, Manuel J. Pereira dos. 
Responsabilidade civil na internet e nos meios de comunicação.  São Paulo: Saraiva, 2007, p. 121. 
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A publicidade abusiva está prevista no Código de Defesa do Consumidor em seu 

artigo 37, § 2º, assim considerada a mensagem publicitária discriminatória de qualquer 

natureza, bem como a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, tirando 

proveito da deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores 

ambientais, ou que seja capaz de induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou 

perigosa à sua saúde ou segurança8. 

Antônio Herman9 atribui um conceito mais amplo para publicidade abusiva, 

entendendo que essa espécie de publicidade atinge valores importantes da sociedade de 

consumo e que são considerados princípios constitucionais básicos. Para ele, “[...] é abusivo 

tudo aquilo que, contrariando o sistema valorativo da Constituição e das Leis, não seja 

enganoso.” 

Portanto, o rol apresentado no Código de Defesa do Consumidor não é exaustivo, 

podendo ser considerada como abusiva toda publicidade que viole o direito à privacidade10, 

omita dados do fornecedor ou tenha o formato de notícia ou informação, o que afronta ao 

princípio da transparência, a exemplo daquelas que assumem a forma de jogos virtuais11 

interativos. 

Jean Jacques Erenberg12 denominou este tipo de publicidade abusiva de “patológica” e 

considerando o conteúdo da mensagem publicitária e a forma de abordagem do internauta, a 

classificou em dois grupos: a) publicidade intrinsecamente abusiva e b) publicidade 

extrinsecamente abusiva. 

Segundo Erenberg, a publicidade intrinsecamente abusiva é aquela em que a 

abusividade está relacionada ao seu conteúdo, como acontece nos editoriais pagos em que a 

                                                 
8 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Organização Yussef Said Cahali. 12. ed. São Paulo: RT, 2010. 
9 BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor comentado pelos 
autores do Anteprojeto, obra coletiva, 7. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, p. 341. 
10 As primeiras discussões jurídicas sobre o direito à privacidade remontam aos às últimas décadas do século 
XIX, tendo como berço os Estados Unidos. Na ocasião, a Suprema Corte enfrentou as primeiras discussões sobre 
os limites desse direito, o que foi motivado por demandas judiciais promovidas por pessoas que se mostravam 
inconformadas que sua imagem fosse retratada e publicizada na mídia sem a devida autorização dos titulares.In:  
WARREN, Samuel D.; BRANDEIS, Louis D. The Right to Privacy. Harvard Law Review, Vol. IV, nº 5. 
Boston, 1890. Disponível em: 
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/privacy/Privacy_brand_warr2.htm>. Acesso em: 3 mar 
2011 (livre tradução das autoras). 
11 No ambiente virtual é comum a utilização de jogos online para propagação de mensagens comerciais, que 
assumem o formato subliminar, tornando difícil a sua identificação. A associação de jogos virtuais e publicidade 
resulta numa espécie de marketing publicitário denominado advergame, mistura de publicidade e entretenimento 
que rapidamente penetra no inconsciente do jogador, incitando-o a adquirir determinado produto que aparece no 
jogo.  
12 ERENBERG, Jean Jacques. Publicidade patológica na internet. In: SILVA, Edgard Moreira da. (Coord.). 
Direito e Internet. São Paulo: ESMP, 2002, p. 112. 
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publicidade aparece travestida de notícia ou informação, impedindo ou dificultando a rápida 

identificação do teor publicitário por parte do consumidor. A publicidade extrinsecamente 

abusiva, por sua vez, está relacionada à forma de abordagem do destinatário, como nos casos 

das janelas pop-up que aparecem de forma rápida e indesejável no campo de navegação, 

ocultando a visualização da tela do computador do internauta. 

As formas mais comuns de publicidade online caracterizam-se por invadir a 

privacidade do internauta, utilizando-se de mecanismos de busca que captam dados pessoais13 

dos usuários na web, como ocorre com os cookies14 ou o envio indiscriminado de spams15 

para a caixa de correio eletrônico, que além de serem indesejadas e ocuparem espaço, ainda 

podem disseminar vírus que danificam o computador do destinatário. 

Os cookies se constituem em forma extremamente abusiva de publicidade, pois não 

apenas invadem o computador do usuário, como também captam informações e dados 

pessoais dos internautas. O intuito desse tipo de ferramenta é repassar comercialmente dados 

e informações dos consumidores para determinados fornecedores de produtos ou serviços, que 

posteriormente podem negociar essas informações com empresas associadas ou afilhadas, tal 

qual se verifica no Termo da Política de Privacidade da Empresa Google16. 

                                                 
13 A expressão dados pessoais será empregada neste trabalho a partir de acepção ampla, que compreende como 
tal qualquer informação (numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica), independente do suporte (som e 
imagem), referente a uma pessoa identificada ou identificável. Há, ainda, dados pessoais sensíveis, assim 
consideradas aquelas informações que expõem o titular a algum tipo de discriminação, como as referentes à raça, 
ideologia, dados sobre a saúde, opção sexual, filiação partidária ou sindical, dentre outros. In: CASTRO, 
Catarina Sarmento e. Direito da informática, privacidade e dados pessoais. Coimbra: Edições Almedina, 2005, 
p. 78-80. 
14 Cookie (testemunho de conexão) “[...] é um pequeno bit de informação que um web site coloca no 
computador do usuário quando este acessa o site. Ao retornar a esse mesmo web site, em outra oportunidade, o 
navegador remete as informações de volta ao site. Normalmente, o cookie é projetado para lembrar e dizer ao 
site algumas informações úteis sobre o consumidor.” KAMINSKI, Omar. Privacidade na Internet. In: ROVER, 
Aires José (Org.). Direito, sociedade e informática: limites e perspectivas da vida digital. Florianópolis: 
Fundação Boiteux, 2000, p. 98. 
15 De acordo com José Rezende Ribeiro, “Os spams são as mensagens não solicitadas enviadas à nossa caixa 
postal, e geralmente oferecem produtos e serviços, tanto na forma individual como na coletiva, ou seja, mala 
direta, lista de notícias, correntes de dinheiro ou simpatias.” RIBEIRO, José Rezende. A responsabilidade civil 
pelo e-mail In: RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende; SILVA JUNIOR, Ronaldo Lemos da (Org.); 
WAISBERG, Ivo (Org.). Comércio Eletrônico. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 384. 
16 Eis um fragmento retirado do Termo da Política de Privacidade, disponível na página da Empresa Google: 
“Cookies – Quando você visita as páginas do Google, nós enviamos um ou mais cookies para o seu computador 
ou outro dispositivo. Utilizamos os cookies para melhorar a qualidade do nosso serviço, armazenando as 
preferências do usuário, melhorando os resultados das pesquisas e a seleção de anúncios e rastreando as 
tendências dos usuários, como por exemplo como as pessoas pesquisam. O Google também utiliza os cookies em 
seus serviços de publicidade para ajudar anunciantes e editores a veicular e gerenciar anúncios na web e nos 
serviços do Google”. A parceria entre empresas afilhadas, que se repassam os dados os usuários pode ser 
conferida no seguinte fragmento: “Serviços afiliados do Google em outros sites – Oferecemos alguns dos nossos 
serviços em outros sites ou por meio deles. As informações pessoais que você fornece a esses sites podem ser 
enviadas ao Google a fim de fornecer o serviço. Processamos essas informações de acordo com esta Política de 
Privacidade”. In: GOOGLE. Centro de privacidade do Google. Disponível em: 
http://www.google.com.br/privacypolicy.html>. Acesso em: 26 set 2011. 
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A invasão de privacidade promovida por esta forma de publicidade abusiva permanece 

imperceptível para o internauta, que não possui mecanismos suficientes para coibir essa 

prática, muito menos proibir que os seus dados sejam comercializados sem o seu 

consentimento e com a conivência dos provedores de acesso. Cabe lembrar que a 

disponibilização desses dados ocorre no seio de uma relação de consumo, na qual o tomador 

dos serviços, ofertados gratuitamente, adere aos termos de uso, franqueando o acesso a 

informações de caráter personalíssimo. Além de essa concordância ser feita num contrato de 

adesão, o que por si só limita a vontade do aderente, deve-se considerar a vulnerabilidade 

técnica e informacional do consumidor, que muitas vezes sequer consegue compreender o 

sentido e o alcance do que está disposto no Termo de Política de Privacidade, ignorando que 

seus dados pessoais serão repassados entre as empresas que operam nesse segmento. 

Além do uso de cookies, pode-se afirmar que a remessa indiscriminada de spams para 

os usuários da Internet revela-se como outra das inúmeras práticas abusivas utilizadas por 

fornecedores na sociedade informacional. A abusividade, nesse caso, se constitui pela 

mensagem não ter sido solicitada pelo internauta, invadindo sua esfera jurídica sem a devida 

autorização, o que atinge o direito à vida privada. 

Com efeito, o envio de mensagens não solicitadas atinge direitos fundamentais do 

usuário, especialmente a vida privada, expressão ampla, a indicar tanto a esfera mais íntima, 

designada tradicionalmente por alguns autores como intimidade17, como a faceta mais externa 

do indivíduo, que envolve sua pessoa, seus amigos e familiares. A opção pelo tratamento mais 

amplo ancora-se em autores como Pérez Luño18 e Danilo Doneda19, para quem o uso das 

tecnologias informacionais impõe que o direito fundamental à vida privada (entendido em sua 

acepção ampla) seja analisado a partir de seu status positivo e cultural, o que envolve o 

direito de o titular ter conhecimento e controle sobre os fluxos dos seus dados pessoais. 

O que se vê, no entanto, é a perda da autodeterminação informativa, pois o internauta 

mostra-se vulnerável em face das práticas publicitárias. O envio indiscriminado de e-mails 

comerciais tornou-se tão comum e invasivo que passou a ser objeto de discussão nos últimos 

anos, provocando a reação de várias entidades, como a Associação Brasileira das Agências 

Digitais (ABRADI), a Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), o Comitê 

                                                 
17 Dentre os autores que estabelecem a distinção entre intimidade e privacidade pode-se citar PEREIRA, 
Marcelo Cardoso. Direito à intimidade na Internet. Curitiba: Juruá, 2006 e VIEIRA, Sônia Aguiar do Amaral. 
Inviolabilidade da vida privada e da intimidade pelos meios eletrônicos. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 
2002. 
18 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9. ed. Madri: 
Editorial Tecnos, 2005. 
19 DONEDA, Danilo. Da privacidade à proteção de dados pessoais. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. 
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Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), a Associação Brasileira de Internet (ABRANET), a 

Associação Brasileira de Defesa do Consumidor (PRO TESTE), entre outras, a formularem 

um Código de Autorregulamentação para prática de E-mail Marketing20. 

O referido código é uma tentativa de estabelecer parâmetros éticos de conduta para a 

prática do envio de mensagens comerciais pela Internet, através de algumas determinações a 

serem seguidas para todos os envolvidos na cadeia de recebimento e envio dessas mensagens. 

O código servirá também de fonte subsidiária para a eventual elaboração de legislação que 

venha a tratar da matéria. 

Apesar do presente código ainda não ter sido posto em prática pela maioria das 

empresas que se utilizam deste tipo de serviço, algumas regras devem ser abordadas e 

divulgadas com vistas à proteção do consumidor, dentre elas o regime de consentimento 

prévio, que exige a permissão do destinatário para que o fornecedor possa enviar o e-mail 

marketing21, sistema chamado de opt-in.  

O sistema do 'opt-in22' não se constitui em criação brasileira, tendo como berço as 

normativas produzidas no âmbito da União Européia, em especial a Diretiva 2002/58/CE para 

as comunicações não solicitadas (“spamming”), segundo a qual se exige a anuência prévia e 

expressa dos usuários em receber os e-mails comerciais. Este sistema de consentimento 

prévio abrange igualmente as mensagens SMS e as outras comunicações eletrônicas recebidas 

em qualquer tipo de terminal, fixo ou móvel. 

Com relação à publicidade enganosa, o Código de Defesa do Consumidor reconhece 

como tal, em seu artigo 37, § 1º, qualquer modalidade de informação ou comunicação de 

caráter publicitário, inteira ou parcialmente, falsa. Destaca-se, nesse dispositivo legal, a 

importância do princípio da veracidade, segundo o qual a mensagem publicitária deve guardar 

consonância com a realidade, informando com clareza sobre a natureza, características, 

                                                 
20 CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE E-MAIL MARKETING. Disponível 
em: <http://www.abemd.org.br/pagina.php?id=18> Acesso em: 17 ago. 2011.  
21 O Código de Autorregulamentação para prática de E-mail Marketing definiu este serviço como “mensagem 
de correio eletrônico enviada e recebida pela internet que tenha por objeto divulgar ou ofertar produtos ou 
serviços, manter relacionamento com base de destinatários ou, ainda, propiciar atendimento ao cliente.” 
CÓDIGO DE AUTORREGULAMENTAÇÃO PARA A PRÁTICA DE E-MAIL MARKETING. Disponível em: 
<http://www.abemd.org.br/pagina.php?id=18> Acesso em: 17 ago. 2011.  
22 UNIÃO EUROPEIA. Parlamento Europeu e Conselho da União Europeia. Diretiva 2002/58/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho de 2002. Relativa ao tratamento de dados pessoais e a 
proteção da privacidade no setor das comunicações eletrônicas. (Diretiva relativa à privacidade e às 
comunicações eletrônicas). Disponível em: 
<http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24120_pt.htm> Acesso em: 
12 ago. 2011.  
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qualidade, quantidade, propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados importantes 

sobre produtos e serviços23. 

Apesar desse comando legal, percebe-se que muitas mensagens publicitárias tentam 

persuadir os consumidores, utilizando-se de artifícios cada vez mais invasivos e capazes de 

induzir o consumidor ao erro, desrespeitando o princípio de identificação e ferindo o princípio 

da veracidade da mensagem publicitária.  

O exemplo mais comum de publicidade enganosa online é a oferta de produtos e 

serviços veiculados pelo anunciante com a finalidade deliberada de atrair o consumidor para o 

seu site, o que é feito por meio de ofertas relâmpago ou mesmo de produtos e serviços por 

preços inexequíveis. Nesses casos o anunciante já sabe, de antemão, que não cumprirá a 

oferta, valendo-se, posteriormente, de expedientes como envio de e-mail informando que o 

produto já se encontrava indisponível ou até mesmo impedindo que a solicitação do 

consumidor se conclua. Apesar de não ultimar o negócio jurídico, o consumidor já foi 

conduzido para o site daquele anunciante, o que muitas vezes o leva a adquirir outros 

produtos além daquele inicialmente ofertado. 

Outra situação comum no ciberespaço24 é a insuficiência de informações. Muitos sites 

de compra e venda não disponibilizam o endereço ou telefone do fornecedor para que o 

consumidor faça contato, divulgando apenas o nome fantasia “dominio.com”. Na maioria das 

vezes, o contato é online, sendo disponibilizado ao consumidor apenas um endereço de e-mail 

ou uma central de atendimento virtual, que disponibiliza uma senha para a comunicação do 

consumidor com o fornecedor, o que comumente é feito através de um chat25 ou fóruns de 

discussão online.  

Não obstante parecer algo positivo, pois incrementa os canais de comunicação entre os 

atores da relação consumerista, nem sempre o fornecedor oferece retorno às demandas do 

consumidor. Como o contato é inteiramente online e o consumidor não dispõe de todos os 

dados sobre o fornecedor, inviabiliza-se a formulação de reclamação pela via administrativa, 

                                                 
23 BRASIL. Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras 
providências. Organização Yussef Said Cahali. 12. ed. São Paulo: RT, 2010. 
24 Este novo ambiente virtual recebeu a denominação de cyberspace ou ciberespaço, expressão utilizada pela 
primeira vez na obra de ficção científica Neuromancer, escrita pelo norte-americano William Gibson no ano de 
1982. Segundo Omar Kaminski, naquela ocasião o termo foi empregado para designar uma rede de 
computadores do futuro que interligaria a mente humana a uma grande rede, algo intangível, totalmente inovador 
para a época. Percebe-se, pois, que o termo não foi utilizado como sinônimo de Internet, mas já transmitia a ideia 
de grande aldeia global. KAMINSKI, Omar. Aspectos jurídicos que envolvem a rede das redes. In: KAMINSKI, 
Omar (Org.). Internet Legal: o direito na tecnologia da informação. 1ª ed. (2003), 3ª tir. Curitiba: Juruá, 2005, p. 
40. 
25 O termo chat significa conversa informal “bate-papo” realizada via Internet que se processa em tempo real. 
SOWAYA, Marcia Regina. Dicionário de Informática e Internet. São Paulo: Nobel, 1999, p. 76. 

3292



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pois a indicação do endereço do fornecedor é um dos requisitos necessários à instauração de 

procedimento administrativo junto aos órgãos de defesa do consumidor (PROCONS), que se 

utilizam de correspondência via aviso de recebimento (AR) para notificação e intimação do 

fornecedor. 

A publicidade subliminar também se constitui em prática recorrente na Internet e 

igualmente ensejadora de problemas jurídicos, manifestando-se em jogos online, blogs26, 

chats e redes sociais. Nesse caso, o fornecedor introduz a mensagem publicitária de maneira 

implícita, disfarçada em meio ao conteúdo do entretenimento, dificultando a rápida 

identificação do consumidor, requisito exigido pelo art. 36, do CDC. Apesar de parecer 

inofensiva, a mensagem é intencionalmente dirigida ao subconsciente do consumidor, 

valendo-se de estratégias de linguagem para capturar a atenção do internauta, persuadindo-o a 

adotar determinados padrões de consumo e de comportamento, como acontece nos jogos 

dirigidos ao público infanto-juvenil27. 

Com efeito, a variedade de jogos virtuais e opções de lazer tornaram o ambiente 

virtual propício à veiculação de publicidade, principalmente a subliminar, utilizada 

deliberadamente pelos profissionais do marketing. Corroborando esse entendimento citam-se 

as palavras de Adalberto Pasqualotto28, para quem “A mensagem subliminar não é 

propriamente comunicação; é manipulação. Do ponto de vista da dogmática jurídica, o ato 

decorrente seria nulo, porque a eliminação da consciência implica na ausência de vontade”.  

Como se sabe, a publicidade subliminar é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, 

que consagrou os princípios da identificação da mensagem publicitária e da não abusividade 

da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Quem desrespeitar tais comandos 

incorre na conduta típica e antijurídica descrita no art. 67, segundo o qual constitui infração 

penal a divulgação de publicidade que sabe ou deveria saber ser enganosa ou abusiva. 

Esse comando, no entanto, tem sido ignorado pelos fornecedores, pois a observação do 

ambiente virtual revela vários tipos de publicidade, principalmente as subliminares, seja 

através da inserção do consumidor em um ambiente de interação com a marca ou produto, 

                                                 
26 Blogs são definidos como: “Websites frequentemente atualizados onde os conteúdos (textos, fotos, arquivos 
de som, etc) são postados em uma base regular e posicionados em ordem cronológica reversa. Os leitores quase 
sempre possuem a opção de comentar em qualquer postagem individual, que são identificados com uma URL 
única.” In: AMARAL, Adriana; RECUERO, Raquel; MONTARDO, Sandra. Blogs.com: estudos sobre blogs e 
comunicação. São Paulo: Momento Editorial, 2009, p. 30. 
27 Sobre o importante papel desempenhado pela linguagem e pela publicidade em jogos (eletrônicos e virtuais), 
consulte-se MENDES, Cláudio Lúcio. Jogos eletrônicos: diversão, poder e subjetivação. São Paulo: Papirus, 
2006.  
28 PASQUALOTTO, Adalberto. Os Efeitos Obrigacionais da Publicidade no Código de Defesa do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 91. 
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como ocorre no merchandising subliminar presente nos jogos digitais, ou por meio do envio 

de mensagens subliminares diretamente para os consumidores nas redes sociais. 

Guilherme Fernandes Neto29 classificou este tipo de mensagem publicitária que une 

cultura e entretenimento de 'merchandising antijurídico' e entende que essas práticas 

publicitárias ofendem a lei ou os princípios fundantes do sistema jurídico da Comunicação 

Social. Para ele: 

 

Será antijurídico o merchandising, por exemplo, que for totalmente oculto, sub-
reptício, encoberto, clandestino, o que pode ser denominado subliminar lato sensu, 
porque o estímulo é captado conscientemente, mas o destinatário não tem condição 
de reconhecer a mensagem como técnica de propaganda ou publicidade. 
 

 

O referido autor reconhece que os estímulos publicitários, apesar de encobertos e 

clandestinos, podem ser captados conscientemente, mas que por trás há uma técnica baseada 

em mecanismos que se subtraem à compreensão do consumidor, que não as identifica como 

mensagem publicitária. 

Um bom exemplo disso é a utilização do Behavioral Targeting30, que consiste numa 

técnica de segmentação baseada no comportamento do consumidor na Internet. Através deste 

dispositivo é possível coletar informações segmentadas das atividades do usuário na web e 

traçar um perfil do consumidor online, identificando o conteúdo visualizado pelo internauta, a 

frequência, o tempo de acesso e permanência em determinadas páginas, etc. 

A utilização da técnica de segmentação comportamental do consumidor na Internet 

pode ser considerada invasão da sua privacidade na rede, pois o internauta não tem condições 

de perceber que está sendo monitorado e que os seus dados (como gostos, preferências, 

demais dados pessoais) serão coletados para fins comerciais. Evidencia-se, portanto, o que 

Pérez Luño31 denomina de perda da autodeterminação informativa, revelando a grande 

vulnerabilidade do consumidor na sociedade informacional. 

Os problemas levantados nessa parte do estudo, longe de se constituírem numa 

listagem exaustiva, apenas revelam a dimensão do desafio posto aos operadores jurídicos. 

                                                 
29 FERNANDES NETO, Guilherme. Direito da Comunicação Social. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, 
p. 186. 
30 O termo Behavioral Targeting pode ser traduzido como segmentação comportamental, pois ao coletar os 
dados e as preferências do consumidor permite o direcionamento de um determinado produto ou serviço para um 
mercado segmentado de consumidores. DOURADO, Danila. Modelos de negócio nas mídias sociais: todos os 
holofotes são para os usuários. In: DOURADO, Danila (Org.). Mídias Sociais: Perspectivas, tendências e 
reflexões. PaperCliq, 2010, p. 123. 
31 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos humanos, Estado de Derecho y Constitución. 9. ed. Madri: 
Editorial Tecnos, 2005. 
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Tratar da defesa do consumidor nesta quadra da história exige que se esteja atento ao 

crescimento do comércio eletrônico32 e ao incremento das redes sociais, já identificadas pelas 

empresas como importante espaço para divulgação de sua marca.  

A emergência desse novo espaço para a veiculação de publicidades suscita novas 

interrogantes, o que recomenda que se faça o estudo, ainda que rápido, das redes sociais e da 

forma como a publicidade online atua. É sobre esse tema que versará o próximo tópico. 

 

 

2 A RELAÇÃO ENTRE O FENÔNEMO DAS REDES SOCIAIS E A PUBLICIDADE 

ONLINE 

 

Com o avanço das tecnologias de informação e comunicação e o crescimento 

vertiginoso das redes sociais nos últimos anos, foi possível perceber a introdução de 

publicidade no ambiente virtual, em especial a divulgação de conteúdos publicitários que 

desrespeitam os direitos dos consumidores, por invadirem a sua privacidade, ao vasculharem 

seus dados ou os persuadirem com mensagens subliminares. 

O comércio eletrônico está em crescente ascensão e com ele, a publicidade na Internet 

tornou-se um atrativo para as empresas, que se utilizam da web devido ao baixo custo de 

veiculação de publicidade em relação às mídias tradicionais, ao que se soma a vantagem de 

atingirem um grande contingente de internautas, que passam mais tempo conectados. 

Esses atrativos são corroborados pelos percentuais de crescimento, pois segundo 

pesquisa realizada pelo IBOPE Nielsen Online, o número de usuários ativos no Brasil cresceu 

23% em um ano, atingindo um total de 73,9 milhões de pessoas a uma taxa de crescimento de 

10% ao ano. Desse total, 55,5 milhões de pessoas já possuem acesso domiciliar da Internet. O 

mesmo estudo revelou um aumento de 26% de campanhas publicitárias dos anunciantes da 

categoria veículos, peças e acessórios33. 

O crescimento do comércio na Internet é uma tendência mundial que está se 

consolidando em terra brasilis pelo baixo nível de investimento, a disponibilidade do serviço 

24 horas por dia em 7 dias da semana e, principalmente, pela comodidade, uma vez que os 
                                                 
32 Por comércio eletrônico ou e-commerce pode ser entendida “[...]  a oferta, a demanda e a contratação a 
distância de bens, serviços e informações, realizadas dentro do ambiente digital, ou seja, com a utilização dos 
recursos típicos do que se denominou convergência tecnológica”. SANTOS, Manoel J. Pereira dos; ROSSI, 
Mariza Delapieve. Aspectos legais do comércio eletrônico: contratos de adesão. Revista de Direito do 
Consumidor. Ano 9, n. 36, p. 105-129. São Paulo: Revista dos Tribunais, out./dez., 2004, p. 105. 
33 NÚMERO de usuários ativos de internet cresceu 23% em um ano. Publicado em 07 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=5&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=Noticias&docid=1DF70A3258D06A32832578C60059A967> Acesso em: 29 ago. 2011. 

3295



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

brasileiros passaram a ter acesso à informação e possibilidade de aquisição de produtos e 

serviços no conforto do lar. 

Para “capturar” a atenção dos internautas, o mercado da comunicação no Brasil utiliza 

de diversas mídias, tais como jornal, rádio, revista, televisão, cinema, TV por assinatura, guias 

e listas, mídia exterior. Dentre essas, a publicidade online corresponde a 5,5% do mercado 

publicitário brasileiro, com investimentos de mais de R$ 132 milhões de reais somente no 

mês de junho de 2011 e um acumulado no ano que ultrapassa os R$ 625 milhões, conforme 

dados retirados do Projeto Inter-meios34. 

A publicidade virtual ganha destaque nos meios de comunicação, como uma 

ferramenta promissora, capaz de agregar valores a custos reduzidos, em comparação com as 

mídias tradicionais. Alessandra de Azevedo Domingues35 aponta algumas qualidades da 

comunicação publicitária virtual, destacando-se: a) a diversidade, qualidade e quantidade de 

informações presentes na rede; b) a possibilidade de rastreamento do público consumidor 

virtual pelo fornecedor, que a partir disso poderá identificar os anseios e reclamações dos 

usuários dos seus produtos e serviços; c) o aumento da competitividade e da interatividade, 

características inerentes à atividade publicitária na web.  

A Pesquisa sobre o uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação no Brasil 

2009 (TIC 2009) revelou dados importantes sobre o comércio eletrônico brasileiro, dentre os 

quais merece destaque os pedidos realizados através da Internet, que já correspondem a um 

percentual de 55% dentre as empresas que se utilizam das transações eletrônicas36. 

Outro dado importante apontado por 60% das empresas pesquisadas pelo TIC 

Empresas 2009 é a possibilidade de focar os consumidores individualmente37, através da 

segmentação do mercado consumidor online, o que se torna possível graças à customização e 

                                                 
34 O Projeto Inter-meios é uma iniciativa conjunta do Jornal Meio & Mensagem em parceria com os principais 
meios de comunicação do país, que opera desde 1990 com o objetivo de fornecer o volume de investimento 
publicitário em mídia brasileiro, distribuído por região e por tipo de mídia. PROJETO INTER-MEIOS. Resumo 
da compilação dos dados do faturamento bruto, por meio – Real (R$). Disponível em: 
<http://www.projetointermeios.com.br/relatorios/rel_investimento_3_0.pdf> Acesso em: 06 set. 2011. 
35 DOMINGUES, Alessandra de Azevedo. Formatos e Classificações da Publicidade Eletrônica e seus 
Controles Legais: licitudes e ilicitudes. In: LUCCA, Newton De; SIMÃO FILHO, Adalberto (Coord.) Direito & 
Internet: Aspectos Jurídicos Relevantes. Vol. II. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 131 e 132. 
36 BARBOSA, Alexandre F. (Coord.) Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação 
no Brasil: TIC Domicílios e TIC Empresas 2009. São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2010, p. 213. 
Disponível em: <http://op.ceptro.br/cgi-bin/indicadores-cgibr-
2009?pais=brasil&estado=rs&estudante=estudante&age=de-25-a-34-
anos&education=superior&purpose=pesquisa-academica> Acesso em: 13 set. 2011. 
37 Ibidem. p. 218. 
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personalização de anúncios publicitários na web. Neste sentido, Cartellieri et al38 

evidenciaram que: 

 

A Internet deve possibilitar que os profissionais de marketing finalmente dirijam 
suas ofertas para aquele impalpável “segmento de um”. Mas até agora a propaganda 
na Internet foi orientada principalmente com base em conteúdo editorial, assim 
como acontece na mídia tradicional. Uma parte do motivo é técnica, apesar de o 
desenvolvimento de softwares de rastreamento, que permitem que os anúncios sejam 
transmitidos somente para públicos-alvo, estar transpondo esse obstáculo. A 
reticência dos consumidores tem constituído uma outra barreira, mas à medida que 
os usuários da Internet tiverem mais boa vontade para fornecer informações sobre si 
próprios, surgirão dois tipos de conteúdo customizado. 

 

Os conteúdos são customizados (individualizados) a partir de informações e dos dados 

pessoais capturados durante o acesso à Internet, o que oferece ao fornecedor um perfil 

bastante preciso daquele internauta. Dentre os dados relevantes para a customização, 

destacam-se: a) a quantidade de vezes que um determinado anúncio é clicado pelo usuário; b) 

análise de informações postadas pelo próprio internauta em sites, como idade, sexo, profissão, 

localização geográfica; c) as preferências de cada indivíduo, manifestadas inclusive em redes 

sociais. Todas essas informações se revelam importantes e poderão ser utilizadas pelo 

fornecedor para direcionar a publicidade virtual. 

A percepção da abundância de dados e da possibilidade de conexão mais direta entre o 

internauta, potencial consumidor, e a marca, que está levando muitas empresas a direcionarem 

sua publicidade às redes sociais. 

As redes sociais são definidas por Danah Boyd e Nicole Ellison39 como serviços da 

web que permitem ao usuário construir um perfil público ou semipúblico dentro de um 

sistema, que possibilitará a articulação, visão de conteúdos e interação com outros internautas 

que compartilham dessa lista. Já para Raquel Recuero,40 uma rede é “uma metáfora para 

observar os padrões de conexão de um grupo social, a partir das conexões estabelecidas entre 

os diversos atores”. 

                                                 
38 CARTELLIERI, Caroline; PARSONS, Andrew J.; RAO, Varsha; ZEISSER, Michael P. O verdadeiro 
impacto da propaganda na Internet. In: SHETH, Jagdish N.; ESHGHI, Abdolreza; KRISHNAN, Balaji C. 
(Orgs.) Marketing na Internet. Porto Alegre, Bookman, 2002, p. 250. 
39 Original em inglês: “We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) 
construct a public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with whom 
they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those made by others within the 
system. The nature and nomenclature of these connections may vary from site to site”.  BOYD, Danah M.; 
ELLISON, Nicole B. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. United States: Journal of 
Computer-Mediated Communication, n. 1, vol 13, outubro de 2007. Disponível em: 
<http://jcmc.indiana.edu/vol13/issue1/boyd.ellison.html> Acesso em: 14 set. 2011. 
40 RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 24. 
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As redes sociais impulsionaram um novo caminho no campo da comunicação ao 

inserir um amplo debate entre diversos agentes espalhados pelas mais variadas partes do 

globo terrestre.  

As redes sociais possibilitam a troca de conteúdos instantaneamente entre os diversos 

atores, como textos, imagens, sons, vídeos. Sua configuração permite que num mesmo espaço 

multimídia convirjam sensações, desejos e necessidades de um público cada dia mais voraz 

por informação. A partir disso, grandes corporações que atuam no ambiente virtual, como a 

empresa Google Inc41., apostaram nesta tendência mundial e investiram na criação de redes de 

relacionamento social, como o Orkut42. Essa comunidade online foi criada com a finalidade 

de tornar a vida social do usuário mais ativa e estimulante graças às postagens virtuais de 

fotos e mensagens e ao incentivo de conhecimento entre os diversos perfis da rede de amigos 

virtuais43.  

O Brasil é um dos países que mais acessa as redes de relacionamento virtual, chegando 

a atingir um percentual de 86% do total de internautas ativos no mês de outubro de 2010. O 

Orkut se destaca entre as redes sociais, registrando mais de 70% dos usuários que, segundo 

notícias publicadas pela fonte IBOPE Nielsen Online44, teria visitado suas páginas pelo menos 

uma vez por mês. 

Primeiramente, o Orkut permitia o ingresso de novos usuários através de um convite 

feito por pessoas já cadastradas no site. No entanto, a quantidade de usuários interessados em 

participar aumentou, valorizando a entrada dos mesmos na rede virtual, o que proporcionou a 

venda de convites por empresas como E-bay45. 

Os convites comercializados para acesso ao Orkut demonstraram o interesse comercial 

por este tipo de rede virtual desde o seu surgimento, em meados de 2004. Atualmente, o tipo 

de publicidade mais comum nessa rede são os banners, que patrocinam a maioria dos sites e 

das redes sociais.  

                                                 
41 O Google é um site de busca que começou em 1996 entre os estudantes da Universidade de Stanford Larry 
Page e Sergey Brin, através de um mecanismo de pesquisa chamado "BackRub", que usava links para determinar 
a importância de páginas da web. SOBRE o Google Empresa. Disponível em: 
<http://www.google.com.br/intl/pt-BR/about/corporate/company/> Acesso em: 14 set. 2011. 
42 O nome da rede social Orkut é originado de um dos engenheiros que trabalhou na criação da rede, chamado 
Orkut Büyükkokten. HEMPELL, A. O Orkut at Eleven Weeks. 2004. Disponível em: 
<http://www.anthonyhempell.com/papers/orkut/index.html>Acesso em: 14 set. 2011. 
43 SOBRE o Orkut. Disponível em: <http://www.orkut.com.br/About.aspx> Acesso em: 14 set. 2011. 
44 REDES de amigos. Publicado em 21 out. 2010. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=44602A95C63EC50A832577C30049926A> Acesso em: 14 set. 
2011. 
45 RECUERO, Raquel. Redes Sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009, p. 166. 
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No entanto, o inconveniente deste tipo de marketing digital é que ele torna as páginas 

mais lentas e difíceis de carregar devido à quantidade de animações e imagens presentes nos 

anúncios. Os banners também ocupam uma parte significativa da tela de navegação do 

internauta, dificultando a visualização. 

Por sua vez, o Facebook foi lançado em 2004, pelo então estudante da universidade de 

Havard, Mark Zuckerberg. O objetivo inicial desta rede social era proporcionar a interação 

entre os estudantes da universidade e alunos oriundos de instituições escolares reconhecidas,  

integrantes da rede46.  

No Brasil, o Facebook conquistou a popularidade ao atingir a marca de 30,9 milhões 

de usuários únicos, que correspondem a 68,2% dos integrantes das redes sociais, 

ultrapassando o percentual de 64% do Orkut.47 Com isso, essa rede ascendeu à posição de 

líder em vários países, transformando-se em uma rede social com aspectos globais48. 

O Facebook inovou ao trazer aplicativos e ferramentas que permitem personalizar os 

perfis dos usuários, o que propicia uma maior customização do material publicitário presente 

nessa rede virtual. O tipo de publicidade mais utilizada é o banner direcionado, com base nas 

informações presentes nos perfis. 

Com isso, um perfil contendo diversas postagens a respeito de uma determinada 

viagem realizada pelo usuário pode direcionar o responsável pelo banner a colocar, 

incessantemente, anúncios publicitários de agências de turismo, bem como divulgar sites de 

companhias aéreas e produtos relacionados a viagens na tela inicial do navegador da rede 

social do usuário. 

Outra rede social que vem ganhando espaço é o Twitter, cujo objetivo inicial era 

responder a pergunta “What’s happing? (O que está acontecendo)”. O Twitter pode ser 

considerado um microblog49 pela limitação de até 140 caracteres para responder aos 

questionamentos dos usuários ou para inserir links de textos, imagens, vídeos ou páginas na 

Internet. 

                                                 
46 Ibidem, p. 172. 
47 TOTAL de pessoas com acesso à internet atinge 77,8 milhões. Publicado em 09 set. 2011. Disponível em: 
<http://www.ibope.com.br/calandraWeb/servlet/CalandraRedirect?temp=6&proj=PortalIBOPE&pub=T&db=cal
db&comp=pesquisa_leitura&nivel=null&docid=C2A2CAE41B62E75E83257907000EC04F> Acesso em: 14 
set. 2011. 
48 FACEBOOK avança no Brasil e já é líder em 119 países. Publicado em 07 jul. 2011. Disponível em: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2011/07/facebook-avanca-no-brasil-e-ja-e-lider-em-119-paises.html> 
Acesso em: 18 set. 2011. 
49 Microblog ou microblogging consiste numa forma de publicação de blog que permite fazer atualizações 
breves de texto, geralmente limitado a 200 caracteres. Os textos podem ser publicados e enviados por SMS, 
Messenger, Skype, e-mail, mp3 ou pela Internet. UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & 
Conquistando o Mercado! Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 43. 
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Uma das explicações possíveis para que a expressão Twitter tenha sido empregada 

para denominar essa rede social é devido ao fato deste termo significar, em inglês, a 

pronúncia de um conjunto de sons emitidos pelos pássaros que têm a função de atrair outros 

seres da mesma espécie, raça ou bando50.  

O Twitter foi desenvolvido pelos programadores Evan Williams, Jack Dorsey e Biz 

Stone e lançado oficialmente em outubro de 2006. A ideia original partiu de Dorsey, que 

propôs um serviço que pudesse juntar um aplicativo de mensagens instantâneas, como o Short 

Message Service (Serviço de Mensagens Curtas - SMS), à Internet51.  

A vantagem deste tipo de rede social é que, pela limitação de 140 caracteres, pode ser 

utilizado em outras mídias, como por exemplo, smartphones e celulares com acesso a web. 

Esta viabilidade permite que os usuários façam atualizações constantes de seus perfis no 

Twitter de qualquer lugar e a qualquer hora. 

Diante disso, o mercado publicitário volta-se para esta rede social com campanhas 

direcionadas para as pessoas que acompanham determinados perfis no Twitter, os 

denominados seguidores52. Esse tema será desenvolvido no próximo tópico, quando serão 

analisadas algumas promoções de vendas realizadas nesse microblog. 

 

 

3 O CASO DAS PROMOÇÕES DE VENDAS NO TWITTER 

 

A popularização da Internet fez aumentar as relações comerciais neste novo ambiente 

e, com isso, as mensagens publicitárias tendem a acompanhar o ritmo das relações comerciais, 

passando de mero instrumento de informação para um mecanismo capaz de interagir com o 

público e ao mesmo tempo ter a capacidade para persuadi-lo. 

Para isso, os publicitários utilizam-se de canais que permitem uma maior aproximação 

com o público consumidor, como é o caso do Twitter. Esta rede social permite que os usuários 

sigam uma determinada marca ou empresa, através do acompanhamento do seu perfil. 

A aposta do marketing virtual no Twitter deve-se a possibilidade de esse microblog  

permitir a criação de uma rede de seguidores, onde não há a necessidade de autorização para 

                                                 
50 Ibidem, p. 47. 
51 COMM, Joel. O poder do Twitter: estratégias para dominar seu mercado e atingir seus objetivos com um 
tweet por vez. Trad. de Leonardo Abramowicz. São Paulo: Editora Gente, 2009, p. 21 e 22. 
52 Seguidores ou followers “são pessoas cadastradas em seu perfil que acompanham tudo o que você “fala” no 
Twitter. Quanto maior o número de seguidores de um perfil, maior a abrangência que o seu “recado” terá, e isso 
atrairá novos seguidores.” UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & Conquistando o 
Mercado! Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 45. 
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postar, ler ou receber mensagens. Para isso, basta que o usuário acesse a página pessoal dele 

no Twitter e escolha ver as listas de tweets53 de um determinado perfil ou dos seus seguidores.  

Com isso, a publicidade online encontrou um ambiente livre de barreiras e com 

usuários dispostos a receber tweets contendo informações das empresas, que são os 

seguidores dos seus perfis na rede virtual. Enquanto os consumidores sentem-se alçados à 

condição de protagonistas do processo comunicacional, sendo merecedores de importância 

por parte dos fornecedores, seus seguidores, estes, por outro lado, aproveitam para fazer uso 

de mensagens subliminares, em desrespeito aos princípios da identificação e não abusividade 

da publicidade. 

Nesse sentido, Drica Guzzi54 observa que: 

 

A noção dos seguidores (followers), em que se baseia o grande sucesso do Twitter, 
por exemplo, não está em responder à pergunta “O que você está fazendo agora?”, 
mas “Com quem você está conversando?”, “Quem você está rastreando?”, “Por 
onde anda a realidade afinada com seus interesses?”. A reputação do “quem” passa a 
ter muita importância, pois o ambiente registra com mais rigor nossas ações, ideias, 
pensamentos e capacidade inventiva. 
 

 

Essa possibilidade de monitoramento de tudo o que se posta no Twitter é o que faz a 

rede social ser preferida entre os publicitários e marqueteiros, pois esse ambiente permite que 

as mensagens sejam enviadas através de tweets e retweets (respostas ou repetições dos 

tweets), que potencializam uma marca ou empresa na Internet, fazendo-a rapidamente atrair 

novos seguidores. 

A partir disso, uma empresa ou marca pode monitorar o que está sendo dito sobre ela e 

direcionar as campanhas publicitárias através da web, o que pode ser feito tanto para 

promover determinado produto ou serviço, quanto para esclarecer os consumidores, quando 

notar que determinada ação empreendida desagradou seu público55. Até aí não há nada de 

errado com o posicionamento da empresa em querer saber a opinião de seus seguidores sobre 

um determinado produto ou serviço. O problema reside na possibilidade de as empresas 

monitorarem o que os internautas estão falando em suas conversas com outros usuários no 

                                                 
53 Tweet são “textos com até 140 caracteres de comprimento que são enviados aos usuários que “assinam” 
determinado perfil.” UTRINE, Marcelo. (Coord.) Twitter: Influenciando Pessoas & Conquistando o Mercado! 
Rio de Janeiro: Alta Books, 2009, p. 44. 
54 GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 30. 
55 A exemplo do que fez a Arezzo ao perceber que grande número de consumidoras manifestavam desagrado 
em razão de a marca ter utilizado pele de animais em sua coleção outono-inverno 2011. A referida empresa logo 
tratou de esclarecer as consumidoras, anunciando que retiraria a coleção do mercado, conforme noticiado no 
Programa Mundo S.A., veiculado pelo canal G.1. 
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Twitter e utilizarem de mecanismos imperceptíveis para persuadir o consumidor a adquirir um 

produto ou serviço na rede mundial de computadores. 

Uma vantagem dessa rede virtual é que ela possui uma ferramenta que torna possível o 

mapeamento das conversas neste ambiente, denominada hashtag. Esta ferramenta é 

representada pelo símbolo # e permite o mapeamento e visualização das conversas no 

ciberespaço, através da geração de mapas que agregam uma quantidade de conteúdos 

específicos dos tweets relacionados a um determinado assunto56.  

Além disso, o Twitter é uma rede que possibilita discussões em torno de um tema 

através de debates eletrônicos (newsgroup), que segundo Liliana Paesani57: 

 

São mensagens endereçadas a determinadas áreas de estudo, que unem uma 
quantidade enorme de indivíduos, preocupados em expor nos quadros eletrônicos as 
próprias opiniões ou os dados que possuem em relação a assuntos específicos. Trata-
se de amplos debates, em que se criam verdadeiras praças virtuais, nas quais as 
trocas de informações podem acontecer em tempo real. 
  

 

Como se percebe pelas palavras da autora, a limitação de 140 caracteres não impede 

um amplo debate no Twitter, pois os temas de interesse são discutidos por várias pessoas em 

tempo real, o que torna o debate mais relevante entre os usuários, fazendo com que a 

discussão seja ampliada, através de um dispositivo onde é possível saber qual o assunto foi o 

mais tuitado na rede ao longo do dia.  

A instantaneidade deste espaço possibilita que as mensagens sejam adaptadas para 

assuntos relevantes naquele momento. Assim, a título exemplificativo, a morte de um 

determinado cantor ou escritor pode direcionar o perfil de uma determinada empresa no 

Twitter a enviar aos seus seguidores mensagens contendo links que conduzam a uma seleção 

especial contendo todas as obras dessas personalidades, disponíveis em seu site. 

Até mesmo um simples tweet contendo a palavra ‘dor de cabeça’ pode levar o 

consumidor a receber uma quantidade significativa de mensagens contendo links, que o 

enviarão à página de um determinado fornecedor que comercialize produtos farmacológicos 

ou terapêuticos.  

Na maioria dos casos o internauta não percebe que está sendo persuadido a adquirir 

determinado produto ou serviço através de mensagens subliminares. A esse expediente se 

                                                 
56 GUZZI, Drica. Web e participação: a democracia no século XXI. São Paulo: Editora Senac, 2010, p. 38. 
57 PAESANI, Liliana Minardi. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade e responsabilidade civil. 
4. ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 13. 
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soma outra situação de violação, pois as interações sociais do internauta podem ser 

monitoradas por pessoas alheias a sua rede de convivência. 

Dentro deste contexto, merece destaque a análise dos repositários58, interesses e 

valores,  proposta por Lucas Introna e Athanasia Pouloudi ao abordar a privacidade na era da 

informação59: 

 

A era da informação torna particularmente importante o ato de explorar as 
perspectivas de privacidade, assim como interesses e valores dos repositários. De 
fato, a possibilidade de acelerar o intercâmbio de informações e agregar informações 
pode alterar substancialmente o que anteriormente era entendido como interesses de 
privacidade; também pode gerar novos interesses. Ademais, há um elemento de 
poder associado aos interesses e valores do público repositário. Alguns repositários 
estão em uma posição mais vantajosa para beneficiar seus interesses e satisfazer seus 
valores internos do que outros. Essa assimetria de poder pode criar riscos para a 
privacidade dos repositários mais fracos. 
 

 

Essa contraposição de interesses é um dos pontos a ser analisado pelos operadores 

jurídicos e pela sociedade em geral, especialmente quando ocorre a colisão entre o direito à 

vida privada, de um lado, e a liberdade de expressão, de outro, ambos tutelados pela 

Constituição Federal de 1988. Diante dessa espécie de conflito, típico de sociedades 

complexas, cabe questionar até que ponto a privacidade do consumidor pode ser investigada e 

invadida com mensagens publicitárias persuasivas e com mecanismos capazes de rastrear o 

seu comportamento no ambiente virtual, mediante a simples alegação de liberdade de 

expressão das campanhas publicitárias? 

Essas questões merecem ser analisadas e debatidas para a proteção do consumidor no 

comércio eletrônico, como propõe o Projeto de Lei nº 705260, de 30 de março de 2010, que 

prevê a extensão da proibição da publicidade enganosa para as relações comerciais realizadas 

através da Internet. 

O referido Projeto de Lei não tratou da publicidade abusiva no ciberespaço, referindo-

se tão somente à publicidade enganosa, que é aquela capaz de induzir o consumidor em erro 

                                                 
58 Repositários ou stakeholders pode ser definido como: “[...] pessoas ou grupos com interesses legítimos em 
aspectos processuais e/ou fundamentais da reivindicação de privacidade/transparência e julgamentos 
subseqüentes baseados nisso. Além disso, os interesses dos repositários no campo em questão são de valor 
intrínseco. A análise de repositários fornece uma maneira de tornar explícitas ou dar voz às reivindicações 
legítimas de privacidade/transparência de todos os envolvidos no campo de atividade e julgamento.” INTRONA, 
Lucas D.; POULOUDI, Athanasia. Privacidade na era da informação: repositórios, interesses e valores. In: 
SHETH, Jagdish N.; ESHGHI, Abdolreza; KRISHNAN, Balaji C. (Orgs.) Marketing na Internet. Porto Alegre, 
Bookman, 2002, p. 321. 
59 Ibidem, p. 318. 
60 BRASIL. Projeto de Lei nº 7052, de 30 de março de 2010. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/750482.pdf> Acesso em: 18 set. 2011. 
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sobre determinado produto ou serviço. Porém, a web está repleta de publicidades online na 

sua forma abusiva, como foi explorado na primeira parte deste artigo, o que indica que o tema 

também precisa ser contemplado. Diante disso, uma consequência que advém desse estudo é 

apontar a necessidade de se reformular o projeto, incluindo-se a publicidade abusiva online, 

cuja regulamentação não pode ser preterida. 

A necessidade de regulamentação ampara-se justamente no fato de que redes sociais, 

como o Twitter, registram típicas situações de abusividade, como as promoções de vendas, 

sendo que muitas delas tentam persuadir o internauta através de mensagens subliminares.  

Tal estratégia comercial se consubstancia no oferecimento de descontos e ofertas por 

tempo limitado, direcionadas para os seguidores de um determinado perfil no Twitter ou 

mediante sorteio de prêmios ou brindes entre os usuários. Os seguidores recebem um tweet, 

alertando sobre a promoção, com um link que o conduzirá para a página principal do site da 

empresa promotora, onde, normalmente, constam maiores informações sobre as regras de 

participação. As promoções são na forma de descontos e ofertas ou prêmios para os 

seguidores, que devem divulgar a promoção por meio de retweets, até que seja atingido o 

número de seguidores exigido pelos promotores. 

Neste sentido, Joel Comm61 orienta os publicitários sobre a importância deste tipo de 

promoção no Twitter ao perceber que: 

 

Descontos e ofertas por tempo limitado são apenas duas formas clássicas com as 
quais você pode influenciar o comportamento do seguidor. Outro método é usar a 
espontaneidade. Pelo fato de o Twitter acontecer em tempo real, você pode decidir 
interagir com seus seguidores no calor do momento. 
 

 

As promoções de vendas neste ambiente virtual também podem acompanhar datas 

comemorativas e eventos que estejam acontecendo, como por exemplo, a ‘Promoção Golaço 

Panini no Twitter’, idealizada para divulgar o perfil da empresa durante a Copa América de 

2011. Atualmente, o perfil da empresa conta com mais de 46 mil seguidores no perfil 

@TorcidaPanini62 e a promoção consiste em distribuir prêmios aos seguidores que 

acompanham o campeonato Brasileiro de Futebol63. 

No entanto, muitos consumidores não recebem os prêmios anunciados nas promoções 

em redes sociais como o Twitter, como no caso de um consumidor que participou da referida 

                                                 
61 COMM, Joel. O poder do Twitter: estratégias para dominar seu mercado e atingir seus objetivos com um 
tweet por vez. Trad. de Leonardo Abramowicz. São Paulo: Editora Gente, 2009, p. 133. 
62 TORCIDA Panini. Disponível em: <http://twitter.com/#!/TorcidaPanini> Acesso em: 18 set. 2011. 
63 GOLAÇO Panini. Disponível em: <http://www.golacopanini.com.br/portal.php> Acesso em 18 set. 2011. 
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promoção @TorcidaPanini no Twitter e conquistou o primeiro lugar, mas não recebeu o 

prêmio prometido, o que o motivou a formular sua reclamação no site Reclame Aqui.64. 

O que se observa é que muitas vezes o internauta perde tempo realizando postagens de 

tweets e retweets e acompanhando o perfil da promoção, mas no momento de receber o brinde 

ou o desconto acaba sendo ludibriado com desculpas formuladas pelo promotor, ou 

direcionado para outros setores da empresa, que em nada resolvem o problema do 

consumidor, cuja legítima expectativa é frustrada. A conduta dos fornecedores, em tais casos, 

fere o princípio da boa-fé objetiva, um dos baluartes do Código de Defesa do Consumidor. 

Outras promoções no Twitter consistem na participação ativa do usuário, através de 

sorteios entre os seguidores que tiverem o maior número de retweets para uma determinada 

promoção. Este tipo de promoção tem a finalidade de atrair um maior número de seguidores 

que divulgam a marca e o perfil da empresa para uma infinidade de usuários. Ocorre que 

muitos dos consumidores que seguem o perfil da empresa acabam sem o prêmio ou o brinde 

ofertado, conforme foi constatado em observação direta realizada no site Reclame 

Aqui.com65. 

O referido site tem recebido inúmeras reclamações de promoções enganosas e 

abusivas no Twitter, como no caso de uma promoção que sorteava óculos entre os seguidores 

de uma determinada marca. Os usuários sorteados recebiam um e-mail solicitando seus dados 

pessoais para a remessa posterior do prêmio, mas a empresa não cumpria o prometido66. 

O problema deste tipo de promoção é que, na maioria das vezes não há como saber se 

o perfil que o consumidor está seguindo não é falso, criado por terceiros, que não o 

fornecedor, com a finalidade deliberada de coletar informações e dados sensíveis dos usuários 

para depois repassá-los a terceiros. A falta de informações sobre a empresa fornecedora 

facilita a ação de possíveis fraudadores, criando situações de vulnerabilidade tanto a 

consumidores, quanto aos fornecedores. 

Para tentar minimizar o problema decorrente da insuficiente identificação dos 

fornecedores na Internet estão tramitando no Congresso Nacional dois projetos de lei que 

versam sobre a obrigatoriedade de os fornecedores que ofertam ou comercializam produtos ou 

                                                 
64 PROMOÇÃO Golaço Panini no Twitter @TorcidaPanini. Disponível em: 
<http://www.reclameaqui.com.br/1531524/editora-panini/promocao-golaco-panini-no-twitter-torcidapanini/> 
Acesso em: 18 set. 2011. 
65 O site ‘Reclame Aqui.com’ é um site especializado em receber reclamações de consumidores que, 
insatisfeitos com a realização de um determinado serviço ou fornecimento de um produto, registram sua 
inconformidades na página eletrônica e esperam que a empresa entre em contato para solucionar o problema. 
RECLAME AQUI. Disponível em:<http://www.reclameaqui.com.br> Acesso em: 18 set. 2011. 
66 PROMOÇÃO no Twitter. Disponível em: <http://www.reclameaqui.com.br/1276734/luv-eye-
style/promocao-no-twitter/> Acesso em: 18 set. 2011. 
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serviços através da Internet, informarem em suas páginas virtuais o número do Cadastro 

Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, o endereço físico, o endereço eletrônico e o telefone 

para contato. 

O Projeto de Lei nº 979, de 08 de maio 2007, de autoria do Deputado Federal Chico 

Alencar tem como justificativa o grande número de empresas que operam através da Internet 

que sonegam dados imprescindíveis à defesa do consumidor67. Desse modo, o consumidor 

não tem como efetuar uma reclamação formal pela via administrativa ou mesmo ingressar 

com uma demanda judicial em virtude da falta de dados, tais como o endereço do fornecedor, 

informação necessária à citação. 

Seguindo a mesma senda há o Projeto de Lei nº 104, de 03 de fevereiro de 2011, de 

autoria do Deputado Federal Sandes Júnior, cuja justificativa se aproxima do anteriormente 

referido, conforme se vê do fragmento abaixo68: 

 

A apresentação no sítio eletrônico apenas do nome fantasia e de informações 
meramente virtuais – como o endereço eletrônico e o nome do site – ou o número de 
um telefone celular, impede ou dificulta ao extremo a apresentação de uma 
reclamação ou a exigência do cumprimento da oferta divulgada, quando se trata com 
estelionatários. 
 

 

Tais iniciativas se mostram salutares, pois não há mais como ignorar que no ambiente 

virtual há inúmeros sites fraudulentos e perfis nas redes sociais falsos, o que potencializa e 

facilita a prática de atos ilícitos. O comércio eletrônico, na forma como ora se desenvolve, 

contribui para essas violações, pois os consumidores, como não dispõem do número do 

Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, não têm como verificar se os dados disponíveis 

nas páginas de acesso são realmente verdadeiros. 

A possibilidade do Twitter de combinar as atualizações feitas na Internet com 

informações dos serviços móveis é a aposta do futuro para o marketing digital. A 

acessibilidade/portabilidade desta rede social permitirá que futuramente a atuação comercial 

torne-se ainda mais invasivas, uma vez que será possível enviar mensagens de texto para o 

celular do usuário quando esse estiver passando em frente a uma loja. 

Sem dúvidas esse cenário, impregnado pelo desenvolvimento tecnológico, revela as 

insuficiências do Direito em responder a muitos dos problemas que estão a surgir. Tal estado 

                                                 
67 BRASIL. Projeto de Lei n° 979, de 08 de maio de 2007. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/457729.pdf> Acesso em: 19 set. 2011. 
68 Idem. Projeto de Lei nº 104, de 03 de fevereiro de 2011. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/843509.pdf> Acesso em: 19 set. 2011. 
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de coisas aponta para a necessidade de incluir o tema na pauta de discussão, o que tanto pode 

conduzir a que se assuma a postura de desvelar o problema junto à comunidade acadêmica, 

pretensão deste trabalho, quanto permite que se adote posição de denúncia das insuficiências 

existentes na legislação, tanto na vigente, quanto na que se desenha na forma de projetos de 

lei. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A abordagem feita neste artigo, apesar de sucinta, evidenciou alguns dos pontos de 

fragilidade na proteção dos direitos dos consumidores nas novas mídias digitais. Nesse 

sentido, demonstrou-se que a publicidade no ambiente virtual possui várias formas e até 

mesmo mecanismos que invadem a privacidade dos internautas, perturbando seu sossego e 

monitorando indevidamente seus hábitos de consumo na rede mundial de computadores, 

numa clara situação de abuso de direito. 

Práticas como o recolhimento de dados pessoais do internauta, sua utilização pela 

empresa responsável pela captação e o posterior repasse a empresas “afilhadas” se tornaram 

correntes, conforme comprovado pelo termo de política de privacidade, referido no artigo. 

Tais procedimentos, apesar de informados ao usuário, não minimizam a violação de seus 

direitos fundamentais, especialmente se considerada a situação de vulnerabilidade 

informacional e técnica do consumidor, usuário dos serviços.  

Essa vulnerabilidade também se acentua com o contato do consumidor com 

determinadas práticas publicitárias empreendidas pelas empresas no ciberespaço, onde 

facilmente são encontradas mensagens subliminares, inseridas disfarçadamente em meio ao 

conteúdo de jogos virtuais e nas redes sociais, dificultando sua clara e imediata percepção por 

parte do internauta. Assim agindo os fornecedores violam o artigo 36 da legislação 

consumerista, em afronta ao princípio da transparência, um dos pilares do Código de Defesa 

do Consumidor. 

Conforme destacado ao longo do trabalho, no ambiente virtual encontram-se situações 

que configuram publicidade abusiva, enganosa e subliminar. Enquanto nas mídias tradicionais 

se percebe a atuação de órgãos de regulação, como o Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária (CONAR) e do próprio Ministério Público, que por vezes 

atua retirando determinadas peças publicitárias da televisão, no ambiente virtual os 

fornecedores atuam livremente, subtraindo-se da fiscalização desses órgãos.  
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A dificuldade dessa atuação se deve, em parte, às características do ciberespaço, que 

se configura como um ambiente libertário, cujas configurações e práticas são constantemente 

recriadas pelos próprios usuários. A isso se soma o fato de as empresas passarem a atuar de 

maneira distinta daquela tradicional, inserindo-se em redes sociais, blogs e microblogs, de 

onde “monitoram”, “seguem” e enviam mensagens a determinadas pessoas, o que dificulta 

(senão inviabiliza) qualquer controle sobre a forma como divulgam seus produtos e serviços. 

Esse tipo de inserção é novo e se mostra em ascensão. Cresce o número de empresas 

que começa a perceber as vantagens da publicidade online, tais como a visibilidade alcançada 

no ciberespaço, o reduzido custo, se comparado às mídias tradicionais, e a grande penetração 

junto aos consumidores. Aliado a isso, a inserção das empresas em redes sociais permite um 

canal direto de comunicação entre o fornecedor e o potencial consumidor, o que provoca 

maior impacto e penetração da mensagem publicitária, que por vezes sequer é percebida como 

tal pelo internauta. O fato de o consumidor parecer não se incomodar com a publicidade 

online, no entanto, não minimiza os casos de violação aos seus direitos.  

Outras práticas publicitárias no ambiente virtual, no entanto, têm causado maior 

transtorno aos consumidores, como constatado a partir das observações realizadas em sites de 

reclamação dos consumidores na Internet, como o ‘Reclame Aqui’. Anúncios de promoções 

que posteriormente não são atendidas, os brindes que não são entregues e a ausência de 

resposta dos fornecedores aos reclames dos consumidores, encaminhados aos seus sites, são 

alguns dos problemas decorrentes da nova atuação dos fornecedores no ambiente virtual. O 

caso das promoções de vendas no Twitter mostrou-se bastante revelador dos novos problemas 

que desafiam o Direito do Consumidor na sociedade informacional. 

A utilização da Internet oferece grandes e inegáveis vantagens ao consumidor, que a 

partir dela pode assumir um protagonismo nunca antes desempenhado. Não obstante, ao lado 

dessas potencialidades descortinam-se situações que podem aumentar sua vulnerabilidade, o 

que aponta para a necessidade de a comunidade jurídica refletir sobre o tema, o que justifica a 

proposição de trabalhos de caráter científico, como este. 

Defende-se que a publicidade online não pode ocorrer em descompasso com a 

proteção já existente, tal como os dispositivos da Constituição Federal que tutelam direitos 

fundamentais, e do Código de Defesa do Consumidor, cujos princípios se orientam para a 

defesa daquele que é vulnerável e hipossuficiente.  
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RESUMO 

O presente trabalho aborda a regulamentação dos meios de comunicação social, com vistas a 

impedir-se a concentração de mercados através de monopólios e oligopólios, analisando-se as 

Constituições e as legislações gerais existentes em alguns países sul-americanos e europeus. 

Após uma análise pontual das legislações estrangeiras, o trabalho aborda a iniciativa de 

partidos políticos nacionais de criarem um marco regulatório dos meios de comunicação, 

especialmente com o propósito de limitarem as participações cruzadas e/ou múltiplas de 

algumas empresas de mídia, e conclui que no atual estágio da legislação nacional, embora não 

haja lei específica para esse controle, a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que “transforma 

o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE em Autarquia dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica e dá outras providências” é 

aplicável. 

PALAVRAS-CHAVE: MEIOS DE COMUNICAÇÃO; CONTROLE ESTATAL; 

CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL 

 

RESUMEN 
Este trabajo incluye la regulación de los medios de comunicación, con el fin de evitar la 

concentración de los mercados a través de los monopolios y oligopolios, mediante el análisis 

de las constituciones y leyes generales existentes en algunos países de Sudamérica y Europa. 

Después de una análisis puntual de leyes extranjeras, la obra analiza la iniciativa de los 

partidos políticos nacionales para crear un marco regulatorio de los medios de comunicación, 

especialmente con el propósito de limitar las participaciones cruzadas o múltiplo de algunas 

empresas de medios de comunicación y concluye que en la etapa actual de la legislación 

nacional, aunque no existe ninguna ley específica para este control, la ley no. 8.884, de junio 

de 1994, que "se vuelve el Conselho Administrativo de Defesa Econômica-CADE en 

autarquía, adopta las disposiciones relativas a la prevención y represión de infracciones contra 

el orden económico y da más" es apliclable. 

PALABRAS-CLAVE: MEDIOS DE COMUNICACIÓN; CONTROL DEL ESTADO; 

CONCENTRACIÓN DE EMPRESAS 

 

 

  

Introdução  
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A regulamentação dos meios de comunicação é assunto que recorrentemente volta à baila, e 

dessa vez a questão foi ventilada na Convenção Nacional do Partido dos Trabalhadores – que 

é exatamente o partido oficial. 

O objetivo deste trabalho foi a análise dos diversos métodos de controle de concentração das 

empresas de mídia em alguns países do mundo, como forma de se concluir que não obstante 

haja inexistência de um marco regulador no Brasil, a atual Lei Antitruste é aplicável ao setor. 

Para tanto, foi-se utilizado o método dedutivo, partindo-se das premissas das iniciativas 

reguladoras do setor em vários países, e da existência de leis antitrustes comerciais que podem 

ser utilizadas neste sentido. 

No primeiro capítulo, o estudo centrou-se na análise da liberdade de comunicação com o 

atestado de que há excessos que remetem às propostas de controle. 

No segundo capítulo abordou-se a liberdade de comunicação nas Constituições de países 

como Portugal,  Espanha e as regras da Comunidade Européia. No entanto, deu-se ênfase à 

nossa realidade social sulamericana, com o exame das regras bolivianas, argentinas, 

equatorianas e venezuelanas, e as propostas de controle das empresas de comunicação nestes 

países. 

Após, o estudo centrou-se nas formas de controle da mídia no Brasil e o impacto do 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental no. 130 que 

reconheceu a “plenitude” da liberdade de imprensa, mas não proibiu, e tampouco poderia, que 

se regulamentasse os monopólios e oligopólios no setor. 

Como derradeiro capítulo, compulsou-se a Lei Antitruste nacional e a possibilidade desta lei, 

de per si, ser aplicável ao mercado das mídias. 

  

1. 2.     Liberdade de comunicação assegurada constitucionalmente 

  

É truísmo dizer que a liberdade de expressão prevista no art. 5º, IV, da Constituição brasileira 

compreende o direito de informar[1], de se informar[2] e de ser informado[3]. E é exatamente 

neste direito de informar que reside a liberdade de imprensa.  

Não bastasse tal corolário, a liberdade de comunicação social é assegurada 

constitucionalmente, conforme se depreende do art. 220, da Constituição Federal, donde se 

extrai que “a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição”, em especial as 

restrições que importem em censura prévia (art. 200, § 2º, CF). 

É uma típica liberdade haurida dos movimentos revolucionários burgueses do final do século 

XVIII. Não sem nexo imputa-se a Thomas Jeferson, um dos expoentes da independência 

americana, o pensamento de que “se pudesse decidir se devemos ter um governo sem jornais 

ou jornais sem governo, (...) não vacilaria um instante em preferir o último.” 
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Desta forma, os meios de comunicação gozam de proteção constitucional e não se lhe 

conferem nenhum tipo de restrição prévia, em especial nenhuma forma de censura 

preambular. 

Também é truísmo abordar a importância e a proeminência social, senão política, dos meios 

de comunicação. Há muitos que denominam nosso atual estágio civilizatório de sociedade da 

informação, notadamente ante o imenso desenvolvimento tecnológico que facilita 

sobremaneira as intercomunicações. Este é o pensamento de Jorge Kanehide Ijuim, que 

discorre:[4] 

Seria uma limitação intelectual imperdoável negar as possibilidades das Tecnologias de 

Informação na Comunicação. A eficiência e a agilidade que proporcionam para a 

comunicação entre pessoas permitem vislumbrar avanços incalculáveis em todos os campos, 

em especial na educação. 

  

A sociedade da informação constitui uma dimensão fundamental da sociedade global, e o 

sistema tecnológico computador/telecomunicações dá-lhe ainda mais poder para ser um dos 

vetores de determinação e formação da sociedade[5]. 

E isto traz contornos impactantes, pois a sociedade da informação implica na perda da 

autonomia do Estado para proteger seus cidadãos, uma vez que as dinâmicas comunicativas 

ultrapassam as fronteiras nacionais, o que dificulta qualquer controle[6] e aumenta os riscos 

pelos excessos cometidos, em especial pelas ofensas causadas a outros direitos de 

personalidade. 

São conhecidos os casos de excessos midiáticos que causaram danos indeléveis a pessoas. O 

caso “escola base” de 1.994[7] é paradigmático neste sentido. 

Outrossim, cada vez mais os meios de comunicação são partidários e tendenciosos. Na eleição 

para Presidente da República do Brasil, em 2010, o jornal “O Estado de São Paulo” declarou 

expressamente seu apoio ao candidato José Serra, e recomendou que seus eleitores nele 

votassem. 

Ademais, a mídia explora demasiadamente as tragédias humanas no afã de conseguir 

audiência e/ou leitores. Afora alguns programas auto-intitulados cômicos que expõe 

personalidades, principalmente do mundo político, a situações extremamente constrangedoras. 

Não bastasse tudo isso, a “grande mídia” geralmente perfaz conglomerados transnacionais da 

informação com grande poder econômico. E  há, hoje, nos dizeres de Maria Eduarda 

Gonçalves, a “preponderância dos mercados sobre o poder dos Estados”.[8] 

Por conseguinte, muitas vozes se levantam no sentido de imporem-se maiores limites aos 

meios de comunicação. 

  

1. 3.     Limites aos meios de comunicação em alguns países do mundo. 
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Os limites aos meios de comunicação remetem-nos às reflexões sobre os conflitos entre os 

diversos autores envolvidos: sociedade plural, governo e mídia. Pietro Lora Alarcón[9] 

consigna: 

  

Longe estamos de imaginar que nas sociedades nacionais exista plenitude no que respeita ao 

exercício da liberdade de expressão, pois é evidente que estamos diante de uma delicada 

relação entre povo, governo e mídia. No entanto, o grau de legítima independência com 

relação ao Estado que deve caracterizar a atividade jornalística aumenta, em idêntica 

proporção, a responsabilidade do agente na emissão da informação, especialmente quanto à 

veracidade e a ausência de qualquer interesse em falsear, recortar ou explorar a verdade em 

benefício de algo que não seja a coletividade organizada. 

  

A liberdade da mídia e seus excessos, e a tentativa de sua regulamentação, geram um embate 

crescente na maioria dos países. 

Na Bolívia, cuja nova Constituição data de novembro de 1997, o art. 106 determina que “el 

Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información”. E no 

subseqüente art. 107, II, lê-se: 

  

La información e las opiniones emitidas a través de los médios de comunicación social deben 

respetar los princípios de veracidad y responsabilidad. Estos princípios se ejercerán mediante 

las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y médios de 

comunicación y su lei. 

  

Vê-se que embora a liberdade de imprensa seja assegurada, impôs-se o dever de “respeito aos 

princípios da veracidade e responsabilidade”, que serão previstos em regras de auto-regulação 

em lei. 

E sobreveio o marco regulamentador, a chamada Lei de Telecomunicações, Tecnologias de 

Informação e Comunicação. Por sua imposição, o setor privado passa a ter direito a 33% 

(trinta e três por cento) das licenças de rádio e televisão, enquanto o Estado fica com outros 

33% (trinta e três por cento). Povos indígenas e meios a serviço de organizações comunitárias 

terão 17% cada. 

Quando da aprovação desta lei algumas empresas de mídia bolivianas publicaram seus jornais 

com as primeiras páginas em branco, como forma de protesto contra aquilo que chamavam de 

censura. Argumentaram, ainda, que mais de 400 (quatrocentos) rádios particulares seriam 

fechadas para que houvesse o enquadramento da proporção legal.[10] E, principalmente, que 

o governo concentraria a maioria dos meios de comunicação, haja vista que os povos 
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indígenas e as organizações comunitárias, que possuirão 34% das licenças, são influenciados 

e ligados ao governo. 

Na Argentina, o art. 14, da Constituicion deLa Nacion Argentina, assegura que “todos los 

habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme a as leyes que reglamentan 

su ejercicio: (...) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa.” 

Embora a Constituição Federal silencie sobre regulamentação dos meios de comunicação, a 

Argentina adotou essa proposta num contexto de conflito entre governo e a mídia dominante, 

principalmente durante a administração Cristina Kirchner que se digladia diretamente com o 

maior grupo de comunicação daquele país, qual seja, o grupo Clarín, inclusive com a 

utilização de forças institucionais. 

Inicialmente cerca de 200 (duzentos) agentes fazendários adentraram a sede do jornal para 

colherem provas em uma investigação de suposta sonegação fiscal; paralelo a isso houve 

denúncia criminal contra a proprietária do grupo por suposta irregularidade na adoção de seus 

filhos; sindicatos alinhados à ideologia do governo promoveram piquetes contra o grupo 

Clarín; e o governo reestatizou a programação dos jogos de futebol do campeonato nacional, 

que antes eram grande fonte de receita do grupo. 

Para Pablo Mendelevich[11], do jornal La Nación, há distribuição arbitrária das verbas de 

publicidade pelo governo Cristina, favorecendo os canais midiáticos que lhe sejam 

alinhados[12]. 

Em outras frentes, a gestão Cristina suspendeu a licença do provedor de internet do Clarín, 

anulou a fusão das empresas que formavam a operadora de TV a cabo do grupo e busca 

retomar o controle da indústria que produz papel-jornal no país – hoje uma sociedade entre 

estado, Clarín e o grupo do jornal “La Nación”. 

Em outra frente aprovou-se uma nova Lei de Serviços Audiovisuais (Lei 26.522/09) que 

atinge em cheio os interesses do grupo Clarín, por, entre outros fatores, limitar o número de 

licenças de TV a cabo, um dos principais negócios do conglomerado. 

Por sua vez, o grupo Clarín recorrentemente acusa o governo de desmandos e de atos de 

corrupção. Há, pois, embate declarado. 

A Constituición dela Republicadel Ecuador  é a carta constitucional analisada que mais 

longamente trata da questão dos meios de comunicação e garante no art. 16 que “todas las 

personas, em forma individual o colectiva, tienen derecho a una comunicación libre, 

intercultural, incluyente, diversa y participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, 

por cualquier medio y forma”. Nos arts. 17 e 19,  lê-se: 

Art. 17.- El Estado fomentará la pluralidad y la diversidad en la comunicación, y al efecto: 

1. Garantizará la asignación, a través de métodos transparentes y en igualdad de condiciones, 

de las frecuencias del espectro radioeléctrico, para la gestión de estaciones de radio y 

televisión públicas, privadas y comunitarias, así como el acceso a bandas libres para la 

explotación de redes inalámbricas, y precautelará que en su utilización prevalezca el interés 

colectivo. 
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2. Facilitará la creación y el fortalecimiento de medios de comunicación públicos, privados y 

comunitarios, así como el acceso universal a las tecnologías de información y comunicación, 

en especial para las personas y colectividades que carezcan de dicho acceso o lo tengan de 

forma limitada. 

3. No permitirá el oligopolio o monopolio, directo ni indirecto, de la propiedad de losmedios 

de comunicación y del uso de las frecuencias. 

(...) 

Art. 19.- La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y 

culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de 

espacios para la difusión de la producción nacional independiente. 

Se prohíbe la emisión de publicidad que induzca a la violencia, la discriminación, el racismo, 

la toxicomanía, el sexismo, la intolerancia religiosa o política y toda aquella que atente contra 

los derechos. 

  

A Constituição equatoriana também condiciona à lei infraconstitucional a regulamentação dos 

meios de comunicação, precisamente no art. 384, o que ainda não se deu e provavelmente dar-

se-á mediante plebiscito. 

Segundo Fernando Gabeira, em seu blog mantido no site do jornal “Estadao”[13], o confronte 

entre governo e imprensa no Equador tem outra dimensão: 

Quatro jornalistas, três diretores e um articulist do jornal O Universo, de Guyaquil, foram 

condenados a três anos de prisão e devem pagar US$40 milhões de indenização ao Presidente 

Rafael Correa. O que o juiz Juan Paredes considerou crime em sua sentença foi um artigo de 

Emilio Palacio dizendo que o Presidente Rafael Correa mentia. 

  

Na Venezuela, a Constitución dela República Bolivarianade Venezuela prevê nos arts. 57 e 

58: 

Artículo 57. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u 

opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer 

uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse 

censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. 

No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni 

los que promuevan la intolerancia religiosa. 

Se prohíbe la censura a los funcionarios públicos o funcionarias públicas para dar cuenta de 

los asuntos bajo sus responsabilidades. 

Artículo 58. La comunicación es libre y plural, y comporta los deberes y responsabilidades 

que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz e imparcial, 

sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como el derecho de réplica 
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y rectificación cuando se vean afectados directamente por informaciones inexactas o 

agraviantes. Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada 

para su desarrollo integral. 

  

Deste modo, assegura-se o direito de liberdade de expressão e se veda a censura. E no tocante 

aos meios de comunicação, o art. 108 determina: 

Artículo 108. Los medios de comunicación social, públicos y privados, deben contribuir a la 

formación ciudadana. El Estado garantizará servicios públicos de radio, televisión y redes de 

bibliotecas y de informática, con el fin de permitir el acceso universal a la información. Los 

centros educativos deben incorporar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías, 

de sus innovaciones, según los requisitos que establezca la ley. 

  

Neste caso há uma clara tendência a que os meios de comunicação sejam prestados por entes 

públicos, embora não se vede que empresas particulares a explorem. No entanto, na ordem 

econômica, o art. 113 da mesma carta constitucional interdita a formação de monopólios em 

quaisquer setores das atividades particulares[14], o que possibilitaria, em tese, legislação 

contra o monopólio e oligopólio das mídias. 

E sob o argumento de vedar-se o monopólio nos meios de comunicação naquele país, 

publicou-se a Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión, conhecida como Ley 

Resorte, cuja redação mais recente data de 07 de fevereiro de 2010. 

Essa lei considera os meios de comunicação de ordem pública,  impõe horários para 

transmissões, limita comerciais, permite ao Estado obrigar que as empresas privadas 

transmitam suas mensagens gratuitamente, obrigam programas denominados culturais com 

participação compulsória de venezuelanos, cria uma Comissão de Programação de Televisão 

e Rádio para fiscalizar os conteúdos destas mídias. Cria, também, um Diretório de 

Responsabilidade Social que permite derrogação de concessões de rádio e televisão, entre 

outras punições. 

A imprensa mundial, sobretudo aquela não filiada ao sistema bolavariano implantado na 

Venezuela, recorrentemente acusa o governo daquele país de perseguir a imprensa livre, 

inclusive com o uso da censura prévia, conforme relatório da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos (Cidh) - vértice da Organização dos Estados Americanos (OEA) – que 

manifestou repúdio à prisão de jornalistas e à inibição de publicações críticas ao governo de 

Hugo Chávez. [15] 

É sintomático concluir que os países sulamericanos apresentam embate entre órgãos de mídia 

e governos, o que tem redundado em tentativas de controle e limites estatais sobre a imprensa. 

Mas o conflito não é privativo dos países sulamericanos. Nos EUA, o governo Barack 

Obama, através de seu porta-voz Robert Gibbs, acusou a emissora americana Fox News de ser 

um "braço do Partido Republicano" e anunciou que o governo vai tratá-la do "mesmo jeito 

que trata um oposicionista”[16]. Porém, ainda não houve nenhuma tentativa de regulação da 

mídia naquele país. 
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Na Europa não é diferente. E os autores europeus, de um modo geral, têm pontificado a 

“redução do poder e da autonomia do Estado-nação para regular a atividade econômica e 

social; (...) e a erosão da soberania tem sido, porém, acompanhada pelo desenvolvimento de 

uma nova instância de “estado regulador”.[17] 

Em Portugal Jonatas E.M. Machado[18] relata que há fundados esforços para se evitar a 

participação cruzada entre empresas de comunicações e a participação múltipla, tudo em 

nome do antitruste. E é essa a razão de ser da proibição encartada no art. 38º./4, da 

Constituição de 1976[19]. No entanto, a preocupação é basicamente econômica, de modo a 

evitar-se a concentração de empresas em mercado relevante. A propósito, o mesmo Jonatas E. 

M. Machado[20] prega que a “teoria do mercado livre das idéias parece sugerir que este 

último pode, em boa medida, ser realizado através do mercado livre das empresas de 

comunicação”. 

A atual lei de Imprensa portuguesa (Lei 2/99) determina no art. 2º que deve ser garantido os 

direitos dos cidadãos mediante “medidas que impeçam níveis de concentração lesivos do 

pluralismo da informação”. E, neste propósito, uma vez que inexiste lei antitruste para o setor 

de informação, faz referência à aplicabilidade da lei geral de defesa da concorrência. Essa é a 

lição de Clara Elete Gomes Rabaça[21]: 

  

Dito de outro modo, o regime geral de defesa da concorrência é o qe continua a ser aplicado 

às empresas do setor da imprensa escrita e agências noticiosas, apenas com uma diferença e 

uma especificidade novas (...) ( na medida em que) as operações de concentração horizontal 

de grupos de mídia também devem ser comunicadas à Alta Autoridade para a Comunicação. 

  

Maria Eduarda Gonçalves[22] observa que a principal preocupação da Europa é a proteção 

dos “autores, dos investidores, dos produtores, e dos prestadores dos novos serviços, ou seja, 

os dos agentes do “mercado de informação””. 

Há, pois, clara preocupação com os aspectos econômicos, em detrimento da essência da 

comunicação em si. 

Fernando Adolfo De Abel Vilela[23], analisando o contexto espanhol, argumenta que “las 

normas de defensa de la competência (son) como garantes de los derechos fundametnales y 

libertades publicas” e que tais regras ¨convergen a los médios de comunicación social”. 

Também na doutrina espanhola vê-se a preocupação principal com a concentração 

empresarial. 

Porém, o mesmo autor afirma que várias foram as tentativas de regulamentar a concentração 

dos mercados de mídia. No entanto, nenhum projeto vingou. Assim, também se rende ao fato 

de que a lei antitruste em geral deve ser dirigida igualmente a essas empresas de 

comunicação. 

Na Europa o Regulamento 4064/1989, do Conselho de Comunicação, foi pioneiro em tratar 

da concentração dos meios de comunicação, impondo que as operações de concentração 
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fossem apreciadas com vistas a apurar-se se são compatíveis com os interesses comuns 

econômicos europeus. 

Posteriormente a isto se editou o “Livro Verde” da Comissão de Pluralismo e Concentração 

dos Meios de Comunicação no mercado interior europeu. 

Porém, tanto o Regulamento quanto o “Livro Verde” não vingaram, como também não 

prosperaram as propostas de “Directivas” para a solução da questão. Assim, a Europa não 

dispõe de expedientes normativos de regulamentação de concentração de mídias. 

Hoje, basicamente as decisões sobre concentração de mercados de mídias ficam ao encargo da 

Comissão dos Mercados de Produtos Relevantes, e já há várias neste sentido.[24] 

  

1. 4.     A regulagem da mídia no Brasil 

  

Já se disse que a Constituição Federal assegura “a manifestação do pensamento, a criação, a 

expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer 

restrição”, em especial as restrições que importem em censura prévia (art. 200, § 2º., CF). 

Vigorava no Brasil a Lei de Imprensa (Lei 5250, de 09 de fevereiro de 1967), que pretendia 

regular “a liberdade de manifestação do pensamento e de informação”, e que foi declarada 

inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal na decisão da Arguição de Descumprimento 

de Preceito Fundamental 130-7. 

Com essa decisão, vinculativa e erga omnes[25], vários imperativos obrigatórios foram 

infundidos. 

Neste passo, assentiu-se que[26]: 

  

Princípio constitucional de maior densidade axiológica e mais elevada estatura sistêmica, a 

Democracia avulta como síntese dos fundamentos da República Federativa brasileira. 

Democracia que, segundo a Constituição Federal, se apóia em dois dos mais vistosos pilares: 

a) o da informação em plenitude e de máxima qualidade; b) o da transparência ou visibilidade 

do Poder, seja ele político, seja econômico, seja religioso (art. 220 da CF/88) (...) A imprensa 

como plexo ou conjunto de “atividades” ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a 

poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de 

opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e 

revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade. A imprensa como 

alternativa à explicação ou versão estatal de tudo que possa repercutir no seio da sociedade e 

como garantido espaço de irrupção do pensamento crítico em qualquer situação ou 

contingência. 
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Por conseguinte, o direito à “plenitude da informação” é um pilar democrático e a imprensa 

uma “instituição” que pode influenciar cada pessoa ou mesmo a opinião pública, inclusive 

como contraponto às informações oficiais estatais. Aliás, consignou-se que a “plena” 

liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia. 

Zagrebelsky[27], com sua proposta de um direito dúctil, prega o pluralismo político e social 

como um dos imperativos absolutos de uma ordem constitucional, ladeado pela necessidade 

também absoluta de respeitar o enfrentamento entre os diversos autores sociais e políticos 

como forma de busca de uma concordância prática de interesses. 

Nos dizeres de Carlos María Carcova, “as situações de pluralismo jurídico oferecem, hoje, 

naturalmente uma quantidade de alternativas e variantes que eram simplesmente impensáveis 

nas décadas deste século”[28]. 

E é por isso que Zagrebelsky[29] discursa sobre o pluralismo social e político, a formação de 

centros de poderes alternativos e concorrentes, a incorporação de entes supraestatais, entre 

outros fatores, que são os agentes corrosivos da soberania estatal, tal como concebida 

hobbesianamente. 

E é exatamente este pluralismo social e político, atrelado ao fato do Estado não ter a 

exclusividade (soberania?!) da fonte e dos métodos de informação, que geram a liberdade de 

comunicação social a quaisquer cidadãos e/ou grupos. A soberania estatal é substituída pela 

soberania constitucional, que previu expressamente as únicas restrições plausíveis ao direito 

de imprensa[30]. 

E não é só. Também na mesma ADPF no. 130 assentou o STF: 

  

Os direitos que dão conteúdo à liberdade de imprensa são bens de 

personalidade que se qualificam como sobredireitos. Daí que, no limite, as 

relações de imprensa e as relações de intimidade, vida privada, imagem e 

honra são de mútua excludência, no sentido de que as primeiras se 

antecipam, no tempo, às segundas; ou seja, antes de tudo prevalecem as 

relações de imprensa como superiores bens jurídicos e natural forma de 

controle social sobre o poder do Estado, sobrevindo as demais relações como 

eventual responsabilização ou consequência do pleno gozo das primeiras. Não 

há liberdade de imprensa pela metade ou sob as tenazes da censura prévia, 

inclusive a procedente do Poder Judiciário, pena de se resvalar para o 

espaço inconstitucional da prestidigitação jurídica.  

  

Deu-se ao direito de liberdade de imprensa uma característica de sobredireito, que não pode 

ser cerceado ao argumento de prejuízo aos demais direitos de personalidade. Neste desiderato, 

a liberdade de imprensa “se antecipa” no tempo em relação aos demais direitos, que, se forem 

violados, gerarão responsabilização. 

Adotou-se o “mecanismo constitucional de calibração de princípios” com a 

“proporcionalidade entre liberdade de imprensa e responsabilidade civil por danos morais e 

materiais”. 
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No entanto, dentro desta “ponderação”, entendeu-se que nada pode obstar a liberdade de 

imprensa. E aqui cabe ressalvar, sob a ótica de Zagrebelsky[31], que a coexistência de valores 

e princípios díspares exige que nenhum deles tenha caráter absoluto. São apenas absolutos o 

imperativo do pluralismo e seu enfrentamento (a lealdade em seu confronto). 

O imperativo teórico da não contradição não pode invalidar a concordância prática. E pela 

concordância prática não se pode aprioristicamente dar-se a nenhum direito a primazia 

abstrata de ser superior a outro, o que se resolveria apenas no caso concreto. 

A liberdade de imprensa é basicamente um princípio. As regras nos dizem o que devemos e 

como podemos atuar; os princípios não nos revelam nada neste respeito, mas proporcionam 

critérios para tomar posições. Os significados dos princípios somente são revelados no caso 

concreto e quase nuncaem abstrato. Eneste ponto a decisão do STF, embora pretendesse dar à 

liberdade de imprensa um caráter de “mútua causalidade entre liberdade de imprensa e 

democracia”, impôs abstratamente este princípio como sobreposto aos demais. 

Ora, isto não é ponderação de valores, mas sim hierarquização de direitos. Ponderação de 

valores é o que realiza a corte alemã. A propósito: 

  

A liberdade de expressão de maneira nenhuma tem sempre precedência sobre a proteção da 

personalidade [...]. Ao contrário, quando a manifestação de uma opinião tem que ser vista 

como um crime formal de insulto ou de difamação, a proteção da personalidade vem, 

rotineiramente, antes da liberdade de expressão [...]. Quando a manifestação de uma opinião 

está ligada a afirmações de fatos, a devida proteção pode depender da verdade subjacente dos 

supostos fatos. Se essas afirmações forem provadas falsas, a liberdade de expressão irá 

rotineiramente ceder à proteção da personalidade [...]. Se não forem falsas, a questão é qual o 

interesse jurídico que merece proteção no caso concreto. Mesmo nesse caso, deve ser 

recordado que a presunção em favor da liberdade de expressão se aplica com relação a 

questões de essencial importância para o público[32]. 

  

Para Winfried Brugger[33] “essas decisões da Corte Constitucional Federal, em conjunto, 

demonstram que a Corte alemã não vê a liberdade de expressão como um direito prevalecente 

que, na maioria dos casos, sobrepõe-se a outros direitos e valores constitucionais 

contrapostos.” 

Retornando-se à decisão do STF, definiu-se “o núcleo duro da liberdade de imprensa e a 

interdição parcial de legislar.” Assim: 

  

...não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o 

que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas. As 

matérias reflexamente de imprensa, suscetíveis, portanto, de conformação 

legislativa, são as indicadas pela própria Constituição, tais como: 

direitos de resposta e de indenização, proporcionais ao agravo; proteção do 

sigilo da fonte (“quando necessário ao exercício profissional”); 

responsabilidade penal por calúnia, injúria e difamação; diversões e 

espetáculos públicos; estabelecimento dos “meios legais que garantam à 

pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou 
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programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no art. 221, 

bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser 

nocivos à saúde e ao meio ambiente” (inciso II do § 3º do art. 220 da CF); 

independência e proteção remuneratória dos profissionais de imprensa como 

elementos de sua própria qualificação técnica (inciso XIII do art. 5º); 

participação do capital estrangeiro nas empresas de comunicação social (§ 

4º do art. 222 da CF); composição e funcionamento do Conselho de 

Comunicação Social (art. 224 da Constituição). Regulações estatais que, 

sobretudo incidindo no plano das consequências ou responsabilizações, 

repercutem sobre as causas de ofensas pessoais para inibir o cometimento 

dos abusos de imprensa. Peculiar fórmula constitucional de proteção de 

interesses privados em face de eventuais descomedimentos da imprensa (justa 

preocupação do Ministro Gilmar Mendes), mas sem prejuízo da ordem de 

precedência a esta conferida, segundo a lógica elementar de que não é pelo 

temor do abuso que se vai coibir o uso. Ou, nas palavras do Ministro Celso 

de Mello, “a censura governamental, emanada de qualquer um dos três 

Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público”. 

  

Portanto, ao legislador infraconsitucional brasileiro não é dado limitar o exercício da 

liberdade de imprensa mediante imposição de conseqüências ou responsabilização, haja vista 

que há precedência deste direito sobre os demais. 

Desta forma, quanto ao mérito da informação ou crítica jornalística não existirá prévio 

cerceamento, valendo apenas as limitações posteriores previstas nos art. 5º, IV, V, X, XIII e 

XIV da CF, entre outros. 

Porém, a ADPF analisada não tratou e, por conseguinte, não limitou o controle dos 

monopólios e oligopólios dos órgãos de imprensa. E nem poderia, uma vez que há clara 

menção a esta regra no texto constitucional ao se forçar a observar-se que “os meios de 

comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de monopólio ou 

oligopólio.”[34] 

E, neste passo, merece acurada reflexão a problemática da concentração de algumas mídias 

em forma de oligopólios no Brasil. 

  

1. 5.     Controle dos oligopólios midiáticos e das concessões de rádios. 

  

Recentemente, o Partido dos Trabalhadores editou Resolução Política do 4º Congresso do 

Partido dos Trabalhadores, Etapa Reforma Estatutária e tratou questões como a liberdade de 

imprensa. 

É a primeira vez após a Constituição de 1988 que um partido no Governo Federal lança tal 

iniciativa, o que, inevitavelmente, trouxe luzes sobre as reais intenções dos seus postulados. 

Eis o discurso: 
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Para nós, é questão de princípio repudiar, repelir e barrar qualquer tentativa de censura ou 

restrição à liberdade de imprensa. Mas o jornalismo marrom de certos veículos, que às vezes 

chega a práticas ilegais, deve ser responsabilizado toda vez que falsear os fatos ou distorcer as 

informações para caluniar, injuriar ou difamar. A inexistência de uma Lei de Imprensa, a não 

regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da propriedade cruzada de meios, o 

desrespeito aos direitos humanos presente na mídia, o domínio midiático por alguns poucos 

grupos econômicos tolhem a democracia, silenciam vozes, marginalizam multidões, enfim 

criam um clima de imposição de uma única versão para o Brasil. E a crescente partidarização, 

a parcialidade, a afronta aos fatos como sustentação do noticiário preocupam a todos os que 

lutam por meios de comunicação que sejam efetivamente democráticos. Por tudo isso, o PT 

luta por um marco regulatório capaz de democratizar a mídia no País.[35] 

  

Basicamente pretende o partido governista uma nova Lei de Imprensa que puna a falsa 

informação, que limite a “propriedade cruzada de meios[36]”, o “domínio midiático por 

alguns poucos grupos econômicos” e, assim, sugere um “marco regulatório capaz de 

democratizar a mídia no País”. 

Regular a essência do pensamento pela mídia é fora de foco. As regras civis e criminais que 

tratam dos delitos e dos danos causados aos direitos de personalidade já são suficientemente 

conhecidos e disciplinados constitucional[37] e infraconstitucionalmente[38], além de vasta 

jurisprudência pertinente, inclusive em nível sumular[39]. Além disso, pela ADPF n. 130, 

dificilmente uma nova Lei de Imprensa seria reputada constitucional. Logo, a iniciativa do PT 

parece “midiática”, revanchista e sem chance de prosperar. 

Contudo, já é passado o momento de se discutir o marco regulatório dos oligopólios dos 

grupos de mídia. E, neste diapasão, como dito no texto do partido governista, “a não 

regulamentação dos artigos da Constituição que tratam da propriedade cruzada de meios, (...) 

(e) o domínio midiático por alguns poucos grupos econômicos tolhem a democracia” 

Porém, o curioso é que o PT – Partido dos Trabalhadores - apenas alardeou sobre tal marco 

regulatório. Mas não apresentou suas bases. 

Em novembro de 2010 o PSOL – Partido Socialismo e Liberdade ajuizou a Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, no. 10, afim de que o Supremo Tribunal Federal 

reconhecesse a mora legislativa para a regulamentação da questão dos monopólios e 

oligopólios dos meios de imprensa[40]. Essa ação aguarda julgamento. 

Parece-nos, de fato, que seja de rigor uma lei específica aos meios de comunicação para 

evitar-se a concentração horizontal e a propriedade cruzada no setor. No entanto, enquanto tal 

lei não surge, os oligopólios dos meios de comunicação poderão perfeitamente ser tratados 

pela Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que “transforma o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica - CADE em Autarquia, dispõe sobre a prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica e dá outras providências.” 

No seu art. 15 lê-se que: 
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Esta Lei aplica-se às pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado, bem como a 

quaisquer associações de entidades ou pessoas, constituídas de fato ou de direito, ainda que 

temporariamente, com ou sem personalidade jurídica, mesmo que exerçam atividade sob 

regime de monopólio legal. 

  

Assim, quaisquer grupos econômicos que incorram em infrações da ordem econômica podem 

ser enquadrados por tal legislação. E isso não exclui os grupos de mídia. 

Neste diapasão, eis a redação do art. 20, da mesma Lei: 

  

Art. 20. Constituem infração da ordem econômica, independentemente de culpa, os atos sob 

qualquer forma manifestados, que tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, 

ainda que não sejam alcançados: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre iniciativa; 

II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 

III - aumentar arbitrariamente os lucros; 

IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 

  

Não vemos como não incluir os grupos de mídia nas hipóteses acima estabelecidas. E não 

apenas nestes incisos, mas na Lei Antitruste na sua integralidade[41]. 

Por exemplo, nos parágrafos subseqüentes do mesmo artigo 20, da Lei Antitruste, fez-se a 

ressalva de que “a conquista de mercado resultante de processo natural fundado na maior 

eficiência de agente econômico em relação a seus competidores não caracteriza dominação de 

mercado.” 

Por outro lado, “ocorre posição dominante quando uma empresa ou grupo de empresas 

controla parcela substancial de mercado relevante, como fornecedor, intermediário, 

adquirente ou financiador de um produto, serviço ou tecnologia a ele relativa”, sendo 

“presumida quando a empresa, ou grupo de empresas, controla 20% (vinte por cento) de 

mercado relevante, podendo este percentual ser alterado pelo CADE para setores específicos 

da economia.” 

Ora, os meios de comunicação são mercados relevantes. Logo, qualquer grupo de mídia 

poderá ser considerado em posição dominante quando controlar 20% do setor, salvo se o 

crescimento der-se por processo natural. 

Porém, toda vez que um grupo de mídia visar monopolizar ou oligopolizar os meios de 

comunicação mediante fusões, propriedade cruzada, concentrações horizontais etc, poderão se 
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sujeitar às penas previstas naquela Lei Antitruste, que vai de multa à cisão compulsória das 

empresas. 

Deste modo, enquanto não sobrevém o marco regulatório dos oligopólios da mídia, podem ser 

aplicadas as regras da Lei Antitruste. 

  

Considerações finais 

  

A liberdade de comunicação decorre diretamente da liberdade de expressão e ambas, genérica 

ou especificamente tratadas, estão asseguradas constitucionalmente. 

No entanto, a comunicação social de grande massa é desenvolvida por grupos econômicos 

que muitas vezes manipulam o cenário político, quer a política usual, quer a política real, 

social. 

Esses grupos assumem um papel de destaque no pluralismo político e social por serem 

grandes formadores de opiniões, muitas vezes como contraponto das versões governamentais. 

O embate é inevitável. E, neste passo, vários Estados visam regular e limitar os meios de 

comunicação através de legislações específicas. 

O Brasil carece de qualquer legislação no setor. A antiga Lei de Imprensa foi declara não 

recepcionada pela Constituição e assim foi extirpada do cenário jurídico. E pela decisão da 

ADPF n. 130 qualquer modo de controle da informação em si é odiosa e não encontra 

respaldo constitucional. 

No entanto, nada impede que se limitem as formações de oligopólios e monopólios em face 

da previsão expressa do próprio texto constitucional, que, contudo, ainda não foi 

regulamentado infraconstitucionalmente. 

No entanto, essa anomia específica não abstrai os grupos de mídia do controle da formação de 

monopólios e oligopólios, pois, ao nosso sentir, as regras da Lei Antitruste lhe são 

perfeitamente aplicáveis. 
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rocesso=130> Acessado em: 22 set. 2011. 
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[32] 90 BVerfGE 241,248 f. (1994) = Decisões 620, p. 626. 
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Alemão e o Americano. in Cd-Ron Revista de Direito Público, 8,  São Paulo: IOB, 2011, 1 

CD-ROM. 

  

[34] CF, art. 220, § 5º 

[35] Disponível em: < http://www.pt.org.br/index.php?/downloads> Acessado em: 20 

ago.2011. 

[36] É o termo usado para designar a concentração de mídia, na qual um empresário (ou 

família) é proprietário de mais de um veículo de comunicação, jornal, TV, rádio etc, 

disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Propriedade_cruzada. Acessado em: 22 set. 2011. 

[37] CF, art. 5º., IV, V e X 

[38] Código Civil, arts. 186, 187, 927, 953, entre outros; Código de Processo Civil, arts. 273, 

461, entre outros; Código Penal, arts. 138 e seguintes; 

[39] Súmulas do STJ 221, 281. 

[40] Prevê a CF, art. 220, § 5º, que “os meios de comunicação social não podem, direta ou 

indiretamente, ser objeto de monopólio ou oligopólio.” 
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[41] Lei 8884/94. Art. 21. As seguintes condutas, além de outras, na medida em que 

configurem hipótese prevista no artigo 20 e seus incisos, caracterizam infração da ordem 

econômica: 

I - fixar ou praticar, em acordo com concorrente, sob qualquer forma, preços e condições de 

venda de bens ou de prestação de serviços; 

II - obter ou influenciar a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre 

concorrentes; 

III - dividir os mercados de serviços ou produtos, acabados ou semi-acabados, ou as fontes de 

abastecimento de matérias-primas ou produtos intermediários; 

IV - limitar ou impedir o acesso de novas empresas ao mercado; 

V - criar dificuldades à constituição, ao funcionamento ou ao desenvolvimento de empresa 

concorrente ou de fornecedor, adquirente ou financiador de bens ou serviços; 

VI - impedir o acesso de concorrente às fontes de insumo, matérias-primas, equipamentos ou 

tecnologia, bem como aos canais de distribuição; 

VII - exigir ou conceder exclusividade para divulgação de publicidade nos meios de 

comunicação de massa; 

VIII - combinar previamente preços ou ajustar vantagens na concorrência pública ou 

administrativa; 

IX - utilizar meios enganosos para provocar a oscilação de preços de terceiros; 

X - regular mercados de bens ou serviços, estabelecendo acordos para limitar ou controlar a 

pesquisa e o desenvolvimento tecnológico, a produção de bens ou prestação de serviços, ou 

para dificultar investimentos destinados à produção de bens ou serviços ou à sua distribuição; 

XI - impor, no comércio de bens ou serviços, a distribuidores, varejistas e representantes, 

preços de revenda, descontos, condições de pagamento, quantidades mínimas ou máximas, 

margem de lucro ou quaisquer outras condições de comercialização relativos a negócios 

destes com terceiros; 

XII - discriminar adquirentes ou fornecedores de bens ou serviços por meio da fixação 

diferenciada de preços, ou de condições operacionais de venda ou prestação de serviços; 

XIII - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, dentro das condições de pagamento 

normais aos usos e costumes comerciais; 

XIV - dificultar ou romper a continuidade ou desenvolvimento de relações comerciais de 

prazo indeterminado em razão de recusa de outra parte em submeter-se a cláusulas e 

condições comerciais injustificáveis ou anticoncorrenciais; 
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XV - destruir, inutilizar ou açambarcar matérias-primas, produtos intermediários ou acabados, 

assim como destruir, inutilizar ou dificultar a operação de equipamentos destinados a produzi-

los, distribuí-los ou transportá-los; 

XVI - açambarcar ou impedir a exploração de direitos de propriedade industrial ou intelectual 

ou de tecnologia; 

XVII - abandonar, fazer abandonar ou destruir lavouras ou plantações, sem justa causa 

comprovada; 

XVIII - vender injustificadamente mercadoria abaixo do preço de custo; 

XIX - importar quaisquer bens abaixo do custo no país exportador, que não seja signatário dos 

Códigos Antidumping e de Subsídios do GATT; 

XX - interromper ou reduzir em grande escala a produção, sem justa causa comprovada; 

XXI - cessar parcial ou totalmente as atividades da empresa sem justa causa comprovada; 

XXII - reter bens de produção ou de consumo, exceto para garantir a cobertura dos custos de 

produção; 

XXIII - subordinar a venda de um bem à aquisição de outro ou à utilização de um serviço, ou 

subordinar a prestação um serviço à utilização de outro ou à aquisição de um bem; 

XXIV - impor preços excessivos, ou aumentar sem justa causa o preço de bem ou serviço. 

Parágrafo único. Na caracterização da imposição de preços excessivos ou do aumento 

injustificado de preços, além de outras circunstâncias econômicas e mercadológicas 

relevantes, considerar-se-á: 

I - o preço do produto ou serviço, ou sua elevação, não justificados pelo comportamento do 

custo dos respectivos insumos, ou pela introdução de melhorias de qualidade; 

II - o preço de produto anteriormente produzido, quando se tratar de sucedâneo resultante de 

alterações não substanciais; 

III - o preço de produtos e serviços similares, ou sua evolução, em mercados competitivos 

comparáveis; 

IV - a existência de ajuste ou acordo, sob qualquer forma, que resulte em majoração do preço 

de bem ou serviço ou dos respectivos custos. 
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Como a internet pode estimular o exercício público das liberdades 
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How the Internet can stimulate the public exercise of freedoms 
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“A praça! 

A praça é do povo 

Como o céu é do condor” 

Castro Alves. 

 

 

RESUMO: Este artigo discute como as novas tecnologias de comunicação, em especial a 

internet e, mais especificamente, as redes sociais, podem estimular o exercício público de 

direitos, com impactos nas interações sociais e nas relações políticas. O principal objetivo é 

propor um conceito de liberdade e verificar como as novas tecnologias podem promover a 

reocupação de espaços públicos e a recuperação da própria vida pública, em oposição à 

tendência, observada na segunda metade do século XX, de valorização da esfera privada. O 

marco teórico adotado para a pesquisa é a relação, estabelecida por Hannah Arendt (2008), 

entre o exercício das capacidades políticas da ação e do discurso, e a criação de um espaço 

público para o exercício da liberdade, tal como apresentado na obra Da Revolução. O caso da 

Praia da Estação foi escolhido para testar a hipótese. Em 2010, no município brasileiro de 

Belo Horizonte, diversas pessoas articularam um movimento por meio de blogs, do Twitter e 

do Facebook, com o fim de protestar contra um decreto municipal que proibiu a realização de 

eventos políticos e culturais em uma dos principais locais públicos da cidade, a Praça da 

Estação. Aplicando os conceitos de Arendt (2008) ao caso concreto, é ser possível demonstrar 

que a internet assume uma importante função contra a arbitrariedade e o abuso de poder 

governamental, na medida em que pode servir para estimular o exercício público de 

liberdades fundamentais, como as de reunião e de manifestação. 

PALAVRAS-CHAVE: Redes Sociais. Internet. Liberdades Públicas. Direito de Reunião. 

Democracia. 
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ABSTRACT: This article discusses how new technologies of communication, especially the 

Internet and, more specifically, social network services, can stimulate the public exercise of 

rights, with impacts in social interactions and political relations. The main objective is to 

propose a concept of public liberty and verify how the new technologies can promote the 

reoccupation of public spaces and the recovery of public life, in opposition to the tendency to 

valorize the private sphere, observed in the second half of the twentieth century. The 

theoretical benchmark adopted for this investigation is the relationship, established by Hannah 

Arendt (2008), between the exercises of political rights of action and discourse, and the 

creation of a public space for the exercise of freedom, as it was presented in her book On 

Revolution. The Station Beach Case is chosen to test the hypothesis. In 2010 in the Brazilian 

city of Belo Horizonte, different individuals articulated a movement through blogs, Twitter 

and Facebook, in order to protest against the Mayor‟s act that banned the assembling of 

political and cultural events in one of the main public places of the city, the Praça da Estação 

(Station Square). By applying Arendt's concepts to the selected case, it is possible to 

demonstrate that the Internet can assume an important role against governmental arbitrariness 

and abuse of power, as it can stimulate the public exercise of fundamental freedoms, such as 

freedom of assembly and manifestation. 

KEYWORDS: Social Networks. Internet. Public freedoms. Right of assembly. Democracy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

Este trabalho discute como as novas tecnologias de comunicação, especialmente a 

internet e, mais especificamente, as redes sociais, impactam o exercício de direitos, com 

repercussões nas interações sociais e nas relações políticas. Para tanto, parte-se da análise do 

caso Praia da Estação. 

“Fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, 

nesta Capital” (BELO..., 2009), dispôs o art. 1º do Decreto municipal n. 13.798, publicado em 

9/12/2009. Com tais palavras, o prefeito de Belo Horizonte (MG), Márcio Lacerda, vedou a 

realização de eventos na esplanada de uma praça situada no centro daquela metrópole – largo 

onde, desde 2003, um grande número de pessoas costumava se reunir para assistir a 

apresentações culturais gratuitas ou participar de manifestações políticas. 
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Apenas cinco dias depois da edição do ato, o descontentamento com a proibição 

foi tornado público pela criação de um blog anônimo, que incitava à realização de um protesto 

no próprio local. A convocação repercutiu pela internet e provocou discussões acerca do 

decreto. A notícia espalhou-se por outros blogs e por redes sociais como Twitter, Orkut e 

Facebook. 

Uma manifestação foi marcada para janeiro de 2010. O panfleto virtual 

estimulava os manifestantes a comparecerem em trajes de banho, como se em uma praia: “Se 

nos é negado o direito de permanecer em qualquer espaço público da cidade, ocuparemos 

esses espaços de maneira divertida, lúdica e aparentemente despretensiosa.” (DECRETO..., 

2010). Na data definida, a praça foi ocupada por dezenas de pessoas trajadas como banhistas, 

apesar de Belo Horizonte localizar-se entre montanhas, a quilômetros do mar. 

O inusitado da situação fez com que o evento fosse noticiado pelas grandes 

empresas jornalísticas, predominantemente como deboche e brincadeira. No Twitter, o perfil 

@pracalivrebh, criado para dar voz ao movimento, batizado de Praia da Estação, começou a 

retuitar informações sobre a manifestação. Diante da recepção maciçamente positiva, iniciou-

se uma campanha para que as reuniões ocorressem semanalmente na esplanada e fosse 

mantida a imagem de verossimilhança com o ambiente de uma praia. 

Desafiar a proibição e ocupar a praça tornou-se uma atração semanal de jovens 

belo-horizontinos, e uma discussão sobre o uso dos espaços públicos da cidade instalou-se na 

blogosfera e nas redes sociais. Poderia a prefeitura proibir, por um decreto, o exercício de 

direitos fundamentais como o de reunião? Poderia o governo municipal impedir o uso de um 

bem público? 

As ações virtuais e reais fizeram com que o prefeito criasse uma comissão 

especial para regulamentar os eventos na Praça da Estação. Todavia, as atividades do grupo 

não impediram a continuidade das manifestações e suas repercussões. As reuniões no largo 

foram suspensas durante o inverno e retomadas no verão, de dezembro de 2010 até março de 

2011. As redes virtuais de articulação, porém, não se desfizeram. O perfil @pracalivrebh no 

Twitter e o blog Praça Livre BH continuaram a publicar manifestações críticas ao prefeito e 

ao tratamento dado aos espaços públicos de Belo Horizonte, além de divulgar e apoiar causas 

semelhantes de outras cidades e instâncias governamentais. 

Por meio da análise desses fatos, o objetivo desta pesquisa foi verificar como as 

novas tecnologias podem promover a reocupação dos espaços públicos e a recuperação da 

vida pública, em oposição à tendência de valorização da esfera da vida privada, observada 

durante o século XX. Examinou-se como a internet, no caso específico da proibição de 
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eventos na Praça da Estação, pôde contribuir para a ação política. Partindo da premissa de que 

as redes sociais ampliam as possibilidades de interações humanas, pretendeu-se demonstrar 

que elas também afetam o exercício dos direitos de manifestação e reunião e suscitam 

reflexões sobre antigos conceitos e institutos jurídicos – como o voto e a democracia 

representativa. 

O marco teórico adotado para a investigação foi a relação, estabelecida por 

Hannah Arendt (1990), entre o exercício das faculdades políticas da ação e do discurso, e a 

criação de um espaço público pra o exercício da liberdade, como apresentado no livro “Da 

Revolução”. A autora busca o conceito de liberdade na tradição iniciada por Heródoto na 

Antiguidade: “[...] uma forma de organização política em que os cidadãos viviam juntos em 

condições de não-mando, sem uma distinção entre governantes e governados.” (ARENDT, 

1990, p. 24). Para ela, é na atividade pública que, “[...] intencionalmente ou muitas vezes 

inesperadamente [...]”, é possível “[...] construir aquele espaço onde a liberdade pode revelar 

os seus encantos e tornar-se uma realidade visível e tangível.” (ARENDT, 1990, p. 27). 

Hoje, esse espaço público não se limita à praça, ao local tradicionalmente aberto 

ao povo, mas abrange também a Internet. A hipótese é que as conexões entre as pessoas 

estabelecidas pela rede mundial de computadores constituem elas mesmas um fórum de 

discussões públicas entre iguais, apto a estimular o exercício público de liberdades 

fundamentais como as de reunião e manifestação. Noutras palavras, as novas ferramentas de 

comunicação podem assumir um importante papel contra a arbitrariedade e o abuso do poder 

governamental, por meio da criação de esferas virtuais e do incentivo à reocupação de espaços 

reais em que o cidadão pode participar mais diretamente do governo da coisa pública. 

Dadas as características do objeto sob exame, a metodologia empregada não se 

limitou à análise dos aspectos jurídico-formais da questão, ou à interpretação dos documentos 

constitucionais, legais e administrativos que positivam as normas aplicáveis ao caso. Embora 

se reproduzam trechos dos sucessivos decretos municipais por meio dos quais o prefeito de 

Belo Horizonte disciplinou o uso da Praça da Estação, e ainda que se analise o dispositivo da 

Constituição brasileira que rege o exercício do direito de reunião, as fontes pesquisadas 

incluem reportagens, comentários e fotos de jornais, artigos de blogs e sites, panfletos virtuais 

e comentários postados no Twitter e outras redes sociais. É de ressaltar que a maior parte do 

material coletado só está disponível na internet, e vários dos textos não possuem a autoria 

indicada no original, ou a têm protegida por pseudônimo. 

Advirta-se que, a despeito do que pode sugerir o título deste artigo, ele não se 

preocupou em refutar a teoria de Malcolm Gladwell (2010, tradução nossa) em “Pequena 

3339



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

mudança: por que a revolução não será tuitada”, segundo a qual, as conexões promovidas 

pelas redes virtuais são fracas. Nem foi intenção confirmar a tese de que, mesmo de laços 

sociais fracos, pode advir força (GRANOVETTER, 1973). Na verdade, a intensidade das 

relações da rede não foi uma preocupação da pesquisa, ainda que algumas constatações, 

contrárias às conclusões de Gladwell (2010), possam servir de dados para outras 

investigações acerca da questão. 

 

 

O CASO “PRAIA DA ESTAÇÃO” 

 

 

Belo Horizonte é uma metrópole localizada a 853m de altitude (BELO..., 2011a), 

a quilômetros de distância do mar. Oficialmente fundada em 12/12/1897, quando contava com 

10.000 habitantes, a cidade foi planejada para sediar a estrutura administrativa do Estado de 

Minas Gerais. O plano original previa a construção de prédios públicos, largas avenidas, ruas 

arborizadas, parques e praças, e projetava para a futura capital uma população de 400.000 

habitantes. Todavia, superando todas as expectativas da Comissão Construtora do século XIX, 

o município alcançou em 2010 a posição de 6ª cidade mais populosa do País, com 2.375.151 

habitantes distribuídos por uma área de 331,4km
2
. (INSTITUTO..., 2011). 

O acelerado crescimento populacional assistido por Belo Horizonte a partir da 

década de 1950 impactou diretamente sua estrutura urbana, que avançou desordenadamente 

para além da área projetada e sobre o próprio plano original, que se viu descaracterizado. Já 

nos anos 1960, várias das antigas casas haviam sido demolidas, e as áreas verdes, reduzidas, o 

que permitiu a construção de altos prédios. A verticalização se intensificou nas décadas 

seguintes, comprometendo o patrimônio arquitetônico e a qualidade de vida da capital que, no 

início do século XX, ficara nacionalmente conhecida como “Cidade Jardim”. (INSTITUTO..., 

2011). 

Entre as áreas públicas que faziam parte do projeto elaborado para a cidade, uma 

das mais importantes e ilustrativas da história de Belo Horizonte é a Praça Rui Barbosa. O 

largo situado no centro da cidade é mais popularmente conhecido como Praça da Estação 

porque sedia o prédio da estação de um dos ramais férreos da Central do Brasil – nos séculos 

XIX e XX, uma das principais ferrovias do País, por ligar os estados Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais. 

Concebida como porta de entrada da cidade, a praça era um local de grande 
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circulação de pessoas na primeira metade do século XX, antes da disseminação do transporte 

rodoviário. Contudo, já na década de 1960, o largo teve sua área reduzida para a construção 

de avenidas, e durante os anos 1980, chegou a servir de estacionamento para veículos. 

Somente na década de 1990, o Governo Municipal começou a formular estratégias 

para a recuperação do uso público da Praça da Estação. Nos primeiros anos do século XXI, 

mais exatamente em 2003, a esplanada foi restaurada, e, em 2005, o prédio da antiga Estação 

Central foi transformado num museu, o Museu de Artes e Ofícios (MAO). O largo tornou-se 

então um espaço tanto para o lazer contemplativo quanto para a realização de grandes eventos 

políticos – discursos, comícios e pronunciamentos públicos – e culturais – apresentações 

folclóricas, musicais e teatrais –, atraindo um número significativo de pessoas. 

Segundo publicado pelo Poder Municipal à época, o projeto de requalificação da 

praça previa “[...] a revitalização do espaço público, dotando-o de infra-estrutura adequada 

para manifestações culturais com grande aglomeração de pessoas [...]” (PREFEITURA..., 

2003). As obras se inseriam num programa mais abrangente de recuperação do Centro de 

Belo Horizonte e visavam a “[...] ampliar os espaços de convivência, valorizando o lazer e a 

qualidade de vida da população [...]” (PREFEITURA..., 2003). Seguindo essas diretrizes, 

instalaram-se na esplanada fontes desligáveis, iluminação e piso adequados para compor um 

espaço destinado a pedestres e à realização de eventos. 

Não obstante o papel rapidamente assumido pela recém-reformada praça, de local 

de grandes reuniões públicas, e o fato de a restauração do largo ter-se voltado para atribuir a 

ele essa finalidade, o prefeito de Belo Horizonte, Márcio Lacerda, fez publicar em 9/12/2009, 

no Diário Oficial do Município (DOM), o Decreto n. 13.789, que proibia a realização de 

eventos “[...] de qualquer natureza [...]” na Praça da Estação, a partir do dia 1º/1/2010 

(BELO..., 2009): 

 

O Prefeito de Belo Horizonte, no exercício de suas atribuições legais, em 

conformidade com o disposto no art. 31 da Lei Orgânica Municipal, 

considerando a dificuldade em limitar o número de pessoas e garantir a 

segurança pública decorrente da concentração e, ainda, a depredação do 
patrimônio público verificada em decorrência dos últimos eventos realizados 

na Praça da Estação, em Belo Horizonte, DECRETA: 

Art. 1º - Fica proibida a realização de eventos de qualquer natureza na Praça 
da Estação, nesta Capital. 

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor no dia 1º de janeiro de 2010. (BELO..., 

2009). 

 

A decisão foi unilateralmente tomada pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, 

que a anunciou no mesmo dia em que publicada no DOM. A forma dada a ela foi de um 
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decreto, um ato administrativo infralegal que independe de aprovação legislativa (MELLO, 

2010). Antes de sua edição, não houve discussão com representantes da sociedade civil, nem 

fora ouvida a Câmara Municipal. 

Os motivos oficiais para a adoção da medida constaram do próprio ato: a 

dificuldade de limitar o número de pessoas que se reuniam no local e garantir a segurança 

delas, e a ocorrência de depredação ao patrimônio público em alguns dos eventos realizados 

na praça. Conforme noticiado pelos periódicos locais à época, a decisão contou com o apoio 

de alguns dos moradores das redondezas, incomodados com o barulho, e da diretora do MAO, 

Ângela Gutierrez (PREFEITURA..., 2009). 

A medida, porém, foi considerada excessiva e arbitrária por vários setores da 

sociedade, especialmente por movimentos culturais e sociais, que viam na praça um espaço 

adequado para dar publicidade a suas manifestações. Para expressar o descontentamento com 

o decreto, foi criado, em 14/12/2009, o blog de autoria anônima Vá de Branco. A página 

virtual trazia um pequeno texto explicativo acerca da proibição, acompanhado de links para o 

decreto e para matérias de jornais que haviam dado publicidade ao acontecimento. Além 

disso, formulava perguntas, como “Porque [sic] a Secretaria de Segurança Patrimonial não 

propôs um debate com a população sobre a depredação na Praça da Estação?”, e convidava os 

leitores a participarem de um “Protesto em prol da cultura na Praça da Estação”, no dia 

7/1/2010, a partir das 14 horas. (ENTENDA..., 2009). 

O convite para a manifestação Vá de branco foi reproduzido por outros blogs, 

como o Pedreira na Vidraça (VÁ..., 2009) e o Centro de Mídia Independente Brasil (VÁ..., 

2010a). O protesto ocorreu como planejado e reuniu cerca de 20 pessoas (BH..., 2011), sem 

atrair a atenção dos grandes veículos de comunicação. 

A fim de garantir que o ato se repetisse no sábado seguinte e que se ampliasse o 

número de manifestantes, os responsáveis pelo Vá de branco fizeram divulgar pela internet 

um convite para uma nova reunião. Em 13/1/2010, o blog Pedreira na Vidraça publicou um 

post que conclamava os leitores a se reunirem na Praça da Estação, no dia 16/1/2010, às 9h30, 

trajando roupas de banho, e munidos de “[...] boias, cadeiras, toalhas de praia etc. [...]”, “[...] 

tambores e viola [...]” e “[...] comida para um banquete coletivo [...]”, a fim de participarem 

de um evento que denominou Praça-Praia – A Ação (PRAÇA-PRAIA..., 2010). 

Um panfleto virtual de mobilização foi elaborado por alguém que se identificou 

como Luther Blisset e divulgado por blogs como o CMI Brasil. O folheto era ilustrado por 

uma fotomontagem de pessoas em trajes de banho e com roupas de mergulho diante do prédio 

do MAO, que se localiza no largo. Sob o título “Praia na Praça da Estação”, reproduziu-se o 
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texto do art. 1º do Decreto n. 13.789/2009, seguido do convite ao debate da “Revitalização 

por „Decreto‟” e a uma “conversa sobre o decreto que proíbe eventos de qualquer natureza na 

praça”. Novamente, os participantes foram incentivados a comparecerem de “[...] bermuda, 

calção, biquíni, maiô, cueca [...]” e a levarem “[...] toalha de praia, bóias, guarda-sol, cangas, 

cadeira de praia, instrumentos de percussão, viola [...]”. (PRAIA..., 2010e). 

No mesmo dia 13/1/2010, foi criado no Twitter o perfil @pracalivrebh, 

autodescrito como um “Movimento contra as medidas do prefeito de Belo Horizonte, Márcio 

Lacerda [...]”. Apoiadores do movimento passaram a usar a rede social para dar publicidade à 

realização do evento “Praia na Praça da Estação” e para reproduzir (ou, segundo o jargão 

apropriado, retuitar) os comentários de pessoas que se mostravam simpatizantes à causa em 

questão. (@PRACALIVREBH, 2011). 

Divulgada somente três dias antes da data marcada para a manifestação, desta vez, 

a iniciativa foi capaz de mobilizar um número maior de pessoas. Segundo dados da Prefeitura 

fornecidos pela imprensa, foram 70 os “[...] atores, músicos, jornalistas, artistas plásticos e 

moradores de Belo Horizonte [...]” presentes ao Praça-Praia – A Ação (GRUPO..., 2010b). 

Outras fontes, no entanto, chegam a falar em “[...] cerca de 300 manifestantes [...]” 

(MANIFESTANTES..., 2010a). 

A situação inusitada de dezenas de pessoas se reunirem em roupas de banho no 

hipercentro de uma grande cidade localizada a quilômetros do litoral atraiu os grandes 

veículos de comunicação. A manifestação foi noticiada por jornais locais, como o Hoje em 

Dia (MANIFESTANTES..., 2010a) e O Tempo (GRUPO..., 2010a), e nacionais, como O 

Globo (GRUPO..., 2010b). Repercutiu também em portais de notícias como o R7 

(MANIFESTANTES..., 2010b), o G1 (DE..., 2010) e o UOL, que publicou uma foto do 

evento como “Imagem do dia” (UOL..., 2010). 

A cobertura desses veículos, contudo, centrou-se no caráter de “deboche” e 

“brincadeira” (MANIFESTANTES..., 2010a) da reunião e não nas razões do protesto. 

Independentemente disso, a divulgação em jornais e portais de grande público ajudou a 

difundir mais rapidamente o movimento. 

No Twitter, o @pracalivrebh teve consideravelmente aumentado o número de 

seguidores já em 18/1/2010, quando, ao comentar a reunião ocorrida dois dias antes, usou 

pela primeira vez a expressão “Praia da Estação” para se referir ao evento. 

(@PRACALIVREBH…, 2011). O nome foi escolhido pela semelhança do vocábulo “praça” 

com “praia”. A intencional troca de palavras teve por fim sugerir que a Praça da Estação 

poderia cumprir em Belo Horizonte o mesmo papel que as praias nas grandes cidades do 
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litoral brasileiro, o de local de acesso livre às diferentes camadas sociais. O recurso linguístico 

se apoiou na ideia, consensual entre os participantes do protesto, de que a capital mineira, 

afastada do mar, não dispõe de grandes espaços de lazer público gratuito – e, portanto, 

acessível a todos. 

Na medida em que o perfil @pracalivrebh retuitava fotos e comentários elogiosos 

de pessoas que haviam participado da manifestação anterior, e indicava blogs que informavam 

sobre o ocorrido, frases de efeito como “Praia da Estação, o hit do verão” e “Praia da Estação, 

a nova onda do verão!” se espalhavam por blogs como o Fórceps (PRAIA..., 2010c) e o 

C.I.S.C.O. (PRAIA..., 2010a). Diante da recepção maciçamente positiva ao movimento, 

iniciou-se uma campanha para que as reuniões ocorressem semanalmente na praça, sempre 

aos sábados, e para que os participantes ajudassem a manter a imagem de verossimilhança 

com o ambiente de uma praia (PRAIA..., 2010d). 

A fim de centralizar informações sobre o movimento, no dia 20/1/2010, foi criado 

o site Praça Livre BH: Postagens de “qualquer natureza” sobre Praça da Estação. O 

primeiro post da página virtual era um convite para a manifestação a ser realizada no sábado 

seguinte, 23/1/2010: 

 

E foi assim: descobrimos que BH também tem praia! Agora é aproveitar a 
onda para questionar os governantes e donos do poder: 

- QUAL É A DESSE DECRETO! ESSA PRAÇA É NOSSA! 

Para @s desavisad@s, caiu sobre a praça, na surdina da virada do ano, 

um decreto que proíbe “eventos de qualquer natureza” na praça da 

Estação. Qual a sua opinião? 
Compareça para curtir a praça e conversar sobre isso! 
Venha de roupas de banho, leve toalhas de praia, guarda-sol… 

não esqueça também bola, peteca… 

Tambores, violão, trombone… 

E protetor solar! 
Cartazes, banners também são bem-vindos! 

E mais o que você quiser! A praia é nossa! 

OCUPE A PRAÇA COM EVENTOS DE QUALQUER NATUREZA! 
(PRAIA..., 2010b). 

 

Seguiu-se como planejado o evento nos dias 23 e 30 daquele mês, com a 

participação de cerca de 200 pessoas em cada data. E, novamente, o protesto obteve 

repercussão na edição virtual dos jornais locais (PROTESTO..., 2010; PRAÇA..., 2010). 

Então, no dia 30/1/2010, foi publicado no DOM o Decreto n. 13.863/10, por meio do qual, o 

prefeito de Belo Horizonte instituiu a “Comissão Especial de Regulamentação de Eventos na 

Praça da Estação” (BELO..., 2010b): 
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Art. 1º - Fica instituída a Comissão Especial de Regulamentação de Eventos 
na Praça da Estação, com a finalidade de definir regras especiais para a 

utilização desse espaço público para a realização de eventos, observado o 

disposto na Lei n° 9.063, de 17 de janeiro de 2005, e no Decreto n° 13.792, 
de 02 de dezembro de 2009.  

[...] 

Art. 4º - Caberá à Comissão Especial de Regulamentação de Eventos na 

Praça da Estação, no prazo de 90 (noventa) dias, realizar os estudos técnicos 
necessários, bem como promover os debates, audiências e consultas públicas 

sobre o assunto, a fim de estabelecer as regras de utilização da Praça da 

Estação para a realização de eventos. 
Art. 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. (BELO..., 

2010b). 

 

Nos termos da norma, a comissão, composta exclusivamente por membros do 

Poder Executivo Municipal, deveria, em 90 dias, realizar os estudos técnicos necessários e 

promover audiências e debates públicos para subsidiar a adoção de novas regras para a 

utilização da Praça da Estação (BELO..., 2010b). A edição do ato demonstrava, portanto, que 

a Prefeitura estava disposta a rever a decisão anterior, de proibição da realização de “[...] 

eventos de qualquer natureza [...]“ (BELO..., 2009) no largo. 

Entretanto, enquanto duraram os trabalhos da comissão designada, continuaram a 

ocorrer manifestações culturais e políticas na praça. No período, realizaram-se ali saraus (em 

31/1/2010, 21/2/2010 e 11/4/2010) e “eventões” – o primeiro em 6/3/2010 e o segundo em 

8/5/2010 e 9/5/2010 –, com apresentações de músicos, dançarinos e grupos teatrais. Aos 

sábados, com relativa regularidade, os manifestantes continuaram a comparecer com trajes de 

banho, e às quintas-feiras, realizaram reuniões, a fim de discutir propostas para o futuro do 

movimento. A repercussão na blogosfera e nas redes sociais crescia. A existência de uma teia 

virtual de pessoas que tinham em comum o fato de se interessarem por manifestações 

culturais e pela utilização dos espaços públicos da cidade foi utilizada para apoiar e receber o 

apoio de outros grupos sociais organizados em prol de causas semelhantes. 

Em 24/3/2010, representantes dos manifestantes foram recebidos na Câmara 

Municipal de Belo Horizonte, para uma audiência perante a Comissão de Educação, Ciência, 

Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo, composta por membros do Poder Legislativo 

local. O tema tratado foi a utilização da Praça da Estação. Estiveram presentes também 

representantes da Prefeitura, moradores do entorno da praça e artistas. (BELO..., 2010a). 

Diante das pessoas ali reunidas, o representante da Praia da Estação, Rafael Barros Gomes, 

afirmou que: 
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[...] esse movimento é pacífico, mas que possui forte embasamento político. 

[...] Disse não tratar-se, apenas, de uma luta contra a proibição de eventos de 

qualquer natureza na Praça, mas também contra a forma como foi colocada a 
proibição: o Prefeito, a partir de um instrumento legal, mas antidemocrático, 

proibiu, sem qualquer debate sobre o assunto, a utilização da Praça. 

Informou que a legislação municipal estabelece que o termo „evento‟ 

engloba desde reuniões com a participação de poucas pessoas até grandes 
eventos. Avaliou, então, que o movimento Praia da Estação não poderia estar 

sendo ali realizado e, portanto, seria uma afronta ao decreto nº 13.798/09. 

Rafael Barros Gomes ressaltou que a legislação municipal precisa respeitar 
as diferenças que existem dentro da sociedade. [...] Registrou que o 

patrimônio é da população e, portanto, precisa ser utilizado. Lembrou que 

em várias cidades históricas, onde há inúmeros patrimônios públicos, ocorre 

uma profusão de manifestações. [...] destacou, por fim, que não almeja 
contrariar os anseios da população que reside nas proximidades da Praça da 

Estação, mas que é preciso encontrar uma forma que permita a realização de 

eventos nessa Praça, sem causar problemas aos moradores e ao patrimônio 
público. (BELO..., 2010a). 

 

Outro participante do movimento, Antônio Eduardo Silva Nicácio, também 

presente na audiência pública, declarou que: 

 

[...] esse Decreto [n. 13.798/09], „além de ser um desastre‟, é um equívoco 

jurídico, que pode ser atacado por diversas razões. Apontou que o Decreto nº 
13.798/09 estaria viciado, já que lhe falta motivação fática, fazendo 

necessária fundamentação. [...] o decreto n.º 13.789/09 é inconstitucional, 

pois fere o inciso XVI do art. 5º da Constituição da República Federativa do 

Brasil – CF –, e, nesse sentido, fez a leitura da Ação Direta de 
Inconstitucionalidade – ADIN – nº 1969/4, que tratou de problema 

semelhante no Distrito Federal e que foi aprovada por unanimidade. [...] 

Solicitou, ainda, uma relação que contenha os últimos eventos realizados na 
Praça da Estação e na qual sejam indicados quais danos ocorreram nesses 

eventos e se houve a abertura de processo administrativo ou inquérito 

judicial para apurar a responsabilidade por esses danos. Considerou que, 
caso não tenham sido abertos processos para apuração de responsabilidade, 

poderia se entender que ou não houve danos nesses eventos ou ocorrera o 

crime de prevaricação. Antônio Eduardo Silva Nicácio considerou 

decepcionante, arrogante e autoritária a posição da PBH, pelo fato de não 
dialogar com a sociedade civil sobre o uso da Praça da Estação. (BELO..., 

2010a). 

 

Em 4/5/2010, foram publicados no DOM dois atos normativos que resultaram dos 

trabalhos desenvolvidos pela Comissão Especial de Regulamentação de Eventos na Praça da 

Estação. 

O primeiro, o Decreto n. 13.960/10, revogou o Decreto n. 13.798/09, que havia 

proibido a realização de eventos de qualquer natureza na praça. Além disso, previu que, a 

partir da data de sua publicação, os eventos realizados no local deveriam “[...] ser licenciados 

conforme o estabelecido no Decreto nº 13.792, de 02 de dezembro de 2009, e em Portaria da 
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Secretaria de Administração Regional Municipal Centro-Sul destinada a disciplinar a 

realização de eventos na Praça da Estação.” (BELO..., 2010c). 

O segundo, o Decreto n. 13.961/2010, estabeleceu, para a “Utilização da Praça da 

Estação para a realização de eventos, proporcionalmente ao número de dias [...]” (BELO..., 

2010d), as seguintes quantias a serem pagas: “1- De 1 a 2 dias, R$9.600,00; 2- De 3 a 4 dias, 

R$14.400,00; 3- De 5 a 6 dias, R$19.200,00.” (BELO..., 2010d). 

Já em 5/5/2010, fui publicada a Portaria da Secretaria de Administração Regional 

Municipal Centro-Sul (SARMUCS) n. 2/2010, que “Regulamenta a realização de eventos na 

Praça da Estação” (BELO..., 2010e). 

Embora a publicação dos decretos e da portaria tenha posto fim à proibição da 

realização de eventos de qualquer natureza na Praça da Estação, ela fixou, como condição 

para que eles se realizassem, o pagamento de taxas nos valores previstos pelo Decreto n. 

13.961/2010. A cobrança de valores considerados altos gerou protestos nas redes sociais, mas 

a realização da Praia da Estação ficou suspensa a partir do mês de maio, em parte devido à 

queda da temperatura na cidade causada pelo inverno. As redes virtuais de articulação, no 

entanto, não se desfizeram. O perfil @pracalivrebh no Twitter e o blog Praça Livre BH 

continuaram a publicar manifestações críticas ao prefeito e à forma como eram tratados os 

espaços públicos e a cultura em Belo Horizonte. As reuniões na praça em que os participantes 

comparecem em trajes de banho foram retomadas no dia 11/12/2010. Seguiram-se os eventos 

nos dias 18/12/2010, 15/1/2011, 22/1/2011 e 28/1/2011 e, durante o carnaval, em 5/3/2011. 

 

 

A BUSCA DE ESPAÇOS PARA O EXERCÍCIO DAS LIBERDADES PÚBLICAS 

 

 

Uma primeira análise do movimento Praia da Estação pode levar à enganosa 

conclusão de que ele ficou muito aquém de produzir os efeitos pretendidos pelos 

participantes. A publicação, em 4/5/2010, dos Decretos n. 13.960 e 13.961, e, em 5/5/2010, da 

Portaria SARMUCS n. 2/2010, que estabeleceram regras para a realização de eventos na 

Praça da Estação, entre elas, o pagamento de taxas elevadas, pode ser vista como uma derrota, 

se se entende tratar a mobilização, “[...] apenas, de uma luta contra a proibição de eventos de 

qualquer natureza na Praça [...]” (BELO..., 2010a). 

Todavia, a exclusividade dessa finalidade foi negada pelo representante do 

movimento Rafael Barros Gomes na audiência pública realizada na Câmara Municipal de 
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Belo Horizonte em 24/3/2010. Segundo ele, também é causa da revolta “[...] a forma como foi 

colocada a proibição: o Prefeito, a partir de um instrumento legal, mas antidemocrático, 

proibiu, sem qualquer debate sobre o assunto, a utilização da Praça.” (BELO..., 2010a). A 

julgar por essa fala, pode-se inferir que a proibição da realização de eventos naquela praça, 

antes de constituir a causa última contra a qual lutavam os manifestantes, fora o motivo 

imediato que desencadeou a mobilização. O fim visado é mais amplo. 

De fato, a constitucionalidade do Decreto n. 13.789/2009, que proibiu a realização 

de “[...] eventos de qualquer natureza na Praça da Estação [...]” (BELO..., 2009), é 

questionável, o que autoriza cogitar se se está diante de um caso de abuso de poder cometido 

pelo prefeito de Belo Horizonte. No Direito brasileiro, decretos são atos administrativos de 

competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo de cada ente da federação – municípios, 

estados, Distrito Federal e União. Trata-se de disposições regulamentares, infralegais 

(MELLO, 2010). A validade de um decreto municipal, portanto, depende de sua 

conformidade com a legislação do município. Mas não só. Nos termos das regras do 

federalismo adotado no País, qualquer ato praticado pelas diferentes esferas de governo tem 

de estar de acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (BRASIL, 1988). 

O inciso XVI do art. 5º da Constituição assegura a todos o direito de reunirem-se 

em locais públicos: 

 

Art. 5º [...] XVI - todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em 

locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não 
frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo 

apenas exigido prévio aviso à autoridade competente; (BRASIL, 1988). 

 

Reunião, segundo José Afonso da Silva (2008, p. 264), é: “[...] qualquer 

agrupamento formado em certo momento com o objetivo comum de trocar idéias ou de 

receber manifestação de pensamento político, filosófico, religioso, científico ou artístico.” 

Diferencia-se de uma associação por ser passageira: não exige organização, acerto entre os 

componentes ou estruturação interna. Basta que haja “[...] uma avocação prévia sob a direção 

de alguém ou de uma comissão.” (SILVA, 2008, p. 264). Por isso, “Incluem-se no conceito de 

reunião as passeatas e manifestações nos logradouros públicos, as quais são ajuntamentos de 

pessoas que se produzem em certas circunstâncias, para exprimir uma vontade coletiva ou 

sentimentos comuns [...]” (SILVA, 2008, p. 264-265). 

As condições para o livre exercício desse direito estão expressas no texto 

constitucional: o caráter pacífico (“sem armas”), a não frustração de outra reunião 
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anteriormente convocada para o mesmo local e o prévio aviso à autoridade competente. A 

autoridade avisada não tem competência para, cumpridos os requisitos expostos acima, 

desautorizar a reunião. O inciso XVI é claro acerca de ser esse direito exercido 

“independentemente de autorização” (BRASIL, 1988). 

É forçoso reconhecer, portanto, que, se a reunião de pessoas para promover 

manifestações artísticas e políticas – o que o Decreto n. 13.789/2009 designou eventos “de 

qualquer natureza” – constitui uma reunião no sentido constitucional, dificilmente podem ser 

sustentados os argumentos que motivaram a proibição de que tais manifestações ocorressem 

na praça. Os motivos alegados pelo prefeito, a dificuldade em limitar o número de pessoas, 

garantir a segurança delas e evitar a depredação do patrimônio público, não estão entre os 

indicados pela Constituição como condições para o exercício da liberdade. Trata-se, afinal, de 

um logradouro público, e as reuniões, pacíficas e comunicadas à Administração municipal, 

não frustravam outras previamente convocadas para o mesmo local. 

Como percebe SILVA (2008, p. 264), a necessidade de manutenção da ordem é 

um argumento frequentemente utilizado “[...] para dificultar o exercício da liberdade de 

reunião e até para o exercício do arbítrio de autoridade.” Sob tal pretexto, é comum que o 

Poder Público indique os locais onde as reuniões podem acontecer – ou, em sentido contrário, 

defina aqueles onde elas não são permitidas. Tais práticas, no entanto, são, para o autor, 

abusivas: 

 

A escolha do local aberto ao público é parte da liberdade de reunião. É livre, 

sem que autoridade alguma tenha o poder de indicar o local onde possa dar-

se. Essa liberdade de escolha só pode frustrar-se se outra reunião já estiver, 
comprovadamente, convocada para o mesmo local. (SILVA, 2008, p. 264 e 

266). 

 

Todavia, apesar de questionável a constitucionalidade do Decreto n. 13.789/2009, 

limitar a Praia da Estação a um caso de perplexidade com um desvio de poder cometido pelo 

prefeito Márcio Lacerda implica desconsiderar características peculiares do fenômeno – tratar 

elementos essenciais a ele como acessórios. Primeiro, porque a rede articulada na internet 

passou a abrigar as mais variadas manifestações sobre temas de interesse da cidade, desde o 

uso racional do automóvel (QUE..., 2010) a desocupações de moradias populares 

consideradas irregulares (TORRES…, 2010). Depois, porque o movimento se posicionou não 

só contra atos tidos como abusivos do governo municipal de Belo Horizonte, mas também 

contra decisões de outras esferas governamentais. Ilustrativo disso é o apoio dado a 

manifestações ocorridas em outras capitais brasileiras, como a dos estudantes de Florianópolis 
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(SC) contra o aumento da tarifa local de ônibus (OUTRO..., 2010). 

Esses fatos autorizam a conclusão de que a proibição da realização de eventos 

naquela praça, antes de constituir a causa última contra a qual lutavam os manifestantes, e a 

razão por que a rede virtual do movimento permanece articulada ainda hoje, fora o motivo 

imediato que desencadeou a mobilização. O caráter autoritário que os participantes atribuem 

ao decreto proibitivo não é, por si só, suficiente para explicar as reivindicações do grupo, que 

não são somente negativas – que as autoridades públicas deixem de praticar atos abusivos –, 

mas também positivas – p. ex., nas palavras de Rafael Barros Gomes, que a legislação 

municipal respeite “[...] as diferenças que existem dentro da sociedade [...]” (BELO..., 2010a). 

A difusão de ideias e propostas englobadas pela Praia da Estação dificulta que se 

encontre um sentido por trás das múltiplas ações dos participantes. Isso não significa, porém, 

que esse sentido não existe. A própria dispersão é uma característica original do movimento e 

o diferencia das passeatas e manifestações tradicionais. Ela decorre, principalmente, da 

ausência de líderes identificáveis ou de hierarquia definida. A maioria dos textos acerca do 

movimento que circulam pela internet é anônima ou assinada sob pseudônimo. Nos blogs 

envolvidos, qualquer pessoa pode tornar públicas suas opiniões. Em última análise, a 

desconcentração é consequência do modo como a rede mundial de computadores se organiza 

– da horizontalidade do fluxo de informações virtuais. 

Não apenas inexiste uma cadeia de comando, como não há como diferenciar 

participantes ativos de simpatizantes ou espectadores. Tanto o local das manifestações como o 

meio por que elas se divulgaram são de acesso livre. E, apesar do caráter político dos 

protestos, eles não se vincularam a nenhum partido ou facção política. Isso permitiu que parte 

das pessoas que compareceu à Praia da Estação estivesse ali somente para usufruir da 

esplanada e da possibilidade de tomar sol com trajes de banho no centro de uma grande 

metrópole. 

Outros, porém, foram à praça para atender à convocação para um “protesto” 

(ENTENDA..., 2009), um “debate” (ENTENDA..., 2009) ou uma “conversa” (PRAIA..., 

2010e). Essas palavras retiradas dos panfletos de divulgação da Praia e dos fóruns virtuais 

relacionados ao movimento indicam que a necessidade de falar sobre o ocorrido e de 

encontrar um espaço em que pudessem ser ouvidos são temas centrais para os participantes. 

Isso foi comprovado pelos dois representantes que compareceram diante da audiência pública 

na Câmara de Vereadores. Ambos demonstraram que, mais que a controvérsia legal suscitada 

pela publicação do decreto proibitivo, o que fez considerarem “[...] decepcionante, arrogante e 

autoritária a posição da PBH [...]”, foi o fato de a proibição ter ocorrido “[...] sem qualquer 
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debate sobre o assunto [...]” e de o governo “[...] não dialogar com a sociedade civil [...]” 

(BELO..., 2010a). 

Essas manifestações expõem a causa subjacente à insatisfação dos envolvidos na 

Praia da Estação: a ausência de um espaço onde pudessem falar sobre o governo da coisa 

pública. Num grau mais abstrato, portanto, o sentido do movimento reside na vontade de 

participação direta nas decisões que afetam a res publica. 

Por paradoxal que possa parecer a princípio, o distanciamento do cidadão comum 

da esfera pública é um pathos das Repúblicas modernas, em que o governo democrático se 

exerce por meio de mandatários eleitos. Como observa Hannah Arendt (1990; 2008), desde as 

revoluções americana e francesa no século XVIII, e em oposição à Antiguidade Clássica, são 

“[...] os representantes do povo, e não o próprio povo [...]” (ARENDT, 1990, p. 201), que 

constituem o que a autora denomina esfera pública - o espaço de discussão, deliberação e 

tomada de decisões criado quando os homens se reúnem pela ação e pelo discurso, para que 

possam aparecer perante os demais, serem vistos e ouvidos pelos outros. 

Os indivíduos que votam e elevam os representantes a essa posição, “[...] e que, 

teoricamente, eram a fonte e a sede do poder [...]” (ARENDT, 1990, p. 201), embora tenham 

amplamente reconhecidos os direitos de serem “[...] protegidos pelo governo em sua busca de 

felicidade pessoal, mesmo contra o poder público [...]” (ARENDT, 1990, p. 124), 

permanecem “[...] para sempre alijados dessa esfera [...]” (ARENDT, 1990, p. 201). 

Esse “[...] espaço da aparência [...] precede toda e qualquer constituição formal da 

esfera pública e as várias formas de governo, isto é, as várias formas possíveis de organização 

da esfera pública.” Tanto a reunião dos homens quanto o exercício, por eles, das faculdades 

da ação e do discurso são condições para a existência de tal campo. Dessa maneira, ele “[…] 

desaparece não só com a dispersão dos homens […], mas também com o desaparecimento ou 

suspensão das próprias atividades.” (ARENDT, 2008, p. 212). 

Apenas nesse espaço especificamente político, em que os indivíduos convivem 

“[...] uns com os outros como cidadãos, e não como pessoas privadas [...]” (ARENDT, 1990, 

p. 26), poderia falar-se em homens livres. A autora diferencia a liberdade pública, positiva, da 

“[...] gama mais ou menos livre de atividades não-políticas que um determinado corpo 

político permite e garante àqueles que o constituem [...]” (ARENDT, 1990, p. 24). Noutras 

palavras, ela a distingue dos direitos civis (ARENDT, 1990, p. 26). 

De acordo com o pensamento de Arendt (1990, p. 26), as liberdades individuais, 

“[...] cujos frutos são a ausência de constrangimento e a posse da 'faculdade de locomoção' 

[...]”, são, de fato, condições da liberdade, mas, diferentemente das “[...] liberdades 
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verdadeiramente políticas, tais como a liberdade de expressão e pensamento, ou de reunião e 

associação [...]” (ARENDT, 1990, p. 174), possuem “[...] caráter negativo [...]” (ARENDT, 

1990, p. 115). Não se trata de “[...] 'poderes propriamente ditos, mas simplesmente uma 

isenção contra os abusos do poder'; não reivindicam uma participação no governo, mas uma 

salvaguarda contra ele [...]” (ARENDT, 1990, p. 115). Entre esses direitos negativos se inclui 

o “[...] de representação em matéria de taxação, transformado, mais tarde, em direito ao voto 

[...]” (ARENDT, 1990, p. 115). 

A liberdade, portanto, transcende “[...] a idéia de uma vitoriosa libertação do jugo 

de tiranos, ou do jugo da necessidade [...]” (ARENDT, 1990, p. 187) e “[...] significa 

participação nas coisas públicas, ou admissão ao mundo político [...]” (ARENDT, 1990, p. 

26). A era moderna teria experimentado essa forma de liberdade – e a felicidade pública que 

dela advém – durante as revoluções oitocentistas. Depois delas, porém, deu-se o “[...] 

desaparecimento do 'gosto pela liberdade pública' como um recuo do indivíduo para uma 

'esfera interior da consciência' [...]” (ARENDT, 1990, p. 112). Desde então, a felicidade 

passou a ser vista como um sentimento restrito à vida particular dos cidadãos, e a “[...] 

participação na gestão pública [...]” e “[...] as atividades ligadas a essa gestão [...]” têm sido 

encaradas como um ônus (ARENDT, 1990, p. 95). 

Só muito recentemente, alguns indivíduos, engajados na discussão do destino da 

coisa pública, e valendo-se das redes sociais e da blogosfera como espaços para o discurso, 

demonstram ter redescoberto que tais atividades “[...] davam àqueles que as exerciam em 

público um sentimento de felicidade que não usufruiriam em nenhum outro lugar.” 

(ARENDT, 1990, p. 95). 

O fato de que as ações iniciadas na internet estejam desencadeando a expressão 

pública dos direitos políticos fora do ambiente virtual é, pois, compreensível, embora 

surpreenda e cause dificuldades às instituições políticas formais. A surpresa ocorre porque os 

acontecimentos desafiam a ideia até então dominante de que as novas tecnologias de 

comunicação provocariam a atomização das relações humanas. Já o conflito com as 

autoridades constituídas decorre de as mobilizações contrariarem a lógica intrínseca às 

democracias representativas organizadas sob os paradigmas dominantes até o século XX. 

 

 

CONCLUSÃO 
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Na análise do caso Praia da Estação, chama a atenção que, apesar de o 

movimento abrigar interesses diversos e propostas difusas, os participantes e incentivadores 

têm em comum o ímpeto de adentrar o espaço público – seja concretamente, por meio da 

ocupação física de uma praça, seja abstratamente, mediante a criação de esferas de discussão 

política. A maioria dos panfletos virtuais que convocava os leitores para a Praia reunia as 

duas posições: “Compareça para curtir a praça e conversar sobre isso!” (PRAIA..., 2010b). 

Esse ímpeto pode ser explicado pelo sentimento, por vezes não articulado, de que o cidadão a 

quem se garantem liberdades civis – entre elas, o direito periódico de voto –, tem limitadas as 

possibilidades de exercício público de suas faculdades políticas ou de liberdades como a de 

reunião. 

Tais limitações podem ser consequência de atos de governo arbitrários – como, 

alegam os participantes da Praia da Estação, é o caso dos decretos que proibiram ou 

dificultaram a realização de eventos na Praça da Estação. E, de fato, o abuso de poder foi, no 

caso analisado neste estudo, a causa imediata da revolta. Todavia, é necessário observar, e a 

doutrina de Hannah Arendt (1990; 1998) é imprescindível nessa empreitada, que, 

independentemente da boa-fé dos governantes, as Repúblicas democráticas contemporâneas 

contêm, em sua organização, elementos que favorecem essa sensação difusa de alienação da 

vida pública. O próprio mecanismo da representação contribui para esse sentimento, na 

medida em que autoriza a efetiva participação no governo somente a uma reduzida elite 

política, e limita ao voto – que constitui, em larga medida, uma liberdade negativa – a 

possibilidade de influência dos cidadãos. 

Assim, ainda que imediatamente motivados pela revolta contra um ato que 

consideraram abusivo, os participantes do movimento Praia da Estação se mantiveram 

articulados devido à possibilidade de desfrutar da liberdade como um fenômeno político, 

agindo e alterando as configurações do espaço público da cidade de Belo Horizonte. Mas a 

possibilidade só adveio porque já existiam laços entre os indivíduos que se relacionam nas 

redes sociais e na blogosfera. 

Os manifestantes perceberam que: “Os únicos recursos contra o mau uso do poder 

público pelos indivíduos se encontram no próprio domínio público, na luz que exige cada ato 

efetuado dentro de suas fronteiras, na própria visibilidade às qual ficam expostos todos os que 

lá penetram.” (ARENDT, 1990, p. 202). Para combater o abuso, portanto, tinham de adentrar 

a esfera pública da qual estavam excluídos. Valendo-se do ambiente propiciado pelas novas 

tecnologias de comunicação, especialmente pelas redes sociais, construíram eles próprios um 

espaço de debate público e discussão aberta, onde os estados de ânimo puderam assentar-se 
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em opiniões refletidas
3
. Ao fazê-lo, experimentaram o que Arendt (1990, p. 102) chama de 

felicidade pública. 

É natural, então, que o ímpeto dos manifestantes não ficasse restrito ao ambiente 

virtual e que o fórum de discussão tenha sido levado para a praça pública, onde os 

participantes redescobriram o direito de reunião. É compreensível, também, que tais 

acontecimentos tenham sido recebidos com surpresa e perplexidade. 

No que se refere à primeira reação, ela é causada pela quebra da difundida 

imagem, baseada nos paradigmas do século anterior, de que as novas tecnologias de 

comunicação serviriam essencialmente ao gozo das liberdades privadas, não ao exercício e à 

defesa de direitos públicos. 

Quanto à segunda reação, uma fala do Secretário de Belo Horizonte Fernando 

Cabral ilustra as dificuldades que movimentos como a Praia da Estação suscitam nas 

autoridades constituídas, A publicação dos decretos que instituíram a cobrança de valores 

pelo uso da praça gerou protestos e motivou a publicação, em um jornal local, de críticas ao 

Governo municipal: “Qual o sentido de uma praça para uma cidade? Mais especificamente, 

qual o sentido da praça da Estação para Belo Horizonte? Essas perguntas vêm à tona diante da 

necessidade de debate que criam as decisões tomadas pela prefeitura.” (QUANDO..., 2010). 

Em resposta a elas, o representante do governo municipal afirmou: “Nós temos aí um prefeito 

legitimamente eleito, então não podemos abrir mão do papel de governar. Aqui não é uma 

democracia grega de criar assembleia em praça pública e decidir os destinos da cidade.” 

(QUANDO..., 2010). 

Ao fazê-lo, denunciou, talvez intuitivamente, que a perplexidade trazida à tona 

pelos protestos é o conflito entre duas formas de democracia: a direta e a representativa. 
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AVAAZ 

 

CYBER ACTIVISM AND THE ONLINE PETITIONS: AN ANALYSIS OF THE AVAAZ 

SITE 

 

Francieli Puntel Raminelli 

Rafael Santos de Oliveira 

 

  

RESUMO 

O número de usuários da internet cresce em ritmo acelerado em todo o mundo, sendo que dos 

seis bilhões de habitantes do planeta, dois possuem acesso à rede. Entretanto, nas atuais for-

mas de utilização da internet, além do uso das redes sociais para contato e exposição com 

amigos, esta vem sendo descoberta como instrumento de organização e participação de mo-

vimentos sociais, na qual o internauta possui a oportunidade de construir ações em prol da 

cibercidadania. É o caso das petições online, as quais podem ser oportunizadas por governos 

ou em sites privados, como o internacionalmente conhecido Avaaz. Este, além de agir glo-

balmente, possui ações locais, como é o caso da petição pela lei Ficha Limpa, ocorrida no 

Brasil em 2010. O artigo se utiliza de uma abordagem dedutiva e de observação direta junto a 

determinados sites para melhor compreender essas novas formas de participação. Também é 

empregada a pesquisa bibliográfica, no intuito de analisar a participação cidadã online de 

forma ampla. Conclui-se que as petições online possuem importante papel de pressão junto a 

políticos e autoridades, com a possibilidade de modificar ações politicas e ampliar a discussão 

sobre os temas peticionados.  

PALAVRAS-CHAVE: ATIVISMO DIGITAL; CIDADANIA GLOBAL; 

CIBERCIDADANIA; PETIÇÕES ONLINE; AVAAZ. 

 

ABSTRACT 
The number of Internet users is growing at an accelerated pace worldwide, of wich six billion 

inhabitants of the planet, two have access to the network. However, in the present forms of 

Internet use, beyond the use of social networks for contact and exposure with friends, this has 

been discovered as an instrument of organization and participation of social movements, in 

which the Internet user has the opportunity to build on actions for the sake of cyber citizen-

ship. This is the case online petitions, which can be nurtured by governments or private sites, 

such as the internationally known Avaaz. This besides acting globally, has local actions, such 

as the Clean Sheet petition by law, held in Brazil in 2010. The article uses a deductive ap-

proach and direct observation at selected sites to better understand these new forms of partici-

pation. It is also used a bibliographic research, in aim of analyzing the online citizen participa-

tion broadly. The conclusion is that online petitions have an important role of pressure on a 

politicians and authorities, with the possibility to modify political actions and expand the dis-

cussion on the issues petitioned. 

KEYWORDS: DIGITAL ACTIVISM; GLOBAL CITIZENSHIP; 

CYBERCITIZENSHIP,ONLINE PETITION,AVAAZ. 
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INTRODUÇÃO 

   A disponibilidade do ciberespaço cresce de forma surpreendente. Hoje, mais de dois bilhões 

de pessoas possuem acesso à internet, o que representa um grande crescimento se comparado 

com o ano 2000, quando pouco mais de 360 mil pessoas podiam navegar online. Se 

comparado à população mundial, que se apresenta com 6.939 bilhões, o número também é 

significativo, porquanto quase um terço das pessoas disfrutam deste serviço (WORLD, 2011). 

   Neste sentido, a internet é um novo ponto de encontro, virtual, que possibilita mais 

facilmente a relação entre pessoas, as quais podem encontrar-se a qualquer momento, 

independente de onde estão fisicamente. Estando interligadas, a internet possibilita, de forma 

rápida, segura e sem grandes custos, uma conexão global, com a possibilidade de ser usada 

para qualquer fim desejado. 

   Se inicialmente as pessoas utilizavam a internet somente para encontrar amigos e cultivar 

sua rede social, ou então para encontrar informações sobre determinado assunto, hoje o 

panorama se encontra modificado. Com o novo conceito de web 2.0., na qual é possível uma 

participação coletiva sua a construção, as pessoas encontraram outros motivos e formas de 

utilizar a internet. 

   Já não é mais suficiente manter-se em contato somente com suas pequenas redes sociais, 

para fins particulares. Hoje, existem movimentos, manifestações, discussões e a oportunidade 

de “falar”, ou melhor, digitar suas ideias, em uma troca de informações que oportunizam uma 

comunidade global, interconectada e sensível às questões em comum.  

   Neste sentido, a internet configura-se como um espaço de possibilidades, com o crescimento 

da participação popular e da interação social, cujos efeitos políticos e jurídicos serão cada vez 

mais evidentes e influentes. Com isto, a participação e a abertura da sociedade para as 

questões políticas vêm sofrendo grandes transformações, as quais provavelmente crescerão 

nos próximos anos. 

   Um grande exemplo disto são as petições online, criadas por cidadãos comuns e dirigidas, 

normalmente, a autoridades responsáveis. Antecipando-se neste novo agir político, vários 

países apresentam sites de sua própria iniciativa para a criação de petições por seus cidadãos. 

É o caso da Grã-Bretanha e Portugal. 

   No entanto, na omissão dos governos, outros sites surgem, com o mesmo objetivo de 

modificar ou lutar por uma causa. Inovando e fugindo das formas tradicionais básicas da 

democracia representativa (como o voto, por exemplo), a proliferação de petições online 

(epetiton, etc) é um fenômeno crescente no mundo inteiro. Em diversos países, inclusive, os 

debates políticos começam a sofrer a interferência desse tipo de prática que tenta induzir os 

parlamentares a se solidarizarem aquela causa. 

   Entre estes sites, um se destaca: o internacional Avaaz, criado entre pessoas de vários países 

e existente em várias línguas. Ele cria petições online sobre inúmeros temas, de forma 

internacional ou local, de acordo com a situação, e consegue milhões de assinaturas, com o 

intuito principal de exercer pressão sobre os responsáveis pela situação (como políticos ou 

empresas privadas, por exemplo). No Brasil, uma das principais campanhas que liderou foi a 

de apoio e aprovação da lei Ficha Limpa, de iniciativa popular. 
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   Neste sentido, a análise das petições online como meio de participação popular na 

construção de uma ciberdemocracia é essencial neste contexto de ampliação ao acesso à 

internet. Estando ela presente no cotidiano de bilhões de pessoas, resta em suspenso o papel 

exercido por instrumentos como as petições online, de fácil acesso popular, bem como suas 

possibilidades de influência em ações políticas. 

   Portanto, os objetivos do presente artigo são de identificar o funcionamento e as estratégias 

das petições online como forma de exercício do ciberativismo, refletir sobre as possibilidades 

de o movimento ciberativistas modificar ou influenciar em ações políticas por meio das 

petições online e identificar o papel destas petições instrumentalizadas através do site Avaaz, 

com a análise específica da Lei Ficha Limpa. 

   Este trabalho utilizou como método a análise direta, planejada e não participativa, de forma 

livre e informal do referido site, bem como utilizará pesquisa bibliografia existentes sobre o 

tema. Está divido em (1) Ativismo e cibercidadania (2) As estratégias do ciberativismo por 

meio de petições online e (3) o potencial deliberativo do ciberativismo global do Avaaz. 

   Assim, o próximo tópico analisará a possiblidade da democracia no ciberespaço, 

proporcionado pela internet atualmente, através das redes sociais. 

  

1.      ATIVISMO E CIBERCIDADANIA 

  

   No século XXI, não é difícil observar a inserção da internet no cotidiano das pessoas. Ao 

longo dos últimos vinte anos, essa participação tomou um grande espaço, sendo que 

atualmente, na maioria dos países industrializados, aproximadamente 80% da população está 

conectada à internet, em suas próprias casas (LEMOS; LEVY, 2010, p.10). Esta porcentagem 

de “acessos” aumenta se considerarmos outras “fontes” que regularmente oferecem conexões, 

como, por exemplo, o local de trabalho ou estudo, como escolas e universidades. Além disso, 

a opção de acesso em locais públicos (restaurantes, clubes, shoppings e etc.) também é 

crescente, existindo, na Europa, até mesmo praças a céu aberto que oferecem acesso à internet 

sem fio, gratuitamente. 

   Além do aumento do acesso à internet, em termos gerais, outro dado deve ser analisado. Se 

por um lado este aumento poderia ser somente em sites fechados, sem interatividade ou trocas 

entre os internautas, o chamado tipo top-down (de cima para baixo), a realidade aponta 

aumento da participação popular na internet. Ao invés das páginas “fechadas”, nas quais as 

informações postas estão prontas, tem-se percebido o crescimento da utilização das páginas 

construídas por usuários, utilizadas como forma de troca e construção de ideias, defesa de 

direitos e encontro de minorias. Assim, não somente a internet insere-se no cotidiano das 

pessoas, mas também as pessoas se inserem nela. Hoje, 

a mídia atual tanto constitui a principal fonte de 

informação para a maioria da população, a partir da 

qual forma sua opinião política, quanto é um 

instrumento de organização e participação em 
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protestos ou movimentos de participação cívica 

(CARDOSO, 2007). 

   Desta forma, tem-se a perspectiva bottom-up, na qual as ideias emanam de baixo para cima, 

através da construção dos internautas. Esta nova fórmula traz a interatividade, principal 

benefício oferecido pela internet em relação a outras mídias, como, por exemplo, os 

tradicionais jornal impresso e televisão. Assim, conforme explica Cardoso, as informações 

encontradas na internet, menosprezadas pelas mídias tradicionais no passado, tornaram-se 

amplamente aceitas, o que proporcionou o funcionamento da internet igualmente como um 

meio de comunicação de massa, modificando os temas e discursos dominantes em outras 

mídias (CARDOSO, 2007, p.326). Destarte, ao permitir maior liberdade para a publicação de 

notícias e discursos, a internet forçosamente modificou também as mídias tradicionais, as 

quais, na grande maioria dos casos, mantinham “em pauta” assuntos de seu interesse. 

   Não se pode negar que a televisão mantém a preferência da maior parte da população. 

Entretanto, 

deve-se notar que as gerações que conviveram com 

a internet na sua infância e adolescência têm 

valorizações muito mais baixas do interesse 

conferido à televisão do que aquelas que apenas 

conviveram com a informatização em fases mais 

avançadas da idade adulta (41, 2% vs. 80,4%) 

(CARDOSO, 2007, p. 327). 

   Na referida pesquisa, Cardoso[1] analisou a população portuguesa, em suas diferentes faixas 

etárias, diante das mídias existentes. Apesar de específicos de Portugal, os resultados refletem 

dados mundiais, como o aumento da utilização da internet, a “desvalorização” da televisão 

pelos mais jovens e o multitasking, ou seja, a utilização simultânea de diferentes tecnologias 

(como por exemplo, ver televisão enquanto acessa a internet) (CARDOSO, 2007, p. 347). 

   Neste sentido, está comprovada a grande inserção da internet no cotidiano das pessoas, com 

a importante ressalva de que esta não é somente utilizada para obter informações, como 

também para criá-las. E através desta possibilidade, o internauta descobriu que também pode 

utilizá-la na construção cidadã de seu Estado, configurando uma ciberdemocracia, significa 

dizer, a internet como “uma nova relação com o espaço e o tempo, de uma nova dimensão de 

vida na pólis” (LEMOS; LEVY, 2010, p.29). 

   Porém, muitos questionamentos pertinentes existem sobre esta nova “ágora da sociedade 

moderna” (CASTELLS, 2004). Enquanto os ciberotimistas apostam todas suas fichas no 

papel desempenhado pela internet, os ciberpessimistas, por sua vez, mantêm “um pé atrás”. 

Configura a internet, já nos dias de hoje, um espaço privilegiado para o cidadão? E quanto a 

este cidadão, já vê o ciberespaço como uma oportunidade de expressão e luta por 

direitos/ideias? 

   Esta questão é suscitada principalmente porque grande parte das pessoas conhece e utiliza a 

rede somente para manter contatos e se expor, ou seja, entende a internet somente por suas 

redes sociais. Redes sociais, de acordo com Raquel Recuero[2] (2009, p. 25), “é gente, é 

interação, é troca social. É um grupo de pessoas, compreendido através de uma metáfora de 
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estrutura, a estrutura de rede. Os nós da rede representam cada indivíduo e suas conexões, os 

laços sociais que compõem os grupos”. 

   Como exemplo, citam-se os internacionalmente conhecidos Facebook, Orkut e Twitter, sites 

que oferecem este contato/exposição pública, mas que também, ainda que timidamente, 

também já participam de movimentos sociais. 

   Isto porque, inicialmente, as redes sociais oferecem a conexão entre os internautas. 

Superada essa fase, elas propiciam a difusão de informações destes grupos, os quais, já 

conectados, encontram seus “iguais” e possuem facilidade em comunicar-se. Este processo, 

em comparação a rede off-line, na qual as notícias somente se espalham quando as pessoas se 

encontram, fisicamente, e conversam, torna mais fácil a discussão, compartilhamento, repasse 

e amplitude das ideias em comum, transpassando, inclusive, barreiras físicas. Desta forma, 

“essas redes proporcionaram mais voz às pessoas, mais construção de valores e maior 

potencial de espalhar informações. São, assim, essas teias de conexões que espalham 

informações, dão voz às pessoas, constroem valores diferentes e dão acesso a esse tipo de 

valor” (RECUERO, 2009, p. 25). 

   Neste contexto, é notável o fato de que muitos as utilizam com o intuito de encontrar 

informações e explorar interesses além das fronteiras de seu círculo social, compartilhando 

ideias e conhecendo outras, muitas vezes oriundas de lugares antes inimagináveis, seja pela 

barreira física ou por outras restrições. De fato, com a rede conectada aos mais diversos países 

e pessoas, muitos evoluíram do estatus “formadores de opinião” para “formadores de 

diretrizes”. Significa dizer que, deste modo, o papel adquirido por cidadãos comuns culmina 

em um resultado muito significativo: a influência em grandes questões políticas globais 

(GUZZI, 2010, p.28). Este “movimento” configura a famosa terminologia “mídias sociais”, 

também conhecida como “mídias digitais” ou “novas mídias”. 

   As mídias sociais, em sua definição mais simplória, são os blogs, microblogs, wikis, redes 

sociais, comunicadores instantâneos, fóruns e outros instrumentos propiciados online para a 

troca de experiências, opiniões, ideias e planejamentos. Assim, englobam outras ferramentas 

além das conhecidas redes sociais, e vem sendo descobertas e mais utilizadas pelos 

internautas. Segundo Luli Radfahrer[3], “elas se tornaram rapidamente as novas praças 

públicas. Graças a elas é possível se relacionar com muito mais pessoas que seria possível em 

qualquer ambiente físico” (2009, p. 47). 

   Esta conexão interplanetária, na qual as questões internacionais são rapidamente 

compartilhadas e a internet é vista como uma plataforma (onde qualquer construção é 

possível), possui uma nomenclatura em especial: web 2.0. 

   Criado em 2004 por Tim O’Reilly, o termo web 2.0 não possui um conceito rígido, sendo 

um conjunto de princípios e práticas que interligam sites em um sistema. Ainda, possui como 

“parte essencial tirar partido da inteligência coletiva, transformando a web em uma espécie de 

cérebro global” (O’REILLY, 2005, p. 15). 

   Neste sentido, a web 2.0 possui como princípio utilizar-se da inteligência coletiva[4] para 

construir melhores aplicativos. Ou seja, através da participação dos usuários, que podem 

sugerir, avaliar e até mesmo criticar, a web 2.0 irá se constrói e reconstrói, sempre visando o 

intuito de melhorar através das ideias comuns. É neste contexto que surgem os já referidos 

sites bottom-up, nos quais através da participação popular e do relacionamento dos 
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participantes pode-se utilizar soluções e conteúdos diversos para obter uma “experiência 

integrada” (RADFAHRER, 2009, P. 28). 

   O resultado desta “liberdade” para compor sites e difundir ideias é o aumento na 

participação dos indivíduos, os quais sentem que na internet podem fazer parte de discussões, 

opinar e “fazer mais para e por eles próprios”. Além disso, a organização e realização de 

atividades em grupos não estão limitadas a sistemas hierárquicos, como de praxe em 

empresas, por exemplo. Na internet, a hierarquia, se existe, é horizontal, sendo possível a 

todos, sem diferenças ou preferências, participar. Por fim, dentro destas condições, ocorre 

uma “melhoria da capacidade dos indivíduos fazerem mais em organizações formais que 

operam fora da esfera do mercado” (GUZZI, p. 35). 

   Na seara política, esta troca facilitada entre internautas e a desnecessidade de autorização 

para expressar-se fomentam discussões, ampliam a motivação para participar e aumentam a 

gama e a diversidade de cooperação. O simples fato de existir um espaço aberto a todos, ainda 

que virtual, torna-se incentivador, resultando em um interesse em massa na política. 

   Consequentemente, surgem novas formas de manifestação popular de repúdio ou aceitação 

de atos, projetos e decisões tomadas por políticos. Ainda melhor, é possível acreditar que 

através de movimentos criados online, a sociedade civil alcance mudanças significativas em 

posicionamentos ou políticas ainda em discussão. Se por décadas o eleitor somente poderia 

exercer seus direitos, punir ou parabenizar políticos por meio do voto, atualmente outros 

instrumentos se apresentam, mais céleres e potentes. Este é o caso das petições online. 

    A evolução, a ampliação e a efetividade destas petições será o próximo tema abordado. 

 2.                AS ESTRATÉGIAS DO CIBERATIVISMO POR MEIO DE PETIÇÕES 

ONLINE 

   A ideia das petições online configura um exemplo do ativismo digital na construção da 

ciberdemocracia. Em tese, essas petições representam a vontade popular, uma vez que se 

originam de situações nas quais os cidadãos, irresignados, buscam a modificação do status 

quo, ou seja, diante de uma situação de fato, juntam-se e em nome próprio enviam uma 

manifestação à autoridade envolvida. 

      Este é o conceito de petição: 

é um pedido a uma autoridade, mais comumente a 

um funcionário governamental ou entidade pública. No 

sentido coloquial, uma petição é um documento oficial 

assinado por vários indivíduos. Uma petição pode ser 

oral e não escrita, e recentemente através da Internet 

(COMO CRIAR, 2011). 

   Assim, as petições online podem ser diretamente criadas por cidadãos comuns, muitas vezes 

indignados com os rumos tomados por políticos ou outros representantes de sua vontade, e 

adquirem amplitude com a conexão proporcionada pelas redes sociais. Seja pela divulgação 

do pedido ou simplesmente pela discussão deste, as redes sociais influenciam e rapidamente 

propagam informações, ajudando até mesmo na construção de movimentos maiores (e 

fisicamente presentes). 
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    Um exemplo desta ligação entre as redes sociais e iniciativas cidadãs foi o “Abraço 

coletivo à Avenida Paulista”, evento divulgado pelo Facebook que ficou nacionalmente 

conhecido e reuniu centenas de pessoas. O evento possuía o objetivo único de protesto contra 

todos os tipos de violência, e, apesar de ter durado apenas cinco minutos, demonstrou a força 

das redes sociais. Além disso, foi noticiado por inúmeros jornais e canais de televisão, o que 

remete a conclusão de Drica Guzzi de que “as ações e atividades dos usuários da internet cada 

vez mais influenciam esses meios de comunicação [televisão, o rádio e a imprensa escrita]” 

(2010, p.37). 

    Assim, as redes sociais facilitam a comunicação das pessoas e a criação de movimentos, 

sem dúvidas. Entretanto, tendo em vista que a grande maioria das redes conhecidas hoje foi 

criada e ganhou proporções de participação há menos de uma década[5], outras formas de 

mobilização online eram utilizadas para influenciar pessoas. 

    É o caso das correntes de emails, que, não obstante ainda existam, foram a forma originária 

de divulgação de protestos e petições online, como, por exemplo, contra a corrupção, contra 

uma lei prejudicial, ou então denunciando fatos até então desconhecidos, como o maltrato aos 

animais, a degradação do meio ambiente, etc. A forma de utilização das correntes era simples: 

o email de protesto/denúncia era enviado a milhares de pessoas que repassavam a seus 

contatos, que por sua vez encaminhavam a outros e assim por diante, em um “ritmo 

exponencial” de repasse. A corrente de emails, de fato, foi uma das primeiras maneiras 

utilizadas pelos ciberativistas para divulgar ONGs, defesas de direitos, e, principalmente, para 

mobilizar a população sobre algum tema. 

   Nas petições por meio de correntes de emails, a situação a ser combatida ou exigida junto a 

autoridades ou instituições era exposta, por meio normalmente de apelos e fotos, e, logo após, 

existia um pedido de que cada internauta ao receber o conteúdo e concordar, o reenviasse, 

com a inserção de seu nome e RG (registro geral) ou CPF (cadastro de pessoas físicas), para 

todos os seus contatos. 

   Entretanto, com a grande proliferação destes emails, as correntes confundiram-se 

rapidamente como spams, pela característica de emails em massa, que muitas vezes versavam 

sobre assuntos de pouca relevância ou com manipulação moral ou intimidação para evitar a 

quebra da corrente. Ademais, ao longo dos anos, com a evolução dos emails a grande maioria 

passou a oferecer um serviço AntiSpam, o que inviabilizou a utilização de qualquer e-mail em 

massa para a divulgação de movimentos ou discussões sobre temas mais urgentes. Além 

disso, o principal motivo para a descrença dos internautas nas petições por emails era a 

inexistência de resultados efetivos nestas manifestações, restando incerteza não somente 

quanto à efetividade, mas quanto ao fato de haver informações pessoais daqueles que 

assinaram circulando na rede. Não somente havia números de documentos, como também os 

emails eram utilizados para publicidade não requerida, respondendo a interesses de terceiros, 

o que acabou por encerrar definitivamente com esta prática. 

   De qualquer forma, diante da evolução dos emails, também evoluíram as formas de 

participação popular. Após as correntes de emails, foram criados sites próprios de petições, 

alguns nos quais é possível inclusive peticionar sobre qualquer tema desejado. 

   Sendo dever e interesse do governo oportunizar aos cidadãos que exponham suas 

necessidades e interesses, alguns países lançaram sites em que oportunizam a criação de 

petições por seus eleitores. 
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   É o caso da Grã-Bretanha, que utiliza a técnica da e-petição para “permitir aos cidadãos 

iniciar uma petição sobre uma matéria pública” (CARDOSO, 2007, P. 379). O funcionamento 

é simples, sendo possível enviar a petição diretamente ao primeiro ministro, que em seu site a 

receberá e a responderá. O sistema surpreende por sua usabilidade, pois o cidadão que deseje 

peticionar necessita somente inserir seu endereço de email e validá-lo através de um e-mail 

gerado pelo sistema, sendo livre a criação da petição (PEIXOTO; WEGENAST, 2010, p. 

164). Por isto, “estima-se que 10% da população britânica já tenham assinado algum tipo de 

petição por meio desse sistema, nível considerado extremamente algo pra práticas de 

participação eletrônica não eleitorais” (idem, p. 164). 

   Atualmente, a petição que aparece em primeiro lugar no site versa sobre os atos vândalos 

ocorridos em agosto deste ano, quando diversas pessoas protestaram violentamente nas ruas 

de Londres e de algumas outras cidades inglesas (Manchester, Birmingham, Liverpool), com 

construções depredadas e queimadas e carros e ônibus incendiados. Criada por um eleitor e 

assinada por quase 250 mil pessoas (ainda encontra-se com 247,168 mil assinaturas), em 

poucas linhas peticiona: 

Qualquer pessoa declarada culpada de crimes durantes 

os tumultos de Londres devem ter  todos os benefícios 

financeiros removidos. Nenhum contribuinte deve ter 

que contribuir para aqueles que destruíram propriedades, 

roubaram sua comunidade e mostraram um desrespeito 

ao país que os fornece estes benefícios (CONVICTED, 

2011). Tradução livre. 

   Tendo atingido o dobro de assinaturas necessárias para a discussão do tema na “Casa ou 

Câmera dos Comuns” (equivalente a Câmara s Deputados no Brasil), esta petição recebeu 

resposta do governo, o qual irá considerar se o tema é adequado para debate, quando retornar 

das férias de verão. Além disso, a resposta pretendeu esclarecer a atual posição do governo 

quanto ao tema, informando que os condenados por estes vandalismos não possuem direito 

aos benefícios da previdência social, e que está apurando se podem ser impostas sanções aos 

que não receberem penas privativas de liberdade. Por fim, garantiu que o envolvimento em 

comportamentos antissociais ou atividades criminosas em sua vizinhança por si só já 

configura motivo para expulsão das habitações sociais. 

    Como outro exemplo, em segundo lugar, com 139.257 mil assinaturas, está a petição pela 

divulgação completa de todos os documentos relativos ao desastre de Hillsborough, ocorrido 

em 1989, quando 96 torcedores morreram esmagados por uma superlotação no estágio, 

durante uma partida de futebol entre  Liverpool FC e Nottingham Forest. A resposta do 

governo foi parecida, prometendo considerar o tema após o retorno do Parlamento em 

setembro. Além disso, comprometeu-se com a divulgação dos documentos, que já foram 

liberados para uma instituição da cidade de Hillsborough, e que serão públicos após o contato 

com as famílias atingidas com o desastre (FULL, 2011). 

     A terceira e última petição que atingiu as cem mil assinaturas (exatamente 100,792 mil) 

demanda por “Petróleo e Gasolina mais baratos”. Após uma breve explicação do impacto que 

estes produtos causam no mercado inglês atualmente, o criador desta petição sugere 

alternativas para solucionar o problema, como criar mecanismos de estabilização de preços, 

pressionar companhias de petróleo para passarem o produto mais barato para os motoristas, 
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etc. Entretanto, apesar de atingir o número mínimo de assinaturas, a petição não recebeu a 

resposta governamental (CHEAPER, 2011). 

    Todas as outras petições presentes no site não atingiram as assinaturas mínimas necessárias 

para serem levadas à Câmara dos Comuns, mas versam sobre os mais variados temas, como, 

por exemplo: a inclusão da matéria de educação financeira como obrigatórias nos currículos 

escolares (78,155 mil assinaturas); aumento nas pensões públicas e privadas (58,416 mil); 

Grã-Bretanha quer referendo para sair da União Europeia (33,551 mil); manter a fórmula em 

canais abertos de televisão (30,553 mil), etc. 

   Além da Grã-Bretanha, outro país que oferece este serviço é Portugal. Na sessão “Espaço do 

Cidadão” do site da República, existe a possibilidade de qualquer cidadão português ou os 

estrangeiros e os apátridas que residam em Portugal, para defesa dos seus direitos e interesses 

legalmente protegidos, peticionar. Todo o trâmite está previsto no próprio site, e explicita os 

detalhes do sistema. 

   Em termos gerais, a petição é enviada ao “Presidente da Assembleia da República, o qual as 

remete para a Comissão Parlamentar competente, de acordo com o tipo de assunto tratado. No 

caso de uma petição subscrita por um mínimo de 1000 cidadãos, ela receberá ampla 

divulgação social, tendo em vista que ela é obrigatoriamente publicada no Diário da 

Assembleia da República” (PROPHETARUM, 2009). 

   Apesar do uso do site português ser de difícil utilização, em relação ao Britânico, é possível 

visualizar todas as petições realizadas, de acordo com a legislatura em vigor na data da 

entrada da petição, sinalizando o estatus de concluídas, pendentes, aguardando deliberação 

sobre a admissibilidade ou proposta para apreciação em plenário. Todas as petições podem ser 

acessadas, assim como todas as fases pelas quais passaram e os documentos relativos. Em 

uma contagem não oficial, no site encontram-se cerca de 1532 petições, que datam de outubro 

de 1995 a setembro de 2011. Dessas, aproximadamente 592 foram realizadas entre março de 

2005 a outubro de 2009 (ASSEMBLEIA DA REPUBLICA, 2011). 

   É visível a formalidade do processo, até mesmo no recebimento dos pedidos, que pode 

oficiar a outras instituições envolvidas no ato. É o caso da petição Nº2/XII/1, de julho de 

2011, a qual solicita o fim das corridas de touros em Portugal. Nela, oficiou-se, além de 

outros, a Liga Portuguesa dos Direitos do Animal, Federação portuguesa das atividades 

taurinas, etc. 

   Estes exemplos da participação popular através das petições em sites do governo constituem 

bons casos do uso da internet como canal de comunicação entre a população e o governo, 

trazendo em ambos a certeza de que sua petição, se dentro dos mínimos, será analisada e 

contestada. 

   No Brasil, atualmente não existem sites similares, nos quais os governos oportunizam que 

os cidadãos se manifestem e peticionem. A única iniciativa mais próxima é, talvez, o projeto 

de resolução 68/11 do deputado Federal Paulo Pimenta, que possibilita o apoio dos cidadãos, 

por meio do site da Câmara, a propostas apresentadas pela sociedade civil organizada 

(CAMARA DOS DEPUTADOS, 2011). O projeto institui rito especial de tramitação para 

acelerar a votação dessas propostas. De acordo com o projeto, as propostas sugeridas por 

entidades da sociedade civil poderão ser disponibilizadas na página da Câmara na internet por 

180 dias, para receber apoio popular. Essas propostas, no entanto, precisam ter sido aprovadas 
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previamente na Comissão de Legislação Participativa antes de serem submetidas à consulta 

eletrônica. 

   Em países onde a participação da população por meio de petições online por iniciativa do 

governo é nula ou quase nula, outros sites, particulares, assumem a posição. É o exemplo do 

site Petições online Brasil, ramificação do Internet Petition, que hospeda sites com o mesmo 

intuito em vários países. Nele, é possível criar uma petição gratuitamente, inclusive sem 

necessidade de cadastro, posto ser possível realizar login por contas do facebook. Todos os 

dados necessários para o processo estão em uma única página, e este pode é feito 

instantaneamente, desde que respeitado o Código de Ética (que por sua vez não restringe 

temas ou pedidos), igualmente encontrado online. 

   Ainda quanto ao site, é válido ressaltar que possui, em sua página inicial, exatamente 

algumas noções referidas sobre a ciberdemocracia, como, por exemplo, a ideia de que “o 

primeiro empurrão para mudar o mundo possa vir de todos nós” ou então o slogan “mudemos 

este mundo de baixo pra cima”, justamente a ideia da construção coletiva dos sites bottom-up. 

   Além do internet petition, outros sites de formato similar são encontrados em rede, com o 

intuito de oportunizar a plena participação do cidadão em sua sociedade. É o caso do site 

internacional Avaaz, objeto de estudo do próximo tópico. 

3.    O POTENCIAL DELIBERATIVO DO CIBERATIVISMO GLOBAL DO AVAAZ 

  Com o crescimento da web participação, na qual o cidadão pode em nome próprio defender 

seus direitos e expor suas opiniões para a construção da ciberdemocracia, ou seja, “consumir, 

produzir e distribuir informação sob qualquer formato em tempo real e para qualquer lugar do 

mundo sem ter que movimentar grandes volumes financeiros ou ter de pedir concessão a 

quem quer que seja” (LEMOS; LEVY, 2010, p.25), o site ativista Avaaz é um exemplo desta 

“globalização de lutas” oportunizada pela internet e exercida de formas diversas. 

  Apresentando-se em catorze línguas diferentes, o site se autodenomina “uma comunidade de 

mobilização online que leva a voz da sociedade civil para a política global”. Nascido em 

1997, o nome do site, a palavra “Avaaz”, significa “voz” ou “canção”, em diversas línguas, 

entre elas hindi, urdu, nepali, turco, farsi e bósnio. E o principal objetivo é mesmo ampliar 

esta “voz”, com a promessa de “mobilizar pessoas de todos os países para construir uma ponte 

entre o mundo em que vivemos e o mundo que a maioria das pessoas querem”.  

   Além da presença online mundial, o site possui equipes profissionais em cinco continentes, 

e recebe a ajuda de milhões de voluntários, formando seu escritório virtual. Conforme as 

informações constantes no próprio site, este foi fundado em iniciativa da Res Pública (grupo 

social de apoio à cidadania) e do Moveon.org (comunidade virtual pioneira em ativismos via 

internet nos Estados Unidos), e não está vinculado a qualquer Estado ou organização privada. 

Assim, este se sustenta unicamente através das doações recebidas, possibilitadas através do 

site. 

   Estas doações, segundo dados fornecidos, já somaram mais de R$ 15 milhões, utilizados em 

sua grande maioria (85%) diretamente às campanhas da própria Avaaz. Os 15% restantes são 

destinados a importantes necessidades organizacionais, tais como administração, captação de 

recursos, advogado, contador, apoio e infraestrutura. 
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   Para alcançar este valor vultuoso, o Avaaz conta com seus membros, que doam, em média, 

R$ 35 por vez (DADOS, 2011). Os membros da organização são todos aqueles cadastrados, 

cadastro este realizado de forma muito simples, através do nome, email, país e CEP. 

Entretanto, para fins de doação, não é necessário sequer cadastrar-se, uma vez que o 

pagamento é feito por meio de cartão de crédito ou por paypal (através de email). Existe 

possibilidade de optar a moeda e o valor que se deseja doar, com a possibilidade de realizar 

doações mensais. 

   Com o intuito de prestar contas e comprovar sua idoneidade, o site apresenta informações 

sobre despesas e administração financeira da Avaaz, com gráficos relacionando a 

porcentagem gasta com cada setor e as declarações de renda apresentadas à Receita Federal 

dos Estados Unidos (atualmente, sendo uma organização internacional, o site encontra-se 

registrado somente nos EUA, e pretende registrar-se em outros países). Entretanto, os 

documentos em inglês não trazem uma transparência, principalmente para brasileiros, 

porquanto são termos técnicos de difícil compreensão. Além disso, a declaração mais recente 

é do ano de 2008 (há mais de três anos). 

   Talvez por este motivo, mas principalmente com o foco em angariar novos contribuintes, o 

site apresenta uma página com dez motivos que justificam porque doar ao Avaaz. Entre 

outros, os principais apontam a efetividade das campanhas, o retorno social da doação, a 

reutilização do dinheiro extra em outras campanhas, a total independência do site, a escolha 

dos temas através da votação dos membros e a natureza sui generis da iniciativa. 

   Quanto às petições, versam normalmente sobre assuntos relacionados à pobreza mundial, 

defesa do meio ambiente, questões do oriente médio e questões políticas em geral. Os temas 

em pauta e prioritários são definidos pelos membros da organização, através de pesquisas 

realizadas com membros, nas quais somente as iniciativas recebidas com forte reação positiva 

são implementadas em grande escala. Após o compartilhamento destes temas com a totalidade 

dos membros, estes possuem a opção de apoiar através da assinatura digital, peticionando em 

nome próprio. 

   Além das petições globais, que normalmente abrangem temas internacionais relativos ao 

meio ambiente e defesa dos direitos humanos, também existem as petições “locais”, versando 

sobre temas de especial relevância ao país foco do site. Para o Brasil, por exemplo, existe a 

versão do site em português, a qual, apesar de abranger outros países de língua portuguesa, 

apresenta petições direcionadas às necessidades brasileiras, como é o caso da petição pela lei 

Ficha Limpa, tema do próximo subtítulo. 

3.1.Petição para a criação da lei Ficha Limpa 

   Dentre as petições realizadas com foco no Brasil, a que postulou a criação da Lei Ficha 

Limpa foi considerada “o maior movimento brasileiro online na história do país” 

(HISTÓRIAS, 2011). 

      A história do projeto de lei de iniciativa popular iniciou-se em 1997, com a campanha 

“Combatendo a corrupção eleitoral”, de iniciativa da Comissão Brasileira Justiça e Paz – 

CBJP, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB. Esta campanha originou-se da 

Campanha da Fraternidade de 1996, com o tema “Fraternidade e Política”, igualmente de 

responsabilidade da CNBB (FICHA, 2010). 
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      Não obstante, apesar da campanha “no mundo físico”, na qual o Movimento de Combate à 

Corrupção tomou frente e obteve, ao longo de um ano, 1,3 milhão de assinaturas por todo o 

país, esta se tornou possível com a mobilização na internet, por meio das redes sociais, e 

igualmente pelo site ativista Avaaz, o qual divulgou a lei e pressionou os deputados federais, 

através de mensagens e ligações. 

            A petição enviada aos deputados foi redigida nos seguintes termos: 

Prezados Parlamentares, 

Nós pedimos vosso apoio ao Projeto de Lei da 

Ficha Limpa (PLP 518/2009). Contamos com o 

seu voto por eleições limpas, onde candidatos 

condenados por crimes graves como 

assassinato e desvio de verbas públicas se 

tornem inelegíveis. Nossos votos em outubro 

dependerão da sua atuação neste momento 

crucial da política brasileira (ASSINE, 2010). 

          No total, a petição conseguiu reunir mais de dois milhões de assinaturas e atraiu a 

atenção das mídias tradicionais, dentre elas o Jornal Nacional, tradicional jornal da noite da 

TV Globo, além de inúmeras notícias online e milhões de citações no Twitter (LEI, 2010). 

             Em maio de 2010, o Congresso passou o projeto de lei de forma unânime e sem 

modificações. Após ser sancionado pelo Presidente, o projeto tornou-se a Lei Complementar 

nº 135, de 04 de junho de 2010. 

            Após esta grande “vitória” da democracia brasileira, entretanto, a dúvida pairou sobre 

a validade da lei nas eleições de 2010, uma vez que vários candidatos barrados pela lei 

ingressaram na justiça, alegando a inconstitucionalidade da lei ou a impossibilidade de ser 

aplicada no mesmo ano das eleições (existe outra lei que proíbe alterações no processo 

eleitoral no mesmo ano das eleições). Aqueles a favor da aplicação da lei naquele mesmo ano, 

de outra banda, alegaram, entre outros motivos, que a lei não alteraria o processo eleitoral, 

mas apenas as regras para inscrição dos candidatos. 

            A votação do STF, por sua vez, restou empatada, porquanto na época, o Supremo 

encontrava-se com um número par de Ministros. Cinco votaram a favor da imediata aplicação 

e cinco contra, o que causou a suspensão da votação. 

            Em março de 2011, entretanto, com a entrada do 11º Ministro, o Ministro Luiz Fux, a 

validade da lei nas eleições 2010 foi derrubada por 6 votos a 5. Além de beneficiar vários 

políticos impedidos de concorrer em 2010, a Lei da Ficha Limpa passa a valer apenas a partir 

das eleições municipais de 2012, e será de fato aplicada apenas se passar em uma nova 

votação para decidir sobre sua constitucionalidade. 

        Baseado nestes fatos, recentemente o site Avaaz lançou outra campanha, desta vez 

direcionada diretamente a Presidente da República, Dilma Rousseff, para a manutenção da 

Lei Ficha Limpa. Sob o nome “DILMA: RESGATE A FICHA LIMPA!”, em cerca de três 

dias o site arrecadou mais de 178 mil assinaturas, com o objetivo final de atingir 250 mil. A 

3370



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

petição requer que a Presidente indique um novo ministro, destituído de interesse políticos, 

para que a lei seja aplicada nas eleições de 2012, nestes termos: 

À Presidente Dilma Rousseff: 

Nós fazemos um apelo à V.Exa. para que 

nomeie um Ministro do Supremo Tribunal 

Federal comprometido com a defesa da nossa 

democracia e com a erradicação do câncer da 

corrupção política. Sua decisão pode salvar a 

Ficha Limpa e evitar que os políticos corruptos 

abusem da confiança de todos os brasileiros. 

V.Exa. carrega as esperanças de milhões de 

pessoas por todo o país que se levantaram 

contra os representantes corruptos e lutaram 

para fortalecer nossa democracia (DILMA, 

2011). 

            Assim, após a inaplicabilidade da Lei Ficha Limpa nas eleições de 2010, o site busca a 

aplicabilidade nas próximas eleições, municipais. Entretanto, não deixa de considerar uma 

vitória para todos os brasileiros a aprovação do projeto, em 2010, posto ter sido uma iniciativa 

popular com resultados na prática da politica brasileira. 

CONCLUSÃO 

           Atualmente, é impossível negar o influente papel assumido pela internet no cotidiano 

das pessoas. São bilhões acessando a rede diariamente, buscando informações, utilizando 

serviços das redes sociais, e construindo a internet de uma forma bottom-up, na qual o 

trabalho e a inteligência coletiva contribuem para uma melhora no sistema participativo 

digital. 

            Constituindo um instrumento de organização de movimentos e protestos de 

participação cívica, a rede já possui estatus de nova “dimensão na vida da pólis” (LEMOS; 

LEVY, 2010), e pode ser utilizada eficientemente na construção da ciberdemocracia. Com a 

ajuda das redes sociais, que servem principalmente para a conexão de pessoas e difusão de 

informações, a internet oferece outras páginas de livre exercício da cidadania, nas quais além 

de discutir temas políticos, é possível agir politicamente. 

            Neste contexto, se antes a única forma de pressão do cidadão em face de um político 

era seu voto, hoje outras alternativas existem, mais céleres, fáceis e efetivas. É o caso das 

petições online, nas quais, de forma geral, um simples cadastro por email é o suficiente para 

permitir a participação. 

            Existem países que tomam a iniciativa e criam sites oficiais para a propositura de 

petições pelo cidadão. É o caso da Grã Bretanhã e Portugal, sendo o primeiro um exemplo 

excelente de usabilidade para o cidadão. Este possui a liberdade de peticionar sobre qualquer 

tema que desejar, dentro de alguns limites impostos, e, se a petição atingir 100 mil 

assinaturas, será, no mínimo, respondida, com a possibilidade de discussão na Câmara dos 

Comuns. Portugal, por sua vez, apesar de pioneiro nesta proposta (possui petições desde 1995 
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disponíveis online), possui um sistema complexo e de difícil acesso para o cidadão, o que 

enfraquece sua utilização. 

            Quando governo não apresenta tais iniciativas, outros sites, particulares, assumem este 

papel. É o caso do internacional Avaaz, site ativista que promove petições online, de acordo 

com o contexto mundial. Além de ações globais, também lidera projetos locais, como o caso 

da petição pela Lei Ficha Limpa. Realizada em 2010, a petição conseguiu pressionar o 

governo para a aprovação da lei, o que ocorreu em maio do mesmo ano. 

          Entretanto, apesar da vitória inicial, a lei não foi aplicada para as eleições de 2010, e 

atualmente corre o risco de não ser aplicada também nas eleições municipais de 2012. 

            Com isto, é possível afirmar a influência exercida pelas petições online perante as 

ações políticas, vez que, através dos dois milhões de assinaturas atingidas com o auxílio do 

site, a lei foi aprovada pelo Congresso, sem ementas. Ainda que a “luta” pela manutenção da 

lei e sua aplicação imediata continue, seguramente a nova petição mantém o tema em pauta, e 

movimenta internautas a seu favor. Considerando a grande aderência de assinaturas em 

apenas três dias (foram mais de 178 mil), percebe-se que o objetivo de 250 mil é possível. 

          Neste contexto, o papel assumido pelas petições online, sem dúvidas, é o de pressionar 

e ampliar a discussão dos temas em voga, inclusive direcionando-os para as mídias 

tradicionais, como ocorreu como caso Ficha Limpa. Apesar destas petições não originarem, 

autônoma e diretamente, projetos a serem discutidos pelo Congresso Nacional, certamente 

possuem grau de fomentar discussões nas mídias e entre cidadãos, passos essenciais para o 

progresso das questões em pauta.    

          Por fim, é necessário ressaltar que o crescimento da utilização da internet possibilitará 

também um aumento nos poderes das petições online. Aos cidadãos, entretanto, resta a boa 

notícia de que, diferente de outros momentos da história da democracia brasileira, não lhes 

caberá apenas o papel passivo de aguardar este crescimento, mas o papel de agir, inclusive em 

nome próprio, para fazer acontecer.   
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 Laura Riambau Jahnke Mariotto 

Sumario: Introdução; 1. O cyberbullying como nova forma de violência online: desvelando o 
problema; 2. Por dentro das redes sociais: alguns exemplos de cyberbullying; 3. A vítima e as 
consequências do cyberbullying; 4. O enfrentamento do cyberbullying pelos Tribunais 
brasileiros; Considerações finais; Referências. 

Resumo: Neste artigo discute-se a prática de cyberbullying por crianças e adolescentes em 
sites de relacionamento, com ênfase nas consequências sofridas pelas vítimas. Desenvolve-se 
este tema identificando-se os perfis mais comuns das vítimas a partir de exemplos 
encontrados no Orkut e blogs. Diante dos casos encontrados, verifica-se a ocorrência de 
inúmeras violações no ciberespaço aos direitos fundamentais dos infantes, fragilizados devido 
à perda da autodeterminação informativa dos internautas. A essa abordagem, segue-se a 
análise de julgados dos tribunais de Justica do país, envolvendo decisões judiciais em que 
foram reconhecidas a prática do bullying virtual, identificadas pelo emprego do método 
monográfico ou de estudo de casos, a partir do qual foi observado que os julgadores entendem 
ser ato ilícito a prática do bullying. Apesar de reconhecerem como ilícito, não consideram na 
fundamentação das suas decisões a extensão do dano que o bullying praticado no ciberespaço 
pode acarretar ao ser humano em fase peculiar de desenvolvimento. Constatou-se que o 
cyberbullying é tema atual e relevante, o que impõe novos desafios aos juristas e posições 
mais contundentes para o enfrentamento do tema, apresentando interrogantes ao Direito da 
Criança e do Adolescente. 

Palavras-chave: Cyberbullying; Crianças e adolescentes; Internet; Direitos Fundamentais. 

Abstract: This article discusses the practice of cyberbullying by children and teens on social 
networking sites, with emphasis on the consequences suffered by victims. Develops this 
theme by identifying the most common profiles of the victims from examples found on Orkut 
and blogs. Considering the cases found, it’s emphasized the occurrence of numerous 
violations in cyberspace to the child’s fundamental rights, frail due to loss of informational 
self-determination of internet users. In this approach, it follows the analysis of the trial courts 
of Justice of the country, involving judgments which were recognized virtual bullying 
identified by the use of monographic method or study of cases from which it was observed 
that judges perceive to be bullying an unlawful act, but do not consider as grounds for their 
decisions the extent of the damage that bullying have done in cyberspace can lead to humans 
beings in a peculiar development phase. It was found that cyberbullying is a current and 
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relevant issue, which imposes new challenges for judges and most striking positions to face 
the issue, presenting interrogations at the Children and Adolescents Rights. 

Key-words: Cyberbullying; Children and Adolescents; Internet; Fundamental Rights. 

INTRODUÇÃO 

O crescente uso das tecnologias da informação e comunicação – TICs – no Brasil e 

no mundo tem produzido uma série de impactos no convívio social entre os seus usuários, 

determinando novas formas de interação social, em decorrência das quais têm eclodido 

conflitos que assumem contornos inéditos. 

Desde que a Internet começou a ser introduzida no Brasil, o país tem realizado uma 

serie de esforços com vistas à ampliação do acesso dos brasileiros a essa tecnologia 

informacional. Em certa medida esses esforços tem resultado no crescente número de 

internautas. Conforme indicam dados do Comitê Gestor de Internet no Brasil, até março de 

2011, foram constatados cerca de 75 milhões de usuários de Internet no país e 

aproximadamente 202 milhões de subscritos em telefonia móvel, o que representa um índice 

de 37,4% e 99,8% da população brasileira respectivamente. 

Dentre os usuários de Internet e telefonia celular, destaca-se um grande número de 

crianças e adolescentes, que utilizam dessas tecnologias para diversos fins, dentre eles 

realizarem atividades de comunicação e entretenimento, para o que utilizam as redes sociais, 

usos que se mostram frequentes 15% das crianças, entre 5 e 9 anos de idade e, 71% dos 

adolescentes, entre 10 e 15 anos, participantes da 1ª Edição da pesquisa realizada pelo Comitê 

Gestor da Internet no Brasil TIC Crianças e pela Pesquisa TIC Domicílios, realizada no 

período de 2009 e 2010 respectivamente, com o objetivo de delimitar os usos desse público-

alvo. 

A geração de crianças e adolescentes, nascidas sob o impacto da tecnologia, utiliza a 

Internet e a telefonia celular para estar constantemente conectada ao mundo virtual, o que 

permite uma maior interação com as atividades de lazer, diversão e informação, que podem 

ocorrer simultaneamente e com o auxilio da Internet, cuja variedade de usos permite que o 

internauta usufrua e interaja em vários ambientes ao mesmo tempo.  

Não obstante todas essas possibilidades oferecidas pelo uso das tecnologias da 

informação e comunicação, esses instrumentos têm sido utilizados como meios de 

potencializar os casos de violência e perseguição entre as crianças e adolescentes, que diante 
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da falta de controle e do anonimato, imaginam-se protegidos e encorajados à prática das 

agressões e ofensas virtuais.  

A prática desses atos deixa o limiar das brincadeiras inocentes e produzem, na 

grande maioria das vítimas, transtornos de dimensões inimagináveis, causando a perda do 

controle das informações divulgadas ou disponibilizadas na Internet ou por outros meios de 

comunicação, tirando do controle do agressor o poder de fazer cessar a violência, uma vez que 

este não tem como impedir que outras pessoas acessem ou divulguem o conteúdo ofensivo. 

Tais comportamentos caracterizam o que hoje é conhecido como cyberbullying, termo criado 

para definir a manifestação do bullying na Internet. 

Dentre os problemas que têm se mostrado frequentes no uso indiscriminado das 

tecnologias de informação e comunicação entre as crianças e os adolescentes, situa-se também 

a violação a direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

protegidos constitucionalmente e regulados em âmbito mundial na Convenção Internacional 

sobre os Direitos da Criança, diplomas legais que tem como norte o princípio do melhor 

interesse da criança 

Portanto, a necessidade do enfrentamento dos efeitos do cyberbullying em quem se 

encontra em peculiar fase de desenvolvimento físico, psíquico e emocional, deve-se ao fato de 

que a violência online pode produzir prejuízos irreversíveis à saudável formação dos menores 

de idade, o que fere os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, protegidos na 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, na Constituição Federal e no Estatuto 

da Criança e do Adolescente (ECA).  

O cyberbullying é tema atual e relevante, apesar de não ser muito difundido no 

Brasil, o que justifica a necessidade de um estudo aprofundado das reações das vítimas dessa 

agressão e faz imprescindível a verificação do enfrentamento dos tribunais brasileiros em 

relação à violência virtual, o que será feito ao longo desse trabalho, elaborado a partir do 

emprego do método monográfico e estudo de casos, utilizado para realizar a seleção dos casos 

que serão apresentados ao longo do trabalho. 

1 O CYBERBULLYING COMO NOVA FORMA DE VIOLÊNCIA ONLINE: 

DESVELANDO O PROBLEMA. 

Com o desenvolvimento e a introdução de novas tecnologias da informação, nos 

últimos anos tem surgido um novo tipo de violência, muito comum entre os jovens de 12 a 14 
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anos, conhecido como bullying
1 virtual, ou denominado também como cyberbullying. (PLAN 

ORG, 2010, p. 46)  

Nas palavras de Hilário (apud PRETEL, 2010), bullying é a prática reiterada e 

injustificada de atos intimidatórios e provocativos realizados por um indivíduo e dirigido a 

outro com o qual se relaciona em seu convívio social, abarcando tanto as relações do 

indivíduo com sua família, seus amigos, colegas de trabalho, de escola/faculdade, ou qualquer 

outro grupo de que faça parte. Esses atos caracterizam-se pela continuidade e repetição 

injustificadas, ainda que com espaços de tempo diversos entre um e outro. Assim, o 

cyberbullying é a manifestação do bullying na Internet.  Uma característica marcante desse 

tipo de agressão online é o desequilíbrio de poder entre a vítima e o ofensor, que se prevalece 

da fragilidade psicológica da vítima para fazer dela um alvo. 

O cyberbullying para Belsey (apud BEANE, 2010, p. 56) se apresenta de diversas 

formas, porém sempre envolvendo o uso das tecnologias da informação e comunicação, tais 

como o e-mail, celular, pager, mensagens instantâneas ou sites pessoais difamatórios, com a 

finalidade de apoiar deliberadamente comportamento repetido e hostil de um indivíduo ou de 

grupo, que se destina a prejudicar os outros. 

Silva (2010, p. 126) explica que a grande diferença entre o bullying e o cyberbullying 

se encontra na forma e nos meios que são utilizados pelos praticantes. No primeiro caso, as 

formas de maus-tratos são diversas, no entanto, todas, sem exceção, ocorrem no mundo real, o 

que permite que, quase sempre, a vítima conheça seus agressores. No caso da violência 

online, o comportamento perverso ganha, como bem diz a autora, uma “blindagem” poderosa 

                                                           
1 Bullying: palavra de origem inglesa, adotada em muitos países para definir o desejo consciente e deliberado de 
maltratar outra pessoa e colocá-la sob tensão; termo que conceitua os comportamentos agressivos e anti-sociais, 
utilizados pela literatura psicológica anglo-saxônica nos estudos sobre o problema da violência escolar. (FANTE, 
2010) 
Bullying ou vitimização na definição de Olweus (apud FERREIRA, 2010, p. 2) ocorre quando um estudante é 
exposto, repetidamente e durante um tempo, a ações negativas de um ou mais estudantes. Diz o autor que uma 
ação é negativa quando alguém intencionalmente inflige, ou tenta infligir, dano ou desconforto em outro. As 
ações negativas podem ser através de palavras (verbalmente), por exemplo, ameaçando, “pegando no pé”’, 
gozando e dando apelidos. Também é uma ação negativa quando alguém bate, empurra, chuta, belisca ou 
contém alguém – por contato físico. Também é possível realizar ações negativas sem o uso de palavras ou 
contato físico, como fazer caretas ou gestos, excluir intencionalmente alguém de um grupo, ou recusar-se a 
obedecer à vontade da pessoa. Embora um único caso de um assédio mais sério possa ser visto como bullying em 
certas circunstâncias, a definição dada acima enfatiza ações negativas que são realizadas repetidamente durante 
um tempo. A intenção é excluir as ações negativasmenos importantes e ocasionais que são dirigidas contra um 
aluno numa ocasião e contra outro numa ocasião diferente. Olweus (apud Ferreira, 2010) salientado que o termo 
bullying não é (ou não deve ser) usado quando dois alunos de força aproximadamente igual (física ou 
psicológica) estão brigando ou discutindo. Para usar o termo bullying deve haver um desequilíbrio de forças 
(uma relação assimétrica de poder): O aluno que é exposto a ações negativas tem dificuldade para se defender e 
de alguma forma está desamparado em relação ao aluno ou alunos que o molestam. 
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pela garantia de anonimato que eles adquirem, valendo-se de apelidos (nicknames) para se 

mascararem.  

O problema da crescente disseminação desse tipo de violência está no fato de que ela 

ocorre geralmente entre crianças e adolescentes, que pela sua peculiar fase de 

desenvolvimento, não estão aptas a compreender a dimensão da gravidade de seus atos e, por 

isso, acabam por realizar comportamento, muitas vezes tidos como brincadeiras, que geram 

graves consequências para aqueles que são seus alvos.  

Os praticantes de bullying virtual, segundo Silva (2010, p. 127), se utilizam de todas 

as possibilidades que os recursos da moderna tecnologia lhes oferecem, inventando mentiras, 

espalhando rumores, boatos depreciativos e insultos sobre outros estudantes, os familiares 

desses, até mesmo professores e outros profissionais da escola. 

O que gera grande preocupação aos estudiosos do tema é que o cyberbullying, 

diferentemente do bullying, não tem um só espaço físico e tempo determinado, mas sua 

violência se amplia ao uso das redes sociais e tecnologias de difusão em massa, que 

adicionados ao fator da sensação de anonimato, podem incentivar os “bullies
2” a realizar um 

maior grau de ofensa. No entanto, a violência postada na Internet deixa rastros que permitem 

ao Estado rastrear o computador utilizado pelo agressor, assim como o seu proprietário, 

fazendo com que o sentimento de anonimato do autor do ilícito, torne-se inidôneo e a real 

identificação deste seja apresentada. 

Os agressores normalmente criam um perfil falso, fazendo-se passar por outra 

pessoa, adotando apelidos para disseminar fofocas e intrigas. Os sites de relacionamentos, de 

acordo com Silva (2010, p. 127), são usados para promover ataques vexatórios com o intuito 

de excluir os agredidos dessas comunidades virtuais. Ainda nas palavras da autora, 

comentários racistas e preconceituosos são feitos de forma totalmente desrespeitosa e, muitas 

vezes, vêm acompanhados de fotos das vítimas em montagens constrangedoras.  

O problema da prática da violência virtual é que ela gera consequências de difícil 

reparação, uma vez que, ao inserir a agressão nas redes de Internet ou em outros meios 

eletrônicos, agressor e vítima perdem o controle sobre ela, não podendo mais limitar ou 

impedir o seu acesso, a sua manipulação ou até mesmo evitar que outras pessoas continuem 

divulgando a informação. Mesmo com a retirada do conteúdo ofensivo da Internet, não se 

pode garantir que a prática violenta tenha cessado, pois as informações podem ter sido 

repassadas ou salvas por diversas pessoas em equipamentos tecnológicos. Outro fator que 

                                                           
2 Palavra usada para denominar aqueles que praticam bullying, termo derivado do inglês e que significa 
“valentão”. (Gonçalves, 2011) 
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gera preocupação é a capacidade dos novos meios digitais em difundir o conteúdo 

informacional para grande quantidade de pessoas ao mesmo tempo, não havendo, muitas das 

vezes, o controle de quem pode ou não acessá-lo, o que permite uma rápida e incontrolável 

disseminação do material vexatório. 

Não obstante as práticas usuais de agressão virtual, tais como os insultos, fofocas e 

deturpação de imagens nas redes sociais, existem também aquelas que causam a exclusão de 

determinadas pessoas das redes, gerando a segregação social da vítima daquele determinado 

site ou comunidade, o que permite com que a literatura tipifique diferentes modos de 

violência online.  

Os diversos tipos de cyberbullying são separados em categorias de violência direta e 

indireta. A primeira categoria se refere àqueles tipos de cyberbullying em que a vítima é 

diretamente envolvida, enquanto no segundo tipo a agressão ocorre sem que a vítima seja 

noticiada de imediato. (VANDEBOSH; CLEEMPUT, 2009, p. 1352) 

De acordo com Vandebocsh e Cleemput (2009, p.1352), o bullying virtual direto é 

subdivido em: a) violação de propriedade, quando o agressor envia um arquivo infectado com 

um vírus, por exemplo; b) verbal, fazendo uso de um telefone celular ou comunicação 

instantânea para isso; c) não verbal, quando é enviada foto ou imagem obscena; d) social, que 

se efetiva pela exclusão da vítima de um grupo ou comunidade online.  

O cyberbullying indireto, por sua vez, ocorre quando o bully espalha fofocas por 

telefone, celular, e-mail ou bate-papo; quando toma parte em votação difamatória em 

enquetes digitais, ou até mesmo quando engana alguém, fingindo ser outra pessoa para a 

prática da violência virtual. 

A agressão eletrônica está se tornando mais popular, conforme afirma Beane (2010, 

p; 131), porque são necessários apenas alguns toques no teclado de um computador para 

divulgar informações dolorosas e destrutivas de forma anônima para o propagador e acessível 

por milhares de pessoas, o que intensifica a exposição e a vulnerabilidade da vítima. Além 

disso, diz a autora que as consequências para essas vítimas são devastadoras e que após anos 

de maus-tratos, algumas delas se tornam depressivas e suicidas. 

A partir desse aporte teórico, que não teve a pretensão de esgotar o assunto, 

percebeu-se a importância do tema e a necessidade de seu estudo, pois suas consequências 

podem se mostrar bastante gravosas ao regular desenvolvimento da vítima, preconizado nos 

artigos 15 a 18, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Feitas essas considerações, cabe identificar como esses casos de cyberbullying estão 

se manifestando em redes sociais, tema que será abordado no próximo item. 
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2. POR DENTRO DAS REDES SOCIAS: ALGUNS EXEMPLOS DE CYBERBULLYING.  

A crescente utilização das redes sociais está se tornando uma forte tendência na 

Internet, principalmente entre crianças e adolescentes, devido às diversas possibilidades e 

diferentes maneiras de se expressar e manifestar idéias, além da socialização por intermédio 

das ferramentas disponíveis na Web, as quais permitem que as interações na vida real em 

grupos sociais passem a se adaptar ao ciberespaço. A sociedade informacional desenvolveu e 

continua a propor ferramentas de comunicação online que criam realidades digitais para as 

crianças e adolescentes e estão crescendo em um mundo que é físico e virtual ao mesmo 

tempo. 

Em pesquisa realizada nas redes sociais, no período compreendido entre 5 de agosto 

a 18 de setembro, lançou-se a palavra bullying no campo de pesquisa de comunidades no 

Orkut, e também blogs destinados a adolescentes, para que a partir dos resultados, fossem 

identificados relatos específicos de experiências e até mesmo de flagrantes práticas do 

bullying virtual. 

Estas ferramentas de comunicação virtual foram escolhidas, por serem as redes de 

relacionamento mais utilizadas pelo público infanto-juvenil no Brasil, conforme o Comitê 

Gestor da Internet do Brasil3 na 6° edição da pesquisa TIC Domicílios e TIC Empresas 2010, 

ao apontar que da faixa etária de 10 a 15 anos, 71% fazem usos das redes sociais como o 

Orkut e, de 16 a 24 anos, o índice sobe para 82% (PESQUISA, 2010, p.162). 

Os sites de relacionamento desempenham um papel essencial na formação cultural 

dos jovens desde a mais tenra idade. Eles enxergam as redes de relacionamento como uma 

oportunidade para estar entre amigos e pares, compartilhar fotos, baixar músicas, jogos 

online, fazer comentários sobre seus gostos e preferências e criar a sua própria identidade 

digital.  

As mídias sociais são, em regra, uma espécie de extensão das amizades do colégio, e 

para os mais tímidos, uma alternativa para conseguir se comunicar com os colegas e fazer 

amizades mais facilmente com pessoas de nacionalidades e culturas diversas. 

 É através da comunicação entre atores no ciberespaço que a identidade destes é 

estabelecida e reconhecida pelos demais, demonstrando ser um “mundo infinito de 

                                                           
3 Para analisar o perfil dos internautas brasileiros que participam de redes sociais, a pesquisa TIC Domicílios 
investiga as seguintes classes dentro da categoria de atividades de comunicação na Internet: participação em sites 

de relacionamento (como Orkut, Facebook, etc.); criação e atualização de blogs; participação em listas de 
discussão ou fóruns; e, introduzida em 2010, uso de microblogs, como o Twitter (PESQUISA, 2010, p. 161). 
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maravilhas” (SHARIFF, 2011, p. 177) onde os pais e os professores não são bem vindos. É 

um instrumento onde podem se manifestar livremente, sem barreiras, controles ou qualquer 

tipo de advertência. 

Assim como as novas tecnologias de informação e comunicação proporcionam aos 

jovens lazer, cultura e diversão, desvelam diversos riscos aos quais estão submetidos. 

A sensação de anonimato permite que não haja comprometimento das mensagens e 

fotos enviadas, ocasionando as práticas e ameaças violentas, troca de insultos e manifestações 

perversas. 

Nas comunidades4 do Orkut destinadas a discussões sobre o cyberbullying, ou o 

bullying nas escolas, é muito comum que as vítimas peçam ajuda para que denunciem falsos 

perfis, conhecidos como fakes, ou então comunidades, criadas com o intuito de humilhar 

pessoas com características físicas e comportamentos diferentes se comparados com os outros 

colegas, ou ainda pelos simples fato do bullie não ter uma boa relação com a vítima. 

Observa-se que além de colocarem fotos distorcidas de forma a causar 

constrangimento, no campo destinado à descrição da comunidade a violência verbal denota 

ódio, desprezo, vingança por parte do agressor, o qual convida outros a participarem da 

comunidade para que agridam a vítima fisicamente na escola ou com o objetivo de que mais 

pessoas postem comentários depreciativos no fórum. 

O autor acaba por se juntar com novos agressores, que não hesitam em ofender a 

vítima, aumentando a violência e promovendo ataques com o objetivo de excluir o agredido 

dessas comunidades virtuais ou dos grupos escolares.  

Tais características ficam claras na comunidade do Orkut “Eu odeio a Aliane 

Tatiane”, com 9 membros, criada em 17 de maio de 2007, cuja descrição, na linguagem 

própria utilizada pelas internautas, é a seguinte: 

Se vc tbm a odeia... 
Se vc jah bateu nela.... 
Se vc tem vontade de bater... 
Se vc a axa moh metida... 
Ou ate msm se vc nao a conhece + soh de ouvir fl o q fl dela vc tbm sente raiva... 
Ou se vc conhece alguem como ela... 
Essa comu eh pra vc!!!! 

                                                           
4 Comunidade virtual é “uma tentativa de explicar os agrupamentos sociais surgidos no ciberespaço. Trata-se de 
uma forma de tentar entender a mudança da sociabilidade, caracterizada pela existência de um grupo social que 
interage, através da comunicação mediada pelo computador” (RECUERO, 2011, p. 146). Ao trazer como 
exemplo os grupos do Orkut, a autora explica que se trata de “uma forma de associação formal, onde a interação 
social reativa constitui o grupo e o pertencimento é associativo. Uma vez dentro do espaço, os agentes podem 
interagir uns com os outros, através de tópicos de mensagens e trocas interacionais”. Esse espaço seria, portanto, 
“o território da comunidade” e o seu processo de criação acontece através do convite do criador do espaço ao 
enviar mensagens a todos os amigos e conhecidos, como forma de divulgação do novo grupo, com o intuito de 
gerar laços associativos (RECUERO, 2011, p. 152). 
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Entra!!! Participa !!! e comenta!!! 
Eu tbm odeiu ela e jah bati nela....uaHSUahsuAHSUAhsuAHSUhasu 
INFELIZMENTE ela tah na minha classe....5 
 

Observa-se claro incitamento ao ódio no convite para que outros participem da 

comunidade visando agredir fisicamente a vítima, ou postar comentários sobre a vítima, 

procurando disseminar fofocas e intrigas. 

A autora da agressão ainda faz enquetes, com perguntas vexatórias em que os 

membros podem escolher algumas das alternativas apresentadas, e as opções insultam, 

ofendem, xingam a vítima do cyberbullying, e acusam a menina de conquistar os meninos do 

colégio, com os quais as agressoras gostariam de ter algum relacionamento. 

Aqueles que votaram e fizeram comentários das perguntas, foram em sua totalidade 

outras adolescentes do sexo feminino, demonstrando repulsa e desprezo pela colega ao utilizar 

adjetivos de baixo nível como “biscate” e ”vaca”.  

Outros exemplos são o da comunidade “Odeio a Marina piriguete” 6, com 12 

membros, criada em 19 de fevereiro de 2010. Neste caso, além de enquetes menosprezando e 

ofendendo a vítima ao utilizarem adjetivos desprezíveis e acusando-a de roubar namorados, o 

fato mais preocupante é que a vítima é ameaçada de assassinato. Nas enquetes há nítida 

perseguição psicológica compreendendo ameaças e xingamentos de natureza sexual, onde a 

menina é chamada de “vadia”, “cadela” e outras conotações abomináveis. 

Há diversas comunidades similares em que na sua descrição estavam presentes o 

discurso do ódio7 como “Eu odeio Aline” 8, com a foto da vítima alterada, convidando 

pessoas a participar e chamando a ofendida de “essa coisa horrível em forma demônio”, “Eu 

odeio a Aline Paula”9, atribuindo à vítima adjetivos de “chata”, “falsa”, e pedindo para que 

outros entrassem na comunidade simplesmente “por não irem com a cara dela”. 

Segundo Shariff (2011, p. 147), uns dos casos mais graves de bullying feminino na 

puberdade são os que envolvem disputas sobre relacionamentos com meninos, devido à 

influência dos hormônios, à medida que as meninas alcançam a puberdade e vivenciam a 

excitação sexual, que se configura neste caso analisado e em vários outros semelhantes 

verificados na pesquisa. 

                                                           
5 As informações foram extraídas de comunidade do site Orkut. Disponível em: 
<http://www.orkut.com.br/Main#CommPollResults?cmhttp://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=9360
6861m=32576850&pct=1181143621&pid=67320498>. 
6 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=98785342>. 
7 Segundo Brugger (apud MEYER-PFLUG, 2009, p. 97), o discurso do ódio refere-se a palavras que tendam a 
insultar, intimidar ou assediar pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, o 
que tem a capacidade de instigar a violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas. 
8 Disponível em: < http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=90272249>. 
9 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=16408590>. 
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Outras questões que ensejam a prática da violência virtual são características do 

ofendido que revelam seu destaque positivo ou negativo nos grupos escolares. Na comunidade 

“Eu odeio a voz da mariana” 10, com 10 membros, criada em 28 de agosto de 2009, a vítima 

sofre de insultos devido à sua capacidade intelectual diferenciada dos colegas por responder a 

todas as perguntas formuladas pelos professores, sendo motivo de piadas humilhantes entre os 

colegas.  

Além dos casos citados, outros perfis de vítimas da prática de cyberbullying são 

infantes que têm uma maneira diferente de se vestir, bem como sua condição social e 

características físicas que sejam distintas das apresentadas por seus colegas. Essa situação é 

evidenciada na comunidade “qerida patricinha, Camila”, criada em 5 de junho de 2010, onde 

a vítima sofre insultos pela sua roupa, maquiagem e condição financeira. Em caso semelhante, 

na comunidade denominada “odeio a Mariana-9ºB do CEPPG”, a menina é insultada por 

adjetivos vulgares como “puta” e “vadia”. 

Segundo Shariff (2011, p. 149), “[...] esse método de bullying é disseminado, pois as 

vítimas não têm a oportunidade de se defender, porém sofrem os efeitos das mentiras e dos 

rumores a seu respeito”. As consequências são o isolamento e o ostracismo, elevando o 

desequilíbrio de poder que ajuda os autores a se convencerem que seus atos são justificados. 

Instrumentos de comunicação online também muito utilizados pelos jovens são os 

blogs
11, espaços virtuais onde eles podem compartilhar seus websites pessoais e interagir com 

seus pares, inferindo laços sociais entre o público infanto-juvenil. 

O blog da Revista Capricho12, a qual tem como público alvo adolescentes do sexo 

feminino disponibiliza um espaço específico para a interação entre as vítimas de 

cyberbullying através dos relatos de suas experiências. 

Meninas compartilham suas vivências com os demais participantes do blog, narrando 

episódios em que se sentiram ofendidas na sua integridade psíquica e moral, muitas vezes por 

serem tímidas, usarem óculos, serem gordinhas e desajeitadas. A grande maioria sofre 

represálias por parte de seus colegas e são intituladas por apelidos que causam dor e 

constrangimento. A violência causa-lhes tanto sofrimento que identificam a troca de escola 

como uma alternativa viável para cessar o problema, e algumas vítimas cogitam até mesmo 

parar de estudar. 

                                                           
10 Disponível em: <http://www.orkut.com.br/Main#Community?cmm=93606861>. 
11 Segundo Recuero (2011,p. 28) os weblogs têm forte caráter pessoal e de apresentação de quem o escreve, 
trabalhando questões da “construção de si” e da “narração do eu”. São instrumentos próprios de expressão da 
personalidade através de elementos identitários e de apresentação de si, espaços do ator social e percebidos pelos 
demais como tal, sendo essencial para que o processo comunicativo seja estabelecido. 
12 CAPRICHO. Disponível em: < http://capricho.abril.com.br/blogs/diganaoaobullying/categorias/cyberbulling/>  
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Uma das integrantes do blog narra que sofria bullying por estar acima do peso, e ao 

mudar de escola passou a ser vítima de bullying no espaço virtual, uma vez que uma garota da 

nova escola tirou foto sua sem permissão e a disponibilizou no Orkut com a legenda “sorry 

caloura, aqui não tem photoshop”, o que fez com que ela se sentisse isolada e excluída do 

grupo escolar. 

Muitas vezes o bullying nas escolas, pode terminar no espaço físico, com a 

reclamação do adolescente para diretores e responsáveis, a quem incumbe aplicar 

advertências aos autores das agressões. No entanto, o sofrimento continua no espaço virtual, 

uma vez que pais e professores não possuem total controle do comportamento dos seus filhos 

na Internet. É o caso de uma adolescente de 15 anos, que conta ter explicado para a diretora 

que sofria bullying e após esta ter tomado as diligências necessárias, a vítima verificou que 

havia uma comunidade criada com gozações, ameaças de morte e ataques à sua imagem, 

honra e moral, visto que teve fotos suas alteradas com chifres e nariz de palhaço. 

Como se percebe nos casos supracitados, a violência virtual ultrapassa aos limiares 

da simples brincadeira de criança, visto que se trata de um problema social sério, podendo 

afetar o saudável desenvolvimento infanto-juvenil. As consequências dessas agressões podem 

apresentar resultados emocionais devastadores, levando as vítimas a episódios de depressão, 

problemas de convívio social e, em casos mais gravosos, até ao suicídio.  

O comportamento discriminatório e agressivo dos bullies atinge frontalmente muitos 

dos direitos contemplados no Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como na 

Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 

Tanto quanto os adultos, os que se encontram em peculiar fase de desenvolvimento 

físico e psíquico, detêm de direitos fundamentais à sua própria existência. Além dos direitos 

inerentes à dignidade da pessoa humana, o ordenamento jurídico protege direitos próprios da 

infância. Consequentemente, dada à importância da proteção infanto-juvenil, é inaceitável 

qualquer ato que os viole ou contrarie, pois eles representam verdadeiros limiares ao agir da 

família, sociedade e Estado, conforme dispõe o art. 4º do ECA. 

Nesse diapasão, o art. 3º do mesmo instituto, expressa que “crianças e adolescentes 

gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana”, tais como a liberdade, 

respeito e dignidade. Acrescenta Sarlet (2006, p. 86), que para além das conexões já referidas, 

situa-se o reconhecimento e proteção da identidade pessoal, concretizando-se no respeito pela 

privacidade, intimidade, honra, imagem, assim como o direito ao nome e todas as dimensões 

vinculadas à dignidade da pessoa humana, não apenas como um direito geral ao livre 

desenvolvimento da personalidade, mas também com os direitos de personalidade em geral. 
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Nos casos acima verificados, demonstra-se claramente que a violência on-line fere os 

diversos direitos protegidos pelos institutos legais, agredindo desde a honra das vítimas, ao 

atribuir adjetivos de caráter discriminatório e agressivo como “puta”, “gorda”, entre outros, 

que ferem a área mais preciosa, íntima e inviolável do ser – a sua alma.  

Ademais, há que se destacar a violação de privacidade, intimidade e imagem das 

vítimas, visto que, conforme os exemplos destacados nas comunidades, os agressores expõem 

seus alvos designando apelidos, termos pejorativos, além de em muitos casos, alterarem suas 

fotos, ao ponto de macular a imagem do ofendido. 

A partir da análise de casos ocorridos nas redes sociais da prática de cyberbullying, 

será feito um maior aprofundamento do perfil das vítimas e as conseqüências da violência 

virtual, verificados no próximo capítulo. 

3. A VÍTIMA E AS CONSEQUÊNCIAS DO CYBERBULLYING. 

A adolescência13 por ser uma fase intermediária entre a infância e a idade adulta, é o 

período em que é construída a identidade social da pessoa, o que importa, muitas vezes, em 

experimentar variações emocionais, pertinentes a esta fase. Por estarem definindo de forma 

mais contundente a sua personalidade social, os adolescentes procuram fazer parte de grupos 

que amparam suas ações, buscando espaços que lhes dêem a sensação de inserção social. 

Assim sendo, meninos e meninas nesta faixa etária aproximam-se por afinidade com um 

determinado grupo, e por imposição destes, adotam as mesmas atitudes que podem, muitas 

das vezes, levar à prática do bullying ou do cyberbullying. (SOSA, 2010) 

Na atualidade, a introdução das crianças e adolescentes no convívio social se inicia 

na escola e se estende para dentro de suas casas por meio do uso das novas tecnologias de 

informação e comunicação, bastante comuns nos dias de hoje. Além do convívio real, por 

meio de encontros pessoais, existe a inserção de grande parte da população infanto-juvenil em 

blogs, comunidades de interesses e redes sociais, como o Orkut, Facebook, Twitter, 

escolhidos por eles para interagir virtualmente, de modo instantâneo e simultâneo, com 

diferentes grupos virtuais. Um número significativo das crianças e adolescentes despende boa 

parte de seu tempo livre para “teclar” com os amigos na internet, estes dados são confirmados 

pela pesquisa realizada pela SaferNet em parceria com o Ministério Público Federal e 

Estadual do Rio de Janeiro e a Childhood Brasil no ano de 2010, entre crianças e adolescentes 

                                                           
13 Adolescente, de acordo como Estatuto da Criança e do Adolescente, compreende a pessoa com a idade entre 
12 e 18 anos. 
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de 10 a 17 anos. Os resultados desse estudo demonstram que nessa faixa etária 34,14% do 

público infanto-junevil despende mais de três horas por dia navegando na Web; 74,12% 

afirmam ser suas atividades preferidas na Internet consiste em acessar sites de relacionamento 

e 47% dizem que os pais não impõem limites para o acesso online. (FELIZARDO, 2010, p. 

34).  

Esse novo tipo de relacionamento online propicia ambientes favoráveis às práticas 

das agressões virtuais. O fato de a pessoa estar solitária em casa e de não ter que encarar os 

seus alvos frente a frente gera uma sensação de poder e encorajamento para as práticas de 

bullying virtual. Além disso, a disseminação e disponibilidade das informações expostas nas 

redes sociais permitem aos bullies obter informações suficientes para escolher suas vítimas e 

fazer o uso indevido das informações disponibilizadas para atingir o ponto fraco do seu alvo. 

As ações dos agressores atraem o apoio de todo o grupo da escola, que, geralmente, nada faz 

para proteger quem sofre as humilhações, justamente por medo de serem os próximos a se 

tornarem motivo de "piada", fofocas, e insultos dos colegas nas redes sociais. 

A violência que atinge crianças e adolescentes dentro e fora das escolas desencadeia 

uma série de outras manifestações que geram desde a depressão até atitudes autodestrutivas. 

(SOSA, 2010) 

Através das pesquisas de Olweus (apud FERREIRA,2010, p. 2), foi possível traçar o 

perfil das vítimas e agressores dos casos de bullying nas escolas. Para o autor, existem dois 

tipos de vítimas: as passivas ou submissas e as provocativas. Entre as primeiras estão as 

pessoas mais ansiosas e inseguras do que a média dos alunos, as mais sensíveis e quietas. 

Essas vítimas geralmente sofrem de baixa auto-estima e têm uma visão negativa de si 

mesmas. Quando agredidas, reagem chorando ou se afastando dos agressores. Sentem-se 

fracassadas e sem nenhum tipo de atrativo que possa conquistar amigos, o que as tornam 

solitárias e isoladas do grupo. A principal característica dessas vítimas é que não são 

agressivas e não provocam os outros alunos, reprovando atitudes violentas. 

Por outro lado, as vítimas provocativas são pessoas que apresentam, ao mesmo 

tempo, ansiedade e reações agressivas, podendo praticar bullying contra crianças mais fracas 

que elas. Geralmente esse tipo de vítima tende a provocar reações negativas de alguns ou de 

todos os alunos da sala.  

Dentre as diferenças, Neremberg in Winkler (apud SILVA, 2011), apontam os casos 

de quem se veste de forma diferente, os que são gordos, ruivos ou sardentos. Em suma, que 

apresentam algum traço que os coloca em desvantagem segundo as regras do ambiente em 

que vivem. 
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Segundo pesquisas da Plan Org (2010, p. 53) é muito comum as crianças se tornarem 

alvos frequentes de intimidadores devido à sua etnia ou orientação sexual. Crianças 

deficientes também são passíveis de serem alvos, assim como as mais jovens, de menor 

estatura e mais frágeis. Além desses perfis, crianças e adolescentes provenientes de famílias 

afetadas pelo HIV também são comumente aterrorizadas pelas ações de seus pares. De forma 

sucinta, as principais vítimas costumam ser crianças tímidas ou com características fora do 

que se considera padrão, como aquelas em que o desempenho escolar é melhor ou pior do que 

o dos colegas, ou como aquelas que são muito magras ou consideradas gordas. 

Como consequência das violências sofridas pelos alvos do bullying ou do 

cyberbullying, as vítimas mostram-se propensas a desenvolver patologias que se manifestam 

em nervosismo, depressão, isolamento social e queda no desempenho escolar. 

Em relação aos bullies, fica claro que a agressividade é uma das suas principais 

características, não apenas no trato com os colegas, mas também por serem muito impulsivos 

com os adultos, professores e pais. Existe também o agressor caracterizado como secundário, 

que não toma a iniciativa nas agressões, mantendo-se como uma espécie de cúmplice. 

(OLWEUS apud FERREIRA, 2010, p. 3) 

Valéria Rezende da Silva (2011,) resume o perfil dos agressores em dois tipos: o 

primeiro designado como o bully puro e, o segundo, chamado de bully vítima. O primeiro 

perfil é definido como: 

As características que parecem descrever e ao mesmo tempo motivar este tipo de 
bully são a popularidade e o respeito entre os colegas. Geralmente são descritos 
como tendo uma grande necessidade de poder e controle. O sentimento de poder é 
sua grande recompensa. Este poder vem sempre às custas dos outros, pois têm pouca 
empatia ou compaixão por suas vítimas. Contrariando o mito de que os bullies têm 
este comportamento porque não se sentem bem em relação a si mesmos, as 
pesquisas têm mostrado que eles tendem a ter fortes perfis psicológicos e gostam da 
popularidade social. Esta popularidade lhes dá mais confiança e o poder de 
praticarem bullying sem encarar as consequências.  

Já o segundo perfil de bully abrange 

[...] aqueles que já sofreram bullying. Sua motivação vem de sua experiência como 
vítima. São mais perigosos do que os bullies puros. Eles não agem pelo desejo de 
simplesmente obter poder e respeito de seus colegas, mas são motivados pela raiva e 
vingança por já terem sofrido bullying. Agir com esta mentalidade de vítima pode 
resultar em violência. Alguns autores os descrevem como violentos, agressivos, 
impulsivos e sem limites. Têm mais chance de se envolverem em brigas, portarem 
armas, abandonarem a escola, beberem e praticarem atos de vandalismo. Podem 
também ser os bullies com baixa auto-estima. Se de fato tiverem sido vítimas, a 
vitimização pode realmente ter destruído sua auto-estima. 
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De acordo com os estudos de Silva (2011), os meninos e meninas que se envolvem 

em comportamento de bullying tendem a ter uma necessidade de se sentirem poderosos e no 

controle. Eles parecem obter satisfação ao infligirem dor ou sofrimento em seus colegas, tanto 

física quanto emocionalmente. Também tendem a apresentar pouca simpatia ou empatia pelos 

outros e a justificarem suas ações sob o argumento de que foram provocados pela vítima. 

Os casos de bullying, incluindo o tipo virtual, exigem intervenção da família, escola 

e sociedade. A inação dos atores responsáveis em promover a proteção integral (elencados no 

art. 227, da Constituição Federal) pode produzir consequências bastante gravosas, conforme 

adverte Ferreira (2010, p. 3), disseminando-se a idéia de tolerância aos comportamentos anti-

sociais e de não aceitação ou quebra de regras, o que pode estender-se para a vida adulta.  

De acordo com o Relatório Mundial sobre a violência e saúde (2002) e com base em 

estudos longitudinais, os agressores têm maior probabilidade de se envolver em casos mais 

graves de agressões, de serem presos ou de terem ocorrências criminais ao tornarem-se 

plenamente capazes. Crianças vitimizadas tendem a ter baixa auto-estima e a ter alto grau de 

sensação de medo, ansiedade, culpa, vergonha, desamparo, problemas com álcool ou 

depressão, se comparadas com pessoas que não tiveram a mesma experiência.  

Como pode ser visto, este tipo de violência ultrapassa os limites de uma simples 

brincadeira e passa a ser visto como um problema social sério que pode afetar a habilidade 

dos jovens em período de desenvolvimento, assim como e seu progresso acadêmico e social. 

Trata-se, portanto, de ato contrário ao direito, espécie de ilícito, pois fere frontalmente direitos 

fundamentais da vítima, atingindo sua integridade física, psíquica e moral, a exigir resposta 

contundente da sociedade e da comunidade jurídica, pois atingem princípios basilares da 

Constituição Federal, como o da dignidade da pessoa humana. 

O comportamento discriminatório e agressivo dos ofensores atenta acintosamente 

contra o respeito e a dignidade de suas vítimas, ferindo os direitos protegidos pela Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança, pela Constituição Federal e pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente.  

Nesse sentido, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, documento 

aprovado pela Assembléia das Nações Unidas em novembro de 1989, tratou de assentar a 

indivisibilidade dos direitos desses seres em desenvolvimento, contemplando tanto os direitos 

físicos, quanto psíquicos e morais. Esse documento jurídico internacional lembra os 

princípios básicos, tais como a liberdade, a justiça e a paz, os quais toda pessoa humana é 

possuidora de dignidade e de direitos humanos e reafirma o fato de que as crianças, tendo em 

vista sua vulnerabilidade, necessitam de cuidados e proteção especiais (VERONESE, 1999, p. 
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96). Percebe-se, pois, que ao lado da indivisibilidade de direitos e da valorização da dimensão 

humana que é inerente à condição de criança e adolescente, expressa-se o reconhecimento 

formal da comunidade internacional de que se trata de seres em desenvolvimento, 

merecedores de proteção integral. 

Na mesma senda seguiu a Constituição Federal de 1988, consagrando uma especial 

proteção à criança e ao adolescente em seu art. 226 e, a posteriori, dispondo de maneira 

diferenciada os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, conforme se configura no 

art. 227, caput: 

  

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao 
adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda 
forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.  
 

Da mesma forma que os diplomas legais anteriormente citados, o Estatuto da Criança 

e do Adolescente ratificou os mesmos preceitos legais, em especial no art. 3º, que assegura à 

população infanto-juvenil a integralidade dos direitos fundamentais assegurados a toda pessoa 

humana, ao que somam outros, decorrentes de sua condição de pessoa em desenvolvimento. 

Ao contemplar expressamente a proteção integral, o Estatuto responsabiliza taxativamente 

todos os atores sociais (família, sociedade e Estado) e prevê instrumentos necessários para 

assegurar o desenvolvimento físico, mental, moral e espiritual de crianças e adolescentes, o 

que deve se dar em condições de liberdade e dignidade, conforme explicado por Veronese 

(1999, p. 145). 

A iniciativa de declarar, dentre os Direitos Fundamentais da população infanto-

juvenil, os valores da liberdade, do respeito e da dignidade, representou avanço significativo 

no ordenamento jurídico, até então orientado pela doutrina da situação Irregular, que não 

considerava a condição de humanidade dos menores de idade, reservando-lhes tratamento 

como objeto de intervenções. (PEREIRA, 2008, p.137). 

A condição de menor de idade não pode servir para autorizar atos e práticas violentas 

ou que violem qualquer dos direitos fundamentais desses sujeitos de direitos, independente de 

os mesmos terem sido praticados por um adulto ou por seus pares. Nesse sentido, vale 

lembrar que o artigo 5º, do Estatuto da Criança e do Adolescente expressa que nenhuma 

criança será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, crueldade e 

opressão, devendo ser punido na forma da lei qualquer atentado aos seus direitos 

fundamentais. Portanto, fica evidente que situações que causam constrangimento, dor, 
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sofrimento e opressão, como ocorre com o cyberbullhying, não podem ser tratadas como 

simples brincadeiras infantis, pois possuem claro potencial ofensivo, o que exige sua punição, 

na forma da lei. Nesse sentido, Maldonado (2011, p. 73), com base em pesquisa realizada pela 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE – no ano de 2009, afirma que a violência 

dos preconceitos e da discriminação é a raiz principal dos episódios de bullying e 

cyberbullying.  

Outro preceito importante a ser ressaltado encontra-se redigido no art. 7º, segundo o 

qual toda a criança e adolescente têm direito à proteção da saúde, que permitam o 

desenvolvimento sadio e harmonioso e em condições dignadas de existência.  

Os males causados pela prática do bullying e do Cyberbullying afrontam diretamente este 

princípio. Conforme afirma Shariff (2011, p. 53), as vítimas apresentam um estado geral de 

saúde física e mental pior que aqueles indivíduos sem envolvimento com o problema. 

Acrescenta a autora que o sofrimento mental provocado pela exclusão social causada pelo 

bullying físico ou psicológico é suficiente para destruir a autoconfiança de qualquer adulto e 

pode trazer efeitos ainda mais gravosos em crianças, acarretando em cicatrizes para toda a 

vida. 

Explicita ainda o ECA, em seu Capítulo II, Do Direito à Liberdade e à Dignidade, 

nos art. 15 ao 18, os direitos fundamentais pertencentes aos público infanto-juvenil. Nestes 

dispositivos, o legislador buscou preservar a liberdade dos infanto-adolescentes, seguindo, 

para tanto, os preceitos já estabelecidos na legislação que lhe serviu de base (convenção 

Internacional e Constituição Federal). Ao assim dispor, o Estatuto busca ampliar a proteção, 

tomando a palavra liberdade em sua acepção ampla, o que envolve a liberdade física (expressa 

na possibilidade de ir e vir) e a liberdade psíquica (materializada na liberdade de crença, culto, 

criação, liberdade de buscar informação e de comunicar-se, manifestando livremente suas 

idéias).  

Nesse diapasão, a Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança estabelece, 

em seu preâmbulo, o reconhecimento da dignidade inerente e dos direitos iguais e inalienáveis 

de todos os membros da família humana constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da 

paz no mundo. Ademais, acrescenta que a criança deve estar plenamente preparada para uma 

vida independente na sociedade e deve ser educada de acordo com os ideais proclamados na 

Carta nas Nações Unidas, especialmente com espírito de paz, dignidade, tolerância, liberdade, 

igualdade e solidariedade. 

Nesse mesmo passo, assegurou também o direito ao respeito, que consiste na 

inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do adolescente, 
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preservando as questões ligadas à sua honra e imagem. Aqui se encontra um dos pontos 

fulcrais desse estudo, pois a honra e a imagem são frequentemente atingidos pela prática do 

cyberbullying, uma vez que esse tipo de agressão é direcionada a insultar e ridicularizar com 

base, principalmente, em características físicas e/ou em comportamentos tidos como 

diferentes ou fora do padrão normal. No bullying virtual, o ofensor tem por objetivo principal 

atingir a vitima em sua honra, imagem e moral, selecionando características físicas/psíquicas 

marcantes, denegrindo a sua imagem e, muitas vezes, inventando mentiras que acarretam na 

violação aos direitos da personalidade protegidos constitucionalmente. (FANTE, 2005, p. 45) 

Como se pode observar, o problema que inicialmente parece parte do 

desenvolvimento e amadurecimento de uma criança, visto por muitos como algo de menos 

importância ou confundido com brincadeira de criança, não é tão simples, pois envolve 

direitos humanos de um ser em formação, fortemente assegurados por todos os textos legais 

supracitados.  

As consequências advindas das práticas reiteradas do cyberbullying podem gerar 

graves danos psicológicos, físicos e sociais às vítimas, o que infringe severamente os direitos 

do agredido e, nos mais graves dos casos, pode levar ao ofendido a atitudes trágicas, como o 

cometimento de suicídio, por exemplo.  

Uma vez determinadas as consequências que podem derivar da prática do 

cyberbullying e feito seu cotejo com os principais dispositivos legais que tratam dos direitos 

fundamentais desses sujeitos de direitos, cabe, a partir daqui, analisar como os tribunais estão 

enfrentando esse tema, o que será feito a seguir. 

4. O ENFRENTAMENTO DO CYBERBULLYING PELOS TRIBUNAIS BRASILEIROS. 

Em pesquisa realizada no período de 23 a 25 de agosto, foram procurados julgados 

nos Tribunais de Justiça de todos os Estados do país que contivessem características do 

fenômeno cyberbullying, com o intuito de averiguar o modo como o Poder Judiciário vem 

enfrentando o tema. 

Para tanto, digitou-se a palavra bullying nos mecanismos de busca das páginas dos 

Tribunais, tendo sido encontradas ocorrências e estas foram filtradas conforme as 

características do cyberbullying (violência psíquica entre pares, em especial crianças e 

adolescentes, praticadas com o auxílio da Internet). Devido ao ineditismo do tema, pode-se 

destacar como inovadores os julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ/RS), 
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bem como o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), visto que foram 

os únicos até então a tratar sobre o bullying no âmbito virtual, ambos apreciados em grau de 

Recurso de Apelação a seguir analisados. 

O acórdão do TJ/SP trata de autos de Apelação nº 9136878-66.2006.8.26.0000 da 

Comarca de Santo André, julgado em 22 de dezembro de 2010 pela 7° Câmara de Direito 

Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, no qual o apelante Amilson Leonardo pede a 

reforma da sentença que o condenou, na condição de genitor, a indenizar Natália Fernanda 

Carneiro, pela prática de bullying na Internet cometido pela sua filha. 

Segundo narrado na peça recursal, a vítima do bullying teria sido zombada e atacada 

em sua honradez e moral em campanha difamatória pela rede mundial de computadores, onde 

foi chamada de “Bode” em alusão ao seu sobrenome Carneiro, em blog criado pela sua colega 

de escola, filha do ora apelante. 

Além disso, foi rotulada por adjetivos pejorativos que ficaram expostos para quem 

quisesse acessar, durante vários meses na Internet, o que causou profundo mal estar e 

sofrimento à vítima, razão, portanto, do pedido. 

O apelante reconheceu a prática do cyberbullying ao afirmar que o site foi criado 

pela sua filha e por um grupo de colegas. No entanto, devido a uma visão distorcida do 

fenômeno bullying pelo pai da autora, este entendeu que a atitude da adolescente teria se 

configurado como um “ato entre colegas adolescentes e cuja solução deveria ficar entre eles”, 

o que, infelizmente, sabe-se que é também a posição de grande parte dos pais e educadores, os 

quais consideram o bullying como “brincadeiras próprias da idade”.  

 Requereu a reforma da sentença e alternativamente a redução do valor fixado a título 

de dano moral na sentença recorrida, alegando que a amizade do grupo foi restabelecida e que 

a home page tinha acesso restrito somente entre os colegas da escola, o que não ensejaria a 

reparação por danos morais devido à ausência de prova do dano. 

Diante do exposto, o magistrado considerou desnecessária qualquer outra prova dos 

fatos alegados na inicial, entendendo que estava cabalmente demonstrada que a construção do 

blog pela filha adolescente do apelante, em computador de sua propriedade, causou danos à 

apelada. No que diz respeito à ocorrência e alcance do fenômeno bullying, posicionou-se no 

sentido de que, longe de ser uma “brincadeirinha” considerada normal por muitos pais, alunos 

e até professores, esse comportamento se configura pela prática de atitudes agressivas, 

intencionais e repetidas praticadas por um ou mais aluno(s) contra o outro, tendo como 

consequência desde diminuição na auto-estima até o suicídio.  
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Na motivação da sentença o julgador, ao analisar o nexo causal entre o dano moral e 

a conduta da ofensora, apresentou inclusive uma das características do cyberbullying, embora 

não fizesse qualquer menção ao fenômeno em si, a saber, a rápida disseminação do material 

disponibilizado na Internet, aduzindo que as atitudes da filha do apelante, com o intento de 

desprestigiar a apelada no ambiente colegial, tiveram a “potencialidade de alcançar o maior 

número de pessoas, uma vez que criou um blog com a única finalidade de expor, humilhar e 

constranger a apelada”. 

Como consequência, atribuiu responsabilidade civil ao genitor da ofensora em razão 

da falta de fiscalização e orientação do uso da Internet pela filha, por esta ser incapaz de 

responder civilmente pelos seus atos e estar em seu poder e sua companhia, conforme art. 932 

do Código Civil, decisão esta, mantida em grau de recurso. 

Levando em consideração a extensão do dano, (art. 944, do CC de 2002), época dos 

fatos (outubro de 2002) e a realidade das partes à época, o desembargador diminuiu o valor da 

reparação de 50 salários mínimos postulados pela autora para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

de acordo com os parâmetros adotados pela Câmara. 

Observa-se, diante das informações do acórdão, que os julgadores reconhecem a 

prática do bullying como o comportamento apto a trazer sérias consequências à vítima, desde 

a depressão até o suicídio, e não uma brincadeira própria da idade que deveria ser apenas 

ignorada pelos pais e escola, e considerada como algo inofensivo.  

O entendimento do desembargador no decorrer do julgamento do recurso se mostra 

inovador, pois além de ter destacado várias questões preocupantes que o bullying suscita aos 

estudiosos do tema, ainda salientou a potencialidade da disseminação das ofensas ao serem 

publicadas em um blog, disponível para os colegas na Internet. 

No entanto, a condenação mostrou-se um tanto contraditória com a fundamentação 

constante no acórdão, visto que ao ponderar sobre o valor fixado na sentença recorrida em 50 

salários mínimos, o relator considerou o montante exagerado, diminuindo-o para R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Na condenação, tomou como parâmetro para o arbítrio de tal valor a 

extensão do dano, época dos fatos e a realidade das partes, bem como medidas adotadas em 

precedentes daquele tribunal.  

A extensão do dano, como base da motivação para a diminuição do valor fixado na 

condenação, é um ponto que merece ser reavaliado e discutido. 

Quanto a esta questão, parece que os desembargadores não deram a devida 

importância ao fato do bullying ter ocorrido no ciberespaço, por meio de um blog que ficou 

meses disponível na rede mundial de computadores, onde a apelada foi vítima de brincadeiras 
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em virtude do seu sobrenome e caracterizada por adjetivos pejorativos, o que lhe causou 

grande mal-estar e sofrimento.  

Parece não ter sido bem compreendido pelos julgadores que em uma sociedade 

informacional, onde o que é disponibilizado na Web dissemina-se de forma automática e 

instantânea, principalmente em redes sociais que os adolescentes mais utilizam (Orkut, 

Twitter, Facebook e blogs) a vítima fica vulnerável a novas esferas de comunicação, nas quais 

as trocas de informação ocorrem em velocidades muito maiores, se movem com fluidez e 

entre público infinito.  

Na prática do cyberbullying a extensão do dano é ainda maior do que no bullying 

tradicional, visto que causa um impacto psicológico à vítima extremamente prejudicial pela 

rápida dispersão proporcionada pelos meios de comunicação online utilizados pelo público 

infanto-juvenil. Como mostra pesquisa da Plan Org (PESQUISA, 2010, p. 69), na região 

sudeste, onde aconteceu a prática de cyberbullying analisada no presente acórdão do TJ/SP, é 

onde há o maior número de ocorrências da prática do cyberbullying. Cerca de 20% dos alunos 

já sofreram este tipo de agressão pelo menos uma vez no ano de 2009. 

Além disso, ainda que retirado o material difamatório da Internet pelo ofensor, uma 

vez que este tenha sido publicado e disponibilizado sua remoção definitiva é extremamente 

difícil, pois milhões de pessoas podem utilizá-lo novamente ou salvá-lo imediatamente, o que 

faz com que a vítima perca o controle sobre o material disposto na rede mundial de 

computadores. 

Deve-se salientar que a percepção do outro é essencial para a interação humana. É 

preciso ser “visto” para existir no ciberespaço (SIBILIA apud RECUERO, 2009, p. 27). Essa 

visibilidade é um imperativo para a sociedade mediada pelo computador.  

É fundamental constituir-se parte dessa sociedade em rede, apropriando-se do 

ciberespaço e constituindo uma autodeterminação informativa nesse novo lócus, em que a 

liberdade de expressão passou a ter relevância sem precedentes. É através da comunicação 

entre os atores14 no ciberespaço que a identidade destes é estabelecida e reconhecida pelos 

demais, estabelecendo-se uma construção de impressões.  

                                                           
14Segundo Recuero (2009, p. 25), os atores nas redes sociais na Internet possuem características peculiares. 
Devido ao distanciamento entre os envolvidos na interação social, principal característica da comunicação 
digital, os atores não são imediatamente discerníveis. Um autor, assim, pode ser representado por um weblog, 
por um fotolog, por um twitter, perfil no Orkut, Facebook, dentre outras redes sociais. É por intermédio dessas 
ferramentas que os atores das redes sociais, realizam a sua construção identitária no ciberespaço. Inicialmente 
não são atores sociais, mas representação de atores sociais que atuam nas redes, utilizando-as como espaços de 
interação, lugares de fala, de forma a expressar elementos de sua pessoalidade ou individualidade. 
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Tais fatores demonstram-se ainda mais evidentes entre crianças e adolescentes, pois 

as ferramentas de redes sociais desempenham um papel fundamental nas suas vidas uma vez 

que servem como “espaços públicos digitais” (SHARIFF, 2011, p. 176). Esses sites 

desempenham um papel de notável relevância na cultura infanto-juvenil porque lhes oferecem 

um espaço para estar entre amigos e pares, compartilhar links divertidos e “elaborar uma 

imagem em relação a como vêem a si próprios” (BOYD apud SHARIFF, 2011, p. 176).  

Ao mesmo tempo em que as novas tecnologias proporcionam ao público infanto-

juvenil, um espaço de diversão e entretenimento, muitos as utilizam de forma a praticar 

condutas transgressivas e ilícitas perante o outro, como é o caso do cyberbullying, pois sabem 

que dificilmente receberão alguma advertência em relação a isso, pelo simples fato de que os 

principais responsáveis, pais, escolas e autoridades encarregadas da proteção integral da 

criança e o adolescente, não estão preparados para o enfrentamento dos conflitos emergentes 

da sociedade informacional e todos os seus impactos e implicações. 

São questões que, com o advento das novas tecnologias de informação e 

comunicação, em especial a Internet, exigem atitudes mais enérgicas do Poder Judiciário e 

que este conheça do fenômeno do cyberbullying, as suas características e consequências que a 

instantânea dispersão de material de natureza pejorativa divulgado e publicado no espaço 

virutal pode causar à vítima. Deve-se destacar que as pessoas vitimadas estão em fase de 

desenvolvimento, e seus direitos fundamentais são protegidos pela doutrina da proteção 

integral, preceituada no art. 227 da Constituição Federal de 1988, regulados no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA) e previstos pioneiramente na Convenção Internacional sobre 

os Direitos da Criança. 

Outro acórdão estudado foi a Apelação nº 70031750094, julgado em 30 de junho de 

2010 pela Sexta Câmara Cível do TJ/RS, em que é relatora a desembargadora Lége Puricelli 

Pires. 

O autor da ação de reparação por danos morais Felipe Arruda Birk, demanda que seja 

concedida pelo magistrado a responsabilidade do provedor de Internet Terra Networks Brasil 

S.A, pelo fato desta não ter retirado, em tempo hábil, página de conteúdo ofensivo criada pelo 

réu da ação. Por sua vez, a ré Solange Fátima Ferrari, recorre de sentença que a condenou a 

indenizar o autor Felipe, vítima de bullying na Internet praticada por seu filho Ariel Ferrari, 

adolescente à época do fato. 

Conforme apresentado em recurso de apelação, Felipe criou Fotolog hospedado na 

página da Empresa Terra Networks S.A. e teve suas fotos alteradas e copiadas juntamente 
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com mensagens depreciativas e levianas em um Fotolog falso, criado pelo filho da ré, Ariel 

Ferrari. 

 O autor do bullying insultou a vítima, atribuindo-lhe adjetivos pejorativos como 

“manco”, ”veado”, “chifrudo”, “corno”, o que causou sérios danos à integridade emocional do 

ofendido, uma vez que este teve que recorrer a auxílio psicológico. Alega que somente após 

muita insistência e reclamações é que a empresa Terra retirou da Internet o fotolog falso 

criado por Ariel, e devido à permissão por tempo excessivo do blog no ciberespaço requer a 

sua responsabilização. 

A Sexta Câmara Civil não acolheu a tese que responsabilizava a Empresa provedora, 

sob a fundamentação de que o provedor adotou as medidas necessárias, tendo demorado 

apenas uma semana para atender ao pedido de retirar o flog da Internet. 

No que tange à condenação da ré enquanto genitora do menor de idade, o 

fundamento utilizado para a motivação da sentença condenatória foi o descumprimento do 

dever de zelar e fiscalizar o uso da Internet pelo filho que se encontrava em seu poder e em 

sua companhia, conforme o disposto no art. 932, do Código Civil. 

Diante do exposto, as informações retiradas da Apelação Cível de n°70031750094 

indicam que novas demandas poderão ser postuladas ao Poder Judiciário, visto que os 

julgadores entendem que a prática de bullying é ato ilícito e resulta em abalo acima do 

razoável, ultrapassando os limites de mera brincadeira, o que leva o ofensor a responder pela 

prática de ato contrário ao Direito. 

Discorda-se da decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul quanto à 

responsabilidade da Empresa, pois a demora de uma semana para retirar os conteúdos se 

mostra excessiva sob a ótica da sociedade informacional, especialmente se considerada a 

velocidade da propagação dos conteúdos disponibilizados no espaço virtual.  

Com efeito, o período em que o flog ficou disponível se constitui em tempo 

suficiente para que o conteúdo de caráter difamatório disponibilizado pelo agressor tenha se 

disseminado pela Internet, ferindo os direitos fundamentais daquele que se encontra em 

peculiar fase de desenvolvimento, protegido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente 

(ECA), pela Doutrina da Proteção Integral regulada na Constituição Federal (art. 227), e pela 

Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança, o qual prevê direitos humanos comuns 

a todas as crianças. 

O ambiente virtual está a exigir de todos os atores envolvidos a observância da ética 

digital comprometida com os direitos humanos, o que atinge aqueles que detêm os meios 

tecnológicos e controlam as atividades na rede, para que utilizem mecanismos preventivos 
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visando à proteção dos princípios da dignidade, do respeito e do desenvolvimento da pessoa 

humana em especial os mais vulneráveis. Estas considerações são imperiosas para o saudável 

desenvolvimento da criança e do adolescente, usuários correntes das novas tecnologias. 

Portanto, perante a análise dos julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo, e 

posteriormente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, verifica-se que ao 

fundamentarem as sentenças, os desembargadores utilizam o conceito do bullying vivenciado 

nas escolas, alegando não ser uma brincadeira de criança, mas um fenômeno que acarreta 

diminuição na auto-estima, podendo levar ao suicídio, decorrentes da humilhação, 

intimidação e situações vexatórias sofridas pela vítima, reconhecendo a responsabilidade dos 

pais na falta de fiscalização dos filhos no uso da Internet.  

Todavia, não levam em conta a diferença do bullying nas escolas e o conceito em que 

se insere o cyberbullying na sociedade informacional, e de como a extensão do dano pode ser 

extremamente maior, implicando em consequências mais gravosas, devido aos vários meios 

que os internautas tem de propagar as ofensas, salvar em arquivos fotos,vídeos,criando novos 

sites e disseminando por toda a rede, perdendo a vítima assim, o total controle sobre a sua 

própria identidade.  

CONSIDERACOES FINAIS 

Os apontamentos iniciais prestaram-se a demonstrar que o crescente uso das 

tecnologias da informação e comunicação no Brasil e no mundo tem produzido uma série de 

impactos no convívio social entre os seus usuários, determinando novas formas de interação 

social, em decorrência das quais têm eclodido conflitos que assumem contornos inéditos. 

Dentre os usuários de Internet e telefonia celular, destaca-se um grande número de 

crianças e adolescentes que fazem uso dessas tecnologias para diversos fins, tendo como 

principal preferência de entretenimento o acesso frequente às redes de relacionamento, com 

especial destaque para o Orkut, Facebook, Twitter e blogs.  

Não obstante todas essas possibilidades oferecidas pelo uso dos TICs, esses 

instrumentos têm sido utilizados como meios de potencializar os casos de violência e 

perseguição entre as crianças e adolescentes, que diante da falta de controle dos responsáveis 

e da sensação de anonimato, imaginam-se protegidos e encorajados à prática das agressões e 

ofensas virtuais.  
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Conforme o descrito no capítulo 2, a prática desses atos deixa o limiar das 

brincadeiras inocentes e produzem, na grande maioria das vítimas, transtornos de dimensões 

inimagináveis, causando a perda do controle das informações divulgadas na Internet ou por 

outros meios de comunicação, podendo gerar nos ofendidos diversos transtornos, que variam 

de problemas físicos, psicológicos, podendo levar a vítima até ao suicídio, em casos 

extremados. 

Dentre os problemas apresentados com o uso indiscriminado das tecnologias de 

informação e comunicação entre as crianças e os adolescentes, verificou-se no decorrer do 

trabalho a violação a direitos fundamentais previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, 

assim como na Constituição Federal e na Convenção Internacional sobre os Direitos da 

Criança, o que confirmou que as práticas da violência virtual ferem gravemente a dignidade 

da pessoa humana, refletindo nos direitos à privacidade, intimidade, honra, imagem, incluindo 

também os direitos de personalidade.  

Em momento posterior, constatou-se que como consequência das violências sofridas 

pelos alvos do bullying ou do cyberbullying, as vítimas mostram-se propensas a desenvolver 

patologias que se manifestam em nervosismo, depressão, isolamento social e queda no 

desempenho escolar, podendo levar a resultados mais trágicas em casos graves, ademais, é 

fato que as marcas geradas pela violência online são carregadas pelos ofendidos em forma de 

traumas psicológicos, que dificultam o saudável convívio social. 

Nesse diapasão, fez-se necessário buscar nos tribunais brasileiros julgados sobre o 

tema, a fim de constatar o entendimento dos juristas sobre o assunto. Não obstante, constatou-

se que os tribunais reconhecem a prática do bullying vivenciado nas escolas, alegando não ser 

uma brincadeira de criança, mas um fenômeno que acarreta diminuição na auto-estima, 

podendo levar ao suicídio, decorrentes da humilhação, intimidação e situações vexatórias 

sofridas pela vítima, reconhecendo a responsabilidade dos pais na falta de fiscalização dos 

filhos no uso da Internet.  

Todavia, não levam em conta a diferença do bullying nas escolas e o conceito em que 

se insere o cyberbullying na sociedade informacional, e de como a extensão do dano pode ser 

extremamente maior, implicando em consequências mais gravosas, devido aos vários meios 

que os internautas têm de propagar as ofensas, sem um real controle sobre as informações 

postadas no ambiente virtual. Constata-se, assim, que ainda não foram completamente 

percebidas as implicações da violência no mundo virtual, muito mais gravosas à vítima, pois 

além de ela não ter controle sobre quantas pessoas viram aquele conteúdo, ainda não consegue 

impedir que outros copiem e reproduzam, repassando para outros internautas. A rápida 
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difusão e a falta de controle da vítima sobre suas informações a deixa em situação de maior 

vulnerabilidade, além de perpetuar sua dor diante da perda da autodeterminação informativa 

produzida pela Internet. Esses elementos conferem novas dimensões ao bullying e precisam 

ser sopesados pelos julgadores, o que ainda não está sendo feito de maneira adequada, 

conforme apontado ao longo do artigo. 
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DIREITO, PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS: ANÁLISE DO PLANO 
NACIONAL DE BANDA LARGA 
 

Rafael de Souza Borelli 
 Marcos Antônio Striquer Soares 

 
 
RESUMO 
 
Com o advento da Constituição Brasileira de 1988, animaram-se as discussões 
acerca do papel do Poder Judiciário no controle das políticas públicas. Esta 
discussão já vinha sendo realizada em outros países, de maneira aprofundada, 
chegando-se a diferentes conclusões. Dentro da realidade brasileira, com a 
grande expansão da jurisdição constitucional nos últimos dez anos, além da 
mudança de entendimentos e crescente protagonismo do Supremo Tribunal 
Federal, chegou-se a um impasse entre o direito e a política. O Judiciário, para 
alguns, não sendo um corpo eleito, não teria legitimidade para impor aos 
representantes populares eleitos a adoção de uma determinada política 
pública. Contudo, com a crescente visão da falência da democracia 
representativa, esta visão passou a receber novas contribuições, sendo que o 
Judiciário serviria como um guardião moral dos valores constitucionais, 
atuando, no mínimo, como legislador negativo. Neste contexto, destacam-se as 
vozes dissonantes na doutrina e a posição atual do Supremo Tribunal Federal. 
Também de interesse nesta discussão é o papel do planejamento nos Estados 
contemporâneos e de que maneira ele é realizada atualmente no Estado 
Brasileiro. Adiante, após breve incursão acerca da Teoria do Orçamento 
adotada uma posição dentre as apresentadas, se analisará a política pública do 
Plano Nacional de Banda Larga e de que maneira tal políticas poderia sofrer 
controle pelo Poder Judiciário. 
 
Palavras chave: políticas públicas; Poder Judiciário; planejamento; Plano 
Nacional de Banda Larga; 
 
ABSTRACT 
 
With the institution of the Brazilian Constitution in 1988, several discussions 
were initiated about the extent of the jurisdiction of the Judicial Power. This 
discussion has been realized in other countries, very profoundly, with different 
conclusions. In Brazil, the last ten years there has been a deadlock between 
law and politics. The Judiciary, as an unelected power, would not be legitimate 
to choose a public policy. However, as the representative democracy has been 
failing over and over, the precedent view has been gaining support, as the 
Judicial Power would act as the moral guardian of the constitutional values. In 
this matter, the dissenting views in both doctrine and precedents will be brought 
to light. Also of interest in this matter is the subject of state planning, and the 
way it is done in Brazil. Afterwards, we will choose a position from which to 
stand, and the National Plan for Broadband will be put to scrutiny.  
 
Keywords: public policies; Judiciary; planning; Broadband National Plan; 
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INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, buscar-se-á, inicialmente, tratar do esquema de 

separação dos poderes previsto, historicamente, nas Constituições. Em 

seguida, após verificação de quais os papéis usuais de cada um dos poderes, 

realizar-se-á breve observação acerca da mudança de paradigmas e expansão 

dos limites de atuação do Poder Judiciário frente ao crescente descrédito dos 

Poderes Legislativo e Executivo. 

Em seguida, far-se-ão apontamentos propedêuticos acerca do conceito 

de políticas públicas, de grande importância para solução do problema 

colocado em estudo. 

Após os apontamentos propedêuticos, adentrar-se-á na base da 

problemática apresentada: a legitimidade do Poder Judiciário no controle das 

políticas públicas. Depois de incursão na teoria do procedimentalismo e do 

substancialismo, revisão das posições da literatura nacional do tema adotar-se-

á posição, a qual servirá como instrumento para utilização no caso prático 

colocado em estudo. 

Mais adiante, como corolário lógico da posição adotada no que tange 

ao controle das políticas públicas pelo Judiciário, será feita breve incursão 

acerca da teoria do planejamento estatal. 

Por fim, após breve apresentação do Plano Nacional de Banda Larga 

se proporá que o mesmo seja submetido a controle pelo Poder Judiciário, nos 

parâmetros anteriormente apresentados.  

 

1 DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DO PAPEL ATUAL DO JUDICIÁRIO 

 

De maneira geral, atribui-se ao Barão de Montesquieu a ideia da 

divisão do Estado em três poderes, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

Esta visão acabou sendo consagrada principalmente na Revolução Francesa 

de 1789 e na Revolução Americana de 1776 (FREIRE JÚNIOR, 2005. p. 36).  

Neste tempo, podia se apontar que era o Legislativo considerado como 

o poder „hegemônico‟ dentre os três. A Constituição era um documento político, 

não autoaplicável, dependendo de intermediação do Legislativo ou do 

Executivo (BARROSO, 2001).  
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Isto passou a mudar com a evolução do constitucionalismo. Passou-se 

a acreditar que as normas constitucionais, sejam elas regras ou princípios, 

detém normatividade, produzindo efeitos no mundo fático, com imperatividade 

jurídica (BARCELLOS, 2006). A Constituição, então, passou a vincular os 

poderes públicos, não sendo apenas uma mera carta de intenções. 

Mesmo com essa mudança de paradigma, historicamente a decisão 

acerca de políticas públicas ainda cabia aos Poderes Legislativo e Executivo. 

Isso se deriva da noção de que os agentes destes Poderes são os legítimos 

representantes populares, eleitos através do voto direto dos cidadãos. 

Contudo, é possível apontar, sob risco até de se cair em certa obviedade, que 

nem sempre os representantes eleitos defendem as políticas que haviam sido 

prometidas aos eleitores, o que é, naturalmente, antidemocrático (OLIVEIRA, 

2008a). 

Campilongo (1988, p. 91-100) aponta que a crise de representação 

política pode ser examinada a partir do contexto da crise do Estado Moderno o 

qual está em cada vez maior dificuldade de responder às reivindicações 

sociais. O mesmo autor assevera a existência de um vazio entre o sistema 

social e o sistema político, fenômeno que contribuiria, grandemente, para a 

descrença no sistema. 

Este „desvio‟ no jogo democrático levou, no último quarto do século XX, 

a uma mudança de paradigmas, causando uma revisão do dogma da 

separação dos poderes principalmente no que diz respeito ao controle dos 

gastos públicos, alçando o Judiciário a um novo patamar, de análise das 

políticas realizadas tanto pelo Executivo, como pelo Legislativo (KRELL, 1999). 

È o que se anda vendo atualmente, em diversas decisões judiciais no Brasil, 

inclusive pelo Supremo Tribunal Federal, o que será visto mais à frente. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE O SIGNIFICADO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Figueiredo (2007) aponta política pública como um conjunto 

heterogêneo de medidas e decisões tomadas por todos aqueles obrigados pelo 

Direito a atender ou realizar um fim ou meta consoante com o interesse 

público. De maneira similar, Dallari Bucci (1997) aponta que políticas públicas 

seriam arranjos institucionais complexos, expressos em estratégias 
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formalizadas ou em programas de ação governamental, visando coordenar os 

meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados, resultantes de 

processos conformados ao Direito. 

Pode-se afirmar, portanto, que as políticas públicas são o meio pelo 

qual o agente político define a atuação estatal, com fins de efetivar 

determinado direito social. 

 Como visto, em regra, as políticas públicas são prescritas pelo 

Executivo ou pelo Legislativo. Contudo, nos últimos anos, à luz do ativismo 

judicial e do princípio constitucional inscrito no artigo 5º, XXXV da Constituição 

Federal tal posicionamento vem sendo remodelado (MIRANDA, 2011).  

 

3 CONTROLE JURISDICIONAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS 

DISCRICIONÁRIOS 

 

Para a doutrina administrativista tradicional, não caberia ao Poder 

Judiciário enfrentar o „mérito‟ dos atos administrativos, ou seja, sua 

conveniência e oportunidade (MEIRELLES, 1995. p. 102). Caberia ao 

Judiciário, para os autores com este posicionamento, realizar apenas um 

controle de legalidade do ato administrativo  

Contudo, em obra de fôlego, Celso Antônio Bandeira de Mello adotou 

interessante posição, apontando que, o mérito poderia sim, ser submetido a 

controle judicial. A premissa do autor paulista diz respeito ao dever, do 

administrador, na escolha do ato administrativo, realizar a melhor escolha 

possível, naquele momento. O autor extrai este entendimento do princípio 

administrativo da supremacia do interesse público, o qual dá o poder-dever ao 

administrador de realizar as melhores escolhas. Bandeira de Mello (2010, p. 

36) conceitua, portanto, a discricionariedade como:  

 
A margem de liberdade que remanesça ao administrador para 
eleger, segundo critério de razoabilidade, um, dentre pelo 
menos dois comportamentos cabíveis, perante cada caso 
concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais 
adequada à satisfação da finalidade legal, quando por força da 
fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no 
mandamento, dela não se possa extrair objetivamente, uma 
solução unívoca para a situação vertente. 
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Nesta senda, possível então argumentar-se que a decisão do 

administrador público acerca de políticas públicas pode sofrer controle pelo 

Poder Judiciário desde que a opção seja irrazoável, frente ao caso concreto. 

 

4 A LEGITIMIDADE DO PODER JUDICIÁRIO NO CONTROLE DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Neste tópico analisar-se-á a visão dos autores consagrados no que diz 

respeito à legitimidade do Poder Judiciário no controle de políticas públicas. Há 

aí invasão de competências dos outros Poderes? Se não há, quais os limites 

para esta atuação? Isto será visto neste momento.  

 

4.1 A VISÃO DE DWORKIN E HABERMAS: SUBSTANCIALISMO E 
PROCEDIMENTALISMO 
 
 

O filósofo alemão Jürgen Habermas, com sua particular visão, entende 

que os juízes (principalmente os de uma Corte Constitucional), ao invés de 

serem os intérpretes últimos da Constituição, devem atuar de forma a permitir 

que os cidadãos definam o destino de sua comunidade. Isso esbarraria, 

contudo, na real capacidade dos cidadãos de um determinado Estado terem 

uma efetiva base cultural para a existência de um debate pluralista. Esbarra 

também no oligopólio dos meios de comunicação, o que atrapalharia o debate1. 

Contudo, a tese habermasiana, mutatis mutandis, pode se adequar a um 

controle judicial das políticas públicas, desde que se entenda que a intervenção 

jurisdicional seja feito com o fito de proporcionar à comunidade a chance de 

fixarem um consenso acerca das políticas públicas escolhidas por seus 

representantes (HABERMAS, 1997 apud STRECK, 2002. p. 138). A visão 

habermasiana ficou conhecida como procedimentalismo. 

Ronald Dworkin (2000, p. 27) tem posição diferente, apontando que 

apesar de, em tese, nas democracias ocidentais contemporâneas o poder 

                                                 
1
 Importante salientar que Habermas está a par destas objeções. Sua posição, ao que parecer diz respeito à 

uma sociedade hipotética, onde os cidadãos teriam alto nível cultural e de abnegação, onde seria possível 

uma tomada de decisão por consenso.  
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pertencer ao povo, nenhuma destas democracias proporciona, de maneira real, 

a todos os cidadãos o poder político. O autor argumenta que em grande parte 

das vezes os detentores do poder econômico possuem um poder político maior 

que os dos outros cidadãos. Sabendo disso, o jusfilósofo estadunidense 

entende, consequentemente, que o controle jurisdicional dos atos dos demais 

poderes não é antidemocrático, sendo, em verdade, um inteligente arranjo para 

garantir a democracia de fato. Contudo, para ele, com sua concepção do 

constitucionalismo a partir principalmente do Estado americano e inglês, os 

juízes devem opinar apenas nas questões de princípio (como pena de morte, 

igualdade racial) e não nas questões ligadas ao jogo eleitoral (políticas 

públicas). Esta visão é o que se convencionou chamar substancialismo. 

 

 

4.2 O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE AMERICANA 

 

Em estudo acerca do tema, Robert Dahl (2009), professor da 

Universidade de Yale, aponta que, em geral, os processos envolvendo políticas 

públicas que chegam ao Plenário da Supreme Court são casos em que há 

grandes desacordos entre os integrantes da sociedade civil, em casos como de 

segregação racial ou regulação econômica. 

O autor utiliza como premissa para entender a Supreme Court como 

legítima a tomar decisões em políticas públicas o argumento de que ela seria 

uma instituição eminentemente política e não meramente jurídica. Esta tese, 

que o autor aponta como dominante nos Estados Unidos, não parece ser 

cabível em nosso ordenamento jurídico. Até porque, nos EUA, a Suprema 

Corte julga menos de uma centena de casos por ano, enquanto que no Brasil o 

Supremo Tribunal Federal, além de ter natureza de Corte Constitucional, 

muitas vezes atua como instância revisora, julgando dezenas de milhares de 

casos por ano.  

 

4.3 A POSIÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL  

 

No que tange à matéria em comento, o Supremo Tribunal Federal vem 

decidindo de modo vacilante. Ora entende ser seu papel sanar omissões 
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inconstitucionais, seja do Poder Executivo, ou do Legislativo, ora entende que 

não se pode „forçar‟ o tema, adotando a visão procedimentalista da reserva do 

possível (LEAL JÚNIOR; SHIMAMURA, 2011). 

A posição substancialista forte (vez que mais ativa que a de Dworkin) 

do Supremo pode ser demonstrada na ementa do Recurso Extraordinário 

559.646/PR (BRASIL, 2011a): 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA PÚBLICA 
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. PROSSEGUIMENTO DE JULGAMENTO. 
AUSÊNCIA DE INGERÊNCIA NO PODER DISCRICIONÁRIO 
DO PODER EXECUTIVO. ARTIGOS 2º, 6º E 144 DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O direito a segurança é 
prerrogativa constitucional indisponível, garantido mediante a 
implementação de políticas públicas, impondo ao Estado a 
obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o 
efetivo acesso a tal serviço. 2. É possível ao Poder Judiciário 
determinar a implementação pelo Estado, quando 
inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente 
previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o 
poder discricionário do Poder Executivo. Precedentes. 3. 
Agravo regimental improvido. 

 

Já a posição mais recente, de cunho procedimentalista, originou-se na 

Suspensão de Tutela Antecipada 96/AL, onde a Ministra Ellen Gracie, através 

de decisão monocrática, entendeu que naquele caso concreto, a determinação 

de compra de medicamentos pelo Poder Executivo causaria grande risco à 

economia pública (LEAL JÚNIOR; SHIMAMURA, 2011). 

Portanto, como se viu, o Supremo ainda titubeia frente à questão tão 

complexa. 

 

4.4 A VISÃO DA DOUTRINA BRASILEIRA 

 

A doutrina brasileira tem se posicionado de maneira interessante no 

que diz respeito ao tema do controle judicial das políticas públicas. No atual 

momento do ensaio, enunciar-se-ão algumas das de maior interesse, para, a 

seguir, adotar-se uma, para posterior análise de situação prática ao final. 

Marcelo Figueiredo (2007), professor da PUC/SP, aponta que o 

Judiciário deve agir com prudência ao avaliar as políticas públicas criadas 

pelos demais Poderes, dizendo, outrossim, não caber ao Judiciário sufocar o 
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espaço político. Contudo, para o autor, caso os formuladores naturais das 

políticas públicas incorram em irrazoabilidades ou procurarem neutralizar 

direitos sociais poderão ensejar o controle destas políticas pelo Judiciário. Esta 

parece ser, com poucas variações, a posição do Supremo, ou seja, posição 

casuísta. 

Fábio Konder Comparato (1998), de outro lado, apesar de entender 

inevitável a judicialização das políticas públicas, entende como desarrazoada a 

possibilidade das políticas públicas, as quais geralmente emanam das mais 

altas instâncias governamentais, façam parte, muitas vezes, de litígios 

individuais, onde incidentalmente se verificaria sua constitucionalidade. Por 

isso, o autor propõe uma reforma constitucional para que todos os litígios 

envolvendo políticas públicas nacionais sejam propostos perante o órgão de 

cúpula, o Supremo Tribunal Federal, enquanto os litígios envolvendo políticas 

estaduais ou municipais deveriam ser propostos  perante os Tribunais de 

Justiça locais. 

Eduardo Appio (2006, p. 194), em obra específica acerca do tema, 

discorre acerca de várias possibilidades de controle judicial de políticas 

públicas. De interesse ao presente trabalho pode-se salientar que o autor 

aponta que o Poder Judiciário, no caso de programas sociais não previstos 

especificamente nem na Constituição nem em lei ordinária, nada poderá 

determinar, no caso de omissão dos formuladores das políticas. No caso 

prático apresentado mais à frente, Appio entenderia que o controle judicial seria 

impraticável. 

Barroso (2011), por sua vez, entende que na sociedade 

contemporânea é importante que o Judiciário não se torne uma instância 

hegemônica, comprometendo a legitimidade da democracia. O autor sustenta, 

ainda, que os juízes devem atuar em matéria de políticas públicas somente 

quando estejam em jogo direitos fundamentais ou os procedimentos 

democráticos. 

Ana Paula de Barcellos (2006), favorável a um amplo controle das 

políticas públicas pelo Judiciário, criou alguns parâmetros para tanto, que 

seriam: i) verificação da criação de metas e prioridades pelo Poder Público ao 

decidir acerca de uma política pública; ii) verificação se o resultado final da 

política pública foi o esperado; iii) verificação se os recursos alocados para as 
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políticas públicas estão dentro do patamar legal e/ou constitucional; iv) 

verificação de atingimento das metas fixadas; v) verificação de eficiência na 

alocação de recursos. Uma crítica aos parâmetros utilizados pela autora 

poderia ser o de uma baixa justiciabilidade, mas, ademais disso, a posição 

parece deveras coerente e prática. 

Em síntese, estas são as principais correntes existentes no direito 

brasileiro. 

Antes de se explicitar qual a posição adotada, interessante abordar-se 

as críticas à intervenção jurisdicional nas políticas públicas, que não são 

poucas. 

 

4.5 CRÍTICAS À INTERVENÇÃO JURISDICIONAL NAS POLÍTICAS 

PÚBLICAS 

 

Barroso (2011) aponta duas grandes críticas à expansão da intervenção 

judicial na política, a saber: i) a crítica político-ideológica; ii) a crítica quanto à 

capacidade institucional. Analisar-se-ão, perfunctoriamente, estas críticas e 

possíveis soluções a estas. 

A crítica político ideológica vem da ideia que excetuando-se o Judiciário, 

os demais agentes políticos são eleitos pelo povo, possuindo legitimidade 

popular. Por isso, o controle das políticas públicas pelo Judiciário seria 

ilegítimo, vez que seus agentes não estão submetidos a eleições, e mesmo se 

„desagradarem‟ o povo com suas decisões, não „perderão‟ seus cargos nas 

eleições subseqüentes. Além disso, a crítica de cunho ideológico aponta o 

Judiciário como local tradicionalmente conservador, tendente a manter o status 

quo. Os criadores desta doutrina apontam como exemplo as decisões 

proferidas na chamada Era Lochner da Suprema Corte estadunidense, de forte 

viés conservador, em detrimento das políticas progressistas do New Deal, 

idealizado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt (MORO, 1999). 

Respondendo a esta crítica, Cambi (2010, p. 199) aponta que a 

democracia não se restringe à vontade da maioria, apontando algumas 

idiossincrasias presentes na vontade popular, como, por exemplo, o amplo 

apoio à pena de morte (FOLHA DE S. PAULO, 07.abr.2007). Em seguida, o 

processualista paranaense afirma que uma democracia constitucional tem 
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como objetivo proteger o conjunto da sociedade, impedindo que a maioria 

oprima a minoria. Poderíamos citar como exemplo disso a recente decisão 

proferida na ADPF 132 pelo Supremo Tribunal Federal, onde foi defendido o 

direito das minorias homoafetivas (BRASIL, 2011b).  

Outra crítica poderosa veio de Elival Ramos (2010, p. 280). O autor 

aponta que o ativismo judicial (e por consequência o amplo controle das 

políticas públicas pelo Poder Judiciário) nada mais é do que um moralismo 

jurídico, um retorno desmedido ao jusnaturalismo. Indubitavelmente, o retorno 

ao jusnaturalismo, que deriva-se de opções moralistas, mostra-se uma vez que 

quando as emoções impõem sua hegemonia à psique humana é difícil para o 

racional retomar o controle das ações (STRIQUER, 2010). Neste diapasão é 

possível perceber também a existência do temor da criação de uma 

aristocracia judiciária, onde alguns poucos „iluminados‟ decidiriam o destino de 

uma nação.  

A posição de Ramos, contudo, parece se enquadrar mais num ataque 

ao chamado „neoconstitucionalismo‟ do que ao controle judicial das políticas 

públicas, que o autor, inclusive, entende como possível desde que existentes 

limites normativos ao que ele chamou de „discricionariedade judicial‟ (RAMOS, 

2010, p. 127). 

Já a crítica quanto à capacidade institucional aponta, com certo acerto, 

que os juízes, por vocação e treinamento, estão preparados para realizar a 

chamada microjustiça (justiça do caso concreto) e não a macrojustiça (decisões 

sobre políticas públicas), isso porque não tem o suficiente aparato técnico-

científico para amparar suas decisões. 

Respondendo a esta posição, Ana Paula de Barcellos (2006), com muita 

sutileza, argumenta que inexiste macrojustiça sem microjustiça, apontando 

ainda que nada impede que, com o tempo, o Judiciário passe a ter também um 

aparato técnico suficiente para verificação das condições de macrojustiça.  

Portanto, verifica-se que apesar de existirem posições dissonantes 

quanto à intervenção do Judiciário nas decisões acerca das políticas públicas, 

estas críticas não são indefensáveis, mostrando que o Judiciário, deve sim, ser 

provocado para analisá-las. 

 

4.6 POSIÇÃO ADOTADA 
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Para o presente trabalho, adotou-se aqui uma visão substancialista, 

nos moldes brasileiros, pautada nos parâmetros criados por Ana Paula de 

Barcellos já vistos anteriormente. 

Escolhe-se essa posição por diversos motivos. A posição 

procedimentalista habermasiana, apesar de coerente e bem lastreada 

logicamente, necessitaria, para sua existência de uma nação diferente do 

Brasil, mais evoluída culturalmente. Nosso país, país de modernidade tardia 

(STRECK, 2001) e de economia periférica (MAGALHÃES, 2011), não está, em 

absoluto, preparado para um Poder Judiciário que, em questões de políticas 

públicas, atue de maneira a permitir à Sociedade rediscuta o tema. 

No mais, nossa Constituição, sendo extensa e analítica como o é, 

impõe ao legislador e ao administrador uma série de prioridades. Sob pena do 

Judiciário adentrar a esfera dos outros poderes e passar a ditar as políticas 

públicas, necessária a criação de parâmetros para esta „invasão‟. Como 

exposto, os parâmetros estabelecidos por Barcellos são interessantes e 

práticos, motivo pelo qual foram os escolhidos para os fins do presente ensaio. 

 

5 POLÍTICAS PÚBLICAS E PLANEJAMENTO 

 

Após a escolha dos critérios de Barcellos, passa-se a outra discussão, 

a discussão acerca do instituto do planejamento, e de suas implicações no que 

diz respeito às políticas públicas estatais.  

Conforme apontado por Eros Grau, o economista americano John 

Kenneth Galbraith entende que o planejamento compreende a previsão das 

ações exigidas entre o início e o termo da produção e a preparação para levar 

a cabo estas ações, isto englobando também a previsão e a organização de 

medidas para fazer face a quaisquer ocorrências não programadas, favoráveis 

ou não, que possam acontecer ao longo do processo. (GRAU, 1978, p. 10). 

Grau também salienta que a ideia de planejamento está 

intrinsecamente ligada às noções de intervencionismo e dirigismo econômico. 

(GRAU, 1978, p. 12) 

Prosseguindo neste raciocínio, a constatação de que o Brasil é uma 

economia periférica no capitalismo nos leva à ideia de que é necessária uma 
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intervenção maciça do Estado para que nossa economia saia deste patamar 

incômodo. Nesta senda, é necessária uma política nacional de 

desenvolvimento, protagonizada e coordenada pelo Estado, que sirva de 

substrato para um desenvolvimento político, social e econômico (BERCOVICI, 

2005, p. 66-67). 

Contudo, no que diz respeito ao planejamento econômico realizado 

pelo Estado Brasileiro, Celso Bastos aponta, de maneira cética, que “o Brasil 

não tem nenhuma tradição planejadora que possa fazer com que a elaboração 

de planos econômicos pelo Estado tenha alguma possibilidade de ser encarada 

com otimismo.” (BASTOS, 2002, p. 136). 

Como forma de superação deste quadro de atraso, a ideia do 

Orçamento Público, com o advento da nova ordem constitucional, passou a ser 

um dos meios pelo qual o planejamento econômico se materializa (PINHEIRO, 

2005). Não cabe, pois, negar importância ao orçamento público na construção 

dos direitos, pois o problema da efetivação dos direitos está diretamente ligado 

à formulação, implementação e manutenção das políticas públicas e na 

composição dos gastos no orçamento dos entes federativos (KRELL, 2002, p. 

31-32). 

Seguindo nesta senda, a falta de critérios rígidos na execução das 

políticas públicas acaba por causar sérios problemas à população. 

(CHRISTOPOULOS, 2009). Além disso, talvez também deva ser dedicada 

importância não apenas à fiscalização acerca de eventual malversação dos 

recursos públicos na realização das políticas públicas e sim também à falta de 

critérios rígidos para estabelecimento de metas e prioridades mais palpáveis 

por parte dos administradores públicos.  

Claro está que a efetivação dos direitos dos cidadãos pressupõe uma 

boa escolha pelo administrador público das políticas públicas. De acordo com 

Oliveira esta é uma óbvia escolha política discricionária. (OLIVEIRA, 2008b, p. 

262). Contudo, deve se salientar que conforme propõe Bandeira de Mello, a 

discricionariedade não é um instituto de puro arbítrio, devendo a escolha ser 

pautada pelos critérios de razoabilidade. 

Com isto, entende-se como inadmissível um orçamento ou um 

planejamento econômico realizado sem quaisquer compromissos, apenas para 

cumprir a determinação constitucional. O Orçamento não se trata de mera peça 
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financeira, descompromissada com os interesses públicos. (OLIVEIRA, 2008b, 

p. 321). 

Retornando à ideia anteriormente colocada, Celso Bastos (XXX, p. 

136/137) lembra que o Orçamento tem a feição de um plano econômico, 

trazendo consigo a ideia de racionalização da economia. 

Esta racionalização veio exposta na Carta Política de 1988, sendo que 

o regime constitucional do orçamento passa por três peças orçamentárias: o 

plano plurianual; as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, tudo isto 

nos termos do artigo 165 da Constituição da República. 

Ou seja, o planejamento, o qual em grande parte das vezes 

materializa-se nas peças do Orçamento Público, nada mais é que: “forma de 

ação racional caracterizada pela previsão de comportamentos econômicos e 

sociais futuros, pela formulação explícita de objetivos e pela definição de meios 

de ação coordenadamente dispostos.” (GRAU, 2008, p. 345). 

Feito este breve interlúdio acerca do papel do planejamento estatal 

como fonte de desenvolvimento, verificar-se-á se o Plano Nacional de Banda 

Larga está adequado aos parâmetros escolhidos para análise. 

 

6 O PLANO NACIONAL DE BANDA LARGA 

 

O Plano Nacional de Banda Larga (PNBL), criado através do Decreto 

Federal 7.175/2010, amplamente divulgado na mídia nacional, visa suprir o 

déficit em acesso a Internet dos cidadãos brasileiros. 

O Plano tem como objetivo criar oportunidades, acelerar o 

desenvolvimento econômico e social, promover a inclusão digital, reduzir as 

desigualdades sociais e regionais, promover a geração de emprego e renda, 

ampliar os serviços de governo eletrônico e facilitar aos cidadãos o uso dos 

serviços do Estado, promover a capacitação da população para o uso das 

tecnologias de informação e aumentar a autonomia tecnológica e a 

competitividade brasileiras (COSTA; MARTINS; SOUTO, 2011. p. 12). 

Para tanto, o Governo Federal utilizará como gestora do plano a 

Telebrás, sendo que as operadoras de telefonia atuarão de forma 

complementar, ofertando o serviço, mais barato, a pessoas de baixa renda. A 

intenção é oferecer velocidade de 01 Mbps com preços a partir de R$ 35,00 
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(COSTA; MARTINS; SOUTO, 2011. p. 22). O plano, entre uma série de outras 

ações, prevê os seguintes investimentos em infraestrutura: 

 
Entre as ações previstas, podem-se destacar um novo plano 
de universalização do backhaul, ampliando a capacidade 
disponível e reduzindo o preço; a realização de leilões de 
radiofrequência para a prestação de banda larga sem fio, com 
mobilidade, menor preço e custo de operação mais baixo; bem 
como, nos leilões de radiofrequência, exigir contrapartidas em 
investimento em P&D e em utilização de equipamentos com 
tecnologia nacional. As normas de infraestrutura objetivam 
ampliar a disponibilidade de redes de telecomunicações para a 
oferta de banda larga. As normas a serem debatidas e 
aprovadas pretendem determinar a instalação de redes de 
telecomunicações no momento da realização de grandes 
obras de infraestrutura (rodovias, ferrovias, redes de 
transmissão de energia elétrica, entre outras), bem como 
garantir o compartilhamento de infraestrutura entre as 
prestadoras de serviços de telecomunicações e entre estas e 
empresas de outros setores. (BRASIL, 2010, p. 22) 

 

Na mensagem presidencial do Plano Plurianual 2008-2011, consta o 

seguinte excerto, que discorre acerca da superação dos entraves ao pleno 

desenvolvimento:  

 
A ampliação dos investimentos público e privado em infra-
estrutura é uma âncora para promover o desenvolvimento 
sustentável, com a eliminação dos gargalos para o 
crescimento da economia, aumento de produtividade e 
superação dos desequilíbrios regionais e das desigualdades 
sociais. Com essa finalidade, foi introduzido no PPA um 
conjunto de iniciativas com objetivo de fortalecer o 
planejamento público federal estratégico de médio e longo 
prazo, melhorar os mecanismos e marcos normativos de 
regulação, ampliar os instrumentos financeiros adequados ao 
investimento de longo prazo e fomentar as parcerias entre o 
setor público e o investidor privado, além da articulação entre 
os entes federativos. [BRASIL, 2008b, p. 93). 
 

Ou seja, o Governo Federal constatou a necessidade de um 

fortalecimento da infraestrutura no que diz respeito ao setor de 

telecomunicações, o que pode ser melhor explicitado no seguinte trecho: 

 
O setor de comunicações passou por profundas 
transformações na década passada, tanto no modelo de 
exploração quanto na adoção de inovações tecnológicas. A 
transferência para o setor privado dos segmentos de telefonia 
fixa e móvel permitiu avanços significativos e, atualmente, 
mais de 90% dos domicílios brasileiros tem acesso ao 
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telefone fixo e 55% da população tem telefone celular. A 
televisão por assinatura ainda se restringe a uma fatia 
pequena da sociedade e o 
Sistema Brasileiro de Televisão Digital deverá iniciar sua 
implantação em 2008, com um cronograma de expansão que 
deve atingir toda área de cobertura até 2011. Os desafios do 
setor são a universalização do acesso às telecomunicações e 
à comunicação eletrônica e a promoção da inclusão digital. A 
legislação do setor deverá ser adequada ao estado-da-arte 
das Tecnologias de Informação e Comunicação. A 
competitividade nos segmentos de telefonia fixa, televisão por 
assinatura e Internet por banda larga será estimulada, de 
modo que os serviços sejam acessíveis a parcelas maiores da 
população. (BRASIL, 2008b, p. 98). 

 

Outro fator impeditivo à inclusão digital da população brasileira é o alto 

custo da banda larga no Brasil, em comparação com outros países de 

economia periférica e aos países de economia central, como se denota no 

seguinte excerto: 

 

De fato, o custo da banda larga no Brasil é alto para a 
realidade socioeconômica brasileira. De acordo com pesquisa 
realizada pelo IPEA, o gasto com banda larga representa 4,5% 
da renda mensal per capita brasileira. Na Rússia, ele 
representa 1,68% e, nos países desenvolvidos, 0,5%9. 
(BRASIL, 2010, p. 15) 
 

Uma das maneiras encontradas pelo Governo Federal para diminuir os 

proibitivos custos da banda larga no Brasil é a desoneração fiscal dos modems, 

a concessão de incentivos fiscais aos pequenos prestadores de serviços de 

telecomunicações, o incentivo da oferta de planos se serviços a preços 

reduzidos, além de uma série de financiamentos para lan houses. (BRASIL, 

2008, p. 23). 

Da leitura de toda a documentação que instruiu o PNBL percebeu-se 

um abismo entre a porcentagem de brasileiros que tem acesso à telefonia 

celular frente aos que tem acesso pleno à banda larga (BRASIL, 2008a, 

passim; BRASIL, 2008b, passim; BRASIL, 2010, passim). 

Apesar das boas intenções do citado plano e dos inegáveis avanços 

que o mesmo promoverá, existe uma real necessidade do seu controle judicial, 

nas bases dos parâmetros anteriormente apresentados. 

Isso se verá a seguir. 

 

3418



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

6.1 APLICAÇÃO PRÁTICA DOS PARÂMETROS DE CONTROLE AO PLANO 

NACIONAL DE BANDA LARGA 

 

Como visto anteriormente, fixaram-se os seguintes parâmetros para 

controle de políticas públicas: i) verificação da criação de metas e prioridades 

pelo Poder Público ao decidir acerca de uma política pública; ii) verificação se o 

resultado final da política pública foi o esperado; iii) verificação se os recursos 

alocados para as políticas públicas está dentro do patamar legal e/ou 

constitucional; iv) verificação de atingimento das metas fixadas; v) verificação 

de eficiência na alocação de recursos. 

É simples perceber que os parâmetros ii, iii e iv ainda não são 

passíveis de aferição, no que diz respeito ao Plano Nacional de Banda Larga. 

Os parâmetros ii e iv porque a política pública ainda não foi esgotada e o 

parâmetro iii porque não há previsão legal ou constitucional de valores para 

investimento em telecomunicações, diferentemente da existência de previsão 

legal no que tange, por exemplo, a saúde e educação. 

Contudo, os parâmetros i e v são plenamente legítimos a ensejar 

controle do Plano pelo Poder Judiciário. 

Explica-se. 

O Plano Nacional de Banda Larga é, sem qualquer embargo, um 

avanço no que concerne a políticas públicas de telecomunicações no Brasil. 

Todavia, o Decreto que o instituiu, o Plano em si (COSTA; MARTINS; SOUTO, 

2011) e seu documento-base são, para uma política pública que envolve 

tamanha alocação de recursos, demasiado tímidos. Esta posição não se 

circunscreve apenas ao presente estudo, vez que inúmeras vozes já o 

apontaram (SIQUEIRA, 2011.; CRUZ, 2011; FOLHA DE S. PAULO, 2011). 

O Plano envolve, inicialmente, a quantia de 5,3 bilhões de reais 

(COSTA; MARTINS; SOUTO, 2011. p. 21), porém não define, de maneira 

clara, a maneira que a verba será utilizada, vez que a infraestrutura será, em 

grande parte, criada pelas operadoras de telefonia, que serão remuneradas 

pelo governo. 

Portanto, o Poder Judiciário poderia ser provocado para o seguinte: 

 No que tange ao parâmetro i: determinar que o Poder Executivo, em 

prazo razoável, fixasse metas sólidas e concretas, com estabelecimento de 
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prazos e sanções em caso de eventual descumprimento pelos 

empreendedores das metas e prioridades fixadas. 

No que tange ao parâmetro v, ou seja, no que tange à eficiência na 

alocação de recursos, nota-se que os recursos alocados, parecem estar sendo 

ineficientemente utilizados, até pela sua vultuosidade.  

Isso em duas vertentes. Uma no que diz respeito à capacidade de 

tráfego de dados. Isso porque, no atual estágio das informações constantes da 

web (transmissão de vídeos e áudio em tempo real, download de músicas, 

filmes, etc) o Documento-Base do PNBL apontou como desejáveis 08mbps 

para transmissão confiável de dados, como se vê a seguir: 

 
Um elemento importante e que representará um “gargalo” no 
futuro, no que concerne à infraestrutura de banda larga, diz 
respeito ao tipo de serviço ou aplicação a ser utilizada, que 
depende da capacidade de tráfego de dados. Estudo realizado 
pela Planned Approach6 aponta que algumas aplicações, 
como, por exemplo, a utilização de serviços de Internet 
Banking, requerem o mínimo de capacidade de tráfego de 
dados igual a 12 kbps (kilobits por segundo), sendo que, para a 
transmissão com plena confiabilidade, seriam desejáveis 120 
kbps. Já no caso da aplicação de IPTV, o mínimo necessário 
para a transmissão de dados é 1 Mbps (megabits por 
segundo), sendo que, para a transmissão com plena 
confiabilidade, seriam desejáveis 8 Mbps para a população 
aceder a imagens, sons, dados de visualização e textos com 
qualidade. No caso do uso da TV digital aberta e gratuita com 
acesso à internet, também são necessárias velocidade e 
qualidade de transmissão para que os conteúdos e serviços 
digitais possam ser utilizados rapidamente por meio do canal 
de retorno. Na maioria dos municípios do País, as velocidades 
disponibilizadas estão próximas do necessário para a 
confiabilidade das aplicações mais simples (120 kbps) e 
inviabilizam qualquer serviço de maior complexidade. (BRASIL, 
2008, p. 13) 

 

Isso vai de encontro ao objetivo do plano, o qual é proporcionar a 

velocidade de 01mbps para os usuários domésticos de internet. Ou seja, o 

próprio Documento-base do PNBL já demonstra que seus objetivos são tímidos 

e que a vasta alocação de recursos mostra-se ineficiente para proporcionar um 

bom serviço aos cidadãos. 

Em outra oportunidade, o Documento-base do PNBL também contradiz 

seus próprios objetivos: 
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[...]o objetivo é que o PNBL se constitua como uma política 
pública que privilegie a igualdade de oportunidades. Mais 
importante do que a velocidade do acesso em regiões 
urbanas ou rurais, centrais ou periféricas, ricas ou pobres, 
é que o acesso possibilite as mesmas chances de se 
comunicar, de acessar e/ou produzir conteúdos digitais, 
de realizar transações ou de interagir no mundo virtual. A 
banda larga, portanto, será aquela suficiente para que as 
oportunidades sejam isonômicas em todo o País. (BRASIL , 
2008, p. 18) [grifo nosso] 

 

Como foi possível verificar até o presente momento, o Plano, nas 

atuais condições, apesar de se propor a equalização de acesso à internet entre 

os diferentes estratos populacionais, em verdade não o fará. Na verdade, o 

Plano acabará criando uma espécie de „segunda-classe‟ digital, vez que os 

usuários beneficiados pelo Plano não terão as mesmas vantagens dos usuários 

„normais‟ de internet. 

Na segunda vertente apontada, é possível apontar outro defeito do 

Plano, defeito este que também possibilita a criação da já mencionada 

„segunda-classe‟ digital. Isso porque, como amplamente divulgado pela mídia, 

e como inclusive admitido pelo ex-Ministro das Comunicações (atual Ministro 

do Planejamento), além de ser informação constante do site do Ministério das 

Comunicações, haverá sérias limitações ao uso de banda aos usuários do 

plano, vez que a partir de 300mb baixados, haverá severa limitação da 

velocidade de navegação. Neste caso (excedente de banda) para normalização 

da velocidade da navegação o usuário deverá pagar tarifa adicional à 

operadora. Ou seja, o PNBL apesar de buscar universalizar o acesso à 

internet, acabará, (segundo nossa visão) criando usuários de internet de 

„segunda-classe‟. 

Já chegando ao término do presente trabalho, é de interesse ressaltar 

que não se critica, de maneira alguma, a iniciativa do Governo Federal com o 

Plano, a qual é sobremaneira louvável vez que há um inegável déficit de 

inclusão digital em nosso país. Contudo, é do jogo democrático a apresentação 

de críticas construtivas e bem embasadas que possibilitem a melhoria das 

políticas públicas planejadas pelo Estado e é isso o que se faz no presente 

ensaio. 
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CONCLUSÃO 

 

Findo o estudo, é de rigor salientar que para se chegar até o presente 

ponto, foi necessária, inicialmente, a verificação de que o Poder Judiciário, 

atualmente, tem expandido sua jurisdição continuamente, até o momento atual, 

no qual inclusive se questiona sua legitimidade no que diz respeito ao controle 

de políticas públicas. 

Após revisão das posições doutrinárias e jurisprudenciais, adotou-se a 

teoria substancialista, utilizando-se os parâmetros limitadores como criados por 

Ana Paula de Barcellos. 

Por fim, após sumária enunciação do Plano Nacional de Banda Larga, 

realizou-se uma submissão do citado plano aos parâmetros, verificando-se que 

o mesmo deverá ser adequado pelo Poder Judiciário no que diz respeito à 

fixação de metas e prioridades de maneira mais sólida e concreta. Além disso, 

percebeu-se que as metas e prioridades já fixadas são sobremaneira tímidas, 

indicando, por isso, um ineficiente uso dos recursos públicos. 
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LIBERDADE DE EXPRESSÃO E AUTOCENSURA NA INTERNET 
 

Mário Furlaneto Neto* 

Bruna Pinotti Garcia** 

 
Resumo: A projeção do acesso à Internet nos últimos anos gerou um aumento no número de 
usuários de páginas pessoais, notadamente das redes sociais. O direito à liberdade de 
expressão é assegurado como direito fundamental na Constituição Federal, em consonância 
com os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, possuindo como restrição a 
vedação de danos causados a outras pessoas. Entretanto, com a ampliação das possibilidades 
de divulgação do pensamento, ganhou destaque uma vertente do exercício da liberdade de 
expressão na qual a falta de autocensura de quem utiliza a rede coloca em risco a sua esfera de 
direitos. Assim, após analisar a maximização do exercício da liberdade de expressão na 
Internet e nas redes sociais, é feita uma exposição de casos concretos em que o exercício 
abusivo da liberdade de expressão, com a divulgação de informações pessoais, gerou 
prejuízos ao próprio usuário de Internet. Com efeito, o artigo pretende efetuar um estudo da 
função do usuário, do Estado e das empresas mantenedoras de sites de relacionamento na 
Internet no tocante ao exercício razoável da liberdade de expressão, em outras palavras, à 
limitação do mesmo pela autocensura, sem que seja prejudicada a democracia no ciberespaço. 
 
Palavras-chave: Liberdade de expressão. Redes sociais. Autocensura. 

 
Abstract: The projection of the internet access in the latest years, created an increasement of 
the number of personal pages users, notably by the social networks. The right of freedom of 
expression is assured as a fundamental right at the Federal Constitution, in consonance with 
the human rights, recoganized internationally, having as restriction the gasket of damages to 
other persons. However, with the enlargement of the possibilities of ideas dissemination, 
gained prominence a side of the freedom expression exercise, in which the censorship absence 
of the person who uses the network, puts in risk its own sphere of rights. So after the analyses 
of the maximization of the freedom of expression exercise on the internet and on the social 
networks, what can be seen is an exposition of concrete cases in which the abusive exercise of 
the freedom expression, with the divulgation of personal informations, generated losses to the 
internet user itself. Indeed, the article intends to develop an study of the function of the user, 
of the State and of the companies responsible for the relationship websites on the internet, 
regarding to the reasonable exercise of the freedom of expression, in other words, to the 
limitation of those same ones by the censorship, without being impaired by the democracy at 
the cyberspace. 
 
Keywords: Freedom of expression. Social networks. Censorship. 
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INTRODUÇÃO 

A Internet, ferramenta que relativizou as vertentes do tempo e do espaço, está cada 

vez mais presente no dia a dia do cidadão. Segundo fonte do IBGE (2009), entre 2005 a 2008, 

56 milhões de usuários brasileiros tiveram acesso à Internet, o que gerou um aumento de 

75,3% em relação ao censo de 2005. A projeção de aumento de acesso à rede tende a ser 

ainda maior no censo 2010, cujos dados estão sendo objeto de análise, em especial pelo 

barateamento do custo dos equipamentos informáticos e pelas políticas públicas 

desenvolvidas para permitir o acesso à população de baixa renda. Devido a este contexto de 

projeção do acesso, cada vez mais pessoas possuem recursos para criação de páginas pessoais 

gratuitamente, especialmente nas redes sociais. 

Atualmente, tem-se verificado uma prática desenvolvida pelos internautas de 

divulgar informações de cunho pessoal, nomeadamente em redes sociais, sem se preocupar 

com as consequências advindas do ato, motivo pelo qual, enquanto ferramenta que permite a 

comunicação entre pessoas e a divulgação e troca de hipertextos em tempo real, questões 

éticas tangenciam o uso da Internet, nomeadamente diante do direito constitucional à 

liberdade de expressão. 

Por meio de uma revisão bibliográfica, o estudo da liberdade de expressão positivada 

na Constituição Federal de 1988 é realizado para alicerçar a vertente da autocensura no 

ambiente Internet, dentro do contexto de políticas de prevenção vitimária. Em outras palavras, 

analisa-se a questão da implementação de políticas preventivas no âmbito da liberdade de 

expressão, a partir do momento no qual o seu exercício abusivo propicia danos ao próprio 

usuário que divulga informações pessoais na rede. 

Para tanto, parte-se da hipótese de que o direito constitucional à liberdade de 

expressão está sendo, eventualmente, exercido de maneira abusiva pelo internauta, podendo 

gerar perigo de dano a si próprio, em face do uso inconsciente quanto à exposição excessiva  

de informações de cunho pessoal no ambiente de redes sociais exigindo-se, portanto, uma 

análise atenta das regras éticas de autocensura de modo a conscientizar o usuário dos riscos de 

suas ações propiciando um exercício razoável da liberdade de expressão. 

 

1 O DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

O direito à liberdade, em todas suas facetas, após um longo processo de luta, passou 

a ser reconhecido nos textos constitucionais de todos os Estados Democráticos de Direito. Por 

isso, inicialmente, cumpre destacar alguns aspectos da origem de tal direito, para então expor 

3427



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

o modo como ele se encontra regulamentado na Constituição Federal de 1988, a título de 

introdução ao tema da autocensura na Internet, necessidade decorrente do exercício abusivo 

de uma faceta específica do direito à liberdade, qual seja, a liberdade de expressão. 

Bobbio (2004, p. 52) aponta que: 

[...] o desenvolvimento dos direitos do homem passou por três fases: num 
primeiro momento, afirmaram-se os direitos de liberdade, isto é, todos 
aqueles direitos que tendem a limitar o poder do Estado e a reservar para o 
indivíduo, ou para os grupos particulares, uma esfera de liberdade em 

relação ao Estado; num segundo momento, foram propugnados os direitos 
políticos, os quais – concebendo a liberdade não apenas negativamente, 
como não impedimento, mas positivamente, como autonomia – tiveram 
como conseqüência [sic] a participação cada vez mais ampla, generalizada e 
freqüente [sic] dos membros de uma comunidade no poder político (ou 
liberdade no Estado); finalmente, foram proclamados os direitos sociais, que 
expressam o amadurecimento de novas exigências – podemos mesmo dizer, 
de novos valores –, como os do bem-estar e da igualdade não apenas formal, 
e que poderíamos chamar de liberdade através ou por meio do Estado. 

Em suma, os dois movimentos que levaram à afirmação dos direitos de primeira 

dimensão – os direitos de liberdade e os direitos políticos – foram a Revolução Americana, 

que culminou na Declaração de Virgínia (1776), e a Revolução Francesa, cujo documento 

essencial foi a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) (BOBBIO, 2004, p. 

103)1. 

Destaca-se que foi com a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 que 

se iniciou um processo de internacionalização dos direitos humanos, isto é, de proteção global 

desses direitos (BOBBIO, 2004, p. 52). Quanto à origem histórica do referido documento, 

Piovesan (2008, p. 321) aponta que foi a Segunda Guerra Mundial, encerrada em 1945, na 

qual foram perpetradas graves violações de direitos humanos no regime nazista, as quais 

poderiam ter sido evitadas em caso de um sistema internacional protetivo. 

Moraes (1997, p. 36-37) lembra que a Declaração de 1948 foi a mais importante 

conquista no âmbito dos direitos humanos fundamentais em nível internacional, muito embora 

o instrumento adotado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 

tenha sido uma resolução, não constituindo seus dispositivos obrigações jurídicas dos 

                                                 
1 As dimensões subsequentes dos direitos fundamentais se encontram no plano dos direitos sociais e dos direitos 
de sociedade. Assim, a 2ª dimensão, originária dos prejuízos causados pela Revolução Industrial, trata dos 
direitos sociais, refletindo a busca do trabalhador por condições dignas de trabalho, remuneração adequada, 
educação e assistência social, etc. Após, emergiram os chamados direitos de 3ª dimensão, que constituem uma 
categoria heterogênea e vaga, concentrada na reivindicação do direito de viver num ambiente sem poluição. 
(BOBBIO, 2004, p. 25). Não se adentrará na abordagem destas dimensões devido à falta de correlação com o 
tema principal, que se restringe à 1ª dimensão, embora seja relevante efetuar este breve apontamento histórico. 
Há quem aponte, como Olivo (2003, p. 332), ainda, o Direito Eletrônico como parte de uma 4ª ou 5ª dimensão de 
direitos humanos, questão complexa que também foge às finalidades teóricas do presente.  
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Estados-partes. O fato é que desse documento se originaram muitos outros, nos âmbitos 

nacional e internacional. 

No tocante ao direito à liberdade, a Declaração Universal dos Direitos Humanos o 

disciplina, principalmente, em seu artigo XIX: “todo ser humano tem direito à liberdade de 

opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de 

procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente 

de fronteiras” (ONU, 2011).  

Assim, em decorrência do sistema global iniciado em 1948, surgiram diversos outros 

documentos com a mesma abrangência, alguns com apontamentos sobre o direito à liberdade, 

como o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, de 1966. Na seara do referido 

Pacto, o artigo 18, item 1, prevê que “toda pessoa terá direito à liberdade de pensamento, de 

consciência e de religião” (ONU, 2011); e o artigo 19, item 2, assevera que:  

Toda pessoa terá direito à liberdade de expressão; esse direito incluirá a 
liberdade de procurar, receber e difundir informações e idéias de qualquer 
natureza, independentemente de considerações de fronteiras, verbalmente ou 
por escrito, em forma impressa ou artística, ou qualquer outro meio de sua 
escolha (ONU, 2011). 

Posteriormente, iniciou-se um processo de regionalização, no qual os direitos 

humanos declarados, inclusive os de primeira dimensão, foram objeto de previsões com 

abrangência regional, conforme relata Piovesan (2008, p. 237). No âmbito das Américas, o 

documento com tal caráter foi a Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, o qual 

também dispõe sobre o direito à liberdade, repetindo nos artigos 12, item 1, e 13, item 1, o 

mencionado conteúdo do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (OEA, 2011). 

Considerados tais apontamentos no âmbito internacional, assevera-se que seria de 

total incompatibilidade lógica e prática que um Estado assumisse perante os demais o dever 

de preservação a determinados direitos e não incorporá-los, seja pelo processo de ratificação, 

seja pela positivação expressa em lei ou na Constituição Federal, ao ordenamento jurídico do 

país, o que acarretaria violações impuníveis no âmbito interno, mas puníveis no externo. Por 

isso, afirma-se que os direitos fundamentais, entre os quais se encontram o direito à liberdade, 

caracterizam a positivação dos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, de maneira 

predominante. Logo, há importância à preservação dos direitos fundamentais garantidos na 

Constituição Federal que vai além do âmbito interno, transcendendo ao internacional2. 

                                                 
2 Tal observação ganha maior relevância ao se considerar a Internet, meio de comunicação que relativiza os 
conceitos de espaço e tempo, violando muitas vezes o tradicional conceito de territorialidade, inclusive no 
tocante à violação de direitos humanos fundamentais (PAESANI, 2006, p. 17; PECK, 2002, p. 33; LÉVY, 2005, 
p. 21; CASTELLS, 2006, p. 462). 
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Nessa linha de raciocínio, Silva (2006, p. 233) conceitua liberdade como a 

“possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade 

pessoal”. 

Em síntese, o conceito de liberdade inclui a liberdade de expressão, de opinião, de 

discurso, de informação, de copiar, de possuir e de ler a informação, bem como a liberdade 

frente a interferências e a ser vigiado. As duas últimas estão voltadas para as normas que 

regulam a vida privada; ao passo que as liberdades de copiar, de possuir e de ler a informação 

se resolvem no campo dos direitos autorais. Por sua vez, as liberdades de expressão, de 

opinião, de discurso e de informação estão relacionadas, de forma mais ou menos intensa, 

com a censura, objeto de análise no presente artigo. 

Silva (2006, p. 241) aponta a liberdade de pensamento ou de opinião como a 

liberdade primária, por ser ponto de partida de todas as outras, devendo ser entendida como a 

liberdade da pessoa adotar determinada atitude intelectual ou não, isto é, de tomar a opinião 

pública que crê verdadeira sem restrições. Quando esta liberdade primária sai do plano 

meramente intelectual e passa a ser exteriorizada, origina-se, de maneira direta, a liberdade de 

expressão. 

A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma 
sociedade democrática e compreende não somente as informações 
consideradas como inofensivas, indiferentes ou favoráveis, mas também 
aquelas que possam causar transtornos, resistência, inquietar pessoas, pois a 
Democracia somente existe a partir da consagração do pluralismo de idéias 
[sic] e pensamentos, da tolerância de opiniões e do espírito aberto ao diálogo 
(MORAES, 1997, p. 118). 

Destaca-se que a liberdade de expressão deve ser vista como o direito assegurado 

àquele que pensa de manifestar suas crenças e ideais, com maior amplitude possível, 

respeitados os limites do Direito, mas assegurando-se a divulgação de informações de 

conteúdo polêmico ou controverso. O direito à liberdade de expressão sofre restrições 

jurídicas, mas não a ponto de torná-lo inócuo ou por demais ingênuo. 

Quando se fala na amplitude do exercício da liberdade de expressão, pretende-se 

demonstrar que a pessoa pode fazer uso de todos os recursos tecnológicos existentes para 

exteriorizar seu pensamento para o mundo. Assim, desponta a Internet como um dos 

principais mecanismos para o exercício de tal direito, já que ela possibilita ao usuário recursos 

gratuitos para expor a todos suas opiniões.  

Conforme Silva (2006, p. 243), a liberdade de expressão pode ser vista sob diversos 

enfoques, como o da liberdade de comunicação, ou liberdade de informação, que consiste em 

um conjunto de direitos, formas, processos e veículos que viabilizam a coordenação livre da 
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criação, expressão e difusão da informação e do pensamento. Entende Moraes (1997, p. 118) 

que “a proteção constitucional engloba não só o direito de expressar-se, oralmente, ou por 

escrito, mas também o direito de ouvir, assistir e ler”. Logo, há liberdades que decorrem 

diretamente da liberdade de expressão e indiretamente da liberdade de pensamento, como as 

liberdades de comunicação e de informação, ativa ou passivamente. 

O artigo 5° da Constituição Federal evidencia todas as mencionadas dimensões do 

direito fundamental à liberdade. O inciso IV prevê que “é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato” (BRASIL, 2011), assegurando o direito primário à 

liberdade de pensamento. Já o inciso IX trata da liberdade de expressão em sentido estrito: “é 

livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença” (BRASIL, 2011). Por sua vez, o inciso X 

considera sobre as consequências do exercício arbitrário de tais direitos em relação a 

terceiros: “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação” 

(BRASIL, 2011). Finalmente, nos incisos XII e XIV se encontram liberdades decorrentes da 

liberdade de expressão; o primeiro, trata da liberdade de comunicação, no sentido de que “é 

inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das 

comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na forma 

que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal” 

(BRASIL, 2011); o segundo, abrange a liberdade de informação no sentido passivo, posto que 

prevê que “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional” (BRASIL, 2011). 

Portanto, o direito à liberdade de expressão é constitucionalmente assegurado, 

enquanto direito individual e fundamental. Como todo direito, sofre restrições, sendo a 

Constituição Federal expressa ao garantir aos terceiros prejudicados a indenização por danos 

materiais e morais. A questão se complica quando o exercício abusivo da liberdade de 

expressão vai de encontro aos interesses do próprio agente divulgador da informação. Antes 

de adentrar nesta esfera de discussão, proceder-se-á com a análise de como a Internet 

contribuiu para a maximização do exercício da liberdade de expressão, gerando tal 

problemática com tamanhas proporções. 

 

2 A INTERNET E A MAXIMIZAÇÃO DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO 
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Paesani (2006, p. 21) aduz que na década de 1930, Alan Turing, um matemático da 

Grã Bretanha, mostrou a viabilidade de uma máquina executar instruções lógicas e armazenar 

informações, iniciando a era da informatização. 

Após o início desta era, com a criação dos computadores e o aperfeiçoamento de 

projetos, surgiu a Internet. Na verdade, ela foi fruto de um processo de virtualização do 

computador, de modo que este deixou de ser simplesmente uma máquina e com os programas 

de software e hardware da informática contemporânea deu lugar a um espaço de comunicação 

navegável e transparente, baseado em fluxos de informação (LÉVY, 2005, p. 46). 

Pontuada como rede precursora da Internet, a Arpanet nasceu numa agência militar 

de pesquisas ligada ao Departamento de Defesa dos Estados Unidos, a Advanced Research 

Projects Agency (ARPA), criada em 1958, com o fim de propiciar novos recursos para a 

Guerra Fria. No ano de 1962, referida agência contratou Joseph Licklider, ora pesquisador do 

Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), que pesquisava sobre a interação entre 

computadores e usuários (OLIVEIRA, 2011, p. 23). 

No tocante ao processo de criação da Internet, outros nomes merecem destaque, seja 

por oferecerem estrutura para a Arpanet, seja por elaborarem protocolos que viabilizaram a 

conexão em rede, como Leonard Kleinrock, Paul Baran, Donald Davies, Lawrence Roberts, 

Robert Taylor, Robert Kahn e Vinton Cerf (OLIVEIRA, 2011, p. 24-25). 

O fato é que a Internet era restrita a poucos usuários e as universidades dos Estados 

Unidos pretendiam ter uma rede própria. Foi em 1979 que tais universidades ganharam o 

apoio para atingir tal objetivo da National Science Foundation (NSF), instituição que lançou 

em 1986 a NSFNet, visando interligar redes. A NSFNet estimulou redes regionais de todo o 

território estadudinense, composta por uma estrutura de conexões de Internet. Em 1991, 

passou a ser permitido o uso para fins comerciais, ao passo que, em 1995, ocorreu a 

transferência estrutural para a iniciativa privada. (OLIVEIRA, 2011, p. 25). 

A Internet veio para o Brasil em janeiro de 1991, controlada pela FAPESP. Em 1994 

a rede comercial brasileira teve início e em 1998 a FAPESP deixou de ser o único ponto de 

tráfego nacional da Internet (OLIVEIRA, 2011, p. 18-19). 

Entretanto, somente com a criação do padrão World Wide Web (WWW)
3, que permite 

ao usuário ter acesso aos mais variados serviços, sem a necessidade de conhecer inúmeros 

                                                 
3 “A World Wide Web é uma função da Internet que junta, em um único e imenso hipertexto ou hiperdocumento 
(compreendendo imagens e sons), todos os documentos e hipertextos que a alimentam” (LÉVY, 2003, p. 27). A 
Web, como usualmente é chamada, foi desenvolvida por uma equipe de pesquisadores do CERN – Laboratório 
Europeu para Física de Partículas, em Genebra (LÉVY, 2003, p. 222). 
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protocolos de acesso, a Internet evoluiu e transformou-se no meio de comunicação em massa 

que é hoje (PAESANI, 2006, p. 26). 

Trata-se do meio de comunicação mais revolucionário que já surgiu, pois a Internet 

proporciona uma troca de informações de maneira eficaz, veloz e quase irrestrita. Com ela, 

informação deixou de ser um benefício de poucos e passou a estar disponível, em fluxo 

intenso, para qualquer pessoa com um simples clique. 

Na qualidade de meio de comunicação, a Internet desempenha papel fundamental no 

que se refere à liberdade de expressão, uma vez que influencia na forma de exteriorização do 

pensamento e de difusão de informações (SILVA, 2006, p. 245). Logo, há influência do 

surgimento de novas mídias na evolução do direito à liberdade. 

Silva (2006, p. 260) explica que, em face deste aspecto, deve ser destacado o direito 

à informação, dimensão coletiva da própria liberdade de comunicação: 

O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação de 
pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado de sentido 
coletivo, em virtude das transformações dos meios de comunicação, de sorte 
que a caracterização mais moderna do direito de comunicação, que 
especialmente se concretiza pelos meios de comunicação social ou de massa, 
envolve a transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação do 
pensamento, por esses meios, em direitos de feição coletiva. 

Considera-se, assim, que nos meios de comunicação como um todo, mas 

principalmente naqueles que propiciam o fluxo de informações, como a Internet, se 

encontram mecanismos que asseguram o exercício da liberdade, em todas as suas facetas, 

possibilitando o acesso e a divulgação de opiniões e informações. 

Por isso, é adequada a colocação de Paesani (2006, p. 21) no sentido de que o uso de 

instrumentos informáticos para informar e ser informado não é uma consequência natural da 

configuração da Internet, mas da liberdade de informação, que se fundamenta em preceito 

constitucional, o qual estabelece a liberdade por qualquer veículo de informação, salvo 

disposição legal em contrário. 

Entretanto, se considerados os conceitos de liberdade, em suas diversas dimensões, 

constata-se que na Internet as questões da liberdade de expressão e de comunicação, ou seja, 

de manifestar os pensamentos e ter acesso a todas as informações disponíveis na sociedade, 

ganha especial conotação. Assim, uma vez existente na Internet, mais especificadamente na 

Web, um grande hipertexto, em que todas as informações estão conectadas e a cada minuto 

são adicionados novos dados a este corpo de texto pelos usuários da rede, como corolário 

surge a necessidade de busca de mais informações e de interação com a sociedade. 
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A partir deste ponto, a tendência é a de que os usuários busquem o exercício de tais 

liberdades de modo cada vez mais intenso, o que acaba por levar ao conflito com outros 

direitos e garantias fundamentais, próprios e alheios. Por isso, das características positivas 

desta nova dimensão da informação surgiu, naturalmente, uma questão essencial: se a Internet 

é um território livre e democrático, existem limites para esta liberdade? 

Em geral, surgiram três correntes quanto à matéria: uma que prega a liberdade 

irrestrita da Internet, cada vez mais questionada devido às consequências na realidade social 

dos ilícitos cometidos via Internet; outra que preconiza limites à tal liberdade, sem, contudo, 

retirar as características particulares da rede de democracia e acesso à informação e ainda uma 

terceira, que defende uma forte intervenção estatal em prol da segurança jurídica: 

Usando o abalo na credibilidade da rede e nos sistemas de comércio 
eletrônico, há quem defenda a opinião de que a Internet precisa de maior 
controle e regulamentação. Alguns sites de hackers chegam a dizer que os 
verdadeiros responsáveis pela ação são governos e setores conservadores, 
que buscam um motivo para limitar a liberdade dos usuários na rede. Para os 
que sustentam tal posição e que defendem insistentemente a chamada 
liberdade virtual, o direito específico e regulador das questões da 
criminalidade na rede será sempre encarado como uma “camisa de força” 
imposta pelos poderes estatais; afinal, segundo os mesmos, o ciberespaço 
deveria ser regido com base em um sistema que ultrapassa o liberalismo latu 

sensu e beira o anarquismo, onde toda a forma de interferência dos poderes 
constituídos revelar-se-ia no mínimo inaceitável e, por isso mesmo, 
ilegítima. (DAOUN; BLUM, 2000, p. 118). 

Já a segunda corrente, que prevalece no estudo da liberdade na rede hoje em dia, 

parte do pressuposto que “toda liberdade, por mais ampla que seja, encontra limites, que 

servem para garantir o desenvolvimento ordenado da sociedade e dos direitos fundamentais 

de qualquer sujeito, e este princípio se aplica também ao direito à liberdade de informação” 

(PAESANI, 2006, p. 24). Desta forma, para esta corrente, deve ser garantida a liberdade do 

usuário, como corolário clássico da democracia do ciberespaço, mas devem ser respeitados os 

limites morais e legais, sem a descaracterização do ciberespaço.  

Por fim, considera-se a posição de que, devido às consequências decorrentes das 

relações no âmbito cibernético, faz-se necessário um rigoroso controle estatal, de modo a 

garantir a segurança jurídica. Trata-se de pensamento adotado por alguns governos 

totalitários, que restringem o uso da Internet por seus nacionais.4  

                                                 
4 A Organização Não Governamental Repórteres Sem Fronteiras enumera alguns países nos quais a censura na 
Internet existe por questões políticas: Cuba, República da China, Tunísia, Egito, Arábia Saudita, Irã e outros 
(REPORTEROS..., 2010). Devem ser deploradas as tentativas de autoridades públicas no sentido de impedir o 
acesso às informações em todos os meios de comunicação por o considerarem um obstáculo ou uma ameaça, 
com o fim de manipular o público mediante a propaganda e a desinformação, impedindo o exercício da liberdade 
de expressão e de opinião (PONTIFÍCIO..., 2007, p. 21). 

3434



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Assim, prepondera uma corrente que pode ser chamada de liberdade razoável, a qual 

encontra limitações nos demais direitos e garantias fundamentais. Na Internet, inicialmente, 

se evidenciaram os danos decorrentes do exercício abusivo da liberdade de expressão em 

relação a terceiros. É o que ocorre nos casos de ofensas à privacidade, à personalidade e à 

propriedade intelectual, que cada vez mais levam questões ao Poder Judiciário, o qual, por sua 

vez, tem decidido pela garantia de todos os direitos fundamentais, independentemente de a 

situação de conflito ter se iniciado na Internet.  

No entanto, com a criação das redes sociais, que atraem relevante número de 

usuários, outra dimensão de danos decorrentes do exercício abusivo da liberdade de expressão 

aos poucos tem despontado: aqueles que atingem o próprio usuário que divulga informações 

pessoais em seus perfis. 

 

3 AS REDES SOCIAIS E A FALTA DE AUTOCENSURA 

Com certeza, um dos instrumentos que mais exteriorizou esta democratização da 

rede sob o aspecto da liberdade de expressão foi a criação das redes sociais, compostas por 

sites de relacionamentos em que os usuários da rede podem transmitir informações, se 

comunicar com os demais usuários, divulgar imagens e vídeos, interagir por meio de jogos 

etc.  

Na Internet existem inúmeras redes sociais, mas as que possuem maior destaque são 

o Facebook, o Orkut, o Twitter e o MySpace, valendo explicar sobre a finalidade destas com o 

fim de compreender o problema decorrente da falta de autocensura. 

O Facebook
5 (2011) foi fundado em fevereiro de 2004, pretendendo dar às pessoas o 

poder de compartilhar e tornar o mundo mais aberto e conectado, conhecendo produtos, 

anúncios e lojas, bem como mantendo contato com amigos por meio do compartilhamento de 

fotos, links e comentários. Já o Orkut
6 (2011) é uma rede social que ajuda o usuário a manter 

contato com os amigos e a conhecer novas pessoas, por meio de fotos e mensagens, bem 

como da criação de grupos de pessoas com interesses comuns, chamadas comunidades. Na 

verdade, o Orkut é parecido com o Facebook mas, no primeiro, o maior dinamismo se 

encontra nas comunidades, ao passo que o segundo propicia recursos que tornam o próprio 

perfil do usuário mais dinâmico.  

                                                 
5 http://www.facebook.com 
6 http://www.orkut.com 
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Estas duas redes sociais movimentam inúmeros usuários brasileiros. Nos dados 

demográficos, o Orkut (2011) informa que 50,60% de seus usuários são do Brasil. Contudo, a 

rede social que tem ganhado maior repercussão no Brasil hoje é o Facebook: 

O Ibope confirmou nesta sexta-feira que a rede social Facebook ultrapassou 
o Orkut em número de usuários no Brasil: chegou a 30, 9 milhões, contra 29 
milhões. [...] Em agosto, o Facebook chegou a 30,9 milhões de usuários 
únicos, ou 68,2% dos internautas no trabalho e em domicílios; o Orkut 
registrou alcance de 64%, ou 29 milhões de usuários. O Twitter também 
cresceu e chegou a 14,2 milhões de usuários únicos no Brasil, ou 31,3% dos 
usuários de Internet. (ROTHMAN, 2011). 

Em termos demográficos, a população brasileira hoje é de cerca de 170 milhões, de 

modo que 18% dela é usuária da rede social Facebook. 

Nesta linha, o Twitter
7 aos poucos tem ganhado mais espaço no Brasil. A rede social 

funciona como uma espécie de microblog, no qual o usuário divulga, em número restrito de 

caracteres, informações, frases, links. Por ter esta característica de um pequeno blog e não ser 

tão interativo quanto às redes sociais anteriormente mencionadas, atrai número um pouco 

menor de usuários. 

O Twitter (2011) é uma rede de informação em tempo real que conecta o usuário às 

últimas informações que considere interessantes, por exemplo, que constem em perfis de 

pessoas públicas em relação às quais tenha interesse. As pequenas informações postadas, de 

até 140 caracteres, chamam-se Tweets, e serão visualizadas por quem acesse a página ou siga 

o usuário na rede social. 

Por fim, o MySpace
8 (2011)  

[...] impulsiona a interação social por meio de uma experiência altamente 
personalizada em torno do entretenimento e conectando pessoas à música, 
celebridades, TV, cinema e jogos apreciados. Essas experiências de 
entretenimento estão disponíveis por meio de plataformas múltiplas, 
inclusive aplicativos on-line e eventos off-line.  

Logo, o MySpace, rede muito popular nos Estados Unidos, mas pouco utilizada no 

Brasil, propicia a troca de informações voltadas às áreas de entretenimento, de modo que as 

páginas pessoais são mais elaboradas, com vídeos, músicas, textos etc. 

Considerados os aspectos das principais redes sociais, percebe-se algumas 

características em comum: a possibilidade de acesso às informações de outros usuários, o 

amplo poder de divulgação de informações de qualquer natureza, a facilidade e a gratuidade 

na criação das plataformas pessoais. 

                                                 
7 http://twitter.com/ 
8 http://www.myspace.com 
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Nas redes sociais, diversos campos para o preenchimento de informações e para a 

divulgação das atividades cotidianas são disponibilizados, muitas vezes sem o alerta para o 

usuário de que é preciso bom senso para que a divulgação de dados não coloque sua 

segurança em risco. Enfim, é comum encontrar perfis que divulguem endereços pessoais, 

telefones, locais frequentados, instituições nas quais a pessoa estuda ou trabalha, etc. 

Ocorre que o usuário, de boa-fé, acreditando que está compartilhando informações 

apenas para um círculo fechado de amigos, acaba se expondo na rede, seja por aceitar perfis 

de pessoas que não conhece, seja por não bloquear devidamente os dados divulgados. Assim, 

acabou surgindo uma discussão no que se refere ao exercício da liberdade de expressão que 

vai em prejuízo do próprio usuário. 

Tal questão ganhou novos rumos nas redes sociais porque antes delas não era tão 

simples criar uma página, mantendo informações pessoais na Internet. Os e-mails, embora 

possam ser rastreados por hackers, possuem uma maior privacidade, em geral, pois restringe a 

comunicação de dados entre o remetente e o destinatário. Já os programas de bate-papo, 

apesar de também gerarem grande exposição, possuem o benefício de que a pessoa que esteja 

de má-fé precise perguntar ao usuário sobre o que deseja saber para causar o dano. Contudo, 

nas redes sociais basta um bloqueio inadequado ou um aceite distraído para que uma pessoa 

acesse o perfil da outra, o qual pode conter dados que, a princípio, deveriam ser restritos.  

Logo, a ampliação das possibilidades de exercício da liberdade de expressão na web, 

principalmente devido à criação das redes sociais, fez surgir um problema que tem por origem 

a ação inconsequente do próprio usuário, que divulga informações pessoais sem pensar que 

aquele conteúdo poderá ser acessado por terceiros, visando a prática de atos ilícitos. 

O problema se dá principalmente com os mais jovens, que são a grande maioria dos 

usuários assíduos das redes sociais. Neste sentido, 

[...] grande parte dos jovens está vulnerável aos perigos envolvidos no uso da 
Internet, como a divulgação indevida de dados pessoais, a pedofilia e a 
exposição à pornografia. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo 
Laboratório de Estudos em Ética nos Meios Eletrônicos da Universidade 
Presbiteriana Mackenzie, de São Paulo. Foram ouvidos 2.039 moradores da 
capital paulista, que possuem entre 11 e 18 anos e pertencem a diferentes 
níveis socioeconômicos. A maioria faz mais de cinco acessos por semana e 
75% responderam ter liberdade para acessar a Internet sempre que quiserem 
(CORREIO BRAZILIENSE, 2010). 

Diversos casos em que a liberdade de expressão do usuário foi contra ele próprio são 

divulgados diariamente. Por exemplo, a simples divulgação de celulares pode gerar grandes 

infortúnios ao usuário. No mínimo, uma pessoa com a qual não gostaria de ter contato pode 
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utilizá-lo para importunar aquele que divulgou seu número. Em casos mais graves, um 

criminoso pode utilizar os dados do celular para clonagem ou para cometer crimes como o do 

falso sequestro de pessoa próxima com o fim de obter vantagem indevida. 

No início deste ano, ganhou repercussão um caso do Twitter, no qual um usuário 

criou o perfil @AnotaMeuCel, que reproduzia para todos os usuários da rede o número de 

celulares postados pelo internauta descuidado em sua página pessoal, considerando-se um 

serviço de lista telefônica gratuito (CARPANEZ, 2011). Em entrevista, Tavares (2011 apud 

CARPANEZ, 2011), presidente da ONG Safernet, alertou no episódio que “por estar em uma 

rede social, é possível associar esse número a diversas informações pessoais do usuário, 

facilitando assim seu uso indevido”. Na mesma reportagem, Nejm (2011 apud CARPANEZ, 

2011), diretor de prevenção da ONG, relatou um caso no qual houve divulgação de telefone 

pessoal em que o usuário tinha por hábito comentar os locais que frequentava, suas 

preferências, além de outras informações, tudo isto sem bloquear a página pessoal e possuindo 

mais de 7 mil seguidores em todas as redes sociais; por isso, alertou que “[...] é importante 

ponderar o que será publicado, pois essas informações podem colocar o usuário em risco. 

Muitos usam redes sociais como se fossem mensagens privadas de texto”. 

A necessidade de cuidado com relação às informações pessoais divulgadas decorre 

principalmente de relatos nos quais o crime organizado tem se aproveitado da superexposição 

nas redes sociais para descobrir informações sobre suas vítimas, inclusive se passando por 

terceiros, facilitando a ação criminosa.  

Exemplo de caso no qual a segurança do usuário de uma rede social foi colocada em 

risco, de maneira irreversível, é o do jovem mexicano F.M., de 14 anos, que teve seu 

sequestro planejado com base nas informações pessoais que ele mesmo divulgou na Internet, 

em uma rede social. Infelizmente, a ação resultou em sua morte, o que motivou seu pai a criar 

uma ONG9 que objetiva a luta por um sistema de legalidade que garanta o direito de ir e vir na 

sociedade com segurança (MÉXICO SOS, 2011). 

Diversos crimes podem ser planejados a partir de informações disponibilizadas pelo 

internauta. Por exemplo, os dados do local que será frequentado naquele dia por uma pessoa 

em algum rede social pode servir como elemento de oportunidade para um roubo, um furto, 

um sequestro, um estelionato, uma lesão corporal, um homicídio etc. Em outras palavras, o 

crime organizado trabalha com planejamento, busca conhecer a sua vítima antes de dar início 

                                                 
9 http://www.mexicosos.com 
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à prática do delito, de modo que ele tenha chances concretas de consumação, o que fica muito 

mais fácil com as informações disponíveis na Internet. 

Entre os jovens, uma prática que decorre da falta de autocensura que se tornou muito 

comum é o chamado Sexting:  

Sexting é a união das palavras em inglês sex (sexo) e texting (envio de 
mensagens) e serve para textos e fotos sensuais (nus ou seminus) enviados 
por celular, e-mail, webcam, geralmente para paqueras, ficantes, namorados 
(as), maridos (esposas) [...] Para se exibir ou agradar alguém? Não importa o 
motivo. O fato é que casos de sexting não terminam bem. As imagens 
acabam caindo na rede por vingança dos exs, por sacanagem de quem 
recebeu ou mesmo por acidente de percurso, como roubo do aparelho ou 
invasão de hacker. (MUNHOZ, 2010). 

Poder-se-á pontuar alguns motivos que levam alguém a se expor na Internet: busca 

de popularidade, ingenuidade, crença de que somente estará compartilhando informações com 

seus amigos, falta de conhecimento sobre os riscos da superexposição etc., porém, a questão 

tangencia os limites éticos e jurídicos pertinentes a autocensura, nomeadamente diante do 

direito à liberdade de expressão. 

 

4 OS LIMITES ÉTICOS E JURÍDICOS DA AUTOCENSURA E O 

EXERCÍCIO RAZOÁVEL DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

Considerada a situação problema exposta, cumpre analisar quais soluções éticas 

jurídicas podem ser suscitadas no tocante à limitação do exercício da liberdade de expressão 

de modo que o internauta não se prejudique por seus atos. De um lado, verifica-se que uma 

postura ética individual, decorrente da consciência de que a Internet é um espaço aberto e que 

os atos nela praticados devem guardar a privacidade daquele que o divulga, é necessária; de 

outro lado, quando tal postura não se evidencia, é preciso entender se há uma medida jurídica 

a ser tomada, isto é, se alguma atitude pode ser imposta ao Estado e às empresas 

mantenedoras de sites para propiciar o exercício da autocensura. 

Inicialmente, vale destacar no que consistiria a autocensura na Internet. Basicamente, 

trata-se de uma postura individual do internauta, que passa a se policiar no tocante às suas 

informações pessoais divulgadas. É como se fosse uma regra ética de respeito a si mesmo. Em 

outras palavras, a autocensura consiste em restringir sua própria liberdade de expressão para 

evitar que ela se volte contra si, colocando sua segurança individual em risco. 

A ONG Safernet (2011), aponta algumas medidas de autocensura que podem garantir 

a segurança do usuário: 
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a) pensar antes de publicar na Internet, pois as redes sociais possuem grande número 

de usuários que podem acessar as informações e, uma vez disponibilizadas, fica muito difícil 

retirá-las; 

b) não publicar, em hipótese alguma, sobrenome completo, telefone, endereço, 

mensagens abertas com dados sobre o local em que vai estar; 

c) selecionar a rede de amigos, não adicionando qualquer pessoa, principalmente se 

não conhecê-la pessoalmente; 

d) configurar opções de privacidade, fazendo uso dos mecanismos disponibilizados 

pelas redes sociais; 

e) ler os termos de uso do site, nos quais há informações sobre a possibilidade de 

disponibilização de dados para agências de publicidade e empresas; 

f) prestar atenção ao clicar em links, tanto os enviados por amigos, quanto por 

desconhecidos, recusando principalmente aqueles que contem arquivos executáveis, que face 

da possibilidade de conter códigos maliciosos; 

g) tomar cuidados especiais quando for utilizar a Internet no trabalho, pois as 

informações podem ser rastreadas, gerando demissões e repreensões se o conteúdo destas for 

prejudicial aos relacionamentos no serviço; 

h) restringir o acesso às fotos, publicando-as o mínimo possível, com a preocupação 

constante de não divulgar hábitos ou locais frequentados; 

i) trocar periodicamente a senha, que deverá ser o mais complexa possível, não 

relacionada a informações que podem ser facilmente descobertas, como datas de aniversário e 

nome de parentes ou animais; 

j) promover boas maneiras, não fazer na Internet o que não faria no mundo real, 

denunciando condutas criminosas que presencie. 

Todas estas medidas explicam de forma resumida qual a postura de autocensura que 

pode ser adotada pelos usuários da rede. Nota-se que as condutas de autocensura não 

abrangem apenas posturas individuais, mas também de respeito ao próximo e preservação de 

um ambiente agradável na web, pois é de interesse de todos que assim seja. 

Nesse sentido, fazer uso intensivo dos mecanismos de proteção à privacidade da 

Internet; não aceitar pessoas desconhecidas em suas páginas, além de confirmar com seus 

amigos e familiares se os seus perfis são verdadeiros; evitar divulgar informações que 

indiquem de maneira específica as condições financeiras e os locais frequentados etc, são 

formas passíveis de proporcionar um convívio saudável na sociedade virtual, sem que sejam 

causados prejuízos na ordem concreta. 

3440



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Porém, diante da publicação de informações pessoais pelo internauta, pode o Estado 

censurá-las? A resposta deve ser negativa. 

Vale lembrar que o teor do artigo 5° da Constituição Federal é de interpretação clara 

no sentido de que o limite da liberdade de expressão está no dano que possa ser causado a 

terceiro. Nesta linha, enquanto o inciso IV assegura a manifestação do pensamento e veda o 

anonimato, o inciso V consubstancia o direito de resposta e de recebimento de indenização 

(BRASIL, 2011). Da mesma forma, o inciso IX garante a liberdade de expressão, sem 

qualquer licença ou censura; ao passo que o inciso IX traz os limites a tal direito, que são a 

intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, devendo ser paga indenização por 

danos materiais ou morais decorrentes do abuso à liberdade de expressão (BRASIL, 2011). 

Aliás, o artigo 5°, II da Constituição Federal preconiza que “ninguém será obrigado a fazer ou 

deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei” (BRASIL, 2011). 

Neste sentido, aduz Moraes (1997, p. 118) que: 

A manifestação do pensamento é livre e garantida em nível constitucional, 
não aludindo a censura prévia em diversões e espetáculos públicos. Os 
abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do 
pensamento são passíveis de exame a apreciação pelo Pode Judiciário com a 
conseqüente [sic] responsabilidade civil e penal de seus autores. 

Não pode ser considerada diretriz de um Estado Democrático de Direito impedir a 

manifestação de um pensamento que não vá causar dano a outrem. Seria o primeiro passo 

para a censura, para a volta de um regime autoritário. Aquele que utiliza a Internet tem 

liberdade de se expressar o quanto quiser, desde que não cause danos a terceiros, pois este é o 

limite imposto pela lei. 

Prova de que a República Federativa do Brasil reconhece a liberdade individual 

limitada apenas aos direitos de outrem, de tal forma que aquele que a exerce, se causar um 

prejuízo exclusivo a si mesmo, não será reprimido é o de que aquele que tenta o suicídio não 

sofre qualquer persecução judicial em caso de insucesso. Nota-se que mesmo no direito à vida 

a limitação se refere à vida de outrem, pois sobre a própria vida a pessoa tem autonomia para 

dispor. Logo, o Estado não se pode coagir alguém a não expressar o seu pensamento se tal 

manifestação for capaz apenas de prejudicar a pessoa que a publicou.  

Vale lembrar que o direito à segurança também é um direito fundamental, previsto 

no artigo 5°, caput e no artigo 6°, caput, ambos da Constituição Federal (BRASIL, 2011). E 

na qualidade de direito fundamental, deve ser garantido pelo Estado, o máximo possível. 

Como visto, o principal prejuízo decorrente da falta de autocensura é justamente a 
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superexposição, permitindo situações em que terceiros mal intencionados se aproveitam de 

informações divulgadas para cometer crimes. 

De outro lado, é possível o entendimento de que conhecer sobre as mazelas da rede, 

ou seja, ter consciência das atitudes mais adequadas quando se fala no uso da Internet, é uma 

nova faceta do direito à educação. Nesta linha, o artigo 6°, caput da Constituição Federal 

garante o direito à educação (BRASIL, 2011). 

Conforme o artigo 205 da Constituição Federal, “a educação, direito de todos e dever 

do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, 

visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho” (grifo nosso) (BRASIL, 2011). Ainda, o artigo 206 da 

Constituição Federal prevê que “o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

[...] II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” 

(grifo nosso) (BRASIL, 2011).  

A Internet é o instrumento por excelência para a manifestação do pensamento, 

propiciando a divulgação dos saberes, a conscientização política, a busca de informações. O 

ensino deve abranger a habilitação do educando para utilizá-la sem sofrer danos, tornando 

efetivo o direito de participar da sociedade. 

Embora em termos de direito constitucional não se possa impor uma conduta de 

autocensura, evidente que o Estado tem o dever de divulgar para a sociedade diretrizes sobre 

o uso adequado da Internet. Tal dever surge não só em decorrência do necessário respeito aos 

direitos à segurança e à educação, mas também porque é de interesse do Estado que as 

pessoas se conscientizem sobre o uso ético da Internet, o que evitará a prática de atos ilícitos. 

Aliás, foi dentro desta diretriz que surgiu o Comitê Gestor da Internet no Brasil, que 

divulga pesquisas, bem como relatórios com indicações de condutas: 

O Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br) foi criado pela Portaria 
Interministerial n. 147, de 31 de maio de 1995 e alterada pelo Decreto 
Presidencial n. 4.829, de 3 de setembro de 2003, para coordenar e integrar 
todas as iniciativas de serviços Internet no país, promovendo a qualidade 
técnica, a inovação e a disseminação dos serviços ofertados. Para tornar 
efetiva a participação da Sociedade nas decisões envolvendo a implantação, 
administração e uso da Internet, o Ministério das Comunicações e o 
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação constituíram, de forma 
conjunta, o Comitê Gestor da Internet, em maio de 1995. Composto por 
membros do governo, do setor empresarial, do terceiro setor e da 
comunidade acadêmica, o CGI.br representa um modelo de governança na 
Internet pioneiro, com base nos princípios de multilateralidade, transparência 
e democracia. (CGI, 2011). 

Entre as diversas iniciativas do Comitê, destacam-se: 
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a) Elaboração da Cartilha de Segurança para a Internet, que contém recomendações 

sobre como o usuário deverá agir para preservar sua segurança e se previnir de fraudes por 

meio da rede, abordando aspectos como o dos riscos aos quais o usuário se sujeita, as espécies 

de fraudes, a abrangência dos spams e dos códigos maliciosos, etc. (BRASIL, 2011). 

b) Divulgação da Resolução CGI.br/RES/2009/003/P, com princípios para a 

governança e uso da Internet no Brasil, trazendo diretrizes gerais sobre a liberdade, a 

privacidade e a necessidade de preservação do dinamismo do ciberespaço (BRASIL, 2011). 

Logo, o Estado tem buscado atender às exigências de propagação entre os internautas 

de diretrizes para o uso seguro da Internet, o que se coaduna com o dever de preservação e 

garantia dos direitos fundamentais à liberdade, à segurança, à educação, à cultura etc.  

Ainda, cabe uma discussão no tocante à eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais10 no âmbito da autocensura na Internet. Enfim, entendendo que o internauta tem 

o direito de obter informações e recursos no tocante aos limites para o exercício razoável da 

liberdade de expressão, efetivando direitos fundamentais, cabe questionar se existe um dever 

por parte dos particulares no sentido de garantir a preservação deste. 

A respeito do tema, Silva (2008, p. 27-28) defende: 

A constitucionalização, e uma conseqüente [sic] consideração dos efeitos 
dos direitos fundamentais nas relações privadas não ameaçam a autonomia 
do direito privado e, sobretudo, também não ameaçam uma das idéias [sic] 
centrais desse ramo do direito, a autonomia privada. Isso porque, sempre que 
possível, essa produção de efeitos, para usar uma expressão consagrada, se 
dá por intermédio do material normativo do próprio direito privado, o que 
garante a sua autonomia. O que muda, no entanto, se se comparar com a 
autonomia que o direito privado gozava especialmente até o século XIX, é o 
fato de que as normas desse ramo do direito devem ser interpretadas com 
base nos princípios de direitos fundamentais. Além disso, os próprios 
princípios gerais do direito, aos quais a doutrina privatística costuma 
freqüentemente [sic] recorrer, não podem mais ser considerados como 
princípios morais ou princípios supra ou extrajurídicos, mas uma expressão 
dos próprios princípios constitucionais. [...] Para regular a produção de 
efeitos dos direitos fundamentais nas relações privadas é necessário um 
modelo mais flexível que os modelos propostos normalmente pela doutrina e 
pela jurisprudência alemãs. 

Então, a eficácia horizontal dos direitos fundamentais no que se refere ao razoável 

exercício da liberdade de expressão na Internet abrange a imposição às mantenedoras de redes 

sociais que informem sobre os riscos da divulgação de informações e criem mecanismos de 

bloqueio das mesmas, compromisso assumido com o usuário que cria um perfil no site no 

                                                 
10 Tema originário da Alemanha, que envolve a inegável existência de direitos que devido à sua natureza se 
aplicam às relações entre os particulares e a discussão sobre a possibilidade de imposição obrigatória do 
respeitos destes aos envolvidos (SILVA, 2008, p. 22-23). 
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momento da anuência do respectivo termo. Se adotada uma posição em favor do respeito aos 

direitos fundamentais nas relações privadas, é evidente que tal dever por parte da 

mantenedora existe, pois elas firmam uma espécie de contrato com o usuário e possuem 

grande aptidão no sentido de criar tais mecanismos, o que está fora do alcance do Estado, mas 

dotaria de grande efetividade o processo de conscientização acerca da autocensura na Internet. 

Vale lembrar que isto também já é feito pelos principais sites de relacionamento, que 

têm trabalhado para criar filtros que impeçam a violação de dados privados do usuário, bem 

como proporcionado mecanismos para que estes restrinjam as informações divulgadas a 

grupos determinados de pessoas.  

Por exemplo, o Facebook (2011) propicia mecanismos para que o usuário, sempre 

que publique um conteúdo, selecione um público específico, além de bloqueios aptos a atingir 

demais dados componentes do perfil. Já no Orkut (2011),  

[...] a Google disponibiliza uma série de ferramentas para restringir o acesso 
a determinadas áreas do seu perfil ou informações pessoais mostradas na sua 
página. Por exemplo, ao criar o seu perfil, você poderá limitar a visualização 
de algumas informações, para que elas sejam vistas apenas por você mesmo, 
seus amigos, amigos de amigos, ou ainda deixar que essas informações 
fiquem disponíveis para todos os membros do Orkut. 

O Twitter (2011), por sua vez, deixa claro em sua página sobre a privacidade que é 

uma rede social aberta, que disponibiliza as informações divulgadas no perfil de modo 

instantâneo aos demais usuários, salvo se o autor do perfil optar por autorizar a visualização 

de suas informações apenas para aqueles que permitir que o sigam. 

Entretanto, todas estas redes sociais de grande repercussão possuem páginas 

específicas sobre a questão da privacidade, esclarecendo ao internauta qual a abrangência das 

informações divulgadas. Também existem em todas estas redes sociais mecanismos de 

denúncia que podem ser utilizados pelo internauta que presencie um ato ilícito na Internet. 

Finalizando este tópico, pode-se afirmar que a efetivação do exercício razoável da 

liberdade de expressão, preservando os demais direitos fundamentais do internauta, é 

consubstanciação do princípio da dignidade da pessoa humana, instrumento basilar da ordem 

constitucional brasileira, tanto que a Constituição Federal, em seu artigo 1°, prevê: “a 

República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e 

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

[...] III - a dignidade da pessoa humana; [...]” (BRASIL, 2011). Neste sentido, decidiu com 

maestria a 2ª Turma do Superior Tribunal de Justiça: 

3444



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

A Internet é o espaço por excelência da liberdade, o que não significa dizer 
que seja um universo sem lei e infenso à responsabilidade pelos abusos que 
lá venham a ocorrer. No mundo real, como no virtual, o valor da dignidade 

da pessoa humana é um só, pois nem o meio em que os agressores transitam 
nem as ferramentas tecnológicas que utilizam conseguem transmudar ou 
enfraquecer a natureza de sobreprincípio irrenunciável, intransferível e 
imprescritível que lhe confere o Direito brasileiro. (grifo nosso) (BRASIL, 
2010). 

Portanto, o exercício razoável da liberdade de expressão, que está presente como 

essência do tema da autocensura na Internet, evidencia uma adequada interpretação 

constitucional, que somente pode ser efetuada se considerados os demais direitos 

fundamentais, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A análise das questões pertinentes ao direito à liberdade de expressão permitiu 

concluir que, enquanto regra, a pessoa humana é livre para manifestar o seu pensamento, 

independentemente do suporte. Evidentemente que essa regra não é absoluta, de forma que a 

própria Constituição Federal, na medida em que prevê o direito primário à liberdade de 

expressão ao afirmar ser livre a manifestação do pensamento e a liberdade em sentido estrito, 

bem como ao expressar a liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de 

comunicação, independentemente de censura ou licença, também torna relativo o seu alcance 

ao tutelar o direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem da pessoas, assegurando o 

direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

Nesse linha de raciocínio, a liberdade de expressão é limitada pela própria lei, de 

forma que existem mecanismos jurídicos para coibir o excesso, toda vez que a manifestação 

livre do pensamento humano violar direito de outrem, igualmente tutelado pelo ordenamento 

jurídico.  

No entanto, a questão que se impôs discutir no presente artigo, refere-se ao fato do 

uso inconsequente da liberdade de expressão por parte do próprio internauta, revelando a sua 

intimidade, sua vida privada e sua imagem, ao postar informações em redes sociais de cunho 

pessoal, mormente em face de tais informações poderem ser acessadas, invariavelmente, por 

um número indeterminado de pessoas e ser objeto de fonte para a preparação para a prática de 

crimes. 

Verificou-se que o Estado não tem poder para censurar referidas informações, 

justamente por se tratar de bens exclusivos na esfera individual, no entanto, isso não impede a 

adoção de políticas públicas visando a educação quanto ao uso ético e responsável da Internet.  
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Evidentemente que esse encargo não pode ficar restrito única e exclusivamente ao 

ente estatal. Assim, a prevenção deve ser vista sob duas vertentes: a do Estado, sob a ótica da 

educação, conscientizando os internautas quanto ao uso ético e responsável; bem como em 

relação aos provedores e sites de redes sociais, ao disponibilizar e divulgar aos internautas  

mecanismos para melhorar a segurança na rede e a tutela de dados pessoais. 

Essas medidas são plenamente possíveis de serem implementadas e podem 

minimizar os efeitos da exposição ao perigo de dano em caso de abuso do exercício ao direito 

de liberdade de expressão, porém, somente terão plena eficácia se o internauta se 

conscientizar quanto à necessidade de implementação da autocensura.      
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Matérialités discursives et modèles procéduraux. Oralité, écriture, informatique. 

 

Marco Antônio Sousa Alves 

Ricardo Adriano Massara Brasileiro 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo consiste em analisar os reflexos da revolução digital no 
âmbito do direito processual. Para tal, propomos realizar um estudo comparativo das formas 
de materialização ou inscrição discursiva, oral, escrita e informática, com alguns modelos 
históricos de processo oral, escrito e informático. Procuraremos ressaltar como essas 
mudanças envolvem o desenvolvimento de diferentes competências ou perfis cognitivos e 
provocam a emergência de novas tecnologias da inteligência. Daremos destaque à nova 
experiência introduzida pela textualidade digital e aos seus reflexos no direito. Evitando retirar 
dos novos dispositivos tecnológicos uma conseqüência direta para a experiência jurídica, ou 
fazer uma previsão determinista do futuro do direito processual, nosso estudo busca levar em 
consideração como os dispositivos tecnológicos são apropriados socialmente, e 
especificamente no âmbito do direito processual, e pretende apenas mostrar algumas 
apropriações feitas, apontar as possibilidades abertas e indicar certos limites e problemas.  
 
Palavras-chave: Revolução digital; Modelos processuais; Materialidade discursiva.  
 
 
Résumé: Le but de cet article consiste en analyser les effets de la révolution numérique au 
domaine du droit processuel.  Ainsi, on fait une étude comparative des formes de 
matérialisation ou inscription discursive, orale, écrite et informatique, avec quelques modèles 
historiques de procédure orale, écrite et informatique. Notre analyse cherche à remarquer 
comment les changements sont liés au développement de plusieurs compétences cognitives et 
aussi à l’émergence des nouvelles technologies de l’intelligence. Notre étude met en relief la 
nouvelle expérience introduite par la textualité numérique et ses impacts dans le droit. Notre 
analyse a évité de faire suivre des nouveaux dispositifs technologiques une conséquence 
directe pour l’expérience juridique, aussi bien que faire une prévision déterministe sur l’avenir 
du droit processuel. Notre étude cherche surtout à prendre en considération comment les 
dispositifs technologiques sont appropriés socialement, et notamment dans le domaine du 
droit processuel, et nous voudrions tout simplement montrer certaines appropriations faites, 
signaler les possibilités ouvertes, et indiquer quelques bornes et problèmes. 
 
Mots-clés: Révolution numérique ; Modèles procéduraux ; Matérialité discursive. 
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Introdução 

 

Vivemos em um mundo que passa por uma significativa mudança nas formas de 

inscrição, circulação e apropriação discursiva, um fenômeno que conduz muitos a afirmar que 

se trata de uma revolução e que estamos diante de uma nova cultura e sociedade: a revolução 

digital, a cibercultura e a sociedade da informação. Esses temas são hoje objeto dos mais 

variados estudos em diversas áreas, como a teoria da comunicação, a sociologia, a história, a 

filosofia e as ciências cognitivas. Em razão do grande impacto que essas transformações 

acarretam para a vida social, os juristas também se interessam cada vez mais pelo tema. 

Diversos são os domínios estudados: o direito autoral e a propriedade intelectual, a 

possibilidade de participação direta em decisões políticas ou na fiscalização dos atos do poder 

público, a utilização da internet com o objetivo de desburocratizar as relações do cidadão com 

o Estado, a questão dos contratos eletrônicos e da assinatura digital, dentre muitos outros. No 

presente artigo, nos limitaremos a analisar os reflexos dessa revolução no âmbito do direito 

processual. É fato que o uso da internet e do meio digital já trouxeram e podem ainda trazer 

muitas e importantes conseqüências processuais que convêm explorar e compreender. No 

entanto, até mesmo para uma maior compreensão do impacto dessa nova forma de 

discursividade para o meio processual, optamos pela análise comparativa das formas de 

discursividade oral, escrita e informática com alguns modelos históricos de processo oral, 

escrito e informático. 

Algumas dificuldades foram encontradas no percurso. Notadamente no concernente a 

uma possível, mas controlada, generalização do discurso. Não se ignora aqui que essas 

diversas modalidades das chamadas “tecnologias da inteligência” (LÉVY, 1993) – oralidade, 

escrita e informática –, com seus elementos técnicos e restrições materiais, ao passo de 

imporem muitos condicionamentos (v.g., nas formas de pensamento e temporalidades de uma 

sociedade), não se constituem em camisas de força monodirecionais. Há o universo, algo 

autônomo, das apropriações sociais. Ilustrativamente, sabe-se, por exemplo, que a 

circunstância de Marco Polo ter trazido o espaguete da China não significou que na Itália 

fosse ele consumido com pauzinhos.1 Buscamos evitar tal esquiva generalidade através da 

análise de modelos processuais específicos, historicamente situados. 

 

1. O direito e as mudanças nas materialidades discursivas 

3451



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

O direito é uma experiência discursiva extremamente institucionalizada. Num plano 

geral, o discurso jurídico opera a partir de certos procedimentos e tem uma materialidade 

própria, ou seja, ele se materializa ou se realiza através de um meio material próprio (oral, 

manuscrito, impresso, fonográfico, digital, etc.). A introdução da escrita no direito, ocorrida 

nos primórdios de nossa história, como atesta o Código de Hamurabi, provocou uma 

significativa mudança nos modos de preservação da memória legislativa e processual, na 

exposição das teses pelas partes e na formação mesma da cognição judicial. A impressão e a 

difusão em grande escala do impresso também provocou importantes mudanças na 

publicidade dos atos legislativos e jurisdicionais e na participação pública. Da mesma 

maneira, o meio digital introduz uma nova materialidade ao direito e já percebemos alguns 

reflexos em termos de interatividade e virtualização.  

Para analisar a maneira como as mudanças nas formas de materialização discursiva 

afetam o direito, iniciaremos nossa exposição por uma breve análise da passagem da oralidade 

para a cultura escrita (manuscrita e impressa) e, na sequência, a revolução provocada pela 

cultura digital. Procuraremos ressaltar como essas mudanças envolvem o desenvolvimento de 

diferentes competências ou perfis cognitivos (cf. SANTAELLA, 2004) e provocam a 

emergência de novas tecnologias da inteligência (cf. LÉVY, 1993). Daremos destaque à nova 

experiência introduzida pela textualidade digital e aos seus reflexos no direito. 

É importante salientar que, embora a organização deste texto exponha as diferentes 

experiências discursivas de forma linear, como momentos que se sucedem, não devemos 

perder de vista que se trata de um fenômeno bem mais complexo, no qual certas práticas 

permanecem e outras sofrem deslizamentos e ganham novos sentidos. Como ressalta 

CHARTIER (1996, p.13), ao se referir às práticas de leitura, é preciso ter certa precaução e 

não atribuir afobadamente às práticas culturais uma qualificação social genérica e unívoca. 

Também LÉVY (1993, p.10) é enfático ao dizer que “a sucessão da oralidade, da escrita e da 

informática como modos fundamentais de gestão social do conhecimento não se dá por 

simples substituição, mas antes por complexificação e deslocamento de centros de gravidade”. 

Portanto, cultura oral, manuscrita, impressa e digital não se sucedem linearmente, uma depois 

da outra, e não é o caso de profetizar uma catástrofe cultural provocada pela revolução digital. 

Se a apresentação se faz na forma de certos momentos e suas passagens, isso é uma estratégia 

didática que não deve obscurecer a complexidade das experiências em questão, como 

procuraremos mostrar a seguir. 
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1.1.  Da oralidade à cultura escrita manuscrita e impressa 

 

Nas sociedades de oralidade primária, nas quais não existe escrita, não apenas a 

comunicação cotidiana é oral (como ainda hoje), mas também a própria gestão da memória 

social é toda ela oral. A memória é assim algo vivo, encarnado na lembrança das pessoas. O 

desenvolvimento da capacidade de memorização tende a ser algo valorizado e é comum 

encontrarmos um culto a essa habilidade divina (como a deusa Mnemosina na mitologia 

grega, mãe das musas). Apesar da impressionante capacidade de memorização que o homem é 

capaz de desenvolver, a transmissão oral está longe de ser um equipamento ideal para o 

armazenamento e a recuperação de informações. Uma das características da memória humana 

é justamente a tendência a enquadrar as informações em esquemas preestabelecidos, de modo 

a distorcer o conteúdo das mesmas. Não se trata de mentira ou desonestidade, mas sim do 

funcionamento próprio da memória humana. (Cf., para todo o conteúdo do parágrafo, LÉVY, 

1993, p. 76-81). 

Ressaltando as tecnologias intelectuais características dessas sociedades, LÉVY (1993, 

p. 127) descreve a oralidade primária como uma dinâmica cronológica sem referencial nem 

vestígio, marcada pela imediatez, na qual os parceiros da comunicação encontram-se 

mergulhados nas mesmas circunstâncias, a memória está encarnada em pessoas vivas e as 

formas canônicas de saber manifestam-se na narrativa, no canto e no rito. 

 
A princípio o direito é declamado, é cantado. “Antes dos doutores, os 
rapsodos”, escreveu um jurista romântico do século XIX, cansado do 
racionalismo exacerbado de sua época, do culto da lei e da adoração dos 
códigos. “O maior dos poetas é ainda o primeiro dos jurisconsultos”, 
acrescenta ele, sem refrear seu próprio lirismo. Antes de ser escrito, o direito 
é recitado. Apresenta-se sob a forma de máximas, de provérvios ou de 
adágios elaborados de modo que fiquem gravados nas memórias, que passem 
facilmente “de boca em boca, de século em século”, que expressem a medida 
das coisas, sendo construídos como o compasso musical de uma expressão 
verbal. O ritmo, a assonância, a aliteração, a harmonia imitativa, a 
concordância fônica proporcionam às sentenças um caráter normativo antes 
mesmo de se considerar o sentido das palavras que a compõem (ASSIER-
ANDRIEU, 2000, p. 153).2 

 
Nas sociedades de oralidade primária também há modelos consolidados de 

comportamento que tendem a ser seguidos pelos indivíduos pertencentes ao grupamento 

social. Tais modelos habituais de agir é o que se considera como o justo. A adesão aos 

costumes da comunidade exprime a relação dos indivíduos com ela e demonstra o seu 
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pertencimento ao grupamento social e agudiza seu senso de dever (cf. STEIN, 1987, p. 3-4). 

Nesses sistemas ditos “arcaicos”, há, em geral, uma grande severidade na punição dos 

comportamentos anti-sociais, e, por outro lado, há uma acentuada tendência a procurar a 

conciliação para resolver os conflitos internos ao grupo; a resolução dos litígios está menos 

baseada na aplicação coativa de regras pré-estabelecidas do que na tentativa de obtenção de 

um acordo entre os envolvidos, pela via das concessões recíprocas; donde a importância das 

negociações que podem ser duradouras, e a ausência da idéia de autoridade de caso julgado 

(cf. GILISSEN, 1995, p. 36). No entanto, o recurso a um conciliador ou a um árbitro, em 

suma, a um terceiro com algum prestígio e legitimação social, é já um esboço da forma hoje 

tida como “civilizada” de resolução dos conflitos; já se pode enxergar aqui uma proto-

jurisdição. 

Esse início de institucionalização atinge seu ápice com o fenômeno processual. 

CANNATA (1980, p. 5-6, § 1), por exemplo, concebe que somente se pode reconhecer o 

surgimento de um ordenamento jurídico num grupamento social determinado com a 

instituição do processo, ou seja, com o estabelecimento de órgãos e procedimentos destinados 

a compor de modo vinculante as controvérsias, e que são necessários à manutenção da 

estabilidade e da própria existência da coletividade, para isso pouco importando o modo como 

esses órgãos operam, seja julgando por si próprios ou precisando os quesitos para outros 

organismos julgarem (como no modelo clássico romano), seja fundando a decisão final nos 

costumes, nas leis, em princípios de equidade ou em outras razões, seja investigando os fatos 

relevantes por meios probatórios ou por meio de oráculos ou ordálias. Segundo o autor, o que 

importa é que, qualquer que seja o momento histórico, é por meio do estudo do processo que 

se pode extrair as indicações mais precisas para o estabelecimento de quais sejam os 

elementos a que uma certa coletividade reduz o direito; quais as relações entre o coletivo e o 

individual, entre o público e o privado; e quais os esforços de emancipação que tiveram um 

sucesso autêntico, consistente na modificação da ordem jurídica, aferível na evolução 

processual. 

Segundo STEIN (1987, p. 15-17), o sistema jurídico moderno se inicia com o advento 

de uma qualquer forma de autoridade central, cujo surgimento faz com que as relações entre 

esta e os membros ordinários da comunidade tornem-se mais formais e impessoais do que 

eram as relações entre o povo e os chefes locais não oficiais. As cortes instituídas para tratar 

as controvérsias, de início seguiram os contumes trasmitidos por tradição oral desde tempos 

imemoráveis. Na sua essência, tais usos serão conhecidos de todos, mas a sua exata 
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transmissão não se dará com precisão. Antes da existência das cortes, como já visto, o 

procedimento informal tendia a reconciliar as partes na perspectiva de se alinhavar um 

compromisso aceitável por ambas. Em tais circunstâncias, é certo que, também como já visto, 

as normas tradicionais não podem necessariamente ser aplicadas com rigidez. No modelo 

clássico de legal process, uma corte instituída pela autoridade central, que tem em si o peso da 

comunidade, não tem o dever de reconciliar as partes, e, em maior ou menor medida, pode 

impor-lhes uma decisão e aplicá-la coativamente. Este tipo de decião demanda uma aplicação 

mais rígida das normas, se comparada com os métodos informais de resolução de disputas. 

Em consequência, as regras tendem a ser definidas com maior precisão e, sempre que 

possível, anteriormente ao surgimento da disputa. As normas, ao revés de fazerem parte da 

geral tradição oral do povo, vêm expressas em formas verbais acuradamente escolhidas, e 

freqüentemente impressas ou inscritas em um meio material. A corte tende a definir a questão 

de modo mais preciso e limitado enquanto não o permitia os processos informais. 

A relação entre os primeiros Estados e a escrita não é fortuita. Segundo LÉVY (1993, 

p. 88), seus senhores inscreviam sua nova potência sobre o solo, edificando os muros das 

cidades e dos templos, de modo a anunciar o declínio do tempo nômade e a estabelecer uma 

idéia de durabilidade. Reduplicando a inscrição urbana, a escrita pereniza sobre a pedra as 

palavras dos padres e dos reis, as narrativas de seus feitos memoráveis e as façanhas de seus 

deuses. “A pedra fala sempre, inalterável, repetindo incansavelmente a lei ou narrativa, 

retomando textualmente as palavras inscritas, como se o rei ou o padre estivessem lá em 

pessoa e para sempre.” Através da escrita o poder estatal busca ampliar seu comando sobre os 

homens. Presta-se à gestão dos grandes domínios agrícolas e para a organização dos impostos. 

Tal modalidade de relação entre Estado e escrita, por outro lado, tampouco é necessária. 

Verifica-se em STEIN (1987, p. 90) que algumas sociedades manifestam resistência em 

colocar o direito por escrito. Os brâmanes indus, por exemplo, se opuseram à redação das leis, 

porque o povo seria menos incentivado a aprendê-las de memória, e mais tentado a tornar-se 

indolente. Vemos, então, que a mesma invariável opção de domínio determinou soluções 

distintas acerca da opção ou não opção pela escrita. 

Outro exemplo histórico que permite problematizar o processo de introdução da escrita 

nas sociedades orais primárias, indicando as complexas apropriações sociais da escrita como 

mecanismo de poder e dominação, é o que se pôde verificar bem mais recentemente, entre os 

maoris da Nova Zelândia no século XIX. Como observa CHARTIER (1991, p. 16), a língua 

escrita alfabética maori foi fixada no início do século XIX e seguida da impressão em 1837 do 
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Novo testamento maori e de uma campanha de alfabetização. Mas a entrada dos maoris na 

cultura escrita não significou a aceitação dos conceitos, usos ou significações associados ao 

texto escrito na cultura ocidental. O texto escrito possui entre os maoris apenas um valor 

secundário com relação às convenções orais, sendo a leitura em voz alta utilizada apenas 

como um procedimento para a memorização e a recitação de textos conhecidos de cor. Essa 

diferente apropriação social da escrita manifestou-se claramente, e de forma trágica, na 

assinatura em 1840 do Tratado de Waitangi, no qual os maoris cederam “à Sua Majestade a 

Rainha da Inglaterra, absolutamente e sem reservas, todos os direitos e poderes da 

soberania”.3 Além da diversa compreensão e complexa tradução do termo “sovereignty” 

(soberania), os maoris não davam maior importância ao ato de assinar, mas sim às palavras 

proferidas e aos engajamentos orais assumidos. No direito ocidental, ao contrário, a 

importância do texto (leis, contratos, etc.) é fundamental, ficando a palavra em segundo plano. 

Em um interessante estudo realizado sobre o caso, McKENZIE (1999, p. 69-70) observa que, 

para os maoris, os textos escritos ou impressos passaram a ser objeto de grande desconfiança, 

isso em função da força da tradição oral e da associação feita entre o escrito e o Tratado de 

Waitangi, visto como o símbolo mesmo da traição. Os maoris davam mais importância à 

palavra que ao texto, eles não entendiam como uma assinatura poderia ter mais valor que a 

palavra dita, posto que esta é viva e conclui-se pelo consenso dos presentes. 

 
Para os maoris presentes, a forma mesma de um discurso público e da 
tomada de decisão era oral, e confirmada pelo consenso, não pelo 
documento. [...] Ao assinar o tratado, vários chefes maoris acrescentaram 
oralmente condições que eram mais importantes que as palavras na página 
(McKENZIE, 1999, p.117, tradução nossa). 
 

A passagem para o pólo da escrita, segundo LÉVY (1993, p. 127), é marcada por 

significativas alterações na ecologia cognitiva e na tecnologia intelectual. A dinâmica 

cronológica passa a ser marcada pelos vestígios e pela acumulação, uma distância se 

estabelece entre o autor e o leitor, de modo que a interpretação se faz necessária na ausência 

de um contexto comum de enunciação, a memória fica semi-objetivada no escrito e as formas 

canônicas de saber passam a ser a teoria ou exposição sistemática e a interpretação.  

 
[...] mediante a escrita de seu conteúdo, o direito adquire a faculdade de 
escapar tanto ao cunho social de suas condições de elaboração quanto à 
marcação particular devida ao contexto de sua aplicação. Quando um 
enunciado é posto por escrito, pode ser examinado com muito mais detalhe, 
tomado como um todo ou decomposto em elementos, manipulado em todos 
os sentidos, extaído ou não de seu contexto, entregue à análise, à exegese e a 
todas as técnicas de interpretação especialmente aperfeiçoadas para assegurar 
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seu desígnio normativo. Pode, enfim, isso é o essencial, ir além de sua época, 
permanecer ao longo dos séculos e produzir conseqüências absolutamente 
não premeditadas por seus autores. A letra da lei sobrevive admiravelmente 
ao espírito de seu autor (ASSIER-ANDRIEU, 2000, p. 23). 

 

Consoante STEIN (1987, p. 90), antes de ser redigido, o costume geralmente vem 

declarado somente quando surge a sua necessidade; por isso, toda sua explicitação é colorada 

pelos fatos do caso que originaram a necessidade de sua formulação. A redação das leis, por 

outro lado, provoca um descolamento do preceito jurídico dos fatos do caso e o torna assim 

mais geral e abstrato. A função dos sábios se modifica. Ao revés de declararem o direito sob 

as luzes de determinada circunstância de fato, e em termos que a resolveria, agora devem 

decidir se uma norma redigida precedentemente se aplica ou não à circunstância concreta. Se 

buscam propor uma formulação alternativa para a norma, tanto pode ser entendido como um 

desvio em favor de uma ou de outra parte, de modo que a regra escrita tende a tornar-se fixa e 

vinculante. O direito não escrito fornecia os critérios que as partes podiam seguir para 

encontrar um acordo, ou que a corte podia usar para chegar a uma decisão. Mas consentia 

numa boa dose de flexibilidade e discricionariedade que foram reduzidas com a escrita, 

considerada a possibilidade da insistência das partes quanto à “letra da lei”. As vastas margens 

de interpretação do texto favorecem o desenvolvimento de uma nova classe de expertos, 

prontos a aconselharem os litigantes, a nível individual, sobre o significado das leis, sugerindo 

a interpretação normativa mais suscetível de favorecer-lhes. O direito tende a tornar-se mais 

técnico.  

A introdução da escrita altera, é claro, a gestão da memória coletiva, mas não de forma 

global e instantânea. Uma grande fatia das tradições culturais continuam a se transmitir 

oralmente e mesmo nas esferas dominadas pela escrita, como o direito, a oralidade permanece 

um complemento essencial. Como ressalta VANDENDORPE (1999, p.25), “a leitura foi 

durante muito tempo percebida como uma pura transcrição da fala, ou como um simples 

suplemento desta” (tradução nossa). A leitura silenciosa é uma prática muito incomum até o 

século XII e, antes da Renascença, os textos religiosos, filosóficos e jurídicos eram geralmente 

acompanhados de comentários e interpretações orais. A introdução da escrita tendeu a ocorrer 

de forma complementar e não em substituição à oralidade. Para ilustrar esse fenômeno, 

tomemos a experiência do direito escrito no mundo babilônico. 

 
Em uma sociedade em que o direito era consuetudinário e transmitido 
oralmente, pode-se perguntar sobre a finalidade de coleções escritas de leis. 
Certamente não se lhes pode atribuir simplesmente um valor normativo, que 
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obrigasse os juízes a consultá-las antes de proferir uma sentença. Os juízes 
babilônicos decidiam seus processos de acordo com o direito consuetudinário 
vigente. No caso das leis contidas nas estelas reais [como o código de 
Hamurabi], o seu valor era, certamente, de caráter subsidiário: o cidadão que 
se sentisse injustiçado pela decisão de um juiz podia apelar para o rei. [...] 
Até o período babilônico antigo, pelo menos, a finalidade da introdução de 
uma coleção de leis nas inscrições reais e da proclamação solene de tais 
inscrições parece, pois, ter sido corrigir abusos e restabelecer a justiça 
(BOUZON, 2001, p.29-30). 

 
Como podemos perceber, é um equívoco tomar um texto legal antigo no mesmo 

sentido de um código moderno. O código de Hamurabi, por exemplo, escrito quando 

prevalecia a tradição oral, não deve ser lido como uma lei que vincula a decisão judicial, mas 

como uma compilação de decisões de justiça retiradas da prática contenciosa. É claro que ao 

escrever as leis na pedra podemos perceber um certo desejo de perenidade, de tornar a lei 

imutável, mas não no sentido moderno de conferir maior segurança jurídica e certeza do 

direito. Trata-se antes de fornecer exemplos da sabedoria do rei para ser usado pelas próximas 

gerações. Estamos assim mais próximo de um tratado de justiça que mostra bons exemplos a 

serem seguidos do que propriamente de um código de leis que serve de fundamento para a 

decisão judicial. Claro, o direito se vale da escrita, mas não da mesma maneira e com o 

mesmo fim que nós fazemos hoje. As legislações antigas, de modo geral, mesmo na Idade 

Média, limitavam-se a fixar por escrito e a colecionar apenas aquilo cuja transmissão era, por 

algum motivo, interessante. O direito só se transforma em uma experiência discursiva 

basicamente escrita aos poucos (e de forma diferente de cultura para cultura). 

O testemunho de Cícero igualmente ilustra a aludida complementariedade entre 

oralidade e escrita, e o modo de transmissão dos conteúdos legais na experiência romana pós 

XII Tábuas (cerca de 450 a. C.). Ainda que o texto legal estivesse escrito, ao menos o romano 

mais educado o trazia de memória, do necessário aprendizado escolar cantado: “Discebamus 

enim pueri XII ut carmen necessarium, quas iam nemo discit” (CÍCERO, De legibus II, 23, 

59).4 Aliás, a maior ou menor supervivência dos costumes, mesmo com a institucionalização 

da escrita ou da codificação, não deixa dúvidas sobre o convívio dessas materialidades.5 

Apesar de ser um processo lento e complexo, a tradição jurídica foi cada vez mais se 

tornando uma experiência baseada na escrita, conferindo maior importância ao texto e à letra 

do que à palavra e aos costumes. E essa mudança na materialidade do discurso jurídico, da 

fala para o escrito, é tão significativa que dificilmente podemos pensar o direito moderno sem 

a escrita e a impressão. Indo além, podemos até mesmo dizer que a escrita não deve ser 

tomada como um simples modo de expressão do direito moderno, posto que ela tem um papel 
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constitutivo para essa experiência. O direito moderno (e poderíamos dizer o mesmo para a 

ciência moderna) não é apenas expressado por escrito, ele é constituído ou tornado possível 

pela experiência discursiva escrita. Nessa linha, afirma LÉVY (1993, p. 96): 

 
[...] a prosa escrita não é um simples modo de expressão da filosofia, das 
ciências, da história ou do dieito. Ela os constitui, já que estes domínios de 
conhecimento, tal como os conhecemos hoje, não preexistem a ela. Sem 
escrita, não há datas nem arquivos, não há listas de observação, tabelas de 
números, não há códigos legislativos, nem sistemas filosóficos e muito 
menos crítica destes sistemas. 

 
O próprio linguajar usual do jurista demonstra esse atrelamento da sua experiência à 

escrita. O próprio termo lex, donde lei, provém do latim legere, que é o ler em voz alta (cf. 

STEIN, 1987, p.91). A título de ilustração do ponto e do sentido geral do texto, 

acompanhemos o discurso de D´ORS (1977, p. 17-23): 

 
O estudo do Direito é um estudo de livros, e não de coisas, fenômenos ou 
números [...] Pertence às Humanidades, e não às Ciencias sociais. [...] A 
História do Direito é uma História de livros. [...] O que a essa interessa são 
os textos e não a realidade mesma. Dentro desses textos que interessam ao 
direito têm especial importância os códigos. “Codex” de onde vem “código”, 
era o livro de página e não em forma de rolo ou volumen. [...] essa nova 
forma editorial foi adotada para os livros de direito – tanto que as obras 
literárias continuaram mais tempo na forma de volumina – e disto que o 
“código” seja por excelência um livro de direito, um livro prático [...] Estes 
livros de páginas se achavam divididos, não em colunas e “capítulos” como 
nos textos em rolo, mas em páginas e “títulos”, como já era costume fazer 
nos textos escritos em tabuinhas. Dado o uso prático destes livros jurídicos, a 
palavra “título” chegou a significar o apoio legal de uma pretensão jurídica, 
como sinônimo às vezes de causa. [...] Assim, para dizê-lo 
simplificadamente, a História do Direito estuda antes de tudo os códigos 
antigos, enquanto o estudo do direito atual se refere aos códigos de hoje. 

 
Já sublinhamos que não se deve ler um código atual do mesmo modo como se lê um 

“código” antigo, que, aliás, como bastante evidente, sequer poderia ter a forma de codex ou de 

livro de página. A denominação de tais recolhas de leis é seguramente pós-datada. A partir de 

critérios distintos, categoriza-se a existência de um “Código símbolo”, um “Código mito”, 

uma “forma Código” e uma “idéia de Código” (cf. GROSSI, 2007, p. 88-9). Como visto, a 

angulação de D´ORS é notadamente formal, o que não invalida, em absoluto, a ampla 

significação do que assentou. 

Em qualquer caso, a escrita constitui o direito tal como hoje o conhecemos (as noções 

de lei, de documento, de prova, de publicidade, de registro, etc.), de modo que o “direito” das 

sociedades de oralidade primária é algo distinto, de outra natureza, uma espécie de prática pré-
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jurídica, assim como a história antes da escrita é uma pré-história. E se o direito antes da 

escrita pode ser considerado um pré-direito, convém se colocar a questão acerca do que será o 

direito depois da escrita, na era digital. 

 

1.2. Do impresso ao digital 

 

A qualificação das transformações ocorridas hoje nas técnicas de comunicação como 

uma “revolução” pode provocar entre muitos a impressão de um certo exagero e de que o 

meio digital e a internet não provocaram e nem provocarão tantas e tão significavas mudanças, 

especialmente no domínio do direito. Esse pensamento era mais comum há dez ou quinze anos 

atrás, mas a cada vez mais crescente popularização desse meio e as práticas das novas 

gerações nos indicam o contrário. Nesse sentido, ainda na década de noventa do século 

passado, LÉVY (1993, p. 117 – o original francês é de 1990) alertava para o seguinte fato: 

 
Sem dúvida, os hipertextos e groupware ainda se encontravam pouco 
disseminados em 1990, mas é preciso pensar nos primeiros séculos da escrita 
na Mesopotâmia, quando ela apenas era empregada para o recenseamento 
dos rebanhos, para os inventários logo ultrapassados dos palácios e dos 
templos. Quem poderia ter previsto, nesta época, que signos gravados no 
barro, recém-ordenados, transmitiriam um dia a ciência, a literatura, a 
filosofia ou a opinião pública? 

 
Ressaltando também a importância da revolução em curso, CHARTIER (1996, p. 29) 

entende ser ela mais radical que a provocada por Gutenberg: 

 
Ela não modifica apenas a técnica de reprodução do texto, mas as estruturas e 
as formas mesmas do suporte utilizado na comunicação. [...] Com a tela no 
lugar do codex, a reviravolta é mais radical, pois são os modos de 
organização e de estruturação do suporte do escrito que se encontram 
modificadas. Uma tal revolução requer assim outros termos de comparação. 
(tradução nossa) 

 
Para compreender as mudanças trazidas pelo meio digital, LÉVY (1993, p. 127) volta 

sua atenção para as alterações que vêm ocorrendo na ecologia cognitiva e na tecnologia da 

inteligência. A dinâmica cronológica passa a ser marcada pela velocidade e pela pluralidade, 

as informações tendem a ser produzidas para um consumo rápido e a memória social 

encontra-se em permanente transformação e quase totalmente objetivada em dispositivos 

técnicos. Uma das principais características da textualidade digital é a fragmentação do texto 

na forma de uma rede na qual os fios se conectam, o chamado hipertexto. Segundo LÉVY 

(1993, p.25-6), seis princípios caracterizam o hipertexto: a metamorfose (pois se trata de uma 

3460



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

rede em constante construção), a heterogeneidade (pois os nós da rede hipertextual misturam 

imagens, sons, palavras, modelos, etc.), a multiplicidade (em razão da organização fractal, na 

qual cada nó pode ser composto por toda uma rede), a exterioridade (uma vez que a rede não 

possui unidade orgânica nem motor interno, dependendo de ser alimentada por elementos 

externos), a topologia (pois o curso dos acontecimentos é uma questão de caminhos, de 

localização espacial) e a mobilidade dos centros (pois a rede é como um rizoma, uma estrutura 

que possui diversos centros perpetuamente móveis). Estamos assim longe da linearidade e da 

estabilidade que marcam a experiência do texto escrito. Segundo LÉVY (1993, p.121), “um 

modelo digital não é lido ou interpretado como um texto clássico, ele geralmente é explorado 

de forma interativa”, ou seja, trata-se de algo plástico e dinâmico, que incentiva uma relação 

de ação e reação na qual o leitor deixa de ser passivo e o texto deixa de ser inerte. 

Para além dos dispositivos tecnológicos, convém também analisar os processos de 

“leitura” que cada novo dispositivo engendra. DOUEIHI (2008, p.37) observa que a cultura 

digital exige o desenvolvimento de uma competência digital, de uma espécie de savoir faire 

(know-how) ou savoir-lire (saber-ler), que, assim como a leitura tradicional, envolve uma 

complexa habilidade. Também CHARTIER (1998, p.13) ressalta que “a revolução do livro 

eletrônico é uma revolução nas estruturas do suporte material do escrito assim como nas 

maneiras de ler”. 

Nesse sentido, SANTAELLA (2004) desenvolve um rico estudo distinguindo três 

momentos e focalizando as transformações sensórias, perceptivas e cognitivas envolvidas. O 

leitor contemplativo, típico da idade pré-industrial, é aquele caracterizado pela leitura 

individual, soliária, de foro privado, silenciosa. Após o desenvolvimento dos mass media, 

surge o leitor movente, filho da revolução industrial, o leitor apressado de um mundo em 

movimento, dos grandes centros urbanos, do jornal, da fotografia, do cinema e da televisão. 

Temos aqui um novo processo, com novos ritmos de atenção, com uma percepção instável. O 

leitor é agora fugaz, sobrecarregado de estímulos, praticante de uma leitura de fragmentos, 

diante de uma linguagem híbrida. Por fim, surge o leitor imersivo, aquele que emerge no 

ciberespaço, que navega interativamente entre nós e nexos da grande rede. A rede é marcada 

por uma linguagem em hipertexto e multimidiática, na qual a linearidade é rompida (o 

processo de leitura vaga entre diferentes nós de informação) e se integram dados, textos, 

imagens e sons, dentro de um ambiente único digital. Como ressalta SANTAELLA (2004, p. 

50): “A estrutura flexível e o acesso não linear da hipermídia permitem buscas divergentes e 
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caminhos múltiplos no interior do documento”. Ressalta-se assim o caráter inteiramente 

dialógico e interativo da internet. Resumindo as características do hipertexto: 

 
O funcionamento da máquina hipertextual coloca em ação, por meio das 
conexões, um contexto dinâmico de leitura comutável entre vários níveis 
midiáticos. Cria-se, com isso, um novo modo de ler. A leitura orientada 
hipermidiaticamente é uma atividade nômade de perambulação de um lado 
para o outro, juntando fragmentos que vão se unindo mediante uma lógica 
associativa e de mapas cognitivos personalizados e intransferíveis 
(SANTAELLA, 2004, p.175). 

 
Voltando nosso olhar novamente para o direito, percebemos como a experiência 

jurídica é ainda extremamente ligada à cultura escrita. Por exemplo, o simples ato de assinar 

um documento expressa muito dessa cultura6: a importância concedida à autografia (sinal 

gráfico de próprio punho que remete à pessoa do autor) e à função probatória assentada sobre 

o suporte (posto que a folha de papel assinada permite futura verificação para identificar o 

autor do documento e sua declaração concordando com o que está posto). Com o meio digital, 

todas essas noções sofrem um importante deslizamento.  

 
No caso de um documento eletrônico, o termo ‘assinatura’ pode ser 
entendido como um ‘lacramento’ personalizado de seu conteúdo. O ‘lacre’, 
no caso, permite garantir a integridade, enquanto o fato de apresentar atributo 
de personalização permite garantir a autenticidade (ZOCCOLI, 2000, p.180). 

 
Diferentemente dos documentos tradicionais, nos quais as formas de autenticação 

baseiam-se em características materializadas no suporte, como as assinaturas e marcas ou as 

perícias grafológicas e técnicas, nos documentos eletrônicos a autenticação é efetuada com 

base no conteúdo. Trata-se também de um novo conceito de documento, que prescinde da 

própria existência do suporte. A confiabilidade da prova documental não depende mais de 

nenhum objeto material, de um papel, pedra ou tábua de argila. Distante do peso da 

materialidade, o meio digital confere um novo sentido ao que é um documento, ao que é uma 

assinatura e ao que é uma prova documental. 

Indo além de um discurso tecnológico determinista (no qual a técnica iria por si só 

mudar o mundo), LÉVY (1993, p. 131) ressalta que esses dispositivos em si mesmos “não 

indicam absolutamente nenhuma direção para a aventura coletiva”, ou seja, é o envolvimento 

do homem com esses dispositivos, os conflitos gerados e os projetos animados pelos atores 

sociais que determinam o rumo das transformações futuras. 

 
As técnicas não determinam nada. Resultam de longas cadeias intercruzadas 
de interpretações e requerem, elas mesmas, que sejam interpretadas, 
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conduzidas para novos devires pela subjetividade em atos dos grupos ou dos 
indivíduos que tomam posse dela. [...] O estado das técnicas influi 
efetivamente sobre a topologia da megarrede cognitiva, sobre o tipo de 
operação que nela são executadas, os modos de associação que nela se 
desdobram, as velocidades de transformação e de circulação das 
representações que dão ritmo a sua perpétua metamorfose. A situação técnica 
inclina, pesa, pode mesmo interditar. Mas não dita (LÉVY, 1993, p.186). 

 
Quais seriam as possibilidades abertas pela técnica? Só o tempo dirá. É bastante 

improvável que Gutemberg tivesse a mínima consciência do papel que a impressão teria no 

desenvolvimento da ciência moderna e na reforma protestante. Foram os atores humanos que 

fizeram da impressão o que ela foi. Da mesma forma não podemos prever o que será a 

internet. Vários projetos rivais estão hoje em disputa, desde o sonho de uma terra da liberdade 

e do compartilhamento até a imagem de um sistema totalmente controlado e submetido aos 

interesses comerciais e políticos. Como esses dispositivos afetarão o direito, por exemplo, 

depende muito menos dos meios técnicos em si mesmos e bem mais dos projetos delineados e 

da gestão dos conflitos gerados. Mais do que tentar prever o futuro em função dos meios 

técnicos disponíveis, o mais frutífero é acompanhar o lento processo de apropriação desses 

meios na sociedade, o que se faz por caminhos muitas vezes imprevisíveis. 

Para mostrar como os dispositivos técnicos podem provocar diferentes repercussões 

em função da forma de apropriação social, citemos o exemplo do desenvolvimento da 

imprensa na China e na Europa. Muitos séculos antes de Gutemberg os chineses já 

dominavam a técnica da impressão, mas por vários motivos (a complexa ideografia chinesa, o 

emprego da madeira ao invés do metal, etc.) a impressão não se tornou no oriente a primeira 

atividade industrial mecanizada como ocorreu na Europa do século XV. Como ressalta LÉVY 

(1993, p. 147), “entre uma cultura e outra, esta técnica foi tomada por circuitos de significação 

e de uso radicalmente diferentes”. Enquanto na Europa a impressão tendeu a se desenvolver 

como uma atividade comercial descentralizada e competitiva (sobretudo a partir do século 

XVIII), levando ao público novidades em todos os domínios da vida cultural, na China a 

impressão permaneceu um monopólio do Estado, levando ao público apenas os clássicos do 

budismo, do taoísmo e a história oficial das dinastias. Curiosamente assistimos hoje em dia a 

uma tentativa similar da China, que controla como nenhum outro país do mundo o fluxo de 

informação da internet. Os grandes grupos comerciais da sociedade da informação, como o 

Google, são obrigados a respeitar as regras impostas pelo Estado chinês para poder ter espaço 

nesse imenso e promissor mercado. Qual será o futuro da internet depende assim de muitos e 

complexos fatores que vão muito além do simples desenvolvimento dos dispositivos técnicos. 
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2. Modelos do processo oral, escrito e informático 

 

Em consonância com a base material sobre a qual se constrói o discurso processual, 

tradicionalmente têm sido categorizadas modalidades de sistemas, modelos ou tipos 

processuais. Assim, é bastante assentada a distinção entre um sistema processual da oralidade 

e um sistema processual da escritura. Tais sistemas podem ser identificados quer pela 

exclusividade do elemento oral ou escrito nas atuações processuais das partes e do magistrado, 

quer pela prevalência do elemento oral ou do elemento escrito como base material dos atos 

processuais (cf. MILLAR, 1945, p.144; CHIOVENDA, 1945, p.68). Nesta última hipótese 

fala-se também de um sistema processual misto. 

É certo que com o advento da linguagem informática se deva refletir sobre a existência 

de um modelo do processo informático. E aqui também é lícito se falar em um processo 

informático puro, ou num processo notadamente informático, permeado por atos de 

materialidade oral ou escrita. A Lei Nº 11.419, de 19 de dezembro de 2006, por exemplo, que 

dispõe sobre a informatização do processo judicial, abre possibilidade tanto da prática (1) de 

atos processuais escritos no bojo de um processo eletrônico, sem autos de papel (v.g., citações 

postais), como da possibilidade de prática (2) de atos processuais orais também no bojo de um 

processo eletrônico (v.g., depoimento de testemunhas), bem como da prática (3) de atos 

eletrônicos, no bojo de um processo escrito (v.g., intimações pelo Diário de Justiça Eletrônico 

ou pela publicação em portal próprio do Poder Judiciário, expedição de precatórias 

eletrônicas, etc.), num adensamento da mestiçagem do processo de tipo escrito. 

A partir de agora pretendemos fazer um cruzamento dos dados das possibilidades 

tecnológicas das materialidades discursivas com tais modelos processuais. 

 

2.1. Processo oral 

 

No contexto da grande institucionalização do direito entre os romanos, a ação 

judicial,– ou seja, “a atuação endereçada a resolver uma controvérsia mediante uma decisão 

definitiva (iudicatum) fundada na opinião de um juiz privado (sententia)” – é a atuação mais 

institucionalizada; segundo D´ORS (2004, p. 121 – é deste autor o trecho reproduzido), a ação 

romana é o ato jurídico por excelência. 
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O processo romano arcaico das legis actiones é um modelo histórico de processo oral 

puro sobre o qual dispomos de poucas informações. Prestava-se a tutelar o velho núcleo 

tradicional do direito assentado nos constumes imemoriais e nas já escritas XII Tábuas. As 

atuações processuais consistiam em determinados gestos e formas orais que deviam ter lugar 

diante do magistrado. Eram pouquíssimas as ações judiciais admitidas, usualmente descritas 

em número de cinco, número este talvez adequado para a tutela dos limitados direitos afetos a 

uma pequena comunidade rural. Tal processo era marcado por um formalismo ritual bastante 

acentuado, coisa esta que o tornou odioso. Veja-se o depoimento de GAIO (Institutas, 4, 11, e 

4, 30): 

 
11. As acções usadas dos antigos chamavam-se acções da lei, seja de se 
originarem das leis (pois no tempo não existiam ainda os editos do pretor, 
introductórios de várias acções), seja por se conformarem às palavras das 
próprias leis, conservando-se por isso imutáveis como as leis mesmas. Dai o 
ter-se respondido que perdia a acção quem, agindo por causa de videiras 
cortadas, mencionava videiras, pois a lei das XII Tábuas, na qual se fundava 
a acção por videiras cortadas, falava de árvores cortadas em geral. [...] 30. 
Mas tôdas estas acções da lei tornaram-se a pouco e pouco odiosas. Pois, 
dada a extrema sutileza dos antigos fundadores do direito, chegou-se à 
situação de, quem cometesse o menor êrro, perder a causa. 
 

O desenrolar do direito romano não se limitou às ações da lei. Ao contrário, conheceu 

três sistemas processuais que tiveram algum convívio simultâneo, mas que firdaram por se 

suceder reciprocamente: o já apontado velho sistema das legis actiones, o sistema do processo 

formular, também conhecido como processo clássico, surgido em meados do século II a. C. e 

tornado a regra geral em fins do século I a.C., e o sistema da cognitio extraordinaria, que 

conviveu com o processo clássico para situações específicas e findou por tornar-se o processo 

comum com Diocleciano (cf. CORRÊA & SCIASCIA, 1988, §§ 40/49, p. 76-91). 

Nos dois primeiros sistemas, que ficaram posteriormente conhecidos como integrantes 

da ordo judiciorum privatorum, a estrutura do processo cognitivo é bipartida, havendo uma 

primeira fase de oitiva preliminar das partes e admissão do litígio, chamada fase in iure, 

desenvolvida perante um magistrado, e uma posterior fase, em que produzidas as provas e 

prolatada a sentença, chamada fase apud iudicem ou in iudicio, desenvolvida junto a um juiz 

privado (iudex unus) ou junto ao colégio de juízes privados (recuperatores). 

O distintivo do processo formular, como se pode perceber do seu próprio nome, era a 

fórmula, que era remetida de forma escrita ao juiz ou colégio de juízes, que continha um 

resumo dos termos fundamentais da lide, fixando o programa do futuro juízo sobre o mérito 

da causa. 
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Nos princípios do processo formular, supõe-se que o decreto que fixava a fórmula não 

se representava por escrito, mas se comprovava ao juiz por via testemunhal. Posteriormente, o 

programa do processo e a ordem de julgamento direcionada ao juiz já se documentavam em 

tabuinhas, na forma comum aos documentos com testemunhas (testationes). Tratava-se de 

tabuletas de madeira cobertas de cera ou de uma resina vegetal (tabulae ceratae), que eram 

superpostas, atadas com cordéis por perfurações laterais e seladas nas extremidades das 

amarras pelas partes, pelas testemunhas e, talvez, pelo magistrado, formando assim um 

documento escrito em duplicata, com uma face exposta e outra oculta, de modo a se evitarem 

adulterações do texto. No momento da apresentação do documento in iudicio, as testemunhas 

se apresentavam e, se necessário, reconheciam seus selos antes dos respectivos rompimentos. 

Nas tábuas se escrevia com um estilo (stilus) e se apagava com uma espátula ligeiramente 

aquecida, às vezes consistente de uma extremidade chata do próprio instrumento de riscadura. 

Ao que parece, as limitações tecnológicas à escrita contribuíram para a necessária concisão do 

texto formular − atributo este que findou como apanágio de todo o estilo jurídico romano − e 

para a correlata maior abertura semântica do registro, que ou deixava in albis a origem do 

dever jurídico em persecução judicial (fórmulas certas) ou não circunscrevia 

pormenorizadamente o próprio conteúdo da pretensão deduzida (fórmulas incertas), 

possibilitando, assim, alguma margem à apreciação judicial (cf. BRASILEIRO, 2007, p.127-

8). 

Nesses dois sistemas processuais, há grande contato direto das partes tanto com o 

pretor como com o juiz. Consoante o que se apura numa reconstituição das XII Tábuas do 

século XVII, para a admissão do processo, o pretor somente tomava conhecimento da causa, 

antes do meio dia, se estivessem presentes as duas partes (2, 9). Se depois do meio dia apenas 

uma parte comparece, o pretor a decidia em favor da presente (2, 10). O pôr do sol será o 

termo final da audiência (2, 11).7 Todos os atos postulatórios são orais. São igualmente orais 

todas as atuações in iudicio das partes. Para a administração e interpretação das provas 

intervêm a retórica e a eloquência dos advogados. No processo formular vige, com maior 

plenitude, o princípio da liberdade do juiz na interpretação das provas, mas em compensação, 

o juiz deve ater-se às provas apresentadas, não podendo inquirir outras. Valem como prova as 

declarações das partes (juramentos e confissões) ou de testemunhas (testes), e documentos 

(instrumenta), sendo característica do processo clássico a preferência pelas testemunhas, o que 

não impediu os instrumenta de irem ganhando maior importância ao longo do tempo (cf. 

D’ORS, 1972, p. 162-165). KASER (1999, p. 456-7), sem descurar que a apresentação das 
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provas compete às partes, e não ao juiz, e sem deixar de ressaltar o princípio da livre 

apreciação, sustenta que valem como prova quaisquer meios aptos a fundamentar a decisão, de 

modo a serem ocasionalmente utilizadas a inspeção e a oitiva de peritos (v.g., parteiras sobre 

uma gravidez; agrimensores). 

E são precisamente algumas dessas características acima apontadas, mais do que a 

integralidade da produção dos atos processuais na forma oral, aquilo que doutrinariamente se 

assentou como o característico do processo oral: 

 
Nós indicamos com a expressão sintética de “processo oral” um processo no 
qual é o mesmo juiz que deve pronunciar a sentença o que recolhe os 
elementos de sua convicção, isto é, o que interroga as partes, as testemunhas 
e os peritos, e examina com seus próprios olhos os objetos e lugares 
controvertidos: para que isto seja possível, é necessário que o juiz seja a 
mesma pessoa física desde o princípio até o fim da tramitação da causa; que 
as atividades processuais estejam concentradas num breve período de tempo 
e se desenvolvam sem interrupção, resolvendo-se os incidentes na mesma 
sessão; que o contato entre as partes e o juiz seja imediato e que, como meio 
de comunicação, sirva predominantemente a viva voz. “Oralidade” é um 
nome que indica, portanto, um conjunto de princípios interdependentes 
(CHIOVENDA, 1949, p. 363-4, tradução nossa; no mesmo sentido, cf. 
CHIOVENDA, 1942, p. 91-2). 
 

A categorização de Chiovenda é tributária da correlação que fez entre função da prova 

e forma do processo, no sentido de que, segundo entendeu, “um processo dominado pelo 

princípio da livre convicção do juiz, e que queira realizar seriamente este princípio, não pode 

ser senão oral, porque só o processo oral permite ao juiz formar um convencimento com a 

observação pessoal e direta do material da causa” (CHIOVENDA, 1949, p. 363, tradução 

nossa). Aqui, o que se entende como o cerne essencial da oralidade o contato direto entre o 

órgão judicial com as pessoas suscetíveis de se fazerem fontes de informação, em suma, partes 

e testemunhas que depõem e são inquiridas pelo juiz em audiência (cf. BARBOSA 

MOREIRA, 1994, p. 4). A chamada imediatidade, garantida pela chamada identidade física do 

juiz, que deve ser quem julga a causa. A esses princípios, se agregam o da concentração de 

grande quantidade de atos em uma ou poucas audiências, a intervalos breves – a fim de que o 

juiz não perca as impressões que colheu com a imediatidade –, com a consequente maior 

celeridade, e o princípio da irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias, de 

modo a não haver interrupções no curso do processo. 

Em suma, da perspectiva da dogmática processual consolidada: 

 
[...] oralidade não significa a abolição total da escritura como intrumento de 
comunicação ente os sujeitos, privados e públicos, do processo. Oralidade 
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significa somente [...] que o processo culmina numa audiência oral, na qual o 
juiz ouve oralmente as testemunhas e, eventualmente, também as partes 
(CAPPELLETI, 2001, p. 43). 
 

E para a construção dogmática dessa concepção de oralidade – que se iniciou a contar 

de meados do século XIX, de modo atrelado a impulsos nacionalistas, tendentes ao 

desvencilhamento do modelo processual escrito do direito comum – foi de grande relevo a 

reapreciação das fontes romanas clássicas, para a qual muito significou a descoberta das 

institutas de Gaio em 1816 (cf. CAPELLETTI, 2001, p. 43). 

Um outro exemplo histórico de processo integralmente oral é o antigo processo 

praticado pelos povos germânicos que ocuparam os territórios de Roma, a contar de 476. Aqui 

se verifica uma modalidade distinta de apropriação da oralidade. Entre esses povos, a livre 

convicção do juiz não desempenhava qualquer papel, valendo como principal prova o 

resultado de algumas experiências solenes, em que o povo adverte a revelação de uma 

divindade, um ente superior e imparcial. O objeto da prova não são fatos, mas a afirmação 

jurídica da parte (cf. CHIOVENDA, 1942, p. 193-4). A função do juiz ou juízes era dirigir os 

debates e fiscalizar o desenvolvimento das solenidades probatórias e o resultado do 

experimento. Valiam como meios de prova o juramento das partes e dos seus conjuradores; as 

ordálias ou juízos de Deus, a que se submetia a parte, na suposição de Deus viria em seu 

socorro, tais como as provas pelo fogo, pela água fervente, pelo cadáver, pela água fria, pela 

serpente, e o duelo, que era a modalidade de juízo de Deus possivelmente mais acreditada (cf. 

SANTOS, s.d., p. 68-9). No Ocidente, o estudo da prova judiciária revela que até o Concílio 

de Latrão (1215), ou mesmo até mais tarde, a prova dos fatos ou da justiça de uma causa ainda 

era oferecida pelas ordálias (cf. PERELMAN, 1998, p. 35). 

 

2.2. Processo escrito 

 

Em contrapartida à noção dogmática de oralidade, a qualificação dogmática do sistema 

da escritura, antes de dizer respeito à forma da prática dos atos processuais, baseia-se na idéia 

de que o juiz deve julgar a causa com apoio apenas em escritos, sem contato direto com as 

partes, testemunhas ou peritos. Tal sistema tem uma origem mais antiga no processo 

justinianeu que, adaptado pelo processo italiano-canônico da Idade Média, espalhou-se para 

todos os países da Europa continental. No período do direito comum, a escritura foi 

considerada como uma proteção do juiz contra a parcialidade, que poderia ser fomentada por 

seu contato direto com os protagonistas privados do processo. 
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Às razões objetivas e “sem rosto” da verdade e da justiça, poderia ele [o juiz] 
ser induzido a se antecipar àquelas outras, conscientes ou inconscientes, da 
simpatia ou antipatia até uma parte em dano ou a favor da outra; ou poderia, 
talvez, inclinar-se a preferir as razões da parte culta às razões da parte 
inculta; ou as da parte nobre às da parte plebéia; e assim sucessivamente. [...] 
Deixa-se compreender com bastante clareza exatamente o famoso decreto do 
Papa Inocêncio III, de 1216, isto é, aquele decreto que indicou o triunfo 
definitivo do princípio da escritura no processo canônico. Nele se diz que o 
princípio da escritura, com base no qual todo o ato processual devia resultar 
por escrito e o juiz não podia julgar mais do que com base nos escritos (acta, 
ou seja acta scripta), estava dirigido para proteger as partes contra falsam 

assertionem iniqui judicis, conta a iniquidade e a falsidade, em suma, do juiz 
desonesto (CAPPELLETTI, 2001, p. 42). 

 
Para além dessa categorização dogmática, a própria tecnologia da escrita favorece uma 

maior contenção, uma maior reflexividade, um maior intelectualismo e uma maior elaboração 

das manifestações das partes e do juiz, bem como a elaboração de múltiplos critérios para a 

valoração probatória. No século, XIII, por exemplo, DURANTI, no seu Speculum iudiciale, 

enumerou, ordenou e classificou noventa e seis razões para se dar ou negar fé a um 

testemunho. Pela via da escrita é que se chegou ao chamado sistema da prova legal, que, 

segundo se tem como assente, “perturbou o convencimento do juiz, reduzindo a tarefa do 

magistrado a uma verificação, quase por inteiro aritmética, do concurso do número dos 

elementos necessários a formar, no caso concreto, aquilo que se convencionou como a 

verdade legal” (CHIOVENDA, 1942, p. 202). CHIOVENDA propõe uma explicação para a 

relação entre prova legal e temor de parcialidade do juiz: 

 
A verdade é que um sistema em que se propunha garantir a atendibilidade 
das testemunhas por meio de regras preestabelecidas e formais, em que se 
despresava o valor da observação direta como expediente de investigação e o 
próprio juiz se mantinha estranho ao interrogatório, tinha de mostrar-se 
favônio ao conceito de que a presença das partes, cuja utilidade não se 
percebia, e de que só se ponderavam os inconvenientes, deveria evitar-se 
como perigosa (CHIOVENDA, 1942, p. 205). 
 

O maior intelectualismo igualmente conduz a maiores lentidão e vagar da marcha 

processual, comparativamente ao que ocorre no processo oral. Os tempos da oralidade e da 

escrita são bastante distintos. Basta que pensemos na possibilidade de um acordo entabulado 

em audiência, para cuja realização as idas e vindas das negociações transcorrem num tempo 

bastante reduzido, ao passo que, num processo nos moldes do atual processo brasileiro, um 

tempo muito maior seria exigido somente para que a petição escrita da oblação de uma das 

partes pudesse caminhar do protocolo aos autos. Sem falar nos prazos demandados para a 
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prática dos atos posteriores, v.g., vista à parte contrária (5 dias), recusa ou contra-proposta etc. 

Ou seja, há a possibilidade de uma maior dispersão de atos, no sentido contraposto à idéia de 

concentração, o que se designa, doutrinariamente, de princípio da continuidade (cf. 

MARQUES, 1962, p. 126), segundo o qual o processo se desenvolve a partir de uma série de 

fases contínuas e vinculadas entre si por termos escritos. 

Vejamos agora uma decorrência da ausência da imediatidade, do contato direto do juiz 

com a prova. Por certo, a mediação ou intermediação do contato entre o juiz e a prova pelos 

advogados das partes, priva o juiz daquela verdadeira possibilidade de captar a prova em toda 

a sua inteireza, com todo o seu calor ou com toda a sua crueza, não esmaecida ou equentada 

pelos advogados, que tendem esquecer ou a dinamizar processualmente somente o que ditado 

pelos interesses das partes que representam. Isso quando não tendentes mesmo a deturpar a 

realidade fática em adequação ao interesse defendido. 

Por fim, uma palavra sobre as limitações das potencialidades da oralidade quando da 

sua inserção da estrutura de um processo escrito, regido pela máxima quod non est in actis 

non est in mundo. De pouco ou nada vale toda a vivacidade gestual e verbal das partes, 

testemunhas e perito se toda a matização de suas expressões não se reduzirem a termo; elas se 

dissiparão no ar. Verba volant, scripta manent. A interposição recursal e o distanciamento do 

tribunal do ocorrido em audiência anulam a imediatidade. 

 

2.3. Processo informático 

 

Chegamos agora ao processo informático. Desde 2001, com a lei n. 10.259, o direito 

brasileiro já admite a prática de atos processuais por meio eletrônico. Posteriormente, a lei n. 

11.280 de 2006 inseriu parágrafo único no art. 154 do CPC, ditando que “os tribunais, no 

âmbito da respectiva jurisdição, poderão disciplinar a prática e a comunicação oficial dos atos 

processuais por meios eletrônicos, atendidos os requisitos de autenticidade, integridade, 

validade jurídica e interoperabilidade da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-

Brasil”. Ainda no mesmo ano de 2006, a lei n. 11.419 acrescentou ao mesmo artigo 154 do 

CPC um § 2º, estabelecendo que “todos os atos e termos do processo podem ser produzidos, 

transmitidos, armazenados e assinados por meio eletrônico, na forma da lei”. Essa última lei 

dispôs sobre a informatização do processo judicial, veio regulamentar as formas de 

comunicação eletrônica abrindo a possibilidade para um processo totalmente digital, sem 

autos de papel. 
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Essa importante aletração na materialidade do discurso jurídico não acontece, contudo, 

sem conflitos e inseguranças, que suscitam resistências diversas. Muitas questões surgem 

relativamente às cautelas determinadas pela legislação para a instauração do diário eletrônico, 

à forma de autenticação dos atos de intimação e da inviolabilidade dos registros eletrônicos, à 

manutenção dos requisitos para a validade dos diversos atos de comunicação processual, à 

data da ocorrência da publicação e a forma de contagem dos prazos, dentre muitas outras (cf. 

BRASILEIRO, 2008). É claro que são naturais o receio e a precaução. De fato precisamos 

avaliar com cuidado a confiabilidade dos mecanismos de segurança e integridade das 

transmissões eletrônicas. Mas o medo do novo não deve impedir que o direito mude. Com o 

tempo, as novas práticas tendem a se naturalizar e, muitas vezes, chega a ser cômico relembrar 

as resistências ocorridas. Como lembra ALMEIDA FILHO (2007, p.5), por exemplo, na 

década de 1930 vozes se levantaram contra a inserção da máquina de escrever para a 

transcrição dos atos processuais. 

Em parte, percebemos nos debates e nas resistências enfrentadas dentro do âmbito 

processual a tendência de se tentar transportar para o novo dispositivo tecnológico de 

comunicação os mesmos mecanismos previstos para o meio impresso. Como observa 

DOUEIHI (2008, p.41), as primeiras tecnologias da internet tenderam a se esforçar para 

“reproduzir, de maneira idêntica, as características materiais da página impressa” (tradução 

nossa). E, aparentemente, é isso o que tem ocorrido nos diversos projetos-piloto de 

informatização processual espalhados ao longo do país. Mas o computador é bem mais que 

uma máquina de escrever de luxo. Mais do que uma simples digitalização da folha de papel, o 

meio digital implica uma alteração mais profunda na própria textualidade e nas práticas de 

leitura e cognição. Em verdade, a “página” digital não é propriamente uma página, mas uma 

outra realidade que implica em formas de leitura não lineares e dinâmicas. Em certo sentido, o 

direito vive ainda esse primeiro momento: ele está engatinhando nesse novo mundo digital. 

E, no que diz respeito ao processo eletrônico, de plano já identificamos empeços à 

plena potencialidade da linguagem digital, derivada da grande institucionalização e 

oficialidade do meio processual. As próprias exigências de segurança e de inviolabilidade dos 

registros processuais ditam regras de conformação dos programas de gestão do debate 

processual. E como o programa é fechado, as partes somente poderão postar registros 

admissíveis pelo mesmo. Ou seja, de nada adianta a possibilidade, em tese, da realização de 

um processo multimídia, v.g, com a postagem de vídeos ou de áudios, se o programa de gestão 

processual não permitir. Para este caso, a própria legislação brasileira já conta com a regra da 
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comunicação do fato ao juízo por petição eletrônica, e entrega do documento ou cópia da 

mídia, em secretaria, no prazo de 10 dias (art. 11, § 5º). E na situação brasileira, já se 

vislumbra que as limitações serão inúmeras, dada a própria estrutura do Poder Judiciário, que 

é estadualizado, de modo que, poderá haver tantos modelos de gestão processual quantos 

sejam os estados da federação, mais um modelo para a Justiça Federal e outros para as Justiças 

Especiais. Certamente inexistirão recursos financeiros suficientes para a elaboração de 

programas de alta qualidade técnica. 

Essas características de oficialidade e institucionalização em muito limitam aqueles 

princípios identificados por LÉVY (1993, p. 25-6) para o hipertexto. Assim, podemos 

claramente falar de limitações à idéia de (1) metamorfose, por exemplo, que, a despeito de ser 

certamente pertinente a longo prazo, a curtíssimo prazo, como o observável no corriqueiro da 

rede, parece totalmente incompatível com o ritmo lento de inovação do direito e com o ritmo 

lento de inovação dos tribunais, além de possíveis problemas concernentes à assimilação das 

inovações pela comunidade jurídica, com o concreto risco de perda de prazos ou de outras 

prerrogativas processuais, de modo a o aludido princípio poder encontrar uma contraposição 

no princípio da segurança jurídica. Somente para efeito de exemplificação, vide as amplas 

cautelas que a Lei estabeleceu somente para a mudança das intimações processuais do diário 

impresso para o eletrônico (art. 4º.,§ 5o., in fine). A (2) exterioridade também nos parece 

francamente limitada, em vista da necessidade de centralização da gestão processual. A 

alimentação do processo dependerá basicamente dos próprios atores processuais (partes, juiz, 

serventuários), nos limites do programa. O mesmo vale para o (3) princípio da mobilidade de 

centros, totalmente avesso à alta densidade institucional do processo, afinal, iudex est super 

partes. Sobre a (4) heterogeneidade, com a possibilidade de mistura de imagens, sons, 

palavras, modelos, etc., tanto é amplamente possível, desde que o permita o programa oficial 

de gestão processual. 

Um inegável fator de progresso, por outro lado, diz respeito à possibilidade de maior 

celeridade no desenvolvimento dos processos, considerada, v.g., a possibilidade de 

desoneração do pessoal de secretaria – que será dispensado das múltiplas rotinas de juntada de 

documentos, atendimento de balcão, certificações diversas, entre outros –, a maior brevidade 

dos atos de comunicação processual, a maior eficiência nas cooperações entre juízos, 

desnecessidade de se aguradar prazos de deslocamento físico de autos para tribunais ou de 

tribunais para os juízos de origem, etc. 
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Para concluir, façamos uma comparação do processo eletrônico com aqueles princípios 

dos modelos oral e escrito de processo. Do processo oral, parecem francamente compatíveis a 

imediatidade, a concentração e a identidade física do juiz. É certo, contudo, que a legislação 

brasileira já permite a realização de interrogatório de réus presos por videoconferência ou 

outro sistema de transmissão de sons e imágens em tempo real, havendo alguma das hipóteses 

legais justificadoras do ato (Lei 11.900, de 8 de Janeiro de 2009). Do processo escrito, vale a 

máxima quod non est in actis non est in mundo. Quanto à avaliação probatória, parece-nos que 

a linguagem eletrônica é compatível seja com o sistema do livre convenciamento, seja com o 

sistema da prova legal, sendo certo que a opção do nosso direito brasileiro é pelo primeiro 

sistema. Comparativamente ao processo escrito, o modelo do processo eletrônico é mais 

amplamente público e, portanto, mais amplamente controlável por agentes externos (controle 

exo-processual). 

 

Conclusão 

 

Partindo da compreensão do direito como uma experiência institucionalizada, que se 

realiza através de uma determinada forma de materialização ou inscrição discursiva, nosso 

estudo pretendeu analisar como o âmbito processual é sensível às mudanças na ordem do 

discurso. Essa sensibilidade, contudo, não permite retirar dos novos dispositivos tecnológicos, 

como pretendemos mostrar, uma conseqüência direta para a experiência jurídica, nem 

tampouco nos capacita a fazer qualquer previsão determinista do futuro do direito processual. 

Nossa análise procurou ressaltar como as alterações no direito são fruto de complexas 

apropriações e transformações, o que deu e dá origem a práticas bem específicas, situadas 

histórica e culturalmente. 

Nesse sentido, foi realizado um estudo comparativo das formas de discursividade oral, 

escrita e informática e dos modelos históricos de processo oral – como o processo romano 

arcaico das legis actiones, o sistema formular ou processo clássico, ou ainda o processo 

praticado pelos povos germânicos que ocuparam os territórios de Roma –, de processo escrito 

– regido pela máxima quod non est in actis non est in mundo, em uma estrutura na qual pouco 

ou nada vale toda a vivacidade gestual e verbal se estas não se reduzirem a termo –, e de 

processo informático, que se inaugura no século XXI com a possibilidade de um processo 

totalmente digital, sem autos de papel, que vai além de uma mera transposição do meio 

impresso para o digital – o que tem ocorrido em diversos projetos-piloto de informatização 
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processual espalhados pelo país –, mas que enfrenta dificuldades para a realização da plena 

potencialidade da linguagem digital em razão da grande institucionalização e oficialidade do 

meio processual. 

Mais do que um exercício de futurologia ou uma simplificação determinista para 

explicar qual será o modelo de processo informático do século XXI, cremos que apenas um 

estudo conjunto dos novos dispositivos tecnológicos, das novas habilidades ou capacidades 

cognitivas desenvolvidas e das apropriações sociais (e especificamente jurídicas) permitirão 

compreender de que maneira o direito processual será afetado pela revolução digital. E, nesse 

sentido, o interesse pelo passado não deve se reduzir a uma simples erudição ou a um colorido 

complementar, posto que é compreendendo o direito como algo que se constrói e se realiza 

historicamente, e em contextos culturais específicos, que seremos capazes de diagnosticar o 

presente e de respondermos aos desafios da atualidade. 
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RESUMO 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada no período de 

redemocratização do País após o término de um regime autoritário precedido por vários outros 

que revelam uma tradição não democrática na República brasileira, manteve ainda resquícios 

autoritários de um Estado Paternalista e Patrimonialista, a exemplo da norma estabelecida na 

parte final do seu artigo 5o, inciso IV, que declara ser livre a manifestação do pensamento, 

porém veda o anonimato, proibição essa que merece ser repensada, sobretudo no âmbito da 

internet, em que os dados de navegação das pessoas merecem proteção, bem como seus 

direitos de se manterem anônimas, fato que enseja a necessidade de reflexão acerca do 

alcance e melhor forma de interpretação do dispositivo constitucional citado, debate esse que, 

no artigo proposto, tratará das ideias de paternalismo, autoritarismo e liberdade, cujo enfoque 

estará centrado no âmbito da internet, das redes sociais e da denominada Sociedade do 

Conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: PATERNALISMO; SOCIEDADE DO CONHECIMENTO; 

DIREITO AO ANONIMATO 

 

ABSTRACT 
The Constitution of the Federative Republic of Brazil, enacted in 1988 during the 

democratization process of the country after the end of an authoritarian regime preceded by 

several others that show a non-democratic tradition in the Brazilian Republic, remained still 

remnants an authoritarian Patronizing and Paternalist state, the example of the final part of the 

Article 5, item IV, which claims to be the free expression of thought, but forbids anonymity, 

prohibition which deserves to be rethought, especially on the internet, where the navigation 

data of people deserve protection, as well as their rights to remain anonymous, a fact which 

entails the need for reflection on the scope and how best to interpret the constitutional 

provision cited, a debate that, in the proposed article will deal think the ideas of paternalism, 

authoritarianism and freedom, whose focus will be about within the Internet, social networks 

and the Knowledge Society. 

KEYWORDS: PATERNALISM; KNOWLEDGE SOCIETY; ANONYMITY RIGHT 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, promulgada no período de 

redemocratização do País após o término de um regime autoritário precedido por vários outros 

que revelam uma tradição não democrática na República brasileira, manteve ainda resquícios 

autoritários de um Estado Paternalista e Patrimonialista, a exemplo da norma estabelecida na 

parte final do seu artigo 5
o
, inciso IV, que declara ser livre a manifestação do pensamento, 

porém veda o anonimato, proibição essa que merece ser repensada, sobretudo no âmbito da 

internet, em que os dados de navegação das pessoas merecem proteção, bem como seus 

direitos de se manterem anônimas, fato que enseja a necessidade de reflexão acerca do 

alcance e melhor forma de interpretação do dispositivo constitucional citado, debate esse que, 

no artigo proposto, tratará das ideias de paternalismo, autoritarismo e liberdade, cujo enfoque 

estará centrado no âmbito da internet, das redes sociais e da denominada Sociedade do 

Conhecimento. 

  

  

2. O ESTADO PATERNALISTA E O DIREITO CONSTITUCIONAL 

  

O termo paternalismo é oriundo da palavra latina pater (pai) e refere-se ao modelo da família 

patriarcal, isto é, onde o pai exerce o poder de fazer todas as escolhas, em especial quando se 

trata dos filhos. Na história das instituições políticas, existe uma forma de governo chamada 

paternalismo, segundo a qual se reconhece que o soberano é superior a seus súditos, 

comparados a filhos menores, e precisamente por isso deve se comportar perante eles como 

um pai amoroso e benéfico. 

No âmbito legal, o paternalismo tem sido definido em termos de coerção do Estado mediante 

leis que interferem na liberdade de ação dos indivíduos. Essas leis podem ser justificadas 

pelos argumentos do bem-estar, da felicidade, das necessidades ou dos valores das pessoas. 

Ou seja, o principio do paternalismo tenta justificar a intervenção na conduta do individuo 

com a finalidade de impedir que possa causar danos a si mesmo ou, em um sentido mais 

radical, para fazer de modo com que aja para seu próprio bem. Entretanto, essa definição 

deixam vagos os modos de intervenção e isso, na esfera das leis, têm caído em “descrédito" 

nas ideologias políticas do Ocidente, mas ainda podem ser percebidas em muitas áreas da 

legislação e das políticas sociais, a exemplo da vedação brasileira autoritária ao Direito de 

anonimato. 

Para o Direito Constitucional, o Estado Paternalista é aquele que limita as liberdades 

individuais de seus cidadãos com base em valores axiológicos que fundamentam as 

imposições estatais. Desta maneira, tenta-se justificar a invasão da parcela correspondente à 

autonomia individual por parte da norma jurídica, baseando-se na incapacidade ou idoneidade 

dos cidadãos para tomar determinadas decisões que o Estado julga corretas. Sendo assim, o 

ato paternalista exige uma incompetência básica do indivíduo e uma busca de igualdade de 

condições, tentando restabelecer autonomia do individuo, por meio de valores da sociedade. 

Entende-se paternalismo jurídico como a interferência do Estado na autonomia do indivíduo. 

Poder jurídico é aquele conferido pelas normas jurídicas. Nem todo exercício de paternalismo 

pelo Estado é jurídico, mas somente aqueles que utilizam como meio direto de ação as normas 

jurídicas. 
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De fato, o debate sobre o paternalismo, desde J. S. Mill até nossos dias, não se limita à 

validade ou não da aplicação das normas ou da prevenção de danos. O que importa é até onde 

o Estado tem o direito de interferir, no caso de ações individuais que não são diretamente 

nocivas a seu autor, do modo de informação e aviso ao controle físico dessas ações? Se não 

possuir este direito, como explicar os casos de intervenções coercitivas que parecem ser 

aceitos? 

Nesse contexto há duas respostas a estas questões. A primeira é que supostamente ter-se-ia 

uma boa razão em favor de uma proibição de norma no ordenamento jurídico. Essa imposição 

é contraria a vontade do destinatário quando se faz necessária para evitar um dano, seja ele 

físico, psíquico ou econômico da pessoa em relação a qual a medida é dirigida. É o caso, por 

exemplo, da política de proibir diversos tipos de entorpecentes considerados nocivos à saúde. 

Extremamente paternalista, essa política interfere diretamente na liberdade e autonomia dos 

cidadãos sujeitos a ela, que são forçados coercitivamente para não fazerem uso dessas 

substâncias, justificando-se essa proibição para o bem dos mesmos indivíduos cuja liberdade 

de escolha ela restringe, possuindo uma notável função moralizante. 

Em segundo lugar, a intervenção justificar-se-ia somente se ela respeitasse a autonomia das 

escolhas individuais ou, em outras palavras, somente se os sujeitos concernidos consentissem 

voluntariamente. Se não houver esse consentimento, a intervenção é ilegítima. Essa exigência 

de consentimento é que permite admitir o princípio do paternalismo de Estado, como também 

permite limitá-lo. Se a autoridade tenta intervir na esfera privada, sua intervenção deve ser 

motivada por consideração indubitável do consentimento imediato do indivíduo concernido. 

Se, depois de haver impedido a realização de sua ação (ou no mesmo momento de impedir), o 

individuo exprimir seu acordo, ele recupera sua total liberdade, então a autoridade perde toda 

legitimidade para prosseguir a intervenção em que está engajada. 

Verifica-se que o dilema subsiste. A aceitação total do paternalismo de Estado conduziria a 

intromissões intoleráveis na liberdade individual. E a rejeição total do paternalismo implicaria 

a rejeição de uma parte essencial da legislação que é geralmente útil e aceitável, tanto para o 

individuo quanto para o corpo social, com a ressalva de que o preço da intervenção não deve 

exceder o benefício ganho. 

  

3. PATERNALISMO EM SENTIDO AMPLO 

  

O Paternalismo deve ser tratado em sentido amplo abrangendo, além das possibilidades de 

proibição do Estado no plano físico, psíquico ou econômico, o sentido de proibir condutas 

consideradas imorais intrinsicamente, chamadas de “moralismo jurídico”. Em busca de razões 

justificantes, observa-se que o paternalismo jurídico não está apenas ligado à prevenção de 

danos, mas possui notável função moralizante à medida que proíbe condutas consideradas 

imorais. 

Trata-se da tese controvertida segundo a qual há uma conexão necessária entre direito e moral 

e segundo a qual este é o elemento que merece ser considerado fundamental em toda tentativa 

de analisar ou explicar o conceito de direito. Faz-se necessário definir os termos “necessário” 

e “moral”, termos chaves para suas interpretações. A moral deve ser entendida como uma 
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expressão de comportamentos humanos diante da conduta que podem variar de sociedade 

para sociedade ou de indivíduo para indivíduo. No âmbito geral da moral, é necessário fazer-

se a distinção do conceito específico de justiça e das características especiais que justificam a 

sua conexão particularmente estreita com o direito. 

      É importante perceber que embora os conceitos de justiça e moral sejam próximos, eles 

não são iguais. A justiça é um setor separado da moral e que as normas jurídicas podem ser 

aprovadas ou desaprovadas de maneiras diferentes em relação a elas. Justo e injusto são 

formas mais específicas de crítica moral do que é bom e ruim ou bem e mal pelo fato de que 

se poderia sustentar, de maneira compreensível, que uma lei é boa porque é justa ou que é 

ruim porque é injusta, mas não que é justa porque é boa ou injusta porque é ruim. Há certa 

complexidade na estrutura do conceito de justiça. O princípio primordial nas relações dos 

diversos conceitos de justiça é o de que os indivíduos têm direito, em suas relações recíprocas, 

a certa posição relativa de igualdade ou desigualdade. 

Por exemplo, as leis que excluem as crianças ou os doentes mentais do direito de voto ou lhes 

negam o poder de fazer testamento ou de estipular contratos são consideradas justas porque 

tais pessoas não têm a capacidade, que se presume que tenham os adultos de mente sã, de 

fazer um uso racional dessas faculdades, logo, tais discriminações são realizadas com base em 

motivos que obviamente são relevantes, sendo também justas. 

John Stuart Mill tratou explicitamente o termo de justiça da seguinte forma: 

  

“A sociedade deveria tratar igualmente bem todos aqueles que o mereceram igualmente, vale 

dizer, aqueles que mereceram igualmente em absoluto. Esse é o grau abstrato mais elevado de 

justiça social e distributiva, para o qual as instituições e os esforços de todos os cidadãos 

virtuosos deveriam convergir o máximo possível.”[1] 

      

Ou então: 

  

“É considerado universalmente justo que toda pessoa obtenha (tanto no bem quanto no mal) o 

que merece; é injusto que deva obter o bem ou sofrer o mal quem não o merece. Talvez essa 

seja a forma mais clara e enfática em que pode ser concebida a idéia de justiça. Uma vez que 

ela implica a idéia de méritos morais, surge a indagação a respeito do que os constitui.”[2] 

  

      A ideia de justiça social do pensamento de Mill não é endereçada ao indivíduo, mas sim a 

sociedade, a fim de que se organize de modo a poder atribuir cotas específicas de produção 

social aos vários indivíduos ou grupos. Por essa razão, a perda da liberdade individual não 

pode ser justificada por maiores benefícios desfrutados por outros. Por conseguinte, numa 

sociedade justa presumem-se iguais liberdades de cidadania; os direitos garantidos pela justiça 

não podem ser objeto nem da contratação politica, nem do cálculo dos interesses sociais. 
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O objetivo principal da justiça é a estrutura fundamental da sociedade ou, mais exatamente, o 

modo como as instituições sociais distribuem os deveres e os direitos fundamentais e 

determinam a subdivisão dos benefícios da cooperação social. Sendo assim, uma concepção 

da justiça social deve ser considerada como um padrão em relação ao qual são avaliados os 

aspectos distributivos da estrutura fundamental da sociedade. Um ideal social encontra-se, por 

sua vez, ligado a uma concepção da sociedade, uma visão do modo como devem ser 

entendidos os fins e os objetivos da cooperação social. As várias concepções de justiça são o 

produto de diferentes noções de sociedade. 

É o caso, por exemplo, de numa sociedade que repudia moralmente o homossexualismo, em 

que se proíbe que casais homossexuais andem de mãos dadas em lugares públicos. Pretende-

se proteger uma certa noção de “decência pública” conforme os valores dessa sociedade, mas 

não se busca o bem desses indivíduos destinatários do paternalismo jurídico (ainda que alguns 

acreditem que eles estão infringindo danos a si mesmos). Em suma, esses são riscos e 

consequências do paternalismo e do intervencionismo que, numa primeira análise, contribuem 

para a recusa de uma “hipermoralização” do direito. 

  

  

4. JUSTIFICAÇÕES DO PATERNALISMO 

  

O termo “paternalismo” em si deve estar isento de valoração moral, ou seja, deve ser neutro e 

não indicar uma ação essencialmente ilegítima. Somente a partir dessa consideração pode-se 

concluir que existem formas de paternalismo jurídico eticamente justificáveis. Tal é o caso 

das disposições, por exemplo, do Código de Trânsito Brasileiro - CTB[3], que disciplina que 

todos os condutores e passageiros de motocicletas por vias públicas são obrigados a usar o 

capacete como equipamento obrigatório de segurança. Tome-se particularmente o caso dos 

motociclistas que se recusam a utilizar o capacete. Aqui se tem um grupo de indivíduos bem 

determinados que parecem fazer uma escolha consciente. Eles preferem incorrer no risco de 

serem prejudicados a abandonar este hábito. Neste caso, será preferível, de um ponto de vista 

utilitarista, que o legislador leve em conta certas especificidades e os preserve, 

excepcionalmente, da aplicação da lei. 

O objetivo e a justificação do paternalismo deve ter um caráter utilitário: a prevenção do mal. 

As considerações utilitaristas possuem limites muito severos à extensão e à aplicação do 

paternalismo de Estado, que serão resumidas em cinco condições principais. Primeiramente, a 

relação entre a ação que é de proibição necessária e as suas consequências supostamente 

danosas devem ser claramente demonstradas. Segundo, a intervenção deve ter consequências 

benéficas de um ponto de vista utilitário. Isto não implica somente que o preço da intervenção 

não deva ultrapassar o prejuízo que a ação danosa arrisca causar, mas também que as 

consequências da intervenção não devem ser mais danosas para o agente que as 

consequências de sua própria decisão se esta for realizada. 

Terceiro, o mal a se prevenir deve ser percebido como tal, e mesmo como um mal absoluto 

pela maioria dos indivíduos afetados por esta intervenção. As ações consideradas danosas 

devem ser ações inconscientes. Quarto, sempre que for possível, o Estado deve privilegiar a 

3482



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

informação e o conselho à manipulação e à coerção. Inicialmente, porque o preço, de um 

ponto de vista utilitário, da informação e do conselho é, na maioria dos casos, menos danoso 

que o preço da intervenção coercitiva. Sendo assim, a intervenção informativa não se estende 

sobre aqueles cujas escolhas são conscientes. Finalmente, sempre que for possível, o 

legislador deverá preservar os indivíduos ou os grupos de indivíduos que mostram muito mais 

afeição aos valores e objetivos de suas ações que aos danos destas mesmas ações e que são 

mais felizes fazendo o que fazem do que se abstendo de o fazer. 

Isso significa que, quando a intervenção é necessária, a informação e o conselho são 

preferíveis, como meios, à manipulação e à coerção. Porque, por definição, a informação e o 

conselho afetam somente as escolhas inconscientes e o paternalismo de Estado não pode se 

estender sobre as escolhas conscientemente calculadas ou mesmo influenciá-las. 

  

  

5. ARGUMENTOS CONTRA O PATERNALISMO 

  

5.1 Argumento utilitarista 

  

Formulado por John Stuart Mill[4], o argumento utilitário defende que o valor moral das 

ações depende unicamente das consequências que delas podem resultar. Mas o que seria uma 

ação moralmente correta? Essa definição deve ser considerada no sentido de que a ação 

moralmente correta é aquela que maximiza a felicidade para o maior número de indivíduos. 

Essa felicidade deve consistir em prazer e ausência de dor e ninguém é melhor juiz de si para 

saber o que prejudica e fere seus próprios interesses. Verbalmente, um homem pode pretender 

recusar o domínio da dor e do prazer, mas na realidade permanecerá sempre submetido a eles. 

O objetivo principal é o erigir o edifício da felicidade com os instrumentos da razão e da lei. 

A felicidade em questão não é uma vida inteira de êxtase, mas momentos de êxtase, em uma 

existência feita de poucas dores transitórias, de tantos e vários prazeres, com uma 

predominância clara do ativo sobre o passivo, e fundada, no conjunto, sobre o fato de não se 

esperar da vida mais do que ela é capaz de conceder.[5] 

O princípio do utilitarismo pode ser considerado como um ato da mente, um sentimento de 

aprovação, que quando aplicado a qualquer ato praticado aprova sua utilidade, devendo 

atingir a medida da aprovação ou desaprovação a ela conferida. Seu sentido amplo abrange 

também a prevenção de qualquer injustiça, de algum mal ou algo contrário a felicidade, tanto 

aplicado a um indivíduo quanto a sua coletividade, que não deixa de ser a soma dos interesses 

dos diversos membros que a compõe. Para que se tenha a máxima aproximação desse ideal, a 

utilidade recomendaria os meios que se seguem: em primeiro lugar, que as leis e os 

dispositivos sociais permitam o gozo da felicidade ou (como se poderia na prática chamá-lo) 

do interesse de cada indivíduo em harmonia com os interesses do todo; e, em segundo lugar, 

que a educação e a opinião, as quais possuem poder sobre o caráter humano, usem esse poder 

para estabelecer no espírito de cada indivíduo uma associação indissolúvel entre sua própria 
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felicidade e o bem do todo, principalmente entre sua felicidade individual e a prática desses 

modos de conduta, negativos e positivos, conforme prescritos pela felicidade universal. 

Pode-se dizer que um homem é adepto ao utilitarismo quando a aprovação ou desaprovação 

de sua ação é tomada pela medida da proporção ou tendência, de que isso aumentará ou 

diminuirá a felicidade da comunidade, em outras palavras, na sua conformidade ou não com 

as leis ou com os ditames da utilidade. Os principais precursores dessa teoria do utilitarismo, 

Epicuro[6] e Bentham[7], pretendiam não algo a ser distinguido por qualidade em oposição ao 

prazer, mas o prazer em si, assim como a ausência de dor; e em vez de opor o útil ao 

agradável ou ao belo, sempre declararam que o termo “utilitarismo”[8] possuía exatamente 

tais significados. 

Garzón Valdés[9] defini o utilitarismo de acordo com três argumentos: que ninguém é melhor 

juiz de si para decidir o que é melhor para sua vida; que as interferências da sociedade podem 

estar baseadas em presunção geral, não podendo ser aplicadas em casos concretos e; a 

sociedade deveria permitir que cada um viva de acordo com seus princípios. 

Uma das principais críticas a esse pensamento é a de que ele é “impraticável” por sua secura, 

quando a palavra utilidade precede a palavra prazer, e do mesmo modo “praticável” por sua 

voluptuosidade quando a palavra prazer precede a palavra utilidade.  Essa classe de oponentes 

afirma que a felicidade, em qualquer forma, não pode ser o propósito da vida racional 

humana, porque, em primeiro lugar, ela seria inatingível; segundo, argumenta-se que os 

homens podem viver sem felicidade. Contudo, quando se afirma que é inegavelmente 

declarado ser impossível que a vida humana deva ser feliz, é no mínimo, segundo Stuart Mill, 

um exagero.[10] 

John Rawls[11] põe em questão a doutrina utilitarista no que se refere à extensão desse 

pensamento sobre a sociedade. Uma pessoa tende, normalmente, a aumentar seu bem estar, 

fazendo um balanço das perdas e ganhos, de maneira a realizar o maior bem possível para si 

mesmo.  Assim, as pessoas se submeteriam a tudo com o objetivo de adquirir mais vantagens 

em seguida. Esse mesmo pensamento pode ser repassado para o coletivo. A partir dessa 

preocupação com o coletivo o que parece decisivo para esse utilitarismo clássico? A soma 

total de satisfação obtida, o máximo de contentamento. 

Para Rawls esse pensamento não se preocupa com a felicidade de cada indivíduo. Ela leva em 

conta um bem estar geral, mas não se interessa pela pessoa. Aqui entra a visão kantiana de 

Rawls que o leva a questionar as lacunas do utilitarismo clássico. Por outro lado, quando o 

utilitarismo fala sobre a satisfação do grupo, é o bem estar geral que o preocupa, não a 

qualidade da satisfação. Então, essa idéia de um contentamento máximo pode conduzir à 

perda de alguns valores: põe-se de lado a liberdade, a cultura, a verdade, visto que a busca 

máxima é o útil e o agradável. 

O utilitarismo toma as tendências e as inclinações dos homens como dados e se esforça, em 

seguida, por satisfazê-los. Ao contrário, Rawls raciocina a partir dos princípios da justiça, 

propondo uma  doutrina contratualista entre pessoas livres e racionais. Rawls “imagina” 

pessoas reunidas para escolher as regras e princípios que devem guiar a estrutura da sociedade 

e, particularmente, a repartição dos bens essenciais (direitos, liberdades, riquezas etc.). A 

idéia principal para Rawls é a de que uma sociedade é corretamente ordenada e, portanto, 

justa, quando suas instituições são capazes de alcançar o nível mais alto de utilidade possível, 

obtido por meio da soma de todos os indivíduos pertencentes a ela. Ao realizar seus 
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interesses, cada um certamente é livre para fazer um balanço das próprias perdas e dos 

próprios ganhos e dessa forma, uma sociedade pode fazer o balanço de satisfações e da falta 

delas entre os diferentes indivíduos. 

Rawls alega que os princípios de justiça são escolhidos sob um “véu da ignorância”. Isso 

assegura que, na escolha dos princípios, ninguém seja beneficiado ou prejudicado pelo acaso 

natural ou pela contingência das circunstâncias sociais. Sem esse “rótulo” a escolha dos 

princípios de justiça dependeria de justificações empíricas, derivando assim para o 

utilitarismo.  Assim o modelo Rawlsiano de justiça estabelece a ideia de um procedimento de 

escolha justa. O princípio de escolha para uma associação de homens é interpretado como 

uma extensão do princípio da prudência racional, aplicado a uma concepção agregada do 

bem-estar do grupo. 

A teoria de Rawls não está isenta de fraquezas e enganos, dado que a ideia de “posição 

original” exige reflexões mais complexas que a simplicidade que ele tenta estabelecer. Apesar 

dessas dificuldades, a doutrina de Rawls tem méritos: tenta elaborar uma concepção 

sistemática da justiça[12] com o apontamento dos defeitos do utilitarismo. Ocorre que, 

segundo Mill[13], os críticos do termo “utilitarista” vêm distorcendo seu conceito, com seu 

emprego indevido em manifestações de rejeição ou desprezo do prazer em algumas de suas 

formas, e dessa forma equivocada é utilizado como expressão de injúria. Esse uso pervertido é 

o único com o qual a palavra é popularmente conhecida, por meio de sistemas que tentam o 

pôr à prova, usa-se som em vez de significados, capricho em vez da razão, obscuridade em 

vez de luz. Os demais argumentos contrários ao utilitarismo se baseiam, em sua maioria, em 

atribuir a responsabilidade pelas fraquezas à natureza humana e pelas dificuldades gerais que 

atrapalham as pessoas conscienciosas no trajeto de sua vida. 

 No entanto, ainda que pesem as críticas apontadas, ainda assim é bastante compatível com o 

princípio da utilidade reconhecer o fato de que essa teoria está aliada a liberdade do cidadão, 

sendo de suma importância para auxiliar na construção de uma sociedade justa e sobretudo de 

um Estado justo, próspero e benéfico ao bem-estar de cada indivíduo respeitado em sua 

liberdade plena, peculiares e particulares. O fundamento moral deve ser considerado como o 

grande princípio da felicidade, sustentando que as ações estão certas na medida em que 

promovem a felicidade e erradas quando tendem a produzir o seu oposto. 

  

5.2 Do respeito a autonomia do indivíduo 

  

Não há como se falar em liberdade ou autonomia individual quando se tem intervenção do 

Estado paternalista. Convém analisar o conceito de autonomia e sua relação com o 

paternalismo. Definir a autonomia individual é dizer que a pessoa é autônoma, na medida em 

que exerce sua capacidade de escolha e, que são eliminados todos os seus impedimentos para 

que possa exercer sua liberdade de ação/conduta. Entre a última geração do liberalismo 

Europeu, na parte Continental da qual ele aparentemente predomina, o que se desejava era 

que os governantes se identificassem com o seu povo e que os seus interesses fossem os 

desejos da Nação. No caso do individuo tratar a autonomia  relacionado com a lei moral, se 

estará diante de um paternalismo justificado, desde que a conduta que o individuo escolhesse 
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fosse imoral. A liberdade tratada aqui faz referência a civil e/ou social e os limites do poder 

legitimamente exercido pela sociedade sobre o indivíduo.[14] 

Contudo uma república democrática se fez sentir como um dos membros mais poderosos das 

comunidades das Nações; se fez presente o governo eletivo e responsável, percebendo-se 

expressões como “autogoverno” e o “poder do povo sobre si mesmo”. O desejo do povo 

significa o desejo da parte mais numerosa ou da mais ativa deste; a maioria ou aqueles que 

conseguem ser aceitos como maioria. 

Dessa forma a sociedade pode emitir determinações erradas ao invés de certas, praticando 

assim uma tirania social. A proteção, portanto, contra a tirania do magistrado não é suficiente, 

há também necessidade de proteção contra a tirania da opinião e sentimentos prevalecentes; 

contra a tendência da sociedade em impor, por outros meios que não as penalidades civis, suas 

próprias ideias e práticas como normas de conduta sobre aqueles que delas divergem, em 

travar o desenvolvimento, e se possível em evitar a formação de qualquer individualidade que 

não esteja em harmonia com seus métodos, e em obrigar que todos os tipos de caráter 

ajustem-se a seu próprio modelo. 

Como realizar este ajuste entre a autonomia individual (ou independência individual) e o 

controle social é matéria sobre o qual ainda há muito que ser debatido. A liberdade para 

qualquer pessoa irá depender muito do reforço das restrições sobre as ações de outras pessoas. 

Ocorre que essas restrições, em sua grande maioria, são os sentimentos na mente de cada uma 

delas de que se deveria exigir que todos agissem como ela gostaria que agissem, e também 

aqueles com quem ela simpatiza. Ninguém admite para si mesmo que seu padrão de 

julgamento é sua própria preferência. As pessoas de uma maneira geral decidem de acordo 

com suas preferências. 

Vale dizer que, segundo Stuart Mill, a única parte da conduta de qualquer pessoa que estará 

submissa à sociedade é aquela que interfere na vida dos outros. Na parte que meramente 

concerne a si próprio, sua independência é, de direito, absoluta. Sobre si mesmo, seu corpo e 

mente, o indivíduo é soberano e não pode ser compelido a fazer ou deixar de fazer algo senão 

em virtude de lei. Exceção a esta regra inclui todos que ainda não têm maturidade de suas 

faculdades mentais ou encontram-se em um estado que necessite dos cuidados de outros. 

Suponha-se assim que o uso de determinadas drogas diminuam a capacidade de eleição, neste 

caso, esse tipo de autonomia tenderia a estar a favor de medidas racionais para impor 

coercitivamente a essas pessoas a proibição do uso de drogas, apesar do seu caráter 

paternalista. Poderia se dizer que quando se atua paternalistamente não se permite à pessoa a 

opção de escolher, pois o comportamento considerado adequado já está contido na regra. 

Nesse sentido deixa de ser autônoma a escolha do indivíduo na tomada de suas decisões. Essa 

imposição ao indivíduo lhe priva de sua liberdade de eleição e, portanto, viola sua autonomia 

privada. Trata-se de uma proibição moralmente injustificada, argumento que não estaria 

disposto a aceitar quem defende a vigência exclusiva do principio do dano. 

O principio do dano está relacionado com a presença de risco de dano a terceiros, a qual seria 

a única razão justificadora para uma interferência na vida individual. O único propósito de se 

exercer legitimamente o poder sobre qualquer membro de uma comunidade civilizada, contra 

a sua vontade, é evitar danos aos demais. Ou seja, somente com vistas a prevenir danos a 

outrem é que a sociedade está legitimada ou moralmente autorizada a interferir, impondo 

restrições à liberdade individual. 
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Assim, uma pessoa não é livre para fazer o que deseja quando sanções são aplicadas em 

oposição a suas escolhas e quando essas sanções tomam a forma de uma interdição legal ou 

de uma condenação moral, sustentadas por uma “tirania da opinião e de sentimentos 

dominantes”. De um ponto de vista liberal há, consequentemente, um problema. O princípio 

muito simples e absoluto de Mill parece, à primeira vista, atrativo porque defende a liberdade 

individual contra o que se considera uma extensão abusiva da autoridade. Mas, ao mesmo 

tempo, Mill reconhece[15] que em casos excepcionais o paternalismo pode ser legitimamente 

aplicado, como por exemplo, no caso de uma pessoa tentando atravessas uma ponte que 

sabidamente é insegura. Mill tolera o uso da força para evitar o que se pode ser considerado 

um dano a si mesmo, sendo adicionado que este paternalismo não é tolerável quando há 

bastante tempo para advertir e informar. 

O princípio do paternalismo justifica a intervenção na conduta do indivíduo com a finalidade 

de impedir que possa causar danos a si mesmo ou, em um sentido mais radical, para fazer de 

modo com que haja para seu próprio bem. No entanto, essa definição deixa vagos os modos 

de intervenção. A classificação de métodos possíveis é muito ampla. Alguém pode, por 

exemplo, tentar impedir uma pessoa de causar danos a si mesma ao fornecer-lhe conselho e 

informação ou conselho e “desinformação”, manipulando seu ambiente de modo que a ação 

prejudicial se torne, se não impossível, pelo menos difícil, ou ameace com represálias o 

indivíduo que escolha por agir, apesar das consequências prejudiciais para si mesmo. 

A interpretação usual de Mill sustenta que o individuo não pode ser responsabilizado perante 

a sociedade por suas ações, porquanto elas não dizem respeito aos interesses de ninguém a 

não ser a ele próprio. Contudo, aquelas ações em que são prejudiciais aos interesses de outros, 

o indivíduo é responsável, e pode estar sujeito à punição social ou legal, se a sociedade for de 

opinião que uma ou outra é requisito para sua proteção. 

Dessa forma, o indivíduo pode legitimamente ser requisitado a cooperar em tarefas conjuntas 

na ajuda a outrem ou no impedimento de um dano, o que não significa que se deva usar a 

coerção para promover o benefício em geral, devendo ser preservada a autonomia privada de 

cada indivíduo. 

  

5.3 Da violação ao princípio da igualdade 

  

Pode-se ainda apresentar posição contrária ao paternalismo em função de uma violação do 

princípio da igualdade pela relação que a medida paternalista impõe de subordinação entre as 

partes; no entanto, essa argumentação pode ser considerada infundada pela constatação de 

diversos casos de paternalismo horizontal. 

A partir do momento em que se consente a um terceiro que lhe infrinja um dano em virtude de 

um bem maior, ou seja, quando há o consentimento da aplicação de medidas paternalistas por 

parte do indivíduo que sofre a intervenção, não se trata mais de um ato de paternalismo, que, 

em sua essência, exige alteridade. 

Reconhecer-se-ia que a ideia de consentimento seria a única via justificável do paternalismo. 

Ocorre que o problema desse consentimento futuro é que se pode apelar a ele para a 
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justificação de medidas de paternalismo extremo a partir da afirmação de que o indivíduo não 

consegue compreender a bondade daquela intervenção no momento, ou seja, não tem 

competência para isso.  Além disso, essa aceitação pressupõe uma persuasão racional anterior. 

Portanto, o consentimento futuro apresenta-se como um instrumento de justificação também 

da imoralidade. Além disso, esse consentimento não é fático, mas apenas hipotético, baseado 

na suposição de que toda pessoa racional concordaria com a medida. 

O que se observa comumente nas medidas paternalistas políticas é que as razões que motivam 

a ação do governante muitas vezes não se referem estritamente a intenção de impedir que os 

cidadãos sofram algum dano, podendo utilizar-se de justificativas morais para atingir outros 

objetivos não explícitos. De forma análoga à questão do paternalismo jurídico, a busca pela 

justificação ou não do intervencionismo é preocupação central no cerne das investigações 

ético-morais. 

Apesar de todos os argumentos contrários ao intervencionismo, sua rejeição também pode 

representar a perpetuação de situações de injustiça e miséria em determinados Estados. Se 

tomada a ética como minimamente universal, ou seja, a existência de um conteúdo ético 

comum a todas as nações, muitas vezes a intervenção por parte de outro Estado pode se 

apresentar como uma obrigação moral positiva. Ainda sob a analogia entre o indivíduo e o 

Estado, assim como a moral, mesmo que não seja única, apresenta um mínimo comum entre 

as pessoas que convivem numa determinada sociedade, no âmbito internacional também deve 

haver um conjunto de regras morais que impeçam, por um lado, a ingerência por parte de 

outro Estado e, por outro lado, permita-a e a faça necessária. 

J. S. Mill identifica na intervenção, tanto para auxiliar um governo que deseja se impor quanto 

para prestar auxílio a um povo rebelado contra seu governo, características negativas. No 

primeiro caso, auxiliar um governo a se impor contra a vontade dos governados aparenta a 

simpatia de um despotismo por outro. Numa comparação entre as formas de governo, a 

democracia seria incompatível com o paternalismo, quando fala-se em representantes do 

povo, não se pode falar em consentimento individual e se assim os forem, essa decisão corre o 

sério risco de ser paternalista. Quanto ao segundo caso, Mill defende que um povo só deve 

conseguir sua liberdade se a conquistar por si mesmo, pois esse é o único modo de provar que 

realmente a merece. Isso por que, se um povo não conquista sua própria liberdade, está 

provada sua debilidade e, com isso, não há como se garantir que sua rebeldia seja justificada. 

  

6. DIREITO AO ANONIMATO 

  

Um Estado Democrático não funciona sem uma opinião pública livre e informada o mais 

objetivamente possível sobre os fatos. As liberdades de pensamento e de expressão são 

essenciais aos indivíduos e devem ser asseguradas tanto sob o aspecto positivo, ou seja, 

proteção da exteorização da opinião, como sob o aspecto negativo, referente à proibição da 

censura. Ainda não existem meios de se impor regras ao pensamento humano. Entretanto, a 

manifestação dos pensamentos sempre foi condicionada e, não raras vezes, punida. 

Os fundamentos da liberdade de expressão são, para Mill, inseparáveis dos fundamentos das 

outras liberdades fundamentais, notadamente a liberdade de ação ou o direito à 
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individualidade, que compõe o princípio da liberdade humana, em que a conclusão é a célebre 

fórmula: “Se todos os homens menos um partilhassem da mesma opinião, e apenas uma única 

pessoa fosse de opinião contrária, a humanidade não teria mais legitimidade em silenciar esta 

única pessoa do que ela, se poder tivesse, em silenciar a humanidade.”[16] 

No Brasil a Constituição Federal de 1988 - CF/1988[17] assegura a liberdade de pensamento 

e a sua manifestação, mas proíbe o anonimato. A CF/1988 protegeu a liberdade em suas mais 

diversas formas: religiosa, econômica, de reunião, de associação, de locomoção, de escolha 

profissional e de manifestação do pensamento. Por isso a liberdade de expressão é  chamada 

de liberdade primária e ponto de partida das outras. Trata-se da liberdade do indivíduo de 

adotar a atitude intelectual de sua escolha: quer um pensamento íntimo, quer seja a tomada de 

posição pública; liberdade de pensar e dizer o que se crê verdadeiro. 

A liberdade de pensamento é o direito de exprimir, por qualquer forma, o que se pense sobre 

ciência, religião, arte, ou o que for. Trata-se de liberdade de conteúdo intelectual e de política 

individual que consta inclusive na Declaração Universal dos Direitos Humanos[18], que de 

certa forma acolheu a ideia de que a liberdade de expressão engloba a liberdade de 

pensamento ao estabelecer, em seu artigo 19, que todo indivíduo tem direito à liberdade de 

opinião e expressão. 

A Constituição brasileira reconheceu a liberdade de pensamento em duas dimensões. Como 

pensamento íntimo, prevê a liberdade de consciência e crença, que declara inviolável (art. 5º, 

VI), como a de crença religiosa e de convicção filosófica ou política (art. 5º, VIII). Isso 

significa que todos têm o direito de aderir a qualquer crença religiosa como o de recusar 

qualquer delas, adotando o ateísmo, e inclusive o direito de criar a sua própria religião, bem 

assim o de seguir qualquer corrente filosófica, científica ou política ou de não seguir 

nenhuma, encampando o ceticismo. 

            Sobre a manifestação do pensamento, especificamente, a Constituição Federal 

estabeleceu ampla e expressa proteção no artigo 5º, inciso IV: “é livre a manifestação do 

pensamento, sendo vedado o anonimato”. Ser anônimo significa que a verdadeira identidade 

da pessoa é desconhecida. 

Em contradição com a proibição ao direito ao anonimato, vem o texto da própria 

Constituição, vedando qualquer tipo de censura: 

  

Art. 5º inciso IX : é livre a expressão da atividade intelectual, científica e de comunicação, 

independentemente de censura ou licença. 

Art. 220: A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observando o disposto nesta 

Constituição. 

§2º: É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

  

3489



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            A vedação ao anonimato consignada na Constituição Federal se apresenta como uma 

limitação à sua plena manifestação, alimentando controvertida discussão acerca do paradoxo 

existente entre duas correntes. A primeira defende a plenitude do pensamento e suas múltiplas 

modalidades de manifestação, sem qualquer tipo de restrição, e a segunda pretende ver 

protegida a intimidade e a privacidade dos cidadãos, devendo o indivíduo ser responsabilizado 

pelas suas opiniões/publicações. 

Proibir o direito ao anonimato é pretender a proibição do pensamento e, consequentemente, 

obter a unanimidade autoritária arbitrária e irreal criada por um Estado Paternalista. A 

possibilidade do anonimato é condição de liberdade. 

  

  

7. REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS 

  

  

Em 1971 surgiram os computadores de 4ª geração, que passaram a ser construídos a partir de 

alguns circuitos integrados que eram inseridos num minúsculo chip[19], em que se incluíam 

processador, memórias, controles de entrada e saída de dados, entre outras funções. Essa 

tecnologia permitiu a substituição gradativa dos processadores até então existentes – que 

ocupavam grandes espaços e despediam grandes quantidades de energia – pelos 

microcomputadores. 

É nessa época que vão aparecer os primeiros computadores pessoas (Perconal Computer – 

PC), que, no entanto, somente se popularizaram a partir de 1984, quando a Macintosh 

disponibiliza o seu revolucionário sistema operacional de fácil utilização, com o auxílio do 

mouse. Depois disso veio o sistema Windows 95, desenvolvido pela Microsoft, que, a partir 

de então, passou a ser aperfeiçoado com novas versões, sendo que atualmente se está no 

limiar so surgimento dos computadores de 5ª geração[20].  Em curto espaço de tempo foram 

disponibilizados às pessoas comuns instrumentos para armazenamento dedados jamais 

imaginados em passado recente. Ademais, a possibilidade de transmissão desses dados, pela 

internet[21], tem feito que as noções de tempo e espaço sejam revistas. 

Pode-se dizer que o computador se tornou um dos grandes símbolos atuais da vida humana, 

fazendo-se presentes nos mais banais fatos da vida cotidiana[22] e se tornando meio para a 

consecução de uma série de atos jurídicos.  Essa realidade não pode ser desprezada pelo 

Estado, devendo-se preocupar com as novas relações sociais daí advindas, que carecem de 

regulamentação, ou seja, normas sobre o direito de anonimato.  Por essa razão, antes de 

adentrar o tema central deste artigo – que versa sobre a vedação autoritária ao direito de 

anonimato – far-se-à uma breve reflexão sobre o fenômeno mundial que atualmente se 

verifica nas relações sociais, que fez surgir a denominada Sociedade da Informação ou Era da 

informação. 
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7.1 Sociedade da Informação 

  

            Vive-se um momento em que a sociedade faz uso intensivo do computador, onde é 

cada vez maior a penetração de tecnologias de informação nas organizações sociais. Esse 

fenômeno não só tem radiado seus efeitos na sociedade em geral e suas organizações, como 

também tem dominado o setor de informação sobre os setores primários, secundário e 

terciário da economia[23]. É inconteste que se delineia no horizonte um novo paradigma de 

sociedade, em que a energia, que antes era de fato a fonte primordial do progresso social, 

passa a ceder esta posição à informação, que tem como característica a prestação de novos 

serviços[24]. 

            Em documento produzido no âmbito da União Européia, intitulado “A Europa e a 

Sociedade Global da Informação – Recomendações ao Conselho Europeu”, de 26.05.1994, 

afirma-se que o “progresso tecnológico permite-nos hoje tratar, armazenar, recuperar e 

transmitir informação sob qualquer forma -oral, escrita e visual – sem limitações de 

distância, tempo ou volume”[25] (grifo nosso). A forma assustadora com que se tem 

desenvolvido o setor de informática no trato da informação, tem causado perplexidade ao 

Estado, que se apercebe da insuficiência das normas jurídicas existentes para a regulação das 

múltiplas relações sociais (jurídicas) que têm ocorrido em âmbito virtual. 

            Essa perplexidade diante da aparente falta de controle sobre os usuários da internet e 

as relações que desenvolvem neste âmbito leva os Estados, garantidores que são da unidade 

de seus ordenamentos jurídicos na regulação dos comportamentos dos indivíduos que estão 

sob o seu manto protetor, a pretenderem ter o controle também neste nível. A perplexidade se 

torna ainda maior quando se revela que as possibilidades de controle das relações sociais, na 

sua forma tradicional, não são aptas a regular esta nova realidade que se apresenta. 

            Diante desse sentimento de impotência vivido pelos Estados, muitas podem ser as suas 

posturas, desde as intervenções mais radicais – como, por exemplo, a proibição total de uso da 

internet, ou, na outra ponta, o abandono total das pretensões de controlar e regulamentar o 

setor diante do reconhecimento da ausência de capacidade para tanto – até as mais amenas, 

como restrições ao acesso de alguns sites (como em alguns países árabes, que não permitem 

acesso ao Yahoo). Seja como for, a proibição total de uso ou as restrições em menor escala 

não tem funcionado. Ora, basta um computador que contenha os componentes adequados e a 

disponibilidade de um meio transmissor (satélite, telefone, etc.) para que uma pessoa possa se 

conectar a um servidor. Não há como evitar, por enquanto, que lhe sejam disponibilizados os 

dados e conteúdos de que necessitar, nem há como evitar o seu acesso. 

            A única forma de se garantir a proibição, nos Estados em que se adota esta 

questionável postura, ainda é a exclusão, propiciada por odiosas políticas governamentais, de 

grande parcela de suas populações ao acesso aos bens de consumo e atualmente disponíveis. 

O binômio miséria e ignorância continua a ser, o grande instrumento de controle social, por 

parte dos governantes,nos países subdesenvolvidos. Deixando de lado os países mais 

“fechados” que adotam posturas radicais, vê-se que os Estados em geral – que estão 

perplexos, repita-se, diante da constatação de falta de controle sobre as relações mantidas por 

seus integrantes, pessoas físicas e jurídicas – têm se preocupado em buscar soluções sérias 

para a recuperação do controle enfraquecido, sobretudo quando se trata da repressão à 
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criminalidade crescente nos meios digitais e, é claro, especialmente no que se refere ao 

anonimato na internet. 

A comunidade da internet está rapidamente mudando e evoluindo, ensejando muitas vezes as 

ações maléficas do poder (público ou privado). Se por um lado o homem da sociedade 

moderna é privilegiado pelo desenvolvimento das redes sociais, ao mesmo tempo sofre as 

consequências advindas dela por meio da proibição ao anonimato. Liberdade de expressão e 

anonimato sempre foram importantes questões do mundo real da sociedade e têm sido os 

temas de numerosos processos judiciais. 

Estas questões são cada vez mais importantes, quanto mais pessoas descobrem o mundo 

digital mais há necessidade de garantir a liberdade de pensamento e expressão por meio ao 

direito de anonimato nesta nova sociedade. Ao longo dos últimos anos uma intensa batalha foi 

travada entre os cidadãos da rede e o Estado. Um lado sente que se deve ter convicção 

suficiente em suas crenças para expressá-las, sem se esconder atrás de anonimato, do outro 

lado sente-se que o anonimato é vital para a proteção da liberdade de expressão. Qualquer que 

seja o lado é óbvio que a tecnologia para manter o anonimato na internet está prontamente 

disponível. 

Embora os utilizadores da internet possam enviar mensagens utilizando a identificação de 

outros usuários ou forjando "novas" identidades, uma das formas mais comuns e menos 

complicadas de enviar mensagens anônimas é a utilização de serviços de anonimato. Os 

serviços de anonimato utilizam normalmente remailers, que são basicamente computadores 

na Internet que encaminham mensagens de correio eletrônico e outros ficheiros para outros 

endereços, sem revelar o endereço de onde veio originalmente. Antes do remailer fazer o 

encaminhamento da informação, apaga-se o cabeçalho da mensagem original para que não 

possa ser identificada a proveniência da mensagem. 

Esta é uma forma segura para discussões on line, denúncia de atividades ilegais, de abusos 

sexuais, minorias, entre muitos outros; sem a possibilidade de sofrer alguma represália. Sem o 

anonimato, estas ações poderiam resultar no silenciamento dessas pessoas por meio de 

censura, agressão física, perda de emprego ou de posição, e em alguns casos, em processos 

judiciais. 

Um dos maiores exemplos de como o Direito Anônimo pode ser utilizado é pelo sítio 

eletrônico WikiLeaks (http://wikileaks.org/). Trata-se de uma organização transnacional sem 

fins lucrativos, sediada na Suécia,que publica, em seu sítio eletrônico, postagens de fontes 

anônimas, documentos, fotos e informações confidenciais, vazadas de governos ou empresas, 

sobre assuntos sensíveis. O sítio foi construído com base em vários pacotes de software, 

incluindo MediaWiki, Freenet, Tor e PGP. O sítio, administrado por “The Sunshine Press”, 

foi lançado em dezembro de 2006 e, em meados de novembro de 2007, já continha 1,2 milhão 

de documentos. Seu principal editor e porta-voz é o australiano Julian Assange[26]. 

Ao longo de 2010, o WikiLeaks publicou grandes massas de documentos confidenciais do 

governo dos Estados Unidos, com forte repercussão mundial. Em abril, divulgou um vídeo de 

2007 que mostra o ataque de um helicóptero Apache norte-americano matando pelo menos 12 

pessoas – dentre as quais dois jornalistas da agência de notícias Reuters – em Bagdá, no 

contexto da ocupação do Iraque. O vídeo do ataque aéreo em Bagdá (Collateral Murder) é 

uma das mais notáveis publicações do sítio.Outro documento polêmico mostrado pelo sítio é a 
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cópia de um manual de instruções para tratamento de prisioneiros na prisão militar norte-

americana de Guantánamo, na ilha de Cuba. 

Em julho do mesmo ano o WikiLeaks promoveu a divulgação de um compêndio 

extraordinário de mais de 91 mil relatórios que cobrem a guerra no Afeganistão (2004-2010) 

promovida pelo exército dos Estados Unidos, reportando a morte de milhares de civis nessa 

guerra em decorrência da ação de militares norte-americanos. Essa ação ficou conhecida 

como “Diário de Guerra do Afeganistão”. 

Em 2 de fevereiro de 2011 o WikiLeaks foi indicado ao Prêmio Nobel da Pazpelo parlamentar 

norueguês Snorre Valen. O autor da proposta disse que o WikiLeaks é "uma das contribuições 

mais importantes para a liberdade de expressão e transparência no século XXI”. Essa 

liberdade de expressão e de pensamento, de divulgar informações sobre a corrupção, 

violações dos direitos humanos e crimes de guerra, só é possível pelo fato de garantir ao 

sujeito fornecedor de informações proteção ao direito de anonimato, preservando-se o sujeito 

de qualquer tipo de censura. 

Todas essas reflexões quanto às medidas de censura do Estado devem passar, 

necessariamente, pela questão da liberdade. O fluxo de informações na internet permite a seus 

usuários do mundo todo que interajam, de onde quer que se encontrem e em tempo real, com 

quem quer que seja, desde que conectados à rede mundial de computadores. Além disso, 

qualquer pessoa pode disponibilizar em sites os conteúdos que desejar, emitir as opiniões que 

quiser sobre os mais variados temas, enfim, o terreno propiciado pela internet para o exercício 

da liberdade é muito grande e qualquer restrição que vier a ser aplicada a esta forma de 

liberdade quase que ilimitada deve ser muito bem ponderada. 

            Apesar do Estado Paternalista proibir o direito de anonimato, em reunião das Nações 

Unidas (ONU) em abril de 2011, ocorrido na Suécia, foi lançado um documento pela proteção 

de direitos humanos na internet. O documento, elaborado pela Internet Rights and Principles, 

sustenta princípios de rede aberta, acessível a todos e com respeito ao anonimato e à 

privacidade de dados pessoais. “O documento endossa a visão da internet como espaço a ser 

regulado pelo viés dos direitos humanos, evitando assim regulações que busquem censurar o 

acesso à rede e o livre acesso aos conteúdos ali disponibilizados”, explica o coordenador do 

Centro de Tecnologia e Sociedade da FGV, Carlos Affonso Pereira de Souza, também 

integrante do IRP. 

  

  

8. CONCLUSÃO 

  

É na forma coercitiva que a conduta paternalista se diferencia do ato benevolente, no sentido 

de interferir coativamente na autonomia do individuo contra sua própria vontade. Ou seja, o 

paternalismo visa uma intervenção coativa na autonomia do indivíduo, justificando-se com o 

fim de evitar que provoque danos a si mesmo. É o caso, por exemplo, do paternalismo 

persuasivo das campanhas contra o consumo de drogas. Ocorre que, além de uma prevenção 

de danos, o paternalismo possui uma função moralizante à medida que proíbe condutas 
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consideradas imorais. Muitos são os argumentos contra o paternalismo, mas, se de um lado a 

aceitação total do paternalismo conduziria a intromissões intoleráveis na liberdade individual, 

de outro a rejeição total do paternalismo implicaria na rejeição de uma parte essencial da 

legislação que é geralmente útil e aceitável, com a ressalva que o preço da intervenção não 

deve exceder o benefício ganho. 

Existem diversos argumentos contra o paternalismo, J. S. Mill destaca três; o argumento 

utilitário que defende que o valor moral das ações depende unicamente das consequências que 

dela pode resultar; do respeito à autonomia do individuo onde a única parte da conduta de 

qualquer pessoa que ela estará submissa à sociedade é aquela que interfere na vida dos outros 

e; da violação ao princípio da igualdade. 

Esses conceitos são essenciais para identificar atos autoritários do Estado, como por exemplo, 

a sua vedação autoritária ao direito de anonimato na Constituição Brasileira. Esse direito está 

diretamente ligado com a liberdade de expressão e pensamento, os quais a Constituição 

Federal Brasileira quer proteger de qualquer ato autoritário que restrinja essa liberdade. Tem-

se aqui um verdadeiro paradoxo, a Constituição Federal ao mesmo tempo em que defende a 

plenitude do pensamento e suas múltiplas formas de expressão, é a mesma que proíbe o 

direito ao anonimato alegando que todo o individuo deve ser responsabilizado pelas suas 

opiniões/publicações. Porém, um Estado Democrático não funciona sem uma opinião pública 

livre e informada e, qualquer ato que restrinja essa liberdade será autoritário e 

inconstitucional. 

J. S. Mill defende que os fundamentos da liberdade de expressão são inseparáveis dos 

fundamentos das outras liberdades fundamentais que compõem o princípio da liberdade 

humana. A partir desse pensamento, pode-se concluir que a vedação ao anonimato consignada 

na Constituição Federal se apresenta como uma limitação à sua plena manifestação. 

A possibilidade do anonimato deve ser entendida como condição de liberdade e não como 

uma proibição ao pensamento e as suas formas de expressão. Essa vedação autoritária irá 

repercutir diretamente em várias áreas, inclusive nas redes sociais, pois toda a sociedade faz 

uso intensivo do computador, onde são cada vez maiores as expressões de opiniões, críticas, 

denúncias e comunicações em geral. Com essa rápida evolução, o Estado se sente no dever de 

controlar os usuários, ensejando muitas vezes próprias ações maléficas do poder (público ou 

privado), que neste caso é a vedação ao anonimato. 

Sabe-se que há uma tendência forte, por parte do poder, de querer ampliar o seu controle. Um 

exemplo de como o poder pode interferir diretamente nestas questões é o caso do rádio, que 

num primeiro momento era franqueado livremente aos indivíduos e que, após um período 

inicial de distensão, são paulatinamente trazidas para o controle forte dos Estados. Quando 

dominadas as suas técnicas, qualquer pessoa que quisesse transmitir informações por ondas 

sonoras podia adquirir (ou construir) um radiotransmissor e o instalar onde bem entendesse. 

Com o tempo a radio transmissão ganhou o status de serviço público, cuja titularidade é 

atribuída ao Estado (no caso do Brasil, à União Federal), que “contrata” determinadas pessoas 

para prestarem o serviço em regime de concessão. Qualquer tentativa de transmitir 

informações por meio de rádio, sem autorização, implica a apreensão do equipamento por 

parte das autoridades responsáveis pela fiscalização, além de outras sanções.[27] 

Inegável que não se pode deixar o Estado controlar as ações de seus usuários e os conteúdos 

que são postos na internet à disposição por neles. O direito anônimo é uma liberdade de 
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expressão e pensamento e deve ser constitucionalmente garantida. Uma das formas seguras de 

como o anonimato pode ser útil e bem aplicado é através do site WikiLeaks, onde encontra-se 

um lugar seguro para denúncia de atividades ilegais, abusos sexuais, minorias, entre muitos 

outros, sem a possibilidade de sofrer alguma represália. Ainda há muito que ser refletido 

quanto ao modelo para a regulamentação normativa no âmbito da internet. No entanto, 

defende-se aqui que essa liberdade constitucionalmente garantida pela CF/88 não seja 

restringida e se medidas cabíveis contra essa vedação autoritária não existirem, em um curto 

espaço de tempo, a liberdade na internet será restringida, assim como a foi no rádio. 
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[1] MILL, John Stuart. Utilitarismo, cap.5, p. 92 da ed. de 1861. 

[2] MILL, John Stuart. Utilitarismo, cap.5, p. 225 da ed. de 1861. 

[3] Lei Federal nº 9.503 promulgada em 23 de Setembro de 1997 – Instituiu o Código de 

Trânsito Brasileiro. 

[4] John Stuart Mill, filósofo e economista inglês, e um dos pensadores liberais mais 

influentes do século XIX. Foi um defensor do utilitarismo, a teoria ética proposta inicialmente 

por seu padrinho Jeremy Bentham. 

[5]  MILL, J.S.. Utilitarismo,, 2007, p. 20. 

[6] Epicuro de Samos, filófoso grego do período helenístico (342-270 a.C.), sustentava que o 

prazer e a ausência de dor tinham, por si e em si, valor. O prazer de que fala Epicuro é o 

prazer do sábio, entendido como quietude da mente e o domínio sobre as emoções e, portanto, 

sobre si mesmo. É o prazer da justa-medida e não dos excessos. 

[7] Jeremy Bentham, filósofo e jurista inglês, difundiu o utilitarismo, teoria ética que 

responde todas as questões acerca do que fazer, do que admirar e de como viver, em termos 

da maximização da utilidade e da felicidade. 

[8] “De modo geral, o termo „utilitarismo‟ designa a doutrina segundo a qual o valor supremo 

é o da utilidade, isto é, a doutrina segundo a qual a proposição “X é valioso”é considerada 

como sinônima da proposição “X é útil”. O utilitarismo pode ser uma tendência prática ou 

uma elaboração técnica, ou ambas as coisas a um só tempo. Como tendência prática pode ser 

o resultado do instinto (em particular do instituto da espécie), ou consequência de um certo 

sistema de crenças orientadas para as convivências de uma comunidade dada ou manifestação 

de uma reflexão cultural. Como elaboração técnica pode ser o resultado da justificação 
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intelectual de uma prévia atitude utilitária, ou a consequência  de uma pura teorização sobre 

os conceitos fundamentais éticos e axiológicos, ou as duas coisas ao mesmo tempo. A última 

combinação é o habitual nas doutrinas filosóficas utilitárias. Por um lado, é corrente que o 

filósofo utilitarista possua certas vivências orientadas para o predomínio da utilidade. Pelo 

outro, é necessário que sua doutrina utilitária não seja simplesmente uma tentativa de 

justificação de suas experiências. Esta última restrição é necessária se quer que o utilitarismo 

não seja equiparado (como às vezes, erroneamente, se faz) com uma teoria do egoísmo. A 

maior parte dos utilitaristas destacam justamente a diferença entre o utilitarismo vulgar e o 

filósofo. O primeiro é muito coerente; o segundo, excepcional. Bergson escreveu que são 

necessários muitos séculos de cultura para forjar um utilitarista como J. S. 

Mill.  (FERRATER MORA, J. Dicionário de Filosofia. Editora Loyola, p. 2960, São Paulo, 

Brasil, 2001). 

[9] VALDÉS, Ernesto Garzón. Derecho, Ética y Política, Madrid, Centro de Estudios 

Constitucionales, 1993. 

[10] “Os opositores do utilitarismo nem sempre podem ser acusados de representá-lo sob uma 

luz desfavorável. Ao contrário, aqueles entre eles que tomam em consideração qualquer coisa 

semelhante à justa ideia de seu caráter desinteressado às vezes descobrem falha em seu padrão 

como sendo elevado demais para a humanidade. Eles afirmam que é uma exigência severa 

demais pretender que as pessoas devam sempre agir de acordo com a vontade de promover os 

interesses gerais da sociedade. Mas isto é interpretar mal mesmo o significado de um padrão 

moral, e confundir a norma com o motivo da ação. É tarefa da ética nos informar quais nossos 

deveres, ou através de que critérios podemos reconhecê-los, mas nenhum sistema de ética 

requer que o único motivo de tudo que fazemos deva ser um sentimento de dever, por 

contrário, noventa e nove por cento de nossas ações são realizadas por outros motivos e 

corretamente realizadas, se a norma do dever não os condenar. É muito injusto com o 

utilitarismo que este equívoco tone-se fundamento para objeção a ele, visto que os moralistas 

utilitaristas foram mais além do que todos os outros ao afirmar que o motivo não tem qualquer 

relação com a moralidade da ação, embora tenha com o mérito do agente.” (MILL, J.S. 

Utilitarismo, p. 34). 

[11] John Rawls (1921-2002) foi um professor de Filosofia Política na Universidade de 

Harvard, autor de Uma Teoria da Justiça (A Theory of Justice, 1971), Liberalismo Político 

(Political Liberalism 1993), e O Direito dos Povos (The Law of Peoples 1999). 

[12] “Do ponto de vista da justiça como equidade, a posição originária de igualdade 

corresponde ao estado natural da teoria tradicional do contrato social. Por certo, essa posição 

originária não é considerada como um estado de coisas historicamente real e menos ainda 

como uma condição cultural primitiva. Deve, antes, ser considerada como uma condição 

puramente hipotética caracterizada de modo a conduzir a uma certa concepção de justiça. 

Entre as características essenciais dessa situação, há o fato de que ninguém conhece seu lugar 

na sociedade, sua posição de classe ou seu status social, a parte que o acaso lhe atribui na 

subdivisão dos dons naturais, sua inteligência, sua força e coisas semelhantes.” (in: VECA, 

S.M.S. (Org.) A idéia de justiça de Platão a Rawls, p. 395). 

[13] MILL, J. S. Utilitarismo, 2007 p.22. 

[14] “A luta entre a Liberdade e a Autoridade é a característica mais consciente das épocas da 

história com as quais estamos mais remotamente familiarizados; particularmente da Grécia, 
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Roma e Inglaterra. Nos tempos antigos, esta luta se dava entre os súditos, ou algumas classes 

de súditos e o governo. Por liberdade entendia-se a proteção contra a tirania dos governantes 

públicos. Imaginavam-se os governantes (exceto em alguns governos populares da Grécia) em 

uma posição necessariamente antagônica com relação ao povo por eles governado. (...) 

Contudo, chegou um tempo no progresso da historia da humanidade em que o homem parou 

de pensar que seria uma necessidade natural que seus governantes representassem um poder 

independente, contrário a seus interesses. A eles lhe parecia muito melhor que os vários 

magistrados do Estado devessem ser seus inquilinos ou delegados, passíveis de revogação, 

conforme sua vontade. Somente dessa forma, parecia que eles poderiam ter completa 

segurança de que nunca haveria abuso dos poderes do governo para sua desvantagem. Pouco a 

pouco esta nova demanda por governantes eleitos e temporários tornou-se o objeto principal 

dos esforços do partido popular, onde quer que semelhante partifo existisse; e suplantado, até 

um ponto considerável, os esforços anteriores se limitavam a limitar o poder dos 

governantes.” (MILL, J.S.. Ensaio sobre a Liberdade, p. 19). 

[15] MILL, John Stuart. On Liberty. Editer by Edward Alexander. Ontário: Broadview 

Literary Texts, 1999, p. 99. 

[16] MILL, John Stuart. On Liberty. Editer by Edward Alexander. Ontário: Broadview 

Literary Texts, 1999, p. 29. “If all mankind minus one, were of one opinion, and only one 

person were of the contrary opinion, mankind would be no more justified in silencing that one 

person, than he, if he had the power, would be justified in silencing manking”. (Trad. Bras.) 

[17] Constituição Federal promulgada em 05 de Outubro de 1988. 

[18] Declaração Universal dos Direitos Humanos, Artigo XVII. (1948) 

[19] Designação colonial entre 1mm e 5mm e largura entre 5mm e 25mm. O CPU (Central 

Processor Unit) de um microcomputador é um chip. 

[20] Enquanto a 5ª Geração, ainda no seu dealbar, se aproxima, porventura comandada pelo 

Japão, onde o tratamento da voz homem/computador se vai vulgarizar, sempre se dirá que a 

evolução ao nível do “hardware” tem sido bem mais intensa do que a do “software”. Usando 

os mais recentes avanços da tecnologia – nomeadamente, o processamento em paralelo, em 

substituição da unidade central de processamento única de Von Neuman, bem como a 

tecnologia do supercondor, que permitirá o fluxo de eletricidade, de nula ou reduzida 

resistência, melhorando ainda a velocidade da informação – o computador aceitará instruções 

orais e imitará o raciocínio humano,... Cada vez mais a palavra chave parece ser a da 

simplicidade na utilização dos equipamentos e da programação, numa conjunção acentuada 

com as telecomunicações.” (MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da 

Informática, p.22.) 

[21] Segundo Júlio Maria de Oliveira, “por internet (ou rede mundial ou rede das redes) 

entende-se o conjunto de redes, os meios de transmissão e comutação, roteadores, 

equipamentos e protocolos necessários mas não suficientes à comunicação entre 

computadores, que se utilizam de um meio físico preexistente, bem como o software e os 

dados contidos nestes computadores.” (OLIVEIRA, Júlio Maria de. Internet e competência 

tributária, p. 131). 
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[22] Deixando já uma distância enorme as “velhas máquinas de calcular”; os computadores 

estão presentes em toda a parte, desde o supermercado, onde fazem a leitura óptica dos preços 

dos bens adquiridos enquanto atualizam os stocks, passando pela gestão das centrais 

telefônicas e pelas caixas de pagamento automático (ATM), com quem deparamos a cada 

esquina da rua, até ao apoio nos mais evoluídos setores do desenvolvimento científico, à 

exploração do espaço, para além da sua ligação estreita e originária à “indústria da guerra”. 

(MARQUES, Garcia; MARTINS, Lourenço. Direito da Informática, p.7) 

[23] Garcia Marques e Lourenço Martins afirmam que a Sociedade de Informação passa por 

três etapas para a sua concretização: “uma 1ª fase, de mudança no pensamento das 

organizações e estruturas tradicionais e de substituição, reflexos ao nível do emprego; uma 

2ª fase, a de crescimento, com novos produtos e serviços e um uso crescente das redes de 

telecomunicações; a 3ª fase, a da assimilação, que se caracterizará pela conciliação entre o 

conteúdo do trabalho e da ocupação com as atividades físicas e intelectuais, onde o papel do 

homem sairá reforçado, nomeadamente no que respeita ao aproveitamento de sua 

capacidade de inteligência.” (MARQUES, Garcia; MARTINS Lourenço. Direito da 

informática., p.42) Referidos autoresa firmam, ainda, que os países ditos desenvolvidos se 

encontram na transição da primeira para a segunda fase, ou mesmo já nesta. 

[24] A União Européia pretendeu descrever alguns destes novos serviços no denominado 

“Livro Verde sobre Direitos de Autor e Direitos Conexos na Sociedade de Informação” 

(União Européia, Bruxelas, 19.07.1995, COM (95) 382 final): telebanco, telecompras, jornais 

eletrônicos, entretenimento (vídeo a pedido), lazer (teatro com peças interativas nas quase o 

público pode modificar a intriga), retransmissão desportiva (em que o espectador pode 

modificar o ângulo da câmara), de meteorologia, de tele-ensino, de turismo a distância. De 

primeira importância será a área de cuidados médicos (cuidados a distância, vigilância 

domiciliar), e também começa a surgir o teletrabalho. 

[25] A respeito do volume de memória em computador, Garcia Marques e Lourenço Martins 

relembram que “... em 1961, a memória custava um dólar por bit. Hoje, 24 milhões de bits 

custam 60 dólares, o que significa que podemos mais ou menos ignorar a grande fome de 

memória da computação gráfica..., esta, como se sabe, das mais absorventes” (MARQUES, 

Garcia; MARTINS, Lourenço.  Direito da informátuca, nota 44, p. 42) 

[26] ASSANGE, Julian é um jornalista e ciberativista australiano. É um dos nove membros do 

conselho consultivo do WikiLeaks. Estudou matemática e física, foi programador e hacker, 

antes de se tornar porta-voz e editor-chefe do WikiLeaks. Fundou o WikiLeaks em 2006 e 

atua em seu conselho consultivo. 

[27] CELLA, José Renato Gaziero.  O sujeito do conhecimento na sociedade em rede. 

Organizadores: Aires José Rover e Marisa Araújo Carvalho. Capítulo: Sociedade em rede e 

conhecimento científico: uma crítica ao método da complexidade de Edgar Morin , p. 152. 

Funjab. Florianópolis/SC 2010. 
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RESUMO 

Resumo: Este estudo em homenagem a Manuel de la Puente y Lavalle, reconocido 

internacionalmente como un dos mais notáveis juristas do Perú, Profesor Principal da 

Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perúvisa não só traçar os 

liames destes negócios jurídico, como também, com base no ordenamento brasileiro e , 

principalmente, no sistema proposto pelo Código Civil, procurar ajustar um sistema de 

interpretação destes contratos que podem ser vistos como contratos em rede, adaptados aos 

princípios gerais dos contratos consubstanciados na autonomia da vontade; força obrigatória 

do vínculo, relatividade e boa –fé objetiva, observando-se o ambiente de sociedade da 

informação como base das operações.  

PALAVRAS-CHAVE: SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO; CONTRATOS; SISTEMA 

INTERPRETATIVO; REDE DE CONTRATOS. 

 

RESUMEN 
Resumen. Este estudio, en homenaje a Manuel de la Puente y Lavalle, el conocimiento de una 

de las más de las Naciones Unidas a nivel internacional como abogados destacados del Perú, 

Profesor Titular Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú visa no 

sólo sacar los vínculos de negocios legales, pero sobre la base también en el Brasil y, 

especialmente, el sistema propuesto por el Código Civil, que buscan establecer un sistema de 

interpretación de los contratos que se pueden ver como los contratos en la red, adaptado a los 

principios generales de los contratos incorporados en la autonomía de la voluntad, la fuerza de 

la fianza, la relatividad y la la buena fe objetiva, la observación del medio ambiente de la 

sociedad de la información como base de operaciones. 

PALABRAS-CLAVE: SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ; LOS CONTRATOS ; EL 

SISTEMA DE INTERPRETACIÓN ; UNA RED DE CONTRATOS. 

 

 

  

1. Introdução temática; 2.  Sociedade da Informação e pós modernidade como ambiente dos 

negócios jurídicos conexos 3.  Alcance da expressão contratos bancários  4. Noção e 

classificação da rede  conexional de contratos. 5- Tentativa classificatória da rede de contratos 

6. A Sociedade da Informação como ambiente  propício para a criação de negócios jurídicos 

bancários em  rede de contratos. 7. Sistema interpretativo da rede de contratos.8.Conclusão. 
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1. Introdução  temática. 

O artigo é uma contribuição pequena que deve se somar às demais  saudações do mundo 

jurídico a Manuel de la Puente y Lavalle,  reconhecido internacionalmente  como um dos 

mais notáveis juristas do Perú. No magisterio como Profesor Principal da Facultad de 

Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú,  onde foi,   entre outras 

atribuições,  membro do Consejo,  Catedrático de Derecho de Contratos-Parte General, 

Presidente de la Comisión Coordinadora del Doctorado en Derecho ou como  membro de 

número da Academia Peruana de Derecho, acaba por deixar incrível legado não só aos seus 

alunos  e meio acadêmico peruano, como tambem aos estudiosos das ciencias jurídicas dos 

demais países  sul americanos e, quiça, das américas. Suas obras sempre foram elementos 

norteadores e refrenciais da boa interpretação do direito, contribuindo para a formação da 

jurisprudencia pátria,  a ejemplo dos Estudios sobre el contrato privado. Para não cometer 

injustiças com o grande Autor, reservamo-nos apenas para tambem citar a obra El Contrato en 

General que traz um aprofundado estudo da contratualidade  lastreado no Código Civil de 

l.984. 

 Desta forma,  com algunas luzes deste honrado Profesor e advoado de prestígio, que trazemos 

um pequeño estudo sobre tema que tanto o apaixonou, relacionado à contratualidade. 

  Hodiernamente muitos dos  negócios jurídicos empreendidos pelas empresas ensejam uma 

sofisticação tal que não é incomum  a participação de instituições financeiras para auxiliar na 

complementação dos mesmos, dando apoio financeiro, logístico, técnico ou, em muitos casos, 

estruturando operações complexas ou adentrando como parceira no empreendimento ou no 

negócio jurídico entabulado a julgar pela avaliação prévia de riscos e de resultados que tenha 

procedido. 

Com o advento da sociedade da informação como parte de políticas públicas governamentais 

visando o desenvolvimento tecnológico e o acesso à informação,  a partir da  criação de um 

ambiente multifacetado e fluídico onde os negócios jurídicos passam a ser realizados em 

velocidade sem precedentes e onde se verifica cada vez mais novas possibilidades de negócios 

e de empreendimentos advindos da própria natureza da infra estrutura informacional que 

possibilita o tráfego das informações e mídias de diversas naturezas, cria-se um desafio ao 

direito que é justamente composto da busca de um melhor sistema interpretativo destas 

relações conexas e complexas que vão se formando entre entes financeiros e empresas 

privadas ou públicas para que as mesmas se perenizem e multipliquem contribuindo para com 

o crescimento do pais. 

Já neste ponto é importante observar as afirmações de Ricardo Lorenzetti [1] acerca da crise 

dos conceitos advinda das construções contratuais formuladas a partir do sujeito e de seus 

atributos aliado à autonomia da vontade. Lorenzetti afirma que o negócio jurídico é a 

expressão da autonomia da vontade identificando-se com o exercício desta autonomia e não 

com o contrato. Negócio jurídico é gênero que tem como uma espécie o contrato que não mais 

pode ser visto como fenômeno economicamente neutro. Já assevera este autor que a análise 

particularizada no contrato impede, muitas vezes, de perceber a globalidade do “negócio” 

celebrado. 

E é neste ponto em especial , quando empresas e instituições financeiras se unem para um fim 

comum de entabulação de negócio jurídico único que se instrumentaliza através de rede de 

contratos que apresentamos esta  pequena contribuição. 
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Este estudo visa não só traçar os liames destes negócios jurídico, como também, com base no 

ordenamento brasileiro e , principalmente, no sistema proposto pelo Código Civil, procurar 

ajustar um sistema de interpretação destes contratos que podem ser vistos como contratos em 

rede, adaptados aos princípios gerais dos contratos consubstanciados na autonomia da 

vontade; força obrigatória do vínculo, relatividade e boa –fé objetiva. 

2.  Sociedade da Informação e pós modernidade como ambiente dos negócios jurídicos 

conexos 

A Sociedade da Informação que agora é parte das políticas publicas brasileira e de diversos 

países,  pode ser situada  partindo-se da  migração de uma época industrial e pós-industrial 

para a era da informação tida por pós-moderna. Jeremy Rifkin[2] ao apresentar os elementos 

que justificam a transição da idade moderna para a idade pós-moderna, menciona que “a 

resposta é encontrada no fato de que a Idade Pós-Moderna está ligada a uma nova etapa do 

capitalismo baseado no tempo, na cultura e na experiência vivida transformados em 

commodities, enquanto a idade precedente representa uma etapa anterior do capitalismo 

fundada na transformação da terra e dos recursos em commodities, na contratação de mão-

de-obra humana, em bens manufaturados e na produção de serviços básicos.” 

Ricardo Dip[3] ao mencionar que a pós-modernidade pode ser entendida como uma 

disposição difusa de suplantar a via modernorum, termina por esclarecer que ao contrário de 

ser o pós-moderno um caminho ou metódica de preparação deve ser entendido como 

resultado. No seu entender, “o pós-moderno não é um método para desagregar o modernismo 

e preparar um novo tempo histórico, ele já se supõe esse tempo - ou acaso mesmo algo fora 

do tempo - o exaurimento coerente e extremo do moderno, o fim da história.”  

O que se apercebe no aprofundamento das nuances da Sociedade da Informação é exatamente 

a possibilidade intrínseca de se formar a partir de então, uma “nova história” e, por via de 

conseqüência, um novo homem informacional como substrato direto da revolução 

tecnológica, gerando novas possibilidades no campo da empresarialidade e  negócios jurídicos 

diversificados e conexos que se fazem não de forma unitária, mas sim a partir da estruturação 

de uma série de negócios jurídicos  dispostos através de contratos típicos e/ou atípicos na 

busca de um resultado único e homogêneo, com ênfase no princípio da autonomia da 

vontade.  

3.  Alcance da expressão contratos bancários . 

Para que se possa avaliar as redes de contrato como proposta de estudo, há que se entender 

acerca da possibilidade de uma rede de contratos em sua natureza,  ser vista no âmbito do 

contrato bancário com vistas a detecção da melhor aplicabilidade do direito. 

Como contratos bancários não se tem tão só aqueles que são diretamente ligados aos objetos 

sociais  que justificam as operações empreendidas pelas  instituições financeiras lastreadas em 

crédito   ou que tenha no pólo ativo da obrigação um banco ou instituição financeira, mas 

também aqueles negócios jurídicos múltiplos e que não se ligam necessariamente à concessão 

de crédito, bastando a presença de uma instituição financeira em um dos pólos para a 

caracterização como contrato bancário. 

Eduardo Salomão Neto[4]  apresenta  informes  acerca da doutrina italiana, lastreada em 

Misseneo onde criou-se dois critérios para a caracterização do contrato bancário, um de 
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natureza objetiva ligado à concessão do crédito por instituição financeira e outro de natureza 

subjetiva onde, independente do objeto, basta que se tenha no pólo obrigacional uma 

instituição financeira, será o contrato bancário. Para Salomão Neto, em virtude da ausência no 

Brasil de normas específicas sobre contratos bancários a sua caracterização seria irrelevante. 

Todavia, informa que com a presença de um banco ou de outra instituição financeira no pólo 

contratual fornecedor, forma-e a condição necessária e suficiente para caracterizar um 

contrato como bancário. 

Assim é que para efeitos deste artigo, considerar-se-á como contrato bancário tanto aquele 

que faz parte do dia a dia comum de uma instituição financeira (contrato de depósito, conta 

corrente, desconto de títulos, mútuo de qualquer natureza, câmbio, financiamentos etc) como 

também o contrato que compõe uma rede de contratos formalizada na busca de um negócio 

jurídico unitário tomado entre particulares e instituição financeira, no que for concernente a 

esta ou entre um grupo de instituições financeiras, quando ligadas ou coligadas a um 

empreendimento maior  de natureza empresarial. 

 4. Noção e classificação da rede  de contratos  

A heterogenia dos negócios empresariais aliada à criatividade proporcionada pelo princípio da 

autonomia da vontade, resulta num sem número de negócios jurídicos atípicos em sua 

natureza e que para a sua viabilização legal se faz observando-se não uma contratação unitária 

e previsível  acerca da vontade das partes mas através de um número expressivo de contratos 

típicos e atípicos que possuem em comum um centro unitário que justamente reflete o negócio 

que se pretende viabilizar e que pode estar disposto de forma didaticamente escrita em um 

contrato matriz ou verbalizada apenas.  

 Este princípio da autonomia da vontade já mencionado por Lorenzetti,  como elemento 

gerador de negócios jurídicos foi bem explicitado por  Manuel De La Puente y Lavalle[5] 

que  señala lo siguiente: “(...) 

Podremos decir, pues, que la autonomia privada es el poder reconocido a las personas para 

regular, dentro del ordenamiento juridico, sus propios intereses y crear libremente relaciones 

juridicas entre si. (...)” 

 E porque razão este negócio que representa autonomias distintas de vontade  não se faz 

através de contrato único de natureza mista ou  complexa? 

A resposta não é simples, mas da prática se pode deduzir  algumas de suas razões que não 

refogem das necessidades econômicas e sociais: 

i)                    Há  parte do negócio que é disciplinada por contratos típicos e os parceiros 

envolvidos, neste ponto dão preferência na preservação das características de tipificidade 

ligadas à matéria, o que facilitaria não só a feitura das cláusulas contratuais como também a 

interpretação. (Exemplo, um negócio entre empresas e instituições financeiras em que, num 

dos pontos diz respeito ao licenciamento de uso de uma marca ou de uma patente. Neste caso, 

um dos contratos que comporia a rede de contratos seria justamente o contrato de 

licenciamento de uso compartilhado de marca ou de patente. Outro exemplo possível reside 

na locação de um imóvel pertencente a um dos parceiros ou à própria instituição financeira 

como parte do negócio mais amplo que os parceiros realizam. Neste caso é elaborado um 

contrato de locação autônomo) 
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ii)                  Há parceiros sediados em diversos países e com culturas jurídicas  e 

empresariais diferenciadas. Quando realizam um negócio unitário de natureza complexa, 

preferem multifacetar o negócio para melhor visualização das várias partes, sem que se olvide 

do todo, elaborando-se contratos diversos e estanques. 

iii)                 Há tratamentos tributários diferenciados a julgar pela forma do contrato e do 

país onde as operações são desenvolvidas, levando à necessidade de elaboração de vários 

contratos independentes para obter  os resultados tributários planejados e almejados. 

iv)                Há restrições legais ou regulatórias  para certos tipos de contratos e operações 

para com relação aos Bancos. Neste caso, os mesmos podem fazer parte de alguns contratos 

específicos ligados à sua atividade e tipo de fomento que produzirá no negócio e não 

participarem do restante dos contratos conexos que formam a rede de contratos, muito embora 

fique claro que a instituição financeira pode ser parceira integrante do todo e almejar 

resultados sobre o todo.   

v)                  Há uma percepção de que em caso de litígio ou controvérsia acerca de um 

negócio jurídico consubstanciado em rede conexa de contratos, seria mais fácil a 

apresentação, execução  e julgamento  do caso pela Autoridade judiciária, se o mesmo fosse 

apresentado de forma estanque.  

Uma rede conexional de contratos é, portanto, na nossa visão,  um conjunto de negócios 

jurídicos simples ou complexos interligados por um elemento único de condução e que resulta 

da vontade das partes na criação de um negócio único mesmo que instrumentalizado por 

contratos autônomos e independentes que tratam de questões específicas do negócio jurídico 

unitário. 

O fenômeno da rede de contratos conexos é conhecido na doutrina estrangeira como 

“contratto collegato” para os italianos, contratos vinculados ou conexos para os espanhóis, 

“groupes de contrats” ou “chaine de contrats” (cadeia de contratos) para os franceses. 

Os contratos conexos que formam a rede de contratos, possuem na visão de Jorge Mosset 

Iturraspe[6]  as seguintes características: 

i)                    Admitem múltiplas manifestações de vontade; 

ii)                  Cria-se uma categoria heterogênea que pode gerar uma falsa imagem unitária 

quando o contrato é visto por si dissociado da rede que compõe. 

iii)                As cláusulas são vagas e incertas (por referirem-se a fatos futuros e incertos) 

iv)                Há que haver dois ou mais contratos para se formar uma rede conexa. 

v)                  Há que ser celebrados por várias pessoas físicas ou jurídicas; 

vi)                Há que estar presente uma estreita vinculação funcional entre os participantes; 

vii)              Dada esta vinculação por uma finalidade econômica comum, vontade de formar 

um negócio por sua própria natureza empreendedora. 
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viii)            Que possua o negócio efeitos juridicamente relevantes 

ix)                Que se leve a definições entre independência e dependência contratual e que se 

prevejam os riscos e responsabilidades de qualquer natureza  das partes. 

x)                  Que se produza uma colaboração empresarial integrativa com vistas a absorver o 

eventual exercício do poder dominante. 

  

Aliadas a  estas características apresentamos mais algumas: 

i)                    Espírito de reciprocidade de colaboração permanente, mantendo-se a autonomia 

e independência de cada parte participante; 

ii)                  Confiança e boa fé com natureza objetiva.  

iii)                Empreendedorismo. 

iv)                Preditividade no sentido de boa avaliação de riscos e de resultados. 

v)                  Vontade de harmonização constante dos interesses envolvidos. 

vi)                Disponibilidade para revisão e reestruturação das cláusulas contratuais atingidas 

por eventos futuros e incertos. 

Acerca da intelecção da expressão  Boa fé objetiva  Observa-se o escólio de Cláudia Lima 

Marques[7] para quem significa uma atuação refletindo, pensando no outro, no parceiro 

contratual, respeitando-o, respeitando seus interesses legítimos,suas expectativas razoáveis, 

seus direitos,agindo com lealdade, sem abuso, sem obstrução, sem causar lesão ou 

desvantagem excessiva, cooperando para atingir o bom fim das obrigações:o cumprimento do 

objetivo contratual e a realização dos interesses das partes. 

  

Já Manuel de la Puente y Lavalle[8] destaca las siguientes características otorgadas por la 

doctrina a la buena fe objetiva: 

“a) Se trata de un deber de conducta impuesto al sujeto, con un contenido eminentemente 

ético. 

b) Este deber de conducta importa que no se perjudiquen los intereses ajenos fuera de los 

límites impuestos por la tutela legítima de los intereses propios. 

c) Para apreciar la conducta se prescinde del punto de vista subjetivo de las partes para 

referirse a un criterio objetivo. 

d) Esta objetividad no excluye, sin embargo, que deje de tomarse en consideración un 

elemento subjetivo, como es el dolo o culpa del sujeto. Quien actúa con dolo o culpa no puede 

escudarse en la buena fe objetiva. 
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e) El criterio objetivo consiste en la comparación de la conducta del sujeto con un estándar 

jurídico, o sea un prototipo de conducta social media. 

f) El estándar jurídico aplicable debe buscarse teniendo en cuenta el contexto social en que 

actúa el sujeto”18. 

  

De la Puente y Lavalle menciona que a característica primordial de la buena fe objetiva es que 

impone deberes. A propósito  cita el artículo 1272 del Código Civil peruano, cuyos términos 

son similares al artículo 2320 del Código Civil colombiano, según el cual: 

  

“El que de buena fe ha vendido la especie que se le dio como debida, sin serlo, es solo 

obligado a restituir el precio de la venta, y a ceder las acciones que tenga contra el comprador 

que no le haya pagado íntegramente” 

  

  

A  criação de um negócio jurídico unitário através da formação deliberada de uma rede de 

contratos constituída a partir do princípio da autonomia da vontade e da boa fé objetiva,  não 

deve se confundir com a criação de uma relação de natureza  societária em razão da ausência 

de vontade específica das partes envolvidas para que esta ocorra. 

  

Poderá sim, uma rede de contrato ser um elemento originador de um sociedade empresarial 

que no futuro explorará o empreendimento objeto do negócio jurídico, mas ela por si só não 

se confunde com a criação da própria sociedade. Poderá um contrato ou grupo de contratos 

disciplinar toda a mecânica da sociedade que explorará o empreendimento, dispondo sobre o 

tipo social adequado, capital social, forma de divisão das participações sociais e dos 

resultados,  administração e demais órgãos diretivos e  etc. Todavia, o fato de haver esta 

disciplina não invalida a idéia de que um rede de contratos deverá ser entendida  e 

interpretada de forma autônoma. 

  

Também é possível que o negócio jurídico estruturado através de uma rede de contratos possa 

dar  origem à formação de uma joint venture empresarial ou, ainda, de um grupo empresarial 

de fato. Como esclarece Enrique Zaldivar[9] grupos de sociedades são “ las entidades que 

forman conjuntos econômicos, constituídos por varias sociedades que conservan su 

independencia jurídica pero que se encuentran unidas entre si por vínculos financeitos, 

comerciales o industriales, conforme modalidade muy vaiables. Dentro de estas agrupaciones, 

uma de las sociedades, calificada como controlante, se encuentra en situacíon de poder ejercer 

autoridad sobre las otras sociedades y de hacer prevalecer en el seno del conjunto sus 

decisiones, que se traducen en homogeneidad de fines y de acción.” 
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Em ambos os casos, a rede de contratos é formada em razão de uma questão de técnica e de 

gestão empresarial observando-se, muita vez, a análise econômica de custos e de benefícios 

com vistas a buscar eficiência. 

  

Para se verificar a sofisticação da rede de contratos e a distorção na sua interpretação se os 

fatos não forem aclarados ao julgador, é de se notar que algumas operações empresariais são 

estruturadas de forma complexa e possuem ramificações nos mais diversos países. 

  

Há casos de agrupamento de contratos onde a vontade real das partes é distorcida e os 

resultados podem ser terríveis. Imagina-se um caso onde uma família avalizou um sem 

número de empréstimos empresariais junto a instituições financeiras. A empresa devedora 

continua em crise e sem poder pagar os empréstimos avalizados pelos sócios. Os sócios 

passam a ter seus bens constritos pelos credores, restando  um imóvel valioso onde está 

constituída a residência familiar. Num dado momento idealiza-se uma operação onde se 

emprestará mais dinheiro à empresa para pagar seus compromissos passados e articular a 

produção com vistas a pagamento dos compromissos futuros. 

  

Como só há o imóvel protegido como bem de família, a operação estruturada visa   a 

utilização do imóvel  como forma de garantia de empréstimo. Na formalização da operação 

este imóvel tem transferida a sua propriedade para uma empresa nacional ou estrangeira com 

a promessa de que quando pagos os empréstimos o imóvel retornará ao patrimônio dos sócios. 

Para justificar a permanência da família no imóvel é   feito um contrato de comodato com 

prazo indeterminado  entre o “novo adquirente” do imóvel e os antigos proprietários. No 

curso do tempo o empréstimo não é pago e as ações judiciais no Brasil se iniciam. A medida 

que a empresa proprietária possui para reaver o seu imóvel é a ação de reintegração de posse. 

Rescinde-se o contrato de comodato e ingressa-se com a ação de natureza possessória 

obtendo-se a liminar de caráter reintegratório. 

  

Não resta dúvidas de que esta conduta e esta rede de contratos acaba por aberrar ao direito e 

deve ser vista nos moldes do abuso do direito de contratar. Mas o fato é que se não se levar ao 

Juiz a totalidade dos contratos que, por si são autônomos e independentes e, se não se 

conseguir provar estes fatos, o imóvel estará irremediavelmente perdido. 

  

Uma rede de contratos não pode ser interpretada  a partir de um único contrato que a compõe. 
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5- Tentativa classificatória da rede conexional de contratos 

  

  

A classificação jurídica de uma rede de contratos é de relevo para auxiliar na sua interpretação 

e na colocação do direito aplicável aos fatos. 

  

Como visto, uma rede de contratos instrumentaliza um negócio jurídico que na sua base é 

único, mas multifacetado na forma como se dimensionam as partes integrantes, direitos, 

obrigações, responsabilidades e objetivos. O princípio da autonomia da vontade, confiança e 

boa fé geram a aparência única que deve ter este negócio jurídico e a possibilidade de que a 

mesma seja corretamente interpretada pelo direito. 

  

A dificuldade interpretatória deste negócio jurídico reside justamente na existência de 

diversos contratos que muito embora possam ser vistos de maneira estanque e individual, se 

justapõem uns aos outros em forma sintonizada e cadenciada de maneira sofisticada para a 

obtenção do fim único almejado pelas partes que pode redundar num empreendimento 

específico ou em qualquer outro tipo de negócio jurídico unitário. 

  

Neste ponto, a idéia da rede de contratos  coaduna-se com a concepção axiomática pós 

moderna formulada por Paulo Nalin[10]  onde o contrato deve ser visto como uma relação 

complexa solidária. Para o citado Autor, este conceito considera a compatibilidade do 

mercado com a normativa constitucional soberana da solidariedade levando a um contrato 

funcionalizado e destinado à realização de valores outros que não só os patrimoniais. 

  

Talvez a função social do contrato seja o elemento definidor dos novos valores buscados na 

contratação onde não mais é o contrato um reflexo da vontade das partes mas sim uma 

interação sentida e perene entre estas, desde o momento inicial até a execução e finalização da 

relação contratual, no âmbito da boa fé objetiva.   

  

Por agora é oportuna  a posição de Karl  Larenz[11] para a intelecção da rede conexional de 

contratos, a partir da doutrina da base objetiva do negócio.  Deve ser entendida avaliando-se a 
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base subjetiva  da motivação da vontade da parte; a representação mental existente  ao 

se  concluir o negócio, que tenha influído expressivamente na formação dos motivos de 

contratar. Avalia-se também a base objetiva do contrato como o conjunto de 

circunstância  cuja existência pressupõe o contrato e sem o qual não se conseguiria finalizar o 

contrato, restando sem sentido, fim ou objeto o propósito das partes contratantes. 

  

Ou seja, muito embora  na questão do arranjo contratual se tenha como resultado final um sem 

número de contratos com boa dose de autonomia, não se deve descuidar da base originária do 

negócio que acaba por impregnar os contratos de uma ligação lastreada na confiança e na 

ideologia inicial que uniu as partes para um resultado comum, através de contratos cujos 

efeitos se fazem sentir no tempo e no espaço. 

  

A rede conexional de contratos comporta pelo menos dois tipos de classificação uma em 

relação a forma de sua estruturação e outra com relação ao negócio jurídico em si. 

  

Na classificação quanto a forma de estruturação da rede propomos  a seguinte: 

  

i)                    Estruturação da rede  a partir do contrato matriz: Neste tipo de operação 

por primeiro idealiza-se todos os passos para se chegar ao negócio jurídico final de caráter 

único. Após, verificam-se os negócios jurídicos que  paralelos assinalando-os e especificando-

os um a um conjuntamente com as partes que serão envolvidas em cada qual dos negócios, 

seus respectivos  direitos e obrigações inerentes. O substrato de todas estas relações é 

colocado em um contrato único inominado e atípico (contrato matriz ou contrato mãe) que 

apresentará as premissas negociais e explicações técnicas de terminologia utilizada no 

contrato; a síntese dos entendimentos e o objetivo final descrito de forma pormenorizada; a 

descrição clara dos direitos e deveres de cada parte, a seqüência de contratos que comporá a 

rede, inclusive os de natureza tipicamente bancária com descritivos de seus elementos 

principais, a forma de obtenção de recursos ao empreendimento e seus responsáveis, a 

eventual disciplina da criação- gestão e investimentos necessários  em uma sociedade de 

propósito específico (SPE) para explorar o objeto do contrato, a disciplina de distribuição de 

receitas e de participações acionárias se for o caso, a idealização de um contrato específico de 

joint venture se o negócio comportar , forma de rescisão,resolução ou resilição do contrato, 

penalizações,  sistema de solução de controvérsias, leis e direitos aplicáveis.  Os contratos 

descritos no contrato matriz podem ou não fazer referencia ao fato de que a relação jurídica 

que disciplina é parte de um rede de contrato liderada a partir do contrato matriz. Neste caso, 

em havendo esta disciplina, torna-se fácil ao julgador ou ao interprete entender que só 

conhecerá a real vontade das partes se conhecer o todo contratado num conjunto estruturado 

de forma harmônica e contínua, representado pelo contrato matriz. 
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ii)                  Estruturação multifacetada: Neste caso, não há claramente a elaboração do 

contrato matriz a refletir a homogeneidade do negócio. A idealização do negócio jurídico 

unitário é feita a partir de acordos verbais, trocas de documentações externas e 

correspondências digitais, tornando difícil a detecção da real intenção das partes e do que 

efetivamente pode ser visto como obrigacional. Num segundo momento, quando já maturo o 

negócio para a contratação definitiva, as partes estabelecem o grupo de contrato que 

comporão a rede e imprimem aos mesmos uma autonomia e independência por razões de 

técnicas de gestão, empresariais ou econômicas. A realidade é que esta autonomia impressa 

pelas partes nos documentos contratuais, deve ser vista com reservas, pois, uma vez 

caracterizada a rede de contratos para um fim unitário que leva a certos resultados pretendidos 

pelas partes, mesmo que não se tenha a figura do contrato matriz a disciplinar claramente a 

relação, é certo que o direito brasileiro poderá ver o negócio jurídico multifacetado como 

negócio único e assim interpretar os contratos aparentemente autônomos, de forma coletiva de 

maneira a se prestigiar o seu objeto e real intenção da partes. O problema desta questão refere-

se à qualidade do conjunto probatório. Se a operação foi idealizada de forma tal que  não se 

consiga comprovar a unidade negocial, a parte interessada na manutenção da idéia de rede 

conexional de contratos, poderá ser prejudicada  quando da interpretação do negócio pelo 

Poder Judiciário.  

  

  

A classificação com relação ao negócio jurídico específico  apresenta-se da seguinte forma: 

  

i)                    Classificação por contrato.Neste caso, cada contrato componente da rede será 

classificado dentro do sistema clássico observando-se a sua consensualidade, unilateralidade 

ou bilateralidade, gratuidade ou onerosidade, comutatividade ou aleatorialidade, solenidade 

ou não solenidade, acessoriedade ou principal, instantaneidade ou trato sucessivo, intuito 

personae ou impessoalidade, tipicidade ou atipicidade.Para que realmente se possa entender o 

negócio jurídico unitário a partir deste sistema classificatório, há que se adicionar à 

classificação o elemento de união de todos os contratos para se bem interpretar, pois, caso 

contrário, a interpretação unilateral do contrato classificado, poderá gerar distorções 

sistêmicas com resultados que podem aberrar ao direito e aos princípios sinalagmáticos dos 

contratos como já mencionado anteriormente. 

  

  

ii)                   Classificação em face do negócio jurídico final. Nesta situação, a 

classificação se fará não tanto em razão dos contratos unitariamente entendidos, mas sim em 

razão dos objetivos e dos resultados que este agrupamento de contratos em rede devem  gerar 

ou gerarão no futuro. Assim é que a depender dos objetivos pretendidos e do resultado gerado 

ou a gerar o direito aplicável será de uma natureza específica. Fran Martins[12] assevera que 

o interesse na classificação é ressaltar as qualidades de cada contrato conhecendo-se as 
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peculiaridades e efeitos jurídicos. Classificando-se o contrato sabe-se  como este se formou, 

obrigações geradas, vantagens e desvantagens das partes, prestações e contra prestações, 

requisitos de validade, posição das partes na relação jurídica estabelecida, regulação  e 

condições do contrato. A proposta que se faz é observar na classificação do negócio jurídico 

consubstanciado em rede conexional de contratos, principalmente a vontade macro das partes 

(base do negócio); o resultado esperado e verificado (objeto macro) sintonizando-se estes 

fatos aos sistemas classificatórios clássicos de contratos, após a consolidação interpretativa de 

todos os contratos que compõem a rede. 

  

Um negócio jurídico formalizado através de rede de contratos pode também ser classificado 

no âmbito dos contratos colaborativos e dos contratos relacionais. Colaborativos porque 

agregam pessoas jurídicas e/ou físicas para um fim comum de natureza colaboracional que 

será o resultante do empreendimento buscado. 

  

Já acerca dos negócios jurídicos relacionais Paula Forgioni[13] asseverando que os contratos 

relacionais podem encerrar uma verdadeira rede de agentes econômicos, aumentando 

sobremaneira o grau de complexidade da teia de deveres e direitos contratuais apresenta como 

pacíficos os seguintes elementos: 

  

i)                    Os contratos relacionais tendem a se estender no tempo; 

  

ii)                  Em virtude de sua longa duração, busca-se mais a disciplina de questões futuras 

entre as partes. Ou seja, o contrato não visa a estabelecer apenas regras sobre as trocas em si, 

mas disciplinar o relacionamento a ser fruído ao longo da vida do contrato. Acrescenta Paula 

Forgioni que na redação destes instrumentos contratuais as partes usam termos amplos e 

abertos, sem significados definidos de forma clara, lançando-se as  bases para um futuro 

comportamento colaborativo. 

  

  

iii)                Há uma relação de interdependência entre os participantes do contrato na busca 

do negócio globalmente considerado de forma tal que o sucesso de um dos contratantes está 

diretamente ligado aos benefícios que se reverterão aos demais 

  

  

Nas redes de contrato observar-se-á a estrita colaboração das partes e cooperação com vistas a 

um fim comum a ser obtido no futuro, realçando desta forma a característica classificatória da 
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rede como um negócio jurídico colaboracional e relacional onde preponderam elementos da 

boa fé objetiva e da confiança na busca da sua função social. 

  

6. A Sociedade da Informação como ambiente  propício para a criação de negócios 

jurídicos bancários em  rede de contratos. 

  

O Governo Federal Brasileiro através do Ministério da Ciência e Tecnologia desde o ano de 

1.997 iniciou um Programa governamental consubstanciado no Livro Verde da Sociedade da 

Informação no Brasil, estabelecendo diretrizes e metas e  formulação de uma estratégia para 

conceber e estimular a adequada inserção da sociedade brasileira na Sociedade da Informação, 

como forma de se vivenciar um novo paradigma lastreado no resultante da revolução 

tecnológica. 

Estabeleceram-se inicialmente  as bases para a criação da infra-estrutura de redes no país e o 

fomento para o desenvolvimento de serviços, apropriando para o Brasil, as tecnologias que 

envolvem a internet, através do implemento do projeto RNP – Rede Nacional de Pesquisa no 

Ministério da Ciência e Tecnologia. Posteriormente se procurou melhorar a tecnologia da 

infra-estrutura de comunicação e informação, com fins de adequá-la a velocidade de interação 

praticada em outros países, instalando uma rede nacional de fibras ópticas e melhorando a 

qualidade dos serviços ao consumidor. 

A  terceira fase cuidou dos  aspectos regulatórios, em consonância com os interesses 

estratégicos do país. Numa quarta etapa a rede informacional será amplamente disponibilizada 

e o Governo, nesta situação, se empenhará tão só em  suprir demandas não atendidas pelo 

setor privado. 

Para o que se convencionou denominar por fase ii da internet, o Governo apresentou um 

projeto com a seguinte missão e objetivos básicos: 

“Articular e coordenar o desenvolvimento e utilização segura de serviços avançados de 

computação, comunicação e informação e suas aplicações na Sociedade, através da pesquisa, 

desenvolvimento e ensino brasileiros, acelerando a disponibilização de novos serviços e 

aplicações na Internet, de forma a garantir vantagem competitiva e a facilitar a inserção 

internacional da indústria e empresa brasileiras. Fornecer desta maneira subsídios, para a 

definição de uma estratégia de país para conceber e estimular a inserção adequada da 

sociedade brasileira na Sociedade da Informação.”  

Nesta expectativa há a idéia da viabilização da empresa nacional no contexto da 

Sociedade da Informação através da facilitação de seu ingresso nesta nova etapa social, 

participando de todos os projetos pilotos a serem instituídos no âmbito do Programa 

Governamental, que se traduzirão em oportunidades ao setor privado brasileiro e em 

campo propício para a criação de alianças, parcerias  e agrupamentos empresariais que 

redundarão na estruturação das redes de contratos. 

O Governo pretende atingir estes objetivos adotando e implementando, dentre outras, as seguintes medidas:[14] 
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a)Alta velocidade na comunicação: Estabelecimento de uma infra-estrutura nacional de 

informação de muito alta velocidade, que será o hardware básico para interconectar as 

instituições de ensino e pesquisa, órgãos de governo e entidades não governamentais e 

privadas envolvidas no desenvolvimento do projeto; 

b) Fomento de aplicações avançadas: Induzir, articular e fomentar o desenvolvimento e 

adoção de aplicações avançadas, provendo um conjunto de serviços básicos e ferramentas 

adequadas para o desenvolvimento das aplicações; 

c)Implemento de infra-estrutura comunicacional: Facilitar o desenvolvimento, instalação e 

operação de uma infra-estrutura de comunicações de alta qualidade a custos razoáveis, que 

seja capaz de prover uma qualidade diferenciada de serviço, baseada nas demandas e 

requisitos das aplicações avançadas e da comunidade de ensino e pesquisa; 

d)Incentivo ao desenvolvimento tecnológico: Promover experimentos com novas 

tecnologias de computação, comunicação e informação; 

e)Controle de qualidade e interoperação: Coordenar a adoção de padrões e práticas comuns 

entre as instituições participantes, para garantir a qualidade e interoperabilidade da infra-

estrutura, serviços e aplicações; 

f) Estabelecimento de parcerias:Catalisar parcerias entre entidades governamentais, não-

governamentais, de ensino e pesquisa e do setor privado em geral; 

g)Estímulo à transferência de tecnologia:Estimular e articular a transferência de tecnologia 

desenvolvida no projeto para a internet e sociedade em geral; 

h)Monitoração e avaliação de impacto:Monitorar e avaliar o impacto da nova infra-

estrutura, serviços e aplicações, principalmente em ensino, pesquisa, desenvolvimento e na 

Internet em geral; 

i)Implantação plena da Sociedade da Informação Brasil.Prover elementos de avaliação 

para o governo e para a sociedade na condução de um Projeto Nacional visando a 

implantação de uma Sociedade da Informação no Brasil. 

Acreditamos que com o desenvolvimento de políticas públicas específicas e de uma 

nova  visão do exercício da atividade empresarial, poderá  ser reduzida esta distância que gera 

a exclusão digital, através do implemento de programas de inclusão e de  responsabilidade 

social no exercício da atividade e da disponibilidade do empresariado em participar dos 

projetos pilotos[15] instituídos pelo governo que  visam principalmente: 

a)      A disseminação maciça das tecnologias da informação (TIs) nos meios empresariais; 

b)      Fomento da interligação das empresas à internet, através das redes de alta velocidade; 

c)      Fomento com ajuda governamental de investimentos empresariais na área de tecnologia 

com planos específicos de incentivos; 

d)     Estímulo a programas de treinamentos nas empresas, com relação ao uso de tecnologia 

da informação; 
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e)       Estímulo aos programas de Tele-educação; 

f)       Utilização de incentivos fiscais proporcionados pelas leis específicas, em programas 

educacionais de massa, ligados à internet; 

g)      Fomento aos programas de aproximação entre empresas e Universidades. 

  

Ainda, o Livro Verde prevê  a participação ativa do Brasil no estabelecimento das regras do 

comércio eletrônico mundial, bem como a participação nos acordos e consórcios 

internacionais relacionados ao comércio eletrônico e ao incremento e implemento da infra-

estrutura global de alta velocidade para facilitar o comércio eletrônico, fato que por si poderá 

gerar o crescimento da sociedade informacional. 

Estes fatos por si, bem demonstram  o campo de negócios jurídicos futuros, fomentadores não 

só das infra estruturas informacionais como da atividade empresarial neste novo ambiente. 

Estes negócios jurídicos, dada a capacidade criativa do ser humano, nem sempre serão 

verificados e estruturados  através de contratos simples, mas sim em face de uma rede de 

contratos dinâmica e independente que deve ser bem interpretada para que não se faça 

prejuízo entre as partes e para que se bem cumpra a função social. 

7. Sistema interpretativo da rede de contratos. 

Não se pretende com este breve estudo, alimentar a existência da crise nos contratos 

advinda  principalmente do enfraquecimento da força obrigatória em razão do  crescimento 

dos direitos coletivos e difusos e, por agora, dos chamados direitos de quarta geração – 

direitos transindividuais que levam a uma verificação diferenciada dos negócios jurídicos a 

partir de situações legais valoradas com base em outras premissas voltada para a função social 

e econômica do contrato e boa fé objetiva. 

Pretende-se sim apresentar uma proposta possível de sistema interpretativo, afirmando-se  que 

uma vez deliberadamente estruturada uma rede conexional de contratos, o negócio jurídico 

objeto da mesma deve ter primazia para com relação aos demais aspectos  contratuais que a 

compõe e os contratos unitariamente considerados, levando-se a uma interpretação de forma 

tal que a unidade do negócio jurídico principal se reste intacta como se se verificasse um 

negócio jurídico único e possível. 

Neste ponto é importante a observação de Carlos A Ghersi[16] para quem: “ Se evoluciona 

desde a concepción clásica em la cual solamente cabia el control judicial de la manifestación 

de voluntad, es decir, si estábamos em presencia de uma manifestación de voluntad no 

viciada, esto es de um “consentimiento” entendido com tal, com “cabal conciencia Del acto 

asumido y de sus consecuencias juridicas”, quedando excluído Del controlel contenido Del 

contrato hacia la revisión judicial Del contrato. La voluntad contínua esencial para la 

formación de los negocios jurídicos, pero su importancia y fuerza disminuyen, llevando a la 

relativización de la noción de fuerza obrigatoria e intangibilidad del contenido del contrato. 

En la doctrina tradicional, la fuerza obligatoria del contrato tenía su fundamento en la 

voluntad de las partes y no en los limites impuestos por ley. La autonomía de la voluntad 

tendrá – como límites – la norma, la moral y el orden público. El Contrato no es ya una regla 
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de conducta, obra común de ambas partes contratantes, sino que una de ellas tiene que 

limitarse a aceptar o rechazar el único contrato posible.” 

Os negócios jurídicos gerados ou advindos da rede conexional de contratos, para a sua 

validade plena devem observar nos termos do Art. 104 do Código Civil, a capacidade do 

agente, o objeto lícito, possível, determinado ou indeterminado e a forma prescrita ou não 

defesa em lei. Ou seja, observando-se a clássica classificação da existência, validade e 

eficácia, tem-se o negócio jurídico formado em rede apto a ser interpretado. 

 É importante na interpretação da rede de contratos que se investigue a causa não das 

obrigações assumidas pelas partes, mas sim como elemento justificador e identificador 

do  contrato. A causa é  vista aqui como o fim econômico e jurídico buscado pela união das 

partes e da função econômica a ser exercida para o implemento do negócio fim. 

Deve-se buscar além da causa do contrato, a causa da obrigação assumida unitária ou 

coletivamente pelas partes, o motivo (talvez consubstanciado no resultado pretendido) e o 

objeto do negócio, visto aqui como  o resultado desta colaboração entre partes. 

Para se bem interpretar o negócio jurídico que se consubstancia ou se instrumentaliza a partir 

de uma rede de contratos a regra do art. 112 do Código Civil deve se prestar como elemento 

condutor ao estabelecer que nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas 

consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem. Ou seja, volta-se à base objetiva do 

negócio para se entender os seus reflexos e conseqüências no mundo jurídico. 

O princípio da interpretação do negócio jurídico a partir da boa fé e dos usos do lugar da 

celebração, como estabelecido no art. 113 do Código Civil, deve ser verificado nas redes de 

contrato tendo a boa fé como cláusula geral e o conceito de usos como um conceito de 

práticas gerais  e aceitas do comércio nacional e internacional onde, inclusive, se deve incluir 

a necessária interpretação dada às cláusulas  incoterms que possam estar presentes nos 

contratos.    

Há que se levar em conta as restrições interpretativas previstas no Código Civil como aquelas 

previstas no Art. 114 para com os negócios jurídicos benéficos e renúncias que são 

interpretados restritivamente; subsistência das manifestações de vontade mesmo que o autor 

tenha feito reserva mental das mesmas e não queira o que manifestou, salvo se dela o 

destinatário tinha conhecimento como preleciona o art. 110 do Código Civil e silencia como 

forma de manifestação da vontade quando as circunstancias ou os usos o autorizarem  e não 

for  necessário declaração de vontade expressa.(Art.111) 

Como demos às redes de contrato a característica colaboracionais e relacionais, convém 

observar, como assevera Paula Forgioni[17]  que a teoria dos contratos relacionais, muito 

vista e estudada nos Estados Unidos,  não foi ainda incorporada pelos tribunais norte 

americanos necessitando da superação do esquema clássico interpretativo vigente. Com base 

no escólio de Melvin  A  Eisenberg  a Autora apresenta os parâmetros orientativos para a boa 

verificação dos contratos relacionais entre os quais destacam-se: 

a)      Flexibilizar os esquemas clássicos de formação e aperfeiçoamento de contratos baseados 

na oferta e aceitação; 
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b)      Diminuir a intolerância a regras do tipo aberto ou indefinido obrigando as partes à 

negociação para revisão do contrato observando-se os princípios das cláusula gerais e  de boa-

fé. 

c)      Aumentar as possibilidade de revisão contratual em caso de modificação de 

circunstancias que possam levar ao descumprimento do contrato 

d)     Atribuir eficácia a cláusulas do tipo “melhores esforços” . 

e)      Conferir caráter unitário aos contratos relacionais. 

f)       Impor o dever de negociação com base na boa fé e  de praticas eqüitativas com relação 

a preços; 

g)      Permitir-se que  as partes[18] adaptem ou revisem cláusulas contratuais incluindo as de 

preço, dentro de um contexto em que as perdas de uma parte possam ser compensadas pelos 

lucros da outra. 

Há ainda que se verificar no que tange ao sistema interpretativo unitário proposto, pelo menos 

duas situações diferentes que podem ser geradas em razão do maior ou menor 

comprometimento a instituição financeira para  com o negócio jurídico único a saber: 

1)      Rede de contratos formada com participação ativa da instituição financeira: Neste 

caso a instituição financeira por si ou por suas coligadas ou subsidiárias, é uma integrante do 

negócio jurídico unitário que se pretende e, como tal, possui obrigações contratuais 

delimitadas no âmbito  do fomento financeiro  ou do planejamento, através dela própria ou de 

bancos que a representem no país em questão onde o negócio se consolidará. A instituição 

financeira soma resultados que serão provenientes do negócio unitário decorrente do projeto 

financeiro e operacional que participa e os resultados parciais provenientes do fomento 

financeiro que podem ou não ser dirigidos para si.  Se a premissa contratual inicial foi 

formulada no sentido de que a Instituição Financeira se responsabilizaria pelos aportes 

financeiros necessários ao projeto e fomentos de qualquer natureza,  os contratos autônomos 

formados com as entidades financeiras relacionadas e indicadas pela participante, devem ser 

vistos em sintonia com o negócio em sua formulação originária e dele não se dissociam. São 

assim contratos bancários por excelência, porem vinculados a um regime de contratação 

maior que comporta a totalidade da rede de contratos, com reflexos sensíveis nas suas 

cláusulas. Assim, um eventual inadimplemento de uma obrigação assumida por um 

participante do grupo junto à entidade financeira indicada, nem sempre poderá ser visto de 

forma estanque e pelos meios clássicos interpretativos. E isto porque pode o não pagamento 

ter ocorrido justamente em razão de a instituição financeira participante do projeto, ter 

determinado a paralisação de transferências de recursos mensais que estava obrigada 

contratualmente. Destarte, o inadimplemento daquele que figura como mutuário da obrigação 

junto ao Banco emprestador do recurso por conta e ordem do participante do negócio jurídico, 

não pode ser interpretado de forma comum, pois, na realidade não se cumpriu para com o 

pagamento em razão da ausência dos recursos, incorrendo assim na possibilidade de não se 

efetuar a prestação enquanto não se tenha a contraprestação. A dificuldade do intérprete reside 

no fato de o mesmo não ser informado com pontualidade acerca de todas as nuances que 

envolvem a rede de contrato e, como resultado, será um julgamento dissociado da realidade 

contratual e fática que, se válido no mundo jurídico porque partido do contrato apresentado 

pelo credor, poderá gerar  uma injustiça contratual a depender dos desdobramentos. 
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2)      Rede de contrato formada com a participação subsidiária e logística da instituição 

financeira. Neste caso a Instituição financeira não é participe principal do negócio jurídico e 

nem tampouco almeja para si ou para alguém de seu grupo os resultados financeiros advindos 

do sucesso no empreendimento. Apenas foi convidada a participar do empreendimento na 

qualidade de fomentadora financeira, nas mesmas condições do mercado. Sua função é típica 

de instituição financeira e os contratos que realiza para o auxílio na concretude do negócio, 

devem ser vistos de forma estanque e interpretados de forma unitária justamente por não ter 

ela a vinculação direta com os resultados almejados pelas demais partes. Seus ganhos são 

definidos nas operações que seja chamada a participar e, muito embora o seu contrato faça 

parte da rede de contratos para um fim único, pode ser interpretado autonomamente  pelas 

forma clássicas e usuais do direito. A diferença se faz no sentido de que a contratação 

estabelecida dentro do espírito de rede não deve ser vista sob a ótica do direito consumerista, 

mas sim do direito bancário haja vista a característica classificatória anteriormente 

apresentada, própria do contrato colaboracional relacional, não se aplicando a priori,  aos 

contratos bancários gerados neste negócio jurídico nenhum dos princípios relativos ao Código 

do Consumidor[19]. 

  

 Sobre a visão unitarista do negócio jurídico  o Supremo Tribunal Federal com sensibilidade 

julgou um caso que envolvia um contrato misto com obrigações de diversas naturezas que 

pode ser traduzido na rede de contratos ora estudada e  assim dispôs : 

  

  

  

  

“O que caracteriza o contrato misto é a coexistência de obrigações pertinentes a tipos 

diferentes de contratos, enlaçados pelo caráter unitário da operação econômica cujo resultado 

eles asseguram. Ele se distingue da união de contratos, que se caracteriza pela coexistência, 

num mesmo instrumento, de tais obrigações simplesmente justapostas, sem o amálgama da 

unidade econômica aludida” 

  

  

“...Na hipótese de união de contratos, pode ser anulado ou rescindido um deles, sem 

prejuízo  dos outros; enquanto que, em se tratando de contrato misto, o grau de síntese 

alcançado torna inseparáveis as partes ou elementos do negócio.” 

  

“Outrossim, cumpre-nos advertir que as regras principais a serem observadas, em relação ao 

contrato misto, são estas: 
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a)      cada contrato se rege pelas normas de seu tipo; 

b)      mas tais normas deixam de ser incidentes, quando se chocarem com o resultado que elas 

visam assegurar.”(STF in RTJ  v.77/884)) 

  

Ou seja, a verificação de um negócio jurídico instrumentalizado por contratos conexos em 

rede   deverá se dar através da regência do direito com base na classificação geral do contrato 

visto do ponto de vista unitário e em sintonia com as características que lhes são próprias no 

mundo jurídico.Todavia, esta autonomia cederá espaço a outro sistema interpretativo caso o 

resultado que se chegue comprometa o resultado pretendido através da rede contratual 

formada. Neste ponto interpreta-se o contrato nos moldes próprios até o limite do que possa 

ser razoável e, ao demais, aplica-se outras técnicas interpretativas contratuais que possam dar 

realce à base do negocio, confiança, função social e boa fé objetiva. 

Não se deve ainda olvidar que em razão da característica colaboracional da rede de contrato, 

onde as partes objetivam a consecução de um propósito comum, aplicar-se-ão o critérios 

gerais interpretativos sempre se levando em conta os propósitos comuns que uniram as 

partes.   

  

  

  

Manuel de La Puente y Lavalle[20] señala: “Puede aducirse, en primer lugar, que si un 

contrato ya ha sido celebrado con el contenido que le han dado las partes, las estipulaciones 

de dicho contrato son obligatorias entre ellas y no pueden ser modificadas por una ley 

posterior, porque ello equivaldría a crear una regulación distinta de la convenida por los 

contratantes. En segundo Lugar, que este procedimiento determinaría dar a la ley efecto 

retroactivo 

  

  

A interpretação de um contrato ou a integração contratual  como menciona Maria Helena 

Diniz[21]  é eivada de dificuldades pois além de se analisar o texto contratual, deverá ser 

examinada a intenção comum dos contratantes guiando-se o interprete por sentimentos 

jurídicos que o impedirá de cai em interpretações alheias à vida. No caso da interpretação da 

rede de contratos, esta deve ser declaratória a início, pois terá como móvel a descoberta da 

intenção das partes no momento da realização do contrato e poderá se transmutar para uma 

interpretação construtiva para a boa intelecção do desenvolvimento da relação contratual até o 

momento presente, sempre com vistas para o seu resultado final prático a ser alcançado. 

8. Conclusão 
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Constatada a importância e função econômica da articulação de negócios jurídicos 

complexos, principalmente no campo dos novos negócios jurídicos  provenientes e 

possibilitados  pelo advento da sociedade da informação, estruturados  através do sistema de 

redes conexionais de contratos, há que se perquirir do direito, principalmente visando o ótimo 

sistema interpretativo, as condições de avaliação e verificação destes contratos se são 

eficientes e se traduzem realmente a vontade das partes. 

Para tanto se apresentou  a idéia do contrato como um elemento integrante e 

instrumentalizador  do negócio jurídico principal, formado através do axioma estudado 

da  relação complexa solidária. Neste contexto e observando-se os elementos da boa fé 

objetiva e da confiança, aliados à função social do contrato, se procurou  buscar a 

classificação da rede de contratos com vistas a aplicabilidade do direito posto. 

Uma rede conexional de contratos é, portanto, na nossa visão,  um conjunto de negócios 

jurídicos complexos interligados por um elemento único de condução e que resulta da vontade 

das partes na criação de um negócio único mesmo que instrumentalizado por contratos 

autônomos e independentes que tratam de questões específicas do negócio jurídico unitário. 

Partindo-se da premissa de que nem sempre os negócios jurídicos que envolvem instituições 

financeiras devem ser considerados como negócios bancários se procurou alguma 

classificação do que se entendeu por rede de contratos apresentando-se dois tipos de 

classificação onde no primeiro deles se propôs a classificação em razão da estruturação do 

negócio jurídico e no segundo se propôs a classificação em razão dos objetivos do contrato, 

podendo ser verificada uma classificação  de forma individual atendendo-se às características 

de  cada contrato componente da rede com a ressalva de que  neste sistema classificatório 

muito embora se possa a primeira vista atender aos ditames do direito, na realidade também 

poderá haver  distorção interpretativa do negócio jurídico justamente pela falta de conexão de 

elementos de união de todos os contratos com vistas ao negócio jurídico único. Já no sistema 

proposto onde a classificação  se faz em face do negócio jurídico final  a interpretação será 

mais eficiente pois se fará não tanto em razão dos contratos unitariamente entendidos, mas 

sim em razão dos objetivos homogenios e unitários buscados e dos resultados que este 

agrupamento de contratos em rede gerou. Assim é que a depender do resultado gerado o 

direito aplicável será de uma natureza específica. 

  

Concluímos também como adequada a classificação da rede de contratos  no âmbito dos 

contratos colaborativos e dos contratos relacionais. Colaborativos porque agregam pessoas 

jurídicas e/ou físicas para um fim comum de natureza colaboracional que será o resultante do 

empreendimento buscado e relacionais porque de trato sucessivo,  encerram uma verdadeira 

rede de agentes econômicos de qualquer natureza, aumentando a possibilidade de fomento  da 

atividade empresarial  através de um sistema consolidado e instrumentalizado pela rede de 

contratos. 

  

Apresentou-se, ainda que de forma breve, a institucionalização da sociedade da informação no 

Brasil, a demonstrar o campo de negócios jurídicos futuros, fomentadores não só das infra 

estruturas informacionais como da atividade empresarial neste novo ambiente. Estes negócios, 

dada a capacidade criativa do ser humano, nem sempre serão verificados e estruturados 

3519



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

através de contratos simples, mas sim em face de uma rede de contratos dinâmica e 

independente que deve ser bem interpretada para que não se faça prejuízo entre as partes e 

para que se bem cumpra a função social  e econômica. 

Procurou-se demonstrar no curso deste estudo que a boa interpretação da rede de contratos, na 

realidade diz respeito à própria interpretação do negócio jurídico que a gerou  e que, a unidade 

deve ser mantida com vistas a revestir da segurança jurídica necessária os negócios desta 

natureza e a contribuir com o crescimento das atividades empresariais. 

Estabeleceu-se ainda, a título de critério, uma forma de interpretação isolada de um contrato 

bancário quando este for parte de uma rede estruturada para negócio jurídico único  e o agente 

financeiro for somente instado não para a participação e obtenção de resultados sobre o 

negócio jurídico principal, mas sim para o implemento de um projeto financeiro específico 

típico das instituições financeiras e efetuados nos moldes regulares de mercado. 

Neste caso o contrato unitário  em questão que envolve o ente financeiro e o tomador do 

recurso no âmbito da rede de contratos, seja de que natureza for, possui característica de 

contrato bancário e pode ser interpretado - na nossa ótica, de forma independente observando-

se exatamente as características básicas atinentes a sua natureza jurídica específica. 

Finalmente, concluiu-se pela inaplicabilidade  das leis de ordem pública voltadas ao consumo 

nas relações jurídicas formadas e estruturadas através de rede de contratos entre a instituição 

financeira e a empresa ou grupo de empresas que tomará os recursos ou contratará com vistas 

a obtenção do resultado final único,  exatamente porque esta união ou agrupamento de 

empresas teve origem em uma  relação jurídica cuja característica  foi classificada neste breve 

estudo no âmbito dos contratos  colaboracionais e relacionais, afastando-se dos conceitos 

clássicos atribuídos à figura do consumidor, mesmo que de forma plurivoca. 

Esta pequena contribuição brasileira  não representa o carinho e admiração que temos pelo 

Professor Manuel de la Puente y Lavalle que se eternizou não só pelo conjunto de sua obra, 

mas, principalmente, pelas suas ações.   

  

BIBLIOGRAFIA 

ASCENSÃO, José de Oliveira. A Sociedade da Informação, in Direito da Sociedade da 

Informação, vol. I, Coimbra: Coimbra Editores, 1.999. 

De La Puente y Lavalle, Manuel. El Contrato en General. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Catolica del Peru, tercera edicion, tomo I, Lima, 1996 

De la Puente y Lavalle, Manuel, “La fuerza de la buena fe”, en Contratación contemporánea, 

teoría general y principios, Atilio Alterini; José Luis de los Mozos; Carlos Alberto Soto, 

(Directores), Palestra, Lima – Perú, Temis, Bogotá D.C., 2000 

De La Puente y Lavalle Manuel, El contrato en general, Comentarios a la Sección Primera del 

Libro VII del Código Civil. Tomos I al VI. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad 

Católica del Perú. Lima. 1991-1993. 

3520



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

DINIZ,Maria Helena. Tratado teórico e prático dos contratos-Vol.1 .Saraiva.São Paulo. 

1.993. 

DIP,Ricardo Tradição, revolução e pós-modernidade. Campinas: Millennium, 2.001. 

FORGIONI,Paula  A . Contrato de Distribuição. RT.São Paulo. 2.004. 

GHERSI,Carlos A . Problemática Moderna.Nulidades contractuales y clausulas 

abusivas.Ediciones Jurídicas Cuyo.Mendonza1.998. 

ITURRASPE,Jorge Mosset. Contratos conexos- Grupos y redes de contratos. Rubinzal 

Culzoni:Buenos Aires. 1.998. 

LARENZ,Karl. Base Del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Ed.Revista. de 

Derecho Privado. Madrid. 1.978. 

LORENZETTI,Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado. RT.São Paulo: 1.998. 

MARQUES, Cláudia Lima - -Contratos no Código de Defesa do Consumidor.4
a
 Ed. . 

RT:São Paulo. 2.002. 

MARTINS, Fran. Contratos e obrigações comerciais. Forense:Rio de Janeiro.1.999. 

  

 NALIN,Paulo.Do contrato - Conceito Pós Moderno. Juruá:Curitiba. 2.001. 

RIFKIN, Jeremy. A era do acesso. São Paulo: Makron Books, 2001. Da obra “The age of 

access”. Book, 2.000. Traduzida por Maria Lúcia G. L. Rosa. 

SALOMÃO NETO.Eduardo. Direito Bancário.Atlas: São Paulo. 2.005. 

ZALDIVAR,Enrique et MANOVIL, Rafael M et RAGAZZI,Guillermo E. Contratos de 

colaboracion empresaria.Abeledo-Perrot:Buenos Aires.1.989. 

  

  

 

 

 

[1] Lorenzetti.Ricardo Luiz. Fundamentos do direito privado. RT.São Paulo: 1.998, pág.541 

[2] A Era do Acesso, p.154. É interessante observar a descrição feita pelo autor a respeito do 

arquétipo da pessoa desta nova fase: “Um novo arquétipo humano está nascendo. Vivendo 

confortavelmente uma parte de suas vidas nos mundos virtuais do ciberespaço, familiarizados 

com os trabalhos de uma economia de rede, menos interessados em acumular coisas e mais 

interessados em ter experiências emocionantes e divertidas, capazes de interagir em mundos 

3521



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

paralelos simultaneamente, mudando rapidamente sua própria personalidade para se adaptar a 

qualquer realidade – simulada ou real – diante de si, os novos homens e mulheres do século 

XXI são bem diferentes de seus pais e avós burgueses da Era Industrial” (p.153). 

[3] Tradição, Revolução e Pós-Modernidade, p.13. 

[4] Salomão Neto.Eduardo. Direito Bancário.Atlas:São Paulo.2005 págs. 168/169. 

[5] De La Puente y Lavalle, Manuel. El Contrato en General. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Catolica del Peru, tercera edicion, tomo I, Lima, 1996 , pag. 262 

[6] Iturraspe.Jorge Mosset. Contratos conexos- Grupos y redes de contratos.Rubinzal 

CulzoniBuenos Aires. 1998.pág.43. 

[7] Marques, Cláudia Lima .Contratos noCDC .RT.São Paulo. 2.002,. pag.182 

[8] De la Puente y Lavalle, Manuel, “La fuerza de la buena fe”, en Contratación 

contemporánea, teoría general y principios, Atilio Alterini; José Luis de los Mozos; Carlos 

Alberto Soto, (Directores), Palestra, Lima – Perú, Temis, Bogotá D.C., 2000, pág. 273 a 285.. 

[9] Zaldivar,Enrique et Manovil, Rafael M et Ragazzi,Guillermo E. Contratos de colaboracion 

empresaria.Abeledo-Perrot:Buenos Aires.1989.pág.68. 

[10] Nalin.Paulo.Do contrato = Conceito Pós Moderno. JuruáCuritiba. 2001, pág,255. 

[11] Larenz,Karl. Base Del negocio jurídico y cumplimiento de los contratos. Ed.Revista. de 

Derecho Privado. Madrid. 1978. 

[12] Martins. Fran. Contratos e obrigações comerciais. Forense:Rio de Janeiro.1999,pág.85 

[13] Forgioni.Paula  A . Contrato de Distribuição. RT.São Paulo. 2.004,págs. 71/72 e 73 

[14] Dados extraídos do Livro Verde da Sociedade da Informação no Brasil. 

[15] Muitos são os projetos com incentivo do Governo já em andamento junto aos mais 

diversos órgãos, a exemplo: Agência do Conhecimento apoiada pela FINEP; Programa 

PROTEM-CC do Ministério da Ciência e Tecnologia viabilizando a participação das 

empresas em projetos tecnológicos; PAD-Programa Nacional de Aldo Desempenho 

desenvolvido pela SINAPAD para capacitação tecnológica; projeto PMMHB para a 

modernização da meteorologia e hidrologia; Projeto PRODENGE e Vision Lab apoiado pela 

FINEP para a Rede Brasileira de Engenharia para a competitividade; Programa SOFTEX do 

Ministério da Ciência e Tecnologia – Projeto para a Rede Brasileira de Competitividade, 

apoiado pela FINEP que visa dotar as federações de indústrias dos estados da União de 

serviços de informação e disseminação de conhecimentos aos seus associados; Projeto 

Nordeste 2000 que prevê o emprego da tecnologia da informação (TI) como uma ferramenta 

de apoio eficaz ao desenvolvimento da região. 

[16] Ghersi.Carlos ª Problemática Moderna.Nulidades contractuales y clausulas 

abusivas.Ediciones Jurídicas Cuyo.Mendonza1998 

3522



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[17] Forgioni. Paula A. Op.cit,pág.75 

[18] Na visão do Autor citado se deveria permitir aos tribunais que se fizesse esta revisão de 

cláusula inclusive nos preços. No Brasil, como salienta Paula Forgioni, não há esta 

possibilidade em razão do sistema de direito positivo que é praticado. Razão pela qual 

substituiu-se os tribunais pelas partes. 

[19] Todavia, se em razão de uma típica relação de consumo entre o consumidor e a 

Instituição Financeira, for ele levado a participar de uma rede sofisticada de contrato cujo 

benefício para a sua pessoa é inexistente e que melhora a condição de garantia do Banco em 

seu detrimento, o fato poderá ser visto pela ótica consumerista, aplicando-se o C.D.C. 

[20] De La Puente y Lavalle Manuel, El contrato en general, Comentarios a la Sección 

Primera del Libro VII del Código Civil. Tomos I al VI. Fondo Editorial de la Pontificia 

Universidad Católica del Perú. Lima. 1991-1993. 

  

 

3523



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO E A PESSOA DO “PRESENTE” – NO TRABALHO 

E NO LAZER. 

 

Information Society and the person  of the "present" - at work and at leisure. 
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RESUMO 

 

A Sociedade da Informação, concentrada nas tecnologias da informação e comunicação, remodela a base da 
sociedade em ritmo acelerado. Um novo sistema de comunicação que fala cada vez mais uma língua universal 
digital tanto está promovendo a integração da produção econômica e distribuição de conhecimento como de 
interação interpessoal. Ao distinguir nosso tempo com a marca da inovação e da instantaneidade, esbarra, à 
medida que cresce, num imenso desafio: precisa universalizar-se, democratizar-se, sob pena de reproduzir e 
perpetuar os velhos limites. As redes interativas estão crescendo exponencialmente, criando novas formas e 
canais de trabalho, moldando a vida e, ao mesmo tempo, sendo moldada por ela. Nesse fluxo de mudanças 
contínuas, as pessoas tendem a reagrupar-se em torno de identidades primárias, coletiva ou individual, atribuída 
ou construída, tornando a fonte básica de significado social. Cada vez mais, as pessoas organizam seu 
significado não em torno do que fazem, mas com base no que elas são ou acreditam que são, quando na verdade 
a pessoa é atitude em movimento, em virtude desta exteriorizar o sentir e o pensar. Enquanto isso, as redes 
sociais conectam e desconectam indivíduos, grupos de trabalho, de acordo com a sua pertinência na realização 
dos objetivos. Devido a penetrabilidade das novas tecnologias em todas as esferas da atividade humana, verifica-
se que o direito ao trabalho e ao lazer passam a possuir paradigmas e limites com vistas a agregação ou 
desagregação entre as pessoas, que ora encontram-se presente fisicamente e ausente virtualmente e vice-versa. 
 

Palavras-chave: Sociedade da Informação. Sujeito de direitos. Trabalho. Lazer. 

 

 

ABSTRACT 

 

The Information Society, focused on information technology and communication, remodeling the foundation of 
society at a rapid pace. A new communication system that increasingly speaks a universal language so digital is 
promoting the integration of economic production and distribution of knowledge and interpersonal interaction. 
By distinguishing our time with the brand of innovation and immediacy, coming as it grows, a huge challenge: it 
must be universal, democratizing, failing to reproduce and perpetuate the old boundaries. The interactive 
networks are growing exponentially, creating new forms and channels of work, shaping their lives and at the 
same time, being shaped by it. In this flow of continuous change, people tend to regroup around primary 
identities, collective or individual, ascribed or constructed, making the basic source of social meaning. 
Increasingly, people organize their meaning not around what they do, but based on what they are or believe they 
are, when in fact the person's attitude in motion in virtue of externalizing feeling and thinking. Meanwhile, social 
networks connect and disconnect individuals, work groups, according to their relevance in achieving the goals. 
Because of the pervasiveness of new technologies in all spheres of human activity, it appears that the right to 
work and leisure patterns and come to own limits in order to aggregate or split between people who are either 
physically present and absent virtually and vice versa. 
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SUMÁRIO 

 

Introdução. 1. Sociedade da Informação: construção de um novo paradigma de trabalho e relações interpessoais. 
1.1. Alicerce constitucional do direito fundamental social ao trabalho e ao lazer. 2. Teletrabalho: uma nova 
forma de prestar trabalho face ao uso das novas tecnologias. 2.1. Reconhecimento do direito fundamental ao 
trabalho. 2.2. Teletrabalho: possível forma de conexão com direito fundamental ao trabalho e desconexão com as 
relações sociais e familiares. 2.3. Da necessária desconexão como forma de conferir direito ao lazer ao 
trabalhador. 3. Lazer: um direito social necessário. 3.1. Considerações: do surgimento até a atualidade. 3.2. 
Publicidade como estimuladora do direito ao lazer. 3.3 As novas tecnologias face ao direito ao lazer: forma de 
agregar ou desagregar? Considerações finais. Referências bibliográficas. 

 

 

Introdução. 

 

O processo de reestruturação da economia viabilizado pelo desenvolvimento 

tecnológico está levando-nos a conviver em contato com as relações no mundo virtual, 

mudando as formas de vida e de trabalho, impondo um novo ritmo nas atividades humanas. 

No caso da internet, este não é simplesmente um meio, como o telefone ou sistema 

de correios eletrônicos, é também um lugar, uma comunidade virtual onde as pessoas se 

conhecem, se encontram, tornam-se amigos, fazem parcerias profissionais. 

A realidade atual revela uma mudança de paradigma aonde às tradicionais formas de 

prestação de serviços aos poucos vão cedendo espaço às novas relações contratuais, as quais 

não exigem a presença física do trabalhador, no caso, o teletrabalho. No âmbito do mercado 

de trabalho, os profissionais fazem contato com clientes onde estes estiverem, formando 

equipes de trabalho com outros que se encontram em regiões distantes ou em países 

diferentes, fazendo e realizando projetos, trocando informações em tempo real sem a 

necessidade de que se conheçam pessoalmente, tendo como resultado um produto útil para a 

comunidade científica, feito por pessoas “ausentes”. 

Como se pode observar, por meio das novas tecnologias é desenvolvido todo tipo de 

relações realizadas numa comunidade física, claro está que existem características únicas, 

como é o caso da distância física e do anonimato potencial. 

Face à diversidade de opiniões e teorias associadas à Sociedade da Informação, será 

proposto, ao longo desse texto, um diálogo que permita um ponto de partida para a reflexão 

das mudanças que estão acontecendo na forma como interagimos, trabalhamos, nos 

divertimos e aprendemos. 
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1. Sociedade da Informação: construção de um novo paradigma de trabalho e relações 

interpessoais. 

 

A sociedade não é um elemento estático, muito pelo contrário, está em constante 

transformação e como tal está inserida num processo de mudança em que as novas 

tecnologias são as principais responsáveis.  

Identifica-se um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a 

informação, atribuindo-lhe várias designações, entre elas: ”Sociedade da Informação”. 

A expressão “Sociedade da Informação” - também chamado de “Sociedade do 

Conhecimento” 1 - surgiu em meados do final do século XX, com origem na idéia de 

flexibilização e globalização. É um termo que passou a ser utilizado por parte do grupo social 

como substituto para a denominada “Sociedade Pós-industrial”, ou “Informacional” como 

prefere Castells 2, e como forma de transmitir o conteúdo específico do “novo paradigma 

econômico-social”, o qual se baseia num bem precioso, a informação. Este tipo de sociedade 

encontra-se em processo de formação e expansão. 

Diversos autores já tentaram definir a expressão “Sociedade da Informação”. 

Segundo Gouveia 3, o conceito de Sociedade da Informação é originário das pesquisas de 

Alain Touraine e Daniel Bell 4 do final de década de sessenta sobre a influência dos avanços 

tecnológicos nas relações de poder, que identificaram a informação como elemento central da 

sociedade contemporânea. 

Gaio e Gouveia 5 definem Sociedade da Informação como a “sociedade que recorre 

predominantemente às tecnologias da informação e comunicação para troca de informação 

em formato digital, suportando a interação entre indivíduos e entre estes e instituições, 

recorrendo a práticas e métodos em construção permanente”. Por sua vez, Kumar 6 a definiu 

                                                 
1 LISBOA, Roberto Senise. Direito na Sociedade da Informação. RT-847, p. 78-95. São Paulo: Editora Revista 

dos Tribunais, Maio-2006. p. 85. 
2 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (A era da informação: economia, sociedade e cultura; v.1). 

Tradução de Roneide Venâncio Majer; atualização para 6 ed: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
ISBN 8521903294 

3 “Sociedade da Informação – Notas de contribuição para uma definição operacional”, GOUVEIA, Luis Manuel 
Borges; novembro de 2004; disponível em: Im@ufp.pt,http://ufp.pt/~Imbg. 

4 Alain Touraine e Daniel Bell foram provavelmente os primeiros sociólogos a teorizar sobre a Sociedade Pós-
Industrial, momento em que o conhecimento se tornou a principal força econômica de produção. 

5 GOUVEIA, Luis Manuel Borges e GAIO, Sofia. Sociedade da Informação: balanço e oportunidades. Edições 
Universidade Fernando Pessoa, 2004. 

6 KUMAR, Krishan. Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997. 
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como uma nova forma de organização e de produção da sociedade em escala mundial, 

baseada no conhecimento, na educação e no desenvolvimento científico e tecnológico.  

A Sociedade da Informação é um conceito utilizado para descrever uma sociedade e 

uma economia que faz o melhor uso possível das tecnologias da informação e comunicação 

no sentido de lidar com a informação, e que toma esta como elemento central de toda a 

atividade humana 7. 

Este novo modelo de organização das sociedades assenta num modo de 

desenvolvimento social e econômico onde a informação, como meio de criação de 

conhecimento, desempenha um papel fundamental na produção de riqueza e na contribuição 

para o bem-estar e qualidade de vida dos cidadãos.  

Alvin Tofler acredita que “o mais importante fato econômico de nossa era tem sido a 

ascensão de um novo sistema para criação de riqueza, baseado não mais nos músculos, mas 

na mente” 8.  

Condição para a Sociedade da Informação avançar é a possibilidade de todos 

poderem aceder às Tecnologias de Informação e Comunicação, presentes no nosso cotidiano 

que constituem instrumentos indispensáveis às comunicações pessoais, de trabalho e de lazer. 

O espaço virtual, cada vez mais, vai se tornando a grande biblioteca da humanidade, 

no qual estão inseridos, não somente os livros escritos, ao longo da história, mas, também, 

nossa forma de viver e conviver. Para esse espaço, de forma gradativa e dinâmica, está sendo 

conduzida nossa vida social, política e econômica, assim como nossos bens simbólicos e 

nossa cultura. O termo nossa não se relaciona a uma situação local, mas sim a uma situação 

planetária, ou seja, o ciberespaço faz com que o mundo seja percebido com uma dimensão 

completamente nova, de unicidade, eliminando as fronteiras de Estado-nação 9. 

A dinâmica que as infovias 10 estabelecem nas trocas de informação e nas 

comunicações impacta na oportunização de acesso ao mercado de trabalho e de 

                                                 
7 CASTELLS, Manuel. A Galáxia da Internet. Reflexões sobre a Internet, os negócios e a Sociedade. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 99. 
8 TOFFLER, Alvin. Powershift: as mudanças do poder – um perfil da sociedade do século XXI pela análise as 

transformações na natureza do poder. São Paulo: Record, 1995. p. 33 
9 Canotilho defende a superação da concepção moderna de Estado-nação. CANOTILHO, José Joaquim Gomes, 

Estado de Direito. Cadernos Democráticos n. 7. fundação Mário Soares. Lisboa: Gradiva, 1998, p. 44. 
10 O Brasil encontra-se hoje diante dos grandes desafios que o desenvolvimento das telecomunicações trouxe 

para o século XXI. Este século será, no futuro, conhecido como o século das infovias, assim como o século 
XIX foi o das ferrovias e o século XX foi o das rodovias e aerovias. Todas essas infra-estruturas exigiram 
imensos investimentos e foram as grandes alavancas do progresso das nações. Com as infovias não será 
diferente. Mas há aspectos em que a sua construção tem características próprias: a velocidade e a urgência com 
as quais elas precisam ser implantadas são determinantes para alcançar metas de inclusão digital e da inclusão 
social daí decorrente. (NETTO, Alexandre Annenberg. Infovias. In: CGI.br (Comitê Gestor da Internet no 
Brasil). Pesquisa sobre o uso das tecnologias da informação e da comunicação 2008. São Paulo, 2009, p. 53-

3527



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

entretenimento, na medida em que com o uso das novas tecnologias redesenha-se os 

processos de relação social e do exercício do direito fundamental ao trabalho. 

A possibilidade de haver pessoas conectadas em todo o mundo por meio da rede 

Internet e das outras formas de telecomunicações (fixas ou móveis); possibilitadas pelas 

tecnologias wireless (redes sem fio), como bluetooth e wi-fi, que permitem aos usuários que 

se conectem por meio de diversos dispositivos, a curta distância; favorecem a ampliação dos 

relacionamentos e facilitam o acesso ao mercado de trabalho, eis que a informação e o 

conhecimento desconhecem a limitação de espaço e locomoção. 

Numa sociedade dita informacional, portanto, as pessoas aproveitam as vantagens da 

tecnologia em todos os setores da vida cotidiana: no trabalho, em casa, no lazer. 

Ao longo da história, a pessoa humana tem criado os mais diversos meios e 

ferramentas para se comunicar e deste modo melhorar os seus padrões atuais de vida. Diante 

das suas criações, hoje as conclusões a tirar são complexas e pouco exatas. Se por um lado as 

suas criações lhe conferem um melhor modo de vida, são precisamente estas criações que o 

destroem. 

 

 

1.1. Alicerce constitucional do direito fundamental social ao trabalho e ao lazer. 

 

Os direitos fundamentais sociais são muito prezados nas ordens jurídicas 

democráticas, eis que decorrem da compreensão e busca de concretização do princípio da 

dignidade da pessoa humana e, via de regra, concretizam-se nas relações entre particulares, 

via a observância da legislação constitucional e trabalhista de caráter protetivo, proteção está 

voltada para a pessoa física do trabalhador. 

A dignidade da pessoa humana, enquanto fundamento do Estado Democrático de 

Direito em que se constitui o Brasil 11, possui "valor supremo de democracia", como quer 

entender José Afonso da Silva 12, uma vez que, qualquer que seja o aspecto pelo qual o tema 

seja enfocado, sobressai a dignidade da pessoa humana como valor supremo que fundamenta 

todo o ordenamento jurídico brasileiro. 

                                                                                                                                                         
56). As infovias são, em outras palavras, estradas eletrônicas onde pode transitar todo tipo de informação, na 
forma de texto, som ou imagem, entre um ponto gerador e diferentes pontos receptores. Elas são formadas por 
plataformas eletrônicas, destacando-se como principais o telefone, a televisão, a Internet, os servidores, as 
bibliotecas multimídia e as salas de videoconferência. 

11 ROMITA, Arion Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 3. ed. São Paulo: LTr, 2009. 
12 SILVA, José Afonso da. A dignidade da pessoa humana como valor supremo da democracia. Revista de 

Direito Administrativo, 1998, v. 212, p. 93-107. 
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Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 seus fundamentos 

são, entre outros: a dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho, constantes 

no artigo 1º, incisos III e IV. Igualmente, a Constituição reconhece como direitos sociais, 

previstos no artigo 6º, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência 

social, a assistência aos desamparados. Ainda, proclama que a ordem econômica se funda na 

valorização do trabalho humano e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme 

os ditames da justiça social, observados, entre outros princípios, o da redução das 

desigualdades regionais e sociais e a busca do pleno emprego, conforme disposto no artigo 

170, incisos VII e VIII. No que tange à ordem social, a Carta Magna assevera que ela tem 

como base o primado do trabalho e como objetivos o bem-estar e a justiça social (artigo 193), 

além de "promover o bem de todos", sem qualquer tipo de preconceito ou quaisquer outras 

formas de discriminação (artigo 3º, incisos I, III e IV). 13 

Nesse passo, contextualizam-se os denominados direitos sociais (fundamentais) na 

ordem constitucional. Todo o elenco dos direitos fundamentais inscritos na Constituição 

brasileira de 1988 é direito objetivo. Em sentido estrito, os direitos fundamentais sociais se 

funcionalizam como direitos prestacionais e como direitos de defesa, dirigidos a todos os 

sujeitos (singulares ou plurais) enquanto conformados à sua concretude, desde uma igualdade 

substantiva. Os direitos sociais incorporam cinco grandes propostas estabilizadoras das 

relações inter-humanas: I) aqueles relativos ao trabalho; II) à seguridade, incluídos os direitos 

fundamentais à saúde, à previdência e à assistência social; III) à educação e à cultura; IV) aos 

atribuídos à família, incluídos os das crianças e dos adolescentes, bem como aos idosos; V) 

aqueles relativos ao meio ambiente e, finalmente, VI) aqueles relativos à moradia. Na 

Constituição brasileira, os direitos sociais estão localizados no Capítulo II do Título II; sendo 

que o Título II da Constituição lista os direitos e garantias fundamentais. O Estatuto 

Constitucional de 1988 consagrou a seguridade como um direito fundamental 14 da pessoa 

humana, vale dizer, a Carta além de contemplar a seguridade como bem jurídico passível de 

tutela constitucional, consagrou a previdência como direito fundamental, concedendo-lhe uma 

qualificada proteção jurídica. 

                                                 
13 ROMITA, Arion Sayão. Perspectivas do direito do trabalho no século XXI. In: Direito do trabalho: estudos 

em homenagem ao prof. Luiz de Pinho Pedreira da Silva. Coordenadores: RIBEIRO, Lélia Guimarães 
Carvalho; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. São Paulo: LTr, 1998. 

14 Para Ingo Wolfgang Sarlet, “os direitos fundamentais integram, portanto, ao lado da definição da forma de 
Estado, do sistema de governo e da organização do poder, a essência do Estado Constitucional, constituindo, 
nesse sentido, não apenas parte da Constituição formal, mas também elemento nuclear da Constituição 
material”. Ver SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2004, p.35-36. 
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Nesse passo, Ingo Wolfgang Sarlet afirma que tanto a Constituição quanto os 

Direitos Fundamentais compõem “condição de existência e medida da legitimidade de um 

autêntico Estado Democrático e Social de Direito, tal qual como consagrado também em 

nosso direito constitucional positivo e vigente” 15.  

Nessa linha argumentativa, insiste-se que há que se ter uma noção bem delineada 

sobre direitos humanos e sobre direitos fundamentais. Por isso repete-se: num primeiro 

momento, afirma-se que os direitos humanos são os resultados de processos culturais de 

emancipação do ser humano na luta constante pela dignidade do humano; de outra parte, 

direitos fundamentais são os resultados de processos culturais de regulação das conquistas 

alcançadas pelos processos emancipatórios.  

Portanto, os direitos fundamentais não são a tão-só positivação dos direitos humanos, 

são mais; são garantias das conquistas que aqueles alcançaram, pois os direitos humanos 

cabem dentro dos direitos fundamentais, mas deles extravasam; são também, processos 

regulatórios não necessariamente vinculados aos direitos humanos, por vezes, revestem 

garantias derivadas de outros direitos fundamentais, e até mesmo de direitos humanos ainda 

não albergados pela fundamentalidade constitucional, ou albergados e inscritos em normas de 

sobre ou superdireito. Imprescindível, pois, demarcar o conceito de direitos fundamentais que 

não pode ser confundido com o conceito de direitos humanos. Essa identidade de titular, 

durante muitos anos, provocou imprecisão conceitual, mas atualmente não restam mais 

dúvidas de que se tratam de noções jurídicas distintas.  

É desde o princípio da dignidade humana que se pode discorrer sobre os direitos 

fundamentais e mais, sobre os direitos humanos, núcleo essencial de ambos. 

 

 

2. Teletrabalho: uma nova forma de prestar trabalho face ao uso das novas tecnologias. 

 

 

2.1. Reconhecimento do direito fundamental ao trabalho. 

 

Dada a existência de ampla literatura marxista 16 sobre o modo de produção 

capitalista, enfatizando suas características fundamentais, como generalização do valor de 

                                                 
15 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2004. p.72 
16 MARX, Karl. Contribution à la Critique de l’Économie Politique. 1.ed. Paris: Éditions Sociales, 1957. p. 05. 
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troca, ou seja, determinação, não apenas dos frutos do trabalho, mas ainda da própria força de 

trabalho enquanto mercadoria 17, parece mais profícua a tomada de posição face aos estudos 

recentes que focalizam na perspectiva histórica de que é por meio do trabalho que a pessoa 

obtém boa parte do necessário à sua subsistência e assegura o direito à dignidade da pessoa 

humana. 

O direito fundamental ao trabalho consiste na promoção de igualdade de 

oportunidades por meios capazes de mudar as regras do "jogo do mercado de trabalho"; não 

visam ao reconhecimento de igualdade de tratamento, mas aos meios necessários para torná-la 

efetiva. 

No que pertine à aplicação dos direitos fundamentais nas relações de emprego, de 

início, é conveniente destacar que, conforme Manoel Jorge e Silva Neto, o exame dos 

Princípios Fundamentais do Estado brasileiro deve preceder o estudo da incorporação dos 

direitos fundamentais ao contrato de trabalho, em razão de que tais postulados servem de 

“vetores interpretativos” da própria Constituição e da legislação trabalhista. 18 

Para Queiroz Júnior, o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser 

considerado como fundamento de todo o sistema de direitos fundamentais, vez que esses se 

constituem em “exigências, concretizações e desdobramentos da dignidade da pessoa 

humana e com fundamento nesta devem ser interpretados”. 19 

Sayão Romita chama a atenção para um paradoxo, no sentido de que nos estudos 

sobre relações de trabalho, quase não se vê referência aos direitos humanos, embora o obreiro 

seja uma pessoa que não deixa de ter tal condição quando inserido no âmbito da relação 

empregatícia. 20 

A questão da incidência dos direitos fundamentais nas relações de emprego possui 

clara e indiscutível justificativa: o objeto da relação de emprego é o trabalho e não o 

trabalhador. Contudo, resta impossível se desmembrar tais figuras, motivo pelo qual o 

trabalhador detém a proteção dos direitos fundamentais como cidadão e, especificamente 

                                                 
17 “Produzindo seus meios de subsistência, os homens produzem, indiretamente, sua própria vida material. A 

maneira pela qual os homens produzem seus meios de subsistência, antes de mais nada, da natureza dos meios 
de subsistência já dados e que lhes é necessário reproduzir. Não se deve considerar este modo de produção 
deste único ponto de vista, ou seja, que ele é a reprodução da existência física dos indivíduos. Ele representa, 
antes, já um modo determinado de atividade destes indivíduos, uma maneira determinada de manifestar sua 
vida, um modo de vida determinado”. MARX, Karl e ENGEL, F. L’idéologie Allemande. 1.ed. Paris: Éditions 
Sociales, 1953. p. 11-12. 

18 SILVA NETO, Manoel Jorge e. Direitos Fundamentais e o Contrato de Trabalho. São Paulo: LTr, 2005. p.15 
19 QUEIROZ JUNIOR, Hermano. Os direitos fundamentais dos trabalhadores na Constituição de 1988. São 

Paulo: LTr, 2006. p.85 
20 ROMITA, Arion Sayão, Direitos Fundamentais nas Relações de Trabalho. 2.ed. rev. e aum. São Paulo: LTr, 

2007. p.208 
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como trabalhador. Sendo assim, conclui-se com serenidade que os direitos fundamentais 

ocupam papel fundamental no ordenamento jurídico pátrio, se configurando como parâmetro 

dentro do qual devem ser interpretadas todas as normas trabalhistas. 21 

Ainda sobre a aplicação dos direitos fundamentais nas relações de emprego, registra-

se existir situações concretas que se configuram como nítidos desdobramentos da aplicação 

dos direitos fundamentais nas relações de emprego, considerando o caráter de pessoa humana 

do trabalhador. 

As teorias sociais não devem se limitar a uma análise ou desconstrução da realidade; 

elas devem, também, pelo menos tentar avançar elementos que permitam uma reconstrução 

normativa da mesma. E se, além disso, a teoria tiver a pretensão de ser uma teoria social 

crítica deve também articular alguma forma de utopia que indique a possibilidade de 

superação das condições sociais atuais. Diz-se na teoria social porque a mudança parece mais 

evidente nos textos de alguns teóricos da sociedade do que nas demandas dos movimentos 

sociais ou na agenda política dos governos; mas isto não a torna menos relevante. 

Outro fio condutor, que também perpassa os capítulos desse estudo, é a preocupação 

em fazer uma crítica não fundamentalista da mercadoria. Não fundamentalista porque não se 

trata simplesmente de negar a forma mercadoria, mas de mostrar que sua expansão não deve 

ser ilimitada; ou seja, ela não deve envolver todas as esferas da vida, subordinando todas as 

dimensões da vida humana à lógica do mercado. 

Quando se fala em crítica fundamentalista, não quer se referir apenas à crítica do 

mercado ou da mercadoria; a crítica direciona-se a qualquer enfrentamento reducionista, 

independentemente da esfera do social na qual se apóie para explicar o funcionamento da 

sociedade ou da opção ideológica que represente.  

A base comum que se quer apresentar é a crise do direito ao trabalho face ao uso das 

Novas Tecnologias, aquele concebido como veículo de integração social das pessoas. 

 

 

2.2. Teletrabalho: possível forma de conexão com direito fundamental ao trabalho e 

desconexão com as relações sociais e familiares. 

 

Em um mundo cada vez mais globalizado e sob os impactos do rápido avanço 

tecnológico, as relações de trabalho estão sofrendo modificações em suas antigas formas de 

                                                 
21 GÓES, Mauricio de Carvalho. A equiparação salarial como instrumento garantidor da isonomia nos 

contratos de emprego. Porto Alegre: Editora Verbo Jurídico, 2009. p. 94 
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organização, adaptando-se ao surgimento, cada vez mais célere, de novos modos de produção 

e de novos usos para o potencial humano de trabalho. 

O trabalho modificou-se ao longo do tempo, na medida em que as Tecnologias de 

Informação e de Comunicação, formadoras da Sociedade da Informação, tornaram-se um 

elemento indissociável do desenvolvimento da atividade econômica, constituindo-se, 

igualmente, num fator cada vez mais importante na organização e estruturação das sociedades 

modernas. 

As Tecnologias de Informação e de Comunicação transformaram-se, portanto, em 

imprescindível ferramenta de trabalho, possibilitando uma série de benefícios aptos a agilizar 

a transmissão de informações, aumentar a produção e reduzir gastos operacionais. 

Todas essas mutações foram inseridas nas relações de trabalho que não mais 

apresentam as características de tempo, espaço e organização que antes apresentavam, onde a 

energia e o esforço físico do trabalho humano eram os responsáveis pelo desenvolvimento da 

economia. 

Está-se diante de um novo tipo de trabalho, que é oriundo da reorganização do 

trabalho intelectual e manual. Não se pode considerar tão somente a reorganização dos 

processos de trabalho, mas também a integração produtiva nos territórios e nas redes sociais 

que os desenham e dos comportamentos de consumo, segundo Cocco 22. 

A realidade revela uma mudança de paradigma manifestada em um novo ambiente 

de trabalho descentralizado dos centros de produção e centralizado no conhecimento e na 

informação. Até mesmo as tradicionais formas de prestação de serviços aos poucos vão 

cedendo espaço a novas relações contratuais que nem mesmo exigem a presença física do 

trabalhador, como por exemplo, o Teletrabalho. 

O Teletrabalho aparece como uma nova modalidade de prestação de serviços, sem 

cobertura legal específica no Brasil e até o momento sua definição não responde a critérios 

jurídicos, mas sim, a considerações práticas, na medida em que surge num cenário 

influenciado pela globalização e a flexibilização. 

Com freqüência, o Teletrabalho é comparado com o trabalho em domicílio, o que 

não incorre na mesma espécie de relação de trabalho. Frederico Silveira e Silva23 explica que 

o “teletrabalho é uma espécie de trabalho a distância. Um equívoco freqüente é compará-lo 

ao trabalho em domicílio, visto que o teletrabalho não se limita ao domicílio”, podendo ser 

                                                 
22 COCCO, Giuseppe. A nova qualidade do trabalho na era da informação. In: Informação e globalização na era 

do conhecimento. Helena M. M. Lastre e Sarita Albagli (Orgs.). Rio de Janeiro: Campus, 1999. 
23 SILVA, Frederico Silveira e. O teletrabalho como novo meio de laborar e sua compatibilidade com o 

ordenamento jurídico. Revista CEJ, Brasília DF, n. 27, p. 102-109, 2004. 
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prestado dentro da própria empresa, abstraindo o contato direto do empregado com o 

empregador, como também em centros intermediários de trabalho descentralizados da 

empresa e dotados de instalações e equipamentos próprios para o desenvolvimento de tarefas, 

no caso, por meio do uso das Tecnologias da Informação e Comunicação. 

Portanto, na hora de conceituar, cabe observar a relação entre a utilização ou não de 

Tecnologias de Informação e Comunicação, principalmente para não confundir Teletrabalho 

com trabalho em domicílio. 

Jack Niles, inventor do vocábulo "teletrabalho", afirma que ao instituto em exame se 

atribui qualquer atividade profissional que se realiza fora do lugar tradicional de trabalho, 

utilizando alguma das técnicas de telecomunicações, o definiu como: “a possibilidade de 

enviar o trabalho aos trabalhadores, em vez de levar estes ao trabalho.” 24 

Para Pinho Pedreira, o Teletrabalho corresponde à modalidade de trabalho atípico 

resultante do conceito flexível de lugar de trabalho, aonde se observa uma erosão do modelo 

tradicional e o abandono do presenteísmo.25 

Denise Pires Fincato 26, por sua vez, afirma que “o teletrabalho constitui-se em 

modalidade surgida dessa revolução informacional, que mescla os avanços tecnológicos 

(principalmente informáticos) e comunicacionais.” 

Nesta concepção, a inovação tecnológica subverte a relação de trabalho clássica, 

sendo responsável por novos tipos de atividade descentralizada, que reúnem informação e 

comunicação.  

Uma das afirmações mais correta que pode ser feita é a de que a maneira de exercer a 

atividade laboral sofreu grandes modificações diante das revoluções sociais vivenciadas nos 

últimos séculos. Entretanto, não se deve preterir garantias mínimas asseguradas ao 

trabalhador. O direito ao descanso, ao lazer, e à desvinculação completa ao trabalho são 

requisitos necessários para a manutenção da vida saudável do empregado. O Teletrabalho 

surge como uma provável ameaça a estes direitos, visto que a partir de um computador o 

empregado poderá estar conectado à empresa em qualquer local que se encontre. 

Falar em teletrabalho é reportar-se à idéia de flexibilização do tempo de exercício da 

atividade laboral. Há, portanto, o desaparecimento da divisão outrora evidente entre o tempo 

destinado ao exercício da profissão e aquele voltado para o lazer. Hoje em dia esta interseção 

                                                 
24 NILES, Jack apud PINTO, José Augusto Rodrigues. Teletrabalho. Revista de Doutrina e Jurisprudência do 

TRT da 16a. Região, São Luis, V. 13, N1, jan-dez 1994. 
25 PEDREIRA, José Pinho. O teletrabalho. Revista LTr, São Paulo, V. 64, n. 5, maio 2000. p.583-587 
26 FINCATO, Denise Pires. Teletrabalho: uma análise juslaboral. Revista Justiça do Trabalho, n. 236, ago. 

2003. p. 41. 
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pode ser interpretada como um prolongamento da jornada de trabalho. O fantástico mundo da 

tecnologia passa a transformar-se no vilão do próprio homem. A tão perseguida idéia de 

desenvolver as atividades em seu próprio domicílio pode vir a imprimir ao trabalhador maior 

dedicação da sua capacidade intelectual ao âmbito profissional por muito mais tempo do que 

quando laborava no interior da própria empresa. A facilidade de comunicação e de localização 

poderá fazer ressurgir uma nova idéia de escravidão: a tecnológica.  

Estar em “seu próprio ninho”, desfrutando do ambiente familiar faz com que o 

teletrabalhador não contabilize o tempo gasto diante dos afazeres profissionais. A linha entre 

o lapso temporal destinado ao lazer e ao trabalho passa a ser tênue demais implicando na 

confusão entre estes dois ambientes. 

 

 

2.3. Da necessária desconexão como forma de conferir direito ao lazer ao trabalhador. 

 

Na verdade, este tema, aparentemente surrealista, apresenta grande pertinência com o 

nosso tempo e também é revelador de várias contradições que circundam o chamado “mundo 

do trabalho”, em especial do “mundo virtualizado”. 

A pertinência situa-se no próprio fato de que ao falar em desconexão 27 faz-se um 

paralelo entre a tecnologia, que é fator determinante da vida moderna, e o trabalho humano, 

com o objetivo de vislumbrar um direito do homem de não trabalhar, ou, como dito, 

metaforicamente, o direito a se desconectar do trabalho. 

Mas, esta preocupação é em si mesma um paradoxo, revelando, como dito, as 

contradições que marcam o nosso “mundo do trabalho”. 

A lógica utilizada no teletrabalho é bastante simples: ao ter a disponibilidade de 

exercer a sua atividade em qualquer lugar, desde que conectado por computador, o empregado 

estará vinculado à empresa de forma virtual, sendo possível, portanto, uma disponibilidade 

maior ao empregador, visto que sempre que estiver utilizando-se da informática poderá estar 

“lincado” com a empresa. Em outras palavras, o superior hierárquico também sairá dos limites 

físicos da empresa adentrando em outros âmbitos da vida do seu subordinado. 

Em termos das contradições, releva notar que se a tecnologia proporciona ao homem 

uma possibilidade quase infinita de se informar e de estar atualizado com seu tempo, de outro 

                                                 
27 MAIOR, Jorge Luiz Souto. Do direito à desconexão do trabalho. Revista do Departamento de Direito do 

Trabalho e da Seguridade Social da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, v. 1, n. 1, p. 91-115, 
jan./jun. 2006. 
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lado, é esta mesma tecnologia que, também, escraviza o homem aos meios de informação, vez 

que o prazer da informação transforma-se em uma necessidade de se manter informado, para 

não perder espaço no mercado de trabalho. 

Ainda no que tange às contradições que o tema sugere, importante recordar que o 

trabalho possui a idéia de dignificador do homem e como elemento de socialização do 

indivíduo, mas sob outro ângulo, é o trabalho que retira esta dignidade e essa inter-relação, 

impondo-lhe limites enquanto pessoa na medida em que avança sobre a sua intimidade e a sua 

vida privada. 

Deve-se esclarecer que quando se fala em direito a se desconectar do trabalho, que 

pode ser traduzido como o direito de não trabalhar, se está buscando identificar a existência 

de um bem da vida, o não-trabalho, o direito ao descanso, o direito ao lazer, cuja preservação 

possa se dar, em concreto, exatamente por conta das características deste mundo do trabalho 

marcado pelo uso das novas tecnologias, pela deificação de mercado e pelo atendimento, em 

primeiro plano, das exigências do consumo. 

É necessário esclarecer que não é o caso de se abandonar o uso das novas 

tecnologias. Está é inevitável e, em certa medida, tem sido benéfica à humanidade (em muitos 

aspectos). 

Mas, o problema da desconexão do trabalho não se limita a estes aspectos. Visto de 

outro modo, é possível considerar que o não-trabalho nos dias presentes é até mesmo fator de 

resgate da natureza humana. Se não for, portanto, por uma questão de responsabilidade social, 

que se pense no problema da desconexão do trabalho, então, como uma forma do homem 

(enquanto gênero humano) encontrar-se a si mesmo, para que consiga ser pai, mãe, filho, 

amigo; para que leia livros, assista filmes, caminhe pela cidade, faça piquenique, por 

exemplo; para que tenha tempo para rir, chorar, se emocionar. Não se adquire a plenitude do 

ser sem o sentimento. Este sentimento, aliás, é essencial até mesmo para que, ao retornar ao 

trabalho, o trabalhador consiga, enfim, enxergar as pessoas que estão à sua volta. A distância 

do trabalho permite até mesmo que a pessoa se veja no trabalho e consiga, então, avaliar 

criticamente sua postura, o que é essencial para, por mais paradoxal que pareça, atingir uma 

melhor eficiência no trabalho, mesmo que não seja este o propósito primordial da presente 

preocupação. 

Para levar esta discussão a um nível inimaginável, pense-se o presente tema sob a 

perspectiva de um filho que não vê sua mãe ou seu pai por dias inteiros porque estes 

diuturnamente estão voltados ao trabalho, ou apenas os têm presentes fisicamente, eis que 

teletrabalhadores. A preocupação dos pais pode ser a mais nobre possível (oferecer meios de 
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subsistência e conforto ao filho), mas pode ser também que a sua vinculação ao trabalho, de 

forma incessante, não passe de um vício, o vício provocado pela tela do computador ou pela 

vaidade de galgar posições cada vez mais altas e vencer na concorrência do mundo do 

trabalho. Pois bem, será que este filho não tem um bem jurídico a ser preservado?  

O desafio, sob este prisma, é buscar com que a tecnologia esteja a serviço do homem 

e não contra o homem. Sem os limites de uma verdadeira responsabilidade social, cujos 

limites devem ser determinados pelo Estado e não pelo livre-mercado, evidentemente, a 

evolução tecnológica a despeito de gerar conforto estará produzindo o caos. 

O que se pretendeu demonstrar com este estudo, do direito à desconexão do trabalho, 

é que a tecnologia tem trazido novos modos de trabalho, mas esta situação está longe de 

produzir uma ruptura dos padrões jurídicos de proteção do trabalho humano.  

Este novo “mundo do trabalho” contraditório traz para o jurista o desafio de 

encontrar estas respostas, que se destinam, também, à preservação da saúde da sociedade. 

Nesta medida é que o direito a se desconectar do trabalho, como dito inicialmente, não é um 

direito individual do trabalhador, mas da sociedade e da própria família. 

 

 

3. Lazer: um direito social necessário. 

 

3.1. Considerações: do surgimento até a atualidade. 

 

A partir da década de 60 as leis laborais sofreram alterações significativas que 

melhoraram as condições de vida das famílias e fizeram com que estas não apenas passassem 

a ter um tempo livre para se dedicarem ao lazer, bem como propiciaram que obtivessem 

condições econômicas para tanto. À estabilidade econômica junta-se à estabilidade político-

social propiciando a criação de condições para que o indivíduo e sua família desfrutem dos 

seus momentos de lazer em atividades que lhe dão prazer. Na década de 90, o fácil acesso à 

informação, à publicidade, ao marketing, à Internet, despertaram no indivíduo outro tipo de 

necessidade, a de conhecer e interagir com outras culturas e de diferentes formas, referida 

interatividade veio acompanhada de entretenimento de alta tecnologia. 28 

O direito ao lazer é reconhecido constitucionalmente e está disseminado por todas as 

classes sociais. Anteriormente, esse direito era visto como um luxo que somente algumas 

                                                 
28 MARQUES, Jane e LEITE, Edson. Impactos do entretenimento na sociedade da informação. Razón y 

Palabra, México, v. 52, n. 1, p. 1-15, 2006. p.03 
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pessoas poderiam usufruir, porém, tornou-se uma necessidade que, condiciona o indivíduo 

não só no seu nível cultural e social, como também, aumenta a satisfação e o bem estar, 

contribuindo para uma maior produtividade. 

As últimas décadas têm sido de grandes alterações econômicas, culturais, sociais e 

políticas, bem como a qualidade de vida, em alguns seguimentos, tem se demonstrado um 

pouco melhor. Hoje, as novas tecnologias parecem se agregar de forma mais incisiva, mesmo 

na vida daqueles que encontram-se numa parcela da população economicamente menos 

favorecida. O orçamento familiar disponível, depois de saciadas as primeiras necessidades, 

tem crescido e com ele a predisposição para gastar mais com lazer e entretenimento ligados a 

alta tecnologia. 

 

 

3.2. Publicidade como estimuladora do direito ao lazer. 

 

A sociedade está vivendo uma renovação surpreendente com o uso das novas 

tecnologias e tais são colocadas aos olhos do público destinatário por meio da propaganda 29, 

que busca moldar a vontade das pessoas. O mundo contemporâneo tem experimentado uma 

forma diferenciada de formação de opinião, pois no passado seu alcance era restrito e de 

propagação lenta, não indo além da voz de um orador. A divulgação da propaganda ampliou 

seu alcance pelo uso das cartas circulares, as Epístolas de São Paulo, e, posteriormente, pela 

invenção da imprensa. Com o advento de jornais, do cinema, das rádios e, sobretudo, da 

                                                 
29 No que toca à diferença entre as expressões propaganda e publicidade, cabe registrar a advertência feita por 

FURLAN: "Ocorre que, no início do século XIX o termo propaganda foi preterido pela palavra publicidade 
por ter sido um instrumento de abusos nazi-facista e um meio de violentar a consciência das massas, razão pela 
qual adquiriu um significado indesejável. Diante disso, o termo publicidade que no início limitava-se somente 
a um sentido jurídico, passou a ter também um sentido comercial. Cremos poder sustentar, como fazem alguns 
autores, que a publicidade seria uma decorrência da propaganda, haja vista que, embora tenha uma finalidade 
bem determinada, qual seja, o objetivo comercial, não deixa de ser também, como a propaganda, uma forma de 
divulgação de idéias". Ver FURLAN, V.C.P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias. Direito do 
Consumidor, São Paulo, n.10, 1994, p. 99. Valéria Falcão CHAISE compreende: "publicidade como a forma 
ou meio de comunicação com o público que tem como objetivo promover a aquisição de um produto ou a 
utilização de um serviço" (p.8). Destaca a autora que a mensagem deve chegar ao conhecimento do público, a 
um número indeterminado de pessoas. Ver CHAISE, p.9. Adverte BENJAMIN não ser qualquer informação 
que integra o conceito de publicidade, mas a conexa à atividade econômica, excluídas as informações com 
conteúdo político, humanístico e didático entre outros. Resume o autor para a informação se configurar com 
publicidade, devem estar presentes o objetivo comercial e o incentivo, ao consumo na compra de produtos e 
serviços. Frente a inexistência destes elementos haverá informação strito sensu, como as veículadas nas 
notícias, livros e cinema. Registra o autor que nem toda informação é publicidade e nem toda publicidade é só 
informação. BENJAMIN, A.H. A repressão penal aos desvios de marketing. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, n.4, 1992(a), p.171-172. GUINCHARD lembra que na publicidade não basta estar 
presente o conteúdo comercial da informação, sendo característica o propósito de incentivar a venda de 
produtos e serviços, atuando na psique do público, condicionando-o para o consumo. GUINCHARD, Serge. 
La publicité mensogére en droit français et en droit féderal suisse. Paris: LGDJ, 1971. 
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internet, as informações atingem subitamente vários milhões de pessoas. Registra Roger 

Money-Kyrle a influência que a propaganda desencadeia no comportamento das pessoas, 

assim: 

 

Seu alcance agora cobre o mundo inteiro e ninguém, exceto quem esteja numa ilha 
deserta pode escapar de sua influência. Por essa razão, a psicologia da propaganda, 
ou da sugestão em massa (que talvez sejam a mesma coisa), desenvolveu 
subitamente uma enorme importância prática. Se o homem fosse totalmente racional 
e influenciável apenas pela propaganda que dissesse a verdade, toda a verdade e 
nada mais que a verdade não haveria problema. Mas desafortunadamente a 
evidência e o julgamento não são de modo algum os únicos determinantes de 
crenças e sentimento. O homem sempre foi um animal crédulo, facilmente 
convencível e inflamável pela oratória. Às vezes, pode ser quase hipnotizado 
aceitando qualquer coisa que seja dita com suficiente força e autoridade. Nosso 
problema é descobrir por quê. Dizer que o homem é sugestionável, como os 
psicólogos se orgulham de fazer, simplesmente nomeia o que estamos tentando 
explicar. O que queremos saber é por que algumas pessoas não são mais 
sugestionáveis pela propaganda que outras e por que o grau de sua 
sugestionabilidade depende tanto de sua relação com o propagandista quanto da 
natureza de sua propaganda. 30 

 

A publicidade é uma grande estimuladora desse consumismo, pois, está em toda 

parte, nas ruas, televisão, rádio, internet, somos frequentemente bombardeados no dia-a-dia 

pelas publicidades que exercem influência que reflete no comportamento das pessoas. 

Alcançando o ponto mais fraco de nossas mentes com propostas de felicidade, bem-estar, 

prazer, culpa, solidão, seus efeitos são incontestáveis sobre o homem médio, e devastadores. 

O ser humano é um ser sugestionável e o seu grau de vulnerabilidade à sugestão está 

vinculado à sua educação e ao sentimento interior de paz que pode ser por ele construído. Roger 

Money-Kyrle comenta: 

 

A sugestionabilidade de um homem à propaganda depende do grau de 
independência de seu caráter, que por sua vez depende do quanto o indivíduo foi 
capaz de construir seu próprio caráter, a partir do modelo de caráter de seu pai (não 
necessariamente como o pai é de fato, mas como a criança imaginou em sua infância 
precoce e ainda imagina inconscientemente). Mas obviamente a sugestionabilidade à 
propaganda também depende da sua fonte. 31 

  

Lembra o autor que no início do século passado as pessoas levavam mais em 

consideração a palavra impressa do que a opinião de seus amigos ou vizinho, era comum 

                                                 
30 Ver, para maiores esclarecimentos, Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald 

Meltzer, com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São 
Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.177. 

31 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.180. 
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ouvir-se a seguinte locução: "Deve ser verdade, pois estava impresso". Refere Roger Money-

Kyrle: 

 

a palavra escrita possuía uma autoridade mágica. Hoje, não chegamos a discriminar, 
somos menos seletivos. Somos ao mesmo tempo supercrédulos em relação aos 
jornais de nossos próprios partidos políticos ou nações, e superdesconfiados em 
relação aos dos nossos oponentes políticos ou nacionais. (...) Assim, a 
sugestionabilidade e contra-sugestionabilidade não são qualidades incompatíveis. 
Possuímos, ao mesmo tempo, ambas e nenhuma.32 

 

Argumentos vindos de determinada fonte que já ganhou de seus leitores um certo 

grau de credibilidade fazem com que sejam melhor aceitos do que de fontes desconhecidas ou 

daquelas que não recebem de nós atenção e credibilidade. Money-Kyrle menciona:  

 

Se somos sugestionáveis a uma autoridade, também seremos avessos à sugestão dos 
oponentes. Uma vez que a credulidade e a desconfiança, com freqüência, andam 
juntas, sua causa provavelmente é a mesma. Caso sabemos, o tipo de pessoa 
dependente e sugestionável necessita de apoio porque não está em paz consigo mesma. 
Ao procurar proteção contra um inimigo interno, age de um modo muito parecido com 
o patife medieval que procura a proteção de um rei, conquanto tirânico, contra o barão 
local. Mas a diferença é que o patife conhecia o seu barão bastante bem enquanto o 
homem dependente em geral não tem consciência de seu inimigo interno. Tivesse 
vivido na idade da fé, poderia estar com medo de ter sido possuído pelo diabo. Mas 
mesmo então dificilmente admitiria que o diabo da sua fantasia inconsciente já estava 
dentro dele; parte de sua persecutoriedade poderá tornar-se momentaneamente 
consciente, através dos sonhos ou quando está só, no escuro, mas durante a maior parte 
do tempo terá êxito em negá-la.33 

 

Em cada época há uma forma de deslocar este medo interior para o exterior, na Idade 

Média havia uma caça endêmica às bruxas e durante a Segunda Guerra Mundial uma mania 

de espionagem. Hoje, provavelmente, com a queda das Torres Gêmeas em New York e o 

desdobramento da guerra no Afeganistão se poderia ressuscitar o medo do terrorismo, que a 

Europa de certa maneira não se deixa esquecer, seja em virtude de grupos separatistas na 

Irlanda, ou no interior da Espanha, seja em virtude da máfia ainda existente em vários dos 

quadrantes do globo. Roger Money-Kyrle exemplifica: 

 

Mesmo em tempos de paz, há várias pessoas sadias, em outros aspectos, que 
atribuem todos os males do mundo a alguma fonte maléfica e misteriosa que 
identificam, de acordo como seus preconceitos religiosos ou políticos, com os 
jesuítas, os judeus, os bolcheviques, os capitalistas ou os alemães. E similarmente, 

                                                 
32 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 

com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.180. 

33 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.180-181. 
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para muitos alemães, a Inglaterra é o inimigo hipócrita e dissimulado que 
incessantemente está tramando as sua destruição. Estamos começando a enxergar 
porque o excesso de credulidade e de desconfiança ou a sugestionabilidade e contra-
sugestionabilidade andam juntas com tanta freqüência. O mesmo conflito interno 
que leva um homem a procurar a liderança fora de si mesmo e a confiar cegamente a 
qualquer preço ao invés de abandonar essa necessidade de apoio também o leva a 
projetar seus inimigos internos nos estrangeiros a quem pode odiar e de quem passa 
inevitavelmente, a desconfiar. Quando dois grupos se tornam reciprocamente 
paranóides do modo acima descritos, fica quase impossível distinguir as suspeitas 
falsas das verdadeiras; pois as falsas suspeitas de cada lado geram imediatamente 
retaliações e assim se autojustificam.34 

 

Há uma credulidade seletiva que pode ser "determinada por suas fantasias 

inconscientes, tendendo-se a rejeitar aquilo que não corresponde a preconcepções 

inconscientes e a aceitar o que lhes corresponde".35 Roger Money-Kyrle relembra um 

exemplo que ele viveu quando o levaram para ouvir o discurso de Hitler pouco antes de 

chegar ao poder:  

 

Não era fácil manter o equilíbrio, pois caso não se conseguisse uma identificação 
com a multidão e, assim compartilhar de suas intensas emoções, seria quase 
inevitável personificar essa multidão como um superindivíduo sinistro e bastante 
atemorizador. Ao menos para mim, os discursos não foram particularmente 
impressivos. Mas a multidão foi inesquecível. As pessoas pareciam perder 
gradualmente sua individualidade e se fundirem em um monstro pouco inteligente, 
mas imensamente poderoso e um tanto insano e, portanto, capaz de qualquer coisa. 
Além disso, seria um monstro rudimentar, alguma coisa vinda do período 
pleistoceno, sem julgamento, e com poucas paixões, embora muito violentas.36 

 

Roger Money-Kyrle continua a sua descrição e sublinha que após o silêncio mortal 

de Hitler, este gritou uma única sentença: "a Alemanha precisa viver, ainda que seja preciso 

morrer por ela",37 neste discurso havia a alusão um inimigo, todavia ninguém havia 

perguntado quem ameaçava a Alemanha. Não era necessário, "mas a uma simples palavra de 

seu líder, o monstro estava pronto, até ansioso para auto-imolar. Como propaganda, esses 

discursos foram um imenso sucesso. Se nossas suposições são corretas, devem ter apelado 

                                                 
34 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 

com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.181. 

35 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.182. 

36 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.182. A descrição do autor me faz lembrar o que senti ao ir a um campo 
de futebol pela primeira vez, ainda era muito pequena e sem conhecer as regras do jogo a multidão em euforia 
foi o que mais me deslumbrou. 

37 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.183. 
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para algo que já estava inconsciente. Para cada um dos temas, deveria haver alguma fantasia 

inconsciente preexistente e correspondente".38 

A grande depressão experimentada pela América consistia no medo que foi 

enormemente exagerado, assim como o lucro que tiveram algumas pessoas, entre elas 

algumas eram judeus ou social-democratas e os oradores as acusavam, assim como os 

ouvintes, em seu transe semi-hipinótico, as consideravam culpadas e as condenavam.39 

Descreve Money-Kyrle: 

 

em linguagem psicanalítica, não foi possível substituir um inimigo externo por um 
interno. Foi necessário também converter o perseguidor interno em aliado poderoso; 
esta figura continuava sendo terrível, mas apenas para os inimigos e não mais para o 
próprio indivíduo. O diabo tornou-se o deus da guerra (fálico) alemão, e cada 
ouvinte sentiu-se surgir e palpitar dentro do peito. Mesmo assim restou uma 
insatisfação no inconsciente; pois este contém não apenas medos e ódios, mas 
também um intenso anelo por um Paraíso, em que as injúrias são corrigidas e todos 
os homens se amam.40 

 

Na avaliação de Roger Money-Kyrle, a propaganda pode ser vista numa perspectiva, 

simultaneamente, desfavorável e favorável sob o título de um padrão de psicoses induzidas. 

Descreve o autor:  

 

Visto de um ângulo desfavorável, a propaganda parece com freqüência ser um 
método para induzir uma série de psicoses temporárias que começam com depressão 
e, vira paranóia, chegam a um estado de bem-aventurança maníaca. Mas isso 
também pode ser visto de um ângulo favorável, como tendo um certo sentido, um 
efeito curativo, se o receptor da propaganda se acha deprimido e passa um estado de 
entusiasmo relativamente equilibrado.41 

 

Descreve Roger Money-Kyrle a fase que ele denominou de depressivo-paranóide, 

oportunidade em que as propagandas prometem ajudar, mas iniciam aflorando a angústia e o 

sentimento de culpa e ameaçando com a danação, nas propagandas religiosas, enquanto os 

                                                 
38 Assim sublinhou MONEY-KYRLE, p.183. A Alemanha realmente sofreu e foi humilhada, com a depreciação 

de sua moeda e o fim da poupança de seu povo e também conheceu uma depressão econômica sem 
precedentes. Destaca MONEY-KYRLE: "Em geral, o inconsciente sente-se maltratado porque a maioria das 
pessoas carregavam um inimigo imaginário dentro de si mesmas; e por essa razão estão freqüentemente 
predispostas a acreditar num ressentimento de origem externa" (p. 184). 

39 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.184. 

40 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.185. 

41 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.185. 
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anúncios comerciais apelam para o sentimento de inferioridade social, antes mesmo de tentar 

vender seus produtos. Sintetiza assim o autor: 

 

O verdadeiro propagandista sente ser, com freqüência, um messias que descobriu o 
caminho para a salvação – seja esse caminho uma nova fé ou alguma panacéia. Mas 
seus remédios não serão testados, a menos que consiga primeiro persuadir as 
pessoas de que elas precisam de ajuda. Às vezes, as pessoas já estão ansiosas ou 
deprimidas. Mas se não estão, seu primeiro passo será evocar esses sentimentos a 
partir do inconsciente. Por essa razão, a propaganda nazista começou com os 
sofrimentos da Alemanha – sofrimento que era bastante real, mas que foi exagerado 
até que as pessoas sentissem que estavam, de fato, à beira de um abismo do qual só 
Hitler poderia salvá-los.42 

 

O autor não teve como objetivo comentar a indução do público no consumo de 

tabaco e álcool, mas pode ser dito que a publicidade vende a idéia que as pessoas ao 

consumirem esses produtos seriam visualizadas pelo público como bem resolvidas, seguras de 

si e detentoras de sucesso na vida afetiva, profissional e social. As mulheres seriam mais 

sedutoras, charmosas, elegantes, inteligentes, assim como os homens mais viris, esportistas, 

cultos e seguros de si. Nestes anúncios, é comum verificar que as pessoas que não possuem 

estes hábitos acabam por não participar do grupo especial dos bem-sucedidos. Em relação à 

formação desses dois grupos, o autor demonstra que o temor da exclusão já fora utilizado na 

propaganda nazista:  

 

Aqueles que ficam de fora do grupo não podem mais considerá-lo como um 
indivíduo comum. Ele deve ser um deus ou diabo; e se os indivíduos não têm um 
deus estável dentro de si mesmos, ou estão isolados ou têm outro líder externo. 
Então, eles têm que suportar sem alívio a sensação de perseguição interna e externa, 
ou têm que se render a esse líder e aceitá-lo como seu deus. Ao fazê-lo é todo-
poderoso e irá protegê-los. Torna-se a consciência do grupo – o que o líder pensar 
sempre estará certo. Começa com aquele que os salva dos problemas reais, que ele 
próprio exagerou. Termina com aquele que os salva da ansiedade que pode ser 
produzida apenas pela sensação de isolamento: de estar fora de seu grupo.43 

 

Fazer parte do grupo das pessoas especiais desencadeia o desejo de querer participar 

deste grupo, e os excluídos dele temem os efeitos desta exclusão. Despertar o medo real 

existente em cada indivíduo ou fazer despertar o medo inconsciente é o primeiro passo para 

propaganda atingir seu público-alvo. No decorrer do artigo o autor desce ao detalhe também 

                                                 
42 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 

com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.186. Grifei com vistas a traçar uma comparação com a peça escrita por 
Sófocles Édipo Rei na qual este aparece como um ser especial que descobriu o mistério que salvou a 
população de Tebas da terrível Cantadeira, como se verá mais adiante neste estudo. 

43 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.189-190. 
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no que toca às questões vinculadas ao som e refere que não se trata de uma nota musical, mas 

de um acorde que se ouve ao ser enviada a propaganda. A mensagem atinge ao público 

porque atua sobre um desejo ou um medo que já existe consciente ou inconscientemente e os 

aflora conferindo-lhes proporções bem maiores do que as reais, trabalhando com a emoção. 

Aflora a emoção e depois, manipula-a, como numa brincadeira de fantoches movidos por 

cordas; os movimentos do público, atingido pela propaganda, são teleguiados por ela e, 

demonstrado como a arte da propaganda induz a vida,44 Roger Money-Kurle comenta assim: 

 

Existe um tipo de propaganda cuja abertura se dá com uma nota de medo e com ela 
prossegue. É a propaganda terrorista, destinada a destruir a moral de um inimigo 
antes ou durante a guerra. Um bom exemplo é aquela parte da propaganda nazista 
que se destina mais à exploração do que ao consumo doméstico. Os nazistas 
tentaram, com certeza, aterrorizar o mundo e, devemos confessar, conseguiram-no 
em parte. Para muitas pessoas – e não apenas para seus oponentes políticos na 
Alemanha – líder nazista tornou-se um poder obscuro e diabólico, que se alastrou 
por todo o mundo, a quem não se ousa resistir e de quem não se pode escapar. (...) a 
propaganda terrorista é como um encantamento medieval; procura acordar essa 
figura diabólica do inconsciente não para que seja um terrível aliado, mas para 
paralisar toda oposição. Pode ser notavelmente bem-sucedida, mas apenas se a 
oposição não tiver uma liderança tão resoluta como a sua.45 

 

A fase identificada como maníaca ou entusiasta atinge seu resultado e realiza-se após 

ultrapassada a fase depressiva. Descreve Roger Money-Kyrle como isso ocorre envolvendo uma 

gama tão grande de pessoas que se enredam numa teia: 

 

a propaganda pode ser considerada um meio de evocar uma psicose coletiva, 
basicamente de um tipo maníaco, ou um modo de curar uma depressão coletiva. Em 
parte, a escolha do aspecto é subjetiva: há elementos curativos na propaganda 
nazista, assim como há aspectos maníacos na nossa. Mas penso que há uma vasta 
diferença no grau em que o senso de realidade preservado. O deus da guerra 
hitlerista ou alemão, que o povo teutônico incorporou e que lhe emprestou 
temporariamente uma força tão grande, parece fantástico demais para que nossas 
mentes possam compreender totalmente.46 

 

Roger Money-Kyrle resume as principais características da psicologia da 

propaganda, dentre as quais confere-se destaque à que segue: 

 

                                                 
44 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 

com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.187. 

45 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.188. 

46 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 
com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.191. 
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Finalmente, a sugestionabilidade da propaganda depende de sua natureza. Para ser 
efetiva, ela precisa corresponder às fantasias inconscientes que já estão presentes, ou 
simbolizá-las. A propaganda mais eficiente começa provavelmente com um apelo ao 
medo. Ela primeiro assinala os símbolos dos maus pais e, assim, acorda os demônios 
adormecidos da fantasia inconsciente: então, erige símbolos compensatórios para os 
bons pais, heróis fortes o bastante para derrotar os demônios que podem restaurar a 
crença que o povo perdeu em seu poder de fazer trabalho criativo e lhes dá coragem 
para enfrentar perigos reais.47 

 

Tendo em vista a força motriz lúdica inerente à publicidade, pode-se dizer que a 

Internet tornou-se mais um canal utilizado como forma de divulgação das novas tecnologias, 

pois é um meio de informação, negócios, entretenimento e interação social, concorrendo com 

o jornal, o rádio, a televisão, o cinema. A internet alcança um público infinitamente maior do 

que os explorados por outros meios de comunicação, certo que ela ultrapassa as fronteiras, e 

atinge milhões de pessoas ao redor do mundo, diferentemente, por exemplo, de uma televisão 

regional. 

As pesquisas mostram um aumento considerável do uso da internet contra o declínio 

acentuado de algumas formas de entretenimento que anteriormente estavam à disposição da 

população, é o denominado efeito-substituição, as pessoas estão encontrando na rede de 

computadores mais divertimento e lazer e substituindo um dos meios mais utilizados, há 

décadas, que era a televisão, pela internet que se tornou um lazer também para a massa 

populacional. 

Vale ressaltar que as tecnologias de informação e comunicação, como a internet, 

diferentemente de algumas teorias mais conservadoras, que traziam profecias de isolamento 

total 48, proporcionam as pessoas atualmente à utilização da rede exatamente para não se 

sentirem isoladas e no anonimato.  

O entretenimento como forma de lazer, reconduz a criação de diversas comunidades, 

participação em eventos virtuais e reais, interação social com o mundo, e não apenas com a 

comunidade local. 

                                                 
47 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald Meltzer, 

com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo Sandler. São Paulo: 
Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.192. 

48 A Internet está gerando uma onda de isolamento social nos Estados Unidos e alimentando o fantasma de um 
mundo sem contato humano ou emoções. "Quanto mais tempo as pessoas passam na Internet,  menos tempo 
gastam com seres humanos de carne e osso", lembram esses autores. Seus estudos indicam que 55% dos 
americanos já estão conectados à rede e 43% dos lares do país possuem computadores ligados à Internet. Isso 
demonstra que navegar pelo espaço cibernético deixou de ser uma atividade ligada ao trabalho e está se 
tornando um hábito doméstico. Assim, ocupa o tempo antes destinado a outras formas de lazer e ao convívio 
social. Considerando estes aspectos, observa-se que a Internet está trazendo, junto com ela, mudanças 
significativas no comportamento social e individual das pessoas. NIE, N. H. e LUTZ, E. Internet and Society: 
A Preliminary Report.: Stanford Institute for the Quantitative Study of Society, 2000. Disponível em: 
<http://www.stanford.edu/group/siqss/Press_Release/Preliminary_Report.pdf>. Acesso em: 02 out. 2011. 
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3.3 As novas tecnologias face ao direito ao lazer: forma de agregar ou desagregar? 

 

Na Sociedade da Informação, os meios lúdicos se transformam, pois a felicidade para 

alguns está vinculada ao verbo comprar. Comprar equipamentos modernos para desfrutar de 

mais conforto e equipamentos mais modernos para estar constantemente plugado e conectado 

com o mundo. 

Esta matriz de consumo exige uma forma continuada de informação para atender a 

crescente e constante mutação tecnológica. 

A antiga vela, fonte de luz, e que ainda hoje agrega nossas famílias, que não sabem 

mais o que fazer para se divertir no interior de seus lares, quando não há energia elétrica, pois 

o frio ou calor infernal não pode ser aplacado pela climatização artificial, os elevadores não 

funcionam, nem a geladeira, nem o som e principalmente a Internet, já não pode mais servir 

como forma de lazer. 

Sim, o mundo da era quaternária, onde a comunicação a distância pode ocorrer em 

tempo real, necessita da velha tecnologia do fogo para aplacar o frio, cozinhar alimentos, 

servir de fonte de luz para as brincadeiras familiares onde se projetam objetos nas paredes. 

A antiga televisão, que inicialmente agregava, passou a ser objeto individual de 

fruição, tal qual o rádio, o telefone e o próprio computador, que antigamente era de mesa e 

agora é portátil e de mão. Há quem tenha vários, tal qual os celulares, e nas mais diversas 

camadas sociais. 

Assim, a tecnologia democratiza na perspectiva da possibilidade do consumo, mas 

não necessariamente humaniza as relações pessoais. 

Por vezes, é cada um com o seu brinquedo e não todos ao redor de um programa de 

diversão. Como já foi a vela, o rádio, a televisão e o computador. 

Ocorre que a vida é dinâmica e o lúdico é mais forte e se concretiza frente a novos 

contornos. 

As redes sociais que inicialmente poderiam ser utilizadas com a perspectiva de impor 

e ampliar modalidades de trabalho e invasão no ambiente mais íntimo que é o lar, também 

pode vincular amigos e familiares que estão distantes. 

 

 

Considerações finais. 
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Há tempos atrás falava-se que a televisão afastava as pessoas no convívio intra-

familiar. Num primeiro momento agregava, eis que tal equipamento era utilizado, por 

exemplo, em eventos esportivos ou restritos a uma pequena classe economicamente 

favorecida. Depois foi se popularizando a tal ponto que as famílias começaram a multiplicar o 

número de tais equipamentos, inclusive nas mais diversas esferas da sociedade, mais ou 

menos abastadas economicamente. O equipamento passou a ser individual e perdeu a função 

de agregar, para então criar ilhas isoladas dentro da própria família. Nos dias atuais os 

equipamentos eletrônicos, iniciados com a era do computador de mesa, depois laptop, ipad e 

outros, também possuem o objetivo de um equipamento de trabalho, primeiramente único em 

uma família e com o passar do tempo popularizado seguindo a mesma trilha da televisão, 

desagregando a unidade de interesses e convívio familiar. Assim, as pessoas dentro de uma 

mesma família passaram a estar presentes apenas fisicamente numa casa, que não é mais 

apenas um lar, pois cada um está conectado com um outro mundo, um outro conjunto de 

interesses que extrapola o espaço físico e vai além dos vínculos reais. Hoje a realidade virtual 

é mais forte que a presencial. Novas famílias se formam em rede e a Sociedade da Informação 

cria novas categorias afetivas e laborais que demonstram a duplicidade de visões de agregar e 

desconstituir. Na perspectiva de criar um vínculo, a Sociedade da Informação possibilita que 

em razão de temporárias ausências os equipamentos tecnológicos existentes supram a 

ausência física e diminuam a saudade do convívio. 
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Resumo: A atual realidade das comunicações trouxe profundas transformações em vários 

campos da cultura. E significante parte das relações interpessoais não ficou imune às 

inovações trazidas pela popularização de tecnologias como a Internet. Contratos, relações 

familiares, empresariais, bem como a administração pública e sua interação com os cidadãos 

tiveram sua estrutura e funcionamento alterado pela dinâmica social introduzida com a 

massificação das TICs. Dessa maneira, muitos passam a questionar o papel de instituições 

sociais e institutos jurídicos, como a representatividade parlamentar, o instrumento do 

mandato e a função dos partidos políticos e até dos parlamentos como necessário à 

sobrevivência do sistema democrático. Este trabalho procura investigar esta problemática, 

ilustrando-a com algumas novas tendências, como a discussão e produção colaborativas de 

projetos de lei por meio da Rede, ou mesmo pela uso da net no orçamento participativo. 

Palavras chave: Democracia Participativa – Internet – Representação parlamentar - 

Orçamento Participativo 

 

Abstract: The new communications reality brought deep changes to many cultural fields.  And 

a significant part of interpersonal relations is not immune from the innovations caused by the 

popularization of technologies as the Internet. Contracts, family, business, as well as the 

interactions between citizens and the administration had their structures and working changed 

by the social dynamics introduced with the ICTs’ massification. Due to this, many started to 

question about the role of political institutions and legal institutes as the parliamentary 

representation, the parliamentary mandate and the function of political parties or even of the 

Parliament as necessary to the survival of the democratic system. The paper aims to 

investigate this problematic issues, illustrating it with the analysis of some new tendencies as 
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the collaborative draft laws discussed by the Web, or even the  use of the net at the 

participatory budgeting. 

Keywords: Participatory Democracy – Internet – Parliamentary representation – Participatory 

Budgeting  
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REFERÊNCIAS 

 

INTRODUÇÃO 

 

GWÉNAËL LE BRAZIDEC afirma que as democracias pluralistas atuais, baseadas 

majoritariamente em eleições periódicas e no princípio da representação política 

operacionalizada pelo mandato, articulam, do ponto de vista da ciência política, noções muito 

distintas.  

A primeira é que, pelo princípio representativo, o povo se reputa soberano, mas é 

obrigado a delegar o exercício do poder a um pequeno número de representantes. Por seu 

turno, a segunda consiste no fato de que, segundo o princípio liberal, privilegia-se a liberdade 

dos candidatos eleitos frente aos interesses dos representados, desvinculando-se sua atuação 

dos interesses dos eleitores.1 

Por seu turno, a atual conjuntura das Tecnologias da Informação e Comunicação 

alterou significantemente a forma de manifestação da opinião, do exercício da liberdade de 
                                            
1 Cf. BRAZIDEC, Gwénaël  le. Régimen representativo e democracia direta. In CANTÚ, Hugo A. Sistema 
representativo y democracia semidirecta. Memorial del VII Congreso de Derecho Constitucional. Mexico: 
Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Mexico, 2002. p. 349. 
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associação e dos interesses em cena no jogo político. A popularização de formas de 

comunicação como a Internet proporciona novas experiências ao exercício da cidadania. 

Assim, o tema do presente trabalho se insere nesta problemática.  

Primeiramente, procura-se compreender brevemente alguns aspectos históricos que 

delimitam os confins estruturais e funcionais do instituto do mandato parlamentar, 

instrumento de consecução da representação política largamente utilizado nos sistemas 

democráticos da atualidade.  

Analisando certas vicissitudes da representação política sob uma perspectiva 

evolutiva, este trabalho busca inicialmente estudar a justificação teórica para adoção dos 

mecanismos de formação da vontade estatal que estruturam a democracia representativa dos 

Estados modernos. 

Em igual monta, descreve criticamente o vazio de representatividade dos métodos 

tradicionais para recortar a pesquisa em prol da análise de alguns instrumentos de democracia 

participativa. Por essa razão, também procura analisar a dependência do sistema 

representativo da figura dos partidos políticos e seu desvirtuamento. Principalmente no atual 

panorama brasileiro.  

Por derradeiro, das experiências de superação das limitações e vícios desta sistemática, 

passa-se ao estudo de mecanismos de democracia semidireta, chegando-se àqueles que 

ilustram a tendência atual de multiplicação de fenômenos de democracia participativa. 

Neste momento, recorta-se novamente a pesquisa em prol da análise específica da 

experiência do orçamento participativo. Para tal, busca-se realizar uma análise do orçamento 

participativo no Brasil suas origens e algumas de suas perspectivas frente ao avanço da 

Internet em sua realização.  

 

1. Mandato Parlamentar: breves assertivas sobre os aspectos jurídicos 

 

“Sobretudo nos dias atuais, [...], é difícil, quase absurdo mesmo, pensar-

se na hipótese de constantes manifestações do povo, para que se saiba 

rapidamente qual a sua vontade.” 

DALMO DE ABREU DALLARI
2 

 

                                            
2 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 21ª ed. atual. São Paulo: Saraiva, 2000.p. 
90.   
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Na Teoria Geral do Estado, a visão clássica acerca da divisão das funções típicas do 

poder parece não deixar dúvidas sobre o papel fundamental de cada uma delas no 

funcionamento do ente Estatal. Ao Legislativo cabe fazer as leis, ao Executivo executá-las e 

ao Judiciário caberia zelar pelo seu fiel cumprimento.  

Além disso, o Estado democrático moderno, concebido após as revoluções liberais do 

Século XIX, estrutura-se a partir da premissa (ou ao menos o discurso) da impossibilidade 

fática de gestão da máquina pública por intermédio de manifestações diretas dos cidadãos. 

Em outros termos, democracia e representatividade têm sido vistas como faces opostas 

de uma mesma realidade, em uma união aparentemente indissolúvel. Segundo explica 

NORBERTO BOBBIO, “neste contexto histórico [do liberalismo político] a Democracia não se 

apresenta como alternativa [...] ao regime representativo, mas é o seu complemento; não é 

uma reviravolta mas uma correção.”3 

Por sua vez, VÂNIA SCILIANO AIETA assevera que “na medida em que não mais 

vivemos numa polis e sim numa megapolis, o entendimento de que a cidade política grega 

perdeu sua dimensão humana, pois o povo da polis, e mais tarde das cidades medievais, já não 

existe de forma tão orgânica”.4 Assim, conclui que a grande dificuldade não é definir, 

objetivamente, o que seja democracia, mas sim “o que a democracia não é.”5 

 Entretanto, é certo que, ao passo que a democracia grega, praticada em Atenas 

durante o Século de Péricles, é representada notadamente pela ideia de democracia direta, a 

democracia praticada pelos Estados modernos e contemporâneos é baseada essencialmente na 

ideia representação. 

 

1.1.  Representação, mandato e parlamento 

 

PAULO LUIS NETTO LÔBO leciona que “representar é pôr-se e atuar no lugar de 

alguém, diferentemente de presentar, que é estar presente [...].” 6 Com efeito, atualmente, o 

mandato é compreendido pelo direito civil como um dos possíveis instrumentos de 

consecução da representação convencional, ao contrário da representação legal, que seria 

                                            
3 BOBBIO, Norberto. Democracia (Verbete). in BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Tradução Carmen C. Varriale e outros. coord. trad. João Ferreira; rev. geral 
João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. 11ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 324.  
4 AIETA, Vânia Sciliano. Democracia (verbete). In BARRETTO, Vicente de Paulo (org.). Dicionário de 
Filosofia do Direito. São Leopoldo/Rio de Janeiro: Unisinos/Renovar, 2006. p. 191. 
5 Cf. Id. p. 192. 
6 LÔBO, Paulo Luis Netto. Dos contratos em geral. in PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Código civil 
anotado. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2009. p. 352.  
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aquela a aquela a norma jurídica confere poder a determinada categoria de pessoas para que 

atue como representante de outras. 

No direito privado, a noção é crucial para a compreensão de institutos como o poder 

familiar, ou as manifestações de vontade das pessoas jurídicas. Todavia, o recurso ao 

mandato, na esfera da representação política, traz peculiaridades inerentes à esfera pública 

que o distanciam deveras do conceito do mandato do direito privado. 

Nesse diapasão, posto que a democracia foi transplantada para os tempos modernos e 

contemporâneos valendo-se de referências a instrumentos advindos do direito civil para sua 

viabilização, como o mandato,7 é sob a ideia de representação que se fundaram os regimes 

políticos liberais do século XIX. Assim sendo, para a justificação teórica de todo aquele novo 

arcabouço estatal, foi necessária a construção de um sólido discurso jurídico8 para a 

acomodação dos interesses em conflito após o advento das revoluções políticas daquele 

período. 

Em linhas gerais, mandato convencional é o contrato por meio do qual uma parte dá a 

outra o poder de lhe representar para a realização de um ou mais negócios jurídicos.9 Pontua 

CARLOS ALBERTO GHERSI que importam a um contrato de mandato três elementos 

diferentes: a) o contrato propriamente dito, aperfeiçoado pelo acordo de vontades; b) o poder 

concedido pelo mandante ao mandatário e instrumentalizado por meio de uma procuração; c) 

a representação advinda do mandato, que se trata da investidura outorgada pelo mandante ao 

mandatário.10 

Contudo, salienta-se que, recentemente, alguns ordenamentos vêm prescindindo da 

representação como elemento de um mandato.11 Conforme explica ANDERSON SCHREIBER, a 

própria noção de representação, em direito privado, remonta ao século XVIII, uma vez que 

tanto na antiguidade como na Idade Média, vedava-se o instituto, dada a excessiva solenidade 

exigida às relações contratuais.12  

                                            
7 V. BEÇAK, Rubens. Instrumentos de democracia participativa. In: Anais do IX Congresso do Conpedi. 
Manaus: CONPEDI, 2008.  
8 Sobre o discurso jurídico, V. CORTIANO JÚNIOR, Eroulths. O discurso jurídico da propriedade e suas 
rupturas: uma análise do ensino do direito de propriedade. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. pp. 5 e ss.   
9 Cf. BARBOZA, Heloisa Helena; BODIN DE MORAES, Maria Celina; TEPEDINO, Gustavo e outros. Código 
Civil Interpretado conforme a Constituição da República. v. II. Rio de Janeiro: Ed. Renovar, 2006. p. 418 e ss.  
10 GHERSI, Carlos Alberto. Contratos civiles y comerciales. Parte general y especial. T. I. 4. ed. actualizada y 
ampliada. Buenos Aires: De Palma, 1998. p. 726. 
11 Contudo, o legislador brasileiro de 2002, preso à matriz francesa liberal do conceito de mandato, preferiu não 
inovar e manteve praticamente intacta a redação do código anterior quanto ao instituto no Brasil. 
12 Cf. SCHREIBER, Anderson. A representação no novo código civil. in TEPEDINO, Gustavo (coord.) A parte 
geral do novo código civil: estudos na perspectiva civil-constitucional. 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. 
p. 232.  
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Por essa razão, quando a autonomia da vontade foi elevada a centro do sistema 

privado, levando à sua consagração e até exacerbação pelo Código Civil francês, as regras 

para a contratação passam a disciplinar como e em que condições pode ser admitido que uma 

declaração de vontade de uma pessoa seja feita em nome de outrem.13  

Portanto, justificar juridicamente, no sentido liberal, significa demonstrar quem 

declara a vontade e qual a vontade invocada para justificar a criação de uma regra jurídica.  

No mesmo sentido é a construção dogmática acerca do mandato parlamentar. O 

regime jurídico diz respeito às regras de manifestação da vontade, substituindo-se as partes. 

Como mandante a nação ou o povo.14 Como mandatários os próprios parlamentares. 

RAYMOND CARRÉ DE MALBERG analisa certas teorias que visam justificar a 

representação política pelo mandato parlamentar. Em outros termos, a substituição do rei pela 

lei deu novo papel ao Parlamento após a Revolução Francesa de 1789. A casa legislativa 

deixa de ser composta por representantes de um determinado seguimento social, determinada 

classe, passando a agir com total independência para com aqueles que o elegeram. 

Complementa o autor: 

 

A relação, que antes de 1789 aparecia muito claramente entre o deputado e seus 

comitentes, já não se concebe no regime criado pela constituinte [de 1.791], uma vez 

que já não visa a encontrar no deputado eleito os caracteres essenciais de um 

representante de seus eleitores. Com efeito, o corpo legislativo já não é mais uma 

reunião de mandatários que se fazem intérpretes das vontades implícitas ou explícitas 

de seus colégios eleitorais. A essência mesma da suposta representação moderna está 

                                            
13 Nesse sentido, EMÍLIO BETTI: “É fácil compreender que uma tal substituição de pessoa na celebração do 
negócio encontra os seus limites na própria noção da autonomia privada. A tutela jurídica do negócio tem com 
efeito, a sua fundamental justificação na ideia de que cada um deve ser senhor de dar ordens em sua casa e de 
regular os seus negócios como melhor entenda. Mas essa ideia parte do pressuposto da coincidência, pelo menos 
normal, do sujeito do negócio com o sujeito do interesse por este regulado. Se devesse admitir, sem limitações, 
que qualquer pode substituir-se ao interessado para celebrar negócio por conta dele, a sanção do negócio não 
atingiria seu escopo: isto é, deixaria de ser tutela da autonomia privada, para proteger, e até promover a invasão 
da esfera jurídica. [...] Por conseguinte, só dentro de certos limites e mediande dados pressupostos, o direito 
pode, e deve, admitir uma substituição de pessoa na celebração do negócio, sem que desapareça o escopo da 
tutela pretendida.” BETTI, Emílio. Teoria do Negocio Jurídico. Trad. Servanda Editora. Campinas: Servanda 
Editora, 2008. p. 776. 
14 Parte da doutrina classifica com problemática a distinção entre nação e povo. JORGE MIRANDA conceitua 
nação como “uma comunidade cultural com vocação ou aspiração a comunidade política.” Assim, o que 
caracteriza uma nação são laços culturais dos mais diversos, podendo ser identificados por fatores étnicos, 
linguísticos, religiosos e etc. Povo, por seu turno é também um conceito jurídico político, uma unidade de ordem. 
Embora os respectivos léxicos pareçam atualmente gozar de autonomia, já que povo é parte integrante de um 
Estado, havendo Estados que contém milhares de nações mas um único povo, é certo que, à época da Revolução 
Francesa e da formação dos Estado nacionais, os conceitos poderiam ser vistos como sinônimos, uma vez que é 
nos estados Americanos que se desenvolvem Estados que precedem à ideia de nação. Cf. MIRANDA, Jorge. 
Teoria do Estado e da Constituição. Coimbra: Coimbra editora. 2002. pp. 281-282. 
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na completa independência do deputado em face de seus eleitores, ao ficarem estes 

sistematicamente excluídos de qualquer participação efetiva no processo legislativo.15 

 

 Com efeito, se a relação contratual de mandato pressupõe que alguém conceda 

poderes a outrem para que este o represente, cabem aqui duas observações. 

A primeira delas consiste em delimitar conceitualmente quem é representante e quem 

é representado. Além disso, tendo-se em vista que é inerente à relação privada entre 

mandatário e mandante um regime próprio de atribuições e responsabilidades, de 

comprometimentos e limites para a atuação principalmente por parte do mandatário, resta 

perquirir se haveria algum vínculo entre aquele que é eleito e seus eleitores, ou grupo de 

eleitores. 

  Ambas as respostas se completam. Afinal, sabe-se que a Revolução Francesa foi a 

responsável pela ruptura paradigmática da função do mandato parlamentar. Até então, os 

poucos parlamentos existentes mantinham estrutura estamental, cabendo-lhes o papel de 

chancelar a decisão dos monarcas.16 Seus representantes, assim, ostentavam mandatos 

imperativos, em que ficavam jungidos a instruções recebidas de seus eleitores. 

Por seu turno, a principal transformação trazida pela Revolução foi a superação do 

mandato imperativo pelo mandato representativo, em que os membros do Parlamento 

representariam à “nação inteira” e não mais ao seu colégio eleitoral. 

Nesse diapasão, para a consecução deste escopo foi necessário cercar o parlamento de 

prerrogativas constitucionais que lhe garanta independência durante a realização da 

legislatura.17 Além disso, foi também mister que a responsabilidade pelos atos típicos do 

                                            
15 No original: “[...] la relación de representación, que antes de 1789 aparecía muy claramente entre el diputado y 
sus comitentes, ya no se concibe en el régimen creado por la Constituyente, porque no se alcanza ya a encontrar 
en el elegido los caracteres esenciales de un representante de sus electores. El cuerpo legislativo no es ya, en 
efecto, una reunión de mandatarios que se hacen intérpretes de las voluntades explícitas o implícitas de sus 
colegios electorales, sino que la esencia misma de la supuesta representación moderna está en la completa 
independencia del diputado respecto de sus electores, al hallarse éstos sistemáticamente excluidos de toda 
participación efectiva en la potestad legislativa.” MALBERG, Raymond Carré de. Teoría General del Estado. 
Traducción de José Lion Depetre. 2ª ed. en español. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 1998. p. 986. 
Tradução livre. 
16 É o caso do Parlamento inglês, estruturado até hoje entre House of Lords e House of Commons. Aquela era 
composta originalmente de representantes não eleitos ao passo que esta é interada por representantes eleitos. 
17 “[..]la independencia de que gozan los diputados con respecto a sus electores; esta independencia proviene del 
hecho de que el cuerpo legislativo es un órgano de formación de la voluntad de la nación y no el representante de 
una voluntad preexistente. Asimismo, el concepto de órgano permite comprender por qué pudo el rey, en 1791, 
ser clasificado entre los representantes aunque no fuera un personaje electivo.” MALBERG, Raymond Carré. 
Op. cit. p. 1001. 
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exercício deste poder abstrato concedido pela nação ao representante não recaisse sobre o 

parlamentar, nem tampouco sobre o corpo legislativo como um todo.18 

Logo, JOSÉ AFONSO DA SILVA assevera que o mandato representativo concebido para 

o Estado liberal burguês é um meio de se manterem distintos Estado e Sociedade, sendo mais 

uma forma de tornar abstrata a relação entre povo e governo. Por essa razão, é, em princípio, 

geral, livre, irrevogável e insubordinado a ratificação posterior dos eleitores. Assim, conclui: 

“há muito de ficção, como se vê, no mandato representativo.”19 

Estas, em linhas gerais, são estas as premissas estruturais da democracia indireta que 

ainda é adotada pela maioria dos regimes políticos contemporâneos, ainda que apenas 

formalmente ou combinada com possíveis instrumentos de democracia direta. Entretanto, 

atualmente, muitos destacam a distância entre os fatos e a teoria, entre a realidade e o 

discurso, conforme será visto a seguir. 

 

1.2.  Representação parlamentar e a atual crise de representatividade nos 

parlamentos 

 

“[...] a apatia política não é de forma alguma um sintoma de crise de um sistema 

democrático [...] Além do mais, para os partidos [...], pouco importa que as pessoas 

deixem de votar. Ao contrário: menos gente vota, menos pressões recebem.” 

NORBERTO BOBBIO
20 

 

São comuns em manifestações sobre a soberania popular as afirmações de que, em um 

sistema democrático, o poder pertence ao povo. O princípio da soberania popular, hoje 

                                            
18 “El interés práctico de la distinción entre el órgano y el representante se descubre también al abordar la 
cuestión de las responsabilidades que pueden incumbirles respectivamente. Así como el representante responde 
normalmente de los actos punibles que haya podido cometer en el ejercicio de su función, la irresponsabilidad 
que es propia del Estado, al menos dentro de la esfera del derecho interno y en lo que concierne a aquellos de sus 
actos que se refieren al ejercicio de su pura potestad imperativa […], implica necesariamente la irresponsabilidad 
correspondiente de sus órganos, ya que éstos, cuando funcionan dentro de la órbita de su competencia, son el 
mismo Estado que quiere y actúa. Este es, en gran parte, el fundamento de la irresponsabilidad, que constituye 
uno de los rasgos característicos de la condición jurídica del órgano de Estado propiamente dicho, o sea de las 
personas o asambleas que tienen el poder de querer por el Estado de un modo totalmente independiente. Tal es el 
caso de una Constituyente, del monarca en el régimen de la monarquía pura y del cuerpo legislativo.” Id. p. 11. 
Grifo nosso. 
19 Cf. SILVA, José Afonso da. O sistema representativo e a democracia semi-direta: democracia participativa. In: 
CANTÚ, Hugo A. Sistema representativo y democracia semidirecta. Memorial del VII Congreso de Derecho 
Constitucional. Mexico: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Mexico, 2002. p. 
11. 
20 BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Trad. de Marco Aurélio 
Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986. p. 70 
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elevado à condição de pilar estruturante do sistema constitucional na maioria dos países 

democráticos, bem como o Brasil, orienta toda a disciplina jurídica acerca da 

representatividade em plano constitucional e infraconstitucional. 

Contudo, a experiência hodierna demonstra quão distante da teoria é a prática. Afinal, 

restringindo-se à realidade brasileira atual, a Constituição trouxe mecanismos que visam 

combinar democracia representativa com democracia direta, o que também se denomina 

democracia semirrepresentativa ou semidireta. 

A principal transformação na democracia representativa moderna, resultado da 

Revolução Francesa, à dos dias atuais, é a intermediação do processo eleitoral pelos partidos 

políticos. 

GILMAR FERREIRA MENDES atribui ao partido político a função de “mediação entre 

povo e Estado.” Por essa razão, devem lhe ser conferidas características especiais e 

diferenciadas, que não o confundem com uma mera associação privada, condizente com sua 

natureza jurídica autônoma e complexa, que “transita entre a esfera puramente privada e a 

natureza pública.”21 

O surgimento do partido político como se conhece atualmente remonta ao século XIX, 

com o Reform Act de 1832, na Inglaterra. Afinal, conforme salienta ANA OPPO, até então, 

“tratava-se(sic*) de simples etiquetas atrás das quais estavam os representantes de um grupo 

homogêneo, não dividido por conflitos de interesses ou por diferenças ideológicas 

substanciais, que aderiam a um ou a outro grupo, sobretudo por tradições locais ou 

familiares.22 

Com efeito, ao longo do Século XX, tomou fôlego a ideia mesma de “partitocracia”23, 

dependendo-se, para muitos, a própria manutenção e funcionamento da democracia 

                                            
21 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de direito 
constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 819. É o que se extrai do próprio conceito legal de partido político 
no Brasil, Art. 1º da lei 9.096/95: Art. 1º O partido político, pessoa jurídica de direito privado, destina-se a 
assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e a defender os direitos 
fundamentais definidos na Constituição Federal. 
22 OPPO, Ana. Partido Político (Verbete). in BOBBIO, Norberto; MATEUCCI, Nicola; PASQUINO, 
Gianfranco. Dicionário de política. Tradução Carmen C. Varriale e outros. coord. e trad. João Ferreira; rev. geral 
João Ferreira e Luis Guerreiro Pinto Cacais. 11ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1998. p. 899. 
23 “Partitocracia significa, de fato, mais que Governo dos partidos, seu domínio ou expansão da ambição de 
domínio. [...] Contudo, na própria palavra-definição "Partitocracia" há uma possível crítica implícita que diz 
justamente respeito à ambição ou até mesmo ao êxito dos partidos em monopolizar não só o poder político como 
também a própria vida política organizada. A Partitocracia se identifica então, antes de mais nada, com o 
predomínio dos partidos em todos os setores: político, social e econômico. [...] Partitocracia é deveras domínio 
dos partidos.” PASQUINO, Gianfranco. Partitocracia (Verbete). in BOBBIO, Norberto et alli. Dicionário de 
política. (cit.). p. 906. 
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representativa de partidos políticos de massa aptos a instrumentar a participação do cidadão 

no processo de formação da atividade estatal. 

Nessa auréola, não somente o tratamento diferenciado às associações e fundações 

ligadas aos partidos políticos no plano tributário, registral e organizacional, especificidades 

quanto ao acesso aos meios de comunicação em período eleitoral visam garantir. No mesmo 

sentido são as regras especiais acerca de seu financiamento, chegando muitos países a adotar 

o chamado financiamento público.24 

Restringindo-se ao atual sistema brasileiro, a Constituição da República traz os moldes 

estruturais acerca da disciplina jurídica dos partidos políticos. O artigo 17 da Magna Carta 

consagra princípios como multipartidarismo, controle pela Justiça Eleitoral, acesso gratuito 

aos meios de comunicação, não verticalização25, dentre outros. Ademais, a Carta determina 

também a filiação partidária como uma das condições de elegibilidade. 

No tocante à função dos partidos políticos, insta ressaltar recente posicionamento do 

Supremo Tribunal Federal acerca da fidelidade partidária. Isto porque incide diretamente no 

entroncamento entre Partidos Políticos e o exercício do mandato. O STF, por maioria, no 

julgamento da ADI 3999/DF, considerou constitucional a resolução do TSE acerca da perda 

de mandato por infidelidade partidária, concluindo-se, em linhas gerais, que o mandato 

pertence ao partido.26 

JOSÉ AFONSO DA SILVA salienta que o princípio da fidelidade partidária, o qual 

vincula o representante à observância das diretrizes e do programa de seu respectivo partido 

                                            
24 Cf. Id. p. 910. 
25 A não verticalização é fruto da emenda constitucional 52/06, que alterou o parágrafo primeiro do artigo 17, 
trazendo a desnecessidade de vinculação entre as coligações entre partidos formadas em plano nacional com 
aquelas formadas em plano estadual, municipal ou distrital além de conferir maior autonomia quanto à escolha 
dos delegados. 
26 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÕES DO TRIBUNAL 
SUPERIOR ELEITORAL 22.610/2007 e 22.733/2008. DISCIPLINA DOS PROCEDIMENTOS DE 
JUSTIFICAÇÃO DA DESFILIAÇÃO PARTIDÁRIA E DA PERDA DO CARGO ELETIVO. FIDELIDADE 
PARTIDÁRIA. [....] O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento dos Mandados de Segurança 
26.602, 26.603 e 26.604 reconheceu a existência do dever constitucional de observância do princípio da 
fidelidade partidária. Ressalva do entendimento então manifestado pelo ministro-relator. 4. Não faria sentido a 
Corte reconhecer a existência de um direito constitucional sem prever um instrumento para assegurá-lo. 5. As 
resoluções impugnadas surgem em contexto excepcional e transitório, tão-somente como mecanismos para 
salvaguardar a observância da fidelidade partidária enquanto o Poder Legislativo, órgão legitimado para resolver 
as tensões típicas da matéria, não se pronunciar. 6. São constitucionais as Resoluções 22.610/2007 e 22.733/2008 
do Tribunal Superior Eleitoral. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente. 
(ADI 3999, Relator(a):  Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 12/11/2008, DJe-071 
DIVULG 16-04-2009 PUBLIC 17-04-2009 EMENT VOL-02356-01 PP-00099 RTJ VOL-00208-03 PP-01024)  

3559



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

tem o condão de suprimir o suposto caráter abstrato que caracteriza em tese o mandato 

parlamentar no sistema representativo, “dando-lhe feição imperativa”.27 

Logo, ao que parece, o mandato parlamentar, na atualidade, parece  rumar em sentido 

oposto ao de suas origens no parlamento francês, ainda que pela opção pelo sistema 

partidário. 

Salienta-se que o partido político cumpre função ideológica importante, de 

perpetuação e difusão de ideais, algo indispensável ao sistema democrático. Contudo, o atual 

multipartidarismo nacional, favorável à proliferação de legendas sem conteúdo e à formação 

de acordos circunstanciais movidos por interesses “de bancada”, parece também distanciar a 

práxis da teoria sobre a função dos partidos políticos no país.28  Nesse sentido, ROBERTO 

AMARAL: 

 

Daí, em nossos parlamentos, a proliferação de bancadas de interesse de nominata 

inesgotável, organizadas erga partidos: são a ‘bancada’ dos evangélicos, a da saúde, a 

da medicina privada, a dos radialistas, a do ensino privado, a dos ruralistas e, até, a 

dos policiais-militares. São esses interesses, acima da representação do eleitorado ou 

do programa partidário, que determinam as votações em Plenário.29 

 

Tais circunstâncias levam muitos a preconizar a necessidade de superação do ciclo 

vicioso entre partidos políticos e (falta de) representação no parlamento pelo fortalecimento 

de mecanismos que fomentem a participação popular no processo de formação da vontade do 

Estado.  

Contudo, sem supressão ou perda de importância de nenhuma instituição. Assevera 

JOAQUIM FALCÃO que o atual modelo constitucional brasileiro não prevê a democracia direta 

ou indireta, rigidamente. O que buscou o constituinte foi mesclar não só meios de diálogos 

entre a democracia representativa, com partidos e eleições a democracia direta, com 

plebiscitos, referendos e projetos de iniciativa popular, e a democracia participativa, com 

conselhos tutelares, ONGs (OSSCIPs e OSs). Logo, conclui “[...] o autor que os modelos de 

                                            
27 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 6. ed. atualizada a emenda constitucional n. 
57, de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 82. 
28 V. LIMA, Maria Solange. Análise do sistema partidário brasileiro: a evolução das bancadas parlamentares 
na década de 90. Monografia de especialização em gestão legislativa apresentada à Faculdade de Administração 
da Universidade de Brasília: Brasília, 2005.  
29 AMARAL, Roberto. Apontamentos para a reforma política: a democracia representativa está morta; viva a 
democracia participativa. In: Revista de Informação Legislativa. n. 151. jul. / set. 2001. Brasília, 2001. p. 51. 
Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/ 
handle/bdcamara/461/analise_partidario_lima.pdf?sequence=8. Acesso em: 11 set. 2011.  
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democracia nem são sequenciais nem excedentes, mas complementares e concomitantes. O 

ideal político moderno aponta para uma democracia concomitante.”30 

 

2.  Participação popular e democracia participativa 

  

 Apontados alguns problemas e limitações do atual modelo de representação política, 

visa-se avançar na análise de alguns instrumentos de participação popular no jogo político, 

operacionalizando-se, assim, mecanismos de democracia direta.  Além disso, combinada ao 

elemento representativo, consubstancia a chamada democracia semidireta. 

 Em nosso país, a Constituição da República de 1988 prevê em seu artigo 14, o 

plebiscito, o referendo e a iniciativa popular. Em outros países, como os Estados Unidos 

existem ainda o veto popular e o recall. 

 Acerca especificamente deste último, ressalta-se que, na Assembleia Nacional 

Constituinte de 1988, aviltou-se a possibilidade de se inserir no rol de incisos do artigo 14 da 

Carta Magna, a possibilidade de destituição do representante – parlamentar ou membro do 

executivo – por meio do “voto destituinte”. Contudo, PEDRO RUBENS JEHÁ conclui que o 

constituinte perdeu valiosa oportunidade de consagrar este importante  instrumento de 

democracia direta no Brasil.31  

 Experiências mais recentes como a Constituição venezuelana de 1999 trazem outros 

meios (políticos e sociais-econômicos) de participação direta, como, por exemplo, a eleição 

para cargos públicos, consulta popular, assembleia aberta, assembleia dos cidadãos – 

instrumentos políticos – e, autogestão, co-gestão, cooperativas, caixas de poupança e empresa 

comunitária – instrumentos sociais-econômicos.  

 Todavia, essa experiência sulamericana é muito recente para que possa ser tida como 

imanente.32 Em igual sentido, ROBERTO AMARAL, para quem “a democracia participativa 

venezuelana, embora positivada, significando um grande progresso para a vida política do 

continente, é ainda um só projeto, um notável projeto de um constitucionalismo moderno, mas 

carente de apoio para objetivarse.”33 

                                            
30 FALCÃO, Joaquim. Democracia, direito e terceiro setor. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006. p. 87. 
31 Cf. JEHÁ, Pedro Rubens. O processo de degeneração dos partidos políticos no Brasil. São Paulo: 
Faculdade de Direito da USP, 2009. (Tese). pp. 407-408.   http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2134/tde-
13112009-150346/pt-br.php. Acesso em 09 set. 2011. 
32 V. BEÇAK, Rubens. Instrumentos de democracia representativa. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/rubens_becak.pdf>. Acesso em 07.set.2011.  
33 AMARAL, Roberto. Apontamentos para a reforma política: a democracia representativa está morta; viva a 
democracia participativa. In: Revista de Informação Legislativa. n. 151. jul. / set. 2001. Brasília, 2001. p.62. 
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 No Brasil, além disso, os meios de participação direta ainda são pouco utilizados. Em 

nível federal, houve em 1993 o plebiscito para escolha de regime de poder, em 2005 o 

referendo para regulamentação do porte de armas. Mas, como se pode perceber, questões de 

maior profundidade ainda não foram submetidas à consulta popular. 

 

2.1.  A internet como meio de concretização da democracia participativa 

 

De qualquer maneira, a utilização dos instrumentos de democracia participativa busca 

uma forma de o povo se tornar mais presente na tomada de decisões políticas, aumentando, 

assim, a legitimidade da democracia representativa.  

Instrumentos estes que não devem se restringir aos escassos institutos previstos 

constitucionalmente. É preciso “inventar”, ou seja, que se busquem soluções para a própria 

sobrevivência do regime democrático, além do modelo constitucionalmente positivado.34 E a 

Internet parece esboçar grande potencial para a expansão de novas possibilidades. 

Exemplificativamente, cita-se o exemplo brasileiro do chamado Marco Regulatório 

Civil da Internet Brasileira ou simplesmente Marco Civil. Esta foi uma experiência inovadora 

ocorrida em nosso país e sem precedentes em todo o mundo.   

Trata-se de uma forma colaborativa de construção de um projeto de lei, de iniciativa 

conjunta da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça (SAL/MJ), em 

parceria com a Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas (DIREITO 

RIO).35 

O processo ocorreu em duas fases. A primeira delas fora a de discussões em um canal 

em linguagem blog para a expressão dos diversos pontos de vista acerca de tópicos 

predeterminados: direitos individuais e coletivos (privacidade, liberdade de expressão e 

direito de acesso à net); responsabilidade civil de provedores e usuários na Internet; e as 

políticas públicas acerca da Internet. Ao final da primeira etapa, apresentou-se a proposta de 

anteprojeto de lei, sintetizando os debates realizados.  

A segunda fase ocorreu da mesma forma, desta vez tendo como base já a minuta do 

anteprojeto de lei apresentado na fase anterior. Cada momento teve duração de 45 dias, onde 

puderam ser expressas as opiniões de todos os interessados, com seus diversos pontos de 

                                                                                                                                        

Disponível em: http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/ 
andle/bdcamara/461/analise_partidario_lima.pdf?sequence=8. Acesso em: 11 set. 2011. 
34 Cf. FALCÃO, Joaquim. Cit. p. 67 
35 Ver http://culturadigital.br/marcocivil/sobre/. Acesso em 18 mar. 2010. 
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vista. 36 Hoje, o projeto o foi enviado ao legislativo, passando a tramitar por iniciativa do 

Poder Executivo.37   

 E os milhares de posts no blog, somente demonstram a força de tal meio de 

comunicação, bem como o sucesso da iniciativa. Esta é apenas uma amostra do potencial da 

democracia participativa e do uso das novas ferramentas da comunicação na consecução da 

cidadania no século XXI.  

 Outras iniciativas como esta também já foram levadas a cabo em nosso país. É o 

exemplo do projeto de Código de proteção de dados pessoais. O procedimento segue a mesma 

linha anteriormente esboçada. Em discussões por intermédio de um site, foi dada a 

possibilidade de qualquer interessado criticar e sugerir redações ao futuro projeto de lei que 

será posteriormente proposto à apreciação do poder legislativo.38 

Por se tratar de problemas amiúde vivenciados por usuários e provedores de serviço na 

Rede das Redes, utilizou-se da mais potente ferramenta à manifestação da liberdade de 

expressão e comunicação que se conhece na atualidade: a própria internet.39  

Portanto, exercendo sua histórica vocação como meio plural e democrático de 

transmissão do conhecimento, a Net brasileira, atualmente, se tornou palco de importantes 

inovações no campo democrático. Inovações que não esgotam suas possibilidades e dão 

ensejo a novas experiências, impensáveis por muitos há pouco tempo.  

 

                                            
36 Cf. BEÇAK, Rubens; LONGHI, João Victor Rozatti. Repensando as bases da democracia participativa: o uso 
das redes sociais da Internet no processo eleitoral. in Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI. 
Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010. pp. 1078-1086. Disponível em: 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/florianopolis/Integra.pdf. Acesso em: 30 abr. 2011.  
37 V. CÂMARA DOS DEPUTADOS. Deputados discutem marco civil para a Internet. Disponível em: 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICACAO/202283-DEPUTADOS-DISCUTEM-MARCO-
CIVIL-PARA-A-INTERNET.html. Acesso em 11 set. 2011.  
38 V. http://culturadigital.br/dadospessoais/debata-a-norma/. Acesso em 02 out. 2011. V. também 
http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/COMUNICACAO/192809-EXECUTIVO-ELABORA-
ANTEPROJETO-PARA-PROTECAO-DE-DADOS-PESSOAIS.html. Acesso em: 02 out. 2011. 
39 Convém ressaltar que esta é uma premissa que tampouco se encontra imune a ponderações. Nesse sentido, 
FÁBIO KONDER COMPARATO: “Sem dúvida, a invenção da internet, [...], veio alterar o esquema original de 
comunicação de massa, ao criar um ambiente de diálogo entre pessoas do mundo todo. Mas não  extrapolemos 
inconsideravelmente os efeitos da democratização que esse avanço tecnológico irá produzir. Lembremo-nos de 
que o público usuário desses engenhos eletrônicos pertence à minoria do extrato econômico superior da 
sociedade. [...].”. COMPARATO, Fábio Konder. Para que o povo tenha enfim a palavra! In Revista de direito 
UFPR. N. 50. Curitiba: 2009, p.18.    
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2.2.  A Internet e a participação popular no orçamento público 

 

 Outra experiência, dada sua especificidade, carece de análise em apartado. Trata-se de 

instrumento já concretizado e posto em prática em muitas esferas de governo. Porém, sob 

nova feição, diversa da estrutura tradicional do orçamento participativo. 

 Sabe-se que a participação democrática na elaboração do orçamento estatal no Brasil 

não é fenômeno recente. Ao revés, a manifestação direta da população na propositura e 

deliberação acerca da alocação de recursos públicos é uma prática de décadas.  

 RICARDO ZUGNO explica que o modelo de proposição e deliberação orçamentária 

historicamente consagrado no Brasil atende ao chamado método  incrementalista formalista. 

Por este procedimento, o orçamento previsto para o ano seguinte é o orçamento do ano 

anterior, projetadas pequenas alterações de ordem econômica e financeira, raramente 

conectado a um programa de governo.  

 Por essa razão, salienta que a prática orçamentária “é um reflexo fiel das práticas que 

presidem o modelo patrimonialista de gestão do Estado Brasileiro”. Assim, funciona tanto 

como peça de ficção como instrumento de barganha política entre Legislativo e Executivo. 

Finalmente, conclui que interessa às forças políticas ocultar e obscurecer o funcionamento do 

orçamento, transformando-o em verdadeira “caixa preta das administrações públicas.”40 

 Como alternativa a este panorama histórico de reiteradas práticas antidemocráticas 

tendo por palco a importante figura do orçamento público, fez-se necessária uma política de 

abertura das proposições, deliberações e execução do orçamento de sua estrutura inovadora e 

democrática.  E as raízes do orçamento participativo, como conhecido nos moldes atuais, 

remontam ao fim da década de 1980, na cidade de Porto Alegre. 

 Em linhas gerais, explica LUCIANO FEDOZZI que o Orçamento Participativo funciona 

por intermédio de delegados, que formam instâncias representativas das assembleias regionais 

e temáticas abertas a todos os indivíduos a cada ano. Assim, os delegados constituem um 

grupo de representantes eleitos na proporção de um para cada dez participantes nas 

assembleias, formando os Fóruns de Delegados (ou “FROPs”) em cada região ou tema, 

instâncias intermediárias de mediação e de relativo poder de decisão diante das comunidades 

que representam e diante do governo durante todo o ciclo anual no funcionamento do 

processo participativo.  

                                            
40 Cf. ZUGNO, Ricardo. Espaços públicos compartilhados entre a administração pública e a sociedade. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2003. pp. 108-110.  
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 Finalmente, acima dos delegados, está o Conselho do Orçamento Participativo (COP), 

também eleito pelas assembleias anuais conforme o critério de dois conselheiros titulares e 

dois suplentes em cada região e temática, constituindo a instância máxima de decisão do 

Orçamento Participativo que também tem funcionamento permanente durante todo o ciclo 

anual do orçamento.41 

 Ainda que inegavelmente inovadora a experiência do Orçamento Participativo, tal não 

pode ser incorporada à práxis política sem reflexões. Principalmente acerca do papel dos 

representantes das entidades locais e a defesa de interesses que não os da comunidade quando 

da tomada de determinada posição política.42 

 Contudo, é certo que experiências como esta se multiplicaram em todo o país, sendo 

patente que se trata de um avanço histórico em prol do fortalecimento da democracia 

participativa no Brasil. 

 Atualmente, a lei nº 10.257/2001 (Estatuto das cidades), consagrou expressamente 

como princípio deste subsistema normativo a gestão democrática da cidade. E como 

instrumento para sua realização trouxe a participação popular na propositura, deliberação e 

controle dos recursos financeiros empregados pelo poder público. É que dispõe o artigo 44: 

No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f do 

inciso III do art. 4º desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas 

públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e 

do orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara 

Municipal. 

 

                                            
41 Cf. FEDOZZI, Luciano. Cultura política e Orçamento Participativo. in Cadernos Metrópole, São Paulo, v. 
11, n. 22, pp. 385-414, jul/dez 2009. p. 386. 
42 Narrando particularmente as dificuldades de inclusão dos cidadãos habitantes de Zonas Especiais de Interesse 
Social da cidade de Fortaleza(CE),  RENATA CATARINA COSTA MAIA E VICTOR MANOEL DE BRITO 

FERNANDES VIEIRA: “Há, ainda, um aspecto decisivo na análise dos mecanismos de democracia participativa 
presentes nas ZEIS: a existência de alguns grupos, dentro das comunidades fortalezenses beneficiadas pelas 
zonas especiais, que, por terem vinculações político-partidárias com líderes governamentais ou interesse 
econômico na área, por exemplo, passam a comandar os processos de implementação e gestão das ZEIS sem 
discuti-los com todos os setores que integram a comunidade. Esse problema - exemplo clássico de cooptação - é 
complexo porque os grupos responsáveis por este comportamento se revestem de falsa legitimidade e, dessa 
forma, podem causar divisões entre a população ou aliená-la a ponto de se sustentar a partir da manutenção das 
condições de miséria em que vive a comunidade. Ressalva-se, contudo, que o simples fato de existirem grupos 
político-partidários em organizações nãogovernamentais, associações ou movimentos sociais locais, por 
exemplo, não significa, necessariamente, a cooptação dos moradores locais. Esses grupos têm liberdade para 
existir (art.17, CF) e, dependendo de suas práticas, sua atuação pode provocar justamente efeito inverso, 
contribuindo para a realização de uma democracia participativa e pluralista na comunidade.” MAIA, Renata 
Catarina Costa; VIEIRA, Victor Manoel de Brito Fernandes. Gestão democrática das zonas especiais de 
interesse social em Fortaleza: desafios e possibilidades de efetivação do direito à moradia adequada e à 
democracia participativa. in Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2010. p. 3374. 
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 É certo que a previsão normativa deu novos rumos à democracia participativa em 

âmbito nacional. É o que também conclui ADILSON DE ABREU DALLARI, ao asseverar que a 

gestão orçamentária participativa prevista no Estatuto das Cidades corresponde a corolário 

dos princípios participativo e do planejamento participativo, ambos da Carta Magna brasileira 

(arts. 1º, parágrafo único, e 29, XIII, CRFB).43 

 Entretanto, a Internet também amplia os horizontes do Orçamento Participativo. E o 

uso da Rede mundial de computadores como instrumento da realização do OP insere a 

possibilidade de que sejam ultrapassados os limites legais. 

 Citam-se dois casos. 

 O primeiro é da abertura à participação popular promovida pela Assembleia 

Legislativa do Estado do São Paulo. Além das audiências públicas realizadas periodicamente, 

debatendo diretamente com a população as diretrizes orçamentárias nas várias sub-regiões do 

Estado, o cidadão pode manifestar diretamente sua vontade acerca da alocação dos recursos 

financeiros do erário estadual apresentando propostas de emendas diretamente à Mesa diretora 

da casa. Por intermédio das “emendas online”, o cidadão paulista pode se utilizar da Internet 

como forma de viabilizar a democracia participativa em limites territoriais mais amplos que 

um município, ainda que em moldes diversos do OP municipal, principalmente por não 

vincular o Legislativo para tal.44 

 Além disso, municípios como Porto Alegre e Belo Horizonte, onde o Orçamento 

Participativo, pioneiros na prática do OP, já adotam o chamado orçamento participativo 

virtual. Neste último, o procedimento envolveu inúmeras entidades ligadas ao município, 

além da possibilidade de acesso ao banco de dados do Tribunal Eleitoral como pressuposto de 

verificação da possibilidade de participação pelo cidadão.45 

                                            
43 Cf. DALLARI, Adilson de Abreu. Instrumentos de política urbana (art. 4º). In DALLARI, Adilson de Abreu; 
Ferraz, Sergio. Estatuto da cidade (comentários à lei federal 10.257/2001). 3. ed. atualizada de acordo com as 
leis 11.673/2008 e 11.977/2009. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 77. 
44Do próprio site da casa: “Emendas OnLine . Informações ou consultas: cfo@al.sp.gov.br. Além de participar e 
se fazer ouvir nas audiências públicas, você pode propor diretamente aos deputados emendas para o 
aperfeiçoamento da proposta orçamentária. A Mesa Diretora da Assembleia, comprometida com a participação 
popular e buscando ampliar cada vez mais os canais de comunicação com a sociedade a quem a Assembleia deve 
servir, criou este sistema, no qual os cidadãos podem apresentar emendas aos deputados de sua escolha, com 
exceção do Presidente da Assembleia, que, devido ao seu papel de árbitro nos trabalhos da Assembleia, não pode 
apresentar qualquer projeto ou emenda a não ser em projetos de iniciativa da Mesa, não podendo, portanto, 
apresentar emendas ao orçamento. Elabore suas propostas, apresente-as aos deputados e cobre resultados. Afinal, 
o Estado de São Paulo é responsabilidade de todos nós.” Disponível em: 
http://www.al.sp.gov.br/portal/site/Internet/menuitem.ac99e6e66862ad4b3d7b0f10f20041ca/?vgnextoid=78f150
d649467110VgnVCM100000590014acRCRD. Acesso em 02 out. 2011. 
45 Cf. BELO HORIZONTE (Município). Portal do Orçamento Participativo. Acesso em: 
http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=po
rtaldoop&tax=17243&lang=pt_BR&pg=6983&taxp=0&. Acesso em 01 mai. 2011.        

3566



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 É certo que o Orçamento Participativo é e continua sendo objeto de reflexões e 

críticas. A vinculação do legislativo às deliberações populares, por exemplo, constitui outra 

via de diminuição da discricionariedade do Legislativo em um campo em que 

tradicionalmente era de sua atuação: discussões sobre a proposta do Executivo para o 

planejamento de futuras políticas públicas.46 

 Além disso, restringindo-se à problemática deste trabalho, a representatividade dos 

delegados já deu azo a questões acerca da instrumentalidade do mandato à realização da 

democracia. Dentro da sistemática constitucional brasileira, o OP constitui uma espécie 

anômala de “democracia delegativa”.47 

 Logo, se ainda são vivos os debates acerca do atual papel do parlamento como lócus 

de representação política, a única coisa clara é que o uso da Internet na realização da 

democracia participativa apenas planteia novas questões sobre os institutos jurídicos 

historicamente arquitetados para instrumentalizar a participação do cidadão na vida política. 

                                            
46 Neste sentido, reafirmando o papel de cada uma das funções do poder, interessante aresto proferido pelo 
Órgão Especial do TJSP, em Ação Direta de Inconstitucionalidade de lei municipal em que se exorbitava a 
competência da Câmara municipal na condução do orçamento participativo: “EMENTA: AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE INSTITUI ORÇAMENTO PARTICIPATIVO. 
INICIATIVA RESERVADA AO EXECUTIVO. AÇÃO PROCEDENTE, POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO 
NOS ARTIGOS 5o, 24, § 2o, 2, 47, II E XIX, "A", 144, 174, §§ 2o E 9o, DA CONSTITUIÇÃO DE SÃO 
PAULO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL QUE ALÉM DE INSTITUIR 
A PARTICIPAÇÃO POPULAR NA ELABORAÇÃO DA LEI PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES 
ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI DE ORÇAMENTO, CRIA ÓRGÃOS ADMINISTRATIVOS E GERA 
DESPESAS NÃO PREVISTAS NO ORÇAMENTO. AÇÃO PROCEDENTE. A participação popular na 
elaboração, implementação, fiscalização e acompanhamento das leis orçamentárias é exigência democrática 
alicerçada na Carta Política e reiterada, pelo princípio da simetria, nas Cartas Estaduais. Além disso, foi previsão 
expressa no Estatuto da Cidade e condiz com o novo paradigma de Democracia Participativa instaurada com o 
advento da Constituição Cidadã de 5.X. 1988. Nada obstante, sua observância não prescinde do exercício das 
competências contempladas no sistema. No caso, é o Executivo quem detém a iniciativa do processo legislativo 
a ele especialmente reservada pelo constituinte. (TJSP – ÓRGÃO ESPECIAL - ADI DE LEI MUNICIPAL N° 
165.308-0/0-00 - SÃO PAULO PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA x PRESIDENTE DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE ITU e OUTRO. VOTO N° 14.053. Relator: Des. Renato Nalini).  
47 Cf. O’DONELL, Guillermo. Delegative Democracy? Disponível em: 
http://www.ispla.su.se/gallery/bilagor/Delegative%20democracy.pdf. Acesso em 27 set. 2011. passim. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Ao analisar algumas peculiaridades históricas acerca do constitucionalismo e do 

republicanismo norteamericano no século XVIII, BRUCE ACKERMAN estabelece a conhecida 

distinção entre democracia monista e dualista. Em linhas gerais, na primeira hipótese, é o 

povo quem toma parte do exercício do poder político. Na segunda, entretanto, são os 

representantes do povo que não só exercem, mas detém o poder político, exercendo-o em seu 

próprio benefício.48 

 Ao longo deste excerto, pôde-se ter breve noção de como o jogo democrático atual 

pode levar ao acúmulo de poder, a formação de elites políticas distantes dos reais anseios dos 

cidadãos. Em outros termos, pôde-se verificar que o arcabouço jurídico em torno do exercício 

do mandato parlamentar tem distanciado a prática da representação política da essência 

democrática que a justifica. 

 Assim, primeiramente, foram analisadas as raízes históricas da representação política e 

os fundamentos teóricos que justificam a necessidade de prerrogativas e deveres inerentes ao 

parlamento e aos parlamentares. Ademais, foram também vistas as consequências acerca da 

desvinculação completa do mandatário dos interesses que o levaram ao exercício provisório 

do poder. 

 Outrossim, pôde-se perceber que a evolução do sistema democrático representativo ao 

longo do Século XX levou ao fortalecimento das agremiações partidárias como instrumento 

de participação no jogo democrático. Contudo, verificou-se também as distorções atuais entre 

os partidos políticos e a atuação de seus membros quando do real exercício do mandato. 

 Logo, é imprescindível a recorrência a instrumentos de democracia semidireta. Afinal, 

combinadas à necessidade de fidelidade partidária no exercício do mandato, que lhe confere 

certa feição imperativa na atualidade, podem ter o condão de resgatar em parte a alma 

democrática no jogo político atual. 

 E, neste diapasão, verificou-se que a atual Constituição brasileira trouxe alguns 

mecanismos de participação popular. Entretanto, a práxis vem demonstrando que fora de 

modo insuficiente. Portanto, foram trazidas tanto a experiência do recall ou voto destituinte, 

quanto outras formas inovadoras, as quais se utilizam principalmente da Internet como 

instrumento de manifestação política direta pelos cidadãos.  

                                            
48 Cf. ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano. Fundamentos do direito constitucional. Tradução Mauro 
Raposo de Mello. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. pp. 409 e ss. 
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 Contudo, acerca destas últimas, asseverou-se que tais premissas devem ser analisadas 

com acuidade. Isto porque a democracia participativa por meio da Rede não visa apenas a 

transpor para a atmosfera virtual práticas comezinhas na atualidade, mas compreender as 

transformações culturais advindas desta nova realidade para fomentar práticas que explorem a 

riqueza seus potenciais49. Esclarece PIERRE LEVY: 

 

As organizações políticas territoriais repousam sobre a representação e a delegação, 

enquanto as possibilidades técnicas do ciberespaço tornariam facilmente praticáveis 

formas inéditas de democracia direta em grande escala etc. [...] a “democracia 

eletrônica, [..] não se trata de fazer votar instantaneamente uma massa de pessoas 

separadas quanto a proposições simples que lhes seriam submetidas por algum 

demagogo telegênico, mas sim de incitar a colaboração coletiva e contínua dos 

problemas e sua solução cooperativa, concreta, o mais próximo possível dos grupos 

envolvidos.50 

 

 Pode-se, ainda, estar longe de um modelo ideal. Mas ao menos não se pode furtar da 

necessidade de discussão acerca de procedimentos diversos dos existentes para a diminuição 

das distancias entre os representantes políticos e os cidadãos, principalmente no Brasil.  

 

                                            
49 Acerca de recente curioso precedente no direito estrangeiro, convém citar o caso indiano. Trata-se do 
programa Aadhaar, uma iniciativa governamental que visa cadastrar imagens e dados biométricos em um único 
banco de dados. A intenção do governo indiano é que, no futuro, possa-se votar diretamente através de um 
celular fornecido para aqueles que “voluntariamente” aderirem à campanha. Ainda que ao arrepio da proteção da 
privacidade dos cidadãos, a iniciativa indiana parece realmente por em prática algo até então apenas concebido 
em ficção científica. V. TOLEDO, José Roberto de. Sem intermediários – a democracia direta vem aí. 
Disponível em: http://blogs.estadao.com.br/vox-publica/2011/09/05/sem-intermediarios-a-democracia-direta-
vem-ai/. Acesso em 03 out. 2011. Para maiores informações sobre o programa do governo indiano, V.  
http://uidai.gov.in/index.php?option=com_content&view=article&id=145&Itemid=2. Acesso em 03 out. 2011. 
50 LEVY, Pierre. Cibercultura.Trad. Carlos Irineu da Costa. São Paulo: Editora 34, 1999. p. 195. 
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A JUSTA IMPOSIÇÃO LEGAL DE RESPONSABILIZAR O CONSUMIDOR NA 
REALIZAÇÃO DA LOGÍSTICA REVERSA VISANDO À SUSTENTABILIDADE 

 
THE FAIR LEGAL IMPOSITION OF CONSUMER RESPONSIBILIZATION IN MAKING 

REVERSE LOGISTICS IN ORDER TO SUSTAINABILITY 
 

Antônio Carlos Efing1 
 

Laís Gomes Bergstein2 
 

RESUMO 
 
O presente trabalho avalia a contribuição da nova Política Nacional de Resíduos Sólidos 
Brasileira, instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, na construção de uma ordem 
jurídica justa, que visa à sustentabilidade e à manutenção de um meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, conforme preconiza a Constituição da República. A partir da 
análise da experiência de outros países, verifica-se que o compartilhamento da 
responsabilidade por todos os envolvidos no processo de produção e consumo, em especial 
com a inserção do consumidor no âmago da proteção ambiental, além de contribuir com bons 
resultados, é uma imposição legal justa e necessária. Conclui-se, enfim, que embora certos 
aspectos da realidade contemporânea representem reais desafios à preservação ambiental, a 
exemplo do crescimento populacional e da massificação da produção e do consumo de bens e 
serviços, a unificação de esforços entre nações e povos, em um verdadeiro diálogo de ideias e 
soluções, pode ser a via mais adequada para a efetiva preservação ambiental.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Consumidor, Responsabilidade Compartilhada, Logística Reversa, 
Sustentabilidade. 
 
 
ABSTRACT 
 
The present study evaluates the contribution of the Brazilian new National Policy on Solid 
Waste, created by Law No. 12.305, of August 2, 2010, in building a fare legal system, aiming 
at sustainability and the maintenance of an ecologically balanced environment, as 
recommended by the Republic Constitution. Starting by the analysis of the experience of 
other countries, the study concludes that the sharing of responsibility by all involved in the 
production and consumption chain, especially the consumer, is fair and necessary law 
enforcement in order to contribute to the environmental protection. We conclude, finally, that 
although certain aspects of contemporary reality are real challenges to environmental 
preservation, such as population growth and mass production and consumption, the unified 
efforts among nations and peoples, in a real dialogue of ideas and solutions, may be the best 
means for effective environmental preservation. 
 
KEYWORDS: Consumer, Shared Responsibility, Reverse Logistics, Sustainability. 
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INTRODUÇÃO 

A produção e o consumo de bens e serviços resultam em uma enorme quantidade de 

resíduos que, cedo ou tarde, são devolvidos ao meio ambiente. Todavia, os ventos e as marés 

não respeitam as fronteiras geopolíticas que dividem os Estados, o que resulta na propagação 

da poluição por todo o globo terrestre. Tal circunstância é agravada na medida em que as 

populações crescem e o consumo se expande, é ocasionado um problema global e congênito 

de gerenciamento de resíduos sólidos: todas as nações, estados e povos são afetados.  

Considerando-se que a poluição transfronteiriça é um problema de espectro global, 

verifica-se que, para fins de proteção do meio ambiente, a cooperação internacional e o 

compartilhamento de responsabilidades são imprescindíveis, uma vez que todos são, ao 

mesmo tempo, tanto responsáveis quanto afetados pela degradação ambiental. A imposição 

legal de responsabilizar também o consumidor na realização da logística reversa dos resíduos, 

visando à sustentabilidade, revela-se, portanto, justa. 

O objetivo do presente estudo é demonstrar que alguns dos recursos jurídicos e 

legislativos empregados com sucesso devem ser expandidos para outras localidades para fins 

de aprimoramento da proteção e da preservação ambiental, em um verdadeiro diálogo de 

ideias e soluções. Isto considerando que diversas nações já adotam sistemas eficientes de 

gestão de resíduos, reduzindo significativamente a quantidade de agentes poluentes que são 

despejados no meio ambiente, enquanto outras ignoram por completo a capacidade de 

regeneração ambiental.  

A abordagem ora proposta justifica-se a partir da constatação de que, se a degradação 

ambiental promovida por determinados entes invariavelmente repercute nos demais, é patente 

a necessidade de uma massiva cooperação e um compartilhamento de responsabilidades, 

adotando-se medidas de espectro global, tanto para prevenir as ações depredatórias quanto 

para recuperar as áreas já atingidas. O trabalho, enfim, é pautado no método científico 

dedutivo, ao passo que a análise do objeto partiu de princípios reconhecidos para atingir a 

conclusão de maneira puramente formal, isto é, em virtude unicamente de sua lógica. 

 

1 A SOCIEDADE DE CONSUMO E A NECESSÁRIA UNIVERSALIZAÇÃO DA 
PROTEÇÃO AMBIENTAL 

O Brasil obteve um aumento populacional de quase 1.000% entre 1900 e 2010, 

passando de uma população inicial de 17.438.434 (dezessete milhões, quatrocentos e trinta e 

oito mil, quatrocentos e trinta e quatro) pessoas para 190.755.799 (cento e noventa milhões, 
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setecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e noventa e nove) pessoas neste período 

segundo os dados do Censo 2010 recentemente divulgados pelo IBGE.3 Ainda que a média de 

consumo por pessoa permanecesse inalterada, apenas o crescimento demográfico já 

importaria em um aumento significativo na demanda por produtos e serviços necessários à 

manutenção de toda a população, ocasionando um crescimento quantitativo do uso de 

recursos naturais. 

Além disso, a partir da Revolução Industrial a sociedade apresenta-se sob a 

roupagem de uma sociedade de consumo. As características atuais deste modelo de sociedade 

desenvolveram-se após a Segunda Guerra Mundial, consolidando-se a partir da década de 

1970, predominantemente sob o regime capitalista. 4  Nessa nova configuração social, a 

produção, a comercialização, o consumo e o crédito passam a ser oferecidos em massa, 

promovendo o consumo desmedido e tornando o consumidor cada vez mais vulnerável às 

ações dos produtores e fornecedores de bens e serviços. Para os autores Ezequiel Morais, 

Fábio Henrique Podestá e Marcos Marins Carazai, a Revolução Industrial “[...] é a tônica de 

um novo marco a partir do qual o consumo começa a apresentar elementos diferenciais, 

sobretudo diante de fatores como a concentração populacional em áreas urbanas, modos de 

produção dinâmicos pela utilização da máquina [...], queda da qualidade dos produtos, 

capitalismo irracional, entre outros.” 5.  

O crescimento econômico, assim como o aumento populacional, constitui um 

verdadeiro desafio à preservação ambiental. O economista e consultor Jeffrey Sachs sustenta 

que a ampliação em oito vezes do ritmo da atividade econômica humana desde 1950 provoca 

a destruição ambiental em uma escala imensurável em qualquer estágio anterior da história 

humana. Isto se deve ao fato de que “[...] a atividade econômica está fortemente baseada na 

utilização de recursos naturais e dos fluxos físicos, tais como a chuva, os cursos dos rios e, é 

claro, a fotossíntese para o nosso suprimento de alimentos.”6 . Os reflexos negativos da 

expansão descontrolada do consumo e da produção sobre o meio ambiente são inegáveis e 

demandam uma resposta ativa da sociedade com o objetivo de garantir que a degradação não 

atinja patamares irrecuperáveis. 

                                                 
3 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Sinopse do Censo Demográfico 2010. 
Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=4&uf=00> Acesso em: 7 set. 
2011. 
4 GREGORI, Maria Stella. O novo paradigma para um capitalismo de consumo. Revista de Direito do 
Consumidor, São Paulo, v. 75, p. 247 et seq., jul. 2010. 
5 MORAIS, Ezequiel; PODESTÁ, Fábio Henrique; CARAZAI, Marcos Marins. Código de Defesa do 
Consumidor comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 25. 
6 SACHS, Jeffrey. A riqueza de todos: a construção de uma economia sustentável em um planeta superpovoado, 
poluído e pobre. Tradução: Sergio Lamarão. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. p. 43. 
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As transformações sociais, contudo, não se limitaram ao século XIX e ao pós-guerra. 

Nos últimos anos o Brasil também experimentou um importante crescimento do consumo 

médio em razão do aumento do poder aquisitivo de classes sociais mais pobres. A análise dos 

principais resultados das Contas Nacionais no ano de 2008, realizada pelo IBGE, revelou que 

“O consumo - que em 2008 representou 79,1% do PIB - teve crescimento de 5,0%”, sendo 

que “O aumento no consumo das famílias é coerente com o aumento de 7,9% na massa 

salarial real, segundo dados da Pesquisa Mensal de Emprego, do IBGE, e com o aumento de 

30,3%, em termos nominais, nas operações de crédito do sistema financeiro para pessoa física, 

segundo dados do Banco Central do Brasil.”7.  

Neste cenário de crescimento econômico e massificação do consumo, caso não sejam 

adotadas medidas protetivas do meio ambiente, que promovam o equilíbrio dos insumos 

empregados na produção e dos resíduos do pós-consumo, a manutenção do homem e dos 

demais seres vivos na terra estará comprometida devido ao esgotamento dos recursos naturais. 

Michael Kloepfer afirma que na atual situação ambiental um Estado apto a subsistir precisa de 

mais do que a teoria clássica dos três elementos previa; um povo, um poder e um território 

estatal. O Estado necessita também de “[...] um meio ambiente no e em torno do seu território 

que não ponha em risco a continuidade de sua existência.”8. Liszt Vieira pondera que dentre 

os elementos não econômicos que formam o fenômeno da globalização, destaca-se, sobretudo, 

a deterioração ecológica do planeta, que passou a constituir uma das bases fundamentais deste 

processo à medida que tanto suas causas quanto seus efeitos são globais.9 

A Constituição brasileira de 1988 constitui um marco fundamental na preservação 

ambiental no Brasil ao elevar o direito ao meio ambiente equilibrado à categoria de direitos 

fundamentais, na medida em que reconhece o meio ambiente equilibrado como um bem de 

uso comum do povo (art. 225, CF) e adota a sua defesa como um princípio da ordem 

econômica (art. 170, VI, CF). Assim, a todos é atribuído o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, ao mesmo tempo em que também é incorporado ao ordenamento 

jurídico o dever coletivo de que os recursos extraídos da natureza e transformados pelo 

                                                 
7  BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Análise dos principais resultados das 
Contas Nacionais. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/contasnacionais/2008/comentario.pdf> Acesso em: 03 jul. 
2011. 
8 KLOEPFER, Michael. A caminho do Estado Ambiental? A transformação do sistema político e econômico da 
República Federal de Alemanha através da proteção ambiental especialmente desde a perspectiva da ciência 
jurídica. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado Socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 40. 
9 VIEIRA, Liszt. Cidadania e globalização. 8. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005. p. 74. 
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homem somente sejam devolvidos ao meio ambiente natural de modo que não provoquem 

risco ao ecossistema.  

É evidente, no sistema jurídico brasileiro, que o Poder Público, ainda que seja o 

principal encarregado de controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, 

métodos e substâncias que representem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente, pois detém os recursos e o controle sobre os meios coercitivos, não é o único 

responsável pela preservação ambiental. Ocorre que as medidas de proteção do meio 

ambiente devem ser integradas e adotar proporções globais, não podendo ser restritas a 

determinadas localidades ou períodos históricos, sob o risco de serem inócuas.  

Sachs afirma que durante o século XXI os desafios do desenvolvimento sustentável 

serão protagonistas na nova ordem mundial, enquanto “[...] a cooperação global terá que de 

ganhar prioridade.”. 10  De fato, a cooperação internacional é fundamental para impelir a 

propagação da poluição transfronteiriça e das ações degradadoras, máxime considerando-se 

que todas são nações, em maior ou menor grau, são atingidas. 

 

2 EM BUSCA DA ORDEM JURÍDICA JUSTA: A PROBLEMÁTICA DA 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E A CONTRIBUIÇÃO LEGISLATIVA 

Além da adoção de medidas integradas e universais de preservação ambiental, o 

estudo das experiências de outras nações nesta seara também constitui um relevante 

mecanismo para acelerar o processo de alcance do meio ambiente ecologicamente equilibrado 

e da ordem jurídica justa. Em consonância com esta compreensão, três pesquisadores 

paranaenses, em conjunto com um professor da Universität Stuttgart, na Alemanha, fizeram 

um estudo comparativo das legislações brasileira e alemã no âmbito do meio ambiente e da 

gestão de resíduos de serviços de saúde. Os estudiosos concluíram que apesar da Constituição 

Alemã (Grundgesetz - für die Bundesrepublik Deutschland) reproduzir apenas implicitamente 

alguns princípios de proteção ambiental, enquanto o Brasil possui uma ampla garantia 

constitucional, é o Brasil o país que mais carece de instrumentos para a proteção concreta do 

meio ambiente e a promoção de ações permanentes de educação ambiental. Segundo os 

pesquisadores, as atuais Constituições Brasileira e Alemã divergem na prescrição de normas e 

princípios destinados à proteção, conservação e preservação do meio ambiente, uma vez que 

enquanto a Constituição brasileira designa explicitamente um Capítulo inteiro para o tema 

(Capítulo VI), a Constituição alemã estabelece apenas um sucinto artigo (20a), in verbis: “O 

                                                 
10 SACHS, Jeffrey. Op. cit.,. p. 13. 
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Estado protege também por responsabilidade pelas gerações futuras, os fundamentos naturais 

da vida e dos animais, no contexto da ordem constitucional através da legislação, em 

conformidade com a lei e a justiça, o Executivo e o Judiciário.”. 11  

Ainda assim, a Alemanha é considerada um rico exemplo de práticas eficazes de 

educação ambiental. Além da forma na qual são declarados os direitos, verificou-se que a 

diferença entre os Estados brasileiro e alemão reside principalmente na proteção concreta 

atribuída aos bens jurídicos tutelados. Neste sentido, os acadêmicos consignaram no estudo 

que “[...] um dos desafios do Brasil é reforçar os órgãos e agentes para aplicação e 

fiscalização das práticas pertinentes à preservação ambiental e promover aquelas ações 

permanentes de educação ambiental, prescritas na Lei 9.795/1999, por ordem expressa da 

Constituição Federal.” 12 . O resultado desta análise evidencia que a mera edição de leis 

protetivas – cuja importância é inegável para proteção e promoção do meio ambiente – não é 

suficiente para garantir a tutela ambiental de modo eficaz. 

Existem inúmeros exemplos mundiais de organizações governamentais e não 

governamentais que contribuem de maneira efetiva à proteção do meio ambiente e à 

conscientização das pessoas acerca das importantes medidas de proteção e preservação 

ambiental. Verifica-se, portanto, que o envolvimento da sociedade civil organizada na difusão 

de conhecimentos e de técnicas de preservação ambiental é um exemplo de sucesso que deve 

ser mais desenvolvido no Brasil. 

Sob outro enfoque, na África do Sul, assim como no Brasil, o direito ao meio 

ambiente também é previsto na Declaração de Direitos da Constituição, podendo, portanto, 

ser classificado como um direito fundamental, o que amplia significativamente o número, a 

natureza e o escopo dos recursos jurídicos disponíveis para reivindicar o cumprimento deste 

direito. Existe, contudo, uma diferença significativa na concepção do direito ao meio 

ambiente na África do Sul: a Constituição reconhece que a poluição é inevitável em uma 

sociedade industrializada, e, ao fazê-lo, admite que o desenvolvimento implique em certo 

grau de poluição, o limite imposto é que não seja prejudicada a saúde ou e bem-estar da 

população. Além disso, a proteção ambiental sul-africana é estendida apenas aos homens, não 

englobando os demais seres vivos e ecossistemas.13 A Constituição brasileira, acertadamente, 

                                                 
11 SOARES, Matilde de Paula; PETERS, Edson Luiz; FISCHER, Klaus Martin; BARBOSA, Valma. Gestão de 
resíduos de serviços de saúde e meio ambiente interface da legislação Brasil-Alemanha. Revista dos Tribunais, 
São Paulo, v. 906, p. 63 et seq., abr. 2011. 
12 Ibid. 
13 KOTZÉ, Louis J. Uma reflexão crítica sobre as dimensões socioeconômicas do direito sul-africano ao meio 
ambiente. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Estado Socioambiental e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2010. p. 118-120. 
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opta por estabelecer o direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado ao mesmo 

tempo em que também assegura a proteção da flora e da fauna. 

Na América, segundo Doug Macdonald, o movimento de preservação da vida 

selvagem atingiu o seu primeiro sucesso notável com a criação do Yellowstone National Park, 

em 1872, refletindo na fundação do Sierra Club, em 1892, e na criação do Earth First!, na 

década de 1980.14 Mas a crise dos aterros sanitários nos Estados Unidos na década de 1980 

seria o fato histórico de maior influência no movimento legislativo para melhorar as 

condições de coleta dos resíduos de pós-consumo, haja vista a saturação dos aterros e as 

proibições de despejo de determinados tipos de produtos.15  

O mesmo problema de saturação começa a ser observado em Estados brasileiros, em 

especial nas regiões que concentram o maior índice demográfico.16  Paulo Roberto Leite 

afirma expressamente que “Um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade 

é a dificuldade de disposição do lixo urbano.”17. A problemática do descarte de resíduos 

decorrente justamente da massificação da produção e do consumo desenfreado, características 

típicas da sociedade de consumo contemporânea.  

O meio ambiente ecologicamente equilibrado pressupõe a manutenção de níveis 

equiparados de extração e reposição dos recursos naturais. Isto significa que a matéria-prima 

retirada do meio ambiente somente pode ser devolvida a ele em condições similares às 

anteriores, a fim de se garantir a sua manutenção para as futuras gerações. O que se observa 

hoje, contudo, é que, de um modo geral, as pessoas não praticam o consumo consciente, ou 

seja, não se responsabilizam pelo impacto que o consumo dos produtos terá no meio ambiente 

depois do seu uso e descarte.  

A partir da análise das experiências de outros povos, pode-se afirmar que a ordem 

jurídica que visa a sustentabilidade está intrinsecamente aliada à existência de dois 

instrumentos muito relevantes na defesa do meio ambiente equilibrado: a adoção da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e a logística reversa.  

 

                                                 
14 “In America, the wilderness preservation movement achieved its first notable success with the creation of 
Yellowstone National Park in 1872, and was reflected in the establishment of the Sierra Club in 1892, continuing 
through to creation of Earth First! in the 1980s.” (MACDONALD, Doug. The Politics of Pollution: why 
Canadians are failing their environment. Toronto, Ontario: The Canadian Publishers, 1991. p. 83-84.). 
15 LEITE, Paulo Roberto. Logística reversa: meio ambiente e competitividade. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2006. p. 156. 
16 BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Pesquisa Nacional de Saneamento Básico. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/lixo_coletado/lixo_ 
coletado110.shtm> Acesso em: 9 set. 2011. 
17 LEITE, Paulo Roberto. Op. cit., p. 20. 
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3 A NOVA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: 
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA DO CONSUMIDOR E LOGÍSTICA 
REVERSA 

No Brasil, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que ainda está em fase de 

implementação, estabelece as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de 

resíduos sólidos, às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos 

econômicos aplicáveis. Trata-se da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é formada por 

um conjunto de princípios, diretrizes, objetivos, metas, instrumentos e ações adotados pelo 

Governo (isoladamente ou em parceria com particulares), com o objetivo de gerenciar os 

resíduos sólidos de uma maneira ambientalmente adequada.18  

Esta nova legislação institui a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, abrangendo, além dos responsáveis pela limpeza urbana e pelo manejo de resíduos 

sólidos, os fornecedores de produtos e serviços e os consumidores, por expressa disposição no 

artigo 30, in verbis: “É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições 

e procedimentos previstos nesta Seção.” 19 . Trata-se da adoção do princípio de proteção 

ambiental da Responsabilidade Estendida do Produto, o chamado Extended Product 

Responsibility (EPR), que mantém íntima relação com a logística reversa, questão que a 

seguir também será abordada.  

Pesquisadores da Universidade do Tennessee, nos Estados Unidos, com o apoio da 

Agência Nacional de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (United States Environmental 

Protection Agency), promoveram um estudo sobre a Responsabilidade Estendida do Produto, 

que teve origem no contexto Europeu e que aos poucos é difundida na América do Norte. O 

referido estudo resultou na formulação de um conceito para melhor compreensão da temática: 

Responsabilidade Estendida do Produto é o princípio de que os atores ao longo da 
cadeia produtiva dividem as responsabilidades decorrentes do impacto sobre o meio 
ambiente de todo o ciclo de vida do produto, incluindo os impactos inerentes à 
seleção de materiais, os impactos do processo de produção em si, e os impactos do 
uso e descarte dos produtos. Quanto maior a capacidade do ator para influenciar os 

                                                 
18 BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 8 set. 2011. 
19 Ibid. 
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impactos do ciclo de vida do sistema de produção, maior o grau de responsabilidade 
deve ser.20 

Paulo Roberto Leite refere-se ao EPR como “[...] a ideia de que a cadeia industrial 

produtora ou o próprio produtor que de certa maneira agridem o meio ambiente, devem se 

responsabilizar pelo seu produto até a decisão correta do seu destino após o seu uso 

original.”21. A responsabilidade compartilhada faz sentido quando se verifica que o design dos 

produtos e do sistema produtivo é fator mais crítico na determinação da natureza e quantidade 

de recursos, do uso de energia e da poluição gerada em todo o ciclo de vida do produto. 

Diante disso, o EPR envolve os responsáveis por estas projeções visando incentivá-los a criar 

produtos mais limpos. O produtor, ao longo da fase de desenvolvimento de seu produto, pode 

contribuir significativamente para minimizar a geração e o respectivo impacto dos resíduos 

sólidos.22 

No âmbito da Responsabilidade Estendida do Produto, os pesquisadores Gary Davis 

e Catherine Wilt afirmam que “Também os consumidores dos produtos devem assumir a 

responsabilidade por escolher cuidadosamente produtos reciclados e recicláveis a fim de gerar 

menos desperdício comprando menos ou encontrando opções de reutilização ou reparo dos 

produtos que não mais utilizam.”23. Neste contexto, ao adotar a responsabilidade ao longo de 

todo o ciclo de vida dos produtos, a Política Nacional de Resíduos Sólidos também engloba o 

seu respectivo destinatário final: o consumidor.  

                                                 
20 “Extended Product Responsibility is the principle that the actors along the product chain share responsibility 
for the life-cycle environmental impacts of the whole product system, including upstream impacts inherent in the 
selection of materials for the products, impacts from the manufacturer’s production process itself, and 
downstream impacts from the use and disposal of the products. The greater the ability of the actor to influence 
the life-cycle impacts of the product system, the greater the degree of responsibility for addressing those impacts 
should be.” (DAVIS, Gary A., WILT, Catherine A. Extended product responsibility: a new principle for 
product-oriented Pollution prevention. Tradução livre. Disponível em: 
<http://isse.utk.edu/ccp/pubs/pdfs/eprn.pdf> Acesso em: 8 set. 2011.). 
21 LEITE, Paulo Roberto. Op. cit., p. 22. 
22 “The design of products and product systems is the most critical step in determining the nature and quantity of 
resource and energy use and pollution outputs throughout the products’ life cycles. This is why EPR seeks to 
create an effective feedback loop to product designers to encourage them to design cleaner products. In addition 
to determining the impacts of the actual manufacturing process for the product, the choice of materials, for 
instance, determines the environmental impacts upstream in the extraction and processing of raw materials. 
Material selection also determines the downstream impacts during the use stage and in the ultimate disposal of 
the product. The product producer can, at the design step in product development, make a tremendous 
contribution to minimizing solid waste generation and the impacts of solid waste management.” (DAVIS, Gary 
A., WILT, Catherine A. Extended product responsibility: a new principle for product-oriented Pollution 
prevention. Tradução livre. Disponível em: <http://isse.utk.edu/ccp/pubs/pdfs/eprn.pdf> Acesso em: 8 set. 2011.). 
23 “Also, users of products must take responsibility for carefully choosing recycled and recyclable products and 
for generating less waste in the first place by buying less or finding reuse or repair options for products that they 
no longer use.” (DAVIS, Gary A., WILT, Catherine A. Extended product responsibility: a new principle for 
product-oriented Pollution prevention. Tradução livre. Disponível em: 
<http://isse.utk.edu/ccp/pubs/pdfs/eprn.pdf> Acesso em: 8 set. 2011.). 
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O artigo 6º do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que regulamenta a Lei 

nº 12.305/2010, estabelece expressamente que: 

Art. 6º. Os consumidores são obrigados, sempre que estabelecido sistema de coleta 
seletiva pelo plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou quando 
instituídos sistemas de logística reversa na forma do art. 15, a acondicionar 
adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos gerados e a 
disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e recicláveis para 
coleta ou devolução. 

Parágrafo único: A obrigação referida no caput não isenta os consumidores de 
observar as regras de acondicionamento, segregação e destinação final dos resíduos 
previstas na legislação do titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de 
resíduos sólidos.  

Verifica-se, portanto, o reconhecimento da importância da participação também do 

consumidor na gestão dos produtos do pós-consumo. Além de dever ser “[...] um consumidor 

responsável, dando preferência aos produtos e tecnologias que apoiem a sustentabilidade 

[...]”24 e ser um cidadão responsável, toda pessoa que opta por adquirir determinado produto 

ou contratar um serviço deve se responsabilizar pelo destino dos resíduos decorrentes desta 

decisão. A atual legislação explicita claramente a responsabilidade compartilhada do 

consumidor para garantir que cada embalagem ou material residual seja adequadamente 

acondicionado, visando à sustentabilidade ambiental. 

Antônio Carlos Efing ressalta que o conjunto de normas expressa nesta nova 

legislação revela as futuras diretrizes para o consumo, a partir da instituição de 

responsabilidade a todos os envolvidos na manutenção da sociedade de consumo, redigindo 

orientações ao poder público e especialmente ao consumidor, o qual: 

[...] assume papel fundamental já que é visto como o gerador da demanda 
(produção) e agente socioeconômico gerador de pós-consumo, cabendo ao 
consumidor (em que pese sua vulnerabilidade e desconhecimento técnico) a 
obrigação agora legal de selecionar os resíduos recicláveis dos orgânicos (praticando 
a coleta seletiva), acondicioná-los adequadamente, como também destinar 
adequadamente o pós-consumo de diversos produtos que serão recolhidos pelos 
próprios produtores para a sua correta destinação (para a realização da logística 
reversa), extraindo ao máximo as qualidades do produto/serviço até o exaurimento 
do seu ciclo de vida.25 

A partir do momento em que o consumidor adota uma postura consciente de seu 

papel social frente ao mercado de consumo, os produtores necessariamente deverão adaptar-se 

às novas exigências de sustentabilidade ambiental, sob o risco de não conseguirem subsistir 
                                                 
24 SACHS, Jeffrey. Op. cit.,. p. 417. 
25  EFING, Antônio Carlos. Fundamentos do Direito das Relações de Consumo: consumo e 
sustentabilidade. 3. ed. rev. e atual. Curitiba: Juruá, 2011. p. 127-128. 
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no exercício da atividade econômica. Jean Mari Felizardo, citando Takeshy Tachizawa, 

afirma que a gestão ambiental é a resposta natural das empresas ao consumidor 

ecologicamente correto. A chamada “empresa verde” representa bons negócios e, no futuro, 

será a única forma de empreendedorismo lucrativo e duradouro, concluindo que quanto antes 

as organizações começarem a visualizar a logística reversa como um processo benéfico ao 

meio ambiente e como uma oportunidade competitiva, maior será a capacidade de 

sobrevivência e desenvolvimento.26 

Embora a edição de uma lei, isoladamente, não seja suficiente para garantir 

efetividade à tutela ambiental, é inegável que a importância de se ter um ordenamento jurídico 

adequado e bem estruturado para este fim. Como ressalta Antônio Carlos Efing, alguns dos 

termos definidos pela legislação passarão a fazer parte do cotidiano de todos os cidadãos e 

consumidores brasileiros.27 Pode-se estar, portanto, diante de uma verdadeira mudança de 

paradigmas, que, eventualmente, poderá conduzir a sociedade aos desejados patamares da 

sustentabilidade ambiental. 

A logística reversa, por sua vez, é definida no art. 3º, inciso XII, da Lei nº 

12.305/2010, como o “[...] instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou 

em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.28 A nova 

legislação estabelece a obrigatoriedade de estruturação de sistemas de logística reversa 

inicialmente apenas para alguns tipos de produtos, quais sejam:  

I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 
embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 
gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas 
técnicas;  
II - pilhas e baterias;  
III - pneus;  
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes.29 

 

                                                 
26 TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias de negócios 
focadas na realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2002. apud: FELIZARDO, Jean Mari. Logística reversa: 
competitividade com desenvolvimento sustentável. Rio de Janeiro: Papel Virtual, 2005. p.16. 
27 EFING, Antônio Carlos, Op. cit., p. 128. 
28 BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos ; altera a Lei 
no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 8 set. 2011. 
29  Conforme disposto no artigo 33 da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010. (Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm> Acesso em: 8 set. 2011.) 
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A concepção da logística reversa para os produtos não inseridos neste rol, nos termos 

da Lei nº 12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010, ainda está condicionada à viabilidade 

técnica e econômica, a ser aferida pelo Comitê Orientador para a Implantação dos Sistemas de 

Logística Reversa.  Ocorre que a responsabilidade por todo o ciclo de vida do produto e a 

logística reversa não devem ser impostas apenas a determinados produtos ou serviços, nem 

mesmo subordinadas ao atendimento do menor custo ao produtor, uma vez que somente é 

possível atingir o meio ambiente ecologicamente equilibrado caso todos os insumos utilizados 

na cadeia produtiva sejam reaproveitados ou adequadamente reinseridos no meio ambiente.  

Não se pode, portanto, admitir que a obrigatoriedade de reutilização de materiais ou 

da adoção da logística reversa seja limitada a apenas alguns tipos de produtos, sob o risco de 

se inviabilizar a efetivação do direito fundamental expresso no artigo 225 da Constituição da 

República. Como pondera Antônio Carlos Efing, espera-se que todas as medidas adotadas 

pela Política Nacional de Resíduos Sólidos interfiram na realidade do consumo impensado e 

desmedido e gerador de resíduos sólidos desnecessários, reduzindo o custo que é transferido a 

toda a sociedade.30  

É importante destacar, outrossim, que a criação de medidas restritivas à produção e 

ao consumo de determinados produtos ou serviços não constitui ofensa ao princípio 

constitucional da livre iniciativa, uma vez que a própria Constituição da República, ao 

assegurar a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, ressalva a possibilidade 

de serem impostas condições. O parágrafo único do artigo 170 da Constituição estabelece 

que: “É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei.”, 

enquanto o inciso VI do mesmo dispositivo legal estabelece a defesa do meio ambiente como 

princípio orientador da ordem econômica e permite a adoção de “[...] tratamento diferenciado 

conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração e 

prestação” 31. Ou seja, pode-se concluir que, sob a égide da atual Constituição, a extensão das 

restrições à produção e à comercialização dos produtos ou serviços deve ser proporcional ao 

impacto provocado sobre o meio ambiente.  

Paulo Roberto Leite sintetiza a problemática da carência de uma cadeia estruturada 

de logística reversa afirmando que: 

                                                 
30 EFING, Antônio Carlos. Op. cit., p. 137. 
31 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 7 set. 2011. 
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O aumento da velocidade de descarte dos produtos de utilidade após seu primeiro 
uso, motivado pelo nítido aumento da descartabilidade dos produtos em geral, não 
encontrando canais de distribuição reversos de pós-consumo devidamente 
estruturados e organizados, provoca o desequilíbrio entre as quantidades descartadas 
e as reaproveitadas, gerando um enorme crescimento de produtos de pós-consumo.32 

O autor pondera que exemplos de legislações ambientais sobre resíduos sólidos mal 

aplicadas em outros países permitem avaliar os cuidados que devem ser tomados no âmbito da 

logística reversa, tais como o de não favorecer um elo ou setor de etapa reversa que provoque 

o desequilíbrio de preços de materiais reciclados no mercado, para citar um exemplo.33 A 

análise da experiência de outras nações de muitas formas deve ser utilizada para favorecer o 

aprimoramento e o rápido desenvolvimento das técnicas brasileiras de preservação ambiental 

e contribuir para a manutenção de uma ordem jurídica compatível com noção de 

sustentabilidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A ordem jurídica justa somente é atingida quando os direitos expressos nas 

Constituições dos países são efetivamente aplicados, deixando de ocupar o plano ideal para 

fazer parte do quotidiano e da realidade social de todo o seu povo. O ordenamento jurídico 

deve, sob esta perspectiva, ser desenvolvido como um instrumento social capaz de contribuir 

com a aplicação dos direitos fundamentais, dentre eles o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, o qual, no Brasil, constitui um bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida.  

Verifica-se, na sociedade contemporânea, que o consumo de bens e serviços, que 

ocorre de forma socialmente desigual e injusta, excede a capacidade de assimilação de rejeitos 

pela biosfera, uma vez que a “[...] exploração excessiva dos recursos naturais e [a] iniquidade 

inter e intrageracional na distribuição dos benefícios oriundos dessa exploração, conduziram à 

reflexão sobre a insustentabilidade ambiental e social dos atuais padrões de consumo e seus 

pressupostos ético-normativos.”. 34  A manutenção de um meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, conforme preconiza a Constituição da República, pressupõe que todos os 

insumos extraídos da natureza sejam a ela restituídos de forma integrada, assegurando a 

estabilidade dos recursos naturais para as gerações presentes e futuras. 

                                                 
32 LEITE, Paulo Roberto. Op. cit., p. 20. 
33 Ibid., p. 152. 
34 PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. São Paulo: Cortez, 2005. p. 23. 
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Ao mesmo tempo em que a Constituição da República estabelece o equilíbrio 

ambiental como um direito fundamental, necessariamente impõe a todos o dever de contribuir 

com a manutenção deste sistema. Neste sentido, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

instituída pela Lei nº 12.305/2010, acerta ao estabelecer a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos aos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos 

sólidos, adotando o princípio de proteção ambiental da Responsabilidade Estendida do 

Produto. 

Disso pode-se concluir que todos os envolvidos na cadeia de produção de um bem 

que produza efeitos negativos sobre o meio ambiente, ainda que minimamente, devem ser 

responsabilizados na exata proporção da sua participação. Neste contexto, a imposição legal 

brasileira que atribui determinado grau de responsabilidade ao consumidor no âmbito da 

gestão de resíduos sólidos é plenamente justa e está em consonância com a estrutura do 

ordenamento jurídico pátrio.  

O consumidor assume, enfim, uma posição de relevo, ao ter reconhecida a sua 

importância na gestão dos produtos do pós-consumo. A prática do consumo consciente há 

algum tempo é objeto de estudos pela doutrina especializada, que assegura que a postura do 

consumidor frente ao mercado de consumo é fundamental para impor aos fornecedores a 

adoção de técnicas e instrumentos da cadeia produtiva que visem à proteção e à preservação 

do meio ambiente.  

Por fim, verifica-se que a análise comparativa e o estudo das experiências de outras 

nações no âmbito da proteção ambiental constitui um importante instrumento para o 

aprimoramento das técnicas e dos instrumentos adotados visando garantir o meio ambiente 

equilibrado para as presentes e futuras gerações.  
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A LOGÍSTICA REVERSA DAS EMBALAGENS  

E O PRINCÍPIO DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA 

 

A REVERSE LOGISTICS OF PACKAGING 

AND THE PRINCIPLE OF SHARED LIABILITY 

 

Inara de Pinho Nascimento Vidigal 

Marcela Vitoriano e Silva 

 

Resumo: A logística reversa passou a ser exigida do setor produtivo a partir da Lei 12.305/10 
que criou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, estabelecendo uma responsabilidade 
compartilhada pela gestão do lixo urbano que hoje, é composto, em sua maioria, por 
embalagens descartáveis. Este artigo apresenta os contornos jurídicos para a implementação 
da logística reversa no Brasil analisando, principalmente, a sua dimensão econômica. 
Apresenta-se a evolução histórica e antecedentes normativos; analisa-se os principais pontos 
da legislação e as bases jurídicas do Direito Ambiental que justificam a imposição deste novo 
instrumento de gestão - a logística reversa – em atendimento ao desenvolvimento sustentável 
e, ao final, busca demonstrar o perfil coercitivo da medida ao tratar das responsabilidades. 

 
Palavras-chaves: Logística reversa - resíduos sólidos - responsabilidade compartilhada. 

 

Abstract: Reverse logistics has become a need in the productive sector from the Law 
12.305/10 that created the National Policy on Solid Waste, establishing a shared liability for 
the urban waste management that is nowadays mostly composed of disposable packaging. 
This article presents the legal boundaries for the implementation of reverse logistics in Brazil 
looking mainly to its economic dimension. The historical evolution and regulatory 
background are presented, and the main points of legislation and legal bases of the 
Environmental Law are analised, which justify the imposition of this new management tool - 
reverse logistics – pursuant to sustainable development and, at the end, it aims at 
demonstrating the coercive profile of that measure, when it addresses liabilities. 

 

Key-words: Reverse logistics - solid waste - shared liability. 
 

1. Introdução 

 

O aumento da velocidade de descarte dos produtos industrializados, após o seu 

primeiro uso, bem como das suas embalagens, provoca desequilíbrio entre as quantidades 

descartadas e as reaproveitadas, gerando um enorme crescimento dos resíduos sólidos e 

contribuindo para piorar um dos mais graves problemas ambientais urbanos da atualidade, a 

disposição final do lixo urbano. 
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Após o aumento da produção de resíduos decorrente do modelo capitalista e do 

crescimento populacional, constatou-se que essa questão repercutia diretamente na qualidade 

do meio ambiente, em especial, nos centros urbanos. 

Diante de tal quadro, houve uma evolução da legislação para incorporar a 

preocupação com as condições do meio ambiente – seja ele natural ou artificial – o que gerou 

reflexos diretos no setor econômico. Os processos produtivos não mais poderiam 

desconsiderar as variáveis ambientais. 

A mudança de foco da problemática com os resíduos coincide com a própria 

evolução do tratamento das questões ambientais. Acontecimentos pontuais em todo o mundo, 

de diversas ordens, estamparam uma nova realidade do meio ambiente, impulsionando um 

gradativo aumento da relevância da sua proteção, inclusive em nível internacional. Essa 

mudança vem provocando alterações significativas no sistema jurídico, a fim de contemplar a 

normatização de temáticas relacionadas à proteção e à recuperação do meio ambiente. O setor 

produtivo foi, então, pressionado a se estruturar em um desenvolvimento qualificado – o 

desenvolvimento sustentável – para atender as exigências deste novo paradigma, tanto social 

quanto jurídico. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010, instituiu a logística 

reversa, exigindo a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial para 

reaproveitamento em seu ciclo produtivo ou para destinação final adequada. Consequência da 

incidência do princípio da responsabilidade compartilhada pelos resíduos entre fabricantes, 

importadores, distribuidores, comerciantes, consumidor e Poder Público, ou seja, entre todos 

que participam do ciclo de vida do produto. 

Nesse sentido, passou-se a exigir do setor produtivo a revisão de seus produtos e 

processos e a busca de materiais que facilitem e viabilizem economicamente a logística 

reversa. A inovação passa a ser impulsionada não só pelo aspecto econômico, mas também 

por outra referência, a sustentabilidade ambiental. Trata-se de um novo paradigma para a 

produção industrial, uma fase em que produtos nascem ou se renovam visando menor impacto 

ambiental, sem perder a eficiência e a competitividade.  

O artigo objetiva discutir a logística reversa instituída pela Política Nacional de 

Resíduos Sólidos como uma obrigação jurídica ao mercado de embalagens e à sociedade, 

mediante a responsabilidade compartilhada, e analisar as suas dimensões econômicas, 

especialmente no que diz respeito ao material utilizado para a fabricação da embalagem. Para 

tanto foi utilizada a revisão bibliográfica, envolvendo pesquisa na literatura especializada 

incluindo livros, revistas, sítios na internet e artigos científicos.  
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2. O fenômeno da urbanização e o uso de embalagens como incremento à geração de 

resíduos      

 

Na Antiguidade os homens viviam em glebas de terras, chamadas de povoados. Na 

América havia a presença das tribos indígenas e sociedades desenvolvidas como os Maias, os 

Incas e os Astecas. A cultura era rudimentar e não se conhecia nenhuma tecnologia. A 

medicina e a farmácia eram naturais, assim como todos os alimentos advindos do solo e dos 

animais. Não havia produção em massa e nem cultivo de produtos agrícolas em larga escala. 

Andava-se quilômetros sem se encontrar qualquer indício de presença humana. Praticamente 

todas as paisagens que os homens poderiam contentar com seus olhos eram naturais.  

A partir da Revolução Industrial criou-se a produção de bens e produtos em massa. 

Daí em diante esse fenômeno não mais parou de crescer e, paralelamente, a população 

humana triplicou, sendo que em 1930 era de dois bilhões e até o ano 2000 esse número passou 

para seis bilhões, segundo Moura (2008). O esgotamento dos recursos naturais foi uma das 

questões levantadas em 1960 no relatório Clube de Roma denominado “Limites para o 

crescimento”, relacionada ao crescimento populacional. 

Essa sociedade industrial ou Primeira Modernidade na visão de Beck (2002), fundou-

se sobre a ideia de que a natureza é uma fonte inesgotável de recursos para o processo de 

industrialização. Entretanto, no decorrer da história as condições do meio ambiente sofreram 

muitas alterações, até chegar ao ponto de se questionar a tecnologia, já que, paradoxalmente, 

ela trouxe a possibilidade de escassez dos recursos naturais, colocou a raça humana em 

situação de risco, alimentou conflitos entre os povos e aumentou a desigualdade entre os 

homens.  

Foram criados grandes centros urbanos em que o volume e a diversidade dos 

resíduos produzidos se intensificaram. Os produtos industriais, tanto quanto as suas 

embalagens têm demonstrado uma tendência à “descartabilidade”, gerada principalmente pela 

substituição de materiais tradicionais por materiais de natureza plástica, objetivando a redução 

de custos de manufatura e a adaptação às necessidades modernas. 

Os bens descartáveis são aqueles que possuem reduzida vida útil, podendo durar de 

algumas semanas à seis meses, conforme Leite (2003). A vida útil de um bem corresponde, 

portanto, ao tempo decorrido desde a sua produção original até o momento em que ele é 

descartado. Na categoria de bens descartáveis se insere as embalagens. 
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As embalagens podem ser classificadas, de acordo com a sua função, em embalagens 

primárias ou de contenção, embalagens secundárias e embalagens de unitização. As primeiras, 

são aquelas embalagens que estão em contato direto com o produto e que definem o tipo de 

material constituinte, as dimensões adequadas compatíveis com as fases logísticas seguintes, 

os aspectos estéticos e mercadológicos, os aspectos e a tecnologia de utilização, entre outros 

cuidados. São os recipiente rígidos e as embalagens flexíveis de diversos materiais como 

vidro, alumínio, plásticos, papel, complexos ou liga de materiais. As embalagens secundárias 

são aquelas utilizadas para reunir certo número de embalagens primárias, visando facilitar o 

transporte e a distribuição dos produtos, como as caixas de papelão. As embalagens de 

unitização, por sua vez, são aquelas que reúnem embalagens secundárias, com o objetivo de 

armazenagem e transporte, como os estrados, contêineres, caixas de diversos materiais, entre 

outros. Inobstante tal classificação, sob o ponto de vista da logística reversa a classificação 

mais adequada refere-se ao seu tempo de vida útil da embalagem, destacando-se, portanto, as 

retornáveis e as descartáveis. 

Nesse sentido, o consumo e a produção de embalagens e outros resíduos são fatores 

indissociáveis. O padrão insustentável de consumo e a má gestão do lixo urbano acarreta a 

poluição do solo, da água e do ar, ou seja, dos elementos naturais essenciais para a vida. 

Como leciona Fiorillo & Rodrigues (1999, p.402-403): 

 

seria uma ilusão acharmos que ao enterrar o lixo urbano se estaria promovendo 
interação com o meio. O volume do lixo e o seu depósito ultrapassam qualquer 
tentativa de se imaginar que a mãe natureza conseguiria, na lição de Lavoisier, 
transformar o problema.  

 

De acordo com o IBGE1, do total dos resíduos coletados no país, 47,1% são 

destinados a aterros sanitários, 22,3% a aterros controlados e 30,5% a lixões. Analisando sob 

outra referência: 63,6% dos municípios brasileiros utilizam lixões, 13,8% aterros sanitários e 

18,4% aterros controlados, sendo que 5% não informaram qual a destinação dos seus 

resíduos.  

As pesquisas mostram que a urbanização agrava a problemática dos resíduos sólidos. 

Ainda conforme o IBGE, as 13 maiores cidades brasileiras são responsáveis por 31,9% da 

geração do total dos resíduos coletados no território nacional. Enquanto nas cidades com até 

200.000 habitantes são recolhidos entre 450 a 700 gramas por habitante; nas cidades com 

                                                           
1 Informação de acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, ano 2000, disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/pnsb.pdf. Acesso em 12/09/2011. 
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população acima de 200.000 habitantes, essa quantidade aumenta para a faixa entre 800 e 

1.200 gramas por habitante2. 

Tornou-se difícil e onerosa para o Estado a tarefa de coleta, segregação, tratamento e 

disposição final adequada dos materiais rejeitados e por outro lado, muito pesado para a 

natureza absorver todos esses rejeitos. Além disso, as áreas para seu depósito se tornaram 

escassas.  

Assim, a logística reversa, oferece uma importante contribuição ao desenvolvimento 

sustentável, dada à possibilidade de redução, reuso e reciclagem das embalagens de forma a 

mitigar os seus efeitos no ambiente, repartindo a responsabilidade e os custos da gestão dos 

resíduos sólidos.    

 

3. Evolução do arcabouço jurídico sobre a logística reversa 

 

Uma das primeiras normas a fazer menção aos resíduos estava ligada à área da saúde, 

a Lei 2.312/543, que fixou as normas gerais sobre a defesa e proteção da saúde, denominada 

Código Nacional de Saúde.  

Em 1979 foi criada uma portaria (nº 53) do Ministério do Interior estabelecendo 

normas aos projetos específicos de tratamento e disposição de resíduos sólidos, bem como a 

fiscalização de sua implantação operação e manutenção. 

Posteriormente, inúmeras normas relacionadas aos resíduos foram criadas, mas a 

maioria de natureza infralegal. Instâncias deliberativas e de controle relacionadas a estas 

atividades criaram normas em relação ao tema. Várias delas foram emitidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, as chamadas NBR’s.  

Destaca-se as normas do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA –,  

órgão consultivo e deliberativo do Sistema Nacional de Meio Ambiente – SISNAMA, em 

especial, as Resoluções 416/20094 e 401/20085 do CONAMA, que possuem relação mais 

restrita com o tema aqui tratado, a logística reversa. Elas atribuíram aos fabricantes e 

importadores de pneumáticos, pilhas e baterias, a obrigação de coletar e dar destino final 

adequado a estes produtos, após o consumo.  

                                                           
2 As informações foram obtidas da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico, ano 2000, disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/27032002pnsb.shtm. Acesso em 12/09/2011. 
3 “Art. 12 A coleta, o transporte e o destino final do lixo deverão processar-se em condições que não tragam 
inconvenientes à saúde e ao bem estar público, nos termos da regulamentação a ser baixada.” 
4 A Resolução 416/2009 revogou a Resolução 258/99, que dispunha sobre a mesma matéria. 
5
  A Resolução 401/08 do CONAMA revogou a Resolução 257/99, que dispunha sobre a mesma matéria.  
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Em razão da potencialidade de geração de danos ambientais, o poder público atribuiu 

aos responsáveis pela colocação de pneus (de veículos e bicicletas), pilhas e baterias no 

mercado o papel de recebê-los dos consumidores, esgotado o tempo de vida útil, e dar-lhes o 

tratamento e destinação final adequada.  

Na realidade, estas resoluções introduziram um verdadeiro processo de logística 

reversa para os três produtos mencionados. Aliás, o termo foi expressamente mencionado no 

art. 18 da Resolução 401/2008 do CONAMA. O processo é semelhante ao instituído pela Lei 

de Política Nacional de Resíduos Sólidos, a qual, seguindo a mesma lógica das normas 

anteriores, inclui a obrigatoriedade de implementação do sistema de logística reversa destes 

produtos. 

A implementação do sistema exigido pelas resoluções do CONAMA ocorreu de 

maneira lenta e não atingiu um número expressivo, porém elas trouxeram um aspecto 

positivo, incutiram nas pessoas a consciência pelo descarte de determinados produtos e 

iniciaram nelas uma mudança de comportamento. As pessoas passaram a identificar e 

considerar a existência de postos de coletas de tais produtos, assumindo o seu papel na 

logística reversa, ainda que de maneira reduzida. 

Na mesma linha, a Lei 7.802/89, anterior às resoluções citadas, dispôs sobre a 

produção dos agrotóxicos e suas embalagens, determinando aos consumidores a devolução 

destas últimas aos estabelecimentos comerciais onde o produto foi adquirido (§2º do art.6º). 

Fixou, ainda, uma série de requisitos na fabricação das embalagens, relacionados à segurança 

e atribuiu a responsabilidade da destinação final das embalagens vazias, após a devolução 

pelos usuários, às empresas produtoras e comercializadoras deste produto (inciso I a IV e §5º 

do art. 6º da referida lei). Esta lei e o seu decreto regulamentador (Decreto 4.074/02) ainda 

continuam vigentes, com a expressa indicação da sua aplicação no art. 14 do Decreto 

7.404/11, que regulamentou a Lei de Política Nacional de Meio Ambiente. 

Portanto, considerando o potencial nocivo dos agrotóxicos à saúde e ao meio 

ambiente, o legislador criou um sistema próprio para seus resíduos e embalagens. 

Outra norma de relevância é a Lei nº 11.445, de 2007, que estabeleceu as diretrizes 

nacionais para o saneamento básico e instituiu a política federal para o assunto no Brasil. Ela 

conferiu conceito amplo ao saneamento básico, incluindo nele a limpeza urbana e o manejo 

dos resíduos sólidos, compreendido como o “conjunto de atividades, infra-estruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo 

doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas” (alínea c, 

inciso I, art. 3º da Lei 11.445/2007). Ou seja, a legislação vinculou o tratamento e a 
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disposição dos resíduos sólidos à política de saneamento básico. Hoje, com o advento da Lei 

12.305/10, estabeleceu-se uma política própria e mais ampla para o tema, sem, entretanto, 

desvinculá-la totalmente daquela, como dispõe o art. 5º da citada lei6.  

Alguns Estados, porém, já possuíam legislação relacionada aos resíduos sólidos antes 

do advento da política nacional, como, por exemplo, São Paulo, Minas Gerais e Paraná7.   

No âmbito internacional cumpre mencionar um importante instrumento que o Brasil 

aderiu atrelado à questão dos resíduos sólidos: a Convenção sobre o Controle de Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos e seu Depósito, conhecida como Convenção de 

Basiléia, datada de 22/03/89, adotada pela Organização das Nações Unidas – ONU.  

A Convenção foi incorporada ao nosso ordenamento jurídico pelo Decreto 875/93 e 

objetiva, basicamente, a redução e o controle do movimento transfronteiriço de resíduos 

perigosos, e ainda, o seu manejo adequado pelos seus geradores. 

É relevante o assunto, pois a importação dos resíduos estaria aumentando o seu 

volume no território nacional e, consequentemente, prejudicando o nosso ecossistema. 

A exportação dos resíduos era visada pelos países desenvolvidos como forma de 

eliminação desses materiais, produzidos em grande abundância. Os países em 

desenvolvimento recebiam estes resíduos em troca de amortização de juros, empréstimos, 

financiamentos de obras, entre outros. Ocorria, portanto, uma troca de favores, no entanto, 

esses países em desenvolvimento estavam aumentando seu problema interno dos resíduos, 

que era recebido em toneladas. 

Posteriormente, a Resolução 23/96 do CONAMA, que revogou a antiga Resolução nº 

37/94, veio também disciplinar o assunto, regulamentando a importação e uso dos resíduos 

perigosos. 

Proibiu a importação dos resíduos perigosos em todo o território nacional, sob 

qualquer forma e qualquer fim, salvo em condições excepcionais condicionadas à apreciação 

e deliberação prévia do CONAMA, (art. 2º, caput e §1º da Resolução 23/96 do CONAMA). 

Os pneumáticos usados também foram proibidos de serem importados (art. 4º da Resolução 

23/96). Todavia, a relação desses resíduos sujeitos a restrição de importação poderá ser 

ampliada pelo CONAMA (parágrafo único, do art. 4º, da referida resolução). Vale destacar 

                                                           
6Art. 5º. A Política Nacional de Resíduos Sólidos integra a Política Nacional do Meio Ambiente e articula-se 
com a Política Nacional de Educação Ambiental, regulada pela Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, com a 
Política Federal de Saneamento Básico, regulada pela Lei nº 11.445, de 2007 e com a Lei nº 11.107, de 6 de abril 
de 2005. 
7 De acordo com Martins & Silva (2006), as legislações de São Paulo e Paraná que dispuseram sobre o 
gerenciamento dos resíduos sólidos são respectivamente, Lei 11.387/03 e 12.493/99. Em Minas Gerais a matéria 
é tratada pela Lei nº 14.129/2001. 
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que a Lei 12.305/10, em seus arts. 37 a 41, também fixou disposições próprias para essa 

classe de resíduo.  

 

4. A Política Nacional de Resíduos Sólidos no Estado Democrático de Direito 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos traz um novo marco na problemática dos 

resíduos e na manutenção do meio ambiente ecologicamente equilibrado. A lei que a instituiu 

se fundamenta em diversos princípios do direito ambiental, inclui novos instrumentos e altera 

institutos clássicos do direito para absorver o paradigma da sustentabilidade.  

Entre os aspectos relevantes, destaca-se a regulamentação de uma “responsabilidade 

compartilhada”, em consonância com a disposição constitucional que impõe dever jurídico a 

toda a coletividade e ao Poder Público na proteção do meio ambiente (art. 225, caput). Esta 

concepção significa atribuir aos envolvidos, seja na produção, comercialização ou consumo 

do produto e ainda, ao Poder Público, na medida em que lhe compete a proteção do meio 

ambiente, uma responsabilidade específica, conforme a sua relação com o ciclo de vida do 

produto8. Em decorrência desta nova responsabilidade surge a possibilidade jurídica de 

imposição da logística reversa aos atores do setor produtivo.  

Assim a conceitua a Lei 12.305/10: 

 
Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por: 
 
(...) 
 
XVII – responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto 
de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes importadores, 
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços 
públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 
volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 
produtos, nos termos desta Lei. 

 

Inviável atribuição da coleta, tratamento e disposição dos resíduos sólidos 

exclusivamente ao Poder Público, já que o ciclo de vida dos produtos é dividido em etapas e, 

em cada uma delas, o domínio do produto e da embalagem é repassado a diferentes atores. 

Assim, cada qual deve adotar uma conduta própria para garantir o percurso correto deste 

ciclo, eis então, a razão da responsabilidade compartilhada. Os atores são distintos no 

                                                           
8 De acordo com o inciso IV do art. 3º da Lei 12.305/10, ciclo de vida do produto é a “série de etapas que 
envolvem o desenvolvimento do produto, o obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o 
consumo e a disposição final”. 
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momento da produção, consumo, disposição e fiscalização (Lemos, 2011), o que exige uma 

responsabilidade conforme o papel de cada ator, ajustando o instituto jurídico da 

responsabilidade. 

A construção da responsabilidade compartilhada traduz a interpretação conjugada 

dos diversos princípios do direito ambiental. Em relação a logística reversa, tem forte 

incidência o princípio do poluidor-pagador, que compreende imputar ao poluidor a carga dos 

efeitos negativos dos impactos ambientais por ele causados, ou seja, exige-lhe a tomada de 

medidas para sua prevenção e reparação.  

Ensina Lemos (2011, p. 60) 

 
(...) se os custos dos impactos ambientais são suportados pela coletividade, o 
produtor não terá qualquer incentivo para adotar técnicas de produção mais 
protetivas. Ele preferirá empregar as técnicas menos onerosas do ponto de vista do 
seu custo privado, mesmo que estas acarretem níveis de degradação ambiental 
proporcionalmente maiores – ou seja, mesmo que a técnica empregada seja 
economicamente ineficiente. 
O Princípio do “poluidor-pagador” tem como fulcro, justamente, a internalização 
dos impactos ambientais, evitando tais efeitos nefastos das externalidades 
negativas. 

 
Há a difusão de um novo princípio de proteção ambiental, o Extended Product 

Responsability (responsabilidade estendida do produto), ou seja, a ideia de que a cadeia 

industrial produtora ou o próprio produtor, que de certa maneira agridem o meio ambiente, 

devem se responsabilizar pelo seu produto até a decisão correta do seu destino após seu uso 

original. Trata-se, na verdade, da concretização do princípio do poluidor pagador, mediante a 

aplicação da logística reversa.  

Outro princípio que deve ser lembrado é o da prevenção, trazido à categoria de 

megaprincípio, desde a Conferência de Estocolmo em 1972, e corresponde ao Princípio 8, da 

Declaração do Rio de Janeiro/ 19929.  

O princípio da prevenção significa a ação de evitar a configuração do dano 

ambiental. Assim, deve-se ter conhecimento das origens do dano ambiental para combatê-las. 

Essa incumbência é tanto do Poder Público como da coletividade. 

Lemos (2011, p. 240) discorre sobre ele  

 
O princípio da prevenção, por sua vez, permite evitar o dano, a partir da concepção 
e da otimização dos produtos, mediante melhores tecnologias para produtos e 
embalagens, que dilatem o tempo de utilização, por exemplo, bem como pela 

                                                           
9
 “A fim de conseguir-se um desenvolvimento sustentado e uma qualidade de vida mais elevada para todos os 

povos, os Estados devem reduzir e eliminar os modos de produção e de consumo não viáveis e promover 
políticas demográficas apropriadas.” 
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retificação de erros. Por outro lado, não se afasta a prevenção no final do ciclo, 
com reutilização, reciclagem e valorização energética, além de disposição 
finalmente adequada. 

 
Já o princípio da precaução vai mais além que o princípio da prevenção. Enquanto 

este exige a tomada de medidas mitigadoras ou saneadoras somente pelos efeitos negativos da 

atividade conhecidos, aquele exige ainda, a adoção de medidas a fim de evitar a ocorrência de 

um dano previsível, mas de efeitos cientificamente incertos. E, de acordo com o resultado da 

contraposição entre o benefício da aplicação de uma tecnologia com efeitos desconhecidos e a 

proporção do dano potencial, afasta-se tal tecnologia ou a própria realização da atividade. Por 

exemplo, no emprego de uma tecnologia que gera incerteza científica quanto às suas 

consequências no tratamento de resíduos sólidos, incidirá, necessariamente, o princípio da 

precaução. 

Destaca-se como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos a educação 

ambiental, pois possui papel relevante na implementação do sistema de logística reversa e no 

processo de mudança social que ela impõe.  

A Constituição da República estabelece, no art. 225, § 1º, VI, que é dever do Estado 

a promoção da Educação Ambiental, que tem como objetivo despertar a consciência ecológica 

nos indivíduos e na sociedade, visando comportamentos voltados para a preservação e 

conservação do meio ambiente e, no caso em apreço, a redução dos resíduos sólidos. Desta 

forma os custos ambientais serão reduzidos. 

A Educação Ambiental foi regulamentada pela Lei 9.795/99 que a conceituou no seu 

art. 1º como “os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do 

meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e 

sustentabilidade.” 

É o instrumento que permite evidenciar ao consumidor o grande poder que detém na 

escolha dos produtos e na fiscalização através meios de controle institucionalizados, além de 

conscientizá-lo do seu papel na logística reversa e, de um modo geral, das consequências 

negativas da não incorporação de práticas e atitudes voltadas a preservação do meio ambiente.  

O excessivo consumo que proporciona o aumento contínuo dos resíduos sólidos e o 

seu impacto sobre o meio ambiente será reduzido com a educação ambiental e a informação, 

pois as pessoas estarão mais conscientes dos seus atos. Os consumidores ficarão mais atentos 

com a qualidade dos produtos que consomem, cobrando mais dos produtores a conservação 
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do meio ambiente, de forma a produzirem produtos ecologicamente sustentáveis, com a 

observância conjunta do Direito Ambiental e do Direito do Consumidor.  

Aliás, estabelece a Lei 8.078/90 como princípio da relação de consumo a educação e 

a informação dos consumidores quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do 

mercado de consumo (inciso IV do art. 4º) e a Lei 12.305/10, o direito da sociedade à 

informação e ao controle social (inciso X do art. 6º). 

Necessário então, que paralelamente à atribuição dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes de informar aos consumidores as etapas da logística reversa, as 

formas de sua atuação, os locais de postos de coletas, as maneiras de identificação do 

responsável pelo recebimento dos produtos e outras questões específicas, o Poder Público 

realize programas difundindo a problemática que envolve a questão dos resíduos, expondo o 

seu estado atual e as atuações possíveis para alteração deste quadro. Deixar esta função 

somente a cargo dos responsáveis pela implementação da logística reversa traz o risco de 

ocorrer uma manipulação e deturpação da informação, de forma a favorecer um setor 

produtivo ou empresa específica. 

O consumidor precisa compreender que a existência de fluxo reverso de resíduos e a 

utilização da reciclagem não significam permissão para consumir imoderadamente, sem 

buscar a reutilização dos bens. Assim como o fabricante não pode desfocar da sua prioridade: 

a reutilização, tanto para garantia da manutenção dos recursos naturais disponíveis, tanto para 

a própria economia da empresa. 

Porém, muitas vezes, o consumidor já consciente se vê desestimulado diante da falta 

de políticas públicas relacionadas à temática, como por exemplo, a implantação de coleta 

seletiva dos resíduos domiciliares. No âmbito comercial também encontra enormes 

empecilhos para tomada de uma atitude “ambientalmente correta”, pois não há à sua 

disposição muitos produtos que poderiam ser tachados como sustentáveis. 

Desta forma, a ampla efetividade da lei depende da conscientização, constante 

informação e disposição de meios e instrumentos ao consumidor, para que este possa dar 

cumprimento aos atos de sua responsabilidade nessa nova lógica compartilhada e ainda, ir 

mais além, caso queira.  

5. A logística reversa e os padrões para a sua implementação no Brasil      

 

Um dos mais importantes instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos é a 

logística reversa, com fundamento na noção de responsabilidade compartilhada. Ela é definida 

como o “instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um conjunto 

3602



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos 

sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (inciso XII, art. 3º da Lei 

12.305/10). 

Para a implementação da logística reversa prevista pela lei é necessário o acordo 

setorial, que representa: “o ato de natureza contratual firmado entre o poder público e 

fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto” (inciso I, art.3°, da Lei 

12.305/10). Segundo a versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos10, sem o 

acordo prévio e o conhecimento da realidade local, regional ou nacional, o planejamento de 

metas e ações poderá ser inadequado e, assim os benefícios da gestão de resíduos sólidos 

poderão não ser eficazes. 

Após analisar a evolução do conceito de logística reversa, Leite (2003) a define 

como a área da logística empresarial que planeja, opera e controla o fluxo e as informações 

logísticas correspondentes, do retorno dos bens de pós-venda11 e de pós-consumo ao ciclo de 

negócios ou ao ciclo produtivo, por meio dos canais de distribuição reversos, agregando-lhes 

valor de diversas naturezas: econômico, ecológico, legal, logístico, de imagem corporativa, 

entre outros. 

Assim, a logística reversa dos bens de pós-consumo tem por objetivo agregar valor a 

um produto logístico constituído por bens inservíveis ao proprietário original ou que ainda 

possuam condições de utilização, por produtos descartados pelo fato de terem atingido o fim 

de vida útil e por resíduos industriais, conforme explica Leite (2003). Esses produtos de pós-

consumo poderão se originar de bens duráveis ou descartáveis e fluir por canais reversos de 

reuso, desmanche, reciclagem até a destinação final.   

O foco de atuação da logística reversa envolve a reintrodução dos produtos ou 

materiais utilizados na cadeia de valor pelo ciclo produtivo ou de negócios. Portanto, o 

descarte, também denominado de destinação final do produto deve ser a última opção a ser 

analisada. 

Na década de 90 as atividades de logística reversa passaram a ser mais utilizadas nos 

Estados Unidos e na Europa, países onde as ferramentas clássicas de logística já eram mais 

                                                           
10 O Plano Nacional de Resíduos Sólidos está atualmente em processo de discussão e construção, porém sua 
versão preliminar está disponível em www.mma.gov.br 
11

 Bens de pós-venda segundo Leite (2003) são aqueles sem uso ou com pouco uso que, por diferentes motivos, 
são devolvidos por razões comerciais, erros no processamento dos pedidos, garantia dada pelo fabricante, 
defeitos ou falhas de funcionamento, avarias no transporte, entre outros. 
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disseminadas. O conceito evoluiu impulsionado pelo aumento da preocupação com as 

questões de preservação do meio ambiente. 

No Brasil, o fim da vida dos produtos passou a ser uma responsabilidade 

compartilhada, ou seja, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores 

e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos têm 

conjuntamente a obrigação de reduzir o volume de resíduos sólidos12 e rejeitos decorrentes do 

ciclo de vida dos seus produtos. 

Pela gestão do fluxo reverso de produtos, a logística integra os canais de 

distribuições reversos. Os canais de distribuição reversos são definidos por Leite (2003) como 

as etapas, as formas e os meios em que uma parcela desses produtos, com pouco uso após a 

venda, com ciclo de vida útil ampliado ou após extinta a sua vida útil, retorna ao ciclo 

produtivo ou de negócios, readquirindo valor em mercados secundários pelo reuso ou 

reciclagem de seus materiais constituintes. 

A Lei 12.305/10 estabeleceu a obrigatoriedade de estruturação e implementação da 

logística reversa aos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, 

seus resíduos e embalagens; produtos cujas embalagens constituam resíduos perigosos; pilhas 

e baterias; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; lâmpadas fluorescentes, de vapor 

de sódio e mercúrio e de luz mista; e produtos eletroeletrônicos e seus componentes (art. 33). 

Todavia, prevê a lei a possibilidade de estender a logística reversa a “produtos 

comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidros” e a outros produtos e 

embalagens, conforme o grau e a extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente 

(§1º do art. 33). 

Os resíduos retornados ao fabricante poderão ser reutilizados, reciclados, 

aproveitados como fonte energética, através de utilização de tecnologia apropriada ou, 

simplesmente, dispostos em local e na forma ambientalmente adequadas. 

Dentro do conceito de responsabilidade compartilhada na gestão dos resíduos entre 

empresas, Poder Público e população, a Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

estabelece as bases para a prática da logística reversa. Assim para que haja um fluxo reverso 

existe um conjunto de atividades que o setor produtivo precisa realizar, diretamente ou por 

                                                           
12 São considerados resíduos sólidos, segundo a Lei 12.305/10,  “material, substância, objeto ou bem descartado 
resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está 
obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 
para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível”. 
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meio da terceirização, dentre as quais se encontra a coleta, seleção, expedição, tratamento e 

destinação final.  

Na implementação da logística reversa, muitos fabricantes terão que modificar a sua 

forma de organização e fluxos internos para incorporarem as novas exigências jurídicas, 

decorrentes da Lei 12.305/10. Nesse sentido, é imprescindível o planejamento, formulado de 

maneira estruturada e criativa, atentando-se para todos os aspectos do sistema, tais como, 

formas de coleta e possíveis reutilizações do resíduo retornado.  

Essencial também para o êxito do retorno dos produtos é a redução dos custos com a 

logística reversa, a valorização e o emprego da informação e da educação ambiental dos 

consumidores, por parte dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. 

Todos esses fatores passam pela análise do ciclo de vida do produto, cuja técnica 

abrange a análise de todos os estágios do ciclo de produção – da terra à terra -, incluindo a 

extração dos recursos naturais, processamento, manufatura, uso, reuso, reciclagem, disposição 

final, entre outros. 

A análise do ciclo de vida de produtos é uma ferramenta técnica que pode ser 

utilizada em uma grande variedade de propósitos, podendo ser útil para as tomadas de 

decisão, na seleção de indicadores ambientais relevantes para a avaliação da performance de 

projetos ou reprojetos de produtos ou processos e também no planejamento estratégico, 

conforme explica Chehebe (1997). 

Portanto, a implementação da logística reversa implica investimentos do setor 

produtivo para que este possa decidir de forma acertada pelas mudanças na matéria-prima, no 

processamento, na coleta, no reuso e na reciclagem do produto após o fim do seu ciclo de vida 

útil, a fim de atender a legislação sem perder em competitividade no mercado. 

 

6. A logística reversa e os fatores de estímulo ao empreendedor do setor produtivo 

 

Priorizar parcerias é uma maneira de facilitar a implantação da logística reversa, 

pois, rateia-se os custos e possibilita-se maior eficiência e sucesso do sistema. Uma 

modalidade de parceria prevista pela Lei 12.035/10 é o acordo setorial (art. 3º, inciso I). 

Dias e Teodosio (2006) apontam três fatores que impulsionam a utilização da 

reciclagem: a economia, a legislação e a responsabilidade estendida, sendo esta última 

conceituada como “um conjunto de valores e princípios que impulsionam a empresa no 

envolvimento responsável com a logística reversa, pensando o produto em todo o seu ciclo de 

vida”.  
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Estes fatores são os mesmos que estimulam a implantação da logística reversa. A 

Política Nacional de Resíduos Sólidos é a legislação impositiva da aplicação deste sistema por 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes das categorias de produtos e 

embalagens acima mencionados.  

Prevê o seu regulamento que compete ao Comitê Orientador “estabelecer a 

orientação estratégica da implementação de sistemas de logística reversa”, o qual fixará o 

cronograma de implantação, as diretrizes metodológicas de avaliação dos seus impactos 

sociais e econômicos e, ainda, definir as embalagens dispensáveis da logística reversa (art. 34 

do Decreto 7.404/10).  

Além dos fatores citados por Dias e Teodosio (2006), inclui-se a exigência de 

mercado, representada pela crescente parcela de consumidores que procuram produtos 

ambientalmente sustentáveis – tanto em seu conteúdo interno como externo –, diante das 

mudanças que a problemática ambiental vem provocando no sistema social. Assim, o 

fabricante ou importador tem fortes motivos para, desde já, iniciar o processo de implantação 

da logística reversa, agregando todos os fatores positivos e retirando os vários benefícios dela 

decorrentes. 

Considerando tais aspectos, além do cumprimento da legislação, as empresas 

poderão colher muitos benefícios com a implantação da logística reversa, principalmente a 

longo prazo, como a redução de custos, agregação de valor ao produto, favorecimento da 

imagem empresarial e marketing, além de ser a implementação do sistema um facilitador para 

a obtenção de créditos financeiros (art. 42 da Lei 12.305/10) e rotulagens ambientais (inciso 

XV, art. 7º da Lei 12.305/10), destacando que estas últimas propiciam a elevação do valor do 

produto. 

A legislação indicou várias medidas indutoras para a implementação da logística 

reversa, como os incentivos fiscais, financeiros e creditícios e os acordo setoriais ou termos de 

compromisso, em que o Poder Público pode assumir uma fase da logística ou disponibilizar 

outros meios para a sua implementação, como por exemplo, a cessão de bem público.  

Por outro lado, a decisão sobre que matéria prima utilizar na fabricação do produto 

ou embalagem pode ser um fator importante no sucesso do processo da logística reversa, uma 

vez que algumas condições serão necessárias para completar o ciclo de retorno, como a  

reintegração do produto ao ciclo produtivo, a existência de tecnologia viável para a 

reciclagem ou o mercado para aplicações dos materiais.  

As embalagens devem ser fabricadas com materiais que propiciem a reutilização ou a 

reciclagem, conforme imposição do artigo 31 da Lei 12.305/10. Estimula a lei a criação de 
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embalagens “puras”, ou seja, sem muita mistura de tipos de matéria-prima para permitir a  

reciclagem e, via de consequência, o alcance do objetivo da norma. 

Mas, o desafio em relação às decisões de projetar e produzir embalagens é 

extremamente complexo, pois por um lado, há que se assegurar que elas obedeçam às 

exigências legais e às demandas do consumidor, sendo atraentes no ponto-de-venda, eficientes 

nas linhas de produção e no transporte, eficazes na proteção dos produtos que acondicionam, 

sem perder de vista o impacto que podem ter sobre o custo final do produto, conforme 

argumentam Gonçalves-Dias (2006) utilizando a contribuição de Levy (2000).  

Por outro lado, é necessário pensar a funcionalidade dos produtos industriais em 

relação à sustentabilidade, ou seja, não é possível falar de facilidade e de adequação da função 

de uma embalagem sem considerar os critérios ambientais adotados no seu projeto. As etapas 

devem ser analisadas desde a concepção do produto, porque cada uma contém um potencial 

de otimização ambiental: na escolha das matérias-primas, das tecnologias e dos processos de 

fabricação, na organização da logística; em seguida, no contexto de uso e na valorização ao 

final da vida da embalagem.  

Segundo a Associação Brasileira de Embalagens (ABRE) sustentabilidade é a 

proposta de desenvolvimento de produto que reduz desperdícios no processo, nos insumos e 

usa matérias-primas com baixo impacto ambiental. A tônica da redução de perdas remete ao 

conceito dos três erres: reduzir, reusar e reciclar, lembrado, inclusive, pela Lei 12.305/10 (art. 

9º, §1º). Deve-se, contudo, ter o cuidado, na implementação da logística reversa, para não 

ocorrer uma inversão na prioridade dos três erres. 

Entretanto, além de ser uma obrigação legal das empresas, a logística reversa pode 

ser vista também como uma oportunidade econômica e de inovação. Gonçalves-Dias (2006) 

apresenta a visão otimista de alguns autores sobre o tema: no futuro, aquelas empresas que 

gerenciarem estrategicamente o fim da vida de seus produtos serão mais bem sucedidas, pois 

estarão criando simultaneamente valor econômico e ambiental, ou seja, uma oportunidade 

ganha-ganha (Geyer e Jackson, 2004). A maioria das cadeias produtivas, desta forma, não se 

encerrará com a venda e entrega do produto, mas incluirá a gestão do fim da vida dos 

produtos. Para que isso ocorra, as empresas devem considerar a gestão do fim da vida não 

como uma forma de disposição organizada do produto, mas como um “circuito fechado”, isto 

é, como estratégia de recuperação do valor econômico e ambiental (Kazazian, 2005; Pereira, 

2003). A estratégia de fluxo fechado indica que a empresa controla a totalidade do ciclo de 

vida do produto, notadamente seu fim de vida (Kazazian, 2005; Smith e White, 2000).  
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Inovação é um termo cada vez mais presente nas agendas empresarial e 

governamental e também nos discursos de diversos dirigentes, como fonte de vantagem 

competitiva e de progresso industrial, econômico e social. 

Bessan e Tidd ((2009), ao elucidarem o conceito de inovação, esclarecem que não se 

trata de uma invenção, nem de uma descoberta, pois, inventa-se o que antes não existia e 

descobre-se o que antes era por nós desconhecido. A inovação, em sentido econômico, 

emerge apenas quando ocorre a primeira transação comercial envolvendo o novo produto, 

processo ou sistema, ou seja, quando a invenção atinge a etapa da comercialização e inserção 

no mercado. Inovação significa juntar conhecimentos diversos e transformá-los em produtos, 

serviços e processos úteis para o mercado. Usando as lições de Joseph Schumpeter, Bessan e 

Tidd (2009) afirmam que a inovação envolve novas combinações de conhecimento com 

aplicabilidade comercial e geração de benefícios econômicos. 

Portanto, pode-se afirmar que a logística reversa corresponde à abertura de uma nova 

oportunidade econômica, uma vez que a obrigação imposta pela já citada Lei n° 12.305/10, no 

sentido de exigir a coleta e a restituição dos resíduos sólidos à cadeia produtiva, proporciona 

uma oportunidade para que a inovação seja desenvolvida. 

O sucesso da inovação na logística reversa dependerá da análise do ciclo de vida do 

produto, cuja ferramenta, considera o impacto ambiental desde a extração da matéria-prima 

utilizada na produção, ao uso, descarte, revalorização econômica, reaproveitamento, 

reciclagem e disposição final. 

Vale destacar que inovação bem sucedida é aquela que retorna o investimento 

original em seu desenvolvimento e mais alguns retornos adicionais (BESSAN e TIDD, 2009).     

 

 

7. A dimensão econômica da logística reversa  

 

Antes mesmo da Lei 12.305/10 criar a responsabilidade compartilhada pelos resíduos 

e estabelecer a logística reversa como um de seus instrumentos no Brasil, esse mecanismo já 

era utilizado na Europa e nos Estados Unidos como fator de diferenciação mercadológica, 

especialmente para atender o novo consumidor, sensível aos aspectos ambientais do planeta e 

à possibilidade de impactos negativos dos produtos no meio ambiente. 
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Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos13 com empresas de diversos setores 

demonstra que a utilização da logística reversa, diretamente ou por meio de terceirizações 

com empresas especializadas, tem como principal motivador o ganho de competitividade no 

mercado. 

Empresas de várias cadeias produtivas de diferentes setores industriais têm 

modificado seus projetos visando melhorar as condições de reaproveitamento, como 

utilização de identificação nas diversas embalagens plásticas, adaptabilidade a desmontagem 

dos bens duráveis e redução de mistura de constituintes diferentes na mesma embalagem. 

No Brasil, o mercado também já se movimenta em torno da valorização dos 

materiais que podem ser destinados à reciclagem. Pesquisas realizadas em alguns canais de 

distribuição reversos no Brasil permitem algumas estimativas que evidenciam a importância 

do que denomina-se de economia reversa. Utilizando o trabalho de Leite (2003), apresenta-se 

o valor econômico de alguns canais reversos de reciclagem. Nesse caso, tem-se a substituição 

de matérias-primas primárias por secundárias em cadeias reversas de reciclagem nas quais é 

possível avaliar a parcela representada pelas matérias-primas secundárias nas vendas totais do 

setor. 

7.1 Caso do ferro e aço no Brasil 

Em 1998 foram produzidos 26,2 milhões de toneladas de aço bruto e consumidos 4,5 

milhões de toneladas de sucata do mercado, ou seja, cerca de 17% de matéria-prima 

secundária. As vendas de aço bruto foram de 11,8 bilhões de dólares nesse ano, sendo a 

parcela de sucata de aproximadamente 2 bilhões de dólares ao ano ao mesmo preço de venda. 

7.2 Caso do alumínio no Brasil 

Neste caso, a relação entre a produção e o consumo de sucata no ano foram 

respectivamente de 1189 toneladas e 164 mil toneladas, ou seja, cerca de 13% da matéria-

prima secundária em substituição à primária. As vendas do setor forma de 6,6 bilhões de 

dólares em 1997, sendo a parcela relativa à sucata, e no mesmo valor de preço de venda, de 

cerca de 1 bilhão de dólares ao ano. 

7.3 Caso do plástico no Brasil 

No caso do plástico, a produção de todas as resinas, no ano de 1998, foi de cerca de 4 

milhões de toneladas, com vendas aproximadas de 6 bilhões de dólares. Adotando-se o nível 

de reciclagem médio do setor de 15%, tem-se uma parcela estimada de 1 bilhão de dólares ao 

ano. 

                                                           
13

 Os resultados da pesquisa realizada nos Estados Unidos são apresentados por Rogers e Tibben-Lembke (1999) 
e utilizados na obra de Leite (2003). 
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7.4 Caso de Baterias de veículos no Brasil 

Por meio dos mesmos cálculos, o índice médio de recuperação de baterias é de 80%, 

representando um valor aproximado de 500 milhões de dólares a preços de venda. 

7.5 Caso de latas de alumínio para embalagem no Brasil 

Vale o mesmo cálculo (450 milhões de dólares ao ano, em 1998), valor que está 

incluído no material alumínio, citado pela importância dessa economia reversa no Brasil. 

O alumínio apresenta o melhor exemplo de revalorização econômica. As embalagens 

de alumínio estão entre aquelas com maior índice de reciclagem, se comparado com as de 

outros materiais. De acordo com o Compromisso Empresarial para Reciclagem (CEMPRE), 

em 2009 o País lidera o ranking de reciclagem com uma taxa de 98% de material reciclado 

em relação ao consumido, seguido pelo Japão com 93% (COMPROMISSO, 2011). 

No ano de 2009, a reciclagem de latas de alumínio para bebidas movimentou R$1,3 

bilhão na economia nacional. Volume financeiro equivalente ao de empresas que estão entre 

as maiores do país. Somente a etapa de coleta (a compra de latinhas usadas) injetou R$382 

milhões, o equivalente à geração de emprego e renda para 216 mil pessoas. Como liga 

metálica, essa sucata volta em forma de chapas à produção de latas ou pode ser repassada para 

a fundição de autopeças, por exemplo. (COMPROMISSO, 2011) 

O preço pago por uma tonelada é, em média, de R$3.200 (base dezembro/2010). 

Segundo dados do CEMPRE (2011), cada brasileiro consome em média 54 latinhas por ano, 

volume bem inferior ao norte-americano, que é de 375 latinhas. Além de reduzir o lixo que 

vai para os aterros, a reciclagem desse material proporciona significativo ganho energético, 

pois para reciclar uma tonelada de latas gasta-se 5% da energia necessária para produzir a 

mesma quantidade de alumínio pelo processo primário. Isso significa que o processo de 

reciclagem do alumínio economiza o correspondente a 95% da energia elétrica utilizada para 

a fabricação do alumínio primário. Esse valor é expressivo quando se considera que a energia 

elétrica representa 70% no custo da fabricação do alumínio primário. Portanto, ao se reciclar o 

alumínio, economiza-se cerca de 66,5% do custo do alumínio primário. 

A reciclagem evita a extração de bauxita, o mineral beneficiado para a fabricação da 

alumina, que é transformada em liga de alumínio. Cada tonelada de metal exige cinco de 

minério. Vale destacar que o alumínio pode ser reciclado infinitamente sem a perda de 

nenhuma de suas características. 

Outra vantagem do alumínio em relação a outros materiais é o potencial de ser 

amassado. Isso reduz a pilha de resíduo e minimiza os custos da logística reversa e a emissão 
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de poluentes, uma vez que é possível transportar mais material com a mesma quantidade de 

combustível. 

Um importante aspecto que também deve ser considerado é a diferença de 

investimento entre uma fábrica de alumínio primário e a correspondente fábrica de reciclados. 

Para a construção de uma fábrica de alumínio primário são investidos cerca de 5 mil dólares 

por tonelada fabricada, enquanto que uma fábrica de reciclados de alumínio (fundição de 

alumínio) investe-se 350 dólares por tonelada de alumínio reciclado, segundo Leite (2003). 

Entretanto, para que o produto de pós-consumo chegue à reciclagem é necessário que 

exista um sistema de coleta seletiva eficaz, o que constitui outro desafio para o setor 

produtivo. Contudo, já existem no Brasil projetos inovadores que visam envolver e motivar o 

consumidor a assumir a sua responsabilidade na gestão dos resíduos sólidos. Como exemplo, 

apresenta-se o caso das empresas Latasa e Tomra. 

  A empresa Latasa foi a primeira a produzir latas de alumínio para bebidas no Brasil 

e a pioneira na reciclagem dessa embalagem, iniciada em 1991. No final da década de 90 

firmou joint venture
14 com a empresa Tomra, de origem norueguesa, e passou a coletar 

garrafas de PET no mercado brasileiro.  

Dentre uma série de projetos e atividades educativas para reciclagem, a empresa 

desenvolve esforços em seu sistema de coleta seletiva. Um desses sistemas, implantado pela 

empresa em parceria com diversos supermercados e fabricantes de bebidas, na cidade do Rio 

de Janeiro e na forma de piloto, é chamado Replaneta, constituindo-se em diversos locais 

(lojas), nos quais são instaladas máquinas de fabricação própria que recebem os produtos de 

pós-consumo, embalagens de latas de alumínio ou garrafas PET, e devolvem um cupom de 

desconto nos supermercados associados. 

As máquinas reconhecem o tipo de embalagem por um sistema ótico, distinguindo as 

latas de alumínio e as garrafas PET e moendo-as em seguida, para reduzir seu volume para o 

transporte. A empresa espera ampliar o sistema para outras regiões e com isso aumentar a 

coleta desses produtos de pós-consumo.  

Tratando-se de uma cadeia de distribuição no sentido reverso, composta pela coleta 

pós-consumo, pela separação, pela reciclagem ou remanufatura industrial, pela reintegração 

ao ciclo produtivo ou de negócios por meio de produto aceito pelo mercado, é necessário que 

haja viabilidade econômica em todas as etapas reversas. A falta de ganho em um ou em 

                                                           
14 Uma joint venture representa a união de interesses de uma ou mais empresas a fim de criar ou desenvolver 
uma atividade econômica. 

3611



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

alguns dos elos da cadeia reversa poderá provocar a interrupção ou a inexistência de um fluxo 

reverso. 

A economia obtida nos canais reversos deve-se especialmente à redução no consumo 

de insumos na reciclagem, com a substituição de matérias-primas primária por secundária; à 

redução no consumo de energia (elétrica ou outra modalidade) usada na primeira fabricação; à 

redução de componentes que entram na composição da matéria-prima virgem; à economia 

obtida pela diferença entre os investimentos em fábricas de matérias-primas primárias e de 

matérias-primas recicladas. 

Contudo, a história e as pesquisas em diversos países demonstram que os canais de 

distribuição reversos se organizam e se estruturam, apresentando relação eficiente e 

equilibrada entre o fluxo reverso de materiais e produtos e a disponibilidade de bens de pós-

consumo correspondentes, em função do ato de seus agentes da cadeia reversa encontrarem, 

nas diversas etapas, resultados financeiros compatíveis com suas necessidades, empresas ou 

trabalhadores isolados, como afirma Leite (2003) usando a contribuição de Penmam e Stock 

(1995).   

Na estruturação de uma cadeia reversa, a busca por materiais com melhores 

resultados financeiros poderão garantir a sua existência e manutenção, devendo ser 

considerado que tal escolha dependerá de fatores como as fontes de captação de melhor 

acesso e menor custo, dos produtos cuja extração seja mais vantajosa, da maior quantidade 

disponível, do valor intrínseco comercial do material, entre outros. 

Nota-se, portanto, que a dimensão econômica é um importante fator a ser 

considerado na implementação da logística reversa. 

 

 

 

8. A responsabilidade pós-consumo e o ciclo de vida do produto 

 

O dano ambiental decorrente da ausência ou insuficiência da implementação da 

logística reversa pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, ou do 

descumprimento de obrigação específica a ela relativa, pode acarretar a tríplice 

responsabilização – civil, penal e administrativa – a teor do disposto no §3º do art. 225 da 

Constituição da República15. 

                                                           
15

 Art. 225 (...) 
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O art. 51 da Lei 12.305 assim determina 

 
Art. 51 Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, 
reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que 
importe inobservância dos preceitos desta Lei ou seu regulamento sujeita os 
infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei nº 9.605, de 12 
de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas 
derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras 
providências”, e em seu regulamento.   

 
A responsabilidade civil tem como objetivo impor ao seu causador do dano a 

obrigação de repará-lo ou indenizar os prejuízos causados por sua conduta ou a atividade. 

Assim como o dispositivo acima citado, o §1º do art. 14 da Lei de Política Nacional 

do Meio Ambiente16 (Lei 6.938/81) declara que a responsabilidade civil será objetiva, ou seja, 

independe da existência de culpa, portanto, tem como requisitos simplesmente a comprovação 

do evento danoso, a conduta lesiva e o nexo de causalidade17.  

                                                                                                                                                                                     

§3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou 
jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. 
16Art. 14 (...) 
§1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da 
existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua 
atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade 
civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente. 
17

  PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DANOS AMBIENTAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. TEMPUS 
REGIT ACTUM. AVERBAÇÃO PERCENTUAL DE 20%. SÚMULA 07 STJ. 
1. A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva, ante a ratio essendi da Lei 6.938/81, que em seu art. 14, § 
1º, determina que o poluidor seja obrigado a indenizar ou reparar os danos ao meio-ambiente e, quanto ao 
terceiro, preceitua que a obrigação persiste, mesmo sem culpa. Precedentes do STJ:RESP 826976/PR, Relator 
Ministro Castro Meira, DJ de 01.09.2006; AgRg no REsp 504626/PR, Relator Ministro Francisco Falcão, DJ de 
17.05.2004; RESP 263383/PR, Relator Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 22.08.2005 e EDcl no AgRg no 
RESP 255170/SP, desta relatoria, DJ de 22.04.2003. 
2. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos 
os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, 
máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma 
limitação administrativa às propriedades rurais, obrigando os seus proprietários a instituírem áreas de reservas 
legais, de no mínimo 20% de cada propriedade, em prol do interesse coletivo. Precedente do STJ: RESP 
343.741/PR, Relator Ministro Franciulli Netto, DJ de 07.10.2002. 
3. Consoante bem pontuado pelo Ministro Herman Benjamin, no REsp nº 650728/SC, 2ª Turma, unânime: "(...) 
11. É incompatível com o Direito brasileiro a chamada desafetação ou desclassificação jurídica tácita em razão 
do fato consumado. 12. As obrigações ambientais derivadas do depósito ilegal de lixo ou resíduos no solo são de 
natureza propter rem, o que significa dizer que aderem ao título e se transferem ao futuro proprietário, 
prescindindo-se de debate sobre a boa ou má-fé do adquirente, pois não se está no âmbito da responsabilidade 
subjetiva, baseada em culpa. 13. Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-
se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem 
financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem. 14. Constatado o nexo causal entre a ação e a 
omissão das recorrentes com o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a 
recuperação da área afetada e indenizar eventuais danos remanescentes, na forma do art. 14, § 1°, da Lei 
6.938/81.(...)". DJ 02/12/2009. 
4. Paulo Affonso Leme Machado, em sua obra Direito Ambiental Brasileiro, ressalta que "(...)A responsabilidade 
objetiva ambiental significa que quem danificar o ambiente tem o dever jurídico de repará-lo. Presente, pois, o 
binômio dano/reparação. Não se pergunta a razão da degradação para que haja o dever de indenizar e/ou reparar. 
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Portanto, no dano ambiental causado por resíduos sólidos incidirá a responsabilidade 

civil objetiva e a reparação visará, prioritariamente, a colocação do meio ambiente no status 

quo ante, e somente em casos que esta não for possível é que ocorrerá a indenização em 

pecúnia. 

Várias teorias surgiram para classificar a responsabilidade objetiva conforme os 

limites de sua aplicação. Em matéria ambiental tem-se duas correntes. A primeira defende a 

aplicação da Teoria do Risco Criado, em que a responsabilidade do empreendedor é afastada 

por certas excludentes, como a força maior, ou seja, ocorrendo algum evento da natureza, não 

recai sobre ele a obrigação de reparar o dano. Já a segunda corrente, aplicada no Brasil, 

defende a incidência da chamada Teoria do Risco Integral na responsabilidade civil por dano 

ambiental, considerando o interesse envolvido (difuso) e a dimensão dos efeitos do dano desta 

espécie. Esta teoria não admite qualquer tipo de excludente de responsabilidade, criando a 

obrigação do empreendedor de reparar o dano ambiental relacionado à sua atividade, ainda 

que sua origem não esteja relacionada à sua conduta. 

Por outro lado, o dano ambiental, devido a sua própria concepção, gera várias 

tipologias de danos, ou seja, há o dano ambiental strictu sensu que corresponde ao dano à 

natureza em si; o dano ambiental coletivo, tomado na sua dimensão difusa, quando atinge um 

grupo de pessoas, de número indeterminado ou determinável; o dano ambiental individual, 

concebido como aqueles prejuízos do impacto ambiental causado a um indivíduo 

especificamente e a seus bens. Além disso, todos estes danos podem ser identificados 

                                                                                                                                                                                     

A responsabilidade sem culpa tem incidência na indenização ou na reparação dos "danos causados ao meio 
ambiente e aos terceiros afetados por sua atividade" (art. 14, § III, da Lei 6.938/81). Não interessa que tipo de 
obra ou atividade seja exercida pelo que degrada, pois não há necessidade de que ela apresente risco ou seja 
perigosa. Procura-se quem foi atingido e, se for o meio ambiente e o homem, inicia-se o processo lógico-jurídico 
da imputação civil objetiva ambienta!. Só depois é que se entrará na fase do estabelecimento do nexo de 
causalidade entre a ação ou omissão e o dano. É contra o Direito enriquecer-se ou ter lucro à custa da degradação 
do meio ambiente. O art. 927, parágrafo único, do CC de 2002, dispõe: "Haverá obrigarão de reparar o dano, 
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida 
pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem". Quanto à primeira parte, em 
matéria ambiental, já temos a Lei 6.938/81, que instituiu a responsabilidade sem culpa. Quanto à segunda parte, 
quando nos defrontarmos com atividades de risco, cujo regime de responsabilidade não tenha sido especificado 
em lei, o juiz analisará, caso a caso, ou o Poder Público fará a classificação dessas atividades. "É a 
responsabilidade pelo risco da atividade." Na conceituação do risco aplicam-se os princípios da precaução, da 
prevenção e da reparação. Repara-se por força do Direito Positivo e, também, por um princípio de Direito 
Natural, pois não é justo prejudicar nem os outros e nem a si mesmo. Facilita-se a obtenção da prova da 
responsabilidade, sem se exigir a intenção, a imprudência e a negligência para serem protegidos bens de alto 
interesse de todos e cuja lesão ou destruição terá conseqüências não só para a geração presente, como para a 
geração futura. Nenhum dos poderes da República, ninguém, está autorizado, moral e constitucionalmente, a 
concordar ou a praticar uma transação que acarrete a perda de chance de vida e de saúde das gerações(...)" in 
Direito Ambiental Brasileiro, MalheirosEditores, 12ª ed., 2004, p. 326-327. 
(...)” (STJ. Resp 1090968/SP. Rel Min. Luiz Fux. 3.8.2010) 
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conforme sua natureza patrimonial e extrapatrimonial – os comumente chamados danos 

morais –, as quais são cumulativas. 

E, ainda, evoluiu-se para incorporar a ideia de um dano futuro, que conforme 

Carvallho (2008) se divide em dano ambiental futuro propriamente dito e nas consequências 

futuras de um dano presente. Sustenta Carvalho (2008) a criação de uma nova teoria da 

responsabilidade civil para o dano ambiental, chamada Teoria do Risco Abstrato em 

contraposição a teoria atual aplicada – a Teoria do Risco Concreto –, a qual pressupõe para a 

incidência da responsabilidade civil, a ocorrência do dano. Esta nova teoria do risco vem se 

amoldar a concepção de sociedade pós-moderna, caracterizado pelos riscos18, para considerar 

como gerador da responsabilidade civil a criação de riscos intoleráveis, devido a sua 

potencialidade de causar danos graves, irreversíveis e imprevisíveis.   

Portanto, os danos causados pela inobservância das normas jurídicas relativas aos 

resíduos sólidos poderão causar essas diversas espécies de danos ambientais classificadas pela 

doutrina, fato que reforça os efeitos do seu descumprimento. 

Cumpre também destacar a inovação da Lei 12.305/10 ao atribuir a responsabilidade, 

na lógica compartilhada, também ao consumidor – denominado na lei como gerador de 

resíduos domiciliares – pela disponibilização adequada dos resíduos sólidos para a coleta ou, 

quando referir-se aos resíduos com imposição da logística reversa, pela devolução ao 

fabricante, importador, distribuidor ou comerciante (art. 28). 

Sobre a questão coloca Milaré (2011, p.891) 

 

Essa previsão provoca, em nosso sentir, verdadeira revolução no sistema da 
responsabilidade objetiva em matéria ambiental, na medida em que possibilita o 
afastamento da teoria do risco integral, que sempre defendemos como imperante no 
sistema de responsabilidade civil ambiental, e impõe a adoção da teoria do risco 
criado, adotada pelo Código Civil de 2002, ao permitir a incidência de uma 
excludente de responsabilidade. Sim, porque, uma tendo se desincumbido do que 
lhe é exigido pela lei, não haverá como se vindicar do gerador de resíduos 
domiciliares a reparação ou o ressarcimento de eventual dano verificado no meio 
ambiente. 
 

 De fato, a responsabilidade do consumidor e seus efeitos provavelmente será alvo de 

muitas discussões no meio jurídico, já que traz vários questionamentos quanto ao controle do 

cumprimento desta obrigação e das condições para a limitação da responsabilidade dos 

responsáveis pela implementação da logística reversa. Até que ponto eles poderão afastar as 

                                                           
18 Carvalho (2008) cria sua teoria partindo da noção da sociedade de risco de Ulrich Beck. Obra: BECH, Ulrick. 
Risk society: Towards a new modernity.London: Sage, 1992. 
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suas responsabilidades respaldando na conduta dos consumidores? Quais são os limites e 

como serão definidos? 

A imposição ao consumidor da devolução das embalagens e do emprego da coleta 

seletiva para os resíduos domésticos decorre da responsabilidade compartilhada que informa 

toda a Política Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, todos os que interferem e participam do 

ciclo de vida do produto possui uma obrigação, proporcional e adequada ao seu papel neste 

ciclo. 

A priori, seguindo os ditames da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

entendimento que deve vigorar, embora a lei tenha atribuído ao consumidor a obrigação 

específica de devolver as embalagens, é pela não limitação absoluta da obrigação dos 

responsáveis pela implementação da logística reversa, pois a lei também impõe a eles a 

obrigatoriedade de adoção de certas medidas, como a divulgação de informações relativas aos 

resíduos associados aos seus produtos, disponibilização de postos de entrega e implantação de 

procedimentos de compra de embalagens usadas (arts. 31 e 33 da Lei 12.305/10). 

Na realidade, ocorre a aplicação direta do princípio da informação, sem o qual não há 

participação. A informação quanto aos resíduos sólidos não fica adstrita somente ao Poder 

Público, passa a ser também do setor produtivo, como fator de implementação da logística 

reversa e atuação impositiva da responsabilidade compartilhada, visando o fechamento 

adequado do ciclo de vida do produto. 

 Então, para que os responsáveis da implementação da logística sejam efetivamente 

atingidos por uma excludente de responsabilidade, necessário verificar se a atuação do 

consumidor decorreu de sua própria vontade ou pela presença de empecilhos ao seu exercício, 

ou ainda, pela falta de informação quanto a sua forma de atuação.  

Considerando a teoria atualmente aplicável em matéria ambiental – teoria do risco 

integral –, após longo caminho percorrido pelo sistema normativo e pela doutrina, não cabe 

permitir que, de repente, qualquer excludente possa ser criada sem a devida justificativa e 

limitações. Para que os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes possam 

afastar a sua responsabilidade, necessário demonstrar o cumprimento de medidas efetivas que 

informem e ofereçam formas de participação dos consumidores no sistema da logística 

reversas das suas embalagens, sem o que, não há que se falar em qualquer excludente. 

E, por fim, quanto à responsabilidade administrativa, o art. 8419 do Decreto 7.404/10, 

que regulamentou a Lei de Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterou dispositivos do 

                                                           
19 Art. 84.  O art. 62 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 62.  (...) 
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Decreto 6.514/08, que dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente 

e, ainda, sobre o processo administrativo para a apuração destas infrações, inserindo infrações 

administrativas relacionadas aos resíduos sólidos.  

Fixou o decreto, especificamente, conduta correspondente ao descumprimento de 

obrigação prevista no sistema de logística reversa, nos termos da Lei 12.305/10, com 

aplicação da penalidade de multa, as quais incidirão sobre os responsáveis pela sua 

implementação: fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes dos produtos e suas 

embalagens enumerados no art. 33 da referida lei (inciso XII do art. 62 do Decreto 6.514/08). 

Ao consumidor que descumprir a sua obrigação na logística reversa, qual seja, a 

devolução do produto ou embalagem após o consumo, recairá a penalidade de advertência e, 

em caso de reincidência, multa (§§ 2º e 3º do art. 62 do Decreto 6.514/08). 

Em virtude da concorrência legislativa para a proteção do meio ambiente e controle 

da poluição entre a União, os Estados e Distrito Federal (inciso VI do art. 24 da Constituição 

da República) e da competência municipal em suplementar a legislação federal e estadual e 

                                                                                                                                                                                     

IX - lançar resíduos sólidos ou rejeitos em praias, no mar ou quaisquer recursos hídricos; 
X - lançar resíduos sólidos ou rejeitos in natura a céu aberto, excetuados os resíduos de mineração; 
XI - queimar resíduos sólidos ou rejeitos a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados para a atividade; 
XII - descumprir obrigação prevista no sistema de logística reversa implantado nos termos da Lei no 12.305, de 
2010, consoante as responsabilidades específicas estabelecidas para o referido sistema; 
XIII - deixar de segregar resíduos sólidos na forma estabelecida para a coleta seletiva, quando a referida coleta 
for instituída pelo titular do serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos; 
XIV - destinar resíduos sólidos urbanos à recuperação energética em desconformidade com o § 1o do art. 9o da 
Lei no 12.305, de 2010, e respectivo regulamento; 
XV - deixar de manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente e a outras autoridades 
informações completas  sobre a realização das ações do sistema de logística reversa sobre sua responsabilidade; 
XVI - não manter atualizadas e disponíveis ao órgão municipal competente, ao órgão licenciador do SISNAMA 
e a outras autoridades, informações completas sobre a implementação e a operacionalização do plano de 
gerenciamento de resíduos sólidos sob sua responsabilidade; e 
XVII - deixar de atender às regras sobre registro, gerenciamento e informação previstos no § 2o do art. 39 da Lei 
no 12.305, de 2010. 
§ 1o  As multas de que tratam os incisos I a XI deste artigo serão aplicadas após laudo de constatação. 
§ 2o  Os consumidores que descumprirem as respectivas obrigações previstas nos sistemas de logística reversa e 
de coleta seletiva estarão sujeitos à penalidade de advertência. 
§ 3o  No caso de reincidência no cometimento da infração prevista no § 2o, poderá ser aplicada a penalidade de multa, 
no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais). 
§ 4o  A multa simples a que se refere o § 3o pode ser convertida em serviços de preservação, melhoria e recuperação da 
qualidade do meio ambiente. 
§ 5o  Não estão compreendidas na infração do inciso IX as atividades de deslocamento de material do leito de 
corpos d’água por meio de dragagem, devidamente licenciado ou aprovado.  
§ 6o  As bacias de decantação de resíduos ou rejeitos industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo 
órgão competente do SISNAMA, não são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso IX.” 
(NR) 
Art. 85.  O Decreto no 6.514, de 2008, passa a vigorar acrescido do seguinte artigo: 
“Art. 71-A.  Importar resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como os resíduos sólidos cujas características 
causem dano ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à sanidade vegetal, ainda que para tratamento, 
reforma, reuso, reutilização ou recuperação: 
Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais).”  
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legislar sobre assuntos de interesse local (inciso I e II do art. 30 da Constituição da 

República), podem ser criadas outras infrações administrativas pelos Estados-membros ou 

municípios, relacionadas ao manejo dos resíduos sólidos e, especialmente, à logística reversa, 

com a respectiva fiscalização e penalização pelo seu descumprimento. 

Por fim, a terceirização dos serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final dos resíduos não exclui a responsabilidade – nas três 

esferas citadas – dos demais atores envolvidos no ciclo de vida do produto, em especial, aos 

responsáveis pela implementação do sistema de logística reversa (§1º do art. 27 da Lei 

12.305/10). Ou seja, o contratante do serviço de terceirização responde, em conjunto, pelos 

danos ao meio ambiente que este causar. 

 

9.Considerações finais 

 

A logística reversa, como instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos, é 

um importante mecanismo para a redução do lixo urbano, do qual grande parte é composto 

por embalagens descartáveis. Trata-se de uma forma de compartilhar a responsabilidade pelos 

resíduos entre todos os envolvidos desde o momento da produção, consumo, disposição e 

fiscalização. 

Não há dúvida de que tal exigência jurídica é um grande avanço da legislação 

brasileira, uma vez que ao atribuir responsabilidade estendida do produto (Extended Product 

Responsabilit) impõe-se ao setor produtivo o princípio do poluidor pagador, a fim de que os 

custos ambientais da produção sejam internalizados pelas empresas. 

Contudo, a efetiva implementação da logística reversa exige a reorientação ou a 

criação de novas estratégias empresariais de forma a incorporar a gestão do ciclo de vida do 

seu produto, “do berço ao túmulo”, ou seja, desde a extração da matéria-prima até a 

disposição final. A viabilidade econômica de todas as etapas da logística reversa é um fator a 

ser considerado para a sua implantação de forma eficaz. Nesse sentido, a escolha do material a 

ser utilizado na fabricação da embalagem é de suma importância. A embalagem de alumínio 

possui melhor índice de revalorização econômica, além de possuir características peculiares 

que facilitam o retorno, o reaproveitamento e a reciclagem da embalagem após o fim do seu 

ciclo de vida, garantindo rentabilidade a todos os atores envolvidos.  

Abre-se, portanto, espaço para o desenvolvimento da inovação, no sentido de envidar 

conhecimentos para transformar produtos e processos, tornando-os economicamente viáveis e, 
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ao mesmo tempo, ambientalmente sustentáveis, a fim de atenderem às novas exigências 

jurídicas e de mercado. 

Finalmente, destaca-se que o dano ambiental causado pela não implementação da 

logística reversa, bem como pela sua implementação inadequada, pode acarretar a tríplice 

responsabilização – civil, penal e administrativa, aos fabricantes, importadores, distribuidores 

e comerciantes, destacando-se a inovação do legislador, diante da nova concepção de 

responsabilidade (compartilhada), na imposição ao gerador de resíduos domiciliares da 

devolução das embalagens dos produtos com utilização obrigatória da logística reversa.  

Mas esta inovação legislativa não pode ser entendida como um regresso na Teoria do 

Risco Integral, ou seja, uma hipótese simplificada de imposição de uma excludente de 

ilicitude sem a devida análise conjugada dos princípios e regras do direito ambiental. Assim, a 

própria Lei 12.305/10, em seus artigos 31 e 33, fixa, de forma clara, condições para a 

incidência desta excludente, além do princípio da informação e do poluidor-pagador ser outro 

inafastável norteador na aplicação, ao setor produtivo, da responsabilidade civil por dano 

ambiental decorrente da implementação ou não da logística reversa. 
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RESUMO 

O uso e o abuso dos recursos naturais em prol do desenvolvimento econômico dos Estados 

levaram a uma necessária conscientização da sociedade internacional no tocante a proteção e 

preservação do meio ambiente. A União Européia não possuía em seus tratados originários 

previsão expressa nesse sentido, entretanto, a introdução de uma política ambiental 

comunitária fez-se necessária ao aprofundamento do processo de integração. Nesse contexto, 

o presente artigo tem o objetivo de analisar, sem a pretensão de esgotar o tema, a proteção do 

direito humano ao meio ambiente sadio, nos âmbitos internacional e comunitário, em prol da 

sustentabilidade. Examinar-se-á, em especial, a proposta de Resolução enviada à Comissão 

Européia pelo Parlamento Europeu, em maio de 2010, na qual se recomenda a proibição geral 

do uso do cianeto na exploração da mineração nos países membros da União Européia.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Sustentabilidade; União Européia; Direito humano ao Meio 

Ambiente Sadio.  

 

ABSTRACT 

The use and abuse of the natural resources for the economical development of the States made 

it necessary to the international society to be conscious about the protection and preservation 

of the environment. The European Union didn’t have in any original treaties the expressed 

rule in this sense, although, an introduction of an environment communitarian politic made 

necessary with the acceleration of the integration process. In this context, the present article 

has the objective to analyze, without the pretention to finish the theme, the protection of the 

human right of a healthy environment, in the national and international scopes, with the 
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sustainability objective. It will examine, in special, the proposal of a Resolution sent to the 

European Commission by the European Parliament, in May of 2010, in which is 

recommended the general prohibition of the use of cyanide in the exploration of mining in the 

countries that are members of the European Union.  

 

KEYWORDS: Sustainability; European Union; Human Right of a Healthy Environment. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, a União Européia é o bloco econômico que alcançou o nível mais alto 

de integração regional conhecido pela história, tendo como passo fundamental para esse 

desenvolvimento a entrada em vigor, em 2009, do Tratado de Lisboa, que trouxe inúmeras 

mudanças institucionais para o sistema europeu, facilitando legalmente a representação 

internacional dos interesses da comunidade. 

Em muitos momentos históricos, o agrupamento regional em bloco econômico 

demonstrou-se como um obstáculo para o desenvolvimento das relações internacionais além 

das fronteiras dos países membros. Entretanto, a ideologia liberal, adotada a partir de 1992 

com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, levou a União Européia a assumir uma 

política internacional de regionalismo aberto, na qual o bloco econômico pratica o comércio 

de forma não isolada com o restante do mundo.  

Contudo, diante das mudanças ocorridas no planeta e da necessidade de manutenção 

do crescimento econômico, um dos principais problemas enfrentados pelos Estados nos 

âmbitos nacional, internacional e comunitário é a necessidade de proteção do meio ambiente 

aliada às políticas de desenvolvimento sustentável. 

O conceito de desenvolvimento sustentável - elaborado pela Comissão Mundial 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) - consubstanciado em um satisfazer as necessidades presentes, sem olvidar-se das 

necessidades futuras, tem sido a base para as decisões concernentes à proteção ambiental, no 

âmbito comunitário europeu. 

Nessa seara, será abordada, no presente trabalho, a atuação da União Européia na 

conservação do meio ambiente, em especial, no caso de utilização do cianeto na exploração 

da atividade mineradora. 
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2.  A INTEGRAÇÃO REGIONAL x DIREIO AO MEIO AMBIENTE SADIO 

 

A integração regional1, entendida como o processo político entre governos nacionais 

visando à redução de barreiras que limitam o comércio recíproco, se tornou, nas últimas 

décadas, uma das principais características das relações econômicas internacionais.  

Os modelos de regionalização econômica aparecem como uma resposta à ordem 

mundial vivenciada desde o início da segunda metade do século XIX, objetivando a 

diminuição das diferenças entre os Estados-nações, a fim de alcançar a necessária unidade que 

lhes assegurará ingressar no sistema de comércio mundial. 

A regionalização econômica, por meio da criação de blocos econômicos, poderia 

levar a uma futura integração, através da união dos grupos regionais em prol de uma melhoria 

da qualidade de vida do ser humano. Entretanto, a lógica capitalista, além de dificultar uma 

integração regional que busque não somente o lucro, mas também a humanização das relações 

regionais, leva a uma competição constante entre os blocos regionais formados.2 

Assim sendo, alerta BARRAL (2007, p.141-142) que a grande parte dos estudiosos 

do tema - Direito de Integração e Comércio Internacional - enfatiza os aspectos negativos 

entre acordos regionais e o sistema multilateral, uma vez que a integração regional viabiliza 

um tratamento preferencial para os vizinhos, em detrimento da competitividade dos demais 

membros, “principalmente ao se considerar a experiência da Comunidade Européia, em que o 

sucesso da integração regional foi proporcional à extensão do protecionismo contra quem não 

adentrou os muros da fortaleza Europa”.  

Além disso, continua o autor, a multiplicação de acordos regionais agrava a 

complexidade jurídica do sistema internacional, uma vez que permite duplicidade de foros de 

solução de controvérsias e dispersa o foco político necessário para os avanços da Organização 

Mundial do Comércio. (BARRAL, 2007, p.141-142). 

E mais, o fenômeno da globalização, que abarca o processo integracionista, é: 

 

um processo multifacetado com dimensões econômicas, sociais, políticas, culturais, 
religiosas e jurídicas interligadas de modo complexo que se consubstancia em um 
vasto e intenso campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses 
hegemônicos, por um lado, e grupos sociais, Estados e interesses subalternos por 

                                                 
1 “O direito de integração é aquele elaborado a partir de tratados internacionais de conteúdo econômico ou pelos 
órgãos comunitários aos quais esses mesmos tratados atribuem tal competência” (CARNEIRO, 2007, p. 9). 
2 O processo de integração comunitário muitas vezes leva à regionalização das políticas comerciais, o que pode 
ocasionar uma maior união econômica dos países de uma região do mundo, mas também aumentar a competição 
comercial entre as diferentes regiões.  
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outro; e mesmo no interior do campo hegemônico há divisões mais ou menos 
significativas. (SANTOS, 2005, p. 26-27).   

 

É notável, nesse contexto, o fortalecimento dos mecanismos que visam atender às 

necessidades das corporações financeiras e de interesses internacionais, sem preocupação com 

as questões sociais que afligem os indivíduos nacionais, como a necessária proteção ao meio 

ambiente.  

Muitas vezes, o interesse popular não corresponde ao interesse de desenvolvimento 

econômico desenfreado e sem limites, que viola direitos humanos e/ou fundamentais, dentre 

eles o direito ao meio ambiente sadio. 

 
A sedutora “Constituição da Liberdade” do neoliberalismo preconiza a liberdade 
econômica, sobretudo a relevância da propriedade privada dos meios de produção, 
delineando uma hipotética ordem livre e democrática, definida por regras e leis, 
fundada na afirmação da pessoa humana e nos direitos de liberdade. O discurso 
neoliberal, que permeia a reengenharia do Estado contemporâneo, visa, 
equivocadamente, resgatar conceitos relativos a paradigmas já superados no decorrer 
do processo histórico, priorizando sociedade de homens livres alicerçada na 
liberdade de mercado. (SOARES, 2008, p. 366-367). 

 

Diante dessa realidade, apresenta-se como árduo obstáculo a necessária 

compatibilização do interesse econômico dos atores internacionais com a proteção ao meio 

ambiente. 

 

3. A PROTEÇÃO DO DIREITO HUMANO AO MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL: breves considerações   

 

A preocupação com a proteção aos direitos humanos iniciou-se muito antes do 

cenário internacional compreender a necessidade de salvaguarda do meio ambiente para a 

viabilização da vida humana3. A questão ambiental somente adquiriu notório destaque nos 

últimos anos com a crescente preocupação da sociedade internacional com as condições de 

vida em todos os Estados, interagindo direitos humanos, democracia, meio ambiente e 

desenvolvimento.  

Apesar do começo separado deles, direitos humanos e o direito ao meio ambiente 

sadio possuem um importante elemento em comum: ambos são vistos tradicionalmente como 

limitadores da soberania, ou até mesmo, ameaças, à liberdade e independência dos Estados. 
                                                 
3 O surgimento definitivo da temática dos Direitos Humanos no campo internacional, bem como sua 
corporificação em instrumentos jurídicos internacionais, só foi possível à medida que a doutrina e a 
jurisprudência internacionais deram início a um processo de erosão da velha interpretação que preconizava o 
dogma da soberania absoluta do estado. (SILVA, 1998, p. 33). 
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Porém, uma análise mais contemporânea reconhece que proteger tanto os direitos humanos 

quanto o meio ambiente não limita a soberania do Estado, mas concede a ele uma expressão 

de sua soberania.  

Mais ainda, parece óbvio que os direitos humanos e o direito ao meio ambiente sadio 

são herdados de forma interligada, já que a vida e a integridade pessoal de cada ser humano 

dependem da proteção do meio ambiente como o recurso básico de cada vida. (PERREZ, 

2004, p.4, tradução nossa) 4 

A partir dessa nova perspectiva, as normas de direito internacional preocupam-se em 

proteger o meio ambiente em função da relação direta que a proteção aos recursos naturais 

tem com a qualidade de vida e manutenção da vida humana, atual e futura.  

CANÇADO TRINDADE (1993, p. 23) acentua a necessidade de vinculação dos 

direitos humanos com o meio ambiente ao afirmar que: 

 
(...) embora tenham os domínios da proteção do ser humano e da proteção ambiental 
sido tratados até o presente separadamente, é necessário buscar maior aproximação 
entre eles, porquanto correspondem aos principais desafios de nosso tempo, a 
afetarem em última análise os rumos e destinos do gênero humano. 

 

Sendo assim, a prática de uma política internacional voltada, em sua essência, para a 

efetivação dos direitos humanos, de forma universal, só será completa com a priorização da 

preservação ambiental, fator indisponível para a promoção da qualidade da vida humana e da 

sua dignidade.  

O direito fundamental ao meio ambiente foi reconhecido na seara internacional 

através da Declaração sobre o Meio Ambiente Humano, adotada pela Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo, cujos 26 princípios tem a mesma 

relevância para os Estados que teve a Declaração Universal dos Direitos Humanos, adotada 

em 1948, servindo de paradigma e referencial ético para toda a sociedade internacional, no 

tocante à proteção internacional do meio ambiente como um direito humano fundamental de 

todos. (MAZZUOLI, 2009, p.871)5. 

                                                 
4 Despite their separate beginnings, human rights Law and environmental law have an important element in 
common: they are both seen as a challenge to, or limitation on, the traditional understanding of state sovereignty 
as independence and autonomy. However, while the traditional debate on sovereignty has conceived of human 
rights and environmental law as limitation on, or even as threats to, the State’s freedom and independence, a 
more contemporary approach recognizes that protecting both human rights and environment are inherently 
interlinked, as the life and the personal integrity of each human being depends on protecting the environment as 
the source base for all life. 
5 Importante destacar que a Carta da Organização das Nações Unidas (ONU) demonstra a existência do direito 
internacional como instrumento defensor dos direitos humanos, mas não confere uma proteção especial ao meio 
ambiente. 
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A Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 

demonstra a importância do reconhecimento de que a preservação do meio ambiente é de 

responsabilidade de todos os seres humanos e de todas as instituições, nacionais e 

internacionais, pois sem a preservação ambiental a sobrevivência humana poderá ser 

prejudicada no planeta. 

 

Para chegar a essa meta será mister que cidadãos e comunidade, empresas e 
instituições em todos os planos, aceitem as responsabilidades que lhes incumbem, e 
que todos participem eqüitativamente do labor comum. Homens de toda a condição 
e organizações de índoles diversas plasmarão, com aportes de seus próprios valores 
e a soma de sua atividade, o meio ambiente do futuro. Competirá às administrações 
locais e nacionais, dentro de suas respectivas jurisdições, a maior parte da 
responsabilidade no que se refere à promulgação de normas e à aplicação de 
medidas de âmbito geral sobre o meio. Também será necessária a cooperação 
internacional, com vistas a mobilizar recursos que ajudem os países em 
desenvolvimento a cumprir a parcela que lhes cabe dentro de sua alçada. E há um 
número cada vez maior de problemas relativos ao meio que, por seu alcance regional 
ou mundial, ou ainda, por repercutirem em âmbito internacional comum, requeiram 
uma ampla colaboração entre as nações e adoção de medidas pelas organizações 
internacionais em proveito de todos. A Conferência apela aos governos e aos povos 
que reúnam seus esforços para preservar e melhorar o meio humano em benefício do 
homem de sua posteridade. (ONU, 1972). 

 

A Conferência foi marcada pela disputa entre os defensores do “desenvolvimento 

zero” e os defensores do “desenvolvimento a qualquer custo”. Os primeiros, representados 

pelos países industrializados, propunham o congelamento do crescimento econômico como 

única solução para evitar que o aumento dos danos ambientais levasse o mundo a uma 

tragédia ambiental. Já os países pobres (países não-industrializados) defendiam uma rápida 

industrialização desprezando os impactos ecológicos e humanos. Mas, apesar dos debates 

extremistas, ressalta-se a relevância do encontro em Estocolmo, visto que constitui um marco 

na sensibilização da opinião pública quanto à urgência da proteção internacional do meio 

ambiente. 

A partir da Declaração de Estocolmo de 1972 observa-se que:  

 

Atingiu-se um ponto da História em que devemos moldar nossas ações no mundo 
inteiro com a maior prudência, em atenção às suas conseqüências ambientais. Pela 
ignorância ou indiferença podemos causar danos maciços e irreversíveis ao ambiente 
terrestre de que dependem nossa vida e nosso bem-estar. Com mais conhecimento e 
ponderação nas ações, poderemos conseguir para nós e para a posteridade uma vida 
melhor em ambiente mais adequado às necessidades e esperanças do homem. São 
amplas as perspectivas para a melhoria da qualidade ambiental e das condições de 
vida. O que precisamos é de entusiasmo, acompanhado de calma mental, e de 
trabalho intenso mas ordenado. Para chegar à liberdade no mundo da Natureza, o 
homem deve usar seu conhecimento para, com ela colaborando, criar um mundo 
melhor. Tornou-se imperativo para a humanidade defender e melhorar o meio 
ambiente, tanto para as gerações atuais como para as futuras, objetivo que se deve 
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procurar atingir em harmonia com os fins estabelecidos e fundamentais da paz e do 
desenvolvimento econômico e social em todo o mundo. (ONU, 1972, p.2). 

 

A Declaração da Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente Humano de 1972 foi, 

também, a responsável pela criação da agência, ligada a ONU, conhecida como Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), que tem como principal responsabilidade a 

promoção da preservação do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável no âmbito 

internacional.6 

Considerando que o homem faz parte do meio ambiente e por esse motivo a natureza 

deverá ser preservada, os Estados só podem obter benefícios com a exploração do meio 

ambiente, caso o façam de forma sustentável, respeitando a diversidade natural e as diferentes 

formas de vida. Com essas premissas, aprovou-se em 28 de novembro de 1982, sob os 

auspícios da ONU, a Carta Mundial da Natureza.  

A Carta Mundial da Natureza traça cinco princípios gerais e norteadores da relação 

do Estado e meio ambiente, a fim de direcionar a exploração econômica de forma 

responsável. Confira-se: 

 

1. A natureza deve ser respeitada e os seus processos naturais não devem sofrer 
danos. 
2. A viabilidade genética da terra não deve ser comprometida; os níveis das formas 
de vida da população, selvagem e doméstica, devem ser pelo menos suficientes para 
a sobrevivência deles, e para alcançar esse fim os habitats necessários deverão ser 
protegidos. 
3. Todas as áreas do planeta terra, tanto terra como mar, devem ser objeto dos 
princípios de conservação; proteção especial deve ser dada para áreas especiais, para 
a manutenção de amostras representativas dos diferentes tipos de ecossistemas e 
habitats de espécies raras ou extinção. 
4. Ecossistemas e organismos, também como a terra, recursos marinhos e 
atmosféricos que são utilizados pelo homem, devem ser administrados para obter e 
manter uma produção otimizada e sustentável, mas sem levar à ameaça de acabar 
com a integridade dos outros ecossistemas ou espécies que coexistem em um mesmo 
local. 
5. A natureza deve ser protegida contra a degradação causada pela guerra ou por 
outras atividades hostis. (ONU, 1982, tradução nossa).7 

                                                 
6 Estabelecido em 1972, o PNUMA tem entre seus principais objetivos manter o estado do meio ambiente global 
sob contínuo monitoramento; alertar povos e nações sobre problemas e ameaças ao meio ambiente e recomendar 
medidas para aumentar a qualidade de vida da população sem comprometer os recursos e serviços ambientais 
das futuras gerações. Com sede em Nairóbi, no Quênia, o PNUMA dispõe de uma rede de escritórios regionais 
para apoiar instituições e processos de governança ambiental e, por intermédio  desta rede,  engaja uma ampla 
gama de parceiros dos setores governamental, não-governamental, acadêmico e privado em torno de acordos 
ambientais multilaterais e de programas e projetos de sustentabilidade. (ONU, 2011). 
7 1. Nature shall be respected and its essential processes shall not be impaired. 
  2. The genetic viability on the earth shall not be compromised; the population levels of all life forms, wild and 
domesticated, must be at least sufficient for their survival, and to this end necessary habitats shall be 
safeguarded. 
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Outra importante fonte formal do direito internacional ambiental é a Convenção de 

Viena para a Proteção da Camada de Ozônio de 1985. Essa norma foi elaborada após os 

atores internacionais terem percebido o impacto negativo que a exploração desenfreada da 

natureza e a emissão de clorofluorcarbonetos estavam causando à camada de ozônio e, 

consequentemente, à saúde humana. 

 

As Partes devem tomar medidas adequadas, de acordo com os dispositivos desta 
Convenção, bem como dos protocolos em vigor nos quais sejam parte, a fim de 
proteger a saúde humana e o meio ambiente contra efeitos adversos que resultem, ou 
possam resultar, de atividades humanas que modifiquem, ou possam modificar, a 
camada de ozônio. (ONU, 1985). 

 

Os países signatários dessa Convenção se comprometeram a combater, 

preventivamente, os efeitos negativos que o uso de clorofluorcarbonetos poderiam vir a causar 

para a natureza e para a vida humana, antes que os danos se tornassem irreversíveis. O grande 

marco desse instrumento internacional foi a conscientização da sociedade internacional de 

que, para combater de forma eficaz os danos causados à natureza, são necessárias medidas 

preventivas de preservação que possam evitar novos atentados contra o meio ambiente e 

visem reduzir, ou até mesmo eliminar, as ações maléficas existentes.  (MILARÉ, 2005, 

p.1010). 

Em 1992, os Estados reuniram-se na cidade do Rio de Janeiro com o intuito de 

aprofundarem as discussões sobre a proteção ao meio ambiente na Conferência das Nações 

Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), mais conhecida como 

ECO-92 ou RIO-92. O texto da Conferência reafirmou o comprometimento da sociedade 

internacional com o meio ambiente por ser um fator determinante para a manutenção da vida 

humana.  

Além disso, os Estados acordaram em continuar o desenvolvimento de forma 

sustentável, sendo a proteção do meio ambiente parte integrante do processo de 

desenvolvimento estatal. (ONU, 1992).  

                                                                                                                                                         
  3. All areas of the earth, both land and sea, shall be subject to these principles of conservation; special 
protection shall be given to unique areas, to representative samples of all the different types of ecosystems and to 
the habitats of rare or endangered species. 
  4. Ecosystems and organisms, as well as the land, marine and atmospheric resources that are utilized by man, 
shall be managed to achieve and maintain optimum sustainable productivity, but not in such a way as to 
endanger the integrity of those other ecosystems or species with which they coexist. 
  5. Nature shall be secured against degradation caused by warfare or other hostile activities. 

3629



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nesse encontro, foram elaborados importantes documentos que se tornaram 

paradigmáticos para a agenda internacional: Declaração do Rio Sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, Agenda 21, Declaração de Princípios para o Desenvolvimento Sustentável 

das Florestas, Convenção sobre Diversidade Biológica e a Convenção-Quadro sobre Mudança 

do Clima.8 

Diante da adoção (e divulgação) da legislação internacional sobre a necessária 

preservação do meio ambiente, os Estados-nações estão se conscientizando que a proteção dos 

recursos naturais requer a definição de valores e de medidas a serem tomadas em nível 

transnacional, posto que as repercussões das ações humanas nocivas ao meio ambiente se 

estendem além-fronteira, em nível regional e mundial.  

Nessa esteira, a União Européia tem adotado posições firmes em favor da defesa do 

meio ambiente nos fóruns internacionais que debatem sobre o tema, disciplinando diversas 

questões nesse domínio no âmbito comunitário, sem, logicamente, se olvidar do objetivo 

principal da formação do bloco econômico: o desenvolvimento econômico regional. 

 

4. A PROTEÇÃO DO MEIO AMBIENTE NO ÂMBITO DA UNIÃO EUROPÉIA 

 

A preocupação ambiental não surge de maneira expressa nos primórdios da União 

Européia, pois nenhum dos três Tratados originários - o tratado que instituiu a Comunidade 

Econômica Européia (CEE), o tratado que instituiu a Comunidade Européia do Carvão e do 

Aço (CECA) e o tratado da Comunidade Européia da Energia Atômica (EURATOM) - 

continham disposições explícitas sobre a proteção ambiental no bloco. 

No entanto, conforme aponta MOTA; MOTA (2004, p. 673-676) sob o amparo do 

princípio do reconhecimento de competências implícitas e do art. 235 do Tratado da 

Comunidade Européia (agora 308), o bloco regional adquiriu permissão para adotar políticas 

comuns voltadas para a temática ambiental para a plena realização dos objetivos 

comunitários.  

 
Art. 235. Se uma ação da Comunidade for considerada necessária para atingir, no 
curso do funcionamento do mercado comum, um dos objetivos da Comunidade, sem 
que o presente Tratado tenha previsto os poderes de ação necessários para o efeito, o 
Conselho, deliberando por unanimidade, sob proposta da Comissão, e após consulta 
do Parlamento Europeu, adotará as disposições adequadas.    

 

                                                 
8 Consoante seu artigo 23, em 1994 a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas entrou 
em vigor. Desde então, as Partes signatárias reúnem-se anualmente para fomentar e monitorar sua 
implementação. 
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O artigo 6º do mesmo instrumento normativo também reafirma, implicitamente, a 

preservação ao meio ambiente ao legalizar a necessidade de inclusão de medidas de 

sustentabilidade nas políticas de desenvolvimento econômico europeu (PARLAMENTO 

EUROPEU, 1992). 

A criação e efetivação de políticas ambientais no seio da então Comunidade 

Européia9 apontam, indiscutivelmente, para a elevação do nível de vida dos cidadãos 

europeus, objetivo do bloco de integração consubstanciado no art. 2 na sua versão originária: 

 

Art. 2. A Comunidade tem como missão promover... em desenvolvimento 
harmonioso das atividades econômicas no seio da Comunidade..., uma expansão 
econômica contínua e equilibrada, um maior grau de estabilidade um aumento 
acelerado do nível de vida... (MOTA; MOTA, 2004, p. 675) 

 

Por outro lado, a adoção de políticas ambientais divergentes nos países membros da 

comunidade apresentaria empecilhos financeiros para a busca do mercado comum, pois, 

apenas a título de ilustração, se em um determinado Estado o “custo ambiental” de 

determinado produto ou serviço é mais baixo ou mais alto, certamente essa situação 

influenciaria em seu valor pecuniário.  

Dessa maneira, durante o aprofundamento do processo de integração com a 

aprovação do Ato Único Europeu assinado em fevereiro de 1986, com entrada em vigor em 1 

de julho de 1987, introduziu-se de maneira explícita a política ambiental comunitária, sendo 

referida como um objetivo central da comunidade.  

Os tratados firmados posteriormente expressaram avanços na democratização das 

principais instituições comunitárias (Parlamento Europeu, Conselho da União Européia e 

Comissão Européia) e no conceito de desenvolvimento sustentável no âmbito da União 

Européia.  

Os órgãos responsáveis para a solução de problemas específicos e de forma 

descentralizada são as agências, dentre elas está a Agência Européia do Ambiente, 

responsável pelo fornecimento de informações à União Européia e aos seus Estados-membros 

sobre questões ligadas ao meio ambiente.  

A Agência Européia do Ambiente auxilia na tomada de decisões a respeito da 

premente necessidade de preservação do meio ambiente através de relatórios elaborados sobre 

                                                 
9 Somente com o Tratado de Maastricht, assinado em 7 de fevereiro de 1992, a “Comunidade Econômica 
Européia” passou a se denominar “União Européia”, com a formalização legal e fática do mercado comum 
europeu.  
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a realidade dos problemas ambientais, as políticas adotadas pelos outros países nessas 

questões e sobre possíveis problemas que surgirão no futuro. 

 

5.  UNIAO EUROPÉIA E A UTILIZAÇÃO DO CIANETO NA MINERAÇÃO 

 

O cianeto é uma substância química altamente tóxica, utilizada na mineração 

metalífera de grande escala para a separação dos metais, principalmente ouro e prata. Além de 

empregar imensas quantidades de água nesse processo de lixiviação, o efeito crônico do 

cianeto, produzido por uma exposição prolongada no tempo a baixas doses, acarreta 

problemas cardiovasculares, respiratórios, neurológicos, gastrointestinais, endocrinológicos e 

reprodutivos.10 

A partir da observação do emprego do cianeto na mineração, percebe-se que essa 

prática coloca em risco as fontes de água e a biodiversidade, podendo gerar um impacto 

catastrófico e irreversível na saúde humana e no meio ambiente. 

Há 10 anos, uma empresa australiana de mineração de ouro, denominada Aurul S.A. 

em Baia Mare (Norte da Romênia), derramou cianeto na rede hidrográfica constituída pelos 

rios Szamos, Tisza e Danúbio, causando um dos maiores desastres ecológicos da Europa 

Central.  

Tendo em vista esse acontecimento específico e os danos naturais já ocorridos em 

outros casos parecidos no mundo, o Parlamento Europeu, em maio de 2010, propôs à 

Comissão Européia a Resolução sobre a proibição geral de tecnologias de exploração mineira 

que utilizam cianeto. O Parlamento Europeu entende que a proibição completa do uso das 

tecnologias minerais a base de cianeto em toda a União Européia antes dos fins de 2011 é uma 

medida de prevenção necessária para a proteção do meio ambiente. 

Destaca a resolução: 

 

K.  Considerando que a mineração com utilização de cianeto exige pouca mão-de-
obra e apenas por um período de 8 a 16 anos, mas que pode, por outro lado, 
provocar enormes danos ecológicos transfronteiros, cujos custos, geralmente, não 
são cobertos pelas empresas responsáveis que operam as instalações, as quais 
acabam por desaparecer ou abrir falência, mas sim pelo Estado, ou seja, pelos 
contribuintes, 
(...) 
O.  Considerando que os projetos de mineração com utilização de cianeto estão a 
suscitar vigorosos protestos em toda a Europa, por parte não apenas de cidadãos 
particulares, das populações locais e das ONG, mas também dos organismos 
públicos, dos governos e dos responsáveis políticos, 

                                                 
10 A dose letal de cianeto é de 0,3 gramas (ARANDA, 2010). 
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(...) 
2.  Exorta a Comissão a propor uma proibição geral do recurso a tecnologias de 
exploração mineira na UE que utilizam cianeto, até ao final de 2011, uma vez que 
esta constitui a única forma fiável de proteger os nossos recursos hídricos e 
ecossistemas da poluição causada pelo cianeto utilizado em explorações mineiras, e 
a realizar paralelamente uma avaliação de impacto regular; 
(...) 
4.  Insta a Comissão e os Estados-Membros a não prestarem apoio, de forma direta 
ou indireta, a quaisquer projetos de mineração na UE que impliquem o uso de 
tecnologias com recurso ao cianeto, até a entrada em vigor da proibição geral, ou em 
países terceiros. (PARLAMENTO EUROPEU, 2010). 

 

Como se sabe, os Estados-membros da União Européia delegam alguns de seus 

poderes de decisão às instituições comunitárias a fim de assegurar que determinadas decisões 

sobre assuntos relevantes para bloco de integração possam ser tomadas democraticamente a 

nível europeu.  

As regras e os procedimentos para o processo de decisão do bloco comunitário estão 

consubstanciados nos tratados em que se assenta a União Européia, sendo que todas as 

propostas de nova legislação de interesse da comunidade devem basear-se em um artigo 

específico do tratado o qual, dependendo do assunto, determinará o procedimento legislativo a 

ser seguido pelos principais órgãos comunitários: co-decisão, consulta ou o parecer.  

O Parlamento Europeu, representante dos cidadãos da União Européia, contribui para 

a elaboração de nova legislação comunitária, dado que tem de examinar o programa de 

trabalho anual da Comissão, determinando quais os novos atos legislativos serão necessários 

e, ainda, solicitando à Comissão que apresente propostas nesse sentido.  

Nesse processo de tomada de decisões no âmbito comunitário, a Comissão Européia 

se manifestou contrária à proposta de Resolução encaminhada pelo Parlamento Europeu, 

asseverando que a legislação existente no âmbito da comunidade já inclui exigências precisas 

e rigorosas que garantem um nível de segurança adequado das instalações de resíduos da 

exploração mineira:  

 

Após uma profunda análise do assunto, a Comissão considera que a interdição geral 
do cianeto nas actividades mineiras não é justificada a partir dos pontos de vista 
ambiental e de saúde. A legislação existente sobre a gestão de resíduos extractivos 
(Directiva 2006/21/EC) inclui requisitos precisos e estritos que asseguram um nível 
de segurança apropriado das instalações de resíduos mineiros. Os valores limite para 
o armazenamento de cianeto como definido na Directiva são os mais rigorosos 
possível e implicam, na prática, um passo de destruição do cianeto usado antes do 
seu armazenamento. Devido à falta de melhores (no sentido de causarem um menor 
impacto no ambiente) alternativas tecnológicas, uma interdição geral do uso de 
cianeto implicaria o encerramento de actuais minas que operam em condições 
seguras. Isto seria negativo para o emprego sem valor acrescentado para a saúde e 
ambiente. A Comissão pretende continuar a seguir de perto os possíveis 
desenvolvimentos tecnológicos neste sector de modo a assegurar que as "melhores 
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técnicas disponíveis" sejam aplicadas na prática, como requerido pela Directiva. 
Adicionalmente, a Comissão considera que a prioridade será assegurar a aplicação 
total da Directiva pelos Estados Membros. Como guardiã do Tratado, a Comissão 
pretende tomar todas as medidas necessárias, dentro da sua competência, para 
assegurar que a Directiva é total e correctamente posta em prática. (COMISSÃO 
EUROPÉIA, 2010). 

 

Deste modo, a Comissão Européia considerou “não justificada” a interdição geral ao 

uso do cianeto no beneficiamento mineral, devido à falta de melhores (no sentido de causarem 

um menor impacto no ambiente) alternativas tecnológicas. A Comissão entende que uma 

proibição completa implicaria no encerramento das atividades das atuais minas que operam 

em condições consideradas “seguras”, o que seria negativo para o nível de emprego na União 

Européia. 

Tendo em vista as alegações colocadas pela Comissão Européia no caso em questão, 

pode-se inferir que a criação e permanência dos postos de trabalho na União Européia são 

mais importantes que a preservação da saúde dos trabalhadores mineiros e a manutenção do 

meio ambiente sadio de todos os cidadãos do continente europeu. 

 Na realidade, observa-se com o desdobramento da mencionada Resolução proposta 

pelo Parlamento Europeu, que a preocupação dos “articuladores da integração” volta-se tão 

somente com a geração de empregos e recebimento de contribuições com impostos e direitos 

de exploração das minas, parecendo ignorar as demais questões sócio-ambientais, em 

flagrante desrespeito ao princípio da precaução, consagrado pelo Direito Internacional 

Ambiental. 

Veja-se que ao fundamentar a adoção da Resolução que proíbe o cianeto, o 

Parlamento Europeu primeiro enfatiza que a atividade mineradora exige pouca mão-de-obra, 

para somente depois alertar que o seu uso poderá acarretar danos ecológicos irreversíveis com 

consequência em todo o território europeu, pois eventual poluição em rede hidrográfica pelo 

cianeto não se circunscreve a região mineradora.  

Mais adiante, o Parlamento Europeu justifica a adoção da Resolução afirmando que 

na maioria das vezes os danos oriundos da exploração mineira através de cianeto são cobertos 

pelos Estados e pelos contribuintes, e não pelos reais responsáveis pela atividade.   

Diante dessas assertivas, há de se pensar: se a atividade mineradora empregasse 

muita mão-de-obra (o que certamente contribuiria para amenizar o problema do desemprego 

no bloco) e se os danos acarretados pelo cianeto fossem acobertados pelas empresas 

mineradoras, o uso dessa substância altamente tóxica seria contestado? 
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Segundo nota a imprensa, as empresas que gerem as operações mineiras de ouro e 

projetos na Europa, representadas pela Euromines (Associação de Indústrias Mineiras, Minérios 

Metálicos e Minerais Industriais) aduzem que a lixiviação de ouro com soluções de cianeto de 

sódio é controlada por medidas de segurança específicas para evitar incidentes e impactos 

ambientais, sendo que “não existe benefício adicional de saúde ou ambiental a ser conseguido 

por normas EU adicionais”. 

E mais, continua a nota: 

 

A lixiviação de ouro com soluções de cianeto de sódio é controlada por medidas de 
segurança específicas para evitar incidentes e impactos ambientais. Uma Avaliação 
de Risco cuidadosa faz sempre parte do processo de criação das minas e das fábricas 
de processamento mineral onde as soluções técnicas para a prevenção de acidentes e 
impactos ambientais são identificadas, implementadas e seguradas. Actualmente, 
cerca de 1000 toneladas de cianeto de sódio são usadas,anualmente, pelo sector de 
mineração de ouro na EU. Todas as operações de mineração de ouro na Europa que 
usam compósitos de cianeto para processar minério no local empregam a melhor 
tecnologia disponível que cumpre ou excede as obrigações de qualidade de água da 
EU e doEstado Membro. Actualmente não existem alternativas seguras e 
ambientalmente positivas para o processamento com soluções de potássio e cianeto 
de sódio, numa escala industrial. A indústria da mineração de ouro irá continuar a 
efectuar pesquisa e desenvolvimento relativamente a métodos ambientalmente 
seguros e economicamente viáveis de tratar e processar minério. (COMUNICADO 
A IMPRENSA, 2011). 

  
Todavia, ante os argumentos disseminados nos meios de comunicação pelas 

mineradoras européias, alerta-se para o fato de que as informações que chegam aos ouvidos 

do “povo” nem sempre são verdadeiras, uma vez que são intermediadas pelas grandes 

empresas de informação, atores da “globalização perversa”, nas palavras do renomado 

geógrafo MILTON SANTOS (2000, p. 47). 

Ocorre que as normas de proteção ao meio ambiente sadio desestabilizam o modelo 

tradicional de exploração dos recursos econômicos, por conseguinte, são difíceis de serem 

implementadas e efetivadas.  

A respeito das políticas adotadas em prol da satisfação dos interesses das 

corporações, destacam-se as palavras de BATISTA (2004, p. 330): 

 

Naturalmente que essas corporações necessitam de economias desregulamentadas, 
a fim de não diminuir sua mobilidade. Porém, essa desregulamentação não é tão 
singela: não pode existir um vazio onde antes havia a norma. O que acontece é que 
se uma instância decisória perde lugar, outra passa a ocupá-lo. A gravidade disso 
tudo é que se o governo, a sociedade, o Estado, deixam de regular as economias, o 
mercado, a divisão do trabalho, conforme seus interesses, os investidores 
internacionais, os especuladores, as multinacionais passam a fazê-lo em seu lugar. 
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A Comissão Européia, o Parlamento e o Conselho da União Européia desempenham 

atribuições significativas no processo de formulação de políticas ambientais na União 

Européia. Contudo, há que se destacar o papel dos “agentes não formais”, representados por 

organizações e grupos de pessoas que efetivamente influenciam a tomada de decisões pelo 

Estado.  

Para evidenciar isso basta observar a velocidade de crescimento do número de 

Organizações Não-Governamentais (ONGs) nos últimos anos e a crescente participação 

desses agentes nos processos de tomada de decisões sobre questões relacionadas à proteção do 

meio ambiente.  

Fácil observar nesse contexto que a dimensão sócio-ambiental do processo de 

integração regional se desenvolveu muito mais como uma demanda dos cidadãos europeus, 

com papel destacado para as Organizações Não-Governamentais, do que como uma 

decorrência do processo de união comunitária, sendo tal situação expressamente constatada 

pelo Parlamento Europeu na proposta de resolução mencionada acima (“Considerando que os 

projetos de mineração com utilização de cianeto estão a suscitar vigorosos protestos em toda a 

Europa, por parte não apenas de cidadãos particulares, das populações locais e das ONG, mas 

também dos organismos públicos, dos governos e dos responsáveis políticos”). 

A atuação das ONGs nas relações internacionais é bem destacada por Guido Soares 

(2003, p. 601).   

 

Ressalta-se que a participação do público, na forma de grupos privados organizados, 
no que respeita a aspectos internacionais dos procedimentos decisórios, em matéria 
de discussões de políticas e do processo legislativo nos foros internacionais, 
relaciona-se, de maneira direita, ao tema da presença e atuação das ONGs, nos 
procedimentos jurígenos internacionais, frente a organizações interestatais ou outras 
entidades internacionais, pela importância de sua representatividade acerca da 
opinião pública interna dos Estados (e, por conseguinte, da opinião pública 
internacional).  

 

 

 

6.  CONCLUSÃO 

 

Diante do agravamento dos problemas ambientais em escala mundial, no final do 

século passado, as nações se conscientizaram da relevância da cooperação e da solidariedade 

entre os povos a fim de promover a proteção do direito humano ao meio ambiente sadio. 
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Nesse contexto de crescente tomada de consciência ecológica por parte da 

comunidade internacional, a União Européia, visando à efetivação das aspirações de evolução 

econômica dentro do bloco de integração, passou a adotar como objetivo expresso da 

comunidade políticas de preservação ambiental. 

Contudo, diante da recente não adoção da Resolução proposta pelo Parlamento 

Europeu no sentido de abolir totalmente o uso do cianeto nas atividades mineradoras no 

âmbito da União Européia, há de se perguntar até quando a contaminação ambiental será 

ampliada com a aprovação de governos e da mão invisível das grandes corporações 

internacionais? Se existem alternativas à utilização de cianeto na exploração mineira, qual a 

razão de a Comissão Européia não consentir com a proposta de obrigar as mineradoras a 

substituí-lo? 

Por outro lado, lamenta-se que, com frequência, os países europeus não apliquem as 

normas ambientais já existentes e emanadas pelos órgãos comunitários, devido à 

singularidade das estruturas políticas e pelas diferenças culturais entre os Estados, uma vez 

que nem todos auferem a mesma importância a questão ecológica ou tem igual facilidade 

econômica em implementar as normas ambientais.  
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APLICAÇÃO PRÁTICA DO PRINCÍPIO DO DIREITO AO MEIO AMBIENTE 

ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO VERSUS O PRINCÍPIO DO DIREITO AO 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO 

 

PRACTICAL APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF THE RIGHT TO 

ENVIRONMENT VERSUS THE PRINCIPLE OF THE RIGHT TO PROGRESS AND 

DEVELOPMENT 

 

Carliane De Oliveira Carvalho 

 

RESUMO 

 

A evolução histórica dos direitos fundamentais passou a consagrar direitos novos 

antes não merecedores de tutela jurisdicional, criando, deste modo, a necessidade de estudá-

los de forma específica e detalhada, bem como a sua aplicação no caso concreto. 

Assim, com o advento da Constituição Federal do Brasil de 1988, consolidou-se 

explicitamente a incorporação do direito ao meio ambiente sadio e equilibrado como 

fundamental. 

Com o reconhecimento constitucional deste novo direito, surgiu no ordenamento 

brasileiro um novo bem jurídico: o meio ambiente. Diante de tamanha inserção, medidas 

protecionistas do meio ambiente foram tomadas, desde a criação de leis disciplinadoras do uso 

de um novo bem reconhecido, à criação de entidades com função específica de resguardá-lo. 

Em razão de descrito cenário, hoje se faz necessário delimitar o alcance que tem a 

proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado em face de outros direitos também 

fundamentais, tal qual o direito fundamental ao progresso e desenvolvimento. 

Não se pretende, com o presente estudo, esgotar a matéria, uma vez tratar-se de tema 

bastante tormentoso, contudo, de carrear à discussão elementos de grande destaque jurídico e 

social que merecem atenção especial. 

Assim, este trabalho dar-se-á com base em análise de caso concreto, verificando-se a 

aplicação dos princípios instrumentais da proporcionalidade ou razoabilidade, da relatividade 

ou convivência das liberdades públicas, da justeza ou conformidade funcional e da 

independência dos poderes. 
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PALAVRAS CHAVE: DIREITO AO MEIO AMBIENTE; DIREITO AO PROGRESSO E 

DESENVOLVIMENTO; PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; PRINCÍPIO DA 

RELATIVIDADE; PRINCÍPIO DA JUSTEZA; PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS 

PODERES. 

 

ABSTRACT 

 

The historical evolution of fundamental rights going to enshrine new rights before 

undeserving of legal protection, creates a need to study them in a specific and detailed, and its 

application in the particular case 

So with the advent of the Federal Constitution of Brazil 1988, established itself 

explicitly incorporating the right to healthy and balanced environment as fundamental right. 

With the creation of this new law, has in the Brazilian a new legal right: the 

environment. Faced with such inclusion, many environmental protective measures were taken, 

since the creation of laws regulating the use of a new well recognized, the creation of entities 

with specific function of protect it. 

Thus, today it is necessary to examine the significance that has the protection of the 

environment in ecologically balanced appreciate other fundamental rights also, such that the 

fundamental right to progress and development. 

It is not intended with this study, exhaust the matter, since this is very stormy issue, 

however, the discussion of carrying elements of high-profile legal and social issues that 

deserve special attention. 

This study will provide the basis of concrete case, being able to verify the application 

of the instrumental principles of proportionality or reasonableness, of relativity or coexistence, 

of public freedoms, the fairness or functional compliance and independence of state powers. 

 

KEYSWORDS: DIREITO AO MEIO AMBIENTE; DIREITO AO PROGRESSO E 

DESENVOLVIMENTO; PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE; PRINCÍPIO DA 

RELATIVIDADE; PRINCÍPIO DA JUSTEZA; PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DOS 

PODERES. 

 

1. INTRODUÇÃO 
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A evolução histórica dos direitos fundamentais consagrou, no ultimo século, direitos 

novos antes não merecedores de tutela jurisdicional. Dita emergência criou a necessidade de 

estudar de forma específica e detalhada referidos direitos para melhor entender as 

conseqüências da aplicação deles no que toca ao alcance dos interesses e valores que os 

permeia, bem como a grandeza que apresentam ao serem envolvidos em situações praticas 

com outros direitos. 

Nesse contexto, institutos que antes eram vistos como simples interesses sociais 

tornam-se interesses gerais da sociedade, por vezes da sociedade internacional1, e transforma-

se em bem jurídico.  

O meio ambiente é o grande símbolo desse momento, pois deixa de ser resguardado 

apenas como interesse social para ocupar lugar de destaque como bem jurídico. Pontue-se que 

em algumas nações o meio ambiente foi eleito somente a bem jurídico, em outras foi elevado 

ao patamar de direito fundamental subjetivo. 

José Eduardo Figueiredo Dias2 bem elucida essa nova conotação ao destacar que:  

 

“Com a noção de bem jurídico pretende aludir-se a valores ou interesses que 

se apresentam em estreita conexão com os interesses gerais da sociedade, 

tomados enquanto tais e não enquanto valores de cunho estritamente 

individual: o bem jurídico, ainda que possua (como é o caso) dimensões 

individuais, deve sempre ser visto como bem jurídico da coletividade.” 

 

A República Federativa do Brasil, instituída com a Constituição Federal de 1988, ao 

proteger explicitamente o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado3 acabou por 

elegê-lo ao patamar de bem jurídico fundamental. 

Diante do enquadramento do meio ambiente como direito fundamental subjetivo e da 

proteção que tal eleição confere, faz-se necessário estudar a aplicação prática da defesa do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado em confronto com outros princípios também 

fundamentais, em especial com o direito fundamental ao progresso e desenvolvimento. 

                     
1 Destaque-se que internacionalmente o direito ao meio ambiente destacou-se no pós Segunda Guerra Mundial, 
no fim dos anos 60, por meio do soft Law. Cf. GODILHO, Heron José Santana. Direito ambiental pós 
moderno. Curitiba: Juriá Editora, 2009. p. 26. 
2 DIAS. José Eduardo Figueiredo. Direito Constitucional e Administrativo do Ambiente. 2 ed. Estudos 
Cedoua. Coimbra: Edições Almedina, outubro/2007, p.12 
3 PINTO, Antônio Luis de Toledo; WINDT, Márcia Cristina Vaz dos Santos; CÉSPEDES, Lívia (Org). Vade 
Mecum Compacto. 4 ed. atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 71. 
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Enunciado estudo torna-se ainda mais relevante quando se analisa a atividade 

administrativa do Estado no que toca à função típica do Pode Executivo de implementar obras 

de infra estrutura voltadas ao progresso e ao desenvolvimento, mantendo o respeito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado. 

A apreciação do tema requer conhecimento relativo à competência ambiental 

executória, no sentido de definir a instituição competente4 para apreciar a questão ambiental e 

emitir, ou não, correspondente licença ambiental para viabilização de serviço ou 

empreendimento causador ou potencialmente causador de dano ambiental, bem como 

conhecer as exigências técnicas que o estudo ambiental requer para fins de concessão de 

licença.  

Descrita situação jurídica-política desafia a necessidade de estudar a nova perspectiva 

do direito ao meio ambiente de forma mais aprofundada, bem como suas conseqüências 

advindas da aplicação concreta em face de outros direitos igualmente fundamentais e 

desafiadores de defesa jurídica.  

O presente trabalho busca demonstrar as atuações do Poder Executivo e Judiciário, 

trazendo elementos capazes de iluminar a aplicação dos princípios do progresso e 

desenvolvimento e da proteção ao meio ambiente sadio e equilibrado. Para tanto, será 

utilizado um caso jurídico concreto, no qual se tem aparente conflito entre citados princípios 

constitucionais fundamentais. 

 

2. EVOLUÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS; PRINCÍPIOS DO DIREITO AO 

PROGRESSO E DESENVOLVIMENTO E DIREITO AO MEIO AMBIENTE SADIO E 

EQUILIBRADO 

 

Desde a antiguidade, o conceito dos bens jurídicos e os instrumentos de proteção 

deles têm passado por imensas modificações. Hodiernamente, existem direitos caracterizados 

como fundamentais que em outros momentos históricos e políticos eram impensáveis como 

direitos e, principalmente, como bens jurídicos. 

Em razão destas fortes modificações conceituais, e no intuito de analisar os direitos 

sob a perspectiva constitucional fundamental, é que se pode traçar uma linha de evolução 

                     
4 Quanto à exclusividade da competência, verifique art.17-L da Lei nº 6.938/1981: “Art. 17-L. As ações de 
licenciamento, registro, autorizações, concessões e permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle 
ambiental são de competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio Ambiente”. Cf. 
PINTO, op. cit., p. 1149. 
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iniciada na antiguidade até os dias atuais; momento jurídico de destaque no presente estudo. 

Na antiguidade, tem-se o Estado Hebreu em relevo, nele a limitação do Poder dava-

se por meio de dogmas religiosos. Era o Estado Teocrático. Destacam-se experiências de 

constitucionalismo na Grécia e em Roma, ocorrendo, nesta ultima, a primeira vivência da 

participação popular nas escolhas políticas, que mais tarde batizou-se de democracia 

constitucional. Após, num momento mais longínquo, exemplos de constitucionalismo foram 

vistos na Inglaterra marcados pelo “Rule of Law” e pela Magna Carta em 1215, apenas a título 

de exemplificação. Nesse período, denominado de constitucionalismo antigo, as regras de 

proteção estavam sempre muito ligadas à religião, e o jusnaturalismo imperava. 

Posteriormente, tem-se o constitucionalismo liberal ou clássico, aqui a confusão 

conceitual entre moral e direito ainda se mantém. O marco temporário introdutório ocorreu 

em 1784 com o nascimento da constituição escrita norte-americana, seguida pela constituição 

também escrita da França, em 1791.  

Nesse momento, quatro novos conceitos e necessidades se tornaram evidentes: 

supremacia da constituição, garantia jurisdicional, garantia dos direitos e separação de 

poderes. Tem-se com essas novas aspirações a proteção dos direitos civis e políticos, que hoje 

são chamados de direitos de primeira dimensão ou geração5. Citado período é marcado, ainda, 

pelo jusnaturalismo, conquanto, já represente um Estado de Direito, ou seja, rege-se pela lei, 

aplicada em especial ao Estado e seus governantes no intuito de proteger o indivíduo6. 

A expressão constitucionalista posterior é marcada por viés mais jurídico. Tem-se o 

positivismo. Deixa-se o Estado Liberal, o Estado de Direito, e passa-se para o Estado Social. 

Nesse instante a inter-relação entre moral e direito se desfaz, ambos passam a serem vistos 

como institutos distintos. O marco temporal é a 1ª Guerra Mundial, em 19187. 

Surgem, nesta linha, os direitos de 2ª dimensão ou geração, os quais são ligados ao 

conceito de igualdade— direitos sociais, econômicos e laborais. “Agora o dever de abstenção 

do estado substitui-se seu dever a um dare, facere, prestare, por intermédio de uma atuação 

positiva que realmente permitia a fruição dos direitos de liberdade da primeira geração, assim 

como dos novos direitos”8. Destacam-se a constituição Mexicana de 1917 e a Constituição de 

                     
5 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 564-565.  
6 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 26. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
7 Cf. SIRVINSKAS. Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 247-
249. 
8 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Biblioteca Digital 
Revista Brasileira de Estudos constitucionais-RBEC, Belo Horizonte, ano 2, n.8, out./dez. 2008. Disponível em: 
http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=56016. Acesso em: 27 julho 2010. 
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Weimar, de 1919. 

No Estado Social, direitos dantes não garantidos passam a sê-los, e apresentam 

conteúdo de participação social antes não verificado. É o que destaca Patrícia Faga Inglésias 

Lemos9 ao afirmar que o meio ambiente equilibrado sofre afastamento da concepção clássica. 

Atualmente, vive-se o que se batizou de constitucionalismo contemporâneo. Tendo 

marco introdutório na 2ª Guerra Mundial, caracterizado pelo equilíbrio entre jus-naturalismo e 

positivismo. Observa-se um novo estágio jurídico, o pós-positivismo; o qual traz o conceito 

de norma e sua funcional subdivisão entre regra e princípio e não mais a dicotomia entre regra 

e norma. Robert Alexy10 é fundamental na nova situação jurídica, em suas palavras: 

 

“O ponto decisivo na distinção entre regras e princípios é que princípios são 

normas que ordenam que algo seja realizado na maior medida possível 

dentro das possibilidades jurídicas e fáticas existentes. Princípios são, por 

conseguinte, mandamentos de otimização, que são caracterizados por 

poderem ser satisfeitos em graus variados e pelo fato de que a medida 

devida de sua classificação não depender somente das possibilidades fáticas, 

mas também das possibilidades jurídicas. O âmbito das possibilidades 

jurídicas é determinado pelos princípios e regras colidentes. Já as regras são 

normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, 

então, deve se fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais, nem menos. 

Regras contêm, portanto, determinações no âmbito daquilo que é fática e 

juridicamente possível. Isso significa que a distinção entre regras e 

princípios é uma distinção qualitativa, e não uma distinção de grau.” 

 

Nesse momento, têm-se os direitos ligados ao conceito de fraternidade11. Rol que 

possui, segundo o professor Paulo Bonavides12, o direito: ao progresso e desenvolvimento, de 

autodeterminação dos povos, de comunicação, ao meio ambiente, de propriedade sobre o 

patrimônio comum da humanidade. 

                     
9 LEMOS, Patrícia Faga Inglésias. Meio ambiente e responsabilidade do proprietário: análise do nexo 
causal. 2ª tiragem. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 27. 
10  ALEXY, Robert. Teoria dos Direitos Fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p.90-91. 
11 BOBBIO, Noberto.A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Ed. Campus, 
1992, p. 6-12. 
12  BONAVIDES, op. cit., p.569. 
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Quanto ao direito ao progresso e desenvolvimento, a Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 previu-o ao incluir no art. 3°, do Título I - Dos Princípios 

Fundamentais, como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil a garantia do 

desenvolvimento nacional. Logo, o direito ao progresso e desenvolvimento está 

implicitamente previsto como princípio fundamental constitucional.13   

Ada Pellegrini Grinover14 esclarece que para se atingir os objetivos fundamentais 

elencados no art. 3° da Constituição Federal do Brasil, o Estado deve atuar no facere e 

prestare, interferindo na realidade social, transformando-se, assim, de Estado Social de 

Direito para Estado Democrático de Direito. 

Destaque-se que o facere e o prestare devidos pelo Estado são determinações da 

Constituição Federal, e obedecem a forma especifica de atuação. 

  Paulo Bonavides15, tratando da separação de poderes, explica que o estado social 

realiza metas e estabelece programas que implicam o estabelecimento de funções específicas 

para os poderes públicos, visando a consecução de objetivos predeterminados pelas 

constituições e pelas leis. A execução de tais metas e programas será analisada concretamente 

em tópicos posteriores. 

Ainda, no que toca à classificação dos direitos fundamentais, existem a 4ª e a 5ª 

gerações16. A 4ª traz no seu elenco o direito à democracia, informação e pluralismo. Já a 5ª 

destaca o direito à paz. 

Numa outra classificação, Celso Lafer17 pontua que: 

 

“enquanto os direitos de primeira geração (direitos civis e políticos)—que 

compreendem as liberdades clássicas, negativas ou formais— realçam o 

princípio da liberdade e os direitos de segunda geração (direitos econômicos 

sociais e culturais)— que se identificam com as liberdades positivas, reais 

ou concretas— acentuam o princípio da igualdade, os direitos de terceira 

geração que materializam poderes de titularidade coletiva atribuídos 

genericamente a todas as formações sociais, consagram o princípio da 

                     
13 PINTO, op. cit., p. 7.  
14 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário. Biblioteca Digital 
Revista Brasileira de Estudos constitucionais-RBEC, Belo Horizonte, ano 2, n.8, out./dez. 2008. Disponível em: 
http://www.editoraforum.com.br/bid/bidConteudoShow.aspx?idConteudo=56016. Acesso em: 27 julho 2010. 
15 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: Editora Malheiros, 2007, p. 81-
85. 
16 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15 ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 570-574. 
17 LAFER, Celso. Desafios: ética e política. São Paulo: Siciliano, 1995, p.239. 

3646



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

solidariedade e constituem um momento importante no processo de 

desenvolvimento, expansão e reconhecimento dos direitos humanos, 

caracterizados enquanto valores fundamentais indisponíveis, pela nota de 

uma essencial enexauribilidade”. 

 

Nota-se, do breve relato, que a formação conceitual dos direitos passou por imensas 

alterações ao longo da história humana. Relatada mudança no conceito dos direitos impõe, ato 

contínuo, a alteração dos meios protetores deles. Resumidamente, Flávia Regina Ribeiro da 

Silva18 bem elucida esta transformação e suas conseqüências, dispondo que: 

 

“se o foco individualista pelo qual eram vistos os direitos conquistados pelo 

homem sofreu alterações com o tempo, também os instrumentos processuais 

que dão eficácia a estes direitos foram sendo modificados. Não é aceitável, 

então, que os princípios constitucionais e sua interpretação tenham 

permanecido estáticos no tempo, pelo que se tornariam ineficazes 

socialmente, frustrando as expectativas de seu cumprimento. O mesmo se 

pode dizer em relação aos princípios constitucionais aplicáveis ao direito 

processual civil clássico ou individual, notadamente em relação ao novo 

direito processual coletivo”. 

 

Dentre as alterações, pode-se citar, ainda, a mudança de paradigma na proteção ao 

meio ambiente. Importante destacar que o direito ambiental nasce para regular as relações do 

homem com a natureza e não as relações dos homens entre si. Portanto, não se vislumbra 

somente um bem jurídico elevado a direito fundamental subjetivo, tem-se também um novo 

parâmetro de relação, o que altera o modo de discipliná-lo e protegê-lo. 

De tal feita, o presente trabalho é impulsionado por dois princípios integrantes da 3ª 

geração, segundo a citada classificação de Paulo Bonavides: o direito fundamental ao 

progresso e desenvolvimento e o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

Princípios antes de pouca expressão, mas que, no atual momento sócio-político de grande 

atuação estatal, tomam destaque. 

Assim, tratando-se de princípio fundamental ao meio ambiente ecologicamente 

                     
18 SILVA, Flávia Regina Ribeiro da. Ação popular ambiental. Prefácio Luiz Rodrigues Wambier. São 
Paulo:Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 44-45. 
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equilibrado a análise de seu alcance dar-se-á com base em caso concretos, quando será 

verificado em confronto com outros princípios também fundamentais 

 

3. DA RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE ENTRE PRINCÍPIOS 

 

Dentre as grandes contribuições trazidas à atualidade por meio do constitucionalismo 

contemporâneo, destaca-se a capacidade de equilibrar princípios do juspositivismo e do 

jusnaturalismo. 

Isto por que, tanto no juspositivismo quanto no jusnaturalismo, o princípio e a norma 

eram tratados como institutos diversos; hoje, tem-se que a norma é um gênero no qual se 

incluem o princípio e a regra. 

Robert Alexy19 doutrinando a respeito de tais distinções declarou que tanto as regras 

quanto os princípios possuem normatividade, ou seja, possuem poder vinculante, e 

distinguem-se pelo modo em que são aplicados: 

 

“Tanto regras quanto os princípios são normas, por que ambos dizem o que 

deve ser. Ambos podem ser formulados por meio das expressões deônticas 

básicas do dever, da permissão e da proibição. Princípios são, tanto quanto 

as regras, razões para juízos concretos de dever ser, ainda que de espécie 

muito diferente. A distinção entre regras e princípios é, portanto, uma 

distinção entre duas espécies de normas.”   

 

As regras são normas de aplicação exata, segundo o ilustre jus-filósofo são 

“mandamentos de definição”, devem ser aplicadas na forma exata em que descritas. Deste 

modo, obedecem à lógica do tudo ou nada desenvolvida por Ronald Dworkin, por meio da 

qual ou se aplica a regra em sua integralidade ou ela não serve para o caso em questão. Flavia 

Regina Ribeiro da Silva20, citando Ronald Dworkin, explicita: 

 

“Complementando esta teoria, para Dworkin, as regras são aplicáveis “à 

maneira do tudo ao nada”, valendo-se, se acaso ocorrerem os fatos por ela 

estipulados, ou em nada contribuindo para uma decisão. Este critério é 

                     
19 ALEXY, op. cit., p. 87. 
20 SILVA, op.cit, p. 46. 
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inaplicável aos princípios, na medida em que atuam como dimensão de peso 

ou valor, ora não prevalecendo num determinado caso, ora sendo utilizado 

de maneira decisiva em outro.” 

 

Já no que toca aos princípios, tem-se que são normas de aplicação ponderada, para 

Robert Alexy21, “mandamentos de otimização”; são aplicados na maior medida possível, a 

depender do caso concreto. 

A força de aplicação de um princípio é relativa, visto que o caso concreto determina 

se um ou outro princípio é mais ou menos utilizado. A priori não se pode valorar um 

princípio, todos eles são relativizáveis a depender da questão em análise. 

Importante destacar que para se aplicar um princípio outras normas serão necessárias. 

Neste caso, tem-se o uso de princípios para relativizar a aplicação de outros, uns são úteis para 

determinar o alcance de outros no caso concreto. Aqueles são os princípios instrumentais, 

estes os materiais, ambos com força normativa, ademais, são espécies do gênero norma. 

Aqui, ter-se-ão em estudo dois princípios materiais, o direito ao desenvolvimento e 

progresso e o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado; e para aplicá-los no caso concreto, 

os princípios instrumentais da proporcionalidade, da relatividade ou convivência das 

liberdades públicas, da justeza ou conformidade funcional e da independência dos poderes. 

 

4. APLICAÇÃO CONCRETA 

 

Tratando-se de princípios materiais que devem ser verificados no caso concreto, uma 

situação jurídica real será apresentada, a fim de que o estudo pormenorizado da aplicação dos 

princípios do direito ao progresso e desenvolvimento e do direito ao meio ambiente seja 

possibilitado. 

Concretamente, falar-se-á do caso do derrocamento de rocha no leito do Rio Paraná 

para implementação da Hidrovia Paraná-Tietê. 

Citado caso tem processo judicial ainda em andamento na Justiça Federal da 4ª 

Região22 e trata de questão de aparente conflito entre princípios. Elucidar-se-á que não há 

conflitos, entrementes, ponderação de valores, permitindo que ambos os direitos sejam 

resguardados, prevalecendo-se, no entanto, um mais que outro. 
                     
21 ALEXY, op.cit., p. 86. 
22 BRASIL. Paraná. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Ação Civil Pública nº.  2009.70.04.002046-5/PR. 
Juiz de 1º Grau: Daniel Luis Spegiorin. Disponível em: <http://www.jfpr.jus.br/>. Acesso em: 04.mai 2011.  
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 Antes de adentrar ao caso concreto é importante destacar que cabe ao juiz, na sua 

função de apaziguador de lides, encontrar a melhor forma de aplicação do direito.  

Como bem esclareceu Ronald Dworkin23, ao questionar Griffiths no momento em 

que defende que o juiz inevitavelmente desempenha um papel político no estado capitalista ou 

semicapitalista: 

 

“Minha visão é que o vocábulo desse debate sobre a política judicial é muito 

primário e que tanto a visão britânica oficial quanto na visão norte 

americana “progressista” estão erradas. O debate negligência uma distinção 

importante entre dois tipos de argumento político dos quais os juízes podem 

valer-se ao tomar suas decisões. É a distinção (que tentei explicar e defender 

alhures) entre argumento de princípio político, que recorrem aos direitos 

políticos de cidadãos individuais, e argumentos de procedimento político, 

que exigem que uma decisão particular promova alguma concepção de bem-

estar geral ou interesse público. A visão correta, creio, é a de que os juízes 

baseiam e devem basear seus julgamentos de casos controvertidos em 

argumentos de procedimento político. Minha visão, portanto, é mais 

restritiva que a visão norte americana progressista, mas menos restritiva que 

a britânica oficial.” 

 

Noberto Bobbio24, referindo-se à corrente antipositivista, complementa os 

argumentos acima nos seguintes termos: 

 

“O positivismo jurídico é acusado por sustentar uma concepção estática da 

interpretação, que deveria consistir somente na reconstrução pontual da 

vontade subjetiva do legislador, que pôs as normas, sem se preocupar em 

adaptar estas últimas às condições e exigências histórico-sociais variadas, 

como faz, ao contrario, a interpretação evolutiva sustentada pela corrente 

antipositivista.” 

 

                     
23 DWORKIN, Ronald. Uma questão de Princípio. Tradução Luiz Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 5. 
24 BOBBIO, Noberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução de Márcio Pugliesi, 
Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 1999, p. 213-214. 

3650



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Assim, observa-se que atualmente o papel judicante não se encontra por completo 

dissociado do papel político, por vezes a atuação do poder judiciário requer um viés político, 

como no caso em que se passará a estudar. 

Convergindo com este entendimento, Inocêncio Mártires Coelho25 esclarece que a 

situação jurídico-política vivenciada na atualidade muito se diferencia daquela em que Locke 

e Montesquieu se inseriram ao delinear a separação dos três poderes, o que imporia 

reconhecer que o paradigma dos três poderes entrou em crise em sua configuração inicial, ao 

menos.  

Assim, as decisões judiciais passam a apresentar uma conotação também política e se 

mostram igualmente responsáveis pelo progresso social e pela defesa do meio ambiente. 

Portanto, a análise dos princípios do progresso e desenvolvimento e da proteção do meio 

ambiente tem enfoque jurídico-político, que é percebido no momento em que se utiliza dos 

princípios instrumentais de ponderação para aplicar os princípios materiais. 

Pois bem, superada a consideração referente à função jurídico política do juiz, volta-

se à descrição do caso concreto. 

Em 2009, face à possibilidade de implementação da Hidrovia Paraná-Tietê, colônias 

de pescadores e associações indígenas localizadas no noroeste do estado do Paraná, região 

ribeirinha do rio Paraná, propuseram ações civis públicas buscando impedir a realização das 

obras, fundando-se em possível dano ambiental. Afirmavam que o derrocamento de rocha 

subaquática com tamanho inferior a cinqüenta centímetros, fase preliminar da implantação da 

hidrovia, acarretaria dano ambiental, com possível redução do pescado, fonte de sustento da 

das colônias de pescadores e das associações indígenas. 

Assim, requereu prima facie a suspensão do procedimento ambiental para licenciar o 

derrocamento das rochas subaquáticas do rio Paraná, pleiteando que o prosseguimento do 

processo para licença ambiental fosse condicionado à apresentação de Estudo de Impacto 

Ambiental e de Relatório de Impacto ambiental — EIA/RIMA, e não do estudo solicitado por 

entidade com competência legal e técnica para analisar a questão, no caso, o IBAMA.  

Por fim pleiteou a condenação das partes Rés — o empreendedor da obra—DNIT, o 

IBAMA e a UNIÃO— em indenização por possíveis danos morais e matérias futuros 

advindos com a hidrovia. 

Em defesa, no bojo do processo judicial, demonstrou-se a legalidade do 

                     
25 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêcio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito 
Constitucional. 4ª ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009, p.118. 
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procedimento administrativo para a concessão da licença ambiental, bem como a identificação 

por técnicos dos órgãos ambientais especializados de que o derrocamento não é possivelmente 

causador de impacto ambiental. Para elucidação da causa, manifestaram-se especialistas em 

oceanografia e ictiofauna, informando que os peixes existentes no leito do rio não seriam 

afetados pelo derrocamento, uma vez que sua estrutura física consistente na inexistência de 

bexiga natatória não sofre qualquer interferência com explosões, como a que ocorreria como 

derrocamento no rio Paraná, descaracterizando a possibilidade de dano para o sustento das 

partes autoras.  

Esclareceu-se, também, que mesmo diante da impossibilidade tecnicamente 

demonstrada de os peixes sofrerem danos com a explosão, medidas seriam tomadas para 

afastar a ictiofauna durante o processo de derrocamento da rocha de tamanho inferior a 

cinqüenta centímetros, cuidando para que nenhum animal aquático estivesse nas redondezas 

da explosão ao ponto de sofrerem danos com o ato.  

Muito embora os esclarecimentos prestados, o juízo de primeiro grau entendeu que 

havia possibilidade de dano ambiental e concedeu decisão liminar para suspender o 

procedimento ambiental para concessão de licença e condicionou o seu andamento à 

realização de EIA/RIMA, estudo, que segundo técnicos especialistas dos órgãos competentes 

para conceder a licença ambiental, não seria necessário. 

A decisão liminar foi reformada, tendo o Tribunal Regional Federal da 4ª Região26 

entendido que: 

 

“o órgão ambiental tem competência para, dentro das suas atribuições legais, 

verificando que a atividade ou empreendimento não é potencialmente 

causador de significativa degradação do meio ambiente, definir os estudos 

ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento. Entendendo 

o IBAMA que descabe a exigência do EIA/RIMA para a concessão de 

licença ambiental, mas sim que o estudo adequado é o RCA, não compete ao 

Poder Judiciário intervir em ato discricionário da Administração Pública”.  

 

A questão jurídica descrita ainda não teve julgamento definitivo de mérito, o que 

                     
26BRASIL. Paraná. Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Agravo de Instrumento nº 0008500-
57.2010.404.0000/PR. RELATORA: Des. Federal Marga Inge Barth Tessler. RELATOR do Acórdão: Juiz 
Federal Jorge Antônio Maurique, Julgado em: 21 jul 2010. Diário Eletronico da 4º Região nº 295 de 24 dez 
2007. 
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permite liberdade ainda maior na analisar dos elementos envolvidos em seu desfecho. 

 

4.1. DA ANÁLISE DO CASO CONCRETO 

 

Como já dito alhures, em estudo de princípios materiais deve-se analisar sua 

aplicação em casos concretos. É de supra-importância destacar que a verificação da aplicação 

dos princípios (aplicação hermenêutica pura), por melhor e mais adequada que o seja, nem 

sempre é suficiente por si só para resolver questões de repercussão social e política deveras 

intensas, conquanto, muitas vezes seja a única argumentação possível para formar o alicerce 

de toda a resolução: 

 

“Há casos em que a decisão de um caso isolado não segue logicamente quer 

de afirmações empíricas tomadas junto com normas pressupostas ou 

proposições estritamente fundamentadas de algum sistema de raciocínio 

(juntamente com proposições empíricas), nem pode esta decisão ser 

totalmente justificada com a ajuda das regras da metodologia jurídica; 

nesses casos deve-se concluir que quem decide tem que ser discreto, na 

medida em que o caso não seja completamente regido por normas jurídicas, 

regras do método jurídico e doutrinas de dogmática jurídica.”27 

 

Pois bem, no caso concreto tratado, ver-se-á que tanto elementos de valor são 

utilizados, quanto métodos de hermenêutica jurídica, ambos se completando para a resolução 

do litígio.  

O ponto central da questão permeia na utilização dos chamados princípios 

instrumentais. Eles devem ser analisados em conjunto com os princípios materiais para então 

se concluir quanto ao alcance destes. Tem-se como princípios materiais o progresso e 

desenvolvimento e a proteção do meio ambiente ecologicamente equilibrado.  

Como instrumentais para o caso, tem-se os princípios da proporcionalidade, da 

relatividade ou convivência das liberdades públicas, da dignidade da pessoa humana e da 

justeza ou conformidade funcional. 

 

                     
27 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica. Tradução Zilda Hutchinson Schild Silva. Landy 
Editora: São Paulo, 2001, p. 19. 
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5. DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO AMPLO 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988, foi reconhecido o direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado como direito fundamental essencial à sadia qualidade de 

vida do homem para as presentes e futuras gerações.  

Hugo Nigro Mazzilli28, quando refere-se ao conceito de meio ambiente, destaca que 

todas as formas de vida são alcançadas, não apenas as da biota, como também da 

biodiversidade, ou seja, todas as espécies de seres existentes na biosfera. Tal definição implica 

em incluir de forma integral a defesa de tudo o que contenha vida ou recursos naturais, como a 

flora, fauna, água, solo, subsolo, ar. 

É, conceitualmente, um bem jurídico de contorno deveras amplo. 

Observa-se, consequentemente, que o elenco de proteção ao meio ambiente é vasto, 

e, prima facie, ilimitado. Contudo, nenhum direito é absoluto, nem mesmo os fundamentais. 

Todos e quaisquer direito estão submetidos a uma apreciação ou de validade ou de 

predominância, a depender se referem a regras ou a princípios, sendo que ambos integram o 

gênero norma.  

Pois bem, enquanto se analisa individualmente o direito ao meio ambiente sadio e 

equilibrado, parece que não existe exceção à proteção que lhe é dispensada. Contudo, uma vez 

tratar-se de princípio que será apreciado face outros de mesma hierarquia, a proteção do 

direito não é absoluta. 

No caso da Hidrovia Paraná-Tietê, nota-se aparente conflito entre o princípio 

constitucional do direito ao meio ambiente equilibrado e o princípio constitucional do direito 

ao progresso e desenvolvimento. 

Para solucionar este aparente conflito é necessário utilizar-se de métodos e princípios 

de interpretação constitucional, desenvolvidos pela doutrina e aperfeiçoados pela 

jurisprudência. Dentre todos os possíveis29, neste momento, aplicar-se-á do princípio da 

proporcionalidade ou razoabilidade.  
                     
28 MAZZILLI. Hugo Nigro. A defesa dos interesses difusos em juízo: meio ambiente, consumidor, 
patrimônio cultural, patrimônio público e outros interesses. 22ª Ed. Ver., ampl. e atual. São Paulo: Saraiva, 
2009, p. 153. 
29 Muitos métodos e princípios foram desenvolvidos pela doutrina e jurisprudência a fim de elucidar aparentes 
conflitos hermenêuticos. Tem-se em destaque: métodos jurídico ou hermenêutico clássico, tópico-problemático, 
hermenêutico-concretizador, científico-espiritual, normativo-estruturante, da comparação constitucional; e 
princípios da interpretação constitucional, da unidade da constituição, da concordância prática ou da 
harmonização, da correção funcional, da eficácia integradora, da força normativa da constituição, da máxima 
efetividade, da interpretação conforme a constituição e da proporcionalidade ou da razoabilidade. Cf. MENDES, 
op.cit.. 119-144. 
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Inocêncio Mártires Coelho30, referindo-se a Rui Medeiros e Karl Larenz, afirma que: 

 

 “utilizado, de ordinário, para aferir a legitimidade das restrições de direito- 

muito embora possa aplicar-se, também, para dizer do equilíbrio na 

concessão de poderes, privilégios ou benefícios – o princípio da 

proporcionalidade ou da razoabilidade, consubstancia uma pauta de natureza 

axiológica que emana diretamente das idéias de justiça, eqüidade, bom 

senso, prudência, moderação, justa medida, proibição de excesso, direito 

justo e valores afins, precede e condiciona a positivação jurídica, inclusive a 

de nível constitucional; e, ainda, enquanto princípio geral do direito serve de 

regra de interpretação para todo o ordenamento jurídico”.    

 

O princípio da proporcionalidade, ou proporcionalidade em sentido amplo, é 

composto por três subprincípios: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito. Suzana de Vidal Toledo Barros31 bem explicita o uso do princípio de 

proporcionalidade, afirmando que a noção de proporcionalidade é limitada, referindo-se 

imediatamente a uma relação equilibrada entre grandezas, já o princípio da proporcionalidade 

em sentido amplo é mais complexo, pois abrange “considerações sobre a adequação entre 

meios e fins e a utilidade de um ato para a proteção de um determinado direito”. 

Por conseguinte, retomando o caso concreto, os ribeirinhos alegam futuro e incerto 

dano ao meio ambiente, especificamente para a ictiofauna, e requerem a realização de estudo 

ambiental diverso do exigido pela entidade licenciadora competente. 

Nesse caso, aplicando os subprincipios, é possível formular três perguntas. A 

primeira é relativa ao subprincipio da adequação, as demais, relativas aos outros dois, que 

serão examinadas posteriormente. 

Analisando o primeiro, faz-se necessário saber: a Hidrovia Paraná-Tietê é adequada 

para alcançar o objetivo desejado pelo Estado, qual seja, alcançar o progresso e 

desenvolvimento da região? 

A hidrovia Paraná-Tietê integra os planos de planejamento dos transportes, uma vez 

implementada trará crescimento regional aos estados do Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do 

Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná e parte da República do Paraguai, resultante de 
                     
30 MENDES, op. cit., p.142-143  
31 BARROS, Suzana de Toledo. O princípio da proporcionalidade e o controle de constitucionalidade das 
leis restritivas de direitos fundamentais, 2. ed. Brasília: Editora e Livraria Brasília Jurídica, 2000, p. 73. 

3655



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

mudanças na ocupação do espaço físico, favorecendo milhares de pessoas na medida em que 

acarretará crescimento sócio-econômico. 

Ademais, ao proporcionar transporte mais barato, a hidrovia trará crescimento para a 

região, fomentando o setor industrial e agropecuário, com a redução do custo dos produtos 

decorrente da redução nos custos do transporte. Tal crescimento ampliará a oferta de emprego 

na região, aumentando, diretamente, a qualidade de vida dos ribeirinhos. 

Somando-se ao exposto, merece destaque a considerável redução do transporte terrestre 

em todo o trajeto alcançado pela Hidrovia. Em razão do baixo custo do transporte hidroviário, 

muitas cargas transferidas por meio terrestre passarão a sê-lo por meio aquático. A redução de 

veículos longos e pesados nas rodovias federais e estaduais as tornará mais seguras, implicando 

na redução de acidentes de trânsitos, o que acarreta menor número de pessoas feridas e menor 

número de mortos. Deste modo, o direito à vida será respeitado em grau máximo.  

Logo, a implantação da Hidrovia Paraná-Tiete trará grandes benefícios para a toda a 

região que pode dela utilizar-se. Desde benefícios sócio-econômicos, com o fomento a indústria 

e agropecuária, aumentando o número de empregos e, por conseguinte, a qualidade de vida da 

população; a benefícios à vida humana, já que desafogará as rodovias próximas à hidrovia, 

diminuído, desta maneira, o número de acidentes de trânsito nas vias terrestres. 

Desse modo, a resposta quanto à adequação, ou seja, se o meio (hidrovia) alcança o 

fim (melhoria na qualidade de vida da população), é positiva. O que significa que a hidrovia é 

adequada, tanto no sentido social quanto no econômico para melhorar a qualidade de vida da 

população, gerando progresso e desenvolvimento. 

Superado o primeiro subprincipio, passa-se ao segundo, a necessidade. É necessária a 

implementação da Hidrovia Paraná-Tietê? Ou seja, não existe outro meio menos danoso para 

se alcançar o fim desejado? 

O fundamento apresentado para a não realização da obra é um incerto dano ambiental 

futuro à ictiofauna.  

Pois bem, no bojo do processo judicial, manifestaram-se especialistas em 

oceanografia e ictiofauna, informando que os peixes existentes no leito do rio não seriam 

afetados pelo derrocamento, uma vez que a estrutura física deles, consistente na inexistência 

de bexiga natatória, não sofre qualquer interferência com explosões, como a que ocorreria 

com o derrocamento no rio Paraná. Informou-se, também, tecnicamente, que o processo de 

derrocamento, embora seja de rocha em tamanho inferior a cinqüenta centímetros, segue todo 

um protocolo de realização, com afastamento das espécies vivas, bem como que este 
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procedimento já é utilizado no Brasil, com resultado positivo. 

Por conseguinte, sendo verificado por meios técnicos que não há previsão de dano à 

ictiofauna, é imprescindível concluir que a implementação da hidrovia Paraná-Tietê não trará 

os prejuízos ambientais alegados. 

Superada a questão do dano, passa-se aos benefícios. Quais os benefícios que a 

hidrovia trará?  

Os benefícios advindos com a implantação da hidrovia já foram anunciados ao tratar 

do subprincipio da adequação. Em resumo, a implantação da hidrovia automaticamente 

fomentará o crescimento industrial e agroindustrial, o que acarreta aumento na oferta de 

empregos, e conseqüente melhora a qualidade de vida da população. Com a redução de 

caminhões cargueiros em rodovias federais e estaduais nas divisas dos estados do Goiás, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Paraná e República do Paraguai, decorrente do uso 

da hidrovia, tem-se imediata diminuição do número de acidentes de trânsito ocasionados até 

então por excesso de transporte terrestre, reduzindo o número de mortos e feridos. 

É importante pontuar que o transporte aquático e mais seguro e muito mais barato 

que o terrestre. 

Postas citadas questões, tem-se que a implantação da hidrovia Paraná-Tietê não 

causará danos, trará benefícios sócio-econômicos e, portanto, é necessária. 

Deste modo, dois dos subprincipios foram superados. Restando apenas o terceiro e 

ultimo, qual seja: a proporcionalidade estrita. Para analisá-lo pergunta-se: é proporcional a 

criação da Hidrovia Paraná-Tietê face á alegada possibilidade de dano ambiental? 

Após as explanações feitas ao responder o subprincipio da necessidade, pontuou-se 

os benefícios trazidos pela hidrovia. Contudo, o que se quer saber agora é se é proporcional a 

implantação destes benefícios em razão de suposto dano ao meio ambiente. É proporcional 

relativizar o direito fundamental ao meio ambiente sadio e equilibrado face ao não 

demonstrado dano ambiental, em ponderação com o direito também fundamental ao progresso 

e desenvolvimento, tendo sido o ganho social e econômico demonstrado? 

Destaca-se que em momento algum se demonstrou a possibilidade da existência de 

dano ambiental. Ao revés, estudos técnicos especializados afastaram a possibilidade da 

existência de dano à ictiofauna. Isto por que a estrutura dos peixes existentes no leito do rio 

Paraná não contem bexiga natatória, e somente com esta bexiga é que os peixes podem sofrer 

qualquer tipo de influência com explosões. 

Em conclusão, se não há indício algum de dano ao meio ambiente, bem como, há 
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demonstrados benefícios sócio-econômicos com a Hidrovia Paraná-Tietê, resta claro que sua 

implantação é recomendada.  

Ademais, a máxima eficácia dada aos princípios da proteção à vida, do 

desenvolvimento e do progresso supera em demasiado a suposição descalçada de prova ou 

indício de possível dano ambiental. 

Destaca-se que, não se trata aqui de incerteza quanto à possibilidade de dano que 

justifique a utilização do princípio da precaução32, contudo, tem-se demonstração técnica da 

improbabilidade de dano à ictiofauna.  

Portanto, no que concerne à proporcionalidade em sentido estrito, verifica-se que é 

proporcional a implantação da Hidrovia em face da demonstrada improbabilidade de dano 

ambiental. 

Resta concluído, deste modo, o estudo do principio da proporcionalidade em sentido 

amplo para o caso da hidrovia Paraná-Tietê, restando demonstrada a proporcionalidade na sua 

implementação. Assim, pois, a hidrovia se apresenta: adequada ao fim desejado, já que gerará 

progresso e desenvolvimento; necessária, visto inexistir outro meio mais vantajoso para se 

almejar os benefícios pleiteados; e, proporcional em sentido estrito, na medida em que, os 

benefícios alcançados com a construção da hidrovia são superiores a eventual dano ambiental, 

do qual não existe se quer comprovação de possibilidade de existir. 

 

6. PRINCIPIO DA RELATIVIDADE OU CONVIVÊNCIA DAS LIBERDADES PÚBLICAS 

 

Como já dito acima, os direitos e garantias fundamentais elencados de forma 

explicita ou implícita na Constituição Federal do Brasil não possuem aplicação absoluta, ou 

seja, não são ilimitados. 

Neste sentido, tem-se que admitir a convivência entre os princípios constitucionais 

fundamentais, na medida em que não são absolutos, contudo, relativos quando em confronto, 

no caso concreto, com outros princípios. Alexandre de Moraes33 bem elucida esta questão ao 

dizer que:  

 

“quando houver conflito entre dois ou mais direitos ou garantias 

fundamentais, o intérprete deve utilizar-se do princípio da concordância 
                     
32 LEMOS, Patrícia Faga Inglésias, op. cit., p.70. 
33 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 13ª ed. atualizada com a EC n. 39/02. São Paulo: Editora 
Atlas, 2003. p. 61 
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prática ou da harmonização de forma a coordenar e combinar os bens 

jurídicos em conflito, evitando o sacrifício total de uns em relação aos 

outros, realizando uma redução proporcional do âmbito de alcance de cada 

qual (contradição dos princípios), sempre em busca do verdadeiro 

significado da norma e da harmonia do texto constitucional com sua 

finalidade precípua”. 

 

No caso concreto, a relação de concordância prática é verificada quando são 

confrontados os direitos fundamentais ao meio ambiente sadio e equilibrado com o direito 

fundamental ao progresso e desenvolvimento.  

Tendo em vista a não demonstrada possibilidade de dano ambiental decorrente do 

derrocamento de rocha no leito do rio Paraná, em contraposição com o evidenciado 

crescimento na qualidade de vida da população ribeirinha do leito do rio Paraná, tanto no 

âmbito social quanto econômico; tem-se que deve haver ponderação na aplicação dos 

princípios de proteção ao meio ambiente em face do desenvolvimento e progresso. Isto por 

que, resguardado o meio ambiente com a emissão de licença ambiental por entidade 

competente (que pode inclusive determinar a implantação de medidas mitigadoras de eventual 

dano34), a convivência das liberdades públicas impõe a implementação da hidrovia.  

A conformidade somente é verificada no caso concreto35, deste modo, tem-se que 

nenhum direito fundamental foi suprimido, o direito ao meio ambiente é resguardado com 

estudos prévios e licenças ambientais, bem como o direito ao progresso e desenvolvimento, 

vez que a população terá crescimento social e econômico.  

 

7. DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

No caso prático em análise, pode-se utilizar o princípio da dignidade da pessoa 

humana como instrumental para aplicação dos princípios materiais em questão; quais sejam: o 

do meio ambiente equilibrado e o do progresso e desenvolvimento. 

A dignidade da pessoa humana compõe, juntamente com os princípios da soberania e 

da cidadania, a “coluna dorsal do Estado Democrático de Direito”, e como tal agrega em torno 

de si outros direitos e garantias fundamentais, devendo, portanto, ser utilizada como princípio 
                     
34

 Cf. GIMÉNEZ. Teresa Vicente (Coord.). Justicia Ecológica y Proteccion del medio ambiente. Madri: 
Editorial Trotta, 2002, p. 99 a 163. 
35 MENDES, op. cit., p.136. 
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orientador de hermenêutica na interpretação do ordenamento jurídico.36 

Trata-se da dignidade humana como postulado normativo, indicativo de como devem 

ser interpretadas e aplicadas outras normas. Nas palavras de Helena Regina Lobo da Costa: 

  

“a imagem da pessoa que deverá ser observada na interpretação das normas 

por força do postulado da dignidade humana, possui dois elementos 

fundamentais: a consideração da pessoa como, a um só tempo, ens 

individuale e ens sociale e a consideração da figura humana concreta e não 

de um esquema lógico abstrato”. 37 

 

Na questão fatídica apresentada, verifica-se que a implantação da hidrovia gerará um 

crescimento social e econômico nas regiões beneficiadas, tal fato representa, observando a 

figura humana concreta, melhoria de vida social, em respeito à dignidade humana ens sociale 

Deve-se destacar que a dignidade humana concretamente examinada está mais 

resguardada com o crescimento social e econômico gerado com a Hidrovia, isto porque são 

identificadas melhorias na qualidade de vida (com a direta oferta de empregos e redução na 

mortalidade causada pela redução de tráfego terrestre nas rodovias da região).  

Vê-se, que o princípio da dignidade humana é concretizado com a melhoria da 

qualidade de vida da sociedade; e o direito à vida é preservado mais intensamente por meio da 

direta redução da mortalidade em virtude da diminuição de acidentes em rodovias nas 

redondezas do empreendimento. 

 Por fim, resumidamente, a dignidade humana estará sendo respeitada em seu grau 

máximo, já que resguardados o direito à vida e os direitos sociais e econômicos. 

 

8. PRINCIPIO DA JUSTEZA OU CONFORMIDADE FUNCIONAL 

 

Segundo o princípio da justeza ou conformidade funcional os “órgãos encarregados 

da interpretação da norma constitucional não poderão chegar a uma posição que subverta, 

altere ou perturbe o esquema organizatório-funcional constitucionalmente estabelecido pelo 

legislador constituinte originário”38. 

                     
36 SIRVINSKAS. Luís Paulo. Tutela constitucional do meio ambiente. São Paulo: Saraiva, 2008. p.158. 
37 COSTA. Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva.Prefácio Juarez 
Tavares. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p.41. 
38 MORAES, op.cit., p. 44. 
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Para aplicar este princípio instrumental ao caso concreto é necessário esclarecer que, 

hodiernamente, já não se tem o conceito de divisão de poderes nos moldes delimitados por 

Locke e Montesquieu, já exposto no item 3 acima. Porém, a independência de poderes não 

desapareceu, apenas sofreu mutações em sua interpretação ocasionadas pelo confronto da 

realidade com as normas. 

Nesta dianteira, como posto por J. J. Gomes Canotilho39, as mutações ocasionadas 

pelas interpretações não podem gerar alterações não permitidas pela Constituição. 

Posto isto, é de se verificar que a independência de poderes, cláusula pétrea elencada 

no inciso III, § 4°, do art. 60, da Constituição Federal do Brasil, não pode ser suprimida por 

meio de interpretações. 

No caso concreto, a parte autora pretende a suspensão do procedimento de 

licenciamento ambiental, requerendo que o Poder Judiciário exija estudo ambiental diverso do 

solicitado pela entidade administrativa ambiental competente.  

Diante da questão apresentada, faz-se necessário esclarecer que a atuação 

discricionária da administração pública está protegida da insurgência de outros órgãos, uma 

vez tratar-se de atuação administrativa exclusiva.  

Ressalte-se que tal proteção não é absoluta, de sorte que, a discricionariedade 

administrativa pode ser alcançada pelo Poder Judiciário a partir do momento em que a atuação 

da Administração Pública afasta-se da legalidade. 

Destarte, em proteção aos princípios constitucionais da legalidade e da 

proporcionalidade, a discricionariedade da Administração Pública pode ser alcançada.  

Seguindo esta linha de raciocínio, no procedimento de licenciamento ambiental em 

tela, nenhuma mácula foi apontada ao princípio da legalidade ou da proporcionalidade. Isto 

por que, ao dar inicio ao procedimento administrativo de concessão de licença ambiental para 

o derrocamento das rochas subaquáticas constantes do leito do rio Paraná, a entidade 

ambiental competente, analisando a dimensão da atividade a ser licenciada, considerou que o 

Relatório de Controle Ambiental – RCA/PCA - era suficiente para verificar possíveis 

impactos que o empreendimento poderia causar ao meio ambiente. 

Diante deste quadro, a entidade administrativa ambiental competente exigiu do 

empreendedor da Hidrovia Paraná-Tietê o competente Relatório de Controle Ambiental. 

Frise-se que a exigência foi pelo instrumento RCA/PCA, e não por outro, pois o considerou 

                     
39 CANOTILHO J. J. Gomes. Direito constitucional e garantia da constituição. Coimbra: Almedina, 1998, p. 
1101-1102. 
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suficiente para analisar o impacto que o derrocamento poderia gerar em toda a região, vez que, 

segundo análise técnica da entidade licitante, não se trata de empreendimento potencialmente 

causador de significativa degradação ambiental. 

A fim de melhor entender a questão, passa-se a definir e diferenciar o EIA/RIMA 

(estudo de impacto ambiental e seu correspondente relatório) e o RCA/PCA (relatório de 

controle ambiental), informa-se que existem outros tipos de estudos ambientais, conquanto, 

somente estes interessam no momento. 

Ambos os estudos, EIA/RIMA e RCA/PCA, são instrumentos de pré-procedimento 

administrativo de licença ambiental, como tal são imprescindíveis, um ou outro, a depender da 

exigência feita pela entidade, para que se possa analisar eventual degradação causada ao meio 

ambiente por determinado empreendimento. Estes estudos são analisados por entidade 

competente a fim de se determinar os termos em que eventual licença ambiental pode ser 

concedida. Eles podem, inclusive, apontar para a não concessão de licença ambiental em razão 

de verificada eminência de dano. Ainda, a exigência de um ou outro não é definitiva, 

podendo, a entidade competente, se entender necessário, solicitar outros estudos ao 

empreendedor da obra para melhor analisar quanto à possibilidade de concessão de licença 

ambiental face à possibilidade de dano. 40  

A licença ambiental somente será concedida após a certeza de não possibilidade de 

dano. Pois, existindo dúvida, em razão do princípio ambiental da precaução, a licença é 

negada. 

De tal maneira, a entidade competente pode exigir do empreendedor de determinada 

atividade que apresente o EIA/RIMA ou RCA/PCA para que, usando-os, verifique a 

possibilidade de dano ao meio ambiente e determine, se necessário, meios de amenizá-los, 

pode, se considerar conveniente, inclusive, não licenciar a atividade requerida pelo 

empreendedor. 

Assim, em respeito à Constituição Federal do Brasil, que exige o licenciamento para 

o desempenho de atividade possivelmente prejudicial ao meio ambiente, a entidade 

licenciadora, verificando previamente a natureza da atividade a ser licenciada e o grau de 

intervenção no meio ambiente, pode exigir o EIA/RIMA ou o RCA/PCA. 

Resumidamente, a escolha pelo EIA /RIMA ou pelo RCA/PCA está adstrita à 

discricionariedade da entidade administrativa, a qual se fundamenta em questões técnicas 
                     
40

 VERDUM, Roberto; MEDEIROS, Rosa Maria Vieira (Org). RIMA. Relatório de impacto Ambiental. 
Legislação, elaboração e resultado. 5 ed. atual. e ampl. Porto Alegre: USRGS, 2005. 
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ambientais. 

A Resolução CONAMA n. 237/1997 define os estudos ambientais da seguinte forma: 

 

“Art. 1º. Para efeito desta Resolução são adotadas as seguintes definições: 

I. _ Licenciamento Ambiental: procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e 

operação de empreendimentos e atividades utilizadoras de recursos 

ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou daquelas 

que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, 

considerando as disposições legais e regulamentares e as normas técnicas 

aplicáveis ao caso. 

II. _ Licença Ambiental: ato administrativo pelo qual o órgão ambiental 

competente, estabelece as condições, restrições e medidas de controle 

ambiental que deverão ser obedecidas pelo empreendedor, pessoa física ou 

jurídica, para localizar, instalar, ampliar e operar empreendimentos ou 

atividades utilizadoras dos recursos ambientais consideradas efetiva ou 

potencialmente poluidoras ou aquelas que, sob qualquer forma, possam 

causar degradação ambiental. 

III. _ Estudos Ambientais: são todos e quaisquer estudos relativos aos 

aspectos ambientais relacionados à localização, instalação, operação e 

ampliação de uma atividade ou empreendimento, apresentado como subsídio 

para a análise da licença requerida, tais como: relatório ambiental, plano e 

projeto de controle ambiental, relatório ambiental preliminar, diagnóstico 

ambiental, plano de manejo, plano de recuperação de área degradada e 

análise preliminar de risco. 

IV. _ Impacto Ambiental Regional: é todo e qualquer impacto ambiental que 

afete diretamente (área de influência direta do projeto), no todo ou em parte, 

o território de dois ou mais Estados.” (grifou-se) 

 

Observa-se que, na descrição de estudo ambiental, o CONAMA não cria hierarquias 

entre os diversos tipos de estudos ambientais, inclusive entre o EIA/RIMA e o RCA/PCA. 

Ainda na mesma Resolução CONAMA, o parágrafo único do art. 3º verbera que “o 

órgão ambiental competente, verificando que a atividade ou empreendimento não é 
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potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, definirá os estudos 

ambientais pertinentes ao respectivo processo de licenciamento”. 

Por meio da descrição feita acima, resta claro que a opção por um ou outro estudo 

ambiental depende da avaliação discricionária da pessoa jurídica licenciadora. Por meios 

técnicos a entidade competente analisará o melhor tipo de estudo para averiguar os impactos 

de determinada atividade ou empreendimento. 

Do exposto, não restam dúvidas de que a atividade de exigência de estudos e 

documentos pela entidade competente ao empreendedor integra a discricionariedade constante 

de todo o procedimento para a concessão da licença. 

Portanto, tratando do princípio de que há uma pessoa jurídica com competência legal 

e técnica para determinar o estudo base para o procedimento da concessão de licença em 

determinado empreendimento, consentir na ingerência do Poder Judiciário nessa decisão 

discricionária implica em desconsiderar competência legal exclusiva para o ato. 

No caso concreto, a área técnica da entidade competente para licenciar atividades 

possivelmente poluidoras no âmbito nacional—IBAMA, considerou que o RCA/PCA seria 

um estudo de grande profundidade para a atividade a ser desenvolvida. Tal exigência fundou-

se em aspectos técnicos de domínio da entidade competente.  

 Quanto à exclusividade da competência, verifique art.17-L da Lei nº 6.938/198141: 

 

“Art. 17-L. As ações de licenciamento, registro, autorizações, concessões e 

permissões relacionadas à fauna, à flora e ao controle ambiental são de 

competência exclusiva dos órgãos integrantes do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente.” (grifou-se) 

 

Observa-se que a competência para o procedimento de concessão de licença 

ambiental requer conhecimento técnico que a própria lei fez questão de proteger no manto da 

competência exclusiva.  

O administrador, no que se refere ao ato discricionário, tem liberdade apenas dentro 

do que a lei autoriza, uma vez que, no direito público, só é possível agir nos termos 

autorizados em lei, diferente do direito privado, no qual só não se pode fazer o que a lei 

proíbe. Neste diapasão, dentro dos termos legais autorizados, o administrador escolhe 

conforme sua valoração, os requisitos, motivo e objeto do ato, e é nesta escolha em que se 
                     
41 PINTO, op. cit., p. 1149. 
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insere a discricionariedade do ato administrativo. 

Nas precisas letras de Celso Antônio Bandeira de Mello42: 

 

“Mesmo sem profundar argumentação sobre o assunto, registramos nosso 

entendimento de que o fundamento da discricionariedade (ou seja, a razão 

pela qual a lei a institui) reside, simultaneamente, no intento legislativo de 

cometer ao administrador o encargo, o dever jurídico de buscar identificar e 

adotar a solução apta para, no caso concreto, satisfazer de maneira perfeita a 

finalidade da lei e na inexorável contingência prática de servir-se de 

conceitos pertinentes ao mundo do valor e da sensibilidade, os quais são 

conceitos chamados vagos, fluidos ou imprecisos.” 

 

Sublinha-se que a competência para conceder licença ambiental é exclusiva e 

concedida por meio de lei, no caso específico por meio da Lei nº 7.735/89, a qual se baseia no 

art. 225 da Constituição Federal do Brasil. 

Conclusivamente, Arruda Alvim43 dispõe que “é impossível ao Judiciário o controle 

extralegal do mérito dos atos administrativos—tal como se o juiz fosse o administrador, 

sobrepondo o seu critério ao deste—exatamente por causa do princípio da separação de 

poderes”. 

Deste modo, a partir do momento em que se permitir que o Poder Judiciário adentre 

ao Poder Executivo ao ponto de subtrair-lhe competências concedidas por meio da 

Constituição Federal dar-se-á fim ao Estado Democrático de Direito, de sorte que, um dos 

princípios basilares da ordem democrática é maculado frontalmente. Ademais, o § 4º, do art. 

60, da Constituição Federal44 impediu que a separação de poderes fosse objeto de emenda 

constitucional com fim de aboli-la. Logo se subtende que interpretações constitucionais 

tendentes a subtrair do ordenamento jurídico a separação de poderes são, de igual modo, 

expressamente proibidas pela Constituição Federal do Brasil.  

Assim, o princípio da justeza ou conformidade funcional impõe a aplicação 

harmoniosa dos princípios fundamentais elencados na Constituição Federal do Brasil, de 

                     
42  MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 26ª ed. rev. e atual. até a EC 57, 
de 18.12.2008. São Paulo: Malheiros,2009, p. 957.  
43 ALVIM. Arruda; BUENO. Cássio Scarpinella. Limites ao controle judicial da administração. In: SUNDFELD, 
Carlos Ari; BUENO. Cássio Scaroinella (Org.). A Fazenda Púbica em Juízo. 1 ed.. São Paulo: Malheiros, 2000, 
p.235. 
44 PINTO, op.cit., p.31. 
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modo a não subverter o esquema organizatório-funcional estabelecido originariamente, o que 

impõe adoção de interpretação que não subtraia a separação de poderes constitucionalmente 

estabelecida, ou seja, na preservação da decisão administrativa discricionária legalmente 

realizada. 

  

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Por meio do estudo principiológico ora efetuado, tem-se que a inserção do direito 

fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado no ordenamento jurídico brasileiro 

criou para o Poder Público—aqui se incluindo os três poderes—a obrigação de protegê-lo. 

Ao Poder Legislativo conferiu-se a obrigação de criar normas que garantam maior 

eficácia na proteção do neo bem jurídico. Ao Poder Executivo, foi imposto o dever de 

observar todas as regras de proteção ao meio ambiente. E, por fim, ao Poder Judiciário tem-se 

a responsabilidade de garantir que a aplicação das normas legais esteja sendo preservada por 

todos. 

A Constituição Federal do Brasil, ao elevar o meio ambiente ao patamar de bem 

jurídico com qualificação de direito fundamental, criou ao Estado a obrigação de preservá-lo, 

entrementes, tal proteção não ocorre de forma absoluta, uma vez que, em confronto com 

outros direitos fundamentais, deve-se analisar concretamente a harmonização entre os 

princípios fundamentais de modo a não sucumbi-los, porém, mantê-los num maior ou menor 

grau. 

Neste diapasão, há a necessidade de interpretar as normas principiológicas de modo a 

não retirar efetividade de direito fundamental algum, contudo, de equilibrá-los na garantia do 

melhor ao bem estar público. 

O direito ao meio ambiente sadio e equilibrado, nesse estudo, foi ponderado em face 

ao direito fundamental do progresso e desenvolvimento, para tanto, foram utilizados os 

princípios instrumentais da proporcionalidade ou razoabilidade, da relatividade ou 

convivência das liberdades públicas, da justeza ou conformidade funcional e da independência 

dos poderes. 

Com base na análise ora concluída, pode-se verificar que é possível obter progresso e 

desenvolvimento social, respeitando o meio ambiente, por meio da ponderação de valores 

fundamentais.      
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BREVES REFLEXÕES SOBRE O DIREITO FUNDAMENTAL AO ACESSO À 
ÁGUA POTÁVEL E SEU USO SUSTENTÁVEL 
 
BRIEF THOUGHTS ON THE FUNDAMENTAL RIGHT TO ACCESS TO 
DRINKING WATER AND ITS SUSTAINABLE USE 

 
Ana Alice De Carli1 

 
 

RESUMO  
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma breve reflexão acerca da 

importância da água, como elemento vital a todos os seres vivos, bem como da 
necessidade premente de se proteger esta riqueza finita, a fim de garantir seu uso para as 
futuras gerações, com fundamento no princípio da solidariedade ecológica. Ainda, 
busca-se demonstrar que a sustentabilidade da água perpassa necessariamente pela 
conjugação de vários fatores, entre os quais, a educação e conscientização ambiental por 
parte de todos os atores sociais. Também,  sustenta-se que o acesso à águapotável é 
uma via de duas mãos: de um lado é um direito fundamental, e de outro é um dever 
fundamental de utilização racional deste recurso. Nesse contexto destaca-seque a 
tutelaconstitucional do meioambienteé condição de possibilidade para sua 
concretização. 

 
PALAVRAS-CHAVE: direito fundamental;  desenvolvimento sustentável; 

água potável. 
 

ABSTRACT 
This work aims to make a brief observation about the importance of water as a 

vital element to all living beings, as well as the urgent need to protect this finite wealth, 
in order to guarantee its use for future generations, based on the principle of solidarity. 
Still, seeks to demonstrate that the sustainability of water permeates necessarily by the 
conjunction of several factors, among which education and environmental awareness by 
all social actors. Still, the access to drinking water goes for two sides: one side is a 
fundamental right, and another is a fundamental duty of rational use of this feature. In 
this context, the constitutional protection of the environment is a condition of possibility 
for fulfillment.  

 
  KEYWORDS: fundamental right;sustainable development; drinking water. 

 

 

 

1.INTRODUÇÃO 

 A realidade da contemporaneidade apresenta o homemcomo o atorprincipal do 

processo de degradação do meioambiente, disso não se pode fugir.  Porém ainda há 

                                                 
1 Advogada, professora de Direito, mestre em Direito Público e Evolução Social, doutoranda em Direito 
Público e Evolução Social, coordenadora assistente do grupo de pesquisa GEDAPI. 
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tempo de se pensarem mudanças de paradigmas e de comportamentoscomvistas a 

diminuir os impactos ambientais.   

Deve-se, conquanto, teremmenteque, pormaisesforçosque se faça parapreservar 

o planetaterra, sempre haverá elementosqueemcertograu causam-lhe algumprejuízo.  

Desta feita, cabe aos homens - seres racionais - a tarefa de buscarsoluçõesque diminuam 

os impactosnegativos sobre o ecossistema (expressão que se utilizará, ao longo do 

trabalho, em sentido lato, referindo-se ao significante planeta terra), refletindo no bem-

estar e na saúde de todos os seres vivos1.  

Tarefa, esta, a ser desempenhada poratoressociaisdiversos, comoporexemplo: 

Administração Pública2, empresas3, ecologistas, cientistas4, políticos, economistas, 

sociólogos, acadêmicos, sociedade civil, organismos governamentais e não-

governamentais, juristas5, (neste rol estão inseridos os legisladores, advogados e 

magistrados6) e os consumidores que, no ímpeto de consumir coisas novas – ou até as 

normalmente utilizadas – deveriam procurar averiguar como tal bem foi produzido, se 

houve na sua produção o devido cuidado com a questão da sustentabilidade ambiental. 

Enfim, a participação de todo o corpo social é, sem dúvida, uma condição de 

possibilidade para se harmonizar desenvolvimento econômico com sustentabilidade 

ambiental.   

Nessa toada, Daniel Goleman7, ao se referir à conduta do grupo (que reúne os 

consumidores, produtores e fornecedores de bens e serviços), preceitua: “se conhecesse 

os impactos ocultos do que compra, vende ou fabrica com a precisão de 

umecologistaindustrial8, poderia moldarumfuturomaispositivo, tornando 

suasdecisõesmaisbem alinhadas comseusvalores”.  

Nessa trilha, reflete ainda o mencionado pensador9: “imagine o 

quepoderiaacontecer se o conhecimentohoje confinado a 

especialistascomoecologistasindustriais fosse disponibilizado para o restante de nós”. 

Em outras palavras: se todas as pessoas tivessem, pelomenos, uma singela noção das 

consequências “ocultas” de tudoque fabricam, produzem e consomem diariamente, 

poderiam elas próprias mudarsuaforma de agir no mundo, objetivando melhorar o 

habitatemque vivem. 

 As sociedades contemporâneas, naturalmente complexas, têm se deparado 

comumdilemaparadoxal, de umlado, vivenciam o fenômeno do 

desenvolvimentoeconômico atrelado à globalização, a qual -com o 

crescimentovertiginoso da tecnologia – tem metaforicamente estreitado os 
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espaçosgeográficos e encurtado os espaçostemporais.  De outrolado, visam a 

encontrarcaminhos de sustentabilidade ambiental, com a criação de instrumentos de 

proteção ao meioambiente e de responsabilizaçãoporprejuízos causados ao planeta. 

 Conforme lições de Ivo M. Theis10, a noção de desenvolvimento é bastante 

recente, sendo delineada por volta do Século XX. A ideia moderna de desenvolvimento 

encontra inspiração na concepção de progresso, defendida em períodos anteriores.  O 

significante “progresso” traduzia várias ideias, conforme acentua o autor em tela11: 

 

Com o termo progresso se pode – ou melhor: se podia – significar 
desde a preocupação do cristianismo (sic) com a ida para os céus; 
passando pela emancipação do indivíduo em relação à família, ao clã 
e à tribo, pelo surgimento e consolidação da moderna democracia e 
pelo aperfeiçoamento do conhecimento sobre os eventos da natureza; 
até o sentido de libertação da ordre naturel da economia, prisioneira 
de regulações tradicionais, religiosas e políticas. 
 

A expressão sustentabilidade, a seu turno, esclarece Fábio Nusdeo12, surgiu no 

campo das ciências econômicas com a funçãosemântica de se diferenciar de 

outroinstituto, o crescimento econômico. Nesse contexto, é oportuno destacar a 

distinção que o autor propõe entre desenvolvimento e crescimentoeconômico. Enquanto 

o crescimento econômico pode “apresentarcondições de se autossustentar”, o 

desenvolvimento, “porlhe faltarem taiscondições, acaba por se resolver numa 

merasucessão de ciclos, semque se altere a estruturabásica de economia, a 

qualentreumciclo e outrovolta a chafurdar-se na estagnação e, mesmo, retrocesso”13. 

 Seguindo a linha de pensamento do autor em tela14, a sustentabilidade deve ser a 

regramatriz do crescimento, mas não o simples “crescimento induzidocomo o foram os 

diversosciclos da economia colonial”. O crescimento induzido é impulsionado, muitas 

vezesporcircunstânciasquenão tendem a se firmarportempoindeterminado, 

oupormuitotempo. Imagine-se uma economia calcada basicamente 

emrecursosnaturaisquevão se escasseando ao longo do tempoousão substituídos 

poroutros, comcertezaela experimentará situações de colapso, retrocessoou 

estagnação15. 

 É preciso refletir mais acerca das incertezasque assombram a chamadasociedade 

de riscoem que se vive;o que, de pronto, impõe ao Estadonovosdesafios, açambarcando 

novaqualidade, a de “Estado ConstitucionalEcológico”, conforme defendido por Rudolf 

Steinberg16. Nesse ponto, há de se destacar que as questões ambientais ganharam vulto 
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no Brasil, principalmente, a partir da Conferência de Estocolmo de 1972, porquanto até 

esta data a tutela ambiental representava, de certa forma, um entrave para o 

desenvolvimento econômico17.  

A preocupação com a preservação do ecossistema no Brasil fica clara, pelo 

menos sob o ponto de vista formal, quando se examina o texto constitucional vigente, e 

outros diplomas normativos de caráter infraconstitucional. A Constituição de 1988, 

além de estabelecercapítulopróprio para omeioambiente (cap. VI, artigo 225)e de 

colocá-lodentre as diretrizes da ordemeconômica e financeira, nostermos do art. 170, 

VI, dispõe no art. 5º, LXIII, acerca da legitimidade de qualquer cidadão para promover 

ação popular com a finalidade de obstar ou anular atos lesivos ao meio ambiente. Sem 

olvidar da Ação Civil Pública, disciplinada pela Lei 7.347/85, a qual pode ser manejada 

para defender, entre outros interesses, o meio ambiente. Tem legitimidade para propor 

esta ação, com fundamento no art. 5º, do diploma legal em tela: o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, todos os Entes da Federação, as entidades da Administração 

Indireta, e as associações que cumprirem certos requisitos. 

A propósito, a Carta Constitucional de 1988, ao explicitar no art. 225 que o meio 

ambiente é “um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida”, 

evidencia nãoapenas uma preocupação do constituinteorigináriocom a preservação do 

planetaterra, mas - à luz da responsabilidade e solidariedade sociais - aponta 

paradiretrizes, as quais devem ser observadas, no intuito de seconstruirnovosparâmetros 

a serem seguidos portoda a sociedade. E mais, aponta para a natureza fundamental do 

direito ao meio ambiente, sobdúplice perspectiva,formal e material: aquela 

porqueprevista no texto da Constituição e esta (material) portercomoescopo a 

manutenção do ecossistema equilibrado e sustentável, o que importa em pressuposto 

básicopara o bem-estar de todos - pessoas e animais -, bemcomo àpreservação dos 

recursosnaturais, quevão se esvaindo e sofrendo com a exploração do homem ao longo 

do tempo. 

A solidariedade e a responsabilidade estão intrinsecamente ligadas a outro 

significante, a “cidadania planetária ou global” - a qual ultrapassa o universo individual, 

alcançando os aspectos político e social – e, conforme esclarece Daniela Vasconcellos 

Gomes18, consiste na ideia de: 

 

“uma cidadania integral e efetiva, que deve estar presente também 
nas esferas local e nacional. Trata-se de conceito mais abrangente 
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que a ideia de desenvolvimento sustentável, pois (...) visa também à 
superação das grandes diferenças econômicas existentes entre as 
distintas partes do planeta – especialmente os hemisférios Norte e 
Sul – e a integração da diversidade cultural presente na humanidade.  

 

 

Nesse cenário insere-se também a ideia de uma nova ética a delinear as relações 

entre as pessoas e o meio ambiente, porquanto, “as pessoas devem agir com cuidado ou 

preocupação porque são responsáveis pelos outros seres humanos e por toda a natureza 

– não só para garantir a vida no presente, mas também para possibilitar a existência de 

futuras gerações”, apregoa a mencionada autora19. 

 Sabe-seque as mudanças de paradigmas decorrem de um processo – muitas 

vezes lento –, o qual depende de diversos fatores, tais como, a) a (re)construção de uma 

concepção de valores sociais, éticos e morais, no que tange às questões ambientais; b) a 

necessidade de se atrelar de maneira contínua a sustentabilidade ambiental com as 

práticas do mundo da vida
20; c) a existência de boa vontadesocial e política para dar 

concretude às normas de proteção ambiental. 

2. ÁGUA: fonte de vida  

 

Cumpre, de pronto, destacar – ainda que singelamente - a diferença semântica 

entre direito à água, direito de água e direito das águas, cuidando o presente trabalho 

de discorrer sobre a primeira expressão (direito à água)21. 

O direito à água é uma espécie de direito fundamental, podendo-se inserir em 

todas as dimensões dos referidos direitos. Ou seja: o acesso à água é um direito 

individual, à medida que é essencial para a vida do indivíduo; é também um direito 

social, pois é necessário para a saúde e lazer das pessoas e; por fim, é um direito difuso, 

o qual beneficia todos os seres vivos e o próprio meio ambiente. 

Conforme esclarece Cid Tomanik Pompeu22, enquanto o direito de água 

corresponde a uma disciplina jurídica autônoma, ou seja, compreende um conjunto de 

regras e princípios que disciplina o uso desta riqueza, o direito das águas – consagrado 

na Declaração Universal dos Direitos da Água23 – consubstancia o direito da própria 

água de ser protegida por todos os seres vivos racionais, os homens. A propósito, 

Constituição do Equador de 2008 foi a primeira a estabelecer à natureza a qualidade de 

sujeito de direito24, conforme se extrai de seu art. 71, in verbis
25

: 
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“Derechos de la naturaleza: 

Art. 71.- La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza 

La vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y 

El mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, 

funcionesy procesos evolutivos.Toda persona, comunidad, pueblo o 
nacionalidad podrá exigir a La autoridad pública el cumplimiento 
de los derechos de la naturaleza. Paraaplicar e interpretar estos 

derechos se observaran los princípios establecidos en la 

Constitución, en lo que proceda.El Estado incentivará a las 

personas naturales y jurídicas, y a loscolectivos, para que protejan 

la naturaleza, y promoverá el respeto a todoslos elementos que 

forman un ecosistema”
26(grifo nosso) 

 

Oportuno ressaltar, em particular, no que toca ao uso racional e responsável da 

água potável, é que a vontade política, embora fundamental, não é 

suficienteparaquebrarvelhoshábitos de descaso e negligência com a utilização deste 

recurso natural finito, por parte de todos os atores sociais.  

Faz-se mister fomentar a educação ambiental, dar ao diploma legal, a Lei 

9.795/99 (que disciplina a educação ambiental) eficácia social27, conforme estabelecido, 

em particular, nos artigos 1º e 2º, do mencionado texto normativo, in verbis: 

Art. 1o Entendem-se por educação ambiental os processos por meio 
dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, 
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 
para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do 
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

        Art. 2o A educação ambiental é um componente essencial e 
permanente da educação nacional, devendo estar presente, de 
forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo 
educativo, em caráter formal e não-formal (grifo nosso)28. 

Ainda, de grande relevância são os trabalhos acadêmicos de reflexão, os 

incentivos à pesquisa por parte das instituições de fomento, como, por exemplo, a 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)29, com vistas 

a desenvolver estudos que demonstrem, ao mesmo tempo, os impactos da conduta 

humana sobre o meio ambiente e a importância de se proteger a água, que é fonte da 

vida, conditio sine qua non para sua continuidade. 

Além disso, é preciso pensar mais profundamente sobre a construção e utilização 

de instrumentos jurídicos e econômicos para complementar o processo de 

conscientização ecológica, e, deste modo, dar efetividade ao direito fundamental do 

acesso à água potável com sustentabilidade30. Nesse sentido, oportunas são as palavras 
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de Lévi-Strauss: “precisamos termaiorrespeitopelomundo, que começou sem o homem e 

acabará semele”31. 

 De fato, há de se reconhecer que as demandassão de natureza variada, os 

recursosnaturais estão diminuindo drasticamente, e o homem, semoutrasaída, tem 

procurado suplantartalrealidade, emparticular, pormeio de pesquisas de novasformasde 

tecnologia.Aquelesque sobrevivem, emregra, dos recursosnaturais, se ressentem 

aindamaiscom o desgaste dos meios de produçãooriundos do meioambiente, como é o 

caso das populaçõesindígenas. É possívelindagar se a situação de degradaçãoemque se 

encontra a naturezanão seria, talvez, um dos 

contingentesresponsáveispelavontade/necessidade das populaçõesindígenas (aqui 

referidas de formagenérica) de abrirem seus “horizontes” paranovos modos de 

produção? Ou seria talfenômeno, o da escassez de recursos, apenas coincidente com a 

vontade dessas populações de buscaremnovasformas de desenvolvimento, porjá estarem 

envolvidas no processo de “hibridação”32? Ressalte-se, todavia, que, a despeito da 

relevância dessas questões - as quais merecem profundas reflexões - elas fogem do 

escopo do presente trabalho.  

 A realidade contemporânea obriga a todos, indistintamente, a repensarem o peso 

axiológico33quetêm dado ao meioambiente.Atéqueponto estariam os atores sociais 

dispostos a restringir seus “desejos” de consumoemprol da sustentabilidade ambiental? 

O que se pode (e é preciso), efetivamente,fazerparaque as pessoascaminhem rumo à 

conscientização da relevância de se preservar o ecossistema,através de condutas 

solidárias paracom o própriomeioambiente? Sãoquestõesqueimpõem um diálogo não 

somente entre todos ossegmentos da sociedade, mas também com diversos saberes, em 

especial, com o Direito, a Economia, a Ecologia, a Biologia, a Engenharia e a 

Antropologia e Sociologia; sem descuidar de outrossaberesessenciaispara o seu 

deslinde. 

 Outraquestãoque merece atenção – e será tratada ao longo do curso de 

doutoramento - diz respeito aos parâmetrosparaimplementação do que seja 

desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, esclarece Axel Dourojeanni34que os 

trêsobjetivospara o desenvolvimentosustentável - econômico, ambiental e social – 

partem de pressupostos diversos. Assim sendo: 

 

Os indicadoresempregadosparaquantificarcadaobjetivonão têm 
umdenominadorcomumnem há fórmulas de conversãouniversais. O 
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crescimentoeconômico se mede comindicadoreseconômicos, a 
equidade se determina combaseemparâmetrossociais e a 
sustentabilidade ambiental se estabelece emtermosfísicos e 
biológicos. Em consequência, cadaum dos trêsobjetivos se 
encontraemdiferentesplanos de avaliação. 
 

 

 O que se verifica, de fato, é uma dificuldadequaseintransponível de conciliar os 

trêsaspectos: econômico, social e ambiental. A abertura para a discussão e o debate é de 

vital importância, para que se encontre mecanismos idôneos a equilibrar os interesses 

contrapostos. 

 Nessa quadra da história, trilhar o caminho do desenvolvimento sustentável, 

amparado na premissa da tutela do ecossistema, é condição de possibilidadepara se 

garantirnãoapenasummeioambiente equilibrado, mastambém o direito à 

vidacomqualidade (o qual agrega também o direito à saúde). Na mesma linha de 

pensamento, Alessandra Nogueira Reis35vincula a concretização dos direitos humanos 

fundamentais à existênciade um planeta saudável.   

A Convenção sobreDiversidade Biológica de 199236 (CDB) -fruto de trabalhos, 

seminários e debates realizados durante a ECO 92, no Rio de Janeiro –, além de 

simbolizar o deslocamento da questão ambiental do local para o universal, atingindo 

toda a sociedade internacional, consagra de forma expressa o princípio 

dodesenvolvimento sustentável, atrelando-o à ideia dautilizaçãoracional e equilibrada 

dos recursos naturais, dentre eles a água. 

 Ressalte-se,entretanto, que a texturaaberta do termodesenvolvimentosustentável 

acaba se tornando umentrave na discussãoacerca da criação de instrumentosreguladores. 

Cumpre, de pronto,indagarquegrau de desenvolvimento se busca, ou seja, qual o 

objetivo dos Estadosemtermos de desenvolvimento? Ainda, deve-se levaremconta o 

percentual populacional dopaís, pois, quantomaior for a população, maior será a 

demandaporbens e serviços (estespúblicos e privados). 

 Assevera Carlos Teodoro J.H. Irigaray37que o desenvolvimentosustentável está 

atrelado ao processo de iniciativas de caráterpolítico e econômico, o qual ditará os 

parâmetros à utilização dos recursosnaturais, bemcomo da emissão de poluentes, pois se 

assimnão for, diz o autor: “o desenvolvimentosustentávelnão terá sido senãoummito 

irrealizado que transmitiremos àsgerações futuras, juntamentecomumgigantepassivo 

ambiental; legado de uma civilizaçãopredatória”. 
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 Imagine-se, hipoteticamente,doisEstadosA e B. O EstadoA almeja se tornar uma 

potênciaindustrialinternacional, enquanto o EstadoB quer se dedicar, precipuamente, ao 

plantio de matérias-primas para a produção das denominadas “tecnologiasverdes”. 

Comoconciliar as atividades de cadaEstadocom a sustentabilidade ambiental? 

 O Estadoindustrial, paraatingirsuasmetas de produção voltadas àexportação, 

deverá aumentar o emprego dos fatores de produção – isso é natural. A questão é 

comocompatibilizar a suaproduçãocom a emissão de poluentes no ecossistema, e com o 

excessivo uso dos recursos hidrícos?38. 

 Poroutrolado, O EstadoB (produtor de insumos) vai precisar utilizargrandeárea 

de terrapara o plantio de cultivarespassíveis de se tornarem matérias-prima para a 

produção de biocombustíveis, porexemplo. Isso significa que,além de diminuir a 

quantidade de terrapara o plantio de alimentos, se deparará comproblemas decorrentes 

do usoexcessivo da terra, como a ocorrência de erosões, sem falar nas conseqüências 

resultantes douso continuado de agrotóxicos39 e o necessário consumo significativo de 

recursos hídricos40. 

 Atualmente, o Brasil experimenta duas situações, talvez um pouco 

contraditórias: de umlado tem se destacadoemâmbitointernacionalpelodesenvolvimento 

de novas tecnologiaspara a produção de biocombustíveis41. Os Estados Unidos, 

porexemplo, têm visualizado o Brasil como o únicopaís do mundoque consegue 

agregardesenvolvimento de tecnologiaverde e espaço de terrapara o plantio dos 

insumos42.Paradoxalmente, poroutrolado, o Brasil não tem medido 

esforçosparaincrementarpolíticaspara a exploração de petróleo na denominada “camada 

do pré-sal”. Ou seja, ao mesmotempoemque o paísbuscadesenvolvertecnologiaslimpas, 

dedica tempo e dinheirosignificativosparaproduzirenergiaspoluentes e não-renováveis, 

como é o caso dos derivados de petróleo. 

  Nesse contexto, aponta Gilberto Dupas43: 

 

 O Brasil torna-se alvo de uma duplaofensiva. Internamente, o 
biocombustívelpassa a serum dos poucos ‘puxadores’ do 
crescimentoeconômico. Externamente, o paíspassa a 
servistocomoumplayer fundamentalglobal e sede de 
maciçosinvestimentosinternacionais no setor. Porém o risco de 
intensodesmatamento e de concentração de renda e propriedade no 
setor é considerável, bemcomo desequilíbrios eventuais na produção 
de alimentos. 
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  Aspectos complexos e conflitantes parecem permear a realidade brasileira, pois, 

se de um lado haveria a possibilidade de produção de energia mais limpa; de outro ter-

se-ía, a longo prazo, possíveis problemas de escassez de alimentos, porconta do uso de 

extensaárea de terrapara o plantio de insumos à produção de tecnologia verde; além do 

risco dedesmatamento das florestas, podendo gerar erosões efalta de água. Como 

conciliar essas situações? Cabe à sociedadecontemporâneabuscar as respostas, ciente de 

que não são questões simples, assim como não são simples os problemas ambientais, 

decorrentes das variadasformas de poluentes. Nesse sentido, imperiosa se faz a união e 

cooperação de diversos profissionais, a fim de desenvolveremestudos, seminários e 

instrumentospara harmonizar progresso/consumo e meioambientesaudável, “sobpena de 

condenar a humanidade a umdeclíniograve”, vaticina Gilberto Dupas44. 

 Na moldura do Direito ao MeioAmbientesaudável e equilibrado, insere-se o 

objeto de estudoque se pretende perseguir no curso de doutoramento, o qual 

consubstancia a questão do direito ao acesso à águapotável de formasustentável, ou seja, 

comracionalidade. Nesse sentido, assevera Jerson Kelman45 que a gestão da água no 

Brasil não depende apenas de políticas públicas, mas também do agir coletivo, e 

esclarece: “nossa sociedade ainda vive na infância da democracia, em que se atribui aos 

dirigentes a responsabilidade de resolver todos os problemas”. José Renato Nalini46, por 

sua vez, vaticina: “se a humanidade continuar a dispor dos bens da terra como se eles 

fossem inesgotáveis, inexauríveis e a se servir da natureza como o imenso 

supermercado gratuito e sem dono, não haverá destino para a espécie” (grifo do autor). 

 Não se pode olvidar quea água é umelementovitalparatodos os seresvivos, 

pessoase animais, bemcomopara a flora e demaisriquezasnaturais; merecendo, desta 

feita, tratamentoque garanta a sua sustentabilidade presente e futura. Isso tem 

umcustosocial e econômico, e que deve ser repartido entretodos os seususuários. Pode-

se pensar, de imediato, na utilizaçãoracional deste bem, o quejá seria 

umsignificativopasso à frente. Porém outras medidas devem ser pensadas para se evitar 

a poluição e o fim desta riqueza. O lixo, porexemplo, é umfatorque contribui 

sobremaneirapara a degradação do solo e da águapotável, assimcomo a devastação das 

florestas. Na verdade, muitossão os fatores desencadeadores do processo de destruição 

da água47.  

 

3. EM SÍNTESE 
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Apenas para concluir o presente texto, porquanto a reflexão sobre o tema está 

longe de se esgotar, defende-se que a sustentabilidade da água perpassa necessariamente 

pela conjugação de vários fatores, entre os quais, a educação está em primeiro lugar, 

seguida da conscientização ambiental por parte de todos os atores sociais. 

Ainda,  sustenta-se que o acesso à águapotável é uma via de duas mãos: de um 

lado é um direito fundamental, e de outro é um dever fundamental de utilização racional 

deste recurso. 

Nesse contexto, pertinentedestacarque a tutela do meioambiente perpassa 

necessariamente portrêspremissas básicas: educação, consciênciaecológica e políticas 

públicas. Como já referido, a Constituiçãobrasileira de 1988, emseu art. 170, no 

capítuloquetrata da OrdemEconômica, consagra o princípio do 

desenvolvimentosustentável, ao prescrever a defesa do meioambiente, comoum dos 

princípios norteadores da ordemeconômica. Desta previsãoconstitucional é possível 

inferir a preocupação do constituintecom a qualidade de vida dos indivíduos e de todoo 

ecossistemacircunscrito aoterritóriopátrio, cujaproteçãocontra a degradação traz 

efeitospositivospara o resto do mundo.     

 Para encerrar vale trazer à luz fragmento textual de Bárbara Kingsolver48: “sem 

águanão há vida. Ela é o caldosalgado de onde surgimos, o sistema circulatório do 

mundo, uma franja molecular na qual podemos sobreviver”, ou seja, sem o líquido 

precioso denominado de água não se tem a própria vida, pois ele é a sua essência. 
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de recursos renováveis, a recuperação de resíduos, a reutilização e a reciclagem de materiais”. Vide 
FILOMENO, José Geraldo Brito. Consumo, Sustentabilidade e Código de Defesa do Consumidor. In: 
MARQUES, José Roberto (organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito 
Ambiental. Campinas,SP: Editora Millenium, 2009, pp. 265-280. 
3 O termo “empresa” está aqui empregado no sentido de pessoa jurídica que realiza atividade 
econômicaem sentido lato, com o objetivo de produzir bens ou serviços, e não apenas no sentido de 
“atividade econômica” utilizado pelo CC/02, em seu art. 966. Nesse passo, espera-se que tais entidades 
realizem suas funções institucionais com o cuidado e a consciência ecológica que se persegueem um 
Estado preocupado com o meio ambiente. 
4 Preleciona Jerson Kelman (professor de recursos hídricos da Universidade Federal do Rio de Janeiro e 
idealizador da Agência Nacional de Águas, a ANA) que “ter água é hoje um diferencial para uma nação 
ser uma potência econômica e social. A África do Sul, por exemplo, tem grande dificuldade em se 
desenvolver, pois padece de escassez desse recurso”. In: Revista National Geographic Brasil. Edição 
Especial: Água, o mundo tem sede. Entrevista concedida à jornalista Mônica Pileggi, em artigo intitulado 
“o fator água”. São Paulo: Editora Abril, ano 10, n. 121, 2010, pp. 47-50. 
5 Acentua Édis Milaré que o crescimento econômico deve ter como pressuposto a observância das leis da 
natureza “estudadas e transmitidas pela Ecologia”. Para ilustrar seu pensamento, o autor traz uma frase 
que o ex-governador de São Paulo André Franco Montoro costumava dizer: “a Economia é um capítulo 
da Ecologia”. Vide: MILARÉ, Édis. Amplitude, Limites e Prospectivas do Direito do Ambiente. 
In:MARQUES, José Roberto (organizador). Sustentabilidade e Temas Fundamentais de Direito 
Ambiental. Campinas,SP: Editora Millenium, 2009, pp. 121-143. 
6 NALINI, José Renato. Ética e Sustentabilidade no PoderJudiciário. In: MARQUES, José Roberto 
(organizador). Sustentabilidade e TemasFundamentais de Direito Ambiental.Campinas, SP: Editora 
Millenium, 2009, pp. 281-299. Enfatiza o estudiosoemtela: “no momentoemque o constituinte [está se 
referindo à Constituiçãobrasileira de 1988] atribuiu ao PoderPúblico e à sociedade a tutela do ambiente e 
suapreservaçãopara a presente e para as futuras gerações, ele conferiu ao Judiciário o dever de 
concretizarsuavontade”. 
7GOLEMAN, Daniel. InteligênciaEcológica: o impacto do que consumimos e as mudanças que podem 
melhorar o planeta. Tradução de Ana Beatriz Rodrigues. Rio de Janeiro: Editora Elsevier, 2009, p. 5. 
8 A ecologiaindustrial agrega saberes de química, física, engenharia e, é claro, de ecologia; é uma 
disciplinacujoobjetocentral é o exame dos impactos decorrentes da produçãohumana. Ela surgiu na 
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década de 1990, pormeio de umgrupo de trabalho da National Academy of Engineering.VideGOLEMAN. 
Op. Cit. p. 4. 
9 GOLEMAM. Op. Cit. p. 5. O autor defende a tese da transparênciaradical, segundo a qual o homem, à 
medidaquetomaconhecimento dos “impactos ocultos do quecompra, vende ou fabrica”, pode 
alterarseucomportamentodiante das coisas. 
10 THEIS, Ivo. M. Desenvolvimento, Meio Ambiente, Território: qual sustentabilidadae?. In: Revista do 
Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento. Universidade Regional do Noroeste do Estado do 
Rio Grande do Sul. Ano 1. Jan./jun.2003. Ijuí: Editora Unijuí, 2003, pp.12-34. 
11 THEIS. Op. Cit. p.15-24. Pontua, ainda, o autor que o desenvolvimento “é um processo que se 
desenrola não apenas num dado espaço natural, mas também num espaço social”. 
12 NUSDEO, Fábio. Sustentabilidade. In: MARQUES, José Roberto (organizador). Sustentabilidade e 
TemasFundamentais de Direito Ambiental.Campinas, SP: Editora Millenium, 2009. pp. 146-157. 
13Para os economistasMarco Antonio S. Vasconcellos e Manuel E. Garcia, in: Fundamentos de 
Economia.2 ed. São Paulo: EditoraSaraiva, 2006, p. 210, “crescimento e 
desenvolvimentoeconômicosãoconceitosdiferentes. Crescimentoeconômico é o crescimento continuo da 
rendaper capita ao longo do tempo. O desenvolvimentoeconômico é umconceitomaisqualitativo, 
incluindo as alterações da composição do produto e a alocação dos recursospelosdiferentessetores da 
economia, de forma a melhorar os indicadores de bem-estareconômico e social (pobreza, desemprego, 
desigualdade, condições de saúde, alimentação, educação e moradia)”. 
14NUSDEO. Op. Cit. pp. 148-149. Ensina o autorque o crescimento induzido pode ser retratado pormeio 
de “surtos de crescimentonormalmente impulsionados poreventosexógenos ao sistema levando-o a uma 
expansão, a qual, porém, cedooutarde, revela-se efêmera, pois, cessados ou desaparecidos aqueleseventos, 
a expansão perde impulso, e à falta de elementos de sustentação retrai-se paraacabar regredindo aos 
anterioresníveis de estagnação ou, às vezes, atéabaixo deles”. 
15 NUSDEO. Op. Cit. p. 148. Cf. aponta o estudioso: “Os conhecidosciclos da economia colonial 
brasileirasãoumbomexemplo de crescimento induzido. Há indíciosestatísticossegundo os quais o nível de 
rendaapós o apogeu do açúcar, do ouro, da borracha e do cacau contraiu-se severamentepara se 
situarabaixomesmo daquele correspondente ao início dos mesmos, afora o fato de nada terem deixado 
emtermos de mudanças estruturais que pudessem terlevado a uma diversificação da economia 
,nacionalouregional”. 
16STEINBERG apud MILARÉ, op. cit. p. 141. 
17 REIS, Alessandra Nogueira. Responsabilidade Internacional do Estado por Dano Ambiental. Rio de 
Janeiro: Editora Elsevier, 2010, p.7. Segundo a autora, a “proteção internacional do meio ambiente é 
considerada, ao lado da proteção internacional dos direitos humanos, um dos grandes temas do moderno 
direito internacional”. 
18 GOMES, Daniela Vasconcellos. A Solidariedade Social e a Cidadania na Efetivação do Direito a um 
Meio Ambiente Ecologicamente Equilibrado. In: Revista do Programa de Pós-Graduação em 
Desenvolvimento: desenvolvimento em questão. Jan./Jun.2007. Universidade Regional do Noroeste do 
Estado do Rio Grande do Sul. pp. 85-98. 
19 GOMES. Op. Cit. p. 94. 
20 A expressão “mundo da vida” empregada no texto, cominspiraçãoem Jürgen Habermas, tem o sentido 
de “fatosreais da vida”. Ver HABERMAS, Jürgen.  Pensamento Pós-Metafísico:Estudos Filosóficos. 2 
ed. Tradução Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: EditoraTempoBrasileiro, 2002. p. 88- 100. Para 
o filósofo, “o mundo da vida estrutura-se através das tradições culturais, de ordens institucionais e de 
identidades criadas através de processo de socialização”. 
21 Cabe ressaltar  que as expressões direito à água, direito de água e direito das águas, estão sendo 
melhor delineadas em minha tese de doutoramento. 
22 POMPEU, Cid Tomanik. Direito de Águas no Brasil. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2010, p. 37. 
23

Vide IFRAH, Georges. L`Histoire de lèau, Paris, 1992. Disponível em: 
<www.direitoshumanos.usp.br>. Pesquisa realizada em 25.04.2011. 
24O tema foi desenvolvido pela coordenadora do projeto Direito e Mudanças Climáticas nos países 
Amazônicos no Equador e presidente do Centro Equatoriano de Direito Ambiental (CEDA), María 
Amparo Albán, durante a oficina para juízes realizada em Quio. Vide<www.planetaverde.org>. Ver 
também,<www.asambleanacional.gov.ec>. 
25 EQUADOR. Asemblea Constituyente.Constituição Del La Republica Del Equador de 2008. 
Disponível em <www.asembleanacional.gov.ec>. Pesquisa realizada em 25.04.2011. 
26 Tradução livre: Artigo 71.- Natureza ou Pacha Mama, que reproduz e executa a vida, você tem o direito 
de respeitar plenamente a sua existência e a manutenção e regeneração de seus ciclos de vida, estrutura, 
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funções e processos evolutivos. Cada pessoa, comunidade, povo ou nacionalidade pode exigir de 
autoridade pública o cumprimento dos direitos da natureza. Para aplicar e interpretar estes direitos 
devem ser observados os princípios previstos na Constituição, no que se segue."O Estado incentivará as 
pessoas naturais e jurídicas para que protejam natureza e todos os elementos que formam um ecossistema 
(grifo nosso). 
27 Embora não seja o objetivo deste trabalho descer a minúcias a discussão em torno dos termos eficácia e 
efetividade, cabem algumas considerações acerca do tema, considerando sua relevância. Nesse sentido, 
louvável é a contribuição de José Afonso da Silva que, com base nas lições de Hans Kelsen, coloca em 
planos distintos a vigência e a eficácia das normas. A vigência correlaciona-se com a existência da norma 
no mundo jurídico, por meio da promulgação e publicação. A eficácia, a seu turno, subdivide-se em 
eficácia jurídica e eficácia social, esta, para alguns autores, como Luis Roberto Barros, seria também 
denominada de efetividade, e corresponde à sua real aptidão de produzir seus efeitos no mundo dos fatos, 
concreto, ou seja, segundo Hans Kelsen, a norma vincula-se à idéia do “ser”. Por outro lado, a eficácia 
jurídica resulta da aptidão da norma de produzir seus efeitos no mundo jurídico, isto é,pertence à seara do 
“dever-ser”. Ver: SILVA, José Afonso da.Aplicabilidade das Normas Constitucionais. 6. ed. 2ª tiragem. 
São Paulo: Editora Malheiros, 2003 e BARROSO, Luis Roberto, O Direito Constitucional e a 
Efetividade de suas Normas: limites e possibilidades da Constituição Brasileira. 6 ed. atual. Rio de 
Janeiro: Editora Renovar, 2002 
28 BRASIL. Poder Legislativo. Lei 9.795 de 27 de abril de 1999. Publicado do Diário Oficial da União 
no dia 28 de abril de 1999. 
29 CAPES. PODER EXECUTIVO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Site:www.capes.org.br. Pesquisa 
realizada em 25.04.2011. A instituição tem como objetivos fundamentais: “a expansão e consolidação da 
pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação, além de, a partir 
de 2007, atuar na formação de professores da educação básica, ampliando o alcance de suas ações na 
formação de pessoal qualificado no Brasil e no exterior”. 
 
30  IRIGARAY, Carlos Teodoro José Hugueney. O Emprego de InstrumentosEconômicos na Gestão 
Ambiental. In: LEITE, José Rubens Morato e BELLO FILHO, Ney de Barros( organizadores). Direito 
Ambiental Contemporâneo.São Paulo: Editora Manole, 2004, pp. 57-58. Assevera o autorque “um dos 
óbices à gestãosustentável do meioambiente pode ser atribuído às análises econômicas queainda resistem 
emreconhecer os recursos ambientais comoinsumossujeitos à escassez”. 
31Apud DUPAS, Gilberto. A questão ambiental e o futuro da humanidade. In: O Desafio do 
MeioAmbiente. PolíticaExterna. Vol, 16. n. 1. Junho/Julho/Agosto.2007, pp. 9-23. 
32 A noção de hibridação, trazida por Nestor Garcia Canclini32, enfeixa emsi uma série de fenômenosque 
se interconectam, e muitas vezes, se contradizem. Aliás, como acentua o mencionado autor, “a hibridação 
não é sinônimo de fusãosemcontradições, mas, sim, que pode ajudar a darconta de formasparticulares de 
conflito geradas na interculturalidade recenteemmeio à decadência de projetosnacionais de modernização 
da América Latina”. In: CANCLINI, Néstor Garcia. Culturas Híbridas.Estratégiasparaentrar e sair da 
Modernidade. TraduçãoAna Regina Lessa e Heloisa Pezza Cintrão. Tradução da introdução Gênese 
Andrade. São Paulo: Editora USP, 2001, p. XIX. 
33 Aqui no sentido de grau de importância que se dá ao meio ambiente em comparação aos demais 
interesses da sociedade. 
34 DOUROJEANNI, Axel. Procedimientos de gestión para el desarrollo sustentable. Santiago, 
Cepal/Eclac, ONU, 2000, p. 12  (sériemanual). 
35 REIS. Op. Cit. p. 9. 
36Taldocumento foi assinado por 175 paísesdurantea Eco-92, realizada no Rio de Janeiro, e ratificada por 
168 daqueles, incluído o Brasil, que incorporou a CDB pormeio do Decreto n. 2.519/98. 
37 IRIGARAY. Op.Cit. p. 54. 
38 Algumas empresas já estão se conscientizando da importância de proteger o meio ambiente e, em 
particular, racionalizar o uso da água, utilizando, para isso, técnicas de reuso. A título de exemplo, pode-
se destacar: região do interior de São Paulo (bacia dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí), a indústria 
Rhodia, em Paulínia. A Companhia de Saneamento de Campinas também está investindo em tecnologia 
de reuso da água (In: MAIA, Samantha. Interior de São Paulo aposta no reuso de água para atrair em 
investimentos. Jornal O VALOR. De 18 de abril de 2011. Folha A3. Ainda, à guisa de exemplo, vale 
mencionar a Petrobras, a qual, em seu centro de pesquisas (Cenpes) no Rio de Janeiro, utiliza técnicas de 
captação de água da chuva e outras para tratamento de efluentes sanitários, oleosos e químicos. A referida 
empresa tambémfaz uso de tecnologia de dessalinização da água nas suas plataformas de petróleo. 
Somente em 2009, a Petrobrás dessalinizou aproximadamente 1 bilhão de litros de água (In: NATIONAL 
GEOGRAPHIC BRASIL. Edição Especial ÁGUA. Abril 2011. Ano 11. Nº 133. 
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39 Cf. aponta Gilberto Dupas, in: DUPAS, Gilberto. A questão ambiental e o futuro da humanidade. In: O 
Desafio do MeioAmbiente. PolíticaExterna. Vol, 16. n. 1. Junho/Julho/Agosto.2007, p.15: dados 
extraídos do Banco de Sêmen do Hospital Albert Heinsten apontam problemas de fertilidade enfrentados 
pelospaulistanos na últimadécada, emparticularpelo “uso de produtos industrializados, stress, poluição, 
medicamentos, produtosparaqueda de cabelo, exposição à radiação, agrotóxicos (...)”. 
40 Estudos indicam que a atividade da agricultura “é a segunda maior fonte de poluição das águas 
brasileiras, perdendo apenas para a emissão de esgotos domésticos”, explica SANDLER, Guilherme. In: 
Como funciona a poluição das águas. Disponível em www.ambiente.hsw.uol.com.br>. Pesquisa 
realizada em 25.04.2011. 
41

Vide, porexemplo, o programa do biodiesel administrado pelogovernofederal. Cf. dados do sítio do 
Ministério das Minas e Energia, “o Biodiesel é umcombustívelbiodegradável derivado de fontes 
renováveis, que pode ser obtido pordiferentesprocessostaiscomo o craqueamento, a esterificação oupela 
transesterificação. Pode ser produzido a partir de gordurasanimaisou de óleosvegetais, existindo dezenas 
de espéciesvegetais no Brasil que podem ser utilizadas, taiscomomamona, dendê( palma ), girassol, 
babaçu, amendoim, pinhãomanso e soja, dentre outras”. Disponívelem<www.mme.gov.br>. Pesquisa 
realizada em 26/05/2009. 
42 DUPAS, Gilberto. A questão ambiental e o futuro da humanidade. In: O Desafio do MeioAmbiente. 
PolíticaExterna. Vol, 16. n. 1. Junho/Julho/Agosto.2007, p.18. 
43 DUPAS. Op.Cit. p.18. 
44 DUPAS. Op.Cit. p. 14 -19. Assevera o autor: “removam-se os sustentáculoselementares da vida 
civilizada e organizada – comida, abrigo, águapotável, segurançapessoalmínima – e empoucotempo 
mergulhamos num estadonatural hobbesiano, uma guerra de todoscontratodos”. 
45KELMAN, Jerson, in: entrevista concedida à jornalista Mônica Pileggi, em artigo intitulado “o fator 
água”. Revista National Geographic Brasil. Edição Especial: Água, o mundo tem sede. São Paulo: 
Editora Abril, ano 10, n. 121, 2010, pp. 47-50. 
46 NALINI, José Renato. Ética e Sustentabilidade no PoderJudiciário. In: MARQUES, José Roberto 
(organizador). Sustentabilidade e TemasFundamentais de Direito Ambiental.Campinas, SP: Editora 
Millenium, 2009, pp. 281-299. 
47RODRIGUES, Marcelo Abelha. UsoComum da Água e Princípio do UsuárioPagador. In: MARQUES, 
José Roberto (organizador). Sustentabilidade e TemasFundamentais de Direito Ambiental.Campinas, 
SP: Editora Millenium, 2009. pp. 351-364. Nessa trilha, merece destaque a reflexão do autor: “quando 
uma empresa de recipientesplásticos coloca o seuproduto no mercado, será que o preçofinalque foi dado 
ao seuproduto levou emconsideração o custosocial da suaprodução? Enfim, considerando-se que o 
referido produto será umresíduo de dificílimo reaproveitamento (pelas desvantagenstécnicas e 
econômicas) e que, portanto, será umfator de degradação ambiental, é de se questionar se o valor do bem 
colocado no mercado tem emsi o valor do denominado custosocial. Definitivamentenão, porque, segundo 
a teoriaeconômica das externalidades47, o efeitonegativooupositivonão pode seragregado ao valor do 
produtoporserimpossível de ser medido. Será que todas as indústriasque despejam efluentes nas 
águas embutem no produtoque fabricam o preçopeladeterioração da qualidade da água?” 
(grifonosso ). 
48 KINGSOLVER, Bárbara. Água é vida. National Geographic Brasil.EdiçãoEspecial: água o mundo tem 
sede. . São Paulo: EditoraAbril, 2010. Ano 10. Nº 121,  pp. 60-71. 
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CONFLITOS ENTRE O POSITIVISMO JURÍDICO E QUESTÕES 

AMBIENTAIS NO BRASIL: EM BUSCA DE UM PARADIGMA 

EMANCIPADOR. 

 

DISPUTES BETWEEN LEGAL POSITIVISM AND ENVIRONMENTAL ISSUES IN 

BRAZIL: IN SEARCH OF AN EMANCIPATORY PARADIGM 

 

José Fernando Vidal De Souza 

 

  

RESUMO 

O presente texto se propõe a examinar o papel do positivismo jurídico na realidade brasileira e 

o seu confronto com as questões ambientais. Por primeiro, vê-se que o direito positivo atende 

plenamente aos anseios epistemológicos da ciência moderna à medida que ordena a dicotomia 

Estado/sociedade civil, mediante a prática econômica capitalista globalizada. De outro lado, 

no entanto, a complexidade ambiental faz surgir as dicotomias e exige uma resposta que não 

se satisfaz com as explicações do positivismo jurídico, pois o seu objeto é conglobante e 

identifica o ser no mundo e não o toma como a idéia de uno, individual ou absoluto. Desta 

maneira a epistemologia ambiental traduz uma política de solidariedade do ser e da diferença. 

A crise de conhecimento coincide com a crise no âmbito ambiental, pois o saber ambiental 

não se contenta com uma leitura racional e homogênea do mundo. Tem-se, pois, que de um 

lado o Positivismo promove uma ruptura com o senso comum, enquanto de outro o saber 

ambiental busca a transcendência da individualidade existente na dimensão socio-político-

econômica. A proposta ora apresentada é a de pensar como se constrói o processo de 

individuação e como surgem as nossas idiossincrasias culturais e socioeconômicas, 

procurando criar um mundo mais voltado para o social.  

PALAVRAS-CHAVE: POSITIVISMO JURÍDICO; DIREITO AMBIENTAL; 

PARADIGMA EMANCIPADOR; NOVOS SABERES. 

 

ABSTRACT 
This paper proposes to examine the role of legal positivism in the Brazilian reality and its 

confrontation with environmental issues. At first, we see that the positive law fully complies 

with epistemological anxieties of modern science as ordering the dichotomy state / civil 

society through the globalized capitalist economic practice. On the other hand, however, the 

environmental complexity gives rise to the dichotomy and requires a response that is not 

satisfied with the explanations of legal positivism, because its object is conglobante and 

identifies being in the world and not like the idea of taking one individually or all. Thus 

epistemology translates an environmental policy of solidarity and of being the difference. The 

crisis of knowledge coincides with the crisis within the environment, because the 

environmental knowledge is not satisfied with a rational reading and homogeneous world. It 

has, therefore, that on the one hand promotes positivism a break with common sense, while 

the other seeks the environmental knowledge transcendence of individuality exists in the 

socio-political and economic. The present proposal is to think how to build the process of 

individuation and how come our socioeconomic and cultural idiosyncrasies, seeking to create 

a world more focused on the social.  
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1. Introdução 

  

  

  

  

  

O positivismo ainda hoje permite à ciência revestir-se de certeza e o conhecimento 

produzido no Norte é transferido para o Sul desprovido de dúvidas, principalmente por 

agências internacionais. 

  

Desta forma, a ciência é vista como uma mercadoria que pode ser consumida, pois já foi 

devidamente testada e aprovada. Esta lógica ressalta, pois, as diversas dicotomias entre o 

Norte e Sul como conhecimento/ignorância, centro/periferia, ensinar/aprender, 

racional/primitivo etc. 

  

A ciência valorada e controlada como mercadoria enfatiza o capitalismo como lógica 

determinante de uma sociedade moderna globalizada e neoliberal que adota o viés cartesiano 

antropocêntrico e instrumentaliza a natureza, mediante a aplicação dos conceitos monetários e 

financeiros como reguladores da política e da sociedade. 

  

A ciência propõe, assim, um modelo reducionista como forma de dominação dos 

diversos saberes, que inviabiliza o diálogo, dissolve os valores pelo monopólio da 

racionalidade e impõe o predomínio da técnica. 
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Este modelo cartesiano e reducionista imprime total falta de alteridade e estabelece uma 

leitura irreal da realidade, o que gera uma marginalização e subalternidade de boa parte da 

população mundial. Assim, se ignora as várias formas de cultura e os grupos sociais que as 

integram com franco desrespeito às diversidades da natureza identitárias. 

  

No âmbito brasileiro, a construção do direito ambiental é marcada por opções feitas com 

o predomínio econômico, político e social que revelam exploração, colonialismo, miséria e 

exclusão.  

  

O país possui uma imensa riqueza natural, sendo inclusive o maior detentor de 

biodiversidade do planeta, mas desde o seu descobrimento sofreu as mazelas de uma cultura 

de exploração para atender aos interesses econômicos da Coroa. 

  

Embora ao longo do tempo alguma legislação esparsa tenha sido produzida, na maioria 

das vezes, sempre tenha imperado o predomínio das idéias de Bacon do domínio da natureza 

pelo homem. 

  

Com esta visão, inicialmente a questão ambiental serve para atender aos interesses de 

uma pequena parte da população que exerce o poder através de oligarquias que exploram a 

terra com monoculturas voltadas à exportação, mediante o uso de mão de obra escrava e, 

depois, se valendo do trabalho assalariado e, por vezes, da escravidão de imigrantes. 

  

Ao longo desse período, o direito foi sendo construído sob os auspícios do Positivismo, 

que marcou profundamente o início da República no Brasil. 
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Paulatinamente, o Brasil vai deixando de ser um país agrário para buscar a 

industrialização, intensifica a exploração da natureza sob a alegação do desenvolvimento e do 

progresso, que trariam benefício para todos. 

  

O liberalismo vai, pouco a pouco, permitir que o capitalismo passe a ditar as regras de 

regulação do Estado, criando uma visão hegemônica de pensar. 

  

O processo de industrialização no Brasil foi deveras acelerado e causou traumas sociais 

incomensuráveis, pois em menos de 30 anos um país cuja maioria da população morava no 

campo passa a residir nas cidades. 

  

O inchaço populacional nos grandes centros urbanos, aliado à falta de emprego, perda 

de identidade e baixo salário, leva a existência de miséria e exclusão. 

  

Com isto os problemas ambientais afloram. Inicialmente a poluição aumenta 

significativamente, diante da postura do Estado em aceitar a implantação de qualquer tipo de 

indústria, sem controle de suas atividades. Depois, a falta de emprego e qualificação de boa 

parte da população que se vê obrigada a morar em favelas, sem condições mínimas de 

habitabilidade, sofrendo com falta de água, saneamento básico, serviços de saúde, educação, 

energia elétrica e transporte. 

  

No final do século passado, a partir da década de 80, o Brasil após passar por momentos 

de intensa crise política e processos freqüentes de ditadura encaminha-se para uma abertura 

que se propõe a sedimentar a democracia. Neste momento a questão ambiental ressurge como 

forma de luta social, em especial por parte das organizações não governamentais e de 

brasileiros que retornam ao país após um período de exílio. 
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A visão agora, porém, é manter a discussão ambiental sob a ótica preservacionista. Na 

seqüência, em 1988, é editada a Constituição Federal que dedica todo um capítulo ao meio 

ambiente e, logo depois, em 1992, o Brasil sedia a II Conferência Mundial da ONU sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano (Rio-92). 

  

Contudo, na mesma época nota-se a desregulamentação da economia mundial, com a 

abertura comercial e a possibilidade de inserção das economias periféricas e semi-periféricas 

nos mercados globais, fato que acentua a crise social no Brasil com o crescente desemprego, 

fim das políticas públicas nas áreas da segurança-pública e bem-estar social e domínio da 

democracia representativa. 

  

A questão ambiental então passa a ser um entrave para o modelo que se pretende 

instalar, pois apresenta contradições com várias práticas sociais e visões de mundo que fogem 

à leitura hegemônica. 

  

De outro lado, a ênfase do aspecto econômico da globalização aprofunda as 

desigualdades entre os países ricos e pobres, promove a desintegração nacional, gera maior 

concentração de rendas e agrava as condições socioambientais. 

  

A sustentação do pensamento dominante passa pelo crivo do conhecimento científico, 

que visa instrumentalizar o mundo. A ciência torna-se ideologia, que permite o exercício do 

poder para o controle do mundo. Ela ampliou o seu sentido, passou ser uma das principais 

forças produtivas das sociedades modernas e rechaça outras formas de conhecimento. 

  

Dentro deste cenário, no âmbito brasileiro, vemos que o direito ainda continua a se valer 

das regras positivistas para entender o mundo. Esta racionalidade, longe de ser ilógica 

demonstra que se encontra em perfeita harmonia com a idéia de regulação do conhecimento 

pelo mercado. 
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 Neste sentido, o Positivismo é extremamente atual, pois permite uma visão binária de 

mundo expressa pela fórmula legal/ilegal, permitido/proibido, certo/errado que facilita a 

interpretação e permite a imposição do pensamento hegemônico. 

  

No entanto, a questão ambiental traz consigo uma problemática diversa, que exige 

articulações teóricas que superam o conhecimento científico e, por ser assim, se apresenta 

como uma excelente janela para enxergar o direito e, consequentemente, a sociedade. 

  

Portanto, a racionalidade ambiental exige uma nova estratégia epistemológica, que não 

se limita ao conhecimento científico e não pode sofrer as amarras do direito positivo. A 

amplitude do saber ambiental é construída num contexto de conciliação entre o homem e a 

natureza e, sendo assim, exige-se a interação entre o conhecimento científico e os outros 

saberes para solução dos conflitos ambientais. 

  

Todos esses temas e outros mais que permitem a elaboração de um pensamento 

complexo serão analisados a seguir, através de uma reflexão sobre o direito, conhecimento 

científico, amadurecimento da consciência ambiental e novos saberes diante da sociedade 

brasileira. 

  

  

  

  

  

2. O Desenvolvimento do positivismo no Brasil 
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O positivismo francês nasce de uma reação ao espiritualismo clássico que inicialmente 

é marcado por Descartes. Seu maior ideólogo foi Augusto Comte, que com idéias abstratas 

quer substituir a ciência por dados colhidos pela experiência. 

  

A sua pretensão era a formulação de uma "física" social (a "sociologia") que alterasse 

o quadro social instável da época, decorrente das novas relações de trabalho do capitalismo 

industrial. Assim, é que concebe a chamada lei dos três estados: teológico, metafísico e 

positivo. 

  

No estado teológico o homem tem a possibilita entender o mundo e os fenômenos, 

através da imaginação. Porém, os fenômenos da natureza o entendimento só ocorre com a 

crença na existência de idéias míticas, de deuses e espírito, conferindo a eles caráter divino. 

Essa fase fundamenta-se na crença em poderes imutáveis, sendo que a forma teológica 

escolhida (fetichista, politeísta e monoteísta) não altera este pensar. Ademais, nesta fase o 

homem teria a possibilidade da compreensão absoluta da importância da coesão social e do 

fundamento da vida moral. Ao final o desenvolvimento do espírito humano atingiria uma 

unidade, reunindo todas as divindades em apenas uma, consagrando o monoteísmo. A forma 

política representada neste estado é a monarquia associada ao militarismo, fundada no poder 

de autoridade. 

  

Na fase metafísica, a interpretação do mundo é examinada sob o olhar dos conceitos 

abstratos, idéias e princípios. Aqui homem e natureza rompem com o sobrenatural e com o 

estado teológico. O modelo político que representa esta fase é uma sociedade contratual no 

qual o Estado se submete a uma soberania do povo, substituindo os reis, pelos juristas. 

  

Por fim, na fase positiva o homem expõe os fenômenos e estabelece relações 

constantes de semelhança e sucessão entre eles, onde a imaginação e a argumentação estão 
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subordinadas à observação. Nessa fase, as causas e as essências dos fenômenos são deixadas 

de lado e busca-se evidenciar as leis imutáveis que nos regem, ou seja, as relações constantes 

entre os fenômenos psicológicos individuais e coletivos. O conhecimento destina-se, então, a 

organizar e não a descobrir o real, o certo e inquestionável, através do empirismo. A 

representação social-política seria exercido pelos controles da ciência/sabedoria humana e 

industriais, respectivamente. 

  

A filosofia passa a ser então um mero instrumento de sistematização da doutrina 

positivista.  

  

Para Comte as ciências obedeciam a uma ordem histórica de formação que podiam ser 

elencadas da seguinte forma: matemática, astronomia, física, química, biologia e sociologia, 

partindo assim, de conceitos que levavam de uma maior abstração a uma menor complexidade 

e vice-versa. Mais tarde, a teoria comtiana adquire feições teológicas, sendo que este período 

metafísico visa levar o positivismo a se transformar numa religião da humanidade. 

  

Comte, por exemplo, desenvolve a idéia de providência e esta é representada de várias 

formas, que são fundidas no corpo social. Desta forma as mulheres representam a providência 

moral; os sacerdotes ou os sábios representam a providência intelectual; os capitalistas a 

providência material e os proletários a providência geral. 

  

Já o positivismo inglês tem Stuart Mill como seu maior representante, para quem o 

conhecimento humano decorre de sensações próprias de dados primários e irredutíveis, que se 

ligam entre si através de uma associação e levam ao raciocínio pelo método indutivo. 

Portanto, para ele toda a ação humana é movimentada pela utilidade e o indivíduo sozinho 

não consegue entender a sua própria utilidade e, desta forma depende o outro. 

  

O positivismo alemão tem como origem uma reação contrária ao idealismo e ao 

abstratismo hegeliano. Parte das idéias de Kant e Hegel, mas entende que o elemento 
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fundamental da realidade é considerado o dado sensível e este é entendido como fato de 

consciência ou sensação. 

  

Na Alemanha, o positivismo adquire características de naturalismo e materialismo. 

  

Assim, as idéias hegelianas são interpretadas sob uma ótica tradicional teísta e cristã 

ou, por outra corrente, que a enxerga de uma forma positiva e naturalista. 

  

A segunda forma de pensar é adotada por Marx que justifica filosoficamente o 

socialismo e ao mesmo tempo passa a demolir filosoficamente o cristianismo. 

  

O positivismo alemão, no entanto, tem como preocupação maior o problema 

gnosiológico, destacando a experiência na sua pureza, contrapondo-a ao realismo ingênuo, 

materialista e naturalista. 

  

No Brasil, porém, o Positivismo promove uma ruptura com o senso comum, em favor 

da implantação do Estado liberal, que é criado para substituir o Império e o modelo de uma 

sociedade escravocrata, muito embora os professores de direito passem a adotar a postura 

cômoda de meros intérpretes e repetidores dos textos legais. 

  

Mas, tal fato ocorreu em razão da Constituição do Império de 1824 ser interpretada 

seguindo às idéias de Rousseau, considerando uma total ausência de consciência política na 

estrutura do Império. D. Pedro I passa de Regente e Príncipe do Brasil para Imperador do 

Brasil,  no período de um ano, sem esquecer que os ideários de liberdade que marcaram a 

Independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa conduziram à independência do 

Brasil.  
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Assim, a Constituição do Império trazia a concepção do Poder Moderador, mas 

governo era exercido pelo Imperador e por um Parlamento. Esse modelo gera um vácuo, uma 

sensação de vazio, pois classe política era politicamente incapaz e o parlamento, eleito em 

assembléia, tinha o predomínio da classe dominante, na ocasião os fazendeiros. 

  

Além disso, D. Pedro I acaba por abdicar ao trono do Brasil em 1831, deixando como 

herdeiro seu filho de apenas seis anos de idade, fato que consolida o período da Regência. 

  

Ademais, a cultura intelectual brasileira era mais literária que científica, sendo que a 

elite procurava, em geral, a formação jurídica e, conforme já mencionado, encaminhava seus 

filhos para estudarem na Europa. Já as Forças Armadas (exército e marinha), assim como os 

engenheiros e médicos, dedicavam-se a estudos científicos. 

  

De fato, no Brasil, verifica-se que durante muito tempo o estudante de direito só 

concluía seus estudos na Europa, em especial em Coimbra, para depois se ver atrelado a uma 

função ligada ao Estado, de cunho eminentemente burocrata e clientelista. 

  

A magistratura, por exemplo, possibilitava acesso quase que imediato para a carreira 

política. Além disso, o advogado podia mediante nomeação imperial exercer atividades de 

juiz municipal ou juiz de direito ou delegado ou Chefe de Polícia.  

  

Em 11 de agosto 1827 instalam-se os cursos jurídicos no Brasil, sob o manto do 

Império e para atender aos seus interesses numa aliança política entre os detentores do poder 

local e o provincial, numa sociedade escravista, mas com ares do liberalismo. 

  

Com efeito, Lima Lopes (2000, p. 228) adverte com precisão que 
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[...]o liberalismo, no Brasil, nada tem a ver com o liberalismo norte-americano, por 

exemplo: ali, liberal é o defensor das liberdades civis e públicas, dos direitos 

humanos, sociais e civis. Aqui o liberalismo tende a confundir-se exclusivamente 

com o liberalismo econômico, o laissez-faire, ou, num clima de profundas 

desigualdades como o nosso, num salve-se quem puder. 

  

  

  

Assim, o Brasil escravocrata do início do século XIX cria um curso jurídico que 

acompanha o modelo da faculdade de Direito de Coimbra, sem ser democrático ou liberal. 

Como exemplo, Lima Lopes (2000, p. 229-230) elucida que em 1827 os cursos de direito 

brasileiros 

  

[...] não contarão como disciplina direito romano, que será introduzida apenas na 

década de 1850. Em substituição, o estilo de ensinar deveria ser sintético, 

compendiário, e demonstrativo. Em outras palavras, sistemáticos e geometrizante. 

Os primeiros cursos jurídicos brasileiros, de cuja criação participam homens que 

estudaram na Coimbra reformada, refletem esta reserva oitocentista ao direito 

romano à moda antiga, ao  ius commune. Já em meados do século XIX, porém, o 

direito romano que vier a ser introduzido será o da pandectística alemã. 

  

  

  

A novidade do liberalismo e do utilitarismo leva os cursos jurídicos brasileiros ao 

longo do século XIX a travarem o embate entre os jusnaturalistas e positivistas. 

  

Os primeiros seriam os homens que adotam o sistema prudencial que vigorara na 

escolástica medieval, capazes de entender o direito através de um senso comum e das regras 

do direito natural racional. Seriam responsáveis pela formação dos quadros do Estado 

Imperial, na defesa da estrutura da monarquia, da religião de Estado, da moral e dos costumes 

aceitos. 
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Os segundos surgem após o iluminismo na esteira do Estado liberal e burguês e 

servem de sustentação para o Estado Republicano, pois através da experiência e observação 

pretendem solucionar os conflitos individuais, as disputas contratuais e as regras norteadoras 

da propriedade, dando sustentação à figura estatal com rompimento completo com o senso 

comum. 

  

De acordo com Lima Lopes (2000, p. 343), as Faculdades de Direito até 

aproximadamente 1870 

  

[...] não foram centros de debates. A vida cultural jurídica dava-se no foro ou na 

Corte. [...] As queixas contra os cursos foram muitas, como a falta de freqüência dos 

professores, as fraudes nas listas de presença dos alunos, o dogmatismo e o 

tradicionalismo nas disciplinas. Os juristas desenvolvem, quando querem, uma 

espécie de autodidatismo, formam suas próprias bibliotecas. Tudo muito compatível 

com uma sociedade aristocrática, em que o espaço público da discussão das idéias e 

da cultura é quase que exclusivamente o salão, a casa particular, o espaço doméstico. 

  

  

  

Enfim, a ausência de cultura e conhecimento teórico, aliada a uma filosofia que 

apresentasse critérios racionais seguros faz florescer o Positivismo no Brasil, em torno de 

1850, trazido por brasileiros que estudaram na França, dentre eles alguns alunos de Comte. 

  

As idéias positivistas, no entanto, ganham visibilidade dentro da Escola Militar e na 

Escola Politécnica, na segunda metade do século XIX, pois o palco é perfeito para a difusão 

das idéias da matemática como ciência universal, do método cartesiano e da física mecânica. 

Benjamin Constant, um dos grandes expoentes da República, ingressa na Escola Militar em 

1852 e passa a ser influenciado por esse pensar, chegando a intitular-se adepto do positivismo 

a partir de 1857.   
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No entanto, os grandes representantes do positivismo brasileiro foram Miguel Lemos e 

Teixeira Mendes que ainda como estudantes da Escola Politécnica se aproximam de Augusto 

Comte pelas lições interpretadas por Littré e, assim, dos meios matemáticos as idéias 

positivistas atingem a rua. 

  

Miguel Lemos e Teixeira Mendes, porém, são impedidos de continuarem o curso por 

motivos disciplinares e, desta forma, passam a dedicar-se integralmente a divulgação das 

idéias positivistas. Em 1879, Miguel Lemos vai a Paris e se encontra com Littré, então 

filólogo e adepto da doutrina comteana dissidente, que lhe revela que a toda a obra de Comte 

após a sua demência não tem qualquer valor. 

  

Lemos, no entanto, por ser profundamente religioso não aceita este pensar e vê no 

littreismo algo incompleto e continua sua busca, acabando por se aproximar de Pierre Lafitte 

que continuava como seguidor da tradição da Religião da Humanidade.  

  

Pelas mãos de Lafitte, Miguel Lemos acaba por ser nomeado Diretor do Positivismo 

no Brasil, dando início ao Apostolado Positivista no Brasil e retorna ao Rio de Janeiro em 1º. 

de fevereiro de 1881 e logo  assume as funções de diretor da Sociedade Positivista do Rio de 

Janeiro, dando início à propaganda oficial com a edição do jornal positivista Gazeta de 

Notícias.  

  

Teixeira Mendes e Miguel Lemos seguiam rigorosamente a doutrina comteana e 

pregavam os cânones da Filosofia Positivista e, tal como Comte, acreditavam que a República 

deveria ser o estado final da evolução política da humanidade. 

  

De qualquer forma, é o pensamento dos positivistas ortodoxos que prevalece num 

primeiro momento e eles iniciam frentes de combate ao Império e atacam por dois flancos: no 

âmbito político e no âmbito religioso.  
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Na época a religião oficial do Estado no Brasil era o catolicismo, já em relação à 

pessoa do imperador os positivistas diziam que se tratava de uma pessoa ambiciosa, sem 

cultura, pouco patriota e sem visão política. D. Pedro II, ao contrário, sempre foi bastante 

condescendente com os positivistas, pois os considerava como pessoas de bom caráter e 

inteligentes, chegando a defender Benjamin Constant de seus opositores em diversas 

situações. Além disso, o imperador fazia uso do Poder Moderador com muita reserva e 

cuidado, pois sempre foi um soberano constitucional. 

  

Como já visto a abolição da escravatura deu-se em razão de um movimento 

abolicionista, vindo a ocorrer só no fim do século XIX, por motivos de ordem econômica e 

pressão do governo inglês, sendo que a imprecisão destes fatos históricos se deve à postura de 

Rui Barbosa. Rui que, mais tarde integra também o governo republicano, determinou que todo 

o arquivo da época da escravidão, sob a alegação de falta de espaço e por se tratar de um 

período que deveria ser apagado da história do Brasil, fosse destruído. 

  

Os opositores de Rui Barbosa, no entanto, afirmam que a sua intenção não fora outra 

senão a de preservar os interesses da classe dominante, os fazendeiros, que já davam corpo às 

oligarquias, de eventuais represálias em razão da mudança do regime monárquico para o 

republicano. 

  

Porém, o descontentamento dos militares com o Império logo após a Guerra do 

Paraguai (1864-1870) passou a aumentar, eis que muitas medidas foram adotadas visavam a 

redução dos privilégios e, como já observado, desde a Regência, o Exército viu a tropa 

diminuir a cada ano. Os militares haviam angariado grande prestígio após a Guerra contra o 

Paraguai e temiam o crescimento da Guarda Nacional.   
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Estes fatores aliados às idéias positivistas de desapego às tradições militares e 

formação intelectual voltada para o aprendizado da matemática e não mais voltado para 

guerra levou-os a uma inclinação maior para política. 

  

Assim, Benjamin Constant, militar de carreira (tenente-coronel), que participara da 

Guerra do Paraguai na condição de engenheiro civil e militar e, ainda, lecionou nas escolas 

Militar, Politécnica, Normal e Superior de Guerra, influi para que o Marechal Deodoro da 

Fonseca, contra a sua vontade, depussesse D. Pedro II do trono. Os principais argumentos 

eram que o Governo Imperial continuava a punir os soldados que não participavam da captura 

dos escravos e a falta de patriotismo por não adotarem medidas contra os políticos corruptos. 

  

Esta passagem histórica, aliás, é revelada por Oliveira Torres (1957, p. 68) da seguinte 

forma: 

  

A população do país, nobreza, clero e povo, assistiu, surpreendida, à parada. Pois, 

como todo mundo sabe Deodoro, à frente da tropa marchou para o Quartel General, 

onde, auxiliado por Floriano, prendeu o Visconde de Ouro Preto. Feito isto, 

declarou extinto o regime imperial e instalado o republicano. E o major Solon, 

gaguejante, desincumbiu-se da antipática tarefa de botar o velho rei e sua família 

barra fora. No fundo, e retórica a parte, eis em que constituiu a substituição do 

Império Brasileiro pela República dos Estados Unidos do Brasil.      

  

Outros fatores tais como a disposição das camadas populares em favor do movimento 

republicano e a existência de um partido político, representando a nova elite agrária, o PRP 

(Partido Republicano Paulista) disposto a chegar ao poder, não foram decisivos para a 

proclamação da República. Primeiro porque parte das camadas populares estava mais 

empenhada no fim da escravidão e não tinha mobilidade suficiente para uma articulação que 

visasse o poder. Segundo, porque a intenção do PRP era chegar ao poder de forma moderada, 

para a defesa mais ampla dos seus interesses, sendo que alguns dos seus representantes 

continuavam simpatizantes a algumas idéias monarquistas e não se preocupavam com 

querelas doutrinárias.  
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Vê-se com isto que República no Brasil surge como fruto de militares que se 

dedicavam mais ao estudo das matemáticas do que à estratégia e à balística e se norteavam 

pelas leituras positivistas, dando origem a uma ideologia republicana e antimilitarista, nos 

moldes do ensinamento comteano. 

  

O positivismo, então, vai tentar instalar-se na República desde os primeiros dias 

visando implantar as idéias positivistas e, para isto, Miguel Lemos e Teixeira Mendes enviam 

ao Chefe de Governo para uma série de documentos para mudança das bases essenciais de 

organização do país.  

  

Dentre estes documentos estava o folheto Bases de uma Constituição política 

Ditatorial Federativa para a República Brasileira, que fora inspirado no capítulo V da 

obra  Política Positiva de Comte. 

  

Oliveira Torres (1957, p.68) explica que:  

  

Para se compreender as intenções dos positivistas convém que se tenha em conta que 

eles consideravam o período, vindo desde a dissolução da ordem medieval pela 

Renascença, como estado de transição para o estado positivo. A ditadura seria a forma 

de governo ideal para que tal transição se operasse livremente, segundo a lei dos três 

estados. O chefe do governo que realizou com maior perfeição essa ditadura foi, 

segundo, A. Comte, o rei Frederico II [sic], o Grande, da Prússia.  

  

Essas idéias, no entanto, causavam horror a Rui Barbosa que fora encarregado de 

coordenar os trabalhos para elaboração de uma nova Constituição Brasileira.  

  

Rui Barbosa, no período de 1875 a 1890, sempre se mostrou bastante simpático e 

entusiasta da Filosofia Positiva chegando a enaltecer Comte e Littré em vários discursos na 

Câmara dos Deputados. Porém, o seu afastamento, ainda que não radical e permanente só 
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ocorre por ocasião da elaboração da Constituição de 1891, que o levou a tecer críticas severas 

aos positivistas ortodoxos.  

  

Por esta razão, talvez, evitou ele se imiscuir na discussão acerca do pavilhão nacional 

e da possibilidade da implantação do Calendário Abstrato de comemorações idealizado por 

Augusto Comte, como desejavam os positivistas Miguel Lemos e Teixeira Mendes. 

  

De fato, como explica Oliveira Torres (1957, p.76-77) a bandeira brasileira foi 

idealizada por Teixeira Mendes, pintada por Décio Vilares e apresentada a Benjamin 

Constant, que se encarregou de obter a aprovação do decreto nº. 4 de 19 de novembro de 

1890, instituindo-se, desde então, o Dia da Bandeira. 

  

A divisa do positivismo Ordem e Progresso passa a figurar no pavilhão nacional e 

substituiu a Cruz da Ordem de Cristo que figurava na bandeira do Império, o que ensejou 

inúmeros protestos dos católicos e dos partidários do antigo regime. 

  

Os positivistas tinham como maior adepto o ministro da agricultura Demétrio Ribeiro, 

que encabeçava as principais teses positivistas: separação da igreja e Estado, casamento civil, 

liberdade de pensamento, fim do anonimato na imprensa, secularização dos cemitérios, 

combate a repressão à cartomancia e ao espiritismo, calendário dos feriados nacionais etc. 

  

Pouco a pouco, porém, os positivistas foram vendo muitas das suas idéias derrotadas 

pelo liberalismo capitaneado por Rui Barbosa e, ao final de dois meses e meio, por não 

concordar com a política financeira adotada pelo governo provisório, Demétrio Ribeiro acaba 

por demitir-se, encerrando a participação da influência do Positivismo de forma direta na 

direção do país.  
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Rui Barbosa, então, encabeça a organização da República nos moldes da liberal-

democracia jurídica e na condição de Ministro da Fazenda, implanta o encilhamento sob o 

argumento de que a  política financeira do extinto regime era nefasta e tinha levado o país à 

bancarrota.  

  

Com a promulgação da Constituição de 1891 seguindo os ditames do liberalismo 

estrito, Rui Barbosa consegue afastar os positivistas ortodoxos das questões políticas e, ao 

lado disso, Quintino Bocaiúva, ministro do Exterior do Governo Provisório, resolve 

determinar medidas emergenciais, dentre elas suprimir a liberdade de imprensa e a edições 

dos diversos jornais, pois no seu entender o jornalismo de oposição não mais fazia sentido 

com a queda do regime e, assim, bastava a edição do Diário Oficial. 

  

Contudo, as idéias positivistas continuavam a permear os destinos do Brasil não mais 

como um ditâme do Estado, mas por influência de vários políticos e colaboradores. 

  

Além disso, é necessário ter em conta que o Positivismo persistia não só em razão das 

escolas Militares, mas também pela difusão nas escolas de Direito. 

  

Na Faculdade de Direito de São Paulo, na década de 1880 a 1890 acirrados debates 

foram travados entre os justanaturalistas de origem tomista e os positivistas. 

  

Além disso, na metade do século XIX circulavam pela Faculdade de Direito de São 

Paulo os seguintes jornais de cunho positivista: A República, O Federalista, A Evolução e a 

Luta, este, inclusive, adotava o calendário comteano. 

  

Ivan Lins (1961, p.146) observa ainda que: 
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Ao fundar em São Paulo, com Assis Brasil e Pereira da Costa, A Evolução, Júlio 

Castilhos assim, lhe definia, em 1879, o programa: 

  

A Evolução resume tudo quanto se pode dizer nestas duas palavras que a sociologia 

erigiu em divisa: Ordem e Progresso 

  

 Ordem e Progresso -  eis o dogma sociológico 

  

Ordem e Progresso – eis a república 

  

Ordem e Progresso – eis o objetivo para o qual deve trabalhar aquela parte da 

geração contemporânea, que não quiser consumir-se em uma vida de inércia e 

esterilidade, sem haver colaborado para obra comum. 

  

 

             Em Pernambuco, no entanto, a trajetória do Positivismo é bem diversa. Inicialmente 

Tobias Barreto se aproxima do Positivismo, em razão da sua espiritualidade. É seguido por 

Sílvio Romero e, depois, por José Higino, todos, porém, acabam dele se afastar, após o 

contato com as teorias evolucionistas. 

  

            Muitos desses estudantes, depois, vão ocupar cargos públicos nos Estados da 

Federação, ou uma cadeira  no Congresso Nacional e, até a Presidência da República, como é 

o caso de Campos Salles, que foi ministro da Justiça do Governo Provisório e o quarto 

presidente do Brasil. 

  

            Desta forma, passamos a perceber no Brasil a existência de duas espécies de 

positivismo: o littreísmo que inicialmente domina as escolas de Direito e os adeptos da 

Religião da Humanidade, difundida por Laffitte, que ocupam as escolas militares. 
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            Nas Faculdades de Direito, porém, o positivismo comteano vai paulatinamente 

abrindo espaço para a sedimentação do evolucionismo e do dogmatismo de origem 

germânica.  

  

Interessante observar que durante a época da Espada, período que compreende de 15 de 

novembro até o fim do governo do Marechal Floriano Peixoto, em 1894, mesmo tendo os 

positivistas ortodoxos afastados ou neutralizados por Rui Barbosa, o espírito comteano 

remanesce na forma do exercício do poder pelos militares.  

  

A tendência centralizadora dos militares vai se contrapor aos anseios dos liberais, que 

com a promulgação da Constituição de 1891 passam a promover uma modernização das 

instituições brasileiras, dentre elas destacam-se: a) a separação entre Estado e Igreja, b) o 

federalismo, com a autonomia sócio-política e econômica dos estados; o presidencialismo, c) 

o regime representativo, com eleição direta pelo povo dos seus representantes no Executivo e 

Legislativo, excluídos os analfabetos, as mulheres, os soldados e os menores de idade. 

  

Com a Constitiuição em vigor o Mal. Deodoro acabou eleito pelo Congresso Nacional 

numa votação marcada por ameaças de intervenção militar, mas o fato mais curioso é 

perceber que o Exército não tinha uma força coesa, pois o Marechal Floriano concorreu ao 

cargo de vice-presidente apoiando o candidato das oligarquias, Prudente de Moraes. Este foi 

derrotado, mas o Mal. Floriano foi eleito vice presidente, pois o texto constitucional de 1891 

determinava que a eleição para presidente e vice eram separadas e podiam ser eleitos 

candidatos de chapas diferentes.  

  

O governo do Mal. Deodoro é marcado por uma grande crise política, em razão do seu 

autoritarismo e centralismo, sendo intensamente combatido pela oposição exercida pelos 

grandes fazendeiros, que ocupavam a maioria das cadeiras no Congresso Nacional eram 

apoiados por parte do exército.  
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Em nome da ordem, em novembro de 1891 o Mal.  Deodoro decreta o fechamento do 

Congresso Nacional, sob dois pretextos: primeiro a possibilidade de aprovação da Lei de 

Responsabilidade, que poderia causar impeachement do Presidente da República, em  em 

certos casos e b) a greve da Central do Brasil. 

  

Porém, não resiste e acaba por renunciar no dia 23 do mesmo mês, pois não contava 

com apoio social e se via ameaçados por militares da Marinha. 

  

O Mal. Floriano Peixoto (1891-1894) assume o poder sendo apoiado pelas Forças 

Armadas (Exército e Marinha) pelo Partido Republicano Paulista e como ato inicial decreta a 

anulação do decreto que dissolveu o Congresso; a derrubada dos governos estaduais que 

haviam apoiado Deodoro e o controle da especulação financeira e da especulação com 

gêneros alimentícios, através de seu tabelamento. 

  

Essas medidas desencadearam, imediatamente, violentas reações contra Floriano, sem 

contar que o art. 42 da Constituição Federal determinava que no caso de vaga do cargo de 

presidente ou vice, antes do decurso de dois anos do mandato haveria necessidade de realizar 

novas eleições, mas ele ignora o Texto Constitucional, afirmando que a lei só se aplicava aos 

presidentes eleitos diretamente pelo povo e como a eleição do primeiro presidente fora 

indireta, feita pelo Congresso, poderia terminar o mandato na condição de ter assumido em 

razão da renúncia do Mal. Deodoro. 

  

Como consequência o Mal. Floriano passa a enfrentar uma série de revoltas: primeiro o 

manifesto de treze generais que pretendiam a sua renúncia e a realização de eleições diretas, 

depois a Revolta Armada (1893) ocorrida na Escola Naval, que pretendia reviver o mesmo 

evento que levou à renúncia do Mal. Deodoro e, por último, a Revolta Federalista, ocorrida no 

Rio Grande do Sul, comandada pelo partido republicano gaúcho. Floriano reprimiu todas as 

revoltas com extrema violência, que lhe valeram o apelido de Marechal de Ferro.  
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No âmbito econômico, porém, herdou a inflação provocada pelo encilhamento e adotou 

algumas medidas protecionistas em relação à indústria, assim como a facilitação ao crédito, 

com a preocupação de controlar a especulação. 

  

A partir de 1893, no entanto, a luta do Positivismo se volta para o Rio Grande do Sul, 

onde Júlio de Castilhos lidera um grupo de positivistas visando irradiar essa doutrina como 

corrente política que vem a se tornar dominante no país. 

  

Castilhos, como já visto, cursou a Faculdade de Direito de São Paulo e em 1899, com a 

Proclamação da República acabou por recusar a presidência do Estado do Rio Grande do Sul, 

mas passou a ocupar o cargo de secretário de estado, pois  queria acabar com as antigas 

práticas político-administrativas clientelistas do período imperial. 

  

Em 1890 elege-se deputado e passa a ocupar uma cadeira no Congresso Nacional para 

elaborar a nova constituição e, ai se aproxima de um grupo extremamente radical, que 

defendia o federalismo e tinha nítida inspiração positivista. 

  

Em 1891, de volta ao Rio Grande do Sul, passa a ocupar a presidência do Estado e 

decide aprovar a nova constituição gaúcha, um texto extremamente autoritário que pretendia 

instaurar uma ditadura republicana comteana, inspirada no Sistema de Política Positiva de 

Comte com os seguintes tópicos: 

  

a) o combate à democracia e ao voto popular, que era considerado um dogma metafísico, 

sendo que a república não se legitimava pelo voto, mas por ser um direito científico e 

histórico. Assim, estes dois conceitos visavam implantar o mandato governamental; 

  

b) a constituição gaúcha foi promulgada em nome da Família, da Pátria e da Humanidade, 

conforme constava do seu preâmbulo; 
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c) O poder era centralizado pelo chefe do Executivo, que inclusive poderia elaborar leis, 

reduzindo a assembléia política à mera votação dos orçamentos; 

  

d) a continuidade administrativa garantia, sendo permitida a reeleição do governante; 

  

e) incorporação do proletariado e das forças econômicas ao Estado. 

  

Percebe-se que o texto constitucional gaúcho permitia a concentração da força política 

nas mãos do governante, mediante um regime, que visava promover o bem estar social, 

mediante a garantia da responsabilidade moral dos governantes, permitindo, também que a 

sociedade fosse racionalmente estruturada de modo "científico". 

  

Ademais, os partidários dessa forma de governo substituíam a idéia de representação 

pelas de tutela e hegemonia, numa autocracia, instaurada da ordem moral que resultaria, 

necessariamente, em progresso. 

  

Assim, tanto o Poder Legislativo perde sua principal função, como o povo perde 

soberania, tudo em nome de uma ordem atribuída ao ditador com responsabilidade moral, 

evitando-se o despotismo e a implantação de uma a ditadura nos moldes da comteana, cuja 

intenção principal era conduzir o povo brasileiro ao estado positivo. Este era a uma verdadeira 

sociocracia, determinada pela racionalidade, contra quaisquer elementos teológicos ou 

metafísicos, superados pela história em definitivo. 

  

Essa atitude absolutista e antidemocrática dos castilhistas permite que eles se 

mantenham no poder no Rio Grande do Sul por quase 40 anos, inicialmente com Castilhos, 

depois com Antônio Borges de Medeiros (1863-1961), que se elegeu sucessivamente quatro 

vezes para a presidência daquele Estado, e, por fim, em 1928, com Getúlio Vargas (1883-

1954). 
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O Brasil, assim, é marcado por fases que envolvem processos hegemônicos e 

reacionários que vai do caudilhismo, passando pela ditadura até o fascismo. 

  

O caudilhismo se apresenta como um fenômeno próprio das sociedades primitivas, 

onde as leis e instituições não possuem importância e só existem homens em marcha e luta 

com seus seguidores. Há aqui uma individualização do poder. A ditadura pressupõe a 

supressão de liberdades, ainda que provisoriamente, onde sempre se anuncia a liberdade, após 

o decurso do período de situação temporária e emergencial. O fascismo é um termo plurívoco, 

muitas vezes utilizado como sinônimo dos termos anteriores, com nítida relação afetiva, de 

cunho social-nacionalista, com influência política marcada por grande propaganda política de 

um partido único, rígido controle de liberdade dos cidadãos e grandes reformas sociais, muitas 

delas não desejadas pelo povo. 

  

Na atualidade, muitos questionam a era Vargas e dizem que ela não sofreu influência 

do Positivismo. 

  

Porém, não se pode esquecer que a influência de Júlio de Castilhos na formação 

político-filosófica de Vargas foi intensa e culminou com a sua ida para o plano nacional, a 

revolução de 30 e o Estado Novo, conforme visto no capítulo I. 

  

Até na música popular desta época se verifica a repercussão do Positivismo, como 

lembra Ivan Lins (1961, p.534-535), ao recordar o samba de Noel Rosa e Orestes Barbosa, de 

1933, cuja letra é a seguinte: 

  

A verdade, meu amor, mora num poço, / É Pilatos, lá na Bíblia quem nos diz, / E 

também faleceu por ter pescoço, / O (infeliz) autor da guilhotina de Paris. / Vai, 

orgulhosa, querida, / Mas aceita esta lição: / No câmbio incerto da vida, / A libra 

sempre é o coração, / O amor vem por princípio, a ordem por base, / O progresso é 

que deve vir por fim, / Desprezaste esta lei de Augusto Comte, / E foste ser feliz 

longe de mim. 
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Na ocasião vemos também, que o littreismo que inicialmente dominava as escolas de 

Direito do Brasil passa ao evolucionismo, principalmente o spenceriano em São Paulo, pelas 

mãos dos trabalhos de Pereira Barreto e, no Recife, com Silvio Romero, Clóvis Bevilácqua, 

Pedro Lessa e muitos outros. Desta época, só Tobias Barreto se salva do Positivismo por 

adotar um germanismo científico. 

  

Importante, porém, destacar que Comte e Spencer tinham pontos em comum, mas 

divergiam na análise política e ideológica de enxergar a evolução da civilização e, nesse 

sentido Angela Alonso (1995, p. 04) explica que ambos  

  

[...] estavam absolutamente de acordo quanto ao papel fundamental da ciência como 

meio de intervenção e transformação do mundo humano e natural e como agente da 

modernidade e da civilização; o positivismo comteano e o evolucionismo spenceriano 

dão o perfeito arremate a este concepção e, desse ponto de vista, não pesa entre 

diferença considerável. É o conhecimento científico das leis que regem a natureza e a 

história que torna possível a construção de projetos de civilização e de catalisadores 

capazes de encurtar ou minimizar as dores do processo civilizatório. No entanto, os 

dois sistemas divergiam num ponto fundamental, a via política e ideológica de 

alcançar a civilização. O spencerianismo tendeu a fornecer uma via liberal para o 

progresso, enquanto o positivismo comteano trazia uma perspectiva autoritária. No 

Brasil, cada uma das teorias foi conformar interpretações distintas da realidade social. 

O tom darwinista de Spencer convirá mais àquele liberalismo difuso na cultura 

brasileira. A concepção spenceriana da sociedade como regida por leis de seleção e 

adaptação similares às que operam no mundo natural poderia justificar a estrutura 

social e política como fruto da seleção social, na qual apenas os fracos perecem. Sua 

perspectiva individualista permitia também explicar a ascensão dos self-made-men 

como conseqüência da sobrevivência do mais apto e a exclusão social como resultado 

da luta pela vida. 

  

O cenário apresentado permite a Vargas chegar a Presidência da República e 

implantar, paulatinamente, as regras norteadoras do positivismo castilhista, em especial 

durante o período do Estado Novo (1937-1945). Na ocasião, procura substituir a noção da 

representação eleitoral pela da hegemonia científica, mediante a ordem e o fortalecimento de 

um dirigente moralmente responsável que concebe um regime promotor do bem-estar social 

rumo ao progresso. 
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Assim, vários são os sinais indicativos desta assertiva, por primeiro com o fim da 

revolução de 30, no dia 03 de novembro de 1930 a junta provisória entrega o poder a Vargas, 

que se faz chefe do governo provisório e passa a organizar o seu ministério, com Lindolfo 

Collor para o ministério do trabalho, Indústria e Comércio, Francisco Campos fica com a 

pasta da Educação e Osvaldo Aranha com a Justiça. 

  

Francisco Campos, conhecido como “Chico Ciência”, por assumir, teses de cientistas 

defensores da eugenia, promove uma série de mudanças no ministério da educação, dentre 

elas a reforma do ensino primário, normal e secundário, todas de feitio autoritário, sem 

qualquer discussão popular e baseada nas idéias de Euclides Roxo, então diretor do Colégio 

Pedro II, no Rio de Janeiro. 

  

Em 10 de novembro de 1937, com o golpe Vargas fecha o Congresso e substitui a 

constituição de 1934, por outra que vinha sendo elaborada por Francisco Campos, agora 

ministro da Justiça, inspirada na constituição polonesa. Esse texto, aliás, ficou conhecido 

como “A Polaca”.  Na mesma ocasião ele extingue os partidos políticos, passa a reprimir os 

seus adversários e cria o DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) que difunde as idéias 

do Estado Novo. 

  

No início da década de 1940 são editados os Códigos, Penal (decreto-lei nº. 2848, de 

07 de dezembro de 1940) e de Processo Penal (Decreto-Lei nº. 3.689 de 03 de outubro de 

1941), sendo que ambos passaram a viger a partir de 1º. de janeiro de 1942 e através deles 

pode-se ver o entrelaçamento, em especial das escolas clássica e positiva. 

  

Na Exposição de Motivos do Código Penal, Francisco Campos faz a seguinte 

consideração: 

  

Coincidindo com a quase totalidade das modificações modernas, o projeto não reza 

em cartilhas ortodoxas, nem assume compromissos impenetráveis ou 

incondicionais com qualquer das escolas ou das correntes doutrinárias que se 
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disputam o acerto na solução dos problemas penais. Ao invés de adotar uma 

política extremada em matéria penal, inclina-se para uma política de transação ou 

de conciliação. Nele os postulados clássicos fazem causa comum com os princípios 

da Escola Positiva 

  

E na exposição de motivos do Código de Processo Penal (CPP), salientava o seguinte: 

“se ele (CPP) não transige com as sistemáticas restrições ao poder público, não o inspira, 

entretanto, o espírito de um incondicional autoritarismo do Estado ou de uma sistemática 

prevenção contra os direitos e garantias individuais”. 

  

No entanto, os dois diplomas são instrumentos vivos de uma época de regime 

totalitário, impregnada pelo fascismo, de um nacionalismo burguês, orientada pelo 

Positivismo, pois o CPP, assim como a Parte Especial do Código Penal ainda se encontram 

em vigor no Brasil. 

  

Além disso, no âmbito do direito, não se pode esquecer que as reformas trabalhistas 

foram conduzidas pelo ex-deputado federal por Porto Alegre na primeira república Lindolfo 

Collor, político influenciado pelo Positivismo, que acabou sendo o primeiro ministro do 

Trabalho de Getúlio Vargas e criou a estrutura formal do trabalhismo, originando inclusive a 

edição da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), em 1943, um texto baseado na Carta del 

Lavoro de Mussolini vigente até hoje. 

  

A ditadura Vargas só se esgota com a redemocratização de 1946, mas o próprio 

Vargas volta ao poder, para exercer novo mandato (1951-54), desta feita pelo voto popular, 

até suicidar-se em 1954. 

  

Decorrido mais dez anos o Brasil volta a amargar nova crise, quando os militares, em 

1964, tomam o poder alegando o desvirtuamento moral do período janguista, deixando 

transparecer as idéias de Augusto Comte, para efeito do restabelecimento “da ordem”, muito 

embora, este não possa, sob pena de odiosa injustiça, ser responsabilizado pelo 
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desenvolvimento dos fatos que sucederam. (esclarecer o significado dessa expressão em nota 

de rodapé) 

  

Por fim, durante o Estado Novo, Vargas inaugura a figura do decreto-lei, um 

instrumento com força de lei, expedido pelo chefe do Poder Executivo, que concentra em suas 

mãos o Poder Legislativo, então suspenso. O mesmo instrumento será utilizado pelo militares 

a partir de 1964.   

  

            A atenção voltada para todos estes fatos, indica, de forma muito clara, a 

influência do Positivismo na história, na legislação brasileira e na adoção dos seus princípios 

pelos governantes de cada época. Ademais, como ressalta Angela Alonso (1995, p.11) 

  

  

  

Na verdade, a classificação em ortodoxos/heterodoxos ou 

lafitistas/littreístas não dá conta das variedades brasileiras. A adoção do positivismo 

no Brasil obedeceu não a variáveis estritamente doutrinárias, mas, principalmente, 

às contingências regionais, políticas e mesmo intelectuais. No geral, os escritos de 

Comte foram combinar-se a tradições de pensamento já formadas ou em formação, 

dependendo, portanto, das características de cada um dos grupos que o adotaram. 

Podemos dizer, então, que não há um, mas vários positivismos brasileiros e é de 

modo plural que eles devem ser compreendidos. 

  

  

  

Desta forma, vê-se que a República Provisória no Brasil durou 104 anos, pois somente 

em 1993 o povo teve a oportunidade de escolher, através de um plebiscito, em  21 de abril de 

1993, qual o regime de governo  (monarquia parlamentar ou república) e e o sistema de 

governo (parlamentarismo ou presidencialismo) pretendia ver implantado no país. Na ocasião, 
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a maior parte do povo brasileiro optou por manter o regime republicano, com 86% dos votos 

válidos e o sistema presidencialista. 

  

Por fim, vale lembrar que o comtismo entendia que caberia a elite governar, enquanto 

caberia ao povo trabalhar. Trabalhar sem reivindicar, sem se organizar e sem protestar, pois só 

o trabalho ordeiro é que pode determinar o Progresso. Além disso, a política deveria se 

transformar em ciência e para tanto deveria se basear em observações prolongadas do 

processo civilizatório, bem como deveria existir uma estruturação do sistema social que 

permitisse as realizações de tais experiências. 

  

No Estado Positivo o altruísmo predominaria sobre o egoismo e a burguesia entronada 

no poder faria desaparecer a luta de classes, pois os fracos veneravam os fortes e estes 

protegiam aqueles.   

  

Então, enquanto a ciência entra em compasso de espera, o direito serve de 

seu  instrumento para o preparo do terreno social onde serão realizadas as experiências 

necessárias para o cultivo da política voltada para a ordem. 

  

No âmbito do Positivismo a ciência constrói a filosofia positiva a medida em que esta 

explica e interpreta os fenômenos a partir daquela. Todos os fenômenos não explicados ou 

entendidos são cedidos pela filosofia positiva, de bom grado, à metafísica, à teologia ou à 

verdade de fé. 

  

Contudo, a análise do direito é um pouco mais perversa se tivermos em conta os 

paradigmas da modernidade e do capitalismo, que possuem trajetórias distintas, muito embora 

possam se cruzar em determinados pontos.  
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Num primeiro momento ele é necessário para permitir uma análise política dos 

fenômenos sociais e o Positivismo vai dotá-lo de cientificidade, ao mesmo tempo em que o 

capitalismo liberal se desenvolve, mediante um sistema normativo proveniente do Estado, 

legitimando-o e exercendo o papel de regulador das relações sociais.  

  

Depois, com o capitalismo organizado, o direito serve para formular os princípios do 

Estado-Providência, perdendo autonomia e seu papel de regulador e legitimador do Estado, 

levando-o a uma banalização. 

  

Num último, momento denominado de capitalismo desorganizado, o que se percebe é 

justamente um maior fortalecimento do capitalismo em detrimento do princípio do Estado. 

Assim, o desmonte do Estado-Providência, levou o direito a perder o seu papel político, 

banalizar-se e, por fim, atingir a ineficácia, pois as suas normas não conseguem mais produzir 

uma regulação eficiente e produtiva.  

  

O Estado Positivo de Comte fracassou, mas o Positivismo foi fundamental para 

permitir que o direito se colocasse à disposição do capitalismo e este se transformasse num 

modo de produção próprio, hegemônico e dominante.  

  

No Brasil, porém, as idéias da Filosofia Positiva impregnaram o direito de tal forma 

que, durante quase toda a República, houve uma considerável guinada à direita, onde muitos 

direitos individuais foram eliminados, os deveres enfatizados, o descuido com as políticas 

públicas imperou e os motivos e as causas de tal predomínio serão examinados a seguir.     

  

  

  

3. Conflitos Sociais e Positivismo  Jurídico no Brasil 
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Diante dos dados colocados até aqui o que se percebe é que ao longo de todo este 

período o direito vem servindo ao Estado como forma de sustentação de uma modelo de 

exclusão e opressão. 

  

Na atualidade, o Brasil enfrenta problemas sérios de ordem social decorrente da figura 

de um Estado mínimo, que visa promover o desmonte dos programas sociais universais.  

  

Assim, depara-se com problemas sociais variados desde a previdência social, a 

obtenção de empregos, o ensino, na parca aposentadoria, ausência de saneamento básico, falta 

de atendimento médico para a população até o aumento significativo da violência e miséria, 

conflito no campo, ausência de moradia digna nas cidades, corrupção, falta de controle efetivo 

das contas públicas etc.  

  

Enfim as políticas públicas enfrentam, inegavelmente, a pior crise dos últimos 50 

anos.  

  

A partir dos anos 80 passamos a ver uma análise econômica cada vez mais 

reducionista em relação às questões sociais, que passaram a ser tratadas com programas 

meramente assistencialistas de transferência de rendas, dentre eles bolsa-família e bolsa-

escola. Tais programas podem ser importantes, mas devem orientar uma agenda provisória. 

Após o decurso de um curto espaço de tempo o Estado deve apresentar alternativas e 

estratégias viáveis para o correto enfrentamento da questão social, eis que eles não podem ser 

reconhecidos como um fim em si mesmos. 
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As políticas públicas devem, por primeiro, assumirem uma agenda que garanta um 

mínimo de condições para os cidadãos e nesse sentido, temas como previdência social, 

assistência social, educação, saúde, geração de emprego e erradicação da miséria, habitação, 

transportes, saneamento básico e reforma agrária são fundamentais. 

  

Todos estes temas deveriam compor uma agenda para implementação urgente no 

Brasil. A relevância indica que tais temas se apresentam como verdadeiros objetivos nacionais 

e não podem mais serem adiados, muito menos devem estar atrelados a um suposto 

crescimento econômico que nunca chega e sempre é adiado. 

  

O direito, então tem um papel fundamental nesta abordagem e a sua leitura não 

permite mais ater-se à dogmática nos moldes do Positivismo e seus derivativos. Na verdade, o 

próprio universo do direito brasileiro é marcado por uma enorme contradição interna. 

  

De fato, a Constituição Federal de 1988 (CF) ampliou a defesa dos direitos de 

cidadania e avançou, consideravelmente, em termos da obtenção da plena igualdade dos 

direitos e deveres de homens e mulheres, na defesa dos direitos dos consumidores, no direito 

de iniciativa do povo em apresentar projetos de lei ao Congresso, na proteção ambiental e no 

reconhecimento dos direitos dos povos indígenas e acabou por ser nominada como a 

constituição cidadã. 

  

No entanto, os direitos existem para serem cumpridos, sob pena de criarem uma falsa 

expectativa na população, que gera não só desalento, mas intensa revolta, em curto espaço de 

tempo. 

  

A CF, assim, não pode se transformar em letra morta, tem ela um papel simbólico e 

efetivo de restaurar e introduzir um novo modelo. No caso brasileiro a reforma econômica, 

política e social foi construída a partir da luta contra o regime militar em busca da restauração 

do Estado Democrático de Direito. 
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A partir do texto constitucional de 1988 o Brasil teve a chance de constituir um 

sistema de Estado Providência semelhante ao Estado de Bem-Estar Social implementado por 

países europeu, após a 2ª Guerra. É evidente, no entanto, que uma mudança deste porte exige 

alteração dos interesses de muitos que não querem a alteração do sistema vigente.  

  

Esses direitos insculpidos na Constituição de 1988 iniciaram-se no fim dos anos 70, 

início dos anos 80 quando de forma lenta e gradual, por pressão dos movimentos populares, 

reformas de cunho desenvolvimentista, democrático e redistributivo passam a ser 

implementadas. 

  

As áreas de habitação, saneamento básico, transporte público e saúde, por sua vez, 

entram em compasso de espera, enquanto a educação é marcada por sucessivos continuismos 

e falta de vontade política para implementação das reformas contidas no Texto Constitucional.  

  

Os anos 90 são marcados por intensa crise na esfera econômica e o redirecionamento 

da pauta de exigências do Governo, que se volta para política externa e passa a cumprir as 

regras do Consenso de Washington e internacional, do FMI e do Banco Mundial, fazendo 

prevalecer o modelo neoliberal e, rompendo com qualquer traço do pacto keynesiano, da 

política do pleno emprego ou do Estado Providência, adotado nos países do Norte. Na esfera 

política o Brasil assiste o início da era Collor e a reorganização das forças conservadoras.  

  

Assim, uma série de direitos garantidos passam a ser revistos e, diante de um modelo 

internacional globalizante, a legislação trabalhista é a primeira a sofrer as conseqüências com 

a intensa busca em suprimir os direitos trabalhistas em favor da flexibilização do mercado e a 

mudança do modelo do Estado Providência, que passa a ser visto como um ônus excessivo e 

gerador da crise fiscal que assola os países do Norte e, por via de conseqüência, os países do 

Sul devem redirecionar suas agendas para atender aos interesses de uma nova ordem que se 

instala.  
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No Brasil a globalização pega o país no contrapé, pois a então recente Constituição de 

1988 descreve uma série de direitos sociais, que passam a ser lidos pela agenda neoliberal 

como assistencialismo. Desta forma, a interpretação da Constituição passa a obedecer às 

regras de um Estado mínimo e, por esta ótica, os direitos são lidos como privilégios que o 

Estado regulador não pode tolerar e, portanto, a privatização dos serviços públicos se faz 

necessária para garantir o ajuste fiscal e, principalmente, cumprir com a agenda internacional. 

  

Vários são os sinais a indicar tal forma de pensar, dentre elas pode-se lembrar que a 

Emenda Constitucional de Revisão nº. 1, de 1º de março de 1994, instituiu o Fundo Social de 

Emergência e permitiu a retenção, por parte da União, de 20% do produto da arrecadação da 

maioria dos impostos, dentre eles os recursos vinculados, que envolvem as áreas de 

seguridade social, educação e saúde, levando a uma recentralização fiscal, dificultando ainda 

mais o financiamento da política social.  

  

Logo em seguida, a implantação do Plano Real gera um ajuste da macroeconomia 

brasileira, mas emperra o desenvolvimento social, pois reduz a capacidade de intervenção do 

Estado na economia, acelera a exclusão social e atinge o mercado de trabalho, com aumento 

de desemprego, levando mais da metade dos trabalhadores para a informalidade, sem garantia 

de qualquer direito, gerando aumento da violência urbana, doméstica, do tráfico de droga, da 

prostituição infantil, a desagregação das famílias etc.  

  

Em contrapartida, a necessidade da elevação das taxas de juros eleva, excessivamente, 

a dívida pública e a dívida líquida que era de 152 bilhões de reais em 1994 (30% do PIB) 

passa para 881 bilhões em 2002 (55% do PIB), mesmo tendo o Estado implantado um 

programa de privatização que permitiu a venda de mais de 90 bilhões de reais de seu em 

patrimônio.  
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De outro lado, no âmbito social, vê-se que a situação da previdência social é dramática 

para o trabalhador comum, eis que para efeito de aposentadoria exige-se 35 anos de 

contribuição efetiva e não mais 35 anos de trabalho ou 65 anos de idade para o homem e 60 

anos para a mulher, desde que tenha 180 meses de contribuição, nos moldes do art. 201 § 7º 

da CF. Portanto, se considerarmos que quase 60% dos trabalhadores estão no mercado 

informal, a maioria não vai conseguir obter qualquer benefício.  

  

Outros dados, também, são bastante significativos, dentre eles o fato do Brasil ter 

investido cerca de 8 ou 10 bilhões de reais entre os anos 1993 e 2002 em habitação popular e 

saneamento básico e, a partir da edição do Plano Real se ver obrigado a arcar com cerca de R$ 

500 milhões de juros por dia, o que revela que o investimento de dez anos nestas áreas 

corresponde ao pagamento de vinte dias de juros da dívida interna.  

  

No âmbito da educação e saúde o problema se agrava ainda por conta da necessidade 

de respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº. 101, de 4 de maio de 

2000), que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão 

fiscal, com ações que permitam, em tese, se previnam riscos e corrijam desvios capazes de 

afetar o equilíbrio as contas públicas, através do planejamento, o controle, a transparência e a 

responsabilização.  Assim, determina-se que a despesa total com pessoal, em cada período de 

operação não pode exceder o percentual de renda líquida, correspondente a 50% para União e 

60% para os Estado e Municípios. No entanto, a maior despesa nessas duas áreas é 

exatamente com pessoal.  

  

Assim, para compensar a falta de investimento efetivo na área de política social, como 

determinava a redação original do texto constitucional ampliou-se os denominados programas 

de transferência de renda, que obedecem a um modelo neoliberal e, ao mesmo tempo, vendem 

a idéia de que as políticas sociais só atendem aos mais abastados e, portanto, ferem as regras 

que orientam a figura de um Estado mínimo e não permitem que se cumpram às metas 

impostas pelos organismos internacionais (FMI, Banco Mundial e OMC). Desta forma, 

políticas sociais universais se convertem em assistencialismo.  
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Essa perspectiva não tem se alterado com o governo Lula, que continua a seguir o 

mesmo modelo assistencialista e, agora, no segundo mandato, com grande apoio popular, 

ainda não teve a coragem para alterar o modelo econômico vigente, pois as taxas de juros 

continuam as maiores do mundo, como forma de obediência aos padrões ditados pelas 

instituições internacionais que definem os destinos da nação. A fragilidade desta opção 

permite uma prática clientelista e eleitoral, que fragiliza a conjuntura política e estimula o 

retrocesso do movimento social organizado.  

  

Para compreensão desse panorama brasileiro sob o olhar do direito, por primeiro se faz 

necessário verificar como o conhecimento jurídico é ensinado e reproduzido. 

  

 Na atualidade, uma boa parte das Faculdades de Direito privilegiam o ensino 

basicamente profissionalizante, com relativa preocupação quanto ao mercado, transformando 

o saber jurídico atual numa singela relação de consumo, onde basta a solução dos casos 

apresentados pelos clientes para se intitular jurisconsulto, admitindo tanto as premissas do 

jusnaturalismo como do positivismo. 

  

Assim, contentam-se em valorizar aspectos técnicos e procedimentais, sem uma 

efetiva discussão sobre a função social das leis e dos códigos. 

  

As aulas, em sua maioria são dadas por estruturas pedagógicas massificantes, sem um 

diálogo e uma reflexão por parte do alunado. 

  

As aulas são aulas magistrais, onde geralmente os professores falam e os alunos 

permanecem calados e anotam o que ouvem. Admite-se, porém, os dois tipos de aulas 

magistrais, ou seja, a kelseniana, que reproduz o que está nos livros, que os alunos devem, 

obrigatoriamente, ler e estudar; e a de origem orteguiana, que se funda em uma improvisação 
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retórica, onde o mestre, em razão do virtuosismo verbal, encanta o alunado, sem, no entanto, 

transmitir um conhecimento. 

  

Além disso, como observam Luís Alberto Warat e Albano Marcos Bastos Pêpe (1996: 

68) 

  

[...] o discurso crítico direciona-se principalmente para escolas do Direito, tentando 

mostrar o papel do ensino oficial como produtor de idéias e crenças que logo se 

entrelaçarão na atividade social como um valor a priori, pleno de certezas e 

dogmatismos. Dessa estratégia típica das escolas de Direito constitui-se um sistema 

de pensamento e ação mais ou menos difuso e pouco claro, em que as vocações e 

diretrizes são tomadas trivialmente, ou seja, desprovidas de uma reflexão crítica da 

teoria e da prática jurídica. 

  

  

  

Por esta razão, necessário se faz examinar as bases epistemológicas do jusnaturalismo 

e do positivismo; a influência destas correntes filosóficas no Direito atual e, mais adiante 

verificar se podem ser aplicadas no âmbito do Direito Ambiental. 

  

Para ilustrar esta discussão tomemos o exemplo do embate todo particular travado 

entre o jusnaturalismo e o positivismo por ocasião do fim da escravidão no Brasil. 

  

Naquela época, para alguns jusnaturalistas a escravidão não era uma necessidade 

natural, mas uma questão de conveniência e, assim, extinguindo-se a escravidão não havia a 

necessidade de indenizar o proprietário, até porque no direito natural puro não se admite a 

figura do escravo. Outros jusnaturalistas não concordavam com esta forma de pensar, pois 

diziam que se protegia a propriedade referente ao trabalho realizado pelo homem e não o 

homem em si mesmo e, por ser assim, a indenização se fazia necessária. 
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De outro lado, alguns positivistas se atinham aos textos legais, em especial à 

Constituição do Império (art. 179 § 22) que garantia a indenização no caso de desapropriação 

de propriedades. Assim, tinha a possibilidade de receber indenização todo proprietário de 

escravos, pois a Constituição não fazia qualquer distinção entre coisas e pessoas e, portanto, a 

mudança social em curso esbarrava nas figuras do direito adquirido e do ato jurídico perfeito.   

  

Outros positivistas, porém, diziam que o Estado só poderia indenizar a coisa que fosse 

usar ou conservar, o que não ocorria com os escravos, pois deixariam tal condição para 

obterem a liberdade. 

  

Com isto verifica-se que os jusnaturalistas e os positivistas na maioria das vezes 

convergem para o mesmo ponto. O jusnaturalismo moderno parte da premissa que existem 

direitos fundamentais inatos e inalienáveis. 

  

O positivismo normativista enxerga na lei idealizada pelo Estado a fonte única do 

direito. 

  

Ambos se esquecem, no entanto, da existência das indagações políticas, culturais e 

econômicas, que compõem o pensamento social. Assim, ao dizerem que tais questões são 

metajurídicas afastam-se das reformas sociais e produzem uma gama de normas que 

compõem um sistema fechado, muito embora coerente de ponto de vista formal, mas sem 

qualquer reflexão sobre a realidade onde passa a prevalecer a figura do dogma.   

  

Entretanto, a partir do século XX, estudiosos passaram a questionar o racionalismo 

cartesiano, sendo que Bachelard constrói o racionalismo dialético, que propõe um diálogo 

entre a razão e a experiência, fazendo uma ponte entre as formulações matemáticas e os 

experimentos práticos. Sob este olhar a matemática não seria um mero meio de expressar leis 

físicas ou um sistema estático de idéias, mas estaria comprometida a desenvolver um 

racionalismo aplicado ao mundo natural. 
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Dentro desta ótica, não se tem mais a preocupação de busca da verdade absoluta, pois 

o cientista estaria obrigado a qualquer momento a reformular todo o seu pensar, a partir da 

realidade advinda dos novos fatos problemáticos que surgem com o caminhar da civilização e, 

por isto, não haveria espaço para um racionalismo ortodoxo. 

  

Constata-se, pois, que o jusnaturalismo e o positivismo ainda continuam a polarizar as 

discussões e o modo de enxergar o fenômeno jurídico na atualidade. 

  

O jusnaturalismo direciona sua construção ideológica na busca de uma ordem justa, ao 

passo que o positivismo tem sua preocupação centrada na ordem estabelecida. 

  

Para o positivismo a justiça social é totalmente dispensável bastando a concretização 

de uma ordem social que declare o que é lícito ou ilícito. Com isto, havendo ordem 

automaticamente surgiria a justiça. 

  

O jusnaturalista, por sua vez fundamenta seu raciocínio em princípios fixos, que 

jamais podem ser modificados pelo legislador. 

  

Neste particular, Warat e Pepê (1996, p.59), ressaltam que 

  

 [...] a teoria positivista estabelece uma forma de realismo conceitual – 

conceitualismo descritivo – muito próximo ao conceitualismo ético-político típico 

do jusnaturalismo, pois tanto o conceitualismo descritivo do positivismo como o 

conceitualismo ético-político das doutrinas do direito natural subestimam a natureza 

social das significações jurídicas, que é o produto da interação de forças sociais. 

  

Positivismo e jusnaturalismo são efetivamente, duas formas análogas de tornar 

legíveis os textos legais através de expressivas construções racionais. 
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Desse ponto de vista, o conceitualismo descritivo não é outra coisa senão um 

conceitualismo ético-político encoberto. Nada mais coerente, portanto, do que 

colocar os juspositivistas e os jusnaturalistas no mesmo campo ideológico. 

  

  

  

Nesta linha de raciocínio os positivistas constroem o direito integralmente incluído na 

ordem social, sem questionar como esta foi estabelecida pelos grupos dominantes que 

constroem as leis pela via do Estado. 

  

Os jusnaturalistas entendem que estas mesmas normas devem ser medidas por um 

critério de “Justiça” que englobe a legitimidade de quem a produz e o seu conteúdo efetivo, 

mas o padrão para o cálculo desta medida não é plenamente definido. 

  

A superação desse embate, entre o positivismo e o jusnaturalismo, deve-se dar através 

de um processo dialético que aproveite as premissas válidas das duas correntes filosóficas. 

  

Com isto, correta a lição de Lyra Filho, no trabalho intitulado Carta aberta a um jovem 

criminólogo (1982, p. 24-25) onde detalha o conceito dialético, ao esclarecer que: 

  

[...] o ponto essencial da dialética (sem o qual ela se torna proudhonesca) é a 

categoria da totalidade e o reconhecimento de que não há nenhum átomo fixo. 

  

Se isolarmos cada aspecto de fato, norma e valor, para, em seguida, pô-los na 

interação dialética, é esta mesma que desaparece, porque só podem restar, para a 

oposição, os fatos de positivismo sociológico, os valores do idealismo metafísico e 

as normas do puro voluntarismo estatal ou da formação consuetudinária (da classe 

dominante) e a jurisdição do poder judiciário (que não paira acima da divisão de 

classes, tampouco). 
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Por fim, o jusfilósofo arremata: “o direito não é uma coisa, posta à mesa, como fato, 

para a refeição positivista.”  

  

O ponto de partida para a construção deste novo modelo é a sociologia jurídica, que se 

preocupa com as mudanças sociais, as diversas ordens normativas, o direito das minorias e a 

ordem ditada pelas classes dominantes. 

  

Nesta empreitada pode-se contar também com os estudos da sociologia do direito, que 

centra o seu objeto no estudo do reflexo do direito positivado sobre a sociedade. 

  

Entretanto, o ponto de partida para a mudança é a análise da influência do aspecto 

jurídico na vida em sociedade. 

  

Com isto, Lyra Filho (1985, p.64-65) revela que: 

  

 [...] o caminho para corrigir as distorções das ideologias começa no exame não do 

que o homem pensa sobre o Direito, mas do que juridicamente ele faz. Poderemos 

chegar, nisto, à dialética do Direito não já como simples repercussão mental na 

cabeça dos ideólogos, porém como fato social, ação concreta e constante donde 

brota a repercussão mental. [...] Para  uma concepção dialética do Direito, teremos 

de rever, antes de tudo, a concepção dialética da sociedade, onde o Estado e o direito 

estatal são, a bem dizer, um elemento não desprezível, mas secundário. 
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Portanto, o pensamento do jurista, do magistrado ou de qualquer operador do direito 

nos dias de hoje não deve estar apegado a dogmas que venham dificultar a busca do que é o 

justo consciente. A dogmática quer como sistematização de conceitos ou como método de 

interpretação, não deve dificultar a aplicabilidade de um princípio.  

  

Ademais as construções dogmáticas correm o risco de rapidamente serem vistas ou 

tomadas como prisioneiras de uma dimensão formal que as tornem alijadas da sociabilidade e 

do existencial, porque privadas do fato. 

  

Desta forma, o aspecto sociológico dos fatos, a identificação da realidade influente e 

da consciência jurídica deve ser considerada no momento da interpretação e posterior 

aplicação do Direito.  

  

Porém, nota-se que no Brasil o estudioso do Direito ainda sofre grande atração pelas 

bases epistemológicas antigas e se apega ao formalismo e ao positivismo, justificáveis à época 

da formação e consolidação do Estado liberal e, sendo assim, entende que toda a realidade 

está demonstrada pelas normas positivas, postura que demonstra má-fé ou 

revela  artificialidade combinada com  ingenuidade. 

  

Desta forma, a visão de Lyra Filho (1980, p.19) é esclarecedora, didática e precisa, 

pois:  

  

 [...] novo direito exige que se observe a realidade jurídica, enquanto emanada de 

uma práxis e a pluralidade dos ordenamentos, em perspectiva libertadora, engajada e 

com sentido político bem definido (SANTOS, 1977: passim). Não me refiro, é claro, 

a sectarismo político, mas ao engajamento da História. Nem à pluralidade à SANTI 

ROMANO: os ordenamentos jurídicos plurais e conflituais advêm precisamente da 

sociedade classista, pois não existiam antes nela, nem se há de supor que 

permaneçam depois. Nas comunidades primitivas, a dialética social das normas, 

inclusive as jurídicas, tem seu arranco unitário, cuja divisão vai depois acompanhar 

as vias de organização  dos modos de produção asiático ou escravagista. 

  

3727



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

  

Na atualidade, não se pode aceitar passivamente as antinomias kantianas, que separam 

o ser dos fenômenos. O ser é englobante e se realiza através da história, portanto está nos 

fenômenos e apresenta uma característica dinâmica e não estática. O direito não pode, pois, 

ser examinado através de dogmas.  O dogma deve se transformar em problema e, por isso, é 

necessário superar a mera utilização da lógica formal, examinando as normas e os conflitos, à 

luz da dialética social. Somente através de um processo dialético é que o ser se expõe. Assim, 

o objetivo do direito é a libertação de todos os indivíduos, encerrando uma aposta no homem, 

com a busca de um bem-estar social. 

  

Contudo, o predomínio das idéias positivistas no âmbito do direito pátrio decorre dos 

conceitos de ordem e progresso, que passaram a ser mecanismos de grande utilidade para os 

republicanos no estabelecimento de um novo modelo estatal e, para tanto, necessário foi se 

valer de um método que tentasse exprimir verdades absolutas e universais. Daí emerge a 

questão do racionalismo, pois não haveria outra saída: ou seria a adoção desta via ou seríamos 

obrigados a viver no caos. 

  

Desta maneira, o positivismo normativista se atrela ao racionalismo para construir um 

conceito de autoridade disciplinadora, contrapondo-se aos conceitos de liberdade e igualdade, 

que só poderiam ser obtidos se a sociedade fosse pautada por uma ordem direcionada pelo 

progresso.     

  

Além disso, os frankfurtianos explicavam que os positivistas só reconheciam os 

enunciados como verdadeiros ou falsos e só estaríamos diante do conhecimento se eles 

fossem verdadeiros e pudessem ser racionalmente avaliados. Os enunciados deveriam ser 

cientificamente provados e possuírem um conteúdo observacional. 
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Com isto os positivistas adotavam uma crítica cientifica que afastava as premissas 

empiricamente falsas e ao mesmo tempo rejeitavam todas as convicções não cognitivas. 

  

A teoria crítica desenvolvida pelos frankfurtianos permite que os agentes promovam 

uma antecipação dos eventos, sem confundir esta situação com a figura da previsão do futuro. 

  

Afastam assim, toda e qualquer tentativa de equipará-los aos “futurólogos”, pois 

enxergam os agentes como pessoas que adotam a teoria crítica e agem de acordo com ela em 

decorrência de um dever da racionalidade e por ser assim, se afastam das teorias científicas 

que em diversas situações adotam tecnologias científicas que passam a condicionar o pensar 

racional. 

  

Com a Teoria Crítica elabora-se então uma auto-reflexão que passa a examinar 

atentamente o objeto e a ideologia construída sobre este, pelos produtores. 

  

Ao mesmo tempo, o sujeito reflete sobre sua própria origem e passa a tomar 

consciência da sua própria ação, levando-o a ver elementos até então inconscientes ou 

determinados por convicções falsas (ideologia). 

  

Contudo, a Escola de Frankfurt acaba por se fechar em si mesma e para entender este 

episódio é necessário destacar o seu contexto histórico.  

  

Além disso, a Escola de Frankfurt não se apresentava como um pensamento uniforme 

entre seus atores, existindo mais uma filosofia de cada um deles dentro do seu interior, com 

grandes e intensos conflitos pessoais e teóricos, muitos deles não declarados.  
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Com isto se percebe que os ideais da Escola de Frankfurt também não se 

concretizaram, pois a tentativa de enxergar a sociedade como um bloco monolítico e a 

alternativa de mudança como única e integral da totalidade sociedade não encontra mais 

qualquer possibilidade de concretização, considerando a complexidade do mundo globalizado. 

  

Boaventura de Sousa Santos retoma o debate da crítica da modernidade através de 

nova abordagem, desta feita, no âmbito da pós-modernidade e se propõe a produzir uma 

crítica da teoria crítica da modernidade. 

  

Assim, abandona a possibilidade de construção de uma teoria comum ou geral e 

propõe uma teoria da tradução, que permite enxergar e ler os diversos princípios da 

transformação social, identificando as opressões e as aspirações vigentes. 

  

Esse pensar visa, também, superar a oposições: capitalismo/socialismo, 

imperialismo/modernização e revolução/democracia que foram substituídas pelos conceitos 

de sociedade pós-industrial, sociedade de informação, globalização, consenso de Washington, 

participação, desenvolvimento sustentável etc. 

  

Ao final, constata-se que o domínio global elevou a ciência moderna a ser a 

responsável pelo conhecimento-regulação, destruindo vários saberes. A teoria da tradução 

visa identificar os silêncios produzidos, propõe amplificar as várias vozes dos silêncios 

sociais oprimidos ou excluídos, reverberando os sons captados pela sociologia das ausências e 

essa análise auto-reflexiva permite a construção de um conhecimento-emancipatório.    

  

De fato, o homem tem a capacidade de transformar o ambiente para o seu próprio 

benefício, criar cultura e transformar a natureza. 
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Contudo, para construção desse pensar se deve ter claro a independência metodológica 

da ciência social, que no dizer de Sousa Santos (1996, p. 22) 

  

  

  

[...] será sempre uma ciência subjectiva e não objectiva como as ciências naturais; 

tem de compreender os fenômenos sociais a partir das atitudes mentais e do sentido 

que os agentes conferem às suas acções, para o que é necessário utilizar métodos de 

investigação e mesmo critérios epistemológicos diferentes dos correntes nas ciências 

naturais, métodos qualitativos em vez de quantitativos, com vista à obtenção de um 

conhecimento intersubjectivo, descritivo e compreensivo, em vez de um 

conhecimento objectivo, explicativo e nomotético. 

  

  

  

Porém, o que se verifica é que as crises atuais, diferentes daquelas que assolaram a 

humanidade nas mais variadas épocas não possuem apenas um fator de determinação. 

  

Na verdade, em razão da complexidade do mundo atual, constata-se que a crise é 

formada por uma série de fatores que respondem pelas exigências vitais e pelas organizações 

político-sociais. 

  

Assim, os modelos atuais demonstram que vivemos num mundo de conflitos que 

sugerem uma crise de percepção, que envolve problemas sociais, econômicos, políticos e 

culturais sem precedentes. 

  

Desta forma, constata-se, por exemplo, que somente será possível estabilizar a 

população quando houver redução da pobreza mundial, ou só haverá diminuição da poluição 

atmosférica e menos risco para a saúde das pessoas se houver garantia da qualidade das águas 
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e dos alimentos consumidos, mas tudo isso implica numa mudança nos meios de produção e 

consumo e de comportamento da sociedade. 

  

Em última análise, esses problemas precisam ser vistos, exatamente, como diferentes 

facetas de uma única crise. Aliás, a única concepção de totalidade que se concebe é uma crise 

de percepção, pois várias são as construções rivais que permitem superá-la. 

  

Primeiro deve-se observar que o conhecimento científico hoje também se apresenta 

como autoconhecimento. Assim, fazer ciência pressupõe conhecer a si, o outro e o mundo. 

  

Depois, se faz necessário reconhecer que a ciência, assim como a lei, não detém o 

conhecimento pleno, acabado e a verdade absoluta, sendo necessário promover o resgate do 

senso comum, o conhecimento prático e vulgar. 

  

Neste sentido Sousa Santos (1996, p. 56) destaca que  

  

[...]o senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e mistificador mas, 

apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora 

que pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico.[...] 

  

 O senso comum faz coincidir causa e intenção; subjaz-lhe uma visão do mundo 

assente na acção e no princípio da criatividade e da responsabilidade individuais.  O 

senso comum é prático e pragmático; reproduz-se colado às trajectórias e as 

experiências de vida de um dado grupo social e nessa correspondência se afirma 

fiável e securizante. O senso comum é transparente e evidente; desconfia da 

opacidade dos objectivos tecnológicos e do esoterismo do conhecimento em nome 

do princípio da igualdade do acesso ao discurso, à competência cognitiva e à 

competência lingüística. O senso comum é superficial porque desdenha das 

estruturas que estão para além da consciência, mas, por isso mesmo, é exímio em 

captar a profundidade horizontal das relações conscientes entre pessoas e entre 

pessoas e coisas. 
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O pensamento pós-moderno, necessita, pois se impregnar do senso comum, pois de 

acordo com Sousa Santos (1996, p. 57) a 

  

  

  

[...]ciência pós-moderna, ao sensocomunizar-se, não despreza o conhecimento que 

produz tecnologia, mas entende que, tal como conhecimento se deve traduzir em 

autoconhecimento o desenvolvimento tecnológico deve traduzir-se em sabedoria de 

vida.  

  

  

  

Por fim é necessário destacar que existem soluções para os principais problemas de 

nosso tempo, algumas delas até mesmo simples, mas requerem uma mudança radical em 

nossas percepções, no nosso pensamento e nos nossos valores. 

  

            A sociedade atual convive com sistemas de desigualdade e a exclusão que são 

acentuados com o fortalecimento do desenvolvimento capitalista mundial. 

  

            No dizer de Boaventura de Sousa Santos (1999, p. 1-4) as sociedades modernas 

convivem com princípios de emancipação, que indicam a igualdade e a integração social e os 

princípios de desigualdade e exclusão. Assim, no seu entender,  

  

  

  

Enquanto o sistema da desigualdade assenta paradoxalmente no essencialismo da 

igualdade, sendo por isso que o contrato de trabalho é um contrato entre partes 

livres e iguais, o sistema da exclusão assenta no essencialismo da diferença, seja ele 
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a cientifização da normalidade e, portanto, do interdito, ou o determinismo 

biológico da desigualdade racial ou sexual. 

  

As práticas sociais, as ideologias e as atitudes combinam a desigualdade e a 

exclusão, a pertença subordinada e a rejeição e o interdito. Um sistema de 

desigualdade pode estar, no limite, acoplado a um sistema de exclusão. É o caso do 

sistema das castas na Índia e a exclusão dos parias ou intocáveis. 

  

Quer a desigualdade, quer a exclusão permitem diferentes graus. O grau extremo de 

exclusão é o extermínio: o extermínio dos judeus e dos ciganos no nazismo, a 

limpeza étnica dos nossos dias. O grau extremo de desigualdade é a escravatura.     

  

  

  

  

  

4.  Reflexões para a construção de um paradigma emancipador  no Direito Ambiental 

Brasileiro 

  

  

  

  

  

O determinismo científico que coloca o futuro como algo decidido é superado pela 

complexidade do cenário atual que é marcado por incertezas, dúvidas e instabilidade.    
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Por esta razão, Sousa Santos (2006, p.105-115) não aceita uma sociologia ausente e 

substitui as monoculturas por ecologias e propõe um novo significado para o mundo, com 

base em novos saberes. São cinco as ecologias identificadas: 

  

a) ecologia do saber: cujo pressuposto inicial é reconhecer a inexistência de ignorância 

geral e saber geral. Assim, como ele enfatiza “toda a ignorância é ignorante de um certo saber 

e todo o saber é a superação de uma ignorância particular”. Reconhece, também, que a 

ignorância não é um ponto de partida, pois na caminhada do conhecimento sempre há algo a 

ser esquecido ou desaprendido.  Enfim, arremata que  “em cada passo da ecologia dos saberes 

é crucial questionar se o que se está a aprender é válido ou se deverá ser esquecido ou 

desaprendido” Evita-se com isto que a ignorância seja algo que desqualifique as práticas 

relacionais humanas e permite sejam credibilizados conhecimentos não-científicos ou 

tradicionais, pois tem em conta que os saberes não são dotados de completude e possuem 

limites internos e externos que tornam  possíveis a utilização contra-hegemônica de outras 

formas de conhecimento, que não o científico. Descarta, porém, qualquer relativismo, eis que 

“visa criar uma nova forma de relacionamento entre o conhecimento científico e outras 

formas de conhecimento”, com igualdade de oportunidades e ampliação das disputas 

epistemológicas, em busca de “uma sociedade mais justa e democrática, bem como de uma 

sociedade mais equilibrada em suas relações com a natureza”.          

  

b) ecologia das temporalidades: promove o confronto com a monocultura do tempo 

linear e, por esta razão, a sociologia das ausências vê diversos tempos e temporalidades; vê o 

tempo de forma libertária como meio de libertar práticas sociais do estigma de um estatuto 

residual. Conjuga, assim, vários tempos: modernos, antigos, recentes, lentos, rápidos em 

vários contextos e situações. Essa diversidade de tempos permite que os movimentos e 

organizações encontrem várias formas de ações para a luta contra a exclusão e discriminação 

produzida pela realidade globalizada e neoliberal. Dessa maneira, para exemplificar a 

liberdade do tempo linear, uma vez devolvida à sua temporalidade, tem-se “a actividade de 

um camponês africano, asiático ou latino-americano deixa de ser residual para se tornar 

contemporânea da actividade hi-tech dos EUA ou actividade de um consultor agrário do 

Banco Mundial”. 
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c) ecologia dos reconhecimentos: visualiza a lógica da classificação social e a 

sociologia das ausências se vê confrontada com o conceito de colonialidade impresso pelo 

poder capitalista, mas abre espaço para a localização dos princípios da igualdade e da 

diferença e alarga o espaço da reciprocidade, com isso uma série de movimentos ganha 

visibilidade, dentre eles as lutas feministas, indígenas e dos descendentes africanos, que 

encabeçam as lutas por reconhecimento. Desta forma, “a idéia de uma cidadania multicultural, 

individual ou colectiva adquire um significado mais preciso com palco privilegiado de lutas 

pela articulação entre a exigência do reconhecimento cultural e político e a redistribuição 

econômica e social”. Ademais, esta ecologia cria inteligibilidade recíproca e as lutas contra as 

diversas formas de dominação e opressão permitem a redefinição do espaço político. 

  

d) ecologia das trans-escalas: o confronto aqui é contra o universalismo abstrato e de 

escala global, enquanto as aspirações universais não visíveis, de escalas locais ou globais 

alternativas e não resultantes da globalização hegemônica são recuperadas pela sociologia das 

ausências. Neste domínio, “a sociologia das ausências mostra que o novo universalismo é 

simultaneamente excessivo e fraudulento”. Primeiro porque existem uma pluralidade de 

aspirações universais de justiça social, dignidade, solidariedade, espiritualidade, 

reciprocidade, harmonia cósmica, etc. Depois, além das “globalizações alternativas existem as 

localizações alternativas” e diversos movimentos emancipatórios, na atualidade, “começam 

por ser lutas locais travadas contra a exclusão social imposta ou intensificada pela 

globalização neoliberal”, no entanto, “só mais recentemente esses movimentos desenvolveram 

articulações locais/globais mediante as quais se globalizaram de forma contra-hegemônica”. 

  

e) ecologia das produtividades: a lógica produtivista capitalista ocultou e 

descredibilizou práticas alternativas de produção e organização econômica, por esta razão a 

sociologia das ausências recupera os conceitos de cooperativas operárias, economia solidária, 

empresas autogeridas, etc. As iniciativas nesta área são bem amplas e ecléticas, pois engloba 

“desde micro-iniciativas levadas a cabo por grupos marginalizados do Sul global, procurando 

reconquistar algum controle das suas vidas e bens”, até macro-iniciativas de âmbito 

internacional visando garantir padrões de dignidade no trabalho, respeito ao meio ambiente, 
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formas de controle do capital financeiro e incentivo às economias que adotam os princípios de 

cooperação e solidariedade. 

  

 Ao final Sousa Santos (2006, p.115) conclui que a sociologia das ausências é contra-

factual e se vale do senso comum científico para ser aplicada, exigindo imaginação 

sociológica assim entendida: 

  

Distingo, dois tipos de imaginação: a imaginação epistemológica e a 

imaginação democrática. A imaginação epistemológica permite diversificar os 

saberes, as perspectivas e as escalas de identificação, análise e avaliação das 

práticas. A imaginação democrática permite o reconhecimento de diferentes 

práticas e actores sociais. Tanto a imaginação epistemológica como a imaginação 

democrática têm uma dimensão desconstrutivista e uma dimensão reconstrutivista. 

A desconstrução assume cinco formas correspondentes à crítica das cinco lógicas 

da razão metonímica, ou seja, despensar, desresidualizar, desracionalizar, 

deslocalizar e desproduzir. A reconstrução é constituída pelas cinco ecologias 

acima referidas. 

  

  

  

A outra face da razão indolente é a razão proléptica que concebe o futuro a partir da 

monocultura do tempo linear, tem como objetivo contrair o futuro, permitindo rompendo com 

os instrumentos das discrepâncias entre as experiências sociais e as expectativas individuais 

de viver sempre a espera de algo por realizar, evitando-se, assim, que a idéia de progresso, 

para muitos, nunca seja atingida. 

  

Deve-se, pois, cuidar do futuro que uma fez contraído se aproxima do presente 

expandido e torna-se factível, possível. 
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Assim, rompe-se com a lógica binária do tudo e nada, dominante na filosofia ocidental 

e adotam-se os conceitos de não e ainda-não concebidos por Ernst Bloch e como salienta 

Sousa Santos (2006, p.116): 

  

O não é a falta de algo e a expressão da vontade de superar esta falta. É por 

isso que o Não se distingue do Nada [...]. Dizer não é dizer sim a algo diferente. O 

Ainda-não é a categoria mais complexa, porque exprime o que existe apenas como 

tendência, um movimento latente no processo de se manifestar. O Ainda-Não é o 

modo como o futuro se inscreve no presente e o dilata. Não é um futuro 

indeterminado nem infinito. [...] Subjectivamente, o Ainda-Não é a consciência 

antecipatória, uma consciência que, apesar de ser tão importante na vida das pessoas, 

foi, por exemplo, totalmente negligenciada por Freud [...] Objetivamente, o Ainda-

Não é, por um lado, capacidade (potência) e, por outro possibilidade (potencialidade).  

  

  

  

A expansão do presente permite uma visibilidade das ausências e a contração do 

futuro rompe a inércia, não permite o conformismo com uma realidade hegemônica, com isto 

o campo de atuação da sociologia das ausências é o das experiências sociais, enquanto que a 

sociologia das emergências atua na esfera das expectativas sociais. 

  

A razão proléptica promoveu uma expansão do futuro e contraiu o presente, a partir do 

conceito de progresso. O conceito de progresso sem limites para um futuro infinito, num 

contexto mundial hegemônico conduz a frustração imensa de boa parte da humanidade que 

não tem condições de ver suas expectativas sociais atendidas. 

  

Assim, no âmbito da modernidade as expectativas de progresso e desenvolvimento 

eram grandes, mas para poucos e sempre foram justificadas por formas de exclusão e 

violência, com o triunfo de forças hegemônicas. 
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O fenômeno da globalização acelerou ainda mais essas expectativas, enquanto o futuro 

da maioria foi adiado, eis que dotado de infinitude, restringindo as expectativas da maioria 

levando-nos a um ponto onde se vive à espera, sem qualquer esperança de mudanças. 

  

 A proposta da sociologia das ausências é confrontar as experiências sociais com o 

pensar único, universal e hegemônico, enquanto a sociologia das emergências avalia estas 

experiências de ordem prática e aponta as possibilidades, encontra caminhos, alternativas, 

investiga as ausências, o invisível, o estigmatizado, o marginalizado ou o desqualificado, 

revela símbolos, pistas ou sinais para tornar possível o futuro através de lutas contra-

hegemônicas. 

  

As experiências sociais, no entanto, são de duas ordens experiências sociais 

disponíveis (campo da sociologia das ausências) e experiências sociais possíveis (campo da 

sociologia das emergências). 

  

As experiências então são enumeradas por Sousa Santos (2006, p.121-122) em número 

de cinco, a saber: 

  

a) Experiência de conhecimentos: trata-se de examinar os conflitos e diálogos 

possíveis entre nas diferentes formas de conhecimento, dentre biodiversidade, medicina, 

justiça, agricultura, nos estudos de impacto ambiental, permitido interações entre os esses 

diversos conhecimentos: biotecnologia/conhecimentos indígenas e tradicionais; medicina 

moderna/medicina tradicional; jurisdição moderna/jurisdição indígena ou tradicional; 

agricultura industrial/agricultura camponesa e conhecimento técnico produzido por 

peritos/conhecimento comum realizados por pessoas comuns. 

  

b) Experiências de desenvolvimento trabalho e produção: permite os diálogos entre as 

formas e modos de produção diferentes, dando visibilidade às organizações econômicas 

populares, empresas autogeridas, micro-crédito, formas de redistribuição social etc. 
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c) Experiências de reconhecimento: permite o diálogo e conflitos entre os sistemas de 

classificação à margem dos sistemas dominantes de exploração capitalista, racista, sexista e 

xenófobo e sustenta como possíveis as “experiências de natureza anticapitalista: ecologia 

anticapitalista, interculturalidade progressista, constitucionalismo multicultural, discriminação 

positiva sob a forma de direitos colectivos e cidadania pós-nacional e cultural”. 

  

d) Experiências de democracia: que trata dos diálogos entre a democracia 

representativa liberal, representante do modelo hegemônico de pensar e as práticas de 

democracia participativa adotadas em alguns países, tendo como o exemplo a figura 

orçamento participativo, formas de planejamento participativo e descentralizado, formas de 

deliberação comunitárias ou participação da sociedade nas decisões de impacto tecnológico, 

ambiental e científico. 

  

e) Experiências de comunicação e de informação: trata-se de diálogos e conflitos entre 

as redes globais de tecnologias de comunicação e de informação com as redes de 

comunicação independentes e transnacionais. Temas como cultura de massa, exclusão digital, 

democratização dos meios de comunicação, rádios comunitárias, regionalização da produção 

cultural, mídia alternativa e independente encontram aqui o palco próprio para a discussão e o 

diálogo. 

  

Vê-se, pois, que as experiências sociais são de gamas variadas e cada uma delas abre 

um leque de possibilidades, que devem ser bem estudadas e refletidas, sob pena de caírem no 

descrédito, no discurso vazio, panfletário, pois um pensamento repleto de alternativas tende 

para inação, a inércia e comodismo, onde vigora a lógica de mudar para manter a mesma 

realidade. 

  

  Por esta razão, a diversificação das experiências disponíveis e possíveis exige um 

trabalho de tradução, que visa criar inteligibilidade entre as experiências do mundo, 
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disponíveis e possíveis, apresentadas pela sociologia das ausências e a sociologia das 

emergências, bem como definir o sentido das lutas de emancipação social. 

  

O trabalho de tradução tem assim duas tarefas a cumprir: a primeira visa dar conta da 

diversidade inesgotável existente no mundo, sem se ater a uma teoria geral, que acaba por ser 

“sempre a monocultura de uma dada totalidade e a homogeneidade das suas partes” (Santos, 

2006, p.123). Visa, pois, captar os resquícios de colonialismo ou de eurocentrismo e as 

experiências sociais emancipatórias, bem como o que se encontra além dessa relação, criando 

um consenso transcultural. 

  

O trabalho de tradução atua sobre os saberes e sobre as práticas levadas a efeito por 

seus agentes. Assim, o trabalho de tradução abre dois vértices. Um que aponta para a tradução 

entre os saberes (hermenêutica diatrópica), que visa interpretar duas ou mais culturas 

diferentes e concepções diferentes de vida produtiva entre as concepções do desenvolvimento 

capitalista, rompendo com a ciência economia convencional. 

  

O outro vértice visa examinar as várias visões de mundo; o reconhecimento da 

impossibilidade completude cultural. Já as relações do trabalho de tradução podem envolver 

saberes hegemônicos/saberes não-hegemônicos e diversos saberes hegemônicos, permitindo 

uma inteligibilidade recíproca. Como exemplo destas relações Sousa Santos formula a 

seguinte pergunta: “como posso manter vivo em mim o melhor da cultura ocidental moderna 

e democrática e, ao mesmo tempo, reconhecer o valor da diversidade do mundo que ela 

designou autoritariamente como não-civilizado, ignorante, residual, inferior ou 

improdutivo?”. 

  

A segunda tarefa é com as lutas emancipatórias, pois estas devem ser identificadas 

para a busca de um mundo melhor, a partir de lutas competentes. Assim, a preocupação aqui é 

identificar os movimentos sociais e as diferentes lutas sociais por eles enfrentadas, destacando 

os pontos de contato e de agregração entre eles. 
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Considerações Finais 

  

  

  

  

  

Diante de todo o colocado, percebe-se que a questão ambiental deve ser vista sob o 

prisma da interdisciplinariedade, e a sociologia das ausências e das emergências permite uma 

análise crítica sobre a temática visando superar a visão positivista, dogmática e mecânica do 

Direito. 

  

Assim, uma sociedade ecologicamente equilibrada, para atender a todos os princípios 

constitucionais, deverá ser construída sobre outra estrutura, que tenha como base de 

sustentação o debate democrático; permita o intercâmbio das informações; respeite as 

diversidades culturais; promova a unidade comunitária; estimule o consumo inteligente, com 

a produção de matérias de longa duração; reproduza um modelo econômico estável, onde os 

indivíduos estão integrados pelo trabalho e não haja diferença entre este e o tempo livre; evite 

o desprezo pela produção artesanal; reparta conhecimento e informação; integre culturas; 

enfatize o trabalho como um prazer e permita a remuneração adequada para o bem-estar de 

todos; tenha um programa de crescimento populacional que permita a redução da poluição, a 

correta ocupação e manejo do solo, bem como o controle adequado dos recursos naturais não 

renováveis; disponibilize recursos tecnológicos para preservação da biota; imponha limites 

para o crescimento da economia e do capital e permita que a ciência e a tecnologia sejam 

colocadas à disposição de todos para busca da felicidade individual.   
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Está lançado o desafio de ampla discussão que se deve enfrentar para a superação da 

crise dos paradigmas tradicionais e da díade público/privado posta pelo Direito. Esta, aliás, 

deve ser superada com a construção de novos mecanismos que atendam os interesses 

transindividuais e permitam enfrentar os fenômenos da globalização e a interferência externa, 

as invasões físicas ou culturais de uns povos sobre outros, com o objetivo de domínio 

territorial ou jugo econômico. 

  

As instituições devem focar o seu olhar para a rua, enxergar as necessidades do povo e 

lutar para diminuir os espaços, os conflitos entre as leis criadas e os anseios daqueles que 

possuem expectativas decorrentes da dinâmica do convívio social. Para tanto, a luta é pela 

implementação do acesso à justiça, permitindo que todos possam reivindicar seus direitos ou 

resolver seus conflitos.  
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CONSUMO E MEIO AMBIENTE: A BUSCA POR UM MODELO 

SUSTENTÁVEL DE CONSUMO 

 

CONSUMPTION AND THE ENVIRONMENT: THE SEARCH FOR SUSTAINABLE 

MODEL FOR CONSUMPTION 

 

Bianca Gabriela Cardoso Dias 

 

  

RESUMO 

Desde o advento da Constituição de 1988, nunca um assunto esteve tão em voga quanto o 

atinente ao meio ambiente. Pela primeira vez o tema seria tratado com uma seriedade e 

relevância tão profundas que ensejariam discussões em todos os âmbitos da sociedade. 

Todavia, embora haja esse notável avanço no campo jurídico, verificamos que a prática revela 

muitos desafios que ainda merecem atenção e medidas de eficácia, uma vez que a degradação 

do meio ambiente ainda persiste e cresce diuturnamente. A esse respeito, cada vez mais vem 

se mostrando presente uma preocupação recente, qual seja, referente aos impactos que o 

consumo desenfreado e sem limites vem causando à natureza e seus recursos, os quais se 

mostram ameaçadores constantes do equilíbrio natural. Com muito mais freqüência se fala 

acerca das decorrências do consumismo que hoje é a base da sociedade capitalista, e de uma 

forma atual, eis que seus efeitos já se fazem sentir. Mostra-se imprescindível, portanto, que se 

perfaça uma análise do contexto que acabou levando o consumo a níveis que ameacem o meio 

ambiente natural, de forma a buscar soluções que se mostrem eficazes a diminuir tais 

impactos e permitir que a sociedade se insira na cadeira de proteção ambiental, dentre as quais 

o consumo sustentável se mostra como medida viável. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSUMO; MEIO AMBIENTE; EDUCAÇÃO; INFORMAÇÃO. 

 

ABSTRACT 
Since the advent of the 1988 Constitution, never an issue was so much in vogue as regards the 

environment. For the first time the subject would be treated with seriousness and a deep 

significance that would warrant such discussions at all levels of society. However, although 

this remarkable advance in the legal field, we find that the practice reveals many challenges 

that still need attention and measures of effectiveness, since the environmental degradation 

persists and grows diurnal. In this regard, increasingly this is proving a recent concern, 

namely regarding the impacts of unbridled consumption limits has caused to nature and its 

resources, which show constant threat of natural balance. Much more frequently spoken about 

the basis of consumption that today is the basis of capitalist society, and a current form, that is 

that its effects are already being felt. Essential is, therefore, that we reach an analysis of the 

context that led to consumption levels that threaten the natural environment in order to seek 

solutions that are effective in reducing these impacts and allow the company falls on the chair 

environmental protection, among which sustainable consumption is shown as a viable 

measure. 

KEYWORDS: CONSUME; ENVIRONMENT; EDUCATION; INFORMATION. 
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INTRODUÇÃO 

  

A ordem constitucional vigente no Brasil a partir de 1988 trouxe várias novidades benéficas 

para a realização de um sistema jurídico mais democrático e condizente com os princípios que 

passam a ter vigência. Nesse sentido, podemos apontar como principais inovações a 

conjugação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado e de livre iniciativa na ordem 

econômica nacional, parâmetros estes que a princípio são antagônicos, mas que, dado o 

mandamento constitucional, devem obrigatoriamente ser incentivadas e mantidas em 

equilíbrio. 

Não é de muita dificuldade identificar o destino a que se quer chegar com a conjugação desses 

dois princípios: a utilização racional e responsável dos recursos naturais, com o objetivo de 

promover uma sociedade economicamente desenvolvida, concretizando a cidadania e o bem-

estar de todo um país. Alcançá-lo de forma satisfatória, contudo, é um dos maiores desafios 

da atualidade, em especial se considerarmos que o consumo, origem de vários fatores 

degradantes do meio ambiente, a exemplo do lixo exacerbado e da produção sem limites, é 

hoje considerado o pilar maior do modelo capitalista, adotado em grande parte da comunidade 

internacional, tendo como premissas maiores a utilização da natureza como “mina” de 

materiais e depósito de dejetos. 

Contudo, a percepção do problema com esse enfoque é significativamente recente. Com o 

boom produtivo iniciado com a Revolução Industrial, buscava-se incentivar a criação de 

idéias concretizadas em equipamentos que pudessem produzir mais em menos tempo, não 

importando os impactos sociais ou ambientais que isso pudesse trazer. O resultado desse 

raciocínio foi a devastação dos recursos naturais, fato este que só gerou preocupação após 

terem sido impingidos ao meio ambiente danos das mais variadas naturezas. 

Assim, o processo produtivo advindo da Revolução Industrial e difundido ao redor do mundo 

foi por muito tempo considerado o grande fator de destruição do meio ambiente. Contudo, a 

partir da década de 90, passou-se a constatar que também o consumo desenfreado era o 

responsável pelos impactos negativos experimentados pela natureza, fazendo surgir um novo 

olhar sobre o quadro consumista da sociedade atual. 

O instrumento que possibilitou essa mudança de visão foi, sem dúvidas, a Agenda XXI. A 

esse respeito, veja-se o que aponta FREITAS (2008) acerca do importante documento: 

  

A Agenda XXI, ao abordar o tema “Mudança de Padrões de Consumo”, admite que as 

principais causas da deterioração do meio ambiente estão nos padrões insustentáveis de 

produção e consumo e nos impactos produzidos pela pobreza nos países em desenvolvimento. 

Reconhece que, em determinadas partes do mundo, os padrões de consumo são muito altos e 

que existe um  amplo segmento da sociedade que não é atendido em suas necessidades 

básicas. A mudança nos padrões de consumo “exigirá uma estratégia multifacetada centrada 

na demanda, no atendimento das necessidades básicas dos pobres e na redução do desperdício 

e do uso de recursos finitos no processo de produção.” A Agenda XXI propõe uma mudança 

comportamental na forma de consumir e produzir. Propõe que  os governos devem estimular 

grupos de consumidores, indivíduos e famílias através da  “(...) oferta de informações sobre as 
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conseqüências das opções e comportamentos de consumo, de modo a estimular a demanda e o 

uso de produtos ambientalmente saudáveis. 

  

Inicia-se uma nova visão acerca da maneira com a qual a economia afeta o meio ambiente, 

deixando de centralizar-se apenas nas formas de produção, mas chegando a uma nova 

consciência, segundo a qual o consumo desenfreado do que foi produzido pode trazer 

conseqüências tão ou mais alarmantes que o próprio processo de produção, quando realizado 

em dissonância com as questões ambientais. 

Contudo, o fato de finalmente constar em um documento oficial voltado ao meio ambiente 

não indica que o nascimento de tal concepção se deu apenas com a Agenda XXI. Pelo 

contrário, tal preocupação remonta a tempos mais pretéritos, especialmente da constatação do 

estilo de vida americanizado, baseado especialmente no consumo e nos supostos prazeres que 

o mesmo pode trazer. O quadro que se mostra é preocupante, conforme podemos vislumbrar 

abaixo: 

  

O estilo de vida ocidental e seu padrão de consumo estão servindo de modelo para as classes 

mais ricas da China e Índia, para os países da Europa Oriental e da antiga União Soviética, 

assim como para as classes média e rica de países emergentes, como México, Venezuela, 

Brasil, Turquia, Coréia do Sul, Taiwan, Indonésia, Malásia e Tailândia. Estima-se que esses 

novos consumidores totalizem cerca de 750 milhões de pessoas, número similar ao dos 

consumidores dos países ricos. Se a China consumisse a mesma quantidade per capita de 

carros e de combustível que os Estados Unidos, seria preciso produzir cerca de 850 milhões 

de carros e mais do que dobrar a produção mundial de combustível. Essa frota de carros 

adicional produziria mais CO2 do que o atual sistema de transporte do mundo. Se o consumo 

per capita de peixe na China fosse o mesmo do que o do Japão, seriam necessárias 100 

milhões de toneladas a mais do que se pesca hoje. Se tivermos a réplica do padrão de 

consumo dos países ricos, de consumismo exacerbado e enorme nível de desperdício para as 

populações da América Latina, Ásia e África, calcula-se que precisaríamos dispor de mais 

dois planetas Terra para atender a essa demanda. Assim como não existem recursos naturais 

suficientes para oferecer o mesmo padrão de consumo de um americano médio para toda 

população mundial, o planeta Terra também não é capaz de absorver toda a poluição e 

degradação que seria gerada por esse aumento de produção e consumo dos padrões atuais. 

(LAZZARINI e GUNN, 2008). 

  

  

 Diariamente, o consumo é apontado como o caminho que leva as pessoas à felicidade, e 

gradativamente o meio ambiente vai sofrendo as graves decorrências desse tipo de 

pensamento. Os recursos naturais, já bastante desgastados pelas ações do homem no decorrer 

da História, já mostram que não irão suportar a pressão do crescente consumo. 

Apesar de tal constatação, os discursos de melhoria se mostram ineficientes. Fala-se mais em 

buscar manter o nível de consumo, mas substituindo seus componentes por outros menos 
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poluentes, do que propriamente em diminuí-lo. Priorizam-se as “soluções” que apenas mudam 

o foco do problema, sem encará-lo frontalmente, o que acaba perpetuando as perdas 

ambientais. Por isso, necessário entender como o consumo se apresenta na sociedade atual, 

para então concebê-lo de forma mais correta e apta a coaduná-lo com uma nova consciência 

ambiental. 

  

 1 SOCIEDADE ATUAL E CONSUMO 

  

Atualmente, o consumo é o astro principal da sociedade. Para se sentirem incluídas e 

integradas em seus grupos eleitos, cada vez mais as pessoas são instadas a consumir de forma 

progressiva, buscando acompanhar as mudanças que são cada vez mais velozes. Em uma 

sociedade na qual basicamente tudo se torna obsoleto com considerável prematuridade, os 

indivíduos sentem-se na quase obrigação de possuir os itens mais atualizados, sob pena de 

serem apontados como pessoas ultrapassadas, mesmo que, a bem da verdade, não haja a 

imprescindibilidade de trocá-los. 

Cristiane Derani ressalta essa característica atual da produção e do consumo, quando 

explicita: 

  

 Toda teoria keynesiana de bem-estar assenta-se sobre a produção e consumo. Aquela como 

motivadora e regulamentadora deste, e este como fomentador daquela. Constrói-se um ciclo 

de interdependência com o objetivo de provocar-se um constante aumento da produção, 

criando uma lógica de crescimento como remédio à recessão. Sob o ângulo do investidor, o 

aumento da produção econômica serve ao aumento do lucro. Para o sucesso de uma política 

econômica, é necessário garantir a satisfação do investidor. Aplica-se a lógica, segundo a 

qual, o que for para o bem-estar de uma população, deve iniciar-se da garantia do lucro 

daquele que investe, pois ele detém o “start” da produção. Assim, aumento da produção 

relaciona-se à garantia de lucro, e a ele está vinculada a realização do bem-estar geral. 

(DERANI, 2001). 

  

  

Assim, o mercado incentiva a idéia segundo a qual o caminho mais certo para se alcançar o 

bem-estar e a felicidade é através do consumo, apoiado nos meios de produção que ignoram 

totalmente o meio ambiente. Modelos científico-tecnológicos que se debruçam à conferir um 

valor econômico-financeiro a plantas, animais e ecossistemas, sempre visando o lucro que 

pode ser alcançado com o consumo de possíveis espécies manipuladas pela biotecnologia se 

mostram cada vez mais presentes em nossa sociedade (GARCIA DOS SANTOS, 2003). Tudo 

que passa a importar é o quanto se consome, com vistas ao bem-estar de quem mantém tais 

sistemas. O que se ignora é que o único bem-estar que está sendo de fato atingido é o do 

investidor, que vê seus lucros aumentarem exponencialmente, sem nenhuma responsabilidade 

ambiental. 
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Tal postura é, inclusive, propagada nos mais diversos meios de comunicação, em especial a 

internet, em velocidades antes jamais imaginadas, atingindo um número cada vez maior de 

pessoas. O objetivo maior dessa maratona é criar necessidades para os mais diversos produtos, 

sendo que, uma vez satisfeita essa necessidade, uma outra é apresentada logo em seguida, 

originando uma verdadeira odisséia na procura de um conforto que nunca é plenamente 

alcançado pelos bens de consumo. 

É com a constatação desse cenário que se inicia uma nova indagação: como conciliar meio 

ambiente e essa premente necessidade de consumir? 

  

Para alguns pesquisadores, consumir é indispensável para fazer a economia girar e os países 

se desenvolverem. Para outros, o consumo desenfreado é uma grave doença moderna, com 

complicadas conseqüências para a sociedade e para o meio ambiente. Consumir geraria 

demanda, que por sua vez geraria maior produção por parte das indústrias, estimulando o 

surgimento de novos empregos, o aumento de salários e até mesmo o investimento em novas 

tecnologias para aprimorar a produção. Por muito tempo, essa foi uma corrente de 

pensamento econômico predominante nos países capitalistas. Mas esse modelo neoliberal, que 

tinha os Estados Unidos como seu principal representante, está sendo cada vez mais 

questionado (RUSCHEINSKY, 2006 apud PAIXÃO, 2009). 

  

  Assim começam os primeiros questionamentos acerca da validade do pensamento vertente 

na atual sociedade de consumo, bem como da importância de equilibrar o meio ambiente entre 

as forças e contra-forças que se movem na balança do capitalismo. 

  

  

  

  

  

2 DIREITO E CONSUMO 

  

O consumidor, quando considerado um dos pólos da relação jurídica envolvendo também 

comerciantes, fornecedores e empresários, é considerado hipossuficiente, ou seja, parte mais 

frágil na relação consumerista concretizada. 

A ordem constitucional erigida em 1988 traz, de forma inovadora, a garantia de que o Estado 

promoverá a defesa do consumidor (art. 5º, XXXII, CF), a legislação que culminou na 

elaboração de nosso Código de Defesa do Consumidor é altamente elogiada 

internacionalmente, contendo normas e princípios direcionados a essa nova concepção, 
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demonstrando que existe uma real preocupação com as relações jurídicas originadas nos 

padrões de consumo. 

 É nesse contexto que surge a figura do consumidor cidadão. Não se pode afastar a já 

mencionada proteção legal conferida pelo Estado à figura do consumidor. Contudo, de igual 

sorte, o consumidor antes de ser assim qualificado é um cidadão, isto é, possuidor tanto de 

direitos como de deveres dentro da ordem estatal a que se submete. 

Especificamente neste ponto, o consumidor deixa de ser mero destinatário do protecionismo 

estatal para também ser um sujeito ativo na realização de uma sociedade que saiba coadunar 

meio ambiente e consumo em níveis sustentáveis. Nesse sentido, a nossa legislação peca pela 

falta de dispositivos eficazes na construção de políticas que se voltem na edificação de 

consumidores conscientes de que não basta apenas a proteção do Estado, mas é preciso 

também agir no sentido de reduzir os níveis alarmantes de consumo antes que a capacidade de 

auto-restauração do meio ambiente já não se mostre apta a combater os efeitos nocivos a ele 

impingidos. 

  

3 UM NOVO PARADIGMA DE DESENVOLVIMENTO 

  

  

Conforme pôde se observar até o presente momento, o atual modelo de sociedade baseada no 

consumismo sofre seus abalos mais relevantes, na medida em que cada vez mais vozes se 

levantam contra o moderno modo de agir e pensar, baseado nas conseqüências que vem sendo 

impostas ao meio ambiente. Ademais, a perpetuação dessas conseqüências não benéficas se 

espalha em grande velocidade, haja vista a observada livre circulação de bens e pessoas, 

aliada à crescente globalização. 

Aduz FREITAS (2008): 

  

Por causa do excessivo uso dos recursos naturais e da enorme produção de lixo e poluição, a 

sociedade global desperta para a necessidade de se harmonizar consumo e meio ambiente, 

minimizando os efeitos da produção desenfreada de bens supérfluos e buscando alternativas 

para o descarte de produtos e embalagens pós-consumo. Surgem, então, manifestações em 

várias partes do globo em torno da questão pró-ambiente. A consciência ecológica e a busca 

pela sustentabilidade começam a fazer parte dos debates e discussões na área  das relações de 

consumo. 

  

  

Nesse sentido, primeiramente faz-se necessário reavaliar a importância do consumo no meio 

social atualmente existente. Na verdade, sua relevância é latente, na medida em que atende às 
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necessidades humanas mais básicas, como alimentação, vestuário, moradia, lazer, dentre 

tantas outras. Assim, readequar o atual nível de consumo sucessivo e excessivo de supérfluos, 

e resgatar o conteúdo essencial do consumo voltado para a dignidade da pessoa humana 

parece ser o primeiro passo a ser seguido. Surge então, a questão: como proceder para a 

realização dessa meta? 

Importante observar, na busca dessa resposta, o disposto no Princípio 8 da Declaração das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente, Rio-92, que assim reza: “para atingir o 

desenvolvimento sustentável e mais alta qualidade de vida para todos, os Estados devem 

reduzir e eliminar padrões insustentáveis de produção e consumo e promover políticas 

demográficas adequadas”.  

Dessa forma, infere-se que, para a Declaração, nos é dado como norte principal a reflexão 

sobre um novo conceito de consumo e de produção. Tudo isso perpassa por uma educação 

ambiental de qualidade, na qual fique claro todo o processo de produção, desde a extração até 

os destinos reservados ao lixo e resíduos, incentivando projetos que visem a publicidade dos 

produtos de forma sustentável, e não a incentivar a troca cada vez mais repetida. 

Investindo nesse novo paradigma de consumo, novos hábitos poderão ser introduzidos na 

sociedade, tais como a diminuição do uso dos descartáveis, bem como sua reinserção no meio 

para reutilização, a opção por não substituir determinados produtos duráveis quando os 

mesmos ainda se mostrarem aptos ao uso, a melhora na consciência da finitude dos recursos 

naturais, dentre outras medidas que, praticadas de forma global, certamente terão um impacto 

positivo no atual nível de consumo. 

A esse respeito, vislumbre-se o que dispõe uma parte do Capítulo 4 da ECO 92 (Agenda 21): 

“Devemos considerar a necessidade de novos conceitos de bens e prosperidade, que não 

apenas permitam padrões de vida superiores, através da mudança nos estilos de vida, mas que 

sejam também menos dependentes dos recursos finitos da Terra, e mais harmônicos com a 

capacidade da Terra em renová-los.” 

 Para tanto, é indispensável a adoção de políticas públicas que promovam tais mudanças, 

apresentando incentivos para os atores sociais que assim agirem, de forma a lhes dar mais 

campo de atuação e a contagiar outros atores a perpetuarem tais políticas. Logicamente, a 

vontade política se mostra imprescindível, e aqui encontramos o primeiro problema a ser 

enfrentado, já que os interesses de mercado são prementemente representados pela política, a 

despeito desta ter sido criada para a representação dos interesses sociais. 

Aqui surge o conflito. É do interesse mercadológico que a população continua a consumir de 

forma desmedida, a fim de que seus níveis de lucro sejam mantidos, sem preocupação com a 

questão ambiental. Assim, é interessante que as pessoas continuem na chamada “ignorância 

ambiental”, desconhecendo as conseqüências do consumo desenfreado, o que vai de encontro 

com o que dispõe o sistema de proteção ao consumidor, que exige a plena informação com 

referência a todos os aspectos dos produtos que são adquiridos. 

Nessa esteira de raciocínio, eleva-se de importância a chamada informação ambiental, 

segundo a qual o consumidor terá direito a conhecer não só peso, qualidades nutricionais e 

medidas do produto que adquire, mas também a sua origem, a responsabilidade ambiental da 

empresa que o produziu, o destino dos resíduos, dentre outras informações que influenciarão 

na escolha do consumidor consciente. Só se pode falar em consumidor cidadão se houver a 
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efetiva informação, sendo esta também qualificada como ambiental, a fim de que o mesmo 

possa exercer seu direito de opção. 

Somente o cidadão consciente dos resultados decorrentes de suas escolhas pode ser livre, 

remontando a liberdade concebida por Hannah Arendt, ao colocar lado a lado liberdade, ação 

e política. 

  

A liberdade, que encontra na pluralidade sua expressão, tem constituição no mundo político 

onde ocorrem os negócios humanos, de modo que uma liberdade apenas teórica não é capaz 

de habitar a ação, pois esta se dá no mundo fenomênico especialmente no seu “campo 

original, o âmbito da política. (apud GEORGE, 2010) 

  

  

Em suma, o cidadão livre para fazer as suas escolhas, habilitadas pela informação qualificada 

(ambiental) e por uma educação aperfeiçoada, direcionada à preservação do meio ambiente, 

ajudará na realização de políticas voltadas ao consumo consciente, de forma a fazê-lo em 

conformidade com as exigências para um mundo mais sustentável. 

Nasce, assim, a concepção do que se convencionou chamar de consumo verde, sendo que 

  

A proposta de consumo verde é dominada por análises que consideram que se os 

consumidores obtiverem conhecimento suficiente eles vão obter a necessária “consciência 

ambiental”, traduzindo-a em atitudes e comportamentos ambientalmente benignos. Esta 

perspectiva é facilmente encontrada na maneira como a educação ambiental é, muitas vezes, 

encarada, objetivando simplesmente traduzir as informações dos especialistas para que as 

pessoas comuns tomem as decisões corretas. Existe uma crença implícita de que a informação 

desencadeia comportamentos pró-meio ambiente e que, portanto, a carência de informações 

impede estes comportamentos e responsabilidades. Nesse sentido, os proponentes do consumo 

verde apontam a falta de informações adequadas para que os consumidores possam realizar 

suas escolhas ecologicamente corretas. (PORTILHO apud FREITAS, 2008) 

  

  

Nesse novo paradigma ideal, imerge também a questão condizente com a ética que permeará 

as relações consumeristas. Assim, não se pode apenas esperar uma ação político-estatal para 

colocar em prática o consumo verde: os próprios consumidores, aptos com a informação 

ambiental acessada por atores sociais (associações, dentre outros) devem privilegiar os 

produtos condizentes com o meio ambiente e sua preservação. 

Como visto no conceito de liberdade trazido por Arendt, esta não se consubstancia apenas na 

declaração formal do Estado no sentido de sua existência. Seu exercício pleno, por meio de 
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ações positivas realizadas pelos cidadãos e atores sociais deve estar em sintonia com a 

preservação ambiental. 

Por fim, como exemplo vitorioso dessa prática, podemos citar o caso holandês, no qual a 

prática dessas idéias resultou em bastante êxito, apesar de ainda necessitar de 

aperfeiçoamento: 

  

Um exemplo dos resultados da ecoeficiência pode ser encontrado na Holanda. No país, 

enquanto o volume da produção aumentou 24% entre 1985 e 1994, as emissões industriais de 

CFC diminuíram em 89%; as descargas de nitrogênio na água em 69%; a descarga de metais 

pesados na água em 69% e no ar em 39%;as emissões de SO2 diminuíram em 50% e as 

emissões de partículas de poeiras caíram em 26%17. Mas, apesar da ecoeficiência, os dados 

indicam que o consumo de matéria-prima continua crescendo. Em 1960, foram transportadas 

360 milhões de toneladas de petróleo e, em 1990, cerca de 1,19 bilhão de tonelada. O mesmo 

crescimento pode ser observado em relação ao ferro, que, em 1960, teve 101 milhões de 

toneladas transportadas e, em 1990, 347 milhões. O carvão é outro exemplo, 46 milhões, em 

1960, e 342 milhões, em 1990. (LAZZARINI e GUNN, 2008). 

  

Outro importante exemplo foi a campanha “Saco é um Saco”, realizada pelo Ministério do 

Meio Ambiente, na medida em que diminuiu significativamente o uso de sacolas plásticas, 

concedendo até mesmo descontos na realização de compras em supermercados, em parcerias 

com estes. 

  

Cerca de cinco bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser consumidas em um ano e meio de 

campanha Saco é um Saco. A meta da campanha era atingir 10% de redução de sacolas 

plásticas até o final de 2010, tendo como base o ano de 2009, quando foram produzidas 15 

bilhões de sacolas no Brasil. A meta foi ultrapassada, chegando a 33% de redução. De acordo 

com a coordenadora técnica da campanha no Ministério do Meio Ambiente, Fernanda Daltro, 

trata-se de um "resultado coletivo motivado pelo debate nacional sobre o consumo de sacolas 

plásticas". (SILVA, 2011) 

  

Logo, percebemos que a criação de um novo paradigma de consumo perpassa por diversos 

setores da sociedade. Não basta apenas atribuir responsabilidades ao Estado, ou ao 

consumidor, ou mesmo aos atores sociais. É necessário atingir não só o setor econômico, mas 

os demais setores sociais, tais como cultura e política dentro de tantas outras, sob pena de se 

tornarem alternativas ineficazes. 

Boaventura Santos já nos adverte quanto a esta questão, quando nos diz: 
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As alternativas de produção não são apenas econômicas: o seu potencial emancipatório e as 

suas perspectivas de êxito dependem, em boa medida, da integração que consigam entre 

processos de transformação econômica e processos culturais, sociais e políticos. Como 

revelam os estudos de caso, as iniciativas de produção alternativa geralmente são apenas uma 

parte de um projeto integral de organização comunitária. Ainda que a produção seja uma parte 

essencial das iniciativas porque providencia o incentivo econômico para a participação dos 

atores, a decisão de empreender um projeto alternativo e a vontade diária de o manter 

dependem igualmente das dinâmicas não-econômicas – culturais, sociais, afetivas, políticas, 

etc. – associadas à atividade de produção. Neste sentido, as alternativas são holísticas e o seu 

êxito depende, em parte, da forma como os processos econômicos e não econômicos dentro 

delas se sustentam mutuamente. (SANTOS, 2002). 

  

  

Logo, a alternativa que se apresenta é conjunta, e não diz respeito apenas à sociedade ou ao 

mercado, devendo haver interação mútua dentre todos os setores, a fim de que o consumo 

verde se torne uma realidade, e não apenas mais um mito. 

  

4. UMA CRÍTICA AO CONSUMO VERDE. O CONSUMO SUSTENTÁVEL 

  

Em meio ao nascedouro de um novo paradigma concernente ao consumo, surge então um 

termo que alia o conceito de consumo e desenvolvimento sustentável: o consumo verde. 

Vislumbra-se, portanto, que o conceito em voga não é tão recente, no entanto, sua colocação 

em prática apresenta novos desafios a cada ano que passa, com o surgimento de novas 

tecnologias, bem como com a maciça propaganda que se realiza. Aí surge a necessidade de 

trabalhar nas escolas e residências a idéia de que o consumo pode ser exercitado de uma 

maneira “verde”, ou seja, preocupando-se com as conseqüências daquela determinada 

escolha. 

Contudo, esse tipo de ação isolada não é suficiente para impedir que práticas ambientalmente 

incorretas sejam concretizadas, principalmente porque o excesso de informação não é algo 

“atrativo” ao consumidor, que busca simplicidade e celeridade na realização de suas compras. 

Assim, o consumo verde, lidando apenas com esses aspectos, é insuficiente para incutir as 

formas desejáveis de consumo na atual sociedade. 

Ademais, o consumo dito verde incute nos consumidores uma idéia de desigualdade. Ora, se é 

dito que os consumidores devem preferir aqueles produtos cuja cadeia produtiva seja mais 

benéfica ao meio ambiente,  sabidamente mais caros, pois o custo dessa produção recai ao 

consumidor, como exigir que os consumidores mais pobres prefiram esses produtos àqueles 

cuja produção é menos benéfica ao meio ambiente, mas chega com um preço menor nas 

prateleiras dos supermercados? 
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Percebe-se, de pronto, a insuficiência do consumo verde diante da atual conjuntura de 

proteção ambiental. É nessa esteira que surge a necessidade de incutir na sociedade a 

percepção de uma atividade consumerista com uma nova roupagem, aliando as necessidades 

humanas com a capacidade produtiva do meio ambiente, sem se restringir às armadilhas do 

consumo verde. Surge então, o consumo sustentável. 

Interessante anotar as considerações de Fátima Portilho (2005) acerca da origem desse novo 

conceito: 

O surgimento da idéia de um consumo verde e, portanto, de um consumidor verde, só foi 

possível, basicamente, a partir da conjunção de três fatores inter-relacionados: o advento, a 

partir da década de 1970, do ambientalismo público; a “ambientalização” do setor 

empresarial, a partir dos anos 1980; e a emergência, a partir da década de 1990, da 

preocupação com o impacto ambiental de estilos de vida e consumo das sociedades afluentes. 

A partir da combinação desses três fatores, especialistas, autoridades, políticos e organizações 

ambientalistas começaram a considerar o papel e a co-responsabilidade dos indivíduos 

comuns, em suas tarefas cotidianas, para a crise ambiental. Ações individuais conscientes, 

bem informadas e preocupadas com questões ambientais aparecem como uma nova estratégia 

para a solução dos problemas ligados ao meio ambiente e para as mudanças em direção à 

sociedade sustentável (ELKINGTON e HAILES, 1991; DURNING, 1992; EDEN, 1993; 

ANDREWS, 1997; STERN, 1997; WESTRA e WERHANE, 1998; HALKIER, 1999; 

PAAVOLA, 2001a e 2001b). Atividades simples e cotidianas como “ir às compras” − de bens 

considerados básicos ou de itens  considerados luxuosos − começaram a ser vistas como 

comportamentos e escolhas que afetam a qualidade do meio ambiente. 

  

Para a autora, “o meio ambiente deixou de ser relacionado apenas a uma questão de como 

usamos os recursos (os padrões), para também estar vinculado à preocupação com o quanto 

usamos (os níveis); portanto, um problema de acesso, distribuição e justiça”. 

Para o consumo sustentável, não só as pessoas físicas teriam responsabilidade na escolha dos 

produtos a consumir. O Estado também passa a ter papel ativo, seja oferecendo um melhor 

sistema de transporte coletivo, a fim de que os cidadãos não necessitem usar seus veículos 

particulares diariamente, seja impondo taxas e impostos menores para aqueles cujo processo 

produtivo respeita o meio ambiente, a fim de que cheguem nas mãos dos consumidores por 

um valor acessível. 

Isto implica que, ao passo que era possível dizer “sou um consumidor verde”, eis que a 

responsabilidade se concentra nas mãos do consumidor, o mesmo não pode ser feito com o 

consumo sustentável, eis que é responsabilidade deste, do Estado, da sociedade civil 

organizada e de todos os entes que fazem parte da cadeia de produção de um determinado 

produto. 

Novamente,  Portilho vem ao nosso socorro, assim concluindo: 

  

(...) optou-se por enfatizar a possibilidade de que um conjunto de sujeitos sociais, que 

coletivamente formam a sociedade civil, busque criar espaços alternativos de atuação, 
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enfrentamento e busca de soluções para os problemas gerados pela globalização. Trata-se de 

sujeitos coletivos que, nas palavras de Scherer-Warren (1999), “constroem a indignação 

diante da reatualização de problemas antigos e das reconfigurações das misérias humanas, e 

que sonham com a possibilidade de contribuir para a produção de uma sociedade mais justa e 

feliz” (p.11). Portanto, incorporar as questões relacionadas ao consumo na agenda de lutas do 

movimento ecológico indica que a soberania do consumidor, propagada pelo neoliberalismo, 

pode estar se movendo rumo à cidadania do consumidor, em que “os indivíduos constituem o 

consumo como uma ativa prática social, política e ecológica” (ISIN e WOOD, 1999, p.158). 

  

A responsabilidade deve, portanto, ser conjunta, e as medidas coletivas. Somente com essa 

visão que ultrapassa o individualismo, será possível a construção de um modelo de consumo 

sustentável que faça a diferença na proteção ambiental e no desenvolvimento sustentável. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No decorrer do presente trabalho, analisamos a forma com a qual o consumo, juntamente com 

a produção, passou a ser um dos principais responsáveis pela degradação do meio ambiente, 

na medida em que são realizados de forma inconsciente, sem visar a reutilização, mas apenas 

o crescimento econômico dos detentores do mercado. 

Percebemos também que o processo de dominação econômica se dá não só por meio da oferta 

excessiva de produtos ao consumidor, mas também por intermédio das forças de publicidade, 

que criam necessidades para os produtos que são colocados no meio mercantil, incentivando a 

troca sucessiva dos mesmos, ainda que reste muito da sua vida útil. Vislumbramos que uma 

das estratégias de mercado destinadas a manter esse ritmo de troca se consubstancia na 

obsoletização constante dos produtos, que são substituídos em menos tempo do que se tornam 

inúteis para uso, o que acaba exigindo mais e mais matéria-prima da natureza e gerando mais 

resíduos e descartes, que por fim serão inseridos na natureza, potencializando o processo de 

poluição já iniciado. 

Por fim, verificamos também que podem existir saídas que minimizem o problema colocado, 

desde que haja interação dos diversos sujeitos responsáveis pelo processo envolvendo 

produção e consumo. Tal tentativa de solução, aqui exposta como um novo paradigma de 

consumo sustentável, não se restringe apenas em apontar modos de produção menos 

ofensivos aos recursos naturais ou em menor oferta de produtos, restringindo-se ao que 

efetivamente se mostra necessário. Mais que isso, a solução reside na tomada de uma nova 

consciência também por parte do consumidor que, se mantido na ignorância, sempre 

demandará por novos produtos, uma vez que está impregnada em sua cultura a necessidade da 

troca contínua, inserindo todos os atores sociais que participam da produção e distribuição de 

mercadorias. 

Aí surge a importância da educação e informação ambiental, a primeira destinada a 

conscientizar o cidadão de que suas ações são a sentença de vida ou de morte do planeta, e a 

segunda com o objetivo de trazer-lhe opções que se coadunem com sua nova consciência, de 
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modo a permitir-lhe não só conhecer como ajudar na preservação do meio ambiente, mas 

também a exercitar diuturnamente essa proteção. 

Podemos concluir, portanto, que muito embora o quadro atual não seja animador, com 

alterações climáticas causando prejuízos materiais e ceifando vidas, com concentração de 

riqueza nas mãos de poucos, que acabam por consumir muito mais que a maioria, sendo esta a 

vítima principal da escassez de recursos como água e comida, com o desaparecimento de 

espécies de fauna e flora, bem como de áreas inteiras de florestas, além da diminuição da 

qualidade do ar e água, ainda há alternativa, ainda existem alternativas producentes a diminuir 

tais efeitos negativos. Como vimos, o consumo sustentável, evolução do conceito de consumo 

verde, é uma solução possível, não hipotética, que pode ser implementada. 

Muito embora esta alternativa não seja de fácil execução, eis que passa necessariamente por 

mudança de valores que estão intrinsecamente ligados ao modelo capitalista de produção, 

manter o atual sistema fadará a natureza ao seu fim e, por conseqüência, ao nosso. 

Assim, resta-nos trabalhar para viabilizar esse novo paradigma, promovendo suas premissas e 

envolvendo Estado, cidadão e atores sociais, de modo a permitir que seja uma estratégia 

viável de consumo sustentável, e não mais uma forma de dominação imposta pelo mercado. A 

possibilidade existe, contudo o trabalho é extenso, o que nos leva a afirmar que o mesmo deve 

iniciar-se enquanto ainda é tempo, antes que os danos se tornem irremediavelmente 

permanentes. 
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DIREITO HUMANO À ÁGUA:  

pressuposto ao não consentimento de licença social  

para a exploração de minério de ferro1 

 

 

HUMAN RIGHT TO WATER: DO NOT CONSENT TO ASSUMPTION OF SOCIAL 

LICENSE TO EXPLOITATION OF IRON ORE 

 

 

 Marcilene Aparecida Ferreira2 

 

 

“A Natureza tem muito a dizer, e já está na hora de nós, seus filhos,  
não continuarmos a nos fazer de surdos. E talvez até Deus escute o apelo  

que ressoa a partir deste país andino – o Equador – e acrescente  
um décimo primeiro mandamento que foi esquecido nas instruções  

que nos deu no Monte Sinai: „Amarás a Natureza, da qual fazes parte.” 
(GALEANO, 2008, p.1) 

 

 

RESUMO: 

 

 

A sustentabilidade impõe desafios para o setor de mineração. Não é suficiente 

apenas obter licença ambiental, é necessária também a licença social para operar. É 

preciso considerar que a exploração de minério de ferro causa impactos sociais e 

ambientais. O presente estudo deseja provocar uma reflexão face ao aumento da 

produção de minério de ferro, previsto no Plano Nacional de Mineração 2030 e pelo 

setor da mineração, que deve provocar conflitos pelo uso da água. Orientado pelos 

valores do desenvolvimento sustentável e pelo princípio da precaução, é analisado o 

direito humano à água como pressuposto para o não consentimento de licença 

                                                             
1 Artigo aprovado e apresentado ao XX Congresso Nacional do CONPEDI (Conselho Nacional de Pesquisa e Pós- 
Graduação) – 2011, e apresentado à Disciplina de Direito Constitucional Ambiental, Prof. Dra. Beatriz de Souza 
Couto, do Programa de Mestrado da Escola Superior Dom Helder Câmara (ESDHC) – MG. 
2   Mestranda em Direito Ambiental e Desenvolvimento Sustentável – Escola Superior Dom Helder Câmara – 
MG, Procuradora-Geral do Município de Catas Altas, membro colaboradora da Comissão de Direito Ambiental 
da OAB/MG, membro da Rede Nacional de Advogados Populares – RENAP, e graduada em Direito pela PUC-
MG. 
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social à exploração de minério de ferro em locais que coloque em risco manancial de 

água que abastece populações presentes e futuras. 

 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade; Direitos Humanos; Água; Mineração. 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The Sustainability poses challenges for the mining sector. Do not just get an 

environmental permit is also needed social license to operate. We must consider that 

the exploitation of iron ore because social and environmental impacts. This study 

wants to provoke a debate over the increased production of iron ore, under the 

National Plan for 2030 and Mining by the mining sector, which should lead to 

conflicts over water use. Guided by the values of sustainable development and the 

precautionary principle, analyzes the human right to water as a prerequisite for the 

social license does not consent to the exploitation of iron ore in places that endanger 

water supply source of present and future populations.  

 

 

Key words: Sustainability; Human Rights; Water; Mining. 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. Da exploração de minério de ferro ao conflito de uso 

múltiplo da água – 3. Licença social para operar? – 4. Direito humano à água como 

pressuposto ao não consentimento de licença social – 5. Conclusão - Referências 
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1. Introdução 

 

 

O direito brasileiro instituiu o licenciamento ambiental para a concessão, ou 

não, da licença de operação ao empreendimento que visa à exploração do minério 

de ferro. É comum o descontentamento de comunidades locais, movimentos sociais 

e ambientalistas com a concessão da licença ambiental que prioriza a realização da 

atividade econômica em detrimento dos graves impactos sociais e ambientais, que 

deverão ser apenas mitigados ou compensados. 

Geralmente não são garantidos acessos à informação sobre o 

empreendimento e o direito de participação, previstos nas legislações, de forma 

efetiva. Mesmo antes do início das atividades da mineradora, além das expectativas 

dos empregos gerados e do crescimento econômico, aumentam os conflitos sociais 

e ambientais que afetam, entre outros, os sistemas de serviço público, como saúde, 

educação, segurança e abastecimento de água. Tudo isso, não considerando 

questões conflituosas como mineração em terras indígenas e quilombolas. 

Neste cenário adverso, as pressões por um desenvolvimento sustentável 

exigem das empresas, incluindo as que atuam com a exploração de minério de ferro, 

o uso de indicadores e apresentação de relatórios de sustentabilidade. As empresas 

vêem-se obrigadas a demonstrar reduções do impacto ambiental e social. 

O presente estudo parte da análise das tendências para a mineração, 

levantadas por uma rede de especialistas em mineração das firmas-membro da 

DELLOITE3, com ênfase no terceiro desafio para o setor: “3 - Garantir uma licença 

social, engajar os stakeholders4 é fundamental”.  

Não é mais suficiente a obtenção da licença ambiental emitida pelos órgãos 

competentes, segundo a DELLOITE, é necessário a licença social para operar. A 

presente reflexão busca pensar na possibilidade de não realização do 

empreendimento, ou paralisação da atividade de exploração de minério de ferro 

considerando que, se as empresas admitem a necessidade de licença social para 

operar, elas devem ter como desafio da sustentabilidade, também, o oposto. Ou 

seja, se houver um conflito e as comunidades locais, ambientais ou movimentos 

                                                             
3 DELLOITE refere-se à sociedade limitada estabelecida no Reino Unido “Delloite Touche Tohmatsu Limited”e 
sua rede de firmas-membros, cada qual constituindo uma pessoa jurídica independente.  
4
 Stakeholders – partes interessadas 
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sociais apresentarem um pressuposto fundamental, como o direito humano a água, 

a empresa deve considerar a não obtenção da licença social, para fins de não 

exploração de minério de ferro? 

 

 

2. Da exploração de minério de ferro ao conflito de uso múltiplo da água 

 

 

O Plano Nacional de Mineração 2030 prevê o aumento da exploração dos 

recursos minerais. A exploração de minério de ferro ocorre em locais com 

importantes mananciais de água que, por ser atividade de grande impacto 

ambiental, pode alterar o acesso água das populações locais e regionais. 

 

A produção estimada de minério de ferro, considerando o consumo interno 
e dos países importadores da oferta brasileira, e tomando como referência a 
participação nas exportações, poderá alcançar, 585 Mt, em 2015, 795 Mt, 
em 2022, e 1.098 Mt, em 2030. Com base na taxa de crescimento do 
consumo nacional, a demanda interna será de 157 Mt, em 2015, 213 Mt, em 
2022, e atingirá 301 Mt em 2030; tal demanda deverá ser atendida 
plenamente pela produção prevista para os respectivos anos (BRASIL, M, 
2011, p. 82). 

 

Certos da crescente urbanização das economias emergentes, como a China 

e Índia, a mineração projeta recordes no Brasil entre 2011 e 2015, com previsões de 

aplicações de US$68,5 bilhões em projetos para ampliar a produção de metais. Só o 

minério de ferro, deverá receber dois terços dos recursos para ampliar a produção 

de 771,5 milhões de toneladas em 2015, conforme anuncia o jornal Valor 

Econômico5, em seu Especial de Mineração, publicado no dia 26 de setembro, e 

distribuído durante o 14˚ Congresso de Mineração. 

 A Constituição Brasileira, no parágrafo 2º, do art. 225, obriga aquele que 

explorar recursos minerais a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com 

as exigências técnicas dos órgãos ambientais. Como ressalta a professora e jurista 

Beatriz6, essa obrigatoriedade de recuperação é resultado de uma longa história 

mineral do País e de uma grande lista de passivos ambientais por onde a maioria 

dessa atividade se desenvolveu. 

                                                             
5 Recorde bilionário. Valor Econômico. Belo Horizonte. 26 de setembro de 2011. Especial Mineração, p. 1. 
6 COSTA, Beatriz Souza. O gerenciamento econômico do minério de ferro como bem ambiental no direito 
constitucional brasileiro. São Paulo: Fiuza, 2009, p. 65. 
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Mineração é um campo turbulento. Seja em países desenvolvidos ou em 
economias emergentes, as atividades de mineração afetam as 
comunidades de várias formas. Considerando esse cenário não é de 
surpreender que as mineradoras geralmente ponderem uma série de 
questões sociais – do uso da terra, uso da água e desempenho ambiental à 
segurança dos trabalhadores (DELOITTE, 2011, p.7). 

 

Para o presente estudo destacamos o conflito de uso múltiplo de água, 

considerando que a atividade minerária tem especificidades7 de utilização e 

consumo das águas passíveis de provocar alterações nos regimes de corpos 

hídricos, na quantidade e na qualidade da água existente:  

  

... o Conselho Nacional de Recursos Hídricos aprovou a Resolução n˚ 29, 
de 11 de dezembro de 2002, que em seu art. 2º. Relaciona os usos e as 
interferências dos recursos hídricos, pela mineração, sujeitos à outorga, 
conforme já mencionado e analisado no Capítulo 3 deste livro, destacados 
aqui novamente: 
I. a derivação ou captação de água superficial ou extração de água 
superficial ou extração de água subterrânea para consumo final ou insumo 
do processo produtivo; 
II. o lançamento de efluentes em corpos de água. 
III. outros usos e interferências, tais como:  

 captação de água subterrânea com a finalidade de rebaixamento de 
nível de água; 

 desvio, retificação e canalização de cursos de água necessários ãs 
atividades de pesquisa e lavra; 

 barramento para decantação e contenção de finos em corpos de 
água; 

 barramento para regularização de nível de vazão; 

 sistema de disposição de estéril e rejeitos; 

 aproveitamento de bens minerais em corpos de água; e 

 captação de água e lançamento de efluentes relativos ao transporte 
de produtos minerais (ANDRADE, 2006. p. 92).  

 

Os impactos nos recursos hídricos podem persistir por muito tempo. É o que 

alerta o engenheiro e professor Rafael Fernández Rubio8, quando trata da interação 

sobre água-mineração que deve ser considerada em toda a sua amplitude, não só 

nas fases de exploração, operação, fechamento e pós-fechamento, mas também 

nos processos de tratamento do minério. E ainda destaca que em numerosas minas 

é extraída muito mais água do que minério, e por isso é necessário reduzir o máximo 

o acesso de águas, superficiais ou subterrâneas, nas operações de mineração. 

                                                             
7 ANDRADE, Mônica Calixto de et al. A mineração e o uso da água na lavra e no beneficiamento de minério. In: 
BRASIL, Agência Nacional das Águas. A gestão de recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, 2006. p. 49. 
8 RUBIO, Rafael Fernández. A gestão dos recursos hídricos e a mineração: visão internacional. In: BRASIL, 
Agência Nacional das Águas.  A gestão de recursos hídricos e a mineração. Brasília: ANA, 2006. p. 49. 
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Outros problemas hidrológicos na atividade de mineração podem ser 
decorrentes não só das pilhas de minério e depósitos de estéril e rejeito, 
mas também dos efluentes líquidos de mina ou da usina de beneficiamento 
do minério. Quando a operação de mineração produz um efluente, devido à 
drenagem de águas subterrâneas ou à contribuição de águas superficiais, é 
necessária atenção prioritária para assegurar que sua qualidade seja 
aceitável (RUBIO, 2006, p. 49).  

  

A Carta9 do Encontro dos Atingidos e Atingidas pela Mineração na Bacia 

Hidrográfica do Rio São Francisco, realizado em Ouro Preto, nos dias 19 a 22 de 

março, provoca a reflexão sobre a mineração e a água. Considera a água como bem 

indispensável à vida, afirma que a água é dotada de valores sociais, biológicos, 

ambientais, medicinais, culturais e religiosos, e que deve ser assegurada à atual e 

às futuras gerações com padrões de quantidade e qualidade adequados aos 

respectivos usos. Propõe mudança do modelo de mineração e do consumismo: 

 

A Mineração é a atividade econômica que mais gera degradações aos 
recursos hídricos e estamos aqui para enfrentar e dizer não a este modelo 
atual de exploração minerária. Terra, água, territórios e pessoas não podem 
ser reduzidos a “reserva mineral” ou “jazida”. Territórios “ferríferos” antes 
são territórios “aqüíferos”, lugar da vida! 
[...] 
Nós queremos um ambiente digno para o ser humano e para toda a 
comunidade da vida. Para tal, teremos que mudar profundamente o modo 
como se processa o modelo de mineração no Brasil e no mundo e estamos 
dispostos a iniciar essa mudança desde já, dizendo não a esse atual 
modelo de mineração e de consumismo (ECODEBATE, 2011, ___) 

 

Hoje, não é admissível a exploração de minério de ferro com o fim exclusivo 

do desenvolvimento econômico, sem considerar os conflitos pelo acesso a água. O 

princípio da sustentabilidade deve permear toda atividade. Conforme Juarez de 

Freitas, este desenvolvimento deve promover o bem de todos: 

                                                             
9ECODEBATE, Cidadania e Meio Ambiente. Carta do Encontro dos Atingidos e Atingidas pela Mineração na 
Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Disponível em <http://www.ecodebate.com.br/2011/03/24/carta-do-
encontro-dos-atingidos-e-atingidas-pela-mineracao-na-bacia-hidrografica-do-rio-sao-francisco/A> Acesso em: 
21 de set. de 2011. Carta do Encontro dos Atingidos e Atingidas pela Mineração na Bacia Hidrográfica do Rio 
São Francisco é assinada por várias entidades e movimentos sociais: Associação Casa de Eva Barranco da 
Esperança e Vida de Porteirinha/MG, Assembléia Popular de Sergipe, Comissão Pastoral da Terra –BA/MG, 
Coordenação Regional Quilombola do Oeste da Bahia, Cáritas Brasileira Nordeste 3, Comissão Paroquial de 
Meio Ambiente de Caetité/BA, Centro de Agroecologia do Semi-árido/Guanambi (BA), Movimento pelas Serras 
e Águas de Minas (MOVSAM), Sindicatos dos Trabalhadores Rurais (STRs) de Remanso, Pindaí, Campo Formoso, 
Bom Jesus da Lapa, na Bahia, e de Porteirinha, Riacho dos Machados, Simonésia, Espera Feliz, em Minas Gerais, 
Movimento dos Trabalhadores Assentados, Acampados e Quilombolas da Bahia – CETA, Paróquia de Santo 
Antonio de Salinas/ Fruta de Leite, Pastoral da Criança de Riacho dos Machados, Movimento de Mulheres 
Camponesas de Sergipe – MMC/SE. 
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...trata-se do princípio constitucional que determina, independentemente de 
regulamentação legal, com eficácia direta e imediata a responsabilidade do 
Estado e da sociedade pela concretização solidária do desenvolvimento 
material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 
ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, 
preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, 
consonância homeostática com o bem de todos 
(FREITAS, 2011, p. 40). 

 

A concessão do licenciamento ambiental não pressupõe a licença social 

para operar, face os conflitos sociais e ambientais gerados. Tal situação é entrave 

para demonstrar a sustentabilidade das atividades mineradoras. Isso tem se 

transformado em fator de preocupação, principalmente quando o mercado financeiro 

limita os financiamentos para as empresas não sustentáveis. 

 

Os empreendimentos da mineração e da transformação mineral tornam-se 
mais eficiente, com redução na emissão de CO2 e importantes melhorias no 
gerenciamento da água e no manejo de resíduos – garantido, em parte, por 
legislações mais precisas e claras, novos padrões de consumo e linhas de 
financiamento condicionadas à sustentabilidade (BRASIL, M, 2011, p. 79). 

 

No discurso das empresas que atuam na exploração de minério de ferro, em 

especial no 14˚ Congresso Brasileiro de Mineração10, na perspectiva de buscar a 

sustentabilidade, tem sido apontado como desafio, para o setor, a necessidade de 

obter uma licença social para operar. 

 

 

3. Licença social para operar? 

 

 

Antes que percam o controle, as empresas devem desenvolver um trabalho 

com todas as partes interessadas, chamadas de “stakeholders”, que podem ser 

representantes políticos, organizações não governamentais (ONG‟s), grupos 

ambientalistas e lideranças comunitárias.  

 

Quando as mineradoras operam em regiões remotas, elas precisam assumir 
o papel de fornecedores de serviços básicos, como água, eletricidade, 
saúde e educação.  Ao lidar com essas expectativas de desenvolvimento 

                                                             
10 O 14º. Congresso Brasileiro de Mineração ocorreu em Belo Horizonte, nos dias 26 a 29 de setembro de 2011, 
promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração – IBRAM. 
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sustentável, as empresas começam a perceber que precisam fazer mais do 
que garantir a segurança na mina e os controles ambientais. Elas precisam 
trabalhar com todas as partes interessadas (stakeholders) em cada estágio 
do ciclo da mina – da exploração, desenvolvimento e operação até o 
fechamento, pós–fechamento e uso futuro da terra (DELOITTE, 2011. p.7). 

 

Essa relação tem como meta a obtenção da licença social, na fase de 

obtenção do licenciamento ambiental, durante as atividades de operação, com 

perspectiva de futura ampliação da mina e na fase do fechamento da mina. 

 

Cada vez mais, é necessário que as mineradoras comecem a trabalhar com 
as principais envolvidas o mais cedo possível. Ao reunir-se com 
representantes de organizações não governamentais (ONG‟S) e grupos 
ambientalistas, os executivos de mineradoras têm oportunidade de abordar 
preocupações comuns antes que elas saiam do controle. Ao negociar com 
comunidades locais na fase de exploração, eles também podem evitar 
possíveis problemas quando estiverem buscando expandir ou fechar suas 
minas. Ao estimular a cooperação, esse tipo de engajamento promove 
vantagens sustentáveis a longo prazo – permitindo às comunidades locais 
planejar o uso futuro da terra após o fechamento da mina ao mesmo tempo 
em que garante ás mineradoras a licença social de que precisam para 
operar (DELOITTE, 2011. p.7). 

 

A DELLOITE reconhece que realizar a integração da sustentabilidade com 

as abordagens operacional e estratégica é difícil de atingir, e que as empresas 

devem ir além da medição de seu impacto ambiental em áreas como qualidade do 

ar, mudança climática, consumo de água, emissão de gases causadores do efeito 

estufas, lixo e restauração da terra. Propõe cinco ações iniciais para as empresas:  

 

Medir seu impacto social – da participação e investimento na comunidade a 
direitos humanos e envolvimento de seus colaboradores; 
Ampliar seus processos de saúde e segurança para abranger mais do que o 
simples relato de incidentes, incluindo doenças ocupacionais e saúde da 
comunidade ( incluindo HIV e malária); 
Aprimorar a responsabilidade social sobre seus produtos, compreendendo 
os impactos do uso de seus produtos, materiais e recursos utilizados; 
Promover saúde socioeconômica das localidades, fomentando fornecedores 
locais, contribuindo economicamente e mantendo transparência nos 
pagamentos realizados aos governos locais; 
Adotar as melhores práticas em suas divulgações, comunicações e 
relatórios (DELLOITE, 2011, p. 7). 

 

A abordagem da licença social aparece no discurso do setor de mineração 

aliado ao compromisso com o desenvolvimento sustentável e com a boa 

governança, como prática para obtenção de resultados e reconhecimento de seus 

relatórios de sustentabilidade, junto a exigência de diferentes organismos que 

acompanham os indicadores de sustentabilidade, como o Suplemento Setorial de 
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Mineração e Metais – documento que aprofunda as diretrizes e indicadores da 

Global Reporting Iniciative11 (GRI), do FTSE4GOOD12, o Gold Class do Dow Jones, 

o Guia Exame de Sustentabilidade e o Pacto Global da Organização das Nações 

Unidas13 - ONU. 

Rinaldo Mancin, Diretor de assuntos ambientais do IBRAM, afirma que “o 

caminho da sustentabilidade é sem volta. A empresa que não demonstrar ser 

sustentável ficará fora do mercado.” Percebe-se de forma clara neste 

posicionamento e no de Hector Gutierez, sócio do escritório da Deloitte de Lima, 

Peru, que a licença social pretendida visa mais à proteção dos investimentos, do que 

uma preocupação com a sustentabilidade: “As comunidades locais têm grandes 

expectativas em relação às mineradoras de hoje. Para evitar possíveis crises e 

proteger seus investimentos, é essencial que as empresas criem ligações fortes com 

governos e com os membros da comunidade local” (DELOITTE, 2011. p.7). 

A licença social requer garantia de condições que permitem o princípio da 

participação. Luke Danielson, diretor de um grupo americano de Desenvolvimento 

de Estratégias Sustentáveis, no 14º Congresso de Mineração, disse que “Ouvir a 

comunidade faz muita diferença nos resultados dos projetos minerais. Apesar do 

aval legal, as empresas não podem operar com sucesso sem o que chamamos de 

„licença social‟. É preciso mais do que audiências superficiais. Temos que passar da 

consulta para o consenso.” [...]14 e reafirmando Alice Serpa Braga15, procuradora-

chefe do IBAMA, disse que “um caminho para a nova dinâmica seria estabelecer 

algumas normas básicas que tornassem, por exemplo, obrigatórias as consultas 

sociais.” Em contraposição, como cita o Diário do Pará, o gerente socioambiental da 

                                                             
11 IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Mineração base do crescimento mundial. Belo Horizonte, v. VI, n. 
47, p. 1-32, setembro, 2011. O suplemento Setorial de Mineração e Metais teve sua versão piloto lançada em 
2005 e foi finalizado em 2010. Sob a coordenação do Conselho Internacional de Mineração e Metais (ICMM), 
um grupo de trabalho composto por empresários, especialistas, ambientalistas e representantes de entidades 
ajudou na elaboração do documento, que trata de questões como controle, uso e manejo do solo, direitos 
indígenas, ciclo de vida dos projetos e políticas de reassentamento de comunidades. 
12 ANGLOAMERICAN. Mineração responsável para fazer a diferença. Belo Horizonte: Angloamerican, 2011, p. 1-
8. FTSE4GGOOD é uma das principais referências para investidores socialmente responsáveis.  
13 IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. Mineração base do crescimento mundial. Belo Horizonte, v. VI, n. 
47, p. 1-32, setembro, 2011. O Pacto Global da ONU tem como objetivo mobilizar a comunidade empresarial 
internacionais para a adoção, em suas práticas de negócios, de valores fundamentais e internacionalmente 
aceitos nas áreas de direitos humanos, relações do trabalho, meio ambiente e combate à corrupção refletidos 
em 10 princípios. 
14 Programação consolida mineração responsável. Diário do Pará. Disponível em: http://noticiasmineracao.Min 
ing.com/2011/09/30/programacao-consolida-mineracao-responsavel/> Acesso em: 05 de out. 2011. 
15

 Idem 
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Vale, Thales Teixeira16, disse que “Existem casos de regulamentações desse tipo, 

feitas em outros países latino-americanos que trouxeram muitos problemas. É uma 

ação que acaba gerando conflitos internos e mais burocracia. Os povos têm que ser 

parte do processo, mas o Estado é soberano e possui a palavra final”, disse no 

debate. 

A efetividade da participação nos licenciamentos ambientais, reservadas à 

fase de consulta pública dos estudos de impactos ambientais e audiência pública, 

sem caráter vinculatório das manifestações, tem sido questionada pelos movimentos 

sociais e destacado por juristas, entre esses o advogado Leonardo Rezende, que 

atua no Núcleo de Defesa dos atingidos por Barragens - NACAB: 

 

No entanto, os espaços instituídos pela legislação que possibilitam a 
participação durante o licenciamento ambiental de hidrelétricas, apesar de 
todo o avanço já citado, possuem ambigüidades no que se refere ao 
exercício do poder de veto e à discussão de medidas mitigadoras e 
compensatórias por parte da população. Estes fatos têm causado, por um 
lado, constrangimentos à população interessada em discutir o projeto do 
empreendimento e, por outro lado, maiores oportunidades aos 
empreendedores de estarem implementando suas vontades políticas em 
contrapartida aos interesses da população atingida (REZENDE, 2007, p.76). 

 

A prof. Beatriz afirma que, no gerenciamento dos bens minerais, de 

responsabilidade do Departamento Nacional de Mineração, jamais teve a 

participação popular, contrariando a Constituição Federal. 

 

A participação que se almeja, principalmente quanto ao órgão ambiental de 
mineração, envolve a tomada de decisões quanto à concessão, ou seja, o 
consentimento para a lavra de jazidas e o monitoramento ambiental; enfim, 
a rotina do órgão que gerencia um dos maiores bem econômicos e 
ambientais do País. Mas a participação que o cidadão tem em mãos, quanto 
ao controle e à proteção do meio ambiente, por meio de acesso à justiça, ou 
seja, a participação  “funcional”, é uma das formas de aplicação efetiva do 
Direito Ambiental quando o dano já ocorreu ou está na iminência de sua 
ocorrência (COSTA, 2009, p. 159). 

 

E ressalta, ainda, a necessidade de participação na gestão do minério de 

ferro que é um bem ambiental, de direito difuso, esgotável e cuja exploração provoca 

impactos ambientais. 

 

O que se reivindica nesse ponto é a participação do cidadão no 
gerenciamento dessa porcentagem, significativa, que a União, Estados, 
Distrito Federal e o Município recebem por uma riqueza que é esgotável e 

                                                             
16
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que, inexoravelmente, provoca impactos ambientais irreversíveis. E, muitas 
vezes, esses impactos se revelam na própria alma de quem vive próximo da 
exploração (COSTA, 2009, p. 182). 

 

 

A consultora do Instituto Nacional de Mineração (IBRAM), Patríca Boson17, o 

especialista da Agência Nacional das Águas (ANA) e o gerente geral de 

desenvolvimento sustentável da Samarco Mineração S. A, Vítor Feitosa, ao 

analisarem os instrumentos de gestão de recursos hídricos e sua implantação na 

mineração, observaram que a verdadeira participação social na gestão das águas só 

é possível por meio da informação e, portanto, do conhecimento. Concluem que 

para a garantia da efetiva participação social, depende da igualdade de 

oportunidades de todos os interessados para apresentar e refutar argumentos: 

 

[...] que todos os argumentos devam ser submetidos ao livre exame de 
todos e que nenhum dos participantes venha a sofrer qualquer coação. Ou 
seja, que a informação deva ser o alicerce para o estabelecimento 
igualitário das oportunidades e instrumento indispensável para que não 
hajam coação daqueles que “sabem” sobre os que não “sabem” (BOSON; 
CASTRO; E FEITOSA, 2006, p. 84).  

 

 

4. Direito humano à água como pressuposto ao não consentimento de licença 

social 

 

 

A gestão das águas envolve conflitos de interesses econômicos, sociais, 

políticos e culturais, por causa das diferentes necessidades e a busca de definição 

de critérios para proporcionar o uso múltiplo das águas. Entre esses destacamos os 

conflitos entre os empreendimentos que desejam explorar o minério de ferro e a 

necessidade de garantir água para o abastecimento humano e dessedentação de 

animais. 

Para resolver esses conflitos destaca-se o debate sobre a escassez da água 

e sua relação com o direito humano à água, desenvolvimento sustentável e o 

princípio da precaução.  

                                                             
17 BOSON, Patrícia Helena; CASTRO, Leonardo Mitre Alvim de; e FEITOSA, Vitor Marcio Nunes. Os instrumentos 
de Gestão de Recursos Hídricos e sua implantação na mineração: a experiência brasileira. In: A Gestão dos 
Recursos Hídricos e a Mineração.  Brasília: ANA, 2006, p. 84. 
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O caso da Serra do Gandarela, localizado em Minas Gerais, é um exemplo 

que apresenta conflito de usos múltiplos da água, que provocam a reflexão para 

diversas questões, considerando a existência de um processo de licenciamento 

ambiental para fins de extração de minério de ferro – Projeto Apolo, e um processo 

de criação do Parque Nacional da Águas do Gandarela, que permitirá a preservação 

de mananciais de água para o abastecimento humano da região metropolitana de 

Belo Horizonte. No texto do abaixo-assinado, proposto pelo Movimento de 

Preservação da Serra do Gandarela, é apresentado um manifesto às autoridades 

competentes: 

 

Nós, abaixo-assinados, dirigimos este manifesto às autoridades 
competentes para apresentar a proposta de preservação da Serra do 
Gandarela. Localizada nos municípios de Caeté, Santa Bárbara, Barão de 
Cocais, Rio Acima, Itabirito e Raposos/MG, a Serra do Gandarela integra a 
Reserva da Biosfera do Espinhaço e abriga as maiores manchas de Mata 
Atlântica, da Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), e de Campos 
Rupestres sobre Cangas Ferruginosas, de Minas Gerais. Grande 
diversidade de flora e fauna, com espécies raras e em extinção, cavernas, 
sítio paleontológico e um conjunto expressivo de cachoeiras e mananciais, 
que abastecem vários municípios da RMBH e as bacias dos rios das Velhas 
e Piracicaba, fazem da Serra do Gandarela um local de valor inestimável. 
Diante desta realidade, nós abaixo-assinados, propomos a criação do 
PARQUE NACIONAL ÁGUAS DA SERRA DO GANDARELA como a melhor 
alternativa de proteção e desenvolvimento ambiental, turístico e cultural da 
região (MOVSAM, 2011, ___).  

 

O Direito ao acesso à água é inerente à sobrevivência das pessoas, portanto 

vincula-se ao direito e garantia fundamental à inviolabilidade do direito à vida, 

previsto no caput do art. 5º da Constituição da República Federativa do Brasil.  

A água é um direito humano, pois compreende a natureza dos bens 

ambientais. Como bem define Carlos Marés de Souza Filho citado por Vladimir de 

Freitas (2002, p.55) são todos aqueles bens que adquirem essencialidade para a 

manutenção da vida de todas as espécies – biodiversidade, e de todas as culturas - 

sociodiversidade. Esse princípio constitui o direito das águas como direito e garantia 

fundamental, pois a água é necessária para manter o meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, capaz de manter a vida de todas as espécies que o 

compõem. 

O Direito Internacional muito contribui para o desenvolvimento das 

legislações sobre o direito das águas. O ponto de partida foram os tratados sobre as 

águas do mar e rios que perpassavam por mais de um país. A preocupação dos 

3772



 
 

 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

estados e organizações internacionais com os conflitos decorrentes da água 

desencadeou a organização de seminários e conferências internacionais, com a 

temática, de onde emanaram vários documentos, entre os mais recentes estão os 

citados por Granziera:  

 

A Carta Européia da Água, proclamada pelo Conselho da Europa em 
Estranburgo, França, em 1968, a Conferência de Estocolmo sobre meio 
ambiente, de 1972, a  Conferência das águas de 1977, em Mar Del Plata, A 
Declaração de Dublin, de 1992, a Conferência Rio/92, que, entre outros 
documentos, gerou a Agenda 21 e a conferência Internacional sobre Água e 
Desenvolvimento sustentável, realizada em Paris, em março de 1998... nas 
declarações que emanaram das citadas conferências, dois tipos de 
princípios se destacam: uns, a serem observados pelos Estados, diante dos 
demais; outros, a serem adotados internamente, na busca de soluções para 
minimizar os efeitos da poluição e da degradação ambiental. Que afetam, 
entre outros recursos naturais, as águas, mas que interessam à 
comunidade internacional, pois hão há fronteiras para o meio ambiente 

(GRANZIERA, 2003, p. 44). 
 

No Brasil, ao considerarmos a água bem ambiental, aplicamos a definição 

de bem de uso comum do povo, como trata o art. 225, da Constituição Federal de 

1988. Paulo Leme enumera algumas consequências dessa conceituação: 

 

Salientemos as conseqüências da conceituação da água como “bem de uso 
comum do povo”; o uso da água não pode ser apropriado por uma só 
pessoa, física ou jurídica, com exclusão absoluta dos outros usuários em 
potencial; o uso da água não pode significar a poluição ou a agressão desse 
bem; o uso da água não pode esgotar o próprio bem utilizado; e a 
concessão ou a autorização ( ou qualquer tipo de outorga) do uso da água 

deve ser motivada ou fundamentada pelo gestor público (MACHADO, 
2002, p. 25). 

 

Ressalta a obrigação de eficácia de resultado das políticas públicas para a 

conservação e recuperação das águas, no intuito de acesso qualitativo e quantitativo 

das águas para a maioria. E, Paulo Leme critica o domínio público aparente das 

águas, para privatizá-las, situação em que seria necessária a instituição de uma 

reserva hídrica para a garantia de acesso à água, ao abastecimento humano e à 

biodiversidade. 

  

A presença do Poder Público no setor hídrico tem que traduzir um eficiente 
resultado na política de conservar e recuperar as águas. Nesse sentido o 
art. 11 da Lei 9.4333/1997, diz: O regime de outorga de direito de uso de 
recursos hídricos tem como objetivos assegurar o controle quantitativo e 
qualitativo dos usos da água e o efetivo exercício dos direitos de acesso à 
água”. O Poder Público não pode agir como um “testa-de-ferro” de 
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interesses de grupos para excluir a maioria dos usuários do acesso 
qualitativo e quantitativo às águas. Seria um aberrante contra-senso o 
domínio público aparente”das águas, para privatizá-las, através de 
concessões e autorizações injustificadas do Governo Federal e dos 
Governos Estaduais, servindo ao lucro de minorias. 
Se houver a pretensão de instituir-se um “leilão de águas”, comerciando-se 
o direito de outorga do uso do recurso hídrico, ao mesmo tempo haverá de 
ser instituída uma “reserva hídrica”para os usos insignificantes e gratuitos e 
para a conservação do meio ambiente, em especial da fauna aquática 

(MACHADO, 2002, p. 26). 
 

A escassez das águas acirra as disputas, surgem conflitos sobre os quais a 

relações jurídicas é desafiada a garantir a tutela deste bem, ou seja, do direito das 

águas como direito humano e da biodiversidade. 

 

A 1ª grande conferência das Nações Unidas sobre as águas, em 1977, 
estabeleceu de maneira específica que “todos os povos seja qual for seu 
estágio de desenvolvimento, tem o direito de acesso à água potável em 
quantidade e qualidade que supram suas necessidades”.  
Se o acesso a água pura é um direito humano  básico, ela não será 
necessariamente, atendido pelas leis de mercado. Portanto, os Estados têm 
o dever de garantir que os direitos de suas populações sejam atendidos, e 
terão um longo caminho a percorrer. E não é um despropósito esses 

Estados perguntarem que direções devem tomar (CLARKE, 2005, p.13). 

 

As lutas oriundas dos movimentos sociais vislumbram o direito à água para 

todos, defendem a água como bem comum e contra qualquer forma de liberalização 

e privatização, visam assegurar o financiamento coletivo da água por fundos 

públicos e garantia da participação democrática dos cidadãos nas decisões 

referentes à água.  

A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no dia 28 

de julho de 2010, aprovou declaração que afirma que o acesso à água potável e ao 

saneamento básico é um direito humano essencial, com 122 votos a favor e 41 

abstenções, o Brasil votou a favor. 

  

O acesso à água potável e ao saneamento básico é um direito humano 
essencial, declarou a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 
(ONU) em uma votação realizada hoje na sede da entidade em Nova York e 
que espelha a preocupação com a situação de quase 900 milhões de 
pessoas em todo o mundo sem acesso a fontes de água limpa. [...] 
O texto da resolução manifesta profunda preocupação com o fato de 884 
milhões de pessoas em todo o mundo não terem acesso a fontes confiáveis 
de água potável e de mais de 2,6 bilhões não disporem de saneamento 
básico. 
Estudos também indicam que cerca de 1,5 milhão de crianças menores de 
cinco anos morrem e 443 milhões de aulas são perdidas todos os anos no 
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planeta por conta de doenças relacionadas à potabilidade da água e à 
precariedade dos serviços de saneamento básico. 
Pela resolução aprovada hoje pela Assembleia Geral da ONU, composta 
por 192 países, Catarina de Albuquerque, especialista independente da 
ONU em direitos humanos, terá de incluir em seu relatório anual sobre o 
tema a situação do acesso à água potável e ao saneamento básico. As 
análises se concentrarão nos desafios a serem superados para que haja 
direito universal à água e aos serviços de saneamento e no progresso dos 
países rumo ao cumprimento das Metas do Milênio (AGÊNCIA DO 
ESTADO, 2010, __) 

 
 

Esse reconhecimento da água como direito humano é fundamental e obriga 

o Brasil a garantir a água para o abastecimento humano nos casos de conflitos de 

uso múltiplo de água. O direito humano à água é um pressuposto para as 

comunidades locais, movimentos sociais e ambientais não concederem a licença 

social. Em consequência, com fundamento no princípio da precaução, os 

“stakeholders” podem exigir a não exploração de minério de ferro em locais que 

coloque em risco mananciais de água. 

 

 

5. Conclusão 

 

 

No contexto apresentado pelo Plano Nacional de Mineração 2030 e pelo 

setor de mineração é previsto aumentos na produção de minério de ferro e os 

bilhões de dólares em investimentos. O poder público e o setor de mineração 

utilizam, nos discursos, a necessidade de sustentabilidade na exploração de minério 

de ferro, contudo os impactos ambientais e sociais desse recorde de produção não 

foram analisados e nem previstos.  

Certamente os investimentos econômicos pressionarão para a concessão 

das licenças ambientais, que na atual forma de condução do processo não 

promovem a efetividade do direito de informação e participação equitativa das partes 

interessadas, em especial das comunidades atingidas, dos movimentos sociais e 

ambientais.  

Os impactos sobre as águas poderão afetar as fontes de abastecimento das 

populações locais e regionais, considerando a demanda de água do próprio 

empreendimento minerário e o seu potencial de degradação e poluição. Os conflitos 
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pelo acesso à água para abastecimento das populações poderão aumentar. As 

empresas mineradoras devem considerar como desafio a perspectiva de não obter 

licença social para operar, quando for reivindicado o direito humano á água. E 

assim, mesmo que garantidas pelo Estado e seus órgãos competentes o 

licenciamento ambiental concedido às atividades mineradoras, as comunidades 

afetadas, nos casos de violações ao direito humano à água, poderão exigir a 

paralisação da atividade e anulação das licenças. O poder executivo e o judiciário, 

bem como os mecanismos internacionais de proteção dos direitos humanos poderão 

ser acionados para a garantia do direito do direito humano a água. 

A licença social tão desejada pelas empresas mineradoras, referente aos 

seus reflexos opostos, quando não há o consentimento, provoca a academia para 

uma análise futura. Quais serão as reações daquelas entidades, ligadas ao mercado 

financeiro, responsáveis por auferir os índices de aplicação da sustentabilidade, nas 

atividades das empresas, quando não houver licença social? O mercado financeiro 

deixará de investir financeiramente nas empresas que violam os direitos humanos e 

ambientais?  
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ECOLOGIA POLÍTICA E SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA: UMA REFLEXÃO 

NECESSÁRIA 

ECOLOGÍA POLÍTICA Y SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA: UNA REFLEXIÓN 
NECESARIA 

Bruno Barros Carvalho 

 Germana Parente Neiva Belchior 

 

RESUMO: Os avanços decorrentes do desenvolvimento econômico a qualquer preço 
motivaram a percepção da crise ambiental em escala de difícil mensuração, o que fez a 
sustentabilidade surgir como importante valor nas sociedades hodiernas. Influenciados pelo 
movimento ambientalista, surge a Ecologia Política ao propor uma economia política atenta às 
mudanças globais de forma a estudar conflitos ecológicos distributivos. Dentro deste 
contexto, o objetivo geral deste artigo é apontar reflexões acerca da relação entre o atual 
modelo de desenvolvimento econômico e a crise ambiental, de forma a avaliar como a 
Ecologia Política pode contribuir para a sustentabilidade. A metodologia utilizada para o 
desenvolvimento desta pesquisa é teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória. Verifica-se 
que a Ecologia Política se mostra não como uma solução perfeita para a problemática 
ambiental, mas é importante ao provocar reflexões estruturais na economia e na política. A 
sustentabilidade não é simplesmente uma opção, mas uma emergência de posturas que 
Estado, sociedade e indivíduo devem adotar em prol da sobrevivência da vida em suas mais 
variadas formas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ECOLOGIA POLÍTICA; SUSTENTABILIDADE; 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. 

 

RESUMEN: Los adelantos derivados del desarrollo económico a cualquier costo dio lugar a 
la percepción de la crisis del medio ambiente en una escala difícil de medir, lo que surgió 
como importante el valor de la sostenibilidad en la sociedad actual. Influenciado por el 
movimiento ambiental, es Ecología Política en la propuesta de una economía política 
cuidadosa de los cambios globales a fin de estudiar los conflictos de distribución ecológica. 
En este contexto, el objetivo de este trabajo es señalar las reflexiones sobre la relación entre el 
actual modelo de desarrollo económico y la crisis del medio ambiente a fin de evaluar cómo 
la ecología política puede contribuir a la sostenibilidad. La metodología utilizada en el 
desarrollo de esta investigación es teórica, bibliográfica, histórica, descriptiva y exploratoria. 
La sostenibilidad no es sólo una opción, sino que plantea un estado de emergencia, la 
sociedad y el individuo deben adoptar frente a la sobrevivencia de la vida en todas sus formas. 
Lo que se percebe es que la ecología política se muestra no como una perfecta solución a los 
problemas ambientales, pero provoca una reflexión sobre la economía y la política estructural. 

 

PALABRAS-CLAVES: ECOLOGÍA POLÍTICA; SOSTENIBILIDAD; DESARROLLO 
ECONÓMICO. 
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INTRODUÇÃO 

A insuficiência do atual modelo de desenvolvimento econômico adotado 

mundialmente acarretou relevantes discussões pelas consequências geradas ao meio ambiente. 

A relação de aparente oposição entre desenvolvimento e meio ambiente se dá em virtude das 

características básicas do sistema econômico que adota a mercadoria como principal fonte de 

renda e, por conseguinte, um maior número de bens e serviços no mercado, o que gera 

impactos negativos no meio ambiente.  

Os debates se destacam com os fracassos apresentados pelo modelo econômico 

capitalista que tem como valor maior o consumismo. Desta feita, cria-se defesa em prol de 

outros modelos, como o socialismo e o comunismo, ambos com experiências sem resultados 

melhores do que o atual. 

Os avanços decorrentes do desenvolvimento econômico a qualquer preço motivaram 

a percepção da crise ambiental em escala de difícil mensuração. Influenciados por alguns 

movimentos ambientalistas, as demais áreas do conhecimento humano atentaram para o 

problema, o que fez a Ecologia Política ocupar espaço nas discussões mundiais. 

Ao considerar a escassez dos recursos naturais e a imbricada relação entre economia, 

política e meio ambiente, como será possível a continuação da vida no atual contexto 

capitalista?  Como a Ecologia Política pode influenciar na transição para um novo modelo de 

sociedade que seja pautado na sustentabilidade? São esses alguns dos questionamentos a 

serem enfrentados neste artigo científico. 

Diante disso, o objetivo geral do trabalho é apontar reflexões acerca da relação entre 

o atual modelo de desenvolvimento econômico e a crise ambiental, de forma a avaliar como a 

Ecologia Política pode contribuir para a sustentabilidade. A metodologia utilizada para o 

desenvolvimento desta pesquisa é teórica, bibliográfica, descritiva e exploratória.  

Em um primeiro momento do trabalho, será abordada a relação entre capitalismo, crise 

ambiental e pós-modernidade com o intuito de mostrar que a crise decorre de uma 

problemática econômica, social, cultural, política e ecológica que introduz uma nova visão 
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que transforma paradigmas do conhecimento teórico e dos saberes práticos. Há, portanto, a 

necessidade de uma abordagem interdisciplinar e complexa em torno das questões ambientais 

sob a perspectiva da pós-modernidade. 

Adiante, discute-se a fundamentação teórica da Ecologia Política para perceber que a 

problemática ambiental não é específica de uma única área do conhecimento humano, 

agregando um discurso valorativo sobre os atores da crise. 

Em seguida, estuda-se a sustentabilidade como valor dos Estados hodiernos, em 

especial no que concerne ao seu conteúdo jurídico, cuja dimensão ambiental exerce forte 

influência. Nesse momento, é apresentado o tripé do desenvolvimento sustentável como 

instrumento valorativo a ser utilizado pelos Estados hodiernos para combater a crise 

ambiental e objetivar a sustentabilidade. 

Por fim, enfrenta-se o problema principal deste artigo ao refletir sobre a relação entre 

o atual modelo de desenvolvimento econômico e a crise ambiental, de forma a avaliar como a 

Ecologia Política pode contribuir para a sustentabilidade.  

Alerta-se, por oportuno, que este trabalho não pretende exaurir o tema, mas provocar 

reflexões na academia, em especial durante o evento do CONPEDI, momento em que 

pesquisadores de todo o Brasil se reúnem para discutir temáticas relevantes no âmbito da 

ciência jurídica. Desta feita, a sustentabilidade assume papel essencial na pauta das 

discussões, ocasião em que a Ecologia Política e a sustentabilidade merecem espaço no 

diálogo acadêmico.    

1 CAPITALISMO, CRISE AMBIENTAL E PÓS-MODERNIDADE 

O capitalismo, sistema econômico adotado mundialmente, é marcado por duas 

características básicas: a mercadoria como principal fonte de troca e que se expande por um 

grande espaço geográfico e das mais variadas formas que requer maior número de bens e 

serviços; e a transformação da mão-de-obra é em mercadoria, cuja disposição no mercado 

ocorre em grande escala.i 

De início, o sistema cria produtos universais que podem ser facilmente 

comercializados pelos países com variações constantes para que force o indivíduo a querer 

sempre o melhor e a mais nova invenção, tornando-os descartáveis. Posteriormente, banaliza a 

força de trabalho para que se torne mais barata e possa lucrar mais. 
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Ao analisar a relação do sistema econômico com questão ambienta, Giddensii explica 

que a sociedade capitalista cria, em primeiro lugar, uma base de produção com seus bens e 

serviços de natureza competitiva e expansiva com inovações constantes e difusas, na qual a 

sociedade mundial se torna dependente e acaba por sustentar a economia global. Em seguida, 

a economia se torna uma ciência autônoma e distinta das demais áreas sociais e cria suas 

próprias regras e filosofias, acabando por influenciar várias instituições, principalmente, as 

políticas. Em um terceiro momento, ocorre a valorização da propriedade privada do meio de 

produção e a transformação da mão-de-obra assalariada em mercadoria, o que obriga ao 

trabalhador vender sua força de trabalho por conta da falta de bens. Por último, a autonomia 

do Estado é condicionada ao acúmulo de capital, uma vez que ele não tem domínio sobre a 

economia e acaba se tornando dela dependente. 

O interesse no desenvolvimento teve como marco maior o período pós-guerra. 

Existia o mundo desenvolvido dividido em dois grupos: capitalista e socialista. Ambos 

queriam mostrar ao denominado Terceiro Mundo o seu modelo para o crescimento. Nessa 

batalha, prevaleceu o sistema capitalista que rege toda a economia global. Contudo, segundo 

Morin, “a economia mundial é cada vez mais um todo interdependente: cada uma de suas 

partes tornou-se dependente do todo, e, reciprocamente, o todo sofre perturbações e 

vicissitudes que afetam as partes”.iii 

Não obstante, o capitalismo registrou inúmeros fracassos como modelo econômico e 

a crise ambiental foi uma problemática no modelo de desenvolvimento civilizatório moderno. 

Desde o final do século XX, criou-se um debate sobre um novo sistema a ser adotado, pois o 

socialismo soviético não sobreviveu ao pós-guerra e o comunismo chinês se mostrou 

ineficiente, tanto é que passa por uma Revolução Capitalista hoje. No entanto, não há como 

criticar o atual modelo sem fazer referência ao novo projeto socialista, conforme sustentam 

Châtelet e Kouchner. A problemática é decisiva hoje como era em 1900.iv 

O capitalismo gera desigualdade social, luta de classes, de sexos e de gerações, 

injustiças, má qualidade global de vida, individualismo, desemprego, desorganização social. 

No socialismo é presente o autoritarismo, a massificação, falta de participação e criatividade 

do indivíduo. Os dois modelos sociais, segundo Boff, trazem prejuízo à Terra.v 
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Para o desenvolvimento econômico importa o Produto Nacional Bruto – PNB e o 

Produto Interno Bruto – PIB, sendo eles responsáveis pela análise das transações monetárias 

efetuadas no país, fator determinante para a atividade econômica global. 

Como exemplo, basta imaginar um proprietário de um terreno marcado pela presença 

de floresta que vende seus recursos a uma empresa de exploração florestal, após o 

esgotamento, que cede os direitos de extração dos minerais do solo e subsolo a uma indústria. 

Em seguida, permite que sejam depositados resíduos sólidos levemente tóxicos nos buracos 

de minas desativados e, por fim, pavimenta todo o terreno para a construção de um complexo 

industrial cercado por um grande centro comercial. 

Esse proprietário será considerado um visionário que exerceu grande influência no 

desenvolvimento do país, pois gerou empregos à população local, fortaleceu a economia e fez 

crescer o PNB. No caminho contrário, se tivesse preservado o território para a perpetuação 

das espécies existentes, seria apontado como um homem sem visão alguma por preferir 

preservar a enriquecer. 

Esse cálculo econômico não inclui a degradação ambiental e o trabalho doméstico, 

por exemplo. Assim, é construída a insanidade da economia em que o importante é o aumento 

do PNB, tendo no desenvolvimento a única saída. Defende, estranhamente, que “o 

desenvolvimento deve assegurar o progresso, o qual deve assegurar o desenvolvimento” vi e 

mantém um ciclo fechado a que todos dependem. 

Nessa perspectiva, o capitalismo visa o acúmulo de capital pelo próprio acúmulo do 

capital, ou seja, toda a produção será para a troca e não para o uso com o objetivo de diminuir 

os custos e produzir cada vez mais. Percebe-se, portanto, que os mecanismos de produção não 

incluem no custo a preservação do meio ambiente degradado, dessa forma, é fácil baratear o 

produto, mas quem pagará a conta? Eis a grande questão. 

Contudo, para manter esse sistema, uma parte das despesas é paga por terceiros não 

beneficiados: o Estado, a sociedade ou o meio ambiente. 

A necessidade de um desenvolvimento sustentável é um dos maiores desafios 

políticos na história da humanidade. Dessa forma, faz-se mister a Ecologização da economia, 

surgindo uma forte corrente que propõe uma mudança mais ecológica do sistema econômico 

chamada de Ecologia Política. 
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Ocorre que o século XXI é influenciado pela crise ambiental, uma vez que o homem 

adotou um sistema econômico que utiliza os recursos naturais sem pensar no seu 

esgotamento, substitui a mão de obra humana por máquinas e polui o planeta em prol do 

crescimento. 

Como consequência desse crescimento, surgem três problemas globais que 

demandam uma mudança urgente do estilo de vida adotado hoje: a crise social, a crise do 

sistema de trabalho e a crise ecológica, que é o foco deste trabalho científico. Todos eles 

requerem soluções planetárias.vii 

Os avanços tecnológicos contribuíram para a crise social. O consumismo foi um 

novo estilo de vida imposto por grandes corporações transnacionais e mundiais que 

influenciaram aos trabalhadores a adotarem uma rotina baseada no consumo, o que agravou 

ainda mais a disparidade na desigualdade econômica. 

Há uma acumulação de riqueza injusta, pois existe uma péssima distribuição de 

renda, e esse modelo afasta do ser humano a ideia de solidariedade. Cria-se um homem com 

uma moral baseada em uma crueldade disfarçada, enquanto, na verdade, “os indivíduos 

devem se tornar a um só tempo solidários e cada vez mais diferentes”.viii 

O avanço da tecnologia, algo que fascina a humanidade, provou ser mais eficiente do 

que a mão-de-obra do trabalhador, haja vista possuir um baixo custo de manutenção, não tem 

dignidade humana e produz mais. Dentro dessa perspectiva, é bem mais vantajoso ter 

programas e equipamentos tecnológicos a seres humanos no ambiente de trabalho. 

O que incomoda não é o trabalho, aliás, privilégio para poucos no futuro, mas sim a 

ociosidade causada pela substituição do homem pela máquina. Como garantir o 

desenvolvimento sem alguém para consumir, como requerer qualificação de um indivíduo 

marcado pelo ócio? Há a exclusão de incontáveis indivíduos que criaram problemas para as 

sociedades mundiais. 

Criou-se um sistema de autodestruição, o homem não consegue se dominar quanto à 

produção de bens materiais e imateriais, uma conduta irresponsável que pode trazer danos 

irreparáveis à biosfera e, por consequência, à própria condição de vida dos seres humanos. 

O desequilíbrio ecológico trará uma lesão ao clima, à água potável, ao solo, aos 

microorganismos, aos mares, à vegetação e à Terra. O Planeta é o local que integra todos os 
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sistemas de vida, deixando de fornecer os elementos básicos à sobrevivência das sociedades 

humanas, pois buscará um novo equilíbrio. 

Deve-se perceber que “a economia é um subsistema da biosfera finita, que lhe dá 

suporte”, ix não há como exigir um crescimento infinito se os recursos que dão suporte ao 

sistema são finitos. Nessa proporção, “quando a expansão da economia afetar excessivamente 

o ecossistema circundante começaremos a sacrificar o capital natural (como peixes, minerais e 

petróleo) que valem mais do que o capital criado pelo homem (estradas, fábricas e 

eletrodomésticos)”. x 

Dessa forma, há um crescimento deseconômico, em que se produz mais rapidamente 

males do que bens, os seres humanos ficaram mais pobres do que ricos, pois para compensar a 

perda natural terá que despender muito mais dinheiro. Faz-se necessária a transição para uma 

economia sustentável para garantir os elementos básicos do ecossistema para um futuro 

saudável. 

A temática ambiental aduz um pensamento planetário e complexo, pois surge de uma 

problemática econômica, social, política e ecológica e instaura uma nova visão que modifica 

os paradigmas do conhecimento teórico e dos saberes práticos. As questões ambientais 

demandam um método interdisciplinar de investigação que seja capaz de analisar diferentes 

áreas do conhecimento científico: física, biologia, cultural, econômica, social.xi 

Como se vê, a crise ambiental é agravada com o crescimento do capitalismo por todo 

o mundo. No entanto, a Revolução Industrial do século XVIII foi o embrião do que se chama 

hoje de sociedade de riscoxii, potencializada pelo desenvolvimento tecno-científico e 

caracterizada pelo incremento na incerteza quanto às consequências das atividades e 

tecnologias empregadas no processo econômico.xiii 

O industrialismo, força maior do capitalismo, é influenciado pela modernidade, mais 

uma das consequências geradas pelo Iluminismo, momento histórico marcado pela Revolução 

Francesa, acontecimento este que causou transformações irreversíveis na sociedade. 

Proclama-se, a partir de então, de forma mais incisiva, o racionalismo, o antropocentrismo 

clássico e o universalismo. 

Ilustra Touraine que esse período remonta à concepção clássica da modernidade, 

identificando-a com a racionalização. O autor francês sugere uma redefinição da modernidade 
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como a relação entre razão e o sujeito, carregada de tensões, assim como racionalização e 

objetivação, ciência e liberdade. xiv 

É exatamente desse fracasso que se considera ter nascido o atual momento da pós- 

modernidade, marcada por uma sociedade pós-industrial, de consumo, assim como pelo risco 

e excessivo individualismo do homem. De acordo com o sociólogo Giddens, “em vez de 

estarmos entrando num período de pós-modernidade, estamos alcançando um período em que 

as consequências da modernidade estão se tornando mais radicalizadas e universalizadas do 

que antes”. xv Na mesma linha, aponta Charles que o atual momento deve ser conceituado 

como “hipermoderno”, pois retrata o excesso de características modernas.xvi 

Notadamente, a sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser controlados e 

outros que escapam ou neutralizam os mecanismos de controle típicos da sociedade industrial. 

A sociedade de risco revela-se, portanto, como um modelo teórico que marca a crise da 

modernidade, emergindo de um período pós-moderno, na medida em que as ameaças 

produzidas ao longo da sociedade industrial começam a tomar forma. Referida crise torna 

praticamente inviável, pelo menos nos moldes clássicos, qualquer tentativa do homem pós-

moderno no sentido de calcular os riscos e os desafios a que se submete o meio ambiente no 

século XXI.  

Sobre o tema, expõem Mela, Belloni e Davico que “o carácter ameaçador do 

ambiente é representado cada vez mais como o produto de decisões, assumidas por indivíduos 

solitários ou por grupos de indivíduos”. Referida afirmativa se deve à dimensão difusa e 

intergeracional do bem ambiental, cujos danos se perpetuam e se complementam ao longo do 

tempo. Desse modo, o imprevisível e o incerto fazem parte dos conflitos ecológicos, o que faz 

os autores lusitanos defenderem que “na linguagem da sociologia contemporânea, esta 

situação é descrita dizendo que a ameaça ambiental, nas sociedades modernas, é interpretada 

com base na categoria de risco”. xvii(Destaque no original) 

Caracteriza-se, ademais, a pós-modernidade pela liquidez dos conceitos. Diz-se 

líquido aquilo que não é sólido, isto é, o que não se enquadra em formas rígidas. Ao contrário, 

trata-se de conceitos maleáveis, flexíveis, fluidos. Essa nova realidade reflete diretamente na 

vida do homem que sofre diante da crise de valores, da falta de referência, relatado por 

Bauman.xviii Referida liquidez se coaduna com o risco ambiental. 
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Nessa linha, Beck aponta a existência de duas modalidades de risco: o concreto ou 

potencial, que é visível e previsível pelo conhecimento humano; e o abstrato, que tem como 

característica a invisibilidade e a imprevisibilidade pela racionalidade humana. No âmbito do 

Direito Ambiental, tem-se que o risco concreto ou potencial é controlado pelo princípio da 

prevenção, enquanto o abstrato encontra-se amparado no princípio da precaução ao investigar 

a probabilidade de o risco existir por meio da verossimilhança e de evidências, mesmo não 

detendo o ser humano a capacidade perfeita de compreender este fenômeno. 

Dessa forma, é certo que toda essa difusão subjetiva, temporal e espacial das 

situações de risco, perigo e dano, conduzem a pensar o meio ambiente de forma diferente, 

superando o modelo jurídico tradicional. É inconteste que o risco, atualmente, é um dos 

maiores problemas e desafios a serem enfrentados, quando se objetiva uma efetiva proteção 

jurídica do meio ambiente. 

Sob a mesma ideia de Beck, aponta Giddens que o risco é expressão de sociedades 

que se organizam sob a ênfase da inovação, da mudança e da ousadia. Questiona-se, por 

conseguinte, a própria prudência e cautela da ciência em lidar com as inovações tecnológicas 

e ambientais que, mesmo trazendo benefícios, estão causando riscos sociais não 

mensuráveis.xix 

É de se notar que a sociedade hodierna está pautada em uma irresponsabilidade 

organizada, haja vista que as instituições públicas e civis parecem ainda não terem se 

despertado para a necessidade de uma gestão compartilhada do risco. Aliás, caso tenham se 

atentado, é preferível o silêncio, contribuindo para um anonimato geral. No entanto, na 

medida em que a sociedade percebe uma incongruência do discurso público com as 

consequências da crise ambiental e dos riscos a ela inerentes, perde-se o referencial sólido do 

próprio Poder Público, incorporando-se à liquidez sugerida por Bauman. 

O atual tipo de desenvolvimento é autolimitado, não conseguindo gerir as 

consequências do modelo de produção por ele criado. É mister, pois, reavaliar os padrões de 

responsabilidade, segurança, controle e consequências do dano à luz das limitações científicas 

do risco.  

Percebe-se, claramente, que há necessidade de o Estado e a sociedade melhor se 

organizarem e facilitarem o acesso aos canais de participação, gestão e decisão dos problemas 

3787



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

e dos impactos oriundos da irresponsabilidade política no controle de processos econômicos 

de exploração inconsequente dos recursos naturais em escala planetária. 

2 ASPECTOS EM TORNO DA ECOLOGIA POLÍTICA 

A Ecologia Política surge de conflitos ecológicos em decorrência de uso dos recursos 

ou serviços ambientais, comercializados ou não, verificados em estudo de casos locais pela 

geografia e pela antropologia rural.xx 

O antropólogo Wolf apresenta, ainda, de forma primária, o inicio do pensamento da 

Ecologia Política, enfatizando a mudança dos parâmetros para uma nova perspectiva 

econômica.xxi 

O termo Ecologia Política surge, em 1957, com o economista francês Bertrand de 

Jouvenel ao propor uma economia política atenta às mudanças globais, cujo núcleo seja 

expandido para abarcar maiores possibilidades.xxii Passa-se a defender uma transição da 

Economia Política para a Ecológica. 

Contudo, o debate e a necessidade de repensar os valores globais sobre 

desenvolvimento fizeram o tema ganhar proporção nacional e internacional. O método 

utilizado para solucionar o problema não era suficiente e, ao perceber a complexidade em 

torno da crise ambiental, fez com que a discussão passasse a ter como foco a Ecologia 

Humana, ao invés da antropológica, baseada nos conflitos sociais. 

Nessa mudança, faz-se mister estudar a sociedade humana, analisar todos os seus 

aspectos: físico, biológico, sociológico, filosófico, no sentido de procurar entender o seu 

funcionamento para posteriormente buscar uma transformação. 

Dessa forma, “o campo da ecologia política está agora se movimentando para além 

das situações rurais locais, na direção de um mundo mais amplo. A ecologia política estuda os 

conflitos ecológicos distributivos”.xxiii Essa distribuição ecológica são modelos sociais, 

temporais e espaciais para a obtenção dos recursos naturais em beneficio próprio. 

Mostra-se, portanto, um tema muito amplo, haja vista que sua discussão pode se 

referir a conflitos ecológicos sobre biopirataria quanto ao uso de agrotóxicos. Pode enfatizar 

os atores da crise ambiental: o Estado, a economia, a sociedade, bem como debater sobre o 

acesso aos recursos naturais e tratar da questão da justiça ambiental. 
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A Ecologia Política pode ser vista de duas maneiras: pela junção da ecologia humana 

com a economia política em um estudo dos atores e suas interações em torno da crise 

ambiental, assim como pelo discurso valorativo que circunda a problemática. 

Percebe-se, portanto, que o tema é amplo e variável. No entanto, o presente trabalho, 

influenciado pela pós-modernidade e pelo pensamento complexo, optou por abordar uma 

visão mais ampla e sistêmica da Ecologia Política, ao permitir um diálogo com a Ciência 

Política e com os fundamentos da sustentabilidade. 

Mostra-se necessária a ampliação para a Ciência Política, pois o tema possui poucos 

políticos em defesa da causa. Para Billon, não há um tratamento sério no controle de recurso, 

nem espaço nos debates políticos.xxiv 

O estudo político sempre foi objeto de análise dos filósofos. No entanto, até o século 

XIX, não era tido como um ramo do conhecimento científico. Contudo, com a evolução social 

e a importância de tentar compreendê-la, essa premissa foi se modificando. 

Do século IV a.C até o XIX, surgem os maiores pensadores políticos da história, 

grandes nomes da filosofia, como Platão com os livros “República”, “Política” e “Leis”, em 

uma busca do Estado Ideal; e Aristóteles, em “A Política”, com um cunho realista. No período 

da Idade Média, há destaque para as obras de Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, que 

trouxeram teorias com observações diferenciadas que a Ciência Política não pode deixar de 

apreciar.xxv 

Nesse primeiro plano, tem-se o estudo da Filosofia Política. Com Maquiavel, em “O 

Príncipe”, há o início da Ciência Política, sendo, portanto, o objeto analisado de forma 

científica, na sua pureza. Nele o autor demonstra a arte de conquistar, manter e exercer o 

poder.xxvi 

Com essa abertura da Ciência Política ou Política Científica, surge a obra “O Espírito 

das Leis” de Montesquieu, divulgando o princípio da separação do poder. No Século XIX, há 

destaque para Tocqueville em “A Democracia Americana” e Augusto Comte com “Sistema 

de Política Positiva”.xxvii 

No século XX, surgem diversas obras sobre Ciência Política com variados métodos e 

diferentes orientações.xxviii Percebe-se, portanto, que há um desmembramento do pensamento 

político, trazendo para ao estudo diversas formas e conceitos diferentes sobre a Política.xxix 
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A palavra política possui uma origem grega, assim explicada por Dallari: 

Os gregos davam o nome de polis à cidade, isto é, ao lugar onde as pessoas viviam 
juntas. E Aristóteles diz que o homem é um animal político, porque nenhum ser 
humano vive sozinho e todos precisam de companhia de outros. A própria natureza 
dos seres humanos é que exige que ninguém viva sozinho. Assim sendo, “política” 
se refere à vida na polis, ou seja, à vida em comum, às regras de organização dessa 
vida, aos objetivos da comunidade e às decisões sobre todos esses pontos.xxx 

A Política, portanto, é dividida sobre o prisma filosófico e científico e, em conjunto, 

há o estudo sociológico e jurídico. A filosofia Política aborda o estudo de forma idealistaxxxi, 

como apresenta Weil, ressaltando que “a política, ciência filosófica da ação razoável refere-se 

à ação universal. Por sua origem empírica, essa ação não visa ao indivíduo ou ao grupo 

enquanto tal, mas à totalidade do gênero humano, mesmo sendo a ação de um indivíduo ou de 

um grupo”.xxxii 

A Política científica busca estudar os fatos reais como eles são e não como eles 

deveriam ser, como na Filosofia Política. Analisa, estuda e interpreta os fatos abordando o 

Homem em todas as suas essências. 

O cunho sociológico da Política é trazido pelo olhar da relação entre os seres 

políticos, como eles se relacionam, como se comportam, como reagem às ações dos demais e 

como agem politicamente.xxxiii 

O Direito Político é responsável por abranger o prisma jurídico da Política, 

reduzindo-a a um corpo de normas. Contudo, observa Maluf que “quem elucidar o direito 

como norma elucidará o Estado. A força coercitiva deste nada mais significa que o grau de 

eficácia da regra de direito, ou seja, da norma jurídica”.xxxiv 

A Ciência Políticaxxxv aborda os quatro olhares, buscando entender como a sociedade 

funciona de forma científica e mostrando como ela deveria funcionar para melhor desenvolver 

a política.xxxvi Dessa forma, a Política translada por dois conceitos, um de caráter mais 

científico com o objetivo de abordar um prisma científico e jurídico, e outro de caráter mais 

filosófico, com o intuito de analisar o prisma filosófico e sociológico. 

O primeiro trata da busca pelo poder do Estado, o poder de produzir e exercer o 

Direito, enquanto o outro analisa os fatos sociais em conformidade com a atuação política. É, 

portanto, a busca pelo poder de produzir e exercer normas que regula a complexidade das 

ações humanas resultantes de uma interação entre o Estado e a sociedade. 
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Após a explicação objetiva desses conceitos, vale ressaltar que a ideia de política 

apresentada nesse trabalho une as duas correntes da Ecologia Política e passa a discutir a 

problemática ambiental, a partir das discussões filosóficas com base em valores sustentáveis e 

parte para a análise da sociedade, do Estado e da economia. Dessa forma, há uma interação 

entre a teoria e a prática da Ecologia Política. 

3 A SUSTENTABILIDADE COMO VALOR ESTATAL 

A partir de uma visão antropocêntrica tradicional dos recursos naturais que preconiza 

o lucro a qualquer preço, instaurou-se uma crise ambiental com danos, até agora, vistos de 

forma irreparável. Com a concepção de que os recursos naturais são finitos, há um reforço na 

luta por um meio ambiente sadio para as presentes e futuras gerações. 

É nesse embate entre o crescimento econômico a qualquer preço ao utilizar os 

recursos naturais de forma irresponsável, que surgem os danos ao meio ambiente que põem 

em risco a perpetuação da vida e o equilíbrio ecológico. 

Pretende-se, dessa forma, promover um comportamento que diminua os riscos 

ambientais a partir da atividade econômica, no sentido de utilizar os recursos naturais com um 

planejamento prévio, objetivando o bem estar social. Dessa forma, almeja-se a 

sustentabilidade envolvendo aspectos econômicos, sociais, culturais, políticos e ambientais, 

cujo principio intergeracional da solidariedade é o pilar, pois mostra a preocupação em manter 

um meio ambiente sadio para as futuras gerações. 

A crise ambiental não ocorre de formada isolada, o que leva a constatar que a 

dignidade da pessoa humana não pode ser vista tão-somente no indivíduo, mas também em 

uma dimensão coletiva em sentido geral. Por conseguinte, traz à baila direitos que perpassam 

a esfera privada e se subordinam a interesses da maioria em prol do bem-estar social, em 

virtude da titularidade ser indefinida ou indeterminável. Assim, o princípio da solidariedade 

surge como instrumento que obriga que referidos direitos devam ser garantidos às gerações 

futuras, assumindo a dimensão intergeracional.   

Como se vê, o princípio da solidariedade aparece com um dos grandes desafios aos 

juristas, na medida em que demanda relacionamento entre as diversas gerações, o que torna a 

temática complexa, pois não se sabe o que estar por vir. Ilustra Benjamin que só cabe fazer 

algumas conjecturas sobre “a) quem habitará o planeta num futuro muito além dos dias de 
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hoje; b) as conseqüências remotas que nossas ações atuais provocarão nesses habitantes 

incertos; e, c) os tipos de preferência adotados por tais gerações”.  xxxvii 

A solidariedade torna fundamental a coexistência do ser humano em um corpo social, 

construindo um conjunto de relações intersubjetivas e sociais que se dá na comunidade 

estatal. O princípio da solidariedade é, portanto, um novo viés teórico-normativo que deve 

estruturar o Estado e a sociedade. Dentro dessa perspectiva, o discurso da sustentabilidade 

ocupa papel fundamental, sendo considerado um valor fundante do Estado, vinculado ao 

princípio da solidariedade. 

Sobre o tema, expõe Guimarães: 

Nesse sentido – o de que os seres humanos constituem o centro e a razão de ser do 
processo de desenvolvimento – o novo estilo de desenvolvimento se pretende que 
seja ambientalmente sustentável no acesso e uso dos recursos naturais e na 
preservação da biodiversidade; que seja socialmente sustentável na redução da 
pobreza e das desigualdades sociais e que promova a justiça e a equidade; que seja 
culturalmente sustentável na preservação do sistema de valores, práticas e símbolos 
de identidade que determinam a integração nacional através dos tempos; e que seja 
politicamente sustentável ao aprofundar a democracia e garantir o acesso e a 
participação de todos na tomada de decisões. xxxviii 

Como se vê, o atual modelo de desenvolvimento deve ser baseado em uma nova base 

de valores em prol da sustentabilidade. Na verdade, a sustentabilidade se revela como um 

grande valor fundante, vinculado às futuras gerações e à sadia qualidade de vida em todas as 

suas variadas formas. 

Dentro desse entendimento, manifesta-se Freitas, ao invocar que a sustentabilidade 

deve ser pautada em dimensões social, ética, jurídica-política, econômica e ambiental de 

forma complexa e entrelaçada.xxxix 

É de bom alvitre destacar que desenvolvimento sustentável não é o mesmo que 

sustentabilidade, pelo menos não na visão dos autores, uma vez que aquele é meio para atingir 

este. Dessa forma, o “[...] desenvolvimento sustentável se dá por meio de um tripé, ou seja, 

são três elementos que o integram e devem ser considerados de forma conjunta: 

desenvolvimento econômico, equidade social e equilíbrio ambiental”.xl 

O conceito de desenvolvimento sustentável foi tratado pela primeira vez no Relatório 

“Nosso Futuro Comum” (Relatório Bruntdland) da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento, em 1987, ao afirmar que os direitos sociais básicos possuem vinculação 

ao meio ambiente sadio. Se os direitos sociais mínimos, como saúde, educação, moradia, etc., 
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já eram de difícil implementação no Estado Social, a sua efetivação se torna ainda mais árdua 

com o esgotamento do modelo desenvolvimentista adotado nos últimos tempos.xli 

Referido documento da ONU assevera, ainda, que o novo modelo de 

desenvolvimento deverá atender às necessidades das gerações presentes, mas sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras saciarem os seus próprios anseios. 

Dessa forma, o desenvolvimento sustentável é um princípio pautado no tripé do 

desenvolvimento econômico, equilíbrio ambiental e equidade social. Já a sustentabilidade, por 

outro lado, não se limita ao tripé, na medida em que o seu conteúdo engloba todas as 

dimensões de uma sadia qualidade de vida. xlii Pode-se dizer, em outras palavras, que o 

desenvolvimento sustentável é um caminho para se buscar a sustentabilidade. É um objetivo a 

ser seguido pelos Estados hodiernos para combater inúmeras crises, em especial, a ambiental. 

4 SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E ECOLOGIA POLÍTICA: ALGUMAS 

REFLEXÕES NECESSÁRIAS 

A ideia de sustentabilidade é garantir mecanismos de desenvolvimento que garantam 

a perpetuação da vida. A Ecologia Política é fundada da análise de pequenos estudos de casos 

na geografia e na antropologia e, ao perceber a instauração de uma crise ambiental, a temática 

passa a ser transdisciplinar, multidimensional e ganha apoio, devido à sua complexidade, de 

outras ciências. 

A Ecologia Política tem por objetivo analisar os caminhos do desenvolvimento 

sustentável para alcançar a sustentabilidade. Contudo, vale ressaltar que são apenas aspirações 

e não soluções conclusivas. 

Ao considerar a escassez dos recursos naturais e a imbricada relação entre economia, 

política e meio ambiente, como será possível a continuação da vida no atual contexto 

capitalista? Chega-se, pois, ao ponto crucial deste trabalho científico. 

No contexto de crise ambiental, crescimento econômico, pós-modernidade, liquidez 

e complexidade, se não houver complementaridade de valores, até mesmo o ideal francês de 

liberdade, igualdade e fraternidade encontrar-se-á em antagonismo. A liberdade quando 

enfatizada limita a igualdade e impede a fraternidade. Caso a igualdade prevaleça, inibe a 

liberdade e não há fraternidade. Excessos, pois, provocam desigualdade. 
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No atual modelo econômico, a palavra sustentabilidade virou arte de publicidade e 

promoção de um estilo de vida modelo. Portanto, que valores devem estar presentes na 

formação da “nova sociedade” e como eles devem ser introduzidos sem que sejam vistos 

como paradigmas? 

Mudanças são emergenciais em várias esferas. Paradigmas são rompidos e outros 

criados. O atual sistema econômico precisa ser repensando, pois o paradigma econômico 

nunca está isolado. Muito pelo contrário, pois o mesmo exerce influência em todas as 

dimensões. Para transformar o desenvolvimento, segundo Morin, “não basta eliminar, 

digamos, aqueles que têm o poder político, capitalista ou outro. O problema está em como 

fazer uma nova sociedade”.xliii 

Dessa forma, a Ecologia Política se mostra não como uma solução perfeita para a 

problemática ambiental, mas é importante ao provocar reflexões estruturais na economia e na 

política. A sustentabilidade não é simplesmente uma opção, mas uma emergência de posturas 

que Estado, sociedade e indivíduo devem adotar em prol da sobrevivência da vida em suas 

mais variadas formas. 

O ser humano deve ser entendido como uma parte inserida no todo; é um membro do 

meio ambiente e necessita dele para sobreviver, então, é dependente. A análise do homem é 

feita pelas estruturas físicas, biológicas, sociais, culturais, econômicas e políticas. 

Uma crise ambiental interfere direta e indiretamente em sua vida e, para sua 

superação, requer uma medida nas mesmas proporções. Deve-se atentar, pois, para a relação 

entre a política e o meio ambiente. 

Entende-se por política um termo utilizado para abordar, originalmente, a vida na 

cidade, mas com a influência da globalização e a ideia de consciência planetária, estende seu 

conceito e trata das relações sociais, estatais e econômicas que passam a influenciar a 

sociedade local e global. 

Nessa nova referência política, o estudo sobre o meio ambiente, principalmente, com 

a percepção de que a crise ambiental é de proporção planetária, é que surgem as bases para 

uma nova carga de valores econômicos, políticos, culturais, sociais e jurídicos para a 

sustentabilidade. 

CONCLUSÃO 
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O atual modelo econômico de desenvolvimento desencadeou uma crise ambiental de 

grande escala, com danos de difícil mensuração. O custo dos bens produzidos não está, na 

maioria das vezes, inserido o preço para a reparação do dano ambiental. 

O século XXI é marcado pela influência do pensamento pós-moderno, da liquidez e 

da complexidade. É preciso refletir sobre a crise ambiental como um problema planetário, 

cuja solução também é planetária. 

Essa nova perspectiva introduz na Ecologia Política a observância da Ciência Política 

como fonte básica para produção do pensamento ecológico. Aborda o caráter discursivo 

valorativo e a análise prática do estudo, ao unir teoria e prática na análise do Estado, da 

economia, da sociedade e do meio ambiente. 

Surge a necessidade de quebrar paradigmas que impedem o desenvolvimento 

econômico sustentável e a ampliação do conceito de Ecologia Política como um estudo do 

meio ambiente em sua totalidade, do qual o ser humano faz parte como um animal dependente 

e que se utiliza da política para se ater sobre as questões relevantes ao desenvolvimento da 

sociedade local e global. 

Dessa forma, a Ecologia Política se mostra como uma ciência do pensamento pós-

moderno brotado de uma crise ambiental em decorrência de um desenvolvimento econômico 

insustentável que se mostra necessário a provocar reflexões estruturais na economia e na 

política. Assim, a sustentabilidade deixa de ser uma simples opção, mas uma emergência de 

posturas que Estado, sociedade e indivíduo devem adotar em prol da sobrevivência da vida 

em suas mais variadas formas. 
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EVALUATION OF THE PLANNING OF THE ELECTRICAL SECTOR 
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RESUMO 

Este artigo apresenta algumas reflexões acerca do processo de planejamento do setor elétrico 

brasileiro, a partir da análise de suas diversas etapas e da forma pela qual os componentes 

ecológico e social são ponderados em suas premissas, de sorte a conformar o modo pelo qual 

hão de ser levados ao domínio público as externalidades, positivas e negativas, decorrentes 

dos inevitáveis impactos provocados pelos aproveitamentos hidrelétricos, especialmente os de 

grande porte. Em adição, questiona-se a adoção, como condicionante primeira, desses 

aproveitamentos, justificados que são pela renovabilidade e pelo atingimento de escala, 

requisitos dificilmente alcançados por outras formas de geração de energia elétrica. Propugna-

se, por fim, pela criação de metodologias que incorporem, em uma avaliação redutível a uma 

métrica pura, os mais distintos fatores (tecnológicos, financeiros, ambientais, sociais etc.) 

atrelados a cada uma dessas modalidades, no estado da arte em que se encontrem, de modo a 

apreciá-las por meio de um possível rol com ordem de preferência. 

PALAVRAS-CHAVE: PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO; IMPACTOS 

AMBIENTAIS; ALTERNATIVAS DE GERAÇÃO. 

 

ABSTRACT 
This article presents some reflections on the planning of the electrical sector, based on the 

analysis of its various stages and the way in which ecological and social components are 

weighted in their premises, so as to conform the manner in which the externalities, positive 

and negative, will be brought to public dominion, arising from the inevitable impacts caused 

by hydroelectric projects, especially large ones. In addition, it will be questioned the adoption 

as the first condition, of these exploitations, which are justified by the renewability and the 

achievement of scale, requirements hardly achieved by other forms of power generation. 

Finally, we suggest the creation of methodologies that incorporate, in an evaluation reducible 

to a metric pure, the most distinctive factors linked to each of these modalities, in the state of 

the art which are, in order to enjoy them through a possible list in order of preference. 

KEYWORDS: PLANNING OF THE ELECTRICITY SECTOR; ENVIRONMENTAL 

IMPACTS; ALTERNATIVES OF GENERATION. 

 

 

Sumário: Introdução. 1. Marco Teórico. 2. Potencial Energético, Fontes de Energia Elétrica e 

Setor Elétrico. 3. Geração Hidrelétrica: Um Estudo de Caso; 4. O Planejamento do Setor 

Elétrico; 5. Avaliação da Heurística do Planejamento; 6. Referências. 
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No campo da atuação humana, o modus 

fragmentário é tão nefasto no mundo natural 

como o é no universo das decisões políticas. 

(Antônio Herman Benjamin)[1] 

INTRODUÇÃO 

Este artigo tem por objetivo precípuo analisar aspectos metodológicos atinentes ao 

planejamento estratégico da área de energia do país, especificamente do setor elétrico, 

mormente em razão de que a decisão de construção de hidrelétricas de grande porte (UHE) 

configura-se em autêntica condição de contorno inarredável imposta desde o início, como se 

um pressuposto natural aristotélico fosse − sobretudo em razão dos pressupostos de 

renovabilidade, limpeza e menor custo de produção −, mas que, sob um olhar sistêmico, 

prescinde de racionalidade integradora, porquanto, à econômica, todas as demais instâncias, 

mormente a social e a ambiental, submetem-se de modo inapelável. 

Decerto que a questão energética se reveste de tamanha amplitude, que extrapola as 

possibilidades de análise exaustiva no âmbito de um simples artigo acadêmico. Basta ver, por 

exemplo, a grande massa de conhecimentos sobre o assunto, inventariada na Enciclopedia of 

Energy, com os seus seis volumes e mais de cinco mil páginas, extenso compêndio que teve o 

afamado físico brasileiro José Goldenberg como um de seus mentores. 

Assim, ante a necessidade de contenção do escopo deste texto, o que aqui se pretende expor, 

analisar, criticar e, finalmente, concluir propositivamente delimita-se aos aportes teóricos e 

empíricos da questão do planejamento do setor elétrico brasileiro, à luz de um enfoque que, 

como se poderia esperar, não privilegie quaisquer dimensões envolvidas na experiência de 

que se trata em detrimento de outras. 

Justifica-se o empreendimento, ora levado avante, pela relevância do mencionado tema, a 

confluir diretamente para o debate do problema ambiental, problema esse que extravasa da 

esfera de possibilidades de cada país, concebido em sua singularidade, mas que se conforma 

em inadiável demanda a ser solucionada, de modo orgânico, pela sociedade global, ante os 

riscos engendrados pelo agir humano em todo o planeta. 

Compõe-se este artigo de cinco seções, a saber: (i) exposição de um marco teórico a partir do 

qual as questões levantadas serão abordadas; (ii) rápida explanação acerca do potencial 

energético, as fontes de energia elétrica e o setor elétrico brasileiro; (iii) estudo de caso, 

representado pela decisão de construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará; (iv) descrição 

do processo de planejamento do setor elétrico nacional; e (v) avaliação do potencial heurístico 

desse planejamento, tendo por pano de fundo as questões levantadas nas seções anteriores. 

1    MARCO TEÓRICO 

Com o esgotamento das possibilidades do modelo vigente em grande parte do século XX, sob 

cujos fundamentos os agentes, em busca de vantagens econômicas, levaram às últimas 

consequências a exploração dos recursos naturais, de há muito sabidamente escassos, chegou-

se a um novo paradigma que procura enfocar o globo terrestre como um bem coletivo situado 

na esfera social. Não são mais cabíveis premissas econômicas segundo as quais atores 

racionais, atuando individualmente, maximizam os seus benefícios e, com isso, o todo social 
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vem a convergir para um máximo utilitário, mesmo porque os fatos empíricos desmentem a 

ocorrência de ganho coletivo, ao tempo em que ratificam o uso dessa tese como lastro para a 

busca sem freios de lucros em apropriação privada, contra externalidades negativas a serem 

suportadas por muitos. 

O uso sustentável de recursos tem a ver com as faculdades inerentes ao exercício de direitos 

de propriedade ou de usufruto – seja natural seja cultural –, pelos indivíduos, dentro de limites 

que não se mostrem antifuncionais. Por conseguinte, não há porque se pensar que as ações 

humanas têm efeitos limitados no domínio espácio-temporal. Tal ideia abstrai as 

consequências mediatas, no médio e longo prazos, além de desconhecer os impactos 

resultantes da interação com outras condutas e outros tantos fatores naturais, o que, por fim, 

afeta o cálculo das decisões humanas, quer no âmbito econômico quer no jurídico 

(LORENZETTI, 2010, p. 27). 

O novo paradigma ambiental resulta de um modo de pensar assente na teoria da 

complexidade, a levar em conta os efeitos individuais e coletivos, presentes e futuros da ação 

humana. Os seres vivos só podem ser compreendidos na totalidade integradora do conjunto 

dos elementos que os compõem, mediante a consideração de sua dinâmica interna e sua 

funcionalidade externa. Em outras palavras, para que se possa entender qualquer elemento da 

biosfera é indispensável enxergá-lo holisticamente[2]. Em vez de decompor as partes do todo 

e analisá-las em separado – como propõe o método cartesiano –, é preciso considerar a 

totalidade em sua organização completa, bem como entender o seu relacionamento com o 

mundo exterior; vale dizer, desvendar o seu organograma e o seu programa (COMPARATO, 

2006, p. 19). 

Uma significativa corrente do pensamento contemporâneo propôs denominar “sistema” todo 

objeto que só pode ser apreendido pelo pensamento, conjuntamente, em sua estrutura holística 

e em sua realidade funcional. Num sistema, o todo é, em certo sentido, superior à soma de 

suas partes componentes, pois estas mantêm sempre, entre si, um relacionamento dinâmico, 

de tal sorte que, modificada qualquer das partes, modifica-se inevitavelmente o todo. Mas 

essa totalidade, assim estruturada de modo orgânico, só cobra sentido quando vista, ela 

também, como parte de um todo maior, estruturado organicamente, e dentro do qual ela 

exerce uma função determinada (COMPARATO, 2006, p. 20). 

 É significativo que conceitos como “articulação”, “interação”, “interdisciplina” ou “sistemas” 

tenham penetrado em quase todos os ramos do saber nas últimas décadas. Isso leva a crer que 

a humanidade está se aproximando, por caminhos diversos, a uma concepção 

multidimensional e complexa da realidade. A teoria da complexidade está em plena 

constituição. O fato de ser muito difícil, e até improvável, que se encontre uma explicação 

suficiente para abarcar a complexidade do real, não invalida a hipótese tentativa proposta pela 

teoria de sistemas. 

O famoso epistemólogo francês Edgar Morin (1999, p. 28-29) também faz referências ao 

legado da teoria de sistemas, contextualizando-o de modo exemplar: 

O sistema [...] é mais que a soma das partes, isto é, no nível do todo organizado há 

emergências e qualidades que não existem no nível das partes quando são isoladas. [...] Além 

do mais, percebemos que tudo o que tem realidade para nós é, de certa maneira, sistema. 

Sistema, o átomo; sistema, as moléculas; sistema, o sol; sistema, as galáxias; sistema, a 

biosfera; sistema, a sociedade; sistema, o homem. Portanto, sistemas, subsistemas e 
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polissistemas. Assim, o objeto da ciência se transforma: não é mais algo isolado. O objeto da 

ciência é o sistema. 

Entre os teóricos que desenvolveram em melhor estilo a teoria de sistemas, aplicando-a aos 

mais distintos âmbitos das ciências sociais, encontra-se o alemão Niklas Luhmann. A 

abordagem sistêmica de Luhmann pode ser sintetizada, para efeito dos propósitos 

representados por este artigo, nos seguintes tópicos frasais[3]: 

(1)     A sociedade é composta por sistemas não-teleológicos, a desempenhar, cada um, uma 

função importante nas modernas sociedades diferenciadas, tal como o sistema jurídico, o 

econômico, o político etc. Não há relação de domínio ou poder de qualquer um desses 

sistemas sobre os outros, o que representa dizer que a sociedade é “acêntrica”. 

(2)     Cada sistema tem por entorno os outros sistemas e deles se diferencia pela operação 

desempenhada por um código binário que delimita as suas próprias operações em cotejo com 

as de seu entorno. 

(3)     Apenas os sistemas sociais e os sistemas psíquicos – os seres humanos –, são dotados 

de sentido, medium que permite a existência daqueles ante as indeterminações representadas 

pelo binômio realidade e possibilidade, ou ainda, atualidade e potencialidade. 

(4)     Sistemas sociais interagem por meio de comunicações, mas sistemas psíquicos o fazem 

por meio de pensamentos. A sociedade só pode ser adequadamente entendida como sociedade 

mundial. 

(5)     Cada sistema é operativamente enclausurado, mas cognoscitivamente aberto, 

interagindo com o entorno não por intermédio de uma relação de causa e efeito, mas 

autopoieticamente, vale dizer, o sistema percebe os ruídos do entorno e, por meio de 

acoplamento estrutural com este, “interpreta-os” à luz de seu próprio código binário. 

(6)     A autopoiesis, conceito originário da biologia empírica, faz alusão à natureza recursiva 

das operações de cada sistema, condicionadas pelos seus códigos e filtros, que constroem, 

depuram e canalizam as informações, ante as quais o sistema reage autorreferencialmente. 

Essa natureza recursiva das operações conforma a denominada “determinação estrutural”: 

cada operação realizada pelo sistema se conecta às anteriores e, com isso, tal estrutura define 

o que se considera como dado nesse sistema, demarcando, desse modo, o que nele resulta 

possível. 

(7)     Cada sistema se confronta com o risco ou o perigo, conforme seja, respectivamente, 

apreendido pelo próprio sistema ou advindo de seu entorno. Com efeito, ao perigo cada 

sistema não contribui, estando apenas a ele exposto, tal como no caso das catástrofes naturais. 

Quanto ao risco, representa a internalização desses perigos externos, por meio de decisões 

internas realizadas à luz da própria lógica binária de cada sistema, daí porque são 

axiomaticamente criados[4]. 

No âmbito específico das contribuições à causa ambiental, percebe-se que grande parte do 

discurso que permeia os livros, artigos e debates dos principais teóricos do ambientalismo 

pátrio e internacional fundamenta-se exatamente nas contribuições da teoria de sistemas. A 

título de ilustração, cite-se o franco-polonês Ignacy Sachs, a quem a mídia chama por 

“ecossocioeconomista”, por sua concepção de desenvolvimento como uma combinação de 
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crescimento econômico, aumento igualitário do bem-estar social e preservação ambiental. 

Mais especificamente: Sachs, entre outras proposições, atribui ao Estado a função de 

harmonizar as metas sociais, ambientais e econômicas, pela via do planejamento 

estratégico e do gerenciamento cotidiano da economia e da sociedade, buscando equilibrar as 

diferentes sustentabilidades – social, cultural, ecológica, ambiental, territorial, econômica e 

política –, bem assim as cinco eficiências – alocativa, inovadora, keynesiana, social e 

ecológica (SACHS, 2004, p. 11). 

Eis aí três das principais dimensões da sustentabilidade – a sóciocultural, a ambiental e a 

econômica –, a lastrearem toda a carga principiológica do ambientalismo, entendida esta 

como revestida por um comando de otimização, como se fora, v.g., um esforço de 

maximização da relação benefício/custo, ainda que muitos dos fatores concernentes a cada 

uma das precitadas dimensões sejam, de certo modo, intangíveis ou não palpavelmente 

mensuráveis, expressos tão-somente em juízos comparativos de valor, circunstância que, de 

todo modo, não desacredita o caráter presumivelmente ético das decisões que venham a ser 

adotadas, uma vez que “[...] os homens e a sua cultura são partes integrantes e legítimas da 

natureza e da história do planeta” (BARBOSA; DRUMMOND, 1994, p. 285). 

2    POTENCIAL ENERGÉTICO, FONTES DE ENERGIA ELÉTRICA E SETOR 

ELÉTRICO 

Dados do Balanço Energético Nacional, para o ano de 2010, ano-base 2009, divulgados pela 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE), dão conta de que a oferta total de energia atingiu 

243,9 milhões de toneladas equivalentes de petróleo (MTEP), com o setor de eletricidade e 

energia hidráulica contribuindo com 37,3 MTEP (15,3%) para esse total. As maiores 

participações para o número agregado ficaram por conta de petróleo e outros derivados, 92,1 

MTEP (37,8%); produtos da cana-de-açúcar, 44,1 MTEP (18,1%); e biomassa, representada 

por lenha, carvão vegetal e outros renováveis, 33,9 MTEP (13,9%)[5] (EPE, 2010, p. 16-33). 

Considerando tão-somente a oferta de energia elétrica, observa-se a ampla contribuição da 

energia hidráulica para os 509,5 TWH (tera-watt-hora) ofertados em 2009: as centrais 

hidrelétricas, ao gerarem 391,0 TWH, participaram com 76,7% daquele montante, 

seguidas de longe pela importação de energia elétrica (42,1 TWH - 8,3%), pela biomassa 

(27,4 TWH - 5,4%) e por outras (49 TWH – 9,6%). 

Observando o mesmo problema sob o enfoque do consumo final energético, a eletricidade 

correspondeu, em 2009, a apenas 36,6 MTEP (17,8%) do total de 206,1 MTEP consumidos. 

Os setores industrial, com 186,7 TWH (43,8%); residencial, com 100,6 TWH (23,6%); e 

comercial, com 66,0 TWH (15,5%), foram os que mais consumiram energia elétrica no ano-

base sob análise. 

Voltando a atenção para os aproveitamentos hidráulicos, manifestamente importantes na 

geração de energia elétrica, o Atlas de Energia Elétrica do Brasil, elaborado pela Agência 

Nacional de Energia Elétrica (Aneel), com base em dados originários de estudos patrocinados 

pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobrás), estima em 260,1 GW (giga-watt) o 

potencial hidráulico nacional, sendo que 105,4 GW (40,5% do total) pertencem à bacia do 

Amazonas. Considerando ainda que a bacia do Tocantins encontra-se na Amazônia, os 

números elevam-se a 133,0 GW (51,1%), o que denota a importância que a referida região 

detém dentro dos planos governamentais de expansão da oferta de energia para as próximas 

décadas (ANEEL, 2002, p. 19). Avalie-se esse último número em comparação aos 10,6 GW 
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instalados em hidrelétricas, na Região Norte, e obter-se-á apenas 8,0% de efetivo 

aproveitamento (EPE, 2009, p. 138). 

Ademais, considerando que, segundo os dados do Balanço Energético Nacional de 2009, ano-

base 2008, a capacidade instalada de geração hidrelétrica nacional alcançou 78,3 GW – 

somadas as ofertas por meio de serviços públicos, incluindo produtores independentes, e por 

autoprodutores –, bem se observa o potencial de hidreletricidade que há ainda a ser explorado, 

ante a percentagem atual de uso de apenas 30,1% (EPE, 2009, p. 138). 

Consigne-se que a capacidade instalada de geração elétrica global, representada pelas diversas 

fontes existentes no Brasil, atingiu 104,0 GW ao final de 2008[6], o que deixa transparecer a 

dependência do setor elétrico pátrio em relação às centrais hidrelétricas: elas contribuíram 

com 75,3% para esse total e certamente se manterão em domínio pelas próximas décadas 

(EPE, 2009, p. 138). 

Considerando ainda os dados constantes do precitado Balanço Energético Nacional, para o 

ano de 2010, ano-base 2009, elaborou-se a Tabela 1, a seguir, na qual constam as 

contribuições de todas as fontes de energia elétrica disponíveis no Brasil: 

  

Como a tomada de decisão acerca dos empreendimentos de geração de energia elétrica centra-

se, em grande medida, no perfil de renovabilidade ou não do ciclo e nos custos incorridos, 

julgou-se por bem apresentar na Tabela 2, mais à frente, os investimentos unitários 

(US$/KW) e tarifas de equilíbrio[7] (US$/KWH), para cada uma das alternativas de geração 

elétrica, cotejando-os aos dos empreendimentos hidrelétricos de grande porte[8]: 

  

Os números anteriores ratificam a conclusão do autor do estudo, Maurício Tolmasquim, no 

sentido de que os custos e investimentos unitários de empreendimentos de geração elétrica 

mantêm-se na faixa entre um mínimo, associado às termelétricas a bagaço de cana, e um 
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máximo, representado pelas usinas eólicas (2005, p. 189). Decerto que o resultado em apreço 

comporta suficiente contingência temporal, haja vista que representa o estado da arte 

tecnológico atinente a cada um das opções energéticas levadas em consideração. 

Ressalte-se, ademais, que tais custos unitários não contemplam apreciações de caráter social 

ou ambiental − negativas ou eventualmente positivas − que resultam da aplicação das 

diferentes alternativas energéticas. Tais ponderações ficam à margem, em tópicos que 

apreciam em sua generalidade os impactos que cada modalidade impõe aos meios social e 

ambiental. 

3    GERAÇÃO HIDRELÉTRICA: UM ESTUDO DE CASO 

Os aproveitamentos hidrelétricos no rio Xingu, no Estado do Pará, ilustram bem a ausência de 

ponderação exaustiva de todas as dimensões da sustentabilidade, nos estudos levados à frente 

para aqueles empreendimentos pelos órgãos oficiais. Desde que a Eletronorte divulgou, em 

1980, o relatório Estudos Xingu, a polêmica se instaurou (LEITÃO; SOUSA JR., 2006, p. 

21). Seriam construídas cinco usinas, em diferentes pontos do rio – Jarina (máximo de 559 

MW em capacidade a ser instalada), Kokraimoro (1.940 MW), Ipixuna (2.312 MW), 

Babaquara (6.274 MW) e Kararaô (8.381 MW) –, as quais, somadas, totalizavam 19.466 

MW. Posteriormente, a Eletronorte, por alteração no projeto, elevou a potência de Kararaô – 

que passou a chamar-se Belo Monte, em razão da recusa dos kaiapó em relação ao uso da 

palavra original, de conotação religiosa – para 11.181 MW. Tal alteração contemplou ainda a 

redução da área do reservatório a ser formado pela barragem da usina, dos 1.225 km
2
 

inicialmente previstos para 440 km
2
, estimando-se, por fim, que a potência firme atingível 

continuamente ficaria na casa dos 4.714 MW. 

Estudos técnicos mais recentes mostraram que a mencionada energia firme somente poderia 

ser atingida em Belo Monte uma vez construídas as outras hidrelétricas rio acima, com o que 

se conseguiria a regularização da vazão do rio, fortemente oscilante, por meio do enchimento 

e deplecionamento sincronizados dos reservatórios. Caso as referidas hidrelétricas não 

venham a ser construídas – o que é pouco provável –, a potência firme limitar-se-á a 1.172 

MW, ou seja, apenas 10,5% da capacidade máxima a ser instalada. 

Em sua dissertação de mestrado no Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), a engenheira 

Neidja Cristine S. Leitão desenvolveu o estudo Avaliação Socioeconômica e Ambiental do 

Complexo Hidrelétrico de Belo Monte, empregando a modelagem de custo-benefício, para 

avaliar, em bases monetárias, os impactos ocasionados pela construção da usina em destaque 

(LEITÃO; SOUSA JR., 2006, p. 24-25). Utilizando, tal qual a Eletronorte o fez em seus 

relatórios, taxa de juros de 12% ao ano, a autora levou ainda em consideração os custos 

completos referentes às linhas de transmissão – na casa dos US$8,14/MWH –, para conexão 

ao sistema interligado, os quais, ainda que constem no relatório de viabilidade da referida 

estatal, não foram considerados para a definição do valor de US$12,40/MWH, divulgado 

como atrativo para o empreendimento. Além do custo total da obra, estimado em R$6,52 

bilhões, o estudo também contemplou, sob uma perspectiva econômica, os custos sociais e 

ambientais, que não fazem parte do orçamento padronizado, embora sejam bastante 

importantes para a avaliação final do projeto, pois resultam em situações de perda coletiva. A 

autora, sem ser exaustiva, menciona as externalidades negativas representadas pelas perdas na 

qualidade da água, na ictiofauna migratória e aquelas que afetarão a população humana que 

vive na região. Assim, tais custos foram estimados em US$ 290 milhões por ano, com a 

seguinte composição: (i) perdas no turismo (48,1%); (ii) perdas de água por consumo na bacia 
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(38,6%); (iii) perdas de água por evaporação (9,2%); (iv) tratamento de resíduos e saneamento 

(2,3%); (v) emissão de gases de efeito estufa (1,4%); e (vi) perdas na atividade pesqueira 

(0,5%). Por outro lado, os benefícios estimados foram representados apenas pela energia 

firme produzida, embora não se desconheçam as implicações de ordem fundamentalmente 

econômico-social, como a geração de novos postos de trabalho, durante e após a fase de 

construção, a implantação de planos de educação, saúde e transporte etc., sem ignorar, do 

mesmo modo, que acarretam custos ambientais paralelos pela maior presença humana na área, 

resultando em potencial poluição das águas, do ar e do solo, assim como desmatamento de 

áreas verdes e consumo de recursos naturais e matérias-primas. 

Nesse contexto, em um cenário no qual se estima a potência firme em 4.714 MW – como o 

fez a Eletronorte –, o benefício anual resultaria em U$ 1,5 bilhão. Adotando 1.172 MW como 

potência firme, tal benefício reduz-se a apenas US$375 milhões por ano. 

 Finalmente, a projeção desses dados para um prazo de cinquenta anos resultou em valor 

presente líquido positivo de US$ 2,63 bilhões para o primeiro cenário e em valor presente 

líquido negativo de R$3,39 bilhões para o segundo[9]. 

Esses números refletem de modo cabal a inafastável necessidade de construção das demais 

hidrelétricas, ou pelo menos de algumas delas, projetadas para o rio Xingu, sem o que 

empreendimento de Belo Monte, muito provavelmente, tornar-se-á insustentável técnica e 

economicamente. Problema ainda mais preocupante é o fato de que algumas dessas 

hidrelétricas têm reservatórios projetados de vasta área, como é o caso da represa de Altamira 

(Babaquara), estimado em 6.140 km
2
, com potência máxima reavaliada mais recentemente 

para 6.588 MW. Ou seja: causam apreensão as estimativas de tão extensas áreas, no mais das 

vezes localizadas em sítios dotados de florestas nativas, sendo preenchidas por reservatórios 

artificiais. A memória da construção da hidrelétrica de Balbina, no Amazonas, ainda paira 

como uma decisão contraproducente, tendo por fundamento relatórios técnicos parciais, nos 

quais pouco se explica como um projeto que, de início, estimando o preenchimento de seu 

reservatório até a cota de 46 m acima do nível do mar, passou a 50 m, o que resultou na 

inundação de uma área de 2.360 km
2
, para uma capacidade instalada nominal limitada a 

apenas 250 MW, constituindo aquele que, para muitos, é o maior fracasso técnico, econômico 

e ambiental entre todos os projetos hidrelétricos brasileiros (FEARNSIDE, 2006, p. 63). 

4    O PLANEJAMENTO DO SETOR ELÉTRICO 

Partindo da exposição sobre o planejamento da expansão da oferta de energia elétrica, 

constante no título A Questão Socioambiental no Planejamento da Expansão da Oferta de 

Energia Elétrica, de autoria da Empresa de Pesquisa Energética − criada pela Lei nº 10.847, 

de 15/3/04, e vinculada ao Ministério das Minas e Energia −, verifica-se a definição de um 

ordenamento lógico e metodológico do planejamento do setor energético, pautado pela 

definição de diretrizes, parâmetros e indicadores referenciados aos princípios de 

desenvolvimento sustentável, como forma de subsidiar todas as etapas do referido 

planejamento setorial, tendo como vértice maior a política energética formulada pelo 

Conselho Nacional de Política Energética (CNPE). Essas etapas envolvem substancialmente 

quatro instâncias, mediadas cada uma por um horizonte temporal que vai do longo ao 

curtíssimo prazo: (i) Matriz Energética, entendida como um instrumento técnico e base para o 

planejamento de longo prazo (25 a 30 anos); (ii) Plano Nacional de Energia; (iii) Plano 

Decenal de Energia Elétrica (PDEE); e (iv) Acompanhamento do Licenciamento Ambiental 

dos Empreendimentos (EPE, 2006, p. 17). 
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Mostra-se patente, ao longo da exposição contida no parágrafo precedente, a adoção do 

arcabouço conceitual e metodológico da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), entendida 

esta como: 

[...] um instrumento de avaliação de impactos de natureza estratégica cujo objetivo é facilitar 

a integração ambiental e a avaliação de oportunidades e riscos de estratégias de ação no 

quadro de um desenvolvimento sustentável. As estratégias de ação estão fortemente 

associadas à formulação de políticas e são desenvolvidas no contexto de processos de 

planejamento e programação (PARTIDÁRIO, 2007, p. 9). 

Ainda que se observem deficiências na aplicação do processo de AAE ao setor elétrico – as 

quais serão mais bem analisadas no tópico subsequente – o emprego de suas técnicas vem 

contribuindo para o aprimoramento do ferramental metodológico empregado no planejamento 

setorial, com a elaboração de critérios e indicadores capazes de captar com mais apuro os 

necessários atributos de sustentabilidade. Além disso, verifica-se em grande parte das 

publicações do setor, elaboradas por entidades governamentais, o apelo à iteratividade do 

processo, de forma a retroalimentar os quadros que concebem, na origem, as políticas 

energéticas do País, dando margem a um novo ciclo de concepção, elaboração, discussão, 

aprovação, execução e revisão ou avaliação, etapas essas que, segundo Rosário Partidário 

(2007, p. 11), compõem de modo indissociável o processo de AAE. 

No corpo do documento Estudos do Plano Decenal de Expansão de Energia - PDE 

2008/2017, desenvolvido pelo MME/EPE, constam os critérios e procedimentos para a 

análise socioambiental do sistema elétrico, os quais foram substancialmente mantidos para o 

Plano Decenal para o período 2010-2019, mais à frente detalhado. No âmbito específico da 

geração hidrelétrica, a avaliação socioambiental, elaborada por projeto, direciona-se para 

captar o grau de impacto ambiental de cada um deles, a partir de critérios pré-estabelecidos, 

os quais foram consistidos por intermédio da sistematização de um conjunto de indicadores de 

avaliação para as dimensões físico-biótica e socioeconômica. Dois outros procedimentos 

levam à frente a análise de conjunto dos projetos hidrelétricos − com o objetivo de observar as 

bacias que apresentam uma grande concentração de usinas em operação e planejadas, e 

considerar as sinergias espácio-temporais do conjunto −, e a estimativa das emissões de gases 

de efeito estufa por cada projeto individualmente (MME; EPE, 2008, p. 7-14). 

Convergindo agora para uma avaliação mais detida do Plano Decenal de Expansão de 

Energia 2019 (PDEE 2019), também da lavra conjunta do MME/EPE, percebe-se ali o claro 

objetivo de se definir um conjunto de empreendimentos, não apenas do setor elétrico, mas da 

área de energia como um todo, viáveis sob o ponto de vista socioambiental e bem assim 

capazes de se traduzir em oportunidades de negócio sustentáveis sob a óptica econômica. 

De outro modo: o escopo do PDEE 2019, ao incorporar uma visão integrada da expansão da 

demanda e da oferta de diversos energéticos num período de dez anos, busca orientar e 

subsidiar a realização dos futuros leilões de compra de energia de novos empreendimentos de 

geração e de transmissão, assim como a priorização de: (i) estudos para a expansão da 

transmissão; (ii) viabilidade técnica, econômica e socioambiental de novas usinas geradoras; e 

(iii) inventários a realizar ou a atualizar (MME; EPE, 2010, p. 12). 

No domínio da metodologia e dos critérios adotados pelo PDEE 2019, no que tange à 

expansão da oferta de energia elétrica, sobressai o marco legal representado pelas Resoluções 

nº 1, de 18/11/04 e nº 9, de 28/7/08, ambas do Conselho Nacional de Política Energética 
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(CNPE). Com base nessa legislação, estabeleceu-se como critério econômico a igualdade 

entre o custo marginal de operação e o custo marginal de expansão, para cada ano no período 

2013 a 2019[10]. Além disso, priorizou-se a expansão por meio de hidrelétricas e de fontes 

alternativas de geração de energia elétrica, de modo a representar a evolução da participação 

de tais fontes na matriz energética nacional (MME; EPE, 2010, p. 12). 

À luz de cenários macroeconômicos nacionais e internacionais, projetou-se uma expansão da 

geração elétrica na escala de 5,1% a.a. no decênio em destaque, além da premissa de 

interligação elétrica entre subsistemas de diferentes características sazonais, com 

predominância da fonte hídrica, por proporcionar ganhos sinérgicos, aumentar a 

confiabilidade de suprimento e reduzir o custo total de operação do sistema (MME; EPE, 

2010, p. 64-65). 

Para o período do PDEE 2019, a expansão hidrelétrica prevista, além de sete projetos já 

concedidos, num total de 1.088 MW, contempla outros 33 empreendimentos – Belo Monte 

entre eles, mas nenhum outro entre aqueles antes planejados para o mesmo rio 

Xingu[11] –, somando 32.296 MW. São mencionados, ainda, outros cinco como alternativas 

de atendimento à demanda, frente a eventuais atrasos dos projetos indicados, totalizando 

1.485 MW. Destaque-se que a projeção de expansão concentra-se fortemente no período 

2015-2019, dominantemente na Região Norte. (MME; EPE, 2010, p. 69-70). 

Quanto à expansão da oferta de energia elétrica relativa às demais fontes, a Tabela 3 

subsequente sumaria os dados para o período 2010-2019 (MME; EPE, 2010, p. 82): 

  

Verifica-se que a oferta de energia hidrelétrica, apesar de expandir-se 40,3% no decênio, 

perderá participação no total da capacidade instalada, em face da redução de 74,0% em 2010, 

para 69,8% em 2019, momento em que o total atingido alcançará pouco mais do que 40,0% 

de todo o potencial hidrelétrico existente no espaço territorial brasileiro. As maiores 

expansões projetadas ficam por conta da geração por óleo combustível, 162,2% no período, e 

por energia eólica, 320,7% no mesmo interregno, ainda que a contribuição de ambas ao total 

ofertado não se amplie acentuadamente. 

O investimento total projetado para a expansão da geração elétrica no decênio foi estimado 

em U$ 100,4 bilhões, entre usinas concedidas, autorizadas e planejadas, sendo cerca de 57% 

em hidrelétricas e 27% em outras fontes renováveis (PCH, biomassa e eólica) (MME; EPE, 

2010, p. 87). 

Mais amplamente, estimou-se que os investimentos necessários para a expansão da oferta 

global de energia, considerada como referência no Plano Nacional de Energia (PNE 2030), 

girem em torno de US$ 800 bilhões, concentrados (mais de 80%) nos setores de petróleo e 

energia elétrica. Em termos médios anuais, o investimento no setor energético ao longo dos 
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próximos 25 anos será de US$ 32 bilhões e representará algo como 2,2% do PIB (EPE, 2007, 

p. 7). 

Quanto à análise socioambiental, afirma-se no PDEE 2019 o propósito de se atribuir especial 

consideração às questões associadas à redução dos impactos locais e globais, à utilização de 

fontes renováveis para geração de energia elétrica, à utilização sustentável dos recursos 

hídricos e à minimização dos impactos sobre os ecossistemas e a biodiversidade. 

Especificamente em relação à expansão da oferta de energia elétrica, os procedimentos para a 

análise dos projetos compreenderam três etapas: (i) análise de indicadores de 

desenvolvimento sustentável por projeto, resultando num Índice de Sustentabilidade (ISU); 

(ii) análise processual; e (iii) indicação de diretrizes e ações para aumentar a sustentabilidade 

dos projetos e do plano como um todo. Somente foram selecionados projetos que 

apresentaram no mínimo, depois da simulação, média sustentabilidade (MME/EPE, 2010, p. 

290-291). 

O universo de análise para a expansão de energia hidrelétrica compreendeu 61 projetos, sendo 

19 usinas já em construção, nove concedidas mas não iniciadas e 33 apenas planejadas. 

Destas últimas, quatorze resultaram em média sustentabilidade, dezoito em alta e apenas uma 

em muito alta[12]. A hidrelétrica de Belo Monte encontra-se no grupo de média 

sustentabilidade. 

Os dados consolidados pelo PDEE 2019, relativos apenas à geração hidrelétrica, sem 

considerar as linhas de transmissão a construir, apontam para uma área mobilizável (área dos 

reservatórios) pelas obras planejadas num total de 7.687 Km
2
 (0,09% do território brasileiro), 

população total afetada de 108.646 habitantes, sendo que treze projetos atingem direta ou 

indiretamente terras indígenas (MME/EPE, 2010, p. 332). 

5    AVALIAÇÃO DA HEURÍSTICA DO PLANEJAMENTO 

De início, não se pode negar que, com a criação da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), 

em meados de 2004, o processo de planejamento do setor energético acumulou uma série de 

fundamentos metodológicos que passaram a permitir a priorização de obras com maior 

esmero técnico, mormente nos planos decenais, pela incorporação de uma perspectiva 

complexa dos condicionantes de mercado, das avaliações da viabilidade técnica, econômica e 

socioambiental, assim como dos custos marginais de expansão, possibilitando a sistemática e 

efetiva subsunção de seus resultados ao processo decisório. 

Nada obstante, a adoção dessa perspectiva sistêmica não parece convalidar a ideia de que as 

orientações metodológicas da AAE tenham alcançado patamares de otimização e consistência 

na definição de políticas, planos e programas, pelo menos no âmbito do planejamento do setor 

elétrico pátrio, tanto mais em razão dos problemas que a seguir serão avocados para sustentar 

a necessidade de aprimoramentos, não tanto do próprio método, mas dos pressupostos que 

comumente se empregam como ponto de partida para esse planejamento. 

Iniciando pelo próprio governo, verifica-se que carecem de maior integração os processos de 

formulação do planejamento do desenvolvimento nacional e do planejamento setorial, haja 

vista que os aspectos socioambientais limitam-se, no mais das vezes, à mera formalidade a 

que estes ficam submetidos pela legislação que lhes orienta o escopo, remetendo-se às etapas 

mais táticas ou operacionais − como sejam o licenciamento, a avaliação do impacto ambiental 

(AIA) e a licitação, projeto-a-projeto −, o enfrentamento de questões candentes e conflitivas, 
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quando então a decisão de se levar à frente os empreendimentos selecionados se encontra 

quase num ponto de irreversibilidade, restando tão-somente a imposição de ações mitigadoras 

ao impacto. 

Assoma, desde logo, que as mencionadas etapas de licenciamento ambiental e de AIA não 

constituem forum apropriado para o encaminhamento dialógico em torno de opções das 

políticas ambientais a serem implementadas, pois os objetivos mais amplos de 

sustentabilidade devem ser remetidos às instâncias primeiras em torno das quais se inscrevem 

os interesses da sociedade como um todo. 

Mesmo a perspectiva heurística na aplicação da AAE, assente numa aproximação progressiva 

para a solução de um dado problema – no caso, o planejamento setorial –, parece não haver 

surtido efeito ao longo da segunda metade da década de 2000, interregno em que foram 

aplicados com mais propriedade os seus fundamentos metodológicos. Veja-se o que afirma o 

PDEE 2019: 

É importante ressaltar que o processo de planejamento é participativo e dinâmico. Destarte, a 

EPE tem investido em aperfeiçoamento metodológico, seguindo às construtivas sugestões 

propostas, principalmente, nas consultas públicas. Assim, novos aperfeiçoamentos nos 

critérios de expansão deverão ser incorporados nos próximos estudos (MME; EPE, 2010, p. 

59). 

Fala-se em participação – nomeadamente em consultas públicas –, mas não se diz em que 

momento do planejamento tais consultas e participação ocorrem, tampouco quem participa ou 

é consultado. De fato, tomando-se o exemplo do projeto referente à hidrelétrica de Belo 

Monte – a que se fez referência na seção 3 deste artigo –, não há que se supor que a decisão 

de inseri-la no plano decenal partiu de um debate em que todos os atingidos e interessados 

houvessem assentido previamente. Assim a questão pode se por: de um lado, a contemplar 

interesses com riscos e lucros calculados, um grupo seleto de interessados com poder 

econômico. De outro, os atingidos que, até o momento em que desconhecem a decisão de se 

realizar a obra, estavam expostos ao perigo, passando ao cálculo e à assunção de riscos depois 

que se tornam conscientes do que possa advir do empreendimento, para o melhor ou para o 

pior. Eis aí dois dos principais sistemas luhmannianos em ação: a economia e a política – se 

por política também se açambarca o governo, com suas instâncias decisórias –, em situação de 

operação que põe em dúvida os seus respectivos referenciais autopoiéticos. À margem do 

problema, o entorno, aglutinado amórfico que envolve os sistemas psíquicos individuais, 

parcela do sistema judicial lato sensu e os demais sistemas sociais, os quais, em última 

instância, são os que tutelam com maior veemência os interesses próprios ou societais, assim 

como os “interesses”, não traduzíveis em linguagem humana, da biota e dos ecossistemas do 

mesmo modo atingidos. 

Se por um lado se tem o avanço da legislação ambiental brasileira, como que a incorporar os 

valores ambientais em um Estado Democrático de Direito, por outro, ainda não estão 

pacificadas as formas de discussão a respeito de projetos de grande porte, como os 

empreendimentos hidrelétricos, o que faz emergir tensões entre os objetivos das políticas de 

meio ambiente e os atinentes às políticas infraestruturais, mas que de nenhum modo podem 

ser interpretadas como óbices dos ambientalistas ao desenvolvimento, mas imposições a um 

desenvolvimento mais sustentável. O próprio procedimento de licenciamento ambiental 

caracteriza-se por garantir um espaço democrático para o diálogo profícuo entre a sociedade, 

os diretamente atingidos pelos projetos, o governo, os investidores, os órgãos de defesa de 
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interesses difusos ou coletivos e as instâncias licenciadores, diálogo esse que, de forma mais 

adequada, poderia estender-se a etapas anteriores do planejamento. 

Abordando especificamente a experiência de planejamentos do setor elétrico, evidencia-se 

que a retroalimentação do ciclo com informações que partem dessa última etapa 

(licenciamento, elaboração da AIA e licitação dos projetos) constitui um dos pontos 

relevantes da implementação da precitada AAE ao segmento. Não fossem a repercussão e o 

calor do debate envolvendo os órgãos licenciadores, o governo, os empreendedores, o 

Ministério Público, a mídia, os diretamente atingidos e a sociedade civil em geral, as demais 

hidrelétricas previstas para o rio Xingu, afora Belo Monte, ainda constariam no plano decenal 

recentemente veiculado pelo MME/EPE, para o período 2010-2019. Considerando, contudo, 

que os estudos técnicos realizados mesmo fora do âmbito do governo concluem pela 

inexequibilidade técnico-econômica do referido projeto, já licitado, em razão das limitações à 

energia firme atingível, na hipótese de não uniformização do fluxo do rio à montante de Belo 

Monte por intermédio da construção de pelo menos uma ou algumas das usinas hidrelétricas 

(UHEs) anteriormente previstas par o mesmo rio, o mais provável é que o governo as tenha 

retirado momentaneamente do PDEE 2019, como forma de amenizar as severas críticas a que 

esteve exposto no desgastante processo de viabilização daquela hidrelétrica. 

Frise-se que avaliações do tipo custo-benefício, elaboradas projeto-a-projeto, não configuram 

método que otimize o sistema nacional de oferta de energia elétrica como um todo, pois a 

abordagem para o sistema não é o mero somatório das avaliações parcelares dos projetos 

individualmente concebidos. Como forma de ratificar essa visão, mencionam-se os seguintes 

argumentos: (i) recente estudo realizado pela COPPE/UFRJ conclui que a matriz energética 

nacional mostra-se vulnerável, no longo prazo, ante as projeções de alterações climáticas para 

o Brasil, com reduções importantes na capacidade de geração de energia hidráulica, eólica e 

de biodiesel, sobretudo no Nordeste[13] (SCHAEFFER et al., 2008, p. 60); e (ii) ainda que os 

estudos técnicos concluam que a emissão de gases, como o metano, em decorrência da 

decomposição da biomassa submersa nos reservatórios das UHEs não seja superior à de 

usinas termelétricas de mesma capacidade (MESQUITA; MILAZZO, 2007, p. 6), o fato é 

que, para a escala de quilometragem da área dos reservatórios de todas as hidrelétricas já 

instaladas e a instalar no País, certamente o montante acumulado não é, de modo nenhum, 

desprezível[14]. 

Daí porque não se pode prescindir de uma avaliação mais minuciosa que, contemplando 

conjuntamente as principais dimensões da sustentabilidade, seja capaz de reduzir a bases 

unitárias a relação custo-benefício[15] para cada uma das fontes alternativas de geração de 

energia elétrica, de modo a apurar comparativamente, sob um mesmo padrão e momento-a-

momento, o estágio de desenvolvimento tecnológico de cada uma delas, adotando-se aquelas 

mais eficientes e que não comprometam irremediavelmente o bem-estar das gerações 

presentes e futuras. Não bastam as pressuposições apriorísticas de renovabilidade, limpeza ou 

de menor custo unitário para decidir-se de pronto pelas hidrelétricas. Assim, não podem ser 

menoscabadas quaisquer que sejam as fontes alternativas de que se possa dispor, tais quais as 

que empregam o bagaço de cana, o lixo ou o biogás (gás de aterro) como combustível no ciclo 

térmico de geração de energia, seja pelo considerável potencial envolvido, seja pelo senso de 

oportunidade no encaminhamento da solução para o problema representado especificamente 

pelas duas últimas hipóteses mencionadas. 

Todas as ponderações anteriores somadas resultam num quadro em que a AIA, diretamente 

associada ao licenciamento ambiental de um dado projeto, mostra-se insuficiente para lidar 
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com a natureza estratégica dos requisitos ambientais mais amplos atinentes à oferta de energia 

elétrica para um País continental como o Brasil. De modo similar, a necessidade de essa 

mesma oferta incorporar processos mais estruturados de avaliação ambiental já nas etapas 

primeiras do planejamento setorial, de forma a minimizar as incertezas sobre a efetiva 

viabilidade de implementação das obras nas áreas a serem diretamente atingidas, parece 

evidenciar que em algum ponto do ciclo há deficiência na participação pública ou na 

comunicação das informações de interesse, tal como preconiza o princípio nº 10 da 

Declaração do Rio-92[16]. 

Urge se adotar, por isso mesmo, no caso do planejamento do setor de energia, uma orientação 

política que prime pela perspectiva de antecipação de potenciais conflitos e não de simples 

mitigação de impactos, ou melhor, de comportamento proativo e não meramente reativo. 

6    REFERÊNCIAS 

Finda a exposição dos tópicos ponderados como de primordial importância para o 

entendimento do ciclo de planejamento do setor de energia do País, e muito especialmente, da 

seção relativa à oferta de energia elétrica ao parque consumidor brasileiro, sintetizam-se, por 

ora, as principais proposições conclusivas extraídas dos argumentos então levantados: 

(1)     O planejamento energético nacional, sobretudo depois da criação da Empresa de 

Pesquisa Elétrica (EPE), em meados de 2004, passou a incorporar os elementos 

metodológicos preconizados pela Avaliação Ambiental Estratégica (AAE), sem deixar de 

aplicar a metodologia da Avaliação de Impacto Ambiental (AIA) aos empreendimentos em 

fase de licenciamento. 

(2)     A adoção de uma perspectiva complexa no processo de planejamento, a envolver os 

condicionantes de mercado, as avaliações da viabilidade técnica, econômica e socioambiental, 

assim como os custos marginais de expansão, possibilitou a priorização das obras com maior 

esmero técnico, assim como a sistemática e efetiva subsunção de seus resultados ao processo 

decisório. 

(3)     A abordagem de aproximação heurística a uma aplicação integral da AAE ao setor 

energético evidencia a necessidade de aprimoramento dos mecanismos de participação 

pública, tanto mais necessária quanto mais estratégica a decisão a ser adotada, de modo a 

orientar-se a uma perspectiva de antecipação de potenciais conflitos e não de simples 

mitigação de impactos, ou de outro modo, de comportamento proativo e não meramente 

reativo. 

(4)     São necessários estudos econométricos comparativos entre as várias fontes de geração 

de energia elétrica, de forma a considerar as variáveis mais importantes de sustentabilidade, 

diga-se, não apenas de ordem quantitativa − como os investimentos e custos unitários −, senão 

também qualitativa − como o potencial poluidor, a renovabilidade, a limpeza ou que tais −, o 

que demandaria a adoção da técnica de análise multivariada de fatores, a serem consistidos. 

(5)     As conclusões obtidas a partir dos estudos propostos no item precedente hão de servir 

de input às diretrizes orientadoras do planejamento setorial, de maneira a conformar as 

políticas que se espera implantar no horizonte temporal adotado. 
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[1]    (BENJAMIN, 2001, p. 281). 

[2]    Holos, na língua grega, é um advérbio que significa “em sua totalidade”. 

[3]    As idéias contidas nos tópicos frasais em destaque estão dispersas em diversas obras de 

Luhmann. A consolidar, de modo sistemático, os elementos fulcrais da extensa contribuição 

teórica do pensador germânico, o título Glosario Sobre la Teoría Social de Niklas 

Luhmann, de Giancarlo Corsi, Elena Esposito e Claudio Baraldi, constante nas referências 

deste artigo, constituiu a fonte de pesquisa básica, em inúmeros de seus verbetes, para a 

síntese ora apresentada. 
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[4]   Em sua obra Sociología del Riesgo, Luhmann aborda com raro efeito o problema 

ambiental em ordem mundial: as alterações climáticas, antes vistas como mero capricho da 

natureza – perigo, portanto –, são agora vistas como sendo, de alguma forma, moldadas pela 

ação humana, e, portanto, deixaram de ser mero perigo, para constituírem risco. Luhmann 

assim se expressa: “Omitir a prevenção se converte também em um risco, ainda quando se 

trate somente de perigos na ordem de catástrofes naturais. Evidentemente, dentro da política é 

mais fácil distanciar-se dos perigos que dos riscos, e isto ocorre assim inclusive quando a 

probabilidade de dano ou a dimensão dos danos seja maior no caso do perigo que no do risco 

[...]” (2006, p. 77). Percebe-se, pelo exposto, que Luhmann interpreta mesmo a omissão como 

um agir calculado, a representar, portanto, assunção de risco – e não simples perigo a que se 

está exposto. 

[5]    Complementam a referida oferta: gás natural (21,3 MTEP – 8,7%); carvão mineral e 

derivados (11,7 MTEP – 4,8%) e urânio e derivados (3,5 MTEP – 1,4%). No total, 52,7% da 

oferta de energia advém de fontes não-renováveis, enquanto os restantes 47,3% de fontes 

renováveis. 

[6]    Em 31/12/09, a capacidade instalada do sistema de geração elétrica do País já havia se 

expandido a 112,5 GW (MME; EPE, 2010, p. 60). 

[7]    Entende-se por tarifa de equilíbrio aquela que pelo menos igualaria os custos de geração 

e de conexão. 

[8]    Os valores apresentados simplesmente balizam a ordem de grandeza atingida para o 

investimento unitário e tarifa de equilíbrio, à luz dos critérios e custos básicos de operação, de 

manutenção e de possível conexão ao sistema interligado, empregados pelo autor do estudo, 

reconhecendo-se, todavia, a possibilidade de ocorrência de uma faixa de variação menor ou 

maior desses valores, a depender de cada caso. Quanto ao campo referente à pequena central 

hidrelétrica, por definição legal, limita-se à faixa de geração 1,0 MW e 30 MW, afora outras 

condições relacionadas à área do reservatório que, de início, não poderá ser superior a 3,0 km
2
 

(TOLMASQUIM, 2005, p. 33). 

[9]    Mais detalhado ainda é o relatório Custos e Benefícios do Complexo Hidrelétrico de 

Belo Monte: uma abordagem econômico-ambiental, de autoria também de Neidja Cristine 

Silvestre Leitão, em parceria com Wilson Cabral de Sousa Júnior e John Reid, que pode ser 

acessado no site: <http://conservation-

strategy.org/files/Belo%20Monte%20Dam%20Report_mar2006.pdf>. 

[10] O planejamento trata à parte, no período 2010-2013, a expansão hidrotérmica já 

contratada e em construção, num total de 24.066 MW. 

[11] Além de Belo Monte, os projetos de maior porte estão previstos para os rios Tapajós e 

Teles Pires, na região sudoeste do Pará, e Tocantins, a leste do mesmo Estado. 

[12] Presume-se que os demais 28 projetos, referentes a usinas já em construção ou concedias 

mas não iniciadas, hajam sido objeto de similar avaliação, nos planos decenais anteriores, 

razão pela qual o PDEE 2019 silencia sobre elas. 

[13] Em tese, o aumento da temperatura média do planeta pode acelerar a evaporação nas 

áreas dos reservatórios artificiais, reduzindo o nível das águas represadas e, por conseguinte, a 
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oferta de energia. Do mesmo modo, o rareamento das chuvas pode comprometer o regime 

hidrológico de rios onde, eventualmente, se localizem aproveitamentos hidrelétricos. 

[14] Os dados que totalizam, por exemplo, toda a área inundada e inundável, daqui por diante 

pelos aproveitamentos hidrelétricos em território brasileiro, pode ser avaliada a partir do que 

consta no relatório geral do Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2010: ali, a estimativa 

para a área a ser inundada pelos lagos artificiais das UHEs, até 2010, era de 8,1 milhões de 

hectares. Quando se considera o potencial hidrelétrico nacional como um todo, tal área 

expande-se a 14,2 milhões de hectares – praticamente o mesmo tamanho do Estado do 

Amapá –, sendo que 10,0 milhões (70,4%) apenas na Amazônia (MME; ELETROBRÁS, 

1987, p. 150). Quando se considera o rol dos 134 maiores UHEs em operação neste momento 

no País, a cobrirem 96,5% da capacidade instalada total de 78,3 GW, a área total dos 

reservatórios monta 3,6 milhões de hectares, ou seja, 44,4% da área àquela altura projetada 

(ANNEL, 2010, passim). Informe-se que, de todo modo, os projetos das UHEs passaram a 

incorporar a técnica de barragem a fio d’água, a possibilitar reduções consideráveis nas áreas 

dos reservatórios. 

[15] O método custo-benefício é apenas um dos muitos empregados pela moderna técnica de 

avaliação da viabilidade econômica de projetos. O seu emprego se encontra mais ou menos 

generalizado e difundido entre os empreendedores do setor elétrico, em razão de que permite 

a comparação de resultados obtidos para diferentes cenários ou alternativas. Reconhece-se, 

todavia, a dificuldade de avaliação de situações a envolver fenômenos que não podem ser 

medidos, quantificados, senão apenas qualificados. Nesse caso, pode-se empregar a técnica de 

análise fatorial, com vistas a se apurar o valor de uma variável-resposta, tal como no caso do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH), elaborado pela ONU, a partir de fatores 

consistidos. 

[16] Princípio nº 10: O melhor modo de tratar as questões ambientais é com a participação de 

todos os cidadãos interessados, em vários níveis. No plano nacional, toda pessoa deverá ter 

acesso adequado à informação sobre o ambiente de que dispõem as autoridades públicas, 

incluída a informação sobre os materiais e as atividades que oferecem perigo a suas 

comunidades, assim como a oportunidade de participar dos processos de adoção de decisões. 

Os Estados deverão facilitar e fomentar a sensibilização e a participação do público, 

colocando a informação à disposição de todos. Deverá ser proporcionado acesso efetivo aos 

procedimentos judiciais e administrativos, entre os quais o ressarcimento de danos e recursos 

pertinentes (SÁNCHEZ, 2006, p. 405) 
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RESUMO 

O presente estudo parte da análise do embate social gerado por um condomínio de luxo 

proposto em um exuberante fragmento de Mata Atlântica no município de Juiz de Fora – MG. 

O estudo do conflito buscou explicitar a dinâmica da distribuição de poder e de significados 

sobre o território em questão, asseverando a importância do conselho municipal de meio 

ambiente como palco onde o conflito se originou e se desdobrou junto a outras esferas 

públicas. Ressalta a importância de espaços públicos discursivos de deliberação coletiva, 

como os conselhos, para a inclusão de interesses tradicionalmente excluídos dos marcos 

político-decisórios. A participação democrática, as informações e construções discursivas 

empreitadas no conselho marcaram substancialmente o conflito que antagonizou as idéias de 

“bem de uso comum” em contraposição a “fruição da propriedade privada” e o sentido de sua 

função social. A mobilização em torno da questão, as batalhas travadas nas múltiplas esferas 

políticas e jurídicas, possibilitaram, após alguns anos de embate, a criação do Jardim Botânico 

de Juiz de Fora. A pesquisa propõe que a compreensão da “sustentabilidade” não pode estar 

dissociada de uma cidadania pró-ativa, da destinação adequada de espaços territoriais com 

vocação pública e do acesso equitativo aos bens ambientais.  

PALAVRAS-CHAVE: CONFLITO SOCIOAMBIENTAL; CONSELHOS DE MEIO 

AMBIENTE; PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 

 

ABSTRACT 
This study is the analysis of social struggle generated by a proposed luxury condominium in a 

lush Atlantic Forest fragment in the municipality of Juiz de Fora - MG. The study of the 

conflict sought to explain the dynamics of the distribution of power and meaning over the 

territory in question, asserting the importance of the municipal council of environment as a 

stage where the conflict originated and unfolded along with other public spheres. Emphasizes 

the importance of public spaces for collective deliberation discursive, like the councils to the 

inclusion of traditionally excluded interests of political decision-making frameworks. 

Democratic participation, information and discursive constructions works on the board scored 

significantly antagonized the conflict of ideas "of common use" as opposed to "enjoyment of 

private property" and the sense of its social function. The mobilization around the issue, the 

battles in the multiple political and legal spheres, allowed after some years of struggle, the 

creation of the Botanical Garden of Juiz de Fora. The research suggests that understanding of 

"sustainability" can not be dissociated from a pro-active citizenship, the proper disposal of 

territorial spaces with public functions and equitable access to environmental goods.  
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Introdução 

  

  

            O Presente estudo parte de uma minuciosa análise, através de pesquisa 

participativa, entrevistas semi-estruturadas, idas a campo, levantamento documental e 

bibliográfico, acerca de um conflito socioambiental oriundo da disparidade de interesses 

relacionados às propostas de utilização de um remanescente florestal conhecido como Mata 

do Krambeck em Juiz de Fora - MG.  

  

            A discussão centra-se em torno da recorrente questão sobre a destinação de 

áreas com vocação para serem protegidas enquanto bens de uso comum e, contrario senso, são 

apropriadas por grupos abastados, em busca do consumo estético do “verde” para construírem 

luxuosas habitações, com a conivência do poder público. Qual sentido deve ser dado à 

sustentabilidade? O que segrega e excluí, privilegiando grupos restritos em detrimento da 

coletividade? A Constituição Federal de 1988 assegura o meio ambiente enquanto “bem de 

uso comum do povo” e, neste sentido, qual interpretação pode ser comportada aos bens de 

interesse difuso? Por quais razões se assiste a flexibilização da legislação ambiental para 

atender aos interesses de determinados grupos e, do outro lado, se depara com seu excessivo 

enrijecimento recaindo sobre aqueles mais fragilizados e com menores condições de defesa? 

Qual a importância da sociedade civil e dos espaços de gestão compartilhada do ambiente na 

construção de um pacto político-sócio-ambiental mais justo e sustentável? 

  

            Partindo da reflexão sobre tais questões, o estudo objetiva a compreensão do 

conflito socioambiental em sua esfera principal, o Conselho de Meio Ambiente de Juiz de 

Fora – COMDEMA. Busca aferir como os atores sociais se posicionam para fazer valer seus 
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interesses, como a legislação ambiental é interpretada e aplicada pelos órgãos públicos e 

como o conflito se desdobra em outras esferas de participação social até culminar em uma 

grande conquista para o município de Juiz de Fora: o Jardim Botânico. Nesta tragetória, ainda 

que de maneira incipiente, a pesquisa demonstra a importância dos espaços de co-gestão do 

meio ambiente e da participação social para efetivação do direito ao ambiente equilibrado 

dentro de um contexto de sustentabilidade equitativa.             

  

  

  

A Mata do Krambeck 

  

  

  

Com 374,1 ha a Mata do Krambeck é exuberante fragmento de Mata Atlântica 

localizado no perímetro urbano, às margens do rio Paraibuna, em frente à Estação Rodoviária 

da cidade. A área é circundada por bairros bem povoados, estando a poucos quilômetros da 

região central, representando um dos maiores contínuos de mata atlântica do município com 

um belo efeito paisagístico. Trata-se de uma área particular, composta por três propriedades: o 

“Retiro Velho”, o “Retiro Novo” e a “Malícia”, sendo considerada, segundo a Lei Municipal 

8527/94, “a maior reserva ambiental urbana tropical particular do mundo” (art. 2º), possuindo 

uma história bastante peculiar e interessante.  

  

No final do século XIX e início do XX, com o encerramento da atividade cafeeira na 

região, as terras foram cedendo lugar às pastagens, menos exigentes em produtividade do 

solo. Onde permaneciam cafezais abandonados, a mata atlântica dizimada conseguia ressurgir 

pouco a pouco, naturalmente. Esse provavelmente era o quadro que retratava o local que se 

tornou a Mata do Krambeck, no início do século passado: amplas pastagens e fragmentos de 

cafezais tornando-se capoeira e mata[1]. 
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  Em 1924 a firma Irmãos Krambeck adquire o Sítio Retiro Velho (na época 

denominado de Bons Ayres, com 2.185.562 m²), uma área de pastagem destinada à pecuária, 

a qual os irmãos Krambeck adquiriram no intuito de floresta-la com espécies nobres. Devido 

às condições adversas do solo, os planos mudaram e o reflorestamento foi efetuado com 

espécies nativas endêmicas da região que, somadas à regeneração natural, ao longo, 

predominaram na paisagem junto a algumas poucas espécies exóticas. Poucos anos depois da 

primeira aquisição, foi adquirida outra área adjacente, o Sítio Retiro Novo (com 734.349 m²) 

que passou pelo mesmo processo de reflorestamento, natural e antrópico.  

  

Posteriormente, em 1927, foi constituída a S.A. Curtume Krambeck em cujo 

patrimônio foi incorporado os Sítios Retiro Novo e Retiro Velho. Onze anos após a 

constituição do curtume, em 1938, é adquirida uma nova área contínua, o Sítio Malícia (com 

821.771 m²) que também era em grande parte destituído de vegetação florestal e onde se 

pretendia construir um loteamento popular denominado “Vila de Santo Antônio”. O 

loteamento foi desativado, os lotes vendidos foram readquiridos pela família Krambeck que 

transformou o local em sua residência, efetuando trabalhos de paisagismo, plantando árvores 

frutíferas, cafezais e dando continuidade ao reflorestamento nos seus arredores.  

  

             Ao longo dos anos a família Krambeck cuidou da área e realizou o seu 

manejo por suas próprias vias e recursos. Destaca-se como principal personagem Pedro 

Henrique Krambeck, que iniciou o plantio e zelou pela preservação da área, recebendo título 

post mortem de “Honra ao Mérito Comendador Henrique Guilherme Fernando Halfeld” 

pelos benefícios que a Mata do Krambeck traz à cidade e pelo significado da mesma para Juiz 

de Fora. 

  

            Por todos esses anos a Mata manteve-se razoavelmente preservada, possuindo 

apenas algumas casas para os empregados, as sedes dos sítios e pequenas culturas de 

subsistência. Ocorreram algumas intervenções como: servidões administrativas para 

tubulações e fiações que entraram na Mata, dragagens do rio que também tocavam a mesma e 

uma tentativa de extração de areia que não chegou a acontecer. Queimadas e invasões são 

riscos inerentes ao local e a sua posição estratégica faz com que a área seja potencialmente 

especulativa.     
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            A manifestação da vontade coletiva de tornar aquela uma área pública 

atravessa algumas décadas. Ao menos duas comprovadamente, considerando a “Relação dos 

temas tirados na semana do meio ambiente, realizada pela UFJF no período de 02 a 05 de 

junho de 1986”, documento que reivindicava aos poderes públicos que implementassem 

dezoito propostas constantes do mesmo. Dentre essas propostas, destaca-se a oitava que 

requeria: “Todo o esforço para que a prefeitura e outras Instituições Públicas busquem todos 

os meios para a aquisição total da Mata do Krambeck” (grifo presente no próprio 

documento) [2]. Embora não existam registros de outras manifestações “populares” nesse 

sentido durante as décadas de 1970, 1980 e 1990 – apenas dos poderes públicos – o valor 

simbólico da Mata do Krambeck para a sociedade juizforana é inquestionável.  

  

            Ainda na década de 1980, foi realizada uma proposta, pela prefeitura 

municipal, de permutar uma das propriedades, o Sítio Malícia, o qual, por motivos pouco 

esclarecidos, não foi efetuado. Houve inclusive um decreto (Decreto nº 3.654/87) declarando 

o imóvel de utilidade pública, autorizando a sua desapropriação com a justificativa de 

“proteção de paisagens e locais particularmente dotados pela natureza” (art. 1º). Tal ato se 

deu após a empresa proprietária do local (Bonfim Agrícola Industrial S.A., pertencente à 

família Krambeck) solicitar diretrizes para um loteamento. Até esta época, apesar de estável e 

em expansão natural, a mata não gozava de nenhuma proteção jurídica ou manejo público, 

apenas os sensíveis cuidados de seus proprietários.  

  

            Em 27 de novembro de 1992 a Mata do Krambeck – correspondente às três 

propriedades – é decretada Área de Proteção Ambiental pela Lei Estadual 10.493. Essa lei 

objetivava a manutenção das condições ecológicas locais, a integridade dos ecossistemas para 

a estabilidade da flora e da fauna que ali habitam e também a perpetuidade da sua condição 

paisagística, da sua beleza cênica, proibindo qualquer atividade que alterasse essas condições. 

A lei mencionava também ser ali uma área significativa remanescente de Mata Atlântica 

regenerada.  

  

            Surpreendentemente, no ano seguinte, em 21 de dezembro de 1993, é editada 

uma nova lei que alterou a que criou a APA. A Lei 11.336/93 desafetou uma das propriedades 
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da APA, o Sítio Malícia (a segunda maior), reduzindo significativamente suas dimensões. A 

nova lei trouxe também uma menção importante: autorizava o executivo a desapropriar a área 

correspondente aos limites geográficos da APA (as duas propriedades restantes), no intuito de 

se construir um parque.  

  

Segundo a proprietária Anna Elisa Surerus[3], herdeira das duas maiores propriedades 

(Retiro Velho e Malícia), foi atendendo a pedido seu que tal mudança ocorreu. Justificou 

como razões para tal o fato de o Sítio Malícia possuir características peculiares que o tornaria 

distinto das demais áreas – lagos artificiais, áreas bosqueadas, pomares, cultivos domésticos 

etc. O que não se confirma comparando com a propriedade de Dona Cely Krambeck, o Retiro 

Novo, que é tão antropizado quanto o Malícia, possuindo casas, campos, bosques, cultivos 

etc. Ainda assim, em quase totalidade de suas terras, ambos são áreas contínuas de Mata 

Atlântica, com as mesmas características, em estágio médio e avançado de regeneração.  

  

Em uma leitura com maior acuidade, permite-se interpretar, numa carta escrita pela 

proprietária Anna Elisa Sureros[4], descrevendo a origem e a evolução do local num jornal 

influente da cidade (26/06/07), que o motivo real do pedido de desafetação foi a restrição ao 

usufruto e fruição da propriedade que a mesma entendeu que a criação da APA lhe causaria. 

Por ser uma pessoa influente, ex-mulher do Presidente da República na época – Itamar Franco 

– sua demanda (desmembrar a APA) não deve ter encontrado grandes obstáculos para se 

concretizar. Ratifica-se a interpretação de que esse foi o real motivo (ter se sentido 

prejudicada), pois a outra propriedade que permaneceu na APA, o Retiro Velho, foi 

compreendida pela proprietária como “indiretamente desapropriada”, exigindo assim 

judicialmente uma indenização e permanecendo apenas com o Sítio Malícia que não mais 

pertencia a APA. 

  

Entretanto, outro ponto que confirma que a sociedade sempre compreendeu a área 

como um “todo” (a área toda tinha o mesmo significado), além da mesma fisicamente ser uma 

mata interligada, contínua e ininterrupta, foi o advento do Plano Diretor de Juiz de Fora. A 

Lei 9.611 de 27 de junho de 2000, na esfera municipal, reincorporou o Sítio Malícia à APA da 

Mata do Krambeck, ocasionando um conflito aparente de normas – Lei 11.336/93, art. 1º, 
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caput, com Plano Diretor art. 34, parágrafo 1º, quadro 9B do anexo único. Como o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação (Lei 9985/00), embora preveja que para criar uma 

Unidade de Conservação basta um ato público, assevera que a ampliação só pode ser efetuada 

com um instrumento legal de mesma hierarquia (neste caso outra lei estadual). Ainda que 

expressão da vontade social, o Plano Diretor disse mais do que deveria e a interpretação de 

que a APA apenas corresponde às duas propriedades prevaleceu.  

  

No início desta década (2001-2003) a proprietária do Sítio Malícia resolveu se 

desfazer do imóvel alienando-o. Numa oportunidade única a Universidade Federal de Juiz de 

Fora se tornou a principal proponente para a aquisição da área. Entretanto, dada a carência de 

recursos para pagar as contas da própria universidade, alguns professores se opuseram e a 

compra não foi efetuada. Num segundo momento um grupo de empreendedores adquire a área 

e passa a projetar um condomínio de alto luxo no local (Residencial Parque Brasil), 

articulando-se para a viabilidade do mesmo e dando início a um significativo conflito de 

interesses na cidade. 

  

Esse acontecimento vem acompanhando um fenômeno nacional de se construir 

“condomínios de luxo” ou “resorts” nas remanescentes de áreas verdes ou belas paisagens. 

Aproveitando-se de que o “verde” passou a significar o que é “bom”, a “qualidade de vida” 

para a sociedade, logo os oportunistas encontraram um caminho de se beneficiar dessa 

situação, desfigurando o que sobrou dessas áreas. De um lado tem-se a especulação 

imobiliária e de outro aqueles que desejam ter o que simboliza o que é “bom” e tem condições 

de pagar por isso. Como, no sentido que é dado por Michael Walzer[5], o dinheiro nas 

sociedades capitalistas simboliza o predomínio sobre todas as esferas de bem (padrão ouro), 

quem detém seu monopólio detém praticamente tudo, perpetuando o quadro histórico de 

injustiça na apropriação e distribuição dos elementos naturais de nosso país.  

  

  

  

Interesses antagônicos    
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O embate social, decorrente da proposta de construção do condomínio numa parcela 

da Mata do Krambeck, se originou e se desdobrou no conselho municipal de meio ambiente 

de Juiz de Fora, sendo este a principal arena da disputa. Entretanto, logo no início do embate, 

esse espaço foi extrapolado e o conflito atingiu outras esferas de decisões e debates públicos 

como a câmara de vereadores, as mídias, o conselho estadual de meio ambiente e o judiciário. 

  

O conflito, bastante complexo na sua extensão, ilustra bem a tensão entre os campos 

de força no interior do conselho e sua limitação enquanto espaço discursivo. Conforme 

preconiza Acselrald[6] um conflito ambiental é passível de ser fracionado em suas dimensões 

constitutivas, permitindo assim sua melhor delimitação.      

  

A apropriação material do meio ambiente, que neste caso é a ocupação do solo, 

durante o curso da pesquisa não chegou a ser efetivada antes de dirimido o conflito, não 

ultrapassando o plano das pretensões e das expectativas. Ainda assim, as divergências entre os 

grupos de interesses apresentaram-se bastante claras: a) os empreendedores proprietários do 

local almejavam, aproveitando-se das dotações naturais do local e do que isso simboliza para 

a sociedade contemporânea (qualidade de vida, consumo estético, status etc.), construir um 

condomínio fechado e aferir um lucro significativo com a venda dos lotes (as “quotas”), para 

um público previamente selecionado com capital financeiro suficiente para esta aquisição. b) 

os que se opõem entendem que por suas características a área é inapropriada para este tipo de 

empreendimento e deveria se tornar pública, reivindicando que a atividade não se 

realizasse  abrindo um precedente para que outras similares se desenvolvessem em outras 

partes da Mata. Houve uma pressão para que se embargasse o projeto, desapropriasse a área e 

a transformasse em uma unidade de conservação mais condizente com os anseios sociais. 

Nesse sentido foram sustentadas algumas propostas como: Parque (principal), Reserva 

Biológica, Estação Ecológica e um Jardim Botânico (que não se enquadra como Unidade de 

Conservação).           

  

3825



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Em síntese o conflito da Mata do Krambeck figura no campo simbólico. São dois 

pólos de interpretação, dois significados distintos para a apropriação e utilização dessa área 

remanescente de mata atlântica: 

  

 De um lado o usufruto da propriedade privada, com fins comerciais, respeitando 

certos limites impostos pela função social da propriedade e pela fragilidade da questão em si. 

Entende-se que a forma de utilização proposta não traria prejuízos para a área ou que estes 

seriam menores do que os benefícios, buscando legitimar a demanda sob uma perspectiva de 

“uso sustentável”, que conservaria a integridade ecológica do local e traria benefícios para a 

sociedade (empregos, impostos, desenvolvimento etc.).   

  

Do outro lado concebe-se que, não obstante se tratar de uma propriedade privada, os 

elementos nela constantes (fauna, flora, mananciais, beleza cênica) são substancialmente 

públicos, devendo ser acessíveis a todos no limite de sua preservação. Nesse sentido, a 

atividade proposta é compreendida como incompatível com o local independente da forma 

como se pretende realizá-la, pois causaria efeitos adversos irrecuperáveis aos elementos ali 

constantes, dada algumas características peculiares do local, inclusive acreditando ser inviável 

no plano legal. A legitimidade da demanda vai além da necessidade de preservação e atinge 

uma perspectiva de acesso eqüitativo e efetivamente sustentável a uma área cujo valor é 

inestimável para a sociedade local.  

  

Uma possível inflexão, no plano argumentativo, sobre a prevalência do direito de 

fruição da propriedade privada, se sustenta no possível comprometimento das interações 

ecológicas locais que a atividade representaria (meio ambiente percebido como bem coletivo). 

Ou seja, a atividade inviabilizaria/prejudicaria a durabilidade das condições locais, atingindo 

principalmente a biodiversidade que ali habita, encontra alimentos e se reproduz (perda de 

território). Ocasionando efeitos adversos para toda a mata e indiretamente para a sociedade, 

além do mencionado precedente para empreendimentos similares e dos danos irreversíveis à 

paisagem e ao acesso coletivo (que de fato nunca ocorreu).  
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Por sua vez, os empreendedores declaram que os condôminos se tornariam os 

“guardiões de toda a área”, pois seriam os mais interessados na segurança do local, que 

sofreria com caçadores e extrativistas vegetais, além das ameaças de invasão. Nesse sentido 

supõem que atividade por eles proposta garantiria e melhoraria as condições locais, não 

apenas não a comprometendo, como tornando-a mais durável, mais preservada (praticamente 

intocável ou só tocável por eles próprios – pensamento preservacionista).              

  

Por ser uma área privada cujo acesso da comunidade nunca foi permitido, a 

interatividade que a mesma exerce com o local sempre foi muito restrita, gozando apenas dos 

benefícios ambientais indiretos e da contemplação da paisagem. Contudo, sempre se nutriu a 

possibilidade de ampliar essa interação, tornando a área acessível e desfrutável para a 

coletividade, preservando e usufruindo as suas nobres características. Os impactos 

indesejados diretos que o condomínio exerceria para a sociedade seria inviabilizar essa 

possível interação, tornando o usufruto da área exclusivo para os seus proprietários.  

  

Entretanto, o que supostamente desqualificaria a proposta de condomínio seriam os 

efeitos negativos que um número significativo de residentes e transeuntes, presentes 

cotidianamente no local, exerceriam sobre seu frágil sistema ecológico, somados com perda 

expressiva de território e de vegetação nativa com a construção das habitações. Ao contrário 

do que se experimentou até agora – algumas poucas famílias habitando o local – um 

condomínio de luxo seria expressivamente mais impactante e poderia atentar contra os 

“direitos difusos” da sociedade. Isso ocasionou a mobilização de um grupo de atores que 

passaram a afrontar o empreendimento, buscando amparo na legislação ambiental vigente e na 

mobilização social.  

  

Por se tratar de uma questão onde não se individualizam os atingidos pelos impactos 

do empreendimento, o movimento incorporou a idéia de que estes impactos atingiriam todo o 

município, a todos os seus cidadãos de maneira difusa. Esse ponto, a ausência de sujeitos que 

teriam seus modos de vida afetados pelo empreendimento, ao mesmo tempo em que todos são 

indiretamente atingidos por ele, talvez tenha sido o fator que mais dificultou a coesão do 
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movimento e às organizações da sociedade civil se firmarem como canal de expressão da 

vontade dos cidadãos afins.  

  

Em 2004 esse incipiente movimento social foi se constituindo, sem muita organização 

e articulação social, com atuação mais efetiva das ONGs ambientalistas com cadeira no 

COMDEMA-JF (chamarei de organização 1 e 2). A multiplicidade de atores e de segmentos 

representativos foi tomando melhor forma no final do ano de 2006 e início de 2007, 

caminhando para a consolidação do movimento. Não obstante, o mesmo desde o início 

guardava fortes traços antagonistas (no sentido dado por Melucci[7]) ao reivindicar a 

superação de um direito amplamente enraizado na estrutura social, o do usufruto da 

propriedade privada em nome do interesse coletivo. 

  

  

  

Desdobramento no conselho e outras esferas 

  

 

Embora desde 2003 já corressem rumores sobre o empreendimento entre os 

conselheiros do COMDEMA-JF, foi no dia 02 de março de 2004, na primeira reunião 

extraordinária da Câmara Especializada em Infra-estrutura e Saneamento que a questão foi 

levantada pela primeira vez. No último item de pauta dessa reunião, “assuntos gerais”, um 

conselheiro reconhecido pelo seu zelo no trato das questões ambientais e pelo seu 

engajamento político na defesa do meio ambiente, afirma estar trabalhando cerca de um ano 

no projeto de um condomínio unifamiliar de noventa residências numa das parcelas da Mata 

do Krambeck. O arquiteto, que também era conselheiro, apresenta de forma sucinta o conceito 

urbanístico do empreendimento, demonstrando a preocupação dos empreendedores com a 

fragilidade da área. Segundo ele, os mesmos desde 2003 já consultavam os órgãos ambientais 

sobre a viabilidade do empreendimento. A apresentação oficial ficou marcada para o dia 

seguinte junto com uma visita ao local.  
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A trajetória do condomínio nos órgãos administrativos se iniciou em 25 de março de 

2003, quando foi protocolizado na Agencia de Gestão Ambiental de Juiz de Fora - AGENDA-

JF o Formulário de Caracterização do Empreendimento (FCE) para obtenção da Licença 

Prévia para um loteamento. Após analisar as dimensões do empreendimento, com uma área 

total de 80 ha., no mês seguinte a Agenda JF encaminhou o Ofício 342/03 comunicando que 

de acordo com a DN COPAM 01/90 o mesmo se enquadra como classe III, cabendo o 

Licenciamento Ambiental à FEAM/COPAM (Fundação Estadual de Meio Ambiente e 

Conselho de Política Ambiental de Minas Gerais respectivamente).  

  

Para sair dessa situação e trazer o licenciamento para Juiz de Fora, seria necessário 

desmembrar a área, reduzindo suas dimensões – o que foi logo providenciado pelos 

empreendedores. Após essa ação foi apresentado outro FCE referindo-se a um condomínio 

horizontal[8] de 34,07 ha. com 90 residências. Nesse documento já constava anexado um 

parecer do IEF autorizando intervenção nas faixas de Preservação Permanente das nascentes e 

reduzindo de 50 para 30 metros as demais APPs, com a justificativa de que com isso seria 

possível adentrar menos no interior da mata (Ofício 424/03). Nesse mesmo momento era 

solicitada a autorização da prefeitura para o projeto do condomínio, cujo alvará ficou 

condicionado à aquisição da Licença de Instalação. 

  

Cabe ressaltar que os empreendedores se arquitetaram bem na busca de viabilizar o 

empreendimento. Foram contratadas pessoas diretamente envolvidas nas questões ambientais 

de Juiz de Fora, inclusive ligados ao movimento ambientalista, ao COMDEMA (dois 

conselheiros) e professores universitários. Pessoas que potencialmente poderiam aderir ao 

movimento contrário ao condomínio.    

  

            Na primeira visita ao local do empreendimento, no dia 03 de março de 2004, os 

conselheiros acompanhados dos técnicos da Agenda e de outros órgãos, assistiram a uma 

explicação detalhada do projeto e percorreram a área de sua abrangência. Nesse momento, as 

posições começavam a se formar, mas ainda sem maiores definições. Poucos dias depois o 
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empreendimento foi apresentado à Câmara de Proteção à Biodiversidade e Recursos 

Hidrográficos (CPBRH), por solicitação da própria câmara – reunião do dia 23/03/04. Nessa 

reunião foi marcada também uma visita, realizada no dia 01 de abril de 2004. Após as visitas, 

apesar de divergirem sobre a possibilidade do empreendimento, dois pontos eram consensuais 

entre os conselheiros: a excepcional beleza do local e a preocupação do projeto em estar 

ecologicamente adequado para ela. 

  

            Apesar dessa “preocupação”, por se situar em área de Mata Atlântica em estágio 

médio e avançado de regeneração, o projeto enfrentou legislação bastante rigorosa. Embora à 

época não existisse a Lei Federal 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), as normatizações que 

existiam (Decreto Federal 750/93, Resolução CONAMA 10/03 e DN COPAM 76/04) 

continham dispositivos suficientes para tornar o projeto inviável no local. Cientes da 

fragilidade da situação, alguns técnicos da Agenda comunicaram a Organização 1 

contradições e omissões presentes no Relatório de Controle Ambiental (PCA/RCA – 

documentos que funcionam como um EIA/RIMA simplificado). A partir desse momento 

começaram as articulações entre alguns conselheiros, com posições já definidas, e o 

movimento social começa a nascer agregando diferentes pessoas que antipatizavam com a 

idéia de um condomínio no local.  

  

            Amplos estudos foram sendo realizados sobre o empreendimento, debruçando-se 

sobre o processo as Organizações (1 e 2), conselheiros e cidadãos interessados, no intuito de 

embasar argumentos que demonstrassem sua factual inviabilidade ou possível viabilidade. 

Nos meses de abril e maio (2004) começam a correr notícias sobre o empreendimento, 

veiculadas principalmente pelas mídias. Isso exerceu certa pressão sobre os empreendedores 

que já se articulavam politicamente para viabilizar o projeto por qualquer via que se fizesse 

necessária. Essa inicial pressão e visibilidade pública fez com que o IEF recuasse em seu 

parecer, emitindo outro em 30/04/04, não autorizando a intervenção nas Áreas de Preservação 

Permanente dos cursos d’água, e criando condicionantes quanto à supressão de vegetação. 

  

            O assunto surgia no COMDEMA reiteradamente, ainda que de maneira informal, 

aguçando a curiosidade de ouvintes e conselheiros e despertando disparidades entre os grupos 
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de interesse (destaque para reuniões CPBRH 27/04/04 e 22/06/04). No inicio de junho, a 

Organização 2 teve atendido sua solicitação para o afastamento dos conselheiros envolvidos 

com o empreendimento como consultores. Cabe salientar também que técnicos da AGENDA-

JF solicitaram informações complementares ao RCA/PCA do empreendimento, e as mesmas 

não foram acatadas em momento algum pelos empreendedores.  

  

No dia 24 de junho de 2004 ocorreu uma Audiência Pública na Câmara Municipal, 

convocada por um vereador que solicitou esclarecimentos sobre o empreendimento. Formou-

se o primeiro grande debate: os empreendedores apresentaram o empreendimento, 

apaziguando os ânimos de alguns vereadores e expondo mais uma vez o conceito do 

condomínio. Com um tempo bastante reduzido para a fala, o incipiente movimento articulado 

pelas Organizações (1 e 2) e cidadãos interessados, já com um estudo preliminar 

desenvolvido, inscrevem três representantes para apontar contradições constantes no 

empreendimento. Muitas pessoas da população também se inscreveram para falar expondo 

suas opiniões, embora demonstrando pouco conhecimento sobre a situação de fato, essas 

pessoas apresentavam-se bastante alarmadas com a possibilidade de uma intervenção na Mata 

do Krambeck. Por sua vez os vereadores se dividiram: alguns tomando posições favoráveis ao 

empreendedor pelas condições do projeto, outros declaravam que apesar da excepcionalidade 

do mesmo, esse não corresponderia a forma de preservação adequada para aquela área e nem 

aos anseios socais, afirmando que “a preservação daquela área deveria estar acima dos 

poderosos interesses imobiliários” ( conforme a Ata da Quinta Audiência Pública da Câmara 

Municipal de Juiz de Fora, dia 24 de junho de 2007).  

  

 Por solicitação da Organização 1 foi votado na 37ª reunião da plenária do 

COMDEMA do dia 06 de julho de 2004 outra audiência pública nos moldes da DN COPAM 

12/94. Apesar de ter sido questionada por alguns conselheiros a razão de outra audiência 

pública, ficou esclarecido que se tratava de uma audiência diferenciada, pois, nos moldes 

COPAM, as audiências ambientais possibilitam dez minutos de abertura para o 

empreendedor, seguindo de mais trinta minutos para a equipe técnica do empreendimento, 

trinta minutos para os solicitantes, permitindo também que falassem os presentes, 

parlamentares, autoridades etc.  
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Essas audiências são obrigatórias para empreendimentos em que se exige EIA/RIMA 

(o que também era uma reivindicação de todas as ONGs para esse empreendimento e que não 

foi acatada). Tratando-se de empreendimentos que não possuem essa exigência a audiência 

fica condicionada a deliberação do conselho. Após muita discussão ficou acordado que a 

audiência ocorreria, na Câmara Municipal no dia 03 de agosto de 2004. 

  

Nesse dia, às 14:30 na Câmara Municipal se inicia a primeira e única audiência 

pública ambiental do COMDEMA. A forte discussão e os argumentos utilizados nessa 

audiência de ambos os lados do conflito traduzem, de forma geral, como as demandas 

buscavam se legitimar na sociedade. Esses argumentos permaneceram os mesmos ao longo 

dos anos com pequenas modificações, possibilitando, com a reprodução dos seus principais 

pontos, dimensionar bem toda a situação e caracterizar o empreendimento: 

  

Após iniciada a audiência, um dos empreendedores apresentou de forma breve toda a 

equipe do projeto, reafirmando estar ciente dos seus deveres de preservação ambiental. É 

convidado para representar o empreendimento e exercer sua defesa um consultor do Paraná, 

cujo extenso currículo foi lido. Esse consultor, Secretário de Meio Ambiente da Região 

metropolitana de Curitiba, professor universitário com doutorado na área ambiental, consultor 

da Petrobrás, membro do Parlamento Mundial das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, conselheiro do CONAMA entre outras coisas, inicia sua fala relatando sua 

ampla história de militância ambiental: Presidente da ONG UNIBIO, responsável pelo projeto 

“Ararinha Azul” no Pantanal Sul Mato-grossense, participação no Programa Nacional do 

Meio Ambiente (PNMA2) na administração do ministro Sarney Filho etc. O consultor afirma 

crer na busca da sustentabilidade ambiental do empreendimento e que o mesmo representa um 

“novo” conceito na relação homem e natureza. 

  

 Durante sua fala, o consultor afirmou ser o projeto criterioso, com rigor acadêmico e 

bem estruturado técnico-cientificamente, seguindo para a caracterização do local e do 

empreendimento. No diagnóstico da área foram expostas as condições locais e situação do 
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Sítio Malícia: além da mata, uma pequena ocupação, poucas vias de acesso, algumas 

construções que já existiam no próprio local e uma área degradada com voçorocas e erosões 

apontadas como causa de assoreamento nos cursos d’água mais próximos e no Rio Paraibuna. 

No projeto, as vias de acesso são mantidas, não as ampliando ou edificando novos trechos e 

novas ruas. Pretender-se-ia, somente, o calçamento com pedras do tipo pé-de-moleque, 

permitindo assim que o solo não fosse impermeabilizado. O espaço destinado às residências é 

designado como um “bosque” com espécies nativas e exóticas (cerca de 3.200 esp.), 

circunscrevendo toda a principal represa (lago). São mencionados os estudos realizados no 

local sobre os espécimes da fauna e flora, geologia, geomorfologia, clima etc. e sua 

acessibilidade, afirmando que os mesmos seriam aprofundados ao longo dos anos, no curso 

do empreendimento, mas que já caracterizavam o local. A área de intervenção do condomínio 

ocuparia apenas 3,6 % correspondente a Mata do Krambeck, sendo uma ocupação mínima em 

determinados ambientes. O plano de ocupação dos 80 ha. (Sítio Malícia) gira em torno de 

25%, o restante não ocupado seria transformado em uma Reserva Particular do Patrimônio 

Natural (RPPN), devidamente instruída com 42% do total da área. Para a parcela degradada 

(aproximadamente 16% do total) foi desenvolvido um Projeto de Recuperação (PRAD), com 

a correção das voçorocas e revegetação com espécies nativas – uma troca pelas árvores que 

seriam suprimidas e a área que seria desmatada com a ocupação. As áreas privativas possuem 

1.500m² (não são lotes, mas 1/90 avos de todo o território), podendo ser ocupadas no máximo 

50% ou 750m². Poder-se-ia construir 2º piso, desde que tivesse no máximo 30% do 1º, com 

limite de altura para proteção do campo visual. Nas áreas de vegetação mais adensada a 

arquitetura seria padrão (chalés pré-prontos – 18% do empreendimento). Não poderia haver 

piscinas em nenhuma das residências, a não ser que fossem cobertas, e muros entre as mesmas 

(diminuindo o desmatamento e não confinando a fauna). Para o lazer dos condôminos haveria 

uma área específica com quadras, piscinas etc. Todos os aspectos urbanísticos estariam em 

um regulamento, registrado em cartório e anexado à planta de venda. Outro ponto interessante 

trata dos materiais de construção que poderiam ser utilizados: vidraças seriam proibidas para 

que animais não se chocassem; a iluminação seria realizada por marcação e não posteamento, 

para não prejudicar os animais de vida noturna; além de tratamento de esgoto etc. Consta da 

proposta também um projeto de educação ambiental para os residentes e pessoas do entorno. 

Enfim, o projeto do empreendimento buscou se enquadrar como “sustentável”, como um 

“novo” conceito na relação sociedade-natureza, já que os possíveis habitantes estariam 

efetivamente inseridos na mata. Durante toda a audiência o consultor do Paraná enfatizou a 

questão da ética multidimensional na convivência harmoniosa com a natureza e da sua 
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utilização racional e criteriosa (a mesma base de argumentação utilizada pelos demais 

consultores).                    

  

            Por sua vez, os que se contrapunham ao empreendimento subdividiram seus trinta 

minutos de exposição por quatro apresentadores. Foram dois cidadãos que se integraram ao 

movimento e dois representantes das Organizações (1 e 2), todos com currículos bem mais 

humildes do que o apresentador do Paraná. Não obstante esse pormenor, os expositores não se 

intimidaram e apresentaram seus argumentos buscando contextualiza-los e fundamenta-los 

através de fotos (retiradas e fornecidas por um consultor contratado pelos empreendedores), 

dados constantes do próprio estudo desenvolvido para o empreendimento (presentes no 

processo de licenciamento ambiental) e dispositivos legais e normativos. Houve apoio 

também de cientistas da UFJF na construção dos argumentos. 

  

            No primeiro momento, o representante da Organização 1 ressaltou o ato de 

cidadania que se vivenciava e explanou sobre o bioma florestal atlântico, suas características, 

peculiaridades e fragilidade. Foram tecidos argumentos que ressaltavam a importância do 

mesmo, sua valoração como patrimônio da humanidade pela UNESCO, sua biodiversidade e 

sua condição de um dos biomas mais ameaçados do planeta, com destaque para a região 

(estacional semidecidual) como prioritária para conservação. Esse primeiro momento é 

encerrado caracterizando a região e principalmente a área em questão como remanescente 

importante desse bioma.  

  

No momento seguinte, um dos cidadãos agregados ao movimento, relatou dados do 

estudo desenvolvido pelos consultores do empreendimento (constantes do processo de 

licenciamento) dando ênfase às contradições e fragilidades do mesmo. Foi relatado o que 

constava do inventário de fauna e flora e demais estudos colocando em evidência algumas 

questões como: a) os inventários foram realizados em poucos dias (apenas cinco) tratando-se 

de uma sub-avaliação reconhecida pelos próprios consultores que expõem no processo a 

necessidade de um estudo mais aprofundado (12 meses); b) o inventário de fauna envolveu os 

grupos taxonômicos de aves, mamíferos, répteis e anfíbios – grupos que respondem 

visivelmente a alterações e intervenções humanas – porém, não se levou em conta grupos 
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importantes de mamíferos como rodontia e quiróptera (roedores e morcegos respectivamente); 

c) apesar de sub-avaliado foram identificada no local onde se previa implantar o 

empreendimento cinco espécimes da fauna ameaçados de extinção, constantes nas listas 

oficiais do IBAMA, da Biodiversitas e de Minas Gerais – o araçari-banana (Baillonius 

bailloni), o pica-pau rei (Campophilus robustus), o sauá (Callicebus personatus), o tatu-de-

rabo-mole-pequeno (Cabassous inicinctus) e o bugio (Allouata guariba clamitans); d) outros 

animais comuns na região (que podem ser visualizados esporadicamente às margens do 

Paraibuna) não foram registrados como pacas, capivaras, preguiças e outros relatados por 

moradores como veados e ouriços. Também não foram identificados carnívoros estritos (salvo 

falconídeos), apenas generalistas (irara, quati, gambá), sendo que das 102 espécimes 

encontradas, 38% necessitam de ambiente florestado para subsistirem; e) no tocante à flora, a 

área é caracterizada como mata atlântica secundária com todos os estágios de regeneração. No 

local dos futuros lotes do condomínio foi detectado (à época) corte seletivo recente, 

eliminando a vegetação do sub-bosque para descaracterizar a área, mas ainda assim 

persistiram algumas espécimes de sub-bosque (Pisicotria velosianos, Seltis iguania, 

Eupatorio maximiniani); f) das espécimes detectadas da flora no local onde se pretende as 

residências destacam-se a ocorrência de dois espécimes ameaçados de extinção: o palmito 

jussara (Euterpe edulis) e a canela sassafrás ( Ocotea odorífera) e inúmeras nativas da mata 

atlântica (guapuruvu, ipês, cedros, angicos, pau-brasil, sapucaias etc.), além de outras exóticas 

(cafés, mangueiras etc.). Após a breve exposição sobre os dados constantes no processo de 

licenciamento, inquiriu-se sobre como seria possível uma convivência “harmônica” de um 

número significativo de pessoas e veículos transitando diuturnamente em torno do principal 

manancial de toda a Mata do Krambeck (quanto mais se tratando de pessoas de alto poder 

aquisitivo que possuem muitos carros, fazem muitas festas etc.). Outras questões foram 

levantadas com relação aos prejuízos ambientais, dentre elas: como seria possível amenizar o 

dano ecológico da retirada de inúmeras árvores adultas que já frutificam, fornecem alimento e 

dispersam sementes? Por mais que se pretenda o replantio na área degradada com mudas 

nativas, para que as novas plantas atinjam essas condições levar-se-iam anos, ou seja, a perda 

de território se tornaria um prejuízo irremediável para fauna local. “A mesma iria habituar-se 

a alimentação oferecida, iniciando um processo sem retorno, começando a remexer lixo, 

atacando criações, invadindo pomares, casas, armários, dispensas, causando então, 

confronto e potencial perigo para ambos, homem e animal.”[9] Outras questões levantadas 

foram: Como pretenderiam os futuros residentes manterem seus animais domésticos sobre 

controle? Como evitariam transmissão de doenças entre fauna silvestre e doméstica e 
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conseqüentemente ao homem? Como evitariam os inconvenientes de ruídos, festas, buzinas, 

instalações elétricas aéreas, iluminação artificial, atropelamento da fauna, distúrbios do 

biorritmo dos animais diurnos e noturnos com festas, músicas, lazer, prática de esportes etc.? 

Como ficariam as espécies peçonhentas como cobras, aranhas e escorpiões? Como se evitaria 

o desconforto de insetos e carrapatos? As medidas propostas no projeto do empreendimento 

não conseguiriam dar conta da gama de situações que se perfariam numa área tão 

delicada.  Ao menos sem com isso ocasionar um significativo prejuízo para as espécies que ali 

habitam, inclusive as sete ameaçadas de extinção, detectadas no exato local onde se 

construiriam as residências, ainda mais em se tratando de pessoas que exigem padrões 

elevados de conforto. 

  

            No terceiro momento, passou-se a palavra ao representante da Organização 2 

que realizou uma abordagem sobre as implicações jurídicas do empreendimento. A fala se 

inicia levantando-se a questão sobre a desafetação do Sítio Malícia da APA (Leis 10493/92 e 

11336/93), sua posterior reincorporação a mesma pelo Plano Diretor da cidade e o que dispõe 

o artigo 9º do Código Florestal (Lei 4771/65) – diz que florestas particulares contínuas 

aquelas especialmente protegidas, ficam submetidas às disposições que vigoram para estas. 

Ainda que excluída a possibilidade do Plano Diretor reincorporar a área à APA novamente, 

por força do art. 9º do Código Florestal a mesma deveria receber o mesmo tratamento de uma 

Unidade de Conservação (UC). Isso significaria observar o que dispõe sua regulamentação 

(Art. 28 do SNUC), que no caso versava sobre a manutenção da integridade ecológica e 

paisagística (que poderia conflitar com o condomínio) e a necessidade de submeter o 

empreendimento a um Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e não apenas a um Plano e 

Relatório de Controle Ambiental (PCA e RCA). Reforçava-se a necessidade do EIA/RIMA 

pelas peculiaridades da área e por não haver regulamentação taxativa sobre todas as atividades 

que podem ser submetidas a esse estudo. Ultrapassado esse momento, indagou-se sobre a 

tentativa de descaracterização da área com a roçada de sub-bosque, o que configuraria crime 

ambiental (Lei 9.605/98 art. 48) e sobre as marcações dos lotes que avançavam na mata mais 

densa, além do que se designou como “bosque” (que era também compreendido como Mata 

Atlântica pelo movimento). Nesse momento expunham-se as fotos que haviam sido 

disponibilizadas por um dos consultores, fundamentando as denúncias. Outros pontos foram 

abordados como interesse social, as intervenções não previstas em lei nas APPs. Finalizando, 

foi tratado o dispositivo legal que efetivamente poderia inviabilizar o condomínio: o Decreto 
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750/93 em seu artigo 5º – principalmente: Este vetava terminantemente qualquer edificação 

para fins urbanos em área de Mata Atlântica que possuísse características de ser abrigo de 

espécimes da fauna ou da flora ameaçados de extinção, exercer função de proteção de 

manancial e ter excepcional valor paisagístico. Essas três características, inquestionavelmente, 

eram encontradas na área do empreendimento.  

  

            Por último, no quarto momento, o outro cidadão, de forma breve, expôs as 

características da área como “fundo de vale”, como o principal manancial de toda a Mata do 

Krambeck – excluindo-se o Rio Paraibuna que faz fronteira com a mata e possui suas águas 

poluídas. Foi ressaltada a importância do Sítio Malícia pelos seus lagos, únicos de toda a mata 

e a função ecológica que desempenham como refúgio e berçário da vida silvestre que ali 

habita. Questionou-se o que significaria um cinturão de casas no entorno desses lagos para a 

vida silvestre local, encerrando sua fala dizendo que: “a luta pela preservação tem 

adversários poderosos: a Confederação Nacional da Agricultura, amparada pela bancada 

ruralista do Congresso Nacional e o setor imobiliário insaciável de lucros com o 

parcelamento dos solos” [10]. 

  

            Após as apresentações os debates foram intensos, ambos os lados do conflito 

haviam convidado pessoas para assistirem e se inserirem na discussão. Ocorreram mais de dez 

manifestações da platéia, seguida dos conselheiros e parlamentares presentes e das réplicas, 

que aqueceram ainda mais o debate. Havia um equilíbrio de forças na audiência tanto em 

relação ao número de participantes quanto nos argumentos empenhados por eles. 

  

            O episódio da audiência teve repercussões sensíveis na sociedade, o 

movimento começava a se fortalecer com a adesão de novas pessoas ao mesmo tempo em que 

os empreendedores fortaleciam suas alianças políticas, ganhando apoio explícito de muitos 

dos “representantes do povo”. Segundo funcionários entrevistados da AGENDA-JF, essa 

época, ainda no mandato do prefeito Tarcisio Delgado, as pressões políticas para a viabilidade 

do empreendimento já eram fortes como conseqüência do apoio que o chefe do Executivo 

proporcionava. 
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            As mídias da cidade que inicialmente expunham a questão nas principais 

manchetes, subitamente reduziram as abordagens sobre o assunto. Entretanto, cada vez mais o 

movimento se ampliava. Inclusive pagou-se para transmitir uma “convocação” à sociedade de 

Juiz de Fora para um abaixo assinado contra o empreendimento. Tal convocação foi 

transmitida na TV em horário nobre e nos jornais mais importantes da cidade, ampliando 

significativamente a mobilização. 

  

             Apesar de toda a visibilidade que o movimento e a questão atingiam, na 

esfera política aumentava o obscurantismo e o silêncio sobre a questão, provavelmente pela 

proximidade das eleições (final de 2004). Após ganhar as eleições e ocupar o cargo, o prefeito 

sucessor (Alberto Bejani), endossando seu posicionamento na campanha, declara 

publicamente ser contrário ao empreendimento, o que fez em texto noticiado pelo principal 

jornal da cidade[11]. 

  

            Em março de 2005 o Ministério Público de Meio Ambiente da cidade se 

manifesta de forma contrária aos empreendedores, impetrando uma Ação Civil Pública para 

averiguar a possibilidade de dano ambiental. Esta ação foi precedida por uma cautelar julgada 

improcedente e atingia substancialmente o projeto do empreendimento (mesmo que este 

permanecesse no campo das idéias, ainda sem nenhuma materialidade). Com essa nova 

situação o ânimo do movimento se apaziguou e por determinação legal paralisou-se o 

licenciamento ambiental. Criou-se uma situação de espera e de desarticulação onde, apenas a 

Organização 1 continuou a movimentar-se solicitando seu ingresso litisconsorcial no 

processo, o que inicialmente teve uma aceitação tácita. 

  

            No curso da ação foram requeridos laudos técnicos periciais para o 

embasamento das decisões, tanto por parte do promotor quanto pelo juiz. Estes laudos 

atingiram importância substancial no conflito, uma vez que, encerrado o litígio judicial, 

passaram a ser utilizados como fonte de legitimação para os dois pólos do mesmo. Foram 

cinco laudos que apontavam para direções opostas: o realizado pelo perito do juiz, um 

3838



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

engenheiro civil que entendeu ser o empreendimento possível e “bom” para o local[12] – 

laudo de menor importância para o conflito. Um laudo do IBAMA e um do IEF, que também 

entendiam ser o empreendimento plenamente realizável; e um do Centro de Apoio as 

Promotorias de Meio Ambiente – CAOMA e um da FEAM, que entendiam ser inviável o 

empreendimento naquele local. Tais laudos merecem aprofundamento, pois determinaram o 

curso da história a partir de então. 

  

            Os laudos do IBAMA e do IEF não foram assinados por técnicos desses 

órgãos, mas pelos próprios chefes dos Escritórios Regionais de Juiz de Fora. Considerando a 

parte textual, ambos se caracterizaram por não exceder uma lauda, não apresentar critérios 

metodológicos ou expor seus pontos através de uma abordagem científica. O laudo do IEF se 

limitava a dizer que a área de implantação do empreendimento, pela ausência de sub-bosque, 

não era Mata Atlântica. Passou a não autorizar nenhuma das intervenções em APPs 

(modificando novamente a posição anterior e exigindo redução no número de lotes) e que as 

áreas onde ocorriam as espécimes arbóreas ameaçadas de extinção (canela sassafrás e palmito 

jussara) deveriam ser preservadas. O laudo fazia referencia ao projeto do empreendimento, 

apresentando-o como sustentável[13]. Por sua vez, o laudo do IBAMA expunha o 

empreendimento como se fosse algo perfeitamente pacífico. Sem adentrar na discussão com a 

escusa de que todos os pontos já haviam sido abordados por outros laudos e o estudo do 

próprio empreendimento, apenas recomenda que a área de criação da RPPN se estenda ao 

local em que se encontram os palmitos jussara (nada mencionando sobre a outra espécie 

arbórea ameaçada de extinção – sassafrás). Diz também que na persistência de animais 

silvestres no local após realizado o condomínio o IBAMA deveria ser acionado para a 

remoção dos mesmos[14]. 

  

            Por outro lado os laudos da FEAM e do CAOMA, com seis e quatorze laudas 

respectivamente, contavam com assinaturas de técnicos de formação afim à temática (biólogo 

e engenheiros florestais) e se apresentavam em linguagem científica, com grande zelo 

metodológico. Ambos os laudos apontavam a área como floresta estacional semidecidual em 

estagio avançado de regeneração. Para área onde se construiria o empreendimento apontava-

se a mesma caracterização, porém em estágio médio de regeneração, degradada pela 

supressão constante e recente do sub-bosque. Tanto o laudo da FEAM quanto do CAOMA 

3839



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

foram enfáticos quanto aos problemas ambientais que decorreriam do empreendimento (com 

argumentos próximos aos utilizados pelo movimento). O laudo da FEAM cobrava 

providencias ao MP e à Prefeitura conquanto a supressão do sub-bosque, caracterizando-a 

como crime ambiental. Também mencionava sobre os ofícios do IEF e sobre as intervenções 

em APPs, encerrando a abordagem dizendo que a área tem vocação para a conservação e que 

as atividades de bosqueamento deveriam ser interrompidas imediatamente para que se 

reiniciasse o processo de regeneração[15]. O laudo do CAOMA desenvolveu uma análise do 

local confrontando-a com a legislação vigente, prognosticando diversos impactos e 

concluindo pela impossibilidade legal do empreendimento na área pretendida, devido às 

características da mesma. Aponta também a vocação do local para a preservação, sugerindo a 

criação de um parque que se estenda à área do empreendimento[16]. 

  

            No final do ano de 2005 a Organização 1, segundo relato, começa a encontrar 

dificuldade de acesso ao processo. Antes de encerrar o ano a mesma é retirada do processo 

através de um despacho que aponta carência documental para atuar como parte litisconsorcial 

no mesmo, e intempestividade para suprir tal falta. Já apresentando sinais claros de que isso 

iria ocorrer, no dia 10 de abril de 2006 é assinado um Termo de Ajustamento de Conduta - 

TAC que, por suas característica, aguçou a ira do movimento que voltou a se articular.  

  

              O TAC em questão, com vinte e seis tópicos declarava que depois de 

concedidas às licenças ambientais o empreendimento poderia ser realizado. Curiosamente o 

TAC se limitava a mencionar os laudos do IEF e do IBAMA, “os órgãos competentes”, não 

mencionando, em momento algum, os demais laudos, da FEAM e do CAOMA, como se não 

existissem no processo. O TAC basicamente se limitou a endossar as contrapartidas do 

projeto pelo possível impacto que causaria – recuperação da área degradada, plantio de 

mudas, construção da RPPN etc. – não trazendo efetivamente nada de novo. Salvo a redução 

do número de lotes de 90 para 72, constante do laudo do IEF. Praticamente o “ajustamento da 

conduta” seria realizar o empreendimento da forma como propuseram os empreendedores, 

forçando para que efetivamente se cumprisse o que foi prometido. Isso era exposto como 

condicionates (muito próximas às benesses ambientais já oferecidas pelo projeto) dizendo 

também que todas as etapas do empreendimento deveriam ser fiscalizadas pelo IEF. Após o 

TAC o processo judicial foi arquivado e reaberto o processo administrativo de licenciamento 
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ambiental, fazendo com que a questão retornasse à Agenda e consequentemente ao 

COMDEMA. 

  

            Nesse momento percebia-se uma forte pressão política para que o 

empreendimento fosse realizado sem novas obstruções. A aliança com os órgãos públicos 

ambientais de Juiz de Fora e com o atual prefeito – populista e autoritário nos seus atos – 

desamparava o movimento e se manifestava por uma tênue, mas constante, violência 

política.                       

  

            Sem muito tardar, o assunto retorna à Agenda em junho de 2006, onde o 

processo de licenciamento é reaberto e um novo parecer técnico é proferido adequando-o à 

nova situação. O parecer anterior, que requeria maiores estudos por parte dos empreendedores 

para avaliar a possibilidade do empreendimento, foi invalidado com o argumento de que não 

constava a assinatura do Superintendente da Agenda na época (ainda que estivesse com a 

assinatura de quatro técnicos). Segundo o relato de um dos funcionários responsáveis pelo 

novo parecer foi determinado de maneira irretorquível que o parecer se baseasse única e 

exclusivamente nos laudos do IBAMA e do IEF.  

  

            Desapontado com a situação, o parecerista profere um documento dúbio, 

vago e não conclusivo que foi encaminhado para a apreciação do conselho na 10ª reunião 

ordinária da Câmara Técnica de Infra-estrutura e Saneamento – CAIS do COMDEMA, no dia 

18 de julho de 2006. Nessa reunião, que durou cerca de uma hora, já se sabia que os 

conselheiros pró-empreendimento estavam todos pré-ordenados a pedir vistas do processo, no 

intuito de antecipar a defesa contra o movimento. Entretanto, cientes de que isso já iria 

ocorrer, aqueles conselheiros simpatizantes do movimento, aproveitando-se da ambigüidade 

do parecer técnico solicitam a retirada de pauta do processo dessa reunião. Colocou-se em 

votação esse pedido com a justificativa de que o processo do empreendimento não ficou 

disponível para a análise em tempo hábil, houve também a demora no recebimento do parecer 

e o fato de o mesmo não estar conclusivo. Tal atitude surpreendeu os conselheiros pró-

empreendimento que ficaram sem reação e acabaram por aceitar a retirada de pauta, com 

apenas dois votos contrários e uma abstenção. 
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            Apesar de ter ocasionado certa discussão o pedido de retirada de pauta era 

acompanhado de um pedido de encaminhamento para a câmara de biodiversidade (CPRNB) e 

de esclarecimentos à Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento de Minas 

Gerais – SEMAD. O pedido de esclarecimento se dava em razão dos laudos antagônicos da 

FEAM e do IEF (que compõem o órgão executivo do Sistema Estadual de Meio Ambiente 

junto com o IGAM). Ambos foram deliberados. No momento da discussão foi possível 

perceber como alguns conselheiros apenas sabiam agir sob o comando dos seus segmentos, 

dando a entender que independente do que fosse ali evidenciado seu voto seria favorável ao 

empreendimento. Essa situação (embora não conste da ata da reunião) ficou explicitada 

quando um conselheiro da prefeitura, não sabendo se poderia ou não votar favoravelmente à 

retirada de pauta, diz que aceitava a retirada, mas era plenamente favorável ao 

empreendimento e que este deveria sair. Segundo relato do mencionado funcionário da 

Agenda responsável pelo parecer, essa mesma pessoa após a reunião se emocionou junto a 

ele, dizendo não saber se havia agido errado ou certo e que estava com medo de perder o 

emprego. 

  

            Nessa mesma reunião ficou marcado um encontro informal para a discussão 

do processo, no dia 27 de julho, às 14:00 horas, no mesmo espaço do COMDEMA. Marcou-

se também uma nova visita à área visto que parte dos conselheiros ainda não eram do 

Comdema quando se iniciou esse licenciamento (mandato de 2005). A forma como o 

processo foi apresentado pela prefeitura e por alguns conselheiros, tanto na visita quanto na 

reunião, induzia a crer que não havia nenhum problema com o mesmo e que toda a polêmica 

era injustificada. Durante a reunião, aproveitando-se da insuficiência do parecer técnico da 

Agenda, alguns conselheiros ligados ao movimento solicitaram àqueles conselheiros que 

ainda não haviam formado juízo sobre a questão, que o fizessem através da comparação dos 

laudos técnicos constantes do processo judicial e administrativo (FEAM, CAOMA, IEF e 

IBAMA). Tal atitude acendeu novamente a discussão e a proposta acabou sendo encampada 

pelo conselheiro representante da Câmara Municipal, que se propôs a fazer tal comparação e 

apresentá-la. Esse conselheiro publicizou na reunião que pela primeira vez havia sido 

“orientado” a se posicionar de determinada forma.  
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             A demonstração de poder e influência dos empreendedores ficou ainda mais 

evidente quando tal conselheiro, no mês seguinte foi substituído. Mesmo com uma atuação 

exemplar e uma presença assídua durante toda sua estada como conselheiro, o 

aprofundamento na questão do condomínio foi suficiente para que o mesmo fosse substituído. 

Segundo relato do próprio, já havia certa pressão para que o mesmo se posicionasse 

favoravelmente ao empreendimento (além da orientação mencionada). Entretanto, por ser 

funcionário público estável, o mesmo afirmou que iria estudar bem o caso e votaria de acordo 

com sua consciência e com a lei. Tal atitude desagradou à vereança local que passou a 

pressionar mais. Descontente com a situação o conselheiro resolveu comunicar que se 

desligaria do conselho e, coincidentemente, no momento em que foi tomar tal atitude foi 

comunicado de sua substituição. O novo conselheiro passou a reproduzir todo discurso pró-

empreendimento.  

  

            Após a visita ao local o assunto esfria não retornando nas reuniões seguintes 

do conselho/CAIS (agosto, setembro, outubro e novembro), aguardando um posicionamento 

da SEMAD sobre os laudos contraditórios. Nesse ínterim a Organização 1 reforça sua 

articulação com o fórum mineiro de ONGs, ganhando um significativo apoio e estendendo o 

movimento ao nível estadual, além de fortes aliados nesse embate, em específico uma ONG 

forte de Belo Horizonte. Por outro lado, os empreendedores começam a se articular, 

conquistando parte significativa dos conselheiros da sociedade civil que ainda não haviam se 

posicionado, principalmente os da CAIS. Num primeiro momento a pesquisa (através das 

entrevistas e conversas) não conseguiu aferir se houve ou não alguma pressão sobre os 

conselheiros que mudaram suas posições (eram contrários ao empreendimento e passaram a 

ser a favor), pois os mesmos relataram que tomaram essa postura após conhecer melhor o 

projeto. Num momento posterior (de maio a agosto de 2007) em conversas de corredor, dois 

conselheiros confessaram que sofreram certa pressão, com dizeres do tipo “eu amo meu 

emprego” – ainda que sutil, pode-se dizer que sofreram retaliação e ameaça. 

  

            Como a questão dos laudos contraditórios ainda não havia sido resolvida, 

uma ONG de Belo Horizonte solicita à SEMAD que se desenvolvesse outro laudo, criterioso 

técnico-cientificamente e com o apoio de uma instituição de pesquisa e ensino superior. Tal 

laudo, que já era solicitação do COMDEMA, teve como instituição de apoio eleita a 
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Universidade Federal de Viçosa – UFV, na figura de um professor especialista na questão. O 

novo laudo tinha como objetivo aferir se a área onde se construiria o condomínio tratava-se de 

Mata Atlântica secundária em estágio médio de regeneração, degrada pela roçada de sub-

bosque, ou se tratava de um “bosque nativo, plantado e mantido como tal” simplesmente.  

  

            Em agosto de 2006 o Diretor Geral do IEF encaminhou o Ofício-DG-N° 

364/2006 à AGENGA-JF, solicitando que fosse desconsiderada qualquer manifestação do IEF 

até aquele momento (ainda que os laudos do IEF tivessem sido os sustentáculos de todos os 

atos administrativos e jurídicos que até então favoreciam o empreendimento).  

  

Para a realização do parecer, foi convocado o professor Alexandre Francisco da Silva, 

do Departamento de Biologia Vegetal, setor de Fitossociologia, da UFV, que aceitou realizar 

a perícia. A data para a realização do documento foi marcada por três vezes, entre os meses de 

agosto e setembro, tendo sido canceladas, devido a problemas de saúde do professor. Poucos 

dias antes da data da vistoria o mesmo veio a falecer e, independente desse acontecimento, o 

laudo foi realizado em 18 de outubro de 2006, porém sem nenhuma instituição acadêmica 

para fornecer o prometido apoio. 

  

O Novo laudo do IEF, uma “Nota Técnica”, apresentava-se bem mais criterioso 

técnico-cientificamente, trazendo uma abordagem que buscou conjugar as condições da área 

em questão, as propostas do empreendimento e a área de ocupação, delimitando o uso e 

cobertura do solo[17]. Porém, a referida nota técnica não fez correlações entre a legislação 

vigente, não enfrentou a questão se a área a ocupar se tratava de um “bosque nativo” ou 

“Mata Atlântica” e também não abordava os impactos referentes à fauna ameaçada de 

extinção. Nessa direção, o laudo conclui novamente pela possibilidade do empreendimento, 

mais uma vez salientando seus benefícios para toda a mata e região[18]. Segundo a técnica 

que elaborou o laudo, mesmo que a região a ser construída se tratasse de Mata Atlântica, a 

forma como o projeto fora proposto viabilizaria o mesmo no local. Quanto à fauna, a técnica 

afirmou que essa questão era responsabilidade do IBAMA e se o mesmo autorizava, era com 

ele que o movimento deveria se entender.       
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            No dia 17 de dezembro de 2006 o assunto retorna à pauta da décima sexta 

reunião ordinária da CAIS, trazendo como sempre densas discussões. Como o interesse do 

movimento era indeferir o licenciamento e já era algo constatável desde o inicio a 

impossibilidade numérica para ganhar uma votação, tendo em vista outras experiências no 

conselho, a estratégia então, já bastante evidenciada, era protelar ao máximo as decisões no 

intuito de inviabilizar o empreendimento, onerando-o e criando muitas condicionantes.  

  

Durante a mencionada reunião o primeiro ponto abordado foi a leitura de um 

documento pelo representante da Organização 1, elaborado por sua instituição no intuito de 

tornar o processo do condomínio mais transparente. Esse conselheiro – que além de ter 

assento nessa câmara era o seu presidente – seguiu sua fala com o pedido de novamente se 

retirar o item “Análise de Licenciamento Ambiental para o Condomínio Residencial Parque 

Brasil” da pauta da reunião. Fundamentando seu pedido pelo não cumprimento da 

determinação realizada na reunião anterior, de encaminhar o processo para a câmara de 

biodiversidade (CPRNB). Como sua abordagem sobre o assunto sempre foi muito enfática e 

incisiva, demonstrando uma convicção dogmática do ponto de vista do movimento, sem muita 

maleabilidade política, criou-se certa antipatia com a sua pessoa que se refletia na constante 

desqualificação do seu discurso ou simples rejeição. Entretanto o seu pedido estava correto do 

ponto de vista procedimental, mas foi desviado pela assessoria jurídica que afirmou que o 

empreendedor havia entrado com um recurso contra tal deliberação e que ainda não havia 

dado tempo para analisá-lo, colocando a questão para a decisão dos conselheiros. Como todos 

já estavam pré-ordenados e antipatizados com o conselheiro votaram-se oito contra um 

(apenas o seu voto para a retirada de pauta). Seguindo a reunião, pediu-se vistas ao processo. 

Tal pedido foi efetuado pelo representante da Organização 1, acompanhado pelo representante 

Câmara Municipal (o que substituiu o afastado), por um representante da prefeitura e por um 

representante da sociedade civil, que também era funcionário público municipal com cargo de 

confiança (apoiadores do condomínio). Após o pedido de vistas uma nova discussão foi 

gerada: a pedido do mencionado representante da sociedade civil foi colocada em votação a 

possibilidade de uma reunião extraordinária para 16 de janeiro de 2007. Essa reunião tinha 

como objetivo antecipar a votação do licenciamento, já que o conselho entraria em recesso no 

mês de janeiro e a reunião ordinária já estava agendada para fevereiro. Tal proposta revoltou o 
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representante da Organização 1 que afirmou ser irresponsável a atitude, afirmando que a 

reunião deveria seguir o calendário, já que não havia nada de urgente que justificasse uma 

reunião extraordinária. Não obstante suas manifestações o conselheiro foi voto vencido 

novamente por oito contra um. 

  

Toda a polêmica e a suspeita da não-isenção da Prefeitura Municipal de Juiz de Fora 

para apreciar a situação, motivou o fórum de ONGs, através de uma ONG forte de Minas 

Gerais, a solicitar a avocação do processo para a capital, para ser apreciado pelo COPAM. Tal 

pedido era possível pelo fato de Juiz de Fora ser conveniado ao Estado através da DN 

COPAM 102/06, a qual dispõe em seu artigo 13 que qualquer legitimado a impetrar a Ação 

Civil Pública pode solicitar a avocação do processo para o COPAM, caso se constate que os 

impactos ambientais não foram devidamente avaliados. 

  

Com tal media o Secretário-adjunto de Meio Ambiente do Estado através do Ofício 

nº009/SEMAD/Gab. de 12 de janeiro de 2007, encaminhado a Agenda solicita que se 

interrompam as atividades no COMDEMA e que se encaminhe imediatamente o processo 

para ser apreciado pela FEAM/COPAM. Tal medida causou significativo incômodo aos 

empreendedores e à prefeitura, que já reproduzia abertamente o discurso pró-empreendimento 

e media forças diretamente com o movimento social. 

  

Conforme deliberado, no dia 16 de janeiro de 2007 ocorre a 3º Reunião Extraordinária 

da Câmara de Atividades de Infra-estrutura e Saneamento do COMDEMA. Com mais de 

quatro horas de duração e com um público que enchia toda a sala, ao ponto de pessoas terem 

que ficar do lado de fora (divididos entre os empreendedores e seus funcionários e cidadãos 

do movimento), a reunião teve início com a tentativa de retirada da Organização 1 da análise 

deste processo. O caso ocorreu devido a um parecer da Procuradoria Geral do Município – 

PGM, encaminhado no momento da reunião. Tal parecer afirmava, com base no art. 61 da Lei 

estadual 14.184/02, que a Organização 1 estaria impedida de votar nesse processo por estar 

em litígio judicial contra o empreendimento. Ocorre que, na realidade, a mesma havia 

impetrado um Mandato de Segurança contra o ato administrativo de ter-se marcado uma 

reunião extraordinária sem atender o que prescreve a lei, ou seja, urgência, necessidade etc., 
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demonstrando um tratamento privilegiado para o processo de licenciamento do condomínio. 

Com a presença de seu advogado, a Organização 1 rejeita o parecer, apontando que ele parte 

de um “equivoco grosseiro” de interpretação da lei e da situação, já que o processo não era 

contra o empreendimento, mas contra a Prefeitura. A discussão despontou em três 

possibilidades para serem votadas, onde o referido representante absteve-se: a) destituir o 

conselheiro da ONG da presidência da câmara, mas manter seu direito a voto (08 votos); b) 

acatar o parecer da PGM e excluir da análise do processo o conselheiro (00 votos); e c) 

manter a situação como estava (01 voto). Essa situação ilustra bem como o processo estava 

sendo conduzido, não podendo se excluir uma perseguição (má fé) nos atos da administração. 

  

Ultrapassado outro item de pauta que me abstenho de discutir, a reunião seguiu para a 

análise do licenciamento do condomínio. O conselheiro destituído da presidência solicitou 

que fossem distribuídas cópias do ofício da SEMAD e que o mesmo fosse lido para todos. Em 

resposta a esse ofício, que avocava o processo para a capital, o presidente do COMDEMA 

(Secretário da Prefeitura) emana outro ofício dizendo haver um conflito de competências e 

que o processo permaneceria em Juiz de Fora, descumprindo o que determina o art. 13 da DN 

102/06 que regulamento o convênio de cooperação técnica e administrativa. A justificativa 

para tal ato era que: o município era autorizado a licenciar empreendimentos daquele porte 

(34 ha.) e que não obstante o convênio, a CF88, pelo seu artigo 30, dá competência ao 

município para tratar questões de impacto local, nesse sentido decidindo por manter a pauta 

da reunião e o licenciamento em Juiz de Fora. Foi questionado por alguns conselheiros se era 

viável tal postura e se o processo estaria apto a ser julgado naquele momento. Segundo o 

assessor jurídico, o Ofício tratava de uma “solicitação” e não uma “determinação”, logo 

poderia ser acatada ou não, completando com os demais argumentos do ofício 14/07. Tal 

postura incomodou conselheiros da platéia afins ao movimento e evidenciou que a posição da 

prefeitura estava cada vez mais inflexível quanto a esse processo específico. 

  

Assistiam na platéia alguns técnicos do IEF, dentre eles o que havia assinado o laudo. 

Cientes de que o processo deveria ir para Belo Horizonte, ao ouvir a posição da prefeitura 

endossada pelo conselho, ligaram imediatamente para a SEMAD solicitando informações e 

direcionamento. Confirmado a posição da SEMAD de que o processo fora avocado e que o 

licenciamento não deveria ocorrer no COMDEMA, o técnico pede a palavra na reunião para 
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transmitir tal informação e é surpreendido pelo tratamento que recebe. Conselheiros pró-

condomínio levantam suspeita sobre a veracidade de ser a pessoa em questão técnica ou não 

do IEF, exigindo um documento que comprovasse seu vinculo com a entidade. Apesar da 

pessoa ter apresentado sua carteira de identidade com o nome idêntico ao subscrito no 

parecer, não permitiram que a mesma utilizasse da palavra naquele momento (com apenas um 

voto em contrário, do representante da Organização 1), fazendo cumprir o regimento que 

estabelecia que a palavra poderia ser aberta após as discussões. 

  

A reunião seguiu na leitura dos pareceres dos conselheiros que haviam pedido vistas. 

Os conselheiros ligados à Câmara Municipal e o da sociedade civil com cargo de confiança na 

prefeitura, endossaram a desconstrução simbólica de que tal área não pertencia a Mata do 

Krambeck e não se tratava de Mata Atlântica por suas características peculiares; e que o 

empreendimento seria o melhor a se fazer para a preservação da área. Por outro lado, o 

conselheiro da Organização 1, utilizando-se de recursos audiovisuais e do apoio de 

pesquisadores reproduz toda a argumentação do movimento, destacando os impactos 

ambientais que o empreendimento causaria.  Como o “circo já estava armado”, segundo as 

palavras de um técnico da AGENDA-JF entrevistado, poder-se-ia falar o quanto quisesse com 

os melhores argumentos possíveis que de nada adiantaria. Abrindo a palavra ao público, 

novamente toda a discussão é reiniciada com argumentos, de ambos os lados, semelhantes aos 

já proferidos, empreendedores e movimento. Por fim, o processo é votado com nove votos a 

favor da concessão da Licença Prévia e apenas um contrário, o do conselheiro da Organização 

1.   

  

Destacam-se, durante a fala do público, as palavras do técnico do IEF, que comunica a 

posição da SEMAD quanto à avocação do processo. O mesmo também afirma ser toda a área 

do empreendimento Mata Atlântica em estágio médio e avançado de regeneração, inclusive 

com degradação ocasionada pela roçada de sub-bosque, o que não foi possível autuar devido à 

inexistência de flagrante (comprometendo de certa forma seu próprio laudo). O técnico 

demonstrava certa irritação com a arbitrariedade que assistia ali naquele momento. 
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Outro ponto de destaque são as palavras do presidente da CPRNB, que havia realizado 

uma solicitação escrita ao Presidente do COMDEMA para que o processo fosse encaminhado 

para a sua câmara (biodiversidade), com fundamento na DN 19/04 do próprio COMDEMA, 

que determina que empreendimentos que intervém em APPs obrigatoriamente devessem 

passar por essa câmara. Salienta que como resposta obteve que não seria necessário, pois a 

DN19/04 entrou em vigor após a entrada do processo e que não deveria retroagir prejudicando 

o empreendedor (a interpretação correta deveria ser aquela que atende ao interesse social). 

Expõem também que houve um parecer jurídico da AGENDA nesse sentido, mas que entraria 

com um recurso para que o processo fosse encaminhado à CPRNB.  

  

O que de fato não se percebeu por nenhum conselheiro nem o da Organização 1 é que 

já havia uma deliberação nesse sentido, na reunião do dia 18 de julho de 2006 (10ª ordinária 

da CAIS) que, se houve algum recurso contra essa deliberação, o mesmo não foi apreciado 

pela plenária, como determina a Lei 9680/99. Apenas ocorreu um parecer do assessor jurídico 

dizendo não haver necessidade do encaminhamento pela interpretação de que a DN não 

deveria retroagir e seria uma cortesia a CAIS encaminhar o processo. Outrossim, a 

deliberação da CAIS de encaminhamento do processo para a CPRNB não apresentava como 

fundamento momento algum a DN19/04, apenas a sensibilidade da área (sendo uma 

deliberação em sentido estrito, com fundamento na soberania do conselho). Por sua vez os 

conselheiros da CAIS não mais tocaram no assunto, como se a deliberação nunca tivesse 

ocorrido, e acataram a argumentação da assessoria jurídica. 

  

Após a concessão da licença, o movimento e seus conselheiros afins organizam dois 

recursos, que exaltavam pontos de vista distintos sobre a questão: o primeiro, do Presidente da 

CPRNB, apenas reivindicava que o processo fosse encaminhado à sua câmara antes de 

qualquer licença, entendendo ser o COMDEMA competente para julgá-lo. Justificava seu 

parecer dizendo que se pedisse muito como encaminhamento para a capital, anulação das 

reuniões anteriores e dos pareceres, nada seria atendido de acordo com os acontecimentos. 

Justificava que na sua câmara – a que permanecia um pouco mais autônoma – poderia criar 

condicionantes que inviabilizariam o empreendimento do ponto de vista econômico. O 

segundo recurso, engendrado pelos componentes do movimento propriamente dito, era 

bastante ríspido nos seus pedidos, reivindicando até mesmo que dois conselheiros 
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representantes da sociedade civil que eram funcionários públicos da administração local, 

atentando contra a paridade do conselho, fossem afastados. Apontavam muitas das inúmeras 

contradições do processo e teciam uma rede de pedidos como avocação para o COPAM, 

anulação dos pareceres e das reuniões.  

  

No momento de recolher as assinaturas com os demais componentes do conselho que 

faziam parte da plenária, novas dificuldades se apresentaram. Foram mais de dois dias para 

conseguir as cinco assinaturas necessárias. As poucas pessoas que se manifestavam contrárias 

ao empreendimento ficaram muito receosas em assinar. Aquelas ligadas a prefeitura e a outros 

órgãos públicos como IBAMA e IEF alegaram simplesmente que não podiam assinar, por 

determinação de seus segmentos. Os membros da sociedade civil simpáticos ao movimento se 

esquivavam o quanto podiam, no final aceitando assinar o recurso que solicitava 

encaminhamento à câmara de biodiversidade. No final apenas as duas ONGs e o representante 

da UFJF assinaram o recurso (do movimento), não atingindo o número necessário de 

assinaturas. Uma pessoa chegou a dizer que assinaria, mas pela força política dos 

proprietários/empreendedores temia por seu emprego. O recurso do Presidente da CPRNB 

teve sorte distinta, conseguiu seis assinaturas (com muito custo) por ser mais ameno, podendo 

então ser impetrado. 

  

Na 57ª reunião ordinária da plenária do COMDEMA, no dia 7 de fevereiro de 2007, o 

recurso é apreciado num clima de tensão e desesperança para o movimento. A reunião se 

inicia com pedido de inversão de pauta para se analisar primeiramente o recurso contra a 

decisão que concedeu a LP. Como o pedido do recurso era o encaminhamento do processo à 

CPRNB, o mesmo discurso foi repetido pelo assessor jurídico, da não necessidade legal desse 

encaminhamento. Nunca mais, por ninguém, nada foi comentando sobre o fato de um dia ter 

havido uma deliberação no sentido do encaminhamento do processo para 

CPRNB.  Entretanto, foi levantado que em 23/03/04 presente em ata de reunião (1ª ext. da 

CEPNBRH – antiga CPNRB) que tanto o empreendedor quanto o assessor jurídico afirmavam 

a necessidade de se encaminhar o processo a essa câmara, entre outras questões, pela 

proximidade à unidade de conservação. O mesmo discurso foi longamente debatido com 

alguns questionamentos quanto à relevância social de se encaminhar o processo à CPRNB, 

pois se tratava do empreendimento que, em toda a história do COMDEMA, mas afetaria a 
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biodiversidade e estaria em estreita relação com ela, seria de uma grande incoerência que a 

câmara de biodiversidade não o apreciasse. Apesar das discussões, o recurso foi indeferido 

por 12 votos contrários, 5 a favor e duas abstenções (mais uma vez a decisão já estava tomada 

antes da reunião), onde alguns conselheiros não compareceram e outros enviaram os seus 

suplentes para não ter que votar nesse processo.  

  

As discussões seguiram com certa troca de hostilidades por uma notícia divulgada no 

site Ambiente Brasil de que o COMDEMA-JF estaria agindo parcialmente e 

complacentemente nesse caso. Tal notícia gerou uma postura defensiva por parte dos 

conselheiros que afirmavam pautar suas decisões em cima dos pareceres técnicos. Foi 

comunicado também que esse processo seria encaminhado para Belo Horizonte para que o 

Copam decida se vai ou não avocar o licenciamento para si, o que acarretaria no 

cancelamento da licença proferida e reiniciaria do zero toda a questão.  

  

Como o processo foi encaminhado para Belo Horizonte para ser apreciado pelo 

Copam, a justificativa da prefeitura para sua desobediência ao Ofício 009/SEMAD foi o 

respeito a uma decisão soberana e democrática do COMDEMA, que se viu no direito de 

decidir um assunto de interesse do município. Por um olhar externo a justificativa é bastante 

plausível, pois de fato a decisão foi submetida ao conselho. Contudo, com um pouco mais de 

acuidade nesse olhar, percebe-se que a condução de toda a situação há muito já era 

tendenciosa, ou seja, apesar de encaminhar o processo ao COPAM, conseguiu-se o que se 

pretendia, a Licença Prévia, afirmando ser o projeto do condomínio possível naquele local.  

  

  Com o processo na capital mineira os empreendedores focam a 

atenção e as energias para a FEAM/COPAM. São realizadas visitas pelos 

mesmos e seus consultores aos órgãos da capital, acompanhados pelo 

superintendente e assessor jurídico da AGENDA-JF. Novamente o 

movimento se acautela inseguro com a possibilidade de uma influência 

política dos empreendedores além das fronteiras municipais.  
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             Para dirimir a questão dos laudos conflitantes entre os órgãos 

estaduais, IEF e FEAM, outro laudo é proferido no sentido de unificar os 

anteriores. Esse novo laudo, apesar de criar novas condicionantes, se 

posiciona no sentido da viabilidade técnica e legal do empreendimento no 

local proposto. Sem correlacionar a situação da fauna e dos estudos muito 

superficiais sobre as condições locais, conforme seu primeiro laudo, a 

FEAM modifica sua posição anterior e adere ao posicionamento do IEF.  

  

            Na reunião do COPAM, no dia três de abril de 2007, o assunto 

chega à discussão nesse novo plenário, para ser decidido se o processo 

continuaria em Juiz de Fora ou se seria reiniciado naquele conselho. Por 

não estarem cientes da situação de forma satisfatória para tomar uma 

posição, alguns conselheiros propõem a criação de um grupo de trabalho 

que proferiria posteriormente um posicionamento. Durante a discussão foi 

dada a palavra ao Superintendente da AGENDA-JF que se fazia presente 

junto ao assessor jurídico. O mesmo defende o empreendimento e a 

decisão do conselho apresentando a situação e o projeto como algo 

despido de problemas maiores e de qualquer tipo de contradição. Coloca-

se como uma grande injustiça o fato de o processo continuar tramitando 

após tanto tempo sendo que o mesmo já deveria estar licenciado. Logo 

após a explanação do Superintendente é levantado por um representante 

do movimento que a questão não era tão simples como se pretendia 

transmitir e que com um estudo mais delicado sobre a questão poderia se 

identificar inúmeras contradições e problemas reais sobre o 

empreendimento. Após esse relato a proposta de um grupo de trabalho se 

fortaleceu, sendo posteriormente constituído com a presença dos 

representantes da AGENDA-JF, dos empreendedores e apenas uma ONG 

da capital que apoiava o movimento. 
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            O assunto retorna à pauta na 144ª reunião extraordinária do 

plenário do Copam, no dia 19 de junho de 2007. Nessa reunião, em que 

compareceram tanto representantes do movimento, quanto da prefeitura e 

dos empreendedores, as discussões caminhavam no sentido de uma 

decisão, que provavelmente acataria a argumentação da prefeitura de que 

o processo havia tramitado democraticamente em Juiz de Fora. Entretanto 

quando foi dada a palavra aos representantes do movimento, os mesmos 

levantaram a existência de uma lei municipal que autorizava a permuta da 

área do Sítio Malícia (Lei 7.020/86) por imóveis públicos. Foi colocado em 

dúvida se tal ato havia ou não ocorrido, o que recriaria uma situação 

totalmente nova. Diante desta exposição, um conselheiro representante do 

Ministério Público no COPAM, solicita vistas ao processo, adiando, 

indeterminadamente, a decisão e mantendo suspensa a licença concedida 

em Juiz de Fora.  

  

            No dia 27 de junho de 2007 é realizado um seminário pelo IEF em 

parceria com a UFJF para discutir propostas de conservação da APA Mata 

do Krambeck (Sítio Retiro Novo e Retiro Velho). O seminário que contou 

com a participação de cerca de 200 pessoas, serviu para mais uma vez, 

expor o problema do condomínio. Embora não fosse a intenção e o 

propósito do seminário discutir tal tema, não foi possível evitar o assunto, 

apontado como principal problema para toda área.  

  

O momento do seminário serviu para fortalecer o movimento que 

passou a se reorganizar e contar com apoio de novos atores. As reuniões 

especificas para discutir a questão foram reiniciadas com a presença de 

outras ONGs de Juiz de Fora, artistas, colégios etc. Nessas reuniões 
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organizava-se o que se denominou de “plebiscito” popular sobre o que 

seria melhor para Juiz de Fora, a proposta de um parque ou de um 

condomínio. O movimento também ganhava apoio de políticos da cidade, 

do estado e da federação, sendo que, a pedido de um vereador, foi 

marcada uma nova Audiência Pública para 20 de agosto de 2007.  

  

Essa audiência com participação massiva da sociedade contou 

também com presenças ilustres, como deputados federais e estaduais, o 

reitor da UFJF, cientistas, as ONGs ligadas ao movimento, os 

empreendedores, funcionários da AGENDA-JF, entre outros. Iniciando-se 

pelas manifestações dos cidadãos do município, que em peso 

reivindicavam que a área se tornasse pública para a preservação e para o 

lazer, a audiência oficializou, através do reitor da UFJF, uma importante 

notícia para o movimento: a intenção da universidade de adquirir a área do 

condomínio e nela desenvolver um Jardim Botânico e um centro avançado 

de pesquisa. Tal afirmação, que já havia sido divulgada ao movimento dias 

antes, após uma reunião na UFJF, no dia 17 de agosto, contou com o 

apoio de todos os deputados presentes, dentre eles Fernando Gabeira e 

Júlio Delgado, para viabilizar os recursos para a aquisição da área e 

implementação do projeto. Pouco depois foi dada a notícia de que o 

Secretário de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais depositaria todos 

os seus esforços para que a área fosse adquirida. Durante a audiência, as 

manifestações pró-condomínio quedaram-se silenciadas devido às 

circunstâncias, os próprios vereadores e funcionários da prefeitura se viram 

na necessidade de mudar o discurso. 

  

No ano de 2008 a área foi adquirida pela UFJF que logo iniciou os 

trabalhos para a implementação do Jardim Botânico. Até setembro de 
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2011, última atualização desta pesquisa, as obras permaneciam 

inconclusas e a área ainda não estava aberta ao público. Contudo, o 

grande objetivo havia sido conquistado: a área se tornara pública para o 

uso comum do povo.  

  

  

  

Conclusão 

  

  

  

A qualificação dos territórios de acordo com suas características e os diferentes 

projetos de ocupação dos mesmos são constantemente a origem para significativos conflitos 

socioambientais dentro do espaço urbano. A presente análise buscou explicitar a dinâmica da 

distribuição de poder e de significados sobre os territórios na realidade em questão. Ficou 

evidenciado no jogo de forças entre “poder econômico” e “movimento social” as múltiplas 

estratégias discursivas e de ação para influenciar os marcos políticos e jurídicos decisórios.  

  

Um pouco além, ficou evidenciado a importância dos espaços de deliberação coletiva 

na promoção de uma cultura sustentável e também, na mesma medida, a fragilidade dos 

mesmos. Nos limites do presente estudo é possível afirmar que quando tais conflitos (que 

ocorrem diuturnamente em todo o Brasil) são inseridos em espaços públicos discursivos que 

deliberam a partir das construções argumentativas de diferentes grupos de interesses, como 

são os conselhos de meio ambiente – paritários e deliberativos – essas questões (considerando 

a presença de conselheiros pró-ativos), além de transparecidas, passam a comportar 

segmentos de interesses diferenciados do jogo democrático-representativo tradicional. 
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Nesse sentido, o conflito, quando não resta apaziguado pelo consenso (como na 

perspectiva contra-factual de Habermas), emerge no conselho como manifestação de 

diferentes vontades, influências e interpretações sociais. O conselho figura como verdadeiro 

palco para o desdobramento do conflito, que muitas vezes não se limita a ele, conforme o 

caso. Ao atingir outros espaços públicos, houve uma reconfiguração na distribuição de poder 

e no sentido das decisões sociais, possibilitando uma reflexão sobre o potencial democrático 

desses espaços, os limites da participação e a importância das alianças políticas. 
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NOVO PAPEL DO DIREITO AMBIENTAL NA "POS-

MODERNIDADE": TRANSFORMAÇÃO DOS CONCEITOS DE 

SUSTENTABILIDADE, DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL 

 

THE NEW ROLE OF ENVIRONMENTAL LAW IN "POST-MODERNITY": 

TRANSFORMATION OF THE CONCEPTS OF SUSTAINABILITY, SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT, AND GLOBAL ENVIRONMENTAL GOVERNANCE 

 

Maikon Cristiano Glasenapp 

 

  

RESUMO 

Este artigo procura apresentar qual é novo papel do Direito Ambiental na “pos-modernidade” 

a partir dos novos paradigmas axiológicos de valorização e preservação da vida. Para tanto, 

discute-se neste trabalho, os dilemas, desafios e as novas tendências do Direito Ambiental 

frente às transformações provocadas pela globalização e da transformação dos conceitos de 

sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, Governança ambiental global. Neste sentido, 

propõe-se uma ampliação do escopo do Direito Ambiental para uma perspectiva 

emancipatória, socioambiental, bem como suscita-se novos papeis do direito ambiental e do 

Estado no âmbito da Governança e das Políticas Públicas Ambientais no contexto nacional 

(Estado Territorial Nação), Internacional e Transnacional. Verificar-se que essa ampliação 

configura-se, sobretudo por que o Direito Ambiental apresenta-se com um dos grandes 

representantes dos Direitos Humanos na contemporaneidade. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO AMBIENTAL; SUSTENTABALIDADE; 

GOVERNANÇA AMBIENTAL GLOBAL; TRANSNACIONALIDADE 

 

ABSTRACT 
This article aims at presenting the new role of Environmental Law in “post-modernity” 

through the new axiological paradigms of value and preservation of life. For this purpose, it is 

discussed, in this work, the dilemmas, challenges and new tendencies of Environmental Law 

before the changes brought about by globalization and the transformation of the concepts of 

sustainability, sustainable development, and Global Environmental Governance. In this sense, 

it is proposed an enlargement in the scope of Environmental Law for an emancipational and 

socio-environmental perspective, as well as it is evoked new roles in the ambit of Governance 

and Environmental Public Policies in the national (Nation Territorial State), international and 

transnational context. It is observed that such enlargement is configured, specially due to the 

fact that Environmental Law is considered one of the greatest representatives of Human 

Rights in today’s world.  

KEYWORDS: ENVIRONMENTAL LAW; SUSTAINABILITY; GLOBAL 

ENVIRONMENTAL GOVERNANCE; TRANSNATIONALITY 

 

 

1. INTRODUÇÃO - BREVE CONTEXTO HISTÓRICO 
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Em termos históricos, o Direito Ambiental e/ou socioambiental pode ser 

entendido como um direito humano fundamental recente, que vem adquirindo 

crescente importância tanto no cenário nacional-estatal, quanto no cenário 

internacional, comunitário e transnacional.  

Tal “ramo” do direito teve sua origem predominantemente ligada a aspectos 

técnicos e científicos, e que vem se transformando  hodiernamente, sobretudo, com o 

crescente impacto do modelo de crescimento econômico adotado no mundo 

contemporâneo, assim, o Direito ambiental passa a assumir também importância para 

além do Estado-nação territorial,  no que respeita a governança global e, 

conseqüentemente, em novas políticas públicas estatais e transnacionais de proteção 

socioambiental. 

 Após diversas Conferências da Organização das Naçoes Unidas (destaque para 

Estocolmo/72; Rio/92 e Johanesburgo/02) o Direito Ambiental assume um viés 

interdisciplinar e transversal e com reflexos em outras áreas jurídicas e não jurídicas, 

como novos modelos de desenvolvimento econômico (desenvolvimento sustentável); 

de gestão e governança (gestão pública democrática participativa; Agenda 21); novos 

métodos de reconhecimento de propriedade intelectual (modelo sui generis para 

propriedade intelectual dos amados conhecimentos de populações tradicionais); o 

advento da biossegurança (biodireito) assumindo valores (bio) éticos, econômicos, 

sociais e políticos. 

Portanto, busca-se neste trabalho direcionar o aporte teórico construído, à análise dos 

dilemas, desafios e novas tendências do Direito Ambiental frente às transformações da 

concepção de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável e da Governança ambiental 

transnacional. 

 

2. LIMITES AO DIREITO AMBIENTAL MODERNO 

  

Parte-se do questionamento de como um direito construído dentro de um 

paradigma com forte componente dogmático, técnico-científico, que tem por 
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pressuposto a exclusão de aspectos valorativos complexos, pode ser um instrumento 

adequado para enfrentar os desafios de sustentabilidade e governança, permeados por 

questões políticas, sociais, econômicas e culturais, típicas de um momento “pós 

moderno” (marcado por categorias complexas como exclusão social, desenvolvimento 

econômico; racismo, entre outras).  

Deve-se considerar que o Direito Ambiental possui um forte componente técnico-

regulado conforme reconhece o autor Martín Mateo (1991), que destaca a relação entre 

a norma ambiental e os conhecimentos técnico-científicos referentes às Ciências 

Naturais, que acabam permeando e direcionando o conteúdo da normativa ambiental.  

Esta vinculação a parâmetros técnico-científicos, aliada à lógica jurídica 

tradicional de resolução de conflitos a partir da dogmática jurídica, pode fazer com que 

o Direito Ambiental, neste formato, apresente limitações e insuficiências para abarcar a 

complexidade do trato da questão ambiental na atualidade, especialmente pela sua 

forte vinculação a um contexto mais amplo de fatores socioeconômicos, culturais, 

informacionais e políticos. 

Deve-se considerar, contudo, que nas últimas décadas o Direito Ambiental vem 

assumindo um caráter aberto e interdisciplinar. Este novo Direito Ambiental, como 

grande representante dos direitos humanos, vê-se defrontado com um dilema sem 

precedentes: de um lado o avanço da ciência e tecnologia, de outro os tradicionais 

valores racionais e positivos do direito.  

Ambos, ciência e direito, como frutos da modernidade vêm se distanciando de 

sua origem comum, sugerindo o que se pode chamar de uma ruptura paradigmática, 

levando às ultimas conseqüências a chamada “secularização” moderna, ou também 

“desencantamento” do mundo. 

 A secularização moderna, desde sua origem, visa à neutralização da 

ambivalência, isto é, o fim da sua conotação axiológica, seja positiva ou negativa, e a 

assunção do processo de mundanização como inexorável destino do Ocidente.  

Parte-se da constatação de que o Direito Ambiental coloca-se justamente no 

centro destes complexos desafios e representa uma nova “esperança” de regulação 

jurídica possível tanto na esfera publica estatal, como não estatal (HABERMAS, 1997).  

Para que o Direito Ambiental possa cumprir esta função, faz-se necessária uma 

ampliação do seu escopo para uma perspectiva emancipatória e socioambiental e 

transnacional. 
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3. DIREITO AMBIENTAL DE PERSPECTIVA EMANCIPATÓRIA E 

SOCIOAMBIENTAL  

  

A emancipação visa orientar a vida prática dos cidadãos, pressupondo a adoção 

uma nova ética, que ao contrário da ética liberal, não seja colonizada pela ciência nem 

pela tecnologia, mas pelo princípio da responsabilidade compartilhada.   

Esta nova ética não pode ser antropocêntrica e individualista, muito menos para 

buscar a responsabilidade dos outros pelas conseqüências imediatas. A emancipação 

se converteria numa ética da responsabilidade pelo futuro, nos moldes da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988 no art. 225 e que à par da solidariedade. 

Essa nova ética emancipada verte-se de uma nova relação do homem com o meio 

ambiente.  

Neste sentido, a emancipação articula-se com o princípio da comunidade, vez 

que é nela que se condensam as idéias de identidade e de comunhão sem as quais 

não é possível a contemplação de uma nova ética que possibilite o caminhar para uma 

sociedade de bem-estar ambiental coletivo (solidaria e liberta), não nos deixando 

prisioneiros somente das conquistas científicas. (SANTOS, 2006)  

A emancipação consiste no desenraizamento do que é particular, individual e 

moderno, portanto, a emancipação para este trabalho pode ser definida como o liberta-

se, tornar-se independente dos dogmas individuais da modernidade rumo a uma 

compreensão solidária, libertária e coletiva da sociedade. 

Quanto ao Direito ambiental com perspectiva emancipatória esclarece-se que 

não representa o surgimento de uma nova disciplina jurídica, mas sim uma nova 

perspectiva do direito ambiental. O direito com perspectiva emancipatória justifica-se 

como um espaço de participação social/coletiva, representa retorno do homem na 

tomada de decisões, ainda que não seja possível atualmente prever os riscos 

daquelas.  

Portanto, o direito com perspectiva emancipatória busca na dimensão ética, na 

dimensão solidária e na perspectiva plural, a partir da expressão da moralidade 

coletiva, construir novos caminhos para uma sociedade segura (BELLO FILHO, 2004). 

Deste modo, o Direito Ambiental de perspectiva emancipatória na sociedade de 

risco, é um direito que estabelece a prevenção, que visa impedir à prática de atos cuja 

conseqüência seja a agressão ao meio ambiente. Igualmente, quando as 

conseqüências não são claras, urge impedimento da prática do ato arriscado em razão 
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do bem jurídico que se articula e do valor que surge exigindo sua proteção (BELLHO 

FILHO, 2004). 

 É nesta direção que tem se desenvolvido e consolidado, no caso brasileiro, 

especialmente a partir da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, um 

novo paradigma para o entendimento e análise das inter-relações entre ambiente e 

sociedade (SANTILLI, 2004) sugerindo até mesmo que o modelo de Estado no Brasil 

possa ser denomidado, por alguns autores, como “Estado Ambiental de Direito”.   

Neste sentido experiências jurídicas pioneiras, como as que vem sendo 

desenvolvidas no direito comunitário europeu, no Direito Ambiental Internacional, bem 

como no Direito Interno Brasileiro (um dos casos de maior avanço do Direito Ambiental 

Interno) merecem estudo mais aprofundado.  

A isso se pode denominar de uma perspectiva de emergência de um “novo 

Direito Socioambiental”. O socioambientalimo brasileiro se aproxima do movimento de 

Justiça ambiental (Estados Unidos) e de certas tendências e experiênicas européias e 

internacionais.  

  

4. O SOCIOAMBIENTALISMO COMO PERSPECTIVA PRIVILEGIADA DO 

DIREITO AMBIENTAL E DA GOVERNANÇA AMBIENTAL – RUMO A UM NOVO 

“DIREITO SOCIOAMBIENTAL”. 

  

Para compreender os inúmeros dilemas e desafios que são apresentados 

cotidianamente ao Direito Ambiental, optou-se por concentrar a análise sobre os novos 

direitos humanos socioambientais.  

Os direitos humanos, em sua essência, podem ser considerados grandes 

representantes da racionalidade moderna.  E o Direito Ambiental, na forma ampla como 

vem sendo desenhado e reconhecido (socioambientalismo), constitui-se como um dos 

grandes ícones dos direitos humanos na atualidade. 

 No entanto, os conflitos e desafios contemporâneos, cada vez complexos e 

dinâmicos, têm levado a uma crise de todo o sistema da racionalidade jurídica moderna 

e um desafio sem paralelo histórico sobre um de seus representantes mais destacados: 

o Direito Ambiental.  

Parte-se, assim de dois grandes desafios paradigmáticos:  

1-                            Em primeiro lugar, em meio a este contexto de desafio 

interdisciplinar, o próprio eixo do Direito Ambiental vem se transformando e 
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distanciando-se de sua matriz positivista, técnico-científica. O Direito Ambiental, em 

constante construção, marcado por novas teorias e movimentos (Environmental 

Justice- Eua;  Socioambientalismo e Cidadania Ambiental- Brasil) redefine seus 

espaços e formas de atuação.  

2-           Relacionado a esta primeira problemática, destaca-se a “resignificação” em 

curso do conceito de “desenvolvimento sustentável” (um dos ícones do direito 

ambiental internacional) e as implicações do “Novo Direito Socioambiental” em relação 

a Governança e às Políticas Publicas Ambientais. Entende-se que o conceito de 

Desenvolvimento Sustentável vem sofrendo interessantes alterações em face de 

reflexões recentes de cunho cultural, social, político e econômico. Como salienta 

Gérard Monediaire, além dos tres pilares iniciais do desenvolvimento sustentavel 

(eficiência economica, proteçao ambiental, respeito a critérios sociais) acrescenta-se 

também os critérios de ordem cultural e identitária.   

Conforme destaca a teoria da “Sociedade de Risco”, o mundo contemporâneo 

tem passado por intensas transformações econômicas, tecnológicas e ambientais. Isto 

implica a nosso ver, em uma revisão/ atualização constante do termo chave 

“desenvolvimento sustentável”, até para que o mesmo não perca sua centralidade.   

Requer-se um novo papel do Direito Ambiental, em face da necessária 

Governança Global em especial no que respeita ao papel das instancias de 

governança (Estados- Nacionais; Organizações Intergovernamentais; Organizações da 

Sociedade Civil) e às novas políticas públicas ambientais transnacionais. 

  A proposta de adoção do socioambientalismo como paradigma para o Direito 

Ambiental tem a pretensão de que a configuração de seus elementos internos, além da 

influência técnico-científica, seja permeada por outros conceitos, de natureza social, 

política e econômica, tais como exclusão, distribuição de poder, fragilidades 

socioeconômicas e informacionais, dentre outros que podem ter um peso significativo 

na configuração e tratamento das questões ambientais e nas possibilidades de que a 

coletividade promova a defesa e proteção dos seus direitos atinentes a 

sociobiodiversidade.  

Neste contexto de desafios e novas tendências do Direito Ambiental, deve-se 

considerar que a questão ambiental no mundo contemporâneo adquire contornos de 

grande tema motivador de novas práticas jurídicas e de governança, extremamente 

dinâmica, sujeita a inovações tecnológicas, científicas, entre outras, e com um forte 

conteúdo interdisciplinar.  
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Para que o Direito Ambiental possa desempenhar um papel relevante na 

configuração desta Governança Ambiental necessária ao enfrentamento da 

complexidade, dinamicidade e interdisciplinaridade da questão ambiental e da sua 

crise, requer-se uma revisão da postura técnico-científica que o tem marcado, a fim de 

abarcar variáveis políticas, econômicas, sociais e culturais inerentes aos conflitos 

ambientais, requer-se, por fim, que o Direito Ambiental livre-se das amarras conceituais 

da modernidade que teve como paradigma axiológico a liberdade, e centre-se agora 

em novos paradigmas “pós-modernos” de valorização da vida numa dimensão mais 

ampla, contemplando o aspecto social, portanto, socioambiental. 

É neste contexto que o chamado Direito Socioambiental pode se apresentar 

como um novo paradigma jurídico para o enfrentamento das questões ambientais 

contemporâneas, capaz de delinear novas práticas de Governança Ambiental 

transnacional. 

  

5. ALGUMAS INOVAÇÕES DE CUNHO SOCIOAMBIENTAL NO DIREITO 
INTERNACIONAL E COMUNITARIO: DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E 
GOVERNANÇA AMBIENTAL COMO CATEGORIAS PRIVILEGIADAS. 

  

Partindo-se desta contextualização, interessa observar, especialmente, como os 

sistemas jurídico-institucionais internacional, comunitário  e brasileiro têm reagido a 

este desafio, no sentido de operacionalizar esta nova tendência socioambiental em 

suas estratégias de Governança Ambiental e de Políticas Públicas transnacionais. 

A abordagem destes aspectos parte de duas problematizações:  

  1- O Direito Ambiental vem adquirindo grande relevância no conjunto dos 

direitos humanos /constitucionais modernos, ao mesmo tempo em que a modernidade 

encontra-se em um momento de crise paradigmática. Trata-se, neste primeiro 

momento, da necessidade de uma abordagem teórica para contextualizar o Direito 

Ambiental contemporâneo, seus dilemas e desafios.  

2- O contexto de dilemas, desafios e novas tendências do Direito Ambiental 

remete a uma pesquisa eminentemente interdisciplinar. Expressões centrais como 

Desenvolvimento Sustentável e Governança Ambiental são referencias, porém poucas 
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vezes remetem a processos reais, atividades efetivamente concretas e práticas. Impõe-

se a necessidade de uma revisão da forma de trabalhar estes conceitos centrais em 

matéria ambiental.  

O cenário das problematizações tem sido semelhante também no âmbito do 

Direito Internacional Ambiental, sobretudo com a crescente articulação global em torno 

de dois grandes temas centrais de governança e sustentabilidade: a questão climática 

e a biodiversidade, que têm o caráter de inovadoras normativas internacionais, 

incorporando, em certos aspectos, a dimensão socioambiental em âmbito global. 

Tal como a essência teórica do Direito Ambiental vem evoluindo do tecnicismo 

para o socioambientalismo, também as categorias de Desenvolvimento Sustentável e 

Governança Ambiental têm sofrido importantes transformações.  

O conceito de Desenvolvimento Sustentável, em si já é fruto de uma importante 

tomada de consciência axiológica mais complexa: como reatar com o crescimento de 

forma a fazer recuar as desigualdades e a pobreza, sem deteriorar o meio ambiente 

legado às futuras gerações? O conceito conheceu uma evolução sem precedentes 

reconhecendo as três dimensões econômica, ambiental e social, base do que seria 

posteriormente um incremento de participação da cidadania em um contexto 

globalizado.  

O mesmo se pode dizer em relação a Governança Ambiental. Esta categoria 

recente que pareceria uma utopia há algumas décadas, atualmente constitui uma 

necessidade e vem dando o tom do discurso nacional (governança ambiental local) e 

internacional (governança ambiental global). 

 Isto fica claro, sobretudo, após a entrada em vigor de tratados como a 

Convenção da Diversidade Biológica, a Convenção Quadro das Naçoes Unidas sobre 

Mudança Climática e o Protocolo de Quioto.  

Ambos os conceitos acima têm levado a uma nova formatação de Governança e 

Políticas Públicas Ambientais, que passam a ser marcadas por uma maior participação 

da sociedade civil nos processos decisórios e de gestão ambiental.  

Trata-se de experiências recentes e como tal os desafios são inúmeros, 

sobretudo no campo prático. Destacam-se direitos de acesso à informação, à 

participação pública na tomada de decisões e o acesso à justiça em matéria ambiental 

(cidadania socioambiental). 

 Neste particular tem evoluído o papel da sociedade civil organizada. As 

implicações e desafios descritos requerem uma postura interdisciplinar envolvendo 
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temas relacionados à economia (Desenvolvimento Econômico Sustentável) e Gestão 

Pública (Políticas públicas; novos modelos de gestão: democráticos e participativos) e 

cultura (com o surgimento de novos bens ambientais como o caso claro dos chamados 

conhecimentos de populações tradicionais).  

  

  

6. O PAPEL CENTRAL DO DIREITO AMBIENTAL: ALGUMAS CONCLUSÕES 

  

  

Este breve artigo procura dar uma contribuição teórica sobre os desafios, 

dilemas, potencialidades e novas tendências do Direito Ambiental no mundo 

contemporâneo, bem como também suscitar este processo no âmbito da Governança e 

das Políticas Públicas Ambientais no contexto internacional, comunitário, transnacional 

e brasileiro:  

I - O Direito Ambiental coloca-se, por assim dizer no eixo central das instituições 

de regulação e governança da modernidade contemporânea (com suas crises e 

paradoxos). Disto destaca-se a importância de analisar as políticas públicas e práticas 

de governança ambientais como instrumentos de concretização deste “novo Direito 

Socioambiental”. 

II - Pode-se traçar um paralelo entre estes contextos e destacar experiências 

inovadoras capazes de dar concretude a um Direito Ambiental renovado, de contornos 

socioambientais, mais aptos ao enfrentamento das questões ambientais 

contemporâneas transnacionais. 

III - O mesmo se pode dizer em relação à Governança Ambiental. Esta categoria 

recente que pareceria uma utopia há algumas décadas, atualmente constitui uma 

necessidade e vem dando o tom do discurso nacional (governança ambiental local) e 

internacional (governança ambiental global), e transnacional (governança ambiental 

transnacional). 

IV - O contexto de dilemas, desafios e novas tendências do Direito Ambiental 

nas últimas décadas vem assumindo um caráter aberto e interdisciplinar. Este novo 

Direito Ambiental emancipatório (socioambientalismo), se apresenta como grande 

representante dos direitos humanos na atualidade. 
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MARÉS aponta a natureza essencialmente coletiva dos direitos constitucionais reconhecidos aos povos 
indígenas, aos quilombolas e a outras populações tradicionais, e a quebra do paradigma constitucional 
individualista, reafirmando a “quase impossibilidade” de sobrevivência do multiculturalismo em um 
mundo no qual o Estado reconheça apenas os direitos individuais. (MARÉS DE SOUZA FILHO, 2003, p. 
93). 

Estabelece-se inicialmente que o Direito Socioambiental não é entendido como uma nova 

disciplina do meio ambiente, senão como uma nova visão ao próprio direito ambiental. O direito 

socioambiental representa assim “[...] o alcance de formas de proteção mais efetiva da 

sociobiodiversidade, na medida em que reconhece a ligação intrínseca entre o ambiente natural ou 

construído e as diversas formas apropriação material e simbólica do mesmo pelas comunidades a 

partir de seus saberes, de sua cultura, de suas formas de vida e de relação com o seu meio. O objeto 

de proteção deixa de ser exclusivamente o ambiente em si, mas a variedade de formas de relação 

entre este e o ser humano”. (OLIVEIRA et al, 2008). 

O socioambientalismo possui forte vinculação com a Justiça Ambiental, quando, no âmbito desta, se 
constata que grupos fragilizados por questões socioeconômicas, étnicas, culturais e informacionais, 
que afetam a sua possibilidade de exercício da cidadania, arcam com uma parcela desproporcional 
de custos ambientais, preconizando a distribuição eqüitativa de custos e benefícios ambientais e de 
poder nas tomadas de decisão incidentes sobre o bem ambiental. Estas duas correntes tem em 
comum a fusão das agendas do movimento ambientalista e dos movimentos de defesa de direitos, ou 
seja, a constatação de que o tratamento da questão ambiental exige uma abordagem ampla, que 
considere o seu contexto social e as inter-relações com fatores socioeconômicos, culturais, étnicos e 
políticos. (ACSELRAD, 2004).  

Este tem sido um dos temas de maior avanço interdisciplinar do direito ambiental. Cite-se importantes 
normas em direito internacional, como a Convenção de Aarhus; em direito comunitário, como a Diretiva 
n. 90/313/CEE, de 21 de Abril de 2005,  que trata da liberdade de acesso à informação em matéria 
ambiental. 

GLASENAPP, Maikon Cristiano. VIEIRA, Ricardo Stanziola. O DIREITO À VIDA NUMA DIMENSÃO 
MAIS AMPLA COMO FUNDAMENTO DA PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DO MEIO AMBIENTE E 
DOS DIREITOS HUMANOS: uma análise da correlação entre o direito ao desenvolvimento, direito 
humanos e a proteção do meio ambiente. Disponível em: 
http://www.unerj.br/unerj/destaques/Revista.pdf> acesso em 12 de julho de 2010. 

VIEIRA, Ricardo Stanziola Vieira. Direitos humanos, ciência e modernidade: uma abordagem 
interdisciplinar dos dilemas introduzidos pela biotecnologia no debate do direito moderno 
contemporâneo. Tese de Doutorado. Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas – UFSC, 2004. 
Sobre isto é interessante o conceito de “espelhos sociais” conforme apresentado por Boaventura de 
Sousa Santos (SANTOS, 2000, p.42). 

A idéia aqui expressa de governança implica uma revisão do equilíbrio entre poderes públicos e 
sociedade civil, pela re-introdução do cidadão, bem como de todo o corpo social na gestão dos negócios 
públicos. Baseia-se na idéia de “co-gestão”, “co-decisão” e tem forte ligação com o princípio da 
Subsidiaridade.  A isto corresponde a noção habermasiana de “esfera pública”. Sobre este tema: 
CABANES, Arnaud. Essai sur la Gouvernance Publique. Paris: Gualino éditeur, 2004. 

De acordo com Guido Soares há quatro grandes temas do Direito Internacional Público, entre 

os quais vem se destacando sobremaneira a temática ambiental, sobretudo por sua estreita relação com 

a sustantabilidade e a governança global (SOARES, 2001). 

Destacam-se as duas Convenções Quadro das Naçoes Unidas, assinadas na Conferência RIO/92. 
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Este foi na essência a questão-dilema colocada em 1983 pela Assembléia Geral das Nações Unidas 
para a primeira ministra da Noruega, Gro Harlem Brundlant. (presidente da Comissão Mundial sobre 
Meio Ambiente e Desenvolvimento). 

ESTY, Daniel; INOVA, Maria H (orgs.). Governança Ambiental Global- Opções e oportunidades. São 
Paulo: Senac, 2005.  

PIRES, Ederson. A Mudança Climática, o Protocolo de Quioto e o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo: Elementos de um novo paradigma de comportamento econômico-ambiental. 

Dissertação de mestrado (aprovada com conceito máximo). Itajaí: Univali, 2006. 

O tema da Governança ambiental, sobretudo a partir do destaque para os problemas climáticos globais, 
tem estado na ordem do dia. É o que bem demonstra o destaque dado a Al Gore em sua “campanha” 

pela causa climática global. Sobre isto ver também:  LEIS, Héctor Ricardo & VIOLA , Eduardo. 

Mudanças na direção de uma globalização multidimensional complexa. Cardernos de Pesquisa 

Interdisciplinar em Ciências Humanas. DICH/UFSC N.40, Novembro de 2002. 
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O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS 

ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA POLÍTICA DE 

JUSTIÇA CLIMÁTICA  
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Natalia Martinuzzi Castilho 
 
 

Resumo 

O presente trabalho analisa os acordos de pesca na Amazônia, instrumentos jurídicos 

elaborados por comunidades amazônicas, posteriormente legitimados pelo IBAMA, num 

processo participativo que configura o exercício do pluralismo jurídico.  Essa juridicidade 

comunitária afirma a resistência de comunidades afetadas pela ausência de políticas públicas 

sustentáveis, pelas mudanças climáticas e por um histórico de exclusão social. Os resultados 

dos acordos são relevantes no que concerne à melhoria da qualidade de vida das comunidades, 

aumento da sustentabilidade política e ecológica e ainda no que tange à produção, pois nos 

lagos protegidos pelos acordos, a pesca do pirarucu é 4,7 vezes mais produtiva do que em 

outras áreas que não implementam tais técnicas. Diversos desafios no que concerne à 

afirmação jurídica e à interpretação dos acordos são discutidos, como o conceito de 

pluralismo, de propriedade especial coletiva, justiça climática e sustentabilidade, tendo em 

vista que os órgãos reguladores muitas vezes não instituem mecanismos regulatórios capazes 

de fortalecer as funções de tais acordos, o que resulta na sua fragilidade. O direito que se 

fundamenta nos institutos tradicionais e na interpretação monista e estatal não responde à 

complexidade atual dos conflitos, que envolvem aspectos transdisciplinares, sociais, 

ecológicos, geracionais e de riscos. A teoria do pluralismo jurídico comunitário-participativo 

será então, a base para os questionamentos albergados neste trabalho, que busca historiar e 

analisar os acordos de pesca na Amazônia, qual o seu papel na sustentabilidade política e 

ecológica e quais os desafios para sua implementação 

 

Palavras-chave: acordos de pesca, sustentabilidade, justiça climática, pluralismo jurídico 

comunitário-participativo. 

 

Abstract 

This paper analyzes the Amazon fisheries agreements, legal instruments prepared by 

Amazonian communities, subsequently legitimized by IBAMA, in a participatory process that 

sets the exercise of legal pluralism. Community legal claims that the resistance of 

communities affected by the absence of public sustainable policies, climate change and a 

history of social exclusion. The results are relevant agreements with regard to improving the 

quality of life of communities, increased political and ecological sustainability and also with 

regard to production, as protected by the agreements in the lakes, fishing for “pirarucu” is 4.7 

times more productive than in other areas that do not implement such techniques. Several 

challenges regarding the legal statement and interpretation of agreements are discussed, as the 

concept of pluralism, especially collective property, climate justice and sustainability, given 

that regulators are often not able to establish mechanisms to strengthen the regulatory 

functions of such agreements, resulting in its fragility. The right is based upon traditional 

institutions and the monistic interpretation and state does not respond to the complexity of 

current conflicts, which involve cross-disciplinary aspects, social, ecological and 

generational risks. The theory of a communitarian and participatory legal pluralism will then 

3875



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

be the basis for questioning housed in this work, which seeks to chronicle and analyze 

fisheries agreements in the Amazon, what is their role in political and ecological sustainability 

and what the challenges for implementation. 

 

Key-words: fisheries agreements, sustainability, climate justice, communitarian and 

participatory legal pluralism.  

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Sustentabilidade política e cidadania ambiental; 3. Desafio global e 

local: a mudança no clima e o conceito de Justiça Climática; 3.1 As mudanças climáticas na 

Amazônia e seus impactos nas comunidades pesqueiras locais. 4. O pluralismo jurídico 

comunitário-participativo e sua função emancipatória; 5. Os acordos de pesca na Amazônia: 

um exercício do pluralismo jurídico comunitário participativo; 5.1 Resultados e desafios; 5.2 

Os desafios jurídicos do manejo comunitário dos recursos pesqueiros; 6. Conclusão; 7. 

Referências Bibliográficas. 

 

1. Introdução  

O desafio de construção de políticas públicas sustentáveis, não só no aspecto ecológico 

e ambiental, mas político e institucional conduz a repensar tradicionais concepções do Direito 

para incluir as diversas vozes necessárias a sintonizar os anseios de desenvolvimento 

sustentável, a urgência na adaptação às mudanças climáticas, e o fortalecimento da 

organização comunitária, sua cultura e conhecimento.  

A Amazônia brasileira concentra a maior riqueza em biodiversidade do país, abriga 

fontes essenciais para o desenvolvimento sustentável e possui ampla visibilidade 

internacional. Nesse sentido, demanda urgentes políticas de sustentabilidade que garantam ao 

país a continuidade no protagonismo das discussões internacionais sobre o clima e a 

biodiversidade. 

As pressões advindas das mudanças climáticas e a visível desigualdade dos efeitos 

dessas mudanças sobre as diversas camadas da população reclamam políticas calcadas nos 

princípios de uma justiça climática, que reconheçam e integrem comunidades historicamente 

excluídas dos processos de desenvolvimento do país.   

O direito que se fundamenta nos institutos tradicionais e na interpretação monista e 

estatal não responde à complexidade atual dos conflitos, que envolvem aspectos 

transdisciplinares, sociais, ecológicos, geracionais e de riscos. A teoria do pluralismo jurídico 

comunitário-participativo será então, a base para os questionamentos albergados neste 

trabalho, que busca historiar e analisar os acordos de pesca na Amazônia, qual o seu papel na 

sustentabilidade política e ecológica e quais os desafios para sua implementação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamento bibliográfico sobre 

os trabalhos técnicos e organizativos desenvolvidos na Amazônia para estabelecer os acordos 
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de pesca, entrevistas e revisão bibliográfica das teorias de sustentabilidade e justiça climática, 

bem como da teoria do pluralismo jurídico comunitário-participativo e das novas concepções 

teóricas sobre a propriedade coletiva. 

 

2. Sustentabilidade política e cidadania ambiental 

O Brasil construiu um denso arcabouço jurídico-político em favor da sustentabilidade, 

com fundamento constitucional (direito das presentes e futuras gerações) e ampla legislação 

que condiciona as ações do Estado à afirmação da qualidade de vida. No entanto, pouco se 

efetiva dessa legislação, muitas vezes por falta de conhecimentos da sociedade na 

consolidação dos direitos difusos.  

A crise ambiental demanda um novo modelo de organização societária voltada para a 

superação das dívidas em relação à justiça ambiental e climática, e, principalmente, focada na 

consolidação de um Estado de Direito Ambiental. Para tanto, o desafio consiste em afirmar 

uma cidadania ambiental calcada nos princípios da sustentabilidade. A cooperação e interação 

são chaves para a superação da crise da sociedade técnica característica da modernidade, que 

compartimentou e hierarquizou conhecimentos sem um compromisso com a qualidade de 

vida. Sobre o Estado Constitucional Ecológico afirma Canotilho: 

 

O Estado constitucional além de ser e dever ser um estado de direito democrático e 

social, deve ser também regido por princípios ecológicos; o estado ecológico aponta 

para formas novas de participação política sugestivamente condensadas na expressão 

democracia sustentada. (2004, p. 3) 

 

Canotilho sustenta uma visão que se oponha ao individualismo, sugerindo uma “leitura 

ambiental associativista” que fundamenta a democracia ecológica, sustentada e 

autosustentada, o que implica na reabilitação da democracia dos antigos como democracia de 

participação e de vivência na virtude ambiental. (2004, p.8). A cidadania ambiental demanda 

uma integração na concepção de ambiente, insere o ambiente natural e cultural (humano) 

como um só, e ainda integra as responsabilidades do Estado e da sociedade na sua proteção. 

O conceito de sustentabilidade foi semeado nos debates da Conferência de Estocolmo 

sobre meio ambiente humano em 1972, com a influência de Ignacy Sachs que inicialmente 

cunhou o termo “ecodesenvolvimento”. O nascimento do conceito se deu somente em 1987 

com o Relatório Brutland, que o define como sendo o desenvolvimento que atende às 

necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem 

as suas próprias necessidades. Salvaguarda, portanto um compromisso ético com o futuro é 

um direito ao futuro e à qualidade de vida. A crescente percepção e consciência da crise 
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ambiental, mais visível a partir das mudanças climáticas e extinção de espécies, fizeram com 

que as questões relacionadas à sustentabilidade saíssem de uma posição periférica e 

adquirissem centralidade. (RIBEIRO, 2009, p.67). 

 

A sustentabilidade e a noção de desenvolvimento sustentável são compreendidas nas 
sociedades de risco e consideradas pelo direito ambiental como compromissos 

políticos, socais e, sobretudo jurídicos, de concretização de um mundo (futuro) 

possível, substituindo a equivocada perspectiva de promessa de segurança no futuro. 

(AYALA, in FERREIRA, et al, 2004, p. 234) 

 A sustentabilidade envolve diversos aspectos: ambiental, ecológico, demográfico, 

social, cultural, institucional e político.  A construção da cidadania resguarda uma faceta 

fundamental para o alcance da sustentabilidade, que, enquanto política deve estar vinculada à 

construção da cidadania, resumindo-se, “em seus aspectos micro, à democratização da 

sociedade, e macro, à democratização do Estado.” (LEROY, 1997, p. 48). 

O fortalecimento da sociedade, aumento do fluxo de informações e consequente 

ampliação da capacidade decisória são fundamentais para a democratização da sociedade. A 

elaboração de uma política de desenvolvimento sustentável a partir desses marcos caracteriza-

se como estratégia fundamental para a superação dos graves efeitos das mudanças climáticas.  

 

3. Desafio global e local: as mudanças no clima e o conceito de Justiça Climática 

O aquecimento global tornou-se o grande desafio do século XXI, induzindo a 

construção de estratégias conjuntas para mitigação e adaptação, principalmente nas áreas 

vulneráveis.  

Rovere (2005, p.32) alerta para os diversos setores mais vulneráveis às mudanças 

climáticas no Brasil: 

Desse modo, este exercício prospectivo em mudança do clima diz respeito à 

vulnerabilidade do país em relação aos impactos adversos da mudança do clima, em 

especial nos setores de saúde, agropecuária, florestas, energia, recursos hídricos, 

zonas costeiras, regiões semiáridas e biodiversidade, e respectivas estratégias de 

adaptação; e à mitigação da mudança do clima, como oportunidade para o 

desenvolvimento sustentável, em especial nos setores de agropecuária, floresta, 

energia renovável, conservação de energia, resíduos sólidos e em projetos de 

seqüestro de carbono, levando em conta a evolução das negociações internacionais 

neste domínio.   

O Brasil encontra-se particularmente ameaçado devido à dependência direta de diversas 

populações do equilíbrio ambiental para sua sobrevivência. De acordo com Nobre (2005) tal 

vulnerabilidade pode até mesmo comprometer o futuro desenvolvimento sustentável do país. 
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 A adaptação consiste em estratégias para conviver com as mudanças do clima,
 

descreve ajustes em sistemas ecológicos ou sócio-econômicos em resposta às mudanças 

climáticas correntes ou projetadas, resultantes de práticas, processos, medidas ou mudanças 

estruturais.  A construção de cenários futuros é fundamental para a tomada de decisão em 

relação às medidas de adaptação mais adequadas. No entanto, se encontra ainda incerta a 

definição dos cenários, necessitando-se de um profundo esforço do conhecimento científico 

atual, auxiliado pelo conhecimento tradicional, principalmente devido à ausência de dados.  

Nobre (2005, p.152) adverte para as incertezas dos modelos matemáticos sendo a 

principal a ausência de dados sobre a trajetória futura das emissões dos GEE (gases do efeito 

estufa), o que fortalece o papel da caracterização de modelos dependente de decisões humanas 

sobre o caminho sócio-econômico-ambiental a ser efetivamente implementado.  

Nesse sentido, ampliar o conhecimento e a construção de soluções que articulem 

conhecimentos tradicionais e científicos, mobilizem esforços e desenhem cenários junto às 

comunidades, são desafios da sustentabilidade política, que preconiza a participação nas 

decisões ambientais. Tais comunidades são formadas por populações de baixa renda, que 

representam os setores mais afetados por essas mudanças.   

Sendo assim, o conceito de Justiça Climática se propõe a esclarecer os obstáculos 

trazidos com as incertezas relacionadas às causas das mudanças climáticas e aos grupos mais 

afetados. Milanez e Fonseca (2011) situam o movimento pela Justiça Ambiental como o 

nascedouro da ideia de Justiça Climática. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, devido 

ao fortalecimento da articulação entre movimento ambientalista, sindicatos, grupos e minorias 

étnicas fortemente prejudicadas com as consequências da instalação de aterros para resíduos 

químicos perigosos próximos as suas comunidades.  

O paradigma da justiça climática reconhece que as mudanças do clima não vão afetar a 

todos de forma igual. Estudos e recentes desastres ambientais
1
 confirmam maiores danos às 

populações menos favorecidas, mais vulneráveis. Alguns modelos do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) – apontam que as piores consequências das mudanças climáticas devem 

acontecer em países da América Latina, África, e sul da Ásia (MILANEZ, FONSECA, 2011, 

p.96). Tais diferenças também têm relação com “dimensões institucionais e de governança – 

como a capacidade do sistema político em implementar políticas públicas adequadas e com 

                                                
1
 http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=1322 
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garantia de acesso a todos (BROOKS; ADGER; KELLY, 2005; EBI, 2009; ENGLE; LEMOS, 

2010; TWOMLOW, et al, 2008)”.  

A ideia de justiça climática afirma que a problemática da mudança do clima, “mais do 

que uma questão de cunho ambiental, é um problema de direitos humanos” (2011, p.97). Ou 

seja, apesar de as mudanças climáticas afetarem todo o globo, as comunidades mais 

vulneráveis têm menos condições de adaptação, sendo duplamente prejudicadas. O 

reconhecimento e debate do tema é um passo para a construção de políticas mais equânimes e 

sustentáveis. 

Diante desse desafio, as políticas públicas traçadas para esse panorama devem 

identificar de que maneira a geopolítica e as desigualdades sociais influem nas problemáticas 

relacionadas ao meio-ambiente. Dessa forma, a formulação de tais políticas deve ser centrada 

na participação social, no empoderamento das comunidades e na cooperação entre sociedade 

civil e instituições. (MILANEZ, FONSECA, 2011) 

 

3.1 As mudanças climáticas na Amazônia e seus impactos nas comunidades 

pesqueiras locais. 

As variações climáticas e seus efeitos relacionam-se sobremaneira com a exploração 

econômica e as relações sociais e ambientais, entre mercado, Estado e comunidades, nas 

grandes florestas tropicais, como a Amazônia. O desmatamento indiscriminado das florestas, 

grandes ecossistemas que armazenam uma enorme quantidade de carbono, representa a 

terceira maior causa de emissão de gases do efeito estufa, ficando atrás somente da produção 

de energia e da indústria e à frente do setor de transportes. (INPE, on line, 2011).  

Um projeto realizado pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST), do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil e o Met Office Hadley Centre (MOHC), do 

Reino Unido resultou em um vasto relatório a respeito dos impactos das mudanças climáticas 

na região amazônica: 

Os resultados mostram que pode haver aumento substancial da temperatura e 

queda significativa da precipitação pluvial em grandes áreas do Brasil, 

inclusive na Amazônia. Entre outros possíveis impactos, há o potencial de 

exercer pressão sobre a floresta tropical. A ameaça das mudanças climáticas 

não pode ser subestimada, mas a preocupação mais imediata é o 

desmatamento da Amazônia. (...) (INPE, on line, 2011).  

  

O INPE estuda esse assunto desde a década de 1980; as observações e os modelos 

sugerem que, ao alterar o ciclo hidrológico regional o desmatamento em grande escala pode 

produzir um clima mais quente e seco. Os resultados dessas simulações sugerem que, quando 

o desmatamento atinge mais de 40% da extensão original da Floresta Amazônica, a 
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precipitação pluviométrica diminui de forma significativa no leste da Amazônia. O 

desmatamento poderia provocar um aquecimento de mais de 4 ºC no leste da Amazônia e as 

chuvas de julho a novembro poderiam diminuir em até 40%. E, o que é mais importante, essas 

mudanças viriam somar-se a qualquer mudança decorrente do aquecimento global. A redução 

do desmatamento poderia minimizar esses impactos, bem como reduzir as emissões de gases 

de efeito estufa. (INPE, on line, 2011, p. 16). 

Em relação aos efeitos climáticos extremos na região, apenas nos últimos anos 

ocorreram duas grandes secas e uma das piores enchentes já vistas.  O alto índice de 

precipitação pluviométrica de 2009 e os baixos índices de 2005 e 2010 foram posteriormente 

sentidos no nível dos rios da Bacia Amazônica. A alta recorde no nível dos rios em Manaus 

em 2009 foi seguida, logo no ano seguinte, por uma seca sem precedentes, que representou 

uma baixa recorde no nível dos rios (INPE, on line, 2011). 

 Assim, os efeitos do aquecimento global são sentidos especialmente nas comunidades 

ribeirinhas, que subsistem da pesca e da agricultura. Registrou-se que no ano de 2010, a seca 

reduziu a produção pesqueira, que era de 10 toneladas/mês, normalmente, para 1 

tonelada/mês. (MARENGO, et al, 2011). 

 Nesse sentido, as alternativas das comunidades em superar tais efeitos extremos 

precisam ser cada vez mais fortalecidas.  A ação coletiva e participativa nesses processos de 

superação podem oferecer soluções a nível local para esta realidade.  A resposta a tais 

mudanças climáticas encontra-se prioritariamente nas formas de utilização e manejo dos 

recursos naturais dos ecossistemas da Amazônia. Isso ocorre principalmente porque a 

manutenção da sustentabilidade ambiental encontra-se nas atitudes dos cidadãos que habitam, 

relacionam-se e sobrevivem daquele ambiente, somadas à intervenção estatal no sentido de 

proteger a região amazônica. 

Encontrar modelos de adaptação às mudanças climáticas que ao mesmo tempo levem 

em conta a justiça climática e participação deve nortear a feitura de políticas de 

sustentabilidade. A gestão participativa que se reflete nos acordos de pesca na região 

amazônica revelam a constituição de relações jurídicas que apontam para a teoria do 

pluralismo jurídico comunitário participativo, analisada como teoria do Direito capaz de 

fortalecer e embasar políticas públicas efetivas e replicáveis para a adaptação e 

sustentabilidade.  

 

4. O pluralismo jurídico comunitário-participativo e sua função emancipatória 
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O conceito de pluralismo jurídico comunitário-participativo remete-nos a 

normatividades produzidas fora da esfera estatal ou institucional, que refletem as relações 

sócio-políticas inseridas no âmbito comunitário, por coletividades que necessariamente 

enfrentam em seus cotidianos situações precárias, de violações de direitos fundamentais. 

Segundo Antonio Carlos Wolkmer: 

 

Outro critério valorativo capaz de distinguir o pluralismo enquanto sistema que se 

opõe ao monismo unificador e homogêneo é a sua natureza fluida e mutável centrada 

na „diversidade‟. Está na raiz da ordem pluralista a fragmentação, a diferença e a 

diversidade. Trata-se de se admitir a „diversidade‟ de seres no mundo, realidades 

díspares, elementos ou fenômenos desiguais e corpos sociais semi-autônomos 

irredutíveis entre si. O sistema pluralista provoca a difusão, cria uma normalidade 

estruturada na proliferação das diferenças, dos dissensos, dos confrontos. (2001, 

p.176). 

 

A gênese da teoria do pluralismo jurídico comunitário encontra-se na própria concepção 

do fenômeno jurídico, tendo em vista que se opõe à dogmática tradicional, que representa o 

conhecimento jurídico como estanque, isolado e fechado em si mesmo. Ao contrário, tal 

corrente jurídico-filosófica afirma a necessidade de o Direito refletir sobre os conflitos 

sociais, econômicos e ambientais que perpassam a realidade, especialmente a dos países 

subdesenvolvidos da América Latina, como o Brasil. 

Para David Sánchez Rubio, apesar de a elaboração teórica do conceito de pluralismo 

jurídico remontar, na tradição ocidental, à Idade Média, e de já ter sido trabalhada por 

inúmeros autores tal coexistência de subsistemas jurídicos distintos em sua essência do 

Direito do Estado, na atualidade aponta-se o ressurgimento e o maior protagonismo das 

ordens e das teorias que refletem a dimensão plural do fenômeno jurídico. Ao mesmo tempo, 

o contexto mundial encontra-se modificado pela nova ordem econômica internacional, 

resultante do desenvolvimento do sistema capitalista. (RUBIO In WOLKMER et al, 2010, p. 

56) 

Nesse sentido, alia-se às representações culturais e sociais das classes desfavorecidas, 

que enfrentam cotidianamente situações de precariedade habitacional, alimentar, dentre 

outras, e resistem apesar de violações constantes dos seus direitos. Os saberes e as relações 

sócio-jurídicas forjadas por estes sujeitos embasam tal concepção pluralista do fenômeno 

jurídico, na medida em que grande parte de tais práticas são concebidas autonomamente, de 

forma participativa, e representam a concretização de modos de vida capazes de resistir e, ao 

mesmo tempo, superar as formas de dominação da modernidade. 
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A análise do fenômeno que se conceituou como injustiça climática reflete tal realidade. 

As populações que menos contribuem para o aumento no nível de consumo da comunidade 

global, pela ausência de poder aquisitivo, são as que mais sofrem os efeitos e as 

consequências do fenômeno do efeito estufa e do aquecimento global. Os efeitos climáticos 

extremos afetam mais gravemente os grupos menos favorecidas economicamente, e este é um 

dado concreto capaz de demonstrar que os avanços econômicos e tecnológicos da 

modernidade continuam se dando à custa de sérias injustiças sociais e graves violações de 

direitos humanos fundamentais, como o direito à moradia digna e ao meio ambiente 

equilibrado. 

O pluralismo comunitário-participativo busca modificar radicalmente o quadro de pouca 

efetividade do ordenamento estatal em lidar com essas questões. Enquanto prática político-

jurídica oriunda de sujeitos coletivos ou singulares insurgentes, contrapõe-se a uma 

compreensão jurídica hegemônica, que, muitas vezes caracteriza como irrelevante e, em 

alguns casos, até mesmo remete à ilegalidade as ações de comunidades e movimentos sociais.  

O paradigma pluralista reconhece as reivindicações dos atores coletivos que lutam pela 

efetivação de direitos humanos e fundamentais, bem como a ação integradora e participativa 

de tais sujeitos para a construção de uma sociedade sustentável, plural e democrática. Além 

disso, reafirma a importância do papel do Direito e do fenômeno jurídico neste processo, 

como elemento fundamental neste caminho de superação. 

Isto porque, para este paradigma a interculturalidade é fundamental na efetivação de tais 

pressupostos. A interculturalidade compõe uma concepção de direitos humanos contra-

hegemônica, justamente porque construída a partir da lógica e da prática dos movimentos 

sociais. Pode ser compreendida, segundo Wolkmer (2006, p. 120):  

 
(...) como filosofia crítico-cultural, como horizonte de diálogo eqüitativo, „como um 

espaço da negociação (...), como reconhecimento do pluralismo cultural [...], em que 

nenhuma cultura é um absoluto, senão uma possibilidade constitutivamente aberta a 

possível fecundação por outras culturas. ‟(...) Trata-se de um discurso sobre culturas 

como „síntese de elementos inovadores, transportados, assimiladas num processo 

histórico.‟ Por conseqüência, a interculturalidade em sua dimensão pluralista tem 

caráter dialógico, hermenêutico e interdisciplinar.”.  
 

O autor ainda afirma que é a partir da prática dos movimentos sociais insurgentes que os 

valores da interculturalidade se expressam, na proposição de um diálogo transformador que 

reafirme as necessidades fundamentais e o direito à vida e à dignidade desses sujeitos. Essa 

perspectiva intercultural reside na análise da construção histórica das relações de dependência 

econômicas e culturais dos países latino-americanos com o Ocidente.  
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O imenso abismo econômico e social existentes nos países de Capitalismo periférico 

(WOLKMER, 2001) é um dos principais argumentos para justificar a emergência de uma 

teoria jurídica comprometida com as vozes e com os saberes dos sujeitos mais prejudicados 

por este modelo de desenvolvimento sócio-econômico. Para Rubio, os países latino-

americanos vêm sendo afetados por essa estratégia econômica, tendo em vista que suas 

economias mantêm-se dependentes ao jogo de interesses do capital dominante. (RUBIO In 

WOLKMER et al, 2010, p. 57). 

Sendo assim, em sua versão emancipadora, o Direito pode ser instrumento a serviço dos 

atores coletivos insurgentes. É importante destacar que o paradigma pluralista não pretende 

minimizar o Direito estatal, mas compreendê-lo, em seus limites e possibilidades, enquanto 

um dos instrumentos necessários à construção da emancipação social. Da mesma forma em 

relação às práticas normativas não oficiais, que também podem refletir experiências 

normativas populares extremamente autoritárias e nada progressistas.   

A análise encontra-se voltada, no entanto, àquelas práticas que possuem caráter 

solidário e participativo, capazes de agregar valores e contribuições concretas na elaboração 

de um novo paradigma jurídico: 

 
(...) O pluralismo comprometido com a alteridade e com a diversidade cultural 

projeta-se como instrumento contra-hegemônico, porquanto mobiliza concretamente 

a relação mais direta entre novos sujeitos sociais e poder institucional, favorecendo a 

radicalização de um processo comunitário participativo, definindo mecanismos 

plurais de exercício democrático e viabilizando cenários de reconhecimento e 

afirmação dos Direitos Humanos. (WOLKMER et al, 2010, p. 41) 

 

O pluralismo jurídico encontra-se fundado, assim, no exercício democrático e na livre-

organização social, conduzindo à discussão de uma cultura jurídica nova, assentada no 

reconhecimento dos direitos fundamentais e na liberdade de ação coletiva. A atuação do 

Estado nesse contexto deve considerar a legitimidade e a importância de grupos e atores 

sociais que resistem e lutam contra um desenvolvimento social e ambientalmente 

irresponsável e economicamente desigual. 

 

5. Os acordos de pesca na Amazônia: um exercício do pluralismo jurídico 

comunitário participativo 

A diversidade ecológica desta região da Amazônia é considerada uma das maiores do 

planeta, pois se trata da maior extensão de áreas alagadas do mundo. A cheia do Rio 

Amazonas e seus afluentes alaga cerca de 64,591,108 hectares, e por aproximadamente 6 

meses, a água sobe de 10 a 15 m. (OVIEDO, 2010). Esse fenômeno cria um ecossistema 
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aquático unicamente dependente de tal período de inundação, utilizado por diversas espécies 

de peixes, como o maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. 

Existem diversos fatores que ameaçam a manutenção deste delicado ecossistema. As 

consequências do aquecimento global são agravadas por uma realidade complexa, cujos 

problemas refletem questões históricas relativas às próprias políticas ambientais do Estado 

brasileiro. A ineficácia estatal na fiscalização da exploração econômica da região permit iu a 

atuação de livres comerciantes, na sua maioria externos às comunidades, movidos por 

interesses de mercado, que não possuem qualquer tipo de responsabilidade pela manutenção e 

equilíbrio daquele sistema. 

A inserção de técnicas modernas de pesca, que permitiram a massiva produção para o 

mercado, principalmente a partir dos anos 90, gerou a escassez de várias espécies de peixe na 

área, como o pirarucu, por exemplo. Segundo Antonio Oviedo (2010, p. 7), dados produzidos 

por autoridades de pesca brasileira (SUDEPE) mostram que a captura do pirarucu no estado 

do Amazonas diminuíram de 1,140 t em 1979 para 364 t em 1986. Em Santarém, cidade do 

Pará, o comércio do pirarucu alcançou uma média anual de apenas 18,5 t entre 1992 e 1996.  

A pesca intensiva para o mercado gera conflitos em duas principais dimensões. A 

primeira relaciona-se à sustentabilidade dos recursos naturais, que reflete a contradição entre 

desenvolvimento econômico e ecologia. A segunda expressa os interesses contrários dos 

pequenos produtores locais frente aos estrangeiros que de fato possuem acesso à exploração 

dos recursos. De acordo com os dados apresentados, constata-se que essa possibilidade de 

intervenção enfraquece as formas tradicionais de manejo da pesca, que se mostram 

efetivamente sustentáveis. 

A atuação do Estado em relação a essa problemática, historicamente, não vem se 

mostrando totalmente eficaz. Os marcos regulatórios relativos à atividade pesqueira no Brasil 

mostram-se extremamente insuficientes e incapazes de relacionar as dimensões culturais, 

ambientais e socioeconômicas da região amazônica, especialmente as planícies aluviais. 

Durante os anos 60, devido ao período ditatorial, conforme Oviedo (2010), a legislação 

possuía duas características principais, o autoritarismo político e a predominância dos 

interesses econômicos, acima de quaisquer outros fatores, ambientais ou sociais.  

Essa realidade modificou-se na metade dos anos 80, pois a redemocratização gerou uma 

descentralização das leis e regulamentações sobre o meio ambiente, que culminou com a 

criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), em 1989. A adoção de modelos de gestão visando à administração integrada e 

participativa ganhou espaço na política de meio ambiente implementada pelo órgão, 
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principalmente em ecossistemas especiais. Neste contexto, foi criado o DEPAQ – 

Departamento de Pesca e Aquicultura, iniciando-se um Programa de organização da pesca das 

bacias dos rios. 

Diante da ausência e ineficiência estatal no controle das intervenções estrangeiras e da 

pesca predatória e do crescimento dos efeitos extremos do aquecimento global nas áreas dos 

lagos, a própria organização e mobilização comunitária produziu regulamentos informais, os 

chamados acordos de pesca, que representam formas de conviver e superar esses obstáculos e 

adversidades. 

Os acordos nasceram de um contexto de mobilização das comunidades das planícies 

aluviais na defesa de seus lagos, nos anos 80. Os acordos informais surgiram em diversos 

lugares, apoiados pela Igreja Católica e algumas organizações não governamentais que 

atuavam na região. A proliferação dos acordos como uma estratégia local no contexto das 

mobilizações e lutas em defesa do meio ambiente na Amazônia, que culminou com o 

assassinato de Chico Mendes, auxiliou a criação e o reconhecimento de reservas extrativistas, 

um grande avanço institucional. 

Consistem em acordos mútuos sobre a utilização dos recursos naturais, realizados pela 

própria comunidade, destinados a assegurar a disponibilidade de recursos no contexto do 

equilíbrio ambiental, da produção econômica sustentável e do bem-estar da comunidade. Eles 

evitam a captura indiscriminada, auxiliam no monitoramento de pesca, e, assim, controlam os 

resultados da degradação do meio ambiente. Ressalta-se a relevância dos acordos de pesca no 

sentido de regulamentar e controlar a pesca predatória na região, principalmente da espécie 

“pirarucu”.  

As regras que regulam a atividade pesqueira usualmente são definidas em reuniões 

regionais envolvendo representantes das comunidades que utilizam o mesmo sistema 

de lagos. Em alguns casos o Estado participa do processo de discussão e organização 

da comunidade, mas na maior parte das vezes as comunidades aplicam as regras sem 

a participação do Estado. Em alguns casos, instituições locais, como as Colônias de 

Pescadores e os Conselhos Regionais de Pesca, têm tido um papel ativo, dando 

apoio a essas iniciativas comunitárias de manejo. Em outros casos, em que as 

Colônias são dominadas pelos pescadores comerciais itinerantes, elas tendem a se 

opor a essas iniciativas, uma vez que entendem essas medidas como uma ameaça a 

seus interesses. (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p.13) 
 

Segundo Oviedo (2010), de 1987 a 1996, antes da ratificação oficial dos acordos, pelo 

menos 35 acordos de pesca informais foram registrados entre 72 comunidades de um único 

usuário, a Z-20, Colônia de Pescadores de Santarém-PA, configurando um sistema de gestão 

alternativa.  

Inicialmente, o IBAMA resistia à utilização desses mecanismos de participação popular 

na elaboração e aplicação das políticas e regulamentos, considerando-os uma ameaça à 
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autoridade governamental. (OVIEDO, 2010). No entanto, de acordo com os resultados 

advindos do desenvolvimento de pesquisas por organizações não governamentais, e com a 

significativa melhoria dos sistemas de gestão, o órgão concluiu que essa estratégia poderia ser 

aceita. 

Apesar disso, a fiscalização e a intervenção estatal, na prática, atuam muitas vezes na 

defesa das atividades mercadológicas na região (OVIEDO, 2010). As práticas individuais e os 

anseios de lucratividade a todo custo ainda predominam neste espaço, o que faz com que a 

regulação comunitária seja frequentemente invisibilizada, não se reconhecendo sua real 

importância para a preservação e manutenção do meio ambiente.  

A gestão participativa deve ser analisada como a construção de relações normativas 

autônomas, forjadas a partir dos mecanismos de organização da produção e da sobrevivência 

de cada comunidade. Os acordos de pesca, como reflexos dessa forma de gestão, representam 

uma forma de pluralismo comunitário participativo, pois se propõem a coordenar e regular as 

ações individuais, em benefício da sustentabilidade ambiental e do bem-estar comunitário, 

frente às adversidades das mudanças climáticas. 

Os acordos possuem características diferenciadas em cada comunidade, mas de maneira 

geral instituem as normas relativas ao manejo dos lagos sobre a produção pesqueira. Nessa 

perspectiva, quais os períodos permitidos para a atividade, as artes de pesca a serem 

utilizadas, a fiscalização do cumprimento dessas regras, o controle da exploração de 

comerciantes estrangeiros, tudo isso é definido e regulamentado pela própria comunidade. 

Verificam-se, nesse sentido, diversos elementos que constituem os acordos como uma 

prática pluralista do direito, de viés democrático e comunitário. A capacidade de intervenção 

estatal no cotidiano dessas comunidades é mínima. Não existem condições, principalmente 

devido à ausência dos investimentos necessários à proteção e fiscalização das vastas áreas em 

que se distribuem estas populações. O alcance do exercício da autoridade estatal no que tange 

ao modo de vida, às relações que se estabelecem no interior das comunidades é mínimo e 

muitas vezes inexistente. 

A resistência às intempéries do clima e às fortes investidas do mercado na atividade 

exploratória irresponsável trouxe a essas comunidades uma necessidade de organização que se 

relaciona com a busca de relações e modos de vida sustentáveis. Identifica-se na fala dos 

ribeirinhos, registrada no vídeo “Testemunhas do Clima” (WWF, online, 2011) a percepção 

das mudanças climáticas e a necessidade de adaptação de suas atividades. O vídeo mostra, 

ainda, o longo percurso dessas comunidades (cearenses e indígenas) em busca da 
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sobrevivência e assoladas por políticas insustentáveis e opressoras, desde os soldados da 

borracha a uma agricultura predatória baseada na derrubada da floresta.  

Assim, os acordos nascem da própria organização comunitária como expressão de 

resistência a esses fatores, quais sejam: as intempéries do clima, as atividades exploratórias 

irresponsáveis, a completa ineficácia do Estado em exercer seu papel de controle e de defesa 

dos ecossistemas locais, bem como das populações que dependem de seu equilíbrio
2
, e ainda, 

as políticas de desenvolvimento da Amazônia ineficazes e deslocadas dos princípios de 

sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. 

Essa normatividade vai de encontro à lógica de mercado e ao modelo de 

desenvolvimento capitalista que se expandiu na região sem o devido controle do Estado 

brasileiro. Este modelo não se mostra compatível com o bem-viver das comunidades das 

planícies aluviais, o equilíbrio ambiental, o respeito aos períodos de defeso e às proibições 

relacionadas à pesca predatória, por exemplo. Os acordos desenvolvem instituições locais, 

pois promovem o manejo comunitário como técnica fundamental à manutenção da 

sustentabilidade na exploração da atividade pesqueira (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p. 16). 

 

5.1 Resultados e desafios 

As experiências de implementação dos acordos de pesca na Amazônia alcançaram 

resultados significativos, principalmente no que concerne à sustentabilidade, ao aumento dos 

estoques de pesca e ao nível de organização comunitária. No entanto, inúmeros desafios se 

opõem à continuidade e ao fortalecimento do pluralismo insurgente nas comunidades 

ribeirinhas, principalmente no que tange à institucionalização dessas conquistas e à proteção 

dos esforços de manejo da comunidade frente à ameaça dos pescadores sem compromisso 

com a sustentabilidade. 

Em relação ao caráter dos acordos, eles variam conforme a organização interna das 

comunidades. No entanto, muitos já preveem medidas punitivas para aqueles que 

desobedecem as normas, que vão de advertências verbais à reclamação formal nos órgãos 

ambientais, para os reincidentes
3
 (MACGRATH apud OVIEDO, 2010, p. 22).  

                                                
2
 "As nossas lavouras não tá dando mais no tempo certo. A gente espera plantar no mês de setembro que é o mês da planta, e 

às vezes você planta aí o verão chega. (...) Mas agora às vezes a gente planta no mês que antigamente era plantado e não dá, 
porque às vezes bate a chuva muito forte, ou é o verão muito forte. Disponível em < 
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU >. Acessado em 30 de setembro de 2011. 
3

 Um exemplo claro dos impactos de tais restrições pode ser encontrado na seguinte matéria: Fiscalização apreende redes 

no Rio Amazonas, por desrespeito a Acordos de Pesca. Disponível em < 
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-

desrespeito-a-acordos-de-pesca.html > Acessado em 29 de setembro de 2011.  
 

3888

http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

Com o auxílio de projetos entre ONG‟s e o governo federal, as práticas dos acordos de 

pesca ganharam repercussão e, com isso, fortaleceram-se como uma política alternativa capaz 

de garantir o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Isso pode ser demonstrado 

mediante a análise dos resultados das pesquisas realizadas por organizações não 

governamentais que participam dessa política.  

Apesar das dificuldades, aproximadamente 75% das pessoas envolvidas nos acordos, 

em Santarém, os reconhece, o que pode ser considerado um potencial bastante alto de 

legitimidade e efetividade dessas normas. Em relação à produtividade, o manejo sustentável 

proporcionado pelos acordos de pesca é extremamente relevante para o aumento da qualidade 

de vida dessas comunidades. Em uma das comunidades estudadas na pesquisa, na ilha de São 

Miguel, os lagos protegidos pelos acordos apresentam uma produtividade 4,7 vezes maior na 

pesca do pirarucu do que em outras áreas que não implementam tais técnicas (OVIEDO, 

2010, p.23). 

Os sistemas municipais de acordos atualmente envolvem mais de 214 comunidades e 

38.412 pessoas em 3 municípios no baixo Amazonas (Santarém, Juruti e Monte Alegre). O 

sistema de gestão está sendo ampliado para integrar o manejo de gado nos campos naturais, a 

regularização fundiária (individual e coletiva), o manejo florestal e o manejo de outras 

espécies como os jacarés, quelônios e a capivara. Estudos do Instituto de Pesquisa Ambiental 

da Amazônia demonstraram que a implantação de acordos de pesca contribui para um 

aumento de 40 a 60% na produtividade da pesca, assim conservando os recursos pesqueiros e 

aumentando a renda. (ALMEIDA, et al, 2002) 

O reconhecimento institucional dos acordos de pesca é um processo recente. O IBAMA 

anteriormente não respaldava tal instrumento e, muitas vezes, as agências governamentais 

enxergavam esses movimentos com desconfiança, como se afrontassem a autoridade do 

Estado. O aumento dos conflitos envolvendo as atividades pesqueiras e o desenvolvimento de 

pesquisas e projetos demonstrativos pressionaram os órgãos a adotar uma postura 

diferenciada, identificando a gestão comunitária e participativa como estratégia na solução 

desses problemas. (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p.16).  

Mediante os resultados satisfatórios, essa juridicidade comunitária foi incorporada como 

medida de política ambiental, por meio de uma Instrução Normativa do IBAMA. A Instrução 

nº 29/2003 define a importância dos acordos: 

  
(...) os "Acordos de Pesca" mostram-se importantes como estratégias de 

administração pesqueira, os quais reúnem um número significativo de comunidades 

de pescadores e definem normas específicas, regulando assim a pesca de acordo com 
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os interesses da população local e com a preservação dos estoques pesqueiros; (...) 

esses Acordos, geralmente, limitam o acesso a certos corpos d'água, para certos 

petrechos, para certas épocas do ano, para certos métodos de pesca e para certas 

espécies, contribuindo assim para a diminuição da pressão sobre o uso dos recursos 

pesqueiros em nível local (...) (IBAMA, 2002). 

  

É importante destacar que, para o sucesso da aplicação das técnicas de manejo 

ambiental comunitário, a atuação estatal em muitos aspectos mostra-se fundamental. A 

demanda em relação ao Estado compreende os investimentos financeiros, a fiscalização, a 

institucionalização e aprovação dos acordos e apoio institucional. A falta de recursos dificulta 

as atividades de fiscalização e a correta implementação dos acordos. Tal ausência também 

inviabiliza a participação dos pescadores nas próprias atividades de gestão participativa: 

  

A fiscalização e monitoramento são elementos de especial atenção, pois os custos 

individuais para os agentes ambientais voluntários exercerem suas atividades são 

altos, bem como não recebem respaldo do Estado (IBAMA), e em alguns casos até 

mesmo de suas comunidades. Sem uma remuneração, ou incentivo, para compensar 

o tempo gasto para a fiscalização e os riscos da atividade, a atuação do agente 
ambiental é prejudicada. Em alguns casos, os agentes ambientais estão até 

enfrentando processos judiciais movidos por infratores. Neste caso, a ampliação do 

apoio do Estado é fundamental, bem como a interferência do mercado deve ser 

monitorada, a fim de que o interesse privado não promova a quebra do acordo (por 

exemplo, para o fornecimento de uma produção que o sistema não atende se tiver 

que respeitar as medidas de manejo sustentável do acordo). (OVIEDO e 

BURSZTYN, 2003, p. 18) 

 

Essa vitória institucional, que remonta a um movimento de descentralização da política 

ambiental mais expressivo a partir de 1993, no entanto, não significou uma mudança 

significativa na postura estatal em relação ao enfrentamento dos inúmeros desafios à 

implementação e expansão dos acordos de pesca. O IBAMA ainda não instituiu mecanismos 

regulatórios capazes de fortalecer as funções de tais acordos, o que resulta na sua fragilidade e 

na consequente exploração desenfreada por comerciantes externos à comunidade e ao trabalho 

de manejo. Os acordos demoram a ser analisados e aprovados, se perdem na burocracia 

estatal, e com isso enfraquecem as fases de avaliação e monitoramento, fundamentais para a 

coesão comunitária e a eficácia dos acordos. Os conflitos de competência da legislação 

brasileira são outro óbice, a recente criação do Ministério da Pesca e Aquicultura ao invés de 

tornar-se um reforço a essas iniciativas representou mais um entrave burocrático. 

As dificuldades da autoridade legislativa em compartilhar a gestão dos recursos também 

representam um entrave para a efetivação dos acordos de pesca. Constata-se que a os agentes 

ambientais do IBAMA não aceitam facilmente a divisão de autoridade com os membros das 

comunidades. (OVIEDO, 2010, p. 28). 
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5.2 Os desafios jurídicos do manejo comunitário dos recursos pesqueiros 

A construção participativa dos acordos de pesca, atualmente, segue um procedimento 

definido na Instrução Normativa do IBAMA 29/2003. Apesar de tais acordos remontarem à 

década de 80 e já integrarem uma cultura organizativa da região na resolução de conflitos. 

Verifica-se que o processo participativo, efetuado nas fases de mobilização, reuniões 

comunitárias, assembleias intercomunitárias, retorno às reuniões comunitárias, envio ao 

IBAMA e avaliação anual, perfaz um caminho de legitimação e verdadeiro exercício da 

participação e colaboração cidadã, previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Daí ter 

superado as políticas públicas tradicionais, anteriormente aplicadas sem sucesso. A força e 

legitimidade das propostas encontram desafios na sua implementação devido aos free riders: 

 

O free rider é um comportamento que pode transitar entre os pescadores, numa 

determinada situação ou contexto, um grupo, que representa cerca de 25% dos 
pescadores, adota um comportamento freerider, caracterizado pela não obediência às 

normas do acordo e adoção de um comportamento individual. Numa outra situação, 

outros pescadores de fora da comunidade podem adotar o comportamento free 

rider.
4
. 

  

Existe um impasse jurídico e político para a limitação da pesca nos lagos objetos do 

manejo
5
. Os lagos são bens da União, de acordo com o artigo 20, II, da Constituição Federal 

de 1988 e, nessa perspectiva, segundo uma interpretação inicial, não podem existir acordos de 

pesca que restrinjam o acesso à navegação e ao uso de qualquer pessoa nestas áreas.  

A Lei de Recursos Hídricos (Lei 9433/ 1997), no entanto, admite restrições de uso 

possíveis, baseando-se na gestão participativa e no fortalecimento da autonomia das 

comunidades para a gestão sustentável. A referida lei prevê no seu artigo 7, inciso X, que os 

Planos de Recursos Hídricos façam "propostas para a criação de áreas sujeitas à restrição de 

uso, com vistas à proteção dos recursos hídricos." Sendo, portanto factível por outorga 

baseada em Plano de Recursos Hídricos a definição como uso prioritário dos lagos para o 

                                                
4
 Oviedo, 2011. Entrevista concedida no Skype para Geovana Cartaxo, em 30 de setembro, às 11h46. 

5 Note-se, ainda, a existência de um Relatório do IBAMA, de 1997, sobre os desafios da Administração Participativa. Neste 

documento, o órgão manifesta a legitimidade dos acordos, mas discorre sobre a impossibilidade jurídica de eles delimitarem 
os grupos responsáveis pela utilização dos recursos naturais daquela área: “Esses acordos, geralmente, restringem o acesso a 
certos corpos d‟água (lagos, igarapés, igapós, setores de rios, etc.) para certos grupos de usuários, para certos apetrechos,  para 
certas épocas do ano, para certos métodos de pesca, etc. Desta forma, os acordo frequentemente conflitam com a legislação 
em vigor, uma vez que se consideram todos os corpos d‟água ligados a um sistema fluvial principal como águas públicas e, 
portanto, abertas para qualquer pescador devidamente registrado e autorizado. Embora esses acordos, em muitos casos 
possam ser legítimos, não são legais. Por outro lado, existe um número considerado de acordos que não excluem ninguém, 
mas apenas definem obrigações para os que concordam. A falta de clareza sobre os critérios para legalização de acordos, tem 

dificultado sobre maneira a sua implementação.”. Administração Participativa: Um desafio à gestão ambiental, 1997. 
Disponível em < http://www.ibcperu.org/doc/isis/7145.pdf > Acessado em 28 de setembro de 2011 
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manejo e pesca sustentável outorgado a determinada associação, com fito de manter a 

sustentabilidade da pesca e organização comunitária participativa.   

A falta de delimitação sobre os grupos de usuários autorizados a explorar os recursos, 

combinada à ausência de fiscalização, fragiliza a eficácia dos acordos. Sendo assim, de forma 

geral, os acordos de pesca determinam quando se pesca, mas não tem regulamentado sobre 

quem pode pescar nas áreas dos lagos. 

Os acordos de pesca representam o manejo de um bem coletivo, por isso a dificuldade 

de limitar juridicamente o acesso à pesca nos lagos manejados. A apropriação pelas 

comunidades dos recursos da pesca é, em sua maioria, coletiva, não se refere à busca por lucro 

individual, norteada por valores de um consumismo desenfreado. Nessa perspectiva, a 

exploração econômica realizada por estas comunidades, orientada por um forte viés 

sustentável, reflete-se como uma ação voltada ao bem-estar da coletividade. As atividades 

desenvolvidas pelas comunidades pesqueiras, as iniciativas de controle e limpeza dos lagos, 

fiscalização contínua e exploração responsável dos recursos, colaboram para o equilíbrio da 

relação homem-natureza no sistema das planícies aluviais. 

Essa dinâmica, no entanto, enfrenta divergências e encontra-se ameaçada por pescadores 

de dentro e de fora das comunidades, os chamados free riders. As violações aos acordos, 

nesse sentido, provêm igualmente de indivíduos internos, que desobedecem as regras e 

enfraquecem as possibilidades de a comunidade manter-se no controle e na fiscalização 

também dos pescadores externos.  

Apesar dos conflitos internos, a noção de propriedade coletiva do recurso pesqueiro 

aplica-se nesta situação, e relaciona-se a um sistema de propriedade especial, não orientada 

pelos valores dominiais tradicionais de propriedade individual ou pública. Segundo José Isaac 

Pilati (2011, p. 50): 

 

A propriedade especial relativiza o indivíduo como interlocutor, mediante 

titularidades coletivas (...) é a substituição do monismo jurídico pelo pluralismo de 

fontes, sob a égide dos instrumentos constitucionais e das leis de natureza 

participativa e de contratos coletivos. O perfil legal da propriedade especial inclui: 

origem constitucional, lei(s), especial (is), ente estatal de apoio e mediação (INCRA, 
FUNAI, ou Agência Reguladora). Importa autonomia e novas classificações 

jurídicas de bens, incluindo, além do público e do privado, o bem coletivo 

(ambiente, cultura), sob nova taxonomia. 

  

O autor inova a respeito da própria concepção de propriedade, ao afirmar a existência da 

propriedade especial, diferente da privada e da pública, principalmente porque possui como 

uma de suas prioridades a utilização coletiva, ambientalmente sustentável do pescado, 

regulada por regras sociais e jurídicas participativas. Evidencia-se um rompimento com o 
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paradigma tradicional da propriedade de bens privados ou públicos, na medida em que 

emergem os exemplos de vivência participativa comunitária, que convivem de forma 

sustentável com o ambiente, de maneira a considerá-lo um bem coletivo, sendo natural, 

portanto, que a fruição dos recursos comuns seja compartilhada entre a comunidade, que 

garante o equilíbrio ambiental daquela região. Exercendo a verdadeira função sócio ambiental 

da propriedade prevista na Constituição e no novo Código Civil.
6
 

 A lógica proprietária do mundo natural demandou uma forma de regulação e 

institucionalização unicamente estatal, o que, para Pilati (2011, p. 97), contribuiu para a 

geração de um desenvolvimento econômico e tecnológico à custa do equilíbrio e da proteção 

da natureza. Nesse sentido, entender o coletivo como valor e bem jurídico autônomo e, mais 

ainda, incorporar a contribuição da organização social comunitária e participativa, mostra-se 

fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

 O equilíbrio do ambiente é considerado como um bem coletivo extrapatrimonial, sendo 

necessária, portanto, uma atuação jurídica orientada por esse entendimento na interpretação 

dos diversos modos de organização e exploração do território amazônico pela população. 

  

Nessa condição de coletivos, tais bens são imprescritíveis, insuscetíveis de 
apropriação ou disposição, pública ou privada – que não seja pelas formas 

participativas – pois deles só se pode dispor coletivamente. Eles são objeto da 

propriedade coletiva extrapatrimonial e como tal desfrutam de um regime jurídico 

próprio, de raiz constitucional. (...) Não são regidos pela lógica econômica e sim 

pela razão da dignidade da pessoa humana; (...). (PILATI, 2011, p. 101) 

  

O manejo comunitário dos lagos amazônicos representa uma forma de propriedade 

especial, pois reflete a preocupação comunitária com a preservação do meio ambiente para si 

e para as gerações futuras. As ações de manutenção daquele ecossistema, representadas por 

meio dos acordos de pesca, fazem parte do cotidiano da própria cultura das comunidades, que 

atuando neste sentido contribuem diretamente para a preservação do ecossistema amazônico, 

o qual, por sua magnitude em extensão e diversidade ecológica, é responsável pela 

sobrevivência da humanidade. Além disso, a exploração dos recursos sob o regime de 

propriedade especial se mostra fundamental para a adaptação e controle dos efeitos extremos 

das mudanças climáticas. 

Nesse sentido, o Estado do Acre inovou ao considerar o manejo comunitário da pesca 

um serviço ambiental, de acordo com a Lei nº 2308 de 22 de outubro de 2010. A legislação 

estadual, orientada conforme a Política Nacional de Mudanças do Clima, Lei Federal nº 

                                                
6
§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades econômicas e sociais e de modo 

que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio 
ecológico e o patrimônio histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. (art 1228, da Lei 10406/2002) 

3893



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

12.187, de 29 de dezembro de 2009, estabelece que o planejamento, a implementação, o 

monitoramento e a criação de normas que objetivem a proteção do meio ambiente e da pesca 

correspondem a ações de controle da poluição e redução de gases do efeito estufa por 

desmatamento e degradação florestal. 

O artigo 3º da referida Lei, em seu inciso II assim define os serviços ambientais: 

(...) serviços ambientais ou ecossistêmicos: funções e processos ecológicos relevantes 

gerados pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoramento 

das condições ambientais, em benefício do bem-estar de todas as sociedades humanas, 
nas seguintes modalidades: a) serviços de provisão: os que fornecem diretamente bens 

ou produtos ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização; 

(...) c) serviços de regulação: os que promovem o sequestro de carbono, a purificação 

do ar, a moderação de eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio 

do ciclo hidrológico, a minimização das enchentes e das secas e o controle dos 

processos críticos de erosão e de deslizamentos de encostas, entre outros que 

concorram para a manutenção da estabilidade dos processos ecossistêmicos; (...) 

(grifo nosso).  
 

O regime de propriedade especial e de uso e exploração de recursos comuns se mostram 

ameaçados com a impossibilidade atual de delimitação dos grupos usuários dos lagos 

manejados. Os estudos realizados comprovam o aumento da produtividade pesqueira com a 

implementação dos acordos de pesca e essa realidade está inserida no contexto de uma fraca 

política de fiscalização pelos órgãos ambientais da exploração irresponsável externa e interna 

às comunidades. Isso porque, para os pescadores artesanais, a competição com os free riders, 

que não participam dos acordos, os deixa em situação de extrema desvantagem.  

Apesar de planejarem e aplicarem diretamente os acordos de pesca, formarem agentes 

ambientais voluntários, elaborarem mutirões ambientais de controle e inspeção, a pesca 

permanece livre nas áreas dos lagos para comerciantes que possuem e, consequentemente, 

para os que não possuem licença, tendo em vista a ausência de uma política mais incisiva do 

Estado para o fortalecimento da fiscalização dessas áreas. 

Sobre esta limitação imposta pelos órgãos federais como um veto, Oviedo comenta:  

 
Apesar de baseada na lei, mina dois princípios básicos da teoria da ação coletiva: (1) 

a clara definição do grupo de usuários; (2) o direito dos usuários ao resultado de seu 

próprio trabalho, sem a competição dos free riders. Da forma como se encontra 
agora, qualquer um pode pescar nos lagos manejados e pode ter acesso aos recursos 

que foram melhorados, mas os pescadores externos não dividem as obrigações e os 

custos da manutenção do sistema. (2010, p. 26) 
7
 

 

                                                
7
 Although based on the law, undermines two basic tenets of the theory of collective action: (1) the clear-cut definition of the 

group of users and (2) the right of users to the results of its own labor, without competition from free-riders. As it stands now, 

anyone can fish in managed lakes and can have access to the improved resources, but outsiders do not share the obligations 
and costs of maintaining the system. 
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Verifica-se uma situação de impasse entre a normatividade informal e a interpretação 

tradicional e monista do direito. O pluralismo jurídico comunitário-participativo, expresso 

mediante a formação dos acordos, pode vir a conquistar ainda mais avanços na produção de 

políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável local. O fortalecimento 

dos acordos e o envolvimento de um número maior de comunidades nas práticas do manejo 

comunitário da pesca, somados a uma abertura dos órgãos ambientais frente às formas de 

pluralismo jurídico comunitário podem orientar a atuação estatal para um caminho de 

superação dessas barreiras jurídico-institucionais. Principalmente no que concerne à 

delimitação dos grupos autorizados a explorar os recursos e o reconhecimento da propriedade 

coletiva dos recursos pesqueiros àqueles que os manejam e conservam.  

Apesar das afirmações de veto dos órgãos federais à definição de grupos específicos de 

uso dos lagos para fins de pesca
8
, é possível interpretar da recente legislação sobre Política 

Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, Lei nº 11.959, de 29 de 

junho de 2009, diversos objetivos e instrumentos que convergem para o entendimento da 

pesca como atividade comunitária e fortalecedora de laços comunitários e sustentáveis, 

embasados em participação e manejo sustentável, como se afere nos dispositivos a seguir 

analisados. Essa leitura permite uma interpretação da norma no sentido de construir limitações 

à pesca nos lagos manejados comunitariamente e de reconhecer a diversidade de concepções 

de propriedade que superem o público e privado e fortaleçam a propriedade coletiva especial 

(PILATI, 2011). 

O artigo primeiro descreve os objetivos da Política, ressaltando o desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade, bem como de suas 

comunidades. Portanto, a pesca é enfatizada na lei como meio de integração e auxílio ao 

desenvolvimento comunitário. Prescreve ainda, a necessidade de um ordenamento embasado 

não apenas nos conhecimentos biológico-pesqueiros, mas também econômicos e sociais, 

definido no inciso XII, do artigo 2º como: 

 
(...) ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar 

a atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes 

biológico-pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais. 

 

                                                
8
 “Existem alguns casos fora do contexto das reservas extrativistas onde o acesso é limitado a um grupo de usuários com o 

aval do Estado. No lago Tucuruí (PA) e na lagoa dos Patos (RS), o número de pescadores comerciais é regulado. A pesca 
industrial no estuário Paraense também tem o número de barcos limitado. No estado do Amazonas, a Superintendência do 
IBAMA tem publicado Portarias Normativas que restringem a pesca em determinados lagos aos membros da comunidade 

local. Esta medida está apoiada num parecer jurídico do Ministério Público.” (OVIEDO e BURSZTN, 2003, p. 19). 
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A sustentabilidade, objetivo da Política, tem como primeiro instrumento elencado no 

artigo 3º, a definição de regimes de acesso, ou seja, vai de encontro à proibição em definir um 

grupo que, por seu trabalho, manejo, conhecimentos e vínculo ecológico, econômico e 

cultural com os lagos, seria beneficiário e responsável pelos recursos. O veto ofende, assim, 

os princípios e instrumentos de sustentabilidade previstos na própria Lei 11.959/2009.  

O parágrafo primeiro do artigo 3º, que trata dos diversos instrumentos de 

sustentabilidade, enfatiza ainda, a prioridade da lei no sentido de estabelecer uma política que 

afirma a proteção dos pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando 

garantir sua permanência e continuidade. Ou seja, sem a garantia de exclusividade da pesca 

sob as normas e limites da comunidade que mantém o esforço de manejo, monitoramento e 

fiscalização, o que ocorre é um enorme desestímulo ao manejo sustentável, expressão dos 

resultados efetivos empreendidos pela comunidade, como afirma Oviedo na sua análise: 

 
Assim, aqueles que investem no manejo dos lagos competem com todos os outros 

usuários para obter uma parte dos benefícios gerados por seus próprios esforços. A 

partir de uma perspectiva teórica, essa incerteza por si só é suficiente para propiciar 

a falência de todo o esforço de manejo
9
 (2011, p. 27). 

 

A resistência comunitária na construção desses acordos não representou apenas uma 

resposta às mudanças ecológicas (queda na produtividade dos lagos, desmatamento), “mas 

também uma reivindicação por direitos de acesso aos recursos comuns.” (OVIEDO e 

BURSZTYN, 2003, p. 17). Por isso mesmo, a continuidade e o fortalecimento dessa prática 

depende intimamente da integração das ações comunitárias e estatais, tendo em vista que as 

leis locais ainda esbarram em restrições dos órgãos ambientais responsáveis pela efetivação da 

política, que desconsideram uma interpretação ampla da legislação atual e do próprio 

ordenamento constitucional no que tange à garantia da justiça climática e ao desenvolvimento 

sustentável.  

 

6. Conclusão 

A luta pela sobrevivência e a capacidade de organização e adaptação das comunidades 

pesqueiras dos lagos às mudanças climáticas, em um contexto de histórica ausência de 

políticas públicas sustentáveis na região amazônica, são elementos que se revelam em todo o 

processo de construção dos acordos de pesca.   

                                                
9
 Thus, those who invest in managing lakes compete with all other users to obtain a share of whatever benefits their efforts 

generate. From a theoretical perspective, this uncertainty alone is enough to ensure the failure of the entire management 
effort. 
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O estabelecimento dos acordos de pesca expressa a importância do exercício do 

pluralismo jurídico comunitário-participativo para melhoria da qualidade de vida da 

população ribeirinha e manutenção da sustentabilidade, porque estimula e fortalece a 

organização e o protagonismo comunitário. A teoria do pluralismo jurídico comunitário 

sustenta a importância da gestão participativa dos recursos e fundamenta a utilização dos 

acordos para a produção e implementação de políticas públicas sustentáveis. A organização 

popular, nessa perspectiva, mostrou-se exitosa na medida em que os acordos de pesca 

tornaram-se instrumentos fundamentais para uma mudança na concepção do Estado sobre os 

recursos comuns.  

Essa normatividade comunitária sustenta-se em uma nova forma de apropriação dos 

bens comuns, expressa mediante o conceito de propriedade especial coletiva, que supera a 

dicotomia público x privado. Nesse sentido, contribui para a efetivação do Estado de Direito 

Ambiental, sustentável politica e ambientalmente, verdadeiramente comunitário, democrático 

e cidadão. 

O Estado brasileiro no que se refere à efetivação das políticas ambientais, ou mesmo na 

interpretação jurídica relativa às formas de apropriação dos recursos comuns, ainda não 

incorporou os avanços trazidos com a construção normativa popular. A importância da 

participação comunitária na implementação do manejo sustentável não foi completamente 

considerada pelo Poder Público, e os obstáculos jurídicos-institucionais na delimitação dos 

grupos usuários das planícies aluviais se constitui no maior desafio para as comunidades que 

realizam os acordos. As iniciativas voltadas a uma justiça climática precisam ser fortalecidas, 

e o caso dos acordos de pesca na Amazônia demonstra como Poder Público ainda é refratário 

às soluções comunitárias, participativas e inovadoras.  Estes arranjos, entretanto, 

representam uma urgência para construção de políticas sustentáveis na Amazônia, palco de 

conflitos e de riquezas essenciais a toda a coletividade e à sustentabilidade do planeta. 

As relações jurídico-políticas criadas a partir do manejo ambiental comunitário, por 

meio dos acordos de pesca, representam assim um exemplo de direito comunitário-

participativo, na medida em que expressam a capacidade autônoma de organização popular no 

que concerne a sua própria sobrevivência e à proteção dos ecossistemas dos lagos na 

Amazônia.   
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O PLURALISMO JURÍDICO COMUNITÁRIO-PARTICIPATIVO NOS 

ACORDOS DE PESCA NA AMAZÔNIA: OS DESAFIOS PARA UMA 

POLÍTICA DE JUSTIÇA CLIMÁTICA 

 

LEGAL PLURALISM IN COMMUNITY-PARTICIPATORY FISHERIES AGREEMENTS 

IN THE AMAZON: THE CHALLENGES TO A POLICY OF CLIMATE JUSTICE 
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RESUMO 

O presente trabalho analisa os acordos de pesca na Amazônia, instrumentos jurídicos 

elaborados por comunidades amazônicas, posteriormente legitimados pelo IBAMA, num 

processo participativo que configura o exercício do pluralismo jurídico. Essa juridicidade 

comunitária afirma a resistência de comunidades afetadas pela ausência de políticas púbicas 

sustentáveis, pelas mudanças climáticas e por um histórico de exclusão social. Os resultados 

dos acordos são relevantes no que concerne à melhoria da qualidade de vida das comunidades, 

aumento da sustentabilidade política e ecológica e ainda no que tange à produção, pois nos 

lagos protegidos pelos acordos, a pesca do pirarucu é 4,7 vezes mais produtiva do que em 

outras áreas que não implementam tais técnicas. Diversos desafios no que concerne à 

afirmação jurídica e à interpretação dos acordos são discutidos, como o conceito de 

pluralismo, de propriedade especial coletiva, justiça climática e sustentabilidade, tendo em 

vista que os órgãos reguladores muitas vezes não instituem mecanismos regulatórios capazes 

de fortalecer as funções de tais acordos, o que resulta na sua fragilidade. O direito que se 

fundamenta nos institutos tradicionais e na interpretação monista e estatal não responde à 

complexidade atual dos conflitos, que envolvem aspectos transdisciplinares, sociais, 

ecológicos, geracionais e de riscos. A teoria do pluralismo jurídico comunitário-participativo 

será então, a base para os questionamentos albergados neste trabalho, que busca historiar e 

analisar os acordos de pesca na Amazônia, qual o seu papel na sustentabilidade política e 

ecológica e quais os desafios para sua implementação 

PALAVRAS-CHAVE: ACORDOS DE PESCA; SUSTENTABILIDADE; JUSTIÇA 

CLIMÁTICA; PLURALISMO JURÍDICO 

 

ABSTRACT 
This paper analyzes the Amazon fisheries agreements, legal instruments prepared by 

Amazonian communities, subsequentlylegitimized by IBAMA, in a participatory process that 

sets the exercise of legal pluralism. Community legal claims that the resistance of 

communities affected by the absence of pubic sustainable policies,climate change and a 

history of social exclusion. The results are relevant agreements with regard to improving the 

quality of life of communities, increased political and ecological sustainability and alsowith 

regard to production, as protected by the agreements in the lakes, fishing for pirarucu is 4.7 

times more productive than in other areas that do not implement such techniques. Several 

challenges regarding thelegal statement and interpretation of agreements are discussed, as the 

concept of pluralism, especially collective property, climate justice and sustainability, given 

that regulators are often not able to establishmechanisms to strengthen the regulatory 
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functions of such agreements, resulting in its fragility. The right is based upon traditional 

institutionsand the monistic interpretation and state does not respond to the complexity of 

current conflicts, which involve cross-disciplinary aspects, social, ecological and generational 

risks. The theory of legal pluralism,participatory community will then be the basis for 

questioning housed in this work, which seeks to chronicle and analyze fisheries agreements in 

the Amazon, what is their role in political and ecological sustainabilityand what the 

challenges for implementation 

KEYWORDS: FISHERIES AGREEMENTS; SUSTAINABILITY; CLIMATE JUSTICE; 

LEGAL PLURALISM 

 

 

1.     Introdução 

O desafio de construção de políticas públicas sustentáveis, não só no aspecto ecológico e 

ambiental, mas político e institucional, conduz a repensar tradicionais concepções do Direito 

para incluir as diversas vozes necessárias a sintonizar os anseios de desenvolvimento 

sustentável, a urgência na adaptação às mudanças climáticas, e o fortalecimento da 

organização comunitária, sua cultura e conhecimento. 

A Amazônia brasileira concentra a maior riqueza em biodiversidade do país, abriga fontes 

essenciais para o desenvolvimento sustentável e possui ampla visibilidade internacional. 

Nesse sentido, demanda urgentes políticas de sustentabilidade que garantam ao país a 

continuidade no protagonismo das discussões internacionais sobre o clima e a biodiversidade. 

As pressões advindas das mudanças climáticas e a visível desigualdade dos efeitos dessas 

mudanças sobre as diversas camadas da população reclamam políticas calcadas nos princípios 

de uma justiça climática, que reconheçam e integrem comunidades historicamente excluídas 

dos processos de desenvolvimento do país.  

O direito que se fundamenta nos institutos tradicionais e na interpretação monista e estatal não 

responde à complexidade atual dos conflitos, que envolvem aspectos transdisciplinares, 

sociais, ecológicos, geracionais e de riscos. A teoria do pluralismo jurídico comunitário-

participativo será então, a base para os questionamentos albergados neste trabalho, que busca 

historiar e analisar os acordos de pesca na Amazônia, qual o seu papel na sustentabilidade 

política e ecológica e quais os desafios para sua implementação. 

Para o desenvolvimento da pesquisa foram realizados levantamento bibliográfico sobre os 

trabalhos técnicos e organizativos desenvolvidos na Amazônia para estabelecer os acordos de 

pesca, entrevistas e revisão bibliográfica das teorias de sustentabilidade e justiça climática, 

bem como da teoria do pluralismo jurídico comunitário-participativo e das novas concepções 

teóricas sobre a propriedade coletiva. 

  

2.     Sustentabilidade política e cidadania ambiental 

O Brasil construiu um denso arcabouço jurídico-político em favor da sustentabilidade, com 

fundamento constitucional (direito das presentes e futuras gerações) e ampla legislação que 

condiciona as ações do Estado à afirmação da qualidade de vida. No entanto, pouco se efetiva 
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dessa legislação, muitas vezes por falta de conhecimentos da sociedade na consolidação dos 

direitos difusos. 

A crise ambiental demanda um novo modelo de organização societária voltada para a 

superação das dívidas em relação à justiça ambiental e climática, e, principalmente, focada na 

consolidação de um Estado de Direito Ambiental. Para tanto, o desafio consiste em afirmar 

uma cidadania ambiental calcada nos princípios da sustentabilidade. A cooperação e interação 

são chaves para a superação da crise da sociedade técnica característica da modernidade, que 

compartimentou e hierarquizou conhecimentos sem um compromisso com a qualidade de 

vida. Sobre o Estado Constitucional Ecológico afirma Canotilho: 

  

O Estado constitucional além de ser e dever ser um estado de direito democrático e social, 

deve ser também regido por princípios ecológicos; o estado ecológico aponta para formas 

novas de participação política sugestivamente condensadas na expressão democracia 

sustentada. (2004, p. 3) 

  

Canotilho sustenta uma visão que se oponha ao individualismo, sugerindo uma “leitura 

ambiental associativista” que fundamenta a democracia ecológica, sustentada e 

autosustentada, o que implica na reabilitação da democracia dos antigos como democracia de 

participação e de vivência na virtude ambiental. (2004, p.8). A cidadania ambiental demanda 

uma integração na concepção de ambiente, insere o ambiente natural e cultural (humano) 

como um só, e ainda integra as responsabilidade do Estado e da sociedade na sua proteção. 

O conceito de sustentabilidade foi semeado nos debates da Conferência de Estocolmo sobre 

meio ambiente humano em 1972, com a influência de Ignacy Sachs que inicialmente cunhou 

o termo “ecodesenvolvimento”. O nascimento do conceito se deu somente em 1987 com o 

Relatório Brutland, que o define como sendo o desenvolvimento que atende às necessidades 

do presente sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 

próprias necessidades. Salvaguarda, portanto um compromisso ético com o futuro, é um 

direito ao futuro e à qualidade de vida. A crescente percepção e consciência da crise 

ambiental, mais visível a partir das mudanças climáticas e extinção de espécies, fizeram com 

que as questões relacionadas à sustentabilidade saíssem de uma posição periférica e 

adquirissem centralidade. (RIBEIRO, 2009, p.67). 

  

A sustentabilidade e a noção de desenvolvimento sustentável são compreendidas nas 

sociedades de risco e consideradas pelo direito ambiental como compromissos políticos, 

socais e sobretudo jurídicos, de concretização de um mundo (futuro) possível, substituindo a 

equivocada perspectiva de promessa de segurança no futuro. (AYALA, in FERREIRA, et al, 

2004, p. 234) 

A sustentabilidade envolve diversos aspectos: ambiental, ecológico, demográfico, social, 

cultural, institucional e político.  A construção da cidadania resguarda uma faceta 

fundamental para o alcance da sustentabilidade, que, enquanto política deve estar vinculada à 
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construção da cidadania, resumindo-se, “em seus aspectos micro, à democratização da 

sociedade, e macro, à democratização do Estado.” (LEROY, 1997, p. 48). 

O fortalecimento da sociedade, aumento do fluxo de informações e consequente ampliação da 

capacidade decisória são fundamentais para a democratização da sociedade. A elaboração de 

uma política de desenvolvimento sustentável a partir desses marcos caracteriza-se como 

estratégia fundamental para a superação dos graves efeitos das mudanças climáticas. 

  

3.     Desafio global e local: as mudança no clima e o conceito de Justiça Climática 

  

O aquecimento global tornou-se o grande desafio do século XXI, induzindo a construção de 

estratégias conjuntas para mitigação e adaptação, principalmente nas áreas vulneráveis. 

Rovere (2005, p.32) alerta para os diversos setores mais vulneráveis  às mudanças climáticas 

no Brasil: 

Desse modo, este exercício prospectivo em mudança do clima diz respeito à vulnerabilidade 

do país em relação aos impactos adversos da mudança do clima, em especial nos setores de 

saúde, agropecuária, florestas, energia, recursos hídricos, zonas costeiras, regiões semi-áridas 

e biodiversidade, e respectivas estratégias de adaptação; e à mitigação da mudança do clima, 

como oportunidade para o desenvolvimento sustentável, em especial nos setores de 

agropecuária, floresta, energia renovável, conservação de energia, resíduos sólidos e em 

projetos de seqüestro de carbono, levando em conta a evolução das negociações internacionais 

neste domínio.   

O Brasil encontra-se particularmente ameaçado devido à dependência direta de diversas 

populações do equilíbrio ambiental para sua sobrevivência. De acordo com Nobre (2005) tal 

vulnerabilidade  pode até mesmo comprometer o futuro desenvolvimento sustentável do país. 

A adaptação consiste em estratégias para conviver com as mudanças do clima,descreve 

ajustes em sistemas ecológicos ou sócio-econômicos em resposta às mudanças climáticas 

correntes ou projetadas, resultantes de práticas, processos, medidas ou mudanças 

estruturais.  A construção de cenários futuros é fundamental para a tomada de decisão em 

relação às medidas de adaptação mais adequadas. No entanto, se encontra ainda incerta a 

definição dos cenários, necessitando-se de um profundo esforço do conhecimento científico 

atual, auxiliado pelo conhecimento tradicional, principalmente devido a ausência de dados. 

Nobre (2005, p.152) adverte para as incertezas dos modelos matemáticos sendo a principal a 

ausência de dados sobre a trajetória futura das emissões dos GEE (gases do efeito estufa), o 

que fortalece o papel da caracterização de modelos dependente de decisões humanas sobre o 

caminho sócio-econômico-ambiental a ser efetivamente implementado. 

Nesse sentido, ampliar o conhecimento e a construção de soluções que articulem 

conhecimentos tradicionais e científicos, mobilizem esforços e desenhem cenários junto às 

comunidades, são desafios da sustentablidade política, que preconiza a participação nas 

3903



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

decisões ambientais. Tais comunidades são formadas por populações de baixa renda, que 

representam os setores mais afetados por essas mudanças.  

Sendo assim, o conceito de Justiça Climática se propõe a esclarecer os obstáculos trazidos 

com as incertezas relacionadas às causas das mudanças climáticas e aos grupos mais afetados. 

Milanez e Fonseca (2011) situam o movimento pela Justiça Ambiental como o nascedouro da 

ideia de Justiça Climática. Surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, devido ao 

fortalecimento da articulação entre movimento ambientalista, sindicatos, grupos e minorias 

étnicas fortemente prejudicadas com as consequências da instalação de aterros para resíduos 

químicos perigosos próximos as suas comunidades . 

O paradigma da justiça climática reconhece que as mudanças do clima não vão afetar a todos 

de forma igual. Estudos e recentes desastres ambientais[1] confirmam maiores danos às 

populações menos favorecidas, mais vulneráveis. Alguns modelos do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas – Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) – apontam que as piores consequências das mudanças climáticas devem 

acontecer em países da América Latina, África, e sul da Ásia (MILANEZ, FONSECA, 2011, 

p.96). Tais diferenças também têm relação com “dimensões institucionais e de governança – 

como a capacidade do sistema político em implementar políticas públicas adequadas e com 

garantia de acesso a todos (BROOKS; ADGER; KELLY, 2005; EBI, 2009; ENGLE; LEMOS, 

2010; TWOMLOW, et al, 2008)”. 

A ideia de justiça climática afirma que a problemática da mudança do clima, “mais do que 

uma questão de cunho ambiental, é um problema de direitos humanos” (2011, p.97). Ou seja 

apesar de as mudanças climáticas afetarem todo o globo, as comunidades mais vulneráveis 

têm menos condições de adaptação, sendo duplamente prejudicadas. O reconhecimento e 

debate do tema é um passo para a construção de políticas mais equânimes e sustentáveis. 

Diante desse desafio, as políticas públicas traçadas para esse panorama devem identificar de 

que maneira a geopolítica e as desigualdades sociais influem nas problemáticas relacionadas 

ao meio-ambiente. Dessa forma, a formulação de tais políticas devem ser centradas na 

participação social, no empoderamento das comunidades e na cooperação entre sociedade 

civil e instituições. (MILANEZ, FONSECA, 2011) 

  

3.1 As mudanças climáticas na Amazônia e seus impactos nas comunidades pesqueiras locais. 

  

As variações climáticas e seus efeitos relacionam-se sobremaneira com a exploração 

econômica e as relações sociais e ambientais, entre mercado, Estado e comunidades, nas 

grandes florestas tropicais, como a Amazônia. O desmatamento indiscriminado das florestas, 

grandes ecossistemas que armazenam uma enorme quantidade de carbono, representa a 

terceira maior causa de emissão de gases do efeito estufa, ficando atrás somente da produção 

de energia e da indústria e à frente do setor de transportes. (INPE, on line, 2011). 

Um projeto realizado pelo Centro de Ciência do Sistema Terrestre (CCST), do Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) do Brasil e o Met Office Hadley Centre (MOHC), do 
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Reino Unido resultou em um vasto relatório a respeito dos impactos das mudanças climáticas 

na região amazônica: 

Os resultados mostram que pode haver aumento substancial da temperatura e queda 

significativa da precipitação pluvial em grandes áreas do Brasil, inclusive na Amazônia. Entre 

outros possíveis impactos, há o potencial de exercer pressão sobre a floresta tropical. A 

ameaça das mudanças climáticas não pode ser subestimada, mas a preocupação mais imediata 

é o desmatamento da Amazônia. (...) (INPE, on line, 2011). 

  

O INPE estuda esse assunto desde a década de 1980; as observações e os modelos sugerem 

que, ao alterar o ciclo hidrológico regional o desmatamento em grande escala pode produzir 

um clima mais quente e seco. Os resultados dessas simulações sugerem que, quando o 

desmatamento atinge mais de 40% da extensão original da Floresta Amazônica, a precipitação 

pluviométrica diminui de forma significativa no leste da Amazônia. O desmatamento poderia 

provocar um aquecimento de mais de 4 ºC no leste da Amazônia e as chuvas de julho a 

novembro poderiam diminuir em até 40%. E, o que é mais importante, essas mudanças viriam 

somar-se a qualquer mudança decorrente do aquecimento global. A redução do desmatamento 

poderia minimizar esses impactos, bem como reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 

(INPE, on line, 2011, p. 16). 

Em relação aos efeitos climáticos extremos na região, apenas nos últimos anos ocorreram 

duas grandes secas e uma das piores enchentes já vistas.  O alto índice de precipitação 

pluviométrica de 2009 e os baixos índices de 2005 e 2010 foram posteriormente sentidos no 

nível dos rios da Bacia Amazônica. A alta recorde no nível dos rios em Manaus em 2009 foi 

seguida, logo no ano seguinte, por uma seca sem precedentes, que representou uma baixa 

recorde no nível dos rios (INPE, on line, 2011). 

 Assim, os efeitos do aquecimento global são sentidos especialmente nas comunidades 

ribeirinhas, que subsistem da pesca e da agricultura. Registrou-se que no ano de 2010, a seca 

reduziu a produção pesqueira, que era de 10 toneladas/mês, normalmente, para 1 

tonelada/mês. (MARENGO, et al, 2011). 

 Nesse sentido, as alternativas das comunidades em superar tais efeitos extremos precisam ser 

cada vez mais fortalecidas.  A ação coletiva e participativa nesses processos de superação 

podem oferecer soluções a nível local para esta realidade.  A resposta a tais mudanças 

climáticas encontra-se prioritariamente nas formas de utilização e manejo dos recursos 

naturais dos ecossistemas da Amazônia. Isso ocorre principalmente porque a manutenção da 

sustentabilidade ambiental encontra-se nas atitudes dos cidadãos que habitam, relacionam-se e 

sobrevivem daquele ambiente, somadas à intervenção estatal no sentido de proteger a região 

amazônica. 

Encontrar modelos de adaptação às mudanças climáticas que ao mesmo tempo levem em 

conta a justiça climática e participação deve nortear a feitura de políticas de sustentabilidade. 

A gestão participativa que se reflete nos acordos de pesca na região amazônica revelam a 

constituição de relações jurídicas que apontam para a teoria do pluralismo jurídico 

comunitário participativo, analisada como teoria do Direito capaz de fortalecer e embasar 

políticas públicas efetivas e replicáveis para a adaptação e sustentabilidade. 
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4.             O pluralismo jurídico comunitário-participativo e sua função emancipatória 

  

O conceito de pluralismo jurídico comunitário-participativo remete-nos a normatividades 

produzidas fora da esfera estatal ou institucional, que refletem as relações sócio-políticas 

inseridas no âmbito comunitário, por coletividades que necessariamente enfrentam em seus 

cotidianos situações precárias, de violações de direitos fundamentais. Segundo Antonio 

Carlos Wolkmer: 

  

Outro critério valorativo capaz de distinguir o pluralismo enquanto sistema que se opõe ao 

monismo unificador e homogêneo é a sua natureza fluida e mutável centrada na „diversidade‟. 

Está na raiz da ordem pluralista a fragmentação, a diferença e a diversidade. Trata-se de se 

admitir a „diversidade‟ de seres no mundo, realidades díspares, elementos ou fenômenos 

desiguais e corpos sociais semi-autônomos irredutíveis entre si. O sistema pluralista provoca a 

difusão, cria uma normalidade estruturada na proliferação das diferenças, dos dissensos, dos 

confrontos. (2001, p.176). 

  

A gênese da teoria do pluralismo jurídico comunitário encontra-se na própria concepção do 

fenômeno jurídico, tendo em vista que se opõe à dogmática tradicional, que representa o 

conhecimento jurídico como estanque, isolado e fechado em si mesmo. Ao contrário, tal 

corrente jurídico-filosófica afirma a necessidade de o Direito refletir sobre os conflitos 

sociais, econômicos e ambientais que perpassam a realidade, especialmente a dos países 

subdesenvolvidos da América Latina, como o Brasil. 

Para David Sánchez Rubio, apesar de a elaboração teórica do conceito de pluralismo jurídico 

remontar, na tradição ocidental, à Idade Média, e de já ter sido trabalhada por inúmeros 

autores tal coexistência de subsistemas jurídicos distintos em sua essência do Direito do 

Estado, na atualidade aponta-se o ressurgimento e o maior protagonismo das ordens e das 

teorias que refletem a dimensão plural do fenômeno jurídico. Ao mesmo tempo, o contexto 

mundial encontra-se modificado pela nova ordem econômica internacional, resultante do 

desenvolvimento do sistema capitalista. (RUBIO In WOLKMER et al, 2010, p. 56) 

Nesse sentido, alia-se às representações culturais e sociais das classes desfavorecidas, que 

enfrentam cotidianamente situações de precariedade habitacional, alimentar, dentre outras, e 

resistem apesar de violações constantes dos seus direitos. Os saberes e as relações sócio-

jurídicas forjadas por estes sujeitos embasam tal concepção pluralista do fenômeno jurídico, 

na medida em que grande parte de tais práticas são concebidas autônomamente, de forma 

participativa, e representam a concretização de modos de vida capazes de resistir e, ao mesmo 

tempo, superar as formas de dominação da modernidade. 

A análise do fenômeno que se conceituou como injustiça climática reflete tal realidade. As 

populações que menos contribuem para o aumento no nível de consumo da comunidade 

global, pela ausência de poder aquisitivo, são as que mais sofrem os efeitos e as 
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consequências do fenômeno do efeito estufa e do aquecimento global. Os efeitos climáticos 

extremos afetam mais gravemente os grupos menos favorecidas economicamente, e este é um 

dado concreto capaz de demonstrar que os avanços econômicos e tecnológicos da 

modernidade continuam se dando às custas de sérias injustiças sociais e graves violações de 

direitos humanos fundamentais, como o direito à moradia digna e ao meio ambiente 

equilibrado. 

O pluralismo comunitário-participativo busca modificar radicalmente o quadro de pouca 

efetividade do ordenamento estatal em lidar com essas questões. Enquanto prática político-

jurídica oriunda de sujeitos coletivos ou singulares insurgentes, contrapõe-se a uma 

compreensão jurídica hegemônica, que, muitas vezes caracteriza como irrelevante e, em 

alguns casos, até mesmo remete à ilegalidade as ações de comunidades e movimentos sociais. 

O paradigma pluralista reconhece as reivindicações dos atores coletivos que lutam pela 

efetivação de direitos humanos e fundamentais, bem como a ação integradora e participativa 

de tais sujeitos para a construção de uma sociedade sustentável, plural e democrática. Além 

disso, reafirma a importância do papel do Direito e do fenômeno jurídico neste processo, 

como elemento fundamental neste caminho de superação. 

Isto porque, para este paradigma a interculturalidade é fundamental na efetivação de tais 

pressupostos. A interculturalidade compõe uma concepção de direitos humanos contra-

hegemônica, justamente porque construída a partir da lógica e da prática dos movimentos 

sociais. Pode ser compreendida, segundo Wolkmer (2006, p. 120): 

  

(...) como filosofia crítico-cultural, como horizonte de diálogo eqüitativo, „como um espaço 

da negociação (...), como reconhecimento do pluralismo cultural [...], em que nenhuma 

cultura é um absoluto, senão uma possibilidade constitutivamente aberta a possível 

fecundação por outras culturas.‟(...) Trata-se de um discurso sobre culturas como „síntese de 

elementos inovadores, transportados, assimiladas num processo histórico.‟ Por conseqüência, 

a interculturalidade em sua dimensão pluralista tem caráter dialógico, hermenêutico e 

interdisciplinar.”. 

  

O autor ainda afirma que é a partir da prática dos movimentos sociais insurgentes que os 

valores da interculturalidade se expressam, na proposição de um diálogo transformador que 

reafirme as necessidades fundamentais e o direito à vida e à dignidade desses sujeitos. Essa 

perspectiva intecultural reside na análise da construção histórica das relações de dependência 

econômicas e culturais dos países latino-americanos com o Ocidente. 

O imenso abismo econômico e social existentes nos países de Capitalismo periférico 

(WOLKMER, 2001) é um dos principais argumentos para justificar a emergência de uma 

teoria jurídica comprometida com as vozes e com os saberes dos sujeitos mais prejudicados 

por este modelo de desenvolvimento sócio-econômico. Para Rubio, os países latino-

americanos vem sendo afetados por essa estratégia econômica, tendo em vista que suas 

economias mantêm-se dependentes ao jogo de interesses do capital dominante. (RUBIO In 

WOLKMER et al, 2010, p. 57). 
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Sendo assim, em sua versão emancipadora, o Direito pode ser instrumento a serviço dos 

atores coletivos insurgentes. É importante destacar que o paradigma pluralista não pretende 

minimizar o Direito estatal, mas compreendê-lo, em seus limites e possibilidades, enquanto 

um dos instrumentos necessários à construção da emancipação social. Da mesma forma em 

relação às práticas normativas não oficiais, que também podem refletir experiências 

normativas populares extremamente autoritárias e nada progressistas.  

A análise encontra-se voltada, no entanto, àquelas práticas que possuem caráter solidário e 

participativo, capazes de agregar valores e contribuições concretas na elaboração de um novo 

paradigma jurídico: 

  

(...) O pluralismo comprometido com a alteridade e com a diversidade cultural projeta-se 

como instrumento contra-hegemônico, porquanto mobiliza concretamente a relação mais 

direta entre novos sujeitos sociais e poder institucional, favorecendo a radicalização de um 

processo comunitário participativo, definindo mecanismos plurais de exercício democrático e 

viabilizando cenários de reconhecimento e afirmação dos Direitos Humanos. (WOLKMER et 

al, 2010, p. 41) 

  

O pluralismo jurídico encontra-se fundado, assim, no exercício democrático e na livre-

organização social, conduzindo à discussão de uma cultura jurídica nova, assentada no 

reconhecimento dos direitos fundamentais e na liberdade de ação coletiva. A atuação do 

Estado nesse contexto deve considerar a legitimidade e a importância de grupos e atores 

sociais que resistem e lutam contra um desenvolvimento social e ambientalmente 

irresponsável e economicamente desigual. 

  

5.     Os acordos de pesca na Amazônia: um exercício do pluralismo jurídico comunitário 

participativo 

  

A diversidade ecológica desta região da Amazônia é considerada uma das maiores do planeta, 

pois se trata da maior extensão de áreas alagadas do mundo. A cheia do Rio Amazonas e seus 

afluentes alaga cerca de 64,591,108 hectares, e por aproximadamente 6 meses, a água sobe de 

10 a 15 m. (OVIEDO, 2010). Esse fenômeno cria um ecossistema aquático unicamente 

dependente de tal período de inundação, utilizado por diversas espécies de peixes, como o 

maior peixe de água doce do mundo, o pirarucu. 

Existem diversos fatores que ameaçam a manutenção deste delicado ecossistema. As 

consequências do aquecimento global são agravadas por uma realidade complexa, cujos 

problemas refletem questões históricas relativas às próprias políticas ambientais do Estado 

brasileiro. A ineficácia estatal na fiscalização da exploração econômica da região permitu a 

atuação de livres comerciantes, na sua maioria externos às comunidades, movidos por 

interesses de mercado, que não possuem qualquer tipo de responsabilidade pela manutenção e 

equilíbrio daquele sistema. 
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A inserção de técnicas modernas de pesca, que permitiram a massiva produção para o 

mercado, principalmente a partir dos anos 90, gerou a escassez de várias espécies de peixe na 

área, como o pirarucu, por exemplo. Segundo Antonio Oviedo (2010, p. 7), dados produzidos 

por autoridades de pesca brasileira (SUDEPE) mostram que a captura do pirarucu no estado 

do Amazonas diminuíram de 1,140 t em 1979 para 364 t em 1986. Em Santarém, cidade do 

Pará, o comércio do pirarucu alcançou uma média anual de apenas 18,5 t entre 1992 e 1996. 

A pesca intensiva para o mercado gera conflitos em duas principais dimensões. A primeira 

relaciona-se à sustentabilidade dos recursos naturais, que reflete a contradição entre 

desenvolvimento econômico e ecologia. A segunda expressa os interesses contrários dos 

pequenos produtores locais frente aos estrangeiros que de fato possuem acesso à exploração 

dos recursos. De acordo com os dados apresentados, constata-se que essa possibilidade de 

intervenção enfraquece as formas tradicionais de manejo da pesca, que se mostram 

efetivamente sustentáveis. 

A atuação do Estado em relação a essa problemática, historicamente, não vem se mostrando 

totalmente eficaz. Os marcos regulatórios relativos à atividade pesqueira no Brasil mostram-

se extremamente insuficientes e incapazes de relacionar as dimensões culturais, ambientais e 

sócio-economicas da região amazônica, especialmente as planícies aluviais. Durante os anos 

60, devido ao período ditatorial, conforme Oviedo (2010), a legislação possuía duas 

características principais, o autoritarismo político e a predominância dos interesses 

econômicos, acima de quaisquer outros fatores, ambientais ou sociais. 

Essa realidade modificou-se na metade dos anos 80, pois a redemocratização gerou uma 

descentralização das leis e regulamentações sobre o meio ambiente, que culminou com a 

criação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(IBAMA), em 1989. A adoção de modelos de gestão visando à administração integrada e 

participativa ganhou espaço na política de meio ambiente implementada pelo órgão, 

principalmente em ecossistemas especiais. Neste contexto, foi criado o DEPAQ – 

Departamento de Pesca e Aquicultura, iniciando-se um Programa de organização da pesca das 

bacias dos rios. 

Diante da ausência e ineficiência estatal no controle das intervenções estrangeiras e da pesca 

predatória e do crescimento dos efeitos extremos do aquecimento global nas áreas dos lagos, a 

própria organização e mobilização comunitária produziu regulamentos informais, os 

chamados acordos de pesca, que representam formas de conviver e superar esses obstáculos e 

adversidades. 

Os acordos nasceram de um contexto de mobilização das comunidades das planícies aluviais 

na defesa de seus lagos, nos anos 80. Os acordos informais surgiram em diversos lugares, 

apoiados pela Igreja Católica e algumas organizações não-governamentais que atuavam na 

região. A proliferação dos acordos como uma estratégia local no contexto das mobilizações e 

lutas em defesa do meio ambiente na Amazônia, que culminou com o assassinato de Chico 

Mendes, auxiliou a criação e o reconhecimento de reservas extrativistas, um grande avanço 

institucional. 

Consistem em acordos mútuos sobre a utilização dos recursos naturais, realizados pela própria 

comunidade, destinados a assegurar a disponibilidade de recursos no contexto do equilíbrio 

ambiental, da produção econômica sustentável e do bem-estar da comunidade. Eles evitam a 

captura indiscriminada, auxiliam no monitoramento de pesca, e, assim, controlam os 
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resultados da degradação do meio ambiente. Ressalta-se a relevância dos acordos de pesca no 

sentido de regulamentar e controlar a pesca predatória na região, principalmente da espécie 

“pirarucu”. 

As regras que regulam a atividade pesqueira usualmente são definidas em reuniões regionais 

envolvendo representantes das comunidades que utilizam o mesmo sistema de lagos. Em 

alguns casos o Estado participa do processo de discussão e organização da comunidade, mas 

na maior parte das vezes as comunidades aplicam as regras sem a participação do Estado. Em 

alguns casos, instituições locais, como as Colônias de Pescadores e os Conselhos Regionais 

de Pesca, têm tido um papel ativo, dando apoio a essas iniciativas comunitárias de manejo. 

Em outros casos, em que as Colônias são dominadas pelos pescadores comerciais itinerantes, 

elas tendem a se opor a essas iniciativas, uma vez que entendem essas medidas como uma 

ameaça a seus interesses. (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p.13) 

  

Segundo Oviedo (2010), de 1987 a 1996, antes da ratificação oficial dos acordos, pelo menos 

35 acordos de pesca informais foram registrados entre 72 comunidades de um único usuário, a 

Z-20, Colônia de Pescadores de Santarém-PA, configurando um sistema de gestão alternativa. 

Inicialmente, o IBAMA resistia à utilização desses mecanismos de participação popular na 

elaboração e aplicação das políticas e regulamentos, considerando-os uma ameaça à 

autoridade governamental. (OVIEDO, 2010). No entanto, de acordo com os resultados 

advindos do desenvolvimento de pesquisas por organizações não-governamentais, e com a 

significativa melhoria dos sistemas de gestão, o órgão concluiu que essa estratégia poderia ser 

aceita. 

Apesar disso, a fiscalização e a intervenção estatal, na prática, atuam muitas vezes na defesa 

das atividades mercadológicas na região (OVIEDO, 2010). As práticas individuais e os 

anseios de lucratividade a todo custo ainda predominam neste espaço, o que faz com que a 

regulação comunitária seja frequentemente invisibilizada, não se reconhecendo sua real 

importância para a preservação e manutenção do meio ambiente. 

A gestão participativa deve ser analisada como a construção de relações normativas 

autônomas, forjadas a partir dos mecanismos de organização da produção e da sobrevivência 

de cada comunidade. Os acordos de pesca, como reflexos dessa forma de gestão, representam 

uma forma de pluralismo comunitário participativo, pois se propõem a coordenar e regular as 

ações individuais, em benefício da sustentabilidade ambiental e do bem-estar comunitário, 

frente as adversidades das mudanças climáticas. 

Os acordos possuem características diferenciadas em cada comunidade, mas de maneira geral 

instituem as normas relativas ao manejo dos lagos sobre a produção pesqueira. Nessa 

perspectiva, quais os períodos permitidos para a atividade, as artes de pesca a serem 

utilizadas, a fiscalização do cumprimento dessas regras, o controle da exploração de 

comerciantes estrangeiros, tudo isso é definido e regulamentado pela própria comunidade. 

Verificam-se, nesse sentido, diversos elementos que constituem os acordos como uma prática 

pluralista do direito, de viés democrático e comunitário. A capacidade de intervenção estatal 

no cotidiano dessas comunidades é mínima. Não existem condições, principalmente devido à 

ausência dos investimentos necessários à proteção e fiscalização das vastas áreas em que se 
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distribuem estas populações. O alcance do exercício da autoridade estatal no que tange ao 

modo de vida, às relações que se estabelecem no interior das comunidades é mínimo e muitas 

vezes inexistente. 

A resistência às intempéries do clima e às fortes investidas do mercado na atividade 

exploratória irresponsável trouxe a essas comunidades uma necessidade de organização que se 

relaciona com a busca de relações e modos de vida sustentáveis. Identifica-se na fala dos 

ribeirinhos, registrada no vídeo “Testemunhas do Clima” (WWF, online, 2011) a percepção 

das mudanças climáticas e a necessidade de adaptação de suas atividades. O vídeo mostra, 

ainda, o longo percurso dessas comunidades (cearenses e indígenas) em busca da 

sobrevivência e assoladas por políticas insustentáveis e opressoras, desde os soldados da 

borracha a uma agricultura predatória baseada na derrubada da floresta. 

Assim, os acordos nascem da própria organização comunitária como expressão de resistência 

a esses fatores, quais sejam: as intempéries do clima, as atividades exploratórias 

irresponsáveis, a completa ineficácia do Estado em exercer seu papel de controle e de defesa 

dos ecossistemas locais, bem como das populações que dependem de seu equilíbrio[2], e 

ainda, as políticas de desenvolvimento da Amazônia ineficazes e deslocadas dos princípios de 

sustentabilidade e desenvolvimento comunitário. 

Essa normatividade vai de encontro à lógica de mercado e ao modelo de desenvolvimento 

capitalista que se expandiu na região sem o devido controle do Estado brasileiro. Este modelo 

não se mostra compatível com o bem-viver das comunidades das planícies aluviais, o 

equilíbrio ambiental, o respeito aos períodos de defeso e às proibições relacionadas à pesca 

predatória, por exemplo. Os acordos desenvolvem instituições locais, pois promovem o 

manejo comunitário como técnica fundamental à manutenção da sustentabilidade na 

exploração da atividade pesqueira (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p. 16). 

  

5.1 Resultados e desafios 

  

As experiências de implementação dos acordos de pesca na Amazônia alcançaram resultados 

significativos, principalmente no que concerne à sustentabilidade, ao aumento dos estoques de 

pesca e ao nível de organização comunitária. No entanto, inúmeros desafios se opõem à 

continuidade e ao fortalecimento do pluralismo insurgente nas comunidades ribeirinhas, 

principalmente no que tange à institucionalização dessas conquistas e à proteção dos esforços 

de manejo da comunidade frente à ameaça dos pescadores sem compromisso com a 

sustentabilidade. 

Em relação ao caráter dos acordos, eles variam conforme a organização interna das 

comunidades. No entanto, muitos já preveem medidas punitivas para aqueles que 

desobedecem as normas, que vão de advertências verbais à reclamação formal nos órgãos 

ambientais, para os reincidentes[3] (MACGRATH apud OVIEDO, 2010, p. 22). 

Com o auxílio de projetos entre ONG‟s e o governo federal, as práticas dos acordos de pesca 

ganharam repercussão e, com isso, fortaleceram-se como uma política alternativa capaz de 

garantir o desenvolvimento sustentável dessas comunidades. Isso pode ser demonstrado 
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mediante a análise dos resultados das pesquisas realizadas por organizações não-

governamentais que participam dessa política. 

Apesar das dificuldades, aproximadamente 75% das pessoas envolvidas nos acordos, em 

Santarém, os reconhece, o que pode ser considerado um potencial bastante alto de 

legitimidade e efetividade dessas normas. Em relação à produtividade, o manejo sustentável 

proporcionado pelos acordos de pesca são extremamente relevantes para o aumento da 

qualidade de vida dessas comunidades. Em uma das comunidades estudadas na pesquisa, na 

ilha de São Miguel, os lagos protegidos pelos acordos apresentam uma produtividade 4,7 

vezes maior na pesca do pirarucu do que em outras áreas que não implementam tais técnicas 

(OVIEDO, 2010, p.23). 

Os sistemas municipais de acordos atualmente envolvem mais de 214 comunidades e 

38.412  pessoas em 3 municípios no baixo Amazonas (Santarém, Juruti e Monte Alegre). O 

sistema de gestão está sendo ampliado para integrar o manejo de gado nos campos naturais, a 

regularização fundiária (individual e coletiva), o manejo florestal e o manejo de outras 

espécies como os jacarés, quelônios e a capivara. Estudos do Instituto de Pesquisa Ambiental 

da Amazônia demonstraram que a implantação de acordos de pesca contribuem para um 

aumento de 40 a 60% na produtividade da pesca, assim conservando os recursos pesqueiros e 

aumentando a renda. (ALMEIDA, et al, 2002) 

O reconhecimento institucional dos acordos de pesca é um processo recente. O IBAMA 

anteriormente não respaldava tal instrumento e, muitas vezes, as agências governamentais 

enxergavam esses movimentos com desconfiança, como se afrontassem a autoridade do 

Estado. O aumento dos conflitos envolvendo as atividades pesqueiras e o desenvolvimento de 

pesquisas e projetos demonstrativos pressionaram os órgãos a adotar uma postura 

diferenciada, identificando a gestão comunitária e participativa como estratégia na solução 

desses problemas. (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p.16). 

Mediante os resultados satisfatórios, essa juridicidade comunitária foi incorporada como 

medida de política ambiental, por meio de uma Instrução Normativa do IBAMA. A Instrução 

nº 29/2003 define a importância dos acordos: 

  

(...) os "Acordos de Pesca" mostram-se importantes como estratégias de administração 

pesqueira, os quais reúnem um número significativo de comunidades de pescadores e definem 

normas específicas, regulando assim a pesca de acordo com os interesses da população local e 

com a preservação dos estoques pesqueiros; (...) esses Acordos, geralmente, limitam o acesso 

a certos corpos d'água, para certos petrechos, para certas épocas do ano, para certos métodos 

de pesca e para certas espécies, contribuindo assim para a diminuição da pressão sobre o uso 

dos recursos pesqueiros em nível local (...) (IBAMA, 2002). 

  

É importante destacar que, para o sucesso da aplicação das técnicas de manejo ambiental 

comunitário, a atuação estatal em muitos aspectos mostra-se fundamental. A demanda em 

relação ao Estado compreende os investimentos financeiros, a fiscalização, a 

institucionalização e aprovação dos acordos e apoio institucional. A falta de recursos dificulta 
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as atividades de fiscalização e a correta implementação dos acordos. Tal ausência também 

inviabiliza a participação dos pescadores nas próprias atividades de gestão participativa: 

  

A fiscalização e monitoramento são elementos de especial atenção, pois os custos individuais 

para os agentes ambientais voluntários exercerem suas atividades são altos, bem como não 

recebem respaldo do Estado (IBAMA), e em alguns casos até mesmo de suas comunidades. 

Sem uma remuneração, ou incentivo, para compensar o tempo gasto para a fiscalização e os 

riscos da atividade, a atuação do agente ambiental é prejudicada. Em alguns casos, os agentes 

ambientais estão até enfrentando processos judiciais movidos por infratores. Neste caso, a 

ampliação do apoio do Estado é fundamental, bem como a interferência do mercado deve ser 

monitorada, a fim de que o interesse privado não promova a quebra do acordo (por exemplo, 

para o fornecimento de uma produção que o sistema não atende se tiver que respeitar as 

medidas de manejo sustentável do acordo). (OVIEDO e BURSZTYN, 2003, p. 18) 

  

Essa vitória institucional, que remonta a um movimento de descentralização da política 

ambiental mais expressivo a partir de 1993, no entanto, não significou uma mudança 

significativa na postura estatal em relação ao enfrentamento dos inúmeros desafios à 

implementação e expansão dos acordos de pesca. O IBAMA ainda não instituiu mecanismos 

regulatórios capazes de fortalecer as funções de tais acordos, o que resulta na sua fragilidade e 

na consequente exploração desenfreada por comerciantes externos à comunidade e ao trabalho 

de manejo. Os acordos demoram a ser analisados e aprovados, se perdem na burocracia 

estatal, e com isso enfraquecem as fases de avaliação e  monitoramento, fundamentais para a 

coesão comunitária e a eficácia dos acordos. Os conflitos de competência da legislação 

brasileira são outro óbice, a recente criação do Ministério da Pesca e Aquicultura ao invés de 

tornar-se um reforço a essas iniciativas representou mais um entrave burocrático. 

As dificuldades da autoridade legislativa em compartilhar a gestão dos recursos também 

representam um entrave para a efetivação dos acordos de pesca. Constata-se que a os agentes 

ambientais do IBAMA não aceitam facilmente a divisão de autoridade com os membros das 

comunidades. (OVIEDO, 2010, p. 28). 

  

5.2 Os desafios jurídicos do manejo comunitário dos recursos pesqueiros 

  

A construção participativa dos acordo de pesca, atualmente, segue um procedimento definido 

na Instrução Normativa do IBAMA 29/2003. Apesar de tais acordos remontarem à década de 

80 e já integrarem uma cultura organizativa da região na resolução de conflitos. Verifica-se 

que o processo participativo, efetuado nas fases de mobilização, reuniões comunitárias, 

assembleias intercomunitárias, retorno às reuniões comunitárias, envio ao IBAMA e avaliação 

anual, perfaz um caminho de legitimação e verdadeiro exercício da participação e colaboração 

cidadã, previsto no artigo 1º da Constituição Federal. Daí ter superado as políticas públicas 

tradicionais, anteriormente aplicadas sem sucesso. A força e legitimidade das propostas 

encontram desafios na sua implementação devido aos free riders: 
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O free rider é um comportamento que pode transitar entre os pescadores, numa determinada 

situação ou contexto, um grupo, que representa cerca de 25% dos pescadores, adota um 

comportamento freerider, caracterizado pela não obediência às normas do acordo e adoção de 

um comportamento individual. Numa outra situação, outros pescadores de fora da 

comunidade podem adotar o comportamento free rider.[4]. 

  

O impasse jurídico e político encontra-se na limitação juridicamente possível à pesca nos 

lagos objetos do manejo[5]. O problema refere-se à legislação constitucional, tendo em vista 

que os lagos são bens da União, de acordo com o artigo 20, II, da Constituição Federal de 

1988. Nessa perspectiva, os acordos de pesca não podem restringir o acesso à navegação e ao 

uso de qualquer pessoa nestas áreas. A Lei de Recursos Hídricos (Lei 9433/ 1997) garante 

também o uso múltiplo das águas. Neste sistema, apesar da existência dos regulamentos de 

uso dos recursos, não existem proibições ao acesso. A falta de delimitação sobre os grupos de 

usuários autorizados a explorar os recursos, combinada à ausência de fiscalização, fragiliza a 

eficácia dos acordos. Sendo assim, de forma geral, os acordos de pesca determinam quando se 

pesca, mas não tem regulamentado sobre quem pode pescar nas áreas dos lagos. 

Os acordos de pesca representam o manejo de um bem coletivo, por isso a dificuldade de 

limitar juridicamente o acesso à pesca nos lagos manejados. A apropriação pelas comunidades 

dos recursos da pesca é, em sua maioria, coletiva, não se refere à busca por lucro individual, 

norteada por valores de um consumismo desenfreado. Nessa perspectiva, a exploração 

econômica realizada por estas comunidades, orientada por um forte viés sustentável, reflete-se 

como uma ação voltada ao bem-estar da coletividade. As atividades desenvolvidas pelas 

comunidades pesqueiras, as iniciativas de controle e limpeza dos lagos, fiscalização contínua 

e exploração responsável dos recursos, colaboram para o equilíbrio da relação homem-

natureza no sistema das planícies aluviais. 

Essa dinâmica, no entanto, enfrenta divergências e encontra-se ameaçada por pescadores de 

dentro e de fora das comunidades, os chamados free riders. As violações aos acordos, nesse 

sentido, provêm igualmente de indivíduos internos, que desobedecem as regras e enfraquecem 

as possibilidades de a comunidade manter-se no controle e na fiscalização também dos 

pescadores externos. 

Apesar dos conflitos internos, a noção de propriedade coletiva do recurso pesqueiro aplica-se 

nesta situação, e relaciona-se a um sistema de propriedade especial, não orientada pelos 

valores dominiais tradicionais de propriedade individual ou pública. Segundo José Isaac Pilati 

(2011, p. 50): 

  

A propriedade especial relativiza o indivíduo como interlocutor, mediante titularidades 

coletivas (...) é a substituição do monismo jurídico pelo pluralismo de fontes, sob a égide dos 

instrumentos constitucionais e das leis de natureza participativa e de contratos coletivos. O 

perfil legal da propriedade especial inclui: origem constitucional, lei(s), especial(is), ente 

estatal de apoio e mediação (INCRA, FUNAI, ou Agência Reguladora). Importa autonomia e 
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novas classificações jurídicas de bens, incluindo, além do público e do privado, o bem 

coletivo (ambiente, cultura), sob nova taxonomia. 

  

O autor inova a respeito da própria concepção de propriedade, ao afirmar a existência da 

propriedade especial, diferente da privada e da pública, principalmente porque possui como 

uma de suas prioridades a utilização coletiva, ambientalmente sustentável do pescado, 

regulada por regras sociais e jurídicas participativas. Evidencia-se um rompimento com o 

paradigma tradicional da propriedade de bens privados ou públicos, na medida em que 

emergem os exemplos de vivência participativa comunitária, que convivem de forma 

sustentável com o ambiente, de maneira a considerá-lo um bem coletivo, sendo natural, 

portanto, que a fruição dos recursos comuns seja compartilhada entre a comunidade, que 

garante o equilíbrio ambiental daquela região. Exercendo a verdadeira função sócio ambiental 

da propriedade prevista na Constituição e no novo Código Civil.[6] 

 A lógica proprietária do mundo natural demandou uma forma de regulação e 

institucionalização unicamente estatal, o que, para Pilati (2011, p. 97), contribuiu para a 

geração de um desenvolvimento econômico e tecnológico à custa do equilíbrio e da proteção 

da natureza. Nesse sentido, entender o coletivo como valor e bem jurídico autônomo e, mais 

ainda, incorporar a contribuição da organização social comunitária e participativa, mostra-se 

fundamental para o desenvolvimento sustentável. 

 O equilíbrio do ambiente é considerado como um bem coletivo extrapatrimonial, sendo 

necessária, portanto, uma atuação jurídica orientada por esse entendimento na interpretação 

dos diversos modos de organização e exploração do território amazônico pela população. 

  

Nessa condição de coletivos, tais bens são imprescritíveis, insuscetíveis de apropriação ou 

disposição, pública ou privada – que não seja pelas formas participativas – pois deles só se 

pode dispor coletivamente. Eles são objeto da propriedade coletiva extrapatrimonial e como 

tal desfrutam de um regime jurídico próprio, de raiz constitucional. (...) Não são regidos pela 

lógica econômica e sim pela razão da dignidade da pessoa humana; (...). (PILATI, 2011, p. 

101) 

  

O manejo comunitário dos lagos amazônicos representa uma forma de propriedade especial, 

pois reflete a preocupação comunitária com a preservação do meio ambiente para si e para as 

gerações futuras. As ações de manutenção daquele ecossistema, representadas por meio dos 

acordos de pesca, fazem parte do cotidiano da própria cultura das comunidades, que atuando 

neste sentido contribuem diretamente para a preservação do ecossistema amazônico, o qual, 

por sua magnitude em extensão e diversidade ecológica, é responsável pela sobrevivência da 

humanidade. Além disso, a exploração dos recursos sob o regime de propriedade especial se 

mostra fundamental para a adaptação e controle dos efeitos extremos das mudanças 

climáticas. 

Nesse sentido, o Estado do Acre inovou ao considerar o manejo comunitário da pesca um 

serviço ambiental, de acordo com a Lei nº 2308 de 22 de outubro de 2010. A legislação 
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estadual, orientada conforme a Política Nacional de Mudanças do Clima, Lei Federal nº 

12.187, de 29 de dezembro de 2009, estabelece que o planejamento, a implementação, o 

monitoramento e a criação de normas que objetivem a proteção do meio ambiente e da pesca 

correspondem a ações de controle da poluição e redução de gases do efeito estufa por 

desmatamento e degradação florestal. 

O artigo 3º da referida Lei, em seu inciso II assim define os serviços ambientais: 

(...) serviços ambientais ou ecossistêmicos: funções e processos ecológicos relevantes gerados 

pelos ecossistemas, em termos de manutenção, recuperação ou melhoramento das condições 

ambientais, em benefício do bem-estar de todas as sociedades humanas, nas seguintes 

modalidades: a) serviços de provisão: os que fornecem diretamente bens ou produtos 

ambientais utilizados pelo ser humano para consumo ou comercialização; (...) c) serviços de 

regulação: os que promovem o sequestro de carbono, a purificação do ar, a moderação de 

eventos climáticos extremos, a manutenção do equilíbrio do ciclo hidrológico, a 

minimização das enchentes e das secas e o controle dos processos críticos de erosão e de 

deslizamentos de encostas, entre outros que concorram para a manutenção da estabilidade 

dos processos ecossistêmicos; (...) (grifo nosso). 

  

O regime de propriedade especial e de uso e exploração de recursos comuns se mostram 

ameaçados com a impossibilidade atual de delimitação dos grupos usuários dos lagos 

manejados. Os estudos realizados comprovam o aumento da produtividade pesqueira com a 

implementação dos acordos de pesca e essa realidade está inserida no contexto de uma fraca 

política de fiscalização pelos órgãos ambientais da exploração irresponsável externa e interna 

às comunidades. Isso porque, para os pescadores artesanais, a competição com os free riders, 

que não participam dos acordos, os deixa em situação de extrema desvantagem. 

Apesar de planejarem e aplicarem diretamente os acordos de pesca, formarem agentes 

ambientais voluntários, elaborarem mutirões ambientais de controle e inspeção, a pesca 

permanece livre nas áreas dos lagos para comerciantes que possuem e, consequentemente, 

para os que não possuem licença, tendo em vista a ausência de uma política mais incisiva do 

Estado para o fortalecimento da fiscalização dessas áreas. 

Sobre esta limitação imposta pelo IBAMA como um veto, Oviedo comenta: 

  

Apesar de baseada na lei, mina dois princípios básicos da teoria da ação coletiva: (1) a clara 

definição do grupo de usuários; (2) o direito dos usuários ao resultado de seu próprio trabalho, 

sem a competição dos free riders. Da forma como se encontra agora, qualquer um pode pescar 

nos lagos manejados e pode ter acesso aos recursos que foram melhorados, mas os pescadores 

externos não dividem as obrigações e os custos da manutenção do sistema. (2010, p. 26) [7] 

  

Verifica-se uma situação de impasse entre a normatividade informal e a interpretação 

tradicional e monista do direito. O pluralismo jurídico comunitário-participativo, expresso 

mediante a formação dos acordos, pode vir a conquistar ainda mais avanços na produção de 
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políticas públicas comprometidas com o desenvolvimento sustentável local. O fortalecimento 

dos acordos e o envolvimento de um número maior de comunidades nas práticas do manejo 

comunitário da pesca, somados a uma abertura dos órgãos ambientais frente às formas de 

pluralismo jurídico comunitário podem orientar a atuação estatal para um caminho de 

superação dessas barreiras jurídico-institucionais. Principalmente no que concerne à 

delimitação dos grupos autorizados a explorar os recursos e o reconhecimento da propriedade 

coletiva dos recursos pesqueiros àqueles que os manejam e conservam. 

Apesar das afirmações de veto do IBAMA à definição de grupos específicos de uso dos lagos 

para fins de pesca[8], é possível interpretar da recente legislação sobre Política Nacional de 

Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, Lei nº 11.959, de 29 de junho de 

2009, diversos objetivos e instrumentos que convergem para o entendimento da pesca como 

atividade comunitária e fortalecedora de laços comunitários e sustentáveis, embasados em 

participação e manejo sustentável, como se afere nos dispositivos a seguir analisados. Essa 

leitura permite uma interpretação da norma no sentido de construir limitações à pesca nos 

lagos manejados comunitariamente e de reconhecer a diversidade de concepções de 

propriedade que superem o público e privado e fortaleçam a propriedade coletiva especial 

(PILATI, 2011). 

O artigo primeiro descreve os objetivos da Política, ressaltando o desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e profissional dos que exercem a atividade, bem como de suas 

comunidades. Portanto, a pesca é enfatizada na lei como meio de integração e auxílio ao 

desenvolvimento comunitário. Prescreve ainda, a necessidade de um ordenamento embasado 

não apenas nos conhecimentos biológico-pesqueiros, mas também econômicos e sociais, 

definido no inciso XII, do artigo 2º como: 

  

(...) ordenamento pesqueiro: o conjunto de normas e ações que permitem administrar a 

atividade pesqueira, com base no conhecimento atualizado dos seus componentes biológico-

pesqueiros, ecossistêmico, econômicos e sociais. 

  

A sustentabilidade, objetivo da Política, tem como primeiro instrumento elencado no artigo 

3º, a definição de regimes de acesso, ou seja, vai de encontro à proibição do IBAMA em 

definir um grupo que por seu trabalho, manejo, conhecimentos e vínculo ecológico, 

econômico e cultural com os lagos, seria beneficiário e responsável pelos recursos. O veto 

ofende, assim, os princípios e instrumentos de sustentabilidade previstos na própria Lei 

11.959/2009. 

O parágrafo primeiro do artigo 3º, que trata dos diversos instrumentos de sustentabilidade, 

enfatiza ainda, a prioridade da lei no sentido de estabelecer uma política que afirma a proteção 

dos pescadores artesanais, de subsistência e da aquicultura familiar, visando garantir sua 

permanência e continuidade. Ou seja, sem a garantia de exclusividade da pesca sob as normas 

e limites da comunidade que mantém o esforço de manejo, monitoramento e fiscalização, o 

que ocorre é um enorme desestímulo ao manejo sustentável, expressão dos resultados efetivos 

empreendidos pela comunidade, como afirma Oviedo na sua análise: 
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Assim, aqueles que investem no manejo dos lagos competem com todos os outros usuário 

para obter uma parte dos benefícios gerados por seus próprios esforços. A partir de uma 

perspectiva teórica, essa incerteza por si só é suficiente para propiciar a falência de todo o 

esforço de manejo[9] (2011, p. 27). 

  

A resistência comunitária na construção desses acordos não representou apenas uma resposta 

às mudanças ecológicas (queda na produtividade dos lagos, desmatamento), “mas também 

uma reivindicação por direitos de acesso aos recursos comuns.” (OVIEDO e BURSZTYN, 

2003, p. 17). Por isso mesmo, a continuidade e o fortalecimento dessa prática depende 

intimamente da integração das ações comunitárias e estatais, tendo em vista que as leis locais 

ainda esbarram em restrições dos órgão ambientais responsáveis pela efetivação da política, 

que desconsideram uma interpretação ampla da legislação atual e do próprio ordenamento 

constitucional no que tange à garantia da justiça climática e ao desenvolvimento sustentável. 

6.     Conclusão 

A luta pela sobrevivência e a capacidade de organização e adaptação das comunidades 

pesqueiras dos lagos às mudanças climáticas, em um contexto de histórica ausência de 

políticas públicas sustentáveis na região amazônica, são elementos que se revelam em todo o 

processo de construção dos acordos de pesca.  

O estabelecimento dos acordos de pesca expressa a importância do exercício do pluralismo 

jurídico comunitário-participativo para melhoria da qualidade de vida da população ribeirinha 

e manutenção da sustentabilidade, porque estimula e fortalece a organização e o protagonismo 

comunitário. A teoria do pluralismo jurídico comunitário sustenta a importância da gestão 

participativa dos recursos e fundamenta a utilização dos acordos para a produção e 

implementação de políticas públicas sustentáveis. A organização popular, nessa perspectiva, 

mostrou-se exitosa na medida em que os acordos de pesca tornaram-se instrumentos 

fundamentais para uma mudança na concepção do Estado sobre os recursos comuns. 

Essa normatividade comunitária sustenta-se em uma nova forma de apropriação dos bens 

comuns, expressa mediante o conceito de propriedade especial coletiva, que supera a 

dicotomia público x privado. Nesse sentido, contribui para a efetivação do Estado de Direito 

Ambiental, sustentável politica e ambientalmente, verdadeiramente comunitário, democrático 

e cidadão. 

O Estado brasileiro no que se refere à efetivação das políticas ambientais, ou mesmo na 

interpretação jurídica relativa às formas de apropriação dos recursos comuns, ainda não 

incorporou os avanços trazidos com a construção normativa popular. A importância da 

participação comunitária na implementação do manejo sustentável não foi completamente 

considerada pelo Poder Público, e os obstáculos jurídicos-institucionais na delimitação dos 

grupos usuários das planícies aluviais se constitui no maior desafio para as comunidades que 

realizam os acordos. As iniciativas voltadas a uma justiça climática precisam ser fortalecidas, 

e o caso dos acordos de pesca na Amazônia demonstram como Poder Público ainda é 

refratário às soluções comunitárias, participativas e inovadoras. Estes arranjos, entretanto, 

representam uma urgência para construção de políticas sustentáveis na Amazônia, palco de 

conflitos e de riquezas essenciais à toda a coletividade e à sustentabilidade do planeta. 
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As relações jurídico-políticas criadas a partir do manejo ambiental comunitário, por meio dos 

acordos de pesca, representam assim um exemplo de direito comunitário-participativo, na 

medida em que expressam a capacidade autônoma de organização popular no que concerne a 

sua própria sobrevivência e à proteção dos ecossistemas dos lagos na Amazônia.  
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[1] http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=1322 

[2] "As nossas lavouras não tá dando mais no tempo certo. A gente espera plantar no mês de 

setembro que é o mês da planta, e às vezes você planta aí o verão chega. (...) Mas agora às 

vezes a gente planta no mês que antigamente era plantado e não dá, porque às vezes bate a 
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chuva muito forte, ou é o verão muito forte. Disponível em < 

http://www.youtube.com/watch?v=OUqjTmfqzFU >. Acessado em 30 de setembro de 2011. 

[3] Um exemplo claro dos impactos de tais restrições pode ser encontrado na seguinte 

matéria: Fiscalização apreende redes no Rio Amazonas, por desrespeito a Acordos de Pesca. 

Disponível em < http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2007/12/19/35388-

fiscalizacao-apreende-redes-no-rio-amazonas-por-desrespeito-a-acordos-de-pesca.html > 

Acessado em 29 de setembro de 2011. 

  

[4] Oviedo, 2011. Entrevista concedida no Skype para Geovana Cartaxo, em 30 de setembro, 

às 11h46. 

[5] Note-se, ainda, a existência de um Relatório do IBAMA, de 1997, sobre os desafios da 

Administração Participativa. Neste documento, o órgão manifesta a legitimidade dos acordos, 

mas discorre sobre a impossibilidade jurídica de eles delimitarem os grupos responsáveis pela 

utilização dos recursos naturais daquela área: “Esses acordos, geralmente, restringem o acesso 

a certos corpos d‟água (lagos, igarapés, igapós, setores de rios, etc) para certos grupos de 

usuários, para certos apetrechos, para certas épocas do ano, para certos métodos de pesca, etc. 

Desta forma, os acordo freqüentemente conflitam com a legislação em vigor, uma vez que se 

consideram todos os corpos d‟água ligados a um sistema fluvial principal como águas 

públicas e, portanto, abertas para qualquer pescador devidamente registrado e autorizado. 

Embora esses acordos, em muitos casos possam ser legítimos, não são legais. Por outro lado, 

existe um número considerado de acordos que não excluem ninguém, mas apenas definem 

obrigações para os que concordam. A falta de clareza sobre os critérios para legalização de 

acordos, tem dificultado sobre maneira a sua implementação.”. 

[6]§ 1o O direito de propriedade deve ser exercido em consonância com as suas finalidades 

econômicas e sociais e de modo que sejam preservados, de conformidade com o estabelecido 

em lei especial, a flora, a fauna, as belezas naturais, o equilíbrio ecológico e o patrimônio 

histórico e artístico, bem como evitada a poluição do ar e das águas. (art 1228, da Lei 

10406/2002) 

[7] Although based on the law, undermines two basic tenets of the theory of collective action: 

(1) the clear-cut definition of the group of users and (2) the right of users to the results of its 

own labor, without competition from free-riders. As it stands now, anyone can fish in 

managed lakes and can have access to the improved resources, but outsiders do not share the 

obligations and costs of maintaining the system. 

[8] “Existem alguns casos fora do contexto das reservas extrativistas onde o acesso é limitado 

a um grupo de usuários com o aval do Estado. No lago Tucuruí (PA) e na lagoa dos Patos 

(RS), o número de pescadores comerciais é regulado. A pesca industrial no estuário Paraense 

também tem o número de barcos limitado. No estado do Amazonas, a Superintendência do 

IBAMA tem publicado Portarias Normativas que restringem a pesca em determinados lagos 

aos membros da comunidade local. Esta medida está apoiada num parecer jurídico do 

Ministério Público.” (OVIEDO e BURSZTN, 2003, p. 19). 
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[9] Thus, those who invest in managing lakes compete with all other users to obtain a share of 

whatever benefits their efforts generate. From a theoretical perspective, this uncertainty alone 

is enough to ensure the failure of the entire management effort. 
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O SEGURO AMBIENTAL NA TUTELA EFETIVA DO MÍNIMO 

ECOLÓGICO-SUSTENTÁVEL 

 

ENVIRONMENTAL INSURANCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE 

SUSTAINABLE-ECOLOGICAL PROTECTION  

 

Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto 

 Tibério Carlos Soares Roberto Pinto 

 

RESUMO: O presente artigo analisa a proposta do Seguro Ambiental como instrumento 
eficaz de tutela do mínimo ecológico-sustentável, o qual se encontra fortemente vinculado à 
noção de mínimo existencial e com a própria dignidade humana. Utiliza como referencial 
teórico o contexto da sociedade de risco, que possui como um dos seus principais expoentes o 
sociólogo alemão Ulrich Beck, e que se caracteriza pela reflexividade ou efeito-espelho, em 
que os danos causados ao meio ambiente são redirecionados para o próprio meio social. Nesse 
cenário, os princípios da prevenção e da precaução assumem especial destaque, posto que 
propugnam pela adoção de medidas preemptivas, que necessariamente se colocam em 
momento anterior à ocorrência do dano. Face à defasagem da responsabilidade civil clássica 
como instrumento de proteção ambiental, o seguro ecológico mostra-se uma alternativa 
bastante viável, caracterizando-se nitidamente como um dever social. Investiga-se o referido 
instituto sob a perspectiva do direito comparado, com destaque para o ordenamento argentino, 
onde assume caráter obrigatório, bem como as experiências Europeia e Estadunidense. 
Adiante, de forma perfunctória, analisam-se os principais Fundos Ambientais no Brasil e de 
que forma relacionam-se com os Seguros Ambientais. Por fim, procede-se a pesquisa do 
temade acordo comas propostas legislativas que se encontram em trâmite no Congresso 
Nacional, como os projetos de lei n.º 937/2003 e o n.º 2.313/2003, e a proposta de Emenda 
Constitucional nº 82/2007. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade de risco; Mínimo ecológico; Seguro Ambiental. 
Sustentabilidade.  

 

ABSTRACT: The present article analyses the proposal of the environmental insurance as an 
effective way to protect the ecological minimum, which is firmly bound to the human dignity. 
The theoretical framework elected was the paradigm of risk society, which has the German 
sociologist UlrichBeck asoneof its main leading defenders. The risk society emerges as an 
unfolding of the industrial model, and is characterized byreflexivity ormirroreffect, where the 
environmental damage is redirected to society itself. In this context, the principles of 
prevention and precaution deserve special attention, once that they impose the adoption of 
preemptive measures, which are necessarily prior to the damage. Given thelag of 
theclassiccivil liabilityas an instrument topromote the environmental protection, the 
environmental insurance shows to be a quite feasible alternative, clearlycharacterizedas a 
social duty. The article analyses the environmental insurance under the perspective of the 
comparative law,focusing the Argentine legal system, where it assumes a mandatory feature, 
and also the European and American experiences.Later, in a perfunctory way, analyzes the 
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main Environmental Funds in Brazil and how they relate to the Environmental Insurance. At 
last, proceeds to theanalysis oflegislative proposalsthat arepending inCongress, such as the 
bills nº 937/2003 and 2.313/2003, and the Constitutional AmendmentProposal nº 82/2007. 

 

KEYWORDS: Risk society; Ecological minimum; Environmental insurance, Sustainability. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Após os bombardeios atômicos em Hiroshima e Nagasaki, o acidente nuclear de 

Chernobyl e o recente desastre nos reatores de Fukushima, a humanidade assiste estarrecida 

ao ressurgimento do fantasma nuclear e se vê vítima e refém do próprio progresso. A antiga 

crença inabalável no avanço da ciência e no contínuo aperfeiçoamento dos meios produtivos 

foi substituída pelo temor em face destas novas forças destrutivas, que por vezes escapam por 

completo a qualquer tentativa de controle. A criatura parece revoltar-se contra o próprio 

criador.  

Eis aí os contornos gerais do que a moderna doutrina pactuou denominar de 

sociedade de risco, em que os meios produtivos despontam como os principais responsáveis 

pela criação das ameaças e riscos com os quais a humanidade atualmente se depara. Nesse 

cenário, torna-se imperioso proceder a uma nova repartição dos ônus ambientais, de modo a 

transferir algumas responsabilidades antes atribuídas exclusivamente ao Estado para os 

agentes produtivos privados. 

O incremento na importância da proteção ambiental não decorreu tão somente de 

razões factuais, a exemplo dos desastres relatados, mas também jurídicas, face à elevação do 

meio ambiente à condição de direito fundamental, expressamente consignado na Constituição 

de 1988. Observa-se uma aproximação entre o meio ambiente e o princípio da dignidade 

humana, em que o componente ambiental torna-se um aspecto imprescindível no resguardo do 

mínimo existencial, como um núcleo intangível de proteção. 

Frente a esta nova realidade ecológico-jurídica, o presente estudo propõe a criação de 

um instrumento verdadeiramente inovador na ordem jurídica pátria: o seguro ambiental. A 

proposta toma por base as experiências positivas constatadas em alguns ordenamentos 

estrangeiros, com destaque para os sistemas jurídicos da Argentina, onde o seguro ambiental é 

obrigatório,além da análise de outras experiências da União Europeia e dos Estados Unidos.  
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Desta forma, para compreender a natureza e a amplitude deste novo instituto, faz-se 

necessário revisitar os modelos tradicionais do contrato de seguro e da responsabilidade civil, 

analisando suas características clássicas e propondo quais delas devem ser adaptadas, de 

modo a atribuir-lhes uma feição ambiental. A principal modificação a ser empreendida é a 

desvinculação dos contratos de seguro da noção de responsabilidade civil, que pressupõe 

danos a terceiros perfeitamente identificados, para um modelo que vise tutelar o meio 

ambiente em si mesmo considerado. O meio ambiente não pode continuar a ser visto como 

um meio para atingir outros fins, mas como um fim em si mesmo. 

Por último, propõe-se o seguro ambiental como instrumento de proteção dos direitos 

de natureza difusa, como é o caso do direito ao meio ambiente, vez que o mesmo é 

titularizado pela coletividade como um todo. Procede-se a uma análise dos projetos que 

atualmente tramitam no Congresso, dentre estes oProjeto de Lei n.º 937/2003e o n.º 

2.313/2003, ambos recentemente desarquivados, bem como a PEC nº 82/2007, que não 

obstante já tenha recebido relatório favorável, encontra-se com a tramitação suspensa, no 

aguardo da designação de novo relator. 

 

1.A SOCIEDADE DE RISCO E A NECESSIDADE DE REDISTRIBUIÇÃO DOS 

ÔNUS AMBIENTAIS 

 

Desde que o homem se viu lançado na história, foi compelido a conviver com o 

imprevisível, o acaso, o aleatório. A natureza, em toda a amplitude e força de seus elementos, 

deslumbrou e atemorizou o homem pré-histórico, representando uma constante fonte de riscos 

e ameaças. 

Esta sensação de impotência do homem frente a natureza foi um dos principais 

fatores a impelir a evolução humana, que sempre teve como parâmetro a persecução de duas 

finalidades básicas: o desenvolvimento de meios para otimizar o atendimento às próprias 

necessidades e satisfações, e a proteção contra as ameaças à sobrevivência.   

O próprio surgimento da religião decorreu, em grande medida, da necessidade 

humana de tentar estabelecer um vínculo com as forças naturais, frente as quais possuía pouco 

ou nenhum controle. Ao instituir os cultos aos diversos deuses, erguer-lhes altares, prestar-

lhes honrarias, orações, oferendas e mesmo sacrifícios, o homem buscava atrair para si a graça 

das divindades, e, dessa forma, garantir alguma proteção contra as catástrofes naturais e os 

eventos cataclísmicos. 
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Modernamente, com o desenvolvimento da filosofia racionalista e o refinamento dos 

métodos de experimentação, o pensamento científico assume a vanguarda e suplanta a religião 

como o principal meio para compreensão dos fenômenos naturais, elaborando modelos e 

criando padrões de previsibilidade.  

Enquanto que, na antiguidade, o homem recorria aos deuses para proteger-se da fúria 

dos elementos, hodiernamente, acorre ao conhecimento científico. Dentre as finalidades da 

ciência, uma das principais é a garantia de segurança e previsibilidade para os indivíduos. 

Contudo, com a consolidação do sistema de produção capitalista, potencializado 

exponencialmente pelo advento da revolução industrial, o homem passa a intervir diretamente 

sobre a dinâmica natural, e ação antrópica assume a vanguarda como um dos principais 

fatores da alteração do equilíbrio ecológico. O aquecimento global, agravado pela devastação 

das florestas tropicais, pela contínua liberação de gases estufa na atmosfera e pela destruição 

da camada de ozônio, contribui para acelerar o derretimento das geleiras e elevar o nível dos 

oceanos, ameaçando submergir imensas faixas costeiras; as experiências genéticas e a 

exploração comercial de vegetais e animais manipulados fomentam o surgimento de novas 

espécies de superbactérias e vírus, de alto potencial de proliferação e devastação. 

Concomitantemente a essas desordens naturais decorrentes da ação humana 

degradante sobre o meio, o desenvolvimento tecnológico e o aumento de transações 

comerciais entre as diferentes nações do globo também fomentam uma série de novos 

antagonismos e crises, de natureza política e econômica: a escalada do terrorismo, o 

desemprego estrutural, o tráfico internacional de drogas e armamentos, a exploração sexual e 

o tráfico de mulheres e crianças, dentre outros. Frente a esse novo padrão de demandas, tanto 

a ciência como o Estado mostram-se obsoletos e incapazes de fornecer respostas 

minimamente adequadas. 

O quadro acima esboça alguns dos elementos que caracterizam um novo modelo de 

sociedade, que surge como um desdobramento da sociedade tipicamente industrial: a 

sociedade de risco. A doutrina, capitaneada por pensadores da estirpe de ULRICH BECK1, 

caracteriza este momento como uma segunda modernidade, uma ruptura ou desdobramento 

no seio da própria modernidade, doravante denominada reflexiva, pelo fato de que esta gesta 

os próprios conflitos que, posteriormente, irá voltar-se contra si. Eis um cenário paradoxal: a 

modernidade semeia as causas de sua própria destruição. A comparação com o pensamento de 

Karl Marx é simplesmente inevitável, quando aduzia que o capitalismo, por repousar sobre a 

exploração do proletariado, marchava para seu próprio ocaso. 
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No cenário nacional, a noção de sociedade de risco encontra respaldo nas lições de 

JOSÉ RUBENS MORATO LEITE2, e RICARDO LOBO TORRES3.  

A seguir, serão traçados os principais contornos da sociedade de risco. 

 

 

1.1 Traços principais da sociedade de risco 

 

Uma compreensão minimamente adequada do que seja a sociedade de risco passa, 

necessariamente, pela dissecação do conceito de risco. NATASCHA TRENNEPOHLdestaca 

dois caracteres essenciais, quais sejam: o efeito negativo decorrente da concretização do dano 

e a noção de probabilidade ligada à sua realização4. O risco nada mais é que uma incerteza 

lançada para o futuro, decorrente da falta de conhecimento do panorama completo que 

envolve uma determinada tomada de decisão. É fruto das limitações da própria racionalidade, 

que se mostra incapaz de reconhecer e equacionar todos os múltiplos fatores em jogo e prever 

o resultado de sua atuação conjugada.  

Compreendido o conceito de risco, pode-se analisar como ele se distribui no atual 

modelo de sociedade. Quando se fala em uma sociedade de risco, transmite-se a ideia de que 

o risco permeia e perpassa todo o agrupamento social, afetando a todos. É o que permite 

diferenciar esta nova modalidade de risco dos exemplos clássicos, comumente relacionados à 

dinâmica empresarial e às trocas mercantis, em que o comerciante assumia os riscos de seu 

empreendimento, e caso este viesse a desandar, seria o único a sofrer o revés5. 

Esse novo padrão de riscos engendrados pelo desenvolvimento do método de 

produção capitalista já não pode ser reconduzido tão-somente à pessoa de seu produtor, mas, 

necessariamente, transbordará para todos os demais segmentos sociais6.  

Portanto, já não é possível aos cidadãos tentar erguer barreiras de proteção contra o 

risco, de modo a salvar a si e aos seus, em nítida postura escapista e segregacionista: ou tais 

problemas são resolvidos, ou, ao menos, minorados, pela sociedade como um todo, ou todos, 

indistintamente, sofrerão as consequências. Com isso, a gestão dos riscos desloca-se para o 

centro do debate político. 

A resposta passará, inevitavelmente, pela reformulação das estruturas e conceitos tão 

caros ao modelo da sociedade industrial clássica, assentada sobre a soberania do Estado 

Nacional, a crença inabalável na ciência e no progresso, a divisão da sociedade em classes, 

bem como a necessidade de criação de novos mecanismos de controle. 
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1.2 O reflexo da sociedade de risco sobre as questões ambientais: os princípios da 

prevenção e da precaução 

 

A interferência da noção de sociedade de risco no disciplinamento das questões 

ambientais pode ser percebida principalmente por meio dos princípios da prevenção e da 

precaução. Referidos princípios não se encontram expressamente consignados na Constituição 

Federal. A Lei 9.605/98, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas imputáveis às 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, em seu art. 54, §3º7, comina pena de reclusão, 

de um a cinco anos, ao indivíduo que faltar com o dever de precaução em caso de risco de 

dano ambiental grave ou irreversível.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 

(CNUMAD), mais conhecida sob a alcunha ECO-92, compilou suas conclusões na 

Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, estabelecendo, em seu art. 158, 

que os Estados deverão orientar-se pelo critério da precaução. Contudo, tanto na Lei 9.605/98 

como na Declaração do Rio, a precaução aparece como um dever, não chegando a configurar 

um princípio. 

Recorrendo à doutrina de CRISTIANE DERANI, a autora identifica três princípios 

fundamentais: o da cooperação, do poluidor-pagador e da precaução (Kooperationsprinzip, 

Verursacherprinzip e Vorsorgeprinzip) 9. 

RICARDO LOBO TORRES agrupa os princípios da precaução e da prevenção na 

categoria dos princípios da segurança. Ambos possuem naturezas bastante similares, na 

medida em que visam atuar antes da configuração dos danos, mas diferenciam-se quanto ao 

grau de previsibilidade do dano: quando, pela experiência, é possível estabelecer uma relação 

de causalidade entre a ação infratora e o dano, configura-se o princípio da prevenção10; caso 

as repercussões do ato não sejam inteiramente conhecidas, mas exista um risco ou perigo 

fundado, delineia-se o princípio da precaução. Nesse contexto, CONSUELO YOSHIDAaduz 

que a abordagem preveja e previna deve sobrepor-se ao modelo tradicional reaja e corrija11. 

 
1.3 A desigualdade na atual repartição dos ônus ambientais 

 

A Constituição de 1988 elencou, dentre seus objetivos primordiais, a salvaguarda do 

meio ambiente. O art. 225 consolida os dispositivos nucleares acerca do meio ambiente, e ao 

longo de seus parágrafos e incisos, atribui uma série de imposições e mandamentos ao Poder 

Público, dentre eles a preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais, a 
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definição dos espaços territoriais a ser especialmente protegidos, a exigência de estudo prévio 

de impacto ambiental para atividades potencialmente degradantes, o resguardo da fauna e da 

flora, visando à perpetuação das espécies, o equilíbrio ecológico, dentre outras atribuições.  

Contudo, o mesmo empenho não se observa no tocante às incumbências delegadas 

aos particulares, aos quais se atribuem, basicamente, os ônus de recuperar o meio ambiente 

degradado pela exploração de recursos minerais (art. 225, §2º) e a eventual sujeição a sanções 

penais e administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente (art. 225, §3º).  

Portanto, enquanto as atitudes preventivas são basicamente suportadas pelo Poder 

Público, os deveres dos agentes privados resumem-se a reparar os danos e males que vier a 

cometer, em nítida posição protetivo-repressiva, em detrimento da prevenção. Observa-se 

flagrante desproporcionalidade na repartição dos ônus ambientais, em colisão direta com o 

caput do referido artigo, que impõe a todos o dever de zelo e guarda do meio ambiente. 

A atual distribuição dos ônus ambientais colide frontalmente com os ensinamentos 

de TORRES, que preceitua a necessidade de um novo relacionamento entre o Estado e 

sociedade no contexto da sociedade de risco, cabendo a esta assumir o papel preponderante, 

devendo o Estado atuar de maneira subsidiária, por meio da função regulatória, e no caso de 

patente impossibilidade do indivíduo e da sociedade solverem os próprios problemas12. 

Conforme entendimento de YOSHIDA, “a dimensão ambiental deve ser incorporada 

não apenas às políticas e ações governamentais, mas também às políticas e ações da iniciativa 

privada, e com a preocupação voltada para a implementação do desenvolvimento humano” 13. 

 

2. O DIREITO FUNDAMENTAL AO MEIO AMBIENTE E O MÍNIMO 

ECOLÓGICO-SUSTENTÁVEL 

 

2.1 A jusfundamentalidade do meio ambiente na Constituição de 1988 

 

No ano de 1972, a Conferência das Nações Unidas (ONU) sobre o Meio Ambiente 

Humano14 abriu o precedente para os Estados começarem a reconhecer o meio ambiente com 

o status de direito e dever fundamental, indispensável à condição satisfatória da vida, daí por 

que o apelo aos governos e aos povos para que reúnam seus esforços para preservar e 

melhorar o meio ambiente em benefício do Homem e de sua posteridade. 

Por conseguinte, de acordo com a conhecida classificação de Karel Vasak15, o direito 

humano ao meio ambiente é considerado um direito de solidariedade ou de fraternidade, 
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portanto, de terceira geração ou dimensão16. Assim, impõe-se aos Estados o respeito a 

interesses individuais, coletivos e difusos. 

No Brasil,consoante assevera PAULO BONAVIDES, a Constituição da República 

de 1988 representa o marco jurídico do rompimento com os paradigmas individualistas do 

Estado Liberal até então predominantes no país, transmudando-se para a compreensão do 

Estado Democrático de Direito – Estado Transformador17 - e, juntamente com este, a 

consagração de valores de respeito à dignidade humana, à solidariedade e ao desenvolvimento 

humano. Sob essa perspectiva, em seu artigo 225, caput, reconheceu o direito fundamental ao 

meio ambiente ecologicamente equilibrado como bem comum de todo o povo brasileiro. 

Nesta perspectiva, afirma CANOTILHO“é por isso que se diz que o artigo 225 é, na 

verdade, uma síntese de todos os dispositivos ambientais que permeiam a Constituição. 

Síntese que não implica totalidade ou referência única. Em rigor, os fundamentos do art. 225 

não estão ilhados, pois se ligam, de forma umbilical, à própria proteção à vida e saúde, à 

salvaguarda da dignidade da pessoa humana e à funcionalização ecológica da propriedade” 18. 

No entanto, os direitos fundamentais de terceira geração, assim como os direitos 

sociais, econômicos e culturais, ainda carecem de concretização jurídica, mesmo quando 

expressamente previstos nos textos constitucionais. Aliás, segundo NORBERTO BOBBIO, o 

problema basal em relação aos direitos do homem, atualmente, não é tanto justificá-los, mas 

sim protegê-los19. 

Por outro lado, o ordenamento jurídico, constitucional e legal, obriga uma 

rearticulação do poder público e da sociedade, ao estabelecer uma série de princípios e regras 

de como proceder para cumprir o dever de preservação ambiental, sob o apanágio dos 

mandamentos ético-jurídicos esculpidos nos objetivos da República (art.3.º, da CF/88) – 

cláusulas de erradicação das injustiças presentes – e da defesa do meio ambiente como 

princípio geral da atividade econômica (art.170, inciso VI, da CF/88) 20. 

Faz-se mister, portanto, uma reformulação do modelo de Estado de Direito, mediante 

a incorporação de uma nova expressão: o Estado Socioambiental de Direito21, em que, afirma 

INGO SARLET, “para além de um bem-estar individual e social, as construções jurídico-

constitucionais caminham hoje no sentido de garantir ao indivíduo e à comunidade como um 

todo o desfrute de um bem-estar ambiental, de uma vida saudável com qualidade ambiental, o 

que se apresenta como indispensável ao pleno desenvolvimento da pessoa e ao 

desenvolvimento humano no seu conjunto” 22.  

Trata-se, na verdade, de aglutinar, sob uma mesma perspectiva político-jurídica, as 

conquistas do Estado Liberal e do Estado Social. Dessa forma, o modelo de Estado 
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Socioambiental agrega os avanços dos modelos que o antecederam, incorporando a tutela dos 

novos direitos transindividuais e, num paradigma de solidariedade humana, projetando a 

comunidade do gênero humano num patamar mais evoluído de efetivação de direitos 

fundamentais (especialmente dos novos direitos de terceira geração, como é o caso da 

proteção ambiental)23. 

 

2.2 A sustentabilidade do mínimo ecológico como decorrência necessária do mínimo 

existencial 

 

No âmbito da teoria do mínimo existencial, TORRESafirma que “há um direito às 

condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do 

Estado na via dos tributos (= imunidade) e que ainda exige prestações positivas”, isto é, “sem 

o mínimo necessário à existência cessa a possibilidade de sobrevivência do homem e 

desaparecem as condições iniciais da liberdade” 24. 

Neste sentido, o mínimo existencial configurar-se-ia como direito de dupla face, isto 

é, quer seja como direito subjetivo e no sentido de norma objetiva, quer seja compreendendo 

os direitos fundamentais originários (direitos de liberdade), os direitos fundamentais sociais e 

os direitos fundamentais de solidariedade (direito ao meio ambiente ecologicamente 

equilibrado), em sua expressão essencial, mínima e irredutível25. 

Por conseguinte, a ideia de mínimo existencial refere-se umbilicalmente ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, que se trata de princípio já positivado em diversas 

Constituições, notadamente após ter sido expressamente consagrado pela Declaração 

Universal da ONU de 194826, logo depois das atrocidades ocorridas na Segunda Guerra 

Mundial.   

Outrossim, identifica-se uma nova dimensão conformadora do conteúdo do princípio 

da dignidade da pessoa humana juntamente com as dimensões social, histórico-cultural, 

dentre outras, qual seja: a dimensão ecológica27. 

Contudo, para além da necessidade de ampliação do mínimo existencial de modo a 

albergar a dimensão ecológica, imperioso compreender esta a partir da noção de 

sustentabilidade, ideia intrinsecamente relacionada ao caráter intergeracional do direito ao 

meio ambiente. 

Conforme definição do vocábulo em dicionário28, o adjetivo sustentável se refere 

àquilo que é durável, estável, que tem condições para se manter ou conservar a longo prazo. 
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Quando se fala em desenvolvimento ou crescimento sustentável, refere-se a estratégias que 

tenham em vista não somente os retornos ou ganhos imediatos, mas que permitam a 

continuidade e perpetuação de um determinado modelo produtivo. 

JUAREZ FREITAS, em recente obra dedicada especificamente ao assunto, defende 

o que denomina de sustentabilidade homeostática, em clara alusão à capacidade biológica que 

os seres vivos possuem de atingir o equilíbrio interno. Eleva a sustentabilidade à condição de 

princípio, atribuindo à sociedade e ao Estado o dever de assegurar, tanto no presente como no 

futuro, o bem-estar físico, psíquico e espiritual dos cidadãos, como se percebe no seguinte 

trecho: 

[...] se chegou ao conceito de sustentabilidade, que, convém reprisar: é 
o princípio constitucional que determina, independentemente de 
regulamentação legal, com eficácia direta e imediata, a 
responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 
solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente 
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético 
e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente de modo 
preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem-estar 
físico, psíquico e espiritual, em consonância homeostática com o bem 
de todos29. 

O autor ressalta, ainda, o caráter pluridimensional da sustentabilidade, visto que o 

conceito não se prendeapenas a um fator, mas depende da confluência de diversas dimensões, 

tais como a social, ética, jurídico-política, econômica e a ambiental. Segundo a sua ótica, seria 

errado ou, no mínimo, inadequado associar a sustentabilidade exclusivamente ao quesito 

ambiental, o que negligenciaria todas as demais dimensões, que estão necessariamente 

entrelaçadas30.  

A partir de tal premissa, coadunam-se a existência tanto de uma dimensão social 

quanto de uma dimensão ecológica como elementos integrantes do núcleo essencial do 

princípio da dignidade da pessoa humana31, sendo que somente um projeto jurídico-político 

que contemple conjuntamente tais objetivos constitucionais atingirá um quadro compatível 

com a condição existencial humana tutelada na nossa Lei Fundamental. 

 De igual modo, PETER HÄBERLE afirma que os objetivos estatais do Estado 

Ambiental, assim como do Estado Social, são, em seu conteúdo fundamental, consequências 

do dever jurídico-estatal de respeito e proteção da dignidade humana, no sentido de uma 

"atualização viva do princípio", em constante atualização à luz dos novos valores humanos 

que são incorporados ao seu conteúdo normativo, o que acaba por exigir uma medida mínima 

de proteção ambiental32. 
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Por outro lado, uma vez reconhecida a jusfundamentalidade do direito ao meio 

ambiente ecologicamente equilibrado, identificando-se a dimensão ecológica incorporada ao 

conteúdo do princípio da dignidade humana, fundamento normativo e axiológico do Estado 

Democrático de Direito contemporâneo, forçoso reconhecer a existência de um mínimo 

existencial socioambiental, coerente com o projeto jurídico, político, social, econômico e 

cultural do Estado Socioambiental de Direito33. 

Ademais, decifrando terminologicamente os valores positivados no art. 225, caput, 

CF/88: meio ambiente ecologicamente equilibrado e bem essencial à sadia qualidade de vida - 

estes somente se tornam possíveis dentro dos padrões mínimos exigidos constitucionalmente 

para o desenvolvimento pleno da personalidade humana, num ambiente natural com qualidade 

ambiental34. 

Desta maneira, no paradigma do Estado Socioambiental, além dos direitos 

tradicionalmente identificados pela doutrina já consubstanciados no mínimo existencial 

(moradia digna, saúde, alimentação, educação, dentre outros), faz-se mister a inclusão do 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado para fins de uma sadia qualidade de vida 

do cidadão. 

No entanto, quando se fala em mínimo existencial em matéria ambiental e a 

concretização destes direitos fundamentais, “o que se deve ter em mente é que o Estado deve 

buscar ferramentas que efetivem ao máximo o direito fundamental ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, evitando, assim, um discurso minimalista, uma retórica 

esdrúxula”35. 

 

3. O CONTRATO DE SEGURO E A RESPONSABILIDADE CIVIL NA 

REPARAÇÃO DOS DANOS PATRIMONIAIS INDIVIDUALIZADOS 

 

3.1 A defasagem da responsabilidade civil como instrumento de tutela ambiental 
 

Dentre os autores que destacam o descompasso do tradicional instituto da 

responsabilidade civil como instrumento de tutela do meio ambiente, TRENNEPOHLressalta 

que esta figura se encontra defasada face ao avanço já alcançado em matéria de proteção 

ambiental, colacionando três razões principais para este atraso: primeiro, o fato de que tal 

instrumento, em sua feição tradicional, atua em momento posterior à consolidação do dano; 

segundo, a complexidade na delimitação do dano ambiental, o que dificulta a sua 

quantificação para o estabelecimento do montante da responsabilidade; e, por último, a 

3934



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

dificuldade em estabelecer um critério minimamente adequado a partir do qual se possa 

valorar o bem ambiental36. A seguir, serão analisadas cada uma destas características.  

Conforme foi aduzido, o primeiro empecilho que se levanta contra a utilização da 

responsabilidade civil para fins ambientais é que tal instituto, por sua própria natureza, 

depende da configuração do dano ambiental. Basta rememorar o disposto no art. 927 do 

Código Civil, o qual prescreve que todo aquele que vier a causar dano a outrem por meio de 

um ato ilícito, ficará obrigado a repará-lo. 

A principal causa da inadequação da responsabilidade civil na tutela do bem 

ambiental reside justamente no fato desta depender da prévia ocorrência do dano ecológico, 

enquanto que a principiologia que norteia o direito ambiental aponta para ações de natureza 

preemptiva, cujo objetivo é evitar a deflagração da lesão ou reduzir os riscos de sua 

ocorrência.  

Destarte, para que exsurja a responsabilidade civil, na modalidade extracontratual ou 

aquiliana, necessária a caracterização de quatro elementos básicos, quais sejam: uma ação ou 

omissão, que se caracterize como um ato ilícito; a culpa ou dolo por parte do agente infrator; 

o dano decorrente da ação e, por fim, o nexo de causalidade que vincule o ato ao dano. 

Contudo, o parágrafo único do art. 927 ressalva que haverá a obrigação de reparar o 

dano, independentemente de culpa, nos casos em que a atividade normalmente desenvolvida 

pelo autor do dano, por sua natureza, acarrete risco para os direitos de outrem. É a 

denominada responsabilidade objetiva, que dispensa a verificação da culpa em relação ao fato 

danoso, bastando que se comprove a relação entre o fato e o dano. A principal característica 

da responsabilidade objetiva é o deslocamento da noção de culpa da conduta do agente para a 

atividade que ele exerce37. Desta forma, o mero exercício da atividade já traz em si a 

presunção de culpa, pela assunção do risco por parte do agente.  

Ressalte-se ainda que o art. 14, §1º, da Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política 

Nacional do Meio Ambiente, impõe ao poluidor a obrigação de indenizar ou reparar os danos 

causados ao meio ambiente e a terceiros, independentemente de culpa. Portanto, na seara do 

direito ambiental, a regra é a responsabilidade objetiva do causador do dano. 

O segundo óbice para a adoção da responsabilidade civil clássica em matéria 

ambiental é a dificuldade de precisar o dano causado e, consequentemente, fixar o valor da 

indenização. Tal circunstância decorre da complexidade e fragilidade das inter-relações entre 

os diversos elementos que compõem um ecossistema, de forma que qualquer distúrbio ou 

interferência antrópica repercutirá sobre os demais elos da cadeia. Desta forma, é 
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praticamente impossível conhecer por completo todos os desdobramentos do evento 

perturbador do equilíbrio ambiental.   

Por fim, a terceira dificuldade refere-se à valoração do bem ambiental. A 

responsabilidade civil clássica opera a partir de uma lógica patrimonial, em que danos aos 

bens materiais são compensados com reposições pecuniárias. Contudo, quando se trata de 

reparação de um prejuízo ambiental, a lógica pecuniária se mostra insuficiente. O bem 

ambiental não é patrimônio, vez que não é titularizado por um indivíduo em especial. Daí a 

dificuldade em converter um impacto ambiental em um correspondente pecuniário.  

Acerca do tratamento da responsabilidade civil em matéria de danos ambientais na 

doutrina estrangeira, GUSTAVO CASSOLA PEREZUTTIaduz que, para a sua configuração, 

basta à ocorrência do dano, independentemente de o particular estar devidamente licenciado e 

ter cumprido com as normas administrativas38. 

  O referido autor ressalta ainda o posicionamento do Tribunal Supremo Argentino 

no sentido de dar primazia à reparação específica, devendo-se buscar a efetiva recomposição 

do dano causado, reconstruindo, na medida do possível, a situação anteriormente existente39.  

Traçados os contornos gerais do instituto da responsabilidade civil e explicitadas as 

sua limitações para fins ambientais, passará a se analisar os delineamentos gerais do contrato 

de seguro e a dicotomia entre danos patrimoniais individualizados e danos difusos. 

 

3.2 Elementos e características dos contratos de seguro 
 

Etimologicamente, o termo seguro está associado à ideia de algo que está tranquilo, 

sossegado, a salvo de perigo, livre do risco de sofrer algum dano ou de vir a se perder40. Os 

contratos de seguro estão imbuídos pelo espírito preventivo, pelo intuito de precaução face 

aos riscos inerentes às atividades humanas em geral. 

A matéria securitária foi contemplada pela Constituição Federal, com destaque para 

os seguintes dispositivos: o art. 22, VII, que estabelece a competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria de seguros; o capítulo II do Título VIII, que trata da seguridade social, 

que engloba tanto a previdência, que possui natureza securitária, quanto a Assistência Social e 

a Saúde, que não a possuem. 

Quanto à sua regulamentação infraconstitucional, o cerne das disposições encontra-

se no Código Civil, nos artigos 757 a 802, havendo outros diplomas que tratam de aspectos 

esparsos da matéria, como o Código Comercial, que versa sobre o seguro marítimo, e o 

Código de Aeronáutica.  
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Segundo o magistério de PAULO NADER, os seguros podem ser classificados em 

públicos e privados41. A principal distinção entre ambos reside no tipo de interesse que 

assume a primazia em cada caso: nos seguros públicos, o interesse é predominantemente 

social, como é o caso da Seguridade Social, que protege os trabalhadores contra os acidentes 

de trabalho, o desemprego, as doenças profissionais, a velhice, a morte e outros riscos. Neste 

primeiro caso, a regra é a obrigatoriedade do vínculo securitário, que dependerá tão somente 

da existência de um contrato de trabalho. No caso dos seguros privados, predomina o 

interesse individual e a autonomia da vontade, podendo o indivíduo optar por firmar o 

contrato segundo seu juízo de conveniência. 

Quanto aos elementos que caracterizam o dito contrato, a partir do que dispõe o art. 

757 do Código Civil, destaca-se o fato de que um indivíduo, dito segurador, se vincula 

durante determinado lapso temporal perante outro, dito segurado, mediante o pagamento de 

um prêmio, obrigando-se a indenizar-lhe na hipótese de superveniência de um fato futuro e 

incerto que venha a acarretar um dano a uma pessoa ou coisa previamente determinada na 

apólice. Implica, portanto, em uma assunção de risco por parte do segurador, que o faz com 

um fito lucrativo. 

Ademais, destaca-se o fato de que o vínculo securitário se protrai no tempo, 

caracterizando-se por ser um contrato de trato sucessivo ou de execução continuada, em que o 

conteúdo do contrato não se exaure em uma prestação específica, mas na cobertura 

disponibilizada ao segurado. 

Quanto à natureza jurídica do pacto, trata-se de um contrato bilateral, vez que 

depende da manifestação de vontade por parte de ambos os contratantes; oneroso, pois 

implica em ônus e vantagens para cada uma das partes; aleatório, vez que a concessão da 

indenização está condicionada à ocorrência de um evento futuro e incerto; nominado, pois se 

trata de uma espécie contratual devidamente disciplinada pela legislação ordinária; e de 

adesão, vez que as cláusulas contratuais foram elaboradas previamente e de maneira unilateral 

pelo segurador, sendo ofertadas em bloco à anuência do segurado. 

TRENNEPOHL destaca, ainda, o princípio do mutualismo, que consiste na 

contribuição conjunta por parte do grupo dos indivíduos segurados, de modo a suprir eventual 

prejuízo sofrido por qualquer dos membros42. Desta forma, a partir do recurso ao instrumental 

matemático das ciências estatísticas e atuárias, que realizam o estudo da frequência de 

determinados tipos de sinistro, bem como o exame das probabilidades de novas ocorrências43, 

opera-se a repartição dos riscos entre todos os componentes da malha securitária, formada 

pelos segurados.  
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NADER destaca que sempre que o risco gravitar em torno de um bem de relevante 

interesse social, a lei deverá determinar a obrigatoriedade do seguro. É precisamente o que 

ocorre em relação aos veículos, condomínios e aos acidentes de trabalho44. É o que se 

pretende demonstrar e defender no presente trabalho: o relevante interesse social atinente à 

questão ambiental, o que legitima a instituição de um seguro ambiental obrigatório. 

 

4. O SEGURO AMBIENTAL NA TUTELA DE DIREITOS DIFUSOS: ANÁLISE DAS 

PROPOSTAS LEGISLATIVAS BRASILEIRAS EM TRÂMITE NO CONGRESSO 

NACIONAL 

 

4.1 A caracterização do seguro ambiental como dever social 

 

Pela leitura do caput do artigo 225, da CF/88, verifica-se, de imediato, que o meio 

ambiente constitui-se, ao mesmo tempo, direito fundamental do cidadão e também dever 

fundamental imposto ao Poder Público e à coletividade, de modo que o seu resguardo tem por 

objetivo proteger os interesses das presentes e futuras gerações45. 

Por sua vez, CASALTA NABAISafirma que dever fundamental é aquele que está 

implícita ou explicitamente previsto na Constituição, ao passo que os deveres previstos na 

legislação infraconstitucional seriam deveres ordinários ou legais. Já os deveres que 

prescindem da ingerência do Estado para efetiva concretização são deveres de cunho 

meramente morais46. 

Por conseguinte, o dever fundamental adstrito ao meio ambiente impõe-se como 

dever social, pois “são deveres de cunho welfarista, na medida em que tomam por base um 

modelo de Estado intervencionista, ao qual são atribuídas claras e novas responsabilidades no 

jogo antigo da degradação ambiental” 47. 

Adiante, agrupam-se os deveres fundamentais ambientais encontrados na 

Constituição Federal em 04 (quatro) categorias48, quais sejam: a) No artigo 225, caput, tem-se 

duas obrigações genéricas, quais sejam: uma explícita e positiva (defesa e preservação do 

meio ambiente) e outra implícita e negativa (de não degradação do meio ambiente), isto é, 

deveres erga omnes, sendo coobrigados, indistintamente, o Poder Público, os indivíduos e a 

coletividade; b) No parágrafo 1.º, do artigo 225, tem-se um conjunto amplo de deveres 

explícitos e especiais do Poder Público, independentemente de ser ele degradador ou não49; c) 

Por último, nos §§ 2.º e 3.º, do artigo 225, há um leque de deveres explícitos e especiais, 

exigíveis de particulares ou do Estado, quando se passa a ocupar a posição de degradador 
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potencial ou real, inclusive com a possibilidade de responsabilização penal das pessoas 

jurídicas50. 

Conforme já analisado em tópicos anteriores, os danos ambientais, enquanto de 

natureza precípua difusa, têm grande repercussão na atualidade, principalmente diante da 

crescente ocorrência de desastres ecológicos de grande porte. 

No Brasil, a utilização do contrato de seguro com enfoque ambiental, ainda que 

absolutamente incipiente, iniciou-se em meados de 1960, através da apólice de 

Responsabilidade Civil – Operações Comerciais ou Industriais, nos casos de poluição súbita 

(cobertura para eventual risco) 51. 

Neste diapasão, subsiste uma apólice específica para o caso de poluição ambiental, 

nos casos de contratos de resseguro, elaborada pelo Instituto de Resseguros do Brasil – IRB 

Brasil RE52 – regulamentada por circulares do ano de 1991 e 199753. 

Ressalta-se, por oportuno, que a contratação do IRB Brasil Re (empresa 

resseguradora) ocorre por meio da empresa seguradora, a fim de que se viabilize o reembolso 

do(s) segurado(s) nos casos de cobertura de riscos que superem a capacidade financeira da 

companhia que realizou o seguro. 

Atualmente, no mercado nacional brasileiro, têm-se algumas empresas que ofertam 

apólices de responsabilidade civil para danos e riscos ambientais, destacando-se, contudo, as 

inovações introduzidas pelo Unibanco AIG, que elaborou apólice específica para os casos de 

danos ao meio ambiente, separando essa cobertura das condições gerais do contrato de 

responsabilidade civil, ainda que se restrinja aos casos de poluição ambiental54. 

Assim, afirma TRENNEPOHL“é verdade que esse seguro de responsabilidade por 

danos de poluição ambiental não deixa de estar relacionado com a responsabilização civil do 

causador de um dano, mas já é o primeiro passo para o desenvolvimento de um seguro 

voltado para as peculiaridades da questão ambiental” 55. 

Quanto à legislação, cumpre registrar importante avanço por intermédio da Lei n.º 

12.305 de 02/08/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a Lei 

9.605/98. 

Pela leitura da Lei 12.305/201056, depreende-se que se inicia uma mudança 

paradigmática de foco no direito ambiental brasileiro, pois a contratação do seguro ambiental 

por tais empresas que buscam licenciamentos ambientais deverão ser realizados 

consubstanciados na regra do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado como 

dever fundamental, donde se presume também como dever social do Poder público e da 
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coletividade, deslocando-se os seguros ambientais das amarras do direito privado, sobretudo 

no enfoque restrito da responsabilidade civil perante terceiros. 

Desta feita, “a primeira mudança, para que se possa falar em um seguro ambiental, e 

não um mero seguro de responsabilidade civil por poluição, é a ampliação do objeto e 

inclusão da cobertura para os danos causados ao meio ambiente, ainda que não existam 

vítimas individualizadas” 57. 

4.2 A análise do seguro ambiental sob a perspectiva do Direito Comparado 

 

Os custos financeiros de uma empresa, atualmente, devem levar em consideração os 

riscos associados aos fatores ambientais58. Daí a importância da regulamentação do seguro 

ambiental, de modo que os riscos possam vir a ser internalizados na contabilidade da empresa. 

Na Argentina, o Seguro Ambiental é obrigatório, conforme prevê a Lei 25.675 (ley 

general del ambiente), no artigo 2259. Desta feita, o seguro ambiental na Argentina possui as 

seguintes características básicas: a) A obrigatoriedade, para todos aqueles que realizem 

atividades perigosas ao meio ambiente; b) compreende um espectro amplo de atividades 

diversas; c) deve garantir integralmente a recomposição de um dano ao meio ambiente; d) não 

distingue atividades com maior potencial contaminante/poluidor de outras com menor 

potencial; e) requer uma evolução prévia do dano ambiental a fim de que se determine a 

suficiência da garantia ofertada; dentre outros60. 

Nos Estados Unidos (EUA), apesar de inexistir o seguro ambiental de caráter 

obrigatório, o mercado segurador possui diversos tipos de apólices voltadas para a área 

ambiental, destacando-se: a) seguro de poluição para diretores e altos executivos (cobre tão 

somente os gastos com a defesa de um dirigente de empresa, acionado em razão de falhas na 

gestão ambiental que ocasionaram danos ambientais); b) seguro de responsabilidade civil 

profissional para engenheiros, auditores e consultores ambientais (oferece cobertura para 

algumas situações em face de erros e omissões no exercício profissional daqueles que atuam 

com o meio ambiente); c) seguro de responsabilidade civil para reparação ambiental quando 

da transferência da propriedade (cobertura de despesas com a limpeza de locais provenientes 

de fusões ou aquisições empresariais); e, por fim, d) seguro de responsabilidade civil 

ambiental (este oferece uma cobertura ampla, incluindo danos corporais e materiais, custos de 

limpeza fora do local segurado e despesas judiciais) 61. 
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Quanto ao âmbito Europeu, verifica-se que surge um regime de responsabilidade 

civil subjetiva e objetiva, nos termos do qual os operadores/poluidores ficam obrigados a 

indenizar os indivíduos lesados pelos danos sofridos ou pela ameaça iminente desses danos 

por via de um componente ambiental. Por outro lado, transpõe-se para os ordenamentos 

jurídicos nacionais a Diretiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, que 

aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime relativo à responsabilidade 

ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais62. 

 

4.3 Os Fundos Ambientais no Brasil 

 

Por ser matéria pertinente a esta pesquisa, pretende-se analisar, perfunctoriamente, 

alguns fundos para preservação ambiental no Brasil e, por conseguinte, de que forma estes se 

relacionam com os seguros ambientais. 

Após a análise da situação atual do seguro ambiental no Brasil, além de algumas 

considerações no direito comparado, percebe-se que a maioria das apólices voltadas para a 

área ambiental diz respeito à seara da responsabilidade civil, ao ressarcimento de danos 

causados a terceiros previamente identificados e outras questões pertinentes ao direito 

privado. Desta feita, são escassas as previsões de cobertura para o dano ambiental 

considerado, per si, de forma individualizada e objetiva, principalmente quando terceiros 

eventualmente prejudicados são indeterminados, fato não raro de acontecer em virtude da 

natureza difusa do dano ambiental. 

Nesta perspectiva, alguns autores defendem a utilização de fundos como uma das 

melhores opções para a reparação dos danos ecológicos, haja vista que estes também seriam 

responsáveis pela administração e utilização do dinheiro recolhido para fins de recuperação 

dos locais atingidos. 

Assim, hodiernamente, destacam-se no Brasil os 03 (três) principais Fundos 

Federais63 atinentes à matéria ambiental, quais sejam: o Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Florestal (FNDF); o Fundo Nacional do Meio Ambiente (FNMA) e o Fundo de Defesa dos 

Direitos Difusos (FDD), sem prejuízo da criação de fundos estaduais e municipais para tal 

mister, mediante autorização legislativa64. 

Dos Fundos acima citados, o Fundo Nacional de Meio Ambiente (FNMA), criado 

pela Lei 7.797/89 e regulamentado pelo Decreto 3.524/2000, atualmente vinculado ao 

Ministério do Meio Ambiente (MMA), é o mais conhecido e se trata do único Fundo Federal 

como foco exclusivo nas questões ambientais. Tem como missão principal financiar a 
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implementação da Política Nacional de Meio Ambiente e seus recursos são provenientes do 

orçamento da União, doações e outros valores destinados por lei65. 

Ao longo de sua história, o FNMA já registrou aproximadamente 1.400 projetos 

socioambientais apoiados e recursos da ordem de R$ 230 milhões investidos em iniciativas de 

conservação e de uso sustentável dos recursos naturais66. 

Por conseguinte, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal (FNDF), criado 

pela Lei de Gestão de Florestas Públicas (Lei No 11.284/2006), tem como objetivo primordial 

o fomento de atividades sustentáveis concernentes ao meio florestal e ao desenvolvimento de 

pesquisas científicas e tecnológicas do respectivo setor. 

A recente regulamentação do FNDF ocorreu por meio do Decreto n.º 7.167/2010, 

sendo seus recursos provenientes na forma do artigo 2.º, qual seja: da arrecadação obtida dos 

preços das concessões florestais localizadas em áreas de domínio da União; de doações 

realizadas por entidades nacionais ou internacionais, públicas ou privadas; da reversão de 

saldos anuais não aplicados; e outras fontes de recursos que lhe forem especificamente 

destinados, incluindo orçamentos compartilhados com outros entes da Federação brasileira. 

Por oportuno, o presente fundo foi regulamentado recentemente, inexistindo, ainda, 

dados suficientes para fins de se atestar a eficiência do mesmo no tocante à recuperação de 

áreas florestais desmatadas. 

Por fim, tem-se o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos – FDD, gerenciado pelo 

Ministério da Justiça, criado pela Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública - LACP) e 

regulamentado pelo Decreto n.º 1.306/94, tem seus recursos provenientes da arrecadação de 

doações, multas, indenizações e condenações judiciais previstas na LACP, no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) e na lei que instituiu a tutela jurisdicional de interesses 

coletivos ou difusos das pessoas portadores de deficiência (Lei 7.853/89). 

O artigo 1.º do Decreto 1.306/94 afirma textualmente: "O FundodeDefesa de 

DireitosDifusos (FDD), criado pela Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, tem por finalidade a 

reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos de valor 

artístico, estético, histórico, turístico, paisagístico, por infração à ordem econômica e a outros 

interesses difusos e coletivos". 

Por conseguinte, o Decreto 1.306 também criou o Conselho Federal Gestor do Fundo 

de Defesa de DireitosDifusos (CFDD), responsável pela administração do mesmo, sendo 

órgão colegiado integrante da estrutura organizacional do Ministério da Justiça, com sede em 

Brasília, regulamentado pela Lei nº 9.008, de 21 de março de 1995. 
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Assim, a função primordial do Conselho é zelar pela aplicação dos recursos em 

observância aos objetivos das leis que dizem respeito à ação civil pública, às pessoas 

portadoras de deficiência, à ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos 

investidores no mercado de valores mobiliários, ao Código de Defesa do Consumidor e ao 

Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE), na forma do artigo 6.º do Decreto 

1.306/94 c/c artigo 3.º da Lei 9.008/95. 

Conforme dados do Ministério da Justiça67, o montante total arrecadado no ano de 

2010 superou R$ 30,8 milhões de reais, no entanto, o FDD “é amplo, engloba muitas matérias 

e ainda deixa a desejar em termos ambientais, privilegiando outros assuntos, como direito do 

consumidor e proteção econômica, além de ser ineficaz, pois a aplicação dos recursos ocorre 

em local diverso daquele em houve a concretização do dano”.68 

Portanto, recorre-se novamente a TRENNEPOHL para se afirmar que “os fundos 

ambientais possuem capacidade para desempenhar um importante papel na recuperação de 

áreas degradadas, desde que os recursos estejam disponíveis e sejam utilizados no local 

atingido. Os fundos precisam agir como gestores desse dinheiro e aplicá-lo na reparação do 

dano” 69. 

Verifica-se, inequivocamente, a preeminente necessidade de transparência na 

arrecadação, na gestão e no controle social no momento da aplicação dos recursos revertidos 

aos Fundos ambientais, no intuito de cumprimento do fim primordial a que se destinam, qual 

seja a concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, na forma da Carta Política. 

4.4 As propostas legislativas em trâmite no Congresso Nacional 

Ao lado da Lei n.º 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, avançando ao facultar como exigência do poder público a contratação de Seguro 

Ambiental para fins de concessão de licença ambiental, conforme já analisado em tópicos 

anteriores, procurar-se-á analisar, neste momento, outras medidas legislativas que tratem da 

matéria. 

1) O Projeto de Lei n.º 937/2003 foi recentemente desarquivado em 18/05/2011 por 

ato da mesa diretora da Câmara dos Deputados, conforme consulta ao sítio virtual do Poder 

Legislativo Federal70. Por conseguinte, o aludido projeto altera a Lei n.º 6.938/81 (que 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente), para fins de estabelecer o seguro de 

responsabilidade civil por dano ambiental, além de outras providências. 
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Conforme se depreende acima, o PL 937/2003 é bastante parecido com a Lei 

12.305/2010 que já instituiu o seguro ambiental no âmbito dos licenciamentos referentes à 

política nacional de resíduos sólidos, no entanto, parece ser mais amplo na medida em que 

agora se encontra inserido na política nacional do meio ambiente prevista na Lei 6.938/8171. 

 Desta feita, consoante exposição de motivos, os custos da recomposição ambiental 

acabam por recair sobre toda a sociedade e, por óbvio, sobre o Estado, fato que implicará em 

despesa pública. 

Assim, conforme assevera ALIOMAR BALEEIRO, “[...] em todos os tempos e 

lugares, a escolha do objetivo da despesa envolve um ato político [...]. Assentada a 

deliberação nesse ponto preliminar, cumpre investigar o aspecto técnico: como obter o 

máximo de eficiência e de conveniência social com o mínimo de sacrifício pecuniário 

correspondente” 72.  

Neste contexto, cumpre-se registrar a importância dos Seguros Ambientais de 

responsabilidade civil por danos ambientais, independente de terceiros prejudicados 

individualizados, inclusive como medida preventiva de ulterior despesa pública. 

2) O projeto de Lei n.º 2.313/2003 foi também recentemente desarquivado em 

01/04/2011, aguardando parecer na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos 

Deputados, conforme consulta ao sítio virtual do Poder Legislativo73. 

O aludido projeto propõe-se alterar o Decreto-Lei n.º 73/66, que dispõe sobre o 

Sistema Nacional de Seguros Privados, regula as operações de seguros e resseguros, além de 

outras providências, estabelecendo o seguro de responsabilidade civil do poluidor, dispondo 

sobre as regras básicas para instituição deste seguro. 

Por sua vez, o PL 2.313/2003 já recebeu parecer da Comissão de Finanças e 

Tributação da Câmara dos Deputados, manifestando-se pela viabilidade financeira, por criar 

fonte de receita adicional que repercutirá de forma positiva nos Orçamentos da União, em 

especial para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, resultante das multas impostas àquelas 

que não contratarem o seguro de responsabilidade civil de danos ambientais.  

No entanto, quanto ao mérito, opinou-se pela rejeição do projeto e de suas emendas, 

por equívocos apresentados, sobretudo destacando-se, dentre outros: o artigo 15 do PL 

2.313/2003, que prevê parte da destinação do prêmio do seguro para a União, Estados, 

Municípios e Fundo Nacional do Meio Ambiente, sem que haja referência às respectivas 

alocações dos recursos recebidos. Afirmou o Relator que “no nosso entendimento o prêmio 

seria um veículo para propiciar receitas para o poder público, como se fosse tributo” 74. 
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Neste sentido, afirma TRENNEPOHL que “são pertinentes as considerações 

levantadas pela CFT, pois o PL 2313/03 possui inúmeros equívocos e não se apresenta como 

a melhor forma para a implementação dos seguros de responsabilidade civil ambiental. O PL 

n.º 937/03, por sua vez, é muito mais coerente e fácil de ser aceito pelo mercado nacional” 75. 

3) A proposta de emenda à constituição PEC n.º 82/2007 encontra-se na Comissão 

de Constituição e Justiça do Senado Federal, aguardando designação de Relator, desde 

14/01/2011, conforme consulta ao sítio virtual do Poder Legislativo. A referida proposta tem 

por objetivo acrescentar o §7º ao artigo 225, estabelecendo a obrigatoriedade de seguro para 

atividades efetiva ou potencialmente lesivas ao meio natural76. Ressalta-se que, em 

11/02/2009, a presente Emenda Constitucional já tivera parecer da CCJ do Senado Federal 

favorável, no entanto, encaminhado novamente à CCJ em virtude do final da 53.ª 

Legislatura77.  

Assim, naquela época, destaca-se no voto da relatora que “a instituição de um seguro 

de caráter obrigatório para ‘cidadãos e empresas’, que, portanto, poderá atingir o conjunto das 

pessoas físicas e jurídicas, muito provavelmente sofreria questionamento judicial se fosse 

disciplinado por meio de norma infraconstitucional. Por isso, os autores da proposição 

tiveram a devida cautela para sugerir que a idéia tramite sob a forma de uma proposta de 

alteração do texto constitucional, nos termos do art. 60 da Lei Maior. Este caminho adotado 

não apresenta qualquer inadequação de ordem constitucional, jurídica ou regimental” 78. 

Neste diapasão, a instituição do seguro ambiental, nos moldes acima delineados, 

imprime-se de acordo com a função promocional do Direito, na medida em que se estimula e 

se promove condutas ambientalmente desejáveis dos segurados, concretizando-se os direitos e 

deveres fundamentais previstos no mandamento constitucional do artigo 225, isto é, por 

intercâmbio dialético do Poder Público, do indivíduo e da coletividade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os novos desafios enfrentados pela modernidade impõem a necessidade de modelos 

também novos de solução dos conflitos. Nesse contexto em que os direitos difusos assumem 

especial relevo, com destaque para a questão ambiental, os institutos tradicionais se mostram 

defasados e inapropriados para uma adequada tutela ecológica, vez que ainda atados a uma 

lógica eminentemente civilista, calcada no interesse patrimonial dos particulares. 

É justamente por isso que a proposta de umseguro ambiental assume um caráter 

inovador e paradigmático no ordenamento jurídico brasileiro, tanto como uma técnica capaz 
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de transferir uma parcela das responsabilidades pelos danos ecológicos para os principais 

agentes que degradam o meio ambiente, como um modelo de referência para orientar a 

criação de institutos futuros. Não obstante a ideia seja ainda bastante incipiente no cenário 

nacional, mostra-secomo uma alternativa promissora neste início do século XXI. 

Ademais, tem-se a ilação da nítida função promocional do Seguro Ambiental, na 

medida em que este contribui para a promoção de condutas social e juridicamente desejáveis 

para o Estado e para o particular, funcionando, ainda, como instituto preventivo e ao mesmo 

tempo compensatório frente aos novos desastres na seara do dano ambiental não 

individualizado. 
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espécies e ecossistemas; II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as 
entidades dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da 
Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a 
supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos 
atributos que justifiquem sua proteção; IV - exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a 
que se dará publicidade; V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e 
substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; VI - promover a educação 
ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente; VII - 
proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função ecológica, 
provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º - Aquele que explorar recursos 
minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo 
órgão público competente, na forma da lei. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 
ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, 
independentemente da obrigação de reparar os danos causados [...]”.  
51 TRENNEPOHL, Natascha.Op. cit., p.67.  
52 O IRB-Brasil Re foi constituído conforme previsto no Decreto-lei n.º 73, de 21/11/1966, com redação dada 
pela Lei n.º 9.482, de 13/08/1997, por transformação do Instituto de Resseguros do Brasil – IRB. Trata-se de 
sociedade anônima de economia mista federal. Disponível em: <http://www2.irb-brasilre.com.br/site/>. Acesso 
em: 26 set. 2011. 
53 “A regulamentação realizada pelo IRB Brasil Re diz respeito aos contratos de resseguro, ou seja, aquelas 
operações realizadas entre uma seguradora e uma resseguradora. Todavia, isso não deixou de ser um passo na 
fixação de critérios para a elaboração de um seguro específico para os casos de poluição ambiental, pois continha 
as condições gerais, questionário e roteiros de inspeção que deveriam ser observadas pelas companhias 
seguradoras”. TRENNEPOHL, Natascha. Op. cit., p.70. 
54“Coberturas: O seguro do Itaú é um seguro de responsabilidade civil ambiental que cobre todos os danos 
causados a terceiros proveniente de poluição ambiental causada pela atividade do segurado. E a cobertura é tanto 
para poluição súbita, um incidente que ocorreu de maneira inesperada, quanto para uma poluição gradual, como 
um vazamento intermitente descoberto futuramente. A apólice também cobre custos de reparação do dano 
ambiental decorrente da poluição dentro e fora do lugar segurado. Há também a opção de contratar a cobertura 
de lucro cessante, que cobre o lucro perdido no caso da paralisação das atividades por conta da interdição de um 
órgão ambiental, por exemplo”.Disponível em: <http://www2.irb-brasilre.com.br/site/>. Acesso em: 26 set. 
2011. 
55 TRENNEPOHL, Natascha. Op. cit., p.85. 
56 Destaque para o art. 40 da referida lei, que dispõe do seguinte modo: “No licenciamento ambiental de 
empreendimentos ou atividades que operem com resíduos perigosos, o órgão licenciador do SISNAMA pode 
exigir a contratação de seguro de responsabilidade civil por danos causados ao meio ambiente ou à saúde 
pública, observadas as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação fixados em regulamento. 
Parágrafo único.  O disposto no caput considerará o porte da empresa, conforme regulamento”. Ademais, 
conforme notícia no sítio virtual do IRB Brasil Re: “A SUSEP consulta seguradoras para regulamentar 
coberturas de responsabilidade civil que serão exigidas por licenciadores - A Superintendência de Seguros 
Privados (SUSEP) tem pela frente um importante desafio a cumprir: regulamentar o artigo 40 da lei de Resíduos 
Sólidos (n.º 12.305), aprovada em setembro, que prevê a contratação de seguro de responsabilidade civil para 
danos causados ao meio ambiente ou à saúde pública para empreendimentos ou atividades potencialmente 
poluidoras. A lei prevê que a SUSEP regulamente as regras sobre cobertura e os limites máximos de contratação 
que os órgãos responsáveis pelo licenciamento ambiental poderão exigir. Por conta disso, a SUSEP tem feito 
consultas às únicas três seguradoras no Brasil que já operam com apólices que cobrem riscos ambientais para 
fazer uma regulamentação compatível com o que o mercado segurador pode oferecer. No país, o Itaú Unibanco e 
a Chartis têm apólice de responsabilidade civil para danos ambientais e a Ace Seguros desenvolveu em julho 
deste ano uma apólice de riscos ambientais. O que preocupa o mercado, porém, é que os órgãos licenciadores 
tornem a contratação do seguro obrigatória por parte das empresas. A regulação é um tema desconfortável por 
causa de uma possível obrigatoriedade. Com base em análises técnicas, as seguradoras podem não querer 
necessariamente dar cobertura para os riscos que serão pedidos pelo órgão licenciador. Como então o órgão vai 
obrigar a contratação de um seguro que pode não está disponível? O que está sendo desenhado é que as 
coberturas previstas na regulamentação sejam apenas para danos materiais e físicos causados a terceiros 
decorrente de poluição ambiental, conta Marco Antônio Ferreira, analista sênior de seguros ambientais da Itaú 
Seguros, “A expectativa é que, em um primeiro momento, não se exija a cobertura de danos causado ao meio 
ambiente, o que deve vir com a evolução do mercado”, explica. Segundo ele, outro ponto que falta ser 
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esclarecido é em que fase do licenciamento (licença prévia, de instalação ou operação) o seguro pode ser pedido. 
Disponível em: <http://www2.irb-brasilre.com.br/site/>. Acesso em: 26 set. 2011. 
57 Além da ampliação do objeto nos casos de dano objetivo ao meio ambiente sem vítimas individualizadas, a 
Autora também propõe a inclusão de cobertura nos seguros propriamente ambientais: a) as despesas de limpeza 
da área atingida, mesmo que se restrinja à área pertencente ao segurado e b) danos morais ambientais, de acordo 
com a jurisprudência nacional que vem admitindo, em alguns casos, a existência de dano moral coletivo, 
devendo as indenizações ser destinadas ao Fundo de defesa dos direitos difusos – FDD. TRENNEPOHL, 
Natascha. Op. cit., p.96-98. 
58“Los costos financieros tienen uma influencia importante sobre el valor de la empresa. Hoy em dia, como ya 
dijimos, tanto bancos como aseguradoras y fondos de inversión, comienzan a incluir los riesgos asociados a 
factores ambientales en sus procedimiento de calificación de las empresas. Debe considerar siempre que, en 
última instancia, un mayor riesgo se traducirá en un menor valor de la empresa y consecuentemente no será 
objeto de inversión por los fondos éticos y responsables”. DEVIA, Leila (coord.). Nuevo rumbo ambiental. 
Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2008, p.251-252. 
59“Toda persona física o jurídica, pública o privada, que realice actividades riesgosas para el ambiente, los 
ecosistemas y sus elementos constitutivos, deberá contratar un seguro de cobertura con entidad suficiente para 
garantizar el financiamento de la recomposición del daño que en su tipo pudiere producir; asimismo, según el 
caso y las posibilidades, podrá integrar un fondo de restauración ambiental que posibilite la instrumentación de 
acciones de reparación”. PAZ, Augusto (org.). El seguro ambiental. 1ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 
2006, p. 244. 
60 Ibidem, p. 244-245 (Tradução Livre). 
61 TRENNEPOHL, Natascha. Op. cit., p. 88-89. 
62“merece citarse la Directiva europea sobre responsabilidad ambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños ambientales 35/2004/CE del Parlamento y del Consejo europeo del 21 de abril de 2004 que 
sin lugar a dudas resulta esclarecedora en vários aspectos, [...] resultará ilustrativo citar lo dispuesto por su 
art.14:“Los Estados miembros adoptarán medidas para fomentar el desarrollo, por parte de los operadores 
econômicos y financieros correspondientes, de mercados e instrumentos de garantia financiera, incluyendo 
mecanismos financieros en caso de insolvência, con el fin de que los operadores puedan recurrir a garantias 
financieras para hacer frente a sus responsabilidades en virtud de la presente Directiva”. PAZ, Augusto (org.). El 
seguro ambiental. 1ed. Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2006, p. 242-243. Neste diapasão, ainda seveja a 
informação do sítio virtual da Agência Portuguesa do Ambiente, instituição vinculada ao Ministério do 
Ambiente e do Ordenamento do Território de Portugal: “O Decreto–Lei n.º 147/2008, de 29 de Julho 
(Diploma da Responsabilidade Ambiental), estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos 
ambientais e transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.º 2004/35/CE, do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 21 de Abril de 2004, que aprovou, com base no princípio do poluidor-pagador, o regime 
relativo à responsabilidade ambiental aplicável à prevenção e reparação dos danos ambientais, com a 
alteração que lhe foi introduzida pela Directiva n.º 2006/21/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, 
relativa à gestão de resíduos da indústria extractiva e pela Directiva 2009/31/CE do Parlamento Europeu e 
do Conselho, de 23 de Abril, relativa ao armazenamento geológico de dióxido de carbono. O regime da 
responsabilidade ambiental aplica-se a: Danos ambientais, nos termos do definido na alínea e) do n.º 1 do 
art. 11.º do diploma; Ameaças iminentes desses danos, definidas na alínea b) do n.º 1 do art. 11.º do 
diploma; ambos causados em resultado do exercício de uma qualquer actividade desenvolvida no âmbito de 
uma actividade económica, independentemente do seu carácter público ou privado, lucrativo ou não, 
abreviadamente designada actividade ocupacional”. Disponível em: <http://www.apambiente.pt/>. Acesso em: 
26 set. 2011. 
63 Existem outros Fundos Federais ainda em estruturação, como, p.ex., o Fundo de Restauração do Bioma Mata 
Atlântica, instituído pela Lei Federal No 11.428, de 22 de dezembro de 2006. 
64 Alguns Estados têm buscado aprimorar seus fundos ambientais, como o Estado do Pará, com a criação do 
Fundo Estadual de Desenvolvimento Florestal (Fundeflor) e o Estado do Rio de Janeiro, que está desenvolvendo 
estudos para a criação de um fundo para a gestão de recursos das compensações ambientais, dentre outros 
Estados da Federação. Quanto aos municípios, a conclusão é de que, além de desconhecidos para a maioria 
destes entes federativos, os fundos existentes estão inativos. Cf. Disponível em: 
<http://www.fundosambientais.org.br/>. Acesso em: 26 set. 2011. 
65 O artigo 73 da Lei 9.605/98 estabelece que um percentual dos valores arrecadados com multas nos casos de 
infração administrativa ambiental devem ser revertidos ao FNMA. 
66 A Diretoria do FNMA, desejando aprimorar e facilitar o acesso da sociedade a esses recursos, lançou a nova 
versão do manual Orientações para a Apresentação de Projetos, com esclarecimentos pertinentes de acordo com 
a legislação vigente. Cf. Disponível em: <http://www.mma.gov.br>. Acesso: 29 set. 2011. 
67 Disponível em:<http://portal.mj.gov.br/>.  Acesso: 29 set. 2011. 
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68 Cf. BARRETO, Lílian; KARLINSKI, Luciane. Fundos Públicos relativos ao meio ambiente. In: FREITAS, 
Vladimir Passos de (coord.). Direito ambiental em evolução-Volume IV. Curitiba: Juruá, 2005, p. 265. 
69 TRENNEPOHL, Natascha. Op. cit., p. 95. 
70 Disponível em:<http://www.camara.gov.br/>. Acesso em: 26 set. 2011. 
71 Quanto às razões que ensejaram a propositura do PL 937/2003, segue exposição de motivos: “O seguro de 
responsabilidade civil por dano ambiental é praticamente a única forma de assegurar que danos de maior 
gravidade eventualmente causados sejam, de fato, reparados. O capital das empresas responsáveis, na maior 
parte dos casos, é insuficiente para arcar com as despesas de recomposição do meio ambiente ao status quo ante. 
O seguro com essa finalidade é bastante difundido em países mais desenvolvidos e, infelizmente, quase não 
existe em nosso País. Aqui, quando os acidentes ocorrem, parte considerável dos custos da recomposição 
ambiental acaba recaindo sobre toda a sociedade”. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/>. Acesso em: 29 
set. 2011. 
72 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 16ed. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p.78. 
73 Disponível em: <http://www.camara.gov.br/>. Acesso em: 26 set. 2011. 
74Parecer do Relator Deputado José Pimentel (PT-CE) da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos 
Deputados em 06/09/2007. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/>. Acesso em: 29 set. 2011. 
75TRENNEPOHL, Natascha. Op. Cit., p. 80. 
76“Art.1.º O art.225 da Constituição Federal passa a vigorar acrescido do seguinte §7.º: Art.225 [...] §7.º A lei 
disporá sobre a obrigatoriedade de seguro de responsabilidade civil nas hipóteses de atividades lesivas ou 
potencialmente danosas ao meio ambiente. Art.2.º Esta Emenda Constitucionalentra em vigor na data de sua 
publicação”. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/>. Acesso em: 29 set. 2011. 
77 Disponível em: <http://www.senado.gov.br/>. Acesso em: 29 set. 2011. 
78 Parecer da então relatora da CCJ Senadora Serys Slhessarenko de 11/02/2009. Disponível em: 
<.http://www.senado.gov.br/>. Acesso em:29 set. 2011. Outrossim, faz-se mister transcrever-se trecho da 
exposição de motivos que ensejaram a PEC n.º 82/2007, conforme se segue:“Além do mais, pela primeira vez, 
surge uma modalidade de seguro que transforma as seguradoras em verdadeiras parceiras do Poder Público. 
Explica-se: nenhuma seguradora concede cobertura a danos ambientais sem antes se certificar que o segurado 
tenha efetivamente adotado as medidas preventivas para evitar a ocorrência de sinistro, o que, no caso, 
incentivaria o cumprimento rigoroso da legislação ambiental. Até porque o valor do prêmio guarda relação com 
a qualidade da gestão ambiental adotada pela empresa segurada. Ora, ao se exigir do segurado a preservação do 
bem, objetivando minorar o risco do sinistro, com a adoção de medidas preventivas, o que se tem é uma 
contribuição direta e efetiva para a redução dos danos ambientais. Esse papel de prevenção, da qual as 
seguradoras não podem abrir mão, é um dos mais efetivos instrumentos contra danos ambientais, ao garantir 
dúplice proteção – prevenção e cobertura”. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/>.  Acesso em: 29 set. 
2011. 
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OS INTERESSES DIFUSOS REVISITADOS 

THE DIFFUSE INTERESTS REVISITED 

 
Leonardo Albuquerque Marques1 

 

 

RESUMO: Neste trabalho, é feita uma análise crítica do conceito de interesses difusos na 

tradição jurídica brasileira. Aqui, defende-se a ideia de que tal conceito só pode ser 

operacionalizado a partir do individualismo metodológico. Tal ideia é desenvolvida a partir de 

algumas premissas econômicas (dentre as quais, o teorema de Ronald Coase, a lógica da ação 

coletiva de Mancur Olson, a teoria dos custos dos direitos de Stephen Holmes e Cass Sunstein 

e o pensamento sobre escolha escolha institucional desenvolvido por Neil Komesar, que não 

deixa de ser um desenvolvimento das ideias dos dois primeiros, colo ele próprio já colocou). 

É feita, também, uma diferenciação entre interesses e benefícios, com especial atenção para a 

ação civil pública, onde se procura diferenciar os benefícios fornecidos pelos provimentos 

jurisdicionais (sejam eles divisíveis ou indivisíveis) dos interesses individuais satisfeitos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Individualismo metodológico; ação civil pública, interesses difusos; 

bens públicos; externalidades; decisões governamentais. 

 

ABSTRACT: In this work, the traditional Brazilian idea of diffuse interests is analyzed in a 

critical way. The idea is that this concept only can be worked through methodological 

individualism. Such idea is developed from some economic premises (among which, the 

Ronald Coase`s theorem, the logic of collective action by Mancur Olson, the cost of rights 

theory by Stephen Holmes and Cass Sunstein and the institutional choice theory, developed 

by Neil Komesar from Coase`s and Olson`s ideas). It is, also, made a distinction between 

interests and benefits, with simultaneous considerations to the Brazilian institution of “ação 

civil pública”, where the benefits provided by judicial commands (indivisible or not) are 

perceived as one idea and the individual interests that are satisfied by them, as another.  

 

                                                 
1 Advogado da União. Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA) – 2006. Mestre em 
Direito Constitucional pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP) – 2010. Professor substituto da 
Universidade Federal do Maranhão. Professor colaborador da pós-graduação lato sensu do Centro Universitário 
do Maranhão – UNICEUMA. 
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KEYWORDS: Methodological individualism; “ação civil pública”, diffuse interests; public 

goods; externalities; government decisions. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho pretende fazer uma análise do conceito jurídico de interesses difusos em 

paralelo com o conceito de benefícios coletivos. A análise a ser realizada levará em conta o 

principal instrumento processual de adjudicação de tais interesses – a ação civil pública2 – 

uma vez que não é possível uma análise separada de ambos. 

Parte-se, aqui, da hipótese de que a atual abordagem jurídico-dogmática do que sejam 

os interesses difusos não é factível – isto é, de que não possui atributos empiricamente 

referenciáveis. Por conseguinte, tal abordagem não é útil para nortear a atuação do Estado no 

fornecimento de bens coletivos, a exemplo daqueles relacionados à concreção de meta 

consistente no meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado (v.g., controle das 

externalidades negativas decorrentes de atividades poluidores não negociáveis por problemas 

de ação coletiva). 

Para a elucidação do tema, num primeiro momento, será feita uma abordagem dos 

institutos jurídicos dos interesses de difusos. Em seguida, será procurado algum elemento de 

distinção pragmática entre o conceito de interesses e o de benefícios. Após, será demonstrado 

como o conceito de interesses difusos, se não for tomada por base uma perspectiva 

meramente individual, não encontra ressonância na realidade. Num quarto momento, procura-

se demonstrar como as formas de satisfação de interesses difusos, no mundo dos fatos, 

correspondem ao conceito de benefícios coletivos.  

Toma-se como dado, ainda, que, em cenários envolvendo conflitos multitudinários, as 

instituições estatais estarão em seu pior nível de performance se comparado com conflitos de 

baixa complexidade informacional envolvendo um baixo número de interessados. Isto é, 

quanto mais interessados poderem ser afetados na resolução de um conflito (seja ele político 

ou jurídico propriamente dito) e quanto maior a complexidade informacional subjacente ao 

                                                 
2 O que não retira a importância dos demais instrumentos jurisdicionais de tutela coletiva de direitos. A escolha 
se deve apenas ao maior relevo que ação civil pública dispõe hoje no que se refere a tais formas de tutela. 
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contexto3, pior tende a ser o desempenho das instituições estatais na acomodação dos 

interesses em jogo. 

O instrumental teórico a ser desenvolvido no presente trabalho se resume 

essencialmente ao Teorema de Coase (1960)4, à teoria da dinâmica dos grupos latentes de 

Olson (1999) e ao desenvolvimento posterior da dinâmica da escolha institucional por 

Komesar, fundamentado nos pensamentos dos dois primeiros (1994; 2001), e, finalmente, à 

teoria dos custos dos direitos de Holmes e Sunstein (2000). 

Numa simplificação, havendo custos de transação suficientemente baixos,  

 
o teorema de Coase diz que os agentes econômicos podem solucionar o problema 
das externalidades entre si. Qualquer que seja a distribuição inicial dos direitos, as 
partes interessadas podem chegar a um acordo no qual todos fiquem numa situação 
melhor e o resultado seja eficiente (MANKIW, 2008, p. 211). 
 

Todavia, a partir do momento que os custos de transação se tornam significativamente 

altos, o direito pode servir como um meio para promover a eficiência na alocação de recursos 

(SCHÄFER; OTT, 2004, p. 7). 

Custos de transação são os custos em que as partes incorrem para negociação, 

implementação e monitoramento de um acordo, mas quando o número de interessados torna-

se consideravelmente alto, os custos de transação tendem a subir num patamar tal que a 

própria negociação fica obstada. A opção racional individual, na ausência de incentivos 

seletivos específicos, tende a ser manter-se inerte e não procurar a concretização do benefício, 

ainda que desejado por todos os interessados (MANKIW, 2008, p. 211-212). Assim, tem-se o 

problema das externalidades negativas, sendo a poluição um exemplo típico de tal problema 

(RODRIGUES 2007, p. 41-53). Tais externalidades, muitas vezes, só são sanadas pela 

instituição de um incentivo seletivo negativo, qual seja o recurso ao mecanismo da coerção. O 

Estado, enquanto detentor do monopólio de tal atividade, aparece como uma organização 

fornecedora de bens públicos não concretizados voluntariamente por problemas de ação 

coletiva (OLSON, 1999, p. 28). Cabe ressaltar que externalidades são, ao fim e ao cabo, 

problemas de participação (KOMESAR, 1994, p. 102). 

                                                 
3 Komesar (2001, p. 8) afirma que, quando números e complexidade forem altos, a alocação de direitos será 
altamente demandada, mas terá a menor oferta possível, e que cortes, processo político e direitos não são 
necessários no mundo dos baixos números e simplicidade, mas, sim, no dos grandes números e da complexidade. 
Em tempo, no que se refere ao conceito de complexidade informacional, o presente trabalho toma como dada a 
ideia de que, quanto mais custosa assimilação de um leque de informações, maior a sua complexidade, frisado 
que tais custos podem ser precificados ou não. 
4 A denominação “Teorema de Coase” às conclusões que este extraiu de seu artigo seminal deve-se a George 
Stigler (COASE, 2005, p. 208). 

3956



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Isso se deve à circunstância da dinâmica de grupos latentes. Segundo Olson (1999, p. 

14), a menos que o número de indivíduos em grupo seja realmente pequeno, ou a menos que 

haja coerção ou algum outro dispositivo especial que faça os indivíduos agirem em interesse 

próprio, os indivíduos racionais e centrados nos próprios interesses não agirão para promover 

seus interesses comuns. Mesmo o apelo a recursos retórico-emocionais (tais como o 

patriotismo ou algum valor moral) é tido como algo dispensável para o fornecimento de um 

dado bem público na espécie de grupo em análise (OLSON, 1999, p. 25).  

Olson (1999) classifica os grupos em pequenos, intermediários (ou oligopolísticos) e 

latentes. Os grupos privilegiados são aqueles em que pelo menos um dos membros têm 

incentivos suficientes a incorrer nos custos totais de obtenção de certo bem público (OLSON, 

1999, p. 62). E a ação coletiva visaria, assim, à minimização de tais custos. Os intermediários 

são aqueles em que, embora nenhum dos membros tenha incentivos para incorrer 

isoladamente no fornecimento de certo bem público, pelo menos dois dos membros dispõem 

de um nível de interdependência que torna facilmente perceptível o nível de cooperação entre 

eles, sendo marcados, também, pela capacidade de indução dos seus componentes a agirem 

em prol interesses comuns por meios de mecanismos informais (OLSON, 1999, p. 57 e 62). 

Além disso, tais grupos podem fazer uso eficaz de instrumentos de pressão social e de outros 

ativos não precificados, sendo, assim, duplamente privilegiados (OLSON, 1999, p. 75).  

Estas categorias não interessam ao presente trabalho, pois, pelas suas características, 

os interesses difusos discutidos aqui se referem a um número significativamente alto de 

pessoas. Outrossim, grupos latentes, pequenos e intermediários possuem diferenças 

qualitativas – e não apenas quantitativas – quanto à sua dinâmica (OLSON, 1999, p. 64). 

Para explicar a dinâmica de grupos latentes, Olson (1999, p. 60) parte das seguintes 

premissas: 1. quanto maior o grupo, menor a fração do ganho total do grupo que cada membro 

receberá; 2. quanto maior o grupo, menor será a probabilidade de que algum subgrupo ganhe 

o suficiente com a obtenção do benefício coletivo para compensar os gastos de prover até 

mesmo uma pequena parcela do benefício; 3. quanto maior o número de membros, maior a 

barreira de custos iniciais a ser transposta. Assim, a estipulação de um incentivo seletivo 

específico - positivo (prêmio) ou negativo (coerção) – é condição necessária para o 

fornecimento de bens públicos a grupos latentes (OLSON, 1999, p. 64).  

Por oportuno, registre-se que o autor define coerção como, 

 
uma punição que deixa um indivíduo com uma curva de indiferença mais baixa do 
que ele teria ficado se tivesse arcado com a parte dos custos do benefício que lhe 
fora alocada e não tivesse sido coagido (OLSON, 1999, p. 63). 
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Na ausência de tais incentivos, a ação grupal não seria levada a efeito, pois os custos 

esperados tenderiam a superar os benefícios esperados pelos seus interessados e a ausência de 

interdependência entre eles tende a incrementar significantemente os custos de participação. 

Portanto, quanto maior o grupo, mais ele demandará organização. Mas, à medida em que o 

seu tamanho aumenta, os custos de tal organização aumentam, ou seja, a sua oferta diminui 

(KOMESAR, 2001, p. 143; OLSON, 1999, p. 58). 

Havendo um número muito alto de interessados e informações de complexa 

assimilação5, a regulação governamental pode ser um valioso instrumento de proteção da 

propriedade individual, ainda que extremamente imperfeito (KOMESAR, 2001, p. 142).  

Segundo Holmes e Sunstein (2000, p. 48), não existe arranjo institucional ideal para 

direitos e regras e, dado que mesmo os direitos privados dependem da ação estatal, não há 

oposição fundamental entre governos e livre-mercado (HOLMES; SUNSTEIN, 2000, p. 64-

65). Aliás, os governos não apenas devem estipular os fundamentos básicos para o 

funcionamento básico das instituições legislativas e administrativas, mas podem fazer com 

que os sistemas de mercado tornem-se mais produtivos (HOLMES; SUNSTEIN, 2000, p. 69). 

Daí, infere-se que, na efetivação de normas jurídicas e na concretização de direitos, juízes, 

legisladores e administradores dependem de um mundo imperfeito de recursos limitados e, 

desta forma, “levar direitos a sério significa levar a escassez a sério” (HOLMES; SUNSTEIN, 

2000, p. 94, tradução do autor). 

Com efeito, uma coletividade não possui existência aparte de seus indivíduos e, diante 

disso, apenas pode definir, conferir e proteger direitos se estiver bem organizada 

politicamente e se puder agir de forma coerente através do instrumento da governança 

responsável (HOLMES; SUNSTEIN, 2000, p. 117). 

Por exemplo, no que se refere à utilização do espaço atmosférico enquanto “fossa de 

resíduos” ambientais, isto é, enquanto propriedade coletiva, os prejuízos per capita de sua 

dilapidação estão divididos de forma muito insignificante entre os indivíduos. Cada indivíduo, 

que sempre estará numa posição de escolher entre manter-se inerte e recuperar perdas per 

capita de propriedade coletiva perde um pouco a cada lesão e consegue quase nada se 

procurar evitar os prejuízos decorrentes de tais eventos (HOLMES; SUNSTEIN, 2000, p. 

149).  

                                                 
5 Isto é, maior sensibilidade para a possibilidade de resultados e vieses imprevistos (KOMESAR, 2001, p. 159). 
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Assim, a diminuição nos custos de fornecimento de bens públicos pelo Estado é algo 

que deve ser sempre procurado. E tal diminuição pode ocorrer, dentre outras formas, com a 

adoção de arranjos institucionais menos ineficientes. 

 

2. OS INTERESSES COLETIVOS E DIFUSOS NAS LEIS 7.347/85 E 8.078/90: 

EXPOSIÇÃO E CRÍTICA 

 

O art. 129, inc. III, da Constituição Federal dispõe que é função institucional do 

Ministério Público promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do 

patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos. No 

entanto, a Constituição não faz maiores referências ao ponto.  

No plano infraconstitucional, a classificação jurídico-formal dos interesses coletivos 

em sentido amplo, tradicionalmente adotada no ordenamento brasileiro, encontra-se inserida 

no art. 81, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), aplicável 

subsidiariamente à Lei 7.347/85, por força do art. 21 desta última. Adite-se que foi o CDC 

que institucionalizou o conceito de interesses individuais homogêneos no direito brasileiro 

(ZAVASCKI, 2007, p. 38). 

Dito isso, segundo o critério em discussão, os interesses coletivos em sentido amplo se 

classificam em “individuais homogêneos”, “coletivos” e “difusos”. 

No plano jurídico-dogmático, os interesses individuais homogêneos, diferentemente 

dos demais interesses coletivos, são perfeitamente divisíveis e individualmente atribuíveis, 

isto é, seus titulares são individualmente determináveis. Não se diferenciam, em essência, de 

interesses individuais ordinários, exceto que a titularidade decorre geralmente de um 

fundamento de fato comum que proporciona tal direito a uma multiplicidade de pessoas. 

Sempre será possível uma identificação do quantum atribuível a cada um dos interessados que 

sejam beneficiados por uma sentença judicial ou por uma decisão legislativa.  

Por exemplo, cite-se a lesão à integridade física de várias pessoas, decorrente do mau 

fornecimento de um produto que não atenda às exigências mínimas de segurança 

estabelecidas pelos órgãos competentes. Em tal caso, serão vários os lesados, e cada um deles 

será titular de um direito personalíssimo, inalienável voluntariamente e individualmente 

prejudicado, qual seja a integridade física (MENDES, G.; COELHO; BRANCO, 2007, p. 

232). Em tais situações, ofensa a todos os interessados decorreu de um único evento. 

Registre-se: apenas é necessária a origem comum do direito, conforme determina o art. 81, 

parágrafo único, inc. III, do CDC. 

3959



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Assim, no que se refere aos interesses individuais homogêneos, há elementos 

suficientes para que as relações jurídicas deles decorrentes sejam suficientemente 

individualizadas. Isto é, é possível dizer quem são os sujeitos ativos e passivos e o objeto das 

prestações de tal categoria. No exemplo acima citado, tem-se um ato ilícito consistente no 

fornecimento de produto inidôneo para o consumo que acarretou lesões à integridade física de 

pessoas determinadas. Por consequência, como obrigação de reparação eventual daí 

decorrente, deverá o fornecedor indenizar cada um dos ofendidos pelos danos causados, 

sempre destacando-se que, no caso, há várias relações obrigacionais, que envolvem, 

isoladamente, o fornecedor e cada um dos ofendidos.  

No entanto, embora o ordenamento jurídico possa, desde já, amparar eventual 

indenização, em decorrência de problemas de assimetria informacional6 e de custos de 

litigância7, pode ocorrer que as pessoas efetivamente lesadas, mesmo que, no contexto 

posterior ao fato lesivo, não tenham incentivos suficientes a ingressar em juízo. Em tais 

contextos, os lesados, em uma análise prospectiva, podem concluir que os custos de litigância 

sejam superiores aos benefícios marginais8, daí ocorrendo um problema de ação coletiva, o 

que por sua vez, fará com que o Poder Judiciário não emita os sinais necessários para que os 

potenciais ofensores incorporem a perspectiva de sanção na sua estrutura de incentivos por 

força de eventual precedente. Em tal contexto, os potenciais ofensores continuarão 

externalizar os custos dos eventos lesivos a terceiros que, por problemas de ação coletiva, não 

consentiram para tanto. 

Já com relação aos interesses coletivos em sentido estrito e aos difusos, ambos 

decorrem de uma relação jurídica base, apenas com o diferencial de que, no primeiro caso, há 

uma determinação relativa do espectro de pessoas potencialmente envolvidas, enquanto, no 

segundo, há uma indeterminação considerável dos potenciais envolvidos e a eventual ligação 

entre os titulares decorreria de mera circunstância de fato (MENDES, A., 2010, p. 224). 

Ambos, todavia, são insuscetíveis de apreensão individual (porquanto indivisíveis), 

intransmissíveis e sua eventual defesa em juízo dar-se-á unicamente em regime de 

substituição processual (ZAVASCKI, 2007, p. 44-45); isto é, como não há a atribuição de um 

                                                 
6 Segundo Cooter e Ullen (2010, p. 64), “quando os vendedores sabem mais a respeito de um produto do que os 
compradores ou vice-versa, diz-se que as informações estão distribuídas assimetricamente no mercado”. 
7 Custos de litigância são aqueles em que os interessados incorrem para a postulação, em Juízo, de um dado 
benefício a ser fornecido por possível provimento jurisdicional de procedência. Patrício (2005, p. 14-15 e 46) 
infere que a decisão de um dado indivíduo colocar uma questão sob apreciação judicial é sempre consequente de 
uma avaliação mais ou menos informada e cautelosa dos custos e benefícios inerentes à sua decisão.  
8 Ver tópico sobre a distinção entre interesses e benefícios. 
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sujeito determinado como titular dos bens que visa concretizar, não há como se falar em lesão 

individual e determinada a certa pessoa. Isso decorre de sua característica metaindividual. 

Desta forma, vê-se que o arranjo institucional adotado não permite a adjudicação de 

forma individual de tais interesses. Quando muito, a proteção dos interesses deverá ser 

postulada por entidades privadas (associações, sindicatos etc.) que disponham da 

representatividade adequada9. 

Mancuso (2004, p. 93-110) cita, ainda, como características dos interesses difusos – 

além da indeterminação dos sujeitos e da indivisibilidade do objeto – a intensa litigiosidade 

interna e sua mutabilidade. No que se refere à intensa litigiosidade interna, o autor afirma que 

eles se diferenciam dos interesses individuais ordinários por não se subsumirem à dogmática 

tradicional da litigância estilo “Caio vs. Tício”10, de cunho tradicionalmente individual, 

baseada em relações jurídicas com partes e objetos bem definidos. Afirma, ainda, que os 

conflitos envolvendo interesses difusos se tratam de litígios que têm por causa verdadeiras 

escolhas políticas (MANCUSO, 2004, p. 102-105). O autor registra, ainda, que a 

conflituosidade envolvendo interesses difusos não envolve o Estado, embora ressalve 

entendimentos em sentido diverso.  

Por ora, umas observações acerca dos traços característicos dos interesses difusos 

levantados pela dogmática são pertinentes: a liberdade de locomoção, a liberdade de iniciativa 

econômica e o direito de propriedade como temos hoje (no pensamento liberal milliano) já 

foram, um dia, objeto de reivindicação política sem reconhecimento pelo Estado, 

constituindo-se num mero interesse, num objeto de pretensão que, até então, podia ser ou não 

atendido pelo Estado. Com efeito, o advento do liberalismo está essencialmente associado à 

consolidação institucional do ideário burguês (TAMANAHA, 2004, p. 31) e, até certo 

momento histórico, tais interesses liberais não encontraram respaldo jurídico11. Desta forma, 

qualquer interesse, inclusive o que for tido como difuso nos termos do CDC, antes de ser 

jurídico, é político, pelo que descabe falar em caráter político dos interesses difusos como 

signo distintivo dos demais. Ademais, quando tais conflitos são juridicizados (seja por meio 

da ação civil pública, seja por outro arranjo institucional – que pode ser jurisdicional ou não), 

                                                 
9 Apesar disso, o índice de litigâncias das entidades privadas legitimadas para a propositura da ação civil pública, 
em relação às entidades públicas, tem sido relativamente baixo em relação ao quantitativo de processos iniciados 
por instituições estatais (MOREIRA, 1993, p. 192). 
10 Didier Jr. (2010, p. 195-196) infere que o conteúdo da postulação, na dogmática jurídica processual, deve 
conter três elementos: partes, pedido e causa de pedir. Tais elementos (do plano adjetivo) correspondem, no 
direito material aos sujeitos, objeto e fato jurídico que delimitam a relação processual eventualmente discutida 
em juízo.  
11 Registre-se que tal processo não ocorreu de forma linear nas diversas nações em que a burguesia e o 
liberalismo se afirmaram no plano jurídico-constitucional. 
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é inevitável inferir a intervenção do Estado, pois este, afinal, exercerá o monopólio da coerção 

para executar medidas redistributivas com finalidades de eficiência alocativa (pelo menos 

assim se espera) que, por problemas de ação coletiva, não foram concretizadas mediante 

transação voluntária dos envolvidos. Em tais contextos, na ausência de incentivos seletivos 

negativos, é de se esperar que os interessados se mantenham inertes quanto à concretização 

voluntária de seus propósitos. 

Quanto à mutabilidade, destaque-se que interesses são apenas preferências das partes 

que os manifestam. Tais preferências, embora sejam estáveis, não impedem que os indivíduos 

mudem seu comportamento – uma vez que os indivíduos estão sujeitos a alterações em suas 

estruturas de incentivos ao longo do tempo (GICO JÚNIOR, 2010, p. 25). Tal constatação, 

por sua vez, torna questionável a utilidade da característica em análise (a mutabilidade) como 

signo distintivo dos interesses difusos em relação a interesses que não o sejam. 

Repise-se, por oportuno, que importam, para o presente trabalho, apenas os interesses 

difusos, os quais, ante a suposta indeterminabilidade dos seus titulares imediatos, serão 

sujeitos a uma análise crítica, de modo que possam ser destacados os seus aspectos 

conceituais mais relevantes.  

Segundo Mazzilli (2007, p. 123 et seq.), a ação prevista no microssistema formado 

pelas leis 7.347/85 e 8.078/90 destina-se à proteção dos bens jurídicos descritos no art. 1º 

daquela lei (a LACP). Defende o autor, também, que a ação civil pública pode ser utilizada 

como meio de controle judicial de legalidade de atos administrativos. O autor afasta, por outro 

lado, a possibilidade de utilização do mecanismo como meio de controle concentrado de leis e 

atos normativos do poder público, salvo quando, pelos elementos da lide, ficar constatado que 

não será usurpada a competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF) prevista no 

art. 102, inc. I, da Constituição Federal.  

Em tempo, adite-se que a ação civil pública não pode ser utilizada como mecanismo 

para a heterocomposição de interesses de cunho tributário, relativos ao FGTS ou a outros 

fundos de natureza institucional cujos beneficiários possam ser individualmente 

determinados, conforme art. 2º, parágrafo único, da Lei 7.347/8512. 

Abstraindo-se a controvérsia da legitimidade do Ministério Público e de outras 

entidades públicas para a defesa de interesses individuais homogêneos do consumidor e de 

outras classes de titulares de direitos relativos aos bens jurídicos descritos no art. 1º da Lei de 

Ação Civil Pública (LACP), é incontroversa a legitimação do Ministério Público para a defesa 

                                                 
12 Mazzilli (2007, p. 139 et seq.) entende que a vedação em referência é inconstitucional. 

3962



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

de interesses coletivos e difusos relativos a tais bens (MAZZILLI, 2007, p. 127; ZAVASCKI, 

2007, p. 77).  

Quanto ao tipo de provimento jurisdicional, pelo teor dos arts. 3º da LACP e 84 do 

CDC, constata-se ser de praxe a possibilidade de imposição de condutas por meio de 

provimentos jurisdicionais condenatórios, seja de dar, pagar, fazer e não fazer. Note-se que, 

quando se tratar da defesa de interesses difusos e coletivos em sentido estrito, defende-se que 

a utilização de condenações pecuniárias deve ser utilizada de forma subsidiária. Isso se deve à 

circunstância de tais bens não serem normalmente precificáveis em regime de livre mercado. 

Por consequência podem ser inadequadamente valorados pelo órgão julgador, podendo 

manter os incentivos, ainda que em parte, à internalização de custos a terceiros que não 

consentiram para tanto e que, por problemas de ação coletiva, tenderão a se manter 

racionalmente inertes.  

Registre-se, ainda, ser possível a cumulação de provimentos condenatórios das mais 

diversas espécies numa mesma lide. Por exemplo, em uma ação civil pública relativa a 

construção irregular em unidade de conservação, é possível a cumulação de provimentos que 

imponham a abstenção de novas construções ao requerido (obrigação de não fazer), a 

obrigação de demolir as construções realizadas e de recondução tanto quanto possível da área 

afetada ao status quo ante (obrigação de fazer), bem como, caso não seja possível a 

recomposição total da área degradada, a condenação em indenização correspondente à lesão 

eventualmente auferida, em favor do fundo previsto no art. 13 da LACP (ZAVASCKI, 2007, 

p. 73-75). 

Quanto à possibilidade de utilização da ação civil pública para a emanação de 

provimentos constitutivos, caminha-se para um entendimento pela sua admissibilidade, tendo 

o STJ já se manifestado em tal sentido13.  

Quanto aos legitimados passivos, deve ser destacado que, nas ações que tenham por 

objeto algum tipo de provimento condenatório, devem elas ser movidas em face dos 

responsáveis pela conduta tida por lesiva a algum, ou alguns, dos bens jurídicos elencados na 

legislação de regência.  

                                                 
13 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. 2ª Turma. Recurso Especial nº 695.214/RJ, Relator: Min. Humberto 
Martins. Diário de Justiça da União, 23 ago. 2007, p. 243. Na ementa do julgado consta que “[a] ação civil 
pública, em regra, não tem por objeto, apenas, a condenação em dinheiro ou em obrigação de fazer ou não fazer, 
conforme o art. 3º da Lei n. 7.347/85, pois o art. 25, IV, "b", da Lei n. 8.625/93, passou a admitir o manejo da 
ação civil pública, apenas pelo Parquet, com objeto constitutivo ou desconstitutivo” e que “analisando o tema 
sobre a ótica processual, tem-se que as tutelas invocadas em ambas as ações [ação civil pública e ação popular] 
são fungíveis, podendo o Parquet se valer da ação civil pública, e o particular da ação popular para tentar 
resguardar os mesmos objetos”. 
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Assim, no caso de construção irregular em unidade de conservação de proteção 

integral, eventual ação que objetive a condenação dos responsáveis a desfazerem a construção 

realizada, a se absterem de realizar novas construções na respectiva área e a indenizarem o 

Fundo previsto no art. 13 da LACP pelos danos não passíveis de recomposição ou de 

compensação ambiental in natura, deve ser movida em desfavor daqueles as pessoas, físicas 

ou jurídicas, a quem se atribui a responsabilidade direta pelo ato em comento.  

 

3. DISTINÇÃO ENTRE INTERESSES E BENEFÍCIOS  

 

Neste tópico, procura-se delinear diferenças entre interesses e benefícios enquanto 

categorias empiricamente operáveis. Tal distinção parte do pressuposto de que todo ser 

humano é um ser racional e, enquanto tal, age também racionalmente na margem ao tomar as 

decisões que visem à maximização do seu bem-estar (MANKIW, 2008, p. 6-7). 

Dito isso, para simplificar com um exemplo, um indivíduo pode ter pretensões – isto é, 

preferências – sobre vinte maçãs ao entender que este é o número de unidades que poderia 

satisfazer as suas necessidades. No entanto, pode ter disponibilidade (recursos financeiros, 

força física, ou qualquer coisa que será sacrificada como custo de oportunidade para tal fim) 

apenas para adquirir dez delas. Em suma, são as restrições de recursos que limitam as 

possibilidades de satisfação de pretensões dos consumidores (PINHEIRO; SADDI, 2005, p. 

44). 

O exemplo é bem simplório, mas serve para distinguir as pretensões individuais 

daquilo que factivelmente as pessoas são capazes de obter. Racionalmente, enquanto o custo 

marginal de uma unidade adicional de alguma utilidade, pela qual uma pessoa manifeste 

determinado interesse, for superado pelo benefício marginal, o interessado irá tomar a decisão 

racional de procurar obtê-lo. Não se quer perquirir aqui como determinadas preferências se 

formam e como elas se manifestam, mas não se ignora que preferências individuais, embora 

estáveis, não são estanques e que o processo político é o local apropriado para o atendimento 

de preferências que não conseguem ser satisfeitas em regime de mercado (SUNSTEIN, 2008, 

p. 225-241). 

Anteriormente, foi visto que, mesmo em grupo, o indivíduo age de forma a maximizar 

racionalmente o seu bem-estar. Ao agir grupalmente, cabe destacar que a estratégia dominante 

de um determinado indivíduo pode variar qualitativamente em função do tamanho do grupo 

do qual seja parte. Tal raciocínio não deixa de se aplicar à instituição estatal, que, por deter o 
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monopólio legítimo da violência, deve visar ao fornecimento de benefícios públicos que não 

seriam transacionados no mercado por problemas de ação coletiva. Com efeito, cada 

indivíduo pode conferir um valor diferente ao benefício público almejado por seu grupo 

(OLSON, 1999, p. 34). 

Assim, eventual satisfação de uma pretensão individual (isto é, de um interesse) será 

feita com o fornecimento de benefícios, os quais podem ser excludentes ou não – conforme as 

pessoas possam ser impedidas ou não de usá-los – e rivais ou não – conforme o fato de uma 

pessoa usar certa quantidade implicar, ou não, na diminuição da quantidade disponível para os 

demais interessados. 

Desse modo, os bens privados seriam tanto excludentes quanto rivais. Normalmente os 

bens privados são os negociados mediante transações voluntárias em regime de mercado e são 

atribuídos mediante alocação de direitos de propriedade.  

Uma das formas utilizadas para a internalização de externalidades para dentro do 

mercado é a emissão de títulos negociáveis (a exemplo dos títulos de emissão de dióxido de 

carbono previsto no Protocolo de Kyoto). Em tal caso, o espaço atmosférico para tais 

emissões seria “locado”, incorrendo o produtor nos respectivos custos, fazendo com que as 

externalidades sejam internalizadas nos preços praticados na circulação de bens e serviços que 

necessitem de tais emissões14. 

Por sua vez, os bens públicos seriam não excludentes nem rivais. Um exemplo 

simplório de bem público seria uma rua não congestionada, em que o fato de um carro 

trafegar nela não implicaria em diminuição da possibilidade dos demais interessados fazerem 

o mesmo.  

Normalmente, como não é possível fazer com que os que não paguem por um bem 

público sejam impedidos de usufruí-lo, a estratégia dominante destes é não pagar 

voluntariamente por eles, ainda que a utilidade do benefício, para os interessados, na sua 

totalidade, exceda o seu custo individual.  

A estratégia dominante para os interessados é simplesmente não contribuir para a 

concretização do benefício na esperança de que seus interesses serão atendidos pela ação dos 

demais, situação esta denominada como “problema do carona” (COOTER; ULLEN, 2010, p. 
                                                 
14 Silveira e Amaral (2008, p. 302) elencam, ainda, que é exigida uma série de outros requisitos redistributivos 
para a aferição da sustentabilidade das reduções de emissões, tais como contribuição para a distribuição de renda 
e contribuição para geração líquida de empregos e desenvolvimento das condições de trabalho. No limite, pode-
se afirmar que uma diminuição nas desigualdades na distribuição de renda pode levar a uma diminuição da taxa 
de desconto de uso presente do capital, pois, com o aumento da renda, as pessoas tendem a ter uma utilidade 
marginal decrescente da riqueza adicionada. Isso, por sua vez, contribui para que o processo político consiga 
internalizar melhor projetos de longo prazo, se tomada a perspectiva ex ante de distribuição de renda mais 
desigual. 
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63). Outros exemplos de bens públicos são a defesa nacional e a pesquisa científica de base, 

isto é, a geração de conhecimentos não patenteáveis. Registre-se, ainda, a redistribuição de 

renda para fins de eficiência alocativa (MANKIW, 2008, p. 227-228). 

Como bens não excludentes, mas rivais, tem-se os recursos comuns, sobre os quais já 

foi discorrido acima. Como alternativa para a impossibilidade de solução voluntária do 

problema, provocada pelo problema de ação coletiva, o governo pode reduzir o uso de 

recursos comuns por meio de regulamentos, impostos etc. Como exemplos de recursos 

comuns, podem ser citados água e ar puros e animais selvagens15. Registre-se que Mankiw 

(2008, p. 224-236), ao relacionar externalidades, bens públicos, recursos comuns e as 

decisões privadas sobre produção e consumo, afirma que, em decorrência desses efeitos 

externos, as decisões privadas de consumo e produção podem levar a uma alocação 

ineficiente de recursos e que a intervenção estatal pode, potencialmente, aumentar o bem-estar 

da sociedade. No que se refere aos recursos comuns, note-se que os exemplos apresentados 

pelo autor são característicos dos recursos naturais bióticos (fauna e flora) e abióticos, tais 

como água limpa e ar puro (MILARÉ, 2009, p. 213). 

Por fim, quando o bem é excludente, mas não é rival, tem-se o caso de monopólios 

naturais. Em tais situações, o interessado pode ser impedido de usá-lo, mas a sua utilização 

não implica em diminuição da quantidade disponível para os demais interessados16.  

Dito isso, pode-se ver que a manifestação de interesses ou preferências individuais não 

quer dizer nada sobre a forma como eles serão satisfeitos17. Como se pode ver, necessidades 

individuais podem ser satisfeitas pelo fornecimento das espécies mais variadas de recursos 

(isto é, de benefícios), rivais ou não, excludentes ou não. Isso é importante para constatar que 

as pretensões sobre recursos não podem ser analisadas sem se abstrair do seu aspecto 

individual. Mesmo as ações coletivas não podem ser consideradas como abstrações que 

coloquem os indivíduos que as compõem num plano secundário. Com efeito, nem o processo 

político, nem o processo judicial e nem mesmo o Estado são instituições cujas decisões são 

baseadas em princípios superiores de maximização holística do bem-estar da coletividade.  

                                                 
15 Sunstein (2008, p. 286-287) parece considerar como bens públicos todos os bens não excludentes, sejam eles 
rivais ou não, incluindo em tal rol até mesmo as informações de interesse público. No entanto, para o presente 
trabalho, considera-se a capacidade de absorção dos corpos d’água e da atmosfera como um bem público não 
rival, mas excludente, dado que há escassez acerca da capacidade de recepção de tais “fossas” para atender a 
demanda do mercado na ausência de incentivos seletivos negativos. 
16 Mankiw (2008, p. 224-236) faz uma descrição mais pormenorizada das categorias de bens em referência.  
17 Sunstein (2008, p. 241-253), ao entender que o processo de deliberação pública é o meio pelo qual as 
preferências públicas das pessoas serão discutidas, estatuindo várias situações pelas quais uma dada preferência 
que logre aprovação em tal processo possa ser atendida, a meu ver, autoriza o entendimento de que a 
identificação de preferências não traduz necessariamente a forma pela qual elas são satisfeitas, necessitando, no 
mais das vezes, uma discussão sobre que preferências deverão, e como deverão ser, satisfeitas. 
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As sempre decisões têm por pano de fundo indivíduos sujeitos a alguma estrutura de 

incentivos. Ocorre que o desempenho das várias escolhas institucionais (mercado, processo 

político, processo judicial) pode variar conforme o interesse a ser atendido e o beneficio a ser 

fornecido (TULLOCK; SELDON; BRADY, 2002, p. 3-16). 

Adotada tal premissa, passemos, agora, a uma análise do conceito de interesses difusos 

e de sua operacionalidade no mundo dos fatos. 

 

4. DOS INTERESSES DIFUSOS COMO CATEGORIA JURÍDICA FACTÍVEL 

APENAS SE TOMADA POR BASE O PLANO INDIVIDUAL  

 

Pode ser constatado, a partir da teoria da ação coletiva, que os chamados interesses 

difusos são aqueles cujos titulares não conseguem transpor a barreira de ação coletiva no 

sentido causal-explicativo do termo, sendo o bem coletivo eventualmente promovido por 

sentença judicial de cunho indivisível (isto é, não excludente). De fato, como o custo 

individual da ação coletiva, ainda que os interessados se organizem em grupos para tal fim, 

supera o benefício individual marginal, a decisão racional a ser tomada por pessoas que têm 

interesse no fornecimento de um determinado benefício seria, simplesmente, não tomar 

decisão nenhuma18. 

Por outro lado, ocorre que a utilização de termos, como transindividuais, 

metaindividuais ou mesmo supraindividuais pode proporcionar uma compreensão enviesada 

do tema. Com efeito, esta forma abordagem “sacrossanta”, acaba transformando os conceitos 

de interesses coletivos e difusos e do procedimento da ação civil pública como a panaceia de 

todos os males, justificando até mesmo a intervenção judicial sobre o processo político, 

mesmo em situações nas quais o processo judicial tende a ter um desempenho ainda pior que 

o do processo legislativo19. “Comparar juízes verdadeiros com legisladores ideais equivale a 

cair na falácia do Nirvana” (POSNER, 2007, p. 192). 

Com efeito, a dogmática jurídica das ações judiciais coletivas simplesmente ignora 

que há pessoas que estejam até mesmo racionalmente opostas ao fornecimento de um dado 

bem público e simplesmente cria uma ficção sobre quem seriam aqueles interessados no 

fornecimento desse bem. Isto é, cria-se uma perspectiva de defesa do “interesse público” ou 

                                                 
18 Registre-se: não é desconsiderado que interesses inicialmente defensáveis, seja mediante ação individual, seja 
mediante ação grupal, possam deixar de sê-lo em momento posterior em decorrência de reconfiguração das 
variáveis de custos e benefícios prospectivos.  
19 Os posicionamentos de Hartmann (2005) e Krueger (2005) são exemplos desses pontos de vista, defendendo 
intervenções baseada simplesmente na imposição heterárquica de preferências pelo Judiciário ao Legislativo. 
Cabe frisar que tal posicionamento tem tido ampla aceitação no Poder Judiciário brasileiro. 
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defesa de “interesses difusos”, quando, na verdade, são defendidos interesses individuais, 

ainda que multitudinários, mas não necessariamente unânimes. 

 Tal compreensão leva inevitavelmente à abstração da figura do próprio indivíduo nos 

conflitos envolvendo os interesses em discussão e, por conseguinte, a uma abordagem não 

factível do problema.  

O direito é um sistema nomoempírico prescritivo e, embora, no plano semântico, o 

direito tolere antinomias, as normas que emite devem ser suficientemente incontroversas 

intersubjetivamente para que sejam operáveis (NEVES, 1988, p. 16-38). Portanto, o abandono 

do referencial empírico significa o abandono do próprio direito enquanto técnica normativa. 

Assim, é necessário que se fixe um conceito factível de interesses difusos. Dito isto, e 

com base no pensamento de Komesar (2001, p. 48-49), eles podem ser conceituados, no plano 

jurídico-dogmático, como os que envolvem um número tão grande de partes e informações 

tão complexas que é possível que boa parte dos interessados sequer seja conhecida e, mesmo 

que tais interessados consigam obter informações suficientes acerca de sua situação (o que se 

daria numa análise individual autorreferenciada), eles tendem a se manter racionalmente 

inertes por problemas de ação coletiva. Interesses difusos seriam uma “forma qualificada” de 

interesses individuais homogêneos. Ou melhor, interesses individuais homogêneos seriam 

uma forma qualificada de interesses difusos, pois naqueles todos os potenciais beneficiários 

estariam identificados, enquanto nestes, não. 

Quando, por exemplo, uma determinada pessoa ou grupo de pessoas – como alguma 

forma de associação – dirige-se ao Ministério Público na defesa de um suposto interesse 

difuso, na verdade, tal grupo, ou pessoa, está a defender interesses próprios; isto é, o grupo 

atua na defesa dos interesses individuais dos seus membros. No caso, está transposta a 

barreira de ação coletiva na medida em que os custos da ação (dirigir-se ao Ministério Público 

e oferecer-lhe representação para que promova as gestões necessárias para a cessação das 

lesões aos supostos interesses difusos, que na verdade são interesses individuais dos membros 

dos grupos20) são excedidos pelos benefícios marginais daí possíveis, daí emergindo a 

conclusão prospectiva de o benefício desejado pelos interessados vir a ser fornecido.  

Obviamente, uma vez fornecido o benefício, ele tenderá a satisfazer não só os 

interesses do grupo que, de uma forma, ou de outra, provocou a atuação estatal através do 

fluxo comunicacional. Em decorrência do caráter não-excludente do benefício, serão 

                                                 
20 Note-se que o grupo ou a pessoa normalmente não internalizam os custos das ações posteriores 
(procedimentos preliminares de investigação, oferecimento de petição inicial, acompanhamento do feito, 
interposição de recursos etc.) ao oferecimento da representação. 
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satisfeitos, também, outros interesses que permaneceram latentes durante todo o 

procedimento. No entanto, repise-se que, mesmo o fornecimento do benefício seja desejado 

pelos interessados em caráter majoritário, isto não quer dizer que haja unanimidade quanto ao 

ser fornecimento. 

Destaque-se, ainda, que o interesse do grupo não pode ser dissociado do interesse dos 

seus membros, pois o grupo, quando iniciada suas ações tendentes ao fornecimento de um 

determinado benefício, atua na maximização racional do bem-estar dos seus próprios 

componentes. Além disso, destaque-se que, na hipótese de fornecimento de benefícios rivais – 

onde a quantidade disponibilizada a um integrante implica uma diminuição sensível da 

quantidade disponível aos demais -, é possível que os integrantes grupo compitam entre si 

para captar uma “fatia maior do bolo”. 

 Tal maximização também ocorre quando um indivíduo atua em tal sentido: ele está, 

simplesmente, atuando de forma a maximizar seu bem-estar individual. Assim, quando um 

grupo, ou um indivíduo, propõem demanda judicial visando à proteção de seus interesses 

meramente individuais (ressarcimento de danos individuais decorrentes de acidente de 

trânsito, por exemplo), o grupo estará atuando para maximizar o bem-estar de seus membros e 

o indivíduo estará atuando para maximizar seu bem-estar. Uma vez iniciado o curso de ação, 

entende-se que tal decisão visa à maximização do bem-estar individual, ainda que haja uma 

atuação grupal conjunta de indivíduos. 

Em todos os casos, nas hipóteses em que a atuação visa o fornecimento de um bem, 

público ou privado, pelo Estado, trata-se de uma atuação, grupal ou individual, que culmina 

na provocação de uma instituição estatal (seja o Ministério Público, seja o próprio Poder 

Judiciário, ou até mesmo um órgão administrativo encarregado de um leque de atribuições 

fiscalizatórias) para que, v.g., tome alguma medida condenatória (geralmente dotada de algum 

caráter redistributivo, ainda que não imponha diretamente uma obrigação de pagar). A decisão 

do indivíduo ou grupo em iniciar o curso de ação é tomada com base em uma análise 

prospectiva, mais ou menos informada, de custos de participação esperados para a provocação 

da ação estatal e dos benefícios daí possíveis. 

Por isso, quando uma associação – que não deixa de ser uma modalidade de grupo 

juridicamente qualificada – ajuíza uma ação visando à defesa de algum interesse difuso, ou 

quando solicita atuação do Ministério Público ou da Defensoria Pública em tal sentido – 

normalmente por meio de representação – está, na verdade, a defender os interesses 

individuais de seus associados, ainda que os benefícios possam ser fornecidos a outros 

interessados. O mesmo ocorre quando um indivíduo manifesta-se perante o Ministério 
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Público para tal fim: está ele a postular a defesa de um interesse individual seu. O fato dos 

interesses defendidos eventualmente coincidirem com o de outras pessoas alheias ao grupo ou 

do representante é uma circunstância meramente acidental. 

De fato, se não for adotada a conceituação proposta para o termo “interesses difusos”, 

este inevitavelmente terá uma função meramente retórica (à semelhança da realidade de 

custos de transação zero ou do mundo físico sem atrito). Isto ocorre porque a adoção de uma 

concepção que ignora o individualismo metodológico negligencia um aspecto básico da 

sociedade enquanto articulação comunicativa: o indivíduo, que sempre será o emissor e 

receptor das mensagens que influenciarão na decisão acerca de ajuizar, ou não, uma ação 

judicial que vise à defesa de interesses difusos. 

Disso decorrem, ainda, duas constatações.  

A primeira é que, para os problemas que, em tese, o conceito de interesses difusos se 

proporia a resolver, o próprio ordenamento reconhece os custos excessivos de informação 

para identificação de todos os envolvidos. Em tal cenário, as falhas da identificação dos 

interessados é mascarada por uma “falácia da solução perfeita”, a exemplo do que ocorre com 

o conceito de interesse público, conforme já visto acima (seja ele primário ou secundário). No 

entanto, conflitos que envolvam interesses difusos são marcados por números extremamente 

altos de pessoas envolvidas e altos custos de informação. Isso, por sua vez, faz com que a 

ação civil pública tenha um desempenho aquém do desejado justamente nas áreas em que isso 

seria mais necessário e tenha um desempenho excepcional em áreas em que a litigância 

individual já seria realizada de uma forma ou de outra.  

Com efeito, analise-se uma área em que haja conflitos envolvendo interesses difusos 

não adjudicáveis pela litigância individual clássica: as emissões atmosféricas, notoriamente 

marcada por alta dispersão geográfica de impactos com baixíssimas perspectivas de ganho per 

capita dos interessados, tanto anteriormente como posteriormente a um evento indesejado. 

Isto é, mesmo que ocorra uma lesão efetiva, os lesionados por algum evento dificilmente terão 

informações suficientes para acionar os ofensores e, mesmo que tenham, dificilmente terão 

interesse em agir em virtude dos custos de litigância serem excessivamente elevados face o 

benefício esperado. Com mais razão ainda, o raciocínio se aplica às ameaças de lesão, uma 

vez que, até a sua concretização, só são vislumbradas enquanto eventos potenciais, 

probabilísticos. 

Em tais situações, o alto número de envolvidos e a alta complexidade da matéria em 

jogo fazem com que o desempenho dos processos judiciais coletivos tenda a não atender as 

expectativas da sociedade como um todo (KOMESAR, 2001, p. 46). O ordenamento jurídico 
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reconhece o problema, mas simplesmente cria uma solução desvinculada do mundo real e de 

pouca utilidade prática na resolução dos problemas a que se propõe (generalização do 

problema sem qualquer consideração dos custos e benefícios das escolhas institucionais 

disponíveis para o tratamento do problema). 

A segunda é que, como não se sabe quem são os interessados no fornecimento de um 

bem público por meio de uma ação civil pública, questiona-se: que interesses são defendidos, 

de fato, quando o Ministério Público ou a Defensoria Pública21 ajuízam uma ação civil 

pública para determinar, por exemplo, que uma fábrica deixe de emitir material particulado 

inalável na atmosfera? A questão piora quando inexiste uma norma jurídica (seja 

constitucional, legal ou infralegal a respeito do tema), dadas as limitações do processo judicial 

em obter informações para o deslinde do problema. Dificilmente, os órgãos jurisdicionais 

estarão em condições de fornecer um bem público por meio de um processo judicial sem uma 

decisão que encontre respaldo em algum ato normativo emanado de alguma das instituições 

encarregadas do processo político, inclusive nos casos de integração infra-normativa (decretos 

regulamentares, resoluções de órgãos encarregados do exercício do poder normativo etc.). 

No entanto, é possível que variáveis sistêmicas possam determinar uma 

reconfiguração dos custos de transação e diminuir os problemas relativos às barreiras de ação 

coletiva. Isso pode se dar por diversos fatores, tais como melhoras no conhecimento agregado 

e no estado da técnica; utilização de novas instituições que diminuam os custos de acesso 

pelos interessados etc. (KOMESAR, 2001, p. 62-63). 

Então, quando o Estado diz defender um interesse difuso (seja por algum dos entes da 

Administração Direta, seja pelo Ministério Público, seja por alguma outra instituição que 

integre sua estrutura), não está a fazê-lo, por, simplesmente, desconhecê-lo, pois tais 

preferências foram manifestadas, de uma forma ou de outra, no plano comunicacional. O que 

não se pode fazer é presumir o conhecimento de preferências não manifestadas22. 

O Estado, no cenário em foco, passa a fazer, sim, uma opção pela defesa de um 

interesse individual ou coletivo em conflito com outro, ou outros interesses (ainda que ignore 

quem sejam os interessados e os desfavoráveis ao fornecimento do benefício desejado). E ele 

faz tal escolha por meio de decisões políticas, elegendo ora instituições que integram o Poder 

Executivo como o meio adequado para a sua consecução, ora instituições que integram o 

                                                 
21 Por questões de pragmatismo, espera-se que as pessoas jurídicas de direito público apenas utilizem do poder 
de polícia para conseguir o benefício que seria proporcionado por uma ação civil pública. 
22 Neste sentido: Sunstein (2008, p. 219, 225 e 234). O autor, em que pese não falar explicitamente sobre a 
manifestação de preferências, entende que os julgamentos coletivos públicos, num regime democrático, 
pressupõe a manifestação de preferências por parte dos cidadãos e que, inevitavelmente, o governo respeita 
determinadas motivações e não outras, tomando posições parciais num conflito coletivo. 
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processo judicial (Poder Judiciário, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Ministério 

Público etc.). 

Qualquer argumentação no sentido de que estaria defendendo interesses sociais 

transcendentes ao próprio indivíduo, por conseguinte, é falaciosa, e pode acabar apenas por 

servir como veste formal, simbólica e “sacrossanta”, de legitimação de algum corpo social 

perante os demais indivíduos, quando, na verdade, estaria apenas tomando parte num 

determinado conflito social.  

Com efeito, mesmo quando um sujeito externa um pensamento até então não 

manifestado (por exemplo: defendendo oralmente uma ideia numa conversa informal, por 

exemplo), ele está agindo, na margem, com o propósito de obter algum benefício individual 

(ainda que seja para evitar um malefício, que nada mais seria um benefício “com sinais 

trocados”23). É possível que ele simplesmente esteja a procurar alguém que compartilhe de 

suas preferências para uma futura união de forças, embora mudanças marginais na alocação 

dos custos de transação/organização durante o desenrolar dessa atuação inicial possam ter 

efeitos no bloqueio da ação futuramente, levando ao seu abandono24.  

Segundo Posner (2010, p. 280), 

 
O indivíduo ou a empresa racionais cessarão sua procura por um amigo ou parceiro 
quando o ganho marginal de conhecimento com a continuidade da busca se igualar 
ao custo marginal com tempo ou dinheiro. Consequentemente, se o valor de 
transacionar com um indivíduo em detrimento de outro for pequeno, ou se custar 
caro ir atrás de outras informações, o processo de busca racional pode terminar em 
estágio bastante incipiente.  
 

De fato, pode até ocorrer que, ao emitir sua mensagem, um dado indivíduo tenha 

manifestado seu interesse pessoal na obtenção de algum benefício e que, no seu íntimo, ele 

desejasse que tal benefício fosse, de alguma forma, fornecido. Todavia, é possível também 

que, após um certo número de interações (a partir do momento em que o custo marginal de 

ação supera o benefício marginal daí decorrente), esse interessado abandone o curso de ação 

inicialmente tomado ao ter conhecimento de novas informações que, a seu ver, sugerem que a 

opção racional seja manter-se inerte. Em tal situação, uma reconfiguração dos custos e 

benefícios marginais, durante o curso de ação inicialmente tomando, levou à opção racional 

de abandoná-lo. Isto não impede, por outro lado, que, em momento futuro, tal curso de ação 

                                                 
23 Não podemos esquecer que o ser humano só existe em sociedade enquanto ente comunicador, e só é a partir 
das interações comunicacionais entre indivíduos, através da linguagem (digital ou analógica), que a troca de 
informações se torna possível. Para uma abordagem dos conceitos de linguagem digital e analógica, ver 
Carvalho (2005, p. 67-72). 
24 Registre-se que o raciocínio possui caráter meramente retórico, não tendo qualquer intuito de investigar a 
respeito de como se dá, no plano psicológico, o processo cognitivo sensorial e comunicacional pelo qual o 
indivíduo procura maximizar o seu bem-estar. 
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seja retomado em virtude de uma nova reconfiguração dos custos e benefícios marginais 

esperados, onde estes excedam aqueles. 

É possível, ainda, que um dado indivíduo, percebendo que foi lesado (por exemplo, 

constatando que uma fábrica emite fumaça que compromete a pintura do muro de sua casa), 

após algumas trocas de mensagens, mesmo com outras pessoas interessadas que estejam em 

condições semelhantes à sua, conclua que os custos de organização superem, numa análise 

prospectiva, os benefícios marginais, levando, assim, a um problema de ação coletiva.  

Diante de tal panorama, a utilização do aparelho institucional do Estado em associação 

ao mecanismo da coercibilidade para reconfigurar custos de transação pode servir como meio 

para canalizar a solução de conflitos envolvendo interesses individuais comuns relativos ao 

fornecimento de bens não excludentes – sejam eles rivais ou não –, simulando, ainda que 

imperfeitamente, a transação que não seria possível no regime de livre mercado. 

Desnecessário dizer que, em termos de bem-estar, pelo menos numa análise 

prospectiva, os custos dessa mudança institucional marginal deve ser inferior ao benefício 

social daí decorrente25. Do contrário, a solução poderia ser mais gravosa que o próprio 

problema que se quer solucionar, situação na qual poderá ser possível – e até mesmo 

recomendável – que determinados bens públicos simplesmente não sejam fornecidos, pois a 

sociedade poderia, ex post, estar melhor se não tomasse decisão nenhuma. 

Num exemplo hipotético da poluição de um rio por um dado sujeito, há várias 

ocasiões em que a população prejudicada – mesmo que perfeitamente informada a respeito de 

sua situação – seja menos eficiente que o Estado na consecução de tal fim.  

É provável que os custos de transação envolvidos para a consecução do benefício 

coletivo (que sinteticamente corresponderia ao desfrute dos benefícios proporcionados pelo 

acesso ao rio não poluído) frustrem a realização de tal fim. Dentre os obstáculos à livre 

negociação, citem-se os custos de operacionalização dos esforços coletivos, a repartição de 

atribuições a serem realizadas e as dificuldades de controle da ação dos demais agentes, que 

podem levar ao bloqueio da ação pelo problema do carona (já conceituado acima) ao impor 

altos custos de barganha. 

                                                 
25 Registre-se que, para os fins deste trabalho, custos e benefícios devem ser aferidos em termos de utilidade, não 
tendo correlação necessária com o valor monetário dos cursos de ação adotados, mas sim no custo de 
oportunidade da decisão tomada face as alternativas factíveis e as perdas e ganhos de utilidade em cada um dos 
caminhos que podem ser adotados. Obviamente, não se dispõe de instrumental confiável para comparações entre 
preferências individuais (ordinais ou cardinais), excetuada a disposição para pagar. Mas até isso ignora questões 
relativas à utilidade monetária entre indivíduos, e, assim, volta-se ao problema. Assim, o processo político 
apresenta-se como uma aproximação por estimativa de tais preferências. 
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Dessa forma – e reiterando o que foi exposto acima – é provável que a atuação do 

Estado, utilizando do monopólio da violência potencial financiada pelo contribuinte, consiga, 

pela tarifação e/ou pela regulação direta, o fornecimento do benefício em questão. E isto pode 

se dar por meio de vários arranjos institucionais: ação civil pública, ação popular, exercício do 

poder de polícia etc.  

Assim, e finalizado, não existe, no plano fático, interesse que ultrapasse a esfera do 

próprio indivíduo, mesmo nos casos dos interesses ditos “transindividuais”; isto é, caso seja 

ultrapassada a barreira de percepção do risco26 e o agente deixe de se tornar racionalmente 

desinteressado em determinada questão e se torne interessado nela, ainda resta analisar se é 

necessário tomar algum curso de ação. Assim, optará ele, se julgar útil, em aderir à ação 

coletiva de um grupo organizado que possa satisfazer suas pretensões ou em agir 

individualmente caso entenda que esta escolha seja comparativamente mais vantajosa ao seu 

bem-estar do que as demais opções disponíveis.  

Ainda que se possa dizer, por exemplo, que a sociedade como um todo tenha interesse 

num meio ambiente sadio e ecologicamente equilibrado (até mesmo um poluidor contumaz 

pode ter essa opinião), isso não quer dizer, necessariamente, que todos cooperarão na 

concretização das opções institucionais que substanciem tal objetivo se não forem instituídos 

os mecanismos de coerção necessários. 

Aliás, a ausência de cooperação, na ausência de incentivos seletivos externos, tenderá 

a ser cada vez maior quanto maior for o nível de percepção de que uma determinada ação 

individual será irrelevante para a concretização, na margem, de um bem púbico. Seria o caso 

típico do problema de ação coletiva e do “problema do carona”, sobre os quais já foi visto 

acima. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto no presente trabalho, podem ser extraídas as seguintes conclusões: 

                                                 
26 A barreira de percepção do risco ocorre quanto uma pessoa, ao não vislumbrar as perdas potenciais de um 
determinado evento, simplesmente ignora-o e toma-o como inexistente. Ressalte-se que tal processo não é 
necessariamente consciente no sentido de que o agente envolvido fará alguma consideração a respeito. 
Simplesmente pela inexistência de informação que justifique maiores perquirições a respeito de uma potencial 
contingência, tal processo é, simplesmente, descartado. Decorre do chamado “desinteresse racional”. Como uma 
das consequências de tal fenômeno, pode ser mencionado o chamado “mercado de limões”. Este trabalho, 
reitere-se, não pretende investigar as causas psicológico-cognitivas que influenciam a percepção de determinado 
risco. Apenas parte do pressuposto de que, em alguns casos, a barreira será transposta, mas em outros, não. Para 
maiores informações a respeito, ver Schäfer e Ott (2004, p. 240-241 e 348). 
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1. Benefícios públicos desejados por um alto número de interessados com baixas 

perspectivas individuais, mesmo quando não houver controvérsia quanto ao seu fornecimento, 

tenderão a não ser fornecidos na ausência de um incentivo seletivo positivo (prêmio) ou 

negativo (coerção). Em tal contexto, o alto número de interessados faz com que estes não 

tenham incentivos a transacionar voluntariamente o fornecimento do bem, uma vez que a 

estratégia racional de cada um deles é “pegar carona” na ação dos demais e manter-se inertes. 

Como tal inércia tenderá a atingir os envolvidos de tal forma que o benefício simplesmente 

não será fornecido, ainda que todos os envolvidos tenham interesse no seu fornecimento, tem-

se um problema de ação coletiva; 

2. Em contextos envolvendo externalidades negativas que atinjam um alto número de 

pessoas (a exemplo do que ocorre com as emissões atmosféricas), mesmo que não haja 

controvérsia quanto à necessidade de internalização de tais externalidades pelo seu causador, 

e consideradas as baixas perspectivas ex ante e ex post dos interessados a um evento que lhes 

seja lesivo, é de se esperar que eles não incorram em ação voluntária organizada para tal 

internalização. Em tais circunstâncias, tanto anteriormente como posteriormente ao evento 

contingente, os prejuízos per capita continuaram sendo baixos o suficiente para levar até 

mesmo as partes efetivamente afetadas a se manterem racionalmente inertes. Dado o 

“baixíssimo nível” de interdependência entre os interessados, eles tenderão a pegar carona na 

contribuição dos demais e os altos custos de organização (decorrente do alto número de 

beneficiários) da ação coletiva tende a tornar inviável o estabelecimento de incentivos 

positivos (prêmios) para o fornecimento do referido bem. Espera-se, ainda, que, quanto mais 

longe do consenso estiver a ideia de que certo bem coletivo deva ser fornecido, maior seja a 

tendência de inércia racional dos seus interessados; 

3. Interesses difusos não são nada mais que interesses individuais no fornecimento de 

um determinado benefício, caracterizados por um número extremamente alto de interessados 

e por uma baixa perspectiva per capita de distribuições, tanto ex ante quanto ex post, 

relativamente a uma dada contingência. Em tal cenário, nenhum dos afetados estará 

racionalmente interessado no saneamento da perspectiva de ocorrência de eventos 

contingentes, mantendo-se racionalmente inertes. Assim, interesses coletivos e individuais 

homogêneos seriam “formas qualificadas” de interesses difusos, pois seriam interesses 

individuais dotados de alguns atributos não encontrados nos interesses difusos, tais como 

maior delimitação do potencial número de interessados ou interessados determináveis 

individualmente em sua totalidade; 
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4. Diante de tais premissas, conflitos envolvendo interesses difusos – isto é, com 

baixíssimas perspectivas per capita de distribuição dos benefícios entre os interessados - 

afetados por externalidades negativas devem ser analisados como conflitos de interesses 

individuais que tendem a  ser marcados por alto número de envolvidos e pela necessidade de 

assimilação e valoração de informações complexas.  

5. Em problemas de ação coletiva, a ação estatal pode ser o instrumento menos 

imperfeito para o fornecimento de um bem público. Como dispõe do monopólio legítimo da 

violência, e não havendo uma ação coletiva organizada, a coerção pode ser o único incentivo 

seletivo disponível idôneo para o alcance de tal finalidade; 

6. Para a escolha de opções institucionais a serem adotadas (ação civil pública, poder 

de polícia etc.), a avaliação das preferências não pode abstrair os interesses individuais das 

pessoas envolvidas. Decisões governamentais dissociadas de tal parâmetro, quando não 

procurarem um resultado que reflita tais interesses, terão grande probabilidade de gerar 

resultados sociais desastrosos. Assim, devem ser evitadas decisões (políticas ou judiciais) que 

ignorem tal individualismo metodológico. Especialmente nos propósitos do presente trabalho, 

rejeita-se qualquer concepção de interesses difusos sem um cotejo mínimo da situação dos 

indivíduos efetivamente envolvidos e que aprecie os conflitos respectivos a partir de uma 

perspectiva que abstraia tal aspecto. 
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REGULAÇÃO PUBLICITÁRIA E CONSUMO CONSCIENTE: PUBLICIDADE E OS 
DESAFIOS PÓS- CONSUMO, EQUILÍBRIO ENTRE O DESENVOLVIMENTO E 
SUSTENTABILIDADE 

REGULACIÓN DE LA PUBLICIDADY CONCIENCIA DE LO CONSUMO Y LOS 
DESAFÍOSPOST-CONSUMOEQUILIBRIO ENTRE EL DESARROLLOY LA 
SOSTENIBILIDAD 

 

Maristela Denise Marques de Souza1 

 

RESUMO 

O presente artigo se propõe a analisar a importância da publicidade de consumo e pós-
consumo, como instrumento de comunicação social e disseminação de valores 
socioambientais na sociedade de consumo, como reflexo da conscientização individual e 
coletiva, da importância do consumo sustentável e da melhoria da qualidade de vida da 
população humana. A atual crise globalizada dos recursos naturais e o consumo 
exacerbado exigem da população mundial um elevado nível de consciência coletiva de 
consumo e meio ambiente, consciência de sustentabilidade. A publicidade como solução e 
instrumento de persuasão positiva coletiva, de conscientização geral com a finalidade  de 
promover o bem comum, o resgate do equilíbrio entre o desenvolvimento e sustentabilidade 
social, econômica e ambiental. 
 

PALAVRAS CHAVES: Consumo consciente; Regulação publicitária; Publicidade de 
consumo e pós-consumo; Sustentabilidade 
 

RESUMEN 

En este artículo sepretende analizar laimportancia de la publicidady el consumidorpost-
consumo, como un instrumentode comunicación social ydifusión de los valoressociales y 
ambientales enla sociedad de consumo, lo que refleja laconciencia individual y colectivadela 
importancia del consumosostenible yla mejora de lacalidad de vida dela población humana.La 
actual crisismundialy el consumode los recursos naturalesagravala población mundialrequiere 
un alto nivelde la conciencia colectivade consumoy el medio ambiente, la conciencia de la 
sostenibilidad.La publicidad comouna soluciónpositivay el instrumentode 
persuasióncolectiva, el conocimiento generalcon el fin depromover el bien común, la 
redención delequilibrio entre el desarrolloy sociales, económicos y ambientales. 
 

PALABRAS: Consumo consciente; Publicidad Reglamento; Publicidad de  consumo y post-
consumo; Sustentabilidad. 

                                                           
1 Artigo apresentadono XX Congresso Nacional do CONPEDI - nov 2011. GRUPO DE TRABALHO: DIREITO E SUSTENTABILIDADE. 
maristelamsouza@yahoo.com.br 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O Código de Defesa do Consumidor – Lei 8.078/90 - em seus artigos 36 a 38 

trata da publicidade de consumo,  diferenciando publicidade enganosa (art. 37,§1º) e 

abusiva(art. 37,§2º), bem como os  princípios que a norteiam: informação, transparência e 

veracidade. 

 O presente estudo visa demonstrar a importância da publicidade nas 

relações jurídicas de consumo, a influência que exerce no consumo de bens e serviços, 

com vistas a contribuir com a identificação da publicidade como instrumento da 

comunicação social de massa e seus reflexos para o consumo e pós-consumo.  

Trata também da publicidade como fonte instigadora do consumo, e a forma 

como as empresas anunciantes podem estimular a venda de produtos/serviços e ao 

mesmo tempo atender à finalidade do desenvolvimento sustentável, na redescoberta da 

principal finalidade da publicidade:  fornecer informações, desenvolver atitudes que irão 

corresponder para os anunciantes, ações benéficas, mais explicitamente o consumo 

almejado, seja de produto ou serviço, e, sobretudo a consciência do ato de consumir. 

Recentemente a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010 instituindo a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, estabeleceu entre outras normas,questões essenciais 

relativamente ao consumo e pós-consumo, que passa a ser tratada nesse estudo. 

Dentro de uma análise descritiva e crítica, o estudo foi dividido em três 

capítulos, o primeiro demonstrando a influência da publicidade na sociedade de consumo, 

segundo capítulo sobre o consumo consciente e a publicidade, a preocupação de sua 

regulamentação pelo ordenamento jurídico pátrio e no terceiro capítulo os desafios da 

publicidade no pós-consumo. 

 

 

2. A INFLUÊNCIA DA PUBLICIDADE NA SOCIEDADE DE CONSUMO  

 

A expressão sociedade de consumo passou de objeto da economia e suas 

noções teóricas, para a realidade social cotidiana, a partir de meados do século XX, 

ondese iniciou o processo de “massificação” das relações jurídicas e nestas insere-se a 
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relação jurídica de consumo. A economia de massa que atualmente rege o mercado 

passou do modelo tradicional individualista2para o modelo coletivizado, representado na 

produção, trocas e consumo em massa, resultando em novos conflitos sociais, com 

enfoque coletivo e difuso. 

O mercado nas sociedades industriais ocidentais, o que hoje se conhece em 

grande parte do mundo e na realidade brasileira, impõe aos atores sociais a obrigação de 

consumir algo, a “necessidade”não como fator propulsor do ato de consumo, mas o 

despertar de “desejos”, incintados à novidade, pela temeridade do não aceite social ou 

mesmo perda de um status social de “ter”. 

O apelo ao consumo e o consequente consumismo é segundo Naline3“o grande 

pecado ético desta era: acumular bens, substituí-lo sem necessidade, navegar na ilusão 

de que a multiplicação da posse e propriedade de objetos desnecessários constitui 

remédio para o vazio existencial e para a angustia da morte”. 

Ponto relevante na discussão da sociedade de consumo é a influência que a 

publicidade exerce nas relações de consumo, o apelo à satisfação das necessidades e 

desejos intrínsecos dos consumidores e as técnicas de abordagem pelos fornecedores 

instigando a obrigação de consumir. 

A prática mais efetiva para o fornecedor de produtos e serviços escoar sua 

produção econômica no mercado de consumo é a publicidade, e inquestionável o poder 

de persuasão da publicidade no comportamento dos seres humanos. Nesse sentido Silva4, 

expõe que o ser humano é avesso a previsões, sistemas e lógicas, e o comportamento do 

consumidor, deve ser trabalhado na imprevisibilidade e no desconhecido. 

Para a análise do comportamento do consumidor alguns pressupostos são 

apontados pelo professor de comunicação social da PUC-SP5, Ernesto Giglio: 

I- O ser humano é positivo quando seu comportamento é racional. 
II- O ser humano é emotivo, movido por afetos conscientes e inconscientes. 
III- O ser humano é social, movido pelas regras do grupo. 
IV- O ser humano é dialético, movido por oposições. 
V- O ser humano é complexo, movido por determinações e indeterminações de 
vários níveis. 

Observa-se que o pressuposto mais utilizado para o ato de consumo é o 

emotivo, afetos conscientes e inconscientes, justamente nesse aspecto é que a publicidade 
                                                           
2 SANTOS. Fernando  Gherardini. Direito do Marketing: Uma abordagem jurídica do marketing empresarial. Biblioteca de Direito do 
Consumidor. V.14. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006. p18. O autor aponta: “Uma importante doutrina econômica predominava nesse 
período: o laissez-faire, pela qual o comércio era exercido livremente, sem qualquer restrição da parte dos governos, doutrina esta que 
baseou os posteriores trabalhos de Adam Smith, Jeremy Bentham e John Stuart Mill, conhecidos como “Doutrina Econômica Clássica”, a 
qual iria predominar até meados do século XX”. 
3NALINI. Jose Renato. Ética geral e profissional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p.178. 
4 SILVA. Marcus Vinicius Fernandes Andrade da. O direito do consumidor e a publicidade. São Paulo: MP Editora, 2008.p.45. 
5 GIGLIO. Ernesto. O comportamento do consumidor. 2ªed. São Paulo: Pioneira, 2004, p.10. 
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vai definir a sua técnica e forma de abordagem, uma vez que é atividade de persuasão, 

destinada “a influenciar, num determinado sentido, as opiniões, os sentimentos e as 

atitudes do público”.6 

Diga-se que a melhor forma da publicidade controlar o comportamento do 

consumidor é concentrar sua técnica de persuasão no inconsciente,  ou melhor, 

despertarno inconsciente odesejo de adquirir os produtos e serviços ofertados, ainda que a 

função primordial da publicidade seja a de informar, não atua sobre as vantagens ou 

valores do objeto da veiculação ou comunicação, há, pois uma forma de manipulação da 

vontade do consumidor (destinatário final da mensagem publicitária). 

O deslocamento do foco do valor de uso do objeto para a satisfação substituta7 

induz o consumidor a não reflexão de seu ato de consumo, como se fosse sempre 

instigado à prática consumista, sem análise racional de seu agir, justamente por conter a 

publicidade recursos da metáfora e de símbolos representativos de status, riqueza, poder, 

força, entre outros, que ensejam a motivação emocional. 

Sant’Anna, publicitário salienta que a publicidade, como comunicação de 

massa, tem de “(...) interessar, persuadir, convencer e levar à ação, ou seja, tem de 

influir no comportamento das massas consumidoras”.8Contudo enquanto técnica  de 

informação e persuasão, a publicidade deve sofrer limitações, e interveniência estatal para 

reprimir enganosidades e abusividades, diante da maior fragilidade dos consumidores no 

mercado de consumo. 

Quando se analisa o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, pelo seu 

caráter jurídico vinculante, o fornecedor está vinculado nos termos apresentados na 

mensagem publicitária, exigindo o consumidor o cumprimento de seu conteúdo, destaca-

se dentre as características da publicidade o seu conteúdo informativo ou demonstrativo9, 

que vincula o fornecedor que a fizer veicular e dela se utilizar. 

Depreende-se do conceito de publicidade a sua finalidade econômica e acima 

de tudo a sua finalidade social: informação.  Conforme expressa Martinez10: 

(...) a publicidade de consumo pode enfim ser definida como o ato lícito, efetuado às 
expensas do fornecedor, que visa levar ao conhecimento exclusivo do público 

                                                           
6PASQUALOTTO. Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Biblioteca de Direito do 
Consumidor. V.10. São Paulo: Revista dos Tribunais1997.  p.19. 
7PASQUALOTTO. Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Ob.Cit.p. 30. 
8 SANT’ANNA. Armando. Propaganda, teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira Arte Comunicação, 1998. p.78. Adalberto Pasqualotto, 
ob.cit., (p.92), enfatiza que no âmbito da informação tem-se dois conceitos distintos: informação como função da publicidade e como direito 
do consumidor. 
9 MARTINEZ. Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil. In: Revista de Direito do 
Consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p.231. Como assevera o autor: características da publicidade de consumo: “a) ato de 
exposição pública de algo; b) destinação exclusiva aos consumidores; c) identificação do fornecedor; d) conteúdo informativo ou 
demonstrativo; e) onerosidade; f) fins econômicos. 
10 MARTINEZ. Sergio Rodrigo. O ambiente conceitual da publicidade de consumo e de seu controle no Brasil. Ob.cit. p.231. 
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consumidor uma imagem ou uma mensagem com um conteúdo informativo, com 
fins econômicos destinados a fomentar direta ou indiretamente a realização e 
negócios jurídicos de consumo. Diretamente, quando vier a ofertar a realização de 
um negócio jurídico de consumo; indiretamente, quando vier a divulgar a pessoa do 
fornecedor ou seus bens de consumo, para que o consumidor, quando da realização 
de um contrato de consumo, prefira este ao da concorrência.  

Completa o autor acima citado, que a partir da conceituação de publicidade, 

têm-se dois tipos de publicidade de consumo: “a)àquela que visa fomentar diretamente a 

realização de negócios jurídicos de consumo (promocional ou oferta publicitária); b) 

àquela que visa fomentar diretamente a realização de negócios jurídicos de consumo 

(institucional ou mensagem publicitária)”.11 

Inegável a influência da publicidade na sociedade de consumo, contudo, 

depara-secom certas condutas ou formas publicitárias, que no desejo de atrair a atenção 

dos consumidores à venda de produtos e serviços por ela anunciados, deixa de exercer o 

seu papel social fundamental o da informação, com base nos princípios da transparência e 

veracidade, que de forma nociva corrompe a vontade do consumidor. 

 

3. CONSUMO CONSCIENTE E PUBLICIDADE 

 

A publicidade como fonte instigadora de consumo, e a forma como as 

empresas anunciantes podem estimular a venda de produtos/serviços e ao mesmo tempo 

atender à finalidade do desenvolvimento sustentável, na redescoberta da principal 

finalidade da publicidade:  fornecer informações, desenvolver atitudes que irão 

corresponder para os anunciantes, ações benéficas, mais explicitamente o consumo 

almejado, seja de produto ou serviço, e, sobretudo a consciência do ato de consumir. 

Observa-se ainda, que se a Constituição - artigos 5º, inciso IX e 220- consagra 

a mais ampla liberdade de expressão artística, cultural, científica e de comunicação, 

independentemente de censura, isto não significa que exista uma autorização absoluta 

para se instaurar uma ditadura do consumo, que só satisfaz, efetivamente, aos detentores 

do poder econômico – fornecedores. 

Ao contrário, esta ampla liberdade deve ser exercida  dentro de parâmetros 

constitucionais que cobram a responsabilidade social e ambiental destas difusões. Não se 

pode esquecer que o mesmo Texto Constitucional, no artigo 220, § 3º, inciso II, dispõe 

que compete à lei federal: estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a 

                                                           
11Ib.idem. p.234. 
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possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio ou televisão que 

contrariem o disposto no artigo 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e 

serviços que possam ser nocivos à saúde a ao meio ambiente.12  

O fenômeno de consumo, hoje disseminado praticamente em todo o mundo, 

não seria possível sem o incessante bombardeio de publicidades tentando convencer ou 

compelir àcomprade bens e serviços, que nem sempre são necessários e fundamentais 

para a sobrevivência humana. Ocorre que quase sempre “o anúncio ou peça publicitária 

se vale da síndrome do ‘todos têm e por isso devo ter também’ e procura mantê-la 

viva”.13 

A população de uma forma geral age por impulso, seguindo a ordem ditada 

pelo anúncio ou mensagem publicitária, sem refletir ou questionar as reais necessidades, 

ou mesmo qualidade e preço de produtos disponíveis no mercado de consumo. Essa 

atitude leva a sociedade a um prejuízo de ordem financeira (endividamento) e, dentre 

outros efeitos nocivos, contribui para a poluição ambiental, gerado por uma produção não 

sustentável. 

Esse estilo de vida que fomenta uma “cultura descartável”, um consumo sem 

limites, ameaça por si mesmo a sobrevivência atual e das gerações futuras. 

Por certo, a publicidade é um dos fenômenos mais instigantes da atualidade, 

“uma vez que atua na construção da vontade do consumidor”. Contribui Almeida 

expressando: 

É este o papel da publicidade no sistema industrial atual. Ela permite a comunicação 
entre as empresas e os consumidores e, a sua utilização visando o convencimento do 
consumidor, lhe confere um grande poder social de forma a ser considerada um 
verdadeiro instrumento de controle social.14 

Ainda sobre o conceito de publicidade, como sinônimo de mensagem 

publicitária, assim manifesta Efing: 

Publicidade é sinônimo de mensagem publicitária, a qual corresponde ao conjunto 
de comunicações controladas, identificáveis e persuasivas, transmitidas através dos 
meios de difusão como o objetivo de criar demanda de produtos e contribui para a 
boa imagem da empresa (“propaganda institucional”).15 

                                                           
12Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão 
qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. 
§ 3º - Compete à lei federal: 
II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se defenderem de programas ou programações de rádio e 
televisão que contrariem o disposto no art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à saúde e 
ao meio ambiente. 
Art. 221. A produção e a programação das emissoras de rádio e televisão atenderão aos seguintes princípios: 
(...) 
IV - respeito aos valores éticos e sociais da pessoa e da família. 
13Manual Consumo Sustentável - Publicidade (2007), www.universia.com.br/html/materia/materia_dibc.html [20 de out 2009] p.137. 
14ALMEIDA, Aliette Marisa S.D.N.Teixeira de. A publicidade enganosa e o controle estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 
In: Revista de Direito do Consumidor: 53, jan/mar 2005, p. 12-13. 
15 EFING. Antônio Carlos. Fundamentos do direito das relações de consumo. 2ª Edição. Curitiba: Juruá Editora, 2004, p.236. 
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Diante da exploração do “desejo de mudança e convicções” por meio da 

comunicação persuasiva propõe-se a retomada da responsabilidade social da publicidade, 

que segundo o estudo de Cardozo, leva a esta conclusão: 

Os princípios da responsabilidade social da organização podem orientar as 
campanhas de marketing e comunicação de seus produtos e serviços. Uma 
organização muito contribuirá para o aprendizado coletivo e o exercício da cidadania 
se souber disseminar, por meio da propaganda, a ética e a responsabilidade social.16 

 
Além disso, “as empresas – e suas marcas comerciais – são tratadas pela 

publicidade como um modelo da moral a ser seguida, 

(...) cujo poder se faz atravessar em todos os espaços, dissolvendo fronteiras e 
limites. Explora um desejo de mudança e convicções que ela sabe colocar a serviço 
de seus interesses, apresentando-se como a própria mudança que avança para um 
“mundo melhor”. 17 

 
Cardozo, em suas considerações acerca da responsabilidade social da 

publicidade, “É preciso iniciar um aprendizado individual e coletivo que nos leve a 

outras formas de manifestação concreta de nossa natureza e que possibilite uma 

perspectiva de mudança em nosso modo de viver.”18 

O objetivo é contribuir para a formação de  cidadãos conscientes de seu papel 

como consumidores participativos, autônomos e críticos acerca  da existência e 

sobrevivência humana, este resultado depende da forma como a publicidade chegará até 

esta coletividade de cidadãos. 

Tal importância social da publicidade reflete no consumo consciente, pois 

partindo da premissa de que a  publicidade expõe os consumidores a vários estímulos 

sensoriais no mercado de consumo e estes passam a adotar condutas objetivas baseadas 

nas informações veiculadas pela publicidade, adquirindo produtos e serviços, o mesmo 

dar-se-ia em relação à publicidade pós-consumo, de bens e serviços. 

 

3.1. CONSUMO SUSTENTÁVEL E REGULAÇÃO PUBLICITÁRIA  

 

A publicidade na difusão do consumo, não pode ser meramente informativa 

sobre a qualidade e características de produtos e serviços por ela disseminadas, 

conjuntamente deve atender a princípios e regras essenciais para que o consumo não se 

                                                           
16CARDOZO. Missila Lourdes. Responsabilidade social na propaganda. Intercom – Revista Brasileira de Ciências da Comunicação. São 
Paulo, v.32, n.2, jul./dez. 2009. P.262. 
17TAVARES. Fred. Gestão da marca: Estratégia e Marketing. 1ª Ed. São Paulo: E-Papers Editora, 2003, p. 128. 
18CARDOZO. Missila Lourdes. Responsabilidade social na propaganda.ob.cit.p.260. 

3986



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

torne tão somente prática corriqueira sem consequências mediatas e imediatas ao nosso 

ciclo vital de sobrevivência. 

Para pontuar a relevância da publicidade no consumo sustentável observa-se o 

respeito a dois princípios essenciais, apresentados  didaticamente  a seguir: 

1) Respeito aos valores ambientais: 

Os especialistas em meio ambiente apontam que a população mundial está 

consumindo mais de 20% além da capacidade de reposição, o que implica em grave 

ameaça à sobrevivência da espécie humana. Como apontado pelo jornalista especializado 

em meio ambiente, Novaes19 

Hoje nós estamos consumindo no mundo mais de 20% além de sua capacidade de 
reposição, nós estamos fazendo como uma família que gasta mais que seu 
orçamento e caminha para falência. O mais grave ainda é que tudo isso acontece 
num momento em que 840 milhões de pessoas no mundo passam fome todos os 
dias. (...) O nosso foco hoje centrado exclusivamente na questão do terrorismo, está 
impedindo de ver que as ameaças mais graves à sobrevivência da espécie humana 
estão nos problemas das mudanças climáticas e na questão dos padrões de produção 
e consumo, além da capacidade de reposição da nossa biosfera (secretário-geral da 
ONU, Kofi Annan). 

 
A consciência ambiental da população mais informada tem levado as empresas 

a investirem em “selos verdes”, “produto ecológico” ou “ambientalmente amigável”. No 

entanto, a grande maioria pretende aparecer como empresa preocupada com o meio 

ambiente e com o consumo sustentável, o que nem sempre corresponde a verdade, salvo 

quando autenticadas por organismos públicos e científicos confiáveis. 

Nos países em desenvolvimento, como no Brasil, as questões vão muito além 

do consumo verde, ou seja, da preocupação ambiental. Segundo o Manual de Consumo 

Sustentável,  

Promover o consumo sustentável nesses países, significa, antes de mais nada, 

garantir que as populações de baixa renda tenham acesso ao consumo de produtos e 

serviços que atendam às suas necessidades básicas. Quanto àqueles que já possuem 

condições econômicas de garantir o atendimento das necessidades básicas, precisam 

aprimorar suas escolhas, optando por produtos e serviços ecologicamente corretos e 

socialmente justos.20 

O interesse pela sustentabilidade se dá de forma proporcional ao rápido e 

avassalador mercado de consumo, pela percepção dos riscos à segurança da própria 

                                                           
19NOVAES.Whashington.In:http://www2.tvcultura.com.br/reportereco/artigo.asp?artigoid=37. Disponível em 12/12/2010. 
20MANUAL DE CONSUMO SUTENTÁVEL. 
In:http://www.producao.ufrgs.br/arquivos/disciplinas/507_cons.sust._manual_de_educacao_para_o_consumo_sustentavel.pdf 2007, 
p.141.Disponível em 12/12/2010. 
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sobrevivência humana, causados pela saturação dos recursos naturais e pela demanda 

crescente de necessidades e desejos de uma população cada vez mais crescente em nosso 

planeta.21 

2) Respeito aos valores sociais: 

Nesse novo cenário social, conectado com o consumo sustentável,  a 

publicidade não deve mais transmitir as ideias da classe dominante, como sucesso de seus 

negócios e empreendimentos, mas uma ferramenta para o bem social, de tal forma a 

estimular o consumo que satisfaça as necessidades individuais sem perder o foco na 

preservação ambiental e na promoção do desenvolvimento humano. 

Quanto o respeito aos valores sociais, fica impressa  a conclusão de Cardozo: 

A conduta ética nos negócios e o respeito aos valores sociais poderiam ser 
oferecidos pelas empresas aos consumidores com o mesmo entusiasmo, positivismo, 
poesia e valor oferecidos aos atributos e benefícios dos produtos. Se há a intenção 
declarada de tornarem-se empresas-cidadãs, então as organizações poderiam 
contribuir para o estabelecimento de parâmetros éticos na propaganda que serviriam, 
certamente, como agentes motivadores de novas condutas sociais.22 

 

Para promover o desenvolvimento sustentável e a responsabilidade social 

corporativa, se faz premente a mudança das ideologias empresariais, mostrando que a 

empresa passa a ser mais lucrativa a medida que a marca é associada a causas sociais. 

Parcerias e iniciativas entre empresas, governo e publicitários, para a satisfação da 

coletividade (social) e profissional (individual), outra conduta esperada em respeito aos 

valores sociais. 

Com o intuito de a publicidade não se desvirtuar, desequilibrando as relações 

de consumo entre fornecedores (concorrência desleal) ou entre fornecedores e 

consumidores (publicidade enganosa ou abusiva), faz se necessária a sua regulamentação. 

Como forma de manter a confiança dos consumidores nas mensagens 

veiculadas, surgiu no Brasil o  sistema privado ou auto regulamentar, também conhecido 

como sistema de controle corporativo. Os profissionais da área reconhecendo os perigos 

de anúncios agressivos e enganosos criaram o Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária – CBAP sendo a sua aplicação confiada ao CONAR23 - 

Conselho Nacional de Auto Regulação Publicitária.  

                                                           
21 RIBEIRO. Mauricio Andrés. ECOLOGIZAR: Pensando o Ambiente Humano. Brasília: Editora Universa,  2005.Limites do meio 
ambiente:Sec. XVIII – Malthus - limites da agricultura para sustentar o crescimento da população.Sec. XX  -  limites dos recursos naturais e 
da capacidade de suporte do meio ambiente.Sec. XXI – era dos limites – mudanças climáticas, extinção de espécies (Fonte: Maurício Andrés 
Ribeiro) 
22CARDOZO. Missila Lourdes. Responsabilidade social na propaganda.Ob.cit.p.262. 
23FURLAN. Valéria. C. P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias. Revista de Direito do Consumidor, v. 10, p. 98, 1994. O 
CONAR é uma associação civil organizada por agentes econômicos como, anunciantes, agências publicitárias, veículos de comunicação, que 
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No entanto, Pasqualotto faz uma observação importante ao dizer "o problema é 

que as decisões do CONAR são de cumprimento espontâneo. Os estatutos da entidade 

não lhe outorgam nenhum poder coativo – e, de qualquer modo, esse poder sempre seria 

limitado, por se tratar de sociedade privada".24 

Neste sentido corrobora Beijamin25 que o regramento jurídico brasileiro, tem 

de certa forma, regrado a publicidade. “Falta-lhe, contudo uma proibição, expressa e 

geral, da comunicação enganosa e abusiva”. O Código Brasileiro de Auto-

Regulamentação Publicitária, procura estabelecer um dever de conduta adequada no meio 

publicitário, mas não acarreta sanções de natureza jurídica e coercitivas, tal como se 

impõe pelo modelo estatal. Somente o Estado pode ditar normas de controle da 

publicidade e implementá-las. Nenhuma participação têm, no plano da autodisciplina, os 

diversos atores publicitários. 

Esse é, então, um grande avanço do Código de Defesa do  Consumidor nessa 

matéria: apresentar um regramento jurídico claro da publicidade enganosa e abusiva, 

dando-lhe, ademais, capacidade de vinculação contratual.26 

Na expressão de Dell Masso, “a comunicação cria costumes socioculturais, 

ideias, gostos, preferências e crenças, representando uma forma de totalitarismo”: 

O papel que desempenham as empresas na realização da publicidade de seus 
produtos tornou-se tema central de discussões sobre a própria comunicação. Os 
capitais e a tecnologia que essas empresas transferem para o mercado de 
comunicação, para criar costumes socioculturais, ideias, gostos, preferências e 
crenças, representam uma forma de totalitarismo. Como se lê rotineiramente, 
mediante a publicidade as empresas impulsionam diretamente o aparelho da 
produção econômica e, se for preciso, também comercializam o medo e tudo o mais 
que possibilite influenciar a vontade humana de comprar.27 

 

O Conselho Nacional de Auto-Regulamentação Publicitária recomendou em 

abril de 2008 a suspensão da veiculação de duas campanhas da Petrobras por divulgarem 

a "ideia falsa de que a estatal tem contribuído para a qualidade ambiental e o 

desenvolvimento sustentável do país". Demonstra a importância do órgão no controle 

privado da publicidade, mas também a fragilidade de suas recomendações, que não 

apresentam caráter mandamental, coercitivo e vinculante. 

                                                                                                                                                                                     

espontaneamente aderem ao quadro social. Por conseguinte, a regra da auto-regulamentação ou autodisciplina não vincula todos os 
operadores, limitando-se àqueles que aderem, voluntariamente a tal modalidade de controle. 
24PASQUALOTTO. Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. Ob.Cit.p. 68. 
25BEIJAMIN. Antonio Herman Vasconcelos;  MARQUES, C.L; BESSA, L.R.  Capítulo VIII: Oferta e Publicidade. BEIJAMIN, A.H.V;  
MARQUES, C.L; BESSA, L.R.  In: Manual de direito do consumidor.  São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p197. 
26Ib.idem. p.197 
27 DEL MASSO. Fabiano. Direito do consumidor e publicidade clandestina: uma análise jurídica da linguagem publicitária. São Paulo: 
Campus Jurídico, 2008, p.3. 
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A produção e o consumo de mercadorias, isto é a economia em sua forma 

capitalista contemporânea, é uma das, senão a principal fonte da problemática 

socioambiental28. Diante de tal constatação importante a ênfase no estudo da publicidade 

como fonte instigadora de consumo, e a forma como as empresas (patrocinadoras e 

anunciantes) podem estimular a venda de produtos/serviços e ao mesmo tempo atender à 

finalidade do desenvolvimento sustentável, na redescoberta da principal finalidade da 

publicidade:  fornecer informações, desenvolver atitudes que irão corresponder para os 

anunciantes, ações benéficas, mais explicitamente o consumo almejado, seja de produto 

ou serviço, e, sobretudo a consciência do ato de “consumir”. 

 Para Sant’Anna29“a publicidade serve para realizar as tarefas de 

comunicação de massa com economia, velocidade e volume maiores que obtidos através 

de quaisquer outros meios”. 

 Ainda que o Código de Defesa do Consumidor disponha em seus artigos6º, 

inciso IV e 37 sobre a proteção do consumidor contra a publicidade abusiva e enganosa, o 

modelo atual da publicidade no Brasil não está voltado para o efetivo consumo 

sustentável e a consciência social, carece,portanto, o ordenamento jurídico brasileiro de 

regulamentação em relação às técnicas das mensagens  e peças publicitárias, em especial 

as voltadas para a educação do consumidor consciente de suas necessidades e desejos de 

natureza econômica e material, com ênfase nos impactos diretos sobre a demanda por 

recursos naturais ou sobre os múltiplos problemas ambientais. 

 

 

4. PUBLICIDADE E OS DESAFIOS DO PÓS-CONSUMO 

 

A atual crise globalizada dos recursos naturais e o consumo exacerbado exigem 

da população mundial um elevado nível de consciência coletiva de consumo e meio 

ambiente, consciência de sustentabilidade.  

Nesse compromisso coletivo que a humanidade assume no século XXI, 

importante o papel da publicidade como instrumento formador de consciência social e 

ambiental: o compromisso com a responsabilidade social e ambiental de nosso tempo. 

Inegável de que a publicidade é um forte instrumento de persuasão na sociedade de 

consumo e para tanto imprescindível, sob o ponto de vista econômico para a obtenção de 

                                                           
28MONTIBELLER Fº. Gilberto. O mito do desenvolvimento sustentável: meio ambiente e custos sociais no moderno sistema produtor de 
mercadorias. 2ª ed.rev. Florianópolis: Ed. da UFSC, 2004, p.55. 
29 SANT’ANNA. Armando. Propaganda, teoria, técnica e prática. Ob.cit.p.76. 
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resultados individuais e coletivos, três fatores de influência na psicologia das massas30: 1) 

sugestão; 2) imitação e 3) empatia. 

Resumidamente Sant’Anna explica os três fatores acima apontados: a sugestão 

por repetição, por convicção e pela atmosfera, no sentido de que 

É a faculdade de aceitarmos uma ideia exterior sem exame, sem a submeter acrítica, 
sem termos um fundamento racional. Ela atua através do sentido afetivo da mente e 
não através do conteúdo racional”. O segundo fator de influência a imitação onde 
“fazemos uma infinidade de coisas em nossa vida, e exclusivamente porque vemos 
os outros fazerem... Imitar é uma tendência inata do ser humano(...)” e por fim o 
terceiro fato a empatia, como “o aspecto coletivo ou sentimental da sugestão-
imitação. É a capacidade de nos identificarmos espiritualmente com outras pessoas, 
experimentar os mesmos sentimentos que elas experimentam, ou viver mentalmente 
situações de que desejamos experimentar (...)”. 
 

Dessa forma os sujeitos, individualmente e coletivamente, sentem-se 

atraídospela mensagem ou anúncio publicitário de tal forma a adquirir produtos e 

serviços sem a consciência da necessidade e das consequências positivas ou negativas de 

sua aquisição. Se a publicidade ou anúncio31 deve atrair a atenção (ser visto ou 

percebido), despertar o interesse (ser percebido pelo destinatário), criar a convicção (deve 

ser acreditado), provocar uma resposta (levar à ação) e ficar na memória (deve ser 

lembrado), conclui-se pela utilização dessas técnicas de persuasão em massa para 

objetivar as mudanças de comportamento pós-consumo, para desenvolver a ideia do 

consciente coletivo. Se utilizada para atrair o consumidor a consumir, poderá inserir 

atributos positivos a produtos e serviços como forma de conscientização coletiva. 

Alguns sustentam que a publicidade cumpre sua função pela informação que 

repassa aos consumidores, destinatários da mensagem, da existência de produtos e 

serviços para suprir as necessidades humanas, ou mesmo serve como veículo de 

comunicação de muitas inovações, suas características essenciais, preço e proveitos dos 

objetos de consumo.32 

Não obstante ao acima apontado, Barreto33demonstra como é ilusória a 

informação publicitária, aplicando o métodocomparativo à publicidade, comparando um 

anúncio com um manual de instruções de um produto, evidenciando que a linguagem 

publicitária é persuasiva, com um “tom” informativo. 

                                                           
30 SANT’ANNA. Armando. Propaganda, teoria, técnica e prática. Ob.cit.p.92-93. 
31 MORAES. Paulo Valério Dal Pai. Código de Defesa do Consumidor: O princípio da vulnerabilidade no contrato, na publicidade e nas 
demais práticas comerciais – interpretação sistemática do direito. Porto Alegre: Síntese, 1999, p.257. 
32 José Maria Campos Manzo. Apud PASQUALOTTO. Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do 
Consumidor. Ob.Cit.p. 92. 
33Roberto Menna Barreto. Apud PASQUALOTTO. Adalberto. Os efeitos obrigacionais da publicidade no Código de Defesa do Consumidor. 
Ob.Cit.p. 93. 
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De qualquer forma, independentemente de a publicidade se mostrar ora 

persuasiva, ora informativa,  ela é capaz de atingir o inconsciente e o consciente do 

consumidor individual e coletivo, se prestando como instrumento de conscientização 

coletiva do pós-consumo, das responsabilidades socioambientais de todos, consumidores, 

fornecedores e anunciantes. 

Extrai-se o sétimo princípio da Carta da Terra34, para justificar a importância 

da publicidade para o século XXI, na busca de uma sociedade global justa, sustentável e 

pacífica, pela responsabilidade compartilhada e solidária, na busca do equilíbrio e bem-

estar da humanidade para o presente e futuro. 

7. Adotar padrões de produção, consumo e reprodução que protejam as capacidades 
regenerativas da Terra, os direitos humanos e o bem-estar comunitário. 
 

a. Reduzir, reutilizar e reciclar materiais usados nos sistemas de produção e consumo e 
garantir que os resíduos possam ser assimilados pelos sistemas ecológicos. 

b. Atuar com restrição e eficiência no uso de energia e recorrer cada vez mais aos 
recursos energéticos renováveis, como a energia solar e do vento. 

c.  Promover o desenvolvimento, a adoção e a transferência equitativa de tecnologias 
ambientais saudáveis. 

d. Incluir totalmente os custos ambientais e sociais de bens e serviços no preço de 
venda e habilitar os consumidores a identificar produtos que satisfaçam as mais altas 
normas sociais e ambientais. 

e. Garantir acesso universal à assistência de saúde que fomente a saúde reprodutiva e a 
reprodução responsável. 

f.  Adotar estilos de vida que acentuem a qualidade de vida e subsistência material 
num mundo finito. 
 

Ademais o crescimento dos mercados,  o estímulo ao consumo, o aumento da 

competividade e as influências tecnológicas, resultaram na obsolescência de produtos e 

descartes causando impactos significativos  ao meio ambiente. Para corrigir a forma 

como a população mundial trata seus resíduos de consumo impactando na vida e ciclo 

natural de sobrevivência e subsistência humana, se faz necessária a mudança de 

consciência ecológica e sustentabilidade, pela integração de todos os atores sociais do 

ciclo de produção e consumo. A responsabilidade solidária de todos os seus partícipes. 

Com o advento da Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, instituiu-se no Brasil a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, alterando a Lei 9.605/1998, que dispõe “sobre 

                                                           
34Espécie de código de ética planetário, semelhante à Declaração Universal dos Direitos Humanos, só que voltado à sustentabilidade, à paz 
e à justiça socioeconômica. Idealizada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações Unidas, em 1987, 
ganhou impulso na Cúpula da Terra, realizada no Rio de Janeiro, em 1992. O documento ficou pronto no ano 2000, foi traduzido para 40 
idiomas e atualmente é apoiado por 4,6 mil organizações ao redor do mundo, inclusive no Brasil. A Carta contém 16 princípios básicos 
agrupados em quatro grandes tópicos: respeitar e cuidar da comunidade de vida; integridade ecológica; justiça social e econômica; 
democracia, violência e paz. A erradicação da pobreza, com acesso à água potável, ao ar puro e à segurança alimentar, e a construção de 
sociedades democráticas, sustentáveis e justas são dois princípios expressos pela Carta da Terra, que também defende a promoção de uma 
cultura de tolerância e não-violência e a distribuição equitativa dos recursos da Terra. Uma forma de você colocar em prática os valores da 
Carta da Terra é disseminar seu conteúdo entre amigos, familiares e comunidade e pressionar governo, empresas, escolas e demais 
organizações da sociedade civil a se guiar por seus princípios. 
Por Leandro Sarmatz, Mariana Lacerda e Yuri Vasconcelos 
http://planetasustentavel.abril.com.br/noticia/ambiente/conteudo_419509.shtml. Disponível em 12/12/2010 
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seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis”.  

Dentre as determinações da lei, destacam-se questões essenciais relativamente 

ao consumo e pós-consumo tais como: a) logística reversa: instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado por um conjunto de ações, 

procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos 

ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, 

ou outra destinação final ambientalmente adequada (artigo 3º, inciso XII); b) padrões 

sustentáveis de produção e consumo: produção e consumo de bens e serviços de forma a 

atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores condições de vida, sem 

comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das necessidades das gerações 

futuras (artigo 3º, inciso XIII); c) responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos: conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o 

volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 

causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos 

produtos (artigo 3º, inciso XVII). 

São  princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos aplicáveis à relação 

de consumo e pós- consumo: 

Art. 6o  São princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos:  
I - a prevenção e a precaução;  
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  
III - a visão sistêmica, na gestão dos resíduos sólidos, que considere as variáveis 
ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública;  
IV - o desenvolvimento sustentável;  
V - a ecoeficiência, mediante a compatibilização entre o fornecimento, a preços 
competitivos, de bens e serviços qualificados que satisfaçam as necessidades 
humanas e tragam qualidade de vida e a redução do impacto ambiental e do 
consumo de recursos naturais a um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de 
sustentação estimada do planeta;  
VI - a cooperação entre as diferentes esferas do poder público, o setor empresarial e 
demais segmentos da sociedade;  
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  
VIII - o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um bem 
econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;  
IX - o respeito às diversidades locais e regionais;  
X - o direito da sociedade à informação e ao controle social;  
XI - a razoabilidade e a proporcionalidade.  
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Destaca-se dentre eles a responsabilidade compartilhada35 (solidária) pelo ciclo 

de vida dos produtos, em regime de cooperação entre as esferas do poder público 

(participação estatal), o setor empresarial (fornecedores) e demais segmentos da 

sociedade (consumidores, associações civis, ONG’s), de tal forma a estabelecer a 

compatibilização entre o fornecimento de produtos e serviços qualificados, a preços 

competitivos que além de trazer satisfazer as necessidades humanas, tragam a todos 

qualidade de vida, de tal forma a reduzir “ o impacto ambiental e do consumo de recursos 

naturaisa um nível, no mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do 

planeta”. 

O texto aprovado estabelece: 1) conceito de ciclo de vida dos produtos, 

considerando todas as etapas de produção: desenho, matérias primas, produção, 

armazenamento, reciclagem e disposição final; 2) embalagens devem facilitar a 

reutilização e a reciclagem, restringindo o volume e o peso; 3) responsabilidade 

compartilhada pós-consumo entre os fabricantes, importadores, distribuidores, 

comerciantes e consumidores; 4) logística reversa, com obrigação das empresas 

estabelecerem sistemas de retorno pós-consumo, independentes dos serviços de limpeza 

pública, de embalagens de agrotóxicos, baterias, pilhas, óleos lubrificantes, lâmpadas 

fluorescentes, produtos eletroeletrônicos, pneus, etc.; 5) criação e desenvolvimento de 

cooperativas e associações de trabalhadores em materiais recicláveis como parte dos 

processos de logística reversa e inclusão social. 

Para a consecução dessas políticas nacionais se destaca a importância da 

publicidade de consumo e pós-consumo, como instrumento de comunicação social, de 

informação qualificada de produtos e serviços, de suas características básicas e suas 

utilidades de consumo e especialmente do pós-consumo. A proposta é da retomada de 

consciência individual e coletiva, criando uma rede ou aliança sustentável36 dos 

empresários, governos, população, economistas e ecologistas, com o objetivo de 

                                                           
35Art. 30.  É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser implementada de forma 

individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos 
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos previstos nesta Seção.  

Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo:  
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de 

gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia produtiva ou para outras cadeias produtivas;  
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos ambientais;  
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior sustentabilidade;  
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados de materiais reciclados e recicláveis;  
VI - propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  
VII - incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental.  

 
36 Expressão utilizada no artigo publicado no IV Congresso Nacional de Excelência em Gestão – julho/agosto de 2008: Aliança sustentável – 
crescimento econômico e sustentabilidade. Autores: Geraldo Cardoso de Oliveira Neto (UNIP), OduvaldoVendrametto (UNIP), José 
Benedito Sacomano (UNIP), Osvaldo D’AngeloPerretti (UNIP) e Osmildo Sobral dos Santos (UNIP). 
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promover o bem comum, o resgate do equilíbrio entre o desenvolvimento e 

sustentabilidade social, econômica e ambiental. 

 

5. NOTAS CONCLUSIVAS 

O presente artigo teve como objetivo refletir sobre um dos temas mais 

instigantes do mercado de consumo, a publicidade como instrumento de comunicação 

social de massa voltada à atenção individual e coletiva, tanto do exacerbado apelo ao 

consumo, como o seus reflexos temerários pós-consumo. 

A proposta de regulamentação da publicidade no Brasil deve ser levada pelos 

legisladores e publicitários como fator preponderante e essencial para o alcance de uma 

sociedade de consumo mais equânime e justa, por meiode normas cogentes e coercitivas, 

ouvida a sociedade civil, quer por audiências públicas, pela participação e 

representatividade de organizações civis, Ministério Público, órgãos da administração 

pública, CONAR, coletividade de consumidores, juristas e pesquisadores da matéria. 

As questões emblemáticas socioambientais decorrentes do mercado de 

consumo, não somente deste, amplamente debatidas por estudiosos, cientistas, mídias, 

congressos, órgãos nacionais e internacionais, exige dos governantes e população um 

comprometimento solidário e participativo, que será alcançado com a ampla informação e 

educação voltada para a correção, prevenção e precaução das consequências do consumo 

desenfreado iniciado no século XX. 

 A atual crise globalizada dos recursos naturais e o consumo exacerbado 

exigem da população mundial um elevado nível de consciência coletiva de consumo e 

meio ambiente, consciência de sustentabilidade. A publicidade como solução e 

instrumento de persuasão positiva coletiva, de conscientização geral com a finalidade de 

promover o bem comum, o resgate do equilíbrio entre o desenvolvimento e 

sustentabilidade social, econômica e ambiental. 
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RESUMO 

Este artigo trata da temática Sustentabilidade e Responsabilidade Social das Empresas 
no Estado democrático de Direito em um cenário de globalização e mercado econômico. 
Neste contexto, é exigido das empresas um comportamento diferente daquele clássico 
de gerar apenas e tão somente lucro. A temática ora apresentada ainda, é mais que o 
mero cumprimento da lei. Todavia, a RSE (responsabilidade social empresarial) pode 
ser entendida, por meio da gestão das empresas, como um compromisso legal e ético 
que as mesmas necessitam assumir por conta dos impactos que seus negócios podem vir 
a causar no ambiente onde estão inseridas. A abordagem da pirâmide de Carroll, posto 
que modificada ao longo das décadas, ilustra de modo bastante inteligível as dimensões 
trabalhadas junto ao tema da RSE e o Triple Bottom Line que por sua vez conjuga lucro, 
pessoa e meio ambiente como orientação da sustentabilidade. Carroll mostra que as 
organizações devem ser produtivas e rentáveis, precisam obedecer a legislação na qual 
estão inseridas, cumprindo seus contratos e demais obrigações, ter um comportamento 
transparente e ético para com as expectativas da sociedade, e, por último, ter o desejo 
comum de ver a melhoria no ambiente social, antes chamado de filantropia e que hoje 
aparece como um novo paradigma. A importância deste estudo se mostra cada vez 
maior, uma vez que das cem maiores economias do mundo, metade são empresas, o que 
leva ao fato de muitas suplantarem o PIB de alguns Estados. Dessa forma, as empresas 
ocupam um papel de destaque junto à sociedade civil, tendo em conta seu poder 
econômico, tecnológico, cultural e político. Alguns autores defendem a tese, de que 
quanto maior o poder das empresas, maior sua responsabilidade no sistema em que 
operam. Por fim, como instrumentos para a prática de um comportamento social e 
ambientalmente responsável, o presente estudo abordará de duas maneiras esta prática: a 
primeira pela via voluntária através do Pacto Global das Nações Unidas e por 
intermédio da recém criada ISO 26000 (Guia de Responsabilidade Social). E em um 
segundo momento pela via normativa, apresentando o projeto de Lei n. 1305/2003 que 
dispõe sobre a Responsabilidade Social das Sociedades Empresárias e a Lei 
12.305/2010 que versa sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacando-se; 
ambas, como instrumentos capazes de olhar para a empresa a partir da sua inserção num 
quadro mais amplo: o do Estado Democrático de Direito com a possibilidade de uma 

                                                           
1 Professor Adjunto de Direito Ambiental e Urbanístico e de Direito Administrativo nos Cursos de 
Graduação e de Mestrado da UEL – Universidade Estadual de Londrina; Doutor em Direito da Cidade 
pela UERJ, com estágio na Universidad Carlos III de Madrid; Mestre em Direito Público e Evolução 
Social pela UNESA/RJ; Advogado. 
2 Mestranda em Direito Negocial na Universidade Estadual de Londrina. Participante do projeto de 
pesquisa Diálogos Jurídicos e Filosóficos sobre a Intervenção do Estado no domínio Econômico: Ética 
empresarial à Luz do Regime Econômico constitucional na mesma Universidade. 
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emancipação da sociedade civil, bem como as demais partes interessadas, contribuindo 
para a sustentabilidade.  

ABSTRACT 
This article deals with the theme Sustainability and Corporate Social Responsibility in a 
democratic state of law against a backdrop of globalization and market economy. In this 
context, it requires a different behavior of companies that generate only classic and only 
profit. The issue presented here also is more than mere compliance. However, CSR 
(corporate social responsibility) can be understood by company management as a legal 
and ethical commitment that they need to take account of the impacts that their 
businesses will cause in the environment where they operate. The pyramid of Carroll's 
approach, since it changed over the decades, illustrates quite intelligible dimensions 
worked with the theme of CSR and the Triple Bottom Line which in turn combines 
profit, individual and environmental sustainability as a guide. Carroll shows that 
organizations should be productive and profitable, must obey the law in which they 
operate, fulfilling their contracts and other obligations, have a transparent and ethical 
behavior to the expectations of society, and, finally, have a common desire see 
improvement in the social environment, formerly known as philanthropy and now 
appears as a new paradigm. The importance of this study shows is increasing, since the 
one hundred largest economies in the world, half are companies, which leads to the fact 
that many outweigh the GDP of some states. Thus, companies occupy a major role 
within civil society, taking into account its economic, technological, cultural and 
political. Some authors support the thesis that the greater the power of business, the 
greater its responsibility in the operating system. Finally, as instruments for the practice 
of a socially and environmentally responsible behavior, this study will address this 
practice in two ways: first through the voluntary Global Compact by United Nations and 
through the newly created ISO 26000 (Responsibility Guide Social). And in a second 
time through rules, presenting the project of Law 1305/2003 which provides for the 
Corporate Social Responsibility in Business and Law 12.305/2010 which deals with the 
National Policy on Solid Waste, especially, both as instruments able to look at the 
company from its insertion in a broader framework: that of a democratic state with the 
possibility of an emancipation of civil society and other stakeholders, contributing to 
sustainability. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social Empresarial; Sustentabilidade; 
Europa; Brasil; Aspectos Voluntários; Aspectos normativos. 
 
KEYWORDS: Corporate Social Responsibility; Sustainability; Europe; Brazil; 
Volunteers aspects; Regulatory aspects. 

 

INTRODUÇÃO 

A confluência entre público e privado está cada vez mais presente nas relações 

empresariais quando se discute questões éticas e morais em um ambiente que antes 

prestigiava apenas o lucro. Na “era da responsabilidade”, as organizações sentem a 

importância cada vez mais crescente de ver seus produtos e serviços associados a uma 

imagem de responsabilidade sócio-ambiental. Este comportamento, posto que 
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incipiente, e muitas vezes instrumental ou com o objetivo de gerar tão somente valor a 

determinado segmento ou marca, ganha notoriedade com expectativa de mudança neste 

cenário de globalização e mercado econômico trazendo contornos importantes junto aos 

dilemas da modernidade. 

Neste cenário onde se busca a harmonização das relações existentes entre as 

forças da globalização e o mercado econômico, conceitos em torno da temática de 

responsabilidade social exige das empresas enquanto ator econômico, cultural, político3, 

tecnológico, e ao mesmo tempo, parte da sociedade civil, um comportamento diverso 

daquele clássico de gerar apenas e tão somente lucro. Junto à denominada “era da 

responsabilidade”, entendimento corrente é que, quanto maior o poder das empresas, 

maior sua responsabilidade no sistema em que operam, surgindo então o que se chama 

de “a nova cultura da empresa” 4. 

Responsabilidade social empresarial traz uma noção de gestão das empresas 

apoiadas em um compromisso legal e ético que as mesmas devem assumir por conta dos 

impactos que seus negócios podem vir a causar no ambiente onde estão inseridas. Deste 

modo, o ambiente influencia a gestão das empresas, mas as empresas também são 

capazes de influenciar o ambiente onde estão inseridas, em questões tributarias, 

ambientais, trabalhistas, sociais, isto é, na administração urbana de um modo geral.    

Este contexto alcança o que Ulrick Beck5 chama de sociedade de risco, isto é, 

esta “era da responsabilidade”, abordando a nova cultura empresarial que tenta abranger 

todos os indivíduos e não apenas parte deles como é conhecida a filantropia empresarial, 

mostrando como cada vez mais se cobra um comportamento responsável das empresas 

diante da verificada publicização das ações no Estado Democrático de Direito, ou seja, a 

reivindicação de ações que sejam públicas e transparentes. 

                                                           
3 Muitas dessas são responsáveis por financiar campanhas eleitorais, assim, exercem grande poder sobre 
as políticas públicas. 
4 GARCIA, Ricardo Fernández. Responsabilidade Social Corporativa. Editorial Clube Universitário. 
Alicante, ES. Disponível em: <  
http://books.google.com/books?id=295vqLhaTioC&pg=PA404&dq=ISO+26000+RESPONSABILIDAD
E+SOCIAL&hl=pt- 
BR&ei=f2xpTZSAK4aDtgfinODmAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CDwQ6AE
wATgK#v=onepage&q=ISO%2026000%20RESPONSABILIDADE%20SOCIAL&f=false p. 58>. 
Acesso em: 27-02-2011. 
5BECK, Ulrich. “Sociedade de Risco: rumo a uma outra modernidade”. Tradução de Sebastião 
Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010. 
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Nesse sentido, surge a recém criada ISO 26000 (Guia de Responsabilidade 

Social) como instrumento para a prática de um comportamento social e ambientalmente 

responsável que exige, cada vez mais, elementos como transparência e publicidade nos 

produtos e serviços das empresas; bem como o Pacto Global das Nações Unidas, que 

prevê dez princípios respaldados em declarações universais de direitos para a prática 

socialmente responsável nos negócios como elementos voluntários e, em um segundo 

momento pela via normativa. No âmbito de política legislativa brasileira, apresenta-se o 

projeto de Lei n. 1305/2003 que dispõe sobre a Responsabilidade Social das Sociedades 

Empresárias e a Lei 12.305/2010 que versa sobre a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos com a previsão de uma responsabilidade compartilhada entre as partes 

interessadas. 

Diante do cenário contemporâneo, em que pese à imprevisibilidade das 

conseqüências das ações humanas em esferas locais e, igualmente, global, constata-se 

cada vez mais a necessidade de correspondentes de responsabilidade partilhada 

socialmente. Nesse sentido, o objetivo do trabalho consiste em discorrer a respeito da 

possibilidade de as empresas se integrarem aos parâmetros de sustentabilidade, diante 

dos instrumentos existentes, sejam eles voluntários ou positivados. Portanto, a tentativa 

de dar encaminhamento à questão posta, depara-se com o problema fundamental, a 

saber: pode uma empresa ser sustentável, valendo-se dos instrumentos de legislação 

disponíveis e, ao mesmo tempo, atendendo à expectativa de comportamento no plano da 

sociedade civil? 

Para buscar respostas ao problema proposto nesta pesquisa, será utilizada como 

recurso metodológico a análise de textos que intercalam a reflexão nas áreas de 

conhecimento da filosofia e do Direito. Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa terá 

um caráter exploratório contando com recursos de levantamento bibliográfico, tendo 

como base de dados os periódicos disponíveis na temática, livros de filosofia e de 

Direito que circunscrevem o objeto previamente delimitado. Do ponto de vista do 

procedimento técnico, a pesquisa será bibliográfica (materiais diversos – livros, 

internet, etc.) e documental, contando com as fontes primárias, além de estatutos de 

organismos internacionais. 

I – THREE-DIMENSIONAL CONCEPTUAL MODEL OF CORPORATE 

PERFORMANCE. CARROLL.  
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Archie B. Carroll no ano 1979 apresentou sua tese sobre as categorias ou 

dimensões da responsabilidade social para a revista The Academy of Management 

Review.6 Carroll dividiu de maneira crescente as categorias ou dimensões dentro de 

uma pirâmide subdividida em linhas retas destacando as dimensões econômica, legal, 

ética e discricionária.  

Na dimensão econômica ou lucrativa, as organizações devem ser produtivas e 

rentáveis. Esta dimensão é o suporte da pirâmide. É o elemento essencial das sociedades 

comerciais ou civis que tem por objetivo produzir lucro e dividir com os sócios; é o que 

permite distinguir esta sociedade corporativa das demais sociedades. Desta maneira, 

para este modelo clássico, as empresas não devem praticar doações ou liberalizações 

com o patrimônio, apenas se estas forem realizadas com o patrimônio pessoal do sócio. 

Na dimensão denominada legal, as organizações precisariam obedecer a legislação na 

qual estão inseridas, cumprindo seus contratos e demais obrigações 

Para Milton Friedman, a única responsabilidade da empresa era aumentar o lucro 

dos sócios dentro dos limites da lei. Ilustrava da seguinte maneira sua tese:  

no caso contrário, o empresário está a gastar o dinheiro alheio para realizar o 
interesse colectivo. Sempre que as actividades determinadas pela sua 
responsabilidade social impliquem a redução dos lucros, ele está a gastar o dinheiro 
dos sócios; sempre que impliquem o aumento do preço dos bens, ele está a gastar o 
dinheiro dos consumidores; sempre que impliquem a diminuição dos salários, ele 
está a gastar o dinheiro dos trabalhadores. Ora, tanto os sócios, como os 
consumidores, como os trabalhadores podem eles próprios gastar o seu dinheiro 
nessas actividades quando essa seja a sua vontade. 7  

Dessa maneira, para o economista, a defesa de uma responsabilidade social 

empresarial faria do empresário simultaneamente legislador, empresário e jurista, 

quando este deveria decidir quem deveria pagar os custos e quem se beneficiaria deles, 

atribuições do Estado e não do gestor da empresa. Esta responsabilidade então seria do 

Estado, que tem o dever de, com a receita dos tributos, reduzir a taxa da inflação, 

                                                           
6 A Three-Dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. Disponível em: 
<http://www.jstor.org/pss/257850>. Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
7
 SERRA, Catarina. O Direito à luz da Responsabilidade Social das Empresas. A Responsabilidade 

Social das Empresas através do Direito. Fórum Nacional Empresas, empresários e responsabilidade 
social: os percursos em Portugual. 1th Iberoamerican Conference on Social Responsibility 1ª Conferência 
Ibero-americana de Responsabilidade Social 1ª Conferencia Iberoamericana sobre Responsabilidad 
Social, CES, Lisboa, 4 e 5 de fevereiro, 2010.  
Ainda em 1962, Milton Friedman chegou a acusar a doutrina da responsabilidade social de subversiva: 
“(...) há poucas coisas capazes de minar tão profundamente as bases de nossa sociedade livre do que a 
aceitação por parte dos dirigentes das empresas de uma responsabilidade social que não a de fazer tanto 
dinheiro quanto possível para os acionistas. Trata-se de uma doutrina fundamentalmente subversiva” 
BARBIERI, José Carlos, CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade Social Empresarial e 
Empresa Sustentável. Da teoria à Prática. São Paulo: Saraiva, 2009, p 10. 
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combater a fome e pobreza e melhorar o ambiente. Nesse sentido, pode o Estado por 

meio de benefícios fiscais, incentivar a prática da responsabilidade social enquanto 

agente econômico8.   

A terceira dimensão da pirâmide de Carroll está apoiada em pressupostos 

éticos, que significa ter um comportamento transparente e ético para com as 

expectativas da sociedade. Para Adela Cortina a ética é um tipo de saber prático. E é 

este saber prático que orienta a ação. Uma conduta ética implica em ir além dos padrões 

das dimensões econômica e legal9.  

Por último, no topo da pirâmide, aparece a dimensão discricionária ou volitiva 

ficando sua escolha e julgamento a critério individual. Nesta dimensão Carroll 

manifestou dúvida a respeito de entendê-la como sendo responsabilidade das empresas. 

Contudo, em obra posterior, a quarta dimensão na pirâmide de Carroll10, passou a ser 

denominada de filantrópica onde a empresa atua como uma boa cidadã em resposta às 

expectativas da sociedade desenvolvendo programas com o objetivo de promover o 

bem-estar humano. Para ele, esta dimensão era a menos importante de todas. 

Procurando extrair novos conceitos, o autor sempre inquieto com o tema 

abordado, em parceria com Schwartz11, modifica e aperfeiçoa o modelo proposto em 

forma de pirâmide, conferindo novas perspectivas à sua teoria para demonstrar que não 

existe hierarquia entre as categorias, embora dividas, pois as mesmas interagem entre si 

(para demonstrar que há uma interação entre as categorias, pontilhas as linhas que 

separam uma categoria da outra com o objetivo de mostrar a interação entre as 

categorias), e que não é o fato de a filantropia estar no topo que é a mais importante.  

Carroll então cria novas figuras denominadas de três domínios da 

responsabilidade social empresarial indicando os três campos da responsabilidade 

social: econômico, ético e legal. Os novos modelos em forma agora de círculos 

(econômico, ético e legal) fizeram com que a filantropia perdesse seu espaço enquanto 

                                                           
8
 Adam Smith, assim como Friedman, ao tratar da questão, anota: “não é da generosidade do açougueiro, 

do padeiro, do verdureiro, do leiteiro que esperamos nosso almoço, mas porque cada um está atuando em 
seu próprio interesse”. Ainda, “(...) ao perseguir seus próprios interesses muitas vezes promove o 
interesse da sociedade muito mais eficazmente do que quando tenciona promovê-lo. Nunca ouvi dizer que 
tenham realizado grandes coisas para o país aqueles que simulam exercer o comércio visando o bem 
publico” BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009. p.12. 
9
 CORTINA, Adela. Es rentable la ética en El nuevo orden mundial?Seminario permanente de ética 

económica y empresarial (2007/08). Étnor: Valência, 2008, p. 159. 
10 BARBIERI; CAJAZEIRA, 2009, p. 55. 
11 Ibidem.  
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dimensão por vários motivos, destacando-se especialmente a dificuldade de distinguir 

uma ação ética de uma de filantrópica e porque a mesma poderia estar sendo utilizada 

por uma questão meramente instrumental. As questões ambientais neste contexto são 

componentes da responsabilidade social e sua abrangência é amplamente aceita como 

preocupação para se alcançar o desenvolvimento sustentável. 

II – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL. EUROPA E 
BRASIL. PACTO GLOBAL – NAÇÕES UNIDAS e ISO 26000: UMA 
ABORDAGEM VOLUNTÁRIA  

 
2.1. Europa, Brasil e Nações Unidas 

A discussão em torno da RSE surge em torno de pressões externas da sociedade 

civil, das Organizações não-governamentais e especialmente aos riscos da reputação e 

marketing negativos que podem ser imputados às empresas. Em Joanesburgo no ano de 

2002, Kofi Anan, ex-secretário geral das Nações Unidas, profere a seguinte frase no 

encontro mundial sobre desenvolvimento sustentável: “não estamos a pedir às empresas 

para fazerem algo diferente da sua atividade normal; estamos a pedir-lhes que façam a 

sua atividade normal de forma diferente”12.    

De acordo com o Livro Verde da União Européia: 

A Comissão Europeia, a Responsabilidade Social das Empresas (RSE) é a 
integração voluntária de preocupações sociais e ambientais por parte das 
empresas nas suas operações e na sua interacção com outras partes 
interessadas". Assim, a implementação efectiva do conceito de RSE contribui 
para atingir o objectivo definido pelo Conselho Europeu de Lisboa de tornar 
a União Europeia "a economia baseada no conhecimento mais dinâmica e 
competitiva do mundo, capaz de garantir um crescimento económico 
sustentável, com mais e melhores empregos, e com maior coesão social13. 

De acordo com a Diretiva 2003/51/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 18 de Junho de 2003, a inclusão nos relatórios anuais de gestão não deve 

circunscrever-se aos aspectos financeiros da atividade da empresa. Apresentam-se como 

modelos no sentido de ir além do aspecto financeiro da necessidade de apresentação de 

relatórios de gestão, incluindo aspectos sociais14. 

                                                           
12

 SERRA, Catarina, 2010. 
13

 Livro Verde da União Européia. Disponível em: < http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/site/pt/com/2001/com2001_0366pt01.pdf > Acesso em: 1º de outubro de 2011.   
14A propósito, sobre a obrigatoriedade de relatórios anuais de gestão, alguns países europeus: na França, 
art. L. 225-102-1 do Code de Commerce (modificado por último pela Loi n.° 2005-842 du 26 juillet 2005 
pour la confiance et la modernisation de l'économie). Reino Unido: Companies Act 2006 estabelece, na 
Section 417, que do relatório anual (directors’report) das grandes empresas deve fazer parte um balanço 
empresarial (business review) contendo informação ambiental e social [information about environmental 
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No Brasil o Instituto Ethos conceitua a Responsabilidade Social Empresarial 

como 

a forma de gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa 
com todos os públicos com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento 
de metas empresariais compatíveis com o desenvolvimento sustentável da 
sociedade, preservando recursos ambientais e culturais para gerações futuras, 
respeitando a diversidade e promovendo a redução das desigualdades 
sociais15.  

O Grupo de Institutos, Fundações e Empresas (GIFE16), compreende que a 

Responsabilidade Social Empresarial é 

uma forma de conduzir as ações organizacionais pautada em valores éticos 
que visem integrar todos os protagonistas de suas relações: clientes, 
fornecedores, consumidores, comunidade local, governo (público externo) e 
direção, gerência e funcionários (público interno), ou seja, todos aqueles que 
são diretamente ou não afetados por suas atividades, contribuindo para a 
construção de uma sociedade que promova a igualdade de oportunidades e a 
inclusão social no país. As empresas, adotando um comportamento 
socialmente responsável são poderosos agentes de mudança ao assumirem 
parcerias com o estado e a sociedade civil, na construção de um mundo 
economicamente mais próspero e socialmente mais justo17. 

 
Um dos maiores movimentos globais da atualidade evidencia-se com o número 

crescente de códigos de ética e normas voluntárias em programas de responsabilidade 

social empresarial. A aderência ao movimento socialmente responsável pode ocorrer de 

duas formas: a primeira de maneira voluntária, com a utilização de inúmeros 

instrumentos de apoio a esta prática, como o pacto global das Nações Unidas, a ISO 

26000, as Convenções de Organizações Internacionais, bem como todas as demais 

diretrizes referentes ao tema, utilizando-se da ampla experiência de empresas norte-

                                                                                                                                                                          

matters (including the impact of the company’s business on the environment), the company’s employees, 
and social and community issues. Na Suécia existe, desde o princípio de 2008, o dever de apresentação de 
um relatório anual de sustentabilidade baseado no Global Reporting Initiative (G3) Guidelines, embora 
circunscrito às empresas de capitais públicos. Na Dinamarca, entrou em vigor no dia 1º de Janeiro de 
2009 o Act amending the Danish Financial Statements Act (Årsregnskabsloven) (Report on social 
responsibility for large businesses), de 16 de Dezembro de 2008, que obriga as grandes empresas a 
prestar contas anuais quanto às suas práticas sociais. SERRA, Catarina, 2010. 
15

 Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Disponível em: 
<http://www1.ethos.org.br/EthosWeb/pt/29/o_que_e_rse/o_que_e_rse.aspx>. Acesso em: 1º de outubro 
de 2011.  
16

 O GIFE é uma rede sem fins lucrativos que reúne organizações de origem empresarial, familiar, 
independente e comunitária, que investem em projetos com finalidade pública. Sua missão é aperfeiçoar e 
difundir conceitos e práticas do uso de recursos privados para o desenvolvimento do bem comum, 
contribuindo assim para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do 
fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica dos investidores sociais privados. 
Disponível em: < http://www.gife.org.br/ogife.asp>. Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
17

 RICO, Elizabeth de Melo. A responsabilidade empresarial e o Estado: uma aliança para o 
desenvolvimento sustentável. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-88392004000400009>. Acesso em: 1º de 
outubro de 2011.  
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americana e européias. A segunda forma pode ser verificada por meio da legislação 

positiva, que será vista mais adiante. 

 

2.2. Pacto Global – Nações Unidas 

O pacto global ou global compact promovido por instituições governamentais 

como a Organização Internacional do Trabalho (OIT), Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA), o Escritório das Nações Unidas contra drogas e crimes (UNDOC) 

e o Escritório de Alto Comissariado de Direitos Humanos (OHCHR), surgiu durante o 

Fórum Econômico Mundial de Davos na Suíça no ano de 2.000 por iniciativa do ex-

secretário da organização, Kofi Annan18. Este pacto tem por objetivo mobilizar a 

comunidade empresarial internacional para adotar em seus negócios princípios que 

respeitem os Direitos Humanos, relações de trabalho, meio ambiente e combate à 

corrupção. Atualmente conta com mais de 5.200 organizações signatárias articuladas 

por 150 redes ao redor do mundo.19 

O pacto global defende 10 princípios com pretensão de universalidade que 

decorrem da Declaração Universal de Direitos Humanos, da declaração da Organização 

Internacional do Trabalho, da declaração do Rio sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas contra a corrupção. No que 

concerne aos Direitos Humanos diz que as empresas devem apoiar e respeitar a proteção 

de Direitos Humanos reconhecidos internacionalmente e assegurar-se de sua não 

participação em violações destes direitos.  

Os relativos aos direito do trabalho consistem em apoiar a liberdade de 

associação e o reconhecimento efetivo do direito à negociação coletiva; a eliminação de 

todas as formas de trabalho forçado ou compulsório; a abolição efetiva do trabalho 

infantil e; eliminar a discriminação no emprego. Quanto aos princípios referentes ao 

meio ambiente, as empresas devem apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

ambientais; desenvolver iniciativas para promover maior responsabilidade ambiental; e 

incentivar o desenvolvimento e difusão de tecnologias ambientalmente amigáveis.   

                                                           
18

 Furnas adotará em seu Balanço Social princípios de sustentabilidade recomendados pela ONU. 
Disponível em: < http://www.furnas.com.br/arqtrab/ddppg/revistaonline/linhadireta/rf336_onu.pdf>. 
Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
19 Pacto Global Rede Brasileira. Disponível em: <http://www.pactoglobal.org.br/pactoGlobal.aspx> 
Acesso em: 1º de outubro de 2011.    
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Por último no que tange a corrupção as empresas devem combater a corrupção 

em todas as suas formas inclusive aquelas praticadas mediante extorsão e propina. Este 

instrumento voluntário é uma iniciativa importante e base para a criação da ISO 

2600020. 

2.3 ISO 26000 – Guia Internacional da Responsabilidade Social. Um 

instrumento para a empresa sustentável 

Um importante marco para a Responsabilidade Social, a ISO 26000, concluída 

em 1º de novembro de 2010, após quase uma década de estudos, num processo inovador 

denominado multistakeholder, onde participaram para sua criação empresa, governo, 

academia, consumidores e demais partes interessadas, é um Guia Normativo de 

Diretrizes Internacionais de Responsabilidade Social, terminologia mais ampla que 

Responsabilidade Social Empresarial. A sua criação representa um avanço na 

conceituação do termo Responsabilidade Social Empresarial. Com isso, o recente Guia 

vem uniformizar ou padronizar os conceitos em torno deste tema na tentativa de criar 

uma mesma linguagem. A recém-criada ISO 26000 apresenta-se como instrumento à 

prática da responsabilidade sócio-ambiental capaz de olhar para a empresa a partir da 

sua inserção num quadro mais amplo.  

A ISO (Internacional Organization for Standardization) com sede em Genebra é 

uma organização não-governamental internacional de padronização e já desenvolveu 

mais de 18 mil normas. As mais conhecidas são a 9.000 (sistema de gestão de 

qualidade) e a 14.000 (sistema de gestão ambiental). Esta organização também tem a 

finalidade de estabelecer padrões mundiais de implementação de diretrizes sócio-

ambiental em diferentes esferas de atuação privilegiando sua cooperação neste cenário 

de globalização econômica21.  Diferente das demais, a ISO 26000 não tem a pretensão 

                                                           
20 Ibidem. 
21

 Dada a sua essencialidade, seus padrões são recebidos como documento em disputas internacionais 
pela Organização Mundial do Comércio e algumas de suas normas constituem instrumentos 
indispensáveis às relações organizacionais no cenário de globalização. A ISO desenvolveu mais de 
18.000 normas internacionais em variados temas. Aproximadamente 1.100 normas são publicadas 
anualmente. As mais conhecidas são a ISO 9000, sistema de gestão de qualidade – estabelecida em 1987, 
no momento em que o processo de globalização trouxe a gestão de qualidade para o debate, e a ISO 
14000, sistema de gestão ambiental – que surgiu em 1996 no ápice do ativismo ambiental nos países 
desenvolvidos, ambas com propósito de certificação e caráter de sistema de gestão. Foram consideradas 
dois grandes sucessos de modelo de gestão do final do século XX, ultrapassando 600 mil certificados 
emitidos. Para manter o seu aparato o custo fixo das atividades da ISO corresponde a US$ 94 
milhões/ano. Na busca por excelência, o mundo corporativo ou empresarial, cria instrumentos de 
qualificação, visando lucro, prestígio e respeitabilidade. Busca atingir diferenciais no processo de gestão 
ambiental, financeiro e de qualidade, valorizando-se especialmente para o mercado de concorrência. No 
Brasil, a ABNT criou a série 16000 (ABNT NBR 16001:2004 e ABNT 16002:2005) que trata do tema 
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de certificar, isto é, alcançar selos e certificados sócio-ambientais para as empresas, mas 

tão somente servir de guia de diretrizes.  

No processo de criação da ISO 26000, ressalta-se a importância do Brasil junto à 

Suécia, que em processo interno vencem a eleição para liderar o grupo de trabalho para 

presidir de forma compartilhada o GT para elaboração do Guia. Pela primeira vez um 

país em desenvolvimento preside os trabalhos para a elaboração de importante 

instrumento conferindo mais legitimidade à ISO. 

Estabelece o guia de diretrizes que esta ISO será uma norma sem propósito de 

certificação e não terá caráter de sistema de gestão. Outro aspecto importante é que esta 

norma não poderá substituir, alterar ou modificar a atuação e obrigação do Estado de 

agir em nome do interesse público, em razão de somente o Estado poder criar e aplicar 

leis, o que o diferencia das organizações. Isto significa dizer que a responsabilidade 

social das empresas não é e não pode ser um substituto do efetivo exercício dos deveres 

e responsabilidades do Estado.  

A ISO 26000 trabalha com os três fundamentos da sustentabilidade que deve 

permear qualquer atividade de uma organização: sustentabilidade econômica, 

sustentabilidade social e sustentabilidade ambiental. O documento prevê uma série de 

condutas aos stakeholders, no sentido de orientá-los de modo a maximizar sua 

contribuição para o desenvolvimento sustentável. 

O item 6.5.1 da ISO 26000 aborda uma visão geral do meio ambiente mostrando 

a relação dele com o meio ambiente, onde 

as decisões e atividades da organização invariavelmente têm um impacto no 
meio ambiente independentemente de onde esteja localizada. Esses impactos 
podem estar associados ao uso por parte da organização de recursos vivos e 
não vivos, a localização de suas atividades, a geração de poluição e resíduos 
e as implicações de suas atividades, produtos e serviços nos habitats naturais. 
Para reduzir seus impactos ambientais, recomenda-se que a organização 
adote uma abordagem integrada que leve em consideração as implicações 
econômicas e socioambientais mais amplas de suas decisões e atividades22. 

 
Quando relaciona o meio ambiente e a responsabilidade social, mostra no item 

6.5.1.2  
                                                                                                                                                                          

Responsabilidade Social. No âmbito internacional, foram criadas as normas AA 1000 – ferramenta de 
gestão nas organizações e SA 8000 que trata de uma proposta de ação global. A respeito conferir: CENCI, 
Elve Miguel; BANNWART Michele Christiane de Souza. ISO 26000: um novo horizonte ético para a 
empresa. Anais do XVIII Encontro Nacional do Conpedi. Florianópolis: Boiteux, 2010. 
22 EcoDesenvolvimento.org. Norma ISO 26000. Disponível em: < 
http://www.ecodesenvolvimento.org.br/iso26000/noticias/documento-norma-internacional-iso-26000 > 
Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
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A sociedade está enfrentando muitos desafios ambientais, entre os quais 
exaustão dos recursos naturais, poluição, mudanças climáticas, destruição de 
habitats, extinção de espécies e colapso de ecossistemas como um todo, 
assim como a degradação da ocupação rural e urbana pelos homens. À 
medida que a população mundial cresce e o consumo aumenta, essas 
mudanças estão se tornando ameaças crescentes à segurança humana e à 
saúde e bem estar da sociedade. É necessário identificar opções para reduzir e 
eliminar volumes e padrões de consumo e produção insustentáveis e 
assegurar que o consumo de recursos por pessoa se torne sustentável. As 
questões ambientais em nível local, regional e global estão inter-relacionadas 
Enfrentá-las exige uma abordagem abrangente, sistemática e coletiva. A 
responsabilidade ambiental é um pré-requisito para a sobrevivência e 
prosperidade dos seres humanos. É, portanto, um aspecto importante da 
responsabilidade social. As questões ambientais estão fortemente ligadas a 
outros temas e questões centrais da responsabilidade social. Elas também 
exigem a devida consideração de uma educação holística, uma vez que a 
educação ambiental é fundamental na promoção do desenvolvimento de 
sociedades e estilos de vida sustentáveis. Recomenda-se que as ferramentas 
técnicas relevantes da série de normas ISO 14000 sejam consideradas na 
implementação de operações como avaliação do desempenho ambiental, 
quantificação e relato de emissões de gases de efeito estufa, avaliação de 
ciclo de vida, design ambiental e rotulagem ambiental23. 

 
A ISO 26000 foi idealizada para ser capaz de nortear as decisões acerca da 

Responsabilidade Social, termo mais amplo que Responsabilidade Social Empresarial 

orientando questões econômicas, sociais e ambientais, uma vez que o movimento da 

sustentabilidade resulta da afirmação de que a capacidade da Terra é limitada. Muitos 

problemas decorrentes dessa não observação como, aquecimento global, destruição da 

camada de ozônio dentre tantos outros podem ser estimulados pela atividade 

empresarial. O aspecto inconteste a destacar é que o termo responsabilidade apenas 

encontra respaldo em sociedades democráticas. E falar em empresa democrática é falar 

em empresa sustentável, pois esta se coaduna com a responsabilidade. Uma empresa ou 

uma organização sustentável deve obedecer ao modelo triple bottom line, modelo 

conhecido como tríplice linha de resultados líquidos. Este modelo entende a análise da 

sustentabilidade nas seguintes dimensões: econômica, ambiental e social, ou seja, meio 

ambiente, lucro e pessoa.  

III – SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO 

Até se chegar à questão da responsabilidade social, alguns conceitos e 

perspectivas vêm se modificando ao longo do tempo. 

A questão da sustentabilidade, por exemplo, relacionada ao Direito, vem sendo 

discutida nos últimos 30 anos, principalmente sob uma perspectiva de preservação do 
                                                           
23 Ibidem. 
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meio ambiente. Com efeito, a questão do desenvolvimento sustentável, traduzida na 

utilização dos recursos naturais de forma a preservar um meio ambiente equilibrado 

para as presentes e futuras gerações, gerando assim uma auto-sustentabilidade dos 

meios de produção, ganhou relevância mundial, principalmente levando-se em 

consideração a incorporação do viés ambiental ao mercado de consumo, conferindo-lhe 

especial relevância como fator a ser incorporado a determinado produto de forma a 

valorizá-lo junto a este mercado. A idéia de sustentabilidade, portanto, está diretamente 

relacionado ao desenvolvimento. 

Até o final do século passado utilizava-se o termo “desenvolvimento” para 

expressar a capacidade de produção de um país e suas conseqüências econômicas, como 

aumento de exportações e de arrecadação. Era este aspecto econômico que definia se 

um país era desenvolvido ou estava em desenvolvimento. Esta visão produtivista vem 

marcando o estudo e a análise do conceito de desenvolvimento. 

A partir do século XXI alarga-se o entendimento do termo, passando-se a uma 

análise além da economicista. Por certo que esta nova visão, embrionária ainda, não 

“nasce” no século atual, mas é fruto de uma evolução analítica e conceitual, sendo a 

idéia de desenvolvimento voltada para o incremento da produção e o aumento de 

riqueza já uma marca do século passado. Dado que esta visão unilateral não se mostrou 

suficiente para analisar a realidade como um todo, nem servir como supedâneo para 

garantir a melhoria de vida da população, começou-se a inserir outros aspectos no 

conceito de desenvolvimento. 

A Organização das Nações Unidas (ONU) criou o IDH – Índice de 

Desenvolvimento Humano, tomando como base fatores extra-econômicos para 

determinar o grau de desenvolvimento de uma sociedade. 

Além de computar o PIB per capita, depois de corrigi-lo pelo poder de compra 

da moeda de cada país, o IDH leva em conta dois outros componentes: a longevidade e 

a educação. Para aferir a longevidade o indicador utiliza números de expectativa de vida 

ao nascer; o item educação é avaliado pelo índice de analfabetismo e pela taxa de 

matrícula em todos os níveis de ensino. A renda é mensurada pelo PIB per capita, em 

dólar PPC (paridade do poder de compra, que elimina as diferenças de custo de vida 
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entre os países). Essas três dimensões têm a mesma importância no índice, que varia de 

zero a um.24 

Amartya Sen, que juntamente com Mahbub ul Haq participou do processo de 

criação do IDH da ONU, alerta para o fato de que o desenvolvimento vai muito além de 

crescimento ou de variáveis relacionadas à renda, estando vinculado “com a melhoria da 

vida que levamos e das liberdades que desfrutamos” 25. O desenvolvimento “é um 

processo de expansão das liberdades substantivas das pessoas”26. 

3.1 As dimensões do desenvolvimento 

Em regra apresentam-se cinco dimensões do desenvolvimento: econômica, 

humana, social, institucional e sustentável. 

A dimensão econômica abrange, como já ressaltado, a atividade produtiva, a 

industrialização e o incremento do comércio. Este desenvolvimento deve ser compatível 

com outros fatores, conforme enfatiza Luiz Carlos Bresser Pereira27. 

Não tem sentido falar-se em desenvolvimento apenas econômico, ou apenas 
político, ou apenas social. Na verdade, não existe desenvolvimento desta 
natureza, parcelado, setorializado, a não ser para fins de exposição didática. 
Se o desenvolvimento econômico não trouxer consigo modificações de 
caráter social e político; se o desenvolvimento social e político não for a um 
tempo o resultado e causa de transformações econômicas, será porque de fato 
não tivemos desenvolvimento. 

A dimensão humana diz respeito à garantia da satisfação das necessidades 

pessoais em função do processo de desenvolvimento. Nestas necessidades estão 

compreendidas tanto questões de ordem interna como em relação ao convívio na 

comunidade. 

A dimensão social compreende a valorização do capital humano. O indivíduo 

não deve mais ser visto como um elemento de mão-de-obra, um consumidor apenas, ou 

ainda um número estatístico em determinada pesquisa. Deve ser valorizada a idéia da 

construção do que se convencionou chamar de capital social, compreendido como o 

conjunto de interações entre diversos segmentos da sociedade, que, interagindo entre si, 

                                                           
24 ONU – Organização das Nações Unidas / PNUD – Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento. Desenvolvimento humano e IDH. Disponível em: <http://www.pnud.org.br/idh/>. 
Acesso em: 22 set. 2008. 
25 SEN, Amartya. Desenvolvimento com liberdade. Trad. Laura Teixeira Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2000, p. 28. 
26 SEN, op. cit. p. 336. 
27 PEREIRA, Luiz Carlos Bresser. Desenvolvimento e crise no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1977, p. 21. 
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possibilitam a melhoria das condições de vida. É um verdadeiro bem coletivo, um 

patrimônio da coletividade que decore da prática de debates e discursos. 

A dimensão institucional ou governamental diz respeito ao conjunto de 

instituições existente em um país, e que deve estar fortalecido para que possa no 

desenvolvimento. Os órgãos públicos, o próprio Estado, a inter-relação entre os 

indivíduos de uma sociedade, balizados por um senso comum e por valores 

institucionalizados, podem garantir um mínimo e até um máximo de coesão social, 

mantendo-se a harmonização desta sociedade. 

Por fim, a dimensão sustentável do desenvolvimento está relacionada à questão 

da manutenção de um meio ambiente equilibrado, que garanta o bem-estar das gerações 

presentes e futuras. Sob a alcunha de desenvolvimento sustentável entende-se o 

processo de utilização de recursos naturais de forma consciente e responsável e que não 

sirvam apenas para um aumento da riqueza de determinada pessoa ou grupo, mas 

impliquem um planejamento globalizado que permita o exercício das outras dimensões 

do desenvolvimento e, ainda, que não seja predatória. 

3.2 Conceito de desenvolvimento 

Um conceito de desenvolvimento proposto deve abarcar as diversas dimensões 

mencionadas acima, sempre levando em consideração que estas dimensões estão 

interligadas e permeiam-se entre si, inobstante outras dimensões que possam ser 

agregadas. 

Por certo que há uma grande variedade de conceitos sobre desenvolvimento e 

qualquer um deles, para que não se limite a apenas uma de suas dimensões, deve ser 

analisado como um fator dinâmico social que abrange diversos aspectos relacionados à 

sociedade – econômicos, jurídicos, políticos e humanos –, sempre voltado para uma 

melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da coletividade. 

A Resolução nº 41/128 da Assembléia Geral das Nações Unidas, de 04 de 

dezembro de 1986, sobre a Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU28, 

assim conceituou “desenvolvimento”: 

                                                           
28

 ONU – Organização das Nações Unidas, Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento, Resolução n. 
41/128 de 4 de dezembro de 1986. “Recognizing that development is a comprehensive economic, social, 
cultural and political process, which aims at the constant improvement of the well-being of the entire 
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o desenvolvimento é um processo econômico, social, cultural e político 
abrangente, que visa ao constante incremento do bem-estar de toda a 
população e de todos os indivíduos com base em sua participação ativa, livre 
e significativa no desenvolvimento e na distribuição justa dos benefícios daí 
resultantes. 

Ainda segundo Amartya Sen, “o desenvolvimento consiste na eliminação de 

privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades das pessoas de 

exercer ponderadamente sua condição de agente”.29  

3.3 – Surgimento, evolução e contexto atual do termo sustentabilidade 

Com base neste raciocínio sobre a idéia de desenvolvimento foi sendo criado um 

conceito do que seja sustentabilidade. O incremento dos meios de produção, bem como 

o aumento da população mundial, fatores que tiveram início por volta da segunda 

metade do século XX, gerando uma alteração no equilíbrio ambiental30, fizeram com 

que a preocupação em diminuir riscos ao meio ambiente fosse desencadeada em nível 

global. 

Os estudos do Clube de Roma, iniciados em 1968 – e que tiveram como um de 

seus resultados a publicação da obra The limits to the growth (Limites do crescimento), 

indicando a necessidade de se equacionar desenvolvimento e preservação ambiental, 

com vistas à preservação dos recursos naturais e, conseqüentemente, da população 

humana – iniciaram uma série de encontros, proposições e normatizações voltados a 

equilibrar os interesses em jogo. 

Em 1972 realiza-se a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano – CNUMAH, na Suécia31, redundando na Declaração de Estocolmo, que 

afirma como Direito fundamental do homem um meio ambiente equilibrado. 

Em 1983, a ONU cria a Comissão Brundtland32, que tinha dentre seus objetivos 

analisar e propor formas de cooperação quanto às questões ambientais e proporcionar à 

sociedade em geral uma melhor compreensão do problema. A Comissão concluiu seus 

trabalhos em 1987, montando um diagnóstico global dos problemas ambientais e 
                                                                                                                                                                          

population and of all individuals on the basis of their active, free and meaningful participation in 
development and in the fair distribution of benefits resulting therefrom”  Disponível em: < 
http://www.un.org/documents/ga/res/41/a41r128.htm>. Acesso em: 29 agosto 2011. 
29 SEN, op. cit. p. 10. 
30 O termo “equilíbrio ambiental” é utilizado aqui de forma abrangente, relacionando-se aos aspectos dos 
recursos naturais e da qualidade de vida do ser humano. 
31 Disponível em: <http://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/estocolmo.doc>. Acesso em 
21 jul. 2007. 
32 Termo empregado em referência a Gro Harlem Brundtland, então primeira-ministra da Noruega. 
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propondo um desenvolvimento econômico atrelado à questão ambiental, surgindo daí a 

expressão desenvolvimento sustentável, definido como aquele que atende às 

necessidades dos presentes sem comprometer a possibilidade de as gerações futuras 

satisfazerem suas próprias necessidades. Sobre o Relatório Brundtland, documento 

resultante dos estudos desta Comissão, Cristiane Derani33 alerta para o fato da 

sustentabilidade “ser um princípio válido para todos os recursos renováveis”, o que 

indica a necessidade de um planejamento integrado sobre os diversos aspectos que 

compõem o meio ambiente por todos aqueles incumbidos de promover sua proteção, ou 

seja, Poder Público e sociedade. 

Em 1992 realizou-se no Rio de Janeiro a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, a Rio-92, onde esta nova forma de desenvolvimento foi amplamente 

aceita e difundida, passando a ser o objetivo da Agenda 21, aprovada na oportunidade, 

bem como um modelo perseguido pela grande maioria dos países signatários. A Agenda 

21 é um plano de ação para ser adotado global, nacional e localmente, por organizações 

do sistema das Nações Unidas, governos e pela sociedade civil, em todas as áreas em 

que a ação humana impacta o meio ambiente. Constitui-se na mais abrangente tentativa 

já realizada de orientar rumo a um novo padrão de desenvolvimento para o século XXI, 

cujo alicerce é a sinergia da sustentabilidade ambiental, social e econômica, 

perpassando todas as suas ações propostas. 

No que tange especificamente à sustentabilidade de assentamentos humanos, 

somam-se a estes esforços todas as contribuições do Programa das Nações Unidas para 

os Assentamentos Humanos (UN-HABITAT), que é uma agência especializada da 

ONU, criada em 1978 e dedicada à promoção de cidades socialmente e ambientalmente 

sustentáveis, de maneira a que todos os seus residentes disponham de abrigo adequado.  

A partir de todos estes esforços internacionais, do programa de implementação 

da Agenda 21, da Declaração do Rio, das contribuições derivadas da Habitat II, 

realizada em 1996 em Istambul, da reafirmação destes compromissos durante a Cúpula 

Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável em Johanesburgo (Rio + 10), no ano de 

2002, passou-se a adotar um conceito de sustentabilidade ampliada. Esta idéia reside na 

indissociabilidade entre os fatores sociais e ambientais e na necessidade de que a 

                                                           
33 DERANI, Cristiane. Direito ambiental econômico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 126. 
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degradação do meio ambiente seja enfrentada juntamente com o problema mundial da 

pobreza. É a união entre a Agenda Ambiental e a Agenda Social.  

Para o efetivo desenvolvimento devem ser consideradas, dentre outras, questões 

estratégicas ligadas à geração de emprego e renda; à diminuição das disparidades 

regionais e interpessoais de renda; às mudanças nos padrões de produção e consumo; à 

construção de cidades sustentáveis e à adoção de novos modelos e instrumentos de 

gestão. 

Note-se que a mudança no padrão de produção e consumo está diretamente 

relacionada com o papel das empresas no cenário global e local. Persegue-se, assim, um 

modelo que seja compatível com diversos outros interesses legítimos, como a questão 

ambiental e a relação com a sociedade. 

Com base nessas novas premissas, e retornando ao Índice de Desenvolvimento 

Humano (IDH) referido anteriormente neste trabalho, verificou-se a necessidade do 

acréscimo de uma variável ambiental na análise do desenvolvimento. A comprovar esta 

hipótese vislumbre-se o caso da China e dos Estados Unidos, que ocupam posição de 

destaque quanto ao IDH e relativamente a questões ambientais caracterizam-se por uma 

contribuição negativa. O desenvolvimento, por atender a um conjunto de fatores 

interdependentes, não prescinde deste viés ambiental, o que justifica a adoção de 

políticas públicas integradas e em especial, para efeitos do presente trabalho, de uma 

Administração Pública composta por vários entes federativos. Juliana Reis Vieira34 

observa que, no ano de 2000, o Índice de Sustentabilidade Ambiental – ISA foi 

apresentado por pesquisadores das universidades de Yale e de Columbia35, nos Estados 

Unidos, para tentar suprir uma deficiência do IDH. Este índice existe atualmente para 

cerca de 146 países e procura sistematizar 21 indicadores básicos, cada um deles com 2 

a 8 variáveis, o que implica a ponderação de 76 variáveis ambientais dentre as quais se 

incluem qualidade do ar, biodiversidade e redução de poluição da água, do desperdício e 

do consumo. 

                                                           
34

 VIEIRA, Juliana Reis. Cidades Sustentáveis. In: Fundamentos teóricos de direito ambiental. Maurício 
Motta (coord.). Rio de Janeiro: Elsevier, 2008, p. 328. 
35 O Yale Center for Environmental Law and Policy (YCELP) e o CIESIN – Center for International 
Earth Science Information Network, em colaboração com o World Economic Forum and the Joint 
Research Centre of the European Commission, foram os responsáveis pela criação do chamado ESI – 
2002 Environmental Sustainability Index.  
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Note-se que em 200236, para se alcançar determinados índices, diversos aspectos 

foram levados em consideração, agrupados em cinco grandes eixos: sistemas 

ambientais, redução da saturação ambiental, redução da vulnerabilidade humana, 

capacidade social e institucional, e supervisão global. Nesta classificação, de acordo 

com as variáveis do ISA 2005, o Brasil ficaria em 11º lugar, com 62,2 pontos37. 

Juliana Reis Vieira38 destaca ainda a apresentação do chamado IDH Ambiental 

pelo BNDES39, índice que agrega variáveis do IDH e do ISA na busca de uma análise 

do desenvolvimento do país onde sejam levadas em consideração aspectos referentes à 

sustentabilidade, fazendo a seguinte observação:  

Assim, países como os Estados Unidos e China, que ocupavam boas 
colocações no ranking do IDH, caíram vertiginosamente na classificação 
proposta pelo IDH-Ambiental, por apresentarem um modelo de crescimento 
descolado das premissas sustentáveis, por terem um alto consumo de recursos 
e energia não-renováveis, despreocupação com o equilíbrio ambiental, 
poluição, etc. 

 
Como visto, a questão ambiental vem ganhando espaços nos meios acadêmicos e 

também no meio operacional da questão empresarial. Esta preocupação deriva da 

importância que vem se dando à necessidade de compatibilizar a atividade econômica 

com a preservação dos recursos naturais, que irão sustentar esta própria atividade 

econômica no futuro. É uma questão de sobrevivência de diversas atividades 

econômicas. 

Tal cenário tem contribuído para o desenvolvimento da responsabilidade 

ambiental. Já no que se refere à questão da responsabilidade social, o comportamento do 

consumidor em relação às práticas sociais praticadas pelas empresas constitui-se o 

principal elemento tendente a conformar o comportamento destas empresas. E este 

comportamento está diretamente ligado ao grau de cidadania e de cultura adquirido 

pelas diversas sociedades ao redor do planeta. Saber identificar-se como sujeito detentor 

de direitos exigíveis pelo Estado e pela iniciativa privada é pressuposto para identificar 

uma atividade socialmente responsável por parte não só dos particulares, mas também 

                                                           
36 Juliana Reis Vieira (op. cit. P. 328) destaca que, no cálculo do ESI 2005, alguns fatores foram 
modificados, de forma que passaram a ser 76 as variáveis ponderadas e 21 os indicadores, mantendo-se 5 
componentes. Fonte: ESI – Environmental Sustainability Index – CIESIN / Columbia University. 
Disponível em: <http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi>. Acesso em 13 ago. 2007. 
37 Disponível em: <http://sedac.ciesin.columbia.edu/es/esi/ESI2005_policysummary.pdf>. Acesso em 
13.ago. 2007.  
38 VIEIRA, op. cit. p. 330. 
39 Matéria elaborada por MELO, Liana. Jornal O Globo, Rio de Janeiro, 24. mar. 2007. Disponível em: 
<www.oglobo.com.br>. Acesso em: 12 out. 2007. 
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do poder público. Tome-se como exemplo a obrigatoriedade das empresas públicas da 

Suécia, que estão obrigadas a apresentar seus relatórios anuais de sustentabilidade, 

conforme salientado acima. 

Ainda que seja possível identificar determinados empreendimentos que se 

notabilizam pela preocupação social, a lógica capitalista de acumulação de lucro, 

vigente em quase todo o planeta, requer outras medidas, jurídicas ou não, voltadas a 

orientar a conduta empresarial. 

Uma delas é a elaboração da norma ISO 26000, analisada anteriormente, e do 

ponto de vista normativo, alguns Projetos de Lei, uns em tramitação e outros 

convertidos em Lei, procuram abordar a questão da responsabilidade social, nos seus 

mais variados aspectos. 

IV – ASPECTOS NORMATIVOS DA RESPONSABILIDADE SOCIAL. 
PROJETO DE LEI n. 1305/2003 RESPONSABILIDADE SOCIAL e LEI 
12.305/2010 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS.   

 

As teorias e experiências recentes demonstradas acima indicam um 

comportamento exigível por significativa parcela da sociedade mundial, e que tem 

encontrado eco em organismos internacionais e nacionais, na busca de um modo de 

produzir mais condizente com valores sociais. 

Caminhando de forma conjunta com estes mecanismos deve o Direito, na 

medida em que reflete os anseios da sociedade, apresentar respostas para estas novas 

demandas. E uma das maneiras do Direito se apresentar e na formulação de regras 

específicas que irão pautar a conduta da sociedade, com especial menção à necessidade 

de sanção em caso de descumprimento dos preceitos, sem o que poder-se-ia postergar 

ou até inviabilizar sua efetividade. 

Dois momentos de atividade legislativa são mencionados a seguir, cada qual 

com suas peculiaridades e propósitos específicos, mas que indicam esta nova demanda 

por parte da sociedade, o primeiro de forma mais incisiva, e o segundo alcançando 

alguns aspectos da conduta socialmente responsável. 

 
4.1. Projeto de Lei n. 1305/2003  

O referido projeto de lei estabelece normas de transparência e controle da 

Responsabilidade Social das Sociedades Empresárias e Empresários (definidos no Livro 

II da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002) nacionais e estrangeiros que atuam no 
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país, junto ao seu público de relacionamento (consumidores, fornecedores, empregados, 

acionistas, governo, meio ambiente e comunidade). Por responsabilidade social 

entendeu a lei em seu parágrafo primeiro, letra “c” a conduta ética e responsável da 

Sociedade Empresária e do Empresário junto ao seu público de relacionamento. 

As disposições da lei em comento obrigam todas as Sociedades Empresárias e 

Empresários nacionais ou estrangeiras que estejam submetidas às leis do País cujo 

número de empregados seja superior a 500. Os objetivos desta lei são dispostos no art. 

2º: 

I - estabelecer regras de transparência e controle da Responsabilidade Social; 
II- tornar socialmente ética e transparente a atuação das Sociedades 
Empresárias e dos Empresários junto aos seus Públicos de Relacionamento; 
III - preservar e consolidar a imagem e reputação nacional da Sociedade 
Empresária e do Empresário no País e no exterior como agente ético de 
circulação e criação de riqueza nacional, por meio de mecanismos sólidos de 
transparência social; IV - estabelecer a obrigatoriedade de publicação do 
Balanço Social da Sociedade Empresária como mecanismo de controle e 
transparência da Responsabilidade Social40. 

O projeto de lei ainda cria ainda uma comissão ética e de responsabilidade social 

da sociedade empresarial, regras para o balanço social da sociedade, um conselho 

nacional de responsabilidade social, e a necessidade de relatório de gestão social em 

seus 13 artigos. Em que pese a importância de uma regulação, o Projeto de Lei 

1305/2003 encontra-se arquivado41. O voto do relator entendeu que a conscientização 

das empresas em agir eticamente junto aos consumidores e a própria sociedade civil, 

tendo em vista a consolidação da sua imagem, com o auxílio, por exemplo, do Instituto 

Ethos de Empresas e Responsabilidade Social, bastam para a prática voluntária das 

ações socialmente responsáveis não necessitando de legislação para essa prática.     

 4.2. Lei 12.305/2010  

                                                           
40 Projeto de Lei 1305 /2003. Disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/integras/142364.pdf>. 
Acesso em: 1º de outubro de 2011.   
41

 Voto do Relator (parecer vencedor). Sr. Deputado Jovair Arantes. O projeto pretende impor às 
empresas “normas de transparência e controle da responsabilidade social”. Em que pese a relevância do 
tema, essa matéria não deve ser imposta às empresas, mas deve estar no livre arbítrio de cada uma, que 
decidirá sobre a conveniência em se adotar políticas de responsabilidade social ou não. Diante da 
crescente conscientização das empresas, muitas delas têm adotado, espontaneamente, mecanismos em 
prol da sociedade, sem que haja, inclusive, qualquer espécie de benefício direto por isso. Parece-nos que 
toda empresa terá, entre seus objetivos, interesse em consolidar a sua imagem perante o público 
consumidor como cumpridora de um padrão ético comportamental. E já existem algumas iniciativas nesse 
sentido, a exemplo do selo “empresa amiga da criança” ou do Instituto Ethos de Empresas e 
Responsabilidade Social, organização não-governamental “criada com a missão de mobilizar, sensibilizar 
e ajudar as empresas a gerir seus negócios de forma socialmente responsável”, entre outras. Vale ressalvar 
que esse instituto já possui 940 empresas associadas, cujo faturamento total corresponde a 30% do PIB 
brasileiro. Esses dados são importantes para confirmar que as empresas já estão assumindo suas 
responsabilidades sociais, independentemente de uma norma legal. E, a nosso ver, assim é que deve ser. 
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A Lei 12.305/2010 instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e alterou a 

Lei no 9.605, de 1998. De acordo com o art. 1º da Lei referida, dispõe sobre “seus 

princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão 

integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis”. A lei está sujeita a pessoas físicas e jurídicas, seja de Direito público ou 

privado, sendo responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos. 

A responsabilidade compartilhada é um termo recorrente nessa lei. Art. 3º, 

(definições), traz o seguinte entendimento:  

Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XVII - responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 
vida dos produtos, nos termos desta Lei; XI - gestão integrada de resíduos 
sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável42;  

 

Nos moldes do art. 6o  são princípios da Política Nacional de Resíduos Sólidos: 

IV - o desenvolvimento sustentável; VI - a cooperação entre as diferentes esferas do 

poder público, o setor empresarial e demais segmentos da sociedade; VII - a 

responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

Os objetivos desta política nacional de resíduos sólidos estão elencados no art. 7o 

e neste estudo importa observar o inciso VIII que trata da: articulação entre as diferentes 

esferas do poder público, e destas com o setor empresarial, com vistas à cooperação 

técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos sólidos, bem como o inciso XIV 

onde prevê o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e 

empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao reaproveitamento 

dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o aproveitamento energético, e por fim, 

o inciso XV que trata do estímulo à rotulagem ambiental e ao consumo sustentável.  

                                                           
42 Presidência da República. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2010/lei/l12305.htm>. Acesso em: 1º de outubro de 2011. 
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Como instrumentos prevê a Lei dentre outros aspectos, a pesquisa científica e 

tecnológico inciso VII, a educação ambiental (inc. VIII) e os incentivos fiscais, 

financeiros e creditícios (inc. IX).  

O art. 25 trata das responsabilidades dos geradores e do poder publico, anotando:  

O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 
Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações 
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento43.  

Sobre a responsabilidade compartilhada, dispõe o art.30: 

É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos 
previstos nesta Seção. Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: I - compatibilizar interesses 
entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 
sustentáveis; - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e 
sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de 
gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  II - promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; III - reduzir a geração de 
resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais; IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade 
ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; V - estimular o 
desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados 
de materiais reciclados e recicláveis; VI - propiciar que as atividades 
produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; VII - incentivar as boas 
práticas de responsabilidade socioambiental44.  

Quanto aos instrumentos econômicos, diz o art. 42 que o poder público poderá 

instituir medidas indutoras e linhas de financiamento e, por fim, o art. 44 anota que a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no âmbito de suas competências, 

poderão instituir normas com o objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou 

creditícios, respeitadas as limitações da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 

2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal). 

Um importante aspecto da lei em comento diz respeito a responsabilidade 

compartilhada. Catástrofes ambientais e sociais podem ser evitadas com a participação 

efetiva das nações, governos, sociedade civil e empresas, cada setor trabalhando na sua 

área de abrangência, de modo que o pensamento para ser global e a ação realizada 

localmente. 

                                                           
43Ibidem. 
44 Idem. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discute-se hoje que o ativo mais importante em uma empresa é a reputação e a 

capacidade de inovar, sendo que ambos estão inter-relacionados. O diálogo com as 

múltiplas partes interessadas neste processo facilita a boa reputação da empresa. 

Embora as empresas estejam caminhando para um processo de amadurecimento, estas 

agirão não apenas com base em leis, mas agirão especialmente em relação à expectativa 

dos consumidores.  

 Com a internacionalização dos serviços e produtos, cada vez mais aparece a 

publicização das ações realizadas pelas organizações como a empresa Nike, por 

exemplo, quando a mídia divulgou a maneira como os seus produtos eram 

confeccionados, ou seja, por meio de trabalho escravo, houve uma queda generalizada 

nas ações da empresa, ou seja, sua reputação foi abalada. A reputação de uma empresa 

que age sem responsabilidade social deve ser igualmente imputada pela sociedade civil. 

 Nota-se que a conduta socialmente responsável por parte das empresas alcança 

escalas diferenciadas no Brasil e em outras partes do mundo, o que parece ser motivado 

pela grande diferença de ordem cultural e econômica. 

 No entanto, deixar que países como o Brasil alcance um patamar adequado de 

responsabilidade social pelas empresas (e pelo poder público) com o desenvolvimento 

de sua sociedade é no mínimo uma postura ingênua. Tomando-se como parâmetro a 

questão ambiental (que é uma questão social), foi com o processo de especialização da 

legislação atinente ao tema, em especial com o advento da Lei n. 7.347/85, que 

disciplina a ação civil pública, que muitas empresas passaram a ter uma postura mais 

responsável em relação ao meio ambiente. 

 Tal fato demonstra a necessidade de se retomar a discussão iniciada com o 

Projeto de Lei n 1.305/2004, que foi arquivado com base no parecer mencionado acima, 

sobretudo com o advento da ISO 26000, elaborada em conjunto por Brasil e Suécia, o 

que demonstra uma afinidade de interesses por parte dos países latino-americanos e 

europeus nesta demanda comum, sobretudo levando-se em consideração um mundo de 

atividades empresariais globalizadas. 

Ressalte-se que a construção de uma base legal para a questão não se limita a 

colocar as novas regras para que sejam assimiladas e acatadas dentro de uma ordem já 
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estabelecida. Legitimidade e legalidade estão ligadas ao poder do Estado sobre outros 

vieses (inclusive do Direito). A simples promulgação de uma lei de regulamentação 

pode não alcançar o resultado protegido, como a legislação ambiental, em sua grande 

parte, não conseguiu. É necessário emancipar consigo a ordem existente, mudando 

também o foco de pensamento do setor empresarial. Esta transformação só é possível 

quando ocorrer há uma convicção dos diversos segmentos envolvidos, de que a ordem 

vigente está em crise constante e não atende mais às demandas de todos. Entretanto, esta 

transformação só se pode dar por indivíduos que se “emanciparam intelectual e 

emocionalmente do poder da ordem existente”45.  

O trabalho, desse modo, procurou apresentar alguns instrumentos voluntários 

como o Pacto Global das Nações Unidas, a ISO 26000 e a experiência da prática 

socialmente responsável na Europa e no Brasil. Ademais, destacou, a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos que prevê um conceito novo: o de responsabilidade compartilhada, 

indicando um novo paradigma a ser perseguido no Brasil acerca das atividades 

empresariais, a exemplo com o que já acontece a algum tempo no continente europeu. 

Estes instrumentos colocados à disposição das partes interessadas neste processo 

são meios para atingir uma prática social em que o objetivo maior é a contribuição para 

uma empresa que privilegia o desenvolvimento sustentável. 

O objetivo do trabalho, tal como proposto, foi apresentar os instrumentos de 

responsabilidade social – positivados e voluntários – na tentativa de conferir resposta à 

indagação da sustentabilidade realizada por partes das organizações empresariais. 

Conclui a esse respeito que as empresas podem alcançar a sustentabilidade desde que 

conjuguem na mesma gramática, responsabilidade com desenvolvimento no quadrante 

social, ou seja, com a transparência e a confiabilidade, em ações e comportamentos, tal 

como consta a exigência das relações sociais na configuração do Estado Democrático de 

Direito.  

O tema em apreço, Responsabilidade Social Empresarial, deve ser estudado em 

uma perspectiva multidisciplinar, isto é, considerando diversas áreas do conhecimento, 

tais como a economia, administração e filosofia, a propósito, – nova tendência para o 

                                                           
45

 LUKÁCS, Gyorgy. História e consciência de classe: estudos sobre a dialética marxista. São Paulo: 
Martins Fontes, 2003, p. 467. 
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Direito. Em razão disto, a pesquisa procurou situar o Direito nesta tríade, sobretudo, 

conferindo um lugar no sentido de estabelecer regras. Necessário apoderar-se dos 

conhecimentos nas áreas de administração, economia e filosofia, uma vez que, por seu 

ineditismo, o tema no Direito ainda não conta com bibliografia especializada que 

satisfaça a plenitude da discussão. Ainda não há no Direito suficiente bibliografia que 

trate da Responsabilidade Social Empresarial, e, desse modo, a bibliografia ainda está 

por ser construída.  
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SUSTENTABILIDADE CULTURAL NA AMAZÔNIA: A POLÍTICA DE 

OCUPAÇÃO DO SOLO PARA O MUNICÍPIO DE IRANDUBA E O 

PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO 

 

CULTURAL SUSTAINABILITY IN THE AMAZON: THE POLITICS OF OCCUPATION 

OF LAND FOR THE CITY OF IRANDUBA AND THE PRECAUTIONARY PRINCIPLE 

 

Marcondes Gil Nogueira 

 

  

RESUMO 

Este artigo aborda a sustentabilidade cultural de Iranduba, município do estado do Amazonas, 

em face da política pública estadual denominada política de uso e ocupação do solo para a 

margem direita do Rio Negro. Considerando os aspectos gerais do desenvolvimento 

sustentável, este texto apresenta as características geopolíticas do município de Iranduba com 

fulcro a revelar as implicações de uma política pública de ocupação do solo em relação aos 

aspectos culturais deste município a qual não pode se estabelecer à revelia de alguns 

questionamentos, a saber: como é possível conceber o adjetivo sustentável a um determinado 

desenvolvimento? Qual o desenvolvimento previsto dentro de uma determinada conjuntura 

política? É possível conceber um desenvolvimento de um determinado local sem conhecê-lo? 

Quais as formas de se compreender as peculiaridades dos munícipes? E como articular essas 

decisões políticas com o princípio constitucional da prevenção? 

PALAVRAS-CHAVE: SUSTENTABILIDADE CULTURAL; OCUPAÇÃO DO SOLO; 

IRANDUBA; PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO. 

 

ABSTRACT 
This article discusses the cultural sustainability of the city of Iranduba, in the state of 

Amazonas, considering the state public policy called use and occupancy of land policy for the 

right margin of the Rio Negro. Considering the general aspects of sustainable development, it 

presents the characteristics of Iranduba geopolitical fulcrum to reveal the implications of a 

public policy on land use in relation to cultural aspects of this city that can not establish the 

omission of some questions as: how is possible to conceive the adjective sustainable to a 

particular development? What is the planned development within a particular political 

context? Is it possible to design a development of a particular location without knowing it? 

What are the ways to understand the peculiarities of the citizens? How to engage these 

political decisions with the constitutional principle of prevention? 

KEYWORDS: CULTURAL SUSTAINABILITY; OCCUPATION OF LAND; 

IRANDUBA; PRINCIPLE OF PREVENTION. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

4025



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            O estado do Amazonas propõe uma política pública denominada “política de uso e 

ocupação do solo para a margem direita do Rio Negro”. Analisar-se-á essa política mediante 

as concepções de sustentabilidade cultural a partir das definições de crescimento econômico e 

desenvolvimento, tentando-se articular tais conceitos, com fulcro em compreender o termo 

“desenvolvimento sustentável”. 

                Pretende-se caracterizar alguns marcos que ensejaram a decisão política acima, bem 

como analisar se é possível, dentro dessa realidade, se falar em sustentabilidade cultural, que 

para fins deste estudo contempla o disposto nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal 

“proteção dos bens de natureza material e imaterial” (BRASIL, 1988) de tal forma a preservar 

tais características para futuras gerações, sendo articulado a uma rede de proteção aos povos 

tradicionais, nestes incluídos as comunidades ribeirinhas e pequenos produtores rurais que 

estão presentes no município de Iranduba.. 

           Assim a discussão se estrutura em quatro momentos: primeiramente apresentam-se as 

concepções e abordagens acerca da categoria “desenvolvimento sustentável”, em seguida, 

contextualizam-se os marcos legais e os aspectos geopolíticos do Município de Iranduba, 

depois a identificação da política pública em curso para o Município de Iranduba e, por fim, o 

princípio constitucional da prevenção. 

  

2 Desenvolvimento sustentável: concepções e abordagens 

  

             Analisar-se-ão os marcos teóricos que ensejaram na construção da definição do termo 

“desenvolvimento sustentável”. Pensa-se que a teoria do ecodesenvolvimento, de autoria 

de  Ignacy Sachs (1986), foi um paradigma em relação à definição de crescimento econômico, 

pois, após sua propositura no mundo científico, o crescimento meramente econômico passou a 

repensar  um adjetivo necessário sobre a preservação do meio ambiente. Em seguida, 

apresentar-se-ão alguns temas sobre a complexidade conceitual de sustentabilidade, 

metodologias de análise de tutela do meio ambiente e o conceito em construção de 

sustentabilidade socioambiental. No decorrer da discussão, buscar-se-á revelar a visão de 

alguns autores sobre o tema “sustentabilidade”. 

            Aponta-se como marco histórico, para fins de análise neste trabalho, o sistema do 

capitalismo globalizado, que exige uma diminuição das barreiras econômicas com o intuito de 

expandir o mercado internacional.  Nesse sentido, Alves (1999, p. 18) pondera: 

  

[...] mais do que nunca, sob a mundialização do capital, o “sujeito” do processo 

– o capital – recria novos (e velhos) mundos, instaurando contradições e 

paradoxos, ou, numa perspectiva ontológica, pondo em movimento séries 

causais cujos resultados são estranhos, cada vez mais, para seus agentes 

sociais. A dimensão do estranhamento (e, do acaso) penetra na experiência da 

modernidade. E o fetichismo da mercadoria – tornado ofuscante pelo regime de 

acumulação mundializado predominantemente financeira – torna-se 

onipresente. 
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            Nesse processo de globalização, revela-se que a economia como ciência é protagonista 

da concepção smithiana tradicional, e, como tal, utiliza o autointeresse da classe empresarial 

para afastar a economia de uma abordagem ética, concepções que vêm sendo construídas em 

prol do crescimento econômico, mas desvinculado do bem-estar da população. Sen (1999), ao 

se referir às teorias econômicas de Adam Smith e às questões sobre o autointeresse, faz uma 

crítica sobre os seguidores smithianos que se desvincularam da ética, baseando seus estudos 

apenas no autointeresse. Inclusive diz que muitos desses seguidores não ultrapassaram o 

trecho do cervejeiro e do açougueiro que segue. 

  

Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do padeiro que 

esperamos obter nosso jantar, e sim da atenção que cada qual dá ao seu próprio 

interesse. Apelamos não para à sua humanidade mas ao seu amor-próprio, e 

nunca lhes falamos das nossas necessidades, e sim de seus interesses (SMITH, 

1776, p. 26-7). 

   

             O termo “sustentabilidade do meio ambiente”, nesse contexto, impõe uma reflexão 

em relação a um sistema global de mercado que exige celeridade, competitividade, 

flexibilização de direitos internacionais econômicos, e que reforça todas as técnicas em prol 

do lucro, desconsiderando a sustentabilidade e o princípio da dignidade da pessoa humana. 

Logo, o presente cenário é de um crescimento econômico e não um desenvolvimento voltado 

para o ser humano, pois a fome coletiva e a má distribuição de renda são alguns dos vários 

exemplos que impedem a sociedade de vivenciar um mínimo em uma economia voltada para 

o bem-estar social. Nesse sentido: 

  

“realização do bem-estar” exigirá que se atente para as várias coisas 

importantes que uma pessoa consegue fazer ou ser. Esses “funcionamentos 

podem abranger um conjunto variado de realizações, que vão de estar livre da 

subnutrição e morbidez evitável a alcançar a auto-estima e a satisfação 

criativa” (SEN, 1999, p.79-80). 

  

         Neste cenário internacional globalizado, os blocos de países ricos foram obrigados a 

constatar os limites dos recursos naturais, a poluição nos centros urbanos e o aquecimento 

global. Assim, historicamente, a preocupação com a preservação do meio ambiente ficou 

evidenciada no ano de 1972, na Conferência Mundial das Nações Unidas realizada em 

Estocolmo. Ocorre que o mercado mundial voltado para o lucro pouco se importou com as 

previsões científicas sobre os limites dos recursos naturais e as consequências que o 

crescimento econômico poderia causar. 

          Em Estocolmo foi repassado ao mundo um paradigma em relação ao conceito de 

crescimento econômico: a teoria do “ecodesenvolvimento” de Sachs (1986). Entre vários 

aspectos, Sachs apresentou a necessidade de uma mudança no modo de produção e consumo, 

revelando a necessidade de emancipação dos países do sul em relação aos países do Norte. 
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Alertou que o homem urbano-industrial não poderia continuar as suas práticas irracionais em 

relação à natureza, e contextualizou a questão ética no crescimento econômico, mas uma ética 

voltada para o social, no sentido de que o desenvolvimento proporcionasse uma vida digna 

aos povos da America Latina. 

O ecodesenvolvimento foi uma teoria que desagradou o modelo capitalista globalizado, cuja 

lógica consistia em os países do Norte ajudarem a emancipar os países considerados “pobres”. 

Os defensores dos interesses capitalistas propagaram que a referida teoria era radical e 

inaceitável, pois ia de encontro ao pensamento de acumulação de capital predominante. 

            Em 1982, a classe científica observou que, apesar da mobilização mundial sobre o 

tema meio ambiente, na prática, pouco se evidenciou em termos de implementação. Esse fato 

ensejou uma nova conferência mundial voltada para o tema Meio Ambiente e 

Desenvolvimento conhecida como a Rio-92. Seu objeto era aprovar tratados e convenções 

sobre o tema. A harmonia desejada entre o desenvolvimento e a sustentabilidade exigia uma 

mudança nas práticas produtivas, nos hábitos e uma visão de coletividade valorizando o ser 

humano. Tal complexidade exige uma concepção de desenvolvimento voltada para uma 

melhoria na qualidade de vida e da liberdade proporcionada ao povo. Nesse sentido: 

  

o desenvolvimento requer que se removam as principais fontes de privação de 

liberdade: pobreza e tirania, carência de oportunidades econômicas e 

destituição social sistemática, negligência dos serviços públicos e intolerância 

ou interferência excessiva de Estados repressivos (SEN, 2000, p.18). 

  

            Observa-se que o termo difundido de desenvolvimento sustentável tinha por objetivo 

agradar os interesses capitalistas e harmonizá-los com a tradicional forma de crescimento 

econômico. Assim, os aspectos sociais, de melhoria de vida, de dignidade humana, a título de 

exemplo, foram esquecidos, pois o que interessava aos poderes dominantes era consolidar a 

ideia de preservar a natureza para as futuras gerações. 

            A história registrou o crescimento das cidades e os problemas de todas as ordens que 

surgiram em desfavor do homem, a exemplo da falta de saneamento básico que atinge grande 

parte da população no mundo e enseja toda sorte de doenças. E seguidores da corrente 

Maltusiana alertavam que a origem do problema era o crescimento populacional. Nesse 

sentido, pondera Veiga (2008, p. 24): 

  

A população terá dobrado em quase todos os países que exportam produtos 

pouco intensivos em tecnologia por volta de 2020. Esta combinação viral de 

exportação de bens com baixo valor agregado e a explosão demográfica é 

grande produtora de pobreza. Se as exportações não forem modernizadas com 

mais tecnologia e se não diminuir a natalidade nos países subdesenvolvidos, a 

pobreza, que hoje atinge 1,3 bilhão de pessoas, atingirá cerca de 3 bilhões em 

2020. 
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            A ciência econômica concebia o crescimento econômico como o único índice de 

avaliação de desenvolvimento de um país. Veiga (2008) revela que (desde) o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) foi lançado o “índice de desenvolvimento 

Humano” (IDH) para evitar o uso exclusivo do critério econômico para aferir o 

desenvolvimento de um país. Não obstante, até o final do século XX tratavam 

desenvolvimento e crescimento econômico como sinônimos, pois o que os economistas 

precisavam saber era apenas sobre macro e microeconomia, mas nunca uma ideia mais ampla 

de desenvolvimento. Este deve corresponder ao desenvolvimento social, ético,  ambiental de 

forma constante e durável, que nesse contexto deve proporcionar políticas públicas em prol da 

qualidade de vida cujo lapso temporal deve ser no mínimo para um futuro de 100 anos. 

            Diante de um crescimento populacional desordenado, da miséria, da falta de liberdade 

de escolha, da violência urbana, de guerra, da apropriação de recursos naturais desenfreados, e 

de vários problemas de cunho econômico e social, percebe-se que existe uma grande 

diferença entre crescimento e desenvolvimento. Além disso, engendrado com a nova 

concepção do capitalismo globalizado, os países pobres estão fadados a sucumbir aos seus 

ditames, já que ideologias podem ser criadas para justificar tal cenário de miséria. Partilhando 

desta visão, temos: 

  

Como negar que essa ideia tem sido de grande utilidade para mobilizar os 

povos da periferia e levá-los a aceitar enormes sacrifícios, para legitimar a 

destruição de formas de culturas arcaicas, para explicar e fazer compreender a 

necessidade de destruir o meio físico, para justificar formas de dependência 

que reforçam o caráter predatório do sistema produtivo? (FURTADO, 1974, 

apud VEIGA, 2008, p. 75-6) 

  

            Veiga (2008) revela que Simon Kuznets, o “pai do PIB”, em 1954, formulou um 

pensamento de que primeiro o país deveria crescer e depois distribuir a riqueza e tinha por 

base o sistema dos Estados Unidos e o do Reino Unido como referência.  Veiga se pergunta 

como foi possível tal pensamento persistir durante tanto tempo entre os pesquisadores da 

economia. Tal pensamento só foi contraposto quase 40 anos depois, através dos pesquisadores 

Klus Deininger e Lyn Squire, em 1996, que pesquisaram para o Banco Mundial, por quatro 

décadas. Montaram uma base de dados de 108 economias nacionais a qual demonstrou a 

inexistência de um único padrão histórico de evolução de renda. E ainda, que houve muitas 

mudanças no crescimento econômico, mas pouca variação em relação à distribuição de renda. 

            Ao refletir tais questões, Veiga (2008) aponta que o conceito desenvolvimento traduz 

uma mudança qualitativa que ocorre de maneira cumulativa.  Nesta visão o desenvolvimento 

não é linear ou em etapas, mas deve incluir vários aspectos interdependentes, em que o 

desenvolvimento econômico seria uma vertente. 

  

Ninguém duvida de que o crescimento é um fator muito importante para o 

desenvolvimento. Mas não se deve esquecer que no crescimento a mudança é 

quantitativa, enquanto no desenvolvimento ela é qualitativa. Os dois estão 

intimamente ligados, mas não são a mesma coisa. E sob vários prismas a 
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expansão econômica chega a ser um bem mais intrigante que o 

desenvolvimento (VEIGA, p. 56) 

  

             O conceito de desenvolvimento é um termo complexo, logo, um índice único ou com 

poucas variações não poderia refletir de forma precisa todos os aspectos que são necessários 

para tal definição. Para Ignacy Sachs, “o desenvolvimento não se confunde com crescimento 

econômico, que constitui apenas a sua condição necessária, porém não suficiente” 

(SACHS,  apud VEIGA, 2008, p.19). 

            Nesse contexto, sabe-se que Amartya Sen contribuiu em 1980 sobre o tema, 

contestando todos os índices sintéticos de aferição do desenvolvimento, como a renda per 

capita. Para o pesquisador, o desenvolvimento é a expansão das liberdades humanas, logo, 

como aferir tamanha complexidade com apenas um índice, ou índices específicos? Ao 

explicar o pensamento de Amartya Sen e Mahbud, Veiga (2008, p. 85) pondera que: 

  

só há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à 

ampliação das capacidades humanas, entendidas como o conjunto das coisas 

que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida. E são quatro as mais elementares: 

ter uma vida longa e saudável, ser instruído, ter acesso aos recursos necessários 

a um nível de vida digno e ser capaz de participar da vida da comunidade. 

[...]  Na verdade, o objetivo básico do desenvolvimento é alargar as liberdades 

humanas. O processo de desenvolvimento pode expandir as capacidades 

humanas, expandindo as escolhas que as pessoas têm para viver vidas plenas e 

criativas. 

  

           O conceito de desenvolvimento, dependendo da ótica pela qual é interpretado, revelará 

as mais variadas formas de sua concepção. Quando atrelado ao direito ambiental, deve buscar 

uma melhor qualidade de vida, como sinônimo de liberdade, que é um direito fundamental. 

Sob tal perspectiva, Veiga (2008, p. 34) destaca: 

  

se a liberdade é o que o desenvolvimento promove, então existe um argumento 

fundamental em favor da concentração dos esforços de análise nesse objetivo 

abrangente, e não em algum meio específico ou alguma lista de instrumentos 

especialmente escolhida. 

  

            Sustentabilidade pode ser definida por várias percepções. Segundo Ignacy Sachs, 

“significa ampliar a capacidade do planeta pela utilização do potencial encontrado nos 

diversos ecossistemas, ao mesmo tempo em que se mantém a sua deteriorização em nível 

mínimo” (SACHS apud BELLEN, 2005, p. 37). 

         Há divergência sobre a concepção de sustentabilidade. Para uns, o conceito afirma-se 

pela possibilidade de conciliar crescimento econômico e conservação ambiental, mas não há 

evidências científicas sobre em quais condições tal conciliação poderia ocorrer. Para outros, 
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os termos são opostos e não se harmonizam. Refutando a neutralidade do conceito 

desenvolvimento sustentável, Veiga (2008, p. 113) alerta: 

  

Seja qual for o futuro resultado dessa colossal polêmica, o que já está claro é 

que a hipotética conciliação entre o crescimento econômico moderno e a 

conservação da natureza não é algo que possa ocorrer no curto prazo, e muito 

menos de forma isolada, em certas atividades, ou em locais específicos. Por 

isso, nada pode ser mais bisonho do que chamar de “sustentável” esta ou 

aquela proeza. Para que a utilização desse adjetivo não seja tão abusiva, é 

fundamental que seus usuários rompam com a ingenuidade e se informem 

sobre as respostas disponíveis para a pergunta “o que é sustentabilidade? 

  

            Partindo da diferença entre crescimento econômico  e desenvolvimento, observa-

se  que a economia está divorciado da preocupação com outras áreas científicas e dentre elas o 

direito ambiental. Entende-se que o termo desenvolvimento é amplo e só pode ser concebido 

na valorização da dignidade da pessoa humana e do respeito ao meio ambiente, sabendo que 

sustentável é toda prática produtiva e de usos que evitem a degradação do meio ambiente 

natural. De tal forma, com enfoque numa sadia qualidade de vida, pergunta-se o que é 

desenvolvimento sustentável? Sob determinada visão temos:  

  

O desenvolvimento sustentável envolve uma reconstrução da presente parte 

industrial da sociedade global, e uma industrialização (com uma nova 

racionalidade) da parte não industrializada no mundo. Esta reconstrução é 

difícil e exige o melhor do saber. Ela deve basear-se na ciência, e tal ciência 

deve ser boa ciência.  ( Karl-Erik Erikson, 2001, apud CAVALCANTI,  p. 

100). 

  

                Reflete-se sobre a definição supra que o termo desenvolvimento sustentável vai 

além de uma tentativa de harmonizar o crescimento econômico com a sustentabilidade 

ambiental. Aponta-se a necessidade de reconstrução dos modelos industriais presentes e uma 

nova racionalidade em face do meio ambiente para países ainda não industrializados. Sendo 

enfatizada a necessidade da ciência para tal concepção, pois, como é difícil, ou por vezes, 

impossível, recuperar o meio ambiente degradado, e como é impossível paralisar a produção e 

os usos do mercado mundial, deve-se recorrer a pesquisas científicas constantes em prol de 

soluções ou meios mitigadores da agressiva atitude do mercado internacional em face do meio 

ambiente natural. 

            Assim, ciência e política pública devem estar atreladas ao se tentar buscar o que é 

desenvolvimento sustentável, pois tal definição deve respeitar a cultura e o conhecimento 

tradicional, deve dar oportunidades de crescimento pessoal através da liberdade de escolha, 

respeitando as peculiaridades de um povo submetido a este desenvolvimento adjetivado de 

sustentável. E nessa retórica, o Estado não pode se furtar de estar presente avocando o terceiro 

setor como uma alternativa. Este, no máximo, pode ser parceiro nesse objetivo. É o Estado 

que deve implementar as leis já existentes em prol da preservação do meio ambiente e investir 
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em pesquisas que visem à biodiversidade e à promoção da dignidade dos protagonistas dessas 

políticas públicas. Nesse contexto, Sen (2000, p.23) pondera: 

  

[...] o processo de desenvolvimento integrando considerações econômicas, 

sociais e políticas. [...] Uma abordagem ampla desse tipo permite a apreciação 

simultânea dos papéis vitais, no processo de desenvolvimento, de muitas 

instituições diferentes, incluindo mercados e organizações relacionadas ao 

mercado, governos e autoridades locais, partidos políticos e outras instituições 

cívicas, sistema educacional e oportunidade de diálogo e debates abertos 

(incluindo o papel da mídia e outros meios de comunicação). 

            

           Nesse sentido se contempla o desenvolvimento libertador (SEN, 2000). Tal perspectiva 

implica o Estado promover, além das necessidades básicas, oportunidades aos seus 

administrados. Entende-se que o direito ambiental é um dos instrumentos, nessa seara, para 

limitar o desenfreado crescimento econômico e proporcionar um desenvolvimento social. 

Ocorre que, ao se tratar de desenvolvimento sustentável municipal, enfrentamos vários 

questionamentos: Como é possível conceber o adjetivo sustentável a um determinado 

desenvolvimento? Qual o desenvolvimento previsto dentro de uma determinada conjuntura 

política? É possível conceber um desenvolvimento de um determinado local sem conhecê-lo? 

Quais as formas de se compreender as peculiaridades dos munícipes? 

  

3 Recorte Territorial do Município de Iranduba: marcos legais e aspectos geopolíticos  

  

                A partir do enfoque na região amazônica, tendo como objeto os municípios do 

estado do Amazonas, surge a necessidade de conhecer a região e suas peculiaridades com o 

intuito de enfrentar os questionamentos acima, pois os planos de desenvolvimento para essa 

região sempre seguiram modelos pré-estabelecidos de ocupação territorial ou de extração de 

recursos naturais para fins de exportação. Ponderam Coy e Kohlhepp (2005, p. 8) que as 

políticas pretéritas de desenvolvimento para a região da Amazônia tiveram aspectos negativos 

sobre a visão de sustentabilidade, ainda que “nos últimos trinta anos, houve uma profunda 

mudança estrutural social, econômica e espacial na Amazônia devido a processos de 

colonização e urbanização naquela região”. 

            Para Pinto (2005, p. 16), “uma das maiores dificuldades da Amazônia é conhecê-la. É 

uma dificuldade enorme, porque às vezes o conhecimento que nós temos é visual, empírico, 

ou baseado nas teorias mais sofisticadas, que por vezes dispensam a realidade”. Observa-se na 

literatura, que, no Amazonas, só o município de Manaus, capital do estado, teve um 

crescimento econômico, sendo hoje sustentado nos incentivos fiscais para o pólo industrial da 

Zona Franca de Manaus. E os demais municípios? Percebe-se que a saída dos municípios em 

busca de emprego no pólo industrial de Manaus caracteriza a erosão das economias locais, 

pois sem condições e incentivos no seu município de origem, aglomeram-se em Manaus por 

questões de sobrevivência. 
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            Dentro dessa realidade, percebe-se a necessidade de pesquisas multidisciplinares 

oriundas das Universidades Públicas locais com intuito de conhecer os demais municípios do 

Amazonas. Sem estas fica impossível a aplicação dos princípios que norteiam a 

sustentabilidade, pois não há como respeitar as especificidades culturais sem conhecê-las ou 

considerá-las inexistentes. 

            Percebe-se que, dentro de várias medidas, o sistema de aproveitamento da produção 

local se impõe. O Aproveitamento da Produção Local (APL) traduz um modelo de 

desenvolvimento de baixo para cima, ou seja, parte-se do conhecimento das potencialidades 

socioeconômicas de um determinado local, município, e não de um planejamento cuja origem 

vem de cima, das estruturas do Estado que é imposta a um local sem conhecer as suas 

peculiaridades (PIMENTEL, 2009). 

            Planejar pólos industriais em uma região híbrida, entre pequenas cidades e áreas rurais 

em seu entorno, exige uma percepção ampla sobre o Código Florestal vigente e Estatuto da 

Cidade, bem como sobre toda legislação que tutela o meio ambiente. Tudo isso deve priorizar 

o ser humano, pois, sem garantir uma digna qualidade de vida e oportunidades de 

desenvolvimento social, não há que se utilizar a palavra desenvolvimento, e ainda, seria 

inadmissível adjetivar tal planejamento como desenvolvimento sustentável. Assim, percebe-se 

que a forma de planejamento tradicional da administração pública de forma centralizada não 

corresponde aos atuais anseios de sustentabilidade, pois quando se faz um recorte territorial 

para análise, este irá sofrer várias influências dos poderes dominantes, tanto internos como 

internacionais, pressões estas que devem ser consideradas nas tomadas de decisões 

(GODARD, 1997). 

            No que se refere ao Município de Iranduba, vale ressaltar que a Lei nº 07, em 9 de 

abril de 1963, criou o município, porém, em 24 de julho de 1964, pela Lei nº 41, o governador 

Arthur César Ferreira Reis extingue o município. Em 10 de dezembro de 1981, por meio da 

emenda nº 12 da Constituição Estadual do Amazonas, tornou-se município autônomo. 

(SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO, 2011). 

           Conforme o documento “Perfil da Região Metropolitana de Manaus/2010”, o 

Município de Iranduba está localizado na Região do Rio Negro/Solimões, tem uma área 

geográfica de 2.215 km
2
, uma população de aproximadamente 40.000 habitantes, dos quais 

24.322 são eleitores, e faz fronteira com os seguintes municípios: Careiro, Manaquiri, 

Manacapuru, Novo Airão e Manaus. Em relação aos aspectos demográficos, destaca-se o 

crescimento de 100% da população no período entre 1991 a 2010. Essa população tem acesso 

a uma Unidade de Saúde com 29 leitos, conta com 71 escolas de educação básica e os 

seguintes cursos de Educação Superior: Normal Superior, Tecnologia em Arqueologia, 

Pedagogia, Licenciatura Intercultural Indígena, promovidos pela Universidade do Estado do 

Amazonas (UEA). Os recursos econômicos do Município são estabelecidos mediante as 

seguintes atividades: Produção de Leite e Ovos de Galinha, Extração Vegetal, agricultura, 

pecuária, avicultura. Como manifestações culturais oficiais, existem a Festa de São João 

Batista (Padroeiro da cidade) e a Festa da Cerâmica (SECRETARIA DE ESTADO DE 

PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, 2011). 

           Iranduba tem características rurais e para fins da política retro significa uma fronteira 

ao crescimento do Amazonas. Nesse contexto, para BECKER (2006, p.20), o conceito de 

fronteira é concebido como “espaço não plenamente estruturado, e, por isso mesmo, 
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potencialmente gerador de realidades novas”. Entretanto, as futuras modificações não devem 

desconsiderar às praticas tradicionais das comunidades, onde historicamente trabalharam a 

relação homem e natureza tutelando o meio ambiente, relação esta que só será preservada se o 

Estado cumprir a imposição da Constituição Federal, art. 215, §3º, de proteger as culturas 

populares, indígenas e afro-brasileiras. Acrescenta-se aqui a necessidade de se estender tal 

imposição aos grupos tradicionais[1]. 

  

  

4 A política pública de uso e ocupação do solo da margem direita do Rio Negro 

            

            É necessário, para compreender a política de ocupação do solo para a margem direita 

do Rio Negro, conhecer alguns marcos legislativos e decisões políticas do governo do Estado 

do Amazonas.  A Lei Complementar n
o
 52, de 30 de maio de 2007, cria a Região 

Metropolitana de Manaus (RMM), uma área composta por oito municípios (Manaus, 

Iranduba, Novo Airão, Careiro da várzea, Rio Preto da Eva, Itacoatiara, Presidente Figueiredo 

e Manacapuru). O objetivo do Governo para a criação da RMM, em seu discurso oficial, é 

garantir um planejamento integrado e estratégico entre os municípios. 

            A margem Direita do Rio Negro, composta pelos municípios de Iranduba, Novo Airão 

e Manacapuru, possui áreas de proteção ambiental, conforme reza o  Decreto n
o
 16.498, de 02 

de Abril de 1995, no seu art. 1º, §3º, onde consta a localização do ponto inicial na margem 

direita do Rio Negro estabelecendo as coordenadas e direções acerca da área de proteção. No 

entanto, interpõem-se dois fatos relacionados ao desenvolvimento econômico dessa região: a 

construção da Ponte Manaus- Iranduba e a área da União que foi retomada pelo atual governo 

do Amazonas que corresponde a 100 km
2
. De acordo com a Secretaria da Região 

Metropolitana de Manaus, está prevista a implantação dos seguintes pólos industriais: o 

cerâmico, construção naval, biocosméticos, movelaria e o de ecoturismo. 

            Revela-se que o Governo do Amazonas tem como meta o desenvolvimento regional, 

para o qual a margem direita do Rio Negro representa um vetor de expansão territorial e 

desenvolvimento econômico. Assim, surge como concretização de uma política pública de 

desenvolvimento regional o “Plano de Uso e Ocupação do Solo da Margem Direita do Rio 

Negro”, desenvolvido pela Secretaria da Região Metropolitana de Manaus. Segundo consta no 

plano, 

                A travessia do rio negro descortina para nova ocupação tanto a orla da margem 

direita do Rio Negro quanto a área de influência do eixo da Rodovia AM-070, que liga 

Iranduba, Manacapuru e Novo Airão, constituindo o esperado vetor de desenvolvimento 

(PLANO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E INTEGRADO DA RMM, 2010, 

p.275) 

             A margem direita do Rio Negro é composta pelos municípios de Iranduba, Novo 

Airão e Manacapuru no aspecto cartográfico, mas para o Poder Executivo do Amazonas 

revela-se do Plano de Ocupação do Solo que a margem direita do Rio Negro é considerada 

apenas uma área que foi retomada pelo Governo do Estado do Amazonas em desfavor da 
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União, área essa que corresponde a 100 km
2
 (cem quilômetros quadrados), que foi demarcada 

conforme a Figura 1. 

                                                                               Figura 1 – Mapa de demarcação da margem 

direita do Rio Negro. 

  

                                                          Fonte: Secretaria da Região Metropolitana de Manaus 

            Apesar de apenas a área dos 100 km
2
 ter sido definida para fins da política pública, 

como “margem direita do Rio Negro” (FIGURA 1), toda a extensão de terra nessa localidade 

passou por uma estruturação ocupacional, ou seja, por questões políticas pensou-se em áreas 

urbanas de maior concentração humana e comercial, consideraram-se áreas de uso rural e 

demarcaram-se as áreas de proteção ambiental conforme a necessidade de crescimento 

econômico para a área em estudo. Isso gerou um zoneamento das áreas em macrozonas de 

desenvolvimento urbano, relevância ambiental e de uso rural, conforme a Figura 2. 

  

Figura 2 - Mapa do zoneamento previsto para margem direita do Rio Negro 
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Fonte:  Secretaria da Região Metropolitana de Manaus 

            

              Mediante o exposto, pergunta-se: diante de uma política de ocupação do solo, a 

diversidade cultural será respeitada à luz dos comandos da Convenção sobre a Diversidade 

Biológica? Questão vital a ser respondida quando se trata do tema diversidade cultural versus 

políticas de ocupação do solo. Desvela-se que no plano supra todos os esforços estão 

concentrados no estimado “desenvolvimento sustentável”, mas desenvolvimento para quem? 

Para o Governo do Amazonas, para os empresários ou para os munícipes? 

            Em busca dessas respostas, é necessário compreender em nosso ordenamento jurídico 

o princípio constitucional da Prevenção e como este deve ser interpretado para tutelar o meio 

ambiente. 

  

5 Princípio Constitucional da prevenção de danos ambientais 

  

             A Constituição Federal brasileira no artigo 225, caput, determina que todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Dessa determinação 

constitucional compreende-se a necessidade de prevenir futuros danos ambientais no intuito 

de preservar o meio ambiente sadio e garantir o direito fundamental de uma vida digna. Dessa 

forma, foi-se introduzindo no nosso ordenamento jurídico o princípio da prevenção dos danos 

ambientais, cujo instrumento, por excelência de prevenção, é o conhecimento prévio dos 

riscos ambientais que deve ser feito por meio do Estudo de Impacto Ambiental e seu Relatório 

de Impacto Ambiental (EPIA/RIMA).  

            A Carta Magna brasileira prevê como fundamento da República Federativa do Brasil 

no seu artigo 1º, inciso IV,  os valores sociais do trabalho e a livre-iniciativa, sendo que tais 

fundamentos foram ratificados como princípios gerais da atividade econômica, segundo o art. 

170, caput, da referida Carta. Assim, a Constituição brasileira estabeleceu como princípio da 

ordem econômica o desenvolvimento econômico do país, mas ao mesmo tempo consagrou 

que tal desenvolvimento deve garantir uma existência digna aos cidadãos brasileiros 

envolvidos. É o caso do crescimento econômico previsto para o município de Iranduba. 

            O Plano de Uso e ocupação da Margem Direita do Rio Negro, quando for 

regulamentada no âmbito municipal, ou seja, ao ser criada uma lei pelos vereadores do 

município de Iranduba, permitirá várias obras potencialmente causadoras de significativa 

degradação do meio ambiente, se consideradas no seu conjunto. Em uma interpretação 

sistemática da tutela ambiental, entende-se que o referido plano de ocupação do solo, tal qual 

uma grande obra potencialmente causadora de danos ambientais, deve fazer um estudo prévio 

dos impactos socioambientais, em analogia à exigência constitucional para as grandes obras. 

Deverá o estado do Amazonas e/ou município de Iranduba fazer um estudo prévio de impacto 

ambiental, consoante às disposições legais previstas no artigo 225, § 1º, inciso IV, da CF/88, 
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no artigo 9º, inciso III da Lei nº 6.938/81, Política Nacional do Meio Ambiente, ao Decreto 

Estadual nº 10.028/87[2] e ao artigo 2º da Resolução CONAMA nº 1/86. 

                        Pensa-se que EPIA/RIMA de planejamento sobre a ocupação do solo é 

essencial, pois só por meio desse estudo, no caso da ocupação da Margem direita do Rio 

Negro, o princípio da prevenção será respeitado. Nessa perspectiva, Machado (2005, p. 82) 

afirma: 

  

Sem informação organizada e sem pesquisa não há prevenção. Por isso, divido 

em cinco itens a aplicação do princípio da prevenção: 1º) identificação e 

inventário das espécies animais e vegetais de um território, quanto à 

conservação da natureza e identificação das fontes contaminantes das águas e 

do mar, quanto ao controle da poluição; 2º) identificação e inventário do 

ecossistema, com a elaboração de um mapa ecológico; 3º) planejamento 

ambiental e econômico integrado; 4º) ordenamento territorial ambiental para a 

valorização das áreas de acordo com a sua aptidão; e 5º) Estudo de Impacto 

Ambiental. 

  

            A Convenção sobre diversidade biológica (CDB), aprovada pelo decreto legislativo 

n.2 de 3 de Fevereiro de 1994, e promulgada pelo decreto n. 2519, 16 março de 1994, em seu 

preâmbulo estabelece o valor da diversidade biológica e dos valores social, econômico e 

cultural, de tal forma que, em relação ao planejamento do desenvolvimento territorial, 

estabelece no seu Artigo 6, em relação às medidas gerais para a conservação e à utilização 

sustentável, que os signatários da CDB devem: 

  

a) Desenvolver estratégias, planos ou programas para a conservação e a utilização sustentável 

da diversidade biológica ou adaptar para esse fim estratégias, planos ou programas existentes 

que devem refletir, entre outros aspectos, as medidas estabelecidas nesta Convenção 

concernentes à Parte interessada: e 

b) Integrar, na medida do possível e conforme o caso, a conservação e a utilização sustentável 

da diversidade biológica em planos, programas e políticas setoriais ou intersetoriais 

pertinentes. (grifo nosso) 

  

            Percebe-se que a CDB vem corroborar com o princípio da prevenção que é viga 

mestra ao se tratar da sustentabilidade da diversidade biológica e cultural. O Poder Público, ao 

estabelecer planos e políticas públicas, e para  respeitar a convenção da qual o Brasil aderiu, 

deve realizar um estudo prévio para constatar os possíveis riscos ambientais, objetos de seus 

planos. Desse contexto é que se fazem algumas considerações sobre os impactos previsíveis 

sobre a diversidade cultural do local em estudo. 

  

Considerações Finais 
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            Partindo do pensamento de Sachs (1986) sobre o ecodesenvolvimento  como uma 

nova forma de se repensar na relação homem versus natureza, apreendem-se  alguns 

fundamentos dessa teoria, como a dignidade humana, valores éticos, promoção de 

oportunidades, cidadania. Tais definições são reconstruídas, afastando-se do modelo atual do 

homem urbano-industrial, ou seja, rompendo com a definição de mera apropriação e descarte 

da natureza.  Aponta-se que uma política pública de desenvolvimento regional não pode estar 

desvinculada das determinações da CDB sobre a diversidade cultural, regras que vão ao 

encontro de alguns aspectos da teoria do ecodesenvolvimento. 

            Observa-se, em relação à ocupação do solo na margem direita do Rio Negro, que o 

desenvolvimento previsto é o econômico. Que dessa política foi gerada uma proposta de lei 

para o legislativo municipal de Iranduba, ente federativo com competência para criar seu 

Plano Diretor à luz do Plano de Ocupação do Solo. Fica claro que os aspectos geopolíticos 

foram considerados quando perpassados pelo viés econômico, a exemplo do turismo e da 

pesca, mas não foi percebido que a diversidade cultural tenha sido catalogada, ou seja, não 

são abordadas as características dos moradores de Iranduba, bem como não se tratou dos 

povos tradicionais, a exemplo da existência ou não de comunidades de pesca, de pequenos 

produtores rurais, quilombolas e outros. 

            Assim, concorda-se com Pinto (2005) que o mais difícil é conhecer a Amazônia. 

Nesse sentido, as pesquisas científicas têm um papel fundamental para viabilizar o 

conhecimento da população amazônica, de tal forma que o Poder Público, quando pretende 

fazer uma expansão territorial, deve se valer dessas produções, pois sem esse estudo prévio é 

impossível respeitar as diversidades culturais, já que são desconhecidas ou desconsideradas. 

            Aponta-se que, em relação ao princípio da prevenção, sua ausência caracteriza uma 

afronta ao ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que já é consagrado na doutrina brasileira 

como imprescindível na elaboração de planos de ocupação do solo, que só serão possíveis por 

meio de um EPIA/RIMA. No caso concreto, será a futura lei municipal que irá consolidar a 

política de ocupação do solo para a margem direita do Rio Negro, pois uma vez criada em 

desrespeito à possibilidade de conservação da diversidade cultural estará ferindo um preceito 

constitucional e, ao ferir o princípio da prevenção, por conseguinte estará ferindo o direito 

fundamental de uma vida digna dos munícipes de Iranduba, logo possivelmente será 

introduzida no ordenamento jurídico brasileiro com vícios materiais, desrespeitando os 

preceitos da Constituição Federal, lei essa passível de repressão por meio de controle de 

constitucionalidade no âmbito do Poder Judiciário. 

            Portanto, os possíveis impactos culturais no Município de Iranduba caminham para a 

substituição de um cotidiano rural para o urbano, onde a exemplo da preservação dos povos 

tradicionais e comunidades ribeirinhas, enquanto manifestações de uma cultura própria para o 

município de Iranduba não estão sendo protegidos para futuras gerações. Pensa-se que os 

velhos planejamentos centralizados continuam a prevalecer, que apesar de todos os 

esclarecimentos da classe científica sobre a sustentabilidade cultural, os munícipes de 

Iranduba serão protagonistas do modelo tradicional de ocupação, caso o legislativo municipal 

não seja capaz de construir uma política que promova uma ocupação do solo que contemple 

ações de sustentabilidade socioambiental. 
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[1]  Entende-se incluídos no termo grupos tradicionais os povos não indígenas, as pequenas 

comunidades rurais e as comunidades ribeirinhas. 

[2] O Decreto nº 10.028 de 04 de fevereiro de 1987, regulamenta a Lei nº 1.532, de 06 de 

julho de 1982. Dispõe sobre o Sistema Estadual de Licenciamento de Atividades com 

Potencial de Impacto no Meio Ambiente e aplicação de penalidades e dá outras providências. 
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SUSTENTABILIDADE, EMPRESA E ESTADO  

 

Hugo Cruz Maestri 

 

 

RESUMO: A falência dos rígidos modelos totalitários e centralizadores e do próprio 
enfraquecimento do Estado permitiu o surgimento de novos modelos sociais que foram 
assumidos pela sociedade organizada, principalmente pelas sociedades empresariais. Esta 
assunção colocou em debate a adoção de políticas de responsabilidade social e de 
sustentabilidade. Se por um lado, as atitudes ambientalmente responsáveis garantem às 
empresas não só uma maior perpetuação de recursos, o fortalecimento de sua imagem e o 
crescimento orientado de seus profissionais, por outro lado trazem maior pressão por 
transparência nos negócios e a adoção de uma postura mais responsável em suas ações com os 
stakeholders que com ela se relacionem. A sustentabilidade demonstra a importância que tem 
adquirido no cenário nacional na alteração da paisagem jurídico-institucional das sociedades 
empresariais, enquanto elemento metaindividual de terceira dimensão dos direitos 
fundamentais. Por sua vez, o Estado confirma a valorização do princípio da sustentabilidade 
ao introduzi-lo definitivamente como norma de conduta a ser seguida em suas aquisições. 
 
 
 
Palavras-chave: Direito – Sustentabilidade – Responsabilidade Social – Empresa - Estado 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT: The bankruptcy of the totalitarian and centralizing models and the own 
weakness of the State allowed the emergence of new social models that were assumed by the 
society, principally by the companies. This situation puts in debate the adoption of corporate 
social responsibility and sustainability policies. If on one hand, environmental responsible 
attitudes guarantees to companies not only a greater perpetuation of resources, strengthening 
of its image and oriented growth of its employees, on the other hand brings greater pressure 
for transparency in business and the adoption of more responsible actions with its 
stakeholders. The sustainability demonstrates the importance it has acquired in the national 
scene and in the modification of the legal-institutional landscape of companies, as a meta-
individual element of the third dimension of the fundamental rights. In turn, the State 
confirms the appreciation of the principle of sustainability by introducing it permanently as a 
standard of conduct to be followed in their purchases. 
 
 
Keywords: Law – Sustainability – Corporate Social Responsibility – Company – State  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Falar hoje em sustentabilidade tem sido uma constante. Não se trata de mero modismo, mas 

sim de uma ampla conscientização pela busca de um desenvolvimento mais equilibrado 

econômico, social, ambiental, político, cultural e eticamente. 

 

Sustentabilidade é aquilo que se pode sustentar, capaz de se manter mais ou menos constante, 

ou estável, por longo período?1 Não apenas isso. A sustentabilidade, desenvolvimento 

sustentável ou desenvolvimento nacional sustentável tem se tornado uma premissa elementar 

para as sociedades empresariais modernas que almejam a perenidade em suas relações 

comerciais com a sociedade, ou de forma mais específica e abrangente, com seus 

stakeholders. 

 

Apesar da escassez de normatização sobre a questão, certamente o Direito passará a ter 

relevante papel na conceituação do termo, que como se verá, tem uma enormidade de 

vertentes polissêmicas, ainda inadequadas para se exprimir a sua real abrangência.  

 

Fato é que a expressão é utilizada de diversas formas que vão da sustentabilidade como meio 

de auto-sustento financeiro – como se o sucesso pela continuidade da empresa viesse de sua 

capacidade de gerar receita e assim sobreviver no mercado – à autopromoção com o fim de 

obter visibilidade e a simpatia do público.  

 

Afora tanto, ressalte-se que os juristas2 que abordam a questão da sustentabilidade não ousam 

se aventurar a trilhar os caminhos de atuação dos elementos que a compõe ou mesmo a ela 

atribuir definições jurídicas3. 

 

Portanto, o objetivo do presente trabalho é contribuir para a supressão dessa lacuna, buscando 

explicar o que venha a ser sustentabilidade no contexto empresarial, através da abordagem 

sistemática do conteúdo, buscando ainda a análise da aplicação desse conceito social de forma 

interligada e complementar, mas em harmonia quanto à sua utilização. 

                                              
1 FERREIRA, 2010 
 

2 Os constitucionalistas José Afonso da Silva e Alexandre Câmara abordam a sustentabilidade apenas em sua 

esfera ambiental. 
 

3 Exceção seja feita ao Professor Juarez Freitas, autor do livro Sustentabilidade: O Direito do Futuro, publicado 

em 2011. 
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2. SUSTENTABILIDADE 

2.1. Contexto Histórico e Conceito 

 

A sustentabilidade, apesar de ser intuitivamente mencionada ou mesmo realizada através de 

ações simples como o uso correto da água ou o descarte adequado do lixo, tornou-se elemento 

primordial de mudança para a continuidade saudável da sociedade e de suas gerações. 

 

Isso já vinha se tornando evidente já na década de 1960 na obra Silent Spring
4 que fez um 

alerta quanto à crise ambiental fruto da irracionalidade ecológica, decorrente do padrão de 

produção e de consumo à época. Essa consciência ambiental se expandiu na década de 1970, 

culminando na Declaração de Estocolmo sobre o Meio Ambiente exarada em 1972 na 

Conferência das Nações Unidas de mesmo nome, onde nas premissas iniciais do relatório 

divulgado, mais especificamente no item 6, pode se extrair a essência mais primitiva de 

sustentabilidade, assim:   

 

(…) To defend and improve the human environment for present and 

future generations has become an imperative goal for mankind-a 

goal to be pursued together with, and in harmony with, the 

established and fundamental goals of peace and of worldwide 
economic and social development.

5 
 

 

Segundo CAPRA (2002, 226), o conceito de sustentabilidade foi criado no começo da década 

de 80 por Lester Brown, fundador do Instituto Worldwatch, que definiu a sociedade 

sustentável como aquela que é capaz de satisfazer suas necessidades sem comprometer as 

chances de sobrevivência das gerações futuras. 

 

Essa noção de desenvolvimento sustentável tomou forma definitiva em 1987, quando foi 

utilizada pela Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento das Nações 

Unidas no relatório Our Common Future, também conhecido como Relatório Brundtland, em 

reconhecimento ao relevante papel do ex-primeiro-ministro norueguês Gro Harlem 

Brundtland como Presidente da referida Comissão. 

                                              
4 CARSON, 1962 

5
 Em tradução livre: (...) A defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e 

futuras se converteu na meta imperiosa da humanidade, que se deve perseguir, ao mesmo tempo em que se 

mantém as metas fundamentais já estabelecidas, da paz e do desenvolvimento econômico e social em todo o 

mundo, e em conformidade com elas. 
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Para os autores do relatório “O desenvolvimento sustentável é aquele que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras satisfazerem 

suas próprias necessidades.” Desde então, este conceito passou a figurar correntemente nas 

publicações ou menções ao tema, servindo como eixo basilar de pesquisas realizadas em todo 

o mundo. 

 

Ele contém em si dois conceitos-chave: o de “necessidades”, em particular as necessidades 

essenciais dos pobres do mundo, a quem deve ser dada prioridade absoluta, e a idéia de 

limitações impostas pelo estado da tecnologia e da organização social sobre a capacidade do 

meio ambiente para atender às necessidades presentes e futuras.  
 

O relatório ainda pontuou que os objetivos de desenvolvimento econômico e social devem ser 

definidos em termos de sustentabilidade orientada para o mercado ou de planejamento 

centralizado. Admitiu também que interpretações quanto ao conceito posto poderiam variar, 

mas deveriam compartilhar certas características gerais e deveriam fluir a partir de um 

consenso sobre o conceito básico do desenvolvimento sustentável e em um amplo quadro 

estratégico para alcançá-lo. 
 

Apoiou-se, portanto, na percepção de que a coletividade deve repensar seus valores e práticas 

visando sua própria existência futura, onde todos dependem de uma mesma biosfera, e que a 

ação de um pode provocar impactos em outros. 

 

Parênteses sejam feitos para apresentar o primeiro conceito jurídico de sustentabilidade 

desenvolvido e proposto por FREITAS: 

 
Trata-se do principio constitucional que determina, 

independentemente de regulamentação legal, com eficácia direta e 

imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela 

concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, 

socialmente inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, 

inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 

de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao 

bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância homoestática
6
 

com o bem de todos
7
. 

                                              
6 Segundo o autor, homoestase deve ser entendida como a capacidade biológica e institucional de promover o 
reequilíbrio dinâmico e propício ao bem-estar sustentável, com expectativa objetiva de longevidade e qualidade 
subjetiva de vida. 
 
7 FREITAS, 2011, p.40/41 
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A publicação do Nosso Futuro Comum e do trabalho da Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento lançou as bases para a convocação da Conferência das Nações 

Unidas sobre Ambiente e Desenvolvimento (CNUAD), realizada no Rio de Janeiro em 19928, 

que se constitui em base para o processo de difusão, oficialização e legitimação do discurso 

do desenvolvimento sustentável. 

 

Comungando do mesmo entendimento de preocupação quanto ao tema e ao conceito que dele 

se extrai, outros juristas passam a se manifestar, a exemplo de MILARÉ (2004) que afirma 

que: 

 

A sustentabilidade do Planeta está, sem dúvida alguma, nas mãos do 

homem, o único ser capaz de, com suas ações, romper o equilíbrio 

dinâmico produzido espontaneamente pela interdependência das 

forças da natureza e modificar os mecanismos reguladores que, em 

condições normais, mantêm ou renovam os recursos naturais e a vida 

na Terra.  

 

Assim, compatibilizar meio ambiente e desenvolvimento significa considerar os problemas 

ambientais dentro de um processo contínuo de planejamento, atendendo-se adequadamente às 

exigências de ambos e observando-se as suas inter-relações particulares a cada contexto sócio, 

cultural, político, ético, econômico e ambiental, dentro de uma dimensão espaço-tempo.  

 

2.2. Elementos Estruturantes da Sustentabilidade 

 

Não obstante a criação do triple bottom line, desenvolvido pelo acadêmico inglês John 

Elkington9, que atribui à sustentabilidade três dimensões interrelacionadas (econômica, social 

e ambiental), novas linhas de estudo tenderam a contestar o formato posto, enfatizando 

também a dimensão ética, ao considerar uma ligação intersubjetiva entre todos os seres; a 

dimensão cultural, como forma de equilíbrio entre a tradição e o respeito à diversidade; e, por 

fim, a dimensão político-administrativo, denominado de jurídico-político por FREITAS, 

                                              
8 A Rio-92 foi um marco histórico na conscientização da humanidade, tendo reunido 178 chefes de Estado, o 
maior número da história. Foi também um divisor de águas na questão de políticas internacionais, com a 
assinatura de documentos relevantes, a exemplo das Convenções Quadro sobre Clima e Biodiversidade e o 
Protocolo de Florestas, além da já mencionada Agenda 21. 

 
9 John Elkington é autor do livro Cannibals with forks: the tripple bottom line of 21st century business e foi 
considerado em 2004 pela revista Business Week como o decano da sustentabilidade corporativa há três décadas. 
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termo que aqui será adotado e que comporia o modelo, em face do papel do Estado e do 

potencial democrático inerente às concepções propostas, posto que o desafio do 

desenvolvimento sustentável seria, antes de mais nada, um problema político e de exercício de 

poder, que colocaria em pauta a questão das instituições político-administrativas, da 

participação e do processo político10. 

 

2.2.1. Dimensão econômica  

 

A dimensão econômica contempla um conjunto de medidas e políticas econômicas que visam 

a incorporação de preocupações e conceitos ambientais e sociais. Ao tradicional conceito de 

lucro são adicionados como fatores os parâmetros ambientais e sócio-econômicos, criando 

assim uma interligação entre os vários setores. 

 

Assim, o lucro ou os ganhos, perdas e outros ativos contabilizados numericamente em forma 

de balanços e relatórios financeiros, não são somente medidos na sua vertente financeira, mas 

igualmente na vertente ambiental e social, potencializando um uso mais adequado das 

matérias primas e dos recursos humanos. Há ainda a incorporação da gestão mais eficiente 

dos recursos naturais de forma a garantir uma exploração sustentável sem colocar em risco 

sua extinção, acrescentando ainda aos elementos naturais um valor econômico, tudo isto com 

o anseio de se compatibilizar os padrões de consumo e produção. 

 

Afora tanto, o pilar econômico também inclui as economias informais que provêem serviços 

para pessoas e grupos, aumentando o ganho monetário e o padrão de vida dos indivíduos. O 

retorno financeiro demonstra então a avaliação dos consumidores sobre bens e serviços das 

empresas, sendo considerado um indicador de desempenho de curto prazo. 

 

2.2.2. Dimensão social 

 

A dimensão social da sustentabilidade envolve capital humano, pessoas, na busca de práticas 

                                              
10 O próprio Estado passa a demonstrar que o conceito triple bottom line se aperfeiçoou e que prescinde de outras 
dimensões, no caso a política e a cultural. Dois exemplos para tal afirmação podem ser encontrados na Lei 
12305/2010, que trata da gestão de resíduos sólidos e que considera em seu artigo 3º, as dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social na busca do desenvolvimento sustentável, bem como na Resolução nº 
422, de 2010, do Conama, que nos projetos de Educação Ambiental, adota as mesmas dimensões política, 
econômica, ambiental, cultural e social, acrescentando ainda a dimensão ética. 
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comerciais justas e benéficas para o trabalho, para a comunidade e ainda para a região em que 

uma empresa/governo/entidade conduza seus negócios. 

 

O fim a que se destina envolve a melhoria da qualidade de vida da população, eqüidade na 

distribuição de renda e de diminuição das diferenças sociais, com participação e organização 

popular. 

 

A sustentabilidade social, portanto, centra-se no equilíbrio social, tanto na sua vertente de 

desenvolvimento social como desenvolvimento econômico. É um veículo de humanização da 

economia, e, ao mesmo tempo, pretende desenvolver o tecido social nos seus componentes 

humanos e culturais. 

 

2.2.3. Dimensão ambiental 

 

A dimensão ambiental, na verdade é a primeira das dimensões abordadas pela 

sustentabilidade, se funda no princípio de que o uso dos recursos naturais deve minimizar 

danos aos sistemas de sustentação da vida: redução dos resíduos tóxicos e da poluição, 

reciclagem de materiais e energia, conservação, tecnologias limpas e de maior eficiência e 

regras para uma adequada proteção ambiental.  

 

Em resumo, ela consiste na manutenção das funções e componentes do ecossistema, podendo 

igualmente designar-se como a capacidade que o ambiente natural tem de manter as condições 

de vida para as pessoas e para os outros seres vivos, tendo em conta a habitabilidade, a beleza 

do ambiente e a sua função como fonte de energias renováveis.  

 

No caso das empresas, o viés ambiental se volta para a tentativa em se beneficiar a ordem 

natural, tanto quanto possível ou pelo menos não causar danos e reduzir o impacto ambiental, 

a exemplo da gestão do consumo de energia e não-renováveis e redução de resíduos de 

fabricação, bem como fusão de resíduos menos tóxicos antes de descartes seguros e legais. 

 

O pilar ambiental estimula empresas a considerarem o impacto de suas atividades no ambiente 

e contribui para a integração da administração ambiental na rotina de trabalho (GROOT, 

2002). Para a fabricação de novos produtos não é raro a realização de uma avaliação do ciclo 

de vida de produtos para determinar qual é o verdadeiro custo ambiental, que envolve desde a 
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análise quanto ao crescimento e colheita de matérias-primas para a fabricação, passando pela 

distribuição, indo até seu eventual descarte pelo consumidor final. 

 

Por fim, segundo ELKINGTON (2001, p.82), a dimensão em estudo tem a ver com eco-

eficiência, que envolve o fornecimento de bens e serviços a preços competitivos e que 

satisfaçam as necessidades humanas e traga qualidade de vida, enquanto reduz 

progressivamente os impactos ecológicos e a intensidade de recursos durante o ciclo de vida, 

a um nível próximo ao suportável pela Terra. 

 

2.2.4. Dimensão jurídico-política11 

 

Esta dimensão, na ótica de FREITAS, foi concebida no sentido de que a busca da 

sustentabilidade é um direito e encontrá-la é um dever constitucional inalienável e intangível 

de reconhecimento da liberdade de cada cidadão no processo da estipulação intersubjetiva do 

conteúdo dos direitos e deveres fundamentais do conjunto da sociedade, sempre que viável 

diretamente. 

 

A partir daí, segundo o autor, surgirá o Estado Sustentável, lastreado no Direito que pretende 

concretizar os direitos referentes ao bem-estar duradouro, garantias constitucionais relativas: 

(i) à longevidade digna; (ii) à alimentação sem excessos e carências; (iii) ao ambiente limpo; 

(iv) à educação; (v) à democracia; (vi) à informação livre e de conteúdo apreciável; (vii) ao 

processo judicial e administrativo com desfecho tempestivo; (viii) à segurança; (ix) à renda 

oriunda do trabalho honesto; (x) à boa administração pública; e finalmente (xi) à moradia 

digna e segura. 

 

2.2.5. Dimensão cultural  

 

O segredo da dimensão cultural é a de previamente considerar as características intrínsecas de 

uma sociedade local. 

 

Para que a sustentabilidade cultural ocorra, deve se alcançar o equilíbrio entre a cultura local e 

as especificidades de cada ecossistema (ao caracterizá-la pela valorização das diferenças, 

                                              
11 FREITAS, 2011, p. 63/65 
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valores e saberes locais de cada população)12, pois tal aspecto não pode obstaculizar os 

elementos formadores da cultura de um determinado grupo social. Apesar de que, na opinião 

de MARTINELL (2003, p. 97) exista dificuldade em se calcular a rentabilidade social da 

cultura, enfatizando a necessidade de aferir os benefícios intangíveis das políticas culturais. 

 

Neste aspecto, acredita-se que a sustentabilidade cultural assume um grau de importância na 

valorização da tradição, dos conhecimentos e dos saberes de uma localidade, mas enfatizando 

a preocupação com o respeito à diversidade e ao pluralismo cultural, em prol das gerações 

presentes e futuras13.  

 

2.2.6. Dimensão ética14 

 

A dimensão ética da sustentabilidade se justifica porque todos seres possuem uma ligação 

intersubjetiva e natural, donde segue a solidariedade como dever-prazer universalizável, 

favorável à continuidade da vida, cada vez mais rica e complexa, sobretudo em função das 

mudanças do clima. 

 

A atitude eticamente sustentável é aquela que consiste em agir de modo tal que posa ser 

universalizada a produção do bem-estar duradouro, no íntimo e na interação com a 

natureza.
15

 

 

Ética, portanto, para o alcance do bem-estar íntimo e bem-estar social, fruto da afirmação da 

responsabilidade compartilhada de todos. 

 

2.3. Sustentabilidade na legislação pátria 

 

A Constituição da República de 1988 foi naturalmente a primeira norma escolhida para 

análise, e nela se verificou total similaridade entre o conceito de não comprometimento e/ou 

proteção às gerações futuras, base da sustentabilidade, com o teor do artigo 225 que prescreve 

que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

                                              
12 SACHS, 1992, p. 8 
13 LOUREIRO e CALLOU, 2007, p. 217 
14 FREITAS, 2011, p. 57/60 
15 JAMIESON apud FREITAS, 2011, p.58 
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povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 

 

Sérgio Ferraz (1990, p. 201-205) pontua os fundamentos que deram origem à regra do artigo 

225 da Carta Magna: 

   

"O art. 225, que é o artigo vestibular do capítulo atinente ao meio 

ambiente, repete com linguagem melhorada a proclamação do art. 1º 

da Convenção de Estocolmo, de 1972, que foi durante largo tempo o 

texto normativo de índole internacional que inspirava todos aqueles 

que se dedicavam ao estudo do problema do Direito Ambiental, 

afirmando a idéia de que todos têm direito a um meio ambiente sadio. 

Essa proclamação, colocada com mais nitidez ainda no art. 225, fixa 

a idéia de há muito construída na doutrina, e agora consagrada em 

texto normativo, de que o direito à higidez do meio ambiente, dos 

ecossistemas em geral, goza da natureza de um direito público 

subjetivo. Ou seja, um direito que cabe a cada um de nós, tutelável 

para todos e endereçado na sua cobrança de eficácia contra todos, 

particulares ou Poder Público."  

 

 

Assim como já anteriormente mencionado, a regra do artigo 225 não se inspirou apenas na 

lettera do primeiro artigo da Declaração de Estocolmo. Ele é um breve resumo do que se 

expôs em vários artigos de tal documento, especialmente de seu artigo sexto, que previu a 

defesa e o melhoramento do meio ambiente humano para as gerações presentes e futuras 

como meta imperiosa da humanidade, fato que se verifica na atualidade. 

 

Para FREITAS16, a sustentabilidade deve ser entendida como valor constitucional supremo, 

que garante a expansão sistemática da dignidade e a preponderância da responsabilidade 

antecipatória. É dever improtelável incorporado por norma geral inclusiva prevista no 

parágrafo segundo do artigo quinto da Constituição da República, que determina respeito ao 

bem-estar físico e psíquico, individual e transindividual, com o fito de promover a instauração 

do ambiente limpo. 

 

Por conta disso, após a Carta da República de 1988, foram editadas diversas normas 

infraconstitucionais para regular obrigações ambientais em geral, indo desde temas que se 

                                              
16 FREITAS, 2011, p. 122. 
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referiam à política urbana de uso e ocupação do solo17, recursos hídricos18, saneamento 

básico19, energia e eficiência energética, saúde e conforto e mais recentemente, resíduos20. 

 

A partir daí, começaram a surgir normas mais específicas que passaram a estabelecer práticas 

de sustentabilidade ambiental a serem observadas – principalmente – nas licitações públicas, 

impondo ao Poder Público uma nova forma de gestão administrativa, com vistas a preservar 

os recursos naturais também por meio de seu poder de consumo.  

 

MILARÉ (2004, 91) acentua que o Poder Público passou a figurar não como proprietário dos 

bens ambientais – águas, ar e solo, fauna e florestas, patrimônio histórico – mas como um 

gestor ou gerente que administra bens que não são dele e, por isso, deve explicar 

convincentemente sua gestão. A aceitação dessa concepção jurídica vai conduzir o Poder 

Público a ter que prestar contas sobre a utilização dos bens de uso comum do povo. 

 

MOTTA (2010, p. 20/21) aborda essa mudança do regramento, expondo suas considerações 

não só sobre o novo critério de escolha das propostas, mas também sobre os rumos das 

contratações oficiais que deverão seguir o preceito da sustentabilidade. Assim arrematou: 

 

Eis porque, a meu ver, a expressão desenvolvimento sustentável, 

introduzida como um dos objetivos da política nacional de 

suprimentos governamentais, é tão marcante no nosso contexto 

legislativo nacional. Essa expressão ressignifica e redireciona o 

instituto da licitação. Faz com que o simples critério do menor preço 

nominal (ou, como querem muitos doutrinadores, da 

“vantajosidade”) na contratação de fornecimentos, serviços e obras 

governamentais, não seja visto como meta inexpugnável, a sepultar 

qualquer outra consideração valorativa. Ao tornar explícita a 

orientação para o desenvolvimento nacional sustentável, a lei 

                                              
17 A Lei 10.257/2001 estabeleceu no inciso II, de seu artigo 2º, a garantia do direito a cidades sustentáveis, 

entendido como direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao 

transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações. 
 

18 Um dos objetivos da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433/97, é a utilização racional e integrada 

dos recursos hídricos, incluindo o transporte aquaviário, com vistas ao desenvolvimento sustentável. 
 

19 O inciso II do artigo 48 da Lei 11145/2007, ao estabelecer a política de saneamento básico, dentre outras 

diretrizes, observa a aplicação dos recursos financeiros por ela administrados de modo a promover o 

desenvolvimento sustentável, a eficiência e a eficácia. 
 

20 A Lei 12305/20,10 conceitua em seu artigo 3º, a gestão integrada de resíduos sólidos como sendo o conjunto 

de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável.  
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nacional de licitações incorpora um novo sistema de 

preferencialidades e medidas compensatórias. Queremos 

sinceramente crer que tais medidas, a médio prazo, e caso bem 

conduzidas – o que não é impossível, sob a ressalva da vontade 

política – poderão tornar o produto manufaturado nacional, bem 

como os serviços que atendam a normas técnicas brasileiras, mais 

competitivos sob os implacáveis parâmetros do mercado. E, 

notadamente, adequá-los aos imperativos da conservação ambiental. 

 

Diferente não é o posicionamento de FIORILLO (2009, p. 28) sobre a inclusão da nova regra: 

 

Constata-se que os recursos ambientais não são inesgotáveis, 

tornando-se inadmissível que as atividades econômicas desenvolvam-

se alheias a esse fato. Busca-se com isso a coexistência harmônica 

entre economia e meio ambiente. Permite-se o desenvolvimento, mas 

de forma sustentável, planejada, para que os recursos hoje existentes 

não se esgotem ou tornem-se inócuos. (...) Com a isso, a noção e o 

conceito de desenvolvimento, formados num Estado de concepção 

liberal, alteraram-se, porquanto não mais encontravam guarida na 

sociedade moderna. Passou-se a reclamar um papel ativo do estado 

no socorro dos valores ambientais, conferindo outra noção ao 

conceito de desenvolvimento. A proteção do meio ambiente e o 

fenômeno desenvolvimentista (sendo composto pela livre iniciativa) 

passaram a fazer parte de um objetivo comum, pressupondo "a 

convergência de objetivos das políticas de desenvolvimento 

econômico, social e cultural e de proteção ambiental. 

 

No formato desenhado, a inserção de regras sustentáveis na legislação pátria incentivará o 

abandono de antigas práticas de produção por fornecedores e prestadores de serviços, com 

vistas a sua própria sobrevivência no mercado que estejam inseridos. 

 

Dessa forma, as compras públicas tornar-se-ão um instrumento de fomento de novos 

mercados, gerando emprego e renda, e servindo ainda para preparar a economia nacional para 

a competição internacional em uma área considerada estratégica no novo cenário econômico 

mundial. 

 

3. A SUSTENTABILIDADE, AS EMPRESAS E O ESTADO 

 

A política ambiental não deve erigir em obstáculo ao desenvolvimento, mas sim em um de 

seus instrumentos, ao propiciar a gestão racional dos recursos naturais, os quais constituem a 

sua base material.  
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Para o caso específico das empresas, de acordo com LEFF (2004) a crise ambiental veio 

questionar a racionalidade e os paradigmas teóricos que impulsionaram e legitimaram o 

crescimento econômico que negavam a natureza.  

 

A sustentabilidade aparece então como um critério normativo para a reconstrução da ordem 

econômica, como uma condição para a sobrevivência humana e um suporte para chegar a um 

desenvolvimento duradouro, questionando as próprias bases da produção.21 

 

Empreender atualmente em um ambiente onde o desenvolvimento sustentável prevaleça, faz 

com que os comportamentos convencionais sejam mais equilibrados e fomentem um processo 

de melhora das condições de vida das comunidades humanas, com respeito ao ciclo natural e 

aos limites da capacidade de carga dos ecossistemas. 

 

A postura de algumas empresas já vinha mostrando essa mudança benéfica à sociedade e às 

suas futuras gerações, contudo, a mudança de postura do Estado foi ainda mais relevante, ao 

assumir um papel fundamental de guia para a sociedade, pois ao dispor de seu exercício do 

poder de compra e de contratação, passa a desempenhar um papel de destaque na orientação 

dos agentes econômicos (no caso em análise, as sociedades empresariais), e na adoção dos 

padrões do sistema produtivo e do consumo de produtos e serviços ambientalmente 

sustentáveis, incluindo o estímulo à inovação tecnológica. 

 

Ao assumir este papel, estatuiu que nas licitações e demais formas de contratações deveriam 

ser observadas a preferência por fornecedores e produtos comprovadamente de menor 

impacto ambiental, bem como justificativa e especificações técnicas ambientais, de forma a 

atender ao interesse da Administração Pública, de preservação do meio ambiente e do bem 

estar social22. 

 

Suas regras, portanto, servem de paradigma para que o setor produtivo se adapte a essas novas 

exigências e que se tornam imprescindíveis para a participação em qualquer certame 

instaurado pelo Poder Público. Neles, deve ser priorizada a utilização de materiais recicláveis, 

com vida útil mais longa, que contenham menor quantidade de materiais perigosos ou tóxicos, 

                                              
21 LEFF, 2004, p.15 
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consumam menor quantidade de matérias-prima e energia, e orientem as cadeias produtivas a 

práticas mais sustentáveis de gerenciamento e gestão23. 

 

Orientar, portanto, é a palavra de ordem. O exemplo passa a ser seguido pelas sociedades 

empresariais que deverão se nortear por produtos menos nocivos ao meio ambiente, optar por 

bens/serviços sustentáveis; observar leis e normatizações existentes sobre o tema, e reduzir e 

dar destinação adequada aos resíduos gerados. 

 

Tal responsabilidade também se vincula ao conceito de desenvolvimento sustentável, uma vez 

que atitudes sociais e ambientalmente responsáveis, não só garantem uma maior perpetuação 

de recursos, mas também a potencial ampliação do conceito de sustentabilidade a diversas 

outras áreas e empresas. 

 

O desenvolvimento sustentável não só se refere ao ambiente, mas se reflete em parcerias 

duráveis, promovendo o fortalecimento da imagem da empresa e ainda levando ao seu próprio 

crescimento orientado, de seus profissionais, do Estado e da comunidade em seu entorno. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Já é visível no momento atual, que a condução das ações organizacionais tem sido pautada em 

valores éticos que visem integrar todos seus stakeholders, com vistas a contribuir para a 

construção de uma sociedade que promova a igualdade de oportunidades e a inclusão social 

no país.  

 

A configuração da nova relação Estado x Empresa – principalmente na questão da 

sustentabilidade – passou a ser mais efetiva, passando a incentivar a modernização e 

adaptação dos entes estatais à conjuntura dos novos tempos, que delega aos particulares a 

também observância a adoção de uma postura mais responsável e sustentável em suas ações.  

 

Essa postura mais responsável da sociedade empresarial se verifica no agir de forma 

                                                                                                                                             
22 Esses princípios estão elencados no artigo 1º da Portaria MMA 61/2008. 
23 Trecho extraído da matéria Contratações Públicas Sustentáveis – O uso racional dos recursos públicos. 
Disponível em < http://cpsustentaveis.planejamento.gov.br/?p=1407>. Acessado em 30/07/2011 
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sustentável. Tomando como base as seis dimensões informadas, isto implica em respeito aos 

direitos humanos; ter uma relação ética com todos os stakeholders envolvidos; lidar com a 

saúde e segurança de seus empregados e contratados, ser transparente e preciso nas 

informações transmitidas aos seus acionistas, afora outras atitudes aqui não listadas. 

 

As empresas, agindo assim, ao adotar um comportamento sustentavelmente responsável, 

tornam-se poderosos agentes de mudança ao assumirem parcerias com o Estado e a sociedade 

civil, na construção de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. 
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SUSTENTABILIDADE: O DESAFIO DA CIDADANIA CABOCLA NO 

AMAZONAS 

 

SUSTAINABILITY: THE CHALLENGE OF CITIZENSHIP TO THE TRADITIONAL 

PEOPLES IN AMAZONAS 

 

Anna Walleria Guerra Uchôa 

 

  

RESUMO 

A maioria das populações tradicionais amazônicas ainda desconhece as tecnologias do mundo 

moderno, estabelecendo um modo de vida totalmente primitivo com o auxílio da natureza 

para suprir suas necessidades básicas. Dessa forma, acreditam que o Poder Público está 

trabalhando para a melhoria da qualidade de vida, mas este estilo de vida está viciado em 

erros do paradoxo ambiental fortalecido pela ausência do Estado. A análise da realidade no 

interior do Estado do Amazonas, através da abordagem bibliográfica e pesquisa de campo, 

destaca o contraste paradoxal que demonstra o cenário de desafios ambientais que os caboclos 

e ribeirinhos amazonenses enfrentam diariamente em nome do desenvolvimento sustentável 

de fronteiras geopolíticas tão distintas. A riqueza ecológica e a pobreza sócio-econômica é o 

reflexo da peculiaridade dos povos amazônicos, como já retratou o ilustre escritor 

amazonense Samuel Benchimol na obra “Zênite ecológico e Nadir econômico-social”. A 

cidadania ambiental, portanto, não é aplicada pelas populações tradicionais em virtude da 

ignorância destes povos dos próprios direitos e garantias fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: POPULAÇÕES TRADICIONAIS; SUSTENTABILIDADE; 

AMAZONAS; CIDADANIA AMBIENTAL. 

 

ABSTRACT 

Most people in the Amazonian unknown the technologies of the modern world and they lives 

as a completely original way of life with the aid of the nature to meet their basic needs. They 

believe that the Public Power is working to improve better quality of life for them, but this 

way of life is vitiated by errors of the environmental paradox strengthened by the absence of 

the rule. The analysis of reality in the Amazon State, through addressing literature and field 

research, It´s possible understand the paradoxical contrast shows that the scenario of 

environmental challenges that face “caboclos” and bordering Amazonas daily on behalf of the 

sustainable development of geo-political boundaries as separate. The rich ecological and 

socio-economic poverty is a reflection of the peculiarity of the Amazon peoples, as yet 

remembered the writer Samuel Benchimol in “Zêninte ecológico e Nadir economic-social”. 

The environmental citizenship, therefore, is not applied by traditional populations as a result 

of ignorance of their own rights and guarantees. 

KEYWORDS: TRADITIONAL POPULATIONS; SUSTAINABILITY; AMAZONAS; 

ENVIRONMENTAL CITIZENSHIP. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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A realidade amazônica é peculiar, pois a riqueza ecológica da região 

Amazônica, que atrai a cobiça e a atenção dos ambientalistas no mundo inteiro, não 

conquistou o desenvolvimento sócio-econômico das populações tradicionais do interior da 

Amazônia. As dificuldades de acesso, a precariedade dos direitos e garantias fundamentais, a 

falta de infra-estrutura, a ausência de saneamento básico, que por sua vez gera falta de 

emprego e renda e, conseqüentemente, a ausência de oportunidades e péssima qualidade de 

vida, tudo isto é o reflexo de uma região abençoada pela natureza, mas com um futuro de 

preservação ameaçado. A necessidade dessa gente e a presença de organizações e empresários 

que buscam o lucro fácil pela exploração do conhecimento dos povos simples da Amazônia 

levam ao caminho da degradação social e ambiental da região.  

As populações tradicionais da Amazônia são detentoras de uma riqueza 

imensurável: o etnoconhecimento. Através deste conhecimento tão profundo da região, 

adquirido em séculos de vivência em harmonia com a natureza, os povos amazônicos podem 

garantir um desenvolvimento sócio-econômico adequado à realidade de cada região, mas 

precisam do apoio do Estado e de instituições privadas que possam garantir a infra-estrutura 

necessária para o desenvolvimento em parâmetros de sustentabilidade.  

Um obstáculo a ser vencido para alcançar esta tão desejada sustentabilidade é a 

dificuldade de acesso aos municípios mais promissores ecologicamente, mas tão isolados pela 

floresta e rios amazônicos, o que os mantém no paradoxo “riqueza ecológica, nadir 

econômico-social”. 

As forças militares brasileiras, que já representaram um período negro para a 

democracia e cidadania nacional, com o império da ditadura no país, hoje garante a cidadania 

nas regiões mais distantes da Amazônia. Algumas comunidades contam apenas com o 

Exército Brasileiro para garantir assistência médica e odontológica, além de educação, ainda 

que apenas a alfabetização tardia dos habitantes das comunidades ribeirinhas e cursos de 

sobrevivência na selva. 

O Estado também tenta propiciar alguns serviços essenciais, tais como emissão 

de documentos, exames médicos e educação ambiental, que são feitos em caráter emergencial 

e itinerante, através de barcos adaptados que passam dias navegando em rios estreitos com o 

desejo de levar cidadania aos lugares mais distantes desta região cercada de água e mata.  

Estes barcos adaptados também são utilizados pelo Poder Judiciário, já que este 

é o meio mais fácil, e em muitos casos o único meio, de chegar até os municípios e 

4061



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

comunidades amazônicas do interior, incluindo as reservas indígenas e áreas de preservação 

ambiental. Através destes barcos os cidadãos mais esquecidos também podem ter acesso à 

“justiça dos brancos”, apesar da precariedade dos serviços e dos problemas sociais se 

expandirem com as explorações madeireiras e a grilagem de terras que expulsa o nativo de 

suas casas e de seu sustento, transformando o interior da Amazônia numa verdadeira “terra 

sem lei”. Com isso, ou talvez por isso, a legislação e a força participativa do Poder Judiciário 

no alcance da cidadania na Amazônia é um ponto fundamental para a implantação de metas e 

estratégias de desenvolvimento sustentável nesta região.  

Caboclos e indígenas da Amazônia Brasileira, por causa da dificuldade de 

acesso, vivem em municípios e aldeias esquecidas e abandonadas pelo Poder público e por 

isso tratam qualquer lugar, que não seja o seu habitat, com uma indiferença simplória, onde a 

repetida frase: “lá no Brasil”, quando tratam até mesmo do seu Estado, é uma maneira de 

afirmar que não fazem parte desta nação. A vasta territorialidade e a falta de contatos mais 

constantes com a “civilização urbana” os tornam alto-sustentáveis, apesar das dificuldades 

diárias e de problemas como endemias típicas da região.  

Mas não basta ser alto sustentável, é necessário ter dignidade e qualidade de 

vida, que somente será conseguida pelos povos da floresta quando o Estado e a Governança 

Internacional perceberem que estes povos podem contribuir muito mais para a 

sustentabilidade humana global se forem tratados com respeito e investimento adequado para 

o desenvolvimento de projetos de tecnologias limpas nas áreas mais promissoras 

ambientalmente. 

  

  

1. Os desafios das populações tradicionais do Amazonas 

  

Além da dificuldade de acesso aos povos amazônicos e da pobreza econômico 

social, a malárias está entre os maiores desafios da região. O Exército monta esquemas 

constantes de combate ao transmissor da malária, mas o controle da endemia é um problema 

grave enfrentado na Amazônia, pois esta é uma doença infecciosa, potencialmente grave, 

causada por protozoários do gênero plasmodium, sendo transmitido de uma pessoa para a 

outra através da picada do mosquito Anopheles. O mosquito transmissor da malária se 
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prolifera na água, recurso em que o Amazonas é riquíssimo, com rios e igarapés por quase 

toda a extensão dos municípios do Estado.  

A urbanização acelerada e as invasões na periferia urbana causam o 

agravamento desta endemia, pela falta de saneamento básico e pelo acúmulo de águas sem 

tratamento. O percentual de casos da doença registrado no Estado do Amazonas, por exemplo, 

na BR AM 010, que liga Manaus aos municípios do Rio Preto da Eva e Itacoatiara, é de cerca 

de 14% (quatorze por cento) do total do Estado. Entre 2008 e 2010 foram registrados no 

Estado do Amazonas mais de 300.000 (trezentos mil) casos de malária. 

Outro sério problema enfrentado pela região amazônica são as queimadas, 

provocadas, tanto pelo alto calor em determinadas épocas do ano, como pela própria 

população rural próxima aos centros urbanos, que queimam áreas de florestas para a 

agropecuária na zona rural, ou mesmo pelos focos de queima de lixo e folhas secas na 

periferia da zona urbana, próximas a áreas verdes.  

Qualquer incêndio, por menor que possa parecer ao cidadão, tem um alto 

potencial poluidor-degradador do meio ambiente, atingindo o ecossistema de forma 

avassaladora. Nas áreas urbanas, as prefeituras se empenham em minimizar este problema, 

com o apoio de técnicos de instituições ambientais, que estimulam a arborização de plantas 

típicas da região, árvores frutíferas, como o cupuaçu, açaí, jenipapo, cacau e pitanga, 

ensinando o cidadão a produzir adubo orgânico com as folhas secas, impedindo a queima 

destas. 

As áreas protegidas no Estado do Amazonas compreendem 46.000.000 

(quarenta e seis milhões) de hectares de terras indígenas e 30 milhões de hectares em unidades 

de conservação, é uma extensa área para ser fiscalizada com eficiência. Portanto, sem a 

participação direta do povo amazonense na gestão destas áreas, qualquer programa de 

governo tende a cair na armadilha da falta de instrumentos e pessoal capacitado para 

promover o desenvolvimento de uma sociedade socialmente justa e economicamente viável.  

As políticas de gestão ambiental no Estado do Amazonas tendem a atuarem 

junto às populações locais, através de parcerias nacionais e cooperações internacionais, 

aplicando as melhores formas de gerenciamento das áreas para um aproveitamento sustentável 

de seus recursos, assim como a utilização inteligente de tecnologias adequadas e não 

prejudiciais ao ambiente e à produção florestal, agropecuária e pesqueira de forma 

ecologicamente apropriada. Não obstante, de acordo com o Governo do Estado: 

O cenário futuro para o Amazonas é de desenvolvimento, apesar da 

crise econômica vigente. Para tanto, o governo estadual vem proporcionando 
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incentivos para aquecer a economia local, com a isenção de IPVA para 

carros novos e redução de ICMS para alguns produtos, além de 

investimentos em obras de infra-estrutura, preparando o Estado para um 

desenvolvimento econômico sustentável. 

  

A localização beneficiada de alguns municípios do interior amazonense, cujo 

acesso se dá pelas rodovias AM 010 e BR 174, partindo da capital, Manaus, permitem uma 

expectativa melhor de desenvolvimento econômico, apesar do atual quadro de pobreza destes 

municípios. Esta expectativa está relacionada ao menor custo de transporte e produção, onde 

os potenciais agrícolas e pesqueiros da região estão sendo incentivados por projetos 

municipais e privados, em que o interior concentra um grande número de nascentes de água, 

facilitando a construção de tanques e barragens para a piscicultura. 

Já a falta de investimentos no setor industrial se dá, principalmente, devido à 

falta de infra-estrutura e serviços essenciais para atender as necessidades para instalação de 

grandes projetos, o que torna Manaus mais atrativo que o interior.  

Tendo em vista que a grande maioria dos municípios do interior ainda não tem 

nenhum projeto de desenvolvimento ou não esta sendo aplicado, a população segue 

conformada com que a natureza pode oferecer, e de maneira artesanal colhem os frutos da 

natureza para a sobrevivência. No entanto algumas regiões têm um grande potencial para 

investimentos no setor secundário, tais como a exploração madeireira para a produção de 

móveis; a indústria de beneficiamento de frutas regionais, com a produção de doces, licores, 

compotas, conserva de palmitos, sucos e polpas de frutas; a indústria farmacêutica natural, 

com a matéria prima extraída da floresta; além do setor de turismo, através da exploração do 

ecoturismo, em crescimento na atualidade.  

A Amazônia precisa de desenvolvimento econômico-social além dos discursos 

ecológicos mundo afora. Amartya Sen concebeu o mercado e outras instituições financeiras 

como um sistema democrático, considerando que o desenvolvimento humano é aliado do 

desenvolvimento de mercado, e, conseqüentemente, do crescimento econômico com base nas 

liberdades substantivas desse movimento. Portanto, o mercado não pode ser considerado o 

grande vilão da atual crise ambiental, mas a ação consumista e descomprometida com a 

sustentabilidade humana. 

Um exemplo é o município de Coari, que volta os seus investimentos para o 

petróleo e gás natural. Outros municípios têm um potencial turístico que valoriza a cultura 

indígena e os aspectos ecológicos da área, como Parintins, que tem no Festival folclórico o 
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seu maior atrativo, e Presidente Figueiredo, com uma grande quantidade de cachoeiras. 

Portanto, é necessário incentivar o investimento no potencial de cada município, que 

propiciaria o desenvolvimento de projetos internos, voltados para o cidadão, pois a cidadania 

municipal depende dos serviços essenciais à sadia qualidade de vida, como saneamento 

básico, saúde, educação, além de emprego e renda, para manter o cidadão no interior. Caso 

contrário, os grandes centros urbanos tendem a proliferar os problemas sociais e econômicos 

com o êxodo do interiorano. 

  

  

2. Índios e caboclos: os verdadeiros povos da floresta 

  

O povo caboclo, como é chamada a população mestiça do interior da região 

Amazônia, tem um estilo de vida simples e em harmonia com a natureza. É um povo nativo 

oriundo das etnias indígenas que primeiro povoaram a Amazônia e os europeus que 

colonizaram a região.  

A palavra CABOCLA tem origem indígena, significando, na língua da etnia 

tupi (cac-boc): tirado ou procedente do mato. O mato do caboclo amazonense é a imensa 

floresta amazônica, com toda a sua majestade. Por isso entendemos o povo amazônico como 

povo da floresta. São índios, ribeirinhos, seringueiros, gente simples que vive na floresta e 

dela sobrevive, com a benção das águas que banham o “paraíso verde da humanidade”. 

Dos índios se entende a origem da ocupação humana da Amazônia, onde o rio, 

até a atualidade, é tido como sagrado e vital.  

Em todos os municípios amazonenses encontramos caboclos ribeirinhos que, 

ao serem indagados sobre sua naturalidade, respondem com convicção: “nasci no alto 

Solimões”, ou “sou do rio Madeira”, delegando aos rios que banham a sua terra natal a 

responsabilidade de mantê-los, pois das águas dos rios os ribeirinhos tiram o sustento através 

da pesca, os rios matam a sua sede, banham e divertem a sua família, transportam suas 

canoas, enfim, os cidadãos que vivem as margens dos rios amazônicos estimam estes rios, que 

banham as encostas de suas habitações, de forma altiva, majestosa e preponderante. Os 

ribeirinhos amazônicos, portanto, são os habitantes das encostas dos rios e seus verdadeiros 

guardiões desta riqueza ecológica.  
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A via fluvial amazônica é constituída de uma imensa riqueza de água doce, que 

se estende, principalmente, pelos rios Amazonas (também conhecido como Solimões), Negro, 

Preto, Branco, Juruá, Tarauacá, Purus, Acre, Madeira, Tapajós, Tocantins e Araguaia, além de 

igapós e igarapés que estendem os braços dos rios por entre o verde da floresta amazônica. 

A Amazônia, portanto, tem a maior bacia hidrográfica do mundo, com 20% de 

toda a água doce do planeta. No entanto, contraditoriamente, 80% dos cidadãos amazonenses 

não tem água potável. O tratamento da água ainda não é eficiente no Estado que detém a 

maior quantidade deste recurso no mundo. As águas infectadas transmitem males que 

agravam a situação da população mais carente do Estado. Estes cidadãos, caboclos e 

ribeirinhos, de origem cultural tão marcante na história do Brasil, constituem os atores sociais 

mais ativos na luta pela preservação amazônica, cuja cidadania tem relevante e especial 

configuração no aspecto das peculiaridades e tradições da região.  

Os princípios da cidadania e da dignidade humana, e a participação da 

sociedade, da família e do Estado na educação da criança visando o seu pleno 

desenvolvimento, são matérias constitucionais e a responsabilidade do Estado perante seus 

cidadãos está associada a um dever que lhe é imposto pelo ordenamento jurídico no âmbito 

constitucional ou infraconstitucional. Logo, a responsabilidade do Poder Público perante os 

cidadãos caboclos e ribeirinhos da Amazônia é uma questão de dever constitucional que não 

está sendo cumprida. Cabe ao Estado informar o cidadão e lhe proporcionar meios de explorar 

os recursos naturais com responsabilidade ambiental. 

A conscientização do caboclo e do ribeirinho da Amazônia não é algo difícil de 

se difundir, visto que suas origens são extremamente ecológicas, mas a educação voltada ao 

empreendimento de técnicas de sustentabilidade é um passo importante que cabe ao Poder 

Público, pois a superação dos desafios enfrentados pela Amazônia para a conquista do 

desenvolvimento econômico da região depende da cooperação e participação destes cidadãos 

amazônicos na gestão sustentável dos recursos naturais desta rica região.  

A exploração da riqueza ecológica do interior do Amazonas não pode ser 

considerada empecilho para o desenvolvimento social, mas, ao contrário, deve ser utilizada de 

forma consciente para a conquista da sustentabilidade e do progresso econômico, através do 

fortalecimento da cidadania e da educação ambiental. Mas não basta apenas o conhecimento, 

este deve levar o cidadão às ações concretas nos movimentos insurgentes e na promoção de 

alternativas viáveis estabelecidas pelas políticas públicas, pois, de acordo com Mauro 

Guimarães: 
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(...) o sentido de educar ambientalmente, hoje, vai além de 

sensibilizar a população para o problema (...) é preciso ainda, e, sobretudo, 

a mobilização, o pôr a ação em movimento. É incorporar (razão e 

emoção) à questão ambiental no cotidiano de nossa ação como prioridade. É 

uma mudança de atitude nossa com nós mesmos, em uma nova visão de 

mundo; nossa com os outros e o ambiente que nos envolve, em uma ação 

solidária. É tudo isso em nossa luta política, como seres sociais que somos, 

pela conquista de um novo modelo de sociedade que preze a relação do 

equilíbrio com o meio ambiente, que passa obrigatoriamente pela justiça 

social, ou seja, é a construção de uma nova sociedade ambientalmente 

sustentável. É preciso, portanto, o exercício pleno de nossa cidadania em 

um processo de conscientização [grifo-se]. 

  

Portanto, a perspectiva dos movimentos ambientais tem escopo na esperança 

da solidariedade cidadã, instituída nos basilares do Estado de Direito Ambiental que caminha 

para uma mobilização internacional, onde os Estados soberanos se empenhem na conquista de 

um valor maior: a vida.  

  

  

3. A cooperação internacional e a cobiça pelas riquezas amazônicas: lógica ou 

contradição? 

  

A cooperação internacional na Amazônia é relevante para o entendimento do 

desenvolvimento de técnicas sustentáveis e de pesquisas da biodiversidade da região, pois não 

se trata de simples ajuda solidária e conscientização da importância desta riqueza ecológica. 

Vai além deste entendimento, pois acima de tudo, é responsabilidade global.  

Os países industrializados e desenvolvidos vêm acumulando riquezas às custas 

da “destruição e do desperdício dos seus recursos naturais, degradação do meio ambiente, 

contaminação das águas dos seus rios e mares, poluição dos céus e ares, erosão dos seus 

campos e solos, destruição da vida pelas armas e guerras e do caos urbano de suas 

megalópolis”.  

No entanto, a preocupação com o futuro da Amazônia transcende (ou deveria) 

o interesse de impor a hegemonia política e econômica das nações poderosas, onde a 
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sobrevivência humana na Terra é mais importante do que a liderança econômica e tecnológica 

dos países desenvolvidos.  

Os países em desenvolvimento ainda detêm a maior parte de seu patrimônio 

natural intacto, mas dependem da utilização destes recursos naturais para se desenvolverem 

economicamente.  

Não obstante, a imposição mundial dos novos paradigmas estabelece a 

necessidade de promover a sustentabilidade humana, pois nestes países há um vinculo vicioso 

de causa e efeito entre a pobreza e a degradação ambiental, visto que os maiores responsáveis 

pela degradação são os baixos níveis de renda e produção, os preços insuficientes de suas 

matérias primas, as perversas relações de troca e de intercâmbio comercial e ônus 

insuportável da dívida externa, que empurram o nativo a explorar os recursos naturais 

buscando o lucro imediato e não o respeito à natureza. Estes problemas causam a destruição 

das florestas, a desertificação dos solos, a contaminação de suas águas, e por sua vez 

aumentam os problemas de alimentação, saneamento, habitação e baixa expectativa de vida. 

O fortalecimento de conselhos e grupos jovens que se engajam nas discussões 

políticas de desenvolvimento é uma estratégia bastante utilizada nos municípios amazônicos, 

movimentando oficinas de técnicas sustentáveis de atividades potenciais das comunidades. 

O Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Ministério da Educação e 

instituições ambientais e educacionais em todo o Brasil, está mobilizando a juventude em prol 

do meio ambiente. O engajamento do jovem nas questões ambientais propicia a realização de 

projetos e ações concretas para a implantação de uma agenda local que permite uma 

perspectiva de preservação e sustentabilidade.  

A propagação da educação ambiental em todos os seus níveis, técnicos, sociais 

e políticos, fortalecem a cidadania do caboclo e ribeirinho, pois o conhecimento das 

prerrogativas ambientais e das vantagens da exploração sustentável dos recursos naturais faz 

do cidadão um componente a mais na luta pelo novo modelo de comportamento humano 

perante o meio ambiente.  

O IBAMA também vem desenvolvendo projetos que respeitam as 

peculiaridades regionais e os interesses das populações tradicionais da Amazônia. Em 2004, 

com vistas a implantar o Plano Amazônia Sustentável – PAS, com eixos definidos dentro 

dos parâmetros ambientais da atualidade, o IBAMA desenvolveu uma agenda voltada às 

metas de: I – Gestão ambiental e ordenamento territorial (zoneamento); II – Produção 

sustentável com inovação e competitividade; III – Inclusão social e cidadania; IV – Infra-
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estrutura e desenvolvimento; V – Novo padrão de financiamento, para o fomento de 

atividades sustentáveis. 

Estes projetos são tidos como propulsores da sustentabilidade amazônica, 

porém, sem o apoio e participação das comunidades às quais se destinam, não é possível a 

concretização e eficácia dos planos de gestão.  

O fortalecimento da cidadania dos caboclos e ribeirinhos da Amazônia tende a 

fortalecer as metas e estratégias traçadas nos planos de desenvolvimento e políticas públicas 

ambientais, assim como as iniciativas privadas de gestão ambiental.  

Além destes, outros programas que visam o desenvolvimento sustentável na 

Amazônia e o fortalecimento da cidadania dos caboclos e ribeirinhos da região, vem sendo 

desenvolvidos pelo IBAMA. 

No entanto, a cultura política de corrupção no país também atinge os órgãos 

ambientais, mitigando a postura ecológico-social das políticas públicas ambientais. Levar 

vantagem com a venda da Amazônia tornou-se um perigoso jogo dos corruptos funcionários e 

políticos envolvidos com os órgãos ambientais no Brasil. Vender autorizações para desmatar a 

floresta, vender licenças ambientais para implantar projetos altamente prejudiciais ao meio 

ambiente, vender terras de alto potencial ambiental, entre outros, são atitudes que se 

multiplicaram nos Estados da Amazônia Legal.  

Não bastassem os problemas políticos internos, algumas nações 

industrializadas ou em desenvolvimento não aceitam o fato de terem que diminuir o ritmo de 

crescimento ou de terem que investir recursos em alternativas limpas de produção econômica, 

acreditando que o custo poderia ser maior que o benefício. No entanto, o benefício aqui 

entendido é de toda a humanidade, e não apenas de algumas nações isoladas. Isto faz com que 

os acordos internacionais esbarrem no discurso de soberania destas nações. A soberania é um 

fator preponderante para salvaguardar internamente os recursos naturais encontrados em 

algumas nações.  

O Brasil, por exemplo, tem uma rica biodiversidade, que propicia a entrada de 

pesquisadores estrangeiros em busca de alternativas para o mercado verde em seus 

respectivos países, como acontece com a patente de produtos desenvolvidos no Brasil. A 

Amazônia têm uma infinidade de produtos que já foram patenteados ou estão em processo de 

serem patenteados em outros países, como o cupuaçu, o guaraná, o açaí, a pupunha, entre 

outros frutos e plantas medicinais encontrados na Floresta Amazônica. 
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A soberania, portanto, é um instrumento de defesa do potencial ecológico para 

o desenvolvimento social interno da nação, o que, a princípio, parece conflitar com o aspecto 

globalizado das discussões ambientais.  

Porém, apesar disto, não há confusão entre soberania e gestão ambiental, visto 

que cada nação tem o dever de cooperar, internacionalmente, para propiciar a preservação 

ambiental nos moldes atuais de desenvolvimento sustentável, mas tem soberania plena, de 

acordo com a noção democrática de Estado de Direito do Ambiente, para gerir seus recursos 

naturais voltados a este entendimento. De acordo com Vicente Bellyer Capella: 

O Estado de Direito do Ambiente é a forma de Estado que se 

propõe a aplicar o princípio da solidariedade econômica e social, para 

alcançar um desenvolvimento sustentável orientado a buscar a igualdade 

substancial entre os cidadãos mediante o controle jurídico do uso racional 

do patrimônio natural. 

  

A gestão ambiental num Estado Democrático de Direito do Ambiente se perfaz 

de modo soberano, mas com base nos princípios globais de solidariedade econômica e social, 

cujo pilar é o chamado desenvolvimento sustentável, e a matiz se desenvolve na concepção 

de cidadania ambiental globalizada. 

Outro aspecto de extrema importância dentro desta questão está relacionado 

aos tributos ambientais, especificamente os impostos internacionais, um tema que merece ser 

analisado de forma aprofundada, visto se tratar de financiamento de projetos ambientais 

estabelecidos em acordos internacionais, tratados e convenções entre nações desenvolvidas e 

nações em desenvolvimento. Dessa forma, a nação poluidora dá lugar a governança 

ambiental, aplicando os instrumentos de gestão ambiental de forma internacional. 

Para Samuel Benchimol, o imposto internacional ambiental é uma obrigação 

dos países industrializados perante os países em desenvolvimento, para garantir a 

sobrevivência dos recursos naturais esgotáveis no Planeta e a própria sobrevivência humana 

na Terra, pois alguns países, especialmente os países mais pobres do Planeta, possuem uma 

extrema riqueza em biodiversidade, ao contrário dos países desenvolvidos, que já 

deterioraram grande parte dos seus recursos naturais no curso da industrialização. Assim, para 

Benchimol:  

Quem polui, paga. É a nova ordem. São penalizados os 

países e indústrias que poluem o ar, a terra, as águas dos rios e 

oceanos e contaminam a vida. Através dos recursos arrecadados, 
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serão incentivados projetos ambientais conservacionistas, o 

desenvolvimento de tecnologias tropicais adequados para o manejo 

florestal, num programa de educação ambiental. 

  

O imposto internacional é ainda uma questão bastante controversa entre as 

nações industrializadas, pois garante uma vantagem econômica da gestão dos recursos 

naturais dos países em desenvolvimento, visto que a natureza oferece muitos atrativos ao 

crescimento econômico, mas esta gestão deve ser norteada pelos princípios tidos, 

hodiernamente, como ecologicamente corretos. 

Dessa forma, a sustentabilidade amazônica é tema de discussão em diversas 

partes do mundo, mas os povos amazônicos ficam a mercê das discussões políticas pouco 

comprometidas com o desenvolvimento econômico e social dos povos. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O desenvolvimento da Amazônia no contexto da realidade brasileira faz parte 

de um processo de alta importância para o mundo. A Amazônia representa uma riqueza 

inestimável para o Planeta, o que impõe um plano de desenvolvimento voltado às alternativas 

sustentáveis e o fortalecimento do SISNAMA, pois este é o instrumento adequado para a 

implantação de projetos desta natureza.  

Além disso, é necessário o controle e participação social no processo de 

elaboração, desenvolvimento e implantação destes projetos.  

Para alcançar a adesão social dos povos da Amazônia é imperativo conquistar a 

sua confiança através de projetos adequados à sua realidade geo-social e a necessária 

sustentabilidade que propõe a preservação dos recursos naturais da região e a renda que 

garanta a qualidade de vida adequada à dignidade destas populações tradicionais.  

A cidadania do caboclo e ribeirinho deve ser vivenciada por todo amazonense e 

fortalecida pela luta cidadã de todas as instituições, públicas e privadas, por melhores 

condições de vida para esse povo, como já o faz o Judiciário do Amazonas e o Exército 
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Brasileiro, que atravessa os rios em barcos e as dificuldades do clima e da selva para levar 

cidadania aos cidadãos esquecidos da Amazônia.  
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RESUMO: Este trabalho pretende construir uma nova hermenêutica para o voto como 

instrumento democrático, dado ao voto uma capacidade revolucionária sistêmica, rompendo 

com seu caráter exclusivamente eletivo. Este trabalho considera que o voto não pode ser 

apenas o instrumento pelo qual o cidadão escolhe seu representante, nem a democracia um 

sistema que permita esta escolha. Neste trabalho se propõe uma ampliação hermenêutica do 

voto, dando a ele a capacidade de depor governos e Estados. Este trabalho realiza uma 

excursão histórica pelo direito de resistência, e visita as principais teorias que tratam da 

desobediência civil, pois pretende questionar quais seriam as conseqüências políticas se uma 

coletividade que fosse maioria de eleitores deixasse de votar em pais como o Brasil onde o 

voto, por força de norma constitucional é obrigatório.  
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PALAVRAS-CHAVE: Voto; desobediência civil; direito de resistência; hermenêutica. 

 

ABSTRACT: This work aims to build a new expression to the vote as a democratic 

instrument, given to vote a systemic capacity a revolutionary ability, breaking with his 

character exclusively elective. This work considers the vote cannot be only the instrument by 

which the citizen chooses his representative, nor democracy a system that allows this choice. 

In this work arises in a democracy that cheque only lets you choose you and does not allow to 

choose peacefully not be slave. To achieve magnification voting hermeneutics, giving him the 

ability to testify before Governments and States, this work takes a historical tour by right of 

resistance, as well as visit the main theories that deal with the civil disobedience, as to the 

question what would be the political consequences arising if a collectivity that were most 

voters no longer vote in Brazil where the vote, by virtue of the constitutional norm is required.  

 

KEYWORDS: Voting; civil disobedience; right to resistance; hermeneutics.  

 

INTRODUÇÃO 

 

Neste nosso texto pretendemos fazer uma releitura do voto como instrumento 

democrático. Pretendemos por meio de um exercício hermenêutico dar nova interpretação ao 

voto, ampliando seu significado, no sentido de fazer com que o voto não seja apenas um mero 

instrumento de escolha de representantes, que permite a nós cidadão, apenas e tão somente 

escolher periodicamente nossos representantes, mas também um instrumento por meio do 

qual seja possível questionar o processo eletivo como um tudo a partir da constatação de 

existência de uma crise de legitimidade na democracia contemporânea. 

 

O exercício hermenêutico pretendido com este trabalho é ousado, e até certo ponto, 

pretensioso, tendo em vista a brevidade com que trata o problema, que se apresenta quando se 

pretende questionar a democracia como sistema, e introduzir o questionamento referente às 

conseqüências da recusa de uma coletividade em participar do processo de sufrágio de forma 

consciente. 
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A brevidade com que será tratado o tema não dispensará a análise histórica da gênese 

do direito de resistência e das principais teorias sobre desobediência civil, na quais buscar-se-

á a base argumentativa necessária ao enfrentamento da questão apresentada neste estudo.  

 

1 DIREITO DE RESISTÊNCIA 

 

1.1 O DIREITO DE RESISTÊNCIA NA HISTÓRIA 

 

Neste capítulo será feito uma sucinta revisão histórica do direito de resistência e da 

própria desobediência civil, começando pelos estudos dos teólogos dos séculos XII, que se 

questionam sobre o poder secular do rei, passando pelos monarcômacos, até finalmente 

chegar à posição defendida por Immanuel Kant. 

 

A intenção desta excussão histórica é demonstrar a de que modo e até que ponto se 

desenvolveu a idéia de resistência do homem em face do poder que o governa. 

 

 

1.1.1 A renovação intelectual da idade média 

 

O primeiro o primeiro a desenvolver estudos a respeito dos limites do poder do rei 

foi o inglês João de Salisbury autor do que foi considerado o primeiro grande tratado de 

política da idade média, a obra Policratus (1159), na qual foi elaborada uma análise 

primorosa da corte inglesa.  

 

Mesmo considerando o poder do rei de origem divina, João considera que o monarca, 

ao tratar de assuntos e leis seculares, deve respeitar a lex divina, de forma que a harmonia do 

poder reside na união entre o príncipe e o clero, e esta união deve ser tão equilibrada quanto 

deve ser equilibrada a união entre o “corpo” e a “alma”. 

 

Salisbury defende que quando o soberano não age como um rex, ou seja, não 

“governa retamente”, este deixa de ser um servidor da vontade de Deus e passa a ser um 

tirano, pois desprovido da legitimidade divina, seus atos passam a ser lastreados pela 

dominação violenta.  
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Defende o autor no livro III de seu tratado político, que estando o homem diante de 

um tirano e não de um rei, este é um inimigo de Deus e por isto deve ser combatido. Assim 

João de Salisbury inaugura o que seria o direito de resistência, e, assevera tal posicionamento 

dizendo que todos estão autorizados a “tomar as armas contra aquele que desarma as leis”. 

(NAY, 2007, p. 121) 

 

O teólogo Pedro le Chantre, foi mais além que Salisbury. Embora não contestando o 

papel político da igreja, sua teologia é nova a até mesmo “revolucionária”, pois para ele o 

povo teria a vocação de se reunir em assembléias para ser escutado pelo príncipe, e, defendia 

ainda que os minores (os menores) são, tanto quanto a igreja, portadores da vontade divina. 

 

Para Pedro, o governo justo nasceria do equilíbrio entre a igreja, o rei e o povo. Desta 

forma se o governo se tornasse injusto e o rei se tornasse o opressor, defendia Pedro a 

possibilidade de uma resistência até mesmo violenta, contra as ações que afrontassem as leis 

de Deus. (NAY, 2007, p. 122) 

 

Tomás de Aquino em seu opúsculo De Regno - escrito com intuito inicial de exaltar 

as virtudes do rei -, reconhece ser louvável destituir o tirano que governe por meio de leis 

contrárias a razão natural. Para ele, o povo passa a ser um poder na medida em que institui 

(designa) o rei e o controla ao destituí-lo.  

 

Nas palavras de Santo Tomás “se uma multidão tem o direito de conseguir um rei, 

essa multidão pode sem injustiça destituir o rei que ela instituiu ou refrear seu poder, se ele 

abusa tiranicamente do poder régio” (NAY, 2007, p. 123) 

 

 

 

 

 

1.1.2 O direito de resistência dos monarcômacos e dos teóricos do refúgio 
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Antes de adentrar a posição dos chamados monarcômacos e o contexto das guerras 

religiosas, é necessário comentar o pensamento e análise de Lá Boétie (1530 – 1563) 

sobretudo sua obra O Discurso da servidão voluntária, na qual a questão central é a razão 

pela qual “[...]os homens deixaram o estado de liberdade, que lhes é natural, para entrar no 

estado da submissão aos déspotas mais cruéis?”  

 

Na construção da resposta a tal indagação, o autor conclui que a dominação régia 

somente é possível por meio do consentimento dos indivíduos: “[...]sedes resolutos em não 

servir mais, e eis-vos livres”. 

 

Embora para muitos a leitura de La Boétie no contexto da guerra religiosa pareça 

revelar um apelo à resistência em face do despotismo, a vida e ação do autor revelam o 

contrário, pois na condição de primeiro conselheiro do Parlamento de Bordeaux, pregará a 

moderação. (NAY, 2007, p. 181) 

 

Após a noite de São Bartolomeu, surge na França um movimento literário militante 

conhecido pelo nome de “monarcômacos” (de monos: um só, arché: poder, marche: luta, 

disputa verbal). Os autores deste movimento são os primeiros a utilizar a metáfora do contrato 

para explicar os laços que unem seu povo e desta forma questionar a legitimidade divina do 

poder do rei. 

 

Para os patriarcas da reforma religiosa - Lutero e Calvino - toda forma de resistência 

é errada. Lutero considera que toda autoridade é pública e o ato de desobediência é um ato 

privado. Para Calvino, mesmo que o povo queira demonstrar sua insatisfação, não deve fazê-

lo por meio da desobediência, pois o dever de obediência não comporta nenhuma exceção. 

 

A partir das perseguições de anos de 1570, sobretudo tudo após a Noite de São 

Bartolomeu, há um retorno as idéias fundadas no contrato para questionar a tirania e legitimar 

um direito de resistência armada contra o tirano. 

 

Após a revogação do Edito de Nantes em 1685, cerca de 300 mil pessoas emigram 

para Inglaterra, Holanda, Suíça e Alemanha. Os chamados teóricos do refúgio - como ficaram 

conhecidos pelo exílio forçado que sofreram - passam a situar o debate da legitimidade do 
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poder no campo secular e não espiritual, pregando que o povo é titular do poder do rei, e que 

se o rei degenera-se em um tirano, o povo passa a ter direito de resistir e reconquistar a 

liberdade usurpada pelo monarca. (NAY, 2007, p. 183) 

 

A grande contribuição, tanto dos monarcômacos, quanto dos refugiados, consiste em 

lançar as bases para concepção moderna da vida política, no sentido de não mais ser Deus que 

dá um rei ao povo, para aplicar a lei divina, mas sim o povo que se dá um rei, para que este 

lhe garanta a paz, a segurança e a justiça. 

 

 

1.1.3 A visão kantiana do direito de resistência 

 

No final do século XVIII , Immanuel Kant escreve a Doutrina do direito, na primeira 

parte da Metafísica dos Costumes. Nesta obra Kant defende que entre a liberdade de se opor a 

um Estado soberano e a ordem instituída pelo direito, deve-se optar pela ordem instituída, 

pois a liberdade não seria algo imprescritível, pois o excesso de liberdade poderia criar um 

Estado fraco e com isso gerar o caos.  

 

“Não há contra o supremo legislador do Estado, nenhuma resistência 

legítima da parte do povo, pois não há estado jurídico possível senão graças 

à submissão à vontade legislativa por todos. Não se pode, pois, admitir de 

modo algum o direito de sedição, menos ainda o de rebelião [...]. Para que o 

povo fosse autorizado à resistência, [...] seria preciso que a legislação 

contivesse uma disposição pela qual ela não seria mais soberana” (NAY, 

2007, p. 353). 

 

Já no século XX surge, quase como uma natural evolução das teorias do direito de 

resistência, a idéia do exercício do direito de desobediência, que pode ser considerado uma 

forma de resistência não violenta; esta doutrina ganhar relevo a partir de sua adoção pelo 

indiano Gandhi, na sua luta contra as leis injustas impostas pelo Império Britânico à Índia, 

nesta época ainda colônia inglesa.  

1.1.4 A resistência pacífica (desobediência) de Gandhi 

 

Para Gandhi, uma resistência para ser pacífica deveria se operar por três métodos de 

ação: o primeiro dizia respeito a protestos pacíficos; o segundo por boicotes a produtos que 
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simbolizassem a repressão injusta (no caso de Gandhi, pregou e exerceu o boicote aos tecidos 

ingleses); o terceiro e último método pregava a não cooperação com o governo injusto ao qual 

se deveria resistir pacificamente. A política de resistência pacífica Gandhi deu o nome de 

Satyagraha (LAFER, 1988. p. 20.) 

 

 

2 A DESOBEDIÊNCIA CIVIL  

  

 

Nesta parte de nosso trabalho abordaremos a idéia de direito de resistência e 

desobediência civil na perspectiva de Ronald Dworkin, de Michael Walzer e Maria Garcia.  

 

Dworkin em sua obra Levando os direitos a sério (2002) trabalha a teoria da 

desobediência civil a partir do conteúdo motivacional do desobediente civil.  

 

O primeiro tipo de desobediência trabalhado pelo autor é a desobediência baseada na 

integridade, ela ocorre quando a consciência do desobediente o proíbe de obedecer à lei, por 

considerá-la demasiado injusta, de forma que ao obedecê-la, o dano que causado a sua 

integridade moral torna-se irreparável, assim a conduta do agente é sempre defensiva, no 

sentido de um não fazer de uma inércia em face do comando legal. O exemplo dado pelo 

autor é o da não entrega de escravos fugitivos pelos cidadãos norte-americanos contrários a 

escravidão, (embora as leis da época determinassem esta entrega). 

 

A segunda modalidade de desobediência baseada na justiça: quando uma minoria 

desobedece por julgar que a lei favorece uma maioria injusta. Esta modalidade de 

desobediência é classificada pelo autor como instrumental, pois procura desmantelar pela 

sensibilização um programa político que julga imoral. 

 

O terceiro tipo de desobediência civil identificado por Dworkin é o da desobediência 

baseada na política: quando a lei é considera estúpida e insensata, mesmo que não oprima 

minorias ou não afronte a moral pessoal do dissidente. Este modelo de desobediência busca 

reverter uma política que julga má para todos. (Doworkin, 2002, p. 156-158) 
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Em sua teoria da desobediência Civil Doworkin, apresenta ainda as diferenças entre a 

guerra civil, o crime comum e a desobediência civil. Mais uma vez para o autor, a diferença 

repousa na intenção do ato praticado pelo agente. Na guerra civil a intenção do agente é que 

haja uma ruptura com todo o sistema. No crime comum, o agente não tem nenhum motivo 

que não seja o motivo egoísta de se beneficiar pela conduta contrária a lei. Por fim na 

desobediência Civil o autor defende que o desobediente não pretende romper com o sistema, 

aceita legitimidade do governo, entretanto age no sentido de confirmar seu dever de cidadão. 

(DOWORKIN, 2002, p. 153-155) 

 

A segunda teoria que pretendemos apresentar é a de Michael Walzer, posta em sua 

obra Das Obrigações Políticas. Em sua obra Walzer, assim como Dworkin também diferencia 

a desobediência civil da Revolução, entretanto o critério utilizado por Michael Walzer é 

quanto à extensão do dissenso, na revolução o dissenso com poder instituído seria total, já na 

desobediência civil, o dissenso seria pontual, restringindo-se a uma determinada política ou 

lei. (WALZER, 1977, p. 17) 

 

Na obra Desobediência Civil, a autora Maria Garcia elabora uma teoria a respeito da 

desobediência civil, nesta teoria a autora também procura fazer uma distinção entre 

desobediência civil e revolução, entretanto diferente de Doworkin a autora não tem como 

critério diferenciador a motivação, nem como Walzer o critério de intensidade do dissenso 

entre povo e governo. A autora utiliza o critério quantitativo, para ela a revolução somente se 

dá quando feita por uma coletividade e a desobediência quando feita por um grupo. 

(GARCIA, 2004, p. 314). 

 

Contudo a grande contribuição de Maria Garcia, esta em defender e demonstrar que a 

desobediência civil pode ser considerada um direito fundamental, na medida em que se tornou 

um instrumento de cidadania, pois é a uma das formas de resistência do cidadão em face de 

leis injustas editadas pelo Estado. Na construção dos argumentos de seu raciocínio Garcia, se 

baseia no artigo quinto parágrafo segundo da Constituição da República Federativa do Brasil, 

pois ao versar que todo poder emana do povo, a desobediência se torna um status activus 

civitatis, tal qual a reunião, os protestos e as ações diretas de inconstitucionalidade. 

(GARCIA, 2004, p. 317) 
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3 DA LIBERDADE DE ESCOLHER NÃO SER REPRESENTADO. 

 

Pelo que foi até agora demonstrado, podemos perceber que desde João de Salisbury, 

até as mais modernas teorias a respeito do direito de resistência, toda resistência 

revolucionária que pretenda romper com um governo quer seja de um monarca, que seja até 

mesmo um sistema de governo democrático, não encontra alternativa que não seja pelo meio 

da força ou que no mínimo pela desordem instituída.  

 

As teorias até aqui apresentadas, quando muito encontram a paz reservada apenas aos 

atos de desobediência civil, e que como tal não tem o condão de rompimento com o sistema.  

 

Desta forma, se um sistema político se torna injusto ou mesmo se um povo não mais 

deseja viver sobre sua égide não encontra, em regra, nada que não seja a luta violenta e ativa 

como meio de insurgência.  

 

Tal ditame teórico e prático não nos parece um ditame alinhado com a democracia 

como um valor, que não deve dotar o homem apenas da capacidade de exercer sua liberdade 

de pensamento e convicção política, mas que deve garantir que esta liberdade seja exercida 

em paz e por meio da paz.  

 

Assim, seja qual for o governo, seja qual for seu sistema, até mesmo o dito 

democrático, não passará de ditadura sistêmica caso não traga implícita a possibilidade de 

insurgência em face de seu descontentamento, pois mesmo a mais avançada das democracias 

que garanta ao cidadão apenas o direito de escolher seu representante, mas não os meios de 

dizer e fazer valer a vontade de não querer ser representado e de não querer ser governado 

dentro do sistema que a ele se oferece.  

 

Portanto não se pode falar em plena democracia, pois a liberdade de fato sonhada e 

perseguida pelo homem em toda sua jornada na terra, não pode consistir apenas em se 

escolher seus senhores, mas tem de, sobretudo, dar a este homem meios pacíficos e ordeiros 

de exercer a liberdade de não querer ser servo. Da forma como se encontra alicerçados os 

sistemas políticos não podemos falar em democracia, mas apenas em algum tipo de “ditadura 

sistêmica”. 
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4 AS MAIORIAS LEGITIMADORAS SEGUNDO FRIEDRICH  MÜLLER 

 

Em sua obra “quem é o povo?” (1998) Friedrich Müller, constrói um arcabouço 

teórico para conceituar o termo “povo”, pois considera este como a questão central da 

democracia.  

Observa Müller que todas as Constituições estatais invocam o “povo”, pois mesmo 

nas provenientes de regimes autoritários, este termo tem um sentido legitimador do porder. 

Entretanto aponta o autor alemão que este termo tem muito mais um sentido simbólico que 

real. (MÜLLER, 1998, p. 34) 

Friedrich Müller considera o processo legitimador do poder não pode deixar de 

considerar a quantidade de eleitores no que tange legitimidade do pleito eleitoral. Assevera o 

Müller: 

Politicamente uma conversão da quantidade em qualidade não pode ser excluída: 
eleições com uma participação de menos de 50% dos eleitores habilitados 
(participação de 38% dos eleitores das eleições para o congresso do EUA no outono 
de 1994), “maiorias” presidenciais com menos de 40% e em dois casos já com 
menos de 30% da população eleitoral (na primeira eleição de Reagan; em patamar 
ainda inferior está o caso da reeleição de Clinton em novembro de 1996, com uma 
participação de 49% da população e pouco mais de 25% dos votos em favor de um 
segundo mandato de Clinton). O direito eleitoral continua existindo 
“normativamente” (a partir do texto da norma e do âmbito material); o que 
desaparece crescentemente são as premissas sociais de um exercício eficaz de 
direitos e pretensões do status activos” (MÜLLER, 1998, p. 97) 
 

 
As observações feitas por Müller dizem respeito a eleições onde não se tem a 

obrigatoriedade de votar e por isto mesmo existe apenas uma restrição de vigência social do 

código por ele mesmo. Neste caso, a legitimidade da eleição não se dá pela legalidade da 

mesma, pois no exemplo dado por Müller, os dispositivos legais estão todos obedecidos; 

entretanto falta atender ao requisito supra legal de aprovação de uma maioria. Se isso é 

exigido em um sistema de voto não obrigatório, com mais razão deveria ser em um regime de 

obrigatoriedade, pois neste, uma votação com menos de 50% dos eleitores além de ser 

ilegítima, seria também, em tese, ilegal. 
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Se considerarmos que para Müller a participação minoritária nas eleições provoca 

uma restrição relativa do ordenamento jurídico (constitucional), por ele mesmo, uma vez que 

o voto é facultativo, em Estados onde o voto é obrigatório a restrição à vigência do 

ordenamento jurídico constitucional não pode ser considerada proveniente do próprio 

ordenamento, uma vez que não há previsão para tanto.  

 

Neste caso, a restrição ao código apenas pode ser feita diretamente pelo povo e por 

isso mesmo também não pode ser considerada relativa, pois deslegitima qualquer instituição 

que exerça o poder em nome de um povo que sendo minoritário não é previsto nem aceito 

pelo ordenamento constitucional dos países de voto obrigatório.   

 

 

4 O VOTO COMO INSTRUMENTO DE DESOBEDIÊNCIA CIVIL 

 

Nesta etapa de nosso artigo será analisado o instituto do voto a luz das teorias que 

tratam da desobediência civil. A intenção desta análise é a construção de um raciocínio 

simples em suas articulações, mas profundo em suas conclusões.  

 

 Nas democracias contemporâneas é através do voto que o cidadão exerce seu direito 

de sufrágio, por meio deste instrumento de cada um abre mão da liberdade e soberania natural 

do qual é titular para outorgá-la a um representante e ao próprio Estado. Não é por outro 

motivo que a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, diz em seu artigo 1ª 

parágrafo único “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de seus representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição”. Portanto o voto é o exercício da 

soberania popular.   

 

Na CRFB/1988, esta previsto no artigo 14 parágrafo 1º inciso I, que o alistamento e o 

voto são obrigatório para os maiores de 18 anos. Considerando uma hermenêutica 

constitucional que busque dar a norma constitucional um sentido e amplitude que a torne cada 

vez mais democrática, deve buscar na obrigatoriedade do voto um sentido maior que o do 

simples autoritarismo sistêmico, da simples imposição do exercício de escolha dos 

representantes.  
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Buscar dentro da obrigatoriedade do voto uma expressão democrática maior que a 

simples imposição é o principal desafio deste estudo. Para tanto nos socorreremos das teorias 

sobre desobediência civil, acima explicitadas. 

 

Consideremos que um cidadão deixe de votar de forma consciente; quais seriam as 

conseqüências deste ato? E se não fosse apenas um cidadão que deixasse de votar, mas a 

imensa maioria dos cidadãos? 

 

De acordo com o artigo sétimo do Código Eleitoral, lei 4.737 de 15 de julho de 1965, 

“O eleitor que deixar de votar e não se justificar perante o juiz eleitoral até 30 (trinta) dias 

após a realização da eleição, incorrerá na multa de 3 (três) a 10 (dez) por cento sobre o 

salário-mínimo da região, imposta pelo juiz eleitoral e cobrada na forma prevista no art. 

367.”. Assim aquele que deixa de votar, além de descumprir um ditame constitucional, 

também é punido com multa.  

 

Segundo a teoria de Dworkin, se um cidadão deixa de cumprir uma obrigação que 

lhe é imposta pelo estado de forma consciente, e este descumprimento se dá por discordar 

com determinada política que considera injusta, este cidadão está cometendo um ato de 

desobediência civil de motivação política. Podemos então considerar que ao escolher não 

votar de forma consciente por discordar do sistema político, um cidadão estaria cometendo 

uma desobediência civil política. Este raciocínio seria plenamente válido segundo o a teoria 

de Dworkin, não fosse o ato de desobediência de não votar um ato mais complexo do que o 

que aparenta. 

 

Já vimos ao analisar a natureza do voto, que ele é maneira como emana o poder do 

povo para o Estado, quando um cidadão deixa de votar conscientemente, ele não está 

desobedecendo a uma lei ordinária qualquer que considera injusta, ele esta retendo em si o 

poder, ele esta impedindo que sua liberdade e soberania pessoal emanem para Estado; está 

portanto esvaziando o Estado do poder, poder este que é privativo do cidadão e é assim 

reconhecido pelo estado no artigo 1ª parágrafo único da CRFB/1988.  

 

Ainda segundo a teoria de Ronald Dworkin, diferença entre a guerra civil e a 

desobediência civil reside na intenção de quem age: se a intenção é atacar um ato ou uma lei 
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de forma isolada, então se tem um ato de desobediência civil; se, por outro lado, a intenção é 

o rompimento total com o sistema, então se tem uma ato de guerra civil.  

 

Quando um cidadão não vota ele desobedece à própria Constituição Federal, além do 

poder legislativo que elaborou o código eleitoral e do poder executivo que organizou a 

eleição; ao deixar de pagar a multa, ao poder judiciário que a impôs. Desta forma o ato de não 

votar não é uma discordância pontual, mas um rompimento total com sistema político, se 

analisado a luz da teoria Dworkin sobre desobediência civil. 

 

A análise acima demonstrada corrobora e se complementa com a teoria de Michael 

Walzer se posta a serviço de análise do ato de não votar no Brasil, onde o voto é obrigatório. 

Para Walzer a diferença entre a revolução e desobediência civil, reside na dimensão do 

dissenso de cada ato. Pelo que já foi demonstrado o ato de não votar conscientemente de um 

cidadão é um ato de dissenso total desse cidadão com o próprio sistema, sendo assim pela 

teoria de Walzer, é um ato de revolução. 

 

Faltam as duas análises acima, a resposta para o fato de o ato de não voto ser 

cometido por um grupo de cidadão ou por uma coletividade, ou ao menos a maioria dos 

cidadãos obrigados a votar. Seguindo os ensinamentos da Maria Garcia a respeito de 

desobediência civil, podemos dizer que se é uma maioria que comete uma desobediência 

então não há desobediência, mas uma revolução. Assim, mesmo não levando em conta os 

critérios motivacionais de Dworkin e Walzer, e considerando o ato de não votar 

conscientemente um simples ato de desobediência civil, segundo Garcia se esta desobediência 

for exercida por uma coletividade temos uma revolução.  

 

Da mesma forma no caso de os votantes por si só formam um grupo, e que por isto 

não corresponde à legitimidade do total de pessoas de onde emana o poder. Tal ponderação 

não se sustenta, considerando que a constituição não obriga todos a votar, mas apenas os 

alfabetizados maiores de dezoito anos e menores de setenta anos de idade. Assim, se é deste 

número restrito de pessoas que o Estado retira seu poder para governar a coletividade, este 

grupo de pessoas também deve ser considerado suficientemente razoável para deslegitimá-lo, 

pois do contrário haveria pesos e medidas diferentes para o poder, sendo um peso para 

instituí-lo e outro peso maior para destituí-lo. 
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Outra característica dos atos revolucionários é sua imprevisibilidade legal. Uma 

revolução não pode estar instituída, prevista dentro do sistema político, mas deve 

essencialmente ser contrária a ele; assim é o ato de não votar.  Não há em todo o ordenamento 

jurídico brasileiro uma única previsão para quando este ato é cometido por toda uma maioria 

dos eleitores, e não é possível imaginar que tal ato não queira dizer nada, nem tão pouco se 

pode ignorá-lo pelo simples fato de ser um ato pacífico, sua passividade não pode querer dizer 

insignificância.  

 

Considerar insignificante o fato de toda uma coletividade não votar é no mínimo o 

mesmo que considerara insignificante e indiferente o voto desta mesma coletividade em um 

representante.  

 

Por tudo que foi exposto a respeito do voto, é que concluímos que este instrumento 

democrático merece e deve ter seu significado ampliado por uma hermenêutica constitucional 

que permita a democracia desenvolver um direito de resistência revolucionário que rompa de 

uma vez por todas com o paradigma violento das revoluções. Não basta o direito de resistir á 

opressão, não basta à democracia reconhecer na desobediência civil uma direito fundamental 

como quer Maria Garcia, não basta a não violência ser característica restrita da desobediência 

civil e oposta as revoluções. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Reconhecer no ato consciente de não votar do cidadão um direito fundamental de 

exercício de uma desobediência civil como ensina Maria Garcia, e, que esta desobediência 

seja de caráter político, como ensina Dworkin, e, que pretende romper com o sistema político, 

pois é dotada de dissenso total com o Estado constituído como ensina Walzer, e, que se 

realizado por uma maioria deve ter o poder de uma revolução como ensina novamente Maria 

Garcia. Este será um ato de desobediência civil pacífico como ensina Arendt, contudo dotado 

capacidade revolucionária. 
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Esta ampliação hermenêutica do instrumento do voto, da ao cidadão a possibilidade 

de se libertar de um governo ou um Estado, sem que para isto o cidadão seja obrigado à 

violência, assim mais que dar a possibilidade de plena liberdade política ao cidadão, da 

liberdade a própria democracia, pois a liberta da violência das revoluções e das guerras, pois, 

dota a democracia de um direito de resistência pacífico a qualquer governo ou Estado. 
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A DIMENSÃO ÉTICA DOS PARTIDOS POLÍTICOS: A ANÁLISE DA 

MORALIDADE E VIDA PREGRESSA COMO CONDIÇÃO DE 

INDICAÇÃO À CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. 

 

ETHICAL DIMENSION OF POLITICAL PARTIES: AN ANALYSIS OF MORALITY 

AND LIFE HISTORY AS A CONDITION FOR NOMINATION TO THE CAUCUS. 

 

Nilo Ferreira Pinto Júnior 

 

  

RESUMO 

Este trabalho de aporte doutrinário, apresenta as dimensões dos partidos políticos como áreas 

de atuação das agremiações partidárias como a dimensões sociológica, política, jurídica e, 

especificamente, a dimensão ética. O candidato à representação política deverá ser 

vocacionado buscando sempre o interesse da coletividade e não seus próprios interesses. 

Logo, os partidos políticos tem a obrigação de selecionar de forma criteriosa, dentro dos seus 

quadros de filiados, candidatos idôneos ao exercício do mandato. De uma forma geral, a 

análise da moralidade e da vida pregressa dos candidatos nas convenções partidárias deverá 

ser uma condição sine qua non para a indicação à candidatura. 

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA; DIREITO ELEITORAL; PARTIDOS POLÍTICOS. 

 

ABSTRACT 
Doctrinal contribution of this work, has the dimensions of political parties as areas of activity 

of the partisan dimensions as the sociological, the political, the legal and, the specifically, the 

ethical dimension. The candidate political representation should be aimed always seeking the 

interest of the community and not their own interests. Thus, political parties have the 

obligation to choose wisely, within the frames of their affiliates, suitable candidates to the 

exercise of their mandate. In general, the analysis of morality and life history of the 

candidates in the caucuses should be a sine qua non for the nomination for candidacy. 

KEYWORDS: ETHICS; ELECTION LAW; POLITICAL PARTIES. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 De proêmio, deve-se tomar o conceito de dimensão como frente de atuação ou a 

abrangência espaço a ser ocupado por algo. Dito isso, busca-se demonstrar como atuam os 

partidos políticos em suas várias dimensões e, especialmente, no que envolve a análise ética 

dos seus filiados quando desejosos de candidaturas aos cargos públicos. 

 Ainda nas linhas iniciais, deve-se conceituar o partido político é uma agremiação que 

tem como finalidade a união de forças em busca do poder político. Nesse sentido, é oportuna 
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a transcrição de Fávila Ribeiro ao conceituar partidos políticos como partido político é um 

grupo social de relevante amplitude destinado à arregimentação coletiva, em torno de idéias 

e de interesses, para levar seus membros a compartilharem do poder decisório nas instâncias 

governamentais.1[1] 

    Consoante a autor supra citado, é possível identificar algumas dimensões na atuação 

dos partidos políticos tais como a dimensão sociológica que determina a coesão e unidade de 

um grupo, assim como assenta a sua justaposição hierárquica que o mantém em busca dos 

seus objetivos. A dimensão política das agremiações partidárias é a atuação como 

intermediador entre representantes e representados, especificamente nos regimes 

democráticos, os partidos visam ainda a alternâncias dos governantes. Por fim, a dimensão 

jurídica dos partidos políticos é composta de elementos históricos na busca pelo 

reconhecimento jurídico da sua personalidade como sujeito de direitos e obrigações. 

  No entanto, o presente artigo busca identificar uma dimensão ou frente de atuação 

partidária, ou seja, a dimensão ética atribuído-lhe a responsabilidade direta na escolha em 

convenção, dos seus pré candidatos. Observando-se que tal particularidade deveria funcionar 

como uma filtragem dos possíveis pré candidatos a um pleito eleitoral, observando-se em 

primeiro plano, a sua avaliação ética, isto é, a moralidade e a vida pregressa do pretenso 

mandatário à representação popular.  

 Sem dúvidas, a questão da moralidade e elegibilidade são inseparáveis no sentido de 

tornar eficaz o art. 14, §9º da Constituição Federal, assim a condição da elegibilidade pela 

moralidade seria algo externo ao Poder Judiciário que já se encontra, de certa maneira, 

sobrecarregado pela ineficácia de outras instituições sociais que antes serviam de apoio na 

resolução das lides da sociedade. Assim sendo, a temática da exigência da moralidade para o 

exercício do mandato, deve ser tratado como um direito fundamental do eleitor, isto é, a 

prevalência de candidaturas éticas e compromissadas.   

2. NOÇÕES GERAIS SOBRE A REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E A 

IMPORTÂNCIA DA CONDUTA ÉTICA NO SEU EXERCÍCIO. 

 Historicamente, a representação política origina-se de modelo do estado liberal e sua 

luta contra as monarquias absolutistas e a implantação da ideologia burguesa que aspirava às 

liberdades individuais e à proteção da propriedade contra o intervencionismo estatal, portanto, 

a representação política é de natureza elitista e a idéia inicial tem característica excludentes, 
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ou seja, era censitário e não albergava em sua essência a vontade geral dos representados. 

Apesar de contar com grandes teóricos em sua modelação, tais como Thomas Hobbes e John 

Locke, a representação política é sintetizada com a teoria da separação dos poderes esposada 

pelo Barão de Montesquieu. 

 Nota-se, aprioristicamente, que as idéias de Montesquieu considerava dois aspectos 

importantes, isto é, a natureza em sua feição quantitativa, identificada com o números de 

pessoas detentoras do poder e o princípio como elemento qualitativo que buscava ajustar os 

sentimentos ideológicos que envolviam os homens em defesa da harmonia social. Ora, a 

separação dos poderes é uma teoria, essencialmente, ética, que tinha o desiderato de controlar 

a ação dos homens no exercício do poder com o fito de obstruir e evitar os abusos ou excessos 

dos governantes, uma espécie de moderação, onde um poder controla o outro e harmoniza-se 

entre si. 

A moralidade aflora mais ainda na obra O espírito das leis, onde Montesquieu1[2] 

formula uma tipologia de governo definindo-o em três regimes: a) a virtude caracterizado pelo 

regime republicano ou democrático; b) a honra nos governos monárquicos e; c) o medo no 

regime despótico. Assim sendo, para tal teórico, a liberdade política somente é possível 

quando há limites para o exercício do poder, daí concluir-se, inicialmente, a forte presença da 

moralidade na representação política. 

 Outro ponto a ser esclarecido, diz respeito à natureza da representação política, há um 

consenso doutrinário que revela três formas de representação. A primeira trata da 

representação política vinculada à autoridade1[3], uma espécie de concessão de direitos para 

que outra pessoa possa agir ou representar em nome dos outorgantes representados, com o 

respaldo da eleição e podendo deliberar livremente no exercício do mandato. 

Já a segunda modelação da natureza da representação política foi denominada de 

representação de confiança ou fiduciária1[4], em que o eleitor, no ato da escolha do seu 

candidato, estaria ciente da transferência ao representante do poder de decisão, autorizando-o 

a legislar em seu nome e de toda a nação.  

Neste caso, o representante também gozaria do livre arbítrio e autonomia em suas 

deliberações, porém, a crítica que se faz a essa teoria é que é marcadamente elitista. Por fim, a 

representação política como reflexo ou espelho, em que o representante deve espelhar-se no 
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representado (ausente), sendo, pois, o reflexo da realidade social, o espelho da comunidade ou 

a sua semelhança política e ideológica. Além do mais, o representante deveria representar 

ainda outros aspectos como o socioeconômicos, religiosos, étnicos, profissionais dentre 

outros. 

Definida a natureza da representação política, deve-se buscar a relação entre 

representante e representado, considerando algumas virtude morais como a fidelidade do 

representante e a liberdade discricionária, ou seja, a identificação do conteúdo da 

representação política. Ensina Orides Mezzaroba que o conteúdo da representação política 

baseia-se em três de tipos de mandatos, o imperativo, o representativo e o partidário1[5].  

 O mandato imperativo caracteriza-se pela vinculação dos atos do parlamentar com a 

prévia aprovação dos seus representados, isto é, o representante tem o seu livre arbítrio 

limitado à vontade dos seus eleitores, são estes que decidem, enquanto aqueles apenas 

submetem-se a cumprir as deliberações. Porém, tal modelo de mandato apresenta uma face 

negativa, ou seja, limita a atuação parlamentar à circunscrição eleitoral e não ao povo, em 

geral (nação). Outrossim, nota-se a presença de um estreito vínculo de confiança entre o 

parlamentar e seus eleitores, ou melhor, há uma exigência da virtude pessoal da lealdade, da 

firmeza e constância dos propósitos entre ambos, um liame exclusivamente moral. 

 O mandato representativo prescreve ao representante o dever de respeito à vontade 

dos representados, contudo os seus atos não se encontram vinculados exclusivamente aos 

anseios dos eleitores, permitindo uma margem de discricionariedade para a atuação 

parlamentar. Com isso, há um deslocamento da Soberania nacional para o órgão 

representativo, após o pleito eleitoral, concedendo aos legisladores a inviolabilidade do 

exercício do seu mandato (por ser soberano) bem como a generalidade representativa, isto é, o 

representante age, autônoma e livremente, em nome da coletividade nacional. 

 O terceiro modelo é o mandato partidário, em que se deposita na agremiação 

partidária o papel principal da representação, é chamada democracia de partidos que envolve 

um processo sociopolítico atraindo pessoas com afinidades ideológicas em torno de um 

projeto de governo definido ou diretrizes governamentais, em outros termos, os candidatos 

são os partidos e seus programas e não os indivíduos que pleiteiam os cargos eletivos. Neste 

modelo de mandato, a fidelidade partidária torna-se uma necessidade imperiosa, pois o não 
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cumprimento das determinações partidárias tem como conseqüência a revogação sumária da 

função representativa. 

 Diante das considerações supra, cabe identificar qual o modelo de mandato adotado 

pela Constituição Federal, prima face, seria o modelo representativo, porém, com a 

publicação da Resolução n° 22.610 de 25.10.2007 e alterada pela Resolução n° 22.733 de 

11.03.2008, ambas expedidas pelo Tribunal Superior Eleitoral, que disciplina a fidelidade 

partidária e o processo da perda do mandato eletivo e a justificação de desfiliação partidária, 

competindo ao partido político interessado reaver o mandato daquele que, após eleito, mudou 

de legenda sem uma motivação justificada, nesse ínterim, o mandato representativo no Brasil 

passou a ser partidário, lembrando que há muito polêmica em torno da questão fidelidade 

partidária, inclusive com entendimentos de inconstitucionalidade das Resoluções 

supracitadas. 

 Portanto, a Constituição Federal em seu art. 14, § 9º, assegura de forma explícita a 

exigência da moralidade para o exercício do mandato, reforçando, pois, a defesa da presença 

dos fundamentos da ética na representatividade servindo como vetores do livre arbítrio do 

representante e exigindo-lhe a correlação entre o a liberdade e o dever, ou seja, uma atuação 

consciente para com os representados e a nação. 

3. OS PARTIDOS POLÍTICOS E OS CRITÉRIOS ÉTICOS DAS CONVENÇÕES 

PARTIDÁRIAS 

 Conforme já aludido anteriormente, o partido político é uma forma de agremiação de 

pessoas com uma mesma ideologia política, que se organizam para instrumentar a vontade 

popular e buscar a conquista do poder para realizar o seu programa. 

 No entender de Fávila Ribeiro, o partido político é um grupo social de uma 

abrangência saliente que se destina a arregimentar pessoas em torno de idéias e interesses com 

o objetivo de conduzir os seus membros a participar do poder decisório do governamental. 

Além do mais, enfatiza o autor, é possível identificar algumas dimensões de atuação no 

âmbito interno e externo dos partidos políticos como a sociológica, política e jurídica. 

3.1  A dimensão sociológica dos partidos políticos 

Com relação à dimensão sociológica, como todo agrupamento humano, há relações 

entre seus membros que apresentam características de coesão e unidade, estimulados entre si, 
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por seus filiados e simpatizantes. Ocorre que nessa perspectiva sociológica, não se deve 

restringir a estrutura partidária como hierarquizada entre seus membros ou os meios da 

disciplina interna e de cooperação prevista nos estatutos, mas inseri-lo dentro de um contexto 

sócio-cultural das suas finalidades. Não se objetiva na presente pesquisa, descer às minúcias 

da sociologia partidária, contudo, é fatídico que dentro dos grupos que atuam em sociedade, 

há uma classificação quanto ao pacto de união ou justaposição de seus membros em grupos 

primários, secundários e terciários. 

 Os partidos políticos se inserem, por suas peculiaridades, entre os grupos secundários 

ou terciários, em que as relações de seus componentes são mais dispersas, ocasionais e 

impessoais, especialmente pela dimensão da nacionalidade, muito embora os partidos 

coexistam no âmbito regional e local através dos seus diretórios. Com efeito, os partidos 

políticos desempenham uma função sociológica importante no sentido de impedir o domínio 

das classes sociais específicas, esforçando-se para fortalecer a idéia de nação e ofertando ao 

povo uma possibilidade de influência nos negócios e decisões da administração do 

Estado1[6]. 

 Contudo, é inadmissível a confusão entre partidos políticos e classes sociais, são 

propósitos, objetivos e atuações diferentes. As classes sociais têm desígnios transitórios e 

fugazes, com um desiderato específico e unificado, como por exemplo uma manifestação 

grevista com o intuito de melhores salários para uma classe social. Já os partidos políticos são 

possuidores de objetivos comuns, a maior parte ou a totalidade de um grupo de pessoas, como 

a realização do bem comum de forma permanente e ampla. Outrossim, é possível e saudável à 

atividade partidária que seus filiados e simpatizantes, integrem as mais diversas classes 

sociais para que se engajem em seu projeto de governo. 

 Além do mais, Fávila Ribeiro acrescenta ainda a presença de elementos psicológicos 

na concepção dos partidos políticos, contextualizado a dimensão sociológica. É inegável o 

instinto gregário do homem1[7], seja por natureza ou por interesse, surge o partido político 

como um centro de gravidade que atrai as pessoas em torno de suas idéias e ideais comuns, tal 

união desencadeia uma série de estímulos psicológicos no membro partidário que o faz 

despender as suas forças e lutar para galgar o poder político. 

O político e lorde inglês James Bryce em sua obra as democracia modernas, observa 

que os partidos políticos mantêm-se em atividade e progridem combinando quatro fatores 
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fundamentais, isto é, a simpatia, imitação, concorrência e combatividade, todas essas 

tendências deságuam nas bases emotivas dos seus filiados como um combustível para atingir 

os seus intentos. Sem dúvida, são os antagonismos da atividade política e a competitividade 

eleitoral que exercem funções estimulantes em busca do poder político. 

 Historicamente, antes da democracia moderna, o poder fundamentado por idéias 

teológicas do absolutismo monárquico em que o poder advém de Deus, os poucos partidos 

existentes possuíam uma concepção ortodoxa em que os filiados eram semelhantes aos fieis 

de uma igreja. Não obstante, a busca pelo poder ou o animus dominandi sempre encorajou o 

homem a participar de agremiações partidárias e, com isso, aflora a estreita relação com os 

fatores psicológicos da natureza humana como uma afirmação social e o desejo de 

dominação. Portanto, compete aos partidos políticos organizar e canalizar os impulsos dos 

seus membros, filiados e simpatizantes para chegar aos objetivos propostos em seus estatutos. 

3.2 A dimensão política dos partidos políticos 

 A dimensão política está relacionada à dinâmica do poder e a contribuição dos 

partidos políticos é incomensurável, pois funciona como intermediária entre representantes e 

representados do poder político. Nos regimes democráticos, são os partidos políticos 

indispensáveis, especialmente, por proporcionar o revezamento dos governantes, além de 

fazer parte como uma instituição do Estado previsto nas Constituições hodiernas. 

 É relevante informar a natureza ambígua dos partidos políticos, pois servem aos dois 

polos da política, isto é, quem se encontra no poder e os que desejam chegar ao poder, em 

outros termos, os partidos políticos atuam tanto na situação, quanto na oposição. Nessa 

esteira, convém ainda reportar sobre a acessibilidade aos partidos políticos. No caso 

específico do direito brasileiro, a legislação outorgou ampla liberdade aos partidos políticos 

para confeccionarem os seus regimentos e estatutos como lhes convier, ressalvando algumas 

proibições constitucionais1[8], prevalecendo a autonomia e o acesso, geralmente, se dão por 

adesão voluntária. 

É importante ressaltar que o poder institucional dos partidos políticos independe do 

seu fundador, caso contrário evidencia a sua fragilidade de sobreviver sem os líderes além do 

mais é possível o fracionamento partidário em facções ou tendências ideológicas desde que 
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haja o respeito à maioria e uniformidade nas deliberações internas final a ser apresentada 

como a proposta do partido. 

 Outro ponto a ser esclarecido na dimensão política dos partidos é a distinção entre a 

instituição partidária e os chamados grupos de pressão, estes se assemelham às classes sociais 

e buscam interesses individualizados, enquanto os partidos políticos visam aos interesses 

gerais da sociedade como um todo. 

Nessa linha de raciocínio, não interessa aos partidos políticos medir forças ou aliar-se 

a grupos de pressão pois tal confronto ou alianças têm incidências diretas na formação da 

opinião pública e os partidos dependem diretamente do eleitorado que não chancelam tais 

acordos ou embates, correndo-se o risco do desgaste perante a opinião pública. Assim são 

plúrimos os grupos de pressão (micro poderes) que atuam no interior partidário para 

conseguirem seus intentos, pode-se identificar o poder cultural que tem por objeto o saber, o 

poder social visa à comunicação coletiva, ao econômico com a finalidade da produção e do 

lucro e o poder político, propriamente dito, que busca a conquista do poder. 

3.3 A dimensão jurídica dos partidos políticos 

 A dimensão jurídica dos partidos políticos confunde-se com a sua própria evolução 

histórica, ou melhor, com a busca do reconhecimento jurídico da sua personalidade como 

sujeito de direitos e obrigações. Não se busca nesta pesquisa detalhar o escorço histórico dos 

partidos políticos ou mesmo definir conceituações ou posicionamentos, apenas breves 

inserções focadas para as peculiariaridades do seu aspecto jurídico como pessoa jurídica de 

natureza privada. 

 Historicamente, comporta mencionar que, dentro da evolução jurídica , os partidos 

políticos somente vieram a obter o reconhecimento e a importância que lhe são peculiares, nos 

regimes democráticos. Na verdade, os partidos políticos atravessam um longo período de 

isolamento e objeção da ordem jurídica, sem qualquer reconhecimento ou menção. Outrossim, 

a presença fática dos partidos políticos na sociedade era inegável, mesmo assim o Estado não 

tinha qualquer interesse em juridicizá-lo, quando muito, não as combatiam,  apesar de 

participarem da vida política sem o reconhecimento oficial. 

Nessa esteira, não havia mais motivos para o Estado ignorar os partidos políticos, 

passando-os à legalidade e reconhecendo a sua atividade apesar das desconfianças e da 
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submissão aos padrões jurídicos definidos quanto à sua organização e procedimentos internos. 

Assim, inicia-se a importância valorativa dos partidos políticos na esfera jurídica, ou seja, 

traça-se a sua dimensão jurídica. 

É relevante atentar que, nos regimes totalitários, o poder político representativo é 

concentrado em um único partido, isto é, monopolizado numa única agremiação descartando a 

possibilidade de competição, mantendo-se um falso semblante político divergente da 

realidade social. Não obstante, a vinculação dos partidos políticos com o Estado ainda é 

contumaz em países de regime comunistas e se apresentam ligadas a uma ideologia de 

libertação. Fávila Ribeiro acrescenta ainda que: Vale lembrar que o associativismo político 

fora inicialmente inadmitido como nocivo à ordem pública. Mas, quando houve seu 

reconhecimento, ingressa na ordem jurídica como corolário da liberdade individual.1[9] 

Quanto à definição da natureza jurídica dos partidos políticos, não é mais interessante 

saber se estes integram a esfera privada (sociedade) ou a pública (o Estado), importa verificar 

a integração em cada uma das áreas mencionadas. Gilmar Mendes afirma que: 

Os partidos políticos são importantes instituições na formação da vontade política. 

A ação política realiza-se de maneira formal e organizada pela atuação dos partidos 

políticos. Eles exercem uma função de mediação entre o povo e Estado no processo 

de formação da vontade política, especialmente no que concerne ao processo 

eleitoral. mas não somente durante esta fase ou período. O processo de formação de 

vontade política transcendendo o momento eleitoral e se projeta para além desse 

período. Enquanto instituições permanentes de participação política, os partidos 

desempenham função singular na complexa relação entre o Estado e a 

sociedade.1[10]  

 O dimensionamento jurídico dos partidos políticos no Brasil sofreu uma instabilidade 

acentuada, são idas e vindas no curso da história. Inicialmente, dá-se no Código Eleitoral 

instituído pelo Decreto nº 21.075 de 34 de fevereiro de 1932, porém a previsão constitucional 

veio com a Carta Magna de 1934. logo em seguida com o advento do Estado Novo, Getúlio 

Vargas extingue as agremiações partidárias com a Constituição Federal de 1937, somente 

retomando acolhimento com a redemocratização em 1945 sedimentada na Constituição 

Federal de 1946. Com o regime militar, não foi diferente, os partidos foram extintos 

novamente através do Ato Institucional nº 02 de 27 de outubro de 1965, criando-se apenas 

dois partidos, a Aliança Renovadora Nacional – ARENA e Movimento Democrático 

Brasileiro – MDB. 
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 Dito isto, a Lei nº 6.767/79, em seu artigo 2º admite os partidos políticos como pessoas 

jurídicas de direito público, isto é, sujeito personalizado, como unidade orgânica capaz de 

direitos e obrigações, não se confundindo com as pessoas físicas dos seus filiados, 

simpatizantes ou dirigentes. 

 Aliás, dentro da dimensão jurídica dos partidos políticos, vale ressaltar, por se tratar de 

um ente personalizado, ou seja, pessoa jurídica, poderá ser atribuída às agremiações 

partidárias a responsabilidade penal, de conformidade com o art. 173, § 5º da Constituição 

Federal e o art. 336 do Código Eleitoral (teoria da dupla imputação – pessoa física e jurídica) 

admite a condenação criminal dos partidos políticos, por entender que as infrações afetam a 

democracia e, consequentemente, atingem a ordem financeira (art. 348 a 354 do Código 

Eleitoral) quando os partidos políticos estão ligados à prestação de contas eleitorais. Não 

obstante, a teoria da desconsideração do partido político para atingir os bens de dirigentes, 

contadores e coordenadores de campanha eleitoral, deve buscar amparo legal no art.50 do 

Código Civil1[11]. 

 A Constituição Federal de 1988, assegura aos partidos políticos, em seu art. 171[12], a 

dimensão jurídica, proporcionado autonomia e liberdade de criação, fusão, incorporação e 

extinção, observado alguns preceitos elencados nos incisos e parágrafos deste artigo.. 

Contudo, é a legislação infraconstitucional que define a natureza jurídica dos partidos 

políticos. A Lei nº 9.096/95 (Lei dos Partidos Políticos)1[13] e Código Civil Brasileiro que 

definem a natureza jurídica dos partidos políticos como pessoa jurídica de direito privado. 

 Outrossim, é importante lembrar que apesar da autonomia e da liberdade de criação os 

partidos políticos em sua dimensão jurídica, não são uma conseqüência da liberdade de 

associação no âmbito político, ou seja, não dependem apenas do livre arbítrio dos seus 

filiados/fundadores, mas devem obedecer aos preceitos legais e à chancela do Tribunal 

Superior Eleitoral para ter o seu reconhecimento, passando então a existir no mundo jurídico 

enfim, a palavra final do reconhecimento ou não, obedecidos os requisitos legais, ainda 

pertence ao Estado, através do órgão maior da Justiça Eleitoral. 

 Assim sendo, não se deve entender os partidos políticos como órgão estatal, sendo 

possuidor de personalidade própria, conforme já mencionado, estão sujeitos a direitos e 

obrigações como consequência da sua personificação ou dimensão jurídica que age com 

autoridade própria no exercício de suas atividades políticas. 
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3.4 A dimensão ética dos partidos políticos 

O presente artigo adiciona às três dimensões dos partidos políticos esposadas por 

Fávila Ribeiro, uma quarta dimensão, a dimensão ética. Considerando que as agremiações 

partidárias sofrem influências diretas da chamada plutocracia1[14] em que cada vez mais o 

poder econômico interfere no poder político, essa é a realidade da cultura política pátria desde 

o Brasil Colônia, havendo um verdadeiro comércio de mandatos eletivos junto aos eleitores e, 

principalmente, a venda de legendas da parte dos maus dirigentes partidários que se intitulam 

verdadeiros “donos” dos partidos políticos. Com efeito, a legislação partidária proporciona 

essa espécie de “caciquismo” político dentro das agremiações e na maioria das vezes, 

especialmente nos diretórios estadual e municipal onde o controle das legendas pertence a 

uma só liderança ou a grupos familiares, fechando-se aos interesses dos demais filiados e 

simpatizantes. 

Viceja grande discussão no direito eleitoral pátrio a análise da moralidade e da vida 

pregressa do candidato que devem ser examinadas com minúcias, preliminarmente, antes de 

ser escolhido candidato. Tal análise compete, num primeiro momento, aos partidos políticos 

instrumentalizá-la em seus estatutos como forma de contribuição ética à representação 

política.  

Conforme já epigrafado anteriormente, os partidos políticos atuam nas democracias 

como elo entre governantes e governados e tal vínculo de confiança deve ser regado de 

moralidade e respeito, pois a importância e responsabilidade da representação política já 

trazem em seu bojo a exigência da ética na escolha dos seus representantes, estes lidaram 

diretamente na formulação do direito vigente constituído de valores expressos pela sociedade, 

portanto, é essencial ao mandatário, a vocação e espírito público que traspasse os seus desejos 

e interesses individuais. 

Nesse passo, tomando-se como paradigma a vocação política como um valor 

individual em que o sujeito dedica-se à realização de uma determinada atividade e assume 

certa posição na sociedade. Como consequência, a falta de vocação e espírito coletivo tem 

sido uma práxis na atividade política, tanto nas nações democráticas como nas socialistas e, 

com isso, a sociedade paga um preço alto: a insatisfação e a desilusão. Assim, a vocação 

significa fidelidade à própria personalidade, ao próprio projeto político (e de vida) que exige o 

máximo de doação e empenho em sua realização. Thomas Hobbes já prelecionava a união 

4102



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

entre a política a ser praticada e a ética de comportamento que se espera de todos os eleitos. 

Disse ele:  

A política é a ética, isto é, a ciência do que é justo e do que é injusto, do que é reto 

e do que é iníquo, pode-se demonstrar a priori dado que nós mesmos fizemos os 

princípios pelos quais podemos julgar o que é justo e o que é o reto ou seus 

contrários, isto é, as causas da justiça, isto é, as leis ou as convenções.1[15] 

 Nesse contexto, deve haver uma preparação intrapartidária dos postulantes aos cargos 

públicos na formação de um sujeito ético, consciente de si e dos outros, capaz de refletir e 

identificar valores coletivos (espírito público) além de ser dotado de auto controle para 

orientar seus desejos, sentimentos e impulsos individuais quando for deliberar em favor de 

seus representados. Em suma, não há necessidade de o partido político “moldar” a 

personalidade dos seus filiados que pretendem concorrer a um pleito eleitoral ou mesmo 

padronizá-los a um modelo ético, mas identificar, previamente, a sua conduta social e exigir o 

mínimo de responsabilidade com a magnitude da representação política. 

É imperioso afirmar que o comércio1[16] instituído nos partidos, além de ser uma 

afronta à moralidade é prejudicial ao por em risco o Estado Democrático de Direito, pois faz 

ressuscitar, com uma nova roupagem, o feudalismo capitalista. Ora, os romanos há muitos 

séculos souberam distinguir o direito público do direito privado fundamentados no interesse e 

tal legado tem prevalecido hodiernamente, pois há confusão entre ambos e é arriscado 

disponibilizar o poder público em favor de interesses meramente privados ou particulares. 

 Os direitos de natureza privada devem soar como garantias da não interferência do 

Estado na vida dos particulares, daí denominarem-se direitos e garantias fundamentais que 

têm como espécie os direitos individuais. Em suma, tanto o direito público quanto o direto 

privado tem naturezas jurídica diversas, assim a prevalência do interesse particular sobre o 

interesse coletivo poderá levar à fragilidade ou ao desaparecimento da Soberania. 

 Nesse ínterim, a dimensão ética dos partidos políticos tomaria como base a inserção 

em seus estatutos de imperativos normativos que filtrassem o acesso à pré candidatura dos 

seus filiados, fazendo uma triagem prévia, quando da apresentação do pedido da candidatura 

em convenção partidária, ou seja, o partido político tomaria para si a responsabilidade de 

fazer uma avaliação de natureza preventiva das condições de moralidade e vida pregressa dos 

pretensos candidatos, evitando que, no futuro, seus candidatos possam sofrer sanções judiciais 

que possam inviabilizar o registro de candidatura de filiado já escolhido em convenção. 
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 José Armando Pontes Dias Júnior advoga a tese do direito fundamental à moralidade 

das candidaturas, onde assegura que toda e qualquer ofensa ao art. 14, § 9º da Carta Política, 

afronta diretamente ao “princípio da dignidade do eleitor” como cidadão, e diz mais: 

No caso, portanto, o direito a candidaturas moralmente respaldadas por juízo de 

prognose favorável no tocante ao exercício do mandato, ou, simplesmente, o direito 

fundamental à moralidade das candidaturas, como preferimos, confere ao seu 

titular, vale dizer, ao povo, por intermédio de qualquer de seus cidadãos ativos, uma 

posição ativa frente ao Estado no sentido de impedir a participação no processo 

eleitoral de pessoas cujas candidaturas não satisfaçam requisitos de moralidade para 

o exercício do mandato.1[17] 

 Nessa senda, é imperioso ressaltar que, atualmente, há uma sobrecarga ética do Direito 

face ao desprestígio axiológico de outras instituições como a religião, a família e a própria 

moral que antes, com suas normas de tolerância e convívio social, atuavam como entes 

disseminadores das lides sociais, restando, pois, apenas o Direito à função solucionar e 

restaurar o equilíbrio da vida em sociedade. Nesse sentido, assiste razão a João Maurício 

Adeodato quando afirma que: 

Com a complexidade social, porém, há uma dissociação entre elas, que se tornam 

mais e mais independentes umas das outras, pulverizadas a ponto de cada grupo ou 

mesmo indivíduo ostentar sua própria moral, sua religião, sua orientação sexual 

específica, sua posição política (ou apolítica), suas regras de etiqueta. Assim, essas 

ordens normativas, que enfraqueciam os conflitos sociais perdem essa função 

agregadora e deixam o direito como o único meio de tratamento de conflitos 

realmente significativo no âmbito da sociedade complexa.1[18] 

 Constatada a sobrecarga do direito, a atuação ética dos partidos políticos não apenas 

diminuiria as demandas jurídico-eleitoral mas legitimaria a autonomia partidária questão de 

natureza, essencialmente, moral. Nesse ínterim, convêm pôr relevo que a Justiça Eleitoral 

sofre severas críticas ao posicionar-se de forma contrária ao exercício dos direitos políticos de 

recepção, especialmente, ao aplicar a Lei Complementar nº 135/2010 avaliando a moralidade 

e a vida pregressa do candidato que se trata, conforme já mencionado, não se trata de um 

julgamento, essencialmente, de natureza jurídica. 

Contudo, se a rejeição da candidatura se der na esfera partidária, ou seja, o partido 

político com espeque em seus estatutos e, após previa análise, entender entre os membros do 

seu conselho de ética que o filiado não reúne morais para disputar um pleito eleitoral, não 

soaria, diferentemente da decisão judicial, como ato ou decisão obstativa de direito 

fundamental do exercício da cidadania, mas apenas como a ausência de requisitos estatuídos 

pela agremiação para que se possa outorgar tal direito em convenção. Em outros termos, 

ninguém reclama e tampouco recorre, quando não é escolhido candidato em convenção 
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partidária, mas todos entendem como um ato arbitrário ou mesmo eivado de subjetivismo 

quando o Juiz ou Tribunal decide rejeitar a candidatura via processo judicial.            

Exsurge clara e insofismável que a dimensão ética do partido político, evitaria 

diversos prejuízos ao curso do processo eleitoral, uma vez que o nacional ainda não se 

encontrava na condição de candidato, mas de mero postulante. É possível que surjam vozes 

no sentido de contra-argumentar que, agindo de tal forma, os partidos políticos estariam 

afrontando um direito político fundamental, isto é, a liberdade de exercer a capacidade 

eleitoral passiva. Ora, tal argumento não se sustentaria pela própria fragilidade, considerando 

que todos os cidadãos já se encontram inelegíveis e os partidos políticos já exercem tal função 

uma vez que têm autonomia legal para escolher livremente os seus filiados em convenção. 

 A dimensão ética, ora proposta, posiciona-se no sentido do partido político, no gozo de 

autonomia legal, para inserir em seus estatutos critério ou condição prévia de candidatura à 

convenção do partido, analisando a moralidade e a vida pregressa dos filiados. Tratar-se-ia de 

uma condição à condição de elegibilidade, porém justifica-se pelo seu caráter de precaução ou 

prevenção, inclusive desobstruindo, futuramente, a Justiça Eleitoral.             

   Portanto, tudo que, porventura, possa criar obstáculos á liberdade de escolha, 

especialmente, à consciência política do eleitor, é contrário aos princípios da ética, cabendo 

ao partido político a preparação e formação da consciência política dos seus membros e 

pretensos candidatos pautados nas virtudes morais. 

4. CONCLUSÃO 

 Assim sendo, pode-se por fim afirmar que as frentes de atuação dos partidos políticos 

na sociedade dita democrática não deve excluir as questões de natureza ética, especialmente, 

quando se trata da moralidade e da vida pregressa dos seus agentes políticos, ou seja, é dever 

do partido político ser mais criterioso ao apresentar os seus pretensos candidatos para serem 

sufragados pela sociedade. Afinal, o mandato político é algo que se requer a outorga e a 

confiança do eleitor, não sendo admissível que se apresentem pessoas sem as qualidades 

exigidas de um bom cidadão. 

 Outrossim, não se trata de implementar o modelo de república idealizado por Platão, 

mas de o partido político conscientizar os seus filiados das responsabilidades que se requer o 

exercício de um mandato político representativo. Logo, a atuação ética cotidiana, buscando o 
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respeito e probidade individual deverá ser refletida na atuação da vida pública, isto é, a 

vocação para a coletividade deverá superar as ações egoístas e os interesses de natureza 

individual. Afinal a moralidade e a vida pregressa do candidato deverão ser compatíveis com 

exercício do mandato político.     

 Nesse contexto, há de ser ratificado o direito fundamental à moralidade das 

candidaturas como uma condição da própria dignidade pessoa humana afinal o destino da 

sociedade passa crivo político, daí a legitimidade do mandato representativo deve ser 

respaldada de moralidade, considerando a amplitude do mandato representativo, 

diferentemente do mandato imperativo, onde o mandatário eleito não representa apenas os 

eleitores que lhes sufragaram, mas de todos os demais cidadãos d corpo social. 

 Conclui-se ainda que a participação ética mais ativa dos partidos políticos quando da 

escolha dos seus candidatos em convenção, fazendo uma triagem criteriosa dos seus 

membros, legitimará a autonomia partidária e resguardará a Justiça Eleitoral de futuras lides 

de natureza estritamente moral e não jurídica. Outrossim, considerando ainda a sobrecarga 

ética do direito, a seleção criteriosa dos candidatos nas convenções partidárias, observando-se 

a atuação moral e a vida pregressa do pretenso candidato, traduzir-se-á na seriedade e 

confiança política do próprio partido diante dos eleitores, portanto, os ganhos políticos serão 

inevitáveis para as agremiações que assim procederam. 

  Finalizando, não há como atingir uma consciência política do cidadão/eleitor quando 

não se vislumbra, internamente, uma preocupação ético-estruturante dos partidos políticos, 

pois as opções apresentadas como pretensos candidatos a representantes do povo não reúne a 

convicção prévia do homem público virtuoso e probo, por si só, vicia o pleito eleitoral e, 

consequentemente, implantar-se-á a cultura da corrupção eleitoral, da compra de votos, dos 

favores e abusos de poder político e econômico, maculando a essencialidade da democracia, 

isto é, a liberdade de escolha. Portanto, a análise da moralidade e da vida pregressa do 

pretenso candidato deverá ser uma condição sine qua non  ser adotada de forma criteriosa 

pelos partidos políticos em suas convenções partidárias eleitorais como um pré requisito à 

indicação da candidatura. 
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inclinação natural que nos leva a amar os outros seres humanos, sendo esta inclinação a 

origem das virtudes e o fundamento maior da justiça (De legibus). Já Thomas Hobbes, 

contrapõe ao orador romano, com o princípio do benefício próprio, ou seja, a natureza 

humana não leva ao homem procurar a companhia dos seus semelhantes por si mesma, mas 

para que dela se possa auferir alguma honra ou proveito ou interesse próprio e que a conduta 
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soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e 

observados os seguintes preceitos: 

.... 

II - proibição de recebimento de recursos financeiros de entidade ou governo 

..... 

§ 1º É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna, 

organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas 

coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
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A EVOLUÇÃO DO VOTO NO BRASIL: DAS ELEIÇÕES “A BICO DE 

PENA” ÀS URNAS ELETRÔNICAS 

THE EVOLUTION OF VOTING IN BRAZIL: FROM THE RIGGING OF 

ELECTIONS TO THE ELECTRONIC BALLOT BOXES 
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RESUMO 

O trabalho examina a evolução do voto no Brasil, observando, sobretudo, a tecnologia do voto, das 

eleições “a bico de pena” às eleições com a urna eletrônica. A base empírica é a legislação eleitoral, 

constitucional e infraconstitucional, editada desde a Colônia até a atualidade, sob a égide da 

Constituição Federal de 1988. Convivendo com eleições desde o período colonial, o Brasil as reproduz 

tanto sob a monarquia quanto sob a forma republicana. Evidentemente, detectam-se fragilidades nos 

sistemas eleitorais adotados, quanto nas práticas dos mesmos, todavia, observa-se também como 

constante tanto o aumento da participação popular quanto a aperfeiçoamento da tecnologia do voto. 

Pode-se dizer mesmo que, no Brasil, a legislação eleitoral foi sempre uma das mais avançadas, quando 

comparada às das democracias mais desenvolvidas.  

 

Palavras-chave: Brasil. Legislação eleitoral. Direitos políticos. Voto. Tecnologia do voto.   

 

ABSTRACT 

The paper examines the evolution of voting in Brazil, emphasizing, fundamentally,  its technology, 

from the rigging of elections  (“a bico de pena” elections) to the electronic ballot boxes. The empirical 

basis of the paper is the electoral legislation, constitutional and infraconstitutional, edited from the 

colonial times to present day, under the federal Constitution of 1988. Co-existing with elections from 

the colonial period until now, Brazil reproduces elections as much from the monarchic time as the 

republican regime. Evidently, fragilities in the adopted electoral systems can be detected, as much as in 

the practices of the same, nevertheless, it can also be observed,   as a constant, the increase of popular 

participation  and the perfecting of the voting technology. It can be said that, in Brazil, the electoral 

legislation is one of the most advanced, in comparison with the most advanced democracies. 
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Já sob o ministério Itaboraí, podia-se distinguir a separação entre os liberais, a faixa 
radical. Um homem novo começava a aparecer na política, e revelava, desde os seus 

primeiros atos, uma independência, uma força, uma audácia, como decerto ainda não se 

tinha visto, batendo às suas portas em nome de um direito até então desconhecido: o do 

povo. [...]  

Joaquim Nabuco 

1 INTRODUÇÃO 

O voto, como instrumento da cidadania, ora restrita, ora ampliada, acompanha toda a 

evolução histórica do Brasil, da Colônia aos dias atuais, em que se vivencia um formidável 

experimento democrático. Em algumas épocas foi ou é obrigatório, em outras facultativo; já foi 

censitário, econômico ou cultural, atualmente, permitindo-se, inclusive, aos analfabetos. Houve 

momentos em que as eleições foram caracterizadas por muita coerção, momentos em que se alternam 

coerção e sedução; etapas com rarefeita ou com elevada participação popular. A evolução também se 

deu no sentido da ação de votar, ou seja, o voto falado, o voto escrito e, mais recentemente, o voto 

eletrônico. 

O presente trabalho propõe-se a restaurar, com base na legislação, a constitucional e a 

infraconstitucional, os delineamentos gerais do voto nos cerca de quinhentos anos de voto no País.  

Hoje, a legislação eleitoral brasileira é uma mais discutidas, inclusive, com a tendência marcante a 

desconsiderá-la em nome de uma “reforma política” o mais das vezes confusa ou despropositada.  

Todavia, a legislação eleitoral brasileira já foi estudada e elogiada. Como afirma Manuel 

Rodrigues Ferreira (2005, p.8), tal “fama não vem dos dias atuais”, pois “desde o século XIX já havia 

no Brasil uma legislação considerada superior a da Inglaterra e Estados Unidos. O voto ao povo 

brasileiro não foi conquistado à força ou imposto”. Na verdade, “a tradição democrática do direito ao 

voto, de escolher governantes (locais), está de tal maneira entranhada na nossa vida política, que 

remonta à fundação das primeiras vilas e cidades brasileiras, logo após o descobrimento”.  

  

2 OS PRIMÓRDIOS  

Com a chegada dos portugueses ao Brasil e a iniciação do projeto exploratório, consta nos 

documentos da época as primeiras vilas fundadas no Brasil estavam baseadas no ordenamento jurídico 

português, isto é, nas Ordenações do Reino. Ali, estava estabelecido que a forma de governo em 

âmbito nacional seria a monarquia, enquanto nas vilas e cidades seria a república.  

Assim, os bandeirantes paulistas ao explorar os sertões já tinham o privilégio de votar e ser 

votados. Tal pratica é percebida, por exemplo, por Manuel Rodrigues Ferreira (2005, p.9), quando diz: 

Quando, em 1719, Pascoal Moreira Cabral chega, com a sua bandeira, às margens do rio 

Cuiabá e Coxipó-mirim, e ali descobre ouro e resolve estabelecer-se, seu primeiro ato é 

realizar a eleição de guarda-mor regente. E naquele dia, 8 de abril de 1719, reunidos numa 

clareira no meio da floresta, aqueles homens realizaram uma eleição. [...] depois deste primeiro 

ato legal, eram fundadas as cidades já sob a égide da lei e da ordem. 
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Nas vilas e cidades, a escolha dos ocupantes de cargos e funções dava-se através das eleições, 

cujas regras eleitorais eram parte das Ordenações do Reino. As eleições eram indiretas e universais, 

sendo os eleitores homens bons (nobreza das vilas e cidades) e os oficiais mecânicos. Porém, os 

últimos, como componentes da plebe, se possuíam a possibilidade do voto, não podiam ser votados. 

No início do século XVIII, começou a desenvolver-se tanto no Brasil quanto em Portugal uma 

nova classe, a burguesia, conhecida também por estado do meio. Os burgueses viviam sob a mesma lei 

da nobreza, mas não possuíam os direitos políticos, logo não podiam ser votados e, consequentemente, 

não podiam ter os cargos administrativos das cidades e vilas. Logo, a nova classe em desenvolvimento 

começou a forçar os limites do sistema político no sentido da conquista de direitos políticos. Aliado a 

isto, os letrados passaram a ter acesso aos pensadores do Iluminismo e da democracia, disseminando-

se as ideias de representação e participação políticas.   

A rigor, as idéias do constitucionalismo – com a importância atribuída à representação e 

participação política - começaram a ter conseqüências institucionais para o Brasil1 a partir dos 

desdobramentos da chamada Revolução Liberal do Porto, que, em Portugal, exigia que o rei 

renunciasse aos seus poderes absolutos e jurasse de antemão a Constituição que se queria elaborada. A 

notícia da insurreição constitucionalista, iniciada na cidade do Porto, em 24 de agosto de 1820, só 

chegaria ao Brasil dois meses depois e dava conta de que juristas e letrados, ostensivamente apoiados 

por comerciantes e militares, exigiam uma Constituição que reproduzisse as linhas mestras da Carta da 

Espanha, de 1812, restaurada em março de 1820. João VI decidiu convocar as velhas Cortes 

portuguesas que se haviam reunido pela última vez em 1698. Segundo o decreto real, elas estariam 

autorizadas a emendar, alterar e dispor, que a sanção real já estaria assegurada, “segundo os usos, 

costumes e leis fundamentais da monarquia”. Os anseios dos insurretos do Porto, porém, alcançaram 

Lisboa e, daí, todo o reino português, ganhando terreno a luta pela soberania nacional. Afinal, em vez 

das velhas Cortes do agrado do monarca, se instituíram as Cortes Extraordinárias e Constituintes da 

Nação Portuguesa, a que o rei forçadamente teve de aderir, tais as pressões que se montaram aquém e 

além mar. Foi nessa oportunidade que os brasileiros, pela primeira vez, tiveram ocasião de eleger, 

enviando-os em seguida a Portugal, deputados constituintes (MORAES, 2011).  

 A primeira Assembléia Constituinte efetivamente brasileira, embora convocada antes mesmo do 

Sete de Setembro, somente se instalou após a Independência, precisamente em maio de 1823, com a 

finalidade de apresentar projeto e dar a primeira constituição ao País recém-independente. A 

Constituinte de 1823 refletia na sua composição as condições sociais, econômicas e políticas em que 

vivia um país eminentemente agrário, de população disseminada por um extensíssimo território, de 

                                                
1 “Em conseqüência, antes que a independência rompesse o compromisso do Brasil com as instituições judiciais e 

administrativas do antigo regime, Portugal já havia começado a mudá-las (carta de lei de 11 de julho de 1822), pela 

separação da atividade administrava da função judicial, pela centralização política e administrativa que abandonava - ao 

menos na superfície - o regime da monarquia concelhia de extração medieval e pela transformação do Rei em primeiro 

administrador do Estado. As novas idéias, vindas da França, tiravam do Monarca o poder de fazer a lei, prerrogativa das 

Cortes; compensavam-no, contudo, dando-lhe a administração do Estado, fornida dos despojos das autoridades locais 
(judiciais e administrativas)” (BORJA, 1997, [s.p.]).  
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centros urbanos rarefeitos e de economia baseada na mão-de-obra escrava (SOUSA, 1957;  

URICOECHEA, 1978; LIMA, 1995; NEVES, 2003;  MORAES, 2011).   

O colégio eleitoral que escolheu os deputados constituintes era severamente limitado. 

Considerava-se cidadão brasileiro, por conseguinte com direito de voto, o brasileiro nato ou o 

português que optasse pela nacionalidade brasileira. Mas mecanismos copiados do sistema eleitoral 

vigente em Portugal restringiam a cidadania política. As eleições foram indiretas, realizadas pelo 

seguinte teor: as freguesias elegiam seus eleitores compromissários; estes elegiam os eleitores 

paroquiais; os eleitores paroquiais elegiam os eleitores de comarca que, por seu turno, escolhiam os 

deputados constituintes. Nos dois primeiros turnos, o voto não era secreto e, a partir do segundo, 

quando se escolhiam os eleitores paroquiais, o voto era censitário, isto é, os eleitores de comarca, os 

eleitores de província e os deputados constituintes teriam de dispor de uma renda mínima fixada pela 

lei. O sistema eleitoral excluía a maioria da população, visto que não desfrutavam de liberdade política 

nem os homens livres pobres, nem as mulheres, nem a massa escrava.   

De fato, advindo das plagas européias, o pensamento liberal brasileiro, como já bem destacado 

por Raymundo Faoro (2007), era mais marcado pelo absolutismo ilustrado do marquês de Pombal do 

que pelas lutas afirmativas de segmentos inconformados com o ancien régime francês. Iniciavam-se, 

no constitucionalismo, “as idéias fora do lugar”, pois, como já destacado por Roberto Schwarz (2000, 

p.29), talvez com certo exagero, mas não sem razão, “ao longo de sua reprodução social, 

incansavelmente o Brasil põe e repõe idéias européias, sempre em sentido impróprio”. 

Eduardo Kugelmas (2002, p.39) acentua que “as elites ilustradas do universo luso-brasileiro da 

década de 1820” eram, em boa medida, herdeiras da tradição de que fala Raymundo Faoro, logo se 

tornando evidentes 

as aproximações e sintonias entre estas elites e o moderadíssimo liberalismo dos teóricos 
franceses da época, preocupados em encontrar o equilíbrio entre o absolutismo de outrora, 

legitimado pelo direito divino dos reis, e a visão de soberania popular identificada com o 

período jacobino da Revolução Francesa e considerada rousseauniana.  

Na verdade, uma definição restritiva de cidadania e uma hierarquização dos direitos políticos dos 

cidadãos eram vistos à época como compatíveis com uma noção limitada de liberalismo 

(KUGELMAS, 2002, p.39-40). 

 Mas, na passagem, do voto no período colonial para o voto no recém inaugurado Estado 

nacional, o voto que era universal passa a ser voto censitário. Segundo José Murilo de Carvalho (2002, 

p.39), 

a lei era muito rígida no que se referia à maneira de demonstrar a renda. Não bastavam 

declarações de terceiros, como anteriormente, nem mesmo dos empregadores. Muitas pessoas 

com  renda suficiente deixavam de votar por não conseguirem provar seus rendimentos ou 

por não estarem dispostas a ter o trabalho de prová-los. 

 

Relembre-se também, Logo após todos estes acontecimentos são convocadas as primeiras 

eleições gerais no Brasil,  por D. João VI. Esta eleição tinha o objetivo de compor o parlamento que 
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eram as “Cortes Gerais de Lisboa”. Como as juntas portuguesas não tinham tempo hábil para elaborar 

uma lei que atingisse seu objetivo, foi adotada a lei eleitoral da Constituição Espanhola de 1812. Esta 

Constituição regulamentava um sistema eleitoral em quatro graus: primeiramente o povo escolhia os 

compromissados, os quais elegiam os eleitores de paróquia, que por sua vez escolhiam os eleitores de 

comarca e, por fim, ocorria a eleição dos deputados. As eleições que haviam ocorrido até então no 

Brasil havia sido de dois graus. 

Ainda sob a vigência da lei eleitoral espanhola ocorreram mais duas eleições gerais: uma para 

escolher as juntas governativas das províncias e a de Procuradores das Províncias. Há de se ressaltar 

que, enquanto as eleições gerais ocorriam sob a tutela da Constituição Espanhola, as eleições locais 

continuavam sendo realizadas pelas normas do Código das Ordenações do Reino.   

Em 3 de junho de 1822, são convocadas por D. Pedro as eleições para uma Assembleia 

Constituinte e Legislativa. Em razão deste decreto, é publicada em 19 de junho de 1822 uma 

“Instituição”, nome que se dava à época ao que hoje se denomina “lei eleitoral”, a qual é considerada a 

primeira lei eleitoral brasileira. Esta Instituição continha todas as regras para esta eleição que foi 

realizada pelo sistema indireto e em dois graus. 

Característica marcante da primeira lei eleitoral é a restrição do voto popular e o privilégio do 

voto dos proprietários de terra e senhores de engenho, sem excluir os guarda–livros, primeiros 

caixeiros de casas do comércio, criados da Casa Real e os administradores de fazendas e fábricas.  

Não pode ser esquecido que a Primeira Republica ficou conhecida como “república dos 

coronéis”. Este nome se deu, pois o Coronel era a patente mais importante da Guarda Nacional e 

consequentemente a mais poderosa do município. Esta patente era dada aos maiores fazendeiros, 

comerciantes e industriais. Tal estrutura passou do Império para a República até ser extinta Guarda 

Nacional, restando apenas o poderio político. Assim,  

[o] Coronel passou, então, a indicar simplesmente o chefe político local. O coronelismo era a 

aliança desses chefes com os presidentes dos estados e desses com o presidente da República. 

Nesse paraíso das oligarquias, as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer. Elas 

foram aperfeiçoadas. Nenhum coronel simplesmente excluído. Os historiadores do período 

concordam em afirmar que não havia eleição limpa. O voto podia ser fraudado na hora de ser 

lançado na uma, na hora de ser apurado, ou na hora do reconhecimento do eleito. Nos estados 
em que havia maior competição entre oligarquias, elegiam-se às vezes duas assembleias 

estaduais e duas bancadas federais, cada qual alegando ser a legítima representante do povo 

(CARVALHO, 2002, p. 41-42). 

 

Pode–se dizer que o coronelismo existiu no Brasil mesmo com a queda da Guarda Nacional, 

em razão do grande abandono, miséria e ignorância que vivia a classe populacional. Os proprietários 

rurais já não eram tão ricos, mas tinha certas benesses que o trabalhador da terra não dispunha, como 

fartura de alimento, água encanada, instalação elétrica, esgoto, rádio e gado na terra que permitia 

conseguir os financiamentos junto aos bancos. Com essa diferença patrimonial aparentava ser o dono 

de terra muito rico. Assim havia muitas trocas de favores entre os dois: o dono da terra ajudava o 

ruralista financeiramente e o ele dava em troca a sua lealdade, dentre elas no voto. Assim “o 

„coronelismo‟ assenta, pois, nestas duas fraquezas: fraquezas do dono da terra, que se ilude com o 
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prestigio do poder, obtido à custa da submissão política, fraqueza desamparada e desiludida dos seres 

quase sub-humanos que arrastam a existência no trato de suas propriedades” (LEAL, 1949, p.56). 

Daí surgiu a expressão de eleições “a bico de pena” que significava na adulteração das atas 

feitas pela mesa eleitoral com a criação de nomes falsos, inserção na lista de pessoas que tinham 

morrido e os ausentes. Como diz Walter Costa Porto (2000, p.13), “a bico de pena” eram as “eleições 

que, no Brasil, do Império e, sobretudo da 1ª República (1889-1930), formalmente corretas, em vista 

da documentação apresentada, eram em verdade inteiramente falseadas”.
2
  

 

3 O VOTO NO BRASIL COMO ESTADO NACIONAL  

3.1 A Constituinte de 1823 e a Constituição de 1824 

Proclamada a independência do Brasil em relação a Portugal, em 25 de março de 1824 é 

outorgada a primeira constituição brasileira.  

Esta Carta Magna trazia um sistema eleitoral pelo voto indireto e em dois graus, segundo 

estabelecia o art. 90:  

As nomeações dos Deputados, e Senadores para a Assembleia Geral, e dos Membros dos 
Conselhos Gerais das Províncias, serão feitas por Eleições indiretas, elegendo a massa dos 

Cidadãos ativos em Assembleias Paroquiais os Eleitores de Província, e estes os Representantes 

da Nação, e Província. (BRASIL,2011, on line) 

 

A lista das pessoas que não podiam votar em primeiro grau era bem maior das que tinham o 

direito ao voto:  

Art. 92. São excluídos de votar nas Assembleias Paroquiais: I. Os menores de vinte e cinco 
anos, nos quais se não compreendem os casados, e Oficiais Militares, que forem maiores de 

vinte e um anos, os Bacharéis Formados, e Clérigos de Ordens Sacras. II. Os filhos famílias, 

que estiverem na companhia de seus pais, salvo se servirem Ofícios públicos. III. Os criados de 

servir, em cuja classe não entram os Guarda-livros, e primeiros caixeiros das casas de 

comércio, os Criados da Casa Imperial, que não forem de galão branco, e os administradores 

das fazendas rurais, e fábricas. IV. Os Religiosos, e quaisquer, que vivam em Comunidade 

claustral. V. Os que não tiverem de renda liquida anual cem mil réis por bens de raiz, indústria, 

comércio, ou Empregos. (BRASIL,2011, on line) 

 

Nas eleições de segundo grau somam-se a estes os que não tinham renda liquida anual de 

duzentos mil réis por bem de raiz, indústria, comércio ou empregos, os libertos e os criminosos 

pronunciados em querela ou devassa. Para ser deputado ainda havia outras restrições, isto é, tinha que 

ter uma renda de quatrocentos mil réis, como também não podia ser brasileiro naturalizado nem os 

religiosos. 

No dia seguinte à outorga da primeira Constituição foi expedida a primeira lei eleitoral com o 

título de Instruções de 26 de março de 1824. O conteúdo dela pouco diferia da Instrução de 19 de 

junho de 1822.  

Uma novidade foi o alistamento ou registro prévio dos eleitores, que era feito pelos párocos. 

A eleição acontecia dentro da igreja, o voto não era secreto, tendo o eleitor tinha que escrever na 

                                                
2 Nas palavras de Francisco Belisário Soares de Souza (1979, p.3), tais eleições “são as mais regulares, segunda as atas; não 

há nelas uma só formalidade preterida, tudo se fez a horas e com os preceitos das leis, regulamentos e avisos do governo;  é 
difícil que ofereçam brechas para nulidades”.  
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própria cédula o nome do seu escolhido e assinar. Também foi instituído o voto por procuração. Em 

1842, esta lei foi substituída pela Instituição de 4 de maio. Os pontos mais importantes da norma 

substitutiva foi um capítulo destinado somente para o alistamento dos cidadãos ativos, procurando 

tentar moralizar as eleições. Também se proibiu o voto por procuração. 

A partir de 1828, o país passa a ter outra lei eleitoral, a qual regulava as eleições de 

vereadores à câmara municipal, substituído as Ordenações do Reino. Inovação trazida foi em relação 

às multas. Caso o eleitor faltasse, pagaria uma multa que variava de trinta a sessenta mil reis, sendo 

enviada esta quantia para os estabelecimentos de instrução pública dos respectivos lugares. Caso as 

mesas dos colégios eleitorais não fossem diligentes com suas obrigações pagaria multa de trezentos a 

seiscentos mil reis, montante que iria para os cursos jurídicos.  

Outras novidades que podem ser apontadas são a inscrição prévia dos eleitores, o retorno ao 

voto do analfabeto e a eleição em um só grau e direta. “Assim, a eleição direta tem, com essa lei, o seu 

advento no Brasil” (FERREIRA, 2005, p. 107). 

Em 12 de agosto de 1824, nasce outra lei eleitoral regulamentando as eleições de regente. Esta 

lei tem uma característica bem marcante, pois modificou alguns artigos da Constituição em vigor. 

Por fim, deve ser acentuado que a lei eleitoral mais importante do Império foi a de 9 de 

janeiro de 1881, conhecida como Lei Saraiva. Ela estabelecia que a escolha de senadores, deputados 

para a Assembleia Geral e os membros das assembleias legislativas das províncias, assim como a 

eleição de qualquer outra autoridade, seriam procedidas pelo sistema de votação direta e secreta. 

Ademais, determinava as regras do alistamento dos eleitores, permitia o voto do analfabeto e arrolava 

as exigências para que os cidadãos pudessem ser eleitos na esfera municipal, provincial e nacional.   

No fim do Império, podia-se dizer que o Brasil possuía uma legislação eleitoral à frente de 

muitos países desenvolvidos. Na verdade, conforme acentua Ferreira (2005, p.220),  

 A Lei Saraiva, de 1881, foi a culminância de um processo evolutivo que durou 67 anos, desde 

os primeiros dias da Independência. Durante todo o Império, os partidos, os políticos nas 

assembleias, os jornais, os publicistas, enfim, a classe dirigente da sociedade esteve voltada 

para ao aperfeiçoamento do sistema eleitoral. Esse esforço culminou na Lei Saraiva, que 

colocou o Brasil entre as nações civilizadas. 

 

3.2 O Brasil republicano e a Constituição de 1891 

Com a instalação da República em 1889, era o momento de adequar as leis eleitorais à nova 

forma de governo. Assim, as primeiras providências foram no sentido de revogar a Lei Saraiva e de 

elaborar nova normatividade, que pudesse, principalmente, garantir a eleições de líderes que os 

fautores da nova forma de governo pretendiam no poder. No dizer de Ferreira (2005, p.223),  

A República foi um regime outorgado ao povo brasileiro. Aliás, os regimes políticos no Brasil 

nunca foram submetidos à escolha do povo. A este, sempre, só foi dado escolher os dirigentes 

dos regimes recém inaugurados. Os republicanos de 1889 temiam que as primeiras eleições 

para a escolha dos representantes do povo à Constituinte fossem transformadas em consulta 

popular, pois poderia ser eleita a maioria monarquista. (FERREIRA, 2005, p. 223) 
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As primeiras eleições da República ocorreram em 15 de setembro de 1890, com o fito de 

escolher o presidente da República, o vice e a Assembleia Constituinte. Como se queria, os 

republicanos lograram sair vitoriosos.  

Diz Felisbelo Freire (1895. v. III, p.9; v.III, p.VI;  1895, p.VIII; p.VI) que “poucas 

incompatibilidades figuraram na lei e ainda menores as que foram observadas no pleito. Assim, 

tiveram entrada na representação cidadãos investidos dos cargos de governadores, ministros, chefes de 

polícia, comandantes de armas, etc.” Segundo ainda Felisbelo Freire, tiveram assento “médicos, 

juristas, bacharéis em direito, engenheiros civis e militares, literatos, jornalistas, militares de mar e 

terra”, todavia, “outro fator que não deixou de preocupar nossa atenção foi a latitude que teve o 

elemento militar na constituinte”, pois “crescido foi o número de militares que nela tiveram assento”.  

As eleições para o Congresso Constituinte basearam-se no disciplinamento traçado por meio do 

Decreto nº 510, de 22 de junho de 1890, conhecido como Regulamento Alvim. 

Naquele momento, certamente, o primeiro passo da longa marcha da “democracia brasileira, 

representativa, laica e republicana”, foi dado com “o primeiro voto na eleição de deputados à 

Assembléia Constituinte de 1891” (SANTOS, 2007, p.13).
3
 Todavia, a organização social, econômica 

e política subjacente à Constituição de 1891, isto é, a República Velha, foi muito bem caracterizada 

por Robert Levine (2001, p.20 e p.21) como um período de “cidadania limitada”, em que “os 

brasileiros [...] não gozavam nem de uma democracia nem de mais oportunidades para melhorar de 

vida”. Assim,   

Em 1889, o governo do Brasil passou de monarquia constitucional a república federativa 
secular, fundamentada nos princípios ortodoxos do liberalismo econômico e comandada de 

forma ditatorial durante quase toda a primeira década de sua existência. Os presidentes civis 

que governaram após 1896 o fizeram sob a ameaça constante de uma intervenção militar. A 

estabilidade chegou depois de 1898 sob o comando dos paulistas, e o governo federal 

expandiu-se com a república. De 1900 a 1930, as despesas do governo central aumentaram 

mais de 5% ao ano, três vezes a taxa de 1930-45, apesar de todos os novos departamentos 

criados por Vargas.  

No período, na sua maior parte, “a cidadania, na prática, estendia-se apenas à elite” e “abusos 

contra os direitos humanos eram lugar-comum”:  

[...] Mesmo durante os períodos em que não havia censura formal, os editores de jornais 

instintivamente amenizavam, ou excluíam totalmente, notícias sobre greves, especialmente 

aquelas contra grandes proprietários de terras (como no caso da greve de 1931 contra as fazendas 

de café de Albuquerque Lins) e contra ferrovias de propriedade estrangeira. Os militares 

chefiavam campos de concentração para prisioneiros políticos, num dos quais, em Clevelândia 

do Norte, no distante Amapá, descobriram-se décadas depois túmulos cheios de cadáveres de 

prisioneiros que receberam injeções de morfina ou haviam sido forçados a ingerir grandes 

quantidades de vidro moído. Excetuando-se as atividades religiosas, a sociedade tinha poucas 

oportunidades de se reunir. A vida nos vilarejos, prejudicada pelo poder dos proprietários de 

terras, carecia da tradição de autonomia que gozavam os vilarejos no México ou no Peru. 
  

                                                
3 O sistema representativo no Império pode ser caracterizado pelo “sorites” de Nabuco de Araújo: “[...] o Poder Moderador 

pode chamar a quem quiser para organizar Ministérios; esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la; esta eleição faz a 
maioria. Eis aí o sistema representativo  no nosso país!” (apud NABUCO, 1997, v.I,  p.764).  
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 De modo geral, os críticos da Constituição republicana insistiam na necessidade de adaptar as 

instituições à realidade nacional e afirmavam o contraste do “país legal” em relação ao “país real”, isto 

é, a parcial ou total inadequação das instituições a partir de 1891 à evolução do Brasil. Por conta do 

dedutivismo jurídico-formal, o constitucionalismo republicano seria vítima da reificação institucional, 

ou seja, da aceitação do ponto de vista segundo o qual as mesmas instituições acarretam sempre os 

mesmos efeitos políticos, independentemente da ordem econômica e social em que se inscrevem.4 

Para Alberto Torres (1982, p.34), a Constituição Federal de 1891 fora “fruto de uma revolta sem 

cultivo prévio na opinião e sem preparo organizador – surgida, inesperadamente, das trevas da 

conspiração política, para a realidade, por força de um trabalho subterrâneo”. Tal revolta fora 

favorecida por alguns acidentes da política imperial, a saber, a abolição dos escravos e a moléstia do 

monarca, prenunciando este último a aproximação do terceiro reinado, antipático, em geral, ao 

sentimento popular. Destarte, o texto constitucional republicano “não é senão uma roupagem de 

empréstimo, vestindo instituições prematuras” (TORRES, 1982, p.35). Segundo ainda Alberto Torres, 

todas as nações possuem um regime constitucional ostensivo e um regime constitucional verdadeiro, 

mas subterrâneo, com “o terrível problema da arte política” consistindo em conciliar a realidade com a 

abstração. Assim, o regime ideal seria aquele em que os dois planos se confundissem, de modo que um 

regime constitucional evoluísse na medida em que o plano inferior se aproximasse da concepção legal. 

Louvando o texto promulgado em 24 de fevereiro de 1891 e reconhecendo-lhe a perfeição técnica, 

assinala:  

[...] Como obra de estética e de ideal político, é talvez o mais notável documento de cultura 
jurídica contemporânea; não sei que haja outra onde as definições e as classificações, o rigor e 

o cuidado no desenvolver regras e funções, tenham atingido a tanta perfeição;  nenhuma levou 

tão longe o empenho de proclamar as mais avançadas conquistas da liberdade humana e da 

democracia (TORRES, 1982, p.80).  

Todavia, a “perfeição técnica” discrepa substancialmente das “necessidades positivas” e das 

“formas de vida real”:  

Desde que se sai [...] do terreno puramente abstrato e da contemplação da forma, começam a 
surgir as lacunas, as imperfeições e incoerências do sistema. Não tendo por fim regular fatos da 

vida pública do povo e do país, atender às suas necessidades positivas, faltou ao legislador o 

critério prático, próprio de um trabalho legislativo assentado sobre o terreno da observação e da 

experiência, único que pode dar às leis uma feição inteligível, porque reflete as formas da vida 

real democracia (TORRES, 1982, p.80). 

Por seu turno, Oliveira Vianna também acentuou a disjunção entre o “país legal” e o “país real”, 5 

como a base do diagnóstico do caráter utopicamente liberal das instituições jurídico-políticas levadas a 

                                                
4 Felisbelo Freire, pelo contrário, considera que a República “constitui uma tradição histórica em nossa vida política”, 

afirmando  “a convicção que toma corpo justamente no fato incontestável de que a República teve suas causas de origem, 

de desenvolvimento, suas fases e seus períodos históricos, sofrendo a influência cultural do meio e reagindo sobre ele” 

(1895. v.1, p.9).  
5Conforme observa Bolívar Lamounier (1977. v.2, p.354), “a disjunção entre o „país real‟ e o „país legal‟ é uma forma 

narrativa extremamente comum em todos os países onde se verificou uma reação forte contra o iluminismo e o 
constitucionalismo abstrato do liberalismo francês do século XVIII”.  
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termo com a Constituição de 1891, em contraste com o caráter clânico-oligárquico das instituições 

sociais. A seu ver, os “bons rapazes, que se haviam adestrado em atirar pedras no governo, colhidos de 

surpresa para a grave missão de estadistas, tiveram que improvisar às pressas um programa de 

construção” (VIANNA, 1927, p.23-24),  ademais de terem uma mentalidade cujo traço mais distintivo 

era a crença no poder das fórmulas escritas. Para esses sonhadores, pôr em letra de forma uma 

idéia era, de si mesmo, realizá-la. Escrever no papel uma Constituição era fazê-la para logo 

uma cousa viva e atuante: as palavras tinham o poder mágico de dar realidade e corpo às idéias 

por elas representadas” (VIANNA, 1927, p.25)  

Assim, 

os republicanos da Constituinte construíram um regímen político baseado no pressuposto da 

opinião pública organizada, arregimentada e militante. Ora, esta opinião não existia, e ainda não 

existe entre nós: logo, ao mecanismo idealizado pelos legisladores de 91 faltava o sopro 

inspirador do seu dinamismo. Daí a sua falência (VIANNA, 1927, p.43).  

Prossegue Oliveira Vianna afirmando que o erro dos reformadores políticos foi querer realizar no 

Brasil uma democracia do tipo inglês, o que, segundo ele, seria coisa totalmente impossível, porque, 

“seja qual for a pregação dos novos Rui do futuro, estaremos condenados a jamais ser ingleses” 

(VIANNA, 1987, p.124). 

A Constituição de 1891 estabelecia que podiam ser eleitores os maiores de 21 anos, desde que 

não fossem mendigos, analfabetos, praças de pré (exceto alunos de escolas militares de ensino 

superior), religiosos de ordens monásticas, companhias, congregações ou de qualquer comunidade 

sujeitos ao voto de obediência, regra ou estatuto que importasse a renúncia da liberdade individual.    

Na verdade, o voto pela renda foi abolido, e instituída a proibição do voto ao analfabeto. 

 

3.3 A Constituinte de 1933/1934 e a Constituição de 1934 

A Revolução de 1930 definiu de forma aguda o impasse político-constitucional que 

caracterizou a República Velha, com as fortes críticas que, desde a promulgação da Constituição de 

1891, eram veiculadas. A cidadania restrita e a hegemonia das oligarquias já eram objeto das revoltas 

tenentistas dos anos 20, das cisões inter-oligárquicas e das demandas relativas ao sistema eleitoral, ao 

respeito pelo voto, ao reconhecimento dos candidatos eleitos, além da organização do movimento 

operário, que se manifestava, inclusive, pela emergência de greves a partir da segunda década. Assim, 

o movimento que culminou com a Revolução de 1930, a crer nos discursos e manifestos da Aliança 

Liberal (AL), tinha como finalidade o restabelecimento da legitimidade da forma representativa de 

poder, abalada pelos desvios, distorções e degenerações do presidencialismo e das práticas eleitorais 

que desfiguravam a manifestação da vontade popular. 

O Governo Provisório foi instituído por meio do Decreto nº 19.938, de 11 de novembro de 1930  

(BRASIL, 2008, on line). Tal decreto, com força constituinte similar à do Decreto n° 1, do primeiro 

governo republicano, estabelecia que o Governo Provisório passava a exercer discricionariamente 

todas as funções e atribuições do Poder Executivo, como também do Poder Legislativo, até que, eleita 

a Assembléia Constituinte, se restabelecesse a organização jurídica do país.  
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Somente em 14 de maio de 1932, o Governo Provisório expediu o Decreto n
o
 21.402  (BRASIL, 

2008, on line),
 
que determinava o dia 3 de maio do ano seguinte para a realização das eleições à 

Assembléia Nacional Constituinte (ANC), assim como criava, sob a presidência do ministro da Justiça 

e dos Negócios Interiores, comissão incumbida de elaborar o anteprojeto da Constituição.  

Quase um ano depois, em cinco de abril de 1933, foi editado o Decreto n
o
 22.621 (BRASIL, 

2008, on line),  que tratava da convocação da Assembléia Constituinte, aprovava o seu regimento 

interno e prefixava o número de deputados. O art. 2º do decreto estabelecia que  

a Assembléia Nacional Constituinte terá poderes para estudar e votar a nova Constituição dos 
Estados Unidos do Brasil, devendo tratar exclusivamente de assuntos que digam respeito à 

respectiva elaboração, à aprovação dos atos do Governo Provisório e à eleição do Presidente da 

República – feito o quê, se dissolverá (BRASIL, 2008, on line). 

 Por sua vez, o Decreto nº 22.364, de 17 de janeiro de 1933 (BRASIL, 2008, on line), cuidou dos 

casos de inelegibilidade, entre os quais são arrolados o de chefe do Governo Provisório, os de 

interventores federais, ministros de Estado, ministros do Supremo Tribunal Federal, do Supremo 

Tribunal Militar, do Superior Tribunal de Contas e do Superior Tribunal de Justiça Eleitoral, e os de 

chefes e subchefes dos Estados-Maiores do Exército e da Armada.  

O Decreto nº 22.621, de 5 de abril de 1933, demonstra que a direção do processo constituinte 

coube ao Governo Provisório. Tal diploma, a par de definir a convocação e a composição da 

Assembléia, estabelece o seu regimento interno. Cabia à Assembléia, além de elaborar a nova 

Constituição, julgar os atos do Governo Provisório e eleger o presidente da República, dissolvendo-se 

depois. O decreto em tela também dispunha sobre a composição da Assembléia – 254 deputados eleitos 

na forma da lei e mais quarenta representantes classistas, eleitos por sindicatos reconhecidos pelo 

Ministério do Trabalho –,  regulava a inviolabilidade dos deputados constituintes e criava controle de 

suas presenças nas sessões da Assembléia. 

Por fim, o Governo Provisório editou ainda o Decreto nº 22.653, de 20 de abril de 1933 

(BRASIL, 2008, on line), que fixava o número e estabelecia o modo de escolha dos deputados 

classistas, e o Decreto nº 22.696, de 11 de maio de 1933, que aprovava as instruções para a execução 

daquele (BRASIL, 2008, on line).  

De fato, temendo a volta dos “políticos” ao poder, a realização das eleições em maio e a 

convocação da Assembléia para novembro não foram do agrado dos tenentes, que consideravam 

prematura a reconstitucionalização do país, assim como fora do seu desagrado a instituição do Código 

Eleitoral (SILVA, 1972; GOMES, 1980). Sobretudo, porque não houve renovação apreciável nos 

quadros representativos, nem na mentalidade daqueles que se dividiram em 1929, na sucessão de 

Washington Luis. Em relação aos políticos, pode-se dizer que, “nos campos opostos, com poucas 

exceções, quase todos apostolavam as mesmas idéias e praticavam atos semelhantes” (SILVA, 1972, 

p.30.). 
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Permaneciam intocados os currais eleitorais sob o mando dos chefes políticos locais, fundado no 

latifúndio e nas condições que reduziam o trabalhador rural à condição análoga à de escravo. Enfim, 

permaneciam os mecanismos de repressão e de sedução próprios da República Velha, que deram azo à 

busca da “justiça e representação” contida na plataforma da Aliança Liberal.  

Em 1º de novembro de 1932, o Governo Provisório edita o Decreto nº 22.040  (BRASIL, 2008, 

on line),
 
com o objetivo de apressar e regular os trabalhos da Comissão Constitucional, criada para a 

elaboração do anteprojeto de Constituição, a ser dirigido pelo Governo Provisório à Assembléia 

Constituinte. A Comissão – criada em 14 de maio de 1932 e composta de “tantos membros quantos 

fossem necessários à elaboração do referido projeto e por forma a serem nela representadas as 

correntes organizadas de opinião e de classe, a juízo do Chefe do Governo” – é uma tentativa de dar 

resposta à efervescência que fez deflagrar, dois meses depois, a Revolução Constitucionalista.  

É oportuno também acentuar que, por determinação presidencial de fevereiro de 1931, 

estabeleceu-se comissão – formada por Joaquim Francisco de Assis Brasil, João Crisóstomo da Rocha 

Cabral e Mário Pinto Serva e destinada ao estudo e à revisão da legislação vigente –, tendo em vista a 

apresentação de projeto de Código Eleitoral.
6
 Por fim, por meio do Decreto n. 20.076, de 24 de 

fevereiro de 1932, foi instituído o Código Eleitoral, para regular “em todo o país o alistamento eleitoral 

e as eleições federais, estaduais e municipais” (art. 1º), com o que se procedia à institucionalização de 

princípios e demandas que orientaram a Revolução de 30.   

O Código Eleitoral proporcionou profundas mudanças, como o estabelecimento do sufrágio 

universal e do voto direto e secreto, a instituição da Justiça Eleitoral (com “funções contenciosas e 

administrativas”) em substituição às comissões legislativas de verificação de poderes,7 enfim, um 

conjunto de alterações que consistiam nas propostas da Aliança Liberal, no seu lema “justiça e 

representação”.  Ademais, o Código Eleitoral de 1932 ampliava o colégio eleitoral, ao mesmo tempo 

em que, embora mantendo a idade de vinte e um anos prevista também no texto constitucional de 1891 

                                                
6 O Decreto n. 19.459, de 6 de dezembro de 1930, instituiu Comissão Legislativa, sob “a presidência de honra do ministro 

de Estado da Justiça”, com o fito de “elaborar os projetos de revisão ou reforma da legislação civil, comercial, penal, 

processual da justiça federal e do Distrito Federal, de organização judiciária do Distrito Federal, e de outras matérias 

indicadas pelo mesmo ministro”. A Comissão “dividir-se-á em subcomissões de três membros, incumbida cada uma de 

determinado projeto de lei, podendo também designar-se relatores individuais para o mesmo fim”. Ademais, dispunha 

também que “as subcomissões e os relatores individuais receberão e apreciarão todas as sugestões que lhes forem 

enviadas, e, logo que concluídos, farão publicar os anteprojetos elaborados, a fim de sofrerem críticas e observações, que 

serão apreciadas fundamentalmente e atendidas, como merecerem, nos projetos definitivos. Os projetos definitivos, à 
proporção que forem concluídos, serão remetidos, por intermédio do consultor geral da República, ao ministro de Estado 

da Justiça, para serem promulgados por decreto, com as modificações que o governo possa julgar necessárias”. Por fim, 

estabelecia que “todos os decretos assim expedidos entrarão em vigor, nos prazos que determinarem, mas serão 

submetidos oportunamente à aprovação do Congresso Constituinte” (BRASIL, 2008, on line). 
7Uma das pedras angulares da República Velha, a verificação de poderes pela Câmara dos Deputados foi mecanismo 

instituído durante o governo de Campos Sales, favorecendo o poder das oligarquias contra as tentativas de oposição e 

organizando “uma maioria arregimentada e resoluta”, no dizer de Campos Sales. De fato, a verificação de poderes, como 

bem observou Assis Brasil, “substituiu-se à eleição. E que reconhecimentos! As crônicas autênticas da época, as próprias 

atas dos corpos legislativos exibem casos de se fazer um representante da nação por simples emenda, mandando trocar 

um nome por outro. E não simplesmente isso, mas um nome que aparecia virtualmente sem votos por outro que os 

ostentava nos  papéis eleitorais. A única atenuante era – não se tratar verdadeiramente de averiguar quem era mais 

votado, porque ninguém o era: as eleições figuravam na consciência pública como simples fantasmagoria”. (BRASIL, 
1990, p.140).  
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(art. 70, caput), estabelecia “que é eleitor o cidadão maior de 21 anos, sem distinção de sexo, alistado 

na forma deste Código”.8 

Para as eleições para a Câmara dos Deputados e as Assembléias Legislativas, passava-se a 

obedecer ao sistema de representação proporcional,
9
 ultrapassando-se um debate recorrente desde a 

época do Império entre majoritaristas e proporcionalistas.  Incluiu-se também no Código Eleitoral a 

representação classista, fruto das pressões tenentistas, por meio do Clube 3 de Outubro.
10

    

O significado do Código Eleitoral, no que se refere ao processo de reconstitucionalização, foi 

enfatizado por Getúlio Vargas em discurso na sessão solene de abertura da Assembléia Nacional 

Constituinte, em 15 de novembro de 1933:  

O governo revolucionário, responsável pelo saneamento dos costumes políticos contra os quais 
a Nação se rebelou, não poderia cogitar de reorganizá-la constitucionalmente, antes de 

aparelhá-la para manifestar, de modo seguro e inequívoco, a sua vontade soberana. A reforma 

eleitoral que era, para mim, compromisso de candidato [...] tornou-se imposição inadiável ao 

assumir a chefia do governo revolucionário. De como cumpri esse compromisso de honra, 
resistindo e sobrepondo-me à pressão dos acontecimentos, atesta-o o Código Eleitoral, já 

qualificado „carta de alforria do povo brasileiro‟, e o pleito de 3 de maio, do qual se disse, 

unanimemente, ser a eleição mais livre e honesta realizada, até hoje, no Brasil.11    

A emergência da nova legislação eleitoral acabou por ter impactos sobre as eleições para a 

Assembléia Constituinte, impactos esses reconhecidos mesmo por críticos severos da democracia 

liberal. Azevedo Amaral destacou:  

A Constituinte da segunda República foi incontestavelmente o primeiro exemplo, em toda a 

nossa história política, de uma assembléia cujos membros podiam ser encarados como autênticos 

representantes do eleitorado. O elemento de fraude que porventura maculou o processo eleitoral 

foi tão diminuto que de modo algum afetou o caráter verídico do pleito considerado em conjunto. 

A Nação teve assim oportunidade de poder apreciar e julgar o valor da democracia do sufrágio 

universal promíscuo e da eleição direta em condições que, para o meio brasileiro, podiam ser 

consideradas ideais. Além das garantias de independência proporcionadas ao eleitor pelo voto 

secreto e pela atitude de impecável imparcialidade do governo durante o pleito, bem como da 

apuração honesta dos resultados das urnas pela justiça eleitoral, outro fator imprimiu à eleição da 
Constituinte um caráter inequivocamente democrático, no sentido dado à expressão pelos 

partidários da democracia liberal. O eleitorado fora consideravelmente reforçado e as facilidades 

ao alistamento ex-ofício ainda engrossaram as fileiras dos cidadãos habilitados a levar os seus 

sufrágios às urnas (AMARAL, 1981, p.73).  

 

Algo inusitado foi a presença de ministros, embora sem direito a voto, nas sessões da Assembléia 

Nacional Constituinte.12 Na primeira sessão de trabalho da Assembléia, Osvaldo Aranha, então 

                                                
8O art. 4º do Código Eleitoral estabelecia: “Não podem alistar-se eleitores: a) os mendigos; b) os analfabetos; c) as praças de 

pré, excetuados os alunos das escolas militares de ensino superior. [...]”. Por sua vez, a qualificação fazia-se ex officio ou por 

iniciativa do cidadão. Qualificavam-se ex officio: “a) os magistrados, os militares de terra e mar, os funcionários públicos 

efetivos; b) os professores de estabelecimentos de ensino oficiais ou fiscalizados pelo Governo; c) as pessoas que exerçam, 

com diploma científico, profissão liberal; c) os comerciantes com firma registrada e os sócios de firma comercial registrada: 

e) os reservistas de 1ª categoria do Exército e da Armada, licenciados nos anos anteriores” (art. 37).   
9“Art. 38. [...] § 2° Na eleição do Presidente da República, dos Governadores dos Estados, dos membros do Conselho 

Federal, ou para o preenchimento de vagas nas Câmaras Legislativas, prevalecerá o princípio majoritário”. 
10“Art. 142. No decreto em que convocar os eleitores para a eleição de representantes à Constituinte, o Governo 

determinará o número de representantes nacionais que a cada Estado caiba eleger, bem como o modo e as condições de 

representação das associações profissionais”. 
11Mensagem lida à Constituinte de 1933 (VARGAS, 1938, p.29).  
12O Regimento Interno (Decreto n. 22.621/1933) estabelecia que “aos Ministros de Estado é reconhecido o direito de 

comparecer às sessões da Assembléia Nacional sempre que o entenderem,  ou quando forem destacados pelo Chefe do 
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ministro da Fazenda, foi investido na liderança da maioria. Por conseguinte, nos trabalhos da 

Assembléia tinha voz de comando quem, sequer, fora eleito constituinte. No seu primeiro discurso na 

Assembléia, o líder da maioria salientou que “o Governo Provisório, pela presença e pela palavra do 

seu grande chefe, acaba de dar-vos o testemunho dessa segurança e dessa autoridade, entregando-vos, 

sem reservas, a elaboração do estatuto fundamental e o exame dos seus próprios atos.”  

 Em julho de 1934 promulgou-se uma Constituição liberal-democrática que apresentava 

inovações políticas sociais de grande relevância para o país. Um dos primeiros artigos afirma que o 

poder emana do povo e que em nome dele é exercido, caracterizando um regime democrático. Com o 

objetivo de reduzir as fraudes foi introduzido o voto secreto e criado uma justiça eleitoral.  

O voto secreto protegia o eleitor das pressões dos caciques políticos; a justiça eleitoral 
colocava nas mãos de juízes profissionais a fiscalização do alistamento, da votação, da 

apuração dos votos e o reconhecimento dos eleitos. O voto secreto e a justiça eleitoral foram 

conquistas democráticas. Houve também avanços na cidadania política. Pela primeira vez, as 

mulheres ganharam o direito ao voto (CARVALHO, 2002, p.101). 

  

O direito ao voto foi concedido aos maiores de dezoito anos, inclusive às mulheres e aos 

religiosos quaisquer que fossem sejam. Continuavam sem votar os analfabetos, os mendigos, os praças 

e os que tivessem temporariamente ou definitivamente impedidos votar.  

O voto tornou-se obrigatório para homens e mulheres que exerciam cargos públicos 

remunerados. Os direitos políticos eram suspensos por incapacidade civil absoluta e por condenação 

criminal, enquanto durasse a pena. Deixava-se de ter os direitos políticos por perda da nacionalidade 

brasileira, pela isenção do ônus ou serviço que a lei impunha aos brasileiros, por motivos de convicção 

religiosa, filosófica ou política e pela aceitação de títulos nobiliárquicos, ou condenação estrangeira, 

quando este imputasse a restrição de direitos ou deveres com a República. 

No entanto, a Constituição de 1934 teve uma duração muito curta, pois temendo as ideias 

fascistas e nazistas vigentes, o presidente da época, Getúlio Vargas, decretou o Estado de Sítio qual 

perdurou até 1937. Neste ano é estabelecido o Estado Novo através de um Golpe militar e publicado 

uma a nova Constituição. A Carta Magna de 1937 mantinha a unidade federativa, mas a 

representatividade do poder e a democracia estavam totalmente comprometidas. O Parlamento 

Nacional, representante do Poder Legislativo, ficou subordinado ao Poder Executivo. A eleição dos 

membros da Câmara dos Deputados deveria dar-se através do sufrágio indireto. 

 

3.4 A Constituinte e a Constituição de 1946 

Ainda sob a direção de Getúlio Vargas, a partir do início de 1945, começou-se a promover a 

distensão política. Primeiramente, por meio do Ato Adicional (Lei Constitucional n. 9, de 28 de 

fevereiro de 1945), estabeleceu-se que, no prazo de noventa dias, seriam fixadas as datas das eleições 

para a presidência da República, Câmara dos Deputados e Conselho Federal, governadorias dos 

                                                                                                                                                                
Governo para assistirem ou tomarem parte nos debates. Em hipótese alguma, terão direito a voto, embora permaneçam 
no recinto, ocupando a bancada ministerial [...].” (art. 53, § 5º).   
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Estados e Assembléias Legislativas. Por conseguinte, deixava-se para trás o plebiscito previsto pela 

Constituição de 1937.13 De acordo ainda com a Lei Constitucional n. 9/45, instaladas as casas 

legislativas, o presidente perderia a faculdade de legislar por leis constitucionais e decretos-leis, e 

aquelas passariam a emendar a Constituição de 1937 e a legislar ordinariamente.  

Ademais, a Lei Constitucional n. 9, de 28 de fevereiro de 1945, considerava que “a eleição de 

um Parlamento dotado de poderes especiais para, no curso de uma legislatura, votar, se o entender 

conveniente, a reforma da Constituição, supre com vantagem o plebiscito de que trata o art. 187 desta 

última” e, também, que “o voto plebiscitário implicitamente tolheria ao Parlamento a liberdade de 

dispor em matéria constitucional”.  

Depois, promoveu-se a anistia de todos os presos políticos, por meio do Decreto-lei n. 7.474, de 

18 de abril (BRASIL, 2008, on line). Em 28 de maio, conforme o prazo estipulado pela Lei 

Constitucional n. 9/45, editou-se o Decreto-lei n. 7.586 (BRASIL, 2008, on line),
 
que marcou as 

eleições para 2 de dezembro do mesmo ano.  

Enquanto isso o movimento “queremista” ganhava as ruas, estimulado pelo próprio presidente da 

República e apoiado, inclusive, pelo PCB, a defender a “Constituinte com Vargas”.  

 Pelo Decreto-lei n. 7.586, de 28 de maio de 1945, que regulou, “em todo o país, o alistamento 

eleitoral e as eleições a que se refere o art. 4º da Lei Constitucional n. 9, de 18 de fevereiro de 1945”, 

“os lugares não preenchidos com a aplicação do quociente eleitoral e dos quocientes partidários são 

atribuídos ao partido que tiver alcançado maior número de votos, respeitada a ordem de votação 

nominal de seus candidatos” (art. 48) (BRASIL, 2008, on line).   

Diferentemente do pleito para a Constituinte dos anos 30, agora, as eleições consistiram em votar 

em senadores e deputados federais, respectivamente, pelo sistema majoritário e pelo sistema 

proporcional. Sendo aquele decreto editado com a finalidade de dirigir as eleições que marcaram o 

restabelecimento do regime democrático, restabeleceu os órgãos da Justiça Eleitoral, extintos na Carta 

de 1937, confirmou àquela as mesmas atribuições estabelecidas pela Constituição de 1934 e pelo 

Código Eleitoral de 1935 e trouxe-lhe outras competências, entre as quais ordenar o registro dos 

partidos políticos e dos candidatos à presidência da República e à Constituinte.  

Em 1945, foi estabelecido que os candidatos não poderiam disputar eleições sem o apoio de 

partidos, alianças ou coligações partidárias, admitindo-se, inclusive, que, nos pleitos majoritários, o 

candidato pudesse inscrever-se em mais de uma legenda, e tornando-se obrigatória a constituição de 

partidos nacionais. 

As eleições, inclusive as para a Assembléia Constituinte, realizadas em 2 de dezembro de 1945, 

marcam “a incorporação definitiva dos setores médios e baixos das classes médias no processo político 

e o advento da participação política das classes trabalhadoras” (SOARES, 1973, p.59), em outras 

                                                
13“Art 187 - Esta Constituição entrará em vigor na sua data e será submetida ao plebiscito nacional na forma regulada em 

decreto do Presidente da República” (BRASIL, 2008, on line). 
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palavras, ocasionando o fim da hegemonia da política oligárquica e a sua substituição por uma política 

poliárquica, com uma participação cada vez maior dos setores populares.   

 Deve-se destacar a proibição do voto do analfabeto, pois em 1950, 57% da população ainda 

não sabiam ler e escrever. “Como o analfabetismo se concentrava na zona rural, os principais 

prejudicados eram os trabalhadores rurais” (CARVALHO, 2002, p. 145). 

Durante a vigência desta Constituição, a participação popular nas eleições teve um grande 

crescimento.  

Em 1930, os votantes não passavam de 5,6% da população. Na eleição presidencial de 1945, 

chegaram a 13,4%, ultrapassando, pela primeira vez, os dados de 1872. Em 1950, já foram 

15,9%, e em 1960, 18%. Em números absolutos, os votantes pularam de 1,8 milhão em 1930 

para 12,5 milhões em 1960. Nas eleições legislativas de 1962, as ultimas antes do golpe de 

1964, votaram 14,7 milhões. O numero de eleitores inscritos era em geral 20% acima do dos 

votantes, devido abstenção que sempre existia, apesar de ser o voto obrigatório. Em 1962, por 

exemplo, o eleitorado era de 18,5 milhões, correspondente a 26% da população total.  
(CARVALHO, 2002, p.146) 

 

No período de vigência desta constituição foram instituídos quatro Atos Institucionais, os quais 

iam contra o que a Constituição regulava. Como a suspensão dos direitos políticos de qualquer cidadão 

e a cessação dos mandados legislativos federais, estaduais e municipais, ampliação dos poderes 

legislativos do presidente da república, extinção dos partidos políticos, cancelamento dos respectivos 

registros entre outros. 

 

3.5 O Congresso Constituinte e a Constituição de 1988 

A “transição por transação” e o Congresso Constituinte 

Na esteira da convocação estabelecida pela Emenda Constitucional n
o
 26, de 27 de novembro de 

1985 (BRASIL, 2008, on line), o Brasil viveu um dos mais importantes momentos de ativação política 

da sociedade civil organizada, que dava continuidade ao processo de mudança política, o qual, 

iniciando-se em meados da década de 70 e prolongando-se pelos anos 80, ocasionou a inflexão do 

regime militar, a construção de instituições representativas e multipartidárias e a realização de uma 

nova constituição. O ritmo cadenciado das mudanças e as negociações entre os agentes que 

pressionavam pela abertura política e os líderes do regime burocrático-autoritário
14

 sugeriram a 

                                                
14 O Estado burocrático-autoritário, muito esquematicamente, pode ser resumido nos seguintes pontos: 1. é, primária e 

fundamentalmente, o aspecto da sociedade global que garante e organiza a dominação exercida através de uma estrutura 
de classes subordinada às frações superiores de uma burguesia altamente oligopolista e transnacionalizada, que é, em 

outros termos, sua principal base social; 2. institucionalmente, é um conjunto de organizações no qual adquirem peso 

decisivo as especializadas na coerção, bem como as que tentam levar a cabo a “normalização” da economia; 3. é um 

sistema de exclusão política de um setor popular previamente ativado, o qual submete a severos controles que visam a 

destruir ou capturar os recursos (especialmente os cristalizados em organizações de classe e movimentos políticos) que 

sustentavam essa ativação; 4. tal exclusão provoca a supressão da cidadania e da democracia política, e também a 

proibição do “popular”; 5. também é um sistema de exclusão econômica do setor popular, ao promover uma 

“normalização” econômica particular e um padrão de acumulação de capital fortemente orientados em benefício das 

grandes unidades oligopolistas de capital privado e de algumas instituições estatais, que aumenta as desigualdades 

preexistentes; 6. a partir das suas instituições levam-se a cabo tentativas sistemáticas de “despolitizar” o tratamento de 

questões sociais, submetendo-se àquilo que se qualifica como critérios neutros e objetivos de racionalidade técnica; 7. 

seu regime, não formalizado, porém claramente vigente, implica o fechamento dos canais democráticos de acesso e, junto 
com eles, dos critérios de representação popular ou de classe, ficando o acesso limitado aos ocupantes da cúpula das 
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existência de um tipo especial de transição, denominado “transição pela transação” (SHARE; 

MAINWARING, 1984; MORAES, 1998; SANTOS, 2000).
15

  

A atitude conciliatória do governo Geisel teve o condão de fazer com que o Parlamento 

despertasse do marasmo a que fora reduzido durante os anos do governo Médici. Ademais, o debate 

político que precedeu as eleições de 1974, a franquia aos candidatos tanto da Arena quanto do 

Movimento Democrático Brasileiro (MDB) ao rádio e à televisão e a relativa liberdade com que se 

procedeu às eleições faziam acreditar que o regime realmente estava mudando, embora o presidente da 

República reiterasse a sua disposição de governar com os “instrumentos de exceção”, apesar de 

preferir vê-los “não tanto em exercício duradouro ou freqüente, antes como potencial de ação 

repressiva ou contenção enérgica” (apud COUTINHO; GUIDO, 2001, v.III, p.2.513).  

Mas os resultados das eleições de 1974 afetaram o próprio modus faciendi do projeto de 

mudança política, a partir do que decidiram o papel que o Legislativo deveria exercer durante a 

“transição”, bem como a natureza do relacionamento Executivo-Legislativo. A decisão de “abrir” o 

regime sempre foi vocalizada enfatizando a disposição de o seu controle não ser repartido, devendo 

constituir, por conseguinte, monopólio do núcleo de poder que ocupava o aparelho de Estado, à frente 

do qual se situava o grupo que ascendera com o general Geisel.  

Com as eleições parlamentares de 1974, o Congresso Nacional, formalmente, adquiriu uma 

posição importante dentro do sistema decisório, com a oposição passando a ter “poder de veto” em 

matéria constitucional. Já que as emendas constitucionais necessitavam de 2/3 dos membros de cada 

casa legislativa e o MDB alcançava mais de 1/3 dos deputados federais (além de adquirir uma bancada 

de vinte senadores), estas emendas somente poderiam ser aprovadas mediante acordo entre o governo e 

a oposição, o que, em tese, significava a divisão do controle do processo de transição.  

Ademais, os resultados das eleições, à medida que constituíam a primeira manifestação do 

eleitorado depois de iniciada a “distensão”, eram muito significativos para a mensuração da 

popularidade do regime. Acarretavam mesmo o esboroar da sua auto-estima, a prenunciar medidas 

tendentes a evitar a perda do controle do processo de mudança política. Ou seja, partindo do 

pressuposto de que a manutenção do controle do processo pelo próprio regime era a condição sine qua 

non sob a qual repousava a possibilidade de abertura, era bastante previsível a tomada de medidas que 

evitassem o crescimento da oposição parlamentar e que anulassem os efeitos dos resultados eleitorais.   

    

3.6 A evolução do sistema partidário-eleitoral recente 

Embora substancialmente alterada por uma série de dispositivos constitucionais, leis e decretos-

leis, a moldura normativa do processo partidário-eleitoral, em que foram escolhidos os constituintes 

em 1986, coube a dois instrumentos jurídicos básicos: a Lei n. 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código 

                                                                                                                                                                
grandes organizações, especialmente as Forças Armadas e as grandes empresas privadas ou públicas (Ver O‟DONNELL, 

1990).   
15 Evidentemente, processos de transição diferentes deram azo a que “processos de normativização de transformações 

sociais e políticas sejam também substancialmente diversos” (CANOTILHO, 2003, p.57). 
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Eleitoral) (BRASIL, 2008, on line), e a Lei n. 5.682, de 21 de julho de 1971 (Lei Orgânica dos 

Partidos Políticos). 

Para melhor compreensão das mutações normativas por que passou o sistema partidário-eleitoral 

desde 1979 até as vésperas das eleições de 1994, o conjunto de mecanismos que foi introduzido na 

regulação dos partidos e eleições pode ser distribuído em três escaninhos: 1. a fixação ou ampliação de 

limites para o exercício da cidadania eleitoral; 2. as decisões que afetaram o processo eleitoral e a 

organização partidária; 3. as decisões que alteraram a representação política.   

Deve ser ressaltado também que, pelo menos, três aspectos cristalizados por tais mudanças 

legislativas foram de crucial importância para a volta do país à democracia política: 1. o 

restabelecimento das eleições diretas para governador, a partir de 1982, e para prefeitos das capitais, a 

partir de 1985; 2. a autorização para a criação de partidos nacionais, que fugia ao figurino bipartidário 

traçado pelo Ato Complementar n. 4/65 (BRASIL, 2008, on line); 3. o estabelecimento do voto 

facultativo para o analfabeto (1985) e para os maiores de dezesseis e  menores de dezoito anos de 

idade. 

No período, conservou-se o registro eleitoral obrigatório para as pessoas com idade 

compreendida entre dezoito e setenta anos e, facultativamente, para os maiores de setenta anos, 

ampliando-se esse direito para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos e analfabetos. No 

que diz respeito aos partidos políticos, assistiu-se no período ao desenrolar de um processo de 

progressiva e paulatina abertura para a sua criação. Desde 1978 –  momento em que se extinguiram as 

duas siglas criadas pela legislação do regime militar, Arena e MDB – até a promulgação da 

Constituição de 1988, as normas relativas ao sistema partidário-eleitoral caminharam sempre no 

sentido da abertura para a criação de partidos, criando-se um estatuto extremamente permissivo.
16

  

Por outro lado, o sistema caminhou com igual hesitação no que se refere às exigências do 

funcionamento dos partidos políticos. A Emenda Constitucional nº 11/78 fixava a necessidade de 

filiação de, pelo menos, dez por cento de representantes na Câmara dos Deputados e no Senado 

Federal, que tivessem, como fundadores, assinado seus atos constitutivos, concomitante com o apoio, 

expresso em votos, de cinco por cento do eleitorado, que houvesse votado na última eleição geral para 

a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, por nove Estados, com o mínimo de três por cento 

em cada um deles, sendo considerada nula a votação do partido que não satisfizesse tal requisito. 

No que se refere ao registro individual de candidatos para as eleições proporcionais à Câmara 

dos Deputados e Assembléias Legislativas, um partido podia registrá-los em quantidade igual ao 

número de lugares a preencher mais a metade, completada a fração (art. 92, a, do Código Eleitoral). O 

aparato normativo em discussão modificou substancialmente as regras partidárias elaboradas na 

                                                
16 No que concerne ao sistema eleitoral dos deputados federais (e estaduais e vereadores), de 1979 em diante, caminhou-se 

de modo hesitante entre a instituição, via inspiração do Executivo militar, do sistema distrital misto (majoritário e 

proporcional), e a manutenção do sistema proporcional de lista aberta, introduzido no país em 1932. O sistema distrital 

misto chegou mesmo a ser adotado constitucionalmente em 1982, todavia, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 
25/85. De resto, mantiveram-se, no geral, as linhas estabelecidas pelo Código Eleitoral de 1965. 
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vigência do regime militar, estabelecendo, inclusive, completa ausência de sanção por mudança de 

partido e igual ausência de mecanismos que vinculassem os políticos a compromissos programáticos e 

organizacionais mínimos. Nesse aspecto, caminhou-se em sentido totalmente contrário ao período 

militar, à medida que foi revogada a fidelidade partidária, instituída pelo art. 152 da Constituição de 

1969. 

A natureza do poder constituinte e as suas competências específicas parecem ter resultado das 

conversações estabelecidas entre os dirigentes da Aliança Democrática e os altos escalões militares, 

sobretudo, os não comprometidos com as manobras continuístas de parte do grupo do presidente João 

Batista Figueiredo. Conforme destacado pela imprensa na época, tal pacto foi definitivamente 

concluído num encontro entre Tancredo Neves e o general Leônidas Gonçalves, e comportava o 

compromisso assumido pelo chefe da Aliança Democrática de se abster de qualquer iniciativa 

suscetível de abalar a estabilidade de organismos essenciais do poder de Estado, a começar pelas 

Forças Armadas. Em contrapartida, seria garantida a posse de Tancredo Neves como presidente da 

República. Tal acordo envolveria a manutenção do estatuto constitucional das Forças Armadas, assim 

como a natureza do próprio processo constituinte, com a rejeição à Assembléia “exclusiva”, em que os 

“radicais” pudessem inflar os “revanchismos”. 

Na campanha para as eleições de 15 de novembro de 1986, se acentuou a escolha dos 

governadores, tudo sob a euforia do Plano Cruzado I, responsável pela transitória política de 

estabilização monetária, pela expansão da produção e do consumo interno e pelo freio na escalada 

inflacionária. PMDB e PFL, formando a Aliança Democrática, foram os grandes vitoriosos. Como de 

praxe, sobretudo as eleições para governador, a segunda vez que aconteciam diretamente desde a 

edição do AI-2, em 1965, acabaram por lançar uma cortina de fumaça sobre as eleições para os 

parlamentares constituintes, tanto senadores como deputados federais. O resultado foi a vitória do 

PMDB nas eleições de 21 dos 22 Estados.  

O voto nas urnas eletrônicas começou a ser regulamentado no Brasil através da Lei 9.100/95 

que instituía o seu uso e permitia ao TSE o poder de regulamentá-lo. A primeira eleição com as 

referidas urnas aconteceu em 1996 em eleições municipais somente. Entretanto somente alguns 

municípios puderam ter a presença dela sendo utilizado por 33 milhões de eleitores. Apenas em 2000 

houve a primeira eleição onde em todas as zonas eleitorais utilizaram a urnas eletrônicas. 

Em 1999, surgiu no Senado o primeiro projeto de lei que obrigava que máquinas de votar 

imprimissem o voto para a conferência do eleitor, criava a auditoria estatística de 3% das urnas a 

serem sorteadas depois da eleição, impedia a identificação do eleitor na mesma máquina onde fosse 

votar e obrigava o uso de software aberto nas urnas eletrônicas.  

Atualmente, há eleição para os principais postos de representação no Brasil, não havendo 

dúvida quanto a legitimidade do processo eleitoral brasileiro, tendo em vista que “as fraudes foram 

praticamente eliminadas. A urna eletrônica permite que os resultados sejam proclamados poucas horas 
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depois do pleito. As eleições são competitivas, com uma enorme oferta de candidatos e partidos” 

(NICOLAU, 2002, p.7-8).  

 

4 À GUISA DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Em 1979, iniciava-se no Brasil um longo processo de elaboração de normatividade partidário-

eleitoral, o qual chegaria ao ápice com a Constituição de 1988. Se tal processo começava como um dos 

itens da agenda de reformas que o próprio regime autoritário empreendia, portanto, vinculada ao seu 

cronograma "lento", "gradual" e "seguro", a dinâmica da transição democrática acabaria por dar-lhe 

vida própria (LAMOUNIER, 1989 e 1990; VIANNA, 1986 e 1989; O'DONNELL; SCHMITTER, 

1988). 
  
A rigor, e embora substancialmente alterada por uma série de dispositivos constitucionais, leis 

e decretos-leis, a moldura normativa do processo partidário-eleitoral até o momento coube a dois 

instrumentos jurídicos básicos: a Lei nº 4.737, de 15/7/65 (Código Eleitoral), e a Lei nº 5.682, de 

21/7/71 (Lei Orgânica dos Partidos Políticos).  

 Para melhor compreensão das mutações normativas por que passou o sistema partidário-

eleitoral a partir de 1979, o conjunto de mecanismos que foi introduzido na regulação dos partidos e 

eleições pode ser distribuído em três escaninhos: 1. a fixação ou ampliação de limites para o exercício 

da cidadania eleitoral; 2. as decisões que afetaram o processo eleitoral e a organização partidária; 3. as 

decisões que alteraram a representação política (LIMA JR., 1990). 

 Deve ser ressaltado também que, pelo menos, três aspectos cristalizados por tais mudanças 

legislativas foram de crucial importância para a volta do País à democracia política: 1. o 

restabelecimento das eleições diretas para governador, a partir de 1982, e para prefeitos das capitais, a 

partir de 1985; 2. a autorização para a criação de partidos nacionais, que fugia ao figurino bipartidário 

traçado pelo Ato Complementar nº 4/65; 3. o estabelecimento do voto facultativo para o analfabeto 

(1985) e para os menores entre 16 e 18 anos de idade. 

 O sistema atual mescla formas de representação incomuns nas democracias industriais 

avançadas, dado que reúne eleições majoritárias com segundo turno, eleições majoritárias simples e 

eleições proporcionais. Conservou-se o registro eleitoral obrigatório para as pessoas com idade 

compreendida entre dezoito e setenta anos e, facultativamente, para os maiores de setenta anos, 

ampliando-se esse direito para os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos e analfabetos. 

 No que diz respeito aos partidos políticos, assistiu-se no período ao desenrolar de um processo 

de progressiva e paulatina abertura para a criação de partidos. Desde 1978 - momentos em que se 

extinguiram as duas siglas criadas pela legislação do regime militar, Arena e MDB - até a promulgação 

da Constituição de 1988, as normas relativas ao sistema partidário-eleitoral caminharam sempre no 

sentido da abertura para a criação de partidos, criando-se um estatuto extremamente permissivo em 

relação aos mesmos.  

 No que concerne ao sistema de escolha dos parlamentares, de 1979 para cá se caminhou de 

modo hesitante entre a instituição, via inspiração do Executivo militar, do sistema distrital misto 
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(majoritário e proporcional), e a manutenção do sistema proporcional de lista aberta, introduzido no 

País em 1932. O sistema distrital misto chegou mesmo a ser adotado constitucionalmente em 1982, 

todavia, foi revogado pela Emenda Constitucional nº 25/85. De resto, mantiveram-se, no geral, as 

linhas estabelecidas pelo Código Eleitoral de 1965.  

 Por outro lado, o sistema caminhou com igual hesitação no que se refere às exigências do 

funcionamento dos partidos políticos. A Emenda Constitucional nº 11/78 fixava a necessidade de 

filiação de, pelo menos, dez por cento de representantes na Câmara dos Deputados e do Senado 

Federal, que tivessem, como fundadores, assinado seus atos constitutivos, concomitante com o apoio, 

expresso em votos, de cinco por cento do eleitorado, que houvesse votado na última eleição geral para 

a Câmara dos Deputados, distribuídos, pelo menos, por nove Estados, com o mínimo de três por cento 

em cada um deles, sendo considerada nula a votação do partido que não satisfizesse tal requisito.  

  Ademais, o sistema é marcado por uma característica peculiar, que só encontra similar em um 

único país - a Finlândia (MAINWARING, 1991)
 
- pela qual os votos preferenciais determinam 

completamente a ordem dos candidatos, votando o eleitor em apenas um deputado e não podendo o 

seu voto ser transferido.  

 O aparato normativo em discussão modificou substancialmente as regras partidárias elaboradas 

na vigência do regime militar, estabelecendo, inclusive, completa ausência de sanção por mudança de 

partido e igual ausência de mecanismos que vinculem os políticos a compromissos programáticos e 

organizacionais mínimos. Nesse aspecto, caminhou-se em sentido totalmente contrário ao período 

militar, à medida que foi revogada a fidelidade partidária, instituída pelo art. 152 da Constituição de 

1969, e restabelecida, recentemente, pela via jurisdicional.  

Como se viu, o Brasil é um dos países de vanguarda ao que se refere o sistema eleitoral além 

de ter uma história muito rica.  Desde o período colônia já havia eleições para escolher os 

representantes dos Conselhos Municipais. A Constituição de 1988 possibilitou o aumento da 

participação popular, com o voto do analfabeto e o voto facultativo para os maiores de dezesseis e 

menores de dezoitos anos.  

Nos dias atuais, não há muita dúvida acerca da legitimidade do processo eleitoral, tendo em 

vista o seu constante aperfeiçoamento, inclusive,  com a utilização do que há de mais moderno na era 

da informática que são as urnas eletrônicas.  
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A INELEGIBILIDADE DO ANALFABETO E O DEVER FUNDAMENTAL À 

EDUCAÇÃO 

 

Pedro Gallo Vieira 

Adriano Sant’Ana Pedra 

 

RESUMO: Este estudo objetiva analisar as razões da vedação constitucional à 
capacidade eleitoral passiva dos analfabetos. Com isto, pretende-se demonstrar 
que a vedação não se dá pelas razões tradicionalmente enumeradas pela 
doutrina, tais como a pura e simples incapacidade comunicativa dos analfabetos, 
mas sim pelo descumprimento do dever fundamental de frequência e conclusão 
do ensino fundamental. Tal dever encontra-se implícito na Constituição brasileira e 
dirige-se tanto ao Estado e à família como também ao próprio indivíduo. Dessa 
forma, somente poderá ser considerado inelegível o analfabeto que não buscou 
concluir com êxito o ensino fundamental, quando o Estado lhe proporcionou todos 
os meios para a sua alfabetização. O mesmo tratamento não poderá ter aquele 
analfabeto que se mantém nesta condição por falta de oportunidades em sua vida. 
 
Palavras-chave: Inelegibilidade do analfabeto; dever fundamental; educação. 
 
ABSTRACT: This work aims at establishing the reasons for the constitutional 
prohibition to the passive electoral capacity of illiterate people. According to this 
fact, it is our intention to demonstrate that the prohibition occurs from the 
noncompliance of the fundamental duty of frequency and conclusion implicit in a 
basic education course, not for the reasons traditionally listed by the doctrine, as 
the pure and the simple illiterate people communicative incapacity, but for the non-
observance of an implied duty implicit in Constitution, which addresses not only the 
State but also the family, and to the illiterate person himself while reaching the 
legal age. Considering the basic education one of the supports for the achievement 
of fundamental objectives of the Republic, its noncompliance cannot be admitted, 
for being a social responsibility of all citizens. 
 
Key words: Ineligibility of illiterate people; fundamental duty; education.  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Embora a elegibilidade seja um direito fundamental político para todo cidadão, este 

direito é negado aos não alfabetizados por expressa previsão contida no artigo 14, § 

4º do texto constitucional brasileiro. 

 

Não obstante, a Democracia não é o sistema político dos iluminados, mas de todo o 

povo, onde prevalecerá a regra da maioria com respeito às minorias. Assim, mostra-

se contrária à ideia platônica do governo determinado por tutores, especialistas e 

empenhados na busca do bem geral, qual detenham uma superioridade de 
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conhecimentos, razão pela qual não se presta ou significa governo de aristocratas, 

mesmo que esses sejam os mais bem preparados para o exercício do Poder (DAHL, 

2001, p. 83). 

 

Definitivamente este não é o apelo do sistema democrático. A razão de ser da 

exclusão do analfabeto decorre não apenas do fato de desconhecer a forma de 

comunicação escrita, nem devido ao fato de estar distante de uma aristocracia 

merecedora de exercer o governo. A Democracia não poderia aceitar uma exclusão 

aos direitos eleitorais passivos somente pela suposta falta de habilitação ao 

exercício da política, sob pena de inversão aristocrática. A norma que exclui os 

analfabetos deve ser vista ante outra perspectiva, cujos delineamentos perpassam 

necessariamente pelo descumprimento do dever fundamental do cidadão em 

educar-se. 

 

Assim, o presente estudo busca demonstrar que apenas essa deficiência intelectiva 

não seria condição suficiente para alijar os analfabetos do processo eleitoral 

passivo. O fato de não dominarem as letras, embora seja um requisito relevante 

para assunção ao cargo eletivo, não pode ser considerado em si um fator 

absolutamente determinante. Neste sentido, sustenta-se como elemento decisivo 

para a exclusão dos analfabetos ao direito de se elegerem o descumprimento do 

dever constitucional de instruir-se com a educação fundamental.  

 

 

2 JUSTIFICATIVA PARA A INELEGIBILIDADE DOS ANALFABETOS 

 

A doutrina jurídica costuma justificar esta exclusão em razão da ausência de 

amadurecimento intelectual dos analfabetos, os quais poderiam ser facilmente 

ludibriados no exercício de um cargo eletivo. Assim, pelo fato de não dominarem a 

linguagem escrita, não teriam como gerir ou criar leis. 

 

Segundo a classificação utilizada por Adriano Soares da Costa (2009, p. 61-63), a 

alfabetização é condição de elegibilidade imprópria, por não se encontrar descrita no 

§ 3º do artigo 14 da Constituição Federal. Entretanto, essa classificação é 

meramente didática e não constitui qualquer tipo de gradação diferenciada entre as 
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condições de elegibilidade existentes, referindo-se apenas à topologia constitucional 

qual se deu a positivação das inelegibilidades. Essa classificação não se baseia em 

uma sistematização que leva em conta semelhanças e diferenças entre as várias 

causas de inelegibilidade, mas apenas sua localização no texto normativo.  

 

Não existe na doutrina de direito eleitoral um lugar comum sobre o que seja 

analfabetismo. Esse estado de desconhecimento do vernáculo comporta inúmeras 

gradações, desde aqueles que sabem apenas um mínimo de escrita, como aqueles 

que dominam somente um mínimo de leitura. Sobre o tema, Adriano Soares da 

Costa (2009, p. 104) descreve alguns graus de analfabetismo: 

 

Ler e escrever são potenciais que comportam gradações: há os que 
soletram com dificuldade; há os que lêem razoavelmente, embora com 
limites de compreensão do texto lido; e há aqueles que lêem e entendem a 
extensão e sentido do que foi lido. Doutra banda, há aqueles que escrevem 
o nome apenas; os que escrevem mal e com dificuldade gramatical; e os 
que escrevem bem, atendendo as regras ortográficas e reduzindo com 
clareza suas idéias por escrito. E dentro desses casos, há ainda outras 
tantas gradações, que ocorrem na riqueza da vida e trazem implicações no 
cotidiano do período eleitoral. 
 

Até o censo de 1940, aferia-se o status de alfabetizado da população pela mera 

autodeclaração do indivíduo acerca da compreensão da assinar seu próprio nome. 

De 1950 até hoje a pergunta é se o indivíduo sabe redigir um bilhete simples 

(PEDRA, 2011, p. 74). Mas o certo é que o analfabeto, independente de seu grau de 

falta de compreensão das letras, escrita ou leitura, não se instruiu no ensino 

convencional como determina nossa Constituição. 

 

Ninguém garante, no entanto, que um Estado governado por especialistas 

proponha-se de fato a exercer um bom governo. Entretanto, o que se espera dos 

cidadãos é que contribuam, juntamente com o Estado, para a garantia do 

desenvolvimento nacional (art. 3º, II, da CRFB). Nisto se inclui a educação dos 

indivíduos como forma a permitir o buscado desenvolvimento de um país e, 

principalmente, o desenvolvimento de cada pessoa. A esse respeito, destaca José 

Murilo de Carvalho ser a educação popular um meio de expansão dos demais 

direitos (2002, p.11). 
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3 DEVER FUNDAMENTAL DA FAMÍLIA E DO ESTADO EM PROMOVER A 

EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL E DO ADULTO ANALFABETO EM BUSCAR SEU 

PRÓPRIO DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL MÍNIMO 

 

Muito embora a literatura constitucionalista seja farta em abordar os direitos 

fundamentais, “o tema dos deveres fundamentais é reconhecidamente considerado 

dos mais esquecidos da doutrina constitucional contemporânea” (NABAIS, 2009). 

Tal lançamento às sombras deu-se no âmbito da Europa Ocidental pelo fato de que 

boa parte das constituições atuais do velho continente é fruto de um histórico pós 

Estados totalitários ou autoritários marcantes, em especial na Alemanha, Itália, 

Portugal e Espanha1. Com o temor de retorno dos regimes antidemocráticos, o 

império estatal face o cidadão foi abrandado, com boa valorização dos direitos 

fundamentais de primeira geração e certo esquecimento dos deveres. 

 

Situação similar ocorre no Brasil. Sem dúvida, a Constituição Federal de 1988 foi 

promulgada sob certo receio dos ecos do período militar (SAFATLE, 2010, p.41). O 

resultado desse processo pré constituição foi uma Carta qual, apesar de em seu 

Título II, Capítulo I referir expressamente a deveres – direitos e deveres individuais e 

coletivos –, não houve qualquer sistematização específica destes. Pelo contrário, o 

Capítulo I do Título II da Constituição brasileira mostra-se uma ampla carta de 

direitos, porém pouco ou nada traz de deveres. 

 

Quando se lê o tópico do Capítulo I, do Título II da Carta de 1988 - “Dos direitos e 

deveres individuais e coletivos” – e, em seguida, se debruça sobre o seu conteúdo, 

fica uma impressão de que faltou algo. Não há um texto de deveres individuais e 

coletivos como expressos no enunciado do capítulo. 

 

A omissão textual, jurisprudencial e doutrinária no tocante aos deveres não é um 

particularidade brasileira (SARLET, 2007, p. 240), mas de grande parte do mundo 

ocidental. Assim como no Brasil, constituições como a italiana ou a espanhola, 

                                                           
1 Nabais lembra a Constituição italiana de 1947, a Lei Fundamental Alemã de 1949 posteriores a 
Segunda Guerra Mundial; e, mais modernamente a Constituição Portuguesa de 1976 da era pós 
Salazar e a Constituição Espanhola da era pós Franco (2009, p.17 - 18).  
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descrevem apenas deveres genéricos como o dever de solidariedade2 ou respeito à 

constituição e ao ordenamento jurídico3, sem abrirem Títulos ou Capítulos 

específicos sobre a temática, assim como fazem enumerando e sistematizando os 

direitos fundamentais (NABAIS, 2009, p. 22). 

 

A falta de um tratamento condizente com a importância do assunto dispensada aos 

deveres fundamentais pela dogmática constitucional denota perspectiva do século 

passado, e não de um Estado Social, em que tal temática remeteria de plano a 

limites imanentes ou restrições aos direitos fundamentais (NABAIS, 2009, p. 24-25). 

 

Assim, sustenta Sarlet que a inexistência na jurisprudência e doutrina brasileiras 

acerca do desenvolvimento do tema dos deveres fundamentais decorre da herança 

do Estado Liberal e dos direitos de primeira geração, com a prevalência do particular 

em relação ao Estado como detentor das prerrogativas de não intervenção em sua 

órbita pessoal, o que se traduz até hoje na preponderância de direitos sobre deveres 

(2007, p. 241). 

 

Acresça-se a isto os vinte e um anos de período militar para que o direito 

constitucional nacional encobrisse a existência dos deveres constitucionais do 

cidadão perante a comunidade, dando a crer a existência de liberdades individuais 

absolutas. Talvez por isso seja necessário percebermos os deveres fundamentais 

sob uma ótica contemporânea, face o modelo do Estado Democrático de Direito, não 

mais meramente liberal ou social. 

 

Deveres e direitos são faces de uma mesma moeda, partes de um todo qualificado 

pela cidadania, qual estará ligada à ideia de solidariedade. Essa razão entre direitos 

e deveres, muito embora pareça por vezes assimétrica, pois sem correspondência 

                                                           
2 Artigo 2º da Constituição Italiana: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, 
sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento 
dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Disponível em: 
<http://www.governo.it/governo/costituzione/principi.html>. Acesso em 14 jul. 2011. 
3 Artigo 9º, nº 1, da Constituição Espanhola:. Los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la 
Constitución y al resto del ordenamiento jurídico. Disponível em: 
<http://www.lamoncloa.gob.es/Espana/LeyFundamental/titulo_preliminar.htm>. Acesso em 14 jul. 
2011. 
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direta, se sustenta porquanto solidária4. A singularidade quanto a essa bilateralidade 

ou as duas faces da cidadania é a existência em nossa Constituição de dois direitos 

fundamentais que são ao mesmo tempo deveres fundamentais (DIMILIOUS, 2007, 

p. 139). São eles o direito eleitoral ativo e o direito ao ensino fundamental. 

 

O direito-dever do voto é bastante claro. “O alistamento eleitoral e o voto são 

obrigatórios para os maiores de dezoito anos” (artigo 14, § 1º, inciso I, da 

Constituição Federal). Em outras palavras, o cidadão brasileiro tem direito a escolher 

seus representes e o dever de fazê-lo sempre que houver o pleito eleitoral devido à 

obrigatoriedade do voto5. 

 

Todavia, no que diz respeito ao direito-dever ao ensino fundamental, o texto 

constitucional brasileiro não determina expressamente que o cidadão, destinatário 

do direito à educação de base, também o será na forma de um dever. O texto 

constitucional determina ser “a educação, direito de todos e dever do Estado e da 

família” (artigo 205, caput, da Constituição Federal), mas não dirige a determinação 

expressamente ao destinatário do direito. 

 

Em alguns países, o texto constitucional apresenta explicitamente a educação como 

um dever individual. Na Bolívia, o artigo 108, 6, da Constituição estabelece que “são 

deveres das bolivianas e dos bolivianos formarem-se no sistema educacional até o 

ensino médio”. Em El Salvador, o artigo 56 da Constituição prescreve que “todos os 

habitantes da República possuem o direito e o dever de receber educação primária e 

básica”. O artigo 74 da Constituição da Guatemala dispõe que “os habitantes têm o 

direito e a obrigação de receber a educação inicial, pré-primária, primária e básica”. 

No Haiti, o artigo 52-A, g, da Constituição preceitua que o cidadão tem a obrigação 

de “educar-se e aperfeiçoar-se”. A Constituição chinesa estabelece, em seu artigo 

46, que “os cidadãos da República Popular da China têm o dever e o direito de 

educação”. A Constituição do Togo dispõe em seu artigo 35 que “a escola é 

obrigatória para as crianças de ambos os sexos até a idade de quinze anos”. O 

artigo 75, 22, da Constituição argentina reconhece expressamente a hierarquia 

                                                           
4 Ricardo Lobo Torres aponta seu conceito de cidadania bilateral cuja razão entre direitos e deveres 
se baseará de forma assimétrica na idéia de solidariedade. (2009, p. 55). 
5 Acerca do tema, Adriano Sant’Ana Pedra analisa a legitimidade do dever fundamental de votar 
(2007, p. 32-33). 
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constitucional da Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e esta, 

por sua vez, estabelece em seu artigo 31 que “toda pessoa tem o dever de adquirir 

pelo menos a instrução primária”. 

 

Apesar de não haver no texto constitucional brasileiro a determinação expressa de 

que a educação fundamental é um dever também do próprio indivíduo e não só da 

família e do Estado, é possível concluir que o dever também se estende àquele que 

necessita ser educado. 

 

O artigo 208, I, da Constituição brasileira estabelece que “o dever do Estado com a 

educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, obrigatório e 

gratuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita para todos os que a ele não 

tiveram acesso na idade própria”. O caráter obrigatório do ensino fundamental atribui 

não só a responsabilidade da família, dos pais ou dos responsáveis, para com a 

educação dos menores de idade sob sua proteção, mas também a responsabilidade 

dos próprios indivíduos que carecem da educação fundamental, quando estes forem 

maiores e ainda não a obtiveram. 

 

Assim, mesmo que “na maioria dos direitos fundamentais, há o livre-arbítrio de 

exercer ou não o direito” (DIMOULIS, 2007, p. 138), isto não se aplica ao direito à 

educação. Caso se aceite a educação fundamental como apenas um direito 

subjetivo do cidadão adulto, detentor de capacidade civil plena em face do Estado, 

que poderá optar em educar-se ou não, estar-se-á admitindo o fracasso na busca 

dos objetivos fundamentais da República. 

 

A educação fundamental não é escolha, mas dever fundamental explícito para a 

família e para o Estado, e também implícito para o cidadão adulto, apesar de alguns 

autores tratarem a educação ampla como apenas um direito público subjetivo 

(SOUZA NETO, 2006, p. 255). Entretanto, não se trata de mera faculdade, mas de 

um dever. 

 

Neste sentido, destaca Norberto Bobbio que todo direito tem como correlata a figura 

da obrigação (1992, p. 38). O dever à busca pela educação fundamental classifica-

se por uma conduta positiva, um fazer, elevado a nível constitucional; um direito-
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dever, pois a mesma conduta é garantidora também de um direito (NABAIS, 2009, p. 

112-113). A busca pela educação pode ser considerada tanto como um dever cívico-

político, pois irá desencadear a possibilidade de o cidadão participar do pleito 

eleitoral como candidato, quanto como um dever social, econômico e cultural 

(NABAIS, p. 114). 

 

 

4 DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE CONCLUSÃO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL E A INELEGIBILIDADE DO ANALFABETO 

 

A doutrina tradicional sempre entendeu que a inelegibilidade do analfabeto 

decorreria de sua incapacidade em decifrar os signos alfabéticos e, com isso, ser 

incapaz do exercício de um mandato eletivo. No legislativo, estaria o analfabeto 

impossibilitado da propositura de projetos de lei, pois não teria como redigi-lo. No 

Executivo, poderia ser facilmente ludibriado por assessores. Este seria um 

entendimento fechado no próprio texto normativo, sem levar em conta o pluralismo 

da sociedade moderna e em especial a brasileira.  

 

Entendimentos interessantes aqueles que, por força de uma indefinição exata do 

que seja o analfabeto, dado os vários graus de compreensão da língua escrita, 

apontam como possível a elegibilidade do desconhecedor das letras para alguns 

cargos eletivos. 

 

Um vereador de cultura apoucada, semi-analfabeto beirando ao 
analfabetismo completo, poderá ser importante líder político em sua 
comunidade de imensa maioria de semi-analfabetos, tão encontradiças nos 
grotões do Brasil. Sem embargo, o mesmo não ocorrerá quando o 
candidato pleitear um cargo de governador do Estado ou presidente da 
República, ou senador (COSTA, 2009, p. 106). 

 

Seria, outrossim, uma demasia, quiçá falta de espírito democrático por completo, 

impedir o direito de alguém do povo representar o povo, numa população com alto 

grau de analfabetismo, onde esse mal atinge em torno de 9,7% em 2009 da 

população acima de 15 anos de idade6. 

                                                           
6 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. SIS 2010: Mulheres mais escolarizadas são mães 
mais tarde e têm menos filhos. Disponível em 
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Não obstante, a incapacidade para o exercício da gestão pública não seria 

motivação razoável para impedir o exercício do mandato eletivo por um analfabeto. 

Se o candidato possui essa deficiência de instrução devido à falta de frequência nos 

bancos escolares, isso não o incapacita de representar seus eleitores. Ele pode ser 

bem assessorado por especialistas de sua confiança para administrar e deter um 

carisma nato para fazer política. Existem mecanismos organizacionais outros para 

que possa exercer uma gestão. 

 

A afirmação de que o governo deve ser entregue a especialistas 
profundamente empenhados em governar para o bem geral e superiores a 
todos em seus conhecimentos dos meios para obtê-lo – os tutores, como 
Platão os chamava – sempre foi o mais importante rival das idéias 
democráticas. (DAHL, 2001, p. 83) 
 

Quando tratamos de Democracia não podemos exigir um governo de iluminados, 

letrados ou de especialistas. Ademais, não há garantias de que uma gestão político 

administrativa seja melhor executada por expertos, sendo a legitimação política 

fundamental. 

 

Assim sendo, não se pode conceber o mero desconhecimento das letras como fator 

inviabilizante da assunção a cargo eletivo. O assessoramento supriria muito bem a 

deficiência. Ademais, não se espera que um parlamentar com formação em ciências 

sociais, por exemplo, seja apto a deliberar sobre legislação ambiental, ou um 

senador engenheiro saiba sobre questões tributárias. Eles precisam de assessores 

especialistas sob pena de minorarem suas atividades representativas. 

 

A inelegibilidade do analfabeto será bem justificada pela ausência voluntária do 

mesmo em frequentar os bancos escolares. Esta seria uma consequência pelo 

descumprimento do dever fundamental de buscar ao menos o estudo primário. É o 

mínimo que se espera de alguém que irá defender os interesses do povo, da 

República e da Democracia. 

 

                                                                                                                                                                                     

<http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1717&id_pagina=
1>. Acesso em 14 jul. 2011. 
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O fato de o candidato não ter buscado o básico estudo das letras demonstra 

ausência de dever cívico, desatino com os fundamentos da República, tais quais 

cidadania, dignidade da pessoa humana ou os valores sociais do trabalho ou do 

objetivo fundamental da garantia do desenvolvimento nacional. 

 

O sujeito que por ócio não busca o seu desenvolvimento individual, principalmente 

pela busca à educação, não colabora para o desenvolvimento nacional e o seu 

próprio. Tal atitude caracteriza-se por uma indolência e falta de solidariedade. 

 

Se o pretenso candidato tem tempo para fazer campanha eleitoral, e também pré-

campanha, pode igualmente buscar a educação básica, de forma a viabilizar a sua 

completa integração no discurso democrático. 

 

A indolência é um fator que não se pode olvidar na cultura brasileira. Quem pretende 

ocupar um cargo público, representar o povo e ser remunerado pelo Estado, tem o 

dever de buscar os estudos básicos. A indolência e falta de preocupação natural 

arraigada em boa parte da nossa população, fruto de nossas raízes ibéricas 

(HOLANDA, 1995, p. 38-39), é percebível como fator a desestimular a busca pelo 

ensino fundamental, principalmente quando o cidadão possui um carisma que o 

possibilita, sem o trabalho árduo necessário àqueles que exercem labor pesado, ser 

empossado em um cargo público elegível, com remuneração bastante superior aos 

seus iguais não alfabetizados. 

 

Os méritos para o analfabeto que galgou um cargo eletivo em relação aos seus 

iguais é enorme. O povo identifica o político como um vitorioso que não teve que se 

submeter a esforços para vencer na vida. Salienta Verdú que “o cumprimento dos 

deveres fundamentais decorre da aceitação e adesão às normas fundamentais” 

(2004, p. 77). Se o povo não acredita nas normas e não as reconhece, inexiste o 

sentimento constitucional, não tendo porque buscar a emancipação por meio dos 

estudos. Disso decorrerá a subintegração social, pela ausência completa da inclusão 

do cidadão no sistema jurídico e na sociedade (NEVES, 2006, p. 248), razão pela 

qual não será imbuído na realização de seus deveres. 
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Modelos de adultos analfabetos que não buscam a educação, por óbvio, são 

péssimos para a implementação dos fundamentos da República tais quais, 

cidadania, dignidade da pessoa humana ou os valores sociais do trabalho. A 

educação libertadora (FREIRE, 1987, p. 120), promotora destes fundamentos de 

nossa República, será deixada de lado enquanto o povo quiser ter como líderes 

mandatários que olvidaram o mínimo de uma educação fundamental. Este hábito 

cultural do ócio se distancia de qualquer ideia de cidadania e do sentimento de 

pertença. 

 

A inelegibilidade do analfabeto é, pois, uma decorrência do descumprimento do 

dever fundamental de buscar a educação mínima. Trata-se da ausência de uma 

condição de elegibilidade. Não se constitui uma sanção, pois esta deveria ser 

imposta em um devido processo legal, com direito a um contraditório e a ampla 

defesa. 

 

A toda evidência, se adotássemos o conceito de inelegibilidade como 
sanção que obsta a apresentação de candidatura a cargo eletivo, 
haveríamos de afastar esses casos, como outros possíveis (e. g., o 
analfabetismo), do conceito de inelegibilidade, havendo de criar um outro 
termo jurídico que abarcasse essas espécies. Entrementes, é curial 
advertirmos que existem inelegibilidades criadas como sanção a fato ilícitos 
eleitorais, assim como existem inelegibilidades hipotisadas como 
salvaguarda dos princípios do equânime tratamento aos candidatos e da 
moralidade administrativa. (Costa, 2009, p. 149). 

 

Destaque-se que, em não se tratando de penalidade, a legitimidade da restrição à 

participação passiva do analfabeto decorre do ócio por este evidenciado, pela não 

promoção dos seus próprios estudos, constituindo em um péssimo exemplo a ser 

seguido por eventuais eleitores deslumbrados pela facilidade do reconhecimento 

independente de esforço. 

 

Assim, a inelegibilidade pela falta de vontade em tomar assento nos bancos 

escolares somente pode ser atribuída à inércia do indivíduo, razão, pois, não há que 

se falar em penalidade, mas sim em pressuposto lógico de um Estado Democrático 

de Direito, ao qual devem submeter-se todos os cidadãos. Há a responsabilidade 

para com o desenvolvimento da sociedade qual o indivíduo está inserido, dentro da 

dimensão dos direitos e deveres que moldam a ideia do que é o cidadão. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não é justificável atribuir a impossibilidade constitucional de exercício de cargo 

eletivo ao analfabeto à simples deficiência comunicativa. Não se trata de uma 

justificativa razoável, pois o analfabeto poderá ser bem assistido por um assessor de 

confiança. Além disso, não se pode esquecer que a comunicação ocorre através de 

inúmeros meios, mormente com o advento de novas tecnologias. Assim, a despeito 

da deficiência em ler e compreender um texto, esta, por si só, não teria o condão de 

excluir o analfabeto do jogo democrático eleitoral. 

 

Quanto a isso, não se mostra razoável a exclusão dos analfabetos do pleito eleitoral 

na forma passiva. O que se mostra de todo irrazoável é a possibilidade de um 

cidadão intentar ser candidato a ocupar um cargo eletivo sem que tenha buscado o 

aprendizado mínimo exigido pela Constituição. 

 

A falta de educação reveste-se em uma das maiores mazelas do Brasil, sendo 

explícito na Constituição, segundo o caput do artigo 205, o dever fundamental da 

família e do Estado em promovê-la. Entretanto, mesmo não explicitado no Texto 

Maior, todo cidadão tem o dever de buscar a educação fundamental independente 

das responsabilidades do Estado ou da família. De tal sorte, somente quando este 

cidadão não buscar ou não lograr êxito em concluir o ensino fundamental, terá como 

consequência sua inelegibilidade para cargo público. 

 

É importante frisar que o entendimento aqui sustentado destina-se apenas àqueles 

que não se submeteram à educação básica por vontade própria. Ou seja, não se 

pode excluir ainda mais do processo democrático aqueles cidadãos cujas condições 

são por completo inóspitas ao processo educativo. A exigência não se coloca para 

qualquer adulto que não estudou, mas somente àqueles que não estudaram porque 

não quiseram. Porque se quedaram ao ócio e buscam ainda assim candidatar-se ao 

pleito eleitoral. 

 

Aqueles que detêm condições, cursos para educação de adultos acessíveis, cujo 

tempo e distância para a frequência nas aulas não interfira no seu sustento e de sua 
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família, têm o dever fundamental constitucional de frequentar os bancos escolares, 

dedicando-se ao menos ao ensino fundamental. 

 

Para o cidadão adulto que não tem ou teve qualquer incentivo do Estado e de sua 

família para galgar a educação básica, não seria justo exigir-lhe o dever de se 

alfabetizar sozinho. Não poderá ser dele exigida tal imposição. Todavia, também não 

é aceitável que este cidadão quede-se inerte como adulto e, tendo as devidas 

chances em se alfabetizar, não o faça. 

 

Ademais, diante do pluralismo da sociedade brasileira, das diferenciações regionais, 

sociais, raciais, econômicas, não seria isonômico tratarmos todos os adultos que 

não cursaram a educação básica de forma semelhante. Desta forma, ressalta 

Adriano de Sant’Ana Pedra que: 

 

O Brasil é um país plural, com diferenças regionais e intrarregionais, onde o 
tema educacional está organizado de forma descentralizado, com 
responsabilidades da União, dos Estados e dos Municípios. Toda essa 
complexidade faz com que o país tenha Municípios como Jordão, no Estado 
do Acre, com uma população de cerca de 4.500 pessoas, com taxa de 
analfabetismo da população de mais de 15 anos em torno de 60%, e 
municípios como São Paulo, no Estado de São Paulo, com uma população 
de cerca de 10.500.000 pessoas, com taxa de analfabetismo de população 
de 15 anos em torno de 5%. (2011, p. 77). 

 

Não se pode encarar um adulto analfabeto de Jordão (AC), onde provavelmente as 

condições educacionais proporcionadas pelo Estado, ou a tradição e a cultura locais 

não apresentam qualquer valor ou estímulo aos estudos, da mesma forma que um 

adulto analfabeto em São Paulo (SP), cujas possibilidades serão bem maiores em 

buscar a alfabetização. Todavia, também não se pode deixar àqueles que possuem 

condições para seguir uma educação fundamental não fazê-lo. Sentar nos bancos 

de sala de aula e submeter-se às atividades escolares, conquanto não seja uma 

tarefa das mais prazerosas para boa parte da população, configura um dever de 

todos. 

 

Ao longo dos tempos, o baixo nível educacional vem sendo um fardo ao 

desenvolvimento brasileiro e um dos principais fatores de nosso modelo precário de 

desenvolvimento (FURTADO, 1974, p. 95). O Estado brasileiro, por sua vez, vem 

tentando extirpar de vez esse fardo de sua sociedade há anos. 
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Os esforços para melhorar a educação dos brasileiros não é recente. 
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais “Anísio 
Teixeira”, no Mapa do Analfabetismo no Brasil, a história mostra que “tão 
antigas quanto o analfabetismo no País, são as tentativas de erradicá-lo”. 
Entre essas tentativas, estão as seguintes propostas de alfabetização: 
Campanha nacional de Erradicação do Analfabetismo (1958, Governo 
Juscelino Kubischek); Movimento de Educação de Base (1961, criado pela 
Conferência Nacional de Bispos do Brasil – CNBB); Programa Nacional de 
Alfabetização, valendo-se do método Paulo Freire (1964, governo João 
Goulart); Movimento Brasileiro de Alfabetização – Mobral (1968-1978, 
Governos da Ditadura Militar); Fundação Nacional de Educação de Jovens 
e Adultos – Educar (1985, Governo José Sarney); Programa Nacional de 
Alfabetização e Cidadania – PNAC (1990, Governo Fernando Collor de 
Mello); Declaração Mundial de Educação para Todos (assinado, em 1993, 
pelo Brasil em Jomtien, Tailândia); Plano Decenal de Educação para Todos 
(1993, Governo Itamar Franco) e o Programa de Alfabetização Solidária 
(1997, Governo Fernando Henrique Cardoso). (PEDRA, 2011, p. 72) 

 

Todavia, nossa Carta Constitucional não atribui essa tarefa apenas ao Estado. A 

frequência ao ensino básico ou a mera alfabetização são objetivos de nossa 

República. Não pode ser reconhecida como dever apenas do Estado, mas também 

como dever fundamental constitucional individual de todo o brasileiro que detenha a 

possibilidade de fazê-lo. O dever à educação é tripartido entre o Estado, a família e 

o próprio indivíduo. Esses três atores deverão agir em comunhão para propiciar o 

direito-dever à educação fundamental. 

 

Deve-se evidenciar que esta educação deve ser libertadora. Se for um modelo de 

educação que imponha uma ideologia ou uma maneira de pensar aos educandos, 

carecerá de legitimidade. Sem embargo, quando a educação aprimora o indivíduo, 

deve ser considerado um dever fundamental legítimo, haja visa que contribui para 

assegurar os direitos fundamentais. 

 

E a erradicação do analfabetismo será uma vitória não só do adulto que evoluiu 

como ser humano, mas uma conquista de toda a sociedade. O incremento 

educacional não significa apenas o desenvolvimento de um indivíduo, mas de toda 

sociedade. Portanto, sem dúvida, a busca pela educação é um dever fundamental. 

 

Todos os deveres fundamentais são, em certo sentido, deveres para com a 
comunidade (e, portanto, deveres dos membros desta ou dos cidadãos), 
isto é, estão diretamente ao serviço da realização de valores assumidos 
pela coletividade organizada em estado como valores seus. (Nabais, 2009) 
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Neste caminho, a impossibilidade aventada no artigo 14, § 4º de nossa Constituição 

da elegibilidade dos analfabetos é uma decorrência do descumprimento do dever 

fundamental em buscar a educação minimamente exigida. 

 

Democracia é um objetivo a ser sempre buscado, e só se firmará mediante uma 

população educada. Deste modo, para se atingir uma verdadeira democracia é 

necessário que todos, Estado, família e indivíduo, busquem a educação. 
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ATIVISMO JUDICIAL NAS RESOLUÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL – 

DUVIDOSA COMPATIBILIDADE DO ARTIGO 23, IX e XVIII DO CODIGO 

ELEITORAL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL  

Celso Jefferson Messias Paganelli 
José Antonio Gomes Ignácio Júnior 

 
RESUMO 
O ativismo judicial visto sob a perspectiva do direito eleitoral merece um olhar mais atento do 
jurista. O Tribunal Superior Eleitoral vem demonstrando que essa Justiça Especializada tem 
legislado positivamente pautado por norma infraconstitucional, navegando muito além do que 
autoriza o artigo 23 do Código Eleitoral. Essa tendência é observada quando os direitos 
políticos tem sua abrangência restringida ou alargada por decisões que literalmente criam 
normas. Para uma compreensão desse fenômeno típico do common law,  é importante uma 
breve e sintética busca dos postulados do jusnaturalismo e do positivismo, para chegarmos ao 
atual pós-positivismo, e cotejarmos as resoluções editadas pela Suprema Corte Eleitoral 
brasileira, com o padrão neoconstitucional. Ainda mostra-se relevante para a compreensão 
ampla do tema, digressão a respeito dos modelos estrangeiros de aplicação das normas, 
especialmente nos países anglo-saxões.  Por fim, uma abordagem critica do tema tenta levar a 
conclusão da necessidade da imposição de limites ao ativismo predatório, que fere de morte a 
separação dos poderes, especialmente aquele que não tem suporte nos princípios 
constitucionais. 
PALAVRAS-CHAVE: ATIVISMO JUDICIAL; PODER NORMATIZADOR;  
                                           JUSTIÇA ELEITORAL 
 
ABSTRACT 
Judicial activism seen from the perspective of the electoral law, deserves a closer look at the 
lawyer. The Superior Electoral Court has demonstrated that this Specialized Court has 
legislated positively guided by Civil Law, sailing far beyond authorizing the Article 23 of the 
Electoral Code. This trend is observed when the political rights is restricted or enlarged its 
scope by decisions that literally created standards. For an understanding of this phenomenon 
typical of common law, it is important to search a brief summary of the postulates of natural 
law and positivism, to get the current post-positivism, and compared the resolutions issued by 
the Brazilian Supreme Electoral Court, with the default neoconstitutionality. Also shown are 
relevant to understanding the broad theme of the tour on foreign models for applying the 
rules, especially in the Anglo-Saxons. Finally, a critical approach to the subject tries to take 
the conclusion of the necessity of imposing limits on predatory activism that death hurts the 
separation of powers, especially one who has no support in constitutional principles.  
KEYWORDS: JUDICIAL ACTIVISM - POWER REGULATOR - ELECTORAL JUSTICE 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem como escopo, fazer breve e sintática análise do ativismo judicial 

praticado pela justiça eleitoral através da edição de resoluções. Considerando que estas tem 
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efeito erga ominis, seu conteúdo há de ser muito restrito, sob pena de instituirmos um novo 

modelo de Mandado de Injunção. A pesquisa foi desenvolvida por analise doutrinaria e 

jurisprudencial. Como o direito eleitoral não merece uma atenção acentuada da doutrina, 

optamos por modestamente cotejar o fenômeno do pós-positivismo nessa seara. A 

particularidade que nos chamou a atenção reside na normatização ativista, que invade não só a 

órbita de atuação do Legislativo, mas também atingindo direitos fundamentais do cidadão 

positivados pela atual Constituição Federal. Não podemos perder de vista que o Código 

Eleitoral é direito pré-constituinte (Lei 4.737 de 15 de Julho de 1965), editado sob  o pálio de 

um estado de exceção, e sua plena recepção pela atual ordem Constitucional, merece 

ponderações.  O Brasil passa por uma crise de identidade entre seus poderes, em especial 

quando o Judiciário  invade terreno de atuação específica  do Executivo e principalmente do 

Legislativo, o que aflora latente necessidade de uma revisão dos conceitos basilares dos 

limites de atuação de cada poder. Essa limitação de atuação inquieta o mundo jurídico, pois 

em um país cujo sistema é o civil law, o ativismo pode não ser bem visto. Essa inquietação 

jurídica deverá levar em breve a uma reforma constitucional, onde os territórios de atuação 

deverão ter seus marcos melhor definidos. O constitucionalismo desde seu nascedouro 

contribuiu muito para a construção de uma sociedade mais justa, como se vê nos comentários 

de McILWAIN: La época parece propicia para um examen del principio general del 

constitucionalismo – de nuestra própria version anglosajona del mismo em particular – y 

ademais um examen que preste alguna atención a losestadios sucesivos de su desarrolho. Pues 

quizás nunca durante su larga historia há sido este principio tan custionado como lo es hoy; ni 

los ataques dirigidos contra el tan firmes y amenazadores. El mundo se encuentra indeciso 

ante el procedimiento respetuoso com laley y las opciones violentas que parecem lucho más 

rápidas y eficaces.  Debemos elegir entre lãs dos alternativas y hacerlo muy pronto. Si esa 

elección há de resolverse inteligentemente pareceria razonable, ya nos decidamos por la ley o 

por la fuerza, repassar la historia de nuestro constitucionalismo  - la historia del uso de la 

fuerza es muy fácil de establecer -, intentando evaluar sus pasados logros, teniendo em cuenta 

asimismo la naturaleza y efectos de las fuerzas desplegadasen su contra 1.  Inobstante a 

importância, o advento de nova forma de aplicar o direito constitucional, chamada de 

                                                           
1
 McILWAIN, Charles Howard. Constitucionalismo antiguo e moderno. Tradução de Juan José Solozábal 

Echavarria. Centro de Estudios Constitucionales. Madri. 1991. p. 15 
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neoconstitucionalismo, que coteja a aplicação das regras frente ao ordenamento dos 

princípios, merece a fixação de alguns marcos. ALEXY separa muito bem essas duas espécies 

de normas, relatando que: Há diversos critérios para se distinguir regras de princípios. 

Provavelmente aquele que é utilizado com mais freqüência é o da generalidade. Segundo esse 

critério, princípios são normas com grau de generalidade relativamente alto, enquanto o grau 

de generalidade das regras é relativamente baixo. Um exemplo de norma de grau de 

generalidade relativamente alto é a norma que garante a liberdade de crença. De outro lado, 

uma norma de grau de generalidade relativamente baixo seria a norma que prevê todo preso 

tem o direito de converter outros presos a sua crença 2.     Em nosso trabalho, procuraremos 

analisar os posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre o tema, de modos a buscar a 

extração de uma tendência a curto prazo, pois a falta de um clareamento desses contornos 

poderá acarretar um agravamento na relação entre os poderes, conforme  sinalizado pela 

doutrina na voz de RAMOS: Ao se fazer menção ao ativismo judicial, o que se está a referir é 

a ultrapassagem das linhas demarcatórias da função jurisdicional, em detrimento 

principalmente da função legislativa, mas, também, da função administrativa e, até mesmo da 

função de governo. Não se trata do exercício desabrido da legiferação (ou de outra função não 

jurisdicional), que, aliás, em circunstancias bem delimitadas, pode vir a ser deferido pela 

própria Constituição aos órgãos superiores do aparelho Judiciário, e sim da descaracterização 

da função típica do poder Judiciário, com incursão insidiosa sobre o núcleo essencial de 

funções constitucionalmente atribuídas a outros Poderes. A observância da separação dos 

Poderes importa, dentre diversos outros consectários, na manutenção dos órgãos do Judiciário 

nos limites da função jurisdicional que lhes é confiada e para cujo exercício foram 

estruturados 3. A par de tais celeumas, a maneira como o Judiciário vem atuando, é 

preocupante, mormente quando se tenta medir o limite e tamanho dessa exacerbação. Em 

contraponto temos em muitos casos a concretude de direitos fundamentais, deixados de lado 

pelo legislador ordinário, o que faz do ativismo em alguns casos uma evolução do 

constitucionalismo clássico. Tais paradoxos levam cada dia mais os estudiosos do direito a 

uma profunda reflexão a respeito dessa nova ordem de interpretação normativa, pautada em 

                                                           
2 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgilo Afonso da Silva. 2ª Ed. Malheiros. 
São Paulo. 2011. p. 87 

3 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial. São Paulo. Saraiva. 2010. p. 117 
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princípios, chamada de pós-positivismo. Muito embora nosso Código Eleitoral desde a ordem 

Constitucional anterior permitia ao Judiciário (Eleitoral) editar regras através de resoluções, 

essas diante do atual constitucionalismo, pela forma que estão sendo editadas, parecem 

desconformes ao Texto Magno.  Uma vez estabelecido  o objeto da investigação, a sua razão 

de ser e as suas finalidades, a metodologia terá o modelo dogmático de investigação, pautado 

no raciocínio dedutivo sem desprezo ao indutivo, uma vez que o pluralismo metodológico é 

uma realidade na ciência do Direito. 

1) DO JUSNATURALISMO AO POSITIVISMO 

O direito ao longo dos tempos passou por inúmeras formatações, recebendo entre tantos,  

contornos, os chamados naturalistas e os positivistas, mas sempre se questionou a eficácia do 

modelo adotado, o que não é diferente atualmente. Os ordenamentos criados sob a vontade 

popular, em síntese, deveriam buscar uma felicidade de seus destinatários, ou nas palavras de 

BECCARIA: Consultemos a historia e veremos que as leis, que são ou deveriam ser pactos 

entre homens livres, não passaram, geralmente, de instrumentos das paixões de uns poucos, 

ou nasceram da necessidade fortuita e passageira; jamais foram elas ditadas por um frio 

examinador da natureza humana, capaz  de aglomerar as ações de muitos homens num só 

ponto e de considerá-las de um único ponto de vista: a máxima felicidade compartilhada  pela 

maioria 4. As expectativas historicamente não foram atingidas na sua plenitude.  Sem prejuízo 

da forma, todo ordenamento deve buscar uma justeza de acordo com os anseios de seus 

jurisdicionados. Para KANT há necessidade de um principio universal do direito, onde,  

qualquer ação é justa se for capaz de coexistir com a liberdade de todos de acordo com uma 

lei universal, ou se na sua máxima a liberdade de escolha de cada um puder coexistir com a 

liberdade de todos de acordo com uma lei universal 5. O jusnaturalismo foi pautado nessa 

idéia filosófica que sustenta a validade de norma desde que seja justa. Para BARROSO, o 

termo “jusnaturalismo” identifica uma das principais correntes filosóficas que tem 

acompanhado o direito ao longo dos séculos, fundada na existência de um direito natural. Sua 

                                                           
4 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Lucia Guidicini e Alessandro Berti Contessa. 
Martins Fontes. São Paulo. 2005. p. 39/40 

5 KANT, Immanuel. A metafísica dos costumes. Tradução de Edson Bini. 2ª Ed. São Paulo. EDIPRO. 2008. p. 

76/77 
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idéia básica consiste no reconhecimento de que há na sociedade, um conjunto de valores e de 

pretensões humanas legitimas que não decorrem de uma norma jurídica emanada do Estado, 

isto é, independem do direito positivo. Esse direito natural tem validade em si, legitimado por 

uma ética superior, e estabelece limites à própria norma estatal 6. BOBBIO a define como 

aquela segundo a qual uma lei para ser lei, deve estar de acordo com a justiça 7. O 

jusnaturalismo juntamente com o direito, alavancou significantes avanços sociais, como o 

Código Civil Frances (Código Napoleonico), editado em 1.804. Ao final do século XIX , com 

a expansão da ciência e o fortalecimento de uma nova forma de idéias, que pregava ser o 

direito a resposta de todos os questionamentos, encontra o jusnaturalismo seu fim. A partir 

desse momento, surge o positivismo filosófico, lastreado na concepção que a ciência é o único 

conhecimento válido, abstraído de concepções metafísicas. Aos poucos, o positivismo 

filosófico fundiu-se com o direito, nascendo o positivismo jurídico. Nos valemos mais uma 

vez da voz do professor BARROSO, que com muita propriedade descreve os contornos dessa 

fase do direito: O positivismo jurídico foi a importação do positivismo filosófico para o 

mundo do Direito, na pretensão de criar-se uma ciência jurídica, com objetividade cientifica, 

com ênfase na realidade observável e não na especulação filosófica, apartou o Direito da 

moral e dos valores transcendentes. Direito é norma, ato emanado do Estado com caráter 

imperativo e força coativa. A ciência do Direito , como todas as demais, deve fundar-se em 

juízos de fato, que visam ao conhecimento da realidade, e não em juízos de valor, que 

representam uma tomada de posição diante da realidade. Não é no âmbito do Direito que se 

deve travar a discussão acerca de questões como legitimidade e justiça 8. O ápice do 

positivismo jurídico deu-se com as idéias de KELSEN, quando da edição de sua clássica obra 

Teoria Pura do Direito. Nela  o autor  expõe sua concepção do que seria a essência do direito, 

e não de um ordenamento em especifico: A Teoria Pura do Direito é uma teoria do direito 

positivo. Tão somente do direito positivo e não de determinada ordem jurídica. É teoria geral 

                                                           
6 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da constituição. 7ª Ed. São Paulo. Saraiva. 2010. p. 320 

7 BOBBIO, Norberto. Teoria da norma jurídica. Tradução de Fernando Pavan Baptista e Ariani Bueno Sudatti. 

4ª Ed. EDIPRO. São Paulo. 2008. p. 55 

8 BARROSO, Luiz Roberto (org.); et alii. BARCELLOS, Ana Pula de; PEREIRA, Jane Reis Gonçalves; 
SARMENTO, Daniel; SOUZA NETO, Claudio Pereira de. A nova interpretação constitucional. A nova 

interpretação constitucional – ponderação, direitos fundamentais e relações privadas. Rio de janeiro. 
RENOVAR. 2003. p. 24 
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e não interpretação especial, nacional ou internacional, de normas jurídicas. Como teoria, ela 

reconhecerá, única e exclusivamente, seu objeto. Tentará responder à pergunta “o que é” e 

“como é” o direito e não à pergunta de “como seria” ou “deveria ser” elaborado. è ciência do 

direito e não política do direito. Intitula-se Teoria “Pura” do Direito porque se orienta apenas 

para o conhecimento do direito e porque deseja excluir deste conhecimento tudo o que não 

pertence a esse exato objeto jurídico. Isso que dizer: ela expurgará a ciência di direito de todos 

os elementos estranhos. Este é o principio fundamental do método e parece ser claro. Mas um 

olhar sobre a ciência do direito tradicional, da maneira como se desenvolveu no decorrer dos 

séculos XIX e XX, mostra claramente como isso esta longe de corresponder à exigência da 

pureza. De maneira desprovida de todo espírito crítico, o direito se mesclou à psicologia, á 

biologia, á ética e a teologia. Hoje em dia não existe quase nenhuma ciência especial, em 

cujos limites o cultor do direito se ache incompetente. Sim, ele acha que pode melhorar sua 

visão do conhecimento, justamente  conseguindo pedir emprestado a outras disciplinas. Com 

isso, naturalmente, a verdadeira ciência do direito se perde 9.  

2) O PÓS-POSITIVISMO 

O positivismo clássico não  atendeu aos anseios da sociedade do século XX, mormente pela 

não concretude de suas lacunas. Ainda o mundo observou as barbáries do nazismo e do 

fascismo, onde seus agentes em defesa no tribunal de Nuremberg invariavelmente se 

escudavam na obediência a um ordenamento jurídico. Mas havia a necessidade de um estado 

de direito, porem mais eficaz que o originário. As matrizes do positivismo não poderiam ser 

descartadas, e não foram. O estado de direito pode ser definido nas palavras de BOBBIO 

(apud SUNDFELD, 2011), como: um Estado em que os poderes públicos são regulados por 

normas gerais (as leis fundamentais ou constitucionais) e devem ser exercidos no âmbito das 

leis que o regulam, salvo o direito do cidadão, recorrer a um juiz independente para fazer com 

que seja reconhecido e refutado o abuso  e o excesso de poder. Assim entendido, o Estado de 

direito reflete a velha doutrina – associada aos clássicos e transmitida através das doutrinas 

políticas medievais – da superioridade do governo das leis sobre o governo dos homens, 

segundo a fórmula lex facit regem, doutrina, essa, sobrevivente inclusive da idade do 

                                                           
9 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. tradução de J. Cretella Jr. e Agnes Cretella. 7ª Ed. Revista dos 
Tribunais. 2011. p. 67/68 
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absolutismo, quando a máxima princips legibus solutus é entendida no sentido de que o 

soberano não estava sujeito às leis positivas que ele próprio emanava, mas estava sujeito às 

leis divinas ou naturais e às leis fundamentais do reino. Por outro  lado, quando se fala de 

Estado de direito no âmbito da doutrina liberal do Estado, deve-se acrescentar à definição 

tradicional uma determinação ulterior: a constitucionalização dos direitos naturais, ou seja, a 

transformação  desses direitos em direitos juridicamente protegidos, isto é, em verdadeiros 

direitos positivos. Na doutrina liberal, Estado de direito significa não só subordinação dos 

poderes públicos de qualquer grau às leis gerais do país, limite que é puramente formal, mas 

também subordinação das leis ao limite material do reconhecimento de alguns direitos 

fundamentais considerados constitucionalmente, e portanto em linha de principio 

“invioláveis” (esse adjetivo se encontra no art. 2º da Constituição italiana).  (...) Do Estado de 

direito em sentido forte, que é aquele próprio da doutrina liberal, são parte integrante todos os 

mecanismo constitucionais que impedem ou obstaculizam o exercício arbitrário e ilegítimo do 

poder e impedem ou desencorajam o abuso ou o exercício ilegal do poder 10. Observe-se que 

BOBBIO, informa a necessidade da positivação dos princípios em uma Constituição, 

adjetivando inclusive essas normas de “invioláveis”. A esse novo Estado de direito, onde há 

uma junção de parcela do jusnaturalismo com o positivismo clássico, nasce o pós-positivismo, 

ou nas palavras de RAMOS: Destarte, no lugar desse “superado” positivismo, propõe-se que a 

Dogmática Constitucional se assente em um assim denominado “pós-positivismo”, entendido 

como “a designação provisória e genérica de um ideário difuso, no qual se incluem a 

definição das relações entre valores, princípios e regras, aspectos da chamada nova 

hermenêutica e a teoria dos direitos fundamentais 11. O modelo Kelseniano, talvez tenha 

padecido de ineficiência ontológica, que não impediu o uso do direito como instrumento da 

tirania. Caso esse modelo, tivesse em seu bojo, princípios norteadores das regras, o 

ordenamento impediria sua instrumentalização no massacre de milhares de judeus por 

exemplo. O período pós segunda guerra, mostrou a necessidade de aproximação do direito 

com a moral, e tal, parece ocorrer com a constitucionalização dos princípios. Diante da nova 

ordem, o interprete, na figura do Judiciário, passou a decidir através de um cotejamento entre 

                                                           
10 BOBBIO, Norberto. Liberalismo e Democracia. Tradução de Marco Aurélio Nogueira. 2ª Ed. São Paulo. 
Brasilense. 1998. p. 19 

11
 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial – Parâmetros dogmáticos. São Paulo. Saraiva. 2010. p.35 
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os princípios e as regras. Esse mecanismo, possibilitou o preenchimento de varias lacunas do 

ordenamento, provocadas por em regra, omissão dos demais poderes, surgindo o fenômeno do 

ativismo judicial. Essa prática, ainda muito discutida, não pode ser considerada de toda ruim, 

eis que na inércia recalcitrante dos legitimados para a concretude dos direitos fundamentais, 

tem se apresentado como efetivadora dessas garantias. Nas palavras de COSTA, afirma-se 

que  ativismo judicial é uma participação mais ampla e intensa do Judiciário na efetivação dos 

valores constitucionalmente estabelecidos, ou seja, uma maior atuação do Judiciário em um 

espaço que, em um primeiro momento, está reservado aos outros poderes 12. A partir dessa 

postura, a jurisprudência passa a ser fonte de direito.  Em países que adotam o civil law, 

tradicionalmente a jurisprudência não é fonte de direito, cabendo esse papel exclusivamente 

às normas regularmente positivadas. Já aqueles Estados que adotam o common law, como a 

Inglaterra, as decisões judiciais produzem efetivamente direitos e obrigações. Esse ativismo 

judicial dos países anglo-saxões, é extenso e amplo, indo da supressão das omissões do 

Executivo e do Legislativo, até a interpretação  teratológica em sentido evolutivo, atuando nas 

funções típicas desses poderes.  RAMOS leciona: não há, pois, necessariamente, um sentido 

negativo na expressão “ativismo”, com alusão a uma certa prática de jurisdição. Ao contrario, 

invariavelmente o ativismo é elogiado por proporcionar a adaptação do direito diante de novas 

exigências sociais e de novas pautas axiológicas, em contraposição ao “passivismo”, que, 

guiado pelo propósito de respeitar as opções do legislador ou dos precedentes passados, 

conduziria a estratificação dos padrões de conduta normativamente consagrados. Na medida 

em que no âmbito do common law se franqueia ao Poder Judiciario uma atuação 

extremamente ativa no processo de geração do direito, torna-se bem mais complexa a tarefa 

de buscar no plano da dogmática jurídica, parâmetros que permitam identificar eventuais 

abusos jurisdição em detrimento do Poder Legislativo. Daí porque a discussão, como se 

constata nos Estados Unidos, tende a se deslocar para o plano da Filosofia política, em que a 

indagação central não é a consistência jurídica de uma atuação mais ousada do Poder 

Judiciario e sim a sua legitimidade, tendo em vista a ideologia democrática que permeia o 

sistema político norte-americano 13. Esse o sintético e modesto quadro do ativismo.  

                                                           
12 COSTA, Andreia Elias da. Estado de direito e ativismo judicial. São Paulo. Quartier Latin. 2010. p. 52/53 

13 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial – Parâmetros dogmáticos. Saraiva. 2010.  p.110  
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3) A PRÀTICA BRASILEIRA 

O Brasil, embora tenha uma tradição civil law, aos poucos o modelo anglo-saxão se mostra 

presente, como no julgamento das uniões homoafetivas 14 e da fidelidade partidária 15, além 

da Corte ter invadido território claro do Poder Executivo ao demarcar terras no caso Raposa 

Serra do Sol 16. Isso revela de forma muito límpida, o poder normativo do Judiciário. O 

oráculo de nossa Constituição, dia a dia vem pautando suas decisões nos padrões do common 

law, embora não seja esse o padrão brasileiro. Essa força do Judiciário advém da atual 

Constituição Federal, que após décadas de regime de exceção, onde o Executivo era o 

detentor da maior fração do poder de nossa federação, procurou o legislador constituinte de 

1988, inserir no pacto, uma gama imensa de direitos e garantias, e ao mesmo tempo confiou 

ao Judiciário a função de zelar pela observância dessas prerrogativas. A par dessa situação, 

ainda as funções judiciais foram alargadas, permitindo-se o controle da inconstitucionalidade 

por ação e por omissão, através de ação direta ou do mandado de injunção. No dizer de 

SARMENTO, esta sistemática de jurisdição constitucional adotada pelo constituinte 

favoreceu em larga medida, o processo de judicialização da política, na medida em que 

conferiu a qualquer partido político com representação no Congresso, às representações 

nacionais da sociedade civil organizada e às principais instituições dos Estados-membros, 

dentre outras entidades, o poder de provocar o STF. Assim, é praticamente impossível que 

alguma questão relevante seja resolvida no âmbito parlamentar sem que  os perdedores no 

processo político recorram à nossa Corte Suprema, para que dê a palavra final à controvérsia, 

com base na sua interpretação da Constituição. E tal modelo, vem se aprofundando desde 88, 

com a criação da Ação Declaratória de Constitucionalidade e a regulamentação da Arguição 

de Descumprimento de Preceito Fundamental 17. Embora nosso Judiciário, venha adotando 

essa postura pró-ativista, observamos que o faz nos moldes dos princípios 

                                                           
14 BRASIL – Supremo Tribunal Federal  - Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a Arguição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132 
15

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal -  MS 26.602; MS 26.603 e MS 26.604 

16
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal - ACO 1167 

17 SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. in: FELLET, André Luiz 
Fernandes; PAULA, Daniel Giotti de; NOVELINO, Marcelo (Coord.). As novas faces do ativismo judicial. 
Salvador. JusPODIVM. 2011. p. 86/87 
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constitucionalmente positivados. A questão que ora se coloca em pauta, é se através de 

comandos infra-constitucionais, pode Judiciário legislar negativa ou positivamente. O 

Tribunal Superior Eleitoral o faz respaldado no artigo 23, IX e XVIII do Código Eleitoral, 

editando resoluções com forte conteúdo normativo. Se é certo que o ativismo permite ao 

Judiciário legislar positiva ou negativamente, esse fato é apoiado em princípios 

constitucionais. O ativismo praticado pelo TSE não tem respaldo principiológico, mas de 

normas infra-constitucionais.  

4) O ATIVISMO EM MATÉRIA ELEITORAL 

Como ponto positivo do ativismo, podemos realçar entre outros, o prestigio aos direitos 

fundamentais através desse novo constitucionalismo, que assegura à aplicação imediata de 

seus postulados no momento da interpretação da regra. Estamos diante de um novo raciocínio 

jurídico, o qual é norteado pela ponderação entre regras e princípios. Entre as criticas, temos 

as mais diversas, desde o desprestigio a separação dos poderes, até a que indica o 

aparecimento de um super poder, que   se coloca hierarquicamente acima dos demais, em 

detrimento ao postulado dos check and balances. O certo é que nosso país sempre teve uma 

tradição constitucional intervencionista, isso desde a Carta de 1934. A atual Constituição não 

foge a regra.  No entender de RAMOS, ao Poder Judiciário deveria caber, nesse modelo, o 

controle jurídico da atividade intervencionista dos demais Poderes. No entanto, sobre ele 

também recaem as expectativas e pressões da sociedade no sentido da mais célere possível 

consecução dos fins traçados na Constituição, incluindo a imediata fruição de direitos sociais 

ou a extensão de benefícios de universalização progressista, concedidos a determinadas 

categorias ou regiões com exclusão de outras. É nesse sentido que se pode dizer que o próprio 

modelo de Estado-providência constitui força impulsionadora do ativismo judicial, levando 

juízes e tribunais a relevar, em algumas situações, a existência de limites impostos pelo 

próprio ordenamento cuja atuação lhes incumbe, na ilusão de poderem “queimar” etapas, 

concretizando no presente, o programa que a Constituição delineou prospectivamente 18. O 

Judiciário busca na realidade a concretização do welfare state, que teve sucesso em varias 

democracias através desse poder. Nosso sistema normativo adota um padrão social sem 

desprestigiar o liberal. A não concretização pelo Estado de suas funções essenciais (não 

                                                           
18 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial – Parâmetros Dogmáticos. Saraiva. 2010. p. 271  
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liberais), leva o Judiciário a se posicionar no exercício de funções típicas do Legislativo e do 

Executivo. Ainda que não haja omissão dolosa por parte desses poderes, o próprio sistema 

normativo é rarefeito, não tendo a amplitude possível de contemplar todas as situações 

hipotéticas.  Nesse sentido, cabe trazer à baila as idéias de  Herbert Hart concernentes  à 

textura aberta do direito. Partindo da tese da “textura aberta” da linguagem comum defendida 

por Friedrich Waissman. HART preconizava que, além das dificuldades inerentes aos 

processos de comunicação escolhidos para veicular padrões de comportamento, situações 

novas não vislumbradas previamente implicarão na existência de uma zona de incerteza e 

imprecisão inerentes às normas jurídicas 19. O termo textura aberta, traduz as incertezas das 

lacunas do sistema normativo. Embora o welfare state guarde relação direta com os outros 

poderes do Estado, na falta destes, o Judiciário se vê na obrigação de impor o fornecimento de 

remédios, a concessão de benefícios sociais, a concretização de direitos laborais, etc. 

Inobstante a necessidade dessa atuação judicial, há certa preocupação. Na seara eleitoral, o 

Tribunal Superior Eleitoral, inobstante o déficit de legitimidade democrática desse poder, atua 

de forma acintosa de maneira proativa, quer pautado nos princípios constitucionais, quer 

puramente no ordenamento infra (Código Eleitoral – art. 23). Na primeira hipótese, conforme 

explanado  nos tópicos acima, caso a atuação tenha lastro nos princípios constitucionais, e que 

garanta direitos fundamentais, pode-se inserir sua presença no lado positivo do ativismo.    

Porém, quando o ativismo tem alicerce no artigo 23, IX e XVIII do Código Eleitoral, a nosso 

ver a justiça especializada efetivamente rompe as fronteiras de sua competência, 

desprestigiando a separação dos poderes, a falta de legitimidade democrática, e o principio da 

legalidade, especialmente pelo efeito geral das resoluções. Muitas decisões da Suprema Corte 

Eleitoral, são lastreadas nos princípios constitucionais, porém as resoluções são editadas com 

lastro no CE, e ai as limitações de conteúdo material são várias. Para RAMAYADA, a 

regulamentação do processo eleitoral,   (...) processa-se através de resoluções e instruções 

sobre propaganda eleitoral, votação, apuração, registro de candidatos, calendários eleitorais e 

outras. Sobre essa matéria, impende observar que o poder regulamentar deve situar-se 

secundum legem, sob pena de invalidação e, em atendimento ao disposto no art. 5°, inciso II, 

da Constituição Federal, pois ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa 

                                                           
19 HART, H. L. A. O Conceito de Direito. Tradução de A. Ribeiro Mendes. 2ª Ed. Lisboa: Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1994, p. 141 e 142. In: FERNANDES, Stanley Botti. Estado de direito e ativismo judicial.  
Quartier Latin. 2010. p. 245 
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senão em virtude de lei.’ É cabível, portanto, um controle pelos partidos políticos e Ministério 

Público, quando se detectar uma extensão demasiada na regulamentação da matéria, axiomada 

a regulamentação contra legem; além de ser viável o ajuizamento do mandado de injunção 

(art. 5º, LXXI) nas hipóteses de inércia do órgão regulamentador, ou seja, na ausência de 

norma regulamentadora sobre determinada matéria eleitoral 20. Vê-se que o ativismo na 

Justiça Eleitoral, pressupõe os mesmo elementos da Justiça Comum, ou seja, o balizamento 

por princípios. Quando esse proativismo é amparado em norma infraconstitucional, 

antijurídica se mostra seu resultado. Esse tipo de ativismo deve ser repelido. Concordamos 

com Ingeborg Maus quando afirma que “quando a justiça ascende ela própria à condição de 

mais alta instância moral da sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle 

social” 21.  

5) O PODER NORMATIZADOR DA JUSTIÇA ELEITORAL 

 A justiça eleitoral, disciplinada pelo artigo 118 da Constituição Federal, traz o TSE como 

ápice de sua estrutura, cabendo a esta corte em ultima instancia, julgar recursos contra 

decisões que: I -  forem proferidas contra disposição expressa da constituição ou de lei;   II - 

ocorrer divergência na interpretação de lei entre dois ou mais tribunais eleitorais;    III - 

versarem sobre inelegibilidade ou expedição de diplomas nas eleições federais ou 

estaduais;   IV - anularem diplomas ou decretarem a perda de mandatos eletivos federais ou 

estaduais;   V - denegarem "habeas-corpus", mandado de segurança, "habeas-data" ou 

mandado de injunção (art. 121, § 4º - CF).   As resoluções não tem previsão constitucional. O 

previsto no artigo 23 do CE é resquício do ordenamento constitucional pretérito, que 

atualmente poderia ser utilizado somente para pequenos ajustes na aplicação da lei, mas 

jamais como criador de direitos e obrigações. Infelizmente, essa espécie de regra 
                                                           
20 RAMAYANA, Marcos. Direito eleitoral. 7. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. Apud: MAIA, Clarissa 

Fonseca (2010). O ativismo judicial no âmbito da justiça eleitoral. 153 p. Dissertação (Mestrado em Direito 

Constitucional). Universidade de Fortaleza. Fortaleza. In: 

http://uol11.unifor.br/oul/ObraBdtdSiteTrazer.do?method=trazer&obraCodigo=84229&programaCodigo=84&ns

=true# acesso 06/10/2011. 

21 Apud CITTADINO, Gisele. Judicialização da política, constitucionalismo democrático e separação de 

poderes, in: VIANNA, Luiz Werneck. A democracia e os três poderes no Brasil. Belo Horizonte: UFMG, pag. 

20. In: FERNANDES, Stanley Botti. Estado de direito e ativismo judicial.  Quartier Latin. 2010.  p. 250  
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regulamentar, efetivamente age como instrumentos de normatização infra-legal.  A exemplo 

citamos a Resolução TSE nº 22.610, que dispõe sobre a perda de mandato por infidelidade 

partidária: 

O TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL, no uso das atribuições que 

lhe confere o art. 23, XVIII, do Código Eleitoral, e na observância do 

que decidiu o Supremo Tribunal Federal nos Mandados de Segurança 

nº 26.602, 26.603 e 26.604, resolve disciplinar o processo de perda de 

cargo eletivo, bem como de justificação de desfiliação partidária, nos 

termos seguintes: 

Art. 1º - O partido político interessado pode pedir, perante a Justiça 

Eleitoral, a decretação da perda de cargo eletivo em decorrência de 

desfiliação partidária sem justa causa. 

§ 1º - Considera-se justa causa: 

I) incorporação ou fusão do partido; 

II) criação de novo partido; 

III) mudança substancial ou desvio reiterado do programa partidário; 

IV) grave discriminação pessoal. 

§ 2º - Quando o partido político não formular o pedido dentro de 30 

(trinta) dias da desfiliação, pode fazê-lo, em nome próprio, nos 30 

(trinta) subseqüentes, quem tenha interesse jurídico ou o Ministério 

Público eleitoral. 

§ 3º - O mandatário que se desfiliou ou pretenda desfiliar-se pode pedir 

a declaração da existência de justa causa, fazendo citar o partido, na 

forma desta Resolução. 
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Art. 2º - O Tribunal Superior Eleitoral é competente para processar e 

julgar pedido relativo a mandato federal; nos demais casos, é 

competente o tribunal eleitoral do respectivo estado. 

Art. 3º - Na inicial, expondo o fundamento do pedido, o requerente 

juntará prova documental da desfiliação, podendo arrolar testemunhas, 

até o máximo de 3 (três), e requerer, justificadamente, outras provas, 

inclusive requisição de documentos em poder de terceiros ou de 

repartições públicas. 

Art. 4º - O mandatário que se desfiliou e o eventual partido em que 

esteja inscrito serão citados para responder no prazo de 5 (cinco) dias, 

contados do ato da citação. 

Parágrafo único - Do mandado constará expressa advertência de que, 

em caso de revelia, se presumirão verdadeiros os fatos afirmados na 

inicial. 

Art. 5º - Na resposta, o requerido juntará prova documental, podendo 

arrolar testemunhas, até o máximo de 3 (três), e requerer, 

justificadamente, outras provas, inclusive requisição de documentos em 

poder de terceiros ou de repartições públicas. 

Art. 6º - Decorrido o prazo de resposta, o tribunal ouvirá, em 48 

(quarenta e oito) horas, o representante do Ministério Público, quando 

não seja requerente, e, em seguida, julgará o pedido, em não havendo 

necessidade de dilação probatória. 

Art. 7º - Havendo necessidade de provas, deferi-las-á o Relator, 

designando o 5º (quinto) dia útil subseqüente para, em única assentada, 

tomar depoimentos pessoais e inquirir testemunhas, as quais serão 

trazidas pela parte que as arrolou. 
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Parágrafo único - Declarando encerrada a instrução, o Relator 

intimará as partes e o representante do Ministério Público, para 

apresentarem, no prazo comum de 48 (quarenta e oito) horas, alegações 

finais por escrito. 

Art. 8º - Incumbe aos requeridos o ônus da prova de fato extintivo, 

impeditivo ou modificativo da eficácia do pedido. 

Art. 9º - Para o julgamento, antecipado ou não, o Relator preparará 

voto e pedirá inclusão do processo na pauta da sessão seguinte, 

observada a antecedência de 48 (quarenta e oito) horas. É facultada a 

sustentação oral por 15 (quinze) minutos. 

Art. 10 - Julgando procedente o pedido, o tribunal decretará a perda do 

cargo, comunicando a decisão ao presidente do órgão legislativo 

competente para que emposse, conforme o caso, o suplente ou o vice, no 

prazo de 10 (dez) dias. 

Art. 11 - São irrecorríveis as decisões interlocutórias do Relator, as 

quais poderão ser revistas no julgamento final, de cujo acórdão cabe o 

recurso previsto no art. 121,§ 4º da Constituição da República. (Artigo 

com redação alterada pelo art. 1º da Resolução TSE nº 22.733, de 

11/03/2008.) 

Art. 12 - O processo de que trata esta Resolução será observado pelos 

tribunais regionais eleitorais e terá preferência, devendo encerrar-se no 

prazo de 60 (sessenta) dias. 

Art. 13 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

aplicando-se apenas às desfiliações consumadas após 27 (vinte e sete) de 

março deste ano, quanto a mandatários eleitos pelo sistema 

proporcional, e, após 16 (dezesseis) de outubro corrente, quanto a 

eleitos pelo sistema majoritário. 
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Parágrafo único - Para os casos anteriores, o prazo previsto no art. 1º, § 

2º, conta-se a partir do início de vigência desta Resolução. 

Marco Aurélio - Presidente. Cezar Peluso - Relator. Carlos Ayres 

Britto. José Delgado. Ari Pargendler. Caputo Bastos. Marcelo Ribeiro. 

Brasília, 25 de outubro de 2007. 

 

Admitindo como possível esse poder regulamentar da Justiça Especializada, a edição dessas 

resoluções, deve se restringir a mera instrumentalização da aplicação de normas, estas em 

sentido strito. O ativismo invasivo da órbita dos direitos políticos e por regra infra-legal,  

extrapola os limites do intérprete, eis que não se trata mais de interpretação da Constituição 

Federal, mas de criação de norma, pois alarga a previsão taxativa do artigo 55, que dispõe 

sobre os casos de perda de mandato dos parlamentares. 22 Ainda referida resolução, ampliou 

as atribuições da Justiça Eleitoral, cuja forma é a Lei Complementar, consoante imposição do 

artigo 121 23. Nas palavras de RAMOS, se a interpretação-aplicação de natureza jurídica 

consiste na construção de normas reguladoras de conduta a partir de textos prescritivos, que 

vinculam a atividade do interprete-aplicador, é absolutamente inaceitável que a norma por 

este concretizada não revele aderência à textualidade do dispositivo aplicado. O texto 

normativo é, pois, ao mesmo tempo, o ponto de partida do processo hermenêutico e o mais 

expressivo balizador da adequação de seus resultados. Conforme observa Konrad Hesse, o 

limite da textualidade “é pressuposto da função racionalizadora, estabilizadora e limitadora do 

poder da Constituição” e se, por um lado, “inclui a possibilidade de uma mutação 

constitucional por interpretação”, por outro, “exclui um rompimento constitucional – o desvio 

do texto em cada caso particular – e uma modificação constitucional por interpretação”. E 

                                                           

22 BRASIL – Constituição (1988) - Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:    I - que infringir 
qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior;   II - cujo procedimento for declarado incompatível com 
o decoro parlamentar;   III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões 
ordinárias da Casa a que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada;  IV - que perder ou tiver 
suspensos os direitos políticos;  V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição; 
VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. In: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 
23 BRASIL – Constituição (1988)  - Art. 121. Lei complementar disporá sobre a organização e competência dos 
tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. In: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 
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arremata o seu pensamento sentenciando que “onde o intérprete passa por cima da 

Constituição, ele não mais interpreta, senão ele modifica ou rompe a Constituição”. Sob o 

enfoque da teoria estruturante da interpretação constitucional dir-se-ia que só os programas 

normativos “compatíveis com o texto da norma constitucional podem ser admitidos como 

resultados constitucionalmente aceitáveis derivados de interpretação do texto da norma”, ou 

seja, o enunciado do dispositivo constitucional a ser aplicado fixa os marcos do espaço de 

interpretação 24. Quando tratamos de direitos políticos, nosso foco é concentrado no Texto 

Constitucional, que traz as hipóteses de restrição aos direitos políticos passivos bem como as 

causas de perda do seu exercício. No exemplo acima (Resolução 22.1610), a Justiça Eleitoral 

ao praticar  ativismo, fez mais do que interpretar conforme a constituição. Essa técnica 

(interpretação conforme), segundo as palavras de BASTOS, é justificável  apenas na medida 

em que funciona como uma forma de integrar a lei à Constituição, de acordo com o 

significado já interpretado desta, constituindo, nesta medida, uma das conseqüências da 

interpretação constitucional, já que à Lei Constitucional é conferido um determinado sentido, 

e se à lei ordinária não se pode atribuir senão um significado oposto ou incompatível com o 

primeiro, então o resultado direto daquele primeiro significado será a declaração da 

inconstitucionalidade da lei infraconstitucional 25. O TSE na verdade emendou a Constituição 

restringindo direitos por resolução. Quando tratamos de direitos políticos, estamos na seara 

constitucional, e a vontade a ser sopesada é a deste legislador. Se o constituinte não quis 

colocar a infidelidade partidária como no rol de hipóteses de perda do mandato, não pode o 

ativismo, se é que pode-se chamar assim uma decisão escudada formalmente no ordenamento 

infraconstitucional,   em verdadeiro exercício hermenêutico, com as devidas vênias, alargar a 

objetividade jurídica motivadora. A bem da verdade, o TSE no caso da Resolução 22.610,  

transformou a mesma em um verdadeiro Mandado de Injunção, o que seria afeto 

exclusivamente ao STF.  Insofismável que os direitos políticos mostram-se inseridos no rol 

dos direitos fundamentais, pois somente através da cidadania, exercida através daqueles, é 

que o cidadão tem respeitada sua autonomia (inserida na dignidade humana). Em sua clássica 

obra, ALEXY informa que o cidadão tem o direito a uma atitude estatal protetora, que iniba a 

restrição desses direitos, e não o contrario: O titular do direito fundamental tem o um direito a 

                                                           
24 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo Judicial – Parâmetros Dogmáticos. Saraiva. 2010. p. 169  

25 BASTOS, Celso Ribeiro. Hermenêutica e interpretação constitucional. São Paulo. IBDC. 1997. p. 167  
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uma ação estatal, que é “imprescindível para a proteção de sua esfera liberdade 

constitucionalmente protegida”. Dificilmente seria possível expressar melhor o fato de que se 

trata de uma proteção positiva subjetiva de uma liberdade 26. Quanto a edição de norma 

dispondo sobre organização judicial eleitoral, a qual a Constituição Federal reserva a Lei 

Complementar (art. 121), não é de agora, que o STF vem sinalizando a impossibilidade da 

presença do ativismo judicial. A Ministra Carmem Lucia em seu voto na ADPF nº 144, que 

afastou o ativismo para regulamentar o § 9º do artigo 14,  deixou clara essa vedação: “Ou seja 

quando a Constituição diz que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade 

a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade no exercício do mandato, 

considerada a vida pregressa,  não consigo ver como, havendo uma lei que estabeleceu os 

casos e que pelo menos não foi declarada inconstitucional, possa ser substituída por um 

julgamento do Supremo tribunal Federal.”. Outro exemplo de clara edição de normas 

processuais através de instrumento infra-legal, é a Resolução nº 22.142: 

 

RESOLUÇÃO Nº 22.142 

INSTRUÇÃO Nº 99 - CLASSE 12ª - DISTRITO FEDERAL (Brasília). 

Relator: Ministro Caputo Bastos. 

Dispõe sobre as reclamações e representações de que cuida o art. 96 da 

Lei nº 9.504/97. 

O Tribunal Superior Eleitoral, usando das atribuições que lhe conferem 

o art. 23, IX, do Código Eleitoral e o art. 105 da Lei nº 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, resolve: 

... 

Art. 2º As reclamações ou as representações poderão ser ajuizadas por 

partido político, coligação, candidato e Ministério Público e deverão 

dirigir-se (Lei nº 9.504/97, art. 96, caput, incisos II e III): 

I – ao Tribunal Superior Eleitoral, na eleição presidencial; 

                                                           
26

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. 2º ed. São Paulo. Malheiros. Tradução de Virgilio Afonso 

da Silva. 2011. p. 250  
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II – aos tribunais regionais eleitorais, nas eleições federais, estaduais e 

distritais. 

Art. 3º As reclamações e representações deverão ser apresentadas em  

duas vias e relatar fatos, indicando provas, indícios e circunstâncias 

(Lei nº 9.504/97, art. 96, § 1º). 

Parágrafo único. Quando o representante ou reclamante instruir o 

pedido com mídia de áudio e/ou vídeo, deverá, obrigatoriamente, 

apresentar a respectiva degravação em duas vias. 

Art. 4º A Secretaria Judiciária notificará o reclamado ou representado, 

entre 10h e 19h, para apresentar defesa em quarenta e oito horas, 

exceto quando se tratar de direito de resposta, quando o prazo será de 

vinte e quatro horas (Lei nº 9.504/97, arts. 58, § 2º, e 96, § 5º). 

§ 1º Quando o reclamado ou representado for candidato, partido 

político ou coligação, as notificações serão feitas por fac-símile ou 

correio eletrônico, no endereço informado por ocasião do pedido de 

registro. 

§ 2º Na hipótese de pedido de liminar, a notificação para defesa deverá 

ser expedida ao mesmo tempo em que os autos forem conclusos ao juiz, 

ficando a cópia da liminar à disposição das partes na Secretaria 

Judiciária. 

§ 3º O arquivamento de procuração na Secretaria Judiciária dos 

tribunais eleitorais tornará dispensável a juntada de mandato em cada 

processo, desde que ajuizados até a data da publicação do resultado da 

eleição, devendo o fato ser certificado nos autos. 

... 

Note-se que a resolução vai muito além do que indica a Lei 9.504/97, efetivamente criando 

regras de direito processual, desprestigiando  o principio da legalidade. Essa duvidosa 

constitucionalidade das resoluções editadas pelo TSE, já foi objeto de analise pelo Supremo 

Tribunal Federal, especificamente nos autos da ADI 3999, que questionava as resoluções nº 

22.610/2007  e 22.733/2008. Neste processo, o procurador geral da republica, autor da ação, 
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repudia essa normatização por ato não legal. No voto, o ilustre relator, Min. Joaquim Barbosa, 

ressalta reconhecer que em face da matéria ser de cunho eleitoral, de rigor que fosse 

disciplinada pelo Congresso: Com a atenção sempre voltada a esses princípios básicos de 

organização político-estatal, penso que as hipóteses que levam à perda do cargo eletivo e o 

procedimento respectivo são temas que devem ser tratados pelos órgãos de representação 

popular, com base em disposição expressa e inequívoca da Constituição. A infidelidade 

partidária implica instabilidade do sistema democrático em duas ordens diversas 27. 

Inobstante, o voto condutor suscitando motivos de urgência e relevância da matéria, e 

especialmente a inércia do Legislativo, culminou por julgar improcedente a ação: É nesse 

quadro excepcional, de carência de meio para garantia de um direito constitucional, marcado 

pela transitoriedade, que interpreto a adequação da resolução impugnada ao art. 21, IX do 

Código Eleitoral, este interpretado conforme a Constituição. O poder normativo do Tribunal 

Superior Eleitoral se submete, por óbvio à Constituição. Por seu turno, o texto constitucional 

comete ao Legislativo o poder-dever de exercer a representação política que lhe foi outorgada 

e dispor sobre matéria eleitoral, nela consideradas o alcance e o processo que leva à 

caracterização da infidelidade partidária. E, neste ponto, ressalvadas as salvaguardas 

constitucionais, o Legislativo é soberano. A demarcação do âmbito de atividade do 

Legislativo, contudo, deve ser sensível às situações extraordinárias, marcadas pela 

necessidade de proteção de um direito que emana da própria Constituição. A atividade 

normativa do TSE recebe seu amparo da extraordinária circunstância de o Supremo Tribunal 

Federal ter reconhecido a fidelidade partidária como requisito para permanência em cargo 

eletivo e a ausência expressa de mecanismo destinado a assegurá-lo. Ante o exposto, tendo 

presente o quadro de transitoriedade a que fiz alusão e ressalvando o meu ponto de vista 

pessoal, já externado por ocasião do julgamento dos mandados de segurança mencionados, 

conheço desta ação direta de inconstitucionalidade, mas a julgo improcedente, considerando, 

pois, válidas as resoluções adotadas pelo TSE até que o Congresso Nacional disponha sobre a 

matéria 28. Nesse julgamento, restaram vencidos os Ministros Marco Aurélio e Eros Grau, que 

comungaram a tese da inconstitucionalidade das resoluções que normatizavam direitos 

políticos e processuais. O Ministro Eros Grau, se limitou a transcrever extenso voto proferido 
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no TSE, sobre a total incompatibilidade da resolução com a constituição, resumindo sua 

opinião da seguinte forma: Não vou cansar a Corte. Para mim essa resolução é multiplamente 

inconstitucional: o artigo 1º afronta os artigos 22, I e XLVIII, da Constituição; o artigo 2º 

dispõe sobre matéria reservada à lei complementar; os artigos 3º ao 9º e 11 inovam em Direito 

Processual e o § 2º do artigo 1º inova atribuições do Ministério Publico 29. O Ministro Marco 

Aurélio, ratifica a posição de seu colega divergente nos seguintes termos: Devo, então ter 

presente – e vi que vários colegas confirmaram esta premissa – que o Tribunal Superior 

Eleitoral legislou. E até aqui só reconheço poder normativo á Justiça do trabalho, considerado 

o que se contém, em relação a conflitos coletivos de interesse, no artigo 114 da Constituição 

Federal. E a reafirmação de que o Tribunal Superior Eleitoral legislou está em colar-se ao 

pronunciamento do Supremo uma condição resolutiva que, vindo à baila, tornará insubsistente 

o que disciplinado no campo substancial  - vou proceder à analise da Resolução – e no campo 

instrumental pelo Tribunal Superior Eleitoral. Teria o Tribunal Superior Eleitoral como que 

julgado um mandado de injunção, ante a lacuna legislativa notada, que, ao fim, a teor do 

disposto em alínea que esta no artigo 102 da Constituição Federal, seria da competência do 

Supremo e não do Tribunal Superior Eleitoral, porque a omissão quanto à disciplina da 

matéria seria do Congresso nacional. Presidente, empolgo-me com ênfase a competência do 

Tribunal Superior Eleitoral tal como prevista na lei complementar que nos revela o Codigo 

Eleitoral, mas essa competência não se mostra especialíssima a ponto de poder o Tribunal 

Superior Eleitoral substituir-se ao Congresso nacional. A tanto não levam os incisos IX e XII 

do artigo 23 do Código Eleitoral. Vale dizer, o Tribunal Superior Eleitoral não tem sequer 

competência para expedir instruções, consoante o no inciso IX do artigo 23 do Código, 

necessárias á execução da Constituição Federal, porque a regulamentação do Diploma Maior 

pressupõe lei complementar, e o Tribunal Superior Eleitoral não edita nem lei complementar 

nem lei ordinária. E a interpretação sistemática dos incisos IX e XII do artigo referido conduz 

á certeza de que há nítida distinção considerados os institutos alusivos a instruções e a 

resposta a consulta. Quanto a resposta a consulta, o Tribunal Superior Eleitoral pode atuar, 

porque não estará regulamentando a Constituição Federal, fazendo-o è claro, a partir do 

Diploma Maior. Presidente, assentada a premissa – e fiquei vencido na matéria – segundo a 

qual o Tribunal Superior Eleitoral legislou, fez inserir no arcabouço normtivo pátrio um ato 
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abstrato autônomo, geral, obrigando a todos, devo, então, a partir dessa premissa em realção à 

qual continuo guardando reservas, proceder ao exame da Resolução. Vejo que, já de inicio, no 

artigo 1º, previu-se que é possível a Justiça Eleitoral, no caso de infidelidade partidária, 

decretar a perda do cargo eletivo. o Tribunal Superior Eleitoral, adentrou o campo do direito 

substancial para revelar situações concretas em que se teria o abandono do partido que 

capitaneou a eleição do candidato, o abandono pelo candidato eleito, como justificado, como 

legitimo. E, aqui, realmente se trata de direito substancial. Em preceito seguinte, a Resolução 

versa processo porque condição da ação diz respeito a processo e não a procedimento. A 

Resolução indica aqueles legitimados para adentrarem o campo jurisdicional e reclamarem a 

declaração em decisão constitutiva negativa, de perda do  cargo. Seguem-se outros preceitos, 

e tem-se o alusivo á competência, no que se definiu como da competência do Tribunal 

Superior Eleitoral o processo a envolver pedido de decretação de perda de mandato, de 

mandato federal, pouco importando o patamar, já que a rigor, o Tribunal Superior Eleitoral 

atua no campo da competência originaria quanto aos mandatos maiores do Executivo Federal. 

Seguem-se preceitos versando: primeiro, os requisitos da inicial, matéria processual; segundo, 

a prova, inclusive com delimitação de numero de testemunhas a serem ouvidas, remetendo à 

regra geral de admissibilidade das provas permitidas em Direito. No artigo 4º, precede-se, 

mais uma vez, abordagem de condição da ação, de tema processual, ou seja, a definição 

daqueles que devem ser tidos como litisconsortes. A defesa esta disciplinada segue artigo 

sobre a instrução, sobre o procedimento para lançamento de visto pelo relator e inserção em 

pauta, e preceito que delimita a natureza jurídica da decisão a ser proferida, voltando-se mais 

uma vez, ao problema da decretação da perda do cargo. Presidente, já agora, partindo do que 

aponto como verdade formal – e a verdade formal é aquela revelada pelo Supremo, guardião 

maior da Constituição, que tem a ultima palavra sobre o alcance da Carta -, constato como 

premissa inafastavel – voz da ilustrada maioria – que o Tribunal Superior Eleitoral legislou. 

estabeleço sem me penitenciar, porque continuo convencido de que ele não o fez, mas a 

verdade formal assentada pelo Supremo é outra, a de que legislou. O Supremo caminha para  

o reconhecimento de que a Corte Eleitoral legislou ao condicionar a própria decisão dele, 

Supremo, à ausência de normatização pelo Poder competente – o Congresso  Nacional. Em  

síntese, esse condicionamento, para mim, implica dizer que julgou, acabou julgando, não para 

o caso concreto, como ocorre quando a ação revela mandado de injunção. O Tribunal 

Superior Eleitoral acabou julgando implicitamente um mandado de injunção ante a lacuna 

4174



 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

legislativa, ante a inexistência de diploma que versasse todos os temas contidos na Resolução, 

ante a inércia do Congresso Nacional, e competente para julgar mandado de injunção, neste 

caso, é o Supremo  e não o Tribunal Superior Eleitoral. Peço vênia, Presidente – e não me 

interpretem de forma errônea, continuo convencido de que a fidelidade partidária é um 

principio constitucional dos mais caros em uma democracia -, para divergir, sem ser 

insubordinado á noção de Colegiado, por entender que, neste prevalece o somatório de forças 

distintas, cada qual vota segundo a própria ciência e consciência possuídos. peço vênia e não 

devo merecer a crítica dos meus colegas que tanto elogiaram o relator, para divergir e 

acompanhar o ministro Eros Grau no voto proferido 30. Nos enfileiramos aos argumentos dos 

dois votos divergentes acima transcritos.  A possibilidade da Justiça Eleitoral editar regras 

com amparo no artigo 23 do CE, não pode ultrapassar os limites da mera instrumentalização 

do processo eleitoral. Além desse ponto, o TSE passa a se legitimar como legislador ativo, 

transformando suas resoluções em verdadeiros Mandados de Injunção, conforme bem 

salientado pelos Ministros Eros Grau e Marco Aurélio. 

6) CONCLUSÃO 

A par do exposto, podemos concluir que o ativismo judicial é compatível com nossa realidade 

social e jurídica, porem deve ter limites. Um deles é quanto a suas premissas. Pensamos que a 

criação judicial pode ocorrer somente na interpretação conforme a constituição. Não há como 

se conceber tal poder ao Judiciário Eleitoral, através de regra infraconstitucional, no caso o 

artigo 23, IX e XVIII do Codigo Eleitoral. A edição de resoluções puramente por previsão 

infraconstitucional, esta longe de ser o ativismo aceitável. Não pode o Judiciário, a pretexto 

da inércia do legislador, editar normas que atinjam os direitos políticos de todos, quer material 

ou processualmente. As resoluções tem efeito erga ominis, não sendo caso de analise  em caso 

concreto. A retirada pelo ativismo, de direitos constitucionalmente protegidos, escapa 

inclusive dos postulados do pós-positivismo. No magistério de SOARES, em ocorrendo 

reserva de Constituição (“... as inelegibilidades implicam restrições aos direitos politicos do 

cidadão de ser votado para cargos eletivos, o qual se alinha entre as liberdades públicas 

fundamentais. Compreende-se, destarte, informem-se essas restrições de natureza própria de 

matéria constitucional, devendo, pois, sua sede originária de disciplina residir na Lei 

                                                           
30

 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3999. 12/11/2008 

4175



 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Fundamental do Estado, de forma exaustiva ...” como esta expresso no voto do ilustre Min. 

NERI DA SILVEIRA na Resolução TSE nº 19.953), é impossível imaginar-se decisão 

jurisdicional que possa criar a figura-condição que a Carta Magna não prevê 31. É  certo que o 

Brasil precisa melhor definir as fronteiras de atuação de seu poderes, pois esse modelo misto  

de civil law e common law, traz enorme insegurança jurídica, e cria um poder que vez ou 

outra, se acha soberano sobre os demais. 
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RESUMO 

Pelo presente artigo pretende-se tratar do tema da reforma política, tendo sido escolhido um 

ponto específico dela, qual seja, a questão da cláusula de barreira. A ideia é efetuar um estudo 

sistematizado do histórico no Brasil, principalmente com a avaliação da análise feita pelo 

Supremo Tribunal Federal para concluir pela inconstitucionalidade do dispositivo então 

vigente. Avaliando-se a figura do partido desde de seus primórdios, com a teoria da 

representação sendo a base do raciocínio nele contido, constata-se a exaustão da processo 

partidário brasileiro, cogitando-se de uma outra possibilidade de cláusula de barreira, dada a 

declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal e as demais razões a 

serem discorridas. 

PALAVRAS-CHAVE: REFORMA POLÍTICA; PARTIDOS POLÍTICOS; CLÁUSULA 

DE BARREIRA 

 

ABSTRACT 
This article intends to study political reform, regarding, in an especific matter that is the 

election threshold. We intend to study this ideia based upon classic theory of representation 

and its effects in political parties. Also, the study will analyse the considerations from 

Supreme Court in Brazil (Supremo Tribunal Federal) to judging inconstitutional the article 

that fixing election threshold. In fact, we don´t understand that election threshold is a bad 

ideia for democracy, but it is necessary to create a new way of doing this. It will make 

domocracy stronger and better in Brazil. Analyzing each of the votes regarding 

inconstitutionality can help to solve this problem and find a better way for political parties 

system. 

KEYWORDS: POLITICAL REFORM; POLITICAL PARTIES; ELECTION THRESHOLD 

 

 

  

1. Introdução 

  

O tema da reforma política é bastante debatido não só entre os políticos, mas também 

no meio acadêmico e na população em geral desde a promulgação da atual Constituição, em 

4179



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1988. Apontada como verdadeira panacéia para os problemas do sistema político-eleitoral 

brasileiro e como instrumento de suma importância, a reforma política caracteriza-se por 

inúmeros projetos de lei e de emenda constitucional apresentados no Congresso Nacional, 

projetos estes que abrangem diversos temas, como financiamento de campanhas eleitorais, 

mudanças no sistema proporcional, alterações na legislação no que toca à propaganda 

eleitoral, modificações no sistema partidário brasileiro, entre tantos outros assuntos. 

  

Apesar de haver diversos projetos objetos de debates nas duas Casas do Congresso, 

pouco foi alterado na legislação político-eleitoral após a edição da Lei dos Partidos Políticos 

(Lei n. 9.096/1995 – LPP) e da Lei das Eleições (Lei n. 9.504/1997 - LE)[1]. 

  

Visto que o Congresso Nacional muito debateu e pouco realizou mudanças no 

sistema político-eleitoral brasileiro, coube, surpreendentemente, ao Poder Judiciário efetuar 

modificações na política e nas eleições brasileiras.  

  

Há também três casos que podem ser citados como exemplo da atuação do Judiciário 

no tema político-eleitoral: (i) a verticalização das coligações partidárias nas eleições de 2002 e 

2006[2]; (ii) a Resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que regulamentou a fidelidade 

partidária[3]; e (iii) a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que definiu que todos os 

municípios brasileiros deveriam seguir estritamente a proporcionalidade prevista na 

Constituição para o número de cadeiras em suas Câmaras Municipais[4].  

  

Apesar da atitude pró-ativa do STF no que toca a diversos temas delicados da 

reforma política, ao tratar da principal novidade aprovada pelo Congresso Nacional para 

modificar o sistema partidário brasileiro, sua decisão foi diametralmente diferente.  

  

Desde 1988, a inovação mais importante sofrida pelo sistema partidário brasileiro foi 

a adoção de uma cláusula de barreira (ou cláusula de desempenho) no texto da Lei dos 

Partidos Políticos (Lei n. 9.096/1995 – LPP).  
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A cláusula tem como objetivo precípuo diminuir o número de partidos existentes no 

Brasil com o seguinte mecanismo: as legendas partidárias que não obtivessem um número 

mínimo de votos para a Câmara dos Deputados em âmbito nacional, devendo essa votação ser 

distribuída em ao menos nove unidades federativas (havendo também um número mínimo de 

votos a ser respeitado em cada unidade federativa) não teria direito a funcionamento 

parlamentar. 

  

Ademais, os partidos que não atingissem votação suficiente para ultrapassar a 

cláusula estaria condenado a morrer de inanição, pois: (i) seu tempo para propaganda 

partidária por meio de rádio e televisão diminuiria drasticamente; e (ii) sua participação no 

Fundo Partidário também seria mínima.  

  

A LPP foi promulgada em 1995, mas a cláusula de barreira só teria eficácia nas 

eleições de outubro de 2006. Após estas eleições, o Supremo Tribunal Federal julgou duas 

ações diretas de inconstitucionalidade[5] apresentadas por diversas legendas, considerando 

inconstitucional todos os dispositivos da LPP relacionados à cláusula de barreira.  

  

A decisão unânime do Pleno do STF trouxe à baila o debate existente sobre o tema, 

conforme apresenta Alexandre Sanson, in verbis:  

  

“A decisão de inconstitucionalidade tomada pelo Supremo Tribunal Federal certamente 

acirrou os ânimos entre os defensores de posicionamentos favoráveis e contrários à aplicação da 

cláusula de barreira, sendo compreendida de um lado como vitória dos partidos pequenos 

representantes de minorias e, por outro, como retrocesso e perda da chance de efetivamente 

inaugurar uma época de transformações moralizantes no cenário político brasileiro[6]”. 

  

  

  

4181



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Assim, esse artigo pretende, inicialmente, elucidar a questão sobre a cláusula de 

barreira do art. 13 da LPP. Para tanto, iniciamos o estudo com uma sucinta crítica do instituto 

da representação política e do próprio partido político. Após, adentraremos numa breve 

análise histórica da normatização dos partidos políticos no Brasil.  

  

Na segunda parte do trabalho, discutiremos o instituto da cláusula de barreira, 

focando na análise da argumentação apresentada pelos ministros do STF para a declaração de 

inconstitucionalidade. Por fim, faremos as considerações finais.  

  

2. Representação 

  

Ao se pretender examinar partidos políticos, seja sob qual aspecto for, é forçoso que 

se passe, ainda que de maneira breve, pelo tema da representação em sentido amplo, sob pena 

de serem cometidas impropriedades. 

  

Neste aspecto, é oportuno ressaltar, antes de qualquer outra consideração, o momento 

na história em que se consegue visualizar a criação da idéia de mandato representativo, em 

oposição à idéia até então existente de mandato imperativo. Ou seja, a concepção de que o 

representante, ao atuar no cenário político, o faz pelo interesse do bem público, conforme seu 

julgamento, e não para viabilizar os interesses específicos do grupo que o elegeu. 

  

O momento histórico em referência, é o discurso de Burke[7], em resposta aos 

habitantes de seu Condado, que lhe cobravam a representação de interesses específicos. 

  

A complementar a teoria da representação tal como a conhecemos atualmente, é de 

se situar o governo representativo concebido na França, no contexto da Revolução Francesa, 
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quando se criou, de modo amplo, a idéia de soberania popular como fator de legitimação do 

Poder. 

  

Assim, partindo da concepção de que o poder emana do povo (da Nação, na 

verdade), necessário foi construir um sistema para equalizar a quantidade elevada de cidadãos 

em contraposição com a necessidade de que o povo pudesse tomar as decisões políticas, para 

que houvesse legitimidade. 

  

Desta questão, surge a lição de Montesquieu sobre a limitação da capacidade do 

povo para escolher os melhores a tomarem as decisões políticas, de forma que, em última 

análise, fossem tomadas “por eles mesmos”, pela via da representação. 

  

É o que sintetiza Manoel Gonçalves Ferreira Filho[8], ao afirmar que: 

  

“Para Montesquieu, portanto, o povo deveria eleger os representantes que, em seu nome 

e no seu interesse, tomariam as decisões de governo. Esta aí a genial ligação entre o princípio 

democrático na origem do Poder e um posicionamento aristocrático (de capacidade) quanto ao 

exercício do Poder.” 

  

Resta, claro, portanto, que a teoria da representação política surge desvinculada da 

noção de partidos e, mais do que isso, antes dela, apesar de ser praticada, na atualidade, com 

base nos Partidos. 

  

3. Partidos Políticos 

  

Fato é que, para o exercício da representação, ao longo da história, podem se 

identificar fenômenos de agremiações formadas em torno de um interesse comum, ainda que 

4183



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de maneira quase que “informal”, muito mais como uma reunião de interesses comuns da 

aristocracia detentora do poder político. Daí se mencionar que o vocábulo “partido”, nesse 

contexto, deve ser lida como “tomar parte de” do que como a instituição jurídica específica 

que são os partidos na contemporaneidade[9]. 

  

A concepção moderna de partidos surge no século XIX com propósitos eleitorais, ou 

seja, surgem como uma necessidade de se diferenciarem de outras organizações sociais, tais 

como clubes, comitês e até mesmo de suas formas embrionárias, como grupos parlamentares, 

para o bem de se manter a adequação terminológica e o contexto histórico de que se busca 

tratar[10].  

  

Destaque-se que, principalmente após o final da II Guerra Mundial, eles passam a se 

tornar peças-chaves para o cenário de decisão política, na medida em que se sentiu a 

necessidade de haver um organismo destinado especificamente a mobilizar o cenário eleitoral, 

zelando pela estabilidade política, fornecendo informações à população, recrutando as 

melhores pessoas para exercerem a representação e assim por diante. De outra maneira, os 

partidos seriam uma maneira de dar tratamento em grau melhorado do princípio do sufrágio, 

tanto passivo quanto ativo, buscando-se mais efetividade da democracia. 

  

É verdade, ainda, que seu desenvolvimento se fortaleceu quando passou a existir, 

além dos “partidos de quadros”, a figura dos “partidos de massa”, detectados na Alemanha, 

que contavam com a estratégia de atingir a participação mais ampla possível, buscando a 

filiação maciça e a tomada de decisão a partir das bases[11]. 

  

É nesse mesmo contexto, respeitadas as devidas adequações de anos de publicação 

dos trabalhos, que Hans Kelsen desenvolve sua notória expressão “Estado de Partidos”, 

primando por órgãos intermediários que cumprissem suas funções em consonância com um 

projeto de idéias previamente apresentado e, portanto, escolhido pelos eleitores. 
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De maneira extremamente clara, Manoel Gonçalves Ferreira Filho conseguiu 

sintetizar as idéias referentes ao partido ideal, no seu termo “partido pasteurizado”, assim por 

ele definido: “o partido de estrutura democrática, escolhido pelas bases seus dirigentes, limpo 

de corrupção, com fontes puros de financiamento, de atuação permanente, contribuindo para a 

formação política do povo”[12]. 

  

É importante destacar que estudiosos dos partidos, mesmo cientes da concepção ideal 

de partidos políticos, já enxergavam, neles, desde o século passado, um fenômeno de sempre 

estarem “distorcidos”, em alguma medida, pelas características específicas da sociedade em 

que estão inseridos. Seria uma questão de avaliar esta construção ideal em face das 

circunstâncias de cada Estado onde a vida política se desenrola. 

  

Assim se destacam, por exemplo, as chamadas “leis sociológicas” de Duverger[13] 

ao estabelecerem possíveis tendências a um bipartidarismo ou pluripartidarismo a partir da 

adoção de um determinado sistema eleitoral, a saber: pode-se tender a um bipartidarismo, 

como na democracia majoritária britânica, ou a um multipartidarismo, em sistemas 

proporcionais mais específicos. 

  

No mesmo sentido, há que se destacar a “lei de bronze” de Robert Michels, analisada 

como que ínsita ao próprio instituto. Identifica-se uma potência oligárquica sobre uma base 

democrática, pois o partido é tratado em uma base sólida, exposto a inúmeras modificações e 

criando, como algo praticamente inexorável, uma minoria dirigente e uma maioria dirigida. 

Esta pode passar a ser oprimida, perdendo-se a democracia interna em favor do poder 

exercido pelos comitês[14]. É evidente, então, que esse fenômeno significaria mesmo que 

uma autofagia da figura dos partidos políticos. 

  

A lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho bem evidencia a proporção deste 

controle nos sistema de partidos: 
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“A vinculação do representante ao Partido significa a dependência do eleito em relação 

ao comando partidário. Isto foi notado pelos primeiros estudos de Sociologia Política e apontado 

no importante livro do Robert Michels sobre os partidos políticos, publicado no início do século 

XX. 

  

Nesta obra, é apontada a “lei de bronze” que comandaria os partidos, ou melhor, a 

tendência ao predomínio, no seio destes, de grupos fechados, oligárquicos. Tais grupos assumiam, 

no processo político um papel determinante. Deles é que dependeria a escolha dos candidatos, a 

sorte das candidaturas, a conduta dos eleitos, a sua possibilidade de reeleição... [15]”. 

  

  

  

Apesar da problemática já trazida juntamente com o próprio desenvolvimento da 

figura partidária, muitos são os autores que não levantam dúvidas sobre estar, a atual ordem 

político-constitucional ocidental, baseada na figura dos partidos [16]: 

  

“Oportuno reiterar, a esse passo, a célebre observação lançada por Loewenstein, no 

sentido de que o Estado contemporâneo assume a configuração de um Estado de Partidos, donde 

emerge a figura da agremiação partidária na condição de detentora do monopólio do sistema 

eleitoral. Em verdade, no mundo atual, assume o partido posição fortalecida de mecanismo de 

comunicação e de participação do processo decisional; mais até, de instrumento destinado ao 

recrutamento dos governantes e à socialização política. Diante, pois, de tal envergadura, importa 

perquirir acerca do tratamento apto à habilitá-lo ao cumprimento de sua missão. E, conquanto, o 

ideal seja o atingimento da figura do “partido pasteurizado”, construída por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, a complexidade do campo de competição pelo poder exige „o desenho de um 

sistema de partidos aclimatado às nuanças e especificidades de cada comunidade política e ao 

tipo de representação política que pretende instalar’”.  
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4. Evolução histórica do tratamento constitucional conferido ao 

partido político no Brasil 

  

Antes de se prosseguir na análise, que passará a abordar pontos mais específicos dos 

partidos políticos no cenário brasileiro, é importante destacar, ainda que de forma pontual, o 

histórico da figura dos partidos políticos no Brasil. De forma sistemática[17], observa-se o 

quanto segue. 

  

Deve-se ressaltar que, não obstante o tardio tratamento constitucional do tema, é de 

grande relevância registrar o advento do Decreto n. 21.076, de 24.02.1932, que instituiu a 

Justiça Eleitoral e tratou especificamente dos partidos políticos. 

  

Já do ponto de vista constitucional, a primeira ocorrência de tratamento dos partidos 

inserto no próprio texto ocorreu quando da Constituição de 1946, incluindo-os dentre os 

direitos e garantias individuais por meio de seu art. 141, § 13. 

  

Oportuno ressaltar que, nessa realidade, em nível infraconstitucional, eram, os 

partidos políticos, associações - pessoa jurídica nos termos da lei civil, com determinado 

número de eleitores por circunscrição. Também foram admitidos os registros, como partidos, 

das associações que concorreram para a eleição dos parlamentares constituídos. 

  

Na ordem histórica brasileira, a partir de 1964 verificam-se alterações legislativas 

tendentes à restrição da ordem democrática posta pela Constituição de 1946. Neste contexto, 

antes do ato constitucional específico, para as finalidades deste estudo, é importante destacar 

o advento da Lei 4.787, de 15.07.1965, que criou o Estatuto dos Partidos Políticos, com 

tentativa, dentre outras, de diminuição do número excessivo de partidos, estabelecendo a 

necessidade de performances mínimas de desempenho. 
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Na mesma esteira do governo militar, adveio o Ato Institucional n. 2, de 27 de 

outubro de 1965, que extinguiu os partidos políticos da ordem de 1946: todos os registros 

partidários existentes no TSE foram cancelados. Seguiu-se a tal ato, a edição do Ato 

Complementar n. 4, de 20 de novembro de 1965, ato este que instituiu novas regras para 

criação dos partidos políticos e fixou novas atribuições a eles. O que se deve pontuar, a essa 

altura do estudo, é o fato de que, uma das idéias que permeavam estas medidas, era, ao final, a 

criação de um sistema bipartidário no país.  

  

Dando continuidade a essa análise do histórico constitucional, destaquem-se as 

alterações trazidas pela da Emenda Constitucional n. 1/69 que, dentre outras questões, 

estabeleceu cláusula de barreira, baseada no desempenho dos partidos, sob pena de perda do 

registro. 

  

Salte-se para o ano de 1985 quando, já em cenário de busca pela redemocratização, 

advém a Emenda Constitucional n. 25, que baniu, por exemplo, a fidelidade partidária, mas 

manteve cláusula de corte baseada no desempenho eleitoral. 

  

Assim, se chega à Constituição de 1988, que dá tratamento destacado aos partidos 

em seu próprio texto, primando pelo pluripartidarismo, visando a garantir ampla organização 

democrática interna corporis e voltando ao enquadramento do partido como uma pessoa 

jurídica de direito privado. Note-se, por fim, que não constou do texto constitucional, regra 

específica de corte baseada em desempenho eleitoral. 

  

De outro lado, a LPP, estabeleceu, no artigo 13, regra de corte baseado em 

desempenho eleitoral, sob pena de não se exercer plenamente os direitos partidários, mesmo 

que conquistassem cadeiras no Parlamento (em resumo, os partidos que não atingissem o 

desempenho mínimo fixado não teriam direito a participar de comissões parlamentares, não 

teriam acesso a parcela do fundo partidário, além de não terem direito a tempo de 

comunicação pelo rádio e pela televisão). Tal dispositivo, contudo, foi declarado 
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inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, com fundamento, dentre outros, na garantia 

constitucional do pluripartidarismo (ADIs 1.3513 e 1.354-8), como se verá mais adiante. 

  

  

  

5. Situação atual dos partidos políticos 

  

Além das questões “endêmicas” tratadas acima, que desestruturariam a figura do 

Partido Político, na contemporaneidade observam-se novos fenômenos, tais como a 

corrupção, a generalização dos programas dos partidos, o marketing político, a proliferação de 

partidos ditos “nanicos”, dentre outras celeumas. 

  

Com relação à corrupção, é de se destacar uma vez mais, dada a clareza do 

raciocínio, a lição de Manoel Gonçalves Ferreira Filho[18]: 

  

“Reitere-se que, segundo já se apontou, os partidos são chamados a cumprir na 

democracia uma função delicada e importante. São eles os incumbidos de mostrar ao eleitorado 

quais são as opção políticas possíveis indicando ao mesmo tempo pessoas que afiançam serem 

capazes de realizá-las. Sua função constitucional, porém, nem sempre é bem cumprida, não 

passando eles, em muitos países, de máquinas para a conquista do poder. Na verdade, só podem 

eles cumprir essa função quando não são dominados por oligarquias, quando têm disciplina 

interna, quando não são passíveis de suborno por interesse escusos.”(destacado). 

  

  

  

No que tange à generalização de programas e ao marketing político, entende-se que 

tais assuntos devem ser tratados em conjunto por fazerem parte do mesmo fenômeno de certa 

forma. 
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Primeiramente, os partidos, em busca de maior abrangência, cada vez mais 

generalizam seus programas de governo, de modo que os termos fluídos utilizados agradem 

ao mais variado tipo de pessoas, mesmo que essas tenham concepções políticas diversas. 

  

E esta generalização não é despropositada: compõe o fenômeno de “venda”, tal como 

se publicidade de produtos fosse, das campanhas políticas, dirigidas pelo marketing 

político[19], que visa ao convencimento pela imagem e pelas sensações dela decorrentes e 

não pela discussão, pelo debate e pelo convencimento racional. 

  

A questão da opção racional é abordada de maneira mais ampla por Giovanni 

Sartori[20], que já qualifica o homem atual como homo videns, aquele que recebe de maneira 

passiva as informações passadas pelos meios de comunicação de massa e, ao invés de 

raciocinar, as assimila como a verdade relevante. O homo videns, então, seria uma presa fácil 

para as escolhas políticas baseadas na emoção e na personalização, deixando, muito longe, o 

debate sobre planos e propostas de governo. 

  

Desta maneira, já está posto o embate entre a importância dos programas partidários 

(sua discussão e seu cumprimento) e a personalização necessária ao marketing político para o 

convencimento com base nas sensações criadas, conforme explicita a doutrina[21]: 

  

“É essencial à Democracia pelos Partidos que estes girem em torno de programas 

definidos. Nisto, sem dúvida, está o maior empecilho à efetivação de tal modelo. O povo em geral, 

em toda parte, parece relutar em formular as escolhas eleitorais levando em conta, acima de tudo, 

os programas dos partidos. O elemento pessoal continua a pesar e não raro a preponderar. 

Mormente hoje, quando os meios audiovisuais de comunicação de massa valorizam as 

personalidades em detrimento das idéias. No Brasil, especialmente, é generalizado o desapreço 

pelos programas partidários, visto como mero blábláblá que ninguém, inclusive os candidatos, 

leva a sério. A política brasileira é uma disputada personalista; vale mais o candidato do que o 

partido.” 
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Por fim, a questão da disseminação de inúmeros partidos será tratada em capítulo 

apartado, por ter sido escolhida, em razão da relevância de sua discussão, como o ponto de 

reforma política a ser debatido com mais vagar. 

  

  

  

6. A cláusula de barreira do art. 13 da LPP e sua 

inconstitucionalidade 

  

Desde a promulgação em 05 de outubro de 1988 da nova Constituição brasileira, 

debate-se nos meios acadêmicos, na imprensa e também no próprio Congresso Nacional sobre 

a necessidade de o sistema político brasileiro sofrer uma ampla reforma, tanto em matéria 

eleitoral, como também em matéria partidária.  

  

Apontam-se como características intrínsecas negativas do sistema eleitoral-partidário 

brasileiro, entre outras, a fraqueza institucional dos partidos políticos, a infidelidade e a 

indisciplina partidária, a proeminência do capital privado no financiamento da atividade 

política, a individualização das candidaturas. 

  

Interessante relembrar que o texto original da Constituição já previa, no art. 3º do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a figura da Revisão Constitucional. Em 

1993, haveria um período em que os projetos de emenda constitucional apresentados seriam 

aprovados por maioria absoluta das Casas Legislativas, e não mais por maioria qualificada.  
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No período que ocorreu a Revisão Constitucional, o então deputado federal e relator 

da Revisão Nelson Jobim (PMDB-RS) apresentou um parecer em que defendia a criação de 

um mecanismo de cláusula de barreira no texto constitucional, com o objetivo de diminuir o 

número de partidos políticos no sistema partidário brasileiro, fato que (i) auxiliaria na 

formação de uma maioria congressual por parte do governo, além de (ii) diminuir o número 

de partidos existentes na vida política brasileira.  

  

O parecer, no entanto, acabou não sendo votado no período de Revisão 

Constitucional, sendo o texto então incluído na Lei dos Partidos Políticos promulgada em 19 

de setembro de 1995 (Lei n. 9.096/95- LPP). 

  

Assim, a LPP, em seu art. 13[22], previa que só obteria direito ao funcionamento 

parlamentar o partido político que conseguisse na eleição para a Câmara dos Deputados o 

mínimo de 5% dos votos válidos nacionais. Atingido esse patamar, verificar-se-ia se o partido 

atingiu ao menos 2% dos votos válidos em pelo menos nove das vinte e sete unidades 

federativas do país. Somente se o partido atingisse essas duas cláusulas ele teria direito ao 

funcionamento parlamentar.  

  

Assim, pode-se, em comparação à ordem constitucional anterior, fazer três 

observações. A primeira delas é que na Constituição outorgada em 1967, a cláusula de 

barreira então existente era prevista no próprio texto constitucional, mais especificamente no 

art. 149, inciso VII[23], e não na então Lei Orgânica dos Partidos Políticos. 

  

O segundo fato a ser enfatizado é que a cláusula da Carta de 1967 era bem mais 

rígida: para suplantá-la, eram necessários 10% dos votos para a Câmara dos Deputados, sendo 

essa votação distribuída ao menos em um terço das unidades federativas, sendo que em cada 

unidade federativa o partido deveria atingir 7% dos votos. 
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Por fim, enquanto na LPP o partido perde o direito ao seu funcionamento 

parlamentar, na cláusula de barreira prevista na CRFB/67 o partido poderia ser extinto.  

  

A Emenda Constitucional n. 1, de 1969, em seu art. 152, mudou os parâmetros da 

cláusula de barreira, deixando-a mais leve: o partido teria que obter ao menos 5% da votação 

nacional, distribuídos em um terço das unidades federativas, com ao menos 7% em cada um 

deles[24].  

  

Durante o processo de redemocratização, mais especificamente em 1985, já sob a 

égide de um governo civil, o Congresso Nacional promulgou outra mudança no texto 

constitucional, o que acarretou em nova alteração nos quesitos sobre a cláusula de 

desempenho partidário: o art. 152, § 1º, previa que o partido não teria direito à representação 

nas duas Casas do Congresso Nacional se não obtivesse ao menos uma votação de 3% a nível 

nacional na eleição para a Câmara dos Deputados, sendo essa votação distribuída em pelo 

menos cinco unidades federativas, com 2% da votação ao menos em cada um deles. A outra 

novidade da EC 25/85 foi a possibilidade de o candidato eleito por um partido que não 

atingisse a cláusula de barreira mudar de agremiação, no prazo de 60 dias, sob pena de perda 

de mandato. 

  

A atual Constituição, no que toca à cláusula de barreira, mais especificamente em seu 

art. 17, inciso IV, apenas dita que o partido político terá direito ao funcionamento 

parlamentar, de acordo com regras que seriam dispostas em sede de lei ordinária. Assim, a 

clara intenção do legislador foi regulamentar a questão do funcionamento parlamentar por 

meio do art. 13 da LPP, artigo esse que será alvo de debate em seguida. 

  

Assim que a LPP foi promulgada em 1995, o Supremo Tribunal Federal (STF) 

recebeu duas ações diretas de inconstitucionalidade (ADI)[25] atacando o art. 13 e outros 

artigos relacionados à questão da cláusula de barreira também previstos na LPP, como 

distribuição de recursos do Fundo Partidário e divisão do horário partidário gratuito.  
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Para que se possa entender melhor a decisão do STF sobre a inconstitucionalidade do 

art. 13 e dos outros dispositivos relacionados da LPP e seu suposto recuo no ímpeto de 

realizar uma reforma política, deve-se estudar com mais detalhes a argumentação dos 

ministros em seus votos. Mas antes, analisaremos os dispositivos atacados pelas duas ADIs. 

  

O art. 13 da LPP prevê que o partido que não atingisse a cláusula de barreira perderia 

o direito ao funcionamento parlamentar. As cláusulas de barreira tradicionais existentes nos 

ordenamentos jurídicos de outros países normalmente prevêem que as legendas que não 

ultrapassassem a cláusula continuariam a existir, mas os seus eleitos não assumiriam o 

mandato parlamentar. 

  

No Brasil, no entanto, o parlamentar tomaria posse normalmente, mas seria um 

congressista de segunda classe, pois fazendo parte de um partido que não teria direito a 

funcionamento parlamentar, ele não teria direito a fazer parte de nenhuma comissão 

legislativa, tampouco participar da respectiva Mesa de sua Casa.  

  

Verdadeira espécie de “parlamentar zumbi”, o congressista eleito por um partido que 

não atingisse a cláusula estaria limado das principais discussões e debates existentes no 

Congresso Nacional, exercendo, na verdade, um mandato parlamentar, com o perdão da 

palavra, capenga. No mesmo sentido, trazemos, ipsis litteris, pensamento do Ministro Eros 

Grau sobre o tema em seu voto na decisão do Pleno do STF sobre as ADIs ora discutidas:  

  

“A lei, de modo oblíquo, reduz a representatividade dos deputados eleitos por 

determinados partidos, como que cassando não apenas parcela de seus deveres de representação, 

mas ainda – o que é mais grave – parcela dos direitos políticos dos cidadãos e das cidadãs que os 

elegeram. Para ela, o voto direto a que respeita o artigo 14 da Constituição do Brasil não tem valor 

igual para todos. Uma lei com sabor de totalitarismo. Bem ao gosto dos que apoiaram a cassação 

de mandatos e de registro de partido político; bem ao gosto dos que, ao tempo da ditadura, contra 

ela não assumiram nenhum gesto senão o de apontar com o dedo[26]”. 
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O Ministro Carlos Ayres Britto também ressaltou que a cláusula de barreira, na 

forma apresentada pela LPP, atingiria de morte ao princípio da igualdade entre os eleitos, 

criando-se, na verdade, parlamentares de classes distintas: para os congressistas filiados aos 

partidos que suplantaram a cláusula, todas as prerrogativas decorrentes do mandato 

parlamentar estariam garantidas; para aqueles filiados aos outros partidos, não haveria chance 

de participar de comissões, de escolher lideranças, de participar das Mesas[27].  

  

Se a cláusula de barreira vigorasse a partir das eleições de 2006, corria-se claramente 

o risco de haver desrespeito ao princípio da proporcionalidade na formação de comissões e 

das Mesas do Congresso, previsto no art. 58, § 1º da CRFB[28], já que diversos parlamentares 

não teriam acesso à Mesa e nem às comissões, permanentes ou temporárias.  

  

A título de curiosidade, mas também para reforçar a linha argumentativa, foi 

rememorado, inclusive, que o então presidente da Câmara dos Deputados, Aldo Rebelo 

(PCdoB-SP), não poderia ser candidato novamente na eleição para a Mesa que se deu em 1º 

de fevereiro de 2007, na abertura da nova legislatura, por ele pertencer a um partido que não 

ultrapassou a cláusula de barreira. Além disso, foi lembrado que o vice-presidente da 

República reeleito naquela eleição de 2006, José Alencar, também não foi eleito por uma 

legenda que teria direito a funcionamento parlamentar, no caso o PRB.  

  

O Ministro Relator Marco Aurélio trouxe à baila outra questão prática de difícil 

resolução no caso de a cláusula de barreira viger: a questão do mandato do Senador. 

Explicamos: valendo a cláusula de barreira, como ficariam aqueles senadores eleitos em 2002 

e com mandato até 1º de fevereiro de 2011 filiados a partidos que não suplantaram a cláusula 

nas eleições de 2006? Eles teriam metade de seu mandato limado? Seriam excluídos de suas 

respectivas comissões, da participação na Mesa do Senado?  
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Outro argumento lançado na discussão das duas ADIs em voga trata do pluralismo 

político previsto no texto constitucional, mais especificamente no art. 1º, inciso V da CRFB. 

O Ministro Marco Aurélio defendeu, ao relatar o caso, que a Constituição, ao prever o 

pluralismo político e o pluripartidarismo (art. 17, caput), defendia o direito de representação 

das minorias e dos “diversos segmentos nacionais”, inclusive prevendo acesso dessas 

minorias às comissões parlamentares de inquérito e a possibilidade de os partidos com 

membros na Câmara dos Deputados provocarem a jurisdição constitucional concentrada, 

conforme trecho a seguir: 

  

“Aliás, surge incongruente admitir que partido sem funcionamento parlamentar seja, a 

um só tempo, legitimado para a propositura das ações direta de inconstitucionalidade e declaratória 

de constitucionalidade, não tendo atuação na Casa Legislativa, mas agindo via credenciamento 

 popular no âmbito do Judiciário, tudo acontecendo – repito – sem que existente a restrição 

constitucional”[29],.  

  

O fato é que a vigência da cláusula de barreira faria com que existisse não só 

parlamentares de diferentes categorias, mas também partidos de diferentes categorias. Além 

de os partidos que não atingissem a cláusula não terem o direito a funcionamento parlamentar, 

eles teriam mais dois de seus direitos previstos na LPP profundamente comprometidos.  

  

O primeiro deles é o tempo de propaganda partidária gratuita. Enquanto um partido 

que suplantasse a cláusula de barreira teria o total de 80 (oitenta) minutos em rádio e televisão 

por semestre para propagar seu ideário, suas propostas e apresentar ao eleitorado seus 

principais filiados, tudo isso em âmbito nacional e estadual[30], a legenda que não atingisse 

os ditames da cláusula de desempenho teria somente direito a dois minutos de propaganda 

partidária gratuita por semestre em âmbito nacional[31]. 

  

O seu segundo direito duramente comprometido é o acesso aos recursos do Fundo 

Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos, conhecido como Fundo Partidário. 
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Na divisão dos recursos até então vigente, os partidos com direito a funcionamento 

parlamentar dividiriam 99% (noventa e nove por cento) dos recursos do Fundo Partidário, 

respeitando-se a proporção de votos recebidos na última eleição para a Câmara dos 

Deputados.  

  

Já os partidos que não atingissem a cláusula de barreira teriam que participar da 

divisão do 1% (um por cento) restante, sendo que essa parte seria dividida igualitariamente 

entre todos os partidos registrados no TSE, inclusive aqueles que suplantaram a cláusula de 

barreira[32].  

  

Praticamente todos os Ministros citaram essa possibilidade como um verdadeiro 

atestado de óbito para as legendas que não atingissem a cláusula, criticando duramente os 

dispositivos citados e declarando-os inconstitucionais[33].  

  

O Ministro Gilmar Mendes também atacou duramente os dispositivos de divisão do 

Fundo Partidário e do horário de propaganda partidária gratuita, visto que eles 

comprometeriam o princípio de igualdade de chances, de oportunidades entre os partidos e 

seus candidatos, conforme pode-se ver a seguir:  

  

“Todavia, a via eleita pelo legislador parece extremamente delicada, como já 

demonstrado no voto do relator, por duas razões. A primeira razão é que se compromete o 

chamado funcionamento parlamentar in totum, uma violação claríssima do próprio princípio da 

proporcionalidade. Não se deixou qualquer espaço, não se fez qualquer mitigação, mas, 

simplesmente, negou-se o funcionamento parlamentar das instituições ou agremiações partidárias 

que, como vimos, obtiveram um expressivo cabedal de votos. Portanto, aqui, há um sacrifício 

radical da minoria. Isto realmente se parece comprometer o próprio art. 17. (...) Outro dado que 

realmente me preocupa é a questão da igualdade de oportunidade e o seu reflexo, tanto no que diz 

respeito ao fundo partidário como no que concerne ao modelo da distribuição do horário de TV e 

Rádio (...) porque ao garantir 1% do fundo partidário para essas agremiações e dois minutos para 

divulgação dos seus programas, na verdade, o modelo acabou por comprometer aqui o princípio da 

igualdade de chances ou da igualdade de oportunidades, que entendo presente na legislação 

brasileira (...) Levando-se em conta que, atualmente, a disputa eleitoral é travada prioritariamente 
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no âmbito do rádio e, principalmente, da televisão, parece não haver dúvida de que tal regra, em 

verdade, torna praticamente impossível às agremiações minoritárias o desenvolvimento da 

campanha em regime de „igualdade de chances‟ com os demais partidos[34]”. 

  

No mesmo sentido, o Ministro Ricardo Lewandowski:  

  

“(...) a cláusula de barreira, tal como posta, atinge profundamente a garantia essencial, 

inerente a uma democracia representativa, que é a garantia de que as minorias encontrem efetiva 

expressão no plano político, sob pena de instaurar-se uma ditadura da maioria, sobretudo quando 

se estabelece, como no caso, restrições draconianas, irrazoáveis, desproporcionais para o acesso ao 

fundo partidário e ao tempo no rádio e na televisão[35]”.  

  

Outro fato interessante que pudemos perceber na argumentação dos Ministros é que 

eles não são contra a existência da cláusula de barreira em si, sendo que alguns deles 

defendem o uso dela para o sistema político brasileiro.  

  

Para Gilmar Mendes e Cezar Peluso, se o legislador optar novamente para a 

existência de uma cláusula de barreira no ordenamento jurídico brasileiro, ele deve seguir o 

modelo alemão, ou seja: o partido que não atingisse a cláusula estaria excluído do Congresso 

Nacional, sem direito a nenhuma cadeira, mas manteria seu registro no TSE e teria condições 

razoáveis de sobrevivência, como acesso à propaganda partidária gratuita e ao Fundo 

Partidário.  

  

Portanto, para eles, a questão do funcionamento parlamentar estaria fadada ao fim, já 

que o partido que não suplantou a cláusula simplesmente não teria representação no 

Congresso, e não “parlamentares zumbis”[36][37]. 

  

Ante a rejeição pelo Supremo Tribunal Federal aos dispositivos que tratam da 

cláusula de barreira, o Congresso aprovou em seguida uma nova divisão dos recursos do 
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Fundo Partidário, acrescentando um novo artigo à LPP (art. 41-A, incluído pela Lei n. 

11.459/2007): 5% (cinco por cento) do total do Fundo Partidário serão destacados para 

entrega, em partes iguais, a todos os partidos que tenham seus estatutos registrados no 

Tribunal Superior Eleitoral e 95% (noventa e cinco por cento) do total do Fundo Partidário 

serão distribuídos a eles na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara 

dos Deputados.  

  

  

  

7. Considerações Finais 

  

Nos países em que ela existe, a cláusula de barreira é um importante instrumento 

depurador do sistema político-eleitoral, importância essa reconhecida pelos próprios ministros 

do Supremo em seus votos.  

  

Vigendo algum tipo de cláusula de barreira no sistema político-eleitoral brasileiro, 

teríamos menos partidos disputando a corrida eleitoral, fato que por si só facilitaria a escolha 

do eleitorado no momento de votar. Ao mesmo tempo, haveria uma tendência em esses 

partidos sobreviventes tornarem-se mais fortes, com maior consistência ideológica, visto que 

seus filiados teriam que se unir em um projeto comum para garantir que a legenda suplantasse 

a cláusula e, assim, garantir algumas cadeiras no Congresso Nacional. 

  

Mas, no afã de mudanças no sistema político-eleitoral brasileiro, o Supremo Tribunal 

Federal não pôde manter dispositivos legais que claramente afrontavam normas 

constitucionais[38], entre elas: (i) pluripartidarismo e pluralismo políticos, no sentido de 

proteção das minorias; (ii) princípio da igualdade de condições e de chances na competição 

eleitoral; e (iii) princípio da proporcionalidade na formação das Mesas Legislativas e de suas 

comissões.  
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Os Ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski não se eximiram de destacar a 

suma importância que a reforma política tem para o ordenamento jurídico brasileiro, sem, no 

entanto, deixar de destacar que a forma como a cláusula de barreira foi apresentada ao 

eleitorado e aos partidos políticos então existentes nas eleições de 2006 poderia trazer efeitos 

devastadores para o país:  

  

Para o Ministro Lewandowski, o Brasil somente poderá ter uma cláusula de barreira 

vigendo se houver de antemão uma discussão profunda sobre todos os temas norteadores da 

reforma política, sob pena de se aprovar um mecanismo depurador em um sistema ainda 

estagnado e superado, trazendo afeitos maléficos ao ordenamento como um todo:  

  

“Digo que a criação pura e simples de uma cláusula de barreira sem que se desenvolva 

reflexões dentro de um quadro mais amplo, ou seja, sem que se tenha como pano de fundo a 

chamada reforma política, notadamente no que diz respeito à fidelidade partidária, à votação em 

listas, ao voto distrital puro ou misto, à questão da verticalização, à quebra da simultaneidade das 

eleições para os parlamentos estadual e federal, e ao fim da representação desproporcional dos 

Estados e do Distrito Federal na Câmara dos Deputados, não levará aos resultados desejados. Se 

não se discutir essa questão dentro de um contexto mais amplo, insisto, acabaremos sempre 

privilegiando os partidos maiores, melhor estruturados materialmente, em detrimento dos partidos 

menores e ideológicos”[39]. 

  

  

  

Além de claramente inconstitucional, a cláusula de barreira prevista na LPP até 2006 

seria ruim para o sistema político brasileiro, pois ela acabaria com partidos que, apesar de 

pequenos, têm consistência ideológica e apresentam propostas sérias ao eleitorado brasileiro. 

  

Ademais, ainda em um quadro de indefinição sobre a fidelidade partidária (a 

Resolução do TSE anteriormente citada só foi aprovada em 2007 e já apresenta sinais de 
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desgaste, como pode-se observar na mudanças de partidos de políticos destacados, como a ex-

senadora Marina Silva, o deputado federal Gabriel Chalita e também na criação de um partido 

– o PSD – que serviu como uma verdadeira janela de infidelidade), a cláusula de barreira seria 

uma justificativa para o transfuguismo partidário, visto que quase nenhum parlamentar 

gostaria de permanecer quatro anos no Congresso sem poder ao menos participar de 

comissões parlamentares. O Ministro Gilmar Mendes sintetizou com brilhantismo a questão 

da cláusula de barreira do modo apresentado pela LPP: “ (...) a cláusula de barreira 

estabelecida pela Lei 9.096/95 não representa nenhum avanço, mas sim um patente retrocesso 

em termos de reforma política, na medida em que intensifica as deformidades de nosso 

singular sistema eleitoral proporcional, que atualmente apresenta visíveis sinais de 

exaustão[40]”. 
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[1] Nesse ínterim, podem-se destacar três leis: (i) a Lei n. 9.840/1999, que tratou da compra de 

votos; (ii) a Lei n. 11.300/2006, chamada de minirreforma eleitoral, que mudou 

principalmente alguns aspectos do  regime de propaganda eleitoral e de financiamento de 

campanhas eleitorais após o surgimento do escândalo do “Mensalão”, em 2005, e, por fim, 

(iii) a Lei n. 12.034/09, que alterou diversos dispositivos da LPP, da LE e do Código Eleitoral 

(Lei n. 4.737/1965). 

[2] A verticalização, ou a vigência do princípio da coerência das coligações partidárias, tratava 

da proibição de um partido que apresentasse candidato à corrida presidencial (como cabeça de 

chapa ou coligado) de formar alianças nas eleições estaduais com outras legendas que fossem 

suas adversárias no plano nacional. 

[3] A Resolução TSE n. 22.610/2007 definiu, entre outros, as regras processuais civis 

eleitorais para a ação de cassação de mandato do político infiel e as hipóteses permitidas para 

o político sair do partido pelo qual foi eleito. 

[4] O STF, após decisão no Recurso Extraordinário n. 197.917-SP, determinou ao TSE que 

fixasse o número de cadeiras de cada município brasileiro, respeitando-se os ditames do art. 

29 da CRFB. 

[5] ADI n. 1351-3. Relator Ministro Marco Aurélio. Requerentes: PCdoB, PT, PDT, PPS, 

PSB, PV, PL (atual PR), PSD (antigo) e ADI n. 1354-8, Relator Ministro Marco Aurélio, 

Requerente: PSC. 

[6] SANSON, Alexandre. “Cláusula de desempenho (cláusula de barreira): acidentada história do 

instituto no Brasil”. In: CAGGIANO, Monica Herman Salem (org.). O voto nas Américas. Barueri: Manole, 

2008, p. 55.  

[7] Cf. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 62-63. 

[8] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009.p. 61. 

[9] BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria geral dos partidos políticos. Revista de 

Informação Legislativa, a. 16, n.º, out-dez 1979, pp. 127-166. 

[10] Cf. SARTORI, Giovanni. Partidos e sistemas partidários. Rio de Janeiro: Zahar, 1982, p. 

24; DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 

1996, p. 15. 
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[11] Cf. DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica, 

1996. 

[12] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves, Sete Vezes Democracia, São Paulo: Ed. 

Convívio, 1977. 

[13] DUVERGER, Maurice. Los partidos políticos. México: Fondo de Cultura Económica,1996. 

[14] MICHELS, Robert. Sociologia dos Partidos Políticos. Tradução de Arthur Chaudon, 

Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1982, pp. 21-22. 

[15] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito constitucional. São 

Paulo: Saraiva, 2009, p. 67. 

[16] CAGGIANO, Monica Herman Salem. Direito parlamentar e direito eleitoral. Barueri, 

SP: Manole, 2004, p. 105-106. Verificar, nesse contexto, a proposta de reflexão trazida diante 

dos fenômenos atuais, pela mesma autora, em “É possível reinventar o Partido? O partido 

político no século XXI”. In www.cepes.org.br. 

[17] Síntese baseada em FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Princípios fundamentais do direito 

constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009 e em LEMBO, Claudio. “Cronologia básica do Direito Eleitoral 

Brasileiro”. In CAGGIANO, Monica Herman S. e LEMBO, Claudio (coord.). O voto nas Américas. Barueri, SP: 

Minha Editora, 2008, pp. 73-106. 

  

[18] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito constitucional, 34ª ed. rev. e atual., São Paulo: 

Saraiva, 2008, p. 124. 
[19]  SCHWARTZENBERG, Roger-Gérard. O Estado espetáculo. São Paulo: Círculo do Livro S.A., 

1977. 

[20] SARTORI, Giovanni. Homo videns: televisão e pós-pensamento. Bauru: Edusc, 2001. 

[21] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direito Constitucional, 34ª ed. rev. e atual., São 

Paulo: Saraiva, 2008, p. 128. 

[22] Art. 13. Tem direito a funcionamento parlamentar, em todas as Casas Legislativas para as 

quais tenha elegido representante, o partido que, em cada eleição para a Câmara dos 

Deputados obtenha o apoio de, no mínimo, cinco por cento dos votos apurados, não 

computados os brancos e os nulos, distribuídos em, pelo menos, um terço dos Estados, com 

um mínimo de dois por cento do total de cada um deles. 

[23] Art. 149 - A organização, o funcionamento e a extinção dos Partidos Políticos serão regulados em lei 

federal, observados os seguintes princípios: (...) VII - exigência de dez por cento do eleitorado que haja votado 

na última eleição geral para a Câmara dos Deputados, distribuídos em dois terços dos Estados, com o mínimo de 

sete por cento em cada um deles, bem assim dez por cento de Deputados, em, pelo menos, um terço dos Estados, 
e dez por cento de Senadores. 

[24] A Emenda Constitucional n. 11, de 1978, mudou novamente a cláusula de barreira: além 

dos 5% dos votos nacionais, eram necessários apenas 3% da votação em pelo menos um terço 

das unidades federativas. 
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[25] ADI n. 1351-3. Relator Ministro Marco Aurélio. Requerentes: PCdoB, PT, PDT, PPS, 

PSB, PV, PL (atual PR), PSD (antigo) e ADI n. 1354-8, Relator Ministro Marco Aurélio, 

Requerente: PSC. 

[26]Voto do Ministro Eros Grau na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07.12.2006. 

[27] Cf. voto do Ministro Carlos Ayres Britto na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 07.12.2006. 

[28] “Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 
§ 1º - Na constituição das Mesas e de cada Comissão, é assegurada, tanto quanto possível, a representação 

proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participam da respectiva Casa”. 

[29] Voto do Ministro Marco Aurélio na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07.12.2006. 

[30] “Art. 49. O partido que atenda ao disposto no art. 13 tem assegurado:  
I - a realização de um programa, em cadeia nacional e de um programa, em cadeia estadual em cada semestre, 

com a duração de vinte minutos cada; 
II - a utilização do tempo total de quarenta minutos, por semestre, para inserções de trinta segundos ou um 

minuto, nas redes nacionais, e de igual tempo nas emissoras estaduais”. 

[31] “Art. 48. O partido registrado no Tribunal Superior Eleitoral que não atenda ao disposto 

no art. 13 tem assegurada a realização de um programa em cadeia nacional, em cada semestre, 

com a duração de dois minutos”. 

[32] “Art. 41. O Tribunal Superior Eleitoral, dentro de cinco dias, a contar da data do depósito a que se refere o § 

1º do artigo anterior, fará a respectiva distribuição aos órgãos nacionais dos partidos, obedecendo aos seguintes 

critérios:  
I - um por cento do total do Fundo Partidário será destacado para entrega, em partes iguais, a todos os partidos 

que tenham seus estatutos registrados no Tribunal Superior Eleitoral; 
II - noventa e nove por cento do total do Fundo Partidário serão distribuídos aos partidos que tenham preenchido 

as condições do art. 13, na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados”.  

[33] Manifestação do Ministro Marco Aurélio sobre os dispositivos da LPP que tratam da 

divisão do tempo de propaganda partidária gratuita e do Fundo Partidário: “O que de contém 

no artigo 17 da Carta Federal diz respeito a todo e qualquer partido político legitimamente 

constituído, não encerrando a norma maior a possibilidade de haver partidos de primeira e 

segunda classes, partidos de sonhos inimagináveis em termos de fortalecimento e partidos 

fadados a morrer de inanição, quer sob o ângulo da atividade concreta no Parlamento, sem as 

qual é injustificável a existência jurídica, quer da necessária difusão do perfil junto ao 

eleitorado em geral, dado indispensável ao desenvolvimento relativo à adesão quando do 

sufrágio, quer visando, via fundo partidário, as recursos para fazer frente à impiedosa vida 

econômico-financeira”. 

[34] Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07.12.2006. 

[35] Voto do Ministro Ricardo Lewandowski na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 07.12.2006. 
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[36] Trecho do voto do Ministro Gilmar Mendes deixa bem evidente essa opinião: “Estou certo de 

que se o legislador brasileiro tivesse conformado um modelo semelhante ao adotado no direito alemão, por 

exemplo, tal como explicado anteriormente, talvez não estaríamos aqui a discutir esse tema. É possível, sim, ao 

legislador pátrio, o estabelecimento de uma cláusula de barreira ou de desempenho que impeça a atribuição de 

mandatos à agremiação que não obtiver um dado percentual de votos. A via eleita pelo legislador brasileiro, no 

entanto, parece-me extremamente delicada. A regra do art. 13 da Lei dos Partidos Políticos não deixa qualquer 

espaço, não realiza qualquer mitigação, mas simplesmente nega o funcionamento parlamentar à agremiação 

partidária”. 
[37] Trecho do voto do Ministro Cezar Peluso que trata do tema: “Temos um critério de desigualdade 

baseado no número de votos atribuídos ou imputáveis aos partidos políticos como tais, isto é, qualidade atribuída 

aos partidos políticos nas razões da sua existência e, em particular, na razão de sua capacidade jurídica específica 
de apresentar e eleger candidatos. Portanto, se esse critério fosse usado com a finalidade de restringir a existência 

ou essa capacidade dos partidos, eu não teria nenhuma dúvida em aceitá-lo, porque vejo aí uma conexão lógico-

jurídica entre o critério e a conseqüência. O que sucede aqui? Usa-se esse critério para finalidade diferente: 

restringir a atuação parlamentar, decotando prerrogativas próprias do partido que a ordem jurídica reconhece 

como existentes e inerentes à existência desse mesmo partido. Vejo nisso uma contradição insuperável com a 

ordem constitucional”. 
[38] Há um trecho do voto do Ministro Marco Aurélio que notadamente defende que a cláusula de 

barreira como então disposta teria mais efeitos ruins que efeitos benéficos ao sistema político brasileiro: “A dose 

é cavalar, implicando a potencialização do objeto visando em detrimento de princípios constitucionais. Possíveis 

circunstâncias reinantes, possíveis desvios de finalidade hão de ser combatidos de forma razoável, sem a 

colocação em segundo plano de valores inerentes à democracia, a um Estado Democrático de Direito”.  

[39] Voto do Ministro Ricardo Lewandowski na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco 

Aurélio, j. 07.12.2006. 

[40] Voto do Ministro Gilmar Mendes na ADI n. 1.351-3 – DF, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 

07.12.2006. 
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COMPARÉS ET LA POSITION BRÉSILIENNE 

 

Rodolfo Viana Pereira 

 

  

RESUMO 

O artigo tem por objetivo apresentar um panorama dos variados sistemas de contencioso 

eleitoral existentes no direito comparado, com vistas a estabelecer uma adequada taxonomia. 

Os mecanismos de controle e fiscalização das eleições merecem o esforço, uma vez que 

representam uma seara pouco investigada e tem importante impacto nos resultados eleitorais. 

Parte-se de um esforço de distinção conceitual da expressão contencioso eleitoral em relação a 

outros topoi também caros à regulação jurídica da política, tais como direito eleitoral e 

processo eleitoral, para se chegar à seguinte classificação: a) Sistemas Parlamentares, b) 

Sistemas Jurisdicionais, compreendendo Sistemas de Jurisdição b1) Ordinária, b2) 

Especializada, b3) Constitucional e b4) Dupla e c) Outros Sistemas. O artigo, ao demonstrar o 

alinhamento brasileiro com os sistemas de matriz jurisdicional especializada, constata o poder 

global e cada vez mais pujante das Cortes Eleitorais em matéria política, indaga sobre sua 

adequação e a necessidade de estimular o debate para além da dogmática. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO COMPARADO; DIREITO ELEITORAL; 

CONTENCIOSO ELEITORAL 

 

RESUME 
L‟article a comme objectif présenter un panorama des nombreux systèmes de contentieux 

électoral en droit comparé, avec l‟intention d‟établir une taxonomie appropriée. L‟étude des 

mécanismes de contrôle des élections mérite l‟effort, vue que ceux-ci répresentent un domaine 

peu étudié et ont un considérable impacte sur les résultats électoraux. On part d‟un effort de 

distinction conceptuelle de l‟expression contentieux électoral par rapport a d‟autres topoi 

aussi importants pour la régulation juridique de la politique, tels que droit électoral et 

processus électoral, aboutissant à la classification suivante: a) Systèmes Parlementaires, b) 

Systèmes Juridictionnels, comprennand Systèmes de Juridiction b1) Ordinaire, b2) 

Specialisée, b3) Constitutionnelle et b4) Double et c) D‟autres Systèmes. L‟article, en 

démontrant l‟alignement brésilien avec les systèmes de base jurisdictionnelle spécialisée, 

constacte le pouvoir global e puissant des Tribunaux Électoraux en matière politique. 

Paralelement, il pose la question sur son adéquation et démontre la nécessité de stimuler le 

débat au-délà de la dogmatique. 

MOT-CLES: DROIT COMPARÉ; DROIT ÉLECTORAL; CONTENTIEUX ÉLECTORAL 

 

 

Algumas delimitações preliminares 
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O Direito Eleitoral se originou, de maneira sistemática, a partir da criação moderna do 

princípio representativo, em um ambiente jurídico marcado pela valorização dos princípios da 

legalidade, do constitucionalismo e do Estado de Direito, associando-se explicitamente às 

categorias da modernidade jurídico-política.[1] Apesar de se apresentar como um conjunto 

normativo organizador da delegação consentida do exercício do poder, esse ramo do Direito 

parece ter se mantido na penumbra, em um território fosco em que predomina uma espécie de 

desprezo teórico, e mesmo legislativo, relativamente a vários de seus institutos. 

Salvo os vívidos debates acerca dos efeitos dos sistemas eleitorais originados em fins do 

século XIX,[2] das preocupações com as sondagens de opinião pública e das campanhas 

eleitorais em virtude do poder ostensivo dos meios de comunicação de massas (em especial da 

mídia televisiva) a partir de meados do século XX, bem como, mais recentemente, das 

polêmicas em torno da automatização do escrutínio,[3] a grande maioria dos temas suscitou 

poucos estudos ou pouca divulgação fora dos meios especializados. Tem sido comum chamar 

a atenção para esse déficit teórico no seio da doutrina, a ponto de já se ter destacado que “Um 

olhar para a história permite constatar que o direito eleitoral sempre gozou de um prestígio 

medíocre”[4] e de que “o Direito Eleitoral tem se ressentido de estudos doutrinários com 

maior preocupação sistemática. Embora existam publicados livros de qualidade, o certo é que 

a maioria das obras ainda é de ocasião, feita apenas para atender a episódicos interesses 

editoriais.”[5] 

O contencioso eleitoral está incluído nesse elenco pois, salvo raras exceções,[6] “em geral se 

percebe uma ausência de trabalhos voltados aos aspectos técnico-jurídicos relacionados com 

ele (...)”.[7] Se são raros os estudos que enfatizam perspectivas técnicas, são praticamente, 

senão totalmente, inexistentes os trabalhos que o vislumbram através de um ângulo teorético. 

O contencioso tem sido, mais do que qualquer tema em Direito Eleitoral, um daqueles 

territórios “excêntricos” do Direito, cujo acesso é prejudicado pelo pouco interesse 

despertado, bem como pela sua clausura técnica e cujo manejo é relegado a apenas alguns 

poucos “iniciados”. O problema não seria de grande envergadura, não fosse ele o mais 

relevante instrumentário jurisdicional designado a garantir a integridade do ontos 

democrático, ou seja, velar para que a manifestação da vontade popular seja livre, sincera e 

desimpedida. Por isso, o esforço engendrado neste estudo encaminha-se rumo à reflexão 

acerca do seu lugar e das suas funções ideais no marco da democracia-constitucional, através 

da apreensão dos dados técnicos dos sistemas de contencioso em perspectiva comparada. 

Comecemos por definir alguns conceitos relacionados, direta ou indiretamente, com a noção 

de contencioso eleitoral, a fim de chegar à conceituação e enquadramento daquele que, 

metodologicamente, melhor se adeque aos objetivos visados para o desenvolvimento dos 

demais aspectos do trabalho. Para cumprir essa finalidade, serão analisados, ainda que de 

modo conciso, os conceitos de Direito Eleitoral e de Processo Eleitoral, pois, como se verá, 

ambos os termos podem ser perspectivados de modo diferenciados. 

A abordagem clássica quanto ao conceito de Direito Eleitoral deve-se a Karl Braunias[8] que, 

em 1932, o dividiu em duas perspectivas: a) uma mais restrita, relativa às determinações 

legais pertinentes ao direito individual de influir na designação dos órgãos representativos e b) 

outra mais ampla, significando o conjunto de normas que regula a eleição para os ditos 

órgãos.[9] Percebe-se em tal definição que o conceito restrito se refere a um dos componentes 

tradicionais dos direitos fundamentais, confundindo-se com o conceito de direitos políticos tal 

qual juridicamente assentado no quadro do constitucionalismo moderno de primeira fase. Tal 

perspectiva transforma a expressão Direito Eleitoral em sinônimo de capacidade jurídica 
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para eleger e ser eleito e se identifica, consoante Dieter Nohlen e Daniel Sabsay, com o 

direito ao sufrágio (os voting rights).[10] 

Quanto à acepção ampla, pode-se dizer que a mesma se refere à disciplina normativa da 

administração global das eleições em todos os seus aspectos organizatórios, ou seja, desde a 

definição dos atores eleitorais, passando pela regulamentação do alistamento eleitoral e dos 

requisitos para candidatura, até a fase final correspondente ao controle dos resultados (sua 

adequação à vontade do corpo eleitoral associada à inexistência de impedimentos para 

exercício de cargo). Essa última acepção do Direito Eleitoral é a de uso mais corrente e 

também a que aqui se adota. Tal expressão indica, portanto, o sistema normativo que visa 

constituir e legitimar a representação política através da regulamentação do processo pelo 

qual será manifestada a vontade do corpo eleitoral. Vale, no entanto, ressaltar que, como 

sustentado neste trabalho, o Direito Eleitoral deve também ser configurado para fomentar o 

aprofundamento democrático para além da experiência representativa, através da criação de 

mecanismos dogmáticos de controle que estimulem a ampla participação na gestão da 

adequação dessa manifestação de vontade aos parâmetros jurídico-constitucionais. Essa 

assertiva reflete diretamente o argumento aduzido no capítulo terceiro de que a ampla esfera 

pública e participativa de controle realiza da melhor maneira possível a função controladora 

do princípio democrático. O contencioso eleitoral se apresenta, pois, como um dos vários 

domínios regulados por esse ramo autônomo do Direito, sendo um dos elementos mais 

importantes em toda a estrutura da administração das eleições.  

O processo eleitoral é outra expressão que interage com a de contencioso eleitoral, mas que 

com ela não se confunde. Aliás, é provável que este seja o termo que possui o maior número 

de dispersões semânticas e de apropriações teóricas distintas, variando as abordagens desde 

perspectivas teoréticas no plano da Ciência Política e do Direito Político até usos pragmáticos 

no campo da técnica jurídico-dogmática. 

Quanto às primeiras, cite-se, por exemplo, Luis Sánchez Agesta que vê o processo eleitoral 

como a característica essencial de sua concepção de democracia, como processo de eleição e 

avaliação da competência e legitimidade governamental. Dada a posição central assumida 

pelo processo eleitoral, a democracia deveria, então, ser caracterizada como método político, 

diferenciando-a assim do que o autor chama de teorias “populistas” que a associam 

freqüentemente à expressão da vontade popular ou à realização do bem comum. Tal 

fundamentação fornece o suporte teórico para a sua formulação de um “conceito mais nobre 

da democracia, como um governo responsável mediante uma eleição periódica”.[11] Sánchez 

Agesta compreende a expressão em termos essencialmente políticos e não jurídicos. Sua 

atenção não se direciona necessariamente para os aspectos técnicos e dogmáticos do processo 

eleitoral, mas, fazendo ecoar as vozes da teoria elitista, sujeita-o a um critério valorativo e o 

institui elemento central de seu juízo pré-concebido de democracia. Solozabal Echavarria 

também transita por domínios teoréticos ao analisar o conceito. O autor afirma subscrever 

uma visão “institucional” do processo eleitoral, qualificando-o não apenas como uma 

exigência funcional imprescindível do sistema democrático – seu verdadeiro requisito sine 

qua non –, mas também como o expoente da vitalidade ou da enfermidade daquele, indicando 

sua verdadeira condição ou estado.[12] Em sua descrição, processo eleitoral é compreendido 

de modo abstrato como uma espécie de instituição cuja função é a de assegurar a liberdade e a 

competitividade das eleições.[13] 

A maioria dos autores se refere à expressão no quadro da administração do pleito eleitoral. 

São, normalmente, abordagens técnicas e pragmáticas que costumam definir o termo segundo 
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um critério meramente formal: conjunto de atos e procedimentos que objetivam constituir a 

representação política. Variam, no entanto, as considerações acerca de sua extensão, de quais 

as fases engloba, do modo como deve ser constituído, etc. Mencione-se, por exemplo, a 

redefinição que Joel J. Cândido faz do termo, identificando-o ao que chama de microprocesso 

eleitoral, para em seguida buscar, no seio da dogmática jurídica brasileira, a exata extensão do 

seu período com a determinação de suas datas de origem e término. O autor identifica o termo 

com o lapso temporal que circunda a eleição, dentro do qual deve incidir o controle estatal 

sobre o comportamento dos eleitores, candidatos, partidos e coligações com vistas à proteção 

do pleito. É interessante observar que sua definição tem por finalidade demarcar o espaço 

dentro do qual se torna legítima a ação punitiva do poder público sobre determinadas 

condutas, já que “só as infrações ocorridas dentro desse período estariam a merecer uma 

reprimenda mais efetiva do Estado”.[14] De todo o modo, o viés dogmático mostra-se com 

clareza em sua exposição. 

Registre-se, ainda, a conotação dada por J. Jesús Orozco Henriquez ao aproximar a expressão 

da noção de contencioso eleitoral. Processo eleitoral faria referência aos casos em que um 

litígio de natureza eleitoral se submeteria à solução de um terceiro órgão, imparcial e de 

natureza jurisdicional. Seria, assim, não mais o conjunto de atos realizados pelas autoridades 

eleitorais, pelos partidos políticos e cidadãos com o objetivo de empreender a renovação 

periódica dos mandatos legislativos e executivos – o que qualifica com o termo procedimento 

eleitoral –, mas apenas o conjunto de atos dotados da “finalidade jurisdicional” de 

composição de conflitos.[15] 

Apesar desses diversos usos encontrados na doutrina, podemos detectar duas dimensões da 

expressão processo eleitoral que se encontram sempre subjacentes nos discursos correlatos: a) 

uma dimensão relativa ao processo de formação e manifestação da vontade eleitoral, sendo o 

conjunto de atos e procedimentos ordenados desenvolvidos com a finalidade de obter a 

manifestação livre e eficaz da vontade do corpo eleitoral acerca da recomposição dos 

mandatos representativos e b) uma dimensão relativa ao controle jurídico-eleitoral, como 

sendo o conjunto de atos e procedimentos ordenados desenvolvidos perante um órgão 

jurisdicional com o fim de solucionar um determinado litígio de natureza eleitoral. 

Percebe-se, de antemão, que ambas as dimensões apresentam uma interface clara com noções 

preliminares do que seja contencioso eleitoral, pelo que resulta interessante determinar seu 

inter-relacionamento. Ao que nos parece, entre as duas dimensões verifica-se não uma relação 

entre gênero e espécie, mas sim entre principal e acessório. Desse modo, a primeira acepção 

(pertinente ao modo pelo qual são organizados os canais para a expressão da vontade popular) 

é a razão fundante da existência da segunda (relativa ao controle jurisdicional), na medida em 

que essa, sendo uma garantia jurídica de solução de litígio, surge para a prevenção ou 

correção de distúrbios ocasionados em torno da realização daquela, ou seja, da administração 

concreta de um determinado pleito. Por se tratarem de temas diversos e com finalidades 

igualmente distintas, aconselha-se sejam diferenciadas também suas nomenclaturas, a fim de 

evitar confusões terminológicas. 

Assim sendo, reserva-se neste trabalho a expressão processo eleitoral à primeira dimensão 

que, em outras palavras, pode ser definida como o conjunto de atos e fases necessários à 

organização de uma determinada consulta eleitoral concreta e que, portanto, estabelecem o 

modo pelo qual serão habilitados os atores políticos, os mecanismos voltados à informação 

dos eleitores acerca das propostas em jogo, a realização da consulta eleitoral e os sistemas de 

fiscalização e garantia da regularidade das operações. Quanto ao segundo aspecto, que se 
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reporta ao conjunto de atos dotados da finalidade de dirimir um litígio de natureza eleitoral, 

será preferível utilizá-lo no âmbito dos chamados sistemas de contencioso eleitoral, tema a 

que se fará referência posteriormente. 

Apesar da diversidade e da complexidade dos atos do processo eleitoral, podemos reagrupá-

los em três etapas complementares: a) preparatória; b) constitutiva e; c) integrativa de 

eficácia.[16] A primeira fase compõe-se das operações que visam habilitar os atores políticos, 

informar o corpo eleitoral e criar a infra-estrutura necessária à recolha da vontade popular, 

tendo como atos principais o alistamento eleitoral e atualização do cadastro de eleitores, o 

registro dos candidatos e a campanha eleitoral; a segunda fase engloba a realização e a 

decodificação do sufrágio, comportando a votação, a apuração e a publicação dos resultados; 

e, finalmente, a terceira fase prevê mecanismos que possam verificar se a manifestação da 

vontade apurada foi livre e desimpedida e, conseqüentemente, se os resultados a ela se 

adequam, a fim de se reconhecer a eficácia definitiva da diplomação; seus atos principais são 

o controle jurisdicional (o contencioso stricto sensu) ou parlamentar (o sistema de 

“verificação de poderes”).[17] 

Contudo, para que se atinja um nível satisfatório de adequação entre a vontade manifestada 

nas urnas e a vontade real do corpo eleitoral, não basta a existência dessas diretivas 

normativas que regulam as vias pelas quais são formadas e sufragadas as opiniões. Como 

forma de garantir a boa execução dos procedimentos e coibir os atos atentatórios à 

normalidade eleitoral – passíveis de prática tanto pelos administradores eleitorais, como pelas 

autoridades estatais, concorrentes, eleitores e outros indiretamente envolvidos –, diversos 

sistemas de controle e instrumentos jurisdicionais de proteção foram criados no âmbito do 

Direito Comparado. É, afinal, esse conjunto de mecanismos fiscalizadores e protetivos que 

compõe os denominados sistemas de contencioso eleitoral. 

Em uma perspectiva mais ampla,[18] pode-se relacionar o sistema de contencioso à solução 

(política, administrativa, jurisdicional ou mista) de todos os litígios dotados de natureza 

eleitoral e surgidos em virtude do processo eleitoral.[19] Existiriam, respectivamente: a) um 

contencioso pré-eleitoral; b) um contencioso concomitante e; c) um contencioso pós-

eleitoral. A amplitude de tal abordagem é nítida, especialmente por dois motivos: por um 

lado, engloba todas as diferentes etapas do processo eleitoral, do ato mais periférico ao mais 

central, dotando o conjunto de uma máxima complexidade e, por outro lado, abarca todos os 

diferentes modos de controle, seja efetuado pelo próprio órgão legislativo, por órgãos 

administrativos ou jurisdicionais, ou ainda segundo as variadas fórmulas mistas.[20] 

Em uma perspectiva mais restrita, a doutrina costuma associar o termo aos casos em que a 

proteção da normalidade eleitoral é de competência exclusiva dos tribunais. A garantia 

advém, pois, da solução propriamente contenciosa das questões eleitorais, eis que essas são 

resolvidas por um terceiro órgão imparcial de natureza jurisdicional. No entanto, na maior 

parte dessas abordagens, a definição da extensão do controle continua a mesma, englobando 

os diversos atos do processo eleitoral, dos menos complexos, como, por exemplo, o 

cancelamento de determinado alistamento eleitoral por óbito e a designação dos componentes 

das mesas receptoras, até os mais complexos, como o financiamento e o controle das 

campanhas eleitorais.[21] 

Passemos, então, a uma breve incursão pelos diversos padrões de controle das eleições no 

direito comparado. 
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Sistemas parlamentares 

O sistema parlamentar é herdeiro do processo de independência do poder legislativo em face 

do privilégio real de dispor sobre a validação das eleições, tendo sido a Inglaterra e a França 

os primeiros países a adotá-lo, inaugurando uma tradição que ainda persiste.[22] Na 

Inglaterra, a consagração formal inicia-se com o Parliamentary Election Act de 1695 e, na 

França, com o artigo 5º da Seção IV do Capítulo I do Título III da Constituição de 1791 ao 

estabelecer que “As assembléias eleitorais têm o direito de verificar a qualidade e os poderes 

daqueles que aí se apresentarão e suas decisões serão executadas provisoriamente, salvo o 

julgamento do Corpo legislativo por ocasião da verificação de poderes dos deputados.”[23]  

A principal justificativa fornecida para a legitimação do sistema é dada por uma interpretação 

estrita do princípio da separação de poderes, na medida em que caberia tão somente ao Poder 

Legislativo a função de controlar a qualidade dos mandatos dos seus respectivos membros, 

bem como a validade da própria eleição.[24] Quanto a possível competência do Poder 

Executivo em relação à matéria, deve-se lembrar que a Administração Pública já desenvolve 

funções não negligenciáveis na logística das consultas populares. Por isso, argumenta-se que 

o alargamento de seus poderes, principalmente no campo sensível da administração dos 

conflitos eleitorais, é um fator considerável de insegurança, sobretudo em face da 

possibilidade de desvios em prol dos candidatos do governo. Quanto ao Poder Judiciário, o 

princípio da imparcialidade seria outro obstáculo fundamental ao deslocamento do controle, 

aos olhos dos entusiastas do modelo. O envolvimento judicial com questões de natureza 

política, para além de ser interpretado como ingerência desmedida, tenderia a uma 

partidarização da atividade jurisdicional, na medida em que esta seria aos poucos contaminada 

por critérios ideológicos e não normativos. Enfim, conforme sintetiza Jean-Paul Charnay, o 

respeito à dignidade do Parlamento e à sua independência seriam as razões basilares em prol 

desse tipo de controle.[25] 

Muito embora tanto a Inglaterra quanto a França tenham abandonado a técnica da verificação 

de poderes, ainda restam países que continuaram a tradição e incorporaram o controle político 

(ao menos das eleições legislativas nacionais) diretamente em suas Constituições. 

Tomandocomo referência a Bélgica, a Itália, os Estados Unidos e a Argentina,[26] nota-se 

inclusive grande semelhança nas redações dos respectivos textos normativos. O artigo 48 da 

Constituição belga determina que “cada Casa verifica os poderes de seus membros e julga as 

contestações que surgirem quanto a esse tema”. Na Itália, o artigo 66 da Constituição 

determina que “cada Casa julga os títulos de admissão de seus membros e as causas 

supervenientes de inelegibilidade e incompatibilidade”. Também os Estados Unidos no artigo 

1º, seção V, n. 1 de sua Constituição estipula que “cada Casa deverá ser o juiz das eleições, 

poderes e qualificações de seus próprios membros e uma maioria de cada deverá constituir o 

quorum para deliberação”. A Argentina, por sua vez, prevê o controle político no artigo 64 do 

diploma constitucional ao estipular que “cada Câmara é juiz das eleições, direitos e títulos de 

seus membros quanto a sua validade”. 

Apesar do funcionamento do sistema em contextos e tradições político-jurídicos bastante 

diferenciados, algumas linhas em comum podem ser traçadas. Uma das características 

marcantes nesse processo de verificação – em que a Assembléia normalmente dispõe de 

competência ex officio – é a ausência de regulamentação pormenorizada quanto ao 
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procedimento, já que os trâmites e as condições constam, em geral, dos regimentos internos 

de cada casa legislativa e estes não têm seguido uma tradição de maiores detalhamentos. Por 

isso, as exigências quanto à forma são também menos rígidas, admitindo-se uma maior 

elasticidade em face de questões técnicas, tais como a qualificação dos legitimados para 

interpor recurso, a extensão do dever de instrução dos processos, a análise das provas 

produzidas, a natureza dos efeitos da decisão tomada, etc. Várias questões são, assim, 

deixadas à livre apreciação das comissões parlamentares responsáveis (quando previstas) ou 

do próprio plenário das Assembléias. 

Não obstante, em alguns países tornou-se comum incorporar, na frágil regulamentação 

existente, um conjunto mínimo de garantias com o objetivo de dotar o controle de uma certa 

“aparência jurisdicional”. Isso se deduz claramente das normas constitucionais acima citadas, 

em que, mesmo se tratando de controles políticos, aparecem freqüentemente as palavras 

“julga” e “juiz”. Costuma-se prever uma regulamentação genérica acerca do contraditório, dos 

debates orais, dos relatórios conclusivos, entre outros, a fim de que o processo não seja, de 

todo, despojado de balizas para análise e decisão. Tomemos como exemplos os casos belga e 

italiano para analisarmos o nível da preocupação em traçar certas linhas regulatórias da 

atividade de verificação de poderes. 

A Itália talvez seja o país em que a formalização do procedimento tenha alcançado os níveis 

mais satisfatórios, assumindo, de acordo com Alessandro Pizzorusso, um aspecto “quase 

jurisdicional”.[27] Na Câmara dos Deputados, o regulamento geral prevê em seus artigos 17 e 

17bis a criação de uma Junta de Eleições (La Giunta delle elezioni) composta por trinta 

deputados indicados pelo Presidente da Casa.[28] Por sua vez, o regulamento da Junta 

especifica algumas garantias, entre elas os princípios da publicidade, do contraditório e do 

direito de defesa.[29] Podemos dividir o procedimento de verificação em três fases: a) 

preliminar, perante os Grupos parlamentares criados por circunscrição eleitoral no seio da 

Junta (art. 10), com o objetivo de analisar os documentos eleitorais (art. 8.1, alínea a), os 

eventuais recursos apresentados (art. 8.1, alínea b e art. 9) e decidir pelo arquivamento do 

processo ou pela abertura da fase instrutória (art. 11.1); b) instrutória, perante o Comitê de 

Verificação composto pelo relator e por um representante de cada Grupo (art. 11.2), em que 

se franquia prazo às partes e aos sujeitos interessados para a análise dos documentos 

pertinentes (art. 11.5), para a formulação de pedidos de esclarecimento e para a produção de 

memorial (art. 11.6), ao fim do qual o relator propõe à Junta a convalidação ou a contestação 

da eleição correspondente (art. 11.7); em caso de contestação, é fixado prazo prévio para 

apresentação de novos documentos e contestação dos mesmos (art. 13.2) e marcada uma 

sessão pública (art. 13.1), em que serão produzidos os debates orais (art. 13.4 e 13.5), bem 

como a deliberação definitiva da Junta, com o envio do relatório final para o Plenário (art. 

13.10) e, por último; c) decisória, perante o Plenário, com a correspondente votação pela 

aprovação ou rejeição da decisão da Junta.[30] 

Na Bélgica, por sua vez, a definição do procedimento é bem mais vaga, a começar pelo fato 

de não haver regulamento específico para o mesmo, como previsto na Itália. A disciplina a ser 

seguida vem estabelecida nos regimentos internos da Câmara de Representantes e do Senado 

em não mais do que poucos artigos. No caso da Câmara, por exemplo,[31] o artigo 2 

concentra toda a regulamentação a propósito, aonde podem ser divisadas duas fases: a) 

instrutória, com a criação de seis Comissões, compostas por um relator e seis outros membros 

designados por sorteio (art. 2.2 e 2.3), responsáveis pela análise dos documentos relativos à 

eleição e pela apresentação de conclusões finais à Câmara (art. 2. 3) e; b) decisória, com a 
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votação plenária que decide pela aprovação ou rejeição dos relatórios e conseqüente 

convalidação ou anulação das eleições (art. 2.6).[32] 

No fundo, essa tentativa de “jurisdicionalização” do controle parlamentar reflete uma 

polêmica há muito existente acerca da natureza jurídica da função exercida pelas Assembléias 

em sede do sistema de verificação de poderes que remonta a fins do século XIX e início do 

século XX. À época, dada a existência quase unânime do sistema parlamentar,[33] a 

discussão girava em torno da dicotomia: natureza política ou jurisdicional do controle. Em 

verdade, a questão prioritária era saber se as Assembléias, ao resolverem os assuntos 

eleitorais, poderiam agir discricionariamente, com critérios puramente políticos (partidários, 

dir-se-á) ou se, ao contrário, sua decisão deveria ser conforme à lei, vinculada ao conjunto 

probatório existente e assemelhada, portanto, às decisões judiciais. 

Na doutrina francesa, a polêmica foi marcada por vários debates e opiniões, entre essas as de 

Eugène Pierre, Carré de Malberg, Léon Duguit e Adhémar Esmein. O autor que mais 

acirradamente sustentou a essência política da atuação do Legislativo no controle da 

qualidade de seus membros foi Eugène Pierre. Ao afirmar que o Senado e a Câmara de 

Deputados eram os juízes soberanos da elegibilidade e da validade das eleições, interpretou 

essa assertiva tão extensivamente que chegou a sustentar que suas prerrogativas não se 

sujeitavam nem a limites nem a qualquer tipo de restrição (sejam advindos das normas 

jurídicas ou da própria decisão do sufrágio universal), concluindo que a Assembléia “é 

soberana, de uma soberania absoluta e sem reserva”.[34] Carré de Malberg, muito embora 

dele discordasse quanto aos desdobramentos radicais de sua tese, também postulava não se 

tratar propriamente de atos jurisdicionais, eis que não eram revestidos de nenhuma regra ou 

condição de forma essenciais e peculiares às funções e órgãos judiciais.[35] 

Por outro lado, os partidários da natureza jurisdicional do controle parlamentar ressaltavam a 

necessária sujeição da atividade parlamentar a determinadas constrições normativas com o 

objetivo principal de conter as pretensões políticas e teóricas sustentadoras da sua 

discricionariedade e evitar, portanto, os abusos nos processos de verificação. Assim é que 

Duguit vai associar o controle exercido pela Assembléia ao controle praticado pelo Conselho 

de Estado quando do julgamento da regularidade das eleições aos Conselhos Gerais.[36] Ao 

discorrer sobre os elementos que constituem a legalidade da eleição,[37] enfatiza que a 

Câmara tem o dever de admitir o eleito se tais elementos se verificarem, assim como deve 

anular a eleição dos que a obtiveram em prejuízo de qualquer um dos requisitos. E mesmo que 

ela seja uma jurisdição soberana, no sentido de que suas decisões são insuscetíveis de recurso, 

isso não significa que possa resolver contrariamente ao Direito, pois “ela está estreitamente 

vinculada pelas disposições legais”.[38] Também Esmein, ainda que de um modo menos claro 

que Duguit, parece seguir a trilha dos que sustentam o critério vinculado da apreciação por 

parte das Casas legislativas. Seu posicionamento pode ser aferido, por exemplo, ao afirmar 

que o poder de verificar a qualidade dos mandatos pode ser um meio eficaz na repressão à 

corrupção e às pressões eleitorais, bem como servir de garantia à independência dos eleitores, 

devendo a Assembléia, para tanto, anular as eleições viciadas.[39] 

Malgrado as opiniões acerca do caráter não discricionário do controle (natureza supostamente 

jurisdicional e controle legalmente vinculado) e mesmo em face da incorporação de garantias 

formais no procedimento de verificação de poderes, um argumento é inquestionável: a decisão 

final das Assembléias em nada se assemelha às decisões jurisdicionais. Falta-lhes o requisito 

da imparcialidade, da motivação, da observância de critérios normativos para julgamento, da 

adequação e da proporcionalidade, da existência de vias recursais, entre outros. Por não 
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obrigar que a deliberação em plenário seja vinculada ao conjunto probatório aferido, os 

critérios decisórios são em essência discricionários e influenciados pelas estratégias político-

partidárias. Ou seja, independentemente do ângulo que se analise e como constatado por 

Javier Pardo Falcón, o controle não consegue suplantar os problemas e as contradições 

teóricas e práticas originadas da delegação de uma função essencialmente jurisdicional a um 

órgão político.[40] 

Percebe-se, por essas características, que a probabilidade de desvios de conduta é 

incomparavelmente mais alta. Cite-se, como exemplos, dois casos bastante 

conhecidos,  ocorridos na França da IVª República. Em 1951, aAssembléia Nacional, ao fixar 

o cálculo dos sufrágios para determinar o número dos assentos correspondentes às forças 

políticas, adota duas interpretações opostas em dois Departamentosdiferentes (Bas-Rhin e 

Seine Inférieure), de modo a beneficiar os candidatos da maioria parlamentar. Em 1956, 

amesma Assembléia anula a eleição de onze deputados de um mesmo grupo político 

(poujadistas)[41] e os substitui ilegalmente por candidatos da maioria.[42] Mesmo em países 

como a Itália, cuja existência de comissão parlamentar especializada dota o procedimento de 

maiores garantias, a relação entre o relatório final desta (que tende a ser mais isento) e a 

decisão final da Assembléia (mais sujeita às conveniências partidárias) é fonte contínua de 

contradições e sobressaltos.[43] Marco Cerase, por exemplo, ao analisar o sistema italiano, 

não foge à constatação de que, em face do princípio da verificação de poderes, a finalidade da 

lei eleitoral é exposta a vários riscos e várias impropriedades. Em especial, a reserva 

assemblear de convalidação das decisões da Junta Eleitoral enfrenta problemas de 

compatibilização, de um lado, com o princípio democrático e, de outro, com o direito a um 

juízo imparcial.[44] 

Por esses motivos é que a grande maioria da doutrina especializada insiste nas vicissitudes do 

sistema. Não há como contestar Francis Delpérée quando este afirma que, quanto ao modelo 

de controle político, o adjetivo rudimentar “é o mínimo que se pode dizer...”.[45] Por isso, se 

a autonomia parlamentar, de acordo com Giuseppe de Vergottini, lança dúvidas sobre a 

imparcialidade do controle,[46] resta-nos concluir com Marc Uyttendaele que “é findo o 

tempo da arrogância do político que recusava que sua ação fosse submetida ao controle do 

juiz”.[47] E ainda que se ressalve o papel que o modelo exerceu na evolução parlamentar e na 

sua independência, é correta a afirmação de Fávila Ribeiro ao escrever que nos deparamos 

aqui com “uma incapacitação institucional que afeta a intrínseca validade dos desempenhos 

judicantes no âmbito parlamentar, desviando-se o órgão político de sua missão representativa 

(...), para fazer encenações de imparcialidade com julgamentos em causas próprias, para os 

quais está irremediavelmente desvocacionado”.[48] 

  

Sistemas jurisdicionais 

Os sistemas jurisdicionais surgem como resposta às insuficiências apresentadas pelos sistemas 

políticos, com a intenção de substituir um controle discricionário por um controle técnico e 

juridicamente enquadrado. Sua criação deve-se ao Election Petitions and Corrupt Practices at 

Elections Act de 1868 e ao Parliamentary Elections and Corrupt Practices Act de 1879, 

promulgados na Inglaterra em um ambiente de combate às fraudes e corrupções eleitorais que 

infestavam a prática britânica. O sistema anterior era incapaz de oferecer uma repressão eficaz 

pelos motivos tradicionais: a influência que os interesses partidários exerciam no julgamento 

das petições eleitorais pela comissão parlamentar, a recusa dos deputados em condenar os 
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próprios colegas, o elevado valor das taxas das petições eleitorais e a lentidão com que 

procediam os comitês de controle.[49] Em face do descrédito perante a opinião pública, bem 

como da boa reputação que os tribunais conquistaram no seio do sistema político inglês, a 

Câmara dos Comuns acabou por renunciar ao núcleo da função de verificação dos 

poderes.[50] 

O controle das eleições na Inglaterra foi atribuído aos juízes da King’s Bench Division da 

High Court of Justice (um juiz conforme a lei de 1868 e, posteriormente, dois juízes com a 

reforma de 1879), que se tornaram os únicos competentes para decidir em matéria de eleições 

contestadas, ou seja, quando houvesse petição eleitoral dirigida contra um determinado 

candidato eleito. Todavia, nas hipóteses de candidatura isolada ou de eleições não 

contestadas, a Câmara dos Comuns mantinha seu poder de apreciação, podendo estatuir ex 

officio.[51] 

Desde o exemplo inglês, há muito se nota uma tendência global em direção à 

jurisdicionalização do contencioso eleitoral.[52] A explicação mais provável está no fato de a 

natureza da atividade jurisdicional ser a que melhor se adequa às exigências da fiscalização 

eleitoral, visto que a finalidade desta deve pautar-se pela solução imparcial e neutra de 

conflitos concretos de interesse com vistas à proteção da verdade eleitoral, ou seja, da 

adequação da expressão livre e eficaz da vontade do corpo eleitoral aos resultados obtidos no 

pleito. Tais requisitos só podem ser cumpridos em grau máximo de satisfação pelo Poder 

Judiciário. 

Além disso, a concepção da separação estática de poderes e da suposta soberania 

parlamentar encontra raízes em uma compreensão político-constitucional dos séculos XVIII e 

XIX e esbarra na interpretação orgânica, funcional e dinâmica da divisão das funções do 

Estado. Um certo paralelismo pode mesmo ser invocado entre os sistemas de controle da 

composição legislativa (dos quadros parlamentares) e os sistemas de controle da atividade 

legislativa. Se esses últimos são representados, em sua esmagadora maioria, por sistemas 

jurisdicionais de controle de constitucionalidade, não há razão para não aplicar àqueles a 

mesma lógica, devido a semelhança de seus fundamentos e a natureza da atividade 

jurisdicional in concreto: a necessidade em solucionar de maneira técnica e imparcial 

determinados conflitos em respeito à integridade da manifestação da soberania popular – no 

primeiro caso, representados por conflitos de interesse (advindos do desenrolar do processo 

eleitoral em função da proteção à manifestação do corpo eleitoral) e, no segundo caso, por 

conflitos normativos (aferição da compatibilidade constitucional dos preceitos normativos em 

face das diretrizes assentadas pelo poder constituinte). 

A superioridade do sistema tem sido realçada a ponto de se falar na justiciabilidade das 

questões eleitorais como uma das características essenciais do sistema político 

democrático,[53] tendência essa flagrantemente prejudicada pela regulamentação da questão 

no espaço comunitário europeu. O problema surgiu porque, dada a existência de países que 

adotam sistemas de controle parlamentar, a Corte Européia dos Direitos Humanos recusou em 

outubro de 1997 a aplicação do artigo 6º, §1º da Convenção Européia dos Direitos 

Humanos[54] ao contencioso eleitoral. O leading case no seio da Corte foi o caso Pierre-

Bloch vs. France,[55] aonde restou estatuído, no parágrafo 50 do acórdão prolatado, que a 

expressão “direitos e obrigações de caráter civil” constante do referido art. 6, §1º não abarca 

direitos de caráter político, pelo que os litígios relativos à sua organização escapam do campo 

de aplicação de tal dispositivo. Por outras palavras, a Corte recusou submeter o contencioso 

eleitoral aos imperativos decorrentes do direito ao processo equitativo. O efeito da decisão 
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que aqui interessa, apesar de não dito expressamente pela Corte, é óbvio: aceitou-se, 

implicitamente, a opção por sistemas de controle parlamentar que não prevêem recursos 

jurisdicionais voltados à correção de eventuais descompassos entre a manifestação de vontade 

do corpo eleitoral e o resultado aferido do pleito. Registre-se que a Comissão Européia de 

Direitos Humanos, encarregada do juízo de admissibilidade dos recursos à Corte, já vinha 

decidindo no mesmo sentido.[56] 

Como era de se esperar, esse entendimento suscitou várias reações contrárias, a ponto de 

autores como Yseult Marique preverem a possibilidade futura da aplicação do mencionado 

artigo 6º, §1º pela própria Corte.[57] Qualificando de “surpreendente” a exclusão do 

contencioso eleitoral do raio de aplicação desse artigo, Burgorgue-Larsen criticou a solução 

adotada, classificando-a de paradoxal e ortodoxa.[58] Segundo sua opinião, a Corte se 

equivocou ao não se apoiar, contrariamente à sua metodologia tradicional, na acepção ampla 

anteriormente dada à expressão “direitos e obrigações de caráter civil” a fim de abranger 

também esse contencioso particular.[59] 

O paradoxo é tão evidente que Pierre Garrone, em um artigo ressaltando o papel da Comissão 

de Veneza[60] na implementação do que chamou de “patrimônio eleitoral europeu”, não 

conseguiu evitar certo mal-estar na parte em que descreve o princípio da “existência de um 

sistema de recurso eficaz”, no interior do item pertinente às “garantias procedimentais”, dada 

a existência de países como a Itália e a Bélgica aonde o Judiciário é excluído do combate às 

irregularidades eleitorais. A saída encontrada pelo autor também não escapou à contradição: 

afirmou, por um lado e com certo grau de consternação, que o controle parlamentar se tornou 

“satisfatório” em “certas velhas democracias”, mas, por outro lado, aconselhou as “novas 

democracias” a evitarem essa solução, adotando, ao menos, um recurso junto a órgão 

jurisdicional.[61] 

Outra posição interessante é a de Gil Desmoulin que, dando conta da exclusão do controle das 

eleições do campo de aplicação do artigo 6º, §1º da Convenção por parte da Comissão e 

mesmo antes da decisão final da Corte no caso Pierre Bloch, sustentava a adoção de um novo 

protocolo adicional destinado a abranger expressamente o contencioso eleitoral “porque a boa 

organização do processo jurisdicional relativo às eleições legislativas é essencial para 

assegurar a serenidade e a estabilidade da vida democrática. Ao preservar os direitos dos 

candidatos em face do desenrolar da eleição e os direitos dos jurisdicionados frente ao juiz 

eleitoral, este novo protocolo permitiria garantir uma maior ética política”.[62] 

Por isso, apesar de o princípio da existência de eleições livres, justas e regulares compor o 

quadro normativo europeu, pairam dúvidas sobre a real exeqüibilidade e exigibilidade do 

direito individual a ele correlato, pelo que se mantém aberta a questão sobre se, no espaço 

comum europeu, o direito de participar em eleições realmente possui natureza de direito 

fundamental.[63] 

Já nos países que compõem o sistema interamericano advindo do Pacto de São José da Costa 

Rica de 22/11/69, não se admite a ausência de recurso a instâncias jurisdicionais em matéria 

eleitoral, uma vez que o artigo 8º, §1º do Pacto dispõe que toda pessoa tem direito a ser 

ouvida, com as devidas garantias e dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal 

competente, independente e imparcial, estabelecido com anterioridade pela lei, para a 

determinação de seus direitos e obrigações de qualquer caráter. A própria Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos teve oportunidade de abordar o tema na Resolução 

01/90,[64] ao analisar os casos de ns. 9768,[65] 9780[66] e 9828,[67] propostos contra o 
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México em razão de práticas de corrupção eleitoral, da ausência de independência dos 

organismos eleitorais frente ao partido no poder (Partido Revolucionário Institucional) e da 

inexistência do devido processo e das garantias de acesso judicial constantes do referido art. 

8º do Pacto. Em suas conclusões, a Comissão constatou que não havia no sistema mexicano 

recurso efetivo ante juízes e tribunais competentes, independentes e imparciais que 

protejessem os recorrentes de atos violadores de direitos fundamentais, “como son los 

derechos políticos”. Decidiu, por isso, comunicar ao governo do México que o mesmo deveria 

cumprir a “obrigação de garantir o livre e pleno exercício dos direitos políticos e a proteção 

judicial”.[68] 

Após sua adoção na Inglaterra, os sistemas jurisdicionais evoluíram e se diversificaram, 

acomodando-se às tradições político-jurídicas das variadas realidades nacionais. Nos dias 

atuais, diversos são os modos de compreensão acerca de sua estrutura, que poderíamos dividir 

em quatro tipos, a saber: os sistemas de jurisdição ordinária, especializada, constitucional e 

dupla. 

A Inglaterra representa ainda o modelo de Jurisdição Ordinária, delegando aos juízes comuns 

a competência em razão do contencioso eleitoral. O sistema inglês, como mencionado, é o que 

rompeu pela primeira vez, em fins do século XIX, com o controle parlamentar. Atualmente o 

tema é disciplinado no Representation of the People Act de 1983 e na Election Petition Rules 

de 1960,[69] cuja atribuição do controle se manteve nas mãos dos juízes da Queen (King)’s 

Bench Division da High Court of Justice para todas as eleições (legislativas e locais).[70] A 

petição eleitoral deve ser apresentada diretamente ao The Election Petitions Office das Royal 

Courts of Justice que a enviam à High Court. Em seguida, esta designa dois juízes 

competentes, a que se dá o nome de Election Court, que se deslocam à circunscrição 

respectiva para julgar o caso.[71] 

Outros países, no entanto, criaram uma estrutura judiciária especialmente destinada à 

fiscalização dos atos eleitorais, caracterizando os sistemas de Jurisdição Especializada. É o 

caso do Brasil, em que a Constituição prevê em seus artigos 118 e seguintes a disciplina 

normativa dos Tribunais e Juízes Eleitorais.[72]  Há uma estrutura organizada 

hierarquicamente em três níveis, os Juízes eleitorais responsáveis por cada zona eleitoral 

(subdivisões das circunscrições estaduais ou distrital), os Tribunais Regionais Eleitorais 

(T.R.E.‟s), com sede na capital de cada Estado-Membro e no Distrito Federal e, no cume da 

estrutura, o Tribunal Superior Eleitoral (T.S.E.), com sede na capital federal.[73] Também no 

Uruguai está prevista no artigo 322 da Constituição a existência da Corte Eleitoral, 

competente para conhecer todo o relacionado com os atos e procedimentos eleitorais, bem 

como decidir em última instância as apelações e reclamações que se produzam, sendo juiz das 

eleições de todos os cargos eletivos (art. 322, alíneas a e c). Cite-se, por último, a Costa Rica 

com o Tribunal Supremo de Eleições encarregado, de forma exclusiva e independente, pela 

organização, direção e vigilância dos atos relativos ao sufrágio (arts. 9º, §2º  e 99 da 

Constituição, art. 19 do Código Eleitoral – Lei 1536 de 10/12/52 e art. 1º da Lei Orgânica do 

Tribunal Supremo de Eleições e do Registro Civil – Lei 3504 de 30/04/65). Em matéria de 

contencioso eleitoral, cabe ao mesmo decidir de modo definitivo as resoluções ditadas pelos 

demais organismos eleitorais (arts. 102, §4º e 103 da Constituição e arts. 19 e 144 do 

C.E.).[74] 

O terceiro sistema é o da Jurisdição Constitucional, qualificando o controle das eleições 

como um contencioso constitucionalizado. Em Portugal, o artigo 223, n. 2, alínea c, da 

Constituição diz que compete ao Tribunal Constitucional “julgar em última instância a 
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regularidade e a validade dos actos de processo eleitoral, nos termos da lei”. Muito embora 

haja a previsão constitucional genérica da participação de juízes, uma vez que o artigo 113, n. 

7 do mesmo diploma estabelece que o julgamento da regularidade e da validade dos atos de 

processo eleitoral compete aos tribunais, as leis eleitorais optaram pela previsão de que os 

recursos devem ser interpostos diretamente naquele, o que gerou a constitucionalização do 

contencioso em análise.[75] Na Áustria, o Tribunal Constitucional dispõe de competência 

exclusiva em matéria eleitoral e parlamentar, estabelecendo o preceito constitucional de n. 

141 que o mesmo conhece das contestações das eleições para presidente e para os órgãos de 

representação popular (alínea a), bem como para as eleições governamentais e locais (alínea 

b). Mencione-se, ainda, o caso da Grécia em que os artigos 58 e 100, alínea a, da 

Constituição, ordenam que as objeções levantadas contra a validade das eleições 

parlamentares a propósito de violações relativas à conduta das eleições e à falta de 

qualificações legais são designadas à Corte Especial Suprema. 

O último sistema a ser referido é o da Dupla Jurisdição, representado pela França da Vª 

República (pós-Constituição de 1958), em que incidem dois tipos diferentes de jurisdição 

consoante o tipo de eleição. No caso de eleições locais, o controle histórico é exercido pela 

jurisdição administrativa, cujos atores principais são os Tribunais Administrativos e o 

Conselho de Estado, agindo este como corte recursal ou instância única de acordo com o tipo 

de coletividade interna a que se faz referência.[76] Já no caso de eleições nacionais, após o 

referido abandono da verificação parlamentar com a promulgação da Constituição de 1958, a 

jurisdição constitucional é a competente para a resolução dos respectivos conflitos eleitorais, 

uma vez que os artigos 58 e 59 daquela atribuem o controle ao Conselho Constitucional.[77] 

  

Outros sistemas 

Para além dos sistemas anteriores, existem alguns modelos que merecem ser citados pelo seu 

rompimento com os padrões tradicionais anteriores. O primeiro a que se fará referência pode 

ser catalogado no gênero sistema misto, eis que conjuga dois modelos diferentes de controle 

para uma mesma categoria de eleição. O caso da Alemanha é emblemático por designar um 

controle político-jurisdicional quanto às eleições legislativas nacionais. Desse modo, o artigo 

41 da Lei Fundamental estabelece que o controle das eleições e da qualidade dos mandatos 

pertence ao Bundestag, sendo suas decisões sujeitas à interposição de recurso perante o 

Tribunal Constitucional.[78] É, portanto, um sistema escalonado em dois níveis, com 

princípios e técnicas de aferição distintos em cada instância. 

Por último, os modelos de contencioso eleitoral criados pela República Dominicana e pela 

Nicarágua merecem alusão por sua originalidade. A primeira possui um sistema de controle 

puramente administrativo, em que uma junta nacional e demais juntas dependentes, possuem 

competência constitucional para dirigirem as eleições, bem como resolverem todas as 

controvérsias a elas relacionadas (art. 92 da Constituição).[79] De acordo com a Lei Eleitoral 

(n. 275 de 21/12/97), a Junta Central Eleitoral constitui uma entidade de direito público, 

dotada de personalidade jurídica, com patrimônio próprio e autonomia financeira, 

representando a entidade máxima na matéria (art. 3º). Suas decisões são insuscetíveis de 

recurso, “pois não há outra instância com capacidade para conhecer questões eleitorais” (art. 

156, §2º, in fine). 

4219

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc-02/Meus%20documentos/Pastas%20Pessoais/Rodolfo/Artigos/Contencioso%20Eleitoral.docx%23_ftn75
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc-02/Meus%20documentos/Pastas%20Pessoais/Rodolfo/Artigos/Contencioso%20Eleitoral.docx%23_ftn76
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc-02/Meus%20documentos/Pastas%20Pessoais/Rodolfo/Artigos/Contencioso%20Eleitoral.docx%23_ftn77
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc-02/Meus%20documentos/Pastas%20Pessoais/Rodolfo/Artigos/Contencioso%20Eleitoral.docx%23_ftn78
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Pc-02/Meus%20documentos/Pastas%20Pessoais/Rodolfo/Artigos/Contencioso%20Eleitoral.docx%23_ftn79


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A Nicarágua apresenta a regulamentação mais peculiar ao romper com a clássica tripartição 

de poderes públicos e inserir o Poder Eleitoral ao lado dos tradicionais poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário (arts. 7 e 129 da Constituição). Composto pelo Conselho Supremo 

Eleitoral e demais organismos eleitorais subordinados (art. 169), cabe a esse Poder a 

organização, direção e vigilância exclusivas das eleições, plebiscitos e referendos (art. 168 da 

Constituição e art. 2º da Lei Eleitoral, n. 331 de 24/01/00). Também estruturado em forma 

piramidal, o sistema designa os organismos eleitorais inferiores (art. 5º da L.E.), constituídos 

pelos Conselhos Eleitorais dos Departamentos e das Regiões Autônomas da Costa Atlântica 

(arts. 16 e 19A da L.E.), pelos Conselhos Eleitorais Municipais (arts. 16 e 19B da L.E.) e 

pelas Juntas Receptoras de Votos (art. 23 da L.E.) e assinala o Conselho Supremo como órgão 

de cúpula, a ele cabendo, entre outras atribuições, a resolução definitiva dos litígios eleitorais 

(art. 173, §5º da Constituição e art. 10º, §§1º e 6º da L.E.).[80] 

  

Referências Conclusivas 

  

O objetivo deste estudo é o de demonstrar a variedade de sistemas de controle da legalidade e 

da legitimidade das eleições no Direito Comparado, a fim de se ter uma visão panorâmica 

sobre a opção brasileira em torno da jurisdição especializada das Cortes Eleitorais. 

Apesar de a ”administração das eleições” não ser objeto específico de análise, as implicações 

com o tema são imediatas. O fato de ser historicamente um sistema apartado de controle, que 

não se comunica diretamente com a jurisdição comum, o modelo brasileiro criado em 1932 

assume a vocação tradicional de atrair as competências globais afetas ao fenômeno do pleito. 

Associado à típica função jurisdicional, agrega-se a ampla capacidade de gestão do processo 

eleitoral lato sensu, isto é, de administração global das eleições, ressaltando ainda mais a 

singularidade do modelo brasileiro visto em perspectiva. 

Se levarmos ainda em conta as inúmeras oportunidades e procedimentos existentes no 

contencioso nacional para propositura de ações de controle,[81] chegaríamos à conclusão 

inequívoca de que o sistema brasileiro é robusto e integral. Contudo, não é este o caso. 

Sabemos da grave enfermidade de um ”jurisIMprudencialismo militante”, da assimetria 

eficacional entre a função administrativa e a função judicante das Cortes, o paroquialismo 

político na indicação dos membros dos Tribunais, entre outros fatores de desajustes que 

desafiam e provocam a doutrina brasileira a superar as análises dogmáticas e alinhadas ao 

mainstream jurisprudencial, em busca de novas paragens teóricas. 
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WLEZIEN, Christopher. “The Future of Election Studies: introduction”; CURTICE, John. 
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“Varieties of Election Studies” e FRANKLIN, Mark N. e WLEZIEN, Christopher. 
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PERRINEAU, Pascal. “Modèles d‟Explication du Vote”. In PERRINEAU, Pascal e REYNIÉ, 

Dominique (orgs.). Dictionnaire du vote. Paris: Presses Universitaires de France, 2001. 
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devido ao seu complexo e intrincado sistema. Ainda assim, tal profusão literária não impede 

que se designe o contencioso das eleições legislativas francesas como um contencioso “mal 

aimé” ou “malade” (TORCOL, Le contentieux..., ob. cit., p. 1218). No Brasil, o interesse pelo 

assunto vem crescendo, como comprovado pelo surgimento obras de qualidade, 

impulsionadas pela nova ordem constitucional pós-1988. 

[7] OROZCO HENRIQUEZ, J. Jesús. “El Contencioso Electoral/La Calificación Electoral”. 

In NOHLEN, Dieter; PICADO, Sonia e ZOVATTO, Daniel (Coords.). Tratado de Derecho 

Electoral Comparado de América Latina. México: IIDH/CAPEL et ali, 1998, p. 709. 

Tradução livre de: “en general se percibe una ausencia de trabajos que hagan hincapié en los 

aspectos técnico-jurídicos relacionados con el (...)”. 

[8] BRAUNIAS, Karl. Das parlamentarische Wahlrecht: ein Handbuch uber die Bildung des 

gesetzegebenden Karperschaften in Europa. Berlin: Gruyter, 1932, v. II, ps. 2 e ss. A 

afirmação é retirada de NOHLEN, Dieter e SABSAY, Daniel. “Derecho Electoral”. In 

NOHLEN, Dieter; PICADO, Sonia e ZOVATTO, Daniel (Coords.). Tratado de Derecho 

Electoral Comparado de América Latina. México: IIDH/CAPEL et ali, 1998, p. 13. 

[9] Em Jorge Miranda, a temática assume a terminologia direito eleitoral subjetivo e direito 

eleitoral objetivo (MIRANDA, Jorge. Estudos de direito eleitoral. Lisboa: Lex, 1995, ps. 70 e 

78). 

[10] NOHLEN e SABSAY, Derecho..., ob. cit., p. 13. 

[11] SÁNCHEZ AGESTA, Luis. Democracia y procesos electorales. San José: CAPEL, 

1986, ps. 9 e ss. Tradução livre de: “concepto más noble de la democracia, como un gobierno 

responsable mediante una elección periódica”. 

[12] SOLOZABAL ECHAVARRIA, Juan José. “Una Visión Institucional del Proceso 

Electoral”. Revista Española de Derecho Constitucional, an. 13, n. 39, sep./dic., 1993, p. 66. 

[13] Ibidem, ps. 65 e ss. 

[14] CÂNDIDO, Joel J. “Limites Objetivos do Microprocesso Eleitoral”. Revista Brasileira 

de Direito Eleitoral, n. 14, 2002, p. 16 e ss.  As discussões em torno do conceito e extensão 

do processo eleitoral no Brasil têm sido influenciadas, em geral, por um critério normativo. É 

que o artigo 16 da Constituição da República determina que “a lei que alterar o processo 

eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando à eleição que ocorra até 

1 (um) ano da data de sua vigência”. Por outro lado, a Ação de Investigação Judicial Eleitoral 

– A.I.J.E. (arts. 19 a 24 da Lei Complementar n. 64 de 18/05/1990), cujo objetivo genérico é a 

proteção da normalidade e legitimidade das eleições, não possui previsão legislativa clara 

acerca do seu termo inicial, muito embora deva incidir sobre fatos ocorridos no interior do 

processo eleitoral. Por isso, a definição do que seja processo eleitoral não trilha uma 

fundamentação autônoma, mas vem, grosso modo, vinculada ao período temporal em que, 

dentro e a partir do qual, podem ser aplicados os instrumentos de controle presentes no direito 

positivo. 

[15] OROZCO HENRIQUEZ, J. Jesús. “Justicia Electoral y Resolución de Conflictos”. 

Justicia Electoral, n. 11, Mexico: El Tribunal, 1998,  ps. 39 e 40 e Idem. “Los Sistemas 

Contenciosos Electorales en América Latina”. Justicia Electoral, n. 7, v. 5, México: El 
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Tribunal, 1996, p. 6. Em sentido conexo, JARDIM, Torquato. “Processo e Justiça Eleitoral: 

introdução ao sistema eleitoral brasileiro”. Revista de Informação Legislativa, an. 30, n. 119, 

jul./set., 1993, ps. 35 e ss. 

[16] Essa classificação é inspirada em Ruben Hernandez Valle (HERNANDEZ VALLE, 

Ruben. “Los Principios del Derecho Electoral”. Justicia Electoral, n. 04, Mexico: El Tribunal, 

1994, http//: www.trife.org.mx/bib_dig – Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[17] A nomeação que aqui se faz dos atos que integram tais etapas diverge da realizada pelo 

autor mencionado, eis que insere a publicação dos resultados na etapa constitutiva e inclui 

como atos típicos da terceira etapa a diplomação e o controle dos resultados. Quanto à 

diplomação, insiste-se no critério de sua definitividade, já que nem todas adquirem 

imediatamente eficácia plena. No caso de eleições contestadas, por exemplo, elas apenas 

adquirem a plenitude de seus efeitos posteriormente, ou seja, após trânsito em julgado das 

impugnações eleitorais. 

[18] E também menos técnica, já que, ao englobar a totalidade dos modelos existentes, atribui 

a qualidade de contencioso a sistemas desprovidos de tal característica, em que são previstas, 

por exemplo, soluções de autocomposição. É o caso dos sistemas políticos aonde o próprio 

legislativo confere de ofício a qualidade dos mandatos. Voltaremos ao tema no momento 

oportuno. 

[19] À exceção do controle de constitucionalidade dos atos normativos eleitorais e do controle 

dos delitos eleitorais, eis que ambos controles não têm incidência direta sobre o resultado da 

eleição em concreto. Nesse sentido, ver DELPÉRÉE, Francis. Le contentieux électoral. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1998, p. 4. 

[20] Essa perspectiva ampla é trabalhada, por exemplo, em Ibidem. A maioria dos manuais de 

Direito Eleitoral também subscreve essa abordagem. Para nos restringirmos a alguns 

exemplos no Direito Comparado, ver, por exemplo, sobre o sistema belga, CENTRE DE 

DROIT PUBLIC DE L‟UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES. Les élections dans tous 

leurs états: bilan, enjeux et perspectives du droit électoral. Bruxelles: Bruylant, 2001, 

especialmente às ps. 491 e ss.; sobre o sistema brasileiro, RIBEIRO, Fávila. Direito eleitoral. 

5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1998, passim; sobre o sistema espanhol, FERNANDEZ 

SEGADO, Francisco. Estudios de derecho electoral. Lima: Ediciones Jurídicas, 1997, 

especialmente às ps. 327 e ss. e SANTOLAYA MACHETTI, Pablo. Manual de 

procedimiento electoral. 4. ed., Madrid: Secretaría General Técnica del Ministerio del 

Interior, 1999, especialmente às ps. 185 e ss.; sobre o sistema francês, MASCLET, Droit 

électoral..., ob. cit., especialmente às ps. 311 e ss. e PICHON, Droit des élections..., ob. cit., 

especialmente às ps. 130 e ss.; sobre o sistema inglês, CHILD, Susan. Politico’s guide to 

election practice and law. Londres: Politico‟s Publishing, 2001, especialmente às ps. 115 e ss. 

[21] Abordagem presente, por exemplo, em CÂNDIDO, Limites objetivos..., ob. cit., p. 30; 

CENTRO DE CAPACITACIÓN JUDICIAL ELECTORAL DEL TRIBUNAL FEDERAL 

ELECTORAL. “Estructura del Poder Judicial e Impugnación Constitucional de Elecciones en 

el Derecho Comparado”. Justicia Electoral, v. IV, n. 6, 1995 (apesar de incluir certos 

sistemas como o alemão e o norte-americano que também prevêem controles parlamentares); 

FRAGA, Carlos. Contencioso eleitoral. Coimbra: Livraria da Universidade, 1997, p. 18; 

MALIGNER, Bernard. “Le Contentieux des Élections Municipales de 1989”. Revue 

Française de Droit Administratif, n. 7 (1), janv./févr., 1991; OROSCO HENRIQUEZ, Los 
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sistemas..., ob. cit., p. 6; Idem, Justicia electoral..., ob. cit., p. 39; SÁNCHEZ AGESTA, Luis. 

“Contencioso Electoral”, Diccionario Electoral, v. I, San José: CAPEL, 1988, p. 161. 

[22] Para um histórico do sistema de “verificação de poderes”, ver MULLER, Daniel. “De la 

Vérification des Pouvoirs des Députés; essai historique et critique”. Revue du Droit Public et 

de la Science Politique, T. 9, an. 5, jan./juin, Paris: A. Chevalier-Marescq et Cie., 1898. O 

autor associa a origem do sistema às convocações reais dos Estados Gerais na França que 

ocorreram, vez ou outra, ao longo de um período de quase cinco séculos (do início do séc. 

XIV às vésperas da Revolução Francesa em 05 de maio de 1789). Sendo os Estados Gerais 

uma assembléia de mandatários de diferentes ordens, cabia a ela verificar a regularidade dos 

mandatos de cada um dos seus membros, ressalvado o poder de intervenção real. Ao mandato 

conquistado eleitoralmente, aplicava-se a teoria privatista, admitindo-se a hipótese de sua 

revogação por parte dos eleitores. Aliás, de acordo com Léon Duguit, a expressão 

“verificação de poderes” não deveria ser usada fora desse contexto, já que, segundo ele, na 

concepção moderna de representação política os deputados não são representantes nem de 

estamentos, nem mesmo das circunscrições que o elegeram, mas sim de toda a nação. Ou seja, 

“la question qui se pose donc n‟est pas de savoir si les députés sont mandataires réguliers de 

la circonscription dont ils se prétendent élus, mais seulement de savoir si telle personne fait 

légalement partie de cet organe de représentation nationale qui s‟appelle le parlement, si l‟acte 

juridique qu‟est l‟élection a eu lieu conformément à la loi.” (DUGUIT, Léon. Traité de droit 

constitutionnel. T. IV, 2. ed., Paris: E. de Boccard, 1924, ps. 247 e ss.). Ver, também, LOÏC, 

Philip. Le contentieux des élections aux assemblées politiques françaises; de la vérification 

des pouvoirs par les chambres au contrôle juridictionnel du conseil constitutionnel. Paris: 

L.G.D.J., 1961. 

[23] Tema regulado ainda pelo artigo 6º, da Seção IV e artigo 2º, da Seção V, ambos do 

Capítulo I, bem como pelo artigo 7º, da Seção III, do Capítulo III, todos do Título III. 

[24] A influência da concepção de soberania nacional também teve um peso importante nas 

primeiras tentativas de justificação do sistema. Uma vez postulado que a Assembléia 

representava o microcosmos da nação e dessa recebia diretamente seu critério de legitimidade 

e soberania, a admissão ou rejeição de seus membros incorporavam-se no conjunto de suas 

funções naturais e exclusivas. Ver, nesse sentido, MULLER, De la vérification..., ob. cit., p. 

448. 

[25] CHARNAY, Jean-Paul. Le controle de la regularité des élections parlementaires. Paris: 

L.G.D.J., 1964, p. 331. 

[26] Entre outros países, o sistema também foi adotado nas Constituições da Dinamarca (art. 

33), Noruega (art. 55), Holanda (art. 58), Luxemburgo (art. 57), Islândia (art. 46) e Suécia 

(art. 11 do Capítulo 3º do seu Instrumento de Governo). 

[27] PIZZZORUSSO, Alessandro. Lezioni di diritto constituzionale. 3. ed., Roma: Ed. Il Foro 

Italiano, 1984, p. 246 e Idem. Sistema istituzionale del diritto pubblico italiano. 2. ed., 

Napoli: Jovene Editore, 1992, p. 181. Sobre o tema, ver, também, ELIA, Leopoldo. “Elezioni 

Politiche (contenzioso)”. Enciclopedia del diritto. V. XIV, Varese: Giuffrè Editore, 1965, 

especialmente a polêmica acerca da natureza jurídica do controle italiano nas páginas784 a 

789. 
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[28] http://www.camera.it/files/regolamento/regolamento.pdf (Acessado pela última vez em 

11/12/05). 

[29] 

http://www.camera.it/index.asp?content=%2Fcost%5Freg%5Ffunz%2F664%2F1600%2F160

1%2Flista%2Easp%3F (Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[30] O procedimento de verificação constante no Regolamento parlamentare per la verifica 

dei poteri do Senado segue, em linhas gerais, o estabelecido para a Câmara. Para maiores 

detalhes, ver http://www.senato.it/istituzione/verifica_poteri.htm (Acessado pela última vez 

em 11/12/05). 

[31] Acessível em 

http://www.lachambre.be/kvvcr/pdf_sections/publications/reglement/reglementF.pdf 

(Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[32] Também aqui o regimento interno do Senado estabelece um procedimento bastante 

semelhante ao da Câmara. Para maiores detalhes, ver 

http://www.senate.be/www/webdriver?MIval=index_senate&M=1&LAN 

G=fr (Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[33] À exceção da Inglaterra e de outros poucos países por ela influenciados. 

[34] PIERRE, Eugène.Traité de droit politique, electoral et parlementaire, 2. ed., Paris, 1902, 

ps. 412 e 413. Tradução livre de: “est souveraine, d‟une souveraineté absolue et sans réserve”. 

[35] CARRÉ DE MALBERG, Raymond. Contributions à la theorie générale de l’état. T. I, 

Paris: Sirey, 1920, p. 788, n. 22. 

[36] O termo “Conselhos Gerais” se refere às assembléias deliberativas presentesem cada 

Departamento francês. 

[37] São quatro as exigências fundamentais segundo o autor: “1º il faut que celui qui se 

prétend élu soit éligible; 2º il faut qu‟il ait obtenu la majorité exigée par la loi; 3º il faut que 

les opérations électorales aient été effectuées conformément à la loi; 4º il faut qu‟aucun fait 

extérieur (par exemple fait de corruption gouvernementale ou autre) ne soit venu vicier la 

sincérité de l‟élection.”. DUGUIT, Traité ..., ob. cit., p. 250 e Idem. Manuel de droit 

constitutionnel; théorie générale de l‟État, le droit et l‟État – les libertés publiques, 

l‟organisation politique de la France. 4. ed., Paris: Éditeur E. de Boccard, 1923, p. 426. 

Cumpre ressaltar que Duguit não cultivava pelo sistema nenhuma simpatia, criticando-o em 

várias momentos. Tomemos a seguinte passagem como exemplo: “Cependant il [le droit de 

vérifier les pouvoirs de leurs membres] est très critiquable. D‟abord il est toujours très 

dangereux de donner à une assemblée politique une fonction juridictionnelle. Il est impossible 

qu‟elle possède le calme, l‟impartialité nécessaires pour remplir une pareille fonction. (...) 

D‟autre part, il arrive souvent (il est inutile de rappeler des pratique qui ne sont pas très 

éloignées) que le parti qui a la majorité fait de la vérification des pouvoirs une arme de 

représailles contre le parti adverse, ce qui se concilie mal avec l‟impassibilité sereine qui 

convient à une juridiction.”. Idem. Traité..., ob. cit., p. 256. O autor, em uma passagem 

curiosa, chega mesmo a repreender Eugène Pierre por sua posição, escrevendo: “Je suis 
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étonné qu‟un auteur sérieux puisse écrire de pareilles choses”. Ibidem, p. 252. À época, 

também Maurice Hauriou compunha o rol dos críticos ao modelo parlamentar ao qualificar o 

sistema de verificação de poderes de “évidemment mauvais”, eis que representava um 

contencioso em face de um “tribunal politique”, cujas antigas justificações haviam, há muito, 

desaparecido (HAURIOU, Maurice. Précis de droit constitutionnel. Paris: Sirey, 1923, ps. 

563 e 564). 

[38] DUGUIT, Traité..., ob. cit., ps. 249 e ss. e Idem. Manuel..., ob. cit., ps. 426 e ss. 

Tradução livre de: “elle est étroitement liée par les dispositions de la loi” 

[39] ÉSMEIN, Adhémar. Éléments de droit constitutionnel français et comparé. 7. ed., Paris: 

Sirey, 1921, p. 355. 

[40] PARDO FALCÓN, Javier. “Algunas Consideraciones sobre el Control de las Actas 

Electorales en el Derecho Comparado y en la Historia Constitucional Española”. Revista de 

Estudios Políticos, n. 99 (Nueva Época), ener./mar., Madrid: Centro de Estudios Políticos y 

Constitucionales, 1998, p. 182. 

[41] Expressão derivada do nome de Pierre Poujade, líder da U.D.C.A. (Union de défense des 

commerçants et artisants). 

[42] Ver PHILIP, Loïc. “Le Conseil Constitutionnel, Juge Électoral”. Pouvoirs. N. 13, 1980, 

ps. 62 e 63. Além desses exemplos, várias outras manifestações de abuso parlamentar foram 

registrados na França. Para uma visão panorâmica a respeito, ver CAMBY, Jean-Pierre. Le 

conseil constitutionnel, juge électoral. Paris: Sirey, 1996, p. 06 a 08; DAUGERON, Bruno. Le 

contentieux électoral devant le conseil constitutionnel: singularité ou tradition? Paris: 

Université de Paris II (Mémoire du D.E.A. de Droit Public Interne), 1998, p. 14; DELPÉRÉE, 

Le contentieux..., ob. cit., p. 72 e TURPIN, Dominique. Contentieux constitutionnel. Paris: 

Presses Universitaires de France, 1986, p. 266. 

[43] Para um exemplo concreto de incongruência entre as decisões da Câmara dos Deputados 

e da Junta de Eleições na Itália, ver o caso D’Angelo citado em MIDIRI, Mario. “Cause di 

Ineleggibilità e Garanzie nel Procedimento Parlamentare di Verifica delle Elezioni”. 

Giurisprudenza constituzionale. Fasc. 3, An. XXXV, Milano: Casa Editrice Dott. Antonino 

Giuffrè, 1990. 

[44] CERASE, Marco. “Sviluppi e Contrasti in Materia di Verifica dei Poteri”. Diritto 

Pubblico, an. X, n. 2, mag./ago., 2004, p. 667. 

[45] DELPÉRÉE, Le contentieux..., ob. cit., p. 76. Tradução livre de: “c‟est le moins que l‟on 

puisse dire...”. 

[46] VERGOTTINI, Diritto constituzionale..., ob. cit., p. 415. 

[47] UYTTENDAELE, Marc. “Conclusions Générales”. In CENTRE DE DROIT PUBLIC 

DE L‟UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES. Les élections dans tous leurs états: bilan, 

enjeux et perspectives du droit électoral. Bruxelles: Bruylant, 2001, p. 644. Tradução livre de: 

“il est fini le temps de l‟arrogance du politique qui refusait que son action soit soumise au 

contrôle du juge”. 
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[48] RIBEIRO, Direito eleitoral..., ob. cit., p. 165. Ver também PARDO FALCÓN. Algunas 

consideraciones..., ob. cit., ps. 176 e ss. 

[49] Ver, nesse sentido, CADART, Jacques. Régime électoral et régime parlementaire en 

Grande-Bretagne. Paris: Armand Colin, 1948, p. 30 e MULLER, De la vérification..., ob. cit., 

p. 443. 

[50] Interessante é notar que a magistratura à época declarou-se peremptoriamente contrária à 

inovação, a ponto do Lord Chief Justice ter protestado calorosamente em nome de todos os 

juízes contra o projeto de lei (proposto em 1867 por Lord Derby) que, segundo ele, para além 

de ser inconstitucional e iníquo, teria sido calculado para degradar a magistratura (MULLER, 

De la vérification..., ob. cit., p. 444). 

[51] Por duas vezes no início do século XX a Câmara teve oportunidade de confirmar esse 

quadro geral de competências: em 1901, em relação ao pleito realizado em Maidstone e em 

1903, referente ao de Galway (Irlanda). Ver JÈZE, Gaston. “Angleterre (Chronique 

Constitutionnelle et Parlementaire Étrangère)”. Revue de Droit Public et de la Science 

Politique, t. 22, XXII
e
 année, Paris: V. Giard et E. Brière, 1905, p. 824. 

[52] Tendência ressaltada, por exemplo, em OROZCO HENRIQUEZ, El contencioso..., ob. 

cit., ps. 722 e 730 e Idem. Los sistemas..., ob. cit., p. 32. 

[53] BIDART CAMPOS, German J. “Pautas de Derecho Electoral en un Estado 

Democratico”. Justicia Electoral, n. 3, México: El Tribunal, 1993, http:// 

www.trife.org.mx/bib_dig. (Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[54] Art. 6º - Direito a um processo eqüitativo: “1. Qualquer pessoa tem direito a que a sua 

causa seja examinada, eqüitativa e publicamente, num prazo razoável por um tribunal 

independente e imparcial, estabelecido pela lei, o qual decidirá, quer sobre a determinação dos 

seus direitos e obrigações de caráter civil, quer sobre o fundamento de qualquer acusação em 

matéria penal dirigida contra ela. O julgamento deve ser público, mas o acesso à sala de 

audiências pode ser proibido à imprensa ou ao público durante a totalidade ou parte do 

processo, quando a bem da moralidade, da ordem pública ou da segurança nacional numa 

sociedade democrática, quando os interesses de menores ou a proteção da vida privada das 

partes no processo o exigirem, ou, na medida julgada estritamente necessária pelo tribunal, 

quando, em circunstâncias especiais, a publicidade pudesse ser prejudicial para os interesses 

da justiça.” 

[55] N. 120/1996/732/938, acórdão datado de 21/10/1997. Acessível em 

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=%

22Pierre-Bloch%20c.%20France%22&sessionid=3551144&skin=hudoc-fr (Acessado pela 

última vez em 19/08/05). 

[56] Ver as decisões de 14/12/76, König vs. R.F.A.; 06/05/85, Priorello vs. Itália; 14/12/89, L. 

Habsbourg-Lothringen vs. Áustria; 03/12/90, J. Demeules vs. França; 02/04/92, J.-

M.Gindreau vs. França; 28/02/94, I.Z. vs. Grécia; 09/05/94, J. Asentio Serqueda vs. 

Espanha. Sobre o tema, ver duas análises de J.-F. Flauss, a primeira realizada no período em 

que o caso se encontrava pendente no seio da Comissão (“Convention Européenne des Droits 

de l‟Homme et Contentieux des Élections Parlementaires”. Revue Française de Droit 

Constitutionnel. N. 19, Paris: Presses Universitaires de France, 1994) e a segunda escrita logo 
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após a famosa decisão da Corte (“L‟applicabilité de la Convention Européenne des Droits de 

l‟Homme au Contentieux des Élections Parlementaires: les enseignements de l‟arrêt Pierre 

Bloch”. Les Cahiers du Conseils Constitutionnel. N. 4, Paris: Dalloz, 1998). 

[57] MARIQUE, Yseult. “Le Contentieux en Amont des Élections”. In CENTRE DE DROIT 

PUBLIC DE L‟UNIVERSITÉ LIBRE DE BRUXELLES. Les élections dans tous leurs états: 

bilan, enjeux et perspectives du droit électoral. Bruxelles: Bruylant, 2001, ps. 511 e ss. 

[58] BURGORGUE-LARSEN, Laurence. “La Procédure Devant le Conseil Constitutionnel, 

Juge Électoral, n‟est pas Contraire à l‟Article 6 de la Convention Européenne des Droits de 

l‟Homme (Note de Jurisprudence)”. L’Actualité Juridique: Droit Aministratif. N. 1, 20 

janvier, Paris: C.E.P., 1998, ps. 67 e 68. 

[59] Ibidem, p. 67. 

[60] A “Comissão Européia para a Democracia pelo Direito” (designada Comissão de 

Veneza) foi criada  em 1990 nos quadros do Conselho Europeu para servir como órgão 

consultivo e divulgador do patrimônio europeu em quatro domínios: assistência 

constitucional, eleições e referendos, cooperação com as Cortes Constitucionais e promoção 

de estudos, pesquisas e seminários transnacionais. 

[61] GARRONE, Pierre. “Le Patrimoine Électoral Européen: une décennie d‟expérience de la 

Commission de Venise dans le domaine électoral”. Revue de Droit Public, t. 117, n. 5, 

sep./oct., 2001, p. 1434. 

[62] Cf ARTIGO DE ESSAWE, S. J. Priso (“Le Contentieux de l‟éligibilité au regard de 

l‟article 6 de la C.E.D.H.”. In J. T. Dr. Europ., 1998, 106-110) e DESMOULIN, Gil. “Le 

Contentieux des Élections Législatives: vers une application de la Convention européenne des 

droits de l‟homme?”. Revue de Droit Public et de la Science Politique. N. 1, Paris: L.G.DJ., 

1997, p. 180. Tradução livre de: “car la bonne organisation du processus juridictionnel 

relatif aux élections législatives reste essentielle afin d’assurer la sérénité et la stabilité de la 

vie démocratique. En préservant les droits des candidats face au déroulement de l’élection et 

les droits des justiciables confrontés au juge électoral, ce nouveau protocole permettrait de 

garantir une plus grande éthique politique”. 

[63] HERNDL, Kurt. “The Right to Participate in Elections – A Genuine Human Right? 

Reflections on Article 3 of Protocol n. 1 to the European Convention for the Protection of 

Human Rights and Fundamental Freedoms”. In BENEDEK, Wolfgang; ISAK, Hubert e 

KICKER, Renate. Development and developing international and european law (Essays in 

Honour of Konrad Ginther on the Occasion of his 65th Burthday). Frankfurt am Main: Peter 

Lang, 1999, p. 574. 

[64] 

http://www.cidh.oas.org/annualrep/89.90span/Cap3d.htm#RESOLUCION%20Nº%2001/90 

(Acessado pela última vez em 11/12/05). 

[65] Eleição de deputados no Estado de Chihuahua em 07/07/85. Ibidem. 

[66] Eleições municipais da capital do Estado de Durango de 06/07/86. Ibidem. 
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[67] Eleição para governador do Estado de Chihuahua de 06/07/86. Ibidem. 

[68] Destacamos. Tradução livre de: “obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los 

derechos políticos y a la protección judicial”. 

[69] Há ainda duas outras leis relativas às éleições locais: Local Elections (Principal Areas) 

Rules de 1986 (Statutory Instrument 1986/2214) e Local Elections (Parishes and 

Communities) Rules de 1986 (Statutory Instrument 1986/2215). Ver, INGLATERRA. The 

Election Petition Office. I want to challenge the outcome of an election, apr., 2003. 

[70] A exceção curiosa representada pela competência residual da Câmara dos Comuns foi 

mantida, embora pouco relevante para a caracterização global do sistema. 

[71] Salvo no que se refere aos julgamentos das eleições locais que são realizados 

primeiramente por um Commissioner indicado pela Election Court. Para mais detalhes, 

CHILD, Politico’s guide..., ob. cit., especialmente ps. 125 e ss. Para as características gerais 

do sistema eleitoral na Gran-Bretanha, ver BLACKBURN, Robert. The electoral system in 

Britain. Londres; New York: MacMillan Press; St. Martin‟s Press, 1995. Interessante é a 

ressalva feita por R. L. Leonard de que as petiçõe eleitorais na Inglaterra são bastante raras 

em virtude do alto valor das taxas judiciais e da inexistência de graves irregularidades 

(LEONARD, R. L. Elections in Britain. London: D. Van Nostrand, 1968, ps. 116 e 117). 

[72] As regras gerais de competência encontram-se nos mencionados artigos 118 e ss. da 

Constituição, apesar de outras normas se encontrarem dispersas pelas várias leis eleitorais 

infraconstitucionais. 

[73] Sublinhe-se, ainda, certos controles periféricos exercidos pelas juntas eleitorais, tais 

como a resolução de impugnações e demais incidentes verificados durante os trabalhos da 

contagem e da apuração (art. 40, II, do Código Eleitoral). 

[74] Os seguintes países também adotam o modelo de jurisdição especializada: Equador, 

Honduras, Panamá, El Salvador, Paraguai, Guatemala e México. 

[75] O tema será objeto de maiores detalhamentos no momento oportuno. 

[76] Retomaremos detalhadamente o tema quando tratarmos do contencioso eleitoral francês. 

[77] Apesar da composição política dos quadros do Conselho ditada pelo art. 56 da 

Constituição, não há dúvidas de que este possui natureza jurisdicional, sobretudo em matéria 

de contencioso eleitoral. Como escreve Dominique Turpin, “Il résulte de l‟ordonnance du 7 

novembre 1958 et du règlement de procédure que le CC [sic], statuant en matière électorale, 

exerce sans aucun doute possible une fonction juridictionnelle, tranche un litige né entre des 

parties (le requérant, l‟élu contesté) faisant valoir des droits subjectifs, selon une procédure 

contradictoire aboutissant à un véritable „jugement‟ (...).”. TURPIN, Contentieux..., ob. cit., p. 

274. Ver., ainda, CAMBY, Le conseil..., ob. cit., p. 11; DAUGERON, Le contentieux..., ob. 

cit., p. 53 e, sobretudo, V. F. Luchaire que, após uma análise precisa de várias implicações 

correlatas ao tema, responde à questão proposta no título do artigo de um modo direto e claro: 

“oui, dans ces conditions [natureza das funções], le Conseil constitutionnel est une juridiction 

(“Le Conseil Constitutionnel est-il une juridiction?”. Revue de Droit Public et de la Science 

Politique. 95
e
 année, jan./fév., 1979, p. 51). O próprio Conselho já teve oportunidade de 
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pronunciar o critério jurisdicional de seu controle na decisão de 05 de maio de 1959 (CC 

05/05/59: AN, Seine, 53ª circ.) – RENOUX, Thierry S. “Le Recours des Particuliers Devant le 

Conseil Constitutionnel”. In DELPÉRÉE, Francis (dir.). Le recours des particuliers devant le 

juge constitutionnel. Paris; Bruxelles: Economica-Bruylant, 1991, p. 95. 

[78] Ver, ainda, artigos 46, §1º, item 1; 47, §1º, item 1 e 49 da Lei Eleitoral de 07/05/56. 

[79] Exceção feita apenas quanto ao exame das atas da eleição presidencial e a publicação do 

resultado, cuja competência é designada à Assembléia Nacional pelo artigo 36 da 

Constituição. 

[80] A Venezuela optou recentemente por um sistema similar. A organização do Poder 

Eleitoral venezuelano consta nos artigos 292 e seguintes do Capítulo V, do Título V da 

Constituição. 

[81] Ação de Impugnação de Registro de Candidatura, Ação de Investigação Judicial 

Eleitoral, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, Recurso contra a Expedição de Diploma, 

para ficarmos apenas nas ações nominadas mais conhecidas. 
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DEMOCRACIA DELIBERATIVA E O PAPEL DOS CONSELHOS 

REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE CIVIL: A DISCUSSÃO CONSCIENTE E 

RESPONSÁVEL DOS CIDADÃOS COMO FATOR DE LEGITIMAÇÃO E DE 

RACIONALIZAÇÃO DO PODER ESTATAL 

 

DELIBERATIVE DEMOCRACY AND THE ROLE OF CIVIL SOCIETY 

REPRESENTATIVE COUNCILS: A CONSCIOUS AND RESPONSIBLE 

DISCUSSION BY THE CITIZENS AS A LEGITIMATING AND RATIONALIZING 

FACTOR OF STATE POWER 

 

Ricardo Victalino De Oliveira 

 

 

Resumo: O estudo da deliberação como importante componente que, na atualidade, 

influencia a configuração do regime democrático constitui o principal objetivo buscado neste 

trabalho. Busca-se, em síntese, estudar qual é o papel desempenhado pelos os conselhos 

representativos da sociedade civil na concretização das propostas teóricas que conferem 

substância à denominada democracia deliberativa. As ideias apresentadas apontam para 

conclusões que certificam a função complementar que há entre democracia representativa e 

democracia deliberativa, além de registrar que é no âmbito dos Municípios que a participação 

popular nos conselhos sociais tende a render seus mais profícuos resultados. O trabalho 

aborda, assim, a problemática acerca do funcionamento dos sistemas eleitorais no mundo 

democrático, atribuindo ênfase à participação direta da sociedade civil no processo decisório 

das políticas públicas compromissadas com a concretização de direitos sociais, econômicos e 

culturais. 

 

Palavras-chaves: conselhos; democracia deliberativa; sociedade civil; direitos sociais, 

econômicos e culturais; políticas públicas. 

 

 

Abstract: The study of deliberation as a key component that influences the configuration of 

the democratic regime today is the main target of this paper. In brief, we aim to analyze the 

role of civil society representative councils in implementing the theoretical proposals that 

substantialize the so-called deliberative democracy. The ideas presented here point to some 

4236



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

conclusions that certify the complementary function existing between representative 

democracy and deliberative democracy, besides showing that it is precisely in the 

municipality scope that the citizens’ participation in the social councils tends to yield the most 

fruitful results. Therefore, this article addresses the issue of the electoral systems functioning 

within the democratic world, emphasizing the direct participation of civil society in the 

decision-making process of the public policies committed with the implementation of social, 

economic, and cultural rights. 

 

Keywords: councils; deliberative democracy; civil society; social, economic, and cultural 

rights; public policies. 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

O discurso em prol da atual configuração da chamada democracia deliberativa ou dialógica 

surgiu nas últimas décadas do século XX, como alternativa às teorias democráticas até então 

predominantes, as quais, em maior ou menor medida, reduziam o processo democrático 

somente à escolha das elites governantes1. Os contornos teóricos que circundam as ideias 

propagadas pela democracia deliberativa conduzem à compreensão de que o processo 

democrático ultrapassa os campos relativos à realização de eleições e à definição das fórmulas 

aplicadas para viabilizar o funcionamento dos sistemas políticos-eleitorais. O que se busca 

com a afirmação do elemento deliberativo no universo democrático é, em linhas gerais, 

apresentar ao constitucionalismo caminhos viáveis para que o povo possa efetivamente 

discutir questões de interesse geral – ainda que diretamente ligadas a minorias – e, com isso, 

obter parâmetros satisfatórios de racionalização e legitimação na gestão da res pública 

(SOUZA NETO, 2007, p. 104-105). 

 

Colocada em outros termos, a orientação central que rege a democracia deliberativa centra-se 

na proposta de superação do principal elemento não democrático identificado na 

representatividade política: o fato de nem todos cidadãos terem a mesma chance de ocupar os 

cargos políticos no âmbito da estrutura estatal. Assim é que a democracia deliberativa, ao 

propor a necessidade do consenso entre os cidadãos para a tomada de decisões pelo Poder 

Público, busca permitir que todos sejam igualmente representados junto aos órgãos 

responsáveis por tomar as decisões que desencadeiam o agir do Estado (MERLE, 2004, 19-
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20). Trata-se, em verdade, da adoção de um modelo dialógico, ancorado no pressuposto 

teórico de que a democracia haveria de incorporar um momento de amplas discussões, 

capacitado a promover o embate e conhecimento profundo dos diferentes interesses existentes 

na tessitura social, ampliando os horizontes da agenda política, das convicções e dos 

conhecimentos pessoais, além de propiciar a harmonia entre aqueles que se dispõem a cultuar 

o debate franco e racional (TAVARES, 2007, 80). 

 

E é com base em tais considerações iniciais que se apresenta o objetivo principal deste 

trabalho: analisar o papel desempenhado pelos conselhos representativos da sociedade civil, 

atualmente existentes em diversas instâncias da Administração brasileira. Busca-se, por meio 

do mapeamento das diversas frentes em que esses conselhos atuam, apurar se os mesmos 

podem, de fato, ser admitidos como autênticos exemplos de concretização dos postulados que 

sustentam a vertente teórica do regime democrático-deliberativo. A partir de agora, serão 

investigados os pontos de destaque que tornam os postulados da deliberação democrática 

importante instrumento de legitimação e de racionalização de poder político na 

contemporaneidade. 

 

 

2. ELEMENTOS CONCEITUAIS DA TEORIA DEMOCRÁTICA-DELIBERATIVA  

 

Indissociavelmente entrelaçada ao princípio republicano, a democracia deliberativa adota 

como ponto de convergência axiológico a discussão política sistemática e consciente entre 

cidadãos livres e iguais. Sobre tal aspecto, registra Canotilho (2003, p. 224-225): 

 

[...] por democracia deliberativa entende-se uma ordem política na qual os cidadãos 

se comprometem: (1) a resolver coletivamente os problemas colocados pelas suas 

escolhas coletivas através da discussão pública; (2) a aceitar como legítimas as 

instituições políticas de base na medida em que estas constituem o quadro de uma 

deliberação pública tomada com toda a liberdade.  

 

Como se pode inferir, essa corrente da teoria democrática encerra notável variação da ideia de 

republicanismo liberal, e vem a se acoplar aos vários instrumentos jurídico-constitucionais 

tendentes a assegurar a obtenção de padrões mais significativos de self government, isto é, o 
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ideal de que as pessoas governem-se a si próprias, seja mediante concertada atuação política, 

seja por meio da elaboração de atos normativos que disciplinarão a vida social2. 

 

Percebe-se, portanto, que as propostas de aplicação concreta da democracia deliberativa não 

pretendem romper radicalmente com as instituições que sustentam as democracias nos vários 

Estados da atualidade. Ao contrário, como bem pontuam Gutmann e Thompson (2007, p. 

230), a observância e a adesão à democracia dialógica objetiva remodelar a complexa relação 

de interação entre democracia e divisão do poder, com vistas a permitir a construção de: 

 

[...] uma forma de governo na qual cidadãos livres e iguais (e seus representantes) 

justificam suas decisões, em um processo no qual apresentam uns aos outros 

motivos que são mutuamente aceitos e geralmente acessíveis, com o objetivo de 

atingir conclusões que vinculem no presente todos os cidadãos, mas que 

possibilitam uma discussão futura. 

 

A chamada “democracia consociativa” reflete a percepção de que há um sensível 

esgotamento, seja do sistema de partidos, seja da representação parlamentar, seja ainda da 

própria concertação social institucionalizada, como modos de apreensão de uma sociedade 

crescentemente multifacetada no plano grupal, e rica na sua diversidade de interesses e de 

exigências (MORAIS, 2004, p. 151). De tal sorte, hoje, a manutenção de padrões adequados 

de participação popular em governos afeitos aos valores democráticos impõe o 

estabelecimento de incessantes negociações realizadas entre os mais diversos segmentos da 

sociedade, pois, do contrário, as decisões políticas jamais conseguirão atender 

satisfatoriamente as necessidades do conjunto. 

 

Em outras palavras, o “governo pelo consenso” denota um aprofundamento dinâmico dos 

objetivos perseguidos pelo regime democrático-representativo, na medida em que a promove 

a índices muito expressivos a participação dos cidadãos, considerados individual ou 

grupalmente, no âmbito da tomada de decisões por órgãos estatais legitimados pela 

democracia representativa (MORAIS, 2004, p. 167). Nessa direção, ao se referir ao 

orçamento participativo – sem dúvida, o principal instrumento de materialização da 

democracia participativa já implantado por diversas unidades federativas do país –, 

Magalhães (2008, p. 189-190) constata que:  
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As experiências de orçamento participativo têm se mostrado muito ricas, atuando de 

forma complementar à democracia representativa. Este mecanismo não substitui a 

democracia representativa, existe o prefeito, os legisladores, a aplicação de recursos 

públicos através da proposta de lei orçamentária por parte do Executivo que deverá 

ser aprovada pelo Legislativo, ou seja, a democracia participativa não substitui a 

democracia representativa, mas contribui para seu aperfeiçoamento. Em outras 

palavras a democracia participativa garante que a democracia representativa seja 

mais democrática. 

 

Com efeito, parece bastante lúcida a conclusão de que o Estado democrático pode subsistir 

apenas com uma democracia política representativa, independentemente de um maior ou 

menor aprofundamento da democracia promotora da deliberação, embora o inverso não pode 

acontecer, pois a democracia deliberativa não consegue justificar a si própria, muito menos é 

apta a legitimar a atuação dos órgãos de poder político (MORAIS, 2004, p. 167).  Em última 

análise, a noção de democracia dialógica permite incluir às várias possibilidades de 

organização do governo novos elementos no atendimento do escopo mais elementar de 

qualquer Estado democrático: “o esforço para realizar a identidade entre governantes e 

governados, isto é, para colocar o povo no governo, o consentimento da Nação na base das 

instituições” (TEIXEIRA, 1991, p. 453). 

 

Conforme anota Hesse (1998, p. 120), a decisão pela democracia não pode se converter em 

uma doutrina abstrata, desatada da sociedade real e momentânea, que parte da crença 

insustentável de que o autogoverno do povo ancora-se na vontade uniforme dos cidadãos. Os 

sistemas de governo devem levar em conta os fatores reais que influem no contexto em que a 

atuação estatal será operada, o que, obrigatoriamente, exige sérias ponderações acerca da 

existência de conflitos dentro da sociedade e sensibilidade por parte do governo no tocante às 

diferenças e às divergências de opiniões, interesses, direções de vontade e aspirações dos 

governados. Daí o motivo pelo qual se deve reconhecer que a democracia deliberativa 

apresenta-se como peça tendente pacificar o meio social, pois a avaliação dos vários pontos 

de vista e dos interesses contrapostos abrigados na sociedade permite que as escolhas mais 

difíceis sejam feitas de modo aceitável por todos (TAVARES, 2007, p. 82).  

 

Assim é que, mesmo sendo uma teoria de difícil aplicação concreta – mormente porque 

repousa na premissa muito exigente de que seria possível a obtenção do consenso entre os 

cidadãos sobre todos os assuntos importantes de decisão pública –, há que se admitir que a 
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democracia participativa corresponde a melhor expressão do ideal de autogoverno popular 

(MERLE, 2004, p. 20). Isso porque, nos termos defendidos por Tavares (2007, pp. 82-83), o 

diálogo responsável que figura como pressuposto indissociável da deliberação democrática 

pode ser capaz de transformar posições inicialmente adotadas pelos participantes do processo 

político decisório, ampliando-se consideravelmente o conhecimento acerca da realidade em 

benefício daqueles que deliberam.  

 

Sob essa perspectiva, é possível verificar que os órgãos do Estado, geralmente liderados por 

representantes eleitos pelo povo, podem encontrar no emprego da feição dialógica do regime 

democrático componentes seguros para que suas decisões representem o resultado de 

conclusões consensuais, fundadas na razão e não na barganha de interesses individuais 

heterogêneos, resguardando-se com isso, ainda, os interesses dos segmentos sociais 

minoritários. 

 

Mas para que essas funções se realizem, a deliberação deve se dar em um contexto aberto, 

livre e igualitário. Todos os cidadãos precisam ter reais e equânimes condições de 

participação do processo político de decisão, devendo inexistir qualquer espécie de coerção 

física ou moral ao debate. As idênticas possibilidade e capacidade de influenciar e de 

persuadir os envolvidos na deliberação constituem condições imprescindíveis para a 

ocorrência de uma deliberação justa e eficiente (SOUZA NETO, 2007, p. 105). 

 

Não é por outra razão que se afirma que a democracia deliberativa deve incorporar ao 

universo estatal o valor igualdade em sua variação substantiva ou material em níveis jamais 

assistidos.  Com efeito, as pobrezas social e política bloqueiam a realização da democracia e 

constituem fortes elementos de desagregação e desfiguração do diálogo imbuído de conciliar, 

por meio do consenso, os mais imbricados pontos de tensão que existem no ambiente social 

(TAVARES, 2007, p. 97). Sem igualdade entre os cidadãos, constata-se que será 

absolutamente impossível existir um diálogo verdadeiro e efetivo entre os vários substratos 

que integram a sociedade e, sem o alcance do consenso, fica difícil orientar as autoridades 

estatais na edição de atos normativos ou na criação de programas governamentais 

compromissados a transformar a realidade.  
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3. OS BENEFÍCIOS ADVINDOS DA PROGRESSIVA APLICAÇÃO DA 

PARTICIPAÇÃO DELIBERATIVA DOS CIDADÃOS NA FORMULAÇÃO DE 

AÇÕES DO ESTADO  

 

Pelo que foi aqui apresentado até o momento, fica patente que o esforço em aplicar, ainda que 

modo incompleto, os vetores irradiados pela teoria da democracia dialógica demonstra 

sintonia com as necessidades colocadas pelo pluralismo que dimana da complexidade 

inarredável da vida contemporânea. A consecução do consenso por meio da deliberação 

responsável entre os cidadãos e o consequente emprego da decisão obtida para orientar a 

atuação da Administração atestam, por certo, aperfeiçoamento dos parâmetros e das técnicas 

de organização dos regimes democráticos. Além disso, é perceptível também a contribuição 

que a participação política presta para que se aproxime do resultado esperado para o grande 

desafio lançado aos constitucionalistas de nosso tempo, que, segundo Telles Junior (2011, p. 

332), é “o de descobrir a fórmula constitucional de assegurar a permanente penetração do 

pensamento e da vontade dos governados nas decisões dos governante”. 

 

Os órgãos públicos estruturados em consonância com os fundamentos da democracia 

deliberativa transmutam-se, portanto, em verdadeiros fóruns de aferição da vontade popular, 

respeitosos em relação às diferenças e à cambiante dinâmica da sociedade. Nesse panorama, 

desponta-se que o núcleo da concepção de regime democrático dialógico está revestido com a 

certeza de que compete ao Estado não somente tolerar as diferentes pretensões e valores 

acerca do bem comum; deve o governo considerar todos os segmentos sociais como titulares 

de necessidades e desejos razoáveis e igualmente importantes para o atendimento do interesse 

público (KOZICKI, 2004, p. 48).  

 

O permanente e frutífero diálogo no seio das instituições do Estado retrata uma estruturação 

dos órgãos de poder que, além de permitir a participação ativa do povo no delineamento das 

ações administrativas – em especial, durante as etapas de formulação de políticas públicas em 

atenção às necessidades básicas da população –, considera o povo em sua integralidade. Isso, 

por conseguinte, determina a superação de visões anacrônicas que enxergavam a atuação das 

autoridades públicas como resultado da posição de superioridade do Poder Público perante os 

administrados.  
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A adoção de um modelo deliberativo de democracia possibilita, portanto, que se atenda com 

precisão as aspirações mais autênticas do povo. Desse modo, o Estado passa notadamente a 

refletir a preocupação de se levar o povo a sério – como, em verdade, deveria sempre ter 

acontecido. A aquisição da consciência de que o povo constitui uma realidade revigora as 

diretrizes apregoadas pela democracia representativa e, ainda, impede que a democracia seja 

considerada “somente em termos de técnica de representação e de legislação”, conforme 

preconiza Müller (2011, p. 96). 

 

Escorada em tais constatações, adquire grande significado a definição de Constituição aberta 

aos mecanismos de execução das propostas de deliberação democrática, nos termos 

consignados por Souza Neto (2006, p. 225): 

 

A teoria democrático-deliberativa resgata o esforço de racionalização normativa, 

mas o concebe de modo dinâmico, democrático, discursivo e reconstrutivo. Com 

isso, logra operar com mais consistência e equilíbrio uma síntese entre os principais 

dualismos da teoria constitucional – descrição v. prescrição, normatividade v. 

realidade, estática v. dinâmica. Fixados esses pressupostos, tal teoria pode 

estabelecer o seguinte conceito de constituição: 

 

A constituição da democracia deliberativa é um sistema aberto cujo núcleo 

substantivo é o repositório das tradições políticas que dão fundamento ao estado 

democrático de direito, reconstruídas democrática, discursiva e coerentemente, de 

modo a permitir a cooperação livre e igualitária de todos os cidadãos na deliberação 

democrática. 

 

Fixado o entendimento de que a democracia dialógica não deve substituir a democracia 

representativa, mas permitir que arranjos político-institucionais sejam criados com vistas a 

conduzir a sociedade civil para a arena em que são tomadas as decisões políticas, cumpre 

apreciar como a o povo pode, por meio da participação em conselhos criados em variadas 

instâncias da Administração, legitimar e racionalizar a atuação estatal.  Longe de serem 

órgãos protocolares e esvaziados de significado, ver-se-á que os fóruns populares demonstram 

ser alternativas viáveis para a resistência contra a influência do poder econômico, 

lamentavelmente muitas vezes decisivo na democracia representativa. É nesses órgãos, por 

excelência, que o discurso capitaneado por todos os setores da sociedade, inclusive pelos 

grupos mais pobres, há de ser admitido e ponderado com idêntico valor aos reclamos 

apresentados pelos segmentos de grande influência e prestígio econômico. 
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4. O CONSELHOS REPRESENTATIVOS DA SOCIEDADE CIVIL COMO 

INSTRUMENTOS DE CONCRETIZAÇÃO DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA 

NO BRASIL 

 

Os conselhos representativos da sociedade civil refletem, segundo Borges (2006, p. 1327), a 

materialização de uma relevante missão que o constituinte atribuiu à sociedade civil, uma vez 

que o texto da Lei Maior está permeado de dispositivos que asseguram a plenitude da 

participação popular na gestão do Estado. Esse dado é ilustrado pela enumeração de previsões 

constitucionais feita por Santin (2008, p. 189-190):  

 

Assim, salienta-se que, além dos mecanismos do art. 14, há outros dispositivos de 

democracia participativa indicados na Constituição Federal de 1988, como os 

direitos fundamentais de acesso de todos à informação administrativa (art. 5, XIV e 

XXXIII) e o direito de petição e de certidão em repartições públicas (art. 5, 

XXXIV). Mencionam-se ainda: a participação dos trabalhadores em colegiados de 

órgãos públicos em que se discutiam seus interesses (art. 10); direito de fiscalização 

pelos contribuintes das contas dos Municípios (art. 31, § 3º); possibilidade de, na 

forma da lei, haver a participação do usuário na administração direta e indireta (art. 

37, § 3º); direito de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

denunciar irregularidades ou ilegalidades perante as Cortes de Contas (art. 74, § 2º); 

obrigatoriedade de o sistema de seguridade social observar o caráter democrático e 

descentralizado da Administração, numa gestão quadripartite (art. 194, VII). Por 

fim, observa-se a necessidade de uma gestão democrática no campo da saúde (art. 

197, 198, III, e 227, § 1º); da assistência social (art. 204, I); da educação (arts. 205 e 

206, VI); da cultura (art. 216, § 1º); do meio ambiente (art. 225); da criança e do 

adolescente (art. 231, § 3º), sendo que aqui estão referidos alguns dos mais 

relevantes. 

 

Diante do crescente abandono das vertentes autoritárias sentidas em matéria de organização 

dos Estados da atualidade, os governos buscam, cada vez mais, valorizar a participação dos 

destinatários finais da conduta administrativa na tomada das decisões mais relevantes. Essa 

mudança de paradigmas também é sentida no Brasil, onde o Estado apresenta sinais 

indicativos de adoção da deliberação como peça-chave para a obtenção de acertos na atuação 
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estatal, especialmente em temas de grande envergadura e impacto social (BORGES, 2008, p. 

1327-1328).  

 

Como é sabido, a participação popular ganha corpo mediante várias formas de atuação dos 

governados no cenário político, a exemplo da iniciativa popular de projetos de leis e da 

cooperação privada no desempenho das prestações administrativas. Entretanto, é a atuação 

dos conselhos da sociedade civil no resguardo dos interesses da coletividade que aponta de 

modo mais apropriado o quão importante deve ser o diálogo reiterado e responsável entre os 

mais diferentes setores que integram o complexo cenário social para haja a atuação 

concertada do Estado. Nesses órgãos deliberativos, cada cidadão encontra a franca 

possibilidade de ocupar um posto de igual importância em relação aos demais componentes, 

sem privilégios e sem odiosas diferenciações, uma vez que a essência dos referidos conselhos 

reside justamente em respeitar e prestigiar o pluralismo que reina na sociedade.  

 

Deve-se entender que a participação popular na Administração não quebra o monopólio 

estatal da produção do Direito e na formulação de ações voltadas ao estabelecimento de 

políticas públicas, mas obriga o Estado a elaborar suas normas jurídicas e programas de 

atuação governamental de modo emparceirado com os particulares. E, em verdade, é essa 

maneira de trabalhar que permite vislumbrar a locução “Estado democrático” como sinônima 

muito adequada da noção de “Estado participativo” (BRITTO, 1992, p. 121-122), que tem na 

deliberação entre os cidadãos valioso instrumento de transformação social mediante a atuação 

do Poder Público.  

 

Consoante expõe Britto (1992, p. 122), a inclusão de representantes da sociedade civil junto 

aos órgãos do Estado torna possível a configuração do componente que faltava no célebre 

conceito cunhado por Abraham Lincoln de que a democracia é o regime que realiza o governo 

do povo, pelo povo e para o povo. Isso porque o regime democrático que se mostra 

exclusivamente representativo acaba refletindo a tradução de um governo do povo, mas sem o 

povo, uma vez que  apenas alguns poucos cidadãos – aqueles que ocupam os cargos políticos 

do Executivo e do Legislativo dotados de expressivo poder decisório – mostram-se 

habilitados a tomar as decisões que se converterão em efetiva atuação do Poder Público.  

 

Situação diversa é configurada quando a sociedade civil passa a deliberar ativamente nos 

órgãos públicos, pois o próprio povo passa a contribuir, mediante os mecanismos da 
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democracia dialógica, para a definição dos rumos a ser seguidos pela Administração, sem a 

necessidade de imputar aos representantes detentores de mandatos eletivos todas as 

responsabilidades decorrentes das escolhas tomadas.  

 

Sob tal influxo, conclui Daniel (2000, p. 1323) que os conselhos representativos da sociedade 

civil fazem parte de uma dimensão mais ampla das ações de governo e envolvem, em 

verdade, uma paradigmática mudança no modo de fazer gestão pública. Tais órgãos 

corporificam o cabedal de recursos tendentes a materializar a denominada “concepção de 

cogestão, uma concepção partilhada de poder”. Pelo que se pode depreender, a gestão 

compartilhada – sem implicar abandono dos postulados nucleares da democracia 

representativa –  exige que a Administração seja receptiva aos projetos de criação de “novos 

espaços, novas esferas públicas no interior das quais a agenda fundamental está voltada ao 

fortalecimento dos direitos da cidadania” (DANIEL, 2000, p. 1323). 

 

Interessa registrar que as experiências vivenciadas no país acerca da admissão de atores que 

representam a sociedade civil no âmbito de órgãos administrativos são variadas. Na órbita da 

efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais tem se assistido a emergência de uma 

série de conselhos que encerram múltiplas funções voltadas a assegurar a efetivação dos 

referidos direitos. A título de exemplo, o Sistema Único de Saúde (SUS), regulamentado pelas 

Leis Federais n. 8.080/90 e 8.142/90, estabelece os conselhos e conferências de saúde como 

instâncias agregadas ao sistema e, para orientar a atuação desses órgãos representativos, o 

Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (2004, p. 26-28) enumerou as competências que 

lhes foram determinadas nos seguintes termos: 

 

Aos Conselhos de Saúde Nacional, Estaduais, Municipais e do Distrito Federal, que 

têm competências definidas nas leis federais, bem como, em indicações advindas 

das Conferências de Saúde, compete: 

I - Implementar a mobilização e articulação contínuas da sociedade, na defesa dos 

princípios constitucionais que fundamentam o SUS, para o controle social de Saúde. 

II - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento. 

III - Discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização das diretrizes 

aprovadas pelas Conferências de Saúde. 

IV - Atuar na formulação e no controle da execução da política de Saúde, incluindo 

os seus aspectos econômicos e financeiros e propor estratégias para a sua aplicação 

aos setores público e privado. 
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V - Definir diretrizes para elaboração dos planos de Saúde e sobre eles deliberar, 

conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos 

serviços. 

VI - Estabelecer estratégias e procedimentos de acompanhamento da gestão do SUS, 

articulando-se com os demais colegiados como os de seguridade, meio ambiente, 

justiça, educação, trabalho, agricultura, idosos, criança e adolescente e outros. 

VII - Proceder à revisão periódica dos planos de Saúde. 

VIII - Deliberar sobre os programas de Saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados ao Poder Legislativo, propor a adoção de critérios definidores de 

qualidade e resolutividade, atualizando-os em face do processo de incorporação dos 

avanços científicos e tecnológicos, na área da Saúde. 

IX - Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo 

de unidades prestadoras de serviços de Saúde públicos e privados, no âmbito do 

SUS, tendo em vista o direito ao acesso universal às aces de promoção, proteção e 

recuperação da Saúde em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a 

diretriz da hierarquização/regionalização da oferta e demanda de serviços, conforme 

o princípio da equidade. 

X - Avaliar, explicitando os critérios utilizados, a organização e o funcionamento do 

Sistema Único de Saúde - SUS. 

XI - Avaliar e deliberar sobre contratos e convênios, conforme as diretrizes dos 

Planos de Saúde Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais. 

XII - Aprovar a proposta orçamentária anual da Saúde, tendo em vista as metas e 

prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2o da 

Constituição Federal), observado o princípio do processo de planejamento e 

orçamentação ascendentes (artigo 36 da Lei no 8.080/90). 

XIII - Propor critérios para programação e execução financeira e orçamentária dos 

Fundos de Saúde e acompanhar a movimentação e destinação dos recursos. 

XIV - Fiscalizar e controlar gastos e deliberar sobre critérios de movimentação de 

recursos da Saúde, incluindo o Fundo de Saúde e os transferidos e próprios do 

Município, Estado, Distrito Federal e da União. 

XV - Analisar, discutir e aprovar o relatório de gestão, com a prestação de contas e 

informações financeiras, repassadas em tempo hábil aos conselheiros, acompanhado 

do devido assessoramento. 

XVI - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de Saúde 

e encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos, conforme legislação 

vigente. 

XVII - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no 

seu âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de Saúde, 

bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do Conselho, nas suas 

respectivas instâncias. 
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XVIII - Estabelecer critérios para a determinação de periodicidade das Conferências 

de Saúde, propor sua convocação, estruturar a comissão organizadora, submeter o 

respectivo regimento e programa ao Pleno do Conselho de Saúde correspondente, 

explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas pré-conferências e conferências 

de Saúde. 

XIX - Estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e entidades 

governamentais e privadas, visando à promoção da Saúde. 

XX - Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na 

área de Saúde, pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde (SUS). 

XXI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em Saúde e 

divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões 

por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e 

local das reuniões. 

XXII - Apoiar e promover a educação para o controle social. Constarão do conteúdo 

programático os fundamentos teóricos da Saúde, a situação epidemiológica, a 

organização do SUS, a situação real de funcionamento dos serviços do SUS, as 

atividades e competências do Conselho de Saúde, bem como a Legislação do SUS, 

suas políticas de Saúde, orçamento e financiamento. 

XXIII - Aprovar, encaminhar e avaliar a política para os Recursos Humanos do 

SUS. 

XXIV - Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das 

plenárias dos conselhos de Saúde. 

 

E o amplo rol apresentado é suficiente, por si só, para expressar a relevância e o tamanho do 

protagonismo que é esperado dos conselhos em questão. A propósito, é cada vez mais 

frequente que a prestação de serviços públicos de natureza social, econômica ou cultural 

venha acompanhada da tendência de incentivar diálogos abertos junto aos conselhos 

representativos da sociedade civil, antes de a formulação da vontade estatal referente aos 

serviços que serão disponibilizados seja conclusivamente finalizada. Tal postura do Estado 

permite, sem dúvida, que ocorra a dirigida fixação das metas e das prioridades que deverão 

ser atingidas, orientando-se, assim, a otimização dos recursos públicos e o pleno atendimento 

das expectativas e das necessidades da população.  

 

Seja como for, as múltiplas iniciativas já implantadas convergem para demonstrar que os 

conselhos sociais assumem o posto de ferramentas voltadas a romper com o isolamento dos 

centros de tomada de decisões do Estado e, ainda, adquirem o formato de caminhos 

habilitados a aproximar o poder estatal dos administrados. Os aludidos centros deliberativos 
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fazem com que o cidadão veja a concretização de seu poder decisório no processo 

democrático não somente no momento da eleição de seus representantes políticos; 

transforma-o, em suma, em artífices do planejamento e da execução dos serviços públicos 

essenciais.  

 

Ao que tudo indica, os conselhos representativos significam hoje uma realidade que, a 

despeito de ainda necessitar de importantes ajustes, não pode ser negada e tampouco 

rechaçada pelo Poder Público. Ao contrário, cabe à Administração incentivar a criação desses 

órgãos de diálogo, garantindo que a composição dos mesmos reflita com fidelidade o terreno 

social em que os serviços públicos serão prestados.  

 

Nesse compasso, para que haja a esperada concretização da participação popular no processo 

de formação das tutelas jurídico-políticas, defende-se a imprescindibilidade de aprimoramento 

das instituições de educação e de responsabilização públicas, além da necessidade de 

promoção de práticas políticas que encorajem as pessoas a deliberar sobre política. Com 

efeito, a promoção da participação política sem o arrimo de uma educação que 

verdadeiramente desenvolva a capacidade de autonomia, discernimento e visão crítica da 

população pode facilmente tornar o povo presa fácil de militâncias organizadas e das 

ideologias, legitimando oportunistas ideológicos e carismáticos (SANTIN, 2008, p. 198-199). 

 

Teixeira (2000, p. 92 passim), em igual sentido, apresenta uma abordagem genérica a respeito 

dos condicionantes que interferem no funcionamento dos órgãos participativos. Dentre as 

constatações apuradas, o autor demonstra que o sucesso no funcionamento do diálogo 

democrático que toma forma nesses centros demanda a observação dos seguintes pontos: a) a 

efetividade das deliberações dos conselhos exige paridade no aspecto número, no acesso de 

informações, na possibilidade de formação e na disponibilidade de tempo dos conselheiros 

que representam diferentes setores da sociedade; b) os efeitos das decisões dos conselhos são 

proporcionalmente mais significativos quanto maior for a representatividade e a pressão 

social para que a deliberação se concretize; c) na estruturação do conselho, deve-se considerar 

que a eficácia de suas decisões dependerá diretamente do grau de conhecimento da máquina 

administrativa apresentado pelos seus integrantes, da regularidade das reuniões realizadas, da 

participação que terá na apreciação de assuntos de índole orçamentária e, ainda, da 

possibilidade de formular propostas para informar a atuação do Poder Público. 
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Com base no que foi apresentado – destacando-se, por oportuno, as premissas que sustentam 

as proposições teóricas da democracia deliberativa e a contribuição que os conselhos sociais 

prestam no papel de garantidores de eficiência na prestação de serviços públicos –, percebe-se 

os motivos que influenciaram Lopes (2000, p. 33) a asseverar com lucidez que os conselhos 

da sociedade civil encontram-se justamente no local em que as diferenças sociais exigem 

tomadas de posição incapazes de, no curto prazo, beneficiar a todos simultaneamente.  

 

E, como corolário, essa conclusão pode ser traduzida com perfeição em um axioma que 

reflete com sensível clareza a missão delegada aos aludidos conselhos: mais do que 

instrumentos democráticos de diálogo, esses órgãos precisam ser compreendidos como 

instâncias de realização de justiça social, pois o resultado de sua atuação converge para uma 

opção distributivista na prestação da assistência estatal, uma vez que refletem a ideia de 

aumentar o quinhão dos que não têm, aumentando-se ou conservando-se o quinhão dos que já 

têm (LOPES, 2000, p. 33).  

 

 

5. A CRIAÇÃO DOS CONSELHOS SOCIAIS E A AFIRMAÇÃO DA AUTONOMIA 

DO MUNICÍPIO NA FEDERAÇÃO NACIONAL 

 

Como registra Magalhães (2008, p. 188), no Brasil, o caminho para a construção de uma 

democracia participativa e dialógica, que seja exitosa na resistência contra o desmonte dos 

valores primaciais do Estado Social e Democrático de Direito passa pela questão local. Não 

obstante o fato de haver conselhos deliberativos em todas as instâncias federativas, torna-se 

patente que os melhores e mais destacados exemplos de participação popular na gestão do 

interesse público ocorrem no plano local. 

 

A construção de uma democracia dialógica, calcada no espírito participativo, passa 

necessariamente pela discussão territorial que envolve a forma federativa de Estado, 

notadamente sobre o correto equacionamento do pacto federativo. O fomento da criação de 

conselhos deliberativos que atuam no âmbito local casa-se com a definitiva consagração, pela 

atual Lei Maior, do Município como autêntico ente federado. De tal sorte, verifica-se que a 

ordem constitucional vigente apresenta – ao menos em tese – condições factíveis para que a 

autonomia municipal transforme não somente o universo administrativo, mas sobretudo os 
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padrões de engajamento e de atuação da população em relação aos assuntos que importam 

toda a coletividade.  

 

Desse modo, cumpre registrar a análise feita por Santin (2008, p. 191) sobre estreita ligação 

que há entre o Estado federal arquitetado pela última Assembleia Constituinte e o estímulo 

que a autonomia municipal representou para a sedimentação dos postulados do regime 

democrático deliberativo: 

  

O espírito de abertura política inaugurado com a promulgação da Constituição 

Federal de 1988, pertinente aos Municípios brasileiros, propicia o desenvolvimento 

de uma nova forma de administrar a coisa pública, o Poder Local, que pretende 

garantir descentralização administrativa conjugada com participação popular, 

aproximando a sociedade das decisões políticas com vistas a otimizar a aplicação do 

dinheiro público. 

 

É no Município que se desenvolvem as dinâmicas sociais, onde o princípio da participação 

popular poderá ser potencializado em todas suas modalidades de expressão. De fato, é no 

plano local que as autoridades responsáveis por gerir a Administração, certamente em virtude 

da proximidade que mantêm com os administrados, melhor conseguem incluir a população na 

profícua discussão tendente a operar o incremento na eficiência prestacional do Estado.  

 

Além disso, é no Município que as dinâmicas sociais se apresentam com maior intensidade e, 

por tal motivo, os munícipes se tornam os principais envolvidos com o desfecho das tomadas 

de decisões governamentais. São eles os beneficiados com políticas boas ou sofrem as 

consequências ruins de uma má administração. Por abranger o centro das relações sociais, a 

cidade deve ser o foco de discussão no cenário político e o berçário da cidadania, garantindo a 

participação popular nesse processo de tomada de decisões políticas (SANTIN, 2008, pp. 

191-192). 

 

A concretização de uma gestão democrática municipal é uma via de mão dupla, a qual 

depende tanto do Poder Público quanto dos cidadãos. Requer-se do Poder Público a abertura 

de espaços para a participação popular, instituindo-se vias adequadas de comunicação entre 

administradores e administrados. Da população é esperado consciência sobre a importância 

que sua participação trará na melhoria das condições de vida e na ordenação de seu espaço 

social. Tal entendimento convalida a tese de que o gestor municipal não figura como único 
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responsável pelos bons resultados que podem advir da democracia dialógica, haja vista que o 

próprio cidadão ocupa papel crucial para o bom funcionamento da gestão pública 

compartilhada (SANTIN, 2008, p. 198). 

 

 

6.  CONCLUSÃO   

 

Os conselhos deliberativos, cuja composição retrata evidente compromisso de abrigar os 

representantes da comunidade ou da sociedade no interior da estrutura estatal, tendem a 

garantir a todos os cidadãos igual direito de influenciar a tomada de decisões pelo Poder 

Público, mediante o estabelecimento de permanente diálogo entre seus integrantes. 

Correspondem, portanto, a uma salutar tentativa de ampliação do controle democrático dos 

órgãos de poder e procuram ultrapassar os muitos filtros que uma política eleitoral partidária 

coloca aos interesses dos menos capazes, sobretudo em aspectos de poder econômico. São, 

assim, exemplos concretos de aplicação, no contexto do Estado brasileiro, das propostas 

propaladas pelos teóricos da democracia dialógica e participativa. 

 

Devem, portanto, consubstanciar-se em valioso mecanismo de influência sobre a 

Administração, sem, no entanto, implicar substituição dos representantes eleitos em 

conformidade com as regras pertencentes à democracia representativa. Mais do que meras 

instâncias consultivas, esses órgãos devem servir como ferramentas para que o consenso 

obtido mediante a discussão consciente dos interesses capitaneados pelos mais variados 

grupos sociais resulte em transformações positivas para toda a sociedade. Devem, assim, 

conferir visibilidade aos programas de governo, aumentando a responsabilidade dos 

governantes na gestão da res pública (accountability) e também potencializando a 

participação e a educação cívica dos cidadãos.  

 

Dada a magnitude que os referidos órgãos representam para a construção de um governo 

democrático consistente, é interessante advertir que o Estado precisa, além de promover a 

criação de conselhos da sociedade civil, disciplinar juridicamente a estrutura de composição 

dos mesmos. Nesse particular, adverte-se que esses órgãos deliberativos, embora essenciais, 

apenas conseguirão cumprir seu integral papel democrático se os representantes eleitos pelo 

povo não temerem mudanças decorrentes da deliberação consciente desenvolvida pelos 

governados. 
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Por derradeiro, a conclusão que soa como indeclinável é a de que os conselhos sociais 

encarnam marcante característica da democracia deliberativa, qual seja, a ideia de que os 

burocratas, tecnocráticas e ideólogos do governo, e mesmo as autoridades eleitas pelo voto 

direto, não estão dispensados de buscar na efetiva participação popular o rumo seguro para a 

tomada de decisões que irão beneficiar o conjunto social em sua completude.  

 

O contínuo desenvolvimento dos instrumentos da democracia deliberativa obriga, pois, a 

criação de instâncias de articulação entre sociedade e Estado capazes de propor medidas 

universais e igualitárias, inclusivas e não exclusivas das massas marginalizadas 

economicamente ou das minorias oprimidas social e culturalmente. Pelo que se expôs aqui, há 

que se concordar que os conselhos representativos da sociedade civil devem ser considerados  

um importante passo na longa e salutar caminhada em prol da aproximação entre governantes 

e o povo governado, porque não só atendem aos ideais democráticos de participação do povo 

na gestão do Estado, mas, sobretudo, revelam-se imprescindíveis como ferramenta no 

aumento da eficiência administrativa e na legitimação das decisões tomadas pelo Poder 

Público.  
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1 Sobre o desenvolvimento histórico do conceito de democracia deliberativa, consultar Sancho (2003, p. 202 
passim). 
 
2 Canotilho (2003, p. 1416) esclarece ainda que devem ser consideradas quatro premissas básicas na aplicação da 
democracia deliberativa como eficiente mecanismo de ordenação da vida comunitária, a saber: “(1) política 
deliberativa assente na ideia de ‘virtude cívica’ (‘civic virtue’); (2) igualdade de participantes no processo 
político; (3) possibilidade de consentimento universal nas disputas normativas através da razão prática; (4) 
direitos de participação dos cidadãos na vida pública e controlo dos representantes”. 
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O COMBATE A CORRUPÇÃO ELEITORAL E OS LIMITES CONSTITUCIONAIS 

DO PROCESSO ELEITORAL 

      Orides Mezzaroba1  

Grasiela Grosselli2 

 

 

Resumo: A mobilização popular pelo combate a corrupção eleitoral fez surgir o projeto de 
Lei Complementar denominado Ficha Limpa, com o intuito de barrar a candidatura daqueles 
políticos que, de alguma forma, violaram as regras da moralidade pública, os considerados 
“fichas sujas”. O presente artigo visa estudar os principais aspectos da democracia semidireta, 
com foco na iniciativa popular. Além disso, estuda a Lei Complementar 135/2010 e as 
discussões sobre sua eficácia e constitucionalidade, tendo em vista os limites constitucionais 
impostos pelos princípios da presunção da não culpabilidade e da anualidade eleitoral, sempre 
visando a consecução dos objetivos de um verdadeiro Estado Democrático.  
 
Palavras-chave: corrupção; eleitoral; democracia; ficha limpa; constituição. 

 
Abstract: The popular mobilization for combating electoral corruption gave rise to the 
project Complementary Law called Clean Sheet, in order to stop the application of those 
politicians who, somehow violated the rules of public morality, those considered "dirty 
sheets." This article aims to study the main aspects of the semi-direct democracy, with a focus 
on popular initiative. Moreover, studies the Complementary Law 135/2010 and discussions 
about its effectiveness and constitutionality in view of the constitutional limits imposed by the 
principles of presumption of not guilty and annuality election, always aiming to achieve the 
goals of a true democratic state.  
 
Keywords: corruption, electoral democracy, clean sheet; constitution. 
 
 
1. Introdução 

 

A Sociedade Civil, usando de prerrogativas constitucionais que prevêem a 

participação popular no processo legislativo, elaborou e apresentou à Câmara dos deputados 

projeto de lei complementar alterando os termos da lei 64/99 – que dispõe sobre casos de 

inelegibilidade para cargos eletivos – para que não se dê registro aos aspirantes a esses cargos 

que denotem em sua vida pregressa a falta de compromissos implícitos no desempenho de 

funções e cargos que pretendem ocupar, como mandatários da Nação, no Executivo, no 

Legislativo e no Judiciário. 

                                                           
1 Professor nos Programas de Graduação e Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da Universidade 
Federal de Santa Catarina 
2 Mestranda na Universidade Federal de Santa Catarina. Membro do Grupo Governo Eletrônico/UFSC. 
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Assim, o presente trabalho visa estudar os principais aspectos da democracia 

semidireta, com enfoque principal na possibilidade de iniciativa popular. Em seguida abordará 

o tema dos limites constitucionais ao processo eleitoral, entre eles, o princípio da presunção 

da não culpabilidade e o princípio da anualidade eleitoral previsto pelo artigo 16 da 

Constituição da República Federativa do Brasil. 

Por fim, aborda as discussões acerca da Lei Complementar 135/2010, conhecida como 

a Lei da Ficha Limpa, aprovada em 2010 no Congresso Nacional, mas que teve sua 

constitucionalidade questionada junto ao Supremo Tribunal Federal. 

 Em um sistema democrático a população sempre pugnará pela liberdade de escolha, 

mas também pelo respeito as regras impostas pela constituição. Assim, os direitos e deveres 

dos cidadãos devem andar conjuntamente para que se possa atingir a lisura do pleito e um alto 

grau de democracia. 

 

2. Democracia Semidireta 

 

O exercício da democracia direta remonta as cidades-Estado existentes na Grécia 

antiga, entre os séculos IV e V a. C. No entanto, a partir dos movimentos revolucionários, 

iniciados no fim do século XVIII e princípio do século XIX, por meio do contratualismo 

rousseauniao3 
e da filosofia dos jusnaturalistas4, esses princípios de democracia semidireta ou 

participativa ganharam maior dimensão e filiados.  

Para Bobbio (1987, p. 459), democracia direta engloba “todas as formas de 

participação no poder”, com prevalência do agente popular sobre o político. Diferentemente, 

na democracia semidireta, repousa um sistema mais bem-sucedido, pois contempla equilíbrio 

pela operação, de um lado, da representação política e, de outro, da soberania popular direta.  

Benevides5 (1996, p. 15) sublinha “a expressão democracia direta, quando utilizada 

isoladamente - e sem outras referências históricas - pode prestar-se a equívocos”.  

Bonavides (2003, p. 275) reforça a ação equilibrada da democracia semidireta 

dizendo que sua prática limita a “alienação política da vontade popular”. Nessa esfera, “a 

                                                           
3
 Doutrina decorrente do pensamento do filósofo Jean-Jacques Rousseau,  nascido em Genebra,  que defende um 

Estado baseado na associação entre cidadãos livres, regulado por um contrato resultante do consenso geral 
(ROUSSEAU, 2008)   
4
 Doutrina segundo o qual existe e pode ser conhecido um “direito natural”, ou seja, um sistema de normas de 

conduta intersubjetiva diverso do sistema constituído pelas normas fixadas pelo Estado (direito positivo). Este 
direito natural tem validade em si, é anterior e superior ao direito positivo e, em caso de conflito, é ele que deve 
prevalecer (LYRA FILHO, 2006).   
5
 Professora titular da Faculdade de Educação (Departamento de Filosofia da Educação e Ciências da Educação) 

da Universidade de São Paulo (USP) e membro titular do Conselho da Cátedra Unesco/USP de Educação para a 
Paz, os Direitos Humanos, a Democracia e a Tolerância.   
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soberania está com o povo, e o governo, mediante o qual essa soberania se comunica ou 

exerce, pertence ao elemento popular nas matérias mais importantes da vida pública”.  

No Brasil, a Constituição de 1988 introduziu três mecanismos de democracia 

semidireta: o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular (art. 14)6. Figuras que se situam no 

campo da participação política, como orientadores dos princípios fundamentais da República 

brasileira e compõem o binômio representação-participação, também denominado princípio 

democrático: “todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos, 

ou diretamente, nos termos desta Constituição” (art. 1°, parágrafo único).  

Para Garcia (2004) o termo democracia, mais voltado para o exercício democrático 

dos antigos gregos e o seu contemporâneo, democracia semidireta, aplicados em maior ou 

menor instância, fornecem, para os Estados atuais, os meios mais importantes para ampliação 

da participação popular.  

Na definição de Pimenta Bueno (1958, p. 475), a democracia permite ao cidadão o 

exercício concreto da liberdade de participação nos negócios políticos do Estado - inclusive 

oferecimento de proposições para fomento de atos e espécies legislativas -, conferindo-lhe 

atributos da cidadania e inserindo-o no  

 

status activae civitae: prerrogativas, atributos, faculdades, ou poder de intervenção 
dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou indireta, mais ou 
menos ampla, segundo a intensidade do gozo desses direitos. São o jus civitatis, os 
direitos cívicos, que se referem ao Poder Público, que autorizam o cidadão ativo a 
participar na formação ou no exercício da autoridade nacional. 
 

Segundo Garcia (2004) o referendo, o plebiscito e a iniciativa popular exprimem o 

desejo de complementar a democracia representativa com elementos de democracia 

semidireta, podendo haver, até mesmo, o desejo de substituir a democracia representativa por 

esses elementos de democracia.  

Estes institutos permitem que os eleitores possam participar de forma mais ativa sobre 

questões públicas e sobre os rumos que a democracia deve tomar.  

 

2.1. Iniciativa Popular 

 

                                                           
6 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular. 
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A iniciativa popular consiste na apresentação de projeto de lei à Câmara, subscrito 

por no mínimo 1% do eleitorado nacional, distribuído pelo menos por cinco estados, com não 

menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles (art. 13, Lei 9.709/98). 

Para a iniciativa popular, Bonavides (2003, p. 290) sinaliza que, “de todos os 

institutos da democracia semidireta o que mais atende às exigências populares de participação 

positiva nos atos legislativos é talvez a iniciativa”, o que, a partir do autor, representa um 

modelo que confere ao cidadão maiores condições para participar da produção legislativa.  

Para Garcia (2004) a iniciativa popular configura-se, assim, num direito do eleitorado 

de propor ao Poder Legislativo, projetos de lei, iniciando, ao lado de outros agentes políticos 

(presidente da República, Tribunais Superiores, deputados e senadores), o processo 

legislativo.  

Devido à complexidade do processo de participação, que engloba redação do texto 

(moção, projeto de lei ou emenda constitucional), coleta de assinaturas, controle de 

constitucionalidade e aprovação da matéria, Benevides (1996) afirma que o sucesso varia 

muito, visto que são materializados itens como questões culturais e nível de democratização 

da informação.  

 No entanto, não se pode duvidar da importância deste instrumento de participação 

popular para a ampliação dos direitos democráticos e dos níveis de inclusão política. 

 

 

3. Combate à Corrupção Eleitoral 

 

O projeto Ficha Limpa foi uma campanha da sociedade civil brasileira com o objetivo 

de melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do país. Para isso, foi 

elaborado um Projeto de Lei de Iniciativa Popular que fazia referência à vida pregressa dos 

candidatos com o objetivo de tornar mais rígidos os critérios para as candidaturas.  

O projeto Ficha Limpa circulou por todo o país, e foram coletadas mais de 1,3 milhões 

de assinaturas em seu favor – o que corresponde a 1% dos eleitores brasileiros. No dia 29 de 

setembro de 2009 foi entregue ao Congresso Nacional junto às assinaturas coletadas. O 

Projeto foi aprovado na Câmara dos Deputados7 no dia 5 de maio de 2010 e também foi 

                                                           
7
 Notícias da aprovação na Câmara dos Deputados podem ser visualizadas nos sites: 

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/05/05/camara-aprova-projeto-ficha-limpa-916505074.asp e 
http://ajuris.jusbrasil.com.br/noticias/2188707/ficha-limpa-e-aprovado-na-camara-dos-deputados.  
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aprovado no Senado Federal8 no dia 19 de maio de 2010 por votação unânime. Foi 

sancionado pelo Presidente da República, transformando-se na Lei Complementar nº 135, de 

4 de junho de 20109. 

Como resultado do exercício da cidadania veio à luz o projeto legislativo acima 

mencionado, a fim de impedir a candidatura dos chamados "fichas sujas", expressão utilizada 

pela mídia para designar pessoas que respondem a processos criminais ou cíveis por atos de 

improbidade administrativa. 

Com isso, pode-se perceber que a atual democracia brasileira segue a tendência em 

priorizar a cidadania e a participação popular, fortalecendo as práticas democráticas em 

respeito às liberdades individuais e aos princípios constitucionais. No entanto, nenhuma 

prática popular pode ir contra os ditames previstos na Constituição Federal, eis que esta é a 

regra principal de um Estado Democrático de Direito.  

 

 

4. Limites constitucionais do processo eleitoral 

 

Em um sistema jurídico a constituição de um país é a sua lei maior. Isso significa que 

todas as demais leis devem estar de acordo com os seus conceitos e princípios. Em outras 

palavras, nenhuma lei de um país poderá ter validade jurídica se contrariar a constituição 

federal daquele país. 

No Brasil, cabe ao Supremo Tribunal Federal declarar se uma lei ou um ato 

administrativo é inconstitucional, com os efeitos da decisão tendo alcance sobre todos os 

brasileiros. Algumas matérias da Constituição podem ser alteradas por meio de emendas, e em 

quaisquer hipóteses por meio de constituição originária.  

Os reiterados atos de corrupção geraram um desgaste generalizado nos políticos 

nacionais que, diante do clamor popular por ética, aprovaram a chamada Lei da Ficha Limpa, 

a lei complementar 135/2010. No entanto, com a publicação da referida lei complementar 

afloraram as discussões sobre sua constitucionalidade diante de alguns artigos que entravam 

diretamente em choque com alguns preceitos constitucionais como será visto a seguir. 
                                                           
8 Notícias da aprovação no Senado podem ser visualizadas nos sites: 
http://g1.globo.com/politica/noticia/2010/05/plenario-do-senado-aprova-ficha-limpa.html e 
http://oglobo.globo.com/pais/noblat/posts/2010/05/19/ficha-limpa-aprovado-pelo-senado-vai-sancao-
293025.asp.  
9 Notícias da sanção presidencial: http://g1.globo.com/especiais/eleicoes-2010/noticia/2010/06/projeto-ficha-
limpa-e-sancionado-pelo-presidente-lula-nesta-sexta-feira.html e 
http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI4471924-EI7896,00-
Sem+modificacoes+Lula+sanciona+projeto+Ficha+Limpa.html.  
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Com a publicação da Ficha Limpa, que cria novas causas e prazos de inelegibilidade, 

algumas controvérsias surgiram, entre elas, a) a constitucionalidade dos dispositivos que 

afastam a exigência do trânsito em julgado para fins de inelegibilidade, tendo como 

parâmetros o princípio da presunção da inocência e a decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal na ADPF 144; e b) a aplicação da Ficha Limpa às eleições de 2010, 

considerando o artigo 16 da Constituição, que consagra o princípio da anualidade eleitoral. 

Seria necessário trazer aqui toda a teoria das inelegibilidades para explicar o sentido 

da lei, no entanto não é esse o intuito, portanto será feita apenas uma breve exposição do 

conceito e as principais causas de inelegibilidade previstas pela Constituição Federal.  

Inelegibilidade, segundo o Viccari (2011) é a incapacidade de ser candidato, é a 

ausência de direito político passivo, não podendo ser candidato. Alguém pode ter direitos 

políticos ativos, ou seja, pode votar, mas não pode ser votado. E até pode ter perdido os 

direito políticos passivos e ativos. 

Moraes (2005, p 214-215) assim se reporta ao tema 

 
Os direitos políticos negativos correspondem às previsões constitucionais que 
restringem o acesso do cidadão à participação nos órgãos governamentais, por meio 
de impedimentos às candidaturas. Dividem-se em regra sobre inelegibilidade e 
normas sobre perda e suspensão de direitos políticos. [...] a inelegibilidade consiste 
na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, da condição de ser candidato e, 
consequentemente, pode ser votado, constituindo-se, portanto, em condição 
obstativa para o exercício passivo da cidadania.    

 

Para Almeida (2009) inelegível é a pessoa que, embora regularmente no gozo dos 

direitos políticos, esteja impedida de exercer temporariamente a capacidade eleitoral passiva 

(direito de ser votado) em razão em razão de algum motivo relevante fixado em lei. 

As hipóteses de inelegibilidade estão inseridas diretamente na Constituição Federal 

(inelegibilidades absolutas – art 14, §§ 4.º a 7.º). O § 9.º do art. 14 da Constituição Federal 

permitiu que lei complementar ampliasse as hipóteses de inelegibilidade, intituladas 

infraconstitucionais, legais ou relativas. Estas devem ser argüidas no prazo legal, sob risco de 

preclusão e estão previstas na Lei Complementar n.º 64/90 (Lei das Inelegibilidades). 

Em 2008, no seio da magistratura brasileira, surgiu um movimento para que aqueles 

indivíduos que estivessem respondendo a processo, embora não tivesse o trânsito em julgado 

poderiam ser impedidos de registrar sua candidatura e assim não pudessem ser candidatos nas 

eleições de 2008. Através da ADPF 14410 o assunto foi parar no Supremo Tribunal Federal.  

                                                           
10 Inteiro teor do acórdão disponível em: 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=608506. 
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ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL [...] 
IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE DEFINIR-SE, COMO CAUSA DE 
INELEGIBILIDADE, A MERA INSTAURAÇÃO, CONTRA O CANDIDATO, 
DE PROCEDIMENTOS JUDICIAIS, QUANDO INOCORRENTE 
CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO [...] PRESUNÇÃO 
CONSTITUCIONAL DE INOCÊNCIA: UM DIREITO FUNDAMENTAL QUE 
ASSISTE A QUALQUER PESSOA [...] POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO 
DESSE PRINCÍPIO AO ÂMBITO DO PROCESSO ELEITORAL - HIPÓTESES 
DE INELEGIBILIDADE - ENUMERAÇÃO EM ÂMBITO CONSTITUCIONAL 
(CF, ART. 14, §§ 4º A 8º) - RECONHECIMENTO, NO ENTANTO, DA 
FACULDADE DE O CONGRESSO NACIONAL, EM SEDE LEGAL, DEFINIR 
"OUTROS CASOS DE INELEGIBILIDADE" - NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA, 
EM TAL SITUAÇÃO, DA RESERVA CONSTITUCIONAL DE LEI 
COMPLEMENTAR (CF, ART. 14, § 9º) - IMPOSSIBILIDADE, CONTUDO, DE 
A LEI COMPLEMENTAR, MESMO COM APOIO NO § 9º DO ART. 14 DA 
CONSTITUIÇÃO, TRANSGREDIR A PRESUNÇÃO CONSTITUCIONAL DE 
INOCÊNCIA, QUE SE QUALIFICA COMO VALOR FUNDAMENTAL, 
VERDADEIRO "CORNERSTONE" EM QUE SE ESTRUTURA O SISTEMA 
QUE A NOSSA CARTA POLÍTICA CONSAGRA EM RESPEITO AO REGIME 
DAS LIBERDADES E EM DEFESA DA PRÓPRIA PRESERVAÇÃO DA 
ORDEM DEMOCRÁTICA - PRIVAÇÃO DA CAPACIDADE ELEITORAL 
PASSIVA E PROCESSOS, DE NATUREZA CIVIL, POR IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA - NECESSIDADE, TAMBÉM EM TAL HIPÓTESE, DE 
CONDENAÇÃO IRRECORRÍVEL - COMPATIBILIDADE DA LEI Nº 8.429/92 
(ART. 20, "CAPUT") COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 15, V, c/c O 
ART. 37, § 4º) (ADPF 144/DF. Relator Min. Celso de Mello. Julgamento 
06/08/2008. Tribunal Pleno). 

 

Assim, em decisão magistral, através da relatoria do Ministro Celso de Mello o STF 

partiu em defesa da Constituição em seu art. 14, § 9.º em que Lei Complementar deveria 

prever casos de inelegibilidade e na época (2008) estava em vigor a LC 64/90, a qual previa 

expressamente que teria o registro indeferido somente os candidatos que tivessem processos 

com trânsito em julgado, além de primar pelo princípio constitucional da presunção da não 

culpabilidade. 

A Lei Complementar 135/2010 (Lei da Ficha Limpa) então traz modificações na Lei 

Complementar 64/90, acrescentando novos casos de inelegibilidade e, por isso, a discussão 

quanto a sua validade tendo em vista os limites impostos pela Constituição Federal.  

 

4.1. O devido processo eleitoral 

 

O devido processo legal foi concebido como balizador ao direito processual, praticamente 

confundindo-se ao princípio da legalidade; ganhou força expressiva no direito processual penal, 
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mas se expandiu para processual civil, para o processo administrativo e até para o processo 

eleitoral. 

Wambier (1989, p. 34) menciona que "Arturo Hoyos entende que o princípio do 

devido processo legal está inserido no contexto, mais amplo, das garantias constitucionais do 

processo, e que somente mediante a existência de normas processuais, justas, que 

proporcionem a justeza do próprio processo, é que se conseguirá a manutenção de uma 

sociedade sob o império do Direito". 

Jansen (2004) afirma que o devido processo legal exala o aroma da cidadania e da 

democracia, posto que reúne grande número de garantias de ordem constitucional e 

processual. Além disso, para que a construção que lhe foi dado pela jurisprudência e doutrina 

internacional é necessária que conste do texto constitucional, hierarquicamente superior às 

normas injustas as quais ele pode e deve coibir. 

Constitucionalmente, o vínculo está no art. 5º, inciso LIV11. Amplamente, pode-se 

dizer que o devido processo legal representa um elemento de proteção a direitos e ataque para 

restaurar a legalidade.  

O devido processo legal, segundo Gonzales (2005), importa no Direito Eleitoral a 

partir do momento em que a Justiça pode impor penalidades pecuniárias e sanções políticas. 

Ao decidir pela imposição de multas e obrigação de abstenção política (suspensão dos direitos 

políticos ou cassação), o Juiz Eleitoral intervém no patrimônio e na liberdade do cidadão. 

Logo, qualquer decisão que advenha neste sentido exige um processo regular, com um juízo 

natural, assegurado o direito de ampla defesa e do contraditório, para que o acusado possa 

defender-se da forma que lhe for mais adequado. 

Assim, o devido processo eleitoral tem como elemento controlador o princípio da 

razoabilidade, no qual a Justiça Eleitoral julga com precaução, sempre em consonância com 

as normas constitucionais.  

 

4.1.1. Devido processo eleitoral e a não aplicação da Ficha Limpa às eleições de 2010 

 

A LC 135/2010 – Ficha Limpa trata-se de norma que altera as regras do processo 

eleitoral porque é uma lei que interfere na escolha, registro e votação de candidatos a cargos 

públicos eletivos. Assim, grande foi a discussão sobre a limitação da sua eficácia pelo artigo 

                                                           
11

 Art 5.º, LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;". 
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16 de Constituição que prevê o princípio da anualidade eleitoral, ou seja, lei que altera o 

processo eleitoral só se aplica às eleições que ocorrerem um ano após a sua vigência. 

O conceito de processo eleitoral, para fins de incidência do art. 16 da Constituição da 

República, é tema que sempre rendeu debates no Supremo Tribunal Federal. No julgamento 

da ADI 3.68512, em que se discutiu a constitucionalidade da EC 52/2006 (que alterava o 

sistema das coligações partidárias), o Supremo Tribunal Federal assentou que a referida 

emenda constitucional afetava o processo eleitoral, não podendo valer para as eleições que 

ocorreriam a apenas sete meses da sua promulgação. 

Na ADI 3.685 (RTJ 199-3/957-1.038), o Supremo Tribunal Federal consignou que o 

processo eleitoral alcançaria inclusive a fase de formação de coligações, como demonstra o 

voto proferido pelo ministro Gilmar Mendes sobre o devido processo eleitoral.13 

Quem melhor sintetiza o sentido e alcance do artigo 16 da Constituição é o ministro 

Ayres Britto, quando afirma que “eleição é coisa séria demais para ser legislativamente 

versada na undécima hora” (RTJ 199-3/981). 

Se o Supremo Tribunal Federal considera que a discussão sobre a composição de 

coligações partidárias incorpora o processo eleitoral, mais ainda será quando a alteração se 

referir ao registro de candidaturas e à restrição ao exercício da capacidade eleitoral passiva. 

                                                           
12 [...] 2. A inovação trazida pela EC 52/06 conferiu status constitucional à matéria até então integralmente 
regulamentada por legislação ordinária federal, provocando, assim, a perda da validade de qualquer restrição à 
plena autonomia das coligações partidárias no plano federal, estadual, distrital e municipal. 3. Todavia, a 
utilização da nova regra às eleições gerais que se realizarão a menos de sete meses colide com o princípio da 
anterioridade eleitoral, disposto no art. 16 da CF, que busca evitar a utilização abusiva ou casuística do processo 
legislativo como instrumento de manipulação e de deformação do processo eleitoral (ADI 354, rel. Min. Octavio 
Gallotti, DJ 12.02.93). [...] 7. Pedido que se julga procedente para dar interpretação conforme no sentido de que 
a inovação trazida no art. 1º da EC 52/06 somente seja aplicada após decorrido um ano da data de sua vigência. 
(STF – ADI 3685, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2006, DJ 10-08-2006, p. 
19). 
13

 MINISTRO GILMAR MENDES – [...] Com efeito, a inclusão de elementos ou procedimentos “estranhos” ou 
diferentes dos inicialmente previstos, além de afetarem a segurança jurídica das regras do devido processo legal 
eleitoral, influenciam a própria possibilidade de que as minorias partidárias exerçam suas estratégias de 
articulação política em conformidade com os parâmetros inicialmente instituídos. [...] A possibilidade de 
alteração das normas do processo eleitoral em descumprimento ao disposto no art. 16 da CF, importa em 
alterações imprevistas no período inferior a um ano antes da eleição subseqüente. [...] Refiro-me à garantia do 
devido processo eleitoral, cujos elementos – concebidos para viabilizar a igual competitividade entre os 
candidatos e respectivas agremiações partidárias, de um lado, e projetados para assegura, em favor dos cidadãos 
eleitores, a certeza da estabilidade das regras do jogo eleitoral, de outro – objetivam, em última análise, dar 
sentido e efetividade a um valor essencial, fundado na segurança jurídica e que visa, no plano das eleições, a 
preservar a confiança que deve sempre prevalecer na esfera das relações entre os indivíduos e o Estado, para que 
a mudança abrupta da disciplina normativa do processo eleitoral não se transforme em instrumento vulnerador de 
princípios constitucionais cuja supremacia se impõe, até mesmo, ao Congresso Nacional, ainda que no exercício 
de seu poder de reforma. [...] (STF – ADI 3685, Relatora Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em 
22/03/2006, DJ 10-08-2006, p. 19). 
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Nesse sentido, Mezzaroba e Strapazzon (2010) afirmam que para o Estado vedar o 

exercício de uma liberdade política fundamental (como é a de obter capacidade eleitoral para 

disputar eleições), com base em prática de atos ilícitos, precisa respeitar o due process of law.  

Assim, nos termos do artigo 16 da Constituição, a Ficha Limpa só pode ser aplicada às 

eleições que ocorrerem a partir de 07/06/2011, ou seja, um ano após a data da sua vigência, 

que coincide com a data de sua publicação, 07/06/2010. 

Ante a supremacia da Constituição, a Lei Complementar 135/2010 deve ser 

interpretada conforme o artigo 16/CF, e não o contrário. Assim sendo, a Lei da Ficha Limpa 

não poderia ser aplicada às eleições de 2010. Valendo para ditas eleições as regras da Lei 

Complementar n.ª 64/90, que observa o princípio da anualidade eleitoral. 

 

4.2. O princípio constitucional da presunção de inocência 

 

 O princípio da presunção de não culpabilidade14 ou do estado de inocência, 

desdobramento do princípio do devido processo legal, está previsto no art. 5º, inciso LVII, da 

Constituição Federal, que assim dispõe: "ninguém será considerado culpado até o trânsito em 

julgado da sentença penal condenatória". Consagrando-se um dos princípios basilares do 

Estado de Direito como garantia processual penal, visando à tutela da liberdade pessoal. 

 Com efeito, Fonseca (1999) afirma que o sistema normativo constitucional, através de 

seus preceitos, exerce notória influência sobre os demais ramos do Direito. Esta influência 

destaca-se no âmbito processual penal que trata do conflito existente entre o jus puniendi do 

                                                           
14

 Foi a Constituição  da  Itália  que  produziu  essa  expressão  “presunção  de  não  culpabilidade”.  Na  fase  
dos trabalhos constituintes, a doutrina italiana se debateu muito na busca da segurança dogmática e da diferença 
específica  entre  “não  culpabilidade”  e  “inocência”.    A razão predominante para  a  utilização  dessa  fórmula 
reside  no  cuidado  de  não  repetir  a  linguagem  do  processo  penal  do  século  XVIII.  A expressão “não 
culpabilidade” atenua a ênfase da expressão “inocência”.  É, segundo Tupini, o Presidente da Sub-Comissão 
encarregada da redação da norma, uma fórmula que propõe uma dosagem mais prudente da garantia, sem apelos 
românticos.  Presumir a não culpabilidade é aplicar o benefício da dúvida ao acusado durante todo o processo,  
que,  por  criar  uma  possibilidade  de  privá-lo  de  um  direito  fundamental,  deve  ser  regido  pelos princípios 
do due process até que se obtenha decisão definitiva que pode, esta sim, aplicar uma privação ou restrição de 
direito fundamental ao acusado (culpa em sentido jurídico). Essa leitura garantista significa que o fato  simples  
da  imputação  não  tem  o  condão  de  produzir  uma  alteração  no  status  do  imputado.  Ele permanece não 
intocado até a decisão definitiva. O processo penal do regime fascista fora qualificado como inquisitório (o ônus 
de provar a inocência era do acusado), policialesco (prisões preventivas durante a fase investigativa) e  
burocrático  (tratar  pessoas  como  números).  A fórmula  adotada  na  Constituição  da  Itália  é uma resposta a 
um passado autoritário e teve o juiz penal como seu principal destinatário. A nova redação da Constituição 
italiana desejou,  em  primeiro  lugar,  circunscrever  o  instituto  da  prisão  preventiva  a  situações graves, 
emergenciais e não violadoras da dignidade da pessoa humana; em segundo lugar, suprimir todas as presunções  
que  deveriam  ser  desconstituídas  pelo  acusado  no  sistema  probatório.  Essas  posições  foram claramente 
referendadas pela Corte Constitucional nas Sentenças n. 1 de 1980 e n. 48 de 1994 e amparam os imputados 
tanto na fase investigativa quanto na fase probatória (BATIA; PIZZO; 2005 apud STRAPAZZON, 2010). 
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Estado, que é o seu titular absoluto, e o jus libertatis do cidadão, bem intangível, não podendo 

ser considerado objeto da lide, reputado o maior de todos os bens jurídicos afetos à pessoa 

humana. 

O tão falado e esperado projeto Ficha Limpa, o quarto de iniciativa popular, 

finalmente se torna Lei. Com publicação no Diário Oficial do dia 7 de Junho, após sanção do 

Presidente da República, a Lei Complementar 135 de 2010, popularmente conhecida como 

“ficha limpa” torna inelegíveis políticos condenados em decisão colegiada.  

A Lei Complementar aprovada prevê que a condenação em segunda instância por 

decisão colegiada, sem a necessidade do trânsito em julgado, tem o condão de tornar 

inelegível pelo período de oito anos o candidato condenado, conforme previsto em seu artigo 

2.º “A Lei Complementar no 64, de 1990, passa a vigorar com as seguintes alterações”:  

 
Art. 1º São inelegíveis: 
I - para qualquer cargo: [...] 
d) os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça 
Eleitoral, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 
processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, para a eleição na 
qual concorrem ou tenham sido diplomados, bem como para as que se realizarem 
nos 8 (oito) anos seguintes; (grifo nosso) 

 

Segundo Strapazzon (2010) a justificativa para tal previsão era impedir que indivíduos 

de conduta duvidosa viessem a representar o povo brasileiro. O direito individual ao benefício 

da dúvida seria relativizado para, em seu lugar, prevalecer a presunção de culpabilidade em 

matéria eleitoral, tudo em nome do dever geral de “precaução”. 

Seguindo nesse sentido o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) definiu que a lei da ficha 

limpa tornaria inelegíveis os políticos condenados antes do dia 7 de Junho de 2010, data em 

que a nova norma foi publicada no Diário Oficial da União. Ou seja, a lei já se aplicaria nas 

eleições daquele ano (2010), impedindo que os candidatos se registrassem no pleito de 

outubro. O embasamento jurídico se deu por decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal 

(STF) nas quais a inelegibilidade não foi considerada uma pena e, portanto, poderia ser 

aplicada a fatos anteriores à vigência da lei.  

Assim, iniciou-se a discussão quanto a característica legal da norma. Entendendo que 

não constitui pena o TSE pugnou por sua validade. No entanto, apesar do forte anseio popular 

pela aplicação imediata, ao entender-se a norma como uma pena, juridicamente sua retroação 

seria uma anomalia. Nesse sentido Casonatti (2010) afirma que “não pode o estado de direito 

permitir que uma Lei retroaja, ainda mais quando se trata de matéria de pena. Por certo que o 
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candidato que tem sua candidatura impedida está por ser apenado pela lei e não é justo que a 

lei nova atinja atos pretéritos a sua vigência”. 

No mais, outra questão controversa é da suposta colisão com o Princípio de presunção 

de inocência. Note-se que o disposto no art. 5º, inciso LVII da Constituição Federal prevê que 

“ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. Afirma, seguindo esta linha de pensamento Casonatti (2010)  

 

Garantias constitucionais como presunção de inocência, devido processo legal, 
direito ao contraditório e a ampla defesa, são preceitos fundamentais na sociedade 
democrática de direito. Não se pode apenar o cidadão por culpa exclusiva da mora 
do judiciário. A possibilidade de aplicar a pena antes da condenação com transito em 
julgado é reflexo claro da demora do judiciário em por cabo aos conflitos judiciais 
no Brasil. 

 

Sabe-se que a jurisprudência do STF indica que a presunção de inocência é, de fato, de 

extrema importância. Em 2008, o Supremo respondeu negativamente à ação ajuizada pela 

Associação dos Magistrados Brasileiros que pretendia dar a juízes eleitorais a prerrogativa de 

barrar a candidatura dos políticos “ficha suja”15, como visto anteriormente. 

Nessa linha, Strapazzon (2010) diz que as causas de inelegibilidade instituídas para 

salvaguardar a moralidade administrativa precisam ser compatíveis com as liberdades cívicas 

e a presunção da inocência. O direito não pode obstar a necessidade de melhores práticas 

políticas, mas a higiene moral da política não pode atropelar os direitos fundamentais.  

Ainda, segundo Mezzaroba e Strapazzon (2011) para compreender qual seria o caso de 

aplicação do princípio da não culpabilidade no campo dos direitos políticos, é necessário 

reconhecer três fases distintas quanto ao exercício desses direitos.  

A primeira fase do exercício dos direitos políticos está ligada às condições da vontade 

política soberana do Estado, composta por pessoas naturais que adquiriram o status de 

cidadãos. Cidadãos com capacidade positiva para manifestar suas preferências políticas 

(capacidade ativa) e para se constituir líder político, com a formal inscrição pública de sua 

candidatura (capacidade passiva). Nessa primeira fase o indivíduo está no gozo de um status 

civitatis que se deduz de sua natureza como pessoa e é a essência dos demais direitos políticos 

protegidos pelas rígidas garantias constitucionais (MEZZAROBA; STRAPAZZON, 2011). 

                                                           
15 ADPF 144 / DF - DISTRITO FEDERAL, ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO 
FUNDAMENTAL, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Julgamento: 06/08/2008 Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno. 
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Na segunda fase, ainda segundo os autores Mezzaroba e Strapazzon (2011, p. 226-

227) o status civitatis evolui para o status de eleitor ou candidato. E na terceira fase o status 

civitatis evolui para o status de representante, ou seja, 

 

 

 

 

A segunda fase dos direitos políticos se inicia com o ato formal de alistamento 
eleitoral (capacidade ativa), ou com o ato formal de registro de candidato e evolui 
para um novo patamar: o status de eleitor ou de candidato. A regulação das disputas 
entre partidos e candidatos não pode ser concebida como uma violação da, ou 
interdição na liberdade geral de ação política, antes referida. É apenas uma 
restrição dessa liberdade, justificável na medida em que está a serviço da justa 

(equitativa) competição eleitoral. A disciplina jurídica da disputa eleitoral em 
democracias constitucionais deve estar fundada, por isso, nos princípios da 
competitividade e da inclusão. O status de candidato, nessas circunstâncias, não é 
liberdade ou direito fundamental e não se confunde com o status civitatis, que é. Em 
vista disso, a execução imediata de sentenças condenatórias que afastam candidatos 
da disputa eleitoral não pode violar, de forma alguma, o núcleo essencial da 
cidadania política, e são admitidas pelo direito constitucional. Em verdade, medidas 
judiciais de urgência em processos eleitorais, isto é, inaudita altera pars, desde que 
isonômicas e a serviço da justa competição, devem ser reconhecidas como soluções 
protetivas da eficácia das condições da competição eleitoral, pois não regulam 
liberdades, mas direitos.A terceira fase se inicia com o ato formal de diplomação e 
investidura no cargo público para o qual o candidato foi eleito. O status civitatis 

evolui para outro patamar: o status de representante, que não é direito fundamental e 
não se confunde, mais uma vez, com o status civitatis, que é. Os direitos de 
representante não são personalíssimos. São direitos, não liberdades. Em vista disso, 
a execução imediata de sentenças condenatórias que cassam diplomas eleitorais não 
são violações do núcleo essencial da cidadania política e são, igualmente, admitidas 
pelo direito constitucional porque protegem a eficácia das condições da competição 
eleitoral. E por que não ferem o núcleo essencial de um direito fundamental (status 
civitatis) não se aplica a esses impedimentos a garantia do trânsito em julgado de 
sentença condenatória, portanto a presunção de não culpabilidade.  

 

Assim, concluem os autores Mezzaroba e Strapazzon (2011) que o ato de 

indeferimento do registro de candidatura tem natureza administrativa, mas é praticado por um 

juiz eleitoral investido de poder de imperium, portanto, é ato obrigatório e coativo. E esse ato 

de indeferimento impede o exercício da liberdade cívica de alguém se apresentar para ser líder 

político e, assim, agride o núcleo essencial dos direitos políticos constitucionais, atinge o 
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status civitatis, porque suspende uma liberdade cívica fundamental prevista, inclusive, em 

tratados internacionais firmados pelo Brasil16. 

Portanto, indeferir pedido de registro de candidatura com base em condenação judicial 

não transitada em julgado fere o princípio da presunção da não culpabilidade e por isso trata-

se de uma suspensão inconstitucional. 

Embora compreensível o esforço de ver impedida a candidatura de políticos com o 

passado duvidoso, não se pode atropelar o direito indo da via contrária da justiça. Se há 

recurso é porque há possibilidade de defesa e não está integralmente definida a culpabilidade 

do agente. 

 

5. LC 135/2010 e a decisão do Supremo Tribunal Federal 

 

O princípio da anualidade da lei que altera o processo eleitoral está entre os postulados 

constitucionais que resguardam a coisa julgada, que asseguram a irretroatividade da lei mais 

maléfica e a segurança jurídica das pessoas, assim não é possível conceber que uma lei que 

introduza novas regras seja incorporada ao ordenamento jurídico sem respeitar os ditames 

constitucionais. 

A necessidade das alterações empreendidas na Lei Complementar nº 64/90 

respeitarem o princípio da anualidade da lei eleitoral previsto no artigo 16 da Constituição 

Federal tem uma razão de ser, pois o projeto de lei complementar aprovado pelas duas Casas 

que compõem o Congresso Nacional gera inevitável alteração no processo eleitoral. 

O projeto de lei complementar denominado "Ficha Limpa" não revogou o artigo 16 da 

Constituição Federal. Aliás, nem poderia fazê-lo, visto que lei complementar não tem o poder 

de revogar normas constitucionais, que somente podem ser alteradas mediante emenda 

constitucional. 

Assim, por maioria de votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 

que a Lei Complementar (LC) 135/2010, a chamada Lei da Ficha Limpa, não deveria ser 

aplicada às eleições realizadas em 2010, por desrespeito ao artigo 16 da Constituição Federal, 

dispositivo que trata da anterioridade da lei eleitoral. 

A decisão aconteceu no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 63370317, que 

discutiu a constitucionalidade da Lei Complementar 135/2010 e sua aplicação nas eleições de 

2010. 
                                                           
16

 Art. 25 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, adotado pela XXI Sessão da Assembléia-Geral das Nações 
Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e posto em vigor, no Brasil, pelo Decreto n. 592, de 6 de julho de 1992. 
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A Lei Complementar 135/2010 — que altera a Lei Complementar 64/90, que 
estabelece, de acordo com o § 9º do art. 14 da CF, casos de inelegibilidade, prazos 
de cessação e determina outras providências, para incluir hipóteses de 
inelegibilidade que visam a proteger a probidade administrativa e a moralidade no 
exercício do mandato — não se aplica às eleições gerais de 2010. Essa a conclusão 
do Plenário ao prover, por maioria, recurso extraordinário em que discutido o 
indeferimento do registro de candidatura do recorrente ao cargo de deputado 
estadual nas eleições de 2010, ante sua condenação por improbidade administrativa, 
nos termos do art. 1º, I, l, da LC 64/90, com redação dada pela LC 135/2010 [...] No 
mérito, prevaleceu o voto do Min. Gilmar Mendes, relator. Após fazer breve 
retrospecto histórico sobre o princípio da anterioridade eleitoral na jurisprudência do 
STF, reafirmou que tal postulado constituiria uma garantia fundamental do cidadão-
eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos e, qualificada como cláusula 
pétrea, seria oponível, inclusive, em relação ao exercício do poder constituinte 
derivado. No tocante à LC 135/2010, asseverou a sua interferência em fase 
específica do processo eleitoral — fase pré-eleitoral —, a qual se iniciaria com a 
escolha e a apresentação de candidaturas pelos partidos políticos e encerrar-se-ia até 
o registro das candidaturas na Justiça Eleitoral. No entanto, enfatizou que a 
controvérsia estaria em saber se o referido diploma limitaria os direitos e garantias 
fundamentais do cidadão-eleitor, do cidadão-candidato e dos partidos políticos e, 
dessa forma, afetaria a igualdade de chances na competição eleitoral, com 
conseqüências diretas sobre a participação eleitoral das minorias. Consignou que, se 
a resposta fosse positiva, dever-se-ia observar o princípio da anterioridade (RE 
633703/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 23.3.2011). 

  

Assim, o ministro Gilmar Mendes votou pela não aplicação da lei às eleições gerais de 

2010, por entender que o artigo 16 da Constituição Federal (CF) de 1988, que estabelece a 

anterioridade de um ano para lei que altere o processo eleitoral, é uma cláusula pétrea eleitoral 

que não pode ser mudada, nem mesmo por lei complementar ou emenda constitucional. 

Acompanhando o relator, o ministro Luiz Fux ponderou que “por melhor que seja o direito, 

ele não pode se sobrepor à Constituição”. Ele votou no sentido da não aplicabilidade da Lei 

Complementar nº 135/2010 às eleições de 2010, com base no princípio da anterioridade da 

legislação eleitoral. Os ministros Dias Toffoli, Marco Aurélio, Celso de Mello e Cezar Peluso, 

acompanharam o relator, pelo provimento do recurso. 

O ministro Cezar Peluso ressaltou o anseio comum da sociedade pela probidade e pela 

moralização, “do qual o STF não pode deixar de participar”. Para o presidente, “somente má-

fé ou propósitos menos nobres podem imputar aos ministros ou à decisão do Supremo a ideia 

de que não estejam a favor da moralização dos costumes políticos”. Observou, porém, que 

esse progresso ético da vida pública tem de ser feito, num Estado Democrático de Direito, a 

com observância estrita da Constituição. “Um tribunal constitucional que, para atender 

                                                                                                                                                                                     
17

 Acompanhamento do processo disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=633703&classe=RE&origem=AP&re
curso=0&tipoJulgamento=M.  
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anseios legítimos do povo, o faça ao arrepio da Constituição é um tribunal em que o povo não 

pode ter confiança”, afirmou (RE 633703/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 23.3.2011). 

Vencidos os Ministros Carmen Lúcia, Ricardo Lewandowski, Joaquim Barbosa, Ayres 

Britto e Ellen Gracie (RE 633703/MG, rel. Min. Gilmar Mendes, 23.3.2011).  

Desta forma, com a decisão do Supremo Tribunal Federal pela não validade da Lei 

Complementar 135/2010 às eleições ocorridas em 2010, diversos candidatos que tiveram seus 

registros indeferidos por decisões anteriores do TSE, devem passar por uma recontagem nos 

votos o que pode levar a significativas modificações no quadro geral de políticos eleitos.   

 

 

6. As mudanças no poder legislativo. 

 

Em face da demora na manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a validade da 

Lei Complementar 135/2010 para as eleições de 2010 vários candidatos tiveram suas 

candidaturas barradas e, somente foram liberados posteriormente modificando a estrutura das 

casas legislativas.  

No Senado Federal Jader Barbalho (PMDB-PA), que aguardava a decisão do STF, 

passou a ocupar o lugar de Marinor Brito (PSOL-PA). Além disso, foram beneficiados o ex-

senador João Capiberibe (PSB-AP) e o ex-governador Cássio Cunha Lima (PSDB-PB), 

ambos barrados pela Ficha Limpa, embora tivessem obtido votos suficientes para conquistar 

uma vaga no Senado.  

Na Câmara, João Pizzolatti (PP-SC), Janete Capiberibe (PSB-AP) e Magda Mofatto 

(PTB-GO) substituirão, respectivamente, os deputados Zonta (PP-SC), Professora Marcivânia 

(PT-AP) e Delegado Waldir (PSDB-GO). A decisão, da mesa diretora da Câmara, de dar 

posse imediata a casos decorrentes de recontagem de votos é extensiva a demais casos que lhe 

forem encaminhados pela Justiça. Nilson Leitão (PSDB-MT), beneficiado indiretamente pela 

recontagem dos votos também exercerá o mandato no lugar de Ságuas Moraes (PT-MT)18. 

 Nas Assembleias Legislativas também ocorre de políticos que tiveram sua 

candidatura barrada pela ficha limpa tenham o direito de assumir o cargo. No Rio de Janeiro, 

por exemplo19, os 53.605 votos dados ao deputado Arnaldo França Viana (PDT) e os 31.202 

                                                           
18 Notícia completa: http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/POLITICA/199898-CAMARA-DARA-
POSSE-IMEDIATA-A-DEPUTADOS-ELEITOS-EM-RECONTAGEM-DE-VOTOS.html.  
19 Veja reportagens sobre o assunto disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/04/23/decisao-do-stf-
sobre-ficha-limpa-causa-duvidas-sobre-quem-serao-os-novos-parlamentares-924305111.asp; e casos que podem 
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dados a Celso Jacob (PMDB) terão que ser computados. A recontagem pode dar mais votos a 

uma das coligações e modificar o número de vagas calculado antes.  

Em Roraima, essa decisão beneficia dois deputados estaduais – Jalser Renier (DEM) e 

Flamarion Portela (PTC), que tiveram seus mandatos cassados pela Justiça Eleitoral com base 

na Lei da Ficha Limpa. Em Alagoas o deputado João Beltrão20 (PRTB) deverá ter seus votos 

validados, já que não foi diplomado pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AL), por ter sido 

enquadrado como ficha suja. 

Apesar da decisão do STF decidindo sobre a não validade da Lei Complementar 

135/2010 para as eleições de 2010, atualmente vários processos21 estão em tramite e sugerem 

a inconstitucionalidade da lei. No entanto, há ações de autoria da Ordem dos Advogados do 

Brasil (OAB), por exemplo, que pedem para que o Tribunal declare a constitucionalidade da 

Lei e assim as regras possam valer nas eleições de 2012.   

 

7. Conclusão 

  

Como resultado de uma campanha contra a corrupção eleitoral o projeto Ficha Limpa 

surgiu com o objetivo de melhorar o perfil dos candidatos e candidatas a cargos eletivos do 

país, fazendo referência à vida pregressa dos candidatos, ou seja, candidatos que estivessem 

respondendo a processo teriam sua capacidade eleitoral passiva restrita. 

O fato da LC 135/2010 ter sido aprovado a menos de um ano das eleições, 

desrespeitando o princípio constitucional da anualidade eleitoral contido no art. 16 CF/88 e 

por prever o impedimento do registro das candidaturas aqueles que estivessem respondendo a 

processo sem o trânsito em julgado foram os principais motivos que levaram as discussões 

quanto a sua validade e constitucionalidade. 

Mesmo sendo uma lei de iniciativa popular, a Ficha Limpa não pode ignorar ou se 

sobrepor à Constituição. A Lei Complementar 135/2010 deve ser interpretada conforme o 

artigo 16 da Constituição, que garante ao cidadão – seja ele eleitor ou candidato – o direito ao 

devido processo eleitoral e o respeito ao princípio da anualidade eleitoral.  

                                                                                                                                                                                     

ser beneficiados: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/03/23/lei-da-ficha-limpa-confira-os-casos-que-podem-
ser-beneficiados-pela-decisao-do-stf-924072748.asp.  
20 Reportagem sobre a polêmica que se instaurou com a decisão do STF, eis que o deputado encontra-se 
foragido: http://www.d24am.com/noticias/politica/decisao-do-stf-sobre-ficha-limpa-beneficia-deputado-
foragido-em-alagoas/20053.  
21 Veja notícia disponível em: http://acritica.uol.com.br/manaus/Peluso-constitucionalidade-Lei-Ficha-Limpa-
Amazonia-Amazonas-Manaus_0_558544502.html.  
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Além disso, deve primar pelo respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade 

expresso na Constituição Federal. Ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito 

em julgado, por isso, indivíduos que tenham processos em andamento não poderão ter sua 

capacidade eleitoral passiva impedida. 

Sob o pretexto de sanear o processo político, não se pode afrontar o ordenamento 

jurídico, a dignidade humana e a vontade coletiva, do contrário se estará a contribuir para a 

insegurança jurídica e a vulnerabilidade do Estado Constitucional.  

Portanto, embora nascida através de um movimento popular, não pode uma 

democracia que precisa de uma lei para dizer que os políticos precisam ter ficha limpa, ao 

preço de decretar a morte antecipada da cidadania e de renegar princípios paradigmáticos do 

grau de civilidade de uma nação. 
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Resumo: Em razão da expressa previsão contida no artigo 1º, inciso II, da 

Constituição Federal, a cidadania é fundamento do Estado Democrático de Direito e 

pode ser exercitada pela sua modalidade ativa (direito de votar) e passiva (direito de 

ser votado). A garantia de direito ao voto dos presos provisórios prestigia a carta 

constitucional ao adequar à realidade o comando previsto no artigo 15, inciso III, da 

Constituição Federal, afastando o exercício da cidadania ativa somente daqueles que 

em seu desfavor perdurarem os efeitos da sentença penal condenatória transitada em 

julgado, fixando assim como paradigma à análise da norma, não a situação de 

encarcerado do cidadão, mas sua condição de preso provisório ou não. A Resolução 

nº 23.219, do Tribunal Superior Eleitoral, que prevê a criação de seções eleitorais 

especiais em estabelecimentos penais é significativo avanço na medida em que 

regulamenta as condições para o exercício do direito ao voto pelos presos 

provisórios, donde caberá à sociedade a fiscalização e conscientização para evitar 

que o exercício deste direito traduza mais uma forma de clientelismo político. 

 

Palavras-chave: cidadania – presos provisórios – voto. 
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Abstract: Due to the provision contained in article 1, section II of the Constitution, 

citizenship is the fundamental basis of the Democratic State and can be exercised 

through its active type (right to vote) and its passive type (right to be voted and 

elected). The guarantee of the temporary prisoners’ right to vote strengthens 

Constitution because it brings the provision contained in article 15, section III, into 

reality when it removes the exercise of active citizenship from those whose criminal 

sentence effects persist, ensuring as paradigm to the rule analysis not the fact that the 

citizen is temporarily imprisoned but his condition as a temporary prisoner or not. 

Resolution number 23.219 edited by the Superior Election Court states the necessity 

of creating special election sections in prisons and these sections represent a 

significant improvement as it regulates the temporary prisoners’ conditions to vote 

and also the role of society in controlling and making people conscious that the 

exercise of voting means more than just a way of political patronage. 

 

Key words: citizenship – temporary prisoners – vote  

 

INTRODUÇÃO 

A perda ou suspensão dos direitos políticos se dará até o término de duração dos 

efeitos da condenação criminal transitada em julgado. É a expressa dicção do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal.  

Em outras palavras, podemos afirmar com a segurança que a interpretação literal 

do texto constitucional enseja que o não exercício da cidadania ativa dos cidadãos 

brasileiros ocorrerá durante o período em que perdurarem em seus desfavores os efeitos 

da sentença penal condenatória transitada em julgado. 

Ocorre que, apesar da literalidade daquele dispositivo constitucional, os presos 

provisórios, indevidamente, são atingidos pelos efeitos de tal norma. Isso porque seus 

direitos políticos são suspensos não em razão de uma condenação transitada em julgado, 

mas sim em função da segregação que lhes é imposta enquanto aguardam, em um 

estabelecimento prisional, o julgamento do objeto da ação em que figuram como Réu. 

Assim, enquanto esperam a solução definitiva da apuração da conduta típica cuja 

prática lhe é atribuída, os presos provisórios têm em seu desfavor a suspensão de seus 

direitos políticos, ficando por consequência afastados do exercício de sua cidadania.  
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É uma situação que precisa ser enfrentada com o propósito de submetê-la aos 

ditames constitucionais, buscando a harmonização do sistema legal com a realidade, 

preservando aos presos provisórios o direito ao exercício de sua cidadania ativa, sob 

pena de imputar-lhes a restrição de um direito além daquilo que a lei determina. 

A solução para tal problema começou a ser enfrentada pelo Tribunal Superior 

Eleitoral com a edição da Resolução 23.219 que tratou do exercício do direito ao voto 

pelos presos provisórios nas eleições de 2010. 

Neste artigo serão abordadas as garantias constitucionais do direito ao voto pelo 

preso provisório e sua efetivação pela Resolução 23.219 do Tribunal Superior Eleitoral, 

bem como os desafios sociais inerentes a tal efetivação de direito. 

 

1. OS DIREITOS POLÍTICOS 

A República Federativa do Brasil, constituindo-se em um Estado Democrático 

de Direito, tem como alguns de seus fundamentos a soberania, a cidadania e a dignidade 

da pessoa humana, conforme incisos I, II e III do artigo 1º, da Constituição Federal de 

1988. 

A soberania popular se manifesta pela possibilidade de conformação dos 

desígnios do Estado através da escolha de seus representantes, mediante o exercício do 

direito de sufrágio, pois, de acordo com o parágrafo único do artigo 1º da Constituição 

Federal, “todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição”. 

Segundo Luiz Alberto David de Araújo e Vidal Serrano Nunes Júnior 

o direito de sufrágio não é mero direito individual, pois seu conteúdo, que 
predica o cidadão a participar da vida política do Estado, transforma-o em 
um verdadeiro instrumento do regime democrático, que, por princípio, só 
pode realizar-se pela manifestação dos cidadãos na vida do Estado.

1 

Nos dizeres de José Afonso da Silva “cidadão, no direito brasileiro, é o 

indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e suas 

conseqüências”.2Adquire cidadania todo aquele que se alista como eleitor, sendo o 

alistamento e o voto obrigatórios para os maiores de 18 e menores de 70 anos e 

                                                           
1 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional, 
13a ed., São Paulo: Saraiva. p. 240. 
2 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
345. 
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facultativos para os analfabetos, maiores de dezesseis e menores de 18 e maiores de 70 

anos, nos termos do artigo 14, § 1.º, da Carta Magna. 

Dessa maneira, todo brasileiro pode adquirir sua cidadania ativa, ou seja, 

adquirir o direito de votar, desde que atinja a idade mínima legal, como acima descrito, 

bem como não “esteja realizando o serviço militar obrigatório, e ainda, não esteja 

privado de seus direitos políticos, temporária ou definitivamente”.3 

Neste sentido, a cidadania garante o exercício dos direitos políticos, que são 

situações subjetivas expressas ou implicitamente contidas em preceitos e 
princípios constitucionais, reconhecendo aos brasileiros o poder de 
participação na conduta dos negócios públicos: (a) votando, (b) sendo 
votado, inclusive investido-se em cargos públicos e (c) fiscalizando os atos 
do poder público visando ao controle da legalidade e da moralidade 
administrativa.4 

Marcada como Constituição Cidadã, a Carta Magna de 1988 vedou a cassação 

dos direitos políticos, estabelecendo, como exceção, os casos de perda ou suspensão de 

tais direitos, taxativamente em seu artigo 15. 

Dentre os casos de suspensão dos direitos políticos, ou seja, suspensão da 

qualidade de eleitor, está o período de duração dos efeitos da condenação criminal 

transitada em julgado, conforme previsão do artigo 15, III, da Constituição Federal. 

Em outras palavras, o cidadão condenado criminalmente, por sentença não mais 

passível de recurso, não poderá exercer sua cidadania ativa (votar) e muito menos sua 

cidadania passiva (ser votado) enquanto perdurarem os efeitos da sentença, pois a 

suspensão dos direitos políticos abrange a cidadania como um todo5.  

No que tange especificamente à cidadania passiva, prevê o parágrafo 9º do artigo 

14 da Constituição Federal  

Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
o exercício do mandato, considerada a vida pregressa do candidato, e a 
normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder 
econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na 
administração direta ou indireta. 

A lei complementar 64/90, que regulamenta os casos de inelegibilidade, sofreu 

recente alteração pela LC 135/2010 (a alcunhada “Lei da Ficha Limpa”), passando seu 

artigo 15 a ter a seguinte redação: “Transitada em julgado ou publicada a decisão 

                                                           
3 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 1994. p. 
99. 
4 MENDES, Antonio Carlos. Introdução à Teoria das Inelegibilidades. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 
73.  
5 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 
381. 
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proferida por órgão colegiado que declarar a inelegibilidade do candidato, ser-lhe-á 

negado registro, ou cancelado, se já tiver sido feito, ou declarado nulo o diploma, se já 

expedido”. 

Diante da prescrição da norma, Celso Ribeiro Bastos leciona que são três os 

elementos necessários para a implementação do inciso III, do artigo 15 da Constituição 

Federal: “a) condenação criminal, não importando a modalidade da pena; b) trânsito em 

julgado da mesma; e c) que ainda perdurem seus efeitos”.6 

O Supremo Tribunal Federal, ratificando entendimento do Tribunal Regional 

Eleitoral de São Paulo, concluiu que o dispositivo do artigo 15, III, da Constituição 

Federal é auto-aplicável e “que se refere apenas aos crimes dolosos, não abrangendo os 

culposos nem as contravenções penais.” 7 

Esta suspensão dos direitos políticos do condenado criminalmente por sentença 

transitada em julgado é reiterada pelo artigo 5.º, III, do Código Eleitoral (Lei 4.737, de 

15 de julho de 1.965) o qual diz que não podem se alistar como eleitores “os que 

estejam privados, temporária ou definitivamente, dos direitos políticos”, incidindo 

inclusive sobre o condenado beneficiado pela suspensão condicional do processo, cujos 

direitos políticos somente seriam retomados após o decurso do prazo do sursis.
8
 

O cumprimento da pena elide automaticamente a suspensão dos direitos 

políticos9, o que também ocorre com a incidência de uma das causas de extinção da 

punibilidade do agente, conforme previsão do artigo 107 do Código Penal.10  

 

2.  A PENA IMPOSTA AO CONDENADO E A CONSEQUENTE SUSPENSÃO 

DOS DIREITOS POLÍTICOS 

A suspensão dos direitos políticos nos termos do artigo 15, III, da Constituição 

Federal, refere-se apenas aos crimes dolosos, não abrangendo os culposos nem as 

contravenções penais. Por consequência, não há distinção à pena imposta ao réu 

condenado definitivamente por crime doloso para que ele tenha seus direitos políticos 

suspensos, enquanto durarem os efeitos da sentença. 

                                                           
6 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição Federal do Brasil, 2º volume. São Paulo: 
Saraiva, 1989. p. 594. 
7 CUNHA, André Luiz Nogueira da. Direitos Políticos. Representatividade, Capacidade Eleitoral e 
Inelegibilidades. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. p. 65.  
8 RAMAYANA, Marcos, Direito Eleitoral, Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 112-138. 
9 BASTOS, Celso Ribeiro. Comentários à Constituição Federal do Brasil, 2º volume. São Paulo: 
Saraiva, 1989. p. 594. 
10 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de Direito Constitucional, 
13a ed., São Paulo: Saraiva. p. 253. 
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 Contudo, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, baseando-se em julgados 

anteriores no mesmo sentido, proferiu decisão revogando a suspensão dos direitos 

políticos a réu condenado por uso doloso de documento falso, condenado a pena 

restritiva de direitos. 

 Aludido acórdão restou assim ementado 

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - AGENTE 
QUE ADQUIRIU CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO FALSA - 
ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DE TAL CIRCUNSTÂNCIA - 
DOLO DO TIPO - DELITO CARACTERIZADO - SUSPENSÃO DOS 
DIREITOS POLÍTICOS - INCOMPATIBILIDADE AFASTADA - 
RECURSO PROVIDO EM PARTE. O dolo, no delito do art. 304 do CP, é 
genérico, e consiste na vontade deliberada de usar o documento com a 
consciência de sua falsidade. No uso de documento falso, o que exclui o 
dolo é a total ignorância da falsidade, não sendo este o caso dos autos, em 
que o réu viajou de um estado a outro para adquirir a carteira, sequer 
adentrando ao DETRAN local e nem feito quaisquer exames. Tendo em 
vista que, com fulcro no art. 44 do CP, foi concedida ao increpado a 
substituição da sanção corporal pelas restritivas de direitos, não se vislumbra 
qualquer incompatibilidade em relação ao pleno exercício dos seus direitos 
políticos, cuja relevante importância só permite o tolhimento em situações 
que materialmente os inviabilizem.11 

 Pela leitura da ementa, a revogação da suspensão dos direitos políticos, no 

entender do TJ-MG, deu-se pela alegada compatibilidade entre a pena restritiva de 

direitos e o exercício dos direitos políticos, o que possibilitou ao condenado 

definitivamente o exercício de tais direitos mesmo enquanto perdurarem os efeitos da 

sentença condenatória transitada em julgado. 

 Contra referido acórdão foi interposto Recurso Extraordinário pelo Ministério 

Público de Minas Gerais, distribuído sob o número 601.182 e relatoria do Ministro 

Marco Aurélio.  

No dia 31/05/2011 a Associação dos Juízes para a Democracia pleiteou sua 

intervenção como Amicus Curiae, pedido até o presente momento não apreciado.12 

 A Associação dos Juízes para a Democracia já defendeu a tese de garantia do 

direito ao voto pelo preso condenado definitivamente, nestes termos 

Outra questão que se coloca emergente é a necessidade de se deferir o 
alistamento eleitoral ao preso definitivamente condenado. Na atualidade, 
mesmo que se esteja em regime aberto, a impossibilidade do alistamento 
eleitoral impede a obtenção do título eleitoral e capacidade de plena 
reinserção social, dentre as quais o ingresso no mercado formal de trabalho.13 

                                                           
11 APELAÇÃO CRIMINAL N° 1.0027.03.015048-9/001 - COMARCA DE BETIM - APELANTE(S): 
FREDERICO ADÃO FILHO - APELADO(A)(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADO MINAS GERAIS 
- RELATOR: EXMO. SR. DES. EDUARDO BRUM. Julgamento: 16/12/2008. Disponível em 
http://www.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_complemento2.jsp?listaProcessos=10027030150489001. Acesso 
em 11/09/2011. 
12 Disponível em http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?incidente=2687885. 
Acesso em 11/09/2011. 
13 DAMASCENO, João Batista; ZACONE, Orlando. O voto do preso no RJ: uma análise do processo 
eleitoral. In Juízes para a Democracia, Ano 12 – nº 46, jun/nov. 2008, disponível em 
http://www.ajd.org.br/arquivos/publicacao/63_democracian46.pdf. Acesso em 10/09/2011. 
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Louvável o entendimento de garantia do voto pelo preso condenado 

definitivamente com o intuito de facilitar sua reinserção social. Contudo, a 

Constituição Federal, quando trata da suspensão dos direitos políticos em seu artigo 15, 

inciso III, abrange a cidadania como um todo, englobando tanto a suspensão do direito 

de votar como de ser votado. 

Assim, em decorrência, prevalecendo o entendimento do Tribunal de Justiça de 

Minas Gerais, tornar-se-ia possível o exercício da cidadania pelos condenados 

definitivamente, desde que não tenham sido condenados à pena privativa de liberdade, 

o que poderia ferir a moralidade administrativa exigida para o exercício da cidadania 

passiva, conforme artigo 14, § 9.º, da Constituição Federal. 

Em voto vencido proferido no acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

que originou o aludido Recurso Extraordinário, assim se pronunciou o Desembargador 

Revisor Judimar Biber 

A só definição do que se deva entender por direitos políticos, na forma 
expressa pela norma constitucional, não autoriza a conclusão de que o 
intérprete possa suscitar o fracionamento de categorias de direitos políticos 
passiveis de suspensão, antes pelo contrário, a só disposição constitucional 
impõe o afastamento tanto dos direitos políticos ativos, como passivos, 
porque não categoriza a qualidade dos direitos atingidos pela suspensão, de 
modo a afastar a visão restritiva que conduziria ao fracionamento suscitado. 

(...) 

E o faço, por verificar que a própria disposição legal faz alusão específica à 
condenação como elemento capaz de subsumir-se à hipótese, me parecendo, 
portanto, inexistir autorização para conjecturas a respeito da virtual pena que 
possa decorrer do comando jurisdicional, ou de sua compatibilidade com o 
exercício do sufrágio, de modo que por mais se mostre comum sustentar a 
qualidade ou a quantidade da pena que foi imposta ao condenado, não há 
embasamento jurídico a conduzir à interpretação, cujo conteúdo não 
concordaria. 

Na solução de questão que suscitou dúvida análoga, o Supremo Tribunal Federal 
destacou entendimento que vai em afronto ao decidido pelo Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais. No julgamento do RE 577.012, foi asseverado que 

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não 
impede a suspensão dos direitos políticos. No julgamento do RE 
179.502/SP, Rel. Min. Moreira Alves, firmou-se o entendimento no sentido 
de que não é o recolhimento do condenado à prisão que justifica a suspensão 
de seus direitos políticos, mas o juízo de reprovabilidade expresso na 
condenação.” (RE 577.012-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
julgamento em 9-11-2010, Primeira Turma, DJE de 25-3-2011.) Vide: RMS 
22.470-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 11-6-1996, Primeira 
Turma, DJ de 27-9-1996.14 

                                                           
14 http://www.stf.jus.br/portal/constituicao/artigo.asp#ctx1. Acesso em 24/09/11. 
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Outro não é o entendimento de doutrina especializada. Com propriedade defende 
Antonio Carlos Mendes 

Dessa forma, a suspensão dos direitos políticos não está adstrita às hipóteses 
de aplicação das penas privativas de liberdade e ao encarceramento do 
condenado. Exige o preceito constitucional que, rementendo-se à legislação 
penal, a condenação continue produzindo efeitos penais ou extrapenais. 
Assim, os institutos jurídicos de política criminal visando à suspensão da 
aplicação de pena privativa da liberdade (sursis) ou a antecipação provisória 
da liberdade (livramento condicional) não autorizam a cessação dos efeitos 
da suspensão dos direitos políticos.15 

Decomain, ratificando entendimento de Fávila Ribeiro e Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho, sustenta 

Efetivamente a Constituição não distinguiu. Desse modo, qualquer 
condenação criminal, ainda quando resulte apenas na imposição de pena 
pecuniária, ou pena restritiva de direitos, e não pena privativa de liberdade, 
acarreta a suspensão dos direitos políticos.16 

 Como já dito, a despeito da possibilidade da reinserção social pelo exercício do 

direito do voto pelos presos condenados definitivamente, a revogação da suspensão dos 

direitos políticos, quando a pena aplicada não for a privativa de liberdade, poderia 

possibilitar a candidatura e o exercício de mandato por cidadãos condenados por crimes 

que seriam incompatíveis com relevante função pública. 

Ademais, como a Constituição determina a suspensão dos direitos políticos 

como um todo, não há como se defender a revogação da suspensão apenas para ser 

possível o exercício da cidadania ativa. 

 A própria Constituição Federal demonstra uma preocupação especial com o 

exercício da cidadania passiva, estabelecendo, para além da suspensão dos direitos 

políticos pelo artigo 15, III, demais casos de inelegibilidade, pautados pela moralidade 

administrativa, conforme artigo 14, § 9.º, regulamentado pela L.C. 64/90, recentemente 

alterada pela L.C. 135/10, como já anteriormente detalhado. 

É de se ressaltar que a L.C. 135/10, denominada popularmente “Lei da Ficha 

Limpa”, surgiu de movimento popular pautado no respeito à moralidade administrativa 

pelos mandatários públicos. 

Portanto, a Constituição Federal prevê em seu artigo 15, III, a suspensão dos 

direitos políticos como um todo enquanto perdurarem os efeitos da sentença 

condenatória, e em seu artigo 14, § 9º, para situações de maior incompatibilidade com o 

exercício da função pública, a suspensão apenas da cidadania passiva por oito anos após 

                                                           
15 MENDES, Antonio Carlos. Introdução à Teoria das Inelegibilidades. São Paulo: Malheiros, 1994. p. 
86/87. 
16 DECOMAIN, Pedro Roberto. Elegibilidade e Inelegibilidades. São Paulo: Dialética, 2004. p. 17. 
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o trânsito em julgado ou após decisão proferida por Colegiado, conforme artigo 1º da 

L.C. 64/90. 

 Desta forma, a prevalecer o entendimento do Tribunal de Justiça de Minas 

Gerais, estaria sendo criada uma incompatibilidade entre os ditames constitucionais, 

entre a regra geral do artigo 15, III e a regra especial do artigo 14, § 9.º, vez que 

permitir-se-ia o exercício da cidadania passiva por cidadãos condenados a penas não 

privativas de liberdade, cujos crimes poderiam ser incompatíveis com a moralidade 

administrativa e não tipificados na L. C. 64/90. 

 

3. O DIREITO AO VOTO DOS PRESOS PROVISÓRIOS 

O preso que aguarda condenação ou o trânsito em julgado da sentença é detentor 

de direitos políticos, podendo exercer seu direito de votar. Não se confunde a situação 

do preso provisório com a daquele preso condenado, mesmo que em pena diversa à 

privativa de liberdade. 

Quanto ao direito de ser votado, deve-se analisar o caso concreto para 

verificação da tipificação dos casos de inelegibilidade previstos no parágrafo 9º do 

artigo 14 da Constituição Federal e sua devida regulamentação pela LC 64/90, a qual 

prevê em seu artigo 1.º casos de inelegibilidade por oito anos após o trânsito em julgado 

ou após decisão proferida por Colegiado. 

Para a hipótese do exercício da cidadania ativa pelos presos provisórios, para 

que seja garantido o gozo dos seus direitos políticos, uma expressão dos direitos 

fundamentais, o Estado deve providenciar a instalação de urnas eleitorais nos 

estabelecimentos correcionais17, visando possibilitar a tais presos o direito de voto que 

lhes é constitucionalmente garantido, pois, se ainda aguardam a condenação ou o 

trânsito em julgado da sentença, não tiveram seus direitos políticos suspensos. 

Oportuno mensurar a extensão da expressão “presos provisórios” para nela não 

abranger mais pessoas do que as previstas em Lei. Preso provisório é todo aquele que 

ainda não tem a solução de seu caso através de uma sentença penal transitada em 

julgado. Neste aspecto, oportuna a lição de Daniela Bornin, que em contribuição ao 

tema, consignou que 

Pela legislação infraconstitucional, verifica-se que o preso provisório é 
aquela pessoa que cumpre prisão processual (flagrante delito, prisão 
preventiva, prisão temporária). São eles: o preso autuado em flagrante delito 

                                                           
17 CÂNDIDO, Joel J. Direito Eleitoral Brasileiro. São Paulo: Edipro, 2002. p. 79. 
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de acordo com os artigos 301 a 302; o preso preventivamente, de acordo com 
os artigos 311 a 316; o preso pronunciado para julgamento diante do Tribunal 
do Júri Popular, de acordo com os artigos 413, § 3º, o preso em decorrência 
de desclassificação de delito contra a vida que aguarda decisão do juiz 
competente, nos termos do parágrafo único do art. 419; o condenado por 
sentença penal recorrível, de acordo com os artigos 393, I, todos do Código 
de Processo Penal; e o preso temporário, nos termos da Lei n.º 7.960/89.18 

Os direitos políticos, na qualidade de direitos fundamentais, logo indisponíveis, 

devem ser garantidos, pois reconhecidos como são na Constituição Federal, “cabe ao 

Estado restaurá-los coercitivamente se violados, mesmo que o violador seja órgão ou 

agente do Estado”.19 

Nas palavras de Rogério Lauria Tucci 

a plenitude do exercício dos direitos políticos, explicitamente assegurada pela 
Constituição Federal de 1988, no seu art. 15, deve ser garantida pelos agentes 
do Poder Judiciário, especialmente nos Juízos de primeiro grau da jurisdição 
criminal, enquanto não transitada em julgado a sentença condenatória.

20 

Verifica-se a importância do direito de exercício da cidadania através do voto, 

subsistindo tal direito ao preso que aguarda a condenação ou àquele condenado por 

sentença ainda passível de recurso, devendo o Estado fornecer meios para o exercício da 

cidadania ativa a esses cidadãos. 

Diante da previsão constitucional de direito de voto do preso provisório, bem 

como da falta de regulamentação legal sobre o tema, caberia ao Poder Judiciário 

garantir tal direito aos cidadãos. De acordo com Marcia Zollinger 

Ainda no que diz respeito à perspectiva da vinculação do Judiciário aos 
direitos fundamentais, os juízes e tribunais devem aplicar diretamente os 
direitos fundamentais diante de omissão legislativa ou de proteção legal 
insuficiente.

21 

Em representação apresentada no ano de 2009 perante o Procurador-Geral da 

República visando a propositura, no Supremo Tribunal Federal, de Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão, cumulada com Arguição de Descumprimento de 

Preceito Fundamental e com Ação Direta de Inconstitucionalidade, objetivando, entre 

outros pedidos, que referido Tribunal reconhecesse “a omissão inconstitucional do 

Tribunal Superior Eleitoral em adotar as providências de índole normativa e 

                                                           
18 BORNIN, Daniela Queila dos Santos. A Resolução n.º 23.291 do Tribunal Superior Eleitoral e a 
Efetividade do Direito de Voto do Preso Provisório. In Ensaios Sobre Direitos Fundamentais e 
Inclusão Social. Dirceu Pereira Siqueira e Henry Atique (Organizadores). Birigui: Boreal Editora, 2010. 
19 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Direitos Humanos Fundamentais. São Paulo: Saraiva, 2009, 
11ª Edição. p. 31. 
20 TUCCI, Rogério Lauria. Breve Estudo Sobre a Suspensão de Direitos Políticos Estatuída no Art. 
15, Inc. III, da Constituição Federal. In Revista dos Tribunais 747/85. São Paulo: Revista dos 
Tribunais. 
21 ZOLLINGER, Márcia Brandão. Proteção Processual aos Direitos Fundamentais. Salvador: 
JusPODVIM, 2006. p. 72. 
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administrativa voltadas à viabilização do exercício do direito de voto dos presos 

provisórios no Brasil”, o Procurador Regional da República, Daniel Sarmento e a 

Procuradora Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro, Silvana Batini Góes, 

sustentaram 

Sabe-se, com efeito, que a prisão importa em sérias restrições a direitos 
fundamentais, notadamente à liberdade de locomoção. Contudo, no sistema 
constitucional brasileiro, até o trânsito em julgado de sentença condenatória, 
a prisão não implica em qualquer restrição ao exercício de direitos políticos 
(cf. art. 15, III, CF). Por isso, enquanto não transitar em julgado a decisão 
penal condenatória, o preso desfruta plenamente dos seus direitos políticos, 
cabendo ao Estado, que o mantém encarcerado, o dever de assegurar a 
efetividade deste direito. 22 

No exercício de sua função de garantidor dos direitos políticos, o Tribunal 

Superior Eleitoral editou para as eleições de 2010 a resolução 23.219, a qual “dispõe 

sobre a instalação de seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em 

unidades de internação de adolescentes e dá outras providências”. 

O Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções para o fiel cumprimento do 

Código Eleitoral e da Lei das Eleições (9.504/97), conforme disposição expressa do 

parágrafo primeiro do artigo primeiro do Código Eleitoral. 

A competência regulamentar do Tribunal Superior Eleitoral também está 

prevista no artigo 23, inciso IX, do Código Eleitoral e no artigo 105 da Lei n.º 9.504/97, 

“assegurando o exercício da função normativa por parte da Justiça Eleitoral”23. 

A resolução 23.219 tem papel fundamental na concretização dos direitos 

políticos dos presos provisórios abstratamente garantidos na Constituição Federal e 

permitiu pela primeira vez, em nível nacional24, o exercício do direito ao voto por tais 

cidadãos privados, provisoriamente, de sua liberdade. 

Reza referida resolução em seu artigo 1.º 

Os Juízes Eleitorais, sob a coordenação dos Tribunais Regionais Eleitorais, 
criarão seções eleitorais especiais em estabelecimentos penais e em unidades 

                                                           
22 Disponível em http://www.conjur.com.br/dl/representacao-mpf-rj-presos-vota.pdf. Acesso em 
27/04/2011. 
23 PONTE, Antonio Carlos. Crimes Eleitorais. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 7. 

24 “Pernambuco foi um dos primeiros estados da federação a proporcionar o voto do preso dentro do 
próprio ambiente prisional, durante as eleições majoritárias de 2002, graças à ação destemida do Tribunal 
Regional Eleitoral, na época presidido pelo desembargador Antônio Camarotti, que juntamente com o 
então desembargador eleitoral Mauro Alencar, tudo fizeram para concretizar a instalação de seções 
eleitorais dentro dos próprios presídios, o que efetivamente aconteceu. Foi assim, pois, que presos 
custodiados nos presídios prof. Aníbal Bruno, Colônia Penal Feminina do Recife, Palmares, Caruaru, 
Pesqueira e Arcoverde, pela primeira vez na história brasileira puderam exercer livremente o direito do 
voto, sem qualquer anormalidade, consagrando definitivamente o exercício da cidadania aos 
encarcerados.” Nunes, Adeildo. O voto do preso: garantia constitucional da presunção de inocência. 
In http://www.parana-online.com.br/canal/direito-
ejustica/news/324522/?noticia=O+VOTO+DO+PRESO+GARANTIA+CONSTITUCIONAL+DA+PRES 
UNCAO+DE+INOCENCIA. Acesso em 18/04/2010. 
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de internação de adolescentes, a fim de que os presos provisórios e os 
adolescentes internados tenham assegurado o direito de voto, observadas as 
normas eleitorais e as normas específicas constantes desta resolução. 

 É patente a dificuldade de implantação de referida resolução, considerando-se a 

logística necessária para o cadastramento dos presos e adolescentes infratores, bem 

como a instalação das urnas eleitorais e a devida fiscalização do sufrágio.  

Tal situação se agrava ao considerarmos que no Brasil há 473 mil presos, sendo 

desse total 152 mil provisórios. Apenas no Estado de São Paulo, há 52,5 mil presos 

provisórios. Além disso, deve-se considerar o risco de interferência de facções 

criminosas no livre direito de voto dos presos, como alertado por Ministros do Tribunal 

Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal.25  

 Além disso,  

O número de presos provisórios, em algumas cidades de pequeno porte que 
contam com Centros de Detenção Provisória é suficiente para eleger, em 
eleições municipais, alguns vereadores e influir decisivamente na escolha do 
Chefe do Executivo local. Em eleições para Presidente da República, Vice-
Presidente, Senadores, Deputados federais e estaduais tal contingente não 
pode ser, igualmente ignorado.26 

 
Cabe ressaltar, portanto, o desafio do Estado em possibilitar o direito ao voto do 

preso provisório, mas sem perder de vista o risco de contaminação do processo eleitoral 

pelo uso do eleitorado composto pelos presos provisórios, o que acabaria por viciar 

todo o processo democrático. 

Neste sentido, vale a lição de Dalmo de Abreu Dalari 

O eleitor deve ter a possibilidade de agir livremente no momento de votar. 
Se houver qualquer fator de coação, direita ou indireta, viciando a vontade 
do eleitor, sua manifestação já não será mais autêntica. E a falta de 
autenticidade no pronunciamento de muitos eleitores compromete todo o 
processo eleitoral, retirando-lhe o caráter democrático.27 

 Portanto, a despeito do avanço da Resolução 23.219 editada pelo Tribunal 

Superior Eleitoral, visando concretizar o direito ao voto do preso provisório, fica 

lançado o desafio para a sociedade de garantir a inserção social deste cidadão enquanto 

preso provisoriamente mediante o exercício da cidadania ativa, para que ele tenha 

consciência de seu papel quando do exercício do seu direito.28 

                                                           
25 http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u716276.shtml. Acesso em 13/04/10. 
26 PONTE, Antonio Carlos da. Voto do Preso Provisório. In Estudos Sobre Direitos Fundamentais e 
Inclusão Social. Da Falta de Efetividade à Necessária Judicialização, um enfoque voltado à Sociedade 
Contemporânea. Dirceu Pereira Siqueira e José Roberto Anselmo (Organizadores). Birigui: Boreal 
Editora, 2010. 
27 DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos da Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 
188. 
28

 Nas eleições de 2008, na Cidade de Nova Iguaçú, Estado do Rio de Janeiro, houve experiência bem 
sucedida com o exercício do direito ao voto pelos presos na 52ª Delegacia de Polícia, na qual foi instalada 
a 179ª Seção Eleitoral. Nesta ocasião, “muitos mitos foram desconstituídos. O primeiro se referia à falta 
de segurança para exercício do direito de voto. Demonstrou-se que na instituição estatal encarregada de 
acautelamento do preso provisório não se poderia falar em falta de segurança. As hipóteses de formação 
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 Nos dizeres de Antonio Carlos da Ponte 

Para que o voto do preso provisório floresça de forma livre, necessário se 
faz o desenvolvimento de políticas de Estado, não de Governo, em sede de 
Execução Penal. Só há lugar para a manifestação livre daquele que está com 
sua liberdade cerceada, em ambiente comprometido com a inserção social. 
Detentos que recebam acompanhamento profissional, educacional, 
psicológico, médico e familiar durante a execução da pena, por se 
encontrarem em período de reciclagem social, terão plenas condições de 
atender às expectativas que a sociedade espera de seu sufrágio.29  

Em que pesem os riscos inerentes à efetivação dos comandos da Resolução 

23.219 do TSE, não é argumento justificável o cerceamento do direito ao voto diante 

da hipótese de manipulação dos presos provisórios para votarem neste ou naquele 

candidato. 

Indubitável que a corrupção eleitoral relevante e constante não é aquela que 

atinge os presos provisórios, mas sim a que se volta aos familiares daqueles que 

aguardam julgamento bem como dos que já têm sua situação penal definida, sendo 

corriqueira em épocas eleitorais a notícia de compra de votos de familiares de detentos, 

as quais, cerceadas da presença de algum de seus membros, tornam-se vulneráveis e de 

fácil manipulação.  

Este é um problema de maior expressão, concernente à moralidade e legalidade 

do processo eleitoral, porém, não pode servir de freio à efetivação de um direito 

constitucionalmente previsto. 

 

CONCLUSÕES 

                                                                                                                                                                          

de curral eleitoral e de que unidos os presos poderiam formar um partido marginal foram, pelo resultado 
da votação, debeladas. (...) Na 179ª Seção da 27ª Zona Eleitoral do Rio de Janeiro, nas eleições 
municipais de 2008, foram apurados 54 votos para vereador. Sendo 42 nominais (77,78%), 7 para 
legendas (13%), 4 em branco (7,4%) e 1 nulo (1,86%). Os 15 partidos que concorreram às eleições para 
vereador foram votados. Treze por cento (13%) dos votos, ou seja, 7 votos, foram para legendas de 6 
partidos, que igualmente tiveram candidatos a vereador votados. Vinte candidatos a vereador receberam 
votação. Doze candidatos de 9 partidos diferentes receberam 01 voto cada; 03 candidatos de 03 partidos 
diferentes receberam 02 votos cada; 01 candidato recebeu 03 votos; 02 candidatos de 02 partidos 
diferentes receberam 04 votos; um candidato recebeu 06 votos e outro recebeu 07 votos, num total de 42 
votos nominais. Na eleição para prefeito, as legendas não receberam voto, o que denota a pessoalização 
das candidaturas no voto majoritário. Foram atribuídos 42 votos nominais a 3 dos candidatos a prefeito, 
sendo 33 votos para um (61,11%), 08 para outro (14,81%) e 01 para o terceiro (1,85%). Foram apurados 
ainda 04 votos brancos (7,4%) e 08 nulos (14,81%). O candidato a prefeito que recebeu 61,11% dos votos 
dos presos foi reeleito com 65,33% dos votos dos munícipes, tendo havido identidade de percentuais entre 
os votos dos presos e dos não presos, o que expressa que aqueles que estão com suas liberdades de 
locomoção cerceadas se posicionam politicamente tal como a sociedade”. Damasceno, João Batista e 
Zacone, Orlando. O voto do preso no RJ: uma análise do processo eleitoral. In Juízes para a 
Democracia, Ano 12 – nº 46, jun/nov. 2008, disponível em 
http://www.ajd.org.br/arquivos/publicacao/63_democracian46.pdf. Acesso em 10/09/2011. 
29 PONTE, Antonio Carlos da. Voto do Preso Provisório. In Estudos Sobre Direitos Fundamentais e 
Inclusão Social. Da Falta de Efetividade à Necessária Judicialização, um enfoque voltado à Sociedade 
Contemporânea. Dirceu Pereira Siqueira e José Roberto Anselmo (Organizadores). Birigui: Boreal 
Editora, 2010. 
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Há duas modalidades para o exercício da cidadania: a ativa e a passiva. Aquela 

compreende o direito de votar, enquanto esta o direito de se candidatar à cargo eletivo 

(direito de ser votado). 

É causa de suspensão dos direitos políticos (cidadania ativa e passiva) o período 

em que perdurarem os efeitos de sentença penal condenatória transitada em julgado, 

condição que não atinge os presos provisórios pela literal interpretação do artigo 15, 

inciso III, da Constituição Federal. 

O preso provisório é detentor do direito ao voto, cabendo ao Estado o 

incremento de meios para a concretização do comando constitucional, sob pena de 

impor ao encarcerado que aguarda a definição de sua situação uma punição não prevista 

em lei, consistente na cassação dos seus direitos políticos, ou em outras palavras, a 

suspensão da sua cidadania. 

A análise do artigo 15, III, da Constituição Federal permite afirmar que está 

autorizado o voto do preso provisório, mostrando-se descabida a discussão envolvendo 

a razoabilidade da participação do preso no processo eleitoral. 

A Resolução 23.219, editada pelo Tribunal Superior Eleitoral, surgiu no cenário 

nacional com o propósito de concretizar o direito ao voto do preso provisório, 

garantindo àquele cidadão enquanto preso provisoriamente o exercício da cidadania 

ativa mediante a instalação de seções eleitorais nas unidades prisionais. 

Tal medida prestigia a Constituição Federal ao buscar efetivar seus preceitos, 

bem como enaltece o princípio da dignidade da pessoa humana ao garantir aos cidadãos 

o exercício de seus direitos, mormente ao caso, permite o exercício da cidadania pelo 

preso provisório. 

Em que pese a possibilidade de manipulação dos presos provisórios e com tal 

situação a eleição de um representante escolhido por eles, tal argumento não pode servir 

como empecilho à efetivação dos comandos da Resolução 23.219 do TSE, considerando 

que a questão de manipulação eleitoral está atrelada à legalidade e moralidade do 

processo eleitoral, não à manipulação de determinado grupo vulnerável. 

Evitar que o voto se traduza em clientelismo político é um dos desafios que está 

presente em todo processo eleitoral, cabendo à sociedade, também em relação aos 

presos provisórios, a devida fiscalização dos candidatos e suas práticas eleitoreiras e a 
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conscientização de que o voto é um instrumento de controle ao acesso de pessoas 

desconformes às esferas do poder executivo ou legislativo. 

Por fim, considerando que as atitudes iniciais foram lançadas pelo TSE com a 

edição da Resolução 23.219, cabe-nos, em consagração ao comando do art. 15, inciso 

III, da Constituição Federal, a consideração do voto dos presos provisórios como se 

emanados de pessoas verdadeiramente livres para sua prática. 
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REFORMAS POLÍTICAS E ELEITORAIS NO BRASIL VINCULADAS À 

PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL E ÀS VOZES DA NAÇÃO 

(FUNDAMENTOS, ASPECTOS ANALÍTICO-ESTRUTURAIS E SUGESTÕES 

INOVADORAS) 

 

* Marcio Vieira Santos 

 

Resumo 

Este trabalho aborda, em caráter analítico e sugestivo, os atuais caminhos da reforma política-

eleitoral no Brasil e apresenta tanto fundamentos necessários quanto dezenas de sugestões 

inovadoras para que tais mutações, enquanto formadora de um novo corpo normativo, estejam 

devidamente ajustadas ao corpo sócio-político da nação. Inicialmente diferencia-se reforma 

política e eleitoral e são expostas algumas das principais reformas, de ambas as espécies, 

adotadas cronologicamente no país, para em seguida apresentar os princípios norteadores de 

tais processos de mutações político-jurídicas. Destaca algumas participações do autor 

desenvolvidas nos últimos anos em grupos de trabalho e debates sobre o tema, bem como a 

sistematização das propostas apresentadas por comissão de juristas e as principais proposições 

atualmente em curso no Congresso Nacional. Ao final dispõe sobre algumas inovadoras 

sugestões de reformas, tanto políticas quanto eleitorais, que devem integrar a ordem do dia 

como instrumentos de fortalecimento democrático direto-participativo a serem utilizados em 

prol da plena soberania popular em nossos dias. Em linhas conclusivas destaca que a 

implementação de reformas não pode funcionar como uma panacéia e que, necessariamente, 

devem atender as vozes da nação, portanto, elas devem passar pelo prévio crivo volitivo ou 

mesmo pela aprovação popular para terem eficácia social. Estes são os caminhos e os fins que 

devem nortear as propostas de reformas político-eleitorais no país, cujos axiomas e novos 

modelos são tratados neste artigo. 

 

Palavras-chave: reformas político-eleitorais; soberania popular; democracia participativa; 

representação popular.  
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Abstract 

 

This work addresses in character and analytical suggestive, the current paths of political 

reform to the elections in Brazil and presents both necessary foundations for dozens of 

innovative suggestions for which such mutations, while forming a new body of standards, are 

properly adjusted to the body socio-political the nation. Initially it differentiates political 

reform and election and are show some of the major reforms of both species, adopted 

chronologically within the country and then present the guiding principles of such processes 

of change political and legal. Highlights some stakes of the author developed in recent years 

in working groups and discussions on the subject, as well as the systematization of the 

proposals submitted by the commission of jurists and the main propositions currently 

underway in the National Congress. In the end it has on some innovative suggestions for 

reform, both in political and electoral, which should be part of the order of the day as the 

instruments of democratic strengthening direct-participatory approach to be used for the full 

sovereignty of the people in our days. In lines conclusive stresses that the implementation of 

reforms may not act as a panacea and that, necessarily, must take into account the voices of 

the nation, therefore, they must pass through the sieve prior volitional or even by popular 

approval to have social effectiveness. These are the paths and the purposes that should guide 

the proposals for reform political-electoral in country, whose axioms and new models are 

treated in this article. 

 

Key Words: reforms political-electoral; popular sovereignty; democracy; popular 

representation. 
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I. Introdução  

 Por mais urgente que seja a implementação de almejadas reformas políticas ou 

eleitorais no país, elas não podem funcionar como panacéias, “a cura de todos os males”, pois 

não há regime político algum capaz de satisfazer a todos igualmente. 

Não são poucos os exemplos de sólidas e estáveis democracias do mundo que vêm 

introduzindo mudanças maiores ou menores em suas ordens constitucionais políticas ou em 

suas legislações eleitorais e partidárias ao longo dos anos.  

Desde a segunda guerra mundial, por exemplo, o sistema eleitoral e partidário francês 

foi majoritário, proporcional e de novo majoritário, ou como no parlamentarismo inglês e no 

presidencialismo estadunidense, ambas com voto distrital, há propostas de mutações. Ou 

ainda, mesmo nos Estados Unidos da América do Norte houve a criação de limites às eleições 

sucessivas de deputados em vários Estados e também foram introduzidos processos de 

escolha dos candidatos dos partidos por meio da participação popular (as chamadas eleições 

primárias), cujo critério de escolha popular direta foi adotado recentemente no sistema 

constitucional-eleitoral argentino (2009). 

 Ao lado de qualquer uma das pretendidas reformas pátrias, a máxima efetividade da 

ordem constitucional e, principalmente, a real tutela da soberania popular é que devem 

funcionar como meios garantidores do regime político democrático eivado de pleno poder 

popular na esfera pública, pois o homem-cidadão é que deve figurar como centro da atividade 

política. 

 O ideal democrático deve estar amparado tanto na tutela dos anseios sociais pela 

ordem constitucional quanto na possibilidade de ajustes da ordem jurídica ordinária à 

dinâmica social, para que seja alcançada uma real estética político-constitucional no Brasil1, 

permitindo, de tal sorte, o império da soberania popular no exercício do poder. 

                                  
1 O termo estética constitucional foi apontado na dissertação de mestrado deste articulista: Fundamentos de 
Teoria Jurídica Constitucional: cientificidade; constitucionalismo; aspectos hermenêuticos e evolução dos 
direitos (dissertação de Mestrado em Direito do Estado e Evolução Social, defendida no ano de 2003 na 
Universidade Estácio de Sá). A expressão “estética constitucional” não representa qualquer distanciamento da 
realidade fática aos axiomas constitucionais existentes, por meio de uma aplicação superficial de seus valores 
(diferença comum entre ética e estética), ao contrário, neste caso a citada expressão busca enaltecer o 
fortalecimento do sentimento constitucional, da beleza dos reais sentidos sócio-políticos da norma constitucional 
e, consequentemente, de sua imutável supremacia sobre interesses sectários ou individualizados que se 
encontram distanciados da vontade e da soberania popular. Atualmente o caráter excludente da representação 
política, que não atende à multifacetada formação de movimentos sociais e identitários, enfraquece a 
mencionada estética constitucional. Assim, a afirmação e busca pela citada “estética” visa identificar e fortalecer 
a efetividade dos cânones da soberania popular, a saber: a tutela dos interesses e direitos políticos das minorias; a 
democratização dos meios de comunicação como meios garantidores do exercício da cidadania; a 
universalização, a liberdade e a isonomia no exercício do direito de sufrágio e demais direitos políticos 
individuais e partidários; a real legitimação da democracia representativa; a necessária garantia da autonomia e 
da fidelidade partidária como elementos necessários à efetividade das ideologias políticas; entre outros 

4295



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 A busca pelo sentimento constitucional que retrate a raiz teleológica dos diversos 

instrumentos de exercício da soberania popular existentes em nossa multicultural sociedade 

contemporânea pode ser alcançada pelo fortalecimento dos institutos democráticos direto-

participativos, sejam os existentes sejam novas criações institucionais, os quais cumulados 

com uma real efetividade no exercício da representação popular devem figurar como cânones 

norteadores nos debates de qualquer proposta de reforma. 

A capacidade dos governos de gerir livremente seus instrumentos de política 

monetária, fiscal, trabalhista e previdenciária por vezes é relativizada, e o exercício de suas 

funções alocativas, corretivas e distributivas, de caráter constitucional dirigente, fica 

comprometido quando não há adequação da esfera pública aos interesses públicos, ou seja, 

quando não há uma estreita aproximação aos anseios dos administrados, estes os verdadeiros 

titulares do poder, o que acaba minando a efetividade das Constituições-dirigentes,”2 

Diante de tais contrariedades, torna-se cada vez mais necessária a retomada de 

questões como: a garantia e o “reconhecimento da dignidade humana, da manutenção das 

redes sociais de produção, dos direitos dos pobres e das minorias, da atribuição do poder 

público da responsabilidade pela equalização de oportunidades – enfim, as velhas, porém 

muitas das vezes esquecidas questões de justiça distributiva e do bem comum, que vinculam 

Estado e cidadania”3, como elementos de base e formação da força normativa constitucional. 

O ideal democrático, qual seja: a máxima efetividade dos direitos fundamentais em 

nossas atuais ordens constitucionais e a garantia da satisfação dos representados em suas mais 

particulares manifestações identitárias como sujeitos de direitos, destacadamente no escopo 

dos direitos políticos, se caracteriza com um fim a ser alcançado por meio do envolvimento 

dos cidadãos nas diversas manifestações e atividades de poder da esfera pública, destarte, 

realidades que retratam a importância da ampliação da participação política popular da nação. 

Portanto, o atendimento das vozes da nação como reflexos nos ajustes e mesmo na 

construção de ditames constitucionais (reforma política) ou no aprimoramento normativo 

infraconstitucional (reforma eleitoral) aos reais interesses populares, devem ter como pilares a 

manifestação volitiva preliminar e o próprio referendo da sociedade civil, cujos caminhos, 

sugestões e fins este trabalho dispõe.  

                                                                                                        
instrumentos democráticos que representam a luta pela justa e equilibrada adequação do corpo jurídico ao social 
da nação em qualquer sugestão de mutação política ou eleitoral pátria. 
 

2 CITTADINO, Gisele, “Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva – Elementos da Filosofia Constitucional 
Contemporânea”, Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 3ª ed., 2004; p. xvi 
 

3 CITTADINO, Gisele, Op. cit. p. xvii 
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II. Fundamentos das reformas políticas e eleitorais no Brasil diante dos instrumentos 

multiculturais de reinvenção democrática participativa  

 Sob a ótica político-institucional da nação, os cidadãos figuram como autores da 

ordem jurídica, assim, protagonistas na construção de toda e qualquer proposta de reforma 

política e eleitoral pretendida, onde a necessária reinvenção democrática de fortalecimento 

direto-participativo faz-se indispensável. 

 A democracia reinventada sob os múltiplos olhares e vozes da nação, mais que um 

conceito motivador da soberania popular, deve funcionar como caminho para conquista da 

ética sociológica e política na busca pela garantia dos interesses do verdadeiro titular do 

poder: o povo. 

 Considerando a lógica de Costas Duzinas4 acerca do fim dos direitos humanos, 

qualquer caminho adotado nas mutações normativas atinentes ao sistema político vigente não 

pode representar a morte dos direitos políticos. 

 Ao contrário, qualquer proposta de reforma política ou eleitoral deve caracterizar o 

maior acesso a uma ordem jurídica salutar e justa, voltada à possibilidade do exercício da 

gestão dos poderes estatais de maneira mais próxima aos anseios da nação, ou seja, deve 

figurar como meio de alcance à verdadeira e ampla finalidade pública: o bem estar social. 

 As reformas podem representar estreitos caminhos de luz ou tortuosas, mas muitas 

vezes largas, vias de trevas, considerando seus traços e resultados, se ajustadas ao corpo 

social ou se meros caprichos de oligárquicos grupos de poder. 

 Tais caminhos e fins pretendidos serão delineados conforme suas diretas relações com 

o grau de efetividade disposto aos direitos humanos políticos que integram o parâmetro 

constitucional, e de acordo com o padrão de suficiência cultural-educacional da nação. 

 A educação de um modo geral e a capacitação sócio-cultural do cidadão são elementos 

indispensáveis à tutela da força do sufrágio universal, isto é, são os requisitos balizadores de 

um exercício pleno do direito público subjetivo de caráter político que representa o núcleo dos 

direitos políticos estabelecidos. 

 Uma democracia multicultural presente na contemporânea sociedade de massa como a 

brasileira, complexa e globalizada, somente será efetiva com a ampliação do nível qualitativo 

da educação e da participação político-popular na esfera pública. 

 Ajustadas alterações constitucionais (reforma política) ou infraconstitucionais 

(reforma eleitoral) dependerão de uma plena instrumentalização da participação direta dos 

                                  
4 DUZINAS, Costas, O fim dos direitos humanos. São Leopoldo: Unisinos, 2009  
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variados atores da sociedade civil no contexto das reformas, seja nos debates e nas aprovações 

das medidas propostas, seja para aplicar mínino vigor ao regime representativo existente.  

 Ambas as espécies de reformas devem ser congruentes reflexos da soberania popular, 

e funcionar como caminhos identificadores existenciais de uma plena democracia. 

 Destarte, o despertamento do eleitor e dos organismos da sociedade civil ao 

atingimento satisfatório de caminhos e fins inerentes às necessárias reformas políticas e 

eleitorais no país, é ferramenta primordial para que ocorra uma reinvenção democrática 

satisfatória aos anseios da nação. 

 A reforma política não deve estar restrita a uma reestruturação normativo-eleitoral de 

perfumarias ou pautada em temerárias sugestões oportunistas que venham favorecer os 

interesses de fechados e dominantes grupos políticos, muito mais que disso, ela deve ser 

entendida como núcleo estrutural e organizacional do regime democrático e, assim, funcionar 

como meio garantidor da contemporânea e multicultural cidadania cosmopolita.5 

 Guardadas as devidas proporções da atual cidadania cosmopolita e os aspectos 

temporais de sua época, merece destaque o pertinente argumento contido no discurso 

proferido por José de Alencar na Câmara dos Deputados, em 1874, durante debate sobre 

reformas políticas no país, quando ficou consignado:“(...) Alguns, sinceramente, fazem como 

o médico que, esgotado o seu receituário, quando o doente geme, manda-lhe que mude de 

travesseiro.6  

 Destacou José de Alencar que: “A eleição direta é o travesseiro disponível. Temos 

experimentado os círculos, os triângulos, diversas formas de manipulação. Falta a eleição 

direta, é o travesseiro para o enfermo que não tem repouso.”7 

Mais de cem anos após tal discurso, o país já passou por muitas vicissitudes no plano 

político-eleitoral e, indiscutivelmente, hoje almeja mutações nessa ordem, cuja dicção acerca 

do “travesseiro” de José de Alencar, notadamente, ainda tem amparo e fundamento na direta e 

participativa manifestação volitiva popular para justa formação e trato da coisa pública.  

 A construção de uma sociedade democrática exige uma real reforma política-eleitoral 

que aprimore a democracia nas suas distintas possibilidades, a saber: direta, representativa, 

comunitarista e participativo-deliberativa, em prol do atingimento da apontada real estética 

                                  
5 BARRETO, Vicente. Multiculturalismo e direitos humanos: um conflito insolúvel? In: BALDI, César Augusto 
(Org.). Direitos humanos na sociedade cosmopolita. Rio de Janeiro, Renovar, 2004. A mencionada ampla 
cidadania cosmopolita, dita por Vicente Barreto, alcançada se respeitadas as diferenças sociais e efetivadas as 
variadas manifestações políticas nos atuais regimes democráticos, figura como base ao atingimento dos mínimos 
padrões de uma almejada justiça social igualitária, portanto foco de qualquer mutação político-eleitoral. 
 

6 ALENCAR, José de, Discursos parlamentares. Brasília – DF, 1977, p. 424 
7 ALENCAR, José de, op. cit., p. 424 
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política-constitucional, pautada nos anseios da nação e da cidadania multicultural de nosso 

povo. Esse é o nosso travesseiro atual. 

 Torna-se necessária a redução do distanciamento existente entre o corpo eleitoral 

brasileiro e os representantes eleitos, em prol do real atingimento da máxima efetividade 

normativa constitucional para que seus fins dirigente-compromissórios tenham eficácia social. 

Karl Löwenstein8 pregava que, em muitos setores normativo-constitucionais 

deficientes de respeitabilidade dos exercentes do poder, e aqui complemento, deficientes 

também de uma ajustada e eficaz manifestação participativa popular junto à esfera pública, 

inexiste a almejada eficácia social dos direitos políticos. 

Tal deficiente realidade político-jurídica remete-nos à configuração prussiana da folha 

de papel de Lassale9 que aponta a ordem constitucional distanciada do seu verdadeiro espírito 

social, o que será no mínimo inócuo se tal mazela não vier a ser repelida em qualquer 

processo de reforma política ou eleitoral procedida no país. 

Por isso, buscando promover os interesses populares nos espaços de tomada de 

decisões, necessário se faz resgatar o real conceito político de poder popular, motivando a 

indispensável e direta participação da sociedade civil na gestão pública das três esferas do 

poder estatal (legiferante, administrativo e mesmo na possível fiscalização da transparência do 

Judiciário), em qualquer debate reformista. 

 Nesse escopo, a democratização da informação e da comunicação, bem como a 

transparência na gestão dos poderes estatais, como instrumentos indispensáveis à construção 

de uma plataforma dos movimentos e anseios sociais e da garantia real dos interesses sociais 

no ambiente da “res” pública, são aspectos indispensáveis no processo de reforma do sistema 

político-eleitoral do país, o que permitirá, além de outros focos: 1) a fragmentação aos limites 

de participação política que desrespeitam nossas múltiplas realidades sócio-culturais e 

políticas; 2) o amplo diálogo político e mesmo a máxima efetividade do direito constitucional 

à informação e à educação, como instrumentos formadores e garantidores da real cidadania; 

3) o desenvolvimento de novas formas de controle social sobre a esfera pública, assim 

fortalecendo a soberania popular e os reais interesses do povo; 4) o estabelecimento de 

parâmetros, inclusive de cobrança, para que os poderes estatais e mesmo o Ministério Público 

sejam cobrados para que, de fato, funcionem como instrumentos de poder social, ou seja, 

como mantenedores e garantidores da participação popular e do controle social no exercício 

                                  
8 LOWËNSTEIN, Karl. Teoria de La Constitución, 2ª ed., Barcelona, Editorial Ariel, 1976 
9 LASSALE, Ferdinand, A Essência da Constituição. Rio de Janeiro, Lúmen Júris, 6ª edição, 2001 
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do poder público; 5) a garantia dos cânones da universalidade do sufrágio, da liberdade, da 

igualdade e da lisura nos pleitos eleitorais para que os eleitores e os partidos políticos tenham 

os mesmos meios de exercício dos direitos políticos e de acesso e exercício do poder, assim, 

impedindo abusos políticos e econômicos ou mesmo irregularidades político-eleitorais. 

A necessária democratização a ser aplicada nos processos e resultados das reformas 

políticas e eleitorais no país deve estar ajustada aos seguintes fundamentos principiológicos: 

1) fortalecimento da democracia direta e participativa; 2) aprimoramento da democracia 

representativa, com alterações nos sistemas eleitorais vigentes e no funcionamento dos 

partidos; 3) liberdade, legalidade e democratização da informação e da comunicação; 4) 

transparência no Poder Judiciário; 5) garantia dos direitos políticos das minorias; 6) garantia 

da igualdade entre cidadãos e agremiações partidárias, da liberdade de expressão e da 

universalidade do sufrágio e da isonomia do funcionamento partidário; 7) plena liberdade e 

faculdade do voto; 8) fortalecimento da ideologia partidária e do caráter nacional dos partidos 

políticos; 9) ampliação da gestão democrática das unidades federativas e do controle social 

orçamentário, bem como das demais iniciativas e funções que envolvam o patrimônio 

público; 10) igualdade de oportunidade de participação nos processos de formação da vontade 

para formação de leis legítimas; 11) direito fundamental ao bem-estar e à segurança socio-

jurídica, em igualdade de condições. 

Tais fundamentos pautando o amplo e multicultural debate na defesa dos variados 

interesses subjetivos das novas identidades são lógicas pregadas pelas contemporâneas 

correntes democráticas, fundamentalmente, as de caráter deliberativo e comunitário, e as 

enaltecedoras dos meios democráticos direto-participativos na condução da esfera pública. 

O fortalecimento de tais matizes democráticas no variado atendimento dos interesses 

multiculturais conduz à idéia de justiça social igualitária e à própria ampla tutela da soberania 

popular, certamente, como meios indispensáveis à garantia da supremacia constitucional, 

onde a voz da nação, lembrando Peter Häberle10 em sua dicção sobre a hermenêutica 

constitucional, deve ser a condutora na necessária aplicação de uma interpretação conforme e 

da judicialização da política para que tais bases democráticas integrem as reformas que se 

avizinham. 

 Pontualmente, a pertinente teoria do discurso democrático e a tese do interesse 

comunicativo pregados por Jünger Habermas (democracia deliberativa), são teses que 

                                  
10 HÄBERLE, Peter, Hermenêutica constitucional. A sociedade aberta dos intérpretes da constituição: 

contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 
Mendes. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997 
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retratam os meios de fortalecimento da participação popular na gestão pública, ou seja, de 

tutela da voz da cidadania11, pois, qualquer reforma política ou eleitoral deve estar amparada 

na ética a partir da vontade racional política emanada de um sistema de direitos basilares que 

os cidadãos devem reciprocamente reconhecer se pretendem regular legitimamente o seu 

viver conjunto por intermédio do direito positivo12. 

Neste ponto, sob a ótica sociológica, Castells13 argumenta acerca da formação da 

“identidade legitimadora”, que dá origem à sociedade civil: ”um conjunto de organismos e 

instituições, bem como uma série de atores sociais estruturados e organizados, que, embora às 

vezes de modo conflitante, reproduzem a identidade que racionaliza as fontes de dominação 

estrutural.  

Isso representa, logicamente, uma série de “atores”, como: “igrejas, sindicatos, 

partidos políticos, cooperativas, entidades cívicas, os quais, “de um lado prolongam a 

dinâmica do Estado, por outro estão profundamente arraigados entre as pessoas.”14 

Segue Castells apontando que, “é precisamente esse duplo caráter da sociedade civil 

que a torna um terreno privilegiado de transformações políticas, possibilitando o 

arrebatamento do Estado sem lançar mão de um ataque direto e violento.”15 

Assim, “a conquista do Estado pelas mudanças (...) presentes na sociedade civil é 

possibilitada justamente pela continuidade da relação entre as instituições da sociedade civil e 

os aparatos de poder ao Estado, organizados em torno de uma identidade semelhante”16. 

Essa identidade semelhante que traduz a voz da nação corresponde à identificação e 

fortalecimento de indispensáveis cânones que permeiam necessárias reformas político-

eleitorais, como: “cidadania, democracia, politização da transformação social”, gerando o 

“confinamento do poder ao Estado e às suas ramificações”.17 

Diante das diferentes realidades que compreendem as sociedades democráticas 

contemporâneas e os seus diversos “atores”, para formalização de qualquer reforma política 

ou eleitoral, torna-se importante o debate aberto e a plena manifestação volitiva da sociedade 

civil para permitir a identificação dos atuais bons caminhos da autonomia e do real “status” da 

cidadania contemporânea. 

                                  
11 HABERMAS, Jünger, Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003 
12 HABERMAS, Jünger, Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1990 
13 CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, São Paulo: Paz e Terra, 2008, p. 25 
14 Op. Cit. CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, p. 25 
15 Op. Cit. CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, p. 25 
16 Op. Cit. CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, p. 25 
17 Op. Cit. CASTELLS, Manuel. O Poder da Identidade, p. 25 
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Por isso, repita-se, a tutela de questões multiculturais como: “reconhecimento da 

dignidade humana, da manutenção das redes sociais de produção, dos direitos dos pobres e 

das minorias, da atribuição do poder público, da responsabilidade pela equalização de 

oportunidades – enfim, as velhas, porém muitas das vezes esquecidas questões de justiça 

distributiva e do bem comum, que vinculam Estado e cidadania”18, são indispensáveis como 

elementos de reinvenção democrática direto-participativa em qualquer pretendida mutação 

política ou eleitoral. 

A verdadeira reforma política-eleitoral democrática no país significa enfrentar as 

desigualdades sociais e a exclusão, assim, promovendo a diversidade e fomentando a 

participação cidadã em seus processos, destacadamente das minorias, para garantia das 

igualdades sociais e alcance do bem comum na efetividade das vozes da nação. 

 

II. A necessária efetividade da democracia participativa na retomada da força da 

representatividade em meio às pretendidas reformas políticas e eleitorais  

Sabe-se que, participação política popular na esfera pública e representatividade 

democrática são fenômenos intimamente atrelados, cuja relação vai desde um singelo debate 

políticos até discussões mais complexas sobre acontecimentos, ideologias e divergências 

sócio-filosóficas da nação que, muitas vezes, demonstram o distanciamento do cidadão de seu 

mandatário e dos elementos e fins do poder. 

Exatamente esse distanciamento é que não pode existir na formatação de almejadas 

reformas político-eleitorais no país. 

Teoricamente, um partido político e os exercentes dos mandatos a ele pertencente, 

deveriam representar a forja onde se acrisolam as essências da nacionalidade e da cidadania, 

um imenso alto forno onde se retemperam as energias, as idéias e os ideais, as bandeiras e as 

causas de milhões de militantes e do próprio povo brasileiro. 

Norberto Bobbio acreditava no poder da legitimidade do voto, portanto uma classe 

política que se propõe, em detrimento de uma suposta democracia hereditária que representa 

uma classe política que se impõe e que não representa os anseios sociais.19 

 

                                  
18 CITTADINO, Gisele, Op. cit. p. xvii 
19 BOBBIO, Norberto, Qual democracia? São Paulo: Edições Loyola, 2010, p. 22 e 23  
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A questão é que nem sempre a atividade de uma agremiação partidária e pontualmente 

o exercício parlamentar funcionam em prol da promoção do salutar liame entre os 

administrados e representados aos exercentes do poder democrático indireto.  

A lógica do modelo democrático representativo é a de que os eleitos trabalhem em 

atendimento aos ideais da maioria que os elegeram, portanto, atividades políticas ligadas às 

ideologias dos partidos políticos, de suas ações e organizações, fundamentalmente pautadas 

no aspecto prospectivo, ou seja, nas promessas de campanha. 

De certa maneira a idéia de representação passa por uma falência múltipla de seus 

órgãos, seja por meio das inesperadas coalizões, pois nem sempre republicanas e pautadas em 

ideologias afins, seja diante da citada falta de proximidade com os representados, a qual 

culmina com irrisórios níveis de representatividade frequentemente direcionados aos reclamos 

de diretos e indiretos patrocinadores. 

O debate de um sistema político deve fazer parte de um processo democrático, com a 

avaliação contínua dos axiomas constitucionais e procedimentais que tratam da matéria, para 

que a implantação de um processo político-democrático e reformista real venha ocorrer, onde 

os interesses individuais dos políticos devem sucumbir à vontade coletiva da nação. 

A deficiência na capacidade cívica do cidadão, sua irregular participação e a falta de 

informação política, acabam afetando o comportamento dos representantes, o que faz surgir, 

por exemplo, grupos deficitários de eleitores, sob a ótica qualitativa, gerando despreparados e 

desinteressados representantes. 

A ação política do mandatário sem a influência direta ou mesmo próxima dos agentes 

políticos populares que o elegeu, acaba colocando de lado os interesses das minorias na 

política representativa, inclusive, afetando a própria concepção de justiça social igualitária na 

implementação de necessárias políticas públicas. 

Nas unidades sociais pluralistas onde se encontram os grandes grupos e suas múltiplas 

realidades, o modelo representativo exclusivamente praticado não atende a efetiva cidadania, 

daí a necessidade da máxima efetividade dos meios participativos de gestão pública, cuja 

lógica aplicada às reformas ora tratadas, sem dúvida, permitirá a real proximidade do povo 

com a esfera pública. 

Esta é uma das lógicas da democracia comunitarista20 contrária ao supradito modelo 

liberal, cuja linha democrática com viés coletivo-social, entre outras ideologias, prega a 

                                  
20 Dentre os autores que trabalham a idéia de democracia comunitarista, podem ser destacados: Charles Taylor e 
Michael Walzer 
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limitação da separação da identidade individual e dos grupos identitários aos valores 

universais ou socialmente transmitidos, cujos axiomas devem ser aplicados pelos 

representantes do povo de maneira freqüente e igualitária. 

Favorece o atingimento da real cidadania democrática o citado modelo comunitarista 

quando se garante as tradições culturais dos variados grupos existentes nas pluralistas 

sociedades contemporâneas, permitindo ao Estado intervir na tutela de tais realidades para 

tratá-las como universais ou coletivas, em prol da liberdade individual, da dignidade e do 

desenvolvimento dos membros de tais grupos sociais. 

Os indivíduos ao verem ativadas suas identidades na política, através da exploração de 

tais experiências e interesses compartilhados, aderem a certos grupos preferenciais, gerando, 

assim, o dinamismo de suas idéias. 

Em muitos casos ocorre a cristalização de tais múltiplas identidades pelos partidos 

políticos, os quais, dissimuladamente por vezes, pregam a uniformização de interesses neste 

viés comunitarista, somente para abarcar o maior número de adeptos às suas supostas 

ideologias. Tal realidade deve ser fiscalizada para que engodos eleitoreiros não sejam 

apresentados como tábuas de salvação na condução de supostas indispensáveis reformas. 

Destacadamente, a partir dos anos 80, são ampliados os conceitos da teoria política 

habermasiana,21 no sentido de que todas as culturas devem ser garantidas através de variadas 

políticas públicas que atendam o multiculturalismo que marca as atuais sociedades de massa, 

como base da idéia democrática deliberativa, a qual busca retratar a verdadeira participação 

pública do cidadão na gestão do Estado por meio da sua assunção ao poder político. 

Note-se que, a cidadania se tornou o sujeito do conhecimento com possibilidades de 

refletir sobre a conservação e a transformação da sociedade, onde há produção e exigências de 

escolhas e valores ético-políticos pautados nos axiomas da dignidade humana e no respeito às 

diferenças. 

Mesmo sem uma complexa organização social mas por meio de uma potencializada 

participação opinativa e fiscalizadora dos representantes dos diversos grupos socais na esfera 

pública dos variados núcleos de poder federativo, em associação a uma eficaz ação 

representativa dos mandatários eleitos, é que poderá ser atingida a mínima efetividade dos 

direitos humanos de caráter político, e mesmo dos demais direitos fundamentais no país. 

                                  
21 HABERMAS, Jünger. Entre Naturalismo e Religião. Estudos Filosóficos. Trad. Flávio Beno Siebneichler. RJ: 
Tempo Brasileiro, 2007. 
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Benjamim R. Barber22 entende que, um grupo não precisa ser bem organizado para ter 

sua influencia no exercício do poder, pois o que interessa na política é o compartilhamento de 

experiências e interesses. 

Os indivíduos ao verem ativadas suas identidades na política, através da exploração de 

tais experiências e interesses compartilhados, aderem a certos grupos preferenciais, gerando, 

assim, o dinamismo de suas idéias, em muitos casos através da cristalização de identidades 

pelos partidos políticos, por exemplo, que por vezes pregam a uniformização de interesses 

neste viés comunitarista para abarcar o maior número de adeptos às suas ideologias.   

De tais relações e experiências deverão surgir as plataformas de campanha dos 

variados grupos e partidos políticos, ou seja, as relações prospectivas, bem como, 

notadamente, as relações retrospectivas, a saber, as questões políticas-socias que vão surgindo 

e que devem ser efetivadas pelos representantes populares, juntamente com o povo, em 

conjunta tomada de decisões; tudo permissivamente registrado pelos meios de comunicação 

existentes (mídia, por exemplo), além dos próprios participantes de cada evento, onde o grau 

de medição da visibilidade dos temas e dos trabalhos políticos são sentidos, em prol da 

garantia da ampla manifestação multicultural como exercício de cidadania. 

Tais garantias caracterizam a idéia de respeito a uma real ou ideal democracia, em 

meio às reformas pretendidas, as quais devem partir da lógica do equilíbrio entre poder e 

direito23 e mesmo entre as esferas público e privada, onde o fortalecimento do axioma da 

soberania popular deve ser visto como pedra de toque. 

 

III. Visão analítica das principais reformas políticas e eleitorais realizadas no país e as 

possíveis mutações vindouras 

 Centenas de debates sobre reformas políticas e eleitorais, tanto em nível institucional-

governamental quanto no âmbito da sociedade civil organizada, passaram a integrar a ordem 

do dia no país, destacadamente, desde o início dos anos noventa. 

                                  
22 BARBER, Benjamin R. Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. University of California 
Press, 1984 
 

23 O Tempo da Memória: De Senectute e Outros Escritos Autobiográficos, 1997, apud. MACIEL, Marco, 
Reformas e Governabilidade. Brasília: Senado Federal, 2004. Neste sentido, Norberto Bobbio argumenta que;  
Direito e poder são duas faces da mesma moeda. Uma sociedade bem organizada precisa das duas. Nos lugares 
onde o Direito é impotente, a sociedade corre o risco de se precipitar na anarquia; onde o poder não é controlado, 
corre o risco oposto, do despotismo. O modelo ideal do encontro entre o Direito e poder é o Estado democrático 
de direito, isto é, o Estado no qual, através das leis fundamentais, não há poder, do mais alto ao mais baixo, que 
não esteja submetido a normas, que não seja regulado pelo Direito, e no qual, ao mesmo tempo, a legitimidade 
do sistema de normas derive, em última instância, do consenso ativo dos cidadãos. 
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 Todavia tais reformas já integram a vida nacional desde suas origens históricas, pois 

desde a fase pré-imperial até o surgimento da “Velha República”, inclusive a partir das 

ordenações do reino firmadas em 1608, muitas inovações político-eleitorais surgiram, como: 

regras sobre eleições paroquiais e sobre o exercício do sufrágio nos planos ativo e passivo, 

normatização das inelegibilidades, dentre outras. 

 Após o movimento revolucionário constitucionalista ocorrido na década dos anos 

trinta, houve uma destacada formação normativa política-eleitoral no país, que buscou tanto a 

ampliação do sufrágio (universalidade do sufrágio com o voto feminino adotado por meio do 

primeiro código eleitoral brasileiro – Decreto nº 21.076/32), a formatação da Justiça Eleitoral 

no país, a criação do atual Código Eleitoral (Lei nº 4737/65), o advento da Constituição de 

1946, o estabelecimento do bipartidarismo em meados da década de sessenta, a anistia 

política (1979), o pluripartidarismo (1982).e, destacadamente o construção normativa da 

vigente Constituição Republicana de 1988, promulgada no dia 05 de outubro daquele ano. 

 Posteriormente surge a Lei Complementar nº 64/90 (lei das inelegibilidades legais), 

que regulamentou o parágrafo 9º, do artigo 14 da Constituição da República de 1988, houve a 

realização do plebiscito de 1993 que definiu a forma de governo republicano-presidencialista, 

de acordo com o artigo 2º do ADCT (atos das disposições constitucionais transitórias) da 

Constituição da República de 1988, surge a atual Lei das Eleições (Lei nº 9504/97) sob a 

égide da anualidade eleitoral disposta no artigo 16 da Constituição da República de 1988, 

como também, por força de iniciativa popular, cria-se a Lei nº 9.840/99, que introduziu na 

citada Lei das Eleições o conhecido art. 41-A dispondo sobre a captação ilícita de sufrágio e 

suas pertinentes sanções. 

 Já na década de 2000 surgem outras reformas: a) Emenda constitucional nº 32/2001 

(alteração sistemática das medidas provisórias), b) Emenda constitucional  nº 35/2001 

(imunidade parlamentar), c) Emenda constitucional nº 52/2006 (flexibilização nas coligações 

partidárias), d) mini-reforma política-eleitoral realizada em maio de 2006, através da Lei nº 

11.300/06, e) normatização da fidelidade partidária (Resolução do TSE nº 22.610/2007), f) 

Lei n° 12.034/09 e a última reforma normativa eleitoral no país, g) Lei Complementar nº 

135/2010 (conhecida como “lei da ficha limpa”).24 

                                  

24 Desde o início da última década este articulista tem acompanhado o desenvolvimento das citadas últimas 
reformas e apresentou diversas sugestões a respeito, como, por exemplo, ocorreu com o encaminhamento de 
aproximadamente 20 (vinte) propostas à Câmara de Deputados, em 06 de maio de 2009, junto aos trabalhos da 
Comissão Geral de Reforma Política daquela casa legiferante, realizados por meio dos esforços da constituída 
Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular. Várias propostas foram encaminhadas à 
época por juristas, cientistas políticos e representantes da sociedade civil organizada à mesma Frente 
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 No primeiro semestre de 2011, em nível parlamentar, o Senado criou uma Comissão 

de Reforma Política25, a qual realizou reuniões entre março e agosto de 2011, na sala nº 02 da 

Ala Nilo Coelho do Senado, quando tratou dos seguintes temas: suplência de senador; data de 

posse dos chefes do poder executivo; voto facultativo; reeleição e mandato; sistemas 

eleitorais; coligação na eleição; financiamento eleitoral e partidário; cláusula de desempenho; 

candidatura avulsa; filiação partidária e domicílio eleitoral e fidelidade partidária.26 

 Durante os últimos meses do corrente, através de reuniões plenárias e, principalmente, 

a partir de inúmeros debates promovidos em conferências públicas realizadas em diversas 

unidades da Federação, a Comissão de Legislação Participativa e a Comissão Especial de 

Reforma Política da Câmara de Deputados discutiram centenas de propostas de reformas 

políticas e eleitorais, fundamentalmente com base na apresentação de sugestões advindas de 

juristas, cientistas políticos, políticos e, principalmente, da sociedade civil organizada.27 

                                                                                                        
Parlamentar pela Reforma Política, que as encaminhou à Comissão de Legislação Participativa da Câmara de 
Deputados, quando foi editada a Lei nº 12.034, de 29 de setembro de 2009. Dentre as propostas apresentadas por 
este articulista, uma foi acatada em parte no supradito encontro, a qual gerou a alteração do art. 11 da Lei nº 
9504/97, com a introdução do inciso IX, ao parágrafo 1º da apontada norma, no qual passou a ser exigido novo 
requisito documental dos candidatos aos cargos de chefia do Executivo: a apresentação de suas propostas 
defendidas em campanha (prospecções) no ato de seu pedido de registro de candidatura. Esta proposta, 
pontualmente de cunho valorativo ao regime democrático direto-participativo, de certa maneira reinventando o 
modelo democrático pátrio, efetivamente já permitiu desde o pleito de 2010 no país que o eleitorado tenha 
possibilidade de acesso e ampla informação dos programas de governo sugeridos, como também uma ulterior 
força maior na fiscalização da execução dos mesmos programas, se efetivamente cumpridos ou não, ou até 
mesmo se ajustados às vozes da nação durante suas execuções ou se apenas utópicas prospecções eleitoreiras. 
Junto à Ordem dos Advogados do Brasil, na comemoração de seus 80 (oitenta) anos de existência no país, em 
seminário realizado nos dias 16, 17 e 18 de novembro de 2010, este articulista também apresentou algumas 
sugestões, basicamente relacionadas aos seguintes assuntos então debatidos24: a) semi-presidencialismo; b) 
governo de coalizão; c) regulamentação das medidas provisórias; d) necessidade de maior fiscalização entre os 
poderes; e) reeleição e prazo de mandato do Presidente da República; f) sistema distrital misto; g) sistema de 
lista fechada; h) restrições às coligações partidárias. 
 
25 No plano científico-acadêmico também foi estabelecida pelo Senado, em conjunto com o Supremo Tribunal 
Federal, uma Comissão de Juristas da Reforma Eleitoral25, na qual este articulista participou como jurista 
interveniente a partir de convite do Ministro do Supremo Tribunal Federal Dias Tófolli e do Senador da 
República José Sarney, na reunião de trabalho realizada no Rio de Janeiro, em 06 de dezembro de 2010, no 
auditório da OAB/RJ, quando apresentei cerca de 40 (quarenta) propostas de reformas. 
 

26 Dentre as variadas propostas apresentadas e aprovadas no âmbito da CCJ do Senado, podem ser destacadas: 
PEC 038/2011 - Sen. José Sarney (PMDB) - Estabelece mandato de cinco anos para Presidente da República, 
Governador de Estado e do Distrito Federal e Prefeitos e mudar a data das respectivas posses, PEC 039/2011 - 
Sen. José Sarney (PMDB) - Estabelece o fim da reeleição para Presidente da República, Governadores e 
Prefeitos. Restabelece a redação original do § 5º do art. 14 da Constituição, PEC 037/2011 - Sen. José Sarney. 
Reduz de dois para um o número de suplentes de Senador. Veda a eleição de suplente que seja cônjuge, parente 
consangüíneo ou afim, até o segundo grau ou por adoção do titular. Altera artigos 46 e 56 da Constituição.  
 
27 No primeiro semestre de 2011, este articulista atuou como consultor da presidência da Comissão de 
Legislação Participativa e junto à Comissão Especial de Reforma Política estabelecidas na Câmara de 
Deputados, quando atuei em reuniões e encontros de trabalhos. Este articulista também coordenou a organização 
de uma Conferência Pública da Comissão Especial de Reforma Política da Câmara de Deputados, em 06 de 
junho de 2010, que foi realizada no plenário da Assembléia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando 
apresentei cerca de 50 (cinquenta) propostas à referida Comissão Especial de Reforma Política da Câmara de 
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 As propostas de reformas formalizadas pela citada Comissão Especial de Reforma 

Política da Câmara de Deputados (projetos de lei e emendas constitucionais), ainda pendentes 

de deliberação pelo plenário daquela casa legiferante, apresentam dois eixos principais: o 

financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais28 e modificação de regras do 

sistema eleitoral.29 

 Há ainda temas tratados pela referida Comissão Especial da Câmara de Deputados que 

exigem alteração da ordem constitucional por meio de reformas políticas que necessitam do 

manejo de procedimentos complexos de mutações constitucionais formais, como: a) vedação 

das coligações em eleições proporcionais, b) alteração das datas de posse em cargos do Poder 

Executivo para os primeiros dias de janeiro, c) alteração das regras de suplência de senadores, 

d) simplificação na utilização dos mecanismos democráticos participativos, como por 

exemplo: a diminuição para o número de 500.000 subscrições de eleitores para apresentação 

                                                                                                        
Deputados, cujo núcleo lógico foi a máxima instrumentalização e fortalecimento democrático direto-
participativo como pilar das reformas políticas e eleitorais a serem procedidas no país. 
 

28 Sobre financiamento público de campanhas: será realizado por meio de um fundo criado com esse fim 
específico, que receberá aportes de recursos do orçamento da União, admitindo, também, contribuições de 
pessoas físicas e jurídicas. As campanhas serão financiadas exclusivamente com recursos desse fundo, sendo 
vedada a contribuição de pessoas jurídicas e físicas diretamente a partidos ou candidatos. Também fica vedada a 
utilização de recursos próprios de candidatos. A distribuição de recursos de campanha aos partidos será feita 
segundo o perfil de gastos de campanha declarados à Justiça Eleitoral nas eleições de 2010, e seguirá as 
seguintes regras: a. Em primeiro lugar, são definidos os valores destinados para cada uma das eleições (cargos) 
em disputa; b. Em segundo lugar, são definidos os valores destinados a cada circunscrição; c. Em terceiro lugar, 
são definidos os valores destinados a cada partido. Em cada circunscrição, haverá um teto de gastos para cada 
cargo em disputa, representado pelo maior valor recebido por algum dos partidos concorrentes. A distribuição 
dos recursos para cada eleição far-se-á da seguinte forma: a. Nas eleições presidenciais, federais e estaduais, 
sendo 12% para a eleição de presidente e vice-presidente da República; 20% para as eleições de governador e 
vice-governador; 9% para as eleições de senador; (ou 5%, no ano em que se eleja um apenas senador), 27% para 
as eleições de deputado federal; 27% para as eleições de deputado estadual e distrital; 5% para distribuição aos 
órgãos de direção nacional dos partidos; (ou 9%, no ano em que se eleja um senador). Em cada circunscrição; 
sendo ainda nas eleições municipais: 40% para a eleição de prefeito; 45% para eleição as eleições de vereadores; 
15% para distribuição aos órgãos de direção nacional dos partidos. A distribuição de recursos entre os partidos 
obedecerá a critérios de divisão igualitária entre as agremiações registradas no TSE (5%) e entre as que tenham 
representantes eleitos na Câmara dos Deputados (15%). O restante (80%) seguirá critério de proporcionalidade 
em relação ao número de votos obtidos pelo partido para a Câmara dos Deputados ou Assembléia Legislativa, 
conforme a eleição em disputa. Nas eleições para prefeito e vereador, o critério de proporcionalidade seguirá a 
configuração política dos votos obtidos pelos partidos na Assembléia Estadual e na Câmara de Vereadores. 
 

29 A alteração no sistema eleitoral vigente, basicamente, é a de que o partido apresentará aos eleitores uma lista 
preordenada de candidatos, em conformidade com regras que fortalecem a democracia interna e o eleitor disporá 
de dois votos. No primeiro voto (de legenda), o eleitor escolherá a lista do partido de sua preferência. No 
segundo voto o eleitor votará diretamente no candidato, sem vinculação obrigatória com a legenda escolhida no 
primeiro voto. Ainda está em debate a possibilidade do voto distrital misto onde uma das manifestações do 
eleitor, 50% das vagas, seria para escolha de candidato vinculado a um distrito eleitoral. O projeto também trata 
da redução do mandato senatorial de quatro para oito anos e da redução da idade mínima para o exercício de tal 
função, de trinta e cinco para trinta anos, prevê a realização de 2º turno nos municípios que tenham mais de 100 
mil eleitores (atualmente a exigência se dá em Municípios com mais de 200 mil eleitores), exige aos partidos a 
promoção e difusão de participação política de negros e mulheres, com sanção de perda de 10% da cota do fundo 
partidário no ano subseqüente ao partido que descumprir tal exigência e ainda, sobre o fundo partidário 
estabelece a divisão de 5% igualitariamente para todos os partidos, 10% para os partidos com ao menos um 
deputado federal eleito, 10% às agremiações com eleição mínima de 10 parlamentares na Câmara de Deputados. 
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de proposta de iniciativa popular e a possibilidade da apresentação de proposta de emenda 

constitucional por meio de iniciativa popular com a subscrição mínima de 1.500.000 de 

eleitores, como também outras propostas que dependem de processos de mutações 

constitucionais formais, por exemplo, e) redução do mandato presidencial para 04 (quatro) 

anos, f) fim da figura chamada “prefeito itinerante” a partir do estabelecimento do limite de 

02 (dois) mandatos aos que exercem chefias do Executivo Municipal em um mesmo Estado, 

g) aplicação da reeleição nos mandatos do Executivo nos lindes estadunidenses, ou seja, 

seguindo o modelo da emenda constitucional de 1952 adotado no Estados Unidos da América 

do Norte que limita apenas um período subseqüente para reeleição no mesmo mandato e sem 

a possibilidade de retorno ulterior ao cargo, como ainda, h) alterações nas regras de 

identificação e mudança do domicílio eleitoral em eleições municipais.  

 Já a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados elaborou um 

projeto de lei tratando de propostas de reformas político-eleitorais no país, a partir dos 

trabalhos desenvolvidos por meio da Frente Parlamentar pela Reforma Política com 

Participação Popular, criada em 2007. 

 A referida Comissão de Legislação Participativa da Câmara de Deputados (CLP) 

apresentou no dia 12 de agosto de 2011, com a respectiva aprovação do parecer da Deputada 

Federal Luiza Erundina (PSB/SP), uma proposta de reforma política-eleitoral que visa 

regulamentar os incisos I, II e III, do art.14 da Constituição Federal, visa alterar as leis n° 

4.737, de 15 de julho de 1965, n° 9.096, de 19 de setembro de 1995 e n° 9.504, de 30 de 

setembro de 1997, para dispor sobre financiamento dos partidos políticos, financiamento 

público exclusivo das campanhas eleitorais, voto em listas partidárias preordenadas, 

coligações eleitorais, instituição de federações partidárias e fidelidade partidária, bem como 

para destacar o necessário fortalecimento democrático direto-participativo na esfera pública.30 

                                  
30 Dando destaque ao fortalecimento democrático direto-participativo, inclusive vinculando diversas ações de 
governo e mesmo legiferantes à consulta popular, prévia ou posterior, bem como enaltecendo o exercício da 
iniciativa popular na feitura de normas no país apresenta os seguintes destaques: a) fortalecimentos dos institutos 
democráticos direto-participativos; b) manutenção do sistema proporcional; c) participação na sobra de votos 
independente do atingimento, pelo partido, do quociente eleitoral; d) formação de federação partidária; e) 
político expulso de partido terá como suplente outro de sua agremiação, independente de coligação; f) vedação 
de recebimento pelo partido de receita de pessoa física ou jurídica para aplicação em financiamento de 
campanhas, as quais estão sujeitas a sanção de multa; g) criação de comissão para fiscalização de infrações 
eleitorais e abusos de poder, com membros dos partidos políticos; h) votos somente de legenda em eleição 
proporcional, na qual fica vedada a coligação partidária; i) prazo de filiação partidária até o limita de prazo das 
convenções para quem exerce mandato eletivo; j) despesas de campanhas sob a responsabilidade dos partidos, 
coligações ou federações partidárias, com financiamento público de campanha no valor de R$ 7,00 para cada 
eleitor. 
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 Hoje, existem cerca de 40 (quarenta) proposições em tramitação na Câmara de 

Deputados (afora as existentes no Senado), que abordam questões atinentes às reformas 

político-eleitorais no país, dentre as quais 18 (dezoito) proposições (24%) aguardam 

designação de relator na Comissão de Constituição e Justiça, 06 (seis) estão prontas para 

pauta do plenário, 05 (cinco) ainda aguardam despacho do presidente da Câmara de 

Deputados e 03 (três) aguardam criação de Comissão Parlamentar Especial para tramitação. 

 Dentre tais proposições supracitadas destacam-se: a) PL 1866/2011 - Policarpo 

(PT/DF) - Amplia para três anos o prazo para requerimento de transferência do domicílio 

eleitoral. Altera a Lei 4737/1965 (Código Eleitoral); b) PL 1978/2011 - Félix Mendonça 

Júnior (PDT/BA) - Tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade eleitoral. Altera 

a redação do art. 339 do Código Penal (Decreto-Lei 2848/1940); c) PEC 051/2011 - Eduardo 

Cunha (PMDB/RJ)  - Obriga a realização de plebiscito a ser realizado no segundo turno das 

eleições de 2012 para Prefeitos para definição do modo de eleição dos Deputados Federais, 

Estaduais, do Distrito Federal e Vereadores; d) PEC 229/2008 - Leo Alcântara (PR/CE) - 

permite a candidatura de pessoas sem filiação partidária, mediante apoio de um número 

mínimo de eleitores. Altera o inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição; e) PL 1866/2011 - 

Policarpo (PT/DF) - Amplia para três anos o prazo para requerimento de transferência do 

domicílio eleitoral. Altera a Lei 4737/1965 (Código Eleitoral); f) PL 1978/2011 - Félix 

Mendonça Júnior (PDT/BA) - Tipifica o crime de denunciação caluniosa com finalidade 

eleitoral. Altera a redação do art. 339 do Código Penal (Decreto-Lei 2848/1940); g) PEC 

051/2011 - Eduardo Cunha (PMDB/RJ)  - Obriga a realização de plebiscito a ser realizado no 

segundo turno das eleições de 2012 para Prefeitos para definição do modo de eleição dos 

Deputados Federais, Estaduais, do Distrito Federal e Vereadores; h) PEC 229/2008 - Leo 

Alcântara (PR/CE) - permite a candidatura de pessoas sem filiação partidária, mediante apoio 

de um número mínimo de eleitores. Altera o inciso V do § 3º do art. 14 da Constituição da 

República de 1988; i) PL 7651/2010 – Felipe Bornier (PHS/RJ) – que institui o código de 

defesa do eleitor, no qual obriga aos candidatos a informação e o registro de seus 

compromissos de mandato, permitindo ao eleitor a possibilidade da retomada do mandato em 

caso de não cumprimento de tais compromissos (proposta de “recall”). 

 Por fim, e não menos destacada que as apontadas proposições anteriores, foi 

apresentada, em 28 de setembro de 2011, uma proposta de emenda constitucional pela 
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Senadora Kátia Abreu do (PSD/TO)31 - PEC nº 98/2011, que visa acrescer o artigo 98 ao 

ADCT (ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição da República 

federativa do Brasil de 1988) para que seja realizada no ano de 2015 uma nova revisão 

constitucional no país, por meio de uma Câmara Revisional exclusiva composta por 

constituintes revisores a serem eleitos em 2014, nos Estados e no Distrito Federal (deputados 

federais e senadores, além daqueles senadores que permaneceram no exercício de seus 

mandatos até o ano de 2018, com o intuito de realizar variadas mutações constitucionais. 

 

IV. Algumas propostas inovadoras de reformas políticas e eleitorais ajustadas ao 

fortalecimento participativo da sociedade civil na esfera pública  

 As propostas de reformas políticas e eleitorais adiante expostas são frutos dos estudos 

e debates em diversos grupos de trabalho, tanto órgãos da esfera pública (Ordem dos 

Advogados do Brasil, Câmara de Deputados, Senado, Assembléia Legislativa do Estado do 

Rio de Janeiro, Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, entre outros) quanto oriundas 

de berços acadêmicas: IUPERJ (Instituto Universitário de Pesquisas do Rio de Janeiro); 

Fundação Getúlio Vargas; Escola da Magistratura do Rio de Janeiro; Centro de Estudos 

Políticos, Jurídicos e Sociais; Universidade Estácio de Sá, entre outras. 

 A idéia central das reformas integrantes das sugestões adiante dispostas é destacar o 

fortalecimento democrático direto-participativo como núcleo da sistematização político-

eleitoral pretendida no país, por exemplo, através da ampliação das oportunidades de 

participações políticas das minorias e dos diversos grupos identitários políticos como meios 

garantidores da igualdade social e visando o atingimento da força normativa constitucional 

pátria, ora parafraseando Konrad Hesse.32 

Logicamente, as propostas destacam também a necessidade do aperfeiçoamento 

democrático representativo no país, dotando-o, concomitantemente de mecanismos 

democráticos direto-participativos eficazes que permitirão maior controle da esfera pública. 

Para tanto, faz-se necessário também o aprimoramento dos sistemas de comunicação e 

educação na nação, bem como a realização efetiva de políticas públicas, sejam econômicas 

sejam sociais, eivadas de eficazes mecanismos de redistribuição e de concentração de renda, 

                                  
31 PSD - Partido Social Democrático: vigésima oitava agremiação a integrar o quadro político-partidário do país, 
a qual obteve aprovação do seu registro no dia 27 de setembro de 2011 pelo Tribunal Superior Eleitoral. 
 

32 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição (“Die Normative Kraft Der Verfassung”). Porto Alegre: 
Sergio Antônio Fabris Editores, 1991 
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riquezas e de poder, cujas reformas políticas, e mesmo eleitorais, submetidas à participação da 

sociedade civil poderá apresentar pertinente colaboração. 

 A ampliação dos institutos democráticos direto-participativos e deliberativos de cunho 

social, lembrando a citada tese habermasiana, se torna instrumento eficaz para a efetivação de 

adágios que visam permitir o real atingimento da moderna cidadania, diante da proeminência 

de grupos culturais que buscam o atendimento de seus anseios e opiniões. 

 Neste sentido, restam destacadas adiante 30 (trinta) propostas inovadoras distribuídas 

em dois grupos temáticos, relacionadas direta ou indiretamente ao tema em exame. 

 No primeiro grupo de propostas seguem aquelas relacionadas ao fortalecimento 

democrático direto-participativo que destacam a ampliação dos meios democráticos diretos, a 

mutação constitucional formal de iniciativa popular, a adoção do “recall”, a maior fiscalização 

e transparência na gestão pública, o direito de informação, a liberdade de comunicação e a 

tutela do interesse público, assim dispostas: 1. Convocação de plebiscitos e referendos, a 

partir de iniciativas populares, para ampliar os institutos democráticos direto-participativos 

elencados na Constituição da República de 1988, especificando as matérias constitucionais 

sobre as quais deverão ser procedidos tais instrumentos democráticos diretos, assim, 

complementando a atual Lei nº 9709/98; 2. Possibilidade da apresentação de propostas de 

emendas constitucionais por meio de iniciativa popular; 3. Alteração da data de posse dos 

eleitos nos cargos de chefia do Executivo, permitindo maior participação e fiscalização 

popular em tais eventos; 4. Realização de referendo popular, ou ao menos audiências 

públicas, na elaboração e aprovação de normas de cunho eleitoral que tratem de alterações 

estruturais no sistema eleitoral pátrio, desde que não oriundas de iniciativa popular; 5. 

Possibilidade da realização de “recall” no direito eleitoral pátrio;336. Adoção do voto 

facultativo, pois hoje no país a obrigatoriedade é do comparecimento formal ao local de 

votação; 7. Ampliação da gestão democrática das unidades federativas e do controle social 

                                  
33 O sistema de “recall” no país poderá funcionar da seguinte maneira: na ocasião dos registros de candidaturas 
dos cargos do Executivo, estendido até o início das propagandas eleitorais, o candidato deverá registrar 
publicamente suas plataformas de governo ou de atuação parlamentar, coadunando com os princípios do seu 
partido político, para indispensável execução em caso de sua eleição. Caso tais plataformas ou propostas não 
sejam cumpridas ou ao menos razoavelmente realizadas de acordo com prévio cronograma apresentado, isso no 
prazo máximo da execução de até 60% (sessenta por cento) do lapso temporal de exercício integral do mandato, 
a contar da posse no respectivo cargo eletivo, caberia o manejo de instrumento de “recall”, tanto em nível 
judicial, através de pedido apresentado pelos mesmos legitimados e no mesmo rito aplicado à AIME (Ação de 
Impugnação de Mandato Eletivo), na forma da normatização procedimental vigente, quanto através de plebiscito 
ou referendo, possivelmente convocado pelo número mínimo de 30% (trinta por cento) de eleitores, estes com 
plenos direitos políticos e registrados na circunscrição ou no distrito que elegeu o mandatário (parlamentar ou 
ocupante de cargo no Executivo). Isso permitirá ao povo, titular do poder democrático, revogar mandatos 
ilegítimos funcionalmente. 
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orçamentário;34 8. Realização de programas sociais pelo poder público em conjunto com 

representações populares nas áreas de saúde pública, de planejamento familiar, de educação, 

de desenvolvimento científico e econômico-financeiro, como meios basilares ao real 

atingimento de uma moderna e efetiva cidadania; 9. Formalização normativa acerca da tutela 

dos direitos e interesses dos trabalhadores por meio de comissões de estudo e trabalhos 

direcionados à inserção social laboral, com a integral participação, transparência e 

democratização dos meios de informação nesse sentido; 10. Estruturação administrativa e 

pessoal dos conselhos tutelares, bem como a criação de mecanismos de participação, 

transparência e democratização dos meios de informação relacionados a tais órgãos de efetiva 

e direta participação democrática popular; 11. Aumento da participação feminina na política, 

bem como de segmentos minoritários, como: afros descendentes, portadores de deficiência, 

idosos e homossexuais; 12. Ampliação da legitimidade ativa para propositura da AIME (ação 

de impugnação de mandato eletivo) dando à mesma caráter de ação civil pública ou de ação 

popular eleitoral; 13. Destinação específica de parte do tempo de propaganda partidária 

institucional e eleitoral e de parte do fundo partidário das agremiações partidárias para a 

implementação da educação sócio-política, como também para a realização de ações sociais 

afirmativas; 14. Construção de uma política pública de educação para a cidadania, permitindo 

o acesso à informação inerente ao pleno exercício da cidadania no país e, consequentemente, 

proporcionando à população uma maior e mais qualificada participação popular junto a 

efetivação de políticas públicas; 15. Realização de votações primárias, com ao menos 06 

(seis) meses de antecedência do pleito vindouro, para estabelecimento de prévia autorização 

popular aos potenciais candidatos indicados pelas agremiações partidárias que queiram 

participar da disputa eleitoral aos cargos de chefia do Executivo nos três níveis da federação; 

16. Revisão constitucional obrigatória de cinco em cinco anos, símile ao modelo 

constitucional lusitano, ou mesmo de dez em dez anos, para permitir um maior ajustamento 

dos pilares constitucionais à realidade social-cidadã pátria; 17. Criação de um Código de 

Proteção de Defesa dos Direitos Políticos com o objetivo de realizar uma compilação 

normativa eleitoral para facilitar a aplicabilidade normativo-eleitoral pátria e o maior 

conhecimento popular das normas eleitorais, através da reunião normativa de leis esparsas em 

uma codificação eleitoral exclusiva; 18. Maior rigor no controle e nas informações dos dados 

utilizados nas pesquisas de opinião nas campanhas eleitorais, o que impedirá o uso 

                                  
34 Através da criação de comissões mistas de controle dos atos de gestão pública integradas por mandatários e 
representantes das diversas comunidades e grupos sociais, conforme já disposto na Lei nº 10.247/2001 (Estatuto 
das Cidades), assim, permitindo a ampliação a todos os entes federativos de um maior controle social das 
receitas e dos gastos públicos. 
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indiscriminado de pesquisas eleitorais como instrumentos influenciadores do eleitorado, 

muitas vezes forjadas com dados informativos distanciados da realidade eleitoral; 19. Proibir 

a doação de dinheiro ou qualquer outro bem estimável em dinheiro feito por pessoa jurídica 

ou física à candidato ou à partido político durante campanha eleitoral; 20. Fim das votações 

secretas nas casas legislativas, pois a inexistência de votação secreta em qualquer hipótese 

permitirá maior transparência na fiscalização do mandato e na legitimidade da representação 

popular, bem como maior garantia da ideologia e da fidelidade partidárias; 21. Regulação da 

propaganda eleitoral na Internet, na forma dos parâmetros estabelecidos pelo Marco Civil da 

Internet, com rígidas e específicas restrições aos “spams”, buscando a máxima efetividade dos 

direitos à honra, à imagem e à privacidade; 22. Alteração do sistema eleitoral proporcional 

circunscricional exclusivo para um sistema distrital misto ou híbrido, denominado “sistema 

misto plurinominal”, permitindo a eleição de metade dos representantes em distritos criados 

nos Estados e nas regiões metropolitanas ou em microrregiões, por meio da junção de zonas 

eleitorais próximas, em substituição parcial às circunscrições eleitorais.35 

 Já o segundo grupo de propostas reformistas em exame, destaca as necessárias tutelas 

e meios de fiscalização a serem disponibilizados à sociedade civil para que a mesma venha 

alcançar a máxima efetividade dos cânones relacionados à representação democrática em 

muitas de suas teóricas e almejadas finalidades constitucionais, a saber: 23. Estruturação do 

sistema de governo presidencialista semi-parlamentar no país, submetida à aprovação 

plebiscitária, diante da prática dos chamados governos de coalizão; 24. Fortalecimento dos 

partidos políticos e da natureza ideológica da representação política através da fidelidade 

partidária, esta já tutelada pela Resolução TSE nº 22.610/2007, a qual deve ser claramente 

estabelecida pela atividade legiferante; 25. Estabelecimento de listas partidárias nas eleições 

proporcionais (listas fechadas preordenadas), por ocasião das convenções partidárias, na 

forma das regras estatutárias e com a participação dos convencionais por meio de primárias 

que permitiriam um controle interno e igualitário de condições de acesso dos militantes às 

decisões partidárias; 26. Estabelecimento do financiamento público de campanha, que em 

caráter exclusivo de financiamento de campanha eleitoral e desde que efetivamente e 

amplamente fiscalizado, contribuirá para a diminuição do peso do poder econômico e da 

                                  
35 Tal mutação apresenta o objetivo basilar de fortalecer a representação popular e de melhor identificar os 
interesses locais por meio de uma possível escolha de representantes mais próximos da população de cada 
distrito, mas com a manutenção da outra metade de vagas a serem ocupadas por deputados e vereadores eleitos 
pelo já existente sistema proporcional circunscricional. Haverá substancial redução de gastos de campanha, 
dando maior caráter paroquial ao voto. 
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corrupção nas campanhas eleitorais;3627. Criação do sistema de federações partidárias, mas 

com a manutenção do instituto da coligação partidária, buscando na federação a junção de 

ideologias partidárias realmente afins, ou seja, da comunhão por certas agremiações de idéias 

símiles ou de princípios funcionais próximos que representem as mesmas afinidades 

estruturantes relacionadas às intenções de exercício do poder e de gestão pública;3728. 

Indispensável desincompatibilização do candidato ao cargo que pretenda se reeleger, no prazo 

de 06 (seis) meses antes do pleito, para evitar uso da máquina pública e limite de dois 

mandatos para reeleição, em símile aplicação aos termos da emenda constitucional de 1952 

adotada no direito estadunidense;38; 29. Incluir no âmbito normativo de um novel Código de 

Proteção e Defesa dos Direitos Políticos, ou mesmo do Código Eleitoral vigente, uma 

previsão expressa acerca das condutas vedadas aos agentes públicos nas campanhas eleitorais; 

30. Fortalecer a garantia e a exigência da moralidade da vida pregressa como condição para o 

exercício de mandatos eletivos (princípio da vida pregressa compatível com a magnitude da 

representação popular), ampliando a participação popular no controle da vida pregressa dos 

candidatos (tutela da moralidade administrativa). 

 

V. Conclusões 

Conforme ocorrido após as décadas de trinta e oitenta do século passado no país, o 

Brasil ingressa em uma era de necessárias mutações político-institucionais, basilarmente de 

cunho democrático-social, seja como conseqüência natural da pluralização sócio-cultural de 

nosso povo, seja diante da busca pelo desenvolvimento sócio-econômico e mesmo pela 

almejada tutela dos direitos das minorias. 

Uma reforma política, basilarmente fundamentada nos estudos de Direito 

Constitucional e Ciência Política, compreende várias facetas, a saber: a organização e o 

funcionamento dos poderes estatais; o exercício do regime de governo e a estrutura do Estado; 

a própria sistemática da federação; o funcionamento dos sistemas eleitorais e partidários e 

                                  
36 O custeio da verba pública do fundo partidário deveria ser ampliado, prevendo, para tanto, o percentual 
mínimo de 2% (dois por cento) do valor integral do salário mínimo nacional por eleitor, para composição do 
referido fundo, além de outras fontes de custeio; cuja distribuição do numerário deveria ser procedida da 
seguinte maneira: 10% (dez por cento), dividido igualitariamente entre os partidos com estatutos registrados no 
Tribunal Superior Eleitoral; 20% (vinte por cento) divididos entre os partidos ou federações de partidos 
estabelecidas, com representação na Câmara dos Deputados e 70% (setenta por cento) divididos entre os partidos 
ou federações proporcionalmente ao número de representantes eleitos para a Câmara dos Deputados. 
 

37 Tais federações devem ser formadas à época das convenções e permanecerão até o terceiro ano do mandato 
seguinte ao pleito concorrido, atuando tais agremiações sempre em blocos no exercício de seus mandatos, o que 
diferentemente não ocorre, muitas vezes, com as coligações. 
 

38 Como medida alternativa, acaso destituída a reeleição, que os mandatos no Executivo, nos três níveis da 
Federação, tenham o lapso temporal aumentado para 05 (cinco) anos de duração. 
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mesmo axiomas como a defesa nacional e a segurança pública, ou seja, uma multifacetada 

gama de objetos, valores e questões inerentes ao funcionamento da máquina pública e 

diretamente relacionados ao exercício da cidadania. 

Já sobre as mutações eleitorais, deve-se ter em mente que estas se encontram no 

escopo infraconstitucional e necessitam de submissão à interpretação conforme a Constituição 

e, sempre que possível, à judicialização da política, como formas de tutela da supremacia 

constitucional externada no adágio da soberania popular. 

O atual modelo político-eleitoral vivenciado no Brasil pode ser aprimorado, diante da 

hialina crise do sistema representativo-liberal vigente, a partir do fortalecimento dos institutos 

democráticos direto-participativos enaltecedores da citada soberania popular. 

Muitas propostas circulam nas casas legiferantes do Congresso Nacional, mas o ponto 

nodal é que o regime político democrático pátrio esteja fortalecido realmente para enfrentar as 

desigualdades sociais e a exclusão, através do fomento à participação cidadã em seus 

processos, destacadamente das minorias, para garantia das igualdades sociais e alcance do 

bem comum na efetividade das vozes da nação. 

Conforme destacado, a idéia de democratização reinventada aplicada aos processos 

reformista políticos e eleitorais no país (caminhos e fins pretendidos) deve estar ajustada aos 

seguintes fundamentos principiológicos: 1) fortalecimento da democracia direta e 

participativa; 2) aprimoramento da democracia representativa, com alterações nos sistemas 

eleitorais vigentes e no funcionamento dos partidos; 3) liberdade, legalidade e democratização 

da informação e da comunicação; 4) transparência no Poder Judiciário; 5) garantia dos 

direitos políticos das minorias; 6) garantia da igualdade entre cidadãos e agremiações 

partidárias, da liberdade de expressão e da universalidade do sufrágio e da isonomia do 

funcionamento partidário; 7) plena liberdade e faculdade do voto; 8) fortalecimento da 

ideologia partidária e do caráter nacional dos partidos políticos; 9) ampliação da gestão 

democrática das unidades federativas e do controle social orçamentário, bem como das 

demais iniciativas e funções que envolvam o patrimônio público; 10) igualdade de 

oportunidade de participação nos processos de formação da vontade para formação de leis 

legítimas; 11) direito fundamental ao bem-estar e à segurança socio-jurídica, em igualdade de 

condições. 

 A democratização da informação e da comunicação, bem como a transparência na 

gestão dos poderes estatais, anteriormente considerados como instrumentos indispensáveis à 

construção de uma plataforma reformista ajustada aos movimentos e anseios sociais, são 

exigências indispensáveis, pois permitem, entre outros focos: 1) a fragmentação aos limites de 
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participação política que desrespeitam nossas múltiplas realidades sócio-culturais e políticas; 

2) o amplo diálogo político e mesmo a máxima efetividade do direito constitucional à 

informação e à educação, como instrumentos formadores e garantidores da real cidadania; 3) 

o desenvolvimento de novas formas de controle social sobre a esfera pública, assim 

fortalecendo a soberania popular e os reais interesses do povo; 4) o estabelecimento de 

parâmetros, inclusive de cobrança, para que os poderes estatais e mesmo o Ministério Público 

sejam cobrados para que, de fato, funcionem como instrumentos de poder social, ou seja, 

como mantenedores e garantidores da participação popular e do controle social no exercício 

do poder público; 5) a garantia dos cânones da universalidade do sufrágio, da liberdade, da 

igualdade e da lisura nos pleitos eleitorais para que os eleitores e os partidos políticos tenham 

os mesmos meios de exercício dos direitos políticos e de acesso e exercício do poder, assim, 

impedindo abusos políticos e econômicos ou mesmo irregularidades político-eleitorais. 

A formação de uma doutrina cultural política no país, através de uma necessária 

conscientização educacional da população, desde as bases escolares, deve ser perquirida, 

inclusive para garantir a maior participação popular na esfera pública e no controle do poder 

estatal, em prol do atingimento da real estética constitucional no regime político pátrio. 

 Restou destacado que, ao lado de qualquer reforma institucional-normativa, o que 

deve prevalecer é a força da soberania popular como meio de efetividade democrática, tendo 

como pilar a indispensável participação da sociedade civil em seus debates e aprovações. 

 Qualquer proposta reformista deve ter como parâmetro o ajuste do corpo normativo ao 

corpo social em plena sintonia com as multiculturais vozes da nação, onde a efetivação dos 

instrumentos democráticos direto-participativos devem figurar como pedra de toque à garantia 

de um contemporâneo modelo de plena cidadania. 

 A “transformação de nossa cultura e de nossa sociedade teria de ocorrer em diversos 

níveis. Caso ocorresse só nas mentes dos indivíduos (como, em certa medida, já aconteceu) 

não teria força alguma.”39 A “(...) transformação pessoal em múltiplos níveis é essencial, e 

não deve ocorrer apenas em termos de consciência, mas implicar ação individual.”40  

                                  
39 BELLAH, Robert ET AL., Habits of the Heart. (1985:286). Apud. CASTELLS, Manuel. O Poder da 
Identidade, vol. II, 6ª ed., Paz e Terra, 1996, p. 84. 
 

40 Op. Cit. BELLAH, Robert ET AL., Habits of the Heart. (1985:286). Apud. CASTELLS, Manuel. O Poder da 
Identidade, p. 84. 
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Nesta lógica, Benjamim R. Barber41 entende que, um grupo não precisa ser bem 

organizado para ter sua influencia no exercício do poder, pois o que interessa na política é o 

compartilhamento de experiências e interesses. 

 Assim, a ampliação da participação e decisão popular na esfera pública, seja 

individualmente praticada ou exercida por meios dos variados multiculturais grupos políticos 

identitários existentes, juntamente com o aprimoramento da força da representação 

parlamentar, são condições indispensáveis para o impedimento da falência do quase exclusivo 

regime democrático representativo-liberal distanciado dos reais anseios da nação. 

 Notadamente, o ideal democrático, qual seja: a máxima efetividade dos direitos 

fundamentais nas atuais ordens constitucionais e a garantia da satisfação dos administrados 

em suas mais particulares manifestações identitárias como sujeitos de direitos, será alcançado 

pelo envolvimento dos próprios cidadãos nas diversas manifestações e veios políticos da 

nação. 

 Compreende-se cada vez mais que é preciso aperfeiçoar a democracia representativa, 

dotando-a concomitantemente ao seu aperfeiçoamento de mecanismos eficazes de democracia 

participativa, com destaque à necessária ampliação e aplicação de todas as políticas públicas 

de caráter dirigente, sejam elas econômicas e/ou sociais, eivadas de apropriados mecanismos 

de redistribuição de concentração de renda, riquezas, de poder e, fundamentalmente, de 

justiça, para que a idéia de real cidadania seja alcançada.  

 Rogério Gesta Leal42 argumentando sobre a identificação do modelo de cidadania 

real pautada na efetiva participação da sociedade civil na esfera pública aponta a 

necessidade de uma espécie de abolição fática da separação entre Sociedade e Estado, até 

mesmo porque o Estado é produto da soberania popular, o qual no exercício do poder 

público tem a obrigação de assumir a  responsabilidade de transformar a ordem econômico-

social para viabilizar a efetivação material da idéia de democracia real, baseada no 

pressuposto da igualdade concreta e existencial. 

 Tal democracia ideal somente encontrará amparo real no momento que as forças e 

vozes da sociedade civil alcançarem suas respectivas eficácias sociais junto a uma também 

real e pertinente aplicabilidade dos direitos fundamentais inerentes a cada proposta e 

processo de mutação político-jurídica, como as reformas em exame. 

                                  
41 BARBER, Benjamin R. Strong Democracy. Participatory Politics for a New Age. University of California 
Press, 1984 
 

42 LEAL, Rogério Gesta. Perspectivas Hermenêuticas dos Direitos Humanos e Fundamentais no Brasil. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000; 
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 Com plena aplicabilidade ao pretendido plano reformista político-eleitoral pátrio a 

teoria do discurso e do interesse comunicativo habermasiano são teses pontuais que retratam a 

necessidade do fortalecimento da participação popular na esfera pública, ou seja, a tutela da 

voz da cidadania43, pois, qualquer reforma deve estar amparada na ética a partir da vontade 

racional política emanada de direitos que os cidadãos devem reciprocamente reconhecer.44. 

 O fortalecimento democrático participativo se dá com a máxima efetividade dos 

instrumentos democráticos diretos e com a maior proximidade do eleitor com o eleito, 

portanto, meios de reinvenção democrática que visam atingir um suposto regime ideal. 

Naturalmente, no escopo das discussões mais complexas de tais relações entre 

participação política e democracia como bases das reformas pretendidas, destacam-se alguns 

caminhos: a) implementação das variadas políticas públicas nacionais e internacionais que 

atendam aos verdadeiros ideais de cidadania e de garantia dos movimentos urbanos de nossa 

época; b) indispensável construção legiferante adequada aos interesses sócio-coletivos, para 

que sejam atendidas as novas necessidades da globalizada sociedade tecnológica, em atenção 

aos diversos grupos identitários nela existente, mesmo diante da crise democrática 

representativa hodienarmente vista no mundo pós-moderno, ou de modernidade tardia como 

aponta Giddens45; c) defesa de questões e interesses atinentes à tutela dos anseios de grupos 

políticos identitários e de minorias muitas vezes desassistidas de direitos; d) realização de 

devidas e variadas mutações constitucionais formais e informais implementadas nas ordens 

constitucionais vigentes, as quais, mesmo em certos momentos não descrevendo o verdadeiro 

interesse da nação, servem para atualizar o escopo jurídico ao dinamismo social, como já 

pregava Ihering46; e) adequação das possíveis transformações econômicas e políticas que 

atingem o direito constitucional e que podem alterar significativamente a idéia do bloco de 

constitucionalidade existente, f) tutela das ideologias partidárias e a lógica do “status” híbrido 

que envolve a natureza jurídica das agremiações partidárias, hoje vistas como colaboradoras 

na luta pela garantia dos interesses dos movimentos sociais, no intuito de exercitar um liame 

entre o povo e o poder governamental, g) ampliação dos instrumentos democráticos diretos e 

das relações entre cidadania e comunicação na atual sociedade da informação como meios de 

exteriorização da real vontade popular; h) implementação de ajustadas reformas político-

                                  
43 HABERMAS, Jünger, Direito e democracia: entre facticidade e validade. Vol. I, Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2003 
44 HABERMAS, Jünger, Pensamento pós-metafísico: estudos filosóficos. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
1990 
45 GIDDENS, Anthony. As Conseqüências da Modernidade, São Paulo: UNESP, 1991, p. 32/35; 
 

46 IHERING, Rudolf Von, A Luta pelo Direito. Rio de Janeiro: Editora Rio, 2002 
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eleitorais, que não podem ser panacéias, mas devem servir como instrumentos de realização 

da máxima efetividade dos direitos fundamentais de caráter político. 

 A ampliação dos institutos democráticos diretos, como: plebiscitos, referendos e ação 

popular figurando como instrumentos de validação das políticas públicas; o fortalecimento da 

iniciativa popular; as comissões e audiências públicas e os orçamentos participativos na 

gestão financeira estatal; a introdução do “recall” aos representantes populares não 

cumpridores de suas plataformas prospectivas; a destituição dos políticos infiéis às suas 

ideologias partidárias; a criação de comissões mistas de controle dos atos de gestão pública, 

entre outros instrumentos, conforme as 30 (trinta) propostas reformas expostas neste trabalho, 

figuram como possíveis elementos balizadores da necessária gestão participativa cidadã na 

condução da esfera pública, bem como meios dispostos a tutelar o multiculturalismo inerente 

aos vários atores políticos que integram a contemporânea e complexa sociedade de massa 

brasileira, sempre tendo como norte o respeito à tolerância, às diferenças e à solidariedade. 

 O chamado ideal democrático encontra amparado na tutela dos anseios sociais 

refletidos no parâmetro constitucional e nos ajustes da ordem jurídica infraconstitucional à 

dinâmica social, pois, assim, será alcançada a verdadeira felicidade e a hialina eficácia social 

de qualquer formulação de mutação política ou eleitoral no país, sempre sob o vaticínio 

resolutivo da soberana popular, de onde devem ecoar e serem respeitadas as vozes da nação. 
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sociedades empresárias. 4. Considerações finais. Referências.    

 

Resumo 

A teoria da desconsideração da pessoa jurídica tem como finalidade evitar os abusos 

perpetrados pelos sócios das sociedades empresárias, fazendo com que os mesmos respondam 

pessoalmente pelas dívidas e compromissos da sociedade empresária. A Justiça do Trabalho 

não possui regulamentação específica sobre o assunto e assim utiliza-se do previsto no art. 50 

do Código Civil e no art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, na busca de maior 

celeridade processual e certeza do recebimento de seus créditos trabalhistas. Enquanto que no 

Direito Privado, se busca a todo custo a igualdade material das partes, o legislador trabalhista 

demonstrou ter grande preocupação em estabelecer maior amparo a uma das partes, ou seja, 

objetivou dar maior proteção ao trabalhador em face de sua vulnerabilidade e por se tratar de 

contratos não paritários entre desiguais. Inobstante, essa aparente desigualdade ter como 

escopo igualar as partes no âmbito do Direito do Trabalho isso não pode ocorrer de forma 

absoluta, sob pena de, em certos casos, ao invés de igualar os desiguais, acarretaria uma 

desigualdade ainda maior.  

Palavras-chave: Desconsideração da pessoa jurídica; Direito do trabalho; Pressupostos; 

Inaplicabilidade; Código civil de 2002.  

 

Abstract 

The disregard of legal entity doctrine is intended to prevent abuses perpetrated by the partners 

of companies, causing them to respond personally with their own goods for the debts and 

liabilities. The Labor Jurisprudence has no specific regulations on this subject and so the 

content of Article 50 of Civil Code and Article 28 of Protection Consumers Code are used in 

analogy, in search of quicker response and some payment guaranteed of labors credits. While 

in private jurisprudence, is sought at all costs the material equality of the parties, the Labor 

legislator has demonstrated great concern to establish major protection for the workers 

because of their vulnerability and as found in the case of labor contracts which there is not 

parity between unequals. Nonetheless, this apparent inequality have the aim to match the 

parties under the Labor Jurisprudence that can not happen in absolutely form, nevertheless, in 

certain cases, instead of equating the unequals, would entail an even greater inequality. 

Keywords: Disregard of legal entity doctrine; Labor jurisprudence; Business law; 

Assumptions; Inapplicability; The Civil Code of 2002. 
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Introdução. 

O Decreto-lei n° 5.452, de 1º de maio de 1943, promulgou a Consolidação das Leis 

do Trabalho no Brasil, que em seu art. 2º, § 2º, faz menção a responsabilidade solidária de 

obrigações decorrentes do contrato de trabalho, com a fixação da responsabilidade solidária 

entre as sociedades empresárias pertencentes a um mesmo grupo econômico, que, apesar de 

terem personalidades jurídicas distintas, são consideradas solidariamente responsáveis junto 

com a sociedade empresária principal, no que tange à relação de emprego. 
1
 

Se alguém é empregado de uma determinada pessoa jurídica e presta serviços a 

outra, o Direito do Trabalho desconsidera a personalidade jurídica da primeira sociedade 

empresária. O vínculo empregatício atinge a segunda pessoa jurídica, em toda a sua extensão. 

Isto rigorosamente, não se trata de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica que 

tem como finalidade o reconhecimento da quebra do princípio da autonomia patrimonial para 

verificação de responsabilidade entre as sociedades empresárias, mas sim de obrigação 

solidária entre grupo econômico. 
2
   

Tal não implica dizer que é vedado o uso da teoria da disregard of legal entity no 

âmbito do Direito do Trabalho, porém seu fundamento não se encontra no art. 2º, § 2º, da 

CLT. A sua aplicação somente é possível através do art. 8º da CLT, 
3
 que estabelece a 

possibilidade de se decidir pela jurisprudência, por analogia, equidade, princípios, normas 

gerais do Direito, usos e costumes, direito comparado, mas sempre de maneira a que nenhum 

interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público, funcionando o Direito 

comum como fonte subsidiária do Direito do Trabalho, naquilo que não for incompatível com 

os princípios fundamentais deste. 
4
  

Registra-se também na seara laboral a utilização da expressão despersonalização 

como sinônimo de desconsideração.
5
 Despersonalizar não se compatibiliza com 

                                                
1 BRUSCHI, Gilberto Gomes. Aspectos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. São Paulo: 

Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 62.  
2 JUSTEN FILHO, Marçal. Desconsideração da personalidade societária no direito brasileiro. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1987, p. 104; NAHAS, Thereza Christina. Desconsideração da pessoa jurídica: reflexos 

civis e empresárias nas relações de trabalho. São Paulo: Atlas, 2004, p. 157; SILVA, Alexandre Couto. 

Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. São Paulo: LTr, 1999, p. 114.    
3 CLT, art. 8º. As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou 
contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por equidade e a outros princípios e 

normas gerais do direito, principalmente do Direito do Trabalho, e ainda, de acordo com os usos e costumes, o 

direito comparado, mas sempre de maneira a que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o 

interesse público. Parágrafo único. O Direito comum será fonte subsidiária do Direito do Trabalho, naquilo que 

não for incompatível com os princípios fundamentais deste.   
4 GONÇALVES, Oksandro. Desconsideração da personalidade jurídica. Curitiba: Juruá, 2008, pp. 66-7. 
5 RUSSOMANO, Mozart Victor. Comentários à consolidação das leis do trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 

1990, vol. I, p. 16: o parágrafo 2º, do art. 2º, ora apreciado nestes comentários, estabelece a responsabilidade 

solidária, quanto a todos os direitos do empregado, das sociedades empresárias subordinadas à mesma direção, 
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desconsiderar, pois aquela conduz à extinção da pessoa jurídica, enquanto esta apenas 

suspende episodicamente os efeitos da personificação. 
6
  

Nesse mesmo diapasão, é equivocado dizer que pessoas jurídicas que passam por 

transformações, fusões, incorporações ou situações afins são despersonalizadas e por isso 

responsáveis pelas obrigações trabalhistas assumidas pela originária, hipóteses essas previstas 

nos arts. 10 e 448 da CLT. A sucessão importa na substituição de uma pessoa por outra. 

Alguém sai do mundo jurídico e outra pessoa ingressa em seu lugar e, por isso, essa nova 

pessoa assume aquela primeira com todas as suas qualidades e seus defeitos, créditos e 

débitos. Portanto, não se cogita de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica, por 

absoluta ausência de necessidade de aplicação do instituto, vez que no simples fato da 

sucessão se inclui a obrigação da sucessora de responder por todas as obrigações, direitos, 

deveres e ônus, pois não se trata de nova pessoa, mas da mesma pessoa que sofre alguma 

alteração em sua estrutura originária. Em todas as situações de transformação, incorporação, 

fusão e cisão, a legislação prevê a conservação da responsabilidade, de sorte que se faz 

absolutamente desnecessário o socorro ao instituto da desconsideração da personalidade da 

pessoa jurídica. 
7
   

O Direito do Trabalho, informado por filosofia de proteção ao hipossuficiente, já se 

desprendeu de há muito do formalismo exacerbado. Razões de ordem fática e jurídica 

inexistem para que o sócio que corre o risco do empreendimento, que participa dos lucros, 

enriquece o seu patrimônio particular, seja colocado à margem de qualquer responsabilidade, 

quando a pessoa jurídica se mostre inidônea a responder por suas obrigações trabalhistas. 
8
 
9
 

 O art. 2º, § 2º, da CLT, preceitua que: 

 

 

 

                                                                                                                                                   
controle ou administração, as quais formam, assim, um grupo industrial ou comercial, mesmo quando possuem 

personalidade jurídica própria. Essa norma deriva do chamado fenômeno da despersonalização do empregador.  
6 KONDO, Jonas Keiti. Natureza da pessoa jurídica: desconsideração da pessoa jurídica. In: Jurisprudência 

brasileira, n° 102, 1985, p. 14: registre-se, finalmente, que não se deve confundir despersonalização e 

desconsideração (relativa) da personalidade jurídica. No primeiro caso, a pessoa jurídica desaparece como 

sujeito autônomo, em razão da falta original ou superveniente das suas condições de existência (por ex., 

invalidade do contrato ou a dissolução da sociedade). No segundo, subsiste o princípio da autonomia subjetiva 
da pessoa jurídica, distinta da de seus membros, mas essa distinção é afastada, provisoriamente e tão-só para o 

caso concreto.  
7 NAHAS, Thereza Christina. op. cit., p. 157.  
8 OLIVEIRA, Francisco Antonio. Consolidação das leis do trabalho comentada. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1996, p. 919. 
9 ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios: obrigações mercantis, tributárias, trabalhista – da 

desconsideração da personalidade jurídica, São Paulo: Saraiva, 2007 p. 200: comenta que na verdade, nenhum 

ramo do direito se mostra tão adequado à aplicação da teoria da desconsideração do que o direito do trabalho, até 

porque os riscos da atividade econômica, na forma da lei, são exclusivos do empregador.  
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Art. 2º. Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo os 

riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de serviços. 

 

§ 2º. Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade 

jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, 

constituindo grupo empresário, comercial ou de qualquer outra atividade econômica, 

serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente responsáveis a empresa 

principal e cada uma das subordinadas. 

 

O Direito do Trabalho vincula o empregado não à pessoa do empregador, mas à 

sociedade empresária. 
10

 Processa-se a um fenômeno de despersonalização do empregador. 

Por decorrência, basta a vinculação entre pessoas, sendo uma delas empregadoras, para 

assegurar sua solidariedade trabalhista. 
11

 Dessa forma, a sociedade empresária é o resultado 

do desenvolvimento histórico dos agentes de produção segundo as necessidades e as 

possibilidades de cada época, desde a economia artesanal, passando pela corporação de ofício, 

a indústria familiar, a manufatura, até atingir na sociedade industrial uma complexidade que a 

distingue dos tipos que a antecederam. Marca, essa evolução, não só um relacionamento de 

direto para indireto entre o produtor e o consumidor, pois o artesão produzia pessoalmente 

para o consumidor, como também uma crescente complexidade organizativa. A sociedade 

empresária privada é o exemplo típico do empregador contemporâneo. Distingue-se dos 

demais empregadores por ser uma unidade econômica de fins lucrativos, destinada à produção 

de bens e serviços. 
12

 

Admite-se a ligação entre empregado e a sociedade empresária, tendo como 

consequência a unidade do grupo industrial ou comercial e a continuidade da relação de 

emprego. 
13

 Depreende-se dessa maneira que o art. 2º, § 2º da CLT, concebe como uma única 

entidade econômica a união de sociedades empresárias, ou entre a sociedade empresária mater 

e suas filiadas, para os efeitos do direito social, nada mais está admitindo senão a aplicação da 

doutrina, pois despreza e penetra o véu que as encobre e individualiza, desconsiderando a 

personalidade independente de cada uma das subsidiárias.
14

 

                                                
10

 DONATO, Messias Pereira. Curso de direito do trabalho. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 13: não obstante a lei 

trabalhista referir empregador como sociedade empresária, tal vocábulo é usado no sentido econômico. Na 

verdade não pretendeu subjetivar a sociedade empresária. Quis apenas dar ênfase ao fato de que, ao contratar seu 

trabalho, o empregado tem em vista vincular-se à sociedade empresária, organismo duradouro, e não ao seu 

titular ou dirigente, acidental e efêmero.   
11 RUSSOMANO, Mozart Victor. op. cit., pp. 15 et seq. 
12 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1972, pp. 388-9.  
13

 RUSSOMANO, Mozart Victor. op. cit., p. 6.  
14 REQUIÃO, Rubens. Aspectos modernos de direito comercial. São Paulo: Saraiva, 1988, vol. I, p. 79.  
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Os direitos do empregado são criados em relação ao grupo econômico
15

 e não 

somente em relação à sociedade empresária em que está diretamente trabalhando. Procurou o 

legislador trabalhista vedar que a aparência ocultasse a realidade, pois a diversas sociedades 

empresárias que compõem o grupo podem atuar desvinculadas, no que possuem de ostensivo 

em seu funcionamento, mas, em um plano oculto, invisível aos olhos do grande público, estão 

de tal maneira interpenetradas que ficam submetidas a um controle geral, 
16

 como diz a lei 

pátria. 
17

 
18

 

Na verdade, o dispositivo em referência não se limita a estabelecer responsabilidade 

solidária passiva 
19

 entre as sociedades empresárias formalmente grupadas, sendo possível a 

aplicação extensiva em todos os casos em que, embora aparentemente isoladas as sociedades 

empresárias, atuem visando alcançar interesse comum, o que só pode ser efetivado pela 

aplicação da disregard doctrine. 
20

 Isso implica dizer que constatada a existência de grupo de 

fato no processo do trabalho, deve-se considerar as sociedades empresárias dele integrantes 

como empregador único, aplicando-se a disregard doctrine e, desse modo, qualquer uma 

delas pode ser executada, 
21

 ainda que não tenha participado da fase de conhecimento. 
22

 
23

 

                                                
15 DONATO, Messias Pereira. op. cit., p. 16: a Consolidação das Leis do Trabalho estabelece a solidariedade do 

grupo econômico-industrial, comercial ou de qualquer outra atividade econômica – para os efeitos da relação do 

empregado (art. 2º, § 2). O texto legal cuida da concentração de sociedades empresárias, em que haja uma 

sociedade dominante e sociedade ou sociedades dominadas, pelo fato de se organizarem hierarquicamente no 

plano econômico, ainda que guarde cada uma delas sua personalidade jurídica. Em virtude dessa subordinação 

dentro da estrutura societária, o complexo empresário é dirigido, controlado e administrado pela sociedade 

dominante. No sentido do texto da Consolidação das Leis do Trabalho, esse complexo empresário se manifesta, 

de regra, sob as formas de concern e de holding company. Pelo concern, as sociedades empresárias se sujeitam a 

um único centro diretivo ou administrativo. Na holding company, a sociedade dominante controla as sociedades 

subsidiárias através da detenção da maioria de suas ações ou quotas.  
16 DELGADO, Maurício Godinho. Curso de direito do trabalho: estudos em memória de Célio Goyatá. São 
Paulo: LTr, 1997, p. 406: ressalva que o conceito de grupo econômico presente no direito do trabalho é mais 

amplo que no direito comercial. [...] na mesma linha de extensão da garantia, o conceito celetista de grupo 

econômico é mais amplo que o similar do Direito Comercial, não necessitando revestir-se das modalidades 

jurídicas típicas àquele ramo jurídico (holdings, consórcios, pools, etc.). Não exige sequer a prova de qualquer 

formalização jurídica, mas a simples evidência de que estão presentes os elementos de integração de que fala o § 

2º, art. 2º, CLT (direção, controle ou administração de outra [...]).    
17 RUSSOMANO, Mozart Victor. op. cit., p. 6. 
18 GONÇALVES, Oksandro. op. cit., p. 59.   
19 VILHENA, Paulo Emílio Ribeiro de. Relação de emprego: estrutura legal e supostos. São Paulo: LTr, 2005, p. 

122: ensina que a solidariedade importa em um efeito na própria natureza das pessoas jurídicas das sociedades 

empresárias, que passam, em sua dualidade ou multiplicidade, a ser consideradas como se fossem uma só.  
20

  KOURY, Suzy Cavalcante. A desconsideração da personalidade jurídica (disregard doctrine) e os grupos de 

empresas. Rio de Janeiro: Forense, 1993, p. 23.  
21 MEIRELES, Edilton. Legitimidade na execução: civil e trabalhista. São Paulo: LTr, 2001, p. 115: admite que 

é possível a execução ser intentada ou se prosseguir contra o devedor solidário, ainda que se aplicando a teoria 

da desconsideração da pessoa jurídica.  
22 KOURY, Suzy Cavalcante. op. cit., p. 24.  
23 SANTOS, Hermelino de Oliveira. Desconsideração da personalidade jurídica no processo do trabalho: 

diretrizes à execução trabalhista – art. 50 do novo código civil e sua aplicação trabalhista. São Paulo: LTr, 2003, 

pp. 213-4: defende que por ocasião do processo de cognição, se a insuficiência patrimonial era fato de 
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No que diz respeito aos grupos de fato, portanto, a aplicação da desestimação da 

personalidade jurídica decorre de forma direta do § 2º do art. 2º da CLT, devendo-se tecer 

considerações específicas relativas aos casos de sua utilização, cada vez mais frequente, fora 

do âmbito dos grupos, com o fim de responsabilizar os sócios pelas dívidas da sociedade. 
24

 

Registra-se ainda que a lei trabalhista emprega as expressões direção, controle ou 

administração, para a caracterização do vínculo entre as sociedades empresárias, 

mencionando, no final, que a responsabilidade solidária se aplica à sociedade empresária 

principal e cada uma das subordinadas. Ocorre que, apenas, no que diz respeito ao poder de 

controle, encontra-se na lei societária uma definição clara, permitindo a segura aplicação do 

dispositivo. Os conceitos de direção e de administração não são encontrados na lei societária 

ou na lei trabalhista, criando grande insegurança na definição das espécies de vínculo que 

levam à incidência do regime de responsabilidade solidária, na medida em que se passa a 

empregar termos vagos, imprecisos, carentes de uma disciplina sistemática. 
25

 

A ideia do legislador trabalhista, ao empregar tais expressões, teria sido incluir na 

hipótese de incidência, além do controle baseado na propriedade do capital, único 

reconhecido pela lei societária em vigor, outras modalidades como, por exemplo, o controle 

gerencial e o externo. Ou, de forma ainda mais ampla, além das situações de controle 

gerencial e externo, a ideia seria abranger também os grupos de coordenação, nos quais não 

há controle, mas há direção única. Então, a expressão direção, empregada na norma, estaria 

referida ao conceito de direção unitária. Contudo, se os grupos de coordenação devem ser 

abrangidos pela norma, por que o final do dispositivo alude a sociedade empresária principal 

e cada uma das subordinadas. Isso não indicaria que sua aplicação estaria restrita aos grupos 

de subordinação, ou seja, àqueles que são unificados pelo poder de controle. 
26

 

Feitas essas considerações, importante registrar que pela teoria subjetiva da 

desconsideração da personalidade jurídica, os bens do sócio podem ser atingidos quando:  a) a 

pessoa jurídica não apresentar bens para pagamento das dívidas; b) atos praticados pelo sócio 

com abuso de poder, desvio de finalidade, confusão patrimonial, ou má-fé.  

Atualmente, a doutrina e a jurisprudência trabalhista encamparam a chamada teoria 

objetiva da desconsideração da pessoa jurídica que disciplina a possibilidade de execução dos 

bens do sócio, independentemente de os atos destes violarem ou não o contrato, ou haver 

                                                                                                                                                   
conhecimento do credor (reclamante), necessário que terceiros (pessoa física ou jurídica) sejam inseridos no 

processo de conhecimento para que lhes seja assegurado o exercício do contraditório e da ampla defesa.    
24  Id. op. cit., p. 24. 
25 MUNHOZ, Eduardo Secchi. Empresa contemporânea e direito societário: poder de controle e grupos de 

sociedades. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2002, p. 325. 
26 Id. op. cit., p. 325.  
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abuso de poder. Basta a pessoa jurídica não possuir bens, para ter início a execução dos bens 

do sócio. 
27

 

No processo do trabalho, o presente entendimento se justifica em razão da 

hipossuficiência do trabalhador, da dificuldade que apresenta o reclamante em demonstrar a 

má-fé do administrador e do caráter alimentar do crédito trabalhista. 
28

 

A desconsideração da personalidade da pessoa jurídica no processo do trabalho, na 

fase executória, pode ser determinada de ofício pelo juiz do trabalho (CLT, art. 878), 

independentemente de requerimento da parte, em sede de decisão interlocutória, devidamente 

fundamentada (CF, art. 93, IX). 
29

 Não obstante, o sócio, uma vez intimado ou citado para a 

execução tem o direito de invocar o chamado benefício de ordem e requerer que primeiro 

sejam excutidos os bens da sociedade, mas para que tal seja possível é necessário que indique 

onde estão os bens, livres e desembaraçados para penhora, que sejam de fácil liquidez, e 

obedeçam à ordem de preferência mencionada no art. 655 do Código de Processo Civil. 
30

  

Nesse sentido é o que preconiza o art. 596, § 1º, do Código de Processo Civil: 

 

Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respondem pelas dívidas da sociedade 

senão nos casos previstos em lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívida, tem 

direito a exigir que sejam primeiro excutidos os bens da sociedade. 
§ 1º. Cumpre ao sócio, que alegar o benefício deste artigo, nomear bens da sociedade, 

sitos na mesma comarca, livres e desembargados, quantos bastem para pagar o débito. 

 

  O dispositivo consagra a responsabilidade subsidiária do sócio, pois prevê a 

faculdade deste invocar o benefício de ordem. Desse modo, a responsabilidade do sócio é 

subsidiária em face da pessoa jurídica, entretanto, a fim de dar maior garantia e solvabilidade 

ao crédito trabalhista, têm a doutrina e a jurisprudência entendido que a responsabilidade dos 

sócios entre si é solidária. Sendo assim, se a pessoa jurídica tiver mais de um sócio, cada um 

deles responderá pela integralidade da dívida, independentemente do montante das cotas de 

                                                
27 SCHIAVI, Mauro. Execução no processo do trabalho. São Paulo: LTr, 2008, p. 116. 
28 Id. op. cit., p. 116.  
29 LIMA, Manoel Hermes. Execução: respeito à dignidade humana do devedor. In: Revista LTr, vol. 62, n° 12, 

1998, p. 1.598: diante de situação comumente revelada no processo de execução, em que os sócios agem de má-

fé, subtraindo ou desviando bens ou lucros das sociedades para o seu patrimônio privado, para inviabilizar a 
constrição e expropriação de bens, culminando inclusive com a ineficácia do comando judicial, afirma-se que 

[...] chegando ao conhecimento do juiz, pode e deve de ofício aplicar a regra da desconsideração da pessoa 

jurídica, que consiste em determinar a imediata penhora em bens dos sócios, mas ainda assim, com observância 

ao limite estabelecido por lei, com os olhos voltados ao princípio do respeito à dignidade humana do devedor, 

tendo em vista que o objetivo da Justiça é a satisfação do crédito do trabalhador e pelo fato de agir o empregador 

de má-fé contra empregado, inclusive praticando crime contra a Administração da Justiça (CP, art. 37), não pode 

o juiz desprezar os princípios acima mencionados, sob pena de se criar situação incompatível com a dignidade 

humana do devedor.  
30 SCHIAVI, Mauro. op. cit., p. 117. 
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cada um na participação societária. Aquele que pagou a dívida integralmente, pode se voltar 

regressivamente em face dos demais sócios. 
31

 

  

2. Responsabilidade patrimonial.  

A responsabilidade patrimonial ou responsabilidade executiva se conceitua como a 

suscetibilidade de um bem ou de todo um patrimônio a suportar os efeitos da sanção 

executiva. 
32

 Em outras palavras, o patrimônio do devedor responde pelas dívidas e também 

pela satisfação do processo, tanto os bens presentes como futuros, segundo a regra do art. 591 

do CPC. 
33

 

A Consolidação das Leis do Trabalho excepciona a autonomia que resulta de 

personificação das várias pessoas jurídicas integrantes do conglomerado e estabelece que, 

além da empregadora, também as demais sociedades empresárias são solidariamente 

responsáveis pelo débito trabalhista da empregadora. 
34

 Obviamente, o objeto da lei, no caso, 

foi prevenir situações de possível abuso onde o trabalho pudesse ser utilizado como meio de 

produção das várias sociedades empresárias e o ônus de pagar a remuneração respectiva fosse 

circunscrito a uma das sociedades empresárias, exatamente aquela que, por ter patrimônio 

eventualmente inexpressivo, pudesse furtar-se ao efetivo cumprimento de suas obrigações. 

Atente-se, porém, para a circunstância de que a CLT não exige a prova de fraude nem de 

abuso para que outras sociedades empresárias, que não a empregadora, respondam por débitos 

trabalhistas desta; basta que integrem o mesmo conglomerado para que todas sejam 

solidariamente obrigadas. 
35

 

O Direito do Trabalho, diante do fenômeno da concentração econômica, tomou 

posição, visando a oferecer ao empregado de um estabelecimento coligado a garantia dos seus 

direitos contra as manobras fraudulentas ou outros atos prejudiciais, aos quais se prestariam 

com relativa facilidade a interligações grupais entre administrações de sociedades empresárias 

associadas, se prevalecesse o aspecto meramente jurídico formal. Esta a origem da norma do 

                                                
31 Id. op. cit., p. 118. 
32  DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. São Paulo: Malheiros Editores, 

2004, vol. IV, p. 321.  
33  SCHIAVI, Mauro. op. cit.,p. 108. 
34

 JUSTEN FILHO, Marçal. op. cit., p. 103: a separação patrimonial e a distinção subjetiva que são propiciados 

pela personificação societária conduzem ao desenvolvimento da atividade econômica – ao custo de impedir o 

exercício de faculdade jurídicas contra as pessoas diversas (como são consideradas as diversas pessoas jurídicas 

controladas por uma mesma pessoa, física ou jurídica). [...] Esse sacrifício, que não autoriza a desconsideração 

da personificação societária no direito comum, é vedado quando se trate de relação empregatícia. Vale dizer, 

enquanto no direito privado são apenas alguns abusos que podem conduzir à desconsideração, no direito do 

trabalho qualquer abuso leva à desconsideração.  
35

  AMARO, Luciano. Desconsideração da pessoa jurídica no código de defesa do consumidor. In: Revista de 

Direito do Consumidor, n° 5, jan./mar., 1993, p. 171. 
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§ 2º do art. 2º da CLT, que dispõe: a lei estabelece um vínculo de solidariedade passiva entre 

os empregadores agrupados, em relação aos direitos do empregado. É um dos casos em que a 

solidariedade passiva entre os empregadores agrupados, em relação aos direitos do 

empregado. É um dos casos em que a solidariedade resulta da lei. 
36

  

A solidariedade tem caráter excepcional e origem puramente técnica, por isto não se 

admite fora da lei ou do contrato. Não se presume porque constitui exceção ao princípio 

concursu partes fuint, devendo, por isso, vir expressamente pactuada. A regra, na teoria geral 

das obrigações, é a de que o liame obrigacional se reparte em tantas relações autônomas 

quantos forem os credores ou devedores. O afastamento desta regra, portanto, somente 

ocorrerá por imposição legal ou por convenção das partes, distinguindo-se assim as duas 

espécies de solidariedade: legal e convencional. 
37

  

As consequências dessa solidariedade são que o credor tem direito a exigir e receber 

de um dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum,
38

 posto que a solidariedade 

passiva é instituída no interesse do credor, constituindo-se em fator de garantia e segurança, e 

concorrendo para a expansão do crédito. Há quem diga que o instituto opera também no 

interesse dos devedores, porque lhes facilita o crédito. As hipóteses de solidariedade legal têm 

por fim reforçar a posição do credor e ampliar as possibilidades de solução da obrigação, 

como ocorre na responsabilidade por ato ilícito e como se observa também de forma clara na 

legislação de proteção ao consumidor que, ao adotar a solidariedade dos fornecedores como 

regra, em todos os casos de responsabilidade por fato e vício do produto ou do serviço, 

buscou tornar mais efetiva a tutela desses direitos.  

No âmbito do Código Civil de 2002, relembre-se a solidariedade resultante de ato 

ilícito 
39

 caso em que é irrelevante a apuração do grau de culpa com que atuou cada um dos 

responsáveis pelo dano, 
40

 sendo que a ação proposta contra um dos devedores não impede 

que o credor demande os outros, como, também nada a inibe de preferir acionar o devedor 

mais solvável.
41

 

                                                
36 Lei n° 10.406/02, art. 265. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes.  
37 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código civil 
interpretado. Rio de Janeiro: Renovar, 2004, vol. I, pp. 544-5. 
38 Lei n° 10.406/02, art. 275. O credor tem direito de exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial 

ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam 

obrigados solidariamente pelo resto. 
39 Lei n° 10.406/02, art. 942. Os bens do responsável pela ofensa ou violação do direito de outrem ficam sujeitos 

à reparação do dano causado; e, se a ofensa tiver mais de um autor, todos responderão solidariamente pela 

reparação.  
40

 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. op. cit., p. 553.  
41 SÜSSEKIND, Arnaldo et al. Instituições de direito do trabalho. São Paulo: LTr, 1996, pp. 296-7.  
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As perdas e danos 
42

 constituem sanção civil para o devedor culpado que deu causa à 

impossibilidade da prestação, somente ele respondendo pelo seu pagamento. 
43

 A mora 

consequente da não efetivação do pagamento no tempo, lugar e forma convencionados 
44

 

torna o devedor responsável pelos prejuízos dela decorrentes.  Essa responsabilidade se 

estende aos co-devedores não culpados e deriva do princípio da unidade da obrigação, bem 

como do caráter acessório dos juros de mora.  Ainda que o credor venha a demandar somente 

de um dos devedores, não se eximem os outros do pagamento do acréscimo. Contudo, em 

suas relações internas, os demais devedores poderão cobrar o equivalente aos juros do 

culpado. 
45

 

O princípio da unidade do grupo de sociedades empresárias, evidentemente, é 

postulado de proteção dispensada ao empregado. Em regra, será de conveniência de o 

trabalhador invocar a responsabilidade solidária de diversos empregadores. Assim fazendo, 

mais ampla será a base econômica em que se lhe poderá firmar os direitos que a lei trabalhista 

lhe confere. 
46

 Da mesma forma, quando ocorrer dificuldade financeira para uma sociedade 

empresária, as outras poderão ser responsabilizadas e virão responder, integralmente, pelos 

encargos que, em outras ocasiões, pesariam apenas, sobre o empregador direto. 
47

 

Essa vinculação entre o conjunto de sociedades empresárias pode se dar de duas 

formas: no plano vertical, com a existência de uma sociedade empresária líder; ou no plano 

horizontal, onde, apesar de não existir uma sociedade empresária chefe, estão todas as 

sociedades empresárias sujeitas a um controle de fato exercido através da detenção, por 

determinadas pessoas, do capital investido. 
48

 
49

 Essa caracterização confronta-se com a 

disposição legal que exige a direção, controle ou administração de outra, mas a doutrina 

entende que seria uma injustiça negar-se a existência do grupo aplicando-se o disposto no art. 

8º da CLT em face da prevalência do interesse público que orienta o Direito do Trabalho. 
50

 

                                                
42 Lei n° 10.406/02, art. 279. Impossibilitando-se a prestação por culpa de um dos devedores solidários, subsiste 

para todos o encargo de pagar o equivalente; mas pelas perdas e danos só responde o culpado.  
43 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. op. cit., p. 558. 
44 Lei n° 10.406/02, art. 280. Todos os devedores respondem pelos juros da mora, ainda que a ação tenha sido 

proposta somente contra um; mas o culpado responde aos outros pela obrigação acrescida.  
45 TEPEDINO, Gustavo; BARBOZA, Heloisa Helena; MORAES, Maria Celina Bodin de. op. cit., p. 559. 
46

 ROMITA, Arion Sayão. Problemas de trabalho e previdência social. Rio de Janeiro: Rio, 1972, pp. 258-9: se 

o empregado é imune aos riscos da atividade econômica, não se lhe podem impor os prejuízos decorrentes de 

uma execução insuficiente. Para completa satisfação dos créditos trabalhistas dos empregados, em caso de não 

bastar o acervo social para coibir a improcedência global das dívidas das sociedades, os sócios e os gestores 

devem responder com seus bens particulares, solidariamente, até a concorrência do montante dos débitos.  
47  RUSSOMANO, Mozart Victor. op. cit., vol. I, p. 7. 
48  Id. op. cit., p. 8.  
49

  GONÇALVES, Oksandro. op. cit., p. 62. 
50  RUSSOMANO, Mozart Victor. op. cit., p. 8.  

4332



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

Ainda quanto ao art. 8° da CLT é importante registrar que a desconsideração da 

personalidade da pessoa jurídica no sistema jurídico, de Direito escrito, ou funda-se em norma 

expressa da lei que rege o caso, a qual dispõe não se respeite a personalização legal do ente 

mercantil, ou, de outro modo, funda-se no sistema legal genérico, o da eficácia dos atos 

jurídicos e nos princípios gerais do Direito, ambos aplicáveis ao caso, salientando que a teoria 

da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica também encontra alento no 

mencionado dispositivo. 
51

 

Feitas essas considerações, duas premissas podem ser alinhavadas: 1) Quando a 

Consolidação das Leis do Trabalho diz que as sociedades empresárias pertencentes a um 

mesmo grupo econômico serão, para efeito da relação de emprego, solidariamente 

responsáveis pelas obrigações trabalhistas assumidas por uma delas, não está estabelecendo 

uma situação de desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. Ao contrário, está 

criando uma situação de responsabilidade solidária; 
52

  2) Somente é cabível falar na aplicação 

da teoria da desconsideração de personalidade da pessoa jurídica quando a responsabilidade 

pelo ato não puder ser imputada diretamente ao sócio, administrador ou qualquer outra pessoa 

jurídica. Ou seja, somente terá pertinência em se falar de desconsiderar a pessoa jurídica 

quando a personalidade que a lei lhe atribui é obstáculo à consecução dos fins a que se 

destina, ou essa personalização desviar-se dos fins sociais para o qual foi suportada e aceita 

pelo direito. Caso contrário, não há razão para se aplicar o instituto da disregard doctrine, 

pelo simples fato de que a própria lei permite a responsabilização direta do sócio ou 

administrador, sem qualquer necessidade de se comprovar desvio de finalidade, fraude à lei 

ou abuso. 
53

 
54

 

 

 

                                                
51  OLIVEIRA, Francisco Antônio de. Responsabilidade solidária dos sócios na execução trabalhista: bloqueio 

de contas bancárias. In: Revista LTr, ano 64, n° 8, ago., 2000, pp. 995-98.  
52 NAHAS, Thereza Christina. op. cit., p. 153. 
53 Id. op. cit., p. 153.  
54 NAHAS, Thereza Christina. op. cit., pp. 155-6: acrescenta ainda que o nosso direito criou dois sistemas 

distintos. O primeiro relativo à responsabilidade pessoal da pessoa física com a pessoa jurídica, em determinadas 

situações previstas expressamente pela lei (lei n° 6.404/76, arts. 145 a 160) e a responsabilidade solidária do 
administrador nas hipóteses em que causar prejuízo em razão de ter agido com culpa no desempenho de suas 

funções. (CC/02, art. 1.016), e que dispensaria a aplicação do instituto da desconsideração da pessoa jurídica. 

[...] O segundo relativo ao art. 50 do Código Civil de 2002. Aqui, quem pratica o ato é a pessoa jurídica, mas não 

por sua vontade própria, ou porque sua finalidade estaria sendo cumprida. Ao contrário, a prática do ato se dá 

porque os sócios ou administradores, manipulando a pessoa jurídica, utilizam-na como instrumento de fraude ou 

abuso, justamente para causar prejuízo a terceiro que com ela negocia acreditando na boa-fé com que o negócio 

jurídico é estabelecido. [...] Faz-se necessária a incursão por seu interior, justamente para atingir os sócios a que 

estão manipulando e utilizando de forma contrária aos fins sociais a que deveria destinar-se, e violando o 

princípio da boa-fé e da função social do contrato. 

4333



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

3. Os grupos de sociedades empresárias. 

Os grupos de sociedades empresárias visam à realização da concentração, 

assegurando uma unidade de direção 
55

 entre pessoas jurídicas que chegam a ser dependentes 

uma das outras, sem que suas personificações jurídicas sejam afetadas. 
56

 Equivale dizer, que 

a personalidade jurídica de cada uma das sociedades empresárias do grupo revela a autonomia 

formal das unidades que o compõem, apesar de elas visarem aos mesmos objetivos e 

encontrarem-se, na realidade, submetidas à unidade de direção. 
57

 

Os grupos econômicos podem surgir de duas maneiras diferentes: 1º) a sociedade 

empresária líder, única no começo, vai ficando cercada de sociedades empresárias novas, as 

quais vão sendo criadas aos poucos, como qualquer outra sociedade empresária nova do país; 

2º) com a aquisição do controle da sociedade empresária líder, adquire-se também 

contemporaneamente, o controle de outras sociedades empresárias menores, as quais ficam 

sendo integradas no sistema econômico daquela. Este é um surgimento instantâneo, artificial, 

ao passo que o primeiro é progressivo, mais natural. 
58

 

Os motivos desse surgimento podem ser os mais diversos. Vejamos alguns, a título 

de exemplo: a) Desejo ou necessidade de expansão. Pode acontecer que as atividades da 

sociedade empresária líder estejam dando ótimos resultados financeiros e que as perspectivas 

de mercado sejam cada vez melhores. Em tal caso, é natural que surjam desejos de expansão, 

no âmbito interno da própria sociedade empresária líder ou através de sociedades empresárias 

subsidiárias: no plano horizontal, sociedades empresárias do mesmo ramo, ou no vertical, 

sociedades empresárias de ramos diferentes, ainda que do mesmo setor econômico; b) Desejo 

de diversificar a aplicação de lucros. Pode a sociedade empresária líder estar dando excelentes 

                                                
55 MAGANO, Octavio Bueno. Os grupos de empresas no direito do trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1979, pp. 98 et seq.: controle é o vínculo que se estabelece entre os participantes de um grupo. Controle, 

portanto, significa dominação, não tendo relevância o outro sentido da palavra, a saber, o de fiscalização. [...] O 

domínio de que se trata não é o do direito real sobre uma determinada coisa e sim o decorrente da participação de 

uma sociedade na vida de outra. [...] O controle corresponde, portanto, à dominação; ao poder de uma sociedade 

exercer sobre outra influência dominante; à faculdade de uma submeter à outra a sua vontade, ao seu poder de 

decisão; à possibilidade de uma compor os órgãos de administração da outra e de atuar com preponderância nas 

respectivas deliberações sociais. A dominação, que caracteriza o controle, não é propriamente a interferência da 

sociedade controladora na controlada, mas apenas a possibilidade de tal interferência. O controle pode existir em 

estado latente, sem ser exercido. Daí dever-se afirmar que o controle é a dominação, em potência, mas não em 
ato. Quando o controle se exercita já não se configura mais como dominação e sim como direção.    
56 CRISTIANO, Romano. A empresa individual e a personalidade jurídica. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1977, p. 94: defende que grupo econômico é essencialmente agrupamento de sociedades empresárias, não 

podendo ser atribuído esse nome ao grupo, geralmente igual, de sócios majoritários de cada sociedade 

empresária componente e isto porque, em se tratando de sociedades empresárias únicas, isoladas, ninguém alude 

a elas usando a palavra grupo, a qual porém surge espontânea toda vez que as pessoas se encontram diante de 

sociedades empresárias coligadas, em virtude de controle único.  
57

 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. op. cit., p. 59.  
58 CRISTIANO, Romano. op. cit., pp. 94-5.  
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lucros. Surge então um problema: o que fazer deles? Possibilidades de investimento não 

faltam, basta procurar um banco ou um corretor da bolsa de valores. Mas esse tipo de 

investimento muitas vezes não satisfaz, ou não é considerado suficiente. Há quem prefira 

confiar apenas em empreendimentos próprios. Surgem, assim, sociedades empresárias novas, 

com atividades bem diferentes umas das outras, meios para aplicação direta de capitais, com a 

devida diversificação; c) Necessidades técnicas. Pode acontecer que a sociedade empresária 

líder, em suas próprias atividades, precise muito das atividades de outras sociedades 

empresárias, pertencentes a terceiros. Dessa forma podem surgir grupos compostos, por 

exemplo, de sociedades empresárias de transportes rodoviários, sociedade empresária de 

bombas de gasolina, sociedades empresárias de oficinas mecânicas e assim por diante; d) O 

desejo de melhorar o atendimento dos clientes. Pode ocorrer, às vezes, que o cliente apareça 

com problema complexo, do qual a sociedade empresária líder só possa resolver uma parte, 

dirigindo-se a outras sociedades empresárias, pertencentes a terceiros, para a solução do 

restante; e) Exigências legais. Não é raro encontrar sociedades empresárias com objetivos 

múltiplos, uma vez que a lei permite tal coisa. Essa permissão legal, porém, nem sempre 

existe. Há casos em que a lei expressamente proíbe o exercício de certas atividades, diferentes 

no âmbito de uma única sociedade empresária. Dessa forma, pode surgir um grupo constituído 

da seguinte maneira: sociedade empresária comum, sociedade empresária de comércio 

exterior (trading company), e assim por diante. 
59

 

O problema do controle efetuado pela sociedade empresária líder com relação às 

demais sociedades empresárias do grupo econômico é resolvido de diversas formas, umas 

diretas, outras indiretas. Entre as diretas temos: I) Quando a sociedade empresária líder é de 

capital fechado e o número de seus acionistas relativamente pequeno, muitas vezes, cada 

sociedade empresária subsidiária é constituída com o mesmo quadro de acionistas da 

sociedade empresária líder – mesmo número, mesmas pessoas, mesma participação 

proporcional de cada um; II) Quando a sociedade empresária líder é de capital fechado e o 

número de seus acionistas relativamente grande ou há acionistas com ideias divergentes ou 

que dificilmente são encontrados no lugar da sede, muitas vezes o capital das sociedades 

empresárias subsidiárias é subscrito da seguinte forma: a maioria ou quase totalidade pela 

própria sociedade empresária líder, diretamente, e a parte restante por pessoas físicas 

escolhidas entre os maiores acionistas da líder ou por pessoas de confiança da diretoria da 

líder, seus acionistas ou não; III) Quando a sociedade empresária subsidiária não pode ser 

                                                
59 Id. op. cit., pp. 95-7.  
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constituída sob a forma de sociedade anônima, pelo fato de o empreendimento ser pequeno, a 

forma escolhida é sempre a de sociedade limitada, cujo capital é subscrito por alguns dos 

maiores acionistas da líder, e apenas por eles, ou pela própria sociedade empresária líder, 

diretamente, em sua quase totalidade, e, na parte restante, por uma ou algumas pessoas de 

confiança da diretoria da líder, seus acionistas ou não; IV) Quando a sociedade empresária 

líder é de capital aberto, os acionistas que detêm o controle acionário da líder constituem as 

subsidiárias, subscrevendo, inicialmente, o capital inteiro. A seguir, esse capital é aberto ao 

grande público, sem que os fundadores se desfaçam do controle acionário. 
60

 

No grupo econômico de subordinação, as sociedades empresárias controladas 
61

 

perdem grande parte de sua autonomia de gestão empresária.
62

 É a sociedade controladora que 

toma, soberanamente, as decisões mais importantes, em matéria de investimentos 

imobiliários, de participações societárias, de criação de sucursais, de linhas de produção, de 

empréstimos a longo prazo, máxime de empréstimos debenturísticos, de abertura do capital, e 

até mesmo, às vezes, quanto aos critérios de contratação de empregados de nível superior e de 

outorga de poderes de representação.
63

 

Essa referida perda da autonomia de gestão empresária traduz-se, frequentemente, 

senão sempre, pelo sacrifício dos interesses de cada sociedade ao interesse global do grupo. 

Os patrimônios sociais tendem a confundir-se. As transferências de lucros ou de prejuízos são 

obtidas das mais variadas formas. Assim, uma sociedade filiada é obrigada a se especializar 

em determinada linha de produção, sem possibilidade de ampliar a sua atividade, a fim de se 

evitar a concorrência entre sociedades empresárias componentes do grupo. Seus serviços de 

pesquisa podem ser suprimidos, centralizando-se essa tarefa nos estabelecimentos da 

holding.
64

  

A holding company não é em si um agrupamento de sociedades empresárias, mas 

sim instrumento de sua formação. Literalmente, consiste em uma sociedade com controle 

sobre as ações de outras. Mas, se as ações das últimas se adquirem como mero objeto de 

                                                
60 Id. op. cit., p. 99. 
61 ACQUAVIVA, Marcus Cláudio. Dicionário jurídico. São Paulo: Jurídica Brasileira, 2000, p. 1.227: sociedade 

controlada é aquela de cujo capital outra sociedade possui a maioria dos votos nas deliberações dos cotistas ou 

da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores, bem assim a sociedade cujo controle 
acima referido se ache em poder de outra, mediante ações ou cotas possuídas por sociedades ou sociedade por 

esta já controlada.  
62 Lei n° 10.406/02, art. 1.098. É controlada: I. a sociedade de cujo capital outra sociedade possua a maioria dos 

votos nas deliberações dos cotistas ou da Assembleia Geral e o poder de eleger a maioria dos administradores; II. 

a sociedade cujo controle, referido no inciso antecedente, esteja em poder de outra, mediante ações ou cotas 

possuídas por sociedades ou sociedades por esta já controladas.  
63 COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. O poder de controle na sociedade anônima. Rio 

de Janeiro: Forense, 2005, p. 357. 
64 Id. op. cit., pp. 357-8.  
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investimento, a holding não se forma. As suas principais espécies são as seguintes: a) Holding 

pura, criada exclusivamente para participar de outras sociedades empresárias, ou seja, se tiver 

todo o seu capital investido em ações de outras companhias, com o objetivo de dominá-las, 

sem possuir bens tangíveis, como prédios, equipamentos, máquinas etc; b) Holding 

operacional ou mista, que, além de controlar e participar financeiramente de outras 

companhias, possui atividade própria, ou seja, exerce diretamente uma exploração empresária, 

sem que a primeira atividade prevaleça, obrigatoriamente sobre a segunda; c) Holding de 

consolidação, constituída com a finalidade de adquirir ações de subsidiárias já existentes; d) 

Parent holding, que se organiza criando subsidiárias destinadas ao exercício de atividades 

econômicas; e) Holding intermediária, que é controlada por outra holding. 
65

  

Pode-se ainda destacar várias vantagens empresárias das holdings, como: 1ª) o 

controle centralizado sobre um grupo de sociedades empresárias com um mínimo 

investimento de capital, bastando que haja a obtenção da maioria das ações votantes, as quais 

nem sempre representam todo o patrimônio possuído pelas sociedades empresárias 

controladas; 2ª) a administração descentralizada, na medida em que as diversas unidades 

componentes do grupo gozam de autonomia, sendo seus administradores pessoas de confiança 

da administração central; 3ª) a limitação de riscos, obtida através da criação de subsidiárias 

para executarem projetos ou atividades temerárias, sem que sejam comprometidas as outras 

sociedade empresárias integrantes do grupo, não é raro, tampouco, que o grupo evite 

publicidade em torno de sua existência; e 4ª) a maximização dos lucros através da 

maximização dos ganhos das sociedades empresárias controladas. 
66

 

Dessa forma, resulta evidente que os grupos de sociedades empresárias não são de 

um modo geral, pessoas jurídicas, e que também não afetam a personalidade jurídica das 

sociedades empresárias que os integram. Não a afetam sob um ângulo puramente formal, pois 

que, em verdade, a admissão clara de submissão da pessoa jurídica a um centro de poder 

situado fora de seu âmbito formal – e a cujos interesses passa a subordinar-se a pessoa 

jurídica controlada, subsidiária, ou integrante de um grupo – faz surgir um quadro de 

realidades jurídico-sociais que não correspondem à situação normal, típica, de uma pessoa 

jurídica, vez que há outra pessoa jurídica que passa a ter poder de direção da vida da entidade, 

cujos interesses passam a sobrepujar, no momento da decisão, os da entidade filiada. 
67

  

                                                
65 MAGANO, Octavio Bueno. op. cit., pp. 38-9. 
66

 Id. op. cit., pp. 39-40; KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. op. cit., pp. 61-2. 
67  OLIVEIRA, José Lamartine Corrêa de. A dupla crise da pessoa jurídica. São Paulo: Saraiva, 1979, pp. 590-1.  
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Com posição doutrinária diversa, Fábio Konder Comparato e Calixto Salomão Filho 

defendem que o grupo econômico constitui, em si mesmo, uma sociedade. Os três elementos 

fundamentais de toda relação societária – a saber, a contribuição individual com esforços ou 

recursos, a atividade para lograr fins comuns e a participação em lucros ou prejuízos – 

encontram-se em todo grupo. Ainda que o legislador não reconheça a personalidade jurídica 

dessa sociedade de segundo grau, que é um grupo personalizado, a relação societária que se 

estabelece entre as sociedades empresárias ou sociedades agrupadas implica, necessariamente, 

uma unidade de direção e uma intercomunicação patrimonial. O reconhecimento legal do 

grupo, mesmo não personalizado, demanda, pois, o estabelecimento de mecanismos jurídicos 

de adequada compensação dos interesses particulares, que essa intercomunicação patrimonial, 

sob direção unitária, é suscetível de lesar: os dos sócios ou acionistas não-controladores de 

cada uma das sociedades do grupo, os de terceiros credores e os da coletividade nacional 

como um todo. 
68

 

No âmbito da lei n° 6.404/76 os grupos de sociedades só se constituem, 

regularmente, mediante convenção, pela qual a sociedade controladora e suas controladas se 

obriguem a combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a 

participar de atividades ou empreendimentos comuns (art. 265). Tal convenção, entre outras 

estipulações, deverá indicar os órgãos e cargos de administração do grupo, suas atribuições e 

as relações entre a estrutura administrativa do grupo e das sociedades que o componham 

(art. 269, VI). Essa administração grupal, não se confunde com a das sociedades 

componentes, pode desdobrar-se em órgãos de deliberação colegiada e cargos de direção-

geral, mas a representação de cada uma das sociedades integrantes cabe, exclusivamente, aos 

respectivos administradores (art. 272). Estes últimos, sem prejuízo de suas atribuições, 

poderes e responsabilidades, de acordo com os respectivos estatutos ou contratos sociais, 

compete observar a orientação geral estabelecida e as instruções expedidas pelos 

administradores do grupo, que não importem violação da lei ou da convenção do grupo (art. 

273). A remuneração dos administradores grupais pode ser rateada entre as diversas 

sociedades empresárias agrupadas, e a sua participação nos lucros estabelecida com base nos 

resultados apurados no balanço consolidado (art. 274). 
69

 

Por conseguinte, não obstante a declaração de que cada sociedade integrante do 

grupo conservará personalidade e patrimônios distintos (art. 266), é bem de ver que a 

intercomunicação patrimonial é prevista e legalizada. Ao contrário, deixando de existir uma 

                                                
68

   COMPARATO, Fábio Konder; SALOMÃO FILHO, Calixto. op. cit., p. 360.  
69 Id. op. cit., p. 361.  
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convenção grupal, a subordinação de uma sociedade ao interesse de outra é ilegal e abusiva. O 

art. 117, § 1º, alínea a considera abuso de poder do controlador orientar a companhia para 

fim estranho ao seu objeto social ou lesivo ao interesse nacional, ou levá-la a favorecer outra 

sociedade, brasileira ou estrangeira, em prejuízo da participação dos acionistas minoritários 

nos lucros ou no acervo da companhia, ou da economia nacional. A regra é reafirmada, em 

relação às sociedades controladoras, no art. 246, impondo-se o dever de reparação dos danos 

causados, a requerimento de acionistas da sociedade prejudicada. 
70

 

 

4. Considerações finais 

Como se depreende, o Direito do Trabalho amparado pelo princípio da proteção ao 

hipossuficiente e com base nas jurisprudências analisadas vem concedendo aplicação da teoria 

da desconsideração da personalidade da pessoa jurídica de maneira ampla e irrestrita mediante 

simples constatação da ocorrência das hipóteses de abuso, excesso de poder, bem como nos 

casos de violação da lei ou do contrato, ou, ainda, na ocorrência de meios fraudulentos, e, 

inclusive, na hipótese de insuficiência de bens da sociedade empresária ou na simples 

possibilidade de o empregado ver obstado seu direito de obter indenização em função da 

personificação societária, adotando, por via de consequência, a regra disposta no art. 28 do 

Código de Proteção ao Consumidor. Igual procedimento foi encontrado no âmbito do 

Processo do Trabalho onde a responsabilidade dos sócios é objetiva e em caso de 

descumprimento de obrigações trabalhistas os mesmos respondem com seus patrimônios 

particulares, facultando-se ao juiz, nesse caso, aplicar ou não a disregard doctrine de forma 

subsidiária. 

Em nosso entender, no Direito Privado há uma nítida preocupação quanto à 

comprovação dos pressupostos doutrinários que justificariam a concessão da desconsideração 

da personalidade da pessoa jurídica, no Direito do Trabalho é necessário tão-somente 

evidenciar a possibilidade de prejuízo à satisfação plena dos direitos laborais do empregado. 

Dessa forma, o que ocorre no Direito Privado, onde se busca a todo custo a igualdade 

material das partes, o legislador trabalhista demonstrou ter grande preocupação em 

estabelecer maior amparo a uma das partes, ou seja, objetivou a proteção ao trabalhador em 

face de sua vulnerabilidade e por se tratar de contratos não paritários entre desiguais. 

Inobstante, essa aparente desigualdade ter como escopo igualar as partes no âmbito do Direito 

                                                
70 Id. op. cit., pp. 361-2.  
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do Trabalho isso não pode ocorrer de forma absoluta, sob pena de, em certos casos, ao invés 

de igualar os desiguais, acarretaria uma desigualdade ainda maior.  

Não há sentido em aplicar a disregard doctrine em dispositivos legais que 

estabelecem, em determinadas circunstâncias, a responsabilidade dos sócios por dívidas da 

sociedade empresária, destacando que não envolve qualquer quebra ao princípio da separação 

entre o ser da pessoa jurídica e o ser da pessoa-membro, significando, apenas, que em 

determinadas circunstâncias os sócios são responsáveis por dívida alheia, ou melhor, dívida 

da sociedade empresária. 
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Resumo 

Este artigo tem por objetivo analisar a exclusão da cessão fiduciária de títulos de crédito e direitos 
creditórios dos efeitos da recuperação judicial, verificando se esta é a correta interpretação do artigo 49, 
§3o, da Lei n.o 11.101/2005 e se há possibilidade de satisfação do crédito pelo cessionário fiduciário no 
período de suspensão de 180 dias da prescrição, ações e execuções. O trabalho é divido em três tópicos, 
nos quais se explicam a importância do negócio fiduciário em garantia para a viabilização de um mercado 
de crédito ativo e o motivo pelo qual a legislação falimentar deve colocar os credores fiduciários em 
posição privilegiada, seguindo-se à exposição dos artigos da Lei no 11.101/2005 que visam à proteção do 
crédito e sua importância para que se atinja as finalidades da nova legislação falimentar. Por fim, analisa-
se a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre o tema, com o objetivo de aferir que parte dos 
especialistas e dos tribunais se manifestam de maneira adequada aos princípios e fins da Lei n.o 
11.101/2005. Em relação aos aspectos metodológicos, a investigação é realizada através de pesquisa 
bibliográfica. A tipologia da pesquisa é pura, a abordagem é quantitativa e qualitativa e os objetivos são 
exploratórios e descritivos. 
 
Abstract 

This article aims to analyze the exclusion of the fiduciary transfer of letters of credit and credit rights from 
judicial reestructuring, checking out if this is the correct interpretation of the article 49, §3o, of the Law n.o 
11.101/2005 and if there is the possibility for the fiduciary creditor of satisfying the claim in the period of 
suspension of 180 days of prescription, actions and performances. The work is divided into three topics, 
which explains the importance of the fiduciary business for the viability of a active credit market and the 
reasons why a bankruptcy law must put the fiduciary credits in a privileged position, followed by the 
exposure of articles of Law n.o 11.101/2005 that aims at protecting the credit and its importance to the 
achievement of the objectives of the new bankruptcy law, and, finally, it explores the jurisprudential and 
doctrinal disagreement on the subject, in order to assess which of the experts and the courts manifest 
themselves better to the principles and purposes of Law n.o 11.101/2005. Regarding methodological 
aspects, research is conducted through literature search. The type of research is pure, the approach is 
quantitative and qualitative and the goals are exploratory and descriptive. 
 
Palavras-chave 

Recuperação Judicial; Negócio Fiduciário; Cessão Fiduciária de Títulos de Crédito e Direitos Creditórios; 
Suspensão das Ações na Recuperação Judicial. 
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Judicial Reestructuring; Fiduciary Business; Fiduciary Transfer of Letters of Credit and Credit Rights; 
Suspension of Shares in the Judicial Reorganization. 
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 Uma boa legislação falimentar tem dupla função, pois, ao mesmo tempo em que 

proporciona um ambiente favorável à recuperação das atividades empresárias que ainda se 

mostram economicamente viáveis, otimiza a realização do ativo e o pagamento do passivo 

dos empresários e sociedades empresárias que não são recuperáveis, criando um ambiente 

propício a que a falência se resolva de forma eficaz e célere. 

 O objetivo principal de uma lei falimentar, portanto, é proteger o mercado de 

crédito. Assim, a segurança jurídica nas relações existentes entre credores e devedores e o 

tratamento dispensado a cada um destes, especialmente nos momentos de instabilidade 

financeira da empresa, se mostra crucial para que se tenha um mercado de crédito ativo 

com taxas de juros razoáveis.  

 A lei falimentar, cumprindo sua principal finalidade, reduz o custo financeiro e 

contribui para a geração um mercado de crédito equilibrado. Assim, a recuperação da 

empresa em crise deve ser incentivada, mas não a ponto de reduzir a segurança jurídica  

de certas relações que estejam protegidas por garantias capazes de assegurar a satisfação 

do credor nos termos contratados mesmo estando o devedor em situação de insolvência ou 

passando por crise temporária de liquidez. 

 Nesse contexto, o presente trabalho busca analisar a cessão fiduciária de direitos 

creditórios e títulos de crédito no âmbito da recuperação judicial, diante da divergência 

jurisprudencial e doutrinária sobre a exclusão do instituto dos efeitos da Lei n.o 

11.101/2005. 

 Primeiramente, explica-se a importância do negócio fiduciário em garantia para a 

viabilização de um mercado de crédito ativo e o motivo pelo qual a legislação falimentar 

deve colocar os credores fiduciários em posição privilegiada, seguindo-se à exposição dos 

artigos da Lei no 11.101/2005 que visam à proteção do crédito e sua importância para que 

se atinja as finalidades da nova legislação falimentar, e, por fim, analisa-se a divergência 

jurisprudencial e doutrinária sobre o tema 

 A relevância do presente trabalho deve-se ao fato de que a garantia fiduciária, 

tanto na modalidade da alienação como na da cessão, deve ter tratamento privilegiado na 

legislação falimentar, uma vez que é capaz de garantir a satisfação do crédito mesmo 

encontrando-se o devedor em situação de insolvência, já que faz com que o direito ou o 

bem cedido fiduciariamente transfira-se ao patrimônio do credor. Parcela significativa da 

jurisprudência, no entanto, decide pela submissão da cessão fiduciária de direitos 

creditórios e títulos de crédito em garantia aos efeitos da recuperação judicial, apesar do 
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que dispõe o artigo 49, §3o, da Lei n. 11.101/20051. 

 No que diz respeito aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas 

por meio de pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo 

a utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de aumentar o 

conhecimento, sem transformação da realidade. Segundo a abordagem, é quantitativa, 

pela pesquisa de fatos e dados objetivos, e qualitativa, com a observação intensiva de 

determinados fenômenos sociais. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, 

definindo objetivos e buscando maiores informações sobre o tema em questão, e 

descritiva, descrevendo fatos, natureza, características, causas e relações com outros fatos. 

1 Crédito: O mercado de crédito e a função do sistema falimentar 

 A partir da revolução industrial do final do século XIX e do desenvolvimento do 

capitalismo financeiro, passaram a ser necessários grandes volumes de capital para que a 

atividade industrial se desenvolvesse, passando a economia moderna, conforme afirma 

Tullio Ascarelli, a ser “uma economia creditória, essencialmente baseada no crédito”2. 

 Assim, para que a economia se desenvolvesse da maneira mais equilibrada 

possível, o crédito precisaria circular de maneira rápida, simples e segura, o que é 

proporcionado através de garantias, as quais podem ser definidas como obrigações 

acessórias que asseguram o cumprimento das obrigações principais3. Armando Castelar 

Pinheiro e Jairo Saddi contextualizaram bem o instituto no âmbito do mercado financeiro, 

afirmando que 

A garantia redistribui as perdas entre a instituição financeira e a empresa caso 
fracasse o projeto financiado, sem a necessidade de auditar as contas do projeto. 
Se a garantia for elevada e de boa qualidade, o risco comercial pode 
desaparecer completamente, ou ficar limitado aos custos de transação. Em razão 
disso, os empresários com projetos mais arriscados estarão menos dispostos a 
oferecer garantias do que aqueles com projetos de baixo risco. A garantia 
funciona, por conseguinte, como um mecanismo de auto-seleção que ajuda a 
lidar com o problema da seleção adversa. Por fim, a maior perda para o 
empresário em caso de fracasso fará com que ele se esforce mais para que o 
projeto seja bem-sucedido, mitigando, também, o problema de perigo moral. 
São três e complementares, portanto, as maneiras pelas quais uma garantia 

                                                        
1
  Art. 49. (...) § 3o  Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos 
respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa 
e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo 
de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor 
dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
2
  ASCARELLI, Tullio. Teoria geral dos títulos de crédito. Campinas: Mizuno, 2003, p. 32.  

3
  BEVILAQUA, Clovis. Direito das Obrigações. ed. histórica. Rio de Janeiro: Editora Rio, 1982, 

p.91.  
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reduz o risco do credor.4 
 No contexto da dinamicidade que o capitalismo financeiro trouxe às relações de 

crédito, as clássicas garantias reais já não conseguiriam mais conferir a segurança e a 

rapidez necessárias a certas relações jurídicas, pois sua execução se mostra 

excessivamente morosa, o que tornaria tais transações mais caras e faria com que a 

circulação de crédito ocorresse em volume menor e de forma mais lenta, em sentido 

contrário à celeridade com a qual a atividade comercial se desenvolvia. 

 Dessa maneira, o negócio fiduciário se tornou um importante instrumento 

viabilizador do desenvolvimento do mercado financeiro, no momento em que, na 

modalidade de garantia, conferiu a segurança jurídica necessária para que o crédito  

circulasse de maneira rápida e a custos baixos. 

 A respeito do negócio fiduciário, Pontes de Miranda conceitua em sua obra que 

“sempre que a transmissão tem um fim que não é a transmissão mesma, de modo que ela 

serve a negócio jurídico que não é o de alienação àquele a quem se transmite, diz-se que 

há fidúcia ou negócio fiduciário”5. 

 Paulo Restiffe Neto traz conceituação que complementa a anteriormente citada 

ao afirmar que 

O negócio fiduciário só existe como tal pela característica do fator confiança e 
da existência destes dois elementos: de natureza real e de natureza obrigacional. 
O primeiro compreende a transmissão do direito ou da propriedade, e o segundo 
relaciona-se com a sua restituição ao transmitente ou a terceiros, após exaurido 
o objeto do contrato.6 

 Esse tipo de negócio jurídico teve origem no direito romano, ressurgindo 

posteriormente no direito germânico e no direito inglês com natureza diversa, dos quais 

derivam suas principais características no direito moderno.  

 No direito romano, transmitia-se a propriedade de maneira resolúvel e para um 

determinado fim, mas o proprietário fiduciário, conforme afirmado por Paulo Restiffe 

Neto,  

investia-se na plena titularidade dominial do bem fiduciado, dele sendo 
exclusivo senhor. Esta a razão pela qual só restava ao fiduciante confiar na 
lealdade e honestidade do fiduciário em retransmitir a coisa, p ois que a 
única sanção, para o caso de violação desse dever por parte do fiduciário que 
dispusesse da coisa ou direito, era de ordem pessoal, relacionada com o direito 
do fiduciante de pleitear indenização, sem atingir o terceiro a quem a coisa foi 

                                                        
4
  PINHEIRO. Armando Castelar. SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2005, p. 204-205. 
5
  MIRANDA, Pontes de. Tratado de Direito Privado. Vol III. Rio de Janeiro: Borsoi, 1954, p. 

115. 
6
  RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária: direito e ações. 2. ed. São Paulo: Ed. Revista dos 

Tribunais, 1976, p.9-10. 
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alienada.7 
 Já no direito germânico, a fidúcia também se fez presente, sendo derivada do 

instituto original do direito romano, mas, conforme expõe Melhim Namem Chalhub, 

“deste diferia quanto à natureza e aos limites do poder jurídico do fiduciário sobre a coisa 

objeto da fidúcia”8. 

 Mais a frente, o autor explica que 

Com efeito, na fidúcia romana, o fiduciário recebia um ilimitado poder jurídico 
sobre a coisa, sendo certo que, se dispusesse da coisa arbitrariamente, sem 
observância do pactum fiduciae, não se dava ao fiduciante senão o direito de 
haver a reparação das perdas e danos. Já no direito germânico o poder jurídico 
do fiduciário é limitado pelo caráter resolutório da propriedade que recebe, que 
tem eficácia erga omnes, de modo que eventual alienação arbitrária, por parte 
do fiduciário, era considerada ineficaz, daí por que o fiduciante retomava a 
propriedade da coisa por efeito da condição resolutiva.9 

 No direito inglês, o negócio fiduciário traduz-se na figura do “trust”, instituto 

derivado do “mortgage”, ligado à figura da fidúcia em garantia, e do “use”, o qual pode 

ser considerado o “trust” do direito inglês antigo, pois tinha as suas mesmas 

características10. 

 No direito anglo-americano moderno, por sua vez, o “trust” caracteriza-se como 

o negócio pelo qual 

O fiduciário torna-se proprietário do bem objetivado, podendo praticar todos os 
atos inerentes ao direito de propriedade, com a ressalva, obviamente, de que a 
prática desses atos há de ser implementada somente em benefício do fiduciante, 
ou de terceiro indicado como beneficiário, podendo-se dizer, portanto, que os 
bens objeto do trust são afetados àquele fim. 
Ressalta, efetivamente, como traço marcante na conformação do trust, a 
existência de dupla propriedade sobre o mesmo bem, noção incompatível com 
os sistemas de filiação romana. De fato, não se trata da propriedade 
condominial ou da enfiteuse, que conhecemos, mas de domínio destacado, 
próprio e exclusivo de cada qual sobre o mesmo bem, ou seja, têm o mesmo 
bem dois proprietários, sem serem condôminos, ressalvando-se, entretanto, que 
a propriedade do trustee é relativa, pois está limitada ao fim para o qual foi 
constituída no contrato. Trata-se de configuração peculiar do direito inglês, pela 
qual se admite a constituição, sobre o mesmo bem, de uma propriedade de 
fruição e de uma propriedade de garantia.11 

 No direito brasileiro12, o negócio fiduciário não faz incidir dupla propriedade 

sobre o mesmo bem, é certo, mas através da alienação fiduciária e da cessão fiduciária em 

garantia, a propriedade de um bem ou a titularidade de um direito efetivamente 

                                                        
7
  Op. Cit., p.3-4. 

8
  CHALHUB. Melhim Namem. Negócio fiduciário. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 

2000, p. 17. 
9
  Op. Cit. p. 18-19. 

10
  RESTIFFE NETO, Paulo. Garantia fiduciária: direito e ações, p. 9. 

11
  CHALHUB. Melhim Namem. Negócio fiduciário, p. 27-28. 

12
  A propriedade fiduciária no direito brasileiro é regulamentada pelo artigo 1.361 e seguintes do 

Código Civil de 2002. 
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transmitem-se ao fiduciário de forma resolúvel, não sendo tal transmissão, no entanto, um 

objetivo em si, mas uma forma de garantir um negócio jurídico principal13. O fiduciante 

fica com a posse direta do bem, enquanto o fiduciário permanece com a propriedade e a 

posse indireta. No momento em que a finalidade da relação jurídica principal é atingida, a 

propriedade do fiduciário se desfaz, retornando o bem ou o direito à titularidade do 

fiduciante.  

 É necessário destacar que, mesmo no direito pátrio, também se constitui um 

patrimônio de afetação, pois o proprietário fiduciário não pode dispor do bem ou do 

direito do qual for titular a não ser para os fins de previstos no contrato, não tendo assim o 

poder ilimitado característico do direito romano. 

 O fato é que, havendo alienação ou cessão fiduciária em garantia, o risco 

conferido ao credor na relação de crédito é drasticamente minimizado, pois a fidúcia 

implica em garantia que consiste em bem ou direito de titularidade dele próprio, enquanto 

as garantias reais recaem sobre bem ou direito do devedor ou de terceiros. 

 Em verdade, estando o devedor em mora, basta que o proprietário fiduciário 

ingresse com a ação de busca e apreensão do bem, que já é seu por direito, ou, em relação 

ao titular fiduciário de direito cedido, que execute diretamente o crédito. No caso das 

garantias reais, sempre será necessário executar o devedor diretamente, o que torna a 

satisfação do crédito mais cara e demorada. 

 Por fim, o negócio fiduciário terá efeitos próprios em caso de insolvência do 

devedor. É que, como o bem ou direito encontram-se inseridos no patrimônio do credor, 

estes não poderão fazer parte da massa de bens destinada a satisfazer os créditos nos 

regimes concursais falimentares. A ideia é que o credor fiduciário possa satisfazer seu 

crédito mediante o bem ou direito que já faz parte de seu patrimônio mesmo que o 

devedor passe por situação de crise financeira ou insolvência, pois o negócio fiduciário 

em garantia confere tamanha segurança ao credor, que é possível a satisfação de seu 

crédito mesmo em momentos de instabilidade, exatamente em decorrência da natureza da 

fidúcia. 

 Assim, uma boa lei falimentar necessariamente excluirá do concurso de credores 

os titulares de direitos e proprietários fiduciários, permitindo que estes figurem tanto na 

                                                        
13

  O negócio fiduciário foi inserido no direito positivo brasileiro com o advento da Lei n.o 4.728 de 
14 de julho de 1065 – Lei de Mercados e Capitais, que previa a alienação fiduciária em garantia de bens 
móveis. Poucos meses depois, veio a Lei n.o 4.864 de 29 de novembro de 1965, a qual teve como escopo 
criar medidas de estímulo à indústria de construção civil, e inseriu a figura da cessão fiduciária de crédito 
em garantia. 
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recuperação judicial como na falência como extraconcursais14, pois tal legislação não 

pode buscar a proteção do empresário e da sociedade empresária isoladamente, mas no 

contexto no mercado financeiro em que estão situados.  

 A respeito dos objetivos da nova Lei de Recuperação e Falência, merecem 

destaque as observações de Osvaldo Anicetto Biolchi, relator do Projeto de Lei que deu 

origem à Lei 11.101/2005: 

No entendimento de especialistas, a nova legislação poderá contribuir para a 
redução dos juros no mercado brasileiro, independentemente da política que 
vem sendo adotada como meta inflacionária pelos técnicos do Banco Central do 
Brasil. 
Hoje, ao empresário com dificuldade financeira não resta outro caminho, exceto 
buscar recursos no mercado, sujeitando-se à cobrança de taxas de juros 
exorbitantes, as quais, e ao lado dos impostos, aniquilam a livre-iniciativa. 
Entretanto, no momento em que criamos um novo mecanismo legal, como é o 
caso da recuperação judicial ou extrajudicial, submetendo todos os credores, o 
quadro muda e muito logicamente. Haverá um novo caminho, com variantes 
claras e os juros fatalmente irão decrescer progressivamente.15 

 Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi, ao analisar a Lei n.o 11.101 de 05 de 

fevereiro de 2005, por sua vez, deixam claro que  

o objetivo da nova lei é dar às empresas uma chance a mais de continuar no 
mercado, sempre que sua manutenção for economicamente viável. (...) 
A eficiência do sistema de crédito deve ser o objetivo a nortear qualquer lei de 
falência que pretenda ser um mecanismo justo e célere e que preserve, na 
medida do possível, a entidade econômica, sem prejuízo aos credores legítimos 
da massa16. 

 Assim, considerando que a economia moderna gira em torno do crédito, um 

sistema falimentar adequado deve ter por finalidade proteger o mercado financeiro, 

aumentando a segurança jurídica das relações entre credores e devedores e diminuindo o 

custo do crédito. Ou seja, a recuperação da empresa deve ser buscada e incentivada, mas 

não a qualquer custo. 

2 Os dispositivos da lei que visam à proteção do crédito no âmbito da recuperação 

judicial 

 A Lei n.o 11.101/2005, no pertinente à recuperação judicial, traz os §§ 3o, 4o e 5o 

do artigo 49 como claros dispositivos destinados a proteger a manutenção equilibrada do 

mercado de crédito. 

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na 
data do pedido, ainda que não vencidos. 
(...) 

                                                        
14

  Os artigos 49, §§3o e 4o, 85 e 86 da Lei n.o 11.101/2005 tratam dos créditos excluídos da 
recuperação judicial e da falência por sua natureza.  
15

  BIOLCHI, Osvaldo Anicetto. Apresentação. In TOLEDO, Paulo F. C. Salles. ABRÃO, Carlos 
Henrique. (Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
42. 
16

  PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados, p. 207. 
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§ 3o Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens 
móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente 
vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de 
irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, 
ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito 
não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos 
de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação 
respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se 
refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do 
devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. 
§ 4o Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se 
refere o inciso II do art. 86 desta Lei. 
§ 5o Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, 
direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser 
substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a 
recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor 
eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta 
vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta 
Lei. 

 Há quem considere os §§3o e 4o do artigo 49 um óbice a viabilização da 

recuperação judicial, a exemplo de Manoel Justino, que critica os dispositivos afirmando 

que 

Esta disposição foi o ponto que mais diretamente contribuiu para que a Lei 
deixasse de ser conhecida como “lei de recuperação de empresas” e passasse a 
ser conhecida como “lei de recuperação do crédito bancário” ou “crédito 
financeiro”, ao estabelecer que tais bens não são atingidos pelos efeitos da 
recuperação judicial. Ou seja, nenhum dos bens da empresa que for objeto de 
alienação fiduciária, arrendamento ou reserva de domínio estará englobado 
pela recuperação. Ficará extremamente dificultada qualquer recuperação se os 
maquinários, veículos, ferramentas etc., com os quais a empresa trabalha e 
dos quais depende para seu funcionamento, forem retirados.17 

 Sem embargo de opiniões contrárias, no ponto em que diz visar a Lei a proteção 

do crédito financeiro e não a recuperação da empresa, o autor se equivoca. A nova Lei 

tem por objetivo a proteção dos dois, tanto da atividade empresária viável, como do 

crédito bancário.  

 De fato, a alienação e a cessão fiduciária em garantia são as que oferecem maior 

segurança ao credor no mercado, pois o próprio bem objeto do contrato é dado como 

garantia em caso de inadimplemento, então se justifica sua exclusão dos efeitos da 

recuperação judicial do devedor18.  

 Segundo Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi 

A qualidade da legislação e a proteção que ela confere a devedores e credores 
são importantes determinantes tanto da taxa de juros como do tamanho e da 
composição do mercado de crédito. Idealmente, deve-se procurar um equilíbrio 
entre incentivar o devedor a buscar recursos e tomar riscos – e para isso ele 
deve ter alguma proteção em caso de fracasso -, e estimular o credor a 

                                                        
17

  BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências: 
Comentada: Lei 11.101 de 9 de fevereiro de 2005: comentário artigo por artigo. 5. ed. ver., atual. e 
ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008. p. 148. 
18

  PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, economia e mercados, p. 205. 
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emprestar, de forma que haja empréstimos disponíveis em quantidade e nas 
condições apropriadas. 
(...) 
A evidência empírica indica que a boa proteção legal aos credores leva a juros 
mais baixos e a um mercado de crédito mais ativo. Há estudos que mostram, 
por exemplo, que a taxa de juros é mais alta nos estados norte-americanos cuja 
legislação oferece mais proteção aos devedores e que, nos estados brasileiros 
em que o Judiciário funciona melhor, a razão entre crédito e PIB é maior, o que 
se observa igualmente na comparação entre países.19 

 Neste ponto, o legislador sopesou os princípios que regem a Lei de Recuperação 

e Falência, vindo a resolver a situação do crédito decorrente de negócios fiduciários da 

maneira que melhor atendeu a manutenção do equilíbrio no mercado de crédito, pois a 

submissão dos mesmos aos efeitos da recuperação judicial, com a impossibilidade de que 

o bem dado em garantia fosse apreendido ou que o direito cedido fiduciariamente fosse 

executado, traria menor grau de segurança a tal negócio, tornando inútil o patrimônio de 

afetação que ele cria para proteger o crédito de situações de insolvência do devedor, 

fazendo com que as taxas de juro consequentemente subissem. A recuperação da 

atividade empresária não pode se dar visando a prática comercial isolada, é preciso 

contextualiza-la no âmbito do mercado de crédito, de modo a ter como objetivo final sua 

proteção. 

 A exposição de motivos da lei, de autoria do então Senador Ramez Tebet, 

esclarece a intenção do legislador: 

A lei de falências busca conciliar dois objetivos muitas vezes conflitantes: 
reduzir os custos financeiros no País, por tornar mais rápidas e efetivas as 
execuções de garantia, e criar um ambiente favorável para que empresas 
sólidas, conjunturalmente em dificuldades, possam reestruturar-se 
economicamente e, com isso, conservar ativos intangíveis e manter empregos.20 

 De qualquer forma, os credores proprietários não poderão promover a venda ou a 

retirada dos bens objeto de alienação fiduciária durante o prazo de suspensão das ações se 

estes bens forem essenciais à atividade empresária. Foi a maneira encontrada pelo 

legislador para equilibrar os interesses dos credores proprietários e do devedor em 

recuperação judicial de acordo com os princípios que regem a nova lei falimentar: 

Do ponto de vista prático, essa conciliação de interesses exige do legislador 
parcimônia na utilização de remédios extremos. No caso da alienação fiduciária 
e de outras formas de negócio jurídico em que a propriedade não é do devedor, 
mas do credor, é preciso sopesar a proteção ao direito de propriedade e a 
exigência social de proporcionar meios efetivos de recuperação às empresas em 
dificuldades. 
Por isso, propomos uma solução de equilíbrio: não se suspendem as ações 
relativas aos direitos dos credores proprietários, mas elimina-se a possibilidade 
de venda ou retirada dos bens durante os 180 dias de suspensão, para que haja 

                                                        
19

  Op. Cit, p. 201. 
20

    TEBET, Ramez. Lei de recuperação de empresas. Disponível em: 

<http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/86307.pdf>. Acesso em: 08 de setembro de 2011, p. 26. 
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tempo hábil para a formulação e a aprovação do plano de recuperação judicial. 
Encerrado o período de suspensão, todos os direitos relativos à propriedade são 
devolvidos ao seu titular. Como essas obrigações não se sujeitam à recuperação 
judicial, naturalmente o plano aprovado deverá prever o pagamento desses 
credores em condições satisfatórias, sob pena de estes exercerem o direito de 
retirada dos bens e inviabilizarem a empresa. A inspiração para essa solução 
decorre do disposto no art. 170 da Constituição, que tutela, como princípios da 
ordem econômica, o direito de propriedade e a sua função social.21 

 Melhim Namem Chalhub e Márcio Calil de Assumpção explicam a posição 

privilegiada do negócio fiduciário em relação às demais garantias existentes do direito 

brasileiro: 

O novo sistema de garantias fiduciárias não abandona as tradicionais garantias 
da hipoteca, do penhor e da anticrese, mas privilegia a noção da fidúcia na sua 
versão moderna, tendo em vista dois dos seus principais efeitos, que a tornam 
incomparavelmente mais eficaz do que as garantias tradicionais: primeiro, 
atribui ao credor a propriedade do bem objeto da garantia (conquanto 
fiduciariamente), situação que o afasta do risco de excussão por parte de 
qualquer outro credor e do concurso de credores, e, segundo, simplifica e torna 
célere a realização da garantia, pois, em caso de mora ou inadimplemento do 
devedor, atribui ao credor a venda do bem objeto da garantia para resgate da 
dívida com o produto da venda. (grifos originais)22 

 Dessa forma, resta plenamente justificada a exclusão dos créditos decorrentes de 

alienação e cessão fiduciária em garantia dos efeitos da recuperação judicial, pois sua 

natureza jurídica, com a formação de patrimônio afetado, não permitiria que fossem 

considerados ativos de empresário ou sociedade empresária em crise, os quais não são 

proprietários dos bens transmitidos em garantia fiduciária. 

2.1 A cessão fiduciária de títulos de crédito e de direitos creditórios 

 A cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia foi positivada pela 

primeira vez no direito brasileiro na Lei n.o 4.864 de 29 de novembro de 1965 – Lei de 

Incentivo à Construção Civil –, que regula o instituto nos artigos n.so 22 e 23, abaixo 

transcritos: 

Art. 22. Os créditos abertos nos termos do artigo anterior pelas Caixas 
Econômicas, bem como pelas sociedades de crédito imobiliário, poderão ser 
garantidos pela caução, a cessão parcial ou a cessão fiduciária dos direitos 
decorrentes dos contratos de alienação das unidades habitacionais integrantes 
do projeto financiado. 
(...) 
Art. 23. Na cessão fiduciária em garantia referida no art. 22, o credor é titular 
fiduciário dos direitos cedidos até a liquidação da dívida garantida, continuando 
o devedor a exercer os direitos em nome do credor, segundo as condições do 
contrato e com as responsabilidades de depositário. (grifos nossos) 

 Não há dúvidas que em tal modalidade de garantia há fidúcia, não sendo tal 

                                                        
21

    Op. Cit., p. 27. 
22

  CHALHUB, Melhim Namem; ASSUMPÇÃO, Márcio Calil de. Cessão fiduciária de direitos 
creditórios: aspectos da sua natureza jurídica e seu tratamento no concurso de credores. Revista 
Trimestral de Direito Civil. Rio de Janeiro: PADMA, 04/2009 a 06/2009. p. 81 - 110. v.10 n.38, p. 91. 
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característica derivada apenas da denominação conferida pela Lei de Incentivo à 

Construção Civil, mas da transmissão da titularidade dos direitos creditórios decorrentes 

da atividade comercial de construção do então comerciante ao banco, de modo a assegurar 

o adimplemento do financiamento tomado. 

 Só porque o direito transmitido com fins de garantia não é real isto não quer dizer 

que há impossibilidade de que a natureza de tal transferência seja fiduciária. A fidúcia não 

implica necessariamente a transmissão de direitos reais, podendo incidir sobre direitos 

pessoais, pois seu escopo é a transmissão de direitos para a esfera patrimonial de outrem 

de maneira resolúvel, a qual não é um fim em si, mas serve para a viabilização de outro 

negócio jurídico alheio ao fiduciário, criando assim um patrimônio de afetação em relação 

ao direito sobre o qual incide.  

 Quando funciona como garantia, a cessão do direito se opera em favor do credor, 

o qual será seu titular, mas não o exercerá, cabendo seu exercício ao devedor cedente, a 

não ser que a dívida não seja adimplida, situação na qual o credor, diretamente, poderá 

executar o crédito. 

 A Lei n.o 4.864/65 já previa todas estas circunstâncias, conforme se depreende 

dos §§ 1o e 2o  do seu artigo 23: 

§ 1º No caso de inadimplemento da obrigação garantida, o credor fiduciário 
poderá, mediante comunicação aos adquirentes das unidades habitacionais, 
passar a exercer diretamente todos os direitos decorrentes dos créditos cedidos, 
aplicando as importâncias recebidas no pagamento do seu crédito e nas 
despesas decorrentes da cobrança, e entregando ao devedor o saldo porventura 
apurado. 
§ 2º Se a importância recebida na realização dos direitos cedidos não bastar 
para pagar o crédito do credor fiduciário, bem como as despesas referidas no 
parágrafo anterior, o devedor continuará pessoalmente obrigado a pagar o saldo 
remanescente. 

 Tal figura aparece novamente na Lei n.o 9. 514 de 20 de novembro de 1997, que 

trata do Sistema Financeiro Imobiliário, e também prevê a cessão fiduciária de direitos 

como forma de garantia. Os artigos 17, 18 e 19 da Lei regulam tal garantia no âmbito do 

sistema de crédito imobiliário brasileiro, conforme transcreve-se abaixo 

Art. 17. As operações de financiamento imobiliário em geral poderão ser 
garantidas por:  (...) II - cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes 
de contratos de alienação de imóveis; (...)  
Art. 18. O contrato de cessão fiduciária em garantia opera a transferência ao 
credor da titularidade dos créditos cedidos, até a liquidação da dívida 
garantida, e conterá, além de outros elementos, os seguintes:  I - o total da 
dívida ou sua estimativa; II - o local, a data e a forma de pagamento; III - a taxa 
de juros; IV - a identificação dos direitos creditórios objeto da cessão fiduciária.  
Art. 19. Ao credor fiduciário compete o direito de: I - conservar e recuperar a 
posse dos títulos representativos dos créditos cedidos, contra qualquer detentor, 
inclusive o próprio cedente; II - promover a intimação dos devedores que não 
paguem ao cedente, enquanto durar a cessão fiduciária; III - usar das ações, 
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recursos e execuções, judiciais e extrajudiciais, para receber os créditos cedidos 
e exercer os demais direitos conferidos ao cedente no contrato de alienação do 
imóvel; IV - receber diretamente dos devedores os créditos cedidos 
fiduciariamente. (grifos nossos) 

 Finalmente, foi no âmbito da Lei n.o 10.931 de 02 de agosto de 2004, a qual 

dispõe sobre o patrimônio de afetação de incorporações imobiliárias e dá outras 

providências, que a cessão fiduciária de direitos creditórios e títulos de crédito restou 

positivada no direito brasileiro de forma geral. 

 Esta Lei, entre outras mudanças, acrescentou o artigo 66-B à Lei n. 4.728/65 – 

Lei de Mercados e Capitais e o artigo 1.368-A ao Código Civil Brasileiro23. De fato, com 

a primeira modificação, restou positivado que 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado 
financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e 
previdenciários, deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, 
de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o 
índice de atualização monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. 
(...) 
§ 3o É admitida a alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de 
direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, 
salvo disposição em contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da 
propriedade fiduciária ou do título representativo do direito ou do crédito é 
atribuída ao credor, que, em caso de inadimplemento ou mora da obrigação 
garantida, poderá vender a terceiros o bem objeto da propriedade fiduciária 
independente de leilão, hasta pública ou qualquer outra medida judicial ou 
extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no pagamento do seu crédito e 
das despesas decorrentes da realização da garantia, entregando ao devedor o 
saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da operação realizada. 

 Dessa maneira, restou incontroverso que pode haver cessão fiduciária de direitos 

creditórios e títulos de crédito em garantia em todas as modalidades de negócio jurídico 

não proibidas pelo direito pátrio, não sendo mais tal instrumento privativo do mercado 

imobiliário desde o advento da Lei n.o 10.931/2004. A esta modalidade de negócio 

fiduciário em garantia, aplica-se ainda, além das regras do Código Civil para a 

propriedade fiduciária, os artigos 18 a 20 da Lei n.o 9.514/97, por força do §4o do artigo 

66-B da Lei de Mercados e Capitais24. 

 No caso da cessão fiduciária de direitos creditórios, se dará através da cessão de 

crédito regulada pelos artigos 286 e seguintes do Código Civil e, em se tratando de cessão 

fiduciária de títulos de crédito, se operará através do endosso, conforme a natureza do 

título a ser transmitido em garantia. 

 Dessa forma, resta incontroverso que a cessão de direitos creditórios ou títulos de 
                                                        
23

  Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou de titularidade fiduciária 
submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, somente se aplicando as disposições deste 
Código naquilo que não for incompatível com a legislação especial. 
24

  § 4o No tocante à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis ou sobre títulos de crédito 
aplica-se, também, o disposto nos arts. 18 a 20 da Lei no 9.514, de 20 de novembro de 1997. 
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crédito pode se dar na modalidade fiduciária, em decorrência da expressa previsão legal 

contida nas inúmeras leis que regulam o instituto.  

3 O posicionamento da jurisprudência sobre a “trava bancária” 

 O termo “trava bancária” resultou de construção jurisprudencial para designar os 

efeitos da recuperação judicial para os créditos discriminados no artigo 49, §5o, da Lei n.o 

11.101/2005, conforme explicado no resumo do projeto de pesquisa realizado pela 

Fundação Getúlio Vargas/ Rio de Janeiro no âmbito da Série Pensando Direito n.o 

22/2010 promovida pelo Ministério da Justiça, 

Diz-se trava bancária porque, enquanto submetem-se aos efeitos da recuperação 
judicial todos os credores do devedor existentes ao tempo do pedido (art. 49, 
caput), o § 5o do art. 49 da Lei 11.101/05 estabelece exceção à regra do caput ao 
dispor: “Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, 
direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser 
substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a 
recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor 
eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta 
vinculada durante o período de suspensão de que trata o § 4o do art. 6o desta 
Lei”. Ou seja, os credores da empresa devedora que se enquadrem na espécie do 
§ 5o, conquanto sujeitem-se aos efeitos da recuperação, somente sofrerão os 
efeitos da recuperação caso o plano de recuperação judicial aprovado disponha 
sobre eles. Por esta razão, as garantias constituídas em favor destes credores 
(penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou 
valores mobiliários) que se vencerem durante o período de suspensão das ações 
e execuções de que trata o § 4o art. 6o da Lei 11.101/05 não deverão ser pagas à 
empresa em recuperação, tampouco ao credor garantido. O pagamento deverá 
ser realizado em conta vinculada, até que se conceda a recuperação ou que se 
ultrapasse o período de suspensão de ações e execuções. Com efeito, há uma 
“trava de domicílio bancário” a impor que o pagamento não reverta à empresa 
em recuperação, nem ao credor garantido.25 

 Posteriormente, passou-se a utilizar o termo para designar tanto os créditos do 

§5o do artigo 49 da Lei, como os credores proprietários do §3o do mesmo dispositivo, 

conforme prossegue o texto do resumo, “a expressão foi abreviada para ‘trava bancária’ e 

passou a ser utilizada, também, para designar os créditos garantidos por alienação 

fiduciária de créditos, que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, nos 

termos do § 3o do art. 49”26. 

 Explicada a origem do termo, é importante esclarecer que, nos julgados 

coletados, é utilizado para se referir tão somente à cessão fiduciária de direitos creditórios, 

também designada pela expressão recebíveis nos tribunais, e títulos de crédito. 

                                                        
25

  FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Análise da Nova Lei de Falências. Série Pensando Direito. 

Vol. 22. 2010. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?View=%7B329D6EB2-
8AB0-4606-B054-4CAD3C53EE73%7D>. Acesso em: 25 de setembro de 2011, p. 29. 
26

  Op. Cit. 
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 Assim, analisa-se o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo27 o 

qual possui a seguinte ementa, 

PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. SUJEIÇÃO 
AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DA 
EXCEÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR. 
1. A redação do artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101⁄2005 estatui, claramente, que 
os créditos daqueles em posição de proprietário fiduciário de bem móvel e 
imóvel não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. 
2. Assim como o próprio agravante insiste em afirmar em suas razões recursais, 
o mesmo se revela como proprietário fiduciário de títulos de crédito que, por 
óbvio, não se confundem com a classificação de bens móveis ou imóveis. 
3. Se a legislação admite a cessão fiduciária tanto de coisa móvel quanto, como 
no caso em apreço, de títulos de crédito, deveria esta última hipótese também 
estar prevista, de modo expresso pela lei específica, como excluída dos efeitos 
da recuperação judicial, o que não é o caso. 

  Em seu voto, o relator entendeu que o artigo 49, §3o, da Lei de Recuperação e 

Falência não se referiu expressamente aos créditos derivados de cessão fiduciária de 

títulos de crédito e que a sua exclusão dos efeitos da recuperação judicial prejudicaria as 

chances de reestruturação da atividade empresária, tendo, por isso, entendido que não era 

vontade da Lei excluir os credores cessionários fiduciários da aplicação da recuperação 

judicial. 

 No mesmo sentido, entendendo que os créditos derivados de cessão fiduciária de 

direitos creditórios e títulos de crédito em garantia se submetem aos efeitos da 

recuperação judicial, há outros julgados, a exemplo dos contidos no Agravo de 

Instrumento n.o 1.0153.08.071892-4/001 Tribunal de Justiça de Minas Gerais; no Agravo 

de Instrumento n.o 31659/2009 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso; no Agravo de 

Instrumento n.o 481.595-0 do Tribunal de Justiça do Paraná; no Agravo de Instrumento n.o 

548.032.4/7-00 do Tribunal de Justiça de São Paulo; e no Agravo de Instrumento n.o 

91370/2008 do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. 

 O entendimento de tais julgados, no entanto, não se adequa à correta aplicação da 

Lei n.o 11.101/2005, primeiramente pela natureza do negócio fiduciário, que faz com que 

o direito objeto da garantia se insira no patrimônio do credor, apesar de afetado para os 

fins de viabilização do negócio jurídico garantido. 

 Jorge Lobo, ao explicar que a cessão fiduciária em garantia encontra-se 

submetida aos mesmos princípios da alienação fiduciária conclui que 

Destarte, a Lei n. 11.101/2005, ao referir-se, no art. 49, §3o, a “proprietário 
fiduciário de bens móveis”, e, no art. 85, a “proprietário de bem arrecadado”, 
abrange tanto o proprietário fiduciário, que adquiriu essa qualidade por força de 

                                                        
27

  TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 30089000142, Relator : JORGE GÓES COUTINHO, 
Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/06/2008, Data da Publicação no 
Diário: 07/07/2008. 
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contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis, quanto o 
proprietário fiduciário, que ostenta essa posição em decorrência de contrato de 
cessão fiduciária em garantia de recebíveis, ambos espécies de negócio 
fiduciário ou “venda para garantir”.28 

 Em verdade, só porque o legislador não se referiu expressamente à cessão 

fiduciária de direitos creditórios e títulos de crédito, isto não significa que tenha sido a 

vontade da lei submete-la aos efeitos da recuperação judicial, a uma porque a natureza da 

cessão é exatamente a mesma da alienação em garantia no que tange à qualidade 

fiduciária e, a duas, porque são inúmeras as leis que tratam das diversas modalidades do 

negócio fiduciário em garantia, não sendo possível enumerar todas no corpo do parágrafo 

e cabendo ao jurista dar à expressão “observada a legislação respectiva” contida no §3o do 

artigo 49 interpretação sistêmica com o resto do ordenamento jurídico pátrio, conforme 

ressalta Melhim Namem Chalhub e Márcio Calil de Assumpção, 

Além da leitura isolada do §3o do art. 49, por si só, não deixar dúvida quanto à 
não sujeição dos direitos e títulos de crédito cedidos fiduciariamente aos efeitos 
da recuperação, porque não integrantes do patrimônio da recuperanda e porque 
são legalmente classificados como bens móveis, a interpretação sistemática 
desse dispositivo, em conexão com as demais normas do sistema relacionadas à 
matéria, afasta qualquer dúvida quanto a essa exclusão. 
Com efeito, dispõe o §3o do art. 49 que os créditos garantidos por propriedade 
fiduciária não se submeterão aos efeitos da recuperação e que “prevalecerão os 
direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a 
legislação respectiva...” 
A ressalva da lei – “observada a legislação respectiva” – é justificável pela 
existência, no direito positivo brasileiro, de mais de uma dúzia de leis sobre 
negócios jurídicos de natureza fiduciária.29 

 Além disso, há outro argumento para a exclusão da cessão fiduciária em garantia 

dos efeitos da recuperação judicial, qual seja, o objetivo da Lei de Recuperações e 

Falências, que tem como fim último a proteção do mercado de crédito, posto que é este o 

atual viabilizador das atividades empresárias. De fato, conforme explicitado nos primeiros 

tópicos do presente trabalho, desde o advento do capitalismo financeiro, as atividades 

comerciais se tornaram mais complexas e passaram a necessitar de vultosas quantias para 

ocorrer, não sendo sua realização possível sem a concessão de crédito por parte das 

instituições financeiras. Assim, percebe-se que, sem um mercado financeiro ativo e ágil, 

não adiantaria recuperar uma atividade empresária em crise, pois, sem crédito, ela estaria 

da mesma forma fadada ao insucesso.  

 Há acórdão, ainda, proferido nos autos do Agravo de Instrumento n.o 

10146/2009, julgado em 05 de agosto de 2009 pela Quinta Câmara Cível do Tribunal de 

                                                        
28

  LOBO, Jorge. Arts. 34 à 69. In TOLEDO, Paulo F. C. Salles. ABRÃO, Carlos Henrique. 
(Coord.). Comentários à Lei de recuperação de empresas e falência. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 191. 
29

  CHALHUB, Melhim Namem; ASSUMPÇÃO, Márcio Calil de. Cessão fiduciária de direitos 
creditórios: aspectos da sua natureza jurídica e seu tratamento no concurso de credores, p. 105. 
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Justiça do Mato Grosso30, entendendo que, sem embargo de a cessão fiduciária estar 

excluída dos efeitos da recuperação judicial, não seria possível que o credor executasse 

seu crédito no período de suspensão da prescrição, ações e execuções. 

 O período de suspensão da prescrição, ações e execuções é aquele consignado no 

artigo 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005, no qual o juiz ordena que todas as ações e 

execuções movidas contra o devedor que teve o processamento da recuperação deferido 

sejam suspensas, assim como o curso da prescrição, pelo prazo improrrogável de 180 

dias31. Conforme explicado no tópico 2 deste trabalho, o artigo 49, §3o da LRF prevê que 

os créditos derivados de negócios fiduciários em garantia não estarão submetidos aos 

efeitos da recuperação judicial e poderão ser executados no período de suspensão, com a 

exceção dos bens de capital que forem essenciais à atividade empresária.  

 O Decreto n.o 2.179 de 18 de março de 1997, que dispõe sobre incentivos fiscais 

para o desenvolvimento regional sobre alguns produtos, e por isso trás definição legal de 

bem de capital que pode ser empregada para as atividades empresárias em geral, dispõe 

em seu artigo 2o, inciso I, que se tratam de  

máquinas, equipamentos, inclusive de testes, ferramental, moldes e modelos 
para moldes, instrumentos e aparelhos industriais e de controle de qualidade, 
novos, bem como os respectivos acessórios, sobressalentes e peças de 
reposição, utilizados no processo produtivo e incorporados ao ativo permanente.  

 Nesse ínterim, por mais que os direitos creditórios e títulos de crédito sejam 

considerados ativos financeiros de uma empresa, não podem ser tratados da mesma forma 

que os bens de capital, pois se tratam de bens realizáveis, destinados a dar liquidez à 

atividade, e não a viabilizar seu processo produtivo. 

 Dessa forma, melhor razão assiste ao julgado proferido nos autos do Agravo de 

                                                        
30

  RECUPERAC1ÃO JUDICIAL - DETERMINAC1ÃO DE RESTITUIC1ÃO 
DE DÉBITOS DA CONTA CORRENTE E ABSTENC1ÃO DE APREENSÃO DE CRÉDITOS 
FUTUROS - CRÉDITO COM GARANTIA FIDUCIÁRIA - ARRENDAMENTO MERCANTIL - NÃO 
SUJEIC1ÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAC1ÃO - APLICAC1ÃO DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No 
11.101/2005. 
 Não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, consoante determina o § 3o do art. 49 da 
Lei no 11.101/2005, os créditos com garantia fiduciária e arrendamento mercantil, inexistindo qualquer 
fundamento legal que sustente a continuidade da decisão que determinou a restituição dos débitos realizados 
nas contas correntes das agravadas/recuperandas e a abstenção de retenção de valores creditados, não 
havendo óbice para a regular cobrança dos referidos débitos, considerando que o prazo do período de graça 
já foi superado. 
31

  Art. 6o. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial 
suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos 
credores particulares do sócio solidário. 
 §4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma 
excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da 
recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas 
ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial. 
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Instrumento n.o 472.508-8, proferido pela 18a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 

Paraná. No voto, o relator do recurso, o Desembargador Ruy Muggiati, entendeu que  

no tocante ao prazo de 180 dias a que se refere o art. 6, § 4º da Lei nº 
11.110/2005, no qual resta assegurada a posse dos bens dados em garantia à 
devedora, não incide na hipótese, pois não se trata de bens essenciais ao 
desempenho das suas atividades empresariais. 

 O mesmo entendimento foi proferido no acórdão do Agravo de Instrumento n.o 

655.134-4/8-00, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. O julgado do Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso, portanto, é isolado, não merecendo respaldo.  

 Por fim, merece ser consignado que atualmente a jurisprudência majoritária 

realmente entende que a cessão fiduciária de direitos creditórios e títulos de crédito não 

está submetida aos efeitos da recuperação judicial, sendo o entendimento correto o de que 

deve ser considerada incluída no rol de exceções do artigo 49, §3o da LRF. 

 De fato, na pesquisa realizada na Série Pensando Direito n.o 22 do Ministério da 

Justiça, a Fundação Getúlio Vargas/ Rio de Janeiro, ao pesquisar a repercussão da “trava 

bancária” nos tribunais brasileiros, obteve como resultado que 14 acórdãos haviam 

entendido que a cessão fiduciária de créditos não se submetia aos efeitos da recuperação 

judicial, contra 6 acórdãos que consideravam o oposto32. 

 A pesquisa foi concluída em junho de 2010, mas, analisando-se julgados 

posteriores de diversos tribunais de justiça dos estados brasileiros, verifica-se que este 

ainda é o entendimento predominante33, conforme exemplifica o julgado a seguir, da 

Câmara Reservada à Falência e Recuperação do Tribunal de Justiça de São Paulo, 

proferido em 31 de maio de 201134
 

Processual civil. Recursos. Agravo de instrumento. Decisão do relator negando 
provimento, após processado o recurso, tendo em vista que este está em 
confronto com a jurisprudencial dominante do único órgão recursal do Tribunal 
com competência para a matéria. Possibilidade, Interpretação do art. 557, caput, 
do CPC. Recuperação judicial. Impugnação, pelas recuperandas, à lista do 
administrador judicial por não incluir crédito objeto de cessão fiduciária de 
direitos creditórios. Decisão do relator que manteve decisão do juiz que afastou 
a impugnação, segundo orientação da Câmara Reservada à Falência e 
Recuperação. Crédito não sujeito à recuperação. Recurso não provido. 

 É certo que, apesar de minoritária, existe parcela significativa da jurisprudência 

que entende estarem os créditos derivados de cessão fiduciária submetidos aos efeitos da 

                                                        
32

  FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Análise da Nova Lei de Falências, p. 39. 
33

  Também entendendo pela exclusão da cessão fiduciária dos efeitos da recuperação judicia após 
junho de 2010 tem-se os seguintes julgados: AI 0645129-4 TJPR; AI 0624002-02.2010.8.13.0000 TJMG; 
AI 70041318551 TJRS; AI 58416/2010 TJMT. 
34

  TJSP, Classe: Agravo Regimental n.o 479977302010826000050000, Relator : Boris Kauffmann, 
Órgão julgador: Câmara Reservada à Falência e Recuperação, Data de Julgamento: 31/05/2011, Data da 
Publicação no Diário: 09/06/2011. 
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recuperação judicial, mas, deve ficar claro, tais julgados se mostram equivocados em 

relação à correta aplicação tanto da Lei n.o 11.101/2005 como da legislação aplicável à 

cessão fiduciária de direitos creditórios e títulos de crédito em garantia, devendo, por isso, 

tal entendimento ser extirpado dos tribunais pátrios, ou ao menos pacificado por tribunal 

superior, de modo a dar maior segurança jurídica à aplicação da nova Lei de Recuperação 

e Falência. 

Conclusão 

 Na exposição de motivos da Lei n.o 11.101/2005 é listado como princípio 

regedor de sua análise a “redução do custo do crédito no Brasil”. O conteúdo deste 

princípio decorre da necessidade de  

conferir segurança jurídica aos detentores de capital, com preservação das 
garantias e normas precisas sobre a ordem de classificação de créditos na 
falência, a fim de que se incentive a aplicação de recursos financeiros a custo 
menor nas atividades produtivas, com o objetivo de estimular o crescimento 
econômico.35 

 Diríamos que este é o principal dos objetivos da LRF, além de princípio 

norteador de sua aplicação e interpretação.  

 De fato, a exposição de motivos também prevê a “recuperação das sociedades e 

empresários recuperáveis” como princípio regedor da análise da Lei, afirmando que 

sempre que for possível a manutenção da estrutura organizacional ou societária, 
ainda que com modificações, o Estado deve dar instrumentos e condições para 
que a empresa se recupere, estimulando, assim, a atividade empresarial.36 

 Em todos os momentos em que se refere à recuperação da empresa, no entanto, 

de maneira correta, a Comissão responsável pela a exposição de motivos da nova lei de 

falências menciona a manutenção da atividade sempre que for possível, deixando claro 

que a recuperação não pode ser visada isolada e levianamente, mas inserida no contexto 

da busca por um mercado financeiro ativo.  

 De fato, sem crédito não há atividade empresária.  

 Ao analisar o impacto da Lei n.o 11.101/2005 sobre o crédito, a Fundação 

Getúlio Vargas constatou que 

O resultado verificado quanto aos impactos da Lei 11.101/05 sobre o crédito, 
calculado pela razão crédito a pessoas jurídicas/PIB, foi significativo ao nível 
de 5%, o que indica que a nova Lei proporcionou um aumento na razão crédito 
a pessoas jurídicas/PIB em termos absolutos para todos os setores (comercial, 
serviços e rural), exceto o industrial. Quanto às taxas de juros para as pessoas 
jurídicas, a nova Lei não teve um impacto estatisticamente significativo nas 
taxas de juros médios cobrados. Porém, esse resultado pode ser explicado pela 
entrada de novas firmas no mercado de crédito. Tais firmas, antes restritas ao 
crédito, se endividam a taxas maiores do que a média, o que elimina o efeito de 
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  TEBET, Ramez. Lei de recuperação de empresas, p. 20. 
36

  Op. Cit. 
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uma redução na taxa das firmas que já estavam inseridas no mercado.37 
 Assim, verifica-se que a importância da legislação falimentar para a manutenção 

de um mercado de crédito ativo é concreta, tendo sido verificada empiricamente no 

âmbito da pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas. 

 Nesse ínterim, observado que a garantia fiduciária é a mais relevante para que se 

alcance um mercado financeiro ativo e célere, justifica-se a disposição do artigo 49, §3o, 

da Lei n.o 11.101/2005 que, entre outros créditos, exclui dos efeitos da recuperação 

judicial a alienação fiduciária de bens imóveis e móveis, observada a legislação 

específica, devendo estar em tal exceção incluídos os créditos derivados de cessão 

fiduciária de direitos creditórios e títulos de crédito em garantia, sob pena de 

desvirtuamento da natureza jurídica de tal instituto. 

 O posicionamento da jurisprudência majoritária, portanto, encontra-se conforme 

à vontade da Lei de Recuperação e Falência, devendo o entendimento minoritário ser 

prontamente reformado, de modo a que não se tenha mais tantos precedentes contrários 

aos princípios regedores da Lei n.o 11.101/2005 nos tribunais pátrios. 
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A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO NO PROCESSAMENTO 

DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

THE REQUIREMENT OF THE NEGATIVE OF DEBITS CERTIFICATE IN THE 

PROCESS OF COURT-SUPERVISED REORGANIZATION 

 

Stella Rangel Lourenço 

 

 

RESUMO: O presente artigo tem o propósito de analisar a exigência de apresentação das 

certidões negativas de débito como condição para homologação da recuperação judicial. O 

estudo do presente tema se justifica, tendo em vista que a obrigatoriedade de tal requisito 

criaria obstáculos para a própria recuperação judicial, a qual perderia o fundamento precípuo 

de sua instituição. Para tanto, será estudada a exegese da Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências, bem como compreendido o ordenamento jurídico em que foi inserida, mediante 

estudo dos elementos norteadores como a origem, os requisitos, os princípios inerentes e o 

entendimento doutrinário, alcançado mediante vasta pesquisa sobre o tema. 

 

Abstract: This article aims to analyze the requirement for submission of clearance certificates 

of debt as a condition for approval of the court-supervised reorganization. The study of this 

subject is justified thus the obligation of such requirement would create obstacles to the very 

court-supervised reorganization, which would lose the basic element of it existence. To do so, 

the study aims the exegesis of the Law of Corporate Recovery and Bankruptcy, as well as 

understands the legal system in which it was inserted, through study of the guiding elements 

as the origin, requirements, and the principles inherent in doctrinal understanding, achieved 

through extensive research on the subject. 

 

Palavras-chave: Lei de Recuperação de Empresas e Falências; Recuperação Judicial; 

Homologação do plano de recuperação; Exigência de apresentação das certidões negativas de 

débito 

 

Keywords: Law of Corporate Recovery and Bankruptcy; Court-supervised Reorganization; 

Approval of the recovery plan; requirement for submission of clearance certificates of debt 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
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A chamada Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas, Lei 11.101 de 09 de fevereiro 

de 20051, inaugurou notáveis mudanças no direito brasileiro, conferindo elementos para que a 

empresa que se encontre em crise momentânea venha a se recuperar, diferente do que 

acontecia na lei anterior, com o instituto da concordata. 

 

Instituída em nosso ordenamento jurídico em substituição ao Decreto-Lei 7.661 de 19452, a 

referida Lei revogou as normas existentes para falência e concordata e criou o instituto da 

recuperação da empresa. 

 

Com o passar dos anos, ficou clara a ineficácia da concordata no quesito recuperação da 

atividade econômica, a considerar que seu procedimento não ofertava mecanismos capazes de 

gerar a superação das dificuldades financeiras, de interesse das sociedades empresárias.  

 

Nesse intuito, a Lei 11.101/2005 inovou criando soluções para o devedor economicamente 

viável se recuperar e continuar em sua atividade produtiva. Também merece destaque a 

simplificação dos procedimentos, diminuição dos incidentes processuais e alteração dos 

prazos nos referidos procedimentos. 

 

A essência da nova Lei é a recuperação da empresa em situação de crise econômico-

financeira transitória, de maneira a preservar sua atividade econômica, bem como a sua 

relação com fornecedores, empregados e a sociedade como um bem jurídico maior. 

 

Eis o princípio da preservação da empresa, expresso no artigo 47 da Lei 11.101/2005, pelo 

qual a recuperação judicial é regida, configurado na busca não só da reestruturação da 

empresa em dificuldades, mas também na proteção da função social da empresa, dos 

trabalhadores e ainda na manutenção do crédito pela continuidade da atividade econômica. 

 

Inserido em tal contexto está o artigo 57, da referida Lei em análise, que prevê a exigência de 

apresentação das certidões negativas de débito como condição de homologação do plano da 

                                                 
1 BRASIL. Lei 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de fevereiro de 
2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm>. Acesso 
em: 06/08/2011. 
2 BRASIL. Decreto-Lei 7.661, de 21 de junho de 1945. Diário Oficial União, Brasília, DF, 31 de julho de 1945. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del7661.htm>. Acesso em: 06/08/2011. 
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recuperação judicial. Ora, a exigência de certidões que comprovem estar a empresa em dia 

com seus compromissos fiscais, como requisito para aprovação do plano, de fato pode 

acarretar na inviabilidade da recuperação, exigindo a quitação dos débitos antes mesmo nos 

credores trabalhistas. 

 

Por conta de tal controvérsia, é crucial sua análise mediante estudo da Lei inserida no 

ordenamento jurídico, bem como do entendimento já consolidado em torno dela em nossos 

Tribunais pátrios. 

 

2. A RECUPERAÇÃO DE EMPRESAS  

 

A Lei de Falências e Recuperação de Empresas inseriu no ordenamento jurídico brasileiro 

meios para que a empresa que se encontre em crise momentânea pudesse se recuperar, 

diferente do que acontecia na lei anterior, com o instituto da concordata. 

 

É válido destacar que o instituto da recuperação de empresas não possui relação com a 

concordata, sendo institutos originariamente diversos. Apesar de serem remédios direcionados 

para empresas em crise econômica, as diferenças entre elas são incontestes, não sendo 

possível uma equiparação. 

 

O feito estabelecido pela Lei 11.101/2005 foi revogar a concordata e criar a recuperação 

judicial, não podendo esta ser equiparada com aquela. Tanto é que no sistema jurídico 

anterior, com o instituto da concordata, a empresa em dificuldade econômica ficava a mercê 

de uma lei rígida, a qual visava apenas o pagamento sem considerar as demais implicações.  

 

Em contrapartida, de acordo com Sidnei Agostinho Beneti3, ao contrário da antiga concordata, 

“a recuperação busca ‘salvar’ não apenas o empresário, mas toda a unidade produtiva, 

especialmente os bens postos em função dela (valor social dos bens) e todos os agentes da 

atividade, inclusive empregados, fornecedores e os próprios credores”. 

 

                                                 
3 BENETI, Sidnei Agostinho. O Processo da Recuperação Judicial. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 229. 
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Outro ponto divergente é que na concordata não existia nenhum tipo de negociação entre 

devedor e credor, como acontece na recuperação. O devedor submetia seu pedido ao juiz, o 

qual, estando presentes os requisitos, deferia a concordata, sem que os credores pudessem 

emitir qualquer juízo de valor. 

 

De acordo com Lídia Valério Marzagão4: 

 

O legislador brasileiro toma consciência da necessidade de dar tratamento diferenciado 
às empresas que se encontram em estado de crise econômico-financeira transitória, que 
as impedem de cumprir suas obrigações momentaneamente, criando condições 
plausíveis para que elas possam superar as conjunturas adversas através de um processo 
de recuperação, em substituição à Concordata, porém com a diferença de que esta 
poderá ser desenvolvida, também, de forma extrajudicial, deixando à escolha do 
devedor. 

 

A Lei 11.101/2005 inovou criando soluções para o devedor, o qual, desde que 

economicamente viável, poderá se recuperar e continuar cumprindo sua atividade produtiva. 

Também merece destaque a simplificação dos procedimentos, diminuição dos incidentes 

processuais e alteração dos prazos nos referidos procedimentos.  

 

2.1 A RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

 

A Recuperação se divide em extrajudicial e judicial, com uma característica em comum: a 

negociação entre devedor e seus credores. A primeira demonstra-se notadamente mais 

flexível. 

 

No que tange a recuperação extrajudicial, esta está devidamente autorizada por lei, 

consistindo na negociação privada entre devedor e os credores que desejam negociar, no 

intuito de solucionar com maior rapidez os primeiros vestígios de crise. 

 

De acordo com Luiz Fernando Valente de Paiva5, a inovação da lei consiste na possibilidade 

de homologação judicial de negociações firmadas entre as partes interessadas – devedor e 

credores – com a finalidade de permitir uma forma rápida e eficaz ao mesmo tempo em que 

                                                 
4 MARZAGÃO, Lídia Valério. Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação Judicial. In: MACHADO, 
Rubens Approbato (coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 76-77. 
5 PAIVA, Luiz Fernando Valente de. Da Recuperação Extrajudicial. In: _______ (coord.). Direito Falimentar 
e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 568. 

4366



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

fosse menos onerosa, complexa ou dificultosa para o devedor resolver suas questões de crise 

financeiras.  

 

Segundo o autor, “a recuperação extrajudicial é uma ação judicial que tem por finalidade a 

homologação, por sentença, de acordo celebrado pelo devedor com determinada(s) espécie(s) 

ou grupo de credores6”. 

 

Desde que preenchidos os requisitos7, ao devedor cabe requerer a homologação em juízo do 

plano de recuperação extrajudicial8. 

 

É o que ensina José da Silva Pacheco9: 

 

O empresário ou a sociedade empresária, desde que preencha os requisitos do art. 48 da 
nova Lei, pode propor e negociar com os credores, um plano de recuperação 
extrajudicial, visando reerguer a empresa, de conformidade com o disposto nos arts. 161 
a 167 da nova Lei. Todo e qualquer plano, mediante acordo privado entre o devedor e 
seus credores não poderá visar o pagamento antecipado de dívidas nem tratamento 
desfavorável aos credores que a ele não estejam sujeitos, ou seja: a) credores de 
natureza tributária; b) credores, trabalhistas e de acidentes de trabalho; c) credores 
mencionados no §3º ao art. 49; d) titulares de créditos decorrentes de adiantamento de 
contrato de câmbio. O plano de recuperação seja o previsto no art. 162, seja o 
contemplado no art. 163, só produz efeitos após a sua homologação. 

 

Para o presente trabalho, não obstante os demais assuntos introduzidos pela já citada Lei, o 

foco será o procedimento da Recuperação judicial, assunto tratado adiante, de maneira a 

alcançar a exigência de certidões negativas fiscais para aprovação do plano de recuperação e 

suas repercussões. 

 

2.2 A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

2.2.1 Princípios norteadores da Recuperação Judicial 

 

O Senador Ramez Tebet, relator da Comissão de Assuntos Econômicos – CAE do Senado 

Federal, emitiu relatório sobre o Projeto de Lei 71 de 2003, o qual mais adiante se tornaria a 

Lei 11.101/200510. 

                                                 
6 PAIVA, Op. cit., p. 569. 
7 Vide artigos 161-167, da Lei 11.101/2005. Op. cit. 
8 Artigo 162, Lei 11.101/2005. Op. cit. 
9 PACHECO, José da Silva. Processo de recuperação judicial, extrajudicial e falência: em conformidade 
com a Lei nº 11.101/05 e a alteração da Lei nº 11.127/05. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 10. 
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Como assevera Rubens Approbato Machado11, “esse trabalho jurídico do Senador Ramez 

Tebet, por certo, servirá de base e norte aos futuros exegetas da Lei, por seu substancioso 

conteúdo”. 

 

Em seu relatório, merece destaque os princípios elencados, os quais foram utilizados na 

análise do supracitado Projeto de Lei. Dentre tais princípios, alguns estão diretamente 

relacionados ao instituto da Recuperação Judicial, os quais serão analisados a seguir. 

 

O princípio da preservação da empresa encontra-se expresso no artigo 47 da Lei 

11.101/200512, pelo qual se busca não só a reestruturação da empresa em dificuldades, mas 

também a busca pela função social da empresa, a proteção dos trabalhadores e a manutenção 

do crédito pela continuidade da atividade econômica, conforme ipsis verbis: 

 

Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de 
crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte 
produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, 
assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. 

 

Rubens Approbato Machado13 salienta que o comentado princípio tem guarida no PL que 

antecedeu a LREF, pois “leva em conta a função social da empresa, que deve ser preservada 

sempre que possível. É ela uma fonte geradora de riqueza econômica e geradora de emprego e 

renda, ‘contribuindo para o crescimento e desenvolvimento social do País’”. 

 

A empresa, vista como fonte geradora de riqueza e emprego, merece ser preservada, não a 

qualquer custo ou em detrimento de demais princípios, mas quando se encontrar em posição 

economicamente viável. 

 

Cumpre destacar que a lei traçou requisitos, a dizer procedimentos rigorosos, como também 

meios não exaustivos de recuperação e ainda a criação do Comitê Geral de Credores de 

maneira a caracterizar a empresa em crise, mas em condições de se recuperar. 

                                                                                                                                                         
10 MACHADO, Rubens Approbato. Visão Geral da Nova Lei 11.101, de 09 de Fevereiro de 2005 que Reforma o 
Decreto-Lei 7.661, de 21.06.1945 (Lei de Falências) e Cria o Instituto da Recuperação da Empresa. In: ______ 
(coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, 
p.: 25. 
11 Ibid. 
12 Op. cit. 
13 MACHADO, Op. cit., p. 25. 
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O princípio em análise não visa a preservação desordenada e a qualquer custo de empresas 

sem condições de recuperação, mas sim justifica a criação de um mecanismo novo para nosso 

direito. 

 

Diferente da visão por décadas adotada, tal instituto é criado como forma de mudar a cultura 

nacional e verdadeiramente conferir uma oportunidade para aqueles que encontram-se em 

dificuldade, todavia possuem meios de se recuperarem. 

 

Ganha a empresa, ganham os empregados, ganham os credores, ganham as Fazendas 

Públicas, ganha a Sociedade como bem jurídico maior. 

 

Por se tratar de um ordenamento sistemático, interligado e sempre de acordo com a ordem 

constitucional, infere-se que o princípio da preservação da empresa e os demais descritos no 

artigo 47 da referida Lei 11.101/2005 derivam do artigo 170 da Carta Magna14. 

 

O artigo 170 da Constituição da República Federativa do Brasil não só considera o princípio 

da função social da propriedade como um princípio da ordem econômica, como também o 

relaciona com demais princípios igualmente determinantes para a ordem econômica, 

obedecendo assim os ditames constitucionais trazidos pela Carta Magna de 1988. 

 

Diante disso, tem-se a propriedade privada preservada, mas desde que atendidos os direitos 

dos trabalhadores, dos consumidores, do meio ambiente, bem como a busca do pleno 

emprego, dentre outros princípios, de sorte a atender a função social da propriedade, o que no 

presente trabalho refere-se à função social da propriedade dos bens de produção da empresa. 

 

                                                 
14 Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 
soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre concorrência; V - 
defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante 
tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; VII - redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - 
tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte; IX - tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua sede e 
administração no País. Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 
independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. BRASIL, Constituição 
da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 05 de 
outubro de 1988. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituiçao.htm>. Acesso 
em: 06/08/2011. 
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De acordo com Eros Grau15, existe uma relação direta entre o princípio da função social da 

propriedade e a disciplina jurídica da propriedade dos bens de produção. “Na verdade, ao nos 

referirmos à função social dos bens de produção em dinamismo, estamos a aludir à função 

social da empresa.” 

 

Nesse sentido ensina José Afonso da Silva16:  

 

Essas considerações complementam algumas idéias já lançadas, segundo as quais a 
iniciativa econômica privada é amplamente condicionada no sistema da constituição 
econômica brasileira. Se ela se implementa na atuação empresarial, e esta se subordina 
ao princípio da função social, para realizar ao mesmo tempo o desenvolvimento 
nacional, assegurada a existência digna de todos, conforme ditames da justiça social, 
bem se vê que a liberdade de iniciativa só se legitima quando voltada à efetiva 
consecução desses fundamentos, fins e valores da ordem econômica. 

 

Seguindo preceito constitucional, também afigura como princípio norteador o da Proteção aos 

trabalhadores. Sua fundamentação constitucional encontra-se nos artigos 7º e 170 da CRFB17, 

na defesa dos direitos sociais, bem como na ordem econômica.  

 

Pelo aludido princípio, os trabalhadores devem ter tratamento prioritário no recebimento de 

seus créditos trabalhistas no plano de recuperação judicial. 

 

Por força de Lei18, o emprego dos trabalhadores também é justificativa de manutenção da 

atividade econômica, tendo em vista que, a empresa mantendo suas atividades, irá gerar 

condições de trabalho e com o crescimento da atividade poderá gerar novas oportunidades 

para o mercado empregatício. 

 

Outros princípios que se destacam, no que tange à recuperação judicial, encontram-se o da 

Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis e da participação ativa dos credores. 

 

                                                 
15 GRAU, Eros Roberto. Elementos de direito econômico. São Paulo: RT, 1981, p. 128. Apud SILVA, José 
Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros Editores, 2007, 
p. 814. 
16 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 29. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2007, p. 814. 
17 Op. cit. 
18 Vide art. 47, Lei 11.101/2005. Op. cit. 
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O princípio da participação ativa dos credores está claramente demonstrado na nova Lei, 

tendo em vista que o credor deixa sua posição passiva na concordata para ter voz ativa na 

recuperação judicial, seja por meio do Comitê de Credores seja pela Assembléia Geral. 

 

Quanto ao princípio da recuperação das sociedades e empresários recuperáveis, devem ser 

atendidos requisitos para que a recuperação surta os efeitos necessários, atendendo sempre a 

função social da empresa, bem como o direito dos trabalhadores, dos credores e todos 

inseridos na cadeia produtiva. 

 

2.2.1.1 A Viabilidade da Empresa 

 

Atrelado ao princípio da Recuperação das sociedades e empresários recuperáveis está a 

aferição da viabilidade própria recuperação empresarial. 

 

Na esteira do explicitado anteriormente, o objetivo do texto normativo é a recuperação de 

empresas recuperáveis, ou seja, empresas em condições de superar a crise econômico-

financeira a qual esteja inserida. 

 

Para tanto, a comentada Lei trouxe mecanismos e regras procedimentais capazes de 

fundamentar a viabilidade da empresa. O exame da viabilidade da empresa, para Fábio Ulhoa 

Coelho19, depende da análise de fatores como (i) a importância social para o setor econômico, 

bem como para o meio em que ela está inserida; (ii) a questão da mão-de-obra e tecnologia 

empregadas na atividade econômica, em situações que necessite de modernização; (iii) o 

balanço entre o ativo e o passivo; (iv) o tempo de funcionamento e de existência da empresa; 

e (v) o porte econômico da empresa, pois “as medidas de reorganização recomendadas para 

uma grande rede de supermercados certamente não podem ser exigidas de um lojista 

microempresário”. 

 

Waldo Fazzio Junior20 ainda elenca mais um fator, qual seja a análise sobre o faturamento 

anual, bem como o grau de endividamento em que a sociedade empresária está comprometida. 

                                                 
19 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. (3 vols.), p. 383-385. 
20 WALDO, Fazzio Júnior. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 3. ed. São Paulo: Altas, 2006, 
p. 139. 
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Para o autor, para se determinar se uma empresa é viável ou não, é necessário a análise de 

todos os fatores em conjunto. 

 

“Pode ser dito, a análise dos pedidos de recuperação deve fornecer respostas às 
perguntas básicas: (1) até que ponto a subsistência de determinada empresa em crise 
financeira é a melhor solução, tendo em vista as expectativas do mercado? (2) vale a 
pena envidar esforços e impor sacrifícios para recuperar determinada empresa?” 21 

 

2.2.2 Conceito e natureza jurídica da Recuperação judicial 

 

A Recuperação Judicial possui natureza de ação judicial promovida pelo  devedor e englobará 

todos os créditos existentes à data do pedido. A Lei 11.101/200522 elenca os meios, requisitos 

e procedimentos a serem seguidos para concretização da Recuperação. 

 

O citado artigo 47, da reportada lei de regência, cuidou de conceituar a recuperação judicial, a 

qual tem por finalidade criar meios para superação da situação de crise econômico-financeira, 

de maneira a permitir a continuação da atividade econômica, bem como os empregos e 

pagamento dos credores, viabilizado dessa forma a preservação da empresa, sua função social 

e o incentivo da atividade econômica preconizado pela CF/8823. 

 

Na visão de Marcos de Barros Lisboa et al
24, apesar de diversos interesses envolvidos na 

negociação, nota-se que cada um de tais interesses possui incentivo para proceder à 

recuperação da empresa em débito. 

 

Pela ótica do devedor e administrador da empresa, esta é a melhor alternativa para 
aliviar a crise financeira e manter a viabilidade de seu negócio, evitando a falência e, 
consequentemente, preservando ou mesmo maximizando seu patrimônio. Na visão dos 
credores, a superação da crise financeira da empresa aumenta as perspectivas de 
recuperação dos créditos concedidos, a manutenção ou mesmo a realização de novos 
negócios. Já para os trabalhadores, o objetivo é a manutenção dos empregos e a criação 
de condições efetivas para que os salários e benefícios em atraso sejam devidamente 
ressarcidos. Para as Fazendas Públicas, o sucesso na recuperação da empresa representa 
uma garantia de recebimento de tributos não recolhidos e, principalmente, de que o 
fluxo futuro não será interrompido pela falência25. 

 

                                                 
21 WALDO, Ibid, p. 140. 
22 Op. cit. 
23 Inteligência do artigo 47 da Lei 11.101/2005. Op. cit. 
24 LISBOA, Marcos de Barros et al. A Racionalidade Econômica da Nova Lei de Falências e de Recuperação de 
Empresas. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de (coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e 
Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 45-46. 
25 Ibid. 
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Em verdade, o credor sai da condição passiva da concordata, para uma posição ativa, de suma 

importância, na qual poderá emitir objeções ao juiz, bem como participar diretamente no 

Comitê de Credores ou na Assembléia-geral dos credores para deliberar sobre o plano de 

recuperação. 

 

2.2.3 Meios da Recuperação judicial 

 

Cumpridos os requisitos de quem pode requerer a recuperação judicial26, deve-se buscar qual 

o melhor meio para ser procedida a recuperação, os quais estão elencados, de forma não 

exaustiva, no artigo 50 da Lei 11.101/200527, que ipsis verbis prescreve: 

 

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a 
cada caso, dentre outros: 
I – concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas 
ou vincendas; 
II – cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de 
subsidiária integral, ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios, nos 
termos da legislação vigente; 
III – alteração do controle societário; 
IV – substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de 
seus órgãos administrativos; 
V – concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de 
poder de veto em relação às matérias que o plano especificar; 
VI – aumento de capital social; 
VII – trespasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive à sociedade constituída 
pelos próprios empregados; 
VIII – redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo 
ou convenção coletiva; 
IX – dação em pagamento ou novação de dívidas do passivo, com ou sem constituição 
de garantia própria ou de terceiro; 
X – constituição de sociedade de credores; 
XI – venda parcial dos bens; 
XII – equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, 
tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, 
aplicando-se inclusive aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em 
legislação específica; 
XIII – usufruto da empresa; 
XIV – administração compartilhada; 
XV – emissão de valores mobiliários; 
XVI – constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar, em pagamento 
dos créditos, os ativos do devedor. 
§ 1º Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua 
substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da 
respectiva garantia. 
§ 2º Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como 
parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o 
credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de 
recuperação judicial.  

                                                 
26 Obediência descrita no artigo 48, da Lei 11.101/2005. Op. cit. 
27 Op. cit. 
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Para Manoel Alonso28, a postura fiel ao projeto por parte do legislador da Lei 11.101/2005, 

deve ser destacada, na medida em que facultou ao devedor flexibilizar prazos de pagamentos 

de débitos da empresa, quando da impetração judicial. “Permitiu, ainda, que essa liquidação 

se materializasse mediante condições especiais, vale dizer, cm reduções e abatimentos, 

mediante acordo com os credores, que passaram a ser os grandes atores no processo.”  

 

Cabe ressaltar que trata-se de uma lista meramente exemplificativa, podendo existir outros 

meios hábeis para proceder à recuperação judicial, desde que devidamente descritos no plano 

de recuperação. 

 

2.2.4 O procedimento da recuperação judicial 

 

Os requisitos da recuperação judicial visam definir quem está autorizado a requerer a 

recuperação, e estão presentes no artigo 48 da Lei 11.101/200529. 

 

Assinala Sidney Agostinho Beneti30: 

Com efeito, são requisitos da recuperação judicial (art. 48): a) um requisito positivo: 
exercício regular de atividades há mais de dois anos; b) quatro requisitos negativos 
permanentes: I – não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas, por sentença 
transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes; II – não ter, há menos de 5 
(cinco) anos, obtido concessão de recuperação judicial; III – não ter, há menos de 8 
(oito) anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que 
trata a Seção V deste Capítulo (Microempresa ou de pequeno porte); IV – não ter sido 
condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por 
qualquer dos crimes previstos nesta Lei; c) um requisito negativo transitório: não ser 
proibido de requerer concordata nos termos da Lei de Falências no dia da publicação 
(art. 198). 

 

Para Fábio Ulhoa Coelho31, o processo de Recuperação Judicial divide-se em três fases: 

postulatória, em que a sociedade empresária em crise apresenta sua petição inicial; 

deliberativa, na qual será apurado o crédito, bem como discutido e aprovado o plano de 

recuperação; e de execução, fase em que será fiscalizado o fiel cumprimento do plano 

aprovado. 

                                                 
28 ALONSO, Manoel. Meios de Recuperação Judicial da Empresa em Crise Financeira no PLC nº 71/2003, que 
se transformou na atual Lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005. In: PAIVA, Luiz Fernando Valente de 
(coord.). Direito Falimentar e a Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: Quartier 
Latin, 2005, p. 28. 
29 Op. cit. 
30 BENETI, Op. cit., p. 230-231. 
31 COELHO, Op. cit., p. 406. 
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“A fase postulatória do processo de recuperação judicial compreende, via de regra, dois atos 

apenas: a petição inicial (com a instrução exigida por lei) e o despacho do juiz mandando 

processar a recuperação32”. 

 

A petição, além de observar as formalidades do artigo 282 do Código de Processo Civil, 

deverá obedecer ao que dispõe o artigo 51 da Lei 11.101/200533, o qual descreve a relação de 

documentos necessários à instrução do pedido. 

A esse respeito, Sidnei Agostinho Beneti34 orienta que: 

 

A petição inicial do pedido de recuperação judicial é peça obrigatoriamente detalhada, 
fundamentada na exposição e apoiada em documentos necessários. Deve ser uma 
fotografia ou radiografia da situação da parte requerente. É peça que pressupõe a 
preparação cuidadosa, pelo requerente e por seu advogado, pena de lhe faltarem 
requisitos de compreensão, o que tornará inviável a instauração do processo de 
recuperação. Deve ser examinada pelo juiz como toda e qualquer petição inicial, quanto 
a elementos gerais comuns, em verificação de pressupostos processuais e condições da 
ação. Mas devem também ser examinados alguns requisitos específicos, como, por 
exemplo, a legitimação ativa (art. 48). Pode ser determinada a emenda da inicial, mas, 
lembre-se, o início do processo de recuperação judicial é sempre urgente, de maneira 
que, entrevista a viabilidade no essencial, eventuais determinações de sanação de pontos 
específicos devem ser realizadas sem prejuízo do deferimento do processamento – quer 
dizer: defere-se o processamento e determinam-se as correções e sanações, sem 
paralisar o procedimento no tocante ao principal. 

 

                                                 
32 COELHO, Ibid, p. 407. 
33 Art. 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com: I – a exposição das causas concretas da 
situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira; II – as demonstrações contábeis 
relativas aos 3 (três) últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, 
confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: a) 
balanço patrimonial; b) demonstração de resultados acumulados; c) demonstração do resultado desde o último 
exercício social; d) relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; III – a relação nominal completa dos 
credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a 
natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando sua origem, o regime dos respectivos 
vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente; IV – a relação integral dos 
empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que têm direito, 
com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento; V – certidão 
de regularidade do devedor no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação 
dos atuais administradores; VI – a relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores 
do devedor; VII – os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações 
financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores, emitidos 
pelas respectivas instituições financeiras; VIII – certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do 
domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial; IX – a relação, subscrita pelo devedor, de todas as 
ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos 
respectivos valores demandados. § 1o Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na 
forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e, mediante 
autorização judicial, de qualquer interessado. § 2o Com relação à exigência prevista no inciso II do caput deste 
artigo, as microempresas e empresas de pequeno porte poderão apresentar livros e escrituração contábil 
simplificados nos termos da legislação específica. § 3o O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos 
documentos a que se referem os §§ 1o e 2o deste artigo ou de cópia destes. Op. cit. 
34 BENETI, Op. cit., p. 234-235. 
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O novo texto da lei cria um período de 180 dias em que as ações contra a sociedade 

empresária ficam suspensas, permitindo um fôlego para negociação e elaboração do plano de 

recuperação. Tal mecanismo chamado de stay period está presente na literatura e na 

experiência internacional35. 

 

Tal suspensão se justifica como meio criado para conferir certa tranqüilidade para o devedor 

negociar seus débitos e assim poder criar um plano de recuperação capaz de surtir efeitos 

positivos mais adiante. 

 

Nota-se que o despacho de deferimento do processamento da Recuperação suspende as ações 

contra o devedor, exceto as ações que demandarem quantia ilíquida, as quais terão 

prosseguimento no juízo em que estiver sendo processada, as ações de natureza trabalhista até 

a apuração do respectivo crédito, bem como as execuções fiscais, com exceção à concessão de 

parcelamento36. 

 

Após o despacho em questão, inicia-se a fase deliberativa do processo de recuperação judicial. 

É nessa fase em que serão verificados os créditos para que o plano de recuperação seja posto à 

votação para então ser aprovado ou não. 

 

O artigo 7º da Lei37 prevê que o administrador judicial procederá à verificação dos créditos, 

por meio de análise dos livros contábeis e documentos comerciais e ficais do devedor, bem 

como dos documentos apresentados pelos credores. A permissão de auxílio de profissionais 

especializados se justifica para que haja celeridade na elaboração da relação dos credores. 

 

O plano de recuperação judicial é a peça crucial no procedimento de recuperação judicial. A 

intenção da norma foi criar condições para que o devedor mantenha a empresa em atividade 

pelo prazo que decorrer o referido plano. 

 

Ao tratar da importância do plano de recuperação, José da Silva Pacheco38 assim emite 

entendimento: 

 

                                                 
35 LISBOA, Op. cit., p. 48. 
36 Artigo 52, II, Lei 11.101/2005. Op. cit. 
37 Lei 11.101/2005. Op. cit. 
38 PACHECO, Op. cit., p. 153. 
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O empresário, por si ou pelos profissionais contratados, deve, inicialmente, diagnosticar 
o problema, para cuja solução há de traçar o plano. Não adianta falar em crise, sem 
esclarecer o seu exato significado. Há de se caracterizar, precisamente, a situação 
anormal em que se encontra a sua empresa. Não bastam referências difusas a manchetes 
de jornais sobre tendências macroeconômicas, na região, no país ou no mundo. Há de: 
1º.) descobrir e analisar as dificuldades por que passa a sua empresa e não outras; 2º.) 
caracterizá-la com precisão e destemor; 3º.) procurar e verificar as causas das mesmas e 
as razões que levaram ao surgimento delas; 4º.) classificá-las por sua natureza 
administrativa, econômica, financeira, técnica (atraso tecnológico), patrimonial, etc. 

 

O plano deverá conter discriminação detalhada dos meios de recuperação a serem utilizados e 

a demonstração da viabilidade econômica da sociedade empresária, bem como laudo da 

situação econômico-financeira e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por 

profissional habilitado ou por empresa especializada. É o que prevê o artigo 53 da Lei 

11.101/200539. 

 

Após apresentação do plano, qualquer credor poderá apresentar objeção ao plano apresentado, 

ocasião em que o juiz convocará a assembléia-geral de credores para que estes deliberem 

sobre o plano de recuperação40. 

 

2.2.4.1 A Assembléia-geral, o Administrador Judicial e o Comitê dos Credores 

 

A Assembléia-geral de credores será composta por todos os credores da sociedade empresária, 

os quais serão divididos na categoria dos trabalhadores, dos credores com garantia real ou 

privilégios especiais e dos credores quirografários ou privilégios gerais41. 

 

Caberá à Assembléia-geral a deliberação sobre a aprovação, rejeição ou alteração do plano 

apresentado, podendo este sofrer modificações na própria assembléia desde que com expressa 

autorização do devedor, bem como que não haja prejuízo para credores ausentes. 

 

A figura do administrador judicial, presente nos artigos 21 a 25 da Lei 11.101/200542, será 

nomeado pelo Juiz e deverá ser profissional idôneo, de preferência advogado, economista, 

administrador de empresas, contador, inclusive pessoa jurídica especializada. 

 

                                                 
39 Op. cit. 
40 Vide artigos 55 e 56 Lei 11.101/2005. 
41 Vide artigo 41 da Lei 11.101/2005. 
42 Op. cit. 
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Quanto ao Comitê de Credores, a sua existência não é obrigatória, e somente se constituirá 

ante a necessidade e condições por parte do devedor em arcar com as despesas do próprio 

Comitê. 

 

É o que ensina Fabio Ulhoa Coelho43: 

 

O Comitê de Credores é um órgão facultativo da Recuperação judicial. Sua constituição 
e operacionalização dependem do tamanho da atividade econômica em crise. Ele deve 
existir apenas nos processos em que a sociedade empresária devedora explora empresa 
grande o suficiente para absorver as despesas com o órgão. Se a atividade econômica é 
modesta, não há razão para se destinarem recursos (dos parcos existentes) à 
remuneração dos membros do Comitê. Em nenhuma hipótese será obrigatório. Mesmo 
nas recuperações de macroempresas, se eventualmente o perfil do passivo não ostentar 
maior complexidade, não determina a lei a instauração e funcionamento do Comitê. 

 

Pode se dizer que os citados institutos demonstram a concretização do princípio da 

participação ativa dos credores estudado anteriormente, a considerar que o credor possui voz 

ativa na recuperação judicial, seja por meio do Comitê de Credores seja pela Assembléia-

geral. 

 

3. A EXIGÊNCIA DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITO FISCAIS NO 

PROCEDIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

 

Após aprovação do plano pelos credores ou pela Assembléia-geral, ou que tenha transcorrido 

o prazo do artigo 55 da LREF44, sem que haja objeção de credores, o devedor deverá 

apresentar certidões negativas de débitos tributários. 

 

O artigo 57 da Lei 11.101/200545 prevê a exigência de certidão negativa de débito tributário: 

 

Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembléia-geral de credores 
ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor 
apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 
da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. 

 

Como que em ato contínuo, também em 09 de fevereiro de 2005, foi publicada a Lei 

Complementar 11846, a qual foi instituída para adaptar o Código Tributário Nacional à Nova 

Lei de Falências e Recuperação de Empresas. 

                                                 
43 COELHO, Op. cit., p. 402. 
44 Op. cit. 
45 Ibid. 
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Ives Gandra da Silva Martins et al47, ao tecer comentários sobre a Lei Complementar 

118/2005, retratou a necessidade da alteração legislativa, como forma de harmonizar os 

institutos. 

 

Tendo em vista as inúmeras modificações na sistemática do direito falimentar, com a 
criação de novos institutos e procedimentos jurídicos, necessária se fazia uma 
formatação do CTN, principalmente nas partes que versam sobre a sucessão e o crédito 
tributário, a fim de que a nova Lei de Falências pudesse não apenas ter eficácia, mas 
eficiência e efetividade, assim como não encontrasse óbices interpretativos em função 
de conflitos entre a mesma e Codex fiscal pátrio, principalmente pelo fato de tratar-se de 
normas de hierarquia diferente, sendo o CTN Lei Complementar e a nova Lei 
Falimentar norma ordinária. 

 

A referida LC 118/200548, incluiu no CTN o artigo 191-A49, no que tange à concessão da 

recuperação judicial: “Art. 191-A. A concessão de recuperação judicial depende da 

apresentação da prova de quitação de todos os tributos, observado o disposto nos arts. 151, 

205 e 206 desta Lei.” 

 

Os artigos 151, 205 e 20650, todos do CTN e citados tanto no artigo 57 da LREF, quanto no 

artigo 191-A do CTN se referem às modalidades de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário, inclusive o parcelamento, de maneira que possa ser emitida a certidão negativa ou 

documento emitido pela Fazenda capaz de produzir esse fim, como a certidão positiva com 

efeito de negativa. 

 

                                                                                                                                                         
46 BRASIL. Lei Complementar 118, de 09 de fevereiro de 2005. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de 
fevereiro de 2005. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp118.htm>. Acesso em: 
10/08/2011. 
47 MARTINS, Ives Gandra da Silva et al. Comentários à Lei Complementar nº 118/2005. In: MACHADO, 
Rubens Approbato (coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas. São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 321. 
48 Op. cit. 
49 BRASIL. Lei 5.172, de 25 de outubro de 1966. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 27 de outubro de 1966. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5172.htm>. Acesso em: 10/08/2011. 
50 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do seu montante 
integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo; 
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança; V – a concessão de medida liminar ou de tutela 
antecipada, em outras espécies de ação judicial; VI – o parcelamento. Parágrafo único. O disposto neste artigo 
não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja 
suspenso, ou dela conseqüentes. 
Art. 205. A lei poderá exigir que a prova da quitação de determinado tributo, quando exigível, seja feita por 
certidão negativa, expedida à vista de requerimento do interessado, que contenha todas as informações 
necessárias à identificação de sua pessoa, domicílio fiscal e ramo de negócio ou atividade e indique o período a 
que se refere o pedido. Parágrafo único. A certidão negativa será sempre expedida nos termos em que tenha sido 
requerida e será fornecida dentro de 10 (dez) dias da data da entrada do requerimento na repartição. 
Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo anterior a certidão de que conste a existência de créditos 
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade 
esteja suspensa. Ibid. 
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Para Fábio Ulhoa Coelho51, sobre a exigência de apresentação das certidões, o Código 

Tributário Nacional é claro ao impor a obrigatoriedade da apresentação da CND, sob pena de 

indeferimento do pedido. No caso de não apresentação das CND’s, “[...] como o CTN 

estabelece que a inexistência de dívida tributária é condição para a concessão da recuperação 

judicial (art. 191-A), o juiz deve simplesmente indeferir o pedido de recuperação judicial”. 

 

Segundo Jorge Lobo52, o artigo 57 da LREF combinado com o artigo 191-A do CTN, exige 

que o devedor detenha as certidões negativas de débito, por cautela, já nos trinta dias 

subseqüentes à publicação do edital que contenha a relação dos credores, caso não haja 

objeção do plano por nenhum credor. 

 

Em que pese o conteúdo expresso do texto normativo, corroborado com os entendimentos 

externados por esses doutos autores, tais ensinamentos não têm sido aplicados, com o 

fundamento firmado no próprio ordenamento jurídico pátrio, ante ao exame sistemático da Lei 

e dos princípios gerais de direito, como a seguir será demonstrado. 

 

O Projeto de Lei, antecessor da LREF, encaminhado ao Senado, previa a pena de decretação 

da falência no caso de descumprimento do supracitado artigo 57, ou seja, caso o devedor não 

apresentasse as CND’s fiscais. Contudo, a cominação foi sabiamente revista e retirada do 

texto legal, como entendeu Rubens Approbato Machado53: 

 

A alteração ocorrida antes da sanção está adequada à principiologia da lei, que tem por 
objetivo fundamental a recuperação das empresas, para se tornar efetiva e permitir o 
desenvolvimento da economia nacional e a abertura de empregos, do desenvolvimento 
social e de criar condições de pagamento dos débitos, em favor dos legítimos interesses 
dos credores, inclusive do próprio fisco. 

 

A revisão comprova a intenção do legislador em manter a essência da LREF, preceituada em 

seu artigo 4754. 

 

                                                 
51 COELHO, Op. cit., p. 424. 
52 LOBO, Jorge. In: TOLEDO, Paulo F. C. Salles de; ABRÃO, Carlos Henrique (coord.) Comentários à Lei de 
Recuperação de Empresas e Falência. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 170. 
53 MACHADO, Op. cit., p. 38. 
54 Op. cit. 
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De certo, em uma interpretação constitucional, o artigo 170 da Carta Magna prevê 

expressamente a função social da propriedade e a livre iniciativa, conforme estudado 

anteriormente.  

 

José Afonso da Silva55 relata que tal disposição, além de realizar o desenvolvimento nacional, 

assegura a existência digna de todos, quando a liberdade da livre iniciativa se funda com os 

fins e valores da ordem econômica. 

 

Ademais, em uma apreciação sistemática do ordenamento jurídico, ao suscitarmos a Lei de 

Introdução ao Código Civil, no artigo 5º56, o legislador entendeu que o juiz, ao aplicar a Lei, 

deverá atender aos fins sociais a que a própria lei se dirige, bem como às exigências do 

interesse comum. 

 

A considerar o artigo 47 da LREF57, o intuito da nova Lei é a recuperação da empresa em 

situação de crise econômico-financeira transitória, de maneira a preservar sua atividade 

econômica, bem como sua relação com fornecedores, empregados e a sociedade como um 

bem jurídico maior. 

 

Diante disso, o objetivo da Lei de Recuperação de Empresas e Falência é o alcance da função 

social inscrita não só no artigo 47 da LREF, como também no artigo 170 da CRFB, preceito 

constitucional que regula a ordem econômica e financeira, como já explanado anteriormente. 

 

A exigência contida no dispositivo legal em comento, além de desproporcional, vai contra a 

própria essência da Lei de Falências e Recuperação de Empresas, qual seja a recuperação da 

atividade econômica recuperável, de maneira a perpetuar a continuidade da atividade, dos 

empregos e conseqüente geração de riquezas. 

 

Simplesmente exigir do devedor a apresentação de certidões negativas de débitos fiscais seria 

utópico, em termos práticos, no processo de recuperação judicial, tendo em vista que se a 

                                                 
55 SILVA, Op. cit., p. 814. 
56 Art. 5º. Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
BRASIL. Lei 4.657, de 04 de setembro de 1942. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09 de setembro de 1942. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del4657.htm>. Acesso em: 11/08/2011. 
57 Op. cit. 
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sociedade empresária buscou esse tipo de procedimento é porque encontra-se em dificuldades 

financeiras. 

 

De acordo com Eduardo S. Munhoz58,  

 

A análise da realidade econômica brasileira demonstra que as empresas em crise 
financeira normalmente apresentam dívidas tributárias vultuosas, sendo as obrigações 
tributárias, normalmente, as que em primeiro lugar deixam de ser pagas pelo devedor. 
Isso se explica em virtude do menor poder de constrangimento à atividade do devedor 
detido pelo fisco comparativamente aos demais credores. A falta de pagamento de 
tributos não gera para o devedor o risco de ser pedida a sua falência, não leva ao risco 
de descontinuidade da atividade, como ocorre, por exemplo, no caso de falta de 
pagamentos devidos a fornecedores (matérias-primas e insumos) ou aos empregados 
(greve), contando o devedor, ainda, com a ineficiência e morosidade do sistema de 
cobrança. 

 

Ives Gandra da Silva Martins59, ao comentar o artigo 191-A, do CTN, fez uma ressalva sobre 

a recuperação judicial: 

 

Nesse sentido, mister ressaltar que a intenção da Lei nº 11.101, de 09/02/2005 é 
viabilizar a recuperação de empresas que se encontram com graves problemas 
financeiros, sendo certo que a grande maioria destas possui débitos pendentes para com 
a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, de forma que não há como serem expedidas 
referidas certidões. 

 

Razoável o entendimento de que, dentro de tais circunstâncias, a empresa possua débitos, os 

quais na prática se denotam de grande monta para com as Fazendas Públicas federais, 

estaduais ou municipais, a depender da atividade que exerçam. 

 

Nesse sentido encontram-se doutos doutrinadores, bem como os juristas em todo país, os 

quais vêm emitindo seus pareceres e entendimentos, seja em obras doutrinárias, seja em 

decisões judiciais, nos processos de recuperação judicial. 

 

Julio Kahan Mandel60 expõe que: 

 

Este artigo reflete a incapacidade dos legisladores de enfrentar a fúria arrecadatória da 
Fazenda Pública brasileira. A situação descrita é bem clara: se TODOS os credores 

                                                 
58 MUNHOZ, Eduardo Secchi. In: SOUZA JUNIOR, Francisco Satiro de; PITOMBO, Antônio Sérgio A. de 
Moraes (coord). Comentários à Lei de Recuperação de Empresas e Falência: Lei 11.101/2005. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 281. 
59 MARTINS, Op. cit., p. 335. 
60 MANDEL, Julio Kahan. Nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas anotada: Lei n. 11.101, de 9 
de fevereiro de 2005. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 129. 
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aceitarem os termos do plano, mesmo assim ele não poderá ser aplicado, recuperando-se 
a empresa, se a Fazenda não concordar, mesmo não estando sujeitos ao procedimento os 
créditos fiscais. 
[...] 
O Estado deveria ser o maior interessado na recuperação da empresa e dar a maior 
parcela de contribuição, pois com a sobrevivência da empresa será mantida uma fonte 
pagadora de tributos, geradora de empregos e responsável pela circulação de riquezas, 
além do interesse do Estado em zelar pela proteção do crédito. 

 

Segue essa linha Luiz Antonio Caldeira Miretti61 ao esclarecer como totalmente contraditória 

a previsão do artigo 57. Para ele, tal exigência poderá inviabilizar por completo a recuperação 

judicial. 

Afigura-se totalmente contraditória a previsão do artigo 57, diante da possibilidade de 
continuidade das atividades do devedor, e com a própria essência da recuperação 
judicial, pois a necessidade de apresentação das certidões de débitos tributários pode 
inviabilizar a recuperação judicial da empresa, e após todo o procedimento o ocorrido 
até a aprovação do plano de recuperação pela assembléia-geral de credores, poderá 
tornar sem efeito aquilo que já foi realizado no processamento da recuperação. 
Cabe mencionar que a empresa que vier a necessitar da recuperação judicial para buscar 
a adequação de seu passivo à continuidade das atividades, através de uma forma 
possível de saldar sua inadimplência perante os credores, e considerando que na quase 
totalidade das empresas no país, detentoras de volumoso passivo, um dos componentes 
que mais contribuem para tal situação é o débito tributário, não faz qualquer sentido 
exigir-se certidões negativas para a realização da recuperação judicial, pois certamente 
não será possível o cumprimento deste requisito para quem tem, entre seus principais 
credores, o Fisco. 

 

Igualmente pensa Lídia Valério Marzagão62, ao explanar sobre a essência da Lei de 

Recuperação de Empresas e Falências. 

A regra jurídica merece ser compreendida no contexto do espírito da nova Lei, que tem 
por finalidade proporcionar tratamento diferenciado às empresas que se encontram em 
estado de crise econômico-financeira transitória, além de criar condições reais para que 
elas possam superar as conjunturas adversas através de um processo de recuperação. 
Sabe-se que a carga tributária em nosso País é excessivamente onerosa, representando 
obstáculo ao crescimento da atividade produtiva o que torna significativo o número de 
empresas devedoras para o Fisco e que não terão condições de atender tal exigência. 

 

Manoel Alonso63 é peremptório ao considerar a norma do artigo 57 da LREF como “tão 

sufocante quão tolhedora, da juntada de certidões negativas, respeitadas as doutas opiniões em 

contrário, nosso entendimento é de que deverá ser abolida de plano”. Como já debatido 

anteriormente, a essência da norma é a busca pela recuperação da empresa e não sua asfixia. 

 

                                                 
61 MIRETTI, Luiz Antonio Caldeira. Os Créditos Tributários no Processo de Recuperação de Empresas e de 
Falência. In: MACHADO, Rubens Approbato (coord.). Comentários à Nova Lei de Falências e Recuperação de 
Empresas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 276. 
62 MARZAGÃO, Op. cit., p. 107. 
63 ALONSO, Op. cit., p. 284. 
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Sobre o assunto, Manoel Justino Bezerra Filho64, entende que: 

 

Aliás, neste ponto, a Lei não aproveitou o ensinamento que os 60 anos de vigência do 
Dec.-Lei 7.661/45 trouxeram, a partir do exame do art. 174 daquela lei. Este artigo 
exigia que, para que a concordata fosse julgada cumprida, o devedor apresentasse 
comprovação de que havia pago todos os impostos, sob pena de falência. Tal 
disposição, de praticamente impossível cumprimento, redundou na criação 
jurisprudencial que admitia o pedido de desistência da concordata, embora sem expressa 
previsão legal. E a jurisprudência assim se firmou, porque exigir o cumprimento 
daquele art. 174 seria levar a empresa, certamente, à falência. Sem embargo de tudo 
isso, este art. 57, acoplado ao art. 49, repete o erro de trazer obrigações de impossível 
cumprimento para sociedades empresárias em crise.  

 

Não obstante, exigir que a empresa solucione sua situação perante o fisco para ter seu plano 

aprovado seria violar a ordem classificatória de pagamentos, uma vez que recursos seriam 

deslocados para pagamentos dos créditos tributários sem ao menos cumprir qualquer requisito 

do plano de recuperação65. 

 

Assim entendeu Eduardo S. Munhoz66, a considerar tal imposição como um “poder absoluto” 

concedido aos entes tributantes, “solução que, além de inadequada, é incompatível com a 

própria classificação dos créditos adotada no novo modelo”, de maneira que, mesmo após 

aprovação do plano pelos credores, ainda que com garantias especiais, esse não poderia ser 

homologado, por imposição do Fisco. 

 

Brecar a recuperação judicial para empresas em dificuldade em razão da falta de apresentação 

das CND’s é, pela via indireta, culminar em sua falência, pois sem tal procedimento ficará 

improvável sua recuperação, e assim não terá como pagar seus credores, inclusive o Fisco. 

 

Não somente empresas com débitos fiscais estariam prejudicadas. Conforme suscitou Julio 

Kahan Mandel67, não são poucos os processos contra a Fazenda Pública cujo intuito é corrigir 

erros de inscrição em dívida ativa. “Muitas vezes o débito já está pago, mas a certidão não sai. 

A Fazenda nem mesmo tem estrutura para atender à demanda de processos administrativos de 

retificações ou anulação de lançamentos equivocados”. 

 

3.1 APONTAMENTOS SOBRE O PARCELAMENTO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS 

                                                 
64 BEZERRA FILHO, Manoel Justino. Lei de Recuperação de Empresas e Falências Comentada. 4. ed. rev. 
atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 175-176. 
65 MUNHOZ, Op. cit., p. 282. 
66 MUNHOZ, Ibid. 
67 MANDEL, Op. cit., p. 129. 
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Uma forma de solucionar tal questão seria a real adaptação da norma tributária à realidade da 

recuperação judicial. Tal solução inclusive foi proposta pelo legislador, na criação de uma lei 

específica que cuidasse de um parcelamento próprio para empresas em recuperação, tanto no 

artigo 68 da LREF68, quanto nos parágrafos 3º e 4º, artigo 151-A do CTN69. 

 

De acordo com a legislação em vigor, será criada lei específica para disciplinar sobre o 

parcelamento de créditos tributários no caso da recuperação judicial, todavia, enquanto tal lei 

não é criada, aplicam-se as regras vigentes quanto ao parcelamento. 

 

Eduardo S. Munhoz70 entende que o intuito do legislador foi criar a possibilidade do devedor, 

simultaneamente à negociação do plano com os demais credores, pudesse parcelar seus 

débitos tributários com as fazendas federal, estadual e municipal, de acordo com condições 

especiais a serem definidas pela lei específica. “Diante desse quadro, considerando as formas 

de parcelamento de débitos tributários atualmente em vigor, a regra constante do art. 57, ora 

examinado, pode levar à completa inviabilização da recuperação da empresa”. 

 

É cediço que utilizar a regra do parágrafo 4º do artigo 151, CTN71, não traria o benefício 

necessário, tendo em vista que as regras de parcelamento atuais são de difícil execução para 

empresas em situação de crise. 

 

Assim, a solução encontrada seria o estabelecimento de normas procedimentais específicas 

para a recuperação judicial, de maneira a regular tais situações de acordo com os princípios 

inseridos no artigo 47 da LREF72, os quais são derivados do artigo 170 da CRFB 73. 

 

Na lição de Marcos de Barros Lisboa et al
74, com a criação por cada ente federativo de suas 

regras específicas para o parcelamento, “(...) a contribuição do Fisco acontecerá de forma 

                                                 
68 Art. 68. As Fazendas Públicas e o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS poderão deferir, nos termos da 
legislação específica, parcelamento de seus créditos, em sede de recuperação judicial, de acordo com os 
parâmetros estabelecidos na Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional. Op. cit. 
69 Art. 155-A. O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica. (...) § 3º Lei 
específica disporá sobre as condições de parcelamento dos créditos tributários do devedor em recuperação 
judicial. § 4º A inexistência da lei específica a que se refere o § 3o deste artigo importa na aplicação das leis 
gerais de parcelamento do ente da Federação ao devedor em recuperação judicial, não podendo, neste caso, ser o 
prazo de parcelamento inferior ao concedido pela lei federal específica. Op. cit. 
70 MUNHOZ, Op. cit., p. 281. 
71 Op.cit. 
72 Op. cit. 
73 Op. cit. 
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automática, estabelecendo uma dilação dos prazos para pagamento, aliviando as necessidades 

de fluxo de caixa da empresa e propiciando a regularização de sua situação fiscal”. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Como amplamente demonstrado, a intenção do presente trabalho não é a desconsideração de 

normas tributárias, mas o incentivo à estipulação de um programa de parcelamento de débitos 

tributários específico e especialmente desenvolvido para sociedades empresárias em 

recuperação perante todos os entes tributantes. 

 

A finalidade é gerar a efetividade e eficiência que a Lei de Recuperação de Empresas e 

Falências quis originariamente introduzir no ordenamento jurídico brasileiro. 

 

Como estudado, no processo da recuperação judicial, a exigência contida no artigo 5775 se 

apresenta, além de desproporcional, contrária à própria essência da Lei de Recuperação de 

Empresas e Falências, qual seja a recuperação da atividade econômica recuperável, de 

maneira a perpetuar a continuidade da atividade, dos empregos e conseqüente geração de 

riquezas. 

 

Brecar a recuperação judicial para empresas em dificuldade em razão da falta de apresentação 

das certidões negativas de débito é, pela via indireta, culminar em sua falência, pois sem tal 

procedimento ficará improvável sua recuperação. 

 

O parcelamento, como visto, se apresenta como uma forma de solucionar a questão, desde que 

aconteça de forma a gerar uma real adaptação da norma tributária à realidade da recuperação 

judicial. 

 

A criação de lei específica para o parcelamento de créditos tributários no caso da recuperação 

judicial terá o condão de facilitar em muito a situação das empresas devedoras, completando a 

norma à situação dessas. 

 

                                                                                                                                                         
74 LISBOA, Op. cit., p. 52. 
75 Op. cit. 
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Como explanado, o escopo da Lei 11.101/200576, no que tange à recuperação judicial, é 

permitir que sociedades empresárias em situação de crise econômico-financeira transitória 

tenham oportunidade de se recuperarem, preservando assim sua função social, bem como os 

direitos dos empregados, credores, até mesmo do Fisco, e da própria sociedade. 

 

Enquanto o referido regulamento não é criado e para que não seja culminada em total 

ineficácia o procedimento da recuperação, corretamente caminha a jurisprudência pátria, após 

ponderação das causas, dos meios apresentados, bem como da própria concordância pelos 

credores, por força do controle difuso de constitucionalidade, para o afastamento do preceito 

legal. 

 

Tal medida se torna urgente principalmente na situação em que não só o Brasil, mas o mundo 

enfrenta, momento em que diversos setores da atividade econômica encontram em situação de 

crise econômico-financeira por conta da macro crise mundial que se estabeleceu nos últimos 

meses. 

 

Sobre a referida crise, deve-se ter em pauta que por conta dela ocorreu a diminuição 

considerável da circulação de riquezas na economia, o que ocasiona em redução de empregos, 

de créditos disponíveis, relações comerciais, enfim, redução de toda a atividade comercial. 

 

Muitas empresas em diversos setores irão ultrapassar essa crise absorvendo dificuldades 

econômico-financeiras para seus caixas, o que pode ocasionar um colapso na economia 

interna. A solução será a busca pela Recuperação da Empresa, seja ela extrajudicial ou 

judicial. 

 

Com isso, fica cristalina a importância de enfretamento da questão trazida no presente 

trabalho, de maneira a se alcançar a melhor resposta para a problemática e adaptação para o 

momento em que essa se insere. 

 

 

 

 

                                                 
76 Op. cit. 
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RESUMO: O Direito, por ser dinâmico, deve ser utilizado de tal maneira que possa 

alcançar respostas rápidas e eficientes às necessidades que surgirem. Mas não deve ser visto 

tão somente como fonte para a solução e prevenção de conflitos, sequer, em apego excessivo 

ao contexto legislativo ou às teses doutrinárias e jurisprudenciais já existentes. Ao contrário, o 

Direito deve ser utilizado, também, como um instrumento de estruturação de objetivos, uma 

ferramenta capaz de criar soluções estratégicas e inovadoras, diferentes do contexto já 

existente e capaz de saciar os anseios do mundo pós-moderno, o qual vive em constante 

mudança e crescimento. No âmbito do Direito Privado, em virtude do caráter dinâmico dos 

contratos, a aplicação destes em face de regras e institutos próprios do direito societário 

poderia gerar estratégias inovadoras mais atinentes às necessidades e peculiaridades dos 

investidores, acionistas e das organizações empresariais. A locação de quotas e ações traz 

reflexos inovadores dentro do contexto dos planejamentos e das estratégias jurídicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Inovação Estratégica do Direito; Direito Societário; Ações e 

Quotas; Direito Contratual; Contrato de Locação; Locação de Ações e Quotas. 

ABSTRACT: The science of law, as dynamic it is, should be used in such a way that 

can achieve quick and efficient responses to needs that arise. But it should not be viewed 

solely as a source for conflict prevention and solution, even in excessive attachment to the 

legislative context or the doctrinal and jurisprudential theories that already exist. Instead, the 

science of law should be used also as a tool for structuring objectives, a tool capable of 
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creating strategic solutions, innovative, different from the existing context and able to satisfy 

the desires of the postmodern world, which lives in constant change and growth. Under the 

Private Law, about the dynamic nature of the contracts, their implementation in the face of 

rules and institutions, corporate law could lead to more innovative strategies relating to the 

needs and peculiarities of investors, shareholders and business organizations. The leasing of 

quotas and shares reflections brings innovative within the context of planning and legal 

strategies. 

KEYWORDS: Strategic Innovation of Law; Corporate Law; Quotas and Shares; 

Contract Law; Contract of Lease; Renting Quotas and Shares. 

SUMÁRIO: 1 Introdução – 2 A Importância da Inovação no Direito – 3 Natureza 

Jurídica das Ações e Quotas – 3.1 O Capital Social e a sua Subdivisão – 3.2 A Natureza 

Jurídica das Quotas de Sociedade Limitada – 3.3 A Natureza Jurídica das Ações de Sociedade 

Anônima – 4 O Contrato de Locação – 5 A Possibilidade de Locação de Ações e Quotas 

como Inovação Estratégica – 6 Conclusão – 7 Referências Bibliográficas. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

   

 

O direito, visto como um viés dinâmico, em constante mudança, atualização, 

renovação, implica premente necessidade de os seus operadores fugirem do apego excessivo 

ao contexto legislativo que é dado, bem como às teses doutrinárias e jurisprudenciais 

passadas.  

A adoção de uma postura inovadora pelos cientistas do direito tem o condão de abrir 

um horizonte de possibilidades, relacionadas à criação de novas vertentes, de novas 

estratégias, de mecanismos para solucionar ou produzir novos caminhos, além de diferenciar a 

atuação profissional em relação aos seus concorrentes e trazer soluções diferenciadas e 

melhor adequadas aos anseios que lhes são propostos.  

Nesse contexto, o presente artigo vislumbra dar uma maior importância ao tema da 

inovação estratégica do direito, tratando de introduzir esta idéia junto ao Direito Societário no 

sentido de utilização de mecanismos do Direito Contratual como solução estratégica e 

inovadora para ampliar possibilidades de estruturação dos objetivos das pessoas. 

Para tanto, passa-se, a abordar, brevemente no segundo capítulo, acerca da 

importância da inovação estratégica do direito, a fim de se superar paradigmas antigos, 
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atinando-se para o contexto pós-moderno e o caráter dinâmico do direito, em constante 

atualização. Pretende-se, assim, incentivar a inovação, deixando-se de lado a construção 

acadêmica no sentido de tratar sobre temas que já são tratados; falar de questões já muito 

debatidas; propor soluções e caminhos já conhecidos, tratados expressamente em lei ou já 

delineados a contento pela jurisprudência. 

Partindo-se desta premissa, passa-se ao foco da aplicação de questões de Direito 

Contratual junto ao Direito Societário, na determinação de interseção de ideias e conceitos 

inovadores. Desta maneira, no terceiro capítulo, faz-se uma abordagem acerca do capital 

social das sociedades, em especial, no que se refere à natureza jurídica das quotas de 

Sociedade Limitada e ações de Sociedade Anônima, de cuja posição a ser encontrada 

decorrem inúmeros reflexos. 

No quarto capítulo, após analisada a natureza jurídica das quotas e ações, pretende-se 

fazer uma pequena abordagem pormenorizada acerca dos Contratos de Locação, em especial, 

no que concerne às regras que envolvem tal instrumento e a questão atinente ao seu objeto. 

Após as análises preliminares acima, passa-se, no quinto capítulo, a demonstrar a 

possibilidade de locação de quotas e ações, bem como a explorar a sua utilização como 

inovação estratégica, tangendo brevemente acerca das possibilidades e cabimentos 

decorrentes de tal utilização para as Companhias abertas e fechadas, bem como para as 

Sociedades Limitadas. 

Espera-se que o presente trabalho possa contribuir para a compreensão da 

importância da inovação estratégica no Direito e a possibilidade de intercomunicação de 

institutos de diversos ramos do direito, com vistas ao alcance de soluções novas e modernas, 

ou mesmo, ampliação do campo de possibilidades, a exemplo da intercomunicação entre o 

Direito Societário e o Direito Contratual, no âmbito do Direito Privado. Isso se mostra 

fundamental, como sendo um  primeiro passo para a construção de um sistema jurídico 

dinâmico e  mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual. 

 

 

2 A IMPORTÂNCIA DA INOVAÇÃO NO DIREITO  

   

 

O Direito, que pode ser visto pelo viés sociológico como forma de apaziguamento e 

inserção social, possui uma série de princípios e regras com vistas à regulamentação da vida 

em sociedade, com o fim precípuo de “preservar a unidade de ordem da sociedade segundo 
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os imperativos dos valores do justo”1. Assim, competem aos advogados e demais operadores 

do direito, diante do vasto campo legislativo que possuem à sua disposição, inferindo-se na 

atual hipercomplexidade do sistema jurídico, buscar a melhor interpretação da lei, orientando 

e defendendo a correta aplicação ao caso concreto, conforme seus respectivos entendimentos 

e observando, inclusive reflexivamente, os próprios princípios jurídicos do discurso dialético. 

Acerca do papel exercido pelo Direito, Frederico Andrade Gabrich2 preleciona com 

precisão que “a ciência do Direito, como determinadora da Justiça, visa estabelecer critérios 

teóricos e práticos para a solução e para a prevenção de conflitos, que determinam a paz na 

sociedade, que, por sua vez, é um dos mais importantes instrumentos da felicidade”. 

Todavia, considerando que todos têm à sua disposição o mesmo campo legislativo e 

o mesmo acesso às informações relacionadas ao direito, especialmente no contexto do mundo 

globalizado, em que a Internet facilita, em muito, o acesso às informações, ter-se-ia, em 

princípio, um verdadeiro “oceano vermelho”3, em que todos os operadores se encontram 

inseridos, “nadando uns contra os outros”. Por óbvio, se mostra de estrema dificuldade 

destacar a atuação de determinado operador neste contexto jurídico; ou mesmo, de se criarem 

diretrizes diferenciadas, novas vertentes ou novos caminhos. 

Nesse sentido, a atuação estratégica no contexto de dar nova interpretação à Lei 

(hermenêutica jurídica), ou, principalmente, utilizá-la, modificá-la e adequá-la visando 

ampliar as possibilidades de atuação, exercício ou defesa de interesses, dá destaque a uma 

necessidade de atuação inovadora dos profissionais da área jurídica. 

A ciência jurídica, com efeito, é utilizada como instrumento para solução e 

prevenção de conflitos. Contudo, deve ser analisada também sob uma nova ótica: a de 

instrumento para estruturação de objetivos. O Direito, visto sob este novo contexto, deixa de 

ser mero coadjuvante, ou, nos dizeres de Luhmann4, óleo da engrenagem social, para ser um 

sistema autônomo e também atuante na maquina social, assim como outros sistemas. Trata-se, 

ainda segundo o referido autor, do primeiro passo para a construção de um sistema jurídico 

dinâmico mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual. 

                                                           
1
 REALE, Miguel. Teoria do Direito e do Estado. 5. ed. rev. São Paulo: Saraiva, 2000. p. 332. 

2  GABRICH, Frederico de Andrade. A Inconstitucionalidade do Artigo 2.031 do Código Civil. Revista Forense 
Eletrônica, v. 374, p. 578-590, 2004. 
3 Alusão à obra “A Estratégia do Oceano Azul” dos autores Kim e Mauborgne (2005), pelo qual propõem que as 
empresas bem sucedidas são aquelas que buscam não vencer os seus concorrentes, mas sim, a criação de 
“oceanos azuis”, espaços de mercados ainda desbravados, onde não encontramos concorrentes. A metáfora dos 
oceanos azuis e vermelhos descrevem os espaços de mercado, sendo o vermelho aquele em que a competição é 
altíssima, ou seja, repletos de concorrentes. 
4 LUHMANN, Niklas. Sociologia do Direito. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1983. V. I. 
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Partindo-se desta premissa, é possível utilizar o direito como instrumento estratégico, 

reflexivo, heterovinculador, atuante e, acima de tudo, afirmativo, mediante a construção de 

um processo criativo para encontrar alternativas lícitas e, assim, possibilitar sejam 

encontradas soluções inovadoras e legais para determinado objetivo. E tal processo criativo se 

dá por meio da inovação. 

Com efeito, a realidade da dinâmica do direito demonstra que os operadores devem 

adotar estratégias competitivas distintivas no que diz respeito à elaboração de planejamentos e 

soluções inovadoras. Nesse sentido, infere-se a possibilidade de o inovador se apropriar de 

ganhos extraordinários gerados pelo monopólio temporário, além de influenciar o mercado 

tanto no que diz respeito ao estimulo a inovar, quanto ao potencial crescimento da atuação 

inovadora5. 

Afinal, o direito não é estático, mas sim, dinâmico, estando em constante mudança, 

movimentação e transformação. Com efeito, reconhecer a importância da inovação como 

forma de abertura de horizontes de possibilidades, importa na instauração de alguns aspectos 

dinâmicos, relacionados à criação de novas vertentes, de novas estratégias, de mecanismos 

para solucionar ou produzir novos caminhos, além de diferenciar a atuação profissional em 

relação aos seus concorrentes e trazer soluções diferenciadas e melhor adequadas aos anseios 

que lhes são propostos. 

Ao se pensar em inovação, em especial, no Direito, pretende-se alcançar soluções e 

propostas novas, diferentes; mudanças, novas perspectivas, novas maneiras de se pensar e 

trabalhar. Desta maneira, os cientistas do direito devem fugir do conflito em que se encontram 

inseridos, do contexto positivista, do excesso de normas e do apego às soluções já existentes, 

seja nas doutrinas antigas (que, a todo momento se renovam, mas, na maior parte das vezes, 

sempre dentro da mesma linha de pensamento) ou entendimentos jurisprudenciais já 

consolidados. 

Deve o Direito, assim, servir como fonte não só para a solução e prevenção de 

conflitos, mas, ainda, como um instrumento de estruturação de objetivos, uma ferramenta 

capaz de criar soluções estratégicas e inovadoras, diferentes do contexto já existente e capaz 

de saciar os anseios do mundo pós-moderno, o qual vive em constante mudança e 

crescimento. Assim, poder-se-ia alcançar respostas rápidas e eficientes às necessidades que 

surgirem. 

                                                           
5
 POSSAS, Sílvia. Concorrência e Inovação. In: Pelaez, Victor; e Szmrecsányi, Tomás. (orgs.) Economia da 

Inovação Tecnológica. São Paulo: Hucitec, 2006, p. 34. 
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Nesse contexto, a multiplicidade de fontes do direito; a necessária comunicação entre 

os diversos ramos; a regra máxima do Direito Privado, de que tudo que não é proibido é 

permitido; e a multiplicidade de princípios; aliados à análise estratégica do direito, permitem 

alcançar estratégias inovadoras dentro do Direito. 

No âmbito do Direito Privado, por exemplo, o Direito Societário possui princípios 

próprios que, muitas vezes recepcionam a maioria dos institutos da teoria geral das obrigações 

e dos contratos. Dessa maneira, em virtude do caráter dinâmico dos contratos, a aplicação 

destes em face de regras e institutos próprios do direito societário poderia gerar estratégias 

inovadoras dentro do Direito Societário. 

E isso se mostra de suma importância, já que o Direito Societário envolve também o 

conhecimento da empresa, noções econômicas, de mercado, de contabilidade etc. Assim, o 

estabelecimento de soluções inovadoras, dentro do contexto jurídico, para questões atinentes 

às corporações possibilita aproximar o Direito dos planejamentos e das estratégias 

constantemente criadas por aquelas; ou seja, trazer a ciência jurídica para dentro da vida das 

empresas. 

 

 

3 NATUREZA JURÍDICA DAS AÇÕES E QUOTAS  

   

 

3.1 O Capital Social e a sua Subdivisão 

 

 

Em virtude da finalidade de obtenção de resultados por parte das sociedades 

limitadas e anônimas, estas, para iniciar a suas atividades econômicas, necessitam de recursos 

para atuar na consecução do fim social que justificou a sua criação, ou seja, de dinheiro, 

máquinas, tecnologia, serviços, trabalho e outros meios indispensáveis para a organização da 

empresa abrangida no objeto social, cabendo, pois, aos sócios prover tais recursos (dinheiro 

ou bens). 

A principal obrigação contraída pelo sócio, pois, quando da assinatura do contrato ou 

estatuto social, é a de investir recursos na sociedade, disponibilizando, de seu patrimônio, os 

recursos que julgar necessários ao negócio que irá explorar, em parceria com o(s) outro(s) 

sócio(s). Geralmente, parte dos recursos que ingressam na sociedade para a formação de seu 
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patrimônio social são destinados à formação do capital social, por isso, em muitos casos, este 

é composto pela “soma representativa das contribuições dos sócios”6. 

Segundo Alfredo de Assis Gonçalves Neto:  

 

O capital social, assim, representa a somatória dos valores em dinheiro das 
contribuições (em bens ou em dinheiro de contado) que os sócios trazem para formar o 
patrimônio da sociedade, seja no momento de sua constituição, seja em virtude de 
deliberações posteriores que o aumentem pelo ingresso de novos recursos ou que o 
reduzam, quer por perda significativa do mesmo patrimônio, quer por se revelar 
excessivo aos fins sociais. 7 

 

Contudo, é importante observar que, na prática, o capital social nem sempre é 

composto apenas por contribuições dos sócios em dinheiro e/ou em bens suscetíveis de 

avaliação em dinheito, pois, em muitos casos, a sua majoração pode decorrer da incorporação 

de reservas e/ou de lucros. 

Muito embora se expresse em simples cifra, o capital social, segundo destaca 

Hernani Estrella, “é o elemento básico à formação da sociedade e nesta desempenha papel 

tão relevante que todos os sistemas legislativos editam normas visando sua realidade e 

integralidade” 8.  

Todavia, além de indicar o patrimônio que deve ter a sociedade, o capital social não 

se confunde com o patrimônio social. Neste sentido, mais uma vez Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto 9 assim preleciona: 

 

Por patrimônio social deve-se entender o conjunto de bens e direitos de que a sociedade 
é possuidora. Já o capital social estampa o valor do patrimônio que ingressou na 
sociedade em virtude da contribuição dos sócios. Ou seja, o capital social é a expressão 
numérica em moeda do valor do patrimônio fornecido pelos sócios para sociedade, por 
eles reputado necessário ou adequado para a consecução dos fins sociais. 

 

Não obstante, também neste tópico, é importante observar que o patrimônio social 

não é integrado somente por bens e direitos, mas também por dívidas e obrigações. Por isso, o 

capital social tem muito mais uma importância nominal e jurídica que pode servir de 

parâmetro para a composição dos interesses dos sócios do que importância econômica ou 

financeira.  

                                                           
6 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 1. p. 401 
7 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2004. p.199. 
8 ESTRELLA, Ernani. Curso de Direito Comercial. Rio de Janeiro: Editora Konfino, 1973. 
9 Op. Cit. p. 199/200. 
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Com efeito, o capital social das Sociedades Limitadas se subdivide em quotas, e o da 

Sociedade Anônima em ações, contendo duas consideráveis diferenças entre elas: as ações 

podem ser representadas por certificados (apesar disso não ocorrer na prática, desde a 

Lei8.021/90 que extinguiu as ações ao portador), enquanto as quotas não são representadas 

por títulos formais; a existência da ação é “desprendida” do Estatuto Social, pelo que a sua 

cessão não gera efeitos modificativos no referido instrumento, enquanto que a mudança da 

propriedade das quotas, implica, necessariamente, a alteração do Contrato Social. 

Destarte, de suma importância perquirir acerca da natureza jurídica das quotas e 

ações, de cuja posição adotada decorrem inúmeros efeitos. 

 

 

3.2 A Natureza Jurídica das Quotas da Sociedade Limitada 

 

 

Segundo esclarece Alfredo de Assim Gonçalves Neto10, a quota social dos sócios 

“individualiza-se como um bem imaterial ou incorpóreo, de existência autônoma e de valor 

próprio, que pode ser objeto de relações jurídicas. O sócio, assim, subscreve quotas, adquire 

quotas, aliena quotas etc.” 

Em sentido contrário, Rubens Requião, adotando posicionamento de Carvalho de 

Mendonça, aduz se tratar a natureza jurídica das quotas como sendo um direito de crédito 

futuro, “pois ao contribuir para a formação do capital social o sócio transfere seus cabedais 

e passa a gozar apenas dos resultados líquidos do investimento”11, que, por sua vez, geram 

uma expectativa de crédito futuro. Ainda segundo o Autor, referido direito abrangeria não só 

um crédito, mas ainda seria também de ordem pessoal, caracterizado como uma espécie de 

status da qualidade de sócio. 

Adotando divergente posição, Arnaldo Rizzardo entende se tratar a natureza jurídica 

das quotas como sendo um título representativo de crédito (título apto ao exercício de direitos 

e obrigações que decorrem do contrato social), assim elucidando: 

 

A natureza jurídica da quota é um título representativo de crédito com algumas 
diferenças, salientando-se a não-circulação de modo autônomo, e a sujeição a 
restrições de ordem legal e contratual, como a que não permite a liquidação antes da 
prévia dissolução da sociedade, em razão dos arts. 1.053, 1.087, 1.044 e 1.033.12 

                                                           
10 Op. Cit. p. 208/209.  
11 Op. Cit. p. 500.  
12  RIZZARDO, Arnaldo. Direito de Empresa. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 206. 
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Com efeito, a simples menção à impossibilidade de não-circulação de modo 

autônomo e à sujeição à restrições de ordem legal, por si só, já servem para desqualificar a 

classificação como sendo título de crédito, já que ausente a sua autonomia e restrita sua 

circulação. Mesmo porque, se não podem ser materialmente representados, não há que se falar 

em natureza jurídica de títulos de crédito, por ausência de cartularidade. 

Dúvidas não restam, pois, acerca da natureza jurídica de bens imateriais ou 

incorpóreos, posto não prescritos em instrumento escrito autônomo, mas que, no entanto, 

podem ser objetos de relações jurídicas. 

Nesse sentido, aproximando-se ainda das considerações acima prescritas por Rubens 

Requião, vislumbra-se possuir a quota social natureza jurídica de bem incorpóreo, que 

consiste em direitos pessoais (deliberar, fiscalizar a sociedade, votar e ser votado etc.) e 

patrimoniais (receber dividendos, participar do acervo social em caso de dissolução total ou 

parcial da sociedade etc.). Assim, é que o proprietário das quotas detém a titularidade dos 

direitos que lhe são relativos, ou a legitimidade para o exercício dos poderes inerentes ao 

domínio, com exclusão de terceiros13. 

Diante, desta maneira, de sua natureza jurídica de bem incorpóreo, seu regime 

jurídico se dá pelo direito das coisas móveis, elencado no art. 83, III, do Código Civil 

Brasileiro (CCB)14, com a aplicação das regras especiais exigidas pela sua feição imaterial15.  

Segundo preleciona Silvio de Salvo Venosa, “os bens incorpóreos não têm 

existência tangível. São direitos das pessoas sobre as coisas, sobre o produto de seu intelecto, 

ou em relação a outra pessoa, com valor econômico: direitos autorais, créditos, invenções”16. 

Embora não possam ser objetos de usucapião nem de transferência pela tradição (que requer a 

entrega material da coisa), podem ser objetos de cessão, já que possuem existência jurídica. 

Desta feita, por possuírem existência jurídica e, como tal, ser objetos de cessão, as 

quotas de Sociedade Limitada, podem ser objeto de transmissão por ato inter vivios ou causa 

mortis; objeto de penhor para garantir dívida do sócio ou de terceiro; pode ser dada em 

                                                           
13 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2004. p. 209. 
14 Art. 83, CCB. “Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico; II - 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III - os direitos pessoais de caráter patrimonial 
e respectivas ações.” 
15 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2004. p. 209. 
16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 1. p. 305. 
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usufruto; ou pode ser objeto de penhora17. E, nesse mesmo sentido, inexistem óbices para que 

possa figurar como sendo objeto de contrato de locação. 

 

 

3.3 A Natureza Jurídica das Ações de Sociedade Anônima  

 

 

O surgimento da sociedade anônima relega-se, mais diretamente, nas companhias 

coloniais fundadas a partir do sec. XVII, em concurso com o Estado e a iniciativa privada, no 

intuito de explorar e colonizar a América, África e Índia. As Companhias Holandesas das 

Índias Ocidentais, surgidas em 1612, contavam com a participação de acionistas não 

empresários, os quais, não obstante não tivessem participação nas deliberações sociais, 

detinham o direito quanto à participação dos resultados, na forma de dividendos18. 

Nesse sentido, a criação das sociedades anônimas, vinculada às grandes descobertas 

e viagens marítimas, proporcionou um processo de transferência de riquezas, culminando no 

aumento do risco decorrente da natureza do empreendimento e a necessidade de captação de 

recursos compatíveis com o porte do empreendimento. Isso porque a sua existência decorreu 

da necessidade de um instrumento jurídico adequado para superar as dificuldades então 

existentes: limitação da responsabilidade patrimonial (redução do risco) e possibilidade de 

busca de recursos em mãos de poupadores, interessados na remuneração sobre o capital 

investido19. 

Com efeito, tal como ocorre na atualidade, as ações de Sociedade Anônima conferem 

ao seu titular um direito de crédito, mas, em razão de tal fato, poder-se-ia ser considerada 

como um título de crédito e, como tal, pertencente à categoria dos bens móveis? 

Em sentido positivo, Arnaldo Rizzardo esclarece que a natureza jurídica das ações 

como sendo títulos de crédito se justificam pelo fato de fazerem “emanar direitos, 

assegurando o titular a participação na vida social, tomando parta da vida na sociedade, e 

influindo nas decisões com o exercício do voto”20. 

                                                           
17 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Juarez de 
Oliveira, 2004. p. 209. 
18 PAPINI, Roberto. Sociedade Anônima e Mercado de Valores Mobiliários. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 33/35. 
19 PAPINI, Roberto. Sociedade Anônima e Mercado de Valores Mobiliários. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 36/37. 
20 Op. Cit. p. 319. 
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Também de maneira afirmativa, Rubens Requião acrescenta, de forma didática, que a 

qualidade de acionista gera direito patrimonial e pessoal, seja, respectivamente, no que 

concerne à participação nos lucros ou na participação da vida social mediante voto ou 

fiscalização de seus negócios21. 

Contudo, é importante destacar que, no Brasil, o direito a voto não é essencial à 

caracterização das ações, haja vista o disposto no art. 111 da Lei 6.404/76, que permite ao 

estatuto limitar ou restringir o direito de voto das ações preferenciais, mediante cláusula 

expressa. 

Não obstante, Roberto Papini esclarece que “com a extinção da forma ao portador as 

ações não mais apresentam todas as características de título de crédito (falta cartularidade à 

ação nominativa, pois o exercício do direito é independente do documento)22. E ainda 

acrescenta, afirmando que se trataria, pois, de um título de crédito impropriamente dito, que 

confere apenas participação e legitimação corporativos. 

Tratando com propriedade acerca da problemática, Modesto Carvalhosa assevera que 

a ação escritural não mais pode ser vista como sendo um título de crédito, na medida em que 

não mais pode ser representada por certificado (ausência do requisito fundamental do 

documento), tratando-se, assim, de valor patrimonial incorpóreo: 

 

Restando atualmente, apenas a forma nominativa (Lei n°. 8.021, de 1990), sob as 
subformas registrada e escritural, perderam os certificados sua função primordial de 
materializar direitos inerentes à qualidade de acionista, não tendo qualquer utilidade. 
 
Com efeito, sua emissão, no caso das ações nominativas escriturais (art. 34), é 
impossível, dada sua natureza de bens incorpóreos, que não permite, em nenhuma 
hipótese, a representação por certificado, e, no caso das nominativas registradas (art. 
31), é desnecessária, pois o certificado não possui qualquer função constitutiva de 
direitos. Não tem a eficácia de documento autônomo, por lhe faltar literalidade. A 
declaração cartular do certificado nominativo não representa uma declaração bastante 
de vontade que pudesse ser exercitada mediante a simples apresentação do 
documento, como no caso das extintas ações ao portador

23
. 

 

Destarte, no que concerne às ações, representativas de parcela do capital social das 

sociedades por ações (Sociedade Anônima e Comandita por Ações) e que geram direitos 

patrimoniais e pessoais, infere-se, com exceção das escriturais, que as mesmas são bens e, 

                                                           
21 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. São Paulo: Saraiva, 2005. v. 2. p. 74/75. 
22 PAPINI, Roberto. Sociedade Anônima e Mercado de Valores Mobiliários. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
2004. p. 60. 
23 CARVALHOSA, Modesto. Comentários à lei de sociedades anônimas: artigos 1°. a 74. 5. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Saraiva, 2007. v.1. p. 140/141. 
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portanto, podem ser objetos de diversos negócios jurídicos, a exemplo de venda, cessão, 

doação, locação, usufruto, caução, penhor etc. 

Diante da divergência doutrinária instaurada, preferimos aquela solução trazida com 

propriedade por Américo Luíz Martins da Silva, pela qual, abordando-se as diversas posições 

doutrinárias existentes, conclui não se tratar a natureza jurídica das ações de um título de 

crédito propriamente dito, mas sim, “um indicativo, cartular ou não, de participação do 

acionista no empreendimento”.  

E ainda acrescenta o referido autor que: 

 

Esta ação, dentro dos limites por ela mesma estabelecidos em relação ao montante do 
capital social, em vista de sua própria natureza, expressa, em proporcionalidade com 
aquele, o domínio indireto sobre uma parte na universalidade indivisa dos bens 
sociais, pois o fundo social está indiviso entre todos os acionistas. Como consequência 
do domínio indireto, tem o acionista o direito à percepção dos frutos resultantes da 
utilização econômica e comercial do bem entregue (dividendos), que fica ao dispor da 
sociedade, como, também, o direito de participar direta ou indiretamente da gestão do 
empreendimento, sendo o domínio sobre o bem, ou o seu equivalente em espécie, 
resgatado pelo acionista, quando discordar dos caminhos que a sociedade tomou 
(acionista dissidente) ou quando for dissolvida a união dos bens sociais (liquidação da 
sociedade). 24 

 

Desta maneira, tal como ocorre com relação às quotas, as ações têm seu regime 

jurídico regido pelo direito das coisas móveis, elencado no art. 83, III, do Código Civil 

Brasileiro (CCB)25 e, portanto, podem ser objetos de cessão, compra e venda, locação etc..  

Convém observar, todavia, que, apesar de não atender a todos os requisitos formais 

do citado art. 83 do Código Civil para serem considerados como bens móveis por natureza, o 

caráter mobiliário da ação decorre de disposição legal expressa, sobretudo por meio dos arts. 

41 a 43 da Lei 6.406/76, que regulam a possibilidade de celebração do contrato de custódia de 

ações fungíveis. Da mesma forma, as ações são expressamente classificadas como valores 

mobiliários nos termos do art. 2º, I, da Lei 6.385/7626 

 

 

 

 

                                                           
24  SILVA, Américo Luís Martins da. As Ações das Sociedades e os Títulos de Crédito. Rio de Janeiro: Forense, 
1995. p. 180. 
25 Art. 83, CCB. “Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico; II - 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III - os direitos pessoais de caráter patrimonial 
e respectivas ações.” 
26 Art. 2o, Lei 6.385/76. “São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures e bônus de 
subscrição;” 
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4 O CONTRATO DE LOCAÇÃO  

   

 

Como bem assevera Carlos Roberto Gonçalves, o contrato de locação “[...] sempre 

desfrutou de enorme prestígio no direito privado, figurando hoje logo em seguida à compra e 

venda, no grau de utilização e importância no mundo negocial”27. 

O Contrato de Locação pode ser conceituado como o negócio jurídico pelo qual uma 

das partes se obriga à concessão, à outra, temporariamente e mediante contraprestação, o uso 

e gozo de coisa não fungível. Da dicção do art. 565 do Código Civil Brasileiro (CCB), define-

se o contrato de locação como sendo o negócio jurídico pelo qual “uma das partes se obriga a 

ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante 

certa retribuição”.  

Por bem infungível, esclarece Silvio de Salvo Venosa ser “aqueles corpos certos, 

que não admitem substituição por outros do mesmo gênero, quantidade e qualidade”28. E 

ainda complementa, o referido autor, no sentido de que “a fungibilidade ou infungibilidade é 

conceito próprio das coisas móveis”29. 

 Discorrendo acerca da questão, Caio Mário da Silva Pereira preleciona, com 

propriedade, que “As coisas infungíveis, ao revés, caracterizam-se pelos requisitos próprios 

que as individuam como corpo certo, o que impede ao devedor entregar uma por outra em 

solução do obrigado”30. 

Por envolver prestações recíprocas, ou seja, por gerar obrigações para ambas as 

partes, trata-se de contrato bilateral, sendo admitida, ainda, a figura da “exceção do contrato 

não cumprido”, prescrita no art. 476 do Código Civil Brasileiro31. Além disso, o contrato de 

locação é classificado como sendo oneroso, consensual, comutativo, não solene e de trato 

sucessivo (ou de execução continuada). 

Diz-se oneroso porque importa, necessariamente, “em vantagem e sacrifício para as 

partes”32, ou seja, a obrigação de uma das partes equivale ao cumprimento da prestação 

                                                           
27 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 6. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2009. v. III. p. 285. 
28 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 1. p. 315. 
29 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Parte Geral. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 1. p. 317. 
30 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil: Teoria Geral das Obrigações. 19. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2001. v.1. p. 368.  
31 CCB. Art. 476. “Nos contratos bilaterais, nenhum dos contratantes, antes de cumprida a sua obrigação, pode 
exigir o implemento da do outro”. 
32 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 3. p. 127. 
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assumida pela outra parte. Do contrário, se a cessão da coisa fosse gratuita, ter-se-ia de 

contrato de comodato, e não o de locação. 

É consensual na medida em que o seu aperfeiçoamento encontra-se atrelado à 

manifestação de vontade das partes, além de independer da entrega da coisa para que se tenha 

como perfeito (esta se mostra apenas necessária apenas na fase de execução ou cumprimento 

do contrato). Além disso, o contrato de locação é comutativo uma vez que não importa 

assunção de riscos, já que as prestações são estritamente previstas no contrato, de forma certa 

e não aleatória. 

O contrato de locação é não-solene, ainda, por não exigir a lei forma especial, 

podendo, inclusive, ser verbal. Lado outro, como bem lembra Carlos Roberto Gonçalves, 

“para se convencionar uma garantia, como a fiança, por exemplo, o contrato deve 

obrigatoriamente ser escrito”33. Assim sendo, infere-se que a sua forma é livre, somente 

sendo exigida em casos especiais, a exemplo daquele constante na Lei do Inquilinato (Lei 

8.245/91).  

Com efeito, o contrato de locação pode ser celebrado por prazo determinado ou 

indeterminado. Independentemente, diz-se tratar de contrato de trato sucessivo uma vez que 

se prolonga ao longo do tempo (ainda que determinado), possuindo prestações periódicas, o 

que implica a sua não extinção com o pagamento de uma parcela. 

Pelo contrato de locação, o locatário exerce posse direta sobre a coisa, embora de 

maneira precária. Como elementos principais do contrato, infere-se a necessidade conjunta de 

definição de objeto, preço e consentimento. 

Com relação ao preço, denominado de aluguel ou remuneração, consoante já 

mencionado, trata-se de elemento essencial do contrato, uma vez que se o uso e gozo da coisa 

o fossem cedidos a título gratuito, ter-se-ia de verdadeiro comodato, e não locação. A fixação 

do preço pode ser feita pelas partes, pode ocorrer mediante ato governamental, ou 

arbitramento administrativo ou judicial; só não se pode consignar no instrumento contratual a 

sua estipulação a cargo exclusivo (e arbitrário) de uma das partes contratantes. 

No que concerne ao consentimento, que pode ser expresso ou tácito, preleciona 

Carlos Roberto Gonçalves que “é capaz de locar quem tem poderes de administração. Não se 

exige, necessariamente, que seja proprietário [...]. O proprietário aparente, como é o 

possuidor de boa-fé, estando usufruindo da coisa, pode arrendá-la ou locá-la”34. Já quanto a 

pessoa do locatário, este deve ser estranho à coisa locada, na medida em que não pode receber 

                                                           
33 Op. Cit. p. 286. 
34 Op. Cit. p. 290. 
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coisa sua em locação, “salvo se o uso da coisa, por força do contrato ou em virtude de lei, 

pertencer validamente a outrem”35. 

Com relação ao objeto, cuja análise é o cerne da questão do presente estudo, infere-

se que pode ser coisa móvel ou imóvel, sendo que aquela deverá ser infungível. Nesse 

sentido, esclarece Silvio de Salvo Venosa: 

 

Quanto ao objeto da coisa locada, o art. 565 (antigo, art. 1.188) adverte que trata de 
bem não fungível. Isso porque incumbe ao locatário restituí-la ao locador uma vez 
findo o contrato, nos termos do art. 569, IV (antigo, art. 1.192, IV). Ficam, portanto, 
excluídas da locação as coisas consumíveis, como a energia elétrica anteriormente 
referida. O objeto do contrato deve ser apto à utilização e fruição pelo locador. Objeto 
inidôneo, neste ou e qualquer outro contrato, torna nulo o negócio. Destarte, nula será 
a locação de objeto ilícito. Não é necessário que o locador tenha o poder de dispor da 
coisa, pois pode até não ser seu dono, como ocorre com o usufrutuário. Basta que 
tenha o poder de cedê-la; dá-la em locação36. 

 

Com relação aos esclarecimentos do referido autor, cumpre elucidar que, atualmente, 

há possibilidade de a locação recair sobre bem fungível, inclusive energia elétrica, no âmbito 

do Mercado Atacadista de Energia Elétrica (MAE), nos termos da Lei nº 10.848, de 2004. 

Por fim, importa perquirir acerca das obrigações atinentes ao locador e locatário, 

inerentes ao contrato de locação. Quanto ao locador, o art. 566 do Código Civil Brasileiro 

estabelece a obrigação de (i) entregar ao locatário a coisa alugada, com suas pertenças, em 

estado de servir ao uso a que se destina, e a mantê-la nesse estado, pelo tempo do contrato, 

salvo cláusula expressa em contrário; e (ii) a garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso 

pacífico da coisa. 

Da dicção do art. 567 do Código Civil Brasileiro, ocorrendo a deterioração da coisa 

sem culpa do locatário, caberá a este um pedido ao locador de redução proporcional do valor 

do aluguel, ou, não servindo a coisa para o fim a que se destinava, requerer a resolução do 

contrato. 

Quanto ao locatário, dispõe o art. 569 do Código Civil Brasileiro, quanto às suas 

obrigações: “I - a servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, 

conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como 

se sua fosse; II - a pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados, e, em falta de ajuste, 

segundo o costume do lugar; III - a levar ao conhecimento do locador as turbações de 

                                                           
35 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: contratos e atos unilaterais. 6. ed. rev. São Paulo: 
Saraiva, 2009. v. III. p. 290. 
36 Op. Cit. p. 129. 
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terceiros, que se pretendam fundadas em direito; IV - a restituir a coisa, finda a locação, no 

estado em que a recebeu, salvas as deteriorações naturais ao uso regular.” 

Chama-se a atenção para o fato de que o desvio de finalidade, a ser auferido em cada 

caso, pode ensejar em infração ao contrato, culminando em sua rescisão antecipada, sem 

prejuízo do pagamento das perdas e danos que se verificarem37. Além disso, ao final da 

locação, se por prazo determinado, deve o locatário automaticamente restituir a coisa; ou, o 

sendo por prazo indeterminado, deverá fazê-lo após notificado para tanto, sob pena de 

permanecer pagando o valor do aluguel enquanto a tiver em seu poder (art. 575 do Código 

Civil Brasileiro38). 

 

 

5 A POSSIBILIDADE DE LOCAÇÃO DE AÇÕES E QUOTAS COMO INOVAÇÃO 

ESTRATÉGICA 

   

 

Uma vez perquiridas as naturezas jurídicas das quotas de Sociedades Limitadas e 

Ações de Sociedades Anônimas, bem como após a análise perfunctória do Contrato de 

Locação, demonstrar-se-á a possibilidade, dentro do contexto de inovação estratégica do 

direito, de aquelas poderem ser objetos deste instrumento de negócio jurídico. 

Reportando-se à lição de Cézar Fiuza39, cumpre trazer à tona o caráter dinâmico dos 

contratos, colocando em voga a sua função social e econômica; bem como a cooperação 

inerente ao seu processamento: 

 

Não se deve jamais esquecer o caráter dinâmico dos contratos, que são fontes de 
relações obrigacionais que se movimentam, que se transformam no tempo e no 
espaço. Sem essa visão de contrato enquanto processo dinâmico, não se poderia falar 
em função social e, muito menos, em função econômica 
 
Além da dinâmica, a relação contratual se processa em cooperação. Não se pode ver 
nas partes contratantes inimigos, um desejando destruir o outro. Para o contrato chegar 

                                                           
37 Complementa, ainda, SILVIO VENOSA (VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Contratos em Espécie. 6. 
ed. São Paulo: Atlas, 2006. v. 3. p. 131), que “se preferir, pode o locador ingressar com ação para que o 
locatário cesse ou se abstenha do uso indevido. A lei especifica o uso convencionado ou presumido. É 
necessário examinar o caso concreto. Importante por vezes tornar-se-á a prova pericial”. 
38 CCB. Art. 575. “Se, notificado o locatário, não restituir a coisa, pagará, enquanto a tiver em seu poder, o 
aluguel que o locador arbitrar, e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso 
fortuito”. 
39 FIÚZA, César Augusto de Castro. Por uma Redefinição da Contratualidade. In FIUZA, C. A. C. (Org.) ; SÁ, 
Maria de Fátima Freire de (Org.) ; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Org.) . Direito Civil - Atualidades II. 1. 
ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 264/265. 
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a bom termo, deixando todos satisfeitos, é fundamental que as partes possam exigir 
cooperação recíproca. 
 
Por fim, vem a lei, dando o necessário respaldo às partes que têm a segurança de que, 
se contratarem segundo o ordenamento jurídico, terão seus direitos assegurados. [...] 

  

Como visto, as quotas de Sociedade Limitada têm natureza jurídica de bem 

incorpóreo e, por tal razão, seu regime jurídico se dá pelo direito das coisas móveis, elencado 

no art. 83, III, do Código Civil Brasileiro (CCB)40, com a aplicação das regras especiais 

exigidas pela sua feição imaterial41. De igual modo, as ações de Sociedade Anônimas também 

são tratadas como bens móveis, para os fins do citado art. 83, III, do CCB. 

Desta feita, por possuírem existência jurídica e, como tal, poderem ser objetos de 

cessão, as quotas de Sociedade Limitada e ações de Sociedades Anônimas podem ser objeto 

de transmissão por ato inter vivios ou causa mortis; objeto de penhor para garantir dívida do 

sócio ou de terceiro; pode ser dada em usufruto; ou pode ser objeto de penhora.  

No sistema jurídico brasileiro, tanto as quotas quanto as ações são obrigatoriamente 

nominativas, e isso retira delas a fungibilidade plena, possível somente nos ordenamentos que 

permitem a existência de quotas e ações ao portador. E, como tal, por se tratarem de bem 

móvel infungível, as quotas e ações são compatíveis, assim, para figurarem como sendo 

objeto de Contrato de Locação. 

Em se tratando de locação de ações, para as Companhias de capital aberto, a 

Comissão de Valores Mobiliários (CVM), no contexto das políticas emanadas pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN)42, expediu a Instrução CVM n°. 249/2006, dispondo acerca do 

empréstimo de ações pelas entidades prestadoras de serviços de liquidação, registro e custódia 

de ações. 

Pela dicção do art. 1º da referida norma reguladora, as entidades prestadoras de 

serviços de liquidação, registro e custódia de ações poderão manter serviço de empréstimo de 

ações de emissão de companhias abertas, mediante aprovação prévia da CVM. Para tanto, 

referidas ações devem estar depositadas em custódia fungível nas respectivas entidades, livres 

de ônus ou gravames que impeçam sua circulação, e seus titulares devem previamente 

autorizar por escrito a realização de operações desta natureza.  

                                                           
40 Art. 83, CCB. “Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico; II - 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III - os direitos pessoais de caráter patrimonial 
e respectivas ações.” 
41 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2004. p. 209. 
42 A exemplo da Resolução CMN nº 1.289, de 20.03.87; Resolução CMN nº 1.787, de 01.02.91; e Resolução 
CMN nº 2.268,de 11.04.96. 
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Para tanto, estabelece o art. 3º da referida Instrução que o contrato de empréstimo a 

ser celebrado deverá mencionar, no mínimo:  

 

(i) o prazo de sua vigência e se renovável ou não automaticamente;  

(ii) o compromisso de o tomador liquidar o empréstimo mediante a entrega de ações da 

mesma espécie, classe e companhia, independentemente do número de ordem;  

(iii) o tratamento a ser conferido aos direitos inerentes às ações utilizadas na operação 

de empréstimo;  

(iv) a obrigatoriedade de o tomador dar garantias equivalentes a 100% (cem por cento) do 

valor das ações objeto do empréstimo, acrescido de percentual adicional destinado 

a compensar a variação desse valor em dois pregões consecutivos, a favor da 

entidade prestadora de serviços de liquidação, registro e custódia de ações;  

(v) a faculdade de a entidade prestadora de serviços de liquidação, registro e custódia de 

ações exigir do tomador do empréstimo a entrega de garantias adicionais, a 

qualquer momento e segundo os seus critérios, bem como de proceder à venda, 

independentemente de formalidade judicial ou extrajudicial, de títulos e valores 

mobiliários ou outros ativos que constituam a garantia da operação de empréstimo, 

quando o tomador deixar de atender qualquer obrigação decorrente dessa operação 

no prazo regulamentar estabelecido;  

(vi) além das garantias previstas no inciso anterior, o intermediário poderá exigir do 

tomador do empréstimo a entrega de garantias adicionais, a qualquer momento e 

segundo os seus critérios, bem como proceder à venda, independentemente de 

formalidade judicial ou extrajudicial, de títulos e valores mobiliários ou outros 

ativos que constituam esta garantia adicional da operação de empréstimo, quando 

o tomador deixar de atender a qualquer obrigação decorrente dessa operação no 

prazo regulamentar estabelecido; e, por fim,  

(vii) a forma de remuneração do empréstimo e de cobrança de taxas e encargos 

incidentes. (g.n.)  

 

No que concerne às ações de Sociedades Anônimas abertas, portanto, dentro do 

contexto do mercado de capitais, infere-se que qualquer investidor ou companhia aberta 

interessada pode oferecê-las para locação já que no caso, havendo remuneração esta fica 

caracterizada. 
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Convém asseverar que não há limitação regulatória acerca do alcance dos direitos 

inerentes à titularidade das ações objetos da locação. Melhor dizendo, por implicar direitos 

pessoais e patrimoniais, conforme já visto, em não havendo qualquer especificação ou 

limitação no contrato, infere-se que ao locatário são dados o uso e gozo de todos os direitos 

inerentes à titularidade ações, como não só o direito de exercício de voto (se for o caso) e 

participação em assembleias de acionistas, mas, também, direito sobre os dividendos e 

eventuais bonificações da companhia. 

Aquele que dá em locação as ações de sua titularidade é denominado locador, 

enquanto quem toma os papéis é chamado de tomador. Com efeito, a motivação para a 

celebração de contrato de locação de ações de Companhia Aberta decorre de questão 

exclusivamente financeira. Assim como ocorre com bens imóveis, por exemplo, há 

possibilidade de locação de ações no intuito de auferir uma renda extra. 

Neste caso, para o doador, a taxa de aluguel tem o condão de se afigurar como um 

rendimento, adicional ou não43, das ações; enquanto para o tomador, a posse da referida ação 

possibilita o exercício de determinadas operações no mercado de capitais, como a realização 

de opções de compra, liquidação de posições no mercado à vista e garantia de operações no 

mercado futuro44. 

Ao tomador, inclusive, pode ser vantajoso alugar as ações com menor liquidez e, 

durante o período do contrato de locação, negociá-las no mercado a um preço alto e, 

posteriormente, comprá-las a um preço menor, auferindo vantagem em razão do ágio obtido.  

Saliente-se, outrossim, que a Resolução n°. 3.914/3010 do  Banco Central do Brasil 

veda expressamente às instituições financeiras a realização de aluguel, troca ou empréstimo 

de títulos, valores mobiliários e outro ativo financeiro para investidor não residente no 

mercado brasileiro, cujo objetivo seja o de realizar operações nos mercados de derivativos; 

embora as operações já contratadas anteriormente à publicação da referida norma possam ser 

mantidas até os seus respectivos vencimentos ou, não havendo prazo determinado, até 31 de 

dezembro de 2010. 

Conquanto inexista legislação ou norma reguladora tratando da questão da locação 

de quotas ou ações para, respectivamente, as Sociedades Limitadas e Sociedades Anônimas 

                                                           
43 Consoante salientado, o Contrato de Locação deve estabelecer, pormenorizadamente, os direitos pessoais ou 
patrimoniais, inerentes à ação, que serão dados em locação. Poderá, assim, o titular (locador) ceder também os 
direitos patrimoniais, como dividendos, bonificações e subscrições, que, por óbvio, englobarão o preço da 
locação. 
44 Nesse sentido, conferir: YAZBEK, Otávio. Regulação do Mercado Financeiro e de Capitais. 2. Ed. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2009. p. 103/111 e 115/120. 
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fechadas, vislumbra-se, consoante acima já restou alinhavado, se tratar de objeto lícito e 

possível, possuindo, ainda, forma não vedada em lei.  

Assim sendo, em não havendo proibição específica no Contrato Social ou Estatuto 

Social, acerca de locação de quotas e ações, ou ainda, limitações ao referido exercício 

(percentual máximo, direitos inerentes à titularidade que poderão ser exercidos, etc.), infere-se 

a plena possibilidade da locação de ações e quotas. Mais uma vez, reportando-se à máxima do 

Direito Privado, impende ressaltar que tudo aquilo que não é proibido é permitido. 

Desta feita, se traduzindo em uma forma inovadora de atingir diversos objetivos 

mediante o exercício do status de sócio ou possuidor de ações de Companhias abertas, o 

instituto da locação também se mostra interessante no que concerne às ações de sociedades 

anônimas fechadas e sociedades limitadas, seja como modelo de investimento, seja como 

instrumento de participação em deliberações sociais, seja ainda, para composição temporária 

dos interesses das partes. 

No caso das sociedades anônimas fechadas, por exemplo, a utilização de contrato de 

locação de ações pode ser direcionada como uma forma alternativa (inovadora, estratégica) 

para reunir a maioria do capital social e, assim, em regra45, possibilitar o exercício do poder 

de controle; além daquela possibilidade de se auferir uma renda extra, tal como ocorre em 

face das Companhias abertas. 

 Com relação às Sociedades Limitadas, lado outro, a locação de quotas de uma 

sociedade junto à outra pode se afigurar como um meio lícito para assegurar a transferência de 

recursos entre elas, contabilmente justificado, evitando-se a caracterização de eventual grupo 

econômico, ou mesmo, confusão patrimonial. 

Vale salientar, outrossim, que a transferência objeto do contrato de locação è a posse, 

e não a titularidade. Destarte, os deveres e responsabilidades do sócio proprietário das quotas 

ou ações permanecem integralmente intactos e, como tal, não se pode imputá-las ao terceiro 

locatário como forma de isenção. 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Existem determinadas peculiaridades que podem impedir o exercício do poder de controle, mesmo diante da 
reunião da maioria absoluta do capital social, a exemplo da instituição de ações “golden shares”, as quais 
possuem poder absoluto de veto, na forma e peculiaridades que o estatuto ou acordo de acionistas determinar. 

4410



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

6 CONCLUSÃO 

 

 

Seguindo-se o contexto do princípio da ampla liberdade, é possível a celebração de 

negócio jurídico inominado ou atípico, conforme prescrevem os princípios gerais dos 

contratos. Isso, porque diante da natureza jurídica dos contratos em geral – e desde que o 

objeto seja lícito, possível e determinado, bem como sendo as partes plenamente capazes e 

não tenha a sua forma não defesa em lei46 – as partes são livres para pactuar o objeto da 

locação.  

Desta forma, as partes, gozando de capacidade plena, podem usar, gozar e dispor de 

seus bens da maneira que acharem melhor, a teor do art. 1.228 do Código Civil Brasileiro47. 

Consoante salienta Bruno Albergaria, “um dos fatores da globalização é a 

dinamização e volatividade das empresas”48, que “buscam sempre espaço mais favorável 

para obter o menor custo de produção”49. Diante de tal fato, o Direito Societário, por 

envolver também o conhecimento da empresa, noções econômicas, de mercado, de 

contabilidade, deve ser direcionado para o estabelecimento de soluções inovadoras, dentro do 

contexto jurídico, para questões atinentes às organizações empresariais, possibilitando 

aproximar o Direito dos planejamentos e das estratégias constantemente criadas por aquelas; 

ou seja, trazer a ciência jurídica para a vida das empresas. 

Como visto acima, as quotas de Sociedade Limitada têm natureza jurídica de bem 

incorpóreo e, por tal razão, seu regime jurídico se dá pelo direito das coisas móveis, elencado 

no art. 83, III, do Código Civil Brasileiro (CCB)50, com a aplicação das regras especiais 

exigidas pela sua feição imaterial51. De igual modo, as ações de Sociedade Anônimas também 

são tratadas como bens móveis, para os fins do citado art. 83, III, do CCB. 

                                                           
46 Conforme art. 104 do Código Civil Brasileiro. 
47 CCB. Art. 1.228. “Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de 
reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. 
48 ALBERGARIA, Bruno. A melhor Estratégia do Direito Internacional Público para inflingir às Empresas 
Transnacionais a melhor Conduta Ambiental. In. AMARAL, Paulo Adyr Dias do (Coord); FLORIANO NETO, 
Alex (Coord.). Direito Empresarial: Teorias, Práticas e Estratégias. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.  p. 29. 
49

 ALBERGARIA, Bruno. A melhor Estratégia do Direito Internacional Público para inflingir às Empresas 
Transnacionais a melhor Conduta Ambiental. In. AMARAL, Paulo Adyr Dias do (Coord); FLORIANO NETO, 
Alex (Coord.). Direito Empresarial: Teorias, Práticas e Estratégias. Belo Horizonte: Del Rey, 2010.  p. 28. 
50 Art. 83, CCB. “Consideram-se móveis para os efeitos legais: I - as energias que tenham valor econômico; II - 
os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III - os direitos pessoais de caráter patrimonial 
e respectivas ações.” 
51 GONÇALVES NETO, Alfredo de Assis. Lições de Direito Societário. 2.ed. rev. e atual. São Paulo: Editora 
Juarez de Oliveira, 2004. p. 209. 
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Desta feita, por possuírem existência jurídica e, como tal, poderem ser objetos de 

cessão, as quotas de Sociedade Limitada e ações de Sociedades Anônimas podem ser objeto 

de Contrato de Locação, já que este abrange qualquer coisa móvel (infungível) ou imóvel. E, 

desta forma, inúmeras estratégias inovadoras podem decorrer do uso da locação de quotas e 

de ações, seja para auferir rendimentos extras, utilizar do direito de voto e exercer controle 

acionário, receber dividendos etc. 

Destarte, a comunicação de áreas dentro do Direito, a exemplo dos Direitos 

Contratual e Societário, tem o condão de abrir um horizonte de possibilidades, relacionados à 

criação de novas vertentes, de novas estratégias, de mecanismos para solucionar ou produzir 

novos caminhos; todos, inovadores às necessidades das organizações empresariais, bem como 

aos anseios dos investidores e acionistas.  

Por tais razões, impende a necessidade de se atribuir uma maior importância ao tema 

da inovação estratégica do direito, imprescindível para a utilização do sistema jurídico não 

apenas como sendo fonte para a solução e prevenção de conflitos, mas, ainda, como um 

instrumento de estruturação de objetivos, uma ferramenta capaz de criar soluções estratégicas 

e inovadoras, rápidas e eficientes às necessidades que surgirem, diferentes do contexto já 

existente e capaz de saciar os anseios do mundo pós-moderno, o qual, tal como o Direito, vive 

em constante mudança e crescimento.  
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A PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO EMPRESARIAL E A GOVERNANÇA 

CORPORATIVA 

 

THE PUBLICITY OF CORPORATE LAW AND CORPORATE GOVERNANCE 

 

Felipe Chiarello De Souza Pinto 

Reinaldo Moreira Bruno 

 

  

RESUMO 

A publicização do direito é um fenômeno de proporções que vão para além da seara 

eminentemente teórica. Trata-se de uma percepção específica do fenômeno jurídico, capaz de 

causar impactos concretos na sociedade. Neste artigo, pretende-se mapear as principais 

características conceituais desse fenômeno, para avaliar sua influência na governança 

corporativa brasileira. Uma reflexão necessária nos conduz a um paralelo entre as práticas 

adotadas na esfera pública e as metas pretendidas por empresas privadas, as semelhanças 

também abrigam um complexo arcabouço normativo, que explicita uma estratégia de Estado e 

uma postura recorrente nas grandes corporações. A natureza do direito econômico permite a 

integração entre os conteúdos teóricos do direito civil constitucional e a dogmática do direito 

empresarial na perspectiva de questionamentos essenciais à realidade nacional e o reflexo da 

proposta no futuro do país. A governança corporativa é ponto ainda pouco explorado na 

doutrina brasileira e vem sendo explorado por outras ciências sociais aplicadas como a 

economia e administração. 

PALAVRAS-CHAVE: GOVERNANÇA CORPORATIVA; PUBLICIZAÇÃO DO 

DIREITO; SISTEMA DE CONTROLE. 

 

ABSTRACT 

Law’s publicization is a phenomenon of proportions that goes far beyond the usual sphere of 

theoretical disputes. It is an specific perception of the legal experience capable of cause 

effective impacts on the legal practice an great social impacts. This paper intends to map the 

main conceptual characteristics of such phenomenon, to properly analyze its influence over 

Brazilian corporate governance. A reflection needed, that leads us to a parallel between the 

practices adopted in the public domain and the goals sought by private enterprise, the 

similarities also harbor a regulatory complex framework, which explains a strategy of the 

State and a recurrent posture in large corporations. The nature of economic law allows the 

integration between the theoretical content of civil constitutional law and the dogmatics of 

business law, from the perspective of essential questions to national reality as a reflection of 

the proposal to the future of the country. The topic of corporate governance still remains a 

short explored theme by the brazilian doctrine and it’s being exploited by other applied social 

sciences like economics and administration. 

KEYWORDS: CORPORATE GOVERNANCE; LAW’S PUBLICIZATION; CONTROL 

SYSTEM. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

  

  

  

  

            O presente artigo desenvolve as reflexões presentes em postagem realizada 

por Frederico Gabrich, em seu blog[1],, quanto à realização do XVIII Congresso Nacional do 

CONPEDI- Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito entre  os dias 04 a 

07 de Novembro de 2009,  em São Paulo – SP, que contou com a participação de centenas de 

professores e alunos dos cursos de graduação e de pós-graduação em Direito de todo o Brasil,  

ocasião em que assistiu-se a defesa de mais de 350 teses, nas mais diversas áreas do 

conhecimento jurídico. 
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            Além de promover elogios ao evento e seus resultados em prol do 

desenvolvimento de novos rumos do pensamento acadêmico e futuro da atuação profissional 

de seus participantes, há interessante abordagem acerca do tratamento dispensado ao Direito 

Empresarial. 

  

  

  

            Segundo o estudioso, o evento sinalizou a prevalência de linha pensamento 

voltada para  questões de natureza teórica, ideologicamente contrárias aos interesses 

empresariais, ou relacionadas com a função social da propriedade e com a responsabilidade 

social da empresa.  

  

  

  

            Apontou ainda, a partir do evento, a baixa quantidade de trabalhos cujo 

objeto fosse a análise estratégica e exclusiva de temas tradicionais do Direito 

Comercial/Empresarial, ou mesmo relacionadas com o dia a dia da vida empresarial.  

  

            Esta constatação para Gabrich, é indicativa da crescente publicização do 

Direito Empresarial, conforme será explorado neste artigo. Para ele, tal processo é o resultado 

de problemas do ensino jurídico nacional que finda por não privilegiar a especialização de 

profissionais voltados para pensar, refletir e propor soluções jurídicas práticas e voltadas para 

a implementação eficaz dos objetivos, inclusive empresariais. 
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            No presente artigo, se pretende explorar as premissas e as construções 

teóricas que estão por trás do que tem convencionado chamar de “publicização do direito 

privado”, para, em seguida, aferir o impacto dessa concepção peculiar de direito privado na 

prática jurídica, por meio da avaliação do sistema de governança corporativa. 

  

1-     PUBLICIZAÇÃO DO DIREITO PRIVADO 

  

  

  

            Trata-se de fenômeno relativamente recente, que nos conduz a um quadro onde a 

clássica divisão  da Ciência do Direito em público e privado não se encontra em consonância 

com a realidade jurídica e por conseguinte, não atende mais à complexidade das relações da 

sociedade moderna.  A dicotomia entre Direito Público e Direito Privado serviu a um certo 

interesse e propósito teórico, útil a um determinado contexto, que já não existe mais.[2]  

  

  

  

Diante deste quadro de evolução, tanto as entidades de Direito Público podem e 

atuam como particulares e, como tal são tratadas, submetendo-se  portanto, às leis de direito 

privado como também, nas relações privadas, com o  Estado interferindo,  impondo sua “  

vontade” , reduzindo substancialmente um dos aspectos mais caros aos estudiosos do Direito 

Privado,  a autonomia do particular.Restam realçados os preceitos de ordem pública, com 

força obrigatória e inderrogável pela vontade das partes, apesar de tratar-se de relações 

privadas. 

  

  

4419



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

            A partir dessa crítica é que se constata uma  “publicização do Direito 

Privado”, cada vez mais visível toda vez que o Estado intervém numa área outrora reservada  

ao âmbito privado do indivíduo. 

  

  

  

            Esta tendência de progressivo aumento da capacidade do Estado de 

intervenção sobre a conduta individual, implica o enfraquecimento de princípios típicos do 

Direito Privado, dentre eles a autonomia da vontade nos contratos, herdada da proposta 

individualista da modernidade. 

  

  

  

            No Brasil tem-se como base da unificação entre o Direito Publico e do 

Direito Privado, a Constituição Federal editada em 1988, que aborda questões outrora 

exclusivas do Direito Privado e promove  a reconstrução da dogmática jurídica a partir da 

consagração da cidadania como elemento fundamental e propulsor desta modificação. 

  

  

  

            Desta forma, o Direito Constitucional, aproximou-se das reais e concretas  

necessidades humanas, promovendo a constitucionalização do direito privado, levando os 

direitos e garantias fundamentais a possuírem direta eficácia nas relações de Direito Privado. 
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            A Constituição Federal deu nova dimensão ao direito privado como um todo. 

Tome-se como exemplo a propriedade privada, agora caracterizada pela função social 

enquanto  instrumento limitador do  direito de propriedade, impondo a necessidade de 

estabelecer-se outra compreensão conceitual da propriedade. 

  

  

  

            A publicização neste contexto acaba sendo entendida como um processo de 

intervenção legislativa infraconstitucional, diversamente de outro fenômeno conhecido como 

constitucionalização que tem por fito submeter o direito positivo aos fundamentos de validade 

constitucionais.[3] 

  

  

  

            Não há como esquecer a boa fé, não positivada no Código Civil revogado, 

porém reconhecida pela doutrina e jurisprudência como regra principiológica, tendo o Código 

vigente, acolhido-a  expressamente  como princípio fundamental. 

  

  

  

            Há, contudo, uma dicotomia relevante dentro do próprio “Direito Privado”, 

qual seja, aquela existente entre Direito Civil e Direito Empresarial (classicamente 

denominado de Direito Comercial). 
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            De um lado, o Direito Civil tem como característica o nacionalismo, eis que 

seu objeto é o cidadão de determinado Estado, bem como suas relações no território nacional 

deste, tendo por base formal a rigidez legislativa. Este “ramo” apresenta como aspecto 

preponderante normas de regulação de atividades  realizadas por particulares,   tratando  de  

interesses individuais, não obstante seja constatada a existência de normas cogentes, de ordem 

pública mesmo que, os  interesses protegidos sejam privados, aqueles verificados no 

relacionamento de indivíduo para indivíduo. [4] 

  

  

  

            Já o Direito Empresarial, outrora denominado comercial, sempre 

caracterizou-se pelo  universalismo, regulando as relações de exportação e importação, a 

onerosidade, a informalidade. Ante tais características verifica-se a influência de interessantes 

institutos que permitem uma atuação rápida, permitindo a celeridade na atuação dos atos 

submetidos a suas regras, citando-se como exemplos a mediação, a especulação, a 

dinamicidade e a circulação dos bens. 

  

  

  

. 

  

  

  

            Apesar da discussão doutrinária verificada ao longo do tempo, hoje assiste-se 

o  consenso na admissão da idéia de unificação do direito privado naquilo que tem em 

comum: as obrigações.[5] 
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            Neste sentido, o Código Civil vigente, promoveu a unificação no tratamento 

das obrigações, dando disciplina própria e  substituindo o já ultrapassado  conceito de 

comerciante ante a evolução da atividade econômica pelo mais amplo conceito de empresário. 

  

  

  

            Referindo-se a este tratamento promovido pelo Código Civil, um de seus 

autores, o jurista Miguel Reale, afirma que este tratamento unívoco em relação ao direito das 

obrigações significa tão somente “ir ao encontro de uma realidade já existente”.[6] 

  

  

  

            Ante este tratamento legislativo, é possível a afirmar a inexistência de  

diferenças substanciais e relevantes  entre o Direito Civil e Empresarial  no que tange  ao 

tratamento das obrigações. 

  

            Convém ressaltar que, apesar desta corrente hoje consagrada pelo 

ordenamento no que se refere ao tratamento da empresa não houve a total unificação do 

Direito Privado, como pretendiam alguns. 
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2-      GOVERNANÇA CORPORATIVA  

  

  

  

Trata-se da materialização de  movimento  iniciado nos anos 90,  nos Estados 

Unidos, onde os  acionistas das grandes empresas despertaram para a necessidade de novas 

regras que os protegessem dos abusos da diretoria executiva, da inércia de conselhos de 

administração inoperantes e das omissões das auditorias externas. 

  

A elaboração das denominadas práticas de governa corporativa dá-se com o 

objetivo de superar o denominado "conflito de agência", decorrente da separação entre a 

propriedade e a gestão empresarial. Com sua implantação, o proprietário (acionista) delega a 

um agente especializado (executivo) o poder de decisão sobre sua propriedade. 

  

  

  

A preocupação da Governança Corporativa é criar um conjunto eficiente de 

mecanismos, tanto de incentivos quanto de monitoramento, a fim de assegurar que o 

comportamento dos executivos esteja sempre alinhado com o interesse dos acionistas. 

  

  

  

Pode-se afirmar que governança corporativa constitui-se em um  sistema através 

do qual qual as sociedades empresariais são dirigidas e monitoradas pelo mercado de capitais, 

envolvendo os relacionamentos entre acionistas, conselho, diretoria e auditoria. 
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Este sistema estabelece e norteia o processo de tomada de decisão e de 

implementação das decisões tomadas pelos orgãos da sociedade. 

  

Caracteriza-se em linhas gerais pela busca de instrumentos que assegurem a gestão 

democrática; transparente e participativa dos sócios independentemente, do volume de ações, 

baseada em tratamento isonômico entre estes.  Constituída por regras claras de gestão, 

impondo comportamento ético que permita ao investidor verificar a clareza dos investimentos 

que realiza. 

  

A implementação destas práticas importa significativa e substancial ação contra a 

corrupção e, ainda, como instrumento assecuratório dos interesses as minorias, para que  

sejam considerados nas decisões da companhia. 

  

A boa governança busca realizar estes objetivos livre de abusos e de corrupção e 

com o devido respeito à lei tendo como parâmetro uma situação  ideal que é difícil 

atingimento em sua totalidade, ciente que  a busca do desenvolvimento humano sustentável  

embasa e justifica  as ações realizadas no sentido de obter este ideal. 

  

Cumpre salientar que o desenvolvimento humano sustentável  buscado pelas boas 

práticas de governança corporativa não constituem assistencialismo e,  tampouco  bondades 

das corporações, eis que, apesar de  tais ações trazerem  benefícios à sociedade, estas medidas 

de gestão,  têm como principal objetivo,  o  aumento do valor da sociedade e facilitar seu 

acesso ao capital. 

  

Constata-se assim que, sua implantação objetiva aumenta a probabilidade dos 

fornecedores de recursos garantirem para si o retorno sobre seu investimento, por meio de um 

conjunto de mecanismos no qual se inclui o Conselho de Administração. Em outras palavras, 

adotar os mecanismos de governança é uma sinalização ao Mercado, da diminuição dos riscos 

de investimento na empresa. 
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Entre nós sua implantação deu-se a partir da necessidade de adequação do 

mercado aos processos de globalização, privatização e desregulamentação da economia, que 

ensejaram um ambiente corporativo mais competitivo. 

  

Com a presença de investidores institucionais mais ativos, houve grande  

dispersão do controle acionário, exigindo maior foco na eficiência econômica e transparência 

da gestão, impondo substanciais modificações nos  oligopólios, nas empresas exclusivamente 

de controle e gestão familiar com alta concentração do capital, na passividade de acionistas 

minoritários  e  conselhos de administração omissos e meramente figurativos. 

  

Tomando exemplificativamente as privatizações, nessas empresas  são observadas 

as primeiras experiências de controle compartilhado no Brasil, formalizado por meio de 

acordo de acionistas, com  os investidores integrantes do bloco de controle participando do 

comando da empresa, estabelecendo contratualmente regras. 

  

Os investidores institucionais assumiram uma postura ativa, comparecendo nas 

assembléias gerais, exercendo  direito  de voto, e atuando eficazmente no processo de  

fiscalização. 

  

Com o aumento de investimentos de estrangeiros no mercado de capitais, restou 

evidenciada a necessidade das empresas se adaptarem às exigências e padrões internacionais, 

tornando prioridade a implantação de práticas de Governança Corporativa ante a pressão 

exercida  por parte dos investidores. 

  

No Brasil, segundo André Luiz Carvalhal da Silva destacam-se os códigos do 

Instituto Brasileiro de Governança Corporativa (IBGC) e da Comissão de Valores Mobiliários 

(CVM) e o Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo. 
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A partir de constatação verificada na dissertação de mestrado de Alexandre Di 

Miceli Silveira[7], apresentada na Universidade São Paulo, as companhias que submeteram-se 

às recomendações do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, da  Comissão de 

Valores alcançaram maior valor de mercado ou melhor desempenho. 

  

Buscando incentivar a adoção das práticas de boa governança, a Bolsa de Valores 

de São Paulo, promoveu a criação de segmentos especiais, além de tratar do mercado em 

geral, estabeleceu tratamento diferenciado a empresas que adotaram padrões de Governança 

Corporativa.   

  

Com o objetivo  de estimular o interesse de investidores e a valorização das 

empresas listadas, foram instituídos três segmentos diferenciado de empresas que adotaram 

estas práticas, sendo eles denominados: Nível 1, Nível 2 e Novo Mercado. 

  

Basicamente diferenciam-se: 

  

a.   Nível 1-  caracteriza-se por exigir práticas adicionais de liquidez das 

ações e disclosure; 

  

b.    Nível 2-  tem por obrigação práticas adicionais relativas aos direitos 

dos acionistas e conselho de administração; 
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c.   Novo Mercado- diferencia-se do Nível 2 pela exigência para emissão 

exclusiva de ações com direito a voto. 

  

Segundo o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, referindo-se a esta 

classificação de empresas adotantes das práticas de boa governança, os  dois últimos 

apresentam como resultado esperado a redução das incertezas no processo de avaliação, 

investimento e de risco, o aumento de investidores interessados e, consequentemente, o 

fortalecimento do mercado acionário, aspectos que  trazem benefícios para investidores, 

empresa, mercado e Brasil. 

  

Este rápido panorama acerca das práticas de boa governança, indicam que o 

modelo proposto depende de manifestação de vontade das empresas, ou seja, inexiste 

imposição estatal mediante a edição de normas que estabeleçam a obrigatoriedade da adoção 

deste modelo de gestão empresarial. 

  

  

  

3-      IMPLEMENTAÇÃO DAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA - SISTEMA DE 

CONTROLE 

  

Na verdade, o que se verifica é a auto-regulação do mercado, com a adoção 

voluntaria de procedimentos uniformes, estabelecidos por entidades privadas, com o fito de 

obtenção de valorização das empresas, e melhoria das condições para busca de recursos no 

mercado. 

  

Apesar de eventual crítica que possa haver em relação a denominada publicização 

do direito privado, onde os interesses dos empresários são colocados em segundo plano, a 

partir de elaboração legislativa, a adoção de práticas de governança corporativa, é 
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caracterizada pelo aspecto voluntário, sem a imposição estatal, apresenta submissão a 

institutos inspirados no Direito Público. 

  

Para demonstrar esta influência de normas de Direito Público, notadamente no 

sistema de controle integrante das práticas de governança corporativa, tome-se  alguns 

aspectos indispensáveis para que as empresas possam aderir a esta modalidade de gestão 

administrativa. 

  

Este sistema é um dos objetivos de adoção destas práticas vez que, sua elaboração 

deu-se a partir da necessidade de preservar os interesses de acionistas minoritários, e para 

permitir a obtenção de recursos de investidores internacionais, o mercado teve 

necessariamente que submeter-se a pressão destes. 

  

Quanto aos órgãos e respectivas funções desempenhadas por estes tem-se órgãos 

Deliberativos; Executivo e Controladoria e são espécies destes órgãos a Assembléia Geral – 

órgão máximo da sociedade- , o Conselho de Administração, a Diretoria Executiva e o 

Conselho Fiscal. 

  

Diante desta estruturação, é possível verificar que ela possui as mesmas 

características do Estado em qualquer de seus níveis,  quer quanto as funções,  como, também 

em relação ao próprio órgão, ante o que prevê o artigo 2º da Constituição Federal, que 

estabelece os poderes independentes e harmônicos entre si, o  Legislativo, o Executivo e o 

Judiciário. 

  

  

  

3.1 – PARALELO ENTRE DIRETRIZES CORPORATIVAS E ESTATAIS  
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No processo de tomada de decisões, verifica-se que a cada ação, tem-se  

equivalente  um voto,  sendo que todos acionistas tem direito a voto, independentemente da 

classe de suas ações, sendo todas ordinárias, e as preferenciais já emitidas transformadas em 

ordinárias; 

  

Em relação a esta transformação de ações preferenciais em ordinárias, há 

necessidade de que as empresas estabeleçam em seus regulamentos internos a possibilidade 

de voto a ações preferenciais nas matérias mais relevantes, marcadas pelo conflito de 

interesses. 

  

Ainda no que se refere ao poder de voto, as regras de governança, impedem a 

realização de acordos entre sócios que tendam restringir ou vincular votos e tampouco para 

indicar de dirigentes da sociedade. 

  

Este tratamento é bastante semelhante ao estabelecido pela Constituição Federal 

no tocante a participação dos cidadãos no processo eleitoral, quando da  escolha de seus 

representantes e administradores.[8] 

  

Ainda quanto ao aspecto vinculado a propriedade tem-se que acionistas 

controladores, administradores, integrantes do Conselho Fiscal, cônjuges, companheiros e 

dependentes, devem comunicar á Bolsa de Valores quantidade e características de valores 

mobiliários emitidos pela companhia que seja titulares, mesmo posteriormente à investidura 

do cargo. 
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Quanto a este aspecto de informações acerca da variação de patrimônio verificado 

a partir da empresa do qual são acionistas, a regra é bastante similar a estabelecida na Lei de 

Improbidade administrativa, a Lei 8.429/92, em relação aos agentes públicos.[9] 

  

As sociedades também devem ter sua atuação marcada pela transparência 

notadamente em relação a seu quadro societário, com expressa previsão dentre as regras de 

boa governança, da necessária disponibilização do quadro societário com respectivas 

quantidades. 

  

Esta exigência nada mais é que a aplicação do princípio da publicidade cogente a 

toda Administração Publica brasileira em seus três níveis[10], sendo seu principal instrumento 

no âmbito publico a publicação dos atos  no Diário Oficial.[11] 

  

Em sociedades familiares, as normas de boa governança estabelecem a realização 

do denominado Conselho de Família, onde são discutidos assuntos  familiares e expectativas 

em relação à sociedade, limitando interesses familiares, preservando valores familiares, 

planejamento de sucessão entre outros, sem que sejam confundidos com o Conselho de 

Administração. 

  

Esta medida é das mais salutares na gestão das empresas, tem na Administração 

Pública, um paralelo bastante acentuado, não no mecanismo, mas sim, na missão de afastar as 

questões familiares e pessoais do processo de gestão da empresa. Trata-se do princípio da 

impessoalidade, consagrado no “caput” do artigo 37 da Constituição Federal, que tem por 

principal objetivo, afastar todo e qualquer interesse pessoal, da gestão publica.[12] 

  

A transferência de controle acionário é objeto de restrições no sentido de evitar a 

realização de ações que visem a obtenção do controle acionário através simulações ou mesmo, 

marcadas pelo absoluto sigilo, fato que enseja via de regra graves e irreparáveis conflitos, 

com prejuízos incomensuráveis à empresa. 
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Objetivando evitar este tipo de comportamento, deverá ocorrer oferta idêntica a 

todos os sócios, nas mesmas condições promovidas em relação ao sócio controlador. Também 

se busca impor restrições a possibilidade de alienação de controle acionário, com intuito de 

permitir a continuidade da empresa, sem grandes sobressaltos e surpresas. 

  

Este comportamento de governança corporativa, encontra paralelo semelhante no 

procedimento de alienação de bens públicos, que submete-se a existência de interesse público 

justificado, precedida de avaliação e realizada mediante licitação, que no caso de  participação 

acionária, poderá dar-se na bolsa de valores.[13] 

  

Outra questão que enseja graves consequências inclusive na saúde financeira das 

empresas é a utilização de informação privilegiada para si ou para outrem em decorrência do 

exercício dos cargos de direção na sociedade, pratica esta que nas empresas que aderirem as 

normas de boa governança, encontra-se vedada como em relação àqueles que as integram. 

  

Esta preocupação assemelha-se àquela que ocorre em relação a agentes públicos 

que deixam os cargos e encontram-se impedidos de atuarem mesmo na iniciativa privada 

durante, no setor onde exercia suas atribuições, durante determinado lapso temporal, ou seja, a 

denominada “ quarentena”[14] 

  

3.2- CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  

  

Este tem como missão trabalhar em prol do interesse da sociedade sendo dotado 

de poderes para eleger o Presidente da Diretoria; aprovar a escolha e dispensa dos demais 

executivos, acompanhar a gestão, monitorar os riscos; indicação e substituição de dos 

auditores independentes e supervisionar o relacionamento da empresa. 
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A atribuição do Conselho atuando no sentido de buscar atender aos interesses da 

sociedade, é similar a expressa previsão contida na Constituição Federal, como objetivo 

fundamental do Estado Brasileiro, qual seja, o de promover o bem de todos.[15] 

  

Também é atribuição do Conselho de Administração a avaliação do Executivo 

principal, missão similar à atribuída ao Poder Legislativo no âmbito estatal, em seus três 

níveis, que constitucionalmente tem a competência exclusiva de julgar anualmente as contas 

prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução dos planos de 

governo, como também o poder de autorizar a instauração de processo contra o Chefe do 

Poder Executivo.[16] 

  

Para exercer suas atribuições, deve o Conselho de Administração elaborar seu  

regimento interno que permita a organização de seu funcionamento sendo  tal previsão similar 

à estabelecida pela Carta às duas Casas Legislativas da União.[17] 

  

Há necessidade nas empresas da expressa previsão de composição do Conselho, 

com número variável de cinco a nove membros com capacidade de análise gerencial de 

relatórios, integridade pessoal, alinhamento com valores da sociedade, visão estratégica, 

conhecimento de práticas de governança corporativa com seu presidente avaliando 

anualmente o desempenho do conselho e de cada um de seus membros. 

  

O exercício do mandato de seus integrantes deverá ocorrer em prazo definido, 

admitida a recondução mediante avaliação formal do desempenho, com fixação com período 

máximo de trabalho no Conselho, bem como o planejamento da sucessão. 

  

Tal previsão é semelhante à prevista em relação ao funcionamento das Casas 

Legislativas da União, tomando-se as previsões para a Câmara Federal e para o Senado, cujas 

composições dá-se mediante eleição. Ressalte-se que a Câmara tem sua composição fixada 

através critério de proporcionalidade tendo em conta a população do Estado.[18] 
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As empresas que aderirem as práticas de governança corporativa não poderão ter 

o Presidente do Conselho de Administração exercendo a presidência da Diretoria Executiva 

bem como, os membros do Conselho de Administração não poderão integrar o Conselho 

Fiscal. 

  

  

  

Esta hipótese é mais uma daquelas que encontra situação análoga no 

funcionamento do aparato estatal, mais precisamente a aquela que envolve a vedação de 

acumulação de cargos [19], bem como a vedação de exercício  a parlamentares, tanto 

senadores como deputados federais, de cargos junto ao Poder Executivo.[20] 

  

Também deverá o Conselho estabelecer um calendário anual de reuniões do 

ordinária e quanto as  extraordinárias, serem designadas  com pelo menos sete dias de 

antecedência, hipótese similar à estabelecida ao funcionamento do Congresso Nacional, que 

 reunir-se-á, anualmente, na Capital Federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto 

a 22 de dezembro.[21] 

  

Para o adequado funcionamento do Conselho, podem ser constituídos  comitês 

compostos por parte de seus integrantes para  assuntos específicos  tais como comitê de 

auditoria, comitê de nomeação , comitê de governança corporativa entre outros aspectos 

necessários ao adequado exercício das funções do Conselho. 

  

Esta possibilidade encontra paralelo na Carta, no que tange ao funcionamento do 

Legislativo, ao autorizar a constituição de comissões permanentes e temporárias, constituídas 

na forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua 

criação.[22] 
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3.3. QUANTO A GESTÃO  

  

O Presidente ou Executivo Principal será o responsável pela execução de 

diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração, ao qual deverá prestar contas. Cabendo a 

este indicar os demais executivos, que serão submetidos à apreciação do Conselho e são 

pessoalmente responsáveis  por suas atribuições de gestão e de prestação de contas. 

  

A estruturação e funcionamento dos órgãos de gestão são similares ao 

estabelecido pela Carta em relação ao funcionamento do Poder Executivo que é exercido pelo 

Presidente da República, com auxílio de Ministros, que são ocupantes de cargos de 

provimento em comissão.[23] 

  

No que tange a responsabilização dos dirigentes, o mesmo se dá na estruturação 

da máquina estatal, onde o Parlamento poderá questionar e convocar os auxiliares do 

Presidente da República, no sentido de prestarem esclarecimentos acerca de assuntos relativos 

a sua área de atuação.[24] 

  

Neste processo de gestão diferenciada, tanto o Presidente  como os  demais 

executivos são responsáveis pela transparência, que  deverá ser clara objetiva e simultânea a 

todos os interessados. 

  

Este tratamento à transparência é similar ao estabelecido pela Constituição no que 

se refere à publicidade dos atos administrativos, constituindo-se esta, em condição de eficácia 

dos mesmos.[25] 
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Para a adequada prestação de contas das empresas, deverá o presidente da 

Diretoria, promover a apresentação de relatório anual com demais demonstrações financeiras 

e patrimoniais, acompanhadas do parecer da Auditoria Independente. 

  

Este é o modelo estabelecido para o exercício do controle das contas do Poder 

Executivo no âmbito do Estado, em seus três níveis, cujo julgamento dá-se pelo Legislativo, 

que se socorre no aspecto técnico do Tribunal de Contas, que emite parecer prévio sobre as 

contas e a execução do plano de governo.[26] 

  

3.4. AUDITORIA INDEPENDENTE  

  

Como já ressaltado impõe a Diretoria Executiva e seu Presidente a prestação de 

contas anual, que deverá obrigatoriamente ser acompanhada de parecer de empresa de 

independente de auditoria, que será escolhida Conselho de Administração ou  Comitê de 

auditoria, devendo  o contrato ser celebrado por prazo determinado, admitida a recontratação. 

  

A impessoalidade e neutralidade idealizadas nessa previsão pragmática de “prática 

de boa governança”, no âmbito do Poder Público encontra-se resguardada vez que, inexiste a 

contratação de auditoria independente para a elaboração de parecer mais sim, há 

constitucionalmente a previsão da organização de Tribunais de Contas, enquanto estrutura 

autônoma, que auxilia o Poder Legislativo na Tomada de Contas, sem contudo,  submeter-se a 

este.[27] 

  

  

  

4. CONCLUSÃO 

  

4436



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            Feitas estas breves considerações acerca de temas tão relevantes, cuja pretensão não 

poderia ser de esgotar o tema, pode-se extrair algumas conclusões absolutamente relevantes 

envolvendo o processo de publicização do Direito entre nós, notadamente em relação a 

práticas de governança corporativa. 

  

  

  

            Em um processo de globalização da economia, e seus reflexos notadamente  no 

mercado de capitais, é inevitável que haja necessidade de  uma maior homogeneização das 

regras que regem as companhias abertas,  vez que,  investidores globais,  tendo a sua 

disposição inúmeras opções para investimentos e aplicação de recursos, nos mais variados 

países, acabam promovendo grande pressão sobre o mercado brasileiro no sentido de que 

sejam oferecidas, garantias e transparência quanto a gestão das sociedades que se dispõe a 

abrir seu capital, e portanto, partirem em busca de capitação de novos recursos no mercado.  

  

            Apesar de recente a adoção de práticas de governança corporativa em todo o mundo, o 

empresariado nacional vê-se compelido a promover um processo  de adoção destas na gestão 

da empresa, extraindo-se que estas práticas não estão dissociadas da realidade dos mercados 

em que são aplicadas, principalmente em relação à estrutura de propriedade das companhias.  

  

            As iniciativas brasileiras neste sentido, foram sendo efetivadas, mesmo sem a edição 

de legislação específica estabelecendo o modelo, o que o tornaria  algo absolutamente 

artificial, cuja implantação dar-se-ia com manifesta intervenção do Estado no processo. 

  

            Alterações legislativas foram imprescindíveis, notadamente na lei das Sociedades 

Anônimas, introduzidas pela Lei nº 10.303/01, mas não foram estas que tiveram o condão de 

iniciar e promover a adoção de práticas de governança corporativa.  
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            As alterações introduzidas na legislação societária foram de grande alcance e 

representam um avanço em relação à legislação anterior, embora existam certos setores do 

próprio mercado que as consideraram tímidas e continuam a exigir novas mudanças, algumas 

marcas por uma arbitrariedade sem precedentes, como a transformação compulsória de todas 

as ações existentes em ações com direito a voto.  

  

            Relevantes foram e são as iniciativas tanto do Instituto Brasileiro de Governança 

Corporativa e da Bolsa de Valores de São Paulo de criar o Novo Mercado, um ambiente de 

negociação de ações emitidas por empresas que apresentam boas práticas de governança 

corporativa. 

  

            Tem-se, portanto, um processo de auto-regulação, ou  uma prática bem sucedida de 

busca de soluções de seus problemas pelo próprio mercado, onde a pactuação entre 

interessados junto a entidades absolutamente idôneas trazem a credibilidade necessária para 

um sistema de gestão dotado de transparência e de garantias aos investidores. 

  

            Há críticas substanciais de diversos setores que clamam por novas e radicais alterações 

na legislação para tornar cogentes as práticas de governança corporativa, porém não se 

apercebe que incidem em um equívoco comum no país: achar que basta mudar a lei para que 

todos os problemas se resolvam.  

  

            O caminho adequado não é o da intervenção estatal crescente e sim o da 

autorregulação, através da adoção voluntária de regras de governança corporativa.  
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            A criação do Novo Mercado pela Bovespa é o grande exemplo de iniciativa que 

aponta o caminho certo a servir de novo modelo, que constitui-se em iniciativa da própria 

Bolsa, cuja adesão é voluntária e que não precisa de qualquer tipo de lei ou norma do 

reguladora para impor sua observância. 

  

            Apesar desta característica absolutamente voluntária, constitui-se em um grande 

sucesso junto às empresas e principalmente em relação aos investidores, tanto pequenos como 

institucionais de terem seus direitos assegurados, com instrumentos de controle bastante 

eficazes. 

  

            Estes não se encontram positivados mas sim, previstos no Código de Governança 

Corporativo patrocinado pela Comissão de Valores Mobiliários, que em linhas gerais, 

estabelece um interessante sistema de controle  das ações daqueles incumbidos de promover a 

gestão destas sociedades. 

  

            Este sistema demonstrou-se em apertada verificação, apresenta substancial 

similaridade em relação ao sistema de controle estabelecido para entes e entidades publicas, 

quanto a prestação de contas, a incidência de princípios da publicidade, da impessoalidade, da 

probidade entre outros aspectos, até então reservados exclusivamente ao setor público. 

  

            Como já salientado este sistema não é produto de imposição estatal e sim, decorrente 

de atuação voluntária do próprio mercado. 

  

            Esta constatação coloca-nos diante de uma conclusão bastante interessante. O processo 

de publicização do Direito Privado não é produto único e exclusivo da atuação do legislador e 

tampouco da doutrina. 
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            Neste contexto, parecem-nos absolutamente relevantes as palavras do Professor Luís 

Roberto Barroso, quanto à publicização do direito: 

  

“ O mundo se constitucionalizou , se publicizou e nós vimos um triunfo 

total e absoluto total do Direito Constitucional e do Direito Administrativo. A gente 

deve ser humilde na vitória. Portanto, para quem vem de onde eu venho, é uma 

celebração que deve ser feita, pois, na vida a gente deve ser “ janela” e não “ 

espelho”. Logo, essa ascendência da Constituição e do Direito Público deve servir 

como uma janela  para olhar o mundo e não como um  espelho para olhar a si 

próprio.”[28]( g.n.) 

  

  

  

            Na verdade, este processo tem como atores além dos citados, a própria sociedade, que 

mesmo voluntariamente, busca instrumentos que entende adequados para a solução de 

questões de seu cotidiano. 

  

            Independentemente da classificação que possa ter, o interesse da sociedade solucionar 

a questão enfrentada da forma eficaz, mesmo que que a solução seja buscar no Direito 

Público, instrumentos capazes de atender às necessidades. 

  

            O caso do sistema de controle das práticas de governança corporativa é um exemplo 

dos mais evidentes como já demonstrado na seção 4 deste breve estudo. 
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[15] Art. 3º IV da Constituição Federal 

[16] Art. 49, IX e Art. 51,I, ambos da Constituição Federal 

[17] Art. 51, III e Art. 52 XII ambos da Constituição Federal. 

[18] Art. 45, §1º e 46§1º, ambos da Constituição Federal. 

[19] Art.37, XVI da Constituição Federal.  

[20] Art. 54, I e II e Art. 55 ambos da Constituição Federal. 

[21] Art. 57 da Constituição Federal. 

[22] Art. 58 da Constituição Federal. 

[23] Art. 76 e Art. 37, II parte final ambos da Constituição Federal. 

[24] Art. 50 da Constituição Federal. 

[25] |Art.37 e seu §1º da Constituição Federal. 

[26] Art. 71, I  da Constituição Federal. 

[27] Art. 71 e  73 da Constituição Federal. 

[28] Palestra proferida por ocasião do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo 

realizado em 2007, em Aracajú 
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A QUITAÇÃO DAS DIVIDAS TRIBUTÁRIAS COMO REQUISITO DA 

EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO: LIMITAÇÃO DA 

FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA ENQUANTO DIREITO 

FUNDAMENTAL ECONÔMICO 

 

THE DISCHARGE OF TAX DEBTS AS A CONDITION OF EXTINCTION OF 

OBLIGATIONS OF THE BANKRUPT: LIMITING THE ROLE OF THE COMPANY AS A 

FUNDAMENTAL RIGHT ECONOMIC 

 

MAYARA DE LIMA PAULO 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho visa analisar a exigência legal da quitação de todos os débitos tributários 

como requisito para a extinção das obrigações do falido, desta feita, sob o ângulo 

constitucional. Tal imposição normativa encontra-se prevista no art. 191 do Código Tributário 

Nacional, condição esta que vem a limitar as hipóteses de extinção existentes no art. 158 da 

Lei n. 11.101/2005. Verifica-se que, em princípio, o CTN, como lei complementar, está em 

patamar hierarquicamente superior à lei de falências e recuperação de empresas, sendo esta 

uma norma ordinária. Entretanto, o disposto na lei tributária fere frontalmente princípio 

constitucional da ordem econômica e financeira, previsto no art. 170 da atual Constituição 

brasileira. Portanto, o direito fundamental da função social da empresa, insculpido no inciso 

III do citado artigo constitucional, dentre outros, está sendo violado, no sentido de restringir a 

continuidade da atividade empresarial, tendo em vista que esta não terá condições econômico-

financeiras de arcar com o pagamento perante o Fisco, uma vez que já se submeteu ao lapso 

temporal determinado na lei falimentar. Deste modo, conclui-se que referida limitação é 

considerada inconstitucional, pois inobserva direito fundamental econômico. Para tanto, como 

recurso metodológico, foi feito um levantamento bibliográfico, analisando as doutrinas do 

Direito Constitucional e Falimentar. 

PALAVRAS-CHAVE: EXTINÇÃO DAS OBRIGAÇÕES DO FALIDO; QUITAÇÃO DOS 

DÉBITOS TRIBUTÁRIOS; CONFLITO HIERÁRQUICO NORMATIVO; PREVALÊNCIA 

DE DIREITO FUNDAMENTAL ECONÔMICO. 

 

ABSTRACT 

The present work analyzes the legal requirement for the discharge of all tax liabilities as a 

prerequisite to terminate the obligations of the bankrupt, this time under the constitutional 

angle. This imposing rules are provided for in art. 191 of the Internal Revenue Code, a 

condition which is to limit the chance of extinction in the existing art. 158 of Law No 

11.101/2005. It appears that, in principle, the CTN, as a supplementary law, is at a level 

superior to the law of bankruptcy and business reorganization, which is a common standard. 

However, the provisions of tax law hurts head on the constitutional principle of economic and 

financial order, provided for in art. 170 of the current Brazilian Constitution. Therefore, the 

fundamental right of the function of the company, inscribe in item III of the constitutional 

article, among others, is being violated, to restrict the continuity of business activity, given 

that this will have economic and financial conditions to afford with payment to the tax 

authorities, since it already has undergone the specified time period in bankruptcy law. Thus, 
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we conclude that this limitation is considered unconstitutional because unobserved economic 

fundamental right. To do so, as a methodological resource, a literature review was done by 

analyzing the doctrines of constitutional law and Bankruptcy. 

KEYWORDS: EXTINCTION OF OBLIGATIONS OF THE BANKRUPT; DISCHARGE 

OF TAX DEBTS; HIERARCHICAL NORMATIVE CONFLICT; PREVALENCE OF 

BASIC ECONOMIC RIGHT. 

 

 

Introdução 

  

Para acompanhar o crescente desenvolvimento de uma sociedade globalizada, as 

normas jurídicas devem-se revestir de dinamismo, assim como são dinâmicas as pessoas que 

compõem uma civilização, de modo a acompanhar os problemas por que passa a sociedade 

atual. Assim, por vezes, o processo legislativo não consegue acompanhar toda essa 

metamorfose social, ou abranger, quando da edição de uma nova lei, todas as aspirações 

sociais, e, por efeito, invoca-se a importância do papel do intérprete do direito, ou seja, do 

hermeneuta, em que este faz uma contextualização da norma com a atual conjuntura política, 

econômica, cultural e social, harmonizando-a ao caso concreto. 

Com o advento de nossa Constituição Federal de 1988 – CF/88, uma nova 

sistemática jurídica vem à tona, baseando-se esta em valores como a dignidade da pessoa 

humana, o trabalho, a função social da propriedade, livre iniciativa, dentre outros, que são 

posicionados como objetivos e fundamentos da República Federativa do Brasil. 

A Constituição é a ordem jurídica maior e fundamental de uma nação democrática, 

que deve reger as ações da sociedade e do Estado brasileiro, inclusive sob pena de afugentar 

suas qualidades de republicana, e, ainda, turbar a harmonização e independência dos Poderes. 

Trata-se do reconhecimento da supremacia constitucional, da inserção de direitos 

fundamentais nas relações privadas, explicitando uma irradiação dos efeitos da 

constitucionalização – observância de valores constitucionais – na elaboração de leis de 

caráter privado, bem como da sua interpretação e aplicação. 

Com efeito, o ordenamento jurídico de um país, além da reverência ao texto 

constitucional, como resultado da absorção do dirigismo constitucional, deve refletir os 

anseios do seu povo, atender suas necessidades, promover o seu desenvolvimento, e etc. 

Imbuída desses preceitos, foi publicada no ano de 2005 a tão cogitada Lei de 

Recuperação e de Falência de Empresas de n. 11.101, de 09 de fevereiro de 2005 - LRFE, 

trazendo uma transformação significativa na realidade supramencionada, cujos interesses 

precípuos residem no soerguimento da empresa e de sua permanência sadiamente no mercado. 
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Nesse contexto, o presente trabalho visa analisar, através de um estudo bibliográfico, 

sobretudo nas doutrinas de Direito Constitucional e do Novo Direito Falimentar, um ponto 

especifico da referida LRFE, qual seja, o art. 158, incisos III e IV, que trata da possibilidade 

de extinção das obrigações do falido, desde que observados os requisitos temporais, em 

contraponto com a exigência prevista no art. 191 do Código Tributário Nacional, no sentido 

de que, quando do requerimento pelo falido para extinguir suas obrigações, deverá apresentar, 

dentre outros documentos, a comprovação da quitação de todos os tributos. 

Nessa perspectiva, busca-se visualizar essa agrura sob o ângulo da supremacia 

constitucional, com enfoque de forma mais detida nos art. 5º, XXXIII  

e 170, III, da CF/88, que positivou o Princípio da Função Social da Propriedade e, pois, da 

Empresa. 

  

  

1 Observância aos direitos fundamentais como sustentáculo para a efetivação do 

Estado Democrático de Direito 

  

Experimenta-se na contemporaneidade, também impulsionado pela globalização, 

uma interdependência mais manifesta de valores da esfera econômica, de modo a revolver os 

demais valores da esfera política, social, cultural e jurídica, dada a produção de efeitos 

essenciais ao desenvolvimento do país, como acumulação de riquezas, concentração de 

capitais, competitividade e eficiência econômica. Logo, a globalização da economia tem 

trazido mudanças profundas na vida dos países, com reflexo em todas as áreas, principalmente 

na seara do Direito. 

A Constituição Federal é o texto fundador de toda a ordem jurídica de um Estado, 

por conseguinte, a legislação infraconstitucional apenas produzirão efeitos de forma válida, se 

observarem as regras e os princípios lá previstos.  

Atualmente são concebidas quatro gerações ou dimensões de direitos que se 

desenvolveram a partir da Revolução Francesa. A primeira compreende os direitos civis e 

políticos; a Segunda os direitos econômicos, sociais e culturais; a Terceira os direitos 

coletivos. Alguns juristas, como é o caso do professor Paulo Bonavides, já reconhecem uma 

quarta e uma quinta geração de direitos fundamentais, que se pode dizer que é a dos direitos à 

democracia, à informação e ao pluralismo. 

Mas a grande indagação a ser feita por todos nós estudiosos do Direito, e que 

estamos vivenciando a globalização é a seguinte: como assegurar esses direitos fundamentais 
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num mundo em que a soberania das Nações se acha ameaçada e enfraquecida frente ao 

poderio econômico de empresas multinacionais, e onde os valores morais e éticos estão sendo 

cada vez mais desvalorizados, tendo em vista que os direitos fundamentais somente são 

resguardados para aqueles detentores de um elevado poder aquisitivo? 

Essa “pós-modernidade” propagada traz em si o germe negador (ou mesmo 

destruidor nos sistemas) dos valores fundamentais e dos princípios determinantes da 

organização social e política voltada para o homem, para a eficácia universal dos direitos que 

lhe são assegurados pelos sistemas baseados na ética e na conjugação dos elementos retirados 

dela para a legitimação do Direito e, mesmo, da política. 

Portanto, podemos dizer que são indivisíveis, interdependentes e indissociáveis; e em 

razão de tais características, não há que se privilegiar um em detrimento de outro. Muito pelo 

contrário, deve se buscar uma ponderação e harmonização desses direitos.  

A Constituição de 1988, também denominada de Constituição Cidadã, dá primazia 

ao homem, coloca-o em evidência, assegurando-lhe direitos e garantias fundamentais, que não 

estão previstos apenas no art. 5º da mesma. Além deste, há também, dentre outros, os 

positivados no art. 170, que representam os direitos fundamentais econômicos. 

As normas constitucionais de direitos fundamentais são, nos expressos termos do 

Direito positivo constitucional brasileiro, de aplicação imediata. O que poderia, entretanto, 

ensejar a certeza de que são eficazes em sua plenitude não pode ser tão singelamente posto, 

em face dos ditames do próprio Texto Constitucional brasileiro por conta da formulação em 

que se tem esses direitos. 

Anote-se, pois, primeiramente, que a “aplicação imediata” das normas definidoras 

dos direitos e garantias fundamentais, expressa no parágrafo 1º do art. 5º da Constituição da 

República do Brasil de 1988, significa que a sua exigibilidade não pode diferir por alegações 

de condicionamentos a situações adotáveis apenas mediatamente. Todavia, a produção dos 

efeitos próprios e plenos das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais pode 

apresentar dificuldades em razão da dependência de esclarecimento ou integração da mesma 

por norma infraconstitucional assim avocada pelo próprio constituinte (são múltiplos os 

exemplos havidos nesse modelo no Texto constitucional, especialmente no que se refere aos 

direitos fundamentais sociais, conforme vemos no artigo 7º da CF/88). 

Desse modo, observa-se que, mais que a observância pelo legislador 

infraconstitucional daquelas normas, o importante é garantir de modo efetivo esses direitos 

fundamentais. Essa conduta coaduna com o Estado Democrático de Direito, em que se 

constitui a República Federativa do Brasil, destacado expressamente Texto Maior (art. 1º). 
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Atualmente, verifica-se com bastante frequência que não há um verdadeiro exercício 

da democracia, em atos legislativos, a qual se reportará mais adiante o presente trabalho, que 

redundará na inexistência, por conseqüência, do respeito aos direitos e liberdades 

fundamentais. 

Nessa tônica, é importante discutir acerca da definição do Estado que se quer, se para 

homens ou para o mercado e empresas, pois é necessária a existência de um Estado regulador, 

que realmente ordene a vida de sua população, nas diversas áreas, seja no âmbito político, 

econômico, social, jurídico, dentre outros, bem como a atuação de seus agentes econômicos. 

Não se deve deixar que a vontade do mercado, ou seja, o interesse eminentemente 

individualista, prevaleça, em detrimento de uma vida digna para a maioria da população que 

sofre ao conviver com o desemprego, a desnutrição, a exclusão social, dentre outros 

malefícios causados à sociedade como um todo. Portanto, faz-se necessário encontrar um 

meio-termo entre os Princípios da Função Social da Empresa e a Eficiência Econômica. 

Em consonância com a ordem jurídica consagrada na CF/88, impende destacar o 

isolamento da concepção privatista da propriedade, e, por consequência, da empresa, a qual é 

tutelada não em si mesma, mas como instrumento de proteção de valores fundamentais, bem 

como de realização da igualdade social e da solidariedade coletiva, e dos demais fundamentos 

e objetivos previstos ao longo do texto constitucional (COMPARATO, on line, 1997). 

Nesse liame, nota-se que, tendo em vista ser o desenvolvimento econômico uma 

“mola propulsora” da efetivação dos direitos humanos, é de fundamental importância que 

direito fundamental econômico, em consonância com os demais, constitua-se norma jurídica 

plena, de aplicação direta e imediata, vinculando o estado e a sociedade.  

  

2 O disposto no art. 191 do CTN versus as hipóteses de extinção das obrigações 

do falido previstas no art. 158 da Lei de Recuperação e Falência de Empresas (Lei n. 

11.101/2005) 

  

A insolvência empresarial de um agente econômico trata-se de situação excepcional, 

que deve ser vislumbrada com bastante cautela. Referida prudência deve-se também em 

atenção a relevância socioeconômica que a empresa reflete frente à sociedade brasileira, bem 

como mundial, realçado pelo paradigma da globalização, a estreitar as fronteiras e as relações 

entre as civilizações, outrora incomunicáveis. Nessa perspectiva, passa-se a analisar um dos 

aspectos da Lei de Recuperação e Falência de Empresas de n. 11.101/2005 (LRFE), qual seja, 

a extinção das obrigações do falido. 
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De início, impende logo observar que o falido, ou seja, o sujeito submetido à lei 

supramencionada, é o empresa individual (de responsabilidade limitada, conforme art. 1º da 

LRFE c/c arts. 44 e 990-A do Código Civil) ou a sociedade empresária, ambas pessoas 

jurídicas de direito privado. Em caso de falência, vale destacar que a pessoa jurídica 

responderá apenas com o seu patrimônio, por possuir personalidade jurídica independente de 

seu(s) titular(es), não mais adentrando nos bens particulares deste como outrora em relação 

àquela. Trata-se de recente inovação introduzida no Código Civil, por meio da Lei n. 

12.441/2011, que estabeleceu a responsabilidade limitada para o empresário individual. 

Esclarece-se que há alguns tipos de sociedades empresárias em que os sócios 

também respondem ilimitadamente, por exemplo, a sociedade em nome coletivo, a sociedade 

em comandita simples (apenas os sócios comanditados) e a sociedade em comandita por ações 

(somente os sócios gerentes). Logo, são considerados referidos sócios como falidos também, 

tendo em vista a suas responsabilidades ilimitadas.  

Sendo sociedade empresária, em regra, por gozar de personalidade destoante da dos 

sócios, somente àquela sofrerá com as consequências desse procedimento especial. Portanto, 

seus sócios e/ou administradores (com responsabilidade limitada) saem ilesos dessa quebra, 

ressalvada a hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, que exigem uma série de 

requisitos (art. 50, Código Civil), cujas condutas também serão apuradas em sede falimentar 

(art. 82 da LRFE). Depreende-se, assim, que os efeitos decorrentes da decretação da quebra 

de uma pessoa jurídica podem irradiar, ou não, em relação aos seus sócios, a depender do tipo 

societário ou da demonstração de irregularidades e/ou ilegalidades.  

Nesse sentido, feita essa sintética introdução, ante a vastidão de objetos de estudo 

acerca desse tema, será necessário fazer um corte epistemológico, a fim de otimizar as 

pesquisas. Assim sendo, o presente trabalho cingir-se-á ao estudo das sociedades empresárias 

em que os sócios não possuem responsabilidade ilimitada, cujo dever restringe-se apenas a 

integralização do capital social, habitualmente. 

Após o falido submeter-se a todo o trâmite previsto na Lei n. 11.101/2005, que já é 

bastante complexo, será decretado, por meio de sentença, o encerramento da falência (art. 

156), que decorre, ordinariamente, “da satisfação integral das pretensões dos credores 

concorrentes ou, quando a massa falida é insuficiente, com saldo contra o devedor” (FÁZZIO 

JÚNIOR, 2005, p. 356). 

A lei falimentar assegura, em seus arts. 158 e 159 da LRFE, o direito ao falido de 

requerer ao juízo falimentar, universal e indivisível, a extinção de suas obrigações. Esse art. 

158 prevê as quatro hipóteses de extinção, que se dão através das seguintes possibilidades, 
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quais sejam: a) pagamento de todos os créditos (inciso I); b) o pagamento de mais de 50% 

(cinquenta por cento) dos créditos quirografários (inciso II); c) decurso do prazo de 5 (cinco) 

anos, contado do encerramento da falência, se o falido não tiver sido condenado por prática de 

crime falimentar (inciso III); e, d) decurso do prazo de 10 (dez) anos, contado do 

encerramento da falência, se o falido tiver sido condenado por prática de crime falimentar 

(inciso IV). 

No caso dos incisos I e II do citado artigo, a extinção das obrigações do falido já 

pode ser declarada na própria sentença de encerramento da falência (art. 159, § 3º, 2ª parte, da 

LRFE). No entanto, no que se refere aos outros incisos (III e IV), em que se constatou a 

insuficiência econômico-financeira para o pagamento de menos da metade de seus credores, o 

falido deverá esperar o decurso do lapso temporal estipulado, a saber: 5 (cinco) anos, se o 

falido não tiver sido condenado por prática de crime previsto na lei falimentar, ou 10 (dez) 

anos, em caso de condenação. Ou ainda a supervivência da prescrição de todas as obrigações 

anteriormente ao decurso dos prazos decadenciais acima citados (COELHO, 2008, p. 389). 

Vale ressaltar que a responsabilidade dos sócios limitadamente responsáveis, assim 

como seus controladores e administradores, será apurada no próprio juízo falimentar, a fim de 

verificar a ocorrência de quaisquer irregularidades e/ou ilegalidades, tendo em vista que, em 

regra, não respondem pessoalmente pelos débitos da pessoa jurídica, que poderá ocorrer 

independentemente da realização do ativo e da prova da sua insuficiência para cobrir o 

passivo, em até 2 (dois) anos, contados do trânsito em julgado da sentença de encerramento da 

falência (ex vi do art. 82, caput e § 1º, da LREF). 

Ora, se ultrapassado o lapso temporal previsto no art. 158, III e IV da LREF, sem que 

nenhum patrimônio tenha sido construído após o encerramento do processo falimentar (o que 

é mais comum), é imperiosa a concessão do direito do falido, qual seja, a declaração de 

extinção de suas obrigações. Trata-se de um direito líquido e certo. 

Um dos efeitos decorrentes da extinção das obrigações do falido é a reabilitação 

empresarial (vide arts. 99, VIII; 102; 181, § 1º, da LREF). Esta conseqüência representa a 

possibilidade do falido, e também o sócio ou administrador deste que for pessoalmente 

responsável, voltar a exercer a atividade econômica. Nesse liame, Wilges Bruscato (2011, p. 

717) assevera que “só após julgadas extintas as obrigações do falido poderá ele voltar a 

exercer a atividade comercial, sem perseguições ou fiscalizações, se não foi condenado por 

crime falimentar. (...)”. 

Normalmente quem mais se interessava pelo requerimento da extinção das 

obrigações era o empresário individual. Agora, esse interesse remanesce apenas aos sócios 
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que são responsáveis ilimitadamente, cujos efeitos da quebra da sociedade empresária 

também se estendem aos mesmos (arts. 81 e 160 da LREF). Tais pessoas sendo diretamente 

afetadas pela decretação da falência, não podem exercer a atividade empresarial (inabilitação), 

bem como ficam impedidas também para o exercício de cargo ou função em conselho de 

administração, diretoria ou gerência das sociedades empresárias e, ainda, de gerir empresa por 

mandato ou por gestão (BRUSCATO, 2011, p. 718). 

Acredita-se que poderão ainda realizar tal requerimento os próprios sócios de 

responsabilidade limitada, quando houve extensão dos efeitos jurídicos da quebra aos 

mesmos, nos termos do art. 82 da LREF, não se olvidando da independência da pessoa 

jurídica em relação às pessoas de seus membros (sócios e/ou administradores). Entendendo-se 

esta dilatação como situação excepcional, apenas sobrevindo após averiguar devidamente a 

ocorrência de irregularidades e/ou ilegalidades (âmbitos penal, civil ou empresarial), cujas 

autorias ou participações são incumbidas a esses. 

A sociedade empresária, devedor/falido propriamente dito, possui plena legitimidade 

para requerer a extinção de suas obrigações, e, assim, possivelmente voltar a operar. 

Entretanto, seus membros preferem fundar outro ente social (BRUSCATO, 2011, p. 718). Em 

que pese entendimento acerca de que a decretação de falência de uma sociedade empresária 

acarretar-lhe sua dissolução de pleno direito e, consequentemente, a extinção de sua 

personalidade jurídica, na forma do art. 1.044 do Código Civil (MAMEDE, 2010, p. 440). 

Entretanto, o procedimento não é tão simples quanto parecia com a leitura da Lei n. 

11.101 de 09/02/2005. Durante o trâmite do Projeto de Lei de Falências n. 4.376/1993 (esta 

numeração corresponde à Câmara dos Deputados; no Senado Federal, foi renomeado como 

PL n. 71/2003), que daria origem a atual lei falimentar, também tramitava, em paralelo, o 

Projeto de Lei Complementar n. 72/2003 (esta é numeração pelo qual foi identificado na 

Câmara dos Deputados;  no Senado Federal foi cadastrado como PLC n. 70/2003), que visava 

alterar o Código Tributário Nacional para adequá-lo a novel lei, que redundou na publicação 

da Lei Complementar n. 118 em 09/02/2005. 

Dentre outras inovações e alterações, referida legislação deu nova redação ao art. 191 

do Código Tributário Nacional, o qual reza que “A extinção das obrigações do falido requer 

prova de quitação de todos os tributos”. 

Nos casos das hipóteses dos incisos III e IV, do art. 158, o falido e/ou os sócios 

ilimitadamente responsáveis (para todos os efeitos, estes são também considerados falidos – 

vide art. 81 da LREF), que não foram condenados por crime falimentar, obrigaram-se a 

esperar 05 (cinco) anos, em razão da insuficiência de recursos, mesmo após toda a 
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arrecadação dos bens, realização do ativo e pagamento do passivo (ou seja, estrita obediência 

ao rito), que resultou no impedimento para atuar no mercado empresarial. Agora esse 

dispositivo ainda vem exigir que o falido latu sensu ainda colacione, dentre outros 

documentos, quando do seu requerimento, a prova de quitação de todos os tributos. 

Lembrando que tributo corresponde ao gênero, tendo como espécies o imposto, a taxa e as 

contribuições.  

Acerca dessa exigibilidade, interessante é o entendimento de Ecio Perin Junior 

(2011, p. 223), que defende a tese de que ultrapassado o lapso temporal de 5 (cinco) anos, não 

havendo tipificação de crime falimentar, pode o falido requerer e ter como extintas todas as 

suas obrigações, independentemente da apresentação de certidões de quitação de tributos, 

conforme se depreende: “Mesmo que nada tenha sido pago, pode o falido obter a extinção de 

suas obrigações, pelo simples fato do decurso de cinco anos contados da data da sentença 

que encerrou a falência, (...)”. 

Ora, se o devedor não tinha capital naquela época para a satisfação de todos os 

créditos, vai possuir nesse momento, depois de ter passado pelo rígido procedimento 

estabelecido na Lei n. 11.101/2005 e ainda esperado esse razoável e legítimo decurso de 

tempo? Trata-se de mais um beneficio fazendário, senão um visível abuso de prerrogativas! E 

mais, caracteriza-se uma sanção ad infinitum ao falido. 

Vale ressaltar que um dos primeiros indícios que levam a pressupor que uma 

empresa irá suportar, em breve, uma crise econômico-financeira, caso já não esteja passando 

por esse momento, é o não recolhimento dos tributos, que se afiguram muito elevados no 

território brasileiro. 

Além disso, vale constar que nas sociedades de responsabilidade limitada, 

geralmente há o direcionamento automático e indiscriminado pelo Fisco aos sócios e/ou 

administradores deste tipo societário – mesmo não sendo pessoalmente responsável, forçando-

os a responder pelos débitos desta, sem fazer prova cabal de nenhuma das hipóteses previstas 

no art. 135, III, do CTN, correlato ao art. 50 do Código Civil. 

Nesse ponto, a jurisprudência dos Tribunais pátrios já é bem abalizada no sentido 

que a mera inadimplência fiscal não caracteriza automaticamente a hipótese do mencionado 

dispositivo. Nessa esteira, a imposição de responsabilidade tributária, com solidariedade, para 

além do que dispõe o referido artigo, conforma não apenas uma ilegalidade, no plano 

infraconstitucional, mas também violação da reserva constitucional preceituada no art. 146, 

III, da CF/88. 
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Não se pretende pregar a impunidade daqueles que se utilizam da pessoa jurídica 

para cometer ilicitudes ou ilegalidades, muito pelo contrário, quando contatados constitui 

imperativo de justiça sua punição na forma da lei. Mas, é preciso notar que a crise econômico-

financeira de um ente empresarial pode derivar de inúmeras razões outras, que não a fraude, 

tais como culpa grave, desídia com os negócios da empresa, etc. Ademais, deve-se primar 

pela consecução da função social desempenhada pela empresa, enquanto agente econômico 

fomentador do desenvolvimento social e econômico no país. 

À vista desse conflito de normas, pergunta-se: qual instrumento normativo aplicar ao 

caso em tela: o art. 158 da LREF (lei ordinária) ou o art. 191 do CTN (com status de lei 

complementar)? 

De modo impulsivo, poder-se-ia até falar que o Código Tributário Nacional 

prevaleceria, em razão de ser dotado do status de lei complementar, partindo-se da ideia do 

escalonamento de normas, em que se verificaria uma hierarquia entre tais espécies 

normativas, apesar de haver entendimentos doutrinários contrários. Entretanto não se deve 

olvidar que todas as normas infraconstitucionais guardam obediência à Constituição Federal. 

Nesse sentido, o Prof. Paulo Bonavides (2000, p. 267) destaca que “A consequência dessa 

hierarquia é o reconhecimento da „superlegalidade constitucional‟, que faz da Constituição a 

lei das leis, a lex legum, ou seja, a mais alta expressão jurídica de soberania”. Acerca também 

da interpretação da Constituição, referido autor afirma que esta deve ser instrumento 

normativo destinado, em suma, a estabelecer a rígida conformação do Direito aos anseios 

sociais, da ordem governista aos valores, às exigências e às necessidades da sociedade, e etc. 

(BONAVIDES, 2000, p. 434). 

Ora, condicionar a reabilitação do falido à apresentação de prova de quitação de 

todos os débitos tributários, mesmo após o decurso do lapso temporal estipulado na lei 

falimentar, é restringir, senão impedir, a realização de normas constitucionais, tais como a 

livre iniciativa, os valores sociais do trabalho, dentre outros, que desaguará na função social 

empresarial. Logo, é inconstitucional esse dispositivo do CTN, porquanto viola normas que 

constituem o sustentáculo da República pátria. 

  

3 O respeito à função social da empresa como direito fundamental econômico 

previsto na Constituição Federal de 1988. Normatividade dos princípios constitucionais.  

  

É inegável a influência constitucionalista no âmbito das relações privadas, 

notadamente com a promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88). Nesse sentido, a 
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função social da propriedade foi erigida a princípio constitucional, figurando, 

topograficamente, em pontos relevantes na Constituição Federal, quais sejam, arts. 5º, 

XXXIII (Título II – Dos Direitos e Garantias Fundamentais) 

e 170, III (Título VII – Da Ordem Econômica e Financeira).  

Partindo dessa estrutura, pode-se afirmar, apesar de controverso, a existência do 

direito fundamental econômico, a nortear forçosamente toda a sistemática infraconstitucional, 

inclusive a Lei de Recuperação e Falência de Empresas. 

Nesse liame, a reabilitação do falido (sociedade empresária e/ou sócios) para 

exercício regular e sadio da atividade empresarial repercutirá na consecução dos fundamentos 

e objetivos que constituem a República Federativa do Brasil (arts. 1º e 3º, da CF/88), 

beneficiando não só os titulares da empresa, como também os trabalhadores e colaboradores, 

a sociedade e o próprio Estado. 

O escopo do diploma normativo em análise é estabelecer normas para a recuperação 

e a falência das empresas, considerando-se esta como agente econômico com relevante 

atuação ao lado do Estado e da coletividade, tendo como objetivo-reflexo a realização dos 

preceitos constitucionais, afinal estes não são apenas meros princípios, mas o próprio fim do 

Estado brasileiro e sua sociedade.  

Ora, a reabilitação do falido tem o condão de reavivar plenamente o exercício da 

atividade empresarial, de modo a favorecer a realização da função social da empresa 

(propriedade). Esta não diz respeito apenas a um instituto jurídico isolado, mas constitui um 

conjunto de institutos jurídicos, que se relacionam a distintos tipos de bens, incluindo-se entre 

estes seus trabalhadores, colaboradores, fornecedores, consumidores e etc. (GRAU, 2003, p. 

211). 

Pode-se avistar esse entendimento sob o ângulo da supremacia constitucional, ou 

ainda como reflexo do fenômeno da constitucionalização do direito privado, ou também como 

decorrente do reconhecimento da normatividade principiológica. 

Nessa mesma linha de raciocínio, Luiz Guerra complementa que o novo papel do 

Estado advindo com a CF/88 é de fomentar “políticas públicas de incentivo à produção e 

circulação de bens e serviços, de crédito, de investimentos, de parcerias e associações 

empresariais”, percebendo-se, por conseguinte, que a LRFE foi pautada no reconhecimento da 

importância da empresa, bem como da sua função social exercida na economia nacional e 

mundial (2011, v.2, p. 46). 
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Nessa linha de raciocínio, impende observar a LRFE está lastreada por princípios, 

normas que fundamentam as regras, que representam diretrizes gerais do ordenamento sobre 

múltiplas situações, desempenhando função integradora, supletiva.  

No tocante à excelência do sistema do principiológico constitucional, Francisco 

Humberto Cunha Filho sustenta que o constituinte originário, no intento de evitar a alcunha 

de “meramente ideal, irreal ou ilusório”,  fixa-os como objetivos fundamentais para a 

República Federativa do Brasil. Trata-se da consciência de que  os esforços do ordenamento 

jurídico e da atuação estatal devem convergir para construir uma sociedade livre, justa e 

solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais; e promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (PENSAR, 

Fortaleza, v. 12, p. 62, mar. 2007). 

Sendo assim, considerando a norma como gênero, dividindo-se esta em regra e 

princípio, conclui-se que este também é dotado de normatividade. Desta feita, o mesmo é 

rotulado como lex, que, além de constituir as normas jurídicas do Direito Positivo, é valorado 

como norma-chave de todo o sistema jurídico (BONAVIDES, 2000, p. 244; 257). 

A observância a tais normas reflete também a nova perspectiva constitucional a 

incidir sobre o direito privado, enfrentada com o nascimento da CF/88. Conforme Gustavo 

Tepedino, trata-se do movimento da descodificação, que visa uma releitura da legislação 

ordinária à luz da Constituição, primando pela observância desta nas relações privadas, bem 

como pela uniformidade política e ideológica do ordenamento jurídico, por mais complexo 

que seja (2006, p. 5-6). 

Tal conduta é vislumbrada também no direito europeu, na tentativa de assegurar 

maior efetividade das normas descritivas de valores e promover uma conexão axiológica 

entre o corpo codificado e a Constituição da República (TEPEDINO, 2006, p. 7-8). 

Nesta linha de raciocínio, não basta, entretanto, inserir direitos e garantias em 

instrumentos normativos aos indivíduos, é preciso que esses preceitos possam ser exercidos, 

que haja mecanismos que possibilitem a fruição e gozo dos mesmos. Por isso, é bastante 

salutar o dispositivo da LRFE, ao contrário da legislação tributária, desde que seja observado 

o devido processo legal no processo falimentar. 

Diante de tais exposições, entende-se que o ordenamento jurídico, notadamente o 

Código Tributário Nacional, considerando-se a empresa como aliada do Estado na 

concretização dos anseios sociais, bem como em atenção a qualidade de direito fundamental 

econômico da função social da propriedade, também deve render-se às normas 
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constitucionais, com o objetivo de atender valores mais significativos e, quiçá, com retorno 

bem mais garantido. 

  

Conclusão  

  

De início, pondera-se que com o advento da Constituição Federal de 1988, a 

empresa, enquanto atividade econômica, afastou-se diametralmente da ótica estritamente 

individualista para agregar-se como um dos bens da coletividade. Desta feita, o texto 

constitucional, normatizou como princípio, na qualidade de direito fundamental e norteador 

da ordem econômica, a função social da propriedade, e, por conseguinte, da empresa, o qual 

também foi suscitado no Código Civil de 2002. 

Nesse contexto, foi publicada a Lei de Recuperação e Falência da Empresa de n. 

11.101 em 09/02/2005, cujo sustentáculo maior, com escopo no princípio supramencionado, é 

a preservação da empresa com a continuidade da atividade empresarial. 

Um dos efeitos da decretação da falência é inabilitação do falido e de seus sócios 

ilimitadamente responsável (art. 81 da LRFE), que acarreta no impedimento para exercer 

plenamente a atividade empresarial. Referido efeito negativo somente poderá ser anulado com 

a extinção das obrigações do falido (arts. 102 e 181, I e §1º, da LRFE). 

Ocorre que, após o encerramento do processo falimentar, tendo-se cumprido todo o 

rito previsto nesse instrumento normativo – em síntese, afastamento do devedor e/ou sócios e 

administradores de suas atividades, arrecadação dos bens do falido, realização do ativo e 

pagamento dos credores; e ainda apuração da responsabilidade civil, penal e empresarial dos 

sócios de responsabilidade limitada, o falido que tiver solvido todo o passivo ou pelo menos 

mais de 50% (cinquenta por cento) dos créditos quirografários, nos termos do art. 158, incisos 

I e II, da LRFE, poderão ter suas obrigações extintas, inclusive na própria sentença de 

encerramento.  

Entretanto, a angústia reside nos incisos III e IV desse dispositivo, que dispõem 

acerca da situação de insuficiência de recursos, em que o falido terá que aguardar os prazos de 

05 (cinco) ou 10 (dez) anos, conforme tiver havido ou não condenação por crime falimentar, 

para só assim requerer a extinção de suas obrigações e, ato contínuo, desaparecimento dos 

efeitos decorrentes desse ato, dentre eles, a plena reabilitação empresarial. 

Não se trata, contudo, apenas do cumprimento dessa norma, mas da observância 

também de dispositivo previsto no art. 191 do Código Tributário Nacional, que assevera que, 
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para ser deferida a extinção das obrigações, deve se acostar, dentre outros documentos, a 

prova de quitação dos tributos.  

Sendo assim, interroga-se acerca de qual legislação aplicar. Ora, não há o que 

questionar. Deve prevalecer a Constituição Federal de 1988, com supedâneo principalmente 

nos arts. 5º, XXXIII e 170, III, que elevam o exercício da atividade empresarial pautada na 

realização da função social, como direito fundamental econômico, regedor da ordem 

econômica pátria, uma vez que a mantença da inabilitação empresarial por lapso temporal 

além do previsto na Lei Falimentar, de maneira bem razoável, diga-se de passagem, trata-se 

de verdadeira obstacularização da consecução de direito fundamental econômico, por 

conseqüência, eivada de inconstitucional  
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A RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS POR DÍVIDAS DA COOPERATIVA 

 

Eduardo Silva Bitti1 

 

RESUMO 

O paper ora apresentado é um esboço de linha de partida para análises da sociedade 

cooperativa no direito brasileiro, tendo em vista a sua função como divisor de águas do 

conceito de lucro e trabalho. Neste sentido, entende-se que a possibilidade de escolha da 

forma de responsabilidade para os cooperados, por mais que a doutrina tente dizer o contrário, 

acaba aproximar tal espécie societária aos demais tipos existente no direito empresarial, o que 

resulta na apreciação dos mesmos problemas inerentes ao assunto. É de se lembrar que a 

sociedade cooperativa pode não atingir seus fins se, no curso de sua existência, vier a 

transferir dívidas a seus sócios, ainda que a opção realizada seja pela limitação de 

responsabilidade. 

 

Palavras-chaves: Sociedade; Cooperativa; Responsabilidade. 

 

RIASSUNTO 

 

Il documento qui presentato è un punto di partenza approssimativa per l'analisi della società 

cooperativa di diritto brasiliano, in vista della sua funzione di spartiacque del concetto di 

profitto e lavoro. In questo senso, resta inteso che la scelta della forma di responsabilità ai 

loro membri, tanto quanto la dottrina cerca di dire il contrario, basta portare questo genere in 

altri tipi di aziende esistenti nel diritto societario, con la conseguente valorizzazione degli 

stessi problemi inerente al soggetto. Va ricordato che la società cooperativa non può 

raggiungere il suo scopo se, nel corso della sua esistenza, dovevano trasferire i debiti ai suoi 

membri, anche se l'opzione è tenuto da la limitazione di responsabilità. 

 

Parole Chiave: Società, cooperativa, Responsabilità. 

 

                                                           
1 Doutorando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (SP). Possui Mestrado Strictu Sensu 
em Direito Empresarial (2008) pela Faculdade de Direito Milton Campos, (MG). É Professor de Direito 
Empresarial da Faculdade de Aracruz (FAACZ), mantida pela Fundação São João Batista, em Aracruz-ES. É 
também advogado na mesma área. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente paper cuida de expor a responsabilização dos cooperados por dívidas das 

sociedades cooperativas como tema central, em meio aos ditames do direito empresarial 

vigente.  

 

Justifica-se a escolha pela aparente incoerência legislativa quanto ao assunto, eis que a 

espécie societária perece pertencer a um patamar intermediário entre as sociedades 

tradicionais e as associações, impondo dúvida sobre como os empreendedores do ato 

cooperativo se responsabilizariam por dívida da pessoa jurídica para com terceiro a ela não-

vinculados. 

 

Para tanto, como problema, tem-se a possível ineficácia da limitação de responsabilidade dos 

sócios por dívidas das sociedades cooperativas, em meio à redação duvidosa existente entre o 

Código Civil e a realidade imposta por dívidas, como as de natureza trabalhista, ou 

consumerista, implantadas pela jurisprudência.  

 

O objetivo geral, aqui, é fazer, através do método indutivo, uma releitura do assunto, 

apresentando proposta de novas narrativas e questões. 

 

Nas linhas que se seguem, dividem-se as atenções, inicialmente à natureza da cooperativa, 

para, depois, iniciarem-se os comentários sobre as responsabilidades limitadas e ilimitadas 

expostas nos textos do artigo 1.094 da Lei 10.406/2002.  

 

 

 

2 A NATUREZA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS 

 

A sociedade cooperativa, abarcada na Constituição Federal brasileira pelo artigo 5º, XVIII, no 

artigo 147, §§ 2º e 3º e no artigo192, VIII, continua a apresentar em universo de incerteza e 

incoerência no direito brasileiro. Isto ocorre por conta de que sua amostragem se dá através de 

princípios que, apesar de louváveis, são marginais à proposta jurídica do direito empresarial, 

como se verá a seguir.  
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Informam ARMANDO LUIZ ROVAI e PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA (2006, p. 

175): 

 

“As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica próprias, 
não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos seus associados. Têm 
por objetivo principal o aperfeiçoamento do exercício  de uma atividade econômica, 
de proveito comum, sem objetivo de lucro, bem como adotar qualquer ramo de 
serviço, operação ou atividade.” 

 

A noção sobre o assunto é decorrente daquilo que vem a ser chamado de ato cooperativo, 

item derivado de princípios como os enumerados pela Aliança Cooperativa Internacional no 

chamado Congresso de Manchester de 1995, que seriam a adesão livre e voluntária, o controle 

democrático dos sócios, a participação econômica destes, a autonomia e a independência, a 

educação, treinamento e informação, a cooperação entre as cooperativas e, por fim, a 

preocupação com a comunidade. Exatamente, no entanto, sobre o princípio da participação 

econômica dos sócios é que vigora a inserção do problema. 

 

JOSÉ EDUARDO MIRANDA (2005) lembra, por sua vez, que, ao defender os interesses dos 

sócios, a gestão da sociedade cooperativa não deve se esquecer de que o objetivo maior do 

Cooperativismo estaria fora da estrutura organizada como empresa. Aos diretores 

corresponderia o dever de reconhecimento de que o sócio se encontraria co-operativizado, ou 

a caminho da co-operativização; e que o homem comum, como homem social, careceria “de 

uma formação co-operativa, baseada na auto-ajuda, na autoresponsabilidade, na democracia, 

na igualdade, na solidariedade, na honestidade, na transparência, na responsabilidade e 

vocação social”.  

 

Segundo, novamente, WALDIRIO BULGARELLI (2000, p. 20): 

 

“A sociedade cooperativa diferentemente das sociedades comerciais, atua na ordem 
prática regida por princípios doutrinários de profunda inspiração ética, no que se 
contrapõe fundamentalmente às sociedades capitalistas, despidas de qualquer 
sentido moral, absortas no objetivo senão do lucro, ao menos do rendimento do 
capital”. 

 

O mesmo autor (2000, p. 21), em complementação que se desalinha à posição de José 

Eduardo Miranda, afirma que a atividade prestada por tal tipo societário se trata, portanto, “de 
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empresa cuja conformação e procedimentos estão influenciados pelos princípios doutrinários 

do sistema de que é instrumento”, não se constituindo em uma categoria econômica 

autônoma, mas em algo que substitui a economia lucrativa pela economia de serviço e de 

custos, subordinando-se em instrumento de execução desse novo objetivo. 

 

O ponto, portanto, é saber se é correto, ou não, o entendimento doutrinário que caminha no 

sentido de defender que o princípio da participação econômica dos sócios não significaria a 

intenção de lucro por parte daqueles. A resposta, inicialmente, segundo o estabelecido em 

1995, poderia estar no fato de que o referido princípio significaria que os sócios devem 

contribuir equitativamente para a formação do capital social, recebendo os sócios partes dos 

dividendos, mas destinando as sobras ao desenvolvimento da própria sociedade, formando 

reservas financeiras e patrimoniais indivisíveis, o que não ocorre em outras espécies 

societárias. 

 

Aqui entra o alerta sobre a utilização do termo empresa. Segundo ROMANO CRISTIANO 

(2007, p. 94) 

 

“É justamente este o âmago ou o ponto nevrálgico de toda a argumentação a ser 
desenvolvida. Pois, se é verdade que a palavra ‘empresa’ não se refere a todos os 
tipos de atividade humana (existem com efeito inúmeras atividades que não fazem, 
por certo, surgir nenhum tipo de empresa), também não pode haver dúvida a respeito 
do seguinte: em sentido geral, a característica fundamental (portanto – note-se – não 
única) de toda e qualquer empresa é a existência de atividade contendo risco em 
grau relevante. Melhor dizendo: onde há empresa há risco; ou caso se prefira: 
havendo empresa, ela só é tal porque nela há risco; risco de dano notável ou de perda 
de algo importante.” 

 

E as características acima destacadas apontam para uma discordância em relação ao que está 

positivado no sistema brasileiro, principalmente no que se refere ao risco.  

 

As discussões se iniciam segundo a afirmação doutrinária do artigo 983 do Código Civil 

brasileiro, a sociedade cooperativa somente pode ter objeto simples, ou seja, não mercantil. 

Sabe-se, a norma em vigor pode ser compreendida também no sentido de que a cooperativa é 

criada com a função de substituir agentes econômicos que sirvam de intermediários de 

mercado, possibilitando, invariavelmente, o próprio lucro. A tal substituição subjetiva de 

agentes intermediários, conforme atesta o direito material em vigor, não empurrou a 

cooperativa para as espécies de associação, mantendo-a nas de sociedade. 
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Para relembrar, sabe-se que a associação teria como objetivo o bem-comum não-econômico 

de seus associados, não havendo finalidade lucrativa, eis que, beneficiados pelas finalidades 

associativas de congraçamento de ideais não econômicos. Isto a diferencia do conceito de 

sociedade, notoriamente voltada à persecução do lucro aos sócios, ainda que este não decorra 

de atividade classificada como empresarial, na forma do artigo 966 do Código Civil brasileiro.  

 

Comenta RACHEL SZTAJN (2004, p. 156) que, de maneira geral: 

 

“Organizações sociais ou econômicas, criadas para reduzir custos de transação ou 
por outra razão, podem ser analisadas como hierarquias, fator inexistente nos 
mercados em que as relações são horizontais, e, sob o ângulo subjetivo, quanto à 
estabilidade de pessoas envolvidas. Em mercados, a fungibilidade dos agentes, dos 
participantes, é regra; nas organizações, há certa permanência de pessoas, no 
mínimo os responsáveis  pela organização, os chefes da empresa. Do ponto de vista 
objetivo, mercados geram informações, organizações facilitam a contratação. A 
respeito  do âmbito das contratações, no mercado os preços são expressos, aparentes; 
mas organizações os preços são implícitos”. 

 

Assim, se todas as espécies societárias, como organizações, devem possuir objeto econômico, 

sob pena de não serem consideradas sociedades, o objetivo jurídico da cooperativa, por sê-la, 

é o bem-comum econômico dos sócios cooperados, o lucro, mediante a substituição de 

agentes econômicos intermediários de mercado, o que a afasta da mera espécie de associação.  

 

O ato cooperativo, tal como se observa, deveria possuir natureza diferenciada na legislação, 

de maneira a fazer com que seus princípios fossem, de fato, colocados em prática sem que 

houvesse dúvidas quanto a seus propósitos. Afinal, como ressalta HERMAN BENJAMIN 

(2010), há casos de exclusão de incidência do ato cooperativo, como o fornecimento de 

serviços de terceiros não sócios, cujo entendimento já sofreu pacificação pelo Superior 

Tribunal de Justiça pátrio. 

 

O ideal cooperativo remonta à necessidade, portanto, de uma natureza híbrida, o que não 

existe, ainda, no sistema brasileiro. Denota-se, logo, a busca constante do lucro, ainda que 

indireto, exatamente na aventura de substituir intermediários de mercado, como o patrão, na 

relação de emprego, assumindo para si a titularidade de empreendimento, ou do comerciante 

que compra produtos junto a fornecedores por preços mais baratos. A noção de 

indivisibilidade do fundo de reserva, agora positivado no artigo 1.094, inciso VIII, do Código 
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Civil, aparenta ser o único diferencial formal em relação às demais espécies societárias, não 

tendo o condão de rechaçar a caráter societário, ou seja, o ideal igualmente econômico.  

 

Em outro sinal de incoerência, está na lembrança levantada por SERGIO CAMPINHO (2006, 

p. 262), sobre a idéia de que, “embora sociedade simples, a sociedade cooperativa encontra-se 

sujeita à inscrição na Junta Comercial, por força de previsão em Lei especial (Lei 5.764/71, 

artigo 18), que prevalece na espécie, conforme ressalvam os artigos 1.093 e 1.096 do novo 

Código”. ARMANDO LUIZ ROVAI e PEDRO IVO BIANCARDI BARBOZA (2006, pp. 

183-184), por exemplo, compreendem que “embora com a natureza de sociedades simples, 

que, “ante à ressalva feita pelo artigo 1.093 deste diploma legal, a regra de natureza especial 

prevista na Lei 5.764/71 deve prevalecer sobre a regra trazida pelo artigo 1.150 do Código 

Civil”, na lembrança de que “o fato de que as cooperativas serem registradas sociedades 

simples pelo Código não é o bastante para que passem a registrar seus atos nos Cartórios de 

Registros de Pessoas Jurídicas”. Em mesma sintonia, GUSTAVO DE LIMA AROUCA 

(2007, pp. 86-87), comentando sobre o artigo 18 da Lei 5.761/1971, adverte que: 

 

“Quanto aos atos de registro dos atos constitutivos, permanece em vigor o art. 18, § 
6º, da Lei 5.761/71, que preceitua que a sociedade cooperativa deverá ser registrada 
na Junta Comercial, e não no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas. 
Corroborando esse entendimento, mesmo posteriormente ao advento da Lei 
10.406/02, temos o parecer da OCB/Conjur 07/02, assim como o entendimento de 
Conselho de Justiça Federal,em seu item 69, ambos pela permanência do Registro 
dos atos das cooperativas nas Juntas Comerciais. Sendo assim, independentemente 
de autorização para a maioria das cooperativas, estas poderão ser constituídas a 
partir da vontade de seus fundadores, devendo seu ato constitutivo, por instrumento 
público ou privado, e Estatuto Social registrados na Junta Comercial do Estado no 
qual se localiza a sede da sociedade, bem como as atas que modifiquem aqueles 
documentos.” 

 

Apesar da qualidade dos argumentos utilizados, se o Código Civil trouxe a lume nova 

sistemática de conceituação a respeito das sociedades simples, compreende-se como uma 

atecnia o fato de que uma delas pudesse ser registrada perante a Junta Comercial. É certo que 

a classificação das sociedades simples, em sua essência, não veio com a entrada em vigor da 

redação do Código Civil atual, sendo derivadas das chamadas sociedades civis, o que já 

existia em 1971. Com a alteração da denominação, no entanto, o legislador ampliou o 

conceito, desejando fazer uma diferenciação ampla para com as chamadas sociedades 

empresárias, de natureza mercantil, como explica OSMAR BRINA CORRÊA-LIMA (2006, 

p. 08): 
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“Note-se que, com a mudenaça terminológica e a classificação das sociedades em 
empresárias e não empresárias ampliou-se o campo de abrangência da atividade 
empresarial. Algumas atividades envolvendo imóveis, prestação de serviços, 
tradicionalmente classificadas como ‘civis’, passaram a ser consideradas 
‘empresariais’.” 

 

Apesar de se dizer que a Lei 10.406/2002 ser norma geral, tal como exposto na própria 

redação do artigo 1.093, resguarda a norma especial, em atendimento ao artigo 2º da Lei de 

Introdução ao Direito Brasileiro, faz-se, com isso, permanecer a confusão quanto à discussão 

do lado empresarial das sociedades cooperativas. 

 

Até por isso, há outros debates que poderiam ainda ser levantados, como a discussão ao 

respeito da utilização de estatutos com teor cooperativo em sociedades anônimas, tema que 

levanta polêmicas até mesmo na Espanha, país referência na matéria. Por lá, há autores que 

defendem tal possibilidade, como o faz, JAVIER DIVAR GARTEIZ-AURRECOA (2008, pp. 

19-20). Diz ele que, apesar dos princípios específicos das companhias, identificadas no fato 

de a sociedade ser de capitais, possuindo divisão acionária, limitação de responsabilidade aos 

sócios, livre circulação de capital e natureza mercantil, questões como a subscrição de capital 

por aporte, não de bens, mas de trabalho, poderia ser considerado como válidas em razão de 

algumas obrigações acessórias. Ou seja, percebe-se a tendência mesma quanto à quebra das 

barreiras do dogma a respeito da qualidade não empresária do ato cooperativista. Este assunto, 

no entanto, poderá mais bem estudado em outra ocasião. 

 

 

 

3 A RESPONSABILIDADE LIMITADA DOS SÓCIOS COOPERADOS POR 

DÍVIDAS SOCIAIS 

 

Em que se pesem os vários contornos do tema, a respectiva narrativa deixa clara a 

necessidade de se compreender o ente cooperativo como uma sociedade e não como uma 

associação, também para fins de responsabilização dos sócios. 

 

HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA (2006, p. 63) lembra que nas sociedades 

de responsabilidade limitada: 
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“(...).os sócios respondem com seu patrimônio pessoa somente até o limite do capital 
social, solidariamente com os outros sócios pela parcela não-integralizada 
(sociedade limitada, a antiga sociedade por quotas de responsabilidade limitada do 
Decreto 3.708/1919), ou apenas e individualmente pelo valor das ações adquiridas 
(sociedade anônima e sociedade em comandita por ações, esta quanto aos sócios não 
administradores).” 

 

 

Do que se extrai do artigo 1.095 do Código Civil, preceitua-se que na sociedade cooperativa, 

a responsabilidade dos sócios pode ser limitada ou ilimitada conforme a escolha dos 

cooperados. Havendo capital, segue-se, ou o §1º do mesmo dispositivo, que determina que 

será “limitada a responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde somente pelo valor 

de suas quotas e pelo prejuízo verificado nas operações sociais, guardada a proporção de sua 

participação nas mesmas operações”, ou o §2º, que indica que é “ilimitada a responsabilidade 

na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais”. 

 

Novas incertezas pairam neste item. Uma delas é a possibilidade imaginada a respeito de se 

terem duas categorias de sócio.  

 

RICARDO PEAKE BRAGA (2006, p. 35) disserta que:  

 

“Em razão do princípio da igualdade entre os associados (artigo 37 da Lei n. 
5.764/71), que deve nortear as sociedades cooperativas, parece não ser possível 
previsão estatutária de categorias diferentes de sócios, alguns com responsabilidade 
limitada e outros com responsabilidade ilimitada. Tal duplicidade de regimes, de 
resto, causaria insegurança às relações jurídicas mantidas com terceiros pela 
sociedade cooperativa, de sorte que sua permissão seria de todo inconveniente”. 

 

Respeitando-o, porém, não o seguindo, afirma-se aqui que a norma em comento trouxe, sim, 

não só a duplicidade, como verdadeira multiplicidade em termos de responsabilização. Isto 

justamente por força da existência de diversas operações realizadas por cooperados de forma 

individual. 

 

Veja-se, no que tange à escolha da responsabilidade limitada dos sócios, como aduz 

MODESTO CARVALHOSA (Ibidem, p. 414-415), houve, em termos aparentes, a partir de 

2003, um restabelecimento do regime disposto nos §§1º e 2º do artigo 3º do Decreto-Lei nº 

59/1966, que precedeu a Lei 5.764/1971, quando determinou aos cooperados que 
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respondessem pelos prejuízos apontados nas operações na proporção de suas respectivas 

participações, no que foi transcrito no §1º acima. O curioso é que tal diagnóstico leve a 

resultado indefinido diante da ótica atual. 

 

O Decreto-Lei nº 59/1966, e mesmo a Lei 5.764/1971, como se observam, foram criados em 

âmbito anterior à Constituição Federal de 1988. O primeiro, porém, revogado pela segunda, 

continha abordagem que se pautava, assim, como a redação atual do artigo 1.904, §1º; do 

Código Civil, em expressão que, só na aparência transmite segurança.  

 

O que se localiza do texto normativo é que a cada vez que um cooperado vier a participar de 

uma operação, através da cooperativa, a responsabilidade daquele será limitada, mas as dos 

demais sócios, pode-se dizer, poderá ser nenhuma. Quando a narrativa diz que “o sócio 

responde somente pelo valor de suas quotas” está atendendo ao disposto na sistemática do 

Código Civil em todas as passagens a respeito do tema relativo ao direito societário. Quando 

indica, todavia, que o sócio também responde “pelo prejuízo verificado nas operações sociais, 

guardada a proporção de sua participação nas mesmas operações”, acaba por tipificar novo 

parâmetro de punibilidade, inexistente até então. 

 

De fato, observa-se que, na sociedade em comandita simples, existe uma categoria de sócio 

com responsabilidade limitada e, outra, com ilimitação. Realmente, com esta a cooperativa 

não se aproxima.  

 

Em paradoxo à sociedade em conta de participação, por outro lado, que conta com uma 

categoria social considerada oculta, sem responsabilidade, e outra, ostensiva, com 

responsabilidade ilimitada a sorte aparenta mudar. Aproximando-se desta, a cooperativa dita 

com limitação, nos moldes do § 1º do artigo 1.094, possui a cada operação, um sócio 

ostensivo, contando este, entretanto, com responsabilidade limitada, e diversos outros sócios, 

com caracteres momentaneamente ocultos, não possuindo responsabilidade. 

 

Certo é que ao se falar em limitação de responsabilidade, logo vem à tona a questão da 

desconsideração da personalidade jurídica. Afinal, o instituto disseminado no direito 

brasileiro assusta os empreendedores em todos os ambientes societários. Tendo-se em vista a 
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posição da cooperativa como uma sociedade sui generis, interessante é o papel da doutrina 

quanto ao assunto. 

 

FABIO ULHOA COELHO (2011, p. 49), v.g., discorre que: 

 

“O direito positivo é bastante insatisfatório na disciplina da matéria. Em primeiro 
lugar, deveria dispensar aos sócios da limitada tratamentos diferentes, segundo o 
vínculo de interesse que os une à sociedade. Os empreendedores majoritários – quer 
dizer, os que interferem na gestão da empresa – deveriam responder ilimitadamente 
perante os credores não negociais da sociedade, mas não assim os investidores 
minoritários – isto é, aqueles que apenas prestam capital, e não participam, nem 
diretamente, da administração dos negócios sociais.” 

 

A insatisfação do autor tem a ver com o fato de que a limitação de responsabilidade, na 

prática, pouca eficácia possui. Isto porque, como ele complementa, “enquanto não 

aperfeiçoado o direito positivo, será ineficaz qualquer argumentação no sentido de restringir a 

separação patrimonial entre sócio e sociedade”. Assim é que, com exceção ao artigo 135, III 

do Código Tributário Nacional, e do artigo 13 da Lei 8.620/1993, que cuida da seguridade 

social, tanto o Código de Defesa do Consumidor, como as normas que dizem respeito à 

concorrência, à proteção ao meio ambiente e à relação de trabalho possuem comandos que 

possibilitam que os patrimônios dos sócios sejam atingidos de maneira ordinária, inclusive. 

 

Não era para ser assim. CALIXTO SALOMÃO FILHO (2006. P. 244) afirma que: 

 

“Essa perspectiva intervencionista (que vê no direito não um corpo de regras que 
devam buscar a neutralidade do ponto de vista econômico, mas sim, que devam 
influir nos desequilíbrios naturalmente criados pelo mercado) facilita a aplicação 
mais ampla da desconsideração. A própria desconsideração atributiva trona-se mais 
aceitável, desde que existam razões econômicas (v.g., a proteção dos interesses de 
grupos particularmente mais fracos etc.) a justificar uma diversa distribuição dos 
riscos (o que claramente  não seria aceitável na visão liberal).” 

 

O quadro intervencionista está materializado, como se vê, aliás, com relação aos direitos 

trabalhistas, pela própria Lei 5.764/1971 que, em seu artigo 91, preceitua que “as cooperativas 

igualam-se às demais empresas em relação aos seus empregados para os fins da legislação 

trabalhista e previdenciária”. Ou seja, resta expresso que as interpretações pendem para a 

aplicação a responsabilização não só dos administradores, como de todos os cooperados, nas 

hipóteses de contratação de terceiros não vinculados à cooperativa. 
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O que ocorre, diz HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA (2006, p. 691), é que: 

 

“No entanto, sob a alegação de que o empregado é a parte economicamente mais 
fraca nas relações de trabalho e, desta forma, merece uma proteção diferenciada, o 
direito trabalhista passou por um processo de alargamento doutrinário e 
jurisprudencial do conceito de ‘empregador’, até chegar, nos últimos anos, à 
desconsideração praticamente automática da personalidade jurídica. Para tanto tem 
bastado ao empregado demonstrar ao juiz, no caso concreto, que não foram 
encontrados bens no patrimônio da sociedade empregadora capazes de pagar as 
obrigações trabalhistas do requerente. No atendimento  ao interesses do empregado, 
o Judiciário Trabalhista tem desconsiderado a pessoa jurídica da sociedade em 
relação aos sócios da empregadora, sejam eles controladores ou não, 
administradores ou não, daquela. Mesmo sócios com ínfima participação no capital 
de sociedades tem sido instados a pagar dívidas trabalhistas destas, tal como se 
fossem verdadeiros avalistas.” 

 

Como dito anteriormente, todavia, as normas do Código Civil e da Lei 5.764/1971 são 

infraconstitucionais. A questão deveria ser debatida em sede constitucional, eis que 

Constituição Federal brasileira inseriu à cooperativa no artigo 5º, XVIII, proteção de direito 

fundamental, afirmando que “a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas 

independem de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento”. 

 

 

 

4 A RESPONSABILIDADE ILIMITADA DOS SÓCIOS COOPERADOS POR 

DÍVIDAS SOCIAIS 

 

A responsabilidade ilimitada, em paradoxo à limitada, é tema sempre interessante em termos 

empresariais. Afinal, compreender a ilimitação é assunto que sugere a compreensão de todo o 

arcabouço do direito societário. 

 

Compreenda-se a matéria pelo exemplo de uma cafeteira. A jarra inferior é a somatória do 

patrimônio pessoal de cada sócio, enquanto que o filtro em recipiente superior é o patrimônio 

da sociedade. A água, por sua vez, é destacada às dívidas sociais.  

 

Se no item anterior, foi dito que a responsabilidade dos sócios era limitada ao valor do capital 

investido, logo, ao se ter em mente que o referencial acima, ter-se-ia um filtro semipermeável, 

que, em regra, não transmitiria dívidas ao patrimônio dos empreendedores. Em regra, e por 
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isso a expressão semipermeável, pois as exceções como as do direito trabalhista e 

consumerista, sabem-se, acabam por relativizar a força da vontade dos sócios, atingindo-lhes 

em seus bens pessoais. 

 

Assim, na responsabilidade ilimitada, as dívidas atingiriam o filtro do patrimônio social que, 

como um papel, tentaria absorvê-las, mas, quando ultrapassada a capacidade de absorção, 

deixaria com que água atingisse o patrimônio do recipiente inferior, ou seja, os bens 

individuais dos cooperados. 

 

Nessa linha, HAROLDO MALHEIROS DUCLERC VERÇOSA (2006, p. 62) compreende: 

 

“Neste caso, todos os sócios ou um tipo deles respondem com seu patrimônio 
particular de forma ilimitada pelas dívidas da sociedade. Existe apenas uma regra de 
subsidiariedade em relação ao patrimônio dos sócios e da sociedade. Neste sentido, 
o credor da sociedade necessita esgotar primeiramente  o patrimônio  daquela antes 
de poder voltar-se contra o patrimônio  particular dos sócios. Estes, entre si, são 
solidariamente responsáveis, adquirindo aquele que pagou a totalidade da obrigação 
perante terceiro o direito regressivo contra os demais, para estabelecer-se um 
equilíbrio baseado em responsabilidade proporcional de cada um deles.” 

 

No Código Civil, o §2º do mesmo artigo 1.094 indica que, em caso de escolha, é “ilimitada a 

responsabilidade na cooperativa em que o sócio responde solidária e ilimitadamente pelas 

obrigações sociais”. Aliás, MODESTO CARVALHOSA (2003, p. 408), sobre este ponto, 

afirma que, em caso de ausência de capital social, opção cabível segundo o descrito no inciso 

I, do próprio artigo 1.094, a responsabilidade dos sócios será, invariavelmente, ilimitada. 

 

Note-se, diferentemente do que ocorre quando da limitação de responsabilidade, o texto do 

referido § 2º não se atenta à proporcionalidade da participação dos cooperados em cada 

operação. Assim é que, optando pela ilimitação, ou não havendo capital social, cada 

cooperado pode vir a ser responsabilizado por dívidas da sociedade. 

 

Vale lembrar, que tal raciocínio também serve aos casos como os de responsabilidade 

trabalhista e consumerista, em que a responsabilidade dos sócios é ordinária em termos de 

subsidiariedade. Se a proteção da personalidade jurídica, nem mesmo a restrição prevista no § 

1º do artigo 1.094 merece ser considerada. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O conhecimento de mercado por parte dos cooperados, principalmente dos princípios 

defendidos quando da criação da sociedade cooperativa, revelam o fato de que o ambiente de 

incertezas está longe de melhorar. O problema da ausência de limitação de responsabilidade, 

mesmo quando escolhida como forma de proteção patrimonial, não aparenta possuir solução 

em curto prazo. 

 

As dúvidas sobre como solucionar o caso estão, exatamente, sobre os mecanismos 

infraconstitucionais dispostos. A lógica do Código Civil, em termos do que vem a ser a 

limitação de responsabilidade, não prospera se comparada à lógica do direito do trabalho ou 

do consumidor na relação da cooperativa com terceiros. 

 

Quer dizer, na verdade, para que uma cooperativa tenha problemas com contratados a ela não 

vinculados, é necessário que tenha um porte econômico suficientemente grande a ponto de se 

confundir com organizações empresariais maiores. É, justamente, neste ponto que a própria 

jurisprudência começa a duvidar do caráter de sociedade simples cantado aos ventos pela 

legislação e pela doutrina. Se a criação societária é derivada dos anseios de ajuda mútua e 

ideais superiores ao mero lucro, o crescimento da organização ocasiona o cenário que se 

apresenta. 

 

O exercício de atividade, sujeito a registro na Junta Comercial, expõe parte das dúvidas 

quanto à verdadeira natureza do assunto. Afinal, ter uma sociedade simples registrada em 

órgão de inscrição de empresários mercantis, situação inalterada desde 1971, revela, ou que o 

direito brasileiro quer indicar as cooperativas como entes mercantis, ou que existe completa 

ausência de conhecimento sobre os princípios que as fundamentam. 

 

Ressalte-se que a ausência de proteção aos sócios, no que se refere ao tema da limitação de 

responsabilidade, resulta na afronta aos ideais principiológicos definidos para o assunto. 

Talvez este seja o motivo para o fato de que outras espécies societárias continuem a serem 

privilegiadas quando da escolha do exercício da atividade profissional. Talvez, até, a proteção 
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exista, se considerada a inconstitucionalidade das decisões, como as da Justiça do Trabalho, 

em decorrência do direito fundamental à não intervenção estatal sobre as cooperativas, 

estabelecida no artigo 5º, XVIII da Constituição Federal. 
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ADMISSIBILIDADE DA AÇÃO DE COBRANÇA E DA AÇÃO MONITÓRIA, 

APÓS A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO CAMBIAL 

 
Kássios Dávilon Soares Cordeiro 

 
RESUMO 
 

Dentro da matéria dos títulos de crédito tem ganhado espaço a discussão acerca das 
possibilidades processuais de se buscar a tutela dos direitos corporificados na cártula. As 
pretensões, ônus de prova e tutela da ação ordinária de cobrança e da ação monitória são 
distintas, o que sugere um tratamento diferenciado no regime prescricional entre as referidas 
ações. Em que pese tal fato, a doutrina comercialista é revolta, ora afirmando a possibilidade 
de cisão entre a ação ordinária e a ação monitória; ora restringindo a tutela do direito do 
credor em ações cambiais sucedidas de uma única ação causal submetida a procedimentos 
diferenciados, quais sejam: ordinário, sumário, sumaríssimo e monitório. Na mesma linha, a 
jurisprudência só recentemente admitiu a monitória envolvendo títulos de crédito (Súmula n° 
299, STJ), contudo, o fez sem analisar o real regime jurídico do instituto monitório trazido 
pela Lei 9709/95. Defende-se, nesse trabalho, a Lei 9709/95 como norma mista dotada de 
efeitos sobre o direito material e processual sobre o crédito. A tutela específica a que se presta 
a ação monitória cria uma nova pretensão material sobre o crédito, merecedora de prazo 
prescricional independente das demais ações de conhecimento. 

 
PALAVRAS –CHAVE: Títulos de crédito. Ações. Prescrição 
 
ABSTRACT 
 

In the matter of the debt has gained a discussion of procedural possibilities to seek 
the protection of the rights embodied in the cartouche. The claims, burdens of proof and 
protection of common stock collection and monitoring of action are distinct, suggesting 
different treatment regime for the prescription of such shares. Despite this fact, the doctrine of 
commercialism and rebellion, now asserting the possibility of a common share split between 
action and monitoring, sometimes restricting the protection of the right of the lender in 
exchange successful actions of a single causal action subject to different procedures, which 
are the ordinary, summary, accelerated, and monitoring both. In the same vein, the law only 
recently admitted monitoring involving securities (Summary No. 299, STJ), without 
analyzing the actual legal status of the institute monitoring both brought by the Law 9709/95. 
It is argued in this work the Law 9709/95 as a standard mixed, with effects on the substantive 
and procedural law on credit. The specific protection to which it provides monitoring action 
creates a new claim on the material credit worthy tolling independent of other stocks of 
knowledge. 

 
KEY WORDS: Credits titles. Actions. Prescriptions  

 
1 INTRODUÇÃO: TÍTULOS DE CRÉDITO O QUE SÃO?  

 

A doutrina entre muitas idas e vindas costuma adotar a definição de Vivante para os 

títulos de crédito, isto é, eles seriam o "documento necessário para o exercício do direito 
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literal e autônomo nele mencionado" (VIVANTE, p.63). Contudo, é preciso destrinchar esse 

"chavão jurídico" para entendermos a sua real completude e valor na disciplina comercial.  

Muito mais que uma fórmula pronta, ela abarca em si traços que se destacam no entendimento 

do que são os títulos de crédito. 

A definição reportada supra, trazida em parte no art. 887 do Código Civil de 2002, é 

de grande valor na medida em que nos remete aos diversos princípios que cercam o regime 

jurídico cambial.  

Ao tratar de "necessário" denota-se que o exercício dos direitos representados no 

título pressupõe a posse do documento. Só quem exibe a cártula e é possuidor legítimo do 

instrumento no qual se lançam os atos cambiários que constituem o crédito, poderá pretender 

a satisfação da prestação devida. O documento ganha um caráter dispositivo, além do 

constitutivo do crédito. Ressalvada aqui a exceção da duplicata que pode ser protestada por 

indicações, por exemplo. 

Pondo a expressão "nele mencionado" e "literal" a inferência é ao princípio da 

literalidade que postula a condição de os direitos cambiários só poderem ser exercidos com 

base nos elementos constantes no título. Em outros termos, a literalidade determina o 

conteúdo e extensão e as modalidades desse direito. Nas palavras de Waldirio Bulgarelli: "o 

que não está no título não está no mundo" (BULGARELLI, 1999, p. 66). A exceção 

novamente é a duplicata, com a quitação, pelo legítimo portador, possível em documento 

separado (art. 9, da LD). 

Dizer que é "autônomo", remonta ao princípio da autonomia que nada mais é que a 

expressão da idéia do direito novo dado a cada adquirente do título creditício. Garante-se a 

circulação do titulo mediante a abstração do negócio jurídico causa que ensejou a emissão do 

título (para alguns haveria aqui um principio da abstração em separado), e com a vedação de 

que uma eventual invalidade de qualquer obrigação que tenha sido desenvolvida na vida do 

título possa obstar as demais subseqüentes. Além da inoponibilidade de exceções não 

fundadas no título de crédito (objetivas) ao terceiro de boa-fé que o adquira.  

Entendido o instituto, vale apontar que esses títulos trazem para o regime dos direitos 

de crédito grandes inovações. Essa relação de confiança que envolve a constituição de um 

crédito é agora provada por um título exclusivamente referente a tais relações. Enquanto a 

prova de alguns negócios jurídicos estará regulada nas disposições do CC/02 em seu Título V, 

os títulos de crédito ganham um regime jurídico especial com especificidades como a 

abstração do negócio que ensejam sua emissão convivendo com a causalidade de títulos como 

a duplicata. Explique-se. Uma obrigação de dar, por exemplo, disposta em um contrato deverá 
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estar compatibilizada com a regulação do CC/02 - tanto para constituir prova futura do 

negócio jurídico celebrado, como para atender a forma que é solenidade e condição de 

validade em certos negócios jurídicos. Já a obrigação de dar envolvendo um crédito, que é 

concretizada num título de crédito, estará com sua prova em grande medida vinculada à 

cártula que reúne os atos cambiais e sua forma, a qual dependendo do título será vinculada ou 

não.   

 Aperfeiçoa-se a cobrança desse mesmo crédito em juízo (Execução judicial 

conforme o art.585, I do CPC), em certas condições o tomador de um título de crédito ganha 

um procedimento especial para exigir seus direitos creditórios – destacável por sua maior 

celeridade frente a uma ação cognitiva. 

 Por tal expediente, também, dá-se negociabilidade, provendo a circulação do 

referido bem creditório – atendidos os requisitos legais. Em detrimento de pensarmos numa 

cessão de posição contratual, ou mesmo a cessão civil de crédito para o exercício por um 

terceiro ou conveniente transferência de um direito creditório, basta no regime cambial um 

endosso para o crédito e suas demais prerrogativas ser transportado de um patrimônio a outro. 

Os títulos de crédito, nessa esteira, são uma resposta imediata a dinamicidade do mercado 

que, muitas das vezes, não pode esperar a burocracia nas negociações.    

 

2 PRINCÍPIO DA PRESCRIÇÃO 

 

A prescrição pode ser entendida como uma manipulação do tempo pelo direito que 

visa preservar uma situação fático-jurídica por nela ver um interesse social, bem como que 

pode negar a sua tutela - na medida em que outros interesses justifiquem tal negativa. Ora, ao 

mesmo tempo em que dar segurança de exigibilidade de um crédito é importante para que a 

inadimplência não se transforme em regra (pelo ponto de vista individual do credor extinguir 

a pretensão de um direito seria até injusto), de outro lado é necessário estar atento para o grau 

de insegurança que esta situação oferece ao devedor que fica a mercê de seu eterno credor (há 

um interesse social na estabilidade das relações e segurança jurídica).  

O Direito não pode conviver com a indefinição e a infinitude. Todo prazo tem um 

porquê e tem a sua conseqüência jurídica. Tanto é assim, que ainda é valida a lição: “A 

prescrição é uma regra de ordem, de harmonia e de paz, imposta pela necessidade de certeza 

nas relações jurídicas” (BEVILÁQUA, 1972, p. 310). 

O direito brasileiro no que toca ao sistema da prescrição civil é adepto da teoria da 

pretensão, isto é, o que é fulminado pela praescriptio não é o direito em si, e tampouco a 
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possibilidade de ação, mas a efetiva exigibilidade em juízo de uma prestação positiva ou 

negativa. Nas palavras de Orlando Gomes a prescrição "é a perda da ação atribuída a um 

direito, de toda a sua capacidade defensiva, em conseqüência do não uso dela, durante um 

determinado espaço de tempo." (GOMES,1983, pg. 34-40).  

Restaria então dessa inércia do "credor que dorme": uma obrigação do devedor, 

fundada na moral ou justiça, contudo, embora seja devida, carente de exigibilidade por parte 

do credor. Bem como, uma "defesa ao devedor para obstar, caso queira a pretensão da qual se 

vale o credor, após superado o prazo prescricional". (PONTES DE MIRANDA, 1970, T. VI, 

§ 664). Enfim, após presente a prescrição, o direito de crédito mantido teria sua satisfação 

passada às mãos do devedor, ou cumprindo uma obrigação natural ou invocando a exceção da 

prescrição e paralisando o direito subjetivo do credor.  

Sendo que a atuação da prescrição nas relações jurídicas se dá em duas modalidades: 

aquisitiva (o decurso de tempo possibilita ao sujeito ter um incremento patrimonial, como no 

caso da usucapião) e extintiva ou liberatória (ataca a pretensão que concretizaria o poder de 

exigir do titular que permaneceu inerte no prazo legal). Interessa-nos mais, nesse trabalho, a 

prescrição extintiva tratada no Título IV do CC/02.  

 

3 PAINEL DAS AÇÕES JUDICIAIS EM TORNO DE UM TÍTULO DE CRÉDITO: 

AÇÕES CAMBIAIS E AÇÕES CAUSAIS. 

 

As ações e respectivas pretensões possuem diversas classificações na Ciência 

Processual do Direito, sendo uma delas a executiva. Etimologicamente, compreende-se que se 

fale de execução, de ação executiva, quando se tira algo de um patrimônio e se leva para 

diante, para outro. Compreende-se também que se vá ao extremo de se ligar à execução, lato 

sensu, qualquer cumprimento de sentença, mas essa dilatação de sentido não é a científica. 

A tipicidade processual da execução pode ter por objeto diversos títulos, entre eles os 

títulos extrajudiciais cambiais que são dispostos no art. 585, I do CPC, sendo que ao titulo 

extrajudicial o sistema jurídico atribuiu, excepcional e condicionalmente, eficácia executiva. 

Logo, não se precisa, via de regra, de toda a cognição cabível para a constituição de uma 

sentença (título executivo judicial) para termos construída a exigibilidade do título executivo 

extrajudicial (título de crédito) em sua ação própria. Pontes de Miranda bem explica: 

"A cognição da pretensão de direito material pode não ter sido definitiva, 
antecipando-se lhe a execução; porque, em tais casos (raciocina o legislador), o que 
mais acontece é merecer o conferimento de efeito executivo o pedido, o documento 
ou a sentença. Alguma cognição há: não há completa. As razões que tem o 
legislador para antecipar a executividade, ou advêm da natureza da obrigação e da 
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cártula em que se inscreve a), ou da natureza circulatória do título b), como se dá 
com os títulos cambiários, ou devido à pessoa do credor e ao valor probante dos seus 
escritos c) (...). A parcela de cognição, com que se começa, justifica, no plano da 
construção jurídica, que se “adiante” ao autor a prestação jurisdicional de execução." 
(PONTES DE MIRANDA, 1957, p. 105-110). 

 

O título extrajudicial executivo é prova do direito, pretensão e ação de direito 

material que confere ao autor pretensão à tutela jurídica, por adiantamento. 

Ultrapassada a ação de execução, teríamos a ação de locupletamento, no caso 

específico do art. 61 da Lei do Cheque, ou a ação de enriquecimento ilícito, que poderia ser 

intentada com relação aos outros títulos de crédito nominados, tais como nota promissória. De 

modo geral, essas duas expressões são utilizadas pela doutrina como sinônimos. Limongi 

França conceitua: "enriquecimento sem causa, enriquecimento ilícito ou locupletamento 

ilícito é o acréscimo de bens que se verifica no patrimônio de um sujeito, em detrimento de 

outrem, sem que para isso tenha um fundamento jurídico" (FRANÇA, 1987, pg. 87). 

No entanto, há quem diferencie as expressões. Para Marcus Cláudio Acquaviva , 

enriquecimento ilícito é o "aumento de patrimônio de alguém, pelo empobrecimento injusto 

de outrem. Consiste no locupletamento à custa alheia, justificando a ação de in rem verso". 

Ao passo que enriquecimento sem causa "é o proveito que, embora não necessariamente 

ilegal, configura o abuso de direito, ensejando uma reparação". (ACQUAVIVA, 1998). 

 Nessa modalidade de ação, prescrita a pretensão cambial, o que está em jogo é tão 

somente a falta de pagamento, sendo que o título de crédito/documento confissório de dívida 

ganha, de certa forma, outro valor na cognição. Nessa linha veja-se a decisão do TJSP:  

"Na ação de locupletamento ilícito o cheque continua sendo titulo de crédito, ainda 
que sem força executiva, tanto que pode ser movida contra o "emitente ou outros 
obrigados" cambiais, e desta forma se proposta a ação no prazo legal, da petição 
inicial não há necessidade de constar nada mais do que a ocorrência do não 
pagamento, que importa por si só no enriquecimento indevido, sem necessidade da 
declinação da causa subjacente ou da menção expressa de tratar-se 
de ação de locupletamento ou enriquecimento ilícito "(TJSP, 2006, p.3). 

 

Porém, essa vantagem é temporária, pois o tempo atua no Direito e deixa ao credor 

que não exercer a prerrogativa da ação cambial, a ação de cobrança/monitória. Neste 

momento, tentar-se-á declarar um direito pessoal, no caso de crédito, que deverá ter o livre 

entendimento do juiz construído, não só no documento, como era feito na ação de execução, 

mas em uma cognição que poderá envolver outros meios de prova da relação jurídica entre 

credor e devedor. Em relação ao cheque, contudo, haveria um passo a mais a ser dado no 

regime prescricional, tanto assim que no RESP n.º 36.590-2/MG, asseverou-se a diferença 

entre a ação de cobrança e de locupletamento no caso de um cheque: 
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“Essa ação chamada "de locupletamento" difere, todavia da ação de cobrança 
ajuizada com suporte no negócio jurídico de que emergiu o cheque. Naquela o 
credor cobra o cheque a favor do qual milita presunção juris tantum de veracidade, 
tal como define o art. 131 da Lei Civil. Está o autor, neste passo, dispensado de 
outras provas, incumbindo ao réu abalar tal presunção. Na ação de cobrança, de 
outra parte, o que persegue o autor é o cumprimento de uma obrigação, resultante de 
negócio jurídico bilateral. A diferença fundamental entre ambas, destarte, reside no 
onus probandi. Enquanto na "ação de locupletamento" o próprio cheque basta como 
prova do fato constitutivo do direito do autor, incumbindo ao réu provar a falta de 
causa do título, na "ação de cobrança", necessário se faz que comprove o autor o 
negócio jurídico gerador do crédito reclamado.” (STF, 2006, p.4). 
 

4 AS POLÊMICAS DO PRAZO PRESCRICIONAL E DAS AÇÕES JUDICIAIS 

POSSÍVEIS SOBRE CAMBIAL, APÓS A PRESCRIÇÃO CAMBIAL. 

 

A questão polêmica gira em torno das disposições feitas em leis especiais e o 

disposto nas normas prescricionais gerais, trazidas pelo Código Civil, no que tange as ações 

cabíveis após a prescrição cambial, isto é, consumada a prescrição da ação de execução 

mencionada supra.  

Em casos de títulos de crédito como o Cheque, temos no art. 59 da Lei do Cheque, o 

prazo prescricional da ação cambial de execução se dá em 6 (seis) meses da data final de 

apresentação do título, sendo que esta variará de acordo com a praça (art.33 da LC). E o 

mesmo prazo de 6 (seis) meses, só que contado do termo do prazo de apresentação, para a 

prescrição de todas as ações do portador contra os endossantes, contra o sacador ou contra os 

demais coobrigados (art. 52, LC).    

Já no caso das letras de câmbio e das notas promissórias, o art. 70 da lei reguladora 

desses títulos estipula o prazo de 3 (três) anos para a prescrição de "todas as ações contra o 

aceitante". E o prazo de 1 (um) ano contra endossantes e sacador, contado da data do protesto, 

feito em tempo hábil, ou do vencimento, se há letra de câmbio com cláusula de "sem 

despesas".  

Nas duplicatas temos os art. 15 a 18 da Lei de Duplicatas que impõe o ínterim de 3 

anos para a prescrição de ações executivas contra sacado e seus respectivos avalistas, e 1 ano 

para a proposição contra endossantes e outros co-obrigados – assegurada tal medida pelo 

protesto. Sendo que o art. 16 traz a ressalva da aplicação do "procedimento ordinário previsto 

no Código de Processo Civil à ação do credor contra o devedor por duplicata ou triplicata que 

não preencha os requisitos do artigo 15, I e II e §10 e 20."- o que nos leva a crer que seja a 

menção legal da ação de cobrança, uma vez prescrita a ação cambial. 

Além destas ações executivas, e ultrapassado seu prazo prescricional, caberia em 

relação ao cheque outra ação cambial, a chamada ação de locupletamento ilícito, prevista no 
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art. 61 da Lei do Cheque. A referida ação basear-se-ia no desequilíbrio patrimonial gerado 

pelo inadimplemento do título de crédito. 

Para os demais títulos nominados, a lei não prevê tal possibilidade. Mas a 

jurisprudência, nesse caso, pacificou a questão. Segundo o TJMG, na Apelação Cível 

1.0027.06.109586-8, julgada em 04/10/2007, para os títulos de crédito que não disponham de 

tal prazo na ação de locupletamento, aplicar-se-ia o prazo de três anos do art. 206, §3º, inc. 

IV, do Código Civil – contado da prescrição da ação executiva. 

Bom, mas então as ações judiciais em torno dos títulos de crédito nominados estão 

adstritas às ações de execução e de locupletamento ilícito? A questão não é tão simples se 

pensarmos o caso da definição das ações fundadas no negócio jurídico subjacente a emissão 

dos referidos instrumentos cambiais, bem como dos seus respectivos prazos prescricionais. 

Deve-se ter em mente, neste momento, que a prescrição cambial (isto é, das respectivas ações 

de execução e de locupletamento/enriquecimento sem causa) não inutiliza juridicamente o 

título de crédito, restando a pretensão do direito de crédito advindo da relação jurídica de 

direito causal. 

Deixando de lado, momentaneamente, a discussão do(s) instrumentos/ações judiciais 

a serem manejados para a tutela do direito comum causal, podemos destacar os prazos 

aplicáveis prescricionais a tal pretensão residual a prescrição cambial. 

Um primeiro entendimento encontrado em algumas decisões do Tribunal de Justiça 

de São Paulo1 defende que a pretensão do direito de crédito pós-prescrição cambial, diz 

respeito à regra prescricional dos 10 anos do art. 205 do CCB. Tendo em vista a inexistência 

de norma específica para a prescrição da referida pretensão em nosso ordenamento jurídico, 

prevendo prazo menor, deveria ser aplicada a cláusula geral dos 10 anos trazida pelo Código 

de 2002.  

Um segundo entendimento encontrado no Tribunal de Justiça de Minas Gerais2 

defende que a pretensão do direito de crédito pós-prescrição cambial, diz respeito à regra 

prescricional dos 3 (três) anos do art. 206, § 3°, VIII do CCB. Fundamenta-se tal posição no 

fato de que este artigo menciona expressamente a que pretensão se dirige, isto é, a de 

cobrança dos títulos de crédito.  
                                                 
1 Este entendimento é encontrado em: SÃO PAULO. TJSP. Ação Monitória. Prazo Prescricional. Apelação 
Cível n° 990101212790. Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira, julgada em 25/08/2010. Disponível: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=9962BA6A476B3D2B5E6AAC13F6FA105E>. 
Acesso: 06/11/2010. 
2 Observado tal entendimento em: MINAS GERAIS. TJMG. Ação Monitória. Cheque desprovido de força 
Executiva. Apelação Cível n° 1031306207890. Des. Rel. Eduardo Mariné da Cunha, julgada em 14/08/2008. 
Disponível:<http://www.tjmg.gov.br/juridico/jt/juris_resultado.jsp?comrCodigo=&ano=&txt_processo=&dv=&c
omplemento=&tipoTribunal=1&acordaoEmenta= acordao&palavrasConsulta>Acesso: 24/10/2010. 
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Objeta-se tal entendimento em diversos pontos. 

A uma, porque o referido artigo cuida de uma pretensão de ressarcimento, e não de 

cobrança. 

A duas, porque o referido artigo faz a ressalva de não ser aplicado em caso de 

existência de alguma norma especial sobre a matéria prescricional do título de crédito que lhe 

seja objeto – assim, ficaria afastado de seu campo de incidência todo o título de crédito 

nominado. 

Um terceiro entendimento encontrado, também, no TJSP3 defende que a pretensão do 

direito de crédito pós-prescrição cambial, diz respeito aos 3 anos da regra prescricional do art. 

206, § 3°, IV do CCB. A defesa deste entendimento se abraça a idéia de que, com a prescrição 

cambial a pretensão a ser tutelada pelo ordenamento jurídico seria a de evitar o 

enriquecimento sem causa do devedor inadimplente do título de crédito. 

 Objeta-se este entendimento pelo fato dele comportar uma perplexidade, defender 

que a pretensão advinda do direito comum causal, pós-prescrição cambial, seria a de evitar o 

enriquecimento sem causa. Ora, como compatibilizar essa idéia, no caso do cheque, em que já 

houve uma ação contra o locupletamento ilícito? Não se tratariam de um mesmo fato o 

locupletamento ilícito e o enriquecimento sem causa? 

Dessa maneira, não é muito sustentável este entendimento, principalmente, no 

instituto da monitória, que não se trata de um ressarcimento, mas de uma forma de cobrança. 

Não se pretende reequilibrar a desproporção patrimonial decorrente de um enriquecimento 

sem causa, de remediar o enriquecimento experimentado pela outra parte às suas custas de 

forma indevida, mas simplesmente, o de cobrar o valor que lhe era devido, o valor que está 

consignado no título de crédito prescrito, e que tem como causa jurídica imediata o negócio 

jurídico subjacente à emissão da cambial 4.  

Um quarto entendimento, majoritário nos tribunais brasileiros5 defende que a 

pretensão do direito de crédito pós-prescrição cambial, diz respeito a regra prescricional dos 5 

                                                 
3 È o que interpreta-se em: SÃO PAULO. TJSP. Ação Monitória. Prescrição. Apelação Cível n° 991090978863. 
Des. Rel. Vicentini Barroso, julgado 16/10/2010. Disponível em: 
<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=9962BA6A476B3D2B5E6AAC13F6FA105E> . 
Acesso: 06/11/2010.. 
4 Outro entendimento não se tem tendo em vista o art. 886 do CCB pelo qual fica vedado o exercício da 
pretensão contra o enriquecimento ilícito, no caso de haver outros meios de conferir o ressarcimento do prejuízo, 
não é todo o inadimplemento que gera o enriquecimento sem causa, logo, descabido qualificar essa pretensão 
como uma tentativa de se evitar o enriquecimento ilícito. 
5 Esse entendimento é encontrado em decisões do TJSP, TJSC, TJRJ, TJMG e do STJ, senão, veja-se: Resp nº 
1.038.104 - SP (2008/0052059-9) do STJ, Apelação Cível 1.0699.07.070745-9, julgada em 02/07/2008 do 
TJMG, Apelação Cível 2010.038445-7, julgada em 26/10/2010 do TJSC, um dos votos da Apelação Cível n° 
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anos do art. 206, §5°, I do CCB. Para esta vertente, concretizada a prescrição cambial, o título 

de crédito passaria ao status de instrumento particular de dívida, isto é, início de prova escrita 

de uma obrigação.  

Objeta-se tal quarto entendimento, pelo fato de que a prescrição cambial só retiraria 

da cambial sua condição de título executivo, mitigando sua certeza, liquidez e exigibilidade, 

mas não o reduziria a instrumento particular de dívida. Tendo em vista a certa tautologia desta 

objeção, este parece ser o entendimento mais aceitável de todos para figurar como regra geral 

para a matéria prescricional da monitória. 

Por fim a esta parte, um quinto entendimento encontrado no TJSP 6, que nos parece o 

mais razoável, vez que complementa o quarto entendimento. É fato que a prescrição cambial 

afeta o título de crédito de tal forma que embora não lhe aniquile a sua utilidade jurídica, 

passa a fazer depender seu direito de crédito de uma instrução processual mais dilatada, em 

torno do negócio jurídico subjacente a emissão da cambial – seja aquela instrução em forma 

mais ou menos sumarizada. Assim, o que resplandece na tutela do direito creditório, neste 

momento, da sua vida prescricional, ultrapassada a sua corporificação cartular é a relação 

obrigacional de fundo. 

Em uma decisão brilhante do TJSP, na Apelação Cível n ° 991.06.053407-0, julgada 

em 07/12/2010, podemos entender que, primeiramente, na tutela do direito comum causal, o 

que estará em jogo para descobrirmos o prazo prescricional da pretensão causal é a natureza 

desta mesma pretensão. Algumas delas submeter-se-ão a regras especiais, e outras sim, 

estarão vinculadas às regras gerais do CCB - como exposto nos entendimentos supra, dos 

quais entendemos mais acertado o quarto entendimento. Vale, e muito, o exemplo da própria 

jurisprudência paulista referida supra, em que o negócio subjacente a emissão de cheques 

cobrados em uma ação monitória foi a prestação de serviços educacionais, submetendo o 

direito comum causal, nesse caso as arraias do art. 178, § 6 °, VII do CCB. 

Posta a polêmica dos prazos, chega a hora de discutir os instrumentos, ou 

procedimentos, disponíveis para a tutela do direito comum causal. Para essa discussão 

podemos cindir dois posicionamentos básicos atinentes à natureza jurídica do instituto 

monitório, esboçados na divergência em se compreender a monitória: ou como procedimento, 

ou como uma ação. 

                                                                                                                                                         
991.09.097886-3, julgada em 16/10/2010 do TJSP e Apelação Cível n ° 0000706-87.2010.8.19.0208, julgada em 
19/01/2011, do TJRJ. 
6 Ver, por exemplo: SÃO PAULO. TJSP. Monitória. Cheques. Serviços Escolares. Apelação Cível n° 
991060534070. Des. Rel. Jurandir de Souza Oliveira, julgada em 07/12/2010. Disponível 
em:<https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do;jsessionid=9962BA6A476B3D2B5E6AAC13F6FA105E> 
. Acesso: 06/11/2010. 
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De um lado, pode-se enxergar a monitória como um dos ritos/procedimentos nos 

quais se desenrolarão os atos processuais da única ação causal que resta ao beneficiário do 

título de crédito prescrito cambialmente, ela seria em verdade um procedimento especial de 

jurisdição contenciosa, ainda no processo de conhecimento, que poderia ser escolhido em 

relação ao procedimento ordinário, tendo em vista alguns requisitos legais.  

Por outro lado, pode-se entender que a monitória é uma nova modalidade de ação, o 

que resulta em uma situação em muito importante para a presente pesquisa. Caso se aceite a 

monitória como uma nova modalidade de ação, além da ação causal submetida ao rito 

ordinário, teremos 4 (quatro) ações e 4 (quatro) prazos prescricionais, para a tutela do direito 

de crédito corporificado no título de crédito. 

Tendo em vista que este entendimento parece sofrer maior resistência dentro da área 

jurídica, vale à pena estudar as razões que sustentam este entendimento, a fim de que se possa 

assumir a monitória como uma nova modalidade de ação e cogitar de seu novo prazo 

prescricional. 

A uma, o CPC no seu capítulo XV intitula o instituto monitório como “Ação 

Monitória”, mesma expressão encontrada no art. 1.102a do CPC. 

A duas, o prazo prescricional da ação monitória, na maioria dos entendimentos não 

se compatibilizaria com o prazo prescricional da ação de cobrança submetida ao rito 

ordinário. 

A três, a ação ordinária de cobrança cuida-se manifestamente de um procedimento da 

fase de conhecimento, enquanto que a ação monitória assume um cunho misto entre a 

execução e o conhecimento. 

A quatro, não se pode compreender o instituto monitório como mero procedimento, 

isto é, seqüenciamento lógico dos atos processuais de uma ação, se ele altera de sobremaneira 

a questão do ônus da prova.  

Neste mister, sobre a égide da ação monitória temos uma prova 

flexibilizada/facilitada para o credor que deve munir sua inicial de alguma prova escrita 

indiciária/razoável da obrigação em que funda sua pretensão, enquanto que  o devedor deverá 

produzir prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo da pretensão autoral, em sede de 

embargos, para daí viabilizar a discussão no rito ordinário da causa debendi. 

Mas no caso da ação de cobrança submetida ao rito ordinário, há uma ampla 

cognição, em que o autor deve provar de forma robusta o fato constitutivo de seu direito, 

cercando-se não só do título de crédito, por exemplo, a fim de demonstrar no processo o 

negócio jurídico em que funda sua pretensão de cobrança. Enquanto que o devedor, não mais 
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manejando embargos, goza da garantia legal do contraditório e da ampla defesa, em medida 

muito maior que numa ação monitória. 

Enfim, na monitória a prova escrita exigida é uma, a sem liquidez ou eficácia de 

título executivo (juntada do título de crédito), diferentemente da ação ordinária que pede uma 

instrução mais completa possível. 

A cinco, a finalidade do instituto monitório em nosso ordenamento jurídico alinha-o 

como uma ação judicial especial, com uma tutela especializada para certo tipo de prestações 

elencadas no art. 1102-A e seguintes do Código de Processo Civil. Com a intronização da 

monitória, visou-se acelerar a prestação jurisdicional e contornar a morosidade e custos do 

procedimento ordinário de cobrança.  

A seis, o marco inicial dos juros e da correção monetária a partir da citação válida e 

do vencimento do título, respectivamente, individualizam a ação monitória da ação de 

cobrança. 

A sete, a causa de pedir na ação monitória não é o título, é o cumprimento 

obrigacional, não se limita a cobrança/pagamento do título. 

 

5 CONCLUSÕES  

 

No início desse trabalho, a expectativa era de deixar claras algumas dúvidas que se 

levantavam em torno do regime prescricional atinente aos títulos de crédito, com o advento da 

Lei 9709/95, que trouxe a “Ação Monitória” para nosso CPC. Partindo da crença de uma 

natureza dinâmica e mutante das cambiais, de sua história ao sabor dos setores econômicos e 

de sua função substitutiva da moeda, buscou-se refletir sobre quais e por quanto tempo eram 

as ações disponíveis ao credor cambial. 

A primeira tentativa foi feita debruçando o esforço de trabalho sobre a 

jurisprudência. A prática em torno da ação monitória poderia já ter estabelecido sua natureza 

jurídica, se ação ou procedimento, bem como harmonizado-a com as ações pós-prescrição 

cambial. 

Numa visão mais comum em nosso Judiciário, compromissada com o entendimento 

de que o rito acelera a prestação jurisdicional, entende-se que a monitória é um procedimento. 

Logo, como um procedimento não prescreve, é descabida a preocupação com o tema da 

prescrição em relação a monitória.  

Para este viés interpretativo, a finalidade da monitória é criar um mecanismo de 

judicialização rápida do título extrajudicial, de modo que se antecipe os atos expropriatórios 
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sobre o patrimônio do devedor. Sendo que, notadamente, o método escolhido para atingir tal 

desiderato é acelerar/sumarizar a cognição em torno do crédito, diferindo o contraditório e 

antecipando a execução - mesmo que isso se dê antes da formação do título judicial em si. 

Nos julgados que adotam essa linha “monitória-procedimento”, encontrou-se 

confusões dentro das fundamentações entre os termos ação e procedimento.  

Neste particular, deve ser destacado que o Direito é ciência, e não se presta a 

inexatidões fora da técnica em que o mesmo se funda. É preciso estar claro que uma coisa é o 

direito público do cidadão, amparado pelo seu direito subjetivo material, correr ao Judiciário, 

defendendo sua pretensão, isto se chama ação. Outra coisa, amplamente dicotômica, é o ritmo 

que a entidade judicante e sua lei adjetiva dá aos atos do processo, preparatórios do 

provimento que responde  aquela ação do titular do direito subjetivo, interessado na defesa de 

sua pretensão, isto chama-se procedimento.  

Talvez, se o legislador brasileiro tivesse seguido a técnica de ordenamentos jurídicos 

como o alemão e o italiano, entre outros, que deixam claros o procedimento monitório como 

forma especial para tramitar a conhecida ação causal, não houvesse a gama de dissensões em 

torno do prazo e existência de uma ação, repise-se, nova oportunidade de ir a juízo pelo 

crédito. 

Perdida nesse jogo de palavras e prescrições confusas, essa mesma jurisprudência da 

corrente “monitória-procedimento” discutiu prazos dos mais variados para uma ação 

monitória fundada em título de crédito prescrito. Curiosamente, os Códigos sempre foram a 

justificativa mais comum para escolha da alternativa a ser seguida, negligenciando uma 

fundamentação em torno dos fins sociais da prescrição, tão latente nos títulos de crédito. 

Circular riqueza, como faz a cambial, não é sinônimo de manter eternas pretensões, mas 

também, dar segurança com a morte de algumas dessas em muitos casos. 

Entre vários prazos e artigos retirados do Código Civil Brasileiro, viu-se que, 

polêmicas a parte, deveria prevalecer, uma vez consumada a prescrição cambial, a perquirição 

da causa debendi, em especial sobre a possível regra específica de prazo prescricional em 

torno do negócio que deu causa a emissão da cártula. Em não havendo regra específica, ou 

mesmo sendo o título emitido sem um negócio de fundo, teria o credor o prazo de 5 anos para 

manejar a ação monitória instrumentalizada em seu título cambial prescrito, sob fundamento 

do art. 206, § 5°, I, CCB. 

Interessantes os argumentos sobre cada possibilidade de prazo, mais interessante foi 

ver que o tido incontestável procedimento monitório, com esse tipo de discussão ganha status 

de verdadeira ação. A prescrição visa uma pretensão material, dá-lhe prazo de validade e a 
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fulmina, transcorrido seu ínterim. A prescrição não toca procedimentos, mas sim ações, ou 

melhor, pretensões do titular de um direito subjetivo fazendo-lhe ineficaz na ordem jurídica. 

Seria a monitória uma ação? 

A favor da posição “monitória-ação”, ao longo da jurisprudência, deve-se observar 

como a monitória cinge-se em tipo de processo ímpar dos que temos classicamente. Primeiro, 

porque não é nítida a fase postulatória e de instrução, há sim uma fase de injunção e outra 

executiva. Segundo, porque o ônus de prova do autor da monitória é reduzido à juntada do 

título, dando ao devedor o ônus de ilidir o mandado que pesa sobre seu patrimônio. Terceiro, 

porque para a monitória se assemelhar a ação ordinária de cobrança, o único caminho 

parecem ser os embargos do devedor, por meio deles abrir-se-ia uma fase de rito ordinário, 

com cognição ampla, e efetivo contraditório para o devedor afastar a expropriação de seus 

bens. 

Junto desses três pontos, pode-se afirmar que não se trata a Lei 9709/95 de uma 

criação de ritualismo ou fórmulas dos mesmos atos processuais da ação causal ordinária, 

existe uma tutela diferenciada por trás disso. A monitória seria um mecanismo judicial, uma 

verdadeira ação, compromissada com a ineficácia da ação ordinária e que responde tal 

ineficácia promovendo maior acesso à justiça, alterando o direito material e processual em 

torno do crédito.  

Cria-se uma nova ação, mudada no ônus de prova, na forma de seus atos, mas, 

principalmente, na velocidade com que atingem o patrimônio do devedor para devolver o 

crédito a quem de direito e na qualidade da pretensão material deduzida em juízo. Garante-se 

a circulação creditícia e a segurança das cambiais com a prestação jurisdicional atenta a 

natureza da prestação que está em jogo. 

Sopesados tais entendimentos, cumpre afirmar como mais adequada a linha da 

“monitória-ação”. A ineficácia da ação ordinária de cobrança foi respondida com mais uma 

ação, a nova ação sobre o mesmo direito de crédito, denominada pela Lei 9709/95 justamente 

de “Ação Monitória”.  

Neste mister, não há que se falar em perplexidade no fato de que uma ação não 

representa maior efetividade sobre a tutela dispensada ao crédito. Não pode escapar que o 

crédito tutelado pela monitória, cinge-se a determinadas espécies de prestação elencadas no 

art.1102-A do CPC. Não pode escapar bem assim que a forma dispensada pela ação monitória 

é ímpar, o credor ao acessá-la tem o poder de expropriar de forma violenta o patrimônio do 

devedor cambial. Logo, se na ação ordinária, a ânsia de recuperar o crédito deve estar contida 

no contraditório ofertado ao devedor para a reconstrução do negócio causal; na ação 
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monitória, ainda sem contraditório, sem título judicial, e tenuemente demonstrada a relação 

jurídica de crédito, o credor obtém provimento jurisdicional injuncional satisfativo de sua 

pretensão. A ação monitória tem fins, características e compromissos diferentes de quaisquer 

ações fundadas em um crédito antes corporificado numa cambial. E, deste marco, é razoável o 

questionamento da feição prescricional deste instituto uma vez instaurada a prescrição 

cambial.  

Neste norte, é possível propositura da ação monitória, em prazo prescricional 

independente da ação ordinária de cobrança. O credor teria quatro ações, com prazos 

prescricionais distintos, desde o momento em que emitisse um cheque (ação de execução, 

ação de enriquecimento sem causa, ação monitória e ação ordinária de cobrança), e três ações 

para os demais títulos de crédito nominados (ação de execução, ação monitória e ação 

ordinária de cobrança). 

Firmes no exposto supra, podemos afirmar que a monitória desequilibra a situação 

entre credor e devedor, ao conferir àquele uma nova oportunidade de ir ao Judiciário reclamar 

seu crédito, todavia, isto não ocorre sem uma fundamentação que merece ser analisada. O 

referido instituto inaugura uma forma de prestação jurisdicional que busca efetividade dando 

acesso à justiça e acelerando a expropriação patrimonial do devedor. Eminentemente 

patrimonialista, como muitos outras normas de nosso ordenamento, a Lei 9709/95 privilegia a 

situação jurídica material e processual do credor que poderá intentar a ação monitória no 

tempo determinado em norma prescricional específica para o negócio jurídico que fundou a 

emissão da cártula, ou no prazo de 5 anos, tendo em vista o art. 206,§ 5°, I, CCB - 

independente de outras ações possíveis após a prescrição cambial. 
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ANÁLISE CRÍTICA AO MODELO DE APRECIAÇÃO DE ATOS DE 
CONCENTRAÇÃO PELO CADE EM COTEJO COM O SISTEMA EUROPEU DE 

DEFESA DA CONCORRÊNCIA 
 

ANÁLISIS CRÍTICA AL MODELO DE APRECIACIÓN DE LOS ACTOS DE 
CONCENTRACIÓN POR EL CADE EN COMPARACIÓN CON EL SISTEMA 

EUROPEO DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
 

João Carlos Leal Júnior 
Martha Asunción Enriquez Prado  

 

 
Resumo: Nesta pesquisa faz-se uma crítica ao modelo de controle dos atos de concentração 
econômica realizado pelo Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência (CADE) 
mediante comparação dialógica com a sistemática utilizada na União Europeia. No atual 
contexto do Estado brasileiro, a atividade empresarial é valorizada e reconhecida sua função 
social, tornando-a indissociável do respeito à livre concorrência e à correlata ética empresarial 
como fatores de preocupação. Isto por estar assentada em valores como cidadania, dignidade 
humana, trabalho, livre iniciativa, e em razão do comprometimento com as metas do Estado 
de construir uma sociedade livre, justa e solidária, para garantir o desenvolvimento e 
promover o bem universal. Nesse diapasão, a intervenção estatal sobre o domínio econômico 
voltada a garantir a livre concorrência justifica-se plenamente, devendo ocorrer, ademais, em 
momento oportuno, a fim de proporcionar uma ordem jurídica justa aos indivíduos. Apontam-
se os potenciais prejuízos gerados pela apreciação do CADE em momento ulterior à 
concentração empresarial, em comparação com o sistema europeu, em que eventuais atos e 
contratos nesse sentido são avaliados anteriormente pelo órgão competente. 

Palavras-chave: CADE; defesa da concorrência; atos de concentração; modelo europeu; 
apreciação prévia. 

Resumen: En esta investigación se hace una crítica al modelo de control de los actos de 
concentración económica efectuado por el Consejo Administrativo de Defensa de la 
Competencia (CADE), a través de la comparación dialógica con el sistema utilizado  en la 
Unión Europea. En la actual situación del Estado brasileño la actividad empresarial es 
valorizada y también reconocida su función social, haciéndola indisociable del respeto a la 
libre competencia y a la respectiva ética empresarial como factores importantes. Esto es, por 
estar fundada en valores como la identidad, dignidad humana, trabajo digno, libre iniciativa y 
el compromiso con los objetivos de construir una sociedad libre, justa y solidaria para 
garantizar el desarrollo y promover el bien estar común. En ese sentido, la intervención del 
Estado sobre el dominio económico con miras a garantizar la libre competencia se justifica 
plenamente, debiendo en el momento oportuno para proporcionar un orden jurídico justo para 
los ciudadanos. Se puntualizan las potenciales desventajas ocasionadas por el análisis 
posterior de las concentraciones empresariales por el CADE, comparado con el sistema 
europeo en el que los actos y contratos que generan efectos son analizados con anticipación 
por el órgano competente. 

Palabras clave: CADE; defensa de la competencia; actos de concentración; modelo europeo; 
apreciación previa. 
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INTRODUÇÃO 
 

O papel alcançado pela empresa no Estado contemporâneo é de indiscutível 

destaque. Essa importância, porém, não se limita ao território do país em que se localiza. Ao 

revés, a empresa, na atualidade, ocupa papel fundamental no cenário internacional, 

encontrando-se seu desempenho imbricado com o fenômeno da globalização, por constituir, 

ao mesmo tempo, causa e efeito daquele. 

O comércio internacional é prática decorrente desta conjuntura, surgindo 

agrupamentos de empresas com sedes em diversos países, contratos de exportação e 

importação comerciais, prestação de serviços em território de outro país, dentre uma 

infinidade de novas práticas – algumas mesmo imprevisíveis – que surgem a cada dia. 

A presença de empresas transnacionais instaladas no Brasil é fato notório, assim 

como a interdependência de inúmeros Estados no que tange ao fornecimento de commodities 

e outros tipos de produtos essenciais ao abastecimento interno. Portanto, trata-se de contexto 

irreversível, cuja tutela deve ser priorizada. 

Diante dessa específica conjuntura, houve a necessidade, no ordenamento jurídico 

brasileiro, de revisão de conceitos, institutos e teorias, o que culminou na valorização da 

atividade empresarial na atual estrutura econômico-jurídica por meio da adoção da teoria da 

empresa, colocando-a como foco do direito comercial brasileiro. Assim, reconhece-se o papel 

da empresa como mola propulsora da economia dos Estados, já que promove a circulação de 

riquezas, oportuniza empregos e pagamento de tributos, oferece mercadorias e serviços à 

população, além de proporcionar a concorrência, gerando conveniências aos consumidores, à 

sociedade e ao Estado, seja de forma direta ou não, fomentando, demais disso, a inovação 

tecnológica. 

Surge, enfim, a ideia de função social da empresa, em decorrência do princípio da 

dignidade humana. Nesse sentido, deve-se entender por função social a obtenção de um 

resultado das atividades humanas em prol da coletividade e do Estado, pelo que a ideia de 

atividade empresária transcende a expectativa de lucro e passa, agora, a se justificar na 

medida em que também traz retornos positivos à sociedade.  

Essas conclusões são facilmente extraídas do texto constitucional em diversas 

passagens, como, por exemplo, no inciso XXIII do artigo 5º, que fixa o dever do proprietário 

de observar a função social de seu bem; no artigo 170, que coloca a valorização do trabalho 

humano como fundamento e a dignidade como finalidade da ordem econômica, a qual deverá 

atender aos ditames da justiça social. O aludido artigo 170, em seus incisos, adverte, ademais, 
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que a atividade econômica deve se basear na função social da propriedade, na livre 

concorrência, na defesa do consumidor, na redução das desigualdades regionais e sociais, na 

busca do pleno emprego e na proteção do meio ambiente, dentre outros princípios. 

Logo, a atividade econômica que desempenham as empresas – agentes 

econômicos – está obrigada a respeitar o modelo traçado no artigo 170. 

O Estado brasileiro contemporâneo, nascido com a promulgação da Constituição 

de 1988, contempla características ínsitas ao modelo liberal, ao mesmo tempo em que traz 

elementos de Estado social, oriundo do wellfare state. Utiliza-se o sistema capitalista, com o 

predomínio de uma economia de mercado. Por outro lado, o Estado garante uma gama de 

direitos sociais aos quais se compromete a prestar a seus cidadãos, em decorrência do 

princípio da dignidade. 

Assim, a ordem econômica é incorporada no diploma constitucional e o Estado 

brasileiro assume o dever de intervir no domínio econômico a fim de garantir o efetivo 

cumprimento dos princípios arrolados no artigo 170. Nesta senda, o § 4º do artigo 173 impõe 

como dever do Estado a repressão ao abuso do poder econômico que vise à dominação dos 

mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos lucros. A livre 

concorrência, destarte, recebeu tutela constitucional do Estado brasileiro, de forma que as 

condutas que contra ela atentem devam ser por aquele reprimidas, mediante critérios que 

controlem operações de concentração de empresas, evitando assim estruturas de mercado 

prejudiciais. 

Partindo dessas premissas, o presente esboço volta-se, por meio de estudo 

comparativo com o sistema europeu de defesa da concorrência, a apresentar análise crítica ao 

modelo brasileiro de apreciação de atos de concentração pelo Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica (CADE), especificamente no que tange ao momento de sua realização. 

Espera-se, com isso, enunciar as vantagens de se alterar a sistemática vigente, de forma a ser 

garantido justo acesso à ordem jurídico-econômica pátria. 

 
1 A LIVRE CONCORRÊNCIA NO BRASIL: TUTELA CONSTITUCIONAL E OS 
CONTORNOS CONCEITUAIS SOBRE O TEMA 

 

Como é sabido, o artigo 170 da Constituição arrola os princípios informativos da 

ordem econômica. Em seu inciso IV, indica a livre concorrência, dentre um rol de outros oito 

princípios. Os dispositivos seguintes estão todos interligados de forma concatenada.  

Assim, assegura-se “a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, 

independentemente de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei” (art. 
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170, parágrafo único); as empresas públicas e as sociedades de economia mista que, 

excepcionalmente explorem atividade econômica, não poderão gozar de privilégios fiscais 

não extensivos às do setor privado (art. 173, caput e § 2º); a lei reprimirá o abuso do poder 

econômico que objetive a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência e o 

aumento arbitrário dos lucros (art. 173, § 4º); e, por fim, como agente normativo e regulador 

da atividade econômica, o Estado exercerá as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento (art. 174). Percebe-se, portanto, a construção constitucional voltada à 

concretizar o postulado da livre concorrência. 

A repressão ao abuso do poder econômico é forma drástica de intervenção do Estado 

sobre o domínio econômico e efetuada pelo CADE para manter as bases da livre concorrência 

no território brasileiro. A intervenção por via de regulamentação da atividade econômica 

“surgiu como pressão do Estado sobre a economia para devolvê-la à normalidade” (SILVA, 

1998, p.773), que, à época, consistia em manter um regime de livre concorrência, consoante a 

lição de José Afonso da Silva (1998). 

Todo sistema econômico de mercado aberto – como ocorre no Estado brasileiro –  

“funciona bem quando nele se inserem normas de livre concorrência” (PRADO, 2008, p.119). 

As normas de concorrência “têm como principal objetivo criar condições necessárias para o 

bom funcionamento do regime de livre concorrência e livre iniciativa” (PRADO, 2008, 

p.120), inibindo formas diretas ou indiretas de condutas que atentem contra estas liberdades. 

Cabe esclarecer que no âmbito da defesa da concorrência o conceito de empresa é 

amplo e funcional, de sorte que “representa um conjunto uniforme, destinado a um objeto de 

direito determinado, com fatores pessoais, materiais e imateriais, que se destinam a alcançar 

um fim econômico determinado, inclusive empresas vinculadas aos organismos públicos” 

(PRADO, 2008, p.125). Logo, a forma jurídica da empresa, a natureza, o modelo societário, o 

lugar de estabelecimento, o âmbito de atividade ou relações de propriedade são pouco 

importantes para a defesa da concorrência. Toda pessoa, física ou jurídica, ou coletividade “na 

função de provedor ou comprador de mercadorias, prestações industriais e comerciais que 

desenvolva uma atividade econômica autônoma” (PRADO, 2008, p.126) está inserida no 

conceito podendo suas condutas, eventualmente, infringir as normas de tutela da 

concorrência. 

A concorrência, então, consiste na “situación de empresas que rivalizan en un 

mercado, ofreciendo o demandando un mismo producto o servicio [...]” (BALMACEDA, 

2010, p.12), ou seja, é a disputa ou rivalidade que se promove para oferecer um mesmo 

produto ou serviço aos demais. Pode-se destacar certos elementos que singularizam o conceito 
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de concorrência: i) o concurso de duas ou mais pessoas; ii) a ideia de que exista uma disputa 

entre elas; iii) que verse sobre bens ou serviços que se ofereçam (BALMACEDA, 2010). 

Para que tenha lugar a concorrência no âmbito dos negócios, especialmente em um 

contexto de uma economia de livre mercado, é imprescindível assegurar a toda pessoa e as 

empresas que elas organizam “el derecho a desarrollar cualquiera actividad económica, 

simpre que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional y que el 

derecho se ejerza, desde luego, respetando las normas legales que regulam la actividad 

económica” (BALMACEDA, 2010, p.12). 

É importante registrar que a busca pela conquista do mercado, agradando elevado 

contingente de consumidores, é algo existente no âmbito empresarial. Esse êxito, porém, deve 

ser igualitário e respeitar os princípios da livre concorrência e da concorrência leal. A 

concorrência “se configura asi como una normativa que impone dictados éticos de 

comportamiento y por lo mismo, reprueba a los que no actúan con lealtad como máxima de 

exigencia en el trato que ha de observarse” (BALMACEDA, 2010, p.13). 

Assim, a livre concorrência consiste em manifestação da liberdade de iniciativa, 

sendo ambas intrínsecas ao sistema de livre mercado adotado no Estado brasileiro 

contemporâneo. Neste passo, “a disputa entre concorrentes pela preferência de consumidores 

em um dado mercado de bens e/ou de serviços só tem lugar em uma economia de mercado” 

(RAGAZZO, 2006, p.85). 

É consenso em diversos Estado que a economia de mercado com a garantia de livre 

concorrência é a melhor forma de maximizar o bem-estar social, vale dizer, a eficiência 

econômica, já que a concorrência aumenta a eficiência alocativa, a eficiência produtiva e a 

capacidade de inovação dos mercados (RAGAZZO, 2006). Carlos Emmanuel Joppert 

Ragazzo (2006, p.85) esclarece as proficuidades ventiladas: 

A eficiência alocativa se realiza quando bens e/ou serviços são produzidos 
(em qualidade e quantidade) na medida em que os consumidores os desejam, 
refletindo, na exata proporção, o preço que eles estão dispostos a pagar [...]. 
Assim, reduz-se a chance de os preços e/ou serviços produzidos não serem 
de interesse do consumidor. A eficiência produtiva, por sua vez, diz respeito 
à capacidade de produzir e de distribuir a custos mais baixos. A pressão 
contínua decorrente da concorrência dos agentes econômicos competidores 
incentiva os produtores e distribuidores a reduzirem custos e, 
conseqüentemente, a praticar preços menores, sob pena de perderem clientes 
para outros negócios mais eficientes. Ao lado das eficiências alocativa e 
produtiva [...] o modelo concorrencial também induz maior capacidade de 
inovação (o que incentiva a competição via diferenciação e oferta de novos 
produtos). Essa eficiência [...] melhora as eficiências alocativa e produtiva 
no curso do tempo. O processo de adequação às preferências do consumidor 
representa o incentivo necessário para que os agentes econômicos invistam 
em pesquisa e tecnologia, de forma a melhorar os seus produtos e serviços. 
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Infere-se, portanto, que nos modelos de livre concorrência há maior gama de 

produtos por menores preços, com a criação de incentivos para que as empresas aumentem 

produtividade e introduzam novas tecnologias. A livre concorrência, destarte, contribui para a 

melhora do bem estar dos consumidores, ao mesmo tempo em que favorece o 

desenvolvimento econômico (RAGAZZO, 2006). 

Como leciona Isabel Vaz (1993, p.80), a atuação do Estado em defesa da livre 

concorrência justifica-se na medida em que “até a liberdade precisa de ordem para se manter”, 

sendo primordial, neste âmbito, então, equacionar a liberdade com a ordenação necessária à 

sua própria preservação. A regulamentação da liberdade econômica buscou criar condições ao 

desenvolvimento da livre iniciativa, através da tutela jurídica de um valor representado pela 

livre concorrência (VAZ, 1993, p.83)1. 

A ideia de regulamentação do poder econômico no mercado tem sua gênese em uma 

premissa socioeconômica fundamental: todo agrupamento social, por mais incipiente que seja, 

“que queira ter como fundamento básico da organização econômica a economia de mercado 

deve contar com um corpo de regras mínimas que garantam ao menos o funcionamento desse 

mercado, ou seja, que garantam um nível mínimo de controle das relações econômicas” 

(SALOMÃO FILHO, 2007, p.19). 

Ragazzo (2006) explica que as normas de livre concorrência existem para preservar o 

processo competitivo, e não especificamente os seus competidores. O processo de 

competição, no modelo concorrencial, então, “é o que possibilita a repartição ótima dos bens 

dentro da sociedade, contribuindo para a justiça social” (RAGAZZO, 2006, p.86). 

Enfim, reitera-se que o princípio da livre concorrência “fornece a base jurídica para 

impedir que os agentes econômicos possam desvirtuar as prerrogativas de liberdade de 

iniciativa, prejudicando a sociedade e os mercados”2 (RAGAZZO, 2006, p.88). Como 

nenhum valor pode ser tido como absoluto, a preservação da liberdade e da igualdade 

requerem a intervenção do Estado sobre o domínio econômico impondo limites à livre 

iniciativa, de forma a ser garantido acesso à ordem jurídica justa a toda pessoa, física ou 

jurídica, que pretenda vir a atuar no mercado como agente econômico. 

 
2 O CONSELHO ADMINISTRATIVO DE DEFESA ECONÔMICA E SUA MISSÃO 
INSTITUCIONAL DE REPRESSÃO DE CONDUTAS ANTICONCORRENCIAIS 

 

A primeira Constituição brasileira a cuidar da temática da ordem econômica foi a de 

1934. O referido diploma foi também o primeiro a prever meios de intervenção estatal no 
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domínio econômico. Até então, de acordo com a ideologia liberal reinante, pregava-se o 

chamado Estado mínimo, considerando-se despicienda a intervenção estatal no setor. 

Seguiam-se as ideias de que o próprio mercado se regularia e se desenvolveria da melhor 

forma, na linha da clássica teoria de Adam Smith (AGUIAR, 2008). 

Desde 1934, então, são constitucionalmente previstas as atuações do Estado 

brasileiro na ordem econômica. Tais condutas podem requerer a criação de instrumentos de 

intervenção, os quais podem assumir formas das mais diversas possíveis. A título de exemplo, 

pode o Estado intervir por meio da expedição de recomendações e diretivas, o que configura 

espécie de intervenção menor, assim como pode, por outro lado, constituir uma empresa para 

atuar, sob regime de direito privado, em dado ramo da economia; conceder incentivos de 

natureza fiscais a agentes econômicos, ou mesmo sanções, dentre uma gama de possibilidades 

(AGUIAR, 2008; GRAU, 2008). 

Como já aventado, o § 4º do artigo 173 impõe a repressão ao abuso do poder 

econômico3 que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento 

arbitrário dos lucros. Cuida-se da repressão constitucional, a qual se dá por meio de 

estratégias adotadas pelo Estado que, mediante intervenção no domínio econômico, “tem o 

objetivo de neutralizar os comportamentos causadores de distorção nas condições normais de 

mercado em decorrência do acúmulo de riquezas” (CARVALHO FILHO, 2009, p.870). 

Antes da promulgação da Constituição de 1988, foi criado, pela Lei nº 4.137, de 10 

de setembro de 1962, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE)4. 

Completando o processo de positivação de normas, e visando a dar efetividade ao dispositivo 

constitucional, a lei nº 8.884/94 transformou o conselho em autarquia federal vinculada, de 

modo indireto, ao Ministério da Justiça, e dispôs sobre a prevenção e a repressão às infrações 

contra a ordem econômica. 

De acordo com o artigo 3º da lei, o CADE tem atribuição judicante e é composto por 

um presidente e seis conselheiros. Suas missões institucionais têm natureza repressiva, 

preventiva e educativa, de forma a tutelar e garantir a livre concorrência no território 

brasileiro.  

O artigo 54 e seguintes da lei nº 8.884/94 trata do controle de atos e contratos 

empresariais. Assim preconiza o dispositivo: “os atos sob qualquer forma manifestados que 

possam limitar ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na 

dominação de mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à apreciação 

do CADE”. Trata-se de processo administrativo concorrencial, ou de outorga, cuja atuação da 

autarquia é de natureza preventiva. 
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Fusões e incorporações de empresas, constituição de sociedade para exercer o 

controle de empresas ou qualquer forma de agrupamento societário que implique participação 

de empresa ou grupo de empresas resultante em vinte por cento de um mercado relevante, ou 

em que qualquer dos participantes tenha registrado faturamento bruto anual no último balanço 

equivalente a R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais), devem, necessariamente 

submeter-se a este processo, conforme § 3º do artigo 54. 

De outra parte, o artigo 20 da lei prescreve que “constituem infração da ordem 

econômica, independentemente de culpa, os atos sob qualquer forma manifestados, que 

tenham por objeto ou possam produzir os seguintes efeitos, ainda que não sejam alcançados”: 

I - limitar, falsear ou de qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou a livre 
iniciativa; 
II - dominar mercado relevante de bens ou serviços; 
III - aumentar arbitrariamente os lucros; 
IV - exercer de forma abusiva posição dominante. 
 

Algumas condutas anticoncorrenciais geradoras dos efeitos retromencionados, como 

cartéis, preços predatórios e venda casada, foram tipificadas exemplificativamente no artigo 

21. Já o artigo 23 e seguintes cuidam das penas para as infrações perpetradas, constituindo a 

atuação de natureza repressiva às práticas anticompetitivas. 

 

3 ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO NO BRASIL E OS REFLEXOS 
JURÍDICOS E ECONÔMICOS DO MODELO ADOTADO 
 

 

Dentre as principais funções do CADE encontram-se o julgamento de denúncias de 

abuso do poder econômico, com aplicação das sanções pertinentes, e a apreciação de atos de 

concentração entre empresas, de forma a tutelar e garantir a livre concorrência no território 

brasileiro. 

As duas espécies de decisão ventiladas pressupõem processo5 administrativo 

anterior, que naturalmente exige certo tempo para sua tramitação, em razão da diversidade de 

atos requeridos (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2011a). 

O estudo em questão cinge-se à atuação preventiva do CADE, isto é, ao modelo de 

análise dos atos de concentração. 

Consoante ensina Cardozo (2007, p.204), com base no modelo existente nos Estados 

Unidos e na União Europeia, o legislador brasileiro adotou, no diploma vigente, a instituição 

deste sistema de controle de atos de concentração econômica, com o fito de “impedir a 

consumação de operações potencialmente lesivas à concorrência, sujeitando-as a um processo 
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que pode culminar com a aprovação ou não desses atos”. Cuida-se do que doutrinariamente 

denomina-se controle das estruturas do mercado (SALOMÃO FILHO, 2007). 

Nesta vereda, consoante o § 4º do artigo 54, os atos de concentração deverão ser 

apresentados para exame, previamente ou no prazo máximo de quinze dias úteis de sua 

realização, à Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça, que, ulteriormente, 

encaminhará ao CADE para análise e julgamento. 

Assim, percebe-se que a legislação pátria autoriza a constituição prévia, com 

apreciação do CADE em momento posterior. Essa análise é pautada, na maior parte das fases, 

por prazos fixados em lei. Todavia, esses prazos nem sempre são respeitados, havendo 

dilações que fazem com que a decisão só seja proferida muito tempo após a constituição do 

ato – podendo ser (como sói ocorrer) mesmo contrária à concentração já realizada. Isso 

porque, “como medidas de controle estrutural, os órgãos podem aprovar, impor restrições ou 

mesmo determinar a desconstituição da operação, caso ela seja irremediavelmente lesiva à 

concorrência” (RAGAZZO, 2006, p.93). 

Igualmente, nem sempre os prazos são observados, mesmo porque as atribuições do 

conselho são demasiadas, na medida em que inúmeras são as denúncias recebidas, sendo 

precária a estrutura funcional e poucos os conselheiros responsáveis para a grande demanda 

de atos dependentes de exame. Salgado (2009, p.14) salienta a dificuldade de atuação 

preventiva do Cade em virtude de a lei não prever a prévia análise das operações e 

estabelecer, ademais, “tortuoso caminho burocrático percorrido pelas operações até que 

finalmente cheguem ao escrutínio do Conselho”6. 

A demora na decisão do CADE na análise de atos de concentração de empresas faz 

gerar prejuízos jurídicos e econômicos de grande vulto, especialmente se o ato ocorreu 

previamente, como faculta a lei, e se o Conselho acaba, tempos depois, por desaprová-lo, 

gerando a desconstituição da operação (LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2011b). 

Vê-se na prática que o usual, inclusive, é efetuar a operação e apenas muito tempo 

depois ocorrer que o CADE emita sua decisão sobre a concentração. Uma perspectiva lógica 

seria a prática inversa, pelo prejuízo que gera a desconstituição destes atos – especialmente 

quando se dá muito tempo depois – é sobejo. 

Nesse particular, Calixto Salomão Filho (2007, p.325) sustenta que o sistema 

concorrencial brasileiro, adotando a fórmula de submissão dos atos de concentração após sua 

realização, sempre apresentou uma fraqueza de fundo: a dificuldade de garantir a 

reversibilidade de uma operação “que pode ser julgada muito depois de sua realização [grifo 

nosso]”. Cuida-se de atos jurídicos concatenados e sucessivos que geram efeitos e direitos 
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perante terceiros, o que culmina na grande possibilidade de formação de uma situação fática 

irreversível na prática (SALOMÃO FILHO, 2007, p.326). 

Assim, no decurso do tempo do processo de análise pelo CADE, até a decisão final, a 

empresa adquirente, sob o risco de ver seu negócio desfeito, pode atuar de forma a 

menosprezar a empresa adquirida, não investindo nem cuidando dela de forma adequada. 

Com isso, por exemplo, poderá cair o preço das ações da adquirida. É possível que com uma 

eventual desconstituição do ato a empresa que havia sido comprada não tenha mais condições 

de se manter no mercado, ocorrer a falência e, assim, prejudicar os acionistas, que terão 

elevados prejuízos financeiros. Por outro lado, os empregados, que perderão seus postos de 

emprego; os credores, que não receberão integralmente seus créditos; o Poder Público, que 

eventualmente ficará privado do recebimento de tributos devidos (além dos que incidiriam no 

futuro); os consumidores serem privados dos produtos no mercado, enfim, a sociedade como 

um todo será atingida por reflexos negativos, especialmente se levado em conta a função 

social que detém a empresa, tão reconhecida – e valorizada – na contemporaneidade. 

Há, portanto, prejuízo que não se restringe aos envolvidos no negócio jurídico em 

análise, mas que atinge uma esfera imensurável de pessoas. 

Não bastasse isso, se o negócio é deletério e prejudica a concorrência, a morosidade 

no julgamento faz com que se protraiam, neste período, as ofensas àquele bem jurídico: 

enquanto o ato de concentração já ocorrido não for julgado, serão irradiados efeitos 

decorrentes dele, muitos irreversíveis. Empresas menores poderão ser prejudicadas e mesmo 

falirem em razão disso, não tendo mais nenhuma eficácia para elas a desconstituição ulterior 

(LEAL JÚNIOR; BALEOTTI, 2011a). 

Em termos práticos, cabe lembrar a demora ocorrida no julgamento da fusão das 

empresas Sadia e Perdigão, do que resultou a empresa BR Foods. A fusão destas empresas, de 

proeminente papel na área de alimentação, foi anunciada em junho de 2009 “e, desde então, 

elas vêm buscando sinergias que lhe assegurem maior eficiência e rentabilidade” 

(MINISTÉRIO..., 2009). 

Muitas decisões operacionais foram tomadas para assegurar a presença das 
principais marcas no mercado interno e preservar os espaços no exterior, 
pois ambas eram grandes exportadoras. Mas decisões estratégicas, como 
investimentos em novos empreendimentos, tiveram de ser adiadas, à espera 
da decisão do Cade (MINISTÉRIO..., 2009). 
 

Vê-se, então, a problemática do tema em termos concretos, já que em inúmeros casos 

há demora no julgamento dos processos, o que prejudica o acesso à ordem jurídica justa, seja 

por parte das empresas envolvidas, seja por parte dos concorrentes, ou mesmo dos acionistas e 
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dos trabalhadores envolvidos, ficando todos em um contexto de insegurança econômica e 

jurídica7 (já que uma decisão célere proporciona possibilidade de planejamento econômico e 

certeza jurídica)8. 

Assim, a demora, neste caso, gera insegurança econômica e jurídica. A incerteza na 

resposta do conselho liga-se a insegurança jurídica – e afugenta empresas internacionais que 

tenham interesse em se instalar, por meio de escritórios e filiais, no território brasileiro. 

Ademais, os prejuízos ao mercado de trabalho – abrangendo a perda de empregos, por 

fechamento de empresas prejudicadas pela concorrência desleal de outra, quando demorada a 

análise do CADE – constituem fatores de insegurança econômica. Destarte, é inevitável 

concluir que a morosidade processual no âmbito do CADE contraria o conceito de segurança 

humana. 

Enfim, a atuação do CADE, forma patente de intervenção do Estado na ordem 

econômica, algo imprescindível no modelo estatal desenhado na Constituição brasileira de 

1988, mostra-se de grande valia, de forma a garantir os preceitos constitucionais de defesa da 

ordem econômica e da concorrência e, mediatamente, a justiça social e a dignidade da pessoa 

humana (CUNHA, 2003). 

Contudo, a demora na decisão, especialmente quando essa é desfavorável à operação 

realizada, gera repercussões de enorme gravidade aos interessados e mesmo a terceiros, 

evidenciando que o modelo adorado não se mostra adequado a um Estado comprometido com 

a segurança jurídica e com a realização universal de justiça. Assim, será apresentado a seguir 

o modelo europeu como forma de solucionar a situação em observância. 

 

4 O MODELO DE ANÁLISE DOS ATOS DE CONCENTRAÇÃO ADOTADO NA 
UNIÃO EUROPEIA COMO PROPOSTA MODIFICATIVA 

 

 

Como apontado, o sistema concorrencial brasileiro elegeu a fórmula ulterior de 

submissão dos atos de concentração, ou seja, a apreciação pelo CADE é feita posteriormente a 

realização das operações. A dificuldade de garantir a reversibilidade do ato é indiscutível, o 

que ocasiona inegáveis prejuízos aos envolvidos, caso seja determinada a desconstituição da 

operação, além de gerar insegurança jurídica. 

Maria Izabel Cardozo (2007, p.204) relata que a Lei nº 8.884/1994 tornou obrigatória 

a aprovação, pelo CADE, de quaisquer atos, contratos e acordos que possam limitar ou de 

qualquer forma prejudicar a livre concorrência ou resultar na dominação de mercados 
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relevantes de bens ou serviços, incluindo entre estes aqueles que objetivem “qualquer forma 

de concentração econômica, como, por exemplo, fusões, incorporações, aquisição de 

participação societária ou de ativos, associações, entre outros”. Os atos de concentração, 

assim, ensina a autora, são “válidos e eficazes até o pronunciamento final do CADE, quando 

podem vir a perder sua eficácia, se considerados atentatórios à concorrência” (CARDOZO, 

2007, p.204). 

Esse sistema de controle de atos de concentração, embora inspirado no modelo 

existente nos Estados Unidos e na União Europeia, consoante anotado, sofreu “aclimatações” 

do legislador brasileiro, “sobretudo quanto (i) ao momento da submissão desses atos ao crivo 

do órgão antitruste; e (ii) à possibilidade desses atos serem válidos e eficazes até que venham 

a ser julgados pelo órgão antitruste” (CARDOZO, 2007, p.204-205). 

No direito americano e no direito comunitário9 europeu vige o sistema de notificação 

prévia de operações de concentração, “as quais dependem da autorização do órgão antitruste 

para serem realizadas”. Segundo esse modelo, 

o ato é comunicado às autoridades antitruste tão logo o contrato seja firmado 
entre as partes, mas não é válido e nem produz efeitos até decisão favorável 
[...]. Ou seja, as partes ficam obrigadas a aguardar o pronunciamento das 

autoridades para que possam implementar a operação, conservando cada 
qual a sua independência funcional e empresarial até que tal pronunciamento 
ocorra (CARDOZO, 2007, p.205) [grifo nosso]. 
 

No Brasil, com a eleição do sistema de notificação ulterior, viabiliza-se que o ato de 

concentração seja notificado após a sua efetiva realização, sendo este válido e eficaz até que 

sobrevenha decisão em contrário do CADE – o que pode levar mesmo anos. Nesta senda, 

Lucia Helena Salgado (2009, p.19), assevera ser “consensual a necessidade de se instituir a 

notificação prévia de atos de concentração”. 

Com o escopo de solucionar este tipo de preocupação, o Conselho aprovou em 2002 

a resolução nº 28 que prevê instrumentos voltados a garantir a reversibilidade das operações: 

os “acordos de preservação da reversibilidade da operação” (APRO), firmado entre o CADE e 

as partes envolvidas, e as medidas cautelares. Em ambos os casos quer-se garantir que 

concentrações que apresentem graves riscos à ordem concorrencial “não possam produzir 

efeitos de imediato” (SALOMÃO FILHO, 2007, p.326). 

Para a doutrina, contudo, as alternativas não se mostram idôneas a solucionar os 

problemas inerentes ao sistema de notificação a posteriori adotado pelo Brasil, “que dá ensejo 

a situações indesejáveis sob o ponto de vista da segurança jurídica” (CARDOZO, 2007, 

p.205). 
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Tome-se, como exemplo, o [...] caso Nestlé Garoto, que levou dois anos para 
ser julgado e, quando sobreveio a decisão do CADE determinando a venda 
dos ativos objeto da operação, a Nestlé já tinha incorporado todas as linhas 
de produção da Garoto, incluindo direitos de propriedade intelectual e 
segredos de indústria, tendo ainda assumido todos os seus funcionários [...] 
(CARDOZO, 2007, p.205). 
 

O CADE, nesse ínterim, mostrou-se voltado a antecipar o momento de apresentação 

dos atos de concentração, numa explícita tentativa de remediar a opção do legislador 

brasileiro pela notificação a posteriori. Nesta senda, o órgão adotou medidas tais como a 

resolução nº 6/1996, que tentava estimular as partes a optarem pela notificação prévia, dando 

prioridade na tramitação dos casos notificados dessa forma. Contudo, a ato normativo não 

surtiu efeito prático algum, razão pela qual foi adotada a resolução nº 15/1998, que fixou o 

início do prazo para notificação a partir do “primeiro documento vinculativo”, a menos que as 

relações de concorrência entre as partes, ou entre uma delas e terceiro, viessem a ser alteradas 

em momento diverso (CARDOZO, 2007, p.206). 

O último ato evidencia o reconhecimento por parte do Conselho das vantagens do 

modelo europeu. Entretanto, a fim de garantir efetivamente que os atos sejam analisados 

sempre previamente, e evitar, com isso, as repercussões negativas que podem advir da 

apreciação posterior, é necessária real alteração do modelo de análise, o que requer a alteração 

do diploma legal respeitante ao tema (lei nº 8.884/1994), e não mera adoção de resolução – 

ato infralegal e, portanto, inidôneo a modificar a lei que autoriza a concentração previamente 

à apreciação. 

Consoante a lição de Calixto Salomão Filho (2007, p.325), há iniciativas 

direcionadas a criar no sistema brasileiro de defesa da concorrência um controle prévio dos 

atos de concentração, “em linha com as jurisdições antitrustes mais tradicionais”. Neste passo, 

relata o autor que, em 2005, o Poder Executivo encaminhou ao Congresso Nacional o projeto 

de lei nº 5.877/05, apresentando propostas de modificação ao sistema de defesa da 

concorrência vigente, entre as quais se inclui a alteração do momento do controle dos atos de 

concentração realizados do CADE – a serem feitos, segundo a proposta, sempre previamente, 

sob pena de multa. 

No mesmo sentido, o projeto de lei nº 3937/2004, visando a reestruturar o sistema de 

defesa da concorrência no Brasil, propõe a alteração do modelo vigente para o controle prévio 

dos atos de concentração. Os dois projetos de lei existentes, visando ao aperfeiçoamento do 

aparato institucional da defesa da concorrência no Brasil, foram apensados, sendo constituída 

comissão especial na Câmara para produzir uma proposta unificada (SALGADO, 2009). 
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Como é de fácil ilação, adotando-se o modelo vigente na União Europeia, será 

evitada a constituição de operações que gerem efeitos irreversíveis e tenham, após isso, 

determinada a revogação das mesmas. 

Propõe-se que os agentes econômicos que pretendam, por meio de fusão, 

incorporação ou outra forma de concentração, alterar suas estruturas e que devam se submeter 

ao controle do CADE (por força de disposição legal), procedam à notificação anterior da 

concretização dos atos, para que haja apreciação prévia, em lugar da definição atual de 

notificação após quinze dias de consumada a operação. 

Assim, os atos de concentração que vierem a ser consumados antes da autorização  

do CADE poderão ser considerados nulos, com imposição de multa em patamares altos, além 

da abertura de processo administrativo em virtude da falta perpetrada.  

O modelo apresentado seria de grande valia no combate à insegurança jurídica e 

irreversibilidade dos efeitos gerados pela eventual morosidade existente no julgamento pelo 

Conselho dos atos de concentração a ele submetidos. Isso certamente não colaboraria com a 

celeridade da avaliação do órgão, mas evitaria as implicações negativas que decorrem da 

realização de concentração prévia que, quando não adequada aos critérios utilizados, acaba 

tendo que ser desfeita. 

Como consequência da provável existência simultânea de efeitos benéficos e 

prejudiciais para a comunidade, a avaliação previa destas operações tem como escopo evitar 

aquelas que possam, ao final, resultar prejudiciais à livre concorrência. Deste modo, com a 

apreciação anterior, garantir-se-ia resultado mais justo e seguro aos agentes econômicos, 

consumidores, trabalhadores, acionistas e quaisquer outros mais que possam, ainda que 

indiretamente, sofrer as repercussões da concentração e/ou da determinação de sua 

desconstituição. 

Logicamente, a fim de se obter um contexto o mais seguro e justo possível no campo 

da livre concorrência, outras medidas podem e devem ser tomadas pelo Estado brasileiro, tais 

como o aumento do número de conselheiros que compõem o CADE; a elevação do tempo de 

mandato daqueles; a melhora da infraestrura neste âmbito, de forma a se alcançar duração 

razoável nos processos administrativos que aí tramitam; políticas educativas de 

conscientização aos empresários sobre a importância do respeito à liberdade concorrencial e à 

concorrência leal, criando propriamente uma verdadeira cultura da concorrência; dentre outras 

ações de defesa da concorrência. No entanto, a alteração do paradigma vigente, com a eleição 

da sistemática de apreciação prévia é passo inicial a ser dado essencial ao aprimoramento 
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deste órgão de tamanha importância para a economia e o desenvolvimento do Estado 

brasileiro. 

 

CONCLUSÃO 
 
 
Em sede de considerações finais, diante da pesquisa levada a cabo, pode-se afirmar 

que a temática em apreço detém notória e inegável importância, apesar de não serem novos os 

debates acerca das repercussões geradas pelas decisões do Conselho Administrativo de Defesa 

Econômica. Entretanto, não pode prevalecer a insegurança e a incerteza geradas pela demora 

na tomada de decisões, assim como a possibilidade de reversão de operações já efetivadas 

porque não interessam à sociedade, ao Poder Público, nem às partes envolvidas. 

Mudanças são urgentes, principalmente levando-se em consideração que a 

Constituição brasileira, no artigo 170 e seguintes, cuida da ordem econômica fundada na 

valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, cujo fim consiste em assegurar a todos 

existência digna, conforme os ditames da justiça social. Diversamente do modelo liberal 

clássico, entende-se que o Estado tem um papel a ser desempenhado na ordem econômica, 

devendo nela intervir para assegurar o respeito aos princípios que a informam. 

 Dentre os princípios que norteiam a ordem econômica, destaca-se também o da livre 

concorrência, razão pela qual o Estado brasileiro deve intervir no domínio econômico para 

garantir sua observância. Deste modo, como forma de reprimir o abuso do poder econômico 

que vise à dominação dos mercados, à eliminação da concorrência e ao aumento arbitrário dos 

lucros foi criado o Conselho Administrativo de Defesa Econômica. Tem ele atribuições 

administrativas de natureza repressiva, preventiva e educativa. É de sua alçada julgar atos de 

concentração entre empresas quando presentes certas condições legais, pela possibilidade de 

prejuízo à liberdade de concorrência que podem apresentar.  

Desta feita, a demora na resposta da autarquia em processo administrativo 

concorrencial pode gerar prejuízos consideráveis, especialmente se o ato ocorreu previamente, 

como faculta a lei, e se o Conselho acaba, tempos depois, por desaprová-lo, gerando a 

desconstituição da operação. 

Enfim, a morosidade observada gera repercussões negativas à sociedade. Há, 

portanto, prejuízo que não se restringe aos envolvidos no negócio jurídico, mas que atinge 

uma esfera imensurável de pessoas. Nesse contexto, gera insegurança econômica e jurídica 

porque a incerteza na resposta do conselho pode ocasionar, em determinadas situações, perda 

de empregos, por fechamento de empresas prejudicadas pela concorrência desleal de outra ou 
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pela morosidade verificada, ou, ainda, porque a reversibilidade do ato, quando determinada, 

ostenta-se inviável e prejudica sobejamente os entes envolvidos de forma a não conseguirem 

se manter mais no mercado. 

No direito americano e no direito comunitário europeu vige o sistema de notificação 

prévia de operações de concentração, que dependem da autorização do órgão antitruste para 

serem realizadas. O ato, então, é comunicado às autoridades antitruste tão logo o contrato seja 

firmado entre as partes, mas não é válido e nem produz efeitos até decisão favorável, ficando as partes 

obrigadas a aguardar o pronunciamento das autoridades para conseguir implementar a operação, 

conservando cada qual a sua independência funcional e empresarial até que o referido pronunciamento 

ocorra. 

Propõe-se, desta feita, que os agentes econômicos que pretendam, por meio de fusão, 

incorporação ou outra forma de concentração, alterar suas estruturas e que devam se submeter 

ao controle do CADE (por força de disposição legal), procedam à notificação anterior da 

concretização dos atos, para que haja apreciação prévia, em lugar da definição atual de 

possibilidade de notificação após quinze dias de consumada a operação.  

A proposta aqui apresentada seria de grande valia no combate à insegurança jurídica 

e irreversibilidade dos efeitos gerados pela eventual morosidade existente no julgamento pelo 

Conselho dos atos de concentração a ele submetidos.  

Assegurar-se-ia, com a apreciação prévia, resultado mais justo e seguro aos agentes 

econômicos, consumidores, trabalhadores, acionistas e quaisquer outros mais que possam, 

ainda que indiretamente, sofrer as repercussões da concentração e/ou da determinação de sua 

desconstituição. A alteração do paradigma vigente, com a eleição da sistemática de apreciação 

anterior, é passo inicial a ser dado de forma a se obter essencial aprimoramento do CADE na 

defesa da livre concorrência no mercado brasileiro. 
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1 Não se confundem a livre iniciativa e a livre concorrência. “Como se pode inferir intuitivamente, nem todas as 
formas de competição são lícitas e, portanto, benéficas à concorrência. Isso torna necessário que o Estado atue de 
modo a preservar o ambiente concorrencial saudável, impedindo e coibindo a prática de condutas 
anticompetitivas, por agentes econômicos, que sejam deletérias ao consumidor e à sociedade como um todo” 
(RAGAZZO, 2006, p.88). Tem-se, então, a livre concorrência como um dos limites da livre iniciativa, ao mesmo 
tempo em que as normas que tutelam aquela constituem elemento que viabiliza esta, já que garante a existência 
de diversidade de agentes econômicos no mercado. 
2 “O princípio da livre concorrência é um dos balizadores necessários para que a livre iniciativa possa 
corretamente atender à sua função social” (RAGAZZO, 2008, p.90-91). 
3 No Brasil, a preocupação com o abuso do poder econômico é antiga, apresentando-se na vigência do Estado 
Novo, conforme aponta Salgado (2009). 
4 Há que se sublinhar, contudo, a ineficácia da lei nº 4.137/62. Isso porque, em três décadas de vigência, “houve 
117 casos que redundaram em condenações de práticas restritivas da concorrência, todas anuladas por decisões 
judiciais. A principal fragilidade da defesa da concorrência ao longo desse período era sua incompatibilidade, 
como instrumento de defesa do livre mercado, com um ambiente de economia comandada pelo Estado. [grifo 
nosso]” (SALGADO, 2009, p.08). 
5 Com relação às duas hipóteses, adota-se o vocábulo processo, e não procedimento, uma vez que um simples 

procedimento não tem (ou, ao mesmo, não pode ter) o condão de gerar prejuízos à esfera de direitos das partes 
envolvidas, eis que procedimento prescinde de devido processo legal, contraditório e ampla defesa – requisitos 
esses indispensáveis a situações em que o Estado invade a esfera jurídica dos cidadãos. 
6 “Até chegar à mesa para decisão feita pelo plenário do Cade, atos de concentração percorrem longa trajetória, 
passando pelo exame por parte da Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda (SEAE) 
e Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça (SDE), recebendo ainda pareceres da Procuradoria do 
CADE e mesmo do representante do Ministério Público que atua junto ao Conselho” (SALGADO, 2009, p.14). 
7 Consoante a lição de Pedro Frias (apud DELGADO, 2005, p.07), “la seguridad jurídica influye en el 

crecimiento económico, porque la decisión de sus actores depende de sus expectativas respecto del futuro, en 

primer lugar, y de sus expectativas respecto de las expectativas de los otros, en segundo lugar. Los problemas 

que surgen de la incertidumbre, acciones no cooperativas o inconsistencia temporal se resuelven dentro de la 

lógica de las reglas.”  
8 Cabe ressaltar que um contexto de segurança é algo, indiscutivelmente, por todos almejado. Viver em uma 
situação diversa é indesejável, já que a insegurança, de qualquer ordem, provoca angústia, insatisfação, temor e 
estresse, dentre outras sensações que prejudicam a saúde. Logo, a segurança promove a higidez psíquica do ser 
humano, razão pela qual deve ser buscada e efetivada. O conceito tradicional de segurança, destarte, ligava-se à 
proteção do Estado. Atualmente, contudo, a diretriz mudou: quando se fala em segurança, emerge o indivíduo, 
em si considerado, como objeto de tutela. Assim, fala-se, modernamente, em segurança humana, de forma que o 
qualitativo destacado evidencia o destinatário da proteção, isto é, o homem. A mudança de paradigma acenada 
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vincula-se ao movimento internacional de tutela dos direitos humanos e à valorização da sustentabilidade dos 
sistemas, especialmente o ecológico. O fenômeno globalizante, gerador de constante – e irreversível – 
aproximação entre Estados e pessoas, fez com que fossem despertadas preocupações cada vez maiores com o ser 
humano, em diversos âmbitos da vida cotidiana. Enfim, tem-se a segurança humana como uma preocupação 
universal, apontada em relatório elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no ano de 
1994 (UNITED, 1994). 
9 Neste particular, cabe ressaltar o estágio avançado em que se encontra a defesa antitruste na União Europeia, 
notadamente por ser reconhecida como situação essencial a oportunizar adequado processo de integração, junto 
às liberdades de circulação de mercadorias, pessoas, serviços e capitais (PRADO, 2008, p.121). As normas de 
defesa da concorrência foram incorporadas no tratado de fundação do bloco, inibindo, assim, a formação de 
estruturas e poder de mercado em mãos de uma ou mais empresas” (PRADO, 2008, p.118), bem como o abuso 
do poder de mercado. 
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ANÁLISE DA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA, NA JUSTIÇA DO TRABALHO, À LUZ DA TEORIA 

MAIOR E DA TEORIA MENOR 

PIERCING THE CORPORATE VEIL DOCTRINE ANALYSIS, IN LABOUR 
COURTS, IN LIGHT OF THE GREATER AND LESSER THEORIES 

 

 

Ana Cecília Parodi 

 Luiz Artur Da Silveira Dias 

 

RESUMO 

 
Análise da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho à luz da 
teoria maior e da teoria menor. A interpretação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, na 
Justiça do Trabalho, revela-se de vital importância para a consecução dos direitos e garantias fundamentais dos 
trabalhadores, consistindo em verdadeiro instrumento realizador da eficácia dos direitos sociais constitucionais. 
Sua utilização está diretamente relacionada com o desenvolvimento econômico e social, conforme desejo 
constitucional, consignado desde o preâmbulo da Carta Magna. Contudo, é mister que seja adotado de maneira 
equânime, sem causar prejuízo adicional ou desnecessário ao empresário, limitando-se a expropriar o débito, mas 
dentro dos limites para a aplicação da desconsideração estabelecidos por lei e doutrina. Na Justiça Brasileira, os 
rumos da hermenêutica prática estão parcialmente equivocados, vez que no ordenamento pátrio, o instituto toma 
como inspiração a teoria menor da desconsideração. Essa teoria não possui critérios de aferição autorizadores da 
desconsideração, diferente do que ocorre com a teoria maior, que exige a caracterização do abuso da 
personalidade ou da confusão patrimonial. Nas searas trabalhistas, é suficiente a verificação do dano e a 
demonstração da incapacidade da pessoa jurídica de arcar com os seus débitos, para que seja autorizada a 
desconsideração de sua personalidade, independentemente da conduta da sociedade personificada. Esta 
utilização equivocada é fator de desestímulo ao investimento e, consequentemente, à geração de emprego, 
atingindo com isso à classe trabalhadora e à sociedade, como um todo. Em suma, objetiva este artigo demonstrar 
referido equívoco jurisprudencial, apontando seu impacto negativo para a viabilidade econômica da atividade 
empresarial.  

PALAVRAS-CHAVE: Pessoa jurídica. Justiça do trabalho. Desconsideração. Teorias. Requisitos. Viabilidade 
Econômica da Atividade Empresarial. 

 

ABSTRACT 

Piercing the corporate veil doctrine analysis in labour courts in light of the grater and lesser theories. The 
interpretation of the disregard doctrine by labour courts reveals itself to be of vital importance to the 
effectiveness of workers fundamental rights and guarantees, consisting of an essential doctrine for the 
enforcement of constitutional social rights. Its employment directly relates to the economic and social 
development the constitution desires, stated including in its preamble. However, its is essential that such doctrine 
be adopted in an equitable and fair manner, without causing additional or unnecessary harm, limiting itself to the 
expropriating of debt, but still within its limits established by statute and commentator’s opinions. Brazilian 
courts are partially mistaken in their hermeneutics, since, according to the national legal framework, the 
disregard doctrine adopted is the lesser theory. This theory does not include any required factors for allowing the 
disregard, differently from the greater theory, which requires abuse of legal personality or intermingling of 
assets. In labour courts, it is enough to show harm and the inability of the juridical person to pay its liabilities for 
the disregard doctrine’s application, regardless of the juridical person’s actual conduct. This misuse of the 
doctrine discourages investments, and, consequently, jobs creation, affecting the workers class and society as a 
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whole. In short, this article aims to show the mistaken case law, pointing to the negative impacts to corporation’s 
economic viability. 

 

KEYWORDS: Juridical person. Labour courts. Disregard/Pierce the Corporate Veil. Theories. Requirements. 
Corporation’s economic viability.  
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INTRODUÇÃO 

 

Prima facie, há que se justificar a escolha do grupo de pesquisa “Direito Empresarial”, 

relevado que o cerne final deste artigo é analisar um comportamento jurisprudencial que afeta 

às relações e às tomadas de decisão empresariais, contextualizando a discussão da aplicação 

das teorias acerca da desconsideração da personalidade jurídica, sob o ponto de vista do 

impacto que provocam sobre o desenvolvimento econômico da sociedade, por ensejar grave 

quadro de insegurança jurídica para os empresários, colocando, portanto, em risco, a atividade 

empresarial e, via de conseqüência, diminuindo os investimentos no país.  

A vertente verticalizada, que se fulcra sobre a análise do comportamento decisório das 

searas trabalhistas relaciona-se com a análise do impacto econômico e jurídico que provocam 

para a atividade empresarial, ao invés de trazer uma visão “trabalhista” do tema.   

O problema que se apresenta é a averiguação de qual seja a mais escorreita teoria de 

desconsideração da personalidade jurídica a se adotar nas searas judiciais trabalhistas, haja 

vista a orientação doutrinária, legal e jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.  

Este artigo tem como objetivo demonstrar que a utilização da teoria menor da 

desconsideração é inadequada e gera insegurança ao ambiente econômico, uma vez que não 

oferece a devida proteção às sociedades idôneas, responsáveis por investimentos e geração de 

riqueza, e que a sua má aplicação, desestimula o empreendedorismo e o investimento. Para 

sua consecução, antes de adentrar ao tema propriamente dito, apresentar-se-á aporte histórico, 

teórico e conceitual.  

A criação da pessoa jurídica teve, por objetivo precípuo, estimular o 

empreendedorismo. Esse estímulo se materializa ao se oferecer ao investidor a possibilidade 

de limitação do risco patrimonial envolvido no exercício de qualquer atividade econômica. 

Com a criação da personalidade jurídica, separou-se o patrimônio pessoal dos sócios, do 

patrimônio que constitui a sociedade (autonomia patrimonial), sujeitando-se o ultimo 

diretamente ao risco da atividade. 

Ocorre que, com o passar dos anos, verificou-se que a personalidade jurídica estava 

sendo utilizada de forma fraudulenta, divorciada dos fins que justificaram a criação desta 

salutar ficção jurídica. Dentro deste contexto, as doutrinas estrangeiras, primeiramente as 

inglesa e norte americana, criaram um mecanismo jurídico que possibilitou a relativização da 

personalidade empresarial. Foi assim, nesse momento histórico, no qual a doutrina enxergava 
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com preocupação a intangibilidade patrimonial que se dava aos sócios integrantes da 

sociedade, que surgiu a desconsideração das sociedades personificadas.  

A desconsideração da pessoa jurídica, também conhecida como disregard doctrine, 

consiste em um instrumento criado primeiramente pela doutrina e depois incorporado pelo 

legislador, que confere a possibilidade, em casos específicos, de “invadir” o patrimônio 

pessoal daqueles que constituem a sociedade, fazendo-o responder por obrigações 

originalmente contratadas pela sociedade. 

No direito brasileiro, existem duas correntes doutrinárias distintas acerca do tema. A 

primeira delas é conhecida como “teoria maior da desconsideração”, também conhecida como 

teoria clássica. Esta teoria é a que mais se aproxima do Código Civil e prevê alguns requisitos 

para que ocorra a desconsideração. Dentre estes requisitos necessários que justificariam a 

desconsideração na teoria maior, temos o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. A 

segunda corrente é conhecida como “teoria menor”, e foi adotada pelo Código de Defesa do 

Consumidor. Para esta teoria, é necessária apenas a prova do dano ao consumidor e a 

impossibilidade da pessoa jurídica de arcar com este dano, para ensejar a invasão do 

patrimônio pessoal dos sócios que constituem a sociedade. 

Historicamente falando este instituto foi aplicado pela primeira vez no caso da 

desconsideração Salomom versus Salomom & Co. na Inglaterra, em 1897. Existem opiniões 

contrárias no que diz respeito ao primeiro julgado, uma vez que alguns doutrinadores 

sustentam a idéia de que o primeiro caso teria envolvido o Bank of United States vs Deveaux.  

No Brasil, o tema foi inicialmente abordado pelo legislador pátrio, com a edição do 

Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 1990, que trouxe em seu artigo 28 a 

possibilidade do magistrado desconsiderar a personalidade da sociedade quando restasse 

demonstrado o dano ao consumidor. Com o passar do tempo, outros textos de lei surgiram, 

tomando como inspiração o referido art. 28, CDC, a exemplo da Lei 8.884/94, que trata da 

prevenção e às infrações à ordem econômica e da Lei 9.605/98, que trata dos crimes 

ambientais. 

Posteriormente, no ano de 2002, o Código Civil reformado tratou do tema, de forma 

diversa. O novo diploma legal, em seu artigo 50, estabeleceu que a desconsideração deve ser 

deferida quando ficar caracterizado o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial. Ao 

contrário do que ocorre com o CDC e com todas as demais normas posteriores nele 

inspiradas, a redação do art. 50 do Código Civil é a única que disciplina o tema em estrita 

conformidade com a doutrina acerca da desconsideração. 
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O corre que algumas das decisões proferidas pelos tribunais, em especial na justiça do 

trabalho, empregam a desconsideração sem exigir a prova dos requisitos previstos no art. 50 

do código civil, ou seja, sem a observância dos critérios estabelecidos em lei. Este 

entendimento se baseia na hipossuficiência do empregado frente ao empregador. Basta que 

fique comprovada a incapacidade da sociedade frente aos seus débitos trabalhistas, para que 

seja a desconsideração da personalidade jurídica e a penhora dos bens dos seus sócios.  

Ocorre que tal atitude, para alguns doutrinadores, acarreta em insegurança jurídica, 

desestimulando com isso o investimento e consequentemente a geração de empregos e de 

renda.  

E como se verá, não é todo inadimplemento de obrigação que justifica a 

desconsideração. Somente aquele inadimplemento que ocorrer dentro dos requisitos do artigo 

50 do Código Civil possibilitará a aplicação do instituto da desconsideração. Isto porque o 

Código de Processo Civil, em seus artigos 592, II, e 596, estabelece que o patrimônio pessoal 

dos sócios só será atingido por dividas da sociedade nos casos previstos em lei. Portanto, o 

ordenamento não disciplinou a matéria da forma como a mesma vem sendo aplicada nos 

tribunais.  

O equívoco hermenêutico jurisprudencial enseja uma banalização do instituto da 

desconsideração, uma vez que não obedece aos critérios estabelecidos pelo legislador. A 

consequência deste ato é a insegurança jurídica e o desmerecimento ao empreendedor que não 

comete ilicitudes e que segue a lei corretamente, em detrimento daqueles que verdadeiramente 

devem ser punidos. 

  
2 CONSIDERAÇÕES ACERCA DA PESSOA JURÍDICA 

Antes de iniciar o tema delimitado, cabem algumas considerações sobre as principais 

características da pessoa jurídica, instituto intimamente ligado ao objeto investigado.  

A doutrina não possui um consenso a respeito da natureza jurídica desse instituto, e 

por isso foram criadas varias teorias sobre o tema. No entanto, não sendo o objetivo principal 

deste artigo o aprofundamento em tal questão basilar, serão ofertados apenas alguns conceitos 

gerais. As mais importantes teorias acerca da pessoa jurídica são: 

a) teoria da ficção, afirma que a lei é a responsável pela criação a pessoa jurídica, 

sendo que esta criação se da por meio de uma ficção no intuito de atender as demandas 

sociais.  
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b) teoria da realidade objetiva acredita na existência conjunta de pessoas naturais, 

que são organismos físicos, e organismos sociais, que são constituídos pelas pessoas jurídicas, 

cujos objetivos e finalidades são próprios, distintos de seus membros, e que buscam realizar 

um objetivo social.1. Aqui a pessoa jurídica teria existência social, negando-se a personalidade 

técnica.   

c) teoria da realidade técnica é um equilíbrio entre a duas teorias anteriores, e sua 

função é justamente suprir os interesses humanos de forma indireta  

 
já que reconhece a atuação social da pessoa jurídica, admitindo ainda que a sua 
personalidade é fruto da técnica jurídica. Reconhece-se a adoção desta terceira teoria 
afirmativista pelo novo Código Civil ao dispor sobre a tecnicidade jurídica deste 
ente no artigo 452 do código civil3. 

 

Sobre estas correntes doutrinarias, leciona Orlando Gomes4: 

 

A teoria da ficção (Savigny) explica a natureza da pessoa jurídica, considerando-a 
uma abstração. Não tem existência real; é artificialmente criada pela lei, tratando-se, 
portanto, de pura ficção legal. A controvérsia circunscreve-se mais veementemente 
as teorias realistas. A da realidade objetiva (Giorgio, Fadda e Gierke) admite a 
existência real da pessoa jurídica, socorrendo-se do analogismo com os seres 
humanos. A teoria da realidade técnica (Saleilles, Geny, Michoud, Ferrara) sustenta 
que a realidade das pessoas jurídicas não é objetiva, embora existam, como fatos, os 
grupos constituídos para realização de fim comum. A personificação destes grupos 
é, porem, construção da técnica jurídica, que lhes da forma, admitindo que tenham 
capacidade jurídica própria, porque o exercício de atividade jurídica é indispensável 
à sua existência. A personificação é uma realidade técnica. “Não se trata de criação 
artificial da lei.  

 

No entanto, apesar das diversas teorias formuladas, para alguns autores como, por 

exemplo o próprio Orlando Gomes, as especulações sobre o assunto da natureza da pessoa 

jurídica, pertencem mais ao campo filosófico do que o pratico: 

 
Sob o ponto de vista pratico, a solução do problema da natureza desses entes carece 
de maior interesse, uma vez que, seja qual for a explicação, nenhuma influencia 
decisiva exerce na construção técnica hoje incorporada às legislações. 
As explicações em torno do assunto pertencem antes ao campo da filosofia do 
direito, onde, alias, vão perdendo substância. Contudo, sumario exame da posição 
dos juristas justifica-se, num curso de introdução ao estudo do direito, porque, 
embora interesse igualmente a outros departamentos do direito, a controvérsia 

                                                           
1 DINIZ, Maria Helena. Compêndio de Introdução à Ciência do Direito. 12. ed. atual. São Paulo : Saraiva, 
2000.p.510. 
2 Art. 45. Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo 
no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, 
averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo. 
3 SOUSA, Aurea Maria Ferraz. Disponível em: <http 
http://www.lfg.com.br/public_html/article.php?story=20090529142121990&mode=print>. Acesso em: 1 de 
maio de 2010. 
4 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 187. 
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projeta alguma luz sobre faces da regulamentação jurídica a que estão subordinada 
as pessoas jurídicas, na área privatistica.5 
 
 

A pessoa jurídica é de maneira geral conceituada como uma construção técnica, que 

visa à criação de um ente capaz de responder por seus atos perante o Judiciário, uma vez que 

esta personalidade lhe atribui a prerrogativa de ser sujeito de direito, conforme Silvio 

Rodrigues: 

A esses seres, que se distinguem das pessoas que os compõem, que atuam na vida 
jurídica ao lado dos indivíduos humanos e aos quais a lei atribui personalidade, ou 
seja, a prerrogativa de serem titulares do direito, dá-se o nome de pessoas jurídicas, 
ou pessoas morais 6. 

 

O fenômeno da personalização de certos grupos sociais “é contingência inevitável do 

fato associativo para a realização de fins comuns, isto é, de objetivos que interessam a vários 

indivíduos que unem esforços, haveres e se associam”7. Desta forma, cria-se um ambiente 

propício ao investimento, uma vez que o investidor tem as garantias de que o seu 

patrimônio pessoal estará a salvo do risco inerente a qualquer atividade econômica. Ou, se 

não integralmente a salvo, ao menos com risco diminuto. 

A criação da personalidade fictícia solidificou a idéia da autonomia patrimonial, que 

constitui uma importante ferramenta no desenvolvimento econômico, uma vez que estimula o 

empreendedorismo, instrumentalizando a sua materialidade, e, via de conseqüência, 

fomentando o desenvolvimento humano e econômico da sociedade.  

Fabio Ulhoa Coelho destaca:  

 
Esse é o principio da autonomia patrimonial, alicerce do direito societário. Sua 
importância para o desenvolvimento das atividades econômicas, da produção e 
circulação de bens e serviços, é fundamental, na medida em que limita a 
possibilidade de perdas nos investimentos mais arriscados. A partir da afirmação do 
postulado jurídico de que o patrimônio dos sócios não responde por dividas da 
sociedade, motiva-se investidores e empreendedores a aplicar dinheiro em atividades 
econômicas de maior envergadura e risco. Se não existisse o principio da separação 
patrimonial, ou insucessos na exploração da empresa poderiam significar a perda de 
todos os bens particulares dos sócios, amealhados ao longo do trabalho de uma vida 
ou mesmo de gerações, e, nesse quadro, menos pessoas se sentiriam estimuladas a 
desenvolver novas atividades empresariais. No final, o potencial econômico do país 
não estaria eficientemente otimizado, e as pessoa em geral ficariam prejudicadas, 
tendo menos acesso aos bens e serviços. O principio da autonomia patrimonial é 
importantíssimo para que o direito discipline de forma adequada a exploração da 
atividade econômica.8 

                                                           
5 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 186. 
6 RODRIGUES, Silvio. Direito civil. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. vol. 1.p.86. 
7 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 185. 
 
8 COELHO, Fabio Ulhoa. Curso de Direito Comercial. 4. Ed. rev. Atual. De acordo com o novo código civil. 
São Paulo: Saraiva, 2003.p.16.v3. 
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A pessoa jurídica, uma vez constituída, passa a ser sujeito de direitos, com 

personalidade distinta dos seus fundadores e integrantes do quadro societário, possuindo 

patrimônio próprio e respondendo por seus atos, assemelhando-se desta forma, à pessoa 

natural. Preleciona Rubens Requião: 

 
Formada a sociedade comercial pelo concurso de vontades individuais, que lhe 
propiciam os bens ou serviços, a conseqüência mais importante é o desabrochar de 
sua personalidade jurídica. A sociedade transforma-se em novo ser, estranho à 
individualidade das pessoas que participam de sua constituição, dominando 
patrimônio próprio, possuidor de órgãos de deliberação e execução que ditam e 
fazem cumprir a sua vontade. Seu patrimônio, no terreno obrigacional, assegura sua 
responsabilidade direta em relação a terceiros. Os bens sociais, como objetos de sua 
propriedade, constituem a garantia dos credores, como ocorre com os de qualquer 
pessoa natural.9  
 

A personalização desses grupos é construção técnica destinada a possibilitar e 

favorecer-lhes a atividade. O direito toma-os das sociedades, onde se formam, e os disciplina 

à imagem e semelhança das pessoas naturais, reconhecendo-os como pessoas, cuja existência 

autônoma submete a requisitos necessários a que possam exercer direitos, dando-lhes regime 

compatível com sua natureza. 10 

Cabe destacar, também que a extensão da autonomia patrimonial, decorrente da 

personificação patrimonial, irá depender do tipo societário adotado.  

Ainda que inegáveis os benefícios que a pessoa jurídica atrai para a comunidade, uma 

vez que estimula o investimento e o desenvolvimento econômico, no momento de sua 

idealização não foi concebido um mecanismo que buscasse coibir o seu uso indevido, ficando, 

tais limitações e delimitações ao encargo da produção legiferada, doutrinária e 

jurisprudencial. 

 

3  DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

3.1 ASPECTOS HISTÓRICOS DO INSTITUTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA  
 

 Desde o inicio do século XIX, a doutrina e a jurisprudência vêm demonstrando 

preocupação, no que tange à utilização da personalidade jurídica, pois este instituto abre 

espaço para possíveis fraudes. Foi pensando na criação de um mecanismo que pudesse coibir 

                                                           
9 REQUIÃO, Rubens. Curso de direito comercial. 25. Ed. São Paulo: Saraiva,2003.p.372-373.v1. 
10 GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense, 1999. p. 185. 
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e até mesmo reprimir a sua má utilização, que a doutrina desenvolveu a teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica.  

Uma grande parte da doutrina entende que a teoria da desconsideração da 

personalidade jurídica foi precedida pela formulação da teoria da soberania, elaborada por 

Hausmann, que tinha como objetivo imputar ao controlador da sociedade de capitais, as 

obrigações assumidas pela sociedade controlada e por ela não satisfeitas. 

Elizabeth Campos Martins de Freitas, sobre a origem da teoria da desconsideração, e 

contextualizando Hausmann, afirma: 

 
A partir do século XIX, tornou-se cada vez maior a preocupação da doutrina e da 
jurisprudência com a utilização crescente do instituto da pessoa jurídica e pelo fato 
de esse instituo servir muitas vezes como instrumento para se atingirem fins diversos 
dos considerados pelos legisladores conforme o direito. Diante de tal quadro 
facilmente compreende a razão que impulsionou a busca por meio idôneos para se 
reprimirem os desvios ocorridos por meio da má utilização da pessoa jurídica. Como 
precedente da Disregard Doctrine , há noticias da teoria da soberania elaborada por 
Hausmann, na Alemanha. Essa teoria visava imputar ao controlador de uma 
sociedade de capitais as obrigações assumidas pelas sociedades controladas e por ela 
não satisfeitas, e, dessa maneira, revela-se a substancia das relações em detrimento 
de sua estrutura formal.11 
 

 A desconsideração da personalidade jurídica, de fato, surgiu da construção doutrinaria, 

notadamente das inglesa e norte-americana12. Segundo relatam alguns doutrinadores, o 

primeiro caso de desconsideração surgiu na Inglaterra, em 1897, e ficou conhecido como o 

caso Salomom versus Salomom & Co. O julgado tratava do comerciante Aaron Salomon, que 

havia constituído uma companhia, juntamente com outros seis membros de sua família; em 

seguida, cedeu o seu fundo de comércio à sociedade formada. Feito isso, Salomon constituiu 

para si um crédito privilegiado no valor de 10.000 libras esterlinas. A nova companhia 

começou a atrasar os seus pagamentos, quando então entrou em liquidação. Salomon, credor 

privilegiado, recebeu os valores devidos não restando nada aos credores quirografários. 

Alegaram estes credores que a company foi a forma que Aaron encontrou de limitar a 

sua responsabilidade. Em primeira decisão, a justiça inglesa optou por desconsiderar a pessoa 

jurídica da sociedade, entendendo que houve fraude em sua utilização.  

Posteriormente esta decisão foi reformada, pela Casa dos Lordes, unanimemente, 

julgando que a company havia sido validamente constituída13, acarretando a separação 

                                                           
11 FREITAS, Elizabeth Cristina Campos Martins. Desconsideração da personalidade jurídica. 2. Ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. p. 27. 
12 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 320 
13 REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito Comercial. 25. Ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 61. V. 1. 
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patrimonial pessoal do complexo de bens e dívidas da sociedade, levando, com isso, à 

irresponsabilidade pessoal pelas dívidas sociais. 

No entanto, outra parte da doutrina, a exemplo de Elizabeth Cristina Campos Martins 

de Freitas e Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, entende que o primeiro caso de aplicação da 

teoria da desconsideração da personalidade jurídica se deu em 1809, mais de 80 anos antes do 

caso Salomom versus Salomom & Co. Ltda. Segundo as referidas autoras, o primeiro caso de 

desconsideração envolvia o Bank of United States e Deveaux, onde era suscitada a questão 

sobre a jurisdição das Cortes Federais. No referido caso, um juiz norte-americano, com o 

intuito de firmar a competência das cortes federais sobre as corporations, utilizou, pela 

primeira vez, este instituto, estendendo aos sócios os efeitos da personalidade da entidade da 

qual faziam parte, sob o fundamento de que o litígio não envolvia a sociedade, mas, sim, os 

seus sócios.14 
No Brasil, o surgimento se dá na década de 60, e teve como um de seus precursores o 

jurista Rubens Requião, que já defendia a adoção desta teoria antes mesmo de haver previsão 

legislativa sobre o tema.  

Durante a década de 90 a disregard doctrine recebeu, pela primeira vez, disciplina 

normativa, na lei 8.078 de 1990, conhecida como Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor-CDC, o qual estabelece em seu artigo 28, a possibilidade do juiz desconsiderar a 

pessoa jurídica. Segue adiante a transcrição do artigo: 

 
O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em 
detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da 
lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estada de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por ma 
administração15 
 

O referido artigo também tratou do tema em seu parágrafo quinto, quando previu que 

“também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de 

alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores”. E foi 

assim, com o Código de Defesa do Consumidor, que a disregard doctrine, finalmente, 

debutou no ordenamento brasileiro. 

                                                           
14 GAGLIANO, Pablo Stolze. A disregard doctrine. Disponível em: < 
http://www.sisnf.com.br/vargas/arq/anexos/47000c7266b2853ae867dc2149fb2a7919906_Pablo%20II.pdf>. 
Acesso em 12 de junho. 

15 BRASIL. Código de Defesa do Consumidor. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8078.htm> acesso em 10 junho de 2010. 
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A aplicação do art. 28, CDC, pela Justiça do Trabalho,  antes da edição do Código 

Civil Brasileiro, se justificava, vez que o judiciário não dispunha de outra previsão legal 

(próxima da teoria maior) em que pudesse fundamentar as suas decisões.  

Após a edição do Código de Defesa do Consumidor, outras normas veicularam a 

possibilidade de desconsideração, como por exemplo, a Lei 8.884/94, que trata da prevenção e 

a repressão às infrações à ordem econômica, que também passou a regular o assunto com a 

utilização desta teoria em seu artigo 18º, que preceitua: 

 

A personalidade jurídica do responsável por infração da ordem econômica poderá 
ser desconsiderada quando houver da parte deste abuso de direito, excesso de poder, 
infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A 
desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de 
insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má 
administração.16 

 

Nota-se a nítida influencia do CDC sobre esta norma posterior. Com a introdução dos 

dispositivos referidos anteriormente, teve inicio a sua aplicação nos tribunais brasileiros.  

No ano de 1998, mais uma norma tratou do tema, a saber, a Lei 9.605/98, que regula 

os crimes ambientais, Diz o artigo 4º, da referida lei: 

 
Poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for 
obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados à qualidade do meio ambiente17 
 

O inicio do tratamento do tema no ordenamento brasileiro foi fortemente influenciado 

pela concepção da teoria menor da desconsideração, que, como já destacado, possibilita a 

aplicação da desconsideração sempre que o ente personificado não conseguir cumprir com 

suas obrigações, perante o terceiro prejudicado pelo inadimplemento.  

Com a edição do Novo Código Civil Brasileiro de 2002, opera-se radical mudança, 

uma vez que a redação deste novo diploma legal recebeu tratamento legislativo diferenciado 

da que vinha sendo dada até então, como se vê da transcrição do seu artigo 50: 

 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 

                                                           
16 BRASIL. Lei prevenção e a repressão  às infrações a ordem econômica. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L8884.htm> acesso em 10 de junho de 2010.  
17 BRASIL. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9605.htm> 
acesso em 10 de junho de 2010. 
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determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.18 
 

 Percebe-se que o referido dispositivo foi influenciado pela teoria maior da 

desconsideração, onde só se admite a desconsideração após comprovado o desvio de 

finalidade ou a confusão patrimonial entre os bens do sócio ou da sociedade. Tal redação 

mostra-se diferente daquela que se apresenta no código de defesa do consumidor, bem como 

dos dispositivos posteriores por ele influenciados.  

 

3.2 CONCEITO 

 

A desconsideração da personalidade jurídica, também conhecida como disregard 

doctrine, é a possibilidade dada pelo legislador, em casos específicos, do patrimônio pessoal 

dos sócios ser vinculado ao pagamento de obrigações originalmente contraídas pela sociedade 

personificada. Rubens Requião, pioneiro do estudo desta teoria no Brasil, ensina que: 

 
Ora, diante do abuso de direito e da fraude no uso da personalidade jurídica, o juiz 
brasileiro tem o direito de indagar, em seu livre convencimento, se há de consagrar a 
fraude ou o abuso de direito, ou se deva desprezar a personalidade, para, penetrando 
em seu âmago, alcançar as pessoas e bens que dentro dela se escondem para fins 
ilícitos ou abusivos.19 
 

 Ainda sobre o tema, Elizabeth Cristina Campos Martins de Freitas: 

  

1. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica tem cabimento quando 
houver utilização abusiva da pessoa jurídica, com o objetivo de se furtar da 
incidência da lei ou de obrigações contratuais, ou causar danos a terceiros de forma 
fraudulenta; 
2. A autonomia subjetiva da pessoa jurídica pode ser desconsiderada quando for 
necessário para coibir a violação de normas de direito societário que não possam ser 
violadas nem mesmo por via indireta; 
3. As normas que tiverem por base atributos, capacidade ou valores humanos à 
pessoa jurídica podem ser aplicadas se, entre a finalidade de tais normas e a função 
da pessoa jurídica à qual são as mesmas aplicadas, não se detectarem contradições. 
Importa salientar que, para se determinarem os pressupostos normativos, é possível 
considerar as pessoas físicas que agem por intermédio da pessoa jurídica; 
4. No caso de a pessoa jurídica servir de instrumento para ocultar o fato de que as 
partes envolvidas no negócio são, na prática, os mesmos sujeitos, a autonomia da 
pessoa jurídica pode ser afastada, se for necessário aplicar a norma embasada sobre 

                                                           
18 BRASIL. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 
10 de junho de 2010.  

19 REQUIÃO, Rubens. Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica (disregard doctrine). In. 
Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva. 1977. p. 61. 
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a efetiva diferenciação, não sendo possível ampliar tal entendimento à diferenciação 
ou identidade apenas jurídico-formal;20    
 

 

No entanto, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica não é pacífica no 

que tange aos critérios de sua fundamentação. Existe, na doutrina pátria, notadamente duas 

teorias, as quais interpretam de maneira diferente o tema, sobre cujo tópico passa-se a tecer 

algumas considerações.  

 

3.3 TEORIA MAIOR X TEORIA MENOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA 

 

A desconsideração da personalidade jurídica é uma construção técnica criada pelo 

legislador para, em casos específicos, invadir o patrimônio pessoal dos sócios, evitando com 

isso a lesão aos credores da sociedade, em virtude da utilização indevida dos benefícios da 

autonomia patrimonial e limitação de responsabilidade, conferidos pelo direito brasileiro às 

Sociedades Limitadas e Anônimas. 

Conforme já foi dito anteriormente, há no sistema jurídico duas teorias acerca da 

desconsideração da personalidade jurídica. A primeira, também conhecida como a teoria 

maior ou clássica, tem como característica o fato de que só admite a desconsideração quando 

há abuso de personalidade jurídica, preconizando que este abuso deve ser comprovado com a 

demonstração inequívoca da intenção de fraude ou de prejuízo ao credor. Esta concepção, no 

entanto, conhecida como teoria subjetivista da teoria maior, mostrava-se de difícil 

comprovação, uma vez que demonstração da intenção de fraudar como elemento 

imprescindível, possui um caráter, como o próprio nome já anuncia, bastante subjetivo.21  

Com o passar dos anos, observou-se que a comprovação inequívoca da intenção de 

fraudar, conceito da teoria maior subjetiva, acabava dificultando a sua aplicação, vez que se 

baseia justamente no citado elemento de difícil aferição, qual seja, a comprovação inequívoca 

de que o agente, ao cometer o ato lesivo aos interesses de terceiros, valendo-se da sociedade, 

carregava consigo, intrinsecamente, o elemento doloso.  

Devido a essa dificuldade de aferição do deliberado intuito fraudatório, ou, em outras 

palavras, a necessária comprovação da má-fé, formulou-se uma complementação da teoria 

subjetiva, denominada de concepção objetiva da teoria maior, por cujas linhas qual só se 

                                                           
20 FREITAS, Elizabeth Cristina Campos Martins de. Desconsideração da personalidade jurídica: análise à luz 
do código de defesa do consumidor e do novo código civil. São Paulo: Atlas, 2002.p.57. 
21 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. P. 323 
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admitiria a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de desvio de finalidade ou de 

confusão patrimonial. Andre Luiz Santa Cruz Ramos leciona, a respeito deste entendimento: 

 

 

Por outro lado, uma vez que a prova da intenção nem sempre é fácil, com o passar 
do tempo formulou-se, em complementação a concepção subjetivista da 
desconsideração da desconsideração, a denominada concepção objetivista, que 
entende caracterizado o abuso da personalidade, permitindo a desconsideração, 
quando houver simplesmente a demonstração de desvio de finalidade ou confusão 
patrimonial. Fala-se concepção objetiva porque, nesse caso, admite-se a 
desconsideração com base em um dado eminentemente objetivo, sem qualquer 
necessidade de prova de conduta desonesta, maliciosa ou fraudulenta dos sócios. 
Não há que se demonstrar enfim, a má-fé, o intuito fraudatório etc. Basta que se 
demonstre a confusão patrimonial ou o desvio de finalidade. E a justificativa para 
tanto é simples e de fácil compreensão22 
  

Observa-se que a mudança levada a cabo pelo doutrinador, confere maior segurança às 

sociedades e às pessoas que as constituem, uma vez que estabelece critérios bem definidos 

para a aplicação da teoria, fixando objetivamente os casos em que se poderá desconsiderar a 

personalidade jurídica. 

E foi justamente a teoria maior que inspirou a redação do artigo 50 do Código Civil 

Brasileiro-CCB.   

Em outra vertente, situa-se a chamada teoria menor da desconsideração, que trata o 

tema de forma distinta, no que se refere aos critérios que possibilitariam a desconsideração. 

Para esta teoria, a simples comprovação de prejuízo ao credor admitiria a desconsideração da 

personalidade jurídica. Observa-se que tal interpretação enfraquece o principio da autonomia 

patrimonial, bem como as regras de limitação da responsabilidade dos sócios perante os 

credores da sociedade personificada. Ainda sobre o tema, Andre Luiz Santa Cruz Ramos: 

 
Para a teoria menor, pois, admite-se a desconsideração quando há, tão-somente, a 
ocorrência de prejuízo ao credor. Melhor dizendo: Quando a pessoa jurídica restar 
insolvente, não conseguindo honrar, com o seu patrimônio, as dividas sociais, já 
estará aberto o caminho para a desconsideração de personalidade jurídica e o 
consequente ataque ao patrimônio pessoal dos sócios. Em suma: o mero prejuízo do 
credor, configurado com a simples insolvência da pessoa jurídica, autoriza a 
desconsideração. 23    

 

A teoria menor inspirou o legislador pátrio, na primeira versão codificada da tutela, 

quando da edição do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o qual prevê em seu artigo 

                                                           
22 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. P. 323. 
23 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. P. 324. 
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28 a possibilidade de desconsideração, quando houver a demonstração de prejuízo ao 

consumidor.  

   

3.4. APLICAÇÃO DO INSTITUTO, NO BRASIL.  

 

 O Brasil, a partir da autorização para a constituição de sociedades por cota de 

responsabilidade limitada, viu o número de pessoas jurídicas crescer de forma significativa, 

em virtude das facilidades que agora se tinha para a sua constituição e, principalmente da 

segurança oferecida, uma vez que os sócios só responderiam pessoalmente até o limite do 

valor do capital social na sociedade, até a sua plena integralização. Integralizado o capital 

social, cessa a possibilidade do patrimônio pessoal dos sócios responder por obrigações 

societárias, resguardando, assim, os seus bens pessoais, de futuras execuções. 

 Foi neste contexto histórico, de criação da sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, que se observou o inicio da utilização, em maior escala, da personalidade jurídica 

com fins diversos daqueles que inspiraram sua criação. Nesta época, o Judiciário não 

dispunha de mecanismos que pudessem coibir tal atitude, tendo então, que sair em busca de 

fundamentos na doutrina estrangeiras. 

 Antes de sua regulamentação normativa, o tema já vinha sendo evocado por 

doutrinadores pátrios. Teve como principal precursor no Brasil o jurista Rubens Requião, que 

tratou do assunto em primeira mão, em conferência proferida na Universidade Federal do 

Paraná, publicada, depois, na revista dos Tribunais, no final da década de 60. “O ilustre 

Professor, à época, destacava a satisfação com que recebera do direito alienígena o 

aclaramento para indignação que lhe dominava o espírito, diante da questão que até então lhe 

parecia insolúvel: a de coibir fraudes e abusos praticados por intermédio da pessoa jurídica”.24 

Ainda o professor Rubens Requião a respeito do tema: 

 
Não constitui a anulação da personalidade jurídica em toda a sua extensão, mas 
apenas a declaração de sua ineficácia para determinado efeito concreto. Assim, 
somente em casos determinados, quando se verificar que houve abuso de direito ou 
fraude nos negócios e atos jurídicos da pessoa jurídica, é que o juiz ignora a sua 
personalidade jurídica e projeta os efeitos desde logo em face da pessoa física que se 
beneficiou ou que praticou o ato. 25 

 

                                                           
24 PEIXOTO, Mauricio Cunha. Desconsideração da personalidade jurídica e o artigo 50 do código civil 
Brasileiro. Disponível em: <http://www.almg.gov.br/bancoconhecimento/tematico/perjur.pdf>. Acesso em 18 de 
abril de 2010. 
25 Rubens Requião, “Abuso de direito e fraude através da personalidade jurídica”, na Revista dos Tribunais. 
São Paulo: Saraiva. n.  410, p. 12, 1969. 
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 Todavia, e como já demonstrado, foi no ano de 1990, com a edição do Código de 

Defesa do Consumidor, nitidamente influenciado pela teoria menor da desconsideração, que o 

assunto foi regulado pelo legislador. E foi a partir deste dispositivo legal que a jurisprudência 

começou a aplicar a desconsideração. 

Andre Luiz Santa Cruz Ramos destaca que o art. 28 do CDC, e todos os demais 

dispositivos posteriores inspirado em sua redação,  

 

a despeito de terem sido inovadoras, além de não servirem como regra geral de 
aplicação da teoria, por terem sua incidência restrita às matérias especificas que 
regulam, receberam duras e justas criticas da doutrina, sobretudo dos comercialistas  
[isto porque] não condizem com as formulações doutrinarias que deram origem à 
disregard doctrine, prevendo a sua aplicação em caso para os quais o ordenamento 
jurídico já contém remédios eficientes, como acontece nas situações de ato ilícito ou 
infração da lei, dos estatutos ou contrato social.26 

  

A crítica feita a estes dispositivos é no sentido de que eles não são condizentes com as 

idéias da doutrina acerca do tema. Mesmo assim, à falta de outro fundamento legal, o art. 28 

do CDC foi aplicado pela jurisprudência, até a edição do Código Civil reformado, no ano de 

2002, que tratou do tema de forma diversa daquela que vinha sendo dada até então.  

O novo diploma vê a desconsideração da personalidade jurídica com um olhar 

característico da teoria maior da desconsideração. Esta teoria, como dito anteriormente, 

estabelece critérios objetivos para a desconsideração da sociedade personificada. O referido 

diploma legal prevê: 

 

Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, 
ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 
Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e 
determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos 
administradores ou sócios da pessoa jurídica.27 

 

Em leitura do dispositivo transcrito acima, resta claro ao interprete que a lei só 

permitirá a desconsideração nos casos em que se caracterizar o desvio de finalidade ou a 

confusão patrimonial, que precisam, portanto, ser comprovados.  

O enunciado nº 51, do Conselho da Justiça Federal, afirma que ficam “mantidos os 

parâmetros existentes nos microssistemas legais e na construção jurídica sobre o tema”, ou 

seja, as construções jurídicas anteriores, que tratam do tema como, por exemplo, a Lei nº 

                                                           
26 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 327. 
27 BRASIL. Código Civil. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm> Acesso em 
11 de junho de 2010. 
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8.884/94, que trata da prevenção e às infrações à ordem econômica, e que foram claramente 

influenciadas pela teoria menor, ficam mantidas. 

Há, portanto, um sistema dúplice na legislação, referente à desconsideração da 

personalidade jurídica. Nas relações de consumo, infrações à ordem econômica e crimes 

ambientais, aplica-se a teoria menor da desconsideração, bastando a prova do prejuízo para 

que, caso o patrimônio do ente personificado não faça frente à reparação dos prejuízos, o 

patrimônio pessoal dos sócios seja atingido. Em todos os demais casos, incide a regra do art. 

50, do Código Civil Brasileiro, que exige a prova dos requisitos autorizadores da 

desconsideração. 

Não há norma especial que regule a aplicação da desconsideração da personalidade 

jurídica nas relações trabalhistas. Logo, deveria ser aplicado o art. 50 do Código Civil, que é 

norma geral sobre o tema. Contudo, não é isso que ocorre, gerando problemas jurídicos e 

econômicos, como se passa a aduzir. 

 

3.4.1 A regra do artigo 50 do Código Civil Brasileiro. 

 A disciplina do instituto da desconsideração da personalidade jurídica ofertada pelo 

art. 50, Código Civil Brasileiro, não representou nenhuma inovação, pois já existiam normas 

que tratavam do tema como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor. No entanto, a 

disciplina conferida ao tema no Codex civilista diferiu significativamente daquela que vinha 

sendo aplicada até então. 

Antes do Código Civil, os tribunais trabalhistas se utilizavam do art. 28, CDC, por 

analogia, para fundamentar as suas decisões sobre o tema ora investigado, punindo-se a 

empresa devedora com a desconsideração de sua personalidade toda vez que ficasse 

comprovada a impossibilidade da pessoa jurídica satisfazer suas obrigações trabalhistas. 

 A edição do novo Código Civil trouxe consigo uma interpretação mais característica 

da teoria maior, ou clássica, da desconsideração da personalidade jurídica, oferecendo ao 

magistrado outros instrumentos para fundamentar suas decisões. O novo Código trata do 

assunto estabelecendo critérios objetivos para a sua aplicação. O texto legal afirma que as 

obrigações da sociedade somente podem ser estendidas ao patrimônio pessoal dos sócios 

quando ficar caracterizado o desvio de finalidade na utilização do ente personificado ou a 

confusão patrimonial. 
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 Por desvio de finalidade, Plácido e Silva28 entende que é o uso indevido que se dá à 

coisa, ou seja, diferente daquele destino estabelecido nos estatutos, diverso do objeto 

societário. São palavras do referido autor:  

 
Formado do verbo desviar (mudar o destino ou sair da via), na terminologia jurídica 
é, geralmente, empregado para indicar o uso indevido ou destino diferente, dado à 
coisa, pertencente a outrem, pela pessoa que a tinha a título precário, sem a devida 
autorização ou sem o consentimento de seu senhor e possuidor. Em regra, é ato 
abusivo do detentor da coisa. O desvio, segundo os elementos que o possam compor, 
toma nomes apropriados: desfalque, abuso de confiança, apropriação indébita, 
peculato, em cujas configurações se mostra crime ou delito, sujeito a sanção penal. 
Também possui o sentido de sonegação, quando se trata de ocultação de bens ou de 
rendas para fuga à imposição legal ou ao cumprimento de dever que é imposto à 
pessoa.29 

   

No caso especifico da personalidade jurídica, o desvio de finalidade ocorre quando os 

sócios que a constituem utilizam-se da mesma com a finalidade de ocultar o seu patrimônio 

pessoal dos credores, em beneficio próprio ou de terceiro, e em prejuízo a seus credores.   

No que tange à confusão patrimonial, esta ocorrerá quando os bens particulares 

utilizado pelo sócio sejam os mesmos da pessoa jurídica, misturando-se o patrimônio de 

ambos de tal forma que seja impossível de se distinguirem os seus patrimônios. 

 De acordo com o art. 50, CCB, não é qualquer ato dos sócios ou da sociedade que 

possibilitará a desconsideração da personalidade jurídica. Nesse sentido, é valida a lição de 

Alfredo Assis Gonçalves Neto:  

 
É preciso que isso fique bem claro: a simples prática de ato ilícito pela pessoa 
jurídica não tem nada a ver com a teoria da desconsideração. Se a pessoa jurídica 
age dentro dos propósitos para os quais foi constituída, mas pratica um ilícito (vende 
uma mercadoria que não possui, por exemplo), deve responder normalmente por 
este ato, como qualquer agente que assim o pratica. Para que se aplique a teoria da 
disregard of legal entity, é preciso que haja desvio de sua função econômico-social, 
isto é, da causa de seu nascimento, do papel que a pessoa jurídica deve preencher e 
que justificou sua criação para atuar à semelhança de uma pessoa natural. O só fato 
de ter ocorrido o uso desvirtuado da pessoa jurídica também não basta; é preciso que 
essa má utilização produza efeitos que o ordenamento jurídico condena. Em outras 
palavras, há casos em que a pessoa jurídica é utilizada para fins ilícitos, mas não 
cabe aplicar a teoria da desconsideração, simplesmente porque dessa situação fática 
não resulta inexoravelmente a produção de efeitos não permitidos. Dessa forma, se 
uma pessoa jurídica é utilizada para encobrir a atuação pessoal de um de seus sócios 
que visa prejudicar terceiro, mas tem como responder pelas conseqüências dessa 
atuação, não há aplicação da teoria; simplesmente o prejudicado age contra ela e se 
ressarce do dano que sofreu. Só se levanta o véu da pessoa jurídica quando for 
necessário para possibilitar a reparação dessa lesão. 30 

  
                                                           
28 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico Eletrônico, atualizado por Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho, 
versão 3, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003. 
29 De Plácido e Silva, Vocabulário Jurídico Eletrônico, atualizado por Nagib Slaibi Filho e Gláucia Carvalho, 
versão 3, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2003. 
30 GONÇALVES NETO, Alfredo Assis. Lições de Direito Societário. Curitiba: Juruá, 2004. p. 34. 

4529



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Esta posição está em consonância com a regra do art. 50, CCB. Para o referido autor, a 

prática de ato considerado ilícito levará a pessoa jurídica a responder normalmente pela 

ilicitude cometida, sem necessariamente desconsiderar a sua personalidade. 

 Uma das principais críticas feitas à redação do art. 28, CDC, reside justamente no fato 

de que o referido microssistema não distingue os casos de desconsideração da personalidade 

jurídica e os de imputação direta da responsabilidade decorrente da prática de atos ilícitos.31 

Daí porque a redação do art. 50 CCB ser considerada, pela doutrina, como a que guarda maior 

conformidade com os postulados da teoria da desconsideração. Nesse sentido:  

 
Este, sem duvida, o caminho trilhado pelo legislador (lei nº 8.078/90), admitindo a 
aplicação disregard doctrine as hipóteses de infração da lei ou da pratica de atos 
ilícitos. A disregard doctrine, contudo, assim entendemos, não se aplica tais atos. 
[...] Na verdade, a teoria da desconsideração visa, isso sim, responsabilizar 
diretamente os administradores quando estes utilizam a pessoa jurídica, 
aparentemente na forma da lei, com desvio, porem, da sua exata função [...]. 
Assim, o uso abusivo da sociedade, a fraude, com artifício para prejudicar terceiros, 
levados a efeito “dentro da presumida legalidade”, é que, a nosso ver, autorizam a 
aplicação da disregard. 

32 
 

 Ora, nos casos em que a sociedade praticar atos ilícitos ou de infração ao seu estatuto, 

não é necessária a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que o próprio 

ordenamento já estabelece a responsabilização pessoal e direta do sócio administrador pelos 

atos cometidos. 

Somente é cabível falar em desconsideração da personalidade jurídica quando a 
responsabilidade pelo ato não ser diretamente ao sócio, administrador ou qualquer 
outra pessoa jurídica. Ou seja, somente terá pertinência falarmos em se 
desconsiderar a pessoa jurídica quando a personalidade que a lei lhe atribui é 
obstáculo à consecução dos fins a que se destina, ou essa personalização desviar-se 
dos fins sociais para o qual foi suportada e aceita pelo direito. Caso contrario, na há 
razão para se aplicar o instituto da desconsideração, pelo simples fato de que a 
própria lei permite a responsabilização direta do sócio ou administrado, sem 
qualquer necessidade de se comprovar desvio, fraude ou qualquer das situações 
previstas nas disposições legais [...] 
 

  Ou seja, não é necessário desconsiderar a personalidade jurídica toda vez que ocorrer 

a prática de um ato ilícito. Nesta situação, deve-se verificar, no caso concreto, se o ato foi 

praticado em desacordo com o que determina a lei ou o seu estatuto, quando então deverá 

responder o sócio ou administrador pela ilicitude a que deu causa. 

  

4 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, NA 
INTERPRETAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 

                                                           
31 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 329. 
32 PAES DE ALMEIDA, Amador. Execuções de bens dos sócios. 8. Ed. São Paulo: Saraiva, 2007.p.204-205. 
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O Direito do Trabalho tem como objetivo precípuo a tutela das relações trabalhistas e, 

via de conseqüência, dos conflitos que se formam de sua operação.  

Evaristo de Moraes Filho e Antonio Carlos Flores de Moraes33 ensinam que:  

 
o direito do trabalho é um ramo novo, autônomo, independente, da comum ciência 
jurídica, e por isso mesmo reveste-se de manifestações próprias, de notas típicas, 
que bem o singularizam e o destacam em relação às outras espécies do gênero único 
do direito.  
 

Cabe destacar que as relações trabalhistas não se formam entre iguais.  

Há desigualdade e sujeição hierárquica entre as partes que as compõem. Isto se dá uma 

vez que o empregador detém o capital, do qual o empregado depende para a sua 

sobrevivência. Pensando nesta situação fática, o legislador criou regras e princípios que visam 

a igualar juridicamente o empregado ao empregador, reequilibrando, ainda que materialmente, 

as relações laborais. Seguindo esta linha de interpretação, a jurisprudência trabalhista firmou 

o entendimento de que a pessoa jurídica não pode ser intransponível ao ponto de prejudicar a 

satisfação dos direitos do trabalhador.  

 Foi sob esse espírito de proteção ao empregado, que o instituto da desconsideração da 

personalidade jurídica passou a ser aplicado pelos tribunais trabalhistas. Não existe na 

doutrina trabalhista grandes divergências no que diz respeito a aplicação da teoria da 

desconsideração da personalidade jurídica na Justiça do Trabalho34. Francisco Antonio de 

Oliveira afirma não ver motivos que justifiquem a proteção do sócio inidôneo: 

 
O direito do trabalho, informado por filosofia de proteção ao hipossuficiente, já se 
desprendeu de há muito do formalismo exacerbado. Razões de ordem fática e 
jurídica inexistem para que o sócio que corre o risco do empreendimento, que 
participa dos lucros, enriquece o seu patrimônio particular, seja colocado à margem 
de qualquer responsabilidade, quando a pessoa jurídica se mostre inidônea a 
responder por suas obrigações trabalhistas.35 

 

Na visão de Alexandre Couto e Silva, a desconsideração da pessoa jurídica se justifica 

da necessidade de igualar o empregador que detém o poder econômico, frente ao empregado 

                                                           
33

 MORAES FILHO, Evaristo de; MORAES, Antonio Carlos Flores de. Introdução ao Direito do Trabalho. 
São Paulo : LTr. 7ª ed. p. 59.  

34 NOGUEIRA, Alan Azevedo. Breves apontamentos sobre a teoria da desconsideração da personalidade 
jurídica no ordenamento jurídico brasileiro. Disponível em: < 
http://www.lfmaia.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=645&Itemid=43>. Acesso em 15 
de abril de 2010. 
35 OLIVEIRA, Francisco Antonio de. Comentários aos enunciados do TST. 1ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1996.p.919. 
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que é hipossuficiente. A igualdade, segundo o referido autor, se dá na medida em que se 

compensa a inferioridade econômica do empregado com a superioridade jurídica.  

 

Entretanto, os juízes do trabalho, baseados no princípio pro operário, com a 
finalidade de tutelar o trabalhador, para compensar sua inferioridade econômica com 
a superioridade jurídica, e por ser uma justiça de caráter social e sensível à realidade 
econômica, não poderiam deixar antever os desvios que podem ocorrer no instituto 
da pessoa jurídica e, com isso, consagrar a aplicação da desconsideração da 
personalidade para evitar que ocorram injustiças com os trabalhadores. 36 

 

Ou seja, não está em debate a necessidade da aplicação deste instituto na Justiça do 

Trabalho.  

Alguns doutrinadores, como por exemplo, Suzy Elizabeth Cavalcante Koury, 

defendem que o instituto da desconsideração da personalidade jurídica na justiça do trabalho, 

teve a sua primeira codificação em nosso país, mesmo que implícita, com o artigo 2º, § 2º da 

lei 5.452 do ano de 1943, também conhecida como a consolidação das leis do trabalho: 

 
Art. 2º - Considera-se empregador a empresa, individual ou coletiva, que, assumindo 
os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de 
serviço. § 2º - Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, 
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de 
outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade 
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente 
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas. 

 

Sobre o tema, leciona a referida autora que a lei “evita exatamente que a personalidade 

jurídica da empresa contratante seja abusivamente utilizada para encobrir a real vinculação do 

empregado com o grupo”.37  

Outro defensor desta teoria é o doutrinador Amador Paes de Almeida: 

 
Conquanto renomados autores fixem-se no art. 28 do Código de Defesa do 
Consumidor (Lei n. 8.078/90), como marco legislativo da aplicação, entre nós, da 
teoria da desconsideração, na verdade, pioneiramente, já estabelecia a legislação 
trabalhista os princípios da doutrina mencionada, no artigo 2º, § 2º, Da Consolidação 
das Leis do Trabalho que, como se sabe, foi promulgada em 1º de maio de 1943 pelo 
Decreto-lei n. 5.452.38 

 

Ocorre que este não é o único entendimento dentro de doutrina brasileira. Para outros 

doutrinadores, o artigo 2º, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho regulamentaria tão 

somente a solidariedade entre diversos grupos personificados que possuam em comum a sua 

                                                           
36 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 
1ª ed. São Paulo: LTr, 1999.p.114. 
37 KOURY, Suzy Elizabeth Cavalcante. Direito do trabalho e grupo de empresas: aplicação da "disregard 
doctrine". 1ª ed. São Paulo: LTr, 1990.p.1203. 
38 ALMEIDA, Amador Paes de. Execução de bens dos sócios. 6ª ed. São Paulo: Saraiva, 2003.p.186. 
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administração ou controle, que ficaria subordinada a outra, formando um grupo empresarial. 

Não trata, portanto, de desconsideração. Nesse sentido, Alexandre Couto Silva: 

 

O § 2° do art. 2º  da CLT não se refere à desconsideração por três motivos: primeiro, 
porque não se verifica a ocorrência de nenhuma hipótese que justifique sua 
aplicação como fraude ou abuso; segundo, porque reconhece e afirma a existência de 
personalidades distintas; terceiro, porque trata-se de responsabilidade civil com 
responsabiliza¬ção solidária das sociedades pertencentes ao mesmo grupo. A 
existên¬cia do grupo econômico por si só não justifica a desconsideração da 
personalidade jurídica; entretanto, a maioria dos doutrinadores acredi¬ta que esse 
dispositivo legal consagra a teoria da desconsideração da personalidade jurídica.39   

  

Ainda sobre o assunto, Marlon Tomazette: 
 

de imediato, há que se afastar o entendimento de que o art. 2°. § 2°, da CLT acolhe a 
desconsideração. Tal dispositivo excepciona a autonomia resultante da formação de 
grupos empresariais, determinando a solidariedade das várias integrantes do grupo, 
sem cogitar do abuso ou da fraude.40  

 

Verifica-se acertado esse último posicionamento, eis que a norma do art. 2º § 2º da 

CLT trata, claramente, das figuras de grupo societário ou econômico e estabelece 

solidariedade entre seus integrantes para fins trabalhistas, e não uma modalidade de 

desconsideração da personalidade jurídica. 

Assim, após a entrada em vigor do art. 50, CCB, e diante da inexistência da regra 

especial sobre o tema da desconsideração da personalidade jurídica na legislação trabalhista, a 

desconsideração deveria ser aplicada pelo judiciário trabalhista, observando-se os requisitos 

do referido art. 50 civilista. Não é, entretanto, o que ocorre. 

 

4.1 A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA NOS TRIBUNAIS 
TRABALHISTAS  

 

A desconsideração é aplicada, na Justiça do Trabalho, diante da simples constatação 

da impossibilidade do ente personificado fazer frente às suas obrigações. Observe-se o 

Acórdão do TRT da 15ª Região, abaixo transcrito: 

 

PENHORA SOBRE BENS DE SÓCIO - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA. Esgotadas as possibilidades de localização de bens 

                                                           

39 SILVA, Alexandre Couto. Aplicação da desconsideração da personalidade jurídica no direito brasileiro. 
1ª ed. São Paulo: LTr, 1999.p.112.  
40 TOMAZETTE, Marlon. A desconsideração da personalidade jurídica: a teroria, O Código de Defesa do 
Consumidor e o Novo Código Civil. 1ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.p.84. 
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em nome da pessoa jurídica, a penhora recai sobre os bens dos sócios, porquanto o 
direito do trabalho, regido pela filosofia de proteção ao hipossuficiente, não permite 
que os riscos da atividade econômica sejam transferidos para o empregado. Justifica-
se esse procedimento pelo fenômeno da desconsideração da pessoa jurídica, nos 
casos em que a empresa não oferece condições de solvabilidade de seus 
compromissos, permitindo que o sócio seja responsabilizado pela satisfação dos 
débitos, tendo em vista as obrigações pessoalmente assumidas em nome da 
sociedade, posto ter sido este quem auferiu real proveito (Acórdão 00385-2002-032-
15-00-8, TRT 15º região, agravo de petição em embargos de terceiro, Juíza Relatora 
Fany Fajerstein, publicado em 04/06/2004) 

      

Da leitura do acórdão desume-se a aplicação do princípio da proteção do empregado, 

uma vez que foi utilizado como critério sua hipossuficiência frente ao empregador, motivo 

este que justificaria a aplicação do referido instituto sem a necessidade de comprovação do 

abuso de personalidade, estabelecido pelo código civil em seu artigo 50.  

Nesse sentido, também andam algumas das decisões do TRT da 9º Região: 

RT-PR-12-03-2010 EXECUÇÃO - DESCONSIDERAÇÃO DA 
PERSONALIDADE JURÍDICA - SÓCIO COTISTA E/OU MINORITÁRIO - 
CABIMENTO. O empregador, no âmbito justrabalhista, é a empresa, ou seja, o 
empreendimento econômico organizado para a produção e circulação de bens e 
serviços (artigo 966 do CC), segundo dispõe o artigo 2º da CLT, consagrando, 
assim, o caráter impessoal da figura do empregador para fins de fixação de efeitos 
jurídicos pelo Direito do Trabalho. Aplicando-se de forma analógica o § 5º do artigo 
28 do CDC, por força da autorização contida no artigo 8º da CLT, o Juiz do 
Trabalho pode perfeitamente desconsiderar a pessoa jurídica com o objetivo de 
avançar no patrimônio dos sócios, independentemente da condição que ostentem na 
sociedade. Dessa forma, ainda que possuam parcela inexpressiva do capital social, 
devem responder integralmente pela dívida. Precedentes. Agravo de petição dos 
Executados conhecido e parcialmente provido. (TRT-PR-03414-2008-021-09-00-8-
ACO-07475-2010 - SEÇÃO ESPECIALIZADA Relator: LUIZ CELSO NAPP; 
Publicado no DJPR em 12-03-2010) 
 

Desta decisão do Tribunal Regional do Trabalho 9º região, destaca-se a aplicação, por 

meio de analogia, do parágrafo 5º, do artigo 28, do Código de Defesa do Consumidor, o qual 

defende a desconsideração da sociedade nos casos em que houver prejuízo ao credor, 

independente do motivo, aproximando-se da teoria menor da desconsideração, uma vez que 

não traz critérios objetivos de aferição na aplicação deste instituto.  

Ocorre que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sobre este assunto é no 

sentido da não aplicação da teoria menor da desconsideração, salvo nos casos em que 

envolver o direito do consumidor e o direito ambiental, como se observa no acórdão proferido 

pelo referido Tribunal Superior, sob relatoria da ministra Nancy Andrighi: 

 
Responsabilidade civil e direito do consumidor. Recuso especial. Shopping Center 
de Osasco-SP. Explosão. Consumidores. Danos materiais e morais. Ministério 
Público. Legitimidade ativa. Pessoa Jurídica. Desconsideração. Teoria maior e teoria 
menor. Limite de responsabilização dos sócios. Código de defesa do consumidor. 
Requisitos. Obstáculo de ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. 
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Art. 28, parágrafo 5º - Considerada a proteção do consumidor um dos pilares da 
ordem econômica, e incumbindo ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, 
do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, possui o 
Órgão Ministerial legitimidade para atuar em defesa de interesses individuais 
homogêneos de consumidores, decorrentes de origem comum. A teoria maior da 
desconsideração, regra geral no sistema jurídico brasileiro, não pode ser aplicada 
com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento 
de suas obrigações. Exige-se, aqui, para além da prova de insolvência, ou a 
demonstração de desvio de finalidade (teoria subjetiva da desconsideração), ou a 
demonstração de confusão patrimonial (teoria objetiva da desconsideração).- A 
teoria menor da desconsideração, acolhida em nosso ordenamento jurídico 
excepcionalmente no Direito do Consumidor e no Direito Ambiental, incide com 
a mera prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, 
independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão 
patrimonial. Para a teoria menor, o risco empresarial normal às atividades 
econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa 
jurídica, mas pelos sócios e/ou administradores desta, ainda que estes demonstrem 
conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de 
identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e/ou administradores da 
pessoa jurídica. A aplicação da teoria menor da desconsideração às relações de 
consumo está calcada na exegese autônoma do § 5º do art. 28, do CDC, porquanto a 
incidência desse dispositivo não se subordina à demonstração dos requisitos 
previstos no caput do artigo indicado, mas apenas à prova de causar, a mera 
existência da pessoa jurídica, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos 
consumidores. (STJ, T3; REsp 279273/SP; D.P. 29/3/2004; Min. Rel. NANCY 
ANDRIGHI) 

 

Portanto, seguindo-se o entendimento do STJ, é possível concluir que, onde não exista 

norma legal especial que expressamente acolha a “teoria menor”, que autorize a 

desconsideração da personalidade jurídica, mediante a simples prova do prejuízo (no caso 

brasileiro, por parte do consumidor ou do meio ambiente), deve ser aplicada a norma geral – o 

art. 50 do Código Civil, que retrata, como visto, concepção distinta, exigindo a prova dos 

requisitos do uso indevido/abusivo da pessoa jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade 

ou confusão patrimonial. 

A utilização de normas de outros sistemas se faz possível na esfera trabalhista, uma 

vez que o direito do trabalho autoriza, subsidiariamente, aplicação do direito comum, nos 

casos de omissão da legislação especial. 

Segundo Hermelino de Oliveira Santos, o artigo 8º41 da CLT autoriza a utilização, pelo 

direito do trabalho, da regra do art. 50, do Código Civil: 

 
O parágrafo único do art. 8º da CLT autoriza o acolhimento do direito comum, como 
fonte subsidiária do direito do trabalho, naquilo em que não for incompatível com os 
princípios fundamentais deste. Sob este aspecto, nenhum óbice haverá à aplicação, 
no âmbito trabalhista, das disposições contidas no art. 50 do novo Código Civil. 

                                                           
41 Art. 8º - As autoridades administrativas e a Justiça do Trabalho, na falta de disposições legais ou contratuais, 
decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, por analogia, por eqüidade e outros princípios e normas gerais 
de direito, principalmente do direito do trabalho, e, ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito 
comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse 
público. 
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Trata-se de norma de caráter geral, portanto aplicável ao processo trabalhista, diante 
da omissão da CLT. Vale dizer que até então muito se questionou sobre a 
possibilidade de aplicação ou não do art. 28 do Código de Defesa do Consumidor, 
no processo do trabalho, diante de sua especificidade às relações de consumo, 
contrariamente à nova norma do Código Civil, de caráter geral. 42 
 

É certo destacar que já existem decisões que adotam esse entendimento, como a que 

segue: 

TRT-PR-07-05-2010 ASSÉDIO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA 
PREPOSTA DA EMPRESA RECLAMADA. IMPOSSIBILIDADE. O assédio 
moral relatado pela reclamante decorreu da relação empregatícia existente entre ela e 
a empregadora. Neste sentido, nos termos do art. 932, III, do Código Civil, é a 
empregadora quem deve responder pelos danos causados por seu preposto, podendo 
intentar ação de regresso, caso seja de seu interesse. A preposta da reclamada não é 
parte legítima para responder pessoalmente pelas verbas ou indenizações decorrentes 
do vínculo laboral estabelecido, ainda que os tenha ocasionados de forma direta. 
Poderá, contudo, vir a ser incluída na lide em momento oportuno, por ocasião da 
"desconsideração da personalidade jurídica", desde que preenchidos os 
requisitos do art. 50, do Código Civil, e nos termos do que dispõe a OJ nº 149, da 
Seção Especializada deste e. Tribunal. Recurso ao qual se nega provimento. (TRT-
PR-05869-2007-001-09-00-2-ACO-13834-2010 - 3A. TURMA; Relator: CÁSSIO 
COLOMBO FILHO) 

 

Contudo, a decisão antes transcrita, não retrata o entendimento predominante na 

Justiça do Trabalho, que segue admitindo a desconsideração da personalidade jurídica 

mediante a simples comprovação de incapacidade econômico-financeira da empresa para 

cumprir com as suas obrigações trabalhistas43. 

Tais decisões por evidente ignoram os princípios hermenêuticos e negam eficácia ao 

dispositivo civilista. 

E a agravar ainda mais a questão, ao empregar a teoria menor da desconsideração, a 

justiça trabalhista nivela indesejavelmente, em baixo padrão, a todos os empregadores, sem 

critério de distinção entre aqueles que geraram emprego e renda obedecendo a lei, daqueles 

que agiram com fraude.  

Em outras palavras, o entendimento jurisprudencial trabalhista dá azo a um falso 

pensamento da irrelevância do comportamento do sócio, ao agir de maneira escorreita durante 

o exercício de sua atividade, uma vez que, caso a pessoa jurídica reste sem possibilidades 

patrimoniais de honrar suas obrigações trabalhistas, a punição deste sócio será idêntica à 

daquele que se valeu da pessoa jurídica de forma abusiva ou indevida. 

                                                           
42 SANTOS, Hermelino de Oliveira. Desconsideração da Personalidade Jurídica no Processo do Trabalho. 
São Paulo: LTr, 2003. p. 211. 
43 RAMOS, Andre Luiz Santa Cruz. Curso de Direito Empresarial. Salvador: Jus Podivm, 2008. p. 343. 
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Não se pretende, aqui, fazer uma apologia ao empregador, ou à sua proteção, em face 

do empregado, independentemente dos atos que viesse a cometer. O que se defende é a 

aplicação correta de um instituto sadio, que foi criado com o intuito de penalizar aquele que se 

utiliza da personalidade jurídica de maneira indevida. Logo, quem dela se utiliza de forma 

lícita, não pode sofrer as mesmas consequências.     

Mas não é só! Além de negar força de eficácia ao art. 50 civilista, a jurisprudência 

trabalhista, ao corroborar como seu entendimento a desconsideração com base na teoria 

menor, ofende o contido nos artigos 592, II, e 596 do Código de Processo Civil, que 

estabelecem que o patrimônio pessoal dos sócios só poderá ser atingido por débitos da 

sociedade “nos casos previstos em lei”. E, no ordenamento jurídico brasileiro, afora os casos 

especiais de relação de consumo e proteção ao meio ambiente, a norma que regula a 

possibilidade dos bens pessoais dos sócios responderem pelas dívidas da sociedade é, sem 

dúvida alguma, o artigo 50, do Código Civil Brasileiro. 

Verifica-se, pois, que, considerando o contido nos artigos 50, do Código Civil, e 592, 

II e 596, do Código de Processo Civil, os bens particulares dos sócios somente podem ser 

atingidos por dívidas trabalhistas da pessoa jurídica, caso sejam comprovados os requisitos do 

art. 50 do Código Civil Brasileiro. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A teoria da desconsideração da personalidade jurídica é aplicada, como regra, de 

forma errada pelo judiciário trabalhista, uma vez que os critérios estabelecidos em lei para a 

sua utilização não são observados. De maneira geral, as fundamentações das decisões 

trabalhistas, acerca do tema, baseiam-se na simples ocorrência da incapacidade econômica e 

financeira da sociedade, de arcar com os seus débitos trabalhistas. 

 O entendimento do Superior Tribunal de Justiça apregoa a aplicação do artigo 50 do 

Código Civil. Este dispositivo se aproxima da teoria maior da desconsideração, requerendo 

por isso, a prova da utilização abusiva ou indevida da pessoa jurídica, caracterizada pelo 

desvio de finalidade ou confusão patrimonial. O referido entendimento consagra a idéia de 

que a norma geral da desconsideração é a tipificada no Código Civil (artigo 50), devendo esta 

ser a regra no que tange ao tema, e que as normas especiais serão aplicadas apenas, nos casos 

que envolverem relação de consumo ou de meio ambiente.  
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É certo que antes da edição do Código Civil, poderia ser justificável que os tribunais 

tratassem do tema influenciados pela teoria menor da desconsideração, uma vez que a única 

norma existente sobre o assunto era o Código de Defesa do Consumidor, que trazia a teoria 

menor contida em sua essência. 

Porém, com a edição do Código Civil, e diante das regras contidas nos arts. 592 e 596 

do Código de Processo Civil, não se pode mais aceitar a adoção da teoria menor da 

desconsideração da personalidade jurídica na esfera trabalhista  

A correta aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica, pelos 

tribunais, é de suma importância do ponto de vista social, posto que intimamente relacionado 

com a segurança jurídica do empreendedor, que, encontrando um ambiente saudável ao 

investimento, sentirá estimulo de realizá-lo, acarretando com isso a criação de empregos, 

gerando renda e desenvolvimento.  

O objetivo do artigo foi alcançado, na medida em que apresentou o aporte histórico e 

teórico suficiente para a compreensão do tema, contextualizando a análise das teorias na 

interpretação brasileira, notadamente nas searas trabalhistas e no Superior Tribunal de Justiça. 

Bem ainda, apresentou ao leitor uma salutar discussão e considerações acerca do impacto 

econômico negativo, causado pela equivocada aplicação analógica, do artigo 28, do Código 

de Defesa do Consumidor. 

A regra do artigo 28, CDC, equivoca-se na maneira como trata o tema da 

desconsideração da personalidade jurídica, porque o referido artigo inspira-se na teoria menor 

da desconsideração, que carece de critérios objetivos no que tange a sua aplicação. Com isso, 

acaba homenageando aqueles que não obedecem as leis, em detrimento de outros que as 

cumprem, e mesmo assim são punidos com a invasão do seu patrimônio pessoal, 

independentemente das circunstâncias. A referida teoria trata pessoas desiguais do ponto de 

vista da conduta, de maneira semelhante, uma vez que aplica a mesma penalidade aos 

empresários probos, seguidores da lei, aqueles que usam de má-fé em seus negócios. 

Ora, é necessário haver critério na utilização da desconsideração, e não a presunção de 

má-fé. A falta de critérios objetivos do art. 28 do CDC, gera desestímulo ao empreendedor, 

uma vez que ele não terá a segurança jurídica necessária ao capital que pretenderia investir. 

Esse desestímulo, ainda que indiretamente, pode atingir o empregado, ensejando menor 

influxo de investimento e, via de conseqüência, menor abertura de postos de trabalho.  

Assim, o referido artigo confere a casos concretos diferentes a mesma punição, além 

de representar um pensamento diferente daquele que ensejou a sua criação pelo legislador.  
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ANÁLISE TÉCNICA DO OBJETO E ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI DE 

RESPONSABILIDADE LIMITADA DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

Technical analysis of purpose and scope of the law of individual entrepreneur 

with limited responsibility.  

 

Gustavo Henrique de Almeida1 

Carlos Henrique Passos Mairink 2 

 

Resumo:  Trata-se de estudo relativo à limitação da responsabilidade do 

empresário individual e sua regulamentação pela Lei Número 12.441/2011. O 

trabalho aborda as escolhas da roupagem jurídica para o exercício da empresa e 

as responsabilidades que decorrem da atividade econômica para aqueles que se 

lançam no mercado. A proposta é analisar a evolução do tratamento dado à 

matéria, considerando a necessidade de aperfeiçoamento do ordenamento 

jurídico, abordando os pontos polêmicos da inovação introduzida pela legislação 

sob análise. Analisa-se, também, o tratamento conferido à matéria em outros 

ordenamentos jurídicos, como forma de comparação, sem que se trate de 

trabalho com foco no direito comparado. O método jurídico-descritivo foi  

utilizado para decompor a norma objeto de estudo, assim como foi uti lizado o 

método jurídico-propositivo, com a finalidade de apontar, ao final, as soluções. 

São concisamente analisados os problemas da Lei de Número 12.441/2011 e seu 

objeto. São, também, abordados o âmbito de aplicação da lei e a necessidade da 

integralização do capital social, assim como seu limite mínimo. Aborda-se,  

outrossim, o limite de utilização do novo instituto pela pessoa natural e sua 

utilização ilimitada pelas pessoas jurídicas.  Nesse contexto, o mote da pesquisa 

consiste em se perquirir  quais seriam os aspectos polêmicos da norma sob 

análise,  em face do ordenamento vigente.  

Palavras-chave:  Empresário individual; Limitação da responsabilidade; Lei 

12.441/11. 
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Abstract:  This study is  on the limitation of the responsibili ty of the individual 

entrepreneur and its regulation by the Law number 12.444/2011. It is addressed 

on this paper the choice of the legal structure for the exercise of legal business 

and, therefore, the responsibilities that result from economic activity for those 

who decide to enterprise in the market . The proposal is to analyze the evolution 

of treatment given to the issue, considering the need of improvement demanded 

by the legal system, addressing the controversial points of the innovation 

introduced by the legislat ion under review. It is also analyzed the treatment 

given to the issue in other legal systems, as a way of comparison, but  without 

focusing on comparative law. The legal-descriptive method was used in the 

analysis of the law object of this study, as well as was used the legal-purposeful  

method, aiming to point at the end, solutions. The problems of Law number 

12.441/2011 are briefly analyzed as well  as its object . It  is also object of study 

to whom and where should this law be applied and the need to pay up the social 

capital of the business and its lower limit . It  is also questioned on this paper the 

use of this new institute by the natural person and its  unlimited use by 

corporations.  In this context, the theme of the research is  to question what are 

the controversial aspects of this new law facing the rest  of the present legal 

system. 

Key-words:  Individual entrepreneur;  Limitation of responsibility;  Law 

12.441/2011. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei de Número 12.441/2011 inovou a ordem jurídica ao permitir que o 

empreendedor exerça individualmente a empresa, fazendo-o com limitação de 

sua responsabilidade ao capital  social.  Tal inovação atende aos anseios de 

grande parcela da sociedade e da comunidade jurídica, além de criar um 

instituto no Brasil equivalente aos já existentes em outros ordenamentos desde 

longa data.  

 

O produto do trabalho do legislador, o texto legal, em que pese criar um 

instituto desejado por parte da sociedade, não consiste em primor da técnica. 
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Valendo-se de expressões equívocas, a Lei que promovou uma alteração na 

redação do Código Civil é contraditória com as definições do próprio Codex .  

 

Diante dessas confusas expressões e atecnias, torna-se necessário decompor o 

objeto e delimitar o alcance da norma em espeque para que se possa definir o 

âmbito de sua aplicação. Para tanto, torna-se necessária uma análise criteriosa 

dos dispositivos da Lei de Número 12.441/2011, precedida de uma 

sistematização histórica e conceitual  acerca da limitação da responsabilidade no 

âmbito empresarial .  

 

2 A ROUPAGEM JURÍDICA DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 

 

Escolher a roupagem jurídica por meio da qual se exercerá a atividade 

empresária é uma das primeiras decisões a serem tomadas por aqueles que 

pretendem explorar a empresa. Tal escolha passa por uma primeira fase, que 

consiste em decidir se o exercício da atividade será desenvolvido 

individualmente ou por meio de uma sociedade empresária.  

 

Em verdade, diversos fatores devem ser levados em conta antes de se iniciar a 

empresa, tais como alocação de riscos, financiamentos para at ividades e projetos 

- project finance ,  integralização do capital,  dentre outros. A análise dos fatores 

depende, inclusive, do porte do empreendimento. (ENEI, 2007, p. 17) 

 

Contudo, os dados demonstram que a preferência dos brasileiros consiste na 

exploração da atividade de forma individual, tornando os empresários 

individuais aqueles com o maior número de registros perante as Juntas 

Comerciais. (FERNANDES, 2007, p. 40) 

 

Quanto às sociedades, a despeito dos vários tipos disponibilizados para aqueles 

que pretendem reunir-se em sociedade empresária, que devem constituir-se 

segundo um dos tipos regulados entre os art igos 1.039 e 1.092, do Código Civil,  

a de responsabil idade limitada apresenta-se como a preferência nacional, antes e 

depois do advento do Codex .  Isso significa dizer que esta ficou atrás, em 
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número de registros,  apenas dos empresários individuais. (FERNANDES, 2007, 

p. 40) 

 

3 O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESÁRIA POR MEIO DA 

MODALIDADE “EMPRESÁRIO INDIVIDUAL” E A SUA 

RESPONSABILIDADE 

 

A sociedade limitada oferece uma inegável vantagem àqueles que pretendem 

exercer a atividade empresária, que consiste na limitação da responsabilidade ao 

valor das quotas subscritas e integralizadas, em virtude do destacamento do 

patrimônio dos sócios em relação ao patrimônio da sociedade, que é dotada de 

personalidade própria.  

 

O exercício da empresa pelo empresário individual até o advento da Lei de 

Número 12.441/2011 expunha seu patrimônio e não limitava a sua 

responsabilidade em relação às dividas decorrentes da at ividade empresária por 

ele exercida, não obstante tratar-se da via eleita pela maioria dos 

empreendedores de outrora para explorar a empresa.  

 

A doutrina travava um debate acerca dos benefícios da responsabilidade limitada 

do empreendedor que exerce a empresa em nome próprio,  que é sujeito de 

direitos e recebe o nome jurídico de empresário individual. Esse, geralmente, 

explora a micro e pequena empresa:  

 

Com o desenvolvimento econômico e a necessidade de 

incentivo à pequena e à média empresas, os estudiosos do 

direito manifestaram preocupação com a limitação da 

responsabilidade do empresário que desenvolvia sua 

atividade sem a constituição de uma sociedade e, portanto,  

respondia ilimitadamente pelas dívidas assumidas em 

decorrência de sua atividade, sem poder lançar mão de 

mecanismos de proteção do patrimônio típicos de 
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determinadas sociedades.   (BERTOLDI; RIBEIRO, 2008, p. 

170) 

 

Antes da permissão conferida pela Lei de Número 12.441/2011, a limitação da 

responsabilidade desse empresário carecia de previsão legislativa, especialmente 

em virtude da omissão do Código Civil, em que pese o acalorado debate 

doutrinário que se sucedeu desde longa data no Brasil.  

 

Diversas propostas foram elaboradas para sanar a celeuma, dentre as quais se 

destacaram as formuladas por Bruscato, que consistiam, respectivamente, na 

personalização da empresa,  na personalização do estabelecimento empresarial,  

por meio do empresário individual ou, ainda, do patrimônio de afetação. 

(FERNANDES, 2007, p.  17) 

 

A empresa, com o advento do Código Civil de 2002, configura-se como 

verdadeira atividade, não possuindo personalidade jurídica,  sendo exercida pelo 

sujeito de direi tos que é o empresário individual ou a sociedade empresária. O 

art . 966 definiu o conceito de empresário, extraindo-se de forma interpretativa o 

conceito de empresa.  Sendo assim, restava inviável a personalização da 

empresa, posto que consiste em atividade. 

 

O estabelecimento empresarial afigura-se em universalidade, pois se trata de um 

complexo de bens organizados e direitos dispostos ao exercício da atividade 

empresária. Ao teor do art.  1.142, do Código Civil, considera-se 

estabelecimento todo complexo de bens organizado para exercício da empresa 

por empresário ou por sociedade empresária. Entretanto, o estabelecimento, por 

si só, é inanimado, carecendo de atuação humana para lhe dar vida e interagir 

juridicamente.  

 

Quanto ao exercício da empresa por um empresário individual,  o ordenamento 

pátrio não possibilitava a sua formação com a adoção de personalidade jurídica. 

A exceção do ordenamento era a subsidiária integral, cuja previsão legal está 

disposta na Lei nº 6.404/76, em seu artigo 251, possuindo o capital  social 
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fracionado em ações e integralizado por uma única pessoa jurídica. (BORBA, 

2008, p. 197) 

 

Além dessa hipótese,  a referida Lei,  em seu art.  206, prevê a possibilidade de se 

continuar a sociedade se, por qualquer motivo, remanesça com apenas um sócio,  

reconstituindo-se o mínimo de dois sócios no prazo de até um ano. A mesma 

hipótese está prevista no Código Civil, para as sociedades por ele disciplinadas, 

porém, com regras específicas. Sendo assim, o Codex  prevê a permanência da 

sociedade com um sócio em casos excepcionais e temporários, conforme o artigo 

1.033, IV, consistindo a pluralidade de sócios a regra.  

 

Portanto, a unipessoalidade que a legislação apresentava não atendia aos 

reclamos da limitação da responsabilidade do empreendedor que pretende 

exercer a empresa de forma solitária. Em virtude disso, aqueles que pretendiam 

se dedicar à atividade empresária individualmente, mas não desejavam fazê-lo 

sem as vantagens da limitação da responsabilidade, constituiam sociedades 

limitadas util izando-se de “laranjas”, que possuiam apenas 1% do capital social, 

apenas para cumprir a pluralidade de sócios exigida pela Lei. (BORBA, 2004, p. 

50) (BERTOLDI; RIBEIRO, 2008, p. 171) 

 

4 O EMPRESÁRIO INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA 

EM OUTROS ORDENAMENTOS JURÍDICOS 

 

Verifica-se em outros ordenamentos jurídicos a existência da responsabil idade 

limitada para aquele que pretende empreender individualmente, como é o caso 

dos direitos português, francês e alemão. 

 

Em Portugal, o Decreto-lei Número 257, de 31 de dezembro de 1996, possibili ta 

a constituição da denominada “sociedade unipessoal  por quotas e a 

responsabilidade l imitada do sócio único”. Comentando tal possibilidade, o luso 

Ricardo Alberto Santos Costa reflete sobre a importância da limitação da 

responsabilidade para o empresário individual, que se vale naquele país da 

sociedade unipessoal: 
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A introdução da sociedade de responsabilidade limitada por 

quotas consti tuída ab origine  por um único sócio, depois da 

entrada em vigor do DL Número 257/96, de 31 de dezembro, 

permite ao quotista beneficiar desse tipo de responsabilidade 

quando atacado para responder pelas dívidas sociais - isto é, 

o exercício de uma empresa individual acede ao modelo de 

exercício social em que o sócio não arrisca,  em caso de 

insucesso das actividades do giro comercial , o seu 

patrimônio pessoal  e familiar. (COSTA, 2002, p.  26) 

 

A legislação portuguesa reflete a mudança de paradigma ocorrida em diversos 

países europeus, no que toca às sociedades,  posto que, conforme ocorre no 

Brasil,  uma sociedade necessita de, no mínimo, dois sócios. O Código Civil 

francês, em seu artigo 1.832, permite a chamada “empresa unipessoal de 

responsabilidade limitada”, o que equivale ao empresário individual de 

responsabilidade limitada.  

 

A inserção da sociedade por quotas de responsabilidade limitada instituída por 

uma pessoa, no Código Civil francês, data de 11 de julho de 1985, com o 

advento da Lei Número 85.697, seguindo o modelo alemão, que prevê tal 

instituto desde 1980. (MARTINS, 2002, p. 136) 

 

Para que pudesse ser possível a sociedade por quotas de responsabilidade 

limitada naqueles países, foi necessário compreender a sociedade não como um 

contrato, mas como uma insti tuição, de forma que a “sociedade individual” por 

quotas de responsabilidade limitada viesse a ser instituída por uma pessoa 

apenas,  ao passo que a sociedade, nos termos da legislação pátria, ainda 

pressupõe mais de um sócio, o que não ocorre com a denominada “sociedade 

unipessoal” do direi to francês, português e alemão, como salientado. 

(MARTINS, 2002, p.  136) 

 

4547



 
*  T r a b a l h o  p u b l i c a d o  n o s  A n a i s  d o  X X  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d o  C O N P E D I  r e a l i z a d o  e m  V i t ó r i a  -  E S  n o s  d i a s  1 6 ,  1 7 ,  1 8  e  1 9  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 1  

Em verdade, a doutrina pátria sempre alertou para o obsoletismo da legislação 

brasileira, em contraponto às normas de responsabilização previstas em outros 

ordenamentos jurídicos, tendo em vista a franca assimilação à limitação da 

responsbil idade do empresário individual, como forma de fomento às pequenas 

empresas, em diversos países:  

 

Há previsão legal , em vários países, sobre a existência da 

chamada sociedade unipessoal com responsabilidade 

limitada. A sociedade unipessoal de Liechtenstein, que era 

exemplificada como uma exceção à regra geral da 

pluralidade, acabou por transformar-se, hoje em dia, em 

somente mais um exemplo de país que permite a existência 

de sociedades com apenas um sócio. (BERTOLDI; RIBEIRO, 

2008, p. 170) 

 

Em que pesem os exemplos português, francês e alemão, por fal ta de previsão 

legal, consequência da omissão legislativa quando da elaboração do Código 

Civil brasileiro, ou mesmo da LC nº 123/04, inexistia até então no ordenamento 

jurídico brasileiro a responsabil idade limitada do empresário individual, 

respondendo este com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas relativas à 

atividade empresária por ele desenvolvida.  

 

5 A SUPERADA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGISLATIVA PARA A 

LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL 

NO BRASIL 

 

Depois do advento do Código Civil , que não inovou acerca da responsabilidade 

do empresário individual e tampouco contemplou sua responsabilidade limitada,  

salvo como exceção, houve propostas legislativas para adotá-la no ordenamento 

jurídico pátrio em virtude de não haver “motivos para que no Brasil não se 

institua definit ivamente a sociedade unipessoal com responsabilidade limitada” 

(BERTOLDI; RIBEIRO, 2008, p. 171).  

 

4548



 
*  T r a b a l h o  p u b l i c a d o  n o s  A n a i s  d o  X X  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d o  C O N P E D I  r e a l i z a d o  e m  V i t ó r i a  -  E S  n o s  d i a s  1 6 ,  1 7 ,  1 8  e  1 9  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 1  

Relativamente a tais  propostas, tem-se na história recente do país a Portaria 

145, de 30 de março de 1999, do Governo Federal , que, por meio do Ministério 

da Justiça, nomeou comissão de juristas capitaneada pelo professor Arnold 

Wald, que ficou responsável pela elaboração de anteprojeto para uma nova lei 

de sociedades de responsabilidade limitada prevendo a “empresa individual de 

responsabilidade limitada” (BERTOLDI, 2008, p. 171).  

 

Além da aludida Portaria, o Projeto de Lei, que se transformou na Lei 

Complementar Número 123/04 previa, em seu artigo 69, a possibilidade de o 

empresário individual responder pelas dívidas empresariais com os bens e 

direitos que estivessem vinculados ao exercício da atividade empresária, 

comportando exceções,  como para o caso de desvio de finalidade, de confusão 

patrimonial ou quanto às obrigações trabalhistas.  

 

A previsão contida no Projeto de Lei Complementar Número 123 em muito se 

assemelhava com o patrimônio de afetação disposto no artigo 988, do Código 

Civil, relativamente às sociedades não personificadas, segundo o qual os bens e 

dívidas sociais constituem patrimônio especial, do qual os sócios são t itulares 

em comum. 

 

O Conselho Federal de Justiça publicou a compilação dos enunciados das 

Jornadas de Direito Civil aprovados contemplando o artigo 988 do Código Civil, 

cuja interpretação esclarece tratar-se de patrimônio garantidor de terceiro:  

 

210 - Art. 988: O patrimônio especial a que se refere o art.  

988 é aquele afetado ao exercício da atividade, garantidor de 

terceiro,  e de titularidade dos sócios em comum, em face da 

ausência de personalidade jurídica. (AGUIAR JÚNIOR, 

2007, p. 50.) 

 

Entretanto, em que pese o patrimônio especial ser familiar ao legislador e 

previsto no Código Civil para as sociedades não personificadas,  o Projeto de Lei 

Complementar Número 123, que conferia ao empresário individual a 
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possibilidade de responder pelas dívidas empresariais com os bens e direitos 

vinculados ao exercício da at ividade empresária, salvo exceções, teve o seu 

art igo 69 vetado. 

 

6 A LEI DE NÚMERO 12.441/11 E SEU OBJETO 

 

A redação da Lei de Número 12.441/11 é atécnica em relação ao seu objeto.  

Desejou o legislador tratar da limitação da resposanbil idade do empreendedor 

individual. Porém, a todo o momento o legislador referiu-se à “empresa 

individual de responsabilidade limitada”, quando, em verdade empresa é 

atividade (BORBA, 2008, p. 14).  

 

Nesse contexto, a limitação da responsabilidade em questão é relativa à 

responsabilidade do empreendedor em relação ao capital social. O empresário 

individual, subscrevendo e integralizando o capital social, estaria desonerado de 

qualquer sobrevalor relativo à dívidas que excedam o capital social e sejam 

contraídas no exercício da empresa, salvo casos de fraude, dívidas tributárias e 

trabalhistas.  

 

Portanto, não é a empresa que é de responsabilidade limitada,  mas sim as quotas 

do empresário, sujeito de direitos. Por esta razão, a leitura do texto legal deve 

ser feita com cuidado para não se incorrer em erro. Sendo assim, o objeto da lei  

é a responsabilidade conferida pelas quotas do empresário individual.  

 

7 O ÂMBITO DE APLICAÇÃO DA LEI 

 

7.1 Capital  social integralizado 

 

O legislador pretendeu permitir ao empresário individual o exercício da empresa 

sem que isso representasse uma ameaça ao patrimônio particular do 

empreendedor. Notadamente, como forma de estimular o empreendedorismo e a 

propagação dos benefícios que decorrem da empresa, a responsabilidade 

limitada se ampresenta como caminho adequado. 
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A lei exige o cumprimento de requisitos para que o empresário individual se 

beneficie da responsabilidade limitada. Contudo, tais requisitos podem 

representar,  em verdade, meras declarações burocráticas e inócuas.  

 

O primeiro requisito refere-se à integralização do capital social. Segundo o art.  

980-A do Código Civil, alterado pela Lei de Número 12.441/11, ao empresário 

individual será conferida responsabilidade limitada se a totalidade do capital  

social estiver devidamente integralizada. Veja-se que se está diante de um 

requisito de ordem formal. Basta que haja a declaração no ato constitutivo de 

que o capital  social está integralizado para que se cumpra o esta exigência.  

 

Note-se que o princípio da efetividade do capital social não se apresenta tão 

eficaz no âmbito das sociedades limitadas e,  por seu turno, não se apresentará 

diferente no registro do empresário individual de responsabilidade limitada.  Ao 

se registrar a sociedade limidada, basta que o ato constitutivo mencione que o 

capital integralizado pelos sócios está disponível para a sociedade, para que a 

formalidade seja cumprida. No mesmo sentido ocorrerá com o empresário 

individual de responsabilidade limitada. (CORRÊA-LIMA, 2005, p. 24) 

 

Em verdade, o princípio da efetividade do capital social se apresenta eficaz 

quando se está diante de uma sociedade anônima, posto que a Lei de Número 

6.404/76 estabelece requisitos preliminares para constituição da companhia,  

dentre os quais se destaca o depósito, no Banco do Brasil,  ou em outro 

estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários,  da 

parte do capital realizado em dinheiro.  

 

7.2 Capital  Social  Mínimo 

 

A Lei de Número 12.441/11 elenca um requisi to relativo ao valor do capital  

social . Segundo a referida lei, este não deve ser inferior a 100 (cem) vezes o 

maior salário-mínimo vigente no país. Nesse diapasão, o empresário individual,  

4551



 
*  T r a b a l h o  p u b l i c a d o  n o s  A n a i s  d o  X X  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d o  C O N P E D I  r e a l i z a d o  e m  V i t ó r i a  -  E S  n o s  d i a s  1 6 ,  1 7 ,  1 8  e  1 9  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 1  

para receber o beneplácido da limitação da responsabilidade, não pode ser um 

microempreendedor.  

 

Tal requisito, por si  só não se apresenta relevante para concessão da limitação 

da responsabilidade ao empreendedor. A limitação valorativa em nada altera a 

essência do instituto.  Especialmente se considerar que o capital social é variável  

a cada exercício. (CORRÊA-LIMA, 2005, p.  26)  

 

Nesse contexto, quando da constituição o capital inicial pode ser superior a 100 

(cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no país, porém, no exercício 

seguinte,  em razão de prejuízos acumulados,  este pode não mais estar acima do 

mínimo legal . A indagação que se apresenta é se estaria o empreendedor 

desamparado pela limitação da responsabilidade no exercício em que o capital 

social  estiver abaixo do mínimo legal.  

 

Outrossim, padece de sentido o postulado legal, haja vista o fato da ineficácia 

do princípio da efetividade do capital  social em casos de sociedade limitada ou 

de empresário individual de responsabilidade limitada. Quando do registro, este 

empreendedor poderá descrever nos seus atos constitutivos,  apenas para fraudar 

a lei e alcançar a l imitação da responsabilidade, um valor condizente com o 

mínimo legal . Indaga-se se este documento, ou a cláusula do contrato social 

relativa ao Capital Social seria anulada por vício do negócio jurídico, ou seja,  

fraude. São questões que merecem ser colocadas.  

 

7.3 O limite de utilização do novo instituto pela pessoa natural 

 

Preconiza o § 2º,  do art. 980-A, que a pessoa natural que se valer da 

responsabilidade limitada no exercício da empresa somente poderá fazê-lo 

mediante um registro dessa modalidade. Em que pese a redação pouco clara do 

dispositivo, esta é a conclusão a que se pode chegar.  

 

Nesse sentido, padece de constitucionalidade tal parágrafo. Trata-se de notável  

violação do art . 5º  da Constituição da República, especialmente nos seus 
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preceitos de isonomia.  O tratamento conferido ao empresário pessoa natural  não 

se apresenta isonômico ao tratamento conferido ao empresário pessoa jurídica.  

 

Veja-se que o § 2º,  do art . 980-A limita a utilização pela pessoa natural , mas 

não pela pessoa jurídica, do benefício da responsabilidade l imitada quando do 

exercício individual da empresa. Não há razão para se tratar desigualmente 

sujeitos de direitos em igualdade de condições para o exercício da empresa.  

 

Sendo assim, a lei culmina por permitir à pessoa jurídica ser única quotista de 

diversos registros da modalidade “empresário individual de responsabilidade 

limitada”.  

 

7.4 A limitação da responsabilidade da sociedade que for única titular do 

capital  social  do empresário individual de responsabilidade limitada 

 

A Lei de Número 12.441/11, dentre tantos impropérios, faz confurndir, ademais, 

o conceito de sociedade, empresa, pessoa jurídica e empresário individual. Este, 

até os dias atuais, é concebido pela doutrina como a pessoa natural que exerce 

em nome próprio a empresa. (RIZZARDO, 2007, p.  18) 

 

Contudo, a lei em comento permite que haja apenas um quotista do capital  

social , e este poderá ser pessoa jurídica ou pessoa natural, visto que a lei  não 

criou obstáculo algum para que seja a pessoa jurídica titular da todalidade de 

tais quotas. Porém o fato de ser quaotista não pode fazer concluir que se está 

diante de uma sociedade, pois esta foi conceituada pelo art. 981 do CC. 

 

Em verdade, o art.  251 da Lei das Sociedades Anônimas permite que uma 

sociedade possua a integralidade do capital social de outra.  O que se tem por 

novidade com o § 2º, do art . 980-A da Lei de Número 12.441/11 é a permissão 

para que o titular da totalidade das quotas seja uma pessoa natural . Tem-se,  

assim, um empresário individual de responsabilidade limitada,  nos termos da lei , 

“independentemente das razões que motivaram tal concentração”. 
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Não se sabe se a sociedade que reduza o quadro societário a um só sócio deixará 

de ser sociedade, deixando, também, de exercer a empresa em nome próprio. Em 

um primeiro momento, pode-se dizer que a sociedade pressupõe dois sócios, 

equivalendo a redução à renúncia a status de sociedade. Se assim ocorrer,  pode-

se concluir que o exercício da empresa não ocorrerá mais em nome da 

sociedade, mas sim em nome do único quotista.  

 

Por outro lado, se se analisar as razões do veto presidencial ao § 4º, do art. 980-

A, será possível verificar que a gênese do veto está na possibilidade de se 

desconsiderar a personalidade jurídica para se at ingir o patrimônio do único 

quotista. Torna-se forçoso admitir que se está diante de uma pessoa jurídica que 

exerce em seu nome a empresa e possui como único quotista uma pessoa física 

ou jurídica.   

 

Tais indagações possuem um viés teórico e prático relevante. Imagine-se em um 

pedido de falência de uma sociedade que reduziu o seu quadro a um quotista. 

Será necessário saber quem é o sujeito passivo do pedido e da eventual  

decretação de falência. Caso fosse a responsabilidade ilimitada, poderia o juízo 

se manifestar acerca da falência do então sócio que possui essa qualidade. 

Porém, como se trata de sócio de responsabilidade limitada, não há definição a 

respeito.  

 

8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A comunidade jurídica brasileira vivenciou anos a fio digladiando-se acerca da 

necessidade de limitação da responsabilidade para o empreendedor que não 

desejasse constituir uma sociedade para empreender. A este empreendedor 

sempre foi relegada a responsabilidade il imitada se empreendesse sozinho e em 

nome próprio.  

 

Diante da ausência de previsão legislativa para a limitação da responsabilidade,  

o empreendedor soli tário,  no mais das vezes, constituia uma sociedade limitada 

com um sócio que figurava no contrato social apenas para cumprir a formalidade 
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de no mínimo dois sócios. Isso para que o empreendedor, inicialmente solitário, 

pudesse se valer da l imitação da responsabilidade.  

 

Nesse contexto, diversos ordenamentos jurídicos serviram de inspiração para o 

legislador brasileiro. Em 2011, com a criação da Lei de Número 12.441, a 

resposta do Poder legislat ivo ao clamor social foi dada. Em que pese ter o 

legislador se atentado para a necessidade de regulamentação da responsabil idade 

do quotista único, a lei criada possui contradições e atecnias. Por estas razões, a 

análise do seu objeto e âmbito de aplicação é imperiosa.  

 

O objeto da Lei de Número 12.441/11 não é a empresa, ou seja, não é empresa 

que é de responsabil idade limitada, mas sim as quotas do empresário, sujeito de 

direitos. Em que pese a lei mencionar expressamente que a empresa é de 

responsabilidade l imitada, a leitura do texto legal deve ser fei ta com cuidado 

para não se incorrer em erro, uma vez que empresa, tecnicamente falando, 

consiste em atividade, conforme art . 966, do Código Civil. Sendo assim, pode-se 

concluir que o objeto da lei é a responsabilidade conferida pelas quotas do 

empresário individual. 

 

O âmbito de aplicação das disposições da lei em análise é restrito, e sua 

aplicação pode ocorrer mediante o preenchimento de alguns requisitos. 

Conforme alteração do Código Civil preconizada pela Lei de Número 12.441/11, 

para que o empresário goze da limitação da responsabilidade conferida por suas 

quotas,  necessário se faz que o capital  esteja integralizado na sua totalidade, 

requisito que pode ser suprido com a mera declaração no ato constitutivo de que 

o capital social está integralizado. A conclusão não pode ser outra, senão a de 

que se está diante de um requisito de ordem puramente formal.  

 

No mesmo sentido, a lei só se aplica quando o capital social  não for inferior a 

100 (cem) vezes o maior salário-mínimo vigente no país. Trata-se, novamente, 

de um rigorismo formal inócuo, visto que o capital social é variável, havendo 

exercício em que seu valor esteja abaixo do mínimo legal . Ademais, basta que se 

mencione no ato constitutivo a existência de um valor condizente com a 
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exigência legal para se preencher tal requisito, o que leva à conclusão de que a 

exigência carece de sentido. 

 

A aplicação da lei é limitada,  também, quando se está diante do quotista único 

pessoa natural,  que só pode ser quotista único nessa modalidade em apenas um 

registro por vez. O § 2º, do art . 980-A, limita a utilização pela pessoa natural ,  

mas não pela pessoa jurídica. Não havendo razão para o tratamento desigual 

entre sujeitos de direitos em igualdade de condições para o exercício da 

empresa, a conclusão é a de que este dispositivo constitucional viola o caput  do 

art . 5º da Constituição da República.  
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RESUMO 

O presente artigo realiza breve estudo acerca da disciplina de governança corporativa no 

cenário econômico brasileiro. Em um primeiro momento faz-se um escorço histórico conciso 

sobre a origem desse instituto, buscando-se evidenciar quais foram os seus fundamentos 

norteadores. Após isso, analisam-se as teorias acerca da natureza jurídica da sociedade 

anônima e sua relação com a concepção de governança corporativa. Em outra etapa do estudo, 

disserta-se sobre a importância da adoção de boas práticas de governança para o 

desenvolvimento do mercado de capitais, cujos reflexos podem ser sentidos por toda a 

economia. Por fim, busca-se trazer a lume os fundamentos e reflexos jurídicos da governança 

corporativa no Brasil, não se limitando unicamente a enunciar os dispositivos legais atinentes 

a essa disciplina, mas também abordar iniciativas de natureza privada, voltadas ao fomento e 

implementação desses mecanismos de gestão empresarial utilizados na compatibilização dos 

interesses internos e externos relacionados à sociedade anônima de capital aberto. Adota-se 

como marco teórico a teoria do tridimensionalismo específico, visto que ao conjugar de 

maneira primordial os três aspectos da realidade jurídica, quais sejam os fatores ontológicos, 

gnoseológicos e axiológicos, é possível apreender com maior completude os aspectos que 

permeiam a disciplina da governança corporativa, cujos reflexos se fazem sentir em nosso 

sistema legal e também no complexo principiológico outrora dominante em nosso cenário 

corporativo, ainda caracterizado por um alto grau de cisão entre a propriedade do capital e a 

administração societária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direito comercial; sociedade anônima; mercado de capitais; 

governança corporativa. 
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ABSTRACT 

The present research aimed at to accomplish a summary study concerning the subject of the 

corporate governance in brazilian economic scene. First of all, It makes a summary report 

about the origin of this subject, it searching to show what where its bases guiding. After this, 

it examines the theories of the legal nature of the company on the conception of the corporate 

governance. Beyond, it discuss the relevance of the adoption of good practices of corporate 

governance for development of the stock market, whose repercussion could be sensed for 

whole economy. Ultimately, searching to evidence the foundations and repercussion of the 

corporate governance in Brazil, not limiting it solely to list the legal measures concernig this 

subject, but also approaching initiatives of private nature, dedicated to the promotion and 

implementation of these mechanisms of business management used in harmonisation of the 

internal and external interests on the company of the open capital. It adopts the specific three-

dimensional theory like theoretical framework, because primarily to relate the ontological, 

gnoseological and axiological aspects, it´s possible to completely apreehend the aspects of the 

corporate governance, whose repercussions are sensed in our legal system and also in the 

complex of tenets formerly dominant in our corporative scene, still characterized by a high 

degree of separation betwen the capital property and society administration. 

 

KEY-WORDS: commercial law; corporation; stock market; corporate governance 

 

1. INTRODUÇÃO 

A dinâmica societária contemporânea substituiu a antiga idéia de sociedade como um 

conjunto de pessoas que unem esforços com vistas ao bem econômico comum, passando a 

apresentar como característica principal a constante tensão entre a administração ou gestão da 

companhia e acionistas dela alijados. A esse conflito de interesses deu-se o nome de “conflito 

de agência”. 

A principal conseqüência dessa pluralidade de interesses, muitas vezes antagônicos, 

era o afastamento de potenciais investidores do mercado acionário, visto não classificarem 

essa espécie de investimento como seguro ou confiável por haver evidente cisão entra a 

propriedade do capital e a gestão da companhia, ou seja, aqueles que geriam os negócios 

sociais nem sempre o faziam as expensas de vultuoso capital próprio, o que poderia incentivar 

a desídia, o esbanjamento e a ineficiência administrativa. 

A criação, o fortalecimento e o ingresso dos fundos de pensão nos mercados 

acionários pressionou legisladores no sentido da edição de novas regras que tivessem o 
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condão de aumentar a transparência e a freqüência com que as informações relativas à 

situação das companhias eram prestadas, bem como para a criação de comitês de auditoria 

formados exclusivamente por colaboradores independentes dos administradores e executivos 

da sociedade. Em 1977, tal ideal tornou-se obrigatório devido a imposição da Bolsa de 

Valores de Nova Iorque às empresas que quisessem ali ser listadas. 

Além disso, a partir da década de 80 o desenvolvimento da mentalidade de que 

determinadas companhias poderiam ter rentabilidade otimizada conforme fossem melhor 

administradas gerou a motivação para que determinados grupos de investidores, mediante as 

chamadas tomadas de controle hostis, buscassem adquirir o controle de companhias para 

administrá-las diretamente ou através de pessoas de sua confiança. Um dos efeitos disso era 

que com a nova administração mais eficiente, os recursos da empresa seriam utilizados de 

forma mais rentável. 

Nesse contexto de conflitos de agência surgiu a necessidade da criação de mecanismos 

capazes de alinhar os interesses dos gestores aos dos acionistas, objetivando com que os 

primeiros buscassem sempre agir no melhor interesse desses de forma a maximizar sua 

riqueza a partir do que foi investido. A esse movimento deu-se o nome de governança 

corporativa. 

Posteriormente passou-se a relacionar a disciplina da governança à relação existente 

entre a companhia e terceiros, que por serem afetados direta ou indiretamente pela atividade 

econômica empresarial, também deveriam ter seus interesses considerados pelos 

administradores corporativos, visto que a partir da Constituição Federal de 1988 a ordem 

econômica deveria pautar-se, dentre outros, pelos princípios da livre iniciativa e da função 

social da propriedade. 

O presente trabalho tem por escopo realizar um breve estudo acerca do sistema de 

governança corporativa ainda incipiente no cenário econômico brasileiro, principalmente no 

que tange à relação entre a companhia e os stakeholders. Levantam-se algumas questões: 

Qual a natureza jurídica da sociedade anônima de capital aberto e como isso pode se 

relacionar com a concepção de governança corporativa? Em que consiste a relevância do 

mercado de valores mobiliários para a economia nacional? Qual o fundamento jurídico da 

corporate governance? Pode-se constatar a existência de iniciativas metajurídicas de fomento 

a implementação de boas práticas de governança corporativa? 

A fim de que o estudo em questão se desenvolva de forma relevante, é mister traçar 

um breve escorço histórico acerca da origem da governança corporativa, viabilizando, 

destarte, a compreensão de seus pressupostos fáticos e da carga valorativa que permeia o 
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surgimento desse importante instrumento de compatibilização entre a administração da 

companhia, seus acionistas e demais partes interessadas (consumidores, trabalhadores, 

credores e comunidade em geral). 

Além disso, afigura-se essencial a conceituação desse instituto, traçando um paralelo 

entre a teoria contratualista e institucionalista, que objetivam explicar a natureza jurídica da 

sociedade anônima de capital aberto, de forma a evidenciar a variação de concepções acerca 

da governança corporativa conforme se adote uma ou outra teoria. 

Após isso cumpre dissertar sobre a importância da corporate governance, como 

instrumento capaz de auxiliar o desenvolvimento da economia nacional. 

Por fim, busca-se trazer a lume os fundamentos e reflexos jurídicos da governança 

corporativa no Brasil, não se limitando unicamente a enunciar os dispositivos legais atinentes 

a essa disciplina, mas também abordar iniciativas de natureza privada, voltadas ao fomento e 

implementação desses mecanismos de gestão empresarial utilizados na compatibilização dos 

interesses internos e externos relacionados à sociedade anônima de capital aberto. 

Adota-se como marco teórico a teoria do tridimensionalismo específico, visto que ao 

conjugar de maneira primordial os três aspectos da realidade jurídica, quais sejam os fatores 

ontológicos, gnoseológicos e axiológicos, é possível apreender com maior completude os 

aspectos que permeiam a disciplina da governança corporativa, cujos reflexos se fazem sentir 

em nosso sistema legal e também no complexo principiológico outrora dominante em nosso 

cenário corporativo, ainda caracterizado por um alto grau de cisão entre a propriedade do 

capital e a administração societária. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Pode-se afirmar que a experiência jurídica bem como os elementos que a compõem 

vem há muito sendo estudada e debatida pelos cultores do direito. Esse longo e fastidioso 

debate apresenta como conseqüência mais imediata o surgimento de múltiplas explanações 

acerca da realidade jurídica, analisando-se os seus elementos constitutivos (fato, valor e 

norma) de maneira unilateral ou segundo concepções tridimensionais (REALE, 2007, p. 409). 

Constituem exemplos de concepções monocórdicas do direito o normativismo 

abstrato, o sociologismo e o moralismo jurídico. 

É possível identificar duas espécies de tridimensionalidade: a genérica e a específica. 

Na primeira busca-se conciliar os três pontos de vista unilaterais e, consequentemente, os 

resultados dos estudos promovidos em separado. Essa forma de interpretação tricotômica 

pode ser verificada nas obras de juristas como Gustav Radbruch, Maurice Hauriou, García 
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Máynes, Roscoe Pound, dentre outros. Na tridimensionalidade específica a análise da 

experiência jurídica parte de uma correlação primordial entre os seus elementos, evidenciando 

uma conexão necessária entre eles (REALE, 2007, p. 514). O arauto mais expressivo dessa 

corrente foi o jurista nacional Miguel Reale. 

Em sua teoria, o filósofo do Largo São Francisco refuta a ideia predominante na 

época, de que o direito resumir-se-ia unicamente à norma. Inspirando-se em Dilthey, Max 

Weber, Simmel e Sprenger, pensadores que lançaram as bases do Culturalismo Jurídico (cf. 

REALE, 1994, p. 70), Reale chega à conclusão de que o direito, além de norma, é uma ciência 

cultural, e, portanto, impregnada por um complexo de valores relacionados à historicidade 

humana (NORTE & BASSOLI, 2006, p. 137). 

É importante notar que não basta referir-se aos elementos fato, valor e norma para que 

se caracterize o tridimensionalismo específico. Deve-se, para tanto, atentar à correlação que 

entre eles se estabelece, não se podendo compreendê-los em separado, visto que não são 

redutíveis uns aos outros. Por outro lado, só alcançam plenitude semântica na unidade por eles 

constituída. A esse processo dá-se o nome de dialética de complementaridade (REALE, 1994, 

p. 73 e 74). 

Como se sabe, Miguel Reale liderou a equipe de juristas encarregados da elaboração 

do Projeto de Lei que teria o condão de substituir o Código Civil de 1916. Tal equipe contava 

com a colaboração de José Carlos Moreira Alves, Agostinho Alvim, Sylvio Marcondes, Ebert 

Chamorin, Clóvis de Couto e Silva e Torquato Castro. 

É inegável a influência do pensamento realeano quando da elaboração do Anteprojeto 

do Novo Código Civil, cujas inovações revelam uma influência culturalista e tridimensional. 

Como exemplo, pode-se apontar o acolhimento da teoria da função social, da boa-fé objetiva 

nos contratos, bem como do instituto da equidade (GONZALEZ, 2011, p. 6), o que evidencia 

preocupação em criar um novo diploma legal que correspondesse aos anseios contemporâneos 

e à realidade social vigente (NORTE & BASSOLI, 2006, p. 143). 

O novo Codex rompeu os limites do legalismo estrito propugnado pelo normativismo 

kelseniano. A idéia de que a realidade jurídica vai continuamente se modificando está 

explícita na estrutura, na metodologia e na linguagem do Código Civil de 2002. Como 

exemplo, pode-se citar a utilização da técnica das cláusulas gerais (também chamadas de 

conceitos elásticos, normas abertas, ou ainda de conceitos válvula), que formulam suas 

hipóteses normativas mediante o emprego de termos vagos e abstratos, funcionando como um 

elo entre os princípios e valores, o que possibilita a sua aplicação ao caso concreto 

(MONTEIRO FILHO, 2008, p. 274 e 275). Por meio delas oportuniza-se uma maior liberdade 

4562



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

hermenêutica, bem como se viabiliza uma melhor integração entre a norma 

infraconstitucional e a Lex Maxima (NORTE & BASSOLI, 2006, p. 143 e 144). 

Com efeito, a compreensão da realidade econômica no contexto da sociedade anônima 

de capital aberto envolve o entendimento de condicionantes sócio-jurídicas e principiológicas, 

que devem ser estudadas conjuntamente quando da análise do grau de desenvolvimento de um 

mercado de capitais, bem como para a formulação de propostas voltadas para o fortalecimento 

desse importante instrumento na captação de recursos financeiros. 

Dessa forma, em que pesem as deficiências legislativas não deve o jurista afirmar que 

a realidade corporativa pode ser alterada unicamente com a edição de melhores leis ou 

regulamentos, visto que esses não se constituem como únicos condicionantes capazes de 

influenciar o mercado de valores mobiliários. 

O surgimento da disciplina da governança corporativa demonstra como a iniciativa 

privada pode se organizar para a implementação de práticas que valorizem os prestadores de 

capital da sociedade anônima, bem como as demais partes interessadas, como p. ex., 

trabalhadores, credores e comunidade. Além disso, evidencia uma mudança de valores no 

bojo da companhia, de forma que esta fica adstrita ao cumprimento de sua função social, bem 

como à busca pela compatibilização entre os diversos interesses internos e externos como 

forma de valorização do capital, e não mais condicionada unicamente à busca desenfreada 

pelo lucro. 

Por outro lado, não se pode conceber a governança como o remédio para todos os 

males corporativos, devendo-se reconhecer a importância de uma Lei de Sociedades 

Anônimas mais clara e eficaz, capaz de tutelar os interesses daqueles que se encontram 

alijados da administração societária. Além disso, o Poder Público, mediante medidas 

metalegislativas, deve fomentar a implementação de boas práticas de governança corporativa, 

não se devendo relegar essa tarefa unicamente à iniciativa privada. 

 

3. UM POUCO DE HISTÓRIA 

Pode-se afirmar que o movimento da governança corporativa teve início nos Estados 

Unidos, como reação ao crescimento das grandes companhias de capital aberto, que, em razão 

do absenteísmo acionário e do alto grau de dispersão do capital social, que era detido 

fragmentariamente por milhares de acionistas, caracterizou uma profunda cisão entre a 

propriedade do capital e a gestão ou controle da empresa (ROSMAN, 2005, p.132). 

O alto grau de pulverização do capital da companhia fazia com que os acionistas se 

tornassem desinteressados pelo cotidiano societário, e conseqüentemente não participassem 
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das assembléias gerais (órgão máximo na estrutura orgânica da sociedade anônima), 

contentando-se em outorgar procurações aos executivos da empresa que, dessa forma, podiam 

perpetuar-se nos cargos e garantir a sua eleição ou de indicados seus para o conselho de 

administração. 

A quantidade de ações nas mãos de acionistas considerados individualmente era muito 

pequena, razão pela qual aqueles que não estavam satisfeitos com a administração não 

conseguiam se organizar para reclamar e exigir os seus direitos. Por isso, simplesmente, 

vendiam suas ações e aplicavam seus recursos em outro ativo financeiro ou em papéis de 

outras companhias (ROSMAN, 2005, p. 133). 

Outra conseqüência da autonomia dos executivos na administração e controle da 

sociedade anônima de capital aberto era a sua atuação muitas vezes contrária ao interesse dos 

acionistas ou da própria companhia. A esse conflito de interesses deu-se o nome de “conflito 

de agência” (RIBEIRO, 2007, p. 386). 

Deve-se trazer a lume que o conflito de agência já era evidenciado por Adam Smith 

(1996, p. 214), em seu livro “A riqueza das Nações”: 

os diretores de tais companhias administram mais do dinheiro de outros do que o 
próprio, não é de esperar que dele cuidem com a mesma irrequieta vigilância com a 
qual os sócios de uma associação privada freqüentemente cuidam do seu. Como os 
administradores de um homem rico, eles têm propensão a considerar que não seria 
honroso para o patrão atender a pequenos detalhes, e com muitas facilidades 
dispensam esses pequenos cuidados. Por conseguinte, prevalecem sempre e 
necessariamente a negligência e o esbanjamento, em grau maior ou menor, na 
administração dos negócios de uma companhia. 

Luiz Alberto Rosman entende que alguns fatores contribuíram para alteração dessa 

realidade, dentre os quais o maior ativismo dos investidores, representados por fundos de ação 

ou fundos de pensão, o que aumentou a pressão sobre os legisladores no sentido da edição de 

novas regras para aumentar a transparência e a freqüência com que as informações relativas à 

situação das companhias eram prestadas, bem como para a criação de comitês de auditoria 

formados exclusivamente por colaboradores independentes dos administradores e executivos 

da sociedade. A partir daí as Bolsas de Valores passaram gradativamente a exigir das 

empresas o cumprimento de diversos requisitos mínimos de divulgação e transparência nos 

dados relativos às demonstrações financeiras. Em 1977, p. ex., a Securities and Exchange 

Comission – SEC (equivalente à Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no Brasil) 

aprovou a decisão da Bolsa de Nova Iorque de exigir que todas as companhias americanas 

listadas deveriam instituir comitês de auditoria formados exclusivamente por conselheiros 

externos e independentes. 
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Além disso, a partir da década de 80 o desenvolvimento da mentalidade de que 

determinadas companhias poderiam ter rentabilidade otimizada conforme fossem melhor 

administradas gerou a motivação para que determinados grupos de investidores, mediante as 

chamadas tomadas de controle hostis, buscassem adquirir o controle de companhias para 

administrá-las diretamente ou através de pessoas de sua confiança. Um dos efeitos disso era 

que com a nova administração mais eficiente, os recursos da empresa seriam utilizados de 

forma mais rentável. Além disso, com a percepção de uma gestão mais eficiente oportunizar-

se-ia o lançamento de novas ações, com preços de emissão mais altos (ROSMAN, 2005, 134 

e 135). 

Nesse diapasão e justamente em virtude da evidente separação da propriedade e de seu 

controle entre acionistas controladores e minoritários, que surgiu a necessidade da criação de 

mecanismos capazes de alinhar os interesses dos gestores aos dos acionistas, objetivando com 

que os primeiros buscassem sempre agir no melhor interesse desses de forma a maximizar sua 

riqueza a partir do que foi investido. É nesse contexto que se insere a corporate governance, 

com seus diversos instrumentos, como p. ex., a atuação do conselho fiscal, a obrigatoriedade 

de divulgação de informações periódicas e transparentes sobre a situação da companhia, a 

remuneração dos gestores, dentre outros (VILELA, 2007, p. 47). 

 

4. NOÇÕES FUNDAMENTAIS 

O entendimento do que vem a ser governança corporativa depende em grande parte da 

visão que se tem da companhia, se contratualista ou institucionalista. 

Para a teoria contratualista, desenvolvida pela doutrina italiana, a noção de sociedade 

liga-se a idéia de contrato plurilateral. Para ela, o interesse social corresponde ao interesse 

comum dos sócios. Haveria uma comunhão teleológica, cuja função seria fazer com que os 

sócios transcendessem seus interesses particulares. Com o desenvolvimento do mercado de 

capitais nos países ricos, especialmente o norte-americano, propugnou-se que o interesse 

social corresponderia à maximização do valor da empresa para seu acionista, o qual era 

medido pelo preço das ações no mercado de capitais. A esse juízo valorativo deu-se o nome 

de shareholder 
1
value (GUIMARÃES, 2009, p. 355). 

Por outro lado, a teoria institucionalista, cunhada na Alemanha, sobrepõe o interesse 

público ao meramente privado dos acionistas (KOZLOWSKI, 2003, p. 21). Essa corrente tem 

como fundamento que as sociedades possuem relevante função social, como instrumento de 

                                            
1
 Acionista, em português. 
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fortalecimento da economia. Além disso, não se considera mais unicamente o interesse dos 

acionistas, chamados pela doutrina americana de shareholders ou stockholders, mas busca-se 

internalizar os interesses de todos aqueles influenciados pela atividade desenvolvida pelo 

agente econômico, passando, dessa forma, a incluir os chamados stakeholders 

(GUIMARÃES, 2009, p. 355 e 356). 

Para o modelo contratualista a governança corporativa seria uma forma de realização 

do interesse comum dos sócios, shareholder value, na medida em que a melhor tutela do 

acionista favoreceria a emissão de papéis cujo preço poderia ser mais elevado em virtude 

dessa maior e melhor proteção. Para ele, os mecanismos de governança corporativa nada mais 

seriam do que instrumentos para a alavancagem do valor da empresa, objetivo último de todos 

os sócios (VILELA, 2007, p. 48). 

Adotando uma visão evidentemente contratualista, para o Instituto Brasileiro de 

Governança Corporativa (IBGC, 2010, s/n) a expressão deve ser entendida como: 

o sistema pelo qual as organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, 
envolvendo os relacionamentos entre proprietários, conselho de administração, 
diretoria e órgãos de controle. As boas práticas de governança corporativa 
convertem princípios em recomendações objetivas, alinhando interesses com a 
finalidade de preservar e otimizar o valor da organização, facilitando seu acesso ao 
capital e contribuindo para sua longevidade. 

Por sua vez, o modelo institucionalista inclui outros grupos sociais que também têm 

interesse na preservação da companhia e que são igualmente afetados pelo desenvolvimento 

de sua atividade, como p. ex., consumidores, trabalhadores, credores, dentre outros, também 

conhecidos como stakeholders (VILELA, 2007, p. 48 e 49), razão pela qual a governança 

corporativa acaba se tornando uma forma de concretização da função social da empresa.  

Essa coordenação ou compatibilização dos diversos interesses internos e externos ao 

cotidiano societário encontra fundamento em nosso ordenamento jurídico, mais 

especificamente no art. 116, parágrafo único da Lei. 6.404/76 (Lei das Sociedades 

Anônimas): 

Parágrafo único. O acionista controlador deve usar o poder com o fim de fazer a 
companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social, e tem deveres e 
responsabilidades para com os demais acionistas da empresa, os que nela trabalham 
e para com a comunidade em que atua, cujos direitos e interesses deve lealmente 
respeitar e atender. 

Do mesmo modo e posteriormente à lei de 1976 o art. 170 de nossa Constituição 

Federal elencou como princípios da ordem econômica além da propriedade privada, a sua 

função social: 

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre 
iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da 
justiça social, observados os seguintes princípios: 
… 
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II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
… 

Esse ideal preconizado por nossa legislação deu origem a um “institucionalismo de 

princípios” ou ainda a um “institucionalismo programático” e a um “contratualismo de fato”, 

visto que na prática os acionistas minoritários e demais interessados (stakeholders) têm pouca 

influência política na condução dos negócios societários, o que favorece o absenteísmo 

acionário e a despreocupação com a composição de interesses no seio da sociedade anônima 

(GUIMARÃES, 2009, p. 358 e 362). Ao analisar essa situação, Wilson Kozlowski (2003, p. 

23) sustenta que: 

A Lei nº 6.404, de 1976, reflete toda a ambigüidade que é própria das nações com 
fraco desenvolvimento, que passaram de uma sociedade agrícola escravagista para 
urbana, sem se beneficiarem dos bônus sociais da Revolução Industrial, na qual é 
exigida, corretamente, uma postura pós-moderna do Estado, dando origem ao 
pluricentrismo político-social, às relações eqüiordinais e radiais e à subsidiariedade 
neoliberal, sem contudo a grande massa ter experimentado as benesses do Estado 
Social, nem muito menos o projeto da modernidade ter começado. Neste espaço de 
contradições convivem princípios institucionalistas e regras contratualistas, 
predominando as últimas nos comandos operativos, como o novo acordo de 
acionistas, enquanto que os primeiros sobressaem nos deveres do acionista 
controlador (artigo 116, parágrafo único) e na proteção dos acionistas minoritários. 

 

5. IMPORTÂNCIA DA ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA 

CORPORATIVA PARA O DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA 

É necessária uma maior evolução em nosso sistema de proteção às minorias acionárias 

e demais partes interessadas, visto que tutelar de forma efetiva os hipossuficientes tem-se 

mostrado uma exigência do verdadeiro Estado Democrático de Direito. Essa exigência 

encontra fundamento em nossa Constituição Federal não somente em seu Preâmbulo, que 

dispõe estar o Estado Democrático “destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”; mas 

também seu art. 3º, inciso I que estabelece ser um dos objetivos da República Federativa do 

Brasil “construir uma sociedade livre, justa e solidária”. Não será possível perseguir de forma 

efetiva esse desiderato fundamental sem assegurar uma maior proteção aos que possuem o 

status de coletividade hipossuficiente (AGUIAR, 2003, p. 110). 

É importante ressaltar que a proteção desses grupos hispossuficientes não encontra 

razão apenas no plano jurídico-axiológico, mas também, e porque não, principalmente, no 

plano financeiro, visto que há estreita relação entre as normas legais de proteção aos 

interesses dos acionistas minoritários e stakeholders de um dado país e o estágio de 

desenvolvimento do mercado de capitais local (BARBOSA, 2002, p. 410). 
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No atual cenário da economia globalizada, a existência de um mercado de capitais 

desenvolvido, capaz de tutelar de maneira adequada os interesses dos acionistas minoritários e 

demais partes interessadas (stakeholders) é condição sine qua non para a captação cada vez 

maior de recursos destinados às companhias. Nesse sentido deve-se ressaltar a contribuição de 

Marcelo S. Barbosa (2002, p. 410) no que diz respeito à relação existente entre a proteção das 

minorias acionárias e o aporte de recursos financeiros destinados às companhias por parte de 

acionistas investidores: 

o ordenamento jurídico local como um todo, seu entendimento pela comunidade 
local e a aplicação de suas regras pelas autoridades serão levados em conta por 
investidores que estejam considerando prover recursos financeiros a uma 
companhia, seja por meio de um aporte de capital ou subscrevendo títulos de dívida. 
Como conseqüência, a legislação aplicável às companhias, ao regime falimentar e 
aos valores mobiliários, por exemplo, deve descrever de maneira clara os direitos 
dos acionistas minoritários e de outros investidores. O conteúdo insatisfatório de tais 
direitos ou sua não aplicação pelas autoridades judiciais e administrativas servirão 
como “desincentivos” para que potenciais investidores não relacionados aos titulares 
das ações integrantes do grupo de controle das companhias participem como 
financiadores destas. 

A partir daí, pode-se concluir que a existência de um mercado de capitais 

desenvolvido funciona como um estímulo à poupança privada, pois aproxima o capital das 

oportunidades de investimento (AGUIAR, 2003, p. 100). 

Além disso, é possível observar uma relação de causalidade entre o desenvolvimento 

do mercado de capitais e o crescimento econômico, visto que algumas de suas características, 

tais como a alta liquidez dos valores mobiliários, facilitam a diversificação de investimentos, 

o que de certa forma reduz os riscos do investidor, estimulando-o a aplicar recursos em ações 

de empresas com projetos inovadores, cujos riscos e potencial de rentabilidade são maiores. 

Tais projetos, quando devidamente desenvolvidos, podem originar produtos e serviços mais 

modernos e avançados, o que implica em um aumento da competitividade de toda a economia 

(AGUIAR, 2003, p. 100). 

Tem-se verificado que o Banco Mundial tem incentivado a implantação e a expansão 

de bolsas de valores, como importantes mecanismos voltados para a modernização e bom 

funcionamento dos setores financeiros dos países, aproximando a poupança popular das 

oportunidades de investimentos (GRAÇA, 2007, p. 280). 

Deve-se ressaltar que a função primordial do mercado de capitais é a de promover o 

financiamento das atividades produtivas em uma economia, atuando como instrumento de 

captação e transferência de recursos dos investidores para as companhias abertas. Tal modelo 

de financiamento é conhecido como modelo de financiamento direto, ou seja, busca alcançar 

os investidores sem intermediação de outras instituições financeiras ou agentes econômicos, 

que através de empréstimos mediante a cobrança de altas taxas de juros viabilizam a atividade 
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produtiva. O modelo direto baseia-se na emissão de novas ações como forma de aumentar o 

capital de uma companhia, financiando, destarte, os negócios sociais. 

Além disso, ao criar condições financeiras para a realização de investimentos e a 

consecução de projetos inovadores, o mercado de capitais constitui-se como um importante 

instrumento na realização de objetivos sociais, dos quais o mais importante é o incremento na 

geração de empregos (VILELA, 2007, p. 59). 

 

6. FUNDAMENTOS E REFLEXOS JURÍDICOS DA GOVERNANÇA 

CORPORATIVA NO BRASIL 

Conforme já indicado, nosso ordenamento jurídico viabiliza o modelo institucionalista 

de sociedade anônima no art. 116 da LSA c/c art. 170, inciso III da Constituição Federal, 

subordinando-a ao princípio da função social, ou seja, apesar de predominantemente 

mercantil, a companhia não deve ser encarada unicamente como um agente econômico cujo 

objetivo é a produção e distribuição de lucros aos detentores do capital, mas também como 

um ator social destinado a exercer a sua atividade de forma a atender certos interesses 

transcendentais aos dos próprios acionistas. 

Nesse diapasão, a legislação brasileira consagra a função social da propriedade no 

âmbito societário, defendendo e representando interesses fundamentais dos acionistas, dos 

empregados e da comunidade em que atua (RIBEIRO, 2002, p. 168 e 169). 

Além do art. 116, parágrafo único da LSA, pode-se elencar outros dispositivos 

constantes desse mesmo diploma legal, que objetivam pautar a conduta da sociedade e de seus 

administradores no exercício de sua atividade econômica. É o caso da disciplina do abuso de 

poder tratada no art. 117, § 1º: 

Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados 
com abuso de poder. 
§ 1º São modalidades de exercício abusivo de poder: 
a) orientar a companhia para fim estranho ao objeto social ou lesivo ao interesse 
nacional, ou levá-la a favorecer outra sociedade, brasileira ou estrangeira, em 
prejuízo da participação dos acionistas minoritários nos lucros ou no acervo da 
companhia, ou da economia nacional; 
b) promover a liquidação de companhia próspera, ou a transformação, incorporação, 
fusão ou cisão da companhia, com o fim de obter, para si ou para outrem, vantagem 
indevida, em prejuízo dos demais acionistas, dos que trabalham na empresa ou dos 
investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 
c) promover alteração estatutária, emissão de valores mobiliários ou adoção de 
políticas ou decisões que não tenham por fim o interesse da companhia e visem a 
causar prejuízo a acionistas minoritários, aos que trabalham na empresa ou aos 
investidores em valores mobiliários emitidos pela companhia; 
d) eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, moral ou tecnicamente; 
e) induzir, ou tentar induzir, administrador ou fiscal a praticar ato ilegal, ou, 
descumprindo seus deveres definidos nesta Lei e no estatuto, promover, contra o 
interesse da companhia, sua ratificação pela assembléia-geral; 
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f) contratar com a companhia, diretamente ou através de outrem, ou de sociedade na 
qual tenha interesse, em condições de favorecimento ou não equitativas; 
g) aprovar ou fazer aprovar contas irregulares de administradores, por favorecimento 
pessoal, ou deixar de apurar denúncia que saiba ou devesse saber procedente, ou que 
justifique fundada suspeita de irregularidade. 
h) subscrever ações, para os fins do disposto no art. 170, com a realização em bens 
estranhos ao objeto social da companhia. 

Há ainda outros dispositivos que trazem a lume a idéia de que a administração da 

sociedade anônima encontra limites sociais, jurídicos e éticos, não podendo orientar-se 

exclusivamente pelo modelo do shareholder value, como p. ex., os arts. 115, 153, 155, 157, 

158, 159 e 165. 

Além desses dispositivos legais, importante acrescentar que algumas iniciativas 

institucionais e governamentais vêm contribuindo para o aprimoramento da governança 

corporativa pelas empresas brasileiras. 

Uma primeira evidência pode ser extraída da própria reforma da Lei das Sociedades 

Anônimas, modificada pela Lei 10.303, em 31 de outubro de 2001. Tal reforma objetivou 

melhorar a proteção do acionista minoritário (BRANDÃO, p. 80). 

Os reflexos dessa reforma foram importantes para a retomada da credibilidade do 

mercado de capitais nacional, até então em descrédito junto à população, que nutria profunda 

desconfiança quanto ao investimento em valores mobiliários, preferindo muitas vezes aplicar 

seus recursos na poupança (investimento mais seguro) do que arriscá-los no mercado de 

capitais. Dentre as alterações mais importantes, pode-se citar: a) a obrigatoriedade de oferta 

pública aquisição de ações pelo valor econômico aos ordinaristas minoritários nas hipóteses 

de fechamento de capital, elevação da participação acionária a porcentagem que prejudique a 

liquidez das ações no mercado de valores mobiliários, ou ainda em caso de fusão ou de 

aquisição; b) direito dos preferencialistas e ordinaristas elegerem em separado um membro 

para o conselho de administração; c) possibilidade de participação de representantes dos 

empregados no conselho de administração; d) limitação da emissão de ações preferenciais a 

50% do total de ações emitidas para as sociedades anônimas (note-se que antes do advento da 

Lei 10.303/01 o limite para emissão de ações preferenciais era de 2/3); e) fortalecimento da 

Comissão de Valores Mobiliários (VILELA, 2007, p. 64). 

Outro importante passo na direção do fortalecimento da governança corporativa junto 

às sociedades anônimas de capital aberto foi o lançamento, em 2002, de novos segmentos de 

mercado pela BOVESPA – o Novo Mercado e os Níveis 1 e 2 de governança corporativa 

(BRANDÃO, 2004, p. 80). Para que uma companhia aberta seja listada em pelo menos um 

desses novos segmentos de mercado, precisará assinar um contrato de adesão com a 
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BOVESPA comprometendo-se a aplicar regras específicas de governança corporativa de 

acordo com o nível escolhido (Novo mercado, Nível 1 e 2 de governança corporativa). 

Segundo a BM&F BOVESPA (2010, s/p): 

O Novo Mercado é um segmento de listagem destinado à negociação de ações 
emitidas por companhias que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de 
práticas de governança corporativa adicionais em relação ao que é exigido pela 
legislação. 

Seguem algumas das obrigações adicionais à legislação a que as companhias abertas 

estariam adstritas caso desejassem participar desse novo segmento de mercado:  

1) O conselho de administração deverá ser composto por, no mínimo, 5 (cinco) 

membros, eleitos pela assembléia geral, dos quais, no mínimo, 20% (vinte por 

cento) deverão ser Conselheiros Independentes; 

2) As demonstrações financeiras deverão ser elaboradas segundo padrões 

internacionais IFRS ou US GAAP;  

3) A Companhia e os Administradores deverão, pelo menos uma vez ao ano, 

realizar reunião pública com analistas e quaisquer outros interessados, para 

divulgar informações quanto à sua respectiva situação econômico-financeira, 

projetos e perspectivas;  

4) A Companhia e os Administradores deverão enviar à BM&FBOVESPA e 

divulgar, até o final de janeiro de cada ano, um calendário anual, informando 

sobre eventos corporativos programados;  

5) A Companhia deve enviar à BM&FBOVESPA e divulgar informações de todo 

e qualquer contrato celebrado entre a Companhia e suas Controlada(s) e 

Coligada(s), seus Administradores, seu Acionista Controlador, e, ainda, entre a 

Companhia e sociedade(s) Controlada(s) e Coligada(s) dos Administradores e 

do Acionista Controlador, assim como com outras sociedades que com 

qualquer dessas pessoas integre um mesmo grupo de fato ou de direito, sempre 

que for atingido, num único contrato ou em contratos sucessivos, com ou sem 

o mesmo fim, em qualquer período de um ano, valor igual ou superior a R$ 

200.000,00 (duzentos mil reais) ou valor igual ou superior a 1% (um por cento) 

sobre o patrimônio líquido da Companhia, considerando-se aquele que for 

maior; 

6) Em toda e qualquer distribuição pública de ações, a Companhia deverá envidar 

melhores esforços com o fim de alcançar dispersão acionária; 
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7) A Alienação de Controle da Companhia, tanto por meio de uma única 

operação, como por meio de operações sucessivas, deverá ser contratada sob a 

condição, suspensiva ou resolutiva, de que o adquirente se obrigue a efetivar 

oferta pública de aquisição das demais ações dos outros acionistas da 

Companhia;  e 

8) O Acionista Controlador fica obrigado a comunicar à BM&FBOVESPA a 

quantidade e as características dos valores mobiliários de emissão da 

Companhia de que seja titular direta ou indiretamente, inclusive seus 

Derivativos. 

Os Níveis 1 e 2 de Governança Corporativa seguem a mesma racio do Novo Mercado, 

ou seja, objetivam oferecer aos acionistas investidores melhorias nas práticas de governança, 

ampliando os direitos dos acionistas minoritários e aumentando a transparência das 

companhias, com divulgação de maior volume de informações e de melhor qualidade (BM&F 

BOVESPA, 2010, s/p). 

As Companhias Nível 1 se comprometem, predominantemente, com a dispersão 

acionária e com a melhoria no fornecimento de informações aos acionistas. Já as Companhias 

Nível 2 tem como compromisso cumprir as regras atinentes ao Nível 1 de Governança 

Corporativa, bem como um conjunto mais extenso de direitos societários protetivos das 

minorias acionárias (BM&F BOVESPA, 2010, s/p). 

Um terceiro passo em direção ao fortalecimento das práticas de governança 

corporativa no Brasil tem que ver com a elaboração do Plano Diretor do Mercado de Capitais 

2002. Tal plano contempla 50 ações para o fortalecimento do mercado, sendo que seis estão 

relacionadas com a governança corporativa (BRANDÃO, 2004, p. 81). 

A elaboração de propostas de códigos de governança corporativa por organizações 

como CVM, IBGC e ANIMEC seria uma quarta evidência do esforço para que as companhias 

abertas brasileiras assimilem a importância de manterem boas práticas de governança 

corporativa (BRANDÃO, 2004, p. 81). 

Nesse diapasão, o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa 

elaborado pelo IBGC possui especial relevância para a realidade das sociedades anônimas, 

visto constituir-se como um marco da governança no cenário econômico brasileiro. Dentre os 

princípios que inspiraram tal Código, podem-se ressaltar os seguintes: 

Eticidade. Significa que os administradores da companhia devem pautar-se pela 

conduta mais proba e diligente possível, custe o custar. O art. 153 da LSA enuncia que:  
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Art. 153. O administrador da companhia deve empregar, no exercício de suas 
funções, o cuidado e diligência que todo homem ativo e probo costuma empregar na 
administração dos seus próprios negócios. 

No ambiente corporativo, tal princípio traduz a idéia de que as informações, de 

qualquer natureza ou espécie, veiculadas pelos veículos midiáticos, devem primar pela 

veracidade de forma a evitar erros que levem a fraudes, em prejuízo da sociedade, seus 

acionistas, empregados, credores e consumidores. É certo que a empresa não se encontra 

adstrita a divulgar determinadas informações, entretanto, ao decidir fazê-lo, deve dizer toda a 

verdade (LOBO, 2006, p. 142). 

Transparência. A comunicação entre a companhia e seus acionistas e stakeholders não 

deve restringir-se ao desempenho econômico-financeiro, mas contemplar outros aspectos que 

norteiam a ação empresarial e que conduzem à criação de valor (VILELA, 2007, p. 62). 

Proteção ao acionista minoritário. É interessante notar que mais de 25% dos negócios 

da BOVESPA são realizados por pessoas físicas, o que indica um crescimento e 

popularização dos investimentos no mercado de ações entre a população brasileira, que antes 

se mantinha arredia quanto a essa alternativa de investimento. Nesse diapasão, para atrair cada 

vez mais investidores têm-se buscado conceder direitos a esses pequenos acionistas, de forma 

a limitar o poder controlador da companhia. Além disso, vê-se como essencial a prestação de 

mais e melhores informações sobre o cotidiano societário, o que viabiliza um maior controle 

do investimento realizado (LOBO, 2006, p. 146). 

Eqüidade. Caracteriza-se pelo tratamento justo e igualitário de todos os grupos 

minoritários, sejam eles caracterizados como shareholders ou stakeholders (p. ex., 

colaboradores, clientes, fornecedores ou credores) (VILELA, 2007, p. 62). 

Além disso, visa combater uma prática muito comum nas companhias brasileiras, que 

é a emissão de ações sem direito a voto, também conhecidas como ações preferenciais, o que 

intensifica a cisão entre a propriedade do capital e a gestão da companhia. O princípio do 

tratamento eqüitativo está fundado na noção de que cada ação corresponde a um voto e a um 

dividendo (LOBO, 2006. 147). 

Independência dos administradores. A administração da sociedade anônima é 

delegada a um conselho de administração, que funciona como uma mini-assembléia geral de 

acionistas, em que os representantes dos controladores e dos minoritários defendem os 

direitos e interesses dos grupos que o elegeram. Essa circunstância não raramente é fonte de 

conflitos entre eles. Isso tem motivado a doutrina nacional e estrangeira a afirmar que os 

membros tanto do conselho de administração como da diretoria devem exercer suas funções 

com o fim de fazer a companhia realizar o seu objeto e cumprir sua função social com 
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autonomia e independência. Dessa forma, as companhias deverão eleger conselheiros 

independentes, ou seja, que não tenham vínculo com controladores, minoritários, nem mesmo 

com a própria sociedade, o que lhes permitirá tomar decisões estratégicas baseadas 

exclusivamente no interesse de acionistas e investidores do mercado (LOBO, 2006, p. 150). 

Prestação de contas. Os agentes da governança corporativa devem prestar contas de 

suas decisões e atividades àqueles que o elegeram, devendo responder integralmente por todos 

os atos que praticarem (VILELA, 2007, p. 62). 

Responsabilidade corporativa. Os gestores da companhia devem zelar pela perenidade 

da instituição, adotando para tanto uma visão de longo prazo, o que implica em incorporar ao 

sistema de decisões estratégicas considerações de ordem social e ambiental. Trata-se de uma 

concepção mais ampla de planejamento empresarial, que contempla todos os relacionamentos 

com a comunidade (VILELA, 2007, p. 62). 

Função social da empresa. Tal princípio dirige-se em um primeiro momento aos 

administradores de empresas, sobretudo das megacompanhias industriais, cujo impacto sobre 

o meio natural e social é muito mais sensível do que o realizado por outros agentes 

econômicos. 

Sobre a implementação da função social da empresa, Jorge Lobo (2006, p. 153) 

sustenta que: 

[…] somente quando acionistas controladores e principais executivos se 
conscientizarem da função social da empresa, as companhias transnacionais 
deixarão de exportar poluição dos países desenvolvidos e produzir menores custos 
com o sacrifício das nações mais pobres. 

O princípio da função social da empresa ensina que os objetivos das companhias não 

devem se limitar à maximização dos lucros ou aos ganhos de capital dos acionistas, devendo 

incluir entre eles o zelo por seus empregados e pela comunidade onde atuam (LOBO, 2006. p. 

153). 

Por fim, deve-se ressaltar que na 3ª edição do Código das Melhores Práticas de 

Governança Corporativa (IBGC, 2004, p. 10) encontramos que: 

Conselheiros e executivos devem zelar pela perenidade das organizações (visão de 
longo prazo, sustentabilidade) e, portanto, devem incorporar considerações de ordem 
social e ambiental na definição dos negócios e operações. Responsabilidade 
Corporativa é uma visão mais ampla da estratégia empresarial, contemplando todos 
os relacionamentos com a comunidade em que a sociedade atua. A "função social" 
da empresa deve incluir a criação de riquezas e de oportunidades de emprego, 
qualificação e diversidade da força de trabalho, estímulo ao desenvolvimento 
científico por intermédio de tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de 
ações educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente. Inclui-se 
neste princípio a contratação preferencial de recursos (trabalho e insumos) 
oferecidos pela própria comunidade. 

 

4574



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme se adote uma das teorias sobre a natureza jurídica da sociedade anônima de 

capital aberto conceber-se-á o instituto da governança corporativa de maneira diferente. Para a 

teoria contratualista, orientada pela tese do shareholder value, os mecanismos de governança 

não passam de instrumentos de alavancagem de valor da companhia. Já a teoria 

institucionalista encara a corporate governance como uma forma de estabelecer uma relação 

positiva não mais apenas com os acionistas da empresa, mas também com outras partes 

interessadas que são afetadas direta ou indiretamente pelo empreendimento, os stakeholders, 

concretizando, destarte, o princípio da função social da empresa, cujo fundamento jurídico 

pode ser encontrado em nossa Lex Mater.  

Esse ideal preconizado por nossa legislação deu origem a um “institucionalismo de 

princípios” ou ainda a um “institucionalismo programático” e a um “contratualismo de fato”, 

visto que na prática os acionistas minoritários e demais interessados (stakeholders) têm pouca 

influência política na condução dos negócios societários. 

A tutela adequada dos interesses dos shareholders e stakeholders tem se constituído 

como o principal diferencial para a caracterização de um mercado de capitais desenvolvido no 

atual cenário da economia globalizada, visto ser condição sine qua non para a captação de 

recursos destinados às companhias, através do modelo de financiamento direto, o que 

viabiliza a criação de condições financeiras para realização de investimentos e projetos 

inovadores, cujos riscos e potencial de rentabilidade são maiores. Tais projetos, quando 

devidamente desenvolvidos, podem originar produtos e serviços mais modernos e avançados, 

o que implica em um aumento da competitividade de toda a economia, bem como na geração 

cada vez maior de empregos. 

O fundamento jurídico da governança corporativa se encontra predominantemente no 

art. 116, parágrafo único da Lei n. 6.404/76, que adota uma visão institucionalista da 

sociedade anônima de capital aberto. Além desse, outros fundamentos podem ser encontrados 

nesse diploma legal, voltados para o estabelecimento de limites sociais, jurídicos e éticos a 

administração da companhia. É o caso dos arts. 115, 153, 155, 157, 158, 159 e 165. 

Além desses dispositivos legais, importante acrescentar que algumas iniciativas 

institucionais vêm contribuindo para o aprimoramento da governança corporativa pelas 

empresas brasileiras. É o que se pode verificar com a criação de novos segmentos de mercado 

pela Bovespa e a idealização de códigos de boas práticas de governança corporativa 

organizados por entidades como o IBGC e a CVM. 
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Entretanto, em que pesem tais iniciativas públicas e privadas ainda há muito o que se 

fazer pelo fortalecimento e implementação dos princípios da governança corporativa no 

cenário econômico brasileiro, marcado por um alto índice de emissão de ações sem direito a 

voto, empresas com controle familiar ou compartilhado por poucos investidores alinhados por 

meio de acordos de acionistas, alto grau de absenteísmo acionário, escassez de conselheiros 

profissionais no conselho de administração, bem como falta de independência no exercício de 

suas funções, dentre outras características que tornam o mercado acionário brasileiro pouco 

desenvolvido. 
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RESUMO: A internacionalização dos mercados financeiros influenciada pela globalização 
econômica trouxe vastas consequencias para o Estado Nacional ainda no século XX, 
observando-se um declínio de seus poderes de atuação macroeconômica sobre esse setor da 
economia, que diante das inovações tecnológicas e abertura dos mercados adquiriu de forma 
significante uma dimensão além das fronteiras geográficas e políticas do Estado-Nação, 
escapando aos seus mecanismos tradicionais de regulação. Após trabalhar esta análise, tendo 
em vista o espaço deixado pelo Estado, buscar-se-á identificar o atual status democrático da 
regulação normativa do mercado financeiro internacional, sem perder de vista a instituição 
Estado Contemporâneo concebido na atualidade, mas fazendo isso numa contextualização da 
discussão no atual cenário de crise econômico-financeira mundial e seus desdobramentos. 

PALAVRAS CHAVE: Estado Contemporâneo; Regulação financeira; Crise Econômico-
Financeira de 2008; Déficit Democrático; 
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1.Introdução 

             As conseqüências da crise econômica iniciada em 2008 com os derivativos gerados 

com base em financiamentos do mercado imobiliário norte americano que gerou uma 

iliquidez intersistêmica e gerando recessão econômica, e mais recentemente vêm atingindo a 

dívida pública dos estados da zona euro, ainda podem ser verificadas em escala global e 

iniciam várias reflexões e debates dentre os quais, a necessidade de regulação e intervenção 

no mercado financeiro internacionalizado, âmbito originário da crise, no qual até então era 

vigente a crença na sua eficiência perfeita e suficiência autorregulatória. 

Dentro desta problemática, propõe o presente trabalho, por meio de uma revisão 

bibliográfica e de uma releitura de dados atualizados, adentrar brevemente a discussão tendo 

como ponto de referência o Estado Contemporâneo e a Democracia, apresentando 

questionamentos acerca  do papel daquele ente e do atual status democrático na regulação do 

mercado financeiro internacional, que poderão contribuir para eventuais proposições e 

modelos a serem apresentados com este objetivo.   

Para tanto, far-se-á uma breve análise sobre as recentes transformações sofridas pelo 

fenômeno da globalização econômica no mercado financeiro e bancário internacional, 

principalmente na última metade do séc.XX, onde a inovação tecnológica, a abertura dos 

mercados nacionais, construíram um sistema mundializado e interdependente.    

Em seguida, se fará uma análise sobre a atual posição do Estado contemporâneo em 

face da economia globalizada e transnacional, estudando-se brevemente o fenômeno 

denominado por alguns de “crise do Estado” soberano, em sua concepção tradicional, sendo 

que, em um segundo momento, se apresentará, com o fim de contextualizar a discussão, um 

breve panorama atualizado sobre crise econômica global, na qual os desdobramentos ainda se 

mostram incertos, atualmente se observando o advento de uma nova crise nos países 

europeus.  

Então, se torna objetivo, após se desenhar o quadro institucional que no plano 

internacional atualmente se incumbe da função regulatória dos mercados, se identificar, neste 

arcabouço normativo e institucional internacional, a atual posição do Estado Contemporâneo 

e seu papel, além de se avaliar o caráter, o status democrático desta atividade regulatória na 

ordem internacional. 

2. Breve cenário atual do mercado financeiro internacional 

Com o objetivo de fornecer substrato às futuras reflexões a serem feitas no capítulo 

final deste trabalho, de início, é necessário traçar um breve cenário sobre a recente evolução e 

4579



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

atual configuração o mercado financeiro internacional na atualidade, principalmente usando 

como referência a globalização econômica, usando como entendimento deste fenômeno, sem 

se entrar nas discussões teóricas atinentes para que não se perca o foco a ser desenvolvido, a 

progressiva internacionalização dos mercados de bens, serviços e créditos, acompanhada de 

redução de tarifas de exportação, obstáculos aduaneiros e padronização e interconexão 

desterritorializada das operações mercantis. (OLIVEIRA JUNIOR, 2007 p.7). 

Nas últimas duas décadas do séc.XX vislumbrou-se mudanças revolucionárias na 

estrutura dos mercados financeiros mundiais e instituições, assim como no entendimento de 

como usá-los para prover oportunidades de investimento e trabalhar com o risco. Essas 

inovações se deram em razão de novos desenhos de securitização, dos avanços na tecnologia 

de informática e telecomunicações e avanços importantes na teoria das finanças. 

(MELTRON,1995, p.462). 

Ao analisar o que denomina de novo ciclo capitalista (o capitalismo financeiro), que 

vem a coincidir com o processo de internacionalização da economia da última metade do Séc 

XX, Floriano Peixoto de Azevedo Marques Neto, (2002, p.106) ressalta como característica a 

opulência do setor financeiro e bancário internacional, envolvendo também fundos mútuos e 

fundos de pensão, que passam a exercer um papel fundamento e ofuscar setores antes 

vetoriais ao capitalismo, como a produção de bens de capital, setor automobilístico, industria 

química e outros: 

Do ponto de vista financeiro assistimos a uma circulação de capitais sem precedentes – 
circulação, esta, que se revela não só no advento de intrincados mecanismos de 
financiamento, como também na emergencia de um certo virtualismo financeiro, 
representado pelas negociações especulativas não lastreadas em disponibilidade financeiras 
efetivas, mas que são possíveis dada a plena integração do sistemas financeiros em todo o 
mundo via telemática. Assim, o capital financeiro, que sempre fora apátrida, torna-se 
absolutamente desenraizado territorialmente e, destarte, praticamente incontrolável pelos 
mecanismos tradicionais disponíveis pelos diversos países integrantes do sistema financeiro 
internacional. 

Pelo alcance, intensidade e pelo impacto com impressionante velocidade, sob a 

forma de uma sucessão de defeitos alimentando-se e exponenciando-se reciprocamente, a 

crise do padrão monetário internacional e os dois choques consecutivos do petróleo 

culminaram por levar ao esgotamento do potencial de expansão do modelo financeiro, 

produtivo, industrial e comercial até então vigente, passando a exigir respostas extremamente 

rápidas e eficazes à estagnação econômica conjugada com um processo inflacionário sem 

precedentes, aos problemas de liquidez mundial, à queda do preço das commodities, à 

saturação do mercado de bens duráveis, tanto na Europa Ocidental quanto nos Estados 

Unidos, à retração da demanda, à redução dos níveis de investimento e à deterioração das 
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condições de rentabilidade dos capitais tangíveis e intangíveis, especulativos e produtivos. 

(FARIA, 2011, p.64). 

Uma das respostas apresentadas passou a ser a progressiva desregulamentação dos 

mercados financeiros, a crescente revogação dos monopólios estatais e a veloz abertura no 

comércio internacional de serviços e informação. Ademais, o desentravamento jurídico e 

desbloqueio burocrático: 

(...) levou economias de crédito a se transformarem em economias de títulos negociáveis; 
tornou possível o acesso dos capitais privados a importantes espaços de acumulação real; 
ensejou o desenvolvimento de mecanismos destinados a assegurar maior proteção, 
flexibilidade e liquidez dos ativos financeiros; elevou a qualidade dos fluxos de informação e 
aumentou a eficiência na gestao de portfólios; multiplicou as alternativas de novos serviços e 
de novos negócios ao ampliar o leque de ofertas em matéria de prazos, moedas, taxas de 
remuneração e taxas de juros, liberalizou e/ou revogou as regras que até então disciplinavam 
rigidamente os fluxos financeiros entre residentes e não-residentes; possibilitou a ampliação 
das carteiras dos investidores institucionais e não institucionais; abriu caminho para 
operações que  não aparecem nos balanços das instituições e são difíceis de ser detectadas 
por controles oficiais (off-balance sheet operations); desenvolveu engenharias inéditas de 
capitalização, poupança e financiamento; e, finalmente, conduziu a uma acentuada 
interpenetração patrimonial entre empresas, por um lado, e bancos e agentes não-bancários, 
por outro; (FARIA, 2011, p.66) 

Tendo sido articuladas e interdependentes, todas mudanças mencionadas provocaram 

uma ampla reestruturação do sistema financeiro internacional. A estrutura da regulação 

financeira, acompanhando seu objeto1, sofreu mudanças significativas nas últimas décadas do 

século XX, sendo que as ligações legais e geográficas entre mercados na atividade bancária, 

de securitização e de seguros, se tornaram cada vez mais nebulosas e globalizadas.  

3. A Crise do Estado diante das transformações na economia globalizada  

Passa a ser necessário então enfrentar o tema proposto pela aporia apontada por Luigi 

Ferrajoli (2005, p. 109), ao explicar a crise do Estado como sendo essencialmente uma crise 

da soberania estatal, que se manifesta na transferência de cotas crescentes de poderes e 

funções públicas, tradicionalmente reservada aos Estados, para fora de seus limites 

territoriais. 

Em determinado momento na segunda metade do séc.XX, observou-se que a 

internacionalização da economia e o capital político por ela transportado, transformaram o 

Estado em uma unidade de análise relativamente obsoleta, restringindo a intervenção no 

domínio econômico e retirando-lhe a possibilidade de execução de alguns de seus 

instrumentos tradicionais como a regulação e a execução das políticas cambial, monetária e 

tributária. 
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Diante da natureza multicêntrica dos mercados financeiros globalizados, em cujo 

espaço os capitais passam a ser marcados pela hipermobilidade e as instituições disseminam 

ativos de alta complexidade, associados à transferência de risco entre sujeitos situados nas 

mais variadas regiões e continentes, os Estados Nacionais agem com enorme lentidão nos 

campos jurídico e judicial constatando-se graves falhas operacionais no exercício de sua 

função reguladora da atividade econômica: 

Por causa desse enfraquecimento, (a) os Estados Nacionais tem comprometida sua 
capacidade de coordenação macroeconômica, (b) perdem as condições materiais de 
estabelecer critérios políticos e dispositivos jurídicos aptos a permitir a superação da rigidez 
da lógica econômica na busca do bem estar coletivo, (c) revelam-se incapazes de impedir a 
transferência de parte de seu poder decisório para as áreas de influência do capital privado e 
dos grandes conglomerados empresariais; (d) enfrentam dificuldades para assegurar a 
eficácia de seus instrumentos de política industrial baseados na imposição de restrições aos 
fluxos de capitais e mercadorias e, por fim, (e) dispõe de poucas condições políticas e 
financeiras para administrar o custo social da transformação das relações entre o capital e o 
trabalho provocada pela substituição do antigo paradigma “fordista”, pelo novo paradigma 
da “especialização flexível da produção”. (FARIA, 2011, p.141). 

O esgotamento da operacionalidade e da eficácia dos mecanismos jurídicos 

convencionais dos Estados se manifesta especialmente nos instrumentos legais de regulação e 

controle da área econômica e financeira, que não acompanharam a forma veloz com que o 

mundo se globalizou e, ante a crescente diferenciação dos sistemas funcionalmente 

especializados que compõem os mercados bancário e financeiro, atuando de modo cada vez 

mais desterritorializado, as Constituições, enquanto “leis da totalidade social” tendem a perder 

tanto a força normativa quanto à capacidade de absorver mudanças e inovações econômicas, 

como as que estiveram por trás da crise de 2008. (FARIA,2009, p.303,304) 

Esse deslocamento do poder dos estados nacionais permite se compreender 

conceitualmente melhor em termos de uma teoria dos meios do que em uma teoria do poder: o 

dinheiro substitui o poder assim como o poder de regulação das decisões que conectam o 

coletivo opera segundo uma outra lógica, diferente dos mecanismos de regulamentação do 

mercado, de modo que apenas o poder deixa-se democratizar, mas o dinheiro não. 

(HABERMAS, 2001. p.100). 

Faria (2009, p.299) destaca que já na década de 1980 o economista Celso Furtado 

alertava para o fato de que em um mundo transnacionalizado, sobretudo no setor bancário, as 

transferências entre países escapam ao controle do Estado e constituem fonte de poder: 

Neste mundo de bancos privados transnacionalizados as transferências de capital entre países 
escapam a todo controle. Dispor de liquidez internacional constitui considerável fonte de 
poder, pois a simples transferência desses recursos entre agências de um mesmo banco, 
localizadas em países distintos, pode ameaçar a estabilidade de determinada moeda. 
Ademais, os bancos transnacionalizados, ao se financiarem mutuamente, capacitam-se para 
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criar nova liquidez. Dessa forma, emergiu um novo sistema de decisões no plano 
internacional que tem como contrapartida menor liberdade de ação dos governos nacionais. 
(FURTADO,1988, p. 9). 

Como exemplificado pela análise de Furtado, a perda significativa da capacidade de 

intervenção e controle por parte dos Estados nacionais no quarto final do sec.XX é uma 

consequência da globalização, fenômeno este que veio alicerçado nos pressupostos da 

ideologia do livre mercado e, como decorrência, na busca do crescimento e expansão do 

capitalismo financeiro sem intervenções do poder público. 

Cria-se uma situação paradoxal, pois quanto mais o Estado perde a capacidade de 

realizar a coordenação na formulação de novas estratégias de regulação, que passam a ser 

negociadas, definidas e ordenadas por entidades internacionais e organismos multilaterais, 

maior é a sua responsabilidade para com as consequências locais da crise. Em outras palavras, 

quando maior se mostra a “crise social” menor é a capacidade do Estado em dispor de fontes 

de investimento e de linha de financiamento para atender as demandas de segmentos sociais 

mais pobres; de formular estratégias compensatórias típicas do Estado social-democrata do 

pós-guerra, devido à resistência por parte de agentes econômicos à utilização de transferências 

fiscais e às crescentes restrições à capacidade de endividamento do setor público.(FARIA, 

2011, p.39) 

Com a crise econômico-financeira iniciada no ano de 2008, na qual os setores 

bancário e financeiro foram os principais protagonistas, a aceitação plena dessa retirada do 

poder decisório do Estado passa a ser revista, reacendendo as discussões a respeito da auto 

regulação desta área do domínio econômico. Da mesma forma ressurgiu a discussão acerca do 

papel que Estados devem desempenhar a partir de agora na construção de um arcabouço 

normativo destinado a estes setores dentro da ordem financeira internacional. 

4. A crise econômico financeira mundial iniciada em 2008 

Com advento da atual crise, iniciada com os derivativos do mercado imobiliário 

estadunidense, e atualmente se alastrando para uma crise da dívida pública dos Estados, cujas 

respostas em busca de uma solução ainda se mostram longe de serem alcançadas, passa-se a 

questionar a suficiência do processo de desregulamentação e a tendência de atribuição cada 

vez maior ao setor bancário e financeiros da capacidade de se auto regular. 

Segundo Luiz Carlos Bresser-Pereira (2010, p.62), a crise ocorrida de forma global 

não parecia ser necessária e nem inevitável, atribuindo ao crescente domínio de idéias 

neoliberais que se tornaram dominantes, com a teoria neoclássica passando a legitimar seus 
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principais preceitos e porque o conseqüente processo de desregulação foi feito 

irresponsavelmente enquanto que inovações financeiras (como a securitização e os 

derivativos) e novas práticas bancárias (tendo como a principal tornar especulativa a atividade 

comercial dos bancos) continuaram desreguladas, tornando as operações financeiras não 

transparentes e com cada vez mais risco embutido, o que abriu caminho para fraudes 

generalizadas. Como decorrência, Bresser-Pereira adverte que a crise não será breve: 

A reação dos governos a ela em termos monetários e fiscais foi tão decisiva que ela não irá 
se transformar em depressão, mas levara tempo para se resolver por um motivo básico: as 
crises financeiras sempre decorrem de elevado endividamento ou alta alavancagem e da 
consequente perda de confiança por parte dos credores. Depois de algum tempo essa 
confiança pode retornar, [...] Assim, apesar das corajosas políticas fiscais adotadas pelos 
governos, a demanda agregada provavelmente permanecera débil por alguns anos. 
(BRESSER PEREIRA, 2010, p.68). 
Numa leitura não tão extremada, José Eduardo Faria aponta fatores inéditos e 

específicos, a exemplo do crescimento descontrolado de derivativos, multiplicação de 

operações despadronizadas fora de mercados com regulação, opacidade de novos tipos de 

operações e fundos de investimentos, arbitragens com taxas de juros e de câmbio, 

alavancagem descontrolada, agências de avaliação de risco em conflito de interesses, políticas 

remuneratórias que incentivam executivos a uma excessiva exposição de risco, e da 

coexistência de operações entre mercados regulados e não regulados. (FARIA,2011, p.22).  

A preocupação maior hoje com a crise está relacionada com o grau de 

endividamento por parte dos Estados, principalmente aqueles situados na zona do euro. É o 

caso da Grécia, que sofre uma retração econômica de 7% e deve o equivalente a 143% do seu 

PIB, da Itália com a dívida pública correspondente a 120% do PIB e uma proposta de arrocho 

de 54 bilhões de euros, da Espanha com uma taxa de desemprego de 20%, e Portugal, 

resgatado em 2010 pelo FMI e países vizinhos, com uma redução de gastos públicos da ordem 

de 7% do PIB até 2015. 2 

O caso europeu remete ao paradigma que se busca identificar aqui. Para salvar “os 

investidores deles mesmos”3, as “injeções de liquidez” destinadas aos bancos privados 

exigirão um taxa de juros fixa independente da quantia emprestada. A contrapartida dos 

imensos resgates financeiros feitos pelos Estados será o aumento da tributação, o corte de 

despesas na área social, a privatização de instituições públicas e o abandono de políticas para 

o meio ambiente, tidas como excessivamente onerosas e o impacto negativo que essas 

distorções podem causar na esfera jurídica de toda população mundial, pode ser visualizado 

apenas com alguns números da crise bem enumerados na citação a seguir: 
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Hoje, a dívida total dos setores privados financeiros e não financeiros nos Estados Unidos é 
estimada entre US$ 48 e US$ 50 trilhões. Os ativos das empresas de capital aberto valem 
metade do que valiam antes da crise. Os preços das commodities caíram mais de 40%, entre 
2007 e 2008. Os empréstimos bancários despencaram 40% no fim do ano passado. A perda 
patrimonial com a queda nos preços dos imóveis e das ações, nos Estados Unidos, foi 
superior a US$ 5 trilhões. Cerca de 3 milhões de pessoas perderam suas casas, em 2008, 
nesse país, e a estimativa é que esse número ultrapasse 10 milhões, até 2011. Entre agosto de 
2007 e dezembro de 2008, o valor líquido do patrimônio das famílias americanas caiu cerca 
de US$ 13 trilhões – uma perda superior à riqueza acumulada nos cinco anos precedentes 
(FARIA, 2009, p. 300). 
A problematização da questão econômica em termos globais e seu vínculo com o 

Estado e o direito foi retomada com a atual crise econômica, destacando-se os seguintes 

aspectos (CUNHA, 2009, p.350):  

(a) nunca alguma civilização possuiu, em termos planetários, o poder de destruição 
econômica da sociedade industrial atual; (b) agora não mais apenas as camadas mais pobres 
da população são afetadas; (c) possibilidade real do colapso do modo de produção baseado 
no uso intensivo de especulação financeira sem garantias; e (d) a economia mundial 
necessita de proteção ante a verificação concreta de riscos iminentes à existência do mercado 
ou à sua mínima qualidade e dimensão. Qualquer que seja a conjectura correta, o certo é que 
as relações diretas da economia com o direito, atuações políticas dos Estados e agentes de 
mercado, sempre careceram de limites que servissem à prevenção de degradação ou 
possibilitassem a reparação dos prejuízos já causados, sendo tal necessidade criticamente 
atual e essencialmente urgente.  
Torna-se impossível negar um novo de aumento das áreas de informalidade e 

desregulamentação de determinados setores da economia e também das relações de trabalho, 

aumentando a precarização do emprego, além de se identificar a prevalência de atividades em 

tempo parcial, além da possibilidade de se ver a “repartição do emprego” - uma alternância 

entre trabalhadores em determinados períodos nos seus respectivos empregos, possibilitando 

que as pessoas fiquem empregadas, empregos temporários, imposição de uma situação frágil 

em que empregados viram proprietários de suas empresas para prestarem serviços aos seus 

antigos empregadores, crescimento do desemprego e do subemprego que serão constantes, 

potencializando ainda mais as diferenças sociais influenciando a taxa e modalidade de 

criminalidade, no que se pode chamar de um cenário de degradação social e “de igual forma, 

a capacidade das grandes empresas influenciarem politicamente as decisões e as ordens 

públicas e tributárias dos Estados, aliada à sua mobilidade mundial, poderá submeter legiões 

de empregados a uma insegurança global”. (CUNHA, 2009, p. 355) 

Podem-se ver comprometidas, inclusive, as Metas de Desenvolvimento do Milênio 

na América Latina e no Caribe, de acordo com estudo divulgado pela Comissão Econômica 

para América Latina e Caribe (Cepal), que destaca que, entre 2002 e 2008, a região fez 

avanços significativos em áreas como a redução da pobreza e universalização do ensino, mas 

que em detrimento do impacto da crise iniciada no fim de 2008 pode acabar fazendo com que 
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alguns países não consigam atingir as metas na data fixada na Declaração do Milênio das 

Nações Unidas. “A recente crise pôs em risco o avanço da meta de redução da pobreza 

extrema (grupo que vive com menos de US$1 por dia), freando a tendência alcançada no 

período de 2002 a 2008, quando esse indicador caiu de 19,4% para 12,9% (ou 71 milhões de 

pessoas) da população da região” (CEPAL, 2010). 

5. Estado Contemporâneo e Democracia na regulação mercado financeiro internacional  

5.1 – Breve cenário institucional da regulação do mercado financeiro internacional  

Normalmente, além das autoridades regulatórias nacionais do setor bancário e 

financeiro (vinculadas ao Estado nacional, existe, em âmbito internacional, várias instituições 

que tem por escopo a regulação e o estabelecimento de padrões para a atividade financeira e 

bancária internacionalizada, as quais, para fornecer completo substrato às discussões a serem 

feitas no próximo tópico, se tornam importante ser objeto de estudo neste momento. 

Assim, cita-se primeiro o Bank for International Settlements (BIS), estabelecido em 

1930, se trata da organização financeira internacional mais antiga, e que se incumbe do 

objetivo de “servir os Banco Centrais na busca por estabilidade financeira e monetária, 

incentivando cooperação internacional nessas áreas e agindo como um banco para bancos 

centrais”, atribuindo-se ainda de tarefas como a missão de promover discussões e facilitar a 

colaboração entre bancos centrais, dar suporte ao diálogo com autoridades responsáveis pela 

estabilidade financeira, conduzir pesquisa em políticas confrontando bancos centrais e 

autoridades de supervisão financeira. O seu escritório principal está estabelecido na Basiléia, 

Suíça, e é atualmente composto pelos membros de 58 Bancos Centrais4. 

Dentro desta organização, se insere o Comitê da Basiléia para Supervisão Bancária, 

que provê um fórum para cooperação regulatória em matéria de supervisão Bancária. Segundo 

suas informações, objetiva desenvolver o entendimento dos principais problemas de 

supervisão e melhorar a qualidade da supervisão bancária em todo o mundo, através da troca 

de informações e técnicas, visando promover entendimentos comuns, usados pelo Comitê 

para desenvolver linha gerais e padrões de supervisão em “áreas em que são considerados 

desejáveis”. Busca o Comitê estabelecer padrões internacionais de adequação do capital, os 

princípios “nucleares” para a Supervisão Bancária Efetiva, e o Acordo sobre a supervisão 

bancária transnacional.5  

A Organização Internacional das Comissões de Valores - OICV - ou IOSCO, como é 

conhecida internacionalmente, foi oficialmente criada em 1983 e conta atualmente com mais 

de 130 membros de 80 países, responsáveis pela quase totalidade da capitalização do mercado 
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de valores mobiliários mundial, a organização tornou-se o principal fórum internacional para 

as autoridades reguladoras dos mercados de valores e de futuros.6 

Já a International Association of Insurance Supervisors - IAIS, estabelecida em 

1994, representa órgãos de supervisão e regulação de seguros de 190 jurisdições, já desde 

1999, o instituto passou a receber profissionais e observadores da área, representando 

associações industriais, profissionais, seguradoras, consultoras e instituições financeiras 

internacionais e busca fixar, de forma global, princípios, padrões e documentos-guias.7 

Essas três últimas organizações, o Comitê da Basiléia, IOSCO e IAIS, reúnem-se em 

um fórum conjunto, o Joint Forum, criado em 1996 para tratar de assuntos comuns com a 

atividade bancária, de seguros e de securitização, incluindo, segundo suas informações, a 

regulação de conglomerados financeiros. Sua composição se dá com um número igual de 

membros de cada setor, representado cada um dos tipos de supervisão. 

Existe, outrossim, o Financial Stability Board, estabelecido para coordenar em nível 

internacional o  trabalho de autoridades financeiras nacionais e instituições internancionais de 

padronização para desenvolver e promover a implementação de efetivo regulação, supervisão 

e outras políticas no setor financeiro. Junta autoridades nacionais responsáveis pela 

estabilidade financeira em importantes centro financeiros internacionais, instituições 

financeiras internacionais, grupos de setores específicos internacionais de regulação e 

supervisão, e comitês de bancos centrais. 

5.2- Reflexões sobre o Estado Contemporâneo e o status democrático no âmbito 

regulatório dos mercados financeiros internacionalizados 

Destaca Luigi Ferrajoli (2005, p.117) o principal efeito do declínio do poder estatal 

no plano internacional tem sido de fato um vazio de direito internacional público, ou seja, a 

“falta de regras, limites e vínculos para garantir a paz e os direitos humanos diante dos novos 

poderes transnacionais, tanto públicos quanto privados, que destronaram os velhos poderes 

estatais ou que perderam o seu papel de governo e de controle”. 

Passa-se a questionar então, com o enfraquecimento do Estado e com o advento da 

atual crise econômico financeira, a suficiência dos mecanismos destinados a assegurar a 

representatividade democrática na regulação sobre os mercados financeiros, conforme os 

questionamentos trazidos por NEIVA (2008, p.177), que toma como exemplo atual desta 

indagação a base da regulação bancária internacional, o II Acordo da Basiléia, representante 

de um modelo de regulação bancária com relação à exposição das instituições a riscos 

inerentes à atividade, em busca de atingir eficiência econômica e garantia de lucros com um 
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suposto controle da própria exposição excessiva a riscos e que apesar de ser impositivo 

apenas para os países que são membros do G10, considerando a existência de uma grande 

rede de conexões dos mercados financeiros e pressões internacionais (FMI, Banco Mundial), 

os países acabam aderindo ao acordo de maneira informal, fazendo com que essa base 

regulatória passe então a ter sua legitimidade democrática questionada, ao possivelmente 

forçar a adesão para diante da necessidade de manter o seu mercado financeiro alinhado ao 

dos países mais ricos, sem passar pela atividade legislativa. Foi o que aconteceu com o Brasil, 

que implementa as diretrizes do acordo por meio de resoluções do Banco Central 

Outro fator relevante a ser considerado é que, diante desta capacidade que as 

instituições financeiras bancárias de expandir a base monetária de um país, o capital 

regulatório definido por cada instituição interferirá diretamente na oferta de moeda, e, por 

conseguinte,  na política monetária a ser adotada por cada governo, além disso, havendo de se 

considerar o fato de que a classificação dos riscos, por instituições internacionais, ser o que 

determina o acesso ao crédito, evidenciando o caráter eminentemente político das decisões 

tomadas pelas instituições participantes do Comitê8. (NEIVA, loc. cit) 

Dentro desta abordagem inicial, WHEATLEY (2007) analisa a legitimidade 

democrática de instrumentos como os mencionados acordos feitos no âmbito do BIS em 

relação à atividade bancária com base nos mesmos pressupostos de legitimação apresentados 

por Habermas, porque diante da impossibilidade de existir e se instituir atualmente um 

processo democrático de âmbito global, pode-se apenas admitir duas soluções: trabalhar no 

sentido de se construir uma ordem democrática global ou tornar as instituições democráticas 

protegidas das normas que surgiram sem a participação popular.  

Exemplo recente da crítica feita quanto a legitimidade democrática formulada é feita 

com base em um exemplo citado por José Eduardo Faria (2011, p.28), em sua análise sobre o 

período pós-crise, ao afirmar que em face de uma relativa melhora de determinados 

indicadores logo após a crise de 2008, fez países como França, Alemanha e Japão pleitearem 

um prazo mais longo para a imposição às instituições financeiras de novas regras mais 

rígidas:  

(...)fixando um cronograma gradual e suave para as novas medidas a serem adotadas para o 
setor, sendo que a entrada em vigor dos novos “padrões de virtude” recomendados pelo 
Bank of International Setlementns (BIS) é tão confortável para os bancos que acabou sendo 
tratado de forma irônica pelos veículos de comunicação, como o Estado de São Paulo, que 
lembrou uma passagem de Santo Agostinho “Senhor, dá-me a castidade, mas não agora”. 
De forma mais exata, há um embate claro entre política e economia, entre a 

capacidade do Estado de regular a economia e a pressão dos “capitais financeiros” e dos 

“mercados transnacionalizados” 9 para a efetivação de regras próprias que passariam ao largo 
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dos processos decisórios amparados na soberania popular. O embate está bem descrito na 

passagem a seguir: 

Democracia e capitalismo sempre guardaram uma forte, permanente e indissolúvel relação 
de tensão. Por um lado, o capitalismo é uma força de  acumulação que não suporta limites. É 
uma mecânica cuja força motriz é a continuação de uma acumulação sem fim. Por isso, a 
acumulação capitalista tem de ser mantida tão desimpedida quanto possível de restrições 
legais e constrangimentos fiscais determinadas por critérios de ordem política e ideológica. 
Por outro lado, como responde a anseios e interesses definidos com base no sufrágio 
universal e na regra da maioria, a democracia representativa possibilita a imposição de 
limites à lógica capitalista e ao jogo financeiro, com o objetivo de assegurar algum equilíbrio 
entre enriquecimento privado e justiça distributiva. (...) Com isso, justamente num momento 
em que os valores democráticos alcançam um prestígio inédito na historia, as condições de 
sua efetivação paradoxalmente parecem se esvair. (FARIA, 2011. p.37,38)  
Há claramente não só um processo de desregulamentação, tido como um dos 

principais fatores da crise de 2008, mas também um “déficit de legitimidade”, no que existe 

atualmente de regulação financeira internacional: 

O déficit de legitimidade existente no atual cenário de regulação financeira internacional 
pela composição das entidades é um fator que aumenta este problema, pois mesmo que as 
normas supranacionais sejam elaboradas e aplicadas eficientemente neste âmbito, quando os 
problemas a serem enfrentados a adentrarem as fronteiras dos Estados nacionais esta 
aplicabilidade pode restar comprometida. Vale lembrar que o escopo de regulação 
transnacional deve ser manter o equilíbrio financeiro do mercado de derivativos, reduzindo 
as suas falhas e com o devido cuidado de não causar prejuízos ainda maiores através de 
falhas de regulação. Uma ordem regulatória composta por um corpo institucional legítimo 
está muito mais apta a aplicar normas a um mercado que muitas vezes não tem fronteiras 
definidas. (NASSAR, DIAS p. 2357). 

O pensamento de Ferrajoli (2005, p. 110) segue na mesma direção, ao destacar que 

até recentemente os mecanismos de construção do consenso vigentes nas democracias 

ocidentais funcionavam como fatores de “inclusão”, “afirmação da igualdade” e “expansão 

dos direitos”. Porém, tais consensos passam a dar lugar cada vez mais a decisões tomadas por 

executivos ou instituições sem lastro democrático. Com isso rompe-se o nexo clássico 

existente na democracia entre “democracia/povo e poder decisional/Estado de direito”, 

tradicionalmente mediado pela política. O caminho para o enfrentamento desse déficit de 

legitimidade passa, no entender de Ferrajoli (2005, p. 116), pela rediscussão do papel do 

Estado mas, também, da ordem internacional. O principal problema reside na ausência de uma 

“esfera pública internacional” que permita enfrentar os velhos e novos problemas do nosso 

tempo: “paz, segurança e direitos fundamentais”. 

Isto em um momento pós-crise econômica em que eclodem manifestações sociais de 

inconformismo com o afastamento da população das esferas decisórias, como na Espanha o 

movimento 15-M, ocorrido em março e abril de 2011, reclamando uma “democracia 

econômica”, com as reivindicações por medidas contra o desemprego de jovens, diminuição 
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de salários e cortes com a educação, e mais recentemente, em Nova York, o movimento 

denominado “Occupy Wall Street”- Ocupar Wall Street, atualmente organizando protestos 

nos Estados Unidos contra o desemprego e a “ganância corporativa”, que tem como alvo o 

principal centro financeiro mundial, e também marco simbólico da crise econômica 

deflagrada no mercado imobiliário norte americano em 2008.    

A “nova ordem mundial” exige também um novo direito que vá além do Direito 

Internacional Público e consiga das respostas a problemas que se tornaram mais complexos. 

Se no passado discutia-se o comércio entre as nações, hoje o alto grau de “especialização 

funcional” torna a tarefa muito mais difícil, uma vez que ao invés de um aparato normativo 

centralizado no Estado temos redes que funcionam de forma independente e, em certas 

ocasiões, contra os interesses e aparatos legais nacionais. Como as decisões são técnicas ou 

sintonizadas apenas com a lógica do subsistema a qual pertencem, não há espaço para o 

“debate público”. Com isso muitas decisões que afetam profundamente a vida e a forma de 

vida de determinadas comunidades ou até mesmo de Estados inteiros, passam a margem de 

processos de decisão sustentados em pressupostos democráticos. Mesmo quando as decisões 

passam pelas estruturas estatais, acabam adquirindo uma roupagem técnica que afasta 

qualquer viés de deliberação que possa problematizar os fins, isto é, as possíveis 

consequências das decisões a serem tomadas. 

No passado recente as decisões importantes sobre a economia mundial, quando 

dependiam de deliberação estatal, ficavam restritas ao G810. A não participação dos principais 

afetados na tomada das decisões não apenas expõe o problema do déficit de legitimidade mas, 

também, gera problemas de efetividade no seu cumprimento.  

Enquanto a “capacidade  normativa  de  conjuntura” se mostra não  reconhecida  pela  

doutrina, conforme raciocínio aplicado por Jean Paul Rocha (apud NASSAR, DIAS p. 2358), 

que pode se estender ao âmbito financeiro transnacional que ora se estuda, desenvolve-se 

completamente  aparte às implicações jurídicas o dia-a-dia do mercado financeiro, de modo 

que as instituições financeiras  se submetem à atividade normativa do Conselho Monetário 

Nacional e do Banco Central do Brasil, pois os reconhecem reguladores legítimos e sempre 

acompanham suas resoluções quase que semanais, identificando então um  contraste entre 

“law in books” e “law  in  action”,  e entre a doutrina jurídica quando comparada com a  

realidade  da  regulação  financeira, que passa a ser alienada ao se relacionar  à dinâmica 

mercadológica e sua regulação, “bloqueando o debate sobre o controle democrático dos 

poderes da burocracia, especialmente de seu poder normativo”.  
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Ao se visualizar o quadro institucional traçado, em especial o do BIS, percebe-se que 

a sua própria composição já levanta dúvidas quanto à sua legitimidade democrática, como na 

já mencionada composição da Mesa Diretora, que inclui: a) os presidentes dos banco centrais 

(Bélgica, França, Alemanha, Grã-Bretanha, Itália e Estados Unidos); b) seis pessoas 

representantes de instituições financeiras, comércio e indústria apontados por um dos 

presidentes dos bancos centrais dos países acima mencionados;  Somente então: c) “Não mais 

de nove pessoas eleitas pela Mesa Diretora por uma maioria de 2/3 entre os presidentes de 

banco centrais que não indicam diretores para a mesa”.11 

Ademais, porque a instituição prevê, por exemplo, no Artigo 1412 de seu 

regulamento, alguns dispositivos como: o que prevê que a representação e voto será exercida 

pelo número de quotas acionárias subscritas pelo banco central do país, além da disposição 

que prevê no caso de o banco central respectivo desistir do exercício de seu direito de 

participação e voto, que o mesmo será substituído por uma “instituição financeira de largo 

reconhecimento”, e ademais, quando não houver banco central, direitos serão exercidas por 

uma instituição financeira apropriada do país em questão, indicada pela mesa diretora. 

A composição não inclusiva de uma instituição multilateral de tal importância, como 

já se explorou, cria dificuldades na hora de implementar a regulamentação nos países que não 

nem fazem a fazer parte do processo de deliberação de forma plena. O próprio advento da 

crise financeira no mercado de derivativos, e seu alastramento intersistêmico põe em cheque a 

atividade da instituição do BIS - e também do Joint Forum - ,na regulamentação dos 

conglomerados financeiros e da atividade das instituições financeiras em nível internacional, 

no modelo atual proposto. 

Voltando às citadas reflexões de Wheatley (2007, p.23), que busca estabelecer 

determinados pressupostos para uma regulação democrática para além dos estados nacionais e 

o exercício da representatividade, cita o desenho de Habermas de uma democracia 

deliberativa que desenha sua legitimidade na idéia de uma autodeterminação coletiva, que em 

condições ideais a lei (no caso, a regulamentação) resultaria de um processo de deliberação 

racional entre cidadãos iguais, que atingem o consenso, o que parece, no caso da regulação do 

mercado financeiro internacional, muito longe da atual realidade. 

Ainda que não seja escopo deste trabalho apresentar propostas, modelos ou soluções, 

mas sim através de questionamentos, identificar e caracterizar o deficitário status democrático 

e o enfraquecimento do Estado (como representante de um poder público ainda não 

suficientemente substituído), na regulação do mercado financeiro internacional, passa-se a 

trabalhar com as propostas de um regramento supranacional, que auxiliam o diagnóstico que 
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se constrói, de que não há na atualidade, um locus de poder público no vazio deixado pelos 

estados nacionais. 

Ao construir o projeto transnacional de integração, Habermas (2001, p.70) destaca a 

importância de fusões políticas como essa constituírem uma condição necessária no sentido 

de uma recuperação da política em frente das forças da econômica globalizada, mas que tal 

projeto de unificação de Estados em uma união política seja uma concordância à respeito de 

um projeto de ordem econômica mundial que não se limite apenas na criação e 

institucionalização jurídica dos mercados, mas que insira elementos de uma “vontade política 

mundial” e que garantiria a domesticação das “conseqüências sociais secundárias do trânsito 

comercial globalizado”, o que, num comparativo, denota o principal problema enfrentado, que 

é o afastamento do poder político concebido democraticamente do âmbito da discussões e 

decisões que são tomadas na regulação e normatização do mercado financeiro, diante do vazio 

deixado pelo esvaziamento do Estado e sua estrutura.  

A ausência desse poder político sobre a atividade econômica – ainda que não se 

adote a proposta de Habermas -, que envolve anseios e interesses que não exclusivamente se 

referem à atividade própria do setor financeiro, mas que são por ela diretamente 

influenciados, como indicam os dados apresentados e as construções feitas com as 

conseqüências da crise de 2008 sobre as esferas jurídicas de toda a população mundial, 

sustenta o questionamento sobre a necessidade de abertura democrática do plano regulatório, 

onde a força da atividade econômica do setor financeiro parece representar a preponderante 

força capaz de uma articulação de seu arcabouço normativo.  

Essa situação, contudo, não mais se sustenta em razão da incapacidade que o 

mercado financeiro demonstrou de manter o paradigma do mercado eficiente e, em 

consequência, sustentar sua política de desregulamentação e a possibilidade de se autorregular 

sem a intervenção do poder público (DEGRAWE 2009, p.19,20), sem que evitasse uma 

quebra sistêmica que quase levou a economia mundial ao colapso e abre, dentro dos vários 

questionamentos e discussões que se abrem sobre a regulação e intervenção no setor, aqueles 

que têm como referência o papel (ou o papel deixado) pelo Estado e a Democracia.  

6. Conclusão 

O fenômeno globalização econômica representou a transformação dos mercados 

financeiros e da atividade bancária, que com a ajuda de elaboradas inovações tecnológicas 

tornaram-se interligadas e parte de um sistema interdependente, que passam a exercer um 

papel fundamental ao se sobrepor a outros setores do modo de produção capitalista, o que 
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culminou numa progressiva desregulamentação dos mercados financeiros, o declínio dos 

monopólios estatais e uma rápida abertura no comércio internacional de serviços e 

informação, o que gerou uma ampla reestruturação do sistema financeiro internacional, onde 

se inserem esses mercados. 

A internacionalização da economia e, consequentemente, o capital político neste 

processo transportado, na segunda metade do séc.XX, relativizaram a capacidade de análise 

do Estado, diminuindo a possibilidade de intervenção no domínio econômico através de 

execução de alguns de seus instrumentos tradicionais desta intervenção como a regulação e a 

execução das políticas cambial, monetária e tributária, de modo que os Estados Nacionais, 

limitados geograficamente, passaram a agir com enorme lentidão nos campos jurídico e 

judicial constatando-se graves falhas operacionais no exercício de sua função reguladora da 

atividade econômica.  

O declínio do poder Estatal, no entanto, volta à pauta com a crise econômico-

financeira iniciada no ano de 2008, protagonizada no setor bancário e financeiro, a aceitação 

plena dessa retirada do poder decisório do Estado diante da constatação da incapacidade que o 

mercado financeiro demonstrou de manter o paradigma do mercado eficiente e, por 

conseguinte, sustentar sua política de desregulamentação e a possibilidade de se autorregular 

sem a intervenção externa.  

É criada então situação paradoxal, pois quanto mais o Estado perde a capacidade de 

realizar a coordenação na formulação de novas estratégias de regulação, que passam a ser 

negociadas, definidas e ordenadas por entidades internacionais e organismos multilaterais, 

maior é a sua responsabilidade para com as consequências locais da crise. Assim, diante da 

constatação de que se iniciaram novamente as discussões sobre a necessidade de intervenção 

nos mercados financeiros, a crise econômica de 2008, ponto em que foram apresentados 

dados e algumas previsões que demonstram como a crise atingiu a esfera jurídica de toda a 

população mundial e cujas respostas em busca de uma solução ainda se mostram longe de 

serem alcançadas, é o contexto em que o trabalho voltou a discutir o status democrático da 

regulação financeira, e o papel que o Estado, concebido na contemporaneidade e após todas as 

transformações por ele sofridas, teria neste âmbito.    

Foi apresentando então um breve cenário das instituições financeiras que atuam 

sobre o setor financeiro internacionalizado, introduzindo brevemente a estrutura e composição 

do BIS – Bank for International Settlements,  destacando-se o Comitê da Basiléia, IOSCO –   

e  Bank for International Settlements - IAIS, reúnem-se em um fórum conjunto, o Joint 

Forum,o Financial Stability Board, para após identificar em alguns aspectos o referido déficit 
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democrático dentro dessa estrutura. É o que ocorreu ao se adentrar a composição do BIS, 

onde, por exemplo, os membros de comércio, industria ou área financeira dos sete países 

membros permanentes da Mesa Diretora, têm garantido um maior acesso e poder do que os 

países emergentes nas deliberações.  

O segundo acordo da Basiléia também foi utilizado para demonstrar que para manter 

o seu mercado financeiro alinhado ao dos países mais ricos (componentes da Mesa Diretora), 

alguns países não participam plenamente das discussões sobre a regulação, mas acabam 

inserindo as normas técnicas sem passar pela atividade legislativa, como aconteceu com o 

Brasil, que implementou as diretrizes do acordo por meio de resoluções do Banco Central, de 

modo que se mostra inclusive questionável se dar às deliberações do comitê um caráter 

apolítico, sendo que o capital regulatório definido por cada instituição interferirá diretamente 

na oferta de moeda, e, por conseguinte, na política monetária a ser adotada por cada governo, 

além disso, havendo de se considerar o fato de que a classificação dos riscos, por instituições 

internacionais, (matéria também incluída no segundo acordo ao tratar do risco), ser o que 

determina o acesso ao crédito. 

Chega-se, outrossim, a conclusão de que na atualidade, onde ainda se vê a regulação 

financeira internacional sob a égide de instituições multilaterais não suficientemente abertas à 

participação dos Estados Contemporâneos que ainda trazem em sua estrutura uma 

representatividade democrática que ainda que criticada, não foi substituída de forma 

suficiente no âmbito transnacional quando se trata da organização dos mercados financeiros, 

havendo, portanto, um embate claro entre política e economia, entre a capacidade do Estado 

de regular a economia e a pressão dos “capitais financeiros” e dos “mercados 

transnacionalizados” para a efetivação de regras próprias que passariam ao largo dos 

processos decisórios amparados na soberania popular.  

Com isso muitas decisões que afetam profundamente a vida e a forma de vida de 

determinadas comunidades ou até mesmo de Estados inteiros, passam a margem de processos 

de decisão sustentados em pressupostos democráticos, e mesmo quando as decisões passam 

pelas estruturas estatais, acabam adquirindo um roupagem técnica que afasta qualquer viés de 

deliberação que possa problematizar os fins, isto é, as possíveis consequências das decisões a 

serem tomadas, assertiva contextualizada nas citadas manifestações populares contra o 

excesso de poder econômico em todo o mundo. 

Em que pese o presente trabalho não tenha incluído em seus objetivos a elaboração 

de propostas de mudança no cenário regulatório, ou de correção dos problemas identificados, 

foi possível chegar a algumas premissas importantes para tais fins, como a de que parece 
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muito longe da atual realidade o desenho de Habermas de uma democracia deliberativa que 

funda sua legitimidade na idéia de uma autodeterminação coletiva, que em condições ideais a 

lei (no caso, a regulamentação) resultaria de um processo de deliberação racional entre 

cidadãos iguais, que atingem o consenso, no caso da regulação do mercado financeiro 

internacional. 

Interesses e direitos de sujeitos que não exclusivamente da atividade própria do setor 

financeiro, mas que são por ela diretamente influenciados, como indicam os dados 

apresentados e as construções feitas com as conseqüências da crise de 2008, sobre as esferas 

jurídicas de toda a população mundial, sustentam o questionamento sobre a necessidade de 

abertura democrática do plano regulatório, de modo que um dos principais problemas é o 

afastamento do poder político concebido democraticamente no âmbito das discussões e 

decisões que são tomadas na regulação e normatização do mercado financeiro, diante do vazio 

deixado pelo esvaziamento do Estado e sua estrutura.  
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RESUMO 

 

Este artigo propõe uma leitura do campo do Direito e Desenvolvimento a partir do 

desenvolvimento econômico, através dos mercados de capitais. A partir desta proposta o 

trabalho apresenta uma revisão de parte da literatura sobre o desenvolvimento dos mercados 

de capitais, especificamente no que diz respeito a como os mercados de ações têm 

originalmente se desenvolvido em alguns dos diversos sistemas legais mundiais quanto à 

estrutura de propriedade das sociedades de capital aberto existentes dentro de tais sistemas 

para, em seguida, no campo empírico, tratar de uma realidade específica: a experiência do 

segmento especial de mercado de capitais no Brasil denominado “Novo Mercado”. A postura 

adotada na parte teórica do trabalho é de apresentar quatro teorias sobre concentração e 

disperção societária (teoria legislativa, teoria política, teoria da ordem privada e teoria dos 

benefícios privados de controle), e visões críticas de John Coffee e Curtis J. Milhaupt e 

Katharina Pistor a tais teorias. No campo empírico é feita a indicação de alguns elementos do 

caso brasileiro para que se possa traçar um paralelo entre o caso concreto e as posturas 

teóricas. O artigo conclui que tentar explicar a estrutura societária a partir de experiências 

totalmente diferentes (políticas, sociais ou legais) de vários países ao redor do mundo em uma 

exclusiva e única origem é demasiadamente ambicioso e frequentemente tem se demonstrado 

bastante problemático e, com relação ao Brasil, o trabalho conclui que apesar das mudanças 

de estrutura de propriedade não serem poucas e nem desprezíveis, quando paralelamente 

consideramos a minoria de companhias tradicionais no Novo Mercado, pode-se argumentar 

que ainda existe um longo caminho a ser trilhado pelo mercado de capitais brasileiro até que 

se possa considerá-lo um sistema de propriedade pulverizada, com boas práticas de 

governança corporativa e seriedade no tratamento dos direitos dos acionistas minoritários. 

 

Palavras-chave: Direito e Desenvolvimento – Mercado de Capitais – Estrutura de 

Propriedade – Novo Mercado 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FGV – SP – Fundação Getúlio Vargas

4599



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ABSTRACT 

 

This article proposes a reading of Law and Development from the economic development 

perspective, through capital markets. With this proposal the work presents a review of the 

literature on the development of capital markets, specifically in regards to how the stock 

markets have originally developed in some of the various world legal systems as to the 

ownership structure of publicly traded companies existing within such systems, then, 

empirically, the work examines a specific case: the experience of the special segment of the 

capital market in Brazil called "Novo Mercado". The stance adopted in the theoretical part of 

the work is to present four theories on concentration and dispersed ownership (legislative 

theory, political theory, private order theory and the theory of private benefits of control), and 

critical visions of John Coffee and Curtis j. Milhaupt and Katharina Pistor to such theories. In 

the empirical field the work indicates some elements of the case and draw the parallel 

between the case and the theoretical postures. The article concludes that to try to explain the 

corporate structure from totally different experiences (political, social or legal) to several 

countries around the world in a unique and single source is too ambitious and often has been 

shown to be quite problematic and, with respect to Brazil, the work concludes that despite the 

evidence that changes in ownership structure are not few and not negligible, when we 

consider the minority of traditional companies in Novo Mercado, one could argue that there is 

still a long way to be trodden by the Brazilian capital market until it can consider it a 

dispersed ownership system, with good corporate governance practices and seriousness in the 

treatment of the rights of minority shareholders.  

 

Key-Words: Law and Development – Capital Markets – Ownership Structure – Novo 

Mercado  
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I – Introdução 

 

Este artigo tem como objetivo propor uma leitura do campo do Direito e 

Desenvolvimento a partir do desenvolvimento econômico, através dos mercados de capitais. 

De fato, diversas são as razões para se verificar que o mercado de capitais é um bom 

sinalizador e, consequentemente, instrumento válido para se entender melhor a relação entre 

direito e desenvolvimento econômico.  

A partir desta proposta de olhar o desenvolvimento pelo ângulo econômico, o trabalho 

realizará uma revisão de parte da literatura sobre o desenvolvimento dos mercados de capitais, 

especificamente no que diz respeito a como os mercados de ações têm originalmente se 

desenvolvido em alguns dos diversos sistemas legais mundiais quanto à estrutura de 

propriedade das sociedades de capital aberto existentes dentro de tais sistemas para, em 

seguida, no campo empírico, tratar de uma realidade específica: a experiência do segmento 

especial de mercado de capitais no Brasil denominado “Novo Mercado”1.  

Quando nos referimos a estrutura de propriedade, neste trabalho, estamos tratando de 

dois tipos de corporações: de um lado, tem-se aquelas de propriedade acionária concentrada, o 

que significa que o poder de controlar uma sociedade está centralizado em poucos ou um 

único acionista; e, de outro lado, tem-se aquelas de propriedade acionária pulverizada, 

situação em que as ações de uma determinada companhia estão distribuídas entre uma 

pluralidade considerável de acionistas, de forma que não há exercício de controle por 

acionistas sobre a administração da referida companhia. 

A postura que se adotará na parte teórica deste trabalho é de apresentar quatro teorias 

sobre concentração e disperção societária (teoria legislativa, teoria política, teoria da ordem 

privada e teoria dos benefícios privados de controle), e visões críticas de John Coffee2 e 

Curtis J. Milhaupt e Katharina Pistor”3 a algumas de tais teorias.  

No campo empírico será feita a indicação de alguns elementos do caso brasileiro para 

que se possa traçar um paralelo entre o caso concreto e as posturas teóricas.  

                                                 
1 O Novo Mercado é um segmento de listagem da BM&F Bovespa (BM&F Bovespa S.A. - Bolsa de Valores 
Mercadorias e Futuros) destinado à negociação de ações emitidas por companhias que se comprometam, 
voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa adicionais em relação às que lhe são 
exigidas pela legislação (Lei 6.404/76 e posteriores alterações, acessível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm). 
2 John C. Coffee, Jr., The Rise of Dispersed Ownership: The Role of Law in the Separation of Ownership and 
Control. Columbia University School of Law, January, 2001. 
3 Curtis J. Milhaupt, Katharina Pistor, Law and Capitalism: What Corporate Crises Reveal About Legal Systems 
and Economic Development around the World, THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS, 2008. 
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Assim, este artigo se estrutura da seguinte forma: na Seção II se tratará da adequação 

do uso do tema mercado de capitais para melhor entendimento de desenvolvimento 

econômico; na Seção III serão apontadas quatro posturas teóricas que pretendem explicar a 

origem de mercados concentrados e pulverizados a partir da lente crítica de John Coffee4 e 

Milhaupt e Pistor5; na Seção IV será apresentado o caso brasileiro do Novo Mercado e a 

Seção V pretende concluir com uma visão das teorias a partir da experiência empírica do 

Brasil.   

 

II – Desenvolvimento Econômico e Mercado de Capitais 

 

Existem alguns fatores centrais de como a governança corporativa, portanto, a boa 

gestão e promoção do mercado de capitais pode afetar crescimento econômico: (i) aumento do 

acesso ao capital externo pelas empresas, levando a um maior investimento, crescimento e 

geração de empregos; (ii) diminuição do custo de capital, com aumento do valor das 

companhias e, consequentemente, da sua atratividade perante novos investidores; (iii) melhor 

desempenho operacional das empresas decorrente de seus melhores processos decisórios, 

levando à melhor alocação de recursos; (iv) redução dos riscos de crises financeiras (que 

sempre ocasionam grandes prejuízos econômicos e sociais); e (v) melhor tratamentos dos 

stakeholders
6, gerando melhores relacionamentos sociais, trabalhistas e ambientais. 

Para Milhaupt e Pistor7, as empresas são os mais importantes atores privados em uma 

economia de mercado, pelo que não é concebível uma economia desenvolvida sem empresas 

bem sucedidas.   

Assim, o fortalecimento do mercado de capitais como instrumento de 

desenvolvimento das empresas que buscam nele uma alternativa de financiamento contribui 

de forma relevante para o desenvolvimento econômico de um país. Mas, além do campo 

meramente econômico, as estruturas das empresas tem contado muito, historicamente, sobre 

as estruturas políticas, sociais e econômicas dos países em que estão inseridas. 

                                                 
4 John Coffee, vide nota 2. 
5 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
6 De acordo com Paulo Nunes, economista, professor e consultor de empresas, “O termo inglês stakeholder 
designa uma pessoa, grupo ou entidade com legítimos interesses nas acções e no desempenho de uma 
organização e cujas decisões e actuações possam afectar, directa ou indirectamente, essa outra organização. 
Estão incluídos nos stackeholders os funcionários, gestores, proprietários, fornecedores, clientes, credores, 
Estado (enquanto entidade fiscal e reguladora), sindicatos e diversas outras pessoas ou entidades que se 
relacionam com a empresa.” (site http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/stakeholder.htm em 2/06/2011) 
7 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
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É certo que a idéia de que desenvolvimento econômico, por si só, como agente de 

promoção do desenvolvimento integral de uma comunidade já se demonstrou, especialmente 

nos países altamente desenvolvidos economicamente, e que continuam enfrentando diversos 

problemas sociais, uma falsa premissa. O conceito mais contemporâneo de desenvolvimento 

já considera os aspectos social e ambiental em acréscimo ao conceito de desenvolvimento 

econômico. 

Entretanto, ainda que não seja mais exclusivo na visão mais moderna de 

desenvolvimento, o desenvolvimento econômico continua sendo imprescindível como um dos 

fatores de crescimento sem o qual dificilmente uma sociedade se desenvolverá. De fato, o 

mercado é essencial para o desenvolvimento, porque é nele que as trocas necessárias para 

atender às demandas sociais se dão. 

Portanto, a relação entre sistema jurídico e estrutura societária das empresas em um 

determinado sistema parece representar uma das formas relevantes de como o direito e as 

instituições afetam o desenvolvimento econômico, que é uma porção relevante da própria 

relação entre direito e desenvolvimento. 

 

III – Teorias sobre o Desenvolvimento das Estruturas Societárias 

 

III.1 Contexto Atual  

 

Diversos estudos foram realizados nas últimas décadas não só sobre os efeitos das 

estruturas corporativas em todo o mundo, mas também essencialmente sobre suas origens. 

Como afirmado por John C. Coffee Jr.8, recentes pesquisas sobre governança corporativa 

comparada produziram um “quebra-cabeça”. Isto porque evidências empíricas 

contemporâneas não confirmam as considerações de Berle e Means9 no sentido de que todas 

as grandes corporações iriam evoluir para uma estrutura final caracterizada pela separação da 

propriedade e controle acionário. Em vez de convergência para uma única estrutura de capital, 

a realidade do século XX assistiu a divisão das estruturas societárias entre dois sistemas: 

sistema de propriedade dispersa e sistema de propriedade concentrada. 

Tradicionalmente, um sistema de propriedade dispersa tem sido caracterizado por 

separação da propriedade e do controle, mercado de valores mobiliários forte, normas 

                                                 
8 John Coffee, vide nota 2. 
9 A. Berle and G. Means, THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE PROPERTY (1932). 
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rigorosas sobre divulgação de informações, alta transparência do mercado, e plano onde o 

mecanismo disciplinar final para controle corporativo é consituído pelo próprio mercado, 

sendo tal sistema encontrado predominante nos Estados Unidos e no Reino Unido. Por outro 

lado, um sistema de propriedade concentrada, muito mais comum entre todos os outros países, 

entre os quais o Brasil, é caracterizado por acionistas controladores, principalmente por um 

grupo familiar ou pelo Estado, mercado de capitais fraco, relativa passividade dos 

investidores, elevados benefícios privados de controle e baixos padrões de transparência e de 

divulgação de informações ao mercado, com apenas um modesto papel desempenhado pelo 

mercado para controle corporativo. Esta tem sido a distinção acadêmica tradicional entre os 

dois sistemas.  

Retorna-se então à questão: o que leva ao processo de concentração ou dispersão de 

propriedade das empresas ao redor do mundo?  

Uma razão para o interesse nas origens de estrutura de propriedade está relacionada à 

natureza do problema de agência10 e, consequentemente, dos custos de agência enfrentados, já 

que estes dependem da estrutura de propriedade. Com efeito, é a própria estrutura de 

propriedade, concentrada ou dispersa, que revela os papéis de agente e principal. Outra razão 

para tal interesse está em compreender o que leva um sistema a se desenvolver no sentido de 

contar com um mercado de capitais forte, sendo que uma eventual descoberta de tais razões 

poderia representar o alcance de uma potencial fórmula de ajuste dos sistemas concentrados, 

levando-os à pulverização e ao desenvolvimento e crescimento que esta representa.  

No sistema de propriedade concentrada, os “principais” são os acionistas minoritários 

e os “agentes” são os acionistas majoritários (controlador ou bloco de controle). Em tal 

estrutura, uma vez que não existe separação entre propriedade e controle (o acionista 

majoritário é o próprio controlador da gestão), a expropriação dos acionistas minoritários por 

acionistas controladores não é apenas uma possibilidade mas é real e substancial em muitos 

países. 

Para empresas que possuem estrutura de propriedade dispersa o problema de agência é 

bem distinto. Neste caso os gestores, a quem é confiado o cuidado dos interesses dos 

acionistas, podem usar sua autoridade para seu próprio benefício e, assim, expropriar seus 
                                                 
10 De acordo com Michael C. Jensen & William H. Meckling, em Theory of the Firm: Managerial Behavior, 
Agency Costs and Ownership Structure (Journal of Financial Economics, v. 3, No. 4, 1976), a relação de agência 
se forma quando, uma ou mais pessoas (os principais) contratam outra pessoa (o agente) para realizer alguma 
tarefa em seu favor, o que envolve delegação de poderes e autoridade para tomada de algumas decisões. O 
problema de agência surge na medida em que o agente, ao buscar maximizar sua utilidade pessoal, 
provavelmente não agirá sempre no melhor benefício do principal. Os custos de agência, por sua vez, são 
aqueles que o principal incorrerá tanto para monitorar o agente quanto para incentivá-lo a não agir de forma a 
prejudicar o principal. 
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principais (todos os acionistas).  Portanto, entender a estrutura corporativa traz à luz, 

consequentemente, a natureza do problema de agência a ser enfrentado. 

Neste cenário, estudiosos têm considerado as origens da propriedade concentrada ou 

dispersa como uma questão central para a governança corporativa. Vários acadêmicos têm 

oferecido teorias diferentes para explicar quando e por quê estruturas dispersas e concentradas 

surgem. Embora tenha sido dada grande ênfase na teoria que considera a origem no sistema 

jurídico, há outras teorias alternativas. Este estudo analisará em mais detalhes quatro teorias: 

(1) a legislativa; (2) a política; (3) a de ordem privada; e (4) a dos benefícios privados de 

controle. 

 

III.2  A Teoria Legislativa 

 

A teoria que defende que a propriedade pulverizada está diretamente ligada a adoção 

de uma legislação de forte proteção aos investidores e, portanto, que uma proteção legal fraca 

dos acionistas minoritários resulta em concentração da propriedade, foi profundamente 

explorada por Rafael La Porta, Florencio López-de-Silanos, Andrei Shleifer no trabalho 

“CORPORATE OWNERSHIP AROUND THE WORLD”11. Neste trabalho os autores 

identificaram que tanto a corporação nos moldes em que desenhada por Berle e Means, 

quanto o chamado modelo alemão de controle de capital por banco são bastante raros ou 

incomuns. Ao contrário, as pesquisas empíricas de La Porta et al. mostraram que acionistas 

controladores, usualmente representados pelo Estado ou famílias, seguem presentes na 

maioria das grandes empresas, sendo que o poder desses acionistas controladores, 

evidentemente, não é monitorado por outros grandes acionistas. Os resultados dos autores, 

portanto, sugerem que a teoria corporativa relevante para a maioria dos países deve 

concentrar-se na realidade de corporações com grandes incentivos e oportunidades para 

acionistas majoritários se beneficiarem e expropriarem os acionistas minoritários. 

Depois de comparar países com forte e fraca legislação de proteção a acionistas, 

comparação esta feita com base em um um índice de seis elementos do que se denomina 

"anti-director rights" que La Porta et al. criaram para avaliar a força da proteção legal, seu 

trabalho concluiu que as companhias de propriedade pulverizada ou dispersa são mais comuns 

em países com forte proteção ao investidor, enquanto que, por outro lado, países com proteção 

de acionista mais fraca têm a maioria dos outros tipos de corporações, na maior parte 

                                                 
11 Rafael La Porta, Florencio Lopez-De-Silanes & Andrei Shleifer, Corporate Ownership Around the World, 
Journal of Finance, vol. LIV, No. 2, 1999 
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controladas por família(s) ou pelo Estado. Assim, a conclusão dos autores é de que 

companhias em países com legislação de forte proteção aos acionistas são mais comumente 

detidas por um vasto grupo de acionistas sendo sua estrutura, assim, amplamente pulverizada, 

de forma que a dispersão de propriedade andaria juntamente com a boa proteção de direitos de 

acionistas, o que levaria a acionistas controladores, neste tipo de ambiente, a se desfazerem de 

seus investimentos concentrados a preços atrativos. 

Para La Porta et al., na estrutura de propriedade concentrada acionistas controladores 

geralmente administram as empresas que controlam, fazendo com que grandes empresas 

tenham um problema de agência não entre gestão e propriedade, mas, em vez disso, entre 

acionistas minoritários e majoritários. Em tais estruturas, o acionista controlador é quem 

monitora a gestão, mas, sendo ele mesmo o detentor do poder, ele pode ter interesse em 

expropriar os acionistas minoritários. Portanto, para os autores, os mercados de ações valem 

mais nos países que contam com boa proteção jurídica dos acionistas minoritários. 

A racionalidade que está por trás da pesquisa de La Porta et al. é que se a lei protege 

os acionistas minoritários, acionistas controladores, consequentemente, teriam menos chance 

de expropriá-los. Conforme as chances de expropriação por acionistas controladores diminui, 

o incentivo para formação de blocos de controle também diminui fazendo do controle 

societário algo sem valor, incentivando assim a propriedade pulverizada. 

Uma crítica consistente e predominante feita a La Porta et al. é a teoria construída por 

John Coffee12 que identificou que a metodologia usada pelos autores de codificação seria 

imprecisa e inconsistente, além de conter erros na classificação do índice dos direitos dos 

acionistas, que é o cerne da conclusão da pesquisa.  Para John Coffee, mesmo que o índice de 

La Porta et al. pudesse ser correlacionado com maior dispersão de propriedade acionária, isso 

não deveria significar que o direito, a legislação, tenha produzido esta propriedade dispersa, 

ao contrário, o que se deveria depreender daí é que o direito tem sido um produto da 

pulverização da propriedade na medida em que, existindo acionistas com posição mais 

relevante na propriedade das corporações, sua proteção se torna uma demanda que o direito 

preenche. O entendimento de Coffee é o de que o desenvolvimento do direito pode ter 

seguido o desenvolvimento da economia, considerando, este autor, que com o 

desenvolvimento da propriedade dispersa foram necessárias mudanças na legislação dos 

países onde ela ocorreu. 

                                                 
12 John Coffee, vide nota 2. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FGV – SP – Fundação Getúlio Vargas

4606



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Diante de fortes críticas como a de Coffee, La Porta et al. dedicaram-se a produzir uma 

resposta que, contudo, parece não ter auxiliado os problemas de sua primeira conclusão. Na 

referida resposta os autores mudaram ligeiramente seu foco para construir uma hipótese mais 

generalizada sobre a origem do sistema jurídico de um país. Para tanto eles dividiram os 

sistemas jurídicos do mundo em quatro categorias: sistemas de common law anglo-americano, 

sistema de direito civil, subdividido em sistema francês, sistema alemão e sistema 

escandinavo. Percebe-se que o esforço desta resposta dos autores é no sentido de justificar a 

teoria historicamente, já que diversos pesquisadores identificaram que muitas das variáveis 

legais utilizadas na construção do índice que serviu de premissa para o primeiro trabalho deles 

eram de origem recente e, assim, teriam sido adotadas de forma ambígua, porque muito 

depois que a realidade de propriedade dispersa tornou-se a estrutura predominante nos EUA e 

Reino Unido. Neste sentido a resposta dos autores não melhorou sua posição porque 

novamente identificou-se que tal revisão foi igualmente apoiada em uma metodologia 

arriscada, imprecisa, a partir da referida divisão dos sistemas jurídicos do mundo em apenas 

quatro categorias, o que claramente não é adequado por ser altamente questionável, 

especialmente levando-se em consideração os sistemas jurídicos da Ásia, África, América 

Latina e Europa Oriental.  

  Para Milhaupt e Pistor13, essa literatura de La Porta et al., amplamente seguida por 

diversos economistas, por conceituar de forma muito superficial e em período reduzido de 

tempo a origem dos sistemas jurídicos, faz com que sua justificativa para variação do uso das 

leis para dirigir a atividade econômica seja pouco convincente14. Com relação a este aspecto 

de origem dos sistemas legais, Milhaupt e Pistor15 examinaram informações desde 1870 até o 

ano 2000, tendo dividido-as em quatro grandes períodos reconhecidos da história econômica e 

encontraram, em cada um desses períodos, países pertencentes a pelo menos um dos sistemas 

legais de direito civil que cresceram mais rápido do que outros países com sistema legal de 

originário no commom-law, destacando que nos três períodos econômicos mais recentes, que 

praticamente envolvem todos o século vinte, países com sistema legal originado tanto no 

sistema civil escandinavo quando no alemão cresceram significativamente mais do que muitos 

países do commom-law.  

                                                 
13 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
14 As pesquisas que abrangem tempo mais longo consideram o período de 1960 a 2000. 
15 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
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 A constatação de Milhaupt e Pistor16 sobre esta literatura é a de que, porque ela só 

consegue considerar o sistema legal de um país como causa de desenvolvimento econômico e 

instituções econômicas, sugerindo que a única forma de uma sociedade crescer 

economicamente é a partir de um arcabouço legal de alta qualidade, ela está mais 

profundamente embasada em um outro tipo de premissa: a de que o direito é politicamente 

neutro. Mas os autores questionam esta premissa diante do fato de que o direito é um produto 

das relações humanas, portanto, aspectos e questões políticas intrínsecos à essas relações são 

parte indissociável dos sistemas legais, motivo pelo qual a suposta exogeneidade da política 

em relação ao direito é um verdadeiro engano. 

   Um exemplo recente no mundo real da imprecisão e incompletude da teoria 

legislativa, trazido como ilustração por Milhaupt e Pistor17, é a China. Isto porque o Produto 

Interno Bruto (PIB) da China vem crescendo, por mais de duas décadas, em percentuais 

anuais de mais de 9%, não obstante um sistema legal bastante precário, um mercado de 

capitais relativamente pequeno e práticas de governança corporativa bastante problemáticas. 

Outros exemplos em sentido muito similar ao chinês seriam por exemplo Coréia e Japão, que 

também experimentaram, em diferentes períodos, enorme crescimento econômico sem um 

bom sistema legal de proteção adequada. Para os autores, as imprecisões teóricas e a prova 

contrária do mundo empírico sugerem que talvez seja o momento de repensar com seriedade a 

teoria legislativa e a própria relação do direito com o capitalismo. 

   Considerando as forte e precisas críticas de John Coffee18 e Milhaupt e Pistor19 à 

teoria legislativa, apoiadas e ratificadas por fatos concreto, parece que a pergunta sobre a 

origem da estrutura de propriedade dispersa ou concentrada permanece não respondida a 

contento por referida teoria. 

 

III.3 A Teoria Política 

 

Outra doutrina influente sobre as origens de propriedade dispersa é a teoria política de 

Mark Roe, apresentada pela primeira vez em 1996, em seu livro “Strong Managers, Weak 

Owners”20. Esta teoria de Roe foi considerada provocadora, representando uma ruptura com o 

passado e com as teorias até então prevalentes por propor, de forma totalmente inovadora, que 

                                                 
16 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
17 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
18 John Coffee, vide nota 2. 
19 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
20 Roe, J. Mark, Strong Managers, Weak Owners: The Political Roots of American Corporate Finance, Princeton 
University Press, 19 
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a estrutura de propriedade acionária norte-americana foi determinada não pela eficiência 

econômica, mas sim por restrições políticas. Como entendida pelo próprio Roe, "as forças 

políticas e sociais desencadeadas durante os cataclismas da primeira metade do século XX — 

a devastação e colapso econômico das duas grandes guerras — são fontes mais plausíveis de 

muitas das políticas do pós-guerra avessas a mercados financeiros robustos do que as 

sutilezas distantes da origem do sistema legal." . Para este teórico, o fato de o ambiente norte-

americano não favorecer a concentração de poder e a centralização do sistema financeiro fez 

com que o sistema de controle de corporações centralizado em bancos, tal como revelado na 

Europa e no Japão, não tenha encontrado espaço para se desenvolver nos Estados Unidos e, 

assim, a propriedade acionária naquele país teria se mantido pulverizada.  

Sobre a teoria da Roe, alguns problemas centrais foram apresentados por diversos 

autores21. De início, um problema aparentemente óbvio na teoria política de Roe é que os 

indícios de que o sistema político americano desencoraja concentração financeira, usados em 

sua teoria como a possível origem para a dispersão de propriedade acionária americana, 

surgiram bem depois do advento da própria sistemática de estrutura acionária de separação 

entre poder e propriedade, não fazendo sentido cronológico, portanto, que possa ser 

considerado originário porque posterior ao sistema prevalente atualmente nos Estados Unidos. 

Mais ainda, a teoria de Roe é de difícil abstração já que trata da dispersão da 

propriedade no cenário americano e embora tenha como objetivo usar o caso particular para 

criar uma teoria genérica, Roe não explica a relação de sua teoria com o caso do Reino Unido. 

Efetivamente, a estrutura de propriedade das companhias no Reino Unido se parece muito 

com a dos Estados Unidos, contudo, o primeiro tem uma história política absolutamente 

diferente do último. Nesse sentido, ainda que plausível de uma certa maneira, a teoria política 

de Roe parece falhar em provar que o cenário político sempre tem um papel exclusivo e 

determinante, em todas as situações em que se distinguem sistemas corporativos dentro de um 

país. 

Assim como a teoria legislativa, a teoria política não parece ser bem sucedida em 

explicar de forma abstrata a origem das estruturas de propriedade acionária. 

 

III.4 A Teoria de “Ordem Privada” 

 

                                                 
21 John Coffee, vide nota 11. 
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Depois de analisar e criticar a "teoria legislativa" e a "teoria política", o próprio John 

Coffee construiu sua teoria no sentido de que propriedade acionária pulverizada teria se 

originado menos em forças externas inexorávies e muito mais em questões internas, chamadas 

pelo autor de “de ordem privada”. Para Coffee, nem questões legais e nem políticas foram 

mandatórias ou impediram o desenvolvimento da estrutura de propriedade dispersa, em vez 

diso, na visão deste teórico, foram os empresários, banqueiros e investidores integrantes dos 

sistemas que, buscando maximizar valor a seus respectivos negócios, encontraram razões 

internas aos mercados para se desfazerem do controle das companhias vendendo parte 

relavante de suas participações ao mercado. Em outras palavras, o exclusivo interesse de 

agentes especializados, entre os quais os bancos de investimento, as bolsas de valores, os 

empresários e os investidores, é, na visão deste autor, o elemento central que promoveu a 

propriedade dispersa.   

A racionalidade da tese de Coffee é que os empresários encontraram maneiras 

alternativas – como instituições auto-reguladoras e mecanismos contratuais - para garantir aos 

investidores que estes não seriam expropriados se investissem em suas empresas. É o Coffee 

chama de "a formação da confiança" promovida pela ordem privada e auto-regulação ao invés 

da legislação.  

De acordo com as observações de Coffee, somente após a passagem das estruturas 

corporativas de controladas para pulverizadas, promovidas pela "ordem privada", surgiu uma 

nova categoria política de acionistas minoritários que demandou e, portanto, deu causa à 

proteção legal e melhores práticas de divulgação de informações e transparência. Ou seja, 

para o autor, ao contrário do que defende a “teoria legislativa”, as leis não deram origem mas 

sim são uma consequência da nova estrutura de propriedade criada internamente pelos players 

de mercado.  

Coffee conclui que uma nova modelagem de relação entre políticas econômicas e 

mercados financeiros precisa ser pensada considerando-se que, na medida em que as 

companhias de propriedade dispersa são conhecidas em todos os mercados, sua onipresença 

parece indicar que somente a ordem privada é capaz criar empresas duradouras, estáveis, na 

qual propriedade e controle são separados em praticamente qualquer ambiente, jurídico ou 

político. 

Milhaupt e Pistor22 concordam com uma parte da visão de Coffee na medida em que 

para estes autores também é bem mais plausível que o arcabouço legal de proteção a 

                                                 
22 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
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investidores, pelo menos nos Estados Unidos, seja mesmo uma resposta à nova estrutura 

acionária de dispersão, e portanto separação entre propriedade e gestão, ao invés de uma 

causa. Contudo, parece ser esse o único ponto comum entre este autores já que Milhaupt e 

Pistor23 não excluem a relevância do papel do direito no desenvolvimento econômico. 

Para estes autores a relação entre o direito e o mercado é altamente interativa, é um 

processo de “ação e reação estratégica”. Leis e mercados, nesta visão, reagem um ao outro 

por intermédio de agentes humanos e instituições e a falha nas teorias que apenas consideram 

o papel do direito, ou o papel dos agentes políticos, está exatamente em não enxergar o direito 

como produto das relações humanas e suas múltiplas funções que efetivamente exerce no 

suporte aos mercados, ao processo perpétuo de formação e reforma de instituições, à criação 

de mecanismos para que os mercados possam se desenvolver e a economia funcionar de 

forma organizada.   

Para Milhaupt e Pistor24, a relação circular perpétua entre direito e desenvolvimento 

econômico não significa que as respostas de um e outro serão sempre as mesmas em cada 

sistema. Ao contrário, os autores argumentam que a forma com que cada sistema legal 

determinado deve reagir ao respectivo mercado varia de acordo com a forma com que o 

sistema legal está organizado e a natureza das funções predominantes que exerce.  

Portanto, a teoria da origem do mercado disperso na ordem privada ainda não satisfaz 

um completo entendimento do tema. 

 

III.5 A Teoria dos Benefícios Privados de Controle 

 

O conceito de benefícios privados de controle é bastante auto-explicativo: tais 

benefícios correspondem àqueles usufruídos por acionistas controladores ou gestores no 

controle da administração da companhia. 

Lucian Arye Bebchuk25 afirma ter identificado que a escolha do acionista por uma 

estrutura de propriedade concentrada ou dispersa é moldada pela dimensão dos benefícios 

privados de controle. De acordo com as conclusões do Bebchuk, quando os benefícios 

privados de controle em um determinado mercado são muito amplos, os acionistas que 

promovem a abertura de capital de uma companhia não terão nenhum incentivo em perder o 

controle, ou seja, envidarão seus esforços para manter o controle de forma que possam 

                                                 
23 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
24 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
25 Bebchuk, Lucian r., A Rent-Protection Theory of Corporate Ownership and Control. National Bureau of 
Economic Research Working Paper n. º 7203, julho de 1999 
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usufruir de tais benefícios. Isto é, no raciocínio do autor, quando o controle é valioso, por 

garantir relevantes benefícios privados a quem o detém, permitir a disponibilidade deste 

controle não significa promover dispersão, mas sim atrair quem se interesse por igualmente 

obter o controle, sendo impossível, assim, alcançar a pulverização acionária. 

Bebchuk encontrou em sua pesquisa empírica que, nos países em que são grandes os 

benefícios privados de controle, as estruturas de propriedade dispersa podem não ser 

escolhidas "mesmo que elas, teoricamente, pudessem produzir maior valor.".  Para ilustrar 

sua tese, Bebchuk indicou adequadamente os casos dos Estados Unidos e do Reino Unido, 

onde benefícios privados de controle são relativamente limitados e estruturas de propriedade 

dispersa são comuns, fazendo com que tais mercados tenham relativamente maior incidência 

de companhias de capital aberto. Bebchuk adiciona a sua ilustração que na Itália, por outro 

lado, onde os benefícios privados de controle são relativamente grandes e a estrutura de 

propriedade concentrada é muito mais comum, poucas empresas tem promovido a abertura de 

seu capital. 

Embora a teoria dos benefícios privados de controle se apresente bastante robusta, 

lógica e plausível porque explica bem o incentivo que acionistas têm para manter ou não o 

poder de controle e, portanto, indica opções entre estruturas de propriedade concentradas ou 

dispersas, de forma muito similar à tese legislativa (com a qual é totalmente compatível) tal 

teoria se demonstra muito mais convincente em descrever as estruturas contemporâneas tal 

como existentes do que propriamente a sua origem. 

 

IV - O Caso Brasileiro do Novo Mercado: Dualismo Regulatório 

 

Nesta seção será feita a apresentação de uma realidade específica considerando suas 

particularidades de funcionamento para tentar encontrar uma correlação teórica, se for este o 

caso: o Novo Mercado26 da BM&F Bovespa27. 

O Brasil tem uma tradicional história de estrutura de propriedade concentrada. Leal, 

Carvalhal da Silva e Valadares (2002) 28 analisaram a estrutura de propriedade no Brasil e 

                                                 
26 O Novo Mercado é o segmento de listagem da BM&F Bovespa destinado à negociação de ações emitidas por 
companhias que se comprometam, voluntariamente, com a adoção de práticas de governança corporativa 
adicionais em relação às que lhe são exigidas pela lei societária (Lei. 6.404/76 e posteriores alterações) 
disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6404consol.htm 
27 Bolsa de Valores de São Paulo, de acordo com informação no site da referida companhia em 2/6/2011, “A 

BM&FBOVESPA é uma companhia de capital brasileiro formada, em 2008, a partir da integração das 

operações da Bolsa de Valores de São Paulo e da Bolsa de Mercadorias & Futuros” 
(http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/intros/intro-sobre-a-bolsa.aspx?idioma=pt-br) 
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observaram uma forte preponderância de corporações brasileiras de propriedade concentrada, 

estrutura essa principalmente atingida através de uma estratégia de separação entre direito de 

voto e propriedade, uma vez que a legislação societária do Brasil não proíbe a emissão de 

ações sem direito a voto. 

Neste cenário de um país em desenvolvimento econômico, como o Brasil, um 

problema importante é freqüentemente observado: trata-se do problema indicado por Gilson 

et. al.29 como o problema de Olson
30. De acordo com o denominado Problema de Olson, 

reformas que estimulam o desenvolvimento do mercado de capitais e a pulverização da 

propriedade acionária promoveriam e possibilitariam uma maior participação de terceiros nos 

processos internos das companhias, o que não é do interesse de grupos que têm alcançado 

sucesso econômico e influência política sob o regime existente. Esses grupos, por se sentirem 

ameaçados com este crescimento, têm fortes incentivos para bloquear as reformas que 

poderiam aumentar a necessidade de boas práticas de governança corporativa desejáveis para 

o desenvolvimento do mercado. Portanto, “Dualismo Regulatório”, tal como definido por 

Gilson et. al. como uma competição regulatória entre um regime estabelecido previamente e 

um regime reformistas em que este segundo regulamento mais eficiente é criado e 

disponibilizado a todos os participantes do mercado enquanto que, o regime tradicionalmente 

estabelcido é mantido e permanece igualmente à disposição de todos, tanto os já sujeitos ao 

referido regime quanto os novos participantes do mercado.  Os autores argumentam que a 

manutenção do regime tradicional é essencial para que os atores do mercado percam o 

incentivo para obstaculizar reformas, já que estas apenas o atingiriam se estes optassem, 

voluntariamente, pelo novo regime.  

A razão de se mencionar aqui o Problema de Olson e seu respectivo remédio 

denominado “dualismo regulatório” é ilustrar a situação exata do mercado acionário brasileiro 

desde o final do ano 2000. Com efeito, durante a maior parte de sua história, o Brasil tem 

convivido com um mercado de ações subdesenvolvido, com uma estrutura de propriedade 

predominantemente concentrada e grandes conglomerados de famílias tradicionais que tem 

frequentemente usado seu poder político para impedir as reformas.  

                                                                                                                                                         
28 Ricardo Pereira Cámara Leal, André Luiz Carvalhal da Silva e Silvia Mourthé Valadares, Estrutura de 
Controle das Companhias Brasileiras de Capital Aberto, RAC. v.6, n.1, Jan./Abr. 2002, disponível em 
http://www.scielo.br/pdf/rac/v6n1/v6n1a02.pdf  
29 Gilson R.J., Hansmann H. and Pargeldler M., Regulatory Dualism as a Development Strategy: Corporate 
Reform in Brazil, the U.S., and the EU, Stanford Law and Economics Olin Working Paper No. 390, April 2010 
30 Veja em Gilson et. al. (We will call this resistance of the established economic and political elite to growth-

promoting reforms the Olson problem, after the economist who has described it most eloquently and 

insightfully). Mancur, Olson, The Rise and Decline of Nations (1982) 
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Para tratar do Problema de Olson do Brasil, o Regulamento do Novo Mercado31 

surgiu, em dezembro de 2000, como um paradigma do dualismo regulatório. Trata-se de um 

regulamento de adoção voluntária pelas empresas interessadas em adotar práticas de 

governança corporativa mais fortes, em especial a regra de não separação entre poder político 

e propriedade, isto é, todas as ações das companhias listadas no Novo Mercado tem que 

necessariamente atribuir direito de voto nas Assembléias Gerais aos seus acionistas. Enquanto 

isso, paralelamente, qualquer companhia pode negociar suas ações no mercado padrão ou 

mesmo nos níveis 1 e 2 de Governança Corporativa da BM&FBovespa. 

Embora tenha levado três anos desde sua criação para ganhar relevância, o fato é que o 

Novo Mercado tem crescido de forma importante. Enquanto em 2003 havia apenas duas 

empresas negociando suas ações neste segmento especial, em agosto de 2011 este número 

chegou a 12332, portanto, fica claro que a compra de ações de companhias que adotam regras 

mais rígidas de governança corporativa está se tornando cada vez mais uma alternativa de 

investimento no Brasil. E essa realidade parece só ter se tornado possível porque o Novo 

Mercado foi criado como uma alternativa voluntária ao sistema tradicional. 

Mais do que isso, essa indicação de adoção de melhores práticas de governança 

corporativa está sendo observada e preferida pelos investidores. É o que aponta um recente 

artigo33 ao indicar que das 64 companhias que em maio de 2011 formavam o índice 

IBovespa34, 31 são listadas no Novo Mercado.  

É relevante constatar, contudo, que o crescimento do Novo Mercado não significa, 

necessariamente, que a tradição brasileira de concentração esteja efetivamente se modificando 

para uma estrutura de pulverização de propriedade.  

                                                 
31 Regulamento de Listagem do Novo Mercado (veja em http://www.bmfbovespa.com.br/pt-
br/mercados/download/RegulamentoNMercado.pdf) 
32 Informação obtida no site da BM&F Bovespa, disponível em http://www.bmfbovespa.com.br/cias-
listadas/consultas/ipos-recentes/ipos-recentes.aspx?idioma=pt-br 
33 Graziella Valenti, Novo Mercado já é Metade do Ibovespa, Jornal Valor Econômico, quarta-feira 11/05/2011, 
pg. D1 
34 De acordo com informação do site da BM&F Bovespa, “O Índice Bovespa é o mais importante indicador do 
desempenho médio das cotações do mercado de ações brasileiro. Sua relevância advém do fato do Ibovespa 
retratar o comportamento dos principais papéis negociados na BM&FBOVESPA e também de sua tradição, pois 
o índice manteve a integridade de sua série histórica e não sofreu modificações metodológicas desde sua 
implementação em 1968. É o valor atual, em moeda corrente, de uma carteira teórica de ações constituída em 
02/01/1968 (valor-base: 100 pontos), a partir de uma aplicação hipotética. Supõe-se não ter sido efetuado 
nenhum investimento adicional desde então, considerando-se somente os ajustes efetuados em decorrência da 
distribuição de proventos pelas empresas emissoras (tais como reinversão de dividendos recebidos e do valor 
apurado com a venda de direitos de subscrição, e manutenção em carteira das ações recebidas em bonificação). 
Dessa forma, o índice reflete não apenas as variações dos preços das ações, mas também o impacto da 
distribuição dos proventos, sendo considerado um indicador que avalia o retorno total de suas ações 
componentes.” 
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 Isto porque, uma pesquisa profunda realizada por Érica Gorga35 sobre todas as 

companhias listadas no Novo Mercado, nos Níveis 1 e 2 de governança corporativa e no 

mercado padrão de 2000 até 2007 revelou que a maioria das empresas listadas no Novo 

Mercado, segmento mais pulverizado e de práticas mais restritas de governança corporativa, 

tiveram sua primeira oferta pública de ações, tendo portanto se tornado de capital aberto, 

diretamente neste segmento. Isto é, não são as companhias tradicionalmente participantes do 

mercado de capitais que estão mudando seu padrão de comportamento e optando por adotar 

práticas melhores. De fato, conforme levantado por Gorga, quase 85% das empresas no Novo 

Mercado são “novas entrantes”, o que sugere, nas palavras da autora, a identificação de dois 

mundos corporativos no mercado de capitais brasileiro: um formado por companhias de 

capital aberto novas, que adotaram melhores práticas de governança corporativa; e outro 

formado por companhias tradicionais que não mudaram nem suas práticas, nem sua estrutura 

de propriedade.  

 A atualização dos dados levantados por Gorga até agosto de 2011 mostra uma 

mudança praticamente insignificante no cenário então encontrado. Enquanto que até 2007 

apenas 15,2% das empresas do Novo Mercado eram companhias de capital aberto que já 

tinham suas ações negociadas em bolsa e migraram para o novo segmento, em agosto de 

2011, das 123 empresas integrantes do segmento especial, 23 (ou 18.7%) migraram36. 

Continua, portanto, o cenário de manutenção da maioria expressiva das companhias 

tradicionais nos segmento de práticas menos contundentes de governança corporativa. 

 Este sinal de que um número significativo de companhias tradicionais continuam 

aparentemente resistentes a mudanças em suas práticas para adoção de melhores padrões de 

governança corporativa é reforçado por duas outras situações ocorridas recentemente.  

Em 2001, uma reforma da Lei das S.A., por meio da Lei 10.303, pretendeu expandir 

os direitos dos acionistas minoritários de modo a possibilitar a representação destes no 

Conselho de Administração37, contudo, frente à situação de atribuição de maior poder aos 

                                                 
35 Erica Gorga, Changing the paradigm of stock ownership from concentrated towards dispersed ownership? 

Evidences from Brazil and consequences for emerging countries, Northwestern Journal of International Law & 
Business, v. 29, n. 2, 2009 
36 Atualização realizada pela própria autora com informações do site da BM&F Bovespa. 
37 Lei. 10.303/2001: "Art. 141. .. 

§ 4
o
 Terão direito de eleger e destituir um membro e seu suplente do conselho de administração, em votação em 

separado na assembléia-geral, excluído o acionista controlador, a maioria dos titulares, respectivamente: 

I - de ações de emissão de companhia aberta com direito a voto, que representem, pelo menos, 15% (quinze por 

cento) do total das ações com direito a voto; e 

II - de ações preferenciais sem direito a voto ou com voto restrito de emissão de companhia aberta, que 

representem, no mínimo, 10% (dez por cento) do capital social, que não houverem exercido o direito previsto no 

estatuto, em conformidade com o art. 18. 
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minoritários em um mercado de grande poder político do acionista controlador, a mesma 

reforma acrescentou um parágrafo adicional ao dispositivo legal para assegurar aos acionistas 

controladores a eleição da maioria dos membros do Conselho38, mantendo a hegemonia do 

grupo de controle sobre a gestão da empresa.  

Mais recentemente (em 7 de julho de 2010), seguindo o contexto da tendência 

mundial, a BM&F Bovespa propôs reformas na regulamentação do Novo Mercado, entre as 

quais o aumento do percentual mínimo de conselheiros independentes de 20% para 30%, 

indicando assim um interesse especial na questão39. Entretanto, das 93 empresas que 

responderam à consulta feita pela BM&F Bovespa com relação à referida proposta de 

aumento do percentual de conselheiros independentes, 54 (58% de quem votou) votaram 

contra tal alteração40, motivo pelo qual a alteração não foi introduzida no regulamento. Esse 

resultado confirma que no Brasil existe ainda uma importante resistência ao aumento da 

presença de independentes nos Conselhos de Administração, o que evidencia que o órgão 

continua dominado por controladores que não tem interesse em promover uma 

profissionalização da gestão da empresa, nem de aumentar a transparência do fluxo de 

informações, ainda que em detrimento dos acionistas minoritários e especialmente em 

descompasso com as práticas mundiais. 

 Portanto, embora o crescimento do número de companhias com práticas mais 

rigorosas de governança corporativa esteja crescendo, como revela o incremento do Novo 

Mercado, se esta é efetivamente uma nova realidade no Brasil ou se se trata simplesmente de 

insignificantes ajustes meramente formais, só o tempo poderá mostrar. 

 

V - Conclusão 

                                                                                                                                                         
§ 5

o
 Verificando-se que nem os titulares de ações com direito a voto e nem os titulares de ações preferenciais 

sem direito a voto ou com voto restrito perfizeram, respectivamente, o quorum exigido nos incisos I e II do § 4
o
, 

ser-lhes-á facultado agregar suas ações para elegerem em conjunto um membro e seu suplente para o conselho 

de administração, observando-se, nessa hipótese, o quorum exigido pelo inciso II do § 4
o
. 

§ 6
o
 Somente poderão exercer o direito previsto no § 4

o
 os acionistas que comprovarem a titularidade 

ininterrupta da participação acionária ali exigida durante o período de 3 (três) meses, no mínimo, 

imediatamente anterior à realização da assembléia-geral.” 
38 Lei 10.303/2001: “Art. 141..... Sempre que, cumulativamente, a eleição do conselho de administração se der 

pelo sistema do voto múltiplo e os titulares de ações ordinárias ou preferenciais exercerem a prerrogativa de 

eleger conselheiro, será assegurado a acionista ou grupo de acionistas vinculados por acordo de votos que 

detenham mais do que 50% (cinqüenta por cento) das ações com direito de voto o direito de eleger conselheiros 

em número igual ao dos eleitos pelos demais acionistas, mais um, independentemente do número de 

conselheiros que, segundo o estatuto, componha o órgão.” 
39 BM&F Bovespa: proposta de novo regulamento dos níveis diferenciados de Governança Corporativa. 
Disponível em http://www.acionista.com.br/bovespa/070710_niveis.htm 
40 BM&F Bovespa anuncia o resultado da proposta de alterção dos regulamentos dos níveis diferenciados de 
Governança Corporativa. Disponível em 
http://www.acionista.com.br/bovespa/090910_governanca_corporativa.htm 
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Considerando as quatro teses resumidas neste artigo, minha primeira conclusão é a de 

que tentar explicar a estrutura societária a partir de experiências totalmente diferentes 

(políticas, sociais ou legais) de vários países ao redor do mundo em uma exclusiva e única 

origem é demasiadamente ambicioso e frequentemente tem se demonstrado, ainda que a 

posteriori, bastante problemático. 

A teoria legislativa, por exemplo, tal como desenvolvida por La Porta et al., é muito 

plausível e informativa no sentido de que efetivamente relaciona leis de proteção aos 

investidores com propriedade dispersa. No entanto, parece falhar ao provar que as leis sejam 

as origens dos mercados de capitais dispersos e robustos. Não obstante as conclusões 

indiquem propriedade mais dispersa como sendo predominante em países com forte proteção 

aos investidores, é mais plausível que a proteção seja um efeito da estrutura corporativa, ao 

invés de sua origem. A pesquisa de La Porta et al. nos fala provavelmente muito mais sobre a 

estrutura corporativa contemporânea e sua relação com os sistemas jurídicos atualmente em 

vigor em determinados países - provavelmente uma legislação exigida pelas instituições 

econômicas - do que sobre as origens das estruturas de propriedade. 

Com relação ao caso brasileiro, ora em foco, é notável que a legislação não protege de 

maneira forte os acionistas minoritários. Ao contrário, como indicado acima na alteração 

legislativa promovida em 2001, é frequente que alterações que busquem incrementar os 

direitos dos acionistas minoritários venham acompanhadas de dispositivos que garantem a 

manutenção pacífica do controle pelos acionistas manjoritários41.  

No caso do Brasil, portanto, parece se confirmar a correlação entre legislação fraca na 

proteção dos investidores e sistema de propriedade acionária concentrado, contudo, como nos 

demais casos de outros países, não se tem indícios de que a legislação tenha originado este 

tipo de sistema, mas sim que os interesses dos acionistas controladores tenham prevalecido 

historicamente para o desenvolvimento e manutenção de uma legislação que atenda esses 

interesses, ou seja, não ofereça grande proteção aos acionistas minoritários. 

A teoria política, por sua vez, como explorada por Mark Roe exprime uma tese lógica 

e convincente para o contexto norte-americano da estrutura empresarial, mas também falha 

quando generaliza a experiência de um único país para outras situações, sugerindo sua 

aplicação em todo o mundo. 

                                                 
41 Lei. 10.303/2001. Vide nota 28. 
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A aplicação ou constatação da teoria de Roe no cenário brasileiro fica bastante 

prejudicada por estar definitivamente focada na origem de propriedade pulverizada, que não é 

o caso do Brasil ainda. Se hipoteticamente quisermos fazer um exercício de considerar o 

ambiente do Novo Mercado um sistema de propriedade efetivamente dispersa, ainda assim tal 

dispersão não teria relação com a teoria política de Roe porque evidentemente não teria 

nenhuma justificativa comum em sua origem com o sistema americano de um mercado 

financeiro oficialmente desestimulador da concentração.  

A teoria de John Coffee, denominada de “teoria da ordem privada” goza de um 

benefício histórico: ela parte do insucesso empírico da aplicação de outras teorias precedentes, 

dando ao autor esta vantagem de observador posterior. De fato, a realidade é a melhor 

possibilidade de análise da aplicabilidade de cada teoria. Quanto mais recente o espectador, 

melhor a visão que pode ser capaz de experimentar.  

Contudo, a teoria de Coffee parece não considerar as múltiplas funções do direito. 

Entendendo que o sistema legal responde à demanda do mercado, exclusivamente, e não que 

pode consistir também em gerar e provocar mudanças no sistema econômico, Coffee 

subestima as funções do direito tal qual trazidas por Milhaupt e Pistor42 além de proteção, 

quais sejam, coordenação, sinalização e credibilidade. Ignorar que o direito tenha um papel 

efetivo e relevante como elemento ativo para mudanças parece enfraquecer a postura de 

Coffee. 

Na realidade brasileira, a teoria de Coffee parece funcionar às avessas, isto é, os atores 

privados não necessariamente originaram a estrutura de alta concentração, mas certamente 

têm sido veementes mantenedores da sistemática atual, como indicado no item anterior em 

ações públicas no sentido de assegurar a hegemonia do poder de controle, portanto, da 

concentração do poder nas mãos dos acionistas majoritários.  

A última tese trazida neste ensaio, a teoria dos benefícios privados de controle se 

apresenta como uma teoria robusta, lógica e totalmente plausível, que explica bastante o 

incentivo para os acionistas manterem ou desistirem do poder de controle e, portanto, a forma 

pela qual se escolhe entre estruturas de propriedade concentradas ou dispersas. No entanto, da 

mesma forma que a tese legislativa (com o qual é totalmente compatível) esta teoria se 

demonstra muito mais convincente em descrever as estruturas contemporâneas do que em 

identificar sua origem histórica.  

                                                 
42 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
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A partir da observação da autópsia institucional que Milhaupt e Pistor43 fazem de seis 

escândalos mundiais, suas origens e suas consequências, bem como de indicações sobre o que 

aconteceu no Brasil em termos de estrutura corporativa, minha percepção é a de que é 

exageradamente ambicioso e possivelmente inadequado adotar uma única razão para o 

desenvolvimento do mercado de capitias de todos os países. A cultura, a história, as 

instituições, o desenvolvimento econômico, os custos sociais, a política, o mercado 

financeiro, o sistema legal, a educação, o papel da mídia e vários outros fatores podem ter, em 

cada caso, seu papel especial e de maior ou menor peso. Tratar o tema desenvolvimento a 

partir de abstrações de realidades atípicas e distintas parece não ser a melhor postura para 

realidades tão complexas. 

Eu não pretendo subestimar os esforços científicos para se descobrir uma razão 

plausível para o desenvolvimento de um mercado de países. É totalmente compreensível que 

se entenda que essas conclusões poderiam ser decisivas para futuras propostas e políticas 

públicas no sentido de promover o desenvolvimento racional e viável, mas, como 

argumentam Milhaupt e Pistor44, parece ter chegado o momento de dar menos relevância às 

origens e características formais do direito para focar, em lugar disso, em como os sistemas 

legais mudam, ou seja, o que provoca alterações sistemicas.  Para tanto, é preferível uma 

imersão mais profunda em realidades distintas, considerando suas particularidades e como 

cada sistemas funciona e se movimenta em relação às economias locais, qual o papel histórico 

do direito, como ele se organiza, quais as funções que exerce em determinada comunidade, 

trabalhando assim em teorias eventualmente mais restritas, mas ainda assim bastante úteis, 

quiçá mais úteis do que a vã tentativa de estabelecer fórmulas e métodos mais genéricos que 

historicamente não tem se sustentado. 

Com relação ao Brasil, parece que apesar das mudanças de estrutura de propriedade 

não serem poucas e nem desprezíveis, quando paralelamente consideramos a minoria de 

companhias tradicionais no Novo Mercado, pode-se argumentar que ainda existe um longo 

caminho a ser trilhado pelo mercado de capitais brasileiro até que se possa considerá-lo um 

sistema de propriedade pulverizada, com boas práticas de governança corporativa e seriedade 

no tratamento dos direitos dos acionistas minoritários. 

O Brasil vive um momento peculiar de oportunidade de crescimento econômico 

através do desenvolvimento de seu mercado de capitais, mas o sucesso deste crescimento 

depende de deixar uma tradição de manipulação de informações, abuso de poder de controle e 

                                                 
43 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
44 Milhaupt e Pistor, vide nota 3. 
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expropriação de minoritários para se incluir no cenário mundial e levar efetivamente a sério a 

governança corporativa, para assim poder atrair investimentos e fortalecer sua economia, 

parte fundamental do desenvolvimento de uma nação. 
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EFEITOS DA AVERBAÇÃO EM PROPRIEDADE INTELECTUAL - UM ESTUDO 
DE CASO 
 
EFFETS DE L`ENREGISTREMENT DANS LA PROPRIÈTÈ INTELLECTUELLE – 
UNE ÉTUDE DE CAS 

 

                 Charlene Maria C. de Ávila Plaza1 
                 Nivaldo dos Santos2 

 
 
 

“Que fim a fama tem, se não tomar porções incertas de papel 
incerto (...). Homens, pois, a escrever, falar, pregar, e heróis a 

matar. Bardos que queimam á noite o círio ainda desperto, para 
ganhar, ao ser o autor já pó, um busto, um quadro ruim ou um 

nome só”.  
Lorde Byron 

 
 
 
RESUMO 
 
O objetivo do estudo - polêmico nas doutrinas e jurisprudências baseia-se em um Case entre duas 
empresas de medicamentos, cujo litígio iniciou-se em 1999 através de Ação de preceito cominatório 
cumulada com indenização por perdas e danos por suposta usurpação de marca registrada e que 
tramita em juízo até o presente momento em que se escreve o artigo, motivo por si só relevante para 
que os autores não declinem os nomes das partes litigantes. No entanto, “iremos nos servir das 
expressões “empresa autora” e “empresa ré” para auxiliar melhor entendimento aos leitores”. No caso 
em tela, a empresa autora ingressou com ação respaldada em registro de marca de terceiros, ou seja, 
sem ter o direito de se opor a terceiros, vez que a anotação da transferência da cessão da marca 
padeceu de anotação e publicação em tempo hábil. Deste modo, partimos das seguintes problemáticas: 
O ato inter partes relativo à titularidade de um direito de propriedade industrial, sem a devida 
publicação em tempo hábil do respectivo ato registral pelo Órgão Administrativo - INPI confere ao 
beneficiário a legitimidade processual para atuar em defesa do direito em face de terceiros? Os atos 
processuais praticados antes da anotação da transferência da marca e a competente publicação na RPI 
faz com que sejam considerados nulos? 
Palavras chave: averbação, propriedade intelectual, atos processuais, legitimidade processual. 
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L´objetif de l´étude – controversée dans la douctine et la jurisprudence est base sur um cãs de deux 
sociétés pharmaceutiques, dont l´affaire a comménce em 1999 grâce à l´action combinée de 
l´obligation de minatory avex une compensation pour dommages intérets pour le vol presume de 
marque et que est em cours au tribunal jusqu´a ce que le moment présent qui vous écrivez l´article, la 
raison elle pertinente pour les auteurs n´ont pás baissé les noms servirons des termes auteur 
d´entreprise et société défenderesse pous aider les lecteurs à mieux compreendre. Dans le cas présent, 
l´auteur a déposé une entreprise soutenue par la marque d´auteur cést a dire, sans avoir le droit de 
s´opposer à d´autres, depuis l´enregistrement du transfert  du transfert de la marque a suffert de la 
publication em temp opportun. Ainsi, nous avons mis le prbléme suivant: Le loi sur les inter pars sur la 
propriété d´un droit de propriété industriélle sans publication raison em temp opportun par le conseil 
d´administration respectif registraux act administratif – INPI donne au bénéficiare le statuit juridique 
d´agir dans la défense du droit l´egard des tiers? Les actes de procédure avant l´enregistrement du 
transfert de la marque et la publication pertinent dans le RPI rend vide? 
Mots-clés: enregistrement, la propriété intellectualle, les actions de procedure, un statut juridiques. 
 
 
INTRODUÇÃO  
CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
 

A ré trata-se de empresa de capital exclusivamente nacional que conseguiu 

prosperar após décadas de trabalho árduo e honesto, enfrentando desde então todas as 

adversidades notoriamente conhecidas no tocante à concorrência com mega conglomerados 

farmacêuticos internacionais que sempre dominaram o mercado brasileiro e só se viram 

incomodados com o advento da liberação de produção e comercialização dos MPIs 

(medicamentos isentos de prescrição, ou over the counter3 - OTC), quando então se 

vislumbrou a oportunidade para as empresas nacionais do ramo.  

Nesta época já era uma empresa de reconhecida competência e dinamismo em seu 

segmento, se projetou fortemente com esta possibilidade de expansão dos negócios 

representada pela liberação dos MPIs, vindo a disputar um espaço até então tranquilamente 

ocupado pelas poucas empresas estrangeiras que, diga-se de passagem, arraigadas à sua 

confortável reserva monopolística de mercado, muito se esforçaram para que não fosse 

permitida a produção e comercialização no Brasil dos medicamentos conhecidos como 

genéricos e similares. 

 Como uma das pioneiras deste “novo” mercado a empresa ré enfrentou severas 

resistências que lhe foram opostas das mais diversas formas, desde as de ordem concorrencial 

(leal ou não), passando pelas de ordem burocrática estatal, e alcançando o emprego do Poder 

Judiciário como ferramenta de intimidação e obstáculo para o pleno desenvolvimento de sua 

atividade. 

                                                           
3 O termo OTC – over the counter, i.e, “sobre o balcão” são medicamentos que podem ser comercializados sem a 
necessidade de prescrição médica. No Brasil, estes produtos são conhecidos como MIP – medicamentos isentos 
de prescrição. 
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 A empresa-ré não teve o privilégio de se defender somente neste caso em análise por 

argumentações muito semelhantes. Ao contrário, foram vários os processos judiciais que 

enfrentou. E não foi somente ela que atravessou estas dificuldades. Outras empresas 

(curiosamente, também nacionais) também foram submetidas a esta situação que pode ser 

definida modernamente como Sham Litigation
4. Esta ferramenta foi empregada com 

virulência e eficiência pelas empresas estrangeiras que não se furtaram a agitar especialmente 

questões de propriedade intelectual (marcas, patentes, desenho industrial, concorrência 

industrial, direitos autorais, etc.) com o óbvio intuito de barrar o avanço econômico e 

tecnológico das empresas nacionais. 

A Constituição Federal, no artigo 5º, XXXIV, alínea "a", dispõe sobre o direito 

fundamental de petição aos poderes públicos5. Como princípio constitucional, sua restrição 

deve ser analisada com cautela. Da mesma forma, o direito de ação é protegido (artigo 5º, 

XXXV, da CF) e seu abuso coibido com o instituto da má-fé processual6. Neste caso, tendo 

em vista que no direito de ação o sujeito passivo é o Estado (Poder Judiciário, o dolo do 

litigante provoca vício na vontade judicial e somente o Estado-juiz é titular para declarar o 

exercício abusivo desse direito). 

O artigo 14, inciso III, do Código de Processo Civil parece bem se encaixar a 

doutrina da sham litigation dispondo que “são deveres das partes e de todos aqueles que de 

qualquer forma participam do processo: (...) III - não formular pretensões, nem alegar defesa, 

cientes de que são destituídas de fundamento”. 

O mesmo diploma legal, em seu enunciado do artigo 17, exemplifica condutas 

apuradas como má-fé do litigante. Entre elas, destacamos o inciso III, que preceitua como má-

fé o uso do processo com fins de se alcançar objetivo ilegal. Com isso, se a tentativa de se 

excluir concorrente do mercado, nos termos dos artigos 20 e 21 da Lei 8.884/1994, representa 

                                                           

4A doutrina da sham litigation diz respeito a uma ação - ou a conjunto de ações – promovida no âmbito do Poder 
Judiciário que careça de bases objetivas e fundamentadas e de expectativa plausível e razoável de sucesso, com a 
finalidade disfarçada de prejudicar concorrente direto. Ela também se refere ao abuso do direito de petição ao 
Poder Executivo e Legislativo. A tradução "litigância simulada" enfatiza a compreensão da utilização de 
camuflagem processual pelo competidor de má-fé, uma vez que é primordial para a caracterização da conduta 
que a tutela estatal seja invocada com a finalidade deliberada de prejudicar a concorrência. Sem esse último 
quesito comprovado não há como falar em sham litigation. Assim, a invocação da autoridade estatal ocorre de 
forma disfarçada, simulando uma situação para ocultar o fim almejado de prejudicar a concorrência. Utiliza-se 
da má-fé para a obtenção de uma vantagem indevida. Vide: STEINMAN, D. R. e FITZPATRICK, D. S., 
Antitrust counterclaims in patent infringement cases: a guide to Walker process and sham-litigation claims, in 
Texas Intelectual Property Law Journal, vol. X, nº95, 2001-2002, p.101. 
5 Artigo XXXIV. São a todos assegurados, independentemente de pagamento de taxa: a) o direito de petição aos 
Poderes Públicos em defesa dos direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder. 
6Artigo XXXV. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. 
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infração à ordem econômica, ou seja, é considerado um ilícito (concorrencial), pode-se 

entender que a sham litigation nada mais é, em termos legais, que a cominação das infrações 

positivadas nos dispositivos acima mencionados. 

No entanto, as situações concretas devem ser interpretadas com sensata 

razoabilidade, de modo a evitar a repressão a condutas que somente revelem astúcia ou 

espírito de luta, sem transbordar para o campo do excesso. Como em todo combate, 

reprimem-se os golpes baixos, mas sem golpes não há combate7. 

 Em um ambiente favorável, com uma lei de propriedade industrial recém-publicada 

com profundas reformas, e com o medo que foi propositalmente disseminado quanto à 

qualidade sanitária e terapêutica dos MPIs, foi uma verdadeira epopeia para conseguir se 

firmar no mercado.  

O panorama hoje é outro. Os MPIs se consolidaram como uma realidade inafastável, 

que se provou eficaz e benéfica não somente à população brasileira (especialmente a das 

classes menos favorecidas) como também à sua própria economia, como facilmente 

observável pelo progresso auferido pelas empresas (em sua grande maioria de capital 

nacional) que se dedicaram a esta nova possibilidade. 

 Esta realidade foi absorvida até mesmo pelos antigos algozes reacionários às 

mudanças, que trataram de procurar uma nova forma de se relacionar com o mercado 

consumidor que agora dispõe de uma gama muito maior e menos dispendiosa de produtos e 

de fornecedores confiáveis de medicamentos. Também tiveram de investir pesadamente em 

seu parque fabril que estava obsoleto. Não bastasse procuram agora conquistar o mercado dos 

MPIs que tanto rechaçaram, e inclusive reconhecendo a competência das empresas que antes 

combatiam (vide o ocorrido com a própria empresa ré que recentemente passou a contar com 

uma das gigantes multinacionais do ramo como sua sócia). 

 No campo da litigância judicial ocorreu o mesmo. O que antes era visto como 

pecado se transformou em virtude. Não se vê mais o uso da ferramenta já superada da Sham 

Litigation como meio de intimidação neste segmento mercadológico. O entendimento do 

Poder Judiciário evoluiu e já não aceita o emprego das leis de proteção à propriedade 

intelectual para fins anticoncorrenciais.  

                                                           

7DINAMARCO, Cândido Rangel, Instituições de direito processual civil, vol. II, Malheiros, São Paulo, 2001. 
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 Contudo não há guerra que não deixe suas marcas, e, seja por falta de maturidade da 

própria empresa ré na defesa de seus direitos ou ainda por excesso de competência de seu ex 

adverso, o fato é que se encontra em uma situação absolutamente injusta, inexplicável e 

inaceitável neste feito como jamais esteve antes.  

Este caso que se desvela como mais uma investida como outra que haviam 

enfrentado antes com sucesso acabou por se tornar um pesadelo sem paralelo, com uma 

sentença desfavorável fundamentada em argumentos que a própria Justiça não mais aceita, 

com uma condenação estratosférica e irreal que não encontra nenhuma explicação na lógica e 

no bom senso e muito menos respaldo jurídico. Assim, vejamos: 

 
 HISTÓRICO DOS FATOS 
  

No ano de 1999, a empresa-ré passou a responder a uma ação cominatória c/c com 

reparação de perdas e danos com pedido de tutela antecipatória proposta pela empresa autora 

sob alegação de que comercializa produto com marca própria e indicação de tratamento de 

pediculose, e que a empresa ré teria lançado no mercado produto assemelhado utilizando 

indevidamente de sua marca registrada. 

O Juízo deferiu de plano a tutela antecipatória e, a posteriori, prolatou sentença em 

2003, deferindo à empresa autora o pleito e condenando a empresa ré a composição de perdas 

e danos, nos termos dos arts. 207 a 210 da Lei de Propriedade Intelectual, remetendo à 

liquidação por artigos8. 

Seguiram-se recursos da empresa ré aos tribunais superiores enquanto a empresa 

autora promovia a execução provisória de sentença baseada em sui generis Laudo Pericial. 
                                                           

8Art. 207. Independentemente da ação criminal, o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar 
cabíveis na forma do Código de Processo Civil. Art. 208. A indenização será determinada pelos benefícios que o 
prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido. Art. 209. Fica ressalvado ao prejudicado o direito 
de haver perdas e danos em ressarcimento de prejuízos causados por atos de violação de direitos de propriedade 
industrial e atos de concorrência desleal não previsto nesta Lei, tendentes a prejudicar a reputação ou os negócios 
alheios, a criar confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os 
produtos e serviços postos no comércio. § 1º Poderá o juiz, nos autos da própria ação, para evitar dano 
irreparável ou de difícil reparação, determinar liminarmente a sustação da violação ou de ato que a enseje, antes 
da citação do réu, mediante, caso julgue necessário, caução em dinheiro ou garantia fidejussória. § 2º Nos casos 
de reprodução ou de imitação flagrante de marca registrada, o juiz poderá determinar a apreensão de todas as 
mercadorias, produtos, objetos, embalagens, etiquetas e outros que contenham a marca falsificada ou imitada. 
Art. 210. Os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado, dentre os 
seguintes: I - os benefícios que o prejudicado teria auferido se a violação não tivesse ocorrido; ou II - os 
benefícios que foram auferidos pelo autor da violação do direito; ou III - a remuneração que o autor da violação 
teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o 
bem. 
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A empresa ré, além de ainda aguardar resposta definitiva aos recursos que interpôs, 

também ingressou com ação de nulidade questionando vícios formais nos feitos originários, 

enquanto já sofre os efeitos das constrições milionárias em seu patrimônio em sede de 

execução provisória. 

Em 2002 houve a incorporação da empresa autora, até então titular da marca. Em 

decorrência da incorporação realizada houve a absorção do patrimônio líquido da empresa 

autora e, conseqüentemente, extinguindo-a a partir do registro dos atos constitutivos em 

24.05.2002 na Junta Comercial competente, quando então tal incorporação passou a fazer 

efeitos quanto a terceiros. 

Neste contexto, a empresa autora até então integrante do pólo ativo do litígio, foi 

incorporada, pela atual empresa autora sendo que a partir da data base de 01.01.2002 ficou 

estipulado ente as partes a presente operação para fins econômicos e fiscais, e para fins de 

implementação da incorporação a data base foi 15.01.2002. 

Em data de 08.10.2002 houve por parte dos procuradores da empresa autora pedido 

de substituição processual em decorrência da sua incorporação.  

 A empresa incorporadora, por sua vez, alterou o seu nome empresarial sucedendo, 

assim, a incorporada nos seus direitos e obrigações – trabalhistas, fiscais, previdenciárias, etc.. 

O histórico entre o interregno da Ação Inicial e a publicação da anotação da 

transferência de cessão da Marca pode ser representado da seguinte maneira: 

 

- Período entre 1999 a 2002 e 2002 a 2010: 

Empresa autora – 

incorporada em 2002 

DATA Empresa incorporadora  

Depósito no INPI do pedido de 
registro da Marca Nominativa 

 
26/07/1990 

 
___________ 

Depósito no INPI do pedido de 
registro da Marca Mista  

 
10/09/1991 

 
______________ 

Concessão da marca 
nominativa 

 
09/06/1992 

 
___________ 

Concessão da marca mista  
16/03/1993 

 
_____________ 

Proposição da Ação 
Cominatória  

 
16.061999 

 
___________ 

Incorporação e extinção da 
empresa autora – Registro dos 
Atos Constitutivos na JUCERJ 

 
24/05/2002 

 
Incorporadora e substituta processual  

Pedido de substituição 
processual pela empresa - 
incorporadora  

 
08/10/2002 

Retificou-se o nome e a Incorporadora 
passou a ser substituta processual. 

Sentença 29/04/2003  
Anotação da Cessão –   
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Transferência da marca – 
INPI  

09/01/2007 
Revista 1879 

Oponibilidade perante terceiros 

Homologação do Laudo 
Pericial da Liquidação de 
Sentença 

 
14/05/2007 

 

Anotação da Cessão – 
Transferência da marca – 
INPI –  

 
10/07/2007 

Revista 1905 

 
Oponibilidade perante terceiros 

Anotação – Retificação Nome 
e Sede alterados –  

06/07/2010 
Revista 2048 

Oponibilidade perante terceiros 

Anotação – Retificação Nome 
e Sede alterados –  

 
06/10/2010 

Revista 1048 

 
Oponibilidade perante terceiros 

 

Em consulta à Base de Marcas no INPI, verificamos que com relação à marca objeto 

de litígio existem 02 (dois) processos em andamento, sendo que, em relação ao primeiro 

processo, o depósito do pedido da marca se verificou na data de 26.07.1990 e a sua concessão 

de registro em data de 09.06.1992 e, quanto ao segundo processo, a data do pedido do 

depósito de marca 10.09.1991 e a sua concessão em 16.03.1993. 

Entretanto, causam-nos estranheza e perplexidade com relação à data da “anotação 

da transferência” da cessão da marca efetuada pelo INPI no que concerne à substituição da 

antiga titular, pela nova titular e atual autora da ação, vez que o processo em andamento no 

INPI, refere-se às datas de publicação das anotações da cessão (transferência) da marca 

nominativa na data de 09.01.2007, na Revista da Propriedade Industrial n° 1879. 

Posteriormente, como retificação da mesma RPI, tendo em vista incorreção no teor do 

despacho administrativo – quanto ao nome e sede alterados, foi republicada a anotação da 

transferência na RPI de n° 2048, em data de 06.10.2010 quando somente então tal 

transferência passou a gerar efeitos quanto a terceiros. 

O mesmo sucedeu-se com relação ao processo da marca mista, em que as datas 

quanto à publicação da anotação da transferência se verificaram em 10.07.2007 na RPI de n° 

1905, retificada posteriormente na RPI de n° 2048, na data de 06.04.2010. 

Antes em que se possa aventar que, uma vez cedida ou de outra forma alienada a 

marca, o adquirente, fica sub-rogado desde logo nos direitos resultantes do registro, inclusive 

competindo-lhe, desde então, as ações facultadas pela Lei na defesa do uso exclusivo da 

marca, (não argumentando, neste caso, acerca da legalidade e/ou legitimidade do registro da 

marca em questão), é primordial atentarmos para a condicionante prescrita em Lei especial 

que não foi considerada nem pela empresa incorporadora e substituta processual da 

incorporada e nem mesmo pelo Estado-Juiz. 
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Assim, questionamos se ato inter partes relativo à titularidade de um direito de 

propriedade industrial, sem a devida publicação em tempo hábil do respectivo ato registral 

pelo Órgão Administrativo - INPI confere ao beneficiário a legitimidade processual para atuar 

em defesa do direito em face de terceiros? 

 Os atos processuais praticados antes da anotação da transferência da marca no INPI 

e a publicação na RPI podem ser considerados nulos? 

 
1. APONTAMENTOS SOBRE A MARCA COMO DIREITO DE PROPRIEDADE NO 
MERCADO 

A Constituição Federal de 1988, em seu enunciado do artigo 5º, XXIX, assegurou 

aos autores de inventos industriais, privilégio temporário para sua utilização, bem como 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros 

signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e 

econômico do País. 

Embora se tratando de objetos de criação não corpórea, fruto da atividade intelectual 

do homem, as marcas são consideradas como um direito de propriedade. Mas, não a 

propriedade exercida sobre o signo, mas sobre seu uso no mercado, com finalidades 

específicas de garantir retorno do investimento na imagem do produto ou serviço em questão, 

ou na sua qualidade. 

Desta forma, entende-se que a marca é definida como direito de propriedade e tal 

conceito está expresso na Lei de Propriedade Industrial, em seu artigo 129: A propriedade da 

marca adquire-se com o registro validamente expedido, conforma as disposições desta lei, 

sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...). 

O referido artigo em seus parágrafos 1° e 2° tratam do direito de precedência: 
 

Art. 129 (...) § 1º Toda pessoa que, de boa fé, na data da prioridade ou depósito, 
usava no País, há pelo menos 6 (seis) meses, marca idêntica ou semelhante, para 
distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, terá direito 
de precedência ao registro. 
§ 2º O direito de precedência somente poderá ser cedido juntamente com o negócio 
da empresa, ou parte deste, que tenha direta relação com o uso da marca, por 
alienação ou arrendamento. 

Com relação à cessão mencionada no parágrafo segundo do artigo 129 da lei 

9.279/96, a lei é silente no tocante à natureza dessa cessão, somente estabelecendo que a 

mesma dar-se-á concomitantemente com o negócio da empresa.  

Neste caso, trata-se de uma modalidade de cessão de direitos cujos parâmetros 

encontram-se estabelecidos pelo Código Civil, especificamente na parte relacionada a 
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contratos, na medida em que uma parte – a cessionária – cede, gratuitamente ou 

onerosamente, o direito de uso da marca a um terceiro (contratado ou cessionário). Assim, 

estar-se-ia aventando as figuras do contrato de compra e venda, da doação ou da transmissão 

hereditária9. 

Entretanto, o direito de propriedade é o mais amplo dos direitos reais. “É um direito 

complexo, se bem que unitário, constituindo num feixe de direitos consubstanciados nas 

faculdades de usar, gozar, dispor e reivindicar a coisa que lhe serve de objeto10”. 

Assim, a propriedade como o direito de usar, gozar e dispor dos bens, e de reavê-los 

de quem injustamente o possua, o Código Civil emprega a palavra bens, cuja significação é 

mais lata do que a expressão coisa compreendendo não só as coisas corpóreas, como as 

incorpóreas11.  

Nota a doutrina que, de todos os direitos da propriedade intelectual, a marca é o mais 

assimilável à propriedade comum12, mesmo por ser a única modalidade que não é limitada no 

tempo13.  

Deste modo, seja por ser objeto de propriedade, seja pelo fato dos registros terem 

natureza análoga aos direitos de propriedade sobre bens físicos, justifica-se a aplicação do 

paradigma dos direitos reais sobre bens móveis ás marcas registradas. Na sua faceta 

concorrencial, no entanto, a marca registrada fica sujeita a uma série de condicionantes que 

singularizam seu regime em face do paradigma imobiliário14. 

Sobre o conjunto de exceções e condicionantes entre um instituto e outro, Barbosa15 

apregoa que: 

O registro só constitui propriedade em relação ao emprego do signo em um 
mercado específico. Tanto subjetivamente, quanto objetivamente, a 

                                                           
9SICHEL, Ricardo Luiz. Anais do XXI Seminário Nacional de Propriedade Intelectual, 2001. 
10GOMES, Orlando. Direitos Reais, 10° edição. Forense, p.85 
11CERQUEIRA, Gama. Tratado de Propriedade Intelectual, vol. I, parte I, p. 147. 
12Vide Pollaud-Dullian § 1.279. La qualification de propriété se traduit par diverses règles;l´opposabilité 
absolute (dans lecadre de la spécialité toutefois), la consécration de l´action em revendication, le príncipe de la 
cession libre de marque c´est-à-dire la possibilite de ceder la marque indépendamment du fonds de commerce ou 
de l´entreprise qui l´exploite, la possibilite de licence et mise em gage, de copropriété (laquelle, à la différence 
du droit des brevets, n´est pás soumise à um regime spécial) ou de constitution d´usufruit. Em outre, `la 
différence du droit du brevets et du droit des dessins et modeles, la propriété de la marque a vocation à la 
perpetuité, sous serve quelle propriétaire procede aux formalités de renouvellement et exploite as marque. Il 
s´agit cependant d´une propriété dún type três particulière, comme on lá souligné dans l´ introduction générale. 
Non seulement elle porte sur un bien incorporeal et a un caractere relative en raison de la régle de spécialité, 
mais encore sa protection est subordonnée à une procedure d´enregistrement et son maintien à une obligation 
d´exploitation. 
13BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005. 
Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf . 
14BARBOSA, op. cit. Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005. 
15BARBOSA, op. cit, 2005. 
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propriedade só se adquire e se exerce em relação a este segmento 
especializado no mercado e para seus propósitos.  
Em segundo lugar, a constituição e a transferência da propriedade não se 
identificam com as formas similares da propriedade mobiliária do direito 
comum. Nem a ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva 
ou translativa da propriedade, pois é o registro, após o procedimento 
administrativo que dá a privativa, e só a anotação constitui o efeito erga 
omnes da transferência, (grifamos).  
A propriedade, além disso, é territorial, em nenhuma hipótese, seja no direito 
interno, seja no direito internacional aplicável, se tem eficácia internacional 
da propriedade das marcas. Apenas como poder de oposição ao direito 
formativo gerador de terceiros, certas marcas estrangeiras têm efeito no 
sistema jurídico interno, mas nunca com efeito positivo de constituir 
propriedade. As faculdades intrínsecas ao domínio, no caso de marca 
registrada, são sujeitas ao requisito de uso efetivo; o não uso após certo 
tempo faz perecer a propriedade.  
Em quinto lugar, o direito se estende apenas até que se tenha a oportunidade 
de recuperar o investimento relativo a cada produto ou serviço, exaurindo-se 
a propriedade após a primeira venda. 
 

Dentro de tais limitações e exceções, as normas relativas á propriedade mobiliária se 

aplicam em integridade, sujeitas apenas ás eventuais peculiaridades da dupla natureza da 

propriedade marcária16, vez que, as leis da propriedade industrial não são leis de exceção, não 

constituem direito excepcional, mas, simplesmente, direito especial; e os direitos que 

assegura, por sua vez, não constituem privilégios, no sentido próprio desta palavra, isto é, no 

sentido de vantagens outorgadas em benefício de certa pessoa, com exclusão de outras e com 

derrogação do direito comum, de modo a admitir a interpretação restritiva de norma jurídica 

ou dos próprios direitos por ela reconhecidos. 

2. SPECIALIA GENERALIBUS DEROGANT 

Não há uma sistemática uniforme de relação entre o “direito comum” e a 

“propriedade intelectual”. Na verdade, cada modalidade de Propriedade Intelectual entretece 

vínculos muito singulares com o seu direito geral: as regras de aquisição da propriedade por 

acessoriedade e por especificação operam distintamente no tocante aos direitos autorais 

conexos e os direitos de patente e de marcas.  

E assim o é quando se analisa os efeitos da Averbação e/ou Anotação realizada pelo 

Órgão Administrativo competente – INPI para fins de transferência e/ou cessão de marcas e a 

oponibilidade contra terceiros na sistemática da Lei 9.279/96. 

A Lei da Propriedade Industrial assim preceitua quanto às cessões (transferências) de 

marcas e patentes: 

 Art. 136. O INPI fará as seguintes anotações: 

                                                           
16BARBOSA, op. cit, 2005. 
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 I - da cessão, fazendo constar a qualificação completa do 
cessionário; 

 II - de qualquer limitação ou ônus que recaia sobre o pedido ou 
registro; e 

 III - das alterações de nome, sede ou endereço do depositante ou 
titular. 

Art. 137. As anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a 
partir da data de sua publicação. (Grifamos) 

O sistema jurídico nacional reconhece e consigna em Registro, mediante lei especial 

a competente Anotação, a transferência de titularidade de uma marca e, diga-se: condição sine 

qua non para que se legitime a titularidade e, eventual oposição contra terceiros. 

Desta forma, a transferência de titularidade da marca está vinculada e condicionada 

em um Ato Registral Derivado, qual seja – a Anotação ou Averbação realizada pelo INPI – 

Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. 

A averbação do ato ou contrato no Órgão Administrativo torna-se necessária para 

comprovar que a transferência de titularidade da marca apresenta as condições legais 

especificadas em registro e de sua exploração por terceiros, respeitando as demais 

condicionantes estipuladas na lei especial.  

Assim é que a transferência dos direitos de propriedade relativamente à marca se 

opera e se conclui no momento da assinatura do contrato próprio (leia-se: Documento de 

Cessão e Transferência); contudo e em relação a terceiros, a transferência em questão só 

se opera e produz efeitos depois de regularmente averbada no INPI. 

 

 

3. ANOTAÇÃO OU AVERBAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DA MARCA COMO ELEMENTO 
CONSTITUTIVO DE DIREITOS ERGA OMNES 

A Resolução de n° 83/01 do INPI em vigor desde a data de 02/01/2002 apregoa em 

seus itens 10.1, 10.2 e 11.1.1 que:  

10.1 - A cessão poderá ser comprovada por qualquer documento hábil que 
demonstre a transferência da titularidade do pedido ou registro de marca, tais 
como por incorporação, cisão, fusão, sucessão legítima ou testamentária ou 
determinação judicial. 10.2 - O INPI fará a anotação da cessão fazendo 
constar a qualificação completa do cessionário e a publicação para que 
produza efeitos em relação a terceiros. 11.1.1 - O INPI fará a averbação 
das alterações do nome, da sede ou do endereço e a publicará, para que 
produza efeitos em relação a terceiros. (Grifamos) 
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Pois bem: 

 Uma vez constituído o registro de marca, o seu titular pode transferir a terceiros a 

propriedade e uso exclusivo dela independente do fundo de comércio. No entanto, em nosso 

sistema, assim como a propriedade das marcas nasce do registro, assim também a 

transferência de titularidade implica em Ato Registral Derivado regulado por Lei Especial. 

Esta condicionante de eficácia e validade, também estava prevista na Lei anterior de 

Propriedade Intelectual n° 5.772/71 conforme jurisprudência abaixo: 

 

TRF2 - APELAÇÃO CIVEL AC 9002119887 RJ 90.02.11988-7 (TRF2) 
Data de Publicação: 11/04/1991 
Ementa: ADMINISTRATIVO. INPI. CESSÃO DE MARCA.         I - Para 
que a empresa tenha legitimidade ativa para propor ação contra o INPI e 
terceiro, na qualidade de cessionária da marca ''NIK NIK'', é necessário que 
essa cessão seja anotada na autarquia (art. 88 da Lei nº 5772 /71), o que 
não ocorreu no caso. II - Recurso improvido. Unanimidade, Desprovimento. 
LEG-F Lei- 5772 Ano-1971 Leg-F Ant-51 Ano-1981 (INPI) CPC-73 LEG-
F Lei- 5869 Ano-1973 Código de Processo Civil 

 

Além dessas premissas, o pedido de registro ou o registro poderão ser cedidos a 

terceiros que estejam legitimados na forma do § 1° do artigo 128 da nova lei de propriedade 

intelectual, e a cessão somente produzirá seus efeitos após a publicação de sua anotação 

pelo INPI, conforme apregoado no artigo 137 da mesma Lei. 

Detalha o clássico Gama Cerqueira17 que “três momentos distintos nos apresentam 

para a transferência de uma marca de indústria de comércio ou de serviço”, quais sejam:  

Primeiro, a assinatura do documento de cessão e transferência;  
Segundo o requerimento do pedido de averbação da transferência perante o 
Instituto Nacional de Propriedade Industrial e; 
Terceiro, a averbação feita pelo INPI, mercê da publicação do deferimento 
da anotação na Revista da Propriedade Industrial, sendo que a devolução do 
Certificado de registro com a respectiva averbação é consequência desta 
última. 
 

Atente-se que o preceito da Lei especial de Propriedade Intelectual em seu artigo 137 

assevera, sem margens para outra interpretação, que as anotações produzirão efeitos em 

relação a terceiros a partir da data de sua publicação no Órgão Oficial, i.e, a 

transferência da cessão da marca somente produzirá efeito em relação à empresa autora depois 

de publicado o deferimento da respectiva anotação. Assim tem-se que este momento (da 

publicação da anotação da transferência) para todos os efeitos legais é que deve prevalecer no 

presente caso analisado. 

                                                           
17CERQUEIRA, Gama. Caducidade do registro e marca. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1984, p. 62 a 64. 
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Desta análise, a substituição processual entre a empresa detentora da marca e a atual 

autora da ação, apenas e tão somente seria legítima para efeitos erga omnes, ou seja, para com 

a requerida, se anotada e publicada a transferência do registro da marca pelo órgão 

competente – INPI - em tempo hábil para constituir a substituição processual válida perante o 

Juízo, no tocante aos efeitos da oponibilidade para com terceiros preceituada de forma 

inconteste no artigo 137 da Lei clássica de Propriedade Industrial. 

Há que se constatar que uma situação é a licitude e a legalidade do registro e a 

transferência da aludida marca entre a antiga e a atual empresa, este último ato se operando 

pelo simples acordo de vontades manifesto em contrato translatício, outra é a abrangência e a 

eficácia destes efeitos translatícios com relação à empresa ré, considerado terceiro, vez que, 

antes de cumprida a formalidade condicionante legal e essencial da devida anotação publicada 

na RPI, não poderia e não poderá a empresa autora exercer seus direitos perante a ré. 

Além de que, não apenas os contratos translatícios, mas também os atos judiciais 

pelos quais se transmitem direitos, seja por cessão, ou por transferência de marca, estarão 

sujeitos à anotação e a devida publicação na Revista de propriedade intelectual pelo órgão 

administrativo – INPI (Instituto Nacional de Propriedade Intelectual). 

De igual modo, para fins judiciais, a data da Anotação e a competente publicação na 

RPI da transferência da marca não produzem efeito retroativo para beneficiar a empresa 

autora no presente caso. Verifica-se que, a anotação e a publicação tardias, não conferem à 

empresa autora o direito de agir fundado a fatos anteriores, como não a torna parte 

legítima na ação intentada antes de cumprida a aludida formalidade18 para que seus 

atos sejam considerados eficazes e válidos em face da empresa ré. 

Conforme se depreende julgado recente do TJRS: 

 
Dessa forma, a cessão do registro de desenho industrial, apesar de 
protocolado perante o INPI o pedido de transferência, não produz efeitos 
perante terceiros até que seja publicada a anotação. Com efeito, a alegação 
de que a propriedade é transferida através da firmatura do instrumento 
negocial de cessão não está sendo negada, evidenciada a produção de seus 
efeitos desde o momento em que o cedente e cessionário realizam o ato 
jurídico. O que ocorre, no entanto, é que tais efeitos somente operam-se 
entre as partes que o celebraram, ficando a eficácia perante terceiros 
condicionada à referida publicação, constituindo requisito indispensável para 
que o cessionário possa defender os interesses relativos ao objeto da cessão, 

                                                           
18 Raras são as leis estrangeiras que não exigem registro da cessão. A grande maioria não reconhece a sua 
validade em relação a terceiros antes do cumprimento desta formalidade. (Vide Acórdão da Corte de Apelação 
do Distrito Federal de 11/09/34 – Revista de Jurisprudência Brasileira, volume 27, p. 333, Tribunal de Apelação 
do Distrito Federal de 01/02/1940 – Revista Forense, volume 82, p.173). Vide também decisão de n° 389 do 
Conselho de Recursos da Propriedade Intelectual sobre os efeitos da falta de anotação da transferência – Diário 
Oficial de 16/10/1935. 
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diante de eventual violação a direito subjetivo. (...) Apelação Cível n° 
70004177135 de 2002, Décima Quarta Câmara Cível. – (grifamos). 

 

Neste sentido assim se manifestou o TJRJ em acórdão de lavra justamente do mesmo 

magistrado que prolatou a sentença neste processo; Dr. Pedro Freire Raguenet: 

Assim é que a transferência dos direitos de propriedade relativamente à 
marca se opera e se conclui no momento da assinatura do contrato 
próprio (leia-se: Documento de Cessão e Transferência); contudo e em 
relação a terceiros, a transferência em questão só se opera e produz 
efeitos depois de regularmente averbada no INPI. (...) Este contrato 
deverá se revestir das formalidades legais, como, e.g., denominação das 
partes, prazo de vigência, indicação do direito do titular do registro e assim 
por diante. (J. C. T. Soares, op. cit., pg. 1243 e ss.), o que, como já visto, não 
existe entre partes. (...). Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, 18ª 
Câmara Cível, Des. Pedro Freire Raguenet, AC 2007.001.02182, Julgado 
em 20.03.2007. (Grifamos) 

Desta maneira, o sistema jurídico nacional, reconhece e consigna em registro, 

mediante anotação, a mudança de titularidade de uma marca, conforme dispõe o mencionado 

artigo 137 da LPI. Há uma condicionante de validade e eficácia perante terceiros. Entretanto, 

no caso em questão, esta condicionante de eficácia e validade não está presente.  

De acordo com a doutrina19 as anotações consistem em transcrições ou observações 

que fazem de transferências ou ocorrências que acontecem relativamente ás marcas, junto ao 

registro no INPI.  

Não é suficiente o mero instrumento de cessão, ou da alteração da marca.  

No registro leva-se a termo a mudança verificada, a fim de que fique constando a 

realidade sobre a marca.  

Havendo uma dinâmica na vida da marca, os novos elementos que surgem devem 

constar no registro, (...) tudo é anotado ou averbado em registro – a mudança de propriedade 

através de cessão, os acréscimos nas marcas, às alterações no nome e sede ou endereço dos 

titulares ou das empresas, as limitações e ônus que recaírem sobre a marca, as medidas 

judiciais, as ocorrências em relação aos bens objeto das marcas, os aperfeiçoamentos e 

acréscimos da marca, de modo a tudo ficar inserido ou registrado no INPI. 

Assegurados os direitos relativos à propriedade intelectual pelas garantias 

constitucionais “seu conteúdo e seus limites serão definidos na lei especial que lhe normatiza 

o exercício”, i.e, o INPI prevê a necessidade imperativa de ato específico para a configuração 

dos efeitos de validade e eficácia erga omnes, ou seja, legitimidade ad causam perante 

                                                           
19RIZZARDO, Arnaldo. Direito das Coisas. Forense, 2004, p.25/33, em sentido similar, vide FIGUEREDO 
Moreira Neo, Diogo. Curso de Direito Administrativo, 14° edição: Forense, 2005, n° 144. 
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terceiros, ou oponibilidade. Por mais que a averbação seja considerada pela doutrina20 como 

elemento acessório ao registro e, por sua vez, não constituindo condição para a eficácia do ato 

principal, a sua ausência fulmina a possibilidade daqueles que se arrogam titulares da marca 

de se opor contra terceiros. 

Como órgão registral o INPI tem, por força da LPI, os deveres pertinentes a essa 

função. Inerente a ela, o dever de aplicação do princípio da legalidade, vez que, na 

Administração Pública não há liberdade nem vontade pessoal.  

Enquanto na administração particular é lícito fazer tudo que a lei não proíbe, na 

administração pública, só é permitido fazer o que a lei autoriza. A lei para o particular 

significa “pode fazer assim”, para a administração pública significa “deve fazer assim”. 

Assim, o princípio da legalidade aplica-se ao órgão registral por força constitucional. 

O serviço notarial e de registros se subordina rigorosamente ao princípio constitucional da 

legalidade. O ato praticável ou praticado é sempre previsto em lei, para que seja executado ou 

cumprido na forma desta.  

Dessa forma, a legalidade não é só extrínseca. Quem registra, especialmente para dar 

efeitos erga omnes, sela o objetivo registrado com a aparência de conformidade entre a 

situação jurídica constante do negócio ou trazida ao registro e o sistema normativo.  

Reiteramos que não estamos aqui discutindo a validade do registro, mas tão somente a 

sua eficácia e validade perante o pleito oponível em face da empresa ré, vez que, a lei especial 

é clara e taxativa ao preceituar que “as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a 

partir da data de sua publicação”.  

Dessa forma, a empresa autora, que se arroga legítima do direito pleiteado, burla e 

camufla com facilidade na esfera processual um ato, que muito embora administrativo e 

acessório, eiva de nulidade qualquer pretensão anterior em face da empresa ré, ou seja: a 

ausência de anotação e publicação do registro de cessão perante o INPI em tempo hábil.  

                                                           
20DINIZ, Maria Helena. Dicionário Jurídico. São Paulo, vol. 01, 1998. Declaração necessária para a ressalva de 
direitos que se processa na matrícula ou à margem do registro, com o escopo de informar terceiro da existência 
de determinado fato superveniente, que, não sendo constitutivo de domínio, de ônus reais ou de encargos, venha 
a atingir o direito real ou às pessoas nele interessadas e, consequentemente, o registro, alterando-o, por 
modificar, esclarecer ou extinguir os elementos dele constantes. A averbação modifica o registro sem, contudo, 
alterar a sua essência. Consiste, portanto, no lançamento de todas as ocorrências ou fatos que, não estando 
sujeitos a assento, venham a alterar o domínio, afetando o registro relativamente à perfeita caracterização e 
identificação do prédio ou do titular da propriedade. Depois de feito o registro podem ocorrer fatos que o 
modifiquem ou o tornem de nenhum efeito. Estes fatos são lançados nos livros de registro com o nome de 
averbação. A averbação é considerada como elemento acessório ao registro ou à matrícula. Não constitui 
condição para a eficácia do ato principal. Não pode modificar elemento essencial do registro ou matrícula, 
representando, em geral, medida complementar a este.  
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O INPI prevê a necessidade de ato específico para a transferência da marca e somente 

após essa data que se faz direito oponível erga omnes. A averbação do ato ou contrato nos 

órgãos estatais se torna imperativa para comprovar que a cessão ou licença de marca 

apresenta as condições legais de permitir a sua exploração do registro por terceiros, 

respeitadas as demais condições instituídas pela lei de propriedade intelectual. 

No caso em tela, o interregno, entre as datas de 24/05/2002 e 10/07/2007 data da 

anotação do registro de cessão da marca pelo INPI, em que a empresa incorporadora pleiteou 

sem legitimidade na autoria da ação tem o condão de fulminar todos os atos praticados neste 

feito no referido espaço de tempo, inclusive e principalmente a sentença prolatada em 

29.04.2003, bem como o constrangimento ao patrimônio da empresa ré que tem sido feito 

indevidamente, conforme se depura do entendimento jurisprudencial, in verbis: 

(...) Convém registrar que o acórdão não é incoerente ao admitir a eficácia 
do contrato de licença, para efeito de emitir tutela interdital, sem a 
averbação no INPI (acolhimento do pedido principal ou de abstenção do 
comércio clandestino) e, ao mesmo tempo, expedir condenação, tendo, 
como data, justamente a averbação no INPI, porque são consequências 
distintas do contrato. Resguardar a exclusividade da marca contra a 
concorrência desleal é uma função natural do contrato de licença, porque é 
próprio do escopo da contratação, conforme explicado no voto condutor, 
enquanto a indenização por ato ilícito depende da averbação no INPI, 
para efeito de subordinar o patrimônio do terceiro. (...). Apelação Cível 
nº 128.569-4/4. Terceira Câmara de Direito Privado. TJ/SP. Rel. Des. Ênio 
Santarelli Zuliani. Julg. em 30 jul. 2002. (Grifamos) 

 

Competia, pois, à empresa autora atentar para o ato constitutivo de seu direito, i.e, 

otimizando em tempo hábil o andamento da anotação e a respectiva publicação na RPI em seu 

favor, o que legitimaria a oponibilidade do direito perante a empresa ré nos temos do artigo 

137 da Lei 9.279/96. Não o fazendo, eivou-se sua legitimidade ativa ad causam em face da 

empresa ré, e diga-se: em todos os atos processuais em que figurou como substituta 

processual à autora originária da causa.  

Destaque-se o fato de haver a referida empresa incorporadora atuado sob o inexorável 

manto da sham litigatio, visto que mesmo considerando que não pudesse interferir no tempo 

despendido pelo órgão competente para fazer e publicar a citada anotação da transferência em 

questão caberia a esta pleitear em Juízo a suspensão do feito até o cumprimento da exigência 

legal ora discutida.  

Ao se omitir e quedar-se inerte, a empresa autora/incorporadora assumiu de forma 

solitária o risco pelas consequências de seu ato. E que esta não se arvore a questionar qualquer 

hipótese de culpa concorrente entre si e a empresa ré e/ou o Juízo, visto não se facultar a estes 
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sequer a possibilidade da provocação do ato registral – de exclusiva competência da empresa 

autora – e nem mesmo a oportunidade de saber acerca do vício em cotejo na data dos fatos 

para os quais ora se requer a devida decretação de nulidade, visto que a PUBLICIDADE do 

ato registral só ter vindo a lume obviamente com a divulgação do mesmo pela RPI (Revista da 

Propriedade Industrial) somente em 2007. 

Convém reiterar, que somente com a anotação e registro junto ao INPI da 

transferência dos direitos sobre a marca, bem como da publicação de tal ato, é que a 

empresa autora/incorporadora, de posse de tal documentação, poderia residir em Juízo, 

postulando então, direito próprio em face da empresa ré. 

 Tem-se que, a empresa autora apenas tem expectativa de direito, mas não o direito em 

si de oponibilidade em face da empresa ré, vez que ausentes os pressupostos que condicionam 

e convalidam esse direito.  

Conforme mencionado, a averbação ou registro não se destina a dar eficácia absoluta 

ao contrato. Pela lei de propriedade intelectual, tal eficácia já existe antes da averbação; o que 

carece ao contrato é a eficácia relativa a terceiros, ou oponibilidade. Entre as partes vale o 

contrato, não para com terceiros. Assim, afirma e reitera a jurisprudência abaixo: 

 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0261.463-3 7ª Vara Cível da Comarca de Curitiba. 
APELANTE: LINDOMAR OLIVEIRA DO AMARAL E OUTRO  
APELADO: GHALI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA. 
RELATOR: JUIZ CONV. LUIZ A. BARRY  
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE PRECEITO 
COMINATÓRIO - Pretensão de proibição de produção e comercialização de 
tipo de parafuso denominado "pitão". Alegação de ser o detentor da patente 
por transferência de anterior proprietário, detentor da patente junto ao 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI - Extinção do feito sem 
julgamento de mérito. Ilegitimidade ativa 'ad causam “-” Art. 267, Inciso VI, 
do Código de Processo Civil - Ausência de comprovação de cessão ou 
transferência da patente junto ao órgão regulamentador e falta de 
demonstração de publicação do ato junto ao INPI - Correção - Sentença 
mantida - Apelação improvida. 

 

Em que pese restar claro que o vício ora combatido é derivado da conduta da empresa 

autora que se omitiu em reportar ao Juízo a imperfeição da transferência dos direitos cedidos; 

contudo o caso em tela se amolda perfeitamente ao preceito contido no art. 462 do Código de 

Processo Civil, o qual prevê a necessidade de o julgador tomar por base, quando do 

julgamento, fato superveniente à propositura da demanda, que venha a influenciar na 

pretensão deduzida, verbis: 
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Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo do direito influir no julgamento da lide, caberá ao juiz tomá-lo em 
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir 
a sentença.  

 

Mas, ressalte-se, ainda, que, não obstante o aludido dispositivo legal trazer em seu 

bojo o termo "sentença" deve ser interpretado no sentido amplo, sendo aplicável em qualquer 

grau de jurisdição. Nesse sentido:  

 
A prestação jurisdicional deve ser prestada de acordo com a situação dos 
fatos no momento da sentença ou acórdão. (RT 661/137) (grifamos) 
É possível ao tribunal, em fase recursal, aplicar o Código de Processo Civil – 
artigo 462 (RSTJ 12/290).  

 

Como se apregoa largamente por nossas doutrinas e jurisprudências, os pressupostos 

de existência e validade quando ausentes, por óbvio, causam a inexistência do processo, 

havendo apenas um simulacro deste. No caso em análise é o que acontece – os pressupostos 

de validade e existência da relação jurídica processual não foram verificados pela empresa 

autora, o que levam o pleito à sua nulidade. 

Com efeito, o entendimento jurisprudencial simulado pelo Pretório Excelso, determina 

que os atos constitucionais inexistentes ou nulos não se convalidam com o tempo, logo, 

faz-se necessário que durante o exaustivo processo, disposições legais e assecuratórias de 

prerrogativas que o Estado de Direito confere aos cidadãos sejam observadas. 

Ao nulo nada se aproveita. A nulidade do ato jurídico, uma vez que a lei taxativamente 

o declara nulo ou nega eficácia, nega-lhe, também, o condão da prescritibilidade, conforme 

estabelece o artigo 169 do Código Civil: o negócio jurídico nulo não é suscetível de 

confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo. 

Por se tratar de pleito declaratório, a querela nullitatis não se sujeita a prazo para sua 

propositura, buscam obter certeza jurídica, não estão sujeitos nem à decadência, nem à 

preclusão e nem à prescrição. Diante disso é o meio mais indicado para retirar definitivamente 

do mundo jurídico sentenças inexistentes.  

Na mesma linha, compactua a Décima Terceira Câmara Cível do Rio de Janeiro, em 

decisão recentíssima em data de 23 de fevereiro de 2011, apregoando que: 

APELAÇÃO. QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS. AÇÃO DE 
USUCAPIÃO. SENTENÇA QUE REJEITARÁ A QUERELLA AO 
FUNDAMENTO DE SER ELA INADMITIDA PELO ORDENAMENTO 
PÁTRIO. O magistrado a quo afirmara ainda que só poderia ser manejada in 

casu a figura da ação rescisória, que ao seu turno deveria ser dirigida ao TJ-
RJ. A sentença declara usucapião de terreno próprio, ao que tudo indica, 
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além do mais, o procedimento se deu com a indevida violação ao devido 
processo legal, pois não foram envidados esforços no sentido de localizarem-
se os réus. Situação teratológica, que viabiliza a demanda excepcional. 
Interesse público que se sobreleva pela irregularidade registral. A citação é 
matéria de ordem pública e, portanto, pode ser conhecida ex-officio em 
qualquer grau de jurisdição. Homenagem ao princípio da veracidade 
registral. Viável a pretensão autoral e presente seu interesse, bem como o 
interesse social a justificar a ação. Entretanto não se verifica a maturidade da 
causa para seu julgamento nesse momento, além de perceberem-se nulidades 
momentaneamente insanáveis presentes na hipótese o que desaconselha e 
desautoriza a aplicação da teoria da causa madura. Sentença que padece de 
vício procedimental, a merecer anulação. Voto no sentido de que se conceda 
provimento parcial ao recurso, anulando-se a sentença combatida. (Apelação 
Cível n° 0000123-45.2010.8.19.0033, Relator Desembargador Gabriel de 
Oliveira Zefiro, em 23 de fevereiro de 2011). 

     

Ressaltamos que, quando a Carta Política protege a coisa julgada (“a lei não 

prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”, conforme art. 5º, 

XXXVI, do texto constitucional – grifamos), óbvio que ali não se cogita de coisa julgada que 

esteja em desacordo com o ordenamento jurídico. A coisa julgada protegida pela Carta 

Cidadã, portanto, é aquela que não acoberta o ilícito, ou aqueles que enriquecem a custa de 

outrem, seja pessoa física ou jurídica de direito privado.  

Desta forma, a coisa julgada lavrada em desacordo com o ordenamento jurídico, resta 

apenas que seja expulsa do mundo jurídico, para que deixe de ter eficácia, como se faz com a 

lei eivada de inconstitucionalidade. 

Neste diapasão, não se pode perder de vista, a exigência ética e jurídica indeclinável 

de haver um mínimo de coerência e adequação à res judicata da sentença para com o 

ordenamento jurídico, o que vale dizer, não ser plausível e teleologicamente possível mantê-la 

com a eiva de nulidade e violadora do ordenamento jurídico. Disso se depreende que o direito 

fundamental à segurança jurídica decorrente da coisa julgada não é absoluto. 

Como todo ato jurídico, a sentença comporta exame em um tríplice aspecto: a 

existência jurídica em si mesma, a validade da relação jurídica processual e a sua eficácia, 

existindo no mundo jurídico, desde que contenham em seu bojo os elementos essenciais que a 

configura como tal. 

Assim, o feito não estava suficientemente maduro e saneado para fins de prolação de 

sentença, pelo que necessária à decretação de sua nulidade, senão vejamos: 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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1. No caso presente, houve a época da tramitação da ação, nos períodos entre 

1999 a 2002 a incorporação entre a atual e a antiga empresa detentora do 

registro de marca perante o INPI. A atual empresa absorveu a antiga 

proprietária da marca lhe sucedendo em todos os direitos e obrigações em 

2002, ano que se concluiu a incorporação. Entretanto, a devida anotação da 

transferência da marca para a empresa incorporadora e atual autora da ação, 

se concretizou em 10/07/2007 pelo órgão administrativo – INPI. 

2. Parte da doutrina entende que com a incorporação o simples ato societário 

perfaz a tradição de todos os vínculos obrigacionais, dos direitos reais, dos 

direitos sobre bens imateriais, transmitidos e subsumidos globalmente21. 

Entretanto, comungamos com a assertiva apregoada em lei especial do 

enunciado do artigo 137 de que a transferência do registro da marca exige 

um ato translatício específico, i.e, assevera sem margens para outra 

interpretação que “as anotações produzirão efeitos em relação a terceiros a 

partir da data de sua publicação no órgão Oficial”.  

3. Por ser uma alienação especialíssima e não uma sucessão a título universal há a 

imperiosa necessidade no que tange a transferência do registro marcário ser 

anotada e publicada em órgão competente. Assim não sendo, o adquirente 

não poderá exercer seus direitos contra terceiros, nem perante a 

Administração Pública. Portanto, antes de cumprida a formalidade da lei 

especial, o adquirente não poderá agir contra terceiros que infrinjam o seu 

registro, requerer perante a administração pública a sua renovação, nem opor 

a concessão do registro de marca idêntica ou semelhante, como também não 

poderá demandar judicialmente a anulação do que for concedido. 

4. Se admitíssemos a teoria da Absorção ou a interpenetração de empresas, e o ato 

de incorporação como transmissor da propriedade, a anotação do registro e o 

próprio registro teria natureza meramente declaratória, pois a propriedade já 

haveria se transmitido na incorporação, retroagindo efeitos do registro ex 

tunc. Entretanto, a data da anotação e a publicação na RPI da transferência 

da marca não produzem efeito retroativo para beneficiar a empresa autora. 

Como mencionado, a anotação e a publicação tardias, não conferem a 

                                                           
21 MARTINS, Fran. Comentários á Lei das Sociedades Anônimas. Lei 6.404 de 15 de dezembro de 1976, artigos 
206 a 300. Rio de Janeiro: Forense, 1985, p.139. BULGARELLI, Waldírio. Fusões, incorporações e cisões de 
sociedades. São Paulo: Atlas, 2000, p.109. BORBA, José Edwaldo Tavares. Direito Societário. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2007. 
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empresa autora, o direito de agir fundado a fatos anteriores, como não a 

torna parte legítima na ação intentada antes de cumprida a aludida 

formalidade para que seus atos sejam considerados eficazes e válidos em 

face da empresa ré. 

5. O que diferencia o registro da averbação é a condição de eficácia do ato. A 

averbação é a anotação feita no registro para expressar a mutação objetiva 

ou subjetiva de caráter acessório ou acidental, pressupondo a anterior 

existência de ato substancial. Omitida a averbação, ou não lançada em 

tempo hábil, não há que se proceder à oponibilidade contra terceiros 

enquanto não sanada a irregularidade, no sentido de conferir publicidade, 

legitimidade autenticidade e eficácia aos atos jurídicos constitutivos, 

modificativos, ou extintivos. 

6. As marcas como direito de propriedade são suscetíveis de transferência de 

titularidade. Entretanto, essa transferência de titularidade é adstrita à 

anotação ou averbação no INPI para conferir os efeitos erga omnes contados 

a partir da data de sua publicação. 

7. A substituição processual da empresa incorporadora, apenas e tão somente 

seria legítima, com efeitos erga omnes, se anotada e publicada a 

transferência do registro da marca pelo órgão competente, e diga-se: em 

tempo hábil para constituir a substituição processual válida perante o Juízo e 

a oponibilidade para com terceiros. 

8. A constituição e a transferência da propriedade não se identificam com as 

formas similares da propriedade mobiliária do direito comum. Nem a 

ocupação, nem a tradição perfazem a função constitutiva ou translativa da 

propriedade, pois é o registro, após procedimento administrativo, que dá a 

privativa, e só a anotação constitui efeito erga omnes da transferência22. 

Por fim, a aquisição de registro ou pedido de registro de marca por qualquer meio 

válido de transferência ou cessão somente se completa e a torna eficaz com relação a terceiros 

através da competente e necessária anotação e publicação no INPI, enunciado previsto no 

artigo 137 da lei 9.279/96. Desta feita, competia à empresa incorporadora, a comprovação do 

                                                           
22BARBOSA, Denis Borges. Nota sobre a noção de propriedade da marca na lei ordinária brasileira, 2005. 
Disponível em: http://denisbarbosa.addr.com/notamarca3.pdf. 
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fato constitutivo de seu direito a fim de legitimar a sua oponibilidade face à empresa ré, 

culminado, desta forma, em sua ilegitimidade ad causam nos períodos entre 2002 e 2007. 
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RESUMO: 

Belo Horizonte, século XXI. O desemprego e a falta de oportunidades, associados a 

outros fatores econômicos, promovem a formação de um novo tipo de mercado que se 

instala de forma caótica nas ruas da capital mineira. Neste segmento econômico, 

empreendedores não registrados praticam o comércio de mercadorias ilegais, em 

prejuízo dos comerciantes legalmente estabelecidos. A administração pública 

municipal, diante desta situação periclitante, e movida pela necessidade de se adequar 

aos comandos do Estatuto da Cidade, firma parceria com a iniciativa privada, 

determinando a alocação daqueles comerciantes em um centro popular que se 

destinaria exclusivamente à prática daquela atividade. Assim surge o Shopping 

Popular Oiapoque. 

Aquela atividade desorganizada, condenada pela sociedade, e perseguida pelas 

autoridades, ganhou nova força, já que o diversificado mercado de bens e serviços que 

ali se oferece sofreu estímulos externos para o seu desenvolvimento, como facilidade 

de crédito, estoque de mercadorias e a demanda por consumidores de diversas 

camadas da sociedade. 

Esta situação proporcionou certos benefícios, como a melhor forma de organização 

empresarial, ascensão social e econômica, mas, no fundo, ainda oculta malefícios para 

a maioria dos vendedores, os quais não dispõem de recursos para competir com 

empresários de médio e de grande porte que ali se estabeleceram, sem contar com o 
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prejuízo irreparável à imagem daqueles comerciantes ocasionado pelas intervenções 

arbitrárias do poder público, divulgadas pela mídia com um tom de “escândalos de 

ilegalidade”.  

No seu aspecto jurídico, o ambiente é marcado pela notória contradição, já que os 

empresários, geralmente organizados irregularmente e sem um planejamento 

adequado, recebem a autorização de funcionamento da prefeitura, mas, em 

contrapartida, dedicam-se a atividades ilegais. Para explicar como se sustenta esta 

contradição, não se vislumbrou outra solução senão à de se atribuir à força do direito 

consuetudinário empresarial a causa ou razão que mantém em funcionamento aquela 

atividade. 

Por fim, verificamos se a Lei 12.441 de 11 de julho de 2011, que cria a possibilidade 

de constituição de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, poderia 

incentivar os empreendedores do shopping Oiapoque a se organizarem nos moldes da 

lei. Nesta análise, as conclusões não foram otimistas, tendo em vista que a nova lei 

impõe exigências faticamente inviáveis em se tratando de pequenos empresários como 

os populares atuantes no ambiente do shopping Oiapoque.  

ABSTRACT: 

 

Belo Horizonte, the 21ST century. Unemployment and lack of opportunities, 

associated with other economic factors, promote the formation of a new type of 

market that settles in the chaotic streets of the capital of Minas Gerais. In this 

economic segment, unregistered entrepreneurs practicing the trade in illegal goods, to 

the detriment of traders legally established. The municipal public administration, in 

the face of this situation fragile, and moved by the need to adapt to the commands of 

the status of the city, firm partnership with the private initiative, determining the 

allocation of those merchants in a popular Centre which would exclusively to the 

practice of that activity. Thus arises the Mall Popular Oiapoque.  

That disorganized activity, condemned by society, and persecuted by the authorities, 

gained new strength, as the diversified market for goods and services that it offers 

suffered external stimuli for development, such as ease of credit, stock of goods and 

the demand by consumers of various layers of society.  

This situation has provided certain benefits, such as the best form of business 

organization, social and economic rise, but, in essence, still hidden harm for most 

sellers, which lack the resources to compete with entrepreneurs of medium and large 

enterprises that settled there, not to mention the irreparable injury to the image of 

those merchants caused by arbitrary interventions of public authorities, disclosed by 

the media with a tone of "scandals of illegality". 

In its legal aspect, the environment is marked by notorious contradiction, since 

entrepreneurs, generally arranged irregularly and without proper planning, receive 

authorization for operation of the Prefecture, but, on the other hand, are dedicated to 

illegal activities. To explain how holds this contradiction, not envisioned other 

solution than to be assigned to the force of customary law business the cause or reason 

that keeps running that activity.  
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Finally, we check if the law of July 11, 2011 12.441, which creates the possibility of 

lodging of Individual enterprise with limited liability, could encourage entrepreneurs 

shopping Oiapoque to organise themselves along the lines of the law. This analysis, 

the conclusions were not optimistic, given that the new law imposes requirements 

unviable in fact, in terms of small business owners as the popular shopping 

environment focused Oiapoque. 
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“Tomar para si alguma coisa (ou alguém), é um jogo que as crianças 

podem desistir de fazer muito cedo, quando descobrem que nada é 

completamente de ninguém. De fato, ter é uma idéia que não se 

consegue realizar, mas que às vezes nos acompanha por toda a vida. 

Poucas miragens persistem com tanta força e consomem tanta energia 

humana.” (Luiz Carlos Lisboa) 

 

1. Introdução 

O mercado informal sempre foi uma realidade presente na sociedade brasileira, 

resultado da conjugação de diversos fatores econômicos que propiciaram a formação de uma 

atividade empresarial paralela que não encontrava legitimidade perante a ordem jurídica. 

Neste contexto, era comum encontrar, nos grandes centros urbanos das principais 

cidades brasileiras, ruas e avenidas inteiras tomadas por barracas e estantes de vendedores 

chamados de ambulantes, camelôs ou troteros. 

Não obstante tratar-se de uma situação vivenciada na maioria das metrópoles do país, 

para fins desta pesquisa, limitar-nos-emos ao estudo da experiência observada no município 

de Belo Horizonte que, em 2003, firmou parceria com a iniciativa privada para alocar os 

comerciantes em um local que se destinaria àquela atividade dantes executada nas ruas, 

esquinas e calçadas da capital mineira. 

Assim surgiu o conhecido Shopping Oiapoque, um verdadeiro centro comercial 

destinado à realização de atividades que faziam parte do mercado informal e que, após a 

chancela do poder público municipal, conquistou relativa legitimação jurídica, eis que, a par 

das contradições que serão abordadas oportunamente, a administração do município, 

explicitamente, reconheceu e incentivou o desenvolvimento dos negócios. 

A parceria público-privada que deu origem ao shopping “OI” trouxe inegáveis 

benefícios sociais para os empreendedores, como ascensão econômica, intelectual e 

profissional, como bem retrataram valiosas pesquisas do Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Sociais da PUC, das quais faremos constantes referências ao longo deste trabalho. 

As mencionadas obras não deixaram de destacar que, apesar dos benefícios, o 

ambiente do shopping encerra contradições evidentes, pois, se de um lado o poder publico 

reconhece e legitima a atividade daqueles empreendedores, de outro, impõe medidas 

coercitivas de punição e controle que, ao nosso entender, servem apenas como uma fachada 

para dar uma pseudo-satisfação à sociedade de que o império das leis não “caiu”. Em outros 

termos, as medidas coercitivas, tais como mandados de busca e apreensão, os flagrantes 

preparados em atividades conjuntas das polícias federais e estaduais, amplamente divulgados 

nos meios de comunicação, servem tão somente para revelar um falso poder de controle para 

dizer, em suma, que as leis estão sendo cumpridas. 
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Ao nosso entender, tal atitude do poder público é extremamente nociva para a imagem 

dos empreendedores, que receberam a outorga do poder publico para realizar suas atividades. 

Como foi bem acentuado no trabalho de Oliveira e Ruas (2011), muito além do 

reconhecimento, alguns empreendedores carecem é de suporte material (incentivos 

econômicos) e intelectual (cursos de capacitação), a fim de obter orientação profissional para 

a gestão adequada dos negócios. Não basta o poder público “abrir os olhos” para reconhecer a 

realidade; muito além, é preciso fornecer subsídios para que os comerciantes do shopping 

“OI” possam organizar a empresa em conformidade com o direito e assim obter o 

reconhecimento amplo e irrestrito de todas as camadas da sociedade. 

Dessa forma, nos colocamos de pleno acordo com as posições adotadas nas citadas 

pesquisas das ciências sociais, no sentido de ser necessária uma atuação positiva e “não 

reativa” do Estado.  

Além de pretender retratar um pouco desta realidade, teremos o escopo de realçar os 

aspectos jurídicos que giram em torno do tema, o que será feito por etapas. Na primeira, o 

foco do estudo se prenderá na análise das diversas irregularidades e ilegalidades que podem 

ser facilmente constatadas naquela atividade.  

No relato de tais práticas, muitas delas observadas por experiência própria, já que tive 

a oportunidade de gerir uma pequena carteira de clientes de um banco privado, em uma 

agência com atuação específica naquele nicho comercial, farei uma primeira conexão do tema 

com o Direito Empresarial, pois observei que o sucesso do shopping popular guarda alguns 

aspectos semelhantes em relação com as próprias origens deste ramo do Direito.  

E isto porque, assim como ocorreu na Idade Média, no período em que surgiram as 

primeiras Corporações de Ofício, o desenvolvimento das atividades do shopping se deve ao 

que podemos chamar de “força propulsora da atividade comercial” que é capaz de 

impulsionar a atividade, se desenvolver e dar origens a normas específicas, válidas, em um 

primeiro momento, apenas para os comerciantes integrantes daquele segmento social (antes, 

as corporações; agora, os shoppings populares), para, em seguida, com a reiteração das 

práticas, ocorrerem o ingresso de tais normas no âmbito do direito comum, reduzindo, assim, 

o esquadro de abrangência do Direito Empresarial. É o que Francisco de Assis Gonçalves 

Neto (2007) chama de fenômeno da “ampliação, generalização e redução” da abrangência 

normativa do Direito Empresarial. 

Nesta seqüência, traremos à tona assunto atualíssimo afeto ao Direito Societário, que 

diz respeito à Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011, que introduz dispositivos no Código Civil 

para permitir a constituição de “Empresa Individual de Sociedade Limitada” (EIRELI). 
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Sobre a nova lei, não teremos a pretensão de despertar aspectos polêmicos no que 

tange a eventuais problemas conceituais ou de natureza jurídica que certamente estarão 

presentes na literatura de cátedra pertinente. Atendendo mais à praticidade, buscaremos traçar 

objetivamente os impactos positivos ou negativos que a alteração legislativa pode provocar no 

segmento específico do shopping popular Oiapoque, para fins de extrair algumas conclusões, 

as quais, pelas vias da indução, poderão ser cautelosamente generalizadas, se for o caso. 

Tal proposta se alinha aos objetivos do Programa de Pós-Graduação em Direito da 

PUC (PROPG-PUC), que atualmente prima por trabalhos que conjugam teoria e prática. 

Definidos o plano e o objetivo da pesquisa, iniciaremos com uma breve exposição 

histórica acerca da criação do Shopping Popular Oiapoque, marco de crucial importância por 

conferir legitimidade jurídica (ainda que relativa) a uma atividade que sempre foi exercida 

sem amparo da legalidade, o que provocou uma visão social preconceituosa e distorcida dos 

comerciantes que atuam neste segmento do mercado. 

2. Em busca da legitimidade jurídica e reconhecimento social  

Não podemos prosseguir nesta investigação sem antes delimitar conceitos de suma 

importância para o desenvolvimento do trabalho. Nesse passo, adotaremos o significado de 

mercado atribuído por Sztajn (2010).  

Para a referida autora, mercado é um instrumento, ou uma “... condição objetiva 

necessária para a produção e circulação de bens – mercadorias e serviços -, existentes, 

atuais ou em processo, para satisfação de necessidades, com o que se cria bem-estar e se 

produz riqueza” (SZTAJN, 2010, p. 14). 

Pouco adiante, Sztjan demonstra que a estrutura dos mercados é vista sob dois ângulos 

distintos, o primeiro de cunho liberal clássico (laissez-faire), ponto de vista segundo o qual os 

mercados são estruturas essencialmente livres, que contribuem naturalmente para a alocação 

eficiente de recursos, prescindindo, para tanto, de intervenção estatal para a sua conformação. 

Uma segunda corrente, de natureza institucionalista, preconiza, ao contrário, que os 

mercados são estruturas resultantes de normas jurídicas e sociais e dependem, assim, da 

regulação estatal para que a alocação dos recursos se faça de forma eficiente. 

Sem a pretensão de aprofundar nos fundamentos das duas vertentes acima 

apresentadas, para fins deste trabalho, ficaremos com a posição intermediária de Natalino Irti, 

autor italiano citado por Sztajn, segundo o qual “... mercados resultam de escolhas políticas 

acolhidas pelo ordenamento...” (p. 23). 
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Neste sentido, também compartilhamos do entendimento de Sztajn, pois é forçoso 

reconhecer que “... as normas de direito posto espelham escolhas do legislador baseadas em 

práticas e anseios da sociedade...” (idem). 

Para nós, a concepção de Irti sobre mercados explica corretamente a realidade que 

pretendemos demonstrar neste trabalho, qual seja, a que concerne à escolha do poder público 

municipal de Belo Horizonte que, no ano de 2003, determinou a realocação dos 

empreendedores ambulantes em um espaço físico delimitado, com vistas à ordenação do 

espaço urbano e gradativa regularização daquelas atividades. 

Sob este aspecto, cumpre-nos acentuar que a noção de mercado formal ou informal 

resulta, respectivamente, do maior ou menor nível de organização da atividade destinada à 

produção e circulação de riquezas. 

O nível de organização também é utilizado como fator diferenciador no artigo de 

autoria de Oliveira e Rosa (2011), os quais se utilizaram do conceito de mercado informal 

divulgado na 15ª Conferência de Estatísticos do Trabalho promovida pela Organização 

Mundial do Trabalho – OIT, em 1993. 

Pelo conceito acolhido pela citada entidade internacional, o “setor informal” seria 

caracterizado por “...pequenos negócios, registrados ou não, individuais, familiares ou com 

até cinco empregados, caracterizados por produção em pequena escala e com baixo nível de 

organização” (OLIVEIRA e ROSA, 2011, p. 12). 

Os aludidos autores ainda fazem a distinção entre mercado informal e informalidade, 

aduzindo que o primeiro diz respeito às unidades produtivas de pequeno porte, enquanto a 

segunda se caracteriza pelo descumprimento de encargos sociais aos quais têm direito os 

trabalhadores. (idem, p. 12). 

Fiquemos, então, com os conceitos acima delineados para que possamos dar seqüência 

na pesquisa. 

Pois bem. Como nos referimos no capítulo introdutório, a alocação dos 

empreendedores no shopping popular aconteceu no ano de 2003 por meio de uma parceria do 

poder público com a iniciativa privada. 

É importante assinalar que, antes desse acordo, o município enfrentava problemas de 

organização do espaço urbano, pois Belo Horizonte, assim como outras grandes cidades 

brasileiras, não foi planejada para suportar o contingente populacional que nela se instalou. 

Segundo estatísticas colhidas por Oliveira e Rosa (2011), em 1997, ano do centenário 

da capital, Belo Horizonte contava com mais de 2 (dois) milhões de habitantes, e com isso a 
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ocupação do espaço urbano, principalmente da região central, área comercial de tradição, 

passou a ser degradada. 

Somam-se a isso os constantes conflitos deflagrados entre os comerciantes locais 

estabelecidos no centro e os vendedores ambulantes, já que os primeiros sempre se queixavam 

de concorrência desleal, posto que os camelôs e toreros não pagavam tributos e outros custos 

de transação e assim conseguiam fixar preços inferiores aos praticados no mercado. 

Foi assim que, gradativamente, a noção que muitos belo-horizontinos adquiriram do 

centro da capital associou-se a uma intuitiva idéia de perigo, desorganização e sujeira (idem). 

Este cenário contribuiu, segundo nosso entendimento, para o desprestígio social 

daquele segmento de empreendedores que buscavam espaço no mercado, eis que, além de não 

serem detentores do reconhecimento jurídico (legitimação), também não desfrutavam de 

reconhecimento social, posto que a imagem que se fez daqueles empresários se vinculou a 

uma fria noção de clandestinidade. 

Era imprescindível, então, que o poder público adotasse alguma providência, em 

atendimento ao comando emanado no artigo 182 da Constituição da República de 1988
1
 que, 

em 10 de julho de 2001, foi regulamentado pela Lei nº 10.257 (Estatuto da Cidade). 

No intuito de implementar os objetivos definidos pelo Estatuto da Cidade, foi editada a 

Lei municipal 8.616 de 14 de julho de 2003, que contém o Código de Posturas do município 

de Belo Horizonte. Com relação ao exercício de atividades em logradouros públicos (Capítulo 

IV, Seção I), a redação original desta lei, hoje alterada como veremos, dispunha do seguinte 

texto: 

Art. 116 - O exercício de atividades em logradouro público depende de 

licenciamento prévio junto ao Executivo.  

Art. 117 - (VETADO)  

Art. 118 - Fica proibido o exercício de atividade por camelôs e toreros em 

logradouro público. 

Art. 119 - O regulamento deste Código poderá:  

II - (VETADO)  

III - definir locais específicos para a concentração do comércio exercido por 

ambulantes.2  

Outro dispositivo que merece destaque vem logo em seguida, e tem o seguinte teor: 

                                                
1
 “Art. 182 - A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme 

diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade 

e garantir o bem-estar de seus habitantes.” (BRASIL, 2011) 
 
2
 Texto obtido na página eletrônica http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/236687/lei-8616-03-belo-horizonte-

mg, acesso em 14/07/2011) 
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Art. 129 - Somente é permitida a comercialização no logradouro público de 

mercadoria com origem legal comprovada.3 

 

Releva anotar que a Lei 8.616/03 foi recentemente alterada pela Lei 9.845 de 08 de 

abril de 2010. Da análise das alterações promovidas é possível inferir um trato mais rigoroso 

da administração municipal no que diz respeito às atividades executadas em logradouro 

público, o que se percebe, por exemplo, pela extensão da vedação do uso também aos 

flanelinhas (artigo 118 com sua nova redação), a proibição da utilização do passeio por 

ambulantes, o redirecionamento dos ambulantes já licenciados para logradouros ou vias 

acessíveis e a proibição da emissão de novas licenças para ambulantes em passeio público 

(art. 118-A) 
4
. 

Assim, com fundamento no artigo 118, inciso III da Lei 8.616/03, assim como na 

disposição contida no artigo 2º, inciso III do Estatuto da Cidade
5
, a administração do 

município firmou, em 2003, parceria com a iniciativa privada (parceria público-privada) 
6
 

para estabelecer um local onde se concentrariam as atividades antes exercidas pelos camelôs e 

toreros nos logradouros públicos. A origem do Shopping Oiapoque, assim como de outros três 

shoppings populares de destaque na capital (Tupinambás, Xavante e Caetés) está estritamente 

relacionada, então, com o processo de ordenação e ocupação do solo que, por determinação 

expressa da Lei 10.257/01, caberia ao município promover para a garantia do bem estar e 

qualidade de vida dos cidadãos (OLIVEIRA e ROSA, 2011). 

Este processo retrata a conquista da legitimação jurídica daquela parcela de 

empreendedores que desenvolvia suas atividades às margens da legalidade. É importante 

registrar que a atuação do poder público, juntamente com a iniciativa privada, foi totalmente 

                                                
3 Idem. 
4 Art. 118-A - Fica proibida a utilização do passeio por ambulantes.  
§ 1° - Os ambulantes já licenciados para o exercício de atividade no passeio deverão ser redirecionados, sempre 

que possível, para outras áreas  no logradouro público acessíveis e atrativas.  

§ 2° - Não serão emitidas novas licenças para o exercício de atividade no passeio. Texto da lei obtida no 

endereço eletrônico 

http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/comunidade.do?evento=portlet&pIdPlc=ecpTaxonomiaMenuPortal&app=le

gislacao&tax=12187&lang=pt_BR&pg=6480&taxp=0&, acesso em 14/07/2011. 
5
 Art. 2º A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e da 

propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: 

III - cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade no processo de 

urbanização, em atendimento ao interesse social;  

Obtido da página virtual disponível em: http://www.dji.com.br/leis_ordinarias/l-010257-10-07-2001.htm, acesso 

em 14/07/2011 

 
6 De acordo com José dos Santos Carvalho Filho, a parceria público-privada pode ser caracterizada como”... o 

acordo firmado entre a Administração Pública e pessoa do setor privado com o objetivo de implantação ou 

gestão de serviços públicos, com eventual execução de obras ou fornecimento de bens, mediante financiamento 

do contratado, contraprestação pecuniária do poder público e compartilhamento dos riscos e dos ganhos entre 

os pactuantes.” (FILHO, 2011, p. 392) 
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pautada na legalidade, em consonância com os objetivos traçados pelo Estatuto da Cidade, 

mesmo que, para isso, fosse necessário, como veremos, tolerar algumas irregularidades e 

ilegalidades que tornaram aquele ambiente, pelo menos nos primeiros anos de sua existência, 

repleto de contradições e caracterizado por uma configuração jurídica específica sobre a qual 

nos ocuparemos adiante. 

De qualquer forma, é preciso assinalar que, no período de 2003
7
 a meados de 2005, 

houve a transferência de 1.772 camelôs e toreros das ruas para os shoppings (OLIVEIRA e 

ROSA, 2005, p. 18). 

Conseqüência da conquista desta legitimidade foi a obtenção do reconhecimento 

social, pois os empreendedores se sentiam orgulhosos de estarem honrando com os mesmos 

encargos que os lojistas estabelecidos pagavam, tais como: aluguel, condomínio, e outras 

despesas decorrentes de sua atividade. 

Relatos colhidos in locu por Oliveira e Rosa daqueles empreendedores demonstram 

fielmente o sentimento dos lojistas em relação a sua atividade, vejamos: 

[...] Hoje nós não somos, hoje ninguém aqui é mais camelô, hoje do mesmo jeito que 

a loja ali paga o aluguel, nós pagamos [...] 8 

 

Mas não foi apenas o aumento dos custos de transação na atividade dos 

empreendedores que reforçou o sentimento de orgulho pela profissão e o reconhecimento 

social. Como destacaremos no tópico seguinte, o shopping Oiapoque, com a relativa 

legitimidade que lhe atribuiu o poder público, sofreu o influxo de quantias volumosas de 

recursos financeiros, o que coincidiu com um período de facilidade de obtenção de artigos 

importados, em especial os eletroeletrônicos (notebooks, celulares, mp3 e suas posteriores 

versões, i-phone, equipamentos de áudio e vídeo etc.). A conjugação desses fatores fez com 

que se despertasse o interesse de vários segmentos sociais em obter dos lojistas do “OI” os 

artigos que necessitavam, alguns deles somente obtidos naquele local.
9
 

                                                
7 O Shopping Oiapoque (OI) foi inaugurado oficialmente em 04 de agosto de 2003 (OLIVEIRA e ROSA, 2011, 
p. 20) 
8 Trecho de entrevista obtida no próprio local pelos autores em 19/04/2010, disponível  também em áudio para 

consulta. 
9
 Segundo informações colhidas na dissertação de mestrado de Vilas Bôas (2009), consumidores de distintas 

camadas sociais se dirigiam ao shopping para adquirir produtos. A autora realizou pesquisa de campo e seu 

trabalho, com nítida preponderância descritiva, ela nos conta em certa passagem: “[...] Com relação aos 

consumidores, as discrepâncias sociais eram perceptíveis o espaço desse shopping e na própria diversidade das 

pessoas, que era evidenciada pelo tipo de consumo e pelo poder de compra de cada indivíduo [...]”. Logo em 

seguida, a autora descreve: “[...] As hierarquias  simbólicas se revelam no espaço social do Oiapoque a partir do 

tipo de bem consumido. Ou seja, o consumo pode explicitar as disposições dos sujeitos, seus arranjos de 

sociabilidades e as relações de poder. Durante uma venda, uma senhora de classe média que morava no 

Belvedere75 comprou um tênis falsificado de marca, mas abriu uma sacola e mostrou que havia comprado mais 

quatro pares de tênis para a sua filha e disse: “Hoje a gente precisa ter vários diferentes. Por isso estou 
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Mas apesar do aquecimento do comércio, com o shopping bastante movimentado e das 

boas vendas, não podemos deixar de destacar algumas operações irregulares que ali se 

praticavam. Esta situação contraditória chamou a atenção de JESUS (2OO7, p. 68), o qual, em 

trecho destacado no artigo de Oliveira e Rosa (2011, p. 21), manifestou-se nos seguintes 

termos: 

[...] no “shopping” o indivíduo não é mais um camelô, do ponto de vista objetivo da 

situação, mas permanece sendo juridicamente, e ao mesmo tempo não é considerado 
legalmente um empreendedor, muito menos assume tal status perante os olhos da 

sociedade. 

O trecho em destaque é extremamente útil para viabilizar a discussão e a análise do 

tema que pretendemos despertar, mas não estamos de acordo com tal posicionamento, pois, 

independentemente da forma como se organiza a atividade produtiva, os lojistas do shopping 

OI são sim considerados empresários para efeitos legais, e assim devem ser tratados, nos 

termos do artigo 966, caput do Código Civil.
10

 

A falta da constituição do empresário como empresa individual ou como sociedade 

não lhe retira o status de empresário. É importante assinalar que o registro na Junta Comercial 

não é requisito para a constituição do empresário, mas condição de sua regularidade (NETO, 

2007), situação complemente distinta. Aliás, prova de que o empreendedor popular é 

considerado empresário está na própria lei nº 11.101 de 09 de fevereiro de 2005 (Regula a 

recuperação judicial, extrajudicial e falências), pois o empresário irregular, embora não tenha 

legitimidade ativa para requerer a falência de outro empresário (§1º do art. 97), está 

legitimado a postular a própria falência (art. 97, inc. I c/c art. 105, inc. IV).
11

 

Ressaltamos, também, que a ilegalidade do objeto da atividade igualmente não se 

mostra um fator que retira a condição do lojista de empresário. O verdadeiro problema reside 

                                                                                                                                                   
comprando mais esse. Ela [a filha] precisa de vários tipos”. (Suzana) Enquanto em outra venda um consumidor 

que estava acompanhado de seus filhos e sua esposa, que aparentavam ser bem pobres negociava um tênis de 

marca de R$25,00 para um de seus filhos: “Não tem jeito de fazer mais barato não? Diminui um pouquinho... 

Ajuda a gente aí? A gente quer ficar bem, né?” (Pedro) Ainda que diferentes esferas consumam um mesmo bem 

falsificado, verifica-se diferenciação social dentro desse consumo em que as esferas mais ricas conseguem 

comprar uma maior variedade de marcas, além de adquirir aqueles modelos que em lojas comuns seriam os 
mais caros. [...]” (VILAS BÔAS, 2009, p. 107) 
10

 Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a 

produção ou a circulação de bens ou de serviços. (BRASIL, 2011). 
 
11

 Art. 97. Podem requerer a falência do devedor: 

I - o próprio devedor, na forma do disposto nos arts. 105 a 107 desta Lei; 

§ 1º O credor empresário apresentará certidão do Registro Público de Empresas que comprove a regularidade de 

suas atividades. 

Art. 105. O devedor em crise econômico-financeira que julgue não atender aos requisitos para pleitear sua 

recuperação judicial deverá requerer ao juízo sua falência, expondo as razões da impossibilidade de 

prosseguimento da atividade empresarial, acompanhadas dos seguintes documentos: 

IV - prova da condição de empresário, contrato social ou estatuto em vigor ou, se não houver, a indicação de 

todos os sócios, seus endereços e a relação de seus bens pessoais; (BRASIL, 2010) 
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justamente neste ponto, pois o comerciante do shopping OI, que antes comercializava 

ilegalmente artigos que, aos olhos de todos, eram sabidamente de origem da pirataria, passou 

a adquirir legitimidade para montar um “Box” em um centro comercial e realizar suas 

atividades. 

No próximo capítulo, terei o escopo de retratar, com base em experiência própria 

adquirida enquanto gestor de carteira comercial de certo banco múltiplo, algumas práticas 

irregulares e ilegais praticadas, não com o objetivo de uma denúncia, até porque a experiência 

será compartilhada com a devida omissão de dados, mas sim com o objetivo de demonstrar a 

ingenuidade e falta de instrução de certos empresários que, em um período de boas vendas 

comerciais, passaram a manter constantes relações com bancos, financeiras e operadoras de 

cartões de crédito, assim como a administração tributária. 

3. A prática comercial no dia a dia das atividades do shopping OI  

A inauguração do shopping OI coincidiu com um período chamado de “boom” do 

crédito no Brasil. As instituições financeiras em geral, com capital disponível e carecedor de 

mercado para aplicação, viu nas classes emergentes um importante nicho para investimento e 

crescimento das suas carteiras de crédito.
12

 

Paralelamente, os lojistas do shopping OI encontravam certa facilidade nas 

importações das mercadorias, devido à falta ou insuficiência de fiscalização na fronteira do 

Brasil com países como o Paraguai, por exemplo. 

Estava pronta a receita perfeita para o sucesso econômico: estoque, crédito à 

disposição e mercado consumidor
13

. Os empreendedores comerciantes de eletroeletrônicos 

                                                
12 Em reportagem presente no volume 461 de setembro de 2007, a revista “Carta Capital” traz estatísticas que 

corroboram nossa afirmação. A matéria revela o período de franca expansão do crédito, mas denuncia pouco 

investimento em infra-estrutura. Diz certo trecho da matéria: “[...] os números são vigorosos. De janeiro a julho, 
o volume de vendas do varejo brasileiro cresceu 9,74%, em comparação ao mesmo período de 2006, de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Os destaques foram móveis e eletrodomésticos, que 

dispararam 29,83%, e veículos [...] com salto de 17,51% [...] A facilidade de abertura de crediários em muito 

explica a explosão das vendas. Segundo o Banco Central, os empréstimos para pessoas físicas somaram 222 

bilhões de reais em julho, 23% em 12 meses. [...]” (ANO XIII, nº 461, 12/09/2007, p. 20).  
13

 Para ter uma noção mais precisa do consumo, destacamos trecho da dissertação de Vilas Bôas, que reflete 

experiência vivenciada em um dia agitado no shopping, devidamente registrado no diário de campo: “[...] Nesse 
dia o Oi estava lotado, característica do sábado que é o dia que possui maior circulação de pessoas e maiores 

vendas. [...] O box do Celso estava muito cheio e a clientela não parava de chegar. Parecia que eu estava ali em 

meio a um formigueiro humano dentro do shopping. Quando está cheio é difícil falar com as pessoas, seja para 

vender ou para obter dados para a minha pesquisa. A agitação era intensa: os barulhos das vozes se 

misturavam às músicas de hip-hop, sertanejo e funk que passavam nos dvd’s, além do tráfego nas ruas ao redor 

do espaço do Oi, que se juntava ao intenso calor daquele dia, e ainda as conversas entre mim e os outros 

vendedores. Minhas pernas doíam, meus pés estavam inchados de tanto permanecer em pé e minha cabeça 

estourava diante daquele intenso frenesi. [...] Em alguns momentos achava que não ia agüentar, mas precisava 

naquele dia conseguir ficar até o fechamento. Consumidores decididos, consumidores hesitantes e consumidores 

que pesquisavam preços – todos ao mesmo tempo. Atendia um rapaz e o esperava experimentar os tênis e ver se 

gostou, ajudava os meus colegas pegando um outro par de tênis, pois eu estava mais pra dentro do box e, na 
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saíram na frente e foram as “máquinas propulsoras” do desenvolvimento de outras atividades, 

como o comércio de tênis, DVDs, perfumes, vestuário etc. 

O shopping ganhou popularidade por ser referência para a aquisição de produtos dos 

gêneros mencionados, o que atraiu a atenção de operadoras de cartões de crédito e vários 

bancos. 

Assim, as operadoras de cartões foram à procura dos lojistas para realizar afiliações e 

adquirir novos clientes. Os recebíveis (crédito correspondente às vendas realizadas) dos 

cartões são direcionados à conta bancária indicada pelo cliente. 

A primeira irregularidade que apontamos, então, se refere ao direcionamento dos 

recebíveis de cartão de crédito para as contas de pessoa física indicadas pelos seus respectivos 

titulares. Nesta primeira experiência com bancos, alguns lojistas não tiveram a cautela de 

separar o próprio patrimônio daquele afetado à sua atividade, fato este que, se detectado na 

malha fiscal, pode causar sérios transtornos ao contribuinte, sobre o qual eventualmente 

recairá o ônus de provar que não cometeu delito tributário. 

Isso acontecia porque, nos primeiros anos do shopping, a maioria dos lojistas exercia a 

empresa sem a utilizar a forma societária. Sem as devidas cautelas, os empreendedores 

corriam o risco de sujeitar o seu próprio patrimônio às dívidas sociais, e tudo isso por conta da 

ausência de um planejamento jurídico adequado. De seu turno, as operadoras de cartões de 

crédito e os bancos não faziam a mínima desta situação e, no afã de incrementar os negócios, 

realizavam operações e mais operações de crédito para viabilizar o capital de giro da empresa 

e obter spreads máximos
14

. Resultado: a conta corrente de pessoa física recebia o influxo 

diário de créditos e débitos, gerando movimentação incompatível em relação à conta de uma 

pessoa física comum, situação esta que, em razão da sua anormalidade, está sujeita ao 

controle do Banco Central.
15

 

                                                                                                                                                   
chegada de algum cliente perto de mim, já começava outro atendimento. Eu e alguns dos vendedores não 

havíamos almoçado e nem dava tempo. Um deles e o Celso comeram em pé. Era um ritmo de trabalho intenso e 
cansativo, que me fez pensar sobre as condições de trabalho dessas pessoas, mesmo do Celso que era dono. [...] 

Vender não é fácil! E aquele lugar realmente parecia uma caixa que dava uma sensação de ser espremida 

naquele calor. [...]” (Vilas Bôas, 2009, p. 106) 
14 Dentre as operações mencionadas, destaca-se a antecipação dos recebíveis de cartões de crédito, conhecido no 

jargão bancário como desconto de ORPAG’s. O risco de crédito é bastante inexpressivo nessas operações, pois 

elas são garantidas pelos recebíveis que são pagos pelas operadoras de cartão diretamente ao banco/mutuante. 
Isso sem contar que, em cada operação de crédito (abertura de crédito, capital de giro, empréstimo pessoal, 

descontos e etc) o agente bancário atrelava um produto (seguro, previdência complementar, capitalização, 

consórcios), configurando a conhecida venda casada, prática comercial vedada nos termos do Código de Defesa 

do Consumidor. 
15

 A Lei Complementar 105 de 10 de janeiro de 2001 estabelece condições excepcionais de quebra do sigilo 

bancário e, dentre elas, está a exceção referente ao dever de informação que as instituições financeiras devem ao 

Banco Central, relativamente [...] a comunicação, às autoridades competentes, da prática de ilícitos penais ou 
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Falamos de operação de crédito, mas, uma delas em especial, quase não tinha demanda 

pelos comerciantes. Referimo-nos às operações de câmbio, já que as transações envolvendo 

moeda estrangeira continuaram a se desenvolver no mercado paralelo. 

Voltamos a frisar que o objetivo do trabalho não é denunciar ilegalidades ou chamar a 

atenção para a impunidade de agentes (operadores de crédito) ou comerciantes responsáveis 

pela movimentação dos valores, mas apenas realçar a contradição jurídica necessária e 

inerente àquele ambiente comercial.  

Aliás, se o aspecto da ilegalidade fosse empecilho para a realização de alguma 

atividade, como poderíamos explicar o comércio de produtos provenientes da pirataria, como 

DVDs, tênis, perfumes e réplicas de uniformes de clubes de futebol? 

Nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998, considera-se contrafação a 

reprodução fraudulenta, divulgação ou uso indevido de obra alheia, sujeitando não apenas o 

contrafator, como também a pessoa que adquire o produto, de forma solidária, à indenização 

pelas perdas e danos apuradas.
16

 

De forma similar, a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996, que dispõe sobre os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial, prevê, em seu artigo 189, tipos penais que 

caracterizam crimes contra o registro das marcas, dispondo do seguinte teor: 

Art. 189. Comete crime contra registro de marca quem: 
I - reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou 

imita-a de modo que possa induzir confusão; ou 

II - altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado. 

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

Art. 190. Comete crime contra registro de marca quem importa, exporta, vende, 

oferece ou expõe à venda, oculta ou tem em estoque: 

I - produto assinalado com marca ilicitamente reproduzida ou imitada, de outrem, no 

todo ou em parte; ou 

II - produto de sua indústria ou comércio, contido em vasilhame, recipiente ou 

embalagem que contenha marca legítima de outrem. 

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

 

                                                                                                                                                   
administrativos, abrangendo o fornecimento de informações sobre operações que envolvam recursos 

provenientes de qualquer prática criminosa;(artigo 1º, inciso IV) ( BRASIL, 2010). 
16

 Art. 102. O titular cuja obra seja fraudulentamente reproduzida, divulgada ou de qualquer forma utilizada, 

poderá requerer a apreensão dos exemplares reproduzidos ou a suspensão da divulgação, sem prejuízo da 
indenização cabível. 

Art. 103. Quem editar obra literária, artística ou científica, sem autorização do titular, perderá para este os 

exemplares que se apreenderem e pagar-lhe-á o preço dos que tiver vendido. 

Parágrafo único. Não se conhecendo o número de exemplares que constituem a edição fraudulenta, pagará o 

transgressor o valor de três mil exemplares, além dos apreendidos. 

Art. 104. Quem vender, expuser a venda, ocultar, adquirir, distribuir, tiver em depósito ou utilizar obra ou 

fonograma reproduzidos com fraude, com a finalidade de vender, obter ganho, vantagem, proveito, lucro direto 

ou indireto, para si ou para outrem, será solidariamente responsável com o contrafator, nos termos dos artigos 

precedentes, respondendo como contrafatores o importador e o distribuidor em caso de reprodução no exterior. 

(BRASIL, 2009) 
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Temos, então, um vasto repertório de normas de outros ramos do Direito que gravitam 

em torno do objeto de nossa análise, no caso, o mercado do shopping OI, mas que não 

possuem força cogente suficiente para incidir na situação concreta e produzir os efeitos 

abstratamente previstos pelo legislador. 

É claro que, periodicamente, os meios de comunicação divulgam ações conjuntas 

perpetradas pelas polícias federais e estaduais no intuito de apreender mercadoria destituída 

de nota fiscal, mas, como já assinalamos anteriormente, tal prática não passa de uma mera 

fachada, ou melhor, um ardil utilizado pelas autoridades para tentar convencer o leitor de que 

existe um limite de tolerância do Estado em relação às práticas desenvolvidas no centro 

comercial. 

Segundo nosso entendimento, tal medida constrangedora e ilegal, e aqui ousamos a 

adentrar na seara do processo penal para dizer que se trata de “flagrante provocado” 
17

, 

contribui apenas para denegrir a imagem de profissionais honestos que trabalham naquele 

centro comercial.
18

 

Nesta perspectiva, demonstramos nossa total aderência à crítica elaborada por Oliveira 

e Rosa (2011) em relação ao que, para eles, significa a principal falha da administração 

pública municipal na gestão do centro popular. Nas palavras dos próprios autores: 

Foi neste ponto que se identificou o que, talvez, seja a principal falha do Poder 

Público Municipal em todo este processo, pois, pensa-se que a Prefeitura deveria ter 

uma postura propositiva, ao invés de reativa, em relação às demandas dos 

empreendedores populares, já que se entende (sic) ser de sua responsabilidade 

propiciar condições reais de emancipação e desenvolvimento daqueles que tiveram 

suas vidas drasticamente alteradas em função de uma política de revitalização do 

centro da cidade, assim como efetivar políticas públicas de geração de renda, de 

combate ao desemprego e à pobreza. 

A crítica realmente procede, tendo em vista que as operações ilegais que já 

mencionamos contribuem somente para violar os direitos fundamentais dos empreendedores. 

                                                
17 Segundo Eugênio Pacelli de Oliveira, “a rejeição ao flagrante dito preparado ocorre geralmente por dupla 

fundamentação, a saber: a primeira, porque haveria, na hipótese, a intervenção decisiva de um terceiro a 
preparar ou a provocar a prática da ação criminosa e, assim, do próprio flagrante; a segunda, porque dessa 

preparação, por parte das autoridades e agentes policiais, resultaria uma situação de impossibilidade de 

consumação da infração de tal maneira que a hipótese se aproximaria do conhecido crime impossível. 

Prossegue o referido autor aduzindo que tal entendimento foi acolhido pelos pretórios, principalmente pelo STF, 

o qual, para tanto, editou a súmula 145, cujo enunciado verbera que: “Não há crime, quando a preparação do 

flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. 
18 Aqui novamente a pesquisa realizada na dissertação de Vilas Bôas pode ser oportunamente mencionada. É que 

a autora, cujo objetivo central é o de buscar razões sociais para o consumo de tênis pirateado, sustenta que as 

pessoas em geral estão carregadas de preconceitos e representações negativas no que concerne tanto às pessoas 

que trabalham no shopping como do local em si. Em sua pesquisa de campo, a autora revela que, nos primeiros 

dias de trabalho, sentia uma sensação de medo e insegurança (VILAS BÔAS, 2009). 
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Não podemos pensar que a política de revitalização do centro de Belo Horizonte possa ser 

alcançada à custa da violação desses direitos, mas deve ser encarada, isso sim, como uma 

“oportunidade” de engajamento profissional daqueles que se dedicam a tais atividades. 

Mas os problemas não se esgotam apenas neste ponto. Outras situações foram 

levantadas na pesquisa dos aludidos autores, tais como: i) omissão da Prefeitura de Belo 

Horizonte no que tange às demandas dos empreendedores, confirmada pela inexistência 

prática de um Conselho Gestor do Shopping, que, em tese, teria a incumbência de intermediar 

eventuais conflitos. Em conseqüência, constataram prática abusiva perpetrada pelo 

administrador do shopping, que vem elevando de forma desarrazoada o valor dos aluguéis e 

dos pontos comerciais; ii) inexistência de escolas de aprendizado e desenvolvimentos de 

habilidades empreendedoras no mercado popular, iii) a inexistência de microcréditos 

específicos para o segmento popular, com taxas e encargos condizentes com sua posição no 

mercado; 

Para fazer frente aos mencionados problemas, os autores propõem uma série de 

soluções
19

, pregando uma atuação positiva do Poder Público Municipal no sentido de dar 

suporte material para o desenvolvimento do comércio no Shopping OI. 

O nosso primeiro compromisso foi, assim, o de traçar um breve esboço da dinâmica 

comercial que se desenvolve no shopping Oiapoque, a fim de retratar as contradições que 

existem naquele ambiente. Esta ambigüidade será a chave para que possamos fazer a conexão 

do tema com o Direito Empresarial, pois, no capítulo seguinte, faremos um paralelo entre o 

ambiente peculiar desenvolvido no shopping Oiapoque e a conjuntura em que surgiram as 

primeiras corporações de ofício, para, se possível, extrair conclusões a respeito. 

4. A força normativa dos fatos  

Como já sinalizamos anteriormente, a análise das irregularidades praticadas no 

ambiente do shopping “OI”, verificáveis também em outros shoppings populares, encerra uma 

contradição do ponto de vista jurídico, pois, se por um lado a prefeitura municipal concede 

licença para a prática daquelas atividades, o que confere legitimidade aos comerciantes, por 

outro, a prática das ilegalidades retira-lhes esta mesma legitimidade, de modo a dificultar a 

tarefa de se estabelecer alguma configuração jurídica particular daquele segmento comercial. 

Com ou se legitimidade, devemos admitir que as atividades continuam a se 

desenvolver no local, proporcionando a distribuição e a circulação de riquezas. Daí a 

                                                
19 As soluções propostos se baseiam em experiências positivas verificadas pelos autores em outros Estados da 

federação, onde se observou a existência de entidades de apoio (paraestatais) que, valendo-se de incentivo 

público, concede créditos em condições especiais e criam núcleos de ensino para o melhor planejamento da 

atividade. 
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pergunta: O que explica este ambiente contraditório? Ou ainda, qual (is) razão (ões) 

explica(m) e justifica(m) a tolerância desta contradição e proporciona a criação de uma 

configuração jurídica especial em relação às demais atividades econômicas? 

 Acreditamos que a primeira e intuitiva resposta que surge, principalmente quando os 

juristas têm dificuldade em estabelecer conceitos ontologicamente concretos, seria “a vontade 

política”. Isto é, recorrendo-nos desta solução, diríamos que a permanência do ambiente 

contraditório no shopping “OI” está ligada a fatores de ordem política, pois seria mais 

conveniente para o Estado “tolerar” práticas ilegais e outras irregularidades do que utilizar 

meios coercitivos para proibir o exercício daquelas atividades. 

Diríamos, ainda, que as razões que levaram o poder público a definir um espaço 

estratégico para a atuação dos comerciantes populares têm por escopo proporcionar, 

gradativamente, a paulatina regularização de suas atividades, de modo a se alcançar, em um 

futuro utopicamente imaginado, o pleno atendimento ao exercício da regular atividade 

empresarial. 

Como reforço ao argumento, poderíamos citar o próprio slogan do shopping, 

estampado no portal de sua página eletrônica na internet, que diz: “Shopping Oiapoque. Cada 

vez mais legal!” 
20

 

A duplicidade de sentidos verificada no slogan revela uma preocupação dos 

empreendedores de se apresentar para a sociedade como uma atividade lícita, regular, o que, 

ao nosso entender, valida nossa afirmação sobre o certo desprestígio do setor, que se acentua 

sobremaneira quando anúncios publicitários veiculam a imagem daqueles comerciantes a uma 

atividade ilegal, sem levar em conta aspectos que enfrentamos nesta pesquisa. 

Seria extremamente positivo e salutar, do ponto de vista econômico, social e jurídico, 

se a conquista da regularidade formal fosse um caminho certo a ser percorrido por todos os 

vendedores que atuam no shopping. No entanto, a pesquisa realizada por Oliveira e Rosa 

(2011) revela uma situação diametralmente oposta, pois: 

[...] além de todas essas constatações, a principal e mais lamentável conseqüência foi 

a evasão do Shopping OI daqueles que mais precisavam do trabalho como camelô 

nas ruas. Hoje, a maioria dos “empreendedores populares” do Oiapoque são 
atacadistas, empresários e pessoas pertencentes às classes média e média-alta, 

muitas vezes até estrangeiros, que hoje são grande parte dos trabalhadores dentro do 

shopping. Estes novos ocupantes são indivíduos com condições financeiras 

confortáveis o suficiente para pagarem valores que chegam a 200 mil reais por um 

ponto comercial dentro do shopping, sendo 50 mil para cada 2m2. Ou seja, 

obviamente, não são camelôs os ocupantes dos principais pontos do Oiapoque. 

(OLIVEIRA e ROSA, 2011, p. 29) 

E mais adiante concluem que: 

                                                
20 Conteúdo disponível em: http://www.shoppingoiapoque.com.br/html/, acesso em 15/07/2011. 
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[...] A retirada dos camelôs e toreros das ruas do centro de Belo Horizonte, sem 

dúvida, era uma demanda da cidade, mas não de maneira perversa como ocorreu. 

(idem. p. 30) 

Diante de tais constatações, acreditamos que a hipótese de se admitir a vontade 

política como resposta pura e simples para as indagações feitas neste capítulo não nos parece 

satisfatória. 

Na realidade, neste aspecto, estamos de acordo com a lição de Alfredo de Assis 

Gonçalves Neto que, ao procurar delimitar o âmbito de abrangência do direito empresarial, 

nos revela que: 

[...] o hoje denominado direito empresarial é o ramo do direito que, mais do que 
qualquer outro, exige uma análise de sua evolução histórica a fim de se conheçam os 

caminhos que trilhou, suas mutações, as razões do seu aparecimento e de sua 

permanência até nossos dias com um direito especial, com princípios próprios e, por 

isso, distintos do direito civil, isto é, do direito Geral do cidadão, do direito privado 

comum. (NETO, 2007, p. 35) 

Seguindo a recomendação do conceituado jurista, procuramos identificar se haveria 

algum ponto em comum entre as razões que motivaram a decisão do poder público em alocar 

e manter os vendedores ambulantes em centros comerciais e as razões que determinaram o 

surgimento do direito empresarial enquanto ramo específico do direito a partir da formação 

das corporações de ofício na Idade Média. 

Ao discorrer sobre as origens históricas do Direito empresarial, Lippert (2003) registra 

que o primeiro período do direito comercial se iniciou no século XII e encerrou em meados do 

século XVI. A autora ainda nos conta que “[...] Num contexto tão adverso à mercancia, os 

comerciantes foram levados a um forte movimento de união. De forma geral, o direito 

comercial originou-se dos usos e costumes dos comerciantes, em virtude da inexistência de 

um sistema jurídico típico para as transações comerciais [...]”. (LIPPERT, 2003, p. 42). 

Desta união resultou a criação das Corporações de Ofício, entidades compostas pelos 

próprios comerciantes que, em um primeiro momento, tiveram a função de dirimir litígios 

entre os comerciantes filiados, depois entre os comerciantes e terceiros contratantes e, em um 

momento posterior, passou a estabelecer normas específicas válidas para as relações 

comerciais. (LIPPERT, 2003) 

Todo esse processo retrata o período subjetivista do direito comercial, que fora 

marcado por um perfil classista, eis que, para a sua regulamentação, levava-se em 

consideração a pessoa que exercia a atividade e não a atividade em si.
21

 

                                                
21 O período subjetivista antecedeu o que, para a maioria dos autores, convencionou-se chamar de período 

objetivista, este caracterizado por pretender esgotar nos textos legais todas as “possíveis” atividades que se 

enquadrariam no direito comercial e que seriam, portanto, pelo direito comercial disciplinadas. O período 

objetivista coincide com a edição do Código Comercial Francês de 1807, que repercutiu em vários ordenamentos 

jurídicos, como o brasileiro, influência esta verificada no Código Comercial de 1850 e no Regulamento 737 
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Não podemos dizer, a partir dessas informações, que haveria um ponto de contato de 

entre as corporações de ofício e os centros comerciais populares, até porque as organizações 

mencionadas mantêm expressivas diferenças estruturais. Neste sentido, observamos que as 

corporações, diversamente do que ocorreu com os shoppings populares, formaram-se sem 

qualquer interferência do Estado, pois, como sabemos, o poder ainda era descentralizado na 

idade média. Assim, as corporações avocaram para si o poder jurisdicional e o legislativo, o 

que não ocorreu obviamente com o comércio ambulante do início do século XXI, porquanto 

neste caso há sim a interferência do poder público (em parceria com a iniciativa privada) . 

Contudo, devemos advertir que, se houve participação ativa do Estado na formação 

dos centros comerciais populares, esta não foi decisiva porque, ao nosso entender, o Estado 

não fez mais do que legitimar uma circunstância fática cujas forças ultrapassam a simples 

“vontade” política. Assim, as verdadeiras razões para a atuação do estado para a formação dos 

centros comerciais populares estão mais ligadas a uma questão de necessidade do que de 

vontade. 

Em termos genéricos, poderíamos dizer, então, que o Estado nunca teve tamanho 

controle sobre a atividade ambulante como nos parece ter concluído, em seu trabalho, os 

colegas das ciências sociais. O poder público, ao reconhecer a fragilidade do poder normativo 

de impedir o avanço do mercado informal, teve que adotar medida extrema ao criar um 

ambiente contraditório onde convivem a legalidade e a ilegalidade, a regularidade e a 

irregularidade. Não podemos pensar que foi a administração pública, por si só, que 

proporcionou o desenvolvimento desta atividade. 

Acreditamos, na verdade, que muito mais por incentivo do Estado, o desenvolvimento 

do comércio popular se deve às próprias forças do mercado, pois a atividade econômica é 

dinâmica por natureza e esse conteúdo mutante, característica do direito empresarial segundo 

Alfredo de Assis Gonçalves Neto, manifesta-se pela ocorrência de três fenômenos: 

[...] o da ampliação de seu campo de abrangência para contemplar novas figuras 

jurídicas criadas pela necessidade de regulação de novas técnicas de comercialização 

descobertas com o aperfeiçoamento ou aprimoramento das relações de negócio no 

mercado; o da generalização de suas normas, cuja aplicação, antes limitada às 

relações de negócio entre os profissionais do mercado, estende-se a todos e se torna, 

portanto, comum; e o da redução desse âmbito que, pela generalização (por passar a 

                                                                                                                                                   
(NETO, 2007). Por fim, os autores reportam-se ao período subjetivista moderno, iniciado em 1942, na Itália, 

quando passou a se reconhecer a empresa enquanto atividade destinada à produção e circulação de bens ou 

serviços. Diferencia-se da subjetiva clássica, pois não considera empresário apenas a figura filiada a uma 

instituição ou órgão representativo de classe, mas sim a qualquer pessoa que, organizando profissionalmente os 

meios de produção -  terra, capital, mão de obra e tecnologia – os direciona aos mercados com o fim de distribuir 

ou por em circulação mercadorias ou serviços. Fizemos, aqui, um brevíssimo escorço histórico, pois, como 

desenvolveremos acima, nosso objetivo é o de comparar aspectos essenciais da evolução do direito empresarial 

com a formação dos centros comerciais populares.  
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ter aplicação geral), perde qualquer justificativa para continuar regulando, de modo 

especial, aquilo que se generalizou que, por isso, deixa de ser considerado como 

objeto de um direito especial, passando, a integrar o direito comum (geral) (NETO, 

2007, p. 35) 

Assim, se o conteúdo mutante do direito empresarial resulta dos fenômenos da 

ampliação, generalização e redução de seu objeto, temos que a causa motriz de todo este 

processo está no caráter ou perfil consuetudinário das normas de direito empresarial, que 

surgem das práticas reiteradas dos comerciantes e que, em última análise, possuem força 

própria para modelar o direito positivado. Assim, se temos alguma conexão a estabelecer 

entre as origens do direito empresarial (surgimento das corporações de ofício), esta se refere à 

existência de práticas comerciais reiteradas praticadas, hoje, pelos comerciantes informais e 

antes praticadas pelos mercadores na idade médica. 

Com esta análise teórico-comparativa conseguimos o efeito prático de afastar uma 

equivocada idéia assentada na premissa de que o comércio informal somente foi viabilizado 

por força de uma vontade política estatal. 

Não foi de maneira despropositada que fizemos expressa menção à nossa adoção (ver 

capítulo II) à posição intermediária de Natalino Irti sobre a estrutura dos mercados, pois como 

dito com propriedade por Rachel Sztajn: “...as normas de direito posto espelham escolhas do 

legislador baseadas em práticas e anseios da sociedade...”  

Nada mais coerente, pois, para sintetizar todo o nosso pensamento é o trecho em 

destaque.  Além do mais, ele é bastante para explicar a existência da contradição interna no 

shopping “OI”.  

Devemos ressaltar, porém, que tal característica é própria do direito empresarial e é 

justamente a força vinculante de tais práticas que irão condicionar a escolha normativa dos 

diversos ramos do direito que com ele tenham alguma vinculação.  

Para não ficar apenas no campo abstrato, imaginemos, por exemplo, a situação de um 

vendedor ambulante que, sem licença do poder público, passa a comercializar produtos 

pirateados (contrafação) nos passeios ou nos logradouros do centro de Belo Horizonte. Uma 

vez flagrado e detido pela autoridade competente, no caso, o fiscal do município, este 

empreendedor estará sujeito a responder por sanções administrativas (multas previstas no 

Código de Posturas), civis (que vão variar se a mercadoria violar direito autoral ou 

propriedade intelectual), sem prejuízo das sanções penais cabíveis. 

Podemos dizer que a mesma operação, venda de mercadorias pirateadas, se repete 

diariamente dentro do shopping “OI”, mas por estar o vendedor licenciado pela administração 

pública, não responde por qualquer um dos ilícitos mencionados. 
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Essa é a prática que reflete os anseios da sociedade: criar ambiente propício para que 

os empreendedores ambulantes possam executar suas atividades mesmo que isso se faça à 

custa do primado da legalidade 

Aqui encontramos um paralelo interessante entre as corporações de ofício e os centros 

comerciais populares, pois percebemos que suas respectivas normas se direcionam a quem 

efetivamente esteja de alguma forma vinculado à instituição. O direito do empreendedor 

popular é um direito classista, assim como o direito medieval das Corporações de Ofício. 

Com esta característica, o Direito Empresarial produz normas de tolerância que 

impedem a incidência de normas de outros ramos do direito em situações ligadas ao exercício 

da atividade voltada para a produção e circulação de bens ou serviço. 

5. Breves notas sobre o impacto da Empresa Individual de Sociedade Limitada no 

contexto do Shopping Oiapoque. 

A Lei nº 12.441 de 11 de julho de 2011
22

, que promove a inclusão de dispositivos no 

Código Civil, para permitir a constituição da Empresa Individual de Responsabilidade 

                                                
222222

 LEI Nº 12.441, DE 11 DE JULHO DE 2011 

Altera a Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), para permitir a constituição de empresa 

individual de responsabilidade limitada. 

A  P R E S I D E N T A  D A  R E P Ú B L I C A 
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º Esta Lei acrescenta inciso VI ao art. 44, acrescenta art. 980-A ao Livro II da Parte Especial e altera o 

parágrafo único do art. 1.033, todos da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), de modo a 

instituir a empresa individual de responsabilidade limitada, nas condições que especifica. 

Art. 2º A Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), passa a vigorar com as seguintes alterações: 

"Art. 44. ................................................................................... 

.......................................................................................................... 
VI - as empresas individuais de responsabilidade limitada. 

..............................................................................................." (NR) 

"LIVRO II 

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

TÍTULO I-A 

DA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE 

L I M I TA D A 

Art. 980-A. A empresa individual de responsabilidade limitada será constituída por uma única pessoa titular da 

totalidade do capital social, devidamente integralizado, que não será inferior a 100 (cem) vezes o maior salário-

mínimo vigente no País. 

§ 1º O nome empresarial deverá ser formado pela inclusão da expressão "EIRELI" após a firma ou a 

denominação social da empresa individual de responsabilidade limitada. 
§ 2º A pessoa natural que constituir empresa individual de responsabilidade limitada somente poderá figurar 

em uma única empresa dessa modalidade. 

§ 3º A empresa individual de responsabilidade limitada também poderá resultar da concentração das quotas de 

outra modalidade societária num único sócio, independentemente das razões que motivaram tal concentração. 

§ 4º ( V E TA D O ) . 

§ 5º Poderá ser atribuída à empresa individual de responsabilidade limitada constituída para a prestação de 

serviços de qualquer natureza a remuneração decorrente da cessão de direitos patrimoniais de autor ou de 

imagem, nome, marca ou voz de que seja detentor o titular da pessoa jurídica, vinculados à atividade 

profissional. 

§ 6º Aplicam-se à empresa individual de responsabilidade limitada, no que couber, as regras previstas para as 

sociedades limitadas. 
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Limitada (com sigla já definida: “EIRELI”) representa importante marco por significar uma 

ruptura de conceitos profundamente enraizados na cultura jurídica brasileira, que assim vai se 

afastando da tradicional tendência francesa
23

. 

Não pretendemos tecer uma análise dogmática dos dispositivos da lei e nem levantar 

polêmicas que escapariam aos objetivos desta pesquisa. Assim, nos ateremos basicamente em 

investigar se a possibilidade de constituição de Empresa Individual de Sociedade Limitada 

trará algum benefício para os empreendedores de shoppings populares, como o Shopping 

“OI”. 

Fazendo novamente referência à experiência pessoal própria, observei, nos tempos em 

que atuava como bancário, que os empreendedores recém alocados no shopping adotavam 

                                                                                                                                                   
........................................................................................................." 
"Art. 1.033. .............................................................................. 

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

Parágrafo único. Não se aplica o disposto no inciso IV caso o sócio remanescente, inclusive na hipótese de 

concentração de todas as cotas da sociedade sob sua titularidade, requeira, no Registro Público de Empresas 

Mercantis, a transformação do registro da sociedade para empresário individual ou para empresa individual de 

responsabilidade limitada, observado, no que couber, o disposto nos arts. 1.113 a 1.115 deste Código." (NR) 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor 180 (cento e oitenta) dias após a data de sua publicação. 

Brasília, 11 de julho de 2011; 190º da Independência e 123º da República. 

DILMA ROUSSEFF 

José Eduardo Cardozo 

Nelson Henrique Barbosa Filho 
Paulo Roberto dos Santos Pinto 

Luis Inácio Lucena Adams 

Texto da lei obtido junto à pagina eletrônica disponível em: HTTP://WWW.CONJUR.COM.BR/2011-JUL-

12/LEI-CRIA-EMPRESAS-INDIVIDUAIS-SANCIONADA-DEIXA-BRECHAS, acesso em: 14/07/2011 
23 Ruptura de conceitos, porque resgata a sempre polêmica discussão doutrinária sobre a natureza jurídica da 

sociedade. Sobre o assunto, nos valeremos de fontes do Direito Comparado, especialmente do artigo publicado 

por Sanabria (2008), autor que, analisando o fenômeno da sociedade unipessoal no direito colombiano, aborda o 
tema com propriedade. Para este autor, as correntes principais que se dividem quando o assunto é natureza 

jurídica da sociedade são basicamente a contratualista (que concebe a sociedade a partir de uma natureza 

eminentemente contratual, pressupondo, neste caso, a pluralidade subjetiva como elemento intrínseco à 

sociedade). A outra corrente é a chamada institucional (segundo a qual a sociedade, não obsta ser constituída por 

um contrato, no seu desenvolvimento é regida por normas específicas que compõem o seu regime jurídico, e daí 

o seu caráter institucional). Outras teorias intermediárias foram mencionadas pelo autor, mas para nós, o que 

mais importa, é a definição do próprio Sanabria, para o qual a sociedade é concebida como uma “[...] forma 

jurídica de organizar el concepto económico de la empresa [...]”. Compartilhamos tal ponto de vista, pois, assim 

como o referido autor, entendemos que as teorias contratuais e institucionais não fazem referência a um elemento 

essencial ao conceito de sociedade, que, independentemente da sua organização, é uma forma de se explorar uma 

atividade econômica para fins de distribuição ou circulação de bens ou serviços. Este conceito é importante 

porque consegue compatibilizar a natureza jurídica da sociedade e o conceito de sociedade unipessoal, tendo em 
vista que o conceito de Sanabria não parte da equivocada premissa de que uma sociedade somente pode ser 

organizada por mais de uma pessoa. O autor é defensor das chamadas sociedades unipessoais e, em seu artigo, 

faz um apanhado histórico e relata que, no mundo, existem três tendências emanadas de ordens jurídicas distintas 

acerca da aceitação ou não, no respectivo ordenamento, das sociedades unipessoais. Assim, temos os países de 

tendência germânica, que, em regra, tem maior aceitação das sociedades de um único sócio, ao passo que há 

países de tendência completamente inversa, como os países que seguem a orientação francesa, que tendem a ser 

menos receptivos a esta forma de organização societária, por estarem mais vinculados ao direito romano. De 

fato, poderíamos dizer que o Brasil, até o momento em que foi editada a Lei 12.441/11, seguia a tradição 

francesa, como dissemos acima, mas com a nova lei, observa-se um pequeno afastamento desta influência. Por 

fim, apenas por curiosidade, registramos que a Empresa Individual de Sociedade Limitada já tem previsão no 

ordenamento colombiano desde 1995. 
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uma prática viciada de direcionar, para a conta corrente de pessoa física, recursos 

provenientes da sua própria atividade. A conta era, então, movimentada a débito e crédito com 

saídas e ingressos de recursos tanto provenientes de sua vida pessoal como da atividade por 

ele desempenhada. 

Esta forma peculiar de se administrar os recursos pessoais e os atinentes à empresa 

pode ser atribuída a duas razões: a primeira está ligada à inexperiência prática, já que os 

camelôs e toreros durante muitos anos trabalhavam nas ruas apenas com duas formas de 

pagamento – dinheiro ou cheque -  a segunda se refere à volúpia das operadoras de cartões 

que precisavam alcançar metas estabelecidas pelas diretorias e assim faziam afiliações dos 

lojistas com inobservância de regras operacionais (para a afiliação, bastava ao lojista entregar 

cópia dos documentos pessoais, comprovante de residência e cópia do alvará de 

funcionamento concedido pela prefeitura. A proveniência dos recursos, isto é, a fonte 

geradora da renda pouco importava para a afiliação. O potencial do cliente e de negócios é o 

que importava). 

Com a alta do crédito e a conjugação dos fatores já mencionados (estoque, crédito e 

consumo) o shopping chegou ao auge de produtividade econômica, acreditamos, no ano de 

2007, e com isso, como já alertamos, as contas individuais de pessoa física passaram a ter 

movimentação incompatível para o tipo de conta aberta junto à instituição bancária. 

Não demorou muito para que as operadoras de cartões de crédito, pressionadas pelo 

Banco Central, fizessem mais uma exigência para a afiliação: que o cliente apresentasse um 

cartão do CNPJ, além dos documentos acima referidos. 

Sem alternativa para disponibilizar uma máquina de cartão de crédito em seu 

estabelecimento, o lojista não teve escolha senão a de evoluir na sua forma de exploração 

empresarial, mediante a constituição de uma empresa individual ou uma sociedade limitada (o 

que era menos freqüente). 

Fato é que grande parte dos lojistas fizeram opção pela empresa individual como 

forma de exploração da empresa, até porque os mecanismos de constituição são bem mais 

simplificados se comparados aos de uma sociedade limitada. 

O que queremos contar com essa história é que a opção do empreendedor popular de 

constituir uma empresa não está associada ao receio de ver o patrimônio particular ser 

eventualmente atingido por dívidas decorrentes da atividade. Este medo, ao que me consta, 

nunca assombrou o empreendedor e tal hipótese sequer chegava a ser cogitada no cotidiano. 

Por isso, por mais que alguém possa realçar os benefícios oferecidos pela limitação 

patrimonial, não conseguimos enxergar algum elemento verdadeiramente de incentivo na 
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nova lei, a qual, a nosso ver, ao invés de estimular pode até minar eventual interesse já 

existente no empresário. 

Um primeiro “fator desestimulante” está presente no artigo 980-A, segundo o qual a 

empresa individual deverá ser constituída com capital mínimo de 100 (cem) vezes o valor do 

maior salário mínimo vigente no país, o que equivale, em termos atuais, ao valor de R$ 

54.500,00 (cinqüenta e quatro mil e quinhentos reais). 

A exigência legal, pelo menos no que diz respeito aos empreendedores do shopping 

“OI”, afastará qualquer interesse do empresário de constituir uma “EIRELI”, pois 

empreendedores deste perfil geralmente não têm condições de investir um recurso de tal 

monta na integralização das quotas sociais.  

Se for para falar de incentivo, uma coisa é você dizer para ele (empreendedor) que a 

afiliação das máquinas de cartão de crédito dependerá da constituição de um CNPJ e outra, 

completamente diferente, é você convencê-lo de que o investimento de R$ 54.000,00 na 

integralização do capital social pode retirar a possibilidade de seu patrimônio ser alcançado 

por dívidas sociais. No segundo caso, bem provável que ele diga um “vamos deixar como 

tudo como está”. 

É importante tecer críticas em relação a esta exigência, pois, se a lei pretende ser 

eficaz frente às situações concretas, ao invés de exigir a constituição de um capital mínimo, 

deveria estabelecer regras para a efetiva comprovação da integralização do capital.  

Isso porque é não muito difícil de imaginar que alguém pretenda valer-se do benefício 

da limitação patrimonial sem que, para tanto, tenha efetivamente integralizado o capital 

social.  

Temos elementos suficientes para concluir, então, que, se a lei visou o incentivo, 

falhou por estabelecer exigências rígidas que não estimularão empreendedores como aqueles 

atuantes em shoppings populares. Por outro lado, se a lei pretende a regularização das 

atividades, também falhou por não contemplar regras que exijam a efetiva comprovação da 

integralização do capital social para a instituição desta nova forma de arranjo da empresa. 

 

6. Conclusão 

Diante das informações colhidas ao longo da pesquisa e das ilações extraídas nos 

capítulos anteriores, podemos estabelecer, em síntese, algumas conclusões, assim elencadas: 

i) A constituição do centro empresarial “Shopping Oiapoque” trouxe alguns 

benefícios para os empreendedores populares, como aumento de renda e 
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ascensão social, auto-reconhecimento, experiência profissional e elevação do 

nível de organização das atividades; 

ii) Em contrapartida, tal medida, por si só, ainda não é suficiente para possibilitar 

a verdadeira inserção daqueles empreendedores no mercado de trabalho. É 

preciso uma atuação proativa do município, mediante a outorga de incentivos 

econômicos (microcréditos e condições especiais), investimento em 

qualificação profissional (suporte, econômico, social e jurídico), além de uma 

intervenção na relação privada que se estabeleceu entre os vendedores e o 

proprietário do shopping, com o objetivo de adequar os preço dos aluguéis, 

luvas e outros encargos em valores condizentes com a realidade; 

iii) Segundo informações colhidas no trabalho, o poder público municipal é 

ausente no que diz respeito à demanda dos empresários, de forma que os 

trabalhadores mais necessitados (os verdadeiros ambulantes retirados dos 

centros da capital) não dispõem de recursos para competir com empresários de 

porte, sendo assim, excluídos do mercado; 

iv) As atuações repressivas do Estado, amplamente divulgadas na mídia, 

contribuem apenas para denegrir a imagem daqueles profissionais diante da 

sociedade; 

v) O ambiente do shopping revela a existência de contradições, face à constatação 

de que o poder público legitima a prática de atividades vedadas pela ordem 

jurídica. No trabalho, trouxemos exemplos práticos envolvendo delitos contra 

o sistema financeiro, direito autoral e propriedade intelectual, tributários, 

administrativos, além de ilícitos civis e penais. O trato exemplificativo das 

situações não teve o escopo de denunciar algum tipo de atividade, já que o 

ambiente do shopping é acessível a qualquer pessoa que, pessoalmente, pode 

extrair tais informações. Dessa forma, a abordagem das situações se deu com o 

fito de reforçar a afirmação da existência de uma contradição jurídica; 

vi) Com relação ao trabalho comparativo entre a realidade do shopping e as 

origens do direito empresarial, concluímos que, assim como ocorreu nos idos 

do século XII, período de surgimento do direito comercial, atualmente a 

realidade observada no shopping só pode ser explicada se aceitarmos a força 

normativa das práticas comerciais adotadas, que produzem efeitos concretos 

para viabilizar o exercício das atividades. No capítulo específico, afirmamos 

expressamente que a existência do ambiente contraditório somente pode ser 
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explicada se aceitarmos a seguinte premissa: “...as normas de direito posto 

espelham escolhas do legislador baseadas em práticas e anseios da 

sociedade...”; 

vii) Logo, a tolerância do poder público em relação àquele ambiente de contradição 

jurídica não pode ser explicada apenas no jargão “vontade política”. A razão de 

sua permanência se deve, na verdade, à força que a situação fática impõe; 

viii) Finalmente, quanto ao prognóstico concebido sobre os possíveis efeitos 

práticos que a Lei 12.441/11 irá proporcionar aos empreendedores do 

shopping, demonstramos uma postura mais cética, vez que os verdadeiros 

incentivos para que um empresário adote uma ou outra forma de organização 

da atividade se liga à circunstâncias econômicas específicas e, no caso, essa foi 

a necessidade de afiliação junto às operadoras de cartão de crédito; Ademais, 

as exigências impostas pela lei, como a exigência de capital mínimo de 

constituição, apresentam-se como fatores desestimulantes; Para finalizar, 

afirmamos que a lei corre o risco de não alcançar o objetivo de regularização, 

posto que não impõe exigências para a efetiva comprovação do capital social. 
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O ARTIGO 49, PARÁGRAFO TERCEIRO, DA LEI N. 11.101/2005: PARA UMA 

COMPREENSÃO SEGUNDO A EMPRESA, O MERCADO E O CRÉDITO. 

 

NOTES ABOUT THE PARAGRAPH 3TH OF THE ART. 49, LAW 11.101/2005: AN 

UNDERSTANDING ACCORDING TO THE COMPANY, MARKET AND CREDIT 

 

Fernanda Paula Diniz 

 Lucas Jonatas Mendes De Lima 

 

 

RESUMO 

No trabalho, realizou-se uma análise comparada dos institutos pertinentes à compreensão 

daquilo que atualmente se chama de “trava bancária”, ou mais especificamente, da relação 

existente entre o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis e o credor 

fiduciário na cessão fiduciária de títulos de crédito. Seu objetivo foi confrontar, mediante uma 

análise histórica e concomitantemente dinâmica dos institutos, o artigo 49, § 3º, da Lei n. 

11.101 de 2005 com o artigo 66-B da Lei n. 4.728 de 1965, constatando se realmente o 

crédito do credor fiduciário de títulos de crédito fica excluído da recuperação judicial de 

empresas. Além disso, objetivou levantar o ambiente jurídico em que se insere essa discussão 

(o Direito de Empresa), seu objeto, seu fundamento constitucional e dois de seus subsistemas: 

o Direito Cambiário e o Direito Concursal ou Falimentar. No estudo desses dois subsistemas, 

enfatizou-se a posição do crédito no desenvolvimento da economia de mercado, sua 

importância para as atividades empresárias e os mecanismos criados ou aprimorados pelo 

direito para tutelar a sua circulação e garantir o seu adimplemento. Demonstrou-se, assim, o 

desenvolvimento dos títulos de crédito, seu conceito, características e princípios cardeais, o 

endosso e sua distinção da cessão, incluindo como espécie desta a cessão fiduciária de títulos 

de crédito. Analisou-se, de igual forma, a natureza da propriedade fiduciária, suas 

características e a necessidade do endosso-fiduciário.  Dando continuidade à compreensão da 

tutela do crédito, analisou-se o sistema de insolvência empresarial adotado pela Lei n. 11.101 

de 2005, bem como da recuperação judicial de empresas, e seus principais efeitos. Por fim, 

constatou-se que o crédito do credor fiduciário de títulos de crédito resta excluído dos efeitos 

da recuperação judicial de empresas, analisando-se o posicionamento divergente de dois 

tribunais estaduais sobre a matéria.      
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Palavras-chave: Cessão fiduciária. Títulos de crédito. Recuperação judicial de empresas.   

 

ABSTRACT: This study conducted for a comparative analysis of the relevant institutes to 

understand what is called "tethering bank", or more specifically, the relationship between the 

creditor and the fiduciary owner of moveable property and mortgage lender trustee in the 

transfer of securities credit. Its objective was discuss the Article 49, § 3 of Law n. 

11,101/2005, and the Article 66-B, Law n. 4728/1965. In addition, aimed to assess the legal 

environment in which appears that discussion (the Company Law), and two of its subsystems: 

the Securities Law and Bankruptcy Law. In the study of these two subsystems, we have 

focused on the position of credit in the development of market economy, its importance for 

the entrepreneurs and the activities created or improved mechanisms for the right to protect 

the movement and ensure its compliance. It has been demonstrated, thus the development of 

the debt, its concept, characteristics and cardinal principles, and distinguishing the 

endorsement of the sale, including how the fiduciary assignment of this kind of securities. We 

analyzed, similarly, the nature of the trust property, its features and the need for trust-

endorsement. Continuing the understanding of the credit protection, we analyzed the system 

of corporate insolvency adopted by Law n. 11,101/2005, as well as companies from 

bankruptcy, and its main effects. Finally, it was found that the creditor's claim trustee of 

securities remains excluded from the effects of the bankruptcy of enterprises, analyzing the 

divergent positioning of two state courts on the matter. 

 
Key words: fiduciary owner, Securities, Bankruptcy Law. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Hodiernamente, profícuas discussões se arrastam nos tribunais estaduais de todo o país 

acerca de determinado dispositivo da Lei n. 11.101 de 2005 (Lei de Recuperação de Empresas 

e Falência). Trata-se do artigo 49, § 3º, que exclui dos efeitos da recuperação judicial de 

empresas vários sujeitos possuidores de garantias reais. Dentre eles, destaca-se o titular da 

posição de proprietário fiduciário de bens móveis, que, na maioria das vezes, é uma 

instituição financeira. Daí o tema ser conhecido nos vários âmbitos de discussão como “trava 

bancária”. 

Para melhor compreensão desse dispositivo, elenca-se aqui a análise detida da 

propriedade fiduciária: instituto já conhecido pelo ordenamento jurídico pátrio desde a década 
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de 1960, mas que com o advento do Código Civil de 2002, alçou normatização própria. Com 

ela, suas formas de constituição, tal como a cessão fiduciária e, em especial, a cessão 

fiduciária de títulos de crédito, delineada pela Lei n. 4.728 de 1965, recentemente alterada 

pela Lei n. 10.931 de 2004. 

Da interpretação dessas normas, indaga-se: a Lei n. 11.101 de 2005, ao excluir dos 

efeitos da recuperação judicial de empresas o credor titular da posição de proprietário 

fiduciário de bens móveis estará, de igual forma, a remeter-se ao credor fiduciário na cessão 

fiduciária de títulos de crédito? Embora muitas questões possam ser levantadas obre o tema 

“trava bancária”, amplo por natureza, deter-se-á no presente trabalho à tentativa de responder 

apenas a essa, a qual, ao ver dos especialistas, se concentra na indagação principal das 

controvérsias. 

 

2. O CRÉDITO E A SUA CIRCULAÇÃO 

 

2.1. O crédito e os títulos de crédito 

 

O crédito é elemento fundamental para o desenvolvimento da economia 

contemporânea (ROSA JUNIOR, 2006, p. 5) e, de forma direta, para o desenvolvimento das 

atividades empresárias. Isso, pois, a mobilização de riquezas tornou-se um fator relevante para 

a empresa e o crédito uma de suas formas de concretização, contribuindo para a consolidação 

de uma economia de mercado, base do capitalismo assente, focada na realização de negócios 

em massa e marcada pela volumosa transferência de bens e recursos. 

Destarte, pode-se entender que o crédito, definido como o “[...] direito a uma prestação 

futura que se baseia, fundamentalmente, na confiança [...], surgiu da constante necessidade de 

se conseguir uma circulação mais rápida de riqueza [...].” (RAMOS, 2009, p. 227). Porém, 

não apenas no elemento confiança deve se basear o conceito de crédito, mas também no 

elemento tempo, que “[...] corresponde ao período entre o momento do cumprimento da 

prestação atual por quem concede o crédito, e o momento da prestação futura a ser satisfeita 

pelo seu beneficiário, e, assim, o prazo decorre da própria noção do crédito.” (ROSA 

JUNIOR, 2006, p. 4). 

Por outro lado, a confiança (enquanto elemento igualmente indispensável à 

caracterização do crédito, mais se aproximando da noção de boa-fé trazida por André Luiz 

Santa Cruz Ramos (2009, p. 227)), se concretiza no fato de que aquele que aceita a troca de 

seus bens, mercadorias e serviços pela promessa de pagamento futuro, na realidade, está a 
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confiar no adimplemento por parte do devedor. Porém, a confiança “[...] pode não repousar 

exclusivamente no devedor, mas em garantias pessoais (aval, fiança) ou reais (penhor, 

hipoteca, etc.) que ele ofereça em segurança da oportuna realização da prestação futura a que 

se obrigou [...].” (BORGES, 1976, p. 7).  

Na mesma linha conceitual adotada por João Eunápio Borges acima, Luiz Emygdio 

Franco da Rosa Junior (2006, p. 6) faz uma peculiar classificação do crédito, a partir de 

critérios identificadores de aspectos gerais inerentes à sua concessão. Quanto à natureza das 

garantias oferecidas, o crédito pode ser real ou pessoal. Real “[...] quando está garantido por 

determinado bem do devedor, móvel (penhor) ou imóvel (hipoteca), ficando o bem vinculado 

ao cumprimento da obrigação pelo devedor [...].” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 6). Entrementes, 

com a adaptação recente das normas jurídicas visando à satisfação dos anseios do mercado, 

viu-se a utilização de outra espécie de garantia real, a propriedade fiduciária, sobre a qual se 

detalhará adiante (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 85). 

Finalmente, o crédito ainda poderá ser assegurado através de uma garantia pessoal. 

Dessa forma, ele se expressa quando a garantia oferecida é a totalidade do patrimônio de 

terceiro, o qual assume para si o risco pelo inadimplemento por parte do devedor. Nesse 

último caso, tem-se como exemplo o aval e a fiança. Ambos de natureza jurídica inteiramente 

diversa: o primeiro um ato unilateral de vontade e o segundo um contrato acessório, mas 

todos de igual importância para a concessão do crédito. 

Outra classificação do crédito colocada pelo autor diz respeito ao instrumento de sua 

realização, podendo ser por meio de contrato ou de título de crédito. O contrato é a forma 

mais livre de concretização do crédito, em que pese a liberdade das partes de firmarem os 

direitos e obrigações assumidas a partir do crédito concedido1. Já o título de crédito é a forma 

mais usualmente utilizada para a circulação de riquezas, em virtude de sua simplicidade de 

negociação, agilidade de transmissão e facilidade de execução.  

Para Tullio Ascarelli (2007, p. 14), um dos grandes problemas enfrentados pelo direito 

comercial no passar dos séculos fora a efetiva circulação de direitos e, de forma especial, a 

circulação do crédito. Principalmente na quadra histórica que compreende a virada de um 

sistema subjetivo para um sistema objetivo do direito comercial (fins do século XVIII e início 

                                                 
1 Melhim Namem Chalhub e Márcio Calil de Assumpção elencam uma série de meios através dos quais se opera 
o crédito na economia contemporânea, tais como “[...] garantia real a uma obrigação (penhor ou cessão 
fiduciária), títulos de crédito (duplicatas mercantis, notas promissórias, cheques), faturas de cartão de crédito, 
direitos decorrentes de aplicações financeiras, direitos decorrentes de obrigações de pagamento, direitos 
creditórios decorrentes de contratos de prestação de serviços ou venda de bens a prazo, saldo de operações 
imobiliárias, além da variada gama de direitos creditórios a que o mercado vem emprestando a denominação 
recebíveis.” (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 83).  
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do século XIX), momento em que aumentou drasticamente seu âmbito de aplicação. Isso se 

deu porque houve a centralização da análise sobre o ato de comércio efetivado, não 

importando a pessoa que o praticasse, podendo as normas próprias do direito comercial serem, 

inclusive, aplicadas a quem não realizasse o comércio.  

Está-se a falar aqui, também, dos reflexos de uma recente Revolução Industrial, que 

deslocaram sistematicamente o foco do sistema creditício, que outrora voltado para a 

satisfação transitória das necessidades dos consumidores, agora pleiteia atender às diretrizes 

do empreendedor. Entretanto, isso não poderia se efetivar  

 
[...] a não ser resolvendo-se, simultaneamente, o problema da circulação do crédito, 
pois que, sem a possibilidade de mobilização, difícil seria já a própria obtenção do 
crédito para o industrial ou o comerciante. Foi então o direito comercial elaborando 
novos institutos para satisfazer estas exigências e facultar assim a aplicação prática 
dos inventos técnicos e a industrialização. (ASCARELLI, 2007, p. 15). 
   

Não se desprezou, contudo, todas as ferramentas de que já se haviam valido os 

comerciantes para a efetiva circulação de direitos; ao contrário, foram aprimoradas e 

adaptadas às novas exigências, intensificando-se no âmbito do direto comercial a 

especificidade no trato do sistema cambiário2. Exemplo do que se afirmou se concentra no 

desenvolvimento da letra de câmbio (que já era ferramenta utilizada há muito tempo nas 

trocas mercantis) e no surgimento do aval e do endosso (COSTA, 2006, p. 11). Nesse 

contexto, as normas atinentes aos títulos de crédito são aprimoradas e novas normas criadas 

para a satisfação das necessidades do mercado. 

Como a elaboração e definitiva adoção dos títulos de crédito tenha se desenvolvido 

segundo um processo histórico, o termo título de crédito tal qual é atualmente concebido foi 

cunhado apenas no denominado período germânico de sua evolução. É no direito alemão que 

ele adquire características próprias como a abstração, a completude e a formalidade (COSTA, 

2006, p. 12-13), quebrando o elo enunciativo de mero instrumento de pagamento (como 

tratado pelo direito francês a partir do século XVII até meados do século XIX) ou mero 

instrumento de troca do período italiano imediatamente anterior. 

Segundo essas características e outras que a elas vieram se aglutinar, 

consubstanciando-se em verdadeiros princípios, o Novo Código Civil de 2002 adotou, em seu 

                                                 
2 “A modernização das práticas comerciais, impulsionadas pela figura do crédito, necessitou ainda que a 
obrigação futura em troca de um valor ou mercadoria atual fosse exteriorizada em um documento – o título de 
crédito – com o escopo de incorporá-la e dar garantia ao credor. [...] De fato, a importância dos títulos de crédito 
na vida econômica moderna autoriza a criação e articulação de um sistema eficiente, autônomo, fundado em 
forte base principiológica, para assegurar garantia e satisfação dos direitos das pessoas que deles se valem em 
seus negócios jurídicos.” (FERNANDES, 2009, p. 48-50). 
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artigo 8873, o conceito de título de crédito como “[...] documento necessário ao exercício do 

direito literal e autônomo nele contido [...]” (BRASIL, 2002). Mais uma inovação do 

legislador brasileiro no ordenamento jurídico pátrio, que no Livro I (Do Direito das 

Obrigações), em seu Título VIII, do novo diploma privado, situou as normas gerais dos títulos 

de crédito. 

A noção adotada pelo código brasileiro nada mais que seguiu a orientação do Código 

Civil italiano de 1942, que incorporou o conceito de título de crédito da obra do comercialista 

Cesare Vivante. Para Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior, o conceito de Vivante 

 
[...] é relevante por ser mais preciso sob o aspecto jurídico porque: a) refere-se 
expressamente aos princípios cardeais do título de crédito (literalidade e 

autonomia); b) alude também, de forma implícita, ao princípio da incorporação, ao 
mencionar que o direito cambiário está contido no título; c) caracteriza o título de 
crédito como título de apresentação, ao enfatizar que é documento necessário ao 
exercício do direito cambiário nele contido; d) deixa claro que se trata de documento 

formal, ao se referir à literalidade, da qual decorre o seu rigor formal. (ROSA 
JUNIOR, 2006, p. 52). 
 

 Acerca dos princípios destacados pelo autor acima referido na justificativa “a”, se 

tratará de forma mais detalhada no próximo item, sem que se prejudique a análise dos demais 

elementos por ele suscitados. Quanto à justificativa “b”, há tormentosa menção ao princípio 

da incorporação, que, na lição de Jean Carlos Fernandes, não condiz com as proposições do 

próprio Vivante, “[...] que preferiu a expressão estar o “direito mencionado no documento”. 

Para o autor italiano a perda do título não ocasiona o desaparecimento do direito, ele torna-se 

suspenso até que o título seja substituído por outro equivalente.” (FERNANDES, 2009, p. 

62). Na mesma feita, assevera Newton De Lucca que 

 
O direito, para o maior comercialista de todos os tempos, apenas acha-se 
“mencionado” no título de crédito. No texto original de Vivante foi utilizada a 
expressão “mencionato” e não “contenuto”. Muito mais poderosas, no entanto, para 
que jamais pudesse Vivante considerar “contido” o direito que, no título de crédito, 
na verdade apenas se acha nele “mencionado”, foram as suas explicações 
ministradas logo após a sua definição [...]. (DE LUCCA, 2005, p. 79). 
 

 A justificativa “c” elencada por Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior se perfaz na 

função própria do título de crédito, isto é, a circulabilidade, pois “[...] o título de crédito nasce 

para circular e não para ficar imóvel entre as partes primitivas.” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 

47). Já a última justificativa do autor consiste na enfática proposição de ser o título de crédito 

um documento, pois há de existir um papel ou documento que representa o direito nascido de 

                                                 
3 “Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do direito literal e autônomo nele contido, 
somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.” (BRASIL, 2002). 
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um negócio jurídico creditício. É necessária a apresentação do documento para a exigência do 

respectivo direito por ele representado.  

Cumpre destacar, por fim, que o artigo 887 do Código Civil brasileiro de 2002 ainda 

trouxe, à revelia da definição de Vivante, a determinação de que o título de crédito apenas 

produzirá efeitos se preenchidos os requisitos legais. Essa disposição deve ser entendida em 

conjunto com o artigo 9034 do mesmo diploma legal, pois tais requisitos serão aqueles “[...] 

contidos em lei especial e, não dispondo a lei especial sobre determinada questão, aplicar-se-á 

o novo Código Civil. Conseqüentemente, uma coisa exclui a outra. Prevalece na hipótese a 

disposição da lei especial.” (COSTA, 2006, p. 23). 

Elastecendo esse entendimento, afirma a doutrina que o mencionado artigo 903 deixa 

claro que o legislador optou pela possibilidade da livre criação de espécies de títulos de 

crédito, não se prendendo apenas àquelas já existentes em leis especiais (COSTA, 2006, p. 

23). Dessa forma, existem no direito brasileiro títulos de crédito típicos (cujas normas estão 

previstas em leis específicas) e atípicos (de livre criação, cujas normas são aquelas previstas 

no Código Civil).     

Com base na definição de título de crédito elaborada por Cesare Vivante e respeitando 

o fenômeno da imperatividade dos princípios no ordenamento jurídico (item 2.1.3 do presente 

trabalho), salientam-se como princípios dos títulos de crédito a cartularidade, a autonomia e a 

literalidade. Há de se constar que, embora não haja entendimento consente na doutrina acerca 

da natureza e das espécies de princípios atinentes aos títulos de crédito, é sobre esses três que 

se assenta o conceito de Vivante. 

O primeiro se refere à cartularidade, ou seja, o título de crédito é, primordialmente, um 

documento. “O documento, no qual se materializa, se incorpora a promessa da prestação 

futura a ser realizada pelo devedor, em pagamento da prestação atual realizada pelo 

credor.”(BORGES, 1976, p. 8). Se o título de crédito é um documento, se trata de um bem 

móvel, cuja disciplina está contida, além das normas especiais relativas a cada título, nos 

artigos 82 a 84 do Código Civil de 2002. Ademais, “Essa natureza móvel simplifica a 

circulação dos títulos de crédito, agilizando a transmissão das riquezas, o que é essencial para 

os títulos de crédito.” (TOMAZETTE, 2009b, p. 17).    

                                                 
4 “Art. 903. Salvo disposição diversa em lei especial, regem-se os títulos de crédito pelo disposto neste Código.” 
(BRASIL, 2002). 
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Corroborando tal entendimento, assevera Jean Carlos Fernandes que “Para se 

constituir o título de crédito deve a declaração cambiária5 estar exteriorizada em um 

documento escrito, corpóreo, em geral uma coisa móvel.” (FERNANDES, 2009, p. 63). Na 

mesma linha, Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior também coaduna ser o título de crédito 

um bem móvel, devendo agir sobre ele todas as demais regras civis que incidam sobre a 

circulação de tais bens. Por exemplo, “O portador do título, para ser considerado legítimo, 

deve justificar seu direito por uma série ininterrupta de endossos, mesmo que o último seja em 

branco [...].” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 55). 

O segundo princípio, e não menos importante, consigna-se na autonomia. A autonomia 

deve ser compreendida sobre dois pontos: a autonomia do título e a autonomia das obrigações 

nele substanciadas. No primeiro, constata-se que a obrigação cambiária nasce de uma 

declaração unilateral de vontade por parte de quem se submeta ao adimplemento do débito, 

assim como todas as demais obrigações que são assumidas, não se relacionando a qualquer 

negócio jurídico que a anteceda (ROSA JUNIOR, 2006, p. 67). Há, portanto, a abstração do 

título, se liberando de sua causa, ficando dela totalmente separado. 

No segundo ponto, há a autonomia das obrigações assumidas no título, isto é, não há 

vinculação alguma entre aqueles que se submetem às obrigações cambiárias quando essas são 

independentes entre si. Para João Eunápio Borges,  

 
É nas relações entre o devedor e terceiros que se afirma em toda a sua nitidez e 
plenitude a autonomia do direito cartular. Autonomia que, sob esse segundo aspecto, 
significa a independência dos diversos e sucessivos possuidores do título em relação 
a cada um dos outros. É o princípio da inoponibilidade das exceções – lenta e segura 
conquista da prática cambial – que o direito acolheu como norma fundamental dos 
títulos de crédito. (BORGES, 1976, p. 15).  
 

 O terceiro princípio que rege os títulos de crédito é a literalidade. Segundo esse 

princípio, só pode ser exigido aquilo que conste expressamente na cártula ou documento, 

sendo desconsiderada qualquer outra disposição que nele não haja sido firmada. Assim, “A 

existência do título é regulada por seu teor e somente o que nele está escrito é que se deve 

levar em consideração, não valendo qualquer obrigação expressa em documento dele 

separado.” (COSTA, 2006, p. 69). 

 Ademais, não se deve confundir literalidade com formalismo, vez que este diz respeito 

às exigências legais para a criação e circulação do título, enquanto aquela se refere ao teor e à 

                                                 
5 Declaração cambiária ou “[...] declaração cambial é a manifestação de vontade do signatário no sentido de 
criar; completar; garantir ou transferir o título de crédito. Na transferência englobam-se o título e o direito dele 
emergente. Toda e qualquer declaração cambial encerra-se pela assinatura do declarante que, por ela, fica 
obrigado no título de crédito se tiver capacidade para tanto.” (COSTA, 2006, p. 127).  
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substância das obrigações nele mencionadas (FERNANDES, 2009, 64). Seu principal 

objetivo é a proteção do terceiro de boa-fé que venha a colacionar sua assinatura no 

documento cartular, não se exigindo dele nada mais que as obrigações já descritas no título e 

por ele assumidas (ROSA JUNIOR, 2006, p. 62).    

 Esses princípios são normas fundamentais de interpretação dos títulos de crédito, 

identificando características gerais que devem servir de norte na aplicação das regras 

cambiárias. A cartularidade, a autonomia e a literalidade, enquanto princípios, são “normas 

imediatamente finalísticas” (ÁVILA, 2005, p. 70),  

 
[...] responsáveis pela certeza e a segurança esperada por aqueles que depositam na 
cártula a confiança para a consecução de seus negócios jurídicos. Tais princípios, 
sem dúvida alguma, são frutos do esforço da doutrina que culminou numa das 
melhores demonstrações da capacidade criadora de ciência jurídica nos últimos 
séculos, chegando, inclusive, a restarem positivados. (FERNANDES, 2009, p. 60).   
 

Induvidoso é o fato de que a função primordial dos títulos de crédito é a circulação do 

direito nele representado, pois “[...] simplificam a circulação e dão segurança aos eventuais 

adquirentes do crédito, que terão interesse nessa circulação. Pode-se transmitir o título de 

crédito a diversos adquirentes sucessivos com o mínimo de insegurança para cada 

adquirente.” (TOMAZETTE, 2009b, p. 11). Por isso, eles “[...] desempenham papel relevante 

na economia moderna em razão de sua negociabilidade, atuando, por exemplo, no sistema 

financeiro como intermediários de crédito entre as instituições financeiras e as pessoas, 

naturais e jurídicas, que dele necessitam.” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 47). 

Elemento condizente com a sua circulação é o endosso, pois ao se tratar de título ao 

portador6, a circulação se dá apenas através da tradição ou entrega; mas se tratar de título 

nominal7 ou à ordem8, necessário será o endosso. Endosso é, portanto, “[...] a declaração 

cambial, sucessiva e eventual, pela qual o portador do título e titular do direito cambial 

transfere o título de crédito e o direito dele constante para terceiros definitivamente [...].” 

(COSTA, 2006, p. 173).   

                                                 
6 “Os títulos ao portador são os que se transferem pela simples tradição. O possuidor do título presume-se seu 
proprietário. Ao contrário, pois, dos títulos nominativos, a circulação dos títulos ao portador é fácil e rápida, mas, 
perigosa. [...] Mas a perda ou furto dos títulos – que se presumem pertencer legitimamente ao portador – pode 
constituir para o seu titular irreparável prejuízo, dada a dificuldade da recuperação dos títulos.” (BORGES, 1976, 
p. 33). 
7 “Títulos nominais são aqueles que contêm o nome do seu beneficiário. [...] O título de crédito, sendo nominal, 
só poderá ser transferido por endosso ou cessão de crédito.” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 82-83). 
8 São aqueles “[...] nos quais o nome do beneficiário consta do teor do documento, mas acompanhado da 
cláusula à ordem. Tal cláusula permite a transferência do título mediante simples endosso, isto é, por meio da 
assinatura do proprietário no próprio título, no verso ou na frente do documento. Tal endosso, contudo, só será 
eficaz com a posse do título pelo endosssatário.” (TOMAZETTE, 2009b, p. 63). 
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Esmiuçando o conceito, trata-se de declaração eventual, pois apenas a primeira 

declaração (aquela que cria o título) é imprescindível, sendo as demais facultativas e formadas 

segundo a conveniência das partes (COSTA, 2006, p. 129). É sucessiva, pois sempre cabe a 

inclusão de mais uma obrigação cambiária, formando-se uma cadeia, em que todos serão 

responsabilizados pelas as obrigações assumidas. Ademais, aquele que endossa o título traz 

para si a responsabilidade pelo pagamento do mesmo, tratando-se 

 
[...] de efeito que decorre da lei e do princípio geral do direito cambiário, pelo qual 
quem opõe a sua assinatura no título de crédito torna-se obrigado pelo pagamento 
como devedor solidário. [...] A garantia do pagamento se justifica porque, ao apor a 
sua assinatura no título, o endossante [aquele que endossa] torna-se devedor 
indireto, solidário e de regresso, sendo este o efeito vinculante do endosso. (ROSA 
JUNIOR, 2006, p. 221). 
 

 Um instituto do direito cambiário que comumente se confunde com o endosso é o 

aval. Embora tenham a mesma natureza de declaração cambiária consistente em um ato 

unilateral de vontade, de igual forma sucessiva e eventual, o aval consiste não em uma 

ferramenta de transmissão do título, mas, como já afirmado, em garantia pessoal pelo 

cumprimento da obrigação assumida. Outrossim, através do aval, uma pessoa, “[...] estranha à 

relação cartular, ou que nela já figura, assume obrigação cambiária autônoma e incondicional 

de garantir, total ou parcialmente, no vencimento, o pagamento do título nas condições nele 

estabelecidas.” (ROSA JUNIOR, 2006, p. 283). 

Há de se considerar, também, que endosso não é cessão, pois é um ato unilateral de 

vontade, enquanto a cessão é contrato bilateral. Embora ambos se destinem à transmissão do 

direito de crédito, ainda assim, a cessão poderá ser pactuada sob qualquer forma, e o endosso 

apenas naquela determinada em lei, pois é formal. Outra distinção consiste no fato de que o 

cedente transfere seu direito pessoal ao beneficiário da cessão, já o endossatário (aquele que 

se beneficia do endosso) 

 
[...] recebe um direito emergente do título e não o direito do endossante. O 
endossatário sucede “ao endossador na posse do título que lhe é transmitido, sem 
suceder-lhe na relação jurídica existente entre o devedor e o endossador.” O 

endossatário adquire um direito próprio, literal e autônomo, no momento do 

endosso, sendo-lhe entregue o título respectivo. (COSTA, 2006, p. 173).  

 
 Tal distinção é facilmente notada ao se analisar a cessão fiduciária de títulos de 

crédito: uma espécie de negócio jurídico inserido no ordenamento jurídico pátrio através das 

alterações na Lei n. 4.728 de 1965 promovidas pela Lei n. 10.931 de 2004 e que se destaca 

como uma das figuras centrais no presente estudo. É sobre a natureza jurídica desse instituto, 

das suas principais características, da sua função enquanto delimitador das garantias do 
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crédito e da sua influência sobre a recuperação judicial de empresas em crise que mais se tem 

debatido nos tribunais (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 103-105); e a tais questões que 

se pretenderá elucidar nas próximas linhas.  

 

2.2. A cessão fiduciária de títulos de crédito 

 

A cessão fiduciária de títulos de crédito é um instituto introduzido no direito brasileiro 

por meio da Lei n. 10.931 de 2004, a qual trouxe, no que se refere à presente análise, 

inúmeras alterações nos dispositivos legais concernentes à concessão do crédito e das 

garantias a seu favor efetivadas no sistema financeiro. Ao encaminhar à Presidência da 

República a Exposição de Motivos n. 00027/2004 - MF, que tratava das justificativas do 

projeto que veio a se transformar na referida lei, o então Ministro de Estado da Fazenda 

Antonio Palocci Filho, asseverou que   

 
A importância do bom funcionamento do mercado de crédito brasileiro para o 
desenvolvimento da economia nacional é um fato incontestável. A adequada 
disponibilização de recursos creditórios, de maneira eficiente e a um baixo custo, é 
essencial não só para viabilizar a produção, com implicações diretas sobre a geração 
de emprego e renda, mas também para o fomento à poupança e ao investimento, ou 
mesmo para a solução de problemas de natureza social relacionados à habitação, 
saneamento básico, dentre outros. [...] Há o entendimento de que a legislação em 
vigor que trata das operações de crédito de maneira geral e de outras matérias 
correlatas carece de dispositivos que reduzam a insegurança econômica e jurídica 
dessas operações, criando óbices ao bom funcionamento do mercado e à garantia do 
mutuário. Essa deficiência legal tem, na prática, os efeitos de limitar o acesso ao 
crédito, de reduzir os recursos disponibilizados e de elevar o custo das operações, 
em prejuízo do todo social e, em particular, do cidadão comum, tomador do crédito. 
(PALOCCI FILHO, 2004, p. 1). 
 

 Como sói demonstrado, o custo do crédito foi ponto de destaque na justificativa da 

presente lei, especialmente quanto aos meios de sua garantia e execução, por influenciarem 

diretamente na remuneração dos credores (juros), em especial as instituições financeiras. 

Assim, com vistas a diminuir o spread bancário9 nas relações creditícias, ampliando suas 

garantias e tutelando com mais eficácia as suas execuções, editou-se a Lei n. 10.931. Dentre 

suas principais inovações, destacam-se a criação da Cédula de Crédito Bancário, da Letra de 

Crédito Imobiliário e da Cédula de Crédito Imobiliário, bem como alterações sensíveis na Lei 

                                                 
9 Deve-se destacar que o assunto gera enormes discussões, vez que “O spread bancário, definido como a 
diferença entre a taxa de juros cobrada pelas instituições financeiras e o custo financeiro de captação dos 
recursos, é das matérias mais complexas e polêmicas no Brasil, sendo visto como um dos principais obstáculos à 
expansão do crédito e ao aprofundamento do sistema financeiro, bem como fator limitador do desenvolvimento 
do País.” (AFONSO; KÖHLER; FREITAS, 2009, p. 2). 
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do Mercado de Capitais (Lei n. 4.728 de 1965) e no Novo Código Civil (Lei n. 10.406 de 

2002).             

 A referida lei, dentre outras modificações trazidas, inseriu na Lei n. 4.728 de 1965 o 

artigo 66-B, que passou, em seu parágrafo terceiro, a prever duas espécies de negócios 

jurídicos ajustados para a instituição de garantias reais por meio da fixação de propriedade 

fiduciária no âmbito do mercado financeiro e de capitais: a alienação fiduciária e a cessão 

fiduciária sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito. Embora tenham normatização 

própria em virtude da distinção encerrada na função que cada qual desempenha, ambas são 

espécies do gênero negócio fiduciário. Determinar-se-ão, a diante, as características e 

conceitos elementares à compreensão de tais institutos para que ao final o conceito precípuo 

de cessão fiduciária seja alcançado.   

Na interpretação de Jean Carlos Fernandes (2009, p. 159), partindo dos enunciados 

elaborados por Melhim Namen Chalhub e César Fiuza, deve-se entender o negócio fiduciário 

como um negócio jurídico através do qual ocorre a transmissão da propriedade ou da 

titularidade sobre um direito para determinado sujeito que se compromete a dá-la destinação 

vinculada no contrato, isto é, devolvendo-a quando realizada a condição pactuada. Advêm 

desse instituto dois principais efeitos, que torna a garantia nele expressa  

 
[...] incomparavelmente mais eficaz do que as garantias tradicionais [penhor, 
hipoteca e anticrese]: primeiro, atribui ao credor a propriedade do bem objeto da 
garantia (conquanto fiduciariamente), situação que o afasta do risco de excussão por 
parte de qualquer outro credor e do concurso de credores, e, segundo, simplifica e 
torna célere a realização da garantia, pois, em caso de mora ou inadimplemento do 
devedor, atribui ao credor a venda do bem da garantia para resgate da dívida com o 
produto da venda. (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 91). 

     
Tem-se, portanto, que se estatui, através desse pacto, propriedade fiduciária, que nada 

mais é que “[...] espécie de propriedade com função de garantia, melhor designado como 

direito real em garantia.” (FERNANDES, 2009, p. 159), pois “[...] difere dos direitos reais 

limitados de garantia – penhor, anticrese e hipoteca – porque nestes o titular da garantia tem 

um direito real em coisa alheia, enquanto a propriedade fiduciária é coisa própria do credor.” 

(CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 88). Como tal, “A propriedade fiduciária adentrou o 

rol de direitos reais do art. 1.22510 do Código Civil de 2002. Em princípio, da leitura do 

                                                 
10 “Art. 1.225. São direitos reais: I – a propriedade; II – a superfície; III – as servidões; IV – o usufruto; V – o 
uso; VI – a habitação; VII – o direito do promitente comprador do imóvel; VIII – o penhor; IX – a hipoteca; X – 
a anticrese; XI – a concessão para uso especial para fins de moradia; XII – a concessão de direito real de uso.” 
(BRASIL, 2002).  
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dispositivo não encontramos referência a ela. Porém, sobeja implícita no inciso I, como uma 

espécie de propriedade resolúvel.” (FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 379).  

A propriedade resolúvel, segundo do Código Civil de 2002, é aquela que “[...] pode 

ser subordinada a uma condição ou a um termo. Com o implemento da condição resolutiva, 

extingue-se o direito de propriedade. Com o advento do termo, cessa para o titular o exercício 

daquele direito. Cogita o art. 1.35911 dos efeitos de ambas as modalidades.” (PEREIRA, 2009, 

p. 81). Assim, enquanto propriedade resolúvel subordinada à determinada condição e termo, a 

propriedade fiduciária se torna uma de suas espécies ao apresentar características próprias, 

sendo as principais, para os fins a que se almeja alcançar nessa explanação, a afetação 

patrimonial e o desdobramento da posse (FARIAS; ROSENVALD, 2009 p. 384). 

 A primeira é “[...] mecanismo utilizado na tutela jurídica da circulação do direito de 

propriedade e consiste em uma restrição pela qual determinados bens que se encontram no 

patrimônio de uma pessoa serão tratados como bens independentes do patrimônio geral [...].” 

(FARIAS; ROSENVALD, 2009, p. 387). A afetação patrimonial é ferramenta de fundamental 

importância, pois, protege-se o bem objeto do negócio fiduciário contra eventual insolvência 

de qualquer das partes contratantes. Dota-se de autonomia o bem que 

 
 [...] integrante do patrimônio de afetação, objeto da atribuição fiduciária, permanece 
afastado dos efeitos da insolvência de um ou de outro, vinculado que é à destinação 
específica que, no caso aqui tratado, é de garantia do cumprimento de uma obrigação 
de que é sujeito passivo o fiduciário. (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 89).       

 

 A segunda característica em especial da propriedade fiduciária é a que consiste no 

desdobramento ou bipartição da posse. Dependendo da natureza do negócio fiduciário de que 

se trata, a posse direta do bem afetado poderá ficar sob a tutela do credor fiduciário ou do 

devedor fiduciante. Na alienação fiduciária, o devedor fiduciário detém a titularidade da posse 

direta, eis que o bem se conserva em seu poder imediato, “[...] podendo usar e gozar o bem, 

segundo a sua destinação, mas às suas expensas e seus riscos, responsabilizando-se por 

eventual perda, destruição ou deterioração do objeto, na qualidade de depositário.” (FARIAS; 

ROSENVALD, 2009, p. 384). De outro modo, o credor fiduciário detém a posse indireta do 

bem, sendo limitado no exercício global de suas atribuições de proprietário, pois o uso e a 

fruição da coisa se concentram no pólo de direitos do devedor fiduciante. 

                                                 
11 “Art. 1.359. Resolvida a propriedade pelo implemento da condição ou pelo advento do termo, entendem-se 
também resolvidos os diretos reais concedidos na sua pendência, e o proprietário, em cujo favor se opera a 
resolução, pode reivindicar a coisa do poder de quem a possua ou detenha.” (BRASIL, 2002).  
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 Quanto à cessão fiduciária de títulos de crédito, objeto do presente estudo, a 

propriedade, de igual forma, é transferida ao credor, embora a posse direta do título também o 

seja. Entretanto, por meio do pacto fiduciário fica o credor ceifado das suas atribuições de 

usar, fruir e dispor do bem e dos direitos nele representados até que se cumpra a condição ou 

o termo vinculado na propriedade resolúvel. Se inadimplidas as obrigações do devedor 

fiduciante assumidas no negócio fiduciário, a lei confere ao credor fiduciário “[...] poderes 

para recebê-los diretamente dos devedores do cedente fiduciante e apropriar-se do respectivo 

produto, até o limite do seu crédito, entregando ao cedente fiduciante o saldo que porventura 

remanescer.” (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 94). 

 Cabe ressaltar que as normas gerais atinentes à propriedade fiduciária e sua forma de 

instituição estão previstas no Capítulo IX (Da Propriedade Fiduciária), do Título III (Da 

Propriedade), do Livro III (Do Direito das Coisas), do Código Civil de 2002. No entanto, a 

mesma Lei n. 10.931 de 2004 que alterou na Lei n. 4.728 de 1965, inserindo nela a previsão 

da cessão fiduciária de bens móveis e de títulos de crédito, introduziu o artigo 1.368-A no 

Novo Código Civil, in verbis “Art. 1.368-A. As demais espécies de propriedade fiduciária ou 

de titularidade fiduciária submetem-se à disciplina específica das respectivas leis especiais, 

somente se aplicando as disposições deste Código naquilo que não for incompatível com a 

legislação especial.” (BRASIL, 2002). Esse dispositivo deixa clara a aplicação subsidiária das 

normas codicísticas em detrimento das normas especiais que regem as atividades do mercado 

financeiro e de capitais.  

 De tudo o que se expôs, pode se notar que a cessão fiduciária, assinalada como uma 

espécie de negócio fiduciário, ao lado da alienação fiduciária em garantia, deve ser entendida 

como o contrato pelo qual  

 
[...] o tomador de um financiamento transfere seus direitos de crédito à financiadora, 
que os adquire, como cessionária fiduciária. Essa transferência de titularidade não se 
faz em caráter pleno e definitivo, mas tendo escopo de garantia, é limitada ao 
conteúdo dos créditos transmitidos e tem caráter temporário – serve a cessão 
somente para que o cessionário fiduciário receba recursos para satisfazer seu crédito 
e perdura comente enquanto perdurar esse crédito. (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 
2009, p. 93).  
 

 A cessão fiduciária de títulos de crédito é, portanto, a cessão fiduciária que tem por 

objeto de garantia títulos de crédito e os direitos neles representados. Ela se manifesta 

geralmente através de uma cláusula acessória a um contrato de mútuo ou de uma cláusula 

acessória de uma cédula de crédito bancário (uma nova modalidade de título de crédito típico 

instituída pela Lei n. 10.931 de 2004). Como já anotado, está disciplinada no artigo 66-B, 
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parágrafo terceiro, da Lei de Mercado de Capitais (Lei n. 4.728 de 1965), assim como os 

efeitos de sua contratação, nos seguintes termos: 

Art. 66-B. O contrato de alienação fiduciária celebrado no âmbito do mercado 
financeiro e de capitais, bem como em garantia de créditos fiscais e previdenciários, 
deverá conter, além dos requisitos definidos na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 
2002 - Código Civil, a taxa de juros, a cláusula penal, o índice de atualização 
monetária, se houver, e as demais comissões e encargos. [...] § 3o É admitida a 
alienação fiduciária de coisa fungível e a cessão fiduciária de direitos sobre coisas 
móveis, bem como de títulos de crédito, hipóteses em que, salvo disposição em 
contrário, a posse direta e indireta do bem objeto da propriedade fiduciária ou do 
título representativo do direito ou do crédito é atribuída ao credor, que, em caso de 
inadimplemento ou mora da obrigação garantida, poderá vender a terceiros o bem 
objeto da propriedade fiduciária independente de leilão, hasta pública ou qualquer 
outra medida judicial ou extrajudicial, devendo aplicar o preço da venda no 
pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da realização da garantia, 
entregando ao devedor o saldo, se houver, acompanhado do demonstrativo da 
operação realizada. (BRASIL, 1965).  

 De resto, segundo o posicionamento de Jean Carlos Fernandes (2009, p. 171) e de 

Melhim Namem Chalhub e Márcio Calil de Assumpção (2009, p. 94), o citado dispositivo 

introduziu uma nova modalidade de endosso no ordenamento jurídico brasileiro: o endosso 

fiduciário. Isso se deu, pois, apesar de firmada cláusula ou contrato fiduciário de transferência 

de direitos sobre os títulos de crédito, ainda assim, cumpre respeitar as normas e princípios 

atinentes ao direito cambiário, segundo as quais a forma de transferência do título  

 
[...] é o endosso, em preto e com transferência de titularidade, denominado 
especificamente de endosso fiduciário, que confere ao endossatário o direito de se 
pagar com o produto da cobrança do título e o de restituição, em caso de falência do 
endossante, ressalvado o dever do endossatário de prestar contas ao endossante. 
(CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 94).  
   

Encontra-se o endosso fiduciário dentre a espécie de endosso próprio, pleno, completo 

ou translativo, que “[...] é aquele em que a transferência do título e do direito dele decorrente 

se dá por completo. É a forma normal para transferência do título de crédito à ordem.” 

(COSTA, 2006, p. 175). Ele difere do endosso impróprio ou incompleto (que é aquele que 

transfere apenas algum ou alguns dos direitos decorrentes do título, não cumprindo 

inteiramente a função de transferência dos direitos emergentes do mesmo), pois através dele 

“[...] transfere-se a propriedade resolúvel dos títulos de crédito ao credor fiduciário 

(endossatário-fiduciário), até a liquidação da dívida por eles garantida [...].” (FERNANDES, 

2009, p. 172).    

3. A TUTELA DO CRÉDITO E O SISTEMA DE INSOLVÊNCIA EMPRESARIAL 

 

3.1 A Lei de Recuperação de Empresas e Falência (Lei n. 11.101 de 2005) 
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 Dando continuidade à compreensão do complexo estruturado de normas que visam à 

proteção do crédito e da sua circulação, passa-se ao estudo dos fenômenos atinentes ao 

esfacelamento da atividade empresária. Dessa forma, inicia-se pela análise, mesmo que 

superficial, dos elementos que compreendem o “sistema de insolvência empresarial” 

(FERNANDES, 2009, p. 79), nada mais que uma repartição aprimorada do “[...] que 

atualmente vem designado pela expressão “sistema de garantias e de recuperação de 

créditos”.” (PENTEADO, 2005, p. 55). 

Como bem afirmado anteriormente, o crédito é elemento fundamental ao 

desenvolvimento econômico e sua garantia instituto necessário ao escorreito funcionamento 

do mercado. Entretanto, não há mercado que se veja livre de ameaças e perturbações, em 

virtude da possibilidade de crise econômica e financeira na estrutura produtiva dos agentes 

econômicos. Esse fato torna-se relevante ao gerar insegurança e descrédito no adimplemento 

das obrigações assumidas, pois por um lado 

 
[...] a concessão de crédito – tanto pelos banqueiros quanto pelos fornecedores – 
projeta-se ao longo da cadeia negocial; de outro, porque parece razoável se impeça 
ao comerciante, desatento às suas obrigações, tendo em vista o poder de contágio 
dos efeitos que sua ação pode acarretar, continue a gozar das vantagens e benefícios 
que os demais têm no que diz respeito a prazo para solver as obrigações. (FRANCO; 
SZTAJN, 2008, p. 1). 
 

Com o intento de tutelar esse ambiente de instabilidade nas relações creditícias 

oriundo de crises econômico-financeiras nas atividades empresariais, o legislador brasileiro 

editou no início de 2005 a Lei n. 11.101. Comumente conhecida por Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência, ela adveio de um longo processo legislativo por meio de diversas 

alterações no Projeto de Lei n. 4.376 de 1993. Entretanto, pouco alinhado às demandas do 

“Brasil real”12 (PENTEADO, 2005, p. 56), o novo diploma legal está tecnicamente maculado 

de falhas e imperfeições, vez que  

 
Depois de mais de uma década de tramitação no Congresso Nacional esperava-se 
que a Lei 11.101/2005 fosse um diploma legislativo modelo, elaborado dentro das 
mais perfeitas normas de técnica legislativa e organizada segundo um projeto 
sistemático e harmônico. Infelizmente nada disso aconteceu, dando-se justamente o 
contrário. (VERÇOSA, 2005, p. 163).  

                                                 
12 “[...] segundo os dados [...] catalogados pelo Ministério da Justiça, através de seu Departamento Nacional de 
Registro do Comércio, verificou-se a constituição, no período de 1985 a 2003, neste País continental com 
milhares de municípios e comarcas, de 8.915.890 empresas, sendo 51,25% delas “firmas individuais”, 48,23% 
sociedades limitadas e apenas 0,002% sociedades por ações. Não se espera que esse imenso percentual de 
99,48% de empresas [...] saiba ou tenha experiência em lidar com Assembléias-Gerais, ou com o regime dualista 
de administração, neste figurando órgão coletivo facultativo (o Comitê de Credores), e também um órgão 
executivo, profissionalizado.” (PENTEADO, 2005, p. 56-57). 

4687



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 
Embora suas impropriedades e omissões, a Lei n. 11.101 de 2005 surge como a linha-

mestra de todo o sistema falimentar brasileiro. Nasce com a difícil tarefa de conciliar os 

interesses contrapostos das diversas classes de credores (SALOMÃO FILHO, 2005, p. 48), 

trazendo em epígrafe a regulação da recuperação judicial, extrajudicial e da falência do 

empresário e da sociedade empresária. Possui, dentro do seu contexto de aplicação, como 

notórias finalidades a eliminação da empresa inviável, o afastamento do empresário faltoso do 

mercado, a preservação da empresa como unidade de produção, e a tutela da circulação do 

crédito (FRANCO; SZTAJN, 2008, p. 15).    

Todos esses fins almejados pela lei nada mais que refletem a postura do legislador ao 

se coadunar com a forte tendência internacional de uniformidade das normas do direito 

concursal (FRANCO; SZTAJN, 2008, p. 15). Verifica-se, assim, “[...] uma convergência no 

sentido de uma maior proteção dos direitos de credores, fruto de um esforço recente de 

reforma dos sistemas legais de insolvência em vários países.” (LISBOA et al, 2005, p. 5).  

Houve, também, como delineado por Mauro Rodrigues Penteado, uma tentativa por 

parte do Poder Executivo, no Governo Itamar Franco, ao enviar o projeto que se transformou 

na Lei n. 11.101 para apreciação do Congresso Nacional, de cumprir com o compromisso 

assumido “[...] perante o Fundo Monetário Internacional para aprovar uma nova lei de 

falências, visando melhorar o “ambiente” e os chamados “marcos legais” do mercado 

brasileiro [...].” (PENTEADO, 2006, p. 58). Portanto,  
 
A aprovação da nova Lei de Falências e Recuperação de Empresas constitui um 
marco na agenda de aperfeiçoamento institucional que o governo vem 
implementando na economia brasileira. Em consonância com as melhores práticas 
adotadas internacionalmente [...], a nova Lei estimula o investimento, o crédito e o 
emprego no Brasil. (LISBOA et al, 2005, p. 8). 

 

3.2 A recuperação judicial de empresas  

 

Quando a atividade empresarial se encontra em iminência de crise econômico-

financeira, como bem anotado por Vera Helena de Mello Franco e Rachel Sztajn, duas 

alternativas sugeridas pela lei se perfilam: a reorganização da estrutura produtiva ou a 

completa liquidação do patrimônio (FRANCO; SZTAJN, 2008, p. 2). A primeira alternativa 

diz respeito ao processo que a lei denominou recuperação (judicial ou extrajudicial). Essa, 

quando frustrada, se convola na segunda alternativa, consistente na tentativa de satisfação do 

interesse dos credores através da falência,  
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[...] que não deixa de ser a forma empresarial pela qual é liquidado o patrimônio do 
devedor, visando evitar ou minimizar, tanto quanto possível, as perdas que 
certamente experimentarão, nessa situação-limite, em maior ou menor grau segundo 
sua classificação no quadro-geral e as garantias com que tiverem o cuidado de se 
forrar, antecipadamente. (PENTEADO, 2005, p. 55). 
 

Assim, a Lei de Recuperação de Empresas e Falência dá fundamental importância ao 

processo de liquidação patrimonial, quando não há mais possibilidade de sustentação da 

atividade econômica. 

 
Exemplo disso está no mecanismo de satisfação dos credores. Diferentemente do 
que estava no decreto revogado, a liqüidação mereceu uma releitura, pois o 
propósito principal da nova lei é a satisfação mais célere e eficaz dos credores com 
mecanismos que permitam a alienação de toda a unidade produtiva a fim de 
preservá-la - princípio da maximização ou da valoração do ativo. (GUSMÃO, 2007, 
p. 2). 
 

Por outro lado, a Lei n. 11.101 de 2005 deixou clara a preferência, quando viável, pela 

recuperação da empresa em detrimento da falência, em virtude do princípio da preservação da 

atividade empresarial. Através dele, o legislador tentou não apenas punir o empresário 

devedor, mas proteger todo o contingente de interesses, inclusive sociais, por parte das 

diversas classes de credores (trabalhadores, fornecedores, sócios e acionistas), que visam à 

continuidade da atividade empresarial, por dela dependerem diretamente (FRANCO; 

SZTAJN, 2008, p. 278).  

Esse princípio se materializou através do artigo 4713 da Lei de Recuperação de 

Empresas e Falência, que elencou como escopo da recuperação judicial a preservação da 

empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Entretanto, salienta Rachel 

Sztajn (2005, p. 221) que há de existir um equilíbrio na condução da interpretação dessa 

norma concursal, pois dela poderá advir o perigo do assistencialismo, bem como do privilégio 

exclusivo do interesse dos credores em face da manutenção da fonte de trabalho. “Por isso 

que sem plano claro e fundamentado em estudos econômico-financeiros elaborados por 

profissionais espertos, o risco de o assistencialismo prevalecer e, no médio prazo serem todos, 

credores e trabalhadores, feitos reféns da falência, é real.” (SZTAJN, 2005, p. 221).  

 Como adiantado acima, o procedimento da recuperação judicial prescinde de 

apresentação de um plano de recuperação. Isso é determinação do artigo 5314 da Lei n. 

                                                 
13 “Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-
financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos 
interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 
atividade econômica.” (BRASIL, 2005). 
14 “Art. 53. O plano de recuperação será apresentado pelo devedor em juízo no prazo improrrogável de 60 
(sessenta) dias da publicação da decisão que deferir o processamento da recuperação judicial, sob pena de 
convolação em falência, e deverá conter: I – discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a ser 
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11.101, que prevê a sua apresentação ao juízo concursal no prazo de sessenta dias da 

publicação do deferimento da recuperação. Entretanto, a sua elaboração deve se dar de forma 

a equilibrar o interesse das diversas classes de credores que objetivam o soerguimento da 

atividade empresarial, pois “A elaboração do plano é crucial para que os credores possam 

avaliar as ações e medidas econômico-financeiro-administrativas de resgate da sociedade, 

forma de liquidação das obrigações, manutenção de empregos, enfim, de solução da crise.” 

(SZTAJN, 2005, p. 264). 

 Do deferimento do pedido de recuperação, vários efeitos surgirão, dentre os quais a 

suspensão de prazos, tanto prescricionais quanto das ações e execuções singulares promovidas 

contra o devedor. Entretanto, consoante determinação do parágrafo quarto, do artigo sexto, da 

Lei n. 11.101 de 200515, as referidas suspensões, em se tratando de recuperação judicial, 

jamais poderão ultrapassar cento e oitenta dias contados a partir do deferimento do pedido de 

recuperação. Nas palavras de Mauro Rodrigues Penteado, “[...] o mencionado prazo (stay 

period
16, no jargão do mercado) foi concedido ao devedor para que este possa negociar e 

incluir seus débitos já cobrados judicialmente no plano de recuperação, que, se concedido, 

operará a novação de todos os créditos a ele sujeitos [...].” (PENTEADO, 2005, p. 138).       

 

3.3 A recuperação judicial de empresas e a cessão fiduciária de títulos de crédito 

 

Visando, noutra feita, tutelar a garantia das relações creditícias assumidas pelo 

empresário no desenvolvimento da sua atividade, seguindo a forte tendência internacional de 

criação de mecanismos capazes de trazer segurança para seu adimplemento e, portanto, 

redução dos custos e riscos das transações (LISBOA et al, 2005, p. 2), a Lei n. 11.101 de 2005 

destacou, em seu artigo 49, parágrafo terceiro, hipóteses de exclusão dos efeitos da 

recuperação judicial17. O legislador elegeu quatro sujeitos que detêm alguma espécie de 

                                                                                                                                                         
empregados, conforme art. 50 desta Lei, e seu resumo; II – demonstração de sua viabilidade econômica; e III – 
laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos do devedor, subscrito por profissional legalmente 
habilitado ou empresa especializada.” (BRASIL, 2005). 
15 “Art. 6º. A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o 
curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores 
particulares do sócio solidário. § 4º. Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em 
hipótese alguma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do 
processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou 
continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” (BRASIL, 2005). 
16 Tradução nossa: período de suspensão. 
17 “O tratamento especial dado aos denominados "credores proprietários" está previsto no artigo 49, parágrafo 3º, 
da Lei nº 11.101, de 2005. São créditos garantidos pela propriedade de um bem ou direito de crédito oferecido 
em garantia, tais como os garantidos por alienação fiduciária e os de arrendamento mercantil.  
A proteção conferida pela legislação consiste em que tais credores não se sujeitam aos efeitos da recuperação 
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crédito garantido por direito real em face do devedor como beneficiários dessa exclusão, 

conforme se depreende: 

 
Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do 
pedido, ainda que não vencidos. [...] § 3º. Tratando-se de credor titular da posição de 
proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendamento mercantil, de 
proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos 
contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em 
incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de 
domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e 
prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, 
observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de 
suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do 
estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade 
empresarial. (BRASIL, 2005).   

 
 Sobre o final do dispositivo destacado, o prazo referido é aquele anteriormente citado 

de cento e oitenta dias contado do deferimento do pedido de recuperação, em que fica vedada 

a retirada ou a venda de bens do estabelecimento do devedor, desde que necessários ao 

desenvolvimento da atividade. Sua justificativa é evidente, eis que “[...] o que se visa aqui é 

garantir a geração de caixa, preservar empregos, oferecer produtos, bens ou serviços à 

sociedade.” (SZTAJN, 2005, p. 228). Entretanto, a mencionada retirada somente será vedada 

se realmente forem indispensáveis os bens para a continuidade da empresa. 

 Na análise da primeira parte do dispositivo acima citado é onde se concentram as 

indagações propostas nas notas introdutórias do presente estudo. A Lei n. 11.101 de 2005, ao 

se referir ao credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis estará, de igual 

forma, a remeter-se ao credor fiduciário na cessão fiduciária de títulos de crédito? Pesa-se 

contra esse dispositivo o fato de o legislador pátrio não ter especificado de maneira clara a 

respectiva inclusão no artigo mencionado. Isso tem gerado enorme discussão nos tribunais 

estaduais do país, sem, contudo, ter chegado ainda à análise do Superior Tribunal de Justiça 

(STJ).  

Para se delinear uma resposta satisfatória à questão, deve-se, a princípio, partir do 

pressuposto, conforme já demonstrado, de que a cessão fiduciária, para os efeitos da Lei n. 

4.728 de 1965 gera uma propriedade resolúvel especial (a propriedade fiduciária) sobre o bem 

dado em garantia. Dessa forma, concede ao credor fiduciário a qualidade de proprietário 

fiduciário da coisa. Se proprietário fiduciário, logo seus créditos estarão plenamente afastados 

                                                                                                                                                         
judicial. Assim, essas operações apresentam risco mais baixos e podem ser praticadas a juros menores, 
beneficiando tanto instituições financeiras e tomadores de crédito, com a facilitação da cobrança, a diminuição 
do risco e do custo da operação.” (FARIA; MARTINS, 2011, p. 1).  
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dos efeitos da recuperação judicial de empresas, conforme se denota do artigo 49, § 3º, da Lei 

n. 11.101 de 2005.     

 Firmando entendimento diverso, o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo 

(TJES) ao julgar o Agravo de Instrumento n. 030089000142, em 24 de junho de 2008, através 

de sua Terceira Câmara Cível, incluiu o crédito do credor fiduciário de títulos de crédito nos 

efeitos da recuperação judicial. Isso é o que se depreende da seguinte disposição: 

 
EMENTA: PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS DE CRÉDITO. 
SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO INCIDÊNCIA 
DA EXCEÇÃO PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FALIMENTAR. 1. A redação do 
artigo 49, §3º, da Lei n.º 11.101⁄2005 estatui, claramente, que os créditos daqueles 
em posição de proprietário fiduciário de bem móvel e imóvel não se submetem aos 
efeitos da recuperação judicial. 2. Assim como o próprio agravante insiste em 
afirmar em suas razões recursais, o mesmo se revela como proprietário fiduciário de 
títulos de crédito que, por óbvio, não se confundem com a classificação de bens 
móveis ou imóveis. 3. Se a legislação admite a cessão fiduciária tanto de coisa 
móvel quanto, como no caso em apreço, de títulos de crédito, deveria esta última 
hipótese também estar prevista, de modo expresso pela lei específica, como excluída 
dos efeitos da recuperação judicial, o que não é o caso. (ESPÍRITO SANTO, 2008). 
 

 Da presente decisão, pode-se ver que houve grave atentado ao que a doutrina 

majoritária entende como sendo a natureza do título de crédito: ele é, de fato, bem móvel, o 

qual se submete, conforme já ensejado, às demais normas aplicadas a esse instituto, previstas 

que estão entre os artigos 82 a 84 do Código Civil de 2002. Nesse sentido entendem, portanto, 

André Luiz Santa Cruz Ramos (2009, p. 232), Marlon Tomazette (2009b, p. 17), Jean Carlos 

Fernandes (2009, p. 63) e Luiz Emygdio Franco da Rosa Junior (2006, p. 55). 

Doutro modo, mesmo se o artigo 66-B, da Lei n. 4.728 de 1965, não se referisse 

literalmente aos títulos de crédito, ainda assim tal posição se confirmaria, pois a cessão 

fiduciária sobre coisas móveis compreenderia também - como bens móveis - os direitos 

pessoais de caráter patrimonial (aqueles direitos obrigacionais representados pelos títulos de 

crédito), tal como se constata na leitura do artigo 83, inciso III, do Código Civil de 2002, in 

verbis: “Art. 83. Consideram-se móveis para os efeitos legais: I – as energias que tenham 

valor econômico; II – os direitos reais sobre objetos móveis e as ações correspondentes; III – 

os direitos pessoais de caráter patrimonial e respectivas ações.” (BRASIL, 2002).     

Isso se deve considerar, pois, os títulos de crédito, como documentos necessários para 

o exercício do direito neles mencionados, representam, nada mais, que uma obrigação 

assumida por um sujeito (devedor): o dever de pagar no futuro prestação realizada no 

presente. Constituem, portanto, um direito pessoal para a outra parte (credor): o crédito. Este 

que, nas exatas medidas transcritas no decorrer deste trabalho, se traduz no elemento 

4692



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

fundamental para o desenvolvimento das atividades empresárias, verdadeiro “oxigênio da 

economia” (ASCARELLI, 2007, p. 14).            

 Outro desvio de interpretação na mencionada decisão do Agravo de Instrumento 

prolatada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES) pode-se verificar na 

necessidade, segundo entendimento de seus julgadores, de expressa inclusão da cessão 

fiduciária e, em especial, da cessão fiduciária de títulos de crédito no citado dispositivo legal, 

o qual exclui a propriedade fiduciária de bens móveis dos efeitos da recuperação judicial de 

empresas. Entretanto, ao excluir apenas o credor titular da posição de proprietário fiduciária 

de bens móveis, estará o legislador excluindo também o credor fiduciário na cessão fiduciária 

de títulos de crédito, vez que a cessão fiduciária é tão-somente uma das formas de 

constituição da propriedade fiduciária, existindo outras espécies dentro desse gênero, tal como 

a alienação fiduciária em garantia. 

 Partindo de outro viés, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), através 

da sua Câmara Reservada à Falência e Recuperação, prolatou decisão do Agravo de 

Instrumento n. 994.09.320786-1 (669.719-4/5) em 06 de abril de 2010, que consistiu na 

exclusão dos efeitos da recuperação judicial o credor fiduciário de títulos de crédito, nas 

seguintes considerações: 

 
EMENTA: RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CESSÃO FIDUCIÁRIA DE TÍTULOS 
DE CRÉDITO - ESPÉCIE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - LEI 
N.° 9.514/9718, ART. 17, II, E ART. 66-B, § 4o, DA LEI N.° 4.728/65 - 
APLICABILIDADE DO § 3o DO ART. 49 DA LEI 11.101/2005 – RECURSO 
IMPROVIDO. (SÃO PAULO, 2010). 
 

 A citada decisão é enfática ao classificar a cessão fiduciária de títulos de crédito como 

espécie de alienação fiduciária em garantia, o que, conforme se demonstrou, não condiz com 

uma proficiente análise das normas atinentes aos institutos abordados. Ao contrário, 

representa uma afronta ao conteúdo que cada um encerra, pois ambos representam espécies 

autônomas do gênero negócio fiduciário (CHALHUB; ASSUMPÇÃO, 2009, p. 90-91). 

Apesar dessa guinada interpretativa, a resposta da Câmara Reservada à Falência e 

Recuperação foi correta, seguindo o posicionamento segundo o qual se deve excluir dos 

                                                 
18 A Lei n. 9.514 de 1997, em especial, trata da propriedade fiduciária de bens imóveis e das respectivas 
garantias oferecidas no negócio fiduciário, tais como as decorrentes da alienação fiduciária de bem imóvel e a 
cessão fiduciária de direitos creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis, citando a cessão 
fiduciária ao lado da alienação fiduciária (não como sua espécie), no art. 17, in verbis: “Art. 17. As operações de 
financiamento imobiliário em geral poderão ser garantidas por: I - hipoteca; II - cessão fiduciária de direitos 
creditórios decorrentes de contratos de alienação de imóveis; III - caução de direitos creditórios ou aquisitivos 
decorrentes de contratos de venda ou promessa de venda de imóveis; IV - alienação fiduciária de coisa imóvel.” 
(BRASIL, 1997). 
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efeitos da recuperação judicial os direitos decorrentes dos títulos de crédito, sobre os quais se 

constitui propriedade fiduciária (garantia real) através da cessão fiduciária. 

 Excetuando-se a relatada confusão entre a natureza das espécies de negócio fiduciário, 

a presente decisão adotou acertada posição, vez que tomou por base a análise da propriedade 

fiduciária e de sua forma de constituição. Dessa maneira, ela indexou o credor fiduciário (seja 

na alienação fiduciária ou na cessão fiduciária) na posição de proprietário fiduciário de bens 

móveis, o que, no que concerne a ambos os institutos, não deixa de ser perfeitamente 

aplicável. 

Esse entendimento de exclusão dos efeitos da recuperação judicial do credor fiduciário 

de títulos de crédito deve ser seguido, tal como se manifestaram Jean Carlos Fernandes (2009, 

p. 199), bem como Melhim Namem Chalhub e Márcio Calil de Assumpção (2009, p. 108-

109). Entrementes, há que se ponderar que outros vieses ainda persistem, mesmo que dotados 

das mais diversas justificativas e fundamentações teóricas e legais (MOTTA, 2009, p. 1). 

Como pôde se observar nas duas decisões outrora interpretadas, ambas com resultados 

díspares, a “trava bancária” constitui uma verdadeira celeuma de posicionamentos, onde de 

um lado pretende-se dar guarida ao princípio da preservação da empresa e de outro buscar 

elementos que se coadunem com a tutela do crédito e da sua circulação. 

Entretanto, guiando-se pela interpretação conjunta dos institutos e diretrizes esboçados 

nos capítulos anteriores e nos itens do presente capítulo, nota-se que a cessão fiduciária de 

títulos de crédito deve ser vista como um instrumento de verdadeira propagação do crédito 

através da constituição de garantia que vise ao adimplemento da obrigação assumida. Isso se 

justifica, pois as instituições financeiras terão elementos capazes de reduzir os custos da 

concessão creditícia, por meio da diminuição dos riscos do não pagamento, tendendo, assim, 

ao decréscimo dos juros cobrados de forma ampla do mercado. Portanto, admitir a exclusão 

daquele que ocupa a posição de credor fiduciário na cessão fiduciária de títulos de crédito dos 

efeitos da recuperação judicial de empresas é colaborar com o mercado por meio de incentivo 

às operações de crédito.        

 

4. CONCLUSÃO 

 

Constatou-se neste trabalho que, a despeito do dissenso doutrinário e jurisprudencial a 

respeito do tema, há, de fato, mediante interpretação do artigo 49, § 3º, da Lei n. 11.101 de 

2005; do artigo 66-B da Lei n. 4.728 de 1965 e das demais normas que regem a atividade 

empresária e a tutela do crédito, a exclusão do credor fiduciário de títulos de crédito dos 
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efeitos da recuperação judicial de empresas. Isso se fez através da análise comparativa dos 

institutos abordados, assim como da sua interpretação histórica e dinâmica, seu 

desenvolvimento e aplicabilidade. Não se olvidou, de igual forma, do estudo dos respectivos 

princípios que norteiam a atividade econômica, bem como aqueles desenvolvidos para a 

normatização dos títulos de crédito.     

Para atingir esse resultado, viu-se que a atividade empresária, enquanto elemento 

objetivo do núcleo do Direito de Empresa, é ponto de destaque na análise jurídica da 

economia de mercado, aferida por exegese constitucional através da proteção da livre 

iniciativa e da liberdade de concorrência. Voltada integralmente para a satisfação das 

exigências do mercado, a empresa necessita de recursos (notadamente creditícios), bem como 

da sua rápida e segura circulação. Visando suprir, portanto, essas necessidades, o direito, na 

atualidade, criou instrumentos eficazes para a movimentação e garantia do crédito (dentre os 

quais a cessão fiduciária de títulos de crédito), gerando eficiência e economia nos custos de 

transação. 

 A cessão fiduciária de títulos de crédito, como se viu, nasceu com a tarefa de firma-se 

como importante ferramenta à garantia dos contratos de crédito no âmbito do mercado 

financeiro, sendo negócio jurídico através do qual se constitui propriedade resolúvel em 

especial: a propriedade fiduciária. Ao se constituir a propriedade fiduciária sobre títulos de 

crédito (que são bens móveis), concede-se ao credor fiduciário a posição de proprietário 

fiduciário destes bens, podendo deles livremente dispor e, inclusive, exigir os direitos neles 

mencionados para o adimplemento da obrigação assumida, desde que esta não se cumpra 

segundo a condição pactuada. Resta, ademais, como patrimônio afetado, autônomo e 

independente do patrimônio de ambas as partes do negócio fiduciário, protegido de eventual 

falência até o cumprimento da condição.   

Entretanto, para que a propriedade dos títulos de crédito seja, de fato, transferida para 

o credor, mesmo que a título temporário e condicional, necessário é que se firme, tal como se 

notou, o endosso-fiduciário. Essa modalidade de endosso representa uma espécie de endosso 

pleno que tem o condão de transferir fiduciariamente a propriedade dos direitos literais e 

autônomos representados pelos títulos de crédito. Sem ele, restam desrespeitados os 

princípios e regras desenvolvidos pelo direito cambiário para a tutela da circulação dos títulos 

de crédito. 

Ademais, notou-se também que o sistema de insolvência empresarial, tal como 

adotado pela Lei de Recuperação de Empresas e Falência, adveio fortemente embasado na 

tendência internacional de proteção aos interesses dos credores. Malgrado as críticas que se 
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façam à sua construção, fato é que seu objetivo primordial é a proteção do mercado de agentes 

que, em momentos de crise, representem perigo às relações creditícias. Logo, deve-se ver na 

recuperação judicial de empresas uma forma de sanar as dificuldades temporárias, desde que 

respeitados os interesses dos credores.    

 Por fim, cabe ressaltar que não se pode coadunar com um viés interpretativo tendente 

a suplantar o desenvolvimento do sistema de créditos em detrimento da preservação da 

empresa, sob pena de se decantar ao assistencialismo. Ao se aceitar essa posição, está-se a 

privilegiar tão-somente um agente econômico, cujos reflexos negativos dessa ação no 

mercado serão sentidos por todos os demais: a diminuição de garantias e conseqüente 

elevação indiscriminada dos juros. Deve-se, de outro modo, criar mecanismos que se fixem 

com o propósito de gerar mais segurança nas relações creditícias, viabilizando o aumento da 

disponibilidade do crédito, a diminuição do seu custo e o desenvolvimento amplo do mercado 

e dos sujeitos que nele atuam.     
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Abstract: 

This article examines two different methodological approaches on measuring the influence of 

law in the development of capital markets, first, the one proposed by the group labeled as 

“Law and Finance” and then the critics of this. The examination is conducted through a 

systematic study of the methodological construction of two classic works from these 

“schools”, revealing their theoretical precedents, scientific assumptions and research 

purposes. At the end, the conclusion is that, despite the acid criticism directed to the authors 

of “Law and Finance”, the methodology proposed by its dissidents is not a substitute form, 

since the two method options analyzed have different roles in the scientific field. It is argued 

that they start from different notions of development and therefore assign different “positions” 

for the law institution in the dynamics of capital markets, reason for the two alternatives 

existis as a function of the choice made by the theorist of the area. 

Key terms: “Law and Finance”, “Capital Markets”, “Methodology” e “Development” 

Resumo: 

Este artigo examina duas diferentes abordagens metodológicas acerca da mensuração da 

influência do direito no desenvolvimento dos mercados de capitais, primeiro a proposta pelo 

grupo rotulado como “Law and Finance” e depois a dos críticos à este. Tal exame é realizado 

mediante um estudo sistemático da construção metodológica de trabalhos clássicos destas 

duas “escolas”, revelando os seus precedentes teóricos, pressupostos científicos e finalidades 

de pesquisa. Ao final, concluí-se que, apesar das críticas ácidas dirigidas aos autores da linha 

de “Law and Finance”, a metodologia proposta pelos seus dissidentes não é uma forma 

substituta, já que, as duas opções de método analisadas desempenham papéis diferentes no 

meio científico. Argumenta-se que elas partem de diferentes noções de desenvolvimento e, 

por isso, atribuem diferentes “posições” para a instituição direito da dinâmica dos mercados 

de capitais, motivo pelo qual são duas alternativas as quais existem em função da opção feita 

pelo teórico da área. 

Palavras-chave: “Law and Finance”; “Mercado de Capitais”; “Metodologia” e 

“Desenvolvimento”
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INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho tem como objetivo a reflexão sobre o estudo da influência da 

instituição do direito no desenvolvimento do mercado de capitais. Em razão da amplitude 

deste tema, sua exploração é pontualmente limitada às diferenças entre as escolhas 

metodológicas de duas perspectivas as quais, hoje em dia, ocupam os debates da literatura 

especializada. De um lado os autores contemporâneos de uma linha comumente denominada 

de “Law and Finance”
1
 (L&F

2
) e, do outro lado, um grupo que se destacou pela crítica aos 

primeiros, especialmente os autores e colaboradores do livro “Law and Capitalism”
3
. 

 Para cumprir esta empreitada, o texto esta dividido em quatro partes. A primeira delas 

faz uma breve reconstrução das bases da tradição teórica que serve aos autores de L&F, desde 

as aparências mais gerais até a delimitação específica de seu uso no estudo jurídico do 

mercado de capitais. Na seqüência, a segunda parte começa trazendo as principais opções 

metodológicas destes trabalhos
4
 de L&F, para depois compilar algumas conclusões gerais e a 

influência de seus resultados nas esferas acadêmica e política. Já a terceira parte elenca as 

escolhas de método feitas pelos críticos
5
 à postura científica dos autores de L&F, bem como 

as vantagens teóricas por eles apontadas. Por fim, a quarta parte visa fazer uma defesa dos 

referidos trabalhos de L&F, acompanhada de uma breve reflexão sobre a relação do tema com 

a disciplina do direito e desenvolvimento. 

 Adverte-se que o presente texto não pretende a construção de um argumento 

conclusivo sobre a superioridade de qualquer das duas metodologias em relação à outra, mas 

sim, uma ponderação das críticas feitas contra os trabalhos de L&F. Essa preocupação é 

justificada pelo fato de que tais críticas vêm rapidamente ganhando espaço no meio 

acadêmico e, de certa maneira, precipitadamente, desqualificando as teses dos autores de L&F 

no que se refere ao papel do direito no desenvolvimento do mercado de capitais. 

 

 

 

                                            
1
 Especialmente os trabalhos coordenados por Rafael La Porta em parceria com Andrei Shleifer, Florencio 

Lopez-de-Silanes, Robert W. Vishny e Simeon Djankov. 
2
 Utilizarei esta abreviação ao longo do trabalho a fim de tornar o texto menos carregado e repetitivo. 

3
 MILHAUPT, Curtis, PISTOR, Katharina. Law & Capitalism: What Corporate Crisis Reveal about Legal 

System and Economic Development Around the Word. University of Chicago Press, 2008 
4
 Especificamente os dois mais influentes dentre eles: “Law and Finance” de 1998 e “The Law and Economics of 

Self-Dealing” de 2006. 
5
 Especificamente a crítica contida no livro “Law and Capitalism”, de 2008, nota nº 3 op. cit. 
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1 - TRADIÇÃO TEÓRICA DE BASE PARA OS TRABALHOS DE “L&F” 

 

Economistas neointitucionalistas 

 

 Na segunda metade do século XX um ramo específico da economia neoclássica, o qual 

interessa ao tema em questão, ganhou muito espaço e espalhou a sua influência por diversos 

campos das humanidades
6
, trata-se do neoinstitucionalismo. 

 Muito além de se dedicarem ao estudo de temas tradicionais da micro ou 

macroeconomia, os autores desta linha voltam as suas preocupações para a mensuração da 

influência de certas instituições no funcionamento da economia. Dois vencedores do prêmio 

Nobel vinculam-se a este rótulo, Ronald Coase e Douglass North. 

 De maneira muito resumida, ambos os autores concluem nos seus trabalhos premiados 

que, países os quais foram capazes de construir e manter instituições (nos termos de North: 

regras legais e de comportamento social) que garantissem a propriedade privada, diminuíssem 

os custos de transação e possibilitassem a execução de contratos, experimentaram grande 

desenvolvimento econômico. Assim, em suma, a diferença entre países ricos e pobres 

residiria na presença ou não de instituições que promovem as trocas de mercado. 

 Apesar do peso e importância destas pesquisas para o mundo acadêmico, a abordagem 

científica destes economistas premiados é ligada à antecedentes teóricos chave, o mais 

conhecido e influente entre eles é Max Weber. 

 

Sociologia weberiana do direito 

 

 Este autor trabalhou uma noção a qual, no que tange à relação entre o direito e a 

economia, deve ser a mais influente de nosso tempo, a “racionalidade jurídica formal”. 

Afirma-se que, para Weber, a presença desta característica no pensamento jurídico, é tomada 

como um dos principais determinantes para a tamanha proeminência adquirida pelo direito em 

certos sistemas europeus no início do século XX
7
, sistemas estes, considerados embriões da 

ordem jurídica contemporânea.  

                                            
6
 Vide: DAM, Kenneth, 2006, p. 02 

7
 KRONMAN, Anthony, 2009, p. 111 
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O referido conceito é uma construção de categorias básicas do pensamento jurídico, a 

qual se dá pela aglutinação de quatro sentidos de racionalidade
8
. Primeiro, de que o direito 

seja regido por regras e princípios identificáveis e dotados de generalidade; que tal ordem 

jurídica, deve ser sistematicamente organizada, apresentando coerência interna; relacionada 

aos dois primeiros, o entendimento dos fatos que interessam ao direito deve ocorrer por meio 

da “interpretação abstrata do sentido”, sendo que, apenas ações atreladas à intencionalidades 

humanas sejam objetos da ordem jurídica e; por fim, que os meios de solução de conflitos, 

organizados nos moldes dos três pontos acima, devem ser controláveis pelo intelecto. 

  A mencionada proeminência de uma ordem jurídica formal e racional, também muito 

brevemente, advém de duas conseqüências gerais oriundas desses quatro sentidos acima. 

Primeiro, na razão de seu descolamento em relação aos sistemas primitivos de direito. 

Isso se dá, pois, a “racionalidade” toma o lugar do misticismo, quando tanto o objeto do 

contencioso jurídico quanto a sua solução são totalmente explicados pelo intelecto, livres de 

influências “extra-mundanas”. Em segundo lugar, a “formalidade”, por meio de uma 

organização sistemática e nítida de regras e princípios dotados de generalidade, toma conta de 

uma antiga ordem jurídica particularizada, confusa e, por vezes, contraditória. 

Esta noção de um sistema claramente organizado em torno de regras abrangentes, 

proporciona ao seu sujeito um conhecimento anterior das normas racionalmente concebidas 

que o atingem. Tal anterioridade possibilita ao indivíduo certo grau de previsibilidade para as 

conseqüências que surgirão a partir de suas ações. 

Assim, uma ordem jurídica com essas características, cria um ambiente no qual há 

possibilidades de escolha para os sujeitos do direito. Isto porque, a liberdade de ação das 

pessoas é circunscrita pelos previamente conhecidos limites daquilo que é proibido aos 

cidadãos, de forma que, dentro deste espaço, o indivíduo pode desenvolver suas habilidades, 

criar oportunidades e estabelecer relações com os seus pares. 

Finalmente, é neste espaço que atividades empreendedoras planejadas para fins 

econômicos, encontram a chance de calcular as suas possibilidades de sucesso e risco frente a 

gama de opções de ação, as quais, planejadamente podem ou não tomar em função do ganho 

perseguido. Concluindo o pequeno resumo do argumento weberiano, a racionalidade jurídica 

formal figura então como um dos fatores responsáveis por alavancar a organização capitalista.  

 

 

                                            
8
 Idem nota nº 7 op. cit., p.112 

4704



 

 

 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Tradição teórica aplicada nas propostas de L&F  

 

É então no início dos anos noventa, sob influência dos trabalhos neoinstitucionalistas e 

da concepção racional-formalista weberiana do direito, que os autores norte-americanos da 

linha de pensamento mais tarde chamada de L&F, tomam o mercado de capitais como seu 

objeto estudo. Entendo-o como uma forma de captação de crédito pelas empresas, este 

mercado é admitido como uma possível medida do desenvolvimento econômico, já que 

reflete os investimentos aplicados na atividade empresarial. 

Os autores, em sua maioria economistas especializados em finanças, construíram 

comparações empíricas entre diferentes países, concentrando o foco em análises 

microeconômicas sobre a influência do direito no crescimento da economia. 

Na linha da proposta de Douglass North, a unidade de análise dos autores de L&F é a 

proteção da propriedade privada do acionista e dos credores das companhias de capital aberto. 

Tal mensuração de “protetividade” se dá por meio de complexos estudos quantitativos
9
 nos 

quais  são criados índices que posicionam os diversos países estudados dentro de uma escala 

de conceitos. Este posicionamento busca aferir a atenção dos sistemas jurídicos domésticos 

estudados aos direitos daqueles que investem nas empresas listadas em bolsas de valores. A 

construção dos índices tem como fonte as regras formais aplicáveis aos mercados de capitais 

de cada um dos países em análise.  

De posse das medidas propostas, estes autores então conduzem estudos econométricos 

capazes de correlacionar os índices de proteção da propriedade do acionista e dos credores à 

resultados econômicos, levando então a cabo a empreitada neoinstitucionalista de mensurar a 

repercussão de certas instituições (no caso o direito) no funcionamento da economia. 

A hipótese de fundo testada por tais estudos empíricos, foi construida por meio do 

raciocínio weberiano acima resumido. Conhecendo previamente o sistema de regras 

aplicáveis ao mercado, um investidor pode, anteriormente à aplicação de seu capital, calcular 

os riscos aos quais o seu direito de propriedade estaria sujeito. A depender dos rendimentos 

que ele pode obter, lhe resta escolher pelo investimento ou não. 

Assim, pelo ponto de vista de um investidor que se planeja racionalmente em busca de 

resultados econômicos, tende à ser mais seguro e com maiores chances de rentabilidade, em 

                                            
9
 Não será dedicada atenção à uma descrição pormenorizada do método nesta parte do texto, já que a próxima 

seção cuida disso. 
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cccc 

função do baixo risco de expropriação,  aqueles investimentos realizados em ambientes 

atentos aos seus direitos de propriedade. 

Concluindo o raciocínio sobre as bases teóricas que servem aos autores de L&F, não é 

por outro motivo que as conclusões gerais de seus trabalhos, assim como os premiados 

autores neoinstitucionalistas, apontam para a maior atratividade e desempenho dos mercados 

de capitais daqueles países os quais, por meio de suas instituições jurídicas, apresentam a 

capacidade de zelar pelos direitos de propriedade dos investidores. 

 

 

2 - DESENHO METODOLÓGICO DOS TRABALHOS DE L&F 

 

 As discussões acadêmicas de L&F nunca deixam de citar dois papers: “Law and 

Finance” publicado em 1998 e “The Law and Economics of Self-Dealing” de 2006, por isso, 

o presente texto dedica atenção apenas à estes dois trabalhos. Apesar de parecer insuficiente 

para descrever uma linha de pensamento, eles sintetizam muito bem as ideias destes autores e, 

por isso, constituem o objeto de todos os críticos de L&F. 

 Na linha da tradição teórica que carregam, conforme sintetizado na seção anterior, os 

trabalhos buscam demonstrar a relação entre a instituição do direito e o desenvolvimento 

econômico. O raciocínio geral que estrutura esta medida, em ambos trabalhos, é bastante 

simples. De um lado, índices que avaliam o sistema jurídico, e do outro, variáveis que dão 

conta de resultados econômicos, a estatística analítica é usada para mostrar a correlação entre 

os dois grupos:  

 

 

 

 

 

Entretanto, as observações utilizadas na medida da “qualidade” do sistema jurídico, 

diferem bastante entre os dois trabalhos. No mais antigo, a preocupação se concentra na 

mensuração das prerrogativas legais as quais permitem aos investidores o enfrentamento das 

decisões abusivas de administradores ou acionistas controladores das companhias. Já o 

segundo trabalho, dedica atenção à capacidade que o sistema legal doméstico possui para 

Índices sobre a “qualidade” 

do sistema jurídico 

Variáveis sobre resultados 

econômicos 

Correlação 
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impor procedimentos obrigatórios que inviabilizem a extração dos benefícios  privados do 

controle por parte destes administradores ou controladores. 

Visando uma descrição mais precisa das variáveis importantes aos trabalhos 

analisados, o texto traz abaixo um esquema detalhado da construção empírica das duas 

pesquisas. 

 

Construção dos índices utilizados no trabalho “Law and Finance” de 1998 

 

O trabalho de 1998, “Law and Finance”, utiliza uma amostra de 49 países, os quais 

permitem a comercialização de ações das empresas em mercado aberto. Olhando 

individualmente para cada um destes países, os autores constroem um banco de dados com as 

regras legais, vigentes até o ano de 1993, as quais servem ao mercado de capitais doméstico. 

De posse dos mais variados dados, os autores optam por agregá-los em dois
10

 grandes 

índices que mensuram os direitos de investidores: o “anti-director rights” e o “creditor rights”. 

As observações são de pontuação binária, se o país apresenta a característica de proteção 

atribuida pelos autores soma 1 (um) ponto ao índice, senão, tem 0 (zero). As tabelas a seguir 

deixam isso mais claro: 

 

Tabela nº 1: Índice “anti-director rights”, in La Porta et. al., 1998 

 

 

                                            
10

 Constroem mais um índice, sobre a “aplicação do direito”, entretanto, ele não interessa diretamente à temática 

deste texto, por isso, não será descrito. 
11

 Assembleia geral de acionistas 

1 - Índice de direitos frente aos administradores e controladores “anti-director rights” 

Nº Variável legal observada Protetivo (soma 1) Não Protetivo  (0) 

1 Origem do sistema legal “Common Law” “Civil Law” 

2 Uma ação correspondente a um voto Sim Não 

3 Voto por procuração Permitido Não permitido 

4 Ações bloqueadas com anúncio de AG
11

 Permitido Não permitido 

5 Voto cumulativo para eleição de administrador Permitido Não permitido 

6 Acionistas podem reclamar judicialmente Possibilidade Impossibilidade 
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Tabela nº 2: Índice “creditor rights”, in La Porta et. al., 1998 

 

 

O primeiro dos índices, com 6 (seis) observações, atenta de início para o poder de voto 

do acionista. Isso acontece quando dedicam atenção para: as disposições legais as quais 

permitem ou não a todas classes de acionistas o direito de voto (uma ação um voto); normas 

que possibilitam o exercício do voto por meio de um procurador que compareça à assembleia 

e; disposições que vetam a eleição de executivos por meio de votos proporcionais à classes 

corporativas. Por fim, buscam aferir a possibilidade que os acionistas tem de reclamar 

judicialmente o seu descontentamento em relação as decisões tomadas na empresa. 

O segundo índice, composto por 4 (quatro) observações, põe em relevo a segurança 

dos créditos que as companhias obtém por meio de empréstimos junto à terceiros. Este foco se 

dá em razão da atenção às normas que garantem certas prerrogativas aos credores, tais como: 

o necessário consentimento deles na possibilidade da empresa entrar em falência ou 

recuperação judicial, bem como na eleição do administrador nessas circunstâncias e; regras 

que garantam privilégio deles no recebimento dos valores durante o processo falimentar. 

Com uma variância de 0-6 (zero à seis) e de 0-4 (zero à quatro) respectivamente, estes 

índices posicionam cada sistema legal dentro de um conceito numérico possível, medindo o 

“quanto” cada país protege a propriedade privada dos acionistas e credores das companhias 

abertas. 

Depois da grande repercussão deste trabalho, muitas críticas foram feitas à construção 

dos referidos índices, de modo que, em 2006, os mesmos autores criam uma nova medida 

para a proteção legal da propriedade privada dos investidores. 

 

2 - Índice de direitos dos credores “creditor rights” 

Nº Variável legal observada Protetivo (soma 1) Não Protetivo (0) 

1 
Consentimento dos credores para recuperação 

judicial ou falência 
Sim Não 

2 
Suspensão automática dos ativos durante a 

reorganização societária   
Sim Não 

3 Privilégio dos credores quando da falência Sim Não 

4 
Escolha do administrador na recuperação  ou 

falência 

Indicado pelos 

credores 

Não  indicado pelos 

credores 
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Construção dos índices utilizados no trabalho “Law and Economics of Self-Dealing” de 

2006 

 

Na linha da moderna literatura de finanças corporativas, a qual apresenta evidências 

teóricas e empíricas de que, a real possibilidade prática da propriedade privada dos 

investidores ser atacada se dá por meio das transações entre partes relacionadas
12

, os autores, 

pela ótica de seu legado teórico, levantam a hipótese de que desenvolvidos mercados de 

capitais devem estar inseridos em sistemas legais de países que imponham certas barreiras à 

este tipo de negócio. 

 Preocupados então com a nova temática relativa ao problema da extração de 

benefícios privados por meio da companhia, seja pelos administradores ou acionistas 

controladores, o segundo trabalho de L&F em análise cria o índice “anti self-dealing”.  

Do mesmo modo que a pesquisa de 1998, o trabalho reúne observações sobre regras 

legais aplicáveis ao mercado de capitais de cada um dos países estudados, desta vez, são 

dados de 72 Estados. A fim de facilitar a análise da medida acerca da proteção legal da 

propriedade dos investidores em face das transações entre partes relacionadas, os autores 

agregam os dados em dois grupos: normas aplicáveis “antes do negócio” e “depois do 

negócio”. A depender da resposta legal, é somada uma fração de 1 (um), 1 (um) inteiro ou 

atribuí-se 0 (zero). As tabelas a seguir dão conta de ilustrar tais medidas: 

 

Tabela nº 3: Índice “anti self-dealing” - Antes do negócio, in La Porta et. al., 2006 

                                            
12

 Consistem em: (a) decisões dos administradores as quais lhes beneficiam e vão de encontro aos interesses dos 

demais acionistas, e/ou (b) quando da possibilidade de realização de transações entre a companhia de capital 

aberto e empresas afiliadas ao seu acionista controlador, de modo a ameaçar os interesses dos minoritários, já 

que, por vezes, estes negócios são celebrados sob condições e preços piores do que poderiam ser encontradas no 

mercado. 

1 - Índice de barreiras às transações entre partes relacionadas “anti self-dealing” 

Antes do negócio 

Nº Variável legal observada Protetivo (soma fração de1 ou 1) Não Protetivo (0) 

1 
Aprovação da transação por 

acionistas desinteressados 
Sim Não 

2 
Divulgação da negociação antes 

de sua realização 

2.1 - 1/3 se for de conhecimento 

público a participação da parte 

interessada (controlador) na empresa 

compradora 

2.2 - 1/3 se for de conhecimento 

público a participação da parte 

Sem divulgação de 

informações 
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interessada na empresa vendedora 

2.3 - 1/3 fatos materiais da 

negociação 

3 
Divulgação de informações pelo 

controlador 

3.1 - 1/2 se o conflito de interesses 

deve ser divulgado, mas sem detalhes 

3.2 - 1/2 se os fatos materiais da 

negociação forem divulgados 

Sem divulgação de 

informações 

4 
Revisão independente da 

negociação 

Requerida uma revisão da 

negociação antes de concretizá-la 

Sem 

obrigatoriedade 

Tabela nº 4: Índice “anti self-dealing” - Depois do negócio, in La Porta et. al., 2006 

 

2 - Índice de barreiras às transações entre partes relacionadas “anti self-dealing” 

Depois do negócio 

Nº Variável legal 

observada 
Protetivo (soma fração de 1 ou 1) Não Protetivo (0) 

1 

Divulgação de 

informações feitas 

de forma periódica 

1.1 - 1/5 se pública a composição acionária da 

empresa compradora 

1.2 - 1/5 se pública a composição acionária da 

empresa vendedora 

1.3 - 1/5 se é púbico o fato das ações do 

controlador serem administradas por algum 

terceiro em seu nome 

1.4 - 1/5 se é publica a participação indireta do 

controlador 

1.5 - 1/5 se os fatos materiais da negociação 

forem públicos 

Sem informações 

periódicas 

2 
Legitimidade para 

processar 
No mínimo 10% do capital votante 

Mais de 10% do 

capital votante 

3 
Rescisão da 

negociação 

3.1 - 1/2 quando a rescisão só é possível diante 

de seu caráter opressivo ou prejudicial 

3.2 - 1 quando a rescisão é possível diante do 

caráter injusto, opressivo ou prejudicial 

Quando não é 

possível 

4 
Responsabilização 

do controlador 

4.1 - 1/2 quando o controlador pode ser 

responsabilizado por ter agido negligentemente 

4.2 - 1 quando o interessado pode ser legalmente 

responsabilizado nos casos em que agiu de má-

fé, intencionalmente ou negligentemente 

Quando a transação 

é irracional ou 

causa dano 

desproporcional 

5 

Responsabilização 

do grupo que 

aprovou a 

negociação 

5.1 - 1/2 quando o grupo que aprovou a 

negociação pode ser responsabilizado por ter 

agido negligentemente 

5.2 - 1 quando o grupo que aprovou a 

negociação pode ser legalmente 

responsabilizado nos casos em que agiu de má-

fé, intencionalmente ou negligentemente 

Quando o 

interessado não 

pode ser legalmente 

responsabilizado 

nos casos em que 

agiu de má-fé, 

intencionalmente 

ou negligentemente 

6 Acesso à evidências 

6.1 - 1/4 se no mínimo 10% do capital votante 

pode pleitear a intervenção judicial de um 

contador para fiscalização 

Quando o grupo 

que aprovou a 

negociação não 
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 O primeiro dos índices, com 4 (quatro) observações, as quais desta vez são 

fracionadas, dedica atenção à transparência dos conflitos de interesse quando eles surgem para 

a companhia, no momento da negociação.  

Este índice tem como fonte as normas que vinculam o administrador ou controlador à 

certos procedimentos obrigatórios anteriores a celebração dos contratos, os quais, 

possivelmente podem ferir a propriedade privada do acionista ou credor da empresa de capital 

aberto. Assim, regras que obrigam a total divulgação do conflito e a aprovação e revisão do 

negócio por partes desinteressadas, figuram como características protetivas em favor do 

investidor. 

O segundo índice, montado por 6 (seis) observações, também fracionadas, traz a 

preocupação com as regras aplicáveis aos conflitos de interesse já em “execução”, ou seja, 

após a celebração do contrato que, de alguma forma, feriu os interesses do investidor. 

A fonte de dados desta medida são as possibilidades legais do investidor lesado 

conhecer a existência e o teor dos contratos entre partes relacionadas, aliada a sua capacidade 

para forçar a rescisão destes e a legitimidade para processar e responsabilizar os 

administradores ou controladores pelo dano causado.  

Com isso, mais amplo o teor das informações divulgadas, menores as barreiras para 

rescindir os contratos em conflito de interesses, bem como para litigar judicialmente pela 

responsabilização dos administradores ou controladores, maior será a proteção à propriedade 

privada dos investidor. 

Portanto, respectivamente com uma variância de 0-4 (zero à quatro) e de 0-6 (zero à 

seis) fracionada em décimos, estes índices atribuem um conceito numérico a cada um dos 

sistemas jurídicos estudados. A finalidade deles é a de mensurar a capacidade protetiva de 

cada país em relação aos danos, anteriores e posteriores, que as transações entre partes 

relacionadas podem causar à propriedade privada dos investidores das companhias abertas. 

6.2 - 1/4 se o autor pode requerer qualquer 

documento relevante ao réu 

6.3 - 1/4 se autor puder, questionar as 

testemunhas que não são partes sem a 

autorização prévia do juiz. 

6.4 - 1/8 quando o autor puder questionar o réu, 

mas as questões exigem prévia autorização 

judicial 

6.5 - 1/8 quando o autor puder questionar as 

testemunhas que não são partes, mas as questões 

exigem prévia autorização judicial 

pode ser legalmente 

responsabilizado 

nos casos em que 

agiu de má-fé, 

intencionalmente 

ou negligentemente 
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Medidas relativas ao desenvolvimento econômico 

 

A primeira metade do trabalho empírico dessas duas pesquisas é justamente a 

elaboração dos quesitos e parâmetros que servirão aos índices, somado ao trabalho “braçal” 

da coleta dos dados referentes às regras presentes nos sistemas legais de cada um dos países 

em estudo. 

Atribuídos os conceitos de protetividade legal dos investidores para todos os países, 

nos moldes dos índices acima descritos, chega o momento de realizar a segunda metade da 

pesquisa, a medição da correlação entre a instituição jurídica (por meio das disposições legais 

acessadas) e o desenvolvimento econômico, conforme a ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Quanto ao lado esquerdo deste esquema, há informações o bastante sobre a construção 

dos quatro índices trabalhados, já em relação ao lado direito, as medidas sobre 

desenvolvimento econômico, não há grandes dificuldades para as pesquisas, dado que 

utilizam avaliações já prontas, realizadas por outros cientistas. 

 O trabalho de 1998 emprega três grandes índices: o “risco de expropriação”, 

produzido pelo “International Country Risk Guide”, o qual mede a chance de confisco e 

nacionalização forçada em cada país estudado, os dados compreendem a média de 1982 até 

1995; o índice de “accounting standards”, concebido pelo “International Accounting and 

Auditing Trends”, o qual avalia o desenvolvimento das companhias por meio de instrumentos 

contábeis públicos, com dados de 1990 e; o PIB per capta de 1994, medido em dólares 

americanos, índice este produzido pelo Banco Mundial e o FMI. 

 Quanto ao trabalho de 2006, todos os índices foram alterados, em seus lugares são 

utilizados: “a média da capitalização do mercado acionário dividido pelo PIB”, com fonte nos 

Medidas de 

desenvolvimento 

econômico 

Índices de proteção legal 

 

1998: 

- “anti-director rights” 

- “creditor rights” 

2006: 

- “anti self-dealing” ex ante 

- “anti self-dealing” ex post 

 

 

 

Correlação 

Resultados sobre a 

associação entre o 

direito e a economia 
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dados publicados pelo Banco Mundial na série de tempo 1999-2003; a “valorização do bloco 

de controle”, refletindo a diferença entre o preço pago pelas ações do bloco de controle e as 

comercializadas de forma avulsa, índice este produzido por Dick e Zingales
13

 em 2004; 

“companhias listadas em bolsas de valores dividido pela população”, de 1999 até 2003, dado 

este também do Banco Mundial e; “IPO’s divido pelo PIB” de 1996 a 2000”, produzido por 

La Porta et. al., 2006
14

.  

 Tanto os três índices empregados no trabalho de 1998 quanto os quatro utilizados em 

2006, buscam refletir as medidas de desenvolvimento de um elemento específico da 

economia, o mercado de capitais. Tal medida ocorre por meio do crescimento empresarial 

contabilmente auferido; pelo fluxo de capital investido nas companhias; na razão da 

valorização acionária ou; da quantidade de empresas de capital aberto em relação à 

população. 

 Como destacado no início desta seção, estas pesquisas adotam o mercado de capitais 

como uma medida de desenvolvimento econômico, de modo que o primeiro se mostra como 

uma das funções que determinam a variação do segundo. 

 Para chegarmos à proposta final da literatura de L&F ainda resta a medida das 

correlações existentes entre: os índices de proteção legal à propriedade privada do investidor e 

os índices de desenvolvimento do mercado de capitais. Tal medida de correlação se fez 

possível com o uso da estatística analítica, mediante o instrumento da regressão. Até o 

momento a descrição dos trabalhos aparece como no esquema abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
13

 Dyck e Zingales, 2004, p. 537-600 
14

 La Porta, Lopez-de-Silanes e Shleifer, 2006, p. 1-33 

Índices de proteção legal 

 

1998: 

- “anti-director rights” 

- “creditor rights” 

2006: 

- “anti self-dealing” ex ante 

- “anti self-dealing” ex post 

 

 

 

Índices de desenvolvimento do 

mercado de capitais 

 

1998: 

- “risco de expropriação” 

- “accounting standards” 

- “PIB per capta” 

2006: 

- “capitalização / PIB” 

- “valorização acionária” 

- “Cia´s abertas / população” 

- “IPO´s / PIB”  

 

 

 

Regressão 

Medidas de 

associação 

entre os 

índices 
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Medidas de correlação entre os índices de proteção legal e os índices de desenvolvimento 

do mercado de capitais, uso da estatística analítica 

 

 Uma ferramenta bastante comum em estudos empíricos deste tipo é a regressão 

estatística. Trata-se de um instrumento de análise que permite explorar a relação existente 

entre uma variável a qual se busca explicar e outras as quais servem de explicação para os 

diversos valores da primeira, respectivamente, variável dependente e variáveis independentes. 

 Nos trabalhos em análise, os autores buscam entender o que provoca o 

desenvolvimento econômico, fazem isso por meio do estudo do desenvolvimento do mercado 

de capitais. Por isso, a variável dependente, a qual se busca explicar, é justamente a qualidade 

destes mercados, ou seja, o que impulsiona o desenvolvimento deles. 

 A hipótese dos autores é a de que a proteção legal oferecida à propriedade privada dos 

investidores responde, em grande parte, pelo desenvolvimento ou não dos mercados de 

capitais. Com isso, as diferentes modalidades de proteção, constituem as variáveis 

independentes, capazes de explicar os diversos níveis de desenvolvimento do mercado. 

Graficamente a situação fica a seguinte: 

 

 

  Explicar:   

  

    Por meio do:                                                      V. dependente                                                                                                    

 

       Medido por: 

 

           Hipótese: 

 

                 Foco:          V. independentes 

 

      Medida por:  

 

 

  

 

Desenvolvimento Econômico 

 

 

Desenvolvimento do Mercado de Capitais 

 

 

Índices de desenvolvimento do Mercado 

Desenvolvimento varia por sistemas jurídicos 

 

 

Índices de proteção legal do investidor 

 

 

Proteção legal do investidor 

 

 

Regressão 
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Portanto, por meio da regressão entre os valores dos índices que mensuram as 

variáveis dependentes e as variáveis independentes, as quais compõe a questão geral destes 

trabalhos, se torna possível construir algumas explicações a respeito da influência do direito 

no desenvolvimento do mercado de capitais. 

 

Conclusões gerais e influência dos trabalhos 

 

 O foco central na proteção legal da propriedade privada do investidor foi o ponto 

principal da discussão empreendida por estas duas pesquisas, entretanto, a construção dos 

índices responsáveis por mensurá-las, bem como as avaliações acerca do desenvolvimento do 

mercado, foram bastante diferentes, conforme visto nos tópicos anteriores desta seção. 

 À despeito disso, as conclusões dos trabalhos de 1998 e 2006 apontam para um 

mesmo par de proposições gerais acerca da influência do direito no desenvolvimento do 

mercado de capitais e, consequentemente, da economia. 

 A primeira é a de que, maiores os níveis de protetividade oferecidos à propriedade 

privada do investidor, por qualquer dos índices utilizados, mais alto os níveis de 

desenvolvimento do mercado de capitais. A segunda proposição, decorrente desta, é que os 

maiores índices de protetividade, junto dos mercados mais desenvolvidos, são encontrados 

nos sistemas jurídicos de “common law”. Abaixo é descrito com um pouco mais de detalhe o 

caminho para atingir esta proposição. 

 O trabalho “Law and Finance” de 1998,  aponta para uma grande variância da atenção 

legal aos direitos do investidor pelo mundo, ressaltando os baixos índices de protetividade 

encontrados. Em decorrência destes, os países tendem a encontrar mecanismos substitutos, o 

que mais se destaca entre todos é a alta concentração do capital em torno de poucos 

acionistas. Diante dos altos riscos à propriedade do investidor, se torna seguro ocupar uma 

posição de destaque na companhia aberta desde que se detenha o poder de controle. 

 Sobre a influência do mercado de capitais no desempenho da economia, de forma 

muito breve, os autores apontam que ele implica diretamente no nível de endividamento e no 

fluxo de capitais domésticos, por isso, afeta o funcionamento da economia como um todo. 

 Com a temática um pouco diversa, mas na mesma linha de conclusões, o trabalho 

“The Law and Economics of Self-Dealing” de 2006, aponta que a desrregulação da matéria 

sobre transações entre partes relacionadas não tem relação com o desenvolvimento do 

mercado. Ao contrário, o papel empreendido pelos sistemas de “common law”, os quais 
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impõe vários procedimentos obrigatórios aos administradores e controladores, é que se liga à 

altos níveis de desenvolvimento econômico. 

 Os referidos procedimentos se remetem a obrigações quanto à transparência dos 

negócios, o que incentiva soluções privadas entre os litigantes, agilizando a solução de 

conflitos ao retirá-la do Poder Público, por isso, a capacidade para demandar judicialmente, 

perde sua influência nestes sistemas legais. 

 Diante dessas conclusões gerais, é possível perceber a linha que se constrói para a 

discussão de ordens jurídicas favoráveis ao desenvolvimento do mercado de capitais. As 

sugestões apontam para: sistemas legais baseados na “common law”; onde se incentiva a 

dispersão do capital acionário; com forte regulação sobre matérias de ação privada que 

favoreçam a transparência de informações
15

 e; que direcione a resolução dos conflitos entre 

acionistas, administradores e investidores para fora da esfera pública. 

 O já mencionado sucesso destas duas pesquisas, fez com que tais propostas sobre a 

relação entre certas características do direito e o mercado de capitais se espalhasse. A 

influência acadêmica, nos EUA, foi particularmente grande, diversos outros autores 

desenvolveram pesquisas nessa linha e utilizaram os dados produzidos nestes trabalhos
16

. 

 O que mais gerou desconforto para alguns dos críticos, foi a influência das pesquisas 

nas políticas do FMI e do Banco Mundial. Este último, além de adotar os índices produzidos 

para servir de parâmetro aos trabalhos de financiamento desenvolvidos, levou a cabo diversos 

projetos de reforma legal para países em desenvolvimento, inspirado por tais proposições. 

 Concluindo, os dois trabalhos coordenados por Rafael La Porta, se tornaram marcos na 

literatura de L&F, de modo que, a enorme abrangência de suas pesquisas, aliada à sua ampla 

visibilidade e utilização, os tornou uma grande “vidraça” a ser apedrejada pelos críticos, tema 

discutido na próxima seção. 

 

3 - CRÍTICAS À LITERATURA DE L&F 

 

 Conforme mencionado na introdução, a atenção do texto é concentrada na crítica 

elaborada por Curtis Milhaupt e Katharina Pistor no livro “Law and Capitalism”, publicado 

no ano de 2008.  

                                            
15

 Por meio das regras de regras de Governança Corporativa, as quais necessitam de um debate a parte, motivo 

pelo qual não são abordadas neste texto. 
16

 A influência não fica só nos EUA, passa pelo Brasil e chega até mesmo no Oriente. 
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Do mesmo modo que na escolha dos dois trabalhos de L&F, eleger apenas um livro 

para trazer os argumentos críticos feitos à uma linha de pensamento, pode parecer bastante 

estreito. Porém, estes autores reúnem as críticas de vários outros pesquisadores e propõe um 

método de estudo alternativo para a investigação da relação entre o direito e o 

desenvolvimento do mercado. Por isso, parece ser uma opção suficiente à finalidade proposta. 

 

“Fórmula” simplista dos autores de L&F e pressupostos decorrentes 

 

Buscando mostrar o que eles consideram uma excessiva simplificação do problema, os 

dois autores resumem toda a proposta da linha de L&F em uma simples fórmula: 

 

 

  

 

Quer dizer, um sistema jurídico pensado nos moldes das propostas gerais elucidadas no fim 

da última seção, aliado à uma boa execução das suas disposições legais, resulta no satisfatório 

desenvolvimento do mercado de capitais, por consequência, da economia doméstica como um 

todo. 

 Assim, desta pequena fórmula os críticos extraem quatro pressupostos dos trabalhos de 

L&F: primeiro, a causalidade, o direito determinaria os resultados econômicos, mas a 

economia não influenciaria o desenho do direito; como resultado do primeiro, a exogeneidade 

do direito, posto que seria alheio e externo à economia; o terceiro, sobre a função do direito, a 

qual seria apenas a de proteger a propriedade privada e a execução dos contratos e, por fim; o 

direito seria tomado como a única forma de obter regras de governança corporativa, capazes 

de direcionar os comportamentos privados dos atores empresariais. 

 

Soluções para os problemas dos quatro pressupostos 

 

 Para cada um dos quatro pressupostos acima, Milhaupt e Pistor oferecem uma 

alternativa a fim de repensá-los e demonstrar a falibilidade da simples “fórmula” sobre o 

direito e os resultados econômicos. Graficamente, as novas propostas são as seguintes (do 

lado direito em negrito): 

(Boas leis + Boa execução = Bons resultados econômicos) 
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1º      

                                                                                                                                              …Multicolinearidade 

2º 

                

3º               → Múltipla função da lei 

 

4º     → Mecanismos alternativos 

 

 

 Primeiro, tanto a causalidade quanto a exogeneidade do direito em relação à economia, 

poderiam ser repensadas por meio da adoção de uma nova postura estatística, a multicolinear. 

Ao invés de explicar os resultados econômicos por meio de uma regressão que avalie a 

repercussão de índices legais no desenvolvimento do mercado, estes índices  devem antes 

serem também pensados como resultado da economia. 

Os autores buscam ressaltar a importância de olhar a contínua interatividade entre as 

duas esferas, já que, o mercado traria constantemente questões a serem resolvidas pelo 

sistema legal. Portanto, interessante seria o tipo de estudo que, diante do ininterrupto 

relacionamento entre os dois campos, tentasse compreender como cada sistema jurídico 

responde às mudanças do mercado e não como eles determinam diretamente resultados 

econômicos. 

Em segundo lugar, quanto à função do direito, estes críticos argumentam que, adotada 

a postura estatística multicolinear, é possível dedicar atenção às contínuas formas de 

adaptação do direito à economia, por conseguinte, às diferentes funções do sistema legal. 

Neste ponto, eles argumentam que tais funções vão muito além da proteção da propriedade 

privada, passando pela capacidade de coordenação e sinalização de comportamentos 

desejáveis.  

A coordenação seria possível em sistemas onde a produção legislativa e a sua 

execução são descentralizadas. Nestas situações, o direito, ao invés de determinar soluções 

específicas, forçaria a barganha entre as partes, posto que podem formar consenso e colocá-lo 

em funcionamento sozinhas. 

Causalidade 

 
Exogeneidade do direito 

 
Função do direito 

 
Único meio para a governança corporativa 
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Já a sinalização e o reforço, seriam resultados de leis que mostram aos agentes 

privados a preocupação que o Estado tem com determinada matéria, de modo que, eles 

mesmos podem se adiantar em relação ao “legislador” e se “auto-regularem” em tal assunto. 

Por último, a decomposição dos papéis do direito possibilitaria a concepção de 

mecanismos não-estatais substitutos à lei. As normas de governança corporativa seriam um 

bom exemplo, quando podem ocupar o papel da auto-regulação sobre matérias de relevância 

sinalizada no âmbito de sistemas descentralizados. 

 

Repensando o método, uma nova abordagem 

 

A criticada “fórmula” de pensamento dos autores de L&F, na forma de função, é a 

seguinte: 

 

 

Traduzindo, os resultados econômicos, mensurados por meio do mercado de capitais, 

são um produto das variações de sistemas legais, somado à outras possíveis variáveis “x”. 

Portanto, o desenvolvimento do mercado seria, em grande parte (excluindo “x”), uma função 

de diferentes sistemas de direito. 

Se Milhaupt e Pistor reconstruissem a fórmula do estudo do direito de acordo com as 

suas propostas, teríamos: 

 

Por este novo esquema de pensamento, a atenção da ciência jurídica deve se voltar 

para uma função entre direito e economia, esferas as quais se relacionam constantemente e de 

forma recíproca. Todos os resultados desta função, são respostas à contínua interação entre 

direito e economia. A proteção da propriedade privada do investidor, tão enfatizada pelos 

autores de L&F, seria apenas um dos resultados que importam ao estudo do direito, o qual 

deve se ater também às outras possibilidades.  

O mais importante é que variáveis sobre resultados econômicos desaparecem da 

equação. Isto porque, este tipo de abordagem busca estudar as respostas do direito às 

inovações econômicas, de modo que o desenvolvimento é pensado como uma forma reflexa 

da capacidade que o sistema jurídico tem para oferecer respostas legais à demandas do 

[f(direito.economia) = coordenação + sinalização + proteção da propriedade privada] 

[f(direito) + x = resultados econômicos] 
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mercado, ou seja, o desenvolvimento econômico não é mais pensado como produto de 

diferentes regras jurídicas. 

Concluindo, a consequência de uma abordagem metodológica multicolinear é a do 

necessário abandono da empreitada de realizar medidas estatísticas diretas e causais sobre a 

repercussão do direito no desenvolvimento dos mercados e da economia. Por esta nova 

abordagem, o estudo possível do desenvolvimento por vias jurídicas se limita ao potencial do 

sistema legal para oferecer reações às inovações do mercado. 

 A proposta crítica destes autores, em relação ao método utilizado pelos pesquisadores 

de L&F, visa então apresentar uma nova metodologia de análise do direito. Mais abrangente, 

em razão das várias funções do sistema legal e, mais dinâmica, por conta da contínua relação 

entre direito e economia. Entretanto, algumas ponderações se fazem necessárias, assunto da 

próxima seção. 

 

4 - PONDERAÇÕES SOBRE AS CRÍTICAS AOS AUTORES DE L&F 

 

Qual o tipo de desenvolvimento? 

 

De frente para o estudo da influência que o direito exerce no desenvolvimento 

econômico, a primeira questão a ser feita é a respeito de que tipo de desenvolvimento 

econômico se esta falando.  

Os autores de L&F deixam isso muito claro, eles falam sobre o desenvolvimento de 

um mercado de capitais liberal e globalizado. Já Milhaupt e Pistor, ao se preocuparem com as 

possíveis respostas que um sistema jurídico pode oferecer às demandas criativas da economia, 

deixam este espaço em aberto. Para eles, a análise da influência do direito se dá de forma 

particular e circunstancial por cada sistema, seja lá qual for o seu modelo de organização 

econômica. Prova disso é a atenção que prestam ao estudo do mercado chinês, por exemplo. 

Essa diferença, um tanto quanto sutil, produz um abismo entre as duas abordagens. Os 

autores de L&F possuem o seu paradigma, um mercado de capitais liberal, globalizado e que 

consiga captar a maior quantidade possível de recursos financeiros, já os autores de “Law and 

Capitalism”, não. 

Com este paradigma construído, a corrente de L&F, por meio da estatística analítica, 

busca os modelos de direito que melhor sirvam à este tipo de mercado, chegando às 
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conclusões trazidas ao final da seção número dois. Os seus críticos, sem um ponto final de 

referência, não precisam e não buscam tais modelos de direito. 

Assim, essas distintas abordagens científicas, estão tratando de unidades de análise 

diferentes, enquanto uma delas possui um ponto de referência muito claro para os estudos, a 

outra relativiza as possibilidades. Portanto, vale a pena ressaltar que não são abordagens 

metodológicas substitutas, posto que, apesar de o objeto científico ser o mesmo, as finalidades 

almejadas pelos trabalhos não são nem parecidas. 

 

Influência e utilização dos trabalhos 

 

 Quanto a influência acadêmica dos trabalhos de L&F, é concebível que ela tenha se 

dado em razão de afeições ideológicas. Compartilhando da mesma visão de mundo, é certo 

que outros pesquisadores foram motivados por pesquisas tão abrangentes e empiricamente 

justificadas. 

 Relativamente à utilização destes estudos por organizações internacionais, a lógica é a 

mesma. Os já citados Banco Mundial e FMI, conhecidamente almejam o estabelecimento de 

mercados globais de caráter liberal, opção que não é influência dos autores de L&F, mas, 

talvez dos seus precedentes teóricos, trazidos na seção número um. 

 Com esta necessidade prática em pauta, as medidas construídas pelos autores de L&F 

e as suas conclusões respaldadas por sofisticados métodos quantitativos, são instrumentos 

inquestionavelmente úteis aos trabalhos dessas organizações internacionais. 

 Seja servindo de parâmetro a projetos de reforma jurídica ou como indicadores de 

risco para a aplicação de investimentos, os trabalhos de L&F desempenharam um relevante 

papel na orientação de políticas legais. 

 

Complicações trazidas pela alternativa metodológica dos críticos ao L&F 

 

 Os autores atribuem à linha de L&F dois problemas que poderiam ser combatidos com 

a adoção da postura estatística multicolinear, a causalidade unidirecional (direito → 

economia) e a exogeneidade do direito. Ocorre que, para a finalidade e a utilização destes dois 

trabalhos de L&F, estas “acusações” são na verdade opções metodológicas.  

Primeiro, os autores buscam delinear sistemas de direito correlacionados com 

mercados desenvolvidos, por este motivo, precisam isolar a influência da economia. Para isso, 
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encaram o direito como um elemento exógeno ao jogo econômico, de forma a prestar atenção 

apenas às variações existentes nos sistemas legais, atentanto para o efeito causal destes na 

economia. 

Em segundo lugar, as organizações internacionais necessitam de índices estáticos, os 

quais possibilitem a comparação dos países entre si e em relação à um paradigma final, de 

modo que sejam capazes de medir os riscos aos quais estarão sujeitos os seus investimentos. 

Além disso, tendo em mente a concepção de um mercado ideal, estes agentes internacionais 

precisam de um modelo de sistema jurídico equivalente, o qual possa servir como referência 

aos projetos de reforma jurídica. 

O emprego de uma postura estatística multicolinear impossibilitaria estes 

empreendimentos, pois, na medida de correlação os pesquisadores não poderiam isolar a 

influência da economia e, sem um modelo padrão de sistema legal, não ofereceriam uma 

referência para projetos reformistas de sistemas de direito. 

Indo um pouco mais além neste ponto, a ideia de multicolinearidade é muito 

interessante, a influência continua e perene entre direito e economia leva grande 

complexidade ao tema. Entretanto, a proposição final de Milhaupt e Pistor não parece refletir 

tamanha sofisticação.  

Ao contrário, eles subordinam o direito à economia, quando atribuem  importância ao 

estudo das respostas que o sistema legal é capaz de desenvolver frente ao dinamismo do 

campo econômico. Por esta ótica, o direito colabora com o desenvolvimento econômico desde 

que dê as respostas certas às demandas do mercado, ou seja, o sistema jurídico não inova em 

nada, apenas serve de barreira, ou não, às necessidades econômicas.  

Com isso, pode ser possível afirmar que, quando falamos de diferentes visões de 

mundo por trás das duas metodologias em análise, aquela posição liberal dos autores de L&F 

pode estar sendo contrastada por um sistema de pensamento materialista, empregado pelos 

autores críticos quando prestam tamanha centralidade à economia. 

Os outros dois problemas apontados pelos críticos são: a simplificação da função do 

direito, quando atribuem à ele apenas o papel de proteção da propriedade privada do 

investidor, e na concepção do direito como único meio para a obtenção de regras de 

governança corporativa. Como solução, respectivamente, a atenção à múltipla função da lei e 

a existência de mecanismos alternativos não-estatais. 

Com respeito a múltipla função da lei é razoavelmente seguro afirmar que ela integra 

os trabalhos de L&F tratados. Os autores sugerem, indiretamente, que tanto a característica de 
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coordenação e sinalização do direito estão presentes nos sistemas organizados pela “common 

law”, os quais também apresentam os mais altos índices de protetividade à propriedade dos 

investidores.  

É factível afirmar isto quando mostram as evidências de que, correlacionam-se aos 

mercados desenvolvidos, aqueles sistemas jurídicos que prezam por constringentes regras de 

governança sobre a transparência de informações. Essa transparência forçaria a resolução 

particular das diferenças entre as partes litigantes, retirando a demanda do Poder Público que, 

por sua vez, produziria normas que sinalizam os comportamentos desejados pelos atores do 

mercado, os quais coordenam entre si as suas atuações, além de regras que delegam aos 

particulares a capacidade para estabelecer tal coordenação. 

Ante a atenção e a qualidade protetiva que atribuem aos sistemas legais coordenativos, 

fica muito clara a importância reputada à mecanismos alternativos ao direito para a produção 

de regras de governança corporativa. 

 

Considerações finais e a disciplina do Direito e Desenvolvimento 

 

 Conforme salientado no início desta seção, cada uma das abordagens possui um olhar 

específico sobre o papel do direito no desenvolvimento da economia e, apesar da 

contundência das críticas de Milhaupt e Pistor aos trabalhos de L&F, o método por eles 

proposto não é capaz de atender  a empreitada desenvolvida por Rafael La Porta e os seus 

colegas. 

 Por isso, a causalidade unidirecional e a exogeneidade do direito, são opções dos 

autores de L&F e não problemas. Além disso, não é possível afirmar que houve desatenção 

por eles quanto às múltiplas funções do direito ou à mecanismos alternativos para obtenção de 

regras de governança. 

 Por fim, diante de um ramo específico da disciplina do direito e desenvolvimento, o 

estudo do desenvolvimento econômico, as abordagens metodológicas disponíveis oferecem 

duas opções. Para saber qual é a mais adequada, é necessário retornar até a questão do 

primeiro  tópico desta seção.  

A depender do tipo de desenvolvimento econômico que se busca defender e analisar, o 

estudo do direito se fará por grandes modelos liberais “de exportação” ou mediante o estudo 

de situações particularizadas com atenção às características econômicas locais. Assim, feita a 
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escolha, as duas diferentes abordagens metodológicas discutidas tem o seu espaço no meio 

científico. 
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PRINCÍPIOS DA CONTINUIDADE DA EMPRESA E DA FUNÇÃO SOCIAL DA 

PROPRIEDADE EM DESTAQUE NA LEI DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÃO DE 

EMPRESAS - LEI Nº. 11.101/2005 

 
Renata Albuquerque Lima 

Carlos Augusto M. de Aguiar Júnior 
Resumo 

O presente artigo visa demonstrar a importância socioeconômica da empresa, compreendendo 
as figuras do empresário e da sociedade empresária, distinguindo tais institutos da atividade 
empresarial. Além disso, objetiva estudar, através da verificação dos artigos presentes na Lei 
de Falências e Recuperação de Empresas, a ênfase que foi dada à continuidade da atividade 
empresarial, independentemente da pessoa de seu empresário, bem como a função social da 
propriedade, já que o Estado deve empregar todos os esforços para a preservação da atividade 
econômica (empresa) desempenhada pelo empresário, bem como as repercussões negativas na 
hipótese de extinção dessa pessoa jurídica. Com efeito, estuda-se a Lei de Recuperação de 
Empresas e Falência – Lei n. 11.101/2005, como resultado da reconstrução democrática 
brasileira, no sentido de primar pela preservação da atividade empresarial, quando da crise 
econômico-financeira do devedor, conciliando a função social e a eficiência econômica da 
empresa. Observa-se que esta ultrapassa o âmbito individualista e passa a ser valorada como 
bem essencial a efetivação dos fundamentos insculpidos na Constituição Federal de 1988. 
Para tanto, como recurso metodológico, foi feito um levantamento bibliográfico, analisando 
as doutrinas do Direito Constitucional e Falimentar, assim como as recentes decisões dos 
Tribunais superiores pátrios. 

 
Palavras chaves: Atividade Empresarial; Falência; Recuperação; Preservação da Empresa; 
Função Social da Propriedade 

 

Abstract 

This article aims to demonstrate the socioeconomic importance of the company, including the 
figures of the entrepreneur and business associations, institutes of distinguishing such 
business activity. In addition, objective study, by checking the articles present in the 
Bankruptcy Law and Corporate Recovery, the emphasis was given to the continuity of 
business activity, regardless of the person from their manager, as well as the social function of 
property, since the State should make every effort to preserve the economic activity (business) 
performed by the entrepreneur, as well as the negative repercussions in the event of 
termination of this legal entity. Indeed, studies the Law of Corporate Recovery and 
Bankruptcy - Law 11.101/2005 as a result of the Brazilian democratic reconstruction in order 
to prioritize the preservation of business activity when the economic-financial crisis of the 
debtor, combining the social function and economic efficiency of the company. It is observed 
that this goes beyond the individualistic and is now valued as well as the realization of the 
fundamentals essential to inscribe in the Constitution of 1988. To do so, as a methodological 
resource, a literature review was done by analyzing the doctrines of constitutional law and 
insolvency, as well as recent decisions of superior courts of their ancestors. 
 
Keywords: Entrepreneurship. Bankruptcy. Recovery. Preservation of the Company. Social 
Function of Property. 
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Introdução 

A ordem econômica descrita na Constituição Federal de 1988, resultado de conflitos 

valorativos e ideológicos no momento da sua elaboração, apresenta características de um 

sistema capitalista e um modelo econômico híbrido, na medida em que se presencia a 

manifestação de princípios publicísticos, bem como princípios privatísticos, como a 

valorização do trabalho humano e a livre iniciativa e concorrência, fruto da influência do 

Estado social e liberal, tão freqüentes em vários dispositivos principiológicos. Neste modelo 

de Estado, os indivíduos possuem autodeterminação privada, mas a liberdade é tutelada pelo 

Estado, de modo a resguardar a res publica. Assim, verificam-se situações em que o Estado 

deve intervir na economia, quando for necessário ser resguardada a função social da 

propriedade, quando ocorrer a desapropriação da propriedade por interesse social, quando for 

imprescindível elaborar um planejamento central da economia em prol de toda a coletividade 

e etc., assim como também manifesta-se o ente estatal de forma mínima, privilegiando a livre 

iniciativa, a livre concorrência, o livre exercício de qualquer atividade econômica e a 

inviolabilidade do direito de propriedade, agindo no sentido de proteger o cidadão contra o 

excesso e abuso do poder estatal. Nesse sentido, observa-se que, outrora o ente estatal 

monopolizava determinadas áreas, deixando-as refratárias às abordagens dos organismos 

privados. Hodiernamente isso já não pode ser afirmado categoricamente. 

O empresário e a empresa, figuras centrais no processo de divisão do capital, não podem 

ser vistos apenas como agentes econômicos de interesses privados, mas, pelo contrário, os 

mesmos intervêm de forma direta na atividade econômica da coletividade, demonstrando a 

sua responsabilidade social, através de ações de boa governança corporativa. E os impactos 

dessa atuação na atividade econômica se mostram cada vez mais fortes quando a empresa 

sofre os efeitos advindos de um processo falimentar, em que se presencia um índice de 

desequilíbrio financeiro, que vem a repercutir na sua relação com o ente estatal, através do 

fisco, e, principalmente com a relação de credores (PERIN JUNIOR, 2009). 

Assim, o perfil atual do Estado brasileiro, no cenário de globalização econômica e da 

reestruturação do setor produtivo, é de um ente regulador, tendo como propósito manter o 

equilíbrio entre a livre concorrência e a livre iniciativa, evitando a formação de cartéis e a 

prática de concorrência desleal, requerendo uma postura digna e um compromisso ético dos 

agentes econômicos. Com efeito, a empresa é uma importante entidade socioeconômica, 

indispensável ao desenvolvimento de uma nação, em razão, principalmente, da geração de 

emprego e renda ao País. 
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A antiga Lei de Falências e Concordatas, Decreto-Lei n.º 7.661, de 21 de junho de 1945, 

foi elaborada num momento conturbado, pois se presenciava um período do pós-guerra, em 

que o país sofria os efeitos daquele evidente conflito que causou sérias conseqüências aos 

vários Estados subdesenvolvidos, dentre eles o Brasil. Assim, tal decreto vigorou por sessenta 

anos, tendo se mostrado ao longo dos anos aquém das transformações sócioempresariais. No 

tocante à efetivação dos princípios da celeridade e da economia processual, seguindo-se o rito 

previsto na antiga legislação, tratava-se de verdadeiros devaneios dos jurisdicionados, 

porquanto um processo falimentar demorava muitos e muitos anos. 

Diante da nobre função social incidente sobre a empresa, o Estado busca, de forma cada 

vez mais acentuada, a preservação da atividade empresarial, tentando evitar a sua quebra ou 

mesmo abrandar esta situação, no sentido de impedir o agravamento da crise ou o aumento 

dos prejuízos. É com esse desígnio que surgiu a Lei de Falência e Recuperação de Empresas  -

Lei n.º 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, a qual foi amplamente discutida com os diversos 

segmentos da sociedade, cuja incumbência é regular a recuperação judicial e extrajudicial, 

bem como a falência do empresário e da sociedade empresária, sobrepondo-se ao antigo 

Decreto-Lei n.º 7.661/1945. 

Objetiva-se com o presente trabalho, sem pretensão de exaurir a matéria em debate, 

demonstrar a importância socioeconômica da empresa, compreendendo as figuras do 

empresário e sociedade empresária, realizando as distinções necessárias, notadamente com 

fundamentos principiológicos constitucionais, sem abdicar o seu enfoque pragmático. A nova 

lei estampa um satisfatório nível de consciência do legislador sobre a importância que 

representa a empresa no contexto social, bem como o acolhimento dos anseios do 

empresariado pátrio, em face da preservação da mesma, prestigiando a manutenção dos 

reflexos da exteriorização de sua função social, de estímulo às atividades econômicas hígidas 

e de alavancagem dos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. 

Os arts. 47 e 75 da Lei n. 11.101/2005, dentre outros, traduzem bem o seu cerne, que é 

buscar a efetiva estabilidade da empresa, enfatizando que a recuperação judicial empresarial 

tem por escopo superar a situação de crise econômico-financeira do devedor empresário, 

tendo como meta manter a fonte produtora, o emprego dos trabalhadores e os interesses dos 

credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à 

atividade econômica. Já o processo falimentar, ao promover o afastamento do devedor de suas 

atividades, objetiva preservar e otimizar a utilização produtiva dos bens, ativos e recursos 

produtivos, inclusive os intangíveis, da empresa. 
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Assim, no que é pertinente aos aspectos metodológicos, as hipóteses foram investigadas 

através de pesquisa bibliográfica, buscando explicar a problemática e situar as partes relativas 

a esta, através da análise da literatura já publicada em forma de livros, revistas, publicações 

avulsas e imprensa escrita, que envolva o tema em estudo e de pesquisa documental, através 

de uma abordagem, qualitativa, com a observação de determinados fenômenos sociais. 

Portanto, trata-se de um verdadeiro desafio aos estudiosos do direito falimentar 

conseguir conciliar a possibilidade de concessão de crédito e, ao mesmo tempo, buscar de 

forma incessante a preservação da empresa e a sua função social, no sentido de proporcionar 

de forma indireta a tutela da dignidade da pessoa humana. 

1 A repercussão socioeconômica das figuras do empresário e da empresa no 

ordenamento jurídico brasileiro  

A empresa é um instituto jurídico nascido oficialmente com o Código Civil Brasileiro 

de 2002 - CC/02, a qual substitui a ultrapassada teoria do ato de comércio pela teoria da 

empresa. Sob outros enfoques, também traz consigo uma notável dimensão socioeconômica, 

repercutindo no atendimento de garantias constitucionais e de objetivos da República 

Federativa do Brasil, tais como o desenvolvimento nacional, e etc. 

No contexto jurídico brasileiro, notadamente no que diz respeito à aplicabilidade da lei 

em estudo, é imperiosa a distinção entre os conceitos de empresa e do empresário, apesar do 

Código Civil de 2002 ter se furtado à definição expressa daquela. Assim, de modo singelo 

para fins didáticos: Empresa é uma atividade empresarial, de cunho econômico, onde se 

vislumbra um conjunto organizado de capital, trabalho (material humano), matéria-prima e 

tecnologia, para a produção e/ou circulação de bens e/ou serviços, com o intuito de lograr 

proveitos econômicos; e o empresário é a pessoa natural, ou mesmo jurídica, que controla, 

dirige ou explora a empresa, é o sujeito de direito. 

Vale destacar, para fins de melhor entendimento, os ensinamentos de Fábio Ulhoa 

Coelho (2008, p. 08): “Somente se emprega de modo técnico o termo empresa quando for 

sinônimo de empreendimento”. Entretanto, ressalva-se que a doutrina mais avançada, 

nacional e internacional, há algum tempo já discutia acerca da imprecisão da concepção 

jurídica da empresa – criticava-se a visão unitarista – pois, hodiernamente, o conceito jurídico 

que mais se coaduna aos preceitos legais, em sintonia com as transformações e os anseios 

sociais e econômicos, é o que identifica a empresa à própria atividade. À vista do exposto, e, 

considerando-se a teoria da empresa adotada no Brasil, consoante o que rezam os arts. 966 e 
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982 do Código Civil de 2002, constitui-se empresa uma atividade econômica (social também) 

organizada, exercida profissionalmente, e, visando à obtenção de lucros, para a produção e/ou 

circulação no mercado de bens e/ou de serviços, respectivamente, sob a forma de empresário 

(firma individual) ou sociedade empresária. 

Com efeito, também se faz necessária a distinção entre empresa e estabelecimento (ou 

fundo de comércio), previstos nos arts. 966 e 1.142, ambos do Código Civil, embora se tratem 

de institutos correlacionados. Este se refere ao instrumento de realização dessa atividade, 

composto por um complexo de bens organizados materiais e imateriais. E quanto àquela, é a 

própria atividade organizada e desenvolvida pelo empresário. 

A atividade empresarial é realizada empregando-se os fatores de produção, como a 

força de trabalho, a matéria-prima, o capital e a tecnologia, os quais repercutirão na seara 

socioeconômica do país. Trata-se de um intenso inter-relacionamento de atividades praticadas 

por vários empresários, movimentando a economia nacional e global, bem como colaborando 

para o desenvolvimento. Nessa mesma linha, a título de exemplificação da ideia apontada 

acima: uma empresa contrata empregados, adquire a matéria-prima dos fornecedores, paga os 

tributos advindos do exercício da atividade, oferece seus produtos e/ou serviços no mercado, 

contata outras empresas para fazer a divulgação de sua atividade, moderniza seu 

estabelecimento, podendo até investir em outros empreendimentos ou mesmo em pesquisas, 

expandir-se para outras regiões, participar de ações beneficentes, e etc. 

Enfim, há um entrelaçamento de atividades e práticas empresariais favoráveis ao 

desenvolvimento local, regional e/ou nacional, de caráter econômico e social, que contribui 

para o auferimento e distribuição de rendas. Tais considerações implicam na designação da 

empresa como um organismo multidisciplinar, da qual dependem o emprego (e, 

consequentemente, a renda) do trabalhador, o estabelecimento das regras de relação de 

consumo, o recolhimento dos impostos, a regulação da oferta e da procura, a supervisão do 

controle inflacionário e o desenvolvimento regional e nacional (TOLEDO; ABRÃO, 2010, p. 

39). 

Vislumbrem-se quão reflexos positivos, notadamente econômicos e sociais, a empresa 

traz à sociedade, e, em contrapartida, efeitos negativos em caso de desamparo desta em 

processo de recuperação e por ocasião da declaração de falência. O professor Gladston 

Mamede (2010, p. 08), asseverando a relevância dessa instituição, ensina, em termos práticos, 

que “a empresa é bem jurídico cuja proteção se justifica não apenas em função dos interesses 

de seus sócios, mas de seus empregados, fornecedores, consumidores, investidores, do próprio 

Estado e, enfim, da sociedade que, mesmo indiretamente, se beneficia de suas atividades.” 
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Desse modo, constata-se que, independentemente da permanência do titular ou gestor da 

empresa, há importantes motivações no sentido de prestigiar a continuidade da atividade 

empresarial. É com esse intento de apoiar e estimular a empresa em crise (momentânea) e, em 

último caso, amenizar os efeitos decorrentes de sua eventual quebra, que se firmou a atual lei 

falimentar. 

2 Aspectos pontuais prescritos na Lei de Recuperação e Falência da empresa: 

preservação da atividade empresarial, independentemente da figura do falido. 

 

A submissão da insolvência empresária a um regime jurídico próprio, distinto da insolvência 

civil, ocorreu em atenção à grandiosidade, às especificidades da atividade empresarial, bem como a 

sua relevante função social e econômica, imperiosa ao desenvolvimento nacional. A atual Lei de 

Falência e de Recuperação das Empresas está lastreada por princípios, normas que 

fundamentam as regras, que representam diretrizes gerais do ordenamento jurídico sobre 

múltiplas situações, desempenhando função integradora e supletiva. Em vários artigos da lei 

de falências e recuperação de empresas, encontram-se presentes princípios que estabelecem as 

diretrizes fundamentais da atual norma falimentar, dentre os quais se pode citar: a) 

preservação da empresa; b) separação dos conceitos de empresa e de empresário; c) retirada 

do mercado de sociedades ou empresários não recuperáveis; d) proteção aos direitos dos 

trabalhadores; e) redução do custo do crédito no Brasil; f) eficiência e celeridade dos 

processos judiciais; g) segurança jurídica; h) participação ativa dos credores; i) maximização 

do valor dos ativos do falido; j) desburocratização da recuperação de microempresas e 

empresas de pequeno porte; l) rigor na punição de crimes relacionados à falência e à 

recuperação judicial. 

Desse modo, a mencionada lei revela-se como um meio solutório de recuperação de 

empresas em crise, ao invés de ser um procedimento liquidatório, característico do antigo 

decreto-lei (TOLEDO; ABRÃO, 2010, p. 40). Além disso, pode-se verificar que, ao longo da 

história, destacadamente na antiguidade, as obrigações tinham um caráter pessoal, podendo o 

falido responder com o pagamento da dívida com a sua própria liberdade, ou, em certos casos, 

com a própria vida. Logo, a insolvência fazia com que o devedor entrasse em estado desgraça 

na sociedade antiga, perdendo toda a sua condição social. Ao longo dos tempos, o caráter 

punitivo e liquidatório das legislações falimentares foi sendo diminuído, pois com o 

desenvolvimento do comércio e da legislação comercial – empresarial – algumas das 
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premissas falimentares tiveram que ser alteradas. Com a adoção da Teoria da empresa e da 

definição de Asquine dos seus perfis, foi possível se falar, no campo falimentar, na adoção do 

princípio da continuidade, superando, claramente, o caráter liquidatório que era adotado à 

época da Teoria dos Atos de Comércio. Essa evolução na legislação das quebras só foi 

possível, em virtude da constatação da diferença entre empresa e empresário, sendo que tal 

distinção é essencial para que se continue a empresa independentemente de se preservar o 

empresário falido. 

No sentido de compreender o apoio despendido às empresas em crise, é necessário 

desmistificar a figura do falido, uma vez que a falência não deve ter caráter repressivo como 

havia nos primórdios da História, apesar de ainda haver resquícios preconceituosos em nossa 

sociedade (“os falidos são fraudadores”, “maus pagadores”). Ressalva-se que, para uma 

pessoa (natural ou jurídica) estar em vias de desmoronar economicamente ou ser declarada 

falida, os motivos são vários, não necessariamente a fraude (má-fé), como se pensava. 

Em observância a tal ponderação, como bem assevera Gladston Mamede (2010, p. 03), 

“O tratamento da insolvência e do insolvente (o que inclui o falido) não prescinde dessa 

constatação, a recomendar mais compaixão do que escárnio”. 

Referida desmistificação, em coadunação com a distinção retro acerca do empresário e 

da empresa, faz-se imprescindível, porquanto os problemas financeiros transitórios, que 

ensejariam o processo recuperatório, ou mesmo o advento da falência de uma empresa, como 

mencionado acima, podem provir de várias causas, por exemplo, a inexperiência do 

administrador (sócio ou não), elevadas cargas tributárias que se empilharam ao longo do 

tempo, crises econômicas mundiais ou mesmo a falta de aptidão daquele titular, e etc.  

Portanto, as diferenciações supracitadas e a desmistificação em torno da figura do falido 

são importantes para fins de melhor vislumbrar a aplicabilidade da nova lei falimentar, com o 

intuito sempre de preservar a empresa, dar continuidade à sua atividade, independentemente 

da permanência de seu titular ou administrador. 

Dessa forma, a lei n.º 11.101/2005 empenhou-se no instituto da recuperação da 

empresa, abrindo, por conseguinte, o leque de possibilidades de sua concretização, consoante 

se espreita no seu art. 50, assentando como meios de recuperação judicial, por exemplo, a 

cisão, a incorporação, a fusão ou a transformação de sociedade, a alteração do controle 

societário, o usufruto da empresa, dentre outras formas. 

Note-se que, em todos esses meios, há a mudança do empresário, ou seja, o titular da 

empresa, ou mesmo do administrador, entretanto continua-se o exercício da atividade. Ou 

seja, a administração, controle ou direção, é consagrada a um terceiro, com a missão de 
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promover uma reorganização da empresa (em dificuldades econômicas), conforme cada caso, 

sem, entretanto, haver a interrupção da atividade empresarial, o que beneficiará a todos, 

notadamente, no que pertine ao “olhar social”, os trabalhadores, que não terão seus contratos 

de emprego extintos automaticamente. No referido artigo, existem, portanto, de forma 

meramente exemplificativa, instrumentos administrativos, financeiros e jurídicos que 

auxiliam a empresa na tentativa de sua reorganização financeira. Assim, os planos de 

recuperação empresarial normalmente deverão conter dois ou mais meios para melhor efetivar 

o soerguimento econômico e financeiro daquela sociedade empresária, principalmente porque 

há uma grande complexidade nas transações a que se submetem as empresas que passam por 

citadas crises. Portanto, convém observar que os meios de recuperação judicial denotam a 

intenção de possibilitar a efetiva reabilitação da empresa, conforme cada caso concreto, 

culminando, novamente, na observância do interesse maior da preservação da atividade 

empresarial. 

Tal dispositivo adapta-se perfeitamente às novas realidades empresariais, haja vista que 

é razoável que a ordem jurídica vigente proporcione à empresa anteparos, visando não 

somente a sua estrutura jurídica ou econômica ou apenas o binômio credor-devedor, mas, 

sobretudo, a sua função social (PACHECO, 2007, p. 110). 

Com efeito, no que concerne ao próprio desenrolar do processo falimentar, na etapa de 

alienação dos ativos, a lei em comento possibilita que seja referida alienação conjunta ou 

separada de ativos, e ainda oferece várias modalidades ou formas de se fazê-la (art. 140). 

Sendo assim, pode ser que outra pessoa, que venha adquirir a empresa, por ocasião da 

alienação judicial, nos moldes do art. 140, da lei em comento, e, com sapiência, possa 

vivificar e impulsionar o funcionamento da referida empresa. 

Outro dispositivo da lei em destaque que soou, no mínimo, estranho a algumas pessoas, 

de olhar legalista e singelo, foi o art. 141, tanto que foi questionado em sede de Ação 

Declaratória de Inconstitucionalidade, (ADIn 3.934-2/DF, Rel. Min.  Ricardo Lewandowski, 

p. 5, Dje. 208, divulg. em 05. nov. 2009, public. em 06. nov. 2009), visto que ele garante aos 

adquirentes dos ativos alienados por ocasião da falência, seja em conjunto ou separadamente, 

que eles estarão livres de quaisquer ônus e ainda que não existirá sucessão do arrematante nas 

obrigações do devedor, inclusive as de natureza tributária, as derivadas da legislação do 

trabalho e as decorrentes de acidentes de trabalho, bem como que o arrematante não responde 

por obrigações decorrentes do contrato anterior, em caso de contratação dos empregados do 

devedor, que ocorrerá mediante novos contratos de trabalho (art. 141, II e §2º). Referida 

benesse é vital à concretização do escopo da lei, já mencionado, de preservação da atividade 
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empresarial e, consequentemente, a manutenção dos postos de trabalho, porquanto nenhum 

investidor vai querer assumir riscos de tão grande monta, como geralmente os são, com a 

provável possibilidade de este incorrer “[...] na mesma situação patrimonial crítica que havia 

causado a falência do titular anterior do negócio”, como nota Fábio Ulhoa Coelho (2008, p. 

367).  

Constata-se, dessa forma, o incentivo pela continuidade daquela atividade empresarial, 

independentemente da pessoa que adquiri-la, favorecendo e ampliando as possibilidades de 

compradores interessados em adquirirem o negócio do falido e aumentando, dessa forma, a 

chance dos credores verem satisfeitos os seus respectivos créditos. 

O fato de o adquirente da empresa em processo de falência não suceder o falido nas 

obrigações trabalhistas não se verifica nenhuma conseqüência negativa para os trabalhadores. 

Muito ao contrário, a exclusão da sucessão torna mais interessante a compra da empresa e 

tende a estimular maiores ofertas pelos interessados na aquisição, o que aumenta a garantia 

dos trabalhadores, já que o valor pago ficará à disposição do juízo da falência e será utilizado 

para pagar prioritariamente os créditos trabalhistas. Além do mais, a venda em bloco da 

empresa possibilita a continuação da atividade empresarial e preserva empregos. Nada pode 

ser pior para os trabalhadores que o fracasso na tentativa de vender da empresa, pois, se esta 

não é vendida, os trabalhadores não recebem seus créditos e ainda perdem seus empregos.  

Entretanto, com intuito de evitar fraudes no sentido de que os sócios controladores da 

empresa falida se utilizem de interpostas pessoas para adquirirem à respectiva empresa, 

livrando-se, por conseqüência dos débitos existentes, a atual lei de falências inseriu em seu 

parágrafo 1º., exceções ao disposto no inciso II do art. 141, quando afirmou que a liberação 

dos débitos quando da aquisição da empresa falida não se aplicaria quando o arrematante 

fosse sócio da empresa, parente, em linha reta ou colateral até o 4º. grau, consangüíneo ou 

afim, do falido ou de sócio da sociedade falida etc. Assim, verifica-se, mais uma vez, a 

preocupação do legislador em evitar atos empresariais fraudulentos, que tem como principal 

finalidade se esquivar do pagamento de suas obrigações. 

Nesse diapasão, não há que se cogitar supostas afrontas da novel Lei Falimentar aos 

direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, do trabalho e do pleno emprego, 

guarnecidos na Carta Maior - referido entendimento redunda de interpretação extremamente 

singela e literal, uma vez que a mencionada lei aplica-se em determinado microssistema, 

dentro do contexto excepcionalíssimo de insolvência, sob pena de, em vez de proteger os 

trabalhadores, abandoná-los tendo em vista a falta de recursos e a extinção dos contratos de 

trabalho.  
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Acerca da continuidade da atividade empresarial como um dos escopos da (nova) lei em 

explanação, Ecio Perin Junior (2009, p.05) afirma que “[...], a pretensão finalística é preservar 

a empresa, dissociada da figura do empresário, titular desta, que de alguma forma a controla, 

direta ou indiretamente, através da participação societária”. 

Por outro lado, é preciso vislumbrar e compreender com cautela e prudência a 

ocorrência desse fato [falência], vez que as consequências desta são desastrosas ao próprio 

empresário, aos seus credores e empregados, e, em última escala, ao país, uma vez que, se 

entrelaçam interesses distintos, como o lucro do empresário; os salários dos trabalhadores; os 

créditos dos fornecedores; os tributos do Poder Público. (ALMEIDA, 2007). 

Nesse contexto, é importante registrar que essa “primeira opção”, qual seja, a 

recuperação da empresa, não deve ser buscada de forma obstinada ou alienada. É necessário 

sopesar as alternativas, pois havendo problemas sérios na atividade ou administração da 

empresa, de modo a inviabilizar a sua recuperação, deve o Estado promover de forma rápida e 

eficiente a extinção da sociedade empresária, a fim de evitar a potencialização dos problemas 

e o agravamento da situação. Então, se não é viável a revitalização da empresa, o melhor a 

fazer é amenizar os prejuízos decorrentes de sua (inevitável) quebra. 

Portanto, as opções detalhadas nos artigos supracitados revelam que a intenção de 

propiciar a continuidade da atividade empresarial, em notável respeito aos direitos sociais, ao 

contrário do que se alegara quando da proposição da ADIn acima citada.  

3 A atuação do Estado na realização dessas garantias: a preservação da empresa e a 

função social da propriedade.  

Presencia-se um momento de crise pelo qual passam as concepções de Estado vigentes, 

bem como e, principalmente, o assim chamado fenômeno da globalização da economia, que 

está a exigir novas formas de ação, desenvolvimento e adaptação dos Estados nacionais, sob 

pena de estarem eles alijados de tal processo que ora parece difundir-se a passos largos e 

irreversivelmente. Assim, cabe chamar a atenção para o perfil a que o Estado se deve adaptar 

no atual momento histórico, cujas características predominantes são a modernização e o 

desenvolvimento econômico, tornando-se metas primordiais a serem discutidas e perseguidas 

por todo país que não queira naufragar, diante dos abalos que aludido processo ocasiona, 

muitas vezes inesperadamente. 

Se não houver um Estado alicerçado na idéia de uma unidade política soberana, imbuído 

em políticas públicas voltadas para o social, tendo por escopo a efetiva concretização dos 
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direitos humanos, econômicos e sociais, o resultado poderá ser o retorno à barbárie e ao 

“estado de natureza hobbesiana”. 

Assim, em virtude dessa ambiência acima descrita, faz-se necessária a retomada de um 

novo Estado para o século XXI, não totalmente interventor, como nos moldes do Estado de 

Bem-Estar Social, mas necessariamente regulador, podendo ser denominado de Estado de 

Responsabilidade Social. Essa atuação reguladora do Estado, na visão de Eros Roberto Grau, 

se dá através das funções de incentivo e planejamento, bem como deve exercer a atividade de 

fiscalização (GRAU, 1997). Este modelo de Estado deve orientar as relações políticas, sociais 

e econômicas de sua sociedade, não a deixando totalmente livre, como pregado pelos modelos 

Liberal e Neoliberal, tendo em vista o insucesso advindo desses dois tipos de Estado já 

vividos pela Nação Brasileira. 

Com a observância de um Estado de caráter regulador, em que o ente estatal passou a 

transferir ao setor privado a fomentação ao crescimento e desenvolvimento socioeconômico 

do país, a atividade econômica ganhou destaque e responsabilidade. É neste âmbito que o 

Estado prever, com maior intensidade, o alcance e a concreção de direitos e garantias 

fundamentais, nitidamente de caráter social, ao povo. Observa-se a complementação do 

Direito e da Economia. 

  A República Federativa do Brasil tem como fundamentos, previstos na Constituição 

Federal de 1988, dentre outros, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa, e a garantia do desenvolvimento nacional constitui um de seus objetivos 

fundamentais (arts. 1º e 3º), além de prever no seu art. 5º, inciso XXIII que a propriedade 

atenderá a sua função social. 

No que concerte à ordem econômica e financeira do país, a Carta Magna pátria, em seu 

art. 170, também assevera que ela é fundada na valorização do trabalho humano e na livre 

iniciativa, e tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social, observados os princípios como, por exemplo, da função social da propriedade (inciso 

III). 

A empresa é uma propriedade privada, por conseguinte, vincula-se a tais princípios; 

uma atividade empresarial sadia, devidamente amparada pelo Estado e prestigiada pela 

sociedade, é um perfeito instrumento de concretização dos mencionados fundamentos e 

objetivos. 

Nesse contexto, a lei n.º 11.101/2005 veio imbuída dos melhores propósitos, consoante 

já exemplificado acima, com o intuito de preservar a empresa e, assim, materializar tais 

princípios constitucionais. 
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De início, Gladston Mamede (2010, p. 119) já pontifica que “uma das metanormas que 

orienta o Direito Empresarial, […], é o princípio da preservação da empresa, cujos alicerces 

estão fincados no reconhecimento da sua função social”. Perin Junior (2009, p. 46) vislumbra 

que “o princípio da preservação da empresa encontra larga apreciação no campo do direito 

falimentar, possibilitando ao seu operador proteger os interesses sociais em benefício da 

comunidade, como forma de tutela dos direitos humanos, e, em particular da dignidade da 

pessoa humana.” 

Com efeito, a função social da empresa é aferida quando se percebe que esta entidade, 

enquanto um organismo multidisciplinar, constitui-se um patrimônio de todos, com conotação 

social, que influenciará na direção e crescimento do país (TOLEDO; ABRÃO, 2010, p. 39). 

Na lei sob enfoque, o moderno instituto da recuperação de empresas, judicial e 

extrajudicial, bem como a releitura e as novas opções destinadas ao processo falimentar 

possibilitou que a empresa cumprisse a sua função social, ao tempo que tutelará, por 

conseguinte, a dignidade da pessoa humana. 

Nesse esteio, a empresa buscará a (real) recuperação dos créditos, a manutenção da 

fonte produtiva, conservação dos empregos, geração de rendas, circulação de bens e serviços 

etc., os quais vão proporcionar a dignificação da pessoa humana, mediante a tutela da função 

social da empresa com a consequente preservação desse agente econômico (PERIN JUNIOR, 

2009, p. 23). 

Entretanto, como bem frisado por Luiz Guerra, a nova Lei de Falências não é um 

remédio para a solução de todas as crises econômico financeiras, sendo fundamental que o 

próprio exercício regular da atividade empresarial, a depender de uma solução de mercado, 

seja capaz de solevantar a empresa (GUERRA, 2011). 

Em suma, a lei n.º 11.101/2005 concilia mandamentos constitucionais, uma vez que 

referida norma mostrou-se como instrumento de realização ou concretização dos valores e 

princípios previstos na Carta Magna numa situação atípica e excepcional que é a insolvência, 

justificando esse tratamento diferenciado aos institutos da recuperação de empresas e da 

falência, supostamente contrapostos. 

Observe-se que, nos aspectos legais supracitados, o legislador coloca em relevo a 

dignidade da pessoa humana, porquanto “[...] põe em evidência o ser humano, 

intrinsecamente considerado, para o qual deve convergir todo o esforço de proteção pelo 

Estado, por meio de seu ordenamento positivo” (PERIN JUNIOR, 2009, p. 111). 

Assinala-se, nesse sentido, que o Estado realiza (deve realizar) o saneamento da 
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atividade empresarial, através do oferecimento ou disponibilização de instrumentos e/ou 

condições à empresa em dificuldades, buscando, assim, o equilíbrio sócio-econômico-

financeiro, e, por fim, alcançar a preservação da empresa e a continuidade da atividade 

empresarial, com a consequente manutenção de postos de trabalhos e circulação de bens e 

serviços, e até criações de novas oportunidades aos desempregados, gerando riquezas ao País 

e à sua população. 

Conclusão 

 

A Constituição Federal de 1988 apresenta características inseridas em um sistema 

capitalista e um modelo econômico híbrido, na medida em que se presencia a manifestação de 

princípios publicísticos, bem como princípios privatísticos, como a valorização do trabalho 

humano e a livre iniciativa e concorrência, fruto da influência do Estado social e liberal, tão 

freqüentes em vários dispositivos principiológicos.  

O perfil atual do Estado brasileiro, no cenário de globalização econômica e da 

reestruturação do setor produtivo, é de um ente regulador, tendo como propósito manter o 

equilíbrio entre a livre concorrência e a livre iniciativa, evitando a formação de cartéis e a 

prática de concorrência desleal, requerendo uma postura digna e um compromisso ético dos 

agentes econômicos. É nesse sentido que se insere a temática da Responsabilidade Social das 

Empresas, em que há uma exigência por parte do ente estatal na consideração de valores 

sociais, através da prática de programas de responsabilidade social, visando a melhoria da 

qualidade de vida de seu povo, sem, contudo, deixar de buscar de forma incessante a 

lucratividade inerente das transações empresariais, pois a responsabilidade social não exclui o 

lucro, porém pratica a racionalização do uso dos recursos econômicos. 

A figura da empresa é muito mais social do que privada, pois serve a vários interesses, 

dentre os quais se podem citar o do próprio empresário, de seus credores e também aos 

interesses da sociedade como um todo. E o papel do Estado é incentivar às empresas a 

realizarem a prática da responsabilidade social, apoiando no sentido de proporcionar 

incentivos fiscais às mesmas e dar preferência nas suas aquisições de produtos e mercadores 

oriundas de empresas sustentáveis. 

As primeiras noções que devemos extrair dos institutos da recuperação de empresas e da 

falência é que eles retratam um contexto atípico e excepcional presente numa empresa, 

entidade de especial importância no cenário socioeconômico nacional e mundial. 
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A empresa, como atividade empresarial, em suma, geradora de empregos e renda, de 

produção e/ou circulação de bens e/ou serviços, e de tributos, é um dos sustentáculos da 

própria sobrevivência do ser humano e do Estado de Direito, vencendo, assim, a histórica 

visão individualista da mesma. 

Nesse diapasão, referida entidade cumpre um intenso papel social, em atenção ao 

princípio constitucional da função social da empresa, que proporciona a dignificação da 

pessoa humana. Portanto, o Estado, por meio de seu ordenamento jurídico, deve envidar 

esforços no sentido de preservar a empresa, apoiando-a quando em momento de crises, bem 

como a estimulando a se crescer sadiamente. 

À vista do exposto, e considerando os reflexos socioeconômicos da empresa no 

desenvolvimento do país, faz-se necessário sopesar alguns valores e princípios constitucionais 

(supostamente) colidentes com a Lei de Recuperação de Empresas e Falências - lei n.º 

11.101/2005, através de uma interpretação teleológica, no sentido de propiciar e fomentar a 

continuação da atividade empresarial e consequente manutenção dos postos trabalhos, e, 

quiçá, até criação de novos empregos, e etc. 

Por fim, vislumbra-se que a lei n.º 11.101/2005, de caráter protecionista, caracteriza-se 

como um verdadeiro instrumento de concretização dos preceitos constitucionais, notadamente 

a função social da empresa e a dignidade da pessoa humana, com reflexos diretos na 

satisfação dos credores, principalmente o trabalhador, harmonizando-se com os anseios da 

sociedade contemporânea e da ordem econômica nacional e mundial. 
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RESUMO 

 

A ideia desse artigo surgiu em razão da escassa bibliografia em Língua Portuguesa 
sobre a Competência Consultiva da Corte Internacional de Justiça. Visando contribuir 
com mais uma fonte de pesquisa sobre o assunto em tela, esse artigo tem o fim de 
esclarecer duas questões: os Estados, mesmo não sendo legítimos para solicitarem 
pareceres consultivos, poderiam - por via indireta – utilizar-se da legitimação dos 
órgãos competentes para solicitar a opinião consultiva da Corte pelos meios dispostos, 
segundo o artigo 96, nº 2? A outra questão a ser analisada é acerca da competência 
ratione personae, poderia o Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) 
solicitar pareceres consultivos à Corte Internacional de Justiça (CIJ)? A investigação se 
insere como uma pesquisa qualitativa, com base em estudo bibliográfico pautado na 
Carta das Nações Unidas, no Estatuto da Corte Internacional de Justiça, nas 
jurisprudências da Corte em estudo, além de autores como BRANT (2005) e 
ESPÓSITO (1996), dentre outros. Esse artigo, no que tange a competência ratione 

personae, entre outros pontos, conclui sobre a possibilidade dos Estados terem que 
analisar, por via indireta, se o pedido de parecer consultivo será resultante de uma 
proposta pelos Estados à Assembleia Geral da ONU, das organizações internacionais à 
Assembleia Geral ou pelo Conselho de Segurança que, mediante Resolução proveniente 
de uma votação, irão requerer o parecer consultivo sobre determinada matéria. Apesar 
de, em regra, o caráter do parecer consultivo não ser vinculante, essa seria a única razão 
dos Estados se beneficiarem da não obrigatoriedade do parecer, com o intuito de 
desvirtuar a finalidade do parecer e de esclarecer questões propostas pelas organizações 
internacionais. No entanto, como mencionado, ainda há a possibilidade de o Estado 
requerer uma sentença declarativa, pois, além de poder participar do parecer como 
interessado a prestar informações, influenciando no parecer, desta forma o Estado não 
alcançará a intenção de se beneficiar indiretamente da competência consultiva. Sobre a 
possibilidade do Secretário-Geral da ONU requisitar pareceres consultivos - embora no 
decorrer da história da ONU seus Secretários-Gerais nunca tenham utilizado seus 
poderes de forma leviana ou excessiva -, por meio de uma análise do artigo 65 do 
Estatuto, não resta dúvida de que a competência de requerer os pareceres consultivos 
refere-se aos Órgãos, não ao Secretário-Geral. 
  
Palavras-chave: Corte Internacional de Justiça. Parecer Consultivo.  
 

ABSTRACT 
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The idea for this article was born due to the lack of bibliography in portuguese language 
about the advisory competence of the International Court of Justice. With the goal to 
contribute with another source of research about the subject, this article has the aim to 
clarify two questions: the States, even though they don´t have the legitimacy to request 
advisory opinion, they could- by indirect means-  the legitimacy of the competent 
organs to request the advisory opinion of the Court through the dispositions according 
to the article 96, nº 2? The other issue to be analyzed is about the competence ratione 
personae, could the General Secretary of the United Nations request advisory opinions 
from the International Court of Justice? The investigation is part of a qualitative 
research study based on literature founded on the UN Charter, the Statute of the 
International Court of Justice, and the court´s jurisprudences studied, as well as authors 
like BRANT (2005) and ESPOSITO (1996), among others. This article with regard to 
the jurisdiction ratione personae, among other points, concludes about the possibility of 
the States having to analyze, by indirect means, whether the request for an advisory 
opinion will be the result of a proposition made by the States to the General Assembly 
of the United Nations, or from international organizations to the General Assembly or 
by the Security Council that, by Resolution originated by a voting, will require the 
advisory opinion on a specific subject.  Although, as a rule, the nature of the advisory 
opinion is not binding, this would be the only reason for the States to benefit from the 
non mandatory character of the opinion, with the intention to undermine the purpose of 
the opinion and clarify issues proposed by international organizations. However, as 
mentioned, still remains the possibility of the state to require a declarative sentence 
because, besides being able to participate in the advisory opinion as interested providing 
information, influencing the opinion, so the State will not achieve the intent to  benefit 
from the advisory jurisdiction .Concerning the possibility of UN General Secretary to 
request advisory opinions - although in the course of UN history General Secretaries 
have never used his powers lightly or excessively - through an analysis of Article 65 of 
the Statute, there is no doubt that the competence to request advisory opinions regards 
to bodies, not the General Secretary. 

Keywords: International Court of Justice. Advisory Opinion. 

 

--------------------------------- 

 

INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata da Corte Internacional de Justiça1 e, em especial, de sua 

competência consultiva. Na primeira parte são dispostas breves considerações 

introdutórias sobre a origem da CIJ, mencionando sua antecessora Corte Permanente de 

Justiça Internacional, sua dissolução e a criação da CIJ. Em seguida conceituamos e 

                                                           
1
 No decorrer do trabalho serão mencionadas as expressões Corte Internacional de Justiça (CIJ) e 

Tribunal Internacional de Justiça (TIJ), com suas respectivas siglas, sendo a primeira expressão mais 
utilizada no Brasil e a segunda em Portugal. 
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fazemos referência à sua natureza híbrida de órgão da ONU2 e de Tribunal 

Internacional. No terceiro momento é explicada sua organização, a quantidade de 

magistrados, as qualificações exigidas para ser um magistrado do TIJ, além de 

mencionar sobre sua organização administrativa, para finalmente tratar da sua 

competência contenciosa e consultiva, onde explanamos ainda breve análise para 

evidenciar as diferenças entre as respectivas competências. 

A segunda parte do trabalho deflagra uma análise, mais aprofundada, em 

relação à competência contenciosa da competência consultiva. Inicialmente, é realizado 

um breve esboço histórico dos pareceres consultivos, mencionando alguns exemplos 

anteriores a CPJI3 e atendo-se mais à competência consultiva da CPJI, e sua evolução, 

até o procedimento consultivo, atualmente realizado pela CIJ. Em seguida, são 

analisados os critérios para admissão de um parecer consultivo, isto é, competências 

ratione personae e ratione materiae.  

Ao discorrer no presente trabalho sobre a competência ratione personae, duas 

questões foram abordadas: os Estados, mesmo não sendo legítimos para solicitarem 

pareceres consultivos, poderiam - por via indireta - utilizar-se indiretamente da 

legitimação dos órgãos competentes para solicitar a opinião consultiva da Corte pelos 

meios dispostos, segundo o artigo 96, nº 2? A outra questão suscita que, acerca da 

competência ratione personae, poderia o Secretário-Geral da ONU solicitar pareceres 

consultivos à CIJ? 

Transpostas as questões mencionadas, sendo possível a requisição do parecer, 

estudaremos sua elaboração, redação e o seu pronunciamento. 

 

 

1 CORTE INTERNACIONAL DE JUSTIÇA: CONSIDERAÇÕES 

INTRODUTÓRIAS 

 

Nessa primeira parte será fornecida uma visão geral, de forma sucinta e 

descritiva, da Corte Internacional de Justiça, tratando de suas características principais, 

para na segunda parte, objeto principal do estudo, ser de melhor compreensão a 

Competência Consultiva da Corte. 

 

                                                           
2
 ONU – Organização das Nações Unidas.  

3
 CPJI – Corte Permanente de Justiça Internacional.  
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1.1 ORIGEM 

 

A Corte Internacional de Justiça foi sucessora da CPJI (Corte Permanente de 

Justiça Internacional). Para entender sua origem, faz-se necessário ter uma breve noção 

da história da CPJI que participou da gênese da CIJ. 

O pacto da SDN (Sociedade das Nações) não criou uma Corte Internacional de 

Justiça, mas o seu art.144 estipulava que o seu Conselho estava incumbido de “preparar 

um projeto de corte permanente de justiça internacional e de submetê-lo aos membros 

da Sociedade”. Para a realização desse projeto, em 1920, o Conselho da SDN convocou 

um Comitê de Juristas, que preparou o projeto do estatuto da CPJI - que posteriormente 

foi aprovado pela Assembléia da SDN, entrando em vigor após ratificações em 1921 - e 

que constituía um tratado independente do Pacto das Sociedades das Nações. A CPJI 

era um organismo autônomo da SDN e só foi dissolvida em 19465. 

Com eclosão da Segunda Guerra Mundial, a Corte Permanente de Justiça perde 

parte da sua função. No entanto, os debates sobre a reconstrução de um tribunal de 

internacional universal e permanente não se esgotam. Antes do fim das atividades 

beligerantes, ou seja, ainda no início da década de 40, novas iniciativas são realizadas. 

Em 1942, na Reunião de Consulta dos Ministros das Relações Exteriores das 

Américas, no Rio de Janeiro, o Comitê Jurídico Interamericano foi incumbido de 

estudar a criação de uma corte internacional. Em novembro daquele ano, o mesmo 

comitê apresentou um relatório e recomendou que a jurisdição da CPJI fosse 

aumentada. 

Em Dumbarton Oaks, uma das proposições versava sobre a criação de uma 

Corte de Justiça, cujo estatuto faria parte integrante da Carta da Organização. Todos os 

membros da referida Carta fariam parte da Corte (ipso facto) que a Assembléia Geral, 

mediante recomendações do Conselho de Segurança, fixaria em cada caso, destacando 

as condições nas quais os Estados não membros da organização - entre outras questões - 

                                                           
4
 Íntegra do Artigo 14 do Pacto da SDN: “O Conselho fica encarregado de elaborar o projeto da Corte 

Permanente de Justiça Internacional e de submetê-lo aos membros da Sociedade. Competirá a este 
Tribunal conhecer todas as questões de caráter internacional que as partes lhe submetam. Este Tribunal 
deverá igualmente dar o seu parecer consultivo sobre qualquer controvérsia ou quaisquer outros 
assuntos que lhe sejam submetidos pelo Conselho ou pela Assembléia”. 
5
 Nesse sentido ver: MELLO, Celso D. de Albuquerque, Curso de Direito Internacional Público, vol.I, 15ª 

ed.,Rio de Janeiro, Renovar, 2004, p. 681. CAMPOS, João Mota de (coord.). Organizações Internacionais. 

Teoria Geral. Estudo Monográfico das Principais Organizações Internacionais de que Portugal é Membro, 
Fundação Calouste de Gulbenkian: Lisboa, 1999, p. 277. BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte 

Internacional de Justiça e a construção do direito internacional, O Lutador: Belo Horizonte, 2005, p. 41. 
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poderiam ser parte do estatuto. Ocorre que, apesar dos inúmeros estudos preambulares, 

ainda não havia sido determinado o teor do Estatuto da futura jurisdição internacional6. 

Assim, foi decidido que antes da Conferência de São Francisco - que deu 

origem à Carta das Nações Unidas -, um Comitê de Juristas prepararia o projeto desse 

Estatuto. Este Comitê se reuniu em Washington e tomou por base o Estatuto da CPJI, 

introduzindo pouquíssimas mudanças, como o acréscimo do capítulo V à alínea 2ª do 

art. 3º e o artigo 37 do Estatuto, que estabelece à época que o tratado em vigor que 

estipulasse um assunto a ser submetido à CPJI deveria ser apresentado à CIJ7. Some-se 

a isso a expressão “cuja função é decidir em conformidade com o Direito Internacional” 

- acrescentada à frase nos termos do artigo 38 do Estatuto da CPJI e às mínimas 

alterações do artigo 36, sendo a mais relevante delas a do § 5º -, que estabelece que as 

declarações de aceitação da cláusula facultativa de jurisdição obrigatória, feitas segundo 

o Estatuto da CPJI e que, ainda em vigor, permanecem vis-à-vis da nova jurisdição 

internacional8.  

Na Conferência de São Francisco foi decidida a criação de uma nova corte e a 

não manutenção da CPJI, pois dos 43 Estados partes no estatuto da CPJI, 17 não faziam 

parte da ONU e diversos deles eram inimigos. Por outro lado, 13 Estados que seriam 

membros da ONU não era parte no estatuto da CPJI. Além do mais, o mandado dos 

juízes da CPJI havia terminado e só seria renovado por meio da decisão dos membros 

da SDN. Entretanto, tal decisão não podia ser assumida tendo em vista o início da 

dissolução da SDN9. 

O novo tribunal foi designado de Corte Internacional de Justiça ou Tribunal 

Internacional de Justiça, sendo o primeiro nome mais utilizado na literatura jurídica 

brasileira e o segundo na portuguesa, que é sucessor da CPJI. No Estatuto, como já 

mencionado, há pouquíssimas alterações e a jurisprudência da CPJI é reconhecida pela 

CIJ, o que fez Marley Hudson afirmar que a CIJ “calçou os sapatos da sua antecessora” 
10. 

 

1.2 CONCEITO 

                                                           
6
 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte Internacional de Justiça...cit., 2005, p. 46. 

7
 MELLO, Celso D. de Albuquerque, Curso..., cit., Renovar, 2004, p.683. 

8
 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte Internacional de Justiça...cit., 2005, p. 52. 

9
Nesse sentido: (Cfr.) DINH, Nguyen Quoc. DAILLIER, Patrick. PELLET, Allain, Direito Internacional Público, 

Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 2003, 2ª.ed, p. 907 e Mello, Celso D. de Albuquerque,.cit., 2004, 
p. 681. 
10

 (Cfr.) HUDSON, Marley apud Mello, Celso D. de Albuquerque, Curso de...cit., 2004, p. 682. 
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O Tribunal Internacional de Justiça é o principal órgão judicial da ONU11, 

sendo também considerado como o mais importante Tribunal existente, devido à 

quantidade e qualidade de decisões proferidas. Constitui, simultaneamente, um órgão da 

ONU e um Tribunal Internacional, pois é regulado diretamente por seu respectivo 

Estatuto, que constitui um tratado anexo à Carta. Esta dupla natureza é confirmada pelo 

fato de estar aberto a Estados não membros das Nações Unidas12. 

Acerca da natureza das questões analisadas pelo Tribunal Internacional de 

Justiça, a jurisprudência esclareceu que todas aquelas com dignidade jurídica podem ser 

apreciadas13, desde que não sejam assuntos de domínio exclusivo dos Estados. Assim, 

em razão da quantidade e da qualidade das decisões proferidas, o TIJ tem grande 

influência na formação do Direito Internacional de forma incomparável, pois a 

concepção de meios jurisdicionais internacionais com competências ampliadas, ou a 

ampliação de competências já existentes, é indubitavelmente um meio de aperfeiçoar e 

até mesmo criar o Direito Internacional. 

Apesar de ser considerado o principal órgão das Nações Unidas, a Corte 

Internacional de Justiça não possui natureza exclusivista, haja vista o art. 95 da CNU 

afirmar que os membros das Nações Unidas poderão submeter suas lides a outros 

tribunais, resguardado o princípio da solução jurisdicional do litígio14. 

 

                                                           
11

 Cfr. Art.7, n.º 1 e Art. 92 da CNU. 
12

 (Cfr.) Baptista, Eduardo Correia. Direito Internacional Público. Coimbra, Almedina, 2004, p. 573. Mello, 
Celso D. de Albuquerque,.cit., 2004, p. 682. 
13

 Além da previsão disposta do artigo 36 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. O Tribunal, em 
princípio, ainda outorgou alguma relevância à questão, embora tenha excluído sistematicamente a sua 
aplicabilidade: “The Court cannot attribute a political character to a request which, framed in abstract 
terms, invites it to undertake an essentially judicial task, the interpretation of a treaty provision”. (Cfr.) 
Report of judgments, advisory opinions and orders. Conditions of admission of a state to membership in 

the united nations (article 4 of charter). Advisory opinion of may 28
th

, 1948.p. 13. Disponível em:< 
http://www.icj-cij.org/docket/files/3/1821.pdf>, acesso em: 11/09/2010. Entretanto, posteriormente, 
pelo cunho generalizado das suas posições de rejeição de aplicabilidade da figura, parece tê-la esvaziado 
de toda a importância como limite a sua jurisdição: “Whatever its political aspects, the Court cannot 
refuse to admit the legal character of a question which invites it to discharge an essentially judicial task, 
namely, an assessment of the legality of the possible conduct of States with regard to the obligations 
imposed upon them by international Law […]”. Portanto, “The Court moreover considers that the 
political nature of the motives which may be said to have inspired the request and the political 
implications that the opinion given might have are of no relevance in the establishment of its jurisdiction 
to give such an opinion”. (Cfr.) Reports of judgments, advisory opinions and orders. Legality of the threat 
or use of nuclear weapons. Advisory opinion of 8 july 1996. Disponível em: < http://www.icj-
cij.org/docket/files/95/7495.pdf>, acesso em: 11/09/2010.  
14

 (Cfr.) Mello, Celso D. de Albuquerque. Curso de... cit, 2004, p.682. GOVEIA, Jorge Bacelar. Manual de 

Direito Internacional. 3.ª ed., Almedina:Coimbra, 2008, p.832. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO 

 

O Tribunal é composto por 15 juízes eleitos pela Assembléia Geral e pelo 

Conselho de Segurança, não havendo mais de um juiz por Estado. Caso o juiz possa ser 

conhecido como nacional de mais de um país, ele será para efeito de inclusão, como 

membro da Corte, considerado nacional do Estado no qual exercer ordinariamente seus 

direitos civis e políticos15. Ademais, o TIJ também inclui juízes ad hoc quando nos 

litígios entre Estados estes não tenham um juiz da sua nacionalidade16. 

Os juízes são eleitos por um período de nove anos e poderão ser reeleitos. 

Visando assegurar a continuidade nos trabalhos da Corte, acertou-se que a renovação do 

plenário seria trienal de um terço dos juízes, ou seja, a cada três anos cinco novos juízes 

são eleitos17. Esses magistrados devem ser independentes, gozarem de alta reputação 

moral, possuir as qualificações exigidas nos seus Estados de origem para a nomeação 

para os mais altos cargos judiciais ou serem de reconhecida competência em Direito 

Internacional18. 

A composição do Tribunal deve refletir as principais formas de civilização do 

mundo e os principais sistemas de Direito do mundo. Quando o tribunal não tem um 

juiz da nacionalidade de um Estado membro em um pleito, esse Estado pode designar 

um juiz ad-hoc para participar no julgamento19. Ao contrário dos membros do TIJ, que 

são juízes permanentes, os juízes ad-hoc são juízes ocasionais especialmente designados 

para um litígio determinante, cuja missão tem a duração do processo que motivou a 

nomeação. Ressalte-se que uma parte autorizada a escolher um juiz ad-hoc pode 

escolher uma pessoa que não tenha a sua nacionalidade. 

Acerca da organização administrativa da Corte, como seu funcionamento, é em 

caráter permanente20, além do corpo de magistrados, que ela possui uma secretaria 

responsável pelas atividades administrativas. Assim, dispõe o Estatuto acerca da 

nomeação de um Secretário e de funcionários necessários ao cumprimento de suas 

funções. Destaque-se ainda que a Corte é, simultaneamente, um tribunal judicial e uma 

                                                           
15

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 3.º, n.º 1 e 2. 
16

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 31.º 
17

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 13, n.º 1 e 2. 
18

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 2.  
19

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 31, n.º 2. 
20

Estatuto da Corte Internacional de Justiça artigo 23, nº 1.  
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organização internacional. A missão da secretaria, portanto, deve ser a de um serviço 

auxiliar da Justiça, bem como a de um secretariado internacional.21  

 

1.4 COMPETÊNCIA CONTENCIOSA 

 

A competência contenciosa, também intitulada de decisória, terá breve análise 

no presente trabalho por não ser o foco da nossa pesquisa. Nas palavras de Jorge 

Bacelar Gouveia, a competência decisória refrange o cerne do exercício do poder 

público-internacional por parte do TIJ, cabendo-lhe a resolução das controvérsias, em 

consonância com a sua estrutura judicial, bem como o exercício de uma função judicial 

reconhecida pelo Direito Internacional22.  

No tocante a competência, para requisitar a competência contenciosa, o 

Estatuto é categórico ao asseverar em seu artigo 34, nº 1, que “somente os Estados 

podem apresentar causas ao Tribunal”. O fato de haver exclusão das pessoas privadas, 

não significa que os litígios levados ao Tribunal não respeitem aos particulares, pois 

numerosos processos resultam da aplicação da proteção diplomática por Estados, que 

tomaram o fato e a causa pelos seus nacionais e defenderam seus interesses. 

O Estatuto da Corte, por derrogação do princípio precedente, prevê no art. 35, 

nº 2, a possibilidade para outros Estados que não é parte no Estatuto acederem ao 

Tribunal nas condições fixadas pelo Conselho de Segurança23. Sobre a situação das 

organizações internacionais na função contenciosa do TIJ, apesar de não poderem ser 

Partes, estas organizações podem ser requisitadas pelo TIJ como colaboradoras a fim de 

prestar informações sobre matéria relativa ao processo que ele examina, podendo ainda, 

por iniciativa própria, enviar informações ao Tribunal. 

Ao contrário da situação dos particulares, perante os tribunais internos os 

Estados não estão submetidos à jurisdição do Tribunal para um dado litígio, senão 

enquanto eles assim o consintam, em princípio, quando o Tribunal é solicitado por uma 
                                                           

21
 BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte Internacional de Justiça...cit., 2005, p. 104. 

22
 (Cfr.) GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito... cit., 2008, p. 836.  

23
 Essas condições estão previstas na Resolução 9, do Conselho de Segurança de 15 de outubro de 1946, 

pags. 1-2. Disponível em: <http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/036/72/IMG/NR0 
03672.pdf?OpenElement>. Acesso em 11/09/2010. Em síntese a Resolução afirma que o Estado que não 
é membro das Nações Unidas ou parte no Estatuto deve depositar previamente junto ao secretário do 
Tribunal de Justiça uma declaração pela qual aceita a jurisdição do Tribunal de Justiça, em conformidade 
com a Carta das Nações Unidas, e com os termos e nas condições do Estatuto e Regimento do Tribunal, 
e se compromete a cumprir de boa fé com a decisão ou decisões do Tribunal de Justiça e aceitar todas 
as obrigações de um membro das Nações Unidas previstas no artigo 94 da Carta. Essa última exigência 
visa colocar as partes em situação de igualdade também em sede de execução das sentenças. 
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iniciativa comum das partes. Por outro lado, o Tribunal deve proceder a um exame mais 

minucioso se o fundamento da interpelação reside em uma série de atos e de 

comportamentos24. 

A competência contenciosa pode ser obrigatória e compulsória. A jurisdição 

pode ser obrigatória no caso de estar prevista expressamente em tratados. Neste ínterim, 

o tratado de paz com o Japão estipula que, as dúvidas que surgirem na sua aplicação, 

serão resolvidas pela CIJ25. 

Por sua vez, a competência contenciosa será compulsória, com base na cláusula 

facultativa, que consiste no seguinte: os Estados que reconhecem a jurisdição da Corte 

como obrigatória - e o que é feito por uma declaração - obrigam-se a submeter à 

apreciação da Corte todos os litígios nos quais forem partes e que tenham por objeto: a 

interpretação de um tratado; qualquer ponto de Direito Internacional; a existência de 

qualquer fato que, se verificado, constituiria violação de um compromisso internacional; 

a natureza ou a extensão da reparação devida pela ruptura de um compromisso 

internacional26. 

A cláusula tem sido restringida pelos Estados que a aceitam com reservas. De 

outro modo, estas reservas têm sido admitidas, porque o Estado é livre para reconhecer 

a cláusula como obrigatória ou não. Consequentemente, ele pode limitar sua aceitação.  

Quando os Estados aceitam a jurisdição do Tribunal Internacional de Justiça, 

este pode indicar medidas provisórias quando se revelar necessário para acautelar os 

direitos, objeto do litígio27. Durante muito tempo, no decorrer da questão da 

obrigatoriedade dessas medidas, a doutrina se dividiu. Contudo, seu esclarecimento 

deve-se a manifestação do Tribunal num caso específico em que a Corte se pronunciou 

sobre a questão, sendo categórica sobre sua plena obrigatoriedade28.  

Sobre as sentenças, não vigora a regra do precedente não ficando o Tribunal 

vinculado, formalmente, por suas anteriores decisões, mesmo se tende sistematicamente 

                                                           
24

 (Cfr.) DINH, Nguyen Quoc. DAILLIER, Patrick. PELLET, Allain, Direito Internacional... cit., 2003, p. 913. 
25

 Exemplo extraído de Mello, Celso D. de Albuquerque. Curso de... cit., 2004, p. 686. 
26

 (Cfr.) Tal disposição encontra-se no artigo 36, nº 2, do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. 
Nesse sentido ver também: GOUVEIA, Jorge Bacelar. Manual de Direito... cit., 2008, p. 836; MELLO, 
Celso D. de Albuquerque. Curso de... cit., 2004, p. 686; BAPTISTA, Eduardo Correia. Direito 

Internacional..., cit., 2004, p.575; CAMPOS, João Mota de (coord.). Organizações Internacionais... cit., 
1999, p. 279. 
27

 Estatuto da Corte Internacional de Justiça, art. 41, n.º 1. 
28

 Reports of judgments, advisory opinions and orders, LaGrand Case (germany v. United States of 
America), judgment of 27 june 2001, p. 84. “Thus, the Court has reached the conclusion that orders on 
provisional measures under Article 41 have binding effect”. Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/104/7736.pdf>. Acesso em 11/09/2010. 
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a segui-las. No tocante a obrigatoriedade da sentença, a sentença é obrigatória, no 

entanto, apenas para as partes litigantes e a respeito do caso em questão29. 

Cada membro das Nações Unidas se compromete a conformar-se com a 

decisão da Corte Internacional de Justiça em qualquer caso em que for parte30. Se uma 

das partes num caso deixarem de cumprir as obrigações que lhe incumbe - em virtude 

de sentença proferida pela Corte -, a outra terá direito de recorrer ao Conselho de 

Segurança que poderá, se julgar necessário, fazer recomendações ou decidir sobre 

medidas a serem tomadas para o cumprimento da sentença. 

Com efeito, afirma-se que o Conselho de Segurança, perante o não 

cumprimento e um pedido da parte afetada (previsão da norma), deverá realizar uma 

análise (“se julgar necessário”) sobre se é imprescindível uma ação sua, que poderá 

assumir a forma de recomendações ou decisões. Contudo, trata-se de um preceito que 

remete para uma decisão discricionária do Conselho de Segurança sobre a necessidade 

de uma intervenção sua. Tal necessidade deve ser apreciada à luz do objetivo de dar 

efetividade à sentença31. 

Observada a competência contenciosa do CIJ, brevemente por não ser o cerne 

do presente trabalho, adentrar-se-á na competência consultiva que será o objeto do 

estudo em questão. 

 

 

 

 

2 A COMPETÊNCIA CONSULTIVA DA CORTE INTERNACIONAL DE 

JUSTIÇA 

 

A pré-existência de procedimentos análogos ao procedimento consultivo pode 

ser encontrada: na Respons prudentium dos juristas romanos; no Instituto do 

Weistuemer da Idade Média; nas atribuições consultivas do Comitê Judiciário do 

Conselho Privado do Rei da Grã Bretanha; na Corte Suprema dos Estados Unidos; em 

algumas disposições constitucionais norte-americanas, como o artigo 2º da Constituição 

de Massachussets; em algumas disposições constitucionais de países variados; e nos 
                                                           

29
 Estatuto do Tribunal de Justiça, art. 59. 

30
 Carta das Nações Unidas artigo 94, nº 1.  

31
 (Cfr.) BAPTISTA, Correia Eduardo. O Poder Público Bélico em Direito Internacional: o uso da força pelas 

Nações Unidas em especial. Almedina: Coimbra, 2003. p. 1132. 
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pareceres facultativos (fakultätsgutachten) de diversos Estados europeus. Entretanto, 

deve-se observar que a existência de uma jurisdição internacional competente para dizer 

o Direito - sem que a sua decisão tenha força de coisa julgada, ou seja, possua natureza 

obrigatória, executória e definitiva - é, em si, uma ideia inovadora32.  

Como mencionado, houve vários organismos internacionais competentes para 

emitir pareceres consultivos. Entretanto, a CPJI foi a primeira jurisdição internacional a 

fazê-lo. Tal previsão foi disposta no art. 14 do Pacto das Sociedades das Nações, já 

mencionado no início do texto. O final desse artigo mencionava a emissão de pareceres 

acerca de uma “controvérsia” (differérend, dispute) ou sobre um “ponto” (point, 

questions). A história da elaboração da redação do art. 14 do Pacto da SDN, revela que 

a competência consultiva foi destinada a ser distinta e secundária em relação à 

competência jurisdicional33. 

A ideia fundamental da competência consultiva era permitir que os Estados 

representados no CS e na Assembléia procurassem, coletivamente, como membros dos 

respectivos órgãos, orientação jurídica do Tribunal sobre a controvérsia (dispute) ou 

sobre o ponto (question). O parecer emitido pela Corte não teria em si caráter 

vinculativo, mas teria que ser adotado pelo órgão que o solicitou. 

Nas primeiras discussões, uma distinção entre pareceres relacionados a 

controvérsias ou pontos foi suscitada. Nela apenas as controvérsias teriam um 

procedimento similar ao caso contencioso e os pontos (questions) seriam submetidos a 

um “comitê consultivo de juristas”. 

Embora o comitê consultivo de juristas primeiramente tenha proposto a 

formação de uma câmara especial - para lidar com os pedidos de parecer sobre o 

“ponto” ao invés de uma “controvérsia” -, acabou eventualmente decidido em 1922, por 

unanimidade, que toda a Corte deveria participar em ambos os casos34. 

A partir da adoção do primeiro Regulamento da Corte, em 1922, a matéria foi 

objeto de previsão, embora, de forma bastante ampla, a falta de precisão dos artigos 

permitisse que os procedimentos consultivos fossem regulados com liberdade e 

flexibilidade pela própria prática da Corte e em cada caso concreto. Em 1929, foi 

realizada uma revisão no Estatuto da Corte que entrou em vigor, em 1936, com 

                                                           
32

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentários à Carta das Nações Unidas. CEDIN: Belo 
Horizonte, 2008, p. 1148. 
33

 (Cfr.) FROWEIN, J.A, OELLERS-FRAHM, Karin. Article 65. In: ZIMMERMANN, Andreas (ed.) The Statute 

of the International Court of Justice – A commentary. Oxford: New York, 2006, p.1403. 
34

 (Cfr.) FROWEIN, J.A, OELLERS-FRAHM, Karin. Article 65... cit., 2006, p.1404. 
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disposições atinentes a competência consultiva, conferindo-lhe desse modo um caráter 

de permanência. Estabeleceu-se, então, o capítulo VI do Estatuto, denominado 

“Pareceres Consultivos” e composto de quatro artigos. Consagram-se, dessa forma, os 

fundamentos e princípios da prática consultiva da CPJI35. 

Na Conferência de São Francisco, foram aprovadas mudanças com o intuito de 

acentuar as diferenças entre a competência consultiva e a competência contenciosa. Não 

somente o Estatuto, mas também a Carta das Nações Unidas previam expressamente a 

competência consultiva, assumindo atitude distinta da Sociedade das Nações. Nesta, 

somente a Assembléia ou o CS estavam autorizados a solicitar um parecer consultivo. A 

Carta da ONU, por sua vez, autoriza as agências especializadas, previamente 

autorizadas pela assembléia, além da própria Assembléia e do CS, além de não trazer - 

nos artigos relativos à competência consultiva - as diferenças entre “controvérsia” e 

“ponto”, assumindo como objeto dos pareceres toda e qualquer questão jurídica. Por 

fim, ainda houve duas outras revisões, respectivamente em 1972 e 1978, onde novas e 

pequenas alterações, por meio da introdução de três novos artigos36, refletem o 

desenvolvimento dos dispositivos da Corte no âmbito da competência consultiva. 

A competência consultiva está prevista no Capítulo IV, artigos 65 a 68 do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça e no artigo 96 da CNU. Conforme o artigo 65 

do Estatuto, “A Corte poderá emitir opiniões consultivas sobre qualquer questão 

jurídica a pedido do órgão que, de acordo com a CNU ou por ela autorizado, estiver em 

condições de fazer tal pedido”. Em outras palavras, o Tribunal Internacional de Justiça é 

apto a proferir pareceres de natureza consultiva e não obrigatória, quando for solicitado 

pelas instituições devidamente autorizadas para requerer tal parecer. 

No mesmo sentido dispõe a Carta das Nações Unidas no artigo 96, ao aduzir no 

nº 1 que “a Assembléia Geral ou o Conselho de Segurança poderá solicitar parecer 

consultivo da Corte Internacional de Justiça, sobre qualquer questão de ordem jurídica” 

e, no nº 2, que “outros órgãos das Nações Unidas e entidades especializadas, que forem 

em qualquer época devidamente autorizados pela Assembléia Geral, poderão também 

solicitar pareceres consultivos da Corte, sobre questões jurídicas surgidas dentro da 

esfera de suas atividades”.  

No entanto, cabe destacar uma questão intrigante: se a competência consultiva 

pode ser qualificada como judicial. Para isso, precisa-se esclarecer qual a natureza do 

                                                           
35

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentários à ... cit., 2008, p. 1150. 
36

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Nemer Caldeira (org.). Comentários à cit., 2008, p. 1151-1952. 
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órgão que profere as decisões. No caso, a Corte Internacional de Justiça é, 

indubitavelmente, composta por magistrados independentes. Outro requisito é acerca de 

quais fundamentos são utilizados para pronunciar seus pareceres consultivos. 

A Corte emana seus pareceres baseando-se no Direito Internacional por meio 

da aplicação das normas jurídicas37. Nesse sentido, manifestou-se Carélia Oriental38 à 

CPJI, em 23 de julho de 1923, ao afirmar que “O Tribunal de Justiça, sendo Tribunal de 

Justiça, não pode, mesmo ao emitir pareceres consultivos, afastar-se das regras 

essenciais de orientação da sua atividade como um Tribunal”. Ainda no mesmo sentido, 

em outro parecer consultivo a CPJI afirma que “a Corte, ao interpretar a parte XIII, é 

chamada a desempenhar uma função judicial (...)” 39. Corroborando do entendimento da 

CPJI, a CIJ assevera: “o tribunal é um órgão judicial e, no exercício das suas funções 

consultivas, é obrigado a permanecer fiel às exigências do seu caráter judicial”40. 

Transparece, assim, que ao exercer a competência consultiva o Tribunal Internacional 

de Justiça exerce a sua função judicial. 

 

2. 1 CRITÉRIOS PARA ACEITAÇÃO DA COMPETÊNCIA CONSULTIVA 

 

Assim como na competência contenciosa, existem critérios para a aceitação da 

petição consultiva por parte do Tribunal Internacional de Justiça. Se por um lado o 

procedimento consultivo aproxima-se do contencioso, por outro, estes se distanciam em 

relação aos sujeitos legitimados para fazê-lo e às matérias que serão objeto do parecer 

da Corte. Desta forma, serão observadas as condições para requisitar os pareceres e a 

matéria objeto da apreciação consultiva.  

 
                                                           

37
(Cfr.) ESPÓSITO, Carlos D. La jurisdicción consultiva de la Corte Internacional de Justiça. McGrawHill: 

Madrid, 1996, p.4-5.  
38

 CPJI . Status of Eastern Carelia. Advisory Opinion of 23 Jully 1923. Series B 05. p.29. “The Court, being 
a Court of Justice, cannot, even in giving advisory opinions, depart from essential rules guiding their 
activity as a Court”. Disponível em:  <http://www.icj-cij.org/pcij/serie_B/B_05/Statut_de_la_Carelie_ori 
entale_Avis_consultatif.pdf>. Acesso em 11/09/2010.   
39

 CPJI. Competence of the International Labour Organization to regulate, incidentally, the personal work 

of the employer. Advisory opinion of 23 of July 1926. Serie B. nº 13, p.23. “The Court, in interpretiong 
Part XIII, is called upon to perform a judicial function (…)”. Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/pcij/serie_B/B_13/01_Competence_OIT_travail_personnel_du_patron_Avis_consultatif.pdf>. 
Acesso em 11/09/2010. 
40

 CIJ. Tribunal of the International Labour Organisation upon complaints made against the United 

Nations educational, scientific and cultural organization. Advisory opinion of 23 of October 1956. nº 3. 
“The Court is a judicial body and, in the exercise of its advisory functions it is bound to remain faithful to 
the requirements of its judicial character.” to remain faithful Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/30/2187.pdf>. Acesso em: 11/09/2010. 
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2.1.1 Competência ratione personae 

 

Ao contrário da função contenciosa, a função consultiva não está aberta aos 

Estados, pois os artigos 96 da CNU e 65 do Estatuto do TIJ determinam os 

intervenientes que podem requisitar o parecer consultivo.    

 O artigo 96.1 da CNU assevera que “a Assembléia Geral ou o Conselho de 

Segurança poderão solicitar pareceres consultivos.” Já o art. 96.2 da CNU estabelece 

que “outros órgãos das Nações Unidas e organizações especializadas, que forem em 

qualquer momento devidamente autorizadas pela Assembléia Geral, poderão também 

solicitar pareceres consultivos ao TIJ (...)”. Portanto, o Conselho de Segurança e a 

Assembléia Geral têm uma espécie de competência originária para requisitar pareceres 

consultivos, além dos demais órgãos que podem solicitar pareceres41. 

Comparando a última parte mencionada à competência consultiva do Tribunal 

Permanente de Justiça Internacional, percebe-se uma inovação. No tocante ao pedido de 

parecer, Allain Pellet et al afirma que este é resultante de uma resolução do órgão 

interessado. Tal decisão, não é considerada como uma questão importante, pois exige a 

maioria de dois terços dos membros presentes e votantes, assim como determina o 

artigo 18 da Carta. 

Allain Pellet ilustra seu posicionamento relatando que, no parecer solicitado - 

com base na resolução 49/75K de 15 de dezembro de 1994, que colocou a questão da 

ilicitude da ameaça ou uso de arma nuclear -, o T.I.J não suscitou oficiosamente a 

questão da sua validade, mesmo não tendo sido adotada com a maioria de dois terços de 

votos. Acerca do Conselho de Segurança, no exercício da sua competência para requerer 

pareceres consultivos, Allain Pellet et al afirma que é provável que no Conselho de 

Segurança este pedido seja tratado como uma questão de fundo submetida ao veto. 

Sendo claro que os Estados não são legítimos para solicitarem pareceres 

consultivos, poderiam, por via indireta, recorrer ao órgão autorizado a fim de que este 

                                                           
41

 O Conselho Econômico e Social, o Conselho de Tutela e a Comissão Interina da Assembléia, embora a 
última tenha cessado sua atividade e o Conselho de Tutela se encontre, pelo menos para já, em situação 
praticamente idêntica. Foram igualmente autorizadas dezesseis organizações do sistema das Nações 
Unidas: a Organização Nacional do Trabalho; Organização das Nações Unidas para Alimentação e a 
Agricultura; Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura; a Organização da 
Aviação Civil Internacional; o Fundo Monetário Internacional; a União Internacional de 
Telecomunicações; a Organização Meteorológica Mundial; a Organização Internacional Marítima; a 
Organização Mundial da Propriedade Intelectual; o Fundo Internacional para o Desenvolvimento 
Agrícola; a Organização das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial; a Agência Internacional 
da Energia Atômica
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solicite a opinião consultiva da Corte, pelos meios dispostos, segundo o artigo 96, nº 2? 

Segundo Carlos D. Esposíto42, se os Estados interessados tivessem vontade de obter 

algo semelhante a um parecer consultivo, poderiam recorrer à competência contenciosa 

para solicitar que o Tribunal Internacional de Justiça emitisse uma sentença declaratória 

sobre a questão jurídica. Apesar de não ser uma opinião consultiva, cumpriria as 

mesmas funções, preventivas e pacificadoras, buscadas pelos Estados interessados no 

pronunciamento destas características. 

Paolo Benvenuti43 defendeu que os Estados foram excluídos formalmente, mas 

não materialmente, da atividade consultiva. Este autor considera que os Estados 

participam nas organizações internacionais as quais, por outro lado, foram criadas pelos 

próprios Estados. Este fato pode ser confirmado, sobretudo, em razão da participação 

dos Estados no processo decisório das ditas organizações, por meio dos instrumentos 

constitutivos assumidos entre esses Estados. Em razão disso, Paolo Benvenuti sustenta 

que as organizações internacionais desempenham um papel instrumental na tarefa de 

solicitar opiniões consultivas ao TIJ. Este papel pode ser desempenhado em favor de 

Estados ou de outras organizações internacionais.  

Por outro lado, tem-se que analisar que, como explicado, o pedido de parecer 

consultivo será resultante de uma proposta pelos Estados à Assembléia44, das 

organizações à Assembléia ou pelo Conselho de Segurança que, mediante Resolução 

proveniente de uma votação, irão requerer o parecer consultivo sobre determinada 

matéria. 

Tendo em vista o caráter do parecer consultivo, apesar de em regra não ser 

vinculante, acredito que a única possibilidade de ser usado pelos Estados - de forma a 

desvirtuar a sua finalidade - seria para, indiretamente, se beneficiarem da não 

obrigatoriedade do parecer. No entanto, embora não tendo sido alcançada a intenção do 

Estado de se beneficiar indiretamente da competência consultiva, ainda há a 

possibilidade de o Estado requerer uma sentença declarativa, conforme mencionou 

                                                           
42

 (Cfr.) ESPÓSITO, Carlos D. La jurisdicción consultiva... cit., 1996, p.72. 
43

 (Cfr.) BENVENUTI, Paolo apud ESPÓSITO, Carlos D. La jurisdicción consultiva... cit., 1996, p.73. 
44

 No parecer da construção do muro no território da Palestina, a questão foi submetida à Assembléia 
por um certo número de Estados-membros na ocasião da décima sessão extraordinária de urgência 

(ênfase nossa). Advisory opinion Construction wall 09 July 2004, p. 145 “As will be explained below, the 
question of the construction of the wall in the Occupied Palestinian Territory was brought before the 
General Assembly by a number of Member States in the context of the 1Tenth Emergency Special 
Session of the Assembly, convened to deal with what the Assembly, in its resolution ES-1012 of 25 April 
1997, considered to constitute a threat to international peace and security.” Disponível em: 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/131/1671.pdf>. Acesso em 12/09/2010. 
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Carlos D. Espósito, podendo participar do parecer como interessado a prestar 

informações e influenciando o parecer.  

Ainda acerca da competência para requisitar pareceres consultivos, existe uma 

discussão doutrinária sobre a possibilidade do Secretário Geral da ONU solicitar 

pareceres à CIJ. Acerca do pensamento favorável ao requerimento de pareceres 

consultivos, o Juiz Jessup45, Secretário-Geral ao Tribunal Internacional de Justiça, 

realiza uma observação técnica sobre o artigo 96 da Carta. O Juiz Jessup aduz que, 

embora a autorização seja para um órgão das Nações Unidas - mesmo que este artigo 

seja interpretado, considerando o artigo 7 -, quem se assume como órgão é o 

Secretariado e não o Secretário Geral. Isso apresenta uma simples questão de 

fraseologia de uma resolução da Assembléia Geral, já que qualquer poder do 

Secretariado seria exercido por ou sob autoridade do Secretário Geral.  

No mesmo sentido, manifesta-se Dibisson46 ao afirmar que os Estados 

manifestam uma desconfiança injustificada sobre o Secretário-Geral. Enquanto pode se 

dizer que autorizar o Secretário-Geral, para requerer as opiniões consultivas ao TIJ, 

seria uma partida do precedente, a extensão dessa partida não deveria ser aumentada. 

Afinal, o Secretário-Geral usufrui de autoridade nos termos do artigo 99 da CNU, a fim 

de chamar a atenção do Conselho de Segurança em circunstâncias dramáticas, que 

raramente são achadas nos procedimentos do TIJ. Não é simplesmente uma questão de 

lei internacional dentro do escopo de suas atividades, mas de “qualquer questão nas 

quais a sua opinião pode ameaçar a manutenção da paz e segurança internacional”.  

Se o Secretário-Geral pode ser dotado com esse direito político delicado, na 

área do Direito Internacional, o que divide os interesses mais vitais do Estado e por qual 

motivo deveríamos pensar que a Assembléia Geral não estaria disposta a suportar a 

autoridade menos sensível de requerer um parecer consultivo a Corte?  

De fato, a experiência de mais de quarenta anos mostra que o Secretário Geral 

não tem usado sua autoridade - com fundamento no artigo 99 - de forma leviana, 

excessiva ou de qualquer maneira que entre em conflito com os interesses das Nações 

Unidas. Em verdade, o Secretário-Geral tem demonstrado extremo e talvez excessivo 

cuidado em invocar o artigo 99. Deste modo, não há razão para acreditar que se for 

reconhecida a autoridade do Secretário-Geral, para requerer pareceres consultivos ao 
                                                           

45
 Jessup apud SCHWEBEL, Stephen M. Justice in international law: selected writings of judge Stephen M. 

Schwebel. Cambridge university Press: Cambridge, 1994, p.80. 
46

 Dubisson apud SCHWEBEL, Stephen M. Justice in international law: selected writings of judge Stephen 

M. Schwebel. Cambridge university Press: Cambridge, 1994, p.82. 
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TIJ, ele exerceria sua autoridade sem cuidados. Contudo, poderia ser argüido, desde que 

o Secretário-Geral recorresse a Corte, pois seria menos vívido e visível do que recorrer 

ao Conselho de Segurança47. 

A grande questão é se as vantagens do Secretário-Geral requererão as opiniões 

consultivas e se sobreporão aos riscos. Pode haver espaço para a diferença de visão 

sobre essa questão, mas, de maneira geral, acredita-se que não há dúvidas de que 

existem vantagens e de que as vantagens superam os riscos questionáveis. 

Em oposição, manifestam-se categoricamente Alain Pellet48 et al, ao comentar 

sobre a ampla autorização dos órgãos para pedirem o parecer. Alain Pellet assevera a 

exceção notável do Secretário-Geral das Nações Unidas e, no mesmo sentido, dispõe o 

Comentário ao Estatuto da Corte Internacional de Justiça49. Segundo Carlos D. Espósito 

“o Secretário-Geral das Nações Unidas não é autorizado a requerer pareceres 

consultivos, (...) porque o artigo 65 do Estatuto fala em organismos”, palavra que - 

segundo a mesma interpretação - denota colegiado. Brant50 corrobora em conformidade 

com o mesmo entendimento.         

 Embora seja claro que o Secretário-Geral da Assembléia das Nações Unidas não 

possua a faculdade de solicitar à Corte o parecer consultivo, o debate acerca de uma 

eventual concessão permanece. Ocorre que essa não é uma discussão nova. 

Já em 1950, Trygve Lie, ex-Secretário-Geral das Nações Unidas, sugeriu que o 

Secretário-Geral - sendo à época a mais elevada autoridade de um dos principais órgãos 

- fosse autorizado pela assembléia geral a fazê-lo. Esta sugestão não foi adotada, mas a 

ideia permaneceu viva e, ocasionalmente, reaparece nos Relatórios Anuais dos 

Secretários-Gerais, tendo sido tratada de maneira especial na famosa resolução “Agenda 

da Paz”51. Este documento, que surgiu por necessidade de se revisar as práticas e as 

estruturas das Nações Unidas, vigentes no período da Guerra Fria, apresentou sugestões 

para o fortalecimento do papel da Corte Internacional de Justiça na promoção da paz e 

segurança internacionais, e não se esqueceu de sua competência consultiva. Nele, o 

Secretário-Geral retoma a proposta de ser autorizado a demandar pareceres consultivos, 

mas abandona a justificava da ampliação de acesso de alguns órgãos menores à via 

                                                           
47

 Dubisson apud SCHWEBEL, Stephen M. Justice in international law: selected writings of judge Stephen 

M. Schwebel. Cambridge university Press: Cambridge, 1994, p.83. 
48

 DINH, Nguyen Quoc. DAILLIER, Patrick. PELLET, Allain, Direito Internacional... cit., 2003, p. 927. 
49

 FROWEIN, J.A, OELLERS-FRAHM, Karin. Article 65... cit ... 2006, p.1406. 
50

 BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit., 2005, p. 166. 
51

 Parágrafo 38 da resolução A/47/277 (1992); S/24111 (1992) Disponível em:< http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N92/259/61/PDF/N9225961.pdf?OpenElement>. Acesso em 11/09/2010. 
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consultiva. Assim, apresenta em seu lugar a ideia de que, esta possibilidade do 

Secretário-Geral ter poder para requerer o parecer consultivo, seria não só um 

importante instrumento para a prevenção e solução dos conflitos, mas também uma 

substancial contribuição para a manutenção da paz e segurança internacionais. 

Por fim, diante dos argumentos apresentados, o Secretário-Geral não visa 

lançar mão da via consultiva como “esclarecedor” de questões de Direito Internacional, 

mas como um mecanismo de solução de controvérsias. Não obstante, a evolução da 

prática consultiva não parece ser a via mais adequada para figurar como mais um 

instrumento do Secretário-Geral, no exercício de sua diplomacia à disposição das partes 

ao lado, por exemplo, da mediação e dos bons ofícios52. 

Esclarecendo, pois, que apenas o Conselho de Segurança, a Assembléia Geral e 

outros órgãos das Nações Unidas, bem como as entidades especializadas, poderão 

solicitar pareceres em qualquer época, se forem devidamente autorizados pela 

Assembléia Geral, cabe analisar a competência acerca de qual matéria deve ser objeto 

de um parecer consultivo. 

  

 

 

2.1.2 Competência Ratione Materiae 

 

Além da competência para requerer os pareceres consultivos, também há a 

competência material, ou seja, o exercício da atividade consultiva, que também é 

delimitado em virtude da natureza dos casos a ela submetidos. Segundo Leonardo 

Lemer Caldeira Brant, a competência material da Corte se alarga a toda “questão 

jurídica”, o que deve ser entendido como toda questão “de Direito Internacional”.53 

Ainda nesse sentido, manifesta-se Carlos D. Espósito ao aduzir que o artigo 1º da Carta 

das Nações Unidas é tão amplo, que as Nações Unidas podem conhecer praticamente 

qualquer matéria que surja dentro dos fins estabelecidos nesse artigo. Devido à 

amplitude desse artigo, é difícil prever matérias que estejam fora do seu âmbito de 

atuação e, consequentemente, fora do âmbito de competência da Assembléia Geral e do 

Conselho de Segurança, órgãos capacitados para pedir opiniões consultivas54. 

                                                           
52

 BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p. 168. 
53

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p. 168 
54

(Cfr.) ESPÓSITO, Carlos D. La jurisdicción consultiva... cit, 1996, p.79. 
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No que concerne a competência material - ratio materiae -, o artigo 96.1 da 

CNU ao tratar da matéria objeto de um parecer consultivo aduz “(...) sobre qualquer 

questão de ordem jurídica”, ao passo que os outros órgãos habilitados só podem fazê-lo 

“sobre questões jurídicas surgidas dentro da esfera de suas atividades” e conforme o 

artigo 96.2. Assim, é necessário que se trate de uma questão jurídica quando o parecer 

for requerido pela Assembléia Geral e pelo Conselho de Segurança e, de forma mais 

restrita, quando requisitado pelos demais órgãos das Nações Unidas e entidades 

especializadas autorizadas pela Assembléia Geral. 

Quanto à questão jurídica, explanada de forma breve, nota-se ser um termo 

bastante amplo e de difícil aplicação. Inclusive deve-se ressaltar que as questões 

jurídicas tratadas pelo Tribunal Internacional de Justiça estão no âmbito do Direito 

Internacional, pois o Tribunal só é competente para julgar questões jurídicas de âmbito 

internacional. Nesse sentido, a Carta das Nações Unidas já previu no seu artigo 2, nº 7, 

que a ONU e seus órgãos - no caso, a CIJ - não pode intervir em assuntos que dependem 

da jurisdição interna de qualquer Estado. 

O uso da expressão “questão jurídica” nos dispositivos estatutários leva-nos, 

inicialmente, a considerar que se existem questões “jurídicas” que podem e devem ser 

analisadas pela Corte, também deve haver um conjunto de questões “não-jurídicas” que 

não podem e nem devem ser por ela apreciados55. Segundo Charles de Visscher, a 

expressão “questão jurídica” pode ser entendida de forma ampla, sendo todo problema 

ou questão suscetível de receber uma resposta fundada em Direito56. No entanto, para 

melhor esclarecimento do termo, é salutar analisar a interpretação jurisprudencial da 

Corte sobre o assunto. 

No Caso Saara Ocidental, depois de citar vários pronunciamentos diferentes, a 

Corte asseverou que a expressão “questão jurídica” não deve ser interpretada de forma 

restritiva57. Nesse sentido, coincidindo com o conceito anteriormente exposto, no 

mesmo parecer consultivo menciona a Corte que “essas questões são, por natureza, 

suscetíveis de resposta fundamentada em Direito”.58 

                                                           
55

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p. 170. 
56

 (Cfr.) Charles de Visscher apud ESPÓSITO, Carlos D. La jurisdicción consultiva... cit, 1996, p.79. 
57

 CIJ. . WESTERN SAHARA. Advisory opinion of 16 october 1975. N.º 61. p. 20 “any legal question” in the 
abovementioned provisions of the Chartes and Statute are not to be interpreted restrictively.” 
Disponível em:< http://www.icj-cij.org/docket/files/61/6195.pdf>. Acesso em: 12/09/2010. 
58

 CIJ. WESTERN SAHARA. Advisory opinion of 16 october 1975. N.º 61, p. 18 “These questions are by 
their very nature suscetible of a reply based on Law”. Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/61/6195.pdf> .Acesso em: 12/09/2010. 

4759



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

No caso Namíbia, a África do Sul alegou que a Corte não era competente para 

apreciar a questão, pois deveria apreciar questões de fato e, mesmo que o fosse, deveria 

exercer o direito discricionário de recusa. Nessa ocasião, o Tribunal de Haia se 

manifestou afirmando que: “na visão da Corte, a existência de questões fáticas 

subjacentes ao problema colocado não altera o caráter desses no tocante a questão 

jurídica. A posição do Tribunal foi bastante coerente, pois como seria manifestar sobre 

uma questão legal sem o conhecimento dos fatos. A limitação de poderes da Corte 

sugerida pela África não encontra respaldo na Carta da ONU, nem no Estatuto da 

Corte.” 59 

A Corte manteve o referido posicionamento em várias outras situações 

semelhantes. Quando arguida sobre sua competência, em relação a questões com 

natureza jurídica abstrata, a Corte afirmou que pode manifestar-se sobre qualquer 

questão jurídica, abstrata ou não60.  

O art. 96º da CNU, assim como o art. 65 do Estatuto, está redigido em termos 

permissivos, isto é, literalmente o Tribunal não é obrigado a receber a demanda que lhe 

foi dirigida. No exercício da sua função consultiva, bem como em matéria contenciosa, 

o Tribunal é plenamente competente para julgar da admissibilidade do requerimento. 

Implica dizer que a Corte possui discricionariedade para decidir acerca da sua própria 

competência61, ou seja, que o Princípio da Competência62·, na verdade, não corresponde 

a um “princípio geral de Direito aplicável às jurisdições”, mas corresponde a uma 

norma feita para ser aplicada por este Tribunal, mediante acordo entre as partes63, 

também sendo aplicável em matéria consultiva. 

Contudo, a atitude do Tribunal é intencionalmente muito liberal. Em regra, ele 

responde às questões que lhe foram propostas, porque entende que na sua qualidade de 
                                                           

59
 ICJ. Namibia (South West Africa). Advisory opinion of 21 june 1971. p.27. “The Government of South 

Africa has also expressed doubts as to wether the Court is competent to, or should, give na opinion, if, in 
order to do so, it should have to make findings as to extensive factual issues. In the view of the Court, 
the contingency that there may be factual issues underlying the question posed does not alter its 
character as “legal question” as envisaged in article 96 of the Charter”. Disponível em: <http://www.icj-
cij.org/docket/files/53/5595.pdf>. Acesso em 12/09/2010. 
60

CIJ. Conditions of admission of a state to membership in the United Nations. Advisory opinion of 28 
may 1948. p.61. “It has also been contended that the Court should not deal with a question couched in 
abstract terms. That is a mere affirmation devoid of any justification. According to Article 96 of the 
Charter and Article 65 of the Statute, the Court may give an advisory opinion on any legal question, 
abstract or otherwise.” 
61

 RUIZ, José Juste; DAUDÍ, Mireya Castillo. Derecho Internacional Publico. Punto y Coma: Valencia. 
2002,401  
62

 Artigo 36, n.º 6 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça.  
63

 THIRLWAY, H. International Court of Justice. The British Yearbook of International Law, 77, Claredon 
Press: Oxford, 2001,p. 93. 
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“órgão judiciário principal” do Sistema das Nações Unidas, tem o dever de participar na 

sua ação e de contribuir para o seu funcionamento regular.64 Assim, em princípio, a 

jurisprudência do TIJ aduz que a resposta a um pedido de parecer consultivo não deve 

ser recusada, mas que deve haver recusa só por razões decisivas65.  

Diante de todas as situações propostas, sustentamos indubitavelmente que 

todas as questões com dignidade jurídica podem ser apreciadas por um tribunal 

internacional. Esta conclusão deriva, em grande medida, da jurisprudência do Tribunal 

Internacional de Justiça.66 

 

 

2.2 O PROCEDIMENTO DO PARECER CONSULTIVO: ELABORAÇÃO, 

REDAÇÃO E O SEU PRONUNCIAMENTO 

 

Recebida a demanda, verificado estabelecimento do vínculo da competência e 

a não recusa da Corte, inicia-se a apreciação do procedimento consultivo, que tem sua 

origem estabelecida na Carta das Nações Unidas, no Estatuto e no Regulamento da 

Corte.  

O procedimento inicia quando um órgão, devidamente autorizado de acordo 

com o artigo 96 da Carta das Nações Unidas, apresenta uma requisição de opinião 

consultiva à Corte Internacional. Essa solicitação é transmitida pelo Secretário-Geral 

das Nações Unidas ou pelo mais alto funcionário administrativo do órgão autorizado 

para pedir uma opinião consultiva67 à Secretaria da Corte. Por sua vez, o pedido de 

parecer consultivo deve ser por escrito e conter a formulação de uma consulta. Em 

suma, deve acompanhar todos os documentos que possam esclarecer a questão68. 
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 DINH, Nguyen Quoc. DAILLIER, Patrick. PELLET, Allain, Direito Internacional...cit, 2003, p. 928. 
65

 ICJ. REPORTS OF JUDGMENTS,ADVISORY OPINIONS AND ORDERS CERTAIN EXPENSES OF THE UNITED 
NATIONS, p. 155. “The Court finds no ‘compelling reason’ why it should not give the advisory opinion 
which the General Assembly requested by its resolution 1731 (XVI). It has been argued that the question 
put to the Court is intertwined with political questions, and that for this reason the Court should refuse 
to give an opinion. It is true that most interpretations of the Charter of the United Nations will have 
political significance, great or small. In the nature of things it could not be otherwise. The Court, 
however, cannot attribute a political character to a request which invites it to undertake an essentially 
judicial task, namely, the interpretation of a treaty provision.” Ênfase nossa. Disponível em: 
<http://www.icj-cij.org/docket/files/49/5259.pdf>. Acesso em 12/09/2010. 
66

 BAPTISTA, Eduardo Correia. O poder público ... cit , 2003, pag. 1119. 
67

 Artigo 104 do Regulamento.  
68

 Artigo 65 do Estatuto do Tribunal.  
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O órgão solicitante pode informar a Corte que o pedido de opinião consultiva 

requer uma resposta urgente. Como estabelece o artigo 103 do Regulamento, cabe a 

Corte decidir sobre a necessidade de uma resposta urgente, sendo, no caso, o Tribunal 

que tomará todas as medidas necessárias para acelerar o procedimento, devendo 

convocar o quanto antes, a fim de celebrar audiência e deliberar sobre a solicitação69. 

Como dito, a decisão de acelerar o procedimento é exclusivamente um assunto 

de competência do Tribunal. Todavia, sua decisão é influenciada pela demonstração da 

existência de uma crise de grande magnitude. Portanto, se o pedido de urgência não for 

acatado agravará a crise, além de clarificar em que medida a urgência irá contribuir para 

diminuir a crise. 

Outro fator preponderante, é a demonstração do balanço entre os ganhos na 

redução da crise pela aceleração do procedimento, que pode ser uma consequência de 

sua aceleração. Em vez de “obrigar” os juízes e litigantes de acelerar suas próprias 

atividades e deliberações, quando é necessário uma decisão rápida, deve-se procurar 

maneiras inovadoras de congelar eventos ou, então, de restringir o comportamento da 

consumação projetada que suscitou a demanda de aceleração70. A partir de então, o 

Secretário da Corte notificará todos os Estados e organizações internacionais 

consideradas suscetíveis de fornecer informações relativas ao caso, sendo essa escolha 

de total discricionariedade da Corte71. Desta forma, as entidades interessadas poderão, 

em data a ser fixada pelo presidente da Corte, solicitar a submissão de declarações 

escritas ou orais durante audiência pública a ser determinada72.  

Qualquer Estado com direito a comparecer frente a Corte, que não tenha 

recebido notificação, poderá expressar seu desejo de apresentar uma exposição escrita 

ou de ser ouvido, sendo que a decisão será da Corte73. Inclusive, Leonardo Brant aduz 

que este direito não se estende às organizações internacionais não notificadas, ilustrando 

que no caso das Consequências Jurídicas para o Estado da Presença Continuada da 

Afríca do Sul, na Namíbia, a Corte adotou uma interessante posição conciliadora: se por 

um lado, invocando o artigo 66, nº 3 do Estatuto, a Corte negou o direito da 

Organização da Unidade Africana de apresentar exposições escritas - não tendo sido 

                                                           
69

 Artigo 103 do Regulamento do Tribunal.  
70

 REISMAN, Michael. Accelerating Advisory Opinions: Critique and Proposal. The American Journal of 

International Law, vol. 68, n.º 4 (Oct., 1974), pag. 648-671, p. 660. 
71

 PAULUS, Andreas. . Article 66. In: ZIMMERMANN, Andreas (ed.) The Statute of the International Court 

of Justice – A commentary. Oxford:New York. 2006, p.1434. 
72

 Artigo 66, n.º 2 Estatuto do Tribunal. 
73

 Artigo 66, n.º 3 Estatuto do Tribunal.  
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esta notificada -, por outro, aceitou uma exposição de mesmo teor depositada em nome 

da Nigéria e acabou por informar àquela Organização que ela estava autorizada a 

participar dos procedimentos orais.74 Portanto, a Corte ou seu Presidente, caso ela não 

esteja reunida, iniciará a fase escrita e estabelecerá desta forma os critérios, condições e 

prazos para aceitação das peças escritas75. As declarações escritas aceitas e depositadas 

serão repassadas pelo Secretário a todos os demais Estados e organizações 

internacionais que submeteram tais documentos.76  

Em verdade, a aceitação de intervenções escritas ou orais é apreciada pela 

Corte caso a caso. Diante dessa posição contingente, e aparentemente contraditória da 

Corte, podem-se depreender algumas regras para a aceitação de exposições escritas por 

meio de sua prática tais como: entidades privadas têm sistematicamente a sua 

participação vetada; as demandas devem se limitar aos aspectos jurídicos da questão em 

apreciação; não foram recebidas as exposições escritas depositadas após o encerramento 

dos procedimentos escritos e início das deliberações.77 Encerrados os procedimentos 

escritos, a Corte decide se haverá procedimentos orais, bem como quais declarações 

poderão ser submetidas à Corte e à data de início desta fase.78 Em caso afirmativo, o 

Secretário da Corte informa aos Estados e organizações internacionais o início da fase 

oral para que, se o quiserem, apresentem suas exposições. 

De modo geral, os Estados participam tanto da fase escrita quanto da oral e é 

raro, embora aconteça, que um Estado ou organização participe da fase oral sem ter 

participado dos procedimentos escritos79. Ainda durante o processo oral, ou após a sua 

abertura, a Corte poderá também decidir tornar público as exposições escritas e os 

documentos depositados durante a fase a escrita80. Entretanto, nos casos em que se tratar 

de uma “questão jurídica atualmente pendente entre os Estados”, os Estados devem ser 

anteriormente consultados. 

Encerrados os procedimentos escritos e orais, o Tribunal se reúne para 

deliberar e elaborar o parecer consultivo. Quando o Tribunal chegar a sua deliberação, e 

adotar seu parecer consultivo, este será lido em audiência pública da Corte81. Antes de 

                                                           
74

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p.191. 
75

 Artigo 105, n.º2 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
76

 Artigo 105, n.º 1 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
77

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p.191. 
78

 Artigo 105, n.º 2, b, do Regulamento do tribunal Internacional de Justiça . 
79

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p.191. 
80

 Artigo 106 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça.  
81

 Artigo 107, n.º 1 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
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ser lido, será notificado o Secretário-Geral, os representantes dos membros das Nações 

Unidas, bem como representantes de todos os outros Estados e das organizações 

internacionais diretamente interessadas.82 

As diretrizes da Corte em matéria consultiva seguem as diretrizes das 

deliberações em matéria contenciosa83, que preveem, por sua vez, que os juízes podem 

autorizar a deliberação dos assessores técnicos e dos secretários nas sessões de 

deliberação. No tocante ao quorum, conforme as disposições do Regulamento desde a 

última reforma, não é necessário a leitura em sessão plenária: o artigo 25, nº 3, afirma 

que será suficiente um quórum de nove magistrados para a constituição da Corte. 

Por sua vez, em uma clara alusão às deliberações contenciosas, o parecer será 

redigido contando: a data da sua redação o nome dos juízes participantes; um resumo 

dos procedimentos; uma declaração dos fatos; os motivos de direito; a resposta à 

questão que foi apresentada à Corte; os nomes e números de juízes que constituem a 

maioria; e uma declaração de que o texto fez fé.84 Após a elaboração do parecer, os 

juízes podem facultativamente anexar suas opiniões dissidentes ou, caso não queiram 

apresentar o motivo, podem juntar uma simples declaração.85 

Após a determinação da Corte, o parecer deve ser lido em audiência pública86. 

A data e hora da audiência devem ser informadas pelo Secretário da Corte, ao Secretário 

das Nações Unidas, aos representantes dos estados membros das Nações Unidas, aos 

Estados, às agências especializadas e às organizações internacionais interessadas e, 

quando for o caso, ao mais alto secretário do órgão que demandou a Corte.87 

Posteriormente, os exemplares originais são selados e assinados e encaminhados: um 

para o arquivo da Corte; outro para o Secretário-Geral das Nações Unidas; um terceiro 

para o mais alto funcionário ou instituição que demandou o parecer consultivo. Um 

número de cópias é distribuído pelo Secretário da Corte para os membros das Nações 

Unidas e para qualquer outro Estado interessado diretamente no caso.88 

Quanto ao caráter jurídico, os pareceres consultivos não são atos jurisdicionais, 

pois não possuem a força obrigatória do acórdão: ele pronuncia-se não como uma 

decisão, mas como uma opinião do Tribunal, destinada ao esclarecimento do órgão que 
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 Artigo 67 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. 
83

 Artigo 68 do Estatuto do Tribunal Internacional de Justiça. 
84

 Artigo 107, n.º 2 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
85

 Artigo 107, n.º 3 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
86

 Artigo 107, n.º 1 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
87

 Artigo 108 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
88

 Artigo 109 do Regulamento do Tribunal Internacional de Justiça. 
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o consulta. Na prática, os pareceres consultivos impõem-se geralmente em razão da sua 

autoridade moral, pois contém de resto uma das componentes de todo o ato 

jurisdicional, ou seja, a comprovação do Direito em vigor. Também os pareceres são 

colocados sobre o mesmo plano que os acórdãos na determinação da jurisprudência do 

Tribunal89.  

Vale ressaltar que, em virtude de acordo especial é possível atribuir à função 

consultiva natureza obrigatória: nos casos previstos na Convenção sobre privilégio e 

imunidade das Nações Unidas, de 1946; no Estatuto do Tribunal Administrativo das 

Nações Unidas, para ser necessário revisar suas sentenças; e, por fim, no Estatuto do 

Tribunal Administrativo da Organização Internacional do Trabalho para o mesmo. 

Por sua vez, José A. Pastor Ridruejo ressalta o disposto no artigo 66 da 

Convenção de Viena, de 21 de março de 1986, sobre o Direito dos Tratados e 

Organizações Internacionais, onde dispõe que nesta última o Tribunal vai solucionar 

questões por via consultiva e que se referem à pacificação ou interpretação das 

Convenções, pois é assim que se tem suprido a falta de legitimidade nos procedimentos 

contenciosos.90  

No caso das revisões das sentenças dos Tribunais Administrativos, quando 

necessário, o Tribunal era obrigado a rever a sua decisão "em conformidade com o 

parecer do Tribunal de Justiça." Desse procedimento destacam-se duas características 

inovadoras: a permissão a um recurso do acórdão do Tribunal Administrativo e a 

possibilidade de acesso indireto ao Tribunal Internacional de Justiça pelos indivíduos91. 

No entanto, o fundamento do efeito obrigatório dos pareceres consultivos, 

advindos de cláusulas jurisdicionais, foi modificado com a resolução 50/54 da 

Assembléia Geral92. Essa resolução determinou uma verdadeira mudança de cenário ao 

extinguir a base jurídica dos pareceres consultivos vinculantes, envolvendo a revisão 

dos julgamentos dos Tribunais Administrativos.93 Contudo, a posição da Corte no caso 

Disputa Relacionada à Imunidade de Jurisdição de um Relator Especial da Comissão 

                                                           
89

(Cfr.) DINH, Nguyen Quoc. DAILLIER, Patrick. PELLET, Allain, Direito Internacional...cit, 2003, p. 928. 
90

(Cfr.) RIDRUEJO, José A. Pastor. Curso de Derecho Internacional Publico y organizaciones 

internacionales. 6ª Ed. Tecnos: Madrid, 2003, p.767. 
91

(Cfr.) SOHN, Louis B. Broadening the advisory jurisdiction of the international Court of Justice. The 
American Journal of Law, Vol. 77, nº 1 (jan., 1983), p. 124-129.  
92

Resolution 50/54 adopted by General Assembly 29 January 1996. Disponível em: <http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/762/49/PDF/N9676249.pdf?OpenElement>. Acesso em 12/09/2010. 
93

(Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p. 215. 
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de Direitos Humanos
94

 tornou real a possibilidade de uma cláusula jurisdicional 

constante em um tratado entre Estado - um ou vários - e organização internacional - 

uma ou várias -, permitir que, em caso de controvérsia, fosse demandado um parecer 

consultivo à Corte, que devesse ser aceito por eles como definitivo e obrigatório. Após 

esse caso, a jurisprudência da Corte acerca de “pareceres consultivos obrigatórios” se 

deslocou das cláusulas dos Estatutos dos Tribunais Administrativos para aquelas 

advindas da Seção 30 da Convenção Geral 95. 

Sobre a possibilidade de conceder ao parecer consultivo efeito vinculativo, 

Jorge Miranda afirma que as Convenções de Viena, sobre o Direito dos Tratados, 

atribuem ao TJI uma função específica na interpretação e na aplicação dos seus 

preceitos relativos ao jus cogens do art. 66, da Convenção de 1969, e ao artigo 66, nº 2, 

da Convenção de 1980. Com efeito, surgindo conflito entre as partes nestes tratados, o 

TIJ intervém sob a forma de parecer consultivo, parecer esse que será aceito como 

decisivo, isto é, como vinculativo.96 

Portanto, note-se que a Carta das Nações Unidas e o seu Estatuto conferem um 

escopo de mera recomendação à sua jurisdição consultiva. Se na prática ele se excede, a 

ponto de ter força vinculativa, o fundamento de tal obrigatoriedade não se encontra 

nestes documentos, mas, sim, em acordos e convenções paralelas97.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após as análises sobre os aspectos gerais da Corte Internacional de Justiça, em 

especial, sua função consultiva, pode-se concluir por meio de pesquisas bibliográficas e 

jurisprudências que a CIJ, ao desempenhar sua função consultiva, apresenta grande 

contribuição para o Direito Internacional por meio de seus pareceres consultivos, que 

são colocados sobre o mesmo plano que os acórdãos na determinação da jurisprudência 

do Tribunal. 
                                                           

94
 Parecer consultivo na íntegra disponível em: <http://www.icj-cij.org/docket/files/100/7619.pdf>. 

Acesso em 12/09/2010. 
95

 (Cfr.) BRANT, Leonardo Lemer Caldeira. A Corte... cit, 2005, p. 216. 
96

(Cfr.) MIRANDA, Jorge. Curso de Direito Internacional Público. Principia: Cascais. 2004, p. 251.  
97

(Cfr.)ANDRADE, Fernanda Rodrigues Guimarães. Considerações sobre o caráter da jurisdição consultiva 

da Corte Internacional de Justiça. In: (coord.) MENEZES, Wagner. Estudos de Direito Internacional - 
Volume VI - Anais do 4º Congresso Brasileiro de Direito Internacional – 2006, Curitiba, Juruá, 2006. p. 
576-580, p. 578. MARCIONNI, Nelson Daniel. Opiniones consultivas de La Corte Internacional de Justiça. 
p. 125 – 146, p.137. In: Revista de La Facultad de Derecho e Ciencias Sociales, Córdoba, Argentina, 
Nueva série, v.4, nº1, 1996. 
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No tocante ao estudo da sua competência ratione personae pode-se concluir 

sobre a possibilidade dos Estados, por via indireta, terem que analisar se o pedido de 

parecer consultivo será resultante de uma proposta pelos Estados à Assembléia, 

conforme demonstrado por meio da jurisprudência no corpo do texto, das organizações 

à Assembléia ou pelo Conselho de Segurança que, mediante Resolução proveniente de 

uma votação, irá requerer o parecer consultivo sobre determinada matéria.   

Apesar de, em regra, o caráter do parecer consultivo não ser vinculante, essa 

seria a única razão dos Estados se beneficiarem da não obrigatoriedade do parecer, com 

o intuito de desvirtuar a finalidade do parecer e de esclarecer questões propostas pelas 

organizações internacionais. No entanto, como mencionado, ainda há a possibilidade do 

Estado requerer uma sentença declarativa, pois, além de poder participar do parecer 

como interessado a prestar informações, influenciando no parecer, desta forma o Estado 

não alcançará a intenção de se beneficiar indiretamente da competência consultiva. 

Sobre a possibilidade do Secretário-Geral da ONU requisitar pareceres 

consultivos - embora no decorrer da história da ONU seus Secretários-Gerais nunca 

tenham utilizado seus poderes de forma leviana ou excessiva -, por meio de uma análise 

do artigo 65 do Estatuto, não resta dúvida de que a competência de requerer os 

pareceres consultivos refere-se aos Órgãos, não ao Secretário-Geral. 

Sobre a competência ratione materiae o Tribunal age pautado conforme 

desígnios liberais. Esse posicionamento corresponde às questões que lhe foram 

sugeridas, porque, enquanto “órgão judiciário principal” do sistema das Nações Unidas, 

é dever do Tribunal participar ativamente da missão que lhe cabe, concorrendo para o 

seu exercício regular. 

Por meio dos exemplos mencionados é possível concluir que a jurisprudência 

do TIJ aduz que a resposta a um pedido de parecer consultivo não deve ser recusada, 

pois a recusa só advém por razões decisivas. 

Discorremos, por fim, sobre elaboração, redação e o pronunciamento do 

parecer e, ao tratarmos do seu caráter jurídico, concluímos que o parecer consultivo não 

vigora como ato jurisdicional, já que não dispõe de força obrigatória de acórdão. Na 

verdade, o parecer consultivo pronuncia-se como um juízo de valor do Tribunal, 

reservado ao esclarecimento de consulta. Porém, sua natureza pode tornar-se vinculativa 

por meio de uma cláusula estabelecida entre as partes. Portanto, não sendo alterada a 

natureza do parecer de mera recomendação, o fundamento de tal obrigatoriedade é 

proveniente de acordos e convenções paralelas. 
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RESUMO 

Resumo: O artigo tem por tema e objetivo a eficiência como instrumental teórico-analítico 

para a criação e aplicação do Direito Internacional Econômico e do Direito Econômico 

Internacional voltados para a disciplina e organização logística do comércio internacional a 

partir de perspectiva jurídico-econômica altera e inclusora segundo o PRINCÍPIO DA 

EFICIÊNCIA ECONÔMICO-SOCIAL – PEES. Destarte, utiliza-se o trabalho de Richard A. 

Posner destacando a utilização das máximas das Escolas jurídico-econômicas da Law and 

Economics - LaE. Entende-se que a regulação administrativa por parte dos Estados partícipes 

do comércio mundial pode ser eficaz sob o enfoque do Direito que considere os aspectos 

econômico-sociais. No campo da internacionalidade, segundo o arranjo dos organismos 

internacionais; bem como, a própria arquitetura de relações entre os sujeitos de Direito 

Internacional, soberanos e equidistantes, a norma deve ser institucionalizada e operada para a 

flexibilização das relações de produção, para o uso eficiente dos recursos e para a tomada de 

decisão jurídico-econômica própria do PEES que se acredita, além da estrita racionalidade 

economicista. Nesse diapasão, a ordem normativa para a regulamentação das diversas 

logísticas internas, do comércio internacional e, em especial, para a instrumentalização do 

Direito Econômico Internacional e do Direito Internacional Econômico deve primar pela 

regulação analítica inerente à própria Teoria Geral do Direito ou segundo método 

interpretativo que revele as possibilidades reais de solução das lides jurídico-econômicas, na 

busca da necessária governabilidade técnico-racional maximizadora de resultados e da defesa 

da prática técnico-legal-formalista defensora dos direitos individuais. Estruturado, o presente 

artigo, em três partes, busca-se evidenciar a regulamentação, no âmbito internacional, do 

comércio internacional e, na esfera do Estado-nação, do Direito Regulatório de sua respectiva 

logística; administrativa, de infraestrutura portuária, aérea, rodoviária, etc.; segundo Direito 

Econômico interno e internacional voltado para o desenvolvimento que viabilize o bem-estar 

e a inclusão social e eficiente. Sob o enfoque do método qualitativo, a investigação serviu-se 

do meio bibliográfico, para colher as informações fundamentais. Quanto aos fins, caracteriza-

se como estudo explicativo, pois descreve o processo utilizando-se da análise crítica. O 

primeiro tópico trata do Direito do Desenvolvimento, que compatibiliza interesses individuais 

e coletivos; no segundo item, delineia-se, critério econômico-jurídico para criação e aplicação 

do Direito, seja para a implementação da organização logística interna, seja para a 

dinamização do Comércio Internacional segundo possibilidades da LaE; o terceiro ponto trata 

da análise da LaE e da categoria que se defende como PEES na regulamentação logística 

4770



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

interna e no Direito do Comércio Internacional para a tomada de decisão técnico-econômico-

jurídica no contexto do comércio internacional. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO 

ECONÔMICO INTERNACIONAL E DO DIREITO INTERNACIONAL ECON; 

COMÉRCIO INTERNACIONAL E REGULAÇÃO; POLÍTICA JURÍDICO-LOGÍSTICA 

DO COMÉRCIO INTERNACIONAL. 

 

RESUMEN 
Resumen: El artículo tiene por tema y objeto la eficiencia como instrumental teórico-analítico 

para la creación y aplicación del Derecho Internacional Económico y del Derecho Económico 

Internacional direccionados para la disciplina y organización logística del comercio 

internacional a partir de la perspectiva jurídico-económica altera e inclusiva según el 

PRINCÍPIO DE LA EFICIÊNCIA ECONÓMICO-SOCIAL – PEES. Distarte, utiliza-se el 

trabajo de Richard A. Posner destacando la utilización de las máximas de las Escuelas 

jurídico-económicas de la Law and Economics - LaE. Se entiende que la regulación 

administrativa por parte de los Estados partícipes del comercio mundial puede ser eficaz en el 

enfoque del Derecho que considere los aspectos económico-sociales. En el campo de la 

internacionalidad, según el ajuste de los organismos internacionales; bien como, la propia 

arquitectura de relaciones entre los sujetos de Derecho Internacional, soberanos y 

equidistantes, la norma debe ser institucionalizada y operada para la flexibilización de las 

relaciones de producción, para el uso eficiente de los recursos y para la tomada de decisión 

jurídico-económica propia del PEES que se acredita, algo más de la estricta racionalidad 

economicista. En este diapasón, la orden normativa para la reglamentación de las diversas 

logísticas internas, del comercio internacional y, en especial, para la instrumentalización del 

Derecho Económico Internacional y del Derecho Internacional Económico debe primar por la 

regulación analítica inherente a la propia Teoría General del Derecho o según método 

interpretativo que revele las posibilidades reales de solución de las lides jurídico-económicas, 

en la busca de la necesaria gobernabilidad técnico-racional maximizadora de los resultados y 

de la defensa de la práctica técnico-legal-formalista defensora de los derechos individuales. 

Estructurado, el presente artículo, en tres partes, busca-se evidenciar la reglamentación, en el 

ámbito internacional, del comercio internacional y, en la esfera del Estado-nación, del 

Derecho Regulatorio de su respectiva logística; administrativa, de infraestructura portuaria, 

aérea, rodo viaria, etc.; según el Derecho Económico interno e internacional vuelto para el 

desarrollo que viabilice el bien-estar y la inclusión social y eficiente. En el enfoque del 

método cualitativo, la investigación utilizó el medio bibliográfico, para cosechar las 

informaciones fundamentales. Cuanto a los fines, caracteriza-se cómo estudio explicativo, 

pues describe el proceso utilizando la análisis y la crítica. El primero tópico trata del Derecho 

del Desarrollo, que compatibiliza intereses individuales y colectivos; en el según ítem, 

delinease, criterio económico-jurídico para la creación y aplicación del Derecho, sea para la 

implementación de la organización logística interna, sea para la dinamización del Comercio 

Internacional según posibilidades de la LaE; el tercero punto trata de la análisis de la LaE y de 

la categoría que se defiende como PEES en la reglamentación logística interna y en el 

Derecho del Comercio Internacional para la tomada de decisión técnico-económico-jurídica 

en el contexto del comercio internacional. 

PALABRAS-CLAVE: PALABRAS-CHAVE: ANÁLISIS ECONÓMICA DEL DERECHO 

ECONÓMICO INTERNACIONAL Y DEL DERECHO INTERNACIONAL E; COMERCIO 

INTERNACIONAL Y REGULACIÓN; POLÍTICA JURÍDICO-LOGÍSTICA DEL 

COMERCIO INTERNACIONAL. 
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Introdução 

  

O comércio mundial desenvolve-se e justifica-se na Economia Internacional, desde o 

pensamento mercantilista, perpassando as teorias das vantagens absolutas e comparativas 

relativas, bem como, do modelo Heckscher Ohlin, dos custos de oportunidade, a Teoria do 

Ciclo do Produto e, enfim, resgatando modelos indissociáveis da necessidade evidente de os 

países articularem-se no cenário internacional para o comércio. No ambiente da sociedade 

internacional de países necessária, então, legislação intrafronteiras e extrafronteiras capaz de 

disciplinar a voracidade de lucros, as estruturas imperfeitas de mercados e o egoísmo político-

econômico. Vários são os expedientes jurídicos que garantem a competitividade e o laissez 

faire; destarte, internamente, é imprescindível a adequada legislação antitruste que impeça o 

abuso do poder econômico caracterizado, no Brasil, pela elevação injustificada de preços, 

pelo aumento arbitrário de lucros e pela eliminação da concorrência; assim como, 

externamente, é também indispensável o arcabouço normativo que impeça as práticas desleais 

de comércio internacional pelos diversos agentes econômicos. Assim, no âmbito do Direito 

Internacional Econômico, imperam as normas da Organização Mundial do Comércio - OMC, 

abrangendo mais de 153 países que representam mais de 97 % do comércio mundial. 

Organizar a ação dos diversos países voltados para o comércio interno e externo é missão do 

Direito[1] que aqui se defende como próprio para o desenvolvimento a partir do rearranjo dos 

fatores produtivos internos e externos segundo logística conforme ao Princípio da Eficiência 

Econômico Social – PEES capaz de vencer aos xenofobismos e à ganancia interna e 

internacional. Tal direito, disciplinando respectiva logística evidentemente pugna pela ação 

conjunta, altera, economicamente eficiente e socialmente justa própria para o repensar da ação 

humana global e ocupada pela sobrevivência da espécie humana presente e futuramente. A 

arquitetura de interesses exige, portanto, adequada logística na organização de interesses 

materializados em ações econômico-comerciais nos contextos interno e externo que levem ao 

efetivo desenvolvimento. 

Desenvolver é mais que tão somente economicamente crescer, implicando, também, 

sustentabilidade, inclusão social e melhoria das condições da vida em Planeta tão prejudicado 

pela ação desmedida e comprometedora do próprio homem. Os problemas que assolam a 

humanidade fazem urgir soluções que superam a esfera de tomada de decisão individual e, 

mais, representam partilha da responsabilidade pelo adequado uso da riqueza social, 

individualmente apropriada, sempre, e cada vez mais, escassa. 

Em tempos de neoliberalismo, de globalismo que aproxima e de regionalismos que se 

expandem, estreitando relações entre agentes econômicos, Estados, Organizações 

Internacionais e, enfim, pessoas naturais que buscam felicidade, otimização de seus recursos e 

espaços sociais diversificados; resta, tanto para as respectivas jurisdições internas como para o 

Direito Internacional operacionalizar a tomada de decisão jurídico-econômica própria da 

gestão voltada para o desenvolvimento. Destarte, é inevitável constatar que o Direito, como 

fenômeno social que é, deve estar intimamente relacionado com o mundo fático e real que, 

por sua vez, interfere na criação e aplicação da própria norma jurídica. Portanto, ao Direito 

Econômico Internacional e ao Direito Internacional Econômico compete disciplinar 

eficientemente as relações próprias do âmbito econômico internacional, interferindo nas 

questões econômico-jurídicas; em especial, no âmbito da regulamentação do comércio e da 
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estruturação logística no mercado internacional de bens e serviços, mormente, com vistas à 

promoção do desejado desenvolvimento[2]. 

Nesse sentido, o artigo aborda a temática da Teoria Geral do Direito a partir da perspectiva 

econômica, destacando a eficiência como instrumental teórico-analítico com vistas à criação e 

aplicação do Direito Internacional Econômico e do Direito Econômico Internacional voltados 

para a disciplina e organização logística do comércio internacional; perpassando a 

possibilidade de alteridade inclusora e concluindo pelo PEES, como ultima ratio para o 

entendimento e aplicação do Direito próprio para a regulamentação da logística adequada para 

a implementação do comércio internacional. Destarte, descortina-se o enfoque dado ao Direito 

pelo Econômico, com especial ênfase, para o trabalho do pensador Richard A. Posner 

intitulado Economic Analysis of Law[3], destacando a utilização das máximas da Escola 

jurídico-econômica Law and Economics - LaE. 

Defende-se, para o Direito Econômico Internacional, para o Direito Internacional Econômico 

e para a organização logística interna e externa dos fatores produtivos, perspectiva 

administrativo-jurídica, ainda que possa ser defendida postura própria da criminalização das 

práticas infrativas no comércio internacional. A regulação administrativa por parte dos 

Estados partícipes do comércio mundial pode ser mais eficaz sob o enfoque do Direito que 

considere os aspectos econômicos. No campo da internacionalidade e segundo o arranjo dos 

organismos internacionais; bem como, das relações entre os sujeitos de Direito Internacional, 

soberanos e equidistantes, a norma deve ser institucionalizada e operada para a flexibilização 

das relações de produção, para o uso eficiente dos recursos e para a tomada de decisão 

jurídico-econômica própria do PEES que se acredita, além da estrita racionalidade 

economicista. Com vistas à gestão logística eficiente e promissora do comércio internacional 

questiona-se sobre a escolha de interesses que devem ser protegidos pela lei ou, ainda, como a 

lei, deve adjudicar determinado valor em detrimento de outro. Defende-se, pois, forma de 

analisar o problema jurídico segundo método próprio ao exercício da vontade, seja normativo, 

quando da elaboração da norma e uso funcional do Direito, seja positivista, na verificação real 

do fenômeno social e prospecção de futuras possibilidades fenomenológicas. Procura-se, em 

verdade, a real possibilidade de ser elaborada Teoria Geral do Direito e de se aplicar 

metodologia que permita a escolha, dentre as opções de política logístico-jurídica, que se 

apresentem, aos legisladores e aos operadores do Direito, inclusive, no âmbito do comércio 

internacional. Tal escolha jurídico-econômica deve ser tomada segundo decisão eficiente, 

sendo obtido o melhor emprego dos escassos recursos e o bem-estar social visando ao 

almejado desenvolvimento, fruto de apropriada regulação do comércio internacional. 

Nesse diapasão, a ordem normativa para a regulamentação das diversas logísticas internas, do 

comércio internacional e, em especial, para a instrumentalização do Direito Econômico 

Internacional e do Direito Internacional Econômico deve primar pela regulação administrativa 

isenta dos desmandos do poder político e; ainda, segundo critério analítico inerente à própria 

Teoria Geral do Direito ou segundo método interpretativo que revele as possibilidades reais 

de solução das lides jurídico-econômicas, na busca da necessária governabilidade técnico-

racional maximizadora de resultados e da defesa da prática técnico-legal-formalista defensora 

dos direitos individuais. Consequentemente, pugna-se, pela análise do Direito do 

Desenvolvimento; como corolário da ação e regulação voltadas para a implementação de 

logística adequada à fluidez do comércio internacional, sob o enfoque da LaE e seu possível 

uso para tomada de decisão em órgãos internacionais como a OMC, ou, mesmo, na 

elaboração e aplicação do Direito Econômico Internacional. Assim, em questões ligadas à 

regulamentação do comércio mundial e, mesmo, na necessária regulamentação interna da sua 
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respectiva logística, deve ser observada a promoção não somente do crescimento, mas do 

desenvolvimento econômico-social. Acredita-se, assim, que a definição de desenvolvimento 

caracterize-se por processo econômico-jurídico-social, no âmbito das instituições, capaz de 

permitir vida digna à pessoa, superando-se a polarização social entre abastados e miseráveis e 

exigindo-se mudança de postura e transformação qualitativa na criação e na aplicação do 

Direito. 

Estruturado, o presente artigo, em três partes, busca-se evidenciar a regulamentação, no 

âmbito internacional, do comércio internacional e, na esfera do Estado-nação, do Direito 

Regulatório de sua respectiva logística; administrativa, de infraestrutura portuária, aérea, 

rodoviária, etc.; segundo Direito Econômico[4] interno e internacional voltado para o 

desenvolvimento desses países. Para tanto, defende-se doutrina LaE, como possibilidade para 

a justa e eficiente tomada de decisão jurídico-administrativa para o Direito do 

Desenvolvimento, no sentido de fazer emergirem alternativas capazes de viabilizar o bem-

estar e a inclusão social e eficiente. Sob o enfoque do método qualitativo, a investigação 

serviu-se do meio bibliográfico, para colher as informações fundamentais. Quanto aos fins, 

caracteriza-se como estudo explicativo, pois descreve o processo utilizando-se da análise 

crítica. O primeiro tópico trata do Direito do Desenvolvimento, que compatibiliza interesses 

individuais e coletivos, a seguir, no segundo item, delineia-se, critério econômico-jurídico 

para criação e aplicação do Direito, seja para a implementação da organização logística 

interna, seja para a dinamização do Comércio Internacional segundo possibilidades da LaE. O 

terceiro ponto trata da análise e aplicação da LaE, conforme categoria que se defende como 

PEES na regulamentação logística interna e no Direito do Comércio Internacional, superando-

se a escolha política em virtude da tomada de decisão técnico-econômico-jurídica, 

destacando-se, ainda, a superação das dificuldades metodológicas na tomada de decisão 

administrativa ou jurídico-legal no contexto do comércio internacional. 

  

1 O Direito para a gestão do 

Desenvolvimento. 

  

O implemento da cidadania e a evolução econômico-material e espiritual geram diretrizes 

para a criação de normas jurídicas eficientes e eficazes na busca da gestão própria do 

desenvolvimento integral e compartido pela humanidade. O Direito é importante fator para 

promover a estabilidade das instituições e o necessário crescimento econômico, porém, é 

preciso ir além, fazendo com que a ordem jurídica influencie as instituições internacionais de 

comércio e promova a alteridade mesmo em condições econômicas marcadas pela ganância. 

Com isso, a cooperação internacional para o desenvolvimento necessita, ela própria, de se 

adaptar ao movimento de mundialização da economia. É um dado adquirido que, nos tempos 

que correm, a política de cooperação não se focaliza apenas na questão da ajuda.[5] 

Quando as normas que regulam administrativamente a logística interna e o Direito do 

Comércio Internacional não correspondem às expectativas sociais, é porque derivam de 

modelo econômico excludente da sociedade civil e legitimado em mero procedimento 

sistêmico técnico-burocrata. Necessária, pois, a consciência, por parte do operador jurídico, 
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que o conceito de desenvolvimento não pode restar minorado à noção de crescimento 

econômico, eis que abrange valores sociais atrelados à integridade da pessoa humana. 

A Nova Ordem Econômica Internacional -NOEI, há muito já superada, vem sendo substituída 

por regramento internacional econômico construído sob a égide do neoliberalismo que rompe 

com barreiras físicas e técnicas, tributárias e não tributárias; no entanto, questionável quanto a 

sua real capacidade de solucionar a crise entre os parceiros comerciais. Se o modelo jurídico 

puro kelseniano já não corresponde às necessidades sociais, também é reprovável, levantar 

bandeiras extremistas desacreditando-se as instituições, os sistemas jurídicos e idealizando-se 

sociedades perfeitas à margem do concretamente possível e, mesmo, do legal-instituído. 

A guiar solução intermédia está a inovação em favor de Direito capaz de possibilitar a 

transigência, a negociação e viabilização do necessário acesso à justiça como solução 

instrumentalizadora do real e possível para a tomada de decisão pragmática e eficiente, ainda, 

socialmente inclusora e adequada ao desenvolvimento sustentável, no âmbito nacional e 

internacional. Esse é o Direito que, inevitavelmente, acompanha os fenômenos sociais, 

conforme a ideologia político-social-econômica adotada para Estados inclusos em ordem 

mundial econômica dinâmica e questionadora do por vir, servindo como instrumento capaz do 

reconhecimento de direitos e garantias. Ainda, considerando a pluralidade da sociedade de 

países que não se pode ver submetida ao individual ineficiente e ao casuísmo das 

arbitrariedades, mesmo considerada a convivência político-institucional entre parceiros 

comerciais na comunidade internacional de Estados. 

Tem razão Amartya Sen quando faz referência ao desenvolvimento como liberdade, 

contrastando com visões mais restritas como o mero crescimento do Produto Nacional Bruto -

PNB. Isso significa que os indivíduos podem efetivamente moldar seu próprio destino e 

ajudar uns aos outros. Não precisam ser vistos, sobretudo como beneficiários passivos de 

engenhosos programas de desenvolvimento”.[6] Contudo, ainda conforme Sen, não é possível 

ser genericamente contra os mercados, pois se trata, acima de tudo, da realidade humana. 

Então, o problema que resta é a necessidade de buscar a liberdade através da realidade 

econômica que se apresenta, pois entre os desafios cruciais do desenvolvimento em muitos 

países inclui-se a necessidade de libertar os trabalhadores de um cativeiro explícito ou 

implícito que nega o acesso ao mercado de trabalho aberto. (...) A liberdade de participar do 

intercâmbio econômico tem um papel básico na vida social.[7] 

Se para desenvolver, a sociedade humana buscou a criação do Estado de Direito e da Lex 

mercadoria que, por sua vez, culminaram, no Século XIX, no modelo do Welfare State[8]; 

agora, no Século XXI, faz questionar e impõe inovador modelo jurídico-econômico capaz de 

embasar as relações internacionais tão ágeis, fugazes, inusitadas, complexas, informatizadas, 

dinâmicas e exclusoras como as que a pequena aldeia global propõe e exige na atualidade, 

segundo critérios de eficiência no uso da riqueza sem descuidar da necessária inclusão social 

aos moldes do que, aqui, se defende como PEES. 

Como opção jurídica ao questionamento do Estado intervencionista ou Welfare-State, 

segundo a perspectiva do ter capitalista, surgiu, na década de sessenta, nos Estados Unidos da 

América - EUA, a doutrina da análise, ou mesmo, interpretação do Direito segundo o 

instrumental teórico-analítico da Ciência Econômica, que passou a destacar o usar eficiente 

em detrimento do ter. 
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A doutrina Law and Economics[9] sugere a análise combinada de eficiência econômica e 

decisão jurídica, em recíproca interferência, emergindo como critério orientador para a 

tomada de decisão. A visão amparada pela LaE pode viabilizar a análise interpretativa de 

diversas categorias jurídicas: o Direito Econômico-Administrativo Regulatório da logística 

nacional, o Direito do Comércio Internacional, a eficácia das normas jurídicas no ambiente 

externo, o perfil dos operadores jurídicos, a implementação de novas técnicas para solução de 

controvérsias nas instâncias institucionalizadas, entre outros. Com isso, abre-se a 

possibilidade de alcançar estágio teórico suficientemente hábil para abandonar a simples 

subsunção rígida e gélida do caso à norma em função da aplicação do Direito racionalizado e 

codificado, sem, contudo, observar critérios de distribuição do risco eficientes e eficazes; 

maxime porque no âmbito da regulamentação das trocas mundiais exige-se a cooperação 

como pedra basilar para seu sucesso. Defende-se, pois, o Direito, e, in casu, o Direito 

regulamentador do comércio internacional que considere as variáveis econômico-sociais que 

o tornem legítimo, legal e eficiente. 

Em síntese, é possível delimitar, na interdisciplinaridade, arrojada concepção científica não 

hermética de interpretação ou análise das manifestações jurídicas internacionais. O enfoque 

funcional dessa espécie, não deve, apenas, garantir a ordem e o crescimento econômico 

exponencial, mas materializar a organização e a legitimação do poder social, como reflexo do 

efetivo desenvolvimento econômico para todos os países envolvidos. O Direito, então, passa a 

ser apreciado segundo métodos empírico-sociais que inevitavelmente podem detectar a 

disfunção entre o criar e o aplicar da norma para os indivíduos ou para os Estados. 

É nesse contexto interpretativo-analítico interdisciplinar do Direito, que se encontra a Ciência 

Econômica, enquanto ciência social capaz de interferir significativamente nesse processo. 

Ora, se Hans Kelsen em sua norma pura determinou, em seu tempo, o espaço próprio de 

cientificidade pura para o Direito, é nítido no espaço internacional a ineficiência desse 

paradigma jurídico positivista-legalista, evidenciando a necessidade de novos rumos. Um 

deles pode ser o da LaE, através da qual se almeja a interpretação econômica do Direito, se 

for entendida, a Ciência Econômica, como método interpretativo ou, a análise econômica do 

Direito, se considerado, nesse, a existência das máximas econômicas a embasar-lhe 

profundamente a sua Teoria Geral. 

Extrai-se, desse raciocínio, a ideia de utilização de parâmetros econômicos próprios para 

investigar a eficácia do Direito. Destarte, sugere-se a seguinte ideia para conjectura: se existe 

a teoria pura da norma por que não se pode falar de uma eficiência marginal da norma? 

Parece possível a análise jurídica que não leve em consideração, exclusivamente, ângulo ético 

voltado, apenas, aos ideais de justiça, mas, também, voltado à ótica racional embasada na 

eficiência e na racionalidade técnica do regime de trocas do sistema mundial de comércio. 

Com isso, seria possível, igualmente, verificar qual o papel do Estado, como agente de 

regulação do aparato logístico interno e, mesmo, das próprias Organizações Internacionais, 

tais como a OMC, na seara internacional, em relação à ordem econômica, dentro de ótica 

interpretativo-jurídica de atuação, com inspiração nos ditames da LaE. Considerando a 

existência da Teoria Econômica que, simultaneamente, exerce papel normativo e positivo no 

estudo dos institutos do Direito, emerge possível interpretação capaz de compreender o 

universo jurídico partindo de pressupostos econômicos, porém, com a real e inevitável 

possibilidade de alcançar o desenvolvimento como ultima ratio. O Direito voltado para o 

Comércio Internacional poder-se-ia fundamentar na nova ordem econômica global para 

enfrentar os desafios do desenvolvimento de forma intersistêmica. 
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Entende-se, a partir do exposto, que a prática jurídico-econômica regulatória deve refletir 

realidade inevitável e inarredável da previsão legal, em meio aos critérios embasados na 

racionalidade normativa que, no entanto, busque a eficiência econômica, ainda, capaz da 

inclusão social como proposta segundo o PEES. A referência diz respeito ao surgimento de 

sistema econômico híbrido e caracterizado pela diversidade de práticas econômicas libero-

socializantes; qual seja, o sistema líbero-social. Não há mais espaço para a unitarização do 

pensar e proceder ou, ainda, de pensar o econômico e a realidade social de maneira estanque. 

Igualmente, não há sentido no isolacionismo, seja no âmbito individual ou de coletividades 

inteiras, na medida em que os agentes econômicos; Estados, Organização Internacionais, 

Corporações Transnacionais e outros, inter-reagem em busca da satisfação de suas 

necessidades e dentro da perspectiva máxima de otimização de ganhos e de minimização de 

prejuízos. 

Quando se faz referência ao desenvolvimento, o que, também, se questiona diz respeito à 

escolha de interesses que devem ser protegidos através dos regulamentos administrativo-

regulatórios internos e as disposições pactuadas no âmbito internacional e, ainda, como esses 

regulamentos devem adjudicar determinado valor em detrimento de outro, mormente, se 

considerado que referidos valores decorrem, também, e em grande parte, ainda que não 

exclusivamente, de escala quantitativa verificável em mercado. Almeja-se, em síntese, a 

superação do problema econômico da escassez na comunidade internacional, segundo real 

possibilidade para regular o comércio internacional e sua logística, conjugando opções de 

política jurídica, capazes de combinar, de forma eficiente, dilemas na tomada de decisão para 

o uso de escassos e variados recursos, em meio a grandes necessidades em busca do 

desenvolvimento econômico. 

Os ordenamentos do comércio internacional e de logística interna que resultam nos textos 

finais dos Tratados e das leis internas devem, portanto, refletir as possibilidades e 

necessidades reais inerentes às factuais condições de mercado. Dessa maneira, podem ser 

detectadas soluções tanto para as questões sociais de desenvolvimento, como para as questões 

estritamente econômicas. 

Uma dessas soluções pode ser a aplicação da interpretação econômica do Direito, como 

método. Na realidade cotidiana da regulação administrativa interna e do mercado, não se 

eliminam as oscilações econômico-financeiras tão-somente por intermédio de acordos 

internacionais ou decretos legislativos. Os diplomas jurídicos influenciam a realidade, em 

consequência, os Tratados e, mais especificamente, as regras do comércio mundial e de 

organização logística, devem guardar mínima harmonia tanto com as máximas econômicas, 

quanto com o bem-estar social, sob risco de ocasionarem falência aos mais idealizados 

objetivos. 

Não se pode olvidar que toda a forma de pensar o econômico-jurídico está inserida em um 

contexto de globalização. O que passa, em verdade, é que a nova ordem econômica mundial 

estrutura-se em função do esgotamento dos sistemas tradicionais de acumulação de capital. 

Verifica-se a procura de economias de escala através da institucionalização de grandes 

mercados e blocos econômicos; a exemplo da União Europeia – UE, da Unasul e do 

MERCOSUL, em meio ao não menos presente rompimento de instituições e práticas 

tradicionais de unificação socioeconômica como no caso da desintegração da União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas - URSS. 
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O padrão jurídico-normativo, dentro da perspectiva interdisciplinar, deve refletir consenso 

econômico-social que respeite a decisão individual não segundo a hegemonia majoritária, mas 

segundo a interação dialógica dos diversos centros de decisão. Dito de outro modo, que, 

mediante a aplicação de critérios econômico-racionais e jurídico-sociais seja possibilitada a 

tomada de decisão, no âmbito do mercado mundial, respaldada pela responsabilidade-social. 

Diversas são as análises que procuram recriar o Direito, reinterpretando-o para, então 

reconstruí-lo. Acredita-se, portanto, que o método calcado na LaE, método jurídico-

persuasivo é uma dessas possibilidades. Em tal contexto inovador, a ordem internacional 

precisa estar adaptada e receptiva às progressistas opções de desenvolvimento. Repensar a 

realidade normativa e econômica mundial a partir de ótica despreconceituosa, aberta para a 

razão e refratária aos extremismos, é necessidade que bate à porta. 

  

2 A Doutrina Law and Economics - LaE 

  

A temática que envolve a regulamentação da logística interna e do comércio internacional 

pode e deve ser analisada em sua justa perspectiva jurídica. Conforme a tendência doutrinária 

da LaE, não se trata de atribuir exclusiva hegemonia à eficiência de mercado em detrimento 

do Direito, senão, pelo contrário, determinar a necessária interação entre a fenomenologia 

desenvolvida no espaço econômico e sua regulação normativa, de forma a evitar o 

descompasso entre a realidade econômica dinâmica e a realização de condições mínimas para 

a existência humana digna. A realidade internacional deve estar amparada por sistema 

interpretativo-normativo que, antes de entravar os diversos processos sociais, deve estruturá-

los e dinamizá-los rumo à superação conjunta dos problemas que assolam as sociedades 

desatendidas e perpetuam a desigualdade entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

O próprio Direito do Comércio Internacional, bem como, o Direito Comunitário desenvolvido 

na União Européia ultrapassaram os institutos inerentes às dificuldades jurídicas internas dos 

Estados-membros. O fenômeno da integração econômica ampliou a discussão a respeito dos 

ordenamentos constitucionais pátrios, que, hoje, se submetem às necessidades econômicas 

integracionistas, à medida que os países não podem se manter isolados e, portanto, percebem-

se absolutamente inseridos naquele contexto. O Direito não pode ficar alheio à discussão 

sobre; organização produtiva, regulação da infraestrutura voltada para o comércio exterior, 

participação social, liberdade de iniciativa, organização cooperativo-social, atuação estatal no 

domínio econômico, investimentos e problemas dessa ordem, vez que, tais circunstâncias, são 

inerentes ao bem estar de todos os Estados partícipes da comunidade mundial. 

Assim, ao se disciplinar a infraestrutura e a logística interna ou inserir princípios jurídicos em 

textos internacionais referentes ao comércio, é preciso lembrar, de plano, que as normas sobre 

a realidade econômica não podem se olvidar de diversos aspectos histórico-sociais que 

marcam a realidade econômica internacional. Urge, pois, em tempos neoliberais, examinar 

através de perspectiva crítico-racional as possibilidades de influência sobre a ordem 

econômica internacional e de que modo, poder-se-ia aplicar tal método de conceber o Direito, 

como via possível rumo ao desenvolvimento, de maneira que não fique reduzido à noção 

simplista de crescimento econômico. 
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Do ponto de vista histórico, a doutrina Law and Economics remete aos Estados Unidos da 

América que, até os anos trinta, tinham a intervenção estatal na Ordem Econômica – de 

mercado – como medida extraordinária. Depois de 1933, com a instalação do New Deal, o 

intervencionismo passou a ser a prática estatal e, em decorrência disso, surgiu movimento 

questionador dos valores sagrados do Direito norte-americano denominado Realismo Jurídico, 

que, por sua vez, restou abandonando o estreito caminho da jurisprudência não questionada, 

fonte de insegurança dos julgados[10]. Apresentaram-se, ainda, como opções para o 

entendimento do Direito, a visão construcionista e de resposta ao Realismo Jurídico norte-

americano, em busca de novo linguajar justificador da práxis econômica e seu discurso. 

Ocorreu, dessa forma, espécie de transição entre o velho Direito Econômico e o novo Direito 

e Economia. A LaE, segundo Richard A. Posner[11] foi exposta na obra Economic Analysis 

of Law, em 1977. Na década de sessenta, já se tinha verificado a contribuição de Guido 

Calabresi e sua obra Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts e, com Ronald 

Coase, em seu artigo The Problem of Social Cost[12]. 

A LaE faz, hoje, questionar a racionalidade econômica do Direito, pois apresenta capacidade 

metodológica para a análise do fenômeno jurídico, inclusive, no comércio internacional – 

posto que os ideais de justiça podem não se apresentar compatíveis à realidade 

socioeconômica do jurista. As instâncias reguladoras do comércio internacional, como, por 

exemplo, a OMC devem exercitar a gestão do sistema jurídico econômico independentemente 

das conveniências políticas. Necessário, então, escolher qual critério deve ser utilizado para a 

criação e aplicação da norma disciplinadora da logística interna e das relações de comércio 

internacional. 

Os pensadores racionalistas da LaE e das Economic Scholls[13] adotam critério criador e 

analítico-interpretativo da lei característico da economia de mercado capitalista. De fato, a 

LaE, antes de tudo, é opção de critério de justiça, assumindo sua origem dentro do próprio 

sistema socioeconômico, para resolver problemas que lhe são apresentados neste contexto 

sistêmico sem recorrer a fórmulas outras que não a racionalidade intrínseca ao meio em que 

ocorrem os questionamentos e segundo argumentação lógico-racional e critério único 

conhecido de todos. A LaE busca a compreensão do universo jurídico partindo de 

pressupostos e valores meta-jurídicos pertencentes ao mundo do econômico, aplicáveis, tanto, 

por ocasião da criação da norma jurídica, como, quando de sua verificabilidade, já em 

instância de solução de controvérsia institucionalizada. Dessa forma, a racionalidade 

econômico-jurídica interage com o meio, influenciando a práxis jurídico-social, segundo 

novos padrões econômico-valorativos. 

Ora, se o convívio social ocorre em meio à economia de mercado, se a pessoa humana satisfaz 

suas necessidades de sobrevivência conforme uso de escassos recursos; seu proceder deve ser 

pautado por racionalidade lógico-formal que leve à eficiência e maximização de interesses. 

Nesse quadro resta, ao Direito, espelhar essa realidade social e adaptar seus critérios ao ideal 

de justiça próprio da referida sociedade eficiente. Amartya Sem esclarece que nas formas 

modernas do utilitarismo, a essência da utilidade’ frequentemente é vista de outro modo: não 

como prazer, satisfação ou felicidade, mas como a satisfação de um desejo ou algum tipo de 

representação do comportamento de escolha de uma pessoa[14]. 

Entende-se, pois, que a prática jurídico-econômica de mercado, como discurso hegemônico, 

deve fazer refletir fenômeno jurídico-social conforme a realidade inevitável e inarredável da 

previsão legal segundo critérios racional-normativos de maximização de lucros e de eficiência 

econômica que ocorram dentro de dialética sócio-econômico-normativa construtiva e 
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inclusora. Richard A. Posner, destacando a aplicação da Teoria Econômica ao Direito, em sua 

maestria afirma: 

  

A nova concepção de direito e teoria econômica, que é quase inteiramente nova, nesta última 

década e meia é a aplicação das teses e métodos empíricos da teoria econômica ao sistema 

jurídico. [...] na velha concepção das relações do direito e da teoria econômica, restringiu-se a 

atenção às leis que regiam relações econômicas explícitas e, certamente, a um conjunto 

bastante limitado dessas normas (o direito dos contratos, por exemplo, foi omitido). O novo 

direito e economia não reconhece tal limitação no domínio da análise econômica do direito. 

(Tradução Liver) [15] 

  

O autor fornece, ao Direito, fundamentação segundo critérios de racionalidade econômica, 

quais sejam, valor e eficiência, assim como, os concebe Wilfredo Pareto[16]. A maximização 

de resultados, pois, torna-se valor social máximo a ser defendido pelo Direito abordado pela 

Teoria Econômica que, racionalizada sobre ética maximizadora da riqueza, busca diminuir os 

custos sociais, as externalidades e os desperdícios. A aplicação da LaE observa posturas de 

economistas e juristas defendendo, como postulados maiores, os seguintes: I – As leis 

jurídicas devem guardar mínima harmonia com as leis econômicas; II – O Paradigma jurídico 

deve volver-se para a agilização e fluidez das relações de produção, maximização dos lucros e 

otimização da produção da riqueza e III – Predomina o individualismo metodológico na 

tomada de decisão. 

Ao se interpretar economicamente o Direito Regulatório da logística interna e o Direito do 

Comércio Internacional, utiliza-se a Teoria Econômica como instrumental lógico-formal em 

busca do equilíbrio socioeconômico que, por sua vez, leve à justiça econômico-jurídica, 

objetivando a distributividade da renda, tanto através da elaboração da norma, quanto por 

ocasião de possível julgamento do caso concreto. No âmbito do comércio internacional urge a 

gestão eficiente segundo Direito Econômico Internacional próprio para harmonizar as 

legislações locais com as conquistas do Sistema do General Agreement on Tariffs and Trade - 

GATT. Assim, resta para a condução dos processos, criativo e julgador das normas 

internacionais disciplinadoras do comércio, a utilização de critério de justiça que considere a 

realidade factual em que as trocas mundiais ocorrem; qual seja, aquela em que predomina a 

economia de mercado base do Sistema Econômico Capitalista, hoje, neoliberal. Destarte, o 

jogo do comércio internacional deve ser implementado conforme regras que maximizem 

resultados, minimizem prejuízos, internalizem custos e promovam a inclusão social, segundo 

o PEES. 

  

3 A doutrina Law and Economics na 

regulamentação do Comércio Internacional: 

Superando a escolha política em virtude da 
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tomada de decisão técnico-econômico-

jurídica segundo o PEES. 

  

A partir da doutrina Law and Economics, aplicada à lógica que norteia o comércio 

internacional e sua logística, acredita-se que a opção de criação e de aplicação da norma 

internacional escorada sobre decisão jurídico-econômica do Direito, pode representar via 

alternativa e possível de realização da justiça econômica nas negociações comerciais 

internacionais. Tem-se, através da LaE, real possibilidade de interpretação do Direito do 

Comércio Internacional em atitude progressiva na solução dos problemas; jurídico - a lide - e 

econômico - a escassez, rumo, não somente, ao crescimento, mas à concretização do 

desenvolvimento conjunto dos países atrelados ao comércio internacional. Trata-se de 

aproximar o real, o ser (sein) e o dever ser (solen), revelando o aspecto econômico que 

permanece latente no ideário de justiça do Direito. A Economia é ciência analítica por 

natureza e aplica-se ao Direito na medida em que lhe propicia a metodologia necessária para 

quantificar interesses, analisar procedimentos e indicar soluções com tendências 

probabilísticas que levem à dissipação dos conflitos e satisfação das necessidades otimizando 

recursos. Consequentemente, a Ciência Econômica, passa a ter papel preponderante ao 

explicar o fenômeno jurídico-econômico que se desenrola no palco das trocas internacionais 

na regulação administrativa da logística interna dos diversos países que atuam no comércio 

exterior. 

O Estado[17] e o Direito devem propiciar, então, as condições mínimas para o 

desenvolvimento da atividade econômica e social como um todo. É o dito elemento coercitivo 

que Weber refere estar sob domínio do Estado que garante a atividade econômico-social 

regulando-a e dirimindo seus conflitos[18]. Evidente, então, a necessidade de pensar o 

Ordenamento Jurídico de forma eficiente, como meio para alcançar o fim, tal qual liame ideal 

que une os homens ao seu destino - a evolução infinita. 

Por isso, propõe-se que a normatização, a gestão e a regulação administrativa da logística 

interna devem voltar-se à institucionalização do mercado internacional, assegurando 

condições negociadas em busca da eficiência econômico-social que promova a 

governabilidade com excelência do sistema comercial internacional. O mercado, segundo o 

modelo capitalista neoliberal, torna-se possível, uma vez verificadas as máximas econômicas 

eficientes, além da introdução de parâmetros realistas e concretos de solução de diversos 

problemas surgidos e, possivelmente, vindouros, quando da tomada de decisão, factível e 

persuasiva, apropriada ao caso concreto. 

Em que pese, segundo a Escola tradicional de Chicago, a defesa da Teoria Econômica como 

forma de observar o mundo real e concreto ou de aplicar as normas, defende-se modelo 

econométrico aplicável ao Direito conforme o PEES. O Direito, revelando escolha ou 

adjudicação de prerrogativas legais, deve observar o primado do PEES, seja quando da 

elaboração ou aplicação de normas. Pugna-se, pois, para além da observação da eficiência 

para a obtenção da consequente harmonização ou equilíbrio na ação econômica dos agentes; 

critérios outros como distributividade, justiça social, defesa do meio ambiente, erradicação do 

desemprego, superação dos nacionalismos, etc. Todos, a sua vez, devem ser internalizados e 

equacionados, segundo cálculo de custo e benefício, quando da tomada de decisões no âmbito 
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das relações de mercado; ou, na hipótese de existência de altos custos de transação, através de 

aparato jurídico-decisional que considere as consequências presentes e futuras da tomada de 

decisão segundo o PEES. 

Sob esse enfoque, os Estados envolvidos no sistema de trocas mundial, através das instâncias 

institucionalizadas, como é o caso da OMC, devem propiciar as condições mínimas para o 

desenvolvimento da atividade econômica e social de forma inclusora de todos os atores 

internacionais. Da mesma forma, consideradora de suas peculiaridades, ainda com vistas ao 

equilíbrio harmônico mantenedor da vida presente e futura, segundo possível e amplo acesso 

de todos aos benefícios de mercado, assim como, à necessária compensação pelos danos 

sofridos e a ampliação do espectro de beneficiados pelo acesso a riqueza. Na órbita 

internacional, superada a prática coercitiva deve ser implementado Direito persuasivo que 

garanta a atividade econômico-social regulando-a e dirimindo seus conflitos. A OMC passa, 

assim, pela franca possibilidade de assumir papel normativo, ao instituir normas funcionais de 

comércio internacional, direcionadas para que sejam atingidos objetivos explícitos de 

desenvolvimento mundial, mediante a inclusão efetiva dos países em desenvolvimento; assim 

como, evidenciando o papel positivo, da elaboração jurídico-normativa, ao constatar a 

eficácia de suas normas, ainda, fazendo com que tais regras sejam efetivamente cumpridas 

segundo necessária persuasão internacional com vistas ao desenvolvimento. 

Evidencia-se, portanto, a necessidade de pensar o ordenamento jurídico regulatório da 

logística interna e o Direito Econômico Internacional, especialmente o vasto repositório das 

normas multilaterais da OMC, de forma eficiente e inclusora, como meio para alcançar o 

desenvolvimento. As normas internas e internacionais assim reveladas devem observar o 

primado do PEES, seja por ocasião de sua elaboração ou aplicação, mas sem olvidar de 

critérios como justiça social, defesa do meio ambiente, superação dos nacionalismos, entre 

outros, que precisam ser internalizados e equacionados, segundo cálculo de custo e benefício, 

quando da tomada de decisão no âmbito das relações de mercado. 

Richard Posner ensina que a riqueza[19], não sendo o único critério de escolha social, deve, 

no entanto, ser considerada, tanto quanto outros anseios sociais. Assim, socialmente, deve ser 

almejada a distributividade da riqueza, mormente entre os países desenvolvidos, os países em 

relativo desenvolvimento e os países menos desenvolvidos propiciando-se a necessária 

inclusão, dos desejos de cunho não economicista, no cálculo econométrico de custo/benefício 

conforme utilização de metodologia adequada para a mensuração dessas variáveis. Por fim, 

objetiva-se a maximização do bem-estar das populações envolvidas. 

Dessa forma, o processo de tomada de decisões deve prosseguir ad infinitum até que o 

equilíbrio econômico-social seja estabelecido não mais no campo da utopia ou da pragmática 

individual de cada país. Esse é o desiderato da humanidade consciente sob a ótica jurídico-

econômica; até porque a riqueza de dado país esta relacionada com a pobreza de outro e, 

mesmo, os grandes problemas que atualmente assolam a humanidade urgem soluções 

conjuntas para que a vida na Terra ainda seja possível. Dito de outro modo; é preciso 

perseguir e harmonizar o bem-estar mundial, o desenvolvimento global dos povos e a 

manutenção da raça humana sob condições de vida fraternas e, no mínimo, suficientes, 

inclusive, segundo internacionalização dos mercados e do capital, gerando-se a equalização 

no nível de emprego mundial, nas condições dignas dos povos e na realização de fins sociais; 

metas, essas, que não podem ficar encasteladas em utópica projeção, necessitando de método 

econométrico eficaz e jurídico-eficiente de tomada de decisões que leve em consideração a 
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persuasão superadora da ganância que ronda o interesse econômico, como forma de 

direcionamento da ação em vista da construção de um mundo melhor. 

A tendência mundial em consequência da abertura econômica verificada no início do terceiro 

milênio; aponta para a disseminação dos processos econômico-sociais possibilitando a 

caminhada em busca da solução conjunta de problemas recíprocos em escala mundial, na 

medida em que se perde o sentido tradicional clássico de soberania e nacionalidade e se busca 

a igualdade global pela universalização[20] e consequente surgimento do cidadão global. 

É importante destacar que, mesmo agindo egoísta e utilitariamente[21], o homem precisa 

alcançar a luz da ação humanitária, pois, não o fazendo, condenar-se-á a sua própria sorte. A 

irracionalidade obscura levará ao extermínio, até pela deterioração do Planeta Terra, assim 

como ocorreu com tantas civilizações que pereceram, anteriormente, pela falta de fraternidade 

e pela falta de percepção do óbvio: a humanidade cresce globalmente e a transitoriedade da 

vida individual não representa nem justifica o isolacionismo doentio do poder ineficiente. 

No âmbito internacional há que prevalecer a negociação, o entendimento e a busca de 

soluções socialmente eficientes; vez que, a internacionalização dos mercados é inexorável e a 

lógica economicista impera, não se podendo ser ingênuo e acreditar em um perfil filantropo 

das nações bem aquinhoadas. É nessa perspectiva de reflexão que se discute o papel do 

Estado, do Direito Regulatório da Logística Interna, do Direito do Comércio Internacional, 

das instâncias institucionalizadas para resolução de controvérsias, como a OMC e do próprio 

mercado. Os Estados buscam, nas instituições econômico-políticas, a maximização de suas 

expectativas de forma a ser obtida a maior diferença custo-benefício. Isso não significa que a 

obtenção dessa maximização de resultados ocorra de forma indolor e equilibrada, ainda mais, 

se consideradas todas as contingências internacionais. Assim, organismos internacionais 

como a OMC, o Fundo Monetário Internacional - FMI e o Banco Mundial podem distribuir 

renda e alocar recursos a partir de tomada de decisão racional conforme ao PEES, fato que o 

mercado, por si, é incapaz de fazer em função da impossibilidade de sua auto reprodução ad 

infinitum. Dessa forma, o sistema econômico ideal deve perpassar o mercado globalizado e 

universalmente regulamentado como derradeira forma de atenuação entre a planificação – em 

que se tem a desvantagem de perder o referencial do valor econômico – e a concorrência 

desleal de mercado - que faz desaparecer as possibilidades de coexistência. 

Em função do exposto, tem-se que a tomada de decisão administrativa ou jurídico-legal não 

pode fugir do contexto integrativo em escala mundial, da difusão do Direito racional e 

conforme as possibilidades reais de meios concretos e da implementação de mercado que não 

pode se tornar arena da barbárie. O problema está em estipular, no Direito, o dever ser, 

segundo critérios, que, embora metafísicos, sejam factíveis. É o que o positivismo intentou; 

porém, como se percebe, de forma ineficaz, uma vez que não bastou corporificar o princípio 

através da lei codificada que; na maior parte das vezes, ainda continua descompromissada 

com o real em nome de valores inapropriáveis do campo metajurídico. No campo do Direito 

internacional do comércio, as regras que decorrem das negociações internacionais, 

frequentemente, resultam de criação ideológica e tendenciosa, segundo interesses egoístas dos 

sujeitos de direito internacional que; desconectadas com a realidade dos problemas e 

necessidades globais, aceleram o processo conflitivo ao invés de solucionar as crises sociais. 

Aplicar a Teoria Econômica ao Direito é possibilitar critério único e racional para se atingir 

um dever ser possível segundo condições dadas, diferentemente do dever ser idealizado, mas, 

frequentemente, inatingível devido ao seu descomprometimento com o mundo real ou seu 
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caráter meramente político-ideológico. Não obstante a constatação de dificuldades 

metodológicas para o uso da Teoria Econômica na análise e interpretação do Direito, é 

inegável a utilidade do instrumental teórico-econômico, seja como metodologia de 

interpretação da norma existente, seja como fundamento basilar na criação da mesma. Dessa 

forma, no mínimo, poderão ser eliminadas ou compensadas as ineficiências, tais como as 

externalidades[22] de mercado, uma vez propiciada a metodologia econômico-jurídica própria 

para a distribuição ou redistribuição da riqueza e consagração de direitos segundo a 

capacidade que tenham os agentes envolvidos, de promover o melhor bem estar social, através 

do uso eficiente dos recursos, e evitar os custos sociais ocasionados pelas externalidades 

negativas. Como desiderato dessa aplicação econômico-jurídica aos fenômenos sociais, em 

um sistema econômico mundial liberal capitalista que importe em primazia do indivíduo, tem-

se, conforme a LaE, economia do bem-estar pela maximização dos resultados e decisões 

tomadas em todos os setores da economia de mercado – idealmente, em concorrência perfeita 

- eliminando-se as deseconomias ou economias externas e igualando-se os custos sociais 

marginais às receitas sociais marginais. 

Toda a vez que é criada uma norma, implicitamente, é adotado parâmetro decisional aplicável 

ao caso concreto advindo da imposição normativa quando da tomada de decisão. Pode-se, 

então, adotar o parâmetro econômico como metodologia de análise ou como natureza 

intrínseca ao próprio Direito, de forma que o legislador ou o julgador, ao decidir, deve relevar 

os meios econômicos disponíveis para atingir fins específicos sob pena de ineficácia da 

norma. Com isso, implementa-se a aplicação do instrumental de análise do custo e do 

benefício de decidir, ponderando o objetivo a ser atingido e o consequente custo para alcançá-

lo. 

Do ponto de vista econômico, parte-se do pressuposto de que, incrementando a eficiência, se 

aumenta a riqueza, o que, necessariamente, não leva à equidade e à distributividade, haja vista 

a desigualdade[23] que também caracteriza a distribuição do aquinhoamento dos diversos 

fatores produtivos entre as nações. Assim, se a análise econômica de custos e benefícios não 

considera critérios distributivos, e, preconizando maiores lucros para um grupo, submete 

outro a carências; por outro lado, a distribuição regressiva leva a maiores injustiças em termos 

materiais. Destarte, devem ser considerados critérios progressistas de distribuição da riqueza, 

segundo processo de tomada de decisão que não leve à estagnação ou inoperância da 

atividade econômica. Torna-se útil o critério de eficiência de Kaldor-Hicks para a adjudicação 

do Direito, além de programas ou políticas distributivas a serem, cautelosamente, 

implementados pelos Estados, já que, infelizmente, nem sempre são computadas, no cálculo 

utilitário, questões particulares não avaliáveis, dentro do instrumental metódico disponível, 

como aquelas inerentes ao mérito social quando da tomada de decisão. Em gestão segundo 

tomada de decisão conforme ao PEES, portanto, pode ser pensado, por exemplo, o 

alavancamento das economias desfavorecidas na Comunidade Internacional de Países. Em 

verdade, pela simples análise de custo e benefício; podem ser internalizados custos externos 

próprios da pobreza vivida por países menos desenvolvidos como a poluição ambiental, o 

êxodo e a migração de seus povos desabastados em direção aos territórios dos países 

desenvolvidos, etc. 

O PEES, aplicado na elaboração e aplicação da norma internacional de forma social e 

economicamente eficiente, maximiza resultados esperados quando da adjudicação de direitos 

ou da determinação de obrigações – caráter recíproco das ações; porém, de forma a considerar 

o reflexo social e o custo externo imposto à sociedade presente ou, mesmo, futura, de forma a 

serem compensados, na totalidade, os prejuízos impostos pelo ganho presente das partes 
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envolvidas. Assim, evita-se que, em futuro não remoto; pelo emprego ineficiente de recursos, 

pela onerosidade causada ao processo produtivo doméstico, pelo desvio de recursos e pela 

criação de indicadores mercadológicos falsos ocorra o caos econômico próprio da carência de 

recursos em outras atividades mais adequadas para o desenvolvimento. O desvio de comércio 

internacional, como já bem lembrou Jacob Viner[24], leva ao emprego ineficiente da riqueza 

ocasionando alto custo para satisfazer a demanda interna, maior desemprego na economia 

externa, ou, mesmo, em outros setores da própria economia doméstica em virtude do 

mantenimento dos fatores produtivos em atividades ineficientes. Se for verdadeira a 

necessidade de manter alto o Produto Interno Bruto - PIB de dada economia doméstica, em 

perspectiva, mesmo, da própria LaE, ou, ainda, especificamente do PEES, não se pode 

permitir o uso inadequado dos fatores de produção; natureza, capital, trabalho, e, considera-se, 

ainda, tecnologia e iniciativa empresarial, em atividades ineficientes no mercado doméstico 

em detrimento da possibilidade de criação de comércio pelo uso dos recursos externos. Os 

princípios da especialização e da divisão internacional do trabalho; bem como a teoria dos 

custos comparativos absolutos, relativos e de oportunidade[25] indicam que a economia 

internacional é o palco ideal para a implementação da eficiência nas relações internacionais, 

desde que despojadas, estas, de tomadas de decisão meramente políticas e oportunistas. Se 

não pela ética altruísta e, mesmo, pela ação utilitária, decisões conjuntas devem ser tomadas 

em nome da mantença da vida na Terra, buscando-se a solução de tantos outros problemas 

reflexos gerados a partir da equivocada tomada de decisão internacional. Não se olvide que o 

próprio sistema mundial de comércio, encabeçado pela OMC busca a diminuição das barreiras 

tarifárias e não tarifárias ao comércio internacional pela aplicação de seus basilares princípios 

da most favorite clause nation – MFCN e do devido tratamento nacional aos produtos 

estrangeiros. Mesmo o artigo XXIV do Acordo Geral sobre Tarifas Aduaneiras e Comércio 

prevê a possibilidade das uniões aduaneiras e dos blocos econômicos que são vistos como 

etapas necessárias e provisórias para o equilíbrio econômico-financeiro-comercial de dada 

região com vistas ao equilíbrio de suas potencialidades marginais como taxa marginal de 

retorno de capital, preços, taxa marginal de rendimento do trabalho, custos e dotação dos 

fatores produtivos, etc. 

Na busca de vencer o xenofobismo econômico-comercial, tem-se que o PEES prima, quando 

da elaboração ou aplicação normativa, por sua essência econômica que, devendo ser eficiente 

- maximizadora de resultados esperados quando da adjudicação de direitos entre os agentes, 

ou quando determinante de obrigações - não deve olvidar a consideração, no cálculo 

econométrico, das variáveis de cunho social e temporal que, corretamente valoradas, devem 

ser internalizadas de forma que a relação de custo e benefício demonstre a realidade das 

utilidades que se aufere sacrificando determinados bens e serviços de outrem, ainda, 

considerado o maior número possível ou a totalidade dos agentes envolvidos e possibilitada a 

eliminação das externalidades para a sociedade presente e futura. Nesse diapasão, por 

inúmeras vezes, nos textos que envolvem a OMC e o GATT/94 verifica-se a excepcionalidade 

do tratamento favorecido aos países em desenvolvimento e aos de menor desenvolvimento 

relativo determinando-lhes a efetiva participação no comércio mundial de forma a conquistar 

a satisfação de suas necessidades para o derradeiro desenvolvimento econômico. Para tanto, é 

necessário que os países desenvolvidos pratiquem comércio inclusor, socialmente 

responsável, eficiente e considerador das consequências econômicas do abandono de parcela 

substancial da humanidade faminta e desfavorecida. O comércio internacional socialmente 

responsável de hoje significa amainar os problemas futuros que não serão vistos tão somente 

do outro lado da fronteira, como, também, nos espaços territoriais antes abastados e lideres na 

comunidade de países internacional. Todos pagarão a conta em maior ou menor grau, 
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embora, a princípio e de imediato, as populações menos favorecidas sofrerão as agruras da 

fome, do desemprego, da falta de recursos, da inviabilidade da vida em seus territórios, etc. 

Para evitar a catástrofe no cenário internacional, resta ao Direito ser aplicado de forma 

eficiente e, portanto, própria da excelência e da moral buscando a dimensão de justiça social: 

equitativa e distributiva, corrigindo injustiças e vindicando senso ético moral fraterno. De 

fato, sentimentos nobres de justiça, amor, honestidade, lealdade e outros, corroboram com a 

eficiência e reduzem as externalidades na medida em que a Lei passa a adicionar, no cálculo 

econométrico para a gestão e tomada de decisão, a generalidade dos custos financeiros, 

sociais, ambientais, humanitários, etc.; internalizando-os quando da violação dos próprios 

princípios morais e éticos. O altruísmo, por sua vez, também não está descartado da lei 

quando é raciocinado em termos econômicos na forma de derivação de utilidade, por parte de 

um sujeito de direito econômico internacional, em relação à utilidade de outro; de forma que o 

desejo ou anseio individual passa a ser correspondido conforme à satisfação do próximo. 

O Direito, como medida de justiça, tem de buscar parâmetro de decisão alinhado com os 

anseios da maioria ou totalidade do grupo social e conforme a técnica mais promissora e 

racional disponível, sem deixar de necessariamente compensar os perdedores do sistema de 

comércio, a exemplo do defendido por Kaldor e Hicks[26]. O que passa, entretanto, no 

cenário internacional, é que, tomando, seus agentes, decisões administrativas ou pactuando 

acordos internacionais de comércio, impingem, não raras vezes, vontade política não virtuosa, 

desleal, inescrupulosa, inconsequente com o outro, não altera e, inclusive, ineficiente do ponto 

de vista econômico já que, em muitos casos, trocam-se falsos benefícios de hoje pelos 

inúmeros problemas de amanhã. No cenário internacional, deve ser almejada e conquistada a 

ação eficiente que, se não pode ser estéril, em uma perspectiva própria do realismo, também 

não pode ser ingenuamente utópica. A mudança social, seja nas bases das economias 

domésticas, seja no cenário internacional com que os diversos parceiros internacionais se 

defrontam, só pode ser exequível pelo trabalho, pelo avançar cultural, pela consideração do 

outro[27], pela globalização efetiva da riqueza e das dores, pela tomada de decisão conjunta, 

pela gestão socialmente eficiente, pela consecução de tratados e pactos comerciais, bem 

como, pela justiça econômico-jurídica conforme ao PEES. Do contrário, restarão falhas de 

mercado, a distribuição e o acesso desigual aos recursos e a alocação ineficiente destes; e, por 

consequência, a injustiça em função do desperdício e da escassez. Destarte, relevado o atual 

cenário neoliberal[28] é impossível, em ambiente internacional, prescindir da ação do Estado 

como reorganizador das relações econômico-sociais, no ambiente internacional, através do 

Direito e consequente justiça[29]. 

Justiça, segundo a ótica econômico-jurídica, refere à compensação de cada agente, no 

mercado, segundo seu interesse, observado o de terceiros[30], destacando-se a reciprocidade 

entre os ditos interesses inter-relacionados. Justiça, segundo a ótica do direito tradicional, é 

dar a cada um o que lhe pertence – justiça corretiva de Aristóteles; ou, ainda, segundo o 

Mestre macedônio, tem-se a ideia de justiça distributiva conforme a proporcionalidade em que 

cada um tenha contribuído para o bem estar social, tratando-se os iguais com igualdade e os 

desiguais com desigualdade[31]. Justiça, também é fazer, aos outros, o que se gostaria que 

fosse feito para si - alteridade. Dentro da ótica econômico-pragmática, a justiça deve ser 

alcançada não em função da necessidade de retribuição de um dano causado, por exemplo, 

mas da composição ideal das partes para, assim, ser alcançado estado superior de bem-estar 

para todos os envolvidos presentemente e quiçá afetados no futuro. 
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Defendida a justiça econômica como pragmática, deve ser lembrada a posição de Hayek 

ponderando que não se pode atribuir o conceito de justiça a processos econômicos, cujos 

resultados são naturais segundo Leis Econômicas específicas. Atribuir à determinada 

consequência de uma ação lógica, segundo as máximas da Ciência Econômica, a qualidade de 

justa ou injusta é o mesmo que acusar a medicina de não observar as normas de culinária. 

Hayek[32] ensina que, em uma economia de mercado liberal, os preços - como sinalizadores 

das atividades e produtos necessários - tão somente indicam as necessidades individuais e 

sociais que devem ser satisfeitas, desconsiderando o mérito ou a ética da escolha natural de 

mercado – catalaxia - e cumprindo papel indicativo das ações humanas naturais que, de outra 

forma, seriam determinadas em um curso alterado - forçado - através de um critério qualquer 

aleatoriamente escolhido ou imposto. Assim, a liberdade de mercado é o melhor caminho para 

que se faça justiça e bem-estar. 

Por sua vez, Amartya Sen esclarece que não é possível solução única e multiuso; como “abrir 

mercados” ou “ajustar os preços”, destacando as ações do próprio Banco Mundial. Em vez 

dessa espécie de solução, é preciso haver uma abordagem integrada e multifacetada, visando 

a um progresso simultâneo em diferentes frentes, incluindo diferentes instituições que se 

reforçam mutuamente[33]. Nesse sentido, a utilização cuidadosa de critérios econômicos 

harmonizados com objetivos de justiça e bem-estar social, podem representar, na esfera 

internacional, alternativa para criação e aplicação das regras do comércio internacional rumo 

ao desenvolvimento equilibrado. 

Respeitada a posição daqueles que não podem aceitar a economicidade no Direito ou a 

associação da eficiência com justiça, resta, como verdade, que necessário é, e justo, também, 

a garantia de regras iguais[34] e proteção institucional das relações sociais, na esfera do 

comércio internacional, para a consecução de profícua divisão internacional do trabalho e 

adequada distribuição dos benefícios do comércio com vistas ao desenvolvimento humano. 

Necessária, pois, é a busca de mínimas condições de justiça asseguradoras e mantenedoras da 

liberdade socialmente responsável no exercício da atividade econômica, vez que se reconhece, 

em um estado de concorrência perfeita, no qual não impere o despotismo dos 

economicamente poderosos, o estado utópico do sistema econômico comunista[35]. O 

resultado do modus operandi dos agentes econômicos, inseridos em contexto regulamentado 

segundo o PEES, é, em última instância, a defesa dos interesses pessoais e diretos de todos, 

tais como: a sobrevivência e a satisfação de suas necessidades vitais, dentre outros; de modo 

racional, através do uso eficiente dos escassos recursos, seja, por meio do indicativo do 

mercado em primeira instância ou, na falha deste, através da regulamentação e da aplicação 

de justiça que deve, invariavelmente, defender o interesse econômico-social[36] promissor e 

propulsor do desenvolvimento do Planeta e de seus habitantes que, antes de serem nacionais e 

agentes nos espaços econômicos domésticos; ou, agentes e sujeitos de direito internacional 

econômico; são, em verdade, filhos e irmãos da grande mãe Terra. A humanidade, 

hodiernamente, almeja o desenvolvimento que deve ser global e, para tanto, não há espaço 

para a ação descomprometida com o outro, sob pena da ineficiência que compromete a 

própria sobrevivência da humanidade; assim, não se justifica a ganância que desconsidera o 

social; nem a inércia que aumenta o fardo do próximo. Muito menos, justifica-se a destruição 

do suporte material da vida na Terra, uma vez que se entende, dentro de perspectiva de 

progresso e includente, ser, a riqueza social, individualmente apropriada, porém, e sempre, 

segundo o eficiente uso comprometido pelo PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA ECONÔMICO 

SOCIAL. 
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O homem, sendo mais que seus desejos materiais, é ser espiritual e social que necessita da 

sociedade para, assim, usufruir com plena intensidade o seu direito de vida. 

  

Considerações Finais 

  

O Direito Econômico, em sua vertente administrativa é adequado para a regulação da logística 

interna voltada para a implementação do comércio exterior; assim como, o Direito Econômico 

Internacional também propicia a institucionalização necessária para a efetivação do comércio 

internacional, mormente relevado critério de integração, interpretação ou metodologia que 

agregue justiça e eficiência. Destarte, através do Direito e da Ciência Econômica implementa-

se a ação jurídico-administrativo - econômica eficiente dos Estados e dos sujeitos de Direito 

no âmbito internacional com vistas ao desenvolvimento. A LaE é critério de justiça 

econômico-jurídico próprio para a criação e a aplicação do Direito de Regulação Econômica 

Interna, propiciando a adequada infraestrutura e logística para operacionalização do comércio 

internacional; bem como, para a institucionalização e aplicação do Direito Econômico 

Internacional. Em que pese o afirmado, a aplicação da LaE deve primar e observar, como 

categoria que se defende, o PEES na regulamentação do Direito do Comércio Internacional e 

na disciplina da logística interna de cada Estado. 

O homem, países e governos lidam amiúde com situações que requerem imediata e adequada 

tomada de decisões jurídico-econômicas, certamente, influentes em suas vidas e na dos 

demais agentes envolvidos nos processos sociais verificáveis no campo das relações 

internacionais. Decorre, mesmo, que os direitos e deveres advindos da tomada de decisão 

individual refletem, em verdade, interesses recíprocos se verificada a necessária convivência 

em sociedade. Não há mais espaço para ideais e consequentes criações normativas, mormente, 

na esfera internacional, calcados exclusivamente em concepções político-ideológicas 

desconhecedoras do bem-querer, ainda que seja o mercado que imponha as decisões e guie os 

egoísmos individuais e nacionais para a maximização do lucro. 

A regulamentação do comércio internacional, em busca da eliminação do desequilíbrio social, 

deve determinar a obrigação de compensação dos desfavorecidos ou destituídos de suas 

prerrogativas em função da adoção de possibilidades socialmente eficientes. Dessa forma, nas 

negociações multilaterais ou na tomada de decisão dos órgãos de solução de controvérsia 

institucionalizados, a partir da lógica do jurista-economista, os agentes devem maximizar suas 

decisões, eliminando externalidades, através da sua inclusão no cálculo econômico, como 

defendido segundo o PEES. 

A aproximação entre o Direito e a Teoria Econômica, tornando o primeiro racional, segundo 

os parâmetros da segunda Ciência, torna-se possível, segundo aplicação do PEES, uma vez 

que o comando normativo seja exequível; relevadas as suas restrições materiais, segundo se 

almeje a equiparação dos níveis de satisfação e bem-estar individuais e coletivos nas 

sociedades domésticas e externas; ainda, mediante o implemento do tratamento equitativo, aos 

iguais, e diferenciado, aos desiguais. A derradeira justiça, sob perspectiva econômica, deve 

difundir, então, incentivos para a ação socialmente desejada ou obstáculos para a consecução 

de atos condenados pelo acordo social na esfera interna e externa dos diversos agentes 
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participantes do cenário internacional de comércio previamente estabelecido em normas, nos 

costumes, etc. 

Partindo do pressuposto de que o comércio internacional se desenvolve em ambiente 

orientado pelo interesse econômico e que alternativas idealizadas já fracassaram diante dos 

egoísmos que caracterizam o sistema de trocas, propõe-se a viabilidade da doutrina Law and 

Economics, enquanto critério orientador para criação e aplicação das normas reguladoras do 

trânsito mundial de bens. Tal fato decorre da necessária interatividade que deve haver, entre 

os interesses econômicos que caracterizam o comércio multilateral e a premência em desfazer 

as desigualdades de países desenvolvidos, países de relativo desenvolvimento e países menos 

desenvolvidos. Deseja-se, com isso, vislumbrar espécie de convergência entre os ideais 

sociais e os princípios estritamente econômicos nas ordens econômicas interna e externa, sob 

risco de uns ameaçarem os outros. 

Desse modo, dadas as restrições materiais (escassez), segundo se almeje a equiparação dos 

níveis de satisfação individuais e coletivos envolvidos no caso concreto e mediante o 

implemento do tratamento equitativo aos iguais e diferenciado aos desiguais, busca-se 

promover a derradeira justiça em perspectiva econômica, ao difundir incentivos para a ação 

socialmente desejada. 

No caso específico do Direito do Comércio Internacional, deve ser aventada a possibilidade 

de sugerirem-se modificações na criação normativa e nos processos decisórios da solução de 

controvérsias, a partir de pragmática interpretação normativo-econômica. Tendo em vista o 

sistema de comércio internacional, propõe-se o dinâmico Direito interpretado à luz da 

eficiência e da racionalidade econômica, mas não se desprezando a visão social dos 

fenômenos, maxime quando se almeja o desenvolvimento e não meramente o crescimento 

econômico. As externalidades que surgirem nesse processo, como a fome, a violência social, 

o desemprego e outras mazelas, necessitam ser incluídas em cálculo econométrico para serem 

mensuradas e internalizadas, sob risco do Direito tornar-se ideal inalcançável. 

A partir do exposto inferem-se as seguintes considerações e estratégias no intuito de habilitar 

a regulação da logística doméstica e o sistema de comércio mundial de forma justa, 

equilibrada e capaz de viabilizar condições sociais que assegurem o almejado 

desenvolvimento: 

a) A regulação da logística interna deve propiciar condições de efetividade das políticas para 

o desenvolvimento da indústria doméstica nacional sem, no entanto, desviar o comércio 

internacional e, ainda, segundo emprego efetivo e eficiente dos fatores produtivos. 

b) A disciplina do fenômeno econômico, tanto no âmbito interno como no internacional, pela 

norma, deve primar pela interação entre as premissas das ciências sociais, mormente, 

relevados os ideais de justiça social e de eficiência em visível processo dialético; 

c) Os procedimentos e máximas interpretativo-jurisdicionais na esfera da doutrina Law and 

Economics podem legitimar a prática econômica global, desburocratizada e livre dos 

resquícios fundamentalistas extremados, mormente considerados os ditames do PEES; 

d) Deve-se, em detrimento do possível desvio de comércio, pelo uso ineficiente dos fatores 

produtivos, viabilizar-se sistema econômico líbero-social dentro de perspectiva de interação 
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entre interesses capitalistas e necessidades sociais; mediante a internalização, no cálculo 

econométrico, das diversas externalidades presentes e futuras; 

e) Urge, constatar a mudança do paradigma mecanicista-procedimental para um modelo 

holístico-interativo nos diversos campos do conhecimento, em especial das Ciências Sociais, 

do Direito e da Economia. 

f) A crise jurídico-normativa do Direito do Comércio Internacional e as dificuldades para 

implementação de regulação eficiente na logística doméstica dos Estados são fruto de 

políticas equivocadas de manutenção do poder local em detrimento do pensar coletivo na 

Comunidade de Estados mundial; e 

h) Existe possibilidade de complementação entre as políticas regulatórias das instituições 

voltadas para o comércio exterior e as políticas pactuadas no âmbito internacional com vistas 

ao uso socialmente responsável da riqueza e a busca da eficiência econômica. 

De todo o exposto, defende-se, perspectiva econômico-jurídica própria do Princípio da 

Eficiência Econômico Social capaz de amenizar as ineficácias próprias do Ordenamento 

Jurídico regulatório da logística doméstica e do Direito do Comércio Internacional superando-

se as angústias que rondam os ideais da ordem jurídica mundial. Naturalmente, não se 

desconhecem as extremas dificuldades que deverão ser vencidas frente a um histórico 

desequilíbrio entre o individual e o coletivo, entre o atraso e o desenvolvimento, entre os 

métodos jurídico-coercitivo e jurídico-persuasivo. De qualquer maneira, o debruçar sobre 

novas soluções precisa ser exercitado para lançar alternativas capazes de fomentar a discussão 

e viabilizar estratégias na busca do bem-estar social, econômico e jurídico. 
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Contratos, Reparação de Ilícitos Civis, Penal e Constitucional, dentre outros. POSNER, 

Richard. Economic Analisys of Law. Boston: Little Brown, 1977. p. 15 e 16. (Tradução 

Liver). 

[12] Guido Calabresi in Some Thoughts on Risk Distribution and the Law of Torts, 70 Yale 

L.J. 499(1961) e Ronald Coase, The Problem of Social Cost. 3J. Law & Econ. 1 (1960). 

Ainda é de se ressaltar o trabalho do pensador italiano Guido Alpa. 

[13] O movimento Law and Economics pode ser apreciado em quatro vertentes básicas. A 

Tradicional, de Richard A. Posner, a Public Choice, a Escola dos Property Rights e os 

Estudos da Crítica Jurídica. Para maiores esclarecimentos remete-se à obra de Andrés 

Roemer, Introducción al Análisis Económico Del Derecho. Trad. José Luiz Pérez Hernandes. 

México: Fondo de Cultura Económica, 1994. 
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[16] PARETO, Wilfredo. Manual de Economia Política. Tradução de João Guilherme Vargas 

Neto. São Paulo: Abril Cultural, 1984. 

[17] Justificando a existência do Estado, Vital Moreira ensina: Reconhecida definitivamente a 

incapacidade da economia para se regular a si mesma, em absorver ou neutralizar os 

conflitos que a dilaceram, em corresponder às exigências que lhe são afeitas por uma 
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sociedade que reclama o aproveitamento integral das suas potencialidades; reconhecida essa 

situação, é sobre o estado que vem impender a execução de papéis que até aí lhe estavam 

defesos. Ë o estado que vem reclamar-se de ‘principal responsável pelo curso da economia, 

instituindo todo um quadro institucional em que ele se move, controlando-o, dirigindo-o ou 

dedicando-se diretamente à produção econômica. Ver in MOREIRA, Vital. A Ordem 

Jurídica do Capitalismo. Lisboa: Centelha, 1978. p. 55-56. 

[18] Diz Weber: (...) segundo a experiência histórica, atrás de toda economia existe um 

elemento coercitivo atualmente, manejado pelo Estado e, em épocas passadas, amiúde, pelas 

corporações - e até mesmo uma economia socialista ou comunista dele necessita para por em 

prática suas ordenações; mas esta coerção, agora não é, precisamente, uma atuação 

econômica, e sim, tão somente, um meio para assegurá-la. Ver in WEBER, Max. História 

Geral da Economia, p. 10. 

[19] POSNER, Richard A. Economic Analysis of Law, p. 13.; POSNER, Richard A. Antitrust 

Law: An Economic Perspective, p. 4. 

[20] Norberto Bobbio fala do Direito Universal: (...) é a ideia limite do universalismo jurídico 

contemporâneo; é uma unidade procurada não contra o positivismo jurídico, com um retorno 

à ideia de um direito natural revelado à razão, mas através do desenvolvimento, até o limite 

extremo, do positivismo jurídico, isto é, até a constituição de um Direito positivo universal. 

BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. 5. ed., Tradução de Maria Celeste C. J. 

Santos, rev. Téc. Cláudio de Sicco, Brasília: UNB, 1994. p.165. 

[21] O homem, agindo egoisticamente, acaba por trabalhar em função do social, sob pena de 

não o fazendo, sucumbir pela impossibilidade de subsistir em meio à ruína total de seus 

semelhantes. Ensina Oscar D. Corrêa sobre o altruísmo interessado que, por fim, leva á 

integração dos homens: Por isso falamos em egoísmo execrado e em altruísmo interessado: o 

homem verificou, nesses milênios de convivência, que não pode viver só para si, para seus 

interesses, sua vontade, porque tem de conviver (viver com) Melhor, pois, que aprenda a 

fazê-lo. Abrindo mão, interessadamente, de algumas pretensões, para realizar outras, na 

escolha forçada, na opção necessária e econômica (em face da escassez) e racional, de quem 

não pode conseguir tudo. (...) A abdicação parcial em favor do social é, por isso, altruísmo 

interessado, ou egoísmo inteligente (...) Como, aliás, na vida, em geral, acontece (...). Ver in 

CORRÊA, Oscar Dias. O Sistema Político-Econômico do Futuro: o societarismo. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 1994, p. 151. 

[22] Diferença entre os custos particulares e os custos sociais ou entre lucros particulares e 

lucros sociais. 

[23] Enquanto a Ciência Econômica parte do pressuposto da desigualdade, no Direito pode 

ser intuída a justiça que almeja a equidade. Observa-se, no entanto, que seja em estado de 

natureza, seja em sociedade e, mesmo que utopicamente igualadas as condições de todos os 

homens, restam, eles, diferenciados, após algum tempo. Não há um conflito real ou é aparente 

o conflito entre Economia e Direito; já que, a primeira Ciência, busca a criação eficiente da 

riqueza; enquanto, à segunda, compete garantir a segurança jurídica e a equidade das relações 

que não foram previamente determinadas ou cujos custos de transação são inaceitáveis. 

[24] VINER, Jacob. The Customs Union issue. Carnegie Endowment for International Peace, 

New York. 1950. 
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[25] Ver os estudos de HECKSCHER, Eli, The Effect of Foreign Trade on The Distribution of 

incomes, in “Ekonomisk Tidskrift”, XXI,1919 e de Ohlin, Bertil, Interregional and 

international trade, Harvard University Press, Cambridge, 1932 ou a tradução para o 

português Comercio interregional e internacional, Oikos-tau, Barcelona, 1971. 

[26] Ver Hicks, The Foundations of Welfare Economics, en 49 “Economic Journal”. 696, 

1939 e Kaldor-Hicks, Welfare propositions of economics and interpersonal comparisons of 

utility, en “Economic Journal”, v. 49, nº 549, 1939. 

[27] Ver LÉVINAS, Emanuel. Humanismo do outro homem. Petrópolis, RJ: Vozes, 1993; 

LÉVINAS, Emanuel. Entre nós: ensaios sobre a alteridade. Trad. Pergentino Stefano Pivatto 

(Coord.), Evaldo Antônio Kuiava, José Nedel, Luiz Pedro Wagner, Marcelo Luiz Pelizolli. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2004 e HABERMAS, Jurgen; A inclusão do outro: estudos de teoria 

política. Trad. George Sperber, Paulo Astor Soethe e Milton Camargo Mota. 2 ed. São Paulo: 

Loyola.2004. 

[28] Lembre-se das crises econômicas de proporções mundiais que assolaram os países 

desenvolvidos a partir da ruptura do sistema imobiliário norte-americano, em 2008 e, suas 

consequências espalhadas nas economias mundiais. Na Europa, foram marcantes as 

dificuldades econômico-financeiras sofridas pelos países membros, em especial, pela Grécia, 

Espanha e Portugal para manterem suas economias nos patamares da União Econômica, em 

2010. 

[29] Segundo o Teorema de Coase, uma vez inexistentes os custos de transação, é indiferente 

que os direitos sejam determinados previamente, restando, sempre, a possibilidade de 

realocação dos mesmos segundo interesses dos particulares envolvidos. Resta, sim, papel de 

relevada importância, para o Direito, no caso de verificação de desvios de mercado - falhas de 

mercado - ou quando existirem altos custos de transação que impeçam as partes em conflito 

de transigirem; além do controle do poder de polícia em relação ao comportamento social dos 

indivíduos. A princípio, deve ser ressaltado que não se está a fazer apologia do Estado 

mínimo e a não funcionalidade do Direito; muito pelo contrário, as instituições 

administrativo-jurídicas são necessárias em um mundo no qual o estado utópico de mercado 

de concorrência perfeita não existe. Sobre os custos de transação, ver in COASE, Ronald H. 

The Problem of Jurisprudence, p.1-44. 

[30] Posner trabalha a questão da justiça distributiva, bem como, da justiça corretiva, a partir 

de Aristóteles, afirmando que é necessário corrigir o senso comum de que as ideias 

Aristotélicas, bem como, Kantianas de justiça são mais aceitáveis, moralmente, do que 

aquelas próprias de uma visão pragmática e instrumental in The Problems of Jurisprudence, p 

313-352. 

[31] ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Tradução de Mário da Gama Kurg.3. ed. Brasília: 

Ed. UNB.C.1985,1992, p. 95. 

[32] HAYEK, Friedrich. August Von. Direito, Legislação e Liberdade: Uma nova 

formulação dos princípios liberais de justiça e economia política. Tradução de Maria Luiza 

X. de A. Borges. São Paulo: Visão. 1985, p. 129-157. 

[33] SEM, Amartya. Desenvolvimento como liberdade, p. 152. 
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[34] No sentido de que as normas melhor apropriadas para o caso concreto devem ser 

emanadas pelos juízes – tomadores de decisão ? HAYEK, Friedrich. August Von. Direito, 

Legislação e Liberdade: Uma nova formulação dos princípios liberais de justiça e economia 

política, p. 109 e ss. 

[35] Explica-se. No sistema econômico de livre concorrência perfeita, os fatores produtivos 

estão plenamente remunerados, as necessidades de todos satisfeitas e não há interesse no 

rompimento do equilíbrio estático e dinâmico da economia a curto e longo prazos. Não há 

abuso de poder econômico, não há aumento arbitrário de lucros, a demanda é plenamente 

atendida pela oferta. Em um sistema socialista e, mesmo, no aperfeiçoamento do efetivo 

comunismo, a divisão dos bens de produção e pessoais, dos fatores produtivos e a estrutura 

econômica permitiriam o bem-estar de todos que trabalhariam em prol da sociedade. Ambos 

os sistemas são teoricamente perfeitos, entretanto, para torná-los factíveis, resta 

evidentemente necessário o rompimento com a mentalidade egoísta, própria daqueles que tem 

medo de integrar, de aproximar e de conviver, seja na esfera doméstica, quanto no ambiente 

internacional. Em que pese o exposto, autores como Norberto Bobbio defendem uma possível 

universalização; como é visto em sua obra, em que se destaca Derecho y ciencias sociales. en 

Contribución a la teoría del Derecho, trad. Alfonso Ruiz Miguel, Fernando Torres Editor, 

Valencia, 1980; Estado, Governo e Sociedade – para uma teoria geral da política, 3ª ed., 

trad. Marco Aurélio Nogueira, Paz e Terra, São Paulo, 1990; Teoria do ordenamento jurídico, 

5ª ed., trad. Maria Celeste C. J. Santos, rev. téc. Cláudio De Cicco, Editora da Universidade 

de Brasília, Brasília DF, 1994; El Problema del positivismo jurídico, trad. Ernesto Garzón 

Valdés, 3ª ed., Distribuciones Fontomara, México, 1994; Direita e esquerda: razões e 

significados de uma distinção política, Editora da Universidade Estadual Paulista, São Paulo, 

1995; Matteuci Nicola y Pasquino Gianfranco, Dicionário de política, trad. Carmen C. 

Varíale y otros, coord. trad. João Ferreira, rev. geral João Ferreira y Luis Guerreiro Pinto 

Cascais, 7ª ed., Universidade de Brasília, Brasília, DF, 1995. 

[36] Segue-se a lição de Rudolf Von Jhering para afirmar que o Direito é o interesse 

juridicamente protegido; acrescentando-se que, no mundo hodierno, interesse é a manutenção 

de patamares desenvolvimentistas eficientes nas relações sociais. JHERING, Von Rudolf. La 

dogmática Jurídica, Buenos Aires: Losada, 1946, p. 189. Oscar Dias Corrêa, socorrendo-se 

em Bobbio, ensina que a decisão individual, consciente ou não, na maioria das vezes, acabará 

por conduzir à busca do bem coletivo: Esquecem-se os excessos individualistas se o homem 

acaba por compreender que não só não pode viver só, como sua tranquilidade (felicidade) 

depende da tranquilidade que os outros homens possam também usufruir. Não se trata, pois, 

de ação consciente, nem se precisa recorrer ao contratualismo, à noção de contrato social 

que se estabeleça; mas de um objetivo que se alcança pela compreensão da coexistência, da 

convivência, inconsciente e progressivamente, pela própria experiência vivida pela 

Humanidade, sem necessidade de desvendar nas doutrinas contratualistas o fundamento. Ver 

in CORRÊA, Oscar Dias. O sistema político-econômico do futuro, pp. 144-145. 
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A INTEGRAÇÃO DOS TRANSPORTES AÉREOS NO MERCOSUL E A ATUAÇÃO 

DA AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL  

 

Fabiano Teodoro de Rezende Lara 

Pablo Georges Cícero Fraga Leurquin 

 

RESUMO 

Faz-se uma reflexão sobre a integração dos transportes aéreos no Mercado Comum do Sul 

(Mercosul). Aponta-se a Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), instituída pela Lei 

11.182, de setembro de 2005, como uma importante instituição. Apresentam-se conceitos 

econômicos e jurídicos fundamentais para a compressão da temática. Em seguida são 

desenvolvidos três pontos essenciais, começando pela importância da integração do setor 

aéreo para o desenvolvimento do Mercosul. Busca-se compreender a atuação da ANAC 

dentro da sistemática das agências reguladoras no contexto da Constituição Federal de 1988. 

Por fim, analisa-se a concepção moderna da defesa da concorrência como instrumento de 

efetivação de políticas públicas. 

 

Palavras-chave: Integração dos serviços aéreos, Mercosul, ANAC.  

 

RÉSUMÉ 

Ce travail présente une réflexion sur l'intégration des transports aériens dans le Marché 

commun du Sud (Mercosur). L'Agence Nationale de l’Aviation Civile (ANAC),instituée par 

la loi 11.182, de septembre 2005, est reconnue comme étant  une importante institution. Le 

thème est tout d'abord contextualisé et dans un second temps des concepts permettant sa 

compréhension sont présentés. Trois points essentiels sont ensuite développés, d’abord 

l’importance de l’intégration du secteur aérien dans le développement du Mercosul. 

Comprendre l’ANAC dans la systématique des agences régulatrices dans le contexte de la 

Constitution Fédérale de 1988. À la fin, analyser la conception moderne de la défense de la 

concurrence en tant qu’instrument effectif des politiques publiques. 

 

Mots-clés: Intégration des services aériens, Mercosul, Anac. 
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1. Considerações iniciais 

 

Contextualizando o objeto de estudo 

 

De acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada1 (IPEA), no comunicado de 

nº 54, de maio de 2010, intitulado de “Panoramas e Perspectivas para o Transporte Aéreo no 

Brasil e no Mundo”, em perspectiva mundial e de longo prazo, vive-se extraordinária expansão 

do setor aéreo. Isso decorre de uma junção de ganhos de eficiência em quatro searas, a saber: 

tecnológica nas aeronaves e dos sistemas de propulsão; profissional, aumento da produtividade 

dos empregados das empresas aéreas; gerencial, no que tange à condução dos recursos 

financeiros, humanos e materiais das empresas; e institucional, no melhor relacionamento entre 

o poder público concedente e as empresas operadoras, em termos da modernização e adequação 

da função reguladora.  (IPEA, 2010, p-3). 

Pois bem, a despeito do panorama positivo aviação civil, cumpre destacar que existe 

forte concentração do tráfego aéreo mundial de pessoas nas rotas internas dos Estados Unidos, 

Canadá e da Comunidade Européia. Em 2008, essa concentração chegava a 61% da demanda 

mundial e se acrescido as rotas internacionais do Atlântico Norte para o pacífico – Sudeste e 

Asiático – Japão, a concentração chega a 88%. (IPEA, 2010, p - 5). Para compreender melhor 

os dados apontados colaciona-se tabela 01, elaborada pelo IPEA (2010, p-6), que compara a 

relação passageiros-quilômetros pagos em vôos regulares2 internacionais e domésticos de 

passageiros em grandes regiões3. 

 

TABELA 01 

                                                           
1  O IPEA é uma fundação pública federal que se vincula à Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da 
República. O seu principal objetivo é fornecer suporte técnico e institucional às ações governamentais para a 
formulação de políticas públicas e programas de desenvolvimento brasileiros. Via de regra, o Instituto publica 
comunicados com fito de antecipar alguns estudos e pesquisas realizados pelo mesmo, com linguagem sintética e 
objetiva sobre a temática abordada e, em geral, são sucedidos por notas técnicas, textos para discussão, livros e 
demais publicações. (fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/, acessado em 06 de abril de 2010) 
2 De acordo com Pinto (2008, p-7), há duas categorias o transporte aéreo: o regular e o não regular. A primeira 
engloba todas as linhas permanentes, já a segunda engloba as linhas de caráter eventual, incluindo vôos charter, 
que são aqueles que esperam completar a lotação para levantar vôo, e taxi aéreo. 
3 As regiões são: América do Norte; Europa; Ásia, Extremo Oriente e Pacífico; América Latina e Caribe; Oriente 
Médio e África. 
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Constata-se que, na divisão realizada pelo IPEA, a região da América Latina e Caribe é 

a terceira região que menos tem concentração de tráfego aéreo mundial para vôos regulares 

internacionais e domésticos de passageiros em 1996, ficando à frente apenas da África e 

Oriente Médio. Acontece que, do ano de 1996 a 2008, a região da América Latina e Caribe 

cresceu 112,2 %, ficando à frente, no que tange ao crescimento, da Europa (71,3%) e da 

América do Norte (36,9%). No entanto, não foi suficiente para alterar sua posição diante das 

demais regiões, mantendo-se na mesma situação de 1996.  

 Para analisar a situação do transporte de carga, o Instituto também utilizou a mesma 

estratégia, isto é, dividiu os países nas mesmas seis grandes regiões. Ao analisar os dados da 

Tabela 2, constata-se que os resultados foram bem similares ao apresentado na Tabela 1, sendo 

ponto divergente o fato de a concentração ser um pouco mais elevada no grupo Ásia, Extremo 

Oriente e Pacífico (IPEA, 2010, p - 6). Para compreender essas informações referentes a esse 

setor do transporte aéreo colaciona-se a tabela 02, que o IPEA (2010, p-6) trouxe em seu 

estudo. 

  

TABELA 02 

 

4799



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

Percebe-se na Tabela 02 que o grupo América Latina e Caribe encontra-se na mesma 

posição da tabela relativa ao transporte de passageiros. Todavia, no que tange à concentração a 

nível mundial do tráfego aéreo mundial de cargas, está dividido de forma mais equânime entre 

América do Norte; Europa; e Ásia, Extremo Oriente e Pacífico. Este último grupo apresentou 

crescimento durante o período de 1999-2008 que o levou para segundo lugar no ranking de 

concentração dessa modalidade de transporte, superando a Europa. Esses dados mostram que a 

participação da América Latina ainda é muito insipiente no contexto internacional e não 

coaduna com suas perspectivas de crescimento econômico.  

De acordo com o IPEA (2010, p-2), para se compreender a relação íntima entre o 

crescimento econômico e o crescimento do setor aéreo em perspectiva global, é necessário que 

se analisem as duas espécies de transporte aéreo, de passageiros e de cargas.4 No que tange à 

movimentação de cargas, vem-se induzindo cadeias logísticas complexas que visam suprir as 

demandas das compras pela internet, bem como para dinâmica de mercadorias que exigem 

rapidez na entrega e cujo valor justifica a utilização do transporte aéreo. Já no tocante ao 

transporte de passageiros, o aumento de produtividade e diminuição dos preços das passagens 

gerou grande crescimento das escalas de movimentação, aumentando o fluxo de viagens de 

turismo e de negócios, agregando valor à complexa cadeia de aviação civil. 

Isto posto, Barat (2007) elucida que, no atual panorama de economia globalizada, a 

logística e o transporte passaram a atuar como questões de grande importância na inserção mais 

                                                           
4 De acordo com a visão de Pinto (2008, p - 7), o transporte aéreo subdivide-se em passageiros, carga e mala 

postal. É válido neste momento registrar que no presente estudo utilizar-se-á o termo transporte de cargas para 
englobar  não apenas as cargas, mas também os correios e malas postais, devido à similitude da tecnologia 
empregada. 
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plena no comércio mundial. Assim, a existência de infraestruturas adequadas, sistemas 

operacionais eficientes e empresas nacionais privadas de porte para a logística e o transporte 

são condições fundamentais para que as negociações entre países e blocos se realizem com 

maior reciprocidade. 

Ainda sobre a relação entre o crescimento econômico e o crescimento do setor aéreo, a 

título de ilustração, recorde-se estudo feito pelo Banco Nacional de Desenvolvimento 

(BNDES), sob organização de Marchetti (2001, p-2), ressaltando que o crescimento do Produto 

Interno Bruto (PIB) de um país gera um impacto de cerca de três vezes maior na aviação. Para 

ilustrar essa relação, no referido estudo foi feita uma tabela que compara o crescimento do 

Produto Interno Bruto do Brasil e a quantidade de vôos, senão veja-se: 

 

 

 

O estudo destaca que a queda que aconteceu no ano de 1999 se deu principalmente pela 

variação cambial ocorrida no mês de janeiro, fato este que trouxe forte impacto sobre a 

demanda e os custos das empresas. 

Nesse sentido, resta evidente que o crescimento do setor aéreo é efeito do crescimento 

econômico, ou seja, o aumento do PIB de um país aumenta a quantidade de vôos de transporte 

de passageiros e de carga. Nesta perspectiva, importa trazer os dados apresentados na citada 

pesquisa que estipulam como previsão crescimento, em média, de 4,8 a.a. nos próximos 20 

anos. Sendo aguardado crescimento acima da média nos mercados da China, América do Sul e 

Ásia-Pacífico. 

Levando-se em consideração os fatos expostos, percebe-se que o desenvolvimento 

econômico da América Latina, em especial dos membros do Mercosul, está vinculado 

obrigatoriamente ao crescimento no transporte aéreo. Repise-se, a situação atual dos transportes 

dos países membros do Mercosul impede o aprofundamento das relações comerciais entre si; o 
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turismo não se desenvolve em toda sua potencialidade; e não se estabelece um adequado 

sistema concorrencial entre as empresas, prejudicando a qualidade do serviço prestado. 

 Assim, questiona-se o tipo de postura que devem assumir os países-membros para 

adequarem à política institucional relativa ao setor da aviação civil, levando-se em 

consideração as experiências de outras regiões que mostram índices de maior desenvolvimento 

no transporte aéreo de pessoas e cargas. 

 Nesse ponto, é forçoso citar a experiência de integração de transportes bastante 

consolidada vivida pela União Européia, a ponto de se estabelecer um mercado comum aéreo. 

Ou seja, ela acabou com as restrições para o transporte aéreo, permitindo o exercício 

incondicional das nove “liberdades do ar”5, consolidadas pelo advento da Convenção de 

Chicago de 1944. Portanto, um vôo entre países na União Européia é considerado doméstico e 

não internacional, conforme aduz Neto (2007). 

 De acordo com Pinto, em seu artigo O marco regulatório da aviação civil: elementos 

para a reforma do Código Brasileiro de Aeronáutica
6, o grande diferencial da fase de 

integração dos transportes aéreos na União Européia foi o fato de conceder, através de acordo 

multilateral, os privilégios de cabotagem7, viabilizando que empresas aéreas sediadas em outros 

países membros possam voar dentro do bloco. Além disso, foi eliminado qualquer empecilho à 

nacionalidade dos capitais que controlam as empresas aéreas operante apenas nas linhas 

internas do bloco. O autor indica como única limitação, o fato das empresas que operem linhas 

internacionais serem obrigadas a manter 51% do capital europeu. 

 Ao analisar a experiência européia, Neto (2007) mostra que os resultados dessa 

liberalização foram bastante positivos, pois aumentou-se a quantidade de companhias aéreas 

voando dentro da União Européia8. Ele também mostra que, com o aumento da concorrência 

                                                           
5 Posteriormente, as liberdades do ar serão melhor analisadas. 
6 Em seu artigo: “Abertura do mercado brasileiro de aviação: a questão da cabotagem e da participação do 
capital estrangeiro nas companhias aéreas brasileiras.” Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/senado/conleg/artigos.htm. Acessado em: 05 de março de 2011. 
7 A cabotagem é objeto do art.7º da Convenção de Chicago de 1944: 
Art. 7º Cabotagem: Cada um dos Estados contratantes terá o direito de negar às aeronaves dos demais Estados 
contratantes permissão para tomar em seu território, contra remuneração ou frete, passageiros, correio ou carga 
destinados a outro ponto de seu território. Cada um dos Estados contratantes se compromete a não estabelecer 
acordos que especificamente concedam tal privilégio a título de exclusividade a qualquer outro Estado ou a uma 
empresa aérea de qualquer outro Estado, e se compromete também a não obter de qualquer outro Estado algum 
privilégio exclusivo desta natureza. 
8 Nesse ponto, ressalta-se a doutrina trazida por Kuhn (2003) no sentido de destacar a inovação trazida pelo 
crescimento da quantidade de empresas lowcost/low-fare (baixo-custo/baixa- tarifa) na Europa, que garantiu 
desenvolvimento na concorrência nos transportes aéreos, bem como gerou uma reorganização da rede aérea, na 
forma de hub-and-spoke (sistema de distribuição de voos baseado em aeroportos concentradores (hubs) que 
centralizam as operações e conexões e outros que recebem apenas ligações secundárias (spokes).) 
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entre as companhias aéreas, diminuiu-se o preço das tarifas e aumentou-se a possibilidade de 

novas rotas, principalmente devido ao crescimento de companhias aéreas de baixos custos. 

 Entende-se, assim, que, além dos desdobramentos positivos já citados da integração nos 

transportes aéreos na União Européia, indica-se também o estabelecimento de um sistema de 

concorrência no setor, que garantiu utilidade às normas de antitruste como ferramenta para a 

efetivação de políticas públicas (FORGIONI, 2008). Sem dúvidas, esse ponto é crucial para 

compreender esse estudo, pois faz remeter à postura do Estado frente à Economia, ressaltando-

se o princípio da subsidiariedade e o processo de desregulamentação, como características do 

chamado novo papel do Estado, conforme afirma Fonseca (2010). 

 Partindo-se da idéia de que a integração de transportes aéreos do Mercosul mostra-se 

como situação possível e adequada para desenvolver o transporte aéreo, destaca-se o Acordo de 

Fortaleza de 17 de dezembro de 1996. São signatários do Acordo de Fortaleza, Argentina, 

Brasil, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia, como documento que regula os serviços aéreos sub-

regionais desses países, com vistas à integração dos serviços aéreos dos mesmos. De acordo 

Pinto (2008), a intenção desse tratado é, inicialmente, viabilizar a ligação entre cidades como 

Campo Grande, Porto Velho, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Belém, Boa Vista e Macapá e os 

países contíguos, sem necessidade de escalas em São Paulo ou Rio de Janeiro. 

Nessa perspectiva de integração dos transportes aéreos entre os países do Mercosul, 

partindo-se do pressuposto de que a regulação do setor aéreo é realizado no Brasil pela Agência 

Nacional de Aviação Civil, surgem indagações sobre como deverá atuar a referida autarquia 

frente esse processo. Dentre elas, destacam-se: Qual será a postura da Agência Nacional de 

Aviação Civil no processo dessa integração? Qual a sua finalidade e sua atuação, considerando 

suas atribuições legais? Poderá a ANAC dentro de suas atribuições legais, contribuir para a 

efetivação de uma concorrência com o viés moderno? Além disso, indaga-se em que momento 

e de que forma a ANAC poderá atuar na efetivação da integração dos transportes aéreos no 

Mercosul. Essas questões são de diversas ordens e demandam, por isso, uma reflexão plural. 

Elas desenham o olhar que se deve lançar ao objeto de estudo. 

 

O que já se tem e o que é preciso fazer 

 

Para melhor compreender a integração dos transportes aéreos, é necessário traçar pontos 

de convergências a fim de que se possam unir diversos temas importantes do Direito 

Econômico. Alguns autores, desde o início do século XXI, vêm se aprofundando nestas 

questões. Dentre trabalhos publicados, destacam-se estudos realizados sobre regulação (GRAU, 
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2010; FONSECA, 2010; SUNDFELD, 2006), agências reguladoras (ARAGÃO, 2006; 

BARROSO, 2006; NETO e FERNANDES, 2006), integração do Mercosul (SENNES e 

MENDES, 2008; VAILLANT, 2001; BOHLKE, 2008), direito concorrencial (NUSDEO, 2002; 

FORGIONI, 2008; OLIVEIRA, 2009).  

Como se vê, são temáticas vastamente estudadas de forma separada. A proposta aqui em 

defesa sugere a combinação desses segmentos como ponto essencial para compreender a 

complexidade do fenômeno aqui estudado. Nesse sentido, o pesquisador precisa buscar na 

Economia, nas Relações Internacionais e em outras áreas afins, respostas para complementar a 

formação jurídica da problemática. 

As reflexões desenvolvidas se sustentam na proposta de uma análise conjuntural da 

situação, levando-se em consideração as conexões apresentadas pelas temáticas, sem se 

restringir a um estudo independente de cada assunto.  

 

 

O plano do artigo  

 

 O objetivo principal deste artigo é desenvolver uma reflexão sobre a integração dos 

transportes aéreos no Mercosul, considerando o conceito de integração de transportes aéreos; 

intervenção por regulação; modelo brasileiro de agências reguladoras; e livre concorrência, 

na constituição de fatores que contribuem para a compreensão do referido fenômeno. A partir 

deles, buscar-se-á desenvolver três pontos que merecem destaque, a saber: A integração de 

transportes e sua importância no desenvolvimento regional do Mercosul; Agências reguladoras 

e as formas intervenção estatal trazidas pela Constituição Federal de 88; e a concorrência como 

instrumento de efetivação de políticas públicas. 

No constructo dessa reflexão, ressalta-se a atuação da Agência Nacional de Aviação 

Civil (ANAC), autarquia brasileira, instituída pela Lei 11.182, de 27 de setembro de 2005. Essa 

entidade é integrante da Administração Pública Federal indireta, vinculada ao Ministério da 

Defesa, responsável pela regulação e fiscalização das atividades de aviação civil e de infra-

estrutura aeronáutica e aeroportuária.  

Portanto, a fim de que se possa viabilizar tal objetivo, propõe-se que o fenômeno seja 

visto a partir de um olhar interdisciplinar que agregue contribuições de duas grandes áreas de 

conhecimento, a saber, Direito e Economia. Mas, é em um entroncamento dessas áreas de 

conhecimento, no Direito Econômico, com ancoragem no Direito Constitucional, no Direito 
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Administrativo e no Direito Internacional que se aponta como viável a possibilidade de 

investigar o fenômeno do espaço aéreo no Mercosul. 

Não se tem nenhuma pretensão de dar respostas aos problemas levantados, mas de pôr 

em evidência inquietações que serão refletidas, considerando os conceitos anteriormente 

elencados e também os itens aqui destacados. Inicia-se o artigo questionando o alcance de uma 

determinada área de conhecimento, neste caso o Direito, ao tentar dar conta de fenômeno 

estudado, de maneira isolada. Em seguida, traz-se em evidência conceitos fundamentais que 

contribuirão para a discussão sobre a integração dos transportes aéreos no Mercosul. Na 

sequência, põe-se em evidência aspectos a serem considerados nesta discussão. Nas 

considerações finais, apresentam-se questões que podem contribuir para um aprofundamento 

sobre a problemática da integração dos transportes aéreos, sugerindo-se pesquisas posteriores.   

 

2. Teria o Direito sustentabilidade para, isoladamente, dar conta da integração do 

transporte aéreo?  

 

O Direito é uma disciplina aplicada que tem como foco principal estudar a regulação 

do comportamento humano. Por ter esse perfil, já se vê uma necessidade de se entender de 

maneira mais ampliada essa área de conhecimento. Tal postura se ancora na crença de que o 

grande desafio do moderno jurista é a capacidade de enxergar a interação humana e sua 

regulação, como fenômenos que combinam diversas áreas do saber. Dessa forma, aquele que 

se propõe a estudar o Direito precisa entender que a compreensão do fato social não pode se 

dar de forma atomista, ou seja, é forçoso que o mesmo combine diversas áreas do 

conhecimento para entender a profundidade e a complexidade da sociedade do Século XXI.  

Nessa perspectiva, e considerando o objeto dessa reflexão, sugere-se que se 

aprofundem os conhecimentos sobre a comunicação entre o Direito e a Economia. Ao se unir, 

tornou-se uma disciplina relativamente recente, ao se comparar com outras da dogmática 

jurídica, que estuda as normas que regem as relações sob o prisma da direção da política 

econômica pelo Estado (FONSECA, 2010), a saber, o Direito Econômico. 

O surgimento dessa disciplina ratifica a crença de que atualmente é necessário 

entender que a doutrina brasileira vive um grande momento e que esta situação exige um 

estudo da integração de diversos fenômenos jurídicos e econômicos modernos. Tendo em 

vista o próprio conceito de Direito e a visão mais atualizada  

Tendo compreendido a importância da disciplina Direito econômico, passa-se a tratra 

de conceitos relevantes neste artigo. 
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3. Conceitos fundamentais 

 

Como já se disse, há quatro conceitos basilares para que se entenda o fenômeno da 

integração dos transportes aéreos. É justamente sobre eles que se passará a tratar.  

A Integração, de acordo com o Dicionário LEXIQUE DES TERMES JURIDIQUES 

(GUILLIEN e VICENT, 2010, p-397), é a “Fusion de certaines compétences étatiques dans 

un organe superétatique ou supranational”9. Trazendo este conceito para o âmbito da 

Economia, pode-se dizer que o processo de integração na Economia pressupõe um conjunto 

de Estados, normalmente constituídos em um Grupo Econômico, que se propõe a liberalizar 

as relações econômicas entre si, aproximando os mercados. Sob o viés da problemática dos 

transportes aéreos, o conceito de integração pode ser interpretado como um aprofundamento 

na comunicação entre os mercados nacionais de aviação civil.  Assim interpretado, passa-se a 

tratar de suas etapas. 

Considerando o percurso aqui feito pelo conceito de integração, importa destacar que a 

doutrina clássica costuma listar algumas etapas na evolução da integração econômica.  Bohlke 

(2008) não conceitua integração, mas apresenta em seus estudos seis etapas que contribuem 

na compreensão da construção do conceito. Segundo ele, as etapas são normalmente 

identificadas, variando de acordo com a realidade dos blocos estudados, a saber: (i) área de 

preferências tarifárias; (ii) zona de livre-comércio; (iii) união aduaneira; (iv) mercado comum; 

(v) união econômica; (vi) união econômica total. Essas etapas são fundamentais para o bom 

desempenho do Mercosul. 

O Mercosul se propõe a instituir um mercado comum. No entanto, a doutrina entende 

que o referido bloco ainda não atingiu esse estágio (BOHLKE, 2008). Todavia, a partir do 

momento que se institui, através do Tratado de Assunção de 26.03.1991, que tem por fim a 

integração econômica nos moldes de um mercado comum, deve-se utilizar esse dado como 

paradigma. Portanto, para compreender melhor a situação, destaca-se o conceito dessa etapa 

na integração econômica, trazido por Bohlke (2008), que identifica a necessidade da completa 

liberdade de circulação de bens, capitais, serviços e pessoas, política de comércio exterior 

harmonizada e a existência de tarifa externa comum aplicada por todos os Estados-membros 

para ser considerado um mercado comum. Nesse diapasão, compreende-se que a integração 

                                                           
9 Tradução livre: Fusão de certas competências estatais dentro de um órgão supra-estatal ou supra-nacional. 
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dos transportes aéreos no Mercosul deve estar consoante com o conceito de mercado comum 

trazido por Bohlke (2008), dado que o Bloco econômico fora criado com esse objetivo. 

Pontuados os conceitos iniciais sobre a discussão acerca da integração de transportes 

no Mercosul, passa-se a tratar da intervenção estatal na Economia. Pois bem, quando se trata 

da intervenção por regulação, é importante trazer para a discussão o conceito desse fenômeno 

trazido por Sundfeld (2006, p. 23). Segundo ele: 

 

A regulação é – isso, sim – característica de um certo modelo 

econômico, aquele em que o Estado não assume diretamente o 

exercício de atividade empresarial, mas intervém enfaticamente no 

mercado, utilizando instrumentos de autoridade. Assim, a regulação 

não é própria de certa família jurídica, mas sim de uma opção de 

política econômica. 

  

 Na regulação, o Estado assume postura subsidiária na atividade empresarial, cabendo, 

a princípio, ao setor privado, as atividades econômicas e ao Estado, os serviços públicos. 

Todavia, cabe a este, através de atividade normativa, intervir sobre o domínio econômico 

(GRAU, 2010) de forma a garantir a implementação da política econômica e social.  

 Uma das formas de intervenção do Estado no domínio econômico é a intervenção por 

intermédio de agências reguladoras. Para Mello (2008), agências reguladoras são autarquias 

sob regime especial, criadas para disciplinar e controlar diversas atividades, dentre elas: (a) 

serviços públicos propriamente ditos; (b) atividades de fomento de atividade privada; (c) 

atividades exercitáveis para promover a regulação, a contratação e a fiscalização das 

atividades econômicas integrantes da indústria do petróleo; (d) atividades que o Estado 

também protagoniza; (e) regulação do uso de bens públicos. 

 Por fim, destaca-se a doutrina de Fonseca (2007, p.4) sobre livre concorrência, a saber: 

A concorrência no mercado decorre de um conjunto de condições que 

permite a todos os agentes do mercado correr à compra e venda de 

forma que cada um possa alcançar seus objetivos sem ferir, 

desarrazoadamente, as metas pretendidas pelos demais. Entende-se 

que nesse jogo de interesses se propicie a formação dos preços pelo 

ajustamento espontâneo e recíproco da procura e da oferta, 

assegurando-se a compradores e vendedores plena liberdade de 

comportamento. O justo preço seria assim o resultado da inter-atuação 

4807



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de todos os integrantes do mercado, que atenderiam à sua maior 

vantagem individual, dentro de um quadro de realização do interesse 

coletivo. 

 

 Esse conceito de livre concorrência é fundamental para compreender a importância da 

competitividade na garantia de prestação de serviços de melhor qualidade. Além disso, a 

partir do momento em que o Estado consegue garantir um sistema concorrencial adequado, de 

acordo com Forgioni (2008), poderá o mesmo conduzir a defesa da concorrência como 

instrumento capaz de implementar políticas públicas. 

 

4. A integração de transportes e sua importância no desenvolvimento regional do 

Mercosul 

 

Na América do Sul, foi constituído, em 26.03.1991, pelo Tratado de Assunção, o 

Mercosul, que tem como objetivo construir um Mercado Comum entre os Estados Partes, a 

saber, Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Nesse ponto, importa destacar o próprio 

preâmbulo do referido documento: 

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República 

do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados 

"Estados Partes"; 

Considerando que a ampliação das atuais dimensões de seus 

mercados nacionais, através da integração, constitui condição 

fundamental para acelerar seus processos de desenvolvimento 

econômico com justiça social; 

Entendendo que esse objetivo deve ser alcançado mediante o 

aproveitamento mais eficaz dos recursos disponíveis, a preservação do 

meio ambiente, o melhoramento das interconexões físicas, a 

coordenação de políticas macroeconômicas e a complementação dos 

diferentes setores da economia, com base nos princípios de 

gradualidade, flexibilidade e equilíbrio; 

Tendo em conta a evolução dos acontecimentos internacionais, em 

especial a consolidação de grandes espaços econômicos, e a 

importância de lograr uma adequada inserção internacional para seus 

países; 
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Expressando que este processo de integração constitui uma 

resposta adequada a tais acontecimentos; 

Conscientes de que o presente Tratado deve ser considerado como 

um novo avanço no esforço tendente ao desenvolvimento 

progressivo da integração da América Latina, conforme o objetivo 

do Tratado de Montevidéu de 1980. 

Convencidos da necessidade de promover o desenvolvimento científico 

e tecnológico dos Estados Partes e de modernizar suas economias para 

ampliar a oferta e a qualidade dos bens de serviço disponíveis, a fim de 

melhorar as condições de vida de seus habitantes; 

Reafirmando sua vontade política de deixar estabelecidas as bases para 

uma união cada vez mais estreita entre seus povos, com a finalidade de 

alcançar os objetivos supramencionados. (grifos acrescidos). 

 

Como se vê, está evidente o interesse em aprofundar a integração econômica dos países 

membros, visando ampliar as dimensões dos mercados nacionais. Acontece que, para ocorrer a 

consolidação desse processo, faz-se imperioso uma verdadeira integração de transportes de 

diferente modais, inclusive o aéreo. 

Quando se trata da integração de transporte aéreo, é forçosa a menção da Convenção de 

Aviação Civil Internacional, assinada em Chicago no dia 7 de dezembro de 1944. Esta 

regulamentou os serviços internacionais de transporte aéreo, consolidando a soberania dos 

Estados sobre seus respectivos espaços aéreos. Importante desdobramento da promulgação 

dessa convenção foi o surgimento das liberdades do ar, conforme elucida Neto (2007, p. 02): 

 

Do sistema da Convenção de Chicago, surgiram as chamadas 

liberdades do ar. As liberdades do ar são diferentes direitos, relativos 

ao transporte aéreo, que podem ser negociados bilateralmente ou 

multilateralmente entre os países. Como visto, os acordos assinados 

no âmbito da Convenção criaram cinco liberdades do ar. 

Posteriormente, embora não estejam listadas num tratado 

internacional, foram criadas mais quatro liberdades do ar, de modo 

que, atualmente, nove são as liberdades passíveis de negociação, quais 

sejam: 
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_ Primeira liberdade do ar – o direito de sobrevoar o território do 

Estado sem pousar; 

_ Segunda liberdade do ar – o direito de pousar no território de um 

Estado por motivos técnicos, sem embarcar ou desembarcar 

passageiros ou carga; 

_ Terceira liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e 

carga do território do Estado de origem da aeronave para o território 

de outro Estado; 

_ Quarta liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga 

do território do outro Estado para o território do Estado de origem da 

aeronave; 

_ Quinta liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga 

entre o território de outro Estado e um terceiro Estado, desde que na 

realização de um serviço aéreo entre o Estado de origem da aeronave e 

o terceiro Estado; 

_ Sexta liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga, 

através do território de origem da aeronave, entre o território de um 

terceiro Estado e o território de outro Estado; 

_ Sétima liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga 

entre o território do outro Estado e o território de um terceiro Estado, 

sem realizar um serviço aéreo entre o Estado de origem da aeronave e 

o terceiro Estado; 

_ Oitava liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga 

entre dois pontos no território do outro Estado, desde que na 

realização de um serviço aéreo proveniente do Estado de origem da 

aeronave (é conhecida como cabotagem, ou consecutive cabotage); 

_ Nona liberdade do ar – o direito de transportar passageiros e carga 

entre dois pontos no território de outro Estado, sem qualquer vínculo 

com um serviço aéreo originado no Estado de origem da aeronave (é 

conhecida como cabotagem pura, ou standalone cabotage). (Grifos 

feitos). 
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Dessa feita, estudar a integração de transportes aéreos remete-se à análise dessas nove 

liberdades do ar.  

Neste sentido, é relevante citar o exemplo da União Européia que hoje se encontra em 

um estágio de Mercado de Aviação Comum atualmente apresenta irrestrito gozo das liberdades 

do ar entre os países membros. Tal fato contribuiu para que os vôos entre países não sejam mais 

considerados internacionais, mas meramente domésticos. 

No Brasil, grande avanço, para a referida integração dos transportes aéreos no 

Mercosul, foi realizado com o Acordo de Fortaleza, celebrado no dia 17 de dezembro de 1996. 

O objetivo é, de acordo com o art.1º, “promover e desenvolver novos mercados para atender 

devidamente à demanda dos usuários”. Para isso, buscou-se permitir a realização de novos 

serviços aéreos sub-regionais regulares dos países signatários (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, 

Paraguai e Uruguai), em rotas diferentes das rotas regionais efetivamente operadas nos termos 

dos Acordos Bilaterais.  

Mas, apesar disto, estudos mostram que ainda falta muito a desenvolver no setor, 

conforme já fora explorado no que tange às estatísticas referentes à concentração de vôos de 

transporte de passageiros e de cargas (tabela 01 e 02). Tratando disto, Sennes e Mendes (2008) 

afirmam que as empresas de serviços aéreos sul-americanas vivem um de seus piores 

momentos. Este fato fica claro ao analisar a quantidade de falências, bem como a diminuição 

de rotas e freqüências. Nesse setor, contrapõe-se o aumento de eficiência tecnológica dos 

equipamentos e da capacidade gerencial com problemas de ordem regulatória e institucional. O 

Brasil não foge a esse panorama. Agravando a situação ainda há a saturação de aeroportos dos 

grandes aglomerados urbanos, as crescentes exigências de segurança, concorrência predatória, 

por exemplo. 

Constata-se, portanto, que ainda há muito a fazer no sentido de se ter melhores 

condições no setor de transportes aéreos.  

 

5. Agências reguladoras e as formas de intervenção estatal trazidas pela Constituição 

Federal de 88 

 

A Constituição Federal estabeleceu, no Título VII, “A ordem Econômica e Financeira”, 

que a exploração direta de atividade econômica pelo Estado ocorrerá apenas nos casos de 

segurança nacional ou relevante interesse coletivo, conforme regra do art. 173. Essa disposição 

é de extrema importância para compreender o posicionamento que deve ter o Estado frente à 
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economia, após a promulgação da Carta de 88. A regra deixa em evidência o princípio da 

subsidiariedade do Estado. 

Para a efetivação desse mandamento Constitucional foi implementada uma política no 

início da década de 90 de desregulamentação, através do Programa Nacional de Desestatização, 

Lei nº 8.031/90, que foi posteriormente revogada pela Lei nº 9.491/97. A desestatização teve 

relevância na implementação do modelo proposto pelo constituinte, sobre o assunto destaca-se 

a opinião de Bichara (2008, p. 45): 

 

L’adoption du PND obéit donc également à une contrainte posée par 

le Droit interne brésilien qui exige que l’initiative privée prenne en 

charge les activités économiques. Le repositionnement de l’Etat dans 

l’économie étant alors une conséquence des dispositions impératives 

de la constitution fédérale de 1988. En d’autres termes, l’adoption du 

PND resulte aussi de la nécessité de se mettre en conformité avec 

l’ordre économique et financier institué par la constitution fédérale de 

1988, lequel est fondé sur des principes constitutionnels (Section1) qui 

limitent l’intervention de l’Etat et le confinent dans des fonctions de 

régulation des activités économiques (Section 2)10 

 

Também relevante para a compreensão da Ordem Econômica Constitucional, é o art. 

174, que indica qual deve ser a postura do Estado em face da Economia: 

 

Art. 174 Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o 

Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo 

para o setor privado 

  

A postura reguladora como forma de intervenção do Estado na Economia, segundo 

GRAU (2010), ocorre de três formas: 1) por absorção ou participação; 2) por direção; e 3) por 
                                                           
10 BICHARA, 2008, P 45. Tradução livre: “A adoção do PND obedece então também a uma limitação posta pelo 
Direito interno brasileiro que exige que a iniciativa privada tome à frente das atividades econômicas. O 
reposicionamento do Estado na economia sendo então uma consequência das disposições imperativas da 
Constituição Federal de 1988. Em outros termos, a adoção do PND resulta também da necessidade de se colocar 
em conformidade com a ordem econômica e financeira instituída pela Constituição federal de 1988, a qual é 
fundada nos princípios constitucionais (Secção1) que limitam a intervenção do Estado e o restringem nas 
funções de regulação das atividades econômicas (Secção1)” 
 

4812



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

indução. A primeira seria quando aquele intervém no domínio econômico em sentido estrito, 

praticando a função de sujeito econômico. Ou seja, monopoliza setor da economia, controlando 

os meios de produção (absorção) ou atua em regime de competição com empresas privadas 

(participação). Sobre a intervenção do Estado na Economia: “No segundo e no terceiro casos, o 

Estado intervirá sobre o domínio econômico, isto, sobre o campo da atividade econômica em 

sentido estrito. Desenvolve ação, então, como regulador dessa atividade” (GRAU, 2010, P. 

147-148). 

 Nas situações em que o Estado atua direcionando, as normas têm natureza imperativa, 

dotadas de cogência, impondo a postura que deve ser cumprida obrigatoriamente pelos agentes. 

Já nos casos de indução, as normas, a despeito do caráter deôntico, prescritivo, não possuem a 

mesma cogência do primeiro tipo, pois têm como objetivo garantir seus objetivos através de 

estímulos e incentivos, ou seja, garantindo benefícios nos casos de adesão aos seus comandos. 

Importa destacar que o art. 175, da Constituição Federal, dispõe que: 

Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou 

sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a 

prestação de serviços públicos. 

 

Sem esquecer do paralelo trazido por Grau (2010, p. 48), de que a atividade econômica 

está para o setor privado, assim como os serviços públicos estão para o Estado, cumpre destacar 

que embora o Estado conceda ou permita o setor privado que preste os serviços públicos, ainda 

caberá ao mesmo garantir a qualidade de sua prestação. A respeito, Barroso (2006) defende que 

o Estado não tem recursos que garantam satisfatórios investimentos necessários, além disso, 

não foi capaz de administrar à ampla gama de serviços públicos, passando assim para as mãos 

do setor privado a sua execução. Todavia, este auto ressalva que, a despeito de alguns serviços 

públicos serem executados por empresas privadas, os mesmos não perdem sua condição de 

público, devendo o Estado se responsabilizar pela correta sua prestação11. 

Nesse diapasão, devido ao alto grau de complexidade e especialidade das situações a 

serem reguladas, o Estado passou a criar autarquias com poderes especiais para que cumpram 

adequadamente o seu papel Constitucional, conforme ressalta Fonseca (2010). Essas entidades 

                                                           
11 Barroso(2006, p-67): “A constatação de que o Estado não tem recursos suficientes para todos os investimentos 
necessários e que, além disso, é geralmente um mau administrador, conduziu ao processo de transferência para o 
setor privado da execução de ampla gama de serviços públicos. Mas o fato de determinados serviços públicos 
serem prestados por empresas privadas concessionárias não modifica sua natureza pública: o Estado conserva 
responsabilidades e deveres em relação à sua prestação adequada.” 
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são denominadas de Agências Reguladoras e protagonizam as funções estatais de garantir a 

qualidade dos serviços públicos, zelando a sua boa prestação. 

Nesse contexto, destaca-se a Agência Nacional de Aviação Civil, instituído pela Lei 

11.182 de 27 de setembro de 2006, com o fim de ser órgão regulador e fiscalizador das 

atividades de aviação civil e de infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária, conforme alude o 

artigo 2º. Dentre suas atribuições, dispostas no artigo 8º, destacam-se: 

 

Art. 8o Cabe à ANAC adotar as medidas necessárias para o atendimento 

do interesse público e para o desenvolvimento e fomento da aviação 

civil, da infra-estrutura aeronáutica e aeroportuária do País, atuando 

com independência, legalidade, impessoalidade e publicidade, 

competindo-lhe: 

I – implementar, em sua esfera de atuação, a política de aviação 

civil; 

II – representar o País junto aos organismos internacionais de 

aviação civil, exceto nos assuntos relativos ao sistema de controle do 

espaço aéreo e ao sistema de investigação e prevenção de acidentes 

aeronáuticos; 

III – elaborar relatórios e emitir pareceres sobre acordos, tratados, 

convenções e outros atos relativos ao transporte aéreo internacional, 

celebrados ou a ser celebrados com outros países ou organizações 

internacionais; 

IV – realizar estudos, estabelecer normas, promover a 

implementação das normas e recomendações internacionais de 

aviação civil, observados os acordos, tratados e convenções 

internacionais de que seja parte a República Federativa do Brasil; 

V – negociar o estabelecimento de acordos e tratados sobre transporte 

aéreo internacional, observadas as diretrizes do CONAC; 

VI – negociar, realizar intercâmbio e articular-se com autoridades 

aeronáuticas estrangeiras, para validação recíproca de atividades 

relativas ao sistema de segurança de vôo, inclusive quando envolvam 

certificação de produtos aeronáuticos, de empresas prestadoras de 

serviços e fabricantes de produtos aeronáuticos, para a aviação civil; 
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VII – regular e fiscalizar a operação de serviços aéreos prestados, 

no País, por empresas estrangeiras, observados os acordos, tratados 

e convenções internacionais de que seja parte a República 

Federativa do Brasil; 

 VIII – promover, junto aos órgãos competentes, o cumprimento dos 

atos internacionais sobre aviação civil ratificados pela República 

Federativa do Brasil; 

 IX – regular as condições e a designação de empresa aérea brasileira 

para operar no exterior; 

(...) 

§ 8o O exercício das atribuições da ANAC, na esfera internacional, dar-

se-á em coordenação com o Ministério das Relações Exteriores. (Grifos 

feitos). 

 

 Outra perspectiva institucional importante é a estabelecida no art. 6º, da mesma Lei, in 

verbis: 

 

Art. 6o Com o objetivo de harmonizar suas ações institucionais na 

área da defesa e promoção da concorrência, a ANAC celebrará 

convênios com os órgãos e entidades do Governo Federal, 

competentes sobre a matéria. 

 

Parágrafo único. Quando, no exercício de suas atribuições, a ANAC 

tomar conhecimento de fato que configure ou possa configurar infração 

contra a ordem econômica, ou que comprometa a defesa e a promoção 

da concorrência, deverá comunicá-lo aos órgãos e entidades referidos 

no caput deste artigo, para que adotem as providências cabíveis. (Grifos 

feitos). 

 

Como se vê, o arcabouço normativo permite que se faça uma reflexão aprofundada 

sobre o papel da ANAC na integração aérea do Mercosul. Também é importante o estudo 

dessas autarquias, que demonstra a sua clara importância na condução das políticas públicas do 

setor regulado: o do transporte aéreo.  
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6. A concorrência como instrumento de efetivação de políticas públicas 

  

 A disciplina da concorrência, de acordo com Forgioni (2008), passou por três momentos 

históricos. No primeiro, tinha como função eliminar distorções tópicas, ou seja, visava 

resultados práticos e imediatos no regrar dos agentes econômicos. Na segunda etapa, a 

regulamentação do comportamento dos agentes econômicos tem função técnica, pois visa a 

garantir a manutenção do próprio mercado, do sistema como um todo, assumindo que o mesmo 

possui efeitos auto-destrutíveis. Por fim, o atual terceiro momento, que passa por uma 

compreensão mais complexa, tendo em vista que concebe a defesa da concorrência como 

elemento essencial na manutenção da saúde do mercado, mas também pode atuar como 

instrumento de implementação de políticas públicas.  

Sobre o assunto, cita-se Forgioni (2008), que defende que a intervenção do Estado na 

Economia deve objetivar a tutela da livre concorrência ou impedir os abusos do poder 

econômico, em outras palavras, uma norma antitruste. Sendo assim, as normas antitrustes 

devem ser consideradas na atualidade como instrumento do Estado para executar determinada 

política pública.12 

 Isto posto, Forgioni (2008, p. 87) denomina de “dupla instrumentalidade” do direito 

concorrencial moderno, inicialmente por organizar os processos que fluem segundo as regras 

da economia de mercado, posteriormente sendo instrumento que o Estado possui para influir 

nestes mesmos processos, visando a alcançar seus objetivos de política social. 

 Segundo Fonseca (2010, p. 320), o Direito da Concorrência assume o centro de 

preocupação do Direito Econômico, pois constata que ao passo que se impõe às empresas o 

direito e dever de concorrer, conseqüentemente, haverá benefício geral para a sociedade. 

Assim, o mesmo conclui: 

 

Com a garantia da livre-concorrência, protege-se ao consumidor, a 

quem se garante o direito da livre escolha. Protege-se também o 

trabalhador, pois se estarão integrando o mercado empresas, grandes, 

                                                           
12Forgioni (2008, p - 85) “Para nós, entretanto, importa notar que muitas vezes a atuação do Estado sobre a 
economia (‘intervenção’) é efetuada mediante a utilização de uma norma destinada a tutelar a livre concorrência 
entre os agentes ou reprimir o abuso do poder econômico, ou seja, uma norma antitruste. Dentre as técnicas de 
organização de mercados colocam-se, então, as normas destinadas a regular a concorrência entre os agentes 
econômicos e o abuso do poder econômico.Ora, vista sob esse novo ângulo, a análise contemporânea das normas 
antitruste não pode prescindir de sua consideração como uma técnica, como um instrumento de que lança mão o 
Estado para atuar determinada política pública.” 
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médias, de pequeno porte e microempresas, a propiciar-lhe maior 

oportunidade de trabalho, com perspectivas de melhores salários. 

A regulação do mercado, por parte do Estado, garantirá ao consumidor 

melhores condições de acesso aos serviços públicos concedidos. 

 

 Dessa forma, forçosa é a conclusão no sentido da vinculação umbilical entre o Direito 

Econômico moderno e a legislação concorrencial, tendo em vista que esta se tornara um 

instrumento estatal na implementação das políticas públicas adotadas. 

 

7. Considerações finais 

 

Tendo em vista a exposição feita, entende-se que se trata de um tema complexo e por 

isso deve ser tratado de forma interdisciplinar. No viés da interdisciplinaridade, conceitos são 

relevantes para que se entenda de mais significativa a integração do transporte aéreos no 

contexto do Mercosul.  

Pode-se concluir que é necessário realizar pesquisas que possam contribuir para a 

construção do conceito de integração de transporte aéreo, partindo da análise das nove 

“liberdades do ar” compreendidas a partir da Convenção de Chicago de 1944, que foi 

recepcionada pelo ordenamento brasileiro pelo Decreto nº 211713, de agosto de 1946. É 

preciso investigar a importância da integração do transporte aéreo no Mercosul, levando-se em 

consideração o Acordo de Fortaleza, celebrado em 17 de dezembro de 1996 e recepcionado 

pelo Decreto nº 3.045, de maio de 1999, no ordenamento jurídico pátrio. É vital estudar o 

modelo de intervenção por regulação no processo de integração, sob o viés das agências 

reguladoras, em especial a ANAC e analisar o estágio de integração dos transportes aéreos na 

União Européia, considerando que seus êxitos podem servir de parâmetro na consolidação 

desse processo no Mercosul. 
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A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL 

 

Flaviana Marques De Azevedo 

 Sérgio Alexandre De Moraes Braga Junior 

 

RESUMO 

Com o surgimento de regiões economicamente integradas, o desenvolvimento dos meios de 

comunicação em massa, decorrentes do fenômeno da globalização, o aumento da publicidade 

envolvendo os produtos e serviços disponíveis mundialmente, e o consequente incremento das 

transações comerciais que atravessam as fronteiras entre os países, há a formação de uma 

verdadeira “sociedade de consumo” global, que aumenta exponencialmente a necessidade de 

conferir uma proteção mais relevante ao consumidor que atua nessa nova dinâmica da 

sociedade mundial. A Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 5º, inciso 

XXXII, como direito e garantia fundamental de todos os indivíduos: a proteção e a defesa do 

consumidor. Além disso, no artigo 170, inciso V, é estabelecida a defesa do consumidor como 

um princípio geral da atividade econômica. Destaca-se, no que diz respeito à proteção do 

consumidor no Brasil, a Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que criou o Código de 

Defesa do Consumidor e a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que dispõe sobre a 

prevenção e a repressão às infrações contra a ordem econômica (“Lei Antitruste”). De tal 

modo, o objetivo primordial do presente estudo é verificar a proteção do consumidor na 

Ordem Econômica Internacional, a partir da análise das previsões de defesa do consumidor 

estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como da política de proteção 

desenvolvida na União Europeia e no Mercosul. Para tanto, será inicialmente abordada a 

proteção constitucional do consumidor na ordem econômica e a influência dos fenômenos da 

globalização no que tange à proteção ao consumidor, para, em seguida, discorrer 

especificamente sobre a proteção internacional. A metodologia empregada para a realização 

do presente estudo é teórico-descritiva e desenvolveu-se por meio da análise e interpretação 

de dados obtidos a partir da verificação de revistas, livros e monografias, referentes à 

temática, e mais especificamente, através do exame realizado no que diz respeito à doutrina 

internacional e consumerista vigente, bem como através da apreciação dos documentos 

legislativos constitucionais e infraconstitucionais disponíveis e pertinentes sobre a temática.   

Proteção ao Consumidor; Ordem Econômica Internacional; Organização das Nações Unidas; 

União Europeia; Mercosul. 
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Consumer Protection; International and Economic Order; United Nations; European 

Union; Mercosur. 

 

 

CONSUMER PROTECTION IN THE INTERNATIONAL AND ECONOMIC ORDER 

 

ABSTRACT 

With the emergence of economically integrated regions, the development of massive means of 

communication, resulting from the phenomenon of globalization, the increased of the 

publicity surrounding the products and services available globally, and the consequent 

increase in business transactions that across the borders between countries, there are the 

formation of a global “consumer society”, one which exponentially increases the need to give 

a more relevant consumer protection in this new dynamic of global society. The 1988 

Constitution determines in its Article 5, XXXII, as a right and a fundamental guarantee for all 

individuals: the protection and consumer protection. Furthermore, in the article 170, V, is 

established the consumer protection as a general principle of economic activity. Stands out in 

relation to consumer protection in Brazil, the Law nº. 8.078, of September 11, 1990, which 

developed the Code of Consumer Protection. And the Law nº 8.884, of June 11, 1994, which 

provides for prevention and repression of violations against the economic order. In this way, 

the primary objective of this study is to check consumer protection in the international 

economic order, based on the analysis of estimates of consumer protection established by the 

United Nations (UN) and protection policies developed at Union European and Mercosur. For 

that, will initially approached the constitutional protection of the consumer in the economic 

order and the influence of the phenomena of globalization in relation to consumer protection, 

to then talk specifically about international protection. The methodology used for the 

realization of this study is theoretical-descriptive and was developed by the analysis and 

interpretation of data obtained from the verification of magazines, books and monographs 

relating to the subject, and more specifically, through the examination of the current 

international doctrine and consumerist as well as the assessment of infra-constitutional and 

legislative documents available and relevant to the topic. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A partir do surgimento de regiões economicamente integradas, do desenvolvimento 

dos meios de comunicação em massa, provenientes do fenômeno da globalização, do aumento 

da publicidade envolvendo os produtos e serviços disponíveis mundialmente, e do 

consequente incremento das transações comerciais que atravessam as fronteiras entre os 

países, há a formação de uma verdadeira “sociedade de consumo” global, que aumenta 

exponencialmente a necessidade de conferir uma proteção mais relevante ao consumidor que 

atua nessa nova dinâmica da sociedade mundial. 

Nesse cenário, a Constituição Federal de 1988 determina, em seu artigo 5º, inciso 

XXXII, como direito e garantia fundamental de todos os indivíduos: a proteção e a defesa do 

consumidor (nos termos estabelecidos em lei). Além disso, no artigo 170, inciso V, da Carta 

Maior, é estabelecida a defesa do consumidor como um princípio geral da atividade 

econômica, que tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da 

justiça social. 

É fundamental destacar, no que diz respeito à proteção do consumidor no Brasil, a 

Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, que veio regulamentar a previsão Constitucional 

supramencionada, estabelecendo o nosso Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

ressalta-se a Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994, que dispõe sobre a prevenção e a repressão 

às infrações contra a ordem econômica (“Lei Antitruste”), que também apresenta alguns 

reflexos no que diz respeito à proteção ao consumidor, o que pode revelar uma preocupação 

sobre a questão em nível internacional. 

Deste modo, o objetivo primordial do presente estudo é verificar a proteção do 

consumidor na Ordem Econômica Internacional, a partir da análise das previsões de defesa do 

consumidor estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), bem como da política 

de proteção desenvolvida na União Europeia e no Mercosul. Para tanto, será inicialmente 

abordada a proteção constitucional do consumidor na ordem econômica e a influência dos 

fenômenos da globalização no que tange à proteção ao consumidor, para, em seguida, 

discorrer especificamente sobre a proteção internacional. 

A metodologia empregada para a realização do presente estudo é teórico-descritiva e 

desenvolveu-se por meio da análise e interpretação de dados obtidos a partir da verificação de 

revistas, livros e monografias, referentes à temática, e mais especificamente, através do exame 

4822



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

realizado no que diz respeito à doutrina internacional e consumerista vigente, bem como 

através da apreciação dos documentos legislativos constitucionais e infraconstitucionais 

disponíveis e pertinentes sobre a temática.   

    

2 A PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL DO CONSUMIDOR NA ORDEM ECONÔMICA 

 

O Direito Econômico pode ser definido como “o conjunto de regras que protegem as 

relações de ordem jurídica que resultam da produção, circulação, distribuição e consumo das 

riquezas”1. Deverá atuar, assim, na regulamentação das atividades econômicas que ocorrem 

no mercado, ao estabelecer limites e parâmetros para as empresas privadas e públicas, por 

meio da realização de uma política econômica de concretização de valores 

constitucionalmente consagrados. 

Nesse cenário, a nossa Constituição condiciona a atuação daqueles agentes que 

atuam na ordem econômica, de modo que estes deverão buscar a efetivação dos valores 

tutelados pela nossa Carta Maior, destacando-se, no caso do presente estudo, a proteção e a 

defesa dos interesses dos consumidores (artigo 5º, XXXII, CF). 

De tal modo, o Direito Econômico deverá servir de instrumento para que os ditames 

constitucionais sejam devidamente atendidos, a partir do momento que através dele, com suas 

normas, regras, institutos e características próprias, é possível promover a regulamentação das 

relações econômicas, direcionando a sua atuação para permitir a concretização dos valores 

assumidos pela nossa Constituição. 

De acordo com o artigo 170, inciso V, da Constituição Federal de 1988, a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, que tem por fim 

assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, deve observar o 

princípio da defesa do consumidor. 

Nesse caso, o princípio da defesa do consumidor apresenta dupla finalidade: visa 

tanto realizar o objetivo geral da ordem econômica, de assegurar a todos uma existência 

digna, conforme os ditames da justiça social, quanto tem o objetivo de promover a defesa do 

consumidor propriamente dita, que seria o cumprimento específico do objetivo2. Desta forma, 

a defesa da ordem econômica tem como razão final a proteção dos interesses e direitos dos 

                                                                 
1NEVES, Iedo Batista. Vocabulário Enciclopédico de Terminologia Jurídica e de Brocardos Latinos, vol. I, Ed. Forense, 1ª ed. , 1997. p. 
811. Apud: RÊGO, Werson Franco Pereira. RÊGO, Oswaldo Luiz Franco. O Código de Defesa do Consumidor e o Direito Econômico. 
Disponível em: <http://www.smithedantas.com.br/texto/cdc_dir_econ.pdf>. Acesso em 10 de maio de 2011. 
2GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 148. 
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consumidores, destinatários finais de tudo aquilo que é produzido no mercado em matéria de 

produtos e serviços3. 

Assim, mesmo diante de uma economia de mercado de natureza capitalista, deverá 

ser conferida prioridade aos valores tutelados pelo nosso ordenamento jurídico, com o 

objetivo de alcançar a justiça social. Não é, portanto, a liberdade econômica absoluta, sendo 

garantida até o momento que as finalidades e princípios norteadores de toda a ordem 

econômica não estejam sendo ameaçados. 

O artigo 5º, da Constituição da República de 1988, que diz respeito aos direitos e 

garantias fundamentais do cidadão, afirma, em seu inciso XXXII, a necessidade inafastável de 

se promover a defesa do consumidor. Afirma a Carta Política que “o Estado promoverá, na 

forma da lei, a defesa do consumidor”. Trata-se, deste modo, de cláusula pétrea de nosso 

ordenamento jurídico, demonstrando, assim, a importância conferida à temática pelo 

legislador constituinte. 

A preocupação do Estado com a implementação desses princípios foi tão latente, que 

no artigo 48, dos Atos das Disposições Constitucionais Transitórias4, foi estabelecido 

expressamente um prazo para que o legislador ordinário elaborasse o Código de Defesa do 

Consumidor. 

Logo em seguida, buscando conferir eficácia a disposição constitucional, foi 

regulamentada a previsão supramencionada, com o advento da Lei nº 8.078, de 11 de 

setembro de 1990, estabelecendo o Código de Defesa do Consumidor, quando foram definidas 

as normas de proteção e defesa da parte reconhecidamente vulnerável da relação de consumo. 

Trata-se, portanto, o Código de Defesa do Consumidor de um microsistema 

normativo que busca concretizar a intervenção estatal nas atividades econômicas objeto das 

relações de consumo, visando proteger o consumidor e o mercado de um modo geral. É o 

consumidor, para a economia de mercado, aquele agente que atua na última etapa do ciclo 

econômico: o destinatário final (art. 2º, Lei nº 8.078/90), sendo esse o conceito jurídico-

econômico do consumidor.   

 

2.1 A dupla faceta da proteção ao consumidor: código de defesa do consumidor e lei de defesa 

da concorrência  

 

                                                                 
3FILOMENO, José Geraldo Brito. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas, 2006. p. 345. 
4Art. 48, ADCT: “O Congresso Nacional, dentro de cento e vinte dias da promulgação da Constituição, elaborará código de defesa do 
consumidor”. 
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A proteção ao consumidor em nosso ordenamento jurídico não se restringe as 

previsões do Código de Defesa do Consumidor, que estabeleceu um sistema de tutela dos 

direitos e interesses dos consumidores, que, em linhas gerais, busca proteger os direitos 

básicos da parte hipossuficiente da relação de consumo: o consumidor, previstos no artigo 6º 

da Lei nº 8.078/905. 

Deve-se destacar que a proteção do consumidor tem posição de destaque não 

somente no sistema constitucional brasileiro, e na sua posterior regulamentação pelo Código 

de Defesa do Consumidor, há ainda um relevo significativo observado na lei de defesa da 

concorrência6: 

 

A proteção do consumidor relacionada à concorrência não se confunde com 
as normas específicas destinadas à sua defesa nas relações de consumo. Com 
efeito, estas últimas, denominadas genericamente de direito do consumidor, 
visam a minimizar sua vulnerabilidade perante o fornecedor em questões 
como informação, riscos, segurança do produto e determinados direitos na 
relação contratual, e muitas vezes objetivam também estimular sua 
organização para a proteção de seus próprios interesses. As normas com esse 
objetivo estão agrupadas no Código de Defesa do Consumidor, estabelecido 
pela Lei 8.078, de 1990. A proteção ao consumidor no direito da 
concorrência, por sua vez, diz respeito ao preço dos produtos e serviços, ao 
seu acesso as alternativas de escolha e aos demais benefícios decorrentes de 
um mercado competitivo, tais como a qualidade dos produtos e serviços e 
outras facilidades oferecidas na disputa pela clientela. 

 

Observa-se, de tal modo, que em uma economia de mercado é fundamental que 

exista a livre concorrência entre as empresas, já que é por seu intermédio que se obtém a 

melhoria da qualidade de produtos e serviços, o desenvolvimento tecnológico na fabricação, e 

acima de tudo, são conquistadas melhores opções para o consumidor ou usuário final7. 

Pode-se afirmar inclusive que o direito do consumidor poderia ser visto como 

complementar ou compensatório do mercado. Nesse caso, a sua concepção complementar 

envolve a proteção da concorrência, o fornecimento de informações e melhoria na posição 

                                                                 
5Art. 6º São direitos básicos do consumidor: I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no 
fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos; II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 
produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações; III - a informação adequada e clara sobre os 
diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 
riscos que apresentem; IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços; V - a modificação das cláusulas contratuais que 
estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; VI - a 
efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; VII - o acesso aos órgãos judiciários e 
administrativos com vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a proteção 
Jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, 
a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 
ordinárias de experiências; IX - (Vetado); X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
6Nesse sentido: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Defesa da Concorrência e Globalização Econômica – o controle da concentração de 
empresas. São Paulo: Editora Malheiros, 2002. p. 246.   
7GRAU, Eros Roberto. Op.Cit., p. 148. 
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individual dos consumidores. Enquanto que a sua concepção compensatória, procura intervir 

no mercado, seja através do Estado, seja através da formação de um contrapoder representado 

pela organização dos consumidores. De tal modo, observou-se que o Brasil adotou as duas 

vertentes no seu Código, com exceção de normas sobre a concorrência, que é tratada em lei 

própria8. 

Não obstante, deve-se ressaltar que parte da doutrina defende que o fato de o 

consumidor ser o destinatário econômico final das normas concorrenciais não o transforma no 

destinatário jurídico direto, visto que é através da proteção da “instituição” concorrência, que 

o seu interesse será protegido9. Nesse caso afirma-se que a legislação antitruste tem por 

escopo tutelar a própria estrutura de mercado, mas não o consumidor diretamente. Deste 

modo, o direito concorrencial refletiria tanto nos interesses dos empresários vitimados pelas 

práticas lesivas, como dos consumidores e trabalhadores, e, através da geração de riquezas e 

aumento de tributos, dos interesses da própria sociedade10. 

A Lei nº 8.884, de 11 de junho de 1994 (a denominada “Lei Antitruste” brasileira), 

afirma em seu artigo primeiro que essa lei, que dispõe sobre a prevenção e a repressão às 

infrações contra a ordem econômica, é orientada pelos ditames constitucionais de liberdade de 

iniciativa, livre concorrência, função social da propriedade, defesa dos consumidores e 

repressão ao abuso do poder econômico. Em complementação, o artigo 83 da Lei Antitruste 

determina a aplicação subsidiária do Código de Defesa do Consumidor nas questões por ela 

tuteladas. 

A proteção do consumidor, que consiste em parâmetro importante nas legislações 

antitruste modernas, gera grande debate acerca do sentido no qual tais leis devem ser 

aplicadas, e sobre qual seria a posição ocupada pelo interesse dos consumidores em relação 

aos outros fundamentos e objetivos das leis de proteção à concorrência11. 

Deve-se destacar que essa discussão teve início com a Escola de Chicago, que 

defendia que o bem-estar do consumidor estaria correlato à promoção da eficiência 

econômica, sendo apresentado como objetivo primordial na aplicação das normas antitruste. 

De acordo com a concepção supramencionada, “o consumidor se beneficiaria com a 

possibilidade de obter o máximo possível dos bens desejados que lhe seriam alocados pelo 

mercado”. Ademais, como consequência de um mercado eficiente, “o consumidor aproveita-

se da redução do preço das mercadorias decorrente do aumento da escala de produção”. Deste 

                                                                 
8AMARAL JR, Alberto do. Proteção do Consumidor no Contrato de Compra e Venda. p. 109. Apud: NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. 
Op. Cit., p. 246.    
9SALOMÃO FILHO, Calixto. Direito Concorrencial: as Estruturas. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. 
10COELHO, Fabio Ulhoa. Manual de Direito Comercial. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 19. 
11NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. Cit., p. 246-247.     
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modo, infere-se que o seu bem-estar decorreria diretamente do grau de eficiência (em ambos 

os aspectos: alocativa e produtiva)12. 

Não obstante proposição tão interessante, existem diversas críticas quanto a essa 

posição, tendo em vista que à identificação do bem-estar do consumidor com a eficiência nem 

sempre estará garantida. 

Nesse sentido, Joseph F. Brodley aponta três casos de descoincidência entre o bem-

estar do consumidor e a eficiência: 1) práticas de discriminação de preços, que aumentam a 

eficiência alocativa no mercado e estimulam o produtor a expandir sua produção, mas 

reduzem o bem-estar do consumidor, uma vez que gera transferência de renda do consumidor 

para o produtor; 2) colaboração entre produtores que reduza os custos de produção e aumente 

a eficiência produtiva, mas prejudica o consumidor ao estimular o aumento colusivo dos 

preços; 3) permissão a práticas anticoncorrenciais que permitam a um concorrente retirar da 

posição dominante outro competidor que a detenha por meios legais, como a patente, por 

exemplo. Fato que poderá gerar reduções de preço em benefício do consumidor, mas reduzirá 

o esforço no desenvolvimento de inovação pelos agentes econômicos, reduzindo a eficiência 

do mercado13. 

Sobre essa questão, assevera Ana Maria de Oliveira Nusdeo14: 

 
A identificação entre o interesse do consumidor e a eficiência, a posição da 
Escola de Chicago, seguindo a linha neoclássica, oferece uma definição 
muito limitada de interesse do consumidor, a partir da noção de bem-estar 
desenvolvida pela Teoria Econômica. O bem-estar do consumidor refere-se 
exclusivamente à capacidade dos mercados de alocarem a eles os bens mais 
desejados, assim definidos em função da sua disposição de pagar por eles. 
Exclui-se, assim, um aspecto importante do interesse do consumidor na 
concorrência: a existência de efetiva liberdade de escolha entre bens 
fornecidos por diferentes produtores de variadas qualidades. 

 

Nesse caso, as políticas antitruste modernas podem, ao tentar conciliar os interesses 

econômicos e a eficiência econômica, adotar uma abordagem no sentido de buscar a 

harmonização dos interesses dos consumidores com a necessidade de aumentar o bem-estar 

da sociedade, por meio do aumento da produtividade e da inovação, e da alocação eficiente 

dos recursos, supondo-se, inclusive, que, a médio e longo prazos, tudo isso será revertido em 

favor dos próprios consumidores15. 

                                                                 
12NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. Cit., p. 247.     
13NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. Cit., p. 247-248.     
14NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. Cit., p. 248.     
15Nesse caso, adverte-se que a permissão às condutas e operações dependeriam da existência de três condições: a) a operação deve oferecer 
um aumento significativo da eficiência produtiva ou inovativa; b) a atividade deve ser necessária para a obtenção da eficiência apontada e, 
entre várias alternativas razoáveis, ser a menos lesiva aos consumidores; e c) a operação não deve suprimir a rivalidade entre as empresas 
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Nesse sentido é a política adotada pela legislação antitruste brasileira no art. 54, §1º, 

da Lei 8.884, de 1994, ao abrir a possibilidade de submeter à apreciação do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE) as operações que possam limitar ou prejudicar 

a livre concorrência. 

 

Art. 54. Os atos, sob qualquer forma manifestados, que possam limitar ou de 
qualquer forma prejudicar a livre concorrência, ou resultar na dominação de 
mercados relevantes de bens ou serviços, deverão ser submetidos à 
apreciação do CADE. 
 § 1º O CADE poderá autorizar os atos a que se refere o caput, desde que 
atendam as seguintes condições: 
I - tenham por objetivo, cumulada ou alternativamente: 
a) aumentar a produtividade; 
b) melhorar a qualidade de bens ou serviço; ou 
c) propiciar a eficiência e o desenvolvimento tecnológico ou econômico; 
II - os benefícios decorrentes sejam distribuídos eqüitativamente entre 
os seus participantes, de um lado, e os consumidores ou usuários finais, 
de outro; 
III - não impliquem eliminação da concorrência de parte substancial de 
mercado relevante de bens e serviços; 
IV - sejam observados os limites estritamente necessários para atingir os 
objetivos visados. 
§ 2º Também poderão ser considerados legítimos os atos previstos neste 
artigo, desde que atendidas pelo menos três das condições previstas nos 
incisos do parágrafo anterior, quando necessários por motivo preponderantes 
da economia nacional e do bem comum, e desde que não impliquem 
prejuízo ao consumidor ou usuário final. (grifos acrescidos). 

 

Nesse sentido, observa-se que o inciso II do referido §1º do art. 54 exige que sejam 

os benefícios decorrentes da operação distribuídos equitativamente entre participantes da 

transação e consumidores. O §2º do mesmo artigo, que permite relevar as operações 

necessárias por motivo de preponderante interesse nacional, afasta a observância de todas as 

condições impostas, mas ressalta a necessidade de que não haja prejuízo ao consumidor ou 

usuário final. 

De tal modo, verifica-se que a definição do interesse do consumidor pelo repúdio ao 

seu prejuízo demonstra a preocupação com o perigo do aumento abusivo de preços e a 

consequente transferência de renda para os agentes que adquiriram posição dominante no 

mercado.     

 

3 A GLOBALIZAÇÃO, A ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL, E  A PROTEÇÃO 

AO CONSUMIDOR 

                                                                                                                                                                                                        

concorrentes, mas deve permitir um futuro reestabelecimento das condições de concorrência afetadas. NUSDEO, Ana Maria de Oliveira. Op. 

Cit., p. 249-250.     
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Desde os primórdios de nossa sociedade os países realizam relações comerciais entre 

si, seja na forma de troca de mercadorias (escambo), ou envolvendo produtos considerados 

valiosos, como metais e pedras preciosas. Ocorre que, com o advento da Segunda Guerra 

Mundial, e com a Revolução Industrial, esses intercâmbios comerciais são intensificados, 

aumentando as relações econômicas internacionais, e gerando a necessidade de liberalização 

do comércio, com a redução da intervenção do Estado na economia, e promovendo, deste 

modo, o livre-comércio e a livre circulação de bens e serviços. 

Nesse cenário, há o surgimento da Ordem Econômica Internacional, objeto do 

Direito Internacional Econômico, para disciplinar as relações econômicas entre os agentes que 

atuam no domínio internacional. Essa nova ordem ganhou força, inicialmente, com a criação 

do GATT (General Agreement on Tariffs and Trades) – Acordo Geral sobre Tarifas e 

Comércio. E em seguida, com a Rodada do Uruguai, que determinou a extinção do GATT e a 

criação da Organização Mundial do Comércio (OMC) – World Trade Organization.   

Desde a sua criação o GATT atuou facilitando a coordenação das políticas nacionais 

em matéria de comércio internacional, estabelecendo normas básicas para o comércio 

internacional acerca de barreiras tarifárias e não-tarifárias, dumping, subsídios, medidas 

compensatórias, serviços e propriedade intelectual. 

Nesse cenário, foi o GATT fundamental para promover o desenvolvimento do 

comércio internacional e para permitir o surgimento de uma sociedade internacional, apesar 

de carecer de uma estrutura institucional mais forte, já que, oficialmente, não se tratava 

verdadeiramente de uma organização internacional, mas sim de um grande acordo, a partir do 

qual concessões tarifárias e acordos plurilaterais eram articulados. Deste modo, surge a OMC, 

como uma continuidade do GATT, mas com a necessária estrutura institucional nele não 

observada. 

A partir da criação da OMC, com exceção da União Européia, que já havia iniciado 

um processo de integração, os países desenvolvem um acelerado processo de aproximação 

regional, tais como os acordos realizados entre os Países Asiáticos, o NAFTA, a ALCA e o 

MERCOSUL. É a partir do surgimento e do desenvolvimento dos mercados, associados 

normalmente a mecanismos de troca de bens e serviços realizados por agentes econômicos, 

dentro de um espaço normativo comum, que se verificam em nossa sociedade novos 
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processos sociais e políticos, surgindo a proteção do consumidor como uma consequência 

direta desse processo, em face das novas situações advindas desse desenvolvimento16. 

Assim, com a significativa evolução das relações comerciais e o aumento da 

publicidade envolvendo os produtos e serviços disponíveis, surge a denominada “sociedade 

de consumo”, que conferiu uma maior relevância à necessidade de proteção do consumidor. 

Em um período de uma intervenção mínima do Estado na esfera econômica e social, 

diante do surgimento de meios de comunicação em massa, e da realização de uma propaganda 

maciça, constata-se que determinadas atitudes de algumas empresas no mercado, vão ser 

capazes de atingir os interesses e a qualidade de vida dos consumidores, repercutindo sobre 

interesses difusos que, até pouco tempo, eram inexpressivos em nossa sociedade, tais como a 

produção e o consumo de massas, o surgimento dos cartéis, dos holdings, das empresas 

multinacionais e das atividades monopolísticas17. 

Nesse cenário, destacam-se três períodos bastante marcantes para o surgimento de 

uma preocupação com o consumidor, ensejando, acima de tudo, a sua proteção: o primeiro, 

que ocorreu no início do século XIX, foi decorrente dos preços crescentes, de problemas 

éticos com medicamentos, e de denúncias acerca das condições da indústria de carne feitos 

por Upton Sinclair em seu livro The Jungle, que colaborou para pressionar o Congresso norte-

americano para aprovar em 1906, a regulamentação para inspeção de carne (Meat Inspection 

Act), a Lei de Alimentos e Medicamentos Puros (Pure Food and Drug) e a criação, em 1914, 

da Federal Trading Comission, órgão máximo do sistema federal de proteção do consumidor 

norte-americano18. 

O segundo período ocorreu a partir da década de 30, em consequência dos problemas 

dos preços decorrentes da depressão norte-americana, associado ao Fortalecimento da Pure 

Food and Drug Act, que passou a incluir também os cosméticos, e a ampliação dos objetivos 

da Federal Trade Commission, quando esta passou a regular praticas de atos lesivos ou 

desleais, a partir de 1938. 

  Já o terceiro período, que se deu na década de 60, em face de um conjunto de 

fatores, tais como a insatisfação na sociedade americana, o surgimento de produtos mais 

complexos e perigosos, o escândalo da talidomida19, a mensagem do Presidente Kennedy, 

                                                                 
16GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. A Dimensão Internacional do Consumo: ONU e a proteção ao consumidor. Disponível em: 
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/24757/24320>. Acesso em: 02 de maio de 2011. p. 2 e 3. 
17CAMPOS, Antônio Valmor de. Os novos rumos da Proteção do Consumidor diante da Globalização e Avanço Tecnológico do Direito 
brasileiro e Internacional. Ágora Revista Eletrônica, nº 01, ano I, 2005. 
18Esses períodos são destacados na obra de Philip Kotler. KOTLER, Philip. Marketing. São Paulo: Atlas, 1986. p. 555. Apud: GAIO 
JÚNIOR, Antônio Pereira. Op. cit., p.2.       
19A Talidomida foi comercializada no mundo todo como remédio para aliviar o enjôo matinal de mulheres grávidas entre os anos 1050 e 
1060. Em consequência de seu uso, cerca de 10.000 bebês nasceram no mundo com defeitos provocados pela droga, que variavam de 
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reconhecendo os direitos do consumidor, a atuação do advogado Ralph Nader denunciando e 

lutando por mais segurança nos veículos automotores, além do movimento crescente de 

associações e organizações de consumidores, exercendo papel fundamental na orientação e 

defesa dos consumidores. 

Sobre a mensagem do Presidente John F. Kennedy, destaca-se que em 15 de março 

de 1962 foi enviado ao Congresso norte-americano mensagem especial de respeito ao 

consumidor, introduzindo os direitos básicos do consumidor, que posteriormente foram 

adotados pela Organização das Nações Unidas. 

Nessa mensagem, foram destacados quatro direitos fundamentais dos consumidores: 

1) Direito à segurança, implicando a proteção contra a comercialização de produtos perigosos 

à saúde ou à vida, motivando várias leis neste sentido (não obstante, não se tratava de um 

direito novo, uma vez que a própria Food and Drugs Act, de 1906, já tratava sobre tais 

questões, apesar de não incluir produtos corrosivos, inflamáveis, radioativos, passando, deste 

modo, a considerar questões de segurança a longo prazo); 2) Direito à informação, de forma 

abrangente, tendo em vista que além dos aspectos relativos à propaganda, envolviam-se as 

demais informações necessárias para efetivar o direito de compra; 3) Direito à escolha, que se 

referia basicamente aos monopólios e às leis antitruste, entendendo-se como aspectos 

favoráveis ao consumidor a concorrência e a competitividade; 4) Direito de ser ouvido, 

significando que os interesses dos consumidores passariam a ser considerados na elaboração 

de políticas governamentais e nos procedimentos de regulamentação20. 

Nesse cenário, com o início de uma preocupação mais significativa com a proteção 

do consumidor, há o desenvolvimento da tutela aos interesses coletivos e difusos em nossa 

sociedade21: 

 

“O surgimento dos grandes conglomerados urbanos, das metrópoles, a 
explosão demográfica, a revolução industrial, o desmesurado 
desenvolvimento das relações econômicas, com a produção e consumo de 
massa, o nascimento dos cartéis, holdings, multinacionais e das atividades 
monopolísticas, a hipertrofia da intervenção do Estado na esfera social e 
econômica, o aparecimento dos meios de comunicação de massa, e, com 
eles, o fenômeno da propaganda maciça, entre outras coisas, por terem 
escapado do controle do homem, muitas vezes voltaram-se contra ele 
próprio, repercutindo de forma negativa sobre a qualidade de vida e 
atingindo inevitavelmente interesses difusos. Todos esses fenômenos, que se 
precipitaram num espaço de tempo relativamente pequeno, trouxeram a lume 

                                                                                                                                                                                                        

membros mal-formados a nenhuma perna ou braço. O escândalo da talidomida provocou uma revisão mundial dos regimes de testes de droga 
e elevou a reputação da agência norte-americana que regula alimentos e remédios, única voz que se recusou a aprovar a droga. 
20GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Op. cit., p. 5 e 6. 
21FERRAZ, Antônio Augusto M. de Carvalho; et alii. A Ação Civil Pública e a tutela jurisdicional dos interesses difusos. São Paulo: 
Saraiva. 1984. p. 54-55. Apud: GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Op. cit., p.4-5.       
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à própria realidade dos interesses coletivos, até então existente de forma 
‘latente’, despercebidos. 

 

A partir daí ganha força uma visão cosmopolita do direito do consumidor, em 

consideração a índole internacional encontrada nas relações de consumo, especialmente com 

o aumento da aquisição de bens de consumo além das fronteiras. 

Neste diapasão, a diante da relevância da temática, começam o desenvolvimento de 

iniciativas visando à promoção dos interesses dos consumidores nas esferas sociais, políticas 

e jurídicas em diversas partes do mundo, o que terminou por direcionar uma preocupação 

internacional com a defesa do consumidor.       

 

4 A PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR NA ORDEM ECONÔMICA INTERNACIONAL 

 

4.1 A ONU e a defesa do consumidor 

 

A Organização das Nações Unidas (ONU), em 16 de abril de 1985, com a aprovação 

da Resolução n. 39/24822, conferiu avanço significativo às normas de proteção ao consumidor, 

expressando claramente a importância da matéria (para todos os países, mas especialmente 

para os países em desenvolvimento), e reconhecendo que os consumidores se sujeitam a 

desequilíbrios em termos econômicos, níveis educacionais e poder aquisitivo que justificam, 

portanto, a sua proteção. 

De acordo com a referida Resolução as normas protetivas do consumidor possuem os 

seguintes objetivos: a) auxiliar países a atingir ou manter uma proteção adequada para a sua 

população de consumidores; b) facilitar o estabelecimento de padrões de consumo e 

distribuição que compreenda as necessidades e desejos dos consumidores; c) incentivar os 

altos níveis de conduta ética, para aqueles envolvidos na produção e distribuição de bens e 

serviços para os consumidores; d) auxiliar países a reduzir práticas comerciais abusivas 

usando de todos os meios, tanto em nível nacional como internacional, que estejam gerando 

efeitos negativos para os consumidores; e) facilitar no desenvolvimento de grupos 

independentes de consumidores; f) promover a cooperação internacional na área de proteção 

ao consumidor; g) incentivar o desenvolvimento das condições de mercado que ofereçam aos 

consumidores maior escolha, com preços mais baixos23. 

                                                                 
22UNITED NATIONS. Resolucion 39/248 of 16 April 1985. General Assembly. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID={7AB84BC9-6D1E-4E8F-8B9A-0C1DC3587A0F}&params=itemID={80960E19-E769-4756-
8A51-DF25E710B2DB};&UIPartUID={183ACEAD-EEF8-4BD1-9B10-C12459181A73}>. Acesso em: 02 de maio de 2011.     
23UNITED NATIONS. Resolucion 39/248 of 16 April 1985. General Assembly. Op. Cit. p. 2. 
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Observa-se que os objetivos das normas de proteção ao consumidor  defendidos pela 

ONU possuem um caráter amplo, abrangendo a dupla faceta mencionada anteriormente, 

incluindo tanto a proteção do consumidor de forma restrita, quando a questão da concorrência 

que apresenta reflexos, diretos ou indiretos, nas relações de consumo. 

A Resolução ora em análise estabelece seus princípios gerais, e determina que os 

Governos deverão desenvolver, reforçar ou manter uma política forte de defesa do 

consumidor. Para tanto, cada Governo deverá definir suas próprias prioridades para a proteção 

dos consumidores, em conformidade com as circunstâncias econômicas e sociais da cada país, 

as necessidades da sua população e considerando os custos e os benefícios das medidas 

propostas. Para, deste modo, promover a cooperação internacional no âmbito da proteção do 

consumidor protecção. 

Nesse caso, são as seguintes necessidades dos consumidores que se buscam 

implementar, conforme a Resolução da ONU: a) a proteção do consumidor quanto à prejuízos 

à sua saúde e segurança; b) promover e proteger os interesses econômicos dos consumidores; 

c) acesso dos consumidores à informações adequadas que lhes permitam fazer escolhas 

informadas de acordo com os seus desejos e necessidades individuais; d) educar o 

consumidor; e) criar possibilidades efetivas de ressarcimento do consumidor; f) liberdade para 

formar grupos de consumidores ou outros grupos de organizações de relevância, e 

oportunidades para que tais organizações possam apresentar seus pontos de vista nos 

processos decisórios que lhes dizem respeito24. 

Determina a Resolução que os Governos deverão prover ou manter infra-estrutura 

adequada para desenvolver, implementar e monitorar as políticas de defesa do consumidor. 

Para tanto, deverão ser tomados cuidados especiais para assegurar que as medidas de proteção 

do consumidor sejam implementadas para o benefício de todos os setores da população. 

Nesse cenário, determina-se que todas as empresas deverão obedever às leis e os 

regulamentos dos países nos quais fazem negócios. Além disso, devem atuar em 

conformidade com o que dispõe as normas internacionais de defesa do consumidor adotadas 

por estes países. É enfatizado ainda o potencial positivo de todas a universidades, públicas e 

privadas, no desenvolvimento de pesquisas de políticas de proteção do consumidor. 

A Resolução da ONU adverte, no entanto, que na aplicação de quaisquer 

procedimentos ou regulamentos de proteção do consumidor, deve ser garantido que estes não 

se tornem barreiras para o comercial internacional, bem como, que estejam coerentes com as 

obrigações do comércio internacional.    
                                                                 
24UNITED NATIONS. Resolucion 39/248 of 16 April 1985. General Assembly. Op. Cit. p. 3. 
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As diretrizes que devem ser seguidas pelos países, de acordo com a Resolução ora 

em análise, são as seguintes: a) Segurança Física; b) Promoção e proteção dos interesses 

econômicos do consumidor; c) Padrões para a segurança e qualidade dos serviços e bens do 

consumidor; d) Meios de distribuição de bens e serviços essenciais para o consumidor; e) 

Medidas que permitam ao consumidor obter ressarcimento; f) Programa de educação e 

informação; g) Medidas referentes a áreas específicas (como alimentos, água e 

medicamentos)25. 

Na sua parte final, a Resolução trata da cooperação internacional, afirmando que os 

Governos devem buscar promover uma cooperação na esfera de proteção do consumidor, 

através do desenvolvimento de mecanismos para promover o intercâmbio de informações 

sobre políticas e medidas nacionais de defesa do consumidor. Destaca-se que essa cooperação 

poderia acontecer com a troca de informações sobre normas, programas de informação e 

educação do consumidor, desenvolvimento de programas de formação conjunta e elaboração 

conjunta dos regulamentos. Busca-se, assim, cooperar para melhorar as condições em que os 

bens essenciais são oferecidos aos consumidores, tendo em vista o preço e a qualidade. 

É determinado que os governos devem desenvolver ou reforçar elos de informação 

sobre produtos que tenham sido proibidos, retirados ou severamente restringidos, a fim de 

permitir que outros países importadores também se protejam adequadamente dos efeitos 

nocivos desses produtos. Além disso, deve-se assegurar que a qualidade dos produtos e 

informações relativas a esses produtos, não irá variar entre os países, podendo gerar efeitos 

negativos para os consumidores. 

Finalmente, cumpre salientar que as normas previstas pela Organização das Nações 

Unidas não possuem caráter imperativo, sendo prerrogativa de cada Estado a sua 

implementação, de acordo com as suas necessidades e prioridades, enfatizando, no entanto, a 

grande importância valorativa de tais normas, especialmente para o desenvolvimento de uma 

política internacional de proteção do consumidor26. 

 

4.2 A União Europeia e a defesa do consumidor 

 

A União Europeia tem cerca de quinhentos milhões de consumidores potenciais. 

Nesse caso, a partir do momento que é estabelecida a livre circulação de pessoas entre os 

países membros, na busca pela formação de um mercado comum, há um aumento 

                                                                 
25UNITED NATIONS. Resolucion 39/248 of 16 April 1985. General Assembly. Op. Cit. p. 4-9. 
26GAIO JÚNIOR, Antônio Pereira. Op. cit., p. 7.       
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considerável nas relações comerciais que ocorrem entre os países, e, consequentemente, surge 

a necessidade de ser implementada uma tutela efetiva da proteção dos consumidores, diante 

das novas relações e do surgimento de problemas ainda não vivenciados. 

De tal modo, os Estados-Membros elaboraram progressivamente medidas que se 

destinam a defender os interesses específicos dos consumidores cujo papel econômico e 

político é primordial na sociedade. A partir de meados dos anos 70, a União Europeia iniciou 

a harmonização destas medidas nacionais a fim de garantir aos cidadãos europeus o mesmo 

nível de proteção elevado no mercado único, como se verá adiante. 

O Direito do Consumidor no âmbito do Direito Comunitário se trata de um conjunto 

de disposições, descoordenadas entre si, que regulam aspectos parciais da tutela do 

consumidor em suas diversas facetas: como contratante em uma posição negocial frágil, como 

destinatários de bens de consumo, como usuário de serviços, ou como potencial prejudicado 

com a utilização de um produto defeituoso27. 

A princípio, o Tratado de Roma28 não fazia referência expressa a política de proteção 

dos consumidores, e as primeiras iniciativas nesse campo estavam baseadas em normas 

relativas a outras matérias, aparecendo como um reflexo do princípio da livre circulação de 

mercadorias e das regras sobre defesa da concorrência. 

Nesse contexto, a Resolução 14-IV-1975 estabelece um Programa preliminar da 

Comunidade Europeia para uma política de proteção e informação dos consumidores, seguido 

por um outro programa no mesmo sentido, que prevê o estabelecimento de princípios comuns 

relativos à indicação dos preços, por meio da Resolução 19-V-198129. Com o surgimento de 

tais programas, aparecem as primeiras diretivas de harmonização nesse campo. 

Não obstante, a proteção dos consumidores não se incorporou as demais políticas da 

Comunidade em razão da reforma operada pelo Acto Unico Europeu de 1987, que incluiu 

uma noção de consumidor no artigo 100 do Tratado, determinando que a Comissão deveria 

buscar um nível de proteção elevado nas suas propostas referentes a aproximação das 

legislações em matéria de proteção dos consumidores. 

                                                                 
27DURÁ, Rafael Marimón. La protección de los consumidores em el Derecho Comunitário Europeo. In: BARRAL, Welber; MOTA, 
Carlos Esplugues; PIMENTEL, Luiz Otávio (Org.). Direito Internacional Privado – União Européia e Mercosul. Florianópolis: Fundação 
Boiteux, 2007. p. 95. 
28Assinado no dia 25 de Março de 1957, por seis países europeus: o Reino da Bélgica, a República Federal Alemã, a República Francesa, a 
República Italiana, o Grão-Ducado do Luxemburgo e o Reino dos Países Baixos, e instituiu a Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a 
Comunidade Europeia da Energia Atômica (CEEA ou Euratom). UNIVERSIDADE DE COIMBRA. Centro de Documentação. TRATADO 
DE ROMA. Coimbra: Centro de Documentação Europeu. Disponível em: <http://dupond.ci.uc.pt/CDEUC/TRIND.HTM>. Acesso em: 15 
de julho de 2011.   
29Resolução de 14 de abril de 1975 e Resolução de 19 de maio de 1981. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&numdoc=31998L0006&model=guichett&lg=pt>. Acesso em: 
28 de julho de 2011. 

4835



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

No Tratado da União Europeia (Tratado de Maastricht de 1992)30, a matéria ganha 

traço de política comunitária, sendo reconhecido aos consumidores os seguintes direitos: 

saúde e segurança, proteção dos interesses econômicos e informações, direito a educação e a 

organização (esses dois últimos estabelecidos pelo Tratado de Amsterdam de 1997). 

O Tratado de Niza31 de 2001 não teve mudanças muito significativas, com exceção 

da inclusão de representantes dos consumidores no Comitê Econômico e Social. 

Por fim, a Constituição Europeia32, trata da proteção do consumidor em alguns 

momentos: 1) Na Parte I. Tit. III. Art. I-14: a proteção dos consumidores figura entre as 

competências compartidas entre os Estados-membros; 2) Na Parte II, dedicada a “Carta dos 

direitos fundamentais da União”, se afirma que as políticas da União deverão garantir um alto 

nível de proteção dos consumidores (Tit. IV. Art. II-98); 3) Na Parte III. Cap. III. Art. III-235 

se estabelece que para promover os interesses e garantir nível elevado de proteção, a União 

contribuirá para proteger a saúde, a segurança e os interesses econômicos dos consumidores, 

assim como a promover o seu direito de informação, a educação e para organizar e defender 

seus interesses.   

Vale salientar que o artigo 102, do Tratado sobre o funcionamento da União 

Europeia, afirma que será incompatível com o mercado interno e proibido, na medida em que 

suscetível de afetar o comércio entre os Estados-Membros, o fato de uma ou mais empresas 

explorarem de forma abusiva uma posição dominante no mercado interno ou uma parte 

substancial deste33, a título exemplificativo, destaca-se que as práticas abusivas podem 

consistir em: a) Impor, de forma direta ou indireta, preços de compra ou de venda ou outras 

condições de transação não equitativas; b) Limitar a produção, a distribuição ou o 

desenvolvimento técnico em prejuízo dos consumidores; c) Aplicar, relativamente a parceiros 

comerciais, condições desiguais no caso de prestações equivalentes colocando-os, por esse 

fato, em desvantagem na concorrência; d) Subordinar a celebração de contratos à aceitação, 

por parte dos outros contraentes, de prestações suplementares que, pela sua natureza ou de 

acordo com os usos comerciais, não têm ligação com o objeto desses contratos. 

 

                                                                 
30TRATADO DA UNIÃO EUROPEIA. Jornal Oficial nº C 191 de 29 de Julho de 1992. Disponível em: <http://eur-
lex.europa.eu/qpt/treaties/dat/11992M/htm/11992M.html#0001000001>. Acesso em: 28 de julho de 2011. 
31TRATADO DE NIZA. Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Disponível em: 
<www.boe.es/aeboe/consultas/enlaces/documentos/ue/Trat_niza_es.pdf>. Acesso em: 28 de julho de 2011. 
32Jornal Oficial da União Europeia. Versão Consolidada do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. 30.03.2010. Disponível 
em: <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:083:0047:0200:PT:PDF>. Acesso em: 05 de maio de 2011. 
33Jornal Oficial da União Europeia. Versão Consolidada do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. 30.03.2010. Op. Cit.,. p. 
89. 
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No Título XV, do Tratado ora em análise, é verificada uma preocupação direta com a 

defesa dos consumidores34: 

 
A DEFESA DOS CONSUMIDORES 

Artigo 169.º 
(ex-artigo 153. o TCE) 

1. A fim de promover os interesses dos consumidores e assegurar um elevado 
nível de defesa destes, a União contribuirá para a proteção da saúde, da 
segurança e dos interesses econômicos dos consumidores, bem como para a 
promoção do seu direito à informação, à educação e à organização para a 
defesa dos seus interesses. 
2. A União contribuirá para a realização dos objetivos a que se refere o n.º 1 
através de: 
a) Medidas adotadas em aplicação do artigo 114.º no âmbito da realização do 
mercado interno35; 
b) Medidas de apoio, complemento e acompanhamento da política seguida 
pelos Estados-Membros. 
3. O Parlamento Europeu e o Conselho, deliberando de acordo com o 
processo legislativo ordinário e após consulta ao Comitê Econômico e 
Social, adotarão as medidas previstas na alínea b do n.º 2. 
4. As medidas adotadas nos termos do n.º 3 não obstam a que os Estados-
Membros mantenham ou introduzam medidas de proteção mais estritas. 
Essas medidas devem ser compatíveis com os Tratados e serão notificadas à 
Comissão. 

 

Nesse caso, é adotada a regra do mínimo, que determina que os Estados poderão 

extrapolar os direitos mínimos estabelecidos na norma comunitária, ou seja, internamente será 

possível determinar uma proteção maior do que aquela se encontra prevista na norma 

internacional36. 

Diante da evolução do nível de integração europeia, é verificada uma intensa 

produção normativa com relação à proteção do consumidor, com numerosos textos gerais 

(Tratados e Resoluções dos Conselhos) e específicos (Diretivas e Decisões dos Conselho) 

relacionadas as mais diversas questões. 

É conveniente destacar que esse conjunto de Diretivas tem por objetivo tutelar o 

consumidor, como consumidor de um bem, usuário de um serviço, como aderente em um 

contrato, ou como prejudicado pelo uso de um produto que apresenta defeito de segurança no 

momento que é colocado no mercado37. 

                                                                 
34Jornal Oficial da União Europeia. Versão Consolidada do Tratado Sobre o Funcionamento da União Europeia. 30.03.2010. Op. Cit.., p. 
124. 
35O artigo 114 estabelece medidas que visam aproximar as legislações dos países, acerca do direito do consumidor especificamente afirma no 
nº 3, deste mesmo artigo, que a Comissão em matéria de saúde, de segurança, de proteção do ambiente e de defesa dos consumidores, basear-
se-á num nível de proteção elevado, tendo nomeadamente em conta qualquer nova evolução baseada em dados científicos. 
36DURÁ, Rafael Marimón. Op. Cit., p. 99. 
37DURÁ, Rafael Marimón. Op. Cit., p. 97. 
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Nesse aspecto, destacam-se as seguintes Diretivas: 1) Diretiva 84/450: sobre 

publicidade enganosa; 2) Diretiva 85/374: sobre responsabilidade por produtos defeituosos; 3) 

Diretiva 87/102: sobre concessão de crédito ao consumidor; 4) Diretiva 87/357: sobre os 

produtos de aparência enganosa; 5) Diretiva 90/314: sobre viagens; 6) Diretiva 92/59: relativa 

a segurança geral dos produtos; 7) Diretiva 93/13: sobre cláusulas abusivas em contratos com 

os consumidores; 8) Diretiva 97/5: sobre transferências transfronteiriças; 9) Diretiva 98/27: 

sobre as ações inibitórias; 10) Diretiva 1999/44: sobre garantias dos bens de consumo; 11) 

Diretiva 2000/31: sobre serviços da sociedade de informação e comércio eletrônico; 12) 

Diretiva 2003/65: sobre a comercialização a distância sobre serviços financeiros; 13) Diretiva 

2008/122: sobre bens imobiliários a tempo parcial e produtos de férias de longo prazo 

(Revogou a Diretiva 94/47). 

 Mais do que isso, a União Europeia fixou as regras destinadas a proteger os 

interesses econômicos e jurídicos dos consumidores, proibiu as práticas comerciais 

consideradas desleais, facilitou a resolução dos conflitos e dos litígios pequenos por 

conciliação, harmonizou a tramitação das ações inibitórias diante de violações aos interesses 

dos consumidores, criou uma rede europeia de informação e uma rede de autoridades 

nacionais para assegurar a aplicação efetiva da legislação relativa aos consumidores, tentou 

reforçar a segurança jurídica, harmonizando as regras aplicáveis a certas transações, como o 

comércio eletrônico ou certos tipos de contratos, bem como as regras aplicáveis a setores 

específicos, como os transportes ou os serviços financeiros. Deste modo, verifica-se que o 

direcionamento da proteção ao consumidor pela União Europeia é direcionada para as mais 

diversas áreas. 

Dentre essas áreas, destaca-se a representação dos consumidores, por meio da criação 

do Grupo Consultivo Europeu dos Consumidores; a busca pelo direito à indenização e à 

solução dos litígios, através de ações inibitórias, do surgimento do processo europeu para 

ações de pequeno montante, da resolução extrajudicial dos conflitos de consumo, do recurso 

coletivo para os consumidores, do combate às práticas comerciais desleais; da cooperação 

entre os Estados-Membros no domínio da defesa do consumidor e da criação da Rede dos 

Centros Europeus de Consumidores (“Rede CEC” ou “ECC-Net”)38. 

Além de desenvolver o comércio eletrônico, analisando os seus aspectos jurídicos e 

formulando um regime especial aplicável aos serviços fornecidos pela via eletrônica, 

associado a ênfase ao tema dos contratos, que foi valorizado com a elaboração do Livro 

                                                                 
38EUROPA. Consumer rights in Europe. Disponível em: <europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_en.htm>. Acesso em: 15 de maio de 
2011. 
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Verde, que discorre sobre o direito europeu dos contratos para os consumidores e as empresas, 

a tutela dos bens imobiliários a tempo parcial e produtos de férias de longo prazo, o Direito 

dos Consumidores, os contratos de crédito aos consumidores, os contratos negociados à 

distância, os contratos à distância em matéria de serviços financeiros, os contratos negociados 

fora dos estabelecimentos comerciais, as cláusulas abusivas, a venda e garantias dos bens de 

consumo, a aquisição do direito de utilização a tempo parcial de bens imóveis39. 

Verifica-se também uma preocupação direcionada ao setor de transportes, 

disciplinando as viagens organizadas, os transportes aéreos, a proteção dos passageiros dos 

transportes aéreos, o Código de conduta para utilização de sistemas informatizados de reserva, 

os sistemas de compensação por recusa de embarque e a responsabilidade das transportadoras 

aéreas em caso de acidente40. 

E ainda uma tutela especifica no que diz respeito aos serviços financeiros, com o 

surgimento do novo quadro jurídico (NLF) para os pagamentos, com a disciplina dos 

pagamentos transfronteiriços em euros e as transferências transfronteiriças, com a criação de 

sistemas de pagamentos e de liquidação de operações sobre valores mobiliários, com o crédito 

ao consumo, o contrato de crédito, a integração dos mercados de crédito hipotecário da UE 

(Livro Branco), o Crédito hipotecário, os serviços financeiros de retalho explicados aos 

consumidores, e a educação financeira41. 

Portanto, é observado um avanço legislativo expressivo no que diz respeito à 

legislação de proteção ao consumidor, previstas na União Europeia, destacando-se os 

progressos na tentativa de harmonização das diversas legislações dos países membros, que 

poderão servir de inspiração para as ações dos demais blocos regionais. 

 

4.3 O MERCOSUL e a defesa do consumidor 

 

Como já mencionado anteriormente, com o advento da globalização ocorre um 

expressivo aumento no desenvolvimento do comércio exterior, provocando consequentemente 

a intensificação do fluxo de mercadorias e serviços em nível internacional. Nesse cenário, tem 

o Mercosul importância fundamental para promover as economias dos seus países membros, 

                                                                 
39EUROPA. Consumer rights in Europe. Disponível em: <europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_en.htm>. Acesso em: 15 de maio de 
2011. 
40EUROPA. Consumer rights in Europe. Disponível em: <europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_en.htm>. Acesso em: 15 de maio de 
2011. 
41EUROPA. Consumer rights in Europe. Disponível em: <europa.eu/eu-life/consumer-rights/index_en.htm>. Acesso em: 15 de maio de 
2011. 

4839



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

uma vez que a partir da possibilidade de comercializar com os demais países com vantagens 

alfandegárias, são incrementadas as relações de consumo internacionais desenvolvidas. 

Internamente, o direito consumerista brasileiro protege até mesmo os produtos e 

serviços provenientes do exterior, tendo eficácia além dos limites territoriais nacionais, uma 

vez que o artigo 12 do nosso Código de Defesa do Consumidor dispõe que42: 

 

Art. 12: “o fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 
importador respondem, independente da existência de culpa, pela reparação 
de danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, 
fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou 
acondicionamento de seus produtos, bem como por informações 
insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização ou risco” (grifos 
acrescidos). 

 

Não obstante a proteção garantida ao consumidor pelo nosso ordenamento jurídico, 

esse direito em muitos casos entra em antinomia com as normas dos outros países com os 

quais o Brasil mantém relações mercantis, o que termina por fazer com que os consumidores 

que realizam transações comerciais nos países membros do Mercosul não tenham uma 

proteção eficaz e efetiva. Nesse cenário, não é suficiente garantir a livre circulação de 

mercadorias, mais que isso, devem ser estabelecidas regras que possam proteger os 

consumidores, definindo-se qual direito será aplicado em cada caso. 

Diante de tal preocupação, o Conselho do Mercado Comum decidiu aprovar o 

“PROTOCOLO DE SANTA MARIA sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações 

de Consumo”43, com base na necessidade de buscar a harmonização das legislações dos 

países, tendo em vista que em uma área de livre circulação de mercadorias, não é possível que 

os consumidores dos diversos países recebam tratamentos diferenciados. Verifica-se, com essa 

nova dinâmica, a existência de um consumidor do Mercosul, não devendo existir 

consumidores que sejam mais ou menos protegidos. Observou-se, pois, que o Protocolo de 

Santa Maria terminou unificando o direito material ao estabelecer a criação de um 

“Regulamento Comum para Defesa do Consumidor”. 

No entanto, destaca-se que a maior dificuldade prática para essa unificação reside no 

fato de que os países signatários do Mercosul encontram-se em estágios de desenvolvimento 

industrial muito diferentes, e nem todos tem condições de garantir todos os direitos previstos 

para os consumidores de igual modo. Assim, observa-se que a diferença entre os níveis de 

                                                                 
42BRASIL. Lei nº 8.078 de 11 de setembro de 1990. Brasília, 1990. Art. 12. 
43MERCOSUL. Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo. Conselho Mercado 
Comum. Fortaleza, 17 de dezembro de 1996. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/1996/mercosul-cmc-dec-
no10-96/mercosul-cmc-dec-no10-96/>. Acesso em: 20 de maio de 2011. 
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proteção aos consumidores adotados em cada país dificulta sobremaneira as relações 

comerciais internacionais, e por outro lado impõe que o Brasil não admita que o Protocolo 

reduza todos os direitos já conquistados pelos consumidores brasileiros. 

Segundo seu artigo 1º, o Protocolo de Santa Maria44 tem o objetivo de determinar a 

jurisdição internacional em matéria de relações de consumo decorrente de contratos em que 

um dos contratantes seja consumidor, quando ocorrer uma das seguintes hipóteses: 

 

1) Venda a prazo de bens móveis corpóreos; 
2) Empréstimo a prazo ou de outra operação de crédito ligada ao 
financiamento na venda de bens; e 
3) Qualquer outro contrato que tenha por objeto a prestação de um serviço 
ou fornecimento de bem móvel corpóreo. Este dispositivo se aplicará sempre 
que a celebração do contrato tenha sido precedida, no Estado do domicílio 
do consumidor, de uma proposta específica ou de uma publicidade 
suficientemente precisa e que o consumidor tenha realizado os atos 
necessários a conclusão do contrato. 

 

Observa-se que o Protocolo faz referência apenas a bens móveis, restringindo a 

incidência de sua regulamentação de acordo com o objeto do contrato. O nosso Código de 

Defesa do Consumidor, por outro lado, não faz diferenciações quanto a natureza do bem, 

sendo ele móvel ou imóvel haverá a tutela do direito consumerista. 

Vale ressaltar que o protocolo exclui expressamente das hipóteses de relação de 

consumo aquelas decorrentes de contratos de transporte (art. 1º, 2). 

Destaca-se que o Protocolo de Santa Maria em seu anexo, bem como a Resolução nº 

123/9645 do Grupo Mercado Comum, apresentam alguns conceitos indispensáveis para a 

compreensão e aplicação das regulamentações nos países signatários do Mercosul: os 

conceitos de consumidor, fornecedor, relações de consumo, produto e serviços. 

De acordo com o Anexo ao Protocolo de Santa Maria, a, consumidor é “toda pessoa 

física ou jurídica que adquire ou utiliza produtos ou serviços como destinatário final em uma 

relação de consumo ou em função dela”. Nesse caso, não será considerado consumidor ou 

usuário aquele que, sem constituir-se em destinatário final, adquire, armazena, utiliza ou 

consome produtos ou serviços com o fim de integrá-los em processos de produção, 

transformação, comercialização ou prestação de serviços46. 

                                                                 
44MERCOSUL. Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo. Conselho Mercado 
Comum. Fortaleza, 17 de dezembro de 1996. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/1996/mercosul-cmc-dec-
no10-96/mercosul-cmc-dec-no10-96/>. Acesso em: 20 de maio de 2011. 
45MERCOSUL. Resolução nº 123/1996. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/1996/mercosul-gmc-res-no-123-
96/mercosul-gmc-res-no-123-96/>. Acesso em: 24 de maio de 2011. 
46Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, a. 
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O Protocolo optou por equiparar ao consumidor a coletividade de pessoas, 

determináveis ou não, expostas às relações de consumo47. Neste sentido, o Protocolo ampliou 

o objeto da proteção ao consumidor, ao preocupar-se expressamente com os terceiros das 

relações de consumo, tutelando aquelas pessoas estranhas à relação de consumo, mas que com 

ela sofreram prejuízos em razão dos defeitos intrínsecos ou extrínsecos do produto ou serviço. 

De tal modo, tanto as vítimas de acidente de consumo que não são consumidores, quanto 

àqueles que não utilizaram o produto ou serviço, mas foram expostos a uma prática contratual 

abusiva, são equiparados aos consumidores, de acordo com o que prevê o Protocolo. 

É considerado fornecedor48: 

  

“toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, assim como os entes 
despersonalizados nos Estados Partes cuja existência esteja contemplada em 
seu ordenamento jurídico, que desenvolvam de maneira profissional 
atividades de produção, montagem, criação seguida de execução, construção, 
transformação, importação, distribuição e comercialização de produtos e/ou 
serviços em uma relação de consumo”. 

 

Quando o Protocolo aduz que será considerado fornecedor o ente despersonalizado 

cuja existência esteja contemplada em seu ordenamento jurídico, apenas está adequando o 

dispositivo à legislação específica de cada país. E a exigência de maneira profissional, apesar 

de não está presente no conceito trazido pelo CDC (art. 3º), não altera a definição em si, uma 

vez que o exercício profissional estava subentendido. 

O Protocolo conceitua relação de consumo como sendo o vínculo que se estabelece 

entre o fornecedor que, a título oneroso, fornece um produto ou presta um serviço e quem o 

adquire ou utiliza como destinatário final49. No Código de Defesa do Consumidor brasileiro 

não há um artigo que defina explicitamente o que seja relação de consumo. 

O Protocolo também prescreve que se equipara a relação de consumo o fornecimento 

de produtos e a prestação de serviços a título gratuito, quando se realizem em função de uma 

eventual relação de consumo50. 

A definição de “produto” trazida pelo Anexo ao Protocolo é idêntica à do Código de 

Defesa do Consumidor segundo o qual produto é qualquer bem móvel ou imóvel, material ou 

imaterial51. 

                                                                 
47Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, a. 
48Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, b.   
49Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, c.   
50Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, c.   
51Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, d.   
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O Protocolo não apresentou definição para o termo “serviço”. Assim, determina o 

Comitê Técnico nº 7 (Defesa do Consumidor) que não havendo essa definição deverá ser 

adotada a interpretação jurídica do foro atuante52. 

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor, estabelece no art. 3º §2º que serviço é 

“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as 

de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de 

caráter trabalhista”. 

De acordo com o artigo 2º do Protocolo, este será aplicado àquelas relações de 

consumo que vinculam fornecedores e consumidores “com domicílio em diferentes Estados 

Partes do Tratado de Assunção”, ou “com domicílio no mesmo Estado Parte, desde que a 

prestação característica da relação de consumo tenha ocorrido em outro Estado Parte”. 

Para os efeitos do âmbito espacial, o Protocolo define o que é domicílio em seu 

artigo 3º, 1, ao dispor que, quando se trata de pessoa física, o domicílio será a residência 

habitual ou, em sua ausência, o centro principal de seu negócios. 

O artigo 3º, 2, refere-se a pessoas jurídicas ou entes despersonalizados, indicando a 

sede principal da administração como domicílio da empresa ou, não havendo, o lugar onde 

funcionem sucursais, estabelecimentos, agências ou qualquer outra espécie de representação 

de pessoas jurídicas. 

No que diz respeito à jurisdição (art. 4º, 1), o Protocolo estabelece regra geral 

aduzindo que terá jurisdição “os juízes ou tribunais do estado em cujo território esteja 

domiciliado o consumidor”, seja ele autor ou réu na ação. Prepondera, nesse caso, assim como 

no nosso CDC, o domicílio do autor, como forma de mitigar a vulnerabilidade do consumidor 

do Mercosul, contrariando, assim, a regra Código de Processo Civil, que prevê o domicílio do 

réu (art. 88, CPC). 

Além da regra geral supramencionada, existem algumas exceções (art. 5º), que terá 

como requisito duas condições básicas: a manifestação expressa do consumidor, e que esta 

manifestação se dê no momento da propositura da demanda (esse direito não poderá ser 

dispensado em prejuízo do consumidor). 

De tal modo, atendidos estes requisitos, também poderá ter jurisdição, de acordo com 

o art. 5º do Protocolo, o Estado do local: da celebração do contrato; de cumprimento da 

prestação de serviço ou de entrega do bem; ou do domicílio do demandado. 

No Brasil a aplicação dessa norma requer muito cuidado, visto que não deve ser 

permitido que o consumidor aceite normas que gerem para eles prejuízos consideráveis, 
                                                                 
52Anexo ao Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional em Matéria de Relações de Consumo, e.   
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diante da presunção de vulnerabilidade que possuem, sendo, assim, protegidos de forma mais 

expressiva. 

O Protocolo estabelece ainda, em seu artigo 6º, que o demandado pode ser acionado, 

tanto no seu domicílio, como no Estado onde possua filial, sucursal, agência ou qualquer 

outra espécie de representação com a qual se realizou as operações objeto do conflito. 

Com o incremento das relações de consumo no âmbito do Mercosul, e os possíveis 

conflitos provenientes de tal relação surgirá a questão da eficácia extraterritorial das sentenças 

exaradas. Nesses casos, se as partes estão localizadas em países distintos, é essencial 

estabelecer como a sentença prolatada terá eficácia no país que não detém a jurisdição, de 

acordo com os critérios do Protocolo. 

É cediço que a regra geral do direito é de que a sentença prolatada por órgão 

jurisdicional de um país só tem eficácia em seu território. Excepcionalmente, terá eficácia em 

outras nações, dependendo de concordância desta. 

O Protocolo de Santa Maria reafirmou esta regra geral ao estabelecer que “A 

solicitação de reconhecimento ou execução de sentença por parte das autoridades 

jurisdicionais será transmitida por carta rogatória, através da Autoridade Central” (art. 11)53. 

No Brasil, a norma posta pelo Protocolo encontra-se coadunada com as normas de 

eficácia de sentença estrangeira no Brasil. A Constituição Federal no seu art. 105, inciso I, 

alínea “i”, determina a competência do Superior Tribunal de Justiça, para processar e julgar 

originariamente: “a homologação das sentenças estrangeiras e a concessão do exequatur às 

cartas rogatórias”. 

De tal modo, caberá ao órgão jurisdicional que julgou a causa o encaminhamento, 

através do órgão da justiça local, de petição para que aquela sentença seja homologada e 

cumprida no Brasil. 

Quanto à solução de controvérsias, o Protocolo determinou que as controvérsias 

surgidas “serão resolvidas mediante negociações diplomáticas diretas”. Além disso, o 

Protocolo previu que, se as negociações diretas não chegarem a acordo ou este for apenas 

parcial, a questão será decidida de acordo com o “Sistema de Soluções de Controvérsias 

vigentes entre os Estados Partes do Tratado de Assunção”. Destaca-se que tal sistema foi 

criado por meio do Protocolo de Brasília de 199154. 

                                                                 
53No âmbito do Mercosul, o assunto da extraterritorialidade já havia sido tratado pelo Protocolo de Las Leñas apenas nos assuntos dos quais 
trata, a saber, Cooperação e Assistência Jurisdicional em Matéria Civil, Comercial, Trabalhista e Administrativa. 
54MERCOSUL. Protocolo de Brasília. Disponível em: < http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-protocolos/protocolo-de-brasilia-1/>. Acesso 
em: 24 de maio de 2011. 
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O último capítulo do Protocolo de Santa Maria trata das Disposições Finais e 

Transitórias. Seus artigos tratam das providências que os Estados Partes devem adotar no que 

se refere à ratificação, prazo para entrada em vigor, adesão de outros Estados, definição do 

Estado depositário do Protocolo e outras disposições com esse mesmo caráter. 

Vale destacar os artigos 17 e 18, que determinam que a vigência do Protocolo 

dependerá da aprovação do “Regulamento Comum para Defesa do Consumidor” pelo 

Conselho Mercado Comum. Nesse caso, o Protocolo ainda não é aplicado diante da ausência 

de requisito essencial: sem a aprovação do Regulamento, o Protocolo de Santa Maria não 

possui eficácia material. Por essa razão, as regras sobre direito do consumidor e matéria de 

consumo, aplicadas atualmente nos países integrantes do Mercosul são provenientes de 

resoluções de natureza transitória. Essas resoluções permanecerão vigendo até que o 

Regulamento seja aprovado pelo Conselho do Mercado Comum, tornando, assim, plenamente 

eficazes as disposições previstas no Protocolo de Santa Maria. 

Existem exemplos dessa regulamentação desenvolvida no âmbito do Mercosul, tanto 

de caráter geral, quanto de caráter específico, disciplinando questões relevantes para o 

consumidor, tais como: 1) Declaração Presidencial dos Direitos Fundamentais dos 

Consumidores do Mercosul, e seu anexo com o Programa de Trabalho para a Comissão de 

Defesa do Consumidor; 2) Res. nº 45/06: Trata da defesa do consumidor no que diz respeito à 

publicidade enganosa; 3) Res. nº 126/96: Defesa do consumidor no que diz respeito à 

publicidade;  4) Res. nº 125/96: Acerca da proteção à saúde e segurança do consumidor; 5) 

Res. nº 21/04: Sobre o direito à informação do consumidor nas transações comerciais 

efetuadas através da internet; 6) Res. nº 124/96: Trata dos direitos básicos do consumidor em 

sua defesa; 7) Res. nº 127/96: Garantia contratual na defesa do consumidor; 8) Res. n° 45/03: 

Dispõe acerca do regulamento técnico do Mercosul sobre segurança de bicicletas de uso 

infantil; 9) Res. n° 26/03: Regulamento técnico Mercosul para rotulagem de alimentos 

embalados (Revoga a Res. GMC Nº 21/02); 10) Res. nº 03/08: Regulamento técnico Mercosul 

de cilindros para armazenamento de gás natural veicular (gnv), utilizado como combustível a 

bordo de veículos automotores; 11) Res. n° 33/10: Regulamento técnico Mercosul de válvula 

de cilindro para armazenamento de gás natural veicular (gnv) utilizado como combustível a 

bordo de veículos automotores; 12) Res. n° 23/04: Regulamento técnico Mercosul sobre 

segurança em brinquedos (Revogação da Res. nº 54/92). 

Destarte, observa-se que o Protocolo de Santa Maria sobre Jurisdição Internacional 

em Matéria de Relações de Consumo é a mais avançada e completa legislação do Mercosul 

em matéria de defesa do consumidor. Não obstante, o fato de o seu art. 18 condicionar o início 
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do processo de sua aprovação à feitura do Regulamento Comum para Defesa do Consumidor, 

dificulta na prática a implementação da legislação, de modo que diante da ausência da tal 

regulamentação, são utilizadas as normas internas de cada país para resolver as controvérsias 

relativas à matéria, o que evidencia toda a problemática decorrente da disparidade que existe 

entre elas.   

A norma até o momento sem vigência deixa desamparado o elo hipossuficiente das 

relações de consumo travadas no âmbito comunitário, que não sabe a quem recorrer, 

sobretudo se estiver sob jurisdição dos demais países do Mercosul, cujas legislações 

consumeristas são incipientes. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A proteção e a defesa do consumidor encontra-se tutelada no artigo 5º, inciso XXXII, 

de nossa Carta Magna. Trata-se, assim, de garantia fundamental dos cidadãos, que a princípio 

não poderá ser retirada de nosso ordenamento jurídico, demonstrando a importância conferida 

à matéria pelo legislador constituinte. 

Destaca-se que, no Brasil, a proteção do consumidor ocorre em um duplo sentido, 

visando a proteção do consumidor de forma estrita, preocupada em reduzir a vulnerabilidade 

do consumidor, considerado a parte hipossuficiente da relação de consumo diante do 

fornecedor, bem como a proteção do consumidor no âmbito do direito da concorrência, que 

diz respeito aos preços dos produtos e serviços, a sua liberdade de escolha, e aos demais 

benefícios provenientes de um mercado competitivo. 

Internacionalmente, com o fenômeno da globalização, com o fortalecimento da 

integração regional entre os países e a formação de blocos econômicos, e com o consequente 

aumento das relações comerciais internacionais, surgem novos fenômenos sociais e políticos, 

no qual estão inseridos os consumidores, até então não verificados de forma muito expressiva 

na sociedade, requerendo, assim, uma tutela mais efetiva desses consumidores que irão se 

inserir nessas novas relações. 

Nesse cenário, verificou-se a preocupação da Organização das Nações Unidas 

(ONU) com a defesa do consumidor, que, por meio da Resolução nº 39/248, estabeleceu 

objetivos, diretrizes e necessidades do consumidor internacional, normatização essa que, 

apesar de não ter caráter cogente, deverá nortear toda a política de defesa do consumidor em 

nível global. 
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No âmbito da União Europeia, responsável pelas noções iniciais de proteção ao 

consumidor desde o Tratado de Roma, quando foram desenvolvidas mais fortemente 

posteriormente, é observada uma produção normativa intensa com relação à proteção do 

consumidor, sendo estabelecidos diversos textos gerais e específicos relacionados à qualidade 

e segurança de bens e serviços, à proteção dos interesses jurídicos e econômicos, aos serviços 

financeiros, à representação dos consumidores, e ao acesso à justiça. 

Por fim, no âmbito do Mercosul, foi observado o Protocolo de Santa Maria sobre 

Jurisdição Internacional em matéria de Relações de Consumo, que apesar de não estar ainda 

vigente, apresenta os primeiros esforços direcionados para promover a tutela necessária aos 

consumidores do Mercosul. 

Destarte, é fundamental promover uma proteção efetiva dos consumidores, 

normalmente a parte mais vulnerável, tanto técnica quanto economicamente, nas relações de 

consumo, e que representam a última etapa do ciclo econômico desenvolvido no mercado: o 

destinatário final (art. 2º, CDC). 

É merecida uma proteção especial, justamente por essa situação diferenciada, e tal 

necessidade é incrementada no âmbito de uma sociedade internacional cada vez mais 

integrada, com a diminuição das distâncias e barreiras capazes de garantir o pleno 

desenvolvimento do comércio internacional. 

Não obstante, deve-se lembrar que é necessário haver uma compatibilização entre os 

interesses dos consumidores e as necessidades do mercado, para que o consumidor, maior 

beneficiário de uma estrutura saudável de mercado, não se torne verdadeiro entrave para a 

promoção do desenvolvimento dos países. 
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CIDADANIA E NACIONALIDADE: A SITUAÇÃO PARADOXAL DO APÁ-

TRIDA 

Alessandra Soares Freixo 

Ilana Aló Cardoso Ribeiro 

Resumo 

Este artigo tem como objetivo desenvolver a reflexão acerca da situação jurídica dos 

apátridas no cenário internacional à luz dos conceitos de cidadania e igualdade, utili-

zando como contraponto a forma como estes conceitos são atualizados na sociedade 

brasileira. A discussão sobre o tema perpassa o direito à nacionalidade preconizado na 

Declaração dos Direitos do Homem e em outros diplomas jurídicos, e traz ao debate 

questões relevantes como a dificuldade imposta pelo próprio Estatuto dos apátridas para 

a concretização e concessão de direitos aos indivíduos que, pelo conflito entre formas 

diversas de aquisição da nacionalidade, recebem o estigma da apatria, denotando a exis-

tência de um verdadeiro paradoxo entre prática e dogmática. 

Palavras-chave: Apátridas – Cidadania – Nacionalidade; 

Resumen 

Ciudadania y Nacionalidad: La situación paradójica del apátrida. 

Este artículo busca la reflexión sobre la situación jurídica internacional de los apátridas, 

de acuerdo a los conceptos de ciudadanía e igualdad, utilizando como contrapunto la 

forma en que éstos son actualizados en la sociedad brasileña. La discusión sobre el tema 

interpone el derecho a una nacionalidad, explícito en la Declaración de Derechos 

Humanos y en otras legislaciones. Tal discusión trae el debate de cuestiones relevantes, 

como la dificultad impuesta por lo Estatuto del Apátrida para concretar y conceder de-

rechos a los individuos que por cuenta de los conflictos entre formas diferentes de ad-

quisición de nacionalidad, reciben el estigma de apátrida. Lo expuesto demuestra la 

existencia de una paradoja entre la teoría y la práctica. 

Palabras clave: Apátrida – Ciudadanía – Nacionalidad; 
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1- Introdução 

 

A nacionalidade, considerada como vinculo jurídico-político entre o individuo 

e o Estado, desponta como pressuposto para o exercício da cidadania e dos direitos e 

deveres a ela inerente. Mais do que isso, o sentimento de pertencimento a um determi-

nado lugar permite o estabelecimento de relações entre indivíduos que partilham da 

mesma condição o que favorece a criação de uma identidade coletiva. Não é por outro 

motivo que o direito à nacionalidade é consagrado em diplomas jurídicos de âmbito in-

ternacional, como na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Entretanto, os Es-

tados elaboram legislações com alto grau de restrição à concessão da nacionalidade (em 

virtude da própria soberania) e consequentemente de direitos àqueles indivíduos que, 

por um conflito negativo entre formas diversas de aquisição da nacionalidade, não pos-

suem pátria. 

Segundo dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados1, há 

no mundo cerca de 5,8 milhões de apátridas, embora este organismo creia que esta cifra, 

em números reais, possa chegar a 15 milhões de indivíduos. Assim, a reflexão acerca do 

tema torna-se necessária e figura como justificativa para a própria elaboração deste tra-

balho, uma vez que em decorrência do principio da igualdade jurídica é possível falar 

em concretização de direitos fundamentais de todos aqueles que partilham o status de 

cidadão. A partir desta perspectiva e utilizando como metodologia de pesquisa a analise 

constitucional no que tange a aquisição e perda da nacionalidade, bem como o Estatuto 

do apátrida e as normas internacionais que cuidam do tema, foi possível tecer algumas 

considerações sobre questões como cidadania e igualdade na sociedade brasileira. A a-

nálise de documentos legais figura como método para a construção deste trabalho, uma 

vez que é com base nestes que os Estados organizam e articulam políticas de inclusão, 

tais como, a aceitação de indivíduos como seus nacionais bem como a imposição de de-

veres e concessão de direitos àqueles que, pela própria Constituição, são considerados 

cidadãos.  

Assim, o primeiro tópico deste trabalho oferece um rápido panorama sobre a 

atualização dos conceitos de igualdade jurídica e cidadania no Brasil, utilizando como 

                                                           
1 Informação extraída do sitio da United NationsInformation Centre Rio de Janeiro: 
http://unic.un.org/imucms/rio-de-janeiro/64/404/os-excluidos-o-mundo-desconhecido-dos-apatridas.aspx. 
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paradigma para a comparação (por contraste, e não por semelhança) o modelo de cida-

dania preconizado por Marshall, modelo este extraído de uma sociedade igualitária, on-

de o Direito objetiva minimizar as desigualdades ocasionadas pelo mercado através do 

tratamento isonômico de seus cidadãos. A explicitação do discurso que informa a práti-

ca jurídica no Brasil é de vital importância para o debate, uma vez que falar sobre cida-

dania em uma sociedade hierarquizada, como a nossa, atende à demanda por aproxima-

ção do Direito com a própria sociedade e cumpre o papel de discutir sobre questões tão 

paradoxais como a que se pretende com este trabalho.   

O segundo tópico refere-se ao conceito de nacionalidade cunhado pela dogmá-

tica jurídica, bem como as formas de sua aquisição segundo a Constituição pátria. Im-

portante destacar que, embora os direitos civis e sociais encontrem previsão legal na 

Carta Magna e façam parte do conceito de cidadania plena, somente o gozo dos direitos 

políticos transforma o individuo em cidadão. Dessa forma, nacionalidade e cidadania 

funcionam, no Brasil, como conceitos distintos. 

Por fim, porém sem a pretensão de esgotar o assunto, o último tópico traz a 

problemática acerca da apatria que pode ser consequência da adoção, pelos Estados, de 

formas de perda da nacionalidade ou conflitos entre critérios diversos de aquisição da 

mesma. Embora a nacionalidade seja um direito de todo e qualquer individuo, o próprio 

Estatuto do apátrida traz em seu bojo restrições ao seu reconhecimento: enquanto a plu-

rinacionalidade seja, em certa medida, facilitada através de Tratados e pactos entre Es-

tados, o apátrida encontra barreiras significantes ao gozo de direitos, o que o torna indi-

viduo de lugar nenhum. 

Desta forma, este trabalho tem a pretensão de trazer à baila um tema de extre-

mo relevo, que parece não estar sendo tratado com a devida atenção pela comunidade 

internacional.  

 

2- A igualdade jurídica e o ideal da cidadania: a atualização dos conceitos no 

Brasil. 

Com o objetivo de redemocratizar o Estado e provocar uma ruptura frente à or-

dem jurídica vigente até então, a Constituição de 1988, conhecida como Constituição 

cidadã, contemplouuma gama de direitos e garantias fundamentais para proteção do in-

dividuo e da coletividade. Como corolário deste Estado Democrático de Direito figura o 
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princípio da igualdade jurídica universal, positivado em nosso ordenamento no caput do 

art. 5º da Carta Magna. 

A igualdade de todos perante a lei, máxima cunhada a partir do liberalismo re-

volucionário do século XVIII, está baseada em um conceito ocidental especifico de in-

dividuo: trata-se daquele que detém as capacidades de ser proprietário, de celebrar con-

trato e de dispor de si mesmo – ideal eurocêntrico preconizado pelo Código Napoleôni-

co e difundido pelo mundo ocidental a partir de então. Todavia, no Antigo regime a so-

ciedade era dividida em estamentos e a igualdade jurídica operava apenas para os per-

tencentes a determinado segmento social, isto é, não era universalizada.  

Assim, a única forma de o Estado moderno (fundado em direitos e não privilé-

gios) garantir aos indivíduos vinculados a ele um patamar mínimo de igualdade é atra-

vés do conceito de cidadania.  T. H. Marshall, em sua obra intitulada “Cidadania, Classe 

Social e Status”, concebe um modelo ideal de cidadania a partir da analise da sociedade 

inglesa. Para o autor a cidadania, espécie de status conferido ao cidadão, que tem como 

pressuposto primeiro a ideia de igualdade, deve ser entendida como o mínimo jurídico 

comum atribuído ao indivíduo em razão do vínculo político (a nacionalidade) com o Es-

tado da qual faz parte. A cidadania plena, segundo o autor, é alcançada pelaunião dos 

três aspectos desta cidadania, quais sejam o civil, o social e o político, e é através da ga-

rantia do gozo destes direitos que o Estado assegurará tratamento isonômico aos seus 

jurisdicionados. A igualdade jurídica, operada a partir da cidadania, almeja a minimiza-

ção das desigualdades sociais ilegítimas acirradas pelo capitalismo e pela lógica do 

mercado, como bem afirma Marshall. Nas palavras do autor, 

a cidadania exige um elo de natureza diferente, um sentimento direto 
de participação numa comunidade baseado numa lealdade a uma civi-
lização que é um patrimônio comum. Compreende a lealdade de ho-
mens livres, imbuídos de direitos e protegidos por uma lei comum. 
Seu desenvolvimento é estimulado tanto pela luta para adquirir tais di-
reitos quanto pelo gozo dos mesmos, uma vez adquiridos.2 

Importante ressaltar que Marshall, ao desenvolver seu modelo de cidadania, es-

tá observando uma sociedade igualitária, onde as diferenças (especificidades de fato de 

cada grupo de interesse) não são alçadas à categoria de desigualdade jurídica, ou seja, 

não há tratamento jurídico diferenciado em razão da posição do indivíduo na escala so-

                                                           
2MARSHALL, T.H. Cidadania e classe social. In: ______. Cidadania, classe social e status. Rio de Janei-
ro: Editora Zahar, 1967, p.84. 
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cial – a igualdade, neste tipo de sociedade funciona como elemento garantidor das dife-

renças. 

No Brasil, em razão das peculiaridades que marcam a história do próprio país, 

a cidadania operou de maneira diversa, uma vez que, inicialmente, os direitos foram ou-

torgados pela Coroa para compensar as desigualdades jurídicas, não sendo fruto de luta 

popular para a sua aquisição como ocorreu na Europa e nos Estados Unidos.José Murilo 

de Carvalho, em seu livro intitulado “Cidadania no Brasil: o longo caminho”3 faz um 

apanhado histórico do desenvolvimento da noção de cidadania e de igualdade no Brasil, 

e destaca que, mesmo quando de sua independência, a igualdade de todos perante lei, 

preconizada na Constituição de 1824, ignorou a escravidão, dificultando o acesso da 

população como um todo aos direitos civis e políticos.  

Neste viés, é de extrema relevância para a abordagem do assunto, a dicotomia 

trazida por Louis Dumont em sua obra “Homo Aequalis”4, entre as sociedades tradicio-

nais e as sociedades igualitárias. Como dito anteriormente, nas sociedades igualitárias, o 

individuo figura como o centro da atribuição de direitos civis, por ser naturalmente livre 

e, por conseguinte, igual a qualquer outro - o igualitarismo é o valor cardeal deste tipo 

de sociedade. Em contrapartida, nas sociedades tradicionais, a hierarquia é tida como 

valor supremo de organização social, dificultando a mobilidade dos indivíduos de um 

segmento a outro.  

Pode-se observar, entretanto, que no Brasil, o que ocorre é uma verdadeira es-

quizofrenia jurídica: por detrás de um discurso liberal daisonomia (típico das sociedades 

igualitárias), funciona uma lógica típica das sociedades hierarquizadas, nas quais a con-

cessão de privilégios juridicamente previstos (como por exemplo, o instituto da prisão 

especial) atingem determinados indivíduos em razão do lugar que estes ocupam no teci-

do social, à semelhança do que acontecia no Antigo Regime. O velho adágio de Rui 

Barbosa sobre a igualdade jurídica (que pode ser resumido como: tratar desigualmente 

os desiguais na medida de suas desigualdades) serve para abarcar este paradoxo. Ao tra-

tar sobre a igualdade à brasileira, a professora Regina Lucia Teixeira Mendes tece al-

gumas considerações sobre a regra da igualdade concebida por nós e afirma que, 

                                                           
3CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o longo caminho. Rio de Janeiro: Editora Civiliza-
ção Brasileira, 2001. 
4DUMONT, Louis. Homo Aequalis. Rio de Janeiro: EDUSC, 2000. 
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esta forma de apropriação do principio da igualdade dificulta a identi-
ficação da cidadania brasileira, uma vez que afasta a ideia do mínimo 
jurídico comum, assim como a ideia de direitos universais, isto é, que 
sejam atribuídos a todos os brasileiros. Rui Barbosa é atualíssimo, não 
pelas ideias de seu discurso (...), mas pela forma como acomoda as 
duas éticas que, apesar de paradoxais, informam ainda hoje explicita-
mente o campo e o ordenamento jurídico brasileiros, sem nos causar 
qualquer estranheza.5 

Por fim, é importante destacar que a dogmática jurídica, ao conceituar cidada-

nia, restringe o seu alcance apenas ao exercício dos direitos políticos (que em nossa 

Constituição figuram como dever), demonstrando completa dissonância com o ideal 

preconizado por Marshall e adotado pelas sociedades igualitárias, encobrindo, assim, as 

ineficiências do nosso sistema jurídico quanto à concretização dos direitos civis e soci-

ais. Assim, como bem salienta Regina Lucia Teixeira Mendes,  

fica assim divorciada da ideia de cidadania tanto a insuficiência da 
justiça brasileira para garantir as liberdades publicas como a ineficiên-
cia das nossas politicas públicas para garantir o acesso universal dos 
cidadãos à saúde e à educação. Isto posto, considerar cidadão somente 
o eleitor desvincula a prestação jurisdicional e a eficiência das políti-
cas publicas sociais dos deveres do Estado decorrentes da cidadania 
brasileira.6 

Assim, resta evidente que, no Brasil a cidadania distancia-se do modelo de ga-

rantia do mínimo jurídico comum como forma de conferir igualdade jurídica aos indiví-

duos pertencentes a um determinado Estado. Restringida ao gozo dos direitos políticos, 

a cidadania não desempenha o seu papel primordial de minimizadoradas desigualdades 

de fato e garantidora da igualdade jurídica. 

A fim de proceder à reflexão sobre a apatria, faz-se necessária a abordagem so-

bre o próprio conceito de nacionalidade, assim como a sua articulação com o conceito 

de cidadania. Isto porque, conforme explicitado a seguir, no Brasil nacionalidade e ci-

dadania são categorias que contêm significados e implicações distintos, que devem ser 

levados em consideração na discussão sobre o tema. 

                                                           
5MENDES, Regina Lucia Teixeira. Brasileiros: Nacionais ou cidadãos? Um estudo acerca dos direitos de 
cidadania no Brasil em uma perspectiva comparada. Revista da Seção Judiciária do Rio de Janeiro. n. 20. 
ago 2007. Rio de Janeiro, 2007, p. 61-80. 

 

 
6
Ibidem, p. 68. 
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3- Nacionalidade: um conceito sociológico e jurídico. 

A nacionalidade, como dito anteriormente, é o vinculo jurídico-político que li-

ga o indivíduo ao Estado. Este instituto atua como verdadeiro pressuposto para a condi-

ção de cidadão, uma vez que em decorrência desta ligação atribuir-se-á o mínimo jurídi-

co comum ao indivíduo. Recorda Jacob Dolinger, citando as lições de Paul Lagarge, 

que a nacionalidade possui duas dimensões: a vertical e a horizontal. Nas palavras do 

autor, 

a dimensão vertical é a ligação do indivíduo com o Estado a que per-
tence, que lembra a relação do vassalo com seu suserano, e que con-
tém uma série de obrigações do individuo para com o Estado (v.g., le-
aldade, serviço militar, etc.), com a contrapartida da proteção diplo-
mática que o Estado estende ao individuo onde quer que se encontre 
no estrangeiro. Esta é a dimensão jurídico-política. E a outra dimensão 
é a horizontal, que faz do nacional membro de uma comunidade, da 
população que constitui o Estado. Aqui a dimensão sociológica.7 

Interessante pontuar o fato de que nossa dogmática jurídica estabelece uma di-

ferenciação entre as categorias nacional e cidadão, reservando a esta apenas os indiví-

duos que de alguma forma são aptos a participar do processo político. Embora nossa 

Constituição prescreva e garanta os direitos civis e sociais a todos os nacionais, o con-

ceito de cidadania, tal qual retratado pela doutrina, parece não considera-los. 

Tema de extrema relevância, a nacionalidade figura como foco de interesse por 

parte do Direito Internacional, uma vez que, nas palavras de Celso D. de Albuquerque 

Mello, “a nacionalidade faz com que determinadas normas internacionais sejam ou não 

aplicadas ao indivíduo”8. Tanto a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, em seu artigo XV, quanto a Convenção Interamericana de Direitos do Homem de 

1969 estabelecem que “todo homem tem direito a uma nacionalidade”, o que torna o 

tema da apatria relevante. Em nosso ordenamento jurídico a nacionalidade encontra-se 

prevista e regulamentada no art. 12 da Constituição e em legislação ordinária. 

                                                           
7DOLINGER, Jacob: Direito Internacional privado parte geral, 9° edição – Rio de Janeiro 2008. Editora 
Renovar, p. 157. 
 
8MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, 12° edição. Rio de Janei-
ro/São Paulo: Editora Renovar, 2000, p. 921 
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No Brasil serão considerados brasileiros natos a) os indivíduos nascidos na ex-

tensão de seu território b) nascidos no estrangeiro, desde que o pai ou a mãe sejam bra-

sileiros e estejam a serviço da República Federativa do Brasil c) ou, não estando os pais 

a serviço do Brasil, os filhos sejam registrados em repartição brasileira competente ou 

venham a residir no Brasil e optem, depois da maioridade, a qualquer tempo pela nacio-

nalidade brasileira. Já a concessão da nacionalidade derivada (ou naturalização) é ato 

discricionário do Poder Executivo, de acordo com a conveniência do mesmo, pois não 

há direito subjetivo do requerente à naturalização. 

Dessa forma, a nacionalidade desponta como elemento garantidor da condição 

de cidadão, atribuindo direitos e deveres(no caso do Brasil, o elemento político da cida-

dania) aqueles que possuem um vínculo jurídico-político com o Estado. Apesar da ga-

rantia internacional à nacionalidade, muitos indivíduos carregam o “estigma” da apatria, 

sendo parte integrante de determinado Estado, sem o gozo dos direitos a ele inerente. 

Assim, com o objetivo de situar o leitor no tema, torna-se necessária uma breve 

consideração acerca das formas de aquisição e perda da nacionalidade, bem como sobre 

os conflitos a elas inerentes. A reflexão proposta por este trabalho perpassa a análise da 

legislação internacional sobre o tema e articula-se com a demanda por novas formas de 

se pensar a situação paradoxal dos apátridas, como será abordado no tópico a seguir. 

 

4- A nacionalidade e a questão paradoxal do apátrida 

Partindo do pressuposto da cidadania e do direito à nacionalidade, chegamos a 

uma situação paradoxal. Se todos tem direito a ser nacional de algum lugar o que dizer 

do apátrida? Sim, porque se a perda da nacionalidade consiste no rompimento do vincu-

lo jurídico-politico entre o individuo e o Estado, gera-se aí um conflito de nacionalida-

de. 

Primeiramente devemos salientar que, como vimos acima, a nacionalidade é 

um direito consagrado na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Declaração es-

ta que consagrou a ideia de respeito a um padrão mínimo de direitos a estrangeiros e na-

cionais principalmente por serem todos humanos.  
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Em seu preâmbulo, governos se comprometem, juntamente com seus povos, a 

tomarem medidas contínuas para garantir o reconhecimento e efetivo cumprimento dos 

direitos humanos, anunciados na Declaração9.  

Assim, é importante citar o já mencionado artigo XV onde este explicita:  

1. Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade. 2. Ninguém será 
arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar 
de nacionalidade. 

Apesar de afirmar que toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, esse mes-

mo artigo define que nenhuma pessoa será arbitrariamente privada da sua nacionalidade. 

O que a contrario sensu quer dizer que o Estado pode privar o individuo de sua nacio-

nalidade em algumas situações. 

Entramos então na questão do apátrida. Mas antes deve-se ter em conta os cri-

térios de aquisição da nacionalidade para depois se entender os critérios de perda dessa 

                                                           

9DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS  Adotada e proclamada pela resolução 
217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948 Preâmbulo: Conside-
rando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direi-
tos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo,  

Considerando que o desprezo e o desrespeito pelos direitos humanos resultaram em atos bárbaros que ul-
trajaram a consciência da Humanidade e que o advento de um mundo em que os homens gozem de liber-
dade de palavra, de crença e da liberdade de viverem a salvo do temor e da necessidade foi proclamado 
como a mais alta aspiração do homem comum,  

Considerando essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo Estado de Direito, para que o ho-
mem não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra tirania e a opressão, 

Considerando essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações,  

Considerando que os povos das Nações Unidas reafirmaram, na Carta, sua fé nos direitos humanos fun-
damentais, na dignidade e no valor da pessoa humana e na igualdade de direitos dos homens e das mulhe-
res, e que decidiram promover o progresso social e melhores condições de vida em uma liberdade mais 
ampla,  

Considerando que os Estados-Membros se comprometeram a desenvolver, em cooperação com as Nações 
Unidas, o respeito universal aos direitos humanos e liberdades fundamentais e a observância desses direi-
tos e liberdades,    

Considerando que uma compreensão comum desses direitos e liberdades é da mais alta importância para 
o pleno cumprimento desse compromisso,  
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nacionalidade. Assim, cabe ao Estado, no pleno exercício de sua legislação, determinar 

quais são os seus nacionais, e os critérios e condições para a sua aquisição e perda10. 

A nacionalidade pode ser adquirida de diferentes formas e são classificadas ju-

ridicamente em duas categorias: nacionalidade originaria e nacionalidade derivada, 

também chamada de secundaria ou adquirida. 

A nacionalidade originária é alcançada através do nascimento. Neste ponto, 

surgem dois critérios de aquisição: o jus solis e o jus sanguinis. 

O jus solisentendido também como direito do solo, diz respeito ao lugar do 

nascimento e tem origens na época do regime feudal, quando houve muita imigração. 

Esse critério a essa época foi largamente utilizado pelos Estados justamente porque es-

tes queriam integrar os filhos dos imigrantes a nova nacionalidade e evitar o desenvol-

vimento de comunidades estrangeiras11.  

O jus sanguinis por sua vez, é a aquisição da nacionalidade através do sangue, 

ou seja, o individuo recém-nascido adquire a nacionalidade que os pais tinham a época 

do nascimento. Esse sistema provém da Antiguidade, e inicialmente foi adotado para 

que se fosse mantida a ligação entre a pátria de origem12. 

Pudemos ver no tópico anterior que o Brasil adota os dois critérios de aquisição 

de nacionalidade13. Pelo fato do Brasil ter deixado de ser um país de imigração para tor-

nar-se um país de emigração, sentiu-se a necessidade de manter o vinculo com os brasi-

leiros alargando as fronteiras de aquisição de nacionalidade. 

                                                           
10Cf. ACCIOLY, Hildebrando. Manual de direito internacional público, 17° edição. Editora Saraiva, 
2009, p.487/490. 
 
11Cf.DOLINGER, Jacob: Direito Internacional privado parte geral, 9° edição. Rio de Janeiro: Editora Re-
novar, 2008, p.155/206. 
 
12

Ibidem, pag.155/206. 

13
Art. 12. São brasileiros: I - natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai bra-
sileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) 
os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em reparti-
ção brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; (Redação dada pela Emenda Cons-
titucional nº 54, de 2007) 
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Existem ainda outras formas de aquisição da nacionalidade. A título de exem-

plificação, pois o objetivo não é exaurir os tipos de formas de aquisição da nacionalida-

de, podemos citar o jus domicili, o jus laboris, o casamento, as mutações territoriais e a 

naturalização.   

O jus domicilié considerado para alguns autores uma forma de aquisição de na-

cionalidade derivada. Apesar de não ser uma unanimidade, se há de convir que conside-

rar o domicílio como critério autônomo de aquisição de nacionalidade é um pouco com-

plicado. Mas, sustenta-se que é um modo de usucapião aquisitivo e por isso é conside-

rado dessa forma.  

Nessa esfera o domicilio tanto pode ser utilizado como elemento componente da 

aquisição da nacionalidade originaria (art. 12, I c da CF14), como também pode ser en-

tendido como elemento assegurador da naturalização da nacionalidade secundaria (art. 

12, II, b da CF15)16. Destaca-se a relevância dessa diferenciação principalmente no âm-

bito do Direito Internacional, já que se utiliza como critério para solucionar conflitos de 

nacionalidade. Como exemplo podemos citar o artigo 10 do Código de Bustamante17 

que explicita que o individuo que possui varias nacionalidades, havendo conflito entre 

elas, este será resolvido pelas regras do país no qual tenha residência habitual. 

Já o jus laboris, é a aquisição da nacionalidade pelo exercício de uma função 

publica. A nacionalidade do vaticano, por exemplo, é em principio adquirida pelos que 

                                                           
14Art. 12. São brasileiros: I - natos: c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Fede-
rativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasi-
leira; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 54, de 2007) 

15Art. 12. São brasileiros: II - naturalizados: b) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 
República Federativa do Brasil há mais de quinze anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira.(Redação dada pela Emenda Constitucional de Revisão nº 3, de 
1994) 

16Op. Cit., DOLINGER, p.155/206. 
 
17 Artigo 10do Código de Bustamante: Às questões sobre nacionalidade de origem em que não esteja inte-
ressado o Estado em que elas se debatem, aplicar-se-á a lei daquela das nacionalidades discutidas em que 
tiver domicílio a pessoa de que se trate. 
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ali exercem funções. No Brasil, essa aquisição de nacionalidade não existe, mas simpli-

fica o processo de naturalização (lei n° 6815/80 art.113, III § único c/c art.114, II)18. 

Em algumas legislações a mulher ao se casar adquire a nacionalidade do marido, 

como é o caso da Alemanha e da Bulgária. Apesar do Brasil não adotar esse critério, a 

Convenção sobre a nacionalidade da mulher casada de 1957, da qual o Brasil é signatá-

rio, estabelece entre outras regras que o casamento ou a sua dissolução não devem afetar 

automaticamente a nacionalidade da mulher, bem como que a renuncia ou aquisição de 

nacionalidade pelo marido não altera a da mulher19. 

As mutações territoriais permitem que no caso de cessão ou anexação de terri-

tório a um Estado Estrangeiro, os indivíduos possam optar por mudar de nacionalidade. 

É dado a estes o direito de escolha que lhes permite declarar a nacionalidade que pre-

tendem ter, ou seja, a antiga nacionalidade de origem ou a do Estado anexador20. 

Por fim a temos naturalização que é a concessão, pelo Estado, de sua naciona-

lidade a um estrangeiro quando este requer. Cada Estado regulamenta a matéria de uma 

maneira, de acordo com sua própria legislação interna, visto que a naturalização é um 

ato de soberania interna do Estado. No Brasil a concessão da naturalização é um ato do 

Executivo e está previsto na lei 6815/8021. 

                                                           

18Art. 113 da lei 6815/80: O prazo de residência fixado no artigo 112, item III, poderá ser reduzido se o 
naturalizando preencher quaisquer das seguintes condições: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81) 
III - haver prestado ou poder prestar serviços relevantes ao Brasil, a juízo do Ministro da Justi-
ça;Parágrafo único. A residência será, no mínimo, de um ano, nos casos dos itens I a III; de dois anos, no 
do item IV; e de três anos, no do item V. 

Art. 114 da lei 6815/80: Dispensar-se-á o requisito da residência, exigindo-se apenas a estada no Brasil 
por trinta dias, quando se tratar: (Renumerado pela Lei nº 6.964, de 09/12/81)II - de estrangeiro que, em-
pregado em Missão Diplomática ou em Repartição Consular do Brasil, contar mais de 10 (dez) anos de 
serviços ininterruptos. 

19Art. 1º da Convenção sobre a nacionalidade da mulher casada de 1957 - Os Estados contratantes con-
vêm em que nem a celebração nem a dissolução do casamento entre nacionais e estrangeiros, nem a mu-
dança de nacionalidade do marido durante o casamento, poderão afetar "ipso facto" a nacionalidade da 
mulher. 
 
20Cf.MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público, 12° edição. Rio de Ja-
neiro/São Paulo: Editora Renovar, 2000, p. 919/936. 
 
21

Ibidem, p. 919/936. 
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Vistos os critérios de aquisição da nacionalidade de um Estado torna-se impor-

tante analisar os critérios da perda dessa nacionalidade, ou seja, de que maneira um in-

dividuo pode chegar a ser apátrida. 

A Constituição Brasileira traz em seu artigo 12 § 4°22 as maneiras que se pode 

perder a nacionalidade brasileira. Pode-se dizer então que existem duas hipóteses de 

perda da nacionalidade brasileira, o que chamamos de perda punição e perda mudança.  

A perda punição consiste especificamente nos casos do naturalizado quando pra-

tica atividade nociva ao interesse social transitando em julgado a ação de cancelamento 

de naturalização, a qual será proposta pelo Ministério Público Federal. 

A perda-mudança poderá ser aplicada aos brasileiros natos e naturalizados. O 

brasileiro nato perderá a sua nacionalidade quando, mediante manifestação de vontade, 

adquirir outra nacionalidade derivada.  

Há que se ressaltar que uma naturalização imposta ou uma aceitação tácita de 

nacionalidade estrangeira não rompe os laços com a nacionalidade brasileira já que a 

Constituição é clara em dizer que a aquisição de outra nacionalidade tem que ser volun-

tariamente adquirida, mediante manifestação expressa do naturalizado23. 

O fato de o Brasil ter se tornado país de emigração, e não mais de imigração, 

também propiciou mudanças nas regras da perda da nacionalidade, o que culminou na 

emenda constitucional de revisão numero 3 de 1994, que excepcionou os casos de reco-

nhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira e de imposição de naturali-

zação, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como con-

dição para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis. 

A partir daqui podemos analisar a questão do apátrida. Diversos fatores podem 

originar a apatridia, ou seja, um conflito negativo de nacionalidade. Podemos citar al-

guns exemplos como: conflito legislativo entre jus solise jus sanguinis; a naturalização 

                                                           

22§ 4º - Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que: I - tiver cancelada sua naturalização, 
por sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional; II - adquirir outra nacionali-
dade, salvo no casos: a) de reconhecimento de nacionalidade originária pela lei estrangeira; b) de imposi-
ção de naturalização, pela norma estrangeira, ao brasileiro residente em estado estrangeiro, como condi-
ção para permanência em seu território ou para o exercício de direitos civis;  

23
Op. Cit., DOLINGER, p. 115/206. 
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do individuo ocasionando a renuncia ao Estado anterior e a posterior perda dessa nacio-

nalidade; questões politicas dentre outros. 

A legislação brasileira trouxe uma inovação através da emenda de revisão nu-

mero 3 de 1994 e fechou uma lacuna constitucional. Antes, pais brasileiros que tivessem 

um filho em um Estado que adota o critério de jus sanguinis automaticamente teriam 

um filho apátrida. Entretanto, a mudança Constitucional trouxe a possibilidade de se re-

gistrar a criança em repartição brasileira competente.  

O apátrida tem uma legislação especifica, melhor dizendo, o estatuto do apátri-

da consagrado pela convenção sobre o estatuto do apátrida aprovada em Nova Iorque, 

em 28 de Setembro de 1954, que afirma o princípio de que todos os seres humanos, sem 

distinção alguma, devem gozar dos direitos e liberdades fundamentais.Convenção esta 

que entrou em vigor, para o Brasil, em 13 de novembro de 1996, de acordo com o artigo 

39 § 2°24, sendo promulgada em nosso ordenamento jurídico pelo decreto número 4.246 

de 22 de maio de 2002. 

 

Entretanto, apesar de ser uma legislação de proteção à pessoa humana que tem 

direito a liberdades e direitos fundamentais, a própria convenção faz restrições a quem 

dela pode se beneficiar.  

Logo em seu artigo primeiro prevê que: 

1 - Para efeitos da presente Convenção, o termo apátrida designará to-
da a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a 
sua legislação, como seu nacional. 2 - Esta Convenção não será apli-
cável: i) Às pessoas que atualmente beneficiam de proteção ou assis-
tência por parte de organismos ou agências das Nações Unidas, que 
não seja o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, 
enquanto estiverem a receber essa proteção ou assistência;ii) Às pes-
soas a quem as autoridades competentes do país onde tenham fixado a 

                                                           

24 Art.39 § 2º: Artigo 39 Entrada em Vigor 2. Para cada um dos Estados que ratificarem a Convenção ou a 
ela aderirem depois do depósito do sexto instrumento de ratificação ou adesão, a mesma entrará em vigor 
no nonagésimo dia seguinte à data do depósito, por esse Estado, do seu instrumento de ratificação ou ade-
são. 
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sua residência reconheçam os direitos e obrigações inerentes à posse 
da nacionalidade desse país;iii) Às pessoas sobre as quais haja razões 
fundadas para considerar que: a) Cometeram um crime contra a paz, 
um crime de guerra ou um crime contra a Humanidade, como definido 
nos instrumentos internacionais que contém disposições relativas a es-
ses crimes;b) Cometeram um grave crime de direito comum fora do 
país da sua residência antes da sua admissão no referido pa-
ís;c) Praticaram actos contrários aos objetivos e princípios das Nações 
Unidas. 

  

Assim a falta de proteção ao apátrida se torna latente e paradoxal. Apesar de 

existirem formas de reaquisição da nacionalidade, como é o caso da lei brasileira que 

prevê essa possibilidade no artigo 36 da lei n° 818/4925, outros Estados não a concedem. 

Resta como consequência o fato de o apátrida viver em um território onde não é consi-

derado nacional possuindo status de estrangeiro26, mas contraindo obrigações de nacio-

nal27.  

Chega-se a conclusão de que um indivíduo na condição de apátrida não é cida-

dão de lugar algum, sendo assim, desprovido de direitos políticos, apesar de terem o di-

reito a uma nacionalidade. 

É incrível como as legislações tem a complacência de adotar indivíduos de dupla 

nacionalidade ou até polipatridas e renegar os apátridas, quando muito deveria ser o 

contrário. O conflito positivo de nacionalidades é amplamente aceito entre os Estados e 

os negativos, o que pode parecer um pleonasmo, são negados. 

                                                           

25 Lei 818/49 -DA REAQUISIÇÃO DA NACIONALIDADE Art. 36 - O brasileiro que, por qualquer das 
causas do art. 22, números I e II, desta lei, houver perdido a nacionalidade, poderá readquirí-la por decre-
to, se estiver domiciliado no Brasil. § 1º O pedido de reaquisição, dirigido a Presidente da República, será 
processado no Ministério da Justiça e Negócios Interiores, ao qual será encaminhado por intermédio dos 
respectivos Governadores, se o requerente residir nos Estados ou Territórios.§ 2º A reaquisição, no caso 
do art. 22, nº I, não será concedida, se se apurar que o brasileiro, ao eleger outra nacionalidade, o fez para 
se eximir de deveres a cujo cumprimento estaria obrigado, se se conservasse brasileiro.§ 3º No caso do 
art. 22, nº II, é necessário tenha renunciado à comissão, ao emprego ou pensão de Governo estrangeiro. 

26 Artigo 7° da Convenção sobre o Estatuto dos apátridas 1 - Salvas as disposições mais favoráveis previs-
tas nesta Convenção, todo o Estado-Contratante concederá aos apátridas o mesmo tratamento que conce-
der aos estrangeiros em geral. 

27 Artigo 2° da Convenção sobre o Estatuto dos apátridas: Todo o apátrida tem, perante o país onde se en-
contra, deveres que incluem, em especial, a obrigação de respeitar as suas leis e regulamentos, assim co-
mo as medidas adoptadas para a manutenção da ordem pública. 
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A solução então estaria na própria Convenção sobre o Estatuto dos apátridas em 

seu artigo 3228, onde propõe a facilitação da naturalização do apátrida, quando este se 

encontre em situação legal, o que, entretanto não faria dele um cidadão, pois ainda teria 

limitados os seus direitos políticos. Teria status e direitos de naturalizado. 

Por isso, voltando ao pressuposto da cidadania e do direito à nacionalidade, esta-

cionamos na mesma situação paradoxal. A condição de cidadão, embora tratada de for-

ma estanque em relação à nacionalidade, é questão de extrema relevância para a refle-

xão sobre a concretização dos direitos humanos, uma vez que a imputação de deveres 

não torna o individuo submetido à vontade geral, mas o transforma apenas em súdito do 

próprio Estado. 

5 – Conclusão 

O próprio conceito de cidadania em nosso país nos faz refletir que somos trata-

dos como meros cidadãos políticos. A cidadania é muito mais do que direitos políticos, 

ela garante ao nacional de um país fazer parte integrante dele. E, para uma sociedade 

igualitária e democrática, reduzir a cidadania a mero direito politico mostra um enorme 

retrocesso não só jurídico e politico como também social. A nossa própria Constituição 

que é intitulada como Constituição cidadã, Constituição social, não se esmera para mu-

dar essa ideia retrograda. 

Paradoxalmente o apátrida além de não ter status de nacional de lugar algum, tão 

pouco irá receber status de cidadão. Cidadão nem no sentido sociológico da palavra, 

nem no pobre sentido de possuir plenos direitos políticos. 

É difícil entender como o direito internacional, que tem o condão de regular as 

relações internacionais e que por muitas vezes adentra a soberania dos Estados, como é 

o caso dos direitos humanos, pode deixar essa enorme lacuna.  

Talvez se não formos tão críticos, poderemos nos contentar com a solução dada 

pela convenção sobre o estatuto do apátrida aprovada em Nova Iorque, em 28 de Se-

tembro de 1954, que afirma que os países devem facilitar a naturalização do apátrida. 
                                                           
28

Artigo 32 da Convenção sobre o Estatuto dos apátridas: Os Estados-Contratantes facilitarão, em toda a 
medida do possível, a integração e naturalização dos apátridas. Esforçar-se-ão em especial por apressar o 
processo de naturalização e por diminuir, em toda a medida do possível, as taxas e encargos desse proces-
so. 
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Mas se pensarmos um pouco melhor, aí sim com um olhar crítico, essa mesma 

convenção traz restrições a quem dela pode se beneficiar, apesar de afirmar o princípio 

de que todos os seres humanos, sem distinção alguma, devem gozar dos direitos e liber-

dades fundamentais. Direitos e liberdades estes, inerentes à condição de cidadão, não 

somente de nacional.  

Se a nacionalidade é o vinculo jurídico-político que liga o individuo ao Estado, 

esse vínculo atuará como verdadeiro pressuposto para a condição de cidadão, uma vez 

que em decorrência desta ligação atribuir-se-á o mínimo jurídico comum ao individuo. 

Criado esse impasse, esse paradoxo, o primeiro passo para resolvê-lo é mudar de 

uma vez por todas a ideia medíocre de que ser cidadão é ter direitos políticos, é poder 

votar e ser votado, porque assim, realmente um apátrida que se naturaliza jamais será 

cidadão se tivermos como base, por exemplo, a nossa própria Constituição, já que seus 

direitos políticos serão parciais29 

O Direito Internacional, por sua vez, tão preocupado com a questão dos direitos 

humanos a ponto de ser um assunto de certa unanimidade entre os Estados quanto a sua 

proteção, esquece que os direitos e liberdades fundamentais inerentes à pessoa humana 

passam pelo direito à cidadania. E apesar de ser um tema atual e de iminente necessida-

de de resolução, está longe de ser valorizado o suficiente para entrar em pauta de dis-

cussão, por conta da ideia errada que temos do que é ser cidadão.  
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NORMA INTERNA: PRINCÍPIO DA NORMA MAIS 

FAVORÁVEL À INTEGRAÇÃO 

 

CONFLICTO ENTRE LA NORMA MERCOSULINA Y LA NORMA INTERNA: 

PRINCIPIO DE LA NORMA MAS FAVORABLE A LA INTEGRACIÓN 

 

GASTÓN JOSÉ GIUFFRÉ 

MARTHA ASSUNCIÓN ENRIQUEZ PRADO 

 
 
RESUMO: 
A presente pesquisa contemplará como objeto específico de estudo o conflito entre a 
norma interna e a norma do MERCOSUL, referido ao problema de sua hierarquia 
normativa. Pergunta-se: O conflito entre a norma interna e a norma mercosulina deve 
ser tratado da mesma forma que o conflito entre a norma internacional e a norma 
doméstica?. O direito da integração deve merecer tratamento diferenciado, em relação 
ao direito internacional público?. O estatuto normativo do tratado internacional, 
segundo a doutrina do S.T.F., é de lei ordinária – ato normativo infraconstitucional, da 
mesma hierarquia às leis ordinárias. E, ocorrendo conflito entre tais normas deve ser 
resolvida pela aplicação do critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou, quando 
cabível, pelo critério da especialidade. Mas, o conflito entre a norma mercosulina e a 
norma interna deve guiar-se pelo mesmo critério?. Entende-se que este tipo de conflito 
merece um tratamento diferenciado da dinâmica que apresentam os tratados 
internacionais, podendo ser resolvido pelo princípio da norma mais favorável à 
integração (princípio constitucional explicíto contido no art. 4°, parágrafo único). 
Demonstrar-se-á que o Direito da Integração (no caso do MERCOSUL) possui 
características distintivas que o separam, no plano constitucional inclusive, do 
tratamento dado ao Direito Internacional, no que tange à hierarquia normativa, tendo em 
vista as relações particulares que se estabelecem entre os sócios do bloco, o 
desenvolvimento político atual do processo de integração no MERCOSUL e a doutrina 
constitucional contemporânea desde meados do século XX. Fundamentar-se-á a favor 
do princípio da norma mais favorável à integração com sustento teórico na doutrina da 
mutação constitucional, nascida fundamentalmente na Europa para dar resposta às 
relações problemáticas entre os Tratados Internacionais de Integração e os sistemas 
constitucionais internos.  
 
RESUMEN: 
La presente pesquisa contemplará como objeto específico de estudio el conflicto entre la 
norma interna y la norma del MERCOSUR, referido al problema de la jerarquia 
normativa. Se pregunta: El conflicto entre la norma interna y la norma mercosulina debe 
ser tratado de la misma forma que el conflicto entre la norma internacional y la norma 
doméstica?. El derecho de la integración debe merecer tratamiento diferenciado, en 
relación al derecho internacional público?. El estatuto normativo del tratado 
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internacional, segun la doctrina del S.T.F., es de ley ordinaria – acto normativo 
infraconstitucional, de la misma jerarquia de las leyes ordinarias. Y, ocurriendo 
conflicto entre tales normas debe ser resuelta por la aplicación del critério cronológico 
(lex posterior derogat priori) o, cuando cabe, por el criterio de la especialidad. Mas, el 
conflicto entre la norma mercosulina y la norma interna debe guiarse por el mismo 
criterio?. Se entiende que este tipo de conflicto merece un tratamiento diferenciado de la 
dinamica que presentan los tratados internacionales, pudiendo ser resuelto por el 
princípio de la norma mas favorable a la integración (princípio constitucional explicíto 
contenido en el art. 4°, párrafo único). Se demostrará que el Derecho de la Integración 
(en el caso MERCOSUR) posee características distintivas que lo separan, en el plano 
constitucional inclusive, del tratamiento dado al Derecho Internacional, en lo que se 
refiere a la jerarquia normativa, teniendo en vista las relaciones particulares que se 
establecen entre los sócios del bloque, el dessarrollo político actual del proceso de 
integración en el MERCOSUR y la doctrina constitucional contemporanea desde 
mediados del siglo XX. Se fundamentará a favor del princípio de la norma mas 
favorable a la integración con sustento teórico en la doctrina de la mutación 
constitucional, nacida fundamentalmente en Europa para dar respuesta a las relaciones 
problemáticas entre los Tratados Internacionales de Integración y los sistemas 
constitucionales internos. 
 
PALABRAS-CHAVES: Tratados internacionais; Direito comunitário; Mutação 
constitucional; Mercosul. 
 
PALABRAS CLAVES: Tratados internacionales; Derecho comunitario; Mutación 
constitucional; Mercosur.  
 
SUMARIO: Introdução. 1. O fenômeno integracionista e a nova dimensão do estado: a Nação 
e a Soberania no mundo contemporâneo. 2. Considerações sobre o Mercosul (objetivos e 
panorama atual) e o cenário jurídico político brasileiro. 3. Proposta hermenêutica e 
fundamentação a favor do princípio da norma mais favorável à integração. Considerações finais. 
Referências Bibliográficas e Webgrafia.  
 

INTRODUÇÃO 

 

A configuração de um novo contexto político, verificado principalmente na 

União Européia e nos blocos regionais de integração, notadamente na América Latina 

no MERCOSUL, afetou as relações entre os governos, de modo tal que reformulou a 

estrutura do próprio Estado: suas funções tradicionais, seus pressupostos filosófico-

políticos etc. Definitivamente, a “Integração Comunitária” entre os Estados membros 

ocorrida na Europa introduziu um novo paradigma de desenvolvimento das sociedades 

atuais e sem precedente na história da humanidade. Essa transformação radical das 

sociedades e dos Estados, que se vem verificando no espaço de várias décadas, traz 

consigo uma série de interrogantes. Embora estes não possam ser respondidos de forma 

definitiva ou absoluta, precisam da reflexão e da observação acentuada e metódica para 
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permitirem a inserção do Estado na velocidade e dinamismo da vida atual do mundo 

globalizado. Nesse sentido, há uma redefinição da “Soberania” Estatal em questões 

pertinentes à sua nova dimensão no mundo contemporâneo. 

Assim, demonstram-se as principais mudanças trazidas pelo fenômeno 

integrador, dando enfáse no MERCOSUL: seus objetivos e seu estágio atual. 

Contemplar-se-á como objeto específico desta pesquisa o conflito entre a norma interna 

e a norma mercosulina. Pergunta-se: Este conflito deve ser tratado da mesma forma que 

o conflito entre a norma internacional e a norma doméstica?. O direito da integração 

deve merecer tratamento diferenciado, em relação ao direito internacional público?. 

Entende-se que o estatuto normativo do tratado internacional (que não verse sobre 

direitos humanos) segundo a doutrina do S.T.F. é de lei ordinária – ato normativo 

infraconstitucional, da mesma hierarquia às leis ordinárias-, logo, a ocorrência de 

conflito entre essas normas deve ser resolvida pela aplicação do critério cronológico 

(lex posterior derogat priori) ou, quando cabível, do critério da especialidade. Nessa 

linha, o conflito entre a norma mercosulina e a norma interna deve guiar-se por esse 

critério?. Considera-se que este tipo de conflito merece um tratamento hermenêutico 

diferenciado da dinâmica que apresentam os tratados internacionais (específicamente 

regidos pelo âmbito material do direito internacional público), principalmente no que 

tange à hierarquia normativa, tendo em vista as relações particulares que se estabelecem 

entre os sócios do bloco, o desenvolvimento político atual do processo de integração no 

MERCOSUL e a doutrina constitucional contemporânea desde meados do século XX.   

 

1. O FENÔMENO INTEGRACIONISTA E A NOVA DIMENSÃO DO 

ESTADO: A NAÇÃO E A SOBERANIA NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO 

 

A nova forma de relacionamento entre os Estados que expõe o mundo 

Ocidental, atualmente no âmbito da União Européia, levou o modelo político e jurídico 

do Estado -próprio da Modernidade- a uma crise, como foi assinalado por Floriano 

Peixoto de Azevedo Marques Neto: tornando-o “[...] numa unidade de análise 

relativamente obsoleta”.1 O “Estado Desafiado”,2 como considera o autor, verifica-se na 

                                                 
1 DE AZEVEDO MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 129.  
2 Cf. infra. 
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reformulação dos elementos tidos como típicos e constitutivos dos Estados-Modernos. 

As mudanças econômicas, sociais e políticas contemporâneas transformaram aqueles 

elementos caracterizadores, que hoje são postos em dúvida, não podem mais servir de 

base filosófico-política do ponto de vista epistemológico para sustentar a existência 

dessa unidade ontológica própria da idade moderna (o Estado-Nação). Relembrando, de 

forma sucinta, sempre se considerou a existência do Estado a partir da Modernidade.3 É 

pacífico e corrente nas ciências políticas, jurídicas e sociais, que o Estado se baseava na 

existência de elementos estruturais que permitiram identificá-lo, quais sejam: 1) um 

território nacional, que serviu de espaço para o exercício da soberania; 2) um povo ou 

comunidade históricamente definida e, por último, 3) a centralidade política. Então, a 

que se refere a crise aludida no início do parágrafo?. Luigi Ferrajoli considera: 

[...] ´Crise do Estado´, como sabemos, significa essencialmente crise da 
soberania estatal, que se manifesta na transferência de cotas crescentes de 
poderes e funções públicas, tradicionalmente reservadas aos Estados, para 
fora de seus limites territoriais.4  

Apesar de estos aspectos aludidos por Ferrajoli, a Nação, concebida como 

resultado de uma multitude de circunstâncias históricas, sociais e culturais, “[...] na 

moeda fenomenológica da experiência no mundo da vida”,5 não se diluiu, adotando uma 

nova vida. Considera-se que existe como tal, mas não circunscrita aos limites e 

dimensões típicas tradicionais, senão como realidade existencial espacial e 

temporalmente redimensionada para além desses caracteres típicos. A nova forma de 

relacionamento entre os Estados instituída na União européia com a “Integração 

Comunitária” não entrincheirou à Nação; pelo contrário, sempre que exista paz na vida 

se verá reforçada a identidade nacional, embora numa nova dimensão espacial. A 

realidade da Nação fortaleceu-se e dimensionou-se a espaços além das fronteiras 

clássicas, tradicionalmente limitadas por territórios, cultura, língua, costumes etc.6 

                                                 
3 Temos, no período da Antiguidade, que o Direito Romano empregava a expressão “natio”, mas, o certo 
era que lhe atribuía um significado diferente, porquanto a verdadeira noção de “Nação” (hoje concebida e 
aplicada pela ciência política, social e jurídica) nasce a partir da Idade Moderna com a Constituição dos 
Estados-Nacionais. Benjamín Bentham –utilitarista e iluminista- foi o primeiro pensador a empregar a 
expressão “Nação” com um sentido formal e dentro da constituição dos Estados. 
4 FERRAJOLI, Luigi; ATIENZA, Manuel. Jurisdicción y Argumentación en el Estado Constitucional 
de Derecho. Universidad Nacional Autónoma de México: Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2005, p. 
109/110 (Serie: Estado de derecho y función judicial) (Tradução livre). 
5 Vide HABERMAS, Jürgen. A constelação Pos-Nacional: Ensaios Políticos. São Paulo: Littera Mundi, 
2001, p. 56. 
6 Habermas chegou a perguntar-se: Para além do Estado Nacional?. Ver HABERMAS, Jürgen. Op. cit., 
p. 69.  
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Essas mudanças, assinaladas pela supranacionalidade e interdependência, 

levaram à superação da forma armada de enfrentar os conflitos políticos,7 por meio da 

construção de uma atmosfera de paz -num espaço comum-, o que alterou a 

caracterização jurídico-política tradicional da soberania para inserí-la dentro da órbita 

do Direito Internacional, redimensionando-a. O poder soberano clássico se adequou ao 

fenômeno integrador entre os Estados a fim de desenvolver uma nova atmosfera que 

supere os tormentos da guerra (tradicionalmente concebida como meio histórico de 

enfrentar as diferenças)8. Nesta nova dimensão optou-se por diminuir o fator potencial 

de ódio e hostilidade entre as Nações modernas, ampliando as fronteiras de expectativas 

e as margens delimitadas pela geografia, para potencializar as possibilidades materiais 

de realização do projeto existencial individual e sem a guerra como premissa de 

sobrevivência.9 O posicionamento de Habermas a favor da integração entre Estados 

serve de referência teórica e, conseqüentemente, possibilita sustentar a favor de uma 

nova soberania: 

Os Estados singulares deveriam vincular-se –de um modo visível para a 
política interna- a procedimentos cooperativos obrigatórios de uma 
sociedade de Estados comprometida com o cosmopolitismo [...] um tal 
regime também irá conquistar, graças à sua ampla base geográfica e 
econômica, vantagens na concorrência internacional e poderá reforçar a 

                                                 
7 Sempre foi por meio da guerra, que segundo Sun Tzu: “[...] es de vital importancia para el Estado; es el 
dominio de la vida o de la muerte, el camino hasta la supervivencia o la perdida del Imperio”. (TZU, Sun. 
El Arte de la Guerra. Bs. As.: R.P. Centro Editor de Cultura, 2007, p. 11). Às reflexões de Sun Tzu, 
estrategista militar chinês do século V a.c., que inspirou a Napoleão, Maquiavel, Mao Tse Tung dentre 
outras figuras históricas, veio suceder -já no mundo ocidental, século XIX- Carl Von Clausewitz, 
considerado um dos mais influentes historiadores e teóricos da ciência militar moderna. Para ele: “[...] la 
guerra es la extensión pura de la política por otros medios... No es solo un acto político, sino un 
instrumento político real, una extensión de la actividad política, una perpetración de la misma por otros 
medios. Lo que aun permanece como particular de la guerra se refiere al carácter especial de los medios 
que utiliza” (CLAUSEWITZ, Carl Von. De la Guerra. Bs. As.: Ediciones Libertador, 2004, p. 31).  
8 “[...] Los conflictos preservan de la rigidez, del estancamiento en formas superadas; son –si bien no 
únicamente- la fuerza motriz sin la cual el cambio histórico no se produciría” (HESSE, Konrad. Escritos 
de Derecho Constitucional. 2. ed. Tradução ao Português de Pedro Cruz Villalon. Madrid: Centro de 
Estudios constitucionales, 1992, p. 9). O “conflito”, a partir deste entendimento sociológico (já esboçado 
por R. Dahrendorf), sempre foi e é constitutivo de modelos de uma sociedade. O próprio direito 
desenvolveu-se, também, por meio dos “conflitos” e das “lutas”, como afirma N. Bobbio: “[...] Do ponto 
de vista teórico, sempre defendi -e continuo a defender, fortalecido por novos argumentos- que os direitos 
do homem, por mais fundamentais que sejam, são direitos históricos, ou seja, nascidos em certas 
circunstâncias, caracterizadas por lutas em defesa de novas liberdades contra velhos poderes, e nascidos 
de modo gradual, não todos de uma vez e nem de uma vez por todas...”. (BOBBIO, Norberto. A Era dos 
Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 25).  
9 Concebendo, claro, que a guerra também é outra possibilidade. Mas, não esqueçamos que “la guerra es 
una invención y no una necesidad biológica. Seamos mejores ancestros, animemos la paz. El manifiesto 
de Sevilla, difundido por la UNESCO en 1989, sostiene científicamente que es incorrecto afirmar que la 
guerra es una fatalidad de la naturaleza humana. Tienes, entonces, en tus manos, un mantram chino de 
poder bélico universal, sumamente magnético, que puedes transformar; por tu potencial creativo, en una 
ciencia de los límites, esto es, en la más hermosa, completa y necesaria de las habilidades sociales, el arte 
de la paz” (TZU, Sun. Op. Cit., p. 7). 
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sua posição diante de outros. A construção de unidades políticas maiores 
leva a alianças defensivas contra o resto do mundo, no entanto, não altera 
nada no modus da concorrência pelas posições enquanto tal. Ela não leva 
per se a uma mudança de curso da adaptação ao sistema econômico 
transnacional no sentido de uma tentativa de influência política sobre as 
suas condições gerais. Por outro lado, fusões políticas desse gênero 
constituem uma condição necessária para uma recuperação da política 
diante das forças da economia globalizada.10 

O processo de “Integração Comunitária” entre Estados estimula e pressupõe 

uma abertura das sociedades, seus Estados e seus ordenamentos jurídicos. A sociedade 

aberta é o único espaço social desde onde a integração pode avançar e se consolidar.11 

Significa, como considera Ferrajoli: “[a] superação da própria forma do Estado nacional 

através da reconstrução do direito internacional, fundamentado não mais sobre a 

soberania dos Estados, mas desta vez sobre as autonomias dos povos”.12 De maneira 

que na Europa o exemplo da “Integração Comunitária” pressupõe coordenação política 

e solidariedade entre os Estados, num marco de objetivos comuns e meios coerentes e 

interdependentes que re-definem o papel do próprio Estado na sociedade e na 

economia.13 Considerando, como ensina Habermas: “[...] tal projeto teria de ser 

justificado a partir dos interesses presentes nos Estados e nas suas populações e 

concretizado por forças políticas independentes”.14
 A integração entre os Estados:  

[...] impõe, mesmo que in abstrato, burocraticamente, uma alternativa – 
justamente a transposição para instâncias supranacionais de funções até 
então atribuídas a âmbitos nacionais dos Estados Sociais... Mas nesse 
nível falta um modo de coordenação política que pudesse conduzir o 
trânsito transnacional dirigido pelo mercado, mantendo os níveis sociais 
dentro de parâmetros aceitáveis... [trata-se] de criar uma coordenação 

positiva e de preencher uma função reguladora em âmbitos relevantes no 

que toca a redistribuição da política econômica, social e de emprego... 

Ninguém persegue com prazer uma utopia, sobretudo hoje, depois de 
todas as energias utópicas parecerem ter-se esgotado... é um projeto de 

regime transnacional com um talho de política interna mundial.
15 

Na búsca pela integração se devem identificar elementos comuns, dos quais 

esse objetivo se nutre. Trata-se de substituir o enfoque conflitivo de natureza 

                                                 
 10 HABERMAS, Jürgen. Op., cit., pp. 70-72/73. 
11 PIZZOLO, Calogero. Globalización e Integración. Ensayo de una Teoría General. Comunidad 
Andina, Mercosur, Unión Europea, SICA. Buenos Aires: EDIAR, 2002, p. 32.   
12 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado Nacional. 
Tradução de Carlos Coccioli e Márcio Lauría Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 52. 
13 Teoria neofuncionalista aplicada às relações internacionais. Critério desenvolvido e sustentado por DE 
LA CRUZ FERRER, Juan. Principios de Regulación Económica en la Unión Europea. Madrid: 
Instituto de Estudios Económicos, 2002, pp. 68-87.  
14 HABERMAS, Jürgen. A constelação Pos-Nacional: Ensaios Políticos. São Paulo: Littera Mundi, p. 
72/73. 
15 Idem, p. 70/71. 
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intrínsecamente negativa - enquanto supõe dilapidação de recursos de todo tipo - por 

uma atitude de cooperação estimuladora do desenvolvimento de interesses comuns, de 

forma tal que implique um impulso político para o processo de integração.16 Um novo 

conceito de soberania se vislumbra no horizonte. Como considera Roberto Luiz Silva: 

“O fato da soberania não ser mais considerada absoluta e ilimitada, discute-se, com a 

supranacionalidade, o princípio da indivisibilidade, defendendo-se a tese da soberania 

dividida ou soberania compartilhada”.17 Este conceito é perfeitamente adequado para 

descrever um mecanismo de integração comunitária – supranacional -, tanto no que se 

refere à adaptação das soberanias quanto à fusão das mesmas, ou ao exercício comum 

que dita construção supõe.18 Essa é uma resposta diante do fato dos Estados cederem 

parcela de suas soberanias sem, no entanto, desfigurarem-se como Estados soberanos 

  

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MERCOSUL (OBJETIVOS E 

PANORAMA ATUAL) E O CENÁRIO JURÍDICO-POLÍTICO 

 

Partindo de constatações sobre as peculiaridades e características do processo 

de integração mercosulino, verifica-se que o MERCOSUL apresenta como primordial 

objetivo superar o subdesenvolvimento econômico por meio de um processo de 

regionalização. Os propósitos originários: a) estabelecer um mercado comum, 

ampliando as dimensões dos mercados nacionais, mediante a criação de tarifas externas 

comuns e a livre circulação de bens, serviços e fatores produtivos entre os Estados-

membros; b) atingir uma adequada inserção internacional dos Estados-membros nos 

grandes espaços econômicos, modernizando as economias para otimizar a oferta e 

qualidade dos bens e serviços disponíveis; c) promover um esforço progressivo no 

sentido de integrar a America Latina, de acordo com as metas do tratado de Montevidéu 

de 1980; d) coordenar políticas macroeconômicas e setoriais, visando assegurar 

condições propícias à competitividade entre os Estados-membros; e) harmonizar as 

                                                 
16 MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio. El sistema institucional del Mercosur: de la Intergubernamentalidad 
hacia la Supranacionalidad. Santiago de Compostela: Tórculo edicións, Colección de estudios 
internacionales, 2005, p. 108. 
17 SILVA, Roberto Luiz. Direito Comunitário e de Integração. São Paulo: Ed. Síntese Ltda, 1999, p. 
36. Em igual sentido: LOUIS, Jean Victor. El ordenamento jurídico comunitario. Luxemburgo: Oficina 
de publicaciones oficiales de las Comunidades Europeas, 1995. Apud PIZZOLO, Calogero. 
Globalización e Integración. Ensayo de una Teoría General. Comunidad Andina, Mercosur, Unión 
Europea, SICA. Buenos Aires: EDIAR, 2002, p. 200. Conforme a filosofía sustentada por De La Cruz 
Ferrer: “[...] A sociedade foi reestruturada, mudou a visão de mundo, seus valores básicos, sua estrutura 
política e social, suas artes e suas instituições chaves”. DE LA CRUZ FERRER, Juan. Op., Cit., p. 25/26.  
18 PIZZOLO, Calogero. Op., cit., p. 200.  
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legislações nacionais nas áreas pertinentes, para lograr o fortalecimento do processo de 

integração.19 Ainda que o MERCOSUL, em relação a sua estrutura institucional, 

apresente-se com caráter intergovernamental20 (diferente da União Européia que é um 

processo de integração supranacional), atualmente vem desenvolvendo diversas áreas 

com o fim de concentrar funções políticas relevantes para o interesse regional. O que 

permite identificar diferentes aspectos que vão além de caracterizá-lo como um mero 

instrumento econômico.  

O MERCOSUL [...] apesar de ser freqüentemente identificado com a 
promoção de acordos de livre comércio e, em níveis mais profundos de 
interação, como a livre circulação de fatores produtivos, o regionalismo 
não é fenômeno estritamente econômico. Em suas diferentes expressões, 
acarreta mudanças de ordem política e nutre-se delas, uma vez que 
envolve formas de coordenação de políticas, modificando, por 
conseqüência, imagens, expectativas, objetivos e comportamentos de uma 
variada gama de atores nos planos doméstico e internacional.21 

Neste sentido, o MERCOSUL tem consolidado projetos e realizado muitos dos 

seus objetivos, independente de um padrão ideal, mostrando-se como um processo que 

reflete tanto iniciativas políticas internas dos Estados membros, como eventos 

econômicos reais ocorridos na região (ex.: migração, circulação de fatores da produção, 

incremento do comércio intra-zona) não controlado pelos dirigentes políticos, mas, que 

por sua força constitutiva iniludível, passaram a formar parte da política interna dos 

Estados membros.22 Essas iniciativas, afirmou Paulo Roberto de Almeida - Ministro-

Conselheiro na Embaixada do Brasil em Washington-,23 confirmam a vocação do 

                                                 
19 QUINTÃO SOARES, Mário Lúcio. Mercosul, Direitos Humanos, Globalização e Soberania, 
Tratado de Assunção. Preâmbulo e art. 1 do Capítulo I. [S.l.]: Editora del Rey [19--?], p. 89.  
20 Como é sabido: “nuestros países perdieron la oportunidad de aprovechar la experiencia acumulada 
durante el periodo de transición y de superar las desconfianzas existentes, generando un programa de 
integración netamente de corte comunitario, compuesto por instituciones organizadas de forma tal que 
representen el interés del conjunto y no el interés de cada uno de los países partes; que puedan 
pronunciarse por mayoría; y que puedan emitir normas de aplicación directa, inmediata y preeminente, 
invocables no solo por los Estados y las instituciones del proceso ante los órganos de solución de 
conflictos del MERCOSUR, sino también por los particulares y ante cualquier juez nacional”. OCAMPO, 
Raul Granillo. Derecho Público de la Integración. Buenos Aires: Ed. Abaco de Rodolfo de Palma, 
2007, p. 573. 
21 COSTA VAZ, Alcides. Cooperação, Integração e Processo Negociador. A construção do 
MERCOSUL. [S.l.]: Instituto Brasileiro de Relações Internacionais, ISBN 85-88270-06-4, 2002, p. 23. 
22 Raul G. Ocampo, destacando a importância econômica, social e política do MERCOSUL na região, 
demonstra que é importante em seu tamanho e potencial econômico, já que esta formado por países cujos 
territórios em conjunto cobrem aproximadamente 12.000.000 Km.2, extensão cinco vezes maior à 
Comunidade Econômica Européia; envolve uma população de aproximadamente 220 milhões e conta 
com um Produto Interno Bruto (PIB) global superior aos 950.000 milhões de dólares. OCAMPO, Raul 
Granillo. Op., cit., p. 571 (Tradução livre). 
23 ROBERTO DE ALMEIDA, Paulo. Dez Anos de Mercosul: Uma Visão Brasileira. Scientia Iuris. 
Revista do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL, Universidade Estadual de Londrina, Centro 
de Estudos Sociais Aplicados, v. 4, p. 38, 2000.   
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MERCOSUL em ultrapassar seus meros efeitos comerciais ou derivações econômicas 

no sentido de firmar-se como pólo de desenvolvimento desse espaço integrado e 

democrático na América do Sul, objetivo implícito na letra e no espírito do Tratado de 

Assunção. Nesse sentido, Regis Arslanian -embaixador do Brasil no MERCOSUL-, 

considerou que o processo de integração atualmente se acha numa fase positiva, 

constituindo “um processo irreversível sendo hoje o parceiro comercial mais importante 

do Brasil”.24 Salienta ainda, que as relações comerciais se encontram cada vez mais 

consolidadas, tendo se resolvido o problema da “dupla cobrança de tarifas externas”, 

que criava uma distorção da união aduaneira, propiciando que os produtos importados 

de terceiros Estados, alheios ao MERCOSUL, tenham livre circulação dentro do 

territorio que compõe o espaço comum, consolidando-se, desta forma, a união 

aduaneira. Ainda há avanços no fortalecimento do aspecto social da integração, por 

meio do Instituto Social do MERCOSUL com sede no Paraguai.25 No entendimento do 

diplomata os pilares atuais do MERCOSUL são: 1. consolidação do intercâmbio 

comercial; 2. reafirmação de uma comunidade social; 3. constituição de uma cidadania 

comum. Este último é o interesse atual e compreende levar a integração para o cidadão. 

Nesse intuito, destaca-se o projeto de criação de um registro de “carteira de identidade 

comum”, para servir de fomento a uma cidadania mercosulina, e o “cadastro de registro 

comum de placas veiculares” para facilitar o trânsito dos carros em todo o território do 

Bloco. Com isto, afirmou o diplomata, poder-se-ia inaugurar uma face mais avançada 

de integração.  

Reafirmando essa postura, em umas das reuniões no parlamento do 

MERCOSUL, a representação Brasileira defendeu a necessidade de extender as 

materias que formam parte de agenda integracionista para avançar em sua construção 

(vgr. educação, cultura etc), e coordenar as políticas macroeconômicas de proteção à 

entrada do capital financeiro estrangeiro.26 Neste escopo, foi aprovado em outubro de 

2.010 o sistema de escolha de representantes para o parlamento do MERCOSUL, por 

meio de lista para eleições diretas por sufragio universal;27 reforçando o caráter 

irreversível e a vontade política de avançar para uma integração plena. Alie-se a estes 
                                                 
24 Afirmou -Regis Arslanian- que para Brasil o Mercosul atualmente é parceiro comercial mais 
importante que E.E.U.U. ARSLANIAN, Regis. In: Programa “Diplomacia” da TV Senado, 11:30 hs., 
12 fev. 2011. Entrevista concedida a Regis Arslanian. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/tv>. 
Acesso em: 12 fev. 2011. 
25 Cf. infra. 
26 In: BRASIL. Programa “Diplomacia” da TV Senado, 21 hs., 24 Jan. 2011. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/tv>. Acesso em: 24 Jan. 2011. 
27 Em Brasil, previsto para as eleições de 2.012.  
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fatos o atual “fundo de convergência estrutural” (recursos doados ao MERCOSUL para 

reduzir as assimetrias econômicas entre os Estados membros).28  

Destaca MARTÍNEZ PUÑAL que em 21 de dezembro de 2.001, em 

Montevidéu, durante a XXI Reunião do CMC, CARDOSO afirmou que era preciso 

avançar na institucionalização do MERCOSUL, dado que “cresce a demanda por 

instituiçoes com características supranacionais”.29 Nesse mesmo sentido, meses mais 

tarde, o 8 de julho de 2.002 declara em Santa Cruz de la Sierra que “o Mercosul deve 

começar a organizar instituições supranacionais”.30 No mesmo sentido, conforme 

                                                 
28 Segundo a autora MELO LORENTZ: “[...] percebemos que, desde a segunda metade da década de 
oitenta, quando a Argentina e o Brasil começaram a aproximar-se com mais veemência, no intuito de 
progredirem economicamente, o Brasil nunca se manifestou, de forma contundente, favorável à 
implantação de estruturas supranacionais no Mercosul. As gestões dos Presidentes do Brasil, desde José 
Sarney, Fernando Collor de Mello, Itamar Franco a Fernando Henrique Cardoso, não apresentaram defesa 
da supranacionalidade no Mercosul, o qual nos induz a pensar que não há orientação nesse sentido, por 
parte dos negociadores do governo brasileiro em relação à criação e vigência de um Tribunal naqueles 
moldes, para o Mercosul” (MELO LORENTZ, A. C.. Reflexões sobre o Tribunal de Justiça 
Supranacional: o Mercosul após uma década. Mercosul, ALCA..., v. I, p. 33. Apud MARTÍNEZ PUÑAL, 
Antonio. Op., cit., p. 129). Mesmo assim, esta autora na mesma página afirma: “[...] é importante 
salientarmos que grande parte dos estudiosos brasileiros de direito comunitário expressam-se no sentido 
de necessidade de uma estrutura supranacional no Mercosul para a solução de controvérsias no seu 
âmbito. Ademais, semelhante pensamento observamos em algumas personalidades do governo 
brasileiro”. Autores brasileiros que defendem a introdução da suprananacionalidade no MERCOSUL são, 
dentre outros: BASSO, M. A. Estrutura institucional definitiva do Mercosul. Boletim de Integração 
Latino-americana, Brasília: MRE, n. 10, p. 27-31, jul./set. 1993; NOGUEIRA FONTOURA, J. L. 
Lineamentos para um direito de comunidade econômica. Boletim de Integração Latino-americana, 
Brasília: MRE, n. 10, p. 22-26, set. 1993; FARIA WERTER, W. R. A estrutura institucional definitiva do 
MERCOSUL: uma opinião. Revista de Informação Legislativa, a. 30, n. 119, p. 71-78, jul./set. 1993; 
DO AMARAL JÚNIOR. MERCOSUL: questões políticas e institucionais. Boletim de Integração 
Latinoamericana, n. 13, p. 6-14, abr./jun. 1994; CASELLA, P. B. Comunidade Européia e seu 
ordenamento jurídico. São Paulo: [s.n.], 1994; SEITENFUS. Para uma nova política externa 
brasileira. Porto Alegre: [s.n.], 1994; SABBATO, L. R. O tribunal de Luxemburgo. Revista dos 
Tribunais, São Paulo, a. 84, v. 717, p. 56-61, jul. 1995; VALENTE MÍTICO, M. Estrutura Institucional 
para o MERCOSUL. Boletim de Integração Latino-americana, n.18, p. 85-86, jul. 1995; GRANDINO 
RODAS, J. G. Avaliação da estrutura institucional definitiva do MERCOSUL. Direito Comunitário do 
MERCOSUL, Porto Alegre: [s.n.], 1996, p. 65-75; COSTA MAURA, L. Tribunais supranacionais e 
aplicação do direito comunitário: aspectos positivos e negativos. Direito Comunitário do MERCOSUL, 
Porto Alegre: [s.n.], 1997, p. 177-187; FABRICIO FURTADO A. A prejudicialidade do direito 
comunitário nos tribunais supranacionais. AJURIS, Porto Alegre, a. XXXIV, n. 69, p. 16, mar. 1997; 
GRECO, L. Tribunais supranacionais e aplicação do Direito comunitário: Aspectos positivos e negativos. 
Direito Comunitário do MERCOSUL, Porto Alegre: [s.n.], 1997, p.188-197; SOARES, G. F. S. As 
instituições do MERCOSUL e as soluções de litígios no seu âmbito - sugestões de lege ferenda. 
MERCOSUL: das negociações à implantação. São Paulo: [s.n.], 1993, p. 262-319; ALMEIDA. 
Instrumentos necessários à constituição do MERCOSUL. Boletim de Integração Latinoamericana, n. 
9, p. 13-19, abr./jun. 1993. Resenha de: MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio. Op. cit., pp. 129/130. 
29 CARDOSO. F. H. In: Discurso do Senhor Presidente da República na XXI Reunião do Conselho 
do Mercado Comum, Montevidéu, 21 dez. 2.001. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br>. 
Acesso em: 20 jan. 2002. Resenha de: MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio. Op. cit., p. 130. 
30 Declarações a Folha de São Paulo, edição 08.07.2001, p. B.12. In: SARAIVA STRAUSS, F. A.. 
Soberania e integração latino-americana. Uma perspectiva constitucional do Mercosul. Rio de Janeiro: 
[s.n.], 2002, p. XV. Resenha de: MARTÍNEZ PUÑAL, Antonio. Op. cit., p. 132/133. 
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enfatizava Regis Arslanian, o então presidente Brasileiro, Luis Inácio Lula da Silva, já 

havia afirmado que “não há que ter receio da supranacionalidade”.31  

Com estas considerações de base é possível defender a idéia de que o Direito 

da Integração deve merecer tratamento normativo diferenciado.32 O Direito da 

Integração possui características distintivas, no plano constitucional inclusive, que o 

separam do tratamento dado ao Direito Internacional Geral, no que tange –em 

particular- à questão da hierarquia normativa. Adriana Dreyzin De Klor e Diego P. 

Fernández Arroyo sublinham: 

[...] seria muito interessante que os tribunais brasileiros (e dos demais 
Estados mercosulinos), em particular os superiores, deixassem de 
considerar as normas do Mercosul como típicas de direito Internacional. 
Vários dos laudos dos tribunais arbitrais do Mercosul destacaram o 
caráter singular do ordenamento jurídico mercosulino, com base nas 
relações particulares que estabelece entre seus sócios e nos objetivos 
perseguidos pelo sistema de integração, que não são os correspondentes a 
um simples esquema de livre comércio, mas os que têm a ver com um 
verdadeiro mercado comum.33  

Salienta-se, o conflito entre a norma interna e a norma mercosulina deve ser 

tratado da mesma forma que o conflito entre a norma internacional e a norma 

doméstica?. O direito da integração deve merecer tratamento diferenciado, em relação à 

dinâmica do direito internacional público?. Nesse caso o estatuto normativo do tratado 

internacional é de lei ordinária  – ato normativo infraconstitucional, da mesma 

hierarquia às leis ordinárias -, logo, em caso de conflito com as normas domésticas deve 

ser resolvida pela aplicação do critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou, 

quando cabível, do critério da especialidade.34 Pelo que, o conflito entre a norma 

                                                 
31 ARSLANIAN, Regis. In: Programa “Diplomacia” da TV Senado, 11:30 hs., 12 fev. 2011. Entrevista 
concedida a Regis Arslanian. Disponível em: <http://www.senado.gov.br/tv>. Acesso em: 12 fev. 2011. 
32 Cf. RAMOS, André de Carvalho. Direitos Humanos na integração econômica – Análise comparativa 
da proteção de direitos humanos e conflitos jurisprudenciais na União Européia e Mercosul. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2008, p. 296. O referido autor explicitamente sustenta: “No caso do Mercosul, parte da 
doutrina também critica a ausência de primazia da norma mercosulina em face do Direito Interno, 
sustentando que o Direito da Integração deve merecer tratamento normativo diferenciado”. 
33 DE KLOR, Adriana Dreyzin; ARROYO, Diego P. Fernández. O Brasil diante da institucionalização e 
ao Direito do Mercosul. In: MENEZES, Wagner (org.). O Direito Internacional e o Direito Brasileiro. 
Homenagem a José Francisco Rezek. Ijuí: Editora Unijuí, 2004, pp. 352/353.  
34 Vide BRASIL. STF. Ação direta de Inconstitucionalidade n° 1480-3, Relator Min. Celso de Mello, 
publicada no DJU, 02 ago. 1996. Posição atual do S.T.F., consolidada após o julgamento do recurso 
extraordinário n° 80.004/77. Segundo Araminta Mercadante: “[...] nas decisões mais recentes, o Supremo 
Tribunal Federal vem contrariando a doutrina dominante entre os internacionalistas brasileiros, no sentido 
de considerar o tratado internacional quanto aos seus efeitos equiparável à lei federal, e dentro dessa 
interpretação decidir que os tratados revogam as leis anteriores que lhes sejam contrárias, mas podem ser 
revogados pela legislação posterior”. Resenha de: MERCADANTE, Araminta de Azevedo. 
Processualística internacional e a Constituição de 1988. In: CASELLA, Paulo Borba (coord.). Contratos 
internacionais e o Direito Econômico no Mercosul. São Paulo: Ltr, 1996, p. 487. 
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mercosulina e a norma interna deve guiar-se pelo mesmo critério?. Reitera-se, este é o 

campo temático por onde mergulha a presente pesquisa. O mapa que abrange o objeto 

deste trabalho e que contempla uma serie de vinculações conceituais, uma rede ou uma 

“configuração de relações objectivas entre posições”35, como considera Pierre Burdieu:  

A noção de campo é, em certo sentido, uma estenografia conceptual de 
um modo de construção do objecto que vai comandar –ou orientar- todas 
as opções práticas da pesquisa. Ela funciona como um sinal que lembra o 
que há que fazer, a saber, verificar que o objecto em questão não esta 
isolado de um conjunto de relações de que retira o essencial das suas 
propriedades.36 

Para desenhar uma alternativa hermenêutica que enfrente o problema, 

préviamente será necessário revisar as normas constitucionais. Parte-se da ponderação 

de que a integração é um ato político e voluntário desejado pelo Estado membro desse 

novo sistema institucional criado,37 e sendo um ato voluntário do titular da soberania a 

favor da integração regional, não ocorreeria –em tese- o conflito entre a nova ordem 

jurídica criada38 e o dogma da soberania. Por isso, questiona-se: Em primeiro lugar, 

onde buscar esse ato voluntário?. A resposta busca-se “[...] olhando para dentro dos 

Estados”.39 Na constituição onde se materializa a vontade da soberania de um Estado, 

que abrange o povo como titular da mesma e um poder constituinte para a redação do 

texto fundamental. Daí a necessidade de verificar o sistema constitucional para atribuir-

lhe um sentido específico à sua linguagem, no que se refere aos pressupostos e 

mecanismos que disciplinam as relações internacionais do Brasil. Trata-se de tarefa 

obrigatória, uma vez que todo processo de integração regional, seja para instituir um 

sistema intergovernamental ou supranacional, fundamenta-se e tem sua base 

legitimadora na própria constituição. Nesse sentido, afirma-se: “A integração política de 

Estados Constitucionais requer uma base constitucional porque a própria Constituição 

                                                 
35 Cf. BOURDIEU, Pierre; WACQUANT, Loic J. D. Réponses. Paris: Seuil, 1992, p. 72. Apud 
CORTESÃO, Luiza; STOER, Stephen R. Cartografando a Transnacionalização do campo educativo: O 
caso Português. In: BOAVENTURA DE SOUSA SANTOS (org.). A Globalização e as Ciências 
Sociais. 3. ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 382. 
36 Cf. infra.  
37 Considera Calogero Pizzolo: “[...] la existencia de una diversidad de Estados soberanos determina la 
posibilidad de llevar a cabo un proceso de integración regional y, éste último, en la medida que nace de 
un acto voluntario del titular del poder soberano, no genera conflictos con este poder pues dicho acto 
forma parte de su libre autodeterminación”. PIZZOLO, Calogero. Op., cit., p. 315. 
38 Critério válido tanto para o Direito Internacional Geral –como matriz originária- quanto para o Direito 
da Integração e o Direito Comunitário -como variantes normativas-. 
39 PIZZOLO, Calogero. Op., cit., p. 316. 
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de um Estado se ve profundamente alterada ao se incorporar a um processo de 

integração.”40   

Parte da doutrina Espanhola refere-se às diversas modalidades que assume o 

ato político e voluntário do Estado como cláusulas de abertura, que funcionam como 

cláusulas habilitadoras o de adaptação, que vão se especilizando na medida em que se 

desenvolve o processo de integração.41 A doutrina Argentina se refere a elas como 

formula constitucional habilitante, cláusula por meio da qual o Estado se desprende de 

determinadas competências.42 Assim, adentrando na linguagem específica da carta 

magna brasileira, observa-se o posicionamento explícito adotado na Constituição 

brasileira em relação ao processo de integração regional, que no Artigo 4º, parágrafo 

Único determina:  

A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, 
política, social e cultural dos povos da América Latina, visando à 
formação de uma comunidade latino-americana de nações.43  

O mesmo Artigo 4º, norteando as relações internacionais do Brasil, no Inc. IX 

estabelece: 

A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelos seguintes princípios: cooperação entre os povos para o progresso da 
humanidade.44 

Fazendo a leitura do texto constitucional Brasileiro, por meio de uma 

hermenêutica sistêmica,45 verifica-se que outras normas operativas e relevantes 

disciplinam a materia internacional e, indiretamente, a integração do Estado 

                                                 
40 Cf. infra, p. 318. Continua afirmando o referido autor: “[...] se discute la observancia del orden jurídico 
comunitario, cosa que manifiestamente sería imposible si la validez interna de ese derecho y 
eventualmente su primacía no tienen apoyo en la Constitución que es su más fuerte vinculación” 
(Tradução livre). 
41 Vide RUBIO LLORENTE, Francisco. El Constitucionalismo de los Estados integrados de Europa. 
Revista Española de Derecho Constitucional, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, n. 48, p. 
18, sept./diciem. 1996.  
42 Vide PIZZOLO, Calogero. Op., cit., p. 318/319. Literalmente: “[...] En la actualidade denominamos 
fórmula constitucional habilitante y fórmula constitucional detonante… La doctrina especializada ha 
destacado la importancia de dichas fórmulas. La participación de un Estado en las comunidades europeas 
requiere un fundamento constitucional explícito o implícito que haga posible la atribución de amplias 
competencias de carácter legislativo, ejecutivo y judicial anteriormente reservadas al ámbito privativo de 
la sobernaia del Estado y la consiguiente limitación de competencias de éste”. No Brasil, ver SILVA, 
Roberto Luiz. Op., cit. 
43 BRASIL. Constituição da Republica Federativa do Brasil. ed. Atual. Atualizada até a emenda const. 
N° 53 de 19-12-2006. São Paulo: Saraiva, 2007. Concordante: BRASIL. Decreto n° 350, de 21.11.1991, 
promulgou o Tratado de Assunção, que estabeleceu o Mercado Comum entre Brasil, Paraguai, Argentina 
e Uruguai – MERCOSUL. 
44 Cf. infra. 
45 Vide BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. São Paulo: Malheiros Editores 
Ltda., 01-2002.  

4880



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Constitucional. Já a forma como o tratado internacional se integra ao ordenamento 

jurídico interno brasileiro é regulada por trâmites e procedimentos especiais definidos 

na própria Constituição. Neste sentido: 

[...] o Ministro Celso de Mello relatou o seu entendimento quanto às 
regras que devem ser observadas na incorporação dos tratados ao direito 
interno: [...] É, pois, na Constituição da República, e não em instrumentos 
normativos de caráter internacional, que reside a definição do iter 
procedimental pertinente à incorporação, para o plano do direito positivo 
interno do Brasil, dos tratados, convenções ou acordos [...] concluídos 
pelo Estado brasileiro.46  

Para tanto, a Constituição Federal dispõe, Artigo 84, VIII: "Compete 

privativamente ao Presidente da República celebrar Tratados, Convenções e Atos 

Internacionais sujeitos ao referendo do Congresso Nacional”. Após a celebração, o 

Presidente da República, respeitando o previsto no Artigo 49, I, remete o tratado para 

apreciação e aprovação do Congresso Nacional, o que ocorre mediante decreto 

legislativo, respeitando o disposto no Artigo 59, VI, necessitando, para aprovação, de 

quórum apropriado conforme seu conteúdo (maioria simples ou absoluta de votos), 

segundo o artigo 47. Após sua aprovação retorna à competência do Presidente da 

República para ratificá-lo e promulgá-lo mediante decreto. Neste sentido -quanto ao 

procedimento de composição de vontade do Estado brasileiro- o Plenário do Supremo 

Tribunal Federal, manifesto na Carta Rogatória n° 8.279:  

O exame da Carta Política promulgada em 1988 permite constatar que a 
execução dos tratados internacionais e a sua incorporação à ordem 
jurídica interna decorrem, no sistema adotado pelo Brasil, de um ato 
subjetivamente complexo, resultante da conjugação de duas vontades 
homogêneas: a do Congresso Nacional, que resolve, definitivamente, 
mediante decreto legislativo, sobre tratados, acordos ou atos 
internacionais (CF, art. 49, I), e a do Presidente da República, que, além 
de poder celebrar esses atos do direito internacional (CF, art. 84, VIII), 
também dispõe - enquanto chefe de Estado que é - competência para 
promulgá-los mediante decreto.47 

Prosseguindo na análise e compreensão sistêmica do texto Constitucional, o 

Artigo 5° estabelece: 

                                                 
46 BRASIL. STF. ADIN n° 1.480/DF, STF, Rel. Min. Celso Mello, DJU 15.09.1997. Disponível em: 
<http://www.stf.gov.br>. Acesso em: 04 jun. 2004. Resenha de: GIANCARLO, Dos Santos. A 
Incorporação dos Tratados Internacionais ao ordenamento jurídico Brasileiro na visão do Supremo 
Tribunal Federal. Texto confeccionado em 07/06/2004. Disponível em: 
<http://www.uj.com.br/publicacoes/doutrinas/default.asp?action=doutrina&coddou=1760>. Acesso em: 
15 nov. 2010. 
47 Cf. Infra.  

4881



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

§ 2º Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem 
outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos 
tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 

§ 3º Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, 
por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

Este dispositivo determina que os direitos garantidos nos tratados de direitos 

humanos dos quais Brasil é signatário integram o conjunto de direitos 

constitucionalmente consagrados. Flavia Piovesan pondera: 

[...] verdadeira cláusula de abertura à complementação do elenco de 
direitos fundamentais positivados no texto constitucional, dando espaço à 
idéia de ´bloco de constitucionalidade´. Tal conclusão seria 
fundamentada, primeiramente, pela efetuação de uma interpretação 
sistemática e teleológica do texto, especialmente em face da força 
expansiva dos valores da dignidade humana e dos direitos fundamentais, 
como parâmetros axiológicos a orientar a compreensão do fenômeno 
constitucional.48 

Por fim, pode-se destacar o caput do Artigo 5° que estende explícitamente as 

garantias individuais fundamentais (reguladas no Titulo II da CF) aos estrangeiros, 

residentes e em trânsito no Brasil.49 Esta leitura sistêmica do texto constitucional 

brasileiro denota o caráter aberto e receptivo às interações e dinamismo das Nações 

atuais, o que consente desenhar uma proposta hermenêutica que estabeleça tratamento 

privilegiado ao processo de recepção dos atos, acordos, protocolos ou tratados 

celebrados pelo Brasil no âmbito do MERCOSUL, mesmo sem necessidade prévia de 

uma reforma constitucional que explicite de que modo tais normas devem ser tratadas. 

Para definir o estatuto normativo das normas jurídicas internacionais não foi preciso 

enfrentar uma alteração na Constituição, já que definiu-se por atividade pretoriana do 

Supremo Tribunal Federal.50  

                                                 
48 PIOVESAN, Flavia. Direitos humanos e o Direito Constitucional Internacional. Rio de Janeiro: 
Max Limonad, 2000, p. 83-89. 
49 Cf. BRASIL. STF – HC n° 74.051-3 – Rel. Min. Marco Aurélio, Informativo STF n° 45; STF – Pleno – 
Extr. 1.021-2/República Francesa – Rel. Min. Celso de Mello, decisão: 6-3-2007 e Informativo STF n° 
458. Apud MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23 ed. Atualizada até a EC n° 56/07. São 
Paulo: Atlas, 2008, p. 35.  
50 Afirma André de Carvalho Ramos: “A omissão da Constituição em esclarecer a relação do Direito 
Internacional com o Direito Interno transferiu tal encargo à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”. 
Em nota a roda pé o autor continua: “São incontáveis as oportunidades perdidas: da Revisão 
Constitucional de 1994 até a recém promulgada Reforma do Poder Judiciário (Emenda Constitucional n° 
45), que tangenciou o tema tão-somente, ao criar o novo parágrafo terceiro do artigo 5° (hierarquia 
constitucional para tratados internacionais de direitos humanos)”. RAMOS, André de Carvalho. Direitos 
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Em conseqüencia, tampouco seria preciso passar por um processo complexo de 

reforma para atribuir o modo em que as normas da integração deveriam ser tratadas em 

situação de conflito com as normas internas. A seguir se propõe uma alternativa 

hermenêutica que enfrente o problema. 

 

3. PROPOSTA HERMENÊUTICA E FUNDAMENTAÇÃO A 

FAVOR DO PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL À 

INTEGRAÇÃO  

 

A teoria constitucional contemporânea parte da premissa de que não há norma 

jurídica, mas norma jurídica interpretada, conforme expressa Rogerio Gesta Leal, 

baseado no pensamento de Peter Häberle. Assim, interpretar importa colocar a norma no 

seu tempo ou integrá-la a realidade ideológica e política do quotidiano. A partir disso, 

não se pode considerar a norma constitucional como uma “decisão previa, simples e 

acabada, mas, ao contrário, tem-se, necessariamente, que indagar sobre os participantes 

orgânicos no seu desenvolvimento e implementação/concretização funcional”.51 No 

contexto de um mundo globalizado e de regimes transnacionais cobra importância a 

nova tendência de hermenêutica constitucional que emergiu em meados do século XX. 

Para K. Hesse: “[...] a constituição engloba os caracteres de abertura e amplitude, de 

uma parte, com a presença de disposições vinculantes de outra”.52 Aspectos estes que 

apresentam a virtude de responder adequadamente às mudanças históricas.53 Assim, a 

força normativa de um ordenamento aberto e dinâmico se verá condicionada por 

políticas constitucionais que possibilitem o acordo entre realidade constitucional e 

direito constitucional. 

Conforme esta tendência, os dispositivos constitucionais para condicionarem 

ou determinarem a conduta humana precisam de um processo de concretização (atuação 

                                                                                                                                               
Humanos na integração econômica – Análise comparativa da proteção de direitos humanos e conflitos 
jurisprudenciais na União Européia e Mercosul. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 289. 
51 LEAL, Rogerio Gesta. Constituição e cidadania no Brasil. Disponível em: 
<http://www.mundojuridico.adv.br>. Acesso em: 21 maio 2010, p. 04-05. 
52 HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2. ed.. Tradução ao Português de Pedro Cruz 
Villalon. Madrid: Centro de Estudios constitucionales, 1992, p. 23 (Tradução livre). 
53 Os fundamentos filosóficos-políticos sugeridos pelo autor alemão são os seguintes: “Lo persistente no 
debe convertirse en un obstáculo allí donde el movimiento y el progreso se imponen; de lo contrario el 
cambio se produce al margen de la norma jurídica. Lo cambiante no debe eliminar la virtud estabilizadora 
de las disposiciones vinculantes; de lo contrario, queda incumplido el cometido de la Constitución, el 
orden jurídico fundamental de la Comunidad”. HESSE, Konrad. Op., cit., p. 23. 
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humana), que leve em consideração as singularidades das relações vitais concretas sobre 

a qual a norma pretende incidir.54 Esse processo de concretização, aplicado ao caso do 

direito da integração, exige uma elaboração hermenêutica associada à evolução histórica 

do Mercosul e à vontade política do Brasil para conseguir adequação e atualização 

constante do ordenamento jurídico constitucional. A adequação da norma 

constitucional reflete a possibilidade de realização dos conteúdos normativos em relação 

ao desenvolvimento espiritual, social, político e econômico de uma sociedade concreta. 

Trata-se de uma “[...] disposição individual do presente”55 para realizar os 

requerimentos normativos. Por outro lado, a atualização reflete a vontade constante dos 

envolvidos no processo constitucional de realizar a constituição. Como indica Hesse, 

trata-se de nossa “[...] disposição para considerar como vinculantes seus conteúdos”.56 

Conceber o fenômeno normativo como universo circundante à realidade social 

histórica e atual de uma sociedade determinada é apropriado na elaboração da 

hermenêutica constitucional dos Estados membros como partes de um processo de 

integração. Considerar o novo contexto socio-político em que se encontra imersa a 

Nação e o poder Soberano é válido, assim como conceber, a possibilidade, cada vez 

mais latente, de uma consciência de solidariedade cosmopolita nas sociedades civis 

sobre esferas públicas/políticas de regimes geograficamente amplos. Propõe-se, assim, 

uma hermenêutica que dê importância às considerações históricas, políticas e culturais, 

como sustenta Guerra Filho:  

[todo] método, portanto, não só se dirige primordialmente a apreciar e 
implementar valores expressos em princípios, como também, ele próprio, 

                                                 
54 Idem, p. 25/26. 
55 Idem, p. 26 (Tradução livre). 
56 Posicionamento exprimido pelo falecido professor e juiz do Tribunal Constitucional Alemã: Konrad 
Hesse – mestre de Peter Häberle e F. Müller, entre outros. Difere notavelmente da premissa geral adotada 
por Hans Kelsen, em sua forma de compreender o fenômeno normativo, que tanto incidiu na ciência 
jurídica. Para Kelsen, contrariamente ao exposto no texto, a norma tem uma lógica pura, e só pelo fato de 
existir “supõe” validade, quer dizer, tem força objetiva para condicionar a conduta humana. Para isso, 
observemos –sucintamente- alguns trechos do seu pensamento: “Se o ato legislativo, que subjetivamente 
tem o sentido de dever-ser, tem também objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma 
norma válida, é porque a Constituição empresta ao ato legislativo este sentido objetivo. O ato criador da 
Constituição, por seu turno, tem sentido normativo, não só subjetiva como objetivamente, desde que se 
pressuponha que nos devemos conduzir como o autor da Constituição preceitua. Se um homem que se 
encontra em estado de necessidade exige de um outro que lhe preste auxílio, o sentido subjetivo da sua 
pretensão é o que o outro lhe deve prestar auxílio. Porém, uma norma objetivamente válida que vincule 
ou obrigue o outro só existe, nesta hipótese, se vale a norma geral do amor do próximo, eventualmente 
estabelecida pelo fundador de uma religião. E esta, por seu turno, apenas vale como objetivamente 
vinculante quando se pressupõe que nos devemos conduzir como o fundador da religião preceituou. Um 
tal pressuposto, fundante da validade objetiva, será designado aqui por norma fundamental (grundnorm)”. 
KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2006, pag. 9 (o grifado me pertence). 
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é estruturado por meio de uma valoração, na qual se explicitam os 
objetivos que, com o seu emprego, se pretende alcançar. Isso revela 
determinações históricas, políticas e culturais a atuar a adoção e 
elaboração de um tal método.57 

Em função disso, hoje não pode cindir-se quaisquer problema jurídico da órbita 

do Direito Internacional. Fora do horizonte do direito internacional de fato, nenhum dos 

problemas que dizem respeito ao futuro da humanidade pode ser resolvido, e nenhum 

dos valores do nosso tempo pode ser realizado: não apenas a paz, mas tampouco a 

igualdade, a tutela aos direitos de liberdade e sobrevivência, a segurança contra a 

criminalidade, a defesa do meio ambiente concebido como patrimônio da humanidade, 

conceito que também inclui as gerações futuras. E isso depende não apenas do caráter já 

global do tamanho desses problemas, pois uma integração do mundo já se realizou em 

todos os planos e em todas as esferas da vida em relação às quais tais problemas se 

colocam: na economia, na produção, na exploração e no aproveitamento dos recursos, 

nos equilíbrios ecológicos, na grande criminalidade organizada, no sistema das 

comunicações.58 

Neste cenário, a doutrina da mutação constitucional serve de fundamento 

adequado tanto às possíveis mudanças que possam acontecer no sistema institucional do 

Mercosul, quanto para fundamentar o tratamento diferenciado das normas mercosulinas 

com relação às normas domésticas no que tange ao problema da hierarquia normativa. 

Esta doutrina nasceu fundamentalmente na Europa para dar resposta às relações 

problemáticas entre os Tratados Internacionais de Integração e os sistemas 

constitucionais internos, e foi se solidificando na medida em que avançou a integração 

Européia. Foi neste sentido que o Tribunal Constitucional Espanhol começou a avaliar a 

problemática vindo a adotar um posicionamento que, sem dúvida, influiria na 

comunidade jurídica e, conseqüentemente, nas funções e delimitações do próprio 

Estado.59  

                                                 
57 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 128. 
58 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado Nacional. 
Tradução de Carlos Coccioli e Márcio Lauría Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 51.  
59 Tomar-se-á como exemplo o caso da Espanha e o posicionamento do Tribunal Constitucional Espanhol, 
pressupondo que foi concordante com o posicionamento dos restantes países Europeus. Em Espanha, logo 
da morte do General Franco, começou um processo de democratização iniciado em 1.978 com a 
aprovação de um novo texto constitucional. Este, sancionado em 27.12.1978 (atualmente vigente), tratou 
num capitulo, do Título referido às “Cortes Gerais”, a disciplina dos Tratados Internacionais. 
Expressamente diz: “Capitulo III. De los Tratados Internacionales. Art. 93 – Mediante ley orgánica se 
podrá autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución 
internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. Corresponde a las Cortes 
Generales o al Gobierno, según los casos, la garantía del Cumplimiento de estos tratados y de las 
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O problema constitucional para o Estado Espanhol sugiu quando da celebração 

do Tratado de Integração à Comunidade Européia.60 O questionamento foi suscitado 

pelo próprio governo, logo no momento de aprovar e ratificar dito instrumento, por 

méio do seu Conselho de Estado, por considerar algumas das normas do tratado como 

contraditórias com a Constituição Espanhola. Situação que foi apresentada a apreciação 

do Tribunal Constitucional Espanhol (órgão competente).61 O Tribunal Constitucional 

atribuiu um novo caráter ao texto constitucional Espanhol conforme o tratado de 

integração supranacional. Considerou-se a via de incorporação desse Tratado ao 

ordenamento interno -qual seja o art. 93 da Constituição Espanhola- como “[...] 

expressão do desígnio dos constituintes em abrir o Ordenamento... às influencias do 

Direito Internacional, pois assim é possível verificar uma transferência do exercício de 

competências derivadas da Constituição à União Européia”.62 Esta posição é premissa 

fundamental da integração Européia. 

                                                                                                                                               
resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión”. Por 
sua parte, o Art. 95 diz: “1.- La celebración de un tratado internacional que contenga estipulaciones 
contrarias a la constitución exigirá la previa revisión Constitucional. 2.- El Gobierno o cualquiera de las 
Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción”. 
Conclui o capítulo que regula os tratados internacionais com o Art. 96, que diz: “1.- Los tratados 
internacionales válidamente celebrados una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 
ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogados, modificados o suspendidas en la 
forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho Internacional”. 
Cf. ESPAÑA. Constitución Española. Edición preparada por D. Francisco Javier Garcia Gil. Biblioteca 
de Legislación: Editorial Diles S.L., 1.999 (o grifado me pertence).  
60 Espanha incorporou-se à Comunidade Européia mediante Lei Orgânica n° 10/1985, do dia 2 de Agosto, 
autorizando a ratificação do Tratado de Adesão da Espanha às Comunidades Européias, assinado em 12 
de Junho anterior e que entraria em vigor em 1 de Janeiro de 1.986. 
61 Vide ESPAÑA. Declaración del Tribunal Constitucional Español de 1 de Julio de 1992 sobre posible 
contradicción entre la Constitución Española (art. 12) y el Tratado de la Comunidad Económica Europea 
(art. 8° B). Texto revisado por el Tratado de la Unión Europea. In: “BOE”, [s.n.], 24 jul. 1992. Também, 
ver: Revista Boletín de Jurisprudencia Constitucional (BJC), n. 135, jul. 1992. O requerimento foi 
sucitado nos seguintes termos: “[…] Por escrito registrado en este Tribunal [constitucional] el 13 de mayo 
de 1992, el abogado del Estado, en la representación que legalmente ostenta… al amparo de lo dispuesto 
en el articulo 95.2 de la Constitución y en el articulo 78.1 LOTC, requiere a este Tribunal para que se 
pronuncie sobre la existencia o inexistencia de contradicción entre el articulo 13.2 de la Constitución y el 
artículo 8 B, apartado 1, del Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea (en adelante 
TCCEE), en la redacción que resultaria del artículo G B, 10, del Tratado de la Unión Europea… hecho en 
Maastricht sobre los extremos recogidos en el mencionado Acuerdo…” (p. 89). Em outros 
pronunciamentos, e em igual sentido, vide ESPAÑA. Sentencia Tribunal Constitucional Español 28/1991 
del 14 de febrero de 1991. In: “BOE”, n. 64, 15 mar. 1991. Número de registro del Recurso de 
Inconstitucionalidad N° 852/1987, 287-303 p. Também, ver: ESPAÑA. Declaración Tribunal 
Constitucional Español 2004-001. DTC 1/2004, de 13 de Diciembre de 2004, 1-29 p. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/DTC2004-001.htm>. Acesso em: 18 jan. 2005.  
62 Específicamente, ver ESPAÑA. Declaración Tribunal Constitucional Español 2004-001. DTC 1/2004, 
de 13 de Diciembre de 2004, 1-29 p.. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/DTC2004-001.htm>. Acesso em: 18 jan. 2005. Cita literal 
em Espanhol: “[…] El Consejo de Estado aprecia, en primer lugar, que se está ante un Tratado de 
integración supranacional que naturalmente encuentra su cauce de incorporación a nuestro Ordenamiento 
por la vía del art. 93 CE, precepto que, junto con otros de la Constitución, es expresión del designio de los 
constituyentes de abrir el Ordenamiento español a las influencias del Derecho internacional, pues a su 

4886



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Mesmo não tendo o texto constitucional Espanhol uma referência explícita à 

hierarquia e natureza dos tratados de integração63 -empregando, inclusive, em sua 

linguagem um verbo conjugado no futuro do presente simples ou imperfeito do modo 

indicativo (se podrá), da mesma forma que o Artigo 4º, Parágrafo Único, da CF/88 

(buscará)-, o Tribunal Constitucional desenvolveu seu entendimento acorde aos fatos 

políticos contemporâneos com a integração da Espanha à Comunidade Européia e de 

maneira determinante, legitimou por via hermenêutica, no âmbito jurisdicional interno, 

a presença do direito comunitário, sem necessidade de enfrentar uma reforma 

constitucional. Assim, a Constituição, consoante a doutrina desenvolvida por aquele 

órgão é meio e fundamento último da integração do Estado a entes supranacionais e da 

vinculação ao direito comunitário:  

[…] o art. 93 se concebeu como o meio constitucional de nossa 
integração na Comunidade Européia, fenômeno de integração que vai 
além do puro procedimento da mesma, e que comporta as conseqüências 
da inserção em um ente supranacional diferente, susceptível de criar um 
ordenamento próprio dotado de particulares princípios reitores da eficácia 
e das exigências e limites da aplicabilidade de suas normas. Aquela foi 
uma integração largamente anhelada e, sem nenhuma dúvida, 
constitucionalmente deseada e por isso facilitada [pela Constituição].64 

                                                                                                                                               
través es posible verificar una transferencia del ejercicio de competencias derivadas de la Constitución a 
la Unión Europea” (Tradução livre. Grifo nosso). 
63 A diferença, inclusive, de constituições posteriores influenciadas pela corrente do Direito 
Constitucional Comparado e da doutrina do Direito Internacional, como por exemplo -no âmbito do 
Mercosul- se deu com a Constituição da Argentina de 1.994. Esta seguiu o molde da Constituição de 
Holanda de 1.956, a qual estabelecia em seu artigo 63: se a ordem jurídica internacional o exigir um 
tratado pode derrogar cláusulas constitucionais. In: ACKERMAN, Mario E.; TOSCA. DIEGO M. 
Tratado de Derecho del Trabajo. Teoria General del derecho del Trabajo. Buenos Aires: Ed. Rubinzal-
Culzoni, p. 487, 1 t. Nesse sentido, a Constituição da Argentina incorporou uma referência explícita à 
hierarquia e natureza dos Tratados Internacionais de Integração. O Artigo 75, que regula as atribuições do 
Congresso Nacional, em seu Inc. 24 estabelece: Corresponde ao Congresso... Aprovar tratados de 
integração que deleguem competências e jurisdição a organizações supra-estatais em condições de 
reciprocidade e igualdade, e que respeitem a ordem democrática e os direitos humanos. As normas ditadas 
em conseqüência têm hierarquia superior às leis. Em Español: “Corresponde al Congreso:… Aprobar 
tratados de integración que deleguen competencias y jurisdicción a organizaciones supraestatales en 
condiciones de reciprocidad e igualdad, y que respeten el orden democrático y los derechos humanos. Las 
normas dictadas en su consecuencia tienen jerarquía superior a las leyes.” (Tradução livre). 
ARGENTINA. Constitución de la Nación Argentina. Santa Fe-Paraná 1.994. Buenos Aires: 
Producciones Mawis, 2003.  
64 ESPAÑA. Declaración Tribunal Constitucional Español 2004-001. DTC 1/2004, de 13 de Diciembre 
de 2004, 1-29 p.. Disponível em: <http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/DTC2004-001.htm>. 
Acesso em: 18 jan. 2005. Cita literal em Espanhol: “[...] el art. 93 se concibió como el medio 
constitucional de nuestra integración en la Comunidad Europea, fenómeno de integración que va más allá 
del puro procedimiento de la misma, y que comporta las consecuencias de la inserción en un ente 
supranacional distinto, susceptible de crear un Ordenamiento propio dotado de particulares principios 
rectores de la eficacia y de las exigencias y limites de la aplicabilidad de su normas. Aquella fue una 
integración largamente anhelada y, sin ninguna duda, constitucionalmente querida y por ello facilitada por 
el citado art. 93 CE…  art. 93 CE, ´fundamento último´ de nuestra incorporación al proceso de 
integración europea y de nuestra vinculación al Derecho Comunitario” (Tradução livre. Grifo nosso).  
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A situação do novo ordenamento comunitário abrange a obrigação dos juízes e 

tribunais locais de inaplicar normas internas contrárias aos dispositivos comunitários 

(tanto originárias quanto derivadas), e o apoderamento da jurisdição ordinária dos 

Estados Europeus realizado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça das Comunidades 

Européias,65 levou ao Conselho de Estado Espanhol a considerar este fenômeno como 

uma mutação constitucional. Não sendo, assim, aconselhável incluir o problema de 

contradições entre normas do tratado de integração e a Constituição num procedimento 

de reforma desta última.66 A doutrina da mutação constitucional deu resposta jurídica a 

essas supostas contradições. Em suma, no caso da União Européia o Tratado de 

integração supranacional não afeta o texto da constituição como tal, que permanece 

inalterado, dada a amplitude e abertura daquele para resolver qualquer conflito entre a 

norma supranacional e a norma interna, porque os Estados cederam competencias aos 

órgaos supranacionais.67  

Segundo Ferrajoli,68 a maioria dos Tribunais Constitucionais Europeus tem se 

pronunciado no sentido de que a sessão de exercício das competências Estatais à União 

Européia e a integração conseguinte ao direito comunitário impõem limites inevitáveis 

às faculdades soberanas do Estado, aceitáveis unicamente contanto que aquele seja 

compatível com os princípios fundamentais do Estado Social e Democrático de Direito 

estabelecido nas Constituições. A mutação constitucional contem limites materiais e que 

derivam implícitamente do sentido essencial da integração, por traduzirem o respeito à 

                                                 
65 Neste sentido, foi determinante a elaboração jurisprudencial do Tribunal de Justiça das Comunidades 
Européias para a conformação de uma comunidade política supranacional. Desde o célebre assunto Van 

Gend en Loos (1963), emerge clara a idéia de compreender o direito comunitário não como um mero 
agregado de normas, senão como um ordenamento jurídico autônomo e diferenciado dos ordenamentos 
nacionais. Assim, afirmou o TJCE: “[...] la Comunidad constituye un nuevo ordenamiento jurídico… en 
beneficio del cual los Estados han limitado, aunque sea en campos restringidos, sus derechos soberanos, y 
cuyos sujetos no son solamente los Estados miembros sino también sus nacionales:…”. UNIÃO 
EUROPÉIA. TJCE. Sentença 5 de Fevereiro de 1963, Van Gend en Loos / Administratie der Belastingen. 
Recueil de Jurisprudence, assunto 26/62, 1963, p. 3. Apud PIZZOLO, Calogero. Op., cit., p. 92.   
66 ESPAÑA. Informe do Conselho de Estado sobre a Reforma da C.E (extracto). España: [s.n, 19--?]. 
Em Español: “Por lo que se refiere al apoderamiento de la jurisdicción ordinaria de los Estados realizado 
por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, que, como ya se vio... ha 
declarado que los Estados están obligados a velar por el respeto al Derecho Comunitario, un deber que 
conlleva la obligación de los jueces y tribunales de inaplicar normas con rango de ley en contra de lo 
señalado por los artículos 117 y 163 de la Constitución, la naturaleza jurisprudencial de esta mutación 

constitucional hace aconsejable no incluir esta cuestión en la reforma de la constitución”.    
67 Afirma Hesse: “[...] a problemática da revisão constitucional começa onde terminam as possibilidades 
da mutação constitucional”. Ou seja, cumpre-se a finalidade constitucional quando se deixa espaço à 
mutação constitucional e, por sua vez, colocam-se obstáculos à reforma constitucional. A diferença da 
“Revisão Constitucional”, que segundo o autor, compreende só a reforma do texto e surge quando a 
mesma amplitude e abertura não é capaz de dar resposta aos problemas suscitados por uma situação 
determinada. Vide HESSE, Konrad. Op., cit., p. 23/24.  
68 Vide Sentencia n° 183 citada em FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. 
Universidad de Camerino (Itália): RIFP / 17, 2001, p. 43. 
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soberania do Estado, às estruturas constitucionais básicas e ao sistema de valores e 

princípios fundamentais consagrados na Constituição.69 Esta consideração permite 

sustentar que a vida Nacional e a sua correspondente Soberania continuam persistindo, 

mas num novo universo delimitado pela integração entre os Estados. Neste diapasão, 

Afonso da Silva sustenta:  

[...] inserir-se num tipo de comunidade como a Comunidade Européia não 
significa perder soberania, mas assumir uma nova forma de soberania 
comunitariamente compartilhada. Tem-se, então, um exercício comum da 
soberania dos Estados componentes, um exercício comunitário da 
soberania. Na verdade, antes de redução de soberania, temos uma 
expansão das soberanias particulares, tem-se, para cada um dos Estados-
membros, uma soberania expandida.70  

No âmbito do MERCOSUL, o impedimento destacado pela maioria da 

doutrina para constituir-se um sistema institucional supranacional encontra-se na 

vontade política das partes. Estas decidiram não atribuir às normas constitutivas e 

derivadas dos órgãos do processo de integração regional operatividade, nem eficácia 

direta, até que não sejam incorporadas pelo ordenamento jurídico interno. Este tipo de 

receio, impróprios para nossos dias, obstaculiza o desenvolvimento pleno e efetivo das 

manifestações econômicas, políticas e sociais que naturalmente existem na região. Essa 

ineficacia direta da norma do MERCOSUL impede que se conformem estruturas 

regionais típicas e aptas a definirem uma cultura e idiossincrasia Latina (pelo menos 

para os países que hoje compõem o MERCOSUL), diluindo-se as manifestações 

naturais -existentes no coletivo atual- por não contar com um sistema institucionalizado 

que reconheça a urgência de uma solução ao descompasso entre a norma do 

MERCOSUL e a norma interna dos Estados membros. Algumas vozes tem se 

manifestado nesse sentido, como Raul G. Ocampo: “É importante salientar que o 

                                                 
69 Nesse sentido, vide ESPAÑA. Declaración Tribunal Constitucional Español 2004-001. DTC 1/2004, 
de 13 de Diciembre de 2004, 1-29 p. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/DTC2004-001.htm>. Acesso em: 18 jan. 2005. 
Especificamente, p. 8. Cita literal em Espanhol: “La operación de cesión del ejercicio de competencias a 
la Unión Europea y la integración consiguiente del Derecho Comunitario en el nuestro propio imponen 
límites inevitables a las facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente en tanto el Derecho 
Europeo sea compatible con los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de Derecho 
establecido por la Constitución Nacional… Esos límites materiales, no recogidos expresamente en el 
precepto constitucional, pero que implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esencial del 
propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras 
constitucionales básicas y del sistema de valores y principios fundamentales consagrados en nuestra 
Constitución” (Tradução livre). 
70 SILVA, José Afonso da. Direito Regional Econômico, Direitos Humanos e Direito Comunitário. In: 
PIOVESAN, Flávia (org.). Direitos Humanos, Globalização Econômica e Integração Regional. São 
Paulo: Ed. Max Limonad, 2002, p. 27. 
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MERCOSUL se trata de uma realidade que, além de suas falencias, exterioriza a 

existência de um ordenamento jurídico especial, que vem impulsionando e desenhando 

transformações substanciais no relacionamento entre os Estados Partes e os cidadãos do 

espaço integrado”.71 

Ferrajoli sustenta: “O universo institucional criado pela integração produz uma 

diversidade de normas jurídicas atentando diretamente contra o monopólio da produção 

jurídica ostentado pelo Estado moderno”.72 E continua: 

[...] É uma conseqüencia do fim do estado nacional como monopólio da 
produção jurídica. É emblemático a respeito o processo de integração da 
Europa. Por um lado, tal processo esta deformando a estrutura 
constitucional das democracias nacionais... Por outro lado, tem situado 
fora dos limites dos estados nacionais grande parte dos centros de decisão 
e das fontes normativas, tradicionalmente reservadas a sua soberania.73 

Nesse diapasão o Direito da Integração possui características distintivas que o 

separam, no plano constitucional inclusive, do tratamento dado ao Direito internacional 

Geral. Trata-se de um ordenamento jurídico especial que muda o próprio olhar do jurista 

diante do fenômeno normativo e nenhuma norma interna brasileira poderá servir de 

argumento para deixar de cumprir as obrigações assumidas no âmbito mercosulino.  

Assim, propõe-se como alternativa hermenêutica para o caso de conflito entre 

as normas internas e as normas do MERCOSUL a aplicação do princípio da norma 

mais favorável à integração (princípio constitucional explicíto contido no art. 4°, 

parágrafo único) e não pelo critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou da 

especialidade. Mesmo não contemplando o texto constitucional uma referência explícita 

à hierarquia e natureza dos tratados de integração regional, a prevalencia da norma 

favorável à integração, na hipotese de conflito com a norma interna, sustenta-se -do 

ponto de vista hermenêutico- num fenômeno de mutação constitucional. O sentido 

                                                 
71 Cf. PEREZ OTERMIN, Jorge. El Mercado Común del Sur. Desde Asunción a Ouro Preto. 
Montevideo: Fundación de cultura Universitaria, 1995, p. 91. Em Espanhol: “Es importante resaltar que 
el MERCOSUR se trata de una realidad que, más allá de sus falencias, exterioriza la existencia de un 
ordenamiento jurídico especial, que viene impulsando y diseñando transformaciones sustanciales en el 
relacionamiento entre los Estados Partes y los ciudadanos del espacio integrado” (Tradução livre).  
72 GIUFFRE, Gaston  J.; TÂNIA, Lobo Muniz. Considerações acerca das transformações contemporâneas 
na ciência jurídica. DIRITTO & DIRITTI DAL 1996. Revista jurídica eletrônica, direttore Francesco 
Brugaletta, ISSN 1127-8579, publicato dal 30/12/2010, p. 6. Disponível em: 
<http://www.diritto.it/categories/7_diritto-brasiliano?page=9>. Acesso em: 30 dezem. 2010. 
73 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del Estado de Derecho. Universidad de Camerino (Itália): 
RIFP / 17, 2001, p. 36. Em espanhol: “Es una consecuencia del fin del estado nacional como monopolio 
de la producción jurídica. Es emblemático al respecto el proceso de integración de Europa. Por un lado, 
tal proceso esta deformando la estructura constitucional de las democracias nacionales... Por otro lado, ha 
situado fuera de los límites de los estados nacionales gran parte de los centros de decisión y de las fuentes 
normativas, tradicionalmente reservadas a su soberanía” (Tradução livre). 
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semântico do verbo buscará contido no Artigo 4º Parágrafo Único da CF/88 é 

imperativo, e não uma simple esperança ou desejo moral. O tipo de conjugação (futuro 

do presente simple ou imperfeito do modo indicativo) reflete a vontade “imperativa” do 

constituinte.74 Afirma Oliveira Silva:  

[...] evidentemente que se o legislador estabeleceu que a República 
Federativa do Brasil deverá buscar a formação de uma Comunidade 
Latino-Americana, obviamente que, devido ao alcance daquela norma – 
obtido através de sua interpretação – e à inexistência de qualquer 
limitação a esta concretização, entendemos ser possível a constituição de 
um megabloco sul-americano.75  

Sentido orientado pelo princípio positivado no Inc. IX do art. 4 concordante, 

por meio de uma leitura sistêmica da Constituição, com o caráter aberto que denota o 

Art. 5º -caput-, § 2º e § 3º, como receptivo às interações e dinamismo das Nações 

atuais.76A cadência do sistema constitucional permite concluir –por via hermenêutica- 

pela adequação e concretização das normas constitucionais como sendo favoráveis ao 

processo de integração não podendo o direito da integração se generalizar na 

principiologia das normas relativas ao direito internacional comum.  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Para o Mercosul se pode considerar que a substituição do enfoque conflitivo 

nas relações internacionais (vgr. Brasil-Argentina) por uma atitude de cooperação, 

estimuladora do desenvolvimento de interesses comuns, mostra-se uma realidade atual e 

histórica. Este novo contexto permite repensar a soberania nacional a partir da idéia de 

exercício compartilhado das competências nacionais. Não se trata de uma perda, nem de 

renunciar ao poder de imperium, senão de redimensionar os interesses nacionais dos 

países membros do MERCOSUL ampliando as fronteiras de expectativas e as margens 

                                                 
74 Pela semelhança com o Espanhol, Sandra Di Lullo Arias considera se usar o futuro imperfeito para 
ações futuras e para exprimir uma vontade imperativa (ARIAS, Sandra Di Lullo. Espanhol urgente para 
Brasileiros. Método simples e rápido para aprender de vez. 14. reimp. Rio de Janeiro: Elsevier - Ed. 
Campus, 2000, p. 238). Na gramática Brasileira, Ernani Terra coincide considerando que o futuro do 
presente exprime um fato posterior ao momento em que se fala, tido como certo (TERRA ERNANI, José 
de Nicola. Minigramática. ed. reform. São Paulo: Scipione, 2007, p. 213).    
75 OLIVEIRA SILVA, Volney Zamenhof de. Interpretação do parágrafo único, art. 4° da Constituição 
Federal: a perspectiva de surgimento de nova concepção de Estado. In: 14 Cadernos de Direito 
Constitucional e Ciência Política, [S.l., s.n.], 1996, p. 78. 
76 No sentido de que o direito da integração não se pode generalizar na principiologia das normas relativas 
ao direito internacional comum, ver argumentação de ROCHA, Carmen Lucia Antunes. Constituição, 
soberania e Mercosul. In: 139 Revista de Informação Legislativa, [S.l., s.d.], 1998, p. 296. 
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delimitadas pela geografia, para potencializar as possibilidades materiais de realização 

do projeto existencial individual.  

É possível considerar o Direito da Integração como um ordenamento jurídico 

especial que vem desenhando transformações substanciais no relacionamento entre os 

Estados Partes e os cidadãos do espaço integrado.77 O direito da integração deve 

merecer tratamento diferenciado, em relação à dinâmica do direito internacional 

público. O direito da integração tem em vista as relações particulares que se 

estabelecem entre os sócios do bloco, sendo adequado ao novo contexto de 

desenvolvimento regional que o conflito entre a norma mercosulina e a norma interna 

mereça um tratamento hermenêutico diferenciado da dinâmica que apresentam os 

tratados internacionais.  

Trata-se de desenvolver uma hermenêutica jurídica que leve em conta as 

considerações e desenvolvimento político, social e cultural do processo de integração no 

MERCOSUL. Para isso, serve de referência teórica a doutrina constitucional 

contemporânea de meados do século XX e, específicamente, os apontamentos efetuados 

pelo Tribunal Constitucional Espanhol para dar resposta às relações problemáticas entre 

os Tratados Internacionais de Integração e os sistemas constitucionais internos. Assim, a 

aplicação do critério cronológico (lex posterior derogat priori) ou, quando cabível, do 

critério da especialidade para resolver o conflito desta pesuisa resulta inadequado com a 

hermenêutica que se propugna. Sempre que se verificar na vida histórica real dos 

Estados do MERCOSUL a força normativa, como foi assinalado78, dos acordos de 

integração e das suas normativas derivadas dos órgãos constituídos no âmbito 

institucional torna-se adequado o princípio de prevalencia da norma mais favorável à 

integração para resolver o conflito em questão. Se efetivamente se realizar nas 

sociedades que integram o MERCOSUL o universo normativo regulador das relações 

                                                 
77 Em entrevista pessoal, Samuel Pinheiros Guimarães (Alta Autoridade do Mercosul) afirmou que os 
números do Mercosul, hoje, são somamente positivos para a balança comercial brasileira. Desde 2.008, 
com a crise Norteamericana, houve um incremento de mais do 30% no comércio entre Brasil e os países 
do Mercosul, beneficiando-se Brasil na exportação de produtos manufaturados com valor agregado no 
país, a diferença do que acontece com o mercado Chinês (onde exporta matérias primas e importa 
manufaturados). Também, Fernando Collor de Mello, atual Presidente da Comissão de Relações 
Exteriores do Senado brasileiro, em entrevista pessoal, disse que hoje já deveríamos estar falando, 
realmente, de uma “integração de fato”. Se bem há problemas na questão aduaneira, isso não quer dizer 
que o Mercosul não tenha rumo. Há necessidade atual de consolidar o Mercosul como bloco econômico, 
forma adotada pela comunidade internacional. GUIMARÃES, Samuel Pinheiros; MELLO, Fernando 
Collor de. In: Programa “Diplomacia” da TV Senado, 11:30 hs., 19 mar. 2011. Entrevista concedida a 
Samuel Pinheiros Guimarães e a Fernando Collor de Mello. Diponível em: 
<http://www.senado.gov.br/tv>. Acesso em: 19 mar. 2011.   
78 Conforme a doutrina constitucional de meados do século XX, em especial de K. Hesse, e o marco 
teórico de Habermas. 
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vitais entre os Estados partes, condicionando as decisões humanas e, conseqüentemente, 

transformando-se em direito histórico regulador da conduta, este princípio emerge como 

apropriado para definir o problema da hierarquia normativa.    

O princípio de prevalencia da norma mais favorável à integração, em caso de 

conflito com a norma interna, sustenta-se -do ponto de vista hermenêutico- num 

fenômeno de mutação constitucional. Parte-se de uma leitura sistêmica da Constituição, 

onde verifica-se que o sentido semântico do verbo buscará, contido no Artigo 4º, 

Parágrafo Único da CF/88 é imperativo e não uma simple esperança ou desejo moral, 

sentido orientado pelo princípio positivado no Inc. IX do art. 4 e concordante com o 

caráter aberto que denota o Art. 5º -caput-, § 2º e § 3º. Por isso, considera-se possível, 

como alternativa hermenêutica, resolver o conflito aludido neste trabalho pelo princípio 

da norma mais favorável à integração. 
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RESUMO: O presente artigo parte do princípio que o direito internacional é um 
sistema jurídico normativo, dotado de unidade, coerência e completude. Investiga as 
premissas para tal definição e se foca nas questões atinentes à coerência e à completude. 
A coerência enfrenta atualmente dois problemas: a existência de antinomias e a questão 
da fragmentação. A primeira é resolvida com base nos princípios de conflito 
encontrados na prática internacional e na Convenção de Viena Sobre o Direito dos 
Tratados de 1969, a segunda é solucionada pela teoria do “diálogo” das fontes. Quanto a 
completude, o ordenamento jurídico internacional dispõe de mecanismos auto-curativos 
como os princípios gerais de direito e a equidade que acabam por garantindo sua 
integridade estrutural. Concluí-se que o sistema jurídico internacional está seguro tanto 
em sua coerência como em sua completude. 
 
ABSTRACT: The following article considers that the international law is a juridical 
normative system provided by unity, coherence and completeness. It investigates the 
premises for such definition and it focus on the due questions on its coherence and 
completeness. The coherence struggles nowadays two major issues: the existence of 
antinomies and the question of fragmentation. The first is solved within the principles of 
conflict found in the Vienna Convention on the Law of Treaties of 1969, the second is 
solved by the theory of source´s dialogue. About its completeness the juridical order 
disposes of self-curative mechanisms such as the general principles of law and the 
equity which end up assuring its structural integrity. It concludes that the international 
juridical system is safe both in its coherence and its completeness. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direito internaicional; coerência; completude. 
 
KEY WORDS: International Law; coherence; completeness.    
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Já há séculos o Direito Internacional enfrenta uma crise de identidade. Sua 

própria condição de “direito” foi questionada por vários doutrinadores e instituições. O 

fato é que, na contemporaneidade, diante da realidade internacional que se apresenta, é 

inegável que haja uma construção jurídico-normativa que - ao menos na intenção – rege 

os vários temas das relações internacionais. 
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Atualmente, na academia, discute-se qual a natureza desse direito, quais seus 

sujeitos, suas fontes, suas relações com o direito interno, a eficácia de seus comandos, a 

legitimidade de “suas” cortes e como o velho dogma da soberania estatal se molda a 

tudo isso. Percebe-se que não mais há discussão quanto a sua existência, ou qualidade 

de “direito”.   

Diante disso, o presente trabalho parte do pressuposto que há a possibilidade de 

se considerar o Direito Internacional como um sistema jurídico-normativo. A partir daí, 

enfrenta duas questões que se ligam direto a essa premissa: a coerência e completude 

desse ordenamento. Para tal, será feita uma análise das antinomias, da questão da 

“fragmentação” e das lacunas do ordenamento jurídico internacional e os mecanismos, 

técnicas e instrumentos capazes de solucioná-los, ou até mesmo, prevenir sua existência.     

 

2 A POSSIBILIDADE DE UMA VISÃO DO DIREITO INTERNACIONAL 

COMO UM SISTEMA JURÍDICO  

 

No início século XIX, juristas de grande renome como Austin e Hegel, 

consideravam o direito como um comando hierárquico, que vinha sempre acompanhado 

de uma ameaça, a sanção, cujo detentor de seu monopólio era o Estado. Logo, o direito 

era indissociável do Estado-soberano, o único legitimado para utilizar-se da violência 

legal para obter sua obediência. Sob essa ótica, não havia qualquer possibilidade de 

existência de um direito internacional, quanto mais, de um sistema jurídico normativo 

internacional. Contudo, com o transcorrer da história, esse entendimento foi se 

revelando insuficiente. Segundo ABI-SAAB:  

 

Essa teoria é não somente incapaz de seguir e explicar as facetas do 
fenômeno jurídico, mesmo no plano interno, por exemplo, a existência 
do direito nas sociedades não estatizadas, ou a submissão do próprio 
Estado ao direito, o que cuida de uma grande parte do direito público. 
Mas, sobretudo, ela conduz inexoravelmente a negação radical de toda 
possibilidade de um direito internacional.1   

 

BENVENISTI afirma que a superação desse modelo começou a ser construída 

já no final do século XIX graças a influência de uma nova cultura legal germânica. 

                                            
1ABI-SAAB, Georges. Cours général de droit international public. Recueil des Cours. Académie de 
Droit International. Vol. VII. Tome 207. 1987. P. 107.  
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Autores como Martens, Heffter e Bluntschli2 foram os pioneiros em propagar a tese do 

Direito Internacional como sistema jurídico, caracterizado pela racionalidade, coerência 

sistemática, consistência lógica, abstratividade, precisão e claridade de conceitos3. 

Acrescenta ainda que uma visão sistêmica do Direito Internacional propicia 

uma delegação da autoridade de construí-lo dos Estados para os intérpretes, o que, 

contemporaneamente é ainda mais factível com a multiplicação de órgãos judiciais 

internacionais. Dessa forma: 

 

De fato, os tribunais internacionais exercem uma considerável 
discricionariedade tanto em ‘identificar’ a prática dos Estados quanto 
em determinar se o exercício dessa prática revela a ciência do Estado 
quanto seu caráter vinculante, fazendo dessa uma norma 
consuetudinária internacional.4 

 

ABI-SAAB constrói sua argumentação por uma visão sistêmica do direito 

internacional a partir de um comparativo de três grandes concepções de “sistema 

jurídico”. A primeira, formulada por Hans Kelsen, chamada “escola normativista”. A 

segunda, defendida por Santi Romano, a “escola institucionalista”. Já a terceira, a 

famosa teoria analítica de H. L. A. Hart.5 

Kelsen trata o ordenamento jurídico de maneira estrutural, no sentido que ele 

separa a sanção de sua fonte e a trata como uma condição existencial, não somente do 

sistema jurídico, como da própria norma. Desse modo, ele define a norma por ela 

mesma, mais por seus elementos intrínsecos do que por referência ao Estado.  Assim, 

primeiramente, há uma distinção do sistema jurídico e seu ambiente (o Estado), depois, 

há uma articulação interna para constituir um todo operante em torno de uma estrutura 

eminentemente normativa.6 

A validade de uma norma, ou seja, o lugar que ela ocupa no sistema, é 

determinada por duas condições: eficácia e coerência interna no sistema, 

consubstanciada em uma relação hierárquica piramidal. No topo a grundnorm, da qual 

emana a validade de todo o sistema, convertendo a legitimidade (ambiental) em 

                                            
2 BENVENISTI, Eyal. The conception of International Law as a Legal System. Tel Aviv University 
Law School: Tel Aviv University Law Faculty Papers. Year 2008. Paper 83. P. 2. 
3Idem, p.1-2.  
4 Ibid. p. 5.  
5ABI-SAAB. Op. cit. p. 108. 
6ABI-SAAB. Op. cit. p. 108-109.  
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legalidade (jurídico). Trata-se de uma norma hipotética, um artifício lógico, garantidor 

da coerência interna do sistema.7 

Sobre o pensamento Kelseniano, ABI-SAAB conclui: 

 

A vontade de querer separar o direito do não direito, o jurídico do não 
jurídico, em resumo, todo o direito a sua unidade de análise primeira, 
Kelsen acabou por nos fornecer uma teoria assaz geral e abstrata por 
seguir o direito por toda sua especificidade e toda sua variedade, e que 
perde todo valor explicativo quanto às modalidades de funcionamento 
do direito em relação a realidade social concreta, tão variada, tão 
fluída e tão transitória.8 

 

Seguindo com a análise, passa-se a discutir a teoria de Santi Romano, para 

quem a essência do direito não é a norma, e sim as instituições. Pois a norma, e até 

mesmo um conjunto de normas de uma ordem jurídica não são suficientes para explicar 

sua unidade nem identidade própria. Essas não passam de instrumentos e meios de ação 

da ordem jurídica, sendo possível, até mesmo, conceber um sistema jurídico 

anormativo.9 

ABI-SAAB considera que a teoria de Santi Romano foi longe demais ao 

desconsiderar totalmente o papel da norma, uma vez que, as instituições e 

procedimentos judiciais são regulados por instrumentos normativos. Também, enfatiza a 

necessidade de todo sistema complexo de ter normas gerais, de caráter impessoal, que 

possuem o papel de assegurar sua coerência e sua integração lógica.10 

Finalmente, o autor se detém na análise da teoria analítica de Hart. Segundo 

aquele, vislumbra-se na referida tese uma noção de sistema jurídico “simples, mas não 

simplista”11. O ponto de partida da teoria é a distinção entre normas primárias, de 

caráter prescritivo dos comportamentos a serem seguidos pelos sujeitos de direito, e 

normas secundárias, “que regem o ciclo de vida e operacionalizam as regras primárias, 

quer dizer, fornecem a estrutura, as funções e as modalidades de funcionamento do 

próprio sistema jurídico”12, sendo esse seu objeto. 

As regras secundárias são classificadas por Hart em três ordens distintas, de 

acordo com sua função no sistema jurídico. Existem: I) as regras de reconhecimento, 

                                            
7 Idem, p. 109-110. 
8Ibidem, p. 111.   
9Ibid. p. 112.   
10Ibid. p. 114.   
11 Ibid. p. 114. 
12 Ibid. p. 115. 
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que são responsáveis pela validade de todas as outras; II) as regras de mudança, que 

cuidam do surgimento, modificação e extinção de novas regras, em outras palavras, as 

fontes do direito; e III) as regras de adjudicação, que disciplinam a aplicação das regras 

primárias ao caso concreto.13   

Esclarecidas as consideradas três principais teorias de sistemas jurídicos, ABI-

SAAB passa à sua reflexão quanto à possibilidade de um sistema jurídico internacional. 

Essa, por sua vez, se sustenta em quatro premissas: a) a negação da insuficiência de 

regras materiais de conduta; b) a identificação de uma Grundnorm, ou regra de 

conhecimento; c) a identificação do sistema pelo seu corpo social; e d) o papel das 

regras secundárias como partes de sua base social. 

As duas considerações doutrinárias descritas acima mostram que é possível a 

visão do direito internacional como um sistema jurídico normativo. Estabelecida essa 

possibilidade, é possível se ater a uma análise detida quanto à coerência e a completude 

desse sistema e as questões das antinomias e lacunas no Direito Internacional. 

 

3 COERÊNCIA: ANTINOMIAS E A “FRAGMENTAÇÃO” 

  

Quando se fala no ordenamento jurídico internacional como um sistema 

jurídico, entende-se que esse consiste em uma “totalidade ordenada” 14. Trata-se aqui da 

coerência que é exigida a todo sistema jurídico como pressuposto da sua integridade, 

afim de que lhe sejam garantidas a certeza e a justiça na aplicação dar normas. BOBBIO 

propõe a questão: 

 
Entendemos por “sistema” uma totalidade ordenada, isto é, um 
conjunto de entes dentre os quais existe uma certa ordem. Para que se 
possa falar de ordem, é necessário que os entes constitutivos não 
estejam em relação apenas com o todo, senão que também estejam em 
coerência entre eles. Pois bem, quando nos perguntamos se um 
ordenamento jurídico constitui um sistema, perguntamos se as normas 
que o compõem estão em relação de coerência entre elas, bem como 
quais condições tornam possível essa relação.15 

 

Depreende-se do citado, que é perfeitamente possível a existência, em um 

ordenamento jurídico, de duas regras plenamente válidas, mas contraditórias. Tem-se 

                                            
13 Idid. p. 115.  
14BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Tradução de Ari Marcelo Solon, prefácio de 
Celso Lafer, apresentação de Tércio Sampaio Ferraz Junior. São Paulo: EDIPRO, 2011. P.79.  
15Idem, p. 79-80.  

4901



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

nesse caso, as chamadas antinomias. De fato, são condições para existência dessas que 

as duas normas antinômicas estejam inseridas no mesmo ordenamento jurídico e que 

tenham o mesmo âmbito de validade.16 

As duas tarefas principais no estudo das antinomias são: em primeiro lugar 

reconhecê-las no discurso normativo e em segundo lugar estabelecer critérios para 

resolvê-las.17 Os critérios de resolução de antinomias devem deixar um espaço mínimo 

para a discrição do julgador, por esse motivo, resolver um conflito de normas aplicando 

a mais justa ou a mais verdadeira não é aconselhável, por se tratarem de conceitos 

vagos.18 Na mesma linha, enfatiza que, justamente porque no domínio do direito, “a 

certeza é desejável, acontece dos critérios objetivos substituírem, tanto que possível, os 

critérios que deixam uma grande margem aos julgamentos subjetivos.”19 

Para tanto, BOBBIO sugere que sejam utilizados pelo interpretes os seguintes 

critérios, tendo em vista sua objetividade: o critério cronológico, o critério hierárquico e 

o critério de especialidade20. Esses já vêm sendo utilizados pelos juízes e árbitros 

internacionais há séculos e encontram respaldo em importantes documentos 

internacionais como a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 e o 

recente relatório da Comissão de Direito Internacional da ONU sobre a Fragmentação 

do Direito Internacional21, no qual foram estudados com mais profundidade.    

O critério cronológico é há muito considerado um princípio geral do Direito 

correntemente utilizado para dirimir conflitos normativos internacionais. Sua expressão 

se dá pela máxima latina: Lex posterior derogat legi priori. Esse se encontra no 

catálogo da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, no seu artigo 30. 

Contudo, essa técnica tem uma aplicação limitada por uma série de fatores, como a 

identidade das partes vinculadas ao tratado anterior e se os tratados conflitantes 

pertencem a ramos distintos do Direito Internacional. 22 

O critério hierárquico se aplica quando o conflito se dá entre normas comuns e 

normas hierarquicamente superiores do Direito Internacional - como as jus cogens, o 

                                            
16Ibidem, p.92- 93.   
17BOBBIO, Norberto. Des critères pour résoudre les antinomies. Tirage à part Dialectica, vol. 18, 
n°1/4. 1964. Neuchâtel: Editions du Griffon, 1964. P. 237.  
18 Idem, p. 239.  
19Ibidem, p. 239.  
20Ibid. p. 241. 
21International Law Comission. Fragmentation of International Law: Difficulties Arising from the 
Diversification and Expansion of International Law. Report of the Study Goup of the International 
Law Comission. Finalized by Martii Koskennieni. 58th Session. Geneva, 3 July- 11 August 2006 
22Idem, §25. 
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artigo 103 da Carta da Onu e as obrigações erga omnes –  prevalecendo essas sobre 

quaisquer outras normas do mesmo ordenamento. No caso de conflito com jus cogens 

haverá nulidade, se em relação ao artigo 103 da Carta das Nações Unidas, a norma será 

inaplicável.23 

Por fim, o critério de especialidade é o que gera maiores polêmicas na doutrina 

contemporânea do Direito das Gentes. Considerado, também um princípio geral de 

direito (lex specialis derogat generali) é uma técnica há muito utilizada para resolver 

conflitos normativos internacionais, podendo ser aplicado em vários contextos.24 A 

norma especial geralmente prevalece sobre a geral, pois esta é mais “concreta”, 

possuindo, assim, uma maior habilidade para abarcar todas as particularidades do ramo 

ao qual se destina. No entanto, a eficácia da norma geral conflitante não se extingue, 

pois o princípio da harmonização determina que ela continue a guiar a interpretação da 

norma especial.25. 

Não obstante, existem situações em que a norma geral prevalecerá. 

Primeiramente, quando se está diante de uma relação de hierarquia, sendo a geral 

encontrada acima da especial, como acontece no caso das normas de jus cogens. 

Também, prevalecerá a geral, em determinadas situações, como, por exemplo, quando a 

aplicação da norma especial resultar na frustração dos propósitos da norma geral.26 

 Os “regimes especializados” também devem prevalecer sobre as normas 

gerais, nas mesmas condições da lei especial27. Nesse caso, essa será destinada a 

preencher lacunas e servir de subsídio normativo na eventualidade da falência do 

respectivo ramo.28 

Na prática internacional são observados conflitos entre os ditos “regimes 

especializados” em matérias como: a proteção internacional do meio ambiente e o 

Direito do Comércio Internacional; a visão da Corte Internacional de Justiça em conflito 

com o Estatuto de Roma nos caso da imunidade diplomática do chefe de Estado etc. 

Essa situação é causada pela chamada “fragmentação do direito internacional”. A 

pergunta que se impõe é: Em que medida isso afeta a coerência do Direito 

Internacional? 

 

                                            
23Ibidem. §41. 
24Ibid §5. 
25Ibid §6 a 9 pari passu. 
26Ibid. §10.  
27Ibid. § 14. 
28 Ibid.§15 e 16. 
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3.1 A questão da “fragmentação” 

 

O fenômeno da fragmentação não é novo. A história demonstra que o mundo 

sempre foi fragmentado por uma diversidade de culturas e soberanias. Nos dias de hoje, 

em decorrência das necessidades surgidas pelo avanço das tecnologias e das relações 

internacionais, o Direito Internacional também “fragmentou-se” nos chamados “regimes 

especializados autocontidos”. Em primeiro lugar, faz-se necessário afastar o uso da 

expressão “regime”, pois, em se compreendendo o direito internacional como sistema, 

mais adequada seria a expressão “subsistema” como resultado desse processo. De 

acordo com AMARAL JUNIOR: 

 

Essa impressionante proliferação normativa entreabriu a probabilidade 
de conflitos normativos e aprofundou a tendência de fragmentação do 
direito internacional em múltiplos subsistemas dotados de lógica 
próprias e fins específicos. Esses fatos suscitam a preocupação com a 
coerência do direito internacional, já que a presença de antinomias é 
indesejável não apenas por colocarem o intérprete diante de 
alternativas inconciliáveis, mas também que impedem a realização da 
justiça.29 
 

A pergunta que surge, portanto, é: A “fragmentação” do Direito Internacional 

afeta sua coerência? Os princípios cunhados para resolução de antinomias dão conta 

dessa nova realidade? 

Quando os critérios de resolução de antinomias foram revisitados pela CDI no 

relatório sobre a Fragmentação para atuarem como técnicas de solução desses conflitos, 

o meio proposto para sua aplicação foi a ponderação legal (legal reasoning), pela qual o 

intérprete do Direito Internacional buscará a harmonização das normas conflitantes, ou 

estabelecimento de uma relação de prioridade entre elas, levando-se sempre em 

consideração o princípio da unidade sistêmica.30  

Logo, o referido relatório acaba por determinar que as divergências causadas 

pela fragmentação devam ser resolvidas por critérios essencialmente jurídicos, valendo-

se do próprio corpus do Direito Internacional, mais especificamente com base nas 

diretrizes da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 196931. 

                                            
29AMARAL JUNIOR, Alberto do.O “Diálogo” das fontes: Fragmentação e Coerência no Direito 
Internacional Contemporâneo. In: III Anuário Brasileiro de Direito Internacional. Coordenação: 
Leonardo Nemer Caldeira Brant. V.2. n.1. Belo Horizonte: CEDIN, 2006. Pp. 11-33. P. 12.   
30International Law Comission. Op. cit. §36.   
31 Idem, §487. 
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Vislumbra-se, assim, um verdadeiro “diálogo das fontes”, que reforça a 

coerência do sistema normativo internacional, ao contrário do efeito desagregador que 

parte da doutrina entende como conseqüência da chamada “fragmentação”. Tal teoria, 

desenvolvida para ser aplicada nesse contexto por Alberto AMARAL JUNIOR, teve por 

inspiração o Curso Geral de Haia ministrado pelo mestre alemão Erik Jayme, no qual 

esse defendeu que a pluralidade das fontes é característica essencial do direito pós-

moderno, o que requer a coordenação das normas no interior do próprio sistema 

jurídico.32 

Em linhas gerais, a referida teoria parte do princípio que é possível harmonizar 

o processo de aplicação das normas ao considerar, de forma coerente, normas 

pertencentes aos diversos subsistemas jurídicos. Entretanto, vale salientar que essa só 

possui aplicabilidade entre regras horizontais, pois em havendo antinomias entre normas 

que possuem uma relação hierárquica, como aquelas pertencentes ao jus cogens, essas 

sempre prevalecerão, excluindo-se a aplicação da outra.33 Do mesmo modo, o diálogo 

carrega em si uma presunção anti-conflito, que, segundo AMARAL JUNIOR, reforça o 

entendimento do direito internacional como sistema jurídico. Nas palavras do autor: 

 

O diálogo das fontes, que a presunção contra o conflito favorece, 
pressupõe compreender o direito internacional como um sistema, 
dotado de um repertório e de uma estrutura. O repertório é composto 
pelas normas internacionais: tratados, costumes, princípios gerais de 
direito, além das definições e da ordem em que os elementos 
aparecem em uma norma; já a estrutura é um conjunto de regras que 
determinam o relacionamento entre os elementos do repertório. Tais 
regras têm origem empírica, lógica e valorativa, pois se baseiam, 
respectivamente, na soberania, vertente da ordem internacional de 
Westfália, no postulado lógico de não-contradição e no valor da 
hierarquia, que recomenda a obediência às normas superiores. A 
presunção contra o conflito é uma regra estrutural, já que deriva do 
princípio de não-contradição, pressuposto para a coerência das normas 
internacionais.34  
 

Dessa forma, é possível concluir que a chamada “fragmentação” não ameaça a 

coerência da ordem jurídica internacional. O próprio uso do termo parece incoerente, 

pois o que se testemunha, diante do exposto é um verdadeiro pluralismo dotado de 

coerência e unidade. O direito internacional, portanto, sai dessa problemática fortalecido 

                                            
32

 AMARAL JUNIOR, Op. cit. p. 17.  
33

 Idem, p. 18.  
34

Ibidem, p. 20.   
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e imbuído de uma tarefa essencial: a de coordenação da sociedade internacional plural 

que evolui, garantindo a ordem  e a justiça ao enfatizar a coerência de suas normas.35   

 

4 COMPLETUDE E AS LACUNAS NO DIREITO INTERNACIONAL 

 

Assim como a unidade e a coerência, há um terceiro problema a ser enfrentado 

para a compreensão do Direito Internacional como um sistema jurídico: sua completude. 

Segundo BOBBIO, por completude, entende-se: “a propriedade pela qual um 

ordenamento jurídico tem uma norma para regular qualquer caso.”36Partindo do 

princípio que “lacuna” é o nome utilizado para designar a ausência de normas, logo, 

“completude significa a ausência de lacunas”.37 

Na relação entre a coerência e a completude dos sistemas jurídicos, há uma 

reação excludente para se atingir uma lógica sistemática. Ainda nas palavras de 

BOBBIO: 

Portanto, o nexo entre coerência e completude reside no seguinte: a 
coerência significa exclusão de toda situação em que pertençam ao 
sistema ambas as normas que se contradizem; a completude significa a 
exclusão de todas as situações nas quais não pertençam ao sistema 
nenhuma das duas normas que se contradizem. Chamaremos de 
“incoerente” um sistema no qual existem tanto a norma que proíbe um 
determinado comportamento quanto aquela que o permite; 
“incompleto”, um sistema no qual não existem nem a norma que 
proíbe um determinado comportamento nem aquela que o permite.38 

 

Quanto se trata da problemática das lacunas no Direito Internacional, é de 

grande valia a provocação feita pelo professor Prosper WEIL: “São inúmeras as 

questões as quais o Direito Internacional não apresenta respostas, sobre as quais esse 

fica desesperadamente mudo.”39 

Muitas delas são as chamadas lacunas temporais, as quais são surgidas de 

contingências novas que o Direito Internacional ainda não teve tempo de regulamentar. 

Contudo, esse é um problema de todos os sistemas jurídicos, uma vez que o direito nem 

sempre acompanha a evolução da sociedade que regula. 

                                            
35AMARAL JUNIOR, Alberto do. Curso de Direito Internacional Público. 2ª ed. São Paulo: Editora 
Atlas, 2011. P. 155.  
36BOBBIO, Norberto. Teoria do Ordenamento Jurídico. Op. cit. P. 115. 
37Idem, p. 115. 
38 Ibidem, p. 116.  
39WEIL, Prosper. Cours général de droit international public. Recueil des Cours. Académie de Droit 
International. Vol. VI. Tome 237. 1992. P. 204.  
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Entretanto, o problema das lacunas no Direito Internacional vai muito além das 

lacunas temporais. Diante dessa situação, parece inevitável que, em vários temas 

internacionais sobre os quais surja um conflito, o juiz internacional fique 

impossibilitado de julgar um caso, sendo iminente o non liquet. Em que medida isso 

afeta o sistema normativo internacional e sua completude? Para obter essa resposta 

propõem-se duas hipóteses. 

A primeira trata de um ordenamento jurídico no qual o juiz deve julgar todos 

os casos que lhe são submetidos e para tanto se utilizar, obrigatoriamente, de normas do 

próprio sistema. Nesse cenário a completude é necessária. Contudo, em se tratando de 

um ordenamento que não obriga o juiz a julgar todos os casos que lhe são submetidos, 

ou admite a solução desses casos com base em outras diretrizes que não as normas do 

próprio sistema - no caso, a segunda hipótese - a completude deixa de ser necessária 

para o pleno funcionamento do mesmo. 40 

O Direito Internacional se encaixaria em ambas as hipóteses mencionadas. 

Primeiro, pois, os órgãos judiciais internacionais não possuem jurisdição automática 

sobre todos os Estados localizados no seu espaço de jurisdição, sendo necessário que 

aqueles se submetam voluntariamente a esses41. Além disso, mesmo aceitando se 

submeterem, os Estados podem formular cláusulas temporais e, se permitido pelo 

tratado constitutivo, efetuar reservas de conteúdo material. Dessa forma, o juiz 

internacional não deve julgar todos os casos que lhes são submetidos, apenas os que lhe 

foi atribuída a competência para tal. 

Do mesmo modo, os órgãos judiciais internacionais, na sua generalidade, 

permitem a utilização dos princípios gerais de direito e da equidade nos casos em que 

não existe norma no ordenamento para sanar o conflito.  Dessa forma, há uma 

permissão do uso de mecanismos não convencionais ou consuetudinários, com previsão 

nos próprios estatutos da maioria das cortes.  

Ademais, como salientado por WEIL, as lacunas no Direito Internacional 

possuem um caráter específico, essas não são oriundas de uma incapacidade do 

legislador de prever todas as situações, mas de uma relação entre a normatividade 

internacional e a soberania dos Estados. A soberania “constitui o ponto de partida sobre 

                                            
40 Ibid. p. 118. 
41REUTER, Paul. Le développement de l´ordre juridique international. Ecrits de droit internaciontal. 
Paris : Economica, 1995. P.25.  
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o qual a normatividade é emplacada, o fato dessa última não querer nem poder cobrir a 

totalidade das atividades do Estado, não há nada que se surpreender.”42 

Portanto, deduze-se que a completude do sistema jurídico internacional não é 

afetada pelas lacunas, pois sua formação possibilita que aquela seja sempre constante. 

Para ilustrar essa afirmação, WEIL propõe duas teorias, a da “plenitude de fato” e a da 

“plenitude de direito” da ordem jurídica internacional. 

Segundo a teoria da “plenitude de fato”, se o sistema normativo internacional 

possui lacunas, esse também possui mecanismos de vocação construtiva que atuam 

como “anticorpos” capazes de suprir esse mal estrutural.43 Segundo o autor:  

 

Essa missão autocurativa será assegurada por dois mecanismos os 
quais o papel no sistema normativo internacional é particularmente 
importante: os princípios gerais de direito e a equidade.44 
 

Já a teoria da “plenitude de direito” defende a tese de que o sistema por si já é 

completo, dessa forma, não há a possibilidade do non liquet, justamente porque há 

mecanismos de vocação construtiva que não permitem essa falha estrutural. Dessa 

forma, os princípios gerais de direito e a equidade não sanam as lacunas, ao contrário, 

previnem sua existência.45         

Ponto comum de ambas as teorias propostas por Prosper Weil é o papel 

fundamental que os princípios gerais de direito e que a equidade exercem no sistema 

normativo internacional, merecendo um estudo mais aprofundado. 

 

4.1 Os Princípios Gerais de Direito  

 

Na maior parte das vezes, os autores quando vão discutir alguma questão no 

Direito Internacional o fazem sob o prisma dos tratados e do costume. Contudo, essa 

abordagem, sob a perspectiva apenas dessas duas fontes, é insuficiente, sendo necessária 

a utilização dos princípios gerais de direito para preencher as eventuais incompletudes 

do sistema46. 

                                            
42 WEIL, Prosper. Op. cit. p. 206.  
43 Idem, p. 207. 
44Ibidem, p. 207.   
45Ibid. p. 209.  
46BOGDAN, Michel. General Principles of Law and the Problem of Lacunae in the Law of Nations. 
46 Nordisk Tidsskrift Int´l, 1977. P. 38.  
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Os princípios gerais de direito são considerados fontes do Direito Internacional 

Público, constante no famoso rol do art. 38, no parágrafo 1º alínea “c” do Estatuto da 

CIJ, com a seguinte redação: “os princípios gerais de direito reconhecidos pelas nações 

civilizadas.” Nas palavras de COMBACAU e SUR, esses são “um conjunto de regras 

que dominam a ordem jurídica, assegurando sua coerência e completude.”47 

 Seu papel primordial na normativa internacional é essencialmente ligado ao 

exercício da jurisdição internacional, possibilitando ao juiz encontrar uma solução 

jurídica nos casos em que se deparar com lacunas, evitando assim, o non liquet. 

Contudo, as referências aos princípios nos julgamentos da CIJ são escassas, devido a 

uma certa dificuldade da definição do seu conteúdo e a redação do referido art. 38, 

quanto ao uso do polêmico termo “nações civilizadas”. 

Em relação a sua origem, muito se discute na doutrina se os “princípios gerais 

de direito”, como fonte de Direito Internacional, se referem àqueles dos direitos 

domésticos dos Estados. BROWNLIE entende que sim, mas não na sua totalidade. 

Segundo o autor: 

Seria incorreto assumir que os tribunais, na prática, adotaram um 
sistema mecânico de empréstimo dos direitos domésticos após um 
censo desses sistemas. O que aconteceu é que os tribunais 
internacionais empregaram elementos de ponderação legal e analogias 
de direito privado de modo a fazer do direito internacional um sistema 
viável para aplicação num processo judicial.48 

 

De acordo com COMBACAU e SUR, esses princípios são de origem dos 

direitos internos, contudo, assim que são utilizados pelas cortes internacionais, passam 

por um processo de internacionalização, passando a integrar o sistema internacional. 

Dessa maneira: 

Apesar de uma utilização jurisdicional prudente e, as vezes, pouco 
explícita, parece claro que esses princípios são transpostos de diversos 
direitos internos. Eles são, no entanto, chamados a passar por um 
processo de internacionalização que dá às suas transposições um 
caráter transitório.49   

 

BOGDAN cita o clássico Caso Fabiani de 1896, no qual Venezuela e França 

discutiram, em sede arbitral, o dever de pagar, ou não, indenização não somente por 

                                            
47COMBACAU, Jean. SUR, Serge. Droit International Public. 2e edition. Paris : Montchrestien, 1995. 
p. 107.  
48BROWNLIE, Ian. Principles of Public International Law. 5th edition. New York: Oxford University 
Press, 1998. P. 16.  
49COMBACAU, Jean. SUR, Serge. Op. Cit. p. 109.  
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perdas diretas, mas também por perda de eventuais futuros lucros. Não havia nada 

regulado sobre o assunto, tanto em sede convencional quanto arbitral, e o tribunal se 

utilizou dos princípios gerais de direito “moderno” para dar uma solução à 

controvérsia.50 

BROWNLIE lembra a aplicação dos princípios gerais de direito também na 

Corte Permanente de Justiça Internacional e na sua sucessora, a Corte Internacional de 

Justiça. Na primeira, os princípios foram utilizados em importantes casos como o 

Chorzow Factory e German Interests in Polish Upper Silesia. Enquanto na segunda, o 

autor destaca sua utilização nos casos Corfu Channel, South West Africa (Second 

Phase) e no paradigmático Barcelona Traction (Second Phase).
51

 

 

4.2 A equidade 

 

Como visto acima, outro importante mecanismo que assegura a completude do 

sistema jurídico internacional é a equidade. Essa preenche as lacunas do direito positivo 

ao considerar as especificidades do caso concreto. De acordo com MAROTTA 

RANGEL, ao fazer essa consideração, a equidade permite a “identificação da certeza 

com a justiça” que são “duas necessidades do espírito humano” que o direito tenta 

harmonizar.52  

 Originada no trabalho dos filósofos gregos antigos, como Herodotus e Platão, 

a equidade obteve destaque na obra de Aristóteles em a “Ética a Nicômaco”53. Seu 

conceito é impassível de delimitação, devido a sua característica amorfa e complexa54, 

contudo, sua essência consiste, basicamente, em “encontrar o equilíbrio entre a certeza 

do direito e o conteúdo da justiça”55. 

Não obstante, para realizar tarefa de completar o direito internacional, esse 

exige sua previsão e regulamentação.56A equidade prevista no art.38, parágrafo 2° do 

Estatuto da Corte Internacional de Justiça, prevê a faculdade da Corte de decidir uma 

                                            
50BOGDAN, Michael. Op. cit. p. 40.  
51 BROWNLIE, Ian. Op. cit. p. 17-18.  
52RANGEL, Vicente Marotta. L´equité en droit international: des développements récents. Separata 
de : Nomos : Acta Legalia Quitannis Edita a Schola Iurisprudentia : Miscellanea in Honorem Demetri S. 
Constantopuli. Thessalonicae: Aristotelea Universitas Studiorum Thessalonicae, 1989. Pp. 935- 950. P. 
937. 
53AMARAL JUNIOR, Alberto do. Op. cit. P. 163.   
54RANGEL, Vincente Marotta. Op. Cit. p. 938. 
55ACCIOLY, Hildebrando. SILVA, G. E. Nascimento e. CASELLA, Paulo Borba. Manual de Direito 
Internacional Público. 17.ed. São Paulo: Saraiva, 2009. P. 167.   
56RANGEL, Vicente Marotta. Op. Cit. pp. 943-944.  
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questão ex aequo et bono. Destaca-se o uso do termo faculdade, pois é pacífico na 

jurisprudência, desde a CPJI, a necessidade de sua expressa autorização. No caso Zonas 

Francas, a referida Corte considerou que seu uso tem caráter “absolutamente 

excepcional” e precisa constar em texto positivo e claramente redigido com essa 

finalidade.57 Também no parecer consultivo do Caso Jaworzina sua importância foi 

exaltada, como enfatiza AMARAL JUNIOR: 

 

Por outro lado a equidade provou ser instrumento altamente valioso na 
composição de conflitos políticos em que o direito positivo silencia 
por completo ou só escassamente contribui para dirimir a pendência. 
Isso ocorre principalmente nas disputas sobre fixação de limites 
territoriais. No parecer consultivo emitido no caso Jaworzina, a CPJI 
entendeu ter caráter equitativo a cláusula que confere à Comissão de 
Delimitação o poder para propor as modificações que julgar 
convenientes, para levar em conta os interesses das comunidades que 
se situam nas proximidades da linha fronteiriça. 58 

 

Na atualidade, a equidade vem adquirindo especial importância na 

jurisprudência da CIJ, principalmente, em relação aos casos de delimitação marítima. 

No Caso Plataforma Continental do Mar do Norte, de 1969, a Corte aplicou a equidade 

como parte integrante da ordem jurídica e não como um recurso de justiça abstrata.59 Já 

no caso de 24 de fevereiro de 1982, envolvendo a Tunísia e a Líbia, a Corte declarou 

que os princípios de equidade são gerais e, portanto, fazem parte do Direito 

Internacional.60 Da mesma forma foi o entendimento em vários outros casos relativos ao 

mesmo tema.   

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se concluir que uma visão sistêmica do Direito 

Internacional implica em considerá-lo como um ordenamento dotado de unidade, 

coerência e completude. Questões foram levantadas, no presente trabalho, quanto às 

duas últimas exigências mencionadas. 

Quando discutida a coerência, concluí-se que o fato de se considerar a hipótese 

da existência de antinomias já é testemunho daquela, pois, como mencionado, essas só 

                                            
57AMARAL JUNIOR, Alberto do. Op. cit. p. 166.  
58Idem, p. 166.  
59DUPUY, Pierre Marie. Droit International Public. 9e edition. Paris : Dalloz, 2008. P. 374.  
60RANGEL, Vincente Marotta. Op. cit. p. 947.   
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ocorrem se as normas conflitantes pertencerem ao mesmo ordenamento. Em ocorrendo 

esse conflito, a solução se dará com o próprio Direito Internacional, com o uso de 

critérios constantes em seu próprio bojo, como aqueles descritos na Convenção de 

Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969.  

Sob essa mesma premissa, a chamada “fragmentação” não constitui uma 

ameaça a coerência do Direito Internacional, uma vez que, novamente, os conflitos 

advindos dessa são solucionados pelo “diálogo” das fontes pertencentes ao próprio bojo 

do ordenamento jurídico internacional. Portanto, vislumbra-se com essa realidade mais 

um sistema pluralizado do que fragmentado. 

Quanto à completude, o próprio Direito Internacional dispõe de mecanismos 

“auto-curativos”, como os princípios gerais de direito e a equidade, que permitem a 

manutenção de sua dignidade estrutural e evitam o non liquet, fechando, assim, a 

questão das lacunas.     
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RESUMO 

O Constitucionalismo e Constituição Cosmopolita pretendem ser um novo nomos normativo 

aplicável a todas as pessoas e países, tendo por objetivo regular temas/assuntos de interesse de 

todos, gestado a partir de um poder constituinte catalisado, gestado e controlado pela 

Organização das Nações Unidas (totalmente redemocratizada), fundado nos direitos 

fundamentais, no Estado Constitucional, na democracia participativa agonística (acirrado, mas 

livre embate de ideias), cujo objetivo é construir um patrimônio comum e um 

desenvolvimento sustentável para a presente e futuras gerações, onde todos tenham acesso a 

bens públicos mundiais e possam, por si próprios e pela ação concertada de todos os atores 

globais, desenvolverem-se de forma equilibrada, justa e sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUCIONALISMO; CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA; 

PODER CONSTITUINTE; COEXISTÊNCIA; COOPERAÇÃO; RESPONSABILIDADE; 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS; 

DIREITO INTERNACIONAL. 

 

ABSTRACT 
Abstract: Constitutionalism and Cosmopolitan Constitution intend to be a new normative 

nomos applicable to all people and countries, having for objective to regulate subjects of 

global interest, managed starting from a catalyzed constituent power, and controlled by the 

United Nations (totally redemocratizated), founded in the fundamental rights, in the 

Constitutional State, in the agonistic participatory democracy (intransigent, but free collision 

of ideas), which objective is to build a common patrimony and a maintainable development 

for the present and future generations, where all have access to world public goods and they 

can, by theirselves and by the adjusted action of all global actors, be developed in a balanced, 

fair and maintainable way. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONALISM; COSMOPOLITAN CONSTITUTION; 

CONSTITUENT POWER; COEXISTENCE; COOPERATION; RESPONSIBILITY; 

MAINTAINABLE DEVELOPMENT; UNITED NATIONS; INTERNATIONAL RIGHT. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O presente texto rascunha algumas ideias sobre a possibilidade de criação de uma 

Constituição Cosmopolita (global), a partir da experiência das constitucionais nacionais e do 
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relevante, mas agora insuficiente papel, que o Estado passa a jogar no Século XXI, mesmo se 

partirmos da concepção contemporânea de Estado Constitucional[1], passando a se exigir 

novos arranjos normativos e novas e democráticas governanças globais para dar conta de tais 

complexidades. 

Mas por que uma Constituição Cosmopolita se já há as constituições nacionais e os tratados 

internacionais? Que equívocos contém no modelo normativo escolhido pela União Europeia e 

porque esse modelo é inadequado a um regime multilateral onde todos tenham vez e voz? 

Como se equaciona o poder político e o surgimento de um novo poder constituinte planetário? 

Onde e como esse poder será canalizado? São essas as questões centrais objeto desses traços. 

Tanto as constituições nacionais quanto os tratados internacionais já não dão conta da 

complexidade oriundas das sociedades em rede[2], tais como: a) das relações comunicativas: 

comerciais, jurídicas, culturais, científicas etc., realizadas entre pessoas de qualquer canto do 

planeta; b) da exploração dos recursos naturais de forma desigual e sem a preocupação com a 

sustentabilidade da presente e das futuras gerações; c) do estágio da pesquisa genética que 

pode implicar no surgimento de outro homem (hominização); d) do possível holocausto 

global desencadeado pelas armas nucleares; e) pelo terrorismo, violência e xenofobia; f) pelo 

sistema econômico transações financeiras instantâneas que podem destruir países e provocar 

crises em série tais como a crise que se iniciou em 2008 e assola os Estados Unidos da 

América e vários países europeus, afetando todas as economias do mundo. 

A Constituição Cosmopolita pode ser um instrumento de regulação dessas questões. 

Ela vai além da experiência da União Europeia, mas inverte sua lógica: a lógica da 

Constituição Cosmopolita são os direitos fundamentais, a democracia, a cidadania 

cosmopolita (global) e a construção de novos bens, direitos e deveres públicos globais que 

tornem a convivência, as experiências, as culturas e os deveres no século XXI em vidas 

dignas de ser vividas, sem medo. 

Não pretende, porém, essa Constituição ser algo inocente que imagine que não haverá 

enormes conflitos. Parafraseando Herrera Flores[3], tendo os direitos fundamentais de toda a 

pessoa humana como seu fundamento, essa Constituição será o espaço de luta para a definição 

de novos bens e deveres públicos e construção de um mundo mais justo, sem descurar da 

capacidade transformadora/emancipatória do direito, mas também de seus limites. 

O direito internacional será recepcionado pela Constituição Cosmopolita e a Organização das 

Nações Unidas (ONU) será a instituição encarregada de gestar essa Constituição. 

Não se busca extirpar o conflito e eliminar Eros, mas, por meio da categoria política do 

agonismo (livre embate de ideias), construir espaços onde o conflito tenha um espaço 

privilegiado, possa ser debatido e se encontre soluções numa esfera pública democrática. 

Assim, a Constituição Cosmopolita passa a ser um novo nomos jurídico, não concorrente, mas 

complementar às constituições nacionais, tendo por objetivo construir, outorgar e garantir 

novos bens públicos, direitos e deveres a toda a pessoa humana. 

Em suma, a Constituição Cosmopolita passa a representar o espaço político-normativo de 

regulação e distribuição de bens, direitos e deveres planetários que dizem respeito a toda a 

humanidade, vindo ela a preencher um vazio de direito. 
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A Constituição cosmopolita não invadirá os espaços de competência dos Estados nacionais, 

mas chamará a todos os atores sociais a transformar o mundo e os sistemas econômico, 

político, científico, cultural etc., onde se possa transformar a competição e a 

exaustão/depleção de recursos naturais e humanos em novas formas de convivência, respeito e 

dignidade para todos. 

  

2 PAZ PERPÉTUA, DESENVOLVIMENTO E CONSTITUCIONALISMO 

  

Desde o projeto de Paz Perpétua de Kant, encontra-se em aberto a possibilidade de construção 

de modelos normativos que organizem a convivência humana num âmbito/nível que vá além 

dos Estados nacionais. 

Conecta-se ao constitucionalismo cosmopolita aqui traçado a ideia de que o direito 

fundamental ao desenvolvimento humano é pensado em todas as suas dimensões, como um 

processo integrado de expansão das liberdades imbricadas umas nas outras e se traduz na 

remoção de carências de liberdade e na expansão de vários tipos de liberdades concretas que 

as pessoas ou sujeitos fundadamente valorizam[4]. 

À exceção da União Europeia (direito comunitário e Constituição inédita)[5], atualmente, 

ainda que de forma tímida, os operadores do direito e as Cortes de Justiça nacionais já vem 

interpretando suas constituições de acordo com os tratados internacionais, evidenciando a 

necessidade de ampliação do processo de compreensão e de aplicação do direito, ainda que 

permaneçam discussões sobre a hierarquia dos tratados em sua ordem jurídica e se ignore que 

mais relevante que a hierarquia é a materialidade de seus conteúdos, mormente quando 

versem direitos fundamentais. 

Abre-se assim a possibilidade de criar-se um constitucionalismo cosmopolita 

constitucionalizando o direito internacional e instaurando um transconstitucionalismo intra e 

supranacional. 

Tal como aqui se defende, Habermas[6] acredita que a ONU, totalmente reformulada, pode 

exercer um papel fundamental rumo à superação do direito internacional e dos modelos 

jurídicos a ele inerentes (Tratados) para a regulação das relações entre Estados, sociedade 

civil, organizações etc., dada a incapacidade de tal modelo para dar conta da complexidade no 

século XXI. 

Marcelo Neves, por sua vez, elabora os pressupostos teóricos para um 

transconstitucionalismo, sustentando a viabilidade de uma Constituição transversal que seria 

capaz de construir diálogos normativos concretizantes entre ordens jurídicas, em especial, 

entre o direito supranacional e o direito internacional[7]. 

Para Neves o transconstitucionalismo pode ser um sistema jurídico mundial de níveis 

múltiplos, respeitando as diferenças de cada sistema, mas ao mesmo tempo construindo 

pontes normativas enriquecedoras entre eles[8]. 
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Não descura dos limites e possibilidades do transconstitucionalismo, o que ele denomina de 

condições empíricas, exigência funcional e pretensão normativa, como por exemplo, a de que 

as formas estatais das grandes potências se sobrepõem de maneira opressora a formas de 

direito frágeis do sistema mundial de níveis múltiplos, carecendo ser tocadas/modificadas, 

pois permanecem intocáveis perante o direito internacional público e contra esse 

imunizadas[9]. 

Daniele Archibugi, por outro lado, desenvolve uma teoria de democracia cosmopolita que vai 

além das fronteiras dos estados nacionais, buscando encontrar e apontar soluções para os 

problemas da era global[10]. 

Também David Held, desenvolve um novo pacto global, denominado democracia social 

alternativa ao Consenso de Washington e elabora com inúmeros outros autores conceitos 

contemporâneos de cosmopolitanismo e de teoria da globalização[11]. 

  

3 DA ABERTURA CONSTITUCIONAL (NACIONAL) AO CONSTITUCIONALISMO 

COSMOPOLITA 

  

Uma ONU com uma Constituição Cosmopolita que tenha os Estados Constitucionais como 

parceiros na solução de problemas globais encontrará muito maior facilidade para concretizar 

projetos e programas capazes de não só construir um novo modelo de desenvolvimento 

sustentável, como corrigir as assimetrias e desigualdades que o sistema global está a gerar. 

A elaboração dessa Constituição a partir do Estado Constitucional e da fusão/incorporação 

dos tratados internacionais e mediante a instrumentalização da ONU para que faça cumprir 

essa Constituição elevará sobremaneira o nível de efetividade tanto dos tratados quanto das 

constituições nacionais. 

Não se busca assim enfraquecer os Estados e fortalecer a ONU, mas unir forças mediante um 

instrumento importante – uma Constituição – com matérias/temas que estão a traçar o futuro 

da presente geração e das gerações futuras. 

Para isso, as próprias constituições nacionais precisam ser lidas/interpretadas numa dimensão 

mais ampla, a partir daquilo que se definir como temas de interesse global. 

Assim, o que se busca é não só que direitos e deveres toda pessoa humana tem, como a forma 

de garantir esses direitos e deveres por meio de ações concertadas entre todos os atores 

globais. 

Conforme escólios de Clève[12], as constituições nacionais passaram pelos estágios da 

legitimidade e da efetividade. É preciso agora fazer uma releitura da teoria constitucional à 

luz das teorias da justiça, dos limites da teoria constitucional e do transconstitucionalismo, 

mas tal tarefa precisa ser realizada com os seguintes cuidados: a) os princípios não resolvem 

tudo, pois a interpretação constitucional envolve questões políticas e morais e, com 

frequência, as constituições são, ao mesmo tempo, liberais, igualitárias, republicana, 

comunitária etc.; b) o direito constitucional não responde tudo: é preciso de instituições que o 
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levem a sério, assim como de toda a sociedade civil; c) o transconstitucionalismo pode ser um 

bom aprendizado para a convivência no século XXI e seguintes, pois nem a pirâmide 

kelseniana tampouco o direito internacional fragmentário darão conta da complexidade dos 

séculos vindouros. 

Ainda com Clève[13], precisamos examinar a constitucionalidade a partir de sua 

materialidade e não de sua hierarquia (ex. problema do Supremo Tribunal Federal em 

compreender os tratados internacionais). 

Ainda nessa perspectiva Dworkin[14], ao defender um constitucionalismo que, ao mesmo 

tempo em que mantém, conserva e eleva sua compreensão sobre o que a Constituição 

representa para uma comunidade, valoriza a tradição, a jurisprudência e os princípios. 

Ao examinar a relação entre direito e moralidade, defende um interpretativismo jurídico onde 

o direito e a moralidade não sejam completamente independentes, mas onde a moralidade seja 

uma lente privilegiada ou uma gramática capaz de aplicar a Constituição num sentido em que 

seja legítima e distribua justiça[15]. 

Em suma, a relação entre moralidade e direito para Dworkin é uma moralidade que, por meio 

do interpretativismo, potencializa uma gramática de seriedade de respeito aos direitos que 

integra tradição, jurisprudência e princípios jurídico-constitucionais num sentido de pertença 

constitucional, não só mantendo, mas construindo um sistema jurídico justo e adequado ao 

nosso tempo[16].   

Assim, o constitucionalismo gestado pelos Estados nacionais pode e deve ser uma via de 

mão-dupla rumo à construção de pontes normativas com um novo constitucionalismo 

cosmopolita que venha a preencher a carência de normatividade para assuntos/temas de 

interesse de toda a humanidade. 

Para Delmas-Marty[17], direitos do homem, direitos do mercado, crimes contra a 

humanidade, bens comuns, ou seja, universalismo jurídico, nos revela conceitos fluidos, 

valores conflituais ou normas inefetivas, evidenciam o relativismo das ordens normativas 

nacionais. Enquanto a corrupção e o terrorismo se globalizam, os fluxos financeiros e de 

informação circulam num espaço virtual onde a natureza imaterial apaga os traços territoriais, 

sujeitando os Estados a inúmeros riscos biotecnológicos ou ecológicos planetários. 

Os direitos nacionais têm resistido e não tem impedido a superposição de normas e de 

instituições inter e supranacionais, regionais e mundiais. Assim, desenham-se estranhos 

entrecruzamentos que ilustram a grande desordem do mundo, sem que apareça ainda uma 

alternativa que abriria a via da sabedoria e da moderação. A ordem jurídica mundial deve ser 

construída por pequenos toques, mesmo com suas contradições. Nós poderemos ser 

convidados a observar o direito em vias de mundialização como fragmentário[18]. 

É preciso assim construir uma coexistência que comece pela construção de um novo conceito 

de humanidade, aonde se vá da aparição/surgimento do patrimônio comum da humanidade 

aos bens públicos mundiais, trabalhando com os conflitos, com os crimes globalizados e 

crimes contra a humanidade, com os riscos globais que afetam o patrimônio comum da 

humanidade, com um relativo universalizado e um universal relativizado, ordenando o 

múltiplo e refundando o poder[19]. 
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Compreende ela que diante da rejeição do Tratado Constitucional Europeu e as tentativas até 

agora abortadas de reforma da ONU e da Organização Mundial do Comércio, o poder está em 

crise. Os Estados soberanos já não são mais a fonte de todo o poder, mas ele não está 

destinado a desaparecer. É preciso assim traçar os contornos de uma governança global 

repensando a articulação entre as competências nacionais e internacionais[20]. 

A refundação de uma ordem mundial segundo Delmas-Marty[21], que reinstituía o diálogo 

entre querer e saber não se limitará mais às instituições políticas e jurídicas tradicionais, mas 

por um reequilíbrio entre atores econômicos e cívicos sem negligenciar a importância do 

saber e daqueles que o detêm (atores científicos e expert), exigindo assim uma 

democratização que o desenvolvimento comunicacional (ex. Internet) está a colocar, sem, no 

entanto, garantir. 

Ainda que por um viés diferente (econômico), Stiglitz[22] defende e acredita que outro 

mundo é possível onde a mundialização possa funcionar para todos e com justiça social, 

primeiramente por meio da democratização do sistema de globalização e da reforma do 

viciado sistema de governança global, enfrentando o problema da pobreza, da dívida de 

muitos países pobres e em desenvolvimento, do estabelecimento de um comércio mais 

equânime, da necessidade de proteger o meio ambiente. 

Para Stiglitz[23], um desenvolvimento sustentável exige uma reflexão e uma planificação de 

longo prazo, observando que há muitas formas de capitalismo (ex. Suécia) onde o crescimento 

continua a ser vigoroso, com melhores sistemas de saúde e de educação e menos desiguais. 

Dessa maneira, havendo alternativas de escolha são os processos políticos e democráticos que 

devem estar no centro de decisão e não os tecnocratas. 

Um dos grandes problemas a enfrentar segundo Stiglitz[24] é o papel que o mercado e o 

Estado devem desempenhar; que serviços o Estado deve fornecer? Que regulamentação deve 

instituir para proteger os trabalhadores, os consumidores, o meio ambiente, levando em conta 

que o equilíbrio muda com o tempo e varia de um país a outro. 

Stiglitz[25] conclui que a mundialização tal qual está hoje posta impede a obtenção de um 

equilíbrio desejado e que nada obriga a que se deplete o meio ambiente e seus recursos, se 

agrave as desigualdades, se enfraqueça a diversidade cultural e se favoreça os interesses das 

grandes empresas em prejuízo do bem estar de cidadãos simples. Dessa forma, a escolha de 

uma mundialização, bem gestada, como aquela obtida por uma grande parte da Ásia oriental 

pode aportar aos países em desenvolvimento como aos desenvolvidos. 

  

4 O CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA, A ONU E O PODER 

CONSTITUINTE 

  

O constitucionalismo do século XXI deve operar a partir de consensos mínimos, dialógico, 

tolerante, respeitoso. 
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Nessa Constituição Cosmopolita surge um novo poder constituinte: um poder constituinte 

fundado por todas as pessoas do planeta e canalizado na ONU, tendo os direitos humanos e 

fundamentais como seus princípios estruturantes. 

Essa Constituição pode ser forjada não só por meio da participação direta de toda a pessoa 

humana nas deliberações que lhe diz respeito e possa lhe afetar, por meio dos sistemas de 

comunicação e tecnologias disponíveis (Internet, redes sociais, videoconferências etc.), mas 

especialmente na redemocratização da ONU, onde passe a valer a regra: ‘cada pessoa um 

voto’ e todos os países e organizações sejam tratados com o devido respeito e consideração, 

onde ninguém tenha o direito de veto e a decisão de qualquer país/pessoa tenha o mesmo 

peso. 

A ONU passa a ser um dos nomos onde o poder constituinte planetário será canalizado, mas 

não só nela, pois a pessoa participa como sujeito de direitos e deveres em diversos lugares e 

em todos esses lugares sua participação ativa deve ser garantida, protegida e incentivada. 

No entanto, não se concebe a ONU como um ente dotado de soberania absoluta, de uma única 

verdade, capaz de impor uma visão unilateral de mundo, de instaurar totalitarismos muito 

mais perigosos que os já vividos. 

Para que esse Constitucionalismo possa ter sucesso é preciso que os atores sociais, a começar 

pelas pessoas tenham vez e voz e um espaço onde possam debater e solucionar os conflitos. 

As tecnologias disponíveis já permitem a tradução de qualquer língua para qualquer língua, 

sem descurar-se, no entanto, dos comuns problemas semânticos que ocorrem dentro de uma 

mesma língua, mas que não impedem o processo comunicativo. 

A participação de todas as pessoas e atores também pode ser canalizada na ONU e esta gerar 

um volume de informações e dados que permitem um razoável processo deliberativo e 

decisório. 

O maior problema é erigir uma ONU legítima e democrática onde todos possam efetivamente 

ter vez e voz e que todas as dimensões da existência humana sejam levados a sério no 

processo de deliberação e decisão e não somente a dimensão econômica, militar e técnica. 

Para dotar a ONU de uma Constituição que seja aplicável a todos é necessário compreender 

um pouco de seu funcionamento e das mudanças necessárias para que ela seja legítima, 

incorpore os tratados internacionais, convenções e declarações e seja um canal de diálogo 

com as constituições nacionais, unindo forças com estas e não dividindo. É isso que veremos 

a partir deste momento. 

  

5 A ONU DE 1945 E A ONU QUE PRECISAMOS NO SÉCULO XXI 

  

O centro decisório da ONU está em seu Conselho de Segurança, onde apenas 05 países tem 

assento permanente e poder de veto. Sua composição data de 1945 e decorrente da divisão do 

mundo pós Segunda Guerra Mundial, com pequenos ajustes. Essa divisão de poder já não está 
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de acordo com a evolução política, econômica e militar ocorrido nesse mais de meio século, 

tampouco compatível com o surgimento de blocos e arranjos comunitários jamais pensados 

(União Europeia). 

No entanto, a atuação internacional em casos extremos (guerras, limpezas étnicas, ajuda 

humanitária) continuam marcados pelo esvaziamento da ONU e atuação isolada de um ou 

mais países, provocando um quadro de desconfiança e de falta de legitimidade dessas 

intervenções. 

Em outras situações, se não há interesse dos interventores no país que carece de ajuda, a ONU 

ou países integrantes do Conselho Permanente da ONU titubeiam em agir e atrocidades têm 

ocorrido com frequência, a exemplo de Ruanda, Afeganistão, Bósnia, Líbia, Egito, Síria etc. 

A ONU que precisamos no Século XXI é uma ONU democrática onde todos os países devem 

ter vez e voz e onde inúmeros temas comuns à humanidade podem ser debatidos e resolvidos, 

com eficiência, tais como remodelagem do sistema econômico e financeiro para que não se 

comprometa a vida no planeta e não se comprometa a sobrevivência das gerações futuras 

(sustentabilidade), a redução da pobreza, a eliminação ou redução das armas nucleares, os fins 

da pesquisa genética etc. 

A ONU, efetivamente empoderada, pode exercer um papel mais ativo e mais legítima que a 

atuação isolada desta ou daquela potência e encetar projetos de interesse a toda a humanidade, 

priorizando essa atuação pelas regiões mais pobres do planeta ou das regiões mais 

problemáticas. 

As tecnologias da informação disponíveis também permitem – potencialmente – a 

participação de todas as pessoas e a construção de um sistema democrático onde todas tenham 

vez e voz e possam deliberar sobre assuntos comuns a toda a humanidade. 

Por óbvio que um sistema assim carece de transparência e facilidade de comunicação para que 

tenha legitimidade e seja democrático. 

A língua não é obstáculo à construção de tal sistema, pois já há tecnologias disponíveis que 

traduzem as línguas entre si instantaneamente. 

Assim, a ONU que queremos no Século XXI é uma ONU onde o Conselho de Segurança seja 

extinto ou onde todos os países tenham assento e que permita a participação ativa de todas as 

pessoas, organizações, Estados, Organizações Não Governamentais (ONGs) etc. e que busque 

a solução concertada para os problemas globais de forma democrática. 

Sua estrutura administrativa, operacional e financeira teve ser compatível com os problemas a 

enfrentar e os Estados devem abrir mão da capacidade interventiva que atualmente possuem 

em prol da ONU, dotando-a inclusive da capacidade militar para os casos que o exigirão. 

Essa solução inclusive implicará em redução significativa de custos para os países que atuam 

isoladamente ou em blocos, pois decisões democráticas minimizam o conflito, ainda que 

possam continuar um elevado grau de agonismo (livre, saudável e democrático embate de 

ideias). 
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6 PRINCIPAIS CRÍTICAS DESFERIDAS À ONU NA ATUALIDADE 

  

As principais críticas desferidas à ONU dizem respeito à inexistência de uma estrutura 

eficiente e de capacidade decisória para atuar assertiva e tempestivamente quando exigida. 

Mas essas deficiências não podem ser atribuídas a ela, pois sem a extinção do Conselho de 

Segurança e uma reestruturação que dê vez e voz a todos os países, não se alcançará um nível 

de legitimidade para decisões que interessam a toda a humanidade. 

Nessa nova ONU, os Estados já não jogarão o papel decisivo, mas deverão atuar ética e 

democraticamente com outros atores importantes. 

Somente uma atuação concertada pode, por exemplo, realizar mudanças no sistema 

econômico e financeiro mundiais, pois o sistema atual (em rede), para ser mudado, carece de 

uma força contrária, também em rede. 

Os Estados continuarão a ser um dos principais atores do sistema, inclusive com o aporte de 

recursos financeiros e militares para a ONU, mas as decisões sobre investimentos, solução de 

problemas (naturais, políticos, econômicos e militares) serão decisões coletivas. 

  

7 OS ÓRGÃOS DA ONU E A POSSÍVEL SUPRESSÃO DO CONSELHO DE 

SEGURANÇA 

  

Ao se examinar os principais órgãos da ONU (Assembleia Geral, Conselho de Segurança, 

Conselho Econômico e Social, Conselho de Tutela, Corte Internacional de Justiça e 

Secretariado e seus órgãos subsidiários, como os Comitês, Comissões, Conselhos, Grupos de 

Trabalho, Experts, Programas e Fundos), verifica-se uma capacidade temática enorme, mas 

ainda carente de inúmeras mudanças importantes, a começar pela inexistência de uma Corte 

de Direitos Humanos onde cada pessoa possa levar diretamente à apreciação dessa Corte a 

violação a direitos humanos e fundamentais. 

Uma ONU fortalecida, mas sem aniquilar a autonomia (relativa) de cada Estado e instituições 

de resolver seus próprios problemas, capaz de formular políticas e estratégias globais que 

possam transformar o sistema econômico e empoderar as pessoas de melhores qualidades de 

vida (sustentabilidade) e de recursos para encetar os projetos de vida fundadamente 

valorizados (Sen) é perfeita possível e viável. 

O Conselho de Segurança e os países que até atropelam a capacidade de ação da ONU, ao 

invés de fomentar o desenvolvimento humano tem atrapalhado o desenvolvimento da 

organização e, ao invés de permitir o desenvolvimento humano, tem feito com que a força e 

os interesses econômicos e políticos (sentido pejorativo) se sobreponham à possível 

construção de um mundo melhor para todos. 
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A supressão do Conselho de Segurança e a extensão da capacidade deliberativa de decisória a 

todos as pessoas, Estados, instituições, ONGs etc., ampliará a democracia, reduzirá os 

conflitos e permitirá enfrentar muitos dos problemas mundiais de forma totalmente diferente, 

a começar pelo modelo econômico, seus limites, responsabilidade com a depleção de recursos 

naturais etc. 

Assim, o Conselho de Segurança não é mais necessário num mundo totalmente diferente 

daquele do pós Segunda Guerra Mundial, onde os sistemas de comunicações praticamente já 

não encontram mais obstáculos. 

O assento de todos à ONU diminuirá o conflito – construído/incentivado! – entre ocidente-

oriente e permitirá um diálogo construtivo onde o diferente tenha o direito de expor e 

defender suas ideias (agonismo). 

  

8 A ONU REFORMULADA E REDEMOCRATIZADA E A TRIPARTIÇÃO DE 

PODERES 

  

Não se pensa em transformar a ONU numa República Mundial ou num órgão totalitário, 

opressor, onde o direito e a força se sobreponham ao diálogo e a decisões legítimas. 

Uma ONU legítima e democrática permitirá receber recursos materiais, humanos, jurídicos e 

militares de todos os Estados, retirando deles o direito de fazer a guerra, alem de eliminar as 

armas nucleares. 

Com o aporte de recursos à ONU e com a retirada de seu direito de fazer a guerra, os Estados 

terão o direito de receber uma tutela imediata a qualquer ameaça externa. 

Para que a ONU possa desenvolver o papel de árbitro na solução de problemas globais, deve 

contar com uma Constituição aplicável a todos os países que a ela aderirem, devendo contar 

com um sistema deliberativo e decisório parecido com os dos Estados (Assembleia 

Parlamentar Mundial: participação direta e representativa, Executivo, Judiciário, Instituições, 

ONGs etc.), permitindo um amplo processo comunicativo-deliberativo e decisório. 

O tempo entre deliberação e decisão podem ser mutáveis, dependendo da complexidade da 

matéria a ser deliberada/decidida). 

  

9 O PARLAMENTO E O EXECUTIVO 

  

O Parlamento será um Parlamento ampliado, democrático, com representantes dos Estados, 

participação direta das pessoas (internet, videoconferência e demais sistemas de comunicação 

e de tradução linguísticas já disponíveis), instituições, ONGs, Estados etc., abrindo-se 

sistemas de comunicação onde todos possam potencialmente se comunicar em sua própria 
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língua e esta seja ser traduzida para a língua de qualquer interlocutor, como se todos falassem 

uma mesma língua. 

Por óbvio que não se descura da semântica da comunicação e de seu caráter performativo e 

significantes que são diferentes em cada língua, mas essa dificuldade não é suficiente para 

afastar o potencial comunicativo-deliberativo e decisório que uma ação concertada poderá 

proporcionar. 

O Executivo, sem ocupar o papel dos Estados e Instituições contará com recursos humanos, 

materiais e militares para ser o árbitro e o executar de políticas públicas capazes de reduzir as 

desigualdades, remodelar o sistema econômico-financeiro para que a ética, a sustentabilidade 

e a justiça econômicas passam a ser o telos do desenvolvimento humano. 

A ONU passa assim a adotar políticas públicas para empoderar as pessoas e países mais 

pobres, buscando implementar conceitos contemporâneos de desenvolvimento 

(desenvolvimento como qualidade de vida: Sen, Sachs, Veiga). 

  

10 COMO EVITAR AS ASSIMETRIAS DE PODER ATUAIS DENTRO DA ONU? 

  

O poder é multifacetado (econômico, político, técnico, militar, comunicativo-informacional 

etc.) e sempre que um país ou uma instituição possuí-lo ao ponto em que possa obter uma 

vantagem em relação à outra parte, a ONU deve oferecer instrumentos à parte mais frágil para 

que o conflito receba um tratamento equânime e o poder de uns não se transforme em fonte de 

injustiça. 

Assim, uma ONU democrática e legítima exige tratamento respeito e consideração, em 

igualdade de condições, entre todos os seus participantes e direito à igual consideração e 

respeito para com toda pessoa humana. 

O poder desse ou daquele Estado não pode favorecer a reivindicação ou reclamação de um 

Estado mais forte ou mais rico. 

Evita-se essa assimetria, primeiramente outorgando os mesmos direitos entre as pessoas, 

Estados, Instituições, ONGs etc. e, em segundo lugar, deveres, na razão inversa da capacidade 

de soluções de cada Estado. 

O princípio da subsidiariedade continuará vigente, mas aplicado conjuntamente com o 

princípio da proporcionalidade, avaliando-se a necessidade ou não da ONU intervir para 

solucionar o caso que reclama uma solução. 

Na impossibilidade do próprio Estado onde um direito é negado ou uma condição de pobreza 

ou situação política grave não possa ser resolvida pelo próprio Estado, a ONU interviria para 

resolvê-lo, mas sempre mediante decisão da maioria de seus membros e da aprovação das 

pessoas (ex. decisões pela Internet ou outras tecnologias), combinando-se participação direta e 

indireta. 
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Também os assuntos de interesse geral da humanidade é ela (humanidade) que os decidirá, 

sempre buscando o respeito entre todos e o desenvolvimento humano, no seu sentido 

contemporâneo (cultural, técnico, econômico, político), com qualidade de vida para todos. 

  

11 PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NA ONU 

  

Por óbvio que a participação física das pessoas e atores globais restará impossível, mas essa 

impossibilidade não se constitui em problema no Século XXI onde os sistemas de 

comunicação permitem a conexão instantânea entre qualquer pessoa em qualquer canto do 

mundo. 

A participação também pode se dar por meio da criação de representações da ONU em todos 

os países que adotarem a Constituição ou mesmo naqueles que não a adotarem, mas que 

quiserem utilizar o modelo tradicional do Tratado como instrumento de coexistência ou de 

transição com a Constituição Cosmopolita e com a ordem internacional. 

A combinação de inúmeras formas de participação e representação, mediante inclusive do uso 

de tecnologias de ponta (sistemas computacionais sofisticados, redes sociais etc.), com vistas 

à agregação de informações que ofereçam aos cidadãos e organizações cosmopolitas a 

capacidade de entendimento e interpretação das informações geradas e a tomada de decisões, 

a exemplo, da inteligência artificial (Artificial Intelligence – AI) e os sistemas de Business 

Intelligence (BI)[26], visará suprimir a principal falha tanto da ONU quanto da União 

Europeia: o déficit democrático. 

Esses próprios sistemas fariam a tradução das demandas para a língua dos cidadãos 

cosmopolitas demandantes/participantes (ex. inglês) e, aliado a isso, se desenvolveria uma 

semântica linguística e comunicacional que facilitasse o diálogo, haja vista que a 

comunicação vai muito além da língua e somente haverá segurança no processo de discussão, 

deliberação e decisão se os atores cosmopolitas puderem se entender sem bloqueios 

comunicativos. 

Dessa forma, é possível que tanto a comunicação quanto o processo de deliberação e de 

decisão para assuntos/temas que são de interesse de todos possa ter numa Constituição 

Cosmopolita e num Órgão Supranacional (ONU) o local adequado para o livre embate de 

ideias, de deliberação e decisão, considerando que todos têm o direito e o dever de escolher 

que mundo querem construir no presente e deixar para as futuras gerações. 

  

12 CONCLUSÃO – HÁ OUTRO CONSTITUCIONALISMO: O 

CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA 

  

A ampliação do rol de atores com capacidade decisória (Organização Mundial do Comércio, 

FIFA, ONU, União Europeia, Mercosul, ONGs, Nafta etc.),  bem como a atomização da 
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sociedade em rede e dos sistemas de comunicação, exigem um instrumento normativo capaz 

de regular novos bens, direitos, deveres e obrigações públicas, de interesse de todos, 

oferecendo-a um instrumento regulação para assuntos sensíveis a todas as pessoas e países e 

que possa resultar num grande projeto comum de desenvolvimento sustentável. 

A elaboração de uma constituição cosmopolita, canalizada e controlada pela ONU, que 

incorpore os tratados, declarações e convenções, pode representar um passo além ao estágio a 

que chegou os Estados e constituições nacionais (Estado Constitucional) e à insuficiência 

dessas constituições e tratados para fazer face à complexidade da sociedade em rede do 

Século XXI. 

Pode inclusive ser uma alternativa ao modelo construído pela União Europeia, pois esta não 

só padece de um significativo déficit democrático como tem uma lógica incompatível com o 

desenvolvimento sustentável para todos. 

Enquanto a Constituição Cosmopolita se assenta nos direitos fundamentais, no 

desenvolvimento sustentável, na construção de bens públicos mundiais, aquela se assenta no 

modelo competitivo e na luta por poder entre nações/blocos. 

No entanto, para que uma Constituição Cosmopolita tenha êxito e um espaço de deliberação e 

decisão, é preciso legitimar e democratizar o espaço onde a coexistência e a cooperação se 

operarão. 

Esse espaço ainda não existe, pois o arranjo jurídico e político vigente no direito internacional 

está completamente defasado e não representa o estágio de desenvolvimento a que chegou 

inúmeros países e ao papel que eles têm desempenhado no cenário internacional. 

Assim, o primeiro passo rumo à elaboração de uma constituição cosmopolita a ser gestada e 

controlada pela ONU será uma redemocratização radical da ONU e o eventual 

aproveitamento da experiência prática e institucional da União Europeia, mas por outro viés: 

o da expansão dos direitos fundamentais, da criação e proteção de bens públicos mundiais e 

do desenvolvimento sustentável para todos. 

A necessidade de eleger, garantir e proteger o acesso a bens públicos de interesse de todos 

está a exigir uma ação concertada global, inclusive com relação a um modelo de 

desenvolvimento que não deplete os recursos naturais e permita o desenvolvimento 

sustentável para a presente e para as futuras gerações. 

Sem um sistema normativo que construa um padrão/princípios aplicáveis a todos, não será 

possível adotar-se um novo modelo de desenvolvimento com qualidade de vida para todos e 

que supere o sistema de competição e de crescimento centrado exclusivamente na elevação do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

Dessa forma, uma Constituição, ainda que opere num nível mais restrito de temas/assuntos 

que as constituições nacionais, mas não menos relevantes, pode ser um excelente instrumento 

de desenvolvimento (sustentável), especialmente se se dotar a ONU de recursos humanos e 

instrumentais para gestar essa Constituição e realizar uma guinada copernicana na forma de 

construir uma governança global mais justa, ética e solidária e se der vez e voz a todos os 

afetados pelos riscos e problemas que assolam a comunidade planetária no Século XXI. 
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Essa ONU e sua Constituição deve absorver o papel unilateral até então desenvolvidos pelos 

cinco países com direito de veto, extirpando o Conselho de Segurança ou permitindo que 

todos dele participem e tem vez e voz e as decisões sejam tomadas de forma democrática e 

por meio da regra: ‘uma pessoa um voto’. 

Assim, finalizamos com Hannah Arendt[27] e Kant[28]: um mundo melhor é possível, pois o 

homem, sempre que quis, foi capaz de fazer grandes milagres, podendo a Paz Perpétua ser 

concretizada, ainda que agonisticamente, dando-se sempre vida a Eros, à criatividade e ao 

desejo de projetos construtores de mundos que marquem a grandeza humana. 
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CONTROLE DE EXPORTAÇÕES DE RECURSOS NATURAIS COMO 

TERRAS-RARAS: O CASO DA CHINA NA OMC E A COLISÃO ENTRE 

SOBERANIA SOBRE RECURSOS NATURAIS E O LIVRE-COMÉRCIO 

 

EXPORTS CONTROL ON NATURAL RESOURCES (SUCH AS RARE EARTHS): THE 

CHINA RAW MATERIALS CASE AT THE WTO AND THE COLLISION BETWEEN 

SOVEREIGNTY OVER NATURAL RESOURCES AND FREE TRADE. 

 

Gustavo Ferreira Ribeiro 

 

  

RESUMO 

Restrições às exportações de recursos naturais, adotadas pela China nos últimos cinco anos, 

fomentaram complexa discussão entre os Membros da Organização Mundial do Comércio 

(OMC). O Brasil emerge nesta discussão como protagonista, por deter significativas reservas 

minerais de recursos estratégicos, como as terras-raras, que possuem importante aplicação na 

indústria de alta tecnologia. A partir do caso China- Matérias Primas, decidido em julho de 

2011 por um Painel da OMC, indaga-se neste artigo quais os possíveis limites de uma política 

industrial de terras-raras que envolva restrições às exportações, trazendo a tona a colisão entre 

os princípios da soberania sobre recursos naturais e o livre comércio no direito internacional. 

Conclui-se pela pequena margem de discricionariedade dos Membros em se adotar medidas 

de restrições quantitativas às exportações a partir da análise dos artigos XI:2(a) e XX(i) do 

GATT. 

PALAVRAS-CHAVE: RECURSOS NATURAIS; CONTROLE DE EXPORTAÇÃO; 

SOBERANIA; OMC; CHINA; BRASIL; TERRAS-RARAS; POLÍTICA INDUSTRIAL 

 

ABSTRACT 
Export constraints over natural resources, adopted by China in the last five years, have 

triggered a complex discussion among World Trade Organization Members. Brazil emerges 

as a protagonist in this discussion due to its reserves of strategic natural resources, such as 

rare earths, which have significant application in the high value added industry. Taking in 

account the China-Raw Materials case, ruled by a WTO Panel Report in July of 2011, this 

paper looks for the limits of industrial policy concerning rare earths and export constraints, 

under the collision of international law principles such as sovereignty over natural resources 

and free trade. This paper suggests the existence of small policy space for Members to adopt 

quantitative restrictions over exports from the interpretation of articles XI:2(a) and XX(i) of 

GATT. 

KEYWORDS: NATURAL RESOURCES; EXPORTS CONTROL; SOVEREIGNTY; 

WTO; CHINA; BRAZIL; RARE EARTHS; INDUSTRIAL POLICY 

 

 

I.                   Introdução 
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Restrições às exportações de recursos naturais, adotadas pela China nos últimos cinco anos, 

fomentaram complexa discussão entre os Membros da OMC. O tema necessita ser estudado 

por várias razões. 

Primeiramente, na maioria das vezes, quando se observa os embates políticos e os casos 

trazidos à OMC, tem-se sobre a mesa medidas discriminatórias de um Membro controlando, 

restringindo, ou mesmo banindo importações provenientes de outros Membros. Estas 

medidas podem tomar a forma de aumento de tributos, imposição de barreiras técnicas, 

restrições quantitativas (quotas), licenciamento de importação, entre outras, aplicáveis a 

produtos importados e que, muitas vezes, não encontram justificativas cabíveis nas diversas 

exceções que os Acordos da OMC comportam. A problemática envolvendo recursos naturais 

é distinta. Refere-se, principalmente, a controle de exportações. Ou seja, medidas que um 

Membro adota sobre suas próprias exportações, podendo, analogamente, tomar a forma de 

aumento de tributos (imposto de exportação, por exemplo), quotas de exportação, ou simples 

controle administrativo (licenças de exportação), nas quais, assume-se, em um primeiro 

momento, um grau de liberdade maior por parte dos Membros em adotá-las. 

Em segundo lugar, o Brasil é potencialmente protagonista nessa discussão. Além das 

conhecidas reservas minerais do país – de diferentes natureza e graus estratégicos - emerge no 

governo, na indústria e na academia uma incipiente discussão sobre controle do comércio 

exterior de recursos naturais, como sobre os denominados elementos de terras-raras (rare 

earths). 

Como sugere Serra, contrariamente ao que o nome indica, não se tratam nem de terras nem de 

elementos raros. O nome surge em função da dificuldade em separá-los de outros elementos 

da tabela periódica. Encontram-se estes elementos entre os números atômicos de 57 e 71, 

sendo o mais abundante - Cério (Ce) - tão abundante como o zinco, e o menos abundante – 

Túlio (Tu) – tão abundante como a prata (SERRA, 2011, p. 811). Possuem propriedades 

(magnéticas, fluorescentes, químicas) que encontram uso em produtos de alto valor agregado 

pelas indústrias como displays, turbinas eólicas, veículos híbridos, células fotovoltaicas, fibras 

óticas entre outras. 

O mercado de terras-raras é estimado para alguns em US$ 5 bilhões por ano. O Brasil pode 

desempenhar papel importante com 3,5 bilhões de toneladas de reservas em locais como o 

Amazonas e Araxá (VASCONCELLOS, 2011, p. F5). 

Em 2010, no 4° Encontro Nacional sobre Terras-Raras realizado no Brasil, houve a criação de 

um Grupo de Trabalho e a elaboração de recomendações sobre o assunto, submetendo-se ao 

governo federal as preocupações sobre a retomada de produção das terras-raras no Brasil 

(SERRA, 2011, p. 812). De fato, é possível extrair do Plano Nacional de Mineração 2030 

(PNM-2030), do Ministério de Minas e Energia (MME), referência específica às terras-raras, 

ressaltando-se sua crescente importância nas próximas décadas por sua aplicação em produtos 

de alta tecnologia e desenvolvimento de processos e produtos em cadeias produtivas de alto 

valor agregado (PNM-2030, 2011, p. 64, 125), embora não se tenha localizado menções 

específicas a medidas de comércio exterior no documento. 

Por fim, um recente caso julgado na OMC, em 2011, envolvendo - no pólo reclamante - 

Estados Unidos e outros Membros versus a China colocou em evidência diversas questões 

referentes ao controle de exportações sobre recursos naturais (OMC, China-Matérias Primas, 

WT/DS394/R, 2011). O caso não envolveu diretamente terras-raras, embora a China seja o 
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grande produtor e detentor de reservas destes minerais, mas medidas de controle de 

exportação, sob diversas formas, de nove minerais e seus derivados produzidos na China. 

O relatório do Painel, sem dúvida, abre um novo capítulo na discussão envolvendo eventuais 

políticas industriais, nas quais se pressupõe soberania de um Membro sobre seus recursos 

naturais para aproveitá-las, e o livre comércio. Entre os diversos argumentos que o caso traz, a 

China, de um lado, alega justamente sua soberania permanente sobre a exploração e controle 

de seus recursos naturais. De outro, os reclamantes apontam violações às regras de livre 

comércio pela China, principalmente no que tange restrições quantitativas de exportação com 

o fim de aumentar a oferta ao produtor doméstico. 

Ao longo da discussão, surgem então os seguintes pontos de interesse: um Membro da OMC 

pode banir ou restringir a exportação de uma matéria prima que considera essencial para seu 

desenvolvimento como parte de uma política industrial? Sob quais condições? Assumindo 

que não possa, um Membro da OMC é obrigado a partilhar seus recursos naturais? 

Para responder a estas perguntas, este artigo se desenvolve em quatro seções subsequentes a 

esta primeira seção introdutória. Na segunda, aborda-se a utilização do controle de exportação 

de recursos naturais em uma perspectiva histórica, relacionada ao mercantilismo. A terceira 

seção traz o caso da China na OMC em si, explorando principalmente os dispositivos do 

GATT que guardam relação com restrições a exportação de matérias-primas e política 

industrial (Artigos XI e XX(i) do GATT). Por fim, a seção derradeira avalia os impactos para 

eventuais políticas industriais que façam uso de restrição à exportação, algo factível de 

ocorrer no contexto do comércio mundial de terras-raras. Nas questões jurídicas do artigo, 

utiliza-se fundamentalmente uma abordagem dogmática e doutrinária como metodologia de 

trabalho. 

II.                Controle sobre Exportações de 

Minerais 

Talvez uma das primeiras manifestações relativas ao controle de recursos naturais, após o 

surgimento dos Estados-Nação, deu-se com o mercantilismo no século XVI e XVII. Os 

historiadores admitem a falta de uniformidade do que se denominou mercantilismo; não se 

tratava de uma teoria econômica, mas um conjunto de normas de política econômica aplicado, 

de forma variada, pelas, então, potências européias em expansão ultramarina. 

O mercantilismo norteava-se pela ênfase na exportação de produtos manufaturados e a 

importação de matérias-primas com o objeto final de acumulação de metais. Estes metais 

eram fundamentalmente “meios de pagamento” (moeda efetiva de troca) cujo acúmulo pelos 

Estados era percebido como o que se entendia poder e riqueza à época. Douglas Irwin observa 

que, em tese, todos mercantilistas concordariam com a seguinte proposição: a exportação de 

manufaturados é bom e a exportação de matérias-prima é ruim (para o uso da indústria no 

exterior); já a importação de matéria-prima é vantajosa e a importação de produtos 

manufaturados é prejudicial. E essa proposição, segundo Irwin, é bastante familiar para o 

elaborador de políticas atualmente (IRWIN apud GOODE, 2003, p. 227). A história também 

revela como a descoberta, extração, e distribuição de metais preciosos (ouro, cobre e, 

principalmente, prata até então) possibilitou a ascensão de Portugal, Espanha e Holanda em 
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contraposição ao Império Otomano, destronando a secular domínio mulçumano do comércio 

na África e na Ásia (ERLICHMAN, 2010, p. 10). 

E é do mercantilismo que se podem extrair exemplos de medidas relativas à proibições de 

exportações de recursos minerais, como uma lei francesa que proibia a exportação de ouro 

(1540), entre outras. (KELLENBENZ, 1976, p. 39). 

Interessantemente, cerca de quatro séculos depois, um dispositivo do Acordo Geral Sobre 

Tarifas Aduaneiras e Comércio (GATT-1947), em seu artigo XX(c), manteve uma exceção 

geral com o mesmo fim. Medidas restritivas que se relacionam à exportação e importação de 

ouro e prata encontram guarida no texto do Acordo. Neste caso, a justificativa pode ser 

encontrada no papel histórico do ouro e da prata como lastro monetário. Ainda assim, há 

relato curioso constante nos trabalhos preparatórios da Conferência Internacional de 

Comércio e Emprego (1947-1948), na qual a delegação da Índia “aceita o dispositivo em 

relação ao ouro, mas considera que a prata deveria ser excluída [do atual parágrafo XX(c)] 

por ser uma commodity no comércio mundial”. (E/PC/T/C.II/54, 1946, p. 33). 

Toma-se a liberdade aqui, por simples questão de foco, de não se desenvolver neste artigo os 

inúmeros detalhes relativos a controle de recursos minerais ligados a questões monetárias - 

como a crise do uso da prata como moeda nos séculos XVIII e XIX, a emergência do padrão 

ouro no início do século XX, e os impactos das Guerras Mundiais e da Grande Depressão em 

toda esta discussão. Pelo mesmo motivo, tampouco este artigo aborda as restrições ligadas ao 

acesso de recursos naturais por ocasião da Segunda Guerra Mundial. 

O que interessa por agora é o fato de estar havendo uma retomada, nos últimos cinco anos, de 

controle às exportações de recursos minerais, sem relação com questões monetárias, mas com 

o intuito de se garantir abastecimento a indústrias locais de transformação. Um Relatório de 

Trabalho da OCDE (KORINEK & KIM, 2010) reporta, por exemplo, pelo menos três casos 

relativos a controle de exportação de molibdênio, cromita e terras-raras;[1] controles estes que 

guardam relação estreita com produção industrial de alta tecnologia. 

Indica-se no relatório da OCDE que, a partir de 2007, a China impôs uma alíquota de 10% no 

imposto de exportação sobre concentrados de molibdênio e ferro molibdênio e de 15% sobre 

o pó de molibdênio. Implementou-se ainda um sistema de licenças de exportação e a retirada 

do mecanismo de “rebate” de impostos para alguns produtos derivados do molibdênio. Ainda 

em 2007, quotas de exportação foram implementadas e, na sequência, tiveram suas 

quantidades reduzidas (Id., p. 13). A principal alegação da China para a imposição das 

medidas baseou-se em questões relativas à preservação do meio-ambiente e de recursos 

naturais (Ibid.). 

Também em 2007, a Índia impôs tarifa de exportação ad rem (valor em moeda local por 

tonelada) na cromita para proporcionar maior oferta do mineral no mercado doméstico para a 

industria à jusante[2]. (Id., p.16). Para que se contextualize, no plano internacional, o preço da 

cromita estava aumentando em função do consumo da China. Como desdobramento das 

medidas indianas, a China passou a importar a cromita da África do Sul que, por sua vez, 

também passou a manifestar preocupações no sentido de que, do ponto de vista de sua política 

industrial, estava-se prejudicando suas indústrias à jusante, ao se permitir exportar a cromita 

na forma natural, reduzindo sua oferta no mercado local (Id., p.17-18). 
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Ademais, com relação às terras-raras, novamente foi a China que, ao final de 2006 e de forma 

análoga ao molibdênio, passou a aplicar uma alíquota de 10% no imposto de exportação e 

retirou o mecanismo de rebate de impostos. (Id., p. 21-22). 

É a partir das diversas restrições chinesas que a discussão ganhou fôlego na OMC resultando 

no caso analisado na próxima seção. Num contexto mais amplo, cunhou-se, inclusive, a 

expressão “diplomacia de matérias-primas”, já que alguns Membros da OMC, como a UE, 

altamente dependente de commodities, viram a decisão como algo que pode ajudar em sua 

articulação por um entendimento internacional para garantir o abastecimento de matérias-

primas estratégicas. (MOREIRA, 2011). 

III.             O Caso China – Matérias Primas 

A.      Aspectos Procedimentais e Factuais 

O processo de consultas deste caso foi iniciado em 23 de junho de 2009 pelos Estados Unidos 

e pelas Comunidades Européias (CE), ambos no pólo reclamante, no qual se elencaram 32 

medidas chinesas nas quais supostamente a China impunha restrições a suas próprias 

exportações.[3] Vários outros Membros fizeram parte das consultas, entre eles o Canadá, 

México e Turquia. Em Novembro de 2009, os Estados Unidos, juntamente com as CE e o 

México, requisitaram formalmente o pedido de abertura de um painel o que ocorreu, por 

deliberação do Orgão de Solução de Controvérsias (OSC), em 19 de novembro de 2009. O 

Brasil, entre outros Membros, foi terceira-parte interessada no caso. 

O relatório do painel foi publicado em 05 de julho de 2011. No momento em que este artigo 

foi escrito, o OSC havia sido notificado pela China e pelos Estados Unidos sobre a decisão 

daqueles Membros apelarem questões de direito e de interpretação contidas na decisão do 

Painel. Há, portanto, a expectativa de que em 2012, o OAp emita a sua decisão sobre o caso. 

Como já introduzido, a disputa envolve a aplicação de restrições chinesas a suas próprias 

exportações sobre nove produtos encontrados em sua forma natural ou que já passaram por 

algum tipo de beneficiamento: bauxita, coque, fluorita, magnésia, manganês, carbeto de 

silício, silício metálico, fósforo amarelo e zinco – decorrendo daí o nome do caso. De forma 

geral, são matérias-primas amplamente usadas em indústrias de transformação local. 

Os reclamantes identificaram pelo menos quatro modalidades de restrições aplicadas, de 

forma não uniforme pela China : (i) imposto de exportação; (ii) quotas de exportação; (iii) 

licenças de exportação; e (iv) preços mínimos de exportação. (DS394R, 2011, para. 2.3). 

A complexa disputa perpassa várias questões. Por exemplo, é invocado e analisado o 

Protocolo de Acessão da China à OMC, no qual aquele país teria assumido o compromisso de 

não aplicar restrição às exportações, como quotas e tarifas. São discutidos e interpretados, 

igualmente, justificativas relativas à imposição das medidas chinesas com base na 

conservação de recursos naturais esgotáveis - artigo XX(g) do GATT -, com a constação de 

que os argumentos não se sustentavam em função da não aplicação conjunta de restrições à 

produção ou ao consumo em território Chinês. Da mesma sorte, interpretam-se questões 

relativas à administração e alocação de quotas e sua possível natureza discriminatória. 
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            De principal interesse deste artigo, entretanto, são os celeumas envolvendo o impacto 

da decisão sobre a discricionariedade de políticas públicas – como políticas industriais - em 

contraposição ao livre-comércio. Neste sentido, é necessário analisar inicialmente a proibição 

referente a adoção de medidas que impliquem em restrições quantitativas (quotas), 

consubstanciada no artigo XI do GATT. 

B.     Artigo XI do GATT: Eliminação Geral de Restrições Quantitativas 

            Como se sabe, o artigo XI do GATT dispõe não só sobre a eliminação de restrições 

quantitativas para a importação de um produto originário do território de outro Membro, mas 

também para a exportação de um produto destinado ao território de outro Membro. Este é um 

ponto completamente pacífico que decorre da expressa disposição do caput do artigo.[4] 

            Também, pela literalidade do artigo, é indiscutível que o artigo XI: 1 admite a 

aplicação de direitos alfandegários (leia-se imposto de exportação) de maneira ampla. Esta é 

uma flexibilidade significativa do acordo no sentido de que os Membros possuem a 

prerrogativa de instituir impostos de exportação, sem maiores preocupações sobre estar ou 

não violando uma obrigação internacional.[5] 

            Menos desenvolvidos na literatura e jurisprudência gattiana e da OMC, entretanto, são 

as exceções consubstanciadas no artigo XI: 2(a) e no artigo XX(i). Na primeira delas, prevê-

se que as disposições do XI: 1 não se estenderão no caso de 

(a) proibições ou restrições aplicadas temporariamente à exportação para prevenir ou 

remediar uma situação crítica, devido a uma penúria de produtos alimentares ou de outros 

produtos essenciais para a Parte Contratante exportadora; (grifos nossos). 

  

Na segunda, dispõe-se como exceção geral ao Acordo as medidas 

que impliquem em restrições à exportação de matérias primas produzidas no interior do país e 

necessárias para assegurar a uma indústria nacional de transformação as quantidades 

essenciais das referidas matérias-primas durante os períodos nos quais o preço nacional seja 

mantido abaixo do preço mundial, em execução de um plano governamental de 

estabilização; sob reserva de que essas restrições não tenham por efeito reforçar a exportação 

ou a proteção concedida à referida indústria nacional e não sejam contrárias às disposições do 

presente Acordo relativas à não discriminação. (grifos nossos). 

  

Passa-se agora a análise destes pontos específicos. Nota-se de antemão, como se observa na 

jurisprudência da OMC, a clara aplicação pelo Painel dos princípios interpretativos da 

Convenção de Viena com a busca do sentido ordinário dos termos, em seu contexto, bem 

como a aplicação de uma interpretação sistemática das provisões do Acordo de modo que se 

dê sentidos a todos eles, conforme já assinalado pelo OAp em casos anteriores. (DS394R, 

2011, para. 7.256). 

C.      Artigo XI: 2(a) do GATT 
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Como justificativa à aplicação de quotas de exportação à bauxita refratária (refractory-grade 

bauxite), a China invocou o Artigo XI: 2(a) do GATT (Id., para. 7.227), em conjunto com 

outras exceções gerais do acordo.[6] Em suma, a China alude à possibilidade de restringir as 

exportações do produto em função da forte demanda externa, exaustibilidade da matéria e/ou 

limites de acesso impostos domesticamente ao produtos. Faz também menção ao fato de que a 

essencialidade, necessidade e criticalidade da bauxita refratária é reconhecida, inclusive, pelos 

reclamantes (Id., para. 7.241-7.242). 

Estaria aí a primeira possibilidade de se restringir exportações de recursos naturais na forma 

de quotas de exportação? 

O Painel, ao decidir, divide a interpretação em torno do significado dos seguintes termos 

presentes no Artigo XI: 2(a): “temporariamente”, “essencialidade”, “prevenção ou remediação 

de uma situação crítica de penúria de produtos essenciais”. 

            Nesta lógica, “temporariamente”, segundo o Painel, possui relação com medidas de 

duração limitada e não medidas de natureza indefinida (Id., para. 7.258). A essencialidade de 

um produto, por sua vez, não significa, conforme o Painel inicialmente afirma, que um 

Membro pode, por si só, determinar se um produto é para ele essencial (Id., para. 7.276). De 

forma um tanto quanto truncada, o Painel, em seguida, sugere que a determinação se um 

produto é essencial ou não para um Membro deve levar em consideração as circunstâncias 

particulares encontradas por um Membro ao tempo em que este Membro aplica a restrição. 

(Id., para 7.282). Por fim, a prevenção ou remediação de uma situação crítica de penúria de 

produtos essenciais se relacionaria a medidas antecipatórias (Id., para 7.294) ou de mitigação 

de situações críticas que tenham a natureza de, ou constituam, uma crise (7.295), sendo a 

penúria (shortage) equivalente ao conceito de “deficiência em quantidade”. (Id., para. 7.296). 

Entende-se que o ponto crítico da interpretação do Painel, que provavelmente se desdobrará 

em novas reflexões pelo OAp, resta sobre a questão de quem detem a prerrogativa de se 

determinar o que são produtos essenciais para efeito do artigo. 

A asserção da China é a de que a determinação da essencialidade ocorre à luz do que um 

Membro afere como necessidade de consumo, de sua economia ou de insumos para sua 

produção. Um costume internacional, no sentido da existência de uma fonte de direito 

internacional, embasaria esta prerrogativa (Id., para. 7.264), o que fomentaria toda uma 

discussão sobre o princípio da soberania permanente sobre recursos naturais no direito 

internacional, o que não é desenvolvido pelo Painel. As CE, por sua vez, argumentam que 

uma interpretação ampla de essencialidade teria como consequência a redundância do Art. 

XX(i) que prevê restrições de exportação para justamente se “alimentar” uma indústria 

nacional, desde que feito de forma não discriminatória (Ibid.) - questão esta que retornaremos 

no item seguinte. 

Continuando sua análise, o Painel coloca que “nem os termos, nem a história negociadora [do 

GATT] significa que um membro pode, por si só, determinar se um produto é essencial para 

ele”. (Id., para. 7.276). O Painel invoca então o conhecido dispositivo sobre “interesses 

essenciais de sua segurança”, presente no artigo XXI do GATT, para desenvolver sua linha 

de raciocínio. O artigo XXI do GATT, para que se recorde, dispõe que nenhuma disposição 

do Acordo será interpretada como impedindo uma Parte Contratante de tomar todas as 

medidas que achar necessárias à proteção dos interesses essenciais de sua segurança. E o 

principal argumento do Painel para afirmar a existência de uma ampla discricionariedade para 
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os Membros fazerem uso da essencialidade presente no Artigo XXI e, a falta de 

discricionariedade no artigo XI: 2(a), é a ausência dos termos “que achar” no último. (Ibid.) 

Em resumo, se um Membro adota medidas temporárias para prevenir ou mitigar uma situação 

crítica de deficiência em quantidade de produtos essenciais, esta medida estaria em tese 

coberta pelo Artigo XI:2 (a). Menos claro pela decisão do Painel é a quem incumbe a 

determinação do que são produtos essencias para um Membro. 

D.     Artigo XX(i): A Exceção da Indústria à Jusante 

Ao longo da disputa, a China também faz uso da exceção relativa à conservação de recursos 

naturais esgotáveis para justificar a imposição de direitos aduaneiros e quotas em suas 

exportações de bauxita refratária e fluorita, sugerindo que a disposição do artigo XX(g) deva 

ser interpretada de maneira a reconhecer os direitos soberanos dos Membros sobre seus 

recursos naturais. 

Adicionalmente, a China aponta que estes direitos devam ser exercidos no interesse do 

desenvolvimento social e econômico do próprio Membro, entre outros argumentos. (Id., para. 

7.364). 

Em contrapartida, a manifestação norte-americana e mexicana sugere que a China, ao 

procurar incorporar ao termo “conservação” a noção de exercício de direitos sobre recursos 

naturais no interesse próprio de desenvolvimento econômico e social, busca alterar o sentido 

do artigo XX(g). 

É justamente aí que o artigo XX(i) do GATT, dispositivo nunca antes interpretado na 

jurisprudência da OMC, vem à tona. Relata-se que os norte-americanos e mexicanos 

entendem que o Artigo XX(i) poderia ser invocado para justificar medidas tomadas no 

interesse da indústria à jusante de um Membro, como base de uma exceção à proibição de 

restrições à exportação de insumos, respeitadas certas condições (Id., para. 7.368). 

Inusitadamente, ao tentar invalidar a argumentação chinesa sobre a aplicação do Artigo 

XX(g), que possui, vale lembrar, vasta jurisprudência e standards consagrados, os 

reclamantes abrem uma discussão complexa, sendo que a China simplesmente não havia 

sequer invocado o artigo XX(i) em sua defesa. 

De fato, uma vez mencionado na argumentação dos reclamantes, o Painel retorna ao 

dispositivo como contexto para interpretação do artigo XX(g), indicando que o Artigo XX(i) 

cuida de situações em que exportações de produtos domésticos possam ser restringidos para 

auxiliar a indústria doméstica afetada. Nesta situação, na qual um Membro está 

explicitamente protegendo sua indústria à jusante, reconhece o Painel, o artigo XX(i) assegura 

que deva se levar em conta o interesse dos produtores estrangeiros. (Id., para. 7.384). 

Surge mais uma vez outro ponto polêmico na decisão com implicações para políticas públicas 

dos Membros. Fazendo menção ao artigo XX(i), in fine, o Painel afirma que a disposição 

prevê expressamente que qualquer restrição à exportação sobre produtos domésticos não 

possa ser imposta para aumentar a proteção à indústria doméstica (Id., para. 7.385-7.386), 

embora o mesmo painel tenha, anteriormente, admitido que o dispositivo lida com uma 

exceção que expressamente trata de proteção à indústria. Mais ainda, 
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[n]a perspectiva do painel, o Artigo XX(g), que prevê uma exceção que diz respeito à 

conservação, não pode ser interpretado de maneira a contradizer a provisão do Artigo XX(i), 

i.e., permitir um Membro, com respeito a matérias primas, de fazer indiretamente o que o 

parágrafo (i) proíbe diretamente. Em outras palavras, os Membros não podem se basear no 

Artigo XX(g) para justificar restrições a exportações adotadas como assistência ao 

desenvolvimento econômico, se os Membros a utilizam para aumentar a proteção à indústria 

doméstica. (Id., para. 7.386). 

            

O que talvez suavize em certa medida a decisão do Painel sobre o alcance do artigo XX(i) 

como uma exceção ao livre comércio é uma passagem em dicta da decisão, na qual se 

relembra que o dispositivo é aplicado em uma circunstância muito específica; i.e., restrições 

às exportações de “matérias primas produzidas no interior do país e necessárias para assegurar 

a uma indústria nacional de transformação” utilizadas quando governos, “como parte de um 

plano governamental de estabilização” mantenha o preço nacional abaixo do preço 

mundial. (Id., para. 7.277, Nota de Rodapé 466). 

Percebe-se, por outro lado, a dificuldade de dar significado a esta disposição, conciliando uma 

proteção explícita à indústria nacional com princípios não-discriminatórios. Decerto esta 

percepção é corroborada em reflexões iniciais sobre o texto do GATT, como em um relatório 

emitido pelas Partes Contratantes logo após a entrada em vigor do Acordo. 

Em dito relatório, de 1950, um Grupo de Trabalho foi criado com o mandato específico de 

explorar os dispositivos do acordo relativos a restrições quantitativas de exportações e 

importações. Quanto as primeiras, ao se analisar as restrições visando a “promoção da 

indústria de transformação doméstica”, o GT admite que 

[...] a exceção relativa à restrições de exportação associadas a planos governamentais de 

estabilização contidas no parágrafo I(i) [atual XX(i)] do artigo XX pode, em certas 

circunstâncias, ser difícil de ser interpretada, já que um plano de governo que mantém o preço 

doméstico em nível inferior ao preço mundial concederá, inevitavelmente, alguma vantagem à 

indústria doméstica; o parágrafo (i) se refere a um aumento de proteção concedida a indústria 

por força da restrição à exportação, mas pode ser difícil na prática distinguir entre efeitos do 

plano de estabilização e efeitos da restrição. (GATT/CP.4/D/5/Rev. 1, 1950, para. 11). 

  

Complementa, e conclui, o GT que 

o Acordo não autoriza a imposição de restrições sobre exportações de matérias prima com o 

objetivo de proteger ou promover uma indústria doméstica, seja pela concessão de um preço 

mais vantajoso para aquela indústria para a compra daquela matéria prima ou pela redução da 

oferta daquele produto a competidores estrangeiros, ou qualquer outro meio; porém, acordou-

se que a questão do objetivo de qualquer medida de restrição à exportação deveria ser 

determinada pelos fatos em cada caso individualmente (id., para. 12). 
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De forma geral, de que maneira exata uma política industrial envolvendo restrições às 

exportações de recursos naturais é circunscrita pela decisão do painel não fica muito claro. 

Como se notou, o artigo XX(i) oferece guarida apenas para medidas tomadas como parte de 

um plano de estabilização, pressupondo-se logicamente que algo de certa monta, no nível de 

se destabilizar um Membro, tenha ocorrido anteriormente. Dificilmente, políticas industriais 

“ordinárias” seriam alcançadas pela exceção e, mesmo se alcançadas, o standard sugerido 

pelo Painel pouco ajuda no sentido de se determinar o que seria considerado discriminatório 

ou não. 

IV.              Impactos para uma Política 

Industrial Nacional de Recursos Naturais 

Estratégicos Envolvendo Restrições às 

Exportações de Terras-Raras 

Analisado o caso China, volta-se agora à proposição inicial deste artigo: em que situações 

controles de exportação de recursos naturais podem ser adotados como parte, por exemplo, de 

uma política industrial envolvendo terras-raras? 

O momento é oportuno para a reflexão. Constata-se atualmente forte concentração das 

exportações brasileiras em produtos básicos, em uma proporção que remonta, pela 

distribuição por valor agregado, uma pauta exportadora similar aos fins dos anos 1970, na 

qual a indústria brasileira era incipiente. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio (MDIC), em 2010, cerca de 43% de nossas exportações concentravam-

se em produtos básicos, 13.6% em semi-manufaturados e 41% em manufaturados. Em 1979, 

para se ter uma idéia, esta proporção era, respectivamente, de 43%, 12% e 44%. 

No momento em que este artigo é escrito, encontram-se ainda, em implementação dois planos 

de governo (denominados Brasil Maior e o Próprio PME-2030) que, dentro das esferas de 

competência de cada órgão do governo federal, reconhecem a necessidade de se aumentar a 

agregação de valor em território nacional. 

A discussão parece não caminhar no sentido de se indagar se a exploração destes minerais 

deva ser feita por empresas de capital nacional ou mesmo pelo Estado, discussão está já, 

felizmente, superada. O ponto que se quer dar ênfase é a margem de manobra existente para 

que, uma vez explorados de forma sustentável, recursos estratégicos como terras-raras não 

saiam do país em sua forma “crua”. 

É, na verdade, um debate que pode ser extrapolado para vários outros produtos básicos, não 

só minerais, em que o Brasil os exporta na sua forma básica e importa suas variedades 

processadas. Tome-se, apenas para se ilustrar, a exportação de café verde pelo Brasil em 

contraposição às importações de café em sua forma torrada, expresso ou granulada. 

No caso das terras-raras, a discussão se potencializa justamente ao se levar em conta a 

expectativa da crescente importância nas próximas décadas de sua aplicação em processos e 

produtos em cadeias produtivas do mais alto valor agregado: aeronáutica, automobilística, 

energias renováveis, tablets, entre outras. 
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O que o caso da China sugere são certos limites para eventuais políticas de controle de 

exportação envolvendo restrições quantitativas de recursos minerais o que pode pegar muitas 

vezes o elaborador das políticas públicas com certa ar de surpresa. O que se imagina como 

ponto de partida é ampla discricionariedade para se controlar exportações, ainda mais quando 

se tratam de recursos minerais para os quais se assume soberania regulamentatória. Mister se 

faz lembrar que a possibilidade de se instituir alíquotas de imposto de exportação sobre 

quaisquer produtos não feriria qualquer obrigação internacional, como mencionado 

anteriormente. 

Se as medidas, por outro lado, tomam a forma de restrições quantitativas, parece haver 

margem de manobra menor. Como se notou, as exceções do Artigo XI:2(a) e XX(i) referem-

se a situações, respectivamente, de cunho temporário e relacionadas a planos de estabilização, 

sem se adentrar novamente na obscuridade dos padrões estabelecidos sobre a definição da 

“essencialidade” (artigo XI:2(a)) dos produtos, bem como uma interpretação que possa dar 

efetividade ao disposto no artigo XX(i) do GATT. 

V.                 Conclusões 

Este artigo tinha como objetivo explorar os limites para a adoção de políticas industriais 

contendo restrições às exportações de recursos naturais. A questão que sublinha a discussão é 

quanto ao aproveitamento da oportunidade de se fazer uma transformação tecnológica e 

industrial no Brasil a partir deste recursos. 

Daí, optou-se por contextualizar o tema à luz da importância estratégica dos 17 minerais 

conhecidos como terras-raras, dado seu potencial para a indústria de alta tecnologia e a 

estimativa de reservas minerais significativas no Brasil. 

No menu de opções de medidas que cada Membro pode adotar há, decerto, alternativas aqui 

não exploradas (como as formas de regulamentações de concessão e royalties) que visem 

atingir o mesmo fim. Mas se se escolhem medidas de comércio exterior para incentivar o 

processamento destes minerais em solo nacional, inevitavelmente insere-se a discussão na 

normativa abarcada pela OMC. 

O caso da China se torna então relevante ao delinear limites para estas medidas. Fora a 

permissibilidade ampla de instituição de imposto de exportação contida no artigo XI, no que 

toca restrições quantitativas, as novéis interpretações do artigo XI:2(a) e XX(i) apontam 

margens bem menores de manobra; primeiro por se ligarem a possibilidade de medidas 

adotadas, respectivamente, em caráter temporário e ligadas a planos de estabilização; segundo 

pela obscuridade dos standards desfilados pela decisão. 

Ao mesmo tempo, levadas ao limite estas interpretações, pode se indagar se uma vez havendo 

apenas estas possibilidades quanto à restrições quantitativas, o que o Painel revela é, na 

verdade, uma obrigação de compartilhamento de recursos naturais entre os Membros da 

OMC. Teriam então as Parte Contratantes do GATT aberto mão de sua soberania sobre 

recursos naturais em 1947? Certamente, novos desdobramentos virão na aguardada decisão da 

apelação em curso. 
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[1] Sobre estes minerais, o molibdênio, em função de sua resistência, tem uso principal em 

ligas na indústria de automóvel e aviões. A cromita, por sua vez, é o principal mineral do 

cromo e é utilizado na fabricação de material refratário, vidro e cimento. As terras-raras, já 

introduzidas, tem ampla utilização na indústria de produtos de alto valor agregado. 

[2] Indústria à jusante é aquela que transforma um determinado insumo. O termo em inglês 

aparece sob as formas de downstream industry ou mesmo processing industry. 
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[3] Apesar do Tratado de Lisboa ter entrado em vigor em 01 de dezembro de 2009, com a 

União Européia sucedendo as Comunidades Européias, aqui se utilizará o termo 

“Comunidades Européias” conforme adotado no próprio relatório do Painel (DS394R, 2011, 

N.R. 2). 

[4] Veja-se também JACKSON ET AL, 2002, p. 395. 

[5] No mesmo sentido, JACKSON ET AL, 2002, p. 396. O Brasil, por exemplo, atualmente 

cobra imposto de exportação sobre cigarros, armas e couro wet-blue, por diferentes 

motivações. 

[6] Não se adentra neste artigo o aspecto processual do artigo XI: 2(a): “defesa afirmativa”, na 

qual cabe ao reclamado o ônus da prova. Veja-se neste sentido os parágrafos 7.210 e seguintes 

do relatório. 
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RESUMO 

O presente estudo possui como objeto central analisar questões relacionadas ao 

neoliberalismo e suas conseqüências, com ênfase para a exclusão social verificada na 

atualidade. Assim, ao apresentar os ideais neoliberais, pretende-se estabelecer um elo entre a 

globalização econômica, seguidora de tais premissas, e os gritantes descompassos sociais 

produzidos à margem da preocupação com o ser humano. Ao verificar as transformações 

sofridas pelo Estado, apresenta-se a transnacionalidade, enaltecida pela rapidez com que as 

relações se intensificam no planeta, as quais perpassam Estados e fictícias fronteiras 

geográficas já superadas. Por fim, utilizando-se dos atores sociais qualificados como 

transnacionais, vê-se que estes podem atuar como possibilidade de novas respostas às 

demandas e necessidades sociais, a fim de minimizar os efeitos negativos da globalização e 

melhorar a condição humana no planeta promovendo a justiça social. 

PALAVRAS-CHAVE: EXCLUSÃO SOCIAL; JUSTIÇA SOCIAL; NEOLIBERALISMO; 

TRANSNACIONALIDADE. 

 

RESUMEN 
El presente estudio posee como objeto céntrico analizar cuestiones relacionadas al 

neoliberalismo y sus consecuencias, con ênfase para la exclusión social verificada en la 

actualidad. Así, al presentar los ideales neoliberais, se pretende establecer un eslabón entre la 

globalización económica, seguidora de tales premissas, y los gritantes descompassos sociales 

producidos al margen de la preocupación con el ser humano. Al verificar las transformaciones 

sufridas por el Estado, se presenta la transnacionalidade, enaltecida por la rapidez con que las 

relaciones se intensifican en el planeta, las cuales perpassam Estados y ficticias fronteras 

geográficas ya superadas. Por fin, utilizándose de los actores sociales calificados como 

transnacionales, se ve que estos pueden actuar como posibilidad de nuevas respuestas a las 

demandas y necesidades sociales, a fin de minimizar los efectos negativos de la globalización 

y mejorar la condición humana en el planeta promoviendo la justicia social. 

PALABRAS-CLAVE: EXCLUSIÓN SOCIAL; JUSTICIA SOCIAL; NEOLIBERALISMO; 

TRANSNACIONALIDADE. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

4945



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O atual quadro capitalista neoliberal, propulsor de um mercado liberto de qualquer obstáculo 

estatal, que visa a máxima circulação dos capitais, é marcado por constantes e complexas 

transformações econômicas e sociais. Neste ínterim encontra-se o Estado. Marcado por 

consideráveis mudanças na sua atuação, é possível afirmar que a atuação deste não é mais 

suficiente para dar conta das demandas colocadas sob sua apreciação diariamente. Deste 

modo, o Estado, afetado diretamente pela globalização econômica neoliberal, passa a 

presenciar outras relações antes nunca vistas. Sua soberania, hoje ultrapassada, deve se 

adequar para acompanhar fatos que perpassam não mais as fronteiras estatais e sim se 

entrelaçam e permeiam as mais variadas culturas e os mais longínquos pontos do planeta. 

Estaríamos diante da trasnacionalidade. 

Diante disso, o presente artigo pretende analisar a aplicação das premissas neoliberais e suas 

consequências para, juntamente com o fenômeno da transnacionalidade, envidar esforços a 

fim de unir os atores sociais transnacionais em prol de interesses comuns. Interesses estes que 

dizem respeito à grande maioria da população, pois põe em cheque as tristes conseqüências 

sociais verificadas na atualidade e instigam os seres humanos a buscar o reconhecimento e 

proteção que há tempos não é vivenciada. 

2 ANOTAÇÕES INICIAIS ACERCA DO NEOLIBERALISMO 

O prefixo “neo”, acrescido ao termo liberalismo como nova roupagem atribuída ao 

liberalismo clássico – reformulado – se deu devido à necessidade de se adequar o liberalismo 

a um contexto marcado por inúmeros acontecimentos históricos oriundos de grandes 

transformações sociais, políticas e econômicas pelas quais passou o mundo ocidental depois 

do período da Grande Depressão[1]. 

Em meio a um contexto histórico de profundas transformações e anseios sociais, o 

neoliberalismo despontou exatamente no final da Segunda Guerra Mundial formando, assim, 

a base teórica do pensamento neoliberal[2]. 

Referidas ideias, enunciadas por Fredrich August Von Hayek, demonstraram uma profunda 

reação ao Estado assistencialista e interventor na economia, asseverando que a atividade 

estatal deveria ser restrita somente a determinadas atuações[3]. Além disso, a doutrina 

neoliberal teve seu percurso de estruturação através das idéias do teórico Milton Friedman, 

pertencente à Escola de Economia de Chicago, o qual transformou o meio acadêmico em um 

verdadeiro meio de difusão dos seus preceitos principalmente na década de 1950[4]. 

Portanto, foi no período do pós-guerra que a reação teórica e política ao modelo 

intervencionista do Estado começou a tomar fôlego. Considerando a intervenção estatal como 

o principal fator da crise do sistema capitalista de produção, os neoliberais ocuparam-se por 

impugnar toda limitação dos mecanismos de mercado por parte do Estado, entendendo este 

fator como uma ameaça letal à liberdade econômica e política da sociedade. 

A partir dos anos 70[5], com a crise do modelo econômico instituído após os conflitos 

mundiais, o mundo capitalista entra em profunda recessão e o neoliberalismo – conhecido por 

muitos como a “nova direita”[6] – passa a ocupar um considerável papel de destaque. O 

modelo neoliberal ganha força política, econômica e jurídica, extrapolando o debate do 

círculo restrito inicial, atingindo o grande público através da propagação dos seus principais 

argumentos, os quais passam a ser elencados a partir deste momento. Em suma, foi durante a 

década de 1980, principalmente com a queda do Muro de Berlim em 1989 e o fracasso das 
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experiências socialistas, que o chamado capitalismo total – sob a bandeira do famoso 

Consenso de Washington[7] – atinge seu ápice. 

2.1 Os argumentos neoliberais 

A ideologia de apologia ao mercado, baseada nos conceitos liberais clássicos do século XVIII 

e recuperada pelos teóricos neoliberais, firma-se na razão econômica da superioridade dos 

mercados sobre o Estado, impedindo o que se denomina de servidão moderna. Neste 

momento ocorreu o que Karl Marx chamava de “fetichismo da mercadoria”[8], que sugere 

que a mercadorização do ser humano chegou a níveis inimagináveis. Além disso, este novo 

modelo recuperou o pensamento de alguns liberais clássicos do século XVII como Adam 

Smith, David Ricardo[9] e John Stuart Mill[10], em relação a conceitos como “mão 

invisível”, “mercados livres”, “sociedade aberta” [11] e “utilitarismo”. 

Em síntese, o modelo neoliberal pode ser apresentado a partir de quatro premissas básicas: a) 

os agentes individuais, ao tomar suas decisões, as fazem motivadas unicamente na defesa dos 

seus próprios interesses; b) as interações baseadas no interesse próprio não levarão ao caos 

social, pois fazem parte da própria ordem natural humana, resultando em uma harmonia 

social; c) o mercado seria o grande responsável pela interação entre os direitos individuais e a 

manutenção da ordem natural; d) por fim, qualquer intervenção no mercado é inaceitável e 

indesejável, por inviabilizar a conservação dessa pretensa ordem social[12]. 

O mercado, seguindo a teoria neoliberal, desempenharia um duplo papel na promoção de uma 

sociedade livre: de um lado, porque garante a liberdade econômica e do outro, a liberdade 

política. Assim, ele seria a realidade empírica central que se contrapõe aos seguintes 

conceitos: um positivo, com a concepção de mercado perfeito ou de concorrência perfeita; e 

um negativo, que seria o caos para exprimir a possibilidade de destruição do mercado. 

Portanto, para que o mercado pudesse cumprir com sua função de alocação eficiente dos 

recursos econômicos – terra, capital e trabalho -, os neoliberais profetizam a idéia de que a 

interferência do Estado deve ser sempre a mínima possível, cabendo-lhe somente a proteção 

das liberdades dos indivíduos e a preservação da lei e da ordem. 

No entanto, a desregulamentação das atividades econômicas pelo Estado e sua atuação 

reduzida pode ser entendida da seguinte forma: o poder estatal é liberado de todo e qualquer 

empreendimento econômico ou social que possa interessar ao capital privado nacional e 

transnacional. Trata-se de criar o Estado mínimo, que apenas estabelece e fiscaliza as regras 

do jogo econômico. Por sua vez, a necessidade neoliberal de manter este Estado mínimo vem 

ao encontro do entendimento de que o grande inimigo do progresso e do desenvolvimento era, 

e sempre foi, o Estado. 

Desta forma, o Estado sempre foi visto como um mau gestor, o qual não deveria interferir nas 

atividades econômicas, principalmente na atuação de empresas privadas. Tudo isso somente 

demonstra a real intenção neoliberal quanto ao “enxugamento” das atividades estatais que 

pudessem representar qualquer tipo de empecilho aos ideais ora propagados. 

Em síntese, o resultado primordial da implantação dos objetivos do Consenso de Washington 

foi a destinação de maiores verbas às camadas mais ricas da população, acentuando-se, 

portanto, a diferença entre os mais privilegiados e as classes menos favorecidas[13]. 
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2.2 As falácias neoliberais 

As iniciais críticas tecidas ao neoliberalismo se fundam na afirmação de que seus ideais 

seriam uma cópia fiel da teoria liberal defendida há anos, a qual se demonstrou incapaz de 

realizar o bem comum e atender aos anseios sociais da época. Muitas alegações em desfavor 

da teoria neoliberal comprometem, inclusive, toda sua argumentação. O principal fator reside 

no posicionamento de que o mercado livre seria o único mecanismo promotor do crescimento 

e do desenvolvimento. Tal assertiva é refutada por Manfredo Araújo de Oliveira: 

O mercado supre a falta de conhecimento, mas jamais fornece propriamente informações, pois 

ele é simplesmente um mecanismo que transmite reações: pelo mercado sabemos que 

atividade cortar, mas não sabemos que atividade desenvolver. O mercado é, assim, um 

simples sistema ex-post, e por esta razão mesma não pode haver no mercado uma tendência 

ao equilíbrio, uma vez que tal tendência pressupõe a possibilidade de derivar indicações 

confiáveis de ação ex-ante[14]. 

Seguindo a mesma linha, Nelson Werneck Sodré entende que o neoliberalismo não passa de 

uma farsa. Trata-se de um disfarce com que se apresenta a forma política que pretende o “fim 

da História, isto é, os ricos ficarão mais ricos e os pobres ficarão mais pobres, e tudo será 

como no país das maravilhas. A realidade não importa, as características nacionais não 

importam, os interesses do povo não importam”[15]. 

Odete Maria de Oliveira afirma ser o neoliberalismo “[...] um conjunto de princípios e 

processos que busca beneficiar pequeno número de particulares, para isso controlando a maior 

parte possível da sociedade civil, com o objetivo de maximizar os interesses individuais”[16]. 

Segundo a autora, a economia neoliberal não passa de um mito[17] que visa a conservação do 

status quo determinado pelas gigantescas corporações mundiais oriundas deste sistema. É a 

manutenção do status quo que constitui um forte mecanismo da ordem neoliberal, impondo a 

conservação dos métodos políticos adotados, obstaculizando a formação de qualquer 

movimento social de resistência ou questionamento. Assim, impedindo a mobilização social, 

afastar-se-ia o cumprimento dos direitos humanos inseridos na produção capitalista global. 

Contrapondo as transformações neoliberais com as características evidenciadas 

atualmente[18], Boaventura de Sousa Santos conclui que o resultado da implementação 

neoliberal pode ser resumida na seguinte ordem: as economias nacionais devem se abrir ao 

mercado mundial e os preços locais devem se adequar aos preços internacionais; as políticas 

monetárias devem ser orientadas para a redução da inflação e da dívida pública; os direitos de 

propriedade privada devem ser claros e invioláveis; o setor empresarial do Estado deve ser 

privatizado; a regulação estatal da economia deve ser mínima; as políticas sociais devem ser 

reduzidas[19]. 

Outrossim, há que se ressaltar que a classe capitalista transnacional enaltecida pelos 

neoliberais ultrapassa, por exemplo, as organizações nacionais de trabalhadores[20]. Em todos 

os países em que se tem aplicado as políticas neoliberais durante as três últimas décadas, se 

detecta a emergência da aliança entre as multinacionais e uma classe política composta por 

membros ricos. Suas principais características consistem em uma grande transferência de 

riqueza pública até as propriedades privadas, com o incremento das distâncias entre os 

imensamente ricos e os pobres descartáveis[21]. 
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Nesta linha de raciocínio, Naomi Klein entende que os ideais neoliberais não passam de uma 

ideologia perigosa, os quais somente serão alcançados mediante alguma espécie de colapso 

social. Contudo, a autora evidencia a possibilidade de coexistência pacífica entre a economia 

de mercado e um aparato social digno aos seres humanos. 

É perfeitamente possível possuir uma economia de mercado que não exija tamanha 

brutalidade nem necessite de um nível tão primitivo de ideologia pura. Um mercado livre, 

com uma oferta de produtos determinada, pode coexistir com um sistema de saúde pública, 

escolas para todos e uma grande porção da economia [...]. Também é possível pedir às 

empresas que paguem salários decentes, que respeitem o direito dos trabalhadores a formar 

sindicatos, e solicitar aos governos que atuem como agentes de redistribuição da riqueza 

mediante os impostos e as subvenções, com a finalidade de reduzir ao máximo as brutais 

desigualdades que caracterizam o Estado corporativista[22]. 

Para o consenso neoliberal, o crescimento e a estabilidade econômica se assentam na redução 

dos custos salariais e dos direitos laborais, proibindo a indexação dos salários aos ganhos de 

produtividade, bem como os ajustamentos em relação ao custo de vida. “A economia é, assim, 

dessocializada”[23]. Enquanto isso, os trabalhadores continuam prisioneiros das fronteiras 

nacionais em um mundo que não reconhece fronteiras. E mais: é nesse contexto de não 

interferência estatal que são reduzidas as ações do Estado no que se refere à proteção e 

garantia social, resultando no aumento da pobreza, do desemprego e da exclusão social. 

2.2 O resultado: desemprego, pobreza e exclusão social 

Diante das premissas propagadas pelos neoliberais, verifica-se a defesa de um mercado livre 

como propulsor da riqueza mundial. Evidencia-se que, longe de gerar a abundância para todos 

e erradicar a pobreza, esta é corriqueiramente aprofundada[24]. Os participantes do sistema 

produtivo são quedados à redução das suas principais garantias e inseridos em padrões de 

pobreza facilmente evidenciados atualmente. 

A verdadeira explicação para o repúdio dos neoliberais à efetivação dos direitos econômicos e 

sociais é simples[25]: deve existir um investimento em massa visando arcar com os gastos 

sociais necessários, além de um aparato público que possa regular o mercado, visando 

minimizar as desigualdades sociais, garantindo, portanto, a igualdade entre os cidadãos. E isso 

é tudo o que os neoliberais não querem. 

Nos países periféricos, o quadro tem sido desolador. Desigualdades de vários níveis são 

aprofundadas e redefinidas à ação de um capitalismo sem diques. Em um cenário de extrema 

vulnerabilidade, em que a moeda está sob o controle dos “de fora”, os governos têm limitadas 

suas autonomias para a concretização de suas próprias políticas [...]. No mundo do trabalho, 

as taxas de desemprego são elevadíssimas e a organização coletiva dos trabalhadores perde 

força, com reflexos negativos à formação da consciência que têm de si os trabalhadores como 

classe social.[26]. 

O debate sobre a pobreza, que ganha centralidade na agenda reformadora liberal, “[...] se 

afasta abertamente de uma perspectiva geral de enfrentamento, não simplesmente da pobreza, 

mas de um leque mais amplo de problemas, que a grosso modo, configura a questão 

social”[27]. Além disso, os avanços tecnológicos[28], juntamente com o poderio das relações 

estipuladas pelas empresas transnacionais, ambos motivados pela política neoliberal do maior 

lucro pelo menor custo, fazem com que o desemprego cresça a cada ano. 
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Nesse padrão sistêmico, os Estados centrais passam não apenas à condição de cúmplices, mas 

de atores importantes de um processo que envolve grandes bancos, grandes empresas 

industriais, fortunas, investimentos institucionais (fundos) e os próprios Estados nacionais por 

meio de seu Tesouro Nacional e dos Bancos Centrais. Daí as privatizações, a liberação 

financeira e a dos mercados, cuja tônica é a liberdade de circulação dos capitais. A tela de 

proteção à classe dos assalariados desorganiza-se, tornando-se estratégica a flexibilização do 

mercado de trabalho para possibilitar a contratação da força de trabalho com menos 

barreiras[29]. 

Na verdade, é possível perceber que, diante do aumento abrupto das relações e trocas entre 

pessoas, empresas ou Estados localizados nos quatro cantos do planeta, no qual, “Em termos 

econômicos, o globo já não é mais tão grande e vasto, e não conhece países distantes”[30], 

confirma-se que “A suposta inevitabilidade dos imperativos neoliberais afetou de forma 

irreversível o âmbito e a forma de poder de regulação do Estado Constitucional 

Moderno”[31], tendo em vista as inúmeras demandas e relações transnacionais evidenciadas 

na atualidade. 

3 ESTADO E TRANSNACIONALIDADE 

Dentre os fatores que denotam os primeiros indícios da transnacionalidade, cita-se o término 

da Guerra Fria e a integração do bloco comunista ao mercado mundial. Para Beck[32], a partir 

deste momento tem-se o aprofundamento de alguns aspectos vitais da dinâmica capitalista - 

entendida neste estudo como a verificação do aprofundamento dos ideais neoliberais -, 

coincidindo, portanto, com o surgimento do neoliberalismo[33]. 

E é neste contexto de intensificação das relações sociais, unificação do mercado e aparente 

desaparecimento das fronteiras geográficas dos Estados, ambos circundados pelos efeitos da 

globalização, que se verifica um conjunto de processos que interferem na soberania, 

identidade e poder dos Estados, sendo, para muitos, uma situação irreversível[34]. 

Segundo Beck, a ruptura dos limites territoriais dos Estados demonstram a possibilidade de 

uma participação efetiva da sociedade civil, e a globalidade[35] se concretiza como uma 

premissa para a trilhagem de novos caminhos políticos. É isso que o autor chama de 

“glocalização”, ou seja, a interdependência entre o global e o local, de que a humanidade está 

tomando consciência através das relações transnacionais existentes. 

No entanto, apesar de Beck afirmar que a globalidade evidencia o desmanche da unidade do 

Estado e da sociedade nacional[36], entende-se ser incontestável que o globo está diante do 

enfraquecimento da figura do Estado diante dos efeitos da globalização, enrobustecidos pela 

aplicação dos ideais neoliberais. 

Nesta situação, o próprio Estado – o Estado moderno do tipo europeu – dir-se-ia estar 

ameaçado ou em crise: pela dificuldade ou pela impossibilidade de satisfazer maiores e mais 

diversificadas necessidades coletivas, por tendências centrífugas de diversa natureza, por 

diversos processos de integração regional ou continental e pela globalização. No entanto, não 

parece que tão cedo ele vá desaparecer e que vá emergir um modelo político alternativo 

[...][37]. 

Na verdade, seguindo o pensamento de Jorge Miranda, não se chegou ao fim da história; 

apenas se chegou ao fim de certa era, significando, portanto, segundo a concepção de Paulo 
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Cruz[38], que o Estado não está fadado a desaparecer, nem mesmo se propõe a criação de um 

“Super-Estado”. 

Além disso, um dos principais sintomas do enfraquecimento do Estado estaria na fragilização 

da sua soberania[39], não sendo mais possível, portanto, tratar da sua concepção clássica. Isso 

corrobora com o fato de que o Estado, diante das múltiplas relações em que está inserido, bem 

como da importância da atuação conjunta destes em prol de uma pauta axiológica comum, 

precisa alcançar uma redefinição qualitativa e funcional para a categoria soberania[40]. Seria 

exatamente o que os ensinamentos de Hermann Heller[41], ao propor uma Teoria do Estado a 

partir da realidade social, denotam que a soberania é dinâmica e está em constante 

reconstrução. 

Ocorre que, diante da realidade atual, o Estado deve adequar-se às novas relações existentes, 

pois sua soberania perdeu e perde, gradativamente, sua essência. Isto porque a globalização 

econômica, sob as premissas neoliberais, gerou relações de interdependência entre os Estados, 

redimensionando, portanto, os papéis dos Estados nacionais. 

Por sua vez, o fenômeno internacional[42], até então utilizado como fomentador das relações 

entre os Estados nos séculos XIX e XX, não é mais suficiente para denominar as ocorrências 

hoje verificadas. A intensificação das relações de alcance global passaram a denotar que o 

Estado Constitucional Moderno[43] encontra-se fragilizado, no sentido de não conseguir dar 

respostas satisfatórias à sociedade, diante das complexas demandas e problemas sociais 

verificados na atualidade[44]. Conforme menciona Beck, “Surge „o mundo do tempo 

compacto‟. Eventos de variadas regiões do planeta e significados diversos são agora 

deslocados para um eixo temporal e não mais para vários”[45]. 

Referidos Estados, dotados de uma soberania – enfraquecida -, diminuição da capacidade de 

regular internamente seus ordenamentos jurídicos e políticos - bem como os indivíduos que a 

eles “pertencem” -, se deparam com a ocorrência de inúmeras relações que transpassam a 

figura Estatal. Consequentemente, novas relações de poder e concorrência são verificadas, e 

novos fatores de incompatibilidade entre os atores sociais e as unidades estatais são colocadas 

à prova a cada dia. Verifica-se, portanto, a Transnacionalidade. 

Desse modo, cabe convencionar que: 

[...] a expressão latina trans significaria algo que vai “além de” ou “para além de”, a fim de 

evidenciar a superação de um lócus determinado, que indicaria que são perpassadas diversas 

categorias unitárias, num constante fenômeno de desconstrução e construção de significados. 

Diversamente da expressão inter, a qual sugere a ideia de uma relação de diferença ou 

apropriação de significados relacionados, o prefixo trans denota a emergência de um novo 

significado construído reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços 

nacionais, inclusive de modo que não seja pensado internacionalmente, e sim no surgimento 

de algo novo, de um espaço transpassante, que já não se encaixa nas velhas categorias 

modernas[46]. 

Dentre estes novos significados surgidos a partir destas relações transpassantes, que não 

reconhecem fronteiras, cita-se, seguindo Cruz e Bodnar, a possibilidade da emergência de 

novas instituições multidimensionais que buscam, incessantemente, por respostas satisfatórias 

aos fenômenos globais contemporâneos. 
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Sem sombra de dúvidas, a compatibilização dos fenômenos globais com a justa distribuição 

de riquezas no globo, uma nova concepção de civilização e o atendimento aos direitos do 

homem demonstra ser um grande e premente desafio em épocas transnacionais. Isto é o que 

Paulo Cruz define como a “republicanização da globalização”[47]. 

Marcos Leite Garcia[48] aponta que o fenômeno da transnacionalidade dá-se a partir de 

demandas transnacionais, as quais, por sua vez, estão relacionadas com a efetividade dos 

direitos difusos e transfronteiriços sendo, portanto, questões fundamentais para os seres 

humanos, intituladas pelo autor como “novos” direitos. 

Verifica-se, portanto, que as demandas transnacionais não são somente aquelas ligadas 

diretamente às questões econômicas. Elas correspondem às conseqüências da aplicação dos 

ideais neoliberais Diz-se isso, pois, em um mundo em que se fala somente em valores e 

mercado, passa a ocupar lugar no esquecimento – intencional – outros fatores e relações que 

compõem a transnacionalidade, quais sejam: as relações sociais que têm ligação com a 

sobrevivência do ser humano e que, atualmente, não possuem efetividade e reconhecimento se 

continuarem sendo tratadas somente no âmbito do Estado nacional. Têm-se, portanto, as 

relações sociais transnacionais. 

3.1 Os atores sociais transnacionais 

Quem é a sociedade civil transnacional? Quais são os espaços sociais transnacionais? Estas 

são perguntas que surgem quando se pensa no fenômeno da transnacionalidade e o espaço 

ocupado pelo ser humano dentro desse processo. 

Beck[49] afirma que a condição das comunidades transnacionais é paradoxal. Quais são estas 

comunidades transnacionais? 

Como tentativa de respostas aos questionamentos, basta que olhemos ao nosso redor e 

perceberemos que tudo o que ocorre, em qualquer local do mundo, denota uma relação social 

transnacional, pois está inserido na sociedade civil – que hoje é transnacional e, 

consequentemente, compõem uma comunidade transnacional. 

O Ser humano transnacional é, nada mais nada menos aquele que migra em busca de 

melhores condições; que compra uma mercadoria produzida em um país longínquo; que é 

afetado por catástrofes ambientais transnacionais; que acessa à internet e acompanha os 

últimos acontecimentos políticos no continente vizinho, ou que hoje está no verão do 

Hemisfério Sul e amanhã convive com a neve Europeia. 

Seguindo Hermann Heller, nunca se pode considerar o Estado unicamente como função da 

economia e Este deve ser concebido “[...] partindo da totalidade da realidade social, dentro da 

qual a atividade econômico-técnica não é mais que um momento [...]”[50]. Portanto, é através 

das relações sociais que se poderá criar centros de poder transnacionais, superando a ideologia 

do Direito Internacional e buscando a efetivação ou proteção daqueles que se não possuem 

nem voz nem poder diante da globalização. 

Boaventura de Sousa Santos propõe, sob a denominação de “legalidade cosmopolita 

subalterna” através de uma “globalização desde abajo” uma globalização contra-hegemônica, 

dotada de um aporte jurídico denominado como “la legalidad cosmopolita subalterna”. 
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[...] no contexto da globalização neoliberal, os mais desesperados e marginalizados, aqueles 

que vivem na pobreza e estão excluídos dos benefícios da cidadania social por questões de 

classe, gênero, raça ou opressão étnica, representam a imensa maioria da população do 

mundo. O fato para a criatividade institucional, portanto, não pode ser abordado senão 

privilegiando àqueles que foram excluídos como atores e beneficiários das novas formas de 

legalidade e políticas globais[51]. 

Referido autor, ao fazer menção ao cosmopolitismo, tem defendido que nem a nacionalidade, 

nem as fronteiras estatais possuem relevância moral em relação às questões de justiça. Para 

tanto, “[...] o cosmopolitismo, seja sob a forma das doutrinas de direitos humanos [...] ou dos 

movimentos sociais transnacionais contemporâneos, implica projetos contra-hegemônicos que 

pretendem superar as hierarquias e as fronteiras interestatais”[52]. 

Diante disso, os atores sociais transnacionais comporiam, portanto, um vasto conjunto de 

redes, iniciativas, organizações e movimentos que lutam contra os resultados econômicos, 

sociais e políticos da globalização econômica; ou seja, compõem um movimento contrário à 

exclusão social, no sentido mais amplo da expressão. 

A estes atores que, agindo localmente - por possuir conhecimento certeiro acerca das 

peculiaridades e necessidades locais - se unem com outros grupos de atores transnacionais 

com objetivos comuns, seria oportunizada a inclusão através da formação de redes sociais 

transnacionais que prezam pela inclusão social e maior participação política dos seus pares, 

pois “A realização dos direitos exige a emancipação humana que se produz quando o homem 

e o cidadão se fundem, o que implica o reconhecimento a e organização das próprias forças 

como forças sociais”[53]. 

Conforme menciona Marcos Leite Garcia: 

A transnacionalização não poderia, em nenhuma hipótese, isolar ainda mais o cidadão dos 

centros de poder, pelo contrário, caberá reforçar sua participação e a garantia de seus 

interesses e direitos fundamentais, isso se daria através da chamada democracia participativa. 

[...] não seria a total superação do Estado nacional, mas sim sua abertura para a resolução de 

problemas comuns inerentes à toda família humana. Uma vez que não podemos mais 

pretender a superação de problemas globais e difusos de forma individual[54]. 

Então, através da já citada “republicanização da globalização”, os atores sociais 

transnacionais, unidos por demandas transnacionais comuns – ou pautas axiológicas comuns -

, teriam a possibilidade de ampliação do espaço político de debate, de reflexão e deliberação 

acerca da efetivação destes novos direitos através de uma conscientização de união de 

esforços a favor do exercício da democracia[55] representativa através da articulação dos 

espaços políticos, jurídicos e sociais. 

No entanto, é sabido da necessidade de se repensar a democracia que, para Paulo Cruz, deve 

ocorrer sob duas vertentes: através da pluralidade de atores em disputa da governabilidade 

mundial e diante da pluralidade de culturas que enunciam que a liberdade deve estar a serviço 

da inclusão social e da igualdade. Isso porque foi o aumento dos aspectos heterogêneos da 

sociedade globalizada que acabou por demonstrar que os moldes atuais da democracia 

representativa, por si só, é insuficiente para resolver os problemas sociais existentes. 
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Para tanto, urge a criação de novas instituições transnacionais com características 

democráticas, promovidas e compostas pelos atores sociais transnacionais que clamam, há 

tempos, por reconhecimento, os quais, indubitavelmente, promoveriam uma constante e livre 

discussão dos “novos” direitos sob bases de solidariedade e cooperação mundial. 

Considerações finais 

O presente estudo teve por objetivo principal analisar as conseqüências sociais produzidas 

pela globalização econômica neoliberal sob o fenômeno da transnacionalidade. 

Da análise dos resultados obtidos com a implementação neoliberal é possível afirmar que os 

ideais pugnados pelos defensores do Consenso de Washington são demonstrados 

amargamente através das dificuldades enfrentadas pelos seus seguidores em retomar uma 

trajetória estável de crescimento econômico e social. O ataque aos direitos básicos dos seres 

humanos, aos padrões sociais, ao cuidado com o planeta e à democracia efetiva em todo o 

mundo é o produto dessas “vitórias”. 

Os insatisfatórios resultados econômicos e sociais oriundos do sistema neoliberal relatam, 

simplesmente, o descontentamento de um povo com relação ao potencial altamente conflitivo 

e fragmentador destas políticas, pois, quanto mais veloz é a sua expansão, mais intensa é a 

exclusão social que conduz ao desemprego, problemas sociais, catástrofes ambientais, 

exclusão e marginalização. 

Verificou-se que diante da liberação dos fluxos de mercadorias e capitais, empresas 

transnacionais possuem poder de decisão que se sobrepõem aos Estados nacionais. Estes, por 

sua vez, diante do crescimento avassalador da economia global e dos mercados mundiais, não 

conseguem solucionar as demandas que lhes são propostas diariamente. As demandas são 

transnacionais. 

Diante deste contexto, verificou-se que as fronteiras geográficas não condizem mais à ideia de 

separação de diferentes culturas; as soberanias nacionais não mais se referem ao poder 

superior e inquestionável. Tudo pode estar em qualquer lugar, em qualquer tempo. As 

mercadorias, o capital e o ser humano são transnacionais. O Estado está enfraquecido. 

É neste momento que se verifica que os atores sociais transnacionais, unidos por demandas 

transnacionais comuns, podem ampliar o espaço político de debate, de reflexão e deliberação 

acerca da efetivação dos novos direitos através da união de esforços a favor do exercício de 

uma – repensada – democracia. Espaços políticos, jurídicos e sociais devem ser articulados 

por estes atores em prol da inclusão social e da igualdade. 

Atores sociais transnacionais defendendo premissas transnacionais necessitam fomentar a 

futura criação de instituições transnacionais dotadas de características democráticas a fim de 

ouvir os clamores dos que viram seu reconhecimento e proteção se esvair em uma época que a 

economia se transformou na base democrática existente. 
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[1] “A identidade entre os princípios presentes nas teses liberais clássicas e os conteúdos dos 

novos liberais é mais íntima do que parece. Ambos aceitam uma atuação seletiva do Estado, 

reconhecem o caráter desigual da sociedade de mercado e preceituam que a livre iniciativa 

pode e deve conviver com algum grau de desigualdade”. MALAGUTI, Manoel Luiz; 

CARCANHOLO, Reinaldo A.; CARCANHOLO, Marcelo D. (Orgs). Neoliberalismo: a 

tragédia do nosso tempo. 3.ed. São Paulo: Cortez, 2002. p. 63. 

[2] “[...] o pensamento dos teóricos do neoliberalismo – Ludwig Von Mises, Friedrich August 

Vom Hayek, Milton Friedman – então concentrados na cidade de Mont Pèlerin e revelando-se 

contrários à intervenção do Estado na economia, elaboraram as vertentes da doutrina do 

neoliberalismo com base nessa proposta fundamental de Estado mínimo e máximo mercado”. 

OLIVEIRA, Odete Maria de. Teorias globais e suas revoluções: fragmentações do mundo. 

Ijuí: Unijuí, 2005. v. 3. p. 197. 

[3] “Em princípio, não há incompatibilidade entre o Estado oferecer maior segurança 

auxiliando na organização do sistema de previdência social e a preservação da liberdade 

individual. À mesma categoria pertence também o aumento da segurança proporcionado pelo 

Estado na forma de assistência [...]. Sempre que a ação pública é capaz de mitigar desastres 

dos quais o indivíduo não se pode defender e cujas conseqüências não pode precaver-se, tal 

ação deve, indubitavelmente ser empreendida”. HAYEK, Fredrich August. O Caminho da 

servidão. Tradução de Anna Maria Capovilla, Jose Italo Stelle, Liane de Morais Ribeiro. 

5.ed. Rio de Janeiro: Instituto Liberal, 1990. p. 124. Além de não se ater somente às principais 

críticas formuladas por Adam Smith, Fredrich August Hayek passou também a desenvolver e 

aprofundar as implicações políticas da socialização mercantil, atacando toda e qualquer 

limitação de atuação do mercado por parte do Estado. O mau caminho, conforme sugere o 

título da sua obra, seria o caminho da servidão, evidenciado no intervencionismo estatal, que 

tende a eliminar o que existe de livre nas nações civilizadas. HAYEK, Fredrich August. Op. 

Cit. p. 126-127 

[4] “Ainda que tinha muitos mentores e colegas que acreditavam firmemente que no laissez-

faire mais radical, foi o impulso de Milton Friedman o que deu à escola seu fervor 

revolucionário. [...] A missão de Friedman [...] se baseava no sonho de regresso a um estado 

“natural” onde tudo estava em equilíbrio, antes que as divergências humanas criassem os 

patrões responsáveis pelas distorções. [...] Friedman sonhava em eliminar os donos da 

sociedade e devolvê-las a um estado de capitalismo puro, purificado de toda interrupção como 

foram as regulações do governo, as barreiras tarifárias e os interesses de certos grupos”. 

KLEIN, Naomi. La doctrina del shock: el auge del capitalismo del desastre. Barcelona: 

Ediciones Paidós Ibérica, 2007. p. 79-80. 
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[5] Os dois primeiros partidos políticos a incluírem em seus programas as retóricas 

neoliberais foram: o Partido Conservador da Grã-Bretanha e o Partido Republicano dos 

Estados Unidos. O Partido Conservador Britânico conseguiu eleger em 1979 com a bandeira 

neoliberal praticamente a metade dos membros do parlamento (47%) e, em conseqüência, 

indicou um dos seus membros para chefiar o governo: Margaret Tatcher, também conhecida 

como a dama-de-ferro. Logo após Ronald Reagan assumir a presidência dos Estados Unidos, 

o Partido Republicano americano tornou-se um modelo para governos que seriam adotados 

posteriormente por outros países, voltando-se sempre à redução da tributação, contenção de 

gastos públicos, grandes possibilidades do setor privado e a seletividade dos serviços 
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O “CASO DO ALGODÃO” (WT/DS267) NO ÓRGÃO DE SOLUÇÃO DE 

CONTROVÉRSIAS DA OMC 
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RESUMO 

 

O presente trabalho propõe-se a analisar a importância do ―caso do algodão‖, no 

contexto do Órgão de Solução de Controvérsias da Organização Mundial do Comércio, seus 

antecedentes, seu desenvolvimento e suas possíveis consequências.  Divide-se 

cronologicamente em relação às etapas do feito, o qual é paradigmático por tratar-se do 

primeiro caso postulado por país em desenvolvimento contra país desenvolvido. Além disso, 

sob a perspectiva do Direito Processual Internacional, o caso é emblemático por ter pecorrido 

todas as etapas previstas no Entendimento sobre Soluções de Controvérsias da OMC. Apesar 

das oportunidades de melhora no procedimento, a atuação do Brasil demonstrou-se profícua. 

Especialmente em viés não revolucionário de atuação internacional, o mecanismo em tela 

constitui ferramenta idônea aos fins aos quais foi estabelececido.      

 

Palavras-Chave: OMC; Solução de Controvérsias; ―caso do algodão‖; subsídios. 

 

ABSTRACT 

 

The present work intends to analyse the Cotton Upland case‟s importance, inside the 

World Trade Organization’s Dispute Settlement Body, its background, its evolution, and its 

possible consequences. It is chronologically structured concerning the stages regarded in the 

case, which is paradigmatic for it is the first envolving a developing country as complainant 

and a developing one as respondent. Besides that, through the lenses of the International 

Procedure Law, the case is emblematic once it has crossed all possible stages contained in the 

WTO’s Dispute Settlement Understanding. Notwithstanding the necessity of procedure 
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upgrades, Brazil has been better off with her participation. Especially under a non-

revolutionary perspective of international playing, the mechanism proved being effective tool 

to the ends to which was settled.  

  

Keywords: WTO; Dispute Settlement; Cotton Upland case; subsidies. 

    

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

Diariamente, enquanto são realizadas atividades cotidianas, inúmeras decisões são 

tomadas ao redor do mundo. Essas decisões trazem um sem número de consequências; sejam 

elas de forma direta, como um tratado internacional, ou de forma indireta, como um tratado 

que institui um procedimento, e este sim, no futuro, a nos influenciar com seus frutos.  

A Organização Mundial do Comércio (OMC) é um misto dos dois casos. Às normas 

insculpidas em seu contexto pode-se atribuir a característica de decisão a nos afetar de forma 

direta. Um tratado sobre a possibilidade de concessão de subsídios agrícolas, ou proibição dos 

mesmos, é exemplo disso. Para um habitante de São Desidério, no oeste do estado da Bahia, 

as condições nas quais é comercializado o algodão brasileiro no exterior significam estar ou 

não empregado. A economia do pequeno município gira em torno do algodão. Entretanto, as 

consequências não encerram sua cadeia por lá. As influências na oferta e na demanda vão 

sendo repercutidas através das transações comerciais por todo território baiano, e, por que não 

dizer, por todo território nacional. Ou seja, os resultados de vendas do algodão, por exemplo, 

considerados em conjunto, podem ser determinantes para a expansão econômica brasileira, o 

que, em última instância, cumprirá papel fundamental no fato de nossos familiares, vizinhos, 

amigos, e de nós mesmos estarmos empregados ou não. 

No que concerne às formas indiretas de consequência, podemos notar, ainda no âmbito 

da OMC, o mecanismo de solução de controvérsias. Instituído através da decisão conjunta dos 

países membros da organização, o mecanismo é atualmente o responsável pela resolução de 

desinteligências envolvendo conteúdo normativo da OMC. É mecanismo do qual se espera 

alternativa na busca pela garantia de aplicação das normas em tela. Com base ainda no mesmo 

exemplo, nota-se a importância de procedimento para garantir a aplicação de um acordo sobre 

subsídios. A vida do morador de São Desidério sofrerá impactos indiretos da decisão que 

instituiu o mecanismo, assim como a economia nacional, em última análise. 
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Nesse sentido, a informação sobre tais decisões cumpre papel fundamental. Essas 

informações permitem a participação ativa de cidadãos de Estados democráticos de Direito. Já 

que somos alijados do poder decisório internacional, que sejamos, ao menos, atuantes como 

eleitores de quem realiza essas decisões. A presença e a pressão da opinião pública são 

fundamentais para que possamos de fato aproximarmo-nos de conjuntura verdadeiramente 

democrática. O autor português José Saramago vez em quando nos brindava com sua 

clarividência acerca do cenário internacional. Dizia o autor que não estamos atualmente 

vivendo uma conjuntura democrática
2
, ainda que vivamos no país mais pretensamente 

democrático possível
3
. Não escolhemos os verdadeiros tomadores de decisões globais. Não 

escolhemos diretamente o Diretor-Geral da OMC, nem mesmo o presidente do Banco 

Mundial, ou do Fundo Monetário Internacional. Ao autor assistia total razão.  

Para sairmos de semelhante condição é necessário buscarmos novas fontes de dados e 

perspectivas de análise. A informação é vital para, ao menos, iniciarmos  pressão através da 

opinião pública, e esta sim, talvez nos representar de forma efetiva. 

Ao compilar as principais informações sobre o desenvolvimento do caso em 

específico, o estudo propor-se-á a elencar algumas de suas peculiaridades, para, por fim, 

investigar suas possíveis consequências para o Direito Internacional. 

 

2 – O “CASO DO ALGODÃO” 

O acompanhamento próximo dos casos específicos em disputa na OMC é 

extremamente importante. Através desse acompanhamento, é possível estabelecer o perfil 

jurisprudencial dos órgãos decisórios de um sistema de solução pacífica de controvérsias 

relativamente recente. Nesse período inicial - de construção de precedentes – é ainda mais 

                                                             
2 “O principal objetivo de Saramago no Ensaio sobre a lucidez foi questionar a democracia, tema que, para ele, 

parece intangível no mundo atual, como declarou para vários jornais na época do lançamento de seu livro: “no 

mundo tudo se discute, tudo é objeto de debate, mas a democracia surge como pura, inatingível, intocável", 

disse o escritor, destacando que "é o poder econômico que realmente governa, usando a democracia a seu 

favor" (SARAMAGO, 2004)‖ In: MIRANDA, Maressa da Silva. A democracia em José Saramago: cegueira, 
sombra e lucidez numa democracia possível. Disponível em: 

http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/brasilia/08_173.pdf . Acesso em: 20 de setembro de 2010. 
3 ―A democracia em que vivemos é uma democracia sequestrada, condicionada, amputada. Porque o poder do 

cidadão, o poder de cada um de nós limita-se na esfera política a tirar um governo de que não gosta e a por 

outro de que talvez venha a gostar. Nada mais. Mas as grandes decisões são tomadas numa outra esfera e nós 

sabemos qual é: as grandes organizações financeiras internacionais, o FMI, a Organização Mundial do 

Comércio, o Banco Mundial, a OCDE, tudo isso, nenhum desses organismos é democrático. Portanto, como 

podemos continuar a falar de democracia se aqueles que efetivamente governam o mundo não eleitos 

democraticamente pelo povo? Quem escolhe os representantes dos países nessas organizações?” SARAMAGO, 

José. Discurso proferido em 2004. Disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=m1nePkQAM4w . Acesso 

em: 20 maio de 2009.  
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importante participar ativamente das disputas. Dessa forma, os principais atores do comércio 

internacional correm para fazer valer seus interesses e imprimir sua marca no sistema de 

Solução de Controvérsias da OMC. 

Por isso, não é raro, nem surpreendente, perceber a presença dos EUA e da União 

Europeia nas disputas da OMC. Visando a um protagonismo no cenário global, o Brasil 

também vem marcando sua presença
4
. Em 2009, o país chegou a um percentual de 23% (vinte 

e três porcento) de participação nas disputas da OMC, seja como demandante, como 

demandado, ou como terceira parte interessada
5
. Isso representa a quarta posição, ficando 

atrás apenas dos EUA, da União Europeia e do Canadá.  

O caso WT/DS 267, United States – Subsidies on Upland Cotton, ―caso do algodão‖, 

não representa apenas um marco na construção de precedentes com protagonismo do Brasil, 

vez que significou a interpretação do Acordo sobre Agricultura da Rodada Uruguai (AA), do 

Acordo sobre Subsídios e Medidas Compensatórias (ASMC), e do Acordo Geral sobre 

Tarifas e Comércio de 1994 (GATT 1994) pelos órgãos decisórios do Sistema de Solução de 

Controvérsias
6
. O caso é histórico por ser o primeiro iniciado por um país em 

desenvolvimento contra um país desenvolvido. Despertou grande interesse e participação de 

outros países em desenvolvimento, entre eles, principalmente, Benin e Chade, cujas rendas 

nacionais brutas não ultrapassam o montante pago a título de subsídios pelos EUA a um 

grupo restrito de fazendeiros ricos de seu território
7
. O serviço prestado pelo caso aos países 

africanos produtores de algodão foi reconhecido, assim como o papel do Brasil na cruzada 

contra a opressão financeira expressa pelos subsídios
8
. De fato, os prejuízos causados pelos 

                                                             
4 ―Brazil is seen nowadays as a great promoter of international trade liberalization in agriculture.‖ FARIAS, 

Roberto de Souza. Sowing the Seeds of Leadership: Brazil and the Agricultural Trade Negotiations of the 

Uruguay Round, 44, Journal of World Trade, p. 661 
5CARVALHO DE AZEVEDO, Roberto e RIBEIRO, Haroldo de Macedo. O Brasil e o mecanismo de solução 

de controvérsias da OMC . In: PADUA LIMA, Maria Lúcia Labate Mantovanini e ROSENBERG, Bárbara 

(Orgs.). Solução de controvérsias: o Brasil e o contencioso na OMC: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 6. 
6 ARAÚJO, Leandro Rocha de et al. Agricultura e subsídios: o “caso do algodão” (WT/DS 267) In: PADUA 

LIMA, Maria Lúcia Labate Mantovanini e ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). Solução de controvérsias: o Brasil e 

o contencioso na OMC: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 255. 
7 Ibid, p. 261, apud ZUNCKEL, Hilton E. The African Awakeningin United States – upland cotton, Jornal of 

World Trade, v.39, n.6, p. 1076, dez. 2005.  
8― O líder de Estado de Mali, Amadou Toumani Touré, agradeceu hoje ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva 

por sua "luta" contra os subsídios dos Estados Unidos a seus produtores de algodão, porque assim "ajuda o 

progresso de toda a África". ―Lula insistiu em que o Brasil, como todo país em desenvolvimento, "está contra os 

que injetam trilhões de dólares nos mercados internacionais em benefício de poucos, e em detrimento de 

milhares e milhares de agricultores das nações mais pobres". G1. Presidente de Mali agradece "luta" do Brasil 

contra subsídios ao algodão. http://g1.globo.com/Noticias/Mundo/0,,MUL1562443-5602,00-

PRESIDENTE+DE+MALI+AGRADECE+LUTA+DO+BRASIL+CONTRA+SUBSIDIOS+AO+ALGODAO.ht

ml . Acesso em: 08 de abril de 2010. No mesmo sentido: "Tem muita gente que não gostaria que nosso querido 

Brasil fizesse retaliação aos Estados Unidos por conta do algodão. Ora, se a OMC tem regras, ela vale para o 
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subsídios norte-americanos aos países exportadores de algodão da África subsaariana são 

notórios. Em 2001 tais prejuízos chegaram ao montante de 302 milhões de dólares
9
.  

Tudo isso demonstra a distorção no uso dos subsídios. Enquanto deveriam ser 

utilizados ao socorro dos países menos desenvolvidos, acabam servindo como instrumento 

para acentuar as desigualdades. Nessa seara encontramos mais um fator que agrega 

importância ao ―caso do algodão‖: seu impacto nas negociações da Rodada de Doha
10

. A 

questão dos subsídios é considerada crucial no âmbito de tais negociações, e as 

recomendações do caso notoriamente pesam sobre as discussões
11

. Os precedentes podem 

alavancar de vez uma releitura da legislação sobre subsídios, e talvez, enfim, desencadear 

uma aplicação socialmente mais justa, e acordada do instituto.  

 

2.1 – O desenvolvimento do “caso do algodão” 

2.1.1 – Antecedentes 

                                                                                                                                                                                              
Gabão e vale para os Estados Unidos. Não pode valer apenas para um. O que o Brasil fez? Exercitou o direito 

universal, as regras estabelecidas pelos participantes. Graças a Deus, concluímos um acordo e o algodão vai 

perder o subsídio que tinha. E os povos da África, países como o Benin, que produz 400 mil toneladas de 

algodão, vão poder viver mais tranquilamente‖, disse Lula.‖ G1. Brasil deve adiar em 60 dias retaliação aos 

EUA por subsídios ao algodão. http://g1.globo.com/economia-e-negocios/noticia/2010/04/brasil-deve-adiar-em-

60-dias-retaliacao-aos-eua-por-subsidios-ao-algodao.html  Acesso em: 20 de abril de 2010. 
9 ARAÚJO, Leandro Rocha de et al. Agricultura e subsídios: o “caso do algodão” (WT/DS 267) In: PADUA 

LIMA, Maria Lúcia Labate Mantovanini e ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). Solução de controvérsias: o Brasil e 

o contencioso na OMC: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 261, apud ZUNCKEL, Hilton E. The African 

Awakeningin United States – upland cotton, Jornal of World Trade, v.39, n.6, p. 1076, dez. 2005. 
10 ―Export credit instruments are important tools for enterprises used by developing and developed countries to 

face risks of default of transactions and to offer purchasers extended payment of their goods. Although they 
contribute to foster international trade, their misuse is likely to distort competition in the marketplace. In order to 

prevent competition being based on the amount of support received by the domestic Export Credit Agencies 

more than on price and quality of goods traded, states developed international rules within the framework of the 

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) and World Trade Organization (WTO). 

However, the manner in which those rules have been written creates an unbalanced playing field between 

developing and developed countries. During the Doha Development Round, some countries proposed 

amendments in the current WTO norms in order to modify items (j) and (k) of the Illustrative List of Annex I of 

the Subsidies and Countervailing Measures (SCM) Agreement and reduce the unbalances due to the financial 

and risk conditions of developing countries against developed countries.‖ SOPRANO, Roberto. Doha Reform of 

WTO Export Credit Provisions in the SCM Agreement: The Perspective of Developing Countries, 44, Journal of 

World Trade, p. 611. 
11 ―(A sanção) vai deixá-los [os EUA] mais próximos para aceitar o que está sendo pedido na Rodada [de Doha], 

na questão do algodão. Quem sabe faz cair a ficha que há benefício sistêmico em regras mais claras - defendeu o 

ministro [Celso Amorim].‖ O Globo. OMC e Brasil defendem Rodada de Doha. 

http://oglobo.globo.com/economia/mat/2010/04/17/omc-brasil-defendem-rodada-de-doha-916366287.asp . 

Acesso em: 17 de abril de 2010 

―Washington — The United States must act immediately to reform its trade distorting cotton subsidies, 

otherwise its credibility as an international trading partner will be undermined, and significant damage will be 

done to the multilateral trading system, said Oxfam today in response to a WTO panel ruling that confirmed that 

the US has failed to reform its program sufficiently.‖ OXFAM. Oxfam says US must reform illegal cotton 

subsidies, or lose credibility, following WTO panel ruling. Disponível em: http://www.oxfam.org/en/node/210 

Acesso em:  19 de outubro de 2009. 
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Entre 1999 e 2002, não obstante a produção norte-americana de algodão tenha variado 

apenas entre 19,2 (dezenove inteiros e dois décimos) e 20,6% (vinte inteiros e seis décimos 

porcento) da produção mundial – fixando-se em 19,6% (dezenove inteiros e seis décimos 

porcento) em 2002 -, a participação do algodão norte-americano no mercado mundial variou 

entre 23,5 (vinte e três inteiros e cinco décimos) e 39,9% (trinta e nove inteiros e nove 

décimos porcento) das exportações mundiais do produto
12

. No Brasil a realidade foi bastante 

distinta. Entre 1998 e 2002, a produção brasileira aumentou de 3,8 (três inteiros e oito 

décimos) para 5% (cinco porcento) do total mundial, no entanto, as exportações jamais 

ultrapassaram a parcela de 2,4% (dois inteiros e quatro décimos porcento) no referido 

período
13

.  

Enquanto a produção norte-americana esteve proporcionalmente estacionada, os 

números de sua exportação obtiveram um salto espetacular bem próximo aos 100% (cem 

porcento). Em outras palavras, o dobro de exportações com basicamente a mesma produção.  

Tudo isso foi notoriamente estranho, principalmente porque, ao mesmo tempo, os 

preços mundiais do algodão computaram grande queda
14

. O fato levantou grandes suspeitas 

sobre a possível oferta de subsídios ilegais norte-americanos aos seus produtores. Os 

subsídios estariam distorcendo o mercado mundial, diminuindo preços, assim como retirando 

as condições de competitividade dos produtores dos países em desenvolvimento
15

.  

2.1.2 – As consultas 

Em vinte e sete de setembro de 2002, o Brasil realizou pedido de consultas aos EUA e 

ao Órgão de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC. Fez-se circular o pedido em respeito 

ao artigo 4.4 do Entendimento sobre Solução de Controvérsias (ESC). As consultas tinham o 

amplo espectro de abarcar todas as políticas de subsídios a todos os envolvidos no processo 

de produção do algodão norte-americano. Políticas as quais se consideravam ilegais frente aos 

artigos: 3.1, ―a‖ e ―b‖, 3.2; 5, ―c‖, 6, ―b‖, ―c‖ e ―d‖ do ASMC; 3.3, 7.1, 8, 9.1, 10.1 do AA; e 

III:4 do Gatt 1994
16

. 

                                                             
12 ARAÚJO, Leandro Rocha de et al. Agricultura e subsídios: o “caso do algodão” (WT/DS 267) In: PADUA 

LIMA, Maria Lúcia Labate Mantovanini e ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). Solução de controvérsias: o Brasil e 

o contencioso na OMC: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 257. 
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15Ibid, apud,  OXFAM. Truth or consequences: why the EU and the USA must reform their subsidies, or pay the 

price. OXFAM Briefing Paper. November 2005, p.4. 
16 G/AG/GEN/54 

G/L/571 
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Acreditando em seus interesses comerciais materiais na causa, o Zimbábue, a Índia, a 

Argentina e o Canadá realizaram pedidos para juntarem-se às consultas. Utilizando-se de suas 

prerrogativas, os EUA autorizaram a participação somente da Índia e da Argentina
17

. 

As consultas foram realizadas nos dias três, quatro e dezenove de dezembro de 2002 e 

dezessete de janeiro de 2003 com o escopo de alcançar uma solução mutuamente satisfatória. 

Todavia, restaram infrutíferas, sem que nenhum acordo fosse alcançado. 

2.1.3 – O Painel e seu relatório 

Em três de fevereiro de 2003 o Brasil pediu a formação de um Painel de acordo com 

os termos de referência padrão – artigo 7 do ESC -, para que fosse estabelecido na seguinte 

assembleia do OSC em dezenove de fevereiro de 2003
18

. Tudo consoante aos artigos: 6 do 

ESC; XXIII:2 do GATT 1994; 19 do AA; e 4.4, 7.4 e 30 do ASMC. O amplo espectro do 

objeto da fase anterior foi mantido, porém, alguns dispositivos legais foram adicionados no 

que concerne ao direito material envolvido, como: 5, ―a‖ do ASMC; e XVI.1, e XVI.3 do  

GATT 1994
19

.  

O primeiro estabelecimento de Painel foi obstado pelos EUA, tendo sido constituído 

somente com o segundo pedido brasileiro, em dezoito de março de 2003. Conquanto os EUA 

tenham alegado não haver especificação do Brasil em relação aos danos causados a terceiros – 

e que, por isso, seria impossível constituir terceiros materialmente interessados -, foram 

aceitos como terceiros interessados: Argentina, Austrália, Benin, Canadá, Chade, China, 

União Europeia, índia, Nova Zelândia, Paquistão, Paraguai, Taipé Chinesa e Venezuela. 

Em nove de maio de 2003, o Brasil utilizou-se das regras processuais para pedir ao 

Diretor-Geral que determinasse a composição do Painel, ficando como presidente o Sr. 

Dariusz Rosati, e como membros o Sr. Mario Matus e o Sr. Daniel Moulis, a partir de decisão 

de dezenove de maio
20

. Em dezessete de novembro, o presidente do Painel comunicava a 

                                                                                                                                                                                              
G/SCM/D49/1 

WT/DS267/1. 
17 WT/DS267/6. 
18 O país destinatário deve responder ao pedido de consulta em, no máximo, dez dias do recebimento; e, em 
trinta dias, deve iniciar sua participação nas consultas propriamente ditas – sob pena de início do painel de 
forma imediata. Cumpre ressaltar que o procedimento pode ser afastado por acordo entre as partes. Em 
adição, há previsões específicas para casos de urgência como os que envolvam produtos perecíveis. 
Outras formas nas quais se torna possível o início do painel, além da citada no parágrafo anterior, são: após 
prazo de sessenta dias sem que se chegue a uma solução na consulta; ou quando as partes em comum acordo - 
mesmo que o lapso temporal referido não haja transcorrido – assim o quiserem. Ressalte-se que não há prazo 
para pedido de formação do painel pelas partes após fim da consulta. 
19 WT/DS267/7. 
20 WT/DS267/15. 
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impossibilidade de cumprir o prazo estabelecido no ESC para conclusão do Painel. Dessa 

forma, estimou a conclusão para maio de 2004
21

. 

O Painel examinou, nas palavras de Leandro R. de Araújo et al: 

“...os seguintes programas de subsídios norte-

americanos ao algodão questionados pelo Brasil: (i) 

Marketing Loan Programme Payments; (ii) User 

Marketing (Step 2) Payments; (iii) Production 

Flexibility Contract Payments; (iv) Market Loss 

Assistence Payments; (v) Direct Payments; (vi) 

Counter-cyclical Payments; (vii) Crop Insurance 

Payments; e (viii) Cottonseed Payments (...) 

garantia de crédito à exportação General Sales 

Manager 102 (GSM 102), General Sales Manager 

103 (GSM 103) e Supplier Credit Guarantee 

Programme (SCGP), bem como o programa de 

subsídios à exportação fundado no ETI Act of 

2000.” 
22

  

Já em oito de setembro do mesmo ano, o relatório do Painel foi circulado aos 

membros. Diversos subsídios citados foram classificados como proibidos; as garantias de 

crédito à exportação foram enquadradas na modalidade subsídio, sendo as três consideradas 

subsídios ilegais à exportação, bem como não abarcadas pela proteção da Cláusula de Paz do 

artigo 13 do AA; e, por fim, o Painel considerou que o apoio doméstico concernente ao 

algodão norte-americano também não era protegido pela Cláusula de Paz, e que alguns desses 

programas causavam sérios danos ao Brasil, vez que suprimiam preços no mercado mundial 

do algodão
23

. 

2.1.4 – O Órgão de Apelação e seu relatório 

Descontentes com a decisão do Painel, os EUA apelaram ao Órgão de Apelação 

(OAp) em dezoito de outubro de 2004, de acordo com o artigo 16 do ESC. Em linhas gerais, a 

apelação considerou o julgamento errôneo em relação a suas interpretações e seus 

                                                             
21 WT/DS267/16. 
22 ARAÚJO, Leandro Rocha de et al. Agricultura e subsídios: o “caso do algodão” (WT/DS 267) In: PADUA 

LIMA, Maria Lúcia Labate Mantovanini e ROSENBERG, Bárbara (Orgs.). Solução de controvérsias: o Brasil e 

o contencioso na OMC: tomo I. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 262. 
23 WT/DS267/R. 
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enquadramentos legais. Em seus quatorze parágrafos, a notificação pode ser dividida em duas 

grandes alegações: a) os subsídios enquadravam-se na Cláusula de Paz, ou nem sequer seriam 

abarcados por proibição legal; e b) o Brasil não teria conseguido provar suas alegações
24

. 

Em dezesseis de dezembro de 2004, dia anterior ao fim do prazo para o relatório do 

OAp – de acordo com o artigo 17.5 do ESC -, o referido órgão circulou comunicado para 

informar que seria impossível cumprir o prazo de 60 (sessenta) dias estipulado pelo artigo 

citado. A matéria estava suscitando inúmeras questões complexas e, em razão disso e de 

outros fatores – como recesso próximo -, a circulação do relatório ocorreria impreterivelmente 

em três de março de 2005
25

. 

Atuaram para o caso no OAp: como presidente o Sr. Merit E. Janow; e como membros 

o Sr. Luiz Olavo Baptista e o Sr. A. V. Ganesan. Em três de março de 2005, o relatório foi de 

fato circulado entre os membros
26

. A decisão pode ser dividida em três grandes temas. No que 

tange à Cláusula de Paz, foram mantidas as conclusões do Painel, sendo realizada somente 

uma pequena ressalva interpretativa, que, entretanto, não acarretou em modificações no 

entendimento final. Com relação aos sérios prejuízos, não foram realizadas modificações. Por 

fim, no concernente ao Programa Step 2 e às garantias de crédito à exportação, foram 

realizadas considerações sobre a desnecessidade de certos apontamentos, que porém, não 

modificaram entendimentos a favor dos EUA
27

.  

Em vinte e um de março de 2005, em sua assembleia o OSC adotou o relatório do 

OAp e do Painel. 

2.1.5 – A pretensa “implementação” 

Na assembleia do OSC de vinte de abril de 2005, os EUA garantiram implementar as 

decisões do OAp e do Painel. Disseram estar, desde aquele momento, procurando os meios 

mais eficazes para fazê-lo. O país asseverou, ainda, ser cumpridor de suas obrigações frente à 

OMC.  

Interessante notar, contudo, o parecer da OXFAM: 

“Em 30 de junho de 2005, o Departamento de 

Agricultura dos EUA reformulou seus programas de 

                                                             
24 WT/DS267/17. 
25 WT/DS267/18. 
26 WT/DS267/AB/R. 
27 WTO. United States – Subsidies on Upland Cotton. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm .Acesso em: 10 de agosto de 2010. 
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crédito à exportação para cumprir a decisão, 

enquanto o Congresso eliminou o „Step 2 Payments‟ 

no início do ano, surtindo efeito somente no último 

mês. No entanto, esses programas representam 

somente 10% do programa de subsídio ao algodão e 

alguns dos programas mais distorcivos, como o 

„counter cyclical payments‟ permaneceram 

intocados. Os EUA continuam a pagar bilhões de 

dólares em subsídios distorcivos ao comércio para a 

maioria dos seus 25.000 produtores de algodão. Em 

2005, os subsídios norte-americanos ao algodão 

quase alcançaram 5 bilhões de dólares por uma 

colheita que valia menos de 4 bilhões. Esses 

subsídios ajudam a suprimir os preços 

internacionais do algodão, causando danos a 

cultivadores de algodão dos países em 

desenvolvimento, incluindo mais de 20 milhões de 

cultivadores africanos que contam o algodão para 

sua subsistência.” 
28

  

O parecer dispensa maiores comentários, ficando claro que os EUA desonraram o 

compromisso firmado. 

2.1.6 – Pedido de retaliação 

Em primeiro de julho de 2005, expirou-se o prazo para implementação dos relatórios 

em relação aos subsídios proibidos. Assim, em quatro de julho, o Brasil pediu realização de 

assembleia extraordinária no dia quinze de julho para autorização às retaliações. Na agenda 

proposta figuraram o programa ―Step 2‖, as aplicações aos exportadores GSM 102, GSM 103 

                                                             
28 O texto é uma livre tradução de: “In June 30, 2005, the US Department of Agriculture partly reformed US 

export credit programs to comply with the ruling, while the US Congress eliminated Step 2 payments at the 

beginning of this year, which took effect last month. But these programs represent only 10% of the cotton 

subsidy program and some of the most trade distorting programs, like the counter cyclical payments were left 

untouched. The US continues to pay billions of dollars in trade distorting subsidies to the largest of its 25,000 

cotton producers. In 2005, US cotton subsidies reached almost $5 billion for a crop that was worth less than $4 

billion. These subsidies help to depress world cotton prices, hurting developing country cotton farmers including 

more than 20 million African farmers who rely on cotton for their livelihood.” OXFAM. US must reform 

agricultural subsidy program. Disponível em: 

http://www.oxfam.org/en/news/pressreleases2006/pr060901_wto_cotton_subsidies  Acesso em: 18 de setembro 

de 2009. 
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e SCGP, todos subsídios classificados como proibidos. Além de estipular valores já no 

primeiro pedido, o Brasil deixou consignado que a suspensão de concessões e de outras 

obrigações referentes ao mesmo tema da demanda – como primeiro foco de retaliações 

estipulado em acordo – não seriam suficientemente eficazes. Seriam necessárias retaliações 

cruzadas, como no campo da propriedade intelectual
29

. Em quatorze de julho os EUA 

impugnaram o pedido brasileiro de retaliação, e, na assembleia do dia seguinte, o OSC 

autorizou a arbitragem demandada pelos EUA, de acordo com o artigo 22.6 ESC. Já em 

dezessete de agosto, com o aparente avanço de soluções mutuamente acordadas os países 

pediram suspensão da arbitragem, o que foi prontamente deferido. Sobre o fato, é possível 

inferir que a proximidade do vencimento do prazo para implementação - também - do tocante 

aos subsídios acionáveis tenha mergulhado os EUA em uma estratégia de negociação.  

Fato é que até o vencimento do prazo para implementação das medidas referentes aos 

subsídios acionáveis nada foi realizado a respeito. O prazo expirou em vinte e um de 

setembro, e, acreditando na negociação em curso, o Brasil retardou o pedido de retaliação ao 

OSC. No entanto, em seis de outubro, o ocorrido anteriormente em relação aos subsídios 

proibidos não tardou a repetir-se com os acionáveis. Nesse dia o Brasil pediu assembleia 

extraordinária aos moldes do pedido pretérito. Incluiu-se também o pedido de retaliação 

cruzada, alegando-se novamente a insuficiência de suspensões na mesma matéria
30

. O pedido 

de retaliação baseou-se nos artigos 7.9 do ASMC e 22.2 do ESC. Em dezessete de outubro, os 

EUA impugnaram o pedido, e, na assembleia do OSC no dia seguinte, a questão foi 

submetida à arbitragem. Dessa vez, a arbitragem foi um pouco mais prolongada. O pedido das 

partes para sua suspensão chegou apenas em vinte e um de novembro. 

2.1.7 – Painel de Revisão 

Após praticamente um ano de negociações para uma solução mutuamente acordada – 

período no qual foram verificados inúmeros aparentes avanços e retrocessos -, os EUA 

finalmente ―chegaram à conclusão‖ que já haviam implementado as decisões do OSC. O 

Brasil, então, deu por perdido o período de negociações e recorreu ao Painel de Revisão.  

Em dezoito de agosto de 2006 o Brasil pediu o estabelecimento de Painel de Revisão. 

No pedido, o país concentrou-se nos pontos com medidas insuficientes pelos EUA e nos 

pontos onde não houve qualquer medida
31

. Argentina, Austrália, Canadá, China, União 

                                                             
29 WT/DS267/21. 
30 WT/DS267/26. 
31 WT/DS267/30. 
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Europeia, Índia, Japão, Nova Zelândia, Chade e Tailândia reservaram seus direitos como 

terceiros. Atendendo aos pedidos do Brasil e dos EUA, no dia vinte e cinco de outubro, o 

Diretor-Geral compôs o Painel de Revisão. 

Como ocorrera antes, no dia nove de janeiro, o presidente do painel alegou não ter tido 

tempo hábil para análise de matéria tão complexa no exíguo prazo estipulado de 90 (noventa) 

dias
32

. Nesse sentido, esperava a conclusão para a data aproximada de julho de 2007. Em 

dezoito de dezembro de 2007, o relatório circulava entre os membros. 

Com relação aos artigos 5 e 6 do ASMC, o relatório chegou à conclusão de que os 

EUA agiram comissivamente causando supressão dos preços internacionais do algodão. Nesse 

sentido, houve sérios danos ao Brasil, causados pela incongruência dos subsídios norte-

americanos com os artigos 5, ―c‖, e 6.3 ―c‖ do ASMC. Em suma, os EUA feriram com isso o 

artigo 7.8 do ASMC ao não agirem para retirada dos subsídios ilegais. Entretanto, ainda na 

mesma seara, não restou comprovado pelo Brasil que os subsídios causaram aumento 

indevido da parcela dos EUA no comércio mundial do algodão. Assim, não houve 

contrariedade com a parte do artigo 5, ―c‖, que alude ao tema, nem tampouco com o artigo 6, 

―d‖, ambos do ASMC
33

. 

Já no tocante aos artigos 10.1 e 8 do AA, e 3.1, ―a‖ e 3.2 do ASMC, o relatório do 

painel foi categórico ao enquadrar, nas hipóteses de descumprimento, os créditos à exportação 

posteriores a primeiro de julho de 2005, todavia, deixou consignado que o Brasil não realizou 

prova suficiente em relação aos créditos constituídos antes da data. Assim, não haveria como 

imputar inobservância da decisão do OSC em relação a essa parte
34

. 

Por fim, o painel ressaltou que as objeções norte-americanas eram inconsistentes. 

Sendo assim, a citada parte faltante deveria ser cumprida nos termos das decisões anteriores, 

ainda, portanto, em vigor
35

. 

2.1.8 – Apelações do relatório do Painel de Revisão 

Descontentes com o relatório do Painel de Revisão, os EUA apelaram ao OAp com 

alegações bastante amplas de má interpretação e cominação dos textos legais. Entre os 

principais argumentos nota-se a afirmativa norte-americana de falta de uma abordagem 

                                                             
32 WT/DS267/32. 
33 WTO. United States – Subsidies on Upland Cotton. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm .Acesso em: 10 de agosto de 2010. 
34 Ibid. 
35 WT/DS267/RW. 
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objetiva dos fatos pelo Painel, como preconiza o artigo 11 do ESC
36

. O pedido foi 

encaminhado em doze de fevereiro de 2008. 

Em vinte e cinco de fevereiro, foi a vez de o Brasil encaminhar seu pedido de 

apelação. O objeto de discordância foi, obviamente, a parte contrária aos interesses do país, 

anteriormente citada. Interessante notar, no entanto, que essa não parece ter sido a razão 

principal da apelação. Além do que é possível extrair da comparação entre as datas dos 

pedidos de apelação, nota-se a presença de pedidos para o caso de êxito dos EUA em sua 

apelação. Isso demonstra caráter de cautela e acessoriedade, ou ao menos, a importância do 

texto norte-americano para confecção do texto brasileiro. Nesse sentido, a apelação brasileira 

não parece ter contado com um ânimo autônomo
37

. 

No dia anterior ao vencimento do prazo para conclusão do relatório, o OAp 

encaminhou comunicado de que não seria possível completar a função até o dia doze de abril, 

ficando a data estimada para dois de junho próximo
38

. De fato, neste dia circulou o relatório 

do OAp. O relatório basicamente ratificou o entendimento do Painel
39

. Muito embora com 

fundamentações distintas, as conclusões foram as mesmas. Os pedidos de revisão feitos por 

falta de abordagem objetiva da matéria foram denegados. Por fim, o OAp recomendou que os 

EUA trouxessem suas medidas ilegais frente ao AA e ao ASMC para um status de 

conformidade. 

O OSC adotou o relatório do OAp em vinte de junho de 2008, em conjunto com o 

relatório do Painel, mediante expressa menção à leitura conjugada dos dois documentos – 

colocando o segundo em conformidade com o primeiro
40

. 

                                                             
36 WT/DS267/33. 
37 WT/DS267/34. 
38 WT/DS267/35. 
39” For all the reasons stated above, the United States has not persuaded us that the Panel incorrectly 

interpreted the requirements of Article 6.3(c) of the SCM Agreement or erred in applying that provision to the 

facts of the case. We also find that the Panel did not fail to comply with its duties under Article 11 of the DSU to 

make an objective assessment of the matter before it, including an objective assessment of the facts of the case. 

We therefore uphold the Panel's findings, in paragraphs 10.256 and 15.1(a) of the Panel Report, that the United 
States acts inconsistently with its obligations under Articles 5(c) and 6.3(c) of the SCM Agreement in that the 

effect of marketing loan and counter-cyclical payments provided to United States upland cotton producers 

pursuant to the FSRI Act of 2002 is significant price suppression, within the meaning of Article 6.3(c) of the 

SCM Agreement, in the world market for upland cotton constituting "present" serious prejudice to the interests 

of Brazil, within the meaning of Article 5(c) of the SCM Agreement. In addition, we uphold the Panel's 

consequential finding, in paragraphs 10.257 and 15.1(a) of the Panel Report, that "by acting inconsistently with 

Articles 5(c) and 6.3(c) of the SCM Agreement the United States has failed to comply with the DSB 

recommendations and rulings" and "[s]pecifically, the United States has failed to comply with its obligation 

under Article 7.8 of the SCM Agreement 'to take appropriate steps to remove the adverse effects or ... withdraw 

the subsidy'." WT/DS267/AB/RW, par 447. 
40 WT/DS267/37. 
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2.1.9 – A Arbitragem 

Em vinte e cinco de agosto, o Brasil pediu a continuidade das duas arbitragens 

iniciadas e suspensas anteriormente – tanto a concernente aos subsídios proibidos como a 

concernente aos subsídios acionáveis. O pedido de continuidade só não foi prontamente 

realizado com a circulação do relatório do OAp, em sede de Revisão, porque no acordo de 

suspensão das referidas arbitragens havia a seguinte estipulação: qualquer dos dois países 

tencionando voltar à arbitragem deveria comunicar ao outro com antecedência de 30 (trinta) 

dias, o que o Brasil fez por via postal em dois de julho
41

. 

Como não foi possível a manutenção de dois dos árbitros anteriores, os países fizeram 

acordo para substituição dos mesmos em primeiro de outubro
42

. A composição das arbitragens 

ficou com o Sr. Eduardo Pérez-Motta como presidente, e os senhores Alan Matthews e Daniel 

Moulis como membros. As decisões arbitrais circularam em trinta e um de agosto de 2009
43

.  

A decisão dos árbitros na apreciação de subsídios proibidos previu a possibilidade de 

pedido de retaliação por parte do Brasil ao OSC. O valor das retaliações não poderia 

ultrapassar o valor de 147.4 (cento e quarenta e sete ponto quatro) milhões de dólares, ficando 

desde então estabelecida uma metodologia de cálculo para apuração dos valores referentes aos 

anos subsequentes. O mesmo foi feito na decisão relativa aos subsídios acionáveis, porém o 

valor ficou estipulado em 147.3 (cento e quarenta e sete ponto três) milhões de dólares
44

.  

Considerando o limiar variável estabelecido de acordo com os respectivos dados do 

comércio entre Brasil e EUA aferidos ano a ano, caso o montante em retaliações ultrapasse o 

referido limiar, será lícito ao Brasil utilizar-se de retaliação cruzada, principalmente em 

relação ao TRIPS. No entanto, se o valor concentrar-se em número inferior ao limiar variável, 

a retaliação deverá ser feita no comércio de bens
45

.  

                                                             
41 “2. In a letter addressed to the Chairman of the Arbitrator, dated 21 November 2005, Brazil and the United 

States jointly requested that the above-mentioned arbitration proceedings were suspended until either party 
subsequently requested their resumption. In addition, Brazil and the United States agreed in the joint letter that 

if either party decided to request the resumption of the arbitration proceedings, that party should provide the 

other party with 30 days' advance notice before making such a request. 

3. Such advance notice was given by Brazil to the United States in a letter dated 2 July 2008. Upon instructions 

from my authorities, I hereby request that the arbitration proceedings be resumed.” WT/DS267/39, pars 2 e 3. 
42 WT/DS267/24/Add.1. 
43 WT/DS267/ARB/1 e WT/DS267/ARB/2. 
44 WTO. United States – Subsidies on Upland Cotton. Disponível em: 

http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds267_e.htm .Acesso em: 13 de agosto de 2010. 
45 Em relação aos subsídios proibidos:―5.230 In light of our determinations above, we find that in the event that 

the level of countermeasures that Brazil would be entitled to in a given year467 should increase to a level that 
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2.1.10 – Segundo pedido de retaliação 

Em vinte e cinco de setembro, o Brasil pediu as informações referidas pela arbitragem 

aos EUA
46

, e em seis de novembro realizou pedidos de retaliação ao OSC, tanto relativos aos 

subsídios acionáveis, como aos proibidos
47

. Em dezenove de novembro o OSC aprovou as 

retaliações em sua assembleia. 

Na falta de lei específica para retaliação cruzada, o Brasil prezou pela implementação 

espontânea ou dialogada com os EUA, tendo em vista a importância comercial do país para o 

Brasil; como revelou o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, 

Indústria e Comércio Exterior, Welber Barral, em entrevista ao jornal Extra
48

.    

Após alguns meses de diálogos, o Brasil estipulou em oito de março de 2010 o prazo 

para início das retaliações. Em seguida os EUA disseram-se partidários de soluções 

negociadas e que estavam desapontados com a atitude brasileira
49

. O prazo foi definido para o 

dia sete de abril, e a mídia norte-americana reconheceu que algo significativo deveria ser dado 

ao Brasil em um mês. O diálogo deveria ser intensificado
50

. Ao definir o prazo, o Brasil 

                                                                                                                                                                                              
would exceed the threshold identified in paragraph 5.201 above, updated for the same year in a manner 

described in the next paragraph to account for the change in Brazil's total imports from the United States, then 

Brazil would be entitled to suspend certain obligations under the TRIPS Agreement and/or the GATS as 

identified in its request pursuant to Article 4.10 of the SCM Agreement and Article 22.2 of the DSU468, with 

respect to any amount of permissible countermeasures applied in excess of that figure. In any subsequent year 

where the level of countermeasures that Brazil would be entitled to falls below this threshold, updated to account 

for the change in Brazil's total imports from the United States, Brazil would be entitled to suspend concessions 
or other obligations only in trade in goods.” WT/DS267/ARB/1, par 5.320. E em relação aos acionáveis: “5.230 

In light of our determinations above, we find that in the event that the level of countermeasures that Brazil would 

be entitled to in a given year338 should increase to a level that would exceed the threshold identified in 

paragraph 5.201 above, updated for the same year in a manner described in the next paragraph to account for 

the change in Brazil's total imports from the United States, then Brazil would be entitled to suspend certain 

obligations under the TRIPS Agreement and/or the GATS as identified in its request pursuant to Article 7.9 of 

the SCM Agreement and Article 22.2 of the DSU339, with respect to any amount of permissible countermeasures 

applied in excess of that figure. In any subsequent year where the level of countermeasures that Brazil would be 

entitled to falls below this threshold, updated to account for the change in Brazil's total imports from the United 

States, Brazil would be entitled to suspend concessions or other obligations only in trade in goods.” 

WT/DS267/ARB/2, par 5.230. 
46 WT/DS267/40. 
47 WT/DS267/41; e WT/DS267/42. 
48 JORNAL EXTRA. ―Brasil quer convencer os EUA a reduzir subsídios ao algodão”. Disponível em: 

http://extra.globo.com/economia/plantao/2009/09/01/brasil-quer-convencer-os-eua-reduzir-subsidios-ao-

algodao-767419607.asp . Acesso em: 1 de janeiro de 2010. 
49 G1. EUA se dizem 'desapontados' com retaliação do Brasil. Disponível em:  

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1520794-9356,00-

EUA+SE+DIZEM+DESAPONTADOS+COM+RETALIACAO+DO+BRASIL.html. Acesso em: 8 de março de 

2010.  
50 FINANCIAL TIMES. “Tax move by Brazil risks US trade war”. Disponível em: 

http://www.ft.com/cms/dbf4284c-2afa-11df-886b-00144feabdc0.html . Acesso em: 8 de março de 2010.  
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editou também uma lista de produtos importados dos EUA a responderem pelas retaliações
51

. 

A retaliação cruzada através do TRIPS também foi aludida. 

Em trinta de abril os EUA acenaram com novas possibilidades de propostas e o Brasil 

postergou o prazo para início de retaliações para vinte e um de junho de 2010. Próximo a esta 

data o governo norte-americano alegou que a suspensão propriamente dita dos subsídios só 

poderia ocorrer com a chancela do Congresso em 2011. No entanto, acenou com três 

propostas: suspender os créditos GSM; liberar a importação da carne suína brasileira; e 

constituir um fundo de 147 (cento e quarenta e sete) milhões de dólares aos produtores 

brasileiros de algodão
52

.  

Em vinte e quatro de junho a lei brasileira regulando a retaliação cruzada foi 

publicada. Dia primeiro de julho os pagamentos norte-americanos começaram a ser feitos aos 

produtores brasileiros de algodão. Em vinte e cinco de agosto, os dois países circularam 

comunicado sobre um acordo entre as partes que assegura a não aplicação de retaliações. As 

cláusulas foram basicamente as citadas anteriormente como proposta norte-americana, com 

exceção da estipulação expressa de intensificação de diálogos em consultas periódicas para 

solução definitiva: a verdadeira extinção dos subsídios
53

. 

2.2 – Consequências do caso 

Os principais objetivos brasileiros no caso não foram alcançados até o momento. 

Embora o Brasil esteja recebendo recursos a título de compensação, a maioria dos subsídios 

norte-americanos ao algodão ainda encontra-se em vigor, ou apenas em estado de suspensão. 

Além disso, o país conseguiu derrubar as barreiras à entrada da carne porco no mercado norte-

americano. A barganha foi capaz de provar que o bloqueio à carne de porco – travestido em 

medida fitossanitária – não passava de mais um estratagema protecionista. 

Por outro lado, o caso possui inúmeras consequências intangíveis denotando sua 

imensa importância. Serviu como fator de pressão, não somente sobre os EUA, como também 

sobre a União Europeia, para que revissem suas respectivas políticas de subsídios. É lícito 

admitir que sem a comoção e o fator psicológico desencadeados pelo caso nada teria sido 

alterado, muito embora pouco ainda tenha sido feito nesse sentido. 

                                                             
51 WT/DS267/43. 
52 JORNAL EXTRA. ―Algodão: Brasil já cogita retaliar EUA por subsídios”.  Disponível em: 

http://extra.globo.com/economia/materias/2010/06/12/algodao-brasil-ja-cogita-retaliar-eua-por-subsidios-

916862055.asp  .Acesso em: 12 de junho de 2010 
53 WT/DS267/45. 
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O caso também possui importância para a legislação internacional, tendo em vista que 

proporcionou sua interpretação e aplicação direta. Posto que de forma ainda incipiente, nota-

se a concretização de um ordenamento mais justo e até mesmo mais coativo. 

Em adição, por meio do caso, os países em desenvolvimento uniram-se por uma causa 

primordial a suas respectivas prosperidades. O caso demonstrou a existência de meios 

possíveis para disputar interesses com países mais ricos e poderosos politicamente. Nessa 

seara, talvez a mais relevante consequência: o impacto na Rodada de Doha. As formas de 

inclusão dos países em desenvolvimento, e principalmente a questão do dumping sofrido por 

eles em virtude dos subsídios proporcionados aos produtores de países mais abastados, vêm 

sendo a pedra de toque das discussões da Rodada. O tema anda congelado e as negociações 

não têm progredido ultimamente. Espera-se que a pressão desencadeada pelo caso possa 

trazer frutos à negociação. 

 

3 – Considerações finais 

O mecanismo de solução de controvérsias comerciais internacionais sofreu inúmeras 

alterações até chegar aos moldes do atual na OMC. De fato, podemos contar com inúmeros 

avanços. A maior legalidade envolvida pode ser favorável aos países em desenvolvimento. Os 

conhecimentos sobre o mecanismo devem ser amplamente difundidos, para dessa forma, 

realizarmos participação popular mais atuante – através da opinião pública – e contarmos com 

maior presença de países em desenvolvimento no pleito por seus direitos no contexto da 

OMC. 

As barreiras políticas e econômicas ainda são gigantescas. Mesmo após um longo 

processo de solução de controvérsia é possível que não se chegue a solução razoável. Afinal, 

não é simples retaliar seu segundo maior parceiro comercial. Além disso, ainda há inúmeros 

subterfúgios protelatórios no procedimento da OMC. No caso do algodão, pode-se notar 

grande atraso nas decisões das diferentes etapas, e - em conjuntura de negociações - o uso 

pelos EUA de sua opulência para afastar o Brasil de uma decisão firme e definitiva. Qualquer 

país busca uma solução consentida com os EUA. Ademais, em determinados casos, nem que 

o país assim deseje é possível retaliar um parceiro comercial de forma efetiva.  

Por isso, a mobilização é importante. O ―caso do algodão‖ pode ser mais um chamariz 

ao mecanismo e para que, ao menos de alguma forma, os países em desenvolvimento 

acreditem nele e se mobilizem ao seu redor.  
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Na prática, o Brasil apenas conseguiu extrair concessões dos EUA após ameaçar em 

definitivo seu calcanhar de Aquiles – as patentes. Para os norte-americanos não seria viável 

arcar com o ônus político de ter suas patentes rompidas. Em adição, o Brasil passa por 

momento de relativa prosperidade e ascensão política global, o que pode ter trazido vantagens 

ao país no caso. Por outro lado, para os países africanos produtores de algodão muito pouco 

foi ainda realizado. Com exceção das raras e parciais extinções de subsídios nos EUA e na 

União Europeia, tais países não foram beneficiados de nenhuma outra forma. Com efeito, se 

para o Brasil o caso gerou indenizações, para a África gerou apenas novas esperanças; e para 

ambos a certeza de que a luta pelo fim dos subsídios abusivos ainda não acabou. 

A mobilização é o único meio de romper o desafio proposto pelos países 

desenvolvidos ao ordenamento internacional. Enquanto o painel decidia contra os subsídios 

norte-americanos ao algodão, o montante dos mesmos duplicava entre 2004 e 2005
54

. Hoje, 

mesmo após todo procedimento visto, os subsídios continuam a ser aplicados em larga escala. 

Isso prova que o mecanismo de solução de controvérsias atual ainda não pode ser visto como 

fim de uma luta; e sim como meio para um mundo comercial mais justo. Basta notar que o 

mecanismo de solução de controvérsias do MERCOSUL é muito mais célere que o da OMC, 

além de contar com maior comprometimento político dos países membros.  

Para um cenário mundial mais humano, é necessário, ao menos, que os países 

desenvolvidos ajam de acordo com as regras de livre comércio, por eles mesmos postas. Se a 

natureza do jogo beneficia por si só aos países desenvolvidos, quiçá quando estes usam de seu 

poderio contra os menos afortunados. Os países em desenvolvimento devem atuar em 

benefício de um livre comércio que leve em consideração suas necessidades peculiares. 

                                                             
54 ALSTON Julian M., SUMNER Daniel A., e BRUNKE Henrich. Impacts of Reductions in US 

Cotton Subsidies on West African Cotton Producers. OXFAM INTERNATIONAL brief paper. 2007. 
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RESUMO 

As duas guerras mundiais no inicio do século XX de muito influenciaram as posturas dos 

países em suas relações político-econômicas. Tomando como ponto de partida este contexto 

histórico e tendo como perspectiva as conclusões do filósofo inglês Herbert Lionel Adolphus 

Hart do que seria o direito internacional (no livro ―O Conceito de Direito‖), o presente 

trabalho busca analisar o capítulo X da citada obra e fazer um paralelo entre as conclusões de 

Hart sobre o direito internacional e o que hoje vigora na doutrina majoritária a respeito do 

direito internacional e o processo civil internacional, ou seja, objetiva-se destacar a influência 

dos escritos de Hart na doutrina atual. A sociedade internacional atual dispensa valorosos 

esforços visando à construção de relações humanas e estatais mais justas, claras e 

organizadas. Neste sentido observa-se uma constante evolução nas discussões sobre o direito 

internacional, e principalmente, sobre o processo civil internacional como uma das formas de 

solução de conflitos que versam sobre direito internacional privado. Desta feita, dar-se-á 

especial enfoque ao processo civil internacional difundido e discutido pelas nações ocidentais, 

com principal destaque ao eixo euro-americano, cujos alicerces são também baseados na 

teoria de Hart sobre o direito internacional.  

PALAVRAS-CHAVE: HART; ―O CONCEITO DE DIREITO‖; DIREITO 

INTERNACIONAL; PROCESSO CIVIL INTERNACIONAL. 

 

ABSTRACT 
The two world wars in the early twentieth century greatly influenced the positions of 

countries in their political-economic relationships. Starting from this historical context and 

taking the conclusions and perspective of the British philosopher Herbert Lionel Adolphus 

Hart of what is the international law (in the book "The Concept of Law"), this paper seeks to 

examine the tenth chapter of that work and draw a parallel between the findings of Hart on 

international law and the doctrine that now prevails on the international law and international 

civil procedure, so, the objective is to highlight the influence of the writings of Hart in current 

doctrine. The current international society dispenses valiant efforts aimed at building human 

relationships and more state fair, clear and organized. In this sense there is a constant 

evolution in discussions of international law, and especially on the international civil 

procedure as a way of resolving conflicts that deal with private international law. This time, it 

will give special focus to the international civil procedure discussed widely by Western 

nations, with primary emphasis on the Euro-American, whose foundations are also based on 

Hart's theory on international law. 
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1. Introdução 

Influente filósofo do direito inglês, Herbert Lionel Adolphus Hart, desenvolveu uma 

sofisticada teoria sobre o positivismo jurídico nos marcos da filosofia analítica. Hart é 

classificado como positivista da corrente inclusivista que não exclui totalmente a moral da 

definição do direito, contrapondo-se aos positivistas da corrente exclusivista[1]. Na obra 

analisada (O Conceito do Direito) é famosa sua negação de definir o direito de maneira clara. 

Questiona a possibilidade e utilidade de uma definição genérica. Igualmente famosa é sua 

análise sobre as normas secundárias que determinam a criação e aplicação das normas 

primárias sobre a conduta das pessoas. 

Nos idos da década de 1960, Hart, no último capítulo do Livro o Conceito de Direito, 

desenvolve a noção do que é direito internacional. Em meio à Guerra Fria, pós 2ª Guerra 

Mundial, momento em que as assoladas nações européias vislumbravam na integração 

européia uma medida de combater as formas extremas de nacionalismo, que tinha devastado o 

continente, e a mais viável possibilidade de reestruturação econômica do continente, Hart 

lança suas considerações sobre o tema com o intuito de analisar os questionamentos surgidos 

na época sobre o que é direito internacional. O filósofo indaga se realmente esse instituto é 

merecedor de ser chamado de direito e como se justificaria sua vinculatividade, diante da 

ausência de uma legislação internacional organizada, bem como de tribunais e sanções. 

O presente trabalho visa o estudo e o aprofundamento de conceitos trazidos por Hart no 

tocante ao tema direito internacional e a sua real influência na formação dos conceitos e teses 

hoje sustentados pela doutrina internacionalista, com ênfase nas premissas que norteiam o 

chamado processo civil internacional. 

2. Premissas de Hart 

Hart procura descrever os elementos essenciais do sistema para a compreensão do conceito de 

Direito, partindo da visão do sistema para a norma. Conforme seu entendimento cabe ao 

teórico descrever o Direito, não valorá-lo, definindo-o pelo seu modo de existência social. 

Defende um conteúdo mínimo de Direito Natural, cabendo ao cientista um papel descritivo, 

dando seu enfoque histórico-sociológico. O Juiz tem que ter a sensibilidade para decidir 

conforme as regras sociais. Há uma preocupação com a convenção, o uso, o padrão de 

comportamento social. 

O autor desenvolve, no livro ―O conceito de direito‖, a idéia de que conceber o Direito como 

ordens coercivas do soberano, não reproduz de forma satisfatória aspectos importantes do 

sistema jurídico, tais como legitimidade e vinculatividade. Demonstra tal tese sem evocar o 

direito internacional ou o direito primitivo, que alguns podem considerar como exemplos 

discutíveis ou de fronteira do direito. 
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A norma fundamental para Hart não é a mesma para Kelsen. Para Hart, o direito é um sistema 

social completo, sendo a regra de direito um comando (diretiva) para a comunidade ou para a 

autoridade. Tem o Direito forte interação com o poder. A própria soberania é limitada pela 

regra (de direito) que a institui, em última análise, pela Constituição, significando que todos 

são destinatários gerais da regra de direito, assim como quem a elabora.  As normas são 

geralmente obedecidas, também pela coercibilidade que lhes é intrínseca (não existe no 

sistema apenas o caráter sancionador da norma, mas uma forma de organização da sociedade). 

Enquanto Hans Kelsen e Alf Ross vêm o uso da força na sociedade como fruto do direito 

como sistema, Hart vê como um ―fenômeno social complexo‖, fundamentado na prática 

comportamental aceita e entendida como obrigatória pela sociedade, o comportamento dos 

membros da sociedade gera a obrigação jurídica formulada tanto interna quanto 

externamente.[2] 

Quanto à análise do direito em termos de soberano habitualmente obedecido e 

necessariamente isento de todas as limitações jurídicas, o texto desenvolvido pelo autor 

conclui pela incapacidade, de tal tese, em explicar a continuidade da autoria legislativa 

característica de um sistema jurídico moderno, e a pessoa ou pessoas soberanas não puderem 

ser identificadas, nem com o eleitorado, nem com o órgão legislativo de um Estado moderno. 

Quando se fala que a ―vontade do soberano‖ é determinante, não significa que ela (a vontade) 

irá dar persistência ao direito, mas ela será dada pelas regras previamente aceitas. O poder 

social é que irá fixar, ―delimitar no sistema jurídico sua área de influência‖.[3] 

Na seqüência, discorre sobre o ―direito como união de regras primárias e secundárias‖, 

chamado de "um novo começo‖. Pensa nas duas espécies de regras (primárias e secundárias), 

retomando o reconhecimento da existência dos dois tipos de regras em dados grupos sociais. 

Não encontra, Hart, a uniformidade da combinação entre as regras primárias e secundárias.  O 

que ele procura, na realidade, é a constituição da ―estrutura do pensamento jurídico‖. 

Após esse ―novo início‖, Hart começa a pensar na ―idéia de obrigação‖. A conduta humana 

não é vista no aspecto facultativo, mas obrigatório. Aqui ele procura inter-relacionar as regras 

primárias e as regras secundárias. Volta a pensar na idéia de obrigação, como ―dever em 

geral‖.[4] A norma advinda do soberano é obedecida habitualmente e, além disso, são gerais, 

não individuais. A idéia de obrigação (―ser obrigado a‖) é diferente nesse caso do exemplo do 

―ladrão que ordena a entrega do dinheiro‖. A obrigação da vítima do ladrão difere da 

obrigação de respeito às normas de soberano (Rex). A obrigação (―ser obrigado a‖ ou ―dever‖) 

tem conotações diferentes. Quanto à vítima do ladrão ―ter a obrigação‖ é evitar um mal maior, 

já a obrigação de obedecer às leis de Rex diz respeito ao hábito impregnado na consciência da 

obediência. 

As objeções ao descumprimento das obrigações são: em primeiro lugar há o aspecto interno 

(convicção) do agente; em segundo lugar há o ―risco‖ da aplicação da sanção em caso de 

desobediência. É vista a questão da desobediência e as conseqüências daí advindas. A 

afirmação foge do prisma psicológico, mas diz respeito às avaliações nascidas das 

probabilidades de incorrerem os infratores no ―castigo ou na aplicação do mal‖. Há a ―crença‖ 

dentro do sistema interno na aplicação do mal, a ―obrigação‖ deve pressupor a existências de 

―regras de comportamento‖, que se tornam ―padrões‖. Mais ainda, a regra deverá ser aplicada 

à pessoa que, em particular teve comportamento desviante. No caso concreto a obrigação 

corresponde a um ―dever‖, a obediência a uma regra. As regras, de cunho social podem ter 

origem normativa ou consuetudinária. Como consequência, poderão ocorrer reações hostis ou 

não, as reações sociais serão das duas espécies. A reação do agente que teve a conduta 
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censurada será de ―vergonha, ou remorso ou culpa‖. Aqui o direito entra em linha paralela 

com a moral.[5] 

Hart fala no aspecto interno da regra que terá relação com a pressão social (no outro lado da 

moeda, destaca, também, o aspecto externo). Sob esse prisma, o observador poderá ou não 

acatar as regras impostas, ele terá que atinar quanto à reação do grupo social (hostil ou não à 

conduta adotada) e, como observador, poderá apurar e denunciar as possíveis ocorrências que 

se seguirão da conduta desviante.  No plano externo, a observação da conduta desviante irá 

gerar a reação hostil do grupo. As regras devem ser seguidas pelos membros do grupo, sob a 

probabilidade da censura, da punição pelo grupo social se não houver correspondência com o 

comportamento comum da sociedade. Nesse caso, estará presente a tensão social no grupo 

entre aqueles que obedecem as regras e aqueles que não obedecem (incidência das regras de 

censura/punição sobre o aspecto interno das regras como forma de predição de condutas). 

3. O Direito Internacional em Hart 

3.1. Fontes de dúvidas 

Na obra ―O Conceito de Direito‖ de Hart é dada especial importância à idéia de uma união de 

regras primárias e secundárias. Diante da necessidade de se compreender o direito (que horas 

é visto sob a simples ótica de uma ordem baseada em ameaças, ora na idéia complexa da 

moral), exorta como virtude desta idéia o fato de permitir ver as relações múltiplas entre o 

direito, a coerção e a moral como aquilo que são, e considerar de novo em que sentido tais 

relações são tão necessárias, se é que existe tal sentido. 

Hart parte da premissa de que, na busca sobre a natureza do Direito, há certas questões 

principais recorrentes: uma delas se refere a que o sistema jurídico consiste, pelo menos em 

geral, em regras. Destaca a idéia, por ele mesmo construída, de um modelo complexo: o 

Direito como a união entre regras primárias e regras secundárias, como sendo "a chave para a 

ciência do direito". 

Neste sentido, vislumbra-se a necessidade de assinalar os diferentes tipos de regras, o que se 

faz distinguindo-as em regras primárias e regras secundárias. As regras do primeiro tipo 

impõem deveres, obrigações; e as regras do segundo tipo atribuem poderes. As regras 

secundárias seriam: a) de reconhecimento (rule of recognition), que permitem definir quais as 

regras que pertencem ao ordenamento, seu objetivo é eliminar as incertezas quanto às regras 

primárias; b) de alteração (rules of change), que conferem poder a um indivíduo ou a um 

corpo de indivíduos para introduzir novas regras primárias e eliminar as antigas, impedindo, 

assim, que sejam estáticas; c) de julgamento ou de adjudicação (rule of adjudication), que dão 

poder aos indivíduos para proferir determinações dotadas de autoridade respeitantes à questão 

sobre se foi violada uma regra primária[6]. 

Antes mesmo de abordar o tema direito internacional, Hart analisa a pretensão, sustentada, em 

casos alemães, de que o título de direito válido devia ser retirado de certas regras em virtude 

da respectiva iniqüidade moral, ainda que pertencessem a um sistema existente de regras 

primarias e secundárias (momento no qual ainda que já posta, a regra se mostrava moralmente 

contestável). O autor opta por rejeitar tal pretensão, não por estar em conflito com o ponto de 

vista de que as regras pertencentes ao sistema deveriam ser designadas como ―direito‖, nem 

por que estivessem em conflito com o peso ―dos usos‖. Criticou a tentativa de restringir a 

categoria de leis válidas através da exclusão daquilo que fosse moralmente iníquo com 
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fundamento de que fazer isso não avançava ou clarificava, nem as investigações teóricas, nem 

a deliberação moral.[7] 

No entanto, para ele, o direito internacional apresenta um caso oposto. A ausência de um 

poder legislativo internacional, de tribunais com jurisdição obrigatória e de sanções 

centralmente organizadas tem inspirado desconfianças, pelo menos no espírito dos 

teorizadores do direito. A ausência de tais instituições significa que as regras aplicáveis aos 

Estados se assemelham àquela forma simples de estrutura social, que consiste unicamente em 

regras primárias de obrigação e que, quando aparece em sociedades de indivíduos, geralmente 

é contrário a um sistema legal desenvolvido. 

Pode-se argumentar, é claro, como veremos, que o direito internacional não só carece de 

regras secundárias de alteração e de julgamento que criem um poder legislativo e os tribunais, 

mas também não tem uma regra de reconhecimento unificadora que especifique as "fontes" do 

direito e que estabeleça critérios gerais para a identificação das suas regras. 

É fácil percebermos essas diferenças quando da questão: ―é o direito internacional realmente 

direito?". Mas, nesse caso, explicita Hart, não ser possível afastar a dúvida, que muitos 

sentem, com a mera lembrança dos usos existentes; nem é possível confirmá-las simplesmente 

com o fundamento de que a existência de uma união de regras primárias e secundárias é uma 

condição não só necessária, como suficiente para o uso adequado da expressão "sistema de 

direito". Em vez disso, o autor propõe uma averiguação acerca da natureza detalhada das 

questões que têm sido experimentadas e, como no caso alemão, propõe indagar se os usos 

comuns mais amplos que versam sobre ―direito internacional‖ podem bloquear qualquer 

finalidade prática ou teórica[8]. 

Hart considera duas fontes principais de dúvida sobre a natureza jurídica do direito 

internacional e, juntamente com elas, as medidas tomadas pelos teóricos para assumir essas 

dúvidas. Para o eminente autor, ambas as formas de dúvida surgem a partir de uma 

comparação desfavorável entre o direito internacional e o direito nacional (―direito interno‖), 

que é considerado o principal exemplo típico do que é direito. A primeira forma de dúvida 

está profundamente enraizada na concepção do direito como uma questão fundamentalmente 

de ordens baseadas em ameaças e confronta a natureza das regras do direito internacional 

com as normas de direito interno. A segunda forma de incerteza decorre da crença de que os 

Estados são fundamentalmente incapazes de serem sujeitos a obrigações jurídicas, e confronta 

a natureza dos sujeitos do direito internacional com os do direito interno. 

3.2. Obrigações e sanções 

A primeira questão a ser resolvida, para Hart, quando o assunto é direito internacional é a 

seguinte: o que significa dizer que um sistema inteiro de direito é "vinculativo"?[9] A 

afirmação de que uma regra é válida, e, por força dela determinada pessoa tem certa obrigação 

ou dever é familiar aos juristas e razoavelmente clara no seu significado. É provável surgirem 

dúvidas, em certas circunstâncias, de qual sistema jurídico usar. Essas dúvidas podem surgir 

no campo do direito internacional privado, ou pelo direito internacional público. 

Uma fonte de dúvidas é a ausência, no sistema, de sanções centralmente organizadas. Esse é 

um ponto em que a comparação favorece a legislação, nacional ou doméstica, cujas regras 

inquestionavelmente são consideradas "vinculativas" (obrigatórias) e, como, paradigmas da 

obrigação legal. Nesse liame, o argumento seguinte é simples: se, por essa razão as regras do 
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direito internacional não forem "vinculativas", é certamente insustentável a alegação de 

classificá-las como direito. Qualquer especulação sobre a natureza do direito parte da 

suposição de que a sua existência torna obrigatória, pelo menos certa conduta – sendo assim, 

se o direito internacional não sanciona o descumprimento de condutas, não pode ser 

considerado direito. 

O autor assevera que nem o art. 16 do Pacto da Liga das Nações Unidas, nem o Capítulo VII 

da Carta das Nações Unidas introduziram no direito internacional algo que possa ser 

equiparado às sanções da legislação nacional (―direito interno‖). Contudo, tal argumento se 

traduz na aceitação tácita da analise da obrigação contida na teoria de que o direito é 

essencialmente uma questão de ordens baseadas em ameaças.[10] No entanto, Hart enfatiza 

que essa identificação distorce o papel desempenhado em todo o pensamento e discurso 

jurídico pelas idéias de obrigação e dever. É verdade que nem todas as regras dão origem a 

obrigações ou deveres; e é que as que o fazem, geralmente exigem algum sacrifício de 

interesses privados, e são geralmente apoiados por exigências sérias de conformidade e 

acatamento e persistentes criticas contra os desvios. No seu texto, o autor afasta a idéia de que 

o direito está diretamente ligado à existência de sanção organizada. 

Deve-se considerar, entretanto, outra maneira de argumentar acerca do direito internacional, 

mais plausível, porque não está comprometido com uma definição de obrigação em termos de 

probabilidade de sanções. É a visão do cético, que aponta que no direito interno há certas 

disposições que são necessárias (entre elas, as regras primárias de obrigação que proíbem o 

uso livre de violência e as regras que dispõem sobre o uso oficial da força como punição para 

a transgressão dessas regras e outros). Nesse sentido, se essas regras são necessárias para o 

direito interno também não o são para o direito internacional? A crítica assentada por Hart a 

esse argumento reside no fato de o pano de fundo fatual do direito internacional ser tão 

diferente do direito interno que não existe necessidade semelhante de sanções, nem existe 

uma expectativa semelhante no seu uso seguro e eficaz.[11] O uso da violência entre os 

Estados é necessariamente público, e embora não haja uma força internacional de 

policiamento, não se trata de uma questão entre o agressor e vítima. 

Hart dá destaque que iniciar uma guerra, mesmo para o país mais forte, é arriscar muito por 

um resultado raramente previsível e com razoável confiança. Além disso, por causa da 

desigualdade dos Estados, não pode haver forma permanente de assegurar que a força 

combinada daqueles que estão do lado da ordem internacional prevalecer sobre as potências 

inclinadas à agressividade. Diante disso, torna-se claro que o direito internacional tem se 

desenvolvido de forma diferente da do direito interno, vale a pena regulá-lo por regras que 

diferem da legislação nacional quanto a não previsão de cumprimento forçado através de 

qualquer órgão central. No entanto, tais regras prescrevem o que parece ser obrigatório; há 

uma pressão geral no sentido de que as regras sejam seguidas, as reivindicações e prêmios são 

baseados neles, e considera que a sua violação justifica não apenas pedidos insistentes de 

indenização, mas represálias e medidas retaliatória (contramedidas). Quando ignoradas as 

regras, não as são com fundamento de que não são vinculativas, pelo contrário, quem as viola 

lança exaustivos esforços para esconder os fatos. 

3.3. A Obrigação e a Soberania dos Estados  

O principal questionamento acerca do caráter obrigatório do direito internacional, quando da 

análise do direito internacional por Hart, residia na dificuldade sentida em aceitar ou explicar 

o fato de que um Estado que é soberano também pode estar "vinculado" pelo direito 
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internacional ou ter uma obrigação dele decorrente. Trata-se, para o autor, de uma forma de 

ceticismo ainda mais radical do que o argumento de que o direito internacional não é 

vinculativo por lhe faltarem sanções. 

Ao promover o exame de tal assertiva o autor destaca a necessidade da prévia analise do 

conceito soberania, aplicada não ao poder legislativo ou algum outro elemento ou pessoa 

dentro de um Estado, mas do próprio Estado. Quando do uso da palavra "soberano" na teoria 

jurídica, visualiza-se uma tendência de associar com ela a idéia de uma pessoa que está acima 

da lei e cuja palavra é lei para seus inferiores ou súditos ("L'etat c'est moi"), essa idéia está 

prontamente afastada por Hart, para ele a expressão "um Estado" é uma forma de se referir a 

dois fatos: primeiro, que uma população que habita num território vive sob aquela forma de 

governo ordenado estabelecida por um sistema jurídico com a sua estrutura característica do 

poder legislativo, tribunais e as regras primárias; e, por segundo, que o governo goza de um 

grau de independência vagamente definida.[12] 

O autor destaca a existência de muitos tipos e graus de dependência (independência) entre 

unidades territoriais que possuem um governo organizado: Colônias, protetorados, a 

suseranias, Territórios sob mandato, confederações. Na maioria dos casos, a dependência de 

uma unidade em detrimento de outro é expressa através de formas jurídicas, de modo que 

aquilo que é direito na unidade dependente, em determinadas questões, dependerá, de certa 

forma, de procedimentos de criação do direito de outro território. 

Sob o manto da soberania, certa medida de autonomia é implicada pelo próprio significado da 

palavra Estado. Contudo, a afirmação de que o Estado deve ser ilimitado, ou que só pode ser 

limitado por certos tipos de obrigação, traduz, na melhor das hipóteses, a pretensão de que os 

Estados deveriam ser livres de todas as outras restrições, dogma esse, corretamente 

classificado por Hart, como sendo não racional. As regras do direito internacional são na 

verdade vagas e conflitantes em muitos pontos, de modo que independência na área 

correspondente aos Estados é muito maior do que a dúvida sobre o alcance da liberdade tem 

um cidadão no direito interno. Mas, apesar disso, essas dificuldades não validam o argumento 

que a priori tenta deduzir as características gerais do direito internacional da soberania 

absoluta, sem referência ao direito internacional como pertencente aos Estados. A crença na 

existência necessária do soberano juridicamente ilimitado prejudica a questão a que só 

podemos responder quando examinamos as regras em vigor. A questão do direito 

internacional é: qual é a área máxima de autonomia que as regras permitem aos Estados? 

Enfrentando a afirmação daqueles que concebiam as obrigações internacionais como auto-

impostas, Hart argumenta estarem inspiradas por dogmas abstratos que desrespeitam os fatos. 

É verdade que os Estados podem impor obrigações a si próprios por meio de promessas, 

acordos e tratados, contudo, é errôneo pensar que em virtude da sua soberania, só podem estar 

sujeitos a, ou vinculados por, regras que se auto-impuseram. 

As formas voluntárias de obrigação social envolvem algumas regras não vinculativas, 

independentemente da escolha da parte por elas vinculada, e isso, no caso dos Estados, é 

incompatível com a suposição de que a sua soberania exige liberdade de todas essas regras. O 

autor afirma ser verdadeira a assertiva de que o direito moderno internacional é muito 

considerável direito convencional, mas também nem todas as obrigações internacionais 

surgem a partir do consentimento da parte vinculada, como é o caso da formação de um Novo 

Estado.  Quando este surge está vinculado pelas obrigações gerais do direito internacional, 

incluindo, entre outras, as regras que dão força vinculativa aos tratados. Outro exemplo 
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trazido por Hart é o de um Estado que adquire território ou passa por qualquer outra mudança 

que traz com ela, pela primeira vez, a incidência de obrigações no domínio de regras que 

previamente não tiveram oportunidade, quer de observar, quer de violar e relativamente às 

quais não tivera ocasião de dar ou retirar o consentimento (Estado que passa a ter acesso ao 

mar – costa – fica submetido às regras do direito internacional pertinente às águas territoriais 

e o alto mar).[13] 

3.4. Direito Internacional e Moral 

Neste ponto Hart reconhece que ainda que tenha muitas similitudes com as sociedades 

primitivas (forma simples de estrutura social) e de, certa forma, o direito internacional se 

assemelhar a tal regime de regras primárias (ainda que o conteudo de suas regras seja mais 

complexo e de métodos e técnicas parecidos com o do direito moderno), absurda é a 

classificação do mesmo como ―moral‖. Para o autor, essa errônea afirmação é inspirada pelo 

velho dogmatismo de que qualquer forma de estrutura social, que não redutivel à ordens 

baseadas em ameaças, só pode ser uma forma ―moral‖. A crítica direta reside no fato de que 

tal uso, da palavra moral, é muito amplo. 

Hart faz questão de elencar, pelo menos, quatro gritantes diferenças entre o que 

verdadeiramente, para ele, é moral e o que é o direito internacional.[14] Por primeiro aduz 

que a apreciação da conduta dos Estados em termos de moral é nitidamente diferente da 

formulação de pretensões, exigências e reconhecimento de direitos e obrigações no domínio 

das regras do direito internacional. A moral, na concepção do autor, consiste, não em apelos 

ao medo ou ameaças de retaliação ou pedidos de indenização, mas em apelos à consciência, 

feitos na expectativa de que, uma vez que a pessoa interpelada se recorde do princípio moral 

em jogo, ela possa ser levada a respeitá-lo pelo sentimento de culpa ou vergonha e a reparar o 

mal praticado. Já no direito internacional, as argumentações (ainda que possam ser 

acompanhadas por um apelo moral) que os Estados dirigem uns aos outros sobre questões 

controvertidas são referências a precedentes, tratados e escritos doutrinais, muitas das vezes 

sequer há menção ao bom ou mau – o moralmente certo. 

A segunda diferença que aponta o autor versa  sobre o fato das regras de direito internacional 

serem frequentemente indiferentes do ponto de vista moral – uma regra pode existir porque é 

conveniente ou necessário ter certa regra clara fixada acerca do objeto com os quais se ocupa, 

mas não porque se dê qualquer importância moral à regra em particular. Contém normalmente 

muitos detalhes específicos e traçam distinções arbitrárias, que seriam ininteligíveis como 

elementos em regras ou princípios morais, ainda que não se possa ser dogmático acerca do 

conteúdo possível da moral social (cambiante segundo a sociedade a que se refere). O autor 

encerra esse argumento com a afirmação de que  uma das funções típicas do direito, 

diferentemente da moral, consiste em introduzir tais elementos especificantes, em ordem de 

maximizar a certeza e a previsibilidade, e a facilitar a prova ou as apreciações das 

pretensões.[15] Por óbvio, nem todas as regras de direito internacional são do tipo formal, 

comportando também conteúdo moral. 

Outra diferença que Hart aponta é de que não existe na natureza, ou função, do direito 

internacional qualquer impecílho à idéia de que suas regras podem estar sujeitas a alterações 

legislativas. O que não podemos cogitar ao tratarmos de regras morais, embora o efeito de 

uma lei que exija ou prescreva certa conduta possa ser em última análise o de introduzir 

alterações na moral de uma sociedade, a noção de que um poder legislativo cria ou revoga 

regras morais é absurda. 
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Por último, analisando a afirmativa de que as regras do direito internacional devem se basear 

na convição dos Estados de que há uma obrigação moral de lhes obedecerem, Hart, pondera 

que, se tal significa algo mais do que o fato de as obrigações que reconhecem não serem 

sucetíveis de execução através de sanções organizadas de forma oficial, difícil se torna 

imaginar a existência de razão para o aceitar. A vinculatividade das regras de direito 

internacional para os Estados mais tem a ver com as críticas sérias a que são submetido 

quando as descumprem, bem como as retaliações, pedidos de indenização e represálias; do 

que com uma obrigação moral.[16] 

3.5. Analogia de formas e conteúdos 

A forma do direito internacional, na visão de Hart, como já dito, se assemelha na forma, 

embora não no conteúdo, a um regime simples de direito primário ou consuetudinário. Dessa 

feita, alguns teóricos, a fim de defender o título de ―direito‖ para o direito internacional, 

exageraram na analogia do mesmo com o direito interno. Contudo, o autor chama a atenção 

para o perigo de se confundir os atos internacionais (por exemplo, uma guerra oriunda do 

descumprimento de um tratado que gera o encargo de a potência derrotada entregar parte de 

seu território ou assumir obrigação) com um ato legislativo, sob o argumento de que como a 

legislação, trata-se também de uma alteração jurídica imposta. É inegável a existência de 

alguma analogia entre o direito interno e o direito internacional, porém a jurisdição 

obrigatória do direito nacional (interno) para investigar o caráter lícito ou ilícito da 

―autodefesa‖ e para punir o recurso ilegal a ela, nada tem a ver com o recurso da guerra ou da 

retaliação pela força por parte de um Estado. Baseia seu argumento principalmente no fato de 

que apesar da Carta das Nações Unidas disporem sobre sua execução forçada, a mesma, 

muitas vezes, é paralisadas pelo veto e pelas divisões ideológicas e as alianças entre as 

grandes potências (fenômeno, que embora descrito por Hart nos idos da década de 60, 

vergonhosamente ainda se repete nos dias atuais, como é o caso do protocolo de Kyoto contra 

a emissão de gases nocivos na atmosfera, ou como melhor podemos destacar, as recentes 

―guerras ao terror‖ lideradas pelos Estados Unidos). 

No entanto, a analogia que mais merece destaque, na opinião do autor, é aquela proposta por 

Kelsen[17], entre outros teóricos, a respeito da existência de uma ―norma fundamental‖, nos 

moldes da regra de reconhecimento estabelecida por Hart (fenômeno do direito interno). Em 

referencia a tal norma fundamental internacional, teoricamente, seria aferida a validade das 

outras regras do sistema (o que pressupõe que as regras constituem um único sistema). O 

contraponto dessa noção é de que o direito internacional consiste simplesmente em um 

conjunto de regras primárias de obrigação separadas, que não estão unidas daquele modo 

(conjunto de regras consuetudinárias, uma das quais é a regra que dá força vinculativa aos 

tratados – princípio da pacta sunt sevanda). Entretanto, Hart teoriza que nem todas as 

obrigações no domínio do direito internacional têm origem nos ―pacta”, o que leva a 

resolução de outros doutrinadores optarem pela regra ―os Estados devem comportar como se 

comportam consuetudinariamente‖ em seu lugar. 

Hart discorre que a mera existência de regras não envolve a existência de uma regra 

fundamental, é perfeitamente possível que uma sociedade possa viver com regras que 

imponham obrigações aos seus membros de forma vinculativa, ainda que formem um simples 

conjunto de regras independentes e não unificadas por uma regra mais fundamental. Se as 

regras forem de fato aceitas como padrões de conduta e apoiadas em formas apropriadas de 

pressão social, distintas das regras obrigatórias, nada mais se exige para mostrar que são 

regras vinculativas. Dentro do sistema interno, nas palavras de Kelsen, a razão de validade de 
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uma norma se encontra na regra fundamental (de reconhecimento/Hart), contudo no direito 

internacional, a ausência desta não desconfigura o caráter vinculativo de suas regras, desde 

que sejam aceitas e funcionem como tal[18]. Dessa feita, aquilo que é uma repetição vazia do 

mero fato de que a sociedade (de Estados) em causa observa certos padrões de conduta como 

regra obrigatória, não pode ser confundido, de maneira alguma, como se fosse norma 

fundamental – pretensão dos que sustentam o direito internacional na base do dito: ―os 

Estados devem comportar como se comportam consuetudinariamente‖.[19] 

Portanto, a real questão que Hart buscou enfrentar é quanto à natureza efetiva das regras tais 

como funcionam nas relações entre os Estados. De início, como dito, afasta a existência de 

uma ―norma fundamental‖ que atribui critério de validade às regras de direito internacional, e 

que as regras, que de fato vigoram e se aplicam constituem um conjunto de regras, entre as 

quais estão aquelas que atribuem força vinculativa aos tratados. Atenção para o fato de que 

alguns tratados multilaterais podem vincular Estados que deles não são partes, o que permite 

ter esses tratados como norma fundamental de reconhecimento – o que traria o direito 

internacional para um lugar mais próximo do direito interno (o autor apresenta essa situação 

como uma transição, longe de ser completada, que o direito internacional se vê envolto, no 

sentido de se permitir uma analogia de forma com o direito interno/nacional). 

Conclui-se então, que as possíveis analogias entre o direito interno e o direito internacional 

são aquelas que versam quanto às funções (diferença entre direito internacional e moral) e 

conteúdo (série de princípios, conceitos e métodos comum a ambos os direitos) das regras. 

4. Doutrina Internacionalista Atual 

Como ensina a ciência política, o Estado é dotado de soberania, e esta se manifesta de duas 

maneiras, segundo o âmbito de aplicação. Na vertente interna de aplicação da soberania, o 

Estado se encontra acima dos demais sujeitos de direito, constituindo-se na autoridade 

máxima em seu território. Na vertente externa, por outro lado, o Estado está em pé de 

igualdade com os demais Estados soberanos que constituem a sociedade internacional. Essa 

dicotomia entre as vertentes interna e externa do âmbito de aplicação da soberania do Estado 

se reflete, também, na natureza da norma jurídica, conforme seja de direito interno ou de 

direito internacional. No direito interno, a norma emana do Estado e impõe a ordem jurídica 

interna e garante a sanção em caso de sua violação (relação de subordinação).[20] 

Já no direito internacional, os Estados são juridicamente iguais (princípio da igualdade 

jurídica dos Estados[21]) e, portanto, não existe uma entidade central e superior ao conjunto 

de Estados, com a prerrogativa de impor o cumprimento da ordem jurídica internacional e de 

aplicar uma sanção por sua violação.[22] Os sujeitos de direito (os Estados), aqui, 

diferentemente do caso do direito interno, produzem, eles mesmos, diretamente, a norma 

jurídica que lhes será aplicada, o que constitui uma relação de coordenação. O direito 

internacional é, portanto, sui generis, peculiar, entre os ramos do direito. 

Um dos pontos atualmente discutidos na seara do direito internacional atualmente é quanto à 

existência de uma hierarquia das normas de direito internacional (se um tipo de norma seria 

superior, e, portanto, prevaleceria contra outro tipo de norma), ponto também discutido por 

Hart e acima evidenciado. Embora alguns juristas reconheçam, por exemplo, a superioridade 

dos princípios de direito internacional (tais como os princípios da igualdade jurídica dos 

Estados e da não-intervenção), grande parte dos estudiosos entende que inexiste hierarquia. 

No tocante aos conceitos de ato ilícito (violação de uma norma jurídica) e de sanção 
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(penalidade imposta em conseqüência do ato ilícito), existem no direito internacional, mas sua 

aplicação não é tão simples como no direito interno. Na ausência de uma entidade supra-

estatal, a responsabilidade internacional e a conseqüente sanção contra um Estado dependem 

da ação coletiva de seus pares.[23] 

Diversas correntes doutrinárias procuram explicar o fundamento do direito internacional, isto 

é, a origem da sua obrigatoriedade. A mais consagrada é a doutrina que o identifica no 

consentimento, tradicionalmente expresso no princípio pacta sunt servanda ("os acordos 

devem ser cumpridos", em latim): um Estado é obrigado no plano internacional apenas se 

tiver consentido em se vincular juridicamente. Isso é válido até mesmo para o princípio 

majoritário, que não é automaticamente aplicável ao direito internacional - no âmbito de uma 

organização internacional, por exemplo, os Estados estão obrigados a aceitarem uma decisão 

que lhes for contrária, tomada por maioria, apenas se tiverem acatado previamente com esta 

forma decisória.[24] 

Caso digno de destaque é o de certas regras consolidadas, com muito vigor neste século, tais a 

prescrição do uso da força e os princípios da não-intervenção e da autodeterminação, ou ainda 

um pouco antes, qual a condenação da escravatura. Nenhuma dessas normas aparece vestida 

daquela imperatividade congênita até mesmo nas sociedades primitivas, do pacta sunt 

servanda, e melhor prova disso não há que seu advento tardio à consagração geral. Porém, no 

âmbito desses temas, a mobilidade do direito não é sinuosa: tem ela um sentido tão certo e 

irreversível quanto o da evolução da sociedade internacional. Assim, o tráfico de escravos e a 

guerra de conquista, lícitos outrora, estão hoje condenados, sendo seguro que não voltarão, 

amanhã, à condição de licitude. Sem dúvida, nos encontramos aqui na presença de normas 

internacionais não gravadas, desde o principio, na consciência dos povos, mas tampouco 

mutáveis à feição pendular — como as que se referem à imunidade jurisdicional do Estado 

estrangeiro ou à extensão do mar territorial. 

Já no que tange ao confronto atual entre direito internacional e direito interno, é possível 

perceber na doutrina a defesa de duas teorias: dualista e monista. Para os autores dualistas — 

dentre os quais se destacaram neste século Carl Heinrich Triepel, Herbert L. A. Hart e 

Dionísio Anzilotti — o direito internacional e o direito interno de cada Estado são sistemas 

rigorosamente independentes e distintos, de tal modo que a validade jurídica de uma norma 

interna não se condiciona à sua sintonia com a ordem internacional. Os autores monistas se 

dividiram em duas correntes, uma sustenta a unicidade da ordem jurídica sob o primado do 

direito internacional, a que se ajustariam todas as ordens internas. Outra apregoa o primado do 

direito nacional de cada Estado soberano, sob cuja ótica a adoção dos preceitos do direito 

internacional desponta como uma faculdade discricionária. O monismo internacionalista teve 

em Hans Kelsen seu expoente maior, enquanto a vertente nacionalista encontrou adeptos 

avulsos na França e na Alemanha, além de haver transparecido com bastante nitidez, entre os 

anos vinte e os anos oitenta do século XX, na obra dos autores soviéticos.[25] 

Os monistas da linha nacionalista dão relevo especial à soberania de cada Estado e à 

descentralização da sociedade internacional. Propendem, destarte, ao culto da Constituição, 

afirmando no seu texto, ao qual nenhum outro pode se sobrepor na hora presente, há de se 

encontrar notícia do exato grau de prestígio a ser atribuído às normas internacionais escritas e 

costumeiras. O certo é que essa idéia norteia as convicções judiciárias em inúmeros países do 

ocidente — incluídos o Brasil e os Estados Unidos da América — quando os tribunais 

enfrentam o problema do conflito entre normas de direito internacional e de direito interno. 
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4.1. O Processo Civil Internacional 

Importante ramo do direito internacional atual é o processo civil internacional. Hart já 

demonstrava certa preocupação, em meados da década de 60, pela forma de solução dos 

conflitos relativos ao ―direito internacional‖. Não só se limitou a definir o que para ele 

poderia ser classificado como pertencente ao ―campo‖ do direito internacional, como também 

demonstrou ser necessário aprofundar as discussões em torno das regras jurídicas processuais 

que delimitariam as soluções de conflitos internacionais, não só no concernente aos direito 

internacional público, mas principalmente quanto ao direito internacional privado, regulador 

das relações privadas entre partes oriundas de diferentes ordenamentos jurídicos. 

De forma abrangente, a doutrina internacionalista estabelece que Processo Civil Internacional 

é o conjunto de normas de tem por objeto a solução de aspectos procedimentais nos casos 

com elementos de estrangeiria. Luís Olavo Batista lembra que o processo civil internacional é 

constituído de normas processuais que ―tem como pressuposto a existência de Estados 

estrangeiros, e que em função deste pressuposto regulam de modo particular relações ou 

situações inerentes ao processo civil‖ [26]. Assim sendo, é possível incluir essas normas 

dentro do objeto do direito internacional privado (disciplina em lato sensu). 

O direito internacional privado indica, essencialmente, o direito aplicável a uma relação 

jurídica de direito privado com conexão internacional. Depende, para tanto, de uma 

autoridade judiciária ou de um órgão, com funções equivalentes, que seja internacionalmente 

competente. Ausente esse requisito processual, o juiz, tribunal ou outro órgão equiparado ao 

Poder Judiciário, fica impedido de se pronunciar com relação ao mérito da causa sub judice. 

Contudo, não só normas da competência internacional influenciam a aplicação do direito 

internacional privado no processo civil.  É princípio fundamental que às normas de direito 

processual civil internacional é aplicável a lex fori, ou seja, a lei do lugar, no qual se 

desenvolve o processo. Tanto a doutrina quanto a jurisprudência o reconhecem como 

princípio básico do processo, ainda que existam algumas exceções ao princípio. 

Vale esclarecer e proclamar que o caráter internacional do Processo Civil Internacional não 

decorre da origem internacional das fontes das normas do Processo Civil Internacional, pois 

as normas do Processo Civil Internacional são normas de direito interno, editadas no âmbito 

da soberania de cada país, mas sim do fato que procuram regulamentar os aspectos 

internacionais, ou com caráter alóctone, do processo em relação a esse Estado[27]. 

De forma diversa, observa-se na Europa a uniformização, em diversas das suas partes, da 

origem internacional das fontes das normas do processo civil internacional, conseqüência da 

evolução do direito comunitário europeu, praticado pelos membros da União Européia. E essa 

uniformização, hoje, já abre espaço para a discussão de se pensar em elaborar um Código de 

Direito Processual Civil europeu, apto a reunir dentro do seu texto igualmente as regras 

jurídicas sobre o direito processual civil internacional. 

Neste sentido, versa a Conferência de Haia de Direito Internacional Privado. Isto é, objetiva 

de uniformizar o direito processual civil internacional. A Organização das Nações Unidas 

(ONU) também desenvolveu esforços ao elaborar convenções internacionais muito 

significativas, vinculando juridicamente um número muito grande de países, com reflexos 

diretos sobre o direito processual civil internacional. Nesse contexto, cumpre salientar ainda a 

UNCITRAL (ou CNUDCI - Comissão das Nações Unidas para o Direito Comercial 
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Internacional), que também contribui com suas atividades para a uniformização do direito 

processual civil internacional. 

Quanto a América Latina, situação diversa da hoje vista nos países membros da União 

Européia, importante destaque dá-se ao Código Bustamante, que estabelece normas sobre o 

direito processual no seu Livro IV, arts. 314 a 437[28] (tratado ratificado pelo Brasil - Decreto 

n. 18.871/29). Embora esteja em desuso, verifica-se que o Código Bustamante ainda guarda 

uma certa importância na prática no que versa sobre às normas de direito internacional 

privado, pois designa o direito aplicável a uma relação jurídica de direito privado com 

conexão internacional. Contudo, a maior influência atual para a evolução do direito 

processual civil internacional na América Latina deve ser atribuída à Conferência 

Especializada lnteramericana de Direito Internacional Privado.  O Brasil, mostrou reservas, 

até agora, em aderir as suas convenções, mas ratificou duas importantes convenções 

(Convenção Internacional sobre Arbitragem Comercial Internacional, de 30 de janeiro de 

1975 - Decreto n 1.902/96;  e a Convenção lnteramericana sobre Cartas Rogatórias, de 30 de 

janeiro de 1975 - Decreto n 1.900/96). 

4.1.1. Competência internacional 

Em razão de ser a competência a repartição interna da jurisdição e por não existir órgão 

supraestatal regulamentador da competência internacional dos Estados, a doutrina polemiza o 

uso termo ‗competência internacional‘. É o próprio Estado que, orientado por princípios 

gerais e adotando seus próprios critérios, elabora regras que fixam os limites de sua 

jurisdição. Sendo assim para parte da doutrina, o termo ‗competência‘ não seria técnico, 

sendo mais correta a expressão ‗jurisdição internacional‘. 

Nesse sentido, Fragistas afirma que o termo jurisdição internacional melhor se adequou à 

teoria do conflito de jurisdições. Para o jurista grego, a questão não é saber qual o tribunal ou 

juiz do país será o competente para julgar o litígio e sim, determinar se um litígio em 

concreto, resultante de uma relação internacional, deve ou pode ser examinado pela justiça do 

país[29]. 

Por outro lado, para Morelli a expressão ‗competência internacional‘ não é equivocada, pois 

não se confunde com competência nacional ou interna. O autor adverte, contudo, que a 

denominação ‗competência‘ pode conduzir a errôneas analogias com as normas internas que 

tratam da organização da jurisdição de um Estado. Morelli afirma que as normas que tratam 

de competência internacional delimitam os poderes do Estado, ou seja, de seus órgãos 

considerados como um todo[30]. Já as normas sobre a verdadeira e própria competência se 

destinam a distribuir entre esses órgãos individualmente considerados, as lides que, em 

virtude das normas do primeiro grupo, encontram-se submetidas à jurisdição do Estado. Com 

efeito, as normas sobre competência internacional são concebidas para o propósito de 

distribuir as lides entre Estados distintos. 

Essa terminologia ‗competência internacional‘ é adotada pelo Código de Processo Civil de 

1973, em seu Livro I, Titulo IV, Capítulo II, bem como por diversos tratados internacionais. 

4.1.2. Conflito de Competência ou de Jurisdição? 

O que se costuma chamar de conflitos de competência no âmbito do processo civil 

internacional é na verdade um conflito de jurisdições. Nesse conflito de jurisdições o que se 
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discute é a qual jurisdição a relação jurídica deve ser submetida, e não propriamente qual será 

o juiz competente. Daí a impropriedade do termo ―conflito de competências‖: a questão não é 

saber se o tribunal ou o juiz do país será o competente para julgar o litígio e sim, determinar 

se um litígio em concreto, resultante de uma relação internacional deve ou pode ser 

examinado pela justiça do país. 

No entanto, novamente, a própria doutrina diverge quanto à impropriedade ou não da 

expressão ―competência internacional‖. Há uma verdadeira confusão terminológica entre os 

termos Competência e Jurisdição Internacional. Enquanto uns, como Fragistas[31], afirmam 

que o termo jurisdição internacional é mais adequada, outros, como Morelli[32], dizem que 

expressão competência internacional não é equivocada, pois não se confunde com a 

competência nacional ou interna, mas reconhece que a adoção de tal terminologia pode 

acarretar em interpretações erradas. 

A questão da competência internacional se desdobra em dois tópicos, duas etapas sucessivas. 

No plano Internacional, verifica-se se o Judiciário de determinado país pode exercer 

jurisdição; ultrapassada essa etapa, passa-se a segunda etapa, a do plano nacional, no qual se 

verifica qual o órgão do Judiciário é o competente para conhecer a ação. 

4.1.3. Princípios gerais do Processo Civil Internacional 

É interessante citar, ainda que de forma superficial, um importante assunto relacionado à 

matéria Processo Civil Internacional, a identificação dos Princípios Gerais do Processo Civil 

Internacional. 

Não há conformidade numérica na doutrina sobre quais seriam, contudo, é possível destacar 

os 3 mais recorrentes[33]. 

O Princípio da Concorrência de foros como regra geral estabelece a possibilidade de abdução 

de um caso concreto por mais de uma jurisdição. Já o Princípio da Exigência de razoabilidade 

na determinação dos foros de competência destaca a necessidade de proximidade suficiente 

entre o caso concreto e o juiz competente. E por fim, o Princípio do Respeito aos direitos 

fundamentais vinculados com a competência emerge garantias de acesso à justiça e de defesa 

em juízo, não discriminação dos litigantes. 

Desses princípios derivam outros tais como: Princípio do Acesso à Justiça; Princípio do forum 

necessitati; Princípio da Proximidade Razoável; Princípio da Territorialidade; Princípio da 

Cooperação Judicial; Princípio da Imunidade de Jurisdição; Princípio da Igualdade de 

Tratamento Processual; Princípio da Efetividade; Princípio da Submissão ou da Autonomia da 

Vontade. 

5. Conclusão 

Hart previu que a teoria de Kelsen, identificando o Estado com o Direito, correria o risco de 

abrir caminho para o totalitarismo[34]. Mitigando percepções mais fechadas, Hart insistiu no 

sentido obrigacional do Direito, afirmando que ―a mais proeminente característica do 

Direito, em todos os tempos e lugares, consiste no fato de que sua existência significa que 

certos tipos de conduta humana não são opcionais, mas em certo sentido são obrigatórios”. 

[35] 

4998



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para Hart, distingue-se a lei dos demais comandos (como uma ordem de um marginal armado) 

pelo fato de que a lei consubstancia uma união entre normas primárias e secundárias, isto é, 

em comandos que estabelecem obrigações. Porém tais comandos decorrem de valores aceitos 

pela comunidade, substancializam-se por certo corpo que transcende do meramente lógico 

para o episodicamente desejável. 

No que diz respeito ao direito internacional, Hart procurou firmar posição no sentido de que a 

analogia do mesmo com o direito interno não é possível quanto ao quesito forma: uma vez a 

ausência de um poder legislativo internacional, de tribunais com jurisdição obrigatória, de 

sanções organizadas; mas principalmente, pelo fato de o direito internacional não estar 

fundado em uma ―regra de reconhecimento‖, como ocorre com o direito interno moderno. 

Defende ainda, que direito internacional não se confunde com moral, apesar de também 

possuírem conteúdo moral, mas assim como as regras de direito interno, são eminentemente 

normas técnicas. E quanto à vinculatividade das regras de direito internacional, Hart assenta 

seu raciocínio de que, na falta de regras secundárias, o direito internacional é vinculativo 

desde que suas regras sejam de fato aceitas como padrões de conduta e apoiadas em formas 

apropriadas de pressão social (distinta das regras obrigatórias) - pedidos de indenização, 

retaliações, represálias - nada mais se exigindo para mostrar que são regras, de fato, 

vinculativas. 

A doutrina internacionalista atual resguarda muito do pensamento de Hart, contudo, ainda se 

apega ao princípio pacta sunt servanda ("os acordos devem ser cumpridos‖): um Estado é 

obrigado no plano internacional apenas se tiver consentido em vincular-se juridicamente; para 

explicar o fundamento do direito internacional, a origem da sua obrigatoriedade. Destacando 

que o consentimento não é necessariamente criativo, como quando se trata de estabelecer uma 

norma sobre a exata extensão do mar territorial, ele pode ser apenas perceptivo, qual se dá 

quando os Estados consentem em tomo de normas que fluem inevitavelmente da pura razão 

humana, ou que se apóiam, em maior ou menor medida, num imperativo ético (no sentido 

habermasiano daquilo que diz respeito aos valores/cultura/tradição, aquilo que é bom, 

contudo, ainda não universalizado[36]), parecendo imunes à prerrogativa estatal de 

manipulação.[37] 

As decisões judiciárias no Brasil (também nos Estados Unidos da América) quando os 

tribunais enfrentam o problema do conflito entre normas de direito internacional e de direito 

interno, dão relevo especial à soberania de cada Estado e à descentralização da sociedade 

internacional. Tendem a dar valor à Constituição nacional, afirmando no seu texto, ao qual 

nenhum outro pode se sobrepor na hora presente, o exato grau de prestígio a ser atribuído às 

normas internacionais escritas e costumeiras. 

Por último, imprescindível se faz destacar o processo civil internacional, disciplina que vem 

ganhando forte destaque nas discussões da doutrina internacionalista. Ainda que não 

textualmente citado por Hart no livro ―O conceito de direito‖ é possível observar, em suas 

definições e conclusões, que o autor já identificava dentro da disciplina do direito 

internacional a existência de regras processuais próprias a ela aplicáveis (de origem no direito 

interno de cada Estado, como as regras de competência). Outro ponto em relação ao processo 

civil internacional é quanto à possibilidade de unificação de suas normas, a exemplo do que se 

busca para as regras materiais do direito internacional. Nas últimas páginas do capítulo X de 

sua obra[38], Hart manifesta que a futura existência de regras de direito internacional 

universais e unificadas é possível e ideal, contudo de difícil e distante concretização. Porém a 
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sociedade atual já observa, em dose homeopática, certo avanço nessa direção, a citar o direito 

comunitário europeu no que concerne as normas de direito civil internacional, no qual é se 

observa uma certa unificação de normas de direito civil internacional. Ou seja, os países 

membros da União Européia se submetem a várias regras comuns de direito processual civil 

internacional, o que se permite discutir e projetar, inclusive, a confecção de um Código de 

Direito Internacional para a União Européia. 
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O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO DA UNIÃO EUROPEIA, A CRISE NA ZONA 

DO EURO E A VIABILIDADE DE UM MINISTÉRIO DAS FINANÇAS 

EUROPEU. 

THE EUROPEAN UNION PROCESS OF INTEGRATION, THE CRISIS IN THE 

EURO ZONE AND THE VIABILITY OF A EUROPEAN MINISTRY OF 

FINANCES. 

Felipe Felix e Silva 

Sarah Morganna Matos Marinho 

Resumo 

O presente trabalho busca analisar, no contexto da recente crise econômica mundial, o atual estágio do 
processo de integração da União Europeia, buscando aferir a viabilidade de um Ministério das Finanças 
Europeu, ao qual estaria submetido o Banco Central Europeu - BCE, e que seria destinado a unificar as 
políticas econômicas dos países que adotam a moeda única. No primeiro tópico, explica-se como se deu a 
formação da União Europeia, esclarecendo-se os princípios básicos do Direito Comunitário ali vigente. 
Após, expõe-se como ocorreu o processo de evolução da união econômica e monetária europeias, de modo 
a demonstrar quais eram os objetivos dos países membros ao criar a moeda única e quão profunda se 
mostra tal união. Nos dois primeiros tópicos, esclarece-se também a relativização das soberanias nacionais 
dos países europeus que adentraram na União Europeia, especialmente dos que se submeteram à moeda 
única, noção essencial para os objetivos do trabalho. No terceiro tópico, contextualiza-se a crise econômica 
mundial e a necessidade de uma mudança de paradigma institucional, em especial e de forma urgente, na 
Europa. Por fim, no quarto e último tópico, esclarece-se em que estágio se encontra o processo de 
integração da União Europeia, verificando-se a viabilidade e a necessidade de um Ministério das Finanças 
Europeu. Em relação aos aspectos metodológicos, a investigação é realizada através de pesquisa 
bibliográfica. A tipologia da pesquisa é pura, a abordagem é quantitativa e qualitativa e os objetivos são 
exploratórios e descritivos. 

Palavras-chave 

União Europeia; Direito Comunitário; Crise da Zona do Euro; Ministério das Finanças Europeu. 

Abstract 

This study aims to examine, in the context of the recent global economic crisis, the current stage of the 
process of the European Union integration, seeking to assess the feasibility of a European Ministry of 
Finance, to which would be submitted the European Central Bank - ECB, and that would be intended to 
unify the economic policies of the countries that adopt the single currency. In the first topic, it is explained 
how was the formation of the European Union, by clarifying the basic principles of the Community law 
there in force. Then, it is presented the evolution of European economic and monetary union in order to 
show which were the goals of the member countries when creating a single currency and how deep is such 
union. In the first two topics, it is also clarified the relativization of the national sovereignty of European 
countries that entered the EU, especially those who underwent the single currency, an essential concept to 
the research objectives. In the third topic, it is contextualized the global economic crisis and the need for an 
institutional paradigm shift, in special, and in an urgent way, in Europe. Finally, in the fourth and last topic, 
it is clarified in which stage of integration EU is, verifying the feasibility and necessity of a European 
Ministry of Finances. Regarding methodological aspects, the research is conducted through literature 
search. The type of research is pure, the approach is quantitative and qualitative, and the goals are 
exploratory and descriptive. 

Keywords 

European Union; Community Law; Crisis in the Euro Zone; European Ministry of Finances. 
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 O processo de integração da União Europeia evoluiu, durante décadas, em ritmo 

frenético e com a aprovação massiva dos cidadãos europeus. Nos últimos anos, 

entretanto, tem-se observado um verdadeiro retrocesso neste processo, a partir do 

fracasso na aprovação do Tratado Constitucional em 2005. 

 Com a eclosão da crise econômica mundial, a situação apenas piorou. Ao invés 

de buscar a unificação e o fortalecimento das instituições comunitárias, foi observada 

uma exacerbação dos sentimentos nacionalistas, com a forte invocação das soberanias 

nacionais, as quais já vinham sendo relativizadas há décadas. Assim, o processo de 

evolução da integração europeia restou estagnado. 

 Conforme demonstrado nos relatórios da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) 1 , as políticas de rigor e de austeridade fiscal 

adotadas internamente pelos países da Zona do Euro 2  têm demonstrado resultados 

insignificantes. Nesse ínterim, o atual Presidente do Banco Central Europeu, Jean-Claude 

Trichet, fez a seguinte proposição, em tradução livre, “a União Europeia continuará o seu 

caminho em direção a uma confederação de Estados soberanos com um modelo 

completamente novo. Seria uma ideia muito ousada conceber um Ministério das Finanças 

da União?”3.  

 No presente trabalho, buscamos demonstrar que a preocupação de Trichet em 

criar um órgão capaz de dar impulso ao processo de integração europeia é perfeitamente 

justificada. Em verdade, a crise econômica mundial tem gerado efeitos devastadores na 

Zona do Euro, e a demora dos países que adotaram a moeda única em tomar decisões 

conjuntas tem apenas agravado o quadro. Um Ministério das Finanças Europeu, ao qual 

estaria submetido o Banco Central Europeu (BCE), e que seria destinado a unificar as 

políticas econômicas dos países que adotam a moeda única é uma demanda urgente. Em 

verdade, as políticas monetária e cambial já eram detidas pelo BCE, mas a falta de uma 

política fiscal uniforme tem gerado disparidades gritantes entre os países da Zona do 

Euro, em especial entre a Alemanha e os países que passaram a ser designados como 

PIIGS – Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha.  

                                                        
1 OECD (2011), Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth, OECD Publishing. Disponível em: 
<http://dx.doi.org/10.1787/growth-2011-en>. Acesso em 12 de setembro de 2011. 
2 Apenas a Alemanha não tem adotado uma política de austeridade fiscal. 
3 Jean-Claude Trichet fez tal afirmação em discurso proferido em Aachen, em 02 de junho de 2011, ao 
receber o prêmio Carlos Magno. Disponível em: <http://pt.euronews.net/2011/06/02/presidente-do-bce-
sugere-ministerio-das-financas-europeu/>. Acesso em 02 de outubro de 2011. 
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 Para tanto, o artigo é dividido em quatro tópicos. No primeiro, explica-se como 

se deu a formação da União Europeia, esclarecendo-se os princípios básicos do Direito 

Comunitário. Após, expõe-se como ocorreu o processo de evolução da união econômica e 

monetária europeias, de modo a demonstrar quais eram os objetivos dos países membros 

ao criar a moeda única e quão profunda se mostra tal união econômica. Nos dois 

primeiros tópicos, esclarece-se também a relativização das soberanias nacionais dos 

países europeus que adentraram na União Europeia, especialmente dos que se 

submeteram à moeda única, noção essencial para os objetivos do trabalho. No terceiro 

tópico, contextualiza-se a crise econômica mundial e a necessidade de uma mudança de 

paradigma institucional, em especial e de forma urgente, na Europa. Por fim, no quarto e 

último tópico, esclarece-se em que estágio se encontra o processo de integração da União 

Europeia, verificando-se a viabilidade e a necessidade de um Ministério das Finanças 

Europeu.  

 No que diz respeito aos aspectos metodológicos, as hipóteses são investigadas 

por meio de pesquisa bibliográfica. No que tange à tipologia da pesquisa, esta é, segundo 

a utilização dos resultados, pura, visto ser realizada apenas com o intuito de aumentar o 

conhecimento, sem transformação da realidade. Segundo a abordagem, é quantitativa, 

pela pesquisa de fatos e dados objetivos, e qualitativa, com a observação intensiva de 

determinados fenômenos sociais. Quanto aos objetivos, a pesquisa é exploratória, 

definindo objetivos e buscando maiores informações sobre o tema em questão, e 

descritiva, descrevendo fatos, natureza, características, causas e relações com outros 

fatos. 

1 A história da experiência europeia: a formação do bloco comunitário 

 A destruição trazida pelos ferozes combates travados no solo europeu, no 

decorrer das duas grandes guerras do início do século XX, fez surgir o ideal de união da 

Europa. Tornou-se mais do que urgente apagar os ódios trazidos pelos conflitos e 

reestruturar a dilacerada economia. Era necessário, como traz Le Goff, permitir à Europa 

“defender sua independência, sua liberdade, suas tradições, sua originalidade, seu 

futuro”4. 

 A primeira iniciativa fora satisfazer os cidadãos em suas necessidades 

fundamentais, o que amargou devido à precariedade em que se encontravam os meios de 

produção dos países, quase totalmente utilizados, por seis anos, na indústria bélica. Era, 
                                                        
4 LE GOFF, Jacques. Uma breve história da Europa. Tradução de Maria Idalina Ferreira Lopes. 

Petrópolis: Editora Vozes, 2008, p. 153. 
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portanto, urgente o empenho geral no que se chamou de “construção da Europa”. Forjara-

se uma convicção generalizada de que, da forma como se encontrava, a Europa poderia 

ser facilmente subjugada, seja pela força esmagadora do capitalismo estadunidense, seja 

pela ideologia revolucionária dos sovietes. 

 Coube a Churchill 5  o fundamental papel de se antecipar aos nacionalismos 

exacerbados, que certamente ressurgiriam, e apontar o rumo que se deveria galgar. Dele 

veio a lembrança da necessidade de que Alemanha e França se reconciliassem para 

permitirem uma união sadia e factual. Em 19 de setembro de 1946, Churchill discursou, 

na Universidade de Zürich, utilizando, pela primeira vez, o termo “cortina de ferro”6, 

expressando seu profundo comprometimento com o que chamara de “Estados Unidos da 

Europa”. Ele previa que uma futura guerra Europeia seria impossível de ser moderada 

sem a existência de uma união federal Europeia, meio pelo qual antigos ódios poderiam 

ser facilmente afastados por um modelo de união federalista 7.  

 A grande problemática, então, passou a ser como se daria essa união. O primeiro 

aspecto a ser considerado foi o da soberania dos Estados, visão notadamente mais 

conservadora e garantista. Partiu-se do pressuposto básico de que os esforços para a 

“reconstrução” deveriam ser coesos e aglutinados em instituições facilitadoras 

internacionais. Nesse ínterim, surgiram a Organização Europeia de Cooperação 

Econômica8, a OCDE9 e o Conselho da Europa10. 

                                                        
5 Referente a Sir Winston Churchill, político britânico que conquistara o poder em meio à Segunda 
Guerra, ligado ao Partido dos Trabalhadores. 
6Discursos de Churchill. Disponível em [http://www.churchill-speeches.com/speech_player/index.htm]. 
Acesso em 20 de fevereiro de 2009.  
7 Tal aspecto é fundamental ao corrente estudo, haja vista que, mais uma vez, a história europeia depara 
uma guerra. Dessa vez, percebe-se bem, as armas, apesar de não serem explosivas ou químicas, são tão 
devastadoras quanto àquelas usadas nos tempos idos das décadas iniciais do século passado. Modificando 
aqui e acolá, poderíamos reler a preocupação de Churchill da seguinte forma: nem mesmo os grandes 
financiadores globais do desenvolvimento, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco 
Mundial (BM), poderão salvar a Europa de uma crise financeira. A única saída seria, então, a cessão de 
mais poderes às instituições europeias, dando ares, mais ainda, federados à União. 
8 OECE foi instituída em 1948. Tendo alcançado os objetivos a que se propunha, a OECE passou por uma 
reformulação. Em 1960, os então 18 países europeus membros, o Canadá e os EUA converteram a OECE 
na Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
9  A OCDE desempenhou um papel fundamental de aglutinação de idéias. Ela funcionava como um 
constante fórum de discussão sobre a cooperação entre os membros e sobre possíveis ajudas a quaisquer 
outros países cujos interesses convergissem com os da instituição. Hoje, contudo, os principais focos de 
discussão da OCDE – notadamente sobre economia e desenvolvimento –foram deslocados para outros 
órgãos, como a Organização Mundial do Comércio (OMC), como o Conselho e como a própria ONU. 
10 A cooperação econômica trouxe consigo a possibilidade de cooperar também em aspectos políticos. 
Houve a criação de um órgão clássico de tomada de decisões, a funcionar por meio de um conselho 
ministerial, chamado de Conselho da Europa. Tal mecanismo foi criado e autorizado em maio de 1949, 
pelos cinco países que compunham a União da Europa Ocidental e Irlanda, Itália, Dinamarca, Suécia e 
Noruega. O Conselho da Europa teve resultados modestos se comparados aos das expectativas iniciais. 
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 Para efetivar o crescimento econômico dos países europeus, contudo, era 

necessária uma ação mais audaciosa. Coube ao Ministro de Relações Exteriores francês 

Robert Schuman a iniciativa de superar as simples fórmulas clássicas de cooperação 

econômica, alocando o controle das matérias primas franco-alemãs sob o véu de uma 

instituição superior e impedindo assim conflitos devido a concorrências nessa área. 

Nasceu assim, em 1951, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço (CECA), firmada, 

por meio de tratado internacional, entre França e Alemanha, Bélgica, Holanda e 

Luxemburgo (BENELUX) e Itália. Houve, a partir de então, uma transferência de 

determinadas competências para junto da instituição, em detrimento dos países que a 

compunham. Fora isso, cabia à CECA uma produção legislativa autônoma e sobreposta 

às realizadas pelos Estados, os quais se viam obrigados, vinculados e rigorosamente 

controlados pela atividade da Comunidade. Era o surgimento de uma forma de Direito 

Internacional diferente do clássico: o Direito Comunitário. 

 “Não se trata, portanto, de uma organização internacional intermediária entre os 

Estados; trata-se de um novo processo decisório a cargo de uma instituição superior aos 

Estados” 11 . É o que Ernest B. Haas entendia por integração internacional, a dizer, 

“processo pelo qual os agentes políticos de várias áreas nacionais procuram transferir as 

suas lealdades, expectativas e actividades políticas para um centro novo e mais 

abrangente, cujas instituições possuem ou pretendem jurisdição sobre os preexistentes 

Estados nacionais”12. 

 Obviamente a estruturação “parafederal” entre esses países pioneiros não se 

ateria exclusivamente a questões de produção e beneficiamento de minérios. Ela foi, de 

fato, a responsável pela iniciativa dos primeiros estudos que levariam à criação, ainda na 

década de 50, de organizações mais amplas, com laços interestatais mais firmes. Mais 

especificamente em 14 de janeiro de 1958, na capital italiana, foram criadas a 

Comunidade Econômica Europeia (CEE) e a Comunidade Europeia de Energia Atômica 

(CEEA, também denominada EURATOM).  

 Tendo em vista a grande aceitação popular do novo modo de organização 

europeu e, sobretudo, tendo em vista os “anos dourados” da década de 60, o Mercado 

Comum Europeu, definido nos tratados de Roma, floresceu. As suas “Quatro 

                                                                                                                                                                   

Foi, contudo, um importante espaço de consolidação da unidade Europeia, sobretudo no que diz respeito à 
defesa dos Direitos Humanos, assunto que lidera suas pautas de discussão até hoje. 
11 MOREIRA, Adriano. Teoria das Relações Internacionais. 4ª edição. Coimbra: Almedina, 2002, p. 545. 
12 Idem, Ibidem, p.345. 
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Liberdades” 13 , previstas no Tratado, foram sendo afirmadas e paulatinamente 

consolidadas à medida que suas instituições executivas internas se estruturavam e 

amadureciam. 

 Durante o desenvolvimento histórico e sucessivas adesões pelas quais passaram 

as Comunidades instituídas pelos Tratados de Roma, foi necessário adequar organismos e 

instituições formadoras às novas necessidades conjunturais, sobretudo às trazidas pelas 

constantes adesões. Para tanto, foram assinados três tratados internacionais: o de 

Maastricht, o de Amsterdã e o de Nice. 

 O de Maastricht – conhecido como Tratado da União Europeia – e mais 

relevante para o nosso estudo foi assinado, na Holanda, em sete de fevereiro de 199214. 

Ele veio para redefinir a estrutura e os objetivos da união. O grande embate foi o 

direcionamento de conversações aos países do Leste, a fim de que esses passassem a 

fazer parte do Bloco. Tal tratado tem relevância histórica também por instituir uma 

moeda única de trocas, o Euro e por criar o fato (inédito em organizações internacionais) 

de cessão de cidadania Europeia aos naturais dos países membros do Bloco. 

1.2 O Direito (“sui generis”) Comunitário 

 Inicialmente, vale a pena destacar haver, na União Europeia, caracteres típicos 

de sistemas federais, como tempo ilimitado de união e impossibilidade de dissolução; 

transferência e compartilhamento de competências entre instâncias inferiores e superiores 

de poder; processos de decisão tidos por maioria de votos e guiados por instituições que 

não representam os interesses de um dos Estados membros; poderes legislativos 

autônomos, cujos resultados devem ser recepcionados de imediato na ordem jurídica 

interna dos membros; união monetária, dentre outras. Há, portanto, uma espécie de 

federalismo, como quis Churchill, em meados da década de 40 do século XX. 

 Por outro lado, ainda há resquícios de intergovernamentalidade nas relações 

decisórias entre os membros, muito embora o chamado “direito de integração” seja 

bastante superior ao “da coexistência”. Ademais, não houve uma renúncia, expressa ou 

tácita, à soberania estatal, mas apenas uma concessão indeterminada de competências em 

determinadas áreas. Não houve, portanto, a transferência irreversível de competências, as 

quais foram delegadas e estão limitadas a certos domínios específicos. Isso se deu para 

                                                        
13Liberdade de Circulação dos Trabalhadores; Direito de Estabelecimento; Liberdade de Prestação de 
Serviços, e Livre Circulação de Capitais.  
14 Já em 1986, fora assinado o Ato Único Europeu, o qual objetivava a adoção, até o final de 1992, de um 
mercado único, sem fronteiras internas, bem como exigia políticas melhores em matérias sociais e uma 
maior cooperação monetária, nas tutelas ao Meio Ambiente e nas pesquisas científicas e tecnológicas. 
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centralizar, em um único feixe de iniciativas, feixes diversos que, sozinhos, seriam 

deveras ineficientes e desordenados15. 

  A partir desse ponto, temos que a União Europeia é um fato totalmente novo e 

incomparável. Não é uma Federação, nem uma estrutura clássica de Direito Internacional 

Público. Não se rege por um direito nacional, nem pela cooperação de diversos direitos 

nacionais. Os conflitos existenciais europeus – se é que se pode chamá-los assim – 

avançam também sobre até que ponto se permite ceder soberania aos entes comunitários. 

O Tratado de Lisboa, em seu artigo 1º, é inaugurado com a declaração de surgimento de 

uma “união cada vez mais estreita entre os povos da Europa”; de outro lado, logo no 

artigo 4º, parágrafo segundo, erguem-se a soberania e o respeito às funções estatais 

essenciais, sobretudo aquelas “que se destinam a garantir a integridade territorial, a 

manter a ordem pública e a salvaguardar a segurança nacional”; finalmente, o parágrafo 

primeiro do artigo seguinte informa que a “delimitação das competências da União rege-

se pelo princípio da atribuição” e “pelos princípios da subsidiariedade e da 

proporcionalidade”. Enquanto o tratado, nos parágrafos que seguem, explica os princípios 

anteriormente elevados, fica claro, a uma, que a União agirá apenas naquilo que lhe for 

autorizado e, a duas, tal ação, ainda que de forma subsidiária, deverá ser útil, adequada e 

não excessiva.  

 A experiência comunitária mostra que os Estados se encontram reticentes em 

aprofundar o processo de integração. Isso indica que os países europeus, apesar de 

grandes evoluções, ainda permanecem arraigados aos conceitos de soberania e de 

identidade nacional. O processo integracionista, contudo, exige concessões para que a 

União Europeia consiga caminhar sozinha e pensar pela coletividade. Um dos casos em 

que mais se percebem tais conflitos diz respeito aos choques corriqueiros entre normas de 

direito interno e normas de direito comunitário, sejam originárias – tratados constitutivos 

– sejam derivadas. 

                                                        
15 São várias as teorias que tentam explicar a relação existente entre a soberania e a supranacionalidade 
dos atos comunitários. A mais clássica e estadista é a do “quem põe a voz (ordem nacional), retira a voz 
(revoga). Ou seja, o Estado permite, de forma duradoura, estar acima e abaixo da conformação 
comunitária, podendo excluir-se dela tão-logo queira. Outra teoria é a da “preservação do autogoverno e 
dos poderes estatais por causa da atividade comunitária”. Ora, se a globalização e o direito comunitário 
são realidades pulsantes, incontornáveis, seria fatídico que a ordem jurídica interna entrasse em 
dissonância com a interestatal. Para evitar isso, para manter a própria abrangência da soberania estatal, 
inclusive interna, é que se pretende a integração dos Estados. Isso, portanto, não representa nenhuma 
afronta à soberania. Para mais esclarecimentos a respeito do tema, vide BORGES, José Souto Maior. 
Curso de Direito Comunitário. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 83-92 e p. 169-191. 
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 A jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, há décadas, debruça-

se sobre o tema. Já se afirmou tratar-se de um direito que, decorrente da diminuição da 

soberania de cada membro da União16, não representa meramente um acordo institutivo 

de obrigações entre os Estados contratantes, tendo em vista que, em verdade, se direciona 

também aos seus nacionais17. Ainda mais, ficou assentado o entendimento, para o eficaz 

funcionamento da União18, que o direito posto seja tanto vinculante e aplicável a todos os 

indivíduos, não importando de qual Estado membro estes façam parte19, bem como possa 

                                                        
16 Vale ressaltar que, no Caso Costa v. ENEL, de 1964, foi destacado que a primazia da União deriva dela 
própria, da relevância que ela tem na consecução dos objetivos dos tratados constitutivos. Tendo havido 
uma concessão de soberania, por parte dos Estados, não há mais falar em aproveitar o direito 
constitucional dos países membros, sendo o direito comunitário a base para se perquirir da validade das 
normas nacionais (“qu'en effet, en instituant une Communauté de durée illimitée, dotée d'institutions 
propres, de la personnalité, de la capacité juridique, d'une capacité de représentation internationale et plus 
particulièrement de pouvoir réels issus d'une limitation de compétence ou d'un transfert d'attributions des 
États à la Communauté, ceux-ci ont limité, bien que dans des domaines restreints, leurs droits souverains 
et créé ainsi un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes”, “que le transfert opéré par 
les États, de leur ordre juridique interne au profit de l'ordre juridique communautaire, des droits et 
obligations correspondant aux dispositions du traité, entraîne donc une limitation définitive de leurs droits 
souverains contre laquelle ne saurait prévaloir un acte unilatéral ultérieur incompatible avec la notion de 
Communauté” e “attendu que cette intégration au droit de chaque pays membre de dispositions qui 
proviennent de source communautaire, et plus généralement les termes et l'esprit du traité, ont pour 
corollaire l'impossibilité pour les États de faire prévaloir, contre un ordre juridique accepté par eux sur une 
base de réciprocité, une mesure unilatérale ultérieure qui ne saurait ainsi lui être opposable”). A 
supremacia do direito comunitário, dessa forma, é condição existencial da União (“que la force exécutive 
du droit communautaire ne saurait, en effet, varier d'un État à l'autre à la faveur dês législations internes 
ultérieures, sans mettre en péril la réalisation des buts du traité visée à l'article 5 (2), ni provoquer une 
discrimination interdite par l'article 7” e “Le droit né du traité issu d'une source autonome ne pouvant, en 
raison de sa nature spécifique originale se voir judiciairement opposer un texte interne quel qu'il soit sans 
perdre son caractère communautaire et sans que soit mise en cause la base juridique de la Communauté 
elle-même.). Disponível em <<<< http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:EN:NOT>>. Acesso em 26 de 
setembro de 2011. 
17 Para mais informações a respeito dessa temática, confira o caso Van Gend en Loos v. Netherlands 

(1963), disponível em << http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61962J0026:EN:HTML>>. Acesso em 25 de 
setembro de 2011.  
18 Sem essa primazia do direito comunitário sobre as normas de direito interno de cada membro, seria 
inviável a consecução dos fins coletivos a que se propõem os tratados conformadores da União. Mesmo a 
antinomia se dando entre normas comunitárias e normas fundamentais da constituição de um pais, aquelas 
devem prevalecer. Cf. Caso Internationale Handelsgesellschaft v. Einfuhr(1970), disponível em < 
http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&numdoc=61970J0011&lg=
en>. Acesso em 26 de setembro de 2011. 
19 Caso Costa v. ENEL (1964). Este caso é bastante famoso por ter definido quatro aspectos fundamentais 
das normas comunitárias. Além desse caráter geral a que fizemos menção e do aspecto exposto na nota de 
rodapé N° 22, o direito comunitário é auto aplicável, entrando em vigor independentemente de qualquer 
ato estatal (“Une obligation des États membres en vertu du traité C.E.E., non assortie d'aucune condition, 
ni subordonnée, dans son exécution ou ses effets, à l'intervention d'aucun acte, ni des États, ni de la 
Commission, est juridiquement parfaite et, en conséquence, susceptible de produire des effets directs dans 
les relations entre les États membres et les justiciables”). Disso deriva tanto a superioridade desse tipo de 
regra como a possibilidade de se demandar, nos tribunais locais, com base nela (“attendu qu'à la différence 
des traités internationaux ordinaires, le traité de la C.E.E. a institué un ordre juridique propre, intégré au 
système juridique des États membres lors de l'entrée en vigueur du traité et qui s'impose à leurs 
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ser diretamente usado como causa de pedir perante os órgãos julgadores nacionais, 

devendo o magistrado aplicá-lo diretamente20.  

 Com isso, percebe-se o porquê de se chamar a União Européia de “sui generis”: 

supranacional em vez de soberana e regida por um direito comunitário, o qual, segundo  

Vera Lucia Viegas Liquidato, seguindo a jurisprudência já apontada, tem quatro aspectos 

que o individualizam e permitem que seja uniformemente aplicado nos Estados membros: 

autonomia (sua finalidade própria, qual seja, servir à coesão dos Estados), inserção (que 

será imediata sempre que a lei comunitária conceda ao cidadão direitos ou obrigações), 

primazia (ou seja, a exclusão da norma nacional em caso de antinomias) e a aplicação 

uniforme (a harmonia dos juízes nacionais, facilitando julgamentos uniformes com base 

nas leis comunitárias)21. 

 As controvérsias a respeito do modelo integracionista buscado são bem mais 

amplas, resvalando na própria conformação vertical da união econômica e monetária do 

bloco. Antes de discutir esse assunto, adentrando, pois, no foco deste trabalho, devemos 

apresentar a evolução pela qual passou a Europa no que tange à união monetária. 

2 Evolução da União Econômica e Monetária Europeia 

 A Europa galgou espaços nunca antes explorados em matéria de integração 

econômica. É sabido que a soberania monetária “é um dos pilares da soberania geral do 

Estado, ou seja, um obstáculo à integração comunitária”22 . A despeito disso, passos 

largos e revolucionários foram dados para se criar uma moeda única, o Euro, e o sistema 

que o regula23. 

                                                                                                                                                                   

juridictions”). Disponível em << http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:61964J0006:EN:NOT>>. Acesso em 28 de 
setembro de 2011. 
20  Caso Simmenthal SPA (1978), disponível em << http://eur-
lex.europa.eu/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexplus!prod!CELEXnumdoc&lg=en&numdoc=61977J01
06>>, acesso em 26 de setembro de 2011. 
21 LIQUIDATO, Vera Lucia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da Integração: Desafios 
Atuais.  In CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (Coord.). Direito da Integração. 
São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 63-64.  
22 BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
583. 
23 Desde o advento de Maastricht, a dicotomia soberania versus integração tornou-se mais forte, tendo em 
vista, dentre outros fatores, a estruturação de um Banco Central Europeu independente e a permissão à 
Comissão Européia de forjar ações comunitárias em matérias relacionadas à união econômica européia. É 
o que se percebe no trecho a seguir: “The character of the Euro-polity at any particular point in time is the 
outcome of a tension between supranational and intergovernmental pressures. We have argued that, since 
the 1980s, it has crystallized into a multi-level polity. States no longer serve as the exclusive nexus 
between domestic politics and international relations […] As a result, the allocation of competences 
between national and supranational actors is ambiguous and contested. It is worth noting that the 
European polity has made two U-turns in its short history. Overt supranationalist features of the original 
structure were overshadowed by the imposition of intergovernmental institutions in the 160s and 1970s 
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 Já no tratado de Roma, notadamente em seu artigo 3º, mostravam-se os anseios 

europeus em formular uma conjuntura supranacional que, dentre outros fatores, abolisse 

os obstáculos à livre circulação de pessoas, serviços e capitais, bem como eliminasse, 

entre os Estados membros, quaisquer medidas alfandegárias restritivas à entrada e à saída 

de mercadorias24. Trata-se de realizar a produção e as trocas comerciais como se o fora 

num mercado único comum a todos os Estados membros 25 . Apesar de não ser 

conceituado expressamente no texto dos tratados, o Tribunal de Justiça da Comunidade 

Europeia informa que o conceito de mercado interno diz respeito “à eliminação de todos 

os obstáculos às trocas intracomunitárias com a ideia de fundir os mercados nacionais em 

um mercado único, realizando, na medida do possível, as condições similares às de um 

mercado interior”26. 

 Nem todas as especificações desse Tratado, todavia, foram atingidas, o que 

demandou a alteração de suas cláusulas, trabalho esse que deu origem ao Ato Único 

Europeu, de 28 de fevereiro de 1986. O objetivo principal desse corpo normativo era dar 

diretrizes mais precisas para a criação de um mercado interno europeu27, que funcionaria 

da mesma maneira do mercado interno de um país qualquer. Assim, seriam buscados 

tanto o reforço da livre circulação de bens, serviços e capitais como uma coesão entre os 

Estados no sentido de diminuir as desigualdades econômicas e sociais existentes. 

 Já em 10 de dezembro de 1991, com o fito de modificar profundamente as 

instituições europeias, no que tange à promoção de um mercado interno e coeso, foi 

produzido o Tratado de Maastricht, que prevê tanto a criação de uma União Econômica e 

                                                                                                                                                                   

(Weiler, 1991). From the 1980s, a system of multi-level governance arose, in which national government 
control became diluted by the activities of supranational and subnational actors. […] The EU-wide series 
of debates unleashed by the Treaty of Maastricht have forced the issue of sovereignty onto the agenda”. 
MARKS, Gary; HOOGHE, Liesbet; BLANK, Kermit.  European Integration from the 1980s: State-
Centric v. Multi-level Governance. Journal of Common Market Studies. Chapel Hill, v. 34, n. 3,  p. 
341-378, setembro de 2011. 
24  FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: Federação, Confederação ou 
Comunidade de Estados? Lisboa: Editora Presença, 1994, p. 48. 
25  HONRUBIA, Victoria Abellán; COSTA, Blanca Vilà (Dir.); RAYO, Andreu Olesti (Coord.). 
Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. 4ª ed. Barcelona: Ariel Derecho, 2005, p.238. 
26 Sentencia del TJCE de 5 de mayo de 1982, assunto 15/81, Schul. Rec. 1982, p. 1409. Tradução livre. 
Ibidem, p.238. 
27 Interessante destacar que “a integração monetária desenhada no Tratado da União Europeia não foi 
sustentado sobre a unificação das políticas econômicas dos Estados membros, mas sobre a consecução do 
mercado interior. Provavelmente porque fundamentar a união monetária sobre a primeira haveria suposto 
uma verdadeira união econômica que requere um maior grau de unidade política; ao passo que, a 
justificação da união monetária na necessidade de melhorar o funcionamento do mercado interior lhe 
confere um caráter técnico (integração econômica) que a desvincula de um componente que sugere uma 
certa integração política”. Ibidem, p.239. 
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Monetária como a instituição de uma União Política Europeia28. Essa união monetária 

seria imprescindível, posto que “a União Económica e a União Monetária constituem 

duas partes integrantes de um todo, pelo que têm de ser implementadas paralelamente 

[porquanto sejam] realidades indissociáveis”29. 

 A União Europeia, então, por imposição dos Tratados de Roma, atingiu, em 

1966, uma união aduaneira, tendo, desde 1962, seguido uma política econômica una. 

Além disso, o artigo 235 do Tratado autorizava as instituições comunitárias a 

estabelecerem ações, em áreas específicas, no que fosse necessário à consecução dos 

objetivos da Comunidade. Com isso, foram intentadas diversas medidas com o objetivo 

de “incrementar o processo de integração, de atenuar os desequilíbrios regionais e de 

melhorar as condições de vida dos povos da Europa comunitária”30. 

 Com a ampliação de áreas sobre as quais as instituições comunitárias passaram a 

se debruçar, em 1972, foi criada uma serpente monetária, “sistema que assegurava aos 

Estados participantes uma estabilidade entre as suas moedas”31. Acontece que a serpente 

tanto não facilitava a aproximação das moedas dos países dela componentes com os 

externos como não era garantia de que as taxas de câmbio se manteriam constantes. Para 

solucionar tal entrave, foi criado, em 1978, o Sistema Monetário Europeu (SME), cuja 

principal responsabilidade era proporcionar uma certa estabilidade às taxas de câmbio na 

Europa.  

 Ainda assim, era pouco. O SME passou por duas reformas, com o objetivo de 

fazê-lo mais efetivo no seu intento. Elas, contudo, não foram suficientes para que o 

objetivo de se chegar a uma União Econômica e Monetária fosse atingido. Por isso que, 

em 1988, o Conselho solicitou à Comissão que produzisse um relatório para propor 

medidas concretas à consecução, ainda que por etapas, da União Econômica e Monetária. 

Tal relatório ficou conhecido pelo nome do presidente da Comissão da Época – Jacques 

Delors – e estabeleceu que o processo de construção da União Econômica e Monetária 

seria composto de três fases32. 

                                                        
28Artigo 2º do Tratado de Maastricht: “promoção de um progresso econômico e social equilibrado e 
sustentável mediante a criação de um espaço sem fronteiras internas, o reforço da coesão econômica e 
social e o estabelecimento de uma União Econômica e Monetária que incluirá, a prazo, a adoção de uma 
moeda única...”.  
29 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito Comunitário. 4ª edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.651.  
30  FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: Federação, Confederação ou 
Comunidade de Estados? Lisboa: Editora Presença, 1994, p. 60. 
31 Ibidem, p.61. 
32 Ibidem, p.65-66. 
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 A primeira seria iniciada em 1º de julho de 1990, sendo proposto aos países, 

dentre outros aspectos, a supressão de quaisquer entraves materiais, técnicos e fiscais à 

livre circulação, indispensável ao estabelecimento e funcionamento do mercado interno; o 

reforço das regras relativas à coordenação das políticas econômicas e à realização total do 

espaço financeiro europeu, isto é, a participação de todas as moedas comunitárias no 

mecanismo de taxas de câmbio do SME. 

 Para que se passasse à segunda fase, seria necessário que os Estados tivessem 

eliminado todos os tipos de entraves à livre circulação de capitais, bem como adotassem 

planos plurianuais que favorecessem a União Econômica e Monetária, sobretudo no que 

diz respeito ao controle da inflação e dos gastos públicos. O método utilizado foi o de 

programas de convergência 33  das economias dos países, “cujo objetivo seria o de 

melhorar e aproximar os seus resultados no plano económico, a fim de [...] tornar 

possível o estabelecimento de paridades fixas entre as respectivas moedas”34. Tal fase já 

estava concluída com a entrada em vigor do Tratado de Maastricht, em novembro de 

1993. 

 A segunda fase foi iniciada em 1º de janeiro de 1994, por determinação do 

Tratado de Maastricht, sendo proposto aos países, dentre outros aspectos: a criação de um 

Sistema Europeu de Bancos Centrais (SEBC); a limitação das alterações das taxas de 

câmbio, exceto em casos especiais; e a transição da situação de coordenação das políticas 

monetárias nacionais para uma política monetária comum, da competência do SEBC. 

 “O Tratado de Maastricht estabelece, pois, condições que os Estados membros 

devem preencher para que a terceira fase tenha início”. Ainda mais, ”Essas condições 

devem ser preenchidas na segunda fase [e] estão subjacentes aos critérios de 

convergência” 35 . De forma resumida, durante essa segunda fase, cada Estado deve 

assegurar estabilidade dos juros a longo prazo; adotar e cumprir, com rigor, a disciplina 

orçamentária, para evitar déficits; considerar a política cambial como de interesse 

comum; não obstar que se entre rapidamente na terceira fase etc. 

                                                        
33 São atividades de padronização atinentes às políticas macroeconômicas, vale dizer, política fiscal – 
sustentabilidade das finanças públicas e controle do déficit orçamentário excessivo -, política monetária – 
estabilidade dos preços e controle a longo prazo da taxa de juros – e política cambial – estabilidade das 
cotações da moeda. Aliado a isso, acrescenta-se a necessidade de se garantir autonomia aos bancos 
centrais nacionais. Para mais informações Cf. CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. 
Manual de Direito Comunitário. 4ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.691-692. 
34 Ibidem, p.679. 
35  FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: Federação, Confederação ou 
Comunidade de Estados? Lisboa: Editora Presença, 1994, p. 66. 
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 Ou seja, “a 2ª fase constitui, pois, um período de transição durante o qual foram 

aprofundados os esforços de convergência económica condicionante da viabilidade da 

União Monetária a instituir”36. 

 Finalmente coube ao “Consilium” decidir se a maioria dos Estados estava apta 

para adotar uma moeda única e, por consequência, se seria razoável adentrar-se na 

terceira fase. Em tendo sido julgadas afirmativas ambas as respostas, “foram consideradas 

irrevogavelmente as paridades entre as moedas dos Estados que nela iam participar [...] e 

uma nova moeda [...] seria rapidamente introduzida como moeda única [...]”37. 

 Denominada inicialmente de Unidade de Conta Européia (ECU), essa moeda 

única instituída pelo Tratado de Maastricht tornou-se Euro por meio de protocolos 

adicionais aprovados posteriormente, com o objetivo de substituir as moedas nacionais 

dos países, de acordo com uma taxa de conversão pré-estabelecida. De acordo com o 

artigo 3º do Regulamento n. 974/98, “O euro substitui a moeda de cada Estado-membro 

participante à taxa de conversão”38.  Há de se levar em consideração que “a introdução do 

euro é um gigantesco passo para a unificação econômica europeia, pelas suas implicações 

com a simplificação das relações jurídicas mantidas no espaço econômico comunitário”39. 

 É bem verdade ser possível a instituição de uma união monetária sem a criação 

de uma moeda única40, apenas determinando a equivalência e fungibilidade das moedas 

nacionais. Acontece que foi fundamental a instituição de uma moeda única, tendo em 

vista que tal criação poderia ser vista, por razões econômicas, psicológicas e políticas 

como natural e desejável para o desenvolvimento da união monetária, e assim mesmo 

demonstraria a irreversibilidade da união; ademais facilitaria a gestão da política 

monetária e evitaria os custos derivados da convertibilidade das moedas. 

 A necessidade de criação de uma União Monetária segue uma lógica que se 

aplica também aos mercados internos dos países. Inconcebível seria imaginar mercados 

nacionais “se não fossem servidos por uma única moeda instituída como intermediário 

                                                        
36 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito Comunitário. 4ª edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.681. 
37 Ibidem, p.681. 
38 BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
587. 
39 Ibidem, p.586. 
40 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito Comunitário. 4ª edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.684. 
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geral e obrigatório de todas as transações que no espaço nacional se realizam em cada 

momento”41. 

 Além desse aspecto, que otimiza o mercado interno e a supressão, ao menos 

significativamente, da especulação financeira das moedas, alguns outros foram 

fundamentais para a opção, por parte dos países europeus, pela união monetária. 

Primeiramente, tanto opinião pública como setores empresariais posicionavam-se 

favoravelmente à criação de uma união monetária e às benesses que ela traria. Na mesma 

esteira de pensamento, os gestores públicos criam fortemente que a estabilidade de preços 

era a chave para o crescimento econômico e para a criação de novas oportunidades de 

emprego; assim sendo, com o suporte técnico e legislativo da união, muitos países que 

não teriam habilidade de gerir sua política monetária passariam a tê-la. Na mesma linha, 

o respeito aos critérios de convergência previamente impostos “obrigarão os governos a 

tributarem com mais inteligência e maior justiça, a cobrar com mais eficácia, a gastar 

com mais parcimónia e mais prudência”, ou seja, “embora por força de uma disciplina 

imposta de fora, os governos serão obrigados a administrar melhor”42. Por fim, interesses 

políticos guiaram países para a união: a uma, a França interessou-se pelo projeto, visando 

a não mais continuar abaixo da Alemanha no sistema monetário europeu; por outro lado, 

a Alemanha interessou-se pela iniciativa porque viu nele uma chance de se manter 

parceira do processo de integração europeu em curso43. 

 As vantagens da introdução da moeda única foram diversas, sobretudo pelos 

fatores que se seguem: supressão de riscos cambiais, redução dos custos e incertezas nas 

transações econômicas e financeiras entre os membros da união monetária e a eliminação 

dos custos de conversão econômica44. Trata-se, dessa forma, de uma “zona monetária 

ótima, porque é desnecessário ajustar taxas de câmbio no espaço comunitário”45. 

 Ainda mais, o fortalecimento da concorrência, a atenuação dos problemas da 

balança de pagamentos, a aceleração do ritmo de desenvolvimento e a transformação das 

estruturas econômicas e sociais são outas vantagens da integração econômica46. 

                                                        
41 Ibidem, p.683. 
42 Ibidem, p.685-686. 
43  HONRUBIA, Victoria Abellán; COSTA, Blanca Vilà (Dir.); RAYO, Andreu Olesti (Coord.). 
Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. 4ª ed. Barcelona: Ariel Derecho, 2005, p.246-247. 
44 BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. 2ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p.584. 
45 Ibidem, p.584. 
46 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito Comunitário. 4ª edição. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004, p.508-511. 
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 Com o Tratado de Lisboa, enfim, a Europa repensou a forma como se 

apresentava internacionalmente, com o objetivo de “poder dar resposta rápida às crises 

internacionais e fazer ouvir a sua voz nos assuntos de política mundial”47. Esse intento, 

todavia, não foi perseguido na esfera das instituições econômicas, dando azo a discussões 

acerca da possibilidade de alterações do mencionado tratado visando a dotá-lo de 

mecanismos que aprofundem a experiência comunitária. Um desses mecanismos seria a 

criação de um ministério específico para as finanças e para a economia, assunto do qual 

trataremos mais a frente. 

3 A Crise Econômica Mundial – Crise Financeira ou Institucional? 

 A crise econômica mundial, iniciada nos Estados Unidos, em 2008, tem gerado 

intensas reflexões por parte dos especialistas e indicado a necessidade de uma mudança 

de paradigma a reger as políticas econômicas mundiais. 

 Conforme os economistas Luiz Fernando de Paula e Fernando Ferrari Filho48, 

De fato, a crise financeira que emergiu em 2007-2008, cujos desdobramentos 

ainda se fazem sentir nos dias de hoje, é, sobretudo, a crise da globalização 

financeira, entendida como uma tendência à criação de um mercado financeiro 

global e de intensificação no fluxo de capitais entre países.  
(...) 
Como resultado do processo de desregulamentação financeira, observou-se um 

acirramento na concorrência entre instituições bancárias e, por conseguinte, 

queda nas margens de intermediação financeira, tendo como resposta uma 

tendência à conglomeração financeira e um aumento na escala de operação, via 
fusões e aquisições. Assim, instituições financeiras passaram a explorar 
diferentes mercados, inclusive de mais baixa renda. No mercado de títulos, 
desenvolveram-se mecanismos de securitização, estimulados pelo crescimento 
de investidores institucionais, em que firmas e bancos se financiam 
“empacotando” rendas a receber. Em suma, uma vez que a securitização 
permitia a diluição de riscos no mercado, as instituições financeiras passaram a 
aumentar sua alavancagem, supondo que os mecanismos de auto-regulação do 
mercado seriam capazes de continuar avaliando corretamente os riscos 
inerentes às atividades financeiras. 
A crise do subprime – mercado de financiamento imobiliário de maior risco – 
acabou por expressar todas as contradições deste processo. A necessidade de 
ampliação de escala levou as instituições financeiras a incorporarem segmentos 
de baixa renda em condições de “exploração financeira” – no caso do 
subprime, com taxas de juros variáveis (baixas no início e se elevando ao longo 
do tempo) – que acabou resultando em um processo de estrangulamento 
financeiro do tomador de crédito. A securitização, que serviria para diluir 
riscos, na prática serviu para esconder riscos – títulos lastreados em hipotecas 
eram emitidos por instituições financeiras de grande porte, sendo tais ativos 
classificados como grau de investimento por uma agência de rating. Tais 
ativos, como resultado da globalização financeira, passaram, por sua vez, a ser 

                                                        
47 Cf. SOARES, Antonio Goucha.  A União Europeia como potência global? As alterações do Tratado 
de Lisboa na política externa e de defesa. Revista Brasileira de Política Internacional. Brasília, v. 54, n. 
1,  p. 87-104, 2011. 
48  PAULA, Luiz Fernando de. FERRARI FILHO, Fernando. Desdobramento da crise financeira 
internacional: Tempos Keynesianos. Revista de Economia Política: brazilian journal of political 
economy. São Paulo: Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 06/2011. p. 315-335. v.31 n.2, p. 315. 
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comprados por investidores de diferentes nacionalidades. Criaram-se, assim, 
novos instrumentos financeiros que não foram devidamente regulamentados 
pelas autoridades. Mecanismos de auto-regulação mostraram-se falhos devido 
ao caráter pró-cíclico da tomada de risco: projetos que eram considerados ruins 
na desaceleração passaram a ser vistos como bons no boom cíclico. 

 Dessa forma, o modelo neoliberal americano, aliado às complexas relações 

decorrentes do capitalismo financeiro globalizado, com a securitização dos créditos de 

alto risco do mercado subprime, levaram o que poderia ser um colapso pontual do 

mercado imobiliário norte-americano a uma crise financeira que rapidamente se espalhou 

no plano internacional. 

 Jairo Saddi é categórico ao afirmar que a crise enfrentada pelo mundo é 

financeira, a qual “nasce no sistema financeiro, mas se alastra pela economia afora, tem 

repercussões globais e impacta no preço de outros ativos, tais como o preço das 

‘comodities’, entre outros”49. 

 O autor completa seu raciocínio afirmando que  

A crise atual é uma crise quase sem precedentes na história, 
independentemente de seu tamanho, força ou duração. No entanto, parece 
evidente que ela tenha surgido, inicialmente, nos bancos, em transações 
imobiliárias sem a devida correspondência em garantias reais que, 
efetivamente, valessem os mútuos num momento de queda do valor dos ativos. 
E parece que a intervenção estatal, à la New Deal, é inevitável.50 

 A intervenção estatal é inevitável, uma vez que o dogma de que as crises do 

capitalismo são cíclicas e que o mercado tem a capacidade de se auto-ajustar sem a 

regulamentação do Estado deve ser superada, sob pena de condenação do próprio modelo 

capitalista. Esse é o paradigma econômico que deve ser superado. 

 Ao analisar o papel do Estado na crise e defender a Democracia Econômica51, 

Paulo Márcio Cruz afirma que  

Como o espaço público transnacional ainda está em fase de construção 
teórica, as nações assistem perplexas à derrocada do grande cassino montado 
pelos Estados Unidos. Os países da Europa, que se esbaldaram jogando nesse 
cassino, afundam junto com a pretensa solidez do sistema financeiro norte-
americano.52 

 Posteriormente, o autor completa 

Depois de realizada uma revisão histórica de certas alterações político 
econômicas, tornou-se inevitável verificar a obsolescência das instituições 
modernas e descobrir que, entre a era em que estamos e as construções da Era 

                                                        
49 SADDI, Jairo. Notas sobre a crise financeira de 2008. Revista de Direito Bancário e do Mercado de 
Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10/2008 a 12/2008. p. 33 a 47 v.11 n.42, p. 36. 
50 Ibidem, p. 38. 
51 A noção de Democracia Econômica consiste em utilizar a participação dos cidadãos não apenas nas 
decisões políticas e sociais, mas também na política econômica (CRUZ, Paulo Márcio. A Crise 
financeira mundial, o estado e a democracia econômica. Pensar: Revista de Ciências jurídicas da 
Universidade de Fortaleza. Fortaleza: Fundação Edson Queiroz, 01/2009-06/2009. p. 85 a 105. v.14 n.1). 
52 CRUZ, Paulo Márcio. A Crise financeira mundial, o estado e a democracia econômica, p. 86. 
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das Luzes há mais diferenças do que entre esta e a era patrimonial que a havia 
precedido. 
(...) 
No momento atual a Sociedade Mundial está carente de um “upgrade” 
civilizatório. As últimas gerações humanas são devedoras de um efetivo novo 
avanço do que se pode chamar de um mundo solidário e humanizado. A 
modernidade caracterizou um significativo avanço, apesar de um avanço 
baseado no individualismo. O mundo atual é complexo demais para seus 
obsoletos paradigmas teóricos53. 

 A crise econômica mundial, portanto, vem temperada, também a nível 

internacional, pela incapacidade das instituições existentes em controlar seus efeitos. Em 

verdade, após três anos de crise, não se tem visto sinais de que as ações dos diversos 

governos mundiais tenham influenciado significativamente nas suas consequências, como 

as altas taxas de desemprego, falências desnecessárias, redução nas exportações e 

estagnação do crescimento econômico. De fato, só a China e a Índia têm mostrado 

crescimento expressivo no âmbito internacional desde 200854. 

 Assim, tem-se como certo o fato de que a crise que o mundo enfrenta, 

especialmente os países desenvolvidos, onde o crédito circulava com mais facilidade e 

com garantias que se acreditavam de pouco risco e que, por falta de regulamentação, se 

mostraram posteriormente de risco escondido, é essencialmente financeira; mas 

profundas mudanças institucionais serão necessárias para que se possa superá-la. 

 A crise institucional não é uma pergunta que se faz apenas à União Europeia, 

mas para o resto do mundo. Seria o modelo de Estado Moderno herdado do iluminismo 

ainda viável? A ideia de soberania nacional ainda é sustentável no mundo globalizado? 

Não seria a discussão teórica desses temas tão relevantes quanto o debate no plano 

econômico? 

 De fato, 

Um novo modelo de Poder Público, superados os conceitos clássicos de 
Soberania, Divisão de Poderes e Democracia Representativa, constituirá um 
fundamental meio de cultura para os projetos de Democracia Econômica. 
(...) 
O processo, muito provavelmente, será multidisciplinar, e aqui, no caso, 
economistas e administradores públicos e privados devem estar convencidos da 
premência da mudança, até para a própria sobrevivência da espécie humana. 
Na maioria dos países, existe uma crise crônica e desorientadora dos modelos 
clássicos do pluralismo e do neo-corporativismo55. 
 

3.1 O Que Está Por Trás da Crise do Euro? 

                                                        
53 

Ibidem, p. 90-91. 
54 CARVALHO, Fernando J. Cardim de. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise 
econômica internacional em 2010: Uma avaliação a meio do caminho. Revista de Economia Política: 
brazilian journal of political economy. São Paulo: Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 06/2011. p. 315-335. 
v.31 n.2, p. 320. 
55 CRUZ, Paulo Márcio. A Crise financeira mundial, o estado e a democracia econômica., p. 88. 
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 Se todo o mundo encontra-se carente de um modelo de Estado capaz de se 

adequar à evolução das relações econômicas, a União Europeia é quem sofre os efeitos da 

falta de instituições eficazes para o controle da crise econômica de maneira mais concreta 

pelo simples fato de ser “suis generis”. 

 Como a crise econômica mundial gira em torno do crédito, constata-se que se 

trata, em segundo plano, de um abalo de confiança no modelo econômico até então 

seguido. E a falta de credibilidade em uma instituição “suis generis”, como é a União 

Europeia tende a, erroneamente, ser maior que em um Estado soberano. O motivo é 

simples de se atestar. Quando se pensa em crise estadunidense, não há cogitar no governo 

federal americano poupando esforços na movimentação de receitas para sanar déficits. 

Numa união multicêntrica, dependente de diversos atores políticos, as vezes divergentes, 

as certezas tendem a se esvair. 

 Em tempos de crise, enfim, os sentimentos nacionalistas tendem a aflorar, e isso 

tem sido observado em solo Europeu. Analisando certos dados empíricos e o verdadeiro 

regresso que a União Europeia vem sofrendo na evolução de seu processo de integração, 

conforme será demonstrado no próximo tópico, é difícil responder se é o resto do mundo 

que não tem mais fé no Euro ou se isso ocorre porque a própria sociedade europeia, 

diante das incertezas do futuro, teme, por um lado, relativizar ainda mais suas soberanias 

nacionais ao dar continuidade à integração e, por outro, dividir, por inteiro, a dívida que 

se alega ter sido ocasionada apenas por certos países. 

 Neste ponto, destaca-se que os efeitos da crise vêm sendo sentidos 

especialmente na periferia europeia, nos países que passaram a ser designados como 

PIIGS, quais sejam, Portugal, Irlanda, Itália, Grécia e Espanha. Os simples fato de que 

estes são os países com a maior dívida e as maiores taxas de desemprego, no entanto, não 

necessariamente indica que estes, internamente, mantiveram condutas irresponsáveis. 

 O Euro foi uma forma satisfatória de finalizar o processo de união econômica da 

Europa com uma união monetária. A Alemanha, por exemplo, alcançou vantagens 

excepcionais com a adoção da moeda única, pois, apesar de ter uma economia capaz de 

proporcionar um ativo processo de produção, seu mercado interno não teria demanda 

suficiente para atender a capacidade do setor produtivo, e sua moeda nacional não teria 
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uma competitividade internacional ao menos próxima do Euro, por isso a união 

econômica e monetária foi tão importante para este país56. 

 Enquanto a Alemanha cresceu em torno da competitividade externa adquirida, os 

GIIPS cresceram em função do “aumento do consumo interno (e do investimento 

imobiliário) financiado com endividamento privado e aumento dos preços dos ativos”57. 

É verdade que alguns países, como Grécia e Portugal, vinham fazendo uma “farra fiscal”, 

mas a Espanha, por exemplo, até hoje a quarta economia da Zona do Euro, foi o país 

europeu que mais cresceu na década de 1990 e vinha adotando uma política fiscal 

responsável58.  

 Após a eclosão da crise, a Alemanha foi o único país da Zona do Euro que não 

utilizou a política fiscal restritiva – último recurso restante a tais países, que tiveram de 

abrir mão da política cambial e monetária em nome do Euro –, mas sim a redução 

salarial, para diminuir os custos de produção, o que ocasionou um desempenho 

excepcional deste país para afastar de si os efeitos da crise, mas que acabou por produzir 

efeitos colaterais na periferia europeia. 

 Segundo o economista Fernando J. Cardim de Carvalho,  

O caso mais ameaçador aqui é o da Alemanha, que escolheu recuperar sua 
economia pelo caminho beggar thy neighbor, que tantos estragos causou na 
década de 1930. A estratégia alemã consistiu em baratear seus produtos de 
exportação (especialmente pela contração salarial, uma vez que vem, de algum 
tempo, perpassando inclusive governos nominalmente social-democratas, como 
o de Gerhard Schroeder) ao invés de ampliar sua demanda agregada. (...) A 
recuperação alemã acabou se apoiando, pelo menos em parte, na geração de 
superávits em conta corrente que tem como contrapartida os déficits 
verificados na periferia da área do euro, o chamado Club Med, composto por 
Grécia, Portugal, Espanha e Itália. Sem a possibilidade de se valer da política 
cambial e da monetária (perdidas para o Banco Central Europeu, com a criação 
do euro), só resta a esses países a contração fiscal. A virtude alemã é paga com 
o empobrecimento da periferia da área do euro, o que, fatalmente, acabará se 
voltando contra a própria Alemanha em algum momento59. 

                                                        
56 CONQUEST, Richard. German Economic Policy and the Euro 1999-2010. The Bruges Group: 
London, 2011. Disponível em: <http://www.brugesgroup.com/germaneconomicpolicyandtheeuro.pdf>. 
Acesso em: 02 de outubro de 2011.   
57 OREIRO, José Luis. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise na Europa e os 
dilemas da Espanha. Revista de Economia Política: brazilian journal of political economy. São Paulo: 
Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 06/2011. p. 315-335. v.31 n.2, p. 326. 
58 Ibidem. 
59 CARVALHO, Fernando J. Cardim de. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise 
econômica internacional em 2010: Uma avaliação a meio do caminho., p. 321. 
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 Os especialistas são unânimes no sentido de que a postura de rigor e austeridade 

que vem sendo adotada pelos países da Zona do Euro, em muitos casos imposta por uns a 

outros, é inútil60.  O mesmo Fernando J. Cardim de Carvalho afirma que 

as maiores incertezas do momento dizem respeito aos resultados das políticas 
empregadas até aqui. No caso americano, e em menor medida também na 
Europa ocidental, a maior dúvida é o que acontecerá com essas economias, 
uma vez que as medidas excepcionais de estímulo da demanda agregada 
tomadas em 2009 caduquem. A probabilidade de renovação destes estímulos 
não parece muito provável. Pior ainda, é que a preocupação prematura com os 
déficits públicos e o crescimento da dívida pública interna em países como os 
Estados Unidos e da Europa ocidental pode levar a uma nova contração 
econômica, com impactos imprevisíveis. Alguns países, como o Club Med 
citado antes, já estão sendo forçados a entrar por essa trilha, essas políticas só 
tendem a piorar a situação, introduzindo, na verdade, novas incertezas, agora 
com relação, no curto e médio prazos, à estabilidade política da região, e a 
mais longo prazo com a sobrevivência da moeda única, que desaparecerá se o 
preço de sua permanência for a pobreza e o desemprego na periferia da 
Europa61.  

 Dessa maneira, a partir da análise dos especialistas acerca dos resultados das 

medidas de austeridade tomadas pela União Europeia, verifica-se que estas não se 

mostram viáveis para os fins de reversão da situação de crise econômica, o que reforça a 

proposição deste trabalho, de que a crise financeira mundial, em especial a da Zona do 

Euro, só pode ser superada a partir de uma mudança de paradigma não apenas 

econômico, mas também institucional. 

4 A Evolução do Processo de Integração da União Europeia e a Criação do 

Ministério das Finanças Europeu 

 Em outubro de 1997, foi assinado o Tratado de Amsterdã, cujo principal 

objetivo era fixar as bases das reformas institucionais a serem travadas no bojo da União. 

Ele traz o fortalecimento dos direitos dos trabalhadores e dos cidadãos, o que foi um 

grande avanço para a efetivação dos direitos sociais entre os então países membros. 

 Seu artigo primeiro62 define: “o presente Tratado assinala uma nova etapa no 

processo de criação de uma união cada vez mais estreita entre os povos da Europa, em 

que as decisões serão tomadas de uma forma tão aberta quanto possível e ao nível mais 

próximo possível dos cidadãos”. 

                                                        
60 KRUGMAN, Paul. Euro Zone Death Trip. The New York Times. 25 de setembro de 2011. Disponível 
em: <http://www.nytimes.com/2011/09/26/opinion/euro-zone-death-trip.html> . Acesso em: 01 de 
outubro de 2011. 
61 CARVALHO, Fernando J. Cardim de. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise 
econômica internacional em 2010: Uma avaliação a meio do caminho., p.321. 
62 Tratados: Tratado de Amsterdão. Disponível em 
<http://eur-lex.europa.eu/pt/treaties/dat/11997D/htm/11997D.html>. Acesso em 25 de fevereiro de 2009. 
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 A situação delicada em que se encontravam as instituições comunitárias não foi, 

entretanto, resolvida com o Tratado de Amsterdã, o que levou à assinatura, em 26 de 

fevereiro de 2001, do Tratado de Nice, que se propunha a modificá-las drasticamente, 

preparando-as para a Europa dos 2763. O ponto central que motivou a reunião em Nice foi 

a “federalização” da política Europeia. Isso quer dizer a definição da supranacionalidade 

das instituições que compõem a União, em detrimento das decisões inferiores 

hierarquicamente dos Estados membros.  

 O foco de tal deliberação seria definir, verticalmente, quais seriam as 

competências da União e quais as competências dos Estados, bem como, já no âmbito 

horizontal, tentar estruturar uma “divisão de poderes” entre as instituições. Isso se fazia 

urgente, pois a Europa não se manteria unida apenas sobre um projeto de unificação 

aduaneira e econômica. Era necessário um projeto político consistente, que, por sua vez, 

dependia de instituições eficientes e, acima de tudo, da participação e aceitação livre do 

povo europeu, o qual deveria ser convencido da importância de tais iniciativas 

supranacionais.  

 Com o fim da primeira rodada de adesões, já em 2005, era necessário que todos 

os países membros aprovassem o projeto de Tratado Constitucional que se tinha feito no 

decorrer dos anos anteriores. As ratificações quedaram fracassadas com a recusa francesa 

e holandesa. A França alegou, basicamente, uma postura econômica muito liberal do 

Tratado, o qual esquecia questões sociais importantes, enquanto a Holanda alegou falta 

de informações mais precisas a respeito do texto a ser ratificado. 

 Passado um período inicial de reflexões acerca de o que dera errado, o Tratado 

Constitucional foi revisto e reformulado em maio de 2007, com vistas a retirar dele o 

“simbolismo constitucional” que possuía. Além disso, o Tratado de Lisboa (denominação 

do texto que surgira dessa reformulação) emenda os antigos tratados em diversos e 

significantes aspectos. Infelizmente64, logo em junho de 2008, a ratificação desse tratado 

foi abortada por um referendo negativo na Irlanda, a qual foi revertida, ainda em 2009, 

por meio de um outro referendo. 

                                                        
63 Quantidade atual de membros da União Europeia. 
64  “Os países europeus habituaram-se ao consenso institucional” (GUSSI, Evandro Herrera Bertone. 
Soberania e Supranacionalidade. In CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas (Coord.). 
Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p.130) o que significa que, em questões 
delicadas, apesar das tentativas dos mais ousados, ainda reinam votações e ratificações unânimes. Nesse 
contexto de forte apelo democrático, de construção coletiva e de participação do povo europeu no 
processo de aprofundamento institucional, a recusa do pequeno eleitorado irlandês não foi apenas um 
obstáculo, mas sim uma recusa significativa. 
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 Os objetivos da União, portanto, passaram de uma mera facilitação de trocas à 

real afirmação da democracia e da liberdade, sempre subjacentes à história Europeia. 

Passaram, diga-se, de objetivos reais ou imediatos (econômicos), para objetivos virtuais 

ou potenciais (sociais, políticos e ideológicos). Se os tratados de Paris e de Roma não 

expressam bem tal intento, o mesmo não pode ser dito das instituições que compõem a 

União Europeia, nem dos líderes políticos dos países membros. Todos eles, de uma forma 

ou de outra, empenham-se, por meio de documentos e de reuniões, a fim de fazer da 

Economia um alicerce para a Política. 

 Três são os objetivos políticos mais evidentes da União, evidenciados logo nos 

primeiros artigos do Tratado da União Europeia, conforme aduzem João Mota de Campos 

e João Luiz Mota de Campos:  

Afirmação da identidade da União Europeia na cena internacional, 
nomeadamente através da execução de uma política externa e de segurança 
comum que inclua a definição gradual de uma política de defesa comum que 
poderá conduzir a uma defesa comum; O reforço da defesa dos direitos e dos 
interesses dos nacionais dos seus Estados-membros, mediante a instituição de 
uma cidadania da União; O desenvolvimento de uma estreita cooperação no 
domínio da justiça e dos assuntos internos65. 

 Acontece que, mal saída de uma crise constitucional, decorrente de uma inicial 

não aceitação do Tratado de Lisboa por parte do eleitorado da Irlanda, a Europa foi 

apresentada a um Tratado cujo texto possibilita aos Estados, dentre outros aspectos, 

solicitar desligamento da União ou reivindicar o retorno de competências para a esfera 

estatal, elementos que representam um retrocesso66. Em vez de fortalecer o processo de 

integração, deu-se uma guinada para trás67, retomando as décadas em que a cooperação 

era maior do que a integração, em que a força dos Estados suplantava as iniciativas 

autônomas das instituições comunitárias. 

 Há grandes discussões, ademais, sobre o tipo de integração a ser intentado na 

Europa, se será uma uniforme, pela qual todos os países seguem políticas unas e 

obrigações semelhantes, ou diferenciada, quando as obrigações contraídas são 

divergentes, a depender do grau de heterogeneidade da capacidade e dos interesses de 

                                                        
65 CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito Comunitário., p. 247. 
66 Cf. GALLEGO, María Amparo Alcoceba. La Reorientación Estatalista del Proceso de Integración 
Europea. Revista de Derecho, Baranquilla, n. 29, p. 267-288, 2008. 
67 “Ese carácter evolutivo y dinámico inherente al proceso exige, para su propria supervivencia, que los 
elementos configuradores del nível de inegración existente en un momento dado sólo pueden ser 
modificados siempre que su revisión genere una mayor integración, una profundización; sólo cuando se 
realice en sentido progresivo, nunca regresivo. Lo contrario generaría una desintegración, no una 
integración. La admisión de una regresión en la integración, de una marcha atrás, llevaria a la 
desaparición de la Comunidad tal y como la conocemos actualmente. Cualquier regresión en el sistema de 
integración significaría una alteración regresiva de su naturaleza incompatible com él”. Ibidem, p. 277. 
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cada Estado68. Essa discussão assume relevo quando destacamos as especificidades de 

alguns países europeus, notadamente, para o tema em estudo, no que se relaciona à 

economia pós-crise. Assim sendo, de acordo com o grau de cumprimento das diretrizes 

comunitárias de estabilização da economia, em tese, alguns Estados poderiam ser 

convidados a aprofundarem a experiência integracionista por meio de maior concessão de 

soberania às instituições comunitárias. As instituições comunitárias existentes, no 

entanto, não estão sendo suficientes para responder a crises financeiras com rapidez, 

conforme já se esperava.  

 A Europa foi quem primeiro entendeu que a soberania nacional e os modelos 

institucionais estatais do século XVII estavam ultrapassados, por isso logrou transformar-

se numa comunidade transnacional jamais experimentada na história, como demonstração 

prévia de que a ideia de soberania nacional que se tem atualmente necessita ser 

reformulada. Hoje, diante da crise e, naturalmente, das incertezas geradas por esta, os 

membros da União Europeia têm se apegado novamente aos sentimentos nacionalistas 

exacerbados e dado passos antagônicos ao processo de integração.  

 Os efeitos experimentados pela crise econômica, no entanto, podem estar ligados 

não somente ao fato de que certos países – os GIIPS – não possuem mais autonomia 

sobre suas políticas cambiais e monetárias, para que possam buscar uma saída para 

reduzir os custos de produção e o aumento da competitividade no mercado externo, como 

à circunstância de que a União Europeia iniciou um processo de integração econômica 

completamente novo, mas parou sua execução pela metade. 

 Em verdade,  

Em um segundo momento que se inicia em final de 2009, o problema tem sido 
a recusa dos agentes de mercado de elevar as proporções dos débitos públicos 
em suas carteiras. A pressão dos mercados visa, sobretudo, as economias mais 
fracas da zona euro, como Grécia, Portugal, Irlanda e Espanha. Foi inclusive 

criado o acrônimo pejorativo de PIGS para designar esse conjunto de países. 

                                                        
68 A principal finalidade de se permitir uma maior integração apenas entre alguns países é “evitar los 
bloqueos a que esto [diga-se, uma política de integração rigidamente homogênea] puede dar lugar y 
permitir que aquellos Estados miembros que deseen profundizar en la integración puedan hacerlo, y 
aquellos que no lo deseen permanezcan ajenos a ella, así como para conseguir también que la incapacidad 
de ciertos Estados miembros no sea un obstáculo para que otros puedan profundizar, sirve la integración 
diferenciada en la Unión Europea. La  integración diferenciada en la Unión supone la utilización de las 
instituciones, procedimientos y mecanismos de la Unión por sólo algunos Estados miembros dando a luz 
un sistema normativo aplicable sólo a ellos. La integración diferenciada se convierte, desde este punto de 
vista, en la llave maestra de una  futura, ya inminente, Unión Europea ampliada”. Certamente, pelo motivo 
de possuírem um conjuntura econômica diferente, sustenta-se poder exigir-se de alguns dos países 
membros a participação em iniciativas comunitárias nas quais o caráter de integração esteja mais evidente. 
GALLEGO, Maria Amparo Alcoceba. La Compatibilidad de la Integración Diferenciada en la 
Comunidad Europea con el Ius Cogens Comunitario. Madrid: Universidad Carlos III, 2001. 267f. Tese 
(Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidad Carlos III, Madrid, 2001. 
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Alguns chegam a falar em PIIGS porque incluem também a Itália. Mas, a 

verdade é que as dívidas públicas e os déficits fiscais ampliaram-se 
consideravelmente em todas as economias desenvolvidas sem que as pressões 
especulativas as tenham ainda atingido. (...) 
Elas estão ligadas ao fato de que os países da zona euro não têm o poder de 
emitir essa moeda (faculdade reservada somente ao Banco Central Europeu), 

mas podem emitir títulos da dívida pública denominados nela. Ademais, 

mesmo na ausência, por definição, de um mecanismo de ajuste pela taxa de 

câmbio, os acordos que levaram à criação da moeda única não contemplavam a 

existência de um emprestador de última instância.69 
 Aliado a tais circunstâncias, “a questão se agravou em função da demora dos 

governos da zona euro em chegar a um acordo para intervir, com o governo da Alemanha 

se mostrando pouco inclinado a socorrer os países em dificuldades”70. Esse foi o ponto 

crucial para o agravamento da situação dos países da periferia da Europa. Na falta de uma 

instituição comunitária capaz de tomar uma atitude rápida, os sentimentos nacionalistas 

foram inflados em cada país da Zona do Euro. De um lado, a Alemanha se recusava a 

financiar a dívida dos PIIGS e, de outro, estes repudiavam os métodos de fiscalização das 

medidas de austeridades propostos, todos invocando a soberania nacional como 

argumento. 

 Conforme já restou demonstrado, a estabilidade alemã tem se dado às custas da 

pobreza dos GIIPS. Enquanto os sindicatos de trabalhadores da Alemanha aceitam 

receber salários menores, os da Espanha, por exemplo, não aceitam a adoção de tais 

medidas para diminuir os custos de produção71. A Alemanha, por sua vez, só consegue 

exportar seus produtos aos países da periferia europeia por causa da união econômica e 

monetária, ou seja, não conseguiria oferecer preços atraentes sem a existência do Euro. 

Os PIIGS, de outro lado, têm pagado um preço muito alto para permanecer na Zona do 

Euro e, se o preço da estabilidade Alemã continuar se dando às custas da pobreza dos 

países da periferia europeia, estes não terão como se manter na união monetária. 

 Acredita-se, portanto, que o regresso na evolução do processo de integração 

econômica europeu, ou a sua estagnação, servirá apenas para afunilar as diferenças dos 

diversos países da Zona do Euro. Durante quase uma década, os ganhos proporcionados 

pela moeda única atingiram todos os países que a adotaram; hoje é o momento de dividir 

as perdas. 

                                                        
69 FARHI, Maryse. Dossiê da Crise II. Desdobramentos da Crise Financeira Mundial. Double Dip:  A 
recuperação econômica em questão. Disponível em: <http://www.ppge.ufrgs.br/akb/dossie-crise-
II.pdf>. Acesso em: 30 de setembro de 2011. 
70 Ibidem. 
71 OREIRO, José Luis. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise na Europa e os 
dilemas da Espanha, p. 236 
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 Com um Ministério das Finanças Europeu, além das políticas monetária e 

cambial, seria possível uma política fiscal una, a ser estabelecida gradativamente, o que 

significaria o ápice da União Econômica e Monetária, e tornaria mais justa tanto a divisão 

dos ganhos como das perdas. Os países da Zona do Euro formariam uma verdadeira 

“confederação das finanças”, com um orçamento uno e permitindo disparidades menores 

em situações de crise financeira. 

 Sabe-se que a proposta de Trichet não foi essa. De fato, o atual Presidente do 

Banco Central Europeu afirmou que um Ministério das Finanças Europeu seria 

importante para conceder às autoridades da Zona do Euro possibilidades de intervenção 

mais profundas nas políticas econômicas do país, se estas se mostrarem prejudiciais, com 

o direito de vetar decisões nacionais de política econômica, como gastos fiscais amplos e 

elementos essenciais para a competitividade do país. Por fim, Trichet sustenta, em 

tradução livre, que “tal ministério não teria necessariamente um orçamento federal 

grande, mas estaria envolvido na supervisão e na determinação de vetos, e representaria a 

zona do euro em instituições financeiras internacionais”72. 

 A despeito das observações do Presidente do Banco Central Europeu, acredita-se 

que somente com uma política fiscal una as disparidades regionais poderiam ser 

atenuadas, e o Euro poderia proporcionar, através de uma política econômica 

completamente unificada, uma distribuição mais sólida e uniforme do crescimento em 

tempos de prosperidade, bem como um financiamento mais equitativo e justo das perdas 

em épocas de crise. 

 Um ponto da proposta de Trichet, no entanto, é pacífico, precisa-se dar 

continuidade ao movimento de integração da União Europeia, devendo ser abandonados 

os movimentos que visam ao regresso das instituições comunitárias conquistadas. 

Conclusão 

 A exacerbação dos sentimentos nacionalistas e a invocação da soberania 

nacional, a evitar a busca de ações conjuntas, é uma reação natural em tempos de crise. 

De fato, já é uma tendência recorrente do ser humano temer o desconhecido, evitando 

mudanças drásticas, ainda que em tempos de estabilidade. Tal circunstância se mostra 

ainda mais intensificada em momentos de tormentas e incertezas. A União Europeia, no 

                                                        
72 Jean-Claude Trichet fez tal afirmação em discurso proferido em Aachen, em 02 de junho de 2011, ao 
receber o prêmio Carlos Magno. Disponível em: <http://pt.euronews.net/2011/06/02/presidente-do-bce-
sugere-ministerio-das-financas-europeu/>. Acesso em 02 de outubro de 2011. 
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entanto, tem se mostrado uma experiência de sucesso na integração dos países membros, 

que buscaram uma união que se configurasse um verdadeiro ente supranacional, diferente 

de todas as figuras de direito internacional até então existentes e detentor de cada vez 

maiores competências.  

 A situação de crise econômica, no entanto, não pode ser motivo para a 

estagnação ou o retrocesso do processo de integração europeu. Em verdade, os países 

membros já se envolveram profundamente na União. Ao que se sabe, a Europa é o futuro 

comum de todos, países e nacionais73 74. Dar um passo atrás pode ser bem pior que 

caminhar adiante com o projeto. 

 Um Ministério das Finanças Europeu demanda coragem, mas os europeus já se 

mostraram competentes em revolucionar as relações internacionais, solidificando utopias 

inimagináveis. Tal instituição, portanto, por meio de uma verdadeira conformação das 

políticas econômicas, seria o próximo passo para a integração, significando um 

orçamento uno, com o estabelecimento de políticas mais uniformes e apropriadas para as 

diversas regiões da Europa e com a tomada de decisões mais rápidas em épocas de 

instabilidade. A percepção de uma receita única, nos moldes federais, poderia possibilitar 

essa experiência de maneira plena e traria enorme credibilidade para as instituições 

comunitárias no âmbito internacional. 

 Por isso, enxerga-se a continuidade do processo de integração, por meio da 

instituição de um ministério financeiro, que o seja, como única solução, tal perspectiva 

devendo, inclusive, nortear as reformas institucionais que, por ventura, se queiram 

intentar. Diga-se mais: deve-se, sim, levar em consideração a quebra dos paradigmas 

engessados que se baseiem na soberania nacional absoluta, os quais não são mais 

suficientes para que o barco europeu sobreviva às tempestades que lhe cercam.                          

Referências 

BESSA, Cristina Fátima Martins de[et. al.]. Fatores comuns determinantes de crises 
cambiais e financeiras. Revista de Economia Política: brazilian journal of political 
economy. São Paulo: Editora Trinta e Quatro, 10/2010 a 12/2010. p. 604-624. v.30 n.4. 

                                                        
73 “For we know, Europe is our common future”. Declaração na ocasião do quinquagésimo aniversário da 
assinatura dos Tratados de Roma – Berlin Declaration. Disponível em 
[http://www.eu2007.de/en/About_the_EU/Constitutional_Treaty/BerlinerErklaerung.html]. Acesso em 30 
de abril de 2009. 
74 Vale aqui lembrar um presságio inspirador feito por Victor Hugo, em tempos idos do século XVII. "No 
século XX, existirá uma nação extraordinária. Ela será grande, o que não a impedirá de ser livre. Ela será 
ainda mais que uma nação: será uma civilização. Ela será ainda melhor que uma civilização: será uma 
família...". É fundamental que os europeus não se esqueçam dos ideais de solidariedade e de 
comunitarismo que guiaram os fundadores do projeto integracionista.  

5029



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

BORGES, José Souto Maior. Curso de Direito Comunitário. 2ª Edição. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
CAMPOS, João Mota de; CAMPOS, João Luiz Mota de. Manual de Direito 
Comunitário. 4ª edição. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2004.  
CARVALHO, Fernando J. Cardim de. Desdobramento da crise financeira 
internacional: A crise econômica internacional em 2010: Uma avaliação a meio do 
caminho. Revista de Economia Política: brazilian journal of political economy. São 
Paulo: Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 06/2011. p. 315-335. v.31 n.2. 
CONQUEST, Richard. German Economic Policy and the Euro 1999-2010. The Bruges 
Group: London, 2011. Disponível em: 
<http://www.brugesgroup.com/germaneconomicpolicyandtheeuro.pdf>. Acesso em: 02 
de outubro de 2011.   
CRUZ, Paulo Márcio. A Crise financeira mundial, o estado e a democracia 
econômica. Pensar: Revista de Ciências jurídicas da Universidade de Fortaleza. 
Fortaleza: Fundação Edson Queiroz, 01/2009-06/2009. p. 85 a 105. v.14 n.1. 
CUNHA, Paulo Ferreira da. Novo Direito Constitucional Europeu. Coimbra: 
Almedina, 2005. 
FARHI, Maryse. Dossiê da Crise II. Desdobramentos da Crise Financeira Mundial. 
Double Dip:  A recuperação econômica em questão. Disponível em: 
<http://www.ppge.ufrgs.br/akb/dossie-crise-II.pdf>. Acesso em: 30 de setembro de 2011. 
FERNANDES, António José. A União Européia de Maastricht: Federação, 
Confederação ou Comunidade de Estados? Lisboa: Editora Presença, 1994. 
GALLEGO, María Amparo Alcoceba. La Reorientación Estatalista del Proceso de 
Integración Europea. Revista de Derecho. n.o 29. Barranquilla: 2008. 
GUEROT, Ulrike et al. União Europeia: Transtornos e Alcance da Integração 
Regional. Cadernos Adenauer II, n° 2. São Paulo: Fundação Konrad Adenauer, 2001. 
HONRUBIA, Victoria Abellán; COSTA, Blanca Vilà (Dir.); RAYO, Andreu Olesti 
(Coord.). Lecciones de Derecho Comunitario Europeo. 4ª ed. Barcelona: Ariel 
Derecho, 2005. 
KRUGMAN, Paul. Euro Zone Death Trip. The New York Times. 25 de setembro de 
2011. Disponível em: <http://www.nytimes.com/2011/09/26/opinion/euro-zone-death-
trip.html> . Acesso em: 01 de outubro de 2011. 
LE GOFF, Jacques. Uma breve história da Europa. Tradução de Maria Idalina 
Ferreira Lopes. Petrópolis: Editora Vozes, 2008. 
LIQUIDATO, Vera Lucia Viegas. Direito Internacional Público e Direito da 
Integração: Desafios Atuais.  In CASELLA, Paulo Borba; LIQUIDATO, Vera Lúcia 
Viegas (Coord.). Direito da Integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006. 
MARKS, Gary; HOOGHE, Liesbet; BLANK, Kermit.  European Integration from the 
1980s: State-Centric v. Multi-level Governance. Journal of Common Market Studies. 
Chapel Hill, v. 34, n. 3,  p. 341-378, setembro de 2011. 
OECD (2011), Economic Policy Reforms 2011: Going for Growth, OECD Publishing. 
Disponível em: <http://dx.doi.org/10.1787/growth-2011-en>. Acesso em 12 de setembro 
de 2011. 
PAULA, Luiz Fernando de; FERRARI FILHO, Fernando. Desdobramento da crise 
financeira internacional: Tempos Keynesianos. Revista de Economia Política: 
brazilian journal of political economy. São Paulo: Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 
06/2011. p. 315-335. v.31 n.2. 
POZZOLI, Lafayette. Direito Comunitário Europeu: Uma perspectiva para a 
América Latina. São Paulo: Editora Método, 2003. 

5030



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

OREIRO, José Luis. Desdobramento da crise financeira internacional: A crise na 
Europa e os dilemas da Espanha. Revista de Economia Política: brazilian journal of 
political economy. São Paulo: Editora Trinta e Quatro, 04/2011 a 06/2011. p. 315-335. 
v.31 n.2. 
SADDI, Jairo. Notas sobre a crise financeira de 2008. Revista de Direito Bancário e do 
Mercado de Capitais. São Paulo: Revista dos Tribunais, 10/2008 a 12/2008. p. 33 a 47 
v.11 n.42. 
SOARES, Antonio Goucha.  A União Europeia como potência global? As alterações 
do Tratado de Lisboa na política externa e de defesa. Revista Brasileira de Política 
Internacional. Brasília, v. 54, n. 1,  p. 87-104. 2011. 
TOSTES, Ana Paula. Por que Não uma Constituição Européia? Revista de Ciências 
Sociais. Vol. 49, no 2. Rio de Janeiro, 2006. pp. 379 a 415. 
 

5031



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O PROTOCOLO ADICIONAL AO TRATADO DE NÃO PROLIFERAÇÃO DE 

ARMAS NUCLEARES E O DIREITO AO DESENVOLVIMENTO DO BRASIL  

 

LE PROTOCOLE ADDITIONNEL AU TRAITE DE NON-PROLIFERATION 

D’ARMES NUCLEAIRES ET LE DROIT AU DEVELOPPEMENT DU BRESIL 

 

Rodrigo Alves Pinto Ruggio1 

 

Resumo 

 

O Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), do qual o Brasil é signatário, 

assegura em seu artigo IV o direito inalienável aos países de desenvolverem a pesquisa, a 

produção e a utilização da energia nuclear para fins pacíficos, desde que sob o sistema de 

salvaguardas estabelecido pela Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA. Este 

sistema de garantias inclui, desde 1997, um protocolo adicional, ao qual o Brasil ainda não 

aderiu, apesar da pressão internacional, que estabelece um conjunto de salvaguardas mais 

incisivas, como o acesso dos inspetores, a qualquer instalação industrial que considerem de 

interesse, além das instalações nucleares, e do submarino nuclear, e tivessem acesso a 

qualquer máquina, às suas partes e aos métodos de sua fabricação, assim como, a qualquer 

lugar do território brasileiro, quer seja civil ou militar, para inspecioná-lo, inclusive 

instituições de pesquisa civis e militares. A adesão ao protocolo prejudica o desenvolvimento 

do país, na medida em que coloca em risco segredos da tecnologia nuclear brasileira que 

asseguram a sua inserção e competitividade em um mercado extremamente promissor, tendo 

em vista a substituição futura dos combustíveis fósseis, bem como a necessária redução da 

emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. Uma solução para 

esse dilema está no reconhecimento pela comunidade internacional da Agência Brasileiro – 

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares – ABACC, como um regime 

de aplicação de salvaguardas que dispensa a adesão ao protocolo adicional. O sucesso desta 

organização, que já conta com vinte anos de existência, credencia a idéia como um modelo 

eficaz de fiscalização, evitando que materiais nucleares sejam desviados para a fabricação de 

armas, ao mesmo tempo em que preserva os segredos tecnológicos.  

                                                           
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da PUCMINAS, especialista em Direito Processual pelo 

Instituto de Educação Continuada da PUCMINAS – IEC, Professor de Direito Empresarial da PUCMINAS Campus 
Serro, e da Faculdade da Cidade de Santa Luzia – FACSAL, advogado.   
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Résumé 

 

Le Traité de Non-Prolifération (TNP), donc le Brésil a adopté, assure dans l’article IV le droit 

inaliénable pour les pays de pouvoir developper la recherché, la production et la utilisation de 

l’énergie nucléaire pour objectifs pacifiques, depuis que sous le système d’application de 

garanties a fixé pour l’Agence Internationale de l’Energie Nucleaire – AIEA. Cette système 

de garanties inclut, depuis 1997, un protocole additionnel, donc le Brésil pas encore a adopté, 

bien que la pression internationale, que fixe un groupe de garanties plus incisives, comme 

l’accès des inspecteurs, n’importe quel installation, qu’il considère de ses interêt, en plus 

l’installations nucleaires, y compris le sous-marin, avec l’accès a tout machine, ses parties et 

les méthodes de sa fabrication, ainsi comme, n’importe quel lieu du territoire brésilien, civil 

ou militaire, pour inspectionner, y compris emplacement de recherche civiles e militaires. 

L’adhésion au protocole porter prejudice à le développement du pays, car pose en risque les 

informations confidentielles brésiliens, que assurent sa insertion et compétence dans un 

marché plus prometeur, car la substitution future de les combustibles fossiles, bien comme la 

nécessaire réduction de l’émission de gaz d’effet de serre, responsable pour le chauffage 

global. Une solution pour cette dilemme est le reconnaissance pour la communauté 

internationale de l’Agence Brésilien – Argentine de Comptabilité et Contrôle de Matériels 

Nucléaires – ABACC, comme un système d’application de garanties, que dispense l’adhésion 

au protocole additionnel. Le succèss de cette organisation, qui fonctionner depuis vingt ans, 

doit crédibilité a l’idée comme une modèle efficace de fiscalisation, que évite que les 

matériels nucléaires seront employes dans la fabrication d’armes nucléaires, au même temps 

que préserve les informations confidentielles.             

 

Palavras-Chave 

 Programas Nucleares Pacíficos; Não-Proliferação; Protocolo Adicional; Direito ao 

Desenvolvimento 

 

Mots-Clé 

Programmes Nucléaires Pacifiques; Non-Prolifération; Protocole Additionnel; Droit au 

Développement  
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1- Introdução 

 

Este novo século tem experimentado o ressurgimento da energia nuclear no contexto 

energético mundial como alternativa à manutenção do crescimento econômico e sustentável 

dos países, frente à necessária substituição futura dos combustíveis fósseis, assim como à 

imprescindível redução na emissão de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento 

global e suas catastróficas conseqüências. Tais fatos têm levado a um aumento de interesse na 

utilização pacífica da energia nuclear por diversos países do mundo, que atualmente buscam 

dominar e desenvolver tecnologias de processamento do combustível nuclear.  

O Brasil se insere nesse rol com um programa nuclear que possui mais de trinta anos 

e uma combinação privilegiada, domina a tecnologia de todo o ciclo de enriquecimento do 

urânio e possui importantes reservas deste mineral, o que credencia o país atualmente como a 

6ª maior reserva de urânio do mundo e um dos três países detentores desta combinação 

estratégica. 

Ocorre que as preocupações em torno da proliferação da tecnologia nuclear para fins 

bélicos têm aumentando à medida que novos países passam a perseguir a capacidade de 

desenvolver a tecnologia para fins pacíficos. Costuma-se afirmar que o “calcanhar de 

Aquiles” do regime de não-proliferação, encontra-se na divulgação das partes sensíveis do 

ciclo de produção do combustível nuclear. O conhecimento específico e material dos 

processos nucleares poderia ser usado tanto para a fabricação de usinas de geração de energia 

elétrica, quanto para a fabricação de armas.  

É no intuito de reduzir as chances de que materiais físseis sejam desviados para 

programas clandestinos de fabricação de armas atômicas, que surgiu o Protocolo Adicional ao 

Tratado de Não-Proliferação de Armas Nucleares (TNP), que cria toda uma nova gama de 

salvaguardas a serem aplicadas pela Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA aos 

Estados que a ele aderirem. O Brasil ainda não aderiu ao citado protocolo, apesar da pressão 

internacional. 

O ponto crítico em torno deste instrumento é que o mesmo estipula um sistema de 

salvaguardas que não assegura a preservação dos segredos tecnológicos envolvidos no 

programa pacífico de processamento da energia nuclear brasileiro, expondo métodos de 

fabricação, técnicas e conhecimentos desenvolvidos, que são essenciais para a inserção do 

país como um protagonista importante no segmento de mercado deste tipo de tecnologia. 

Nesse sentido, o presente artigo busca demonstrar a importância para o Brasil em 

preservar seu programa nuclear, apresentando como solução para a não adesão ao protocolo, o 
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reconhecimento, pela comunidade internacional, do sistema de salvaguardas criado pelo país e 

a Argentina, através da criação da Agência Brasileiro – Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares – ABACC, e do Acordo Quadripartite, que envolve a 

Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA. 

Desse modo, apresenta-se no capítulo 2 um histórico do programa nuclear brasileiro, 

desde sua formação, passando pela parceria alemã, até os momentos atuais. Em seguida, 

trabalha-se a expansão do mercado da energia nuclear e a inserção do Brasil neste segmento. 

No capítulo 4 aborda-se o Protocolo Adicional ao TNP e seus principais artigos que estipulam 

o regime de salvaguardas, com destaque para a questão da preservação dos segredos 

tecnológicos. No penúltimo capítulo é desenvolvida a idéia de que a adesão ao protocolo viola 

o direito do Brasil ao desenvolvimento econômico e social e apresenta a ABACC e o sistema 

de salvaguardas nucleares concretizado no Acordo Quadripartite, como um modelo 

alternativo e eficaz de fiscalização e controle das atividades nucleares.  

Por fim, conclui-se que o comprometimento do Brasil com o uso pacífico da energia 

nuclear está mais que demonstrado diante dos compromissos assumidos pelo país nos 

principais fóruns de discussão sobre o tema, razão pela qual a aceitação do modelo Brasileiro 

– Argentino de aplicação de salvaguardas, em substituição à adesão ao protocolo Adicional do 

TNP, é a abordagem mais coerente com o reconhecimento do direito do país de usufruir de 

forma plena de seu programa nuclear, tal como preconizado no art. IV do TNP.  

 

2- Breve Histórico do Programa Nuclear Brasileiro 

 

O interesse do Brasil pela energia nuclear teve início na década de 50 pelo Almirante 

Álvaro Alberto, pioneiro nas pesquisas sobre energia nuclear no Brasil e idealizador e 

primeiro presidente (1951-1955) do Conselho Nacional de Pesquisas, o CNPQ. Trabalhou 

ativamente para o desenvolvimento da pesquisa científica no país, sobretudo a nuclear, 

defendendo a construção de usinas de enriquecimento, uma fábrica de produção de 

hexafluoreto de urânio, além de reatores de pesquisa. Faleceu em 1976 e como homenagem 

seu nome foi dado ao complexo de produção de energia nuclear brasileiro, localizado em 

Angra dos Reis, no Estado do Rio de Janeiro, a Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto, 

onde se encontram as usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, esta última ainda em construção. 

  Em 1956 foi criada a Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN, uma 

autarquia federal vinculada ao Ministério de Ciência e Tecnologia, cuja atribuição principal 

foi justamente desenvolver o programa nuclear brasileiro. Importante destacar que nesse 
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mesmo ano é criada também a Agência Internacional de Energia Atômica – AIEA, refletindo 

os esforços da comunidade internacional no sentido de encorajar e difundir o uso pacífico da 

energia nuclear e não de contê-la, ante os riscos inerentes à manipulação dessa forma de 

energia.2 

A construção de Angra 1, primeira usina termonuclear do Brasil, foi delegada a 

Furnas Centrais Elétricas S/A em 1969, com suas obras iniciando em 1972. Esta primeira 

usina foi adquirida sob a forma de “turn key”, como um pacote fechado, que não previa 

transferência de tecnologia por parte dos fornecedores, no caso a empresa americana 

Westinghouse, que atua no mercado da energia nuclear comercial elétrica.3 

Com as obras de Angra 1 iniciadas, o programa nuclear brasileiro iria logo ganhar 

um novo impulso derivado em parte pela crise do petróleo de 1973, que trouxe enormes 

preocupações para o país em termos de desabastecimento. Como conseqüência da chamada 

Guerra do Yom Kippur, movida pelos Estados árabes contra Israel, a primeira crise do 

petróleo afetou profundamente o Brasil, que importava mais de 80% do total de seu consumo 

deste tipo de commoditie.4 Nessa época o país tinha um sério problema de dependência 

externa, pois precisava importar bens de capital e bens intermediários (petróleo 

principalmente), uma vez que essa indústria era pouco desenvolvida. 

Tal fato chamou a atenção do governo para a fragilidade do Brasil frente a essa 

situação de extrema dependência externa, exigindo ajustes imediatos na política econômica do 

país. Interessante destacar o relato do embaixador Luiz Felipe Lampreia sobre o temor 

causado com a crise do petróleo à época:  

 

O choque do petróleo nos atingiu em plena euforia do “milagre brasileiro”. Foi a 

primeira vez que, vivendo uma grave crise por dentro, pude sentir a extensão da 

vulnerabilidade do Brasil. Esse pesadelo iria repetir-se nas décadas seguintes. No 

passado, tínhamos sofrido baques externos, como o desabamento do preço do café 

na década de 30, que nos levou à moratória. No futuro, voltaríamos a sofrer 

conseqüências graves de eventos econômicos não causados por nós, como ocorreu 

nos anos 80 e 90. Mas o episódio de 73/74 pareceu na época o fim de uma era, assim 

como em 2008 o mundo teve uma sensação de catástrofe sistêmica com a crise 

financeira.5 

                                                           
2
 CASELLA, Paulo Borba, ACCIOLY, Hildebrando, SILVA, G.E. do Nascimento e. Manual de Direito 

Internacional Público. São Paulo: Editora Saraiva, 2010, p. 776. 
3
 ELETRONUCLEAR. Central Elétrica Almirante Álvaro Alberto. Disponível em: 

http://www.eletronuclear.gov.br/tecnologia/index.php. Acesso em 10 de julho de 2011. 
4
 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 273. 

5 LAMPREIA, Luiz Felipe. O Brasil e os Ventos do Mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.64.  
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A estratégia do governo Geisel então foi implementar um ajuste estrutural, ou seja, 

realizar mais investimentos, reduzindo assim a dependência por importações. Essa política 

econômica foi idealizada no II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND). O II PND 

buscava completar o processo de substituição de importações, instalado havia décadas no 

país, mudando seu conteúdo. Já não se tratava agora de substituir a importação de bens de 

consumo, produzindo internamente o que outrora importava, mas de avançar no caminho da 

autonomia no terreno dos insumos básicos (petróleo, aço, alumínio, fertilizantes etc.) e da 

indústria de bens de capital. 

Nesse contexto, a preocupação do II PND com o problema energético era evidente, o 

plano propunha o avanço na pesquisa de petróleo, o aprofundamento do programa nuclear 

brasileiro, a substituição parcial da gasolina pelo álcool, a construção de hidrelétricas, cujo 

exemplo mais expressivo foi a de Itaipu, hoje a maior usina hidrelétrica do mundo.  

A demanda por energia seria alta e o desenvolvimento de novas tecnologias seria 

fundamental para o progresso do país. Conforme explica Boris Fausto: 

 

O II PND tratou de incentivar os investimentos da grande empresa privada na 

produção de bens de capital. Todo o sistema de incentivos e créditos do BNDE foi 

lançado nesse esforço. Entretanto, a nova política colocava no centro do palco da 

industrialização brasileira a grande empresa estatal. Os gigantescos investimentos a 

cargo do sistema da Eletrobrás, da Petrobrás, da Embratel (Telecomunicações) e de 

outras empresas públicas eram, a rigor, o sustentáculo do programa. 

A opção pelo crescimento em 1974, em vez de se frear o carro da economia, 

representou uma decisão baseada em avaliações tanto econômicas quanto políticas. 

A insistência no crescimento mostrou como era forte a crença nos círculos dirigentes 

de que o Brasil era um país predestinado a crescer. Essa crença não vinha apenas dos 

anos do “milagre”, mas de tempos mais distantes, situados nos anos 50.6  

 

Foi nesse espírito de “Brasil Grande” que o país havia então decidido se dotar de 

uma indústria nuclear que cobrisse o ciclo completo do átomo. As pretensões brasileiras eram 

de ir muito além da simples compra de reatores nucleares, para a geração de energia elétrica, 

adquirindo também a tecnologia para produzir o combustível requerido, através do 

                                                           
6
 FAUSTO, Boris. História Concisa do Brasil. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 274. 
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reprocessamento do plutônio e do enriquecimento de urânio. Almejava ainda a capacidade de 

fabricar componentes para todos os estágios.7 

Cumpre ressaltar que nesta época, embora o Brasil ainda não tivesse ratificado o 

Tratado de Não Proliferação (TNP), por razões estratégicas óbvias seguidas pela política 

externa brasileira, que tinha como objetivo evitar a cristalização de uma superestrutura 

internacional predicada na divisão do mundo entre as duas superpotências, o país havia 

assinado o Tratado de Tlatelolco, no México, em 1967, se comprometendo com a criação de 

uma Zona Livre de Armas Nucleares na América Latina, o que demonstra já naquele tempo o 

comprometimento do país com os usos pacíficos da energia nuclear.    

Determinado a obter então o ciclo completo de processamento do combustível, o 

governo inicia as negociações para firmar a parceria necessária. O embaixador Lampreia 

descreve os bastidores dessa negociação que culminou na parceria Brasil – Alemanha e a 

construção da Usina de Angra 2, em 1975: 

 

Em 1974, seguindo um plano elaborado pela Eletrobrás de construção de oito ou 

nove usinas, num negócio de 4 bilhões de dólares, o governo passou a negociar com 

a mesma empresa americana Westinghouse, que nos havia vendido um pequeno 

reator a ser instalado em Angra dos Reis. Em junho, o Brasil chegou a depositar 800 

mil dólares como adiantamento à agência de energia atômica americana. O negócio 

malograria antes do final do ano, com os americanos devolvendo o montante ao 

cancelar a exportação com o intuito de preservar seus estoques de combustível 

nuclear face à crise decorrente do choque do petróleo. 

Ficava claro que dos Estados Unidos não viriam nem tecnologia nem garantias de 

suprimento de urânio. Paulo Nogueira Batista, que continuava chefiando o 

Departamento Econômico do Itamaraty, assumiu a liderança na busca de um 

caminho alternativo. (...) Os entendimentos tiveram lugar paralelamente com a 

França e a República Federal da Alemanha. A oferta francesa revelou-se atraente em 

muitos aspectos, mas não incluiu o enriquecimento de urânio, o que a eliminou. 

Com isso, a opção alemã passou a ser a única. (...) Os Estados Unidos fizeram de 

tudo para desfigurar o acordo, apontando riscos de disseminação da tecnologia 

necessária para produzir armas nucleares nas cláusulas relativas às centrais de 

reprocessamento e enriquecimento, embora tanto a Alemanha quanto o Brasil se 

mostrassem dispostos a assumir todas as salvaguardas internacionais vigentes. As 

semanas que antecederam a assinatura do acordo em Bonn foram marcadas por 

                                                           
7
 FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil 

– CPDOC. Acordo Nuclear Brasil – Alemanha (1975). Disponível em: 
http://cpdoc.fgv.br/producao/dossies/FatosImagens/AcordoNuclear. Acesso em 10 de julho de 2011.    
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pressões americanas, partindo desde a burocracia governamental até parlamentares e 

editoriais de jornais importantes.8 

 

Apesar da pressão internacional, o acordo com a Alemanha foi firmado em Bonn em 

27 de junho de 1975, com enorme apoio popular, ressalvado o protesto da Sociedade 

Brasileira de Física, que o julgava excessivamente ambicioso.9Ambos os países assumiram 

compromissos rígidos de não proliferação de armas nucleares. O artigo II do acordo 

incorporava esse compromisso taxativamente. Já os artigos III e IV versavam sobre 

exportação e importação de materiais físseis, tendo embutida a obrigatoriedade de um acordo 

de salvaguardas junto à AIEA, ou seja, Brasil e Alemanha se submetiam, por meio desses 

artigos, ao controle internacional de suas transações nucleares.   

Entretanto, apesar da euforia inicial, o acordo acabou tendo uma implementação 

parcial. Dos oito reatores que seriam construídos, só um foi concretizado. Há material 

estocado até hoje para um segundo. A fábrica de componentes foi erguida, mas o restante 

nunca saiu do papel. Muito contribuiu para este retrocesso a ascensão de Jimmy Carter na 

campanha eleitoral americana de 1976, quando ele assumiu a bandeira do combate à 

proliferação nuclear. Tal fato preocupou muito o governo alemão, levando-o a reavaliar seus 

compromissos com o Brasil, em particular no que se referia ao reprocessamento e ao 

enriquecimento de urânio.10 

Fruto dessa luta brasileira em prol da conquista tecnológica nuclear, o acordo Brasil 

– Alemanha e a construção de Angra 2, capacitaram o país então a desenvolver tecnologia 

própria, levando o domínio do país sobre praticamente todas as etapas de fabricação do 

combustível. Até o momento apenas oito países do mundo detêm o conhecimento tecnológico 

do ciclo completo e a capacidade industrial para produzir todas as etapas do ciclo e o Brasil é 

um deles. 

Hoje o programa nuclear brasileiro se encontra bastante desenvolvido, o país possui 

três usinas nucleares, sendo duas em funcionamento e uma em construção (Angra 3), além de 

estarem previstas a construção de mais quatro, a criação de uma empresa binacional em 

parceria com a Argentina e o desenvolvimento de um reator multipropósito, para a produção 

de isótopos médicos e pesquisa científica.11Cumpre destacar também o início das obras de 

                                                           
8
 LAMPREIA, Luiz Felipe. O Brasil e os Ventos do Mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.86.  

9
 SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. Boletim 017/2010. A SBF e a Questão Nuclear. Disponível em: 

http://www.sbf1.sbfisica.org.br/boletim1/msg208.htm. Acesso em 12 de julho de 2011.  
10

 LAMPREIA, Luiz Felipe. O Brasil e os Ventos do Mundo. Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p.88.  
11ANTUNES, Cláudia. Brasil reforça elo nuclear com a Argentina. Folha de São Paulo. São Paulo, 24 de agosto 
de 2010. Mundo, p. A13. 
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construção de quatro submarinos convencionais, sendo um nuclear, em parceria com a França, 

o Projeto de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub), da Marinha brasileira, orçado em 6,7 

bilhões de reais. A estimativa é que o submarino nuclear fique pronto em 2023, em um 

projeto que envolve transferência de tecnologia, capacitando assim o país a produzir 

submarinos nucleares sem depender de outros países12. 

Por fim, destaca-se que a Comissão Nacional de Energia Nuclear é responsável pelo 

planejamento, orientação, supervisão, fiscalização e licenciamento da atividade nuclear no 

Brasil, além de estabelecer normas e regulamentos em radioproteção. A União Federal tem o 

monopólio da mineração de elementos radioativos, da proteção e do comércio de materiais 

nucleares, sendo este monopólio exercido pela CNEN. 

 

3- A Expansão da Energia Nuclear e o Mercado Brasileiro 

  

A década atual tem assistido a um ressurgimento da energia nuclear no contexto 

energético mundial, após anos de dúvidas e incertezas quanto à segurança em seu uso e 

manipulação provocadas pelos acidentes de Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1979 

e Chernobyl, na Ucrânia, em 1986. O impacto destes acidentes sobre a indústria nuclear, por 

exemplo, levou os Estados Unidos a abandonar a aquisição de novos reatores por quase três 

décadas depois de 1970. Com a exceção da França, a Europa Ocidental virou as costas para a 

energia nuclear, notadamente Itália, Suécia e Alemanha. Basta analisar que das 437 usinas 

nucleares operando no mundo no final de 2009, 127 estavam em operação há mais de 30 anos 

e 338 há mais de 20 anos.13 No entanto, segundo a AIEA, pelo menos 44 novas centrais 

nucleares estão em construção, 64 foram encomendadas e 158 foram propostos para atender 

às demandas energéticas de longo prazo. Atualmente existem 441 reatores nucleares em 

operação em todo o mundo, 104 deles apenas nos Estados Unidos.14 

Além do crescimento no número de usinas mais países estão adotando a capacidade 

de desenvolver energia nuclear pela primeira vez, como é o caso do Irã e seu duvidoso 

                                                           
12 MINISTÉRIO DA DEFESA. Cerimônia marca início da fabricação de novos submarinos. Disponível em: 
https://www.defesa.gov.br/index.php/noticias-do-md/2454464-14072011-defesa-cerimonia-marca-inicio-da-
fabricacao-de-novos-submarinos-no-brasil.html. Acesso em 20 de julho de 2011.   
13

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Nuclear Safety Review for the year 2009. Disponível em: 
http://www.iaea.org/About/Policy/GC/GC54/GC54InfDocuments/English/gc54inf-2_en.pdf. Acesso em 10 de 
julho de 2011. 
14

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Nuclear Power Reactors in the World. REFERENCE DATA SERIES 
No. 2 2011 Edition. Disponível em: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS2_web.pdf. Acesso 
em 10 de julho de 2011. 
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programa nuclear. Novas centrais nucleares foram anunciadas na Turquia15e Venezuela16, em 

parceria com a Rússia, e na Indonésia e Vietnã. Este último, por exemplo, está a negociar 

importante parceria com os Estados Unidos para o compartilhamento de combustível e 

tecnologia atômica, nos moldes de acordos já celebrados entre Washington e outros países, 

como a Índia e os Emirados Árabes Unidos.17Mais de 43 países já declararam expressamente 

que têm interesse em participar de projetos de cooperação com a AIEA para introdução da 

energia nuclear e diversos outros como Argentina, Austrália, África do Sul e Ucrânia, estão na 

busca de avançar sua capacidade de enriquecimento de urânio como uma forma de dominar o 

ciclo completo de processamento do combustível em escala comercial.18 

   Vários fatores explicam esse ressurgimento, dentre eles, destacam-se dois 

principais: a) Impacto Ambiental; e b) Segurança Energética. O primeiro relaciona-se ao 

aquecimento global, a energia nuclear tem surgido como a solução aparente para a queima de 

combustíveis fósseis, diminuindo os danos ao meio ambiente, e uma alternativa aos países 

para cumprirem suas metas de emissão de carbono no âmbito do Protocolo de Quioto. Já o 

segundo, vincula-se à confiabilidade na dependência das fontes exportadoras de combustíveis 

fósseis, em grande parte, situadas em áreas politicamente pouco confiáveis, além da 

necessária substituição futura destes combustíveis, já que não-renováveis. 

  De fato, o aquecimento global é resultado do lançamento excessivo de gases de 

efeito estufa (GEEs), sobretudo dióxido de carbono (CO2) na atmosfera. Esses gases formam 

uma espécie de cobertor cada dia mais espesso que torna o planeta cada vez mais quente e não 

permite a saída de radiação solar.19 Conforme explica Samuel Pinheiro Guimarães: 

 

                                                           
15

 EURONEWS. Rússia vai construir Central Nuclear na Turquia. Disponível em: 
http://pt.euronews.net/2010/05/12/russia-vai-construir-central-nuclear-na-turquia/. Acesso em 20 de julho de 
2011.   
16

 EURONEWS. Rússia vai construir primeira Central Nuclear Venezuelana. Disponível em: 
http://pt.euronews.net/2010/10/16/russia-vai-construir-primeira-central-nuclear-venezuelana/. Acesso em 14 
de agosto de 2011. 
17

 O GLOBO. EUA e Vietnã negociam parceria nuclear. Disponível em: 
http://oglobo.globo.com/mundo/mat/2010/08/05/eua-vietna-negociam-parceria-nuclear-917327296.asp. 
Acesso em 29 de julho de 2011. 
18

 MUNDORAMA. Multilateral Nuclear Approaches: Do they provide a credible solution to non-proliferation 
challenges posed by the expected global expansion of the nuclear power sector? Disponível em: 
http://mundorama.net/2010/05/04/multilateral-nuclear-approaches-do-they-provide-a-credible-solution-to-non-
proliferation-challenges-posed-by-the-expected-global-expansion-of-the-nuclear-power-sector-por-rodrigo-p-
moreira-penna/. Acesso em 10 de julho de 2011. 
19

 WWF – BRASIL. Saiba mais sobre mudanças climáticas. Disponível em: 
http://www.wwf.org.br/natureza_brasileira/reducao_de_impactos2/clima/mudancas_climaticas/. Acesso em 14 
de agosto de 2011. 
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O acúmulo de gases de efeito estufa na atmosfera provoca o aquecimento global e 

suas catastróficas conseqüências. Cerca de 77% desses gases correspondem a CO2, 

dióxido de carbono, resultado inevitável da queima de combustíveis fósseis para 

gerar energia elétrica e para movimentar indústrias e veículos, desde automóveis a 

aviões e navios. Esta é a base da economia industrial moderna, desde a construção 

de uma máquina a vapor, capaz de girar uma roda, em 1781, por James Watt.  

A redução das emissões de dióxido de carbono é essencial para impedir que a 

concentração de gases, que hoje alcança 391 partículas por milhão, ultrapasse 450 

PPM. Este nível de concentração corresponderia a um aumento de 2ºC na 

temperatura, um limiar hoje considerado como o máximo tolerável, devido ao 

degelo das calotas polares e ao aquecimento dos oceanos - o que, ao ocorrer de 

forma gradual e combinada, levaria à inundação das zonas costeiras de muitos 

países, onde vivem cerca de 70% da população mundial. 

Todavia, desde a assinatura do Protocolo de Quioto, em 1997, que estabeleceu metas 

para 2008-2012 de redução dessas emissões a níveis 5% inferiores àqueles 

verificados em 1990, a emissão de gases de efeito estufa aumentou. 70% da energia 

elétrica nos Estados Unidos é gerada por termoelétricas a carvão e gás; 50% da 

energia elétrica produzida na Europa é gerada por termoelétricas a carvão e a gás; 

80% da energia elétrica chinesa tem como origem termoelétricas a carvão.20 

 

Desse modo, a transformação radical da matriz energética, em especial das usinas de 

geração de energia elétrica, de forma a que venham utilizar fontes renováveis de energia, é 

extremamente necessária, sob pena de se comprometer toda a vida na terra. Ocorre que muitos 

dos países que são importantes emissores de gases de efeito estufa, que teriam de transformar 

suas matrizes energéticas (responsáveis por 70% das emissões desses gases21), não têm 

recursos hídricos suficientes (China, Índia, Europa, etc.) ou não têm capacidade para gerar 

energia eólica e solar economicamente, fontes que por serem intermitentes (a usina eólica 

funciona em média 25% do tempo e a solar somente durante o período do dia), não asseguram 

continuidade de suprimento e nem sua energia pode ser armazenada. Mesmo a produção 

econômica de energia a partir da biomassa (etanol) se aplicaria mais à substituição de gasolina 

e diesel em veículos do que à produção de energia elétrica.22  
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 GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. A Energia Nuclear e a Soberania Nacional. Disponível em: 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16572. Acesso em 10 de julho de 
2011.  
21

 EMBRAPA. Quais são os países que mais emitem gases do efeito estufa? Disponível em:  
http://www.aquecimento.cnpm.embrapa.br/conteudo/historico_aq_paises.htm. Acesso em 10 de agosto de 
2011. 
22

 GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. A Energia Nuclear e a Soberania Nacional. Disponível em: 
http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=16572. Acesso em 10 de julho de 
2011.  
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É nesse contexto que se começa a delinear a importância estratégica do Programa 

Nuclear Brasileiro para o desenvolvimento do país, na medida em que resta a energia nuclear 

como solução viável para a geração de energia elétrica em grande escala, uma vez que os 

problemas ambientais e de segurança foram relativizados em razão de uma maior aceitação 

por parte da população de que os problemas causados pelo aquecimento global são mais 

prementes e exigem uma solução rápida e eficaz.  

Além disso, a questão da segurança no uso e manipulação desse tipo de energia, 

apesar do recente acidente de Fukushima no Japão, não foi suficiente para alterar a percepção 

por parte dos países de que é necessário diminuir a dependência internacional dos 

combustíveis fósseis, como petróleo e gás, situados em grande parte, em zonas conflitivas, 

com instabilidade política e social. Basta citar como exemplo a afirmação do Ministro de 

Minas e Energia do Brasil, Edison Lobão, de que o Programa Nuclear Brasileiro não seria 

alterado por causa do acidente envolvendo a usina japonesa23, bem como a decisão de 

diversos outros países no mesmo sentido, tais como França, Rússia, Índia, EUA, Inglaterra, 

Holanda, Polônia, Arábia Saudita, entre outros, emitidas logo após o acidente em 

Fukushima.24  

Importante ressaltar também os avanços obtidos na área de desenvolvimento 

sustentável da energia nuclear com a criação, pela Agência Internacional de Energia Atômica, 

do INPRO (The Agency's International Project on Innovative Nuclear Reactors and Fuel 

Cycles), que consiste em um fórum de discussão envolvendo diversos países, dentre os quais 

o Brasil e a Argentina.25 Até mesmo Patrick Moore, fundador do GREENPEACE, que já foi 

extremamente contra a energia nuclear, defendeu a em seu artigo intitulado “Going Nuclear” 

como sendo a única grande fonte de energia capaz de substituir os combustíveis fósseis e 

evitar uma catástrofe climática: 

 

In the early 1970s when I helped found Greenpeace, I believed that nuclear energy 

was synonymous with nuclear holocaust, as did most of my compatriots. That's the 

conviction that inspired Greenpeace's first voyage up the spectacular rocky 

                                                                                                                                                                                     
 
23

 FOLHA.com. Lobão confirma que programa nuclear brasileiro não será freado. Disponível em: 
http://www1.folha.uol.com.br/mundo/888700-lobao-confirma-que-programa-nuclear-brasileiro-nao-sera-
freado.shtml. Acesso em 02 de julho de 2011. 
24

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENERGIA NUCLEAR. Países reforçam políticas de segurança e mantêm seus 
programas nucleares. Disponível em: http://www.aben.com.br/publicacoes/fonte-
nuclear/00000000027/pases-reforam-polticas-de-segurana-e-mantm-seus-programas-nucleares/00000000084. 
Acesso em 02 de julho de 2011. 
25

 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Annual Report 2010. Disponível em:  
http://www.iaea.org/Publications/Reports/Anrep2010/anrep2010_full.pdf. Acesso em: 03 de julho de 2011. 
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northwest coast to protest the testing of U.S. hydrogen bombs in Alaska's Aleutian 

Islands. Thirty years on, my views have changed, and the rest of the environmental 

movement needs to update its views, too, because nuclear energy may just be the 

energy source that can save our planet from another possible disaster: catastrophic 

climate change. 

Look at it this way: More than 600 coal-fired electric plants in the United States 
produce 36 percent of U.S. emissions -- or nearly 10 percent of global emissions -- 
of CO2, the primary greenhouse gas responsible for climate change. Nuclear energy 
is the only large-scale, cost-effective energy source that can reduce these emissions 
while continuing to satisfy a growing demand for power. And these days it can do so 
safely.26  

 

Rodrigo P. Moreira Penna explica essa ascensão da energia nuclear na década atual, 

destacando exatamente os dois principais fatores por trás desse ressurgimento, a solução para 

o aquecimento global, fruto das emissões de gases de efeito estufa e a busca por segurança 

energética das nações: 

 

The upsurge of nuclear power in the later years could be explained by how such 

variables have changed in light of Grimston’s criteria. In terms of environmental 

impact, popular perception has focused more on global warming. Ironically, nuclear 

power has emerged as the apparent solution to the burning of fossil fuels, thus 

giving an alternative to countries – such as Canada – to meet carbon emission targets 

under the Kyoto Protocol.17 Moreover, relative costs and reliability of NPPs have 

changed. The volatility of oil and gas prices in the later years contributed to a degree 

of uncertainty. Dependency on Middle-Eastern and Russian reserves has proven to 

be politically costly and unreliable. Renewable sources, on their turn, have not 

managed to keep up with growing energy demands. Wind farming is intermittent 

and is facing declining cost-effectiveness and investment – as revealed by the 

withdrawal of Royal Dutch Shell and E.ON from major projects on the grounds of 

low profitability. These examples are some of the factors prompting nuclear energy 

to regain the centre of global energy security in the 21st century.27 

  

O desafio da energia para os países no próximo século envolve a criação de fontes 

diversificadas de suprimento energético, de forma a reduzir paulatinamente a dependência 
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 MOORE, Patrick. Going Nuclear. Disponível em: http://www.washingtonpost.com/wp-
dyn/content/article/2006/04/14/AR2006041401209_2.html. Acesso em 20 de julho de 2011. 
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 MUNDORAMA. Multilateral Nuclear Approaches: Do they provide a credible solution to non-proliferation 
challenges posed by the expected global expansion of the nuclear power sector? Disponível em: 
http://mundorama.net/2010/05/04/multilateral-nuclear-approaches-do-they-provide-a-credible-solution-to-non-
proliferation-challenges-posed-by-the-expected-global-expansion-of-the-nuclear-power-sector-por-rodrigo-p-
moreira-penna/. Acesso em 10 de julho de 2011. 
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pelas fontes não-renováveis de combustíveis fósseis, como carvão e gás, já que situadas em 

áreas conflitivas que tornam o fornecimento instável, com uma variação de preços que exerce 

forte impacto sobre a economia de qualquer país. A guerra no Iraque, as revoluções no 

Oriente Médio e Norte da África, o vazamento de petróleo no golfo do México, são fatos 

recentes que reforçam essa idéia. A segurança energética consiste assim em um fator 

primordial de ascensão do mercado da energia nuclear na época atual.     

Hoje, esse tipo de energia responde por 74,1% da energia elétrica produzida na 

França, 29,2% no Japão, 19,6% nos EUA, 17,1% na Rússia, 15,7% no Reino Unido e 1,8% na 

China28, para citar apenas as grandes potências nucleares. Tal energia é produzida, como se 

sabe, a partir do Urânio. 

O urânio é um mineral bruto extraído de depósitos naturais na terra. A reserva 

conhecida de urânio no Brasil é de 309.000 toneladas, sendo a 6ª reserva mundial. Essa 

reserva corresponde a apenas 30% do território brasileiro prospectado apenas até 100m de 

profundidade e seria suficiente para operar Angra I, II e III por mais 520 anos.29 Atualmente a 

única mina de extração de urânio no país fica em Caetité, no Estado da Bahia, e está prevista a 

implantação de uma segunda mina no Estado do Ceará, o depósito de Santa Quitéria.30 

Estima-se que o país venha a deter a 3ª maior reserva deste mineral no mundo. 

Com o aumento da demanda pela energia nuclear nas próximas décadas, essa 

condição especial, desde que bem aproveitada, poderá colocar o Brasil como um player 

importante no mercado do combustível nuclear e também da indústria de bens de capital, já 

que o país possui ainda a tecnologia para produzir reatores, que poderiam ser comercializados 

no mercado externo. Tal capacidade é fruto de seu amadurecido programa nuclear que vem 

sendo desenvolvido desde a década de 50, conforme visto no capítulo 2.  

O ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 

Samuel Pinheiro Guimarães, destaca a importância desta condição especial do país, que 

possui a combinação de grandes reservas de urânio, com o domínio da tecnologia necessária à 

produção não só do combustível, mas também de reatores nucleares: 
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 INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY. Nuclear Power Reactors in the World. REFERENCE DATA SERIES 
No. 2 2011 Edition. Disponível em: http://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/RDS2_web.pdf. Acesso 
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 COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR. Programa Nuclear Brasileiro. Disponível em: 
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A estimativa é de que o Brasil pode vir a deter a terceira maior reserva do mundo. 

Cinco companhias no mundo produzem 71% do urânio. O urânio na natureza se 

encontra em um grau de concentração de 0,7%. Para ser usado como combustível 

esse urânio tem de ser minerado, beneficiado, convertido em gás, enriquecido a 

cerca de 4%, reconvertido em pó e transformado em pastilhas, que é a forma do 

combustível utilizado nos reatores. 

Esse processo industrial é extremamente complexo e apenas oito países do mundo 

detém o conhecimento tecnológico do ciclo completo e a capacidade industrial para 

produzir todas as etapas do ciclo. Um deles é o Brasil. O Brasil combina, assim, a 

posse de reservas substanciais, e potencialmente muito maiores, com o 

conhecimento tecnológico e a capacidade industrial, além de deter a capacidade 

industrial que permitiria produzir reatores.31 

 

Desse modo, o mercado nuclear se torna extremamente interessante para o Brasil, na 

medida em que o país detém o que os economistas denominam de vantagens absolutas sobre a 

produção de determinado bem. Essa vantagem absoluta, poderá se traduzir no futuro em 

vantagens comparativas que poderão beneficiar não só o país, mas todos aqueles que tiverem 

interesse em desenvolver relações comerciais com o Brasil, agregando mútuos benefícios para 

o comércio internacional em geral. 

A crescente demanda por outras fontes energéticas em substituição aos combustíveis 

fósseis é uma realidade necessária e a energia nuclear está entre elas. Países que são 

responsáveis por grandes emissões de gases de efeito estufa terão que se amoldar rapidamente 

a esta situação, diversificando suas fontes de suprimento de energia, como é o caso da China, 

que atualmente lançou um plano para a construção de mais 50 usinas nucleares.32 Muitos 

desses países não têm recursos hídricos suficientes ou capacidade para gerar energia eólica e 

solar economicamente, o que conduz inevitavelmente à energia nuclear como alternativa. 

Além disso, a energia nuclear se apresenta como solução também para países com pequena 

demanda e que não possuem uma matriz energética diversificada, reforçando sua segurança.      

Nesse contexto, deter o domínio desse tipo de tecnologia é fundamental e o país 

capacitado a fornecer reatores e combustível terá condições de atender a esse mercado de 
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 GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. A Energia Nuclear e a Soberania Nacional. Disponível em: 
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http://www.nytimes.com/2011/03/25/business/energy-environment/25chinanuke.html?pagewanted=all. 
Acesso em 12 de julho de 2011. 

5046



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

forma plena, como é o caso do Brasil atualmente. A importância do Programa Nuclear 

Brasileiro se traduz, assim, em desenvolvimento econômico e social para o país.  

 

4- O Protocolo Adicional ao TNP e a Proteção de Informações Confidenciais 

 

A proteção dos frutos do trabalho intelectual ou industrial não é somente direito do 

indivíduo, mas também da coletividade onde vive. Para desenvolver sua capacidade 

intelectual, quer se manifeste no plano artístico, literário, científico, quer na produção 

industrial, o homem tem necessidade de garantias, que lhe assegurem, de modo uniforme e 

estável, em toda parte, o livre gozo de seus direitos de autor ou de inventor e permitam, ao 

mesmo tempo, a repressão da concorrência desleal.33 

Além de convenções bilaterais, os Estados têm concluído várias convenções de 

caráter coletivo a esse respeito, sobretudo no campo da propriedade industrial, tais como: a 

Convenção de Paris, de 20 de março de 1883, que fundou a União para a Proteção da 

Propriedade Industrial, além de vários acordos sobre matérias restritas, derivadas da idéia 

geral da proteção da propriedade industrial. 

No seio da Organização das Nações Unidas, é importante destacar a Organização 

Mundial da Propriedade Industrial (OMPI), criada pela Convenção de Estocolmo de 1967, 

hoje Agência Especializada das Nações Unidas. Segundo Casella, Accioly e Silva, o tema 

ganhou aguda importância no cenário internacional, graças, em boa parte, à ação dos Estados 

Unidos da era Reagan, que sustentava que a ausência de maior proteção da propriedade 

intelectual fora um dos motivos para o desenvolvimento de concorrentes estrangeiros aos 

produtos americanos (a balança comercial americana era marcada por enormes déficits), bem 

como ambicionava ainda o aumento das receitas geradas no exterior, mediante o pagamento 

de royalties e pela exportação de produtos de alto valor agregado protegidos pelos direitos de 

propriedade intelectual.34 

Desse modo, verifica-se que existe um consenso mundial em torno da necessidade de 

proteção da propriedade intelectual e o Brasil ao questionar a assinatura do Protocolo 

Adicional ao TNP está preocupado, assim como os Estados Unidos da década de 80, com o 

desenvolvimento de concorrentes estrangeiros aos produtos brasileiros, que no campo da 

energia nuclear, se destacam na tecnologia 100% brasileira desenvolvida no enriquecimento 
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do urânio por meio do processo de ultracentrifugação por levitação magnética, tecnologia esta 

que proporciona maior vida útil dos equipamentos, menor consumo de energia e maior 

capacidade de enriquecimento por ciclo.35 

O Brasil começou a desenvolver esta tecnologia na década de 70, ante a negativa de 

importação por parte da Alemanha, responsável pela criação do método durante a Segunda 

Guerra Mundial, passando então a construir os meios laboratoriais e industriais necessários 

para a implementação desta tecnologia no país. O programa ficou a cargo da Marinha 

brasileira, que mobilizou alguns dos melhores talentos e meios existentes no Brasil, reunindo-

se equipes de vários setores: engenharia mecânica, mecatrônica, engenharia eletrônica, 

engenharia de processos, engenharia de materiais, entre outros.36 

O produto deste esforço nacional pode ser visto nas duas instalações de 

enriquecimento de urânio da MB no CEA: o Laboratório de Enriquecimento de Urânio (LEI) 

e a Usina de Demonstração Industrial de Enriquecimento (USIDE), as quais operam desde o 

final dos anos 80 e início dos 90. Mais recentemente, o esforço do desenvolvimento da 

tecnologia de ultracentrifugação se faz notar no contrato celebrado entre a MB e as Indústrias 

Nucleares do Brasil (INB) para a instalação de cascatas de enriquecimento de urânio na 

unidade de Resende/RJ, para a fabricação de combustível nuclear para as usinas de Angra 1 e 

2.   

Importante destacar que os Estados Unidos e a França sempre enriqueceram urânio 

pelo processo de difusão gasosa, considerado mais obsoleto e com alto consumo de energia e, 

somente agora, estão operando sua evolução tecnológica para o processo de 

ultracentrifugação. O Vice-Almirante (Engenheiro Naval) e criador do Programa Nuclear da 

Marinha, Othon Luiz Pinheiro da Silva e o Capitão de Fragata (Engenheiro Naval) e 

Coordenador do Programa de Separação Isotópica do Centro Tecnológico da Marinha em São 

Paulo – CTMSP, André Luis Ferreira Marques, explicam o desenvolvimento da tecnologia 

brasileira de ultracentrifugação e ressaltam a importância dessa conquista para o país: 

      

Como produtos do desenvolvimento da implantação da tecnologia de 

ultracentrifugação, foi desenvolvida no Brasil a produção de aços de alta resistência, 
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assim como de válvulas especiais para operar com substâncias corrosivas. 

Igualmente importante, vários componentes de satélites e mísseis têm sido 

fabricados e testados usando recursos laboratoriais e industriais do CEA, 

originalmente estabelecidos para o desenvolvimento do programa nuclear conduzido 

pela Marinha. Recentemente, identifica-se também como resultado expressivo o 

trabalho conjunto da MB, Força Aérea Brasileira (FAB), universidades e institutos 

de pesquisa, para a produção no país de fibra de carbono de alto desempenho, por 

meio de convênio com a Financiadora de Projetos (FINEP), órgão do Ministério da 

Ciência e Tecnologia (MCT). 

O sucesso alcançado pelo projeto de enriquecimento, dentro do lema do CTMSP de 

que “Tecnologia Própria é Independência”, constitui-se em exemplo de que o 

caminho de acreditar no potencial dos brasileiros e utilizá-lo para suplantar 

obstáculos ao desenvolvimento nacional é, em alguns casos, o único viável e, em 

muitos outros, aquele que poderá garantir às futuras gerações maior autonomia e 

independência.37 

 

É nesse contexto que temos destacada a importância do Programa Nuclear Brasileiro 

no cenário nacional e internacional. O país possui uma tradição de mais de cinqüenta anos em 

pesquisa e desenvolvimento da energia nuclear para fins pacíficos, tendo alcançado resultados 

que o colocam na vanguarda da tecnologia de enriquecimento do urânio pelo processo de 

ultracentrifugação, considerado o mais moderno e eficiente. As ultracentrífugas de tecnologia 

brasileira são consideradas hoje as mais eficientes do mundo.  

Conforme destacou o ex-ministro da Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência da República, Samuel Pinheiro Guimarães, “a preservação do conhecimento 

tecnológico é, assim, aspecto essencial na área nuclear. Ora, as ultracentrífugas de 

tecnologia brasileira são as mais eficientes do mundo e há grande interesse em ter acesso às 

suas características, uma das conseqüências da assinatura do Protocolo Adicional, que, no 

caso do Brasil, seria um instrumento desnecessário, intrusivo, prejudicial e humilhante”.38 

Desse modo, cumpre fazer uma análise acerca dos dispositivos previstos no 

Protocolo Adicional ao TNP (INFCIRC 540) que criam salvaguardas que poderiam colocar 

em risco a proteção desse conhecimento tecnológico brasileiro, considerado de extrema 

importância para o país. 
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 Inicialmente cumpre destacar o art. 2º do Protocolo Adicional que cuida da 

prestação de informações à AIEA pelo Estado. Referido dispositivo define em sua alínea “a”, 

inciso I, combinado com o art. 18, “a”, como sendo obrigação do Estado prestar informações 

específicas acerca de instalações no país envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de 

combustíveis nucleares não envolvendo material nuclear financiadas pelo Estado: 

 

PROVISION OF INFORMATION 

Article 2 

a. .......... shall provide the Agency with a declaration containing:  

(i) A general description of and information specifying the location of nuclear fuel 

cycle-related research and development activities not involving nuclear material 

carried out anywhere that are funded, specifically authorized or controlled by, or 

carried out on behalf of, .......... . (Modelo de Protocolo Adicional – INFCIRC 

540).39 

 

Conforme mencionado anteriormente, a pesquisa e o desenvolvimento do Programa 

Nuclear Brasileiro é fruto de um esforço conjunto envolvendo a Marinha do Brasil e diversas 

instituições civis, tais como a Universidade de São Paulo (USP) e outras escolas de 

engenharia que atuam por meio de seus pesquisadores no desenvolvimento da tecnologia 

brasileira de enriquecimento do urânio e produção do combustível nuclear. Basta mencionar 

que o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo (CTMSP) tem sua sede no campus da 

USP. Essa parceria é primordial na construção da tecnologia 100% brasileira envolvendo o 

uso da energia nuclear para fins pacíficos. 

Desse modo, referido dispositivo coloca a obrigação para o Estado de fornecer 

informações detalhadas sobre estas instalações, que embora não utilizem material nuclear, 

estão diretamente envolvidas na pesquisa e desenvolvimento de atividades relacionadas à 

produção de combustível nuclear. A questão é que o art. 4º, “a”, II, concede à Agência a 

prerrogativa de acesso a qualquer dessas instalações referidas no art. 2º, “a”, I, bastando para 

tal informar ao Estado signatário com antecedência de 24hs (art. 4º, “b”, I), sendo que em 

alguns casos esse aviso prévio pode ser inferior a duas horas (art. 4º, “b”, II): 

 

 COMPLEMENTARY ACCESS 
                                                           
39
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Article 4 

The following shall apply in connection with the implementation of complementary 

access under Article 5 of this Protocol: 

a. The Agency shall not mechanistically or systematically seek to verify the 

information referred to in Article 2; however, the Agency shall have access to: 

(ii) Any location referred to in Article 5.b. or c. to resolve a question relating to the 

correctness and completeness of the information provided pursuant to Article 2 or to 

resolve an inconsistency relating to that information; 

b.  

(i) Except as provided in paragraph (ii) below, the Agency shall give .......... advance 

notice of access of at least 24 hours; 

(ii) For access to any place on a site that is sought in conjunction with design 

information verification visits or ad hoc or routine inspections on that site, the period 

of advance notice shall, if the Agency so requests, be at least two hours but, in 

exceptional circumstances, it may be less than two hours. 

Article 5  

 .......... shall provide the Agency with access to: 

b. Any location identified by .......... under Article 2.a.(i), Article 2.a.(iv), Article 

2.a.(ix)(b) or Article 2.b, other than those referred to in paragraph a.(i) above, 

provided that if .......... is unable to provide such access, .......... shall make every 

reasonable effort to satisfy Agency requirements, without delay, through other 

means (Modelo de Protocolo Adicional – INFCIRC 540).40 

 

 Nesse sentido, verifica-se que referidos dispositivos estabelecem salvaguardas que 

colocam em risco a proteção do conhecimento tecnológico desenvolvido pelo país, na medida 

em que permite que os inspetores da AIEA, sem aviso prévio, ou com uma antecedência que 

pode ser de menos de duas horas, inspecionem qualquer instalação industrial brasileira 

considerada de interesse.  

   Muitos dos segredos tecnológicos do país são desenvolvidos em instituições civis, 

com a colaboração de seus pesquisadores e não necessariamente envolvem o trabalho com 

materiais nucleares. Basta analisar que com o desenvolvimento da tecnologia de 

ultracentrifugação no país, diversos produtos não nucleares foram criados e desenvolvidos por 
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referidas instituições, como por exemplo, a produção de aços de alta resistência, assim como 

de válvulas especiais para operar com substâncias corrosivas.41  

Destaca-se ainda, como resultado expressivo do trabalho conjunto da MB, Força 

Aérea Brasileira (FAB), universidades e institutos de pesquisa, a produção no país de fibra de 

carbono de alto desempenho, por meio de convênio com a Financiadora de Projetos (FINEP), 

órgão do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT). São produtos que, embora não utilizem 

material nuclear, estão relacionados à tecnologia de ponta envolvida na fabricação das 

ultracentrífugas nacionais, razão pela qual a proteção desse conhecimento é fundamental para 

o programa nuclear do país.42 

Por fim, cumpre relacionar as disposições que envolvem a aplicação de salvaguardas 

nas instalações nucleares diretamente envolvidas na fabricação ou operação das 

ultracentrífugas brasileiras. Conforme mencionado anteriormente, as ultracentrífugas de 

tecnologia nacional são consideradas as mais eficientes do mundo, sendo que o país tem 

assegurado uma vantagem competitiva no setor muito em parte por esse conhecimento 

desenvolvido. Como se pode verificar pelo art. 2º,”a”, IV, combinado com o item I do Anexo 

I do Protocolo Adicional, o Estado deve fornecer uma descrição da escala de operações 

envolvendo a fabricação das ultracentrífugas, bem como especificar os diversos componentes 

utilizados nas mesmas, como por exemplo, os rotores: 

 

PROVISION OF INFORMATION 

Article 2 

a. .......... shall provide the Agency with a declaration containing: 

 

(iv) A description of the scale of operations for each location engaged 

in the activities specified in Annex I to this Protocol. 

ANNEX I  

LIST OF ACTIVITIES REFERRED TO IN ARTICLE 2.a.(iv) OF THE 

PROTOCOL 

(i) The manufacture of centrifuge rotor tubes or the assembly of gas centrifuges.  

Centrifuge rotor tubes means thin-walled cylinders as described in 

entry5.1.1(b) of Annex II. 
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Gas centrifuges means centrifuges as described in the Introductory Note to 

entry 5.1 of Annex II (Modelo de Protocolo Adicional – INFCIRC 540).43 

 

Ocorre que além de prestar as informações, o Estado deve permitir a inspeção dos 

funcionários da AIEA a todas as instalações envolvidas na fabricação ou operação das 

ultracentrífugas, bem como de seus componentes, bastando para isso emitir um aviso prévio 

que pode ser de menos de duas horas, da mesma forma como ocorre nas instalações que não 

utilizam material nuclear, conforme se pode verificar pelas disposições dos art. 5º, “b”, 

combinado com o art. 4º, “b”, II, citados acima.  

Apesar das disposições sobre proteção de informações confidenciais, previstas no art. 

15 do Protocolo, é importante ressaltar que as mesmas não eliminam os riscos de vazamento 

dos segredos tecnológicos brasileiros. Esclarecedora é a afirmação do embaixador Samuel 

Pinheiro Guimarães acerca deste fato: 

 

Ora, os inspetores são formalmente funcionários da AIEA, mas, em realidade, 

técnicos altamente qualificados, em geral nacionais de países desenvolvidos, 

naturalmente imbuídos da “justiça” da existência de um oligopólio nuclear não só 

militar, mas também civil, e sempre prontos a colaborar não só com a AIEA, o que 

fazem por dever profissional, mas também com as autoridades dos países de que são 

nacionais.44    

 

Assim, verifica-se que a assinatura do Protocolo pelo Brasil coloca em risco a proteção 

de segredos tecnológicos que são fundamentais para o desenvolvimento do país, diante de um 

mercado promissor que se apresenta no futuro. Os compromissos com os usos pacíficos da 

energia nuclear estão mais que demonstrados diante da ratificação de diversos instrumentos 

internacionais, tais como o próprio Tratado de Não Proliferação, o Tratado de Tlatelolco, 

livrando a América latina das armas nucleares, bem como o Acordo Quadripartite, 

envolvendo a ABACC, a AIEA, o Brasil e a Argentina, para a aplicação de salvaguardas, 

razão pela qual não se justifica a pressão internacional para a ratificação deste Protocolo.  
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5- Do Direito ao Desenvolvimento do Brasil e a criação da Agência Brasileiro - 

Argentina de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares - ABACC 

 

A questão que se coloca para o Brasil é diferente da que se apresenta para outros 

países, pois ao se negar a assinar e ratificar o Protocolo Adicional ao TNP, o país está agindo 

de forma estratégica e acertada ao procurar priorizar seus interesses nacionais frente a uma 

oportunidade de crescimento e desenvolvimento de sua economia. Sua situação privilegiada 

no setor da energia nuclear fruto da combinação de extensas reservas de urânio e do domínio 

completo da capacidade de produção do combustível, o colocam nessa posição. 

Isso não ocorre com a maioria dos países do mundo, que não possuem essa situação 

peculiar e, portanto, não têm quaisquer interesses em ficar de fora do protocolo, que é 

louvável em seus objetivos. Desse modo, não se trata de sustentar que o Brasil está agindo de 

forma egoísta ao priorizar interesses nacionais em detrimento de preocupações internacionais, 

como é a proliferação de armas nucleares, mas que o país está agindo tão-somente com base 

na concretização de seu direito ao desenvolvimento econômico e social, tal como preconizado 

na Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986.          

Segundo referida declaração em seu artigo 1º, 2, todos os povos têm o direito de 

exercer soberania plena e completa sobre todas as suas riquezas e recursos naturais, visando 

justamente à promoção de seu desenvolvimento econômico, social, cultural e político: 

 

Article premier 

 

2. Le droit de l’homme au développement suppose aussi la pleine réalisation du droit 

des peuples à disposer d’eux-mêmes, qui comprend sous réserve des dispositions 

pertinentes des deux Pactes internationaux relatifs aux droits de l’homme, l’exercice 

de leur droit inaliénable à la pleine souveraineté sur toutes leurs richesses et leurs 

ressources naturelles.45 

 

Ora, exercer soberania plena significa poder explorar suas vantagens da forma que 

melhor lhe aprouver, desde que, obviamente, não coloque em risco a manutenção da paz e 

segurança internacionais. Para preservar esse objetivo fundamental do Brasil, que sempre foi 

um país comprometido com a defesa da paz e da solução pacifica das controvérsias 
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internacionais, como previsto na Constituição Federal em seu art. 4º, VI e VII, o país celebrou 

em 1991 um acordo com a Argentina para a aplicação conjunta de salvaguardas às suas 

instalações nucleares, numa demonstração clara da vontade política de dar transparência às 

atividades nucleares desenvolvidas nos dois países.  

Dessa parceria originou-se a Agência Brasileiro – Argentina de Contabilidade e 

Controle de Materiais Nucleares – ABACC, uma entidade bilateral destinada a aplicar um 

sistema de salvaguardas, em parceria com a Agência Internacional de Energia Atômica, que é 

extremamente eficaz, pois ao mesmo tempo em que preserva os segredos tecnológicos, é 

eficiente nas inspeções destinadas a assegurar que as atividades nucleares estão sendo 

desenvolvidas exclusivamente para fins pacíficos. 

Um breve histórico desse esforço de cooperação é necessário para poder 

compreender como o Brasil se encontra comprometido com a não proliferação e como o 

sistema de salvaguardas criado pelos dois países se apresenta como uma solução justa a não 

adesão ao protocolo, na medida em que concilia os interesses nacionais e ao mesmo tempo 

preserva o sistema de não proliferação criado pelo Tratado de Não proliferação de Armas 

Nucleares (TNP). 

A criação da ABACC foi fruto de extensas negociações que tiveram início na década 

de 80 envolvendo os presidentes de ambos os países no sentido de construir um processo de 

confiança, abertura e transparência das atividades nucleares do Brasil e da Argentina. O 

período mais intenso de negociações no setor nuclear ocorreu entre 1985 e 1991 quando 

foram emitidos diversos documentos de destacada importância para as relações bilaterais na 

área dos usos pacíficos da energia nuclear. 

  Os dois primeiros foram a Declaração do Iguaçu e a Declaração Conjunta sobre 

Política Nuclear, assinadas, respectivamente, em 29 e 30 de novembro de 1985. Na 

Declaração do Iguaçu, os Presidentes José Sarney e Raúl Alfonsín expressaram sua convicção 

de que a ciência e a tecnologia nucleares desempenhavam um papel de fundamental 

importância no desenvolvimento econômico e social. Na segunda, os presidentes decidiram 

criar um grupo de trabalho conjunto para a promoção do desenvolvimento tecnológico-

nuclear para fins exclusivamente pacíficos.46As negociações prosseguiram e em 10 de 

dezembro de 1986, foi emitida a Declaração Conjunta sobre Política Nuclear de Brasília por 

meio da qual foi decidido intensificar o intercâmbio de informações e consultas entre os dois 

países no campo da energia nuclear. 
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Em 1987, ocorreu a visita do Presidente José Sarney às instalações onde a Argentina 

desenvolvia pesquisas sobre enriquecimento de urânio em Pilcaniyeu. Naquela oportunidade, 

foi emitida a declaração de Viedma onde foi assinalada a possibilidade de cooperação técnica 

por via da integração das indústrias nucleares dos dois países.47 

Em 1988 ocorreu a visita do Presidente Raul Alfonsín ao Centro Experimental de 

Aramar onde são desenvolvidas várias atividades nucleares brasileiras. Na ocasião foram 

assinadas pelos presidentes de ambos os países a Declaração de Iperó na qual foi decidido 

aperfeiçoar os mecanismos de cooperação política e técnica existentes. O ponto mais 

importante da Declaração de Iperó foi a transformação do grupo de trabalho criado 

anteriormente no Comitê Permanente sobre Política Nuclear. 

Seguindo o processo de aproximação, mais dois passos importantes antecederam a 

criação da Agência Brasileiro – Argentina de Contabilidade e Controle, a assinatura do 

Comunicado de Buenos Aires e da Declaração de Política Nuclear Comum, respectivamente 

em 6 de julho e 28 de novembro de 1990, pelos presidentes Fernando Collor e Carlos Menen. 

No Comunicado de Buenos Aires os presidentes declararam a importância dos 

programas nucleares do Brasil e da Argentina e a necessidade de aprofundar a cooperação 

entre os dois países e, na Declaração de Política Nuclear Comum, firmada em Foz do Iguaçu, 

foi dado o passo definitivo que antecedeu a criação da ABACC, a aprovação do Sistema 

Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares (SCCC). Nessa declaração os 

dois também decidiram empreender negociações com a Agência Internacional de Energia 

Atômica para a celebração de um acordo conjunto de salvaguardas que tivesse como base o 

SCCC. 

  Por fim, em 18 de julho de 1991, foi assinado em Guadalajara o Acordo entre o 

Brasil e a Argentina para o Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear (Acordo 

Bilateral) 48 no qual, entre outras providências, foi criada a ABACC com o objetivo de aplicar 

e administrar o Sistema Comum de Contabilidade e Controle de Materiais Nucleares. Com a 

criação da ABACC foi assinado em 13 de dezembro de 1991, o Acordo entre o Brasil, a 

Argentina, a Agência Internacional de Energia Atômica e a ABACC (Acordo Quadripartite) 49 
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que viria consolidar o sistema de aplicação de salvaguardas atualmente em vigor nos dois 

países.  

Importante destacar o artigo 2º do Acordo entre o Brasil e a Argentina para o Uso 

exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear (Acordo Bilateral), no qual ambos os países se 

comprometem a proscrever qualquer atividade envolvendo armas nucleares em seus 

territórios, nos mesmos moldes do acordado no Tratado de Tlatelolco: 

 

2. As Partes se comprometem, em conseqüência, a proibir e a impedir em seus 

respectivos territórios, bem com a abster-se de realizar, fomentar ou autorizar, direta 

ou indiretamente, ou de participar de qualquer maneira: 

a) no teste, uso, fabricação, produção ou aquisição, por qualquer meio, de toda arma 

nuclear, e 

b) na recepção, armazenamento, instalação, colocação ou qualquer forma de posse de 

qualquer arma nuclear.50 

  

Nesse sentido, é importante destacar que o Brasil em momento algum tem agido com 

irresponsabilidade ao se recusar a aderir ao protocolo adicional, muito pelo contrário, esse 

esforço de cooperação reflete o compromisso do Brasil perante a comunidade internacional 

em evitar a proliferação nuclear através da promoção e desenvolvimento dos usos pacíficos da 

energia nuclear.  

Desse modo, a aceitação pela comunidade internacional do sistema de salvaguardas 

criado por Brasil e Argentina, em parceria com a ABACC e a AIEA, sistema este que 

preserva os interesses brasileiros, é necessária para a efetivação do reconhecimento do direito 

ao desenvolvimento dos países em desenvolvimento o que somente é possível através da 

cooperação entre todos os povos, tal como preconizado na Declaração sobre o Direito ao 

Desenvolvimento das Nações Unidas, em seus artigos 3º, inciso III e 4º, inciso II.     

 

6- Conclusão 

 

Por todo o exposto, verifica-se que a adesão ao protocolo adicional viola interesses 

nacionais relacionados diretamente ao desenvolvimento econômico e social do país, na 

medida em que coloca em risco o programa nuclear brasileiro, considerado hoje um dos mais 

                                                           
50

 AGÊNCIA BRASILEIRO - ARGENTINA DE CONTABILIDADE E CONTROLE. Acordo entre Brasil e Argentina para o 
Uso Exclusivamente Pacífico da Energia Nuclear (Acordo Bilateral). Disponível em: 
http://www.abacc.org.br/?p=4140. Acesso em 27 de setembro de 2011. 
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desenvolvidos, sobretudo em razão de seus mais de 30 anos dedicados à pesquisa e ao 

desenvolvimento da tecnologia nuclear para fins pacíficos. 

Conforme analisado, diante dos desafios ambientais e de segurança energética 

enfrentados pelos países, surge a energia nuclear como alternativa viável à queima de 

combustíveis fósseis causadores do assim chamado efeito estufa, bem como de garantia de 

abastecimento frente às incertezas inerentes ao petróleo e o gás, fontes de energia situadas em 

grande parte em zonas conflitivas, e, portanto, politicamente instáveis, como Oriente Médio, 

Norte da África e Rússia.   

Nesse contexto, o mercado da energia nuclear para fins pacíficos se mostra 

extremamente promissor, e o Brasil se insere nele com destacada vantagem competitiva, pois 

possui extensas reservas de urânio, sendo atualmente a 6ª maior reserva do mundo, com 

apenas 30% de seu território prospectado e, ainda, detém o conhecimento tecnológico 

completo do ciclo de enriquecimento do urânio, além de possuir a capacidade de fabricar 

reatores em escala comercial. Somente três países, Brasil, Estados Unidos e Rússia têm tal 

situação privilegiada em um mundo que a energia nuclear terá de ser a base da nova economia 

livre de carbono, essencial à sobrevivência da humanidade. 

Desse modo, aderir ao protocolo significa permitir que os técnicos da Agência 

Internacional de Energia Atômica tenham acesso irrestrito a qualquer área do país envolvida 

na pesquisa e desenvolvimento da energia nuclear, como instituições de pesquisa e 

universidades, além das instalações nucleares, inclusive as fábricas de ultracentrífugas de 

tecnologia 100% brasileira, e do programa do submarino nuclear. Os técnicos teriam ainda 

acesso a qualquer máquina, às suas partes e aos métodos de sua fabricação, ou seja, a qualquer 

lugar do território brasileiro, quer seja civil ou militar, para inspecioná-lo. Diante disso, 

controlar a fuga do conhecimento tecnológico brasileiro se tornaria extremamente complicado 

e difícil.   

Mas isso não significa que o Brasil esteja priorizando interesses nacionais em 

detrimento de preocupações internacionais importantes como a não proliferação. O país é 

signatário dos principais instrumentos internacionais sobre o assunto, como por exemplo, o 

Tratado de Tlatelolco, que proscreveu as armas nucleares na América Latina, além de ter 

criado um sistema conjunto de aplicação de salvaguardas aos materiais nucleares com a 

Argentina e que envolve a Agência Brasileiro – Argentina de Contabilidade e Controle – 

ABACC e a Agência Internacional de Energia Atômica - AIEA (Acordo Quadripartite). 

Referido sistema preserva os segredos tecnológicos, ao mesmo tempo em que se 

apresenta como um mecanismo eficaz de aplicação de salvaguardas, sendo atualmente 
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reverenciado em todo mundo como um modelo de sucesso, capaz de ser exportado para outras 

regiões do planeta, como Oriente Médio e Ásia. A Agência Internacional de Energia Atômica 

atua em parceria com a ABACC, o Brasil e a Argentina na aplicação das salvaguardas o que 

assegura a participação plena das Nações Unidas no processo de verificação de suas 

instalações nucleares.  

Assim, para dar cumprimento ao disposto na Carta das Nações Unidas, no Pacto 

Internacional sobre Direitos Econômicos, sociais e culturais e, principalmente, na Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento das Nações Unidas de 1986, deve a comunidade 

internacional respeitar a posição do Brasil em não aderir ao protocolo, reconhecendo o 

sistema criado pelo país e a Argentina em parceria com a ABACC e a AIEA como suficiente 

à aplicação das salvaguardas nucleares, de forma a respeitar e cooperar com o país na 

efetivação de seu direito ao desenvolvimento, tal como previsto no art. 4º, 2, da Declaração 

sobre o Direito ao Desenvolvimento da ONU e no art. IV do TNP.    
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Resumo: Artigo elaborado com o objetivo de identificar a legalidade da Lei nº 1.064/97 

da República do Paraguai, a qual instituiu o “Regime de Maquila”. A aplicação do 

regime de origem para os produtos produzidos por empresas “maquiladoras”, desde 

que cumpram com as regras de origem.  Para se chegar a uma conclusão percorre-se 

brevemente a origem do Mercado Comum do Sul - Mercosul, a aplicação da  cláusula 

da nação mais favorecida e a exceção concedida aos países menos desenvolvidos 

pela cláusula da habilitação (enabling clause). Para entender a vantagem do “Regime 

de Maquila”, verificou-se sobre o Regime de Origem do Mercosul e ainda sobre a 

Tarifa Externa Comum - TEC. Fez-se uma breve explanação no contexto da 

Associação Latino-Americana de Integração - ALADI para entender o principio de 

apoio aos países de menor desenvolvimento econômico relativo. Definiu sobre os 

Regimes Especiais de Admissão Temporária no Mercosul e por fim tratou do “Regime 

de Máquila” em si, expondo como funciona o regime e qual a vantagem econômica-

tributária que poderá ser utilizada por empresas estrangeiras.  
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Palavras-chave:  Regime Maquila; Maquiladora; Tarifa Externa Comum; Regime de 

Origem; Mercosul. 

 

The Maquila System of Paraguay in the context of Mercosul: Legality, Purpose, 

and the advantage of its use as Economic-tributary dependent on foreign 

companies. 

 

Abstract: This article has been elaborated with the objective of identifying the legality 

of the Law no 1064 /97 of the Republic of Paraguay, which established the “Maquila 

System”. The application of origin rules for the products manufactured by 

“maquiladora” companies, since that comply with the rules of origin. To reach a 

conclusion it covers briefly the origin of the Southern Common Market - Mercosul, the 

application of most-favored-nation clause and the exception granted to the least 

developed countries by the enabling clause. To understand the advantage of the 

“Maquila System”, it was found on the System of Origin of the Mercosul and also on the 

Common External Tariff - TEC. A brief explanation in the context of the Latin American 

Integration Association has been made - ALADI to understand the principle of support 

to countries with lower economic development. The Special schemes for Temporary 

Admission in Mercosul has been set out and finally the “Maquila System” has been delt 

with, exposing how the scheme works and what economic tributary-tax advantage may 

be used by foreign companies. 

Key Words: Maquila System; “Maquiladoras”; Common External Tariff Regime; Origin; 

Mercosul. 
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1. Contextualização 

 

A Lei n.1.064/97 da República do Paraguai instituiu o “Regime de Maquila”. 

O presente artigo procura analisar a legalidade do Regime dentro da Associação 

Latino-Americana de Integração - ALADI e no Mercosul, bem como a viabilidade deste 

regime para as empresas. 

Para se chegar ao objetivo proposto se faz necessário contextualizar o 

Mercosul como bloco econômico, explanando brevemente sobre a cláusula da nação 

mais favorecida e sobre a cláusula da habilitação (enabling clause), analisar-se o 

regime de origem, a tarifa externa comum, os programas especiais de cooperação a 

favor dos países de menor desenvolvimento, dentro da ALADI, o regime de admissão 

temporária, a proteção de investimento estrangeiro, para chegar-se a análise do 

regime de Maquila.. 

Busca-se ainda definir a possibilidade de ser utilizado o Regime de Origem 

aos produtos produzidos sob o “Regime de Maquila” que cumprirem com as regras de 

origem, ou seja, aproveitar o beneficio de ser considerado produto, oriundo das 

“maquiladoras”, originários intra-zona.  

O objetivo do presente artigo é ao final poder demonstrar a legalidade das 

empresas maquiladoras, a possibilidade de se beneficiar da preferencia percentual 

outorgada pelo Mercosul aos produtos que cumprirem com Regime de Origem do 

Mercosul - ROM, e, ainda, explicar o “Regime de Maquila” em seu aspecto jurídico. 

 

2. Mercosul: Origem e Finalidade; Cláusula da Nação mais favorecida em relação 

ao Mercosul; A Cláusula de Habilitação (enabling clause) 

 

2.1 Origem e Finalidade 

 

“O Mercosul teve que ser criado obedecendo às regras do Gatt (e depois 

da OMC) e da Aladi, ordens jurídicas mais amplas que o precederam.” ensina 

Baptista.1        

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do 

Paraguai e a República Oriental do Uruguai, subscreveram em 26 de março de 1991 o 

Tratado de Assunção2 com o objetivo de criar o Mercado Comum do Sul, Mercosul.   

                                                           
1 BAPTISTA, Luiz Olavo. Alca: Seu Impacto Sobre o Sistema Jurídico Brasileiro. 

In: ALBURQUERQUE, José Augusto Guilhon. Coleção Juristas da Atualidade - Série ALCA, 
Relações Internacionais e sua Construção Juridica. v. 1.  São Paulo: FTD, 1998. p. 26. 
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Os Estados-Partes do Mercosul compartilham, teoricamente, uma reunião 

de valores que estão expressos em suas sociedades, estes valores se iniciam com a 

formação politica do Estado-Parte. 

Com a criação do Mercosul, busca-se implementar “... a livre circulação de 

bens, serviços e fatores produtivos entre os países, através, entre outros, da 

eliminação dos direitos alfandegários e restrições não tarifarias à circulação de 

mercadorias e de qualquer outra medida de efeito equivalente;”3 conforme expresso o 

art. 1º do Tratado de Assunção. 

Dentre os valores mencionados buscam defender as liberdades 

fundamentais, os direitos humanos, proteger o meio ambiente, o desenvolvimento 

sustentável, e o compromisso constante de manutenção da Democracia para gerar 

segurança jurídica, o combate a pobreza e o desenvolvimento econômico e social com 

igualdade. 

Para concretização do Mercosul buscam ainda o “melhoramento das 

interconexões físicas, a coordenação macroeconômicas e a complementação dos 

diferentes setores da economia, com base nos princípios de gradualidade, flexibilidade 

e equilíbrio.”4, de acordo com o caput do Tratado de Assunção. 

Conforme expõe Baptista o Mercosul é formado por países de origem 

Ibérica. As línguas são próximas e adotam a mesma origem de sistema legal, ou seja, 

o sistema romano-germânico, conforme classifica René David.5 

Diante do panorama acima exposto, o Mercosul vem para ampliar os 

mercados nacionais, através da integração, fundamental para o desenvolvimento 

econômico, pilar básico para que se possa atingir o objetivo do bloco por completo. 

O desenvolvimento econômico e podemos citar aqui o desenvolvimento 

social, consequência da riqueza de um país, desde que devidamente aplicado em prol 

da população, está delineado pela livre circulação de bens, serviços e fatores 

produtivos, além é claro, e característico da integração, a criação de uma TEC e a 

adoção de uma politica comercial comum com uma coordenação de politicas 

                                                                                                                                                                          
2 MERCOSUL. Disponível em: <http://www.mercosul.gov.br/tratados-e-

protocolos/tratado-de-assuncao-1/>. Acesso em: 25 jul. 2011. 
3 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Decreto n. 350, de 21 de novembro de 1991. 

Promulga  o Tratado para a Constituição de um Mercado Comum entre a República Argentina, 
a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai 
(TRATADO MERCOSUL). Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasilia, 22 nov. 
1991. Sec. 1, p. 26443. 

4 Idem. 
5 BAPTISTA, Luiz Olavo. Modelos de Solução de Controvérsias nos Processos de 

Integração Regional. op. cit.,  v. 2, p. 51. 
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macroeconômicas e setoriais e a busca pela harmonização das legislações nas áreas 

condizentes com o desenvolvimento determinado. 

O Mercosul, quando da sua idealização, seria um bloco regional que 

pudesse medir força perante as potencias comerciais existentes, já que há muito se 

articulava em outros continentes. Os países que compõe o bloco sul americano 

possuem cada qual seu arcabouço jurídico protegido por sua soberania, sob esta ótica 

o Mercosul não pode obrigar um país a aceitar suas diretrizes, cada país mantem 

assim totalmente sua soberania. 

O Protocolo de Ouro Preto em seu artigo 34, concede ao Mercosul 

personalidade jurídica de Direito Internacional, assim o Mercosul adquiri personalidade 

jurídica própria sem retirar dos Estados-Partes parcela de autonomia.6 

Na busca pela integração, foi necessário abrir concessões para tentar 

igualar os mercados. Neste aspecto econômico de integração concedeu-se aos dois 

países menores do bloco, um percentual maior de produtos de terceiros países para 

que o produto seja considerado intra-bloco, como será observado mais adiante neste 

artigo no tópico que tratará do regime de origem. 

 

2.2 Cláusula da Nação mais favorecida em relação ao Mercosul 

 

Esta cláusula busca equilibrar as relações comerciais na promoção do 

comércio internacional consiste na “... obrigação recíproca dos Estados-Partes, de 

concessão mútua de qualquer vantagem que hajam acordado, acordem ou possam 

chegar a acordar no futuro, com qualquer outra nação, sem que para isso seja 

necessário celebrar uma nova convenção internacional ou modificar a originária.”7 

Para Nakada, a cláusula significa que “... com base num tratado comercial, 

se um país contratante for conceder ou tiver a intenção de futuramente conceder a um 

terceiro país, no âmbito comercial, um tratamento preferencial, deverá estender esse 

privilégio também para o outro país contratante” 8        

O artigo XXIV:3 do General Agreement on Tariffs and Trade - Gatt, dispõe 

que as disposições do Acordo não deverão serem interpretadas como obstáculo do 

                                                           
6 MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Coletânea de direito internacional – Constituição 

Federal. 5. ed. São Paulo: RT, 2007. p. 1284. 
7 HARGAIN, Daniel; Mihali, Gabriel.  Direito do comércio internacional e 

circulação de bens no MERCOSUL. Tradução de Roberto de Souza Madeira.  Rio de Janeiro: 
Forense, 2003. p. 24. 

8 NAKADA, Minoru. OMC e o regionalismo: análise do art. XXIV e dispositivos 
afins do acordo de Marraqueche. São Paulo: Aduaneiras, 2002. p. 35. 

5067



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

desenvolvimento. O desenvolvimento indicado se refere, conforme o item “a”, aos 

países limítrofes, onde se permite concessão de vantagens competitivas.9 

Nakada observa ainda que: 

 

Esses acordos regionais são tratados como exceção no Gatt, porque as restrições 
comerciais internas da região são abolidas, mas permanecem as restrições em 
relação  a terceiros países, fazendo com que os países não-membros de um 
acordo regional fiquem numa posição de desvantagem em relação aos países-
membros, o que claramente entra em conflito com a cláusula da NMF de não-
discriminação.10 
 

Conforme menciona Jackson o acordo regional foi admitido e como o 

processo de integração regional é demorado, foi admitido um acordo interino onde o 

Gatt analisará o tema. “O conceito é do “tudo ou nada”, onde desde que grande parte 

das barreiras do comércio intra-área seja liberada, serão desconsiderados os pontos 

oriundos de um tratamento comercial preferencial”.11  

 

2.3 A Cláusula de Habilitação (enabling clause) 

 

Nakamura expõe que “Aos países em desenvolvimento, foi facilitado, 

através do parágrafo 2º, item “c” da Cláusula de Habilitação (enabling clause), firmar 

acordos regionais no comércio de bens concedendo preferencias sem se basear na 

clausula da NMF”.12                                                                                                                                        

Expõe Nakada, que basicamente o “...o Gatt preparou um quadro legal 

sobre a integração regional no Art. XXIV, mas como possuem implicações complexas 

em nível econômico e político, tratou basicamente apenas sobre regras que se 

relacionam com a liberalização tarifária.”13 A liberalização tarifária é importante uma 

vez que o comércio intra-bloco poderá conceder preferencias percentuais tarifárias 

sem descumprir os acordos firmados no Gatt e ALADI. 

As preferenciais percentuais tarifárias estão diretamente ligadas à redução 

da alíquota do Imposto de Importação quando cumpridas as regras de origem 

conforme exposto no tópico abaixo, “mesmo considerando as regras de origem dos 

                                                           
9 Ibidem. p. 47. 
10 Idem. 
11 JAKSON apud NAKADA, Minoru. Ibidem, p. 49. 
12 NAKAMURA apud NAKADA, Minoru. Idem 
13 NAKADA, Minoru. Idem. 
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produtos percebe-se que o Art. XXIV não é apropriado para regular a relação 

comercial internacional existente.”, conforme expõe Nakada14. 

 

3. MERCOSUL: O Regime de Origem do Mercosul – ROM e a Tarifa Externa 

Comum – TEC 

 

3.1 O Regime de Origem do Mercosul - ROM 

 

Explica Costa que “As regras de origem não deverão ser utilizadas como 

instrumentos de policiamento do comércio mundial. Por essa razão, não poderão 

restringir, distorcer ou interromper o fluxo comercial. As regras serão aplicadas da 

mesma forma para todos. É o principio da não-discriminação, pilar do GATT-1994.”15 

Existem sete regras para considerar os produtos adquiridos no Mercosul 

como originários, conforme o ROM, embasadas pela Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. 

Nº 01/04, protocolada na ALADI sob o quadragésimo quarto protocolo adicional, com 

entrada em vigor em 26 de fevereiro de 2006, a qual incorpora-se ao Acordo de 

Alcance parcial de Complementação Econômica – AAP.CE nº 18, sendo: i) Totalmente 

obtidos no Mercosul (Artigo 3 Inciso a); ii) Totalmente produzido com materiais 

originários do Mercosul de qualquer um dos Estados Partes (Artigo 3 Inciso b); iii) 

Salto de Posição Tarifária (Artigo 3 Inciso c); iv) Percentagem de Valor Agregado 

Regional (Artigo 3 Inciso d); v) Percentagem do Valor Agregado Regional em 

operações de ensamblagem ou montagem (Artigo 3 Inciso e); vi) Bens de Capital 

(Artigo 3 Inciso f); vii) Requisitos Específicos (Artigo 3 Inciso g).16 

Para o presente estudo as regras que serão abordadas referem-se às dos 

itens iii) usque vi), não obstante deve-se estar ciente do item vii) quanto aos Requisitos 

Específicos, que prevalecem ante os itens iii) usque vi) conforme o Anexo I da Decisão 

MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 01/04. 

Um produto para ser considerado originário dos países integrantes do 

MERCOSUL deverá cumprir com as regras de origem mencionadas acima. A 

vantagem de se obter originalidade do produto é que o mesmo receberá tratamento 

                                                           
14 Ibidem, p. 72. 
15 COSTA, Ligia Moura. OMC : manual prático da rodada Uruguai. São Paulo: 

Saraiva, 1996. p. 79. 
16 ALADI. MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 01/04. Dispõe sobre o Regime de Origem do 

Mercosul  Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/2aa9383ef
9aa93d203256fab006a24ac?OpenDocument> Acesso em: 25 de julho de 2011. 
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tarifário diferente dos produtos extra-bloco, ou seja, será comercializado dentro do 

bloco regional como produto factível de se beneficiar da redução do imposto de 

importação e de outros benefícios concedidos pelos Estados de forma unilateral e por 

seus entes federativos, caso do Brasil com benefícios de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) concedidos por alguns Estados da Federação 

Brasileira. 

O artigo 3, inciso c) do ROM trata do salto de posição tarifária, neste caso 

os produtos elaborados que tiverem utilizados materiais não originários dos Estados 

Partes, quando forem resultados de processo de transformação conferindo-lhes nova 

individualidade e no caso classificada em novo código da Nomenclatura Comum do 

Mercosul, ou seja, posição diferente da dos materiais que lhe constituíram. 

A Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. N° 16/0717, protocolada na ALADI sob 

o Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional ao AAP.CE n° 18, com entrada em vigor em 

16 de agosto de 2009, assim menciona: 

 

O Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional do Acordo de Complementação 
Economica nº 18 celebrado entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que 
incorpora a Decisão nº 16/07 do Conselho do Mercosul, que trata do Regime de 
Origem do Mercosul, tendo em vista o Tratado de Assunção, o Protocolo de Ouro 
Preto, as Decisões Nº 69/00, 28/03, 29/03, 35/03, 41/03 e 01/04 do Conselho do 
Mercado Comum, a Resolução Nº 43/03 do Grupo Mercado Comum e a Diretriz Nº 
12/96 da Comissão de Comércio  do  MERCOSUL  e  suas  modificações, 
estipula: 
Art. 1 – Não obstante o estabelecido no item c) do Artigo 3 do Anexo da Decisão 
CMC Nº 01/04, considerar-se-á que um produto cumpre com o requisito de salto 
tarifário se o valor CIF de todos os materiais não originários dos Estados Partes 
utilizados em sua produção que não estejam classificados em uma posição 
tarifária diferente à do produto, não excede 10% do valor FOB do produto 
exportado. 

 

Importante observar, como já fora exposto acima, o Anexo da Decisão 

MERCOSUL/CMC/DEC. nº 01/0418 que excetua os produtos mencionados na mesma, 

do tratamento do art. 1, isto é, serão aplicadas as regras do Anexo, conforme 

determina o art. 2 da Decisão. 

O Artigo 3 Inciso d) do ROM trata da Percentagem de Valor Agregado 

Regional, expõe que quando não seja possível cumprir com os requisitos do Inciso c), 

porque o processo de transformação realizado não ocasiona mudança de posição 

                                                           
17 ALADI.  MERCOSUL/CMC/DEC. N° 16/07. Dispõe sobre o Regime de Origem 

do Mercosul. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/b19e8bf53
163acff0325742d004eeab4?OpenDocument>. Acesso em: 25 de julho de 2011. 

18 MERCOSUL. MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 01/04. Op. Cit. 
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tarifária (primeiros quatro dígitos da Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM), 

determina que: “será suficiente que o valor CIF porto de destino ou CIF porto marítimo 

dos insumos de terceiros países não exceda 40% do valor FOB das mercadorias de 

que se trate”.19 

Assim dispõe o Sexagésimo Quinto Protocolo Adicional do Acordo de 

Complementação Econômica nº 18 acima citado: “Art. 3 – Modificar o Artigo 1 da 

Decisão CMC Nº 29/0320, com o objetivo de estabelecer que a percentagem de 

conteúdo regional no Regime de Origem do MERCOSUL, a fim de outorgar a 

condição de originários aos produtos do Paraguai, seja de no mínimo 40%. Esse 

regime de origem diferenciado vigorará até 31 de dezembro de 2022.”  (grifo 

nosso) 

Temos ainda no Artigo 3, o inciso e) do ROM, que trata do Percentual de 

Valor Agregado Regional em operações de ensamblagem ou montagem, no qual, os 

produtos que resultarem dos tipos de operações mencionadas, realizadas no terrtório 

de um dos países do Mercosul, utilizando materiais originários de terceiros países, 

serão considerados originários desde que o valor Cost, Insurance and Freight - CIF 

porto de destino ou CIF porto marítimo desses materiais não ultrapasse a 40% do 

valor Free on board - FOB. 

Para o inciso e) aplica-se igualmente o art. 1 da MERCOSUL/CMC/DEC. 

n° 29/03, protocolada na ALADI sob o quadragésimo sétimo protocolo adicional 

Adicional ao AAP.CE n° 18, com entrada em vigor em 25 de março de 2005, que foi 

modificado pelo art. 3 da Decisão CMC nº 16/07, anteriormente transcrita. 

De forma idêntica também se aplica ao artigo 3 Inciso f) do ROM que trata 

dos Bens de Capital, aplicando no caso o que fora complementado pela Dir. CCM nº. 

05/0621 art. 1, (em processo de internalização no Brasil) que dispõe: 

 

O requisito de origem no Regime de Origem MERCOSUL para os bens de capital 
é um critério específico de acordo com o que está indicado no Anexo I da Dec. 
CMC nº 01/04, e deverá ser identificado no correspondente certificado de origem. 

                                                           
19 Idem. 
20

 ALADI. MERCOSUL/CMC/DEC. n° 29/03. Dispõe sobre Regime de Origen do 
Mercosul.  Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/b4067634
d3e7073a03256e4a00491b30?OpenDocument>. Acesso em: 25 de julho de 2011. 

21 MERCOSUL. SECRETÁRIA DO MERCOSUL. MERCOSUL/CMC/DIR. Nº 05/06 
Montevidéo, 10 de novembro de 2006. Nota Explicativa n° 2 ao Regime de Origem Mercosul. 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/diretrizes/2006/mercosul-ccm-dir-no-05-06/mercosul-
ccm-dir-no-05-06/>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 
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Para aqueles casos em que forem estabelecidos novos códigos tarifários definidos 
como bens de capital, no caso de certificação de origem, as mesmas deverão 
fazer referência ao inciso f) do Capítulo III, Artigo 3º da Dec. CMC Nº. 01/04.  
 

Por fim, o Inciso g) do Artigo 3 do ROM, que trata dos Requisitos 

Específicos, os quais prevalecerão sobre os critérios gerais dos incisos c) à f) do artigo 

3º, não aplicados aos produtos dos incisos a) e b). Neste caso observar a 

complementação dada pelo Diretriz CCM nº 05/06 artigo 1, acima transcrita. 

Conforme expõe Macedo, “... as regras de origem têm por objetivo 

determinar o país onde uma mercadoria foi produzida e mediante sua utilização se 

procura evitar que restrições ao comércio ou preferências sejam burladas por 

intermédio da adulteração da origem da mercadoria”22.  

Desta forma, as regras de origem, buscam efetivamente meios  de 

garantir, como o nome diz a verdadeira origem dos produtos, uma vez que tal regra é 

determinante para saber o percentual do imposto de importação à ser aplicado sob 

determinada importação. 

Macedo expõe que as regras de origem estão definidas em preferenciais e 

não-preferenciais, sendo àquelas para “... aplicação de direitos preferenciais de 

importação (redução do imposto de importação), geralmente, de caráter bilateral, 

consensual e recíproco;” e estas “... para aplicação do tratamento de Nação Mais 

Favorecida no âmbito do Gatt 1994; direitos antidumping; direitos compensatórios; 

medidas de salvaguarda; exigências de marcação de origem; adjudicação de cotas 

tarifárias; compras governamentais e estatísticas comerciais, de caráter unilateral ou 

multilateral.”23  

Dados às breves explanações, importante frisar que interessam ao 

presente trabalho as regras de origem preferenciais, pois as mesmas são ligadas ao 

aspecto tarifário. Conforme menciona Carvalho “... as regras preferenciais são 

aplicadas pelos países participantes de acordos preferenciais de comércio”.24 

Barbosa, afirma que os acordos preferenciais de comércio abrangem os 

regimes comerciais contratuais, como o Mercosul, enfim, acordo firmado entre países 

em desenvolvimento que tem o objetivo de promover o comércio mútuo e o 

desenvolvimento das partes.25 

                                                           
22 MACEDO, Leonel Correia Lima. Direito Tributário no Comércio Internacional. 

São Paulo: Lex/Aduaneiras, 2005, p. 28. 
23  Ibidem, p. 85. 
24 BARBOSA apud CARVALHO, Marcelo Pimentel. Valor Aduaneiro – Princípios, 

Métodos e Fraude. São Paulo: Aduaneiras, 2007, p. 50. 
25 Idem. 
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Diante do exposto as regras de origem tomam um papel importante para 

si, quando da realização do comércio internacional, buscando evitar fraudes como 

triangulações de produtos sem a devida observância às regras mencionadas. Exemplo 

são as triangulações com objetivos de burlar o “sistema” e que são combatidas pelos 

Estados que adotam e aplicam valoração aduaneira, medidas antidumping, entre 

outras. 

O Brasil recentemente vem implementando medidas com fins específicos 

de identificar e coibir tais práticas. É o caso da criação do Grupo de Controle das 

Atividades dos Intervenientes no Comércio Exterior - GICEX, das normas contra a 

prática de circunvenção, dentre outras. 

Como exposto existem regras para auferir a originalidade do produto. Cabe 

destacar que a Comissão de Comércio aprovou a Diretiva MERCOSUL/CCM/DIR.Nº 

04/0426 define a Acumulação Total de Origem Intra-Mercosul nos seguintes termos: 

“Art. 2 - La acumulación total de origen implica que todas las operaciones llevadas a 

cabo en el territorio de los Estados Partes del MERCOSUR para la elaboración de un 

producto serán tenidas en cuenta para la determinación del origen del produto final.”  

A mesma Diretriz menciona que: “Art. 3 - Para la determinación del origen 

del producto final serán tomados en consideración todos los materiales y valor 

agregado regionales incorporados en el territorio de los Estados Partes.” 

 

3.2 Tarifa Externa Comum – TEC 

 

Os países signatários do Mercosul, após o período de transição (1991/94) 

passaram a incrementar mecanismos para que fosse consolidada o processo de 

integração, objetivando a Uniao Aduaneira. Bizelli expõe que “... para atingir este 

modelo de integração, se faz necessária, além da liberação tarifária e não tarifária no 

comércio de bens intra-regional (Zona de Livre Comércio), a manutenção de um 

regime tarifário comum para o comércio extra-regional (TEC – Tarifa Externa 

Comum).”27 Conclui Bizelli “os tributos aduaneiros aplicados para terceiros países 

deverão ser uniformes para qualquer um dos Estados-Partes” . 

                                                           
26 MERCOSUL. SECRETARIA MERCOSUL. MERCOSUL/CMC/DEC Nº 4/04, 

Buenos Aires, 22 de junho de 2004. Dispõe sobre a Acumulação Total de Origem 
Intramercosul. Boletim Oficial do Mercosul. Montevidéo, 2007, n° 40. Disponivel em: 
<http://www.mercosur.int/show?contentid=694>. Acesso em: 25 de julho de 2011. 

27
 BIZELLI, João dos Santos. Classificação Fiscal de Mercadorias. São Paulo: 

Aduaneiras, 2010, p. 45. 
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Para regular o comércio entre os Estados Membros era preciso adotar uma 

tarifa externa e uma regulamentação aduaneira comuns, que regulassem o comércio 

com terceiros países, sendo a TEC um elemento imprescindível do programa de 

liberação comercial. Desta forma, haveria acesso ao grau de união aduaneira.28 

Em reunião do Conselho do Mercado Comum realizada em 05 de agosto 

de 1994 em Buenos Aires, foi aprovada a TEC, Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. nº 

7/9429, que com modificações realizadas posteriormente forma o regime em vigor. 

Para Baptista a TEC e a Livre circulação como sendo aquela outra 

instituição do Mercosul, expondo que seu papel “... é o cimento da unidade do 

mercado, e está associada intimamente à livre circulação de mercadorias, e à 

harmonização de políticas e do direito dos Estados-Membros.”30 (com grifo no original) 

É através da correta classificação de um produto que se determina qual a 

alíquota será aplicada para determinada importação no país de destino. Importante 

para o estudo proposto é que a TEC, sem levar em consideração as listas de 

exceções, é instrumento utilizado para classificar o produto corretamente, identificar se 

ocorreu salto tarifário ou não, vislumbrando aplicação das regras de origem e ainda 

possibilitar a correta aplicação da tributação incidente nas operações. 

 

4. A Associação Latino Americana de Integração – ALADI e os Programas 

Especiais de Cooperação e Outras Medidas a favor dos países de menor 

desenvolvimento relativo; O Regime Especial de Admissão Temporária 

 

4.1 ALADI e os Programas Especiais de Cooperação e Outras Medidas a favor 

dos países de menor desenvolvimento  

 

Importante termos em conta que o AAP.CE nº 18, foi depositado na ALADI, 

e todos os acordos firmados dentro do bloco Mercosul que tratem de questões 

econômicas serão depositados na ALADI. 

Para buscarmos uma conclusão sensata e adequada, que justifique o 

Regime de Maquila no Paraguai, que será tratado em tópico próprio, uma breve 

                                                           
28 HARGAIN, Daniel. Op. cit., p. 122. 
29 MERCOSUL. SECRETARIA MERCOSUL. MERCOSUL/CMC/DEC Nº 7/94, 

Buenos Aires, 05 de agosto de 1994. Aprova o “Projeto de Tarifa Externa Comum do 
Mercosul”. Dísponivel em < http://www.mercosul.gov.br/normativa/decisoes/1994/mercosul-
cmc-dec-no-7-94/>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 

30 Baptista, Luiz Olavo. O Mercosul, suas instituições e ordenamento jurídico. São 
Paulo: LTr, 1988, p. 89. 
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observação nas regras da ALADI, mesmo que breve, nos trará base para entender o 

“por que” permitiu ao Paraguai, país que abriga o regime maquila, dentro do sub-bloco 

regional Mercosul manter tal regime. 

Expõe a ALADI/CM/Resolución 8 (II)31,  de 27 de abril de 1984, em seu 

artigo primeiro que os países negociarão com cada um dos países de menor 

desenvolvimento econômico  Programas Especiais de Cooperação embasados nas 

iniciativas concretas que se apresentam e nos termos do artigo 20 do Tratado de 

Montevideo 1980 e da Resolução 4 do Conselho de Ministros da Associação Latino-

Americana de Livre Comércio - ALALC.  

Tal iniciativa tem o intuito de melhorar as condições para que os países de 

menor desenvolvimento econômico tenham condições de aproveitar as concessões 

outorgadas nas respectivas normas de abertura de mercado. 

O artigo 2° assim dispõe: 

 
Los países miembros negociarán con Bolivia y Paraguay, en los términos de los 
artículos 20, 21, 22 y 23 del Tratado de Montevideo 1980, Programas Especiales 
de Cooperación destinados a atenuar los efectos económicos que sobre el 
comercio exterior de dichos países origina su situación mediterránea. 
Tales Programas Especiales de Cooperación se referirán principalmente a la 
asistencia técnica en materia de transporte, a la facilitación de los cruces 
fronterizos y del tránsito por el territorio de los países miembros, al otorgamiento y 
puesta en marcha efectiva de zonas, depósitos y puertos francos, en los territorios 
de los países miembros. 
 

No artigo 3°, ficou definido que a Secretária Geral, através da Unidade de 

Promoção Econômica trabalharia para se concretizar o que fora definido no artigo 

primeiro e segundo e dentre essas atribuições estava o objetivo de auxiliar no 

aumento da produção e comercialização dos produtos originários destes países ao 

resto da região. 

No artigo 4° define a prioridade a identificação e apresentação de bases de 

projetos de acordos de complementação econômica, preferentemente industrial, a fim 

de facilitar as negociações entre os países e ter o máximo de benefícios mútuos, ou 

seja, a busca é para viabilizar as trocas entre os países. 

                                                           
31 ALADI. Programas Especiais de Cooperação e outras Medidas em Favor dos 

Países de Menor Desenvolvimento Econômico Relativo - ALADI/CM/Resolução 8 (II). 
Disponível em: 
<http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Consejo_de_Ministros/CM_02/CMRES_0
08_pt.pdf>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 
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A ALADI/CM/Resolución 13(III)32 define o Plano de Ação a favor dos 

Países de Menor Desenvolvimento Econômico Relativo (3 p.)  12 março 1987. 

Esta resolução define nos itens 8, 9 e 10 em que pontos serão observadas 

tais ações como segue: 

 

8. Los países miembros que no lo hayan hecho prestarán especial atención al 
otorgamiento y aprovechamiento de las zonas, depósitos y puertos francos de los 
países miembros y la facilitación en aspectos de infraestructura física y 
mecanismos eficaces en favor de Bolivia y Paraguay. Asimismo la concertación de 
fletes preferenciales negociados con aquellos países que los pudieran otorgar. 
9. Formalizar acuerdos para la ejecución de obras de infraestructura que vinculen 
los centros de producción de los países mediterráneos con los de consumo, así 
como el libre tránsito y el acceso a las rutas marítimas. 
10. Encomendar al Comité de Representantes convocar a un período 
extraordinario de sesiones de la Conferencia de Evaluación y Convergencia, a fin 
de examinar y adoptar medidas que permitan la efectiva participación de los 
países de menor desarrollo económico relativo en el proceso de integración. 
Asimismo la Conferencia analizará y determinará un sistema o mecanismo que 
propenda a resolver equitativamente las dificultades que por su mediterraneidad 
afectan a Bolivia y Paraguay.33 
 

Com os tratados de cooperação econômica e a desgravação de itens, com 

objetivo de ampliar o mercado, circular produtos dentro da ALADI, fez com que os 

países signatários fossem divididos em blocos, sendo um deles o de Menor 

Desenvolvimento Econômico com Equador, Bolívia e Paraguai. 

Tal separação e apoio se fazem necessária, pois caso contrário esses 

países não teriam como ingressar em um bloco econômico em condições de participar 

do comércio internacional sem ser enormemente prejudicado. 

A observação deste tópico se fez necessária, pois o AAP.CE. nº 18 do 

Mercosul está depositado na ALADI e conforme anteriormente observado o Mercosul 

não poderá restringir direitos já tratados. 

Como se verá adiante os países do Mercosul, inicialmente, não entendiam 

o “Regime de Maquila” adotado no Paraguai como um regime previamente 

contemplado pelo Mercosul. 

  

 

                                                           
32 ALADI. Plano de Ação em Favor dos Países de Menor Desenvolvimento 

Econômico Relativo – ALADI/CM/Resolução 13 (III). Disponível em: 
<http://www.aladi.org/biblioteca/Publicaciones/ALADI/Consejo_de_Ministros/CM_03/CMRES_0
13_pt.pdf>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 

33 Idem.  
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4.2 O Regime Especial de Admissão Temporária 

 

Conforme conceitua a ALADI, o Regime Especial de Admissao Temporaria 

é o “Régimen aduanero que permite recibir en un territorio aduanero, con suspensión 

de derechos y tasas a la importación, determinadas mercancías con un fin 

determinado y destinadas a ser reexportadas en un plazo determinado, ya sea sin 

haber sufrido transformaciones o habiendo sido sometidas a un proceso de 

elaboración, manufactura o reparación”.34 

O Regime Especial de Admissão Temporaria contempla a modalidade para  

transformação, sendo este o “Régimen aduanero que tiene por objeto admitir en un 

territorio aduanero la importación de mercancías destinadas a la elaboración de 

artículos terminados, las que quedarán libres del pago de derechos arancelarios, 

siempre que dichos artículos se destinen a la exportación en el plazo que la ley o la 

autoridad haya establecido”.35 

Tem-se, ainda, a definição para admissão temporaria para 

aperfeiçoamento ativo, como sendo: “Régimen aduanero que permite el ingreso al 

territorio aduanero, con suspensión del pago de gravámenes de importación y de la 

aplicación de restricciones de carácter económico, de mercaderías, para operaciones 

de perfeccionamiento y posterior reexportación bajo la forma de productos 

resultantes.”36 

Como em questões econômicas qualquer concessão tributaria concedida 

em relação ao comércio exterior deve ser depositado na ALADI, e que o Mercosul 

quanto às questões mencionadas está naquela depositado este não pode fugir das 

diretrizes impostas pela ALADI. 

No Mercosul o Regime Especial de Admissao Temporaria está amparado 

pela pelo Tratado de Assunção de 26 de março de 1991, em seus artigos 1, 2 e 4. 

                                                           
34 ALADI. ADMISIÓN TEMPORARIA. Disponível em: 

<http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/vbusqueda/353AC53046CBED74032574A2005AE3A
6>. Acesso em 27 de julho de 2011. 

35 Idem. ADMISIÓN TEMPORARIA PARA TRANSFORMACIÓN. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/vbusqueda/3E0C1815B4C0EDEC032574A2005AE3
B5>. Acesso em: 27 de junho de 2011. 

36 Idem. ADMISIÓN TEMPORARIA PARA PERFECCIONAMIENTO ACTIVO. 
Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/vbasico.nsf/vbusqueda/60522A959FE07EEA032574A2005AE3C
0>. Acesso em: 27 de junho de 2011. 
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Considerando que a Resolução MERCOSUL/GMC/RES. nº 7/9137 dispõe 

sobre o período de transição quanto aos regimes de Drawback e Admissão 

Temporária. A Decisão MERCOSUL/CMC/DEC Nº 10/9438, protocolada na ALADI sob 

o décimo terceiro protocolo adicional, a qual incorpora-se ao AAP.CE nº 18, no artigo 7 

dispõe que, “Os Estados Partes poderão conceder a suas exportações esquemas de 

‘draw-back’ ou de admissão temporária, segundo a terminologia utilizada ao efeito até 

o presente nos Estados Partes, compreendendo a suspensão, isenção ou restituição 

dos impostos que incidam sobre as mercadorias destinadas ao aperfeiçoamento, à 

fabricação, complementação ou acondicionamento de outra a ser exportada.” 

Que a MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 69/00, dá guarida em seu artigo 3 que 

até a data mencionada de vigência dos regimes especiais, os Estados Partes poderão 

exigir o cumprimento do Regime de Origem MercosulL para todo o comércio intra-

zona. 

A Circular nº 239, de 18 de Janeiro de 2001, publicada no D.O.U. em 19 de 

janeiro de 2001 pela Secretaria de Comércio Exterior, do Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, aceita a MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 

69/00 internamente no Brasil. 

Sendo que a Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. Nº 56/1040, que trata do 

programa de consolidação aduaneira prorroga o prazo dos Regimes Especiais de 

Admissão Temporária e Drawback, como segue: 

 

VII - REGIMES NACIONAIS DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA E “DRAW-BACK” 

                                                           
37 MERCOSUL. Secretaria do Mercosul. MERCOSUL/GMC/RES Nº 7/91, Brasilia, 

07 de dezembro de 1991. Dispõe sobre Regimens de Drawback e Admissão Temporária 
(Periodo de Transição). Disponível em: 
<http://www.mercosul.gov.br/normativa/resolucao/1991/mercosul-gmc-res-no-07-91/mercosul-
gmc-res-no-07-91/>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 

38 ALADI. MERCOSUL/CMC/DEC N° 10/94. Dispõe  sobre  Harmonização para a 
aplicação e utilização de incentivos às exportações pelos países integrantes do Mercosul. 
Dísponivel em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/e3ff4c7384
0cfcc8032567ee00584fb7?OpenDocument>. Acesso em: 27 de julho de 2011. 

39 BRASIL. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO. 
Secretária de Comércio Exterior. Circular n. 2, de 18 de janeiro de 2001. Torna pública a 
Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. 69/00 que dispõe sobre Regimes Aduaneiros Especiais de 
Importação. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Brasília, 19 jan. 2001. Sec. 1, 
p. 53. 

40 MERCOSUL. SECRETARIA MERCOSUL. MERCOSUL/CMC/DEC Nº 56/10, 
Foz do Iguaçu, 16 de dezembro de 2010. Dispõe sobre o Programa de Consolidação da União 
Aduaneira. Boletim Oficial do Mercosul, Montevidéo, 2010, n° 46. Disponível em: 
<http://www.mercosur.int/t_generic.jsp?contentid=3071&version=1&channel=secretaria&seccio
n=1>. Acesso em 27 de julho de 2011. 
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Art. 14 – Os Estados Partes estão autorizados a utilizar os regimes de “draw back” 
e admissão temporária para o comércio intrazona até 31 de dezembro de 2016. 
Art.15 – Instruir o Grupo Mercado Comum a elevar uma proposta de 
harmonização de regimes nacionais de “draw-back” e admissão temporária, no 
mais tardar em sua última reunião de 2012. 

 

Desta forma, sem se esgotar no assunto, o Regime de Admissão 

Temporária e Drawback está em vigor no MERCOSUL, podendo ser comercializado 

produtos intra-zona, sendo que a busca não é pela eliminação dos regimes especiais, 

porém harmonização. 

Como se verá no tópico especifico de Maquila, poderemos identificar que o 

Governo Paraguaio adotou a Maquila como Regimes Especiais de Importação, utilizou 

a terminologia de “Admissão Temporária de Maquila” em conformidade com as 

diretrizes do Mercosul. Por ser incentivo à exportação, o Regime de Admissão 

Temporária é utilizada pelos países do Mercosul. 

 

5. O Paraguai: Proteção ao Investimento Estrangeiro; Regimen de incentivos 

para el desarrollo economico: O Regime de Maquila; A legalidade do Regime de 

Maquila no âmbito do Mercosul 

 

5.1 Proteção ao Investimento Estrangeiro 

 

O Paraguai com solo rico, mão de obra barata, custo trabalhista baixo em 

comparação aos outros integrantes do bloco, energia de sobra a custo baixíssimo, 

combustível, entre outros fatores que o tornam atrativo para quem vislumbra um 

mercado global permite oncomitantemente com o Regime de Maquila, objeto de 

estudo, a utilização da Lei n° 117/92 que trata sobre as inversões no Paraguai e vem 

dar segurança aos investimentos estrangeiros, em seu artigo 1° está assim 

mencionado: “El objeto de la presente Ley es estimular y garantizar en un marco de 

total igualdad de inversión nacional y extranjera para promover el desarrollo 

económico y social del Paraguay”.41 

Além da lei acima mencionada o Paraguai conta com legislações amplas 

para proteção ao capital dos investidores estrangeiros, o investidor poderá utilizar a 

Lei n° 60/90 da República do Paraguai para aproveitar incentivos fiscais aos bens de 

capital, incentivos para constituição da sociedade, possibilidade de buscar 

                                                           
41 DORIA, Nora Lucia Ruoti de. Régimen de Maquila “Uma alternativa para la 

empresa nacional y extranjera”. Assunção: Imprenta Europa S.A.C.I.A.G: 2000. p. 259. 
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empréstimos bancários, ou outras formas de financiamento a partir de US$ 

5.000.000,00 de instituições financeiras do exterior, dentre outras vantagens. 

Ainda tratando-se da Lei n° 60/90 a mesma trata das formas de 

investimento estrangeiro, de incentivos fiscais, outros incentivos concedidos com 

redução total dos gravames incidentes, bem como sobre a repatriação do capital e 

remessas dos dividendos. Assim sendo o que não for contemplado pela lei da Maquila 

utilizar-se-á as normas ora expostas.42 

 

5.2 Regimen de incentivos para el desarrollo economico: O Regime de Maquila  

 

O regime de maquila é um regime de incentivo à exportação. Doria define 

a maquila como sendo “... un instrumento de incentivo para la producción de la 

posición económica del Paraguay em dicho ámbito e insertarse em el contexto de 

globalización actual, intensificando las ventajas comparativas com que cuenta”.43                                       

No mês de julho do ano de 2000, o Poder Executivo promulgou o Decreto 

nº 9585/0044, que veio para regulamentar a Lei nº 106445 de 13 de Maio de 1997 da 

Industria Maquiladora de Exportação, sendo assim o marco legal do regime no 

Paraguai. O que não estiver previsto será aplicado supletivamente as leis nacionais 

em geral. 

O Artigo 2º, item a)46 da Lei de Maquila define que Maquiladora  é a 

empresa que se estabelece especialmente para se dedicar ao Programas de Maquila 

de Exportação ou ainda, aquela que já esta estabelecida e orientada ao mercado 

nacional, que conte com parte de sua capacidade ociosa e esteja para esta igualmente 

aprovado um Programa de Maquila. 

Conforme explica Doria, mediante ao regime de maquila o Paraguai 

decidiu abandonar o modelo de triangulação comercial utilizado, passando a adotar 

um regime de triangulação produtiva.47 

De acordo com regime jurídico da maquila no Paraguai, uma entidade 

local, denominada maquiladora, realiza processos industriais ou de serviços 

destinados à transformação, elaboração, reparação ou montagem de mercadorias de 

                                                           
42 PERONI, Guillermo F. Régimen de Incentivos para el Desarrollo Econômico. 

Disponível em: < http://www.ruoti.com.py/v2/emprendimientos/guia-invers_3.php>. Acesso em: 
20 jul. 2011. 

43 Ibidem. p. 17. 
44 Ibidem. p. 140. 
45 Ibidem. p. 129. 
46 Idem. 
47 Ibidem. p. 17 
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procedência estrangeiras, importadas temporariamente ao abrigo de regime especial 

para posterior reexportação.  

 

Doria expõe sobre o objeto do regime de maquila, segundo a autora,  

El mismo tiene por objeto promover el establecimiento de “Empresas 
Maquiladoras” que se dediquem total o parcialmente a realizar processos 
industriales o de servicios, incorporando mano de obra y otros recursos nacionales 
destinados a la transformación, elaboración, reparación o ensamblaje de matérias 
primas de procedência extranjera que ingresan al país em ejecución de um 
“Contrato de Maquila”, las cuales uma vez transformadas, total o parcialmente, 
deben ser exportadas dentro de los plazos fijados por Ley, bajo el régimen 
denominado “Exportación Maquila”48  
 

Explica Ruffinelli que o regime de maquila fornece, assim, para ambas as 

partes: uma empresa local, denominada maquiladora, e uma empresa estrangeira, 

denominada matriz. Expõe ainda que a matriz fornece a “empresa maquiladora” com 

determinados produtos e serviços; não existem limites ou requisitos quanto à 

quantidade ou tipo de produtos e serviços. A “empresa maquiladora” por sua vez 

efetua certos serviços de valor agregado, cujo resultado final é exportado.49  

O artigo 1º da Lei nº 1.064 da Indústria Maquiladora de Exportação expõe 

que: 

 

Artículo 1: Esta Ley tiene por objeto promover el establecimiento y regular las 
operaciones de empresas industriales maquiladoras que se dediquen total o 
parcialmente a realizar procesos industriales o de servicios incorporando mano de 
obra y otros recursos nacionales destinados a la transformación, elaboración, 
reparación o ensamblaje de mercaderías de procedencia extranjera importadas 
temporalmente a dicho efecto para su reexportación posterior, en ejecución de un 
contrato suscrito con una empresa domiciliada en el extranjero. 

 
É exigência do regime, conforme expõe Dória, que os bens ingressados ao 

país sob o regime de admissão temporária de maquila tenham sido ou não 

transformados, sejam devolvidos ao exterior, pelas modalidades de “Exportação” ou 

“Reexportação”.50 

Na exportação-maquila se exporta mercadorias ou bens elaborados pelas 

indústrias maquiladoras de acordo com o programa anteriormente autorizado 

utilizando-se as matérias primas, insumos, partes e peças importadas temporalmente, 

                                                           
48 Idem. 
49 RUFFINELLI, Moreno. Regimen de Incentivos para el Desarrollo Economico. 

Dísponivel em: 
<http://www.raho.com.py/sub/invertirPy/Marco%20Juridico_archivos/MaquilaPy.htm>. Acesso 
em: 08 jun. 2011. 

50 Dória, Nora Lucia Ruoti de. Op. cit., p.17. 
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cujo valor tenha sido  aumentado com trabalho, matérias primas ou outros recursos 

naturais nacionais, conforme dispõe o item e) do artigo 2 da Lei de Máquila. 

O item f) do artigo 2 do mesmo diploma legal define que Reexportação-

Máquila é a saída do território nacional de bens de produção. De forma exemplificativa 

instrui os bens que serão reexportados, tais como maquinários, ferramentas, 

equipamentos e outros que não tenham sofrido transformação nem incremento de seu 

valor, e que tenha sido importado temporariamente para cumprir com os Programas de 

Maquila de Exportação. 

Para que se cumpra com o regime de maquila, exportando ou 

reexportando, deve-se trabalhar previamente com a Importação-Maquila informada no 

item d) do artigo 2 da Lei de Maquila, o qual expõe ser a entrada em território nacional, 

com suspensão dos tributos. Abrangem todos os bens de produção, matérias primas, 

insumos, partes e peças para o cumprimento do regime. 

 

5.3 A legalidade do Regime de Maquila no âmbito do Mercosul 

 

Conforme mencionado no item anterior o resultado final dos produtos, 

deverão ser exportados ou reexportados. Apesar disso a Lei permite uma distribuição 

limitada dentro do mercado interno, sob certas circunstâncias e percentagens 

indicadas na mesma, isto é, dez por cento do valor exportado no ano anterior, 

conforme determina o artigo16 da lei de maquila. 

Conforme observa Dória os países membros do Mercosul inicialmente 

apresentaram objeções quanto ao novo Regime de Maquila, entendendo que o 

mesmo estaria violando a Decisão MERCOSUL/CMC/DEC. nº 10/94.51 

Entretanto, continua a autora, que o Regime de Maquila encontra respaldo 

como um “Regime Aduaneiro Especial” que está legislado no “Código Aduaneiro” 

como “Admissão Temporária” estando assim autorizada pelo Mercosul. 

Dória52 explica que o regime adotado por Maquila está no Paraguai, 

regulamentado “... por lo disuesto em la Ley 1.173/85 ‘Código Aduanero’ y la Ley 

621/95 ‘Del Código del Mercosur’ y sus correspondientes reglamentaciones.”  

Continua a autora, que “El ‘Régimen de Maquila’ utiliza la figura 

establecida em los artículos 99 al 110 conocida con el nombre de ‘Admisión 

Temporaria’  otorgándole características propias em varios aspectos, como ser en los 

                                                           
51 Ibidem, p.33 
52 Ibidem, p. 67 
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plazos de permanencia de los bienes dentro del territorio nacional, em los tipos de 

bienes a introducir, em las garantias que son requeridas, em los procesos de 

tramitación, etc.,(...)”  

O Código Aduaneiro do Paraguai53, Lei n° 2.422/04, que substituiu a Lei n° 

1.173/85, em seu artigo 178 da Seção 6 trata do Regime de Admissão Temporaria 

para Aperfeiçoamento Ativo, conceituando que: 

 

1. El régimen aduanero de admisión temporaria para perfeccionamiento activo 
permite el ingreso de mercaderías extranjeras al territorio aduanero, con 
suspensión total o parcial del pago del tributo aduanero, para ser sometida a 
perfeccionamiento y posterior reexportación en la forma de producto resultante. 
2. Se entiende por perfeccionamiento activo: 
a) La transformación. 
b) La elaboración, incluido su montaje, ensamblaje y adaptación a otra 
mercadería. 
c) La reparación, la restauración y el acabado. 
d) La utilización de las mercaderías importadas para el acondicionamiento, 
envase, o embalaje del producto resultante, siempre que se exporten con este 
último. 
3. Se entiende por producto resultante aquel obtenido de las operaciones de 
perfeccionamiento activo. 

 
No artigo 191, Seção 7, do mesmo diploma legal, mencionado no 

paragrafo antecedente, dispõe sobre o conceito de Reexportação, nos seguintes 

termos: 

 

1. La reexportación es el tratamiento que permite la salida sin sujeción a las 
restricciones o prohibiciones económicas de las mercaderías extranjeras 
ingresadas al territorio aduanero que se encuentre: 
a) Sometida al régimen suspensivo de admisión temporaria. 
b) Sometida al régimen suspensivo de admisión temporaria para 
perfeccionamiento activo. 
2. La reexportación podrá ser utilizada, siempre que: 
a) La solicitud se efectúe por quien tenga la disponibilidad de las mercaderías, el 
beneficiario del régimen suspensivo o el cesionario de sus derechos y 
obligaciones. 
b) La autoridad aduanera compruebe satisfactoriamente que las mercaderías que 
se reexportan son las mismas que han sido importadas bajo el régimen 
suspensivo. 
c) La autoridad aduanera compruebe que se ha cumplido con las obligaciones que 
condicionaba el régimen al cual estaban sometidas las mercaderías. 
 

A maioria dos países contam, inclusive no Mercosul, com regimes 

semelhantes de importação, na qual o bem ingressa no território nacional com 

                                                           
53 PARAGUAI. LEY Nº 2422 – CODIGO ADUANERO. Disponível em: 

<http://www.aduana.gov.py/uploads/archivos/codigo%20aduanero.pdf>. Acessado em: 20 de 
julho de 2011. 
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suspensão dos tributos com fim específico de receber transformação, elaboração ou 

reparação, ou até retornar no mesmo estado. 

Dória afirma que não se trata de um regime novo, mas apenas a ampliação 

de certos aspectos, adotando uma terminologia própria, e, como mencionado está no 

“Código Aduaneiro do Mercosul”, sob a denominação de “Regimes Suspensivos de 

Importação” e está dentro do regime denominado como “Melhoria”, ou seja, 

aperfeiçoamento.54 

Lembra a autora quanto ao Convenio de Kyoto, que reconhece duas 

modalidades do regime de admissão temporária, sendo: “Admissão Temporária com 

Reexportação no mesmo estado” e “Importação Temporária para a melhoria do ativo”.  

No caso o Regime de Maquila ambas as modalidades são aplicadas, 

sendo que se tem a “Reexportação Maquila” e “Exportação Maquila” . 

Assim Dória conclui que “La ventaja principal del “Régimen de Maquila” no 

consiste em la forma de introducción de los bienes al território nacional, sino em el 

tratamento fiscal que le há sido outorgado, el cual contempla exoneraciones que van 

más allá de la aplicación de los gravámenes aduaneiros.” 

Pela exposição antecedente o Regime de Maquila cumpre com as normas 

do direito integracionista do Mercosul e em respeito à Aladi. 

Os países signatários do Mercosul, celebraram a Decisão 

MERCOSUL/CMC/DEC. n° 04/0155, protocolada na ALADI sob o trigésimo sexto 

protocolo, com entrada em vigor em 10 de outubro de 2001, a qual incorpora-se ao 

AAP.CE. nº 18, que assim expressa: “Articulo 14.- No acumulación de beneficios de 

los regímenes de producción. Los proyectos de inversión amparados por la Ley Nº 

1.064/97 y sus normas complementarias no podrán utilizar el régimen de "kits" previsto 

en el articulo 3 de este Protocolo Adicional.” 

Pelo exposto fica evidente que o Mercosul acatou o “Regime de Maquila” 

como um “Regime Especial”.  

 

6.  Maquila: Tipos e Classes de Operação Maquila; Programa de Maquila; Da 

Garantia; Possibilidade de Destinação de bens ao Mercado Interno Paraguaio 

produzidos sob o Regime de Maquila; Os Tratamentos Dispensados aos 

Subprodutos, Resíduos, Desperdícios e Doações 
                                                           

54 DORIA, Nora Lucia Ruoti de. Op. cit., p. 67. 
55 ALADI. MERCOSUL/CMC/DEC. n° 04/01. Dispõe sobre a política automotriz do 

Mercosul. Disponível em: 
<http://www.aladi.org/nsfaladi/textacdos.nsf/4d5c18e55622e1040325749000756112/1ccfa16a7
ddcfe8803256ae3004e1445?OpenDocument>. Acesso em: 25 de julho de 2011. 
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6.1 Tipos e Classes de Operação de Maquila 

 

A legislação menciona que as empresas poderão ser dos tipos: i) maquila; 

ii) maquila de serviço; iii) maquila de serviço intangível ou ainda ser uma iv) 

submaquila. 

São classificadas quanto à forma de operação como: i) Planta Gêmea ou 

“Twin Plant”; ii) Maquila Pura; iii) Maquila por capacidade ociosa; iv) Sub contrato e 

ainda na forma v) “Shelter” ou Programa Albergue nas modalidades Planta Gêmea ou 

“Twin Plant”  e ainda como Empresas Consorciadas, poderá ainda ser por iv) 

subcontratação. 

Conforme dispõe a Lei nº 1.064/97 a Maquiladora é uma empresa 

estabelecida especialmente para operacionalizar Programas de Maquila Exportação 

ou Reexportação. 

 

6.2. O Programa de Maquila 

 

A empresa Maquiladora deverá estar inscrita no “CNIME - Consejo 

Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación”. O Programa de Maquila é 

onde o órgão controlador tem como verificar em detalhe a descrição e características 

do processo industrial ou de serviço, os devidos cronogramas de importações, 

produção, exportações, de geração de empregos. 

A Maquila é um programa que se concretiza através de um contrato da 

empresa Maquiladora estabelecida no Paraguai com uma empresa situado no exterior 

denominada Matriz. As operações que a empresa Maquiladora através de um contrato 

com a Matriz pode realizar são de processos industriais ou de serviços, totais ou 

parciais sobre bens tangíveis ou intangíveis, que foram admitidos temporariamente, 

cujo produto tenha como destino a exportação. 

Ainda no Programa de Maquila será observado o percentual de valor 

agregado, percentual de sobras e desperdícios, e o período de tempo de cobertura do 

programa, dentre outros dados. O “Contrato de Maquila” é celebrado em duas 

pessoas, físicas ou jurídicas, assim a Matriz é o contratante e a Maquiladora a 

contratada. 

O artigo 19 do Decreto n° 9585/00 o qual regulamenta a Lei de Maquila 

informa que a empresa a qual se aprovou o Programa de Maquila deverá operar sob 

um Sistema de Conta Corrente, devidamente habilitado na “DGA – Dirección General 
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de Aduanas”, compartilhado com o “CNIME – Consejo Nacional de las Industrias 

Maquiladoras de Exportación.” 

No Sistema de “Conta Corrente Maquila” deverá ser consignado seguintes 

dados: o programa aprovado; as importações; as exportações e rexportações 

temporárias; as exportações; as vendas no mercado interno; as reexportações; os 

subprodutos; os desperdicios; os insumos; as doações; outros dados requeridos pelo 

“CNIME – Consejo Nacional de las Industrias Maquiladoras de Exportación”. 

A empresa maquiladora, conforme disposto no artigo 3 do Decreto n° 

9585/00, poderá adotar qualquer das formas estabelecidas no Código Civil  da 

República Federativa do Paraguai, inclusive poderá adotar a forma de “joint venture”.  

Não existem limites máximo e mínimo de capital para estabelecer uma 

maquiladora e ainda poderá ser de propriedade de empresa estrangeira ou nacional. 

Não há exigência de que as empresas amparadas pelo regime cumpram com 

operações máximas e mínimas, nem quanto a valores determinados, tampouco quanto 

à contratação de mão de obra, investimentos fixos ou qualquer outra circunstância 

impositivas de limites. 

 A única exigência é cumprir com as formalidades e requisitos da Lei, do 

Regulamento e Resoluções, conforme determina o Decreto em seu artigo 15. Poderá 

se estabelecer em qualquer região geográfica do Paraguai, devendo respeitar as 

normas dos municípios quanto à politica de urbanização, as questões ambientais. 

Ruffinelli orienta que o programa de maquila paraguaio contempla dois 

regime definindo o regime de Maquila Pura como o regime tradicional inerente ao 

sistema maquilador onde se realiza um processo de transformação dos produtos. 

Continua o autor que “... Bajo este sistema, la matriz entrega materias primas, partes, 

maquinarias y similares; la maquiladora conduce operaciones tales como la 

transformación, elaboración, reparación o armaje de los bienes, y finalmente, los 

bienes son exportados o re-exportados. No existen restricciones respecto a la cantidad 

o calidad de los bienes sujetos al régimen”56 

Ruffinelli observa que “... la ley de maquila paraguaya introduce la 

posibilidad de proveer servicios a través del mismo sistema. El concepto de 

«servicios» como actividad de maquila es nuevo, ya que tradicionalmente la maquila 

se refiere sólo a la producción industrial. Este nuevo concepto abre las puertas a una 

                                                           
56 RUFFINELLI, Moreno. Op. cit. 
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serie de nuevas operaciones que permitirá que sus beneficios se expandan en forma 

importante.”57 

O Decreto n° 9585/00 estabelece três formas possíveis para se operar com 

uma maquiladora de serviços conforme Ruffinelli:  

 

...  i) importación temporal de maquila de bienes intangibles, que luego de ser 
procesados, serán devueltos al exterior por medios electrónicos; ii) importación 
temporal maquila de bienes tangibles, que luego de ser procesados, serán 
devueltos al exterior por medios electrónicos; y iii) importación temporal maquila 
de bienes intangibles, que luego de ser procesados, serán devueltos al exterior 
por medios tangibles. Por ejemplo, podría imaginarse el caso de una empresa 
aseguradora extranjera (matriz), que podría ser dueña de una entidad en 
Paraguay (maquiladora), utilizando software importado (bienes tangibles 
importados), realizar una base de datos (actividad maquiladora), y vender sus 
operaciones de seguros vía internet (medio electrónico) a todo el resto del mundo 
(bienes intangibles).58 
 

Assim sendo, para a empresa ser acolhida ao Regime de Importação 

Temporaria de Maquila deverá estar inscrita como Empresa Maquiladora; contar com 

a resolução biministerial que aprove o Programa de Maquila; ter a autorização do 

CNIME; estar inscrito como importador e expotador na DGA e ainda fornecer garantia 

suficiente para os tributos suspensos. 

A empresa maquiladora após a resolução que aprove as operações terá 

um ano para iniciar as importações temporárias, prazo este que poderá ser prorrogado 

uma única vez por um prazo adicional de três meses. 

O prazo ainda poderá ser ampliado conforme o projeto de obras e 

instalações especiais até o termino das obras ou instalações. Dória59 observa que 

cabe ao CNIME autorizar as ampliações de prazos, previa justificação da solicitação 

por parte do interessado. 

Os bens admitidos no Regime de Maquila poderão permanecer no país 

pelo prazo de seis meses para matéria prima e insumos, maquinários, equipamentos e 

outros bens destinados a ser reparados da data do fecha da importação, podendo a 

pedido da parte ser prorrogado. 

Os maquinários e equipamentos vinculados ao “Programa de Maquila” o 

prazo de permanência no pais é igual ao da vigência do programa para o que foram 

autorizados. 

 

                                                           
57 Idem. 
58 Idem. 
59 DORIA, Nora Lucia Ruoti de. Op. cit., p. 71. 
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6.3 Da Garantia 

 

Para o ingresso no regime de “Importação Temporária” deverá ser 

outorgada garantia suficiente para a DGA  pelo montante de impostos suspensos, para 

garantir o cumprimento das obrigações impostas pelo regime. As garantias poderão 

serem outorgadas pela “Maquiladora” ou terceiros domiciliados no país ou no exterior. 

Quando a empresa no exterior der a garantia a “Empresa Maquiladora” será 

depositaria, com responsabilidades civis e penais..60 

Os instrumentos de garantia dos tributos suspensos poderão ser: Reais, 

como a hipoteca e penhor, ou ainda ser utilizado apólices de seguro emitidas por 

empresas nacionais de primeira linha. Dória explica que poderá ser utilizado um 

sistema de garantia global ou flutuante de garantia.61 

Uma vantagem deste regime para o comum é que da garantia outorgada 

não será cobrado juros pelos valores não recolhidos, no regime comum aplicado 1% 

ao mês sobre o montante de tributo suspenso. 

 

6.4 Possibilidade de Destinação de bens ao Mercado Interno Paraguaio sob 

Produzidas sob o “Regime de Maquila” 

 

Há duas situações que se pode destinar bens ao mercado interno, sendo a 

primeira a mudança de regime para “Importação Definitiva de Bens” nos casos de 

maquinários e equipamentos, matérias primas e insumos não utilizados ou produtos 

resultantes bem como para subprodutos. 

Na segunda hipótese poderá destinar, conforme dispõe o artigo 16 da Lei 

de Maquila 10% das vendas realizadas ao exterior no ano anterior. O CNIME poderá 

autorizar que seja realizada as vendas no primeiro com base no projeto proposto 

conforme ensina Dória.62 

 

6.5 Os Tratamentos Dispensados aos Subprodutos, Resíduos, Desperdicios e 

Doações 

 

São considerados subprodutos aqueles obtidos além do principal. Os 

subprodutos poderão ser exportados na mesma forma dos produtos resultantes, ser 

                                                           
60 Ibidem, p. 72. 
61 Idem. 
62 Ibidem, p. 86. 
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ainda transferidos a outras “Empresas Maquiladoras” para ser incorporado à produtos 

resultantes. 

É possível a transferência dos subprodutos para outras Maquiladoras para 

ser exportada, pode ser transferida para “Empresas Exportadoras” não maquiladoras, 

no caso como exportação temporária e por fim ser transferidas a “Empresas 

Nacionais” não maquiladoras podendo ser vendida assim no mercado interno, 

seguindo o regramento tributário. 

Conforme determinado na “Lei de Maquila”, em seu artigo 20, o termo 

“mermas”, que significa “perdas”, por sua vez, é a porção de matérias primas e 

insumos que são consumidas em forma natural no processo produtivo, e como 

“desperdício” os resíduos que permanecem após o processo que são utilizados para 

produção do produto final. 

O “Programa de Maquila” exige que as perdas sejam quantificadas em 

percentual obtidos da produção do bem objeto do regime. O “INTN – Instituto Nacional 

de Tecnologia y Normalización”, ou, outro organismo creditado pela “ONA – 

Organismo Nacional de Acreditación del Paraguay” poderá realizar a quantificação. 

Diante do exposto lembra Dória que “Es por eso que la reglamentación 

taxativamente expresa que “No se considerarán importadas definitivamente, las 

mermas de los bienes ingressados al país al amparo del ‘Régimen de Importación 

Temporal Maquila’“.63 

Quanto ao tratamento dispensado aos “Desperdícios” segue o mesmo 

padrão ao dispensado para as “Perdas”, conforme explica a autora. Lembra a autora 

que para os “Desperdícios” a legislação inclui materiais manufaturados rechaçados 

pelo controle de qualidade da empresa, considerados como normais pelo Conselho. 

Cita também as embalagens e materiais de embalagens que foram 

importados como um todo, dentro do conjunto de bens que ingressou no país sob o 

amparo do regime. E por fim as ferramentas e peças que se destruíram durante a 

operação de “Maquila”. 

Os mesmos poderão ser exportados, nos mesmos moldes dos produtos 

resultantes, ser negociados com empresas nacionais para utilizar em processo 

industrial ou como insumo e até mesmo destinado a destruição. 

Pode ainda ser vendido no mercado interno, serem doadas ou destruídas 

diretamente. As doações poderão ser de maquinários e outros equipamentos já 

obsoletos, poderão doar os desperdícios e outros bens que ingressaram sob o regime. 

                                                           
63 Ibidem, p. 93. 
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Não se podem doar desperdícios prejudiciais ao meio ambiente. Na doação devera 

converter em importação comum e recolher os tributos correspondentes, quando não 

existir lei que as exonere. 

 

7. Custo Tributário da Empresa Maquiladora; Planejamento Econômico-

Tributário no Mercosul 

 

7.1 Custo Tributário da Empresa Maquiladora 

 

A Lei de Maquila determina que seja recolhido 1% (um por cento) de 

imposto de renda, em substituição a qualquer outro tributo existente, ou que venha ser 

criado. O percentual será aplicado quando a Maquiladora emitir a fatura do serviço 

realizado para a matriz (valor agregado), ou, sobre o valor total do produto, quando a 

maquiladora emitir fatura ao cliente final pelo valor total, por conta e ordem da matriz.64                             

Considera-se valor agregado a soma de bens de compra local ou importados pelo 

maquilador ou submaquilador, para o fim único de cumprir com o contrato de maquila 

e submaquila. 

No conceito de serviços, considerado como valor agregado compreende-

se: i) serviços de energia elétrica, agua, telefone, outros similares; ii) serviços de 

profissionais independentes; iii) custo do financiamento de giro; iii) seguros da 

indústria, matérias primas e produtos acabados; iv) a depreciação dos maquinários de 

propriedade da maquiladora; v) aluguéis e arrendamentos pagos; vi) outros serviços 

contratados, não especificados.65 

Os salários pagos no país juntamente com os encargos sociais são 

considerados valor agregado. O artigo 30 isenta todo outro tipo de tributo, seja ele 

nacional, departamental ou municipal. As exonerações outorgadas pelo regime 

alcançam os tributos aduaneiros, taxas administradas pela “Dirección General de 

Aduanas”, taxas consular, taxas portuárias e aeroportuárias e ainda os tributos 

internos enquanto sob o amparo no regime. 

Dória explica que “Aún cuando las “tasas” son percebidas em 

contraprestación de un servicio determinado, se acepta em doctrina la posibilidad de 

exonerarlas. Em este caso la institución pública, deberá soportar los costos que 

                                                           
64 CNIME – Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación. Texto 

elaborado pela Secretária Ejecutiva del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de 
Exportación. Assunção: 2009. p. 40. 

65 Idem. 
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conllevan la exoneración.” Conclui a autora afirmando que “Por tanto, las 

exeneraciones de las tasas no rigen em caso que la prestación del servicio sea 

realizada por uma empresa privada, tal como seria el caso de la utilización de puertos 

privados.”66 

O Decreto nº 9585/00 em seu artigo 126º relaciona as exonerações 

tributárias autorizadas na Lei de Maquila, como segue: 

 

1. Tributos Aduaneros establecidos en la Ley 1.173/85 "Código Aduanero" y sus 
modificaciones.  
2. Pago de Tasas por Servicio de Valoración Aduanera. 
3. Arancel Consular. 
4. Tasa del Instituto Nacional del Indígena (INDI). 
5. Tasas Portuarias y Aeroportuarias. 
6. Pago por Cánones Informáticos. 
7. Cualquier otro impuesto, tasa o contribuciones existentes o a crearse, que 
graven el ingreso y/o egreso de los Bienes amparados bajo el Régimen de 
Maquila. 
8. La totalidad de los impuestos, tasas y contribuciones que graven las garantías 
que las Empresas y/o Terceros otorguen y que se relacionen con el Régimen de 
Maquila. 
9. La totalidad de los impuestos tasas y contribuciones que graven los préstamos 
destinados a financiar las Operaciones de Maquila. 
10. Los Tributos que pudieran gravar la Remesa de Dinero relacionadas al 
Régimen de Maquila 

 
Já no artigo 127º relaciona os benefícios que as empresas que realizam 

operações unicamente de maquila terão, além dos mencionados no artigo antecedente 

terão ainda: 

 

1. Exoneración del Impuesto de Patentes a Comercios, Industrias Profesiones y 
Oficios. 
2. Exoneración del Impuesto a la Construcción que afecte a la Planta Industrial y/o 
de Servicios conforme a lo aprobado en el Programa de Maquila. 
3. Exoneración de las tasas afectadas directamente al Proceso de Maquila. 
4. Exoneración de Impuesto al Valor Agregado que grava las operaciones de 
arrendamiento o Leasing de las maquinarias y equipos que forman parte del 
Programa de Maquila. 
5. Cualquier otro impuesto, tasa o contribución nacional o departamental creado o 
a crearse. 
 

Quanto ao “IVA – Impuesto al Valor Agregado” Dória observa que o 

mesmo não incide sobre a operação de maquila, entretanto não é o caso das 

operações de submaquila.67 Assim está disposto no Decreto nº 9585/00, em seu artigo 

133: 

                                                           
66 Dória, Nora Lucia Ruoti de. Op. cit. p. 102. 
67

 Idem, p. 105-106. 
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Régimen del Impuesto al Valor Agregado aplicado a Operaciones de Maquila 
Conforme al Artículo 31° de la Ley, la Empresa Maquiladora que ejecuta el 
Programa de Maquila podrá recuperar el Crédito Fiscal correspondiente a la 
adquisición de los Bienes y Servicios aplicados en forma directa o indirecta a las 
Operaciones de Maquila, mediante el mecanismo establecido en la Ley 125/91 y 
sus reglamentaciones. En el caso de realización de operaciones mixtas, 
a los efectos de determinar el porcentaje de Crédito Fiscal a recuperar, se aplicará 
lo establecido en el Art. 86 de la Ley 125/91. 
 

Já no artigo 134º está determinado que as Empresas Maquiladoras são as 

únicas que poderão utilizar o regime de recuperação do “IVA - Imposto sobre Valor 

Agregado”. A empresa maquiladora recuperará o crédito fiscal que correspondam as 

aquisições de bens e serviços que foram aplicados de forma direta ou indireta nas 

operações. 

 

7.2 Planejamento Econômico-Tributário no Mercosul 

 

Como exposto, o Mercosul foi criado para circular riqueza entre os 

Estados-Partes, e ser o representante dos signatários no interesse comum do bloco.  

Para tentar concretizar a União Aduaneira o Mercosul adota a TEC para 

ser aplicada nas operações de comércio exterior, sendo que seus signatários, 

conforme as regras de origem, tem preferência percentual tarifária em cem por cento. 

A preferência percentual tarifaria é concedida aos produtos considerados 

originários, circulados intra-bloco, desde que cumpram com as determinações das 

regras de origem.  

Diante deste beneficio intra-bloco é possível vislumbrar um modelo de 

operação que traz grande beneficio econômico-tributário às empresas que pretendam 

operar internamente no bloco, ou ainda por outras questões tributárias e operacionais, 

realizar operações extra-bloco. 

Pelo que fora exposto é possível uma empresa estabelecer-se no Estado 

Paraguaio para operar sob o “Regime de Máquila”, bem como aproveitar-se dos 

incentivos da legislação que trata das inversões estrangeiras e nacionais. 

Assim um produto extra-zona será admitido temporariamente sem 

incidência tributária. Após ser utilizado em processo de produção e tendo cumprindo 

com as regras de origem esse produto será considerado produto intra-zona e poderá 

ingressar nos países do bloco com redução total do imposto de importação. 
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Exemplificando, tem-se como base um produto qualquer que tenha 

alíquotas de Imposto de Importação (I.I) em 20%, Imposto sobre Produtos 

Industrializados (I.P.I.) em 15%, Contribuição para o Programa de Integração Social / 

Contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – sobre 

a importação (Pis/Pasep - Importação) sendo 1,65% e a Contribuição para 

Financiamento da Seguridade Social sobre importação (Cofins – Importação) em 

7,6%. 

Quanto ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de 

Qualquer Natureza – ICMS utiliza-se alíquotas de 18% (alíquota normal) e 3% 

(aliquota com beneficio concedido pelo Estados da Federação onde estiver localizado 

o importador). A alíquota aplicada é a que efetivamente é recolhida no momento da 

importação, sem levar em consideração o percentual diferido. 

Assim sendo tem-se uma alíquota integrada, para aplicação direta no 

produto, de 30,97% quando utilizado alíquota de ICMS para recolhimento na entrada 

em 3% e o produto ser considerado originário do Mercosul. Utilizando uma alíquota de 

18% para produto considerado originário do Mercosul, a alíquota integrada será de 

52,67%. Por fim, um produto extra-zona, onde não aproveita o “Regime de Origem” 

com uma alíquota de 18% do ICMS, recolherá um total de 80,72% sobre o valor 

aduaneiro. 

Como alíquota integrada entender-se-á a concentração dos tributos em 

uma única alíquota utilizando-se da planilha de cálculo estipulada pela Coordenação 

Geral  de Administração Aduaneira da Secretária da Receita Federal do Brasil. Por 

está breve explanação é fácil identificar o beneficio se utilizar o Mercosul para planejar 

as atividades de uma empresa. 

 

8. Considerações finais 

 

Pelo que fora estudado observa-se que os Regimes Especiais estão 

contemplados no âmbito do Mercosul. Observou-se que o produto que sofrer 

determinado grau de industrialização poderá obter certificação de origem, para isso 

deve cumprir com os regras de origem. 

Uma das formas de cumprir as regras de origem é produzir um produto 

com 40% de produto intra-zona e 60% de produto extra-zona, no caso do Paraguai e 
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Uruguai, países considerados de Menor Desenvolvimento Econômico Relativo. A 

Argentina e o Brasil, a ordem de originalidade dos produtos utilizados na elaboração 

de outro é inversa, ou seja, 60% de produto intra-zona e 40% de produto extrazona. 

Outra forma é quando possível aplicar o Salto Tarifário no produto 

produzido pelo país integrante do Mercosul, utilizando-se da TEC para definir quando 

há ou não Salto Tarifário. A TEC é importante para a União Aduaneira, sendo que a 

correta identificação do produto facilita identificar se o mesmo atingiu regras de origem 

necessárias para obtenção do certificado de origem capaz de conceder  a este produto 

redução no imposto de importação comercializado intra-bloco. 

Que os benefícios concedidos no bloco não ferem o Principio da Nação 

Mais Favorecida com base na Clausula de Habilitação (Enable Clause), assim sendo, 

o Mercosul foi criado conforme regras da OMC e da ALADI. 

Sabe-se que os países adotam regimes especiais com incentivo à 

exportação, melhorando o saldo da balança comercial, otimizando a ocupação de mão 

de obra, mantendo assim parte da riqueza em seu território e que esses regimes 

buscam o mercado exterior, assim no caso do Brasil qualquer beneficio em regime 

especial buscará outros mercados exceto o interno. 

Nesse viés, o Paraguai tem como principal foco o mercado brasileiro e dos 

outros integrantes do bloco com o Regime de Maquila para que seus produtos 

ingressem temporariamente em regime de maquila para produção de bens e serviços 

para serem exportados. 

Observando-se tal realidade é correto afirmar em um planejamento 

economico-tributário ser viável, mesmo se levando em conta o custo logístico, a 

implantação de indústrias sob regime maquila para abastecer o mercado intra-bloco, 

pois a matéria prima não sofrera tributação, o valor agregado apenas 1% de I.R. e 

poderá o produto final usufruir de 100% de preferência percentual como originário do 

MERCOSUL. 

E por fim abastecer o próprio mercado Paraguai com o percentual legal 

permitido de destinação de 10% do volume exportado pela Maquiladora. Desta forma, 

para finalizar, uma indústria intra-bloco poderá expandir seus negócios buscando o 

arcabouço legal para reduzir significativamente seu custo operacional e fiscal. 
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O REGIONAL E OS DIVERSOS CONTEÚDOS DO LOCALISMO 
 

REGIONALISM AND THE CONTENTS OF LOCALISM 
 

 
Raphael Carvalho de Vasconcelos* 

 
 
Resumo: O regionalismo econômico constitui um dos temas centrais do direito internacional 
na atualidade. Sob a perspectiva eminentemente comercial, acordos regionais podem, de 
certo, facilitar a liberalização e o aumento dos fluxos comerciais, mas quando incompatíveis 
com a ordem multilateral, tendem a colocar em perigo a coerência do direito internacional. 
Este trabalho tem por objetivo sistematizar o debate acerca do regionalismo econômico na 
doutrina do direito internacional, investigar os conceitos de integração e cooperação em seus 
diferentes graus e, finalmente, estabelecer as atuais perspectivas das iniciativas aproximativas 
de caráter comercial. Seria possível sistematizar o fenômeno conhecido por regionalismo, 
estabelecer suas características principais e identificar elementos objetivos de classificação? A 
questão terminológica deve receber, nesse contexto, atenção especial, posto não haver 
consenso sobre o conteúdo dos termos de referência geralmente empregados pela doutrina. 
Também o prisma das etapas evolutivas da integração econômica tem papel importante no 
estudo do localismo no direito mercantil internacional e, especialmente, de sua relação com o 
sistema multilateral na ordem jurídica global.  

 
Palavras-chave: direito internacional; regionalismo; integração; cooperação;  
 

Abstract: Economic regionalism is one of the main topics of current international law 
studies. From the commercial perspective, regional agreements can certainly improve the 
liberalization of the market and increase trade, but when incompatible with the multilateral 
order, they tend to threat the coherence of international law. The aim of this work is to 
organize the doctrinaire dialogs about economic regionalism and international law, investigate 
the concepts of integration and cooperation at different levels and, finally, to outline the 
current expectations concerning regional initiatives. Is it possible to organize systematically 
the phenomenon known as regionalism identifying its main characteristics and objective 
elements? The terminology shall receive special attention in this context, since there is no 
consensus on the content of the terms of reference generally used in the literature about 
regionalism. The perspective of evolutionary stages of economic integration has also an 
important role in the study of localism in international trade law, especially with respect to its 
relationship with the multilateral system inside the international legal order.  

 
Key-words: International law; economic regionalism; integration; cooperation; 
 
Sumário: Introdução; 1 Regionalismo Econômico; 2 Regionalismo e suas Fases; 3 A 
Integração e o Comunitário; 4 Regionalismo e Multilateralismo: Desafios e Perspectivas; 5 
Conclusão; 6 Bibliografia. 
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A proliferação de iniciativas locais de cooperação e integração econômica e a 

conseqüente necessidade de se inserirem tais acordos na estrutura multilateral de comércio 

trasladaram o regionalismo ao centro da pauta do direito internacional nas últimas décadas. A 

relevância jurídica do tema não se deve hoje apenas aos possíveis benefícios dessas políticas 

aproximativas ou à recorrente relativização dos conceitos clássicos de soberania observada na 

estrutura de algumas das organizações surgidas, mas, principalmente, ao perigo da 

fragmentação do sistema normativo internacional1.  

Nesse sentido e em linhas gerais, quando compatível com as regras estabelecidas no 

âmbito global, uma iniciativa regional poderia muito bem facilitar a liberalização e o 

incremento das correntes de comércio, enquanto, por outro lado e quando incompatível, 

colocaria em risco todas as conquistas multilaterais alcançadas ao longo de uma série de 

negociações.  

No contexto de compatibilização do geral com o específico não se pode afirmar 

atualmente, contudo e ainda, que o regionalismo enfraquece o sistema multilateral, mas 

tampouco se pode asseverar o contrário com certeza2. Os estudos realizados encontram sérias 

dificuldades no estabelecimento de critérios hábeis à consolidação de resultados conclusivos 

e, assim, multiplicam-se as dúvidas em meio a uma série de suposições construídas a partir de 

controvertidas análises do contexto mercantil global atual3. 

Este trabalho pretende sistematizar as linhas gerais do debate em torno do 

regionalismo econômico na doutrina do direito internacional, investigar os conceitos dados à 

integração e à cooperação em seus distintos graus e, finalmente, delinear as atuais 

perspectivas das iniciativas aproximativas locais de caráter comercial. Nessa toada, seria 

                                                 
* Mestre em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, Mestre em Direito Internacional pela Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro, Doutorando em Direito Internacional pela Universidade de São Paulo, Doutorando em Direito 
Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Professor assistente licenciado na Universidade Federal 
Rural do Rio de Janeiro, Secretário do Tribunal Permanente de Revisão do MERCOSUL. Contato: 
raphaelvasconcelos@ig.com.br 

 
1 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. Informe anual 1996. Genebra: OMC, 1996. p. 47. “In verbis”: “La 

proliferación de estos tratados, en especial la clara tendencia de la formación de zonas de libre comercio a escala 
continental, ha suscitado muchas aprensiones acerca de su relación con el sistema de comercio multilateral. Estas son 
principalmente de dos tipos: la compatibilidad entre la liberalización regional del comercio y la multilateral, y la posible 
fragmentación del sistema de comercio internacional al establecerse distintos conjuntos de normas.” 

2 MÜLLER, Harald. Die Chance der Kooperation. Wissenchaftliche Buchgesellschaft: Darmstadt, 1993. p. 76. “In verbis”: 
“In jüngster Zeit ist eine verstärkte Regionalisierung mit der Bildung von Freihandelsräumen (Europäischer 
Wirtschaftsraum, Nordamerikanische Freihandelszone, ASEAN und APEC in Asien) zu verzeichnen. Noch ist nicht 
deutlich, ob diese Entwicklung das globale Handelsregime untergraben oder entlasten wird.” 

3 KHAVAND, Fereydoun A. Le nouvel ordre commercial mondial: du GATT à l`OMC. Paris: Nathan, 1995. pp. 136-137. 
“In verbis“: “Si certains observateurs estiment que l’on s’oriente vers <<une fragmentation de l’économie mondiale en 
grandes zones preferentialles>>, d’autres, au contraire, persistent à croire que la revitalisation des intégrations régionales 
n’entrave en rien la progression de la libéralisation commerciale à l’échelle universelle.“ 
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possível sistematizar o fenômeno conhecido por regionalismo, estabelecer suas características 

principais e identificar elementos objetivos de classificação? 

Sempre sob a ótica do comércio, a questão terminológica serve de ponto de partida na 

primeira parte do trabalho à aferição do conteúdo de termos de referência usualmente 

aplicáveis ao regionalismo. Os distintos graus de aproximação e o prisma evolutivo das fases 

de integração econômica constituem objeto do estudo apresentado em seguida, o qual serve de 

complemento necessário às conclusões do debate terminológico anteriormente empreendido. 

Na terceira parte desta pesquisa, a perspectiva política intergovernamental ou supranacional - 

sob a qual se estruturam as iniciativas regionais de natureza mercantil na ordem internacional 

- serve de introdução ao debate que busca compreender finalmente, ao final, o conteúdo do 

localismo no direito internacional do comércio e as atuais perspectivas de sua interface com a 

ordem jurídica internacional multilateral. 

 

1 Regionalismo Econômico 

 

Fatores econômicos são, em regra, a principal motivação para a criação de iniciativas 

regionais de cooperação, mas tais acordos não se constroem e consolidam apenas sob o 

referido aspecto. Observa-se, nesse sentido, que a análise de marcos jurídicos regionais – de 

natureza comercial ou não - pode partir de três diferentes prismas: daquele instituído no 

Capítulo VIII da Carta da ONU, da análise da cooperação entre Estados em determinada parte 

do globo ou do estudo dos aspectos jurídicos locais e de sua relação com o geral4. 

É de se perceber, ainda, que as distintas esferas - política e cultural, por exemplo - 

apesar de possuírem autonomia e de se desenvolverem de maneira específica, participam e 

integram-se naturalmente à evolução do regionalismo de propulsão eminentemente 

patrimonialista. Difícil restaria admitir, nesse sentido, a existência de uma iniciativa local de 

cunho meramente comercial, é dizer, que não proporcionasse o desenrolar de outras 

realidades em sua sistemática5. 

                                                 
4 MERCADANTE, Araminta de Azevedo. A ONU e os acordos regionais. In: PIMENTEL, Luiz Otávio. (Org.). Direito da 

integração: estudos em homenagem a Werther R. Faria. Curitiba: Juruá, 2001. p.121. “In verbis”: “O problema do 
regionalismo pode ser considerado sob um tríplice aspecto: 1º) strictu sensu, para abarcar a Carta da ONU o Capítulo VIII 
que rege os acordos regionais; 2º) lato sensu, para abranger a cooperação dos Estados, circunscrita a determinada região, 
em matéria política, econômica, social e cultural; 3º) para abordar os aspectos jurídicos do Direito Internacional Regional 
integrado ao Direito Internacional Geral.”  

5 GUSSI, Evandro Herrera Bertone. Soberania e supranacionalidade. In: CASELLA, Paulo Borba. Coord.). Direito de 
integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006. pp. 119-121. “In verbis”: “É lugar comum em determinados matrizes do 
Direito da Integração observações no sentido de que todos os processos jurídicos e políticos existentes nos blocos de 
integração supranacionais são estritamente determinados por fatores ou necessidades de índole econômica. Isso nos parece, 
no entanto, um equívoco a ser observado uma vez que cada uma dessas realidades – economia, política e direito – possuem, 
além de autonomia ontológica, como observamos, necessidades institucionais específicas. Pressupõe, nesse sentido, 
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Antes mesmo que uma definição precisa do termo regionalismo seja estabelecida, 

pode-se afirmar que, independentemente de sua conceitualização jurídica ou econômica, 

contemporânea ou tradicional, trata-se de um dos fenômenos de maior relevância para o 

comércio internacional na atualidade. A importância da aproximação entre sujeitos de direito 

no âmbito regional não reside apenas no incremento da liberdade mercantil, mas também, por 

exemplo, em seu fator inclusivo.  

De fato, testemunha-se hoje forte participação de países em desenvolvimento nesses 

processos cooperativos locais, o que poderia ser compreendido, em ótica meramente histórica, 

como resultado direto do fim de guerra fria e da então vigente polarização político-ideológica 

que dificultava o surgimento de acordos associativos6. Economicamente, entretanto, não se 

pode ignorar que países menos desenvolvidos têm encarado a construção de marcos jurídicos 

regionais sobre o comércio, ainda que instituídos entre membros em vias de industrialização, 

como alternativa possível para se atingir o bem estar de suas populações7. 

Outra questão de extrema relevância para o estudo do regionalismo comporta a 

determinação do conceito jurídico de região, espaço físico estabelecido mediante critérios 

geográficos ou de afinidade, próprio ao surgimento de uma ordem legal internacional 

específica. A proximidade geográfica naturalmente se apresenta, desse modo, como 

característica habilitada, ao menos, a facilitar o surgimento de acordos regionais. Necessário 

se faz admitir, no entanto e da mesma forma, que iniciativas de cooperação e integração 

podem se consolidar entre sujeitos de direito internacional geograficamente afastados, mas 

reunidos por alguma afinidade cultural ou política, por exemplo8. 

                                                                                                                                                         
campos próprios para seus desenvolvimentos. [...] Um outro dado é que a mola propulsora dos processos de integração é a 
dimensão econômica. É em virtude de objetivos econômicos que, a partir do século XX, surgem blocos supranacionais. No 
entanto, são visíveis os desdobramentos políticos e jurídicos que tais uniões, ao mesmo tempo, necessitam e criam.” 

6 LEWANDOWSKY, Enrique Ricardo. Globalização e soberania. In: CASELLA, Paulo Borba; CELLI, Umberto. Direito 
internacional, humanismo e globalidade. São Paulo: Atlas, 2008. p. 295. “In verbis”: “Mesmo com a criação da OMC, a 
partir da Rodada Uruguai do GATT, que representou, num certo sentido, uma vitória do multilateralismo sobre o 
bilateralismo e o pluralismo, a dinâmica regional continuou a fortalecer-se. Especialmente após o término da Guerra Fria, 
surgiram, ou então mudaram d natureza, diversas associações de Estados, com os mais variados propósitos, por meio da 
celebração de acordos regionais de colaboração, sobretudo no Terceiro Mundo, dentre outras razões porque o fim da 
bipolaridade ideológica permitiu a solução pacífica de inúmeros conflitos regionais, não raro estimulados pelas duas 
grandes potências adversárias.” 

7 BASTOS, Lucia Elena A. Ferreira. Organizações internacionais da áfrica. In: MERCADANTE, Araminta; CELLI JUNIOR, 
Umberto; ARAÚJO, Leandro Rocha de. Blocos econômicos e integração na américa latina, áfrica e ásia. Curituba: Juruá, 
2006. p. 295. “In verbis”: “[...] no quadro atual, é possível encontrar, em muitas regiões da África, a aplicação do modelo 
de integração de mercados visto como uma opção para o desenvolvimento econômico. Para a África a formação de blocos 
econômicos significa uma alternativa às antigas relações do continente com países desenvolvidos, pois o objetivo tem sido 
o de diminuir a dependência e promover as relações Sul-Sul.” 

8 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Direito internacional americano: estudo sobre a contribuição de um direito regional 
para a integração econômica. Rio de Janeiro: Renovar, 1995. pp. 12-13. “In verbis”: “Sob os auspícios da Carta da ONU o 
conceito de região continua a ser um problema. Kelsen observa que o parágrafo 1º do artigo 52 não quer se referir a estados 
que estejam ‘em uma relação de contigüidade geográfica’, mas sim no sentido de ‘parcial’, isto é, de acordos concluídos 
apenas por alguns membros da ONU. Virally ao estudar as organizações regionais ou parciais observa que elas são 
formadas por estados que tem ‘afinidades particulares’ e que a aproximação entre os estados na maioria dos casos é 
‘favorecida pela geografia’, mas que outros fatores também podem influenciar. Boutros-Ghali fala no aspecto geográfico, 
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A outorga de preferências regionais em meio aos movimentos protecionistas surgidos 

na década de 30 em resposta à depressão de 1929 é considerada por muitos uma prévia - em 

menor escala, abrangência e com outro enfoque - daquilo que seria conhecido mais tarde no 

âmbito do comércio internacional como regionalismo. A gênese do regionalismo econômico 

ocorreu de fato e definitivamente, nessa toada, no período imediatamente posterior à segunda 

guerra mundial quando, já ao final da década de 40, uma série de movimentos de coordenação 

regional e diversos acordos de cooperação e integração começaram a se formar entre os 

membros da comunidade internacional. 

O desenvolvimento e o aprofundamento das experiências regionais, principalmente no 

que se refere aos temas do comércio, ocorreram de forma paralela e, ao menos aparentemente, 

buscando conformidade com as regras multilaterais do GATT9. Os diversos acordos regionais 

de cooperação e integração firmados pelos membros do acordo geral se transformaram ao 

longo dos anos, assim, em verdadeiros sistemas regionais inseridos - ainda que mediante mera 

notificação - no sistema de comércio global.10  

O progressivo aprofundamento das relações regionais ao longo da segunda metade do 

século XX acabou criando verdadeiro abismo entre a realidade atual e as circunstâncias da 

redação do artigo XXIV do GATT em 1947. Para nortear a aplicação do referido dispositivo 

regulamentador do regionalismo no sistema multilateral aos casos concretos, muito pouca 

utilidade restaria, nesse contexto, à vontade do legislador internacional originário, ou seja, aos 

interesses expressados pelos signatários que elaboraram o texto inicial do acordo. A 

hermenêutica contemporânea do tratado e, principalmente, a aferição da compatibilidade do 

regional com o global nos dias de hoje, deve sublimar o contexto referido e concentrar-se nas 

circunstâncias que se encontram atualmente envolvidas nessa relação11. 

                                                                                                                                                         
mas leva em consideração outros fatores e observa, por exemplo, que uma ‘aliança’ pode se fundamentar na legítima 
defesa coletiva. Vellas considera que uma ‘aliança regional’ é ‘a expressão de uma solidariedade sociológica cuja realidade 
se exprime em uma conduta política e em regra de direito’. Afirma ainda que ela só contribui ‘para a proteção da ordem 
internacional’ se houver uma solidariedade capaz de ‘permitir a organização de um sistema jurídico suficientemente 
aperfeiçoado’ para a solução de litígios. Yepes afirma que a definição da ONU deveria conter os seguintes elementos para 
uma aliança regional: contigüidade geográfica, caráter permanente, caráter geral, mecanismo para a solução de litígios, 
existência de afinidade entre os membros e não ter fins contrários aos da ONU. Rousseau afirma que a aliança regional 
‘repousa ao mesmo tempo na contigüidade geográfica e na comunidade de interesses políticos’. Gonidec caracteriza as 
organizações regionais como aquelas em que ‘os Estados se reúnem por afinidades’, sendo estas podem ser geográficas, ou 
econômicas, ou militares etc.” 

9 General Agreement on Tariffs and Trade, sigla em inglês do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio. 
10 HUDEC, Robert E. The GATT legal system and world trade diplomacy. New York: Praeger Publishers, 1975. p. 195 

observa, entretanto, que "[t]he GATT rules had been drafted in 1947 with an eye to more limited regional arrangements 
such as the Benelux customs union." 

11 AMSTUTZ, Marc; KARAVAS, Vaios. Rechtsmutation: zu Genese und Evolution des Rechts im transnationalen Raum. In: 
Rechtsgeschichte RG 8, 2006. p. 27. “In verbis”: “Das Ziel der Interpretation ist nicht die Entdeckung der Absicht des 
Texturhebers – die Absicht Gottes, des Kaisers, des Papstes oder des Gesetzgebers -, sondern die Generierung von 
>>Rechtssinn<<, die aber immer an die Voraussetzung der interpretativen Selbstbindung einer nomischen Gemeinschaft 
gebunden ist. [...] In der Transnationalität wird das Recht anarchistisch, paideiistisch, transformatorisch. In diesem Drift 
wiederspiegeln sich die >>enterritorialisierten<< Strukturen der Weltgesellschaft, namentlich der Umstand, dass die 
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Por outro lado, característica atemporal das iniciativas regionais de cunho comercial, 

isso é, em regra comum à grande maioria dos acordos preferenciais desse tipo, pode ser 

identificada nos fortes interesses políticos inseridos nos fundamentos das motivações de 

aparência exclusivamente econômica12. De certo, os objetivos imediatos e as justificativas 

concentram-se, via de regra, mormente no âmbito mercantil, mas muitas vezes a questão 

política - direitos humanos, segurança – se sobrepõe ao ânimo integracionista econômico, o 

qual, em diversos casos, apenas existe e se impulsiona em razão daquela13. 

Exatamente a partir de análises políticas do regionalismo surgem determinados 

argumentos teóricos que sustentam constituir a necessidade de se defender de ameaças 

externas a principal motivação ao estabelecimento de um vínculo regional, mesmo nos casos 

daquelas iniciativas eminentemente comerciais. Essa corrente doutrinária, denominada neo-

realismo e bastante difundida nos estudos de relações internacionais, busca promover uma 

abordagem das experiências regionais a partir do sistema internacional, ou seja, de fora para 

dentro e tende a concentrar sua perspectiva nos Estados e no equilíbrio entre tais sujeitos de 

direito internacional nos contextos locais14. 

Ainda sob perspectiva política, outra abordagem do regionalismo pode ser conduzida 

segundo conceitos funcionalistas, tanto de acordo com as teorias clássicas como conforme a 

linha mais atual, ou institucionalista. Este tipo de enfoque dedicava tradicionalmente maior 

importância às formas de cooperação funcional - no campo da infra-estrutura ou educação, 

por exemplo - e sustentava ser a criação de vínculos entre os participantes de uma iniciativa 

regional suficiente para ao mesmo tempo embasar e aprofundar a cooperação.  

Teorias funcionalistas defendiam, inclusive, a separação entre política e economia no 

âmbito regional, paradigma que, com o tempo, deu lugar ao institucionalismo, corrente 

fundada na absoluta interligação dessas duas esferas e, a qual posiciona o regionalismo 

                                                                                                                                                         
Produktion von Weltrecht >>politikfern<< vor sich geht. Diese Mutation des Rechts in Richtung Converscher 
Rechtsprinzipien ist aber ein kreischender, schleppender und schwerfälliger Prozess.” 

12 MATSUSHITA, Mitsuo; SHOENBAUM, Thomas; MAVROIDIS, Petros. The World Trade Organization. Law, Practice 
and Policy. New York: Oxford, 2003. p. 342. “In verbis”: “The principle reason is that non-economic, political interests 
usually motivate economic regionalism. The political reasons for economic regionalism vary but range from ending a cycle 
of war and enmity to enhancing political and economic clout on the international scene.” 

13 JACKSON, John Howard. The world trading system: law and policy of international economic relations. Cambridge, MA : 
MIT Press, 1997.. pp. 172-173. “In verbis”: “[…] it must be recognized that there are policy objectives one could call 
‘noneconomic’ in this context also. Of course, there are links between the rules of trading blocs and a multilateral trading 
system, with such subjects as investment, monetary policy, environmental quality, etc. But there are also clearly links to 
subjects such as human rights, democratization, demilitarization, and other political relationships, such as arms control. 
These links cannot be totally ignored, and indeed it has sometimes been said that economic integration such as that 
experienced in some of the trading blocs (especially Europe) simply would not work satisfactorily even to achieve 
economic goals, without the help of a strong political goal to motivate economic integration.”  

14 SCHULZ, Michael; SÖDERBAUM, Fredrik; ÖJENDAL, Joakim. Regionalization in a globalizing world. London e Nova 
Iorque: Zed Books, 2001. p. 07-09. faz uma profunda análise das abordagens neo-realista, funcionalista e institucionalista 
do regionalismo. 
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econômico, na verdade, sob os estímulos diretos da criação de instituições políticas 

supranacionais ou intergovernamentais. 

Além de sua dimensão política, a integração regional pode ser analisada, ainda, sob 

perspectiva causal – quando ressaltadas questões como proximidade geográfica, tradição e 

interdependência econômica, investigada, em perspectiva finalística, com base na análise de 

seus objetivos ou a partir de sua institucionalização. A textura aberta da redação do artigo 

XXIV do GATT permite que se adote, gize-se, qualquer dessas três linhas de análise e, até 

mesmo, mais de uma delas simultaneamente quando da aferição da compatibilidade entre o 

geral e o específico no âmbito regional15.  

Quando a OMC foi criada em 1994, apenas três de seus 120 membros originais não 

faziam parte de acordos regionais de comércio: Japão, Coréia e Hong Kong16. O especial 

incremento do número de tratados preferenciais celebrados durante os oito anos das 

negociações da Rodada Uruguai do GATT pode ser atribuído, ao lado da já mencionada 

questão política representada pelo fim da polarização da guerra-fria, aos impasses que 

dificultavam os avanços da normatização multilateral17. Nesse sentido e ao menos 

aparentemente, seria possível afirmar que enquanto não se chagava ao texto de uma ata final 

para a rodada, os signatários do acordo geral sentiram-se estimulados a organizar-se 

localmente em busca de soluções pontuais para suas questões mercantis transfronteiriças 

sensíveis.  

Necessário se faz estabelecer, de plano, a existência de certa confusão doutrinária 

acerca do conteúdo dos termos de referência utilizados para descrever as diversas formas, nas 

quais o regionalismo pode se apresentar. Sob tal aspecto, entre os termos cooperação e 

integração, por exemplo, há doutrinadores que estabelecem uma relação de gênero-espécie, 

mediante a qual “cooperação” se referiria ao regionalismo como um todo, de forma mais 

                                                 
15 LOBO, Maria Teresa Cárcomo. Manual de direito comunitário. Rio de Janeiro: Juruá, 2004. p. 204. “In verbis”: “O GATT, 

no seu art. XXIV, reconhece expressamente a importância da integração, em termos de união aduaneira e área de livre 
comércio, ressaltando a sua contribuição para a expansão do comércio mundial. Alguns autores costumam equacionar a 
integração sob três óticas: A dimensão causal; A dimensão finalística; A dimensão institucional. A primeira compreende a 
proximidade geográfica, a tradição, a interdependência econômica e até, riscos de políticas externas. A segunda reporta-se 
às finalidades que se pretendem alcançar através de uma partilha de recursos e o estabelecimento de políticas comuns, 
constituindo a enunciação dos seus objetivos. A terceira implica um conjunto de fatores que caracterizam a natureza 
específica de uma comunidade regional.”  

16 MATSUSHITA, Op. cit., nota 12. p. 342. “In verbis”: “When the WTO was established, all but three of its original 120 
Members were parties to at least one of the 62 regional trade agreements then in force (the three exceptions being japan, 
Korea and Hong Kong).” 

17 CORRÊA, Luiz Fernando Nigro. O MERCOSUL e a OMC: regionalismo e multilateralismo.  São Paulo: Ltr, 2001. p. 85. 
“In verbis”: “Foram vários os fatores que ocasionaram o crescimento dos acordos regionais, dentre eles o atraso na 
conclusão das negociações da Rodada Uruguai, ocasionado pela complexidade de determinadas matérias, e os 
conseqüentes impasses negociais advindos de tais discussões, que levaram muitos países a temer pelo insucesso da própria 
Rodada Uruguai e, conseqüentemente, da própria estrutura multilateral.” 
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genérica, enquanto “integração” implicaria processo mais complexo e profundo de 

aproximação entre os membros de um acordo regional18. 

Para outros autores, entretanto, um termo não estaria contido na amplitude conceitual 

do outro, mas, na verdade, ambos se refeririam a espécies diversas de regionalismo. Nesse 

sentido, “cooperação” serviria para descrever processos menos profundos de aproximação de 

sujeitos de direito internacional, ou seja, se referiria a iniciativas de mera colaboração, 

enquanto “integração” consubstanciaria fenômeno mais amplo, tendente à formação, no 

campo econômico, por exemplo, de, ao menos, uma zona de livre comércio e/ou uma união 

aduaneira19.  

O próprio termo “integração” pode tanto se referir, de maneira mais ampla, a qualquer 

iniciativa com objetivo de buscar soluções uniformes para determinados setores – econômico, 

social, jurídico ou militar20 – quanto, em sentido mais restrito e específico, indicar um 

processo de agrupamento de unidades autônomas de direito internacional na formação de um 

sistema juridicamente coerente e institucionalizado21. Neste segundo conceito, vislumbra-se 

contida na idéia de processo a existência de distintos graus de integração e a necessidade de se 

estabelecer algum tipo de estrutura organizativa burocrática consistente22. 

                                                 
18 OLIVEIRA, Odete Maria de. Regionalismo. In: BARRAL, Welber. O Brasil e a OMC: os interesses brasileiros e as futuras 

negociações multilaterais. Florianópolis: Diploma Legal, 2000. p. 317. “In verbis”: “Com pertinência à terminologia, 
observa-se que a palavra integração pode traduzir diferentes situações. Mais especificamente, o termo integração 
econômica vem sendo usado desde 1942, para definir algumas formas de relações econômicas internacionais e, a partir de 
1950, aparece como conceito para configurar a participação de várias unidades )países), com finalidade de criar uma 
unidade – área regional mais ampla, unificando suas economias em torno dessa constituição – objetivando maior 
liberalização comercial entre seus membros, consolidar elementos de cooperação e aumentar os benefícios econômicos 
dentro da área integrada. Do ponto de vista mais restrito, inicialmente Bela Balassa distinguiu diferenças entre a noção de 
cooperação e de integração. Observando que a cooperação, conceito mais amplo que a integração, pressupõe demandas 
orientadas a reduzir e eliminar as discriminações do comércio de forma geral, enquanto que a integração, processo mais 
complexo, concretiza medidas distintas para suprimir certas formas de discriminação.”  

19 MERCADANTE, Araminta de Azevedo. Os aspectos institucionais da integração latino-americana. In: Revista de 
Informação Legislativa Abril-Junho, 1971. p. 74. “In verbis”: ”A cooperação econômica internacional. Não deve ser 
confundida com o processo de integração econômica, conceito genérico que se aplica globalmente a todas as modalidades 
de cooperação entre Estados e organismos intergovernamentais, visando de maneira geral a melhorar as respectivas 
economias, e, em particular, nos casos dos países em vias de desenvolvimento econômico-social, a assisti-los na aceleração 
desse processo. Estamos, portanto, no campo da cooperação quando os Estados limitam-se a celebrar acordos de 
colaboração econômica, técnica, cultural, sem chegar a abolir as barreiras aduaneiras ou outras formas de discriminação – 
Exemplos: Plano Marshall, Aliança para o Progresso, USAID, OECDE, BID.” 

20 Ibid. p. 73. “In verbis”: ”A integração, em sentido amplo, pode ser entendida como um acordo de vontades entre unidades 
nacionais, para chegar a uma solução uniforme em determinados campos onde a atividade estatal isolada, torna-se 
inoperante ou ineficiente. A integração pode ocorrer no campo econômico, social, cultural, jurídico, militar ou político. Na 
pratica, esses tipos de integração estão vinculados entre si e se completam mutuamente. Ocorre que todos eles participam 
de um processo mais amplo, econômico ou político.” 

21 ETCHEVERRY, Raul Aníbal. MERCOSUR negocios y empresas. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 2001. p. 49. “In 
verbis”: “Estamos seguros de que ‘integración’ no es un término unívoco. Hay diversos caminos de integración, formas o 
estructuras integrativas que conducen al siguiente paso geopolítico de la Humanidad, esto es, la integración por regiones, 
proceso complejo y por momentos desordenado, que preanuncia el camino hacia una organización integrada de alcance 
mundial” 

22 MERCADANTE, Op. cit., nota 19. p. 74. “In verbis”: ”[...] a integração econômica como um processo consiste em agrupar 
unidades econômicas distintas para formar um conjunto coerente que está submetido a centros de decisões específicas. 
Podemos extrair desses conceitos algumas idéias: a) a idéia da dinâmica do processo de integração econômica, que faz 
supor uma diferença de graus de integração, mais ou menos avançados; b) a institucionalização que no sentido empregado 
exprime a criação ou a constituição de alguma coisa, que se personaliza, isto é, de uma nova entidade, segundo planos ou 
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Dessa forma e portanto, a integração - como fenômeno regional aproximativo de 

natureza eminentemente econômica consolidado na segunda metade do século XX - constitui 

termo utilizado em diversos sentidos23. Em síntese e em tentativa de aprisionamento 

conceitual genérico, “integração” costuma referir-se a toda e qualquer iniciativa cooperativa 

local tendente a liberalizar o comércio e/ou reduzir tarifas e, em sentido mais específico, 

descreve um processo que abarca as modalidades de zona de livre comércio, união aduaneira, 

mercado comum e, em última instância, a união econômica24.  

 

2 Regionalismo e suas Fases 

 

Em termos estritamente jurídicos, o regionalismo no comércio internacional se 

apresenta hoje na forma de reduções ou extinções de barreiras ao fluxo mercantil realizadas 

entre e dentro de um grupo específico de sujeitos de direito internacional. Com base nessa 

rasa conceituação, as iniciativas regionais de cunho econômico poderiam ser analisadas sob 

três perspectivas fundamentais: em relação às motivações de sua constituição, à sua estrutura 

formal e quanto à maneira, mediante a qual seu marco normativo evolui25. 

No que se refere às motivações iniciais desses acordos locais, mesmo aqueles de 

cunho eminentemente econômico possuem em sua origem, conforme mencionado, fortes 

componentes políticos impulsionadores, os quais tendem a, por exemplo, influenciar na 

diversidade de matérias reguladas pela ordem legal regional. Já a análise estrutural se ocupa 

fundamentalmente da identificação do grau de institucionalização atingido pela ordem 

normativa e favorece a observação, por exemplo, das características intergovernamentais ou 

supranacionais do processo decisório, o diagnóstico de existência ou não de personalidade 

jurídica e a aferição da existência de um sistema de solução de controvérsias implementado e 

operante. 

                                                                                                                                                         
bases preestabelecidos, sob imposição de regras que passam a regê-la enquanto existente; c) a aproximação de unidades 
econômicas distintas, a fim de formar um conjunto coerente; d) a aproximação dos sistemas nacionais de decisão.” 

23 Também descrito por DALLA VIA, Alberto Ricardo. Derecho constitucional econômico. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1999. pp. 635-636. “In verbis”: “La integración económica es un fenómeno característico de la segunda mitad del siglo 
XX, entendiéndose por integración el proceso por el cual se elabora un conjunto de medidas destinadas a suprimir las 
discriminaciones entre unidades económicas pertenecientes a distintos países, planteándose grados diferentes de 
interacción: zona de libre comercio, unión aduanera, mercado común.” 

24 CASELLA, Paulo Borba. MERCOSUL: exigências e perspectivas – Integração e consolidação de espaço econômico 
(1995-2001-2006). São Paulo: Ltr, 2006. pp. 33-34. “In verbis”: “Dentre as modalidades possíveis de integração contam-
se, como tipos principais, a zona de livre comércio, a união aduaneira e o mercado comum, com a possibilidade de 
evolução subseqüente rumo a mercado interno ou mercado único, podendo alcançar os patamares de união econômica e 
monetária, ou mesmo de grau maior ou menos de união política.” 

25 BLACKHURST, Richard; HENDERSON, David. Regional integration agreements, world integration and the GATT. In: 
ANDRESON, Kym; BLACKHURST, Richard. Regional integration and the global trading system. Nova York: Harvester 
Wheatscheaf, 1994. p. 409. “In verbis”: “The wider effects of a particular RIA depend on three interrelated factors: the 
original motives that gave rise to its formation, the form that it takes, and the way in which it changes over time.” 
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No que tange ao prisma evolutivo de estudo do regionalismo econômico, esse acaba 

exigindo a aplicação do modelo de fases de integração, o qual possui na zona de livre 

comércio sua aproximação mais modesta e na união política seu nível integrativo mais 

complexo. Cumpre salientar, aqui, que a integração comercial como fenômeno cooperativo 

pode ocorrer, nesse sentido, tanto no plano regional, por meio da criação de uma organização 

preferencial local, ainda que superficialmente estruturada como uma zona de livre comércio, 

ou, como nos exemplos europeus do século XIX, pela constituição de uniões federativas, mas 

também no âmbito multilateral, quando observadas atualmente as conquistas aproximativas 

do sistema GATT/OMC26.  

Modelo – ou fase – de integração de extrema relevância para a conclusão de qualquer 

acordo mercantil regional seria, nesse contexto, aquele representado pelos territórios 

aduaneiros – as chamadas uniões aduaneiras. A unificação tarifária e obrigacional do 

comércio entre a economia regional e terceiros constitui a verdadeira essência das 

organizações regionais de integração comercial e das federações nacionais. Quando 

definitivamente institucionalizados, tais entes passam a ser, inclusive, admitidos como 

sujeitos de direito unos e habilitados, portanto, a ingressar como membros do sistema 

multilateral do GATT/OMC. 

A concepção dos distintos graus de integração com base em um esquema fásico - 

estruturado como um processo - traz consigo a idéia de que os distintos níveis cooperativos 

não competem necessariamente entre si. De fato, todos esses modelos, desde as rudimentares 

concessões em sede de zonas de livre comércio até a consolidação da integração política nas 

uniões confederativas, propõem a possibilidade de alcance de resultados específicos de 

aproximação que, a partir das perspectivas de análise disponíveis, podem ter sido apontados 

como objetivos originários ou simplesmente caracterizar conseqüência de toda uma evolução 

estrutural27. 

Há que se salientar que a integração européia, com seu vanguardismo e profundidade, 

poderia, sim, servir de modelo às demais iniciativas regionais, desde que ressalvado restasse 

seu escopo originário de formação de um mercado comum, consolidado hoje em uma 

verdadeira união econômica entre grande parte de seus membros. A identificação desse 

                                                 
26 MESTRAL, A. de. NAFTA: a comparative analysis. In: Recueil des Cours. Academie de Droit International de la Haye, 

tomo 275, 1998. pp. 232-240. A classificação apresentada pelo autor parece não incluir, entretanto, as uniões aduaneiras – 
territórios aduaneiros - dentro dessa classificação. 

27 Ibid. p. 240. “In verbis”: “[…] it is my thesis that a number of distinct levels of international economic integration can be 
distinguished in contemporary international relations. Each level of integration has its own logic, its own potential and its 
own limits. What is possible at one level is not necessarily possible at another and the logic of one should not be confused 
with the others and cannot be easily transposed into them.” 
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objetivo inicial do referido processo aproximativo deve servir de filtro essencial para que 

equívocos sejam evitados na comparação com iniciativas menos ambiciosas28 e, nesse sentido, 

a integração em profundidade não serviria de parâmetro, portanto, a modelos de regionalismo 

que intencionassem simplesmente facilitar o comércio regional sem aprofundamento 

cooperativo29. 

Conforme já salientado anteriormente, os estudos relacionados ao comércio regional e, 

mais especificamente, aos sistemas jurídicos regionais de comércio seguem, via de regra, o 

modelo tradicional de fases de integração30 que prevê, inicialmente, a constituição de uma 

zona de livre comércio, a qual, com o aprofundamento da cooperação regional, tende a evoluir 

para uma união aduaneira e, em seguida, a formar um mercado comum31. Nessa linha teórica, 

um acordo regional revestido de características de mercado comum naturalmente 

aperfeiçoaria a estrutura supranacional de seus órgãos e convergiria a uma união de fato, 

quarta e última etapa do processo, conforme observado na atual estrutura da União 

Européia32.  

                                                 
28 CASELLA, Paulo Borba. Comunidade européia e seu ordenamento jurídico. São Paulo: Ltr, 1994. p. 264. “In verbis”: 

“Antes de mais nada, o direito comunitário pode servir de modelo concreto, além de inspiração, como já verificado, para 
outras empreitadas de integração, desde que colocada a condição precisa de que os esforços somente se justificam em vista 
dos objetivos perseguidos pelos Tratados de Paris e de Roma, de integração econômica, expressa para a criação de um 
mercado comum, atualmente em transformação para o patamar de união econômica. [...] Esta circunstância poderia ser 
invocada para justificar a comparação entre a Comunidade Européia e outras tentativas de integração, que jamais 
ultrapassaram o estágio de zona de livre comércio, tais como o EFTA e a ALALC, e sua sucessora ALADI, ou como se 
esboça ao menos em sua fase atual, o MERCOSUL [...].”  

29 LINARES, Antonio. Aspectos jurídicos de los sistemas de integración económica. Caracas: Universidad Central de 
Venezuela - Facultad de Derecho, 1969. pp. 9-10. já na década de sessenta buscava classificar os processos de integração 
com base no grau de cooperação buscado pelas partes nos acordos, “in verbis”: “Conviene también destacar los conceptos 
más generalizados relativos a lo que se entiende por “integración” y por “comunidad económica”. Se ha definido que la 
integración es el status jurídico por el cual los Estados hacen entrega de algunos de sus atributos de soberanía a poderes 
supranacionales, para dejar constituida una zona dentro de la cual puedan circular libremente y obtengan igual tratamiento 
los servicios, las personas, los capitales y los bienes, mediante la armonización y práctica de una sola política. La 
comunidad económica consiste en la forma más completa de integración, por lograr que dentro de un solo marco se fundan 
regímenes fiscales, las políticas laborales y de seguridad social, los regímenes monetarios, se produzca la supresión de las 
barreras aduaneras, y el establecimiento de la tarifa única con respecto a terceros países.” 

30 LOBO, Op. cit., nota 15. p. 205-206. “In verbis”: “O processo de integração comporta diferentes modalidades, que podem 
ser autônomas ou constituir fases para graus mais acentuados, em que cada modalidade inclui as características da anterior 
e acrescenta-lhe novos elementos de integração. São elas: Zona de Livre Comércio – Free Trade Zone; União Aduaneira – 
Customs Union; Mercado Comum – Common Market; União Econômica e Monetária – Economic and Monetary Union. A 
Zona de Livre Comércio é caracterizada pela livre circulação de mercadorias [...] A União Aduaneira acrescenta à 
liberdade de circulação de mercadorias [...] uma tarifa externa comum – TEC [...] O Mercado Comum associa à liberdade 
de circulação de mercadorias e à tarifa externa comum, três outras liberdades: a de circulação de pessoas, de serviços e de 
capitais [...] A União Econômica e Monetária constitui o grau máximo da integração, representando a junção das duas 
partes, a econômica e a monetária, num todo único.” 

31 SCHULZ, Op. cit., nota 14. p. 10. Citando Balassa,“in verbis”: “In the mindset of most neoclassical economists there has 
conventionally existed only ‘one theory’, namely what here is labeled the orthodox theory of regional economic integration 
(sometimes referred to as trade integration or market integration). The customs union concept constitutes the foundation of 
this theory. It involves the creation, in linear succession, of increasingly more advanced stages of economic integration: 
preferential trade area, free trade area, customs union, common market, economic union and political union.” 

32 Ibid. p. 03. “In verbis”: “At the lowerest stage is a preferential trade area whereby member countries charge each other 
lower tariffs than those applicable to non-members, while preventing the free movement of goods within the area. The 
second stage is a free trade area in which tariffs and quotas are eliminated among members, but each country retains its 
own tariffs against imports from non-members. A custom union goes further: in addition to sharing a free trade area, 
members erect a common external tariff. The common market is a more developed stage of integration. It combines the 
features of the costumes union with the elimination of obstacles for the free movement of labor, capital, services and 
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3 A Integração e o Comunitário 

 

Ainda que a necessidade de estabelecimento de classificações e a delimitação de 

conteúdos precisos para os termos utilizados sejam inerentes ao estudo do direito, cada vez 

mais a doutrina percebe que os limites conceituais entre cooperação e integração no âmbito do 

direito internacional não se sustentam. Nesse sentido, idiossincrasias estruturais das 

organizações regionais impediriam seu agrupamento sob terminologias rígidas capazes de 

indicar radicais diferenças entre elas33, ainda que o termo integração indique comumente uma 

aproximação maior que cooperação. 

Especificamente quanto ao grau de integração almejado pelas iniciativas regionais, 

surgem, na classificação proposta pelos juristas para os fenômenos locais, referências ao 

chamado “direito comunitário” e discussões acerca de particularidades que o destacariam do 

chamado direito de integração. Observado como ramo quase destacado, o direito de 

integração consubstanciaria, por um lado e nesse sentido, um desdobramento, mas não uma 

espécie autônoma do direito internacional público34, enquanto o direito comunitário apenas 

emergiria após a completa e efetiva conclusão de um processo de integração e serviria hoje 

exclusivamente para descrever a experiência aproximativa européia35. 

                                                                                                                                                         
persons (and entrepreneurship). The next step on the ladder is an economic union, which involves a common currency 
and/or the harmonization and unification of monetary, fiscal and social policies. Political integration constitutes the 
ultimate stage of economic integration, and it presupposes the unification of economic and political policies, and that the 
central supranational authority not only controls economic policy but is also responsible to a common parliament.” 

33 LIQUIDATO, Vera Lúcia Viegas. Direito internacional público e direito da integração: desafios atuais. In: CASELLA, 
Paulo Borba. Coord.). Direito de integração. São Paulo: Quartier Latin, 2006. pp. 76-77. “In verbis”: “[...] a distinção entre 
‘cooperação’ e ‘integração’ deve ser relativizada. É muito simples estabelecer uma linha divisória radical, entre a 
cooperação 9área de preferência tarifária, zona de livre comércio, zona de união aduaneira), e a integração (zona de 
mercado comum, zona de união política e monetária e defesa externa comum). Mesmo nos casos em que ainda não se 
estabeleceu uma união aduaneira completa (cooperação), podem já estar presentes alguns elementos preparatórios do 
terreno de um mercado comum (integração), como, por exemplo, o Protocolo do MERCOSUL, de reconhecimento de 
diplomas, dentre vários outros.” 

34 Ibid. pp. 66-67. “In verbis”: “O Direito de Integração é sim um ramo novo do Direito, um desdobramento do Direito 
Internacional [...] mas não podemos aqui dizer que o Direito de Integração é um sub-ramo do Direito Internacional Público 
Clássico, porque entendemos que entre o Direito Internacional Público Clássico e o Direito de Integração pode ser 
visualizado o que podemos chamar de Direito Internacional Público Hodierno (Direito Internacional da Idade 
Contemporânea).” Também KOSKENNIEMI, Op. cit., nota 40. p. 15. parte da premissa de que a integração regional se 
harmonizaria de alguma maneira com os conceitos clássicos de interação entre soberanias, “in verbis”: “Though it is a 
significant theme [international integration], it, too, is usually treated as a ‘new development’, existing somewhat 
uncomfortably with the classical law of inter-sovereign relations. Whatever the challenges it poses to the classical law, 
most lawyers have clearly not seen it as such an anomaly in their system as to occasion the need for a ‘paradigm-change’. I 
shall not pursue the question whether they have succeeded in integrating it in the body of inter-sovereign law. I shall 
assume that they have and shall not discuss the possible tension between the two.”  

35 LEWANDOWSKY, Op. cit., nota 06. p. 296. “In verbis”: “No acordo de preferência comercial, na zona de livre comércio 
e na união aduaneira, as relações entre os parceiros são disciplinadas pelo direito internacional clássico, visto que as 
decisões emanam de órgãos com caráter intergovernamental, ao passo que, no mercado comum e na união econômica, elas 
estão sujeitas a um novo tipo de direito, o comunitário, de natureza supranacional.” 
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Dessa forma, os resultados de um processo regional de integração teriam o condão de 

afastar de maneira inevitável as incipientes estruturas decisória, jurídica e institucional típicas 

do direito internacional geral e aproximariam o sistema, portanto, àquele característico das 

estruturas domésticas de um Estado sem que, entretanto, houvesse necessariamente a 

formação de uma confederação. Nesse limite entre direito interno e internacional encontrar-

se-ia, assim, a seara do direito comunitário e, atualmente, este se referiria tão somente ao 

ordenamento jurídico da União Européia36. 

O marco legal comercial regional europeu teve origem, de certo, concomitantemente a 

outros movimentos de coordenação e cooperação regional emergentes no contexto continental 

posterior a segunda guerra37, mas apenas ele - o Direito Comunitário Europeu38 - consolidou-

se na exata medida do ortodoxo modelo de fases de integração, viabilizado, principalmente, 

pela adoção, ao longo de sua evolução, de estruturas supranacionais de decisão39. 

Importante se faz ressaltar que o grau de vinculação dos membros de uma iniciativa 

regional às decisões emanadas pelos órgãos comuns constitui elemento crucial a essa outra 

diferenciação terminológica incipiente no estudo do regionalismo e única característica 

realmente capaz de sugerir com precisão sua fronteira conceitual. Dessa forma, no caso das 

estruturas regionais intergovernamentais, é dizer, dependentes de mecanismos de 

internalização decisória e de consenso, o âmbito de estudo seria aquele do direito de 

integração, enquanto, por outro lado, quando atingido o processo decisório submetido ao 

princípio da maioria e à vinculação cogente dos membros, a estrutura conformaria 

características supranacionais e o direito seria, conseqüentemente, comunitário40. 

                                                 
36 LIQUIDATO, Op. cit., nota 33. p. 60. “In verbis”: “[...] ‘Direito Comunitário’ denotaria o ramo do Direito cujo objeto de 

estudo é, em grossas linhas, o ordenamento jurídico da União Européia, restando a expressão ‘Direito da Integração’, hoje, 
para abranger as demais experiências integrativas. Dessa forma, pode-se dizer que a espinha dorsal do Direito de 
Integração foi extraída do Direito Comunitário, possuindo este especificidades da realidade européia e caminhando aquele 
para o campo de uma teoria abrangente tanto dos blocos de cooperação quanto os de integração.”  

37 Estudo detalhado do contexto histórico europeu no pós-guerra em STREINZ, Rudolf. Europarecht. Heidelberg: C.F. 
Müller Verlag, 2001. pp. 6-7. 

38 Aqui entendido como direito estudado a partir da estrutura de um mercado comum consoante BASSO, Maristela. 
Perspectivas do MERCOSUL através de uma visão econômico-jurídica. In: Revista de Derecho Privado y Comunitário. 
Buenos Aires: nº 14 pp. 455-467, 1997. p. 461. “In verbis”: “O Direito comunitário, ou Direito da integração, é aquele que 
vamos estudar nas faculdades de Direito e que os europeus já estudam. Esse nasce e se desenvolve nas zonas de ‘mercado 
comum’, dos processos de integração e formação de blocos econômicos de Estados [...]”. 

39 BASSO, Maristela. MERCOSUL: os limites entre o direito internacional e o direito da integração. In: Estudos Jurídicos, 
vol. 27, nº 71, Setembro/Dezembro 1994, p. 76. “In verbis”: “É um direito [direito comunitário] dotado de autonomia 
científica, que não é nem de Direito Internacional num Direito interno; é um direito supranacional.” 

40 GOMES, Eduardo Biacchi. A supranacionalidade e os blocos econômicos. Revista do Direito Constitucional e 
Internacional. São Paulo, n. 53, pp. 310-335, out./dez. 2005. p. 323. “In verbis”: “Distinta é a natureza jurídica do Direito 
Comunitário e do Direito Internacional Público. Carmen Lúcia Antunes Rocha explica a diferença entre Direito 
Comunitário e Direito da Integração. ‘Aquele [o Direito Comunitário] tem natureza, fonte, objeto e características diversas 
do Direito Internacional. Entende-se que , não obstante as características serem diversas por se tratar de um ordenamento 
jurídico próprio, o Direito Comunitário tem sua origem no Direito Internacional Público, porque próprio de uma 
Comunidade de Estados que afirmam o elo formador de uma composição política supra-estatal porém não estranha ao 
Estado. Já o denominado direito da integração é, reafirme-se, um conjunto das normas de Direito Internacional formuladas 
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Esse direito comunitário, surgido a partir e baseado na supranacionalidade, a qual tem 

como elemento central o abandono dos processos decisórios por consenso e unanimidade em 

detrimento do chamado princípio da maioria41, acabou consubstanciando campo fértil para 

conflitos doutrinários acerca de seu posicionamento como ramo autônomo do direito. O 

debate gira em torno, principalmente, de sua natureza jurídica e de sua relação com o direito 

internacional geral e enquanto tradicionalistas, de um lado, apontam a existência de um direito 

internacional comunitário, autonomistas defendem sua caracterização como ramo sui generis 

do direito42. 

As controvérsias acerca de seu posicionamento didático não modificam, entretanto, o 

elemento caracterizador de seu destaque do direito internacional geral: a supranacionalidade. 

Tal característica deve ser, assim, compreendida a partir da existência de uma ordem jurídica 

amparada em órgãos políticos capazes de normatizar de maneira vinculante às partes-

contratantes nos limites dos poderes delegados. A ordem, composta pelo órgão normatizador 

e pelas normas por ele editadas, conformaria, portanto, a própria estrutura supranacional43. 

Nesse contexto, a delegação de competências posiciona-se como elemento central da 

supranacionalidade posto não se tratar de uma relação hierárquica entre a ordem regional e a 

interna, mas, na verdade, de uma separação de matérias por meio da qual os Estados decidem 

voluntariamente entregar competências às instituições regionais44. 

                                                                                                                                                         
e aplicáveis no processo de integração dos Estados conformadores de uma pessoa jurídica de Direito Internacional derivada 
da integração das partes e que são recepcionadas no ordenamento interno’.” 

41 STREINZ, Op. cit., nota 37. p. 48. “In verbis”: “Übereinstimmend gefordertes riterium der Supranationalität einer 
Gemeinschaft ist deren Möglichkeit, verbindliche Beschlüsse zu fassen, die die Mitgliedstaaten auch gegen deren Willen zu 
einem bestimmten Verhalten verpflichten können. Dies kann durch die Schaffung von Beschlußorganen geschehen, in 
denen gar kein oder nicht alle Mitgliedstaaten vertreten sind (unabhängiges Beschlußorganen) oder in denen alle 
Mitgliedstaaten vertreten sind, die aber mit Stimmenmehrheit entscheiden können (Majoritätsprinzip).” 

42 Ibid. pp. 44-45. “In verbis”: “Die Frage nach der Rechtsnatur der Europäishcen Gemeinschaften und damit auch der 
Rechtsnatur des Gemeinschaftsrecht ist streitig. Im wesentlichen lassen sich zwei Hauptrichtungen unterscheiden. 
Streitpunkt und Kriterium ist die Frage, ob das Gemeinschaftsrecht dem Völkerrecht zuzuordnen ist oder nicht. Nach der 
insbesondere von Europarechtlern, die auch Völkerrechtler sind, vertretenen Auffassung (in der Terminologie von 
Schweitzer/Hummer, Rn 74: ,,Traditionalisten”) ist das Gemeinschaftsrecht Völlkerrecht. Denn das primäre 
Gemeinschaftsrecht sei durch völkerrechtliche Verträge entstanden und entstehe weiterhin durch völkerrechtliche Verträge  
zwischen den Mitgliedstaaten als Völkerrechtssubjeten. […] Nach der Auffassung der ,,Autonomisten” stele das 
Gemeinschaftsrecht kein Völkerrecht dar, sondern eine ,,eigenständige” Rechtsordnung sui generis.”  

43 LABRANO, Roberto Ruiz Diaz. Hacia un tribunal de carácter supranacional en el MERCOSUR. In: Desafios del 
MERCOSUR. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997. pp. 159-160. “In verbis”: “Terminológicamente la expresión 
supranacionalidad posee extracción política, por lo que podemos establecer un concepto político de la supranacionalidad, 
pero tiene también connotación jurídica y, por tanto, podemos hurgar en el contenido jurídico de la supranacionalidad. 
Desde un punto de vista jurídico, que es el que nos interesa, tiene en principio tres enfoques posibles, como orden jurídico 
supranacional, como norma jurídica supranacional y como órgano jurisdiccional supranacional, sin limitar la posibilidad de 
otras divisiones. Es que si aceptamos para un espacio integrado la posibilidad de existencia de un orden jurídico 
supranacional, admitimos por inferencia la existencia de un órgano político capaz de dictar normas comunitarias 
obligatorias, que en conjunto representan un orden jurídico sui generis, diferente del nacional y aun del internacional 
clásico, que además se relaciona con éstos pero que no se confunde. Este conjunto de normas genera un derecho que actúa 
en un plano paralelo y coexistente dentro de su campo o competencia.”  

44 DALLA VIA, Op. cit., nota 23. pp. 633-634. “In verbis”: “[…] el concepto de ‘supranacionalidad’ que ha adoptado el 
derecho comunitario y que no consiste en una relación jerárquica de superioridad del derecho comunitario por sobre el 
derecho interno de cada uno de los países, sino que se trata de una separación de materias en las que los Estados, de manera 
voluntaria, han decidido ‘delegar’ competencias mediante mecanismos específicos en cada una de las respectivas 
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Sua autonomia como ramo específico não exclui, entretanto, a existência no direito 

comunitário de instrumentos claramente estruturados com base no direito internacional 

público, os quais, no âmbito específico do regionalismo europeu, se verificariam nos tratados 

marcos, é dizer, no chamado direito primário europeu. Por outro lado, identificáveis seriam 

também, nesse contexto, normativas de características autônomas, ou seja, direito secundário, 

direito comunitário derivado, ainda que tal debate em torno de sua natureza jurídica apresente 

poucas conseqüências jurídicas relevantes45.  

Grande importância emerge, em todo esse contexto, do entendimento da integração 

regional como um processo, posto possibilitar a sugestão da adoção do modelo de fases que 

partiria da formação de uma zona de livre comércio e gradualmente convergiria à formação de 

uma união econômica e monetária. Cumpre ressaltar, ainda, que alguns autores insistem em 

apartar, todavia, a formação de zonas de livre comércio e de uniões aduaneiras do objeto de 

estudo do direito de integração e posicionam tais iniciativas no conceito de cooperação 

regional. Sob tal classificação, apenas a partir da formação de um mercado comum, ou seja, 

abrangendo-se também a união política e econômica e a confederação, estaria configurado o 

direito de integração46. 

Independentemente da nomenclatura utilizada, a compreensão evolutiva da 

aproximação econômica admite que se atinja, ao final, uma união política de fato, tanto na 

forma de uma confederação quanto, um pouco mais projetivamente, de um Estado, a exemplo 

do ocorrido durante a constituição da Itália e da Alemanha47. O resultado confederativo não 

                                                                                                                                                         
constituciones y sujetando tal delegación, según hemos visto al control de constitucionalidad por parte del Tribunal 
Constitucional. \La supranacionalidad en este caso no tiene nada que ver con la superioridad del antiguo ius gentium sobre 
los pueblos conquistados ni tampoco puede compararse con la subordinación que en el derecho colonial tenía la colonia 
frente al Estado principal.” 

45 STREINZ, Op. cit., nota 37. p. 47. “In verbis”: “Naheligend ist die Frage, ob diese Einordnung auch von praktischer 
Bedeutung ist. Dies ist insofern zu verneinen, als aus einer Klassifikation allein rechtliche Folgerungen nicht abgeleitet 
werden können.”  

46 BASSO, Op. cit., nota 38. pp. 455-467, 1997. pp. 455-467, 1997. p. 459. “In verbis”: “Vários são os níveis de colaboração 
econômica multilateral que podem aproximar os Estados: Etapas de cooperação econômica: 1ª Zona de Livre Comércio: 
implica a eliminação e ou redução das taxas aduaneiras e restrições ao intercâmbio. Ex.: NAFTA (North American Free 
Trade Área); 2ª Zona de União Aduaneira ou Alfandegária: implica o livre comércio e o estabelecimento de uma tarifa 
externa comum (TEC). Ex.: Grupo Andino; Etapas de integração econômica: 3ª Zona de Mercado Comum: implica o livre 
comércio, a união aduaneira e mais a livre circulação de pessoas, serviços, bens, mercadorias e capitais. Ex.: CEE depois 
de dezembro de 1992; 4ª Zona de União Política e Econômica: implica o mercado comum, além de um sistema monetário 
comum, uma política externa de defesa comuns. Ex.: União Européia com a ratificação do Tratado de Maastricht, ou 
Tratado da União (prevista para 1997, ou, mais tardar, 1999); 5ª Zona, Confederação: implica a união política e econômica 
mais a unificação dos direitos civil, comercial, administrativo, fiscal, etc.”. Importante ressaltar que a mesma autora em 
BASSO, Maristela. A estrutura institucional definitiva do MERCOSUL. In: Estudos Jurídicos, vol. 27, nº 69, Janeiro/Abril 
1994, pp. 55-56, descreve as mesmas etapas cooperativas como “níveis de colaboração econômica” abarcados sob o termo 
“integração”.  

47 CASELLA, Op. cit., nota 24. pp. 34-35. “In verbis”: “Os desdobramentos possíveis de projeto de integração, a partir da 
plena configuração de mercado comum, podem e freqüentemente terão concomitantemente efeitos de unificação política, 
em maior ou menor grau, como perfeitamente exemplificam tanto os processos de unificação da Alemanha como da Itália, 
no século passado.” 
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precisaria, ressalte-se, encontrar-se contido no elemento volitivo aproximador inicial, mas 

muito bem surgir e sedimentar-se como objetivo ao longo do processo. 

Em meio a todas as incertezas doutrinárias quanto ao conteúdo de referência das 

expressões freqüentemente utilizadas pela doutrina internacionalista para as organizações 

regionais, a integração pode ser definida finalmente como um processo gradual de cooperação 

entre sujeitos de direito internacional necessariamente conduzido e guiado por uma vontade 

comum que, a partir da relativização do conceito clássico de soberania, dá origem ao chamado 

direito de integração, mas não necessariamente tende à formação de uma comunidade 

supranacional48. 

 

4 Regionalismo e Multilateralismo: Desafios e Perspectivas 

 

O término da guerra-fria e o conseqüente fim da polarização ideológica da 

comunidade internacional criou ambiente ideal ao surgimento de novos panoramas 

aproximativos na comunidade internacional49. Agrupados sob o termo “novo regionalismo”, 

tais iniciativas surgiram como resultado direto das profundas alterações estruturais ocorridas 

nas relações internacionais no fim do século XX e apartaram-se, portanto, das questões 

políticas determinantes das iniciativas regionais imediatamente posteriores à segunda guerra 

mundial50. 

Parte da doutrina especializada vislumbrou nessa alteração de paradigmas, ainda que 

superficialmente, uma verdadeira transição entre o antigo modelo impositivo e autocrático e 

um novo fenômeno associativo de características mais espontâneas e democráticas51. O novo 

                                                 
48 BASTOS, Op. cit., nota 07. p. 266. “In verbis”: “De forma geral, quando se pensa num processo de integração regional, 

pressupõe-se que este deve girar em torno de um projeto que abarca uma vontade comum, certos interesses conjuntos, 
determinadas condições e potencialidades econômico-financeiras, de tal forma que se possa alcançar o êxito esperado.” e 
CASELLA, Paulo Borba. Elementos de direito comunitário. Tese de Livre-Docência apresentada à FADUSP: São Paulo, 
1993.. p. 421. “In verbis”: “Em contraposição à cooperação clássica, a admissibilidade da divisão do conceito de soberania 
leva a tipo essencialmente diverso de relações internacionais, que se poderia enquadrar sob o título ‘direito da integração’, 
para caracterizar a diferença, em relação às demais zonas de direito internacional, que se vinculam à simples 
regulamentação jurídica da convivência, ‘coexistência’, ou, no máximo ‘cooperação’ entre Estados soberanos. É a primeira 
a modalidade adotada pelos países da Europa ocidental, que optaram pela construção de conjunto mais amplo, mais 
diversificado e mais potente, através da adoção dessa modalidade de organização supranacional.” 

49 SCHULZ, Op. cit., nota 14. p. 03. “In verbis”: “Regionalism is predominantly a post-Second World War phenomenon, 
although the protectionist trend of the 1930’s is sometimes seen as constituting the first wave. During the 1950s and 1960s 
regionalism was seen as an important strategy for achieving security, peace, development and welfare, particularly but by 
no means only in Europe.” 

50 Ibid. p. 03. “In verbis”: “The ‘new regionalism’ refers to a phenomenon, still in the making, that began to emerge in the 
mid-1980s, starting in Europe with the White Paper and the Single European Act, and gradually turning into a truly 
worldwide phenomenon. […] the new regionalism is associated with or caused by a multitude of often interrelated 
structural changes of and in the global system.” 

51 Ibid. p. 04. “In verbis”: “The content of the new regionalism has also changed. The old regionalism was often imposed, 
directly or indirectly, from outside and above, in accordance with the bipolar structure of the Cold War and mainly in the 
interests of the superpowers (hegemonic regionalism). The current trend towards regionalism is a more spontaneous 
process emerging from below and from within the region itself.”   
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regionalismo teria incorporado a sociedade e o mercado, na visão desses autores, ao debate 

integracionista e diminuído, conseqüentemente, a preponderância dos Estados nacionais52 

favorecendo a criação de um ambiente negocial, no qual tanto países desenvolvidos quanto 

em desenvolvimento encontrariam muito mais facilmente oportunidades53.  

Com ou sem ter tido seus paradigmas de constituição e consolidação alterados, o 

regionalismo, em seu sentido amplo, é dizer, como acordo de vontades em torno de objetivos 

cooperativos, deve ser, ainda, devidamente destacado da regionalização, ou seja, do fenômeno 

espontâneo e, portanto, descoordenado de aproximação cultural, social, econômica e política 

em um espaço geográfico específico54. 

Inseridas nesse novo contexto, as iniciativas de integração econômica que se 

consolidaram na década de 90, surgidas em meio às conquistas do multilateralismo, alteraram 

os conceitos tradicionais de regionalismo baseados no protecionismo e acabaram 

incorporando perspectivas econômicas eminentemente liberais - ou neoliberais - às suas 

estruturas normativas e administrativas55. Essa dinâmica específica, caracterizadora do 

chamado “regionalismo aberto”, simplesmente reverbera a máxima multilateral de que os 

esforços para o fomento do comércio regional devem, acima de tudo, ajustar as iniciativas 

                                                 
52 Ibid. p. 05. “In verbis”: “[...] the renewed trend of regionalism is a complex process of change occurring as a result of 

global, regional, national and local interactions, simultaneously involving state as well non-state, market and society actors. 
It is not possible to decide which level is dominant, because actors and processes at various levels interact and relative 
importance differs in time and space.” 

53 OLIVEIRA, Op. cit., nota 18. p. 319. “In verbis”: “Em suma, para o novo regionalismo há diversas razões na participação 
entre unidades desenvolvidas e em desenvolvimento: países desenvolvidos – a) participação em áreas de forte potencial de 
crescimento econômico; b) colaboração política em zonas de possíveis conflitos militares; c) preferência à liberalização 
comercial unilateral frente ao sistema multilateral que impõe a cláusula da nação mais favorecida; países em 
desenvolvimento; - a) maior cooperação econômica e política com os países em desenvolvimento; b) manutenção de um 
elevado grau de liberação econômica frente as pressões protecionistas interiores; c) participação no mercado internacional 
dos países desenvolvidos frente a previsíveis correntes protecionistas destes países.” 

54 SCHULZ, Op. cit., nota 14. p. 05. “In verbis”: “It is crucial to distinguish regionalism from regionalization. Often the 
distinction is not made at all or there is excessive emphasis on regionalism, defined as ‘a strateled or states-led project 
designed to reorganize a particular regional space along defined economic and political lines’ In our conceptual toolbox, 
regionalism refers in the first place to the general phenomenon, denoting formal project as well as processes in the broadest 
possible sense. In a more narrow and operational sense, regionalism represents the body of ideas, values and concrete 
objectives that are aimed at creating, maintaining or modifying the provision of security and wealth, peace and 
development within a region: the urge by any set of actors to reorganize along a particular regional space. Regionalization 
implies an activist element and denotes the (empirical) process which can be defined as a process of change from relative 
heterogeneity and lack of cooperation towards increased cooperation, integration, convergence, coherence and identity in a 
variety of fields such as culture, security, economic development and politics, within a given geographical space.” 

55 JUCÁ, Francisco Pedro. Parlamento do MERCOSUL. São Paulo: LTr, 2002. p. 28. “In verbis”: “O processo de 
globalização vem se concretizando regionalmente com o surgimento das organizações guiadas por fatores de proximidade 
geográfica e afinidades culturais, étnicas, políticas e históricas, assim, a concretização do que chamamos de ‘blocos 
econômicos’ da União Européia, Informal da Ásia, do Norte do Continete Americano e da América do Sul, através do 
MERCOSUL, objeto concreto da reflexão que se faz. Esses blocos regionais funcionam, especula-se, seja como etapa da 
globalização, seja como mecanismo de inserção relacional de países e regiões no processo maior. Funcionam ainda como 
instrumento de defesa das economias menores e mais fracas diante das mais fortes, buscando garantir sua competitividade 
no universo concorrencial, econômico e político.”; LEWANDOWSKY, Op. cit., nota 06. p. 294. “In verbis”: “Embora 
constitua um fenômeno com caráter planetário, a globalização tem levado à formação de blocos regionais ou sub-regionais 
de Estados, que buscam proteger-se contra os aspectos negativos que ela encerra. Enquanto a globalização possui uma 
dinâmica própria, derivada em especial desse novo modo de produção capitalista, sobre o qual distintos países 
isoladamente não têm nenhum domínio, a regionalização permite um certo controle sobre as variáveis do processo, dentro 
de um espaço territorial menor.” 
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locais à economia globalizada por meio da remoção de obstáculos ao mercado específico sem 

que outros sejam criados para as trocas de mercadorias com o resto do planeta56.  

As teorias do regionalismo aberto propõem, em síntese e portanto, que o local não 

ameace o global e funcione, na verdade, como ferramenta de promoção do multilateral57 à luz, 

por exemplo, do princípio da subsidiariedade e da conformação de vocações pontuais com 

estruturas mais amplas e na assunção de que, ainda que determinadas questões possam e 

devam ser resolvidas regionalmente, a conformidade com o multilateral consubstancia 

pressuposto necessário de coerência sistêmica58. 

A exigida harmonização das iniciativas regionais com o sistema multilateral 

GATT/OMC não surge, entretanto, das conseqüências desses fenômenos contemporâneos, 

isto é, a partir da presunção de risco de fragmentação normativa ou de novos paradigmas 

supostamente estabelecidos pelo novo regionalismo ao estudo da relação do local com o geral. 

Isso se deve ao fato de o texto do acordo geral - assim como sua redação original de 1947 

fazia - não apenas permitir a criação de zonas de livre comércio e uniões aduaneiras, mas 

também, inclusive, regulamentar o funcionamento desses sistemas regionais inseridos no 

sistema multilateral geral. 

A importância dada à promoção da harmonia entre o sistema multilateral e o sistema 

regional no comércio internacional aumentou definitiva e significativamente a partir da 

segunda metade da década de 80 não apenas em razão da criação da OMC, mas, 

principalmente, pela proliferação desses acordos nas últimas décadas. De fato, a maior 

freqüência do uso dos dispositivos que tratam das exceções à regra geral da nação mais 

                                                 
56 SCHULZ, Op. cit., nota 14. p. 11. “In verbis”: Open regionalism is the new and dominant form of mainstream economic 

thinking. It is basically an extension of the orthodox theory of regional economic integration, especially the trade 
integration aspects, adjusted to a globalizing world economy. It is based on neoliberal/neoclassical economics and 
emphasizes that the integration project should be market-driven and outwardlooking; should avoid high levels of 
protection; and should form part of the ongoing globalization and internationalization process of the world political 
economy.” 

57 CORRÊA, Op. cit., nota 17. p. 80. “In verbis”: “É em meio à discussão quanto aos temores oriundos dos blocos regionais e 
quanto aos efeitos causados pelos blocos regionais ao comércio multilateral, que nasce a expressão ‘regionalismo aberto’ 
para identificar os processos de integração regional que pretensamente não trariam obstáculos ao comércio multilateral 
mas, pelo contrário, colaborariam para a diminuição das barreiras comerciais entre os países partícipes da iniciativa 
regional, que por decorrência são partícipes da organização multilateral, sem prejudicar a situação dos países não inseridos 
naquela determinada iniciativa regional. Em tal espécie de iniciativa regional, o efeito do desvio de comércio seria 
atenuado pela diminuição das barreiras tarifárias impostas pelos blocos regionais em relação a terceiros países.” 

58 LAFER, Celso. A OMC e a regulamentação do comércio internacional: uma visão brasileira. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 1998. pp. 49-50. “In verbis”: “De outro lado, os países membros da União Européia e do MERCOSUL 
lembram que o regionalismo pode e deve ser visto como processo complementar do sistema multilateral de comércio. 
Expressões como building blocks ou regionalismo aberto, embora não unanimemente aceitas ou definidas, têm sido usadas 
para expressar essa visão de regionalismo como fator positivo para o desenvolvimento do comércio internacional. 
Conceitualmente, essas expressões correspondem a uma aplicação, no plano internacional, do princípio da subsidiariedade, 
vale dizer, a articulação da pluralidade de comunidades – a de vocação universal – a OMC – e as de escopo regional, 
mediante o reconhecimento da dualidade de regimes jurídicos, que devem ser compatíveis e congruentes, mas que não 
tendem, necessariamente, à convergência pela identidade. A razão de ser desta dualidade reside na idéia de que há matérias 
que, pela sua complexidade e sensibilidade política, podem ser melhor equacionadas num âmbito associativo menor, do 
que em escala universal – entre elas a deep integration do aprofundamento.” 
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favorecida fomentou a atração das atenções dos estudiosos do direito internacional que, até 

aquele momento, por desnecessidade, não buscavam de maneira sistemática interpretar e 

estabelecer claramente o que seria ou não permitido. Nesse sentido, a notificação do Tratado 

de Roma ao GATT em 1957 pode ser apontado, historicamente, como primeiro arauto da 

necessidade de estabelecimento de contornos, por exemplo, ao artigo XXIV do acordo geral59. 

Qualquer abordagem que se faça dessa relação entre o local e o geral deve levar em 

conta que no cerne de ambos os sistemas de comércio internacional se encontra o objetivo de 

incremento das trocas comerciais e que exatamente dessa simetria pode surgir o suporte à 

compreensão do multilateral e o regional como complementares e não como conflitantes. 

Nesse sentido, é de se perceber a integração em determinada região como similar àquela que 

ocorre no interior de um único Estado soberano e, principalmente, que a liberalização de 

comércio resultante de qualquer dos dois modelos é absolutamente capaz de gerar benefícios e 

oportunidades mesmo para sujeitos de direito – Estados, por exemplo - que delas não façam 

parte60. 

 

5 Conclusão 

 

O estudo do direito internacional na atualidade não comporta mais seu enquadramento 

nos herméticos conceitos tecnicistas das clássicas teorias positivistas modernas. Essa nova 

realidade construiu-se gradativamente ao longo dos anos a partir da intensificação da 

interdependência entre sujeitos de direito internacional e acabou resultando na proliferação e 

no incremento das chamadas iniciativas de cooperação e integração, das quais, em regra, 

emergem subsistemas legais próprios.  

A primeira grande questão regionalista diz respeito à sua própria terminologia. Termos 

como cooperação e integração são comumente empregados atualmente pela doutrina de 

maneira pouco coordenada, ainda que se possa perceber que o segundo tende a ser aplicado a 

organizações inclinadas a uma maior aproximação e com objetivos mais ousados. Tal aferição 

                                                 
59 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO COMÉRCIO. El regionalismo y el sistema mundial de comercio. Genebra: OMC, 

1995. p. 14. “In verbis”: “Durante la mayor parte de los diez primeros años de existencia del GATT, las normas del 
Acuerdo General sobre acuerdos regionales se utilizaron poco y, según habían previsto sus autores, constituyeron un 
elemento secundario en las relaciones comerciales mundiales. La situación cambió en 1957, al notificarse al GATT el 
Tratado de Roma por el que se creó la Comunidad Económica Europea (CEE). El establecimiento de la Comunidad, 
acontecimiento de máxima importancia política y económica, requirió que las partes contratantes del Acuerdo General 
interpretaran por primera vez algunas disposiciones del articulo XXIV, y también por primera vez supuso la presencia de 
importantes intereses comerciales y económicos por todos lados.”  

60 BLACKHURST, Op. cit., nota  25. p. 410. “In verbis”: “Economic integration within an area comprising several countries 
is not a qualitatively different process from integration within a single sovereign state. In both instances, closer regional 
integration in itself does not cause the region to become less integrated with the rest of the world, while the benefits that 
are generated within the region by internal liberalization give rise to new opportunities for countries located outside it.” 

5115



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

não consegue estabilizar, entretanto, seus conteúdos e os distintos formatos das experiências 

locais e as dificuldades de enquadramento e classificação apontadas na primeira parte do 

trabalho sugerem, na verdade, a desnecessidade de rígida catalogação das iniciativas 

aproximativas. 

A perspectiva evolutiva dos acordos regionais aproximativos adotada na segunda parte 

do estudo, marcada pelas fases de integração reconhecidas pela doutrina nos acordos 

mercantis, serviu de introdução à análise empreendida na última parte do trabalho, na qual se 

buscou esmiuçar a relação dos sistemas regionais com o sistema multilateral de comércio em 

contexto de constante proliferação de experiências aproximativas.  

Outra questão importante nas tentativas de agrupamento de acordos regionais reside na 

definição da abrangência do direito da integração. Em seguida e como resultado dos 

questionamentos apresentados inicialmente, concluiu-se que o direito da integração como 

ramo jurídico específico constitui um desdobramento, mas não uma espécie autônoma do 

direito internacional público e que o abandono dos processos decisórios por consenso e 

unanimidade em detrimento do chamado princípio da maioria consubstanciaria o elemento 

central caracterizador dos limites entre a integração e o direito comunitário. 

No contexto específico do direito internacional do comércio, percebe-se que os 

inúmeros acordos preferenciais concluídos entre membros do GATT e em vigor atualmente 

na ordem jurídica mercantil mundial tornam o regionalismo comercial fato consumado e 

impeditivo, portanto e por exemplo, ao surgimento de questionamentos a respeito de sua 

conveniência e oportunidade. Resta ao direito, ou seja, a seus estudiosos e aplicadores, desse 

modo, que se estabeleçam, na verdade e apenas, os requisitos exigidos à convivência 

harmônica das iniciativas locais com o sistema multilateral da OMC.  

Experiências regionais, quando fiéis aos objetivos do GATT, tendem a fomentar o 

comércio e permitir o incremento do bem estar global. Quando, entretanto, se organizam de 

maneira incompatível com o acordo geral, tais iniciativas podem muito bem sabotar a 

sistemática multilateral, criar barreiras e favorecer o surgimento de práticas protecionistas e 

discriminatórias. Faz-se necessário, dessa forma, que se estabeleçam critérios claros e 

específicos de conformidade que componham um verdadeiro sistema de harmonização hábil a 

trazer maior segurança e previsibilidade ao comércio internacional.  
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PLURALISMO CONSTITUCIONAL INTERNACIONAL: O SISTEMA NORMATIVO 
TRANSNACIONAL DA UNIÃO EUROPEIA E SUA RELAÇÃO CONTRAPONTUAL 
COM AS CONSTITUIÇÕES NACIONAIS DE SEUS ESTADOS-MEMBROS 
 
 

Alvaro De Oliveira Azevedo Neto 
 
Resumo 
 
Os processos de globalização e integração regional levaram o sistema normativo da União 
Europeia a transitar de uma ordem normativa de natureza internacional para algo semelhante a 
uma ordem constitucional nunca antes vista.Este sistema baseado em tratados internacionais 
apresenta-se como se de fato constituição transnacional fosse. Os objetivos centrais deste artigo 
são: fundamentar este sistema constitucional através de uma lógica evolutiva do mesmo, 
abordando a evolução do ideal vestefaliano de Estado soberano para a sua nova versão, capaz de 
uma governação multifacetada; e a descrição do funcionamento desta nova ordem normativa 
frente a ordem normativa constitucional dos Estados. Conclui-se com a apresentação de 
princípios gerais de funcionamento que tornam possíveis o convívio das duas ordens normativas 
em uma relação descrita como contra-pontual.  
 
Palavras chave: União Europeia; Constitucionalismo Transnacional; Governação Multifacetada; 
Direito Contra-pontual 
 
International constitutional pluralism: the transnational normative system of the European Union 
and its contra-punctual relation with the member-state’s national constitutions. 
 
Abstract 
 
Globalization and regional integration processes have led the European Union’s normative 
system to become something more than an arrangement of simple international treaties turning 
into a unique constitutional order. This treaty based system today presents itself as a de facto 
transnational constitution. The main goals of this article are: fundament this constitutional system 
through its own evolution, determining the transition from the sovereign Westphalian state 
doctrines to the idea of multilayered governance; and the description of how this new legal order 
functions in agreement with the constitutional order of its member-states. In its final section, this 
article reveals general principles that make this cooperation between national and international 
constitutions possible.  
 
Key words: European Union; Transnational Constitutionalism; Multilayered Governance; 
Contra-punctual law.  
 

 

Introdução 

 O termo globalização, que pode ser definido como uma simples mudança, ou 

transformação, da escala de organização humana na qual as relações de poder alcançam 
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magnitude global, é utilizado hoje para definir diversos fenômenos presentes neste início de 

século.  A globalização gera um acréscimo de atividades e redes transfronteiriças, alimenta 

animosidades e conflitos, mas também gera ao mesmo tempo uma necessidade de harmonização 

(econômica, judicial, política, ambiental...) que poderá progredir em integração entre nações e 

culturas (HELD, 2004, pp. 1-6).  

 Pode-se simplificar a definição deste processo utilizando a teoria de Giddens, de matriz 

teórica estruturalista, que diz: A globalização pode ser definida como a intensificação mundial de 

relações sociais que liga locais distantes de tal forma que eventos locais são moldados por 

outros eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa1 (GIDDENS, 1990, p. 

64).  

 O Direito Internacional parece ter se envolvido neste processo. Enquanto antes ele era 

definido como resultado da produção normativa de Estados soberanos, hoje este mesmo ramo 

encontra-se diante de novos dilemas e formas, adquirindo cada vez mais espaço no mundo 

globalizado. O jus cogens internacional, ou o international rule of law, parece estar caminhando 

para uma nova versão, tomando para si a antiga missão até então exclusiva do Direito 

Constitucional, de limitar e garantir o processo decisório coletivo do Estado democrático de 

direito (NARDIN, 2000, p. 95).  

 Esta visão parece estar adequada, no ponto de vista do Direito Constitucional, a ideia de 

Peter Häberle, onde o texto constitucional como produto cultural submete-se a interferência 

também no espaço, onde esta sociedade aberta globalizada gera uma cultura plural compartilhada 

pelos estados constitucionais (VALADÉS, 2005, p. XXVII).  

 A interferência espacial faz com que o Estado constitucional incorpore em seu sistema 

elementos internacionais, gerando um ideal de justiça transnacional presentes no 

constitucionalismo da União Europeia e na proteção de Direitos humanos. Seria a ideia do 

surgimento de um Direito “supraconstitucional”, devido a um novo momento, descrito como 

universalista por Gomes e Mazzuoli, onde o direito constitucional abre-se para o direito 

internacional em um sistema normativo plural (GOMES e MAZZUOLI, 2010, p. 123).  

 Este é o ideal que se busca analisar, a existência e o funcionamento de um sistema 

constitucional plural de natureza transnacional. Limita-se o objeto deste estudo ao contexto 

                                            
1Tradução livre do autor.  
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integrado da União Europeia, onde já se pode identificar, devido a evolução constituinte de seus 

estados membros, os pressupostos para o sistema tal como este que se busca.  

 

Fundamentos do direito constitucional transnacional da União Europeia 

 

 A história jurídica internacional, e do surgimento de um constitucionalismo internacional, 

está intercalada com a história do constitucionalismo nacional. Mesmo que se afirme que o 

constitucionalismo opera apenas no âmbito do Estado não seria prudente negar a constatação de 

que este é o padrão de compreensão dominante para a limitação do seu poder soberano. Os 

Estados são o protótipo de referência para a compreensão de atores políticos e o seu sistema 

constitucional seria a referência da estabilização destes. A ideia do constitucionalismo gira em 

torno dos processos de criação, limitação, identificação e projeção do poder do Estado. Ela é o 

padrão axiológico de valores empíricos que possibilitam o contexto ideológico onde surgem e 

desenvolve-se a função constitucional (TSAGOURIAS, 2007, pp. 1-6).  

 A ideia do sistema internacional de Estados é ligada com o seu surgimento no contexto 

Vestefaliano, com o nascimento dos Estados soberanos e sua constante luta por autodeterminação 

e por paz. Depois de enfrentar momentos de guerra devastadores, o surgimento de movimentos 

humanitários é um dos principais sinais da necessidade de se conter, mais uma vez o poder 

soberano dos Estados. Esta ideia é a que se liga ao constitucionalismo nacional, complementado 

hoje pelo conceito de constitucionalismo internacional, vinculado a necessidade de se conter os 

impulsos negativos dos Estados nacionais, diminuindo o seu poder soberano através de um 

contexto estável que possibilite um sistema legal próspero que viabilize inclusive a proteção 

destes direitos. Criar um sistema constitucional transnacional europeu seria, neste sentido, 

contribuir para a tese de que os Estados estariam rejeitando a sua bagagem histórica para 

construir um novo sistema legal com um fundamento tecnocrático e funcional. Segundo 

WEILER, o constitucionalismo transnacional, que cerca a União Europeia, é justamente o que a 

diferencia de qualquer outra organização internacional. É este constitucionalismo que a levará a 

legitimidade e integridade (1999, pp. 10-12 e WARD, 2001, pp. 25-28).   

Assim sendo, surge na Europa uma nova modalidade de constitucionalismo, capaz de 

formular seu próprio significado. Os novos debates desta nova vertente constitucional 

transnacional não seriam os mesmos que os presentes nos sistemas domésticos de seus criadores. 
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A ideia de um constitucionalismo transnacional aqui identifica-se tanto com a ideia de um 

constitucionalismo supranacional quanto com a de um constitucionalismo plural.   

Identifica-se na literatura corrente predominante o uso de três expressões  distintas mas 

com sentidos semelhantes. O ideal de “constitucionalismo transnacional”, utilizada como 

tradução a expressão transnational constitutionalism, é típico da literatura constitucional europeia 

e americana em língua inglesa. Este termo esta presente em diversos artigos produzidos neste 

âmbito, tendo como principal referência a publicação organizada por TSAGOURIAS2. A 

expressão  “constitucionalismo supranacional” está presente na obra de NEVES3 (2007, p. 99) em 

sentido semelhante, identificando este como a força ou processo através do qual se formou a 

constituição transversal europeia. Esta constituição transversal, formada a partir dos tratados 

constitutivos da União Europeia, seria uma das modalidades de transconstitucionalismo, que por 

sua vez identificaria a ideia de comunicação entre ordens de natureza constitucional. Por fim, a 

expressão constitucionalismo plural, presente na obra de MADURO4 (2006), representa a mesma 

ideia, contudo enfatizando que a natureza formadora deste texto constitucional europeu 

internacional ocorre em contraponto às constituições nacionais, bebendo inclusive de sua 

legitimidade. As três expressões tem significado semelhante, por referirem-se ao mesmo 

fenômeno. Contudo cada qual valoriza um aspecto diferente do fenômeno. A ideia de 

Constitucionalismo Transnacional, presente em TSAGOURIAS, direciona-se especificamente a 

existência do fenômeno constitucionalista no âmbito internacional, independente desta ideia ser 

ou não simultânea no âmbito nacional. O Transconstitucionalismo de NEVES inclui em seu 

significado também a ideia de comunicação entre textos constitucionais nacionais.  

Independente do nome que se tome, a razão de ser deste constitucionalismo de origem 

internacional é semelhante a de seu correspondente nacional, contudo busca-se compreender a 

sua natureza específica, o telos do seu constitucionalismo, a função de suas instituições 

judiciárias e as relações entre esta nova ordem e as ordens nacionais (TSAGOURIAS, 2007, pp, 

pp. 7-9). 

 Defende-se que uma das conseqüências da internacionalização do sistema econômico 

mundial e da redução dos poderes soberanos do Estado, devido a erosão sofrida por este face as 

                                            
2Obra: Transnational Constitutionalism: international and European Perspectives. Constitucionalismo Transnacional: 
perspectivas Europeia e internacional. Publicada pela Cambridge University Press no ano de 2007.  
3 Obra: Transconstitucionalismo, publicada pela editora Martins Fontes no ano de 2009.  
4 Obra: A Constituição Plural: Constitucionalismo e União Europeia, publicada pela editora Princípia no ano de 
2006.  
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novas políticas globais, é a substituição da ideia de governo pelo conceito de governação. A 

regulamentação em diversas áreas não estatais tangem a regulamentação através da lex 

mercatoria, gerando inclusive a privatização das instâncias normativas (ROSENFELD, 2008, 

p.415). 

Os processos decorrentes das interferências internacionais no âmbito estatal fazem com 

que o mesmo recorra a organismos especializados para a resolução de questões específicas que 

estão fora de seu alcance em ação singular. A necessidade de se regulamentar de forma 

homogênea para facilitar o comércio internacional, por exemplo, gera a erosão do exercício de 

uma competência doméstica para um organismo especializado (que poderá ser a Organização 

Mundial de Comércio). A incapacidade da comunidade internacional de manter-se em paz gera a 

necessidade da criação de fóruns de debate e esferas de proteção internacional desvinculadas do 

Estado singular e representantes da coletividade (como a Organização das Nações Unidas, a 

Organização dos Estados Americanos ou o Tribunal Europeu de Direito Humanos). Esta 

realidade cria um sistema legal multifacetado, em diversos níveis, gerando a necessidade de se 

desenvolver técnicas de conversão e harmonização destes espectros normativos distintos.  

 
A diminuição da capacidade regulatória do Estado com a emergência de novos 
problemas globais relaciona-se, paradoxalmente, com o incremento das tarefas que se 
apresentam ao Estado em face dos novos desafios da sociedade mundial. (...) o que tem 
ocorrido é o entrelaçamento das ordens estatais internacionais, supranacionais, 
transnacionais e locais no âmbito do sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, a 
partir do qual se tem desenvolvido o transconstitucionalismo da sociedade mundial 
(NEVES, 2009, p. 34).   
 
 

 A governação multifacetada é um desdobramento da mudança de paradigma de Estado, 

determinando uma nova versão de ação estatal tanto no âmbito público quanto privado. A 

fragmentação da esfera pública, decorrente da descentralização do poder regulador antes 

concentrado no Estado, fez com que surgissem não apenas novos tipos de regulação, como 

também de sistemas regulatórios. Esta transição gera uma maior participação, inclusive, das 

esferas privadas, que por sua vez requerem uma formalização destas novas práticas para que 

tenham uma maior segurança em suas relações (PICCIOTTO, 2008, p. 458).    

 A nova ordem mundial, decorrente deste crescimento de redes cooperativas entre 

governos e sociedades distintas, encontra-se diante de um problema de legitimidade política que 

vai de encontro também com os paradigmas democráticos de outrora. As relações jurídicas 

decorrentes desta nova realidade normativa plural precisam ser compreendidas dentro da sua 
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desordem. Em obra homônima, SLAUGHTER (1997) definiu o que seria a “verdadeira nova 

ordem mundial”. Esta ordem decorre do crescimento de redes de cooperação entre governos que 

mantêm-se legítima através do controle nacional da ação de seus governantes por seus 

constituintes. Nesta nova ordem haverá problemas de accountability, mas o quanto mais globais e 

transparentes forem estas ações mais legítimas e democráticas elas seriam. É a ideia de 

democracia vertical através dos Estados nacionais, que poderá legitimar inclusive a ideia de uma 

constituição supranacional. Nota-se que para que se dê maior transparência ao processo de 

formação deste novo espectro plural deve-se também dar maior destaque a interação sistêmica 

destes distintos espectros normativos legitimando-os. Esta nova ordem mundial também é 

mencionada na obra de NEVES (2009, p. 32) e é o sustentáculo da ideia de governação (ou 

governança) global capaz de formar o seu transconstitucionalismo. 

 

Os juízes estão construindo uma comunidade legal global. Eles compartilham valores e 
interesses baseados na compreensão da lei como adstrita e não divorciada da política e 
na sua visão como profissionais que devem isolar-se das interferências políticas. (...) 
Juízes nacionais e internacionais estão formando redes, tornando-se mais conscientes 
uns dos outros e que se tem um bem comum em risco. No nível mais informal de contato 
judicial haverá o conhecimento de decisões estrangeiras e internacionais e uma 
correspondência apta à citá-las. 
 
A forma mais avançada de cooperação judicial é a parceria entre cortes nacionais e o 
tribunal internacional na União Europeia, onde o Tribunal de Justiça Europeu trabalha 
com os tribunais nacionais onde houver questões de sobreposição do direito nacional e 
europeu (SLAUGHTER, 1997, p. 186) 

 

 Contudo, esta evolução mostra que a visão estado-cêntrica não será o bastante para conter 

a emancipação destes novos espectros normativos. Tendo em vista que as novas redes substituem 

a ação do Estado, uma mudança paradigmática é necessária para que se possa estabelecer um tipo 

de constitucionalismo capaz de agir além do Estado e efetivo para a proteção de suas garantias 

(HAMAN e FABRI, 2008, p. 481).  

No caso da União Europeia, mencionado em SLAUGHTER, comporta um sistema 

jurídico-político definido pela doutrina como sui generis ou único (situação decorrente de sua 

configuração entre Estado-Federado e Organização internacional), é claro exemplo desta 

modificação do sistema de governação do Estado e de convergência de normas que formam uma 

configuração plural. O Estado não estaria desaparecendo, mas se desagregando através do uso de 

políticas transnacionais que visam conter a perda de soberania (SLAUGHTER, 1997, p. 185).  
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A sobreposição normativa das ordens doméstica e internacional mostra-se cada vez mais 

ser um lugar comum no oeste do mundo globalizado. O modelo keynesiano-westefaliano mudou 

muito nos setenta anos posteriores as grandes guerras, fazendo com que a fronteira daquilo que é 

norma do estado e entre estados torne-se cada vez mais tênue.  

 

Hoje, é uma suposição comum que as fronteiras da justiça mudaram 
consideravelmente ao longo dos últimos sessenta anos do pós-guerra. O "quadro 
keynesiano-Vestfaliano", que supõe que as questões da justa ordem das relações 
sociais - questões de representação equitativa, justa distribuição, o reconhecimento 
justo e um tratamento justo - foram devidamente colocadas e respondidas apenas 
dentro e, em menor grau, entre Estados soberanos com os territórios mutuamente 
excludentes, as populações, e as modalidades, é muito menos dominantes do que uma 
vez já foram. 
 
Da mesma forma, no registro correspondente legal, a ideia de que essas questões 
fundamentais da justiça surgem somente dentro do convencional e, convencionalmente 
separadas, as estruturas de direito constitucional (considerada como a lei do Estado 
keynesiano-vestfaliano) e do direito internacional (considerados como a lei entre 
estados keynesiano-vestfalianos) é muito menos dominantes do que uma vez já foram. 
Além disso, esta diminuição da influência do quadro keynesiano-vestfaliano é 
evidente, mesmo e talvez sobretudo, entre os países do Ocidente, que foram os 
criadores originais e exportadores deste quadro (WALKER, N. 2008, p. 373)5. 

   

 A dita transformação é movida pelas forças antes mencionadas como vetores de 

globalização, que trazem em seu rol a mobilidade do comercio transnacional, o crescimento das 

políticas internacionais e inter-regionais, a fluidez das redes sociais e a maior proximidade e 

acesso a assimilação de outras culturas.  

 
Tais forças transformadoras incluem o aumento da mobilidade de capitais e do comércio 
transnacional, o crescimento do nível global, regional e outras instituições políticas 
transnacionais, o escopo maior e fluidez das redes sociais através de transportes e novas 
tecnologias da informação e da maior proximidade, acessibilidade e assimilação de 
outras culturas (WALKER, N. 2008, p. 373)6. 

 

 No entendimento tradicional estatista vestefaliano, as relações entre tribunais são verticais 

se dentro de uma mesma ordem constitucional ou horizontais se entre ordens constitucionais 

distintas. Há dentro de uma ordem constitucional uma hierarquia de tribunais e de suas fontes de 

Direito, podendo haver dentro desta mesma ordem segmentos independentes de ordens legais 

domésticas distintas que não impõem posição hierárquica uma sobre a outra, simplesmente 

dividindo-se de acordo com as assunções interpretativas de aplicação de cada ordem. Nesta 
                                            
5 Tradução livre do autor. 
6 Tradução livre do autor.  
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perspectiva aplicar-se-ia o Direito Internacional, que poderia ter autoridade imediata (teorias 

monistas) ou mediata (teorias dualistas) no ordenamento doméstico, sob os auspícios de tribunais 

domésticos e disposições constitucionais de jurisdição. O metaprincípio da autoridade do Estado 

permanece tanto no monismo quanto no dualismo sob a égide da mesma concepção Keynesiana 

Vestefaliana de Estado, sendo a distinção matéria constitucional do Direito do Estado 

(WALKER, N. 2008, p. 378). 

 

Enquanto o sistema feudal era monista, o sistema de estado-nação era dualista, 
caracterizado pela dicotomia do direito internacional contra a legislação nacional, 
direito público versus direito privado e direito versus não-direito. O pós-industrializado 
ou a sociedade “pós-moderna" implica um sistema mais pluralista, envolvendo a 
globalização, a regionalização, bem como a localização. Estamos diante de uma colcha 
de retalhos de autoridades, em vez de apenas um governo nacional e de um legislador 
(ROSAS, 2007, p. 1)7. 

 

Monismo e dualismo devem deixar de existir como noções doutrinárias e teóricas para 
discutir a relação entre o direito internacional e o direito interno. Talvez eles possam 
continuar a serem úteis em que descreve uma disposição mais aberta ou mais hesitante 
em direção política do direito internacional. Mas por uma perspectiva científica, eles são 
zumbis intelectuais de outro tempo e deve ser colocados para descansar, ou serem 
"desconstruídos.” O entendimento geral das relações entre o direito internacional e o 
direito interno deve ser colocado em outra base conceitual (BOGDANDY, 2008, p. 
397)8. 

 

 Havendo uma relação mais densa entre as ordens legais doméstica e internacional, a 

concepção vestefaliana mostrou-se incapaz de abarcar os problemas epistemológicos a si 

apresentados. Mais uma vez, pressupondo-se que o Direito vem da capacidade normativa do 

Estado, a soberania faz com que crie-se uma ordem normativa interna autônoma, 

hierarquicamente superior a qualquer outra, e uma ordem externa, coordenada com outros 

Estados. O vácuo que se cria entre estas e a necessidade de compatibilizar ambas é uma 

necessidade cada vez mais crescente, devido ao crescimento das relações entre as duas ordens 

normativas. Esta situação comprova-se pelo surgimento de ordens normativas transnacionais 

dentro deste espaço de vácuo.      

 
O internacional e o interno estão cada vez mais interligados. Especialmente na lei da UE, 
a distinção entre direito público e privado parece ser menos relevante. O fenômeno da 
"soft law" dilui a barreira entre a lei e a não-lei. (...) Não só houve um aumento no 
número de tais cortes e tribunais, mas alguns deles, como a Organização Mundial de 
Comércio (doravante "OMC"), painéis e do Órgão de Apelação e o Tribunal Europeu dos 

                                            
7 Tradução livre do autor.  
8 Tradução livre do autor.  
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Direitos do Homem (doravante CEDH) estão longe de se queixar sobre a escassez de 
casos em seus boletos. (ROSAS, 2007, p. 2)9. 

 

 Uma nova concepção pós-vestefaliana exige que se desenhe um esquema de 

relacionamento entre ordens normativas adequado para sua realidade. Enquanto determina-se que 

o sistema nacional seja hospedeiro de um comando normativo oriundo de um sistema externo, 

procura-se configurar o mecanismo através do qual tal norma transita de um a outro (WALKER, 

N. 2008, p. 378). 

 A princípio, poderá existir três formas de relação sistêmica, onde na primeira vê-se uma 

relação de produção normativa conjunta, em seguida haverá uma aproximação sistêmica prática e 

por fim uma apropriação horizontal entre ordens legais. No primeiro caso, cujo exemplo clássico 

seria a relação entre organismos internacionais e seus Estados criadores, nota-se a 

tridimensionalidade desta produção normativa. A princípio existe um texto congruente 

constitucional entre os Estados e o organismo que servirá como catalisador do processo 

legislativo internacional. Neste caso, a produção internacional poderá ser imediatamente vigente 

nos Estados destinatários da norma, vigente de forma mediata ou servir como base coordenada 

para a produção normativa posterior (WALKER, N. 2008, p. 378). 

 Para tanto, dependendo do grau de densidade entre os sistemas, poderá a disposição de 

incorporação ser ditada pelo sistema externo, depender de um ato do sistema hospedeiro para sua 

incorporação ou servir como base de produção normativa posterior do sistema hospedeiro. No 

caso da União Europeia, onde nota-se este tipo de densidade inter-sistêmica, existe uma relação 

de incorporação institucional onde os sistemas hospedeiros domésticos já dispõem em seus 

ordenamento provisões para que aquilo que for decidido no sistema externo seja incorporado de 

tal forma a ser imediatamente parte do jus cogens doméstico. É uma relação de aproximação 

demasiadamente íntima entre os dois sistemas, presente em casos onde existe um forte controle 

do Estado também na determinação política do sistema externo. Apresenta-se esta hipótese como 

uma verdadeira extensão da jurisdição nacional devido a união da força política para a formação 

normativa. 

 

 
 A visão alternativa, comunidade, também rejeita o modelo clássico do direito 
internacional que celebra a soberania estatal, independência e autonomia e vê a 

                                            
9 Tradução livre do autor.  
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regulação jurídica internacional fornecer uma arena "neutra" para os estados para 
processar suas próprias metas ("nacionais"), pautadas pelo poder e auto-interesse. A 
visão da comunidade é, ao contrário, premissa sobre a limitação, compartilhamento ou, a 
soberania na seleção de um número crescente de campos, ou reconhecimento, até mesmo 
celebrando a realidade da interdependência, em contraposição à ética exclusivista da 
autonomia estatal uma opção de uma comunidade dos estados e dos povos na partilha de 
valores e aspirações (WEILER, 1999, p. 97)10.  
 

 

 Portanto, a produção normativa da União Europeia identifica-se com a o que se entende 

como incorporação institucional, decorrente da relação entre múltiplos atores e não congruente 

com os antigos preceitos monistas ou dualistas do sistema vestefaliano de Estado.  

 

Enquanto permanece controversa a medida em que a incorporação institucional do 
sistema supranacional da UE pelos sistemas nacionais é explícita ou implícita, no âmbito 
tratado de fundação, e quanto foi posteriormente "lida" por um ativista Tribunal de 
Justiça Europeu (TJE), é, sem dúvida, o caso que o próprio tratado prevê um elevado 
nível de interpenetração institucional. Isto é verdade tanto no nível legislativo, através da 
prestação de aplicabilidade direta interna de certos tipos de direito supranacional 
europeu, e na esfera judicial, através do mecanismo de reenvio prejudicial, segundo o 
qual a jurisprudência do TJCE em matéria de interpretação ou a validade do 
Comunidade Europeia (CE) a lei deve ser tratada como autoridade na ordem jurídica 
interna por tribunal interno de qualquer dos Estados (WALKER, N. 2008, p. 379)11. 

 

 Além destas três formas iniciais de incorporação normativa, ainda pode-se visualizar outros 

dois tipos de relação mais simples. A sobreposição de sistemas sociais e econômicos também 

aproxima a produção normativa internacional. Assim sendo, os Estados voluntariamente, devido 

muitas vezes à aproximação de interesses normativos das elites nacionais, vêem-se produzindo 

normas destinadas a este ambiente sobreposto às margens do que seria nacional ou internacional. 

As normas destes Estados aproximam-se para tornar possível (na prática) a existência dos 

ambientes sociais e econômicos existentes entre eles.   

 A forma ainda mais simples de relação entre sistemas ocorre muitas vezes em tribunais, que 

utilizam-se de textos estranhos a legislação doméstica como referência em seus julgados devido a 

uma já existente aproximação axiológica nestas produções com aquilo que faltaria no seu 

sistema.  

 A conseqüência principal destas diferenciações recai sobre o posicionamento do meta-

princípio da autoridade legal, ou seja, qual seria a ordem das ordens. A posição tradicional, que 

                                            
10 Tradução livre do autor.  
11 Tradução livre do autor. 
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se identifica com o Estado moderno, é aquela da soberania absoluta e do sistema anárquico 

internacional. Esta claramente mostra-se incompatível com as novas formas de relação entre 

sistemas legais internacionais. Outras sugestões de meta-princípio derivam das teorias de 

regionalização e também de concepções pluralistas do Direito, que por sua vez não são por 

completo incompatíveis. O regionalismo indicaria um novo balanceamento da ordem 

internacional e constitucional derivando da criação de novos centros de poder, enquanto o 

pluralismo propõe uma nova vertente de anarquia internacional, baseada em novos modelos de 

distribuição de poder. O caso da União Europeia claramente identifica-se com ambas ideias, já 

que a mesma é um novo centro de poder que passa a inserir-se no modelo anárquico clássico 

internacional (WALKER, 2008, p. 376).  

 O pluralismo de ordenamentos parte do pressuposto de que o Direito formado pelos 

Estados pode ser integrado devido ao fato de que o Direito poderá emanar de diversas fontes. 

Explica FERRAJOLI: 

 

Nas orientações mais recentes, finalmente, também se referiu à luz da evolução do direito 
internacional, ao invés de dualismo, pluralismo de sistemas jurídicos no sentido de que os 
direitos estatais formam uma pluralidade de ordenamentos, e também no sentido, 
poderíamos acrescentar, que o direito Internacional é composto por uma pluralidade de 
instituições e entidades e jurisdições. Acima de tudo, então, reconheceu-se que em muitas 
destas instituições há relações diferentes - a coordenação, a subsidiariedade, a 
subordinação da integração - determinada por diferentes regras de direito que lhes 
pertencem. É, na maioria dos casos, para estabelecer sistemas jurídicos derivados, mas 
não originários, no sentido definido no seu tempo (FERRAJOLI, 2007, p. 484). 12 

 

 O grau mais elevado de integração de ordenamentos seria aquele que produz normas de 

características constitucionais, derivadas de órgãos e instituições supranacionais cujos produtos 

entram imediatamente em vigor, sem a necessidade de um processo de recepção ou ratificação 

legislativa. A presença destes órgãos e instituições é um traço distintivo do federalismo, que por 

sua vez é uma forma de configuração política capaz de relacionar múltiplos níveis normativos.  

 

A ampla e crescente variedade de relatórios relacionados com o paradigma da 
integração exige que se fale da mini dicotomia Federal, entre "federações" e de "não 
federações". A ordem jurídica internacional pode de fato ser configurada como um 
sistema jurídico pluralista, consistindo de sistemas ligados por diferentes graus de 
integração, que vão desde uma configuração simples para a aderência de organização 

                                            
12 Tradução livre do autor.  
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federal com a ONU, configurada como uma confederação com base na aceitação de suas 
normas por todos os Estados-Membros. (IDEM, 486). 13 

 
 
 O caso da União Europeia comporta tal característica, contudo a mesma não tem uma 

estrutura piramidal como presente no federalismo, mas uma de característica complexa que a 

torna distinta dos demais tipos de organização política existente. A União Europeia é baseada no 

princípio de compatibilidade constitucional horizontal e vertical, o que faz com que este sistema 

seja considerado como se de um Estado fosse em muitas analises políticas.   

 
A UE baseia-se no princípio da compatibilidade vertical e horizontal constitucional; e 
dado o seu sistema essencialmente político unitário, que está enraizado no seu território e 
cidadãos; seu sistema judiciário, que é dotado de competências fortes, e o seu legislativo 
largamente parlamentar. Tudo isso - em suma, uma unidade federal não pode ser 
encontrada fora da União (BOGDANDY, 2008, p.339).14  

 
 O nível institucional Europeu, resultante do seu processo de formação política, exige uma 

nova compreensão desta integração de ordens normativas. O produto mais avançado dos 

processos de integração é aquele que se dá na esfera hierárquica constitucional, com instituições 

supranacionais capazes de produzir normas que entram imediatamente em vigor (FERRAJOLI, 

2007, p.485).  

   Esta ideia de pluralismo não implica na separação de ordens e sua compatibilização 

apenas em casos concretos. Esta corrente indica que deverá haver uma interação de ordens, com 

conseqüências tão severas que chegam a alterar a própria idéia de ordem constitucional universal, 

ou de norma base singular, para o novo conceito de pluriveso constitucional (BOGDANDY, 

2008, p. 401).  

 

Há poucas normas internacionais ou decisões que claramente definem-se como de efeito 
direto. A grande exceção é o direito comunitário europeu. Desde a decisão de Van Gend 
& Loos, a ordem jurídica europeia - através do Tribunal de Justiça Europeu (TJE) – 
acredita-se para determinar a posição nacional do direito europeu na alegação de que 
a ordem jurídica interna, em grande medida embora não completamente, tenha aceito 
este efeito. A exceção representada pelo direito comunitário confirma a regra de que 
cabe à ordem jurídica interna decidir sobre a posição e os efeitos de uma norma 
internacional no seu território (Idem, 403)15. 

                                            
13 Tradução livre do autor. 
14 Tradução livre do autor.  
15 Tradução livre do autor. Originalmente: There are few international norms or decisions that clearly claim to be 
directly effective. The grand exception is European Community law. Since the  Van Gend & Loos decision, the 
European legal order — through the European Court of Justice (ECJ) — claims to determine the domestic position 
of European law, a claim that the domestic legal systems have largely, though  not completely, accepted. The 
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 Ao formular-se uma ordem plural, composta de fontes de origem distinta como esta 

presente na União Europeia, as questões da hierarquia e da unidade normativa entre ordens 

surgem no plano teórico e precisam ali ser superadas. Os regimes plurais muitas vezes 

contradizem-se e as soluções postas pelo modelo kelseniano ou vestefaliano não são mais 

aplicáveis (ROSENFELD, 2008, p. 415).   

 O modelo tradicional piramidal kelseniano, como dito acima, não pode ser aplicado já que 

o espaço dentro do qual o mesmo criou-se e funcionou durante muito tempo não é mais o mesmo. 

Discute-se então qual seria o seu sucessor teórico, capaz de identificar a matriz para solução de 

conflitos normativos neste novo espaço plural. Apenas uma teoria plural conseguirá abarcar os 

problemas resultantes do convívio e diversidade das ligações entre constituições e normas 

internacionais.  

 A primeira solução que se propõe é desenvolver uma ligação, um pareamento, na forma de 

um sistema de ligações que tenha capacidade de operar através das instituições políticas e 

jurídicas. “Deve sempre haver a possibilidade, pelo menos nas democracias liberais, de se limitar, 

legalmente, o efeito de uma norma ou um ato de direito internacional na ordem jurídica interna se 

estiver gravemente em conflito com os princípios constitucionais” (BOGDANDY, 2008, p. 

412).16 

É a rejeição à pirâmide kelseniana, mas acompanhada da adoção de um complemento 

hermenêutico capaz de compatibilizar as duas ordens. A ordem constitucional plural é bem 

diferente do modelo tradicional vestefaliano. Este, é unificado e organizado em camadas de 

normas hierárquicas, com tribunais específicos designados para assegurar a sua lei máxima que, 

via de regra, vê-se consolidada sob a forma de uma constituição formal. A ideia plural parte de 

um pressuposto distinto deste. A ideia de constituição material gera um diálogo entre suas fontes, 

fazendo com que exista a necessidade de se compatibilizar os sistemas interno e internacional.  

Este fenômeno não é exclusivo do espaço integrado Europeu. A ideia de pluralismo pode 

existir também em sistemas de cooperação. VALADÉS (2005) ressalta a importância de se 

distinguir a ideia de integração e abertura. Enquanto a primeira é a que busca-se analisar aqui 

com maior profundidade, a ideia de abertura, ou de cooperação, já está presente em diversos 

                                                                                                                                             
exception posed by Community law confirms the rule that it is up to the domestic legal order to decide on the 
position and the effect of an international norm within its territory. 
16 Tradução livre do autor. 
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outros sistemas, tal como no brasileiro como bem descrevem Gomes, Vigo e Mazzuoli. No caso 

específico brasileiro, nota-se esta abertura quando o sistema constitucional incorpora em sua 

pirâmide normativa elementos estranhos a sua produção nacional em hierarquia de norma 

constitucional, tal como se pode fazer com os tratados internacionais que versarem sobre direitos 

humanos aprovados pelo poder legislativo em rito de semelhante ao de emenda constitucional 

(GOMES e MAZZUOLI, 2010, p. 146; GOMES e VIGO, 2008 p. 56).  

 O sistema plural tende a reunir normas que se intercedem, sobrepõem e dividem-se na sua 

área de aplicação, interagindo muitas vezes de forma horizontal umas com as outras e não de 

forma vertical como em um sistema doméstico simples. Harmonizar um sistema plural significa 

trazer congruência normativa à diversidade de regimes e ideologias constantes nas divergentes 

ordens legais que o compõem (ROSENFELD, 2008, p. 417).  

 

Assim, os regulamentos da UE podem ter um efeito direto no interior dos Estados-
membros da UE sem uma ação prévia dos últimos, e as decisões do TEDH são 
obrigatórias para as partes dos estados-nação, apesar de que eles muitas vezes 
contradizem (e em sentido funcional, embora não formalmente, ignoraram) as decisões 
dos tribunais dos Estados-nação afetados. Além disso, certas obrigações legais de 
origem de fora do Estado-nação podem colidir com outras obrigações e, ao mesmo 
tempo, estar em desacordo com aquelas geradas pelos Estados-nação. Por exemplo, as 
obrigações impostas pela UE a seus estados-membros podem entrar em conflito com as 
obrigações a estes últimos por força da CEDH e, assim, definir o TEDH, o Tribunal de 
Justiça Europeu (TJE) (o mais alto tribunal da União Europeia) e os tribunais 
constitucionais nacionais em um possível rota de colisão.(ROSENFELD, 2008, p. 
418)17.  

 

 Esta compatibilização pode ser feita de acordo com várias técnicas existentes, como sugere 

ROSENFELD: 

... Dispositivos constitucionais de comando existentes - como a proporcionalidade, o 
federalismo e o equilíbrio, da subsidiariedade, a "margem de apreciação", o "sistema 
millet”, a descentralização, e os direitos constitucionalmente estruturados de secessão - 
parecem particularmente adequados para contribuir para uma solução pluralista (IDEM, 
p. 417)18. 

 
 O pluralismo legal multifacetado europeu cria divergências e gera as convergências 

necessárias para seu funcionamento.  O papel dos tribunais nacionais é incontestável, tendo em 

vista que cada um deles é responsável pela compatibilização de sua norma constitucional 

doméstica com aquela presente no ordenamento comunitário. Devido ao fato de que o poder 

                                            
17 Tradução livre do autor.  
18 Tradução livre do autor.  
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coercitivo permanece com o Estado e não com a comunidade, estes tribunais nacionais muitas 

vezes impõem os maiores obstáculos a autoridade legal comunitária tornando clara a dificuldade 

de se compor uma harmonia legal em uma ordem legal multifacetada. 

Na perspectiva do constitucionalismo nacional, o primado do Direito da União Europeia 

pode ser aceito apenas na medida em que o mesmo for compatível com a identidade 

constitucional nacional. Mesmo que as autoridades jurisdicionais não exerçam jurisdição 

permanente sobre os atos da União, qualquer pretensão desta instância deve ser congruente com a 

Constituição Nacional.  

 Em sistemas completos de fiscalização de constitucionalidade, nota-se uma verdadeira 

limitação do princípio do efeito direto e do primado do Direito Comunitário frente às limitações 

impostas pelo sistema constitucional doméstico. O Tribunal Alemão fora o mais ativo neste 

sentido, desenvolvendo uma forma de controle constitucional de atos que gerariam conflitos entre 

a constitucionalidade e a supranacionalidade   (MADURO, 2006, p. 24).  

 A Lei Fundamental da República Federal da Alemanha (Grundgesetz für die 

Bundesrepublik Deutschland) dedica a sua segunda seção para a composição de seu sistema 

federativo. Nesta, encontra-se um artigo dedicado à interação do seu sistema legal com o 

supranacional europeu. Diz o parágrafo  primeiro do artigo 23: 

 
Com objetivo de se estabelecer uma Europa unida, a República Federal da Alemanha 
participará no desenvolvimento da União Europeia que é comprometida com princípios 
democráticos, sociais e federativos, ao Estado de Direito e o princípio de subsidiariedade 
que garante o nível de proteção essencialmente congruente com o aquele por sua Lei 
Fundamental. Para este fim, a Federação poderá transferir poderes soberanos por lei 
consentida pelo Bundesrat (senado). O estabelecimento de uma União Europeia, como 
também as modificações nos fundamentos de seus tratados e regulamentos que 
suplementam ou emendam esta Lei Fundamental, ou que tornam estas modificações ou 
suplementos possíveis, estarão sujeitos aos parágrafos (1) e (3) do artigo 7919.  

 

 Assim sendo, a constituição alemã determina que os princípios de proteção constitucional 

presentes no ordenamento jurídico comunitário devem ser congruentes com aqueles presentes no 

ordenamento doméstico. Determina também esta lei que a Federação poderá transferir poderes 

para organizações internacionais e que a legislação internacional é parte do sistema normativo 

federal e tem efeito direto. 

                                            
19 Tradução livre do autor. 
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 Também dispõe este sistema normativo, em seu artigo 100 (1), que caso um tribunal 

conclua que, para decidir um caso, ele precisará determinar que uma lei é inconstitucional,  o 

mesmo deverá remeter os autos para o tribunal responsável pelas disputas constitucionais. No 

caso dos textos internacionais, por eles fazerem parte da legislação federal, a dita disputa é 

remetida ao Tribunal Federal Alemão20.    

 No julgamento do caso Solange I21, em 1974 ainda sob a forma de Comunidade Europeia e 

antes da aprovação do tratado de Nice,  o Tribunal Constitucional Alemão interpretou que o 

comando derivado do Tribunal Europeu era inconsistente com a proteção dos Direitos 

Fundamentais assegurados pela constituição alemã. Assim sendo, deixando de aplicar o preceito 

presente na decisão, o tribunal alemão decidiu por dar prioridade na sua lei magna e recusar a 

aplicação da lei europeia conflitante.  

 

Enquanto o processo de integração não avançou ao ponto do direito comunitário 
receber um catálogo de direitos fundamentais, decidido por um parlamento e de 
validade estabelecida, que é adequado em comparação com o catálogo de direitos 
fundamentais contidos na Lei Básica, uma referência por um tribunal da República 
Federal da Alemanha para o Tribunal Constitucional Federal, em processos de revisão 
judicial, após a obtenção de uma decisão do Tribunal de Justiça Europeu nos termos do 
artigo 177 º do Tratado, é admissível e necessária, se o tribunal alemão verificar que à 
regra de direito comunitário relevante para a sua decisão é tida como inaplicável 
devido a interpretação dada pelo Tribunal Europeu, porque ela está em conflito com um 
dos direitos fundamentais da Lei Fundamental. 22 

 

 O resultado deste julgamento afetou a forma com a qual o Tribunal Europeu via o sistema 

multifacetado, incorporando princípios constitucionais de proteção a direitos fundamentais na sua 

interpretação da lei europeia. 

O caso teve seu início em um tribunal administrativo Alemão, competente na matéria em 

questão (regulamentos aduaneiros). Este recorreu ao Tribunal Europeu, de forma preliminar, para 

que deste obtivesse a interpretação de um regulamento oriundo da legislação europeia. No 

                                            
20 Artikel 100 [Konkrete Normenkontrolle] (1) Hält ein Gericht ein Gesetz, auf dessen Gültigkeit es bei der 
Entscheidung ankommt, für verfassungswidrig, so ist das Verfahren auszusetzen und, wenn es sich um die 
Verletzung der Verfassung eines Landes handelt, die Entscheidung des für Verfassungsstreitigkeiten zuständigen 
Gerichtes des Landes, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes handelt, die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichtes einzuholen. Dies gilt auch, wenn es sich um die Verletzung dieses Grundgesetzes durch 
Landesrecht oder um die Unvereinbarkeit eines Landesgesetzes mit einem Bundesgesetz handelt. 
21 O caso conhecido como Solange I tem denominação técnica alemã como  37 Bundesverfassungsgericht [BVerfG] 
271, de 29 de maio de 1974. (37 BVerFGE 271). 
22 Tradução livre do autor. Ementa do julgado 37 BVerFGE 271, excertos do caso estão disponíveis em língua 
inglesa em: [http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=588#top]  
acesso em 05/11/2009. 
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julgamento preliminar em questão, ficou claro o posicionamento comunitário de que a sua 

legislação não poderia deixar de ser aplicada face o caráter autônomo da lei doméstica. Uma vez 

recebido o julgamento preliminar, o tribunal administrativo verificou uma incompatibilidade do 

entendimento comunitário com o exposto na sua Lei Fundamental. Conforme o disposto em seu 

sistema de controle concentrado de constitucionalidade, esta corte remeteu o caso ao Tribunal 

Federal Alemão, competente para julgar tal questão.  

A decisão concentrou-se no fato de que este caso em questão precisaria, antes de julgado 

em mérito, para ser solucionado de uma resolução para o conflito entre a lei constitucional alemã 

e de lei comunitária europeia derivada do sistema posto pelos seus tratados constitutivos (dos 

quais a Alemanha é signatária). Note-se que devido a natureza concreta deste caso o mesmo 

iniciou-se em um tribunal doméstico, fora remetido ao Tribunal Europeu e devolvido pelo mesmo 

ao seu tribunal de origem para execução. Antes desta, mais uma vez, tornou-se necessário outro 

julgamento preliminar, desta vez por parte da mais alta corte doméstica alemã.  

O Tribunal Federal Alemão, em sua decisão, definiu a Comunidade Europeia como um 

ser sui generis, dotado de um ordenamento jurídico paralelo ao doméstico e independente do 

mesmo. Também determinou que seu valor e aplicação são incontestáveis, porém, devido ao 

sistema imposto pela lei alemã, nem o Tribunal Europeu tem competência para decretar a 

constitucionalidade de uma norma, nem o tribunal alemão pode interpretar direito secundário 

comunitário em relação aos seus tratados constitutivos. Os dois tipos de controle agem em esferas 

distintas, fato que não gera qualquer tipo de dificuldade enquanto os dois sistemas permanecerem 

congruentes.  

 

O Tribunal de Justiça Europeu não pode julgar com efeito vinculativo sobre se uma 
norma de direito comunitário é compatível com a Lei Básica, nem pode o Estado 
Federal do Tribunal Constitucional julgar se, e com implicações que, uma regra de 
direito comunitário derivado é compatível com o direito comunitário primário da lei. 
Isso não leva a qualquer dificuldade, desde que os dois sistemas de direito, não entrem 
em conflito um com o outro na sua substância.23 

 
A necessidade desta congruência de sistemas estaria presente no texto constitucional 

alemão já mencionado, no artigo 24 (1). Este fato fez com que o tribunal pudesse argumentar que 

existiria, devido a necessidade de uma relação bilateral de obrigações (enquanto de um lado o 

                                            
23 Tradução livre do autor. Trecho do julgado 37 BVerFGE 271, excertos do caso estão disponíveis em língua inglesa 
em: [http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=588#top]  acesso 
em 05/11/2009. 
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Estado submete-se à legislação europeia, do outro a legislação europeia desenha um sistema de 

proteções congruente ao do Estado), uma omissão legislativa por parte da comunidade. 

Complementou o Tribunal Federal Alemão que este conflito não gera um descumprimento dos 

tratados, mas sim a necessidade de se ter uma ação política em sede supranacional para 

complementar esta relação normativa. 

 

A vinculação da República Federal da Alemanha (e de todos os Estados-Membros) pelo 
Tratado, não é, de acordo com o significado e o espírito dos Tratados, unilateral, mas 
também vincula a Comunidade para realizar a sua parte, a fim para resolver o conflito 
aqui assumido, ou seja, buscar um sistema que seja compatível com um preceito 
entrincheirado do direito constitucional da República Federal da Alemanha. Invocando 
tal conflito não é, pois, por si só uma violação do Tratado, mas põe em movimento 
dentro dos órgãos europeus o mecanismo do Tratado que resolve o conflito no plano 
político. Enquanto isso, a segurança jurídica, que não é garantida apenas pelas 
decisões do Tribunal Europeu de Justiça, favorável embora estes tenham sido os 
direitos fundamentais, não é alcançada no curso de uma maior integração da 
Comunidade; a reserva que deriva do artigo 24 da Lei Fundamental se aplica. O que 
está em causa é, portanto, uma dificuldade jurídica decorrente exclusivamente do 
processo de integração, que ainda está em andamento e que vai acabar com a atual fase 
de transição.24 

 

Assim, quando resolvendo qual sistema de normas deverá prevalecer – comunitário ou 

uma garantia fundamental doméstica- decide-se também qual sistema elimina o outro. Neste caso 

em questão, decidiu-se provisoriamente pela garantia nacional aos direitos fundamentais e sua 

aplicação, enquanto não existir sistema congruente no nível supranacional. 

 

Provisoriamente, portanto, no caso hipotético de um conflito entre o direito 
comunitário e uma parte do direito constitucional nacional ou, mais precisamente, das 
garantias dos direitos fundamentais na Lei Fundamental, surge a questão de qual o 
sistema de direito prevalece. Nesse conflito de normas, a garantia dos direitos 
fundamentais na Lei Fundamental prevalece enquanto os órgãos competentes da 
Comunidade não tiverem removido o conflito de normas em conformidade com o 
mecanismo do Tratado (Idem, Ibiden)25. 

 

 Mais adiante, em Outubro de 1986, o tribunal alemão mais uma vez decidiu quanto a 

relação entre sistemas comunitário e doméstico, desta vez criando ainda mais relações entre os 

dois espectros normativos. Nesta decisão, cujo trecho abaixo de destaca, conhecida como Solange 

II, ficou claro que o sistema comunitário, apesar de constituir um sistema normativo operativo 

paralelo ao doméstico, e era reconhecido como soberano e capaz de proteger os direitos 

                                            
24 Idem, Ibiden. 
25 Tradução livre do autor.  
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fundamentais e portanto não haveria a necessidade de intervenção jurisdicional por parte do 

Tribunal Federal Alemão para o controle de norma secundária comunitária.  

   

Enquanto as Comunidades Europeias, na jurisprudência do Tribunal Europeu, 
nomeadamente, em geral assegurarem a protecção efectiva dos direitos fundamentais 
contra a soberania das Comunidades, que deve ser consideradas como 
substancialmente semelhantes para a protecção dos direitos fundamentais exigidos 
incondicionalmente pela Constituição, e na medida em que, geralmente, salvaguardar o 
conteúdo essencial dos direitos fundamentais, o Tribunal Constitucional Federal 
deixará de exercer a sua competência para decidir sobre a aplicabilidade do direito 
comunitário derivado citada como a base jurídica para os actos dos tribunais alemães 
ou autoridades sob a jurisdição soberana da República Federal da Alemanha, e não 
será mais essa fiscalização legislação pelo padrão dos direitos fundamentais contidos 
na Lei Básica, as referências ao Tribunal nos termos do artigo 100 (1) Lei Básica para 
os efeitos não são admissíveis 26. 

 

 O procedimento desta nova decisão difere do primeiro. Mais uma vez, decidiu-se sobre a 

aplicação de taxas aduaneiras e a validade da norma que tornava obrigatório seu pagamento. 

Desta vez o pedido de desconstituição de débito aduaneiro foi negado pelo tribunal 

administrativo de Frankfurt e seu recurso mantido pelo Superior Tribunal Administrativo 

(Bundesverwaltungsgericht). Um recurso interlocutório, que levantava a validade de tal norma 

perante o ordenamento comunitário,  foi impetrado neste momento, requisitando que o Tribunal 

Europeu interpretasse a norma cuja validade se questionava. Este tribunal decidiu que não havia 

qualquer problema e devolveu o caso ao tribunal alemão.  

 O Superior Tribunal Administrativo recebeu, em seguida, novo recurso. Desta vez, este 

estava fundado na quebra de diversos princípios constitucionais alemães e requeria que o 

regulamento comunitário europeu fosse observado em razão de sua constitucionalidade pelo 

Tribunal Federal Alemão, com base no artigo 100 (1) da Constituição Alemã, ou para o Tribunal 

Europeu de Justiça para que sua validade frente a Constituição Alemã fosse ali também 

observada.  

 Apresentou-se um novo questionamento ao tribunal alemão, desta vez quanto a 

possibilidade de se recorrer outra vez ao Tribunal Europeu para um novo pedido de referência, 

com novo fundamento. Negado o pedido devido a interpretação de que um novo recurso reduziria 

a efetividade da primeira decisão, a parte mais uma vez recorreu. Devido a natureza 

                                            
26 Ementa do julgado BVerFGE 271, 73, 339 2 BvR 197/83. Exceptos do caso estão disponíveis em língua inglesa 
em: [http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=572#top]  acesso 
em 05/11/2009 
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constitucional deste procedimento, o processo finalmente chegou ao ao Tribunal Federal Alemão, 

responsável pelo controle concentrado de constitucionalidade naquele Estado. Este, por sua vez, 

decidiu quanto a natureza procedimental da relação entre tribunais, afirmando que o Tribunal 

Europeu era independente do Tribunal Alemão, mas que poderia ser considerado um tribunal 

estatutário segundo os moldes do descrito na Constituição Alemã.  

 

O Tribunal Europeu não é uma instituição da República Federal da Alemanha, mas uma 
instituição comum das Comunidades Europeias. O bloqueio funcional da jurisdição das 
Comunidades Europeias com aqueles dos Estados membros, juntamente com o fato de 
que os Tratados comunitários, em virtude das instruções sobre a aplicação da lei 
determinada pela legislação de ratificação nos termos dos artigos 24 (1) e 59 ( 2), 
primeira frase, da Lei Fundamental, e a lei subordinada passou com base nos Tratados 
fazem parte da ordem jurídica que se aplica na República Federal e tem que ser 
respeitados, interpretados e aplicados pelos seus tribunais, da-se ao Tribunal Europeu o 
caráter de um tribunal legal, na acepção do artigo 101 (1), segunda frase, da Lei 
Fundamental, na medida em que a legislação ratificação dos Tratados comunitários 
confere ao Tribunal funções judiciais contidas em si. Essas funções incluem, 
nomeadamente, a competência do Tribunal para se pronunciar nos termos do artigo 177 
do ECC. 
 
Essa incorporação parcialmente funcional do Tribunal Europeu para as jurisdições dos 
Estados membros expressa o fato de que os ordenamentos jurídicos dos Estados-
Membros e da ordem jurídica da Comunidade, não são abruptamente justapostas em um 
estado de isolamento mútuo, mas são de várias formas relacionadas entre si , 
interligados e abertos a efeitos recíprocos (ver por exemplo o artigo 215 (2) ECC e a 
referência nele a «princípios gerais comuns às legislações dos Estados-Membros»). Isto 
fica especialmente claro na atribuição de competência, nos termos do artigo 177 
voltada para a cooperação entre os tribunais dos Estados-Membros e do Tribunal 
Europeu. No interesse dos objetivos do Tratado de integração de segurança, legais e 
uniformidade de aplicação, serve para trazer a interpretação mais uniforme possível e 
aplicação do direito comunitário por todos os tribunais no âmbito da aplicação do 
Tratado CEE 27. 

 

 Tribunais constitucionais nacionais dos países membros da União Europeia não 

abandonaram, como se pode ver acima, a idéia de que em caso de conflitos normativos da esfera 

constitucional nacional com outros espectros normativos esta ainda prevalecerá sobre qualquer 

outro. Tendo em vista a tendência crescente para as posições de direito constitucional serem mais 

específicas e diferenciadas no direito comunitário pelas decisões do Tribunal Europeu, não há 

perigo d a proteção dos direitos fundamentais garantidos pelo direito constitucional ser 

neutralizada em sua essência. Enquanto a sua essência for protegida no direito comunitário, a 

                                            
27 Trecho do julgado BVerFGE 271, 73, 339 2 BvR 197/83. Exceptos do caso estão disponíveis em língua inglesa 
em: [http://www.utexas.edu/law/academics/centers/transnational/work_new/german/case.php?id=572#top]  acesso 
em 05/11/2009 
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obrigação interna de sua  adequação à legislação comunitária em casos particulares não pode ser 

negada. 

 Outros tribunais constitucionais como o italiano e o belga adotaram também doutrinas que 

possibilitam a análise caso a caso da validade dos atos da União Europeia, tendo contudo 

posicionamentos semelhantes ao observado pelo tribuna alemão, aceitando em parte a 

reinvidicação de primazia do direito comunitário sobre o direito constitucional nacional 

(MADURO, 2006, p. 25).  

Estes mesmos tribunais buscam harmonizar a sua legislação com aquela presente no 

âmbito comunitário. Esta dinâmica presente na sobreposição de regimes doméstico e comunitário 

forma o novo universo plural constitucional pós vestefaliano. Como visto no caso Solange II, a 

partir do momento em que a União e seu Tribunal passaram a proteger os direitos individuais 

com sua legislação e jurisdição de sua produção administrativa e normativa, não foi mais 

necessário (além de ter se tornada indevida) intervenções domésticas neste meio. O que se notou 

nesta questão foi que o tribunal alemão apenas deixou de aplicar a norma constitucional 

doméstica e isentou-se do caso quando presente estava uma proteção igualmente efetiva na esfera 

comunitária, deixando claro que os valores que ali foram sopesados eram a proteção a direitos 

fundamentais de um lado e de outro um conflito jurisdicional. No momento que a proteção pode 

ser feita, devido ao fato de que estas haviam transitado da esfera nacional para a internacional, 

não foi mais necessário trazer para o nacional o que deveria ter permanecido no internacional.  

 Forma-se na União Europeia um novo tipo de constitucionalismo. Não se trata de uma 

constituição formal como aquela presente nos Estados nacionais, mas um novo tipo, que derivou 

das reformas dos textos dos tratados constitutivos da União e de sua interpretação frente aos 

tribunais domésticos e comunitário.   

 

 A proteção constitucional dos direitos individuais tem tido lugar nas democracias 
desenvolvidas, por várias décadas. Em todos os países que adotaram a ideia de uma 
constituição escrita, há um conjunto de disposições constitucionais sobre os direitos e 
liberdades, e existem mecanismos para a proteção e a observância desses direitos e 
liberdades por um sistema judicial independente. A Constituição já não é algo que 
funciona exclusivamente dentro da esfera da política, mas sim, é considerada como a 
Grundnorm, a determinação do sistema jurídico como um todo e, em particular, o status 
do indivíduo. Embora, na maioria dos países europeus, a última palavra em 
interpretação constitucional é reservada a um tribunal independente constitucional, 
todos os tribunais e os juízes têm o direito (assim como uma obrigação) de aplicar as 
disposições constitucionais que possam surgir no contexto da legislação ordinária e 
administrativa ação. Com efeito, as constituições tornaram-se instrumentos vivos, 
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existente não apenas como textos escritos, mas também (e antes de tudo), como 
conjuntos de regras e princípios juridicamente criados (GARLICKI, 2008, p. 509)28. 

 

 Pelo que já se pode analisar acima, o paradigma hermenêutico do direito comunitário 

europeu não é o clássico internacionaista, aproximando-se muito mais do paradigma 

constitucional. Contudo, não se pode identificar um poder constituinte determinado, muito menos 

uma identidade europeia comum capaz de fazê-lo da forma com que se tradicionalmente espera 

(algo semelhante as teorias hobbesianas). Em contrapartida, também se questiona se seria 

possível existir um povo capaz de gerar este poder constituinte se é a própria constituição que o 

define como povo, um argumento compreensível apenas se discutindo formalmente o que seria 

este constitucionalismo supranacional europeu.  

 A constituição europeia é resultante de um processo discursivo, plural e descentralizado. 

A mesma, representada formalmente pela coleção de documentos formais de direito comunitário 

primário, representa um novo constitucionalismo, diferente daqueles pelos quais passaram as 

constituições nacionais especialmente no que diz respeito à sua legitimidade e autoridade 

normativa. Contudo, para que este sistema plural possa funcionar de forma adequada, será 

necessário o desenvolvimento de uma hermenêutica capaz de resolver esta integração sistêmica 

plural. 

 

A nova hermenêutica contrapontual do sistema constitucional plural europeu 

 O pluralismo constitucional europeu traz consigo algumas conseqüências práticas 

decorrentes da reconstrução do dogma constitucional e impacto sobre a soberania popular. 

MADURO determina que os principais impactos são associados com a sua legitimação, relação 

com o direito nacional e compreensão dogmática. A relação entre o direito comunitário e os 

direitos nacionais exige uma nova concepção do Direito, não prisioneira das concepções 

hierárquicas que o têm dominado. Interessa apenas notar que, independentemente da 

caracterização jurídica do direito comunitário e do fundamento da sua obrigatoriedade, os 

conceitos que hoje dominam a sua construção são conceitos de natureza constitucional. Neste 

sentido, o discurso jurídico dominante é de tipo constitucional, refletindo a jurisprudência do 

Tribunal de Justiça da União Europeia. 

                                            
28 Tradução livre do autor. 
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O fundamento, então, de validade deve ser compreendido como fragmentado. Haveria um 

fundamento para o ordenamento supranacional e outro para o nacional, sem contudo impedir que 

o funcionamento de um colaborasse para o funcionamento do outro, compondo então uma 

realidade constitucional plural que interage de forma contrapontual.  

A legitimidade do constitucionalismo europeu se baseou na sua construção indutiva, a 

partir das constituições e comunidades jurídicas nacionais. O tribunal europeu procurou nelas 

fundamento e tornou-as fonte do direito comunitário, fazendo com que a constituição europeia 

seja resultado do produto do diálogo entre os tribunais nacionais e si próprio. 

O pluralismo constitucional europeu tem profundas conseqüências práticas que não 

podem ser desconsideradas. Logo de início, verifica-se que a sua legitimidade reside na sua 

construção ascendente, decorrente não apenas no poder de veto dos tribunais nacionais quanto a 

implementação e eficácia da norma comunitária, como também na forma que os mesmos moldam 

a interpretação e aplicação destas.  

 

Foi o suporte de um leque alargando de actores jurídicos e sociais nacionais 
(maioritariamente os tribunais nacionais e os particulares) que autorizou o Tribunal de 
Justiça a liberar o direito da união europeia da sua dependência de uma legitimidade 
indirecta através do Estado, e a formular uma reivindicação de autoridade política e 
jurídica independente (MADURO, 2006, p. 31). 

 

MADURO (2006) sugere uma nova forma de se ver este dilema, sob uma ótica não 

hierarquizada. Para que haja a libertação desta idéia, deve-se conceber não apenas os 

ordenamentos europeu e doméstico como não hierárquicos como também deve-se adotar uma 

idéia de soberania partilhada ou, melhor ainda, concorrente. Contudo, antes de se discutir esta 

idéia de soberanias concorrentes, passa-se a discutir a possibilidade desta nova idéia de 

constitucionalismo supranacional (ou pós-nacional). 

O constitucionalismo nacional é uma representação datada, contextual à época da 

formação das constituições nacionais, e que encontra-se contestada por uma nova forma de 

constitucionalismo, o Europeu. Os ideais constitucionais não são dependentes ou legitimados por 

políticas nacionais, por tanto não haveria por que se dizer que existe uma maior validade (ou 

hierarquia) para o constitucionalismo nacional frente ao europeu. Haveria então uma supremacia 

artificial do constitucionalismo nacional, simultânea a uma nova análise do constitucionalismo 

que legitima a União Europeia que surge da presente realidade da desterritorialização do poder 
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normativo. Contudo, ainda deve-se harmonizar o funcionamento destes dois espectros 

normativos, sugerindo-se então uma lógica de natureza contrapontual, onde um ordenamento 

balanceará e legitimará o outro. 

 O direito contrapontual, tal como definido por MADURO, é consubstanciado em 

princípios próprios e tem dupla função: de um lado torna possível o respeito entre reivindicações 

normativas concorrentes e de outro garante a coerência e integridade do sistema ordenamento 

jurídico. São princípios harmônicos do direito contrapontual o pluralismo, a consistência e 

coerência horizontal e vertical, a universalidade e a escolha institucional.  Estes princípios devem 

ser seguidos por todos os atores na estruturação do sistema, para que assim o sistema 

constitucional plural europeu seja viável.  

 Estes princípios devem ser compreendidos como guias hermenêuticos sistêmicos que 

regulam a interação entre o sistema normativo europeu e os diversos sistemas nacionais, 

possibilitando os processos de justificação das decisões jurídicas nacionais e européias baseadas 

em diferentes argumentos. São mecanismos de reconhecimento mútuo, desenhados para reger um 

discurso de compatibilidade.   

Há três requisitos que garantem a adaptação mútua e o desenvolvimento de um 
ordenamento jurídico coerente num contexto de pluralismo jurídico: 1) as teorias de 
deliberação e justificação em que os tribunais nacionais e europeus baseiam as suas 
decisões devem ser universalizaveis a todos os participantes; 2) cada teoria deve ser 
construída de forma a ajustar-se adaptar-se às teorias rivais; 3) as teorias de deliberação 
e justificação dêem ser conducentes a um mesmo desfecho de aplicação (MADURO, 
2006, p. 40).  

  

 Estes requisitos garantem o pluralismo e a sua coerência integral, protegendo as 

reivindicações rivais das constituições nacionais e européias de uma erosão de seu ordenamento 

jurídico. O pluralismo, por sua vez, é o primeiro princípio do direito contrapontual. Este tem uma 

dimensão fundacional, onde um ordenamento não pode se afirmar de forma a anular o outro, e 

uma participativa, onde o discurso jurídico deve promover a mais ampla participação possível.  

 Na primeira dimensão do pluralismo, deve-se respeitar a identidade e a reinvidicação 

normativa dos outros ordenamentos jurídicos. Este ponto também pode ser chamado de 

constitucionalismo co-operativo. Duas considerações exemplificativas podem ser feitas. De 

início, a ideia de que a norma Europeia é suprema, hierarquicamente superior a nacional, 

encontra respaldo e respeito nos tribunais nacionais. Aceita-se a mesma nestes porém com um 

fundamento diverso, de que a constituição nacional autorizou esta circunstancia. Em texto que é 
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referência doutrinária para a compreensão desta situação afirma DE WITTE: 

 

A tese de que o direito comunitário tem primazia absoluta, mesmo sobre as Constituições 
nacionais, não é geralmente aceitos nos tribunais supremos nacionais. Uma razão, aqui 
mencionada, é que os tribunais reconhecem a posição privilegiada do direito 
comunitário, não por força da própria natureza da referida lei, como o Tribunal de 
Justiça teria, mas pela graça de seu próprio sistema constitucional (in GRAIG e de 
BURCA, 1999, p. 201)29. 
 

 Este cenário, segundo KUMM, o impacto da permissão de adjudicação constitucional da 

legislação comunitária seria mínimo, já que ele beneficia a coerência sistêmica. O Estado 

membro apenas deixaria de aplicar muito raramente o disposto no direito comunitário. Quando o 

fizer, deverá fundamentar sua decisão de forma a fortalecer o desenvolvimento de um 

constitucionalismo europeu, aumentando o poder dos tribunais nacionais como garantidores dos 

interesses comunitários, aumentando também a pressão para uma maior legitimidade democrática 

por meio do judicial review. Também resultará desta circunstância uma tradição constitucional 

europeia mais robusta. Por fim, devido ao fato de que os tribunais também funcionam como 

contribuintes para o processo democrático, alertando às instâncias legislativas de possíveis falhas 

sistêmicas, este tipo de ação poderá funcionar como catalisadora para emendas tanto no direito 

nacional como comunitário para tornar cada vez mais os sistemas compatíveis (KUMM, 2005, 

292).  

 Nenhum ordenamento, então, deve ser obrigado a abandonar o seu ponto de vista, isto tem 

profundas conseqüências em como o direito nacional deverá se ajustar ao Direito da União 

Europeia, incorporando as suas normas e como este deverá respeitar as reivindicações do direito 

constitucional nacional, que poderá ser (como visto nos casos já mencionados) através da 

manutenção da importância atribuída às Constituições nacionais enquanto fontes do Direito 

comunitário (MADURO, 2006, p. 42).  

 Uma das conseqüências de uma ordem plural que respeita e integra as normas de diversos 

ordenamentos em diversas instâncias judiciais é a possibilidade de ter-se uma erosão de 

consistência e coerência. Entende-se esta última como a unidade de integridade do sistema 

jurídico, que assegura que cada nova decisão jurídica é condizente e consistente com as decisões 

anteriores. Ter subdeterminações rivais do direito, como se descreveu possível quando definindo 

o pluralismo, não significaria ter simultaneamente incoerência sistêmica. A coerência teórica 

                                            
29 Tradução livre do autor.  
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indicaria que todas as decisões se baseiam em uma única teoria de justificação, fato que a 

posiciona de forma contraria ao pluralismo aqui definido. Contudo, a consistência sistêmica, não 

implica na adoção de uma única e generalizada teoria do direito e hierarquia de normas. Havendo 

o projeto de criação de um ordenamento jurídico comum com a vinculação de todos os 

participantes, a justificação e deliberação de cada decisão deverá levar em consideração as 

decisões anteriores salvaguardando assim a coerência do sistema.  

 Uma interpretação e aplicação uniforme determinada pelo Tribunal Europeu de Justiça 

não é o bastante para assegurar a coerência vertical do sistema. Para tanto, devem os tribunais 

nacionais adequarem as suas decisões às dos demais tribunais nacionais também. Determina o 

artigo 267 do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia (antigo art. 234 do TCE) que o 

Tribunal de Justiça da União Europeia é competente para resolver sobre a interpretação dos 

tratados e normas de direito comunitário derivado a título prejudicial em processos suscitados 

perante qualquer órgão jurisdicional dos Estados membros. Contudo, nota-se uma crescente 

delegação de poderes deste tribunal para os tribunais nacionais, justamente para que estes 

adéqüem o Direito da União Europeia ao seu direito constitucional nacional.  

 Adequar o direito nacional aos princípios jurídicos europeus é uma tarefa dos tribunais 

nacionais. Contudo, também é papel destes tribunais interpretar e co-determinar o direito da 

União desenvolvendo os seus princípios jurídicos de forma coerente vertical e horizontalmente. A 

coerência horizontal comporta uma consciência sistêmica ente tribunais nacionais, o que aparenta 

ser muito mais difícil que em relação a consistência vertical.  

 No contexto plural que se compõe, o espaço jurisdicional também se pluraliza. Neste 

contexto os tribunais devem se preocupar com a possibilidade de universalização de suas 

decisões, devendo os fundamentos para as mesmas serem universalizáveis. Isto faz com que os 

tribunais interiorizem no seu processo deliberativo a necessidade de fazer com que suas decisões 

possam ser aplicadas em outros ordenamentos nacionais (aumentando assim a coerência 

horizontal).  

 Por fim, chega-se ao debate da escolha institucional. Não se pode deixar de observar que 

neste sistema que se criou multiplicaram-se as opções de escolha institucional para a resolução de 

conflitos. Como disse MADURO: “definições materiais ou hierárquicas de fronteiras da área de 

atuação jurisdicional dos diferentes sistemas jurídicos não funcionam no contexto de uma 

comunidade jurídica plural” (idem, pp. 46-47).  Isto importa no reconhecimento sistêmico de que 
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cada ordenamento jurídico e suas instituições são parte de um leque de escolhas possíveis para a 

solicitação da atividade jurisdicional em uma comunidade jurídica pluralista. Dois problemas se 

apresentam em conjunto com a descrição do sistema plural. O primeiro diz respeito a instância 

última de autoridade e o segundo diz respeito às colisões normativas. No que tange a instância 

última, várias soluções podem ser propostas. A mais interessante, talvez, seja a de se criar um 

órgão jurisdicional com a participação dos tribunais nacionais que tivesse função única de 

resolver estes conflitos.  

 

Considerações finais 

 A sobreposição normativa constitucional parece ser o paradigma dominante nos estados 

membros da União Europeia. Esta situação resulta de um longo processo de opções feitas pelos 

poderes constituintes nacionais que optaram durante o processo de formação deste organismo 

pela delegação do exercício de funções tipicamente nacionais à união. Esta série de opções, 

fortalecida pelo funcionamento de um poder judiciário central, desenvolveu uma lógica de 

aplicação das normas tipicamente constitucionais que até então não se tinha notícia. A delegação 

normativa do texto constitucional nacional para o texto internacional dos tratados constitutivos 

deste organismo internacional gerou um sistema transnacional de natureza constitucional, que por 

sua vez também funciona como uma constituição compartilhada pelos seus Estados membros.  

 A sobreposição normativa faz com que uma nova lógica de aplicação destas normas surja 

e se desenvolva. Utilizando a teoria hermenêutica de MADURO (2006) consegue-se ver 

exatamente como esse sistema deve funcionar. Contudo, ainda deve-se ter atenção a evolução 

deste sistema, já que o mesmo por ter se consolidado ainda recentemente sujeita-se a evolução de 

seu funcionamento institucional.  Portanto, finalizando este texto com uma nota positiva, deve-se 

ter em mente o fato que um constitucionalismo transnacional pragmaticamente aumenta a 

capacidade dos Estados conterem os impactos de políticas externas sobre atos ocorridos em suas 

fronteiras. Do ponto de vista normativo, o mesmo pode fornecer elementos de controle 

constitucional destes atos, já que aquele responsável estará contido dentro do leque de proteção  e 

responsabilização desta constituição transnacional. 
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RESUMO 

O princípio da autodeterminação dos povos defendido pelo Brasil em suas relações 

internacionais foi declarado pela ONU, como sendo de fundamental importância para as 

relações de paz entre as Nações e definida como Direito fundamental entre os povos. O 

processo de descolonização nos países africanos é um exemplo de autodeterminação dos 

povos, sendo tardiamente defendido pelo Brasil e que fez das relações Brasil-África ficarem 

atrasadas por um grande espaço de tempo. Surge então posteriormente a política brasileira 

para a África, baseada nas relações econômicas, culturais e sociais em seu início, mas que 

atravessa um momento ainda mais positivo na atualidade. Devido ao multiculturalismo, 

característica brasileira de mistura de raças e miscigenação ocorre tanto internamente quanto 

externamente, a defesa por parte do Brasil, de uma política de autodeterminação, liberdade e 

soberania entre os povos que traduz um dos princípios defendidos pelo Governo brasileiro no 

que concerne, as suas relações internacionais, contidas no Art. 4º da Constituição Federal do 

Brasil de 1988.  

PALAVRAS-CHAVE: AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS; BRASIL; LIBERDADE; 

SOBERANIA; RELAÇÕES INTERNACIONAIS; MULTICULTURALISMO. 

 

ABSTRACT 
The principle of self-determination of peoples defended by Brazil in their international 

relations was declared by the UN as being of fundamental importance to the relations of peace 

among nations and established as fundamental law among nations. The process of 

decolonization in African countries is an example of self-determination of peoples, and later 

championed by Brazil and did the Brazil-Africa relations get delayed for a long time span. 

Then comes after Brazil's policy for Africa, based on economic, cultural, social in the begin, 

but going through a more positive today. Overdue to multiculturalism, a characteristic of 

Brazilian race-mixing and miscegenation, occurs both internally as externally the defeat for 

part of Brazil, it is a policy of self- determination, freedom and sovereignty of the peoples that 

translates one of the principles defended by the Brazilian government, with regard 

international relations, contained in Article 4 of the Federal Constitution of Brazil to 1988. 

KEYWORDS: SELF-DETERMINATION OF PEOPLES; BRAZIL; FREEDOM; 

SOVEREIGNTY; INTERNATIONAL RELATIONS; MULTICULTURALISM. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo tem como pressuposto, através da perspectiva do multiculturalismo 

existente no Brasil, identificar a visão brasileira em relação ao princípio da autodeterminação 

dos povos no âmbito internacional, ou seja, pela miscigenação de raças e culturas neste país 

procurou-se averiguar a ligação dessa característica no tocante a defesa de uma política de 

independência, respeito e a autodeterminação dos povos.   

Como exemplo, temos a África que, por muito tempo, foi colônia de diversos países da 

Europa, não possuindo a independência de suas nações, divididas pelos europeus e 

violentamente usurpadas por estes. Com o início da Primeira Guerra Mundial e um clamor 

pela decisão dos povos se consolidarem e de se autodeterminarem perante outras nações, os 

africanos reivindicaram a sua independência do julgo dos europeus. 

A política internacional brasileira para a África, de meados dos anos 60 aos anos 70, foi 

marcada pelas contradições, avanços e recuos, que refletiam as condições internacionais 

vividas pelo Estado brasileiro numa conjuntura de crise generalizada. A mudança de 

pensamento do Brasil no que se refere à África aconteceu um pouco mais tarde, por conta de 

alguns equívocos decorrentes da colonização portuguesa nas terras africanas, ficando o Brasil 

em cheque nas suas relações com a África.  

A política externa brasileira ao se tratar do princípio da autodeterminação dos Povos é 

um tema de grande relevância, pois o Brasil ocupa atualmente um lugar de destaque no 

cenário internacional, com uma política internacional mais ativa e tem defendido esse 

princípio, por acreditar que todas as nações merecem ter a sua independência alcançada e o 

seu reconhecimento mundial. 

A “não intervenção” em outros territórios, a autodeterminação dos povos, a cooperação 

internacional e a busca por soluções pacíficas de conflitos internacionais são as principais 

premissas da postura externa do Brasil com o mundo. Sabe-se que a política externa brasileira 

se baseia no Art. 4° da Constituição Federal promulgada em 1988 e que este, reforça o 

pensamento brasileiro da busca pela defesa da soberania e da autodeterminação de todos os 

povos e Nações no âmbito mundial. 
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1 CONCEITO E EVOLUÇÃO DA AUTODETERMINAÇÃO DOS 

POVOS  

  

A autodeterminação dos povos está intrinsecamente ligada com a ideia de liberdade na 

maior acepção da palavra.  O princípio de autodeterminação pode ser definido como a não 

intervenção e o reconhecimento dado a determinada Nação ou Estado, respeitando as suas 

decisões, a cultura desse povo, a legitimidade se assim for do Governo vigente, bem como 

outros aspectos relevantes para que um povo seja reconhecido, bem como, seus costumes e 

leis respeitados internacionalmente. 

Na Carta das Nações Unidas, segundo Piovesan (2008), está inserido o princípio da 

igualdade entre todos os Estados Membros, a não intervenção nos assuntos internos, o 

respeito à soberania dos povos dentre outros que resguardam o princípio da autodeterminação 

dos povos e assegura o respeito entre as nações, como pode ser vislumbrado em seu artigo 1º 

disposto a seguir: 

  

Artigo 1º - Os propósitos das Nações Unidas são: 
2. Desenvolver relações entre as nações, baseadas no respeito ao princípio da 

igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, e tomar outras medidas 

apropriadas ao fortalecimento da paz universal; 
  

  
Assim como a Carta das Nações Unidas, o Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, ambos os tratados ratificados pelo Brasil, faz referência ao 

princípio da autodeterminação dos povos, como se observa a seguir: 

  

Artigo 1º - 1. Todos os povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse 

direito, determinam livremente seu estatuto político e asseguram livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural. 
2. Para a consecução de seus objetivos, todos os povos podem dispor livremente de 

suas riquezas e de seus recursos naturais, sem prejuízo das obrigações decorrentes 

da cooperação econômica internacional, baseada no princípio do proveito mútuo e 

do Direito Internacional. Em caso algum poderá um povo ser privado de seus 

próprios meios de subsistência. 
  

  

Segundo Ary (2009), a definição para autodeterminação seria derivada dos princípios 

basilares da liberdade, igualdade, soberania e independência dos povos, verificando aí a 

importância principalmente na questão da liberdade e da soberania dos povos ou das Nações. 
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Ainda de acordo com Ary (2009) foi na época da Primeira Guerra Mundial que pela 

primeira vez surgiu algum projeto relacionado à autodeterminação dos povos, e era defendida 

por dois grandes nomes da história. Uma apoiada por Lênin que considerava que esse 

princípio era de grande importância para a paz mundial, com referência aos povos da Europa 

que estavam em dominação de forças externas. E a outra apoiada pelo presidente dos Estados 

Unidos Woodrow Wilson que defendia quase que da mesma forma, mas moderadamente que 

as nações que se encontravam subjugadas aquela época da Primeira Guerra, mais 

precisamente a Europa pelos Impérios Austro-Húngaro e Otomano, mas também resguardava 

a libertação das colônias dos povos não europeus, mas ainda mais cautelosamente. 

Foi a partir da defesa de Wodroow Wilson que procurou se chegar a um denominador 

comum quanto ao reconhecimento da autodeterminação dos povos e como diz Ary (2009), foi 

com a criação das Nações Unidas posteriormente à Segunda Guerra Mundial que esse 

princípio de grande importância mundial foi preconizado e teve validade de âmbito 

internacional e pelo qual o Brasil rege em suas relações internacionais. 

A evolução do princípio da autodeterminação se deu justamente com a não aceitação de 

invasões, intromissões externas e a degradação dos povos dominados durante as duas grandes 

guerras mundiais que serviram de ponto de partida para uma nova concepção sobre os 

Direitos Humanos e os princípios internacionais que regem esses direitos. Com a evolução 

dos textos que dizem respeito aos direitos comunitários, a união dos povos, a prevalência da 

paz mundial entre outros, tornou-se então de grande valia a defesa do princípio da 

autodeterminação dos povos mundialmente. 

Segundo Morais (1998), a primeira fase do princípio da autodeterminação, inspirou-se 

no romantismo norte-americano oitocentista. Compreende esse período, a criação de um 

Estado para cada Nação e a formação dos estados-nação européia que estavam sob o julgo do 

Império Otomano e Austro-Húngaro. A segunda fase foi compreendida, como um período de 

descolonização das Nações, principalmente na Ásia, Europa e África, época esta 

compreendida da década de cinquenta a setenta. E a terceira fase veio com o Nacionalismo 

Pós-moderno, com a dissolução da União Soviética, que mantinha vários povos oprimidos e 

indo de encontro com o princípio da autodeterminação e liberdade das nações. 

Existe ainda a definição de autodeterminação externa e interna. A autodeterminação 

externa caracteriza-se pela busca da emancipação dos povos colônia, submetidos às forças 

externas ou estrangeiras, tratando-se de uma questão internacional, infringindo a paz e a 

segurança internacional. Enquanto que a autodeterminação interna seria a busca de liberdade e 
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soberania de um determinado povo residente em um Estado de reger livremente e tomar as 

suas decisões no que tange a sua política e as suas vertentes. 

Com o avanço dos Direitos Humanos diz Morais (1998, p.229), o seguinte: 

  

a proibição da secessão continua a ser um poderoso limite do Direito Internacional 

Público, quanto ao alcance máximo do princípio da autodeterminação, ao ponto de 

não ser possível falar em sentido próprio, num verdadeiro direito internacional à 

autodeterminação interna. 
  

O princípio da autodeterminação dos povos deve ser analisado em conjunto com os 

princípios da soberania e da independência nacional. Com base nele, entende-se que é 

possível contrariar a existência de uma ordem internacional superior, continuando os Estados 

a figurar como sujeitos principais e primários do sistema internacional.  

Nessa linha, firma-se o entendimento de que cada nação corresponde a um Estado 

soberano. O princípio da autodeterminação dos povos também está marcado pela Soberania. 

Trata-se da rejeição a qualquer poder colonizante, ou seja, o presente princípio visa dar a cada 

Estado o direito de livre condição política, além da liberdade quanto ao desenvolvimento 

cultural, econômico e social dos povos. Aparentemente não oferece nenhum óbice à formação 

de uma comunidade internacional, mas em suas entrelinhas, constata-se o isolacionismo que 

pode surgir através do fiel e dogmático seguimento deste princípio, uma vez que o mesmo 

pode redundar num trancamento não apenas de uma nação a outra, e o mais grave, pode gerar 

vários microestados dentre de um único Estado, como ocorreria facilmente na África e em 

alguns países latinos, como a própria Colômbia. 

O princípio da autodeterminação dos povos é o direito ou aspiração de um grupo, que se 

considera com uma identidade distinta e separada de se governar e bem assim de determinar a 

situação política e jurídica do território que ocupa. Assim, o conceito é bastante próximo das 

noções de nação e Estado, tomadas em conjunto. 

Pode-se dizer que, historicamente, o princípio aparece na declaração de independência 

dos EUA e dos países latino americanos. Da mesma forma, ele é encontradiço na Declaração 

dos Direitos do Homem da Revolução Francesa de 1789 e, posteriormente, na Gênesis da 

Liga das Nações e da própria carta da ONU (Organização das Nações Unidas). Mais 

recentemente, o direito à autodeterminação foi enunciado na Declaração de Princípios de 

Direito Internacional de 1970 que destacou terem todos os Estados o dever de promovê-lo, 
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juntamente com os direitos à isonomia, e à afirmação econômica, social e cultural. Ele foi 

ainda utilizado para combater todas as manifestações de colonialismo. 

  

1.1 O avanço da diplomacia brasileira no cenário internacional  

  

O Brasil deu um significativo avanço nas suas relações internacionais, conseguindo 

maior espaço nas decisões mundiais e nas suas perspectivas de se tornar uma Nação de 

primeiro mundo. Esses avanços na política externa brasileira representam a afirmação de que 

o Brasil está mais amadurecido e seguro em suas relações exteriores. 

A prática da política externa independente, em sua primeira modalidade nos 

conturbados anos Jânio Quadros e João Goulart, representaram uma espécie de parênteses 

inovador, em um espaço diplomático dominado pelo conflito Leste-Oeste. O impacto da 

revolução cubana e o processo de descolonização tinham trazido o neutralismo e o não 

alinhamento ao primeiro plano do cenário internacional, ao lado da competição cada vez mais 

acirrada entre as duas superpotências pela preeminência tecnológica e pela influência política 

junto às jovens nações independentes. Não surpreende, assim, que a diplomacia brasileira 

comece a repensar seus fundamentos e a revisar suas linhas de atuação, em especial no que se 

refere ao tradicional apoio emprestado ao colonialismo português na África e a recusa do 

relacionamento econômico-comercial com os países socialistas. A aliança preferencial com os 

Estados Unidos é pensada mais em termos de vantagens econômicas a serem barganhadas do 

que em função do xadrez geopolítico da Guerra Fria. 

De acordo com Rocha (2006), a participação em um regime internacional não é 

simplesmente adotar um sistema de normas, mas sim demonstra-se a personalidade e o 

amadurecimento de um determinado Estado ou Nação e a busca por interferir os 

acontecimentos da esfera internacional, demonstrando um pensamento coletivo e 

internacional de participação e cooperação. 

O Brasil passou a ter uma progressão nas suas relações diplomáticas e segundo Rocha 

(2006), a diplomacia brasileira se mundializou e ocorreu uma multilateralização, mesmo 

ocorrendo mudanças políticos e até mesmo no regime da ditadura, o Brasil conseguiu avançar 

nas suas relações internacionais.   

  Durante o período militar, ocorreu um forte avanço de integração regional na América 

do Sul e que logo mais tarde deu origem a uma organização muito importante, mas que ainda 
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está em processo de solidificação e de reajustes sérios para a obtenção de resultados 

afirmativos, o Mercosul em meados de 1991. Ainda segundo Rocha (2006), a criação do 

Mercosul só pode ser alcançada com a globalização e os avanços tecnológicos e comerciais 

do pós-guerra fria. 

Diante da situação de manter relações internacionais e participar dos regimes para obter 

influência, o Brasil tem conseguido êxito nessas relações, adequando-se a esses regimes 

internacionais, respeitando as normas de âmbito internacional e a do Direito.  Ainda como 

referenda Rocha (2006), o Brasil empreendeu avanços significativos internacionalmente em 

relação ao Meio Ambiente, com cuidados com as suas florestas em especial a Floresta 

Amazônica, adquirindo respeito mundial, fazendo o Estado brasileiro ser um dos líderes no 

combate a destruição do meio ambiente, bem como com relação aos Direitos Humanos, 

deixando o Brasil de ser um país conivente com as violações desses direitos, passando a 

respeitar as normas internacionais no que dizem respeito a esse assunto. 

A temática relativa aos Direitos Humanos é matéria de extrema importância 

internacional e o desenvolvimento social e econômico dos países tem papel fundamental para 

que esses direitos sejam respeitados fundamentalmente. Mas a exemplo de vários outros 

países ou porque não dizer de praticamente todos os países, o Brasil ainda enfrenta 

dificuldades para que haja a afirmação dos Direitos Humanos e isso se intensifica na medida 

em que as desigualdades sociais e econômicas não passarem a ser combatidas. 

O Brasil passou a ser conhecido como um grande interlocutor internacional, recebendo 

o reconhecimento de várias Nações, tanto quanto aos diplomatas brasileiros. Assim, Rocha 

(2006, p.101) caracteriza a política externa brasileira na frase a seguir: 

  

Afinal, se é verdade que em política externa o discurso é ação, a política externa 

brasileira caracteriza-se não apenas por usar intensivamente o discurso, mas também 

por imprimir à sua retórica um tom marcadamente normativo e legalista. 
  

  

O Brasil atua principalmente nas margens dos principais processos políticos 

internacionais, resultando em um papel relevante para a solução de conflitos externos, sendo o 

Estado brasileiro considerado como pacífico e mais moderado no que tange as questões 

globais, procurando sempre o diálogo com todas as partes sem que haja a preferência entre 

um dos lados envolvidos em algum impasse comercial ou outro tipo de conflito ou mesmo em 

alguma guerra ou intervenção direta de um determinado país para com outro. 
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Os avanços apresentados pelo Brasil, fizeram com que o mesmo buscasse e conseguisse 

a liderança do G-20, grupo dos vinte países em desenvolvimento, que tem grande influência 

nos assuntos globais na atualidade, compartilhada com a Índia, China e África.  

Com uma política externa mais atuante e de certa forma agressiva, o Estado brasileiro se 

envolve cada vez mais nas decisões internacionais e transforma as estruturas do processo, 

favorecendo algum lado mesmo que timidamente e contrariando a outra parte ou ouras partes. 

A defesa por um mundo melhor e com uma governabilidade feita por regras transparentes e 

constitucionais, promovendo a justiça e a igualdade no âmbito internacional, tornando a 

identidade do país mais visualizada no mundo, sempre na busca da autonomia da política 

externa brasileira. 

Os elementos mais significativos da postura internacional do Brasil poderiam ser 

atualmente caracterizados pelos seguintes processos: redefinição das prioridades externas, 

com afirmação da vocação regional, processo de integração sub-regional no Mercosul e de 

construção de um espaço econômico na América do Sul, opção por uma maior inserção 

internacional e aceitação consciente da interdependência em contraste com a experiência 

anterior de busca da autonomia nacional, com a continuidade da abertura econômica e da 

liberalização comercial, no quadro de processos de reconversão e de adaptação aos desafios 

da globalização. A diplomacia passa a apresentar múltiplas facetas, que não exclusivamente à 

de tipo bilateral ou aquelas de ordem estritamente profissional corporativa, são elas: a 

regional, a multilateral principalmente no âmbito da OMC-Organização Mundial do Comércio 

e a presidencial. 

O Brasil é regido nas suas relações internacionais de acordo com o Art. 4º da 

Constituição Federal de 1988, assim descrito: 

  

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais 

pelos seguintes princípios: 
 I - independência nacional;  
II - prevalência dos direitos humanos;  
III - autodeterminação dos povos;  
IV - não intervenção; 
 V - igualdade entre os Estados; 
 VI - defesa da paz;  
VII - solução pacífica dos conflitos;  
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo;  
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político.  
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Esses princípios constitucionais são considerados relevantes pelo Brasil, onde a 

intervenção para a resolução de conflitos internacionais é baseada e defendida por esse artigo 

que são tratados com cautela pela diplomacia brasileira. 

Ao adotar na CF/88 um artigo específico para reger as suas relações internacionais, o 

Brasil deixa clara a sua posição quanto às relações exteriores, defendendo o Direito 

Internacional e não a força internacional como menciona Rocha (2006), quando dizem que o 

Brasil busca tornar a ordem internacional menos dependente da força e mais influenciada pelo 

direito, ou seja, estabelecer normas que possam ser utilizadas em relação a outros países sem 

o uso da força. Desse modo, o princípio da solução pacífica dos conflitos, por exemplo, indica 

que o Brasil deve, em todas as relações internacionais, preferir por uma atuação por meios não 

militares, opondo-se, sempre que possível, a qualquer uso de violência. 

O poder Executivo, reconhecidamente é quem dita as regras da política internacional de 

no Brasil, na figura do Itamaraty e de seus diplomatas e mesmo do Presidente da República, 

deixando de lado o Poder Legislativo, partidos políticos e outros agentes não estatais, que 

poderiam ajudar ou tentar melhor solidificar as relações internacionais do Brasil, 

principalmente no que diz respeito ao Mercosul e aos seus conflitos. Fazer com que outros 

agentes possam participar e tomar decisões no quadro internacional e na melhoraria de 

diversos aspectos da política exterior.  

Com uma nova realidade se desenhando, nos referenda Neves (2006, pág. 371) o 

seguinte: 

  

A emergência de novos temas na arena externa e a intensificação de processos de 

cooperação internacional, características marcantes das últimas décadas, entretanto 

vêm pressionando o processo de formulação das relações internacionais do país por 

mudanças, intensificando a demanda por uma maior multiplicidade de agentes – 

estatais ou não – envolvidos no debate sobre as prioridades da política externa 

brasileira conduzidas pelo Itamaraty. 

  

Portanto, pode-se observar o crescente amadurecimento do Brasil quanto aos assuntos 

internacionais e o mesmo se tornou referência mundial, com os avanços pós-guerra fria, na 

inserção do Brasil no cenário internacional, com a maior globalização, a abertura econômica, 

a integração regional, a intensificação da política social e comercial e principalmente o 

seguimento dos princípios constitucionais expressos na Carta Magna de 1988 que regem as 

relações internacionais do Brasil com o mundo. 
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2 DEFINIÇÃO DE MULTICULTURALISMO E A INFLUÊNCIA 

MULTICULTURAL DO BRASIL NO PRINCÍPIO DA 

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

  

O Brasil é reconhecidamente um país multicultural e ocorre no mesmo a miscigenação 

de vários povos e costumes. A população brasileira é formada pela diferença entre vários 

povos, da mistura de raças, tornando-o um lugar rico nas suas tradições, bem como no 

respeito aos diversos tipos de povos que nele habitam. 

Hibridismo, diversidade étnica e racial, novas identidades políticas e culturais: estes são 

termos diretamente relacionados ao multiculturalidade. O multiculturalismo, ou pluralismo 

cultural é um termo que descreve a existência de muitas culturas numa localidade, cidade ou 

país, sem que uma delas predomine, porém separadas geograficamente e até nas formas de 

convívio entre elas no que se convencionou a chamar de “mosaico cultural”.  

A política multiculturalista visa resistir à homogeneidade cultural, principalmente 

quando esta homogeneidade é considerada única e legítima, submetendo outras culturas a 

particularismos e dependência. O multiculturalismo implica em reivindicações e conquistas 

das chamadas minorias como os negros, índios, mulheres, homossexuais, entre outras.  

  Nação de raízes mestiças, e que não constitui historicamente minorias que se 

organizam como comunidades apartadas do conjunto, os migrantes assimilam à sociedade 

nacional, o Brasil parece ficar à margem dessas discussões até a década de 1980, data do 

fortalecimento e visibilidade das chamadas minorias étnicas, raciais e culturais. A pressão dos 

novos atores sociais reverbera diretamente no texto da CF/88, considerada um marco em 

termos da admissão do nosso pluralismo étnico. 

Multiculturalismo no Brasil é a mistura de culturas. Trata-se da miscigenação dos 

credos e culturas que ocorrem no Brasil desde os tempos da colonização. E uma das principais 

características do povo brasileira é esta diversidade. O processo imigratório teve grande 

importância para a formação deste culturalismo. O Brasil incorpora em seu território culturas 

de todas as partes do mundo, Podendo-se dizer que este processo de imigração começou em 

1530 quando os portugueses deram início à colonização do Brasil. Os primeiros imigrantes 
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não portugueses que vieram para o Brasil foram os africanos, que eram utilizados como 

escravos nas lavouras de café. 

O Brasil é uma Nação de raízes mestiças, e que não constitui historicamente minorias. 

Devería-se estar abertos às diferenças que faz do povo brasileiro um povo tão misto nas 

heranças culturais. É nesta pluralidade e na diversidade dos brasileiros que se pode construir o 

presente e perseguir o sonho do futuro possível. 

Segundo Montiel (2003), a cultura é um fator importante e determinante para que ocorra 

o crescimento e o amadurecimento de um país, fator este que pode trazer características 

distintas e vindas de diversos continentes e países como a cultura brasileira e a Africana. 

Segundo Cervo (1995), no Brasil ocorre uma pluralidade étnica e cultural na 

composição da sua população. A definição da mesma foi definida no início do século XX e 

teve a sua formação básica composta por negros, índios e brancos, ocorrendo assim uma 

miscigenação de raças, sendo essas as principais. Praticamente são três traços fundamentais 

que definem a miscigenação de raças no país que são: a formação original pelo cruzamento de 

brancos e negros; a invasão européia e a colonização brasileira por estes ocorrendo o 

embranquecimento da população e um grande grau de matrizes étnicas e culturais.  

A diplomacia brasileira, como referenda Cervo (1995), defende uma vinculação do 

caráter plural da sociedade brasileira, ou seja, em termos étnicos e sociais, usando o 

multiculturalismo do país como uma vertente positiva nas relações exteriores. Com a 

pluralidade da sociedade brasileira, pode-se construir um pensamento universalista e defensor 

de todas as formas de cultura e de etnias como formas claras de um pensamento de liberdade 

entre os povos, mas principalmente do princípio da autodeterminação que torna a convivência 

entre diversos povos e etnias mais pacífica, aceitável e construtiva. 

A composição étnica da população do Brasil é bastante diversificada e observa-se no 

multiculturalismo, ainda segundo Cervo (1995), que essa composição é altamente 

heterogênica, e podem-se ver exemplos de multiculturalismo na política externa brasileira na 

medida em que vários Chefes de estado do Brasil são de origem de outros países como 

Alemanha, Itália, Espanha, Japão entre outros, fortificando as relações amistosas que o Brasil 

tem enraizado em sua cultura de que a miscigenação do povo é muito importante para o 

desenvolvimento e amadurecimento do Estado brasileiro. 

Por ser uma Nação Multiculturalista, o Brasil defende que todos têm o direito a 

autodeterminação, todos os povos devem ter a sua soberania e liberdade, defende a 

5158



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

descolonização de territórios e de pessoas e a eliminação de qualquer forma de julgo por 

forças externas. A defesa da autodeterminação dos povos decorre da política interna de 

aceitação de diversas formas de culturas e etnias dentro do território brasileiro, o respeito aos 

diversos costumes que influenciam a política externa brasileira nas decisões internacionais na 

defesa da liberdade, da soberania e da não intervenção externa para com as decisões tomadas 

por determinado povo ou Nação. 

Salienta-se que o Brasil apóia tais condições por nunca ter prejudicado internamente 

nem externamente o princípio da autodeterminação dos povos, quer seja separando Estados e 

povos, quer seja em qualquer área que seja interposto o direito das pessoas de fazerem a sua 

política e de determinarem as suas bases culturais e étnicas. Portanto, afirma-se, como elucida 

José Silva (2009), que o Brasil tem posição firme quanto ao princípio da autodeterminação 

dos povos, bem como de todos os princípios inseridos na CF/88, Art. 4º, sobre as relações 

internacionais do Brasil com o exterior.    

Os efeitos dos debates sobre o multiculturalismo no Brasil mereceriam uma discussão à 

parte, dada a sua complexidade. País de raízes mestiças, e que não constitui historicamente 

minorias que se organizam como comunidades apartadas do conjunto. Os 

migrantes assimilam à sociedade nacional. O Brasil parece ficar à margem dessas discussões 

acerca do multiculturalismo e seus desdobramentos sociais e políticos até a década de 1980, 

data do fortalecimento e visibilidade das chamadas minorias étnicas, raciais e culturais.  

A pressão dos novos atores sociais reverbera diretamente no texto da Constituição de 

1988, considerada um marco em termos da admissão do chamado pluralismo étnico. Os 

efeitos dessas formas renovadas de engajamento podem ser observados no campo da 

produção artística, sobretudo da literatura. Fala-se em "escritas femininas", em "vozes 

negras", dentre outras nuances das diferenças multiculturais presentes no Brasil, evidenciando 

assim, a predominância no que tange as relações multiculturais do respeito entre povos e 

Nações no âmbito internacional em que o Brasil rege as suas relações externas. 

  

2.1 O Brasil e a defesa da Autodeterminação dos Povos 

  

No Brasil, ocorre a defesa dos Diretos Fundamentais e esses direitos ensejam a inserção 

na CF/88 em seu Art. 4º dos princípios que regem as relações internacionais do Brasil com o 

exterior, contendo entre eles a autodeterminação dos povos, objeto de elucidação no presente 

artigo.  
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Os Direitos Fundamentais, segundo Afonso da Silva (2010), no Brasil são norteados 

pela soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da 

livre iniciativa e o pluralismo político. Os objetivos fundamentais dos Estados brasileiros e da 

República Federativa do Brasil são: construir uma sociedade livre, justa e igualitária; a 

garantia do desenvolvimento nacional; a erradicação da pobreza, da marginalização; a 

redução das desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, sem preconceito de 

origem, raça, idade e de outras formas de discriminação, todas dispostas no Art. 3º da CF/88. 

Todos esses objetivos que norteiam o Estado brasileiro, são fundamentais para a 

formação de sua política externa, pois os valores contidos na Carta Magna de 1988 devem ser 

respeitados em todas as relações, dando ênfase para a construção do princípio da 

autodeterminação dos povos na parte constatando-se a promoção do bem de todos, sem 

preconceito de origem de raça, cor, idade e outras formas de discriminação, mostrando a 

preocupação do país nas relações harmônicas entre as diversas culturas e etnias, ou seja, do 

multiculturalismo existente no estado brasileiro e que é seguido nas suas relações 

internacionais. 

O Brasil rege as suas relações internacionais de acordo com o Art. 4º da CF/88, onde 

estão pautados os princípios norteadores e da diplomacia brasileira para a resolução de 

conflitos externos e de impasses em diversas relações internacionais. Dentre esses princípios 

pode-se destacar o da autodeterminação dos povos que determina a liberdade e soberania de 

determinados povos dentro de um território, segundo definição de Anchieta da Silva (2009), 

caracterizando esse princípio como base fundamental nas relações internacionais brasileiras. 

Ainda segundo Anchieta da Silva (2009, p. 32): 

  

A autodeterminação, a liberdade dos cidadãos e de suas organizações sociais, 

portanto, é algo que implica a interação de pessoas e destas com a natureza como o 

meio social no qual estão inseridos. 
A liberdade está na compreensão do mundo real em que se vive e compreende o 

clima que se respira. Está na convivência comunitária do dia a dia, do contato e do 

convívio dos seres humanos entre si e na relação destes com a natureza. 
  

  

O direito dos povos está declarado na Carta das Nações Unidas, a qual adota a igualdade 

de todos os seus Estados-Membros, consagrando ainda a não intervenção em assuntos 

internos e na jurisdição interna de seus Estados-Membros, sendo um dos principais pontos na 

busca pela paz entre todas as nações, bem como, procura o respeito que deve existir pelas 
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decisões tomadas soberanamente em determinado Estado-Nação ou território, com algumas 

exceções, em casos especiais, onde talvez seja necessário determinar sanções econômicas, 

mas que segundo Anchieta da Silva (2009), por muitas vezes são controvertidas. 

Um ponto de partida fundamental para a proclamação do direito dos povos 

internacionalmente e de sua autodeterminação foi a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos da ONU (Organização das Nações Unidas) e é a partir dela que determinados 

direitos e principalmente os fundamentais passaram a ser direito internacional dos povos e das 

Nações. 

No Brasil, por conter uma forte mistura de raças e culturas evidenciou-se que a 

diplomacia brasileira tornou pública o seu interesse em defender uma política de aceitação, 

soberania e autodeterminação dos povos no âmbito internacional, pois entende que a liberdade 

política e a soberania de determinado povo e peça fundamental para as relações tanto internas 

como externas. Anchieta da Silva (2009) nos referenda que a Carta da Organização dos 

Estados Americanos (OEA) é de extrema importância para as relações internacionais do 

Brasil no que tange o respeito e o direito a personalidade, a soberania e a independência dos 

Estados, bem como, a internacionalização dos direitos inerentes ao homem mundialmente, 

ratificando a Declaração da ONU quanto ao assunto. 

Dentre os chamados Direitos Humanos Fundamentais, encontram previsão legal nos 

artigos 1 e 55 da Carta das Nações Unidas, os princípios da Autodeterminação dos povos, da 

não discriminação e o princípio da promoção da igualdade. 

De acordo com o princípio da autodeterminação dos povos, o direito dos povos e 

nacionais à livre determinação é um requisito prévio para o exercício de todos os direitos 

humanos fundamentais. 

O princípio da não discriminação, por sua vez, determina que o pleno exercício de todos 

os direitos e garantias fundamentais pertence a todas as pessoas, independentemente de raça, 

sexo, cor, condição social, genealogia, credo, convicção política, filosófica ou qualquer outro 

elemento arbitrariamente diferenciador. 

Sobre esse assunto Piovesan (2008, p. 189) diz: 

  

discriminação significa toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha 

por objeto ou resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, 

em igualdade de condições, dos direitos humanos e liberdades fundamentais, nos 

campos político, econômico, social, cultural e civil ou em qualquer outro campo. 

Logo, a discriminação significa sempre desigualdade.  
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Conforme determina a Declaração Universal dos Direitos Humanos, qualquer espécie 

de discriminação deve ser destruída, extirpada, de modo a assegurar, a todos os seres 

humanos, o pleno exercício de seus direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. 

Até mesmo na CF/88, em seu artigo 5º, inciso XLI, determina que "a lei punirá qualquer 

discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais". 

Dessa forma, havendo injustificada diferenciação no tratamento entre os indivíduos, 

estará caracterizada a discriminação. No entanto, não basta apenas não discriminar, é preciso, 

também, criar normas que possibilitem a esses grupos, já tão marginalizados, sua inclusão no 

contexto social do país, por meio da participação em instituições públicas ou privadas, a fim 

de garantir a verdadeira e completa implantação do direito à igualdade. 

Com relação a esse assunto, Piovesan (2008, p.190), manifesta-se no seguinte sentido: 

  

Com efeito, a igualdade e a discriminação pairam sob o binômio inclusão – 

exclusão. Enquanto a igualdade pressupõe formas de inclusão social, a 

discriminação implica na violenta exclusão e intolerância à diferença e diversidade. 

O que se percebe é que a proibição da exclusão, em si mesma, não resulta 

automaticamente na inclusão. Logo não é suficiente proibir a exclusão, quando o 

que se pretende é garantir a igualdade de fato, com a efetiva inclusão social de 

grupos que sofreram e sofrem um consistente padrão de violência e discriminação. 
  

  

A organização dos povos deve ser uma meta a ser seguida em todos os países, com a 

manutenção da independência, autodeterminação e soberania desses povos, que no entender 

de Anchieta da Silva (2009), é uma das maiores invenções do homem e tende a se expandir na 

política e no social de todas as Nações. Dentre as atribuições do Estado, deve permanecer o da 

proteção das minorias, que acontece no Brasil, ainda que timidamente. 

O Brasil tem a igualdade como um dos seus princípios basilares e proíbe o preconceito 

de origem, de raça, e de cor e o repúdio ao racismo também é mencionado nas relações 

internacionais do país (Art. 4º, VIII). A igualdade segundo Afonso da Silva (2010) pressupõe 

que não haja preconceito e discriminação quanto á origem, ou seja, se estrangeiro ou não, 

todos merecem receber tratamento igualitário, mesmo que saiba-se que isso não acontece na 

prática; a discriminação quanto à raça, enseja que não se deve julgar a pessoa pela sua raça de 

origem, se negra, parda, branca, amarela, indígena, européia, americana, mas tornar todas as 

raças pertencentes ao mesmo patamar; e a cor, ainda segundo Afonso da Silva (2010) não 

deve ser tomada como parâmetro ou fator determinante nas decisões judiciais ou 
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extrajudiciais, permitindo que todos sejam iguais como negros, brancos, amarelos, pardos ou 

indígenas. 

Os princípios citados acima demonstram mais uma vez que no Brasil, ao menos, 

constitucionalmente, ocorre à aceitação de todos os tipos de povos e origens, prevalecendo à 

harmonia entre todos, designando que a autodeterminação dos povos é formalmente aplicada 

no Estado brasileiro e que também é explicitamente balizada em suas relações exteriores com 

o mesmo princípio. 

O colonialismo foi levado em consideração para que os povos do mundo proclamassem 

na Carta das Nações Unidas que estão decididos a reafirmar a fé nos direitos fundamentais do 

homem, na dignidade e no valor da pessoa humana, na igualdade de direitos entre os homens 

e as mulheres e das nações grandes ou pequenas, e a promover o progresso social e a elevar o 

nível de vida dentro de um conceito amplo de liberdade. 

A Assembléia Geral das Nações Unidas (1960) baseada no respeito aos princípios de 

igualdade de direitos e à livre determinação dos povos, assegurando o respeito universal dos 

direitos humanos e as liberdades fundamentais para todos sem fazer distinção por motivo de 

raça, sexo, idioma ou religião, e a efetividade de tais direitos e liberdades, reconhecendo o 

fervoroso direito que todos os povos possuem dependentes e o papel decisivo de tais povos na 

conquista de sua independência.  

As Nações Unidas tem papel fundamental como meio de favorecer o movimento em 

prol da independência em territórios ocupados e em territórios não autônomos, reconhecendo 

que os povos do mundo desejam o fim da colonização. 

O colonialismo impede o desenvolvimento econômico internacional, dificulta o 

desenvolvimento social, cultural e econômico dos povos dependentes e age contra o ideal de 

paz universal das Nações Unidas.  

Todos os povos têm o direito inalienável à liberdade absoluta, ao exercício de sua 

soberania e à integridade de seu território nacional, proclama solenemente a necessidade de 

pôr fim rápido e incondicional ao colonialismo em todas as suas formas e manifestações;  

Sabe-se que as Nações Unidas, através da Declaração Sobre a Concessão da 

Independência aos países e Povos Coloniais, declara ainda que:  
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1.              A sujeição dos povos a uma subjugação, dominação e exploração constitui 

uma negação dos direitos humanos fundamentais, é contrária à Carta das Nações 

Unidas e compromete a causa da paz e da cooperação mundial;  
2.              Todos os povos têm o direito de livre determinação; em virtude desse 

direito, determinam livremente sua condição política e perseguem livremente seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural.  
3.              A falta de reparação na ordem política, econômica e social ou educativa não 

deverá nunca ser o pretexto para o atraso da independência.  
4.              A fim de que os povos dependentes possam exercer de forma pacífica e 

livremente o seu direito à independência completa, deverá cessar toda ação armada 

ou toda e qualquer medida repressiva de qualquer índole dirigida contra eles, e 

deverá respeitar-se a integridade de seu território nacional.  
5.              Nos territórios, sem condições ou reservas, conforme sua vontade e seus 

desejos livremente expressados, sem distinção de raça, crença ou cor, para lhes 

permitir usufruir de liberdade e independência absolutas.  
6.              Toda tentativa encaminhada a quebrar total ou parcialmente a unidade 

nacional e a integridade territorial de um país é incompatível com os propósitos e 

princípios da Carta das Nações Unidas.  
7.              Todos os estados devem observar fiel e estreitamente as disposições da 

Carta das Nações Unidas, da Declaração Universal de Direitos Humanos e da 

presente declaração sobre a base da igualdade, da não intervenção nos assuntos 

internos dos demais Estados e do respeito aos direitos soberanos de todos os povos e 

de sua integridade territorial. 
  

  

Dentro desse contexto tem-se a soberania como fator preponderante e pode-se dizer que 

a mesma acontece tanto internamente quanto externamente. Pela soberania interna, o Estado 

manifesta um domínio eminente sobre seu território e, neste, sobre pessoas e coisas. A 

soberania interna compreende as prerrogativas do Estado quanto à sua organização política, 

vale dizer, a escolha de sua forma de governo, bem como a formulação de sua própria ordem 

jurídica e a aplicação desta aos nacionais e estrangeiros. Inclui, ademais, o poder de 

jurisdição, qual seja o de submeter, aos seus tribunais, as pessoas que se encontrem em seu 

território. Quanto à soberania externa, é a qualidade do poder estatal que o torna competente 

para relacionar-se com os demais membros da comunidade internacional, mediante o ajuste de 

tratados e convenções, bem como o direito de declarar guerra e fazer a paz. 

 

2.2 A formação do Estado e as perspectivas da Soberania  

  

No Direito Internacional segundo Mazzuoli (2008), existe conseqüências na formação e 

extinção do Estado que são refletidas internacionalmente. Na formação do Estado, aparecem a 

figura do povo, território, governo e finalidade, agentes que possibilitam o verdadeiro 

nascimento do Estado e que são importantes para a consolidação do princípio da 

autodeterminação dos povos. 
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A soberania do Estado pode ser tanto interna quanto externa, faculdades essas que 

definem como este ente se relaciona externamente com outros países e internamente com 

outros territórios. A soberania de um Estado tem as suas particularidades e como referenda 

Mazzuoli (2008, p.393): 

  

A soberania que os estados têm não é absoluta nem desgovernada, quer no plano 

internacional. Apesar de surgir como um direito de natureza total e sem 

fragmentações, isso não significa que ela não deve respeitar as normas jurídicas e 

nem ser submetidas ao direito. 
  

  

Entende-se ainda que a formação do Estado deva ser seguida pelo seu reconhecimento e 

segundo Mazzuoli (2008, p.396): 

  

A partir do momento em que, de fato se forma Estado, pela integração de uma 

sociedade humana em um dado território sob a autoridade de um governo 

independente, surge o problema de seu reconhecimento, se o mesmo já está apto a 

conviver com os demais atores da sociedade internacional. Assim, surgindo o 

Estado, pleno em sua soberania, o exercício dos direitos e prerrogativas inerentes à 

sua condição de sujeito de Direito Internacional está condicionado à sua admissão 

no seio da sociedade internacional, a fim de que possa manter relações com os seus 

demais componentes. 
  

  

Ainda sobre a formação do Estado, aponta Resek (2006) que existem três elementos 

formadores do mesmo, sendo uma base territorial, o estabelecimento de uma comunidade 

humana, ou seja, um povo e uma forma governamental que não pode ser subordinada a 

nenhuma autoridade exterior.  O elemento humano seria o único a não sofrer alteração, 

podendo por si só permanecer em determinado local sem que este seja realmente reconhecido 

ou que o seu governo também não o seja. 

Tratar de autodeterminação dos povos, também requer que seja abordada a formação e 

extinção do Estado, pois o reconhecimento de um território internacionalmente pressupõe a 

composição de um Estado legalmente formado, e ainda segundo Resek (2006), passa a possuir 

esse Estado, uma jurisdição ou competência, sendo ele capaz de exercer competências com 

autoridade. A jurisdição e reconhecimento dessa capacidade são efetivados sobre a área 

terrestre do Estado, somada aos espaços hídricos (rios e lagos) e que tornam esse território 

soberano, tendo jurisdição geral e exclusiva. 
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Portanto, a formação do Estado está intrinsecamente ligada ao princípio da 

autodeterminação dos povos, quanto a sua soberania, o seu reconhecimento internacional, as 

suas bases políticas e jurisdição territorial, sendo o não reconhecimento desse Estado, um 

problema para as relações tanto internas como externas. 

Vários filósofos definiram como se dá a criação de um Estado e como se pode alcançar 

a soberania do mesmo, por meio de escritos onde podia-se ver as diferenças de pensamentos e 

as similitudes dessas ideias concatenadas para a definição de Estado, a sua formação e o seu 

reconhecimento. Jean-Jacques Rousseau tem como base do seu raciocínio a noção de 

liberdade, compreendida esta como um direito e um dever simultâneos, gerando uma busca 

pela construção de um Estado, da construção de uma sociedade mais moderna em que os 

contrastes eram superados pelas diferenças e comparações do povo e estes mesmos se 

controlavam e se organizavam em torno de um Estado. 

De acordo com Baalbaki (Online, 2005):  

  

Aristóteles caracterizava a Cidade-Estado em razão de a mesma ser dotada de 

autarquia, ou seja, ter aptidão para atender as suas próprias necessidades, o que não 

se aproximava, contudo, do conceito de soberania. É relevante destacar, porém, que 

a primeira utilização da palavra soberania remonta à "Carta de Libertação dos 

Burgos Europeus", os quais se libertaram do jugo dos “Senhores da Terra”. Sendo 

certo que à Jean Bodin se deve a popularização de tal termo.  
  

O ato pela qual um povo se constitui num Estado é denominado de “Contrato Original”. 

A se expressar rigorosamente, o contrato original é somente a ideia desse ato, com referência 

ao qual exclusivamente pode-se pensar na legitimidade de um Estado. De acordo com o 

contrato original, aqueles que se encontram no seio de um povo renunciam à sua liberdade 

externa para reassumi-la imediatamente como membros de uma coisa pública, ou seja, de um 

povo considerado como um Estado. 

Portanto, a criação de um Estado, sua legitimação e reconhecimento internacional, 

passam pelo princípio da autodeterminação dos povos, princípio este de extrema importância 

para que um determinado Estado-Nação seja realmente reconhecido pelos demais países 

internacionalmente. A autodeterminação dos povos enfatiza a ideia de que um país para obter 

êxito em suas relações internacionais, tem que ter definido o que seria uma Nação, a 

População, o Povo e a Soberania, fatores estes que interligados entre si, fazem com que o 

Estado propriamente dito, seja alcançado como tal. 
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3. A POLÍTICA AFRICANA BRASILEIRA COMO EXEMPLO DA 

AUTODETERMINAÇÃO DOS POVOS 

  

Desde a segunda metade do século XIX o Brasil experimentou um distanciamento nas 

relações comerciais com o continente africano. Relações estas, que se baseavam numa troca 

de especiarias e do tráfico de escravos. Findando-se o tráfico, o Brasil afasta-se da África e 

busca parcerias mais fortes com as potências europeias e americana, vindo a mudar a sua 

situação no final do século passado. 

Só na segunda metade do século XX, o Estado brasileiro começa a retomar a percepção 

de que o continente africano não poderia ficar mais de lado e que deveria estar preparado para 

o novo contexto internacional que surgia. É na década de 1950 que se aprofunda o processo 

de descolonização e de lutas de libertação dos povos africanos, contra a dominação colonial 

europeia. Foram, somente nesta época, declaradas e constituídas 21 novas nações 

independentes no continente.  

No entanto, durante o processo de descolonização, o Brasil mantinha fortes laços de 

amizade com Portugal, mesmo defendendo no meio internacional o direito a 

autodeterminação dos povos. Assim, o Brasil buscava denunciar a colonização, mas agir em 

conformidade e apoio a Portugal, antevendo seu passado histórico e suas proximidades 

culturais na formação do país. 

A firme defesa da autodeterminação dos povos buscava, exatamente, projetar a presença 

brasileira no cenário internacional, de forma a dar-lhe flexibilidade e liberdade de 

movimentos necessários à realização dos interesses nacionais, notadamente no que diz 

respeito às suas relações econômicas. 

Segundo Penna Filho (2008) outro fator de indisposição para maior apoio aos 

movimentos emancipatórios africanos, se encontram na tentativa de não gerar possíveis 

conflitos de interesses com as potências coloniais europeias. Interesses, vistos pelo Brasil 

como necessário, para o processo de industrialização alavancado por Juscelino Kubistchek 

sustentado em capitais e investimentos externos. Acreditava também de que os novos países 

independentes viriam a rivalizar economicamente na disputa por mercados de produtos 

primários e na possibilidade de obterem privilégios nos mercados europeus.  
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As relações Brasil-África foram dificultadas, segundo Penna Filho (2008), pelo apoio 

dado aos portugueses por parte do Brasil, afastando qualquer possibilidade de uma 

aproximação entre os dois países. 

O continente africano, segundo Lechini (2008), vinha passando por um processo mais 

forte de emancipação do colonialismo europeu, passando pelo período de busca pela sua 

autodeterminação. Assim, o Brasil, voltado à defesa da soberania e da autodeterminação se 

comprometeria na ONU a votar e apoiar o anticolonialismo e os países recém-independentes. 

Esta aproximação também era sustentada a partir da visão de que o Brasil e a África tinham 

íntimas ligações culturais entre seus povos, implementando uma estratégia de aproximação 

através da abertura de embaixadas na Nigéria, Gana, Senegal e Quênia. 

O Brasil passou a adotar uma política voltada para as relações Sul-Sul, aproveitando o 

advento da política externa brasileira na década de sessenta. Essa política era conhecida como 

PEI, sigla que designa Política Externa Independente, mostrando a força do Estado brasileiro 

nas relações externas, com uma diplomacia mais atuante e independente. Penna Filho (2008, 

p.110) referenda: 

  

O ponto de entrave da política africana na PEI se deu, especificamente, em relação 

aos países africanos da colônia portuguesa. Esta ambigüidade podia ser percebida 

através da defesa da imprensa, de intelectuais e diplomatas pró-Portugal. Além 

destes aspectos, existia a problemática do Tratado de Amizade e Consulta, assinados 

entre Brasil e Portugal em 1953, ao qual determinava que país deveria consultar 

previamente o outro em casos de matéria externa relevante, envolvendo uma das 

partes. 
  

Portanto, a atuação do Brasil na ONU foi marcada por incongruência, principalmente 

relativa à questão angolana. Apesar da defesa na ONU acerca da autodeterminação das 

colônias, o Brasil ainda relutava em votar desfavoravelmente contra Portugal. Para isso, o 

Brasil adotou uma política de que os processos de independência tivessem uma solução 

pacífica, rápida e que compatibilizassem os interesses portugueses e angolanos. O Brasil 

escolheu dar continuidade na amizade com Portugal e manter quase que ao mesmo tempo a 

posição de defesa do anticolonialismo e da autodeterminação da África. 

O Brasil aprofundou as suas relações com a África, logo após o período de 

descolonização, onde ele defendeu a autodeterminação dessa Nação, e até hoje possui uma 

política específica que trata das relações Brasil-África. A aproximação brasileira segundo 

Penna Filho (2008) foi também profundamente política, bem como econômica, pois o Brasil 
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via a possibilidade de entrar com os seus produtos em território africano, mas pela inércia do 

Estado brasileiro em relação a uma política africana específica e da distância para com o 

processo de descolonização, começou somente a empreender essa política mais precisamente 

na década de 70. 

O processo de descolonização africano foi um fator determinante para que ocorresse a 

demora nas relações mais íntimas entre o Brasil e a África.  Ainda segundo Penna Filho 

(2008), a atual divisão política da África somente se configurou nas décadas de 60 e 70. 

Durante séculos, o continente foi explorado pelas potências europeias - Reino Unido, França, 

Portugal, Espanha, Bélgica, Itália e Alemanha, que o dividiram em zonas de influência 

adequadas aos seus interesses. Ao conseguirem a independência, os países africanos tiveram 

de se moldar às fronteiras definidas pelos colonizadores. Estas, por um lado, separavam de 

modo artificial grupos humanos pertencentes às mesmas tribos, falantes dos mesmos dialetos 

e praticantes dos mesmos costumes e submetia-os, por outro lado, à influência de valores 

europeus. 

Durante muito tempo ocorreram pressões das Nações africanos à ONU para que 

ocorrese a descolonização e um processo de autodetermnação dos povos da África, além de 

outras Nações apoiarem, como por exemplo, a Argélia, que fez visitas ao Brasil para tentar 

sensibilzar a causa africana, mas que ainda na época não obteve uma resposta satisfatória, 

pois o Brasil anda estava com o apoio irrestrito a Portugal e a alguns países europeus mais 

timidamente. 

Penna Filho (2008) esclarece que em um caso especial, o Brasil votou a favor da França 

no caso da colonização do território argelino acima citado, desgastando ainda mais as relações 

internacionais em especial com a África, e em uma votação bastante polêmica na ONU, o 

Estado brasileiro decidiu que, como seria um assunto interno e de um Estado soberano, a 

ONU não teria competência para votar a favor ou não no caso, assim, a autodeterminação para 

a Argelia e para a África, com um todo ficou ainda mais dificultosa. 

Ainda sobre o assunto abordado Penna Filho (2008, p.96) destaca: 

  

O importante em destacar o apoio brasileiro ao colonialismo português e francês é 

que este refletiu-se nas relações com os Estados do continente africano.  Como não 

havia uma política brasileira voltada para a África, o relacionamento entre ambos 

passava geralmente pelas metr´poles européias. Este vínculo acabou prejudicando 

uma abertura brasileira, não só nos anos de 1950, mas também por um longo príodo 

que se estendeu até pelo menos a década de 1970. 
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Após o calapso da colonização de Portugal que foi definitivamente ocasionada pela 

Revolução dos Cravos, Penna Filho (2008) referenda que a situação de ambguidade com 

relação à África desapareceu completamente com o fim do Regime Salazarista em 1974 e 

posteriormente o Brasil passou a costurar uma política específica para a África, denominada 

de Política Africana Brasileira. Penna Filho salienta (2008, p. 118) que: 

  

A partir de 1975, e livre hipoteca portuguesa, o Brasil pôde dar prosseguimento à 

expansão de suas relações com o continente africano com mais coerência e 

desenvoltura. O interesse brasileiro, apesar de levar em consideração o continente 

como um todo, tinha centros de atração de maior importância, que foram 

identificados como sendo os países produtores de petróleo, os quais possuám, ao 

mesmo tempo, potencial para exportar o petróleo para o Brasil e capacidade de 

compra de produtos industrializados brasileiros. Ou seja, poderia efetivar-se um 

intercâmbio comercial assentado em bases complementares e vantajosas para od 

dois lados. 

  

Em suma as relações brasileiras com a África avançaram muito nos últimos anos, em 

especial no Governo Lula. Diferente do governo Fernando Henrique Cardoso, que priorizou o 

Mercosul e fechou postos e embaixadas na África, o governo Lula acrescenta um outro 

capítulo na cooperação no âmbito Sul-Sul em relação ao continente africano. Essa formulação 

da política externa para a África envolve outros atores. 

Evidencia-se a construção de uma ligação mais estreita entre os dois países, tendo como 

exemplo também um maior número de intercâmbios estudantis entre Brasil e África, sendo o 

Ceará uma das principais rotas desses eventos, mormente o aumento crescente das diversas 

relações culturais e sociais que sempre existiram entre as duas Nações, mas que aconteceram 

solidamente de maneira tardia, mas ainda salutar. 

  

CONCLUSÃO 

  

Averiguou-se no presente artigo sobre uma temática de relevante importância na 

política externa contemporânea do Brasil, que é o princípio da autodeterminação dos povos, 

esclarecendo que as relações internacionais brasileiras se tornaram mais sólidas e 

amadurecidas. Na ótica de ser uma Nação multicultural, demonstrou-se ser o Brasil um forte 

defensor dos diretos fundamentais norteadores de suas relações externas. 
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 A autodeterminação aparece como princípio constitucional relevante, estando inserido 

no Art. 4º da Carta Magna de 1988, e dentro de um prisma das relações internas do Brasil, 

constata-se a presença do princípio da soberania dos povos, da liberdade e da 

autodeterminação dentro do território nacional, valores esses que são compartilhados nas 

relações internacionais. 

A relação entre Brasil e África foi abordada como exemplo da política seguida pelo 

Brasil no que diz respeito à defesa da autodeterminação e da soberania dos povos, entendendo 

ser esse um princípio basilar para uma boa relação de paz entre as Nações. 

Ao apresentar avanços significativos na política internacional, o Brasil sagrou-se como 

um grande conciliador e árbitro nos conflitos externos, com uma diplomacia mais 

independente e de certa forma agressiva, entrando de vez no cenário internacional como um 

dos principais atores globais, vindo a liderar agendas de discussões e grupos de países 

emergentes, como o G-20, sobre as atuais temáticas mundiais. 

Pode-se então perceber que a Nação brasileira conseguiu se tornar um dos líderes do 

mundo contemporâneo, que defende as relações internacionais amigáveis, advindas de 

políticas voltadas para a conciliação entre os povos e Nações, defendendo a autodeterminação 

dos povos, da preservação do multiculturalismo, da liberdade, da soberania, dentre outros 

Direitos Fundamentais considerados de âmbito internacional.  

Portanto, o Brasil, como uma Nação soberana e agora de renome e importância 

internacional, deve manter a sua estratégia internacional de resolução de conflitos e de 

amizade entre as Nações, por meio de mecanismos humanistas e de respeito aos direitos 

humanos, bem como o respeito ao princípio da autodeterminação dos povos aqui tratado, 

doravante ser este princípio, a base das relações entre Estados ditos soberanos ou entre 

aqueles que buscam se autodeterminarem e serem reconhecidos internacionalmente por tal 

princípio constitucional previsto na CF/88 do Brasil. 
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SOBERANO À INSURGÊNCIA DE ESPAÇOS DE REGULAÇÃO 

TRANSNACIONAL 

 

ON A CONCEPTUAL DELIMITATION OF TRANSNATIONAL LAW: FROM THE 

"SOVEREIGN TERRITORIAL STATE" MODEL TO THE INSURGENCY OF 

TRANSNATIONAL REGULATORY ARENAS 

 

Luiz Magno Pinto Bastos Junior 

 

  

RESUMO 

O modelo de Estado territorial soberano, consolidado ao longo do século XIX como modelo 

dominante de organização da comunidade política, entra em colapso diante da insurgência de 

novos padrões regulatórios constituídos mediantes múltiplas interações transfronteiriças. 

Ocorre que, em meio a um conjunto de transformações multifacetadas ocorridas na forma de 

organização sócio-econômica, política e cultural da vida social, o Estado passou a ver sua 

importância confrontada com diversos outros atores, em ambos os planos (doméstico e 

internacional). Neste sentido, encontra-se diante de um acirrado debate sobre a perda da 

centralidade do Estado, sem, contudo, que isto importe em sua superação. É justamente neste 

contexto que se situa a questão que constituiu o objetivo central deste trabalho, qual seja, 

propor um esforço de demarcação conceitual em torno da noção de ―espaços de regulação 

transnacional‖ compreendida a partir de uma oposição entre o papel regulatório do Estado-

Nação frente a outras forças não-estatais insurgentes nos espaços transnacionais. Este artigo 

assume como porto de partida o reconhecimento de que se encontra em marcha um processo 

de erosão e esgotamento do modelo de organização do ―estado territorial soberano‖, o que 

significa dizer, de um lado, a desterritorialização das estruturas de poder e das instâncias 

decisórias suscitadas pelos diferentes processos de globalização, de outro lado, a redução da 

capacidade do Estado de atuar como agente de regulação social nos planos interno e 

internacional.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRANSNACIONAL; REGULAÇÃO 

TRANSNACIONAL; ESTADO TERRITORIAL SOBERANO 

 

ABSTRACT 
The ―sovereign territorial state‖ model, consolidated across the XIXth century as the 

dominant model of organization of the political community, collapses before the insurgency 

of new regulatory patterns constituted by multiple crossborder interactions. Because of a 

varied set of transformations in the pattern of socio-economic organization, political, social 

and cultural life, the relevance of the State has been faced by other actors, in both plans 

(domestic and international). By this way, it is under discussion the loss of the state centrality, 

without, however, consider its overcoming. Is precisely in this context that is formulated the 

main concern of this work that is to propose an effort to the conceptual delimitation on the 

idea of ―transnacional regulatory arenas‖ that is structured by the opposition between the 

regulatory role of the Nation-state and insurgent other non-state forces on transnational 

spheres. This article assumes as a starting point that it there is a proccess of erosion and 

5175



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

exhaustion of the ―sovereing territorial state‖ modelo of organization. It means that are, on the 

one hand, a process of desterritorialization of the power structures and the decision poles by 

the different globalizations and, by the other hand, a process of reduction of the state capacity 

of act as agent of social regulation in domestic and international planes. 

KEYWORDS: TRANSNATIONAL LAW; TRANSNATIONAL REGULATION; 

SOVEREIGN TERRITORIAL STATE. 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

O modelo de Estado territorial soberano, consolidado ao longo do século XIX como 

modelo dominante de organização da comunidade política, entra em colapso diante da 

insurgência de novos padrões regulatórios constituídos mediantes múltiplas interações 

transfronteiriças. 

Ocorre que, em meio a um conjunto de transformações multifacetadas ocorridas na 

forma de organização sócio-econômica, política e cultural da vida social, o Estado passou a 

ver sua importância confrontada com diversos outros atores, em ambos os planos (doméstico 

e internacional). Neste sentido, encontra-se diante de um acirrado debate sobre a perda da 

centralidade do Estado, sem, contudo, que isto importe em sua superação. É justamente neste 

contexto que se situa a questão que constituiu o objetivo central deste trabalho, qual seja, 

propor um esforço de demarcação conceitual em torno da noção de ―espaços de regulação 

transnacional‖ compreendida a partir de uma oposição entre o papel regulatório do Estado-

Nação frente a outras forças não-estatais insurgentes nos espaços transnacionais. 

Este artigo assume como porto de partida o reconhecimento de que se encontra em 

marcha um processo de erosão e esgotamento do modelo de organização do ―estado territorial 

soberano‖, o que significa dizer, de um lado, a desterritorialização das estruturas de poder e 

das instâncias decisórias suscitadas pelos diferentes processos de globalização, de outro lado, 

a redução da capacidade do Estado de atuar como agente de regulação social nos planos 

interno e internacional. 
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2. INVENTÁRIOS SOBRE OS “ESPAÇOS 

TRANSNACIONAIS” E SOBRE “O 

DIREITO TRANSNACIONAL” 

Sem enfrentar, neste momento, a questão teórica sobre a pluralidade de ordens 

normativas adscritas a estes espaços plúrimos de regulação transnacional, incumbe 

inicialmente discorrer brevemente sobre duas ideias correlatas que são evocadas pela 

expressão ―espaços de regulação transnacional‖: a primeira, relacionada à definição dos 

espaços transnacionais e à forma como estas arenas decisórias produzem regulação; a 

segunda, relacionada ao direito produzido por intermédio das redes de interação (comumente 

chamado de ―direito transnacional‖). Portanto, esta seção terá por objetivo a identificação do 

debate em torno destas duas expressões (―espaços transnacionais‖ e ―direito transnacional‖) e 

a subsequente definição dos sentidos que lhe são assumidos neste trabalho. 

Antes, porém, convém chamar atenção para o fato de que este processo de difusão de 

esferas de regulação transnacional é fortemente associado à expansão de regimes privados 

(LEVIT, 2008), cuja expansão é tributária do espraiamento da atuação das corporações 

transnacionais e das instituições do mercado financeiro (FARIA, 1999). Neste sentido, 

inúmeras são as leituras que, a exemplo do que ocorre com os processos de globalização, 

conferem uma ênfase acentuada em sublinhar a existência de lógica econômica que exerce 

uma espécie de vis directiva deste processo de expansão. 

Por tais razões, é importante fazer uma advertência preliminar: os atores, os 

mecanismos e os âmbitos materiais de regulação transnacional transcendem, em muito, a sua 

dimensão estritamente econômica. Estes fenômenos veiculam uma profusão de padrões de 

organização e importam no esgotamento de diferentes elementos explicativos das ciências 

sociais, visto que estão associados a alterações dos elementos básicos que compõem a 

compreensão acerca da sociedade e do direito (COTTERRELL, 2009). 

2.1. IDEIAS EM TORNO DA EXPRESSÃO ESPAÇOS 

TRANSNACIONAIS 

Em relação à primeira ideia, relacionada à definição dos espaços transnacionais e à 

forma como estas arenas decisórias produzem normatividade, percebe-se que a mesma está 

associada às pretensões de ―mapear‖ e ―localizar‖ os novos espaços insurgentes e suas 

relações constitutivas. 
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Para tanto, faz-se importante empreender um esforço de demarcação destes regimes 

regulatórios e de identificar alguns de seus impactos diretos no enfraquecimento da 

capacidade regulatória dos Estados. Estas questões envolvem especificamente o debate sobre: 

(i) o processo de expansão e fragmentação do direito internacional; (ii) o grau de 

especialização funcional e de autonomia que marca os regimes privados de regulação 

transnacional; e, (iii) a alteração dos padrões de articulação e de solução de conflitos entre 

normas internas e internacionais. Questões que, pelos propósitos e limites deste trabalho, não 

serão aqui enfrentadas. 

Por oportuno, importante fazer aqui duas precisões terminológicas sobre os ―espaços 

transnacionais‖ a fim de elucidar alguns sentidos assumidos neste trabalho. 

Primeiramente, tem-se o fato de que estes espaços de regulação ocupam uma posição 

intermédia entre o nacional e o internacional (in-between state) (ZUMBENSEN, 2006, p. 

745). Esta condição intermediária ocorre justamente porque estes espaços normativos se 

formam mediante processos de negação e de diferenciação em relação ao locus do Estado, já 

que o ―espaço do Estado é, de um lado, muito pequeno; de outro lado, parece ser grande 

demais‖ (LADEUR, 2009, p. 1357). Referem-se a espaços ―construídos‖ por redes de inter-

relações que se projetam para além do Estado (diffuse networks of transnational inter-

relationships). Porém, ao contrário do que o conceito inicialmente apresentado pode levar a 

crer, a ideia de um ―espaço transnacional‖ deve ser compreendida como uma zona de 

interação que não se constrói em bases necessariamente territoriais. Exemplificativamente, é 

possível conceber duas corporações privadas com atuação transnacional que, ao celebrarem 

um contrato de fornecimento de bens e serviços entre suas unidades espalhadas em diferentes 

países, mesmo tendo suas respectivas sedes localizadas no mesmo espaço territorial, ainda 

assim deliberamente decidam sujeitar-se a um conjunto de normas independentes (lex 

mercatoria) convencionando que eventual contenda seja resolvida em uma determina 

instância arbitral de natureza privada. 

Em segundo lugar, importante considerar que a palavra transnacional per si exige um 

esforço preliminar de ―localização‖, já que o prefixo ―trans-‖ evoca simultaneamente 

diferentes ideias espaciais: a de ―um direito para além dos estados‖ (que os transcende), de 

um ―direito através dos Estados‖ (que cruza suas fronteiras), ou ainda, de um ―direito entre os 

Estados‖ (que se coloca entre eles). 

São, na essência, três fenômenos diferentes que podem se associar em um mesmo 

―lugar‖: (i) o direito internacional avançando (funcionalmente) sobre o direito dos Estados 

(ainda soberanos), (ii) as corporações econômicas e organizações civis se articulando para 
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além das fronteiras e criando um marco regulatório próprio (que atua indiferentemente ao 

Estado, ainda que não possa dele prescindir por completo), e (iii) o direito interno precisando 

se reinventar para fazer frente a todos esses desafios (adaptabilidade e contenção de avanços). 

Nesse sentido, o espaço transnacional surge, portanto, da interação de todos esses âmbitos. 

Este ―espaço‖ não pode ser territorialmente localizado, ou seja, sua demarcação não se 

processa a partir de critérios geográficos (paradoxalmente, caracteriza-se como um espaço a-

territorial). Estes espaços, concebidos em termos funcionais e sempre relacionais 

(contingentes) emergem no exato momento (e a medida) em que as relações entre os 

diferentes domínios normativos ganham corpo.  

O espaço transnacional constitui-se, pois, mediante interações, ele surge – sempre – 

na interação. E toda interação gera mudanças, alterações. Nenhum processo interativo resulta 

em nada, advindo dele necessariamente alguma alteração. Não existem relações de ―soma 

zero‖ nesses processos interacionais. Essas interações, porém, são mais facilmente percebidas 

por ocasião da institucionalização dos conflitos, nestes casos, geralmente, o direito é 

confrontado pela ausência de mecanismos plenamente satisfatórios o que revela as 

dificuldades (impossibilidades) de aplicação do instrumental teórico que possibilita ao 

operador do direito a lidar com esses conflitos, próprios da nova dinâmica das transformações 

corporativas.  

2.2. IDEIAS EM TORNO DA EXPRESSÃO DIREITO 

TRANSNACIONAL 

No tocante à segunda ideia, relacionado ao alcance da expressão ―direito 

transnacional‖, faz-se importante tecer alguns breves comentários em face da pluralidade de 

discursos existentes sobre o direito transnacional (SCOTT, 2009). 

O trabalho de Philip C. Jessup (intitulado Transnational Law), publicado em 1956, 

como consolidação das Storrs Lectures por si ministradas no mesmo ano na Yale Law School, 

é reconhecido como seminal em relação à temática. Apesar de existirem referências anteriores 

ao emprego do termo transnacional, é comum creditar ao autor a responsabilidade pelo 

desenvolvimento e pela popularização de sua ideia, de acordo com o sentido 

contemporaneamente atribuído ao termo. (BROUDER, 2006, p. 7). 

Na mencionada obra, Philip Jessup (1965, p. 12) definiu direito transnacional nos 

seguintes termos: 
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[…] eu usarei, em lugar de ―direito internacional‖, a expressão ―direito transnacional‖ para 

incluir tôdas as normas que regulam atos ou fatos que transcendem fronteiras nacionais. Tanto 

o direito público quanto o privado estão compreendidos, como estão outras normas que não se 

enquadram inteiramente nessas categorias.  

Deste conceito, emergem dois elementos caracterizadores do transnacionalismo 

jurídico: o objeto da regulação (situações transnacionais) e o direito aplicável 

(independentemente de sua natureza). 

Em relação ao objeto de regulação, as situações transnacionais incluem ações 

(actions) e eventos (events) transfronteiriços, portanto, de acordo com esta definição, a 

qualificação como transnacional depende que o contexto empírico do problema envolva um 

ou mais atores com conexões externas à jurisdição na qual todos os atos físicos ou eventos 

estão tendo lugar (SCOTT, 2009, p. 864). Explicando o alcance desta acepção, Philip Jessup 

(1965, p. 13) reconhece expressamente que os ―indivíduos, emprêsas, Estados, organizações 

de Estado, ou outros grupos‖ podem estar envolvidos em situações transnacionais, não só 

como objeto de imputação das regulações, mas eles próprios empreendem ―atividades 

transnacionais de indivíduos, associações e Estados.‖ 

Por sua vez, em relação ao direito aplicável, Philip Jessup formula uma proposta 

integracionista no sentido de reunir, sob o mesmo domínio, os diferentes âmbitos de 

regulação do direito internacional, como ―outras normas que não se enquadram inteiramente 

nessas categorias‖. Ademais, o autor assume duas premissas que conferem especial vitalidade 

contemporânea às suas ideias: (i) o direito envolve inúmeros instrumentos dotados de 

normatividade para além dos instrumentos formais definidos heteronomamente pelo Estado 

ou por organismos internacionais (JESSUP, 1965, p. 16-17); e, (ii) a percepção de que os 

problemas no âmbito internacional representam variações de problemas humanos que podem 

ser encontráveis em qualquer nível da sociedade humana (JESSUP, 1965, p. 21). 

De acordo com Peer Zumbansen (2006, p. 738), através da ideia de direito 

transnacional, o autor ―provoca uma ruptura com o pensamento tradicional sobre as relações 

inter-estatais, ao apontar uma plêiade de formas de relações transfronteiriças entre os estados 

e atores não-estatais‖. Todavia, justamente em razão da imensa força sugestiva dessas ideias e 

em face da natureza aberta das definições por ele empregadas, há muita confusão 

terminológica em torno do seu alcance e emprego. De acordo com estas leituras ―renovadas‖, 

o direito transnacional engloba situações e elementos normativos que gozam de algum apelo 

global, reunidos, porém, pela circunstância de não se adequarem aos conceitos tradicionais, 

nem de direito nacional, nem de internacional (SHAFFER, 2010, p. 7) 
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O esforço de teorização sobre a natureza do direito transnacional revela uma espécie 

de tendência em ―fornecer argumentos novos ou reformulados‖ para que os operadores do 

direito possam melhor compreender a si próprios e o contexto social em que estão inseridos. 

Neste sentido, frequentemente, o recurso ao direito transnacional revela uma espécie de 

desencanto (breaking faith) com as concepções de direito centradas na figura do Estado 

(estatalismo) (SCOTT, 2009, p. 862), ou ainda, espelham uma postura desafiadora no sentido 

de rompimento com a dicotomia tradicional interno-internacional (breaking frame) 

(ZUMBANSEN, 2006, p. 738). 

Em razão mesmo da multiplicidade dos fenômenos implicados nos espaços de 

regulação transnacional, os esforços de precisão conceitual acabam por importar, 

inexoravelmente, em reducionismos, ou ainda, em revestir-se de acentuado grau de 

abrangência. Ante a ausência de uma concepção relativamente compartilhada sobre a 

temática, Craig Scott (2009) defende a impossibilidade (não-desejabilidade) de definir um 

conceito ―adequado‖, justamente pelo seu caráter simbólico. Neste sentido, o autor refere-se 

às ideias gerais veiculadas através do ―direito transnacional‖ como veiculadores de um proto-

conceito impreciso ou sugestivo (fuzzy or suggestive proto-concept). (SCOTT, 2009, p. 864) 

De todo modo, em que pese a imprecisão que permeia o conceito de ―direito 

transnacional‖, faz-se importante relatar e explorar pelo menos três leituras diferentes que 

existem sobre o fenômeno: as leituras de Peer Zumbansen (2006), Gregory Shaffer (2010) e 

Craig Scott (2009). As duas primeiras tentam identificar os diferentes usos da expressão 

―direito transnacional‖, ao passo que a perspectiva de Craig Scott preocupa-se em sistematizar 

os diferentes elementos normativos reunidos sob cada uma das rubricas por ele inventariadas. 

As análises de Peer Zumbansen e Gregory Shaffer possuem uma preocupação de caráter 

descritivo, ao passo que a abordagem de Carig Scott parece buscar identificar os desafios 

epistemológicos envolvidos na discussão em torno do direito transnacional. 

Peer Zumbansen (2006), ao empreender um esforço de recuperação da trajetória 

―evolutiva‖ do conceito de direito transnacional e frente a toda multiplicidade de usos, 

localiza o seu emprego em distintos âmbitos da teoria e dogmática jurídicas: (i) lex 

mercatoria, (ii) regulações corporativas transnacionais; (iii) direito internacional público; e, 

(iv) litigância transnacional de direitos humanos. 

Em relação à primeira vertente, (i) lex mercatoria,  o autor revela que a redescoberta 

do direito mercantil medieval através dos trabalhos dos comercialistas após a Segunda Guerra 

Mundial deu início a um grande reavivamento da concepção segundo a qual existiria uma 

espécie de direito comercial das nações, independentemente das fronteiras estatais e de caráter 
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universal. (ZUMBANSEN, 2006, p. 740). A disputa sobre a lex mercatoria caracterizou-se 

por uma batalha entre ―transnacionalistas‖ (defensores da emergência de uma ordem jurídica 

autorreferente, entre os agentes comerciais) e os ―tradicionalistas‖ (que enfatizavam o papel 

ainda importante dos estados em conferir exequibilidade às sentenças arbitrais); e teria 

revelado as vulnerabilidades e limitações das teorias baseadas no direito oficial, frente à 

difusão de práticas institucionalizadas, revestidas de alguns mecanismos de coercibilidade 

(ZUMBANSEN, 2006, p. 741). 

De acordo com a segunda vertente, (ii) Regulações corporativas transnacionais, o 

estudo do direito transnacional da governança corporativa tem por objeto os diferentes marcos 

regulatórios das corporações existentes (nos planos doméstico, transnacional e internacional) 

e o intricado emaranhado de vínculos formais e limitações substantivas a que estão sujeitas 

estas firmas. Em razão da imersão (embeddedness) das corporações em uma ―economia do 

conhecimento‖ crescentemente desnacionalizada, afigura-se cada vez mais facilmente 

perceptível a sua inserção em uma estrutura regulatória multinivelada, constituída por 

produtores de normas oficiais e não-oficiais. (ZUMBANSEN, 2006, p. 742-743).  

De acordo com a terceira vertente, por ele chamada de (iii) Direito “público” 

internacional, o direito transnacional representa um desafio expressivo à visão estatalista das 

relações internacionais e do direito interno (internacional, constitucional e econômico). Neste 

sentido, desempenha um tríplice papel: (a) a um só tempo, tanto enfraquece quanto 

complementa a visão jurídica sobre as relações entre-estados na arena internacional, ao 

enfatizar a importância de atores não-estatais nas relações transfronteiriças; (b) oferece-se 

como ―etiqueta‖ para transações transfronteiriças envolvendo atores não-estatais e redes de 

regulação que não se apresentam como submetidas a regimes de direito privado; e, ainda, (c) 

engloba aquelas relações (entre estados e atores não-estatais) transfronteiriças que não se 

instrumentalizam através de instrumentos próprios do direito internacional (como tratados e 

convenções). (ZUMBANSEN, 2006, p. 743). 

Por fim, o direito transnacional veiculado no âmbito da quarta vertente, (iv) a de 

proteção de direitos humanos, acaba por enfatizar a desvinculação da proteção dos direitos 

humanos da ideia de competência jurisdicional estatal (state-based undesrtanding of 

jurisdictional competence). Isto se materializa através de diferentes demandas de direitos 

humanos que transpassam as fronteiras territoriais, como p.ex., através do reconhecimento da 

possibilidade de afastamento da imunidade de jurisdição do Estado com a finalidade de 

reparação civil por violação a direitos humanos; do desenvolvimento do direito penal 

internacional para persecução criminal residual de autoridades responsáveis por violação 
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sistemática a direitos humanos; ou mesmo, pelo desenvolvimento da ideia da existência de um 

conjunto de standards mínimos (consciência jurídica transnacional) que vinculam todas as 

autoridades (sejam elas públicas ou privadas) à observância dos direitos humanos. 

Neste sentido, o direito transnacional apreende (veicula) o sonho ambíguo de uma 

litigância transnacional de liberdades civis (transnational civil human rights litigation), de 

forma a exercer influência em um processo de refinamento desta consciência jurídica 

compartilhada, pela difusão de diferentes processos de diálogo e migração entre distintas 

jurisdições (ZUMBANSEN, 2006, p. 747).  

Inobstante todo o longo inventário de práticas transnacionais que Peer Zumbansen 

apresenta, a descrição dessas práticas não consegue fornecer nenhum critério metodológico 

capaz de sistematizar aquelas vertentes com vistas a, em um momento seguinte, cunhar um 

conceito de ―direito transnacional‖. Todo o esforço de mapeamento dos usos da expressão não 

é orientado à identificação de elementos constitutivos de um conceito operativo de direito 

transnacional. Esse esforço metodologicamente orientado por ser encontrado na análise de 

Gregory Shaffer (2010). 

Em certa medida, recuperando os elementos caracterizadores do transnacionalismo 

de Jessup, Gregory Shaffer (2010, p. 7) identifica dois usos recorrentes que permitem a 

diferenciação das abordagens em torno do direito transnacional: aquelas perspectivas focadas 

nos destinatários das normas (no direito destinado a regular as atividades e situações 

transnacionais) e aquelas focadas nas fontes (no direito, independentemente de sua origem 

internacional ou estrangeira, que é importado e exportado entre as fronteiras).  

Em relação a este último grupo, o ―direito transnacional é constituído por normas 

jurídicas que são exportadas e importadas de forma transfronteiriça, processo este que envolve 

a participação de redes transnacionais e de instituições internacionais e regionais, as quais, 

conjuntamente, concorrem para a construção e a difusão das normas jurídicas, cada qual em 

seu âmbito material de atuação. 

Como se vê, os esforços de definição de uma ―única‖ concepção adequada em 

relação ao uso do ―direito transnacional‖ inevitavelmente implica reducionismos ou 

generalizações desmedidas. Esta é a perspectiva assumida por Craig Scott (2009). 

Este autor reconhece que os discursos em torno do direito transnacional podem ser 

enfeixados em uma espécie de linha de continuidade que gravita em torno de dois pólos 

opostos: manutenção e ruptura com as tradições discursivas em uso. (SCOTT, 2009, p. 862) 

Neste sentido, o autor identifica três concepções-candidatas (no sentido de que, além de 

refletirem usos recorrentes, veiculam igualmente uma pretensão normativa), não 
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necessariamente excludentes entre si, quais sejam: (i) tradicionalismo jurídico 

transnacionalizado; (ii) decisionismo jurídico transnacional; e, ainda, (iii) pluralismo sócio-

jurídico. 

A primeira delas, (i) o tradicionalismo jurídico transnacionalizado 

(transnationalized legal traditionalism), reúne as perspectivas que pretendem ver no direito 

transnacional nada além do que uma resposta do direito ao fenômeno transnacional construído 

com base em um positivismo centrado no Estado. O ponto de partida é o reconhecimento de 

que existem dois universos básicos de regulação, resumidos ao direito internacional e ao 

direito estatal interno dos diferentes países. De acordo com esta perspectiva, a própria 

existência de um direito transnacional diferenciado seria inapropriada, considerado que este 

―direito‖ resulta de (e é limitado por) um funcionamento combinado do direito internacional 

público e dos sistemas jurídicos domésticos (SCOTT, 2009, p. 869). O impacto daquilo que 

constitui o universo transnacional não-jurídico (non-legal transnational realm) tende a ser 

minimizado e se traduz na necessidade de uma formação mais generalista com ênfase em uma 

formação menos paroquial. (SCOTT, 2009, p. 868-870). 

A segunda concepção, (ii) o decisionismo jurídico transnacional (transnationalized 

legal decisionism), parte de uma premissa similar à anterior, qual seja: a de que o direito que 

lida com o fenômeno transnacional pode sempre, em certa medida, ter suas origens 

relacionadas quer seja ao direito internacional público, quer seja a normas de direito estatal-

nacional. Todavia, a principal diferença reside no fato de que, de acordo com esta, pode-se 

falar em um ―direito transnacional de resultado‖, quando se observa um conjunto de decisões 

relativas a uma gama variada de contextos/problemas transnacionais, decisões estas que, 

informadas simultânea e conscientemente pelo direito doméstico e internacional, fornecem 

um conjunto de princípios potencialmente aplicáveis como regras de decisão. 

Esta abordagem fundamenta-se na ideia de que os sistemas de direito nacional 

domésticos (a partir das técnicas do direito internacional privado como mecanismo de 

coordenação) e o direito internacional público interestatal desenvolvem juntos duas questões: 

(a) eles criam um conjunto de normas que devem ser pensadas como as regras de decisão 

potenciais (the pool of norms that may be thought as rules of decision in potentia); e (b) 

investem de autoridade determinados atores para exercitarem o poder de decisão que conduz a 

uma espécie de resolução de questões de uma determinada matéria, problema ou disputa 

transnacional. Nestes termos, o direito transnacional é compreendido como resultado de 

interpretações ou aplicações do direito doméstico e internacional a situações transnacionais, 
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produzidas por diferentes instituições, enredadas através de estruturas formais e informais de 

comunicação. 

Ainda, de acordo com a terceira concepção, (iii) o pluralismo sócio-jurídico 

(transnationalized sócio-legal pluralism), o direito transnacional é visto como ocupando uma 

esfera normativa autônoma e afigura-se como um mínimo legal dotado de certo grau de 

coerência interna. Esta concepção reúne narrativas associadas aos teóricos do pluralismo 

jurídico e evoca a necessidade de rupturas e de mudanças paradigmáticas mais expressivas 

para uma adequada compreensão da estrutura multifacetada do direito transnacional. 

Essa concepção pautada em um pluralismo sócio-jurídico é a assumida neste 

trabalho, posto que se defende a necessidade de se romper com alguns postulados 

espitemológicos que diante do quadro atual precisam se reconfigurar com vistas a se permitir 

atribuir ao direito transnacional um novo papel.  

2.3. DIREITO TRANSNACIONAL EM SENTIDO 

ESTRITO E EM SENTIDO AMPLO 

Mesmo que se reconheça serem empiricamente indissociáveis estes espaços de 

regulação transnacional dos espaços tipicamente nacionais e internacionais de regulação 

jurídica, defende-se aqui a necessidade de uma demarcação conceitual acerca do ―direito 

transnacional‖. 

O presente trabalho postula a necessidade de utilização de duas concepções de direito 

transnacional: em sentido estrito e em sentido amplo. 

A expressão direito transnacional em sentido estrito deve aqui ser entendida como 

sendo aqueles conjuntos de regulação normativa produzidos no âmbito dos chamados regimes 

autônomos. Estes regimes constituem-se a partir de processos de especialização funcional e se 

constróem espontaneamente, sem que haja a mediação do Estado (quer seja através de 

instituições estatais, quer seja através de procedimentos e de mecanismos interestatais). Tais 

conjuntos normativos são construídos mediante redes de interação, geralmente ligados a 

interesses econômicos e/ou profissionais, e dotados de instâncias decisórias autônomas. As 

relações estabelecidas, frequentemente, transpassam as fronteiras territoriais estatais e não 

podem são constituídas em bases territoriais, ou seja, a definição das normas aplicáveis e 

identificação da ―jurisdição‖ competente não é normalmente definida com base nas regras 

gerais de conflitos entre direitos (direito internacional privado); mas definidas de maneira 

autônoma. Se, por um lado, tais relações constituem-se independentemetne de espaços 
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territoriais, por outro lado, sua execução (materialização) depende, necessariamente, de 

processos de localização (territorialização). Ou seja, inexoravelmente, as relações reguladas 

por conjuntos normativos tipicamente produzidos como ―direito transnacional em sentido 

estrito‖ acabam por, em maior ou menor medida, interagir com regulações produzidas nos 

cenários tradicionais do direito (direito estatal interno e o direito internacional). A produção 

normativa processada nestes regimes diferenciados autônomos é indiferente ao Estado, posto 

que se destina a uma aplicação funcional que transpassa as fronteiras estatais, sendo, pois, 

insista-se, a elas indiferentes.  

Por sua vez, o direito transnacional em sentido amplo abarca, para além do direito 

transnacional em sentido estrito, aqueles setores do direito interno e do direito internacional 

que se preocupam com as questões das zonas de contato. Este conceito abrangente de direito 

transnacional envolve não somente as regras e institutos forjados no âmbito dos espaços 

tradicionais (nacional e internacional) para lidarem com a interação entre ambos, mas 

igualmente abarca as situações em que normas típicas produzidas em cada um destes 

domínios têm sua interpretação condicionada e/ou influenciada (direta ou indiretamente) por 

normas produzidas em outras searas.  

Em relação ao primeiro aspecto, tanto o direito interno quanto o internacional, criam 

uma série de mecanismos, técnicas interpretativas e institutos de articulação (e.g., a cláusula 

de interpretação consistente do direito internacional, a enunciação do princípio da 

subsidiariedade nos espaços de regulação do direito comunitário). Ambos mecanismos 

representam reações do direito interno e do direito internacional para lidarem, 

respectivamente, com a influência experimentada pela aplicabilidade do direito internacional 

no plano doméstico, e pela necessidade de acomodação das diferenças e das peculiaridades 

das realidades de cada Estado engajado no processo de integração supranacional.  

Por outro lado, em relação ao segundo aspecto, seria possível falar em direito 

transnacional em sentido amplo quando se está diante de normas cujo sentido e/ou 

aplicabilidade seja dependente da articulação de normas produzidas em outros espaços de 

regulação. Isto é o caso da discussão em torno das políticas de ação afirmativa nas 

universidades brasileiras, cuja análise, de um lado, deve ser articulada com os compromissos 

internacionais assumidos pelo Brasil no tocante à eliminação de todas as formas de 

discriminação, assim como pode ser compreendida a partir do entrecruzamento de diferentes 

experiências de outras realidades constitucionais (em democracias consolidadas ou em países 

em desenvolvimento que se dotaram de constituições igualmente aspiracionais). Esta 
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interação discursiva de diferentes universos normativos também está abarcada na 

compreensão abrangente de direito transnacional. 

Nestes termos, é possível, com Craig Scott (2009, p. 876), afirmar que a noção de 

―direito transnacional‖ representa uma ideia que, indiscutivelmente, amplia as fronteiras da 

imaginação jurídica de forma tal que a teoria e educação jurídicas não podem mais basear-se, 

exclusivamente, em construções jurídicas de matiz doméstico e internacional. Estes espaços 

privilegiados de reflexão jurídica e de formação cultural devem estimular diferentes graus de 

abertura para que os juristas e teóricos sejam instigados a moverem-se da zona de conforto 

conceitual atual. (SCOTT, 2009, p. 876). 

3. DA TRANSIÇÃO DO MODELO DE 

ESTADO SOBERANO PARA A 

INSURGÊNCIA DE ESPAÇOS DE 

REGULAÇÃO TRANSNACIONAL 

O cenário de transição entre o modelo de estado soberano em relação aos espaços 

transnacionais pode ser facilmente compreendido pelo quadro a seguir transcrito que sumariza 

os principais aspectos deste processo de transformação. 

Tabela 1: Modelo de organização nos espaços de regulação transnacional 

Dimensões Estado Territorial Soberano Espaços de regulação transnacional 

Autoridade  (poder de 

decidir) 
Consolidada (centralizada 

hierarquicamente) 
Dispersa e concorrente (multiplicidade de 

atores) 

Princípio organizativo 
Forma de organização espacial 

(territorial) 
Regimes diferenciados e especialização 

funcional 

Fundamento de 

legitimidade 
Racionalização (institucionalização) 

Fragmentação e ―especialização 

funcional‖ 

Construção de 
identidades 

Identidade nacional (cidadania) Múltiplas relações de identidade 

Fonte: Autoria própria 

As dimensões a partir das quais foi identificado o processo de consolidação do 

modelo de organização da comunidade política, fornecem referencial metodológico para que 
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seja traçado um paralelo entre o modelo de ―estado territorial soberano‖ e o quadro 

multifacetado característico da forma de ordenação dos espaços de regulação transnacional. 

A primeira dimensão (autoridade), associada à identificação da autoridade dotada de 

capacidade para decidir, no estado territorial de direito estava fundamentalmente associada a 

um soberano com poder de decisão estruturado centralizada e hierarquicamente. A par da 

capacidade de tomada de decisões em relação à justa distribuição de bens, o ponto nodal para 

a configuração da autoridade soberana e do fechamento operacional do modelo de estado 

territorial consiste na identificação daquele que detém a titularidade para dispor sobre as 

regras de solução de conflitos (a saber, quem decide em última instância?). 

Em contrapartida, no âmbito dos espaços transnacionais de regulação, opera-se um 

processo de dispersão da autoridade, passando a coexistirem autoridades com autonomia 

relativa em relação às questões colocadas em discussão. Com efeito, sob essa ótica, a 

capacidade decisória do Estado, nos dias atuais, assim como no período de transição da 

organização política do medievo para o Estado soberano, passa a ser objeto de contestação 

sistemática, provocando inúmeras tensões institucionais e colisões em face dos centros 

decisórios, dando azo a um número crescente de situações de concorrência entre autoridades. 

Com relação à segunda dimensão (princípio organizativo), o estado territorial 

soberano assenta seus domínios a partir da organização espacial do território, ou seja, por 

meio de um território bem definido. O processo histórico de consolidação do Estado 

―territorial‖ soberano somente se afigurou possível com o estabelecimento de fronteiras 

dentro das quais o exercício do poder dar-se-ia com pretensão de aplicabilidade coercitiva e 

livre de interferências externas (ao menos diretas). 

Porém, quando se transita para o cenário de regulação de espaços transnacionais, o 

que se verifica é a existência de regimes diferenciados e a presença de especialização 

funcional, fatores que, somente de maneira residual, afiguram-se sensíveis à regulação em 

bases territoriais. O princípio da territorialidade ―presume uma correspondência direta entre 

sociedade, economia e política dentro de um território nacional exclusivo e limitado‖ (HELD, 

McGREW, 2003, p. 8). Contudo, os processos de globalização muito ferozmente apontam 

para o advento de vários novos ―espaços‖ que se articulam, se sobrepõem e se relacionam 

transfronteiriçamente, gerando a ideia de globalização como desterritorialização, na expressão 

de Scholte (2003, p. 86). Esta situação tem o condão de agudizar o já clássico debate no 

âmbito da filosofia política e do direito internacional entre universalismos e particularismos, 

reconfigurado para o conflito entre as dimensões local, internacional e transnacional. 
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No que se refere à terceira dimensão (fundamento de legitimidade), do ―estado 

territorial soberano‖ aos ―espaços de regulação transnacional‖ passa-se da racionalização 

(institucionalização) apoiada por direitos individuais e políticos, à fragmentação e à 

―especialização funcional‖ que leva a uma pluralidade de fontes de legitimidade. 

No âmbito do estado territorial soberano, a racionalização dos procedimentos e a 

existência de instituições pré-constituídas milita em favor de um modelo de "melhor" 

organização se se tem em conta os particularismos e personalismos do medievo. À ideia de 

institucionalização, soma-se, na teoria constitucional, o papel de legitimação desempenhado 

pelos direitos fundamentais, fortalecendo ainda mais o fundamento de legitimidade da 

autoridade estatal. 

Porém, quando se depara com a pluralidade de regimes do mundo globalizado, cada 

qual compartilha determinada concepção de bem que não se estrutura, necessariamente, nos 

critérios de legitimidade instrumental de matriz weberiana. A mudança, portanto, refere-se à 

existência de pluralidade de fundamentos de legitimidade substantiva (eficiência dos 

mercados, proteção efetiva das vítimas, equalização das oportunidades, etc.). Não existe uma 

única forma de conceber a fundamentação do modelo de organização, cada regime insurgente 

erige seus próprios critérios de aferição de legitimidade (decorrente da fragmentação e 

especialização funcional)  

No tocante aos fundamentos materiais de legitimação do poder, a alteração é 

significativa, apesar de não ser possível estabelecer com precisão o seu alcance.  Se por um 

lado, há quem sustente que existe alguma forma de articulação (hierarquização?) nestes 

espaços multinivelados, a partir da ideia de prevalência dos direitos humanos. Por outro, esta 

ideia ainda se afigura muito frágil em face, sobretudo, do seu baixíssimo grau de 

institucionalização em expressivos domínios de regulação (aqueles, inclusive, menos afeitos à 

sistemática de proteção de direitos em uma perspectiva de limitação do exercício da 

autonomia). Não se afigura ser crível, de todo, cogitar a insurgência de uma "ordem mundial 

de valores" (recuperando a expressão da corte alemã aplicada ao constitucionalismo do 

segundo pós-guerra), que opere como fundamento de validade de todos os múltiplos regimes 

regulatórios, de maneira similar à constituição nacional pode ser compreendida como 

fundamento de validade da ordem jurídica interna. 

Por fim, no âmbito da quarta dimensão (construção de identidades), a pretensa 

homogeneidade do estado territorial soberano, ligada à ideia de identidade nacional 

(cidadania) cede lugar à figura da policentralidae, ou seja, da formação complexa de múltiplas 

cadeias de relações de identidade. 
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A vinculação conceitual entre Estado e cidadão, no modelo territorial, possibilitou o 

estabelecimento do conceito de nação como ―comunidade política de destino‖, ou seja, uma 

construção artificial que, fixada com base na demarcação de um elemento contingente (a 

fronteira), forneceu subsídios para a construção de uma espécie de homogeneização interna 

mediante o cultivo do passado (mitos sobre as origens do povo) e a promoção de elementos 

compartilhados (língua, etnia e religião). 

Essa é talvez a construção inerente ao Estado territorial soberano que mais tenha 

sentido os efeitos dos processos de globalização. Os Estados multiculturais não surgem dos 

processos de globalização, é certo, mas inegavelmente tais processos ampliaram com 

intensidade o fenômeno nos últimos anos. 

4. PROCESSOS DE PRODUÇÃO DE 

ESPAÇOS TRANSNACIONAIS DE 

REGULAÇÃO 

O objetivo desta última seção é demonstrar que os espaços transnacionais de 

regulação são gerados a partir de diferentes movimentos (vetores), que se constituem tanto a 

partir da alteração nas relações entre os espaços tradicionais de regulação (relações entre o 

direito internacional e o direito interno), quanto na insurgência de novas relações transversais 

(ou transfronteiriças) entre atores e agentes não-governamentais (regimes autônomos e atores 

com atuação transnacional). 

Uma melhor compreensão destes movimentos será feita quando se analisam: (i) o 

processo de expansão do direito internacional; (ii) a insurgência de regimes privados de 

regulação transnacional; e, (iii) as novas formas de relação entre o direito interno e 

internacional. 

4.1. OS SISTEMAS REGULATÓRIOS TRADICIONAIS 

COMO LUGARES DE PRODUÇÃO DE REGULAÇÃO 

TRANSNACIONAL 

No quadro mundial de expansão dos espaços de regulação transnacionais, o direito 

interno e o direito internacional assumem uma posição de destaque, pois a expansão do direito 

internacional, ao ampliar a regulação internacional, provocou no direito interno reações de 

adaptabilidade a esses novos desafios suscitados, o que tem ampliado significativamente as 
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zonas de interação entre essas clássicas e autônomas concepções do direito moderno. Nesta 

subseção, será apresentado um movimento de avanço do direito internacional e um de reação 

(adaptabilidade) do direito interno. 

No que se refere ao avanço do direito internacional, um fenômeno recente chama a 

atenção: a universalização dos direitos humanos por meio do denominado Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. 

Nesse âmbito, desde a aprovação, em 1948, da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos e, em especial, após a aprovação dos Pactos Internacionais de Direitos Civis, 

Políticos, Econômicos, Culturais e Sociais, em 1966, o processo de irradição tem sido 

crescente, sobretudo por atuação dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos. 

O sistema europeu é o mais antigo, datando de 1955 (anterior, portanto, aos Pactos 

de 1966), e tem vivido, ano após anos, um processo de intensificação do número de demandas 

que lhe são apresentadas. Trata-se de um sistema regional dotado de uma caracterísita única, 

pois é o único a permitir o peticionamento individual diretamente à Corte (Européia de 

Direitos Humanos), órgão jurisdicional do sistema europeu que conta com aproximadamente 

750 milhões de cidadãos passíveis de a ele recorrerem. 

O sistema americano data de 1978, ano em que entra em vigor a Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica), promulgada em 1969, 

e os dois órgãos de execução da Convenção: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Trata-se de um sistema que não permite o acesso direto do indivíduo aos órgãos 

executivos, mas que nem por isso tem deixado de desenvolver um papel importante na 

apreciação e julgamento de importantes casos de violações dos direitos humanos na América 

Latina, em especial no que se refere às ditaduras que assolaram o continente na segunda 

metade do século passado. 

Percebe-se, ainda que a partir de uma análise suscinta, que a segunda metade do 

século passado e o ínicio deste assistiram a uma verdadeira explosão do fenômeno ―proteção 

internacional dos direitos humanos‖, levando o mundo de uma condição de ostracismo ao 

advento, desenvolvimento e, em certa medida, consolidação de três sistemas regionais de 

direitos humanos, além do surgimento de uma série de tratados e convenções de caráter 

internacional tendentes a efetivar a garantia dos mais básicos direitos da pessoa humana. E em 

que pese tratar-se de sistemas de adesão voluntária – como na essência não poderia deixar de 

ser –, as adesões dos Estados e a submissão às decisões dos órgãos executores desses sistemas 

tem dado uma nova feição ao direito transnacional. 
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Em contrapartida, esse avanço dos sistemas de proteção dos direitos humanos tem 

acarretado um processo de contenção, defesa e adaptação dos sistemas internos dos Estados, 

que vêm se abrindo, cada um ao seu modo e em graus diferenciados, a uma espécie de 

supremacia do direito internacional dos direitos humanos, aumentando os espaços 

transnacionais e alimentando o direito transnacional que lhe é correlato. 

As estratégias institucionais dos Estados com vistas a lidar com a questão do avanço 

do direito internacional dos direitos humanos são as mais variadas, sendo a instituição das 

chamadas ―cláusulas de abertura‖, uma das estratégias mais recorrentes. 

O caso brasileiro fornece duas modalidades de abertura constitucional ao direito 

internacional dos direitos humanos. A primeira é a abertura material do §2º do art. 5º, da 

Constituição, segundo o qual os direitos e garantias expressos na Constituição ―não excluem 

outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte‖. Em segundo lugar, apresenta o texto uma 

abertura de ordem formal (procedimental) constante do §3º do mesmo art. 5º, que estabelece: 

―Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.‖ 

O caso da Constituição sul-africana é, talvez, o mais paradigmático em termos de 

abertura constitucional ao direito internacional dos direitos humanos. Isso porque se trata do 

mais incisivo texto constitucional, visto que impõe a qualquer órgão jurisdicional daquele país 

que, ao interpretar a ―Bill of Rights‖, considere o direito internacional. Não se trata de 

faculdade, mas de verdadeira obrigação constitucional.   

Esses exemplos demonstram que na busca por legitmidade material e como estratégia 

de adaptabilidade frente ao avanço do direito internacional dos direitos humanos, os Estados 

buscam se valer de mecanismos constitucionais internos que reconhecem e, não raramente, 

incorporam o direito internacional dos direitos humanos ao próprio direito interno, criando 

espaços transnacionais de regulação de contato entre direito interno e direito internacional.  

4.2. A FORMAÇÃO AUTÔNOMA (INDEPENDENTE 

DO ESTADO) DE ESPAÇOS REGULATÓRIOS 

TRANSNACIONAIS 

Após discorrer na subseção anterior sobre algumas das facetas mais expressivas do 

direito transnacional em sentido amplo, faz-se mister fazer breve alusão a dois exemplos de 
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formação de espaços regulatórios transnacionais: a OMC (Organização Mundial do 

Comércio) e a FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado). 

Sediada em Genebra, Suíça, e contando atualmente com 153 membros, a OMC é 

uma organização internacional reguladora do comércio entre Nações. Instituída formalmente 

somente em 1º de janeiro de 1995, antes a sua função básica desenvolvia-se no âmbito do 

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade). Como se deprende da própria home page 

da instituição: 

Constitui o núcleo da OMC os denominados Acordos da OMC, negociados e firmados pela 

maioria dos países que mantêm intercâmbios comerciais. Esses documentos estabelecem as 

normas jurídicas fundamentais do comércio internacional. São, no essencial, contratos que 

obrigam os governos a manter suas políticas comerciais dentro de limites convencionados. 

São negociados e firmados pelos governos, mas sua finalidade é ajudar os produtores de bens 

e serviços, os exportadores e os importadores a desenvolver suas atividades, permitindo que 

os governos alcancem objetivos sociais e ambientais. 

Da definição apresentada pela própria organização depreende tratar-se de um órgão 

que estabelece ―as normas jurídicas fundamentais do comércio internacional‖, tratando-se, 

pois, de um organismo para além dos Estados que, além de produzir normatividade, ainda 

possui o poder de julgar demanas comerciais entre seus membros autorizando, em situação 

final, que um Estado-membro possa retaliar o outro pelo descumprimento de algum Acordo. 

A OMC possui uma característica que a mantém mais atrelada aos Estados: o 

conjunto normativo dela advindo é produzido pelos Estados, o que demarca o caráter 

voluntário de adesão dos Estados à organização. Porém, indiscutivelmente trata-se de um 

fórum que atua transnacionalmente regulando relações e solucionando conflitos para os quais 

o direito interno de cada Estado não possui instrumental apto para lidar. 

Outro exemplo de organização que constitui espaço de produção de normatividade 

para além do Estado – e aqui com total indiferença aos Estados –, pois se trata de uma 

entidade privada, é a FIFA (Federação Internacional de Futebol Associado, ou simplesmente, 

Federação Internacional de Futebol), que atualmente conta com 208 membros.   

Em seu sítio institucional encontra-se a afirmação de que os ―Estatutos da FIFA e o 

seu regulamento de aplicação equivalem à Constituição do órgão máximo do futebol 

internacional. Eles determinam as leis básicas do futebol mundial, com base nas quais são 

definidas inúmeras regras sobre competições, transferências, questões de doping e uma 

variedade de outros assuntos.‖ 
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Trata-se, pois, de uma organização privada, registrada e sediada na Suíça de acordo 

com as prescrições do Código Civil daquele país, que produz e oferece às Confederações dos 

208 membros, as regras básicas do futebol. 

Em que pese trata-se de uma organização privada que regulamenta um esporte, a 

capacidade da FIFA de gerar movimentos de adaptabilidade dos Estados tem chamado à 

atenção. Especialmente quando da realização do maior evento esportivo que a entidade 

organiza, a Copa do Mundo de Futebol, o poder que a instituição demonstra é digno de 

destaque. 

Quando da realização da Copa do Mundo da África do Sul, em 2010, um episódio 

causou estranheza aos que ainda se vinculam intensamente à soberania estatal. Durante uma 

partida entre Holanda e Dinamarca, um grupo de 36 mulheres foi expulso do estádio Soccer 

City por agentes (seguranças) da própria FIFA sob a acusação da prática de propaganda de 

uma marca de cerveja que não a oficial do evento. O detalhe curioso é que, após serem 

abordadas por agentes da entidade, as mulheres foram levadas para dependências da própria 

FIFA e interrogadas durante horas, ficando ali, pois, detidas. A FIFA negou a detenção, 

contrariando a versão das torcedoras. 

Independentemente da comprovação (ou não) de agentes FIFA atuando como 

agentes estatais na África do Sul, é fato incontroverso que a ―pedido (ou a mando) da FIFA o 

governo da África do Sul montou um tribunal onde o sujeito era julgado em tempo recorde 

(no mesmo dia do delito)‖, a ponto de ―uma juíza de Johanesburgo disse nunca ter visto nada 

parecido‖. 

Em suma, trata-se de uma entidade privada, sem qualquer participação estatal em sua 

composição ou gestão e que tem o poder de obrigar países sede de sua maior competição a 

realizarem adequações em sua legislação ou práticas judiciárias.  

5. À GUIZA DE CONCLUSÃO: QUAL O 

GRAU DE REGULAÇÃO 

TRANSNACIONAL SUPORTA O 

ESTADO-NAÇÃO?  

Apesar do crescimento de uma infinidade de instâncias regulatórias constituídas 

―para além do Estado‖, inclusive, sem qualquer participação deste, não parece ser crível que 

se possa decretar ―o fim do Estado‖. 
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A estrutura burocrático-institucional do Estado ainda representa um elemento 

absolutamente essencial para o funcionamento das instituições que constituem a chamada 

―governança global‖, tanto como instâncias de operacionalização, quanto como instância de 

produção de fatores de convergência material. Mas inegavelmente o quadro é distinto do que 

se apresentava na vigência do modelo de ―estado territorial soberano‖. 

A questão principal não é, na essência, o problema da perda de centralidade do 

Estado, mas a existência de múltiplas formas de organização concorrentes ao modelo 

exclusivo de organização centrada no estado territorial soberano.  Desta forma, o direito 

moderno sofre um grave déficit normativo-instrumental, já que suas instituições clássicas já 

não se mostram capazes de fazer frente a essa multiplicidade de ―espaços regulatórios‖. 

Nesse contexto, a idéia de espaço territorialmente localizado cede lugar, por mais 

que ainda subsista (nos planos interno e internacional) e ainda mantenha um locus 

privilegiado dentro da governança global, perde sua importância (em velocidade acentuada) 

em prol de outros âmbitos regulatórios, de caráter não territorial, mas funcional: os aqui 

denominados ―espaços transnacionais‖, que decorrem das zonas de interação entre o direito 

interno, o direito internacional e a regulação advinda das corporações econômicas e das 

organizações civis, e que criam as condições propícias para o surgimento e/ou atuação do 

direito transnacional. 

Mas ainda que nesse quadro de interações e relações multifacetadas, – como 

autêntico legado cultural (globalização do rule of law) – os Estados – ainda – recorrem à ideia 

de dotar-se da sua ―própria‖ constituição como condição para o reconhecimento de sua 

identidade internacional, representando uma espécie de compromisso generalizado em torno 

da necessidade da existência de um instrumento constitutivo que, paradoxalmente, ao mesmo 

tempo que representa a corporificação da independência do Estado, representa um fator de 

limitação do exercício do próprio poder pelas instituições estatais. 

Contudo, os Estados dependem deste documento para que sejam dotados de critérios 

para aferição externa do grau de legitimidade material de suas instituições políticas.  Portanto, 

se não se pode prescindir do Estado, igualmente não se pode prescindir da presença de uma 

constituição. 

O desafio que se apresenta, portanto, é como articular estes diferentes discursos 

normativos? Quais devem ser os mecanismos aptos a lidar com as crescentes tensões 

institucionais? A resposta a estes questionamentos exige, pois, que sejam construídas (ou 

ressignificadas) categorias operacionais aptas a apreenderem este universo multifacetado de 
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elementos normativos. É neste sentido que a ideia de direito transnacional em sentido amplo 

pretende contribuir para apreender estes fenômenos. 
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―In a bewildering transnational regulatory landscape, legal sociology is called upon to provide 

intellectual leadership in a way that gives it huge responsibilities.‖ (COTTERRELL, 2009, p. 

6) 

Em relação a esta primeira dimensão dos regimes regultários transnacionais, Roger Cotterrell 

(2009, p. 1-2) assinala: ―The first consists of emerging or newly expanded regulatory regimes 

with supranational scope or ambition: for example, international human rights, transnational 

regulation of the internet and of intellectual property, international criminal justice, 

international financial and trade law, international commercial arbitration and modern lex 

mercatoria, and WTO law. Often transnational law is intended to affect individuals, 

organisations or groups directly. So 'transnational' refers to a reaching across nation state 

borders.‖ (COTTERRELL, 2009, p. 1-2). 

―The second, no less important, aspect of legal transnationalism reflected here is the influence 

exerted directly on the regulatory policies and practices of nation states by economic, cultural 

and political pressures taking shape outside their borders, and to that extent beyond their 

control.‖ (COTTERRELL, 2009, p. 2) 

Peer Zumbensen refere-se à existência de um ―in-between state‖ da regulação transnacional, 

nos seguintes termos: ―the in-between state of TL when reacting to the shifting balance 

between public administration and private execution, between government and governance 

(Aman, 1997; Freeman, 2000)‖. (ZUMBENSEN, 2006, p. 745). 

‗The emergence of the new transnational law is not primarily due to limits of size. The 

transnational element of the globalization process is not only private law either. It is something 

in between national and international law.‖ (LADEUR, 2009, p. 1358). 

Em face desta pluralidade de perspectivas, Peer Zumbansen (2006) identificou inúmeras 

variantes e vertentes que, ao longo da trajetória do conceito de direito transnacional, 

reivindicam um determinado sentido atribuível ao direito transnacional que reflita as 

perspectivas doutrinárias e teóricas que as animam. 

Craig Scott (2009, p. 862) chama a atenção para a existência de um ―panorama pluralista de 

tradições‖. 

Recuperação sobre a trajetória acadêmica do autor e sobre algumas passagens sobre sua vida 

pública que permitem compreender o sentido em que os autores definem-no como 

―Enlightened crausader‖ (BROUDER, 2006). 

Em 2006, o Centro de Pesquisa em Direito Econômico Transnacional (da Universidade 

Martin-Luthere, em Halle-Wittemberg, Alemanha) realizou grande Simpósio cujo propósito 

era ―revisitar‖ a obra de Jessup, passados 50 anos de sua publicação.  
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Craig Scott (2009, p. 864-868) chama atenção para o fato de que o conceito formulado por 

Jesssup não inclui, pelo menos diretamente, o reconhecimento de matérias de natureza 

transnacional (lavagem de dinheiro, terrorismo internacional, pandemias, mudança climática, 

dentre outras questões). Além disto, em algumas situações, independentemente da 

demonstração clara do elemento concreto transfronteiriço, em razão do alto grau de 

conectividade, sua dimensão transfronteiriça pode ser inferida dos interesses envolvidos. 

Tradução livre de: ―TL ‗breaks the frames‘ of traditional thinking about inter-state 

relationships by pointing to the myriad forms of border-crossing relations among state and 

non-state actors.‖ (ZUMBANSEN, 2006, p. 738). 

Ainda de acordo com Peer Zubmansen (2006, p. 739), ―we are still at a loss to identify a 

theory of law that would be subtle enough not to stifle emerging identities in a post-colonial 

era while providing forms, fora and processes (Wiethölter, 1986) for the collision of 

discourses that mark post-metaphysical legal thinking (Habermas, 1996)‖. (ZUMBANSEN, 

2006, p. 739). 

É o que se pode observer da definição formulada por Mahlmann: ―Transnational law has 

various meanings, including rules created by non?state actors which gain binding force. It is, 

however, best understood in a wide sense as any law that transcends the scope of traditional 

concepts of law, conceptualized within the limits of a nation state, be it by its source, its scope 

of application, subjects or addresses.‖ (MAHLMANN, 2009, p. 1326) 

A lex mercatoria será objeto de análise detida no item 4.2, adiante. 

O autor reconhece ainda a existência de dois desdobramentos decorrentes desta discussão: (a) 

as críticas formuladas contra o caráter pretensamente despolitizado de um ―direito comum dos 

contratos‖ levou os transnacionalistas a reconhecerem que a lex mercatoria ―will inevitably 

undergo dramatic phases of repolitization (Teubner, 1997), by having to meet itself some of 

the nation states‘ structural challenges with regulating the economy.‖ (ZUMBANSEN, 2006, 

p. 741); e (b) ao conectar, de maneira indissociável, as questões relacionadas à autonomia 

privada e sua limitação (liberdade contratual, coercibilidade, abusividade e defesa do 

consumidor) e as políticas (públicas) de desregulamentação e privatização, ambos de índole 

doméstica, o direito transnacional acaba por caracterizar-se como uma luta ideológica para a 

diferenciação entre estado e mercado e entre público e privado. (ZUMBANSEN, 2006, p., 

742). ―Seen against this background, the project of a constitutionalized private law undertakes 

the impossible task, of sustaining the paradox between these irreducible spheres of societal 

freedom.‖ (ZUMBANSEN, 2006, p., 742). 

―Administered centrally and from within inter-firm networks, transterritorialized globe 

spanning company activities bring together a multitude of autonomous organizational and 

economic actors that can easily exhaust the traditional regulatory aspirations of nation states 

and other political bodies (Hertner, 1998; Herkenrath, 2003).‖ (ZUMBANSEN, 2006, p. 742). 

Neste contexto, o direito transnacional abrange: de um lado, (a) ―the law governing the global 

business corporation through a multi-level and multipolar legal regime of hard and soft law, 

statutes and recommendations, command–control structures of mandatory rules as opposed to 

an ever more expanding body of self-regulatory rules (Zumbansen, 2002b; Arthurs, 2002)‖; 

de outro lado, (b) ―constitutes a reflexive practice that critiques itself with regard to its 

regulatory and legitimizing aspirations.‖. 
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―Increasingly, the norms governing the human rights claims are of such border-transgressing 

nature that they both undercut and surpass the territorial boundaries upon which various 

jurisdictional competences have been predicated up to this point.‖ (ZUMBANSEN, 2006, p. 

746). 

―The two concepts have a clear overlap since the cross-border construction and flow of legal 

norms is often catalyzed by cross-border activities and policy concerns. Yet under this second 

conception of transnational law, the legal norms in question address not only transnational 

activities, but also purely national ones.‖ (SHAFFER, 2010, p. 10). 

―Most legal studies that use the term transnational law refer to law that targets transnational 

events and activities — that is, transnational situations which involve more than one national 

jurisdiction.‖ (SHAFFER, 2010, p. 7). 

―Transnational Law as Transnational Construction and Flow of Legal Norms, for heuristic 

purposes, as law in which transnational actors, be they transnational institutions or 

transnational networks of public or private actors, play a role in constructing and diffusing 

legal norms, even if the legal norm is taken in large part from a national legal model, such as a 

powerful state like the United States.‖ (SHAFFER, 2010, p. 11) 

―(…) transnational law consists of legal norms that are exported and imported across borders, 

and which involve transnational networks and international and regional institutions that help 

to construct and convey the legal norm within a field of law.‖ (SHAFFER, 2010, p. 8) 

Ao descrever cada uma das três concepções, o autor pretende trazer alguns elementos 

empíricos concernentes ao contexto em que se constrói esta perspectiva e indicar os indícios 

que apontam para a existência de processos de expansão.  (SCOTT, 2009, p. 868). 

―Such compatibility may arise either at a linguistic level (if one is content with the notion of 

polyvocality of concepts and associated multiple meanings) or at a substantive level (if one 

discerns aspects of mutual coherence amongst the proffered conceptions that could lead to a 

higher?order analytical account of ―transnational law‖).‖ (SCOTT, 2009, p. 863). 

―the legal traditionalist, as I will call her, sees nothing about law responding to transnational 

phenomena that requires departure from a state?centred positivism.‖ (SCOTT, 2009, p. 868). 

Nas palavras do autor: ―there is not – and is no need for – something distinct called 

―transnational law‖ for such ‗law‘ would invariably be given shape and be permitted to exist 

only as the combined functioning of public international law and domestic legal systems, and 

of their mutually regulated interaction.‖ (SCOTT, 2009, p. 869). 

Craig Scott (2009, p. 872) sitetiza a operatividade desta concepção nos seguintes termos: ―this 

second approach involves the consideration of the relevance of the transnationalized empirical 

context, the juxtaposed and integrated consideration of one system‘s rule or principle here and 

another‘s there, the production of decisions thereby, and the gradual extrapolation from the 

body of decisions of principles and rules that can be argued before future decision?makers as 

being either governing or persuasive for similar transnational contexts in the future.‖ 

(SCOTT, 2009, p. 872). 
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―a not?uncommon way of speaking about transnational law is as a kind of law of the interface 

or, (…), law that is neither national nor international nor public not private at the same time as 

being both national and international, as well as public and private.‖ (SCOTT, 2009, p. 873). 

Craig Scott (2009, p. 874) expressa-se nos seguintes termos: ―as capable of being at least the 

organic outgrowth of cumulative decisions that are explicitly or implicitly authorized by 

domestic or international law that themselves may apply nothing but domestic law or 

international substantive norms. At minimum, on this view, transnational law can be treated 

as other than national or international in the sense of a body of law that gradually takes on a 

certain internal coherence in the form of a hybrid synthesis appropriate to a given normative 

subjectmatter and surrounding context.‖ 

Hélio Bicudo (2003, p. 225-236). noticia que ―[...] de 1955 (data de entrada em 

funcionamento da Comissão) a 31 de outubro de 1998, foram registrados 44.056 pedidos na 

Comissão, dos quais 5.006 no ano de 1988. Se a média anual de pedidos registrados é de 444, 

de 1975 a 1984, ela atinge 3.102, de 1990 a 1998; o ano de 1988 vê o limite de mil petições 

anuais ser ultrapassado sucessivamente, nos anos de 1993, 1995, 1996 e 1998, com duas, três, 

quatro e cindo mil petições, respectivamente. Segundo informa o professor Cançado 

Trindade, presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte Européia se vê, 

hoje em dia, às voltas com cerca de 26 mil demandas em diferentes níveis de processamento‖. 

―39. (1) When interpreting the Bill of Rights, a court, tribunal or forum: (a) must promote the values that 

underlie an open and democratic society based on human dignity, equality and freedom; (b) must consider 

international law; and (c) may consider foreign law.  

(2) When interpreting any legislation, and when developing the common law or customary law, every court, 

tribunal or forum must promote the spirit, purport and objects of the Bill of Rights.  

(3) The Bill of Rights does not deny the existence of any other rights or freedoms that are recognised or 

conferred by common law, customary law or legislation, to the extent that they are consistent with the Bill.‖ . 

Disponível em: http://www.polity.org.za/html/govdocs/constitution/saconst.html?rebookmark=1. Acesso em: 03 

set. 2005. 

Tradução livre de: ―Constituyen el núcleo de la OMC los denominados Acuerdos de la OMC, negociados y 

firmados por la mayoría de los países que mantienen intercambios comerciales. Esos documentos establecen las 

normas jurídicas fundamentales del comercio internacional. Son en lo esencial contratos que obligan a los 

gobiernos a mantener sus políticas comerciales dentro de límites convenidos. Son negociados y firmados por los 
gobiernos, pero su finalidad es ayudar a los productores de bienes y servicios, a los exportadores y a los 

importadores a desarrollar sus actividades, si bien permitiendo que los gobiernos alcancen objetivos sociales y 

ambientales.‖ (Disponível em http://www.wto.org/spanish/thewto_s/whatis_s/who_we_are_s.htm Acesso em 10 

abril 2011). 

Disponível em <http://pt.fifa.com/aboutfifa/federation/statutes.html>. Acesso em 17abril 

2011. 

Disponível em < http://www.lancenet.com.br/noticias/10-06-15/772765.stm >. Acesso em 

17abril 2011. 

Disponível em: < 

http://carosamigos.terra.com.br/index_site.php?pag=revista&id=146&iditens=715> Acesso 

em 17 abril 2011. 
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TRÁFICO DAS MULHERES NA AMÉRICA LATINA E NO CARIBE E O 

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DO SER FEMININO 

TRAFFICKIG IN WOMEN IN LATIN AMERICA AND CARIBBEAN AND THE 

PRINCIPLE OF FEMININE BEING DIGNITY 

Germana de Oliveira Moraes1 

Luana Pontes de Lima2 

RESUMO 

O artigo trata do tráfico de mulheres na América Latina e da necessidade de 

revalorização da dignidade do ser feminino. O tema será desenvolvido em quatro partes. Na 

primeira, apresenta-se o estado d’arte do tráfico de mulheres na região. Depois, far-se-á uma 

análise da transversalidade do tráfico de pessoas, relacionando-o a temas afetos a ele como as 

migrações, a prostituição, o crime organizado e os direitos dos trabalhadores. Segue-se uma 

abordagem dos direitos humanos das mulheres, sintetizados no direito a uma vida digna, 

igualitária e livre de violência, com referências à legislação internacional sobre o tráfico de 

pessoas. Na quarta parte, examinar-se-ão os aspectos jurídicos e políticos do tráfico de pessoas 

nos países da América Latina, e, em especial, no Brasil e na Argentina. A guisa de conclusão,  

apresenta-se a proposta de resgate da dignidade do ser feminino, como meio de prevenção das 

condutas atentatórias aos direitos humanos das mulheres, inclusive sob a forma aviltante de 

tráfico de pessoas. 

Palavras-chave: Direitos Humanos das Mulheres. Tráfico de Pessoas. Dignidade 

do Ser Feminino. 

 

ABSTRACT 

                                                           
1 Professora de nível Associado  da Universidade Federal do Ceará, onde lecionada nos cursos de graduação e de 
Mestrado. Juíza Federal da 5a Região. Mestre em Direito pela Universidade Federal do Ceará (1989) e doutora 
em Ciências Jurídico-Políticas pela Universidade de Lisboa (1998).  Com experiência na área de Direito, 
desenvolve a docência e pesquisas jurídicas, com ênfase em Direito Administrativo e Direito Constitucional.  
Atualmente faz parte de grupo de pesquisas do projeto PROCAD-NF da UFC, UFSC e Univali,  com o apoio da 
Capes, sobre a Unasul e a integração sul-americana. 

2
 Graduanda em Direito pela Universidade Federal do Ceará. Desenvolve pesquisas na área de direito 

internacional dos direitos humanos e direito constitucional. 
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The present paper broaches the subject of women trafficking in Latin America and 

the need to revalorize the dignity of the feminine being. The topic will be developed in four 

parts. In the first part, the latest data about the situation of women trafficking is presented. 

Following that, an analysis on people trafficking, concerning related issues such as migrations, 

prostitution, organized crime, and workers’ rights. Then, an approach to women’s human 

rights, summarized in the right to a dignified life free of violence, with references to 

international legislation about human trafficking. In the fourth part, the text examines juridical 

and political aspects of human trafficking in Latin American countries, especially Brazil and 

Argentina. Eventually, it is presented a proposal of regenerating the dignity of the feminine 

being as a means of preventing actions that attempt on women’s human rights, which includes 

human trafficking. 

Keywords: Women’s human rights. Human trafficking. Dignity of the feminine 

being. 

INTRODUÇÃO 

Entre as diversas formas de violência contra as mulheres destacam-se como objeto de 

preocupação mundial, a violência doméstica, o desrespeito aos direitos sexuais e de 

reprodução, a prostituição de meninas; o desrespeito aos direitos das mulheres encarceradas e 

o tráfico internacional de meninas e de mulheres.  

O tráfico de pessoas segundo revelam os dados estatísticos mais recentes3, continua a 

ser um problema relacionado principalmente à degradação e à violência de direitos das 

mulheres, sem embargo da existência crescente de outros grupos vulneráveis: de adolescentes 

e de crianças, de transexuais e travestis e também de homens para o trabalho escravo.  

Por isso, optamos tratar sobre o tráfico de mulheres na América Latina e no Caribe e 

o princípio da dignidade do ser feminino.  

Parece-nos indissociável o tratamento do tema do Tráfico de Pessoas da questão dos 

direitos humanos e da problemática da violência contra as mulheres. O tema será 

desenvolvido em quatro partes sem perder de vista este eixo central. Na primeira, apresenta-se 

                                                           
3 Ainda é muito difícil precisar em números um perfil quantitativo do tráfico internacional de pessoas, 
visto que os obstáculos metodológicos a esse tipo de pesquisa são vários: diferentes definições de tráfico de 
pessoas ao redor do mundo; carência de dados estatísticos precisos em diversos países, entre outros. Ainda assim, 
a pesquisa mais ampla sobre o assunto, realizada pelo Departamento de Drogas e Crime das Nações Unidas, 
revela que, entre 2003 e 2006, mulheres representaram uma média de 69,5% do total das vítimas identificadas do 
tráfico de pessoas.  
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o estado d’arte do tráfico de mulheres na região. Depois, far-se-á uma breve contextualização 

da transversalidade e da transnacionalidade do tráfico de pessoas, relacionando-o a temas 

afetos a ele como as migrações, a prostituição, o crime organizado e os direitos dos 

trabalhadores. Segue-se uma abordagem dos direitos humanos das mulheres, sintetizados no 

direito a uma vida digna, igualitária e livre de violência, com referências à legislação 

internacional sobre o tráfico de pessoas. Na quarta parte, examinar-se-ão os aspectos jurídicos 

e políticos do tráfico de pessoas nos países da América Latina, e, em especial, no Brasil e na 

Argentina. A guisa de conclusão,  apresenta-se a proposta de resgate da dignidade do ser 

feminino, como meio de prevenção das condutas atentatórias aos direitos humanos das 

mulheres, inclusive sob a forma aviltante de tráfico de pessoas. 

1. O ESTADO D’ARTE - TRÁFICO DE PESSOAS NA AMÉRICA LATINA– 

O ILÍCITO INVISIVEL QUE COMEÇA A DESVELAR-SE  

  O tráfico de pessoas tem sido considerado um ilícito invisível para a sociedade.  

Recentes pesquisas desenvolvidas por organismos internacionais têm dado visibilidade a este 

delito, que envergonha a todo o mundo, a todos nós, desvelando a realidade a ele oculta.  

  A ONU publicou em 2009, um relatório sobre o Tráfico de Pessoas, com dados de 

155 países, o Global Report on Trafficking in Persons, realizado pelo Departamento de 

Drogas e Crimes das Nações Unidas – UNODC4. 

Segundo o Relatório do UNODC/ONU, entre 2003 e 2008, na prática do tráfico de 

pessoas, há uma presença maciça de mulheres, tanto como vítimas quanto na condição de 

agentes ativas do crime; a maior parte é de característica nacional ou regional, destacando-se a 

Europa como região de destino e a América como região de origem; o tráfico de pessoas para 

fins de exploração sexual representa em torno de 79% do total de casos identificados pelos 

Estados, enquanto o tráfico para fins de trabalho escravo, 18% do total5.  

Pesquisas a OIT – Organização Internacional do Trabalho também revelam dados 

alarmantes dando conta que quase um milhão de pessoas é vítima  de tráfico no mundo 

atualmente, com finalidade de exploração sexual, sendo que entre elas,  98% são mulheres. 

Revela mais que o tráfico chega a movimentar 32 bilhões de dólares por ano, sendo apontado 

como uma das atividades criminosas mais lucrativas. 

                                                           
4 Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-
persons.html>Acesso em: 25 jan. 2011 
5   

Global Report on Trafficking in Persons 2009, p. 50 
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A região da América Latina e do Caribe se caracteriza por ser principalmente origem 

e trânsito, para o tráfico de pessoas com fins de exploração sexual, e de destino, para fins de 

trabalho forçado, especialmente nas atividades de produção agrícola e florestal, confecções e 

construção.  

Prova de tal realidade encontra-se no Relatório do UNODC, que expõe em números a 

situação do tráfico de pessoas na região. Na Argentina em 2007, por exemplo, 58,22% dos 

casos identificados de tráfico de pessoas estavam relacionados ao trabalho forçado, enquanto 

41,79% eram voltados para exploração sexual. Cabe ressaltar, ainda, que entre 2005 e 2007, 

do total de vítimas identificadas pelas autoridades estatais argentinas, bolivianos 

representavam nada menos que 52,6%, seguidos de paraguaios, 28,3%, e dominicanos, 12%.  

No Brasil, a realidade mostra-se diferente: todas as vítimas identificadas entre os 

anos de 2004 e 2007 eram cidadãs brasileiras. Os dados fornecidos à pesquisa do UNODC, 

todavia, não fazem distinção entre a destinação de tais vítimas, de modo que não é possível 

precisar quais eram vítimas do tráfico voltado para trabalhos forçados e quais, para exploração 

sexual, além de outras formas de exploração.  

Outro país abordado na pesquisa do UNODC, a Colômbia tem como principal forma 

identificada de tráfico de pessoas aquele destinado a trabalhos forçados, que corresponde a 

cerca de 90% do total de casos identificados no país entre os anos de 2005 e 2007. Do total de 

vítimas identificadas neste mesmo período, mais de 63% eram cidadãos hondurenhos, 

enquanto colombianos representaram 16%, e equatorianos, 13% do total. 

No México, assim como em muitos outros países latino-americanos, os dados 

relativos ao tráfico de pessoas ainda são muito incipientes, visto que leis criminalizando o 

tráfico de pessoas, como definido no Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de 

Pessoas, só foram criadas e começaram  a vigorar a partir do final do ano de 2007. Há mesmo 

países que, nos dias de hoje, não apresentam nenhuma tipificação penal relativa à prática do 

tráfico de pessoas, como é o caso dos caribenhos Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, 

Trinidad e Tobago e Barbados. 

Fica claro, pois, que o desvelar do crime de tráfico de pessoas ainda encontra-se em 

estágio bastante inicial em muitos países da América Latina e do Caribe, o que, porém, não 

diminui a importância dos estudos já realizados e, principalmente, a necessidade de melhorar-

se cada vez mais a sistematização das informações obtidas pelas autoridades nacionais, de 

modo que se possam traçar, de maneira mais precisa, as tendências seguidas no cometimento 

de tal crime. Desta forma poder-se-á realizar políticas públicas, tanto nacionais quanto 

internacionais, com um grau de eficiência que aumente a cada dia. 
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2. A TRANSVERSALIDADE E A TRANSNACIONALIDADE DO TRÁFICO 

DE PESSOAS 

O tráfico de pessoas é um ilícito transversal afeto aos temas de migrações, 

prostituição, trabalho, organizações criminosas, Justiça, saúde, turismo, educação e cultura.  

Existe estreita relação entre os fenômenos migratórios e o tráfico de mulheres, e, de 

certo modo, as políticas restritivas de migração incentivam essa conduta delitiva, visto que, 

impedidas de ingressar em outros países de maneira legal, pessoas em busca de melhores 

condições de vida e oportunidades de trabalho vêem na imigração ilegal sua única alternativa 

de persistir no sonho de uma vida melhor. Ficam, desta forma, mais vulneráveis à ação de 

traficantes de pessoas. Há de considerar-se, pois, além das políticas restritivas de migração, a 

relação entre o tráfico de pessoas e globalização, livre circulação de pessoas e busca de 

trabalho no exterior, aspectos estes que vêm, de certa forma, ampliando os espaços de atuação 

dos traficantes de seres humanos. 

Trata-se, portanto, de um fenômeno que não se limita às fronteiras de um país, 

caracterizado, no mais das vezes, como ilícito transnacional. Desta forma, o tratamento do 

tráfico de pessoas demanda estratégias multilaterais, internacionais na base da cooperação em 

diversos sentidos, cooperação técnica, econômica, policial, jurídica e política. O desafio do 

combate as organizações criminosas e aos crimes transnacionais de tráfico de pessoas 

evidencia a necessidade de celebração de Acordos de cooperação internacional em matéria de 

direito penal.  

3. DIREITOS HUMANOS DAS MULHERES: DIREITO A UMA VIDA 

DIGNA, IGUALITÁRIA E LIVRE DE VIOLÊNCIA E A LEGISLAÇÃO 

INTERNACIONAL SOBRE O TRÁFICO DE PESSOAS 

3.1. Direitos humanos das mulheres uma vida digna, igualitária e livre de 

violência 

Os direitos humanos das mulheres podem ser sintetizados no direito a uma vida 

digna, igualitária e livre de violência, conforme se extrai dos principais documentos 

internacionais sobre a matéria. A Conferência Mundial dos Direitos Humanos, (Conferência 

de Viena) fortalece a dignidade das mulheres e das meninas; a Convenção sobre a Eliminação 

de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher reforça a igualdade e  a Convenção 
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Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher (Convenção de 

Belém do Pará) consagra de forma particular o direito a uma vida livre de violência.  

Na Conferência Mundial dos Direitos Humanos, realizada em Viena, Áustria, em 

junho de 1993, os Direitos das Mulheres são reconhecidos por parte da Organização das 

Nações Unidas – ONU, como Direitos Humanos. O artigo 18 de sua Declaração reconheceu 

que: 

Os direitos humanos das mulheres e das meninas são inalienáveis e constituem parte 
integrante e indivisível dos direitos humanos universais [...] A violência de gênero e 
todas as formas de assédio e exploração sexual, nomeadamente as que resultam de 
preconceitos culturais e do tráfico internacional, são incompatíveis com dignidade e 
o valor da pessoa humana e devem ser eliminadas. [...] 

 

A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a 

Mulher6 salvaguarda o direito a uma vida igualitária das mulheres, resguardando-o das 

violações decorrentes da discriminação entre sexos e da violência contra a mulher, ao 

recomendar aos Estados-Partes a adoção de leis e políticas públicas nacionais que 

modifiquem: 

(...) os padrões sócio-culturais de conduta de homens e mulheres, com vistas a 
alcançar a eliminação dos preconceitos e práticas consuetudinárias e de qualquer 
outra índole que estejam baseados na idéia da inferioridade ou superioridade de 
qualquer dos sexos ou em funções estereotipadas de homens e mulheres (art. 5º). 

 

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará7) proclama que “a violência contra a mulher constitui 

uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou 

parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades” e 

prescreve em seu artigo 1º que se deve entender por violência contra a mulher “qualquer ação 

ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado”.  

                                                           
6  “Mais conhecida como CEDAW (sua sigla em inglês), a carta magna dos Direitos da Mulher tirada 
nesta convenção, é de caráter bastante amplo. Ela trata da discriminação contra a mulher em todos os campos: 
saúde, trabalho, violência, poder. A Convenção foi aprovada pela ONU em 1979, ratificada pelo Brasil em 
1984”. Informação disponível em: < http://www.presidencia.gov.br/estrutura_presidencia/ 
sepm/legislacao/internacionais/ >. Acesso em: 09/04/09. 

7  “Em termos regionais destaca-se a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência Contra a Mulher – Convenção de Belém do Pará, adotada pela Assembléia Geral da Organização dos 
Estados Americanos – OEA em 06 de junho de 1994, ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 e 
promulgada pelo Decreto 1.973, de 1º de outubro de 1996. Esta Convenção define a violência contra a mulher”. 
Informação disponível em: <http://www.presidencia.gov.br/ 
estrutura_presidencia/sepm/legislacao/internacionais/>. Acesso em: 09/04/09. 
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E, no artigo 7º estabelece que: 

Os Estados-Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e 
concordam em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, políticas 
orientadas a prevenir, punir e erradicar a dita violência e empenhar-se em: 
(...) incluir em sua legislação interna normas penais, civis e administrativas, assim 
como as de outra natureza que sejam necessárias para prevenir, punir e erradicar a 
violência contra a mulher (...).  

 

Esses documentos trazem a compreensão de que a violência contra as mulheres 

constitui uma violação aos seus direitos humanos e liberdades fundamentais, e representam 

um marco pioneiro na defesa do direito das mulheres a uma vida digna, igualitária e sem-

violência. Estes valores irradiaram-se para várias ordens jurídicas nacionais, inclusive para as 

legislações dos países da América Latina e do Caribe. 

É neste contexto de reconhecimento dos direitos das mulheres como direitos 

humanos que se deve compreender e interpretar o Protocolo de Palermo para prevenir, 

reprimir e sancionar o Tráfico de pessoas, especialmente mulheres e crianças, complementar à 

Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional. 

3.2. A Legislação internacional sobre o tráfico de pessoas - o Protocolo de 

Palermo  

A Convenção das Nações Unidades contra o Crime Organizado Transnacional foi 

editada pela Assembléia da ONU, na cidade de Nova Iorque, em novembro de 2000 e prevê 

medidas e técnicas especiais de investigação na prevenção, controle e combate à criminalidade 

organizada. Outros três tratados internacionais, complementares e integrados com esta 

Convenção, conhecidos por protocolos adicionais, assinados por 147 países na cidade de 

Palermo, e também adotados pela ONU, contemplam questões específicas e pontuais, dentre 

os quais o Protocolo para Prevenir, Reprimir e Punir o Tráfico de Pessoas, especialmente de 

mulheres e crianças. 

No artigo 3º, deste Protocolo de Palermo define-se o tráfico de pessoas, como  

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de pessoas, 
recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao rapto, à fraude, ao 
engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou aceitação 
de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 
autoridade sobre outra para fins de exploração. 

A exploração incluirá, no mínimo, “a exploração da prostituição de outrem ou outras 

formas de exploração sexual, os trabalhos ou serviços forçados, escravatura ou práticas 

similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos”  
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Quase todos os países da América Latina e do Caribe são signatários e já ratificaram 

o Protocolo de Palermo, que se refere ao tráfico de pessoas8.  

Bolívia, Equador, Colômbia e El Salvador, todavia, fizeram reservas em relação ao 

art. 15, parágrafo 2 do Protocolo. Esse artigo trata da utilização da arbitragem para a solução 

de controvérsias entre Estados-Partes, determinando que, caso os estados envolvidos não 

cheguem a acordo sobre a organização dessa arbitragem, o caso poderá ser levado à Corte 

Internacional de Justiça por qualquer dos envolvidos.  

4. ASPECTOS JURÍDICO-POLÍTICOS DO TRÁFICO DE PESSOAS NA 

AMÉRICA LATINA E NO CARIBE  

  Ainda, consoante as principais conclusões deste Relatório sobre Tráfico de Pessoas 

da UNODC/ONU9, depois da edição do Protocolo de Palermo, mais do que dobrou o número 

de países com legislação contra o tráfico de pessoas; o percentual de países com legislação 

criminal específica sobre tráfico de pessoas saltou de 35%, em 2003, para 80%, em novembro 

de 200810, e dentre os países objeto da pesquisa, mais de cinqüenta por cento adota um plano 

de ação próprio para lidar com essa questão. 

Veremos agora de modo perfunctório o tratamento legal do Tráfico de Pessoas, a 

título de ilustração, em alguns países da América Latina e do Caribe, com destaque para o 

Brasil e a Argentina.  

4.1. Breve escorço sobre o tratamento legal do tráfico de pessoas nos países da 

América Latina e do Caribe  

No âmbito dos países da América Latina e do Caribe, houve modificações nas 

legislações nacionais para adaptá-las ao Protocolo de Palermo. 

O tráfico de pessoas recebe tratamento constitucional, por exemplo, nas Cartas 

Políticas da Venezuela e da Bolívia. A Constituição da Venezuela proíbe explicitamente o 

tráfico de pessoas em seu artigo 54, a seguir transcrito: 

                                                           
8  As exceções são Cuba, Dominica, Santa Lúcia e Porto Rico, que não chegaram a assinar o Protocolo 
referente ao tráfico de pessoas; Barbados, Haiti e São Vicente e Granadinas, embora signatários, ainda não o 
ratificaram. Fonte: UNODC. Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/ countrylist-
traffickingprotocol.html>. Acesso em: 10 jan. 2011. 

9  Disponível em: <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/global-report-on-trafficking-in-
persons.html> Acesso em: 25 jan. 2011. 
10  Global Report on Trafficking in Persons, p. 24 
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Ninguna persona podrá ser sometida a esclavitud o servidumbre. La trata de 
personas y, en particular, la de mujeres, niños, niñas y adolescentes en todas sus 
formas, estará sujeta a las penas previstas en la ley. 11 

No Título II que prevê os direitos e garantias fundamentais, a Constituição de 2009 

da República da Bolívia, proíbe o tráfico de pessoas em seu artículo 15, nos seguintes termos:  

V. Ninguna persona podrá ser sometida a servidumbre ni esclavitud. Se prohíbe la 
trata y tráfico de personas.12 

Há atualmente leis especiais sobre tráfico de pessoas em alguns países, como por 

exemplo, na Argentina, na Colômbia, no México, na Guiana e, mais recentemente, no Chile13. 

Na grande maioria dos demais países, a tipificação criminal do tráfico de pessoas dá-se nos 

respectivos códigos penais, o que, todavia, pode acabar dificultando o combate a este crime, 

em face da limitação conceitual muitas vezes existente nos tipos penais presente nos códigos 

nacionais. É o caso, por exemplo, de Brasil e Paraguai, nos quais o tráfico de pessoas é tratado 

como crime sexual, excluindo da mesma tipificação, portanto, o tráfico para fins de trabalhos 

forçados, entre outros. 

Este panorama da legislação dos países da América Latina e do Caribe  sobre tráfico 

de pessoas reflete a influência do Protocolo de Palermo para prevenir e erradicar o tráfico de 

pessoas, pois se observa que, após sua edição,  as leis criminais disciplinadoras da matéria, 

têm sofrido, na região,  importantes reformas, no sentido, ora de ampliar o alcance do tipo já 

previsto, como no caso da Bolívia, Peru  e Venezuela, ora de introduzir uma legislação 

específica para o enfrentamento ao tráfico de  pessoas, como na Argentina, na Colômbia e no 

México, ou ainda para prever novos tipos penais abrangentes do tráfico de pessoas, como tem 

sucedido no Brasil e no Paraguai. 

Na Colômbia, o tráfico de pessoas é assim previsto criminalmente desde 2002. Uma 

nova lei adotada em 2005 - Lei 985, de 26 de agosto de 2005, tem por objeto adotar medidas 

de prevenção, proteção e assistência necessárias para garantir o respeito dos direitos humanos 

das vítimas e possíveis vítimas deste delito. Referida lei conferiu maior amplitude ao tipo 

penal e considerou o consentimento do adulto irrelevante.   

                                                           
11  Constitución de La República Bolivariana de Venezuela. Disponível em:< http://www.constitucion.ve> 
Acesso em: 14 nov. 2010.  
12  Constitución Política Del Estado. Disponível em: <http://www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo/normas/ 
verGratis/36208>. Acesso em: 29 jan. 2011. 

13  Em 08 de abril de 2011, entrou em vigor, no Chile, a Lei n. 20.507, que tipifica o crime de tráfico de 
pessoas e estabelece normas para sua prevenção e mais efetiva persecução penal. 
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O tráfico de pessoas ganha lei especializada na Argentina, em abril de 2008 – a lei 

26.364, que será objeto de análise posterior.  

No Peru, desde 2004 existe um tipo penal específico de tráfico de pessoas para fins 

de exploração sexual. Na Venezuela, o tráfico de pessoas é criminalizado desde 2005 na lei 

orgânica contra crime organizado e, desde 2004, na lei sobre imigração. Em Março de 2007, 

introduziu-se uma nova tipificação específica do tráfico de pessoas no Código Penal e, 

também se operou a criminalização do tráfico contra mulheres e meninas em legislação 

especializada sobre Direitos das Mulheres a uma vida livre de violência.  No Paraguai, está 

previsto no Código Penal (Ley  Nº 1.160/97, alterada pelo Decreto 210, de 25 de novembro de 

2003), entre os fatos puníveis contra a autonomia sexual. 

Na Nicarágua, o tráfico de pessoas com propósito de prostituição foi tipificado no 

Código Penal nacional em 2005, mas em maio de 2008 reformas ao código penal modificaram 

a definição de tráfico de pessoas até então vigente, passando a definição a estar plenamente de 

acordo com o artigo 3º do Protocolo de Palermo. O novo dispositivo, ademais, inclui também, 

dentre as finalidades caracterizadoras do tráfico de pessoas, a adoção ilegal, não 

compreendida no Protocolo. In verbis: 

Art. 182 Trata de personas con fines de esclavitud, explotación sexual o 
adopción:  
Quien en ejercicio de poder o valiéndose de amenazas, ofrecimientos, engaños, 
promueva, facilite, induzca o ejecute la captación, reclutamiento, contratación, 
transporte, traslado, retención, acogida o recepción de personas, con fines de 
esclavitud, explotación sexual o adopción, para que la misma sea ejercida dentro o 
fuera del territorio nacional, aun con el consentimiento de la víctima será 
sancionado con pena de prisión de siete a diez años. [...] 

Na América Latina e no Caribe, observa-se, de modo geral, a existência mais de 

convergências do que divergências legislativas e de políticas públicas nacionais, por conta dos 

impactos uniformizadores do Protocolo de Palermo. Nada obstante a detecção dessa 

tendência, eventuais diferenças entre os tratamentos legislativos e das políticas públicas 

apontam para a necessidade de maior uniformização de ações normativas e políticas. 

4.2 O tráfico de pessoas no Brasil e na Argentina: Legislação e Políticas Públicas 

Brasil e Argentina, enquanto signatários do Protocolo de Palermo, começaram a 

adotar, a partir da ratificação de tal documento, ações mais acintosas de enfrentamento ao 

tráfico de pessoas. As posturas tomadas pelas duas nações, todavia, divergem em certos 

aspectos e, por representarem a tendência mundial no que diz respeito ao combate aquele 
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crime, serão exploradas no presente trabalho de maneira um pouco mais aprofundada. 

Veremos, inicialmente, a realidade brasileira. 

Há, em nosso país, três marcos decisivos para a efetivação das políticas de 

enfrentamento do tráfico de pessoas: o primeiro em 2004, quando o país ratificou o Protocolo 

de Palermo, momento em que as autoridades governamentais despertaram para a questão; o 

segundo, em 2006, ano em que o tema ganhou mais destaque na agenda política brasileira, 

com o lançamento da Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, através do 

Decreto Presidencial  5.948, de 26 de outubro de 2006; e o último no final de  2007, ocasião 

em  foi apresentando o Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, fruto de um 

GTI – Grupo de Trabalho Interministerial que contou com a colaboração do Ministério 

Público Federal, do  Ministério Público do Trabalho e da sociedade civil organizada. 

Neste contexto foram realizadas mudanças no Código Penal Brasileiro, com vistas a 

adequar a legislação pátria ao compromisso assumido pelo Estado quando da ratificação do 

Protocolo de Palermo. Em 2005, uma primeira modificação no referido código fez com que o 

crime de tráfico de mulheres fosse extinto para dar lugar a duas subdivisões, quais sejam: 

tráfico internacional de pessoas e tráfico interno de pessoas. Foi, todavia, mantida a destinação 

do tráfico para que este fosse reconhecido como tal: o tráfico para fins de exercício da 

prostituição. Em 2008, nova alteração no texto legal foi realizada, passando-se a tipificar o 

tráfico com propósito de prostituição, mas também aquele voltado para quaisquer outras 

formas de exploração sexual, além de outras modificações que tornaram o texto mais 

adequado ao Protocolo de Palermo. Os dispositivos referidos, in verbis: 

Tráfico internacional de pessoa para fim de exploração sexual  
Art. 231.  Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele 
venha a exercer a prostituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de 
alguém que vá exercê-la no estrangeiro.   
Pena - reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos.  
 § 1o  Incorre na mesma pena aquele que agenciar, aliciar ou comprar a pessoa 
traficada, assim como, tendo conhecimento dessa condição, transportá-la, transferi-
la ou alojá-la.   
§ 2o  A pena é aumentada da metade se:   
I - a vítima é menor de 18 (dezoito) anos;   
II - a vítima, por enfermidade ou deficiência mental, não tem o necessário 
discernimento para a prática do ato;   
III - se o agente é ascendente, padrasto, madrasta, irmão, enteado, cônjuge, 
companheiro, tutor ou curador, preceptor ou empregador da vítima, ou se assumiu, 
por lei ou outra forma, obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; ou  
IV - há emprego de violência, grave ameaça ou fraude.   
§ 3o  Se o crime é cometido com o fim de obter vantagem econômica, aplica-se 
também multa. 
 
Tráfico interno de pessoa para fim de exploração sexual   
Art. 231-A.  Promover ou facilitar o deslocamento de alguém dentro do território 
nacional para o exercício da prostituição ou outra forma de exploração sexual:   
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Pena - reclusão, de 2 (dois) a 6 (seis) anos.  
[...] 

 
Em face de tais disposições legais, cabe-nos tecer alguns comentários. Como se pode 

perceber, o foco dos tipos penais brasileiros relativos ao tráfico de pessoas está na facilitação 

da entrada, saída e deslocamento de pessoas vítimas do tráfico. Muito embora já tenhamos 

comentado a dificuldade representada pela vinculação, no tipo descrito no Código Penal 

Brasileiro, de uma única destinação caracterizadora do tráfico – a exploração sexual, não 

podemos deixar de observar que a ênfase dada ao elemento facilitação do deslocamento de 

vítimas fez com que seja deixado de lado um elemento que se mostra essencial na definição de 

tráfico de pessoas no Protocolo de Palermo: o não consentimento ou a presença de coação da 

vítima, fazendo deste último apenas circunstância agravante do crime.  

O texto penal brasileiro claramente retira a importância desse elemento subjetivo em 

prol da ênfase ao elemento objetivo consistente na destinação da conduta para prostituição ou 

exploração sexual. Cuida-se, em nosso sentir, de importante avanço legislativo no sentido de 

prevenir o tráfico de pessoas. A desconsideração do consentimento implica o reconhecimento 

implícito da situação de vulnerabilidade em que se encontram as vítimas do tráfico de pessoas.  

Interessante destacar, neste ponto, que a legislação brasileira mostra-se mais 

avançada que o próprio Protocolo de Palermo, visto que este documento determina que o 

consentimento da vítima só é passível de desconsideração, perdendo, pois, o condão de 

desconstituir a caracterização do tráfico de pessoas, caso seja utilizado algum dos meios 

previstos na alínea “a” do artigo 3º do Protocolo, ou seja, o consentimento da vítima é 

irrelevante apenas se formado mediante coação, fraude, abuso de poder, exploração da 

situação de vulnerabilidade da vítima, entre outros. Ora, caso fosse obrigatória a produção de 

provas relativas a tais aspectos, enquanto elementares do tipo penal, tornar-se-ia mais difícil a 

efetiva condenação dos criminosos. Essa, aliás, é uma das conclusões a que se chegou no 

Seminário “Gênero no Tráfico de Pessoas”, promovido em agosto de 2008 pelo Núcleo de 

Estudos de Gênero da Universidade Estadual de Campinas, em conjunto com o Projeto de 

Combate ao Tráfico de Pessoas, do Escritório da Organização Internacional do Trabalho no 

Brasil14.  

Em que pese a importância do tratamento penal dispensado ao tráfico de pessoas, 

restaria inócuo o combate a tal crime na ausência de políticas públicas voltadas para esse 

                                                           
14  Relatório do Seminário Gênero no Tráfico de Pessoas, promovido em 07 de agosto de 2008. Disponível 
em: <http://pfdc.pgr.mpf.gov.br/atuacao-e-conteudos-de-apoio/publicacoes/trafico-de-
pessoas/Seminario%20OIT-Unicamp%20Trafico.pdf>  Acesso em: 30 jan. 2011. 
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desafio, que, no Brasil, estão materializadas no Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico 

de Pessoas, realizado a partir da Política Nacional inaugurada pelo já referido decreto 

presidencial de 2006.15  

Tal plano divide-se em três eixos, a saber: Prevenção ao Tráfico de Pessoas; Atenção 

às Vítimas; e Repressão ao Tráfico de Pessoas e responsabilização de seus atores.  

O primeiro eixo comporta ações que visam a concretização de determinadas 

prioridades relacionadas à prevenção ao tráfico de pessoas, como realização e divulgação de 

estudos sobre o modus operandi dos criminosos; capacitação e formação dos atores 

envolvidos, direta ou indiretamente,  no combate a este crime; mobilização e sensibilização da 

população acerca dos malefícios trazidos pelo tráfico de pessoas; diminuição da 

vulnerabilidade das populações mais carentes, entre outras. 

O segundo eixo, focado na atenção às vítimas, reúne ações que possibilitem a 

estruturação de um sistema nacional de atendimento às vítimas do tráfico de pessoas. 

Exemplos das ações enumeradas no plano, em relação a este eixo, são: a elaboração de um 

programa de formação em atendimento às vítimas, a definição de metodologias e fluxos de 

atendimento, a realização de articulações internacionais, entre outros. 

O terceiro e último eixo, denominado Repressão ao Tráfico de Pessoas e 

Responsabilização de seus Atores, reúne ações com o objetivo de aperfeiçoar a legislação 

brasileira relativa ao enfrentamento ao tráfico de pessoas; fomentar a cooperação entre os 

órgãos dos diferentes entes federativos; estruturar órgãos responsáveis pelo combate direto ao 

crime em questão; entre outros. 

A avaliação deste plano fica a cargo do Ministério da Justiça, com o apoio de um 

grupo Assessor de Avaliação e Disseminação do Plano, formado por representantes de 

diferentes ministérios, como o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o 

Ministério da Saúde, o Ministério do Trabalho e Emprego, o Ministério da Educação, o 

Ministério das Relações Exteriores, entre outros. 

Neste sentido, em janeiro de 2010, foi publicado pelo Ministério da Justiça o relatório 

final de execução do I Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – I PNETP16. 

                                                           
15  Disponível em: <http://www.unodc.org/pdf/brazil/publicacoes/PlanoNacionalTP.pdf>. Acesso em: 17 
nov. 2010 

16
  Relatório Final de Execução do Plano Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. Secretaria 

Nacional de Justiça, Ministério da Justiça. 1ª Ed. Brasília: 2010. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJE8833249ITEMID30FB391B8954457289D562D1060D2EF0PTBRNN.ht
m> Acesso em: 26 ago. 2011. 
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Em que pese o número considerável de ações implementadas e concluídas, pôde-se perceber 

que grande parte das metas estabelecidas no plano não foram efetivamente alcançadas, a 

exemplo da meta de criação de 138 abrigos para mulheres vítimas de violência ou traficadas e 

seus filhos (02 abrigos efetivamente estruturados) ou a realização de metodologias que 

indiquem a vulnerabilidade de determinados grupos de pessoas em face do tráfico de seres 

humanos (nenhuma concluída).  

Esse fato pode ser explicado, em parte, pelo curto prazo determinado para a execução 

do I PNETP, qual seja de dois anos. De fato, muitas ações encontram-se, de acordo com o 

relatório, em andamento ou ainda em fase de preparação.  

Cabe ainda ressaltar que está em processo de elaboração o II Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas – II PNETP, com base nos resultados obtidos no 

monitoramento da implementação do I Plano, ainda em vigor, e na discussão de propostas 

apresentadas por diversas entidades governamentais e não-governamentais, em eventos como 

o I Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, ocorrido de 8 a 10 de 

novembro de 2010, sob a iniciativa do Ministério da Justiça. 

Interessante notar que, e neste ponto reside um grande mérito do governo brasileiro, o 

processo de elaboração do II PNETP mostra-se pautado na busca por uma construção 

democrática de tal plano. De fato, observando-se a metodologia adotada17, percebe-se que 

vem sendo dada grande importância à participação de diferentes setores da sociedade na 

discussão e oferecimento de propostas, como demonstra o fomento à realização de plenárias 

livres e o processo de consulta virtual que foi implementado no âmbito da página eletrônica do 

Ministério da Justiça na internet18.    

Em relação ao I Encontro Nacional da Rede de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, 

aliás, parece-nos importante expor aqui algumas das recomendações formuladas pelos grupos 

de trabalho em que foram divididos os participantes19. Em relação à prevenção ao tráfico de 

                                                           
17  A este respeito, vale conferir o guia de participação elaborado pelo Ministério da Justiça, com o 
objetivo de esclarecer os interessados em participar do processo de elaboração do II PNETP. O documento 
encontra-se disponível no endereço eletrônico        http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ4A22 

3E07ITEMID8B8A036EA46845319ABBA48E91287D86PTBRNN.htm 

18  O processo de consulta virtual, realizado por meio do endereço eletrônico www.mj.gov.br/debate foi 
encerrado em 30 de setembro de 2011, e envolveu não só a abertura de espaço para o oferecimento de propostas 
ao plano, como também a oportunidade de votar nas propostas e eleger aquelas que devem ser vistas como 
prioritárias.    

19  Essas propostas, reunidas e anexadas à Carta do I Encontro da Rede Nacional de Enfrentamento ao 
Tráfico de Pessoas, estão disponibilizadas na página do Ministério da Justiça na internet: 
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pessoas, foram propostas, entre outras ações, a realização de jornadas de debates para troca de 

conhecimentos e experiências em cada região do país e de jornadas nacionais, a serem 

promovidas anualmente; o mapeamento de rotas nacionais e internacionais do tráfico, 

mantendo atualização constante das informações já obtidas; a criação de editais para a 

realização de pesquisas sobre o tráfico de pessoas; o incentivo à criação de planos estaduais de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas; a busca pela criação, no âmbito da UNASUL, de 

políticas regionais para o enfrentamento ao tráfico de pessoas.  

No tocante à repressão ao tráfico de pessoas e responsabilização de seus autores, 

propôs-se, entre outras coisas: a inserção do tema do tráfico de pessoas nas matrizes curriculares 

dos Centros de Formação das Instituições Policiais; a busca pela inclusão de um artigo 288-A no 

Código Penal que tipifique o crime de organização criminosa transnacional, nos moldes do item 2, 

do art. 3, da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional, visto que a 

jurisprudência é hesitante quanto à adoção, em se tratando de organização criminosa 

transnacional, do tipo penal de quadrilha ou bando (art. 288 do Código Penal); a criação de um 

tipo penal que criminalize o tráfico de pessoas, quer para submetê-las à condição análoga à de 

escravo, quer para a extração e comércio de órgãos, ou ainda o tráfico que acarrete, de outra 

forma, a violação a direitos da pessoa humana; a criação, em âmbito nacional, de um órgão de 

coordenação das polícias estaduais e federal, permitindo a troca célere de informações e pedidos 

de colaboração.  

Em relação ao aspecto da atenção às vítimas, os participantes do encontro propuseram, 

por exemplo, a inclusão, no Plano, de mecanismos de planejamento que garantam recursos 

específicos para manutenção das equipes de atendimento bem como de formação; promoção da 

sistematização das metodologias de atendimento, ainda bastante fragmentadas, ampliando para 

modalidades de tráfico menos discutidas, uma vez que se observa que o Plano ainda está focado 

no atendimento à mulher. 

Em que pese o fato de as propostas formuladas não apresentarem caráter vinculativo, é 

certo que servirão como diretrizes, quando da elaboração do novo Plano Nacional de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, efetivando, pois, a proposta de construção democrática do II 

PNETP.   

Vejamos, agora, algumas ações que vem sendo empreendidas pelas autoridades 

argentinas no enfrentamento ao tráfico de pessoas. 

                                                                                                                                                                                      

http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ4A223E07ITEMID8B8A036EA46845319ABBA48E91287D86PTBRNN.h
tm 
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A Argentina, diga-se de antemão, possui uma história relacionada ao combate ao 

tráfico de pessoas, o que explica a forte mobilização que se observa no país, voltada para o 

enfrentamento de tal crime. Já em 23 de setembro de 1913, foi instituída a Lei Palácios, para 

punir quem promovesse ou facilitasse a prostituição e corrupção de menores de idades, o que 

inspirou outros países a protegerem sua população, sobretudo a de mulheres e crianças, contra 

a exploração sexual e o tráfico de pessoas. O dia 23 de setembro – data da Lei Palácios, foi 

escolhido como “Dia Internacional Contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e 

Crianças” pela Conferência Mundial de Coligação contra o Tráfico de Mulheres. 

Ademais, no plano normativo, o capítulo da Constituição da Nação Argentina (1853) 

que trata das Declarações, Direitos e Garantias dispõe, em seu artigo 15 o seguinte: 

Artículo 15 – En la Nación Argentina no hay esclavos: los pocos que hoy existen 
quedan libres desde la jura de esta constitución; y uma ley especial reglará las 
indeminizaciones a que dé lugar esta declaración. Todo contrato de compra y venda 
de personas es um crimen que serán responsables los que lo celebrasen, y El 
escribano o funcionário que lo autorice. Y los esclavos que de cualquier modo se 
introduzcan quedan livre por El solo hecho de pisar el território de la República. 

  
Como decorrência da retificação do Protocolo de Palermo, foi promulgada, em 29 de 

abril de 2008, a Lei 23.634, que dispõe sobre a Prevenção e Sanção ao Tráfico de Pessoas e 

Assistência a suas Vítimas. Esta lei de 20 artigos, dividida em três títulos, no Título I que 

contém disposições gerais, descreve o tráfico de maiores (art. 2º), o tráfico de menores (art. 3º) 

e as hipóteses de presunção de exploração no artigo 4º. No Título II, os artigos 6º a 8º são 

dedicados aos direitos das vítimas, dentre os quais, por exemplo, a não punibilidade pela 

prática de qualquer delito que seja resultado direto de haver sido objeto de tráfico, a 

informações, a assistência médica, psicológica e jurídica, a proteção de sua identidade, a 

permanecer no país, a facilitação de retorno a seu lugar de domicílio, ao alojamento, à 

privacidade e à intimidade. Prescreve ainda, no artigo 9°, o dever para os representantes 

diplomáticos e consulares de proverem assistência aos cidadãos argentinos vítimas de tráfico 

de pessoas. No Título III, modifica, através dos artigos 10 a 18, dispositivos materiais e 

processuais do Código Penal.   

Além desta lei especial, a Argentina possui ainda, outro importante dispositivo voltado 

ao enfrentamento do tráfico de pessoas, qual seja: o Programa Nacional de Prevenção e 

Erradicação do Tráfico de Pessoas e Assistência as suas Vítimas, criado por meio do decreto 

presidencial nº 1281 de 2007. Tal programa guarda semelhanças com o Plano Brasileiro de 

Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, apresentando, porém, uma peculiaridade: o programa 

argentino, diferentemente, neste ponto, do brasileiro, já determina ações concretas a serem 

desenvolvidas - a criação de uma linha telefônica nacional gratuita, destinada a receber 
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denúncias e esclarecimento de dúvidas à população e organização de um registro nacional de 

dados relacionados ao delito do tráfico de pessoas. 

5. A DIGNIDADE DO SER FEMININO COMO MEIO DE PREVENÇÃO AO 

TRÁFICO DE MULHERES  

Assim como exposto no artigo “A dignidade do ser feminino: do retrato em 

preto e branco da violência doméstica à virada cultural emancipatória das mulheres por meio 

de ações jurídico-políticas afirmativas e promocionais de seus direitos humanos e 

fundamentais”
20

, defendemos que, neste momento da História da humanidade, o que se 

evidencia premente, em virtude do excesso da força ativadora na nossa cultura, inclusive por 

parte das mulheres, é a necessidade de resgate e de valorização do principio feminino – que 

denominamos dignidade do ser feminino. 

Na construção de relações sociais, que realizem a dignidade, a liberdade e a 
igualdade material, matizes de uma cultura humana pacífica, não se pode ignorar 
que mais da metade da humanidade - as mulheres,  vive sob diferentes formas de 
violência causadas por uma cultura sexista, androcêntrica, de submissão, de 
desvalorização e de repressão do feminino, portanto.21 

Sustentamos, por isso, a necessidade de práticas que contribuam para uma real 

emancipação feminina, para além do acesso aos bens de produção ou a altos níveis de 

escolaridade. Práticas emancipatórias, através de ações jurídico-políticas afirmativas e 

promocionais dos direitos humanos e fundamentais das mulheres, as quais contemplem uma 

vida sem violência e a respectiva concretização daqueles direitos em todas as suas dimensões, 

práticas nas quais se inserem algumas medidas previstas nas Políticas de Enfrentamento ao 

Tráfico de Pessoas em diversas nações da  América Latina e no Caribe.  

Compreendemos, contudo, ao levar em consideração que no modelo patriarcal 

de desvalorização e de repressão do feminino radica a causa primeira das diversas formas de 

violência perpetradas contras as mulheres, inclusive aquela sob a forma de tráfico de pessoas, 

que a edição de leis e de políticas protetoras dos direitos humanos das mulheres, por si só, será 

insuficiente para conduzir a sua efetividade, se não se fizer acompanhar de um resgate dos 
                                                           
20  MORAES, Germana e MARTINS, Martha Priscylla. A dignidade do ser feminino: do retrato em preto e 
branco da  violência doméstica à virada cultural emancipatória das mulheres por meio de ações jurídico-políticas 
afirmativas e promocionais de seus direitos humanos e fundamentais, In: XVIII CONGRESSO NACIONAL DO 
CONPEDI, 2009, Maringá. Anais eletrônicos... Florianópolis: CONPEDI, 2010. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org.br/anais/36/07_1397.pdf>. Acesso em: 29 jan. 2011.  

21  Id., ibid, p.23 
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valores femininos e de uma conseqüente valorização da dignidade do ser feminino.  

“Alerta Göran Therborn (2006, p. 196) que a despeito das tremendas e 

marcantes mudanças, é pesada a carga de dominação paterna e marital trazida para o século 

XXI. “A longa noite patriarcal da humanidade” – assevera – “está chegando ao fim”. “Está 

alvorecendo, mas o sol é visível para uma minoria.” 

Para Riane Esleir (1994) nossa época há de ser lembrada “como um ponto de 

viragem na evolução de nosso planeta e de nossa cultura: a época em que o Feminino 

Consciente rompeu os grilhões, não apenas na mentes e corações das mulheres, mas também 

nos dos homens”, explicando que a reintegração das mulheres e dos chamados valores 

femininos como compaixão, não-violência e importar-se com todas as áreas da vida são 

componentes centrais para a saída de um sistema dominador de organização social para um 

sistema de parceria. 

O resgate e a valorização do feminino significam feminizar as relações 

humanas, inclusive as de poder. “Feminizar o poder é fazer público o mundo do intimismo 

privado, suavizar a vida pública, transformando-a em mais ecológica, integrada, respeitosa e 

civilizada.” (SANABRIA, 2007). A feminização do poder e do público levam, segundo a 

autora citada, à reflexão de valores, à estruturação de uma nova ética e à construção “de um 

novo paradigma de consciência imprescindível neste momento não somente para as mulheres 

senão para a humanidade” (SANABRIA, 2003). 

“A consciência está tentando mudar do poder para o amor”, profetiza, com 

esperança, Marion Woodman. (1994). Em sintonia com esta proposta, ao discorrer sobre a 

situação da mulher de hoje, observa Marisa Sanabria (2003, p. 26): 

Um dos desafios da mulher de hoje é o resgate do feminino na vida cotidiana, o 
abandono do modelo patriarcal dualista (...) Abandonamos os gestos de acolhida, as 
formas redondas, a taça, o graal. Estamos submetidas a uma estrutura desigual em 
relação à natureza, ao trabalho, às relações afetivas nas quais os gestos solidários e 
cooperativos não aparecem.(...) Nessa perspectiva, o feminino sempre ocupou um 
espaço da segregação, assumindo uma conotação de submissão e vergonha. Resgatá-
lo diz respeito a uma atitude de auto-estima da mulher e de reconhecimento no 
homem como uma parte também construtiva de seu ser.

22 

Inegavelmente, o desenvolvimento de políticas e ações de enfrentamento ao 

tráfico de mulheres, na América Latina e do Caribe, numa atuação conjunta, articulada e 

integrada entre as nações dessa região, pode ser um importante fator da restauração e do 

fortalecimento da dignidade do ser feminino. Deste modo, a valorização do princípio da 

                                                           
22  Id., ibid., p. 22 
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dignidade do ser feminino pode contribuir para reverter o desequilíbrio gerado pelo padrão 

androcêntrico de condutas, e construir, em conseqüência, uma via preventiva para a prática 

deste delito, motivo de vergonha para toda a humanidade. 
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RESUMO 

O presente artigo procura demonstrar a conexão existente entre o conceito de “novos” direitos 

fundamentais e o fenômeno da transnacionalização do Direito, assim como a necessidade de 

um espaço transnacional para a proteção dos mesmos. Propõe que a constituição da União de 

Nações Sul-Americanas – UNASUL – seria o espaço ideal para a proteção dos “novos” 

direitos fundamentais no âmbito sul-americano. Determina que a necessidade de proteção dos 

“novos” direitos inicia-se com o processo histórico da especificação dos direitos 

fundamentais. Analisa, ademais, o conceito e as características dos novos direitos 

fundamentais transnacionais e, a partir de uma série de critérios identificadores e 

determinantes, seleciona quais são as demandas que serão o fundamento de tais direitos. Por 

fim, apresenta alguns fundamentos para o fenômeno da transnacionalidade que implicará na 

criação desse novo espaço democrático entre os países e em uma nova visão do Direito. 

PALAVRAS-CHAVE: NOVOS DIREITOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 

TRANSNACIONALIZAÇÃO 

 

RESUMEN 
El presente trabajo busca demostrar la conexión existente entre el concepto de “nuevos” 

derechos fundamentales y el fenómeno de la transnacionalización del Derecho, así como 

debatir sobre la necesidad de un espacio transnacional para la protección de los mismos. 

Además propone que la constitucón de la Unión de las Naciones de América del Sur – 

UNASUR – sería el espacio ideal para la protección de los llamados “nuevos” derechos 

fundamentales en el ámbito suramericano. De la misma manera determina que la necesidad de 

protección de dichos derechos empieza con el proceso histórico de especificación de los 

derechos fundamentales. Analisa también el concepto y las características de los nuevos 

derechos fundamentales transnacionales, eso a partir de criterios identificadores y 

determinantes, seleccionando quales son las demandas que sean el fundamento de dichos 

derechos. Por fin presenta algunos fundamentos para el fenómeno de la transnacionalidad que 

implicará en la creacción de un nuevo espacio democrático entre los países y una nueva visión 

del Derecho. 

PALABRAS-CLAVE: NUEVOS DERECHOS; DERECHOS FUNDAMENTALES; 

TRANSNACIONALIZACIÓN 

 

 

  

1. Introdução: 
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O presente artigo tem como objetivo principal oferecer alguns elementos para que se possa 

iniciar uma necessária reflexão sobre a questão da construção de um espaço transnacional, 

que no caso da República Federativa do Brasil seria naturalmente a União de Nações Sul-

Americanas (UNASUL). Gradativamente está se tornando cada vez mais imprescindível para 

tratar de temas fundamentais de direitos difusos e transfronteiriços como o direito à paz, 

direito a um meio ambiente saudável, direito à segurança no consumo de bens através de uma 

economia globalizada, entre outros. 

O filósofo alemão Jürgen Habermas no livro Era das Transformações
1
 prevê a construção de 

novos espaços a partir da perspectiva de ampliação da esfera da influência da experiência das 

sociedades democráticas para além das fronteiras nacionais. No entender de Habermas tal 

processo de democratização pode ser reproduzido no que chama de constelação pós-nacional 

(Die postnationale Konstellation)
2
 pelos caminhos de uma política interna voltada para o 

mundo em geral, ou seja, aberta a uma ordem jurídica cosmopolita
3
, capaz de funcionar sem a 

estrutura de um governo mundial
4
. 

A história recente da economia mundial indica cautela em afirmar como serão as instituições 

e as relações entre os diferentes blocos de nações que irão compor a Comunidade 

Internacional. Mesmo assim é inevitável e evidente a necessidade de abordar questões 

relacionadas ao fenômeno da transnacionalidade, dito de forma mais radical, sem receio a 

cometer exageros: faz-se vital para o futuro da raça humana tratar das questões que 

intitulamos de demandas transnacionais. 

O fenômeno da transnacionalidade dá-se a partir das chamadas demandas transnacionais que 

a sua vez estão relacionadas com a questão da efetividade dos chamados direitos difusos e 

transfronteiriços. Desta maneira, as demandas transnacionais são questões fundamentais para 

o ser humano e que vêm sendo classificadas pela doutrina como “novos” direitos. Um fato é 

impossível de se evitar: as questões transnacionais devem ser abordadas e enfrentadas por 

toda a Comunidade Internacional de forma diferente da prevista nas legislações interna e 

internacional existente. 

A discussão sobre as demandas transnacionais em primeiro lugar gira em torno da questão da 

guerra e da paz. Esta certamente é a primeira grande questão transnacional e difusa da 

humanidade. Os Direitos Humanos são um fenômeno do mundo moderno e são concebidos e 

teorizados primeiramente como Direito Natural Racionalista
5
 e será exatamente em um debate 

sobre o tema de guerra e da paz que Hugo Grotius dará partida ao mesmo
6
. O direito à paz 

segue sendo, principalmente após o processo de internacionalização dos direitos humanos – 

demanda oriunda, sobretudo do horror da Segunda Guerra Mundial –, um tema ainda em 

debate e agora classificado como um direito difuso (e transfronteiriço mesmo em sua 

modalidade quando trata de conflitos internos) ou como pelo menos uma questão difusa, já 

que existe uma polêmica quanto a classificar a paz como um direito fundamental
7
. As 

seguintes serão todas demandas mais recentes como a questão do meio ambiente, do Direto 

dos consumidores, do direito ao desenvolvimento dos povos etc. 

Não resta dúvida que a União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é um possível espaço 

para a proteção transfronteiriça das demandas aludidas. O Tratado Constitutivo da UNASUL, 

assinado em 23 de maio de 2008 em Brasília e que já foi ratificado por nove países entrando 
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em vigor em 11 de março de 2011, certamente que é somente a primeira pedra da construção 

desse espaço sul-americano de proteção dos “novos” direitos fundamentais. 

  

  

2. Demandas transnacionais, direitos fundamentais e suas linhas de evolução. 

  

As demandas transnacionais se justificam a partir da necessidade de criação de espaços 

públicos para tratar de questões referentes a fenômenos novos que serão ineficazes se tratados 

somente dentro do espaço do tradicional Estado nacional. Estes fenômenos novos se 

identificam com os chamados “novos” direitos ou “novos” direitos fundamentais. Para evitar 

equívocos de fundo meramente ideológico, certamente que se faz necessário afirmar que as 

demandas transnacionais não tratam somente de questões relacionadas com a globalização 

econômica como alguns autores pretendem, e sim com fundamentais questões de direitos 

relacionadas com a sobrevivência do ser humano no planeta. A globalização econômica pode 

estar na base de algumas questões transnacionais, mas não é sua principal fonte e 

fundamentação, a principal justificativa da necessidade de transnacionalização do direito é a 

necessidade de proteção do ser humano e dentro dessa perspectiva também se encontra a 

proteção de seu entorno natural. 

Os direitos fundamentais são um fenômeno da Modernidade, pois as condições para o seu 

florescimento se dão no chamado trânsito à modernidade, conforme a tese das linhas de 

evolução desenvolvidas pelo professor Peces-Barba
8
. Assim depois do primeiro processo de 

positivação que será marcado pelas revoluções burguesas e pela ideologia liberal, através da 

história dos dois séculos seguintes os direitos fundamentais irão se modificando e incluindo 

novas demandas da sociedade em transformação. Os direitos fundamentais não são um 

conceito estático no tempo e sua transformação acompanha a sociedade humana e 

conseqüentemente suas necessidades de proteção. 

Cabe frisar que na Modernidade os direitos humanos nascem como direitos fundamentais, ou 

seja, primeiramente são concebidos como direito interno
9
, como direitos do cidadão, mas 

ainda que direito nacional-interno com ampla vocação e pretensão universal como direitos do 

homem genérico, se referindo a todos os seres humanos. O fenômeno da universalidade dos 

direitos humanos é diferente do fenômeno da internacionalização dos mesmos. A 

universalização é anterior aos mesmos, pois se dá já na construção teórica dos direitos, ainda 

como Direito Natural Racionalista, e segue seu curso desde as primeiras declarações de 

direitos
10

. Já a internacionalização dos Direitos Humanos é um processo muito mais recente, 

pois se dá basicamente como resultado da barbárie da guerra, do desejo do nunca mais da 

Segunda Guerra Mundial, com o advento da Organização das Nações Unidas (ONU) e com a 

construção de pelo menos três sistemas internacionais de proteção de Direitos Humanos 

(ONU, Organização dos Estados Americanos e Conselho da Europa) e tem como marco 

documental inicial a fundamental Declaração Universal de Direitos Humanos de 1948
11

. Não 

resta a menor dúvida de que a manutenção da paz e a defesa dos direitos humanos, objetivos 

plasmados no art. 1º da Carta de São Francisco de 1945, decisivamente são os principais 

motivos da criação da ONU. Da mesma forma que essas foram também as principais 

preocupações tanto da Comunidade Interamericana como Européia. Não resta dúvida que a 
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questão da universalidade do conceito ocidental dos direitos humanos/direitos fundamentais
12

 

é uma discussão prévia ao tema da transnacionalidade dos mesmos. 

A transnacionalização dos direitos fundamentais é um processo diferente e posterior ao da 

internacionalização dos mesmos. Na teoria geral dos direitos fundamentais do professor 

Gregorio Peces-Barba uma das mais importantes de suas teses consiste nas já mencionadas 

linhas de evolução dos direitos que são relatadas nos seguintes processos, entre os quais 

incluímos didaticamente – em um outro escrito – um anterior por nós chamado processo de 

formação do ideal dos direitos fundamentais
13

. Resumidamente as linhas ou processos 

evolutivos dos direitos fundamentais em Peces-Barba se dão em quatro processos históricos: 

1. processo de positivação: a passagem da discussão filosófica do Direito Natural 

Racionalista ao Direito positivo realizada a partir das revoluções liberais burguesas 

(característica principal: positivação da primeira geração dos direitos fundamentais: direitos 

de liberdade); 2. processo de generalização: significa a extensão do reconhecimento e 

proteção dos direitos de uma classe a todos os membros de uma comunidade como 

conseqüência da luta pela igualdade real (característica principal: a luta e a conseqüente 

positivação dos direitos sociais ou de segunda geração e de algumas outras liberdades como a 

de associação e a de reunião e a ampliação da cidadania com a universalização do sufrágio); 

3. processo de internacionalização: louvável tentativa de internacionalizar os direitos 

humanos e criar sistemas de proteção internacional dos mesmo que estejam por cima das 

fronteiras e abarquem toda a Comunidade Internacional ou regional dependendo do sistema. 

Infelizmente trata-se de um processo estagnado por vários problemas que caracterizam o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e de difícil realização prática (Principal 

característica: tentativa de efetivar a universalização dos direitos ao positivar os direitos 

humanos no plano internacional). 4. processo de especificação: atualíssimo processo pelo 

qual se considera a pessoa em situação concreta para atribuir-lhe direitos seja: como titular de 

direitos como criança, idoso, mulher, consumidor, etc., ou como alvo de direitos como o de 

um meio ambiente saudável ou à paz (principal características: positivar e mudar a 

mentalidade da sociedade na direção dos chamados direitos de solidariedade, difusos ou de 

terceira geração)
14

. 

A internacionalização dos direitos fundamentais em direitos humanos é um fenômeno ainda 

incompleto e para muitos um falido processo de tentativa de internacionalizar a questão. Sua 

principal crítica situa-se na falta de um poder coercitivo acima dos Estados e na falta de 

homogeneidade entre os países e os seus interesses, que leva a uma carência de democracia no 

contexto da Comunidade Internacional: o que deixa infelizmente prevalecer a situação da 

tradicional, primitiva e selvagem lei do mais forte que impõe sua vontade. Este processo 

incompleto situa-se exatamente em um âmbito jurídico que carece de um Poder político que 

garanta plenamente a eficácia do ordenamento internacional dos diferentes sistemas de 

proteção dos direitos humanos, ainda que as tentativas são válidas e muito interessantes
15

. 

Difícil conceber o Direito sem força, sem coerção. Mesmo assim, inegável é a existência de 

um Direito Internacional dos Direitos Humanos, como nos mostra a prática e a jurisprudência 

interna e internacional e como admite majoritariamente a doutrina. Não se pode negar a 

existência de normas internacionais de direitos humanos, ainda que é facilmente constatado – 

exatamente pelos problemas apontados – um absurdo e completo descaso com este 

ordenamento muito menos considerado e obedecido que os ordenamentos internos. 
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3. Principais características dos “novos” direitos. 

  

  

Algumas questões são diferenciadoras dos chamados direitos fundamentais de terceira 

geração, também chamados de “novos” direitos. Devido as suas especiais condições, 

diferentes dos demais direitos fundamentais como foi visto, os “novos” direitos são: 

individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo, por isso considerados transindividuais. São 

transfronteiriços e transnacionais, pois sua principal característica é que sua proteção não é 

satisfeita dentro das fronteiras tradicionais do Estado nacional. São direitos relacionados com 

o valor solidariedade. Requerem uma visão de solidariedade, sem a mentalidade social de 

solidariedade não podemos entender os direitos difusos. Na visão de Carlos de Cabo Martín a 

noção do valor solidariedade é uma característica essencial, um princípio básico, do 

constitucionalismo do Estado social de Direito
16

. Certamente que é impossível pensar em um 

direito fundamental coletivo e/ou difuso sem a consideração do valor solidariedade. 

No dizer de Maria José Añón Roig, os direitos de terceira geração são direitos difusos, 

coletivos e individuais ao mesmo tempo. Os direitos da liberdade são direitos individuais, os 

direitos de igualdade são direitos individuais e coletivos e os direitos de solidariedade seriam 

direitos individuais, coletivos e difusos ao mesmo tempo
17

. Dando assim a exata noção de que 

todos os direitos fundamentais são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-

relacionados (De acordo com o ponto 1.5 da Declaração e Programa de Ação de Viena 

aprovado pelo Plenário da Conferência Mundial dos Direitos Humanos, em 25 de Julio de 

1993). 

Ademais como foi dito, os direitos de solidariedade são difusos, ou seja, em conformidade 

com o que foi dito, além de serem coletivos são difusos. Então se faz necessário estabelecer a 

diferença entre direitos difusos e direitos coletivos: em primeiro lugar, no caso dos direitos 

difusos são incontáveis os seus titulares ou pessoas que podem ser atingidas; já no caso dos 

direitos coletivos ao contrário podemos estabelecer o número de titulares ou de as pessoas 

atingidas no caso de desrespeito de determinado direito coletivo. Por exemplo, com a ajuda 

dos números da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística pode-se estabelecer o 

número de trabalhadores brasileiros ou de trabalhadores que atuam na República Federativa 

do Brasil, ou fazer uma estimativa sobre o número de desempregados em um país ou aqueles 

que trabalham na economia informal. No caso dos direitos da chamada terceira geração, 

exatamente por serem difusos, não se sabe ao certo o número de pessoas envolvidas nessas 

questões. Por exemplo, no caso de uma catástrofe nuclear, nunca se sabe o número de pessoas 

realmente atingidas em dito tipo de desastre ambiental, se toda a população de uma cidade, de 

uma província, de uma região, de um país, de dois ou mais países, de todo um continente ou 

mesmo de todo o planeta. No caso da contaminação de um rio, esse rio pode passar por muitas 

províncias de um mesmo país, ou mesmo por vários países. Enfim são incalculáveis os danos 

causados pela violação de um direito difuso, assim como são incontáveis os números de 

vítimas das violações dos direitos difusos
18

. Em contrapartida, já as violações de um direito 

coletivo se podem estabelecer os números das vítimas atingidas. 

Além de que os direitos difusos são transfronteiriços, segundo boa parte da doutrina européia, 

eles em nossa opinião são também algo mais que isso. Certa é a afirmação de que os direitos 

fundamentais de terceira geração devem ter um tratamento diferenciado por perpassarem as 
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fronteiras, por isso têm a característica de serem transfronteiriços. Mas se consideramos estes 

somente como transfronteiriços, eles poderiam ter unicamente um tratamento internacional a 

partir do Direito Internacional tradicional. Enfim eles ademais são transnacionais. Exatamente 

por serem transfronteiriços e difusos, seu tratamento deve ou também pode, por uma questão 

de efetividade, ser transnacionalizado. Ou seja, seu tratamento deve ser a partir de um Direito 

Transnacional
19

. Transnacional no sentido como muito bem lecionam Paulo Márcio Cruz e 

Zenildo Bodnar: “o prefixo trans denota (...) a capacidade não apenas da justaposição de 

instituições ou da superação/transposição de espaços territoriais, mas a possibilidade da 

emergência de novas instituições multidimensionais, objetivando a produção de respostas 

mais satisfatórias globais contemporâneas”
20

. Seguem os professores catarinenses, “Dessa 

forma, a expressão latina trans significaria algo que vai „além de‟ ou „para além de‟, a fim de 

evidenciar a superação de um locus determinado que indicaria (...) um constante fenômeno de 

desconstrução e construção de significados”
21

. Ainda os professores catarinenses fazem uma 

importante diferenciação do prefixo trans com relação ao prefixo inter: “diversamente da 

expressão inter, a qual sugere a idéia de uma relação de diferença ou aproximação de 

significados relacionados, o prefixo trans denota a emergência de um novo significado 

construído reflexivamente a partir da transferência e transformação dos espaços e modelos 

nacionais”
22

. 

Acertadamente os professores Paulo M. Cruz e Zenildo Bodnar aludem a que todas essas 

questões são urgentes, uma vez que a causa da destruição de nosso entorno natural, a questão 

da paz e do consumo global de bens, por exemplo, são todas questões que trazem consigo 

uma necessidade de imediata e efetiva defesa e por isso mesmo a construção de espaços 

transnacionais é uma emergência de nossa era. De nada adiantaria, por exemplo, uma nação 

cuidar e ter uma excelente legislação e consciência social solidária e consciência ecológica no 

seio de seu povo, se o país vizinho não a tem, pois ficará a mercê da poluição causada por 

seus vizinhos. Então a conscientização e legislação ambiental têm que ter um tratamento 

transnacional e ser compartida entre todos os membros da comunidade – seja regional ou 

internacional – para cuidar das questões ambientais e de outras questões dos direitos 

provenientes do processo de especificação. 

É correto o que afirma o professor Antonio Pérez Luño quando diz que as estratégias 

reivindicativas dos direitos humanos se apresentam hoje com características 

inequívocadamente inovadores ao serem polarizadas em torno a temas como direito à paz, 

direito dos consumidores, direito a um meio ambiente saudável, direito à manipulação 

genética, direito à qualidade de vida ou à informática
23

. Não resta dúvida que a revolução 

tecnológica, em palavras de Pérez Luño, “há redimensionado as relações do homem com os 

demais homens e a natureza, assim como as relações entre o ser humano com seu contexto ou 

marco cultural de convivência”
24

. Evidentemente que essas mudanças não hão de deixar de 

influenciar ou de incidir no entorno dos direitos fundamentais. 

  

  

4. Características do processo de especificação e os direitos fundamentais 

transnacionais. 
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Com a consideração do processo de especificação dos direitos fundamentais podemos explicar 

uma série de modificações referente aos direitos e uma nova visão e concepção dos mesmos 

será necessária. A transformação que o fenômeno dos “novos” direitos trás à concepção dos 

direitos fundamentais é muito bem explicada através da quarta linha de evolução através da 

terminologia proposta primeiramente por Noberto Bobbio
25

 e desenvolvida pelo professor 

Gregorio Peces-Barba como processo de especificação. Nas palavras do último poderíamos 

até falar de um processo de concreção, uma vez que supõe não somente a seleção e matização 

dos processos anteriores, senão que a inclusão de novos elementos que levam ao 

enriquecimento e a complementação dos anteriores grupos de direitos fundamentais
26

. O 

jusfilósofo italiano Norberto Bobbio destaca que a especificação se produz na direção dos 

titulares
27

 e o jusfilósofo espanhol Gregorio Peces-Barba também considera a direção dos 

titulares e destaca que a especificação dos “novos” direitos em relação aos conteúdos dos 

mesmos. Ambos jusfilósofos concordam que a especificação dos direitos se insere como 

transformadora da visão dos direitos fundamentais e por isso que dá uma nova face à cultura 

política e jurídica moderna; ou como diz o professor Pérez Luño: agora já pós-moderna
28

. Em 

nossa opinião o fenômeno da transnacionalização do direito a partir de demandas 

transnacionais está mais intimamente conectado com o processo de especificação quanto ao 

conteúdo, ainda que não devemos olvidar que as questões de especificação quanto aos 

titulares também são de direitos fundamentais transnacionais. 

  

4.1. Demandas transnacionais de direitos fundamentais especificadas quanto ao titular. 

  

Em relação primeiramente aos titulares os direitos fundamentais se especificam na busca de 

uma melhor igualdade de condições ou igualdade de oportunidade para todos. É a questão de 

tratar a desiguais de forma desigual para se chegar a uma igualdade. Quanto aos titulares é 

constatável que alguns grupos por diversos motivos estão em situação de desigualdade e 

merecem uma proteção especial para chegar a uma teórica igualdade. É o caso das mulheres, 

dos idosos, das crianças e dos adolescentes, dos indígenas e de grupos minoritários outro 

como deficientes físicos e mentais e parcelas menos favorecidas da população de 

determinados povos (como afro-descendentes, pobres e excluídos). São todas questões 

absolutamente polêmicas, sobretudo para sociedades de modernidade tardia
29

 como a 

brasileira acostumada ao descaso que sofrem os menos favorecidos e com os arraigados 

privilégios dos donos do poder, utilizando-se aqui propositalmente o título da magistral obra 

de Raymundo Faoro
30

. Ainda que no caso brasileiro a incompreensão se deve, sobretudo, ao 

egoísmo dos mais favorecidos, a polêmica é compreensível em certa medida já que é uma 

mudança paradigmática no consenso sobre os direitos fundamentais que, como se sabe, tem 

uma importância decisiva na configuração da cultura jurídica da Modernidade. Na primeira 

geração dos direitos os titulares eram os genéricos homens e cidadãos e a cidadania era 

dividida em ativa e passiva (a idéia de sufrágio censitário), na segunda geração este é visto 

com relação à sua ocupação, além de homem e cidadão agora ele é também trabalhador, um 

cidadão que é titular de algumas necessidades básicas e que reivindica não somente estas, mas 

também seu direito de participação política (a luta pela universalização do sufrágio). Dentro 

da perspectiva de Luigi Ferrajoli no sentido de que os direitos fundamentais são 

reivindicações dos mais débeis
31

, os direitos fundamentais de terceira geração, originados no 
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processo de especificação, agora são reivindicados pelos menos favorecidos na sociedade 

contemporânea, não pelo mais forte e sim por coletivos dos mais débeis: a mulher, a criança, 

o idoso, o indígena, o negro etc. 

Segundo o professor Peces-Barba
32

 são três os critérios para identificar esses coletivos, as 

chamadas circunstâncias ou situações cuja relevância deriva: 1. De uma condição social ou cultural 

de pessoas que se encontram em situação de inferioridade nas relações sociais e que necessitam de uma proteção 

especial; 2. De uma condição física de pessoas que por alguma razão se encontram em uma situação de 

inferioridade nas relações sociais; 3. E de uma situação específica que ocupam as pessoas em 

determinadas relações sociais. 

Em primeiro lugar (critério 1.) Peces-Barba fala de uma condição social ou cultural de 

pessoas que se encontram em situação de inferioridade nas relações sociais e que necessitam 

de uma proteção especial, uma garantia ou uma promoção especial para superar a 

discriminação, o desequilíbrio ou a desigualdade. O modelo mais claro e consagrado é o 

exemplo do direito da mulher.
33

 Neste mesmo grupo podemos situar os direitos do emigrante, 

do afro-descendente, do indígena etc. No caso brasileiro além das mulheres temos uma série 

de outros grupos de pessoas que merecem uma proteção especial, pelo menos para se chegar a 

uma igualdade de oportunidade para esses grupos que são os pobres, os excluídos, os negros e 

os indígenas etc., evidentemente que é o caso das ações afirmativas, que aqui se fundamentam 

suas políticas de discriminação positiva. O dilema e o problema em nossa sociedade é como 

são feitas ditas ações afirmativas na prática e não sua fundamentação. 

Em segundo lugar (critério 2.) o professor espanhol fala de uma condição física de pessoas 

que por alguma razão se encontram em uma situação de inferioridade nas relações sociais. 

Ditas condições obrigam a uma proteção especial não vinculada ao valor igualdade, mas sim 

ao valor da solidariedade ou fraternidade
34

. Ainda Peces-Barba leciona que podem ser de dois 

tipos: gerais e específicos. As condições gerais afetam a todas as pessoas durante algum 

determinado tempo de suas vidas, enquanto que as condições específicas afetam a algumas 

pessoas durante todo o tempo em alguns casos e somente por algum tempo em outros casos. 

No suposto das condições relevantes gerais temos como exemplo os direitos da criança e do 

adolescente, enquanto que no suposto das condições relevantes específicas temos como 

exemplo os direitos de pessoas que sofrem algum tipo de deficiência permanente ou não. 

Além do direito do deficiente físico ou mental, também nesse último caso entraria o exemplo 

do direito dos enfermos e o direito do idoso
35

. 

Em terceiro e último lugar (critério 3.), Peces-Barba fala de uma situação específica que 

ocupam as pessoas em determinadas relações sociais. Referem-se aos grupos genéricos 

homens ou cidadãos quando se encontram em uma circunstância concreta, são direitos do 

individuo colocado em uma situação concreta de desvantagem que se justifica quando a outra 

parte da relação tem um papel preponderante, hegemônico ou de enorme superioridade que 

exige equilibrar dita relação por meio de uma proteção reforçada. Desta forma nos 

encontramos diante dos direitos do consumidor situado diante dos grandes monopólios, 

grandes companhias multinacionais ou nacionais, ou mesmo de grupos de comerciantes e 

industriais muito mais poderosos que o usuário de seus produtos
36

. Não resta dúvida que este 

usuário tem seus direitos, ou seja: é titular de direitos, e que está em uma temerosa situação de 

desigualdade na relação e ademais de que está quase sempre muito desinformado sobre os 

bens que consome. Da mesma forma está muitas vezes em condições iguais de inferioridade o 

cidadão diante de serviços estatais públicos. Aqui se desenvolve o valor igualdade no âmbito 

de uma sociedade consumista e de mercado com a finalidade de paliar seus desajustes. 
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Nas três circunstâncias descritas pelo professor Peces-Barba estamos diante de situações 

sociais que por razões culturais, físicas ou psicológicas e da posição em que se encontra a 

pessoa na sociedade, levam a uma suposta debilidade que o Direito tenta corrigir ou pelo 

menos diminuir. Podemos afirmar que a questão da igualdade é invocada, sobretudo, no 

sentido de igualdade de oportunidade. Evidentemente que, como já foi dito, em uma 

sociedade patrimonialista e estruturada em preconceitos classistas como a brasileira, ditas 

questões geram muita polêmica. 

A questão da titularidade dos direitos fundamentais tem sua relevância primordial na questão 

da transnacionalidade no sentido de que a mesma significa também uma grande mudança na 

forma de pensar o Direito. Agora o titular não mais seria o cidadão nacional de um 

determinado país, aquele que tem a sorte de nascer em um país rico e democrático nem 

mesmo o genérico homem do direito internacional tradicional, o titular seria o cidadão 

transnacional. Não cabe dúvida que a transnacionalização somente tem sentido se reforçar a 

defesa dos direitos fundamentais, a defesa das liberdades aliada à defesa da igualdade perante 

a lei. Enfim: a transnacionalização do Direito deve proteger os titulares dos direitos 

fundamentais
37

. 

  

4.2. Demandas transnacionais de direitos fundamentais especificadas quanto ao conteúdo. 

  

Em segundo lugar com relação à especificação dos direitos fundamentais, estes são 

especificados quanto ao conteúdo. Em nossa opinião é quando são mais claras as demandas 

transnacionais e cronologicamente algumas de suas demandas são até anteriores às demandas 

especificadas quanto ao titular, ainda que outras sejam mais recentes, então preferimos por 

esse último motivo deixar estas em segundo lugar. As demandas relativas ao processo de 

especificação quanto ao conteúdo em princípio são em um primeiro momento basicamente 

três: o direito à paz, a questão ambiental e o direito ao desenvolvimento dos povos. 

Posteriormente e mais recentemente nascem outras questões fundamentais de especificação 

quanto ao conteúdo dos direitos: são os “novos” direitos referentes à biotecnologia, à bioética 

e à regulação da engenharia genética. Trata dos direitos específicos quanto ao conteúdo que 

têm vinculação direta com a vida humana, como reprodução humana assistida (inseminação 

artificial), aborto, eutanásia, cirurgias intra-ulterinas, transplantes de órgãos, engenharia 

genética (clonagem), contracepção e outros. Também entrariam em essa terceira geração os 

“novos” direitos advindos das tecnologias de informação (intenet), do ciberespaço e da 

realidade virtual em geral. Tanto dita questão do Direito à informática como as questões de 

bioética ou biodireito incluímos, como o faz expressamente o professor Pérez Luño, como 

direitos de terceira geração, como resultantes do processo de especificação quanto ao 

conteúdo como o faz o professor Peces-Barba, e não como uma quarta e quinta geração como 

o fazem alguns renomados autores
38

. Preferimos inclusive nomear essas duas questões mais 

recentes como “novíssimos” direitos de terceira geração. 

Uma classificação tradicional dos direitos divide os mesmos em vários grupos que, em termos 

cronológicos, se correspondem, mais ou menos, com suas gerações históricas. Ainda que 

como é sabido, as classificações são sempre não imprecisas e injustas, essa divisão dos 

direitos em gerações não reproduz exatamente o que aconteceu na histórica. Mas, para 

esquematizar didaticamente o evoluir do ideal dos direitos alguns autores, como os pioneiros 
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da expressão Vasak e Bobbio, falam de sucessivas gerações dos mesmos
39

. Certamente que é 

uma terminologia discutível, uma vez que poder-se-ia entender que as gerações são extintas a 

conseqüência do surgimento de outras, já que normalmente uma geração supera a outra. 

Crítica bastante comum e que por este motivo alguns autores preferem a expressão dimensões 

de direitos fundamentais
40

. Em sentido contrário Antonio-Enrique Pérez Luño é um dos 

teóricos que mais defendem as gerações dos direitos. Para o professor Pérez Luño não 

significa que uma geração substitua a outra, muito pelo contrário senão que em ocasiões o 

aparecimento de novos direitos traduzem exatamente o contrário: são respostas às 

necessidades históricas; e outras vezes supõem redimensionamentos ou redefinições de 

direitos anteriores para adaptá-los a novos contextos em que devem ser aplicados
41

. Da 

mesma forma o professor Gregorio Peces-Barba reduz as críticas das gerações na alusão às 

linhas de evolução dos direitos no sentido de que as mesmas não significam a superação de 

uma geração pela outra e que tal consideração vem a ser muito didática
42

. Então se 

entendemos que assim acontece: uma geração não supera as outras, uma vez que as anteriores 

seguem vivas e se integram com as novas, e que não existe de forma alguma hierarquia entre 

esses grupos de direitos fundamentais
43

, existe sim uma integração das gerações, dimensões 

como querem alguns ou grupos de direitos fundamentais (teoria integral dos direitos 

fundamentais)
44

. Seguindo a visão do professor Pérez Luño diríamos então que estamos, no 

caso das demandas transnacionais, diante da terceira geração dos direitos
45

. 

Assim desta feita como os direitos das duas gerações anteriores respondem a valores 

consagrados como a liberdade e a igualdade, a partir da formulação de uma síntese da 

democrática liberdade igualitária podemos afirmar que os direitos de terceira geração têm seu 

fundamento no valor solidariedade. Uma solidariedade, que é a forma contemporânea de 

entender a fraternidade da trilogia da Revolução Francesa. Nas palavras do professor Gregorio 

Peces-Barba ditos conteúdos que compõe os direitos de terceira geração se formam em nossa 

era através de três grandes contribuições do ponto de vista ético e político que são as 

sucessivas ideologias liberal, democrática e socialista
46

. 

Como já foi dito, o primeiro direito fundamental especificado quanto ao conteúdo é a questão 

da paz que está na base mesmo do surgimento do Direito Natural Racionalista. Os principais 

documentos internacionais sobre o discutido direito à paz
47

, traduzidos sobretudo na intenção 

de evitar as guerras como a Carta da ONU, assim como todo o processo de 

internacionalização dos direitos são fruto do “nunca mais” à barbárie nazi-fascista que 

provocou a Segunda Guerra Mundial. Alguns teóricos rechaçam o direito à paz como um 

direito humano afirmando que o uso da guerra é de fundamental importância para a 

manifestação da paz e a defesa dos próprios direitos fundamentais; como exemplo, o 

professor Peces-Barba segue esse entendimento
48

. Outros, os pacifistas, defendem a existência 

de um direito à paz dentro da perspectiva de um mundo sem armas e conseqüentemente 

menos violento. Entre estes últimos destacamos os pacifistas institucionais na linha de Luigi 

Ferrajoli
49

 – evidentemente que não se trata de mais um pacifismo do tipo absoluto e utópico 

de um mundo sem armas habitado somente por pessoas boazinhas
50

 –. O pacifismo 

institucional entende o direito como ferramenta crítica contra a guerra e rechaça 

absolutamente a solução das controvérsias pela violência. Dito pacifismo advoga por um 

direito penal internacional mínimo e por um constitucionalismo global que proíba e puna a 

guerra e milita em um movimento contra a normalização constitucional da guerra 

fundamentado na oposição substancial entre Direito e guerra, uma vez que dita postura 

classifica os conflitos bélicos de ilegais
51

. 

5231



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nossa posição pacifista segue a linha de Ferrajoli, ademais dos conceitos e reflexões do 

jusfilósofo italiano devemos da mesma maneira ter em consideração a questão de que uso dos 

direitos humanos contra os próprios direitos humanos
52

, assunto de suma importância na 

reflexão dos Direito Internacional dos Direitos Humanos de nossa era, e que ajudará na 

argumentação e fundamentação de um direito à paz em um mundo sem armas, ou sendo 

realista com menos armas, mas que deve tratar aos intolerantes com a intolerância das armas a 

partir de tribunais penais internacionalizados ou mesmo de vários tribunais penais regionais 

ou transnacionalizados. A responsabilidade por crimes de guerra, crimes de lesa humanidade 

e todos os demais tipos penais internacionais classificados pelo Estatuto de Roma do Tribunal 

Penal Internacional
53

 não devem estar sujeitos somente às cortes nacionais como querem os 

países que sistematicamente violam as normas internacionais de direitos humanos e de direito 

internacional humanitário
54

. 

O tema do direito à paz é pouco tratado pela doutrina, como argumenta Maria Eugenia 

Rodríguez Palop
55

. De todas as maneira a partir das reivindicações pacifista é um tema a ser 

aprofundado, ainda mais que no pós-guerra chegamos ao absurdo da proliferação das armas 

nucleares com as quais podemos simplesmente fazer com que todo o planeta seja destituído 

ou que se transforme em um imenso cemitério
56

. Dita questão, conjuntamente com o uso dos 

direitos humanos contra os direitos humanos, nos leva ao que o professor Pérez Luño ensina 

sobre a avançada tecnologia faz como o giro copérnico nas relações inter-humanas também 

com relação ao direito à paz, uma vez que a potencialidade das modernas tecnologias da 

informação permitem, pela primeira vez, estabelecer formas de comunicação a escala 

planetária
57

. Segue o professor de Sevilha: “Isso possibilitou que se adquirirá uma consciência 

universal dos perigos mais imediatos e terríveis que ameaçam a sobrevivência da espécie 

humana”
58

. Daí que a temática da paz tenha adquirido um inquestionável protagonismo no 

sistema de necessidades insatisfeitas dos homens e dos povos dos anos de nossa era, e que a 

temática entranhe uma imediata projeção como direitos fundamentais
59

. 

  

A segunda questão do processo de especificação é a relativa aos direitos relativos ao meio 

ambiente, que expressam a necessidade de uma solidariedade não somente com nossos 

contemporâneos, senão que também com relação às futuras gerações para evidentemente 

evitar a tragédia que seria deixar o legado de um mundo deteriorado e inabitável por motivos 

de uma absurda contaminação do planeta e de uma egoísta exploração abusiva dos recursos 

naturais. É a questão transnacional por excelência, e é uma questão mais que urgente de todas, 

pois sem o planeta, nossa casa, não poderemos viver, evidentemente que é uma questão 

urgentíssima. Também é a questão difusa por excelência: o uso irracional de um recurso 

natural, como água, por exemplo, poderá privar até as futuras gerações de este bem natural 

fundamental. A causa da proteção do meio ambiente, sua reivindicação e sua transformação 

na mentalidade do ser humano e nos meio produtivos, certamente é a mais imprescindível 

questão transnacional uma vez que o futuro da raça humana poderá ser sua extinção com a 

destruição dos elementos que mantém o equilíbrio da natureza. A consciência que fazemos 

parte da natureza é de fundamental importância, a mudança de mentalidade aqui é vital para 

toda a raça humana. 

Destacam-se algumas características de suma importância do direito ambiental, segundo 

Martín Mateo
60

: 1. O direito ambiental tem um caráter sistemático, fundamentado em um 

substrato ecológico, a sua vez voltados na direção da defesa da biodiversidade. É então um 

ramo do Direito independente que compreende uma percepção global da natureza, como na 
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Alemanha deveria ser utilizada a expressão Direito ecológico; 2. Possui uma espacialidade 

singular, devido a que abarca questões globais, questões difusas como foi visto, e por isso o 

campo de atuação perpassa o mero Estado nacional, sendo questão sumamente transnacional 

ou internacional. Essa é sua principal característica, sua principal razão de existência sem 

prejuízo de outras normas nacionais ou territoriais. 3. Cada vez mais se externa sua ênfase 

preventiva diante do aspecto retributivo das infrações ambientais. Desta maneira cada vez 

mais uma maior ênfase se dá às medidas garantistas e preventivas que evitem as possíveis ou 

futuras agressões, por motivo de que tais agressões ao entorno podem ter um custo irreparável 

a valores imensuráveis como a própria vida humana ou o ecossistema circundante. A idéia de 

danos irreversíveis deve superar a mera quantificação em dinheiro que o Direito possa 

determinar como indenização. Trata-se, portanto, de um novo ramo independente do Direito; 

um direito difuso e que deve ter um acentuado caráter educativo para ser preventivo; um 

direito de solidariedade, de conscientização solidária, que requer uma mudança de 

mentalidade. 

Uma questão tratada desde o plano internacional, mas que deveria ser reforçada desde o plano 

do Direito transnacional, os efeitos dos danos ao meio ambiente são a melhor explicação do 

que venha a ser uma questão difusa, transfronteiriça e transnacional, já que a destruição do 

meio ambiente não se detém nas fronteiras do país que originou a mesma. Os exemplos são 

muitos como um acidente nuclear como o de Chernobyl, a poluição de um rio que passa em 

vários países, a contaminação do mar que banha diversas regiões etc. Alguns exemplos atuais 

e urgentes: a questão da bacia do Amazonas, sua exploração e seu entorno, somente pode ter 

um tratamento transnacional pelos países que compõe essa importante área do planeta. Ou 

mesmo o desastre ambiental do Mar de Aral, situado na fronteira entre o Uzbequistão e o 

Cazaquistão, certamente uma das maiores catástrofes ecológicas de todo os tempos quando o 

mar interno perdeu nos últimos 40 anos 80% de sua área. O exemplo recente do problema 

ecológico que pode provocar a instalação de uma grande fábrica de celulose no Rio Uruguai 

do lado uruguaio, na cidade de Fray Bentos, certamente que é um problema transnacional que 

deveria ter levado em conta todo o entorno e o lado argentino também. Não cabe dúvida que 

estas são todas questões ambientais transnacionais. 

A convicção de que a vida convencional do cidadão contemporâneo ocidental e o seu 

consumo exagerado de bens industrializados levarão a uma deterioração mais rápida da 

natureza juntamente com o modelo de desenvolvimento proposto pelo capitalismo dos paises 

mais industrializados e agora inserido em países emergentes superpopulosos como a China e a 

Índia, por exemplo, levarão da mesma forma a uma destruição sem precedentes e infelizmente 

cada vez mais rapidamente. Todas questões urgentíssimas e de impossível resolução nos 

parâmetros do atual Direito nacional por se tratarem de questões transindividuais, difusas, 

transfronteriças e transnacionais. 

  

A seguinte questão do direito ao desenvolvimento está amplamente vinculada com a duas 

questões anteriores já que polemiza com o paradigma de modelo de desenvolvimento seguido 

pelos paises mais ricos e que está sendo seguido pelos paises subdesenvolvidos e emergentes. 

O direito ao desenvolvimento dos povos é um direito um pouco esquecido pela doutrina, mas 

se trata de um tema fundamental para o futuro da humanidade e do planeta. Algumas questões 

estão radicalmente relacionadas como a da imigração econômica dos povos mais pobres ao 

ocidente, a da paz, a da sustentação de um meio ambiente nos países periféricos, etc. 

5233



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Estão na raiz do direito ao desenvolvimento os valores de fraternidade/solidariedade e de 

igualdade, e supõe em certo modo uma aplicação aos povos no mesmo sentido que tem aos 

indivíduos os direitos econômicos, sociais e culturais
61

. Seu principal argumento é o que na 

comunidade de nações se devem generalizar as liberdades e a democracia, tanto nas suas 

relações como no interior dos países. O direito ao desenvolvimento internamente se traduz em 

direitos sociais vistos desde uma perspectiva global e são os direitos sociais como a uma vida 

digna, a uma moradia descente, a uma saúde pública, à previdência social, à educação, etc. É 

o chamado direito coletivo de povos e nações e que por culpa da pobreza, da ignorância, da 

imigração econômica para os países mais ricos, das guerras por motivos algumas vez étnicos 

ou por outros tipos de intolerâncias radicais que levam a genocídios e matanças sem 

precedentes, da exploração econômica de forma primitiva da natureza que leva a um deterioro 

das últimas reservas que o planeta possui, etc., certamente é um direito difuso, transfronteiriço 

e por isso uma questão de direito transnacional. 

Trata-se de um típico tema da época da guerra fria, da dicotomia entre países ricos e pobres, e 

que foi positivado como direitos humanos a partir dos Pactos Internacionais de Direitos 

Humanos, uma vez que tanto no Pacto de Direitos Civis e Políticos como no Pacto de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais está previsto no artigo 1º de ambos pactos como 

conseqüência do direito à autodeterminação dos povos. Também são muito bem definidos na 

Declaração sobre o Direito ao Desenvolvimento aprovada pela Resolução n.41/128 da 

Assembléia Geral das Nações Unidades, em Paris, em 4 de dezembro de 1986: “O direito ao 

desenvolvimento é um direito humano inalienável em virtude do qual toda pessoa humana e 

todos os povos estão habilitados a participar do desenvolvimento econômico, social, cultural e 

político, a ele contribuir e dele desfrutar, no qual todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais possam ser plenamente realizados” (artigo 1º)
62

. E trazido à tona novamente 

com a Declaração e Programa de Ação de Viena de 1993 (pontos 1.9, 1.10 e 1.11). Ainda que 

não devemos excluir os esforços da Comunidade Internacional, da mesma maneira pensamos 

como o professor Peces-Barba quando argumenta que o direito ao desenvolvimento tem 

problemas teóricos no que diz respeito aos seus titulares
63

, mas que estas dificuldades seriam 

superados se consideramos a possibilidade de um Direito transnacionalizado e com uma nova 

visão da titularidade especificada dos direitos humanos. 

De todas as formas, não resta dúvida que para o bem da humanidade algo deve ser mudado. O 

conceito de desenvolvimento sustentável talvez seja uma das grandes falácias de nossa era 

que certamente nos passará uma conta de destruição da natureza no futuro. Certamente que 

um mundo melhor é possível, citando aqui propositalmente o lema dos seguidos Fóruns 

Sociais, outros modelos de desenvolvimento são possíveis, e este paradigma deve ser 

procurado com o emprenho de toda a Comunidade Internacional. 

  

  

5. Fundamentação do fenômeno da transnacionalidade. 
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Para caracterizar a necessidade de transnacionalização dos direitos fundamentais de terceira 

geração, faz-se necessário reflexionar sobre os seguintes aspectos: o objeto de proteção do 

direito transnacional; o fundamento moral da transnacionalização; o espaço político e jurídico 

a ser matizada a transnacionalização. 

  

O objeto de proteção seriam os anteriormente vistos direitos de terceira geração (resultantes 

do processo de especificação), as demandas transnacionais a serem protegidas seriam 

interesses coletivos e difusos e não somente os estritamente individuais, como querem os 

defensores de uma estrita globalização econômica de cunho neoliberal
64

. A definição dos 

interesses coletivos a serem considerados como objetos a serem protegidos exige, sem 

nenhuma dúvida, certas condições que permitam que sua acepção seja verdadeiramente 

racional e fundamentada e por isso confiável. Necessariamente deve tratar-se de temas 

universalizáveis, evidentemente de interesse de toda a humanidade, pelo tal devem estar 

excluídos interesses privados de uma classe privilegiada ou a imposição de simples interesses 

estratégicos das mesmas que por definição não podem ser universalizáveis por se 

apresentarem incompatíveis com a questão da igualdade perante a lei. Deve ser superado o 

esquema público/privado e, ainda que a primeira vista pareça contraditório, deve-se dar a 

imposição incondicionada do individuo sobre a comunidade
65

 e do interesse público sobre o 

privado (princípio republicano)
66

. 

  

Uma vez que o fundamento e o valor guia dos direitos fundamentais de primeira geração é a 

liberdade, assim como o valor guia igualdade é o fundamento para os direitos de signo 

econômico, social e cultural, os direitos de terceira geração têm como principal valor de 

referência e fundamento a contemporânea idéia de solidariedade, que deriva da moderna idéia 

de fraternidade. 

O fundamento moral da transnacionalização do direito seria então a solidariedade que, 

entendida em um sentido lato sensu exigirá a superação do sentimento de etnocentrismo
67

, 

inerente à formação do Estado nacional moderno (típico do Estado imperalista-canalha na 

concepção de Danilo Zolo, Ernesto Garzón Valdés, Immanuel Wallerstein, Joaquín Herrerra 

Flores e Jacques Deriva
68

), ou seja, a ampliação da noção de sociedade e de nação e a inclusão 

do círculo do pronome nós aos que antes se considerava eles (na concepção de Jürgen 

Habermas
69

). Dito de outra forma: a superação da dicotomia nós/eles, sobretudo da dialética 

amigo/inimigo, e das perspectivas antropológicas que vêm ao homem como um ser isolado 

que não pode ou que não deve estabelecer laços de união com seu entorno. Fundamental é a 

questão da solidariedade para a superação do trauma da sociedade hobbesiana (o homem é o 

lobo do homem) e ao tratar-se de substituir esta visão pela de um homem inserido em uma 

comunidade transnacional, ciente de dificuldades comuns a todos, questões estas 

inevitavelmente difusas, e por isso aberta ao debate. Certamente que na sociedade 

transnacionalizada existem muitos interesses em comum de chegar a um acordo, de 

preferência a um consenso, sobre problemas a que todos afetam. Estes problemas seriam as 

demandas de transnacionalização do direito: como o problema das guerras, da destruição do 

planeta seja pela corrida armamentista desenfreada (como exemplo a questão das tecnologias 

nucleares agora em mãos de diversos países), ou pela degradação do meio ambiente, que 

como se sabe que cada dia se agrava mais e mais. Ademais do problema do direito dos 
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consumidores, assim como a regulação e proteção dos direitos dos trabalhadores, em uma 

economia globalizada, etc.
70

. 

Evidentemente que ao tratar-se de questões como as do parágrafo anterior deve-se ter em 

conta a prolixa obra de Jürgen Habermas, dita obra deve ser objeto de estudo aprofundado 

para traçar os rumos de uma efetiva transnacionalização do direito. Habermas expôs em um 

grande número de trabalhos os pressupostos do discurso da superação da dialética do 

amigo/inimigo com a universalidade dos princípios republicanos e das perspectivas 

antropológicas da construção de nossa era
71

. Exatamente, na linha do pensamento 

habermasiano, a cultura da solidariedade exigirá a superação das estruturas de dominação e 

sua substituição se deve dar por estruturas de cooperação, ou seja, por um Direito 

transnacional. 

  

Quanto ao espaço político e jurídico necessário para a articulação das demandas 

transnacionais, estas exigiram uma certa forma de republicanismo, que se apoiaria em 

modelos educativos muito concretos e, que em alguma medida, traria uma maior implicação 

do cidadão em assuntos políticos. Cada vez mais assistimos um afastamento do cidadão aos 

centros de decisões, ou seja, cada vez mais um individualismo egoísta toma conta da vida de 

todos e a cidadania que fica sem verdadeiros representantes. 

Evidentemente que a questão da educação do cidadão está intimamente conectada com a 

questão da participação do mesmo em dito espaço público. Somente um cidadão educado 

poderá se interessar pelos assuntos de sua comunidade e das demais comunidades conectadas 

a uma determinada demanda comum. Uma educação que invista no aprendizado dos direitos 

fundamentais e da cidadania, que desenvolva o argumento a favor dos direitos de todos, dos 

direitos de cidadania e que considere o dialogo como forma de resolver os conflitos. 

Conhecer, estudar os processos que levam aos conflitos e a violação de direitos fundamentais 

de primeira, segunda e terceira geração, certamente é mais do que aprender a solucioná-los, 

uma vez que o conhecimento é o primeiro e certeiro passo para prevenir e assim criar 

condições para posteriormente, com conhecimento de causa, solucionar as referidas 

demandas. 

Uma questão a ser matizada é que a transnacionalização não poderia, em nenhuma hipótese, 

isolar ainda mais o cidadão dos centros de poder, pelo contrário, caberá reforçar sua 

participação e a garantia de seus interesses e direitos fundamentais, isso se daria através da 

chamada democracia participativa, como vemos hoje em dia no seio da União Européia. 

Ademais, não seria a total superação do Estado nacional, mas sim sua abertura para a 

resolução de problemas comuns inerentes a toda a família humana. Uma vez que não 

podemos mais pretender a superação de problemas globais e difusos de forma individual. 

Então como republicanismo pode-se entender, em nossa opinião, como a vinculação de uma 

democracia participativa que ampliaria seu espaço de reflexão, debate e deliberação e que 

permitiria uma maior e melhor comunicação entre a política institucionalizada e a não 

institucionalizada. A denominada democracia representativa, que corresponde (ainda!) ao 

esquema liberal, e a sua via canalizada a partir dos partidos políticos, tem-se demonstrado ser 

absurdamente insuficiente para absorver as questões realmente de interesse público (interesse 

dos representados) e o complexo contexto de suas demandas. A crise da democracia 

representativa, nos moldes tradicionais como a brasileira, não é e nem deve ser considerada a 
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crise da democracia, pois infelizmente a falta de credibilidade do sistema representativo trás 

como conseqüência o descrédito e a falta de interesse da grande maioria população e 

conseqüentemente leva ao distanciamento da tomada de decisões de uma ampla parte da 

população, em beneficio é claro de uma minoria oportunista. 

A única saída seria a superação de modelos educativos atuais e a inclusão das discussões de 

questões relacionadas com os direitos fundamentais e cidadania no dia-a-dia da sala de aula e 

também sua inclusão na mídia em todos os níveis. Também a mídia e os escusos interesses 

que defende tem a sua parcela de culpa pela não efetividade dos direitos fundamentais em 

uma sociedade como a brasileira, isso certamente se deve à sua falta de compromisso com a 

ética e com a verdade sintetizados numa verdadeira banalidade do mal dos meios de 

comunicação para aqui citar o dizer de Hannah Arendt
72

. A alusão à clássica autora nos faz 

justamente recordar as interessantes críticas de Joaquin Herrera
73

 no sentido de que em nossa 

sociedade valoriza o holocausto ocorrida na Segunda Guerra mundial, certamente que 

corretamente, mas se esquece da maldade e dos outros holocaustos mais recentes e de nossa 

atual sociedade, dando uma perversa idéia de que vivemos em uma sociedade quase perfeita e 

sem maldade, traduzindo-se assim a tendência de diminuir os problemas dos outros, dos 

excluídos e dos países periféricos, pelas classes dominantes e pelos países centrais
74

. 

Com a transnacionalização dos direitos fundamentais o compromisso de um país periférico 

passaria a ser com toda a comunidade transnacional a que pertence, e não mais somente com o 

seu (des)enganado povo. Seria uma aposta para diminuir o problema de constitucionalização 

do faz de conta dos direitos fundamentais, problema tão bem explicado por Marcelo Neves na 

tese do livro A Constitucionalização simbólica
75

, e irreverentemente sintetizada como as 

promessas (a constitucionalização dos direitos fundamentais) do amante (o Estado) à suposta 

amada (representada pelo povo) na interessante explicação do professor Luís Alberto Warat 

sobre o exercício da atividade jurisdicional do Estado nacional com relação à aplicação das 

regras jurídicas relativas aos direitos fundamentais previstos na Constituição: “(...) como 

promessas de amor, aquelas que os amantes formulam quando sabem que não poderão 

cumpri-las”
76

. 

Noberto Bobbio em um de seus escritos mais inspirados e adiantados ao seu tempo, como o 

próprio título prevê, O futuro da democracia
77

, apresentava os problemas e as dicotomias que 

a democracia enfrentava e que viria a enfrentar no futuro: os interesses particulares contra o 

bem de todos (exemplo dos nossos dias: a pouca valorização atual do princípio republicano); 

o governo das elites contra o governo do povo (idem); a ausência de um espaço público de 

debate e de uma genuína participação popular (a apatia cidadã e a atual crise de 

representatividade de nossos parlamentos); o cidadão insuficientemente formado (a péssima 

educação atual da maioria da população); e entre outras questões a persistente 

ingovernabilidade das democracias (o abuso das medidas provisórias em nosso sistema). 

Diante do panorama aludido, Bobbio apontava algumas linhas básicas para uma renovação da 

democracia com uma efetiva participação cidadã: renovação da sociedade mediante um livre 

debate de idéias; uma mudança de mentalidade a favor dos ideais de direitos humanos; 

mudança de valores a favor da não violência, da tolerância e do ideal de fraternidade. Em 

todos os casos dentro do sistema fechado dos Estados Nacionais vemos que os Estados estão 

passando, mesmos os sistemas democráticos, por problemas gravíssimos comuns a todos 

como a corrupção, a dominação das elites e de seus interesses, a infidelidade aos seus ideais 

mesmo a falta de ideologias por parte dos partidos políticos e a conseqüente apatia política 

cidadã e por fim o aumento das desigualdades sociais. 
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Os novos direitos fundamentais se encontram conectados entre si exatamente por sua 

incidencia universal na vida de todos os homens e exigem para sua realização a comunidade 

de esforços e sobretudo responsabilidades de todo o planeta
78

. 

Certamente que com o objeto de proteção bem localizado e os objetivos bem claros da 

sociedade transnacionalizada, assim como bem entendida a fundamentação teórica da 

transnacionalização, e uma conseqüente abertura de espaços políticos para o debate, o 

resultado será uma boa regulação do Direito Transnacional. 

  

6. A UNASUL e a construção de um espaço transnacional sul-americano como desafio 

para o século XXI. 

  

A União de Nações Sul-Americanas (UNASUL) é formada pelos doze países da América do 

Sul. O tratado constitutivo da organização foi aprovado durante Reunião Extraordinária de 

Chefes de Estado e de Governo, realizada em Brasília, em 23 de maio de 2008. Até o 

momento (abril de 2011) nove países já depositaram seus instrumentos de ratificação 

(Argentina, Bolívia, Chile, Equador, Guiana, Peru, Suriname, Uruguai e Venezuela), 

completando o número mínimo de ratificações necessárias para a entrada em vigor do Tratado 

que se deu em 11 de março de 2011. A República Federativa do Brasil ainda não ratificou o 

Tratado, estando pendente de confirmação pelo Congresso Nacional. 

A UNASUL tem como objetivo geral construir, de maneira participativa e consensual, um 

espaço de articulação no âmbito cultural, social, econômico e político entre seus povos. 

Prioriza o diálogo político, as políticas sociais, a educação, a energia, a infra-estrutura, o 

financiamento e o meio ambiente, entre outros, com vistas a criar a paz e a segurança, 

eliminar a desigualdade socioeconômica, alcançar a inclusão social e a participação cidadã, 

fortalecer a democracia e reduzir as assimetrias no marco do fortalecimento da soberania e 

independência dos Estados (artigo 2º do Tratado constitutivo da UNASUL, também 

conhecido como Tratado da UNASUL de Brasília). Entre os objetivos específicos da 

UNASUL, previstos no artigo 3º do Tratado de Brasília, sobre o tema dos direitos 

fundamentais difusos transnacionais destacam-se, além de que “a) o fortalecimento do diálogo 

político entre os Estados Membros que assegure um espaço de concertação para reforçar a 

integração sul-americana e a participação da UNASUL no cenário internacional”, os 

seguintes: g) a proteção da biodiversidade, dos recursos hídricos e dos ecossistemas, assim 

como a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta contra as causas e os efeitos da 

mudança climática; o) a promoção da diversidade cultural e das expressões da memória e dos 

conhecimentos e saberes dos povos da região, para o fortalecimento de suas identidades; n) a 

definição e implementação de políticas e projetos comuns ou complementares de pesquisa, 

inovação, transferência e produção tecnológica, com vistas a incrementar a capacidade, a 

sustentabilidade e o desenvolvimento científico e tecnológico próprios; r) a promoção da 

cooperação entre as autoridades judiciais dos Estados Membros da UNASUL. Todos 

objetivos específicos que denotam a intenção da construção de um futuro espaço 

transnacional que protegerá os direitos fundamentais difusos e transfronteiriços. 

Devido a uma história política infelizmente abundante em exemplos de ditaduras, os Estados 

sul-americanos viveram recentes processos constituintes, ou seja exerceram diretamente o 
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Poder Constituinte ou passaram por importantes reformas constitucionais. Experiências 

constitucionais vividas relativamente a pouco tempo ou mesmo muito recentemente em 

alguns casos. Por isso as constituições dos países sul-americanos são modernos e atuais 

documentos nos quais já estão previstas a proteção dos “novos” direitos fundamentais. Os 

exemplos são as Constituições da Bolívia, do Equador, da Venezuela, do Brasil, do Peru
79

. 

Todas constituições como a brasileira nas quais estão previstas a proteção do meio ambiente, 

do direito do consumidor, da criança e do adolescente, da mulher, do convívio pacífico entre 

os povos, entre outras demandas transnacionais, além da previsão da formação de uma 

comunidade latino americana de nações. 

Não cabe dúvida que a UNASUL é um futuro espaço para a proteção transfronteiriça das 

demandas aqui estudas. Certamente o Tratado da UNASUL é somente a primeira pedra da 

construção desse espaço sul-americano de proteção dos “novos” direitos fundamentais. O 

principal desafio para a região e para o todo o planeta no século XXI é exatamente o 

tratamento que deve ser dado a questões tão fundamentais como a do meio ambiente, do 

direito do consumidor, do trabalhador transfronteiriço, da distribuição sustentável e 

democrática da energia entre outras já previstas no Tratado da UNASUL de Brasília, 

documento que entrou em vigor exatamente no dia do catastrófico terremoto do Japão: 11 de 

março de 2011 (sugestiva coincidência!). Evidentemente que o caso exemplar do que está 

ocorrendo atualmente com as usinas nucleares do Japão é emblemático no sentido de que uma 

nação não está sozinha num problema planetário. Os desafios para o século XXI são muitos e 

a sobrevivência da espécie humana é uma demanda transnacional que deve ser tratada a partir 

de organizações regionais como a União de Nações Sul-Americanas. 

  

7. Considerações finais. 

  

O processo de internacionalização tradicional dos direitos humanos, a partir da criação dos 

sistemas internacionais de proteção dos direitos humanos – universal: ONU e regionais: OEA 

e Conselho de Europa – não têm se mostrado suficientes para a proteção dos direitos 

fundamentais de primeira e segunda geração e nem o serão para questões mais complexas 

como os de terceira geração. Fica então evidente a necessidade de criação de um espaço 

transnacional para que a Comunidade Internacional possa proteger questões tão urgentes para 

o ser humano como a paz entre as nações, a defesa do consumidor global, o meio ambiente 

para a atual e as futuras gerações, o crime organizado internacionalmente e outras novíssimas 

questões relacionadas com novas tecnologias como a biotecnologia – evolução da medicina – 

e o ciberespaço mundial. 

Os direitos fundamentais de terceira geração também são reivindicações dos mais débeis, 

quando vemos que questões como a paz, o meio ambiente, o consumo, a proteção da criança e 

do adolescente, do idoso etc., são mais débeis que os interesses econômicos das grandes 

corporações e dos Estados centrais. Quando estão em jogo interesses econômicos dos mais 

poderosos sabemos que prevalecem quase sempre a vontade dos de sempre. Como o 

vulnerável súdito do estado absoluto, como o desprotegido trabalhador no estado liberal de 

direito do século XIX, o cidadão atual tem a necessidade de ver suas demandas fortalecidas 

pela construção de um espaço transnacional que venha a proteger suas demandas mais 

recentes (“novos” direitos). 
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A evidente crise da democracia e do Estado nacional leva a que devam ser pensadas novas 

possibilidades para regular e renovar as questões de cidadania. A União Européia certamente 

é o exemplo de transnacionalização que superou a questão puramente econômica e com 

respeito à decisão das maiorias e de uma sublime invocação, consideração e respeito aos 

direitos fundamentais mudou o rumo de futuras alianças transnacionais. 

O fenômeno da transnacionalidade é mais bem caracterizado então como conseqüência do 

processo de especificação. Como um fenômeno recente e que está interligado aos chamados 

“novos” direitos, novos direitos fundamentais, que para sua efetividade devem ter um 

tratamento transfronteiriço a partir de organizações regionais como a União de Nações Sul-

Americanas. 
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sobre o direito à paz em: RUIZ MIGUEL, Alfonso. Tenemos derecho a la paz? Anuario de 

Derechos Humanos, n. 3, 1985, p. 397-434. 

8 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales, p. 146. 
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um excelente legado, em: GONZÁLEZ AMUCHASTEGUI, Jesús. Autonomía, dignidad y 
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inteligente e madura crítica em WALLERSTEIN. Immanuel. O universalismo Europeu: a 

retórica do poder. São Paulo: Boitempo, 2007. Da mesma forma impossível não citar a 

interessantíssima e atual crítica de Joaquín Herrera Flores em: HERRERA FLORES, Joaquín. 

Los derechos humanos como productos culturales: crítica del humanismo abstracto. 

Madrid: Catarata, 2005. 
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os diferentes autores de teoria geral dos direitos humanos discutem sua validade há algumas 

décadas. Conferir: BOBBIO, Norberto. Presente e futuro dos direitos do homem. In: ______. 

A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 

25-47. 

12 Uma das primeiras dificuldades que apresenta o tema dos direitos é quanto a sua 
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fenômeno dos direitos fundamentais. Por exemplo, atualmente a expressão direito natural 

deve ser considerada como um termo histórico que significa ainda uma pretensão moral 

justificada não positivada como Direito. Em nossa opinião duas são as expressões mais 

corretas para serem usadas atualmente: direitos humanos e direitos fundamentais. 

Respaldamos nossa opinião no consenso geral existente na doutrina especializada no sentido 

de que o termo direitos humanos se utiliza quando fazemos referência àqueles direitos 

positivados nas declarações e convenções internacionais, e o termo direitos fundamentais para 

aqueles direitos que aparecem positivados e garantidos no ordenamento jurídico de um 

Estado. Da mesma forma que os distintos autores quando se referem à história ou à filosofia 

dos direitos humanos, usam, de acordo com suas preferências, indistintamente os aludidos 

termos. Então, para efeitos do presente trabalho sobre transnacionalidade as expressões 

direitos fundamentais e direitos humanos são sinônimas. Sobre o assunto e o consenso 

terminológico: PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Derechos Humanos, Estado de Derecho y 

Constitución. 9. ed. Madrid: Tecnos, 2005. p. 31; BARRANCO, Maria del Carmen, El 

discurso de los derechos: Del problema terminológico al debate conceptual. Madrid: 

Dykinson, 1992. p. 20; e SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 

Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 33. 
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13 Este seria um processo diacrônico, ao mesmo tempo inicial e ainda atual que explica além 

do surgimento do ideal dos direitos fundamentais na Modernidade, também a constante 

transformação dos mesmos e sua adaptação às questões aqui estudas. Ver: GARCIA, Marcos 

Leite. O processo de formação do ideal dos direitos fundamentais: alguns aspectos destacados 

da gênese do conceito. In: XIV Congresso Nacional do Conpedi, 2005, Fortaleza, CE. Anais. 

Disponível em: http://www.org/manaus/arquivos/Anais/Marcos%20Leite%20Garcia.pdf>. 

Acesso em: 27 abr. 2009. 

14 Entre outros trabalhos do professor espanhol, ver: PECES-BARBA, Gregorio. Las líneas 

de evolución de los derechos fundamentales. In: _____. Curso de Derechos Fundamentales: 

teoría general. Madrid: Universidad Carlos III de Madrid, 1995. p. 146-198. 

15 Certamente que a única organização na qual a internacionalização dos direitos humanos há 

dado frutos mais positivos, com uma visível autoridade supranacional, tenha sido no marco do 

sistema de proteção do Conselho de Europa, devido a que são sociedades mais homogêneas 

em sua cultura política e jurídica. 

16 Para Carlos de Cabo Martín a solidariedade é um princípio básico do constitucionalismo 

do Estado social como contraponto de que a insolidariedade é um suposto básico do 

constitucionalismo liberal. CABO MARTÍN, Carlos de. Teoría Constitucional de la 

solidariedad. Madrid: Marcial Pons, 2006. Respectivamente p. 45- 107 e p. 39-44. 

17 AÑON ROIG, Maria José. Necesidades y Derechos. Madrid: Centro de Estudios 

Constitucionales, 1994. p. 45. 

18 Muito outros exemplos poderiam ser aludidos, como o clássico exemplo de uma guerra 

entre duas nações, violação do pretendido por alguns doutrinadores “novo” direito à paz, 

certamente trata-se de um outro caso de violação de um direito humano difuso exatamente 

porque uma guerra entre dois países poderá envolver outros países ou toda uma região ou 

mesmo a maioria dos países do globo terrestre e certamente trará conseqüências a todo o 

planeta sejam estas humanitárias, econômicas e/ou até ambientais. 

19 Segundo se sabe em um livro de 1956, o primeiro autor a falar em um Direito 

Transnacional (Transnational Law) é o professor da Universidade de Colúmbia Philip C. 

Jessup. Conferir: JESSUP, Philip C. Direito Transnacional. Rio de Janeiro: Ed. Fundo de 

Cultura, 1965. 

20 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do 

Estado e do Direito Transnacional. v. 14, n. 1, jan./jun. 2009, p. 5. 

21 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do 

Estado e do Direito Transnacional. p. 6. 

22 CRUZ, Paulo Márcio; BODNAR, Zenildo. A transnacionalidade e a emergência do 

Estado e do Direito Transnacional. p. 6. 

23 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. 

Cizur Menor: Editorial Aranzadi, 2006. p. 28. 
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24 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos humanos. p. 

29. 

25 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. In: ______. A era dos direitos. Tradução de 

Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. p. 62-63. 

26 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. Madrid: Dykinson, 

2004. p. 120. 

27 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. p. 63. 

28 Para o professor Antonio-Enrique Pérez Luño o que caracteriza o direito da pós-

modernidade são as questões que fazem parte de sua classifica de direitos fundamentais de 

terceira geração. PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los derechos 

humanos. p. 53. 

29 Será o professor Florestan Fernandes quem melhor explicará as origens da Modernidade 

no Brasil: “(...) a ordem escravocrata e senhorial não se abriu facilmente aos requisitos 

econômicos, sociais, culturais e jurídico-político do capitalismo. Mesmo quando eles se 

incorporavam aos fundamentos legais daquela ordem, eles estavam condenados à ineficácia 

ou a um entendimento parcial e flutuante, de acordo com as conveniências econômicas dos 

estamentos senhoriais”. No mesmo sentido, segue o professor paulista “(...) Aqui cumpre 

ressaltar, em especial, a estreita vinculação que se estabeleceu, geneticamente, entre 

interesses e valores sociais substancialmente conservadores (ou em outras terminologias: 

particularistas e elitistas) e a constituição da ordem social competitiva. Por suas raízes 

históricas, econômicas e políticas, ela prendeu o presente ao passado como se fosse uma 

corrente de ferro. Se a competição ocorreu, em um momento histórico, para acelerar a 

decadência e o colapso da sociedade de casta e estamentos, em outro momento ela irá 

acorrentar a expansão do capitalismo a um privatismo tosco, rigidamente, particularista e, 

fundamentalmente, autocrático, como se o „burguês moderno‟ renascesse das cinzas do 

„senhor antigo‟”. FERNANDES, Florestan. A revolução burguesa no Brasil: Ensaio de 

interpretação sociológica. São Paulo: Zahar, 1975. Respectivamente p. 151 e p. 167-168 (grifo 

acrescentado). 

30 FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3.ed., 

São Paulo: Editora Globo, 2001. 

31 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Tradução de Perfecto A. 

Ibáñes e Andréa Greppi. Madrid: Trotta, 1999. 

32 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 120-122. 

33 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121. 

34 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121. 

35 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. p. 181. 

36 PECES-BARBA, Gregorio. Lecciones de Derechos Fundamentales. p. 121-122. 
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37 Como sabemos a União Européia atribui uma importância especial ao respeito pelos 

direitos humanos com base nos artigos 6º, 7º e 13 do Tratado de Maastricht e de acordo com 

sua Carta dos Direitos Fundamentais. O caso da República da Turquia é emblemático com 

relação ao tema dos direitos humanos no seio da União Européia. Desde que a Turquia aspira 

fazer parte da organização continental tem obtido sucessivas negativas da mesma. Os 

principais motivos alegados para não integração da Turquia na Europa são as questões das 

violações dos direitos humanos no país, na repressão aos separatistas curdos e no conflito da 

ilha de Chipre. Como tentativa de uma aproximação ao padrão europeu em questões de 

direitos humanos o país tomou algumas providências, a se destacar: em 2002 aboliu a pena de 

morte; em 2004 aprovou um novo código penal que reprime a violência contras as mulheres e 

a tortura. Mesmo com todos os esforços citados, entre outros na área econômica, a Turquia 

ainda não conseguiu convencer aos especialistas da União Européia que o respeito aos direitos 

humanos fazem parte de uma prática diária de sua sociedade. Pesa contra a Turquia além da 

questão curda, dos acontecimentos do Chipre e do não reconhecimento do genocídio de 

armênios praticado pelo Império Turco-Otomano em 1915, o fato de que se teme uma onda de 

emigração para a Europa Ocidental por parte de seus cidadãos depois de seu ingresso na 

União Européia. 

38 Por exemplo: o professor Wolkmer classifica as questões relativas à biotecnologia como 

direitos humanos de quarta geração e o Direito à informática como de quinta geração. Ver: 

WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução aos fundamentos de uma Teoria Geral dos “novos” 

Direitos. In: _____; LEITE, José Rubens Morato (orgs.).Os “novos” Direitos no Brasil: 

natureza e perspectiva. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 1-30. 

39 As três gerações estariam baseadas nos seus três fundamentos oriundos da Revolução 

Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade no sentido contemporâneo de solidariedade. 

Como foi visto as gerações dos direitos fundamentais, dependendo do autor podem ser três, 

quatro ou até cinco. Como já ficou claro, nossa preferência é pela divisão mais tradicional que 

em principio está exposta em três gerações nos moldes da divisão apresentada originalmente 

por Karel Vasak, que foi quem criou o termo “gerações de direitos” em 1979 (VASAK, Karel. 

Pour une troisième génération des droits de l‟homme. In: SWINARSKI, Chistophe (ed.). 

Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in honour of 

Jean Pictet. Genève - The Hague: ICRC - M. Nijhoff, 1984, p. 837-839). Ditas gerações foram 

muito bem complementadas por Norberto Bobbio (BOBBIO, Norberto. A era dos direitos, p. 

5-7) e atualmente excelentemente desenvolvidas e defendidas pelo professor Antonio-Enrique 

Pérez Luño (PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los Derechos 

Humanos, p. 25-48). 

40 Como o faz Ingo Sarlet, conferir: SARLET, Ingo Wolfgang. Eficácia dos Direitos 

Fundamentais. p. 38-60. 

41 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. Concepto e concepción de los derechos humanos. 

DOXA, Alicante-Espanha, n. 4, 1987. p. 56. 

42 Assim explicava o professor espanhol em suas aulas. PECES-BARBA, Gregorio. 

Concepto y fundamentación de los Derechos Humanos. Anotaciones de clases por alumnos 

del año académico 1988-1989. Asignatura del Curso de Doctorado en el Programa de 

Derechos Fundamentales - Instituto de Derechos Humanos – Universidad Complutense de 

Madrid. 
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43 Pensamos que melhor que as expressões gerações ou dimensões (como leciona Ingo 

Sarlet) seria melhor utilizar a expressão grupos históricos de direitos fundamentais ou, ainda, 

somente grupos de direitos fundamentais. Grupos estes resultantes das linhas de evolução dos 

direitos fundamentais e de seus respectivos valores da trilogia da Revolução Francesa: 

processo de positivação – liberdade; processo de generalização – igualdade; processo de 

especificação – fraternidade no sentido contemporâneo de solidariedade. 

44 Ver: GARCIA, Marcos Leite. Efetividade dos direitos fundamentais: notas a partir da 

visão integral de Gregorio Peces-Barba. In: MARCELLINO JR. Julio Cesar; VALLE, Juliano 

Keller do. Reflexões da pós-modernidade: Estado, Direito e Constituição. Florianópolis: 

Conceito, 2008. p. 189-209. 

45 PEREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La tercera generación de los Derechos Humanos, p. 

25-48. 

46 PECES-BARBA, Gregorio. Curso de Derechos Fundamentales. p. 113-144. 

47 Encontramos em María Eugenia Rodríguez Palop uma bela definição do directo à paz: “El 

derecho a la paz podría suponer el derecho de un Estado (entendido, en sentido moral, como 

el derecho de todos y cada uno de sus ciudadanos) a no ser agredido violentamente por otros 

y, quizás también, el derecho frente al Estado de requerir la adopción de una política lícita 

mediante la cual no se ponga en peligro o se violen los derechos de terceras personas 

existentes o posibles y, en concreto, el de objeción de conciencia al servicio militar (aunque 

este último caso se canaliza por medio del ejercicio de las libertades civiles y se configure 

como un derecho de primera generación)”. RODRÍGUEZ PALOP, María Eugenia. La nueva 
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Resumo:  

A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas representa importante avanço para o reconhecimento 

dos direitos coletivos dos povos tradicionais no plano internacional. Representa também importante modificação 

na estrutura dos direitos humanos, pois visa superar sua base individualista e liberal. A Declaração Universal 

rompe com uma perspectiva assimilacionista, integracionista e exógena aos indígenas para uma passagem ao 

reconhecimento de sua diversidade e da sua dignidade como povo, pois a autodeterminação é a principal 

reivindicação desses povos, que lutam pelo reconhecimento dos seus direitos individuais e coletivos no plano 

internacional. Na perspectiva dos direitos humanos como processo histórico e coletivo de luta, três aspectos 

continuam a ser centrais para os povos indígenas, sobre os quais é preciso avançar: proteção do conhecimento 

tradicional, luta pela terra e representação nos organismos internacionais. A Declaração ofereceu vários avanços 

na instrumentalização dessa luta, mas há necessidade de os Estados adotarem efetivamente medidas que 

sustentem os direitos nela estabelecidos.  

 

Abstract. 

The Universal Declaration of the Rights of Indigenous Peoples represents an important advance for the 

recognition of collective rights of traditional peoples internationally. It also represents an important modification 

of the structure of human rights since it aims at overcoming his liberal and individualistic basis. The Universal 

Declaration breaks with an assimilationist, integrationist view, exogenous to the Indians, in the name of a 

passage to recognition of their diversity and their dignity as people, for self-determination is the main demand of 

these people, fighting for recognition of their individual and collective rights at the international level. From the 

perspective of the human rights as a collective and historical process of struggle, three aspects remain central to 

indigenous peoples, about which advance is needed: protection of traditional knowledge, the struggle for land 

and representation in international organizations. The statement offered several advances in instrumentation that 

fight, but there is need for States to adopt effective measures to support the rights therein. 
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Sumário: Introdução. 1. O renascimento dos direitos coletivos. 2. Antecedentes normativos: a gradativa 

superação do assimilacionismo no campo internacional. 3. O longo caminho da Declaração Universal dos 

Direitos dos Povos Indígenas. 4. A Declaração dos povos indígenas como marco dos direitos humanos coletivos. 

5. A representação dos povos indígenas perante os organismos internacionais. 6. Considerações finais. 7. 

Referências bibliográficas. 

 

Não necessito compreender o outro, quer dizer, reduzi-lo ao 

modelo de minha própria transparência, para viver com esse 

outro ou construir algo com ele (GLISSANT 1, 2002, p. 63, 

apud HERRERA FLORES, 2009, p. 8).  

 

Introdução 

A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, aprovada pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, representa uma transformação fundamental das 

relações jurídicas dos Estados Nacionais com seus povos, embora poucos efeitos práticos 

ainda possam ser vistos. É certo, entretanto, que algo de inovador e de inquietante foi 

colocado à mostra. Cumpre refletir sobre seus impactos e dar efetividade a seus preceitos, até 

porque inúmeras e injustificadas resistências se levantam contra sua aplicação. 

Fruto de uma crescente preocupação com os direitos coletivos, inclusive no 

plano internacional, a Declaração constitui importante instrumento de luta jurídica pela 

dignidade de vários povos. Sem a ingenuidade de imaginar que apenas o instrumento jurídico 

seja suficiente para transformar a realidade social, há que se reconhecer que irrompeu um 

novo marco no direito internacional, o que poderá contribuir para uma alteração mais 

profunda das relações dos Estados com suas minorias. 

Pretende-se neste texto expor o caminho histórico do reconhecimento dos 

direitos dos povos indígenas, desde as bases jurídicas que produziram o reconhecimento dos 

direitos coletivos até a promulgação da Declaração Universal dos Direitos dos Povos 

Indígenas. Também se pretende analisar os principais méritos do texto e seus problemas, em 

especial o relevante aspecto da representação dos povos indígenas perante os organismos 

internacionais, ponto nodal para que se alcance a efetividade das respectivas normas. 

                                                 
1 GLISSANT, E. Introducción a una poética de lo diverso. Barcelona: Ediciones del Bronce, 2002. 
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1. O renascimento dos direitos coletivos 

Embora tenham sido muito variadas as concepções de Estado defendidas ou 

adotadas nos séculos XVIII e XIX, é possível perceber nesse período uma tendência de 

abarcar no âmbito estatal todos os aspectos coletivos da sociedade. Sociedade e Estado 

tenderiam a se equivaler ou, por vezes, a se confundirem, pois no Estado estariam 

representadas todas as vontades individuais, e o Estado seria a auto-organização da própria 

sociedade. Nessa perspectiva, juridicamente a sociedade seria apenas um conjunto de 

indivíduos vinculados a um Estado. E o direito internacional seria, basicamente, um palco das 

relações entre Estados, das quais estava excluída qualquer preocupação com os indivíduos ou 

com os grupos sociais, estes submetidos ao poder soberano e às regras jurídicas dos 

respectivos entes estatais. Disciplinar interesses de grupos e indivíduos por meio do direito 

internacional seria absurdo, pois seria uma interferência na soberania dos Estados Nacionais. 

O pós-guerra do século XX, entretanto, deu início a uma nova concepção do 

Direito Internacional. A criação da ONU, em 1945, foi acompanhada de crescente 

preocupação com os direitos humanos, evidenciada na Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, de 1948. As atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial tornaram 

inaceitável o terror colonialista, pois a mortandade agora não ficava adstrita a um local 

distante e a um povo exótico e desconhecido. A barbárie fez-se presente e visível. 

Esse novo direito internacional, todavia, ficou marcado em seu nascedouro por 

uma tendência que ainda o persegue: a de se conceberem os direitos humanos por meio de 

documentos voltados à proteção do indivíduo, filtrado pelo prisma abstrato da liberdade e da 

igualdade. Essa configuração dos direitos humanos nunca foi imune a críticas. Com efeito, na 

perspectiva individualista em que por muitos são invocados, os direitos humanos atuam nas 

consciências como se pudessem “preencher o vazio deixado pelo socialismo” (SANTOS, 

2008, p. 433) ou como se estivessem predestinados a compensar a eliminação dos 

fundamentos teológicos da discursividade moderna. Essa neometafísica enrustida só poderia 

se apresentar acompanhada dos conhecidos, e já exaustivamente criticados, elementos de 

dominação social que a acobertam2. A concepção dos direitos humanos como um invariante 

cultural ou um elemento transcultural da humanidade não esconde seu componente 

                                                 
2 “Historicamente, as culturas hegemônicas tentaram fechar-se sobre si mesmas e apresentar o outro como o 
bárbaro, o selvagem, o incivilizado e, como consequência, suscetível de ser colonizado pelo que se 
autodenomina civilização” (HERRERA FLORES, 2009, p. 2). 
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ideológico: o liberalismo3 e os ideais da sociedade burguesa, até porque, por qualquer 

perspectiva que se tome, o “nós” só pode existir a partir do aparecimento do “eles”. 

Essa nova visão jurídica tornou possível, logo após a Segunda Guerra Mundial, 

uma política dúplice e bem ao gosto da polaridade típica da guerra fria: invisibilidade das 

atrocidades cometidas pelos “amigos” e supervisibilidade das cometidas pelos “inimigos”. 

Visibilidade das atrocidades cometidas contra os aliados e invisibilidade das cometidas pelos 

ditadores amigos ou pelos pais das nações “civilizadas”. De outra parte, subjacente a esse 

discurso político, os direitos humanos passaram a ser vistos como um valor dos países 

centrais, uma dádiva4 concedida aos países periféricos. Assim, os países mais “atrasados” em 

matéria de direitos humanos passaram a ter um ideal a ser perseguido: a concepção européia e 

norte-americana de como viver em sociedade, ou seja, os ideais do liberalismo burguês. Por 

isso, tornou-se possível falar mais recentemente em “intervenção humanitária” ou até em 

“bombas humanitárias”5, como a se que verificou recentemente na Líbia. 

O discurso dos direitos humanos pelo prisma individualista, entretanto, não 

pode ser acusado de totalmente vazio nem de hipócrita. “À luz da universalidade dos direitos 

humanos, atentou-se para a importância da prevalência do princípio da não-discriminação” 

(TRINDADE, 1997, p. 227), e a partir daí se construiu a proteção dos grupos vulneráveis, 

entre os quais os indígenas. O esforço muitas vezes heróico de pessoas e de instituições 

contribuiu, em vários aspectos, para a melhoria das condições de vida de muitos oprimidos e 

pela disseminação de uma nova mentalidade, mas esse esforço cedo mostrou sua 

insuficiência. Isso se dá porque, pelo filtro prismático da individualidade, os direitos humanos 

                                                 
3 “A marca ocidental, ou melhor, a marca ocidental liberal do discurso dominante dos direitos humanos pode ser 
facilmente identificada: na Declaração Universal de 1948, elaborada sem a participação da maioria dos povos do 
mundo; no reconhecimento exclusivo de direitos individuais, com a única excepção do direito colectivo à 
autodeterminação, o qual, no entanto, foi restringido aos povos subjugados pelo colonialismo europeu; na 
prioridade concedida aos direitos cívicos e políticos sobre os direitos econômicos, sociais e culturais; e no 
reconhecimento do direito de propriedade como o primeiro e, durante muitos anos, o único direito econômico” 
(SANTOS, 2008, p. 444). 
4 Toda dádiva visa a uma retribuição, conscientemente ou não. “A dádiva não retribuída torna mais inferior 
aquele que a aceitou, sobretudo quando é recebida sem espírito de retorno. [...] A caridade é mais injuriosa para 
aquele que a aceita, e todo o esforço da nossa moral tende a suprimir a proteção inconsciente e injuriosa do rico 
‘caritativo’” (MAUSS, s/d, p. 175). 
5 “A ordem internacional não se pode calar quando o Estado, em nome de sua soberania, exerce-a de modo 
truculento e desrespeitoso aos Direitos Humanos de seus concidadãos. Isto, com certeza, decorre da igualdade 
entre os povos e a mundialização por qual perpassam as nações e as alterações nas relações jurídicas” 
(GONÇALVES, 2001, p. 174). Esse pensamento parte da ideia de que “o processo de mundialização e 
globalização vem refletindo na formação e necessidade de se constituir, pelos direitos de integração, um 
processo de reconhecimento dos direitos universais, em especial, dos Direitos Humanos” (GONÇALVES, 2001, 
p. 162). 
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se associam ao conceito de tutela, de modo a inserir a figura do “pai protetor” e todo o sistema 

de dominação, resistência e de violações que daí decorre6. 

Por influxo dessa insuficiência, ao mesmo tempo em que a proteção dos 

direitos humanos individuais se expandiu e se generalizou7, o século XX também fez irromper 

uma busca de novos atos normativos e de políticas voltadas para grupos sociais, para os 

valores coletivos, em uma tentativa de regulamentar não apenas as necessidades concretas, 

básicas e específicas dos indivíduos, mas também os valores, as necessidades e os bens 

culturais das coletividades que integram, principalmente das minoritárias. Opera-se, 

gradativamente, uma verdadeira transformação na garantia dos direitos fundamentais, das 

coletividades e dos indivíduos. Principia assim o reconhecimento da multiculturalidade e da 

pluralidade jurídica, o reconhecimento da desigualdade concreta dos indivíduos, da 

diversidade das identidades coletivas humanas8 e de uma nova e apropriada percepção da 

dignidade humana. No direito internacional são aprovados nas últimas décadas do século XX 

vários tratados e convenções que passam a abordar temas referentes a grupos e, ao mesmo 

tempo, vários ordenamentos jurídicos estatais passam a também abordar direitos coletivos dos 

mais variados. 

A progressiva preocupação da comunidade internacional com direitos coletivos 

permitiu o avanço da luta dos indígenas pelo reconhecimento dos seus direitos como povos. 

Compelidos à condição de meros indivíduos e de subcidadãos dos Estados, nos quais 

geralmente nem gozam de todos os direitos individuais, aos indígenas nunca foi suficiente a 

enunciação dos direitos do homem. Os indígenas, que o sentiram na própria carne, sabem 

muito bem que “os direitos humanos de alguns e de algumas podem ser as condições 

desumanas de outros e outras” (CLAVERO, 1997, p. 190). Depois de séculos de terror 

colonialista, sob o qual pereceram mais de 500 milhões de indígenas em todo o mundo, 

                                                 
6 De fato, “toda a história do Direito brasileiro em relação à tutela dos direitos indígenas nos oferece um triste 
espetáculo de como o Direito, o legislador e o jurista imaginam, criam, inventam soluções de proteção e o 
Estado, pelo Poder Executivo ou Judiciário, é capaz de minar, corroer e deformar a ponto de transformar um 
instituto tão altruísta, tão profundamente humano como a tutela, substituta do pai, que deveria estar carregada de 
amor, em instrumento de opressão, porque longe de assistir o tutelado como se fosse um filho, o usurpa, como se 
fosse um inimigo derrotado” (SOUZA FILHO, 1998, p. 108-109). 
7 “Tais expansão e generalização também possibilitaram que se voltasse atenção aos direitos atinentes a distintas 
categorias de pessoas protegidas, tidas como necessitadas de proteção especial, o que levou ao enunciado de, 
e.g., direitos dos trabalhadores, direitos dos refugiados e dos apátridas, direitos humanos da mulher, direitos da 
criança, direitos dos idosos, direitos dos inválidos, direitos dos povos indígenas” (TRINDADE, 1997, p. 358).  
8 O princípio iluminista da igualdade “não serve para proteger a maior parte dos direitos que querem os 
indígenas resguardar, que são por um lado o de serem diferentes dos demais e por outro que este direito à 
diferença não se refere, no mais das vezes, a garantias individuais, mas sim coletivas” (BARBOSA, 2001b, p. 
437). 
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segundo as estimativas, os povos indígenas puderam sair um pouco da invisibilidade a que 

foram submetidos e puderem começar a reivindicar um tratamento humano.  

2. Antecedentes normativos: a gradativa superação do assimilacionismo no 

campo internacional 

O direito internacional passou, a partir dos meados do século XX, a se 

preocupar com os povos indígenas, mas, de início, a preocupação era ainda assimilacionista e 

individualista. Um dos primeiros documentos internacionais a se referir aos indígenas foi a 

Convenção 107 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, adotada em 1957, relativa à 

proteção e à integração das populações indígenas e de outras populações tribais ou semitribais 

nos países independentes. Essa convenção foi internalizada no Brasil pelo Decreto 58.824, de 

14/7/1966, e seu texto contém idéias de uniformização jurídica e de assimilação. O item 1 do 

art. 1º, por exemplo, estipulava que competia “principalmente aos governos por em prática 

programas coordenados e sistemáticos com vistas à proteção das populações interessadas e 

sua integração progressiva na vida dos respectivos países”. A natureza liberal da proposta e o 

ideário individualista da dignidade da pessoa humana podem ser percebidos no item 3 do art. 

2º da Convenção 107, pois fica claro que teria “por objetivo o desenvolvimento da dignidade, 

da utilidade social e da iniciativa do indivíduo”. Esse ideário influenciou a atuação dos 

organismos internacionais por muito tempo, inclusive o Banco Mundial, cuja política sempre 

foi de fornecimento de projetos de “desenvolvimento progressivo”, com a finalidade de 

aculturação gradual dos povos tradicionais. 

A Convenção 107 não utilizava a expressão “povos indígenas”, mas 

“populações indígenas”. Ainda assim, em vista da necessidade de compatibilizar esse 

instrumento com o Pacto Internacional sobre Direitos Civis de 1966 9, surgiu a discussão 

sobre as possíveis interpretações de critérios de referencialidade do conceito de “povos” e da 

forma de exercício dessa autodeterminação. Esse Pacto, em seu art. 1º, estipula que “Todos os 

povos têm direito à autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu 

estatuto político e asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural”. 

Esse dispositivo constituiu um avanço expressivo, pois fica claro no item 3 do art. 1º que o 

conceito de Estado não se confunde com o de povo, embora não fique explícito o 

reconhecimento dos direitos coletivos dos povos, porquanto as garantias estão ainda mais 

                                                 

9 Resolução 2.200-A, da ONU. Adotado no nosso direito interno pelo Decreto Legislativo 226, de 12 de 
dezembro de 1991 e promulgado pelo Decreto 592, de 6 de julho de 1992. 
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dirigidas aos “indivíduos”. 10 Ainda assim, a partir daí o princípio da autodeterminação dos 

povos, já presente na Carta das Nações Unidas de 1945 (art. 1º, item 2), passou a estar 

vinculado aos direitos humanos e à liberdade de um povo livremente decidir sobre sua 

organização política, visando ao seu desenvolvimento econômico, social e cultural. Talvez 

por isso tenha esse Pacto demorado tanto tempo para ser adotado pelo Brasil. 

Tanto o Pacto Internacional dos Diretos Civis e Políticos como o Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais11 representaram uma modificação 

substancial na concepção dos instrumentos normativos internacionais. O primeiro desses 

documentos contém uma regra significativa e extremamente importante para as minorias: 

Art. 27. Nos Estados em que haja minorias étnicas, religiosas ou lingüísticas, as 

pessoas pertencentes a essas minorias não poderão ser privadas do direito de ter, 

conjuntamente com outros membros de seu grupo, sua própria vida cultural, de 

professar e praticar sua própria religião e usar sua própria língua. 

Percebe-se nesses pactos um início de reconhecimento dos direitos coletivos 

dos povos minoritários12. Avanços mais significativos para os povos indígenas, contudo, só 

ocorreram a partir da Convenção 169 da OIT, adotada em Genebra, em 27/6/1989, que 

substituiu a Convenção 107. Essa Convenção estabelece que a “consciência de sua identidade 

indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para determinar os 

grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção” (item 2 do art. 1º) e 

considerou indígenas os que descendem de “populações que habitavam o país ou uma região 

geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização ou do 

estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for sua situação jurídica, 

conservam todas as suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e políticas, ou 

parte delas” (item 1, “b”, do art. 1º). Essa Convenção também reconhece a igualdade, a 

especificidade desses povos, e o direito de exercício de auto-regulação de suas instituições, 

                                                 
10 Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos: Art. 2º. “1. Os Estados Partes do presente pacto 
comprometem-se a respeitar e garantir a todos os indivíduos que se achem em seu território e que estejam 
sujeitos a sua jurisdição os direitos reconhecidos no presente Pacto, sem discriminação alguma por motivo de 
raça, cor, sexo. língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, situação 
econômica, nascimento ou qualquer condição.” 
11 Aprovado, no nosso direito interno, também pelo Decreto Legislativo 226, de 12 de dezembro de 1991 e 
promulgado pelo decreto 591, de 6 de julho de 1992. 
12 Em 18/12/1992 a ONU aprovou (Resolução 47/135) a Declaração sobre os Direitos de Pessoas pertencentes a 
Minorias Nacionais, ou Étnicas, Religiosas ou Lingüísticas, que aprofunda essa proteção, cujo item 5 do art. 2º 
praticamente repete o art. 27 do Pacto de 1966, mas acrescenta no item 1 do seu art. 3º que “As pessoas 
pertencentes a minorias poderão exercer seus direitos, inclusive os enunciados na presente Declaração, 
individualmente bem como em conjunto com os demais membros de seu grupo, sem discriminação alguma”. 
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seu desenvolvimento econômico, suas formas de vida cultural e espiritual, dentro do Estado 

em que vivem.  

A Convenção 169 estabelece, por exemplo, que “governos deverão assumir a 

responsabilidade de desenvolver, com a participação dos povos interessados, uma ação 

coordenada e sistemática com vistas a proteger os direitos desses povos e a garantir o respeito 

pela sua integridade” (art. 2º) e para isso os governos têm de garantir os direitos de 

propriedade e posse das terras tradicionalmente ocupadas, do uso e preservação dos recursos 

naturais nelas encontrados, bem como de acesso a serviços de saúde e de educação básicos, 

observando suas necessidades particulares (art. 14). 

Outro aspecto significativo é que a Convenção 169 da OIT substituiu o termo 

“populações” 13, por “povos indígenas”. Embora tenha sido ressalvado (item 3 do art. 1º) que 

o termo “povos” não poderia ser interpretado para gerar implicações ligadas ao direito 

internacional, esse foi um dos aspectos que mais resistência acarretou nos meios 

conservadores do Brasil, e foi um dos vários entraves que retardou a aplicação desse 

instrumento em nosso País. 

Com efeito, a Convenção 169 da OIT, doze meses após as duas ratificações 

mínimas exigidas, entrou em vigência no plano internacional em 05 de setembro de 1991. O 

Projeto de Decreto Legislativo foi aprovado pela Câmara em 1993, mas ficou parado no 

Senado até 2000, quando a Comissão de Constituição e Justiça o aprovou com uma emenda 

que pedia a supressão dos termos “povos” e “território”, com a justificativa de que feriam a 

soberania nacional e a Constituição da República, que define as terras indígenas como 

propriedade da União com usufruto dos povos indígenas. A Convenção só viria a ser 

ratificada pelo Brasil em 2002 e internalizada pelo Decreto 5.051, de 19/4/2004, publicado em 

20/4/2004. 

Ao declarar expressamente a obrigação estatal de reconhecer a autonomia dos 

povos e de garantir propriedade e posse das terras, a Convenção 169 da OIT parece gerar uma 

aparente contradição com a Constituição da República, a qual estipula (art. 20, XI) que as 

terras indígenas pertencem à União. Essa tensão é apenas aparente, pois conjugado esse 

dispositivo com o art. 231, que atribui aos índios “os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam”, fica evidente que o art. 20, XI, da Constituição atribui à União o 

dever de proteger as terras indígenas, ou seja, cria uma “propriedade vinculada ou propriedade 

                                                 
13 Ainda referidos no art. 22, XIV e no art. 129, V, da Constituição da República, conquanto o art. 210, § 2º, 
prefira “comunidades indígenas” e o art. 231, § 5º, utilize “grupos indígenas”. 
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reservada” (SILVA, 1993, p. 46). A posse permanente, inequivocamente, é das populações 

indígenas (art. 231, § 2º).  

Com a Convenção 169 se torna possível falar de “povos indígenas” como 

categoria analítica para fins jurídicos e também como expressão de identidade. De uma 

perspectiva assimilacionista, integracionista e exógena aos indígenas, passa-se gradativamente 

à perspectiva do reconhecimento de sua diversidade e da sua dignidade como povo, em que 

pesem todas as resistências conservadoras, fruto dos interesses econômicos, que ainda se 

predominam no País. 

Outros documentos aprovados por órgãos internacionais multilaterais também 

abordaram a pluralidade, ainda que marginalmente. Exemplo disso é a Convenção Sobre 

Diversidade Biológica14, a qual, embora trate fundamentalmente da questão ambiental, 

reconhece em seu preâmbulo a relevância de se proteger a existência das populações 

indígenas e de suas formas de vida tradicionais para a manutenção do meio ambiente. 

O ápice dessa tendência de reconhecimento dos direitos dos povos tradicionais, 

e dos indígenas em particular, foi a aprovação da Declaração Universal dos Direitos dos 

Povos Indígenas. Não foi, entretanto, um percurso fácil nem tranqüilo e nem é possível 

afirmar que foi totalmente percorrido. Trata-se de uma trilha por terminar. 

3. O longo caminho da Declaração Universal dos Direitos dos Povos 

Indígenas 

O Pacto Internacional dos Diretos Civis e Políticos, de 1966, configurou uma 

moldura conceitual a partir da qual se tornou possível discutir a condição dos indígenas como 

povos e tornou possível alguma reivindicação no plano internacional. Em 1977 realizou-se a 

primeira Conferência Internacional de Organizações Não-Governamentais (ONGs) nas 

Nações Unidas sobre a discriminação dos povos indígenas, na qual, pela primeira vez, os 

grupos indígenas conseguiram ser ouvidos na reivindicação de serem designados como povos, 

e não mais como minoria étnica.  

Com isso se intensificou o movimento pelo reconhecimento dos povos 

indígenas pelo direito internacional, principalmente a partir de 1980, quando se acentua a 

noção de “povos indígenas” como conceito analítico e como categoria de identidade detentora 

                                                 

14 A referida Convenção foi adotada em 5/6/1992, na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o 
Desenvolvimento, ocorrida no Rio de Janeiro, e foi aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto 
Legislativo nº 2, de 1994, de 3/2/1994, com base no art. 49, I, da Constituição da República. Sua entrada em 
vigência no ordenamento jurídico brasileiro, entretanto, só ocorreu por meio do Decreto 2.519, de 16/3/1998 (art. 
84, VIII, da Constituição). 
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de titularidade de direito. Esse fenômeno foi impulsionado por movimentos de direitos 

humanos e de ativismo indígena internacional15. 

O Conselho Econômico e Social das Nações Unidas (ECOSOC), por meio da 

Resolução 1982/34, de 7/5/1982, autorizou o estabelecimento do Grupo de Trabalho sobre os 

Povos Indígenas (WGIP), para desenvolver os padrões de direitos humanos que protegeriam 

os povos indígenas. O Grupo de Trabalho foi criado como resultado do estudo realizado pelo 

Relator Especial da ONU, José R. Martinez-Cobo, que identificou o sério problema da 

discriminação sofrida pelos povos indígenas no mundo, principalmente porque “sob uma 

ideologia de origem colonial, alguns setores reclamam a necessidade de civilizar os grupos de 

cosmovisão primitiva a partir de uma suposição básica de que a cultura moderna é superior à 

primitiva baseando-se em ideia do darwinismo social que fundamentam o prevalecimento dos 

grupos fortes sobre os fracos” (BARBOSA, 2001a, p. 24). 

Em 1985, o Grupo de Trabalho deu início aos preparativos da minuta da 

Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas a partir de vinte 

princípios elaborados pelos índios e suas organizações, em reuniões preparatórias. A primeira 

versão foi elaborada em 1988, mas sofreu sucessivas modificações. O trabalho contou com 

ampla participação de representantes de povos indígenas “uma abertura surpreendente para os 

moldes de atuação da maioria das Comissões da ONU” (BARBOSA, 2001b, p. 376). 

Em consonância com essas idéias, o Banco Mundial, em setembro 1991, 

adotou a diretriz operativa 4.20,16 que define “povos indígenas” de forma mais ampla, e 

passou a atentar para a necessidade de proteger os indígenas contra projetos de 

desenvolvimento que poderiam criar-lhes obstáculos.  

Em 1993 o Grupo de Trabalho chegou a um consenso sobre o texto final da 

minuta da Declaração e o submeteu à Subcomissão de Prevenção da Discriminação e Proteção 

das Minorias. Em 1994, o texto foi aprovado e em seguida enviado à antiga Comissão de 

Direitos Humanos das Nações Unidas. 

                                                 
15 SIMONI, Mariana Yokoya. O reconhecimento dos direitos dos povos indígenas sob a perspectiva 
internacional e a brasileira. Boletim Meridiano 47, 28/4/2009, disponível em 
http://meridiano47.info/2009/04/28/o-reconhecimento-dos-direitos-dos-povos-indigenas-sob-a-perspectiva-
internacional-e-a-brasileira-por-mariana-yokoya-simoni/. Acesso em 12/7/2009. 
16 Um resumo das políticas do Banco Mundial para os povos indígenas pode ser visto em 
http://www.bancomundial.org/temas/resenas/indigenas.htm. A diretriz operativa 4.20, que se encontra em 
processo de revisão, pode ser vista em http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/ 
AttachmentsByTitle/pol_IndigPeoples_Spanish/$FILE/OD420_Spanish.pdf. Acesso em 14/7/2010. 
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A Assembléia Geral da ONU, por meio do item 5 da Resolução 49/214, de 

23/12/199417, exortou a Comissão de Direitos Humanos a analisar o projeto da Declaração 

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas dentro de uma década.  

Em março de 1995, no início da Primeira Década Internacional dos Povos 

Indígenas no Mundo (1995-2004), em razão das resistências apresentadas pelos Estados, a 

Comissão de Direitos Humanos criou um grupo de trabalho para rever a proposta da 

Declaração e ficou garantida às organizações não-governamentais indígenas igualdade com os 

Estados-membros nos trabalhos, o que estabeleceu um precedente para a participação de 

ONGs indígenas nas reuniões anuais do grupo de trabalho. Nos anos seguintes, o grupo de 

trabalho reuniu-se para rever o rascunho e receber propostas dos Estados-membros e das 

ONGs indígenas.  

A Conferência Mundial de Direitos Humanos realizada em Viena, em 1993, 

havia recomendado o estabelecimento de um Fórum permanente para tratar de “assuntos 

indígenas” junto à ONU, mas o Fórum Permanente da ONU para Assuntos Indígenas 

(UNPFII) foi criado somente em 28/7/2000 por meio da Resolução 2000/22 do Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC), com a missão de promover a conscientização sobre assuntos 

indígenas e promover a integração e coordenação de atividades relacionadas a assuntos 

indígenas no âmbito das Nações Unidas, e seu primeiro encontro se realizou em Nova York 

em 2002. O Fórum Permanente participou ativamente nos trabalhos da Declaração. A Cúpula 

Mundial de 2005 e a Quinta Sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas 

(UNPFII) em 2006 solicitaram a adoção da Declaração o mais rápido possível. 

Após longos debates, em junho de 2006 o Conselho de Direitos Humanos da 

ONU aprovou o texto da Declaração tal como proposto pelo Grupo de Trabalho, com o apoio 

do UNPFII. Em dezembro de 2006, antes de encaminhar o referido texto para votação na 

Assembléia Geral da ONU, o Conselho decidiu prorrogar sua análise e consulta, com o 

objetivo de adequar a redação final da Declaração com a preocupação dos Estados acerca de 

alguns conceitos e termos utilizados. O texto foi reformulado para esclarecer os limites do 

termo “autodeterminação”, atrelado à estrutura do Estado, e para aumentar as hipóteses de 

atividades militares em terras indígenas em casos de interesse público, e não apenas em 

situação de grave ameaça, bem como para reconhecer que a situação dos povos indígenas 

varia segundo as particularidades nacionais e regionais e as diversas tradições históricas e 

culturais. Só em setembro de 2007 a proposta foi submetida a votação. 

                                                 
17 Disponível em: <http://www.un.org/documents/ga/res/49/a49r214.htm>. Acesso em 14/7/2010. 

5266



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nesse caminho, um dos retrocessos mais evidentes consiste na regra sobre 

propriedade intelectual. A proposta original para o art. 18 era a seguinte: 

18. Os povos indígenas têm o direito a medidas especiais de proteção, como 

propriedade intelectual, de suas manifestações culturais tradicionais, como a 

literatura, desenho, artes visuais e representativas, cultos, conhecimentos médicos e 

conhecimento das propriedades úteis da fauna e da flora. 

O texto original tinha por finalidade a proteção do patrimônio intelectual dos 

povos tradicionais contra a biopirataria, ou biogrilagem como proferem alguns18, mas o texto 

aprovado foi o seguinte: 

Artigo 31 

1. Os povos indígenas têm o direito a manter, controlar, proteger e desenvolver seu 

patrimônio cultural, seus conhecimentos tradicionais, suas expressões culturais 

tradicionais e as manifestações de suas ciências, tecnologias, e culturas, 

compreendidos os recursos humanos e genéticos, as sementes, os medicamentos, o 

conhecimento das propriedades da fauna e flora, as tradições orais, as literaturas, os 

desenhos, os esportes e jogos tradicionais, e as artes visuais e interpretativas. 

Também tem direito a manter, controlar, proteger e desenvolver sua propriedade 

intelectual de seu patrimônio intelectual, seus conhecimentos tradicionais e suas 

manifestações culturais tradicionais.  

Percebe-se claramente que os interesses econômicos ditaram uma importante 

alteração, pois o “conhecimento das propriedades úteis da fauna e da flora” deixa de ser uma 

propriedade intelectual dos povos indígenas e fica-lhes assegurado apenas o direito de 

“manter, controlar, proteger e desenvolver” esse conhecimento.  

Em 13 de setembro de 2007 foi aprovada na Assembléia Geral a Declaração 

das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, com 143 votos a favor, 4 contra: 

Canadá, Estados Unidos, Nova Zelândia e Austrália e 11 abstenções. O Brasil votou a favor 

da Declaração, da mesma forma que todos os países da América do Sul, com exceção da 

Colômbia, que se absteve. 

As votações contrárias não surpreenderam. Os principais argumentos 

contrários apresentados por esses quatro países são: (1) a falta de uma definição clara do 

termo “indígena”; (2) as referências e construções potencialmente impróprias ao direito de 

autodeterminação; (3) as discordâncias referentes aos direitos à terra, aos territórios e aos 

recursos naturais; e (4) o entendimento de que as leis comunitárias infringem a universalidade 

constitucional. 
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4. A Declaração dos povos indígenas como marco dos direitos humanos 

coletivos 

O mais importante na crescente preocupação pelos direitos humanos dos povos 

indígenas é a gradual mudança de ênfase dos direitos universais individuais para os "direitos 

coletivos". Nesse aspecto, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas pode 

configurar um novo espaço de reconhecimento dos direitos coletivos no âmbito internacional 

e um novo ambiente de luta e resistência de todos os povos tradicionais, como se pode 

verificar, por exemplo, no seu primeiro artigo: 

Artigo 1. Os indígenas têm direito, como povos ou como pessoas, ao desfrute pleno 

de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais reconhecidos pela Carta das 

Nações Unidas, pela Declaração Universal de Direitos Humanos e o direito 

internacional relativo aos direitos humanos 

A percepção dos direitos dos indígenas como aplicação do princípio da 

dignidade da pessoa humana a indivíduos isolados não deixa de ter sua importância para 

aqueles que, por séculos, não foram tratados como pessoas, mas como coisa a ser escravizada, 

despojada e subjugada. Mas é, ainda, insuficiente e até paradoxal, pois a própria categorização 

do indígena pressupõe sua inserção em uma coletividade, pois o indígena só existe por meio 

de um processo de auto-identificação como povo. O conceito de cidadania nacional, como 

forma política que permite a cada indivíduo ser titular de direitos e deveres cívicos, civis e 

sociais exige justamente o pertencimento à nação, mas na idéia de “uma nação, um só povo” 

subjaz a de “um só mercado, uma só sociedade (burguesa)”, e, como alicerce de toda essa 

construção, o fundamento da propriedade individual. Assim, o reconhecimento da titularidade 

de direitos por grupos e coletividades, em especial as tradicionais e minoritárias, remete à 

criação de um novo conceito de cidadania.  

O princípio da dignidade da pessoa humana, tal como sentido por expressiva 

parcela dos seus intérpretes, ainda tem representado ora uma entidade metafísica, ora o ideário 

da igualdade individual de pessoas isoladas19. A dignidade é reconhecida pela identidade de 

                                                                                                                                                        
18 Nesse sentido: SANTOS, 2007, p. 74. 
19 Contra uma visão formalista e homogeneizadora do princípio da igualdade, o preâmbulo da Declaração 
Universal sobre os direitos dos Povos Indígenas afirma que “os povos indígenas são iguais a todos os demais 
povos e reconhecendo ao mesmo tempo o direito de todos os povos a ser diferentes, a considerar-se a si mesmos 
diferentes e a ser respeitados como tais”. 
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todos em uma só substância (matriz única), a “humana”, para a qual uma só sociedade é 

possível: a sociedade burguesa20. 

A essência idealista de um princípio da dignidade da pessoa humana tende a 

eliminar todo ente heterogêneo, de sorte a transformar o “somos iguais, somos diferentes” em 

“devemos ser um só povo”. É necessário tudo mudar (“desenvolver”) para ser tudo uma só 

coisa, como uma visão mítica de retorno para o Uno.21 O postulado dos povos indígenas, 

entretanto, se encontra exatamente no campo oposto, o do respeito à diversidade. Ainda 

assim, é possível construir a dignidade humana de forma concreta, do mesmo modo em que 

os homens desde sempre se humanizam: pela percepção do Outro. Uma sociedade é tanto um 

conjunto de sujeitos como sua negação (ADORNO, 2009, p. 23), daí que é necessário para 

sua compreensão integral não só considerar seus sujeitos individualmente concretos, mas 

também o conjunto das relações sociais que os nega como indivíduos isolados. 

Nesse aspecto, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas 

apresenta vários avanços, pelo menos como instrumento de luta dentro dos respectivos 

Estados nacionais, pois reconhece vários direitos coletivos concretos dos indígenas como 

povos, entre os quais podem ser destacados os seguintes: 

a) direito à autonomia ou ao autogoverno nas questões relacionadas com seus 

assuntos internos e locais, assim como os meios para financiar suas funções autônomas (art. 

4º); 

b) direito de conservar e reforçar suas próprias instituições políticas, jurídicas, 

econômicas, sociais e culturais, mantendo por sua vez, seus direitos de participar plenamente, 

se o desejam, na vida política, econômica, social e cultural do Estado (art. 5º); 

c) direito de promover, desenvolver e manter suas estruturas institucionais e 

seus próprios costumes, espiritualidade, tradições, procedimentos, práticas, costumes ou 

                                                 
20 O caráter sistêmico (excludente das heteronomias) das concepções tradicionais dos “direitos inatos da pessoa 
humana" pode ser visto, sem disfarces, no art. 1º da Declaração de Direitos do Bom Povo da Virgínia, de 
16/6/1776, que prescreve “Que todos os homens são, por natureza, igualmente livres e independentes, e têm 
certos direitos inatos, dos quais, quando entram em estado de sociedade, não podem por qualquer acordo privar 
ou despojar seus pósteros e que são: o gozo da vida e da liberdade com os meios de adquirir e de possuir a 
propriedade e de buscar e obter felicidade e segurança” (grifos nossos). A condição essencial para adquirir esses 
direitos, como se vê, é a entrada na sociedade, a burguesa evidentemente, a partir do qual se adquire o direito de 
perseguir a propriedade (a felicidade) à custa da natureza, na qual se encontram inseridos os demais povos, ainda 
primitivos, ou seja, em estado permanente de natureza. 
21 A sociedade burguesa precisa “para conservar a si mesma, para permanecer idêntica a si mesma, para ‘ser’, 
expandir-se continuamente, prosseguir, lançar sempre para mais além os limites, não respeitar nenhum deles, não 
permanecer igual a si mesma” (ADORNO, 2009, p. 31). Daí que o reconhecimento de outras sociedades nada 
mais seja do que a imposição de limites, um aparente paradoxo quando se observa que tais limites são auto-
impostos pelo Estado, que representa os interesses da própria sociedade burguesa. 
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sistemas jurídicos, em conformidade com as normas internacionais de direitos humanos (art. 

34); de determinar sua própria identidade ou pertencimento étnico (art. 33); 

d) direito de determinar as responsabilidades dos indivíduos para com as suas 

comunidades (art. 35); 

e) direito de não sofrer da assimilação forçosa ou a destruição de sua cultura 

(art. 8º); 

f) direito de pertencer a uma comunidade ou nação indígenas, em 

conformidade com as tradições e costumes da comunidade, ou nação de que se trate, sem se 

submeterem a nenhuma discriminação de qualquer nenhum tipo por conta do exercício desse 

direito (art. 9º); 

g) direito a um processo eqüitativo, independente, imparcial, aberto e 

transparente, em que nele se reconheçam devidamente as leis, tradições, costumes e sistemas 

de usufruto da terra dos povos indígenas, bem como o direito de participação dos povos nesse 

processo (art. 27); 

h) direito de revitalizar, utilizar, fomentar e transmitir às gerações futuras suas 

histórias, idiomas, tradições orais, filosóficas, sistemas de escrita e literatura, e de atribuir 

nomes às suas comunidades, lugares e pessoas, e mantê-los (art. 13); 

i) direito de estabelecer e controlar seus sistemas e instituições docentes que 

compartilham educação em seus próprios idiomas, em consonância com seus métodos 

culturais de ensino-aprendizagem (art. 14); 

j) direito de manter e desenvolver os contatos, as relações e a cooperação entre 

si quando estejam divididos por fronteiras internacionais, incluídas as atividades de caráter 

espiritual, cultural, política, econômica e social, com seus próprios membros, assim como 

outros povos através das fronteiras (art. 36); 

l) direito às terras, territórios e recursos que tradicionalmente tem possuído 

ocupado ou de outra forma ocupado ou adquirido (art. 26), de não serem retirados pela força 

de suas terras ou territórios (art. 10), de manter e fortalecer sua própria relação espiritual com 

as terras, territórios, águas, mares costeiros e outros recursos que tradicionalmente têm 

possuído ou ocupado e utilizado (art. 25), de possuir, utilizar, desenvolver e controlar as 

terras, territórios e recursos que possuem em razão da propriedade tradicional, ou outra forma 

de tradicional de ocupação ou utilização, assim como aqueles que tenham adquirido de outra 

forma (art. 26); à reparação, preferencialmente em terras, ou à restituição pelas terras, 

territórios e os recursos que tradicionalmente tenham possuído, ocupado ou utilizado de outra 

forma e que tenham sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados ou danificados sem seu 
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consentimento livre, prévio e informado (art. 28); à conservação e proteção do meio ambiente 

e da capacidade produtiva de suas terras, territórios e recursos (art. 29); de determinar e 

elaborar as prioridades e estratégias para o desenvolvimento ou utilização de suas terras ou 

territórios e outros recursos (art. 32). 

A quantidade de referências à terra comprova que essa continua a ser a 

principal preocupação dos indígenas. Não poderia ser diferente, pois “índio e terra estão de tal 

sorte ligados que dificilmente poderíamos conceber a existência do primeiro sem a segunda” 

(BARBOSA, 2001a, p. 115). A relação dos indígenas com a terra é peculiar, com um modo 

diferente de conceber a territorialidade22 e incompatível com a ideia moderna de 

propriedade23, o que torna necessário um tratamento especial a esse peculiar direito coletivo. 

Infelizmente, os meios jurídicos demonstram grande dificuldade de adaptar a dicotomia 

público/privado a esse e a outros direitos coletivos. 

Pelo texto, nenhuma ação deve ocorrer em terras indígenas sem consentimento 

prévio e informado dos povos, mas isso ainda é objeto constante de luta. A efetivação da 

Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas é, acima de tudo, uma luta pelo 

reconhecimento do direito coletivo às terras, o que coloca em discussão o próprio conceito de 

propriedade. 24 

As orientações contidas na Declaração também devem ser consideradas ao se 

criar a legislação aplicável aos indígenas e na discussão do Estatuto dos Povos Indígenas25. A 

Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas também pode, a partir de sua 

aprovação, ser usada pelo Poder Judiciário como referência para suas decisões. Esses 

                                                 
22 De fato, “coexistem dentro do estado povos com línguas, crenças, costumes e noções bem diferenciadas de 
territorialidade que chegam a colidir com os valores defendidos pelos órgãos governamentais, configurados em 
sua maioria por uma visão determinista, homogênea e totalizante” (SILVEIRA, 2009, p. 12). 
23 Isso é uma necessária conseqüência do reconhecimento de que existem inúmeras “culturas próprias a planetas 
jurídicos diversos onde não é tanto a terra que pertence ao homem mas antes o homem à terra, onde a 
apropriação individual parece invenção desconhecida ou disposição marginal” (GROSSI, 2006, p. 7). 
24 “O surgimento de direitos coletivos e o seu reconhecimento pelos ordenamentos jurídicos trouxe à discussão a 
essência do direito individual de propriedade. O direito coletivo ao ambiente sadio, ao patrimônio cultural, ao 
desenvolvimento segundo cânones culturais locais põe em cheque a manutenção do direito de propriedade tal 
como foi concebido no final do século XVIII e organizado no século XIX” (SOUZA FILHO, 2003, p. 234). 
25 Hoje, os direitos dos povos indígenas são regulados pela Lei 6.001/73, a qual se encontra defasada, 
assimilacionista e com uma visão discriminatória dos povos indígenas. Tramita na Câmara Federal o projeto de 
lei 2.057, apresentado em 23/10/1991 pelo então deputado Aloizio Mercadante. Em que pesem alguns avanços, 
todas as propostas e suas emendas ainda tratam os povos indígenas de forma inadequada, seja por serem 
denominados como “sociedades”, seja por manterem um prisma, na essência, individualista para o tratamento 
das principais questões. Um aspecto curioso no PL 2057/91 é o título II (“Da organização social”), que em 
realidade trata do sistema jurídico aplicável, cujo art. 3º prescreve que “as sociedades indígenas têm 
personalidade jurídica de natureza pública de direito interno e sua existência legal independe de registro ou 
qualquer ato do Poder Público”. Há também importantes regras a respeito da representação dessas sociedades, 
inclusive judicialmente (arts. 4º e 5º). Esse projeto, entretanto, está paralisado na mesa diretora da Câmara desde 
29/11/1994, embora apto para julgamento no Plenário. 
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preceitos relativos à terra não possuem incompatibilidade com a Constituição da República do 

Brasil, a qual consagra aos indígenas “os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam” (art. 231). Ao contrário, a Constituição de 1988 sepulta a 

concepção assimilacionista que anteriormente vigorava, e a partir dela o sistema jurídico 

passa a reconhecer aos índios os direitos de manter suas culturas, tradições e organizações 

sociais, a posse permanente das terras tradicionalmente ocupadas, a possibilidade de propor 

demandas judiciais. As conquistas da Constituição são eficazes para atender as principais 

reivindicações indígenas, mas as suas regras e princípios não contam com uma adequada 

correspondência na legislação ordinária. 

Assim, a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas contribui para 

consolidar e operacionalizar as disposições constitucionais para outros níveis. A projeção 

internacional das reivindicações indígenas constitui passo fundamental para ampliar as bases 

jurídicas e as políticas públicas aplicáveis aos seus povos, bem como pode contribuir para 

generalizar uma nova percepção social sobre os povos minoritários e contribuir para um real 

desenvolvimento26, que acima de tudo é social e cultural. Além disso, a própria autoestima e 

as identidades indígenas saem reforçadas e valorizadas nesse processo de reconhecimento da 

diversidade cultural. 

As principais críticas dirigidas contra a Declaração Universal dos Direitos dos 

Povos Indígenas estão centradas na alegação de sua contrariedade à “soberania estatal” e à 

“uniformidade constitucional”, e nos discursos míticos de Justiça e Ordem. Não há dúvida de 

que tais críticas estão profundamente ligadas a uma ultrapassada visão colonialista, presente 

até em setores da esquerda, mas incompatível com o desenvolvimento do princípio de 

autodeterminação dos povos. Não se esconde entre os segmentos mais conservadores o desejo 

de expansão agrícola sobre as terras indígenas, pressupostas como “terra de ninguém”, sob a 

justificativa de interesses nacionais, quando, em realidade, se trata de interesses privados 

puramente econômicos. A ideia de “um espaço homogêneo do território, um tempo 

homogêneo da história nacional e uma cultura homogênea em toda a população” (NOVAES, 

2003, p. 12) é uma visão romântica e colonizadora de nação. Tempo, espaço e cultura são, 

justamente, os existenciais revolucionados pela modernidade e por sua técnica, e essa 

percepção homogênea de espaço e cultura, bem como a ideia linear de tempo, dificultam o 

reconhecimento e o respeito da diversidade.  

                                                 

26 O real desenvolvimento só pode efetuar-se mediante a garantia dos direitos humanos, estes concebidos como 
uma totalidade da vida das coletividades e dos indivíduos. Os direitos humanos assim arquitetados não 
constituem apenas instrumentos que conduzem ao desenvolvimento, mas são eles próprios. 

5272



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O texto aprovado reconhece o autogoverno e a livre determinação dos povos. A 

ONU recomenda, com esta decisão, que as nações do mundo respeitem as formas políticas, 

sociais e jurídicas de cada povo. A dificuldade de equacionar esse direito fundamental reside 

no caráter ambíguo das relações entre Estado, sociedade civil e povos indígenas no Brasil, da 

construção de um imaginário nacional vinculado à expansão das fronteiras e consolidação do 

território brasileiro (mito do bandeirante desbravador), à construção de uma visão colonizada 

de relação com os países centrais (exportação de produtos primários e autopercepção como 

“um País que não presta”) e à diversidade de configurações sócio-históricas por que 

passamos. Na construção do imaginário brasileiro moderno, principalmente a partir da obra de 

Gilberto Freyre, o índio passa a ser concebido com um dos elementos de construção da nação 

brasileira, miscigenada e única, e sua pureza étnica um defeito a ser “corrigido”. A aspiração 

do indígena, nessa perspectiva, só poderia ser a de homogeneidade e de unidade nacional. 

As críticas, portanto, não guardam correspondência com reais problemas 

jurídicos, sociais ou econômicos, mas decorrem de preconceitos estabelecidos por uma 

cosmovisão colonizadora, como o filho castigado/escravizado (colonizado) cuja identificação 

ao Outro (colonizador) o torna predestinado a também colonizar e escravizar. Romper com 

esse imaginário é uma tarefa difícil em País com a nossa estrutura agrária, mas é condição 

necessária para o total desenvolvimento de nossas potencialidades. 

5. A representação dos povos indígenas perante os organismos 

internacionais 

Não há dúvida de que o descumprimento, inclusive por omissão, de preceitos 

firmados em normas internacionais pode acarretar sanções internacionais. É a denominada 

“regra de interconexão”27, fenômeno recente do direito internacional, mas cada vez mais 

aplicado, principalmente no campo econômico. Os indígenas, entretanto, sempre tiveram 

dificuldade de serem ouvidos pela comunidade internacional e de denunciar as violações de 

seus direitos. Essa dificuldade de ser ouvido pode ser percebida no seguinte relato: 

No ano de 1923, o chefe indígena Cayuga Deskaheh, foi a Genebra como 

representante de seis tribos de índios Iroqueses. Durante mais de um ano, tentando 

conseguir a atenção da Sociedade das Nações. Apesar de algumas delegações terem 

escutado seriamente sua causa, a Sociedade não escutou seus apelos. O representante 

então defendeu sua causa se dirigindo ao povo suíço e permaneceu firme em sua luta 

até sua morte, que veio a ocorrer em 1925. 

                                                 
27 A esse respeito: CHAMBERS, 1997, p. 125-126. 
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Em 1984 [sic, em realidade 1924], com o objetivo de protestar pelo descumprimento 

no disposto no Tratado de Waitangi, celebrado entre a Coroa Inglesa e os povos 

Maoris da Nova Zelândia, o Conselho Maori recorreu ao Poder Judiciário, assim 

como, ao Waitang Tribunal ("New Zeland Maorí Councíl v. Attorney-Generan. A 

decisão judiciária entendeu que este tratado é o fundamento constitucional sobre as 

relações entre os povos Maori e a Coroa Britânica. De acordo com este Tratado, o 

Governo Inglês reconheceu aos Maoris o direito de autogoverno, reconheceu os 

Maoris como cidadãos britânicos e garantiu a completa, exclusiva e não perturbada 

posse de suas terras (HENDERSON28, 2006, p. 28-29, apud SANTOS, 2007, p. 64). 

Como o acordo não foi cumprido em relação às terras, o pajé maori e numerosa 

delegação foi a Londres solicitar auxílio ao Rei Jorge, que não os recebeu. O chefe Ratana 

enviou parte da sua delegação a Genebra para ser ouvida, mas não se conseguiu nenhuma 

audiência. Em 1925 o próprio chefe Ratana foi a Genebra, mas não conseguiu audiência. 

Apesar disso, as iniciativas dos chefes indígenas chamaram “a atenção da comunidade para o 

fato de não estes não possuíam nenhum recurso para protestar quando eram descumpridos os 

tratados internacionais celebrados entre eles e as potências colonizadoras” (SANTOS, 2007, 

p. 65). 

Outro episódio indicativo das dificuldades de representação dos povos 

indígenas ocorreu em 1977, quando na Conferência das Organizações Não-Governamentais 

sobre a discriminação dos povos indígenas compareceram 200 delegados indígenas, os quais 

não podiam ter acesso aos trabalhos por não estarem registrados em ONGs. Foi necessário 

uma articulação das Nações Unidas para que esses delegados pudessem participar. A 

titularidade dos povos indígenas em face dos Estados nacionais e dos organismos 

internacionais sempre foi um problema a ser superado. 

Com base na atuação das organizações não-governamentais em torno dos 

direitos humanos, houve alguma abertura para “um novo diálogo universal, entre governos e 

sociedade civil” (TRINDADE, 1997, p. 231). Esse diálogo é, entretanto, ainda tímido, 

incipiente e limitado, pois restrito a alguns temas. É necessário ampliar esse diálogo e, 

portanto, que se modifique o “tipo de representação, organização ou instituição que 

corresponde aos indígenas em cada país. O importante é que essa institucionalidade seja 

definida pelos próprios grupos indígenas e não imposta pelo governo ou outra autoridade 

estatal” (CHAMBERS, 1997, p. 131). 

                                                 
28 HENDERSON. Jonh; BELLAMY, Paul. Democracy in New Zeland. Christchurch: Macmillan Brown Press, 
2006. 
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A autodeterminação é a principal reivindicação dos povos indígenas, pois 

lutam pelo reconhecimento dos seus direitos individuais e coletivos no plano internacional 

(BARBOSA, 2001b, p. 313). “Do ponto de vista do direito internacional não há a menor 

possibilidade de se sustentar que os povos indígenas não são titulares do direito internacional 

de se autodeterminar” (BARBOSA, 2001b, p. 435). O próprio Pacto Internacional dos 

Direitos Civis e Políticos (1966) estipula no seu art. 1º que “Todos os povos têm direito à 

autodeterminação. Em virtude desse direito, determinam livremente seu estatuto político e 

asseguram livremente seu desenvolvimento econômico, social e cultural” e prescreve que 

todos os Estados deverão promover o exercício do direito à autodeterminação. 

Os Estados nacionais, entretanto, resistem a esse reconhecimento e o pano de 

fundo disso se encontra no conceito de soberania e no medo de separação ou secessão, 

embora seja incontestável que “a maioria dos povos indígenas do mundo nem tem condição 

real, nem o menor interesse em se separar dos Estados onde estão situados, mas não abrem 

mão do reconhecimento explícito de tal direito; não admitem falar-se em autodeterminação 

interna” (BARBOSA, 2001b, p. 435-436). Um dos pontos que mais distancia os povos 

tradicionais das sociedades modernas consiste justamente em estas estarem organizadas em 

torno do Estado-nação29. “A sociedade primitiva resiste à possibilidade de nascimento do 

Estado concentrando em si mesmo todo o poder possível, na coletividade como tal: nada de 

individual escapa ao império do coletivo” (WOLF, 2003, p. 33). 

A idéia de “Estado” é totalmente estranha aos povos indígenas, mas o 

reconhecimento da autodeterminação exige que se criem mecanismos de representação desses 

povos nos organismos internacionais, como meio de lhes dar voz e de tornar possível resolver 

eventuais conflitos com os Estados nacionais em que se encontrem inseridos. É verdade que já 

houve progresso nesse aspecto, pois o Fórum Permanente da ONU para Assuntos Indígenas 

(UNPFII) é composto por oito representantes dos Estados, escolhidos pelo Conselho 

Econômico e Social (ECOSOC) e mais oito membros nomeados pelas organizações 

indígenas. Esse mecanismo participativo, entretanto, é ainda insuficiente. 

O “direito internacional estará incompleto e não será direito se não admitir a 

aplicação do princípio da autodeterminação a todos os povos” (BARBOSA, 2001b, p. 339) e 

para isso é necessário caminhar para o reconhecimento do direito de os povos indígenas 

participarem com titularidade própria em organismos internacionais. Um mecanismo possível 

                                                 
29 “No hace falta constituir Estado para asumir la responsabilidad y hacerse cargo colectivamente de los intereses 
propios. El mismo Estado debe ahora tomarlo y mantenerlo bien en cuenta” (CLAVERO, 1997, p. 204). 
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seria a instituição de sistemas de trabalho como os da OIT, em que representantes tripartites 

(Estado, trabalhadores e empresários) participam das deliberações. 

Essa dificuldade de reconhecimento de titularidade dos povos indígenas na 

reivindicação de seus direitos ocorre também no nível interno dos Estados, principalmente 

quando se trata de se recorrer ao Poder Judiciário. Embora o art. 232 da Constituição da 

República expressamente atribua que “os índios, suas comunidades e organizações são partes 

legítimas para ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses”, ainda se verifica 

uma forte tendência de se aplicar esse entendimento como elemento de defesa de direitos 

individuais. A questão, entretanto, sempre esteve vinculada à defesa dos direitos coletivos, 

pois os indígenas existem, acima de tudo, como parte de uma coletividade, e os “coletivos têm 

como principal característica o fato de sua titularidade não ser individualizada, de não se ter 

ou não poder ter clareza sobre ela. Não são fruto de uma relação jurídica precisa mas apenas 

de uma garantia genérica, que deve ser cumprida e que, no seu cumprimento acaba por 

condicionar o exercício dos direitos individuais tradicionais” (SOUZA FILHO, 2003, p. 250). 

Um direito do qual toda a comunidade é sujeito, que é compartilhado, mas não 

pode ser dividido ou alienado, é tão estranho à racionalidade jurídica moderna que se torna 

difícil vencer as resistências culturais. As aberturas normativas realizadas no plano 

internacional, entretanto, podem contribuir de maneira significativa para alterar a apertada 

mentalidade jurídica no plano interno da maioria dos Estados Nacionais. 

6. Considerações finais 

A Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas representa 

importante avanço no reconhecimento dos direitos coletivos dos povos tradicionais no plano 

internacional. Representa também importante modificação na estrutura dos direitos humanos, 

a partir da qual se busca superar sua base individualista e liberal. 

A Declaração Universal é instrumento que permite e exige a continuidade de 

uma luta pelo reconhecimento e efetividade, no plano interno dos Estados, dos direitos que 

enuncia. Três aspectos continuam a ser centrais para os povos indígenas: proteção do 

conhecimento tradicional, luta pela terra e representação nos organismos internacionais. 

Em relação ao conhecimento tradicional, há a necessidade de avançar 

internacionalmente no reconhecimento da propriedade coletiva dos saberes tradicionais da 

fauna e da flora. Propriedade coletiva é um paradoxo que mostra a centralidade dessa questão. 

É preciso ir além do texto da Declaração para constituir sistemas de proteção contra a 

biopirataria em favor não apenas dos povos indígenas, mas também dos Estados em que se 

encontrem. 
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A demarcação e o respeito às suas terras continua a ser o elemento mais 

importante para a sobrevivência dos povos indígenas. A Declaração ofereceu vários avanços 

na instrumentalização dessa luta, mas há necessidade de os Estados adotarem efetivamente 

medidas que sustentem os respectivos direitos. A expansão das fronteiras agrícolas e a 

contínua construção de usinas hidrelétricas, entretanto, continuam a ser justificativas 

apontadas para o brutal descumprimento da Declaração Universal dos Direitos dos Povos 

Indígenas. 

Por fim, há a necessidade de novos mecanismos de representação dos povos 

indígenas perante os organismos internacionais. A representação por meio de organizações 

não-governamentais, embora tenha servido de anteparo para dar alguma voz aos indígenas, é 

insuficiente para o respeito da dignidade de seus povos. 
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A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES INDÍGENAS: 

ANÁLISE DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS A PARTIR DO PENSAMENTO DE NANCY FRASER 

 

Ana Maria D´ávila Lopes 

 Lorena Costa Lima 

RESUMO 

As mulheres indígenas encontram-se duplamente inseridas no setor minoritário, tanto por uma 

questão de etnia, como por uma questão de gênero.  Nesse contexto, neste trabalho objetivou-

se, a partir do pensamento de Nancy Fraser, analisar jurisprudência da Corte Interamericana 

de Direitos Humanos – Corte IDH sobre a temática, como forma de contribuir no 

aprimoramento dos mecanismos de proteção e promoção dos direitos dessas mulheres. Para 

tal, realizou-se pesquisa bibliográfica e documental na doutrina e legislação nacional e 

comparada. Foram, também, analisados dois casos levados até à Corte IDH: Rosendo Cantú 

versus México e Fernandez Ortega versus México. Pôde-se constatar que: a) as mulheres 

indígenas encontram-se em situação de alta vulnerabilidade frente à discriminação de gênero 

e étnica, as quais são agravadas pela pobreza; b) a violação sexual contra as mulheres reflete a 

reificação feminina; c) o acesso à justiça das mulheres indígenas é muitas vezes 

impossibilitado devido ao desconhecimento da língua oficial. Conclui-se que a superação da 

discriminação de gênero e étnica sofrida pelas mulheres indígenas pode ser eficazmente 

combatida a partir da implementação de políticas públicas de valorização positiva das 

diferenças identitárias e da redistribuição da riqueza.  

Palavras-chave: Mulheres; Indígenas; Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

Discriminação de Gênero; Direitos Humanos 

 

ABSTRACT 

Indigenous women are doubly entered in the minority sector, as a matter of ethnicity, as a 

matter of gender. In this context, this work aimed, from the thought of Nancy Fraser, analyze 

the jurisprudence of the Inter-American Court of Human Rights - IACHR on the issue as a 

way to contribute to the improvement of mechanisms for protection and promotion of the 

rights of women. It was realized a documentary and bibliographical research at national and 
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compared doctrine and legislation. It also was analyzed two cases brought to the IACHR: 

Rosendo Cantú vs. Mexico and Fernandez Ortega vs. Mexico. It was found that: a) 

indigenous women are in a situation of high vulnerability to gender and ethnic discrimination, 

which are aggravated by poverty, b) rape against women reflects the reification of women; c) 

access to justice for indigenous women is often impossible due to the lack of official 

language. It is concluded that overcoming gender and ethnic discrimination suffered by 

indigenous women can be effectively addressed through the implementation of public policies 

of positive valuation differences of identity and redistribution of wealth. 

Key-words: Women; Indigenous; Inter-American Court of Human Rights; Gender 

Discrimination; Human Rights 

 

INTRODUÇÃO 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu como princípio fundamental do Estado 

Democrático de Direito brasileiro a obrigação de “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária” (art. 3°, I). No entanto, passados mais de vinte anos, a injustiça social continua 

sendo o maior desafio a ser enfrentado. 

Trata-se de uma injustiça social que tem suas raízes não apenas na desigualdade 

econômica, mas também nas diferenças identitárias que permeiam toda sociedade e que têm 

sido sistematicamente ignoradas pelo Estado. 

Durante séculos, os Estados têm-se limitado a enfrentar a injustiça social combatendo 

apenas os fatores econômicos da sua existência, sem considerar que as outras diferenças 

existentes entre os seres humanos, tais como etnia, religião, gênero, língua, etc., além de 

agravar a desigualdade econômica, são também fonte per se de injustiça social.  

Essa dissociação da realidade pode ser claramente constatada na análise da situação de 

desvantagem social em que as mulheres indígenas se encontram. Elas, além de serem alvos da 

discriminação de gênero vigente em toda sociedade machista, têm sido também vítimas da 

discriminação étnica que o monoculturalismo europeu acarreta.    

Essa situação de dupla discriminação identitária que as mulheres indígenas enfrentam 

é causa e fator agravante da sua desigualdade econômica, sendo, portanto, necessário que o 

Estado adote políticas públicas bidimensionais, nos moldes propostos por Nancy Fraser.  
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Para a filósofa americana, a injustiça social deve ser combatida por meio tanto de 

políticas públicas de redistribuição da riqueza, como de reconhecimento das identidades, haja 

vista as fontes da injustiça não serem apenas de caráter econômico.  

Nesse contexto, o presente trabalho tem como objetivo analisar o posicionamento da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos em relação às mulheres indígenas, no intuito de 

demonstrar a relevância da adoção de políticas públicas bidimensionais. Para tal, inicialmente 

será realizada uma breve explanação teórica sobre o Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos. Seguidamente, será aferido o posicionamento da Corte, a partir da análise da sua 

jurisprudência. Finalmente, a proposta da filósofa Nancy Fraser de adotar políticas públicas 

bidimensionais para enfrentar a injustiça social será apresentada, buscando, assim, contribuir 

na discussão sobre os melhores meios para reverter a situação de inquestionável desigualdade 

em que as mulheres indígenas se encontram. 

1. O SISTEMA INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS 

 Antes de adentrarmos na análise das decisões da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos que permeiam este trabalho, necessário se faz analisar sucintamente o chamado 

“Sistema Interamericano de Direitos Humanos”. 1  

 O Sistema Interamericano de Direitos Humanos desenvolveu-se no marco da 

Organização dos Estados Americanos - OEA na metade do s. XX, seguindo o movimento 

mundial de criar mecanismos especiais de proteção dos direitos humanos.  

Nesse sentido, em 1948, foi adotada a Declaração Americana de Direitos e Deveres do 

Homem, constituindo o primeiro documento dessa natureza no mundo. Com a finalidade de 

avaliar a observância dos direitos humanos contidos na Declaração, criou-se, em 1959, a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos - CIDH. 

Dez anos mais tarde, foi elaborada a Convenção Americana de Direitos Humanos, 

entrando em vigor apenas em 1978. Na Convenção, ampliaram-se as competências da CIDH e 

criou-se a Corte Interamericana de Direitos Humanos - Corte IDH.   

 Ambas as instituições atuam conjuntamente na defesa e na promoção dos direitos 

humanos nas Américas. 

                                                 
1 CEJIL. La protección de los derechos humanos en el sistema interamericano. Guía para defensores y 
defensoras de derechos humanos. Buenos Aires: CEJIL, 2007, p. 20 e ss. 
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 A Comissão Interamericana de Direitos Humanos possui sede em Washington, D.C. e 

é composta por sete membros, eleitos pela Assembléia Geral de uma lista proposta pelos 

Estados-membros. Tais membros atuam de forma pessoal, isto é, não atuam representando 

nenhum governo2. 

 A Comissão tem, dentre suas principais competências, receber, analisar e investigar, 

inclusive in locu, petições individuais de violações aos direitos humanos. Compete também à 

Comissão, remeter os casos à jurisdição da Corte, emitir relatórios sobre o cumprimento dos 

direitos humanos na região e recomendar aos Estados-membros a adoção de medidas para a 

melhor proteção desses direitos. 

 Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos3, com sede em São José da Costa Rica, 

encontra-se composta por sete juízes naturais dos Estados-membros da OEA, eleitos entre os 

juristas da mais elevada reputação e de reconhecida competência em matéria de direitos 

humanos. 

 Quando ocorre violação aos direitos humanos previstos na Convenção Americana e os 

procedimentos de proteção a esses direitos tenham se esgotado, no Estado-membro em 

questão, a Corte terá competência para interpretar e aplicar as disposições da Convenção, 

prolatando, assim, uma sentença judicial motivada, obrigatória, definitiva e inapelável4. 

 Afora essa competência contenciosa, a Corte tem também competência consultiva, a 

qual se consubstancia quando os Estados-membros da OEA consultam a Corte acerca da 

interpretação da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

 Por último, a Corte pode determinar que o Estado adote medidas provisórias para 

evitar danos irreparáveis, assim como medidas de restituição, indenização e satisfação, além 

de garantias de não repetição.  

2. ANÁLISE DAS DECISÕES DA CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS NOS CASOS “ROSENDO CANTÚ VS. MÉXICO” E 

“FERNANDEZ ORTEGA VS. MÉXICO” 

                                                 
2 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). O que é a CIDH? Disponível em: 
<http://www.cidh.org/comissao.htm>. Acesso em: 15 jan. 2011. 
3 ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS (OEA). Informação. História. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/historia.cfm>. Acesso em: 15 jan. 2011. 
4 CARVALHO, Júlio Marino de. Os direitos humanos no tempo e no espaço. Brasília: Brasília Jurídica, 1998. 
p. 91-92. 
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O Estado do México ratificou a Convenção Americana de Direitos Humanos no dia 24 

de março de 1981, e reconheceu a competência da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

– Corte IDH em 16 de dezembro de 1998.5 

O México ratificou também a Convenção Interamericana para Prevenir e Sancionar a 

Tortura em 22 de julho de 1987, e a Convenção Interamericana para Prevenir, Sancionar e 

Erradicar a Violência contra a Mulher em 12 de novembro de 1998. 6 

Com base nesses documentos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou, 

em 31 de agosto de 2010, o Estado mexicano pela violação à integridade, à vida e à dignidade 

das senhoras Rosendo Cantú e Fernández Ortega nos termos dos arts. 5.1 e 5.2, 11.1 e 11.2 da 

Convenção Americana de Direitos Humanos, arts. 1, 2 e 6 da Convenção Interamericana para 

prevenir e sancionar a tortura e art. 7.a. da Convenção Interamericana para prevenir, sancionar 

e erradicar a violência contra a mulher, sendo também responsabilizado pela violação do 

direito ao acesso à justiça, estabelecido nos arts. 8.1 e 25.1 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos. 7 

 A partir da análise dessas duas decisões, buscou-se responder as seguintes questões: 

a) Em que contexto ocorreu a violação desses direitos?; b) Quais as constatações de 

discriminação visualizadas a partir das decisões?; c) Como se posicionou a Corte?. 

2.1. Contexto fático da violação dos direitos:  

a) Caso Rosendo Cantú vs. México 

No dia 16 de fevereiro de 2002, Valentina Rosendo Cantú, indígena, de 17 anos de 

idade, estava lavando roupa perto de casa quando foi abordada por oito militares e um civil 

que esses tinham detido. Dois dos militares lhe fizeram algumas perguntas sobre algumas 

pessoas, mostrando-lhe uma foto e uma lista de nomes, enquanto um deles apontava uma 

arma. Como disse não saber dar a informação, foi golpeada no estômago, o que fez com que 

perdesse, por instantes, a consciência. Quando a recobrou, foi novamente questionada e, após 

                                                 
5 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (b). Caso Rosendo Cantú y 
otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie 
C No. 216. P. 7. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf. Acesso em: 
04 fev. 2010 
6 CORTE IDH (b) , op. cit. p.7. 
7 CORTE IDH (b). op. Cit. p.7. 
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afirmar novamente que era incapaz de responder às perguntas, foi estuprada por dois dos 

soldados. 8 

b)  Inés Fernandez Ortega vs. México 

No dia 22 de março, a senhora Fernandez Ortega, indígena, de 25 anos de idade, 

estava em sua residência acompanhada de seus quatro filhos, quando apareceram onze 

soldados pelas suas proximidades, sendo que três deles adentraram em sua casa, 

questionando-a sobre a procedência da carne que estava secando em seu pátio. Inés não 

respondeu à pergunta devido a não falar espanhol. Foi atacada e estuprada pelos soldados, 

enquanto as crianças correram para a casa de familiares. Quando Inés se recuperou, viu que a 

carne havia sido roubada. No intuito de obter justiça, ela e seu esposo apresentaram queixa às 

autoridades locais. Abriu-se uma investigação no Ministério Público que atribuiu a 

competência à jurisdição militar. Segundo os informes, o fiscal militar enviou uma carta 

pedindo a Inés que se apresentasse para ratificar sua denúncia, no entanto, a carta foi enviada 

para um endereço errado, de forma que, em fevereiro de 2003, o fiscal decidiu encerrar as 

investigações por falta de interesse da parte querelante.9 

2.2. Principais constatações de discriminações  

a) As mulheres indígenas encontram-se em situação de alta vulnerabilidade frente à 

discriminação étnica e de gênero, as quais são agravadas pela pobreza 

A discriminação de gênero manifesta-se na sociedade a partir da inferiorização de tudo 

o que não corresponde ao padrão masculino. Sob essa perspectiva, o gênero feminino 

encontra-se imerso em estereótipos de fragilidade e incapacidade.  Segundo Nancy Fraser,  

(...) uma das principais características da injustiça de gênero é o androcentrismo: um 
padrão de valor cultural institucionalizado que privilegia traços associados à 
masculinidade, enquanto deprecia tudo que codifica como feminino10. 

A discriminação étnica exterioriza-se na desvalorização daquilo que não se encaixa 

nos traços da raça branca. Trata-se de um reflexo do predomínio da cultura eurocêntrica, 

                                                 
8 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (b). Caso Rosendo Cantú y 
otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie 
C No. 216. P. 28-29. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf. Acesso 
em: 04 fev. 2010. 
9 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (a). Caso Fernández Ortega y 
otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 
Serie C No. 215. P. 24-25. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_215_esp.pdf. 
Acesso em: 04 fev. 2010. 
10 FRASER, Nancy. Redistribuição, Reconhecimento e Participação: Por uma concepção integrada da Justiça. 
In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, Diferença e Direitos Humanos. 
2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2010. p. 174-175. 
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caracterizada por  “interpretar minorias étnicas, imigrantes raciais, populações nativas e/ou 

métis como outros inferiores ou degradados, que não podem ser membros plenos da 

sociedade.”11 

Nesse contexto, as mulheres indígenas sofrem uma dupla discriminação, pelo gênero e 

pela etnia, as quais são potencializadas pela situação de pobreza na qual se encontram. 

Experimentam, pois, a vulnerabilidade de forma agravada, devendo superar barreiras sociais, 

culturais e jurídicas para conquistar o exercício dos seus direitos,  

las mujeres han sido discriminadas por el mero hecho de ser mujeres, añadiendo un 
plus a las discriminaciones seculares por razón de pertenencia a una etnia, raza, 
clase, opción sexual, edad, discapacidad visible, etc., que no coincida con el patrón 

aparentemente universal, abstracto y neutral dominante12. 

Segundo documento da ONU, preparado pelo Foro Permanente para las Cuestiones 

Indígenas,  

Las mujeres indígenas tropiezan con importantes obstáculos al pleno goce de sus 
derechos humanos. Experimentan múltiples formas de discriminación, generalmente 
carecen de acceso a la educación, la atención de la salud y las tierras ancestrales, 
sufren de pobreza en una medida desproporcionadamente alta y son víctimas de 
actos de violencia, como la violencia en el hogar y los abusos sexuales, incluso en 

los contextos de la trata y los conflictos armados13.   

Frente a essa realidade, os Estados devem adotar mecanismos jurídicos capazes de 

garantir os direitos humanos do grupo vulnerável. No entanto, nos casos de Rosendo Cantú 

vs.México e Fernández Ortega v. México, o que se pôde observar foi um Estado paralisado, 

omisso à problemática. Nas duas situações, as vítimas não apenas foram alvo de abusos 

sexuais de membros das forças armadas, mas também tiveram seu direito de acesso à justiça 

violado.  

Faz-se mister apresentar a citação da sentença da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos – Corte IDH quanto ao caso “Rosendo Cantú vs. México”, a qual destaca 

informações da Secretaria da Mulher da área em que a indígena foi violada sexualmente 

(CORTE IDH (b), ON-LINE): 

las mujeres indígenas siguen padeciendo las consecuencias de una estructura 
patriarcal ciega a la equidad de género, especialmente en instancias como fuerzas 
armadas o policiales, donde se les entrena para la defensa, el combate o el ataque a 

                                                 
11 FRASER, N. op. cit. p. 176 
12 HERRERA FLORES, Joaquín. La construcción de las garantías: Hacia una concepción antipatriarcal de la 
libertad y la igualdad. In: SARMENTO, Daniel; IKAWA, Daniela; PIOVESAN, Flávia. Igualdade, Diferença e 
Direitos Humanos. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 123. 
13 ONU – ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Análisis preparado por la secretaría del Foro  
Permanente para las Cuestiones Indígenas:  las mujeres indígenas. p.2. Disponível em: 
http://www.fondoindigena.org/apc-aa-files/documentos/items/E_C_19_2009_8_es.pdf. Acesso em: 04. fev. 
2011. 
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criminales, pero no se les sensibiliza en los derechos humanos de la comunidad y de 
las mujeres.14  

Constata-se que a mulher indígena é alvo de uma violência ainda mais significativa, 

pois sofre uma dupla discriminação, étnica e de gênero. 

b) A violação sexual reflete a reificação feminina; 

A violação sexual por parte dos militares reflete os valores de uma sociedade na qual a 

mulher é tratada como um objeto. Evidencia uma sociedade hierarquizada com base em 

valores machistas, sendo a mulher considerada como uma “coisa” a serviço dos homens.  

Nesse contexto, destaque-se a decisão da Corte IDH no caso Rosendo Cantú v. 

México, na qual a violação sexual foi considerada uma forma de tortura, “la violación sexual 

al igual que la tortura, persigue entre otros, los fines de intimidar, degradar, humillar, castigar 

o controlar a la persona que sufre”15.  

Não há dúvida de que a violência sexual coisifica a mulher, provocando sua 

descaracterização e desconsiderando sua dignidade.                                                                                

c) Obstaculizou-se a prestação do direito à saúde e o acesso à justiça ao não ser 

providenciado serviços médicos adequados e de intérpretes para as mulheres indígenas que 

não falavam espanhol; 

Muitos indígenas na América Latina, em especial as mulheres, enfrentam obstáculos 

concernentes ao acesso a serviços públicos de saúde e de prestação jurisdicional devido a não 

falarem espanhol, língua oficial das instituições governamentais. Frente a essa situação, as 

instituições de saúde e jurídicas não oferecem um serviço adequado de intérpretes. Ademais, 

os funcionários de tais instituições não conhecem a cultura desses povos, não sendo, pois, 

capacitados para atendê-los.16  

d) Além de prejuízos de foro íntimo, sofre-se, muitas vezes, com o repúdio da 

comunidade; 

Destaque-se o informe no. 53/01, caso 11.565 da Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos – CIDH, que assim dispôs:  

                                                 
14 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (b). Caso Rosendo Cantú y 
otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie 
C No. 216. P.24. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf. Acesso em: 
04 fev. 2010. 
15 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (b). Caso Rosendo Cantú y 
otra Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2010 Serie 
C No. 216. P. 39. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf. Acesso em: 
04 fev. 2010. 
16 AMNISTIA INTERNACIONAL. Mujeres indígenas e injusticia militar. p.6. Disponível em: 
http://www.amdh.org.mx/mujeres3/biblioteca/Doc_basicos/5_biblioteca_virtual/9_informes/ONG/40.pdf. 
Acesso em: 4 fev. 2010.  
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la Comisión Interamericana destaca que el dolor y la humillación que sufrieron las 
mujeres se agrava por su condición indígena.  En primer lugar, por el 
desconocimiento del idioma de sus agresores y de las demás autoridades 
intervinientes; y además, por el repudio de su propia comunidad como consecuencia 
de los hechos aquí establecidos.17   
 

Além da vergonha e do sofrimento , outro problema que as mulheres indígenas devem 

enfrentar é o fato de serem estigmatizadas na comunidade em que vivem, sendo insuportável 

conviver com a rejeição de sua família e comunidade, sendo, portanto, obrigadas a um auto-

banimento. 

2.3. Posicionamento adotado pela Corte Interamericana pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos 

Nos dois casos, a Corte pronunciou-se de forma similar, assim em Fernández Ortega v. 

México, determinou 18: 

Por unanimidad, que:  

10. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 

[…] 

17. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las 
víctimas, de conformidad con lo establecido en los párrafos 251 y 252 de la presente 
Sentencia. 

18. El Estado deberá continuar con el proceso de estandarización de un protocolo de 
actuación, para el ámbito federal y del estado de Guerrero, respecto de la atención e 
investigación de violaciones sexuales considerando, en lo pertinente, los parámetros 
establecidos en el Protocolo de Estambul y en las Directrices de la Organización 
Mundial de la Salud, de conformidad con lo establecido en el párrafo 256 de la 
presente Sentencia. 

19. El Estado deberá continuar implementando programas y cursos permanentes de 
capacitación sobre investigación diligente en casos de violencia sexual contra las 
mujeres, que incluyan una perspectiva de género y etnicidad, los cuales deberán 
impartirse a los funcionarios federales y del estado de Guerrero, de conformidad con 
lo establecido los párrafos 259 y 260 de la presente Sentencia. 

20. El Estado debe implementar, en un plazo razonable, un programa o curso 
permanente y obligatorio de capacitación y formación en derechos humanos, 
dirigido a los miembros de las Fuerzas Armadas, de conformidad con lo establecido 
en el párrafo 262 de la presente Sentencia. 

21. El Estado deberá otorgar becas de estudios en instituciones públicas mexicanas 
en beneficio de Noemí, Ana Luz, Colosio, Nelida y Neftalí, todos ellos de apellidos 
Prisciliano Fernández, de conformidad con lo establecido en el párrafo 264 de la 
presente Sentencia. 

                                                 
17 CIDH - COMISSÃO INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Informe. No. 53/01. Caso 
11.565. Ana, Beatriz y Célia González Pérez. México, 4 de abril de 2001. Disponível em: 
http://www.cidh.oas.org/women/Mexico11.565sp.htm. Acesso em: 04. fev. 2011 
18 CORTE IDH - CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS (b). Caso Fernández Ortega y 
otros vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie 
C No. 215. Disponível em: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_216_esp.pdf. Acesso em: 04 
fev. 2010. 
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22. El Estado deberá facilitar los recursos necesarios para que la comunidad 
indígena mep’aa de Barranca Tecoani establezca un centro comunitario, que se 
constituya como un centro de la mujer, en el que se desarrollen actividades 
educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, de conformidad con lo 
establecido en el párrafo 267 de la presente Sentencia. 

23. El Estado deberá adoptar medidas para que las niñas de la comunidad de 
Barranca Tecoani que actualmente realizan estudios secundarios en la ciudad de 
Ayutla de los Libres, cuenten con facilidades de alojamiento y alimentación 
adecuadas, de manera que puedan continuar recibiendo educación en las 
instituciones a las que asisten. Sin perjuicio de lo anterior, esta medida puede ser 
cumplida por el Estado optando por la instalación de una escuela secundaria en la 
comunidad mencionada, en los términos establecidos en el párrafo 270 de la 
presente Sentencia.   

24. El Estado debe asegurar que los servicios de atención a las mujeres víctimas de 
violencia sexual sean proporcionados por las instituciones indicadas por México, 
entre otras, el Ministerio Público en Ayutla de los Libres, a través de la provisión de 
los recursos materiales y personales, cuyas actividades deberán ser fortalecidas 
mediante acciones de capacitación, de conformidad con lo establecido en el párrafo 
277 de la presente Sentencia. 

25. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 286, 293 y 299 de 
la presente Sentencia, por concepto de indemnización por daño material e inmaterial 
y por el reintegro de costas y gastos, según corresponda, dentro del plazo de un año, 
contado a partir de la notificación del presente Fallo, en los términos de los párrafos 
300 a 307 del mismo. 

26. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de 
sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez 
que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Dentro del 
plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia el Estado deberá rendir 
al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para darle cumplimiento. 

[…] 

Evidencia-se a preocupação da Corte IDH para que sejam adotadas não apenas 

medidas indenizatórias, mas também políticas de reconhecimento e redistribuição no intuito 

de combater mais eficazmente a discriminação de gênero contra as mulheres indígenas, 

acompanhando a linha de pensamento da Nancy Fraser, conforme será seguidamente 

desenvolvido.   

3. POLÍTICAS DE REDISTRIBUIÇÃO E RECONHECIMENTO PARA 

SUPERAR A DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO CONTRA AS MULHERES 

INDÍGENAS 

Somente quando os Estados assumam a responsabilidade de adotar políticas públicas 

sócio-econômicas e identitárias é que a discriminação de gênero sofrida pelas mulheres 

indígenas terá chances de ser superada.  

Esse tem sido o entendimento da Corte IDH, conforme se constata nas sentenças antes 

analisadas, e em parte da doutrina. 
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Dentre os autores que trabalham o tema, salienta-se Nancy Fraser19, que ensina que as 

atuais reivindicações de justiça social não devem envolver apenas políticas de redistribuição 

da riqueza, mas devem também demandar políticas de reconhecimento das minorias. 

Esse novo tipo de reivindicação tem deflagrado a necessidade de re-pensar a justiça 

social para além dos contornos estritamente econômicos, de forma a incluir conteúdos 

relativos à identidade das pessoas.    

De qualquer forma, tanto as políticas da redistribuição da riqueza como as de 

reconhecimento das diferentes identidades devem ser implementadas de forma coordenada, 

evitando-se sua dissociação ou polarização,  

Alguns proponentes da redistribuição rejeitam completamente a política de 
reconhecimento, considerando as demandas pelo reconhecimento da 
diferença como uma “falsa consciência”, um obstáculo à busca da justiça 
social […]. Nesses casos, estamos diante daquilo que é apresentado como 
uma escolha disjuntiva: ¿redistribuição ou reconhecimento? ¿Política de 
classe ou política de identidade? ¿Multiculturalismo ou democracia social?20 

Para Fraser, a polarização dos dois tipos de política deve ser rejeitada, visto serem 

insuficientes quando adotadas isoladamente. Desse modo, propõe uma concepção 

bidimensional da justiça social, de forma a coordenar as reivindicações de igualdade social e 

de reconhecimento da diferença.  

Trata-se de uma tarefa complexa, especialmente porque as bases filosóficas das duas 

políticas são diferentes. Assim, as políticas de redistribuição tiveram sua origem na tradição 

liberal, enriquecida pelas teorias da justiça redistributiva de John Rawls e de Ronald Dworkin. 

Diferentemente, as políticas de reconhecimento fundamentam-se na filosofia hegeliana e na 

fenomenologia da consciência, que defendem a construção intersubjetiva do sujeito. 

A complexidade amplia-se quando se observa que, no plano político, a redistribuição 

tem sido associada a reivindicações socioeconômicas, enquanto o reconhecimento tem sido 

vinculado a demandas de identidade de gênero, étnica, racial ou de nacionalidade.   

Essa dissociação não faz mais do que obscurecer a importância das distintas 

reivindicações de reconhecimento realizadas no marco das lutas de classes, ou as diversas 

exigências de redistribuição da riqueza realizadas pelas minorias. Essas experiências têm 

evidenciado não apenas a possibilidade da associação das políticas, mas a necessidade de que 

assim sejam formuladas como forma de garantir uma Justiça Social integral e real. 

                                                 
19 FRASER, N.op. cit. p. 167-189. 
20FRASER, N. op. cit. p. 168.  
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A política de redistribuição, como a compreendo, engloba não só a orientações 
centradas em classes sociais, como o liberalismo do New Deal, a social democracia 
ou o socialismo, mas aquelas formas de feminismo e anti-racismo que vislumbram 
as reformas sócio-econômicas como o remédio para as injustiças gênero e étnico-
raciais. Portanto, é mais ampla do que  política de clase no sentido convencional. A 
política de reconhecimento, em contraste, engloba movimentos visando a revalorizar 
identidades injustamente depreciadas, por exemplo, o feminismo cultural, o 
nacionalismo cultural negro e a política de identidade homossexual, mas também 
tendências desconstrutivas, como a queer politics, a política “racial” crítica e o 
feminismo desconstructivista, que rejeitam o “essencialismo” da política da 
identidade tradicional. Assim, é mais ampla que a política da identidade no sentido 
convencional.21 

Nesse sentido, em lugar de analisar as reivindicações de redistribuição e 

reconhecimento com base na sua tradicional polarização, Fraser irá tratá-las como expressões 

de justiça social, ou seja, como paradigmas populares.  

Nessa linha de pensamento, a autora americana22 identifica quatro diferenças entre os 

paradigmas populares de redistribuição e os de reconhecimento: 

  a) Concepções diferentes de injustiça: o paradigma da redistribuição se centra em 

injustiças de caráter socioeconômico (exploração, marginalização e privação econômicas), 

enquanto o paradigma de reconhecimento tem seu cerne nas injustiças culturais, enraizadas 

em padrões sociais de representação (dominação cultural), interpretação (não reconhecimento, 

invisibilidade) e comunicação (representações culturais públicas estereotipadas); 

 b) Diferentes soluções para a injustiça: para o paradigma da redistribuição, a solução 

da injustiça é a redistribuição da riqueza (reorganização da divisão do trabalho e 

reestruturação da propriedade), enquanto que para o paradigma do reconhecimento, a solução 

é a mudança cultural e simbólica da sociedade (reavaliação ascendente das identidades não 

respeitadas e valorização positiva das diferenças). Nessa visão, são incluídas as interseções 

das diferenças econômicas, étnicas, raciais e de gênero, as quais potencializam a exclusão; 

 c) Concepções diferentes das coletividades que sofrem as injustiças: para o paradigma 

da redistribuição, os sujeitos da injustiça são similares aos paradigmas de classe propostos por 

Marx (trabalhadores explorados), podendo, entretanto, abarcar os grupos racializados 

(racialized) de imigrantes ou minorias étnicas. As mulheres também podem ser incluídas 

nessa perspectiva, visto a situação de desvantagem na qual se encontram pela discriminação 

de gênero. Diferentemente, para o paradigma do reconhecimento, os sujeitos da injustiça se 

parecem mais com os grupos sociais propostos por Weber, isto é, grupos de pessoas com 

                                                 
21 FRASER, N. op. cit. p. 169. 
22 FRASER, N. op. cit. p. 169-171. 
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status mais baixo, devido a gozarem de menor respeito, estima e prestígio na sociedade, a 

exemplo dos homossexuais, que sofrem de estigmas institucionalizados. 

 d) Idéias diferentes em relação aos dois grupos: para o paradigma da redistribuição, as 

diferenças são injustas devendo, portanto, serem abolidas. Para o paradigma do 

reconhecimento, nem todas as diferenças são injustas. As diferenças identitárias que não 

derivam em hierarquizações e exclusões devem ser mantidas e valorizadas positivamente, 

enquanto que as diferenças que discriminam devem ser desconstruídas e combatidas.   

Frente a esse esquema, qual deve ser a forma de tratar as diferenças? Para a maioria 

dos autores, trata-se de uma disjuntiva que se resume a aceitá-las ou rejeitá-las. Para Fraser, 

essa antítese é falsa.   

Em primeiro lugar, as diferenças entre os dois paradigmas não são dicotômicas. 

Assim, os proletariados também sofrem de injustiças culturais, assim como os homossexuais 

sofrem de injustiças econômicas. Em alguns casos, as políticas de redistribuição serão 

suficientes para combater as desigualdades econômicas, enquanto que as políticas de 

reconhecimento solucionarão o problema das desigualdades identitárias. Contudo, em outros 

casos, serão necessárias políticas bidimensionais, a exemplo da discriminação de gênero.  

 Fraser afirma que o gênero é uma diferença social bidimensional, “o gênero, eu 

acredito, é uma coletividade bivalente. Nem simplesmente uma classe, nem simplesmente um 

grupo de status, o gênero é uma categoria híbrida pautada simultaneamente na política 

econômica e na cultura”. 23 Deve-se, portanto, recorrer às políticas de redistribuição e de 

reconhecimento para compreender e reparar a injustiça de gênero. 

Gênero divide a sociedade não apenas sob o modelo de classe social de Marx, mas 

também sob o status de Weber, visto que na sociedade machista tudo que é qualificado como 

feminino é menosprezado. Conseqüentemente, o trabalho da mulher é desvalorizado, 

colocando-a numa situação de desvantagem econômica e de contínua inferioridade e exclusão 

social. 

Como, então, combater a discriminação de gênero contra as mulheres e garantir a 

efetividade dos seus direitos fundamentais? Fraser ensina que somente a partir de políticas 

bidimensionais que levem em consideração a valorização positiva das diferenças identitárias e 

a redistribuição da riqueza, que os requisitos de uma Justiça para todos serão satisfeitos.  

                                                 
23 FRASER, N. op. cit. p. 174. 
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Trata-se de uma proposta que se apresenta como uma valiosa alternativa na busca pela 

efetividade dos direitos das mulheres indígenas, conforme tem sido já exposto pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos nos casos de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández 

Ortega antes analisados.  

CONCLUSÃO 

Em pleno século XXI, a violação dos direitos humanos continua sendo uma constante 

da sociedade mundial. 

As mulheres continuam jurídica e moralmente sendo julgadas com base em valores 

machistas, que não fazem mais do que evidenciar a estruturação hierárquica da sociedade  que 

as relega a um segundo plano. Trata-se de uma situação muito mais grave no caso das 

mulheres indígenas, na medida em que, além de enfrentar a discriminação de gênero, devem 

também enfrentar a discriminação étnica que a sociedade européia monocultural impõe ao 

resto do mundo.     

Frente a essa realidade, pergunta-se, como combater as discriminações contra as 

mulheres e garantir a efetividade dos seus direitos humanos? Nancy Fraser ensina que 

somente a partir da adoção de políticas bidimensionais que levem em consideração a 

valorização positiva das diferenças identitárias e garantam a redistribuição da riqueza, que os 

requisitos de uma Justiça para todos serão satisfeitos.  

Esse tem sido o entendimento da Corte Interamericana de Direitos Humanos que, em 

decisões relativas à violação dos direitos humanos das mulheres indígenas, tem exigido do 

Estado responsável a adoção de medidas de cunho econômico e identitário, sinalizando um 

caminho que deve ser seguido por todos os Estados-membros do Sistema Interamericano de 

Direitos Humanos, como condição sine qua non para a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária. 
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RESUMO: 
 

 

O tráfico de pessoas é uma realidade que, surgida na Antiguidade, permanece no mundo 

contemporâneo, com contornos diversos, servindo como mecanismo de aviltamento da 

dignidade humana. Atualmente, a gravidade do problema é maior, uma vez que o perfil das 

vítimas ampliou-se, não estando mais restrito, para citar um exemplo, ao critério racial de 

outrora. Admite-se hoje que qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico, que se manifesta nas 

mais diversas modalidades de conduta, como a exploração da prostituição, o trabalho infantil, 

a adoção irregular e o trabalho em condições análogas à de escravo. Contudo, a observação do 

perfil das vítimas do tráfico de seres humanos revela que todas elas encontram-se, devido aos 

mais variados motivos, em condição de vulnerabilidade, característica da qual os aliciadores 

se aproveitam, utilizando, como estratégia de convencimento, falsas promessas de atrativas 

propostas de empregos em outras localidades, dentro ou fora de seu país de origem. Por essa 

razão, dentro da multiplicidade inerente ao tráfico de pessoas, em virtude da ampliação do 

perfil das vítimas ou das muitas condutas ilícitas e aviltantes em que se manifesta, procura-se, 

no presente estudo, buscar e delimitar um ponto de convergência presente em todas as facetas 

do tráfico humano: a condição de vulnerabilidade da vítima que a ele se submete. 

 

 

Palavras-chave: Tráfico de seres humanos. Exclusão e vulnerabilidade social. Vulnerabilidade 

das vítimas do tráfico. Consentimento. 

 
 

                                                           
1 Mestre em Filosofia do Direito pela UFMG, Doutora em Direito pela UFMG. Professora Adjunta de Direito do 
Trabalho da Faculdade de Direito da UFMG, Membro do Corpo Permanente do Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da UFMG. 
2 Graduada em Direito pela Faculdade de Direito da UFMG, Pós-Graduanda em Direito Constitucional pela 
Universidade Anhanguera- Uniderp – UNIDERP, Mestranda em Direito pelo Programa de Pós-Graduação da 
Faculdade de Direito da UFMG. 
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ABSTRACT 

 

 

Human trafficking is a reality that emerged in ancient times and remains in the contemporary 

world. Even though it has been differently shaped, it continues serving as a mechanism of 

degradation of human dignity. Nowadays, the seriousness of the problem is higher, since the 

profile of the victims has widened, becoming not restricted, for instance, to the early racial 

criterion. It is admitted today that any person can be a victim of trafficking, which comes to 

be noticed among the most diverse behavior manners as, for example, the exploitation of 

prostitution and child labor, the irregular adoption and the work in conditions akin to slavery. 

However, the observation of the profile of the victims of  trafficking in persons reveals that all 

of them were, due to many different reasons, vulnerable. Therefore, they are easily taken 

advantage of by means of persuasion through false promises that usually concern attractive 

job proposals in other locations, within or outside their country of origin. For this reason, in 

the inherent multiplicity of traffickin in persons, being that caused by the widening of the 

profiles of the victims or by the many illicit and depreciative conducts that are externalized, 

the present study attempts to search and define a convergence point that is present in all areas 

of human trafficking, that is: the victim’s vulnerable condition. 

 

 

Keywords: Trafficking in persons. Exclusion and social vulnerability. Vulnerability of victims 

of trafficking. Concession. 

 

 

SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 TRÁFICO DE PESSOAS: UMA ABORDAGEM 
INICIAL; 2.1 Exclusão e vulnerabilidade social; 2.2 O perfil das vítimas; 2.3 A 
vulnerabilidade das vítimas e a questão do consentimento; 3 CONCLUSÃO; REFERÊNCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

 O tráfico de pessoas remonta à Antiguidade, época em que a prática concentrava-se 

na exploração da mão-de-obra escrava. Ao longo dos anos, as dimensões do problema se 

alargaram, abrangendo, nos dias atuais, as mais diversas formas de ofensa aos direitos 

humanos e de delitos tais como a exploração sexual, a pornografia infantil, a adoção irregular, 

o comércio de órgãos, a exploração do trabalho humano em condições análogas à escravidão, 

o contrabando de mercadorias, bem como o tráfico de armamento e de entorpecentes. Nesse 

sentido, pode-se afirmar que o tráfico de seres humanos sustenta hoje uma grande rede de 

organizações criminosas. 

 De acordo com estatísticas disponibilizadas pelo Escritório das Nações Unidas sobre 

Drogas e Crimes (UNODC), o tráfico de pessoas constitui uma das redes ilícitas mais 

lucrativas do mundo, movimentando, em média, trinta e dois bilhões de dólares por ano. De 

fato, a lucratividade advinda dessa atividade perdia, até pouco tempo, apenas para os ganhos 

obtidos pelas máfias envolvidas com o tráfico de armas e de drogas. Entretanto, 

correntemente, a Organização das Nações Unidas (ONU) já considera que o tráfico de seres 

humanos ocupa a segunda posição como negócio ilícito mais lucrativo, devido a fatores como 

as guerras étnicas e sua interligação com outras atividades criminosas3.  

 Os dados sobre o número de vítimas do tráfico de pessoas são divergentes. O 

Relatório Global do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes (UNODC) de 2009 

estima que quatro milhões de pessoas sejam vítimas do tráfico de seres humanos por ano. 

Ressalte-se que as duas principais finalidades desse tipo de tráfico são a exploração da 

prostituição e da mão-de-obra das vítimas4. Lado outro, a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT), no Relatório Global do Seguimento da Declaração da OIT sobre Princípios e 

Direitos Fundamentais no Trabalho, de 2005, indica que aproximadamente dois milhões e 

                                                           
3 ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIMES. Escravidão no Século 21. Disponível 
em: <http://www.unodc.org/southerncone/pt/frontpage/2011/03/08-escravidao-no-seculo-21-atriz-de-hollywood-
fala-durante-lancamento-de-fundo-da-onu-para-as-vitimas-do-trafico-humano.html>. Acesso em: 29 de setembro 
de 2011. 
4ESCRITÓRIO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE DROGAS E CRIMES (UNODC). Global Report  on 

trafficking in persons. Disponível em: <http://www.unodc.org/southerncone/pt/trafico-de-
pessoas/publicacoes.html> Acesso em:  30 de setembro de 2011. 
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quinhentos mil indivíduos são submetidos ao tráfico para fins comerciais ou para exploração 

sexual.5 

 A respeito da situação brasileira, necessária se faz menção ao Trafficking in Persons 

Report
6, elaborado em 2008. O documento, em capítulo dedicado ao Brasil, critica o cenário 

nacional em razão da persistência do tráfico de pessoas e do trabalho escravo. Segundo o 

relatório, o Brasil é fonte que alimenta os tráficos interno e internacional de seres humanos. 

Especificamente quanto ao trabalho forçado, o estudo aponta que aproximadamente 50% dos 

homens libertos em 2007 (número aproximado de 6000 pessoas) tinham sua força de trabalho 

explorada em canaviais.7 

 O Relatório, por outro lado, também aponta algumas evoluções nacionais na 

temática, evidenciando certos progressos no que diz respeito ao resgate de pessoas submetidas 

a trabalho em condições análogas à escravidão.  

 Destaca-se que, de acordo com balanço realizado pela Secretaria de Inspeção do 

Trabalho (SIT) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), no intervalo temporal de 2003 a 

2010, 32.986 pessoas submetidas a trabalho em circunstâncias análogas à escravidão foram 

resgatadas. Esse número é superior em mais de cinco vezes ao total de resgatados entre 1995 e 

20028. Se, por um lado, os dados parecem animadores, eles servem também para revelar a 

latitude do problema, com elevado contingente de pessoas que se inserem nessas condições de 

exploração. Outro fator a ser considerado é o retorno das vítimas libertas ao âmbito do 

trabalho forçado, o que se justifica por elementos como a dificuldade de inserção social. 

 A respeito do trabalho escravo contemporâneo ou em condições análogas à de 

escravo9, uma das facetas do tráfico de pessoas, FLÁVIA PIOVESAN observa o quanto esse 

mecanismo de exploração fere os direitos humanos:  

                                                           
5ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Relatório Global do Seguimento da 

Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 2005. Disponível em: 
<www.ilo.org/declaration.> Acesso em 30 de setembro de 2011. 
6 U.S DEPARTMENT OF STATE´S OFFICE TO MONITOR AND COMBAT TRAFFINCKIN IN PERSONS. 
Trafficking in Persons Report June 2008. Disponível em: <http://www.state.gov/g/tip/rls/tiprpt/2008/>. Acesso 
em: 29 de setembro de 2011.  
7 Na servidão por dívidas, a principal modalidade de trabalho em condição análoga à de escravo perpetrada no 
Brasil, o tráfico de seres humanos se caracteriza pelo aliciamento de trabalhadores rurais por prepostos ou 
intermediários em locais distantes da origem obreira, com recrutamento em fraude e com restrição de retorno. 
Em determinados contextos, a intermediação se faz mediante cobrança de transporte e outras despesas. (NUCCI, 
2005, p. 769) 
8 MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO. Quadro geral das operações de fiscalização para erradicação 

do trabalho escravo SIT/SRTE 1995 a 2010. Disponível em: 
<http://www.mte.gov.br/fisca_trab/quadro_resumo_1995_2010.pdf>. Acesso em: 29 de setembro de 2011.  
9
 De acordo com FRANCISCO FAUSTO DE PAULA MEDEIROS, a submissão de trabalhadores a condições análogas à 

de escravo é particularmente grave por violar, a um só tempo, direitos trabalhistas e direitos humanos. Em suas 
palavras: “[...] a escravatura de trabalhadores, intensificada a partir da precarização do emprego na última 
década, é uma dupla infração: infração trabalhista, porque, submetidos a trabalhos degradantes, os trabalhadores 
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Sob o prisma da concepção contemporânea de direitos humanos e da indivisibilidade 
e interdependência destes direitos, conclui-se que o trabalho escravo constitui 
flagrante violação aos direitos humanos, sendo, ao mesmo tempo, causa e resultado 
de grave padrão de violação de direitos. Vale dizer, o trabalho escravo se manifesta 
quando direitos fundamentais são violados, como o direito a condições justas de um 
trabalho que seja livremente escolhido e aceito, o direito à educação e o direito à 
uma vida digna” [...] “À luz da universalidade dos direitos humanos, o trabalho 
escravo viola sobretudo a idéia fundamental dos direitos, baseada na dignidade 
humana, como um valor intrínseco à condição humana. [...] O trabalho escravo 
surge como uma negação absoluta do valor da dignidade humana,  da autonomia e 
da liberdade ao converter pessoas em coisas e objetos. (PIOVESAN, 2006, p. 163/4) 

 

 Quanto à exploração do trabalho de estrangeiros, deve-se salientar que há no Brasil 

imigrantes das mais diversas procedências, destacando-se numericamente a presença de 

bolivianos. É expressivo, no fluxo migratório boliviano para o Brasil, o ingresso de imigrantes 

em situação de irregularidade, mediante aliciamento fraudulento, com intermediação para 

relação de emprego em condições desumanas.  São justificativas para a contínua expansão do 

número de estrangeiros no país o aumento da pobreza nos países vizinhos e o recrudescimento 

da política anti-imigração adotada pelos países mais desenvolvidos10.   

 É de se destacar que, por mais que o tráfico de seres humanos se manifeste nas mais 

variadas modalidades de condutas e práticas ilícitas - como se pôde aferir com as informações 

ora apresentadas - e que suas vítimas não sigam um único perfil pessoal, há, dentro da 

complexidade que envolve a questão do tráfico humano, um ponto de convergência. Dessa 

forma, em meio a toda a diversidade inerente ao estudo do tráfico de pessoas, é possível 

delimitar um eixo comum que perpassa todas as suas formas de exteriorização: a 

vulnerabilidade das vítimas. 

 Assim, o que se pretende no presente artigo é propor uma nova forma de exame da 

problemática do tráfico de seres humanos sem fragmentá-lo em uma ou algumas de suas 

manifestações, obtendo-se relevante contribuição no que tange a uma análise global do tráfico 

humano. Utilizar-se-á como elo para esse fim a caracterização da situação vulnerável em que 

as potenciais vítimas do tráfico se encontram. 

                                                                                                                                                                                     

não tinham reconhecidos os seus direitos à higiene e segurança do trabalho previstas  na CLT; e, também, sendo 
mais grave é uma infração aos direitos humanos, sobrepondo-se, portanto, aos direitos trabalhistas.” 
(MEDEIROS, 2005, p.122) 
10

 A esse respeito, vale mencionar a nova legislação adotada pela União Européia sobre o tratamento dado aos 
imigrantes que sem encontram nos países-membros do bloco. A lei, conhecida como Diretiva do Retorno - ou 
Diretiva da Vergonha para os seus muitos opositores -, foi aprovada em 2008 e entrou em vigor no ano de 2010. 
Entre as medidas de recrudescimento, destaca-se a previsão de detenção por até 18 meses, em centros especiais, 
dos imigrantes irregulares, inclusive os menores de idade, até que sejam deportados e a proibição de retorno 
dessas pessoas aos países da União Européia por cinco anos. 
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 A análise proposta justifica-se não somente pelo fato de o tráfico de pessoas ser 

realidade fortemente presente no Brasil e no mundo e que exige, por essa razão, um estudo 

detalhado de forma a combater o problema, mas também, e principalmente, pelo fato de se 

fazer necessária uma abordagem diversa da comumente realizada a respeito do tráfico de seres 

humanos. Como incessantemente ressaltado, o problema é bastante amplo, de modo que seria 

insuficiente qualquer análise que se furtasse à generalidade, buscando fragmentar o problema 

em uma de suas dimensões. 

 Para concretizar o objetivo ora proposto, elegeu-se uma pesquisa exploratória, 

levantando-se a bibliografia que fornece sustentáculo para o posicionamento aqui firmado: a 

vulnerabilidade inerente à condição das pessoas exploradas pelo tráfico de seres humanos. 

Como referencial teórico, será adotado o conceito de tráfico de pessoas trazido pelo Protocolo 

Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o Crime Organizado Transnacional relativo 

à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças 

(Protocolo de Palermo), ratificado pelo Brasil em 2004. 

 No que tange à organização do presente estudo, propõe-se, em um primeiro 

momento, uma abordagem prévia do tráfico de pessoas, de forma a melhor situar o leitor. A 

seguir, será apresentada a noção de exclusão e demonstrada a sua insuficiência para a 

abordagem do problema, propondo-se, em seu lugar, a noção de vulnerabilidade. 

Posteriormente, a análise da vulnerabilidade será transposta e contextualizada na figura das 

vítimas do tráfico humano para que se possa sustentar a homogeneidade dessa condição no 

tráfico. 
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2 TRÁFICO DE PESSOAS: UMA ABORDAGEM INICIAL 

 

 

 Conforme aduz o Protocolo Adicional à Convenção das Nações Unidas contra o 

Crime Organizado Transnacional relativo à Prevenção, Repressão e Punição do Tráfico de 

Pessoas, em especial de Mulheres e Crianças (Protocolo de Palermo), ratificado pelo Brasil 

2004, o tráfico de pessoas deve ser entendido como: 

 

[...] o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o acolhimento de 
pessoas, recorrendo à ameaça ou uso da força ou a outras formas de coação, ao 
rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade 
ou à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento 
de uma pessoa que tenha autoridade sobre outra para fins de exploração. A 
exploração incluirá, no mínimo, a exploração da prostituição de outrem ou outras 
formas de exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou 
práticas similares à escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos;  

 

 Pode-se dizer que o referido Protocolo trouxe inovações de grande relevância para o 

tema, uma vez que deu conceito mais abrangente ao tráfico de seres humanos para abarcar 

condutas outras além da exploração sexual e admitir como vítima toda e qualquer pessoa. 

Vale salientar que o mesmo dispositivo acrescenta ser irrelevante a existência de 

consentimento da vítima, questão que será analisada em momento oportuno no presente 

estudo.  

 Observe-se que, no século XIX, destacou-se no cenário internacional a preocupação 

com questões como a escravidão e a submissão dos trabalhadores a condições análogas à 

escravidão e ao trabalho forçado. Resultado da evolução na abordagem desse assunto, 

documentos mais recentes da OIT, como os Relatórios Globais de 2001 e 2005, ocuparam-se 

da distinção entre as manifestações tradicionais e modernas do recurso ao labor forçado. 

 As chamadas manifestações tradicionais estão ligadas, segundo a OIT, a fenômenos 

agrários e de produção, como a servidão por dívida, bem como a traços culturais, a exemplo 

do que ocorre com a divisão da população em castas na Ásia. Por outro lado, os contornos 

modernos da prática têm fulcro no tráfico de pessoas, seja ele interno ou externo, porquanto 

baseado na exploração da força de trabalho dos migrantes que deixam seus países ou 

comunidades em busca de melhores condições de vida11. 

                                                           
11 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO (OIT). Relatório Global do Seguimento da 

Declaração da OIT sobre Princípios e Direitos Fundamentais no Trabalho de 2005. Disponível em: 
<www.ilo.org/declaration.> Acesso em 30 de setembro de 2011. 
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 Não bastasse a amplitude da questão em virtude da própria diversidade de 

modalidades de conduta que admite ou pela pluralidade de possíveis vítimas, o tráfico de 

seres humanos estende ainda mais suas projeções ante as facilidades trazidas pelo mundo 

globalizado próprias da fase atual do modelo capitalista, que é marcada pela perversidade 

inerente à priorização do lucro em detrimento do elemento humano. BOAVENTURA DE SOUSA 

SANTOS, CONCEIÇÃO GOMES E MADALENA DUARTE, recorrendo às ideias marxistas, sustentam 

que:  

 

O conceito marxista de “acumulação primitiva de capital” ajuda-nos a melhor 
perceber a emergência da sub-humanidade de que o tráfico de seres humanos é uma 
tão singular expressão. Para Marx, uma das condições da riqueza capitalista, entre 
outras, é a exploração do trabalho. Embora assente na idéia do trabalho livre, a 
verdade é que o capitalismo tem tendência para usar a força de trabalho, mas 
também o espaço, o meio ambiente e a natureza, de um modo destrutivo. O capital 
tende a fragilizar ou destruir as suas próprias condições de produção, uma vez que as 
constantes crises provocadas pelo aumento dos custos conduzem sempre a novas 
tentativas de reestruturação das condições de produção para reduzir os custos. Estas 
condições de produção implicam que tudo seja tratado como mercadoria, inclusive a 
força de trabalho. (SANTOS; GOMES; DUARTE, 2009, p. 71/2) 

 

 O contexto da globalização, marcado pela intensificação do intercâmbio de bens, 

pessoas e informações entre os países, possibilitou o surgimento de grandes redes 

internacionais aliciadoras e exploradoras do tráfico de pessoas. Trata-se de um grave impasse 

que assola a população mundial como um todo, eis que envolve não só os países mais pobres, 

como também as nações mais abastadas. Isso porque, se, por um lado, aqueles são as grandes 

fontes de recrutamento de vítimas, essas representam o local de destino, onde ocorre a 

exploração dos aliciados. Não se deve olvidar, ainda, a situação crítica ocupada pelos países 

que representam rotas para o fluxo dessas pessoas. 

 Por se tratar de um problema generalizado, porquanto disseminado por todo o 

mundo, como bem assevera RODRIGO CARNEIRO GOMES, em sua obra O crime organizado na 

visão da Convenção de Palermo, a eficácia do combate ao tráfico de pessoas depende de 

ações conjuntas por parte dos diversos países. Confira-se in verbis:  

 

[...] países de origem, de trânsito e de destino devem promover uma abordagem 
global e internacional, que inclua medidas destinadas a prevenir esse tráfico, punir 
os traficantes e proteger as vítimas, designadamente protegendo os seus direitos 
fundamentais internacionalmente reconhecidos. (GOMES, 2009, p. 81) 

 

 Observe-se que, conforme prevê a Política Nacional de Enfrentamento ao Tráfico de 

Pessoas, aprovada pelo decreto 5.948, de 29 de outubro de 2006, deve-se entender, no Brasil, 

5301



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

a expressão escravatura ou práticas similares à escravatura, trazida pelo já mencionado 

Protocolo de Palermo, enquanto uma das formas de exploração que caracteriza o tráfico de 

seres humanos, como a conduta tipificada pelo artigo 149 do Código Penal Brasileiro, que 

trata do delito de redução à condição análoga à de escravo12, abarcando hipóteses em que os 

trabalhadores são submetidos a jornadas exaustivas, condições degradantes de trabalho, além 

de restrições à liberdade.  

 O tráfico de pessoas reclama atenção por parte de toda a comunidade internacional 

(pois, conforme já salientado, envolve grandes redes internacionais de aliciadores), como uma 

forma de assegurar-se a prevalência dos direitos humanos. O progresso do Direito 

Internacional trouxe avanços consideráveis no que tange à garantia desses direitos, 

constituindo a observância das Convenções e Tratados correlatos um indicativo de bom 

comportamento e do grau de civilização dos países, segundo MARCOS COLARES
13. 

 Parece difícil compreender como práticas ofensivas aos direitos humanos possam 

subsistir com tamanha intensidade em todo o mundo, inclusive, repise-se, em nações 

desenvolvidas, já que vivenciamos um momento de valorização da pessoa humana em suas 

mais diversas dimensões. Nesse diapasão, COLARES (2004) elucida que a evolução dos 

direitos humanos traz consigo um paradoxo consistente na crença de que se aplicam tão 

somente a um grupo de iguais, não vigorando para aqueles que se encontram em situação de 

não igualdade (as classes sociais excluídas ou menos favorecidas). Para esses últimos, estaria 

legitimada, assim, a dispensa de um tratamento desfavorecido. 

 Sobre essa questão da divisão das pessoas em dois grupos – um, merecedor da tutela 

quanto aos seus direitos; outro, excluído de tal proteção – também contribuem as lições de 

SANTOS, GOMES E DUARTE: 

 

O mundo de hoje opera mediante linhas abissais que dividem o mundo humano do 
sub-humano, de tal forma que princípios de humanidade não são postos em causa 
por práticas desumanas. Deste modo, do outro lado da linha encontramos um espaço 
que é um não-território em termos jurídicos e políticos, um espaço impensável para 

                                                           
12 Quanto ao problema que tange à definição do verdadeiro alcance da expressão “condição análoga a de 
escravo”, cite-se ESTERCI: “A multiplicidade e variação dos termos utilizados indica que os critérios de 
classificação estão em discussão tanto no campo político-ideológico quanto no que diz respeito ao seu 
enquadramento na legislação trabalhista e nos códigos de defesa dos direitos humanos. Há concepções, às quais 
não tem sido dada a devida atenção, que se expressam no pronunciamento de diversos atores e que não são 
referidas nem nas definições legais já conhecidas nem nas análises de especialistas”. A autora prossegue 
salientando, ainda, que “Identificar os significados dos diferentes usos dos termos é, portanto, mais do que lidar 
com nomes: é desvendar as lutas que se escondem por detrás dos nomes – lutas essas em torno da dominação, do 
uso repressivo da força de trabalho e da exploração.” (ESTERCI, 1994, p.11-12) 
13 Marcos Colares foi coordenador do I Diagnóstico sobre o Tráfico de Seres Humanos: São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiás e Ceará, realizado em 2004 pela Secretaria Nacional de Justiça, do Ministério da Justiça, e pela 
Organização Internacional do Trabalho – OIT, obra em que se manifestou nesse sentido. 
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o primado da lei, dos direitos humanos e da democracia (Santos, 2007), 
Encontramos, no fundo, pessoas que não existem, nem no plano social, nem no 
plano legal. São espaços construídos com base nas novas formas de escravatura, no 
tráfico ilegal de órgãos humanos, no trabalho infantil e na exploração da 
prostituição. (SANTOS; GOMES; DUARTE, 2009, p. 69/70) 

 

 À parte desse problema cultural, patente é a necessidade de tutela dos diversos 

direitos da pessoa humana, inclusive aqueles de natureza trabalhista, de modo a não admitir-se 

retrocesso de todo o progresso normativo obtido ao longo dos anos. Por essa razão, faz-se 

necessária a determinação de um ponto comum a todas as formas de manifestação do tráfico 

de seres humanos para que seja facilitada a busca de estratégias de ação para o combate desse 

mecanismo de superexploração14 da pessoa humana.  

 

   

2.1 Exclusão e vulnerabilidade social 

 

 

 As modificações do mercado de trabalho trazidas pelo modelo neoliberal 

globalizante afetaram tanto os países desenvolvidos quanto aqueles tidos como em 

desenvolvimento – obviamente com intensidade maior nestes últimos – trazendo, no findar da 

década de 1990, um contexto de precarização trabalhista que justificou a substituição da 

noção de exclusão social, até então largamente empregada na análise de condições sociais 

limítrofes tais como marginalidade e pobreza, pela de vulnerabilidade social. 

 De fato, “com a sedimentação da globalização neoliberal a partir da década de 1980, 

assistimos a uma dessocialização do capital, em que os direitos sociais não mais podem ser 

garantidos, contribuindo para o aumento da vulnerabilidade de milhões de pessoas em todo o 

mundo” (SANTOS; GOMES; DUARTE, 2009, p.72). 

 Vejamos, inicialmente, o momento histórico em que emergiram as primeiras 

preocupações acerca da noção de exclusão social. Diante da crise do welfare state e da 

reorganização da vida econômica, fundada agora em novos parâmetros tecnológicos, aparece, 

na Europa, a ideia de exclusão vinculada a problemas sociais, como a dificuldade ou mesmo a 

inexistência de acesso ao trabalho, à moradia, à educação e ao crédito, entre outros. Assim, de 

forma bastante objetiva, pode-se entender como exclusão social uma situação de agravamento 

                                                           
14 Segundo JOSÉ CLÁUDIO DE BRITO FILHO superexploração corresponde ao “trabalho que não reúne as mínimas 
condições necessárias para garantir os direitos do homem-trabalhador, ou seja, o que não é prestado em 
condições que denominamos de trabalho decente, e da forma mais indigna possível”. (BRITO FILHO, 2004, 
p.70) 
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das desigualdades sociais a ponto de embaraçar ou inviabilizar o gozo de oportunidades 

ofertadas pelo Estado (IBGE/DIEESE, 2007). 

 A crise do Estado de Bem Estar Social atingiu o sistema de garantias das relações de 

emprego e, considerando-se a intensidade da precarização apurada nesta quadra histórica, 

também algumas das relações trabalhistas inseridas no bojo da formalidade hão de enquadrar-

se na categoria da vulnerabilidade social.  É de se destacar que, caso fosse adotada uma visão 

limítrofe e, portanto, bipolarizada, como a de exclusão, ter-se-ia que os trabalhadores que 

vivenciassem condições de trabalho formal, mas essencialmente precário, fossem 

considerados, a contrario sensu, como pessoas incluídas no mercado de trabalho.  

 As modernas construções em torno da dignidade humana são incompatíveis com a 

admissibilidade de condições trabalhistas afastadas da noção de trabalho decente15. Assim, 

trabalhos formais, mas essencialmente degradantes, que sujeitam o trabalhador a jornadas 

exaustivas, condições de labor inadequadas ou trabalhos em outras formas de precarização, 

não devem ser admitidas como casos de plena inclusão da pessoa do mercado de trabalho. 

 O trabalho digno (ou na expressão empregada pela OIT, trabalho decente) é, 

portanto, um marco para fins de apuração da vulnerabilidade social. A expressão trabalho 

decente, cunhada no Relatório Global da OIT do ano de 1999, da lavra do Diretor-Geral JUAN 

SOMAVIA, alargou os direitos declarados fundamentais pela OIT em 199816, indicando ser 

trabalho decente o trabalho produtivo desenvolvido em condições compatíveis com a 

exigência decorrente da excelência humana.17  

 Nesse sentido, destaca-se a definição de trabalho decente: 

 

Trabalho decente é um trabalho produtivo e adequadamente remunerado, exercido 
em condições de liberdade, equidade e segurança, e que garanta uma vida digna a 
todas as pessoas que vivem do trabalho e a suas famílias. Permite satisfazer às 
necessidades pessoais e familiares de alimentação, educação, moradia, saúde e 

                                                           
15 Conforme elucida INGO WOLFGANG SARLET, “[...] a dignidade da pessoa humana, compreendida como 
vedação da instrumentalização humana, em princípio proíbe a completa e egoística disponibilização do outro, no 
sentido de que se está a utilizar outra pessoa apenas como meio para alcançar determinada finalidade, de tal sorte 
que o critério decisivo para a identificação de uma violação da dignidade passa a ser (pelo menos em muitas 
situações, convém acrescer) o do objetivo da conduta, isto é, a intenção de instrumentalizar (coisificar) o outro.” 
(SARLET, 2005, p. 52). 
16 “A recente Declaração da Organização Internacional do Trabalho relativa aos princípios e direitos 
fundamentais do trabalho (1998) constitui um primeiro reconhecimento solene da importância destes direitos no 
quadro da globalização e do lugar que deverão ter na sua regulamentação internacional. [...] Como já tivemos a 
oportunidade de assinalar, por mais que seja inegável – e até em certos aspectos bem-vindos, a globalização não 
é um fato natural, um dado a se adaptar a qualquer preço, sem tentar influir sobre sua orientação e seu 
enquadramento social. Definir os contornos do enquadramento social da globalização e garantir os direitos 
fundamentais sociais dos trabalhadores são as duas tarefas prioritárias para o futuro.” (SPYROPOULOS, 2002, p. 
401). (tradução das autoras). 
17 ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO. Report of the Director-General:decent work, 87th 
Session, Genebra, 1999. 
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segurança. Também pode ser entendido como emprego de qualidade, seguro e 
saudável, que respeite os direitos fundamentais do trabalho, garanta proteção social 
quando não pode ser exercido (desemprego, doença, acidentes, entre outros) e 
assegure uma renda para a aposentadoria. Por seu caráter multidimensional, também 
engloba o direito à representação e à participação no diálogo social. Em todos os 
lugares, e para todas as pessoas, o trabalho decente diz respeito à dignidade humana. 
Este conceito está embasado em quatro pilares: a) respeito às normas internacionais 
do trabalho, em especial aos princípios e direitos fundamentais do trabalho 
(liberdade sindical e reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; 
eliminação de todas as formas de trabalho forçado; abolição efetiva do trabalho 
infantil e eliminação de todas as formas de discriminação); b) promoção do emprego 
de qualidade; c) extensão da proteção social; e d) diálogo social. 
Um elemento central e transversal do conceito de trabalho decente é a igualdade de 
oportunidades e de tratamento e o combate a todas as formas de discriminação — de 
gênero, raça/cor, etnia, idade, orientação sexual, contra pessoas com deficiência, 
vivendo com HIV e Aids etc. (Projeto CEPAL/PNUD/OIT, 2008, p.12) 

 

 Diante da referida incompatibilidade de adoção do modelo de inclusão social 

fundado tão somente na inserção do trabalhador no mercado formal, busca-se discutir a 

vulnerabilidade como mecanismo apto a abranger, ao lado da informalidade, situações outras 

de exploração trabalhista inaceitáveis diante do valor da dignidade da pessoa humana18. 

 A noção de vulnerabilidade traz um quê de ponderação, de temperança, no sentido de 

que abarca não só condições extremadas, mas também todo o intervalo que se situa entre os 

dois pólos. Como dito alhures, as práticas mercadológicas e trabalhistas vigentes são 

marcadas por grande dinamicidade e heterogeneidade, fazendo emergir a todo momento 

situações de desvalorização do homem frente ao império do objetivo do lucro. Por essa razão, 

seria inadequado analisar-se o seio social adotando-se um critério que não pudesse abranger 

toda a infinidade de casos de exploração, razão pela qual, repise-se, a ideia de exclusão social 

deve ser ultrapassada e substituída pela de vulnerabilidade. 

 Nessa linha, observe-se que: 

 

Dentre os vários enfoques dados ao termo vulnerabilidade social, observa-se um 
razoável consenso em torno a uma questão fundamental: a qualidade do termo deve-
se a sua capacidade de captar situações intermediárias de risco localizadas entre 
situações extremas de inclusão e exclusão, dando um sentido dinâmico para o estudo 
das desigualdades, a partir da identificação de zonas de vulnerabilidades que 
envolvem desde os setores que buscam uma melhor posição social, até os setores 
médios que lutam para manter seu padrão de inserção e bem estar, ameaçados pela 
tendência a precarização do mercado de trabalho. Tudo isso em confronto com a 
estrutura de oportunidades existentes em cada país em um dado momento histórico. 
Também a partir da delimitação crítica em relação ao termo exclusão, as discussões 
sobre o mercado de trabalho, segundo alguns estudos, teriam encontrado na 

                                                           
18 Como bem lecionam GABRIELA NEVES DELGADO, LÍLIAN KATIUSCA MELO E SÂMARA ELLER RIOS, “O 
trabalho enquanto “esforço aplicado”, tarefa a que se dedica o homem, por meio da qual gasta energia “para 
conquistar ou adquirir algo”, deve ser capaz de dignificá-lo em sua condição humana. Caso contrário, não poderá 
ser identificado como trabalho, mas sim como mecanismo de exploração”. (DELGADO; NOGUEIRA; RIOS, 
2008, p.2988-2989. 
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definição de vulnerabilidade um maior poder explicativo, frente a um quadro cada 
vez mais complexo, dada a heterogeneidade das situações de precarização 
existentes. O conceito de vulnerabilidade, pela sua capacidade de apreensão da 
dinâmica dos fenômenos, tem sido, na opinião de muitos autores, apropriado para 
descrever melhor as situações observadas em países pobres e em desenvolvimento, 
como os da América Latina, que não podem ser resumidas na dicotomia, pobres e 
ricos, incluídos e excluídos. (MTE/DIEESE, 2007, p. 13). 
 

 A complexidade das relações sociais, principalmente as trabalhistas, norte principal 

deste estudo, indicam a necessidade de uma observação da realidade com base numa 

perspectiva mais ampla, apta a detectar as mais diversas formas de precarização. Sendo assim, 

mais adequado falar-se em vulnerabilidade para que seja maximizada a proteção dos direitos a 

que todo indivíduo faz jus, pois não basta que haja oportunidades de emprego, mas sim que 

haja boas ofertas na ocupação do mercado, as quais atenderiam a noção de trabalho decente.  

 

  

2.2 O perfil das vítimas 

 

 

 Nesse momento, faz-se necessária a análise do perfil das pessoas vitimadas pelo 

tráfico de seres humanos, de modo a compreender as razões do elevado número de vítimas 

resgatadas e dos motivos da persistência de volumosos índices de reinserção dos resgatados 

nessa prática de avilte aos direitos humanos19.  

 Direcionando-se o foco à realidade brasileira, conforme dados de 2007 do Instituto 

de Estudos Socioeconômicos, observa-se que a maior parte das vítimas  — aproximadamente 

70% delas — é composta por mulheres e adolescentes negros. Essas vítimas normalmente 

cruzam fronteiras sem grandes problemas, devido à falsificação de seus documentos pessoais. 

Ao chegarem ao local de destino, comumente são exploradas na prostituição ou em trabalhos 

                                                           
19 Sobre o retorno dos libertos ao contexto de espoliação, principalmente quanto ao trabalho em condições 
análogas à de escravo, RUTH BEATRIZ VASCONCELOS VILELA E RACHEL MARIA ANDRADE CUNHA asseveram 
que “as raras fugas bem sucedidas não garantem a libertação definitiva do trabalhador, que por falta de 
alternativa de trabalho e renda, volta a se submeter às condições anteriores de escravidão, na mesma ou em outra 
localidade”. Ademais, salientando a violência que permeia a prática, as autoras destacam que se trata de desafio 
“garantir aos trabalhadores libertados proteção durante seu retorno aos locais de origem. Tal preocupação é 
bastante justificável: naquele cenário de violência, não é incomum encontrar um corpo jogado às margens da 
estrada ou cemitérios clandestinos no interior das fazendas. O depoimento da maioria dos trabalhadores revela 
que os fugitivos são perseguidos e “caçados” pelos jagunços das fazendas com a conivência da polícia local, ou 
com sua participação, e devolvidos ao “gato” – aliciador de mão-de-obra – ou ao próprio proprietário rural. 
(VILELA; CUNHA, 1999, p. 38) 
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realizados em condições análogas à de escravo. Há, entretanto, como já examinado outrora, 

outras condições de espoliação a que podem ser submetidas as vítimas20. 

 De acordo com a Pesquisa sobre Tráfico de Mulheres, Crianças e Adolescentes para 

fins de Exploração Sexual e Comercial no Brasil –Pestraf–, realizada pelo Centro de 

Referência, Estudos e Ações sobre Crianças e Adolescentes –Cecria– e coordenada por 

MARIA LÚCIA LEAL E MARIA DE FÁTIMA LEAL (2002), ao longo do extenso território 

brasileiro pode-se identificar 241 rotas de tráfico humano. Dessas, 131 destinam-se à 

promoção do tráfico internacional e 110, ao tráfico interno. A amplitude desses números serve 

para indicar a gravidade do problema, seja no que tange ao fornecimento de vítimas para a 

exploração em outros países, ao recebimento de vítimas estrangeiras para que sejam 

exploradas em terras brasileiras, ou, ainda, à condição de oferta e demanda de pessoas 

traficadas entre regiões, estados e municípios.  

 Ainda segundo dados da Pestraf (2002), dentre as 110 rotas internas de tráfico, 78 

delas são interestaduais, enquanto as outras 32 restantes são intermunicipais. Ressalte-se que 

essas últimas nem sempre são destinadas ao suprimento da demanda de indivíduos para 

exploração local, servindo, na maior parte das vezes, como rotas intermediárias, ou seja, como 

vias para a saída de pessoas da América do Sul com destino a outros países sem que sejam 

levantadas grandes suspeitas. Os brasileiros, nessas condições, geralmente têm como destino 

países como Espanha e Portugal devido a facilidades linguísticas. 

 Levando em conta o número de rotas de tráfico existente entre o Brasil e outros 

países, o Instituto de Estudos Socioeconômicos elaborou um ranking de países receptores de 

brasileiros traficados. Conforme tais dados, o país campeão é a Espanha, contando com 32 

rotas, sendo seguido pela Holanda, que conta com 11; Venezuela, com 10; Itália, com 9; e por 

Portugal, com 8, entre outros países21. 

 Também é de grande relevância, na análise do perfil das vítimas, os caracteres 

delineados por meio do já mencionado estudo diagnóstico do tráfico de pessoas nos estados 

de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Ceará, realizado pela secretaria Nacional de Justiça, em 

2004, que revelou o perfil geral das vítimas.22 Em síntese, as vítimas do tráfico de seres 

humanos são majoritariamente do sexo feminino, com idade entre 18 e 30 anos, 

predominantemente solteiras, pouco instruídas e em busca de melhores condições de vida. 
                                                           
20

 INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS. Cerca de 70% das vítimas de tráfico de seres humanos 

são mulheres. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/>. Acesso em: 29 de setembro de 2011. 
21

 INSTITUTO DE ESTUDOS SÓCIO ECONÔMICOS. Cerca de 70% das vítimas de tráfico de seres humanos 

são mulheres. Disponível em: <http://www.inesc.org.br/>. Acesso em: 29 de setembro de 2011. 
22 A pesquisa foi feita tomando por base a análise de 22 processos judiciais da justiça Federal e 14 inquéritos da 
Polícia Federal iniciados entre os anos de 2000 e 2003. 
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 Constata-se, portanto, a existência de um denominador comum entre as pessoas 

vitimadas pelo tráfico humano, independentemente de elas comporem ou não os grupos mais 

fortemente recrutados para esta prática. Esse ponto de convergência parece residir na 

condição de vulnerabilidade da pessoa, que a torna presa fácil ao mercado do tráfico humano.  

  

 

2.3 A vulnerabilidade das vítimas e a questão do consentimento 

 

 

 Já constatada a patente vulnerabilidade das potenciais vítimas do tráfico de pessoas, 

passa-se a uma análise dos traços de fragilidade típica e, assim, de maior suscetibilidade à 

exploração, dos diversos grupos de pessoas traficadas, tomando-se por base caracteres 

comuns a cada um desses grupos.  

 Observando-se inicialmente o grupo das crianças, verifica-se que sua fragilidade é 

patente seja por razões físicas ou psicológicas. A limitada percepção da realidade que lhes é 

peculiar impede a constatação de eventual situação de risco, o que faz com que não ofereçam 

resistência considerável ou até mesmo contribuam para sua captura pelos articuladores do 

tráfico.  

 A par dessa questão da captura de crianças mediante convencimento, há situações 

outras em que o tráfico é realizado com o próprio consentimento de suas famílias23. Nesse 

ponto, surge o debate sobre questões como a pobreza, a falta de perspectiva das famílias e, até 

mesmo, a paternidade e a maternidade irresponsáveis, que interferem de maneira direta na 

propensão de exposição das crianças ao tráfico humano. 

 As crianças traficadas são aproveitadas nas mais diversas atividades. Entre elas, 

pode-se citar o tráfico de órgãos, a adoção irregular, a exploração do trabalho infantil e a 

exploração sexual24. 

 EROTILDE RIBEIRO DOS SANTOS MINHARRO  analisa a realidade brasileira, destacando 

a existência de um ciclo pernicioso de reprodução da pobreza. Confira-se: 

                                                           
23 A indústria cinematográfica retrata de maneira bastante ilustrativa o problema da venda de crianças por suas 
famílias aos recrutadores do tráfico de pessoas no filme Anjos do Sol, dirigido por RUDI LAGEMANN, 
24 Conforme aduz JOÃO CARLOS ALEXIM, ao trabalhar o problema do trabalho infantil, muitas crianças exercem 
no mundo inteiro atividades caracterizadas como trabalho forçado. Para o autor, “Milhões de crianças e 
adolescentes cumprem regimes de servidão, muitas vezes apartadas de suas famílias e explorados (sic) em 
fábricas clandestinas e até mesmo em prostíbulos. Outros milhões trabalham “sem ser vistos”, em atividades 
domésticas, por vezes cedidos ou vendidos em pequena idade, com reduzida remuneração – no melhor dos casos 
–, entre outros países, sem poder organizar ou decidir suas vidas”. (ALEXIM, 1999, p. 48) 
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Estatísticas demonstram que, dentre os países da América Latina, o nosso é o que 
apresenta o maior índice de utilização da força de trabalho infantil. [...] Estes jovens 
abandonam os estudos e os prazeres da idade e assumem desde cedo o peso de 
jornadas extenuantes, condições de trabalho desumanas e baixos salários, 
perpetuando um ciclo pernicioso: a pobreza gera a necessidade de a criança entrar no 
mercado de trabalho sem que esteja preparada; o ingresso no mercado de trabalho 
ocasiona o abandono dos estudos e, consequentemente, seu baixo desenvolvimento 
mental, cultural e social; estes fatores, por sua vez, acarretam mais pobreza e 
obrigam esse indivíduo (quando adulto) a utilizar da mão-de-obra de seus filhos, 
ainda crianças, para auxiliar num processo interminável de reprodução da pobreza. 
(MINHARRO, 2003, p. 11/2) 

 

 Partindo-se para a análise do perfil de outro grupo vulnerável, os adolescentes, é 

ponto crucial para a sua posição de fragilidade o momento de incertezas e de construção da 

imagem próprios de sua idade. Nesse momento da vida, é comum que o sonho com uma 

realidade melhor, diferente da que as suas famílias vivenciam, faça com que muitos 

adolescentes sejam aliciados com a promessa de bons salários e projeção social. 

 Na lição de VÂNIA MORALES SIERRA e WANIA AMÉLIA MESQUITA: 

 

A relação entre vulnerabilidade e direitos para crianças e adolescentes expressa não 
a ideia de sujeitos incapazes, mas a intenção de bloquear as ações que os impedem 
de experimentar o bem-estar na infância. Deste modo, é preciso rever as formas de 
realização da proteção social, utilizando-se da segurança jurídica para viabilizar a 
produção de bem-estar tanto no espaço público quanto doméstico. Trata-se de 
direcionar a política social para a redução dos fatores de vulnerabilidade que 
ameaçam o bem-estar da população infanto-juvenil. 
Entre os fatores de vulnerabilidades das crianças e adolescentes pode-se destacar: 
• os riscos inerentes à dinâmica familiar: são os problemas relacionados ao 
alcoolismo, aos conflitos entre casais que fazem da criança a testemunha de ofensas 
e agressões; enfim, toda forma de violência doméstica, traumas, abusos sexuais, 
carências afetivas, etc.; 
• os riscos relacionados ao lugar de moradia: a precariedade da oferta de instituições 
e serviços públicos, a disponibilidade dos espaços destinados ao lazer, as relações de 
vizinhança, a proximidade a localização dos pontos de venda controlados pelo 
tráfico de drogas;  
[...] 
• o risco do trabalho realizado pelas instituições que os recebem: constituem os 
abusos praticados por profissionais, que são encobertos por uma estratégia de 
funcionamento que exclui a participação social; 
[...] 
• os riscos do trabalho infantil: muitas são as crianças exploradas até pela própria 
família, trabalhando na informalidade; 
• o risco da exploração da prostituição infantil: crianças provenientes de famílias 
pobres que se prostituem por dinheiro; 
• os riscos inerentes à própria criança ou adolescente: a sua personalidade e seu 
comportamento podem torná-los mais vulneráveis aos riscos do envolvimento com 
drogas, da gravidez precoce, da prática do roubo, furto, etc. (SIERRA; MESQUITA, 
2006, p.152/153) 
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 Quanto aos adultos, relevante iniciar-se a análise examinando a condição do gênero 

feminino. É incontestável a fragilidade física feminina, o que permite a dominação por meio 

do uso da força e da violência. A própria identidade feminina como construção cultural a situa 

em posição de inferioridade, sujeitando-a mais facilmente a condições de exploração. 

 Vivemos em uma sociedade essencialmente machista, ainda que as mulheres, ao 

longo dos anos, tenham conseguido, por meio de forte luta, afirmarem-se de modo mais 

consistente no seio social. O fato é que, desde Adão e Eva
25

, incutiu-se historicamente um 

sentido pejorativo de mulher, de perversidade da figura feminina, que caminhou ao longo dos 

anos no sentido de uma configuração da mulher como ser inferior, dotado de menos direitos e 

de menos capacidade. Não se deve negar, repise-se, (e nem se pretende fazê-lo) os enormes 

avanços legislativos e, inclusive, de políticas públicas no sentido de inclusão e afirmação da 

mulher. 

 Nas palavras de MARCO AURÉLIO MARSIGLIA TREVISO: 

 

Desde o patriarcalismo, o homem sempre se definiu como um ser humano 
privilegiado, dotado de alguma coisa a mais, ignorada pelas mulheres: sempre foi o 
“mais” forte, o “mais” inteligente, o “mais” esperto, o “mais” sábio, o “mais” 
corajoso, o “mais” responsável, o “mais” criativo ou, até mesmo, o “mais” racional. 
Sempre havia, portanto, um plus para justificar a relação de hierarquia do homem 
para com as mulheres da sociedade, ou, pelo menos, do marido para com a sua 
própria esposa dentro do lar. (TREVISO, 2008, p. 22) 
 

 Assim, a falta de perspectiva das mulheres, que apresentam mais dificuldade de 

acesso ao mercado de trabalho que os homens e, de uma forma geral, recebem 

consideravelmente menos que o sexo masculino, acaba por colocá-las em tamanha condição 

de fragilidade que, por sua vez, empurra-as para práticas que as rebaixam em sua dignidade 

como o tráfico de pessoas.  

 Além disso, é de se ressaltar outro aspecto cultural em torno da mulher: a obrigação 

de zelar pelo bom desenvolvimento dos filhos. Essa tarefa, sabidamente se torna impossível 

diante da inexistência de recursos financeiros, o que também acaba por estimular a busca de 

qualquer forma de trabalho, principalmente no caso de mulheres com baixa instrução 

(destaca-se aqui a condição de mães abandonadas pelos maridos e que respondem sozinhas 

pelo sustento dos filhos). 

                                                           
25 Sobre o mito de Adão e Eva, recorra-se a ROQUE DE BARROS LARAIA que, dentre as várias interpretações do 
mito, cita uma de origem canônica que deixa límpida a noção pejorativa atribuída à mulher. De acordo com o 
autor, “A versão canônica é que a mulher assim procedeu tentada pela serpente, sob a alegação de que o 
consumo da fruta proibida a tornaria tão poderosa como Deus. Acreditando na pérfida serpente, Eva comeu do 
fruto proibido e convenceu o seu companheiro a fazer o mesmo. A punição por este ato de desobediência 
original foi a perda da imortalidade, a partir de então os homens tornaram-se mortais”. (LARAIA, 1997, p. 154). 
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 Sobre o tema, ALICE MONTEIRO DE BARROS leciona ressaltando que 

 

Esses posicionamentos sexistas, que atribuem à mulher apenas o “papel” secular de 
mãe e dona de casa, fortalecendo o mito da fragilidade feminina e o preconceito do 
homem, no tocante às atividades familiares e domésticas. Frise-se, o sexo não 
poderá constituir critério para atribuições de encargos à mulher e ao homem na 
família, no trabalho na sociedade; do contrário, a igualdade almejada jamais será 
atingida. (BARROS, 2000, p. 311) 

 

 Outra não foi a conclusão obtida por COLARES em seu estudo diagnóstico: 

 

Como era de se esperar, o número de mulheres vítimas de tráfico internacional de 
pessoas supera em muito o número de homens. Há alguns fatores que influenciam na 
constatação, demonstrada no Gráfico 4. Em primeiro lugar, o fato de a legislação 
brasileira ser específica no tocante a mulheres (art. 231 do CP) e crianças e 
adolescentes (art. 239 do ECA) abre uma nuance de gênero que pode ser lida pelo 
senso comum como: “isso é coisa de mulher ou criança – gente indefesa”. 
Entretanto, os relatos de mulheres que compareceram às delegacias de defesa da 
Mulher apontam que várias delas sentiram-se constrangidas ao expor as suas 
idiossincrasias e sua vida privada. O componente machista da nossa formação social 
tanto pode ter inibido possíveis vítimas do sexo masculino a expor sua condição, 
como a ausência de amparo legal para tipificar o crime e de preparo dos 
profissionais do Direito para tratar com essa temática podem ter impedido que se 
instaurasse procedimento em tais situações. (COLARES, 2004, p. 27) 

 

 Na mesma linha, as conclusões de MÁRCIA VASCONCELOS e ANDRÉA BOLZON: 

 

Pode-se dizer que as complexas dinâmicas nas quais se assentam as relações de 
gênero nas sociedades fornecem elementos para diferentes modalidades de 
exploração. Apesar da dificuldade de gerar estimativas em relação às vítimas de 
trabalho forçado, se observa uma predominância de mulheres e meninas em 
situações de trabalho doméstico forçado, exploração sexual comercial e prostituição 
forçada; os homens estão distribuídos em formas mais diversificadas de exploração. 
Essas divisões, obviamente, não são rígidas. Observa-se uma crescente presença de 
mulheres em situações de trabalho forçado na agricultura comercial e na indústria 
informal, por exemplo, no Sul da Ásia. Da mesma forma, os estudos recentes sobre 
exploração sexual apontam a crescente presença de meninos. Porém, é fundamental 
destacar que as tipologias construídas até o momento para definir as situações de 
exploração não estabelecem essas divisões rígidas, ou seja, exploração não se refere 
apenas à exploração sexual, exploração sexual não se refere apenas a mulheres e 
outros tipos de exploração não se referem apenas a homens. 
(VASCONCELOS; BOLZON, 2008, p.79) 

 

 É mister não olvidar-se da condição dos homens adultos também explorados pelas 

redes de tráfico humano. A maior parte das vítimas detém baixa instrução e reduzida 

perspectiva salarial. Pais de famílias e homens jovens inseridos nesse contexto não veem 

outra possibilidade de inserção no mercado de trabalho ou de melhoria do padrão de vida, 

senão ceder às pressões dos aliciadores e dirigirem-se a outros locais, seja dentro do próprio 

território nacional ou em terras estrangeiras, submetendo-se ao tráfico humano. 
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 No que tange à exploração de estrangeiros traficados no Brasil, destaca-se 

numericamente a presença de bolivianos que trabalham na indústria têxtil em situação de 

irregularidade. Constata-se, ainda, que a maior parte deles é do sexo feminino.26 Esses 

imigrantes, principalmente pelo fato de terem ingressado no país de forma ilegal, submetem-

se a condições de trabalho desumanas a troco de salários inferiores, inclusive, ao mínimo 

legal. Com receio de serem denunciados às autoridades e, consequentemente, obrigados a 

retornarem a seus países, essas vítimas permanecem em estado de invisibilidade social.  

 Por fim, imperiosa a referência às vítimas do tráfico interno. Nesse aspecto, vale 

considerar a condição das pessoas submetidas à servidão por dívida, principal prática 

restritiva de liberdade dos trabalhadores presente hoje na zona rural brasileira.27 Ressalte-se 

que, de acordo com pesquisa realizada por PATRÍCIA TRINDADE MARANHÃO (2010, p. 101-

105), em parceria com a OIT, o aliciamento dessas pessoas se dá em seus estados ou cidades 

de origem, em hotéis e pensões de municípios vizinhos às fazendas em que se dá a exploração 

ou nas próprias regiões em que estas se localizam. Traço comum a essas vítimas é 

principalmente a condição de pobreza em que se encontram e da qual não conseguem sair, 

uma vez que, aceitando o trabalho, tendem a endividarem-se cada vez mais com os patrões28. 

 Como se pode perceber, ainda que os traços de vulnerabilidade possam ser distintos, 

um fato é incontestável: todas as vítimas apresentam fragilidades que facilitam a atuação dos 

gatos ou coiotes na captação de pessoas para atender à demanda do tráfico de seres humanos 

em qualquer uma de suas formas de manifestação. 

 No âmbito da análise da vulnerabilidade das vítimas do tráfico, necessário discutir-se 

a noção de consentimento, frequentemente utilizada por alguns para afastar a configuração do 

tráfico de seres humanos. Nessa perspectiva, seria vítima apenas aquela pessoa que não 

                                                           
26 “A maioria dos imigrantes bolivianos (calcula-se 90%), trabalha em confecções (irregulares) que pertencem a 
coreanos, brasileiros ou mesmo bolivianos. As famílias ou vêm constituídas ou logo se formam com crianças 
pequenas. As mulheres são jovens (em sua maioria na faixa dos 18 aos 30 anos de idade), estão grávidas ou 
buscam ansiosas, meios para evitar filhos”. (ALMEIDA TELES, 2008:87-88). 
27 Conforme a Convenção Suplementar sobre a Abolição da Escravatura de 1956 e a Convenção Suplementar de 
1956, ambas da ONU, promulgadas no Brasil através do Decreto nº 58.563 de 1966, servidão por dívidas é “o 
estado ou a condição resultante do fato de que um devedor se haja comprometido a fornecer, em garantia de uma 
dívida, seus serviços pessoais ou os de alguém sobre o qual tenha autoridade, se o valor desses serviços não for 
equitativamente avaliado no ato da liquidação da dívida ou se a duração desses serviços não for limitada nem sua 
natureza definida”.  
28 Sobre este aspecto, LÍVIA MENDES MOREIRA MIRAGLIA esclarece que “A escravidão contemporânea faz as 
suas vítimas principalmente no meio rural. Esses trabalhadores são contratados para laborar, principalmente, nas 
atividades de pecuária, desmatamento, extração de madeira e produção de carvão”. A autora prossegue 
identificando os Estados brasileiros em que se recorre mais frequentemente à prática, afirmando que 
“Concentram-se nos Estados do Pará, Mato Grosso, Bahia e Maranhão os maiores índices de trabalhadores em 
condições análogas à de escravo. Apura-se, ainda, que, em média, 76% dos trabalhadores escravizados se 
originam dos Estados do Maranhão, Piauí e Tocantins; 8,5% do Pará; 4,2% de Goiás; 7,6% de outros Estados 
nordestinos e 3% do restante do País”. (MIRÁGLIA, 2011, p. 130) 
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houvesse consentido com a sua submissão às condições de trabalho oferecidas pelos 

aliciadores, ao passo que quem houvesse manifestado concordância não poderia ser visto 

numa perspectiva de vitimização, uma vez que teria se inserido no tráfico por vontade própria.  

 A esse respeito, descortinam-se três questões que se pretende avaliar adiante: o 

grande preconceito envolvido numa percepção moralista do fenômeno nas suas mais diversas 

facetas, a (im)possibilidade de consentimento para a violação de direitos tão fundamentais 

como os que ora se estudam e o consentimento obtido mediante o engano gerado na vítima 

pelos aliciadores. 

 No que tange ao preconceito, seus reflexos negativos são sentidos, principalmente, 

no tráfico de seres humanos voltado à exploração sexual, devido ao fato de que grande parte 

das vítimas já é anteriormente inserida na prostituição. Por essas razões, constrói-se uma visão 

de não-vítima, fundamentada em concepções essencialmente moralistas. Essa condição fora 

percebida por COLARES, que salienta: 

 

Apesar da dimensão internacional do problema do tráfico de pessoas e da tipificação 
na legislação brasileira – embora de forma pálida – o tráfico de seres humanos ainda 
encontra-se envolto por um manto de prejulgamento. Ao que parece, certa 
concepção preconceituosa – constatada, por exemplo, nas entrevistas realizadas com 
policiais federais, por ocasião da aplicação do questionário – trata esse crime sob 
uma óptica moral (“Doutor, será que há de fato uma vítima? Algumas dessas 
meninas já estavam na prostituição”) ou sob uma óptica de menor relevância, 
quando se consideram as proporções assumidas pelo crime organizado em outros 
segmentos. (COLARES, 2004, p. 24) 

 

 Nessa mesma perspectiva, há que se fazer referência à condição das brasileiras em 

Portugal, bastante ilustrativa, local em que são alvo de forte preconceito, já extremado por 

ocasião do movimento Mães de Bragança
29. Naquele país, as mulheres provenientes do Brasil 

são profundamente estigmatizadas, havendo uma presunção geral de sua vinculação à 

prostituição, inclusive das mulheres que não têm relação com o mercado do sexo. 

 A respeito do quadro vivenciado pelas brasileiras envolvidas no contexto português 

de exploração sexual, é de se notar que o preconceito dificulta a consciência da condição de 

submissão a uma rede de tráfico, na falsa suposição de que as mulheres brasileiras se dirigem 

a Portugal se aproveitando da demanda sexual como estratégia migratória: 

 

 [...] ao assumirem-se como uma das nacionalidades predominantes no “mercado do 
sexo” em Portugal, muitas mulheres brasileiras ficam ligadas a processos de 

                                                           
29

 Mães de Bragança foi um movimento organizado no ano de 2003 por mulheres portuguesas residentes em 
Bragança como mecanismo de oposição e protesto contra a vinda de mulheres brasileiras, que lá se dedicavam à 
prostituição ou ao oferecimento de companhia aos homens nos bares locais. 
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exclusão social e mundo de precariedade que naturalmente poderão, em determinado 
momento, configurar situações de tráfico sexual. Nesse sentido, o facto de a 
prostituição das brasileiras ser esmagadoramente percebida como uma opção 
“laboral migratória” pode levar a que passem despercebidas situações de exploração 
e tráfico. (SANTOS; GOMES; DUARTE, 2009, p. 86) 

 

 O segundo aspecto para análise está ligado à possibilidade de se aceitar o 

consentimento para submissão ao tráfico de pessoas, prática patentemente aviltante e 

essencialmente violadora da dignidade humana, sustentáculo axiológico do Estado 

Democrático de Direito e da ordem internacional. 

 Na linha de valorização da dignidade em contraposição a qualquer exposição a 

condição degradante ou desumana, recorra-se aos ensinamentos de SARLET para quem 

dignidade é uma 

 

qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do mesmo 
respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a pessoa 
tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a 
lhe garantir as condições existentes mínimas para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (SARLET, 2001, 
p. 60) 
 

 Assim, a dignidade humana e a consectária exigência de um patamar mínimo de 

direitos trabalhistas, enfeixado na ideia de trabalho decente, nos termos já delimitados pela 

OIT30, torna defesa a renúncia desses direitos, o que implica na irrelevância da existência de 

um consentimento inicial da vítima de tráfico de seres humanos.  

 Também é de se registrar ser irrelevante a existência uma concordância prévia 

considerando ser da metodologia de aliciamento das vitimas de tráfico de pessoas as falsas 

promessas de trabalho, percebidas pelos aliciados somente quando chegam ao local de destino 

e veem-se presos a condições de extrema exploração. Decerto, tais vítimas, caso soubessem 

das reais condições de trabalho que lhes aguardariam, não teriam exarado anuência com a sua 

inserção no mercado do tráfico. Assim, patente a impossibilidade de não se considerar esses 

indivíduos como vítimas do tráfico, sob pena de cometer-se forte injustiça. 

                                                           
30 Para a OIT, “O Trabalho Decente é o ponto de convergência dos quatro objetivos estratégicos da OIT: o 
respeito aos direitos no trabalho (em especial aqueles definidos como fundamentais pela Declaração Relativa aos 
Direitos e Princípios Fundamentais no Trabalho e seu seguimento adotada em 1998: (i) liberdade sindical  e 
reconhecimento efetivo do direito de negociação coletiva; (ii) eliminação de todas as formas de trabalho forçado; 
(iii) abolição efetiva do trabalho infantil; (iv) eliminação de todas as formas de discriminação em matéria de 
emprego e ocupação), a promoção do emprego produtivo e de qualidade, a extensão da proteção social e o 
fortalecimento do diálogo social”. Disponível em: http:<//www.oit.org.br/content/o-que-e-trabalho-decente> 
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 Deve-se ressaltar, por fim, que a irrelevância do consentimento da vítima é, 

inclusive, a interpretação que se extrai do Protocolo de Palermo, não havendo razões para se 

afastar a configuração do tráfico de seres humanos e, logo, a proteção das vítimas em razão da 

existência de anuência prévia. 
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3 CONCLUSÃO: 

 

 

 O tráfico de pessoas, lamentavelmente, é uma realidade do mundo contemporâneo 

que, assim como a nova dinâmica globalizante que ora se estende pelas relações econômicas e 

sociais como um todo, apresenta-se de forma altamente difundida, espraiando seus efeitos por 

todo o globo. Os diversos países, independentemente do nível de desenvolvimento, estão 

relacionados à prática, inserindo-se na condição de fornecedores de indivíduos para o tráfico, 

receptores das vítimas ou simplesmente de rota passagem pelas quais as pessoas são 

conduzidas de um local a outro. 

 Grandes redes coordenam o tráfico de seres humanos de forma bastante organizada 

aliciando, transportando, recebendo e alocando as vítimas do tráfico em atividades 

incompatíveis com a ideia de um trabalho que permita a realização dos indivíduos numa 

dimensão social. Os aliciados são submetidos a condições como: jornadas extenuantes, 

privação da liberdade de ir e vir, alojamento em circunstâncias inadequadas, falta de higiene, 

retenção de documentos e labor em condições perigosas. 

 Contorno de destaque que o tráfico humano assume correntemente reside no fato de 

abarcar grande variedade de condutas criminosas, sendo muitas vezes difícil analisar-se 

somente uma de suas vertentes ilícitas de modo isolado, porque todas elas, de certo modo, 

dialogam entre si e servem de sustento umas para as outras. A exploração dos aliciados pode 

se destinar, assim, ao atendimento da demanda do mercado sexual e pornográfico, do mercado 

da adoção ilegal, do mercado do tráfico de órgãos, de armamento ou de drogas, sem prejuízo 

de outras destinações possíveis. 

 Ademais, outro indício de alargamento da atuação das redes de tráfico corresponde 

ao próprio perfil das vítimas, extremamente amplo, o que permite afirmar-se que hoje 

qualquer pessoa pode ser vítima do tráfico de pessoas. 

 Muito embora o tráfico de seres humanos se organize de forma substancialmente 

capilarizada, estando presente em todos os lugares, vitimando potencialmente qualquer pessoa 

e vinculando-se às mais diversas atividades, pode-se verificar um ponto de interseção entre 

todas as suas manifestações. O que se percebe é que os gatos ou coiotes a serviço do tráfico 

buscam sempre aliciar pessoas que estejam em certa condição de fragilidade. 

 Os aliciadores dedicam-se a convencer grupos vulneráveis a submeterem-se ao 

tráfico por meio de falsas promessas que lhes permitiriam superar a condição de 

vulnerabilidade. Ludibriadas, as vítimas anuem com o abandono do local onde vivem para 
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tentar a vida em outras localidades. Ao chegarem ao local de destino, os aliciados descobrem 

o quão falaciosas eram as promessas de outrora e se veem inseridos num quadro de 

exploração do qual não conseguem sair por ausência de recursos, por sua condição, muitas 

vezes, de imigrante ilegal ou até mesmo pelo aprisionamento mediante força e violência. 

 Diante da constatação do fato de que a vulnerabilidade é o elemento que impulsiona 

o tráfico, empurrando as pessoas ou fazendo-as voltar para o mercado do tráfico humano, 

parece ser esse o ponto-chave para a erradicação da prática. Se indivíduos não vulneráveis não 

se submetem às pressões dos aliciadores, o fim da vulnerabilidade seria também o caminho 

para a desconstrução das redes de tráfico. 

 O caminho repressivo é insuficiente se dissociado de medidas preventivas. Desse 

modo, a atuação sobre as vulnerabilidades poderia trazer bons resultados no combate ao 

tráfico de seres humanos, uma vez que atuaria sobre a origem do problema. 
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RESUMO 

RESUMO: Este artigo analisa aspectos relacionados ao tratamento jurídico que a Constituição 

brasileira reserva aos tratados internacionais sobre direitos humanos. No cumprimento desse 

objetivo, examina temas atinentes ao constitucionalismo humanista adotado pela Constituição 

e suas circunstâncias históricas, pressupostos filosóficos e princípios fundamentais; à abertura 

normativa da Constituição aos direitos enunciados em tratados internacionais, nos termos do § 

2º do art. 5º; ao processo de formação e de incorporação dos tratados internacionais sobre 

direitos humanos ao Direito nacional; à hierarquia normativa desses tratados no sistema 

jurídico brasileiro e os efeitos da cláusula constitucional do § 3º do art. 5º; à inserção dos 

tratados internacionais de direitos humanos no bloco de constitucionalidade; e à 

institucionalização, no País, do denominado “controle de convencionalidade”, nas 

modalidades concreta e abstrata. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO; PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS; INTERNALIZAÇÃO; HIERARQUIA; BLOCO DE 

CONSTITUCIONALIDADE; CONTROLE DE CONVENCIONALIDADE. 

 

RESUME 
RÉSUMÉ: Cet article examine les aspects liés au traitement juridique que la Constitution 

brésilienne réserve aux traités internationaux relatifs aux droits de l´homme. Pour atteindre cet 

objectif, il explore des thèmes relatifs aux constitutionnalisme humaniste adoptée par la 

Constitution et leurs circonstances historiques, présupposés philosophiques et principes 

fondamentaux; l'ouverture normative de la Constitution aux droits énoncés dans les traités 

internationaux auxquels la République Fédérale du Brésil est partie, conformément au § 2 de 

l'article 5º; le processus de formation et d'incorporation des traités internationaux relatifs aux 

droits de l´homme dans le droit national; à la hiérarchie normative de ces traités dans le 

système juridique brésilien et les effets de la clause constitutionnelle du § 3 de l'article 5º; 

l'inclusion des traités internationaux sur les droits de l'homme dans le bloc de 

constitutionnalité; et l'institutionnalisation, dans le Pays, de ce qu'on appelle le «contrôle de 

conventionalité», dans les modes concrets et abstraits. 

MOT-CLES: MOTS-CLÉS: CONSTITUTION; PRINCIPE DE LA DIGNITÉ DE LA 

PERSONNE HUMAINE; TRAITÉS INTERNATIONAUX DES DROITS DE L´HOMME; 

INTERNALISATION; HIERARCHIE; BLOC DE CONSTITUTIONNALITÉ; CONTRÔLE 

DE CONVENTIONALITÉ. 
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NOTAS INTRODUTÓRIAS 

  

Desde o advento da Constituição Federal de 1988, vivencia-se, no Brasil, uma peculiar 

conjuntura histórica marcada pela alocação e pela afirmação, em âmbito global e regional, da 

posição encampada pelo Estado brasileiro no sistema internacional de proteção dos direitos 

humanos. Nesse contexto, conforme dessume de vários de seus dispositivos, sobretudo depois 

da edição da EC[1] nº 45/2004, a Constituição, marco jurídico da institucionalização dos 

direitos humanos no País, dispensou especial tratamento normativo aos tratados internacionais 

de direitos humanos, diferenciando-os, por seu conteúdo, dos demais tratados internacionais. 

Imersa nesse universo temático, esta sucinta pesquisa destina-se justamente à análise de 

alguns aspectos relacionados ao tratamento jurídico distinto que a Constituição brasileira 

reserva aos tratados internacionais de direitos humanos. Não visa, contudo, a exaurir a 

abordagem de toda a problemática a esse respeito, mas, sim, tão-somente, lançar algumas 

luzes sobre o tema, no intuito de contribuir para a ampliação do debate e dos horizontes de 

pré-compreensão nessa seara, concorrendo, ademais, para reforçar o processo de efetivação 

dos direitos humanos no País. 

  

1. O CONSTITUCIONALISMO HUMANISTA DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

Promulgada em 05.10.1988, a Constituição da República Federativa do Brasil (doravante 

denominada simplesmente de Constituição ou CF/1988) emergiu de um estado de grave e 

generalizada “crise constituinte”[2] que assolara a consciência nacional em relação às 

instituições políticas – estado este assinalado pelo profundo déficit de legitimidade 

institucional decorrente, sobretudo, do regime de exceção que, sob o eclipse discursivo das 

razões imperativas da segurança nacional (national security)[3] e a regência antidemocrática 

dos atos institucionais e decretos-leis, fora outorgado à Nação brasileira por forças militares 

autoritárias durante mais de dois decênios (1964-1985). Defluindo, assim, do contexto crítico 

em que se operou o ultimo ciclo de abertura política e redemocratização da história político-

constitucional do País, a cognominada “Constituição Cidadã” ou “Constituição Coragem”, ao 

reconstitucionalizar a nova ordem jurídico-política, assimilou, em certa medida, um 

componente revolucionário de transformação do status quo e de ruptura com o passado 

recente (descontinuidade constitucional[4]), este sombriamente estigmatizado pela forte dose 

de autoritarismo, pelo arbítrio estatal e pela violência institucionalizada, com dura repressão e 

esvaziamento de liberdades fundamentais, conquanto, por vezes, formal, ou melhor, 

retoricamente, positivadas.[5] 

Nessa particular ambiência histórica, embalado pelos anseios e pela pressão das forças 

políticas que dialeticamente protagonizaram a mutação institucional, aproximou-se o 

Congresso Constituinte, conquanto com forte resistência de estratos sociais mais 

conservadores e reacionários, do ideário humanista que reverberou pela Gaia[6] a partir da 
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proclamação da Declaração Universal de Direitos Humanos (DUDH) pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas em 1948[7], após o ocaso da tragédia colossal da 2ª Grande Guerra (1939-

1945), cujas barbaridades indescritíveis e incomensuráveis ultrajaram irreversivelmente a 

consciência geral da humanidade.[8] Em virtude dessa inclinação congressual, sublimaram-se, 

no texto constitucional, reflexos consideráveis do influxo que a Assembléia Nacional 

recebera, durante o processo constituinte, da mundividência (Weltanschauung) pós-positivista 

proposta pelo constitucionalismo (pós-)moderno (neoconstitucionalismo), cujo eixo 

dogmático aponta para um horizonte histórico radicado na abertura material, ética e 

axiológica da Constituição, bem como na categórica afirmação do Estado Democrático de 

Direito como fórmula político-institucional comprometida e juridicamente vinculada aos 

deveres de respeito, proteção e promoção do sobreprincípio da dignidade da pessoa humana, 

dos direitos fundamentais e dos direitos humanos.[9] 

O Poder Constituinte Originário traduziu, então, as aspirações espirituais e circunstâncias 

factuais irradiadas da peculiar conjuntura histórico-existencial que lhe serviu de esteio tocado 

por essa peculiar cosmovisão antrópica, que, dimanando da luta histórica pela afirmação 

universal da dignidade (da pessoa) humana, inspirou, decisivamente, a tomada de suas 

deliberações políticas fundamentais em relação às linhas constitucionais do porvir. A 

decodificação constituinte desses imputs da realidade material circundante projetou-se, nessa 

toada, sobre o tecido normativo do novel estatuto jurídico fundamental mediante a assunção 

positiva, emancipatória, compromissária e dirigente de um catálogo orgânico amplo, 

complexo e materialmente aberto de princípios, direitos e garantias prospectivamente 

afirmativo de uma unidade de sentido calcada na “primazia do homem”[10]. 

Sob essa prisma, ao reconhecer a dignidade da pessoa humana como “fundamento” da novel 

unidade político-institucional (art. 1º, III)[11], em paralelo com outros valores de semelhante 

envergadura política, tais como a soberania (art. 1º, I) e a cidadania (art. 1º, II), convolando-o 

em princípio jurídico fundamental do Estado[12], o Constituinte de 1987/88 afirmou, na terra 

brasilis, novo marco, referência ou arquétipo civilizatório cujas bases ético-axiológicas e 

racionalidade normativa, inspiradas na sobredita Declaração de 1948, consagram “o homem 

na sua humanidade”[13] como “seu fim e sua esperança”[14], como seu “valor-fonte”[15]. 

Em verdade, evocando-se, de modo topograficamente culminante na escala de valores, a 

dignidade da pessoa humana como premissa deontológica estruturante ou imperativo ético no 

qual se ancora o Estado brasileiro, encampou-se direcionada decisão política fundamental em 

relação ao sentido, à finalidade, à justificação e aos lindes circunscritivos do poder estatal[16], 

averbando-se, na esteira do legado filosófico kantiano, entre outros, “que é o Estado que 

existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem constitui a finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal”.[17] [18]
 [19] [20]

 [21] [22] 

Nesse tom, afinada com os principais instrumentos internacionais sobre direitos humanos, 

com destaque para a Declaração Universal de 1948, para o Pacto Internacional sobre Direitos 

Civis e Políticos (PIDCP), de 1966, e para o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais (PIDESC), também de 1966, a Constituição, ao materializar o “estatuto 

jurídico do político”[23] tendo a dignidade da pessoa humana como standard, ou melhor, 

como força motriz de suas instituições constitucionais, institucionalizou, no epicentro do 

ordenamento jurídico nacional, uma extensa malha tuitiva de direitos fundamentais revestida 

de certas vinculações aglutinativas de natureza sistêmica[24]. Deveras, de modo 

absolutamente destituído de paralelo na história constitucional brasileira[25], a Lei Suprema 

delineou, sob uma lógica dialética da indivisibilidade e interdependência recíproca[26], uma 

analítica, descerrada e plural rede multidimensional e plurifuncional de direitos 
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constitucionais específicos qualificados como fundamentais, caracterizados, por definição, por 

representarem valores, bens e posições jurídicas especialmente relevantes para o ser 

humano[27], nos campos civil, político, social, econômico, cultural, ambiental etc, sendo, 

ademais, dotados, por sua singular nobreza jurídica, de força normativa potencializada[28]. 

Para adiante disso, além de ter ampliado consideravelmente o rol de direitos fundamentais no 

ethos brasileiro, a Constituição, sinalizando reconhecer-lhes significativa preeminência 

axiológica e hegemonia hermenêutica, inovou a tradição constitucional brasileira ao situar 

topologicamente o Título II (arts. 5º a 17)[29], de rubrica “Dos Direitos e Garantias 

Fundamentais”, em posição especial, privilegiada, logo no início do seu texto, após o 

Preâmbulo e o Título I (arts. 1º a 4º), título este, por sinal, referente aos princípios 

fundamentais, estruturantes[30], do Estado brasileiro[31]. 

Por seu turno, ao estatuir a cláusula de abertura material do catálogo de direitos fundamentais 

da Constituição, o art. 5º, § 2º, da Lex Legum (norma a ser melhor abordada no tópico 

subsequente)[32] consagrou o princípio da não-tipicidade constitucional dos direitos 

fundamentais[33] e dilatou, sobremaneira, o horizonte normativo desses direitos para além 

das fronteiras formais delimitadas pelas normas expressamente insculpidas não só no caput, 

incisos I a LXXVIII e parágrafos do art. 5º, mas também no Título II globalmente 

considerado (arts. 5º a 17) – cujo portfólio normativo, a despeito de analítico, não contém, 

portanto, uma enumeração exaustiva ou taxativa de todos os direitos fundamentais, não se 

tratando, assim, de numerus clausus, mas, sim, meramente de numerus apertus (embora sem 

ser, em rigor, exemplificativa[34]). Com efeito, referida norma constitucional emblemática, 

que constitui autêntico umbral para o reconhecimento de direitos materialmente fundamentais 

implícitos ou fora do título constitucional próprio[35], na perspectiva mais ampla da 

Constituição material[36], irradiou o atributo da jusfundamentalidade, estendendo, ademais, 

certa aplicabilidade do pertinente regime especial e reforçado de proteção[37], sobre inúmeros 

outros direitos subentendidos (implícitos ou não-escritos) nas normas catalogadas no Título II, 

ou mesmo dispersos, explícita ou implicitamente, ao longo de todo o pergaminho 

constitucional (tal como se dá, v.g., com os direitos previstos nos títulos relativos à ordem 

econômica e financeira [VII] e à ordem social [VIII]); desde que (1) sejam decorrentes do 

regime e dos princípios constitucionais adotados ou (2) sejam veiculados em tratados 

internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil.[38] [39] [40] 

Como salvaguarda da efetividade dos direitos fundamentalizados, a Constituição instituiu, de 

maneira ímpar, um bloco expressivo de garantias fundamentais, tanto do direito subjetivo 

como do objetivo[41], às quais também se aplica a regra de abertura do § 2º do art. 5º; 

cabendo enfatizar, a título ilustrativo, nesse tocante, os remédios processuais garantísticos do 

habeas corpus (art. 5º, LXVIII), habeas data (art. 5º, LXXII), mandado de segurança (art. 5º, 

LXIX e LXX), mandado de injunção (art. 5º, LXXI), ação popular (art. 5º, LXXIII) e ação 

civil pública (art. 129, III), além da ação direta de inconstitucionalidade genérica (ADIn), da 

ação direta de inconstitucionalidade por omissão (ADECON/ADO), da ação declaratória 

constitucionalidade (ADC) e da arguição de descumprimento de preceito fundamental 

(ADPF), nos termos dos arts. 102, I, “a” e § 1º, e 103 da Lei Magna. 

A Constituição prescreveu, outrossim, de forma também inovadora na história do 

constitucionalismo pátrio, a controvertida regra da aplicabilidade direta e imediata das normas 

definidoras de direitos e garantias fundamentais (art. 5º, § 1º). Petrificou, ainda, alguns desses 

direitos e garantias ao dispor, no polêmico inciso IV do seu art. 60, § 4º (cláusulas pétreas ou 

“garantias de eternidade”[42]), que “Não será objeto de deliberação a proposta de emenda 
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tendente a abolir” “os direitos e garantias individuais”, impedindo, assim, sua supressão pela 

ação erosiva do Poder Constituinte Derivado, e, por óbvio, do Legislador Ordinário[43]. 

Dessa matriz constitucional institucionalizadora, deflui, dessarte, o delineamento de um 

círculo cogente de conformação jurídica do Estado brasileiro em respeito aos direitos 

fundamentais[44] e uma expansão progressiva de suas zonas ativas de atuação institucional 

legislativa, administrativa e judiciária na seara da proteção e da promoção dessa gama de 

direitos especiais, com o fito de coibir ofensas e retrocessos ou involuções civilizatórias, bem 

como de assegurar a maximização de sua efetividade em prol da dignidade humana.[45] 

A propósito, ao fazer, expressamente, a opção constituinte pela estruturação da organização 

política sob a fórmula institucional do “Estado Democrático de Direito” (art. 1º, caput), o 

Estatuto Constitucional não só preceituou o primado das instituições e postulados político-

democráticos em sua acepção tradicional, mas, em verdade, assimilou, num mesmo 

compasso, no plano fundamental da normatividade, a tábua antropocêntrica de valores éticos 

plasmada no sobreprincípio jurídico da dignidade da pessoa humana e imputou aos Poderes 

Públicos (Legislativo, Executivo e Judiciário) o compromisso superlativo de, conjunta e 

sincronicamente, respeitarem, garantirem e velarem pela efetividade da plêiade de direitos 

fundamentais que positivara.[46] Sob o paradigma do constitucionalismo (pós-)moderno, o 

Estado brasileiro, enquanto Estado [Constitucional] Democrático de Direito, só se legitima, 

democrática e juridicamente, enquanto instrumento institucionalizado para a efetivação dos 

direitos fundamentais diplomados ou reconhecidos pela Constituição, em consonância com os 

imperativos dignificantes da pessoa humana, fonte ética que confere unidade de sentido, de 

valor e de concordância prática a todo o sistema.[47] [48] 

Consonante com a categórica proclamação, no âmbito jurídico doméstico, da preeminência 

normativa dos direitos fundamentais, a nova ordem constitucional alavancou igualmente os 

princípios da prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o 

progresso da humanidade como facetas do princípio da dignidade humana transbordantes dos 

limites nacionais (art. 4º, II e IX)[49]. À semelhança do princípio da dignidade humana, 

referidos princípios foram, também pioneiramente, constitucionalizados no bojo do acervo de 

princípios fundamentais da República (Título I), mais especificamente no contexto da 

principiologia particular que disciplina as conexões relacionais da República Federativa do 

Brasil no plano internacional. Foram, por oportuno, justamente esses princípios cardeais que 

nortearam a abertura e o efetivo acoplamento, em âmbito global e regional, do Estado 

brasileiro ao sistema internacional de proteção dos direitos humanos, na esteira do crescente 

fenômeno cosmopolita da internacionalização desses direitos qualificados. 

Em suma, fundado na cumulação dos princípios da dignidade da pessoa humana, da 

prevalência dos direitos humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade, o constitucionalismo encampado sob a égide da Constituição de 1988, cujo 

consensus constitutionis lastreia-se na prevalência de uma ética material de racionalidade 

humanista em face de éticas formais de matiz utilitarista, projetou um sólido e vinculante 

comprometimento institucional do Estado [Constitucional e Humanista] Democrático de 

Direito brasileiro, tanto na ordem interna quanto na internacional, com os deveres de respeito, 

proteção e promoção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos reconhecidos.[50] [51] 
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2. A ABERTURA CONSTITUCIONAL AOS TRATADOS INTERNACIONAIS: O § 2º 

DO ART. 5º DA CF/1988 

  

Como precedentemente aduzido, o vetor humanista da Constituição, assentado, em última 

instância, nos princípios da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos direitos humanos 

e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, impeliu, no pós-1988, o 

Estado brasileiro a inserir-se, em âmbito global e regional, no sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos.[52] Nessa conjuntura, conforme dessume da dicção expressa 

de vários de seus dispositivos, sobretudo depois do advento da EC nº 45/2004[53], a 

Constituição, marco jurídico da transição democrática e da institucionalização dos direitos 

humanos no Brasil[54], dispensou especial tratamento jurídico aos tratados internacionais de 

direitos humanos, quer sejam globais ou de caráter regional, diferenciando-os, por seu 

conteúdo, dos demais tratados internacionais.[55] 

No contexto das expressões mais significativas a respeito dessa particular discriminação 

constitucional, cabe reiterar que a abertura normativa estatuída no art. 5º, § 2º, informada pelo 

princípio da realização da pessoa humana como decorrência da afirmação jurídica de sua 

dignidade, estendeu, em sua parte final, o atributo da jusfundamentalidade material a certos 

direitos e garantias que, mesmo não sendo dedutíveis explícita ou implicitamente da 

enunciação do Título II da Constituição (arts. 5º a 17) ou não decorram do regime e dos 

princípios por ela adotados, sejam radicados em tratados internacionais dos quais a República 

Federativa do Brasil seja parte. Deveras, mesmo tendo tratados internacionais como fonte 

normativa imediata, certos direitos e garantias podem eventualmente ser considerados direitos 

materialmente fundamentais em decorrência da aplicação da cláusula aberta, não obstante 

sejam, contudo, melhor designados, segundo padrão terminológico prevalente na doutrina 

constitucionalista, de direitos humanos, já que firmados no plano jurídico internacional, via 

tratados internacionais. 

Rompendo, então, o enclausuramento constitucional no qual os direitos e garantias 

fundamentais vinham sendo enquadrados na tradição brasileira, a proposição prescritiva 

inserta na multicitada fenda normativa (§ 2º), colimando refletir o sentido próprio da 

Constituição material[56], projeta seus efeitos materializantes, dessarte, não só sobre o plano 

endoconstitucional, mas também sobre a seara extraconstitucional, ao acobertar, com o manto 

da jusfundamentalidade, os vínculos jushumanísticos da República brasileira na ordem 

jurídica internacional, ante o reconhecimento da ilimitabilidade da dignidade da pessoa 

humana aos confins formais do texto magno.[57] [58] 

Ao contrário do § 3º do art. 5º, que se valeu da locução “tratados e convenções internacionais 

sobre direitos humanos”, a redação do § 2º faz alusão apenas à expressão genérica “tratados 

internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, não se reportando, 

portanto, expressamente, aos tratados de direitos humanos e não mencionando as convenções 

ou mesmo outras espécies de regras internacionais.[59] 

Disso dimana a possível ilação de que a extensão material cunhada no § 2º alcança, inclusive, 

“direitos e garantias” encartados em tratados que, do ponto de vista global, não se destinam 

propriamente à proteção de direitos humanos, mas que, de alguma forma, veiculam certas 

normas, mesmo que insuladas, que consagram ou asseguram direitos humanos, vale dizer, 

direitos especiais às pessoas, protegendo-as em face de atos atentatórios à sua dignidade. 
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Envolve, portanto, direitos e garantias previstos, ainda que pontualmente, em tratados 

internacionais de um modo geral e que sejam associados aos direitos que compõem o universo 

do que se costuma denominar de Direito Internacional dos Direitos Humanos (direitos de 

caráter humanitário, direitos dos refugiados e direitos internacionais do ser humano strictu 

sensu)[60]. Em outros termos, o § 2º reconhece o atributo constitucional da 

jusfundamentalidade material a outros direitos e garantias consagrados em normas 

internacionais, mesmo que não constem em tratados internacionais precipuamente destinados 

à proteção de direitos humanos, alcançando-os naquilo que, efetivamente, versam sobre 

direitos humanos. 

Por sua vez, não obstante a literalidade do art. 5º, § 2º, que poderia, em princípio, denotar 

certa inclinação para uma interpretação de cunho restritivo no que toca à enumeração dos 

instrumentos de Direito Internacional, é mister esclarecer que há considerável consenso 

doutrinário no sentido de que, no jargão jurídico internacional, a locução “tratados 

internacionais” constitui gênero e, portanto, engloba diversas espécies de instrumentos 

internacionais, a exemplo das próprias convenções e dos pactos, razão pela qual não parece 

ter maior relevância a divergência redacional entre o disposto nos §§ 2º e 3º do art. 5º da 

Constituição particularmente nesse tocante.[61] 

De todo modo, o multireferido § 2º constitui, no fundo, cláusula de ampliação das fontes 

normativas do sistema brasileiro de proteção da pessoa humana, ao reconhecer, de modo 

inovador em nossa tradição constitucional, um arranjo dúplice de matrizes normativas 

dialeticamente complementares: a interna, plasmada expressa ou implicitamente na 

Constituição; e a internacional, positivada em tratados aperfeiçoados pelo Estado brasileiro no 

exercício do treaty-making power, observados os parâmetros normativos formais e materiais 

emergentes do texto constitucional.[62] 

  

3. A INCORPORAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 

HUMANOS NO DIREITO INTERNO  

  

A confluência dos §§ 2º e 3º do art. 5º da CF/1988 rendeu ensejo a alguns questionamentos 

relevantes, mormente acerca da mecânica do procedimento de incorporação dos tratados 

internacionais de direitos humanos à ordem jurídica doméstica, bem como, depois de 

internalizados, sobre o patamar hierárquico que ocupam na escalonada malha normativa 

brasileira (esse último ponto a ser especificamente abordado na próxima seção). Nem o § 2º, 

nem o § 3º parecem fornecer soluções normativas claras e acabadas para essas interrogações; 

não obstante, no sistema jurídico brasileiro, referidas soluções hão de ser coletadas, em 

princípio, a partir da leitura do próprio texto constitucional. 

No que diz respeito ao primeiro ponto, atinente à sistemática de inserção dos tratados 

internacionais no Direito interno, é importante, de logo, diferenciar o fenômeno do 

aperfeiçoamento de um tratado na esfera normativa internacional da sua efetiva incorporação 

à ordem jurídica doméstica. 

No caso brasileiro, o processo de elaboração de um tratado internacional é delineado, em seus 

aspectos básicos, pelos arts. 21, I, 49, I, 59, VI, e 84, VIII, todos da Constituição, que 
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replicaram, em linhas gerais, a tradicional redação utilizada em dispositivos constitucionais 

análogos a contar da Constituição Republicana de 1891. 

De acordo com o estatuído no art. 21, I, “compete à União manter relações com Estados 

estrangeiros e participar de organizações internacionais”. Dispõe, por sua vez, o art. 84, VIII, 

que “compete privativamente ao Presidente da República” “celebrar tratados convenções e 

atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso Nacional”. Já o art. 49, I, preceitua que 

incumbe ao Congresso Nacional, “com exclusividade”, “resolver definitivamente sobre 

tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional”. 

Assim, num primeiro momento, na forma do art. 84, VIII, opera-se a fase negocial e, se for o 

caso, a assinatura ou subscrição do tratado pelo Presidente da República, autoridade 

responsável pela condução privativa da dinâmica da política externa do País e única que, nos 

termos constitucionais, detém propriamente, para esses fins, voz exterior na cena diplomática 

para atuar em nome do Estado brasileiro. Ressalte-se que, ao assim agir, pessoalmente ou por 

meio de delegatários denominados de agentes plenipotenciários, o Presidente da República 

não atua por delegação do Congresso Nacional, mas, sim, opera no exercício de competência 

política que lhe é própria, a teor da Constituição.[63] 

Na sequência, participando soberanamente do processo de composição da vontade unitária do 

Estado brasileiro em matéria de comprometimento externo, caberá, com exclusividade, ao 

Legislativo Nacional, no desempenho de atribuições constitucionais de controle externo e 

fiscalização dos atos executivos, deliberar politicamente sobre a mensagem presidencial 

relativa ao tratado firmado, nos moldes do art. 49, I, o que há de ser feito, tão-somente, pela 

simples emissão de um juízo de aprovação ou de rejeição, sem emendas.[64] [65] [66] 

A aquiescência parlamentar ao conteúdo do tratado com a consequente concessão de 

autorização para o Presidente ratificá-lo há, além disso, de ser formalizada mediante a edição 

de um decreto legislativo, nos termos do art. 59, VI, da CF/1988[67], espécie normativa que 

justamente instrumentaliza o exercício das competências exclusivas do Congresso Nacional 

alinhadas nos incisos I a XVII do art. 49 da Constituição[68]. Como dispõe sobre matéria de 

competência exclusiva do Congresso Nacional, referido decreto legislativo não carece, na 

forma do art. 48, caput, da CF/1988, de sanção presidencial para se constituir validamente, de 

modo que, após a deliberação pela aprovação parlamentar do tratado, o que se dá num 

exercício estrito de pura soberania legislativa, será simplesmente promulgado pelo Presidente 

do Senado Federal e publicado oficialmente.[69] 

É digno de referência que, conquanto figure no rol das espécies normativas internas elencadas 

no art. 59 da CF/1988, o decreto legislativo, ao referendar tratado previamente subscrito pelo 

Presidente da República, não tem o condão de transformar o acordo prospectivo em norma 

jurídica a ser cogentemente observada, quer na órbita internacional, quer na interna[70]. A 

valer, em virtude de a Constituição brasileira, além de reconhecer que incumbe 

privativamente ao Presidente da República a atribuição política de manter relações com 

Estados estrangeiros, também exigir o abono parlamentar ao tratado subscrito precariamente 

pelo Presidente em nome da República Federativa do Brasil, a simples edição superveniente 

do decreto legislativo referendando a convenção não conclui, de per si, seu ciclo de formação 

normativa, já que, para tanto, necessária se faz a regular ratificação a posteriori ou adesão 

formal do País junto ao órgão ou entidade internacional ou alienígena competente, mediante a 

troca ou depósito de pertinentes instrumentos de confirmação.[71] 
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Para a completa adesão do Estado aos termos de um tratado bi ou multilateral, ainda que o 

admita com aposição de reservas ou de declarações interpretativas, pressupõe-se, portanto, a 

observância litúrgica de um iter procedimental subjetivamente complexo de produção unitária 

da vontade nacional afirmativa da assunção de compromissos externos, que demanda, 

imprescindivelmente, a conjugação de vontades homogêneas autônomas irradiadas de dois 

Poderes constituídos, quais sejam: (1) a do Executivo Nacional, externada pelo Presidente da 

República enquanto Chefe de Estado, inicialmente mediante a subscrição precária do tratado 

ad referendum do Congresso Nacional, ato unilateral que tem caráter meramente 

prenunciativo ou condicional, e, posteriormente, após a aprovação parlamentar, pela 

ratificação, que já tem feição definitiva; e (2) a do Parlamento Nacional, manifestada tópica e 

democraticamente por meio de decreto legislativo, que entremeia a subscrição inicial e a 

ratificação final, ambas, como já dito, a cargo do Chefe de Estado.[72] [73] [74] Não há, 

noutra aresta, vinculatividade alguma entre a vontade presidencial e a vontade parlamentar, 

visto que são pronunciadas no exercício de competências políticas independentes e, por 

consectário, não obrigam reciprocamente uma à outra.[75] Na trilha da tradição constitucional 

brasileira, a Constituição de 1988 adotou, portanto, dentro da lógica de checks and balances, a 

teoria dos atos complexos, que, limitando e descentralizando o treaty-making power, coíbe o 

uso abusivo e concentrado desse poder, mostrando-se, assim, nesse tocante, mais afinada aos 

princípios de direito público e ao regime democrático.[76] 

Em suma, para o aperfeiçoamento formalmente válido de um tratado, à luz dos balizamentos 

da Constituição brasileira, pressupõe-se, em rigor, a observância das seguintes fases 

sucessivas de elaboração: (1) entabulação de negociações internacionais e, chegando-se a um 

livre consenso sobre as matérias negociadas, assinatura ou subscrição inicial da avença pelo 

Presidente da República, pessoalmente ou mediante agentes plenipotenciários; (2) aprovação 

pelo Congresso Nacional mediante decreto legislativo; e (3) ratificação presidencial, que, 

então, marca, em definitivo, a adesão formal do Estado subscritor aos termos soberanamente 

convencionados.[77] 

Ao ser formalmente ratificado pelo Chefe de Estado, na condução da política exterior, o 

tratado perfectibiliza-se finalmente como fonte normativa no cenário internacional, por 

concluir, em relação ao País, seu ciclo de produção normativa na esfera jurídica que lhe é 

correlata, razão pela qual, nesse plano, adquire definitivamente positividade e passa, só então, 

a vincular juridicamente o Estado-Parte no contexto das relações jurídicas externas 

submetidas ao âmbito de incidência imperativa da convenção aperfeiçoada. Passa, por 

conseguinte, a ser passível tanto de ser evocado como parâmetro normativo em cortes 

internacionais a cuja jurisdição tenha se submetido soberanamente o Brasil, quanto de render 

ensejo, à luz do princípio do pacta sunt servanda, à eventual responsabilização internacional 

caso as predicações pactuadas venham a ser porventura violadas.[78] 

Sem embargo, na esteira de antiga tradição lusitana de cunho dualista[79] que fora encampada 

pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF)[80], consolidou-se, no País, certo 

consenso e práxis no sentido de que os tratados internacionais negociados e concluídos pelo 

Brasil, mesmo após serem referendados pelo Congresso Nacional e ratificados pelo Presidente 

da República, não são, por autoridade ou dignidade própria, recepcionados automática e 

imediatamente pela ordem jurídica doméstica, não detendo, portanto, aplicabilidade direta e 

imediata no plano interno (not self-executing). Deveras, distanciando-se do antagônico 

pensamento monista (Kelsen[81]), que apregoa que, após a ratificação, há automática 

absorção das normas internacionais pelo Direito Positivo interno, compondo-se, a partir de 

então, uma só ordem jurídica compacta, demanda-se, no Brasil, para a recepção do tratado 
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internacional pela ordem jurídica nacional, a regular observância de um processo formal 

específico de integração normativa[82]. Em outras palavras, sob influência da corrente 

dualista (Triepel[83]), que diferencia as ordens jurídicas interna e internacional como esferas 

deontológico-normativas independentes e excêntricas, entende-se que a ratificação tem, em 

rigor, o condão de vincular juridicamente o Estado brasileiro somente no plano internacional, 

de forma que, a despeito de sua internacionalidade normativa, a internalização ou 

nacionalização das normas convencionais ratificadas, vale dizer, sua positivação no Direito 

interno[84], pressupõe, por via de regra, a edição, segundo as normas do Direito pátrio, de um 

ato formal, solene e específico de recepção, de incorporação, superveniente à adesão externa 

decorrente da ratificação.[85] [86] 

Conquanto, segundo entendimento prevalente, não haja disciplina normativa específica e 

expressa nesse sentido na letra constitucional, firmou-se, no Brasil, a tradição práxica, ou 

mesmo consuetudinária[87], de que, afora a ratificação, que constitui ato de cunho 

internacional[88], o efetivo translado do conteúdo normativo de um tratado para o 

ordenamento doméstico reclama ainda a expedição ulterior de um decreto de execução pelo 

Presidente da República, ato de caráter interno destinado à sua promulgação[89]; reconhecido 

pela jurisprudência do STF como “momento culminante” e “manifestação essencial e 

insuprimível” do processo de incorporação dos tratados ao Direito interno.[90] [91] Nessa 

toada, reputa-se que é justamente a promulgação que certifica formal e solenemente a 

existência do ato normativo e o integra ao acervo normativo nacional, outorgando ao tratado, 

após a publicação do decreto executivo, vigência na ordem interna enquanto vincular 

internacionalmente o Estado brasileiro. É a promulgação que complementa a força imperativa 

e subordinante do tratado para que possa operar validamente efeitos cogentes não só no plano 

internacional, mas também no domínio do sistema jurídico intestino, vinculando, assim, tanto 

o Estado, quanto os particulares, bem como revogando ou simplesmente paralisando as 

disposições ordinárias em contrário.[92] 

De mais a mais, depois de internalizado pelo referido decreto de promulgação, para que passe 

a vigorar e induzir eficácia no âmbito interno, podendo, a partir de então, ser efetivamente 

evocado como parâmetro normativo perante juízes e tribunais brasileiros, pressupõe-se a 

publicação vestibular do decreto presidencial, feita no Diário Oficial da União, no qual deve 

constar a íntegra do texto do tratado, em língua portuguesa (art. 13, caput, da CF/1988), 

assegurando-se, assim, a devida publicidade e o conhecimento geral acerca das novas 

predicações comportamentais e dos compromissos assumidos internacionalmente.[93] [94] 

Trilhando esse esquadro, à semelhança dos tratados em geral, os tratados internacionais de 

direitos humanos necessitam igualmente de promulgação para serem incorporados ao Direito 

interno, na linha da tese agasalhada pelo STF.[95] [96] 

Não obstante, para alguns[97], a conjugação dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei Fundamental 

sinaliza no sentido de se dispensar tratamento diferenciado e privilegiado ao processo de 

internalização dos tratados internacionais relativos a direitos humanos, ao atribuir “aplicação 

imediata” (§ 1º) aos direitos (e garantias) fundados em “tratados internacionais em que a 

República Federativa do Brasil seja parte” (§ 2º)[98]. Sob esse prisma, conquanto, em matéria 

de internalização de tratados, o Direito pátrio tenha, em rigor, se filiado tradicionalmente ao 

paradigma dualista, optara o Constituinte, à luz do estatuído no art. 5º, §§ 1º e 2º, da CF/1988, 

por adotar, em verdade, um sistema misto[99] nesse tocante, ao acolher a corrente monista 

particularmente quanto aos direitos humanos previstos em atos normativos internacionais 

ratificados pelo Brasil, reconhecendo, nessa esteira, a possibilidade de recepção automática 
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pelo ordenamento nacional a contar da simples ratificação do respectivo tratado, sendo 

despicienda, para tanto, a prática de eventual ato formal complementar para fins de lhes 

assegurar exigibilidade no plano doméstico. A simples adesão externa, tout court, já teria, 

portanto, o condão de deflagrar, de per si, o efeito constitucional integrador, acoplando, 

automática e mecanicamente, os direitos humanos ratificados ao catálogo de direitos 

fundamentais constitucionalmente tutelados, tornando-os ipso facto plenamente passíveis de 

aplicação direta e imediata na ordem interna (self-executing), induzindo, por consectário, 

pretensões subjetivas virtualmente judicializáveis perante os juízes e tribunais nacionais e 

exigíveis em face dos demais órgãos estatais. 

  

4.  A HIERARQUIA NORMATIVA DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 

DIREITOS HUMANOS 

  

Desde o advento da cláusula de abertura normativa do art. 5º, § 2º, da CF/1988, instaurou-se, 

no País, acirrado debate doutrinário e jurisprudencial a respeito da particular posição 

hierárquico-normativa galgada pelos tratados internacionais de direitos humanos quando 

incorporados à ordem jurídica doméstica. Diferenciaram-se, nesse contexto, quatro linhas de 

pensamento principais que gravitam em torno das seguintes teses, a saber: 1) tese da 

hierarquia supra ou sobreconstitucional; 2) tese da hierarquia (para ou equi)constitucional;  3) 

tese da hierarquia infra ou subconstitucional, com paridade entre a legislação ordinária e os 

tratados (hierarquia legal ou paralegal); e 4) tese da hierarquia infra ou subconstitucional, mas 

supra ou sobrelegal.[100] [101] 

Vale fazer destaque, por oportuno, que, conquanto haja consideráveis divergências 

doutrinárias e jurisprudenciais particularmente quanto à hierarquia normativa dos tratados 

internacionais de proteção dos direitos humanos, há no País, em contraponto, tradicional 

consenso no sentido de se reconhecer que os tratados internacionais comuns (que não versam 

sobre direitos humanos) detém, tão-somente, estatura infraconstitucional equivalente à da 

legislação ordinária em geral.[102] [103] 

Calcada na defesa da preponderância irrestrita dos tratados internacionais de direitos humanos 

em face da própria Constituição, a tese da hierarquia supra ou sobreconstitucional, conquanto 

não evidencie, no Brasil, acolhida em sede jurisprudencial, encontra alguma ressonância 

doutrinária, no cenário estrangeiro, na obra de Bidart Campos[104] e, no plano nacional, de 

Celso de Albuquerque Mello.[105] [106] Sob essa peculiar perspectiva, considerada a 

supraconstitucionalidade dos tratados internacionais em matéria de direitos humanos, 

nenhuma norma constitucional teria o condão de suplantar a força normativa daqueles, de 

forma que o próprio sentido e alcance do conteúdo constitucional haver-se-ia de conformar-se 

ao que fora convencionado internacionalmente pelo Estado nessa seara. 

Trata-se, não obstante, de tese absolutamente inaplicável ao sistema jurídico brasileiro, que, 

marcadamente “constitucentrista”, opera sob inarredável regência normativa do princípio da 

supremacia formal e material da Constituição sobre todo o ordenamento jurídico, o que 

justifica, aliás, a realização de controle jurisdicional de constitucionalidade tendo como objeto 

de controle tratados internacionais, possibilidade que dessume, de modo explícito, da 

literalidade do art. 102, III, “b”, da CF/1988.[107] [108] De fato, tal como leciona Gilmar 
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Mendes, os “poderes públicos brasileiros não estão menos submetidos à Constituição quando 

atuam nas relações internacionais em exercício do treaty-making power”.[109] 

Encampada por doutrinadores de escol, à semelhança dos internacionalistas Cançado 

Trindade[110] e Flávia Piovesan, bem como de Ingo W. Sarlet[111], a tese da hierarquia (para 

ou equi)constitucional sustenta, por seu turno, que o § 2º do art. 5º da CF/1988 figura como 

uma cláusula aberta de recepção - na condição de direitos materialmente fundamentais ou de 

direitos humanos constitucionalizados - de outros direitos e garantias enunciados em tratados 

internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil.[112] Ao serem internalizadas, as 

normas convencionais pactuadas nesses tratados aglutinar-se-iam, automaticamente, à 

Constituição, compondo um bloco de constitucionalidade, e, por conseguinte, gozariam de 

status normativo equivalente ao das normas formalmente constitucionais de tipo derivado, 

independentemente de integrarem ou decorrerem do regime jurídico globalmente estatuído no 

texto magno, não demandando, para tanto, o despertar solene do Poder Constituinte Derivado 

com sujeição à austera e rigorosa liturgia procedimental necessária à edição de emendas 

constitucionais (art. 60 da CF/1988).[113] [114] 

Imprimindo, pois, máxima efetividade ao multicitado § 2º do art. 5º, na esteira das lições de 

Hesse e Canotilho, e adotando a premissa dogmática de que os tratados internacionais de 

direitos humanos constitucionalizam-se por força da mencionada norma, interpretada como 

cláusula de parificação ou equiparação constitucional, comungando, assim, da mesma 

supremacia normativa da Constituição, a tese não só defende a vinculação dos poderes 

constituídos de tal sorte ao disposto nos aludidos tratados ao ponto de torná-los infensos, 

inclusive, à ação eventualmente retrocessiva das maiorias legislativas ocasionais, mas também 

cogita, como certas ressalvas, acerca da virtual possibilidade de inserção dessas normas 

convencionais no âmbito de proteção das “cláusulas pétreas”. De mais a mais, defende, em 

geral, que eventuais colisões entre os direitos assegurados desde logo pela Constituição e os 

radicados em tratados internacionais de direitos humanos – o que ocorre entre os próprios 

direitos integrantes do catálogo constitucional - devem ser equacionados não necessária e 

aprioristicamente em prol das prescrições da Constituição, ou mesmo das dos tratados 

internacionais, mas, sim, por meio de um exercício de concordância prática (tal como 

proposto por Konrad Hesse) norteado pelo critério hermenêutico da aplicação da norma mais 

favorável à proteção da pessoa humana (critério pro homine), consideradas as circunstâncias 

tópicas do caso concreto.[115] [116] 

Segundo Gilmar Mendes, a discussão em torno da tese da hierarquia constitucional dos 

tratados de direitos humanos parece ter sido, de certa forma, esvaziada por força da EC nº 

45/2004, que, a seu ver, declarou, de modo eloquente, que os tratados, inclusive os 

internalizados anteriormente à Reforma Constitucional, não podem ser equiparados às normas 

constitucionais enquanto não forem aprovados nos termos do § 3º do art. 5º da CF/1988.[117] 

Louvando-se da interpretação emancipatória que confere ao § 2º do art. 5º da Constituição, 

entre outros argumentos[118], Flávia Piovesan sustenta, em contraponto, que os tratados 

internalizados antes da EC nº 45/2004 foram recepcionados pela nova ordem com hierarquia 

constitucional - naquilo que efetivamente versam sobre direitos humanos -, 

independentemente da observância do rito especial introduzido pelo § 3º do art. 5º da 

CF/1988, aplicável somente aos tratados internalizados a partir da “Reforma do 

Judiciário”[119]. 

De todo modo, independentemente do problema relativo à hierarquia dos tratados 

incorporados ao ordenamento brasileiro antes do advento da EC nº 45/2004, o polêmico § 3º 
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do art. 5º da CF/1988, solucionando a questão para o futuro[120], instituiu, de modo expresso 

e categórico, a possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos adquirirem, 

formalmente, status (para ou equi)constitucional, desde que aprovados, em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros.[121] 

Numa visão expansionista da proteção constitucional, essa novel prescrição normativa 

remodelou o perfil geométrico da ordem jurídica, ao substituir a estrutura piramidal 

tradicional, em que a Constituição, sozinha, ocupava o cume do ordenamento, por uma 

plataforma normativa trapezoidal ou trapeziforme, em que não só a Constituição, mas também 

os tratados internacionais de direitos humanos são igualmente passíveis de assumir a posição 

topológica mais elevada.[122] Evolui-se, nesse compasso, em direção à moderna figura 

francesa do “bloco de constitucionalidade” (bloc de constitucionnalité), que, dilatando, para 

além do Texto Magno, o conjunto de normas jurídicas dotadas de dignidade constitucional, 

equipara à Constituição certas regras e princípios convencionais, reposicionando-lhes na 

estrutura escalonada do ordenamento jurídico. 

Desde os seus primórdios, a jurisprudência maciça do Supremo Tribunal Federal (STF) 

inclinava-se, na linha da teoria monista internacionalista kelseniana, no sentido de afirmar a 

primazia dos tratados internacionais sobre a legislação infraconstitucional interna, 

reconhecendo-lhes prevalência mesmo em face de leis supervenientes.[123] Não obstante, 

com o paradigmático julgamento, em 01.06.1977, do Recurso Extraordinário n° 80.004/SE, 

de relatoria do Ministro Xavier de Albuquerque, o Pretório Excelso, na esteira do voto-vista 

do Min. Cunha Peixoto, reformou seu entendimento tradicional e, sob severas críticas, passou 

a acolher, inclusive sob a égide da Constituição de 1988, a tese da estrita paridade hierárquica 

entre a legislação infraconstitucional e os tratados internacionais, independentemente da 

matéria sobre a qual versassem; concebendo, pois, a virtual possibilidade de revogação ou, 

pelo menos, de supressão da aplicabilidade interna de normas de um tratado por lei 

infraconstitucional posterior.[124] [125] 

Embora a tese da paridade normativa entre os tratados internacionais e a legislação 

infraconstitucional tenha sido acolhida pelo STF ao analisar, no RE n° 80.004/SE, tema de 

natureza comercial (conflito entre a Convenção de Genebra – Lei Uniforme sobre Letras de 

Câmbio e Notas Promissórias – e o Decreto-Lei nº 427/1969), referido entendimento foi 

também replicado pelo Pretório Excelso em matéria de direitos humanos, tal como se deu, 

v.g., no HC nº 72.131/RJ, bem como no RE nº 206.482/SP, no HC nº 76.561/SP, na ADI-MC 

n° 1.480-3/DF e no RE nº 243.613, entre outros. 

Em sessão de 29.03.2000, no julgamento do RHC n° 79.785-RJ, que versava sobre uma 

suposta incompatibilidade entre o princípio do duplo grau de jurisdição, previsto na 

Convenção Americana de Direitos Humanos - promulgada no Brasil em 1992 - e a 

Constituição, o Min. Sepúlveda Pertence, então na qualidade de relator, acenou com a 

possibilidade da qualificação dos tratados sobre direitos humanos como instrumentos 

normativos supralegais. Não obstante, já sob o impacto das inovações introduzidas pela EC nº 

45/2004, a Suprema Corte, premida pela necessidade de assegurar maior efetividade à 

proteção dos direitos humanos nos planos interno e internacional, somente modificou sua 

jurisprudência, superando a teoria da paridade, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

466.343/SP, em 03.12.2008. 
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Nesse julgamento histórico, ao reapreciar a repisada controvérsia atinente à prisão civil do 

depositário infiel, o Tribunal acolheu, por maioria de votos (5x4), a tese da supralegalidade 

dos tratados internacionais de direitos humanos, na esteira do emblemático voto condutor do 

Min. Gilmar Mendes, sendo vencidos, no ponto, os Ministros Celso de Mello, Cezar Peluso, 

Ellen Gracie e Eros Grau, que sustentaram a tese da qualificação constitucional desses 

tratados (no julgamento, duas correntes de pensamento diferenciam-se com clareza: 1) a da 

supralegalidade, defendida pelo Min. Gilmar Mendes e que findou por prevalecer; e 2) a da 

hierarquia constitucional, encabeçada pelo Min. Celso de Mello). Na ocasião, o Pretório 

Excelso reconheceu ainda que, por força de sua supralegalidade, os tratados internacionais 

paralisam a eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com 

eles conflitante, seja preexistente ou superveniente à sua internalização no ordenamento 

jurídico doméstico.[126] [127] 

Como consectário desse novo entendimento encampado pelo STF, o sistema brasileiro de 

controle da produção normativa doméstica passou, doravante, a se basear não mais em um, 

mas, sim, em dois parâmetros de controle, vale dizer, em duas linhas de compatibilidade 

vertical (teoria da dupla compatibilidade vertical), já que, agora, toda produção legislativa 

ordinária interna há de ser compatível com a Constituição, bem como com os tratados 

internacionais de direitos humanos que porventura forem internalizados, seja com status 

hierárquico supralegal, na forma do § 2º do art. 5º, seja com valor constitucional, nos termos 

do § 3º do art. 5º da Constituição.[128] 

Conforme abalizada tese de doutoramento sustentada com maestria por Mazzuoli, ao alçar os 

tratados internacionais de direitos humanos ao patamar constitucional, inserindo-lhes no bloco 

de constitucionalidade em posição hierárquica equivalente à das emendas (desde que 

aprovados nos termos do art. 5º, § 3º), a Constituição lhes assegurou, em paralelo, a proteção 

instrumental dos mecanismos de controle abstrato e de controle concreto de 

constitucionalidade, viabilizando o que se poderia denominar de “controle de 

convencionalidade”. Nesse sentido, além de poder ser operada difusa e incidentalmente por 

qualquer juiz ou tribunal nacional, a fiscalização da convencionalidade de leis e atos 

administrativo-normativos, tendo como parâmetro de controle tratados internacionais 

equiparados à Constituição (normas constitucionais por equiparação), é passível de ser 

também feita em sede de ações diretas de controle concentrado (arts. 102, I, e 103 da 

CF/1988), tais como na ADIn (para invalidar a norma infraconstitucional por 

inconvencionalidade), na ADC (para garantir à norma infraconstitucional a compatibilidade 

vertical com um tratado de direitos humanos formalmente constitucional), e até mesmo na 

ADPF (para exigir o cumprimento de um “preceito fundamental” radicado em tratado de 

direitos humanos formalmente constitucional). Por outro lado, por não possuírem status 

constitucional, mas supralegal, os tratados de direitos humanos não internalizados nos moldes 

do art. 5º, § 3º, da CF/1988 passam também a servir de parâmetro de controle, mas apenas de 

controle concreto de convencionalidade, não podendo se valer, assim, do instrumental próprio 

do sistema de fiscalização abstrata delineado na Constituição.[129]
 [130]

 

  

NOTAS CONCLUSIVAS 
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Com supedâneo nos princípios da dignidade da pessoa humana, da prevalência dos direitos 

humanos e da cooperação entre os povos para o progresso da humanidade, o 

constitucionalismo encampado sob a égide da Constituição de 1988, calcado numa ética 

material de racionalidade humanista, alocou o Estado brasileiro no sistema internacional de 

proteção dos direitos humanos, impingindo-lhe, nessa esteira, um sólido e vinculante 

comprometimento institucional, tanto na ordem interna, quanto na internacional, com os 

deveres de respeito, proteção e promoção dos direitos fundamentais e dos direitos humanos 

reconhecidos. Nessa conjuntura, conforme dessume de vários de seus dispositivos, sobretudo 

depois do advento da EC nº 45/2004, a Constituição dispensou especial tratamento jurídico 

aos tratados internacionais de direitos humanos, quer sejam globais ou de caráter regional, 

diferenciando-os, por seu conteúdo, dos demais tratados internacionais. 

Inserida no contexto das expressões mais significativas a esse respeito, a cláusula de abertura 

material estatuída no art. 5º, § 2º, da Lei Magna consagrou o princípio da não-tipicidade 

constitucional dos direitos fundamentais, dilatando-lhes o horizonte normativo para 

contemplar, inclusive, certos direitos e garantias que, mesmo não sendo dedutíveis explícita 

ou implicitamente do catálogo constitucional ou não decorram do regime e dos princípios 

adotados pela Constituição, sejam radicados em tratados internacionais dos quais a República 

Federativa do Brasil seja parte. Rompeu-se, pois, o enclausuramento constitucional no qual os 

direitos e garantias fundamentais vinham sendo enquadrados na tradição brasileira, para se 

acobertar, com o manto da jusfundamentalidade constitucional, os vínculos humanísticos da 

República brasileira na ordem jurídica internacional, ante o reconhecimento da ilimitabilidade 

da dignidade da pessoa humana aos confins formais do texto magno. 

Noutra vertente, no que diz respeito à sistemática de aperfeiçoamento dos tratados 

internacionais, exige-se, nos termos dos arts. 21, I, 49, I, 59, VI, e 84, VIII, da Constituição, a 

subscrição inicial da avença pelo Presidente da República; a aprovação pelo Congresso 

Nacional mediante decreto legislativo; e a ratificação presidencial, que, então, marca, em 

definitivo, a adesão formal do Estado subscritor aos termos soberanamente convencionados. 

Demais disso, na esteira de antiga tradição lusitana de cunho dualista que fora encampada 

pela jurisprudência do STF, a ratificação não tem o condão de promover a recepção 

automática dos tratados internacionais pela ordem jurídica nacional, inclusive no que diz 

respeito aos que versam sobre direitos humanos, de forma que o efetivo translado do conteúdo 

normativo de qualquer tratado para o ordenamento doméstico reclama ainda a expedição de 

um decreto de promulgação pelo Presidente da República, além de sua publicação na 

imprensa oficial. Não obstante, há expressivo entendimento doutrinário que sustenta que a 

conjugação dos §§ 1º e 2º do art. 5º da Lei Fundamental sinaliza no sentido de se dispensar 

tratamento diferenciado e privilegiado ao processo de internalização dos tratados 

internacionais relativos a direitos humanos, visto que, ao contrário dos tratados internacionais 

comuns, são passíveis de serem recepcionados automaticamente pelo ordenamento nacional a 

contar da simples ratificação presidencial, sendo despicienda, para tanto, a prática de eventual 

ato formal complementar para fins de lhes assegurar exigibilidade no plano doméstico. 

De outro giro, desde o advento da cláusula de abertura normativa do art. 5º, § 2º, da CF/1988, 

instaurou-se, no País, acirrado debate doutrinário e jurisprudencial a respeito da particular 

posição hierárquico-normativa galgada pelos tratados internacionais de direitos humanos 

quando incorporados à ordem jurídica doméstica, diferenciando-se, nesse contexto, quatro 

linhas de pensamento principais que gravitam em torno das seguintes teses, a saber: 1) tese da 

hierarquia supra ou sobreconstitucional; 2) tese da hierarquia (para ou equi)constitucional;  3) 

tese da hierarquia infra ou subconstitucional, com paridade entre a legislação ordinária e os 
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tratados (hierarquia legal ou paralegal); e 4) tese da hierarquia infra ou subconstitucional, mas 

supra ou sobrelegal. 

De todo modo, independentemente do problema relativo à hierarquia dos tratados 

incorporados ao ordenamento brasileiro antes do advento da EC nº 45/2004, o § 3º do art. 5º 

da CF/1988, solucionando a questão para o futuro, instituiu, de modo expresso e categórico, a 

possibilidade de tratados internacionais de direitos humanos adquirirem, formalmente, status 

(para ou equi)constitucional, desde que aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em 

dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros. Remodelou-se, assim, o 

perfil geométrico da ordem jurídica, ao substituir a estrutura piramidal tradicional, em que a 

Constituição, sozinha, ocupava o cume do ordenamento, por uma plataforma normativa 

trapezoidal ou trapeziforme, em que não só a Constituição, mas também os tratados 

internacionais de direitos humanos são igualmente passíveis de assumir a posição topológica 

mais elevada, compondo o denominado “bloco de constitucionalidade”. 

Desde os seus primórdios, a jurisprudência maciça do STF inclinava-se no sentido de afirmar 

a primazia dos tratados internacionais sobre a legislação infraconstitucional interna. Não 

obstante, a contar de 1977, reformou seu entendimento tradicional e passou a acolher, 

inclusive sob a égide da Constituição de 1988, a tese da estrita paridade hierárquica entre a 

legislação infraconstitucional e os tratados internacionais, independentemente da matéria 

sobre a qual versassem. Já sob o impacto das inovações introduzidas pela EC nº 45/2004, a 

Suprema Corte, premida pela necessidade de assegurar maior efetividade à proteção dos 

direitos humanos nos planos interno e internacional, modificou novamente sua jurisprudência 

em 2008, substituindo a teoria da paridade pela teoria da supralegalidade dos tratados 

internacionais de direitos humanos. 

Como consectário desse novo entendimento encampado pelo STF, o sistema brasileiro de 

controle da produção normativa doméstica passou, doravante, a se basear não mais em um, 

mas, sim, em dois parâmetros de controle, vale dizer, em duas linhas de compatibilidade 

vertical (teoria da dupla compatibilidade vertical). De mais a mais, conforme teorizado por 

Mazzuoli, os tratados internacionais de direitos humanos internalizados com status 

constitucional, nos termos do art. 5º, § 3º, da CF/1988, passam a figurar como parâmetros de 

controle abstrato de convencionalidade da produção normativa doméstica, além de servirem 

como paradigma de controle concreto de convencionalidade. Por outro lado, por não 

possuírem status constitucional, mas supralegal, os tratados de direitos humanos não 

internalizados nos moldes do art. 5º, § 3º, da CF/1988 passam também a servir de parâmetro 

de controle, mas apenas de controle concreto de convencionalidade, não podendo se valer, 

assim, do instrumental próprio do sistema de fiscalização abstrata delineado na Constituição. 
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8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 80). 

[20] SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo 

uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, I. W (Org.). 
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5345



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

2º e 3º do art. 5º da Constituição de 1988. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, 
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Gomes. Constituição dirigente e vinculação do legislador. Coimbra: Coimbra Editora, 

1994. p. 151). 

[24] SARLET, op. cit., 2009a, p. 71. 

[25] SARLET, op. cit., 2009a, p. 63. 

[26] ROMITA, A. Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 3. ed. São 

Paulo: LTr, 2009, p. 84. 
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especificação dos direitos e garantias expressos nesta Constituição não exclui outros direitos e 

garantias decorrentes do regime e dos princípios que ela adota”, não se pode deixar de 

reconhecer o pioneirismo da norma do art. 5º, § 2º, da Constituição de 1988 no que diz 

respeito aos direitos e garantias decorrentes “dos tratados internacionais em que a República 

Federativa do Brasil seja parte”. De fato, a Constituição de 1988 foi a primeira, no Brasil, a 

consagrar, de modo explícito, a possibilidade de outros direitos e garantias ingressarem no 

ordenamento, via tratados internacionais (cf. BULOS, op. cit., p. 392 e MENDES, Gilmar 

Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, Curso de direito 

constitucional. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 270). 

[40] O reconhecimento dessa jusfundamentalidade material plasmada em normas implícitas 

ou exteriores ao catálogo central, afastando-se, pois, eventual rigidez ou engessamento do 

“sistema” de direitos e garantias, decorre, por sua vez, de seus laços substanciais com 

posições jurídicas diretamente informadas pelo valor da dignidade da pessoa humana 

(MENDES, op. cit., p. 270). Realmente, o supremo propósito da norma de não-tipicidade não 

é só viabilizar a composição de um mecanismo plástico de declaração de direitos que possa 

eficazmente transitar por todo o regramento e principiologia da Constituição e também 

alcançar tratados internacionais (no que versem sobre direitos humanos), mas, sobretudo, é o 

de figurar como cláusula geral de tutela expansiva da dignidade da pessoa humana no seu 

devir histórico (MIRANDA, op. cit., p. 188), razão pela qual proclama, no fundo, que a 

“enumeração dos direitos não significa que outras posições jurídicas de defesa da dignidade 

da pessoa estejam excluídas da proteção do direito nacional” (MENDES, op. cit., p. 271). De 

mais a mais, na esteira da tradição inaugurada pelo art. 78 da Constituição de 1891, esta 

inspirada, por sua vez, na IX Emenda da Constituição Norte-Americana, a cláusula de 

abertura, que representa autêntica norma geral inclusiva (FREITAS, J. A interpretação 

sistemática do direito. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 211-212), apartou do domínio 

aberto dos direitos fundamentais a aplicabilidade da tradicional máxima hermenêutica 

inclusio unius alterius est exclusio (SARLET, op. cit., 2010 e SILVA, Cristiano Amorim 

Tavares da. A amplitude e o significado prático da cláusula de abertura do art. 5°, § 2°, 
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da Constituição. Jus Navigandi, Teresina, ano 12, n. 1296, 18 jan. 2007. Disponível em: 

<http://jus.uol.com.br/revista/texto/9393>. Acesso em: 31 ago. 2011). 

[41] BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 548. 

[42] SARLET, op. cit., 2009a, p. 67. 

[43] MARMELSTEIN, op. cit., p. 65-77, 190-209 e 295-302 e SARLET, op. cit., 2009a, p. 

63-69. 

[44] Segundo Kriele, o “respeito à dignidade humana não é condicionado por sua aptidão para 

certos fins, seja lá qual for a importância destes. Ele carrega um fim em si mesmo. Quando se 

caracteriza os Direitos humanos fundamentados na dignidade humana como Direitos 

intocáveis, isso significa que eles exigem respeito incondicional em sua essência – 

independentemente das consequências para os fins externos a eles. Mesmo que sua violação 

possa ser útil para fins bem-intencionados: o Direito da pessoa como pessoa exige sua 

inviolabilidade incondicional.” (KRIELE, op. cit., p. 289). 

[45] HOMMERDING, Adalberto Narciso. Constituição, Poder Judiciário e Estado 

Democrático de Direito: a necessidade do debate “procedimentalismo versus 

substancialismo”. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. 

ISSN 1983-0297; e SARLET, op. cit., 2009a, p. 282. 

[46] Cf. BONAVIDES, op. cit., 2007, p. 349-351; MENDES, op. cit., p. 148-149; e 

GUERRA FILHO, Willis S. Processo constitucional e direitos fundamentais. 6. ed. São 

Paulo: SRS, 2009, p. 23-24. 

[47] Conforme Canotilho: “O Estado Constitucional, para ser um estado com as qualidades 

identificadas pelo constitucionalismo moderno, deve ser um Estado de direito democrático. 

Eis aqui as duas grandes qualidades do Estado constitucional: Estado de direito e Estado 

democrático. Estas duas qualidades surgem muitas vezes separadas. Fala-se em Estado de 

direito, omitindo-se a dimensão democrática,e alude-se a Estado democrático silenciando a 

dimensão de Estado de direito. […] O Estado constitucional democrático de direito procura 

estabelecer uma conexão interna entre democracia e Estado de direito” (CANOTILHO, op. 

cit., 2000, p. 93). 

[48] Canotilho leciona ainda, em outra passagem, que “Tal como são um elemento 

constitutivo do Estado de direito, os direitos fundamentais são um elemento básico para a 

realização do princípio democrático.” (CANOTILHO, op. cit., 2000, p. 288). 

[49] Neste contexto, é digno de nota que, conquanto haja ampla discussão teórica acerca da 

distinção conceitual relativa às expressões “direitos fundamentais” e “direitos humanos”, que 

denotam, no fundo, direitos materialmente análogos, um dos critérios mais aceitos pela 

doutrina nacional e estrangeira para a diferenciação radica na fonte normativa direta da qual 

deflui o respectivo direito, no plano de positivação (SARLET, op. cit., 2009a, p. 27-35), ou 

conforme lição de Pérez Luño, na concrétion positiva (PÉREZ LÛNO, Antonio-Enrique. Los 

derechos fundamentales. 6. ed., Madrid: Tecnos, 1995, p. 46-47). Sob esse esquadro 

tipológico, que se baseia nas distintas esferas de positivação, a locução “direitos 

fundamentais” aplica-se aos direitos reconhecidos e positivados na esfera do direito 

constitucional positivo de determinado Estado (Canotilho, op. cit., 2000, p. 528), referindo-se, 
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portanto, a direitos positivos de matriz constitucional, vale dizer, direitos assentados 

diretamente na Constituição, sendo, assim, delimitados espacial e temporalmente, ao passo 

que a aglutinação “direitos humanos” concerne aos direitos de matriz supranacional, vale 

dizer, direitos prescritos em documentos de direito internacional, referindo-se, portanto, 

àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de 

sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 

universal e atemporal, para todos os povos e eras, revelando, assim, um inequívoco caráter 

supranacional ou internacional (SARLET, loc. cit.). 

[50] Segundo tese sustentada por Peter Häberle, há, na atualidade, a figura institucional do 

chamado “Estado Constitucional Cooperativo”, concebido como aquele que, por motivos 

diversos, mormente de cunho sociológico-econômico e ideal-moral, não se apresenta perante 

a comunidade internacional simplesmente como um Estado Constitucional voltado para si 

mesmo, mas que se disponibiliza a atuar como referência para os outros Estados 

Constitucionais membros de uma comunidade. No Estado Constitucional Cooperativo, 

verifica-se, por sua vez, um enfraquecimento dos limites entre o interno e o externo, com 

grande relevo para o papel dos direitos humanos e fundamentais (HÄBERLE, Peter. El estado 

constitucional. Trad. De Hector Fix-Fierro. México: Universidad Nacional Autónoma de 

México, 2003. p. 67-77). 

[51] Impende ressaltar, por fim, que a concepção de direitos fundamentais e de direitos 

humanos plasmada nas predicações da Constituição não evidencia, de modo algum, o sentido 

meramente abstrato, metafísico, filosófico ou puramente ideal dos clássicos “direitos do 

homem” (droits de l´homme), marcados por serem direitos não-positivados (SARLET, op. 

cit., 2010). Sem dúvida, referida categoria ético-política, de conotação jusnaturalista, 

precedera o fenômeno histórico da positivação de direitos desse jaez pelo direito positivo 

interno (constitucional) e internacional (supranacional), razão por que se caracterizava pelo 

caráter metajurídico, não-positivo ou pré-positivo (MARMELSTEIN, op. cit., p. 25). Sob 

inspiração do racionalismo jusnaturalista, os direitos do homem, que influenciaram o 

humanismo político dos séculos XVIII e XIX e impregnaram, de modo romântico, as 

exortações ético-políticas da Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, de 1789, 

marcaram o que se pode denominar de “pré-história” dos direitos fundamentais e dos direitos 

humanos (SARLET, op. cit., 2009a, p. 38 e SARLET, op. cit., 2010). Com efeito, segundo o 

paradigma entranhado na Constituição, baseado num (jus)humanismo da efetividade, de 

cunho político-jurídico, os direitos fundamentais e os direitos humanos revestem-se do mais 

alto grau de positividade e juridicidade, sendo, portanto, em rigor, passíveis de imediata 

concretização otimizadora, independentemente mesmo de integração legiferante das 

pertinentes normas definidoras, conforme, inclusive, assentado expressamente no art. 5º, § 1º, 

da Lei Constitucional (BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 573). 

[52] Em verdade, iniciou-se, no Brasil, o processo de adoção de medidas em prol da 

incorporação de instrumentos internacionais voltados à proteção dos direitos humanos antes 

do advento da Constituição de 1988, mas já dentro do movimento de redemocratização 

nacional encetado em 1984. Considera-se como marco inicial deste processo a ratificação da 

Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de Discriminação contra a Mulher, em 

01.02.1984 (PIOVESAN, Flávia. Direitos humanos e o direito constitucional. 11. ed. São 

Paulo: saraiva, 2010, p. 294). 

[53] A EC nº 45/2004 (“Reforma do Poder Judiciário”) introduziu algumas disposições 

constitucionais relevantes especificamente relacionadas aos direitos fundamentais e aos 
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direitos humanos, endossando, assim, o processo histórico-cultural de assimilação, pelo 

imaginário jurídico brasileiro, de uma mentalidade militante em prol da sensível causa 

humanista desses direitos. Dentre outras alterações, a Emenda inovou significativamente o 

texto constitucional ao acrescer o inciso V-A e o § 5º ao seu art. 109, que, em conjunto, 

preceituam que, nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da 

República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de 

tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar, 

perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em qualquer fase do inquérito ou processo, 

incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. De outro giro, a afetação 

constitucional do Estado brasileiro à temática da proteção internacional dos direitos humanos 

já havia iluminado as predicações diretivas originárias constantes no art. 7º do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) no sentido de sustentar a 

institucionalização da jurisdição internacional nesse domínio, ao estatuir que o “Brasil 

propugnará pela formação de um tribunal internacional dos direitos humanos”. Em linha, o 

reconhecimento constitucional expresso e soberano da submissão do Estado brasileiro à 

jurisdição do Tribunal Penal Internacional (TPI) a cuja criação convencional manifestara 

livremente adesão decorreu do recente acréscimo do § 4º ao art. 5º da Constituição pela EC nº 

45/2004. 

[54] FIGUEIREDO, op. cit., p. 55. 

[55] Pondera Cançado Trindade que “a tendência constitucional contemporânea de dispensar 

um tratamento especial aos tratados de direitos humanos é, pois, sintomática de uma escala de 

valores na qual o ser humano passa a ocupar posição central” (CANÇADO TRINDADE, 

Antonio Augusto. Tratado de direito internacional dos direitos humanos. Porto Alegre: 

safE, 2003, p. 515) 

[56] MIRANDA, op. cit., p. 183. 

[57] MIRANDA, op. cit., p. 181. 

[58] Conquanto a norma de abertura torne viável a interface protetiva entre as esferas interna 

e internacional da juridicidade em prol das dimensões transbordantes do princípio da 

dignidade humana, cuja concretização faz-se histórico-culturalmente, há de se atentar, 

conforme preleciona Jorge Miranda, que a abertura a novos direitos opera sempre dentro dos 

esquemas do sistema constitucional, por mais aberto que este seja perante as transformações 

sociais, culturais, científicas e técnicas do nosso tempo (MIRANDA, op. cit., p. 181 e 200). 

[59] Distanciou-se, quanto a esse último aspecto, do disposto na Constituição lusitana, que 

predica, no art. 16/l, que “os direitos fundamentais consagrados na Constituição não excluem 

outros constantes das leis e regras aplicáveis de direito internacional” (SARLET, op. cit. 

2010). 

[60] MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. O controle jurisdicional de convencionalidade das 

leis. 2. ed. São Paulo: RT, 2011, p. 40-41. 

[61] Em abono a esse entendimento, cabe trazer à colação a respeitável definição de Rezek, 

segundo a qual “tratado é todo acordo formal concluído entre pessoas jurídicas de direito 

internacional público, e destinado a produzir efeitos jurídicos”, sendo em si mesmo um 

simples instrumento identificado por seu processo de produção e pela forma final, 
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independentemente do rótulo que se lhe atribui (REZEK, J. F. Direito internacional público: 

curso elementar. 10 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 14). Ressalta, ainda, Rezek que o uso 

corrente da fórmula “tratados e convenções” a que se entregou o Legislador brasileiro – a 

começar pelo Constituinte – induz, equivocamente, a ideia de que os dois termos se prestam a 

designar instrumentos internacionais distintos, quando, em verdade, o vocábulo “tratado” 

evidencia, de per si, inúmeras variantes terminológicas em língua portuguesa, de uso, em 

rigor, livre e aleatório, tais como: acordo, ajuste, arranjo, ata, ato, carta, código, compromisso, 

constituição, contrato, convenção, convênio, declaração, estatuto, memorando, pacto, 

protocolo e regulamento (RESEK, op. cit., p. 14-16). Esse caráter abrangente do termo 

“tratado” encontra-se, aliás, positivado no art. 2, 1, a), da Convenção de Viena sobre o Direito 

dos Tratados (Aprovada, com reserva aos arts. 25 e 66, pelo Congresso Nacional por meio do 

Decreto Legislativo nº 496, de 17 de julho de 2009, bem como ratificada pelo Presidente da 

República em 25 de setembro de 2009 e promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 14.12.2009 - 

DOU 15.12.2009), que dispõe que tratado “significa um acordo internacional concluído por 

escrito entre Estados e regido pelo Direito Internacional, quer conste de um instrumento 

único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação 

específica”. Parece assistir razão, portanto, a Ingo W. Sarlet, quando adverte que, no Direito 

pátrio, a começar pelo Direito Constitucional Positivo, impera absoluta falta de precisão 

terminológica e completa ausência de critérios uniformes de distinção entre as diversas 

espécies de instrumentos internacionais (SARLET, op. cit., 2010). 

[62] FIGUEIREDO, op. cit., p. 54. 

[63] MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n.º 01 de 

1969. São Paulo: RT, 1970, Tomo III, p. 327. 

[64] Segundo Mazzuoli, essa competência ad referendum do Congresso limita-se, tão-

somente, à aprovação ou rejeição do texto convencional, não sendo admissível qualquer 

interferência no seu conteúdo, não comportando, pois, emendas. Esse é, segundo o referido 

Autor, o sentido da expressão “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais”, constante no art. 49, I, da CF/1988 (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 

[65] Nessa ocasião, o Congresso poderá rejeitar o tratado, caso em que trancará, em 

definitivo, o sequenciamento do processo de formação do ato internacional, devendo, 

mediante simples mensagem, dar ciência da deliberação colegiada ao Chefe do Poder 

Executivo, que restará impossibilitado de ratificar validamente o tratado (RESEK, op. cit., p. 

65). Ao revés, poderá o Congresso, em nome do interesse nacional, emitir decisão majoritária 

que endosse expressamente a subscrição inicial do tratado, consentimento este em relação ao 

qual o Parlamento poderá, contudo, se retratar soberanamente, mediante revogação do 

diploma aprobatório, desde que não tenha sido, ainda, ratificado o tratado pelo Presidente da 

República (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 

[66] Há, nesse particular, ponderável discussão a respeito do sentido que se deve atribuir à 

parte final do inciso I do art. 49 da CF/1988, que, ao discorrer sobre a participação específica 

do Congresso Nacional no processo de formação de tratados, faz alusão à expressão “tratados, 

acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao 

patrimônio nacional”. Sem embargo de a leitura isolada e literalista desse dispositivo levar à 

impressão, à primeira vista, de que nem todos os tratados internacionais celebrados pelo 

Executivo estariam sujeitos ao crivo da aprovação parlamentar, mas somente os que 

acarretassem “encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional”, há, na doutrina 
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especializada, robusto consenso de que, embora o Constituinte tenha dado especial ênfase aos 

tratados que acarretem encargos, gravames ou ônus financeiros para o patrimônio nacional, a 

interpretação desse dispositivo há de ser feita de modo extensivo e em consonância lógico-

sistemática com a exigência constitucional do art. 84, VIII, que integra o mesmo título da 

Constituição (Da Organização dos Poderes), reconhecendo-se, pois, que todos os tratados 

firmados pelo Chefe de Estado hão de ser submetidos ao referendo do Poder Legislativo (cf. 

MAZZUOLI, op. cit., 2001 e MEDEIROS, Antônio Paulo Cachapuz de. O poder de 

celebrar tratados: competência dos poderes constituídos para a celebração de tratados, à luz 

do direito internacional, do direito comparado e do direito constitucional brasileiro. Porto 

Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1995, p. 397). 

[67] A anuência congressual por via de decreto legislativo demanda, em rigor, a aprovação 

dos termos convencionados pela maioria simples dos votos dos deputados e senadores, 

presente a maioria absoluta de seus respectivos membros nas sessões legislativas realizadas, 

isoladamente e em turno único, em cada uma das Casas, nos termos do art. 47 da CF/1988. 

[68] O decreto legislativo é também utilizado para regulamentar os efeitos decorrentes de 

medida provisória não convertida em lei, ex vi do art. 62, § 3º, da CF/1988, introduzido pela 

EC nº 32/2001. 

[69] LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 

2011, p. 550. 

[70] cf. MAZZUOLI, op. cit., 2001. 

[71] A propósito, a ratificação presidencial, que promove, ao final, a efetiva adesão do Estado 

ao tratado, é definida, nas lúcidas palavras de Resek, como o “ato unilateral com que a pessoa 

jurídica de direito internacional, signatária de um tratado, exprime definitivamente, no plano 

internacional, sua vontade de obrigar-se” (RESEK, op. cit., p. 50). 

[72] Conforme Resek, “Tudo quanto não pode o presidente da República é manifestar o 

consentimento definitivo, em relação ao tratado, sem o abono do Congresso Nacional. Este 

abono, porém, não o obriga à ratificação. Isto significa, noutras palavras, que a vontade 

nacional, afirmativa quanto à assunção de um compromisso externo, repousa sobre a vontade 

conjugada dos dois poderes políticos. A vontade individualizada de cada um deles é 

necessária, porém não suficiente” (RESEK, op. cit., p. 64). 

[73] Dicorre Mazzuoli que essa conjugação de vontades entre o Executivo e o Legislativo 

sempre esteve nas Constituições brasileiras, à exceção do texto da Constituição do Império, de 

1824, que, em seu art. 142, X, prescrevia que incumbia ao Imperador a competência 

constitucional de “Fazer tratados de aliança ofensivos ou defensivos, de subsídio e comércio, 

levando-os porém ao conhecimento da Assembléia Geral, logo que o interesse e segurança do 

Estado o permitirem. Se os tratados concluídos em tempo de paz contiverem cessão ou troca 

de parte do território do Império ou de possessões a que o Império tenha direito, não poderão 

ser ratificados sem terem sido aprovados pela Assembléia Geral”. Nesse sentido, cabia, em 

rigor, ao Imperador, sozinho, concluir o compromisso internacional (cf. MAZZUOLI, op. cit., 

2001). 

[74] Conquanto necessárias, cada uma dessas manifestações singulares de assentimento não 

são, individualmente, suficientes para o aperfeiçoamento do tratado em relação ao Brasil, já 
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que, conforme parametrizado pela Constituição, não encarnam, de per si, a vontade unitária 

do Estado brasileiro, mas, sim, consubstanciam apenas frações parciais do consentimento 

nacional, não plasmando, dessarte, conforme as lições de Pontes de Miranda, a “ratificação 

latu sensu” que, resultando da conjugação de ambas, é a única capaz de chancelar, 

validamente, a avença internacional em nome do País. Com efeito, segundo Pontes de 

Miranda (op. cit., p. 334), para a perfectibilização do tratado de acordo com a sistemática 

brasileira, necessário se faz o que denomina de “ratificação lato sensu”, consubstanciada pela 

aglutinação da aprovação do Poder Legislativo com a ratificação strictu sensu, esta a cargo do 

Chefe do Executivo. 

[75] Nesse sentido, não está o Presidente da República compelido, de modo algum, a ratificar 

o tratado mesmo após o abono congressual, a despeito de o aludido art. 49, I, imputar ao 

Congresso a atribuição de “resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais”, já que cabe, em verdade, ao Chefe de Estado a última palavra em matéria de 

ratificação de convenções internacionais, tarefa privativa que se insere na alçada própria de 

sua competência política (RESEK, op. cit., p. 64). É, portanto, o Presidente da República a 

autoridade constitucionalmente habilitada para definir, privativamente, se as circunstâncias 

aconselham ou não o exercício da faculdade da ratificação, sobretudo quando se considera 

que, passado algum tempo da assinatura vestibular do acordo internacional, podem ter 

mudado as circunstâncias políticas, e a nova conjuntura não mais recomendar mais o 

engajamento do Estado (MEDEIROS, op. cit., p. 468-470). Sem embargo, adquirirá 

peremptória definitividade a deliberação parlamentar que porventura rejeitar o tratado 

anteriormente assinado pelo Líder do Executivo, visto que restará impossibilitada, nesse caso, 

a composição bilateral da vontade unitária do Estado brasileiro, tornando-se, pois, 

absolutamente inócua eventual ratificação formal que porventura venha a ser unilateralmente 

levada a efeito pelo Presidente da República (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 

[76] HENKIN, LOUIS. Constitucionalism, democracy and foreign affairs. New York: 

Columbia University Press, 1990 apud  MAZZUOLI, op. cit., 2001. 

[77] Ressalta Mazzuoli que, no termos do art. 4º da Convenção de Havana sobre Tratados 

Internacionais, de 1928, promulgada pelo Decreto nº 18.871, de 13.08.1929, faz-se necessária 

a publicação do teor do tratado internacional na imprensa oficial dos Estados signatários 

imediatamente após a troca de ratificações. Acrescenta, contudo, que, na forma do referido 

dispositivo convencional, “a omissão no cumprimento desta obrigação internacional não 

prejudicará a vigência dos tratados, nem a exigibilidade das obrigações nele contidas” no 

plano jurídico internacional. Vale dizer: no âmbito internacional, o tratado torna-se 

obrigatório a partir da simples ratificação, antes mesmo de ser publicado (MAZZUOLI, V. de 

Oliveira. Direitos humanos, Constituição e os tratados internacionais: estudo analítico da 

situação e aplicação do tratado na ordem jurídica brasileira. São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2002, p. 181). 

[78] Pode ser citado como importante exemplo de responsabilização internacional do Estado 

brasileiro por violação de direitos humanos a condenação proferida, em 2010, pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no caso “Julia Gomes Lund e outros vs República 

Federativa do Brasil” (Caso nº 11.552 - “Guerrilha do Araguaia”). 

[79] Para Grandino Rodas: “O Brasil, após a Independência, continuou a seguir a tradição 

lusitana de promulgar os tratados já ratificados por meio de um decreto do Executivo. Embora 

as Constituições Brasileiras da República, incluindo a vigente, não façam qualquer referência, 
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esse costume vem sendo mantido” (RODAS, J. Grandino. Tratados internacionais. São 

Paulo: RT, 1991, p. 54). Segundo Resek, o decreto de promulgação é produto da praxe, tão 

antiga quanto a independência e os primeiros exercícios convencionais do Império (RESEK, 

op. cit., p. 79). 

[80] Cf. ADI-MC n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001. 

[81] KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, 

p. 515 e ss. 

[82] Tratando dessa temática, Flávia Piovesan ensina que “ao lado da sistemática da 

„incorporação automática‟ do Direito Internacional, existe a sistemática da „incorporação 

legislativa‟ do Direito Internacional. Isto é, se, em face da incorporação automática, os 

tratados internacionais incorporam-se de imediato ao Direito nacional em virtude do ato da 

ratificação, no caso da incorporação legislativa os enunciados dos tratados ratificados não são 

incorporados de plano pelo Direito nacional; ao contrário, dependem necessariamente de 

legislação que os implemente. Essa legislação, reitere-se, é ato inteiramente distinto do ato da 

ratificação do tratado.” (PIOVESAN, op. cit., p. 87). 

[83] Cf. TRIEPEL, Karl Heinrich. As relações entre o direito interno e o direito 

internacional. Tradução de Amílcar de Castro. Revista da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, n.6, v.17, 1966. 

[84] Mazzuoli leciona que, “Após ratificado e promulgado pelo Presidente da República, o 

tratado internacional continua sendo norma de direito internacional aplicável internamente. 

Não passa, com a promulgação, a ser norma de direito interno” (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 

[85] Conforme esclarecedor magistério de Pinto Ferreira: “O problema da incorporação dos 

tratados à ordem interna do País é polêmico. Delineiam-se duas correntes: a) monista, para a 

qual não existem limites entre a ordem jurídica internacional e a ordem jurídica interna, e 

assim, uma vez celebrado o tratado, este obriga no plano interno; b) dualista, para a qual 

existe uma dualidade de ordens jurídicas, uma interna e outra externa, sendo então necessário 

e indispensável um ato de recepção introduzindo as regras constantes do tratado celebrado no 

plano do direito interno positivo.” (FERREIRA, Pinto. Comentários à Constituição 

brasileira. São Paulo: Saraiva, 1992, v. 3, p. 558). 

[86] Nas precisas lições de João Grandino Rodas: “É corolário da teoria dualista a 

necessidade de, através de alguma formalidade, transportar o conteúdo normativo dos tratados 

para o Direito interno, para que estes, embora já existentes no plano internacional, possam ter 

validade e executoriedade no território nacional. Consoante o monismo, não será necessária a 

realização de qualquer ato pertinente ao Direito interno após a ratificação. Grande parte dos 

Estados, seguindo a concepção dualista nesse pormenor, prescreve sejam os tratados já 

ratificados incorporados à legislação interna através da promulgação ou simples publicação.” 

(RODAS, op. cit., p. 17). 

[87] Cobianchi ressalta que “Não há confundir o complexo processo de formação dos tratados 

internacionais com o processo legislativo da lei nacional. Para este, há exigência 

constitucional da promulgação, para aquele, há o costume de promulgação, não determinação 

constitucional (FIGUEIREDO, op. cit., p. 74). 
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[88] RESEK, op. cit., p. 49-50. 

[89] FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Do processo legislativo. São Paulo: Saraiva, 

2002, p. 249. 

[90] Cf. ADI-MC n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001. 

[91] Para alguns, tal como Mirtô Fraga, a previsão constitucional da necessidade de 

promulgação presidencial dos tratados internacionais, para fins de internalização, radicaria, 

em verdade, nas disposições do art. 84, IV, da CF/1988, que imputa privativamente ao 

Presidente da República a competência de “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem 

como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução” (cf. FRAGA, Mirtô. O conflito 

entre tratado internacional e norma de direito interno: estudo analítico da situação do 

tratado na ordem jurídica brasileira. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 63). 

[92] Ao tratar do tema, Cobianchi revela certa preocupação com o tempo que transcorre entre 

a ratificação e a promulgação do decreto presidencial, mormente no caso de tratados 

internacionais de direitos humanos, ressaltando a necessidade de se estipular um prazo para a 

promulgação, a exemplo do que prevê o art. 66 da CF/1988 em relação ao processo legislativo 

nacional (FIGUEIREDO, op. cit., p. 73-74). 

[93] Com efeito, no Brasil, o ordenamento jurídico qualifica-se por ser integralmente 

ostensivo, visto que, informado pelo princípio da publicidade, sempre carece de publicação 

pelos meios oficiais para que surta validamente efeitos no domínio jurídico interno, tanto no 

que diz respeito ao que resulta da produção normativa internacional, quanto da normatização 

doméstica (cf. RESEK, op. cit., p. 78). 

[94] Nas palavras de Mazzuoli, “A promulgação e a publicação, no sistema brasileiro, 

compõe a fase integratória da eficácia da lei, vez que atesta a sua adoção pelo Poder 

Legislativo, certifica a existência de seu texto, e afirma, finalmente, seu valor imperativo e 

executório” (MAZZUOLI, op. cit., 2001). 

[95] Cf. ADI-MC n° 1.480-3/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001. 

[96] Pode-se argumentar nesse sentido que o art. 5º, § 2º, da CF/1988 não fez qualquer 

referência expressa à forma de recepção dos tratados internacionais de direitos humanos e não 

excepcionou as regras vigentes sobre a incorporação dos tratados (Cf. SARLET, op. cit., 

2010). 

[97] Nessa linha, filiam-se Cançado Trindade (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. A 

interação entre o direito internacional e o direito interno na proteção dos direitos humanos. 

Arquivos do Ministério da Justiça, Brasília, v. 46, n. 182, jul./dez. 1993, p. 30-31), Flávia 

Piovesan (PIOVESAN, op. cit., p. 85-96 e PIOVESAN, Flávia. Reforma do Judiciário e 

Direitos Humanos. In: TAVARES, A. R.; LENZA, P.; ALARCÓN, P. J. L. (Coord.). 

Reforma do Judiciário analisada e comentada. São Paulo: Método, 2005. p. 75), Celso 

Ribeiro Bastos e Ives Granda Martins (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives Granda. 

Comentários à Constituição do Brasil [promulgada em 5  de outubro de 1988]. São 

Paulo: Saraiva, 1989, v. 2, p. 396), Ingo W. Sarlet (SARLET, op. cit., 2010) etc. 
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[98] Embora também sustente que a internalização dos tratados internacionais de direitos 

humanos decorra da simples ratificação, sendo desnecessária, portanto, a prática de atos 

formais complementares, Sarlet diverge, em parte, da tese predominante no que diz respeito à 

fundamentação da posição assumida, visto que, ao seu ver, o procedimento diferenciado de 

incorporação não encontra seu embasamento no art. 5º, § 1º, da CF (de acordo com o qual as 

normas definidoras de direitos e garantias fundamentais possuem aplicação imediata), visto 

que esse enunciado normativo não se refere à incorporação de tratados ou mesmo outras 

fontes normativas, mas, sim, dispõe apenas sobre o regime geral da eficácia, aplicabilidade e 

efetividade de todas as normas de direitos fundamentais que já integram o sistema 

constitucional, de tal sorte que é mesmo no sentido do próprio art. 5º, § 2º (consagrando a 

abertura material do catálogo de direitos fundamentais) que se deve extrair a solução para o 

problema (SARLET, op. cit., 2010). 

[99] Segundo André Gonçalves Pereira e Fausto de Quadros: “No sistema misto o Estado não 

reconhece a vigência automática de todo o Direito Internacional, mas reconhece-o só sobre 

certas matérias. As normas internacionais respeitantes a essas matérias vigoram, portanto, na 

ordem interna independentemente de transformação; ao contrário, todas as outras vigoram 

apenas mediante transformação. Este sistema é conhecido por sistema da cláusula geral da 

recepção semiplena. Este sistema resulta da adoção cumulativa de concepções monistas e 

dualistas quanto às relações entre o Direito Internacional e o Direito interno” (PEREIRA, 

André Gonçalves; QUADROS, Fausto de. Manual de direito internacional público. 3. ed. 

Coimbra: Almedina, 1993, p. 95). Considerando ainda as lições desses autores, diferencia-se a 

“cláusula geral da recepção semiplena” da “cláusula geral da recepção plena”, em que, com a 

ratificação, o Direito Internacional é recepcionado automaticamente pelo Direito interno, 

independentemente da matéria sobre a qual verse o tratado, tal como ocorre em Portugal, na 

forma do art. 8º, nº 1, da Constituição portuguesa (PEREIRA, op. cit., p. 108). 

[100] PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 71; FIGUEIREDO, op. cit., p. 75; MENDES, op. cit., p. 

691; e SARLET, op. cit., 2010. 

[101] Cada uma das referidas correntes de entendimento evidencia não apenas 

desdobramentos distintos quanto à definição do status jurídico dos direitos e garantias 

preconizados em tratados internacionais de direitos humanos, mas também em relação à 

possibilidade ou não do controle de sua constitucionalidade e à sujeição ou não à proteção 

constitucional reforçada decorrente das denominadas “cláusulas pétreas”, conforme os 

ditames do art. 60, § 4º, IV, da CF/1988 (cf. SARLET, op. cit., 2010). 

[102] No que tange especificamente aos tratados internacionais comuns, o conflito com a leis 

internas é tomado como simples problema de antinomia normativa, sendo, então, passível de 

ser solvido, sobretudo, à luz dos critérios cronológico (lex posterior derogat priori) e da 

especialidade (lex specialis derrogat generali). 

[103] Mazzuoli entende que os tratados internacionais comuns, que não versam sobre direitos 

humanos, sempre detém status supralegal, por força do art. 27 da Convenção de Viena sobre o 

Direito dos Tratados, de 1969, ratificada pelo Brasil em 25.09.2009 e promulgada pelo 

Decreto nº 7.030, de 14.12.2009, ou mesmo, em matéria tributária, do disposto no art. 98 do 

CTN (MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 154-159). 

[104] BIDART CAMPOS, Gérman J.. Teoría General de los Derechos Humanos. Buenos 

Aires: Astrea, 1991, p. 353. 
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[105] MELLO, Celso D. de Albuquerque. O § 2° do art. 5° da Constituição Federal. In: 

TORRES, Ricardo Logo (Org.). Teoria dos direitos fundamentais. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2001, p. 25. 

[106] Vale fazer alusão ainda a Agustín Gordillo, André Gonçalves Pereira, Fausto de 

Quadros e Hildebrando Accioly (cf. PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 68-69). 

[107] Como, no Direito brasileiro, a Constituição consubstancia, por definição, o ente 

normativo supremo do ordenamento jurídico nacional, resta claro que, no plano jurídico-

positivo, a norma-princípio da supremacia das normas constitucionais deflui, de modo 

implícito ou explícito, do próprio texto constitucional, e não de algum instrumento normativo 

distinto, com status sobreconstitucional, paraconstitucional ou infraconstitucional, que 

porventura lhe atribua hegemonia normativa (Cf. DIMOULIS, Dimitri; LUNARDI, Soraya. 

Curso de processo constitucional: controle de constitucionalidade e remédios 

constitucionais. São Paulo: Atlas, 2011, p. 20). De conseguinte, como se trata de uma 

derivação da própria Constituição que, num primeiro compasso, se volta autológica e 

reflexamente para si mesma, pode-se falar numa autêntica autoproclamação de supremacia, 

vale dizer, num decreto constitucional de “autoprimazia normativa” (Cf. CANOTILHO, J. J. 

Gomes, op. cit., 2000, p. 1147). 

[108] Ainda a esse respeito, proclamara o STF no bojo do RHC n° 79.785/RJ (Rel. Min. 

Sepúlveda Pertence, DJ 22.11.2002) que: “assim como não o afirma em relação às leis, a 

Constituição não precisou dizer-se sobreposta aos tratados: a hierarquia está ínsita em 

preceitos inequívocos seus, como os que submetem a aprovação e a promulgação das 

convenções ao processo legislativo ditado pela Constituição (...) e aquele que, em 

conseqüência, explicitamente admite o controle da constitucionalidade dos tratados (CF, art. 

102, III, b)”. 

[109] MENDES, op. cit., p. 693-694. 

[110] Em prol dessa tese, Cançado Trindade afirma “…não é razoável dar aos tratados de 

proteção de direitos do ser humano (a começar pelo direito fundamental à vida) o mesmo 

tratamento dispensado, por exemplo, a um acordo comercial de exportação de laranjas ou 

sapatos, ou a um acordo de isenção de vistos para turistas estrangeiros. À hierarquia de 

valores, deve corresponder uma hierarquia de normas, nos planos tanto nacional quanto 

internacional, a ser interpretadas e aplicadas mediante critérios apropriados. Os tratados de 

direitos humanos têm um caráter especial, e devem ser tidos como tais. Se maiores avanços 

não se têm logrado até o presente neste domínio de proteção, não tem sido em razão de 

obstáculos jurídicos - que na verdade não existem -, mas antes da falta de compreensão da 

matéria e da vontade de dar real efetividade àqueles tratados no plano do direito interno.” (cf. 

CANÇADO TRINDADE, Antonio Augusto. Memorial em prol de uma nova mentalidade 

quanto à proteção dos direitos humanos nos planos internacional e nacional. In: Arquivos de 

Direitos Humanos 1. Rio de Janeiro: Renovar; 1999, p. 46-47). 

[111] Para Sarlet, “a tese da equiparação (por força do disposto no art. 5º, § 2º, da CF) entre 

os direitos fundamentais localizados em tratados internacionais e os com sede na Constituição 

formal é a que mais se harmoniza com a especial dignidade jurídica e axiológica dos direitos 

fundamentais na ordem jurídica interna e internacional, constituindo, ademais, pressuposto 

indispensável à construção e consolidação de um autêntico direito constitucional internacional 

dos direitos humanos, resultado da interpenetração cada vez maior entre os direitos 
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fundamentais constitucionais e os direitos humanos dos instrumentos jurídicos internacionais” 

(Cf. SARLET, op. cit., 2010). 

[112] A “jerarquía constitucional” de vários tratados internacionais de proteção dos direitos 

humanos é prevista expressamente no art. 75 (22) da Constituição da Argentina. O art. 23 da 

Constituição da Venezuela consagra não só a “jerarquía constitucional” dos “tratados, pactos 

y convenciones relativos a derechos humanos”, mas também a sua “aplicación inmediata y 

directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público”. 

[113] Os adeptos da tese da hierarquia constitucional dos tratados internacionais de direitos 

humanos comumente se filiam também à tese da recepção automática desses tratados por 

força do disposto no art. 5º, § 1º, da CF/1988, tal como apreciado na seção anterior. 

[114] Defende Flávia Piovesan que: “…na hermenêutica emancipatória dos direitos há que 

imperar uma lógica material e não formal, orientada por valores, a celebrar o valor fundante 

da prevalência da dignidade humana. À hierarquia de valores deve corresponder uma 

hierarquia de normas, e não o oposto. Vale dizer, a preponderância material de um bem 

jurídico, como é o caso de um direito fundamental, deve condicionar a forma no plano 

jurídico-normativo, e não ser condicionado por ela.” (PIOVESAN, op. cit., 2010, p. 72). 

[115] Exprimindo sua tomada de posição pessoal sobre a matéria, Sarlet adota o entendimento 

de que se impõe, em caso de dúvida, a opção normativa pela solução mais afinada com a 

proteção da dignidade da pessoa humana (in dubio pro dignitate), sem se descartar, contudo, a 

possibilidade de eventual relativização da dignidade na sua condição de princípio fundamental 

(SARLET, op. cit., 2010). 

[116] Para Fábio Konder Comparato, “Sem entrar na tradicional querela doutrinária entre 

monistas e dualistas a esse respeito, convém deixar aqui assentado que a tendência 

predominante, hoje, é no sentido de considerar que as normas internacionais de direitos 

humanos, pelo fato de exprimirem de certa forma a consciência ética universal, estão acima 

do ordenamento jurídico de cada Estado. Em várias Constituições posteriores à 2ª Guerra 

Mundial (em que se insere a Constituição do Brasil de 1988, que integra as normas 

internacionais de direitos humanos ao direito interno em nível constitucional), aliás, já se 

inseriram normas que declaram de nível constitucional os direitos humanos reconhecidos na 

esfera internacional. Seja como for, vai-se firmando hoje na doutrina a tese de que, na 

hipótese de conflito entre regras internacionais e internas, em matéria de direitos humanos, há 

de prevalecer sempre a regra mais favorável ao sujeito de direito, pois a proteção da dignidade 

da pessoa humana é a finalidade última e a razão de ser de todo o sistema jurídico.” 

(COMPARATO, F Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 3. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003, p. 61). 

[117] MENDES, op. cit., p. 695-696. 

[118] Nesse particular, em defesa da tese de que os tratados internacionais de direitos 

humanos internalizados antes do advento da EC nº 45/2004 têm hierarquia constitucional, 

Flávia Piovesan evoca quatro argumentos, a saber: 1) a interpretação sistemática da 

Constituição, de forma a dialogar os §§ 2º e 3º do art. 5º, já que o último não revogou o 

primeiro, mas deve, ao revés, ser interpretado à luz do sistema constitucional; 2) a lógica e 

racionalidade material que devem orientar a hermenêutica dos direitos humanos; 3) a 

necessidade de evitar interpretações que apontem a agudos anacronismos da ordem jurídica, 
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tal como, v.g., com a possibilidade, em tese, de o Protocolo Facultativo do Pacto Internacional 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, um tratado complementar e subsidiário, 

adquirir hierarquia constitucional, em detrimento do próprio tratado principal, no caso, o 

Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, ratificado pelo Brasil em 

1992; e 4) a teoria geral da recepção do Direito brasileiro (PIOVENSA, op. cit., 2010, p. 72-

73). 

[119] Há quem defenda seriamente a inconstitucionalidade do § 3º do art. 5º da CF/1988, sob 

o argumento de que a inovação introduzida pela EC nº 45/2004 violou limites materiais ao 

poder de emendar a Constituição, visto que restrigiu, em medida desmesuradamente 

retrocessiva, o próprio regime jurídico-constitucional de proteção expansiva dos direitos 

oriundos dos tratados. Nesse sentido, cf. A. C. Costa, Direitos Humanos. Disponível em: 

http://www.unb.br/fd/colunas_Prof/Aldo_01.htm; A. H. Cordeiro Lopes, A força normativa 

dos tratados internacionais de direitos humanos e a Emenda Constitucional nº 45/2004. 

Disponível em: http://www1.jus.com.br/doutrina/tex to.asp?id=6157; e L. F. Sgarbossa, A 

Emenda Constitucional nº 45/04 e o novo regime jurídico dos tratados internacionais em 

matéria de direitos humanos. Disponível em: 

<http://www1.jus.com.br/doutrina/texto.asp?id=6272>. 

[120] MENDES, op. cit., p. 696. 

[121] Surgiram alguns problemas práticos em torno do § 3º do art. 5º da CF/1988, sobre os 

quais ainda não se formou sólido consenso na doutrina. Entre esses, vale destacar o 

questionamento se a equiparação constitucional deve-se operar no curso do próprio processo 

de formação e internalização do tratado, na fase de aprovação congressual prevista no art. 49, 

I, da CF/1988, ou após o término do processo de formação e internalização. Para Mazzuoli, o 

iter procedimental poderia pautar-se por qualquer das referidas formas, eleitas à livre escolha 

do Poder Legislativo. Haveria, portanto, duas possibilidades, quais sejam: 1ª) Depois de 

assinados pelo Executivo, os tratados de direitos humanos seriam aprovados pelo Congresso 

nos termos do art. 49, I, da Constituição (maioria simples) e, uma vez ratificados, 

promulgados e publicados no Diário Oficial da União, poderiam, mais tarde, quando o nosso 

Parlamento Federal decidisse por bem atribuir-lhes a equivalência de emenda constitucional, 

serem novamente apreciados pelo Congresso, para serem, dessa vez, aprovados pelo quorum 

qualificado do § 3° do art. 5°; ou 2ª) Depois de assinados pelo Executivo, tais tratados já 

seriam imediatamente aprovados (seguindo-se o rito das propostas de emenda constitucional) 

por três quintos dos votos dos membros de cada uma das Casas do Congresso em dois turnos, 

suprimindo-se, em face do critério da especialidade, a fase do art. 49, I, da Constituição, 

autorizando-se a futura ratificação do acordo já com a aprovação necessária para que o 

tratado, uma vez ratificado pelo Presidente da República e já se encontrando em vigor 

internacional, ingresse no nosso ordenamento jurídico interno equivalendo a uma emenda 

constitucional, dispensando-se, portanto, segunda manifestação congressual após o tratado já 

se encontrar concluído e produzindo seus efeitos. (MAZZUOLI, op. cit., 2011, p. 46-47). No 

caso da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu 

Protocolo Facultativo, assinados em Nova York, em 30.03.2007, o Congresso Nacional os 

aprovou, por meio do Decreto Legislativo nº 186, de 09.07.2008, já em conformidade com o 

procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição. Na sequência, o Governo brasileiro depositou 

o instrumento de ratificação dos referidos tratados junto ao Secretário-Geral das Nações 

Unidas em 01.08.2008 e os promulgou por meio do Decreto nº 6.949, de 25.08.2009, 

publicado no DOU de 26.08.2009. 
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[122] FIGUEIREDO, op. cit., p. 21. 

[123] Cf. Pedido de Extradição nº 07/1913, Apelação Cível nº 9.587/1951 e Apelação Cível nº 

7.872/1943. 

[124] Cf. HC n° 72.131/RJ. Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1.8.2003; ADI-MC n° 1.480-3/DF, 

Rel. Min. Celso de Mello, DJ 18.5.2001; HC n° 81.139/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 

19.8.2005; HC n° 79.870/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ 20.10.2000; HC n° 77.053/SP, Rel. 

Min. Maurício Corrêa; DJ 4.9.1998; RE n° 206.482/SP, Rel. Min. Maurício Corrêa, DJ 

5.9.2003; RHC n° 80.035/SC, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 17.8.2001. 

[125] Nos moldes em que concebida anteriormente pelo STF, a tese da hierarquia legal dos 

tratados colidiria com o disposto no art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos 

Tratados, de 1969, internalizada no Direito brasileiro pelo Decreto Presidencial nº 

7.030/2009, que predica que nenhum Estado pactuante “pode invocar as disposições de seu 

direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado”. 

[126] No RE nº 466.343/SP, o Pretório Excelso firmou o entendimento de que, diante da 

supremacia da Constituição sobre os atos normativos internacionais, a previsão constitucional 

da prisão civil do depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII, parte final) não foi revogada pela 

ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos (art. 11) e da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), mas deixou 

de ter aplicabilidade diante do efeito paralisante desses tratados em relação à legislação 

infraconstitucional que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e 

o Decreto-Lei n° 911, de 1º de outubro de 1969, o que atinge também a legislação interna 

superveniente, tal como no caso o art. 652 do Novo Código Civil (Lei n° 10.406/2002), que 

reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do Código Civil de 1916. 

[127] A tese da supralegalidade foi replicada em outros julgados do STF, tais como no HC 

88.420-PR, Primeira Turma, rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 17.04.2007 e no HC 90.172-

SP, Segunda Turma, rel. Min. Gilmar Mendes, votação unânime, j. 05.06.2007. 

[128] Segundo Luiz Flávio Gomes, a “antiga pirâmide kelseniana foi definitivamente 

sepultada pelo STF, no dia 03.12.08 (RE 466.343-SP). A partir desta data nossa pirâmide 

jurídica passou a contar com três níveis: a) na base acham-se as leis ordinárias e tratados que 

não cuidam dos direitos humanos; b) acima delas, com valor supralegal, os tratados de 

direitos humanos e c) no topo encontra-se a constituição (assim como os tratados de direitos 

humanos aprovados por quorum qualificado pelo Congresso Nacional). […] Da estrutura 

piramidal bidimensional formalista (Kelsen), típica do Estado legalista de Direito, evoluiu-se 

para a estrutura bidimensional materialista (Estado constitucional de Direito) e desta para a 

estrutura tridimensional (Estado constitucional e internacional de Direito)” (cf. Cf. GOMES, 

Luiz Flávio. Primeiras linhas do Estado constitucional e humanista de Direito. Juris Plenum 

Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, jul./ago. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297). 

[129] Cf. MAZZUOLI, Valério de Oliveira. O novo modelo (convencional) de controle 

abstrato do produção normativa doméstica. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, 

jul./ago. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297). 

[130] Para Mazzuoli, que diverge da posição majoritária encampada (por ora) pelo STF, na 

esteira da tese conduzida pelo Min. Gilmar Mendes, todos os tratados internacionais de 
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direitos humanos possuem status hierárquico constitucional, qualificando-se por serem apenas 

materialmente constitucionais (art. 5º, § 2º) ou material e formalmente constitucionais (art. 5º, 

§ 3º). Sob essa perspectiva, são, a seu ver, sempre passíveis de controle de convencionalidade, 

diferindo apenas quanto ao respectivo regime de proteção, visto que, enquanto os tratados 

internacionais aprovados nos termos do art. 5º, § 3º, podem servir de base tanto para o 

controle abstrato de convencionalidade, quanto da fiscalização concreta de 

convencionalidade, o controle de convencionalidade aplicável aos demais tratados 

internacionais de direitos humanos, não aprovados na forma do art. 5º, § 3º, só é passível de 

ser viabilizado de modo incidental. Demais disso, entende o ilustrado Autor que os tratados 

internacionais comuns, que não versam sobre direitos humanos, sempre detém status 

supralegal, por força do art. 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, de 1969, 

ratificada pelo Brasil em 25.09.2009 e promulgada pelo Decreto nº 7.030, de 14.12.2009, ou 

mesmo, em matéria tributária, do disposto no art. 98 do CTN. Para esses tratados, aplicar-se-á 

o chamado “controle de supralegalidade”, que se qualifica por ser concreto, incidental e 

difuso. Para Mazzuoli, há, portanto, quatro modalidades de controle no sistema de 

fiscalização normativa brasileiro: o controle de legalidade, de supralegalidade, de 

convencionalidade (difuso e concentrado) e de constitucionalidade (difuso e concentrado). 

(Cf. MAZZUOLI, op. cit., 2010 e MAZZUOLI, op. cit. 2011, p. 131-159). 
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CONSTITUCIONALISMO COSMOPOLITA E OS SISTEMAS GLOBAL 

E REGIONAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

 

COSMOPOLITAN CONSTITUTION AND FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

Katya Kozicki 

Vicente Higino Neto 

 

  

RESUMO 

É viável política e juridicamente a elaboração de uma constituição cosmopolita que incorpore 

os sistemas global e regionais de proteção dos direitos humanos e fundamentais e possa contar 

com uma ONU totalmente democratizada e instrumentalizada, dotada de uma esfera pública e 

um canal de comunicação ativo da comunidade internacional, obtendo com isso uma 

significativa evolução na implementação dos direitos fundamentais para todos e no trato de 

assuntos/temas que não podem mais ser mantidos no âmbito dos Estados Nacionais e sequer 

solucionados por meio dos tratados internacionais. Uma Constituição, ainda que opere num 

nível mais restrito de temas/assuntos que as constituições nacionais, mas não menos 

relevantes, pode ser um excelente instrumento de desenvolvimento (sustentável), 

especialmente se se dotar a ONU de recursos humanos e instrumentais para gestar essa 

Constituição e realizar uma guinada copernicana na forma de construir uma governança 

global mais justa, ética e solidária onde se dê vez e voz a todos os afetados pelos riscos e 

problemas que assolam a comunidade planetária no Século XXI. Um mundo melhor 

(sustentável) e a paz perpétua são possíveis, pois o homem, sempre que quis, foi capaz de 

fazer grandes milagres, É preciso, ainda que agonisticamente, dar vida a Eros, à criatividade e 

ao desejo de projetos construtores de mundos que marquem a grandeza humana. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA; DIREITOS HUMANOS; 

DIREITOS FUNDAMENTAIS; ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. 

 

ABSTRACT 
It is viable politically and juridically the elaboration of a cosmopolitan constitution that 

incorporates the global and regional systems of protection of the human and fundamental 

rights and that can count on an UN totally democratized and rulled, endowed with a public 

sphere and an active communication channel of the international community, obtaining with 

that a significant evolution in the implementation of the fundamental rights for all and in the 

subject treatment that cannot be maintained in the extent of National States and at least solved 

through the international treaties. A Constitution, although it operates in a more restricted 

level of subjects that the national Constitutions, but no less relevant, it can be an excellent 

development instrument (maintainable), especially if it endows UN of human and 

instrumental resources to manage this Constitution and to accomplish a Copernic deflection in 

the form of building a fairer, more ethics and solidary global governance in which it will give 

chance and voice to all the affected ones for the risks and problems that devastate the 

planetary community in the 21st century. A better world (maintainable) and the perpetual 

peace are possible, because the man, whenever he wanted, was capable to do great miracles. 

So, it is necessary, although agonistically, to give life to Eros, to the creativity and the desire 

of building projects of worlds that mark the human greatness. 

5362



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

KEYWORDS: COSMOPOLITAN CONSTITUTION; HUMAN RIGHTS; 

FUNDAMENTAL RIGHTS; UNITED NATIONS. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

O presente texto busca delinear as condições de possibilidade de ampliação do sistema de 

reconhecimento e proteção dos direitos humanos e fundamentais, por meio da criação de uma 

constituição cosmopolita canalizada, gestada e controla pela Organização das Nações Unidas 

(ONU) que recepcione e incorpore o sistema de proteção dos direitos humanos e 

fundamentais e tenha os Estados nacionais e suas constituições como parceiros na construção 

de um desenvolvimento sustentável. 

Mas porque uma Constituição Cosmopolita se já há as constituições nacionais e os tratados e 

convenções internacionais e os sistemas global e regionais de proteção dos direitos humanos e 

fundamentais? Que equívocos contém no modelo normativo vigente e porque esse modelo é 

inadequado a um regime multilateral onde todos tenham vez e voz? Como se equaciona o 

poder político e o surgimento de um novo poder constituinte planetário? Onde e como esse 

poder será canalizado? São essas as questões centrais objeto desses traços. 

Tanto as constituições nacionais quanto os tratados internacionais já não dão conta da 

complexidade oriundas das sociedades em rede[1], tais como: a) das relações comunicativas: 

comerciais, jurídicas, culturais, científicas etc., realizadas entre pessoas de qualquer canto do 

planeta; b) da exploração dos recursos naturais de forma desigual e sem a preocupação com a 

sustentabilidade da presente e das futuras gerações; c) do estágio da pesquisa genética que 

pode implicar no surgimento de outro homem (hominização); d) do possível holocausto 

global desencadeado pelas armas nucleares; e) pelo terrorismo, violência e xenofobia; f) pelo 

sistema econômico transações financeiras instantâneas que podem destruir países e provocar 

crises em série tais como a crise que se iniciou em 2008 e assola os Estados Unidos da 

América e vários países europeus, afetando todas as economias do mundo. 

Examina-se a seguir os traços essenciais dessa Constituição e de como ela operaria em âmbito 

global. 

  

2 A CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA E A ONU 

  

Constituição Cosmopolita é um instrumento normativo que pretende ser um novo nomos 

jurídico aplicável a todas as pessoas e países, tendo por objetivo efetivar os direitos 

fundamentais e regular temas/assuntos de interesse de todos, iniciado a partir de um poder 

constituinte ordinário que será catalisado, gestado e controlado pela Organização das Nações 

Unidas (totalmente redemocratizada), inclusive com controle de constitucionalidade, fundado 

nos direitos fundamentais, no Estado Constitucional, na democracia participativa agonística 

(acirrado, mas livre embate de ideias), cujo objetivo é efetivar direitos fundamentais e 

5363



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

construir um patrimônio comum e um desenvolvimento sustentável para a presente e futuras 

gerações, onde todos tenham acesso a bens públicos mundiais e possam, por si próprios e pela 

ação concertada de todos os atores globais, desenvolverem-se de forma equilibrada, justa e 

sustentável. 

Uma Constituição Cosmopolita com esse objetivo busca inicialmente incorporar/fusionar os 

sistemas global (ONU) e regionais (Interamericano, Europeu e Africano e dos que estão em 

gestação: Asiático, Árabe) de reconhecimento e proteção dos direitos humanos e 

fundamentais e, a partir daí, ser um instrumento de coexistência entre as pessoas e de 

regulação de assuntos/temas que dizem respeito a todos. 

Essa Constituição difere das constituições nacionais e dos tratados e convenções 

internacionais e tem uma perspectiva muito diferente daquela escolhida pela União Europeia, 

invertendo ou subvertendo a lógica desta: a lógica da Constituição Cosmopolita são os 

direitos fundamentais, a democracia, a cidadania cosmopolita (global) e a construção de 

novos bens, direitos e deveres públicos globais que tornem a convivência, as experiências, as 

culturas e os deveres no século XXI em vidas dignas de ser vividas, sem medo[2]. 

Não pretende, porém, essa Constituição ser algo inocente que imagine que não haverá 

enormes conflitos. Ao ter os direitos humanos e fundamentais como seu fundamento, 

acompanha-se Herrera Flores[3], concebendo essa Constituição será o espaço de luta para a 

definição de novos bens e deveres públicos e construção de um mundo mais justo, sem 

descurar da capacidade transformadora/emancipatória do direito, mas também de seus limites 

e da necessidade dos outros campos do saber também realizarem o seu papel (político, 

econômico, cultural, técnico etc.) na transformação da realidade. 

O direito internacional será recepcionado pela Constituição Cosmopolita e a ONU, a partir da 

formação de um novo e sobreposto poder constituinte (overlaping) será a instituição 

encarregada de canalizar, gestar e controlar essa Constituição, sempre com uma ampla 

participação democrática e com uma esfera pública ativa. 

Por óbvio que a tentativa de construir consensos comuns à comunidade planetária não está 

isenta de conflitos e sérios conflitos. Não se busca extirpar o conflito e eliminar Eros, mas, 

por meio da categoria política do agonismo[4] (livre embate de ideias), construir espaços onde 

o conflito tenha um espaço privilegiado, possa ser debatido e se encontre soluções numa 

esfera pública democrática. 

Assim, a Constituição Cosmopolita passa a ser um novo nomos jurídico, não concorrente, mas 

complementar às constituições nacionais, tendo por objetivo construir, outorgar e garantir 

novos bens públicos, direitos e deveres a toda a pessoa humana para que todos possam se 

desenvolver de forma sustentável. 

Essa Constituição passa a representar o espaço político-normativo de regulação e distribuição 

de bens, direitos e deveres planetários que dizem respeito a toda a pessoa humana, vindo a 

preencher um vazio de direito ou um espaço de inefetividade que o direito internacional e os 

sistemas global e regional de proteção dos direitos fundamentais não têm conseguido 

preencher, seja em razão da fragmentação dos tratados e convenções, seja em razão da falta de 

poder político e jurídico da ONU e dos demais sistemas em sancionar seus violadores ou 

ainda em razão da falta de recursos materiais para a ONU exercer uma papel mais assertivo. 
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A Constituição cosmopolita não invadirá os espaços de competência dos Estados nacionais, 

mas os chamará juntamente com todos os atores sociais que possuam um papel relevante no 

cenário internacional atual a transformar o mundo e os sistemas econômico, político, 

científico, cultural etc., onde se possa transformar a competição e a exaustão/depleção de 

recursos naturais e humanos em novas formas de coexistência, convivência, respeito e 

dignidade para todos, respeitando as diferenças, mas sem aceitar-se um relativismo 

exacerbado. 

Essa Constituição Cosmopolita pode ser forjada não só por meio da participação direta de 

toda a pessoa humana nas deliberações que lhe diz respeito e possa lhe afetar, mas 

especialmente na redemocratização da Organização das Nações Unidas, retirando o poder de 

veto dos Estados e dando voz e vez a todos: „cada pessoa um voto‟. 

A ONU passa a ser um dos nomos (novo nomos, mas não exclusivo) onde uma das dimensões 

do poder constituinte planetário será canalizada, gestado e controlado, mas não só nela, pois a 

pessoa participa como sujeito de direitos e deveres em diversos lugares e em todos esses 

lugares sua participação ativa deve ser garantida, protegida e incentivada. 

Sendo a dignidade da pessoa humana a razão fundante desse constitucionalismo, exige-se que 

por meio dos sistemas de proteção global e regionais não só os direitos civis e políticos sejam 

assegurados, mas especialmente os direitos econômicos, sociais, culturais e ambientais, 

empoderando os 4/5 da população mundial que não podem ser chamados de cidadãos, 

tampouco cidadãos ativos, pois não têm acesso a uma quantidade de recursos necessários para 

agir e decidir segundo os projetos de vida que fundadamente valorize, portanto, não possuem 

autonomia ou poder[5].  

Busca-se assim um constitucionalismo multipolar, que potencialize a aplicação das 

constituições nacionais, bem como as contribuições do sistema de proteção global, com os 

sistemas de proteção regionais (europeu, interamericano e africano), respeitando as 

peculiaridades de cada qual. 

Com Herrera Flores[6], não se descura os respectivos interesses em jogo, destacadamente o 

exercício do poder e da hegemonia atualmente concentradas e que os direitos humanos 

formam um conjunto de processos que abrem espaços de luta pela dignidade humana; pelo 

acesso igualitário e não previamente hierarquizado aos bens materiais e imateriais que fazem 

com que a vida seja digna de ser vivida[7]. 

Com Habermas[8] se acredita que a ONU, totalmente redemocratizada, pode exercer um 

papel fundamental rumo à superação do direito internacional e dos modelos jurídicos a ele 

inerentes (Tratados) para a regulação das relações entre Estados, sociedade civil, organizações 

etc., potencializando assim a capacidade da comunidade internacional para fazer face a 

problemas e riscos que afetam a todos. 

Com Marcelo Neves, observa-se pressupostos teóricos para um transconstitucionalismo, 

sustentando a viabilidade de uma Constituição transversal que seja capaz de construir 

diálogos normativos concretizantes entre ordens jurídicas, em especial, entre o direito 

supranacional e o direito internacional[9]. 
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Para ele, o transconstitucionalismo seria um sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, 

respeitando as diferenças de cada sistema, mas, ao mesmo tempo, construindo pontes 

normativas enriquecedoras entre eles[10]. 

Neves não descura dos limites e possibilidades do transconstitucionalismo, o que denomina 

de condições empíricas, exigência funcional e pretensão normativa, como, por exemplo, a de 

que as formas estatais das grandes potências se sobrepõem de maneira opressora a formas de 

direito frágeis do sistema mundial de níveis múltiplos, carecendo ser tocadas/modificadas, 

pois permanecem intocáveis perante o direito internacional público e contra esse 

imunizadas[11]. 

Essa elevação do sistema de proteção dos direitos humanos e fundamentais por meio de uma 

constituição cosmopolita e constituições nacionais busca empoderar bilhões de pessoas que 

não tem acesso a uma vida digna e sequer a um mínimo existencial. 

Esse empoderamento dará ás pessoas condições essenciais para se desenvolverem e 

concretizarem projetos de vida individuais e coletivos, daí a relevância de se conceber um 

modelo constitucional que fomente o desenvolvimento. É isso que se examinará a seguir. 

  

3 LIBERDADE E DESENVOLVIMENTO 

  

Uma constituição cosmopolita adequada à complexidade do século XXI exige a incorporação 

de uma dimensão ética para que o confronto entre as visões de mundo não resultem nas 

mesmas catástrofes vividas no século passado. 

Acompanha-se assim Amartya Sen[12] para quem o desenvolvimento é um processo 

complexo que depende de muitos fatores e não apenas de progresso material: depende do 

Estado, do direito internacional e de seus sistemas de proteção, da construção de valores 

solidários, de instituições que funcionem; do mercado; da democracia; de partidos e oposição 

sérios; de meios de comunicação livre; de Organizações Não Governamentais (ONGs); de 

investimentos em educação; saúde, segurança social (garantia de emprego, previdência, 

saúde) do respeito e cuidado com o meio-ambiente. 

Esse conjunto de bens vão muito além dos „bens primários‟ de Rawls[13] para que qualquer 

pessoa possa desenvolver seu potencial humano e concretizar os projetos de vida que 

fundadamente valoriza, construindo-se uma sociedade responsável onde essas condições 

sejam construídas e as pessoas tenham oportunidades de concretizar seus projetos pessoais e 

coletivos. 

A privação econômica – destacadamente a extrema pobreza – além de não permitir que as 

pessoas tenham condições de construir a vida que valorizam, faz dessa pessoa uma vítima 

indefesa da violação de outras formas de liberdade, como a privação social que implica na 

privação política ou vice-versa. 

Com Sen[14] se observa que são 05 as espécies de liberdade instrumentais: a) liberdades 

políticas (direitos cívicos: livre expressão, eleições, imprensa sem censura prévia); b) 
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disponibilidades econômicas (oportunidades de participar no comércio e na produção e 

utilizar os recursos econômicos para fins de consumo ou de produção ou de troca); c) 

oportunidades sociais (serviços de educação e saúde); d) garantias da transparência (liberdade 

de lidar uns com os outros sob garantia de clareza e esclarecimento); e) proteção da segurança 

(subsídio ao desemprego e prestações suplementares de rendimento; bancos alimentares ou 

emprego público de emergência; previdência social, mediante uma rede de proteção social 

que evite que a população afetada seja reduzida a uma miséria abjeta, exposta à fome e à 

morte) etc. 

Esses tipos de direitos e oportunidades ajudam a promover a potencialidade genérica de cada 

pessoa, servindo de complemento umas às outras.  As liberdades políticas e cívicas são 

elementos constitutivos da liberdade humana e sua privação um impedimento a que esta se 

concretize[15]. 

Sen[16] ao analisar a pobreza e a desigualdade, diz que o desemprego não se resume a uma 

falta de rendimentos; é fonte de efeitos debilitantes sobre a liberdade, a iniciativa e as 

competências individuais. Produz consequências de largo espectro, contribuindo para a 

exclusão social, a perda da autoestima, da motivação para o trabalho, da autoconfiança, da 

debilitação da saúde física e psíquica, rupturas na vida social e familiar, acentuação das 

tensões raciais e assimetrias de sexo. 

Sen[17], seguindo a senda de Adam Smith, afirma que muitos leram Smith de forma 

equivocada, pois este não era um defensor férreo do mercado. Smith não pregava o mercado 

livre, mas um mercado regulado que efetivamente contribuísse e fosse um ator importante 

para o desenvolvimento do país. 

A liberdade de troca e de transação é parte e porção das liberdades básicas a que as pessoas 

atribuem valor. A liberdade de participar nas trocas econômicas tem um lugar básico na vida 

social[18]. 

No entanto, pensar na coexistência sem pensar que tipo de sujeito está presente nessa 

Constituição, poderá trazer conflitos insuperáveis que cheguem às raias do choque de 

civilizações ou da relação amigo-inimigo e não é isso que uma Constituição Cosmopolita 

busca traçar. Daí a relevância de examinarmos que tipo de sujeito pode coexistir e construir 

mundos melhores e sustentáveis. 

  

4 A CONSTRUÇÃO DE SUJEITOS MÚLTIPLOS E A NOVA CIDADANIA 

  

Uma teoria constitucional cosmopolita aplicável a todos há de embasar-se numa teoria do 

sujeito como agente descentrado, não total, construído no ponto de intersecção de uma 

multiplicidade de posições subjetivas[19]. 

Esse sujeito múltiplo tem direitos e deveres e incorpora a ética do cuidado e da 

responsabilidade. 

Esse sujeito pode ser pensado a partir do pensamento de Mouffe para quem 
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somos sempre sujeitos múltiplos e contraditórios, habitantes de uma diversidade de 

comunidades (na verdade, tantas quantas as relações sociais em que participamos e as 

posições de sujeito que elas definem), construídos por uma variedade de discursos e precária e 

temporariamente cerzidos na intersecção dessas posições de sujeito.[20] 

  

Para que uma construção de sujeito dessa natureza seja viável é preciso abandonar o 

universalismo abstrato do iluminismo e a concepção essencialista de uma totalidade social e o 

mito de um sujeito unitário[21]. 

Para Chantal Mouffe é “só no contexto de uma tradição que dê realmente lugar à dimensão 

política da existência humana e que permita pensar a cidadania como algo mais do que a 

simples titularidade de direitos é que podemos falar de valores democráticos.”[22] 

Mouffe pensa num projeto de democracia radical e plural a partir da multiplicidade, da 

pluralidade e do conflito, a razão de ser da política. Pensa numa hegemonia de valores 

democráticos, através da multiplicação de práticas democráticas[23]. 

A cidadania democrática radical identifica o cidadão à res publica, sendo esta 

  

uma identidade política comum de pessoas que podem estar empenhadas em muitos 

empreendimentos com finalidades diferentes e com diversas concepções de bem, mas que, na 

procura de sua satisfação e na execução das suas acções, aceitam submeter-se às regras 

prescritas pela res publica.[24] 

  

Destaca que os desejos, escolhas e decisões são privados, mas os empenhos são públicos, 

porque se exige que estejam sujeitos a condições especificadas na res publica, onde a pertença 

do indivíduo a uma comunidade política e sua identificação com os respectivos princípios 

ético-políticos manifestam-se em uma aceitação no interesse comum expresso na res publica, 

fornecendo uma „gramática‟ de conduta para o cidadão[25]. 

Para Mouffe[26], esse sujeito múltiplo parte do pressuposto de que todas as identidades são 

relacionais e a condição de existência de qualquer identidade é a afirmação de uma diferença, 

determinação de outro que desempenhará o papel de „elemento externo constitutivo‟, 

tornando possível compreender a forma como surgem os antagonismos. 

Esse antagonismo deve ser concebido dentro de uma ordem democrática pluralista, baseando-

se na distinção entre inimigo e adversário, assegurando-se a esse adversário uma existência 

legítima que deve ser tolerada e não destruída. Luta-se contra as ideias do adversário, mais 

jamais se põe em causa seu direito de defendê-las[27]. 

Esse sujeito plural incorpora as contribuições da psicanálise, da filosofia da linguagem 

(Wittgeinstein) e da hermenêutica, por meio das quais se critica o conceito racionalista de 

5368



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sujeito unitário, a partir da percepção das novas lutas dos movimentos sociais, onde se 

observa que é por meio da multiplicidade de posições de sujeito que podem estar presentes 

num único agente e que podem se transformar num foco de antagonismo a ser politizado. [28] 

Como então fazer o elo entre a Constituição Cosmopolita e os Sistemas Global e Regional de 

Proteção dos Direitos Humanos? 

Por meio da incorporação dos tratados e convenções internacionais a essa Constituição, 

passando esta a ser o nomos normativo da comunidade internacional, dialogando e 

construindo com os Estados nacionais e demais atores sociais um modelo de desenvolvimento 

sustentável para todos. É o que se examinará a seguir. 

  

5 A CONSTITUIÇÃO COSMOPOLITA E OS SISTEMAS GLOBAL E REGIONAL 

DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS 

  

Uma constituição cosmopolita, legítima (democrática), com uma esfera pública transparente e 

uma participação ativa de todos os afetados, canalizada, gestada e controlada pela ONU, 

incorporaria os sistemas de proteção global e regionais de proteção dos direitos fundamentais, 

exige a presença de vários pressupostos para que seja exitosa e o principal deles é a 

incorporação da dimensão do político (Chantal Mouffe)[29], a abertura ao livre embate de 

ideias entre adversários e não inimigos, capazes de realizar um link vivo entre o político e o 

jurídico, construindo um instrumental normativo que sirva de fundamento à construção de 

solidariedades múltiplas e sustentabilidade (das pessoas, comunidades, sociedades, do planeta 

etc.). 

A Constituição Cosmopolita aqui imaginada acolhe uma das principais críticas de Bruce 

Ackerman[30], ao examinar o sistema constitucional norte-americano e constatar seu legado 

de injustiça, observando que não há qualquer mão-invisível conduzindo os Estados Unidos e 

se o país deseja construir uma vida mais justa para si próprio, não há nenhum substituto para a 

política engajada e a um governo ativista. Assim, conclama o povo norte-americano à 

reconstrução de uma fundação mais justa. 

Dessa forma, não se pensa que levar a sério o „político‟ e, por consequência o conflito em sua 

dimensão agonística, vá enfraquecer uma Constituição Cosmopolita. A recepção do político 

pela dimensão agonístico-normativa da constituição é instrumento mais adequado à conquista, 

garantia e proteção de bens essenciais à dignidade da pessoa humana, à solidariedade e à 

sustentabilidade dos mais variados modos de vida. 

A normatividade pensada por uma Constituição Cosmopolita parte e valoriza em primeiro 

plano o local, porque é no local que os laços sociais são mais fortemente valorizados, mas 

complexifica esse discurso ao pretender a circularidade e influência mútuas entre os sistemas 

global, regionais e locais (Estados nacionais), concebendo que ao final dessa circularidade, tal 

qual o rio de Heráclito[31], todos ganhem e ninguém seja o mesmo ao cabo dessa aventura. 

Os discursos transconstitucionais partem, assim, de um sistema de reenvio, do local (Estado 

nacional) para o regional e ao cosmopolita, buscando uma legitimação de base/origem, com 
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vistas a não impor uma visão/concepção de mundo que não tenha qualquer valor para as 

comunidades e grupos locais. 

O local, o regional e o global estarão em constante interação rumo à busca de um status 

dignificante melhor, buscando-se em qualquer deles uma maior dignidade humana, 

conservando seu direito à diferença, caso o local e o regional já lhe ofereça um status 

dignificante melhor. 

Não se quer assim um instrumento normativo totalitário centrado numa suposta República 

Mundial disfarçada, mas na construção de um instrumento normativo amoroso onde convirja 

uma diversidade de poderes democráticos e partilhados em busca da construção de novas 

solidariedades[32]. 

Para que isso seja viável é preciso examinar como os sistemas global e regional funcionam 

para enxergar seus problemas e concluir se uma Constituição Cosmopolita pode recepcionar 

tais sistemas e dar mais efetividade aos direitos fundamentais e a um novo modelo de 

desenvolvimento. É o que se examinar a seguir. 

  

6 OS DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS E O CONSTITUCIONALISMO 

COSMOPOLITA[33] 

  

A elaboração de uma Constituição Cosmopolita que conte com um canal de participação ativo 

para todos e possa contar com uma ONU democrática e instrumentalizada para levá-la a sério 

e que seja elaborada a partir dos direitos e deveres constantes dos sistemas de proteção de 

direitos humanos de cada Estado, dos sistemas regionais (europeu, interamericano, africano, 

asiático, árabe etc.), bem como do sistema global representa um passo importante rumo não só 

ao desejo de paz perpétua de Kant, mas ao enfrentamento de questões do nosso tempo 

(pobreza, armas nucleares, meio ambiente, pesquisa genética, problemas econômicos graves, 

limpeza étnica, xenofobia, terrorismo etc.).[34] 

  

6.1 A ONU E O SISTEMA GLOBAL DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

  

Primeiramente há que destacar-se que „Convenção‟ é gênero, do qual o Pacto, a Carta e a 

Convenção são espécies. Os Tratados contemplam um piso protetivo mínimo e não máximo, 

assim como a Constituição de cada País. 

O sistema global de proteção dos direitos humanos é formado pelos processos de: 

a)  internacionalização dos direitos humanos e b) pela Carta Internacional dos Direitos 

Humanos. 
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O processo de internacionalização dos direitos humanos tem um impacto mais forte após a 

Segunda Guerra Mundial onde houve a ruptura dos direitos humanos. O pós-guerra foi um 

processo de esperança de reconstrução dos direitos humanos. 

Três legados foram importantes para o processo de internacionalização dos direitos humanos: 

  

§         A Carta da Organização das Nações Unidas, de 1945, sucedendo a Liga das Nações. 

Há que destacar-se que a ONU trabalha em três dimensões ou objetivos: a) paz e segurança 

internacional; b) a promoção da cooperação internacional no campo econômico e social e c) a 

promoção dos direitos humanos. No entanto, há assimetrias no desenvolvimento desses 

objetivos, destacando-se que apenas 2,7% do orçamento da ONU são centrados na promoção 

dos direitos humanos. A ONU hoje passa por um processo de democratização, de revisão de 

seu papel para que possa agir com maior legitimidade; 

§         Tribunal de Nuremberg, estatuído pela Corte de Londres, em 1945. A criação do 

Tribunal recebeu críticas e elogios, sendo as críticas mais frequentes as seguintes: a) foi um 

tribunal de exceção; b) um tribunal político; c) desrespeito ao princípio da anterioridade da lei 

penal; d) tribunal precário. Como elogios se tem a responsabilização internacional de 

criminosos, a internacionalização dos direitos humanos e ter sido o precursor do Tribunal 

Penal Internacional; 

§         Convenção para a Prevenção e Repressão ao Crime de Genocídio, de 1948. O 

genocídio passa a ser crime, operando-se sobre a intolerância, a destruição do outro. O art. 6º, 

da Convenção diz que o criminoso será julgado pela justiça local ou pelo Tribunal Penal 

Internacional. 

  

Com a Carta Internacional de Direitos Humanos temos: a) Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, de 1948. Há uma luta constante dos juristas para jurisdicionar os dispositivos da 

Carta, pois isso implica na irradiação de efeitos jurídicos a praticamente todos os Estados 

mundiais. Mesmo que não jurisdicionada, a Carta exerce um papel fundamental na criação de 

princípios e, a partir do momento em que se constroem teorias que sustentam que os 

princípios são normas jurídicas, há a possibilidade de aplicação de seus dispositivos, exigindo 

sua observância; b) Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, de 1966 e c) Pacto 

Internacional dos Direitos Econômicos Sociais e Culturais (DESCs). 

O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos incorpora e estende os direitos civis e 

políticos da Declaração Universal, mas são de aplicação progressiva, crescente, pois depende 

da real capacidade dos Estados em implementá-los (falta de recursos públicos, instrumentos 

etc.). 

Cada um desses Pactos tem um Comitê que acompanha a implementação pelos Estados das 

normas constantes do Pacto. 

Segundo o Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, a 

aplicação progressiva tem cinco pontos que merecem atenção: 
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§      a aplicação/adoção de medidas concretas deliberadas e focadas, não significando mera 

não aplicação, ingressando aqui  a aplicação da cláusula de proibição do retrocesso social; 

§      cabe aos Estados o „minimum core obligation’, ou seja, a observância do núcleo 

essencial de cada direito; 

§      cabe aos Estados a adoção de todas as medidas legislativas e judiciárias para a outorga 

dos direitos; 

§      a autorização para a adoção de ações afirmativas; 

§      recomendação nº 12 do Pacto para que o Estado respeite os direitos sociais, não podendo 

ele ser seu violador, deve ainda proteger e implementar esses direitos. 

  

O ônus da prova é do Estado e não da vítima, pois a relação é assimétrica, daí a parte mais 

vulnerável ter direito a uma principiologia de direito material e processual mais favorável. 

Enquanto por um lado são justicializáveis a violação dos direitos civis e políticos, havendo 

uma Corte de Justiça que os julga, não há um Tribunal Internacional de Direitos Humanos no 

âmbito global. 

Dessa maneira, o power of shame (sujeição ao constrangimento) ou o power of 

embarrassment (embaraço político) são insuficientes para uma maior efetividade dos direitos 

humanos e punição das violações constatadas. 

Destava Piovesan que a única motivação para a inexistência de uma Corte de Justiça para os 

direitos econômicos, sociais e culturais é ideológica, sendo os Estados Unidos e a Inglaterra 

os mais resistentes. 

Conforme se observa a seguir, não há uniformidade protetiva entre os direitos civis e políticos 

e os direitos sociais, econômicos e culturais, pois enquanto os primeiros são exigíveis (direito 

de petição), os DESCs contam apenas com relatórios, não havendo direito de petição ou 

comunicações. 

Os direitos civis e políticos são protegidos da seguinte forma: 

  

a)    direito de petição, conforme se observa do Protocolo Facultativo, sendo que qualquer 

pessoa tem o direito de petição; 

b)   relatórios: onde o Estado presta contas; 

c)    informes periódicos ao Comitê; 
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d)   comunicações interestatais: essas comunicações tem um alto custo político, pois denigrem 

a imagem do Estado violador, mas tem baixa efetividade. 

  

São as ONGs quem têm apresentado mais comumente os relatórios dos DESCs. 

Os Comitês, ao receberem os relatórios oficiais (Estado) e paralelos (ONGs), trazem os 

pontos positivos e negativos, fazendo recomendações e pedindo que nos próximos relatórios 

se informe do cumprimento ou não dos negativos. Exercem assim o power of shame ou power 

of embarassement, constrangendo o Estado a melhorar seus indicadores. 

Verifica-se assim que o sistema global não possui um poder sancionatório que seja capaz de 

dar efetividade às suas normas. O mero constrangimento do Estado não é suficiente à 

transformação da realidade. 

Uma ONU democrática e transparente e dotada de uma Constituição e com instrumentos 

materiais e capacidade sancionatória pode mudar esse estado de coisas. 

Para melhor compreender os sistemas de proteção dos direitos humanos e fundamentais, é 

preciso comparar o sistema global com os sistemas regionais (Africano, Europeu e 

Interamericano). É o que agora se examina nos dois itens seguintes. 

  

6.2 OS SISTEMAS REGIONAIS DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

  

No âmbito global, há instrumentos de alcance geral e especial para proteção dos direitos 

humanos. O de alcance geral, centrado a partir da Carta Internacional de Direitos Humanos e 

os de alcance especial, centrados nos direitos da criança, no Estatuto de Roma, na Convenção 

Contra a Discriminação da Mulher, na Convenção contra a Discriminação Racial e na 

Convenção contra a Tortura. 

Ao lado do sistema global, há sistemas regionais de proteção de direitos humanos, sendo: a) o 

sistema interamericano (1969), criado através da Convenção Americana dos Direitos 

Humanos; b) sistema europeu (1951); c) sistema africano (1981), com a Carta Africana dos 

Direitos Humanos e dos Povos e d) proposta de criação do sistema árabe e asiático, de 1990. 

Os sistemas refletem suas particularidades e um consenso político mais facilitado. Não há um 

sistema regional para a Ásia (apenas proposta de criação), apesar de concentrar 60% (sessenta 

por cento) da população mundial. 

No sistema regional interamericano, há uma base cultural mais homogênea. 25 Estados 

compõem tal sistema. 

Nesse sistema regional interamericano, os Estados têm o dever de proteger os direitos dos 

indivíduos, conforme art. 1º, da Convenção. 
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Pelo art. 2º, da Convenção, os Estados têm o dever de harmonizar a ordem jurídica interna à 

luz dos parâmetros protetivos internacionais. 

Pelo art. 44, da Convenção, qualquer pessoa pode apresentar à Comissão petições com 

denúncias ou queixas por violação da Convenção por um Estado-parte, havendo, porém, 

exceções ao prévio esgotamento dos recursos internos. 

A decisão da Corte obriga e a da Comissão não, sendo estas de cunho moral e político. 

A Convenção, ao tratar dos direitos, prevê os civis e políticos nos arts. 3 a 25 e os direitos 

econômicos sociais e culturais, no art. 26, evidenciando assim uma assimetria protetiva entre 

uns e outros, em detrimento destes últimos. 

Todos os direitos civis e políticos são justicializáveis. Por outro lado, para os sociais e 

culturais, só o direito à liberdade sindical e o direito à educação tem sido reconhecidos como 

justicializáveis. 

Os postulantes têm sido criativos ao exercerem o direito de petição, como por exemplo, no 

direito de ir e vir para peticionar outros direitos (ex. direito à vida, com o intuito de acesso a 

medicamentos). Argumenta-se que é tão violento alguém morrer na fila de um hospital quanto 

morrer com um tiro. Assim, é possível peticionar direitos econômicos, sociais e culturais com 

base no amplo sistema de proteção criado em torno dos direitos civis e políticos. 

Piovesan afirma que nos sistemas americano e africano, há a necessidade de um grande 

ativismo, seja das ONGs, seja dos indivíduos. 

Os meios de proteção são os seguintes: a) a Corte Internacional de Proteção dos Direitos 

Humanos, sediada na Costa Rica e b) a Comissão de Proteção dos Direitos Humanos, sediada 

em Washington, cuja composição e competência vem definida nos arts. 34 e seguintes. 

Qualquer pessoa ou ONG tem legitimidade ativa para peticionar, sustentando a afronta ao 

direito internacional, conforme dispõe o art. 44. 

A petição pode ser dirigida à Comissão por fax, correio ou qualquer outro meio.  Critica-se a 

impossibilidade de acesso direito à Corte, sendo necessário primeiramente passar-se pela 

Comissão. 

Há que observar-se que no âmbito da Comissão Europeia, já não existe mais a Comissão de 

Direitos Humanos, mas apenas a Corte, sendo que hoje a Corte já não consegue dar conta da 

demanda, pois todo indivíduo tem acesso direto a ela. Assim, hoje, a Corte Europeia é vítima 

de seu próprio sucesso. 

Os requisitos de admissibilidade, na forma do art. 46, são: a) o esgotamento dos meios 

internos de julgamento; b) ser exercido dentro de 06 (seis) meses; c) não haver litispendência 

e d) qualificação do peticionário. 

Há exceção ao requisito “a” acima, quando à duração do processo, ou seja, se o processo 

estiver demasiadamente demorado é possível peticionar alegando tal fato. 
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Além dos requisitos de admissibilidade, há a necessidade de se demonstrar a violação ao 

direito internacional. 

A Comissão tenta primeiramente um „acordo‟ e se não for possível, remete o caso para a 

Corte, sendo que tal envio é hoje automático, tanto se não houver „acordo‟ como se o „acordo‟ 

não for cumprido. 

Só a Comissão e os Estados têm acesso direito à Corte, evidenciando assim mais uma 

assimetria de direitos, já que os Estados têm acesso ao duplo grau e os indivíduos não. 

Há, portanto, um caráter híbrido da Comissão, pois num primeiro momento atua como árbitro 

e num segundo momento se transforma em parte, quando encaminha o caso para a Corte. 

O Brasil acolheu a jurisdição da Corte (art. 62), em dezembro de 1998, havendo, no entanto, a 

necessidade de declaração adicional reconhecendo a Corte. 

Uma decisão importante proferida pela Corte foi a de que a decisão política do Estado 

argentino que declarou a anistia a torturadores é incompatível com a Convenção Americana, 

podendo o mesmo se dar no Brasil, caso tal fato seja levado à Corte. 

A Corte é composta por 07 juízes, com mandato (art. 52 e seguintes). 

Há duas espécies de competências: a) consultiva, onde a Corte elabora opiniões consultivas, 

representando espécie de controle de constitucionalidade da leis e b) contenciosa, onde se 

profere sentenças. 

O acesso ao sistema de proteção judicial há de ser regional e global, devendo-se dar vez e voz 

à vítima, outorgando-lhe um protagonismo. 

Os desafios que a Corte Interamericana enfrenta atualmente são: 

  

§           Independência dos membros da Corte e da Comissão; 

§           Assegurar a jurisdição compulsória da Corte e não facultativa (art. 62); 

§           Implementar as decisões da Corte e da Comissão, tal como se dá no âmbito da 

Comissão Europeia onde são os Ministros das Relações Exteriores de todos os Estados da 

Corte Europeia que fazem o controle de cumprimento das decisões, sendo que no âmbito da 

Corte Interamericana tal controle é feito pela própria Corte; 

§           Adoção de medidas nacionais de implementação de normas de adequação: diálogo 

ente o local e o regional; 

§           Aspectos logísticos: Corte conta com apenas US$ 5 milhões e não há uma defensoria 

regional, enquanto a Corte Europeia conta com 40 milhões de euros. 

§           Fortalecer os direitos humanos no âmbito interno. 
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Há ainda um aspecto prático relevante no âmbito da aplicação das normas da Convenção (art. 

1º) que versa sobre a natureza da decisão da Corte, qual seja, se a decisão é uma decisão 

internacional ou uma decisão estrangeira, sendo que em sendo classificada como 

internacional, não há necessidade de homologação e essas decisões produziriam efeitos 

diretos e imediatos (ex. decisões de caráter indenizatório constituir-se-iam como decisões 

judiciais, na forma do art. 68), executáveis perante a Justiça Federal (réu é a União), 

processada na forma das execuções contra o Estado, sendo classificadas como de „caráter 

alimentar‟. 

Cabe ação regressiva da União em face das pessoas físicas ou jurídicas, privadas ou públicas 

causadoras da ação em que Estado brasileiro foi condenado. 

Dispõe ainda a Corte de „Medidas Provisórias‟, com efeitos similares à tutela antecipatória do 

direito brasileiro (art. 63 da Convenção), podendo outorgar-se de plano o direito pleiteado (ex. 

caso Urso Branco de Rondônia). 

Dessa forma, o Sistema Interamericano contribuiu para desestabilizar as ditaduras, para 

fortalecer as instituições democráticas e para implementar os direitos sociais, econômicos e 

culturais (DESC). 

  

6.3 EXAME COMPARATIVO ENTRE OS SISTEMA REGIONAIS 

  

No sistema global, há justicialização na área penal, não havendo um Tribunal de Direitos 

Humanos. Há ainda os Comitês que só realizam recomendações. Por outro lado, no sistema 

regional, a justicialização se deu na área civil. 

Debate-se atualmente sobre a criação de um Tribunal de Direitos Humanos no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (âmbito global) e um Tribunal Penal no âmbito regional. 

Enquanto na ótica nos sistemas interamericano e europeu, á ótica é centrada no indivíduo, no 

sistema africano é pautado pela visão coletivista, inclusive os direitos ambientais, os sociais, 

culturais e econômicos, havendo uma perspectiva clara de deveres para com a comunidade. 

No sistema africano só há Comissão, sem função jurisdicional. O sistema africano não tem 

tradição de conflituosidade, mas de mediação. 

O Protocolo de 1998 cria a Corte, sendo que 53 Estados africanos ratificaram a Carta e 21 a 

Corte. A Corte, no entanto, existe só no papel. 

O frágil sistema africano espelha a fragilidade com que trata os direitos humanos. 

Por outro lado, no Sistema Europeu, de 1951, só há previsão de direitos civis e políticos. 
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A Carta Social Europeia – onde há a previsão dos direitos sociais, econômicos e culturais – 

DESC – veio em 1965 e hoje conta com 45 membros. 

Em 1988 a Comissão foi abolida, só contando atualmente com a Corte, sendo que o número 

de juízes reflete o número de Estados-parte (45 juízes). 800 milhões de pessoas têm hoje 

acesso à Corte. 

Há que destacar-se que em 02 anos a Corte Europeia havia proferido mais decisões que a 

Corte anterior havia proferido em 39 anos. Destaca-se ainda a invasividade desse sistema 

porque os Estados asseguram parâmetros mínimos. Há uma agenda dos Estados para 

implementar os direitos humanos. 

Enquanto no sistema europeu quem litiga são os indivíduos, no interamericano são as ONGs. 

Tanto no sistema interamericano quanto no sistema africano há a necessidade de um grande 

ativismo. 

Conclui-se assim que apesar de o Sistema Europeu ser o mais sólido e o que produz um alto 

grau de efetividade/concretizações das decisões da Corte, todos os sistemas podem aprender 

entre si, identificando suas fortalezas e debilidades, em busca de um cosmopolitismo ético e 

emancipatório, acreditando na força do diálogo e da coexistência. 

Mesmo o sistema africano tem muito a oferecer aos sistemas europeu e interamericano, pois 

suplanta o ideário liberal-individualista na formulação de direitos civis e políticos 

contemplando ao lado destes, direitos sociais, econômicos, culturais e ambientais, além de 

endossar os direitos dos povos e os deveres dos indivíduos em relação à família, à 

comunidade e ao Estado. 

Numa perspectiva mais arrojada que a da Declaração Universal dos Direitos Humanos que 

carece do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, do Pacto Internacional dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, da 

Convenção Americana dos Direitos Humanos (que também tem seu Pacto em matéria de 

Direitos Econômicos, sociais e Culturais), a Carta Africana dos Direitos Humanos e dos 

Povos inova para conceber logo em Preâmbulo que os direitos civis e políticos são 

indissociáveis dos direitos econômicos, sociais e culturais, tanto em sua concepção quanto em 

sua universalidade e que a satisfação dos direitos econômicos, sociais e culturais garante o 

gozo dos direitos civis e políticos. 

Pelo art. 20, inciso 3, da Carta Africana, todos os povos têm o direito à assistência dos 

Estados Partes na Carta, na sua luta de libertação contra a dominação estrangeira, seja ela de 

ordem política, econômica ou cultural. 

Verifica-se do art. 22, da Carta Africana, que todos os povos têm direito ao seu 

desenvolvimento econômico, social e cultural, no estrito respeito da sua liberdade e da sua 

identidade, e ao gozo igual do patrimônio comum da humanidade. 

Destaca ainda na Carta Africana seu art. 27, inciso I, por meio do qual estipula que todo 

indivíduo tem deveres para com a família e a sociedade, para com o Estado e outras 

coletividades legalmente reconhecidas, e para com a comunidade internacional. 
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Verifica-se assim que cada sistema tem suas peculiaridades, com pontos fortes e fracos e que 

é possível aproveitar o que cada um tem de positivo e levá-los/consolidá-los na Constituição 

Cosmopolita. 

  

7 PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA NA ONU 

  

Por óbvio que a participação física das pessoas e atores globais restará impossível, mas essa 

impossibilidade não se constitui em problema no Século XXI onde os sistemas de 

comunicação permitem a conexão instantânea entre qualquer pessoa em qualquer canto do 

mundo. 

A participação também pode se dar por meio da criação de representações da ONU em todos 

os países que adotarem a Constituição ou mesmo naqueles que não a adotarem, mas que 

quiserem utilizar o modelo tradicional do Tratado como instrumento de coexistência ou de 

transição com a Constituição Cosmopolita e com a ordem internacional. 

 A combinação de inúmeras formas de participação e representação, mediante inclusive do 

uso de tecnologias de ponta (sistemas computacionais sofisticados, redes sociais etc.), com 

vistas à agregação de informações que ofereçam aos cidadãos e organizações cosmopolitas a 

capacidade de entendimento e interpretação das informações geradas e a tomada de decisões, 

a exemplo, da inteligência artificial (Artificial Intelligence – AI) e os sistemas de Business 

Intelligence (BI)[35], visará suprimir a principal falha tanto da ONU quanto da União 

Europeia: o déficit democrático. 

Esses próprios sistemas fariam a tradução das demandas para a língua dos cidadãos 

cosmopolitas demandantes/participantes (ex. inglês) e, aliado a isso, se desenvolveria uma 

semântica linguística e comunicacional que facilitasse o diálogo, haja vista que a 

comunicação vai muito além da língua e somente haverá segurança no processo de discussão, 

deliberação e decisão se os atores cosmopolitas puderem se entender sem bloqueios 

comunicativos. 

Dessa forma, é possível que tanto a comunicação quanto o processo de deliberação e de 

decisão para assuntos/temas que são de interesse de todos possa ter numa Constituição 

Cosmopolita e num Órgão Supranacional (ONU) o local adequado para o livre embate de 

ideias, de deliberação e decisão, considerando que todos tem o direito e o dever de escolher 

que mundo querem construir no presente e deixar para as futuras gerações. 

É possível assim rumar para a conclusão desses traços concluindo pela viabilidade da criação 

de uma Constituição Cosmopolita que, ainda que tenha um escopo diferente daquele das 

constituições nacionais, pode representar um marco jurídico importante para a efetivação de 

direitos fundamentais e para a construção concertada de um novo modelo de desenvolvimento 

e uma boa governança global. 

  

8 CONCLUSÃO 
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A ampliação do rol de atores com capacidade decisória (Organização Mundial do Comércio, 

FIFA, ONU, União Europeia, Mercosul, ONGs, Nafta, G-20, BRICs[36] etc.),  bem como a 

atomização da sociedade em rede e dos sistemas de comunicação, exigem um instrumento 

normativo capaz de regular novos bens, direitos, deveres e obrigações públicas, de interesse 

de todos, oferecendo-a um instrumento regulação para assuntos sensíveis a todas as pessoas e 

países e que possa resultar num grande projeto comum de desenvolvimento sustentável. 

O direito tem um papel relevante a exercer nesse processo regulatório e uma Constituição 

Global pode ser um bom instrumento de normatização dessas matérias, começando, porém, 

pelo caminho certo: a proteção dos direitos humanos e fundamentais e não a defesa do sistema 

econômico por si só. 

O desenvolvimento sustentável envolve a política, a justiça, a ética, a cultura, a economia, a 

técnica, a responsabilidade e o cuidado com a exploração da natureza e com a vida, enfim, 

envolve um novo projeto de qualidade de vida para todos e uma mudança desejada e 

necessária deve justamente começar pela defesa dos direitos fundamentais, priorizando o que 

é fundamental para todos e não para a pequena parcela da população. 

Os tratados e convenções tem interpretado os direitos humanos e fundamentais como 

abstratos, universais, como se fossem dados. No entanto, já com Bobbio[37], já aprendemos 

que os direitos não são dados, mas construídos e construídos com muitos sacrifícios. 

Por conta disso, por ignorar que somente os conquistamos pelo embate diário é que a 

Declaração que se autoproclama universal, continua sem ser cumprida em grande parte do 

planeta, não se ignorando que por trás da baixa efetividade dos tratados internacionais 

(convenções e declarações) e pouco caso com os direitos fundamentais, está o contexto das 

relações sociais ainda dominado por um capitalismo que impede uma real transformação 

dessas relações, mas que agoniza[38] e que clama por um novo modelo de desenvolvimento 

sustentável.[39] 

Com uma norma legítima (democrática e justa) e instrumentos para cumpri-la, levá-la a sério, 

é possível, ainda que com enormes sacrifícios construir um desenvolvimento sustentável para 

todos. 

Conclui-se assim que é viável política e juridicamente a elaboração de uma constituição 

cosmopolita que incorpore os sistemas global e regionais de proteção dos direitos humanos e 

fundamentais e possa contar com uma ONU totalmente democratizada e instrumentalizada e 

dotada de uma esfera pública e um canal de comunicação ativo da comunidade internacional, 

obtendo com isso uma significativa evolução na implementação dos direitos fundamentais 

para todos e no trato de assuntos/temas que não podem mais ser mantidos no âmbito dos 

Estados Nacionais e sequer solucionados por meio dos tratados internacionais. 

Essa Constituição tem no elo indeclinável entre o político e o jurídico e na incorporação/fusão 

dos sistemas de proteção global e regionais dos direitos humanos e fundamentais, a 

possibilidade de receber as demandas emancipatórias que empoderam as pessoas, exigindo a 

atuação concertada entre Estados, ONU e demais atores sociais. 
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Com uma Constituição Cosmopolita, democratização radical e aporte de recursos políticos, 

jurídicos, humanos e materiais à ONU, dá-se uma nova interpretação aos instrumentos ditos 

universais de proteção de direitos e deveres planetários para acompanhar a crítica de Herrera 

Flores para quem os direitos humanos são os conjuntos de processos de lutas pela dignidade 

humana e não basta uma Declaração Universal que vige por 60 anos para que tais direitos se 

materializem. 

As tecnologias de informação disponíveis já permitem que a humanidade expresse 

globalmente suas demandas e busque soluções concertadas. 

Assim, uma constituição cosmopolita, canalizada e controlada pela ONU, que incorpore os 

tratados, declarações e convenções, pode representar um passo além ao estágio a que chegou 

os Estados e constituições nacionais (Estado Constitucional) e à insuficiência dessas 

constituições e tratados para fazer face à complexidade da sociedade em rede do Século XXI. 

Pode inclusive ser uma alternativa ao modelo construído pela União Europeia, pois esta não 

só padece de um significativo déficit democrático como tem uma lógica incompatível com o 

desenvolvimento sustentável para todos. 

O primeiro passo, porém, para que se tenha êxito nesse processo é construir um espaço de 

deliberação e decisão, onde a coexistência e a cooperação se operará. 

Esse espaço ainda não existe, pois o arranjo jurídico e político vigente no direito internacional 

está completamente defasado e não representa o estágio de desenvolvimento a que chegou 

inúmeros países e ao papel que eles têm desempenhado no cenário internacional. 

Assim, o primeiro passo rumo à elaboração de uma constituição cosmopolita a ser gestada e 

controlada pela ONU será uma redemocratização radical da ONU e o eventual 

aproveitamento da experiência prática e institucional da União Europeia, mas por outro viés: 

o da expansão dos direitos fundamentais, da criação e proteção de bens públicos mundiais e 

do desenvolvimento sustentável para todos. 

A necessidade de eleger, garantir e proteger o acesso a bens públicos de interesse de todos 

está a exigir uma ação concertada global, inclusive com relação a um modelo de 

desenvolvimento que não deplete os recursos naturais e permita o desenvolvimento 

sustentável para a presente e para as futuras gerações. 

Sem um sistema normativo que construa um padrão/princípios aplicáveis a todos, não será 

possível adotar-se um novo modelo de desenvolvimento com qualidade de vida para todos e 

que supere o sistema de competição e de crescimento centrado exclusivamente na elevação do 

Produto Interno Bruto (PIB). 

Dessa forma, uma Constituição, ainda que opere num nível mais restrito de temas/assuntos 

que as constituições nacionais, mas não menos relevantes, pode ser um excelente instrumento 

de desenvolvimento (sustentável), especialmente se se dotar a ONU de recursos humanos e 

instrumentais para gestar essa Constituição e realizar uma guinada copernicana na forma de 

construir uma governança global mais justa, ética e solidária onde se dê vez e voz a todos os 

afetados pelos riscos e problemas que assolam a comunidade planetária no Século XXI. 
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Essa ONU e sua Constituição deve absorver o papel unilateral até então desenvolvidos pelos 

cinco países com direito de veto no Conselho de Segurança, extirpando-o ou permitindo que 

todos dele participem e tenham vez e voz e as decisões sejam tomadas de forma democrática e 

por meio da regra: „uma pessoa um voto‟. 

Assim, finalizamos com Hannah Arendt[40] e Kant[41]: um mundo melhor é possível, pois o 

homem, sempre que quis, foi capaz de fazer grandes milagres, podendo a Paz Perpétua ser 

concretizada, ainda que agonisticamente, dando-se sempre vida a Eros, à criatividade e ao 

desejo de projetos construtores de mundos que marquem a grandeza humana. 
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ILO CONVENTION N.87. “THE WORLD IS AWAKENING. AND WE ARE STILL ASLEEP” 
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RESUMO 

 

O presente ensaio traz como subtítulo uma citação à poesia de Cazuza, que traduz 

perfeitamente o espírito da problemática envolvida: o mundo inteiro acorda no sentido de 

adotar uma plena liberdade sindical através da ratificação da Convenção n.87 da OIT 

enquanto o Brasil ainda dorme o sono iniciado no Estado Novo de Getúlio Vargas e seu sonho 

corporativista de sindicato. Uma pesquisa aprofundada ao Banco de dados da Organização 

Internacional do Trabalho permitiu concluir que o país encontra-se na contramão de estados 

inclusive recém-saídos de conflitos separatistas e guerras civis, o que termina por demonstrar 

claramente a necessidade de se buscar uma alternativa mais próxima da liberdade no Estado 

Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVES:  DIREITOS FUNDAMENTAIS  –  ORGANIZAÇÃO 

INTERNACIONAL DO TRABALHO –  LIBERDADE SINDICAL 

 

 

ABSTRACT 

This test has as a subtitle a quote of the brazilian poet Cazuza, which perfectly reflects the  

spirit of the problems involved: the world wakes up in the sense of adopting a full freedom of 

association through the ratification of ILO Convention n.87 while Brazil still sleeps in 

Varga´s  New State of Vargas and his dream of corporatist union. A thorough search the 

database of the International Labor Organization showed that the country is in the opposite 

direction of states including many emerging from civil wars and separatist conflicts, 

                                                 
∗ Doutor em Direito Econômico, Coordenador-Geral do Curso de Direito da Universidade Veiga de Almeida, 
Orientador do Grupo de Pesquisa do PIC/UVA intitulado “Transformações no mundo do trabalho”.  
∗∗ Bacharelanda em Direito pela UVA/RJ, membro do Grupo de Pesquisa “Transformações no mundo do 
trabalho”.  
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which ends by clearly demonstrate the need to seek an alternative closer of freedom in a 

democratic state. 

 

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS – INTERNATIONAL LABOUR 

ORGANIZATION – TRADE UNION FREEDOM 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1. O sindicato. 2. A Organização Internacional do Trabalho. 3. Um 

conceito de liberdade sindical. 4. Os tratados internacionais e a Convenção n.87 da OIT. 

Conclusão. 

 

INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo vem fundamentalmente analisar o princípio da liberdade sindical, 

impondo-se destacar o papel da Organização Internacional do Trabalho como entidade 

difusora do conceito, catalisadora de sua implementação, bem como fiscal de sua efetivação 

em nível mundial. 

A origem do termo sindicato advém do grego σύνδικος (sýndikos), termo utilizado 

para designar antigo procurador de uma comunidade. No latim tardio, originou a expressão 

syndicus, que derivou no francês syndicat, então significando “associação de pessoas da 

mesma categoria profissional, que se destina a defender os interesses da classe”.1 Interessante 

salientar a diferença entre a origem greco-latina do sentido da expressão, de oferecer poderes 

a um representante ou procurador, e a anglo-saxã union
2
, significando o substantivo união, 

esta, mais próxima da verdadeira essência do instituto. 

Em que pese doutrinadores de escol registrarem referências às organizações de 

trabalhadores na antiguidade, tais quais egípcios, assírios e babilônicos, os colégios romanos3, 

as hetérias gregas4 e guildas5 ou mesmo com referências a idade média, é certo que sua 

origem se deu a partir de meados do século XVIII, conhecido como primeira revolução 

industrial. Com esta, sobreveio a ampliação do mercado, exigindo a produção de bens em 

maiores quantidades. Para produzir não era suficiente apenas possuir dinheiro, ou sequer 

                                                 
1 CUNHA, Antonio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. p.725 
2 MELLO, Maria Chaves. Dicionário Jurídico Português-Inglês.Inglês-Português. Rio de Janeiro: Elfos, 
1998. p.481 
3 VIANNA, Segadas et al. Instituições de Direito do Trabalho. São Paulo: LTr, 2003. p. 1.086 
4 RUSSOMANO, Mozart Victor. Princípios Gerais de Direito Sindical. Rio de Janeiro: Forense, 2002. p. 4 
5 RUPRECHT, Alfredo. Relações Coletivas de Trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p.63. 
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bastava que houvesse trabalhadores para executar tarefas e matérias-primas para serem 

beneficiadas e ferramentas para transformá-las. Aperfeiçoavam-se as ferramentas e os meios 

de trabalho se transformavam, mas ainda sem o sentido de produção em massa. O homem 

individual era substituído pelo “homem-massa”. Nascia então o proletariado. 

  

1. O SINDICATO 

 

 Surgiu o movimento sindical, então, apenas com caráter nitidamente reivindicatório. 

Mas o Tratado de Paz de Versalhes, imprime ao sindicalismo um sentido até então não 

vislumbrado. 

 Nas palavras de Pierre Jaccard: 

Afinal de contas, devemos reconhecer que suscitando a guerra de classes, o 

sindicalismo deu ao mundo operário um estatuto que ele não teria 

conseguido de outro modo. Para que a sua actividade, no entanto, não se, 

hoje, não só contra o próprio interesse dos assalariados, é preciso encontrar 

uma outra forma de organização do trabalho, mantendo o que há de 

construtivo na corporação e rejeitando tudo mais.6 

  

 Para que o sindicalismo adquirisse uma posição de real relevo, ainda muito tempo 

decorreria, pois o movimento sindical era bastante fragmentado, até mesmo dentro dos países 

já industrializados. O mesmo Jaccard aponta em crítica contundente que “o defeito do 

sindicalismo é o de não existir senão para a luta e a reivindicação”.7 

 O pensamento liberal da revolução francesa de 1789 também orientava a revolução 

industrial, que afastava minimizava a possibilidade de o Estado interferir na atividade 

econômica, além de defender ampla liberdade individual, direito inalienável à propriedade, a 

livre iniciativa e a concorrência com fundamentos harmonizadores dos interesses individuais e 

coletivos. 

Neste contexto histórico, embora as associações não fossem reconhecidas, os 

trabalhadores desenvolveram alguma forma de organização, em virtude das péssimas 

condições de vida pelas quais passavam, conforme salientada por Amauri Mascaro 

Nascimento: 

                                                 
6 JACCARD, Pierre. História Social do Trabalho. Traduzido por Rui de Moura. Lisboa: Livros Horizonte, 
1960. p.299. 
7 Idem. ibidem. 
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A reação pela procura de melhores níveis surgiu com as novas doutrinas 

políticas e sociais do Estado, mas, também, com a própria ação dos 

trabalhadores, inconformados com a situação, coalizando-se, de fato, apesar 

das proibições legais, para a defesa conjunta dos seus interesses profissionais, 

inicialmente em sociedades secretas, sociedades de resistência, pequenos 

clubes, entidades de socorros mútuos, etc8 

  

Mas as primeiras tentativas de criação de organizações foram reprimidas pelos 

empresários e pelo Estado. Ainda assim, manifestações ocorriam. E entre elas, também 

verificaram-se aquelas contrárias a introdução de máquinas mais produtivas, que substituiriam 

mão-de-obra nas fábricas. Esse movimento, uma resistência operária espontânea, pré-

consciente e dotada de incipiente organização foi chamado de “Ludista”9 e era consequência 

do temor da falta de trabalho.10 

Nessa época as organizações operárias passaram a desenvolver-se, basicamente, com 

características reivindicatória e/ou assistencial. No plano reivindicativo, buscavam  organizar 

os trabalhadores para enfrentar os empregadores. Quanto a dimensão assistencial, visavam, 

por meio da solidariedade a instituição de fundos para assegurar a assistência em caso de 

desemprego, doenças, invalidez, velhice, lançando com isso as bases do cooperativismo. 

No século XIX, com as grandes manifestações sociais de 1848, o movimento sindical 

europeu passou a sofrer a influência do pensamento de Karl Marx e a defender, a partir de 

então, a ação política contra o capitalismo. Mas não havia um pensamento homogêneo em 

relação à forma de atuação dos sindicatos, pois existiam os anarquistas que rejeitavam a 

organização em partidos políticos e concentravam todas as ações nos sindicatos. Outro 

pensamento era o de que aos partidos políticos caberia prioritariamente a tarefa das iniciativas 

das grandes transformações na sociedade, enquanto aos sindicatos caberia a tarefa de 

organização dos trabalhadores, não afastando o caráter político da atuação sindical. 

De acordo com Julio César do Prado Leite, o sindicalismo surgiu com a exigência de 

interesses individuais e profissionais comuns. A palavra sindicato manifestou-se no seguinte 

                                                 
8 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de Direito Sindical. São Paulo: LTr, 2003. Fonte: Biblioteca 
Digital. p. 23. 
9 “Por volta de 1881 em Nottingham, surgiu o movimento ludista. Era composto pelos Luds ou Luddites,e seu 
chefe era chamado de “General Ludd”. Eram bandos organizados para a destruição das máquinas, especialmente 
têxteis, usavam máscaras e agiam à noite.” GOMES, Orlando; GOTTSCHALK, Elson. Curso de Direito do 
Trabalho. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p.501. “O movimento dos ludistas, cujo objetivo  era a destruição dos 
‘monstros de ferro’, levou a Câmara dos Lordes a prescrever a pena de morte para estancar a luta contra a 
máquina”. SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Constitucional do Trabalho. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. ps. 9-
10 
10 PALOMEQUE LOPEZ, Manuel Carlos. Direito do Trabalho e Ideologia. Coimbra: Almedina, 2001. p.25. 
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contexto: “em ambiente socialista, começando a ser adotada a partir de 1860, para designar o 

tipo de associação obreira cujo objetivo fosse a defesa de interesses e direitos 

individualmente, dos seus associados, e, coletivamente, da classe ou respectiva profissão.”11 

Foi na Inglaterra, em 1824, que as organizações operárias (trade unions) deixaram de 

ser reprimidas e foram reconhecidas pelo Parlamento. Logo após, os sindicatos deixaram a 

clandestinidade e passaram a ser reconhecidos de alguma forma pelo Estado, inserindo-se na 

ordem jurídica, em escala mundial.12 

Considerando a surgimento dos sindicatos no contexto mundial, é importante ressaltar 

um aspecto determinante nesse processo, muito bem destacado por Amauri Mascaro 

Nascimento: “os sindicatos surgiram sem apoio da lei, como entes de fato, de existência sob o 

prisma da sociologia, embora sem o reconhecimento legal. Este veio depois, curvando-se a 

realidade que já se institucionalizava e que não poderia mais modificar.”13 

A partir da tolerância com a existência dos sindicatos, o reconhecimento institucional 

concretiza-se de forma diferenciada. Embora o reconhecimento pelos Estados importasse em 

não reprimir a criação de sindicatos, mesmo impondo restrições em relação a determinadas 

atividades, concretizou-se esse reconhecimento por meio de regulamentação que a mantinha 

sob a influência estatal, como é o caso dos sindicatos corporativistas ou estatais, e, de outro 

lado, possibilitou a existência dos sindicatos com base no princípio da liberdade sindical.14 

 

2. A ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

Não obstante a idéia de proteção ao trabalho ter se apresentado em alguns momentos 

do século XIX15, a OIT foi criada em 1919, na parte XIII do Tratado de Versalhes,16 que pôs 

fim à 1ª guerra mundial, firma sua personalidade jurídica própria, como pessoa jurídica de 

direito público internacional, após a criação da ONU - Organização das Nações Unidas 

(1945). Note-se que sua criação e a consagração como organismo internacional influente, 

                                                 
11 LEITE, Julio Cesar do Prado. A nova Constituição e os direitos fundamentais dos trabalhadores. Rio de 
Janeiro: Edições Trabalhistas, 1987. p. 84.  
12 LEITE, Julio César do Prado. op.cit. p. 83. 
13 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. op.cit. p.26. 
14 idem, ibidem. 
15 “Em 1818, Robert Owen, através de Lord Castlereagh, delegado da Inglaterra no Congresso de Aix-La-
Chapelle, propôs a mencionada proteção. Em 1841, Daniel Le Grand apresenta proposta semelhante. [...] Em 
1890, Guilherme II da Alemanha reuniu uma conferência, que teve como participantes 12 estados, sem que 
tivesse alcançado qualquer resultado prático, uma vez que se limitou a fazer ´recomendações´”.MELLO. Celso 
Renato Duvivier de Albuquerque. Direito Internacional Público. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. p.670-671. 
16 A parte XIII foi o projeto de convenção preparado pela “Comissão de Legislação Internacional do Trabalho” 
(15 membros), que fora constituído pela Conferência da Paz e que tinha por missão estudar a situação do 
trabalhador sob o ângulo internacional. idem. p.691. 
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transcorrera no período em que o mundo passara por significativas transformações. Segundo 

Geraldo Von Potobsky, “trata-se do marco formal em que governos, empregados e 

empregadores passaram a desenvolver uma ação socioeconômica comum de vocação 

universal.”17 

Não é casual que a OIT tenha sido criada no 1º Pós-guerra, enquanto o mundo parecia 

retomar uma idéia de “globalização”,18 ao mesmo tempo em que enfrentava o paroxismo 

perpetrado pela revolução soviética e seu ideário de expandir-se além das fronteiras. São 

dessa quadra as Constituições do México (1917) e a alemã de Weimar (1919) que simbolizam 

uma virada paradigmática em relação a introdução de direitos sociais nas constituições 

modernas. No período entreguerras, a atuação da OIT esteve mais restrita à regulamentação 

do trabalho, como de resto, em todo o mundo, houve um declínio da produção mundial19. 

Com o fim da Segunda Guerra ganha nova força, passando a se preocupar mais em adotar 

instrumentos voltados para os direitos humanos fundamentais do trabalhador. Distintivo de tal 

proposição é o tripartismo que pretende, integrar 20 os representantes dos Governos, das 

representações sindicais de trabalhadores, e organizações de empregadores de cada Estado-

membro21. 

 A atividade normativa da OIT se traduz na projeção de normas com vistas à 

regulamentação internacional do trabalho, no sentido de promover a justiça social em 

condições tais que permitam evitar as consequências de uma concorrência desleal entre as 

nações, editando convenções e recomendações. Como bem explica Arnaldo Süssekind,  

materialmente a convenção não se distingue da recomendação, configurando-se, entretanto, a 

distinção no tocante aos efeitos jurídicos que geram. Somente as convenções são objeto de 

ratificação pelos Estados-membros, enquanto que as Recomendações devem apenas ser 

submetidas à autoridade competente para legislar sobre a respectiva matéria, a qual poderá a 

respeito, tomar a decisão que melhor convier.22 As convenções, são por isso mesmo, tratados 

                                                 
17 VON POTOBSKY, Geraldo. in DEVEALI, Mario L. (org.) Tratado de Derecho del Trabajo. Buenos Aires: 
La Ley, 1966. vol.5. p. 598. 
18 “A História da economia mundial desde a Revolução Industrial tem sido de acelerado progresso técnico, de 
contínuo mas irregular crescimento econômico, e de crescente ‘globalização’, ou seja, de uma divisão mundial 
cada vez mais elaborada e complexa de trabalho; uma rede cada vez maior de fluxos e intercâmbios que ligam as 
partes da economia mundial ao sistema global” HOBSBAWN, Eric. Era dos extremos - o breve século XX 
(1914-1991). São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.92 
19 Mas é de se notar que, no mesmo período, as demandas tecnológicas da guerra impulsionaram, sobretudo na 
Inglaterra e EUA, uma revolução tecnológica que se faria sentir no pós-guerra. ibidem. p. 260. 
20 São órgãos da OIT: A Conferência Internacional do Trabalho; o Conselho de Administração e a Repartição 
Internacional do Trabalho. 
21 Os países que compõe o quadro da ONU fazem automaticamente parte da OIT. Cf. Arion Sayão Romita, notas 
de aula. Mestrado - UNIG, 2003. 
22 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000. p. 174. 
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multilaterais que devem ser ratificados pelos Estados-membros, conforme previsto no direito 

interno de cada um deles. As recomendações não exigem uma ratificação formal porque elas 

apenas orientam a formulação de uma política legislativa.23 

 Embora do ponto de vista internacional, a ratificação de uma convenção implique a 

obrigação do seu cumprimento24, a sua aplicação no direito interno comporta exames mais 

complexos. 

  

3. UM CONCEITO DE LIBERDADE SINDICAL 

 

Apresentada a concepção histórica e sua origem institucional na OIT, iniciamos 

propriamente a conceituação da liberdade sindical: 

A origem etimológica da palavra liberdade é do latim líber e equivale ao grego 

Ελεύθερη (eleutheria), adjetivo que significa “que pode dispor de sua pessoa. Que não está 

sujeito a algum senhor. Não ocupado, solto, descomedido, espontâneo”25 “livre, 

independente”.26 

O verbete liberdade no dicionário de política organizado por Norberto Bobbio foi 

cunhado por Felix Oppenheim, e assim comenta o termo: 

Utilizando o termo liberdade como marca registrada das preferências morais 

ou políticas de todos, o empenho de todos em buscar a liberdade será vão. 

Todos irão concordar que a liberdade é um bem supremo, porém sua 

concordância não passará disso.27  

 

Para Cesarino Júnior, a expressão liberdade sindical pode ser entendida sob diversas 

matizes. “A primeira é a liberdade de organizar sindicatos com inteira capacidade de 

representação sindical [...] outro significa a liberdade do trabalhador de sindicalizar-se ou não 

[...] Por fim, outro aspecto é o reconhecimento do direito de plena autodeterminação dos 

sindicatos, ou seja, a autonomia sindical.”28  

                                                 
23 Entendendo-se por política legislativa, de forma bem ampla, pois, também os interlocutores sociais, na 
celebração de acordos convenções coletivas, pactos sociais, contratos coletivos ou convênios, devem observar as 
recomendações da OIT. 
24 O que é minimizado pela ausência de sanção formal no caso de descumprimento. 
25 CUNHA, Antônio Geraldo da. Dicionário Etimológico da Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Lexikon, 
2007. p. 348. 
26 SARAIVA, F.R. dos Santos. Novíssimo Dicionário Latino-Portuguez. Rio de Janeiro: Livraria Garnier, nona 
edição, s/data. P.675. 
27 OPPENHEIM, Felix. In BOBBIO, Norberto (Org.) Dicionário de Política. Tradução por João Ferreira. 
Brasília: UNB, 2004. vol.2. p.719. 
28 Casarino Júnior apud RUPRECHT, Alfredo. Relações Coletivas de Trabalho. São Paulo: LTr, 1998. p.85. 
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Liberdade sindical, para Octavio Bueno Magano, se traduz como "o direito dos 

trabalhadores e empregadores de não sofrerem interferências nem dos poderes públicos nem 

uns em relação aos outros, no processo de se organizarem, bem como o de promoverem 

interesses próprios ou dos grupos a que pertençam". Após considerar alguns aspectos como, 

por exemplo, as faces positiva e negativa e individual e coletiva, afirma que a tradição de 

nosso direito é a de conceber a liberdade sindical em três dimensões: sindicalização livre, 

autonomia e pluralidade sindical.29  

Nesse sentido, encontramos Mozart Victor Russomano também afirmando que a 

liberdade sindical subdivide-se em três partes distintas e complementares, dando-nos a idéia 

de um perfeito triângulo jurídico, quais sejam: sindicalização livre, autonomia sindical e 

pluralidade sindical. Acrescenta o citado autor que "a liberdade sindical pressupõe a 

sindicalização livre, contra a sindicalização obrigatória; a autonomia sindical, contra o 

dirigismo sindical; a pluralidade sindical, contra a unicidade sindical".30 

  Süssekind adota, igualmente, a concepção de liberdade sindical fundamentada sob o 

prisma triangular: a) liberdade sindical coletiva, correspondendo ao direito dos grupos de 

empresários e de trabalhadores de constituir o sindicato de sua escolha, com a estruturação 

por eles escolhida; b) liberdade sindical individual, compreendendo o direito de cada 

trabalhador ou empresário de filiar-se ao sindicato que preferir e dele desligar-se; c) 

autonomia sindical, concernente à liberdade de organização interna e de funcionamento da 

associação sindical, além da faculdade de constituir federações e confederações.31  

  Roberto Norris leciona que  

No que concerne à liberdade sindical, deve-se partir do princípio de que não 

é o estado quem dá liberdade ao indivíduo, e sim o indivíduo – e o 

indivíduo precedeu ao Estado – é quem permite ao Estado regular-lhe o 

exercício da liberdade para que a convivência social seja possível.32 

 

                                                 
29 MAGANO, Octavio Bueno. Manual de direito do trabalho: direito coletivo do trabalho. 3ª ed., São Paulo: 
LTr, 1993. Fonte: Biblioteca Digital. ps. 27-29 
30 RUSSOMANO, Victor Mozart. Princípios gerais de direito sindical. 2ª ed., Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
p.65. 
31 SUSSEKIND, Arnaldo; MARANHÃO, Délio; VIANNA, Segadas. Instituições de direito do trabalho. São 
Paulo: LTr, 2003. ps. 1120-1121. 
32 NORRIS, Roberto. Contratos coletivos supranacionais de trabalho e a internacionalização das relações 
laborais no Mercosul. São Paulo: LTr, 1998. p.119. 
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O jurista francês Pascal Bathmanabane informa que “na linguagem jurídica, a o direito 

sindical  confunde-se com outro conceito: liberdade sindical. Nesse ponto podemos nos 

perguntar se os dois são sinônimos, complementares ou contrários.”33 

Siqueira Neto, ao abordar o tema, apresenta a liberdade sindical como sendo um 

direito público subjetivo de liberdade, compreendendo a consagração do livre direito de 

organizar atividades sindicais, sem interferências externas, além de objetivar a promoção dos 

interesses próprios dos representados, com a garantia contra atos anti-sindicais praticados em 

desfavor dos trabalhadores ou suas organizações em virtude de opção sindical.34 

  Amauri Mascaro, analisando a questão, esclarece que a matéria é tratada largamente 

pela doutrina, apresentando dois critérios de estudo: o metodológico e o conceitual. 

O critério metodológico compreende a exposição de todo direito sindical, desde suas 

origens até a estruturação sócio-jurídica contemporânea. Segundo o autor, consiste "no 

método epistemológico, de caráter didático e expositivo, do direito sindical e seus institutos". 

Por conseguinte, a liberdade sindical expressar-se-ia de acordo com o respectivo sistema 

jurídico que a garantiria ou não. 

Quanto ao critério conceitual, reside em determinar seu conteúdo e suas 

manifestações, bem como suas garantias, a fim de possibilitar aos sindicatos o cumprimento 

de seus objetivos maiores, sem limitações que resultem em seu aniquilamento. Em tal aspecto, 

deve-se verificar as dimensões da liberdade sindical. 

Esclarece Amauri Mascaro que, para alguns autores, a liberdade sindical é individual 

ou coletiva, reportando-se à pessoa singularmente considerada ou aos grupos profissionais. 

Enfatiza o fato de que em especial na doutrina italiana, a liberdade sindical apresenta-se como 

liberdade de organização sindical de administração dos sindicatos, de negociação, de filiação 

e auto-tutela dos grupos.35  

Contudo, Gino Giugni, ao discorrer sobre liberdade sindical, a reconhece na 

Constituição italiana, art. 39, § 1º, o qual preceitua: "A organização sindical é livre".36 

Para o mencionado autor, o direito de organizar-se livremente, sancionado no texto 

constitucional se explica em primeiro lugar como "direito subjetivo público de liberdade, no 

sentido de inibir o Estado de realizar atos que possam lesar o interesse tutelado". Assim, 

entende que a liberdade sindical deve ser vista sob dois ângulos: como liberdade perante o 

                                                 
33 BATHMANABANE, Pascal.  L´abus de Droit Syndical. Paris: Librairie Générale de Droit et de 
Jurisprudence, 2003. p. 9. 
34 SIQUEIRA NETO, José Francisco. Liberdade sindical e representação dos trabalhadores nos locais de 
trabalho. São Paulo: LTr, 2000. Fonte: Biblioteca Digital. p.85. 
35 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Direito Sindical. São Paulo: Saraiva, 1989. ps.113-114 
36 GIUGNI, Gino. Tendências do direito do trabalho contemporâneo. São Paulo: LTr, 1980. p.29. 
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Estado e com referência às relações interprivadas, ditas intersubjetivas, entre trabalhadores e 

empregadores.37  

Luisa Galantino, ao focalizar sua análise no modelo italiano, baseada no art. 39 do 

texto constitucional, reforça os seguintes pontos: a) liberdade do indivíduo e do grupo de 

originar a organização sindical; b) liberdade do indivíduo de aderir ou não à organização 

sindical, consubstanciando a liberdade chamada positiva e negativa.38  

  Nesse sentido, outros autores italianos como Giovanni Tarello entendem que, sobre o 

plano individual, pode-se revelar em primeiro lugar uma liberdade sindical positiva que se 

sustenta principalmente na liberdade do indivíduo de constituir um sindicato, de aderir ao 

mesmo, de recolher contribuições sindicais e de reunir-se em assembléias. Tal conteúdo 

positivo teria como fonte a Convenção n. 87 da OIT.39 

Em contrapartida, a liberdade sindical negativa, compreenderia a liberdade do 

trabalhador de não aderir ou de desistir do sindicato, tendo como fonte o art. 15, alínea a, do 

Estatuto dos Trabalhadores pertinente à legislação italiana.40  

  Giuliano Mazzoni, por sua vez, ao examinar a liberdade sindical no ordenamento 

jurídico italiano, enfoca os arts. 2, 18 e 39 do texto constitucional, além das Convenções 

Internacionais ns. 87 e 98, ratificadas pela Lei n. 367, de 23 de março de 1958. 

Depreende de sua análise o reconhecimento, pelo art. 2º da Constituição, da garantia 

da liberdade inviolável do homem, individualmente considerado e nas formações sociais, 

onde desenvolve sua personalidade. Entretanto, nos chama atenção para o fato de que tal 

norma deve ser interpretada em consonância com os arts. 18 e 39, pois o primeiro compreende 

o direito individual de associação sindical, e o segundo exalta novamente a liberdade de 

autodeterminação e de auto-organização do sindicato, ao declarar "l'organizzazione sindacale 

è libera".41 

  Krotoschin assinala diversos aspectos da liberdade sindical, dentre os quais os 

aspectos individual e coletivo. O primeiro diz respeito aos indivíduos, residindo na liberdade 

de constituir livremente associações profissionais e a elas filiar-se. O segundo aspecto 

consiste na autonomia de funcionamento das associações profissionais, seu livre exercício, 

bem como o cumprimento de suas atividades e programas de ação.42  

                                                 
37 GIUGNI, Gino. Direito sindical. São Paulo: LTr, 1991. p.47. Fonte: Biblioteca LTr Digital. 
38 GALANTINO, Luisa. Diritto sindacale. Torino: G. Giappichelle, 1994. p.2. 
39 TARELLO, Giovanni. Teorías e ideologías em El Derecho Sindical: La experiência italiana después de La 
Constituición. Tradução para o espanhol de José Luis Monereo Pérez. Granada: Comares, 2002. p.43 et seq. 
40 GALANTINO. Idem. ibidem. 
41 MAZZONI, Giuliano. Relações coletivas de trabalho. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1972. ps. 43-44. 
42 KROTOSCHIN, Ernesto. Manual de derecho del trabajo. 2ª ed., Buenos Aires: Depalma, 1975. ps.146-148 
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Na visão de Alfredo Ruprecht devemos classificar a liberdade sindical tendo em vista 

o indivíduo, o grupo profissional e o Estado. Sob o primeiro ângulo, apresenta-nos o direito 

de constituir sindicatos, de filiação e não filiação, de desligamento e de participação das 

atividades sindicais. No segundo ângulo refere-se à liberdade sindical coletiva, dividindo-a 

em dois grandes grupos: autonomia orgânica e autonomia de ação que se constituem, 

respectivamente, no direito de estruturação sem ingerência de terceiros e na capacidade de 

operar coletivamente, só limitada frente à liberdade de outros ou de uma lei do Estado. Por 

fim, de acordo com o último ângulo, com relação ao Estado, a associação profissional deve 

ficar totalmente imune a sua influência e ter plena autonomia para alcançar seus fins, sem 

contudo ferir a soberania, entendendo ser o Estado o único soberano.43  

Para Jean-Claude Javillier liberdade sindical corresponde ao elemento indispensável a 

todo sistema de relações profissionais entre empregadores e assalariados, assim como a toda 

democracia política. Entende necessário um criterioso estudo, destacando os seguintes 

elementos: individual (liberdade de aderir) e coletivo (de agrupar-se); positivo (ser membro) e 

negativo (não o ser). 

Assevera Javillier que, ademais, que a liberdade sindical condiciona outras liberdades 

e direitos fundamentais como, por exemplo, o direito à negociação coletiva, e, em parte, o 

direito à greve, tratando-se, assim, de uma "liberdade-condição". Acrescenta, por fim, que 

sem a liberdade sindical vários elementos do sistema de relações profissionais constituiriam 

regras desprovidas de qualquer praticidade.44  

Assim, segundo Zoraide Amaral para que haja liberdade é necessário que haja um 

mínimo de coação, por meio de norma, moral e legítima, no sentido de que seja consentida 

por aqueles cuja liberdade restringe.45 

Certo que não se pode confundir liberdade com pluralidade sindical, sendo esta parte 

daquela, e apresentadas estas definições, representativas de doutrinadores de escol, 

oferecemos conceito diverso, contudo revestido de lógica cognitiva, que nos permite resumir 

os diversos fundamentos existentes sobre a matéria:  

Liberdade sindical é o direito fundamental subjetivo público garantido aos indivíduos, 

que, lato sensu, representa as liberdades públicas positivas e negativas – ou não-liberdades - 

                                                 
43 RUPRECHT, Alfredo. Relações Coletivas de Trabalho. Traduzido por Edilson Alckmin Cunha. São Paulo: 
LTr, 1995. ps. 78-81. 
44 JAVILLIER, Jean-Claude. Manual de direito do trabalho. Traduzido por Rita Asdine Bozaciyan. São Paulo: 
LTr, 1988. p.148. 
45 SOUZA, Zoraide Amaral de. A Associação Sindical no Sistema das Liberdades Públicas. São Paulo: LTr, 
2008. p. 44. 

5396



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

respectivamente no que se refere à pluralidade sindical, aos direitos de associação dos 

trabalhadores e a autonomia dos sindicatos.  

 

4. OS TRATADOS INTERNACIONAIS E A CONVENÇÃO N.87 DA OIT 

 

 Com relação à inserção de tratados internacionais, no caso em questão, das 

convenções da OIT, deve-se ressaltar que não cabe dúvida com relação à natureza jurídica de 

direitos humanos dos instrumentos normativos internacionais sobre a matéria juslaboral. 

Desta forma, toma-se a interpretação do art.5º, §3º, considerando que, uma vez promulgada 

deve ser recepcionada pelo ordenamento jurídico com força de emenda constitucional. 46  

 Não obstante, temos vivido a contradição entre a presença dos Estados nacionais e a 

criação das comunidades ou das integrações supranacionais, exigindo esforço de integração 

dos vários Estados a partir de eixos e princípios que decorrem de normas internacionais. A 

revalorização destas normas internacionais impõe uma melhor valorização interna destes 

tratados e convenções. Neste sentido há de se buscar, progressivamente, dar maior 

importância, no direito interno, às convenções internacionais da OIT, fazendo-as aplicar com 

plena eficácia normativa. 

 No campo da liberdade sindical, há várias convenções e recomendações da OIT, sendo 

a mais importante a Convenção n. 87, ainda não ratificada pelo Brasil47. 

 Podemos estabelecer uma síntese das principais normas editadas pela OIT em matéria 

de organização sindical48: 1) Convenções
49

: n.11/21 - direito de associação e coalizão aos 

trabalhadores de agricultura (122 ratificações)50; n. 87/48 - liberdade sindical e a proteção ao 

                                                 
46 “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais.”  
47 Em 1949, o então Presidente da República, Eurico Gaspar Dutra, encaminhou ao Congresso Nacional o texto 
da Convenção n. 87 da OIT para aprovação. Daquela data até 1966, não houve notícia de tramitação do projeto. 
Em 9 de agosto de 1966, a matéria foi distribuída para a Comissão de Relações Exteriores da Câmara, para 
parecer. Sucessivos pedidos de parecer se seguiram até que, em 1981, o então Deputado Célio Borja anotou voto 
em separado a favor da aprovação da Convenção n. 87, entendendo que “dela dependerá, num processo de 
causação circular, a liberdade política e econômica”. Nesse período, recebeu votos e pareceres, entendendo 
inconveniente a aprovação da Convenção n. 87. Em 1984, o tema voltou ao debate, com parecer favorável para a 
sua aprovação na Comissão de Relações Exteriores, tendo sido aprovada em 20 de junho de 1984. Também a 
Comissão de Trabalho e Legislação Social da Câmara, em sessão realizada em 15 de agosto de 1984 aprovou o 
seu texto. No entanto, não houve motivação política suficiente para a sua inclusão em Plenário, não tendo os 
próprios sindicatos, na época, se esforçado pela sua efetiva aprovação. 
48 Consideradas as ratificações até o ano 2010. Disponível em www.ilo.org 
49 número e ano 
50 Ratificada pelo Brasil em 24.04.1957 com Decreto de promulgação n.41721, de 25.06.57 
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direito sindical (150 ratificações)51; n. 98/49 - aplicação dos princípios do direito de 

sindicalização e de negociação coletiva (160 ratificações)52; n. 135/71 - proteção e facilidades 

aos representantes dos trabalhadores (83 ratificações)53; n. 141/75 - organização de 

trabalhadores rurais e seu papel no desenvolvimento econômico e social (40 ratificações)54; n. 

154/81 - sobre negociação coletiva (40 ratificações)55. II) Recomendações: n. 143 - proteção e 

facilidades para os representantes de trabalhadores na empresa; n. 149 - sobre as organizações 

de trabalhadores rurais; n. 159 - procedimentos sobre a definição e as condições de trabalho 

na administração pública; n. 163 - sobre negociação coletiva.56 

 É de se destacar que o Brasil não ratificou a Convenção n. 87 e, no conjunto dos países 

do Mercosul, a Argentina tem ratificada a Convenção desde 19.01.1960; o Uruguai, desde 

18.03.1954, e o Paraguai desde 28.06.1962. Nas Américas Latina e Central, ratificaram as 

convenções n.87 e 98, países como:57 Antígua e Barbuda; Bahamas; Barbados; Belize; 

Bolívia; Chile; Colômbia; Costa Rica; Cuba; Dominica; El  Salvador; Equador; Guatemala; 

Guiana; Haiti; Honduras; Jamaica; Nicarágua; Panamá; Paraguai; Peru; República 

Dominicana; Suriname; Trinidad e Tobago e Venezuela. 

 Curiosamente, o Brasil ratificou a Convenção n.98/49, que complementa a Convenção 

n.87/48. Para Arnaldo Süssekind, enquanto esta objetiva garantir a liberdade sindical diante 

dos poderes públicos, a primeira tem por finalidade proteger os direitos sindicais dos 

trabalhadores em relação aos respectivos empregadores e suas organizações, assegurar a 

independência das associações de trabalhadores em face dos empregadores, e vice-versa, e 

bem assim, fomentar a negociação coletiva como solução ideal para os conflitos coletivos de 

trabalho.58  

 Em nota explicativa, embora as Convenções n.87 e a n.98 sejam considerados 

diplomas complementares, alguns países ratificaram a primeira e não a segunda: Canadá, 

                                                 
51 Convenção ainda não ratificada pelo Brasil. Número de ratificações atualizado em junho de 2010 (Congresso 
Internacional da OIT) 
52 Ratificada pelo Brasil em 18.11.52 com Decreto de promulgação n. 33.196 de 18.11.53.  
53 Ratificada pelo Brasil em 18.5.90 com Decreto de promulgação n. 131 de 22.5.91. 
54 Ratificada pelo Brasil em 27.9.94 com Decreto de Promulgação n. 1703 de 17.12.95. 
55 Ratificada pelo Brasil em 10.7.92, Decreto Legislativo n. 22 de 12.5.92. 
56 SÜSSEKIND, Arnaldo. Direito Internacional do Trabalho. São Paulo: LTr, 2000. Anexos.  
57 Antígua e Barbuda (02.02.1983); Bahamas (14.06.2001-25.05.1976); Barbados (08.05.1967); Belize 
(15.12.1983); Bolívia (14.01.1965-15.11.1973); Chile (01.02.1999); Colômbia (16.11.1976; Costa Rica 
(02.06.1960); Cuba (25.06.1952-29.04.1952); Dominica (28.02.1983); El Salvador (06.09.2006); Equador 
(29.05.1967-28.05.1959); Guatemala (13.02.1952); Guiana (25.09.1967- 08.06.1966); Haiti (05.06.1979-
12.04.1957); Honduras (27.06.1956); Jamaica (26.12.1962); Nicarágua (31.10.1967); Panamá (03.06.1958-
16.05.1966); Paraguai (28.06.1962-21.03.1966); Peru (02.03.1960-13.03.1964); República Dominicana 
(05.12.1956-22.09.1953); Suriname (15.06.1976-05.06.1996); Trinidad e Tobago (24.05.1963) e Venezuela 
(20.09.1982-19.12.1968). 
58 ibidem. p. 344 
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México e Mianmar. Em contrapartida, outros ratificaram a n.98 e não a n.87: Brasil, Iraque, 

Jordânia, Líbano, Malásia, Nepal, Nova Zelândia, Quênia, Singapura, Sudão e Uzbequistão.59 

 Mesmo países recém-saídos de conflitos civis, ou mesmo oriundos de regimes 

autoritários como os do leste europeu, já se posicionam em consonância com o princípio da 

liberdade sindical, podendo citar: África do Sul, Albânia, Azerbaijão, Bósnia e Herzegovina, 

Croácia, Eslováquia, Eslovênia, Estônia, Geórgia, Cazaquistão, Letônia, Lituânia, Moldávia, 

Quirguistão, Ruanda, Rússia, Timor Leste, Turcomenistão e Ucrânia, entre outros.60 

As normas internacionais da OIT, no campo da organização sindical e especialmente 

para a consecução da liberdade sindical, estão voltadas basicamente para: a) assegurar a 

trabalhadores e empregadores o direito de constituir, sem prévia autorização, organizações de 

sua própria escolha; b) o direito das organizações de elaborar os seus estatutos e regimentos, 

eleger livremente os seus representantes, organizar a sua administração interna e o seu plano 

de ação; c) liberdade de funcionamento das organizações com a abstenção de intervenção das 

autoridades públicas no sentido de limitar a liberdade sindical ou cercear o seu exercício 

legal; d) garantia contra dissolução ou suspensão por autoridade administrativa; e) garantia de 

constituição de federações, confederações e filiações internacionais; f) proteção contra atos de 

discriminação anti-sindical; g) proteção contra atos de ingerência; h) proteção aos direitos 

sindicais e sua relação com as liberdades públicas. 

 

CONCLUSÃO 

  

À guisa de conclusão, pode-se observar deste ensaio que mesmo países recém-saídos 

de guerras civis ou movimentos separatistas já puderam perceber a cristalina verdade que aos 

olhos de todos salta: não existe Estado Democrático sem pleno exercício das liberdades 

individuais e públicas. A Liberdade Sindical, em sua completude se constitui em liberdade de 

associação, autonomia sindical e pluralidade sindical. Esta última, vedada no ordenamento 

constitucional brasileiro apresenta-se como contramão do resto do mundo. A verve 

corporativista herdada do Estado Novo de Vargas ainda impregna toda a estrutura 

                                                 
59 FRANCO FILHO, Georgenor de Souza. Liberdade Sindical e Direito de Greve no Direito Comparado - 
Lineamentos. São Paulo: LTr, 1992. p. 33. Informações atualizadas em 20.06.2010 no site www.ilo.org, na base 
de dados ilolex. 
60 A listagem completa e atualizada dos países que ratificaram as duas convenções (87 e 98) da OIT encontra-se 
no ANEXO A. 
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organizacional brasileira. Neste contexto, é impeditivo da adoção de uma plena liberdade, 

igualmente, um sistema legal como o nosso, por proibir a criação de mais de um sindicato da 

mesma categoria na mesma base territorial, uma vez que a autonomia coletiva, tenha como 

pressuposto, o direito da livre criação de entidades sindicais, em qualquer grau ou de qualquer 

tipo, mediante a iniciativa dos próprios interessados. 

Daí, a proposição de extinção das regras legais pertinentes ao princípio de unicidade 

sindical por meio da revogação do inciso II do art.8º da Lei Maior, para facultar a pluralidade 

sindical e dar lugar, voluntariamente, pela composição espontânea dos interesses, fruto de 

maturidade, à unidade de representação sindical, permitindo, inclusive, a permanência da 

atual configuração das entidades existentes. Por conseguinte, as federações e confederações 

atuais seriam preservadas. Contudo, abrir-se-ia a possibilidade de sua livre constituição ao se 

extinguir a hierarquia verticalizada do sistema confederativo. 

Sustentamos a possibilidade da unidade na pluralidade, como concertação possível 

dentro da realidade jurídico-brasileira, pela qual a regra da unidade de representação, 

defluiria, naturalmente, alcançada de forma gradual, pela vontade das partes: o sindicato 

espontaneamente desejado. Entretanto, seria possível a criação de outras entidades, as quais 

disputariam filiados em uma mesma base territorial, não mais afetos ao conceito de categoria, 

estimulando a sadia concorrência e gozando os atores de plena autonomia sindical.  

Em face desse paradoxo, defendemos a faculdade do pluralismo sindical com a 

revogação do inciso II do art. 8º da Lei Maior, eliminando também os óbices para a criação 

das centrais. Muito embora tenha restado demonstrado que sequer as próprias centrais 

desejam de forma unânime a adoção da plena liberdade, no caso específico, da pluralidade. 

Critérios de representatividade, procedimentos sobre registro, conflitos de 

representatividade sindical pertinentes às centrais já existentes ou a serem criadas também 

seriam discutidos na fase de transição já aventada. Todavia, sugerimos uma interessante 
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alternativa pertinente à questão da representatividade com relação ao número de associados 

versus a abrangência de alguns setores da economia.  

Ao finalizar, analisamos algumas perspectivas do sindicalismo nos âmbitos 

internacional e nacional, em face do mundo globalizado, trazendo inúmeros desafios ligados 

ao aumento do desemprego estrutural, agravado pela automação tecnológica e o conseqüente 

enfraquecimento dos entes sindicais, com a efetiva redução das filiações, com as 

terceirizações empresariais e a Internet, as quais refletem, sobremaneira, nas relações 

coletivas de trabalho. 

Com efeito, tais alternativas no âmbito nacional, estão intrinsicamente ligados, às 

propostas sindicais apresentadas, ao traçar um novo perfil do sindicalismo brasileiro, a fim de 

serem colhidos subsídios para seu processo de modernização estrutural. 

 Por fim, o nosso suposto “mundo novo” esbarra nos limites do real: os sindicatos 

talvez não queiram e nem precisem exclusivamente de liberdade. Eles querem e precisam 

muito de poder. E para construir este poder, têm como desafio, educar, organizar, mobilizar a 

maioria dos integrantes do grupo a compartilhar a contestação ao capital. É o trabalhador 

coletivo que vai se impor pela força às classes dominantes, visando conquistar novas 

vantagens, ou seja, tomando pela força uma parcela maior do produto social. 

 Depois de tantos anos de devastação causada pelo neoliberalismo, urge a defesa dos 

interesses dos trabalhadores, como instrumentos de obtenção do verdadeiro objetivo do 

direito: atingir o estado de paz social. 
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ANEXO A 

 

 

 
Convenção N.87 Convenção N.98 

(Fonte: ILOLEX - 20. 6. 2010) 

País Data de Ratificação Data de Ratificação 

África do Sul 19.02.1996 19.02.1996 

Albânia 03.06.1957 03.06.1957 

Alemanha 20.03.1957 08.06.1956 

Angola 13.06.2001 04.06.1976 

Antigua e Barbudas 02.02.1983 02.02.1983 

Argélia 19.10.1962 19.10.1962 

Argentina 18.01.1960 24.06.1956 

Armênia 02.01.2006 12.11.2003 

Austrália 28.02.1973 28.02.1973 

Áustria 18.10.1950 10.11.1951 

Azerbaijão 19.05.1992 19.05.1992 

Bahamas 14.06.2001 25.05.1976 

Bangladesh 22.06.1972 22.06.1972 

Barbados 08.05.1967 08.05.1967 

Belarus 06.11.1956 06.11.1956 

Bélgica 23.10.1951 10.12.1953 

Belize 15.12.1983 15.12.1983 

Benin 12.12.1960 16.05.1968 

Bolívia 14.01.1965 15.11.1973 

Bósnia e Herzegovina 02.06.1993 02.02.1993 

Botsuana 22.12.1997 22.12.1997 

Brasil  NÃO RATIFICADO 18.11.1952 

Bulgária 08.06.1959 08.06.1959 

Burkina Faso 21.11.1960 16.04.1962 

Burundi 25.06.1993 10.10.1997 

Cabo Verde 01.02.1999 03.04.1979 

Camarões 07.06.1960 03.09.1962 

Camboja 23.08.1999 23.08.1999 

Canadá 23.03.1972 NÃO RATIFICADO 

Chade 10.11.1960 08.06.1961 

Chile 01.02.1999 01.02.1999 

Chipre 24.05.1966 24.05.1966 
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Colômbia 16.11.1976 16.11.1976 

Congo 10.11.1960 26.11.1999 

Costa do Marfim 21.11.1960 05.05.1961 

Costa Rica 02.06.1960 02.06.1960 

Croácia 08.10.1991 08.10.1991 

Cuba 25.06.1952 29.04.1952 

Dinamarca 13.06.1951 15.08.1955 

Djibuti 03.08.1978 03.08.1978 

Dominica 28.02.1983 28.02.1983 

Egito 06.11.1957 03.07.1954 

El Salvador 06.09.2006 06.09.2006 

Espanha 24.04.1977 20.04.1977 

Equador 29.05.1967 28.05.1959 

Eritréia 22.02.2000 22.02.2000 

Eslováquia 01.01.1993 01.01.1993 

Eslovênia 29.05.1992 29.05.1992 

Estônia 22.03.1994 23.03.1994 

Etiópia 04.06.1963 04.06.1963 

Filipinas 29.12.1953 29.12.1953 

Finlândia 20.01.1950 22.12.1951 

França 28.06.1951 26.10.1951 

Gabão 14.10.1960 29.05.1961 

Gana 02.06.1965 02.07.1959 

Geórgia 03.08.1999 22.06.1993 

Granada 25.10.1994 09.07.1979 

Grécia 30.03.1962 30.03.1962 

Guatemala 13.02.1952 13.02.1952 

Guiana 25.09.1967 08.06.1966 

Guiné 21.01.1959 26.03.1959 

Guiné Equatorial  13.08.2001 13.08.2001 

Guiné-Bissau  NÃO RATIFICADO 21.02.1977 

Haiti 05.06.1979 12.04.1957 

Holanda 07.03.1950 22.12.1993 

Honduras 27.06.1956 27.06.1956 

Hungria 06.06.1957 06.06.1957 

Ilhas Comores 23.10.1978 23.10.1978 

Ilhas Fiji 17.04.2002 14.04.1979 

Ilhas Maurício 01.04.2005 02.12.1969 

Ilhas Seicheles 06.02.1978 04.10.1999 
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Indonésia 09.06.1998 15.07.1957 

Iraque NÃO RATIFICADO  27.11.1962 

Irlanda 04.06.1955 04.06.1955 

Islândia 18.08.1950 15.07.1952 

Israel 28.01.1957 28.01.1957 

Itália 13.05.1958 13.05.1958 

Jamaica 26.12.1962 26.12.1962 

Japão 14.06.1965 20.10.1953 

Jordânia  NÃO RATIFICADO 12.02.1968 

Kazakistão 13.12.2000 18.05.2001 

Kiribati 03.02.2000 03.02.2000 

Kuait 21.06.1961 09.08.2007 

Lesoto 31.10.1966 31.10.1966 

Letônia 27.01.1992 27.01.1992 

Líbano NÃO RATIFICADO  01.06.1977 

Libéria 25.05.1962 25.05.1962 

Líbia 04.10.2000 20.06.1962 

Lituânia 26.09.1994 26.09.1994 

Luxemburgo 13.03.1958 03.03.1958 

Macedônia 18.11.1991 17.11.1991 

Madagascar 01.11.1960 03.06.1998 

Malásia  NÃO RATIFICADO 05.06.1961 

Malaui 19.11.1999 22.03.1965 

Mali 22.06.1960 02.03.1964 

Malta 04.01.1965 04.01.1965 

Marrocos  NÃO RATIFICADO 20.05.1957 

Mauritânia 20.06.1968 03.12.2001 

México 01.04.1950 NÃO RATIFICADO 

Mianmar 04.03.1955 NÃO RATIFICADO 

Moçambique 23.12.1996 23.12.1996 

Moldávia 12.08.1996 12.08.1996 

Mongólia 03.06.1969 03.06.1969 

Montenegro 03.06.2006 03.06.2006 

Namíbia 03.01.1995 03.01.1995 

Nepal NÃO RATIFICADO  11.11.1996 

Nicarágua 31.10.1967 31.10.1967 

Níger 27.02.1961 23.03.1962 

Nigéria 17.10.1950 17.10.1960 

Noruega 04.04.1949 17.02.1955 
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Nova Zelândia NÃO RATIFICADO  09.06.2003 

Panamá 03.06.1958 16.05.1966 

Papua Nova Guiné 02.06.2000 01.05.1976 

Paquistão 14.02.1951 26.05.1952 

Paraguai 28.06.1962 21.03.1966 

Peru 02.03.1960 13.03.1964 

Polônia 25.02.1957 25.02.1957 

Portugal 14.10.1977 01.07.1964 

Quênia  NÃO RATIFICADO 13.01.1964 

Quirguistão 30.03.1992 31.03.1997 

Reino Unido 27.06.1949 30.06.1950 

Rep. Dem. do Congo 20.06.2001 16.06.1969 

Rep. Centro-Africana 27.10.1960 09.06.1964 

República Dominicana 05.12.1956 22.09.1953 

Republica Tcheca 01.01.1993 01.01.1993 

Romênia 28.05.1957 26.11.1958 

Ruanda 08.11.1981 08.11.1988 

Rússia 10.08.1956 10.08.1956 

Samoa 30.06.2008 30.06.2000 

São Marino 19.12.1986 19.12.1986 

Santa Lucia 14.05.1980 14.05.1980 

São Cristóvão e Neves 25.08.2000 04.09.2000 

São Tomé e Príncipe 17.06.1992 17.06.1992 

São Vicente e Granadinas 09.11.2001 21.10.1998 

Senegal 04.11.1960 28.07.1961 

Serra Leoa 15.06.1961 13.06.1961 

Sérvia 24.11.2000 24.11.2000 

Singapura  NÃO RATIFICADO 25.10.1965 

Síria 26.07.1960 07.06.1957 

Sri Lanka 15.09.1995 13.12.1972 

Suazilândia 26.04.1978 26.04.1978 

Sudão  NÃO RATIFICADO 18.06.1957 

Suécia 25.11.1949 18.07.1950 

Suíça 25.03.1975 17.08.1999 

Suriname 15.06.1976 05.06.1996 

Tadjiquistão 26.11.1993 26.11.1993 

Tanzânia  18.04.2000 30.01.1962 

Timor-Leste 16.06.2009 16.06.2009 

Togo 07.06.1960 08.11.1983 
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Trinidad e Tobago 24.05.1963 24.05.1963 

Tunísia 18.06.1957 15.05.1957 

Turcomenistão 15.05.1997 15.05.1997 

Turquia 12.07.1993 23.01.1952 

Ucrânia 14.09.1956 14.09.1956 

Uganda 02.06.2005 04.06.1963 

Uruguai 18.03.1954 18.03.1954 

Uzbequistão  NÃO RATIFICADO 13.07.1992 

Vanuatu 28.08.2006 28.08.2006 

Venezuela 20.09.1982 19.12.1968 

Yêmen 29.07.1976 14.04.1969 

Zâmbia 04.09.2000 04.09.2000 

Zimbábue 09.04.2003 27.08.1991 

 Ratificações: 150 Ratificações: 160 
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RESUMO: No texto subseqüente, intenta-se contribuir para a hermenêutica dos tratados 
internacionais de direitos humanos, tendo-se como enfoque privilegiado a novidade 
introduzida pela Emenda Constitucional nº 45, que inseriu o § 3º no artigo 5º da Constituição 
da República. Preliminarmente, optou-se pela análise acerca da constitucionalidade da 
proposta inovadora elaborada pelo legislador derivado. Em seguida, aborda-se o impacto 
(aspectos positivos e negativos) do novo dispositivo no ordenamento jurídico pátrio, bem 
como a celeuma gerada em torno dos tratados internacionais de direitos humanos já 
ratificados pelo Estado brasileiro. Por fim, a pesquisa aborda a crise da hermenêutica jurídica 
brasileira, com enfoque especial sobre a postura do Supremo Tribunal Federal que, por sua 
vez, ainda atrelado a um formalismo jurídico, interpreta os tratados de direitos humanos de 
maneira inadequada. 

ABSTRACT: In the subsequent text, one intends to contribute for the hermeneutic of the 
internationals treaties of the human rights, one having as privileged subject the newness 
introduced by the Constitutional Amendment nº 45, that inserted the § 3º in the article 5º of 
the Federal Constitution. Preliminarily, one has opted by the analysis regarding the 
constitucionality of the innovative proposal elaborated by the secondary legislator. 
Afterwards, one approaches the impact (positives and negatives aspects) of the new disposing 
in the paternal legal ordainment, as well as a clamour generated around the internationals 
treaties of the human rights already ratified by the Brazilian State. At last, the research 
approaches the crisis of the Brazilian legal hermeneutic, with special approach about the 
posture of  Federal Tribunal Supreme, which it is, linked yet to a legal formalism, interpretes 
the treatments of the human rights improperly. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tratados Internacionais de Direitos Humanos; Direito Constitucional Internacional; 
Hermenêutica Jurídica. 

KEY-WORDS: Internationals Treaties of the Human Rights - International Constitutional Law – Legal 
Hermeneutic.   

1. INTRODUÇÃO 
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A intenção que se apresenta, neste texto, é a de se discutir a situação da aplicação de 

um dos instrumentos inseridos no ordenamento jurídico brasileiro, pela Constituição de 1988, 

que assegura, numa perspectiva aberta para a comunidade internacional, os direitos 

fundamentais previstos nos tratados internacionais de direitos humanos. 

O enfoque que se dá, portanto, à questão dos tratados internacionais de direitos 

humanos serve de base para a afirmação da necessidade de uma nova hermenêutica jurídica 

capaz de contribuir para a abertura de uma clareira na dogmática jurídica brasileira, com o 

intuito de redimensioná-la e adequá-la ao projeto de transformação, respeitando-se as 

limitações do campo jurídico, da realidade social brasileira, tendo em vista que a figura dos 

tratados de direitos humanos expande as possibilidades jurídicas da afirmação de um dos 

fundamentos do Estado Democrático de Direito brasileiro – ao lado da democracia –, os 

direitos fundamentais.  

Em outras palavras, o principal foco da pesquisa, ora materializada neste artigo, não 

é a afirmação dos tratados internacionais de direitos humanos a partir deste novo ramo do 

Direito Internacional – Direito Internacional dos Direitos Humanos (DIDH) – em si, mas a 

relação deste com o ordenamento jurídico interno brasileiro, a partir, especialmente, das 

perspectivas abertas pela Constituição Federal de 1988 (mais especificamente pelos §§ 2º e 3º, 

do artigo 5º) e as possibilidades hermenêuticas geradas com esses textos.  

Sabe-se que a principal proposta do DIDH é, além de promover uma 

integração/interação com as ordens jurídicas internas dos Estados, expandir/estender as 

possibilidades de discussões e defesas dos direitos humanos assegurados normativamente nos 

documentos internacionais. Contudo, no presente texto, busca-se delimitar a discussão ao 

âmbito da aplicação intra-estatal dos direitos fundamentais, cujo rol se amplia com a extensão 

sugerida pela Constituição de 1988. 

Em virtude dessa ampliação material, interessa, para o desenrolar desta pesquisa, a 

força jurídica atribuída aos tratados internacionais de direitos humanos, o impacto deles no 

ordenamento jurídico e alguns problemas em relação à postura hermenêutica do intérprete 

brasileiro, em especial do Supremo Tribunal Federal. Com esses ingredientes, apresentar-se-á, 

na seqüência, uma crítica hermenêutica à manutenção de posturas incondizentes com o 

projeto constitucional substancialista, inaugurado a partir de 1988. Todavia, antes de se 

adentrar nessas discussões, é válido situar os tratados internacionais de direitos humanos sob a 
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ótica de um novo ramo do Direito Internacional Público: o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos (DIDH), sua “construção” e os desafios para a sua “sedimentação” a partir da 

absorção de seu discurso pelos Estados. 

2. A IMPLEMENTAÇÃO DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE DIREITOS 
HUMANOS  

Sobre os tratados internacionais, sintetizadamente, pode-se afirmar que eles se 

constituem como a principal fonte do Direito Internacional, sendo, na verdade, um termo 

genérico, usado para incluir as convenções, os acordos, os protocolos e a troca de 

instrumentos – cujas análises não parecem necessárias para o desenvolvimento do tema 

proposto. Assim, sinteticamente, pode-se dizer que o Tratado Internacional implica numa 

aproximação, num acordo entre Estados, sob a regulação do Direito Internacional e na forma 

escrita. É válido notar também, segundo as Convenções de Viena de 1969 e 1986, que outros 

sujeitos do direito internacional podem firmar tratados. 

Partindo-se do conceito relacionado à relação entre Estados nacionais, enumeram-se 

algumas regras gerais fundamentais sobre os tratados: a) os tratados internacionais só se 

aplicam aos Estados-partes, ou seja, aos Estados que expressamente consentiram com sua 

adoção; b) os tratados são, por excelência, expressão de consenso, o que é a única forma de se 

criarem obrigações legais entre os Estados Soberanos. A exigência de consenso é prevista 

pelo art. 52 da Convenção de Viena, quando dispõe que o tratado será nulo se a sua aprovação 

for obtida mediante ameaça ou uso da força, em violação aos princípios de Direito 

Internacional consagrados pela Carta da ONU. 

Além disso, é importante mencionar que ao Estado-parte assegura-se a formulação 

de reservas ao tratado, a fim de se facilitar a adesão de um maior número de Estados. Essas 

reservas comportam algumas exceções previstas pelo art. 19 da Convenção de Viena de 1969, 

que prescreve que um Estado poderá formular reservas no momento de assinar, ratificar, 

aceitar ou aprovar um tratado ou de aderir a ele, a menos que ocorra uma das seguintes 

hipóteses: a) a reserva esteja proibida pelo tratado; b) o tratado disponha que possam ser feitas 

apenas determinadas reservas e dentre as quais não figure a reserva de que se trate; ou c) nos 

casos previstos nas alíneas ‘a’ e ‘b’, a reserva seja incompatível com o objeto e o fim do 

tratado.  

5411



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Todavia, desde já, anuncia-se a especialidade que se deve dispensar aos tratados 

internacionais de direitos humanos em seu processo legislativo, no qual as reservas a esses 

tratados devem se manter apenas em um mínimo necessário. Assim, não obstante os preceitos 

clássicos sobre reservas a tratados multilaterais se aplicarem em meio à predominância nestes 

últimos do princípio da reciprocidade no Direito Internacional, “ocorre que, nos tratados de 

proteção dos direitos humanos, o princípio da reciprocidade, ainda que não tenha 

desaparecido totalmente, deixa de ser predominante e cede terreno para a noção de ‘garantia 

coletiva’.”(CANÇADO TRINDADE, 1191, p. 22). Como exemplo disso, alude-se que: 

Reserva incompatível com o objeto e o propósito de um tratado de 
proteção dos direitos humanos seria, por exemplo, uma reserva que pretendesse 
permitir de um Estado Parte a suspensão de um dos direitos fundamentais que não 
admitem derrogação (mas em princípio não necessariamente uma que visasse 
restringir alguns aspectos de um direito inderrogável sem privar o direito em seu 
todo de seu propósito básico), conforme indicado pela Corte Interamericana de 
Direitos Humanos no Parecer de 1983 sobre as restrições à Pena de Morte.  
Advertiu a Corte Interamericana neste último que a questão do valor recíproco das 
reservas ‘não é plenamente aplicável no âmbito dos direitos humanos’, em que a 
própria interpretação da reserva deve dar-se à luz do objeto e propósito dos tratados 
em questão – a proteção dos direitos fundamentais dos seres humanos (...) –, não 
podendo permanecer o Estado como árbitro único e final do cumprimento de suas 
próprias obrigações internacionais em todas as matérias vinculadas às 
reservas.(CANÇADO TRINDADE, 1991, p. 23) 

Essa necessária alusão à questão das reservas nos tratados internacionais de direitos 

humanos serve para demonstrar o tratamento diferenciado que tais instrumentos devem 

receber já em sua recepção. Por isso, apesar de o tema ora enfocado delimitar-se à aplicação 

desses instrumentos, entende-se a importância de tal ressalva sobre o processo legislativo dos 

tratados. 

“Em geral, o processo de formação dos tratados tem início com os atos de 

negociação, conclusão e assinatura do tratado, que são da competência do Órgão do Poder 

Executivo” (PIOVESAN, 2000, p. 68). A assinatura do tratado, via de regra, indica tão 

somente que o tratado é autêntico e definitivo, devendo, a partir daí, ser submetido à 

apreciação e aprovação do Poder Legislativo. Após a aprovação, há o ato de ratificação do 

tratado pelo Poder Executivo, significando, com isso, que o Estado está obrigado a ele. Este 

processo desenvolvido entre o Executivo e o Legislativo caracteriza o chamado ato 

administrativo complexo (que resultam da vontade de Órgãos diferentes). 

No que concerne aos tratados internacionais de direitos humanos, afirma-se que esses 

“têm como fonte um campo do Direito extremamente recente, denominado ‘Direito 

Internacional dos Direitos Humanos’, que é o Direito do pós-guerra, nascido como resposta às 

atrocidades e aos horrores cometidos pelo nazismo” (PIOVESAN, 1998, p. 22). Na verdade, 
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este foi o “estopim” para a gênese do Direito Internacional dos Direitos Humanos, que já 

vinha se desenhando, principalmente, a partir da intensificação da internacionalização da 

defesa de Direitos Humanos por meio de tratados internacionais, conforme se depreende da 

síntese histórica apresentada mais à frente. 

O pós-guerra significa, na história dos direitos humanos, a grande transição. Com ele 

nasce o grande esforço de reconstrução de uma plataforma comum de ação no que tange aos 

direitos do homem, na qual tem-se por objetivo a ruptura com a visão jusnaturalista “clássica” 

que acreditava que, por ser pessoa, o indivíduo teria direitos independentemente de sua raça, 

cor, nacionalidade condição social, religião. A partir da 2ª Guerra Mundial, inicia-se, 

portanto, um movimento tendente a resgatar esse jusnaturalismo, mas desta vez servindo-se 

de instrumentos do positivismo jurídico. Em suma, intensifica-se a produção legislativa 

internacional sobre direitos humanos e, também, o movimento de constitucionalização dessas 

normas supranacionais. A preocupação do Direito Internacional com o homem, que passa a 

figurar como pessoa internacional, dá-se, basicamente, por dois motivos: (a) a dignidade 

humana, que leva a ordem jurídica internacional a lhe reconhecer direitos fundamentais e 

procurar protegê-los e (b) a noção de Direito, obra do homem para o homem (MELLO, 2000, 

p. 766). 

Além do reconhecimento histórico da posição do ser humano, Cançado Trindade 

acrescenta outro fator determinante da posição dos indivíduos em um sistema de proteção 

internacional, sugerido a partir do DIDH, que se encontra no reconhecimento de sua 

capacidade processual, isto é, no seu direito de recorrer a um órgão de supervisão 

internacional. Assim, esclarece que, no passado 

a negação de status internacional aos indivíduos (capacitados a agir apenas através 
de seus próprios Estados) enfatizou de modo grave as conotações políticas nas 
relações interestatais para a solução de reclamações ou litígios. O reconhecimento e 
a cristalização da capacidade processual dos indivíduos (tornando irrelevante o 
vínculo da nacionalidade) e do direito de petição individual a nível internacional 
vieram, assim, no contexto da proteção dos direitos humanos, a sanar e recuperar as 
insuficiências e os defeitos do sistema tradicional de proteção diplomática 
interestatal discricionária. (CANÇADO TRINDADE,1991, p. 7).  

Em relação aos tratados internacionais, a internacionalização dos direitos do homem 

foi bem enfocada no período compreendido entre a segunda metade do século XIX e o fim da 

2ª Guerra Mundial quando então o processo de expansão atingiu o seu ápice com a 

Declaração Universal, aprovada pela Assembléia Geral das nações Unidas em 1948, e a 

Convenção Internacional sobre a Prevenção e Punição do Crime de Genocídio, aprovada no 

mesmo ano (um dia antes do tratado citado anteriormente). 
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Dessa maneira,  

A partir da Declaração Universal de 1948 e da concepção contemporânea 
de direitos humanos por ela introduzida, começa a se desenvolver o Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, mediante a adoção de inúmeros tratados 
internacionais voltados à proteção dos direitos fundamentais. (PIOVESAN, 1998, p. 
30).  

Constata-se, então, a implementação do sistema normativo global de proteção dos 

direitos do homem, no âmbito das Nações Unidas. Não obstante o fato deste marco inicial – 

Declaração de Direitos Humanos – cuidar apenas dos direitos civis e políticos, dentro da 

tradição do liberalismo ocidental, deve-se entender que o sistema normativo, por sua vez, é 

integrado por instrumentos gerais (como Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais) e específicos (Convenções internacionais que buscam responder a 

determinadas violações a direitos humanos, como a discriminação racial, a discriminação 

contra as mulheres, etc.). 

Paralelamente ao sistema global, surge o sistema regional de proteção, que busca 

internacionalizar os direitos humanos dentro de regiões, particularmente, Europa, América e 

África. Interagem, assim, o sistema global (Declaração Universal de Direitos Humanos, Pacto 

de Direitos Civis e Políticos, dentre outros tratados) com instrumentos do sistema regional 

(como, por exemplo, a Convenção Interamericana de Direitos Humanos). Cabe frisar que a 

convivência entre estes sistemas não é dicotômica, e sim, complementar, pois ambos são 

inspirados por princípios da Declaração Universal, compondo o universo de proteção no plano 

internacional, cabendo ao indivíduo, que sofreu violação de seu direito fundamental, o direito 

de escolha do enunciado mais favorável dentro dos sistemas interagentes. 

Realizadas estas incursões referentes aos tratados internacionais e, ainda 

especificamente, dos que protegem direitos humanos, passa-se, então, à análise do modo pelo 

qual o Brasil se relaciona com o sistema internacional de direitos humanos corporificado em 

seus tratados. Antes disso, cumpre apenas alertar que não se aboradará, neste texto, a 

discussão em torno das teorias monista e dualista como correntes doutrinárias que disputam a 

solução de um conflito – aparente, em relação dos direitos humanos – entre a ordem 

internacional e a ordem interna. 

3. A RECEPÇÃO DOS TRATADOS DE DIREITOS HUMANOS PELA 
CONSTITUIÇÃO: O CARÁTER DIFERENCIADO E O IMPACTO NO DIREITO 
BRASILEIRO 
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Atentos às transformações acorridas no âmbito global, os legisladores constituintes 

inseriram uma porta normativa para os tratados internacionais de direitos humanos na 

Constituição de 1988, que, em seu art. 5º, § 2º, diz: “Os direitos e garantias expressos nesta 

Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. E esta porta 

normativa foi ampliada por intermédio da Emenda Constitucional 45 (EC 45), que inseriu um 

procedimento para a recepção dos tratados à estatura de Emendas Constitucionais, ao prever 

que: “os tratados e convenções sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, 

serão equivalentes às emendas constitucionais” (art. 5, § 3º, da CF/88). 

A inserção dos tratados internacionais, em especial, os que protegem os direitos 

fundamentais, na Constituição de 1988, seguiu uma tendência mundial difundida em vários 

Estados Nacionais,1 como conseqüência do movimento de globalização econômica e, 

especialmente, com a afirmação internacional dos direitos fundamentais. Nesse contexto, a 

Carta Magna de 1988 inseriu, nos incisos do artigo 5º, vários dispositivos inspirados nos 

tratados internacionais de direitos humanos e, ainda, atribuiu aplicabilidade imediata a eles 

por meio de seu § 1º, art. 5º. Além disso, o valor da dignidade humana – imediatamente 

elevado a princípio fundamental da Carta, nos termos dos seus arts. 1º, III e 4º, II – impõe-se 

como núcleo básico e informador do ordenamento jurídico brasileiro, como critério de 

valoração a orientar a interpretação e compreensão do sistema constitucional instaurado em 

1988.  

A incorporação dos tratados internacionais de direitos humanos, proposta por 

Cançado Trindade (1991, p. 406), acatada pela Assembléia Constituinte, realiza-se, diferente 

dos demais tratados, com base não apenas na “porta normativa” (art. 5º, §§ 1º, 2º) aberta pela 
                                                 
1 A título de ilustração, podem-se citar: (1) na Europa: 1.a) “A Constituição Portuguesa de 1976, que estabelece 
que os direitos fundamentais nela consagrados ‘não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras 
aplicáveis ao direito internacional’, e acrescenta: ‘ Os preceitos constitucionais e legais relativos aos direitos 
fundamentais devem ser interpretados e integrados em harmonia com a Declaração Universal dos Direitos do 
Homem’ (artigo 16,1 e 2)”; 1.b) “A disposição da Constituição da Alemanha – com emendas até dezembro de 
1983 – segundo a qual – ‘as normas gerais do Direito Internacional Público constituem parte integrante do 
direito federal’ e ‘sobrepõem-se às leis e constituem parte integrante do direito federal’ (artigo 25)”; (2) na 
América Latina: 2.a) A Constituição do Peru de 1993 (referendo de 31.10.1993), a qual se limita a determinar (4ª 
disposição final transitória) que os direitos constitucionalmente reconhecidos se interpretam em conformidade 
com a Declaração Universal de Direitos Humanos e com os tratados de direitos humanos ratificados pelo Peru”. 
2.b) “A Constituição da Guatemala de 1985, cujo artigo 46 estabelece que os tratados de direitos humanos 
ratificados pela Guatemala têm preeminência sobre o direito interno.”; 2.c) “A Constituição da Nicarágua, de 
1987, que, pelo disposto em seu artigo 46, integra, para fins de proteção, na enumeração constitucional de 
direitos, os direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos Humanos, na Declaração Americana dos 
Direitos e Deveres do Homem, nos dois Pactos de Direitos Humanos das Nações Unidas e na Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos.” (CANÇADO TRINDADE, 1996, p. 18-21).  
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Constituição, mas também com amparo no princípio e no fundamento constitucionais que 

garantem o projeto do Estado Democrático de Direito: a prevalência da pessoa humana (artigo 

4º, II) e a dignidade da pessoa humana (artigo 1º, III). Essa construção principiológica 

associada à previsão normativa constituem o arcabouço que deve ser devidamente 

compreendido pelo intérprete, aliás, nesta ótica, este arcabouço dispensaria a própria previsão 

procedimental do § 3º, do art. 5º, conforme mostrar-se-á subseqüentemente. 

3.1 O caráter diferenciado dos tratados internacionais de direitos humanos 

À luz desses dispositivos constitucionais, Flávia Piovesan (1998, p. 35) sugere a 

organização dos direitos fundamentais em três grupos distintos: “(a) o dos direitos expressos 

na Constituição; (b) o dos direitos implícitos, decorrentes do regime e dos princípios adotados 

pela Carta Constitucional; (c) o dos direitos expressos nos tratados internacionais subscritos 

pelo Brasil” (PIOVESAN, 1998, p. 35). 

Reconhecido o crescente valor do DIDH e a sua penetração nos Estados, devido à 

necessidade de expansão do sentimento de solidariedade, em face de tantas atrocidades 

identificadas e divulgadas, além da clara recepção normativa pela Constituição 

“Comunitária/Cidadã” no ordenamento interno, cabe ressaltar que, ao efetuar tal 

incorporação, a Carta Magna de 1988 passou a atribuir aos direitos internacionais de direitos 

humanos uma hierarquia diferenciada e especial de normas constitucionais. 

Essa conclusão advém de uma análise sistemática do próprio texto constitucional que 

eleva à categoria de princípio a “dignidade da pessoa humana” (art. 1º, III), sugerindo ainda a 

prevalência dos direitos humanos nas relações internacionais (art. 4º, II) para, mais à frente, 

no art. 5º, §§ 1º, 2º, garantir a aplicabilidade imediata aos tratados internacionais.  

O princípio “da dignidade da pessoa humana” ainda segue fortemente ancorado na 

concepção filosófica kantiana no sentido de que a pessoa (ser humano) deve ser sempre 

considerada como um fim e não como um meio, repudiando, assim, qualquer pretensão de 

coisificação ou instrumentalização do homem. Todavia, refutando a noção ontológica de 

dignidade, Hegel defende a necessidade de assunção da condição de cidadão para o ser 

humano atingir tal qualidade (dignidade), consubstanciando, desse modo, a máxima de que 

cada um deve respeitar os outros como pessoas, ou seja, a dignidade é (também) o resultado 

do reconhecimento. A partir desses aportes filosóficos, Sarlet (2004, p. 59-60) aduz que a 

dignidade humana pode ser concebida como 
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A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o 
faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho 
degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais 
mínimas para uma vida saudável (parâmetros da Organização Mundial da Saúde), 
além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos. 

A leitura hermenêutica do princípio da dignidade da pessoa humana na Constituição 

de 1988 deve considerar o valor da disposição topográfica de tal princípio, pois, como se nota, 

o legislador constituinte se encarregou de prever tal princípio logo na parte inaugural do texto, 

juntamente com os demais fundamentos da “Carta Cidadã”. Dito de outra forma, com as 

palavras de Sarlet ( 2004, p. 61), entende-se que  

o Constituinte deixou transparecer de forma inequívoca a sua intenção de outorgar 
aos princípios fundamentais a qualidade de normas embasadoras e informativas de 
toda a ordem constitucional, inclusive (e especialmente), das normas definidoras de 
direitos e garantias fundamentais, que igualmente integram (juntamente com os 
princípios fundamentais) aquilo que se pode – e neste ponto parece haver consenso – 
denominar de núcleo essencial da nossa Constituição formal e material. 

Da mesma forma, ineditamente na história do constitucionalismo brasileiro, a 

dignidade humana foi reconhecida como fundamento do Estado Democrático de Direito 

(artigo 1º, III, da Constituição de 1988), sendo ainda citada em vários outros capítulos do 

texto constitucional,  

seja quando estabeleceu que a ordem econômica tem por finalidade assegurar a 
todos uma existência digna (artigo 170, caput), seja quando, na esfera da ordem 
social, fundou o planejamento familiar nos princípios da dignidade da pessoa 
humana (…) (artigo 226, § 6º), além de assegurar à criança e ao adolescente o 
direito à dignidade (artigo 227, caput). (SARLET, 2004, p. 62). 

Sintetizando, com Castro (2005, p. 15-28), entende-se que o Estado Constitucional 

Democrático da atualidade é um Estado de abertura constitucional radicado no princípio do 

ser humano. 

E este reconhecimento se deu no século XX, justamente a partir da Carta da ONU de 

1948 e do surgimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos. Por isso, pode-se 

afirmar que o ponto convergente do Sistema de Defesa Integrado dos Direitos Humanos 

(Cançado Trindade e Piovesan) – que possibilita a noção de interação entre o DIDH e o 

direito interno – é o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso se confirma pois, se do 

ponto de vista constitucional, afirmou-se acima – com Sarlet – a prevalência do princípio da 

dignidade humana, na ótica do DIDH, com Piovesan (2004, p. 87), alude-se que 

a Declaração Universal de 1948, ao introduzir a concepção contemporânea de 
direitos humanos, acolhe a dignidade humana como valor a iluminar o universo de 

direitos. A condição humana é requisito único e exclusivo, reitere-se, para a 
titularidade de direitos. (…) O valor da dignidade humana se projeta, assim, por todo 
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o sistema internacional de proteção. Todos os tratados internacionais, ainda que 
assumam a roupagem do positivismo jurídico, incorporam o valor da dignidade 
humana. 

Ora, nesse raciocínio, não resta qualquer dúvida de que os tratados internacionais de 

proteção dos direitos fundamentais merecem tratamento especial em relação aos demais, pois, 

como afirma Cançado Trindade, citado por Mello (2001, p. 27), “não se pode tratar de modo 

igual um acordo comercial sobre exportação de laranjas e tratado de direitos humanos”. E 

acrescenta:  

à hierarquia de valores, deve corresponder uma hierarquia de normas, nos planos 
tanto nacional quanto internacional, a ser interpretadas e aplicadas mediante critérios 
apropriados. Os tratados de direitos humanos têm um caráter especial e devem ser 
tidos como tais. (MELLO, p. 27). 

Portanto a Constituição brasileira atribui um caráter especial aos direitos 

fundamentais estatuídos em tratados, seguindo a tradição do Constitucionalismo português 

que, por sua vez, é ainda mais radical que o primeiro, indo além dos tratados internacionais, 

conforme observa Vieira de Andrade, citado por Mello (2001, p. 36-7): 

Os direitos fundamentais internacionais fazem parte integrante do direito 

português, se constituírem princípios de direito internacional geral (art. 8º, nº 1 da 

Constituição) ou quando constem de convenção internacionais regularmente 

ratificados e publicados (art. 8º, nº 2). E, em qualquer dos casos são perfilhados pela 

ordem jurídica portuguesa com o caráter de direitos fundamentais (art. 16, nº 1). De 

acordo com a opinião comum da doutrina, estabelece-se nestas disposições um 

sistema de ‘recepção plena’ do direito internacional geral e convencional, de modo 

que as normas internacionais vigorem automaticamente na ordem interna sem 

perderem o seu caráter internacional, isto é, sem se ‘transformarem’ em normas de 

direito nacional. Ora, isto significa, para quem descortina em certas normas 

constantes da Declaração Universal dos Direitos do Homem princípios de Direito 

Internacional comum, que essas normas são diretamente aplicáveis enquanto tais no 

ordenamento jurídico português. 

Em relação aos demais tratados internacionais, eles possuem força de norma 

infraconstitucional nos termos do art 102, III, “b” do texto constitucional, que permite a 

interposição de recurso extraordinário de decisão que declarar a inconstitucionalidade de 

tratado. Esse entendimento foi firmado pelo Supremo Tribunal Federal no ano de 1977, por 

ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário nº 80.004 e reiterado pelo mesmo Órgão no 

ano de 1995, quando do julgamento do Hábeas Corpus nº 72.131-RJ. (PIOVESAN, 2000, p. 

84-86). 
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Entende-se, contudo, que o Órgão máximo do Judiciário equivocou-se ao estender tal 

entendimento aos tratados internacionais de direitos humanos, não os diferenciando dos 

demais tratados internacionais (equívoco reiterado por parte da doutrina: MORAES, 2000; 

FERREIRA FILHO, 1195). Com este pensamento, o STF rechaçou a idéia de um sistema 

misto, na medida em que passou a interpretar, de forma unívoca, a aplicabilidade dos tratados 

internacionais, quando, na verdade, a natureza dos tratados internacionais de direitos humanos 

e a sua interpretação sistemática exigem um tratamento especial e diferenciado, como mostra 

Piovesan (1998, p. 37): 

Esse tratamento jurídico diferenciado se justifica, na medida em que os 
tratados internacionais de direitos humanos apresentam um caráter especial, 
distinguindo-se dos tratados internacionais comuns. Enquanto estes buscam o 
equilíbrio e a reciprocidade em relação aos Estados-partes, aqueles transcendem os 
meros compromissos recíprocos entre os Estados pactuantes, tendo em vista que 
objetivam a salvaguarda dos direitos do ser humano e não das prerrogativas dos 
Estados.  

Na esteira de pensamento exposto na obra da mesma autora, a conclusão alcançada é 

que 

(...) o direito brasileiro faz opção por um sistema misto, que combina regimes 
jurídicos diferenciados: um regime aplicado aos tratados de direitos humanos e outro 
aplicado aos tratados tradicionais. Enquanto os tratados internacionais de proteção 
dos diretos humanos – por força do art. 5º, §§ 1º e 2º - apresentam hierarquia de 
norma constitucional e aplicação imediata, os demais tratados internacionais 
apresentam hierarquia infraconstitucional e se submetem à sistemática da 
incorporação legislativa. (PIOVESAN, 1998, p. 38). 

No que tange à incorporação automática, cabe assinalar que os tratados 

internacionais de direitos humanos diferem dos demais quanto à aplicabilidade imediata a 

partir de ratificados, devido à imposição do art. 5º, § 1º, da Constituição de 1988 (“As normas 

definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata”), consagrador do 

princípio da aplicabilidade imediata das normas definidoras de direitos e garantias 

fundamentais. 

Esta argumentação pode ser resumida com Cançado Trindade (1991, p. 407-408): 

O disposto no artigo 5º, § 2º da Constituição Brasileira de 1988 se insere 
na nova tendência de Constituições latino-americanas recentes de conceder um 
tratamento especial ou diferenciado também no plano do direito interno aos direitos 
e garantias individuais internacionalmente consagrados. A especificidade e o caráter 
especial dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontram-se, 
com efeito, reconhecidos e sancionados pela Constituição Brasileira de 1988: se, 
para os tratados internacionais em geral, se tem exigido a intermediação do Poder 
Legislativo de ato com força de lei de modo a outorgar às suas disposições vigência 
ou obrigatoriedade no plano do ordenamento jurídico interno, distintamente no caso 
dos tratados de proteção internacional de direitos humanos de que o Brasil é Parte, 
os direitos fundamentais neles garantidos passam, consoante os artigos 5º, § 2º e 5º, 
1º da Constituição Brasileira de 1988, a integrar o elenco dos direitos 
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constitucionalmente consagrados e direta e imediatamente exigíveis no plano do 
ordenamento jurídico interno. 

3.2 O impacto dos tratados internacionais de direitos humanos no direito brasileiro 

Considerando o status de norma constitucional atribuído aos tratados internacionais 

de direitos humanos, em relação ao impacto que provocam no ordenamento jurídico 

brasileiro, afirma-se que os enunciados contidos neles poderão: a) coincidir com o direito 

assegurado pela Constituição (neste caso a Constituição reproduz preceitos do direito 

Internacional dos Direitos Humanos); b) integrar, complementar e ampliar o universo de 

direitos constitucionalmente previstos; c) contrariar preceito do direito interno. 

(PIOVESAN, 1998, p. 39). 

Em relação à primeira hipótese, vários dispositivos constitucionais reproduzem 

preceitos de tratados internacionais. Como exemplo disso, observa-se que o art. 5º, inciso III 

(“ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento cruel, desumano ou degradante”) é uma 

cópia literal do art. V da Declaração Universal de Direitos Humanos, do art. 7º do Pacto 

Internacional dos Direitos Civis e Políticos e também do art. 5º (2) da Convenção Americana. 

Há ainda outros dispositivos que, quando não copiados, pelo menos se inspiraram no sistema 

integrado internacional. Sobre a influência dos discursos dos tratados no textos 

constitucionais, principalmente nos da América Latina, 

(...) a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, em seu relatório anual de 
1977, constatou deficiências no direito interno de muitos países (inoperância de 
garantias e meios de defesa, falta de independência do Poder Judiciário), que 
deixavam de oferecer proteção adequada às vítimas de violações de direitos 
humanos; era precisamente nestas circunstâncias – esclareceu a Comissão 
Interamericana no relatório de 1980 sobre a situação dos direitos humanos na 
Argentina –, que se tornava necessária a atuação de órgãos de supervisão 
internacionais. Em relatórios anuais mais recentes, a Comissão relacionou a proteção 
dos direitos humanos com a própria organização política (interna) do Estado e o 
exercício efetivo da democracia, e em várias ocasiões instou os Estados-membros da 
OEA a incorporar aos textos de suas Constituições certos direitos e a harmonizar 
suas legislações respectivas com os preceitos contidos nos tratados de direitos 
humanos. (CANÇADO TRINDADE, 1991, p. 414-5). 

Na segunda hipótese, há uma série de enunciados que, apesar de não estarem 

previstos em leis internas, passam a incorporar o direito brasileiro, inovando e ampliando seu 

universo, ou ainda preenchendo lacunas no direito pátrio. Os tratados internacionais sugerem, 

então, a supressão de omissões no ordenamento jurídico brasileiro. 

Para demonstrar o afirmado, destaca-se uma decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal sobre a existência jurídica do crime de tortura contra criança e adolescente, 

citada na obra de Piovesan (2000, p. 108), cuja Ementa foi assim redigida:  
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Tortura contra criança e adolescente – existência jurídica desse crime no 
Direito Penal brasileiro – Necessidade de sua repressão – Convenções internacionais 
subscritas pelo Brasil – previsão típica constante do Estatuto da Criança e do 
Adolescente (Lei nº 8.069/90, art. 233) – confirmação de constitucionalidade dessa 
norma de tipificação penal – delito imputado a policiais militares – competência da 
justiça comum do Estado membro – pedido deferido em parte. (...)  

Nesse julgado, o então Ministro Celso de Mello proferiu um voto que aborda, com 

todas as letras, a questão da integração da lei penal pelo Tratado Internacional. 

Por fim, há a terceira e mais polêmica hipótese, que prevê um conflito entre norma 

prevista em tratado internacional de direitos humanos e norma de direito interno. Diante deste 

eventual “choque” de preceitos, qual seria a solução mais adequada? 

Para responder a esta indagação, poder-se-ia optar pelo conhecido critério da lei mais 

nova, previsto no § 1º, do art. 2º da Lei de Introdução ao Código Civil: “lei posterior revoga 

lei anterior com ela incompatível (...)”. Ou ainda, seguindo o entendimento de Mello (2001, p. 

25), que sugere, para esta hipótese, a revogação de norma constitucional contrária ao tratado 

internacional de direitos humanos, por entender que este estaria num nível hierárquico 

superior àquela. 

Contudo, mais uma vez, na esteira de entendimento de Piovesan, que, por seu turno, 

segue a teoria de Cançado Trindade, sugere-se, para a solução da questão acima, a escolha da 

norma mais favorável à vítima. 

Optando-se por esse entendimento, prima-se pela fundamentalidade da pessoa 

humana, pois  

O critério ou princípio da aplicação do dispositivo mais favorável à vítima 
é não apenas consagrado pelos próprios tratados internacionais de proteção dos 
direitos humanos, mas também encontra apoio na prática ou jurisprudência dos 
órgãos de supervisão internacionais. Isto é, no plano de proteção dos direitos 
humanos interagem o direito internacional e o direito interno, movidos pelas 
mesmas necessidades de proteção, prevalecendo as normas que melhor protejam o 
ser humano, tendo em vista que a primazia é da pessoa humana. (PIOVESAN, 1998, 
p. 43). 

Esse critério faculta aplicação da norma mais benéfica à vítima, que teve seu direito 

fundamental lesado, e essa fundamentação encontra-se nas disposições dos próprios tratados. 

Como internacionalista e com respaldo no âmbito normativo, Cançado Trindade (1991, p. 22 

e 434) invoca a fundamentação do Sistema Integrado de Proteção a partir do Direito 

Internacional Público, visando o fim da dicotomia estanque entre ordem jurídica internacional 

e direito interno. 

A lógica do DIDH é a lógica material inspirada na primazia da dignidade humana, 

devendo ser afastados critérios estritamente normativistas como os da temporalidade (lei 
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posterior revoga lei anterior com ela incompatível) e da especialidade (lei especial revoga lei 

geral no que ela tem de especial). “A lógica é exclusivamente material: merece prevalência 

norma mais benéfica, mais protetiva e mais favorável (independentemente se anterior ou 

posterior, geral ou especial).” (PIOVESAN, 2004, p. 86-7). 

Portanto os tratados internacionais de direitos humanos se aplicam no âmbito do 

ordenamento jurídico interno brasileiro, devido, sobretudo, à ênfase do § 2º, do art. 5º da 

Constituição de 1988. Não mais se justificando, pois, que, no presente domínio de proteção, o 

direito internacional e o direito interno continuem sendo abordados de forma estática e 

compartimentalizada.  

A título de exemplo, merece destaque a questão da prisão por dívida do depositário 

infiel. Como é sabido, a Constituição Brasileira consagra o princípio da proibição da prisão 

por dívida, excetuando os casos de inadimplemento inescusável e voluntário de pensão 

alimentícia e do depositário infiel. Já o art. 11 do Pacto Internacional de Direitos Civis e 

Políticos garante que “ninguém será preso por não poder cumprir obrigação contratual”. Tem 

enunciado parecido o art. 7º (7) da Convenção Americana, que estabelece que ninguém deve 

ser detido por dívidas, acrescentando que este princípio não limita os mandados judiciais 

expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. 

Ora, levando-se em conta que o Brasil ratificou ambos os tratados internacionais, 

sem ressalvas, desde então não há mais como se conceber a possibilidade de prisão para o 

depositário infiel. Esta é a conclusão mais coerente, com base no sistema integrado de 

proteção dos direitos humanos, do qual fazem parte os tratados supracitados, os quais o Brasil 

obrigou-se a cumprir. 

Outro exemplo de equiparação do tratado internacional de direitos humanos à lei 

interna – infraconstitucional –, com aplicação do princípio lex posteriori derogat lex priori, 

que demonstra que o STF segue se mantendo insensível ao sistema integrado, é a discussão 

sobre a constitucionalidade da Convenção nº 158 da Organização Internacional do Trabalho 

(ADIn 1480-DF). Instada a decidir, a Suprema Corte manteve o entendimento de que os 

tratados internacionais (todos) são hierarquicamente equivalentes a leis ordinárias, 

sobrepondo-se às normas de fonte interna apenas em caso de aplicação do princípio supra-

referido (lex posteriori...) ou do princípio da especialidade. E, como não bastasse, para 

sacramentar, o STF entendeu ainda, majoritariamente, que matéria dependente de Lei 

Complementar não pode ser normatizada por tratado, por se tratar de reserva 

constitucional.(SEITENFUS; VENTURA, 2003, p. 53). 
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Em suma, em todas as três hipóteses, nota-se que os tratados internacionais de 

direitos humanos inovam o universo dos direitos consagrados, “(...) ora reforçando sua 

imperatividade jurídica, ora adicionando novos direitos, ora suspendendo preceitos que sejam 

menos favoráveis à proteção dos direitos humanos” (PIOVESAN, 1998, p. 45). 

4. A INSERÇÃO DO PARÁGRAFO 3º AO ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO 
BRASILEIRA 

O parágrafo 3º, acrescido ao artigo 5º da Constituição Federal, pela EC 45, 

promulgada em 8/12/2004 e publicada em 31/12/2004, dispõe que “os tratados e convenções 

sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 

turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 

constitucionais”. Trata-se, portanto, de inovação introduzida no texto constitucional brasileiro, 

que tem por intuito atribuir status de norma constitucional aos tratados internacionais de 

direitos humanos, desde que preenchidos os requisitos procedimentais do § 3º, ou seja, 

pretende “resolver” a celeuma em torno do patamar que deve ocupar esses instrumentos 

normativos internacionais que tratam de direitos fundamentais. 

Todavia, a inovação legislativa sugerida pelo legislador derivado, apesar de ofertar, 

oficialmente, uma proposta solucionadora, possui conseqüências negativas ao campo jurídico, 

pois (1) acaba por gerar mais confusões que soluções, além de (2) ser, antes disso, 

despicienda sob o ponto de vista hermenêutico. 

Sobre o primeiro problema, Morais (2005, p. 43) afirma: 

Desde o advento da Carta Constitucional de 1988 nos deparamos no Brasil com 
um debate acadêmico e jurisprudencial o qual tem evidenciado uma dualidade de 
compreensões acerca do conteúdo a ser atribuído à Carta de Direitos Fundamentais 
expressa no texto constitucional e, particularmente, do sentido da norma contida no 
art. 5º e seus parágrafos. 

Tal debate não se finda com a promulgação da EC 45/04, ao contrário, parece-
nos, outros problemas emergem e necessitam tratamento compatível com o projeto 
de Estado Democrático de Direito assumido pelo constituinte (...). 

Em relação ao segundo problema, qual seja, a hermenêutica dos tratados 

internacionais inseridos no ordenamento brasileiro, destinar-se-á, na seqüência deste texto, um 

item específico para a análise da desnecessidade de tal dispositivo, em face da presença do § 

2º, do artigo 5º, que, por si só, já seria suficiente para ensejar uma leitura constitucionalizante 

dos tratados internacionais de direitos humanos. 
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A presença do novo parágrafo 3º, do artigo 5º, da Constituição Federal se mostrou 

tão destoante do discurso daqueles que defendem uma visão material aberta dos direitos 

humanos que se chegou a levantar a discussão doutrinária sobre a inconstitucionalidade de tal 

dispositivo. 

De fato, a argumentação partidária da inconstitucionalidade do dispositivo da 

emenda que sugere o ora § 3º, do artigo 5º, da CF, parte do pressuposto de que ocorreu um 

retrocesso no alcance do § 2º, do artigo 5º, do texto constitucional que, como norma de 

extensão, alçava os tratados internacionais de direitos humanos ao status constitucional 

independentemente de qualquer quorum privilegiado. Contudo, entende-se que, a partir da 

análise da jurisprudência do STF e da doutrina que o inspira, esse retrocesso é ilusório na 

medida em que o alcance estabelecido como premissa para fundamentar a 

inconstitucionalidade nunca foi reconhecido.  

Diante disso, constatada a ausência de um precedente na Corte Constitucional 

brasileira, infelizmente, há de se convir que, caso tal discussão alcançasse o STF fatalmente 

seria rechaçada. Tudo isso porque, conforme já consagrado, o Supremo Tribunal Federal 

negou para o referido § 2º do art. 5º qualquer efeito inovador na matéria de integração de 

tratados ao direito interno, mantendo o entendimento jurisprudencial até então vigorante. 

Afastada a possibilidade de discussão doutrinária acerca da inconstitucionalidade do 

novo dispositivo (§ 3º, do art. 5º), trazido pela EC 45/04, para o texto constitucional, cuja 

argüição sequer foi apresentada à Corte Constitucional Brasileira, resta, assim, o 

enfrentamento da incidência desse novo texto inserido na Constituição. O § 3º do artigo 5º é 

uma realidade que carece de um olhar hermenêutico. 

5. O IMPACTO DA INOVAÇÃO CONSTITUCIONAL E AS DUAS (POSSÍVEIS) 
FACES DE UMA MESMA MOEDA: OS RISCOS DO CULTO AO PROCEDIMENTO 

E OS ASPECTOS POSITIVOS DO NOVO TEXTO JURÍDICO  

Conforme diagnosticado no item anterior, foi estabelecido um procedimento especial 

no texto constitucional brasileiro capaz de atribuir aos dos tratados internacionais que versam 

sobre direitos humanos um caráter de norma constitucional. A partir de agora, intenta-se 

apresentar o paradoxo do estabelecimento de tal procedimento que pode ser compreendido, 

basicamente, em dois aspectos: um negativo, que valoriza a interpretação extremamente 

formalista do novo dispositivo ora debatido, fundada numa postura capaz de enxergar o 
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procedimento como um fim em si mesmo; ou, por outro lado, um positivo, se se considerar a 

possibilidade de uma construção hermenêutica em prol da manutenção do sistema integrado 

(Constiuição/Direito Internacional dos Direitos Humanos-DIDH) de proteção dos direitos 

fundamentais e, para tanto, o § 3º deve ser interpretado em consonância com o § 2º, do artigo 

5º da Constituição.  

Quanto ao primeiro aspecto – o negativo –, antes de se tecer qualquer crítica sobre o 

apego formalista ao procedimento, deve se esclarecer que não se pretende aqui contestar o 

diagnóstico de autores como Habermas, que, em sua obra, tratou de descrever a legitimação, 

nas sociedades modernas, do direito por meio de procedimentos estabelecidos pelos Estados 

de direito.  

Assim, registra-se, desde já, que as críticas, que se desenvolverão subsequentemente, 

não envolvem a discussão em torno do problema da procedimentalização do direito, mas, 

mais especificamente, o apego do operador do direito ao formalismo que acaba obnubilando o 

conteúdo do direito. E isso, levando-se para a questão dos direitos fundamentais, pode ser 

bem exemplificado a partir da interpretação radicalmente formalista do § 3º, do artigo 5º. 

O aspecto negativo do § 3º, do artigo 5º, portanto, pode ser constatado, num primeiro 

momento, em relação aos potenciais prejuízos que possam vir a ser causados em relação à 

“interpretação que era feita sob o manto do § 2º do art. 5º da CB, acerca da incorporação 

constitucional, automática e sob o critério da materialidade constitucional de tratados 

versando direitos humanos.” (TAVARES, 2005, p. 42). 

A procedimentalização serviria, então, para reforçar a tese já consagrada pelo STF, 

no sentido contrário da incorporação automática, baseada no critério material. Nesse sentido, 

com base no novo § 3º, do art. 5º, Pedro Dallari (2005, p. 91) alcança do dito, pelo não dito, a 

seguinte norma: 

Essa omissão não é desprovida de conseqüências, pois, além de o Congresso 
Nacional não atribuir expressamente dimensão constitucional aos tratados de 
direitos humanos anteriores à Emenda 45, a nova exigência de maior quorum na 
aprovação legislativa acaba aparentemente por endossar a interpretação de que as 
disposições do §2º do art. 5º, vigentes desde a promulgação da Constituição, em 
1988, não teriam o condão, por si sós, de gerar para os tratados nessa matéria os 
efeitos de norma da Constituição. Tal condição só ocorreria daqui por diante e desde 
que atendidas as exigências do novo §3º do art. 5º. Assim, paradoxalmente, a 
adoção, pelo Congresso Nacional, de preceito a princípio voltado a conferir maior 
relevância a tratados internacionais de direitos humanos, acabou por comprometer 
seriamente a tese, mais favorável à promoção dos direitos humanos, de que os 
tratados nessa matéria já teriam status constitucional. 
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Com isso, o autor conclui que esse dispositivo “operou em sentido oposto à 

interpretação de que o § 2º do mesmo art. 5º, desde a sua edição em 1988, já ensejaria o 

nivelamento constitucional para o rol (de tratados) preexistente à EC 45” de maneira que, 

“relativamente ao passado, o texto do § 3º do art. 5º revela-se contraproducente como 

instrumento de promoção efetiva dos direitos humanos” (DALLARI, 2005, p. 95). Nesse 

mesmo sentido, Barbosa (DINO; et al, 2005, p. 13) aduz que: 

A Reforma do Judiciário, ao prever a possibilidade de atribuição de hierarquia 
constitucional aos tratados e convenções sobre direitos humanos mediante 
procedimento específico no âmbito do Congresso Nacional, veio a reforçar a posição 
adotada pelo STF na questão, isto é, assentou que os tratados sobre direitos humanos 
não contam com a hierarquia constitucional automaticamente, como sugerido por 
Piovesan. 

Por fim, colocando uma última pá de terra sobre o jazigo dos direitos fundamentais, 

Flávio Dino afirma que a nova sistemática, trazida pelo §3º do artigo 5º, “soluciona a 

polêmica anterior mantendo a hierarquia dos tratados (anteriores à EC 45/2004) equivalente 

às leis ordinárias.” (DINO; et al, 2005, p. 13).  

Já em relação ao segundo aspecto - o positivo -, tudo indica que a emenda 

constitucional 45/04, não obstante a sua assistematicidade, veio com a intenção de fortalecer e 

não enfraquecer a sistemática brasileira de proteção dos direitos fundamentais, o que se 

depreende, por exemplo, das prescrições de celeridade dos julgamentos (art. 5º, LXXVIII) e 

de deslocamento de competência para a Justiça Federal para julgamento de crimes que 

ofendem os tratados internacionais de direitos humanos (art. 109, § 5º). 

Além disso, não obstante os equívocos lingüísticos que podem ser vislumbrados no 

“dispositivo inovador”, se se considerar apenas o fato da discussão trazida pela Emenda 45 

em relação ao grau normativo que se atribui aos tratados internacionais no ordenamento 

jurídico brasileiro, já é, por si só, extremamente salutar para o ambiente que relaciona direitos 

fundamentais e a democracia que, juntos, “contribuem para a criação ininterrupta de direitos, 

para a subverção contínua dos estabelecido e para a reinstituição permanente do social e do 

político.” (CHAUÍ, 1983, p. 7). Ou seja, num jovem ambiente democrático – considerando-se 

os 18 anos de Constituição Cidadã -, em face da triste história autoritária brasileira, os direitos 

humanos ocupam um importante espaço simbólico para a discussão dos anseios democráticos, 

num Estado de Direito.  

E, do ponto de vista hermenêutico, um texto normativo que cuide de direitos 

humanos é sempre bem vindo, na medida em que se pode, por meio de uma construção de 

sentido – não relativista (STRECK, 2004) - alcançar uma fusão de sentidos, convergente em 
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prol da dignidade humana. Nesse sentido, conforme se verá subsequentemente, já existem 

alguns exemplos no âmbito da decidibilidade jurídica, que vem buscando construir 

entendimentos para além de um positivismo objetificante. 

6. APORIAS DE UMA SISTEMÁTICA IMPENSADA: O QUE FAZER COM OS 
TRATADOS QUE NÃO FORAM “LEGITIMADOS PELO (NOVO) 
PROCEDIMENTO”? 

A Emenda Constitucional 45 não trouxe qualquer esclarecimento acerca da situação 

dos tratados internacionais de direitos humanos que lhes são anteriores, nem especificamente 

no texto normativo que inseriu o § 3º, nem tampouco em qualquer outra passagem de seus 

dispositivos. Dito de outra forma, resumidamente, os vários e importantes tratados de direitos 

humanos já ratificados pelo Brasil2 ficaram no limbo das discussões travadas por ocasião da 

elaboração da EC 45. 

Ao contrário disso, no direito comparado, analisando-se o texto constitucional 

argentino, modificado pela emenda introduzida em 1994, mais especificamente em seu artigo 

75, item 22, prevê que os vários pactos e tratados internacionais de direitos humanos, 

expressamente enunciados, possuem hierarquia constitucional, revelando ainda que os demais 

tratados acerca da matéria que forem aprovados por dois terços dos membros de cada uma das 

câmaras do parlamento nacional (quorum adotado para aprovação de emendas constitucionais 

no país) também terão hierarquia constitucional.   

Como exemplo bastante elucidador, então, nota-se que a Constituição Argentina, 

traz, também por meio de uma emenda, a previsão que estende aos tratados anteriores à 

alteração, devidamente enunciados, o patamar de normas constitucionais. Houve, na verdade, 

“uma espécie de ‘análise em bloco’ dos tratados internacionais de direitos humanos que já 

haviam sido ratificados pela Argentina, o que resultou em sua expressa constitucionalização.” 

Isso consistiu numa medida salutar que contribui na qual se pode destacar, dentre outras 

coisas, uma “economia de tempo para a sua aprovação, bem como o fato de que a não 

aprovação pelo Congresso significaria a rejeição da constitucionalização de todos os tratados 

                                                 
2 Alguns exemplos de Tratados Internacionais de Direitos humanos ratificados pelo Brasil: a Convenção 
Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, em 20/07/1989; a Convenção contra a Tortura e outros 
Tratamentos Cruéis, Desumanos ou Degradantes, em 28.09.1989; a Convenção sobre os Direitos da Criança, em 
24/09/1990; o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 24/01/1992; o Pacto Internacional dos 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, também em 24/01/1992; a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, em 25/09/1992. 
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internacionais de direitos humanos até então ratificados pelo país, o que representaria sérios 

desgastes para o parlamento diante da opinião pública.” (AMARAL, 2005, p. 110). 

Retornando a discussão para o caso brasileiro reforça-se o registro de que nenhuma 

menção foi realizada, pela EC 45, à situação dos inúmeros tratados internacionais de direitos 

humanos já ratificados pelo Brasil. Portanto, a discussão que se mantém e que parece ser a 

grande questão sobre esses instrumentos internacionais garantidores dos direitos humanos, 

gravita em torno do patamar ocupado por tais instrumentos no direito brasileiro. E o ponto 

nevrálgico de divergências em torno dos tratados internacionais de direitos humanos é o 

seguinte: continuarão estes sendo concebidos como normas infra-constitucionais, conforme se 

depreende do entendimento do Supremo Tribunal Federal? Ou poderão assumir o status de 

leis constitucionais, mesmo não tendo sido submetidos ao procedimento qualificado, previsto 

pelo § 3º, do artigo 5º? 

Como resposta a essa indagação, Tavares sugere, todavia sem uma fundamentação 

suficiente, que a tese da incorporação automática via § 2º, da Constituição seja mantida para 

os tratados firmados antes da publicação da EC 45/04 e, para as novas convenções ou 

tratados, posteriores à reforma, serviria a regrado do § 3º. Outra possibilidade, segundo, o 

autor seria “a de considerar a regra do § 3º apenas uma formalização que ratifica a posição 

assegurada pelo § 2º, compreendida como a de assegurar o nível constitucional desses 

tratados.” (TAVARES, 2005, p. 45). 

Além dessas, há ainda a proposta desenvolvida a partir do raciocínio ínsito à idéia de 

recepção, bastante difundida e conhecida no Direito Constitucional. Essa teoria pode ser 

resumidamente entendida como aquela que leva em consideração a compatibilidade material 

da norma com o novo ordenamento constitucional para que ocorra o fenômeno da recepção, 

sempre prevalecendo, para os aspectos formais a regra do tempus regit actum. Assim, 

exemplifica Amaral (2005, p. 123),  

se uma lei ordinária anterior à Constituição é com ela materialmente compatível, 
será recepcionada ainda que a matéria nela versada, pela disposição do novo 
ordenamento jurídico, passe a ser regulada por lei complementar. No entanto, e 
embora ela tenha sido editada segundo procedimentos estabelecidos pela 
Constituição anterior para a elaboração de lei ordinária, para alterá-la, será 
necessária edição de lei complementar, conforme preceitua o novo ordenamento 
constitucional, sob pena de não se observar a vontade do constituinte, que passou a 
exigir lei complementar para aquela matéria. 

Estendendo essa visão, analogicamente, à situação gerada pela EC 45/04, em relação 

aos tratados internacionais de direitos humanos assinados antes de sua vigência, e 

considerando-se que esses tratados foram submetidos ao devido procedimento formal 
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estabelecido à época de suas ratificações, tendo assumido, devido o § 2º do artigo 5º, o status 

de normas constitucionais, manter-se-iam, esses textos, compatíveis com a Constituição, ora 

reformada pela referida Emenda. 

Reconhecendo-se a complexidade desse raciocínio, recorre-se aqui ao texto de José 

Carlos Francisco, que, apesar de um pouco extenso, merece menção devido à sua abordagem 

esclarecedora. Assim, Francisco (2005, 103-4) afirma que: 

Acerca da recepção, sabemos que se trata de princípio geral de Direito 
Constitucional (que independe de previsão expressa), segundo o qual as normas 
infraconstitucionais validamente editadas (sob o ângulo formal e material) na 
vigência de ordenamentos constitucionais anteriores continuam vigentes e eficazes 
em face de novos ordenamentos constitucionais (originários ou reformadores), 
bastando a compatibilidade material com as regras constitucionais supervenientes. É 
indiscutível que os atos normativos recepcionados somente podem ser alterados pela 
forma normativa exigida pelo novo ordenamento constitucional (ou seja, se uma lei 
ordinária foi validamente editada seguindo as previsões da Constituição pretérita, 
essa lei ordinária somente poderá ser modificada por lei complementar caso a nova 
Constituição disponha que o tema correspondente deva ser objeto de lei 
complementar), sob pena de inobservância da vontade do constituinte que passou a 
exigir nova modalidade normativa para a matéria. É verdade que a recepção 
convencional é vista envolvendo regras infraconstitucionais anteriores diante de 
novas ordens constitucionais (ou seja, a norma anterior tem forma 
infraconstitucional, e permanecerá como norma infraconstitucional, ainda que de 
competência ou hierarquia diversa), mas nada impede que o fenômeno da recepção 
seja aplicado em casos nos quais a ordem constitucional anterior permanece com 
força de regra constitucional em face do novo ordenamento constitucional 
(fenômeno denominado recepção material), ou em casos nos quais as regras 
constitucionais anteriores venham assumir status de normas infraconstitucionais 
(chamada de desconstitucionalização em sentido estrito). Admitimos que a doutrina 
e a jurisprudência aceitam a recepção material e a desconstitucionalização apenas 
mediante previsão constitucional expressa no ordenamento superveniente, mas a 
controvérsia gerada pela Emenda Constitucional 45 em relação aos tratados sobre 
direitos humanos anteriores a 8 de dezembro de 2004 está mais próxima ou 
adequada à recepção convencional do que a esses dois outros instrumentos de 
hermenêutica constitucional, já que a recepção material e a desconstitucionalização 
pressupõem a ab-rogação da Constituição pretérita (...). 

Ao lado de toda essa construção, reforça-se ainda que a recepção pode funcionar 

como hábil instrumento de economia legislativa, na medida em que, se as normas anteriores 

são compatíveis com a alteração constitucional que lhes é posterior, evitam-se tormentosos, 

exaustivos e morosos trabalhos do legislativo em reproduzir em moldes idênticos as normas já 

existentes, apenas para lhe dar outra forma normativa imposta pela alteração constitucional 

superveniente. 

A novidade introduzida pela EC 45/04, que ainda segue angustiando por sua 

estranheza, tem sido enfrentada nas diversas áreas do campo jurídico. Dentre elas, no espaço 

acadêmico pôde-se colher interessantes propostas como as de Jasson Hibner Amaral e José 
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Carlos Vieira, que convergiram em torno da teoria da recepção conforme restou apresentado 

anteriormente. 

Como contribuição à elucidação da celeuma, de certa forma reforçando a última 

postura apresentada, apresentar-se-á, finalmente, bases teóricas para uma leitura hermenêutica 

do § 3º, do art. 5º, considerando-se, também, algumas manifestações no âmbito da 

decidibilidade jurídica no período recente, pós-Emenda 45/04. 

7. CRISE DA HERMENÊUTICA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL: O 
APEGO AO FORMALISMO (PROCEDIMETAL) NA DOGMÁTICA JURÍDICA 
BRASILEIRA 

Os tratados internacionais de direitos humanos já eram considerados normas 

constitucionais, conforme assinalado por considerável segmento da doutrina pátria, por 

ocasião da análise do § 2º, do artigo 5º, que já consta do texto constitucional desde a sua 

publicação em 1988. Todavia, a cultura jurídica brasileira apegada à forte noção positivista, 

em sua face mais radical, manteve-se indiferente em alguns casos ou, pior, em outros negou a 

possibilidade do devido tratamento aos direitos fundamentais previstos em tratados 

internacionais de direitos humanos.(FEREIRA FILHO, 1995; MORAES, 2000; e 

jurisprudência do STF). 

Nesse sentido, é importante notar o quanto é difícil se alterar uma cultura 

historicamente forjada sob os auspícios da modernidade que ditou implacavelmente um 

modelo de direito liberal-individual-normativista. A “baixa noção dos direitos fundamentais”, 

descrita alhures, parece seguir reforçada pelo discurso procedimentalista do § 3º, do artigo 5º, 

conforme se depreendeu de algumas manifestações doutrinárias citadas alhures e da Corte 

Constitucional brasileira, que segue acomodada em sua “tradicional” postura. Sobre esta 

última afirmação, por todos, ilustrativamente, eis o trecho do voto do Ministro relator Carlos 

Veloso, que assim se manifestou por ocasião do julgamento de um Recurso interposto perante 

o STF, em 22/02/2005: “Verifica-se, assim a prevalência da Constituição Federal em relação 

aos tratados e convenções internacionais não aprovados segundo o procedimento descrito no § 

3º do art. 5º da CF/88.” E, mais recentemente, na manifestação do STF no julgamento do 

Recurso Extraordinário nº 466.343-1, em dezembro de 2008, conforme breve abordagem 

subsequente. 
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Todavia, assumindo-se a postura de uma hermenêutica concretizadora dos direitos 

fundamentais, é preciso suspender os pré-juízos inautênticos, que impedem o devido des-

velamento daquilo que sempre esteve ali, aberto materialmente pelo texto constitucional para 

o diálogo dos direitos fundamentais previstos nos tratados. A abertura da clareira no direito 

deve passar, necessariamente, pela denúncia do caráter metafísico da dogmática jurídica, que, 

ao interpretar, objetifica as possibilidades de reconhecimento das peculiaridades de cada caso 

(experiência prática). 

O senso comum teórico predominante no campo jurídico brasileiro, impregnado por 

uma dogmática jurídica insuficiente, marcada pelo paradigma “liberal-individualista-

normativista” e pelo “cientificismo-metátísico-objetificante”, acaba por impedir a 

consolidação do projeto de abertura do constitucionalismo pátrio para o processo de interação 

com o DIDH, ou, a consolidação de um Direito Constitucional Internacional. Isso mantém a 

“baixa compreensão dos direitos fundamentais”. 

Por outro lado, focos de resistências hermenêuticas humanistas acenam para uma 

mudança paradigmática, aproveitando o (problemático) discurso do § 3º, principalmente no 

ambiente decisório dos tribunais estaduais, que, por sua vez, utilizam o discurso textual de tal 

dispositivo para a construção de (novas) normas, a fim de se tentar superar antigas discussões, 

como é o caso, por exemplo, do conhecido debate acerca da prisão do depositário infiel. Sobre 

esse assunto, eis o entendimento proferido em uma decisão da lavra do Tribunal do Estado do 

Rio Grande do Sul: 

Assim, é constitucionalmente possível que um tratado internacional retire 
do ordenamento jurídico pátrio, as exceções ou as restrições aos direitos 
fundamentais, mesmo que tais exceções ou restrições estejam previstas no rol do art. 
5º da Constituição Federal, pois, como antes referido, o que é vedado não é a 
alteração do art. 5º, mas a abolição dos direitos e garantias fundamentais, estejam 
eles onde estiverem (CF/88, art. 60, § 4º, IV), sendo que a sua ampliação, longe de 
estar vedada, está na verdade expressamente autorizada, exatamente pela redação do 
dispositivo que recusa a taxatividade ou o numerus clausus ( CF?88, § 2º do art. 5º). 

E assim era desde a redação original da vigente Constituição Federal, com 
muito mais razão será agora com a edição da Emenda Constitucional nº 45/2004, 
que acrescentou o § 3º ao art. 5º da CF/88, com o que os tratados internacionais 
ganharam, clara e expressamente, força de Emenda Constitucional.3 

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais também interpretou o § 3º, 

do artigo 5º, atribuindo status de normas constitucionais aos tratados internacionais de direitos 
                                                 
3 Tribunal de Justiça do Estado do rio Grande do Sul. Habeas Corpus nº 70011566882 – 2ª Câmara Civil. Relator 
Desembargador Adão Sérgio do Nascimento Cassiano. Julgamento: 25/05/2005. Disponível em 
http://www.tj.rs.gov.br. Acessado em 08.09.2005. Na mesma esteira de interpretação voto da Relatora 
Desembargadora Isabel de Borba Lucas, no seguinte julgamento: Tribunal de Justiça do Estado do rio Grande do 
Sul. Habeas Corpus nº 700113551624 – 14ª Câmara Civil. Julgamento: 19/05/2005. Disponível em 
http://www.tj.rs.gov.br. Acessado em 05.08.2005. 
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humanos, ainda que anteriores à EC 45, como se pode notar no trecho do voto da 

Desembargadora-relatora, que se transcreve abaixo: 

E, recentemente, a emenda Constitucional nº 45/04, dispôs na redação que 
deu ao § 3º do art. 5º da Constituição que “Os tratados e convenções internacionais 
sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, 
em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão 
equivalentes às emendas constitucionais”. Embora não tenha ocorrido a aprovação 
com o quorum mencionado, forçoso é convir que está aí sinalizada a posição mais 
correta na exegese a respeito da legislação em comento.4 

Esses exemplos servem para se apresentar um contraponto ao “pensamento 

(pre)dominante” que insiste em (vide manutenção da postura do STF) obnubilar as 

potencialidades materiais abertas pela Carta Constitucional brasileira (art. 5º, § 2º). Os 

fragmentos das decisões expostos acima, juntamente com a doutrina que sustenta a 

necessidade do reconhecimento do Sistema Integrado de Proteção dos Direitos Humanos, 

comprovam o surgimento, ainda que meio tímido, de uma nova cultura dos direitos 

fundamentais no Brasil. 

A inserção do § 3º ao artigo 5º pela EC 45, longe de enfraquecer o status 

constitucional dos tratados cujas ratificações a antecederam, propiciou apenas a possibilidade 

de uma constitucionalização formal, por meio de um quorum qualificado para, para os 

tratados internacionais de direitos humanos no âmbito interno, pois 

Não seria razoável sustentar que os tratados de direitos humanos já 
ratificados fossem recepcionados como lei federal, enquanto os demais adquirissem 
hierarquia constitucional exclusivamente em virtude de seu quorum de aprovação. A 
título de exemplo, destaque-se que o Brasil é parte da Convenção contra a Tortura e 
outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes desde 1989, 
estando em vias de ratificar seu Protocolo Facultativo. Não haveria qualquer 
razoabilidade se a este último – um tratado complementar e subsidiário ao principal 
– fosse conferida hierarquia constitucional, e ao instrumento principal fosse 
conferida hierarquia meramente legal. (PIOVESAN, 2006, p. 72-3).  

Neste sentido, Flávia Piovesan (2006, p. 74) parece ter ofertado importante 

contributo para a elucidação da celeuma acerca da constitucionalidade dos tratados anteriores 

à EC 45/2004, ao afirmar que  

com o advento do § 3º do art. 5º surgem duas categorias de tratados internacionais 
de proteção de direitos humanos: a) os materialmente constitucionais; e b) os 
material e formalmente constitucionais. Frise-se: todos os tratados de direitos 
humanos são materialmente constitucionais, por força do § 2º do art. 5º. Para além 
de serem materialmente constitucionais, poderão, a partir do § 3º do mesmo 
dispositivo, acrescer a qualidade de formalmente constitucionais, equiparando-se à 
emendas à Constituição, no âmbito formal. 

                                                 
4 Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Apelação Criminal º 1.0408.02.000139-7/001 – Segunda 
Câmara Criminal. Relatora Desembargadora Beatriz Pinheiro Caíres. Julgamento: 12/05/2005.Disponível em 
http://www.tjmg.gov.br/juridico/tj/inteiro_teor. acessado em 19.08.2005. 
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E agora, com o “novo dispositivo procedimental”, segundo o STF, os tratados 

anteriores seguem como leis infraconstitucionais, agora “supralegais”, de acordo com a última 

manifestação da Corte, por não terem sido aprovados segundo o procedimento descrito no § 

3º do art. 5º da CF/88 (conferir nota anterior). Nesse sentido, ao ocultar a peculiaridade da 

norma internacional de direito fundamental, tratando-a como uma norma internacional 

qualquer, e, além disso, seguindo “cegamente” o formalismo procedimental do § 3º, do art. 5º, 

entende-se que há uma objetificação no processo interpretativo do direito por parte, 

principalmente, da Corte que deveria ser a guardiã dos direitos fundamentais. 

 8. A TESE DA “SUPRALEGALIDADE” DOS TRATADOS INTERNACIONAIS DE 
DIREITOS HUMANOS OU COMO ALCANÇAR O CERTO POR LINHAS TORTAS: 
BREVES REFLEXÕES 

Por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário 466.343-1, concluído em 

dezembro de 2008, o Ministro Gilmar Mendes, em um voto de 59 laudas, apreciou as teorias 

sobre a recepção dos tratados e chegou à conclusão de que os tratados possuem um status de 

norma infraconstitucional, mas supralegal. E aqui surgem alguns questionamentos 

problematizantes, quais sejam: (i) que categoria de lei é essa que o STF criou? (ii) Ele inseriu 

uma nova espécie normativa no art. 59 da Constituição? (iii) Assim, como fica a questão do 

escalonamento das normas no sistema jurídico brasileiro?  

Neste momento, o ponto de observação se concentra no âmbito da Teoria do Direito, 

tendo em vista que se verifica a “criação” de uma espécie de lei que afasta a incidência, no 

âmbito infraconstitucional, de uma regra, que, por sua vez, estava fundamentada na 

Constituição. Nas palavras do Ministro: 

O status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos 
subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional 
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu 
com o art. 1.287 do Código Civil de 1916 e com o decreto-Lei nº 911/69, assim 
como em relação ao art. 652 do Novo Código Civil (Lei nº 10.406/2002).5 

Então, parece que essa lei infraconstitucional bloqueou a incidência da Constituição, 

sem efetivamente revogar o dispositivo da Constituição. 

Seria “isso” uma espécie de mutação constitucional, uma nova interpretação do 

dispositivo, que não afasta o texto da constituição, mas ao mesmo tempo impede a sua 

efetivação por uma norma que nele estava fundamentada? 
                                                 
5 Recurso Extraordinário 466.343-1, p.1.191. Disponível em http://www.stf.jus.br/imprensa /pdf/re466343.pdf. 
Acesso em 20/04/2011. 
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Como se não bastasse esta esdrúxula construção interpretativa acerca da “legalidade” 

do tratado, nesse mesmo julgamento, o Ministro Gilmar Mendes invocou, em sua 

argumentação contrária à tese da equiparação entre tratados internacionais de direitos 

humanos, anteriores à EC 45, e a Constituição, o risco da insegurança jurídica, que seria 

provocada pela “atomização das normas constitucionais”. Nas palavras deste Ministro: 

“identificados os tratados internacionais de direitos humanos como de hierarquia 

constitucional, passaremos a ter essas normas como parâmetro de controle, gerando, portanto, 

um quadro de insegurança jurídica.”6 

Trata-se de um argumento atrelado ao “bom e velho” discurso da proteção da 

Soberania. Ou seja, o discurso da proteção de um dos mitos da modernidade. Em sentido 

contrário, propondo sobretudo uma flexibilização do conceito deste Poder político, Ferrajoli 

(2002) apresenta uma interessante e lúcida observação em relação à inevitável revisão deste 

Poder nas relações entre os Estados, principalmente no que tange aos assuntos econômicos. 

Contudo, em relação à construção de um efetivo Direito Constitucional Internacional, as 

“barreiras retóricas” em torno do conceito ainda são bem resistentes. 

Voltando à tese da supralegalidade que, aliás, em tempo, não é de autoria do Ministro 

Gilmar Mendes e sim do ex-Ministro Sepulveda Pertence, manifestada em um voto vencido 

no julgamento do RHC nº 79.785-RJ, em 2000. Assim, nota-se que esta manifestação do STF, 

na verdade, complicou mais do que efetivamente esclareceu a questão da aplicação dos 

tratados anteriores à EC 45.  

Se por um lado resolveu um problema que era a violência que se vinha praticando ao 

não se considerar a exceção da prisão civil por dívida do depositário infiel, por outro, trouxe 

sérios problemas hermenêuticos relacionados à construção de sentido da Constituição e a sua 

interação com os tratados internacionais de direitos humanos, mais especificamente com o 

Pacto de São José da Costa Rica, em seu art. 7º, nº 7. 

Ou seja, é inegável que o resultado final acabou sendo bom, mas a grande 

preocupação, a preocupação de todos os pesquisadores da área ligada à hermenêutica e 

Jurisdição Constitucional está também na questão relacionada à fundamentação de uma 

decisão, aos fundamentos do direito. Mas isso é um tema para um outro momento, num outro 

espaço. 

                                                 
6 Recurso Extraordinário 466.343-1, p.1.266. Disponível em http://www. stf.jus. br /imprensa /pdf/re466343.pdf. 
Acesso em 20/04/2011. 
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com base na pesquisa que vem sendo desenvolvida e na análise da temática impressa 

ao longo da presente obra, logram-se alguns apontamentos conclusivos acerca dos tratados 

internacionais de direitos humanos, cuja aplicação pode ser entendida como instauradora de 

uma (nova) era do constitucionalismo brasileiro que, por sua vez, passou a ser visto como 

aberto para a convivência “simbiótica” com o Direito Internacional dos Direitos Humanos 

(DIDH).  

Atento à necessidade de otimização do esquema de proteção do ser humano para 

além do ordenamento interno, o legislador pátrio propôs uma abertura constitucional para um 

sistema integrado de defesa dos direitos humanos. Sem pretender divagar a respeito dessa 

nova possibilidade para além da Jurisdição doméstica, o tema da presente pesquisa restringiu-

se à questão da possibilidade da aplicação de normas protetivas de direitos humanos no 

âmbito da decidibilidade jurídica interna, em face da abertura sugerida pelo texto 

constitucional (art. 5º, § 2º e, posteriormente, com a EC 45, § 3º), de seus princípios, dos 

anseios comunitários brasileiros e da tendência inaugurada pela da Declaração de 1948. 

Longe de “enfraquecer a soberania” nacional ou de contrariar o “espírito” 

constitucional, o Sistema Internacional integrado pela Constituição mais Tratados 

Internacionais de Direitos Humanos, além de lançar o Estado brasileiro para o diálogo 

internacional (art. 4º, II, da CF), garante a defesa de um dos pilares do Estado Democrático de 

Direito (art. 1º, III, da CF). 

Todavia, na contramão desse caminho, essa não é a posição assumida pelo STF que, 

no que respeita à aplicação dos tratados internacionais de direitos humanos, no Brasil, ainda 

se encontra distanciado da cultura democrática, garantidora de direitos fundamentais, que se 

instituiu no cenário jurídico pátrio, após a Constituição de 1988.  

O discurso dos direitos humanos – importantes para a constante revisão do direito e 

reinstituição da democracia – parece não ter encontrado eco na Corte Constitucional 

brasileira, no que tange à interação Direito interno/DIDH. Assim, não obstante a recepção dos 

direitos fundamentais, cristalizados em tratados internacionais pela CF/1988, o Supremo 

Tribunal Federal segue interpretando-os como normas infraconstitucionais (e, atualmente, 

“supralegais”). Tal postura se baseia em teorias que ainda consagram uma rígida soberania 

(que há muito já não existe) e que procuram separar, de forma estanque, o Direito 

Internacional do Direito interno. Não consideram a possibilidade de integração entre a 
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Constituição e os tratados de direitos fundamentais ratificados e acabam (so)negando a 

proposta de abertura material trazida pelo texto constitucional de 1988. 

A discussão aqui, mais centrada na questão referente aos tratados anteriores à 

Emenda – e esta parece ser a questão mais problemática, tendo em vista o extenso rol de 

tratados internacionais de direitos humanos ratificados pelo Brasil, reflete bem a chamada 

“crise da dogmática jurídica” (STRECK, 2004). Em síntese, não se atribui força normativa 

constitucional aos tratados e o novo § 3º, do art. 5º passa a ser interpretado como um mero 

procedimento que serve para reforçar a (reacionária) visão “consagrada”. 

A proposta hermenêutica para o caso consistiria apenas em desocultar aquilo que 

está ali desde 1988, que é a proposta de abertura material para os tratados de direitos 

humanos, lida hermeneuticamente como uma clareira capaz de possibilitar, por meio de um 

horizonte interpretativo, a aproximação entre o “homem” (hermeneuta) e o ser da 

Constituição (da defesa dos direitos fundamentais), pois o homem, como afirma Heidegger, é 

o primeiro que, aberto ao ser, deixa que este venha a ele como presença e tal chegada à 

presença necessita do aberto de uma clareira (HEIDEGGER, 1979). Esse “acontecimento-

apropriação é o âmbito em que homem e ser atingem unidos sua essência, conquistam seu 

caráter historial, enquanto perdem aquelas determinações que lhe emprestou a metafísica” 

(HEIDEGGER, 1979, p. 185). 

Não obstante isso, infelizmente, a dogmática jurídica (pré)dominante  não oferece as 

possibilidades para a abertura dessa clareira, ao contrário, oculta as possibilidades 

emancipatórias dos direitos humanos. 
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DIREITOS HUMANOS: DA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR AO 

SISTEMA INTERNACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 

 

HUMAN RIGHTS: THE WEIMAR CONSTITUTION TO THE INTERNATIONAL 

SYSTEM OF HUMAN RIGHTS 

 

Alessandre Ferreira Canabal 

 

  

RESUMO 

O processo de universalização dos direitos humanos teve significativo progresso ao longo dos 

anos que se passaram desde as primeiras afirmações internacionais em sua defesa, iniciada em 

1628 com a Petição de Direitos da Inglaterra. Muito embora tenha avançado positivamente ao 

longo dos séculos, a busca da efetividade e eficácia dos “Direitos Humanos”, dentro de um 

cenário normativo internacional, necessita incessantemente dos esforços por parte dos atuais 

sujeitos de direito internacional a fim de estabelecer uma conscientização global sobre a 

necessidade de sua positivação no âmbito constitucional interno, bem como, criar mecanismos 

normativos no âmbito internacional, para obter maior controle sobre eventuais abusos do 

Estado. Dentro de uma ótica realista, o presente estudo tem como objetivo principal 

proporcionar ao leitor a adequada conscientização sobre a importância dos valores humanos 

em benefício da paz e harmonia social. 
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ABSTRACT 
The process of universalization of human rights has had significant progress over the years 

that have passed since the first international statements in his defense, which began in 1628 

with the Petition of Rights of England. Although progress has been positive over the 

centuries, tha search for effectiveness and efficiency of “human rights” within an international 

legal scene, needs constantly efforts by the current subjects of international law in order to 

establish a global awareness on the need for their positivation under domestic constitutional, 

as well as regulatory mechanisms at the international level, to gain greater control over 

potential abuses of the state. Within a realist perspective, this study has as main objective to 

provide the reader with the proper awareness of the importance of human values in favor of 

peace and social harmony. 
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1. DO PRIMEIRO PÓS-GUERRA MUNDIAL;  

2. DA CONSTITUIÇÃO MEXICANA DE 1917;  

3. DA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR DE 1919;  

4. DA ASCENSÃO NAZISTA;  

5. DO DECLÍNIO NAZISTA;  

6. DO SEGUNDO PÓS-GUERRA MUNDIAL;  

7. DO SURGIMENTO DA ONU E DO SISTEMA INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS. 

  

  

  

  

  

1. DO PRIMEIRO PÓS-GUERRA MUNDIAL 

  

                                                           De 1914 até 1918 as potências mundiais entraram em 

uma grande guerra que perdurou maior tempo do que esperado, influenciando diretamente na 

vida econômica global, políticas internas e externas de inúmeros países e na forma individual 

de pensar. 

  

                                                           O cenário do pós-guerra era desolador, as listas de 

vítimas quase infinitas e o gigante econômico e político – Europa – teve várias artérias 

cortadas. Mesmo os vencedores tiveram inúmeras perdas financeiras. A Europa se mutilou 

enquanto os Estados Unidos impunham sua supremacia financeira pelo mundo[1]. 

  

                                                           No campo da filosofia, dadaístas e surrealistas 

procuravam desmistificar uma sociedade que acreditava no progresso e na ciência, porém, 

produtora de destruição e tragédias. Deu-se início a um grande pessimismo sobre o futuro do 

planeta[2]. 
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                                                           Quanto às relações políticas, importante ressaltar sobre o 

significativo enfraquecimento da Alemanha, tanto no âmbito interno como também no 

externo, já que foi considerada a grande culpada pelos acontecimentos. 

  

                                                           Em relação à eficácia e efetividade da aplicação dos 

“direitos humanos”, o pós-guerra trouxe algumas significativas mudanças de perspectivas 

positivas para o futuro global, e, a partir deste ponto que serão ocupadas as linhas a seguir 

explicitadas. 

  

2. DA CONSTITUIÇÃO MEXICANA DE 1917 

  

                                                           Antes de qualquer análise sobre o tópico aqui tratado, 

cabe enumerar alguns eventos históricos de afirmação dos direitos humanos anteriores à 

Constituição Mexicana de 1917, senão vejamos: 1628 – Petição de Direitos (Inglaterra); 1679 

– Lei do Habeas Corpus (Inglaterra); 1688 – Declaração de Direitos da Inglaterra (Bill of 

Rights); 1690 – Publicação do “Segundo Tratado sobre o Governo” de John Locke; 1712 – 

Rebelião dos escravos em Nova York, Estados Unidos; 1748 – Publicação do livro “O 

Espírito das Leis”, de Montesquieu; 1755 – Publicação do livro “Discurso sobre a origem e os 

fundamentos da desigualdade entre os homens”, de Jean-Jacques Rousseau; 1762 – 

Publicação do livro “Do Contrato Social”, de Jean-Jacques Rousseau; 1763 – Publicação do 

livro “Tratado da Tolerância”, de Voltaire; 1776 – Declaração de Independência dos Estados 

Unidos da América; 1787 – Constituição dos Estados Unidos da América; 1789 – Declaração 

Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão; 1792 – Abolição do tráfico de escravos na 

Dinamarca; 1794 – Abolição da escravidão no Haiti (Primeiro país da América Latina); 1804 

– Código Napoleônico; 1807 – Proibição do tráfico de escravos na Grã-Bretanha; 1808 – 

Proibição do tráfico de escravos nos Estados Unidos; 1821 – Abolição da escravidão na 

Colômbia; 1826 – Abolição da escravidão na Bolívia; 1827 – Abolição da escravidão no Peru 

e na Guatemala; 1828 – Abolição da escravidão no México; 1833 – Abolição da escravidão 

em todo o território do Império Britânico; 1858 – Abolição da escravidão na Rússia; 1863 – 

Convenção de Genebra; 1865 – Abolição da escravidão nos Estados Unidos; 1873 – Abolição 

da escravidão em Porto Rico; 1888 – Abolição da escravidão no Brasil; 1890 – Conferência 

de Bruxelas sobre a repressão ao tráfico de escravos africanos; 1907 – Conferência da paz em 

Haia, na Holanda (Rui Barbosa foi o delegado do Brasil)[3]. 

  

                                                           Os mencionados eventos que determinaram diversas 

afirmações sobre os direitos humanos, muito embora significativos, não muito contribuíram 

para definir um padrão mundial de conduta, a fim de se dar eficácia e efetividade na aplicação 

dos “direitos humanos”. 
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                                                           A Constituição mexicana de 1917 foi à primeira no 

planeta a inserir no seu texto, os direitos sociais, contudo, devido à revolução vivida pelo país, 

tais preceitos foram somente aplicados com efetivo dirigismo do Estado entre 1934 e 1940, 

durante o governo do presidente Lázaro Cárdenas[4]. 

  

                                                           Para Wilson Hilário Borges: “A peculiar posição do 

Estado dentro da sociedade, que, conforme vimos, nunca pode ser neutra, faz com que seu 

papel de instrumento de dominação social seja dissimulado, apresentando-se o Estado aos 

olhos de todos como um ente neutro, só comprometido com os rumos mais gerais do 

desenvolvimento social”[5]. 

  

                                                           Nesse passo, muito embora pioneira no processo de 

constitucionalização dos direitos humanos, devido à falta de dirigismo estatal da época e 

acrescentando-se o momento histórico cujo foco global ainda era a Europa, não obteve 

significativa expressão no dentro cenário mundial. 

  

  

3. DA CONSTITUIÇÃO DE WEIMAR DE 1919 

  

                                                           Mais expressiva no cenário mundial do que a pioneira 

Constituição mexicana de 1917, a Constituição de Weimar de 1919 trouxe experiências de um 

Estado Social, pautado na democracia parlamentar e ampliação de direitos políticos das 

minorias[6]. 

  

                                                           Deu-se a primeira constitucionalização dos direito 

humanos da Europa, que, com a nomeação de Hitler no cargo de chanceler e posterior 

enfraquecimento do Parlamento (Reichstag), acrescentando-se a opressão traçada contra a 

Alemanha contida no Tratado de Versalhes e demais dificuldades financeiras enfrentadas pelo 

país na época, teve seu término em lugar do radicalismo nazista por volta de 1933[7]. 

  

                                                           Conforme Fábio Konder Comparato: “Aceita a distinção 

entre o titular da soberania e os agentes investidos em cargos públicos no Estado (formando 

o que, genericamente, denominamos governo), temos que o princípio democrático exige a 

ordenação de instituições reguladoras, tanto da atuação política do povo, quanto do 

funcionamento dos órgãos estatais”[8]. 
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                                                           Devido ao enfraquecimento da atuação política do povo 

que apoiou incondicionalmente Adolf Hitler em seu novo regime ditatorial, a República de 

Weimar, muito embora tenha elaborado a primeira constitucionalização dos direitos humanos 

na Europa, se afastou sobremaneira da possibilidade de trazer à tona, a universalização dos 

direitos humanos. 

  

  

4. DA ASCENSÃO NAZISTA 

  

                                                           Hitler teve sua ascensão política embasado na 

democracia da República de Weimar, sendo eleito com 88% dos votos para o posto que 

combinava o cargo de chanceler e presidente, cumulativamente[9]. 

  

                                                           No poder, Hitler mutilou a vida política alemã, 

extinguindo os demais partidos políticos e acabando com os sindicatos. A lealdade ao 

nazismo era altamente recompensada aos partidários e, a prosperidade financeira instalou-se 

entre os milhões de alemães que anteriormente não tinham sequer o que comer[10]. 

  

                                                           Corolário lógico, a ideologia nazista foi acolhida sem 

protestos pelo povo alemão, contudo, judeus e ciganos não tiveram a mesma sorte. Por volta 

de 1939, a liberdade e o patrimônio deles estavam em situação de risco e três anos mais tarde, 

era a vida deles que corria perigo[11]. 

  

                                                           Vale lembrar que na Europa os judeus sempre foram uma 

minoria étnica de extremo sucesso nas universidades, na música, na literatura, na medicina, no 

direito e nos negócios[12]. 

  

                                                           No que tange ao aumento de poderio militar alemão, 

Hitler retirou o país da Liga das Nações com o intuito de não mais respeitar à política de 

desarmamento mundial ali defendida e, aumentou suas frotas e ampliou suas fronteiras, 

anexando inicialmente a Áustria e a Tchecoslováquia ao seu território[13]. 

  

                                                           A Alemanha, de um lado, crescia exponencialmente em 

força militar, territorial e financeira, porém de outro, promovia a derrocada dos valores 
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humanos com a ideologia anti-semita, a guerra expansionista, o aparelho de dominação 

burocrática, e outros[14]. 

  

  

5. DO DECLÍNIO NAZISTA 

  

                                                           O último ano de triunfo da Alemanha Nazista foi o de 

1941, exatamente quando o Japão atingia o máximo de suas conquistas, os alemães pouco 

progrediram na invasão da Rússia[15]. 

  

                                                           A guerra havia durado mais tempo do que esperado e o 

Império Nazista se enfraqueceu na Europa. Em meados de 1942, foi fortemente atacado, 

inclusive em Berlim pelos norte-americanos[16]. 

  

                                                           No final de 1944, o futuro da Europa estava sendo 

traçado não somente pelo campo de batalha, mas também pela ambição e alianças dos três 

líderes aliados, Rússia, Estados Unidos e Inglaterra[17]. 

  

                                                           No início de 1945, os russos tomaram a capital polonesa, 

Varsóvia, e a capital Húngara, Budapeste. Em abril de 1945, os russos tomaram Viena e 

Berlim estava ao seu alcance. Em 07 de maio de 1945, o sexto ano da guerra, as forças alemãs 

se renderam incondicionalmente[18]. 

  

                                                           A Alemanha pós-guerra estava em ruínas, contudo, nada 

se comparava às atrocidades contra os direitos humanos cometidas pelos nazistas nos países 

em que passaram. Era necessária uma resposta e uma solução ao futuro da humanidade. 

  

  

6. DO SEGUNDO PÓS-GUERRA MUNDIAL 

  

                                                           Finda a guerra, com a aprovação das demais potências 

vitoriosas, foi implantado a proposta norte-americana de criação de um Tribunal Militar 
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Internacional, dotado de jurisdição específica para julgar os delitos cometidos pelos nazistas. 

Assinada em Londres, uma “Carta Estatuto do Tribunal”, estabeleceu em 1945, as regras de 

competência dos juízes, de jurisdição, de composição e de funcionamento do Tribunal, 

elaborando, ainda, vaga definição penal dos fatos que seriam postos para julgamento e das 

penas possivelmente aplicáveis[19]. 

  

                                                           Oito juízes foram indicados pelas nações vitoriosas (dois 

de cada nação) e a Corte se instalou na cidade de Nuremberg. Os promotores foram 

escolhidos dentre norte-americanos e os defensores dentre advogados alemães. No dia 20 de 

novembro de 1945, foram abertos os trabalhos da primeira sessão[20]. 

  

                                                           A título de informação, das 216 sessões dentre 1945 e 

1946, foram julgados 24 nazistas, dos quais 12 foram condenados à morte, 03 à prisão 

perpétua, 04 às penas entre 10 e 20 anos de prisão, 01 foi considerado sem condições mentais 

para ser responsabilizado criminalmente, 01 se suicidou para evitar a execução e 03 foram 

absolvidos[21]. 

  

                                                           Sob a ótica do Direito Positivo, o Tribunal de Nuremberg 

carecia de jurisdição e de competência dos juízes, para julgar os nazistas pelos atos que não 

tinham sido previamente considerados criminosos pela lei. 

  

                                                           Hans Kelsen ensina: “Se o indivíduo se conduz tal como 

a norma prescreve, cumpre a sua obrigação, observa a norma; com a conduta oposta, „viola‟ 

a norma, ou, o que vale o mesmo, a sua obrigação. A conduta humana é ainda regulada num 

sentido positivo quando a um indivíduo é conferido, pelo ordenamento normativo, o poder ou 

competência para produzir, através de uma determinada atuação, determinadas 

conseqüências pelo mesmo ordenamento normadas, especialmente – se o ordenamento regula 

a sua própria criação – para produzir normas ou para intervir na produção de normas. O 

caso é ainda o mesmo quando o ordenamento jurídico, estatuindo atos de coerção atribui a 

um indivíduo poder ou competência para estabelecer esses atos coercitivos sob as condições 

estatuídas pelo mesmo ordenamento jurídico”[22]. 

  

                                                           Para os positivistas nenhuma norma jurídica ou comando 

legal foi ofendido pelos nazistas. 

  

                                                           No plano do Direito Natural, existem princípios que 

devem ser respeitados, e, que estariam acima da vontade de quaisquer legisladores do mundo. 
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                                                           André Franco Montoro, ao citar J. Dabin nos explica: “O 

conceito de natureza humana, comum a todos os homens e particular ao homem, não é um 

conceito vazio; seus traços fundamentais podem ser fixados com segurança. O homem é um 

ser essencialmente solidário e depende dos outros homens; é natural ao homem entrar em 

relação com outros, porque sem a ajuda de seus semelhantes ele seria incapaz de viver e de 

se desenvolver material e espiritualmente; o meio social é para o homem como a atmosfera 

que ele respira, ou como a terra é para a planta”[23]. 

  

                                                           Ingo Wolfgang Sarlet, ao explicitar sobre quatro teólogos 

espanhóis do século XVI, Vitoria y las Casas, Vázquez de Menchaca, Francisco Suárez e 

Gabriel Vázquez, assevera: “Cumpre referir, neste contexto, os teólogos espanhóis do século 

XVI, que pugnaram pelo reconhecimento de direitos naturais aos indivíduos, deduzidos do 

direito natural e tidos como expressão da liberdade e dignidade da pessoa humana, além de 

servirem de inspiração ao humanismo racionalista de H. Grócio, que divulgou seu apelo à 

razão como fundamento último do Direito e, neste contexto, afirmou a sua validade universal, 

visto que comum a todos os seres humanos, independentemente de suas crenças 

religiosas”[24]. 

  

                                                           Para os jusnaturalistas foram ofendidos valores 

universais da própria essência do ser humano. A reta razão universal deveria ser respeitada. 

  

                                                           Sobre toda a discussão que norteia o acontecimento 

histórico sob comento, uma coisa é certa, uma vez instituída a pena de morte dentro de um 

tribunal internacional, quem novamente saiu perdendo foram os direitos humanos. As 

condenações à pena de morte se equiparam aos próprios atos cometidos pelos réus durante a 

segunda guerra mundial. 

  

                                                           Lembra Rizzatto Nunes: “O Direito é incompatível com 

a morte, ou precisamente com a pena de morte”[25]. 

  

                                                           As condenações à pena de morte e prisão perpétua 

contrariaram o princípio da proibição de retrocesso social, que embasado na 

fundamentalidade dos direitos sociais e pelo regime de progressividade, impede que o 

“Estado-legislador”, retroceda arbitrariamente em relação à regulação legislativa de um 

direito social[26]. 
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                                                           Concordando com as opiniões acima transcritas, entende-

se pelo retrocesso da humanidade ao implantar sanções condenatórias pela pena de morte, 

dentro de um Tribunal Internacional. 

  

                                                           Mudando para um aspecto mais otimista do pós-guerra, 

temos a Promulgação da Constituição da Alemanha Ocidental em 1949, cujo texto inseriu em 

seu art. 1°., o princípio da dignidade humana como sendo intangível, inviolável e inadiável. A 

experiência nazista gerou a necessidade de preservar universalmente e a qualquer custo, a 

dignidade da pessoa humana[27]. 

  

                                                           Outros acontecimentos colaboraram com o otimismo 

existente na época e pela possibilidade de melhoras para aplicabilidade dos direitos humanos 

de forma universal, tais como o surgimento da ONU e do Sistema Internacional dos Direito 

Humanos, que serão tratados de maneira mais específica no tópico seguinte. 

  

  

7. DO SURGIMENTO DA ONU E DO SISTEMA INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

  

                                                           Após a segunda guerra mundial, intensificou-se a busca 

de se implantar um sistema universal que proporcionasse maior eficácia e efetividade na 

aplicação dos “direitos humanos”. Surgiram novas perspectivas e alternativas para a questão. 

  

                                                           Sobre o assunto, Ingo Wolfgang Sarlet, ao citar Gomes 

Canotilho em sua obra comenta: “A universalidade será alargada ou restringida de acordo 

com a postura do legislador constituinte, sempre respeitando o núcleo essencial de direitos 

fundamentais, que é intangível por qualquer discricionariedade, núcleo que pode ser 

alargado pela atuação e concretização judicial dos direitos”[28]. 

  

                                                           A fim de preencher o mencionado papel foi criada a 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1945 e posteriormente em 1948 foi Proclamada a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU. Importante lembrar, também, sobre a 

criação do Tribunal de Haia (Corte Internacional de Justiça) em 1945 e a Declaração 

Americana dos Direitos e Deveres do Homem, realizada em Bogotá/Colômbia no ano de 

1948. 
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                                                           Como podemos observar novos sujeitos de direito 

internacional foram introduzidos no cenário mundial, e, foram criados novos mecanismos de 

controle, a fim de promover novos padrões de conduta para as futuras relações entre as 

diversas nações do planeta, ou seja, viabilizar a manutenção da paz e segurança mundial; o 

desenvolvimento de relações amistosas entre os Estados; o alcance de cooperação 

internacional no plano econômico, social e cultural; o alcance de um padrão internacional de 

saúde; a proteção ao meio ambiente; a criação de uma nova ordem econômica internacional; e 

a proteção internacional dos direitos humanos[29]. 

  

                                                           A ONU foi criada em outubro de 1945 com a ratificação 

de 51 países à sua Carta e atualmente está sediada nos Estados Unidos, cidade de Nova 

Iorque. Esta também estabelecida em Genebra, na Suíça, possuindo, ainda, outros escritórios 

pelo mundo. 

  

                                                           Um de seus objetivos é o de conscientizar o maior 

número possível de governantes, sobre a necessidade de positivação dos direitos humanos no 

âmbito constitucional, dentro dos respectivos ordenamentos jurídicos internos de cada Estado. 

                                                           Nessa ordem de idéias, Willis Santiago Guerra Filho 

lembra: “Que ao invés de „gerações‟ é melhor se falar em „dimensões de direitos 

fundamentais‟, nesse contexto, não se justifica apenas pelo preciosismo de que as gerações 

anteriores não desaparecem com o surgimento das mais novas. Mais importante é que os 

direitos „gestados‟ em uma geração, quando aparecem em uma ordem jurídica que já trás 

direitos da geração sucessiva, assumem uma outra dimensão, pois os direitos de geração 

mais recente tornam-se um pressuposto para entendê-los de forma mais adequada – e, 

conseqüentemente, também para melhor realizá-los”[30]. 

  

                                                           Numa visão ocidental de democracia, o poder delegado 

pelo povo aos seus representantes, não é absoluto, conhecendo inúmeras limitações, dentre 

elas a obrigatoriedade de se respeitar os direitos fundamentais como “função de direitos de 

defesa dos cidadãos”[31]. Em regra, as normas consubstanciadas nos direitos fundamentais 

são de eficácia e aplicabilidade imediata[32]. 

  

                                                           Conforme José Afonso da Silva: “As garantias 

constitucionais, em conjunto, se caracterizam como imposições, positivas e negativas, 

especialmente aos órgãos do Poder Público, limitativas de sua conduta, para assegurar a 

observância ou, no caso de inobservância, a reintegração do direito violado”[33]. 

  

                                                           Manuel Gonçalves Ferreira Filho, ao falar sobre a 

“racionalização do poder” elucida: “A racionalização do poder, nome pelo qual essa 
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tendência a incorporar nas Constituições as sutilezas do jurista veio a ser conhecida, 

prolonga de certo modo o constitucionalismo. De fato, a idéia de racionalizar a vida política 

já estava presente neste movimento, embora mais atenuada. Da mesma forma a pretensão de 

enquadrar pela lei inteiramente a vida política, que se desvenda na racionalização, não 

passa de um exagero do desejo inerente ao constitucionalismo de fixar por meio de regras 

escritas os lineamentos fundamentais da existência política”[34]. 

  

                                                           Acrescente-se a opinião de Flávia Piovesan: “Nesse 

contexto, desenha-se o esforço de reconstrução dos direitos humanos, como paradigma e 

referencial ético a orientar a ordem internacional contemporânea. Se a Segunda Guerra 

significou a ruptura com os direitos humanos, o pós-guerra deveria significar sua 

reconstrução”[35]. 

  

                                                           Obviamente nos referimos a um processo de 

constitucionalização dos direitos humanos como forma de aumentar a sua efetividade e 

eficácia a ser mundialmente reconhecida, freando alguns possíveis abusos do Poder Público 

no âmbito interno. 

  

                                                           Sobre constitucionalismo do futuro, Pedro Lenza 

argumenta: “O constitucionalismo do futuro sem dúvida terá de consolidar os chamados 

direitos humanos de terceira dimensão, incorporando à idéia de constitucionalismo social os 

valores do constitucionalismo fraternal e de solidariedade, avançando e estabelecendo um 

equilíbrio entre o constitucionalismo moderno e alguns excessos do contemporâneo”[36]. 

  

                                                           Finalizando o estudo sobre o tema aqui proposto, o novo 

“Sistema Internacional de Direitos Humanos”, por meio de seus organismos internacionais 

(dentre eles o mais importante é a ONU), busca a conscientização global sobre a necessidade 

de sua positivação no âmbito constitucional interno, bem como, por meio de mecanismos 

normativos no âmbito internacional, o controle sobre eventuais abusos do Estado em seu 

detrimento. 
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RESUMO 

 

O presente artigo objetiva compreender as origens e o desenvolvimento do conflito armado na Líbia, passando 

pela intervenção do Conselho de Segurança da ONU e analisando a competência do Tribunal Penal Internacional 

para processar e julgar Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi pela prática de crimes 

contra a humanidade, cometidos em território líbio, no mês de fevereiro de 2011. Para atingir este objetivo, 

parte-se de uma análise histórica da formação do Estado da Líbia, da estrutura do Conselho de Segurança da 

ONU e do viés político de sua atuação, bem como da análise do Estatuto de Roma e suas fragilidades. 

 

Palavras chave: Líbia; Direitos Humanos; Conselho de Segurança da ONU; Tribunal Penal Internacional. 

 

RESUMÉ 

Le present article a pour but comprendre les origines  et le developpément du conflit armé que a lieu en Libye, y 

compris l’intervention du Conseil du Securité de l’ONU et la compétence de la Cour Pénale Internationale pour 

juger Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi et Abdullah Al-Senussi pour la pratique de crimes contre 

l’humanité commis en territoire libyen, pendant le mois d’août 2011. Pour atteindre cet objectif, ce travail part 

de l’analyse historique de la formation de l’État Libyen, de la structure du Conseil de Sécurité de l’ONU et de la 

caractéristique politique de son atuation, aussi que de l’analyse du Statut de Rome et ses fragilités. 
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1. Introdução 

O início do ano de 2011, mais especificamente o mês de fevereiro, foi marcado pelos 

acontecimentos turbulentos na Líbia. Esse país, conhecido por suas grandes refinarias de 

petróleo, depois de muitos anos no esquecimento internacional voltou a ser notícia nos 

principais jornais do mundo.  

Durante a década de 80, o Estado Líbio ocupou pautas extensas na agenda 

internacional em virtude da acusação e, mais tarde da responsabilização de dois nacionais 

daquele país pelo ataque ao vôo Pan Am 103, que explodiu sobre a cidade de Lockerbie, na 

Escócia, resultando na morte de centenas de pessoas. Diante da recusa da Líbia em extraditar 

os suspeitos, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou 

Resoluções que impuseram sanções drásticas ao país.  

Esse caso só foi definitivamente encerrado em 2003, quando a Líbia assumiu 

oficialmente a responsabilidade pelo atentado e concordou em pagar indenizações às famílias 

das vítimas. A partir desse acontecimento, Muammar Gaddafi1, no poder desde 1969, com a 

ajuda de sua família, principalmente de seu filho, Saif Al-Islam Gaddafi, pode governar 

tranquilamente a Líbia, utilizando-se de uma política pouco democrática, avessa a qualquer 

manifestação popular.  

A situação mudou quando a população frustrou-se com tamanha repressão, com os 

altos indíces de desemprego, com a inflação e com a grande corrupção no seio do Estado, 

decidindo ir às ruas para protestar e demonstrar sua revolta. Esses protestos populares, 

naturalmente, não surgiram do dia para a noite, já que desde o final de 2010 o Oriente Médio 

e a África foram palco de manifestações semelhantes. A fonte de inspiração líbia está no 

levante que destituiu do poder o presidente da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali e a renúncia 

do presidente egípcio, Hosni Mubarak. Quando o ditador tunisiano foi derrubado, era 

arriscado prever que a onda de revoltas se espalharia, qual tempestade de areia, pelo norte da 

África e pelo Oriente Médio. Apenas um mês se passara para que a queda do líder egípcio 

sugerisse o perigo de contágio das manifestações que integraram o movimento que ficou 

conhecido como “Primavera Árabe”. 

A Primavera Árabe fora deflagrada na Tunísia, no final de 2010, quando um 

vendedor de verduras imolou-se publicamente. Após os protestos no Egito, no decorrer de 

                                                           
1 A principal forma de se transliterar palavras de um alfabeto para outro é por meio do som. Sendo 

assim, há palavras que podem ser soletradas de várias formas o que, consequentemente, influencia na sua escrita. 
Portanto, o nome “Gaddafi” pode ser iniciado com “G” ou com “Q” (Qadaffi), pode ser inserido “H” (Ghaddafi 
ou Qaddhafi) ou ainda acrescido “AL” ou “El” ao nome (Muammar al- Qadaffi ou Muammar el- Qadaffid). Cf. 
SULLIVAN, L. Kimberly. Muammar Al-Qaddafi’s Libya. [S.I.]: [s.n.], 2009, p. 21.  
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2011 países como Arábia Saudita, Argélia, Bahrein, Egito, Iêmen, Iraque, Jordânia, Líbia, 

Marrocos, Omã, Síria e Tunísia passaram por agitações, com graus variados de 

descontentamento e violência. Dois regimes foram derrubados, além do ditador do Iêmen, 

que saiu ferido e tem retorno incerto. Quase todos administraram alguma combinação de 

repressão militar, negociação política e concessões econômicas. Atualmente, em meados de 

2011, os regimes da Líbia e da Síria oscilam perigosamente. 

Os desfechos distintos das crises podem ser explicados pela lealdade do Exército ao 

líder do governo. Enquanto na Tunísia e no Egito os militares recusaram-se a abrir fogo 

contra a população civil, na Líbia e na Síria aconteceu justamente o oposto. 

Na Síria, os vínculos entre o Exército e o regime são ainda mais estreitos. A cúpula 

militar, e também a cúpula econômica, é formada pela minoria alauita, à qual pertence o 

presidente Bashar Assad e que constitui 10% da população do país. A devastação da cidade 

de Hama, cujo número de mortos em agosto de 2011 já ultrapassou duzentos, é prova 

inequívoca do poder bélico da aliança sectária. 

Na Líbia, Muammar Gaddafi, utilizando-se das Forças de Segurança, respondeu aos 

protestos de forma violenta, abrindo fogo contra centenas de pessoas em várias cidades 

líbias. A comunidade internacional reagiu a esses ataques em face da população civil, tendo 

como conseqüência principal a resposta do Conselho de Segurança da ONU, que por meio 

das Resoluções 1970 e 1973 remeteu o caso para que fosse investigado pelo Tribunal Penal 

Internacional (TPI), além de impor medidas sancionatórias ao país.  

Diante desses apontamentos, o presente artigo buscará, em um primeiro momento, 

através de uma análise histórica, delinear os principais fatos ocorridos na Líbia desde o seu 

surgimento, a fim de entender a origem dos movimentos populares, iniciados em fevereiro, a 

reação de Gaddafi e, principalmente, a atuação dos organismos internacionais, dando 

enfoque ao Conselho de Segurança da ONU e ao TPI. 

Em um segundo momento, procurar-se-á analisar o TPI e o seu fundamento de 

validade, o Estatuto de Roma. Posteriormente, serão examinados os artigos do Estatuto que 

versam sobre a jurisdição do Tribunal, que por sua vez encontra limites em relação à 

competência material, em razão do tempo, do lugar e do sujeito ativo da violação. A partir 

dessas bases, far-se-á uma análise desses artigos à luz do caso específico da Líbia, levando-se 

em conta o conteúdo do Pre-Trial Chamber I, ou seja, Juízo de Instrução I, ocorrido no dia 

27 de junho de 2011, em que os juízes do TPI decidiram favoravelmente ao pedido de prisão 

de Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi. 
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Assim, por meio da análise histórica e doutrinária, bem como da interpretação do 

Estatuto de Roma, procurar-se-á investigar a existência ou não da competência do TPI para 

processar e julgar o líder líbio, um de seus filhos e o chefe dos serviços secretos do país. 

 

2. A Líbia, o Conselho de Segurança da ONU e o Tribunal Penal Internacional 

Historicamente, o território atual da Líbia foi colonizado primeiramente pelos gregos, 

fenícios e catargineses e posteriormente, no século XVI, foi dominado pelo Império 

Otomano2. No século XX, no ano de 1911, com o final da guerra ítalo-turca, a Itália expulsou 

os Otomanos do continente africano, conquistando a maior parte da região, excetuando as 

províncias de Tripolitânia e Cirenaica, dominadas respectivamente em 1925 e 19303. 

Entretanto, a Segunda Guerra Mundial mudou esse cenário, já que as forças italianas 

foram expulsas da Líbia, que por sua vez passou a ser dominada por franceses e ingleses. 

Após longos debates na ONU sobre o futuro das colônias italianas, a Líbia tornou-se 

independente em 24 de dezembro de 19514. Nessa data, estabeleceu-se naquele país uma 

monarquia constitucional, sendo que Muhammad Idris, grande responsável pela aliança com 

a Inglaterra durante a guerra, tornou-se o rei Idris I5.  

O novo país estava entre os mais pobres do mundo, já que o clima desértico e o solo 

seco impossibilitavam que grande parte do território pudesse ser utilizada para a agricultura e 

agropecuária. Dessa forma, passou a depender da ajuda econômica internacional, 

principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. O rei Idris I, em troca de assistência 

financeira para o desenvolvimento da educação e da agricultura, permitiu que os países 

estrangeiros instalassem bases militares no território líbio. 

Em 1959, todavia, a situação alterou-se substancialmente com a descoberta de 

grandes depósitos de petróleo pela companhia americana Esso. Assim, foram feitas 

concessões a companhias inglesas e americanas, as quais construíram oleodutos e refinarias 

na região. Ademais, a localização geográfica da Líbia chamou a atenção dos países mais 

poderosos do mundo, já que a grande faixa litorânea junto ao Mediterrâneo possibilitava o 

envio do petróleo extraído para o sul europeu de forma mais rápida e econômica. 

Não obstante, o crescimento anual do produto interno bruto em decorrência da 

extração do petróleo não impediu que a população em geral estivesse descontente com o 

                                                           
2 ENCICLOPÉDIA NOVO CONHECER. Fascículo 7º. São Paulo: Abril Cultural, 1977, p. 1673. 
3 ITAMARATY. Disponível em: <http://www2.mre.gov.br/deaf/daf_3/libia2.htm>. Acesso em: 04 jul. 

2011. 
4 GRESH, Alain; VIDAL Dominique. 100 claves para comprender o Oriente próximo. Tradução de 

Godofredo Gonzáles. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica, 2004, p. 280.   
5 SULLIVAN, L. Kimberly. Op. cit., p. 18-20. 
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governo, vez que esse desenvolvimento beneficiou apenas determinadas elites. Além disso, 

vieram à tona vários escândalos políticos que enfraqueceram a figura do rei Idris I e de seu 

regime, que passou a ser visto como corrupto e grande aliado dos interesses das nações 

ocidentais6.   

Nesse contexto, surgiu o nasserismo, movimento populista fundamentado no 

nacionalismo árabe, idealizado pelo então presidente do Egito Gamal Abdel Nasser. O 

referido movimento era fomentado pela população excluída e marginalizada dos ganhos 

proporcionados pela extração petrolífera7.  Assim sendo, no dia 1º de setembro de 1969, um 

grupo de jovens oficiais liderado por Muammar Gaddafi destituiu do poder o rei Idris I e 

proclamou a República Árabe da Líbia8. 

A República Árabe da Líbia passou então a ser governada por um Conselho de 

Comando Revolucionário, liderado por Gaddafi e integrado por doze oficiais do exército. O 

novo regime provocou mudanças drásticas nos aspectos administrativos, políticos e 

econômicos do país. Dentre as inovações trazidas destacaram-se a nacionalização de empresas 

e propriedades estrangeiras e a criação de um partido único, denominado de “União Socialista 

Árabe9”.  

Na década de setenta, com o intuito de legitimar o seu poder, Gaddafi escreveu o 

Livro Verde, o qual passou a representar a base para a ideologia política e social de seu 

governo10.  Esse Livro busca, por meio de uma comunicação persuasiva, trazer uma ideia 

equivocada no sentido de que os cidadãos líbios seriam a autoridade máxima do país, 

responsável pela criação de todas as regras e tomadas de decisão11. 

Ainda nos anos setenta, foi criado o “Congresso Geral do Povo”, que exercia a função 

de parlamento, e adotou-se para o país a denominação de “Grande Jamahiriya Árabe Popular 

Socialista da Líbia12”. 

No cenário internacional, a Líbia passou a ser vista com ressalvas pelos países 

ocidentais, principalmente pelos Estados Unidos, por decidir apoiar o radicalismo árabe. Em 

1986, o governo norte-americano, liderado então pelo presidente Ronald Reagan, comandou 

ataques aéreos a alvos nas cidades líbias de Trípoli e Benghazi. Essas agressões buscaram 

                                                           
6 Ibid.,p. 21.  
7 ITAMARATY, op. cit. 
8 GRESH, Alain; VIDAL Dominique, Op. cit., p. 280. 
9 ITAMARATY, op. cit. 
10 SULLIVAN, L. Kimberly. Op. cit.,p. 42. 
11 LIVRO VERDE. Disponível em: <http://www.ebooksbrasil.org/eLibris/livroverde.html>. Acesso em 

17 jul. 2011.  
12 ITAMARATY, Op. cit. Acesso em: 17 jul. 2011. 
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punir o país pelo seu suposto envolvimento no ataque terrorista a uma discoteca em Berlim, 

na Alemanha, que resultou na morte de dois soldados estadunidenses13.  

No entanto, foi com o caso Lockerbie que a situação da Líbia perante a comunidade 

internacional se agravou. Em dezembro de 1988, foi implantada uma bomba a bordo do vôo 

Pan Am 103, que acabou explodindo sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia, resultando na 

morte dos 259 ocupantes da aeronave e de 11 residentes da cidade atacada. Nesse mesmo 

mês, foi provocada a queda do avião DC10 sobre o Níger, da empresa francesa UTA, 

matando 170 pessoas. Como supostos responsáveis por esses ataques, foram apontados 

cidadãos líbios14.  

Mesmo com a pressão internacional, todavia, a Líbia decidiu pela não extradição dos 

suspeitos, sob o argumento de não haver tratado bilateral na matéria entre os países 

interessados. Inconformado com tal atitude, o governo dos Estados Unidos dirigiu-se ao 

Conselho de Segurança da ONU que, em 1992, adotou duas resoluções sancionatórias ao 

governo líbio. As Resoluções 731 e 748 previam o auxílio das autoridades líbias para a 

delimitação da responsabilidade pelos ataques, sendo que a Resolução 748 estabelecia várias 

sanções, como por exemplo, a proibição de circulação de aeronaves entre os Estados-

membros da ONU e a Líbia.  

O Conselho de Segurança considerou que o governo líbio representava uma ameaça à 

paz e à segurança internacionais. Dessa forma, em 1993, impôs novas sanções por meio da 

Resolução 883, a qual permitiu que os Estados-membros congelassem determinados ativos do 

governo e de funcionários e aplicassem embargos a todos os bens, serviços e seguros 

envolvendo a aviação.  

Após muitas pressões, em abril de 1999, o governo líbio finalmente entregou os dois 

suspeitos do atentado de Lockerbie para julgamento em um tribunal escocês, na cidade da 

Haia. Com isso, o Conselho de Segurança decidiu suspender as sanções contra a Líbia.  

Em 2003 o caso fora finalmente encerrado, após a Líbia ter assumido oficialmente a 

responsabilidade pelo atentado de Lockerbie, além de ter concordado em indenizar as famílias 

das vítimas. Para encerrar o caso, o Conselho de Segurança adotou a Resolução 1506, 

declarando extintas as sanções impostas à Líbia pelas Resoluções 748 e 88315. 

Importa esclarecer que Muammar Gaddafi tornou a Líbia rica, mas desigual. O país 

apresenta indicadores sociais superiores à média dos países árabes, mas sua economia é pouco 

                                                           
13 SULLIVAN, L. Kimberly. Op. cit.,p. 06. 
14 CRETELLA NETO, José. Curso de direito internacional penal. Ijuí: Unijuí, 2008, p.158-160. 
15 ITAMARATY, Op. cit. 
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diversificada. A época de ouro do regime foi na década de setenta, após o processo de 

nacionalização do petróleo. O impacto real dos índices, porém, é relativizado pela distribuição 

desigual das riquezas, corrupção e carência de oportunidades numa economia que não se 

desenvolveu além do setor petrolífero. O desenvolvimento líbio pode ser considerado seletivo, 

na medida em que beneficia os aliados do regime. É comum que os especialistas questionem 

os indicadores como o IDH - Índice de Desenvolvimento Humano, calculado pela ONU a 

partir de informações dos governos. A Líbia carece de organismos técnicos e mecanismos 

transparentes de prestação de contas. Se em tese define-se como uma democracia direta, na 

prática o sistema político líbio transformou-se numa rede de clãs leais ao líder, 

recompensados com empregos públicos e negócios. Historiadores coincidem em que o regime 

teve sua época de ouro de progresso social na década de setenta. Ao ser criado em 1951, o 

país tinha renda per capita de US$ 25. Em 1980, 11 anos depois do golpe que levou Gaddafi 

ao poder, era de US$ 12,7 mil. Numa adaptação do socialismo pan-árabe do egípcio Gamal 

Nasser (1918-1970), Gaddafi fechou uma base americana, nacionalizou o petróleo e proibiu 

por dez anos a atuação de empresas privadas. O Estado controlava a distribuição de bens 

básicos, incluindo comida. Famílias recebiam bônus, casas e carros.  

A deterioração veio na década de noventa, com a queda no preço do petróleo e as 

sanções internacionais, iniciadas pelos EUA e apertadas após o atentado de Lockerbie de 

1988. No entanto, depois que o ditador se reconciliou com o Ocidente e abriu o setor 

petrolífero, neste século, a economia ganhou fôlego. Ainda assim, o desemprego estimado 

entre jovens era bastante elevado. A percepção geral era de que a maior parte das 

oportunidades abertas desde a reabilitação internacional ficara nas mãos de uma elite, em 

particular os filhos de Gaddafi e sua família ampliada. 

O final de 2010 e o início de 2011 foram marcados por ondas de protestos em países 

do Oriente Médio e norte da África, inspirados no levante que destituiu do poder o presidente 

da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali, culminando na renúncia do presidente egípcio, Hosni 

Mubarak, que estava há três décadas no poder. Esses protestos também atingiram Arábia 

Saudita, Argélia, Bahrein, Iêmen, Iraque, Jordânia, Marrocos, Mauritânia, Omã, Síria e 

Sudão16. Essas manifestações, em geral, foram motivadas pelos altos índices de desemprego, 

inflação, má distribuição de renda, corrupção estatal, violações aos direitos humanos e leis de 

estado de exceção que vedavam a liberdade de expressão e o exercício da democracia.  

                                                           
16 ENTENDA a guerra na Líbia. G1 Globo, atualizado 12 jul. 2011. Disponível em: 

<http://g1.globo.com/revolta-arabe/noticia/2011/02/entenda-crise-na-libia.html>. Acesso em: 23 jul. 2011. 
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Nesse contexto, a Líbia foi o terceiro país a enfrentar os protestos populares, que 

tiveram início em fevereiro de 2011. As manifestações começaram pelo leste, região em que 

Gaddafi não desfruta de intensa popularidade, e avançaram atingindo as cidades de Benghazi, 

segunda maior urbe e foco dos protestos, além de Tobruk, Derna, e as mais próximas à capital 

Trípoli, como Minsratah e Zawiya17. 

As forças de Gaddafi responderam aos protestos de forma violenta, abrindo fogo 

contra centenas de pessoas em várias cidades líbias, principalmente em Benghazi e Trípoli. 

Diante de tamanha violência, em apenas um mês do início dos conflitos, em março, o Comitê 

Internacional da Cruz Vermelha entendeu estar em curso uma verdadeira guerra civil no país. 

O presidente da Cruz Vermelha, Jakob Kellenberger, afirmou seu entendimento no sentido da 

existência de um verdadeiro “conflito armado não-internacional, ou seja, uma guerra civil18”. 

Gaddafi por meio do sistema jurídico, do monopólio sobre a mídia e as Forças de 

Segurança, projetou um sistema capaz de permitir o acompanhamento, controle e repressão de 

qualquer oposição real ou percebida ao seu regime. Diversos países ocidentais, notadamente 

os Estados Unidos, se manifestaram a respeito do conflito, condenando a atuação de Gaddafi 

e exigindo sua saída imediata do governo. De igual forma, a ONU e organizações não 

governamentais de proteção dos direitos humanos passaram a reprovar a conduta das forças 

comandadas pelo ditador líbio, que estavam cometendo abusos e violações aos direitos 

humanos19.  

No que se refere à atuação da ONU, verifica-se que o Conselho de Segurança adotou 

primeiramente a Resolução 1970 em fevereiro desse ano. Essa medida expressamente 

condenou a violência, o uso da força contra civis e as graves violações aos direitos humanos 

que estariam ocorrendo em território líbio. Ademais, considerou que os ataques generalizados 

e sistemáticos contra a população civil poderiam constituir crimes contra a humanidade20. 

Em seguida, em 17 de março de 2011, foi aprovada a Resolução 1973 pelo mesmo 

Conselho de Segurança, autorizando o uso da força na Líbia21. A resolução autoriza os 

                                                           
17 ENTENDA a guerra na Líbia, Op. cit. 
18 CONFLITO na Líbia já configura “guerra civil”, diz Cruz Vermelha. BBC, 10 mar. 2011. Disponível 

em: <http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2011/03/110310_libia_cruzvermelha_pu.shtml>. Acesso em: 23 
jul. 2011. 

19 ENTENDA a guerra na Líbia, Op. cit. 
20 Resolução 1970. Disponível em: <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/2B57BBA2-07D9-4C35-

B45E-EED275080E87/0/N1124558.pdf>. Acesso 23 jul. 2011. 
21 A Líbia integrará, portanto, a lista de antigos aliados ocidentais que se tornaram alvos militares por 

“violação dos direitos humanos”, junto com o Panamá de Manuel Noriega, o Iraque de Saddam Husseim e o 
Afeganistão do Talibã. De “cachorro louco”, Gaddafi passou a amigo do Ocidente quando reconheceu, em 2003, 
sua responsabilidade no atentado contra o avião da PanAm que explodiu sobre a cidade de Lockerbie, em 1988, 
deixando 270 mortos, e desistiu de seu projeto de desenvolver armas nucleares. Em 2006, os EUA anunciaram a 
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Estados-membros a tomar todas as medidas necessárias, sem prejuízo do disposto no § 9 da 

Resolução 1970 de 2011 (que se refere ao impedimento de fornecimento de armas e materiais 

afins, bem como de qualquer assistência militar ou fornecimento de mercenários armados à 

Líbia) para proteger os civis e áreas civis densamente povoadas sob ameaça de ataque na 

Líbia, incluindo Benghazi, ao mesmo tempo em que exclui uma ocupação estrangeira sob 

qualquer forma, em qualquer parte do território da Líbia. Também estabelece uma zona de 

exclusão aérea no espaço aéreo da Jamahiriya Árabe Líbia visando a proteção de civis. A 

exclusão não se aplica aos vôos com finalidades humanitárias e assistenciais (tais como 

provisão de suprimentos médicos, alimentos e envio de trabalhadores humanitários) ou para 

retirar cidadãos estrangeiros do país. A resolução do Conselho de Segurança foi proposta por 

França, Líbano e Reino Unido. Dez membros do Conselho de Segurança votaram a favor 

(África do Sul, Bósnia e Herzegovina, Colômbia, Gabão, Líbano, Nigéria, Portugal, e os 

membros permanentes Estados Unidos, França e Reino Unido) e cinco abstiveram-se 

(Alemanha, Brasil e Índia, e os membros permanentes China e Rússia). A resolução exige 

“um imediato cessar-fogo” e autoriza a comunidade internacional a estabelecer uma zona de 

exclusão aérea sobre a Líbia e a usar todos os meios necessários, exceto a ocupação 

estrangeira, para proteger os civis22. 

Abstiveram-se da votação todos os países do grupo denominado de BRIC – Brasil, 

Rússia, Índia, China, e mais a Alemanha. Rússia e China, portanto, não fizeram uso de seu 

direito de veto. Os BRIC articularam-se com base na condenação do uso da força nas relações 

internacionais e na busca do diálogo. Importante salientar a justificativa da abstenção 

brasileira. A Representante Permanente do Brasil junto à ONU, Embaixadora Maria Luisa 

Viotti, deixou clara a posição do governo brasileiro. Na sessão do Conselho de Segurança que 

adotou a Resolução, salientou que o Brasil está profundamente preocupado com a 

deterioração da situação na Líbia, e que condenou publicamente o uso da violência pelas 

autoridades líbias contra manifestantes desarmados, exortando-as a respeitar e a proteger a 

liberdade de expressão dos manifestantes e a procurar uma solução para a crise por meio de 

diálogo significativo. Expressou também que a abstenção brasileira não deve ser interpretada 

como endosso do comportamento das autoridades líbias ou como negligência para com a 

necessidade de proteger a população civil e seus direitos, ressaltando que o Brasil é solidário 

com todos os movimentos da região que expressam suas reivindicações legítimas por melhor 

                                                                                                                                                                                     

retirada da Líbia da lista de países terroristas e puseram fim ao seu isolamento internacional, viabilizando 
contratos milionários na área energética, inclusive com outros importantes países membros da OTAN.  

22 Resolução 1973. Disponível em: 
<http://www.un.org/News/Press/docs/2011/sc10200.doc.htm#Resolution>. Acesso em 12 de agosto de 2011. 
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governança, maior participação política, oportunidades econômicas e justiça social, bem como 

condena o desrespeito das autoridades líbias para com suas obrigações à luz do direito 

internacional humanitário e dos direitos humanos. No entanto, manifestou o receio de que o 

uso da força contemplado na Resolução 1973 não leve ao fim imediato da violência e a 

proteção de civis mas, ao contrário, de que tais medidas tenham os efeitos involuntários de 

exacerbar tensões no terreno e de fazer mais mal do que bem aos próprios civis. Em sua 

exposição, sublinhou que a proteção de civis, a garantia de uma solução duradoura e o 

atendimento das legítimas demandas do povo líbio exigem diplomacia e diálogo23. 

Ao contrário da expectativa de alguns círculos, a abstenção brasileira significou, no 

mínimo, que não haverá uma ruptura total do governo da Presidenta Dilma Roussef com os 

rumos da política externa antecessora sob a liderança do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, 

nem mesmo diante de uma visita agendada de Barack Obama ao Brasil. A liderança da atual 

Presidenta não penderá para o alinhamento automático com os interesses das potências 

ocidentais24. A defesa dos interesses nacionais brasileiros não significa, absolutamente, 

antiamericanismo. A opção brasileira de se abster demonstra maturidade e, sobretudo, 

coerência.  

A resolução contra a Líbia só pôde ser adotada quando os EUA tornaram possível seu 

não envolvimento direto, delegando a execução das operações militares à França e ao Reino 

Unido, com o apoio da Liga Árabe, e com base em uma resolução do Conselho de Segurança, 

precavendo-se assim de reviver a situação ocorrida no Iraque.  

Por outro lado, e tendo em vista a Carta das Nações Unidas, que confere a ONU a 

responsabilidade primária pela manutenção da paz e da segurança internacional, decidiu-se 

remeter o caso da Líbia ao Procurador do Tribunal Penal Internacional. A Resolução 1973 

dispõe que as autoridades líbias devem cooperar plenamente, fornecendo toda a assistência 

necessária ao Tribunal e ao Procurador. 

Poucos dias antes da adoção da Resolução 1973, no dia 03 de março de 2011, o 

Procurador do TPI Luis Moreno-Ocampo declarou aberto o inquérito para averiguar supostos 

crimes contra a humanidade cometidos na Líbia desde 15 de fevereiro daquele ano. O objetivo 

                                                           
23 Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/sala-de-imprensa/notas-a-imprensa/aprovacao-da-

resolucao-1973-do-conselho-de-seguranca-da-onu-sobre-a-libia>. Acesso em 12 de agosto de 2011. 
24 Há quatro empresas brasileiras com negócios na Líbia, quais sejam, Petrobrás, Odebrecht, Queiroz 

Galvão e Andrade Gutierrez. 

5462



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

de tais investigações consistia em identificar os responsáveis e, posteriormente, apresentar as 

provas colhidas aos juízes, que decidiriam pela emissão ou não dos mandados de detenção25.  

Os trabalhos preliminares do Procurador indicaram que os incidentes mais graves 

ocorreram em Benghazi (15 de fevereiro), Misratah, Al-Bayda, Derna, Zenten, Ajdabiya (16 

de fevereiro), Misratah (18 de fevereiro) e em Trípoli e Az-Zawiyah (20 de fevereiro). Além 

disso, foram identificados Muammar Al Gaddafi, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, o 

Chefe de Segurança e Inteligência do Regime Militar, o Chefe de Segurança Pessoal de 

Gaddafi e o Chefe externo da Organização de Segurança da Líbia como autoridades formais 

ou de fato, que tinham controle sobre as forças acusadas de cometeram crimes26. 

No dia 04 de março de 2011, a Presidência do TPI decidiu encaminhar a situação da 

Líbia para Pre-Trial Chamber I, ou seja, para Juízo de Instrução I, composto pelos juízes 

Cuno Tarfusser (Itália), Sylvia Steiner (Brasil) e Sanji Juiz Mmasenono Monageng 

(Botsuana)27. Em 16 de maio, com base no artigo 58 do Estatuto de Roma, o Procurador pediu 

aos juízes do TPI para que emitissem mandados de prisão contra Gaddafi, Saif Al Islam 

Gaddafi e o Chefe da Inteligência, Abdullah Al Sanousi, acusados de cometerem crimes 

contra a humanidade28.  

O Procurador demonstrou evidências de que os civis foram atacados em suas casas, de 

que as manifestações foram reprimidas com uso de munição real, do uso de artilharia pesada 

contra os participantes nas procissões fúnebres, além da atuação de franco-atiradores 

posicionados para matar aqueles que saíssem das mesquitas após as orações. 

Todavia, diante da negativa de Gaddafi em deixar o poder e a continuidade dos 

ataques à população civil, o Conselho de Segurança da ONU, em 17 de março, aprovou a 

Resolução 197329.  

Em síntese, essa Resolução previu um cessar fogo imediato e o estabelecimento de 

uma zona de exclusão aérea, ou seja, a proibição da circulação de todos os vôos no espaço 

aéreo líbio, excetuando aqueles com finalidade humanitária ou destinados à retirada de 

                                                           
25 Decisão do Procurador. Disponível em: <http://www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/035C3801-5C8D-

4ABC-876B-C7D946B51F22/283045/ StatementLibya_03032011.pdf>. Acesso em: 23 jul. 2011. 
26 Id. 
27 PRESS RELEASE. 07 mar. 2011. Disponível em: 

<http://www.icccpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/press%20releases/pr634>. 
Acesso em: 23 jul. 2011.  

28 PRESS RELEASE 16 maio 2011. Disponível em: <http://www.icc-
cpi.int/menus/icc/situations%20and%20cases/situations/icc0111/press%20releases/pr667>. Acesso em: 23 jul. 
2011. 

29 ROTH, Richard. U.N. Security Council approves no-fly zone in Libya. CNN, 18 mar. 2011. 
Disponível em: <http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/03/17/libya.civil.war/index.html?hpt=T2> Acesso 
em:23 jul. 2011.  

5463



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

estrangeiros do país30. A principal medida adotada, porém, que atendeu principalmente aos 

interesses dos Estados Unidos, foi a autorização aos Estados-membros de tomarem todas as 

medidas necessárias para a proteção dos civis e das áreas povoadas de civis sob a ameaça de 

ataque líbio.  

Dois dias após a aprovação da Resolução, Estados Unidos, Reino Unido, França, 

Itália31 e Canadá iniciaram suas intervenções militares no território líbio. No dia 27 de março, 

a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) assumiu o comando das ações 

militares32. Desde então, a OTAN vem sendo responsável por vários ataques aéreos a Líbia, 

embora os conflitos ainda perdurem e Gaddafi recuse-se a deixar o poder e o país33. 

Assim, a principal falha da OTAN está no fato de que as duas Resoluções adotadas 

pelo Conselho de Segurança da ONU para proteger a população civil passaram a ser 

totalmente distorcidas, já que teve início uma tentativa desenfreada de assassinar Gaddafi e 

instalar no poder o governo provisório de Benghazi.  

Os líderes políticos ocidentais começaram a ver na queda de Gaddafi uma grande 

oportunidade para assumir o controle do petróleo líbio. Nicolas Sarkozy, por exemplo, em 

queda nas pesquisas para a reeleição na França, foi um dos primeiros a reconhecer o governo 

provisório de Benghazi como legítimo governo da Líbia, enquanto aguardava a derrota de 

Gaddafi. Evidentemente, a OTAN subestimou o atual líder líbio, imaginando que uma vez 

naquele país seria fácil tomar o poder e resolver a situação. Passados vários meses, porém, a 

OTAN e os intervencionistas foram sendo constantemente surpreendidos pela resistência do 

regime34. 

De fato, começara a batalha pelos contratos atraentes que a reconstrução da Líbia 

promete. Assim como Itália, Inglaterra e Estados Unidos, a França se apressa em realizar uma 

série de negócios com os rebeldes que tiraram Gaddafi do poder com a ajuda das mesmas 

potências que antes reverenciavam o líder líbio. Itália e França saem na frente da competição 

pelos negócios da reconstrução do país. No mesmo dia em que se iniciava na capital francesa 

                                                           
30 RESOLUÇÃO 1973, Ibid. 
31 No caso da Itália, o apoio aos insurgentes foi um tanto quanto constrangedor, já que Sílvio Berlusconi 

era amigo de Gaddafi. No entanto, se a Itália não apoiasse os rebeldes, suas empresas poderiam ser excluídas da 
Líbia. 

32 ENTENDA a guerra na Líbia, Ibid. 
33 Alexander Cockburn, editor da revista norte americana CounterPunch, entende que nesses meses de 

atuação da OTAN o fracasso já está evidente. Gaddafi continua no poder, os líbios não se levantaram contra ele e 
são os países membros da OTAN que brigam entre si. COCKBURN, Alexander. O fracasso da OTAN na 
Líbia. Carta Maior. 18 jul. 2011. Disponível em: 
<http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=18072&editoria_id=6>. Acesso em: 
23 jul. 2011.   

34 COCKBURN, Alexander. Id. 
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uma conferência internacional com sessenta países e organizações internacionais para discutir 

sobre a ajuda de emergência e a reconstrução da Líbia, a imprensa francesa revelava detalhes 

sobre os bastidores da ajuda militar fornecida por Nicolas Sarkozy à insurgência líbia. 

Segundo o jornal francês Libération, o Conselho Nacional de Transição (CNT), órgão que 

agrupa a insurgência, prometeu a França 35% do petróleo líbio em troca de seu apoio à 

campanha contra Gaddafi35. 

Importante observar a discrepância da atuação da ONU diante de situações similares. 

O Bahrein, por exemplo, está sendo palco dos mais graves protestos da maioria xiita contra a 

elite sunita desde a década de noventa, que pede o fim da monarquia e a garantia das 

liberdades democráticas. Nesse caso, não se aventou a possibilidade de discutir a situação no 

âmbito da ONU, apesar da ocupação do país por tropas da vizinha Árabia Saudita e dos 

Emirados Árabes. O detalhe que faz a diferença, é que o microestado abriga a V Frota dos 

EUA responsável por vigiar o petróleo no Golfo Pérsico. A situação no Iêmen, da mesma 

forma, não mereceu atenção ocidental36. Embora sejam regimes mais impopulares que o de 

Gaddafi, são aliados dos EUA. A política externa de Barack Obama, portanto, coincide na 

essência com aquela de George Bush37. 

O direito internacional aplicado pelo Conselho de Segurança da ONU também reveste 

mais ou menos rigor de acordo com a conveniência, criando uma situação de dois pesos e 

duas medidas. 

Por outro lado, a intervenção da OTAN sob mandato da ONU, atuando parcialmente a 

favor de uma das partes do conflito é muito discutível. A Resolução 1973 não autoriza o 

Conselho de Segurança a atuar como parte do conflito armado. Nesse sentido, o ex-relator da 

ONU para direitos humanos e professor da Universidade de Princeton Richard Falk observa a 

existência de uma lacuna entre o que foi autorizado pelo Conselho e o que realmente está 

sendo feito na Líbia. Ressalta que a Resolução pretendia proteger os civis líbios, ao passo que 

o objetivo da OTAN consiste em equilibrar uma guerra civil e concretizar uma mudança no 

regime. Ademais, sustenta que do ponto de vista jurídico, derrubar um regime ditatorial 

contrariando o direito internacional é prejudicial38. 

                                                           
35 Disponível em: < http://www.liberation.fr/>. Acesso em 1º set. 2011. 
36 E é muito improvável que a OTAN intervenha na Síria, onde os interesses petrolíferos são menores, a 

população é bem maior e a oposição não parece ser tão confiável aos olhos ocidentais. 
37

 Um presidente americano, democrata ou republicano, é eleito para defender os interesses americanos, 
sendo que um dos principais parâmetros da política americana é o Estado de Israel. Não é possível, por isso, 
antagonizar os israelenses e judeus americanos. A campanha de Obama foi financiada por muitos bancos 
presididos por judeus, motivo pelo qual o Presidente foi brando com os bancos na crise do subprime, em 2008. 
Aqueles que imaginaram que a política de Obama seria pró-árabe, portanto, enganaram-se. 

38 Folha de São Paulo de 28 de agosto de 2011, página A19.  
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Estabelecendo-se um paralelo com a situação no Iraque, parece que a mudança de 

regime na Líbia visa substituir uma relação ambígua e desconfortável por outra mais 

confiável, que permita vigiar mais de perto os recursos africanos disputados com os países 

que compõe os “BRICS” – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Assim, há quem fale 

de uma “nova guerra fria” entre as velhas potências européias e os BRICS, cuja primeira 

batalha fora vencida pelas primeiras39. Não é possível, todavia, afirmar que a vitória já está 

consolidada. As intervenções ocidentais no Afeganistão e no Iraque são exemplos frustrantes. 

As mineradoras que aguardavam grandes lucros no Afeganistão e as petroleiras que 

pretendiam torná-lo um caminho alternativo para os oleodutos da Ásia Central já perderam as 

esperanças, e as empreiteiras e petroleiras anglo-americanas que faziam grandes projetos no 

Iraque hoje enfrentam o terrorismo, o fundamentalismo e os conflitos étnicos e sectários, ao 

lado de um governo precário e dominado por xiitas simpáticos ao Irã40. Por outro lado, o 

futuro da Líbia é incerto. A sociedade líbia agora é uma sociedade armada pela OTAN e pelos 

saques feitos aos arsenais de Gaddafi. É possível que se verifique uma situação anárquica 

análoga a que ocorreu no Iraque após a intervenção de 200341. 

Todavia, apesar das inúmeras críticas endereçadas à intervenção internacional no 

território líbio, não se pode questionar que vários atentados aos direitos humanos foram de 

fato cometidos durante o conflito. De acordo com Richard Falk, esses atentados foram sem 

dúvida cometidos pelas forças comandadas por Gaddafi, mas também pelos rebeldes e pela 

própria OTAN. Em sua opinião, é inaceitável que o TPI tenha indiciado o inimigo em uma 

guerra que é conduzida pela OTAN, dando a essa decisão um caráter totalmente político. 

Nesse sentido, lembra a Guerra do Kosovo, quando Slobodan Milosevic também fora 

indiciado enquanto a OTAN bombardeava. Reafirma, por fim, que os indiciamentos são a 

favor do Ocidente e que as violações cometidas pela OTAN não são submetidas ao mesmo 

rigor, prejudicando a legitimidade do TPI, bem como a igualdade de tratamento42. 

Nesse sentido se posicionaram os juízes do TPI ao decidirem o Pre-Trial Chamber I, 

no dia 27 de junho, entendendo ser procedente os pedidos de prisão de Muammar Gaddafi, 

                                                           
39 COSTA, Antonio Luiz M. C. Quem ganha a Líbia? Carta Capital, 31 de agosto de 2011, p. 51-53. 
40 Id. 
41 No Iraque existem três grandes grupos, que são os árabes sunitas, os árabes xiitas e os curdos, que são 

muçulmanos mas não são árabes. Na prática, também existem dois países, o Iraque dos árabes e o Curdistão 
iraquiano, região semiautônoma no norte. Na Líbia, há 140 tribos árabes e berberes, que enfrentam diferenças 
entre os que vivem no leste do país, a Cirenaica, os que vivem no oeste, onde está Trípoli, e os que vivem na 
região desértica do interior, o Fezzan, de onde é extraído grande parte do petróleo e do gás. Essas três regiões 
sempre foram separadas, tendo sido unificadas pela força, primeiramente pelos italianos, depois por Gaddafi. 
Líbia enfrenta risco de lutas sectárias na era pós-Kadafi. Gazeta do Povo, 4 de setembro de 2011, p. 26. 

42 Id.  
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Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi. Assim, entenderam que as prisões desses 

indivíduos seriam necessárias para assegurar suas presenças perante o Tribunal, garantir que 

não continuassem a usar de seus poderes para obstruir ou colocar em perigo a investigação, 

impedir o acobertamento dos crimes cometidos pelas Forças de Segurança e obstaculizar que 

continuassem a usar de seus poderes para promover a prática dos crimes43. Nada foi dito em 

relaçãos às violações de direitos humanos cometidas pela OTAN ou pelos rebeldes. 

Diante dessas informações, passa-se a analisar a competência do TPI para processar e 

julgar esses indivíduos.  

 

3. O Tribunal Penal Internacional e a Líbia 

Os tribunais ad hoc criados em virtude da Segunda Guerra Mundial, quais sejam, o 

Tribunal Internacional de Nuremberg e o Tribunal Militar Internacional para o Extremo 

Oriente, bem como os criados pelo Conselho de Segurança da ONU, quais sejam, o Tribunal 

Penal Internacional para a Ex-Iugoslávia e o Tribunal Penal Internacional para Ruanda, 

muitas vezes não atuaram com imparcialidade, por sofrerem grande influência política. 

Assim, muitos violadores dos direitos humanos não foram devidamente responsabilizados, 

imperando a justiça dos vencedores. 

Diante dessas imperfeições, constatou-se a imprescindibilidade da criação de um 

tribunal permanente e autônomo, capaz de julgar os indivíduos de forma imparcial e eficaz. 

Assim, surgiu o Tribunal Penal Internacional. 

O TPI é uma instituição permanente, dotada de personalidade jurídica internacional, 

com competência complementar para julgar as pessoas responsáveis pelos crimes de maior 

gravidade com alcance internacional. Para tanto, pode exercer os seus poderes e funções no 

território de qualquer Estado parte e, por acordo especial, no território de qualquer outro 

Estado44.  

O Tribunal é independente, mas mantém relações com as Nações Unidas, tendo sua 

sede em Haia, na Holanda, porém podendo funcionar em outros locais, quando for 

conveniente, nos termos da lei45. Importante ressaltar que diferentemente da Corte 

Internacional de Justiça, a qual tem jurisdição restrita aos Estados, o TPI possui competência 

                                                           
43 PRE-TRIAL CHAMBER I. Disponível em: <http://www.icc-cpi.int/iccdocs/doc/doc1101337.pdf>. 

Acesso em: 24 jul. 2011. 
44 Estatuto de Roma, Artigo 4º. Disponível em : <http://www.icc-cpi.int/>. Acesso em: 02 set. 2011. 
45 Ibid, Artigo 3º.  
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para o processamento e julgamento dos indivíduos responsáveis pelos crimes mais graves 

contra os direitos humanos46.  

Em 1998, foi criado o fundamento de validade do TPI, ou seja, o Estatuto de Roma, 

que entrou em vigor em 1º de julho de 2002, ou seja, sessenta dias após as sessenta 

ratificações necessárias para a criação do Tribunal47. Esse diploma legal foi estruturado da 

seguinte forma: um Preâmbulo e 128 artigos divididos em 13 partes. O resultado, do ponto de 

vista normativo, foi de uma legislação híbrida, já que possui elementos típicos da tradição 

jurídica dos países da common law e da civil law
48

. O Estatuto limita a jurisdição do TPI em 

razão do crime cometido, lugar onde ocorreu a infração, o momento de sua prática e em 

relação ao sujeito ativo da violação. 

Em relação à competência material, o Tribunal possui jurisdição limitada aos 

chamados crimes nucleares (core crimes), ou seja, àqueles que pela sua gravidade afetam a 

comunidade internacional como um todo49. O artigo 5.1 do Estatuto de Roma expressamente 

prevê os crimes que se enquadram nessa categoria, ou seja, crime de genocídio, crimes contra 

a humanidade, crimes de guerra e o crime de agressão50. 

No caso da Líbia, o Procurador entendeu estarem sendo levados a cabo crimes contra a 

humanidade, na medida em que os atos empreendidos pelo governo faziam parte de um 

ataque generalizado ou sistemático contra a população civil líbia51. Os crimes contra a 

humanidade estão definidos no artigo 7º do Estatuto de Roma, que tem a importante função 

de enumerar os atos que são considerados como lesivos à humanidade: 

Artigo 7:.Crimes contra a Humanidade  
1. Para os fins do presente Estatuto, entende-se por “crime contra a Humanidade” 
qualquer um dos atos seguintes, quando praticados como parte de um ataque 
generalizado ou sistemático contra uma população civil e com conhecimento de tal 
ataque: 
a) Homicídio;  
b) Extermínio;  
c) Escravidão;  
d) Deportação ou transferência forçada de populações;  
e) Encarceramento ou outra privação grave de liberdade física, em violação às 
normas fundamentais do direito internacional;  
f) Tortura;  
g) Estupro, escravidão sexual, prostituição forçada, gravidez forçada, esterilização 
forçada ou outros abusos sexuais de gravidade comparável; 
h)Perseguição de um grupo ou coletividade com identidade própria, fundada em 
motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, culturais, religiosos, de gênero, como 
definido no parágrafo 3º, ou outros motivos universalmente  reconhecidos como 

                                                           
46 Ibid, Artigo 1º.  
47 Ibid, Artigo 126º. 
48 RODRÍGUEZ, Nicolás Cabezudo. La Corte Penal Internacional. Madrid: Dykinson, 2002, p. 27. 
49 CRETELLA NETO, José. Curso de direito internacional penal. Ijuí: Unijuí, 2008, p. 174.  
50 Ibid., Artigo 5º. 
51 PRE-TRIAL CHAMBER I. Ibid. 
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inaceitáveis conforme o direito internacional, em conexão com qualquer ato 
mencionado no presente parágrafo ou com qualquer crime de jurisdição deste 
Tribunal; 
i) Desaparecimento forçado de pessoas; 
j) Crime de “apartheid”; 
k) Outros atos desumanos de caráter similar que causem intencionalmente grande 
sofrimento, ou atentem gravemente contra a integridade física ou a saúde mental ou 
física52. 

Na segunda parte do referido artigo são demonstrados os significados dos termos 

concebidos no primeiro parágrafo, acima mencionado. É de basilar importância, pois 

determina os limites do elemento material das infrações elencadas53. 

Analisando a legislação, é possível concluir que os crimes contra a humanidade podem 

ser cometidos tanto em tempo de guerra como de paz, e devem ser praticados de forma 

generalizada ou sistemática contra uma população civil. Entretanto, isso não implica na 

necessidade de que toda a população civil de um Estado sofra com o ataque, mas que um 

número expressivo de pessoas seja vítima54.  

Dessa forma, devem ser atendidos dois critérios cumulativamente, ou seja, os atos 

devem ser cometidos em número significativo, excluindo, assim, ataques isolados e 

individuais, e cometidos deliberadamente, em nome de uma política da qual constituem um 

dos elementos. Sendo assim, esses crimes são normalmente cometidos por agentes do Estado 

contra civis da mesma nacionalidade ou de nacionalidades diversas das do Estado de origem 

dos criminosos.  

Acrescenta-se ainda a necessidade da existência do conhecimento do ataque, que, 

como já destacado, deve ser vasto, ou com planejamento e destinado a uma população civil55. 

O sujeito ativo do crime contra a humanidade pode ser combatente militar em face dos 

civis ou soldados inimigos ou podem ser civis contra membros das forças armadas rivais. 

Importante esclarecer a diferença existente entre os crimes contra a humanidade e o 

crime de genocídio. Os primeiros são crimes mais amplos, ou seja, não há a intenção de 

eliminar grupos específicos de pessoas, com base em suas convicções religiosas, étnicas ou 

políticas. Igualmente, não se faz necessário que o criminoso tenha a intenção de destruir 

determinado grupo no todo ou em parte56. 

Dessa forma, correto foram os apontamentos do procurador ao tipificar as condutas 

praticadas de forma direta ou indireta por Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e 

                                                           
52 Estatuto de Roma, Artigo 7º. Ibid. 
53 LIMA, Renata Mantovani de; BRINA, Marina Martins da Costa. O tribunal penal internacional. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2006, p. 113.  
54 CRETELLA NETO, José, Op. cit., p. 364-365.  
55 LIMA, Renata Mantovani de; BRINA, Marina Martins da Costa, Op. cit., p. 113. 
56 CRETELLA NETO, José. Op. cit., p. 365. 

5469



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Abdullah Al-Senussi, como crimes contra a humanidade. Isso porque, esses indivíduos foram 

responsáveis por assassinatos e perseguições contra membros da população civil, como parte 

de um ataque generalizado e sistemático em consonância com a política de um Estado, 

objetivando acabar com as manifestações populares a qualquer custo57.  

As provas apresentadas pelo Procurador também demonstraram que Muammar 

Gaddafi, diretamente ou através do aparelho do Estado, ordenou às Forças de Segurança que 

“disciplinassem” os manifestantes. Assim, foram implantadas Unidades das Forças de 

Segurança em toda a Líbia, impostas medidas para recrutar cidadãos estrangeiros como 

mercenários em apoio à segurança e lançadas ordens para recrutar 2.000 homens que estariam 

prontos para qualquer ação em face dos manifestantes, principalmente na cidade de 

Benghazi58. 

Ademais, os juízes do TPI se convençeram de que, entre os dias 15 e 28 de fevereiro 

do corrente ano, as Forças de Segurança da Líbia realizaram no território líbio, principalmente 

em Benghazi, Trípoli e Misratah, onde mais de 50% da população reside, ataques contra a 

população civil.  

Os materiais apresentados pelo Procurador mostram, ainda, que os ataques pelas 

Forças de Segurança consistiam em buscas nas casas das pessoas consideradas suspeitas e na 

utilização de pesadas armas letais contra civis que se reuniam em lugares públicos. Além 

disso, há fortes indícios de que as Forças de Segurança teriam lançado contra os manifestantes 

violentos ataques usando armas e bombas de gás lacrimogêneo, causando centenas de mortes.  

O número extato de vítimas resultantes dos ataques não pode ser apurado com 

exatidão, já que as Forças de Segurança procuraram encobrir os acontecimentos, retirando os 

corpos dos hospitais e das ruas, além de que inúmeros corpos teriam sido queimados. Mas há 

indícios de que, dentro de um período de menos de duas semanas no mês de fevereiro, 

centenas de civis foram mortos, feridos e presos pelas referidas Forças de Segurança. 

Levando-se em conta essas informações, os magistrados do TPI concluiram pela 

existência de motivos razoáveis para acreditar que um “ataque” ocorreu, na acepção do artigo 

7(1) do Estatuto, tendo como alvo a população civil que demonstrou ser contrária ao regime 

de Gaddafi. Sendo assim, restou comprovado que o ataque foi generalizado e sistemático em 

prol de uma política do Estado, visando dissuadir e reprimir as manifestações, por qualquer 

meio, incluindo uso de força letal. 

                                                           
57 PRE-TRIAL CHAMBER I. Op. cit. 
58 Id. 

5470



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

No que toca a competência em razão do lugar, classicamente no Direito Internacional 

os crimes de genocídio, contra a humanidade e de guerra possuem jurisdição universal, ou 

seja, qualquer país do mundo teria competência para julgá-los. Porém, para estabelecer a 

competência em razão do lugar, essa noção não foi adotada pelo Estatuto de Roma59. A 

análise dessa questão é vital no caso da Líbia em virtude desse país não figurar na lista dos 

Estados-Partes do Estatuto de Roma60. 

O artigo 12 define que a competência do TPI fica restrita aos Estados-Partes do 

Estatuto onde tenham sido cometidos os crimes ou, no caso de o crime ter sido cometido a 

bordo de um navio ou de aeronave, no Estado de sua respectiva matrícula. Ainda, o TPI é 

competente se um dos crimes previstos for cometido por nacional de um Estado membro. 

Dessa forma, a competência do TPI é automática para os Estados-Partes no momento de sua 

ratificação ou adesão, devendo ser respeitado o princípio da complementaridade, consagrado 

no artigo 17º do Estatuto61. 

O referido princípio da complementaridade norteia a relação entre o TPI e os países 

partes, já que determina a competência primária desses países de julgarem os crimes 

tipificados no Estatuto. O Tribunal só terá competência diante da falta de interesse da 

jurisdição nacional de punir ou quando se verificar uma absoluta incapacidade dos Estados-

Partes de estabelecerem medidas coercitivas62. 

Porém, há a possibilidade de abranger a competência do Tribunal para abarcar Estados 

que não ratificaram o Estatuto de Roma, conforme previsto no artigo 13(b). Esse dispositivo 

prevê que o Conselho de Segurança da ONU, dentro da sua competência de manter a paz e a 

segurança mundial, nos termos do Capítulo VII da Carta de São Francisco63, poderá denunciar 

                                                           
59 Estatuto de Roma, Artigo 12º. Op. cit. 
60 Cf. <http://www.icc-cpi.int/Menus/ASP/states+parties/>. Acesso em: 02 set. 2011. 
61 LIMA, Renata Mantovani de; BRINA, Marina Martins da Costa, Op. cit., p. 142-144.  
62 MAIA, Marrielle. Tribunal penal internacional: aspectos institucionais, jurisdição e princípio da 

complementaridade. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 43-44. 
63 O Capítulo VII da Carta das Nações Unidas é intitulado “Ação em caso de ameaça à paz, ruptura da 

paz e ato de agressão” e possui 13 artigos (arts. 39 a 51). Dentre esses artigos destacam-se os seguintes: Art. 39: 
O Conselho de Segurança determinará a existência de qualquer ameaça à paz, ruptura da paz ou ato de agressão 
e fará recomendações ou decidirá que medidas deverão ser tomadas de acordo com os Arts. 41 e 42, a fim de 
manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Art. 41: O Conselho de Segurança decidirá sobre as 
medidas que, sem envolver o emprego de forças armadas, deverão ser tomadas para tornar efetivas as suas 
decisões e poderá instar os membros das Nações Unidas a aplicarem tais medidas. Estas poderão incluir a 
interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação ferroviários, marítimos, 
aéreos, postais, telegráficos, radioelétricos, ou de outra qualquer espécie, e o rompimento das relações 
diplomáticas. Art. 42: Se o Conselho de Segurança considerar que as medidas previstas no Art. 41 seriam ou 
demonstraram ser inadequadas, poderá levar a efeito, por meio de forças aéreas, navais ou terrestres, a ação que 
julgar necessária para manter ou restabelecer a paz e a segurança internacionais. Tal ação poderá compreender 
demonstrações, bloqueios e outras operações, por parte das forças aéreas, navais ou terrestres dos membros das 
Nações Unidas. (ONU. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/portugues/charter/chapter7.htm>. 
Acesso 23 jul. 2011). 
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um caso ao TPI. Nessa hipótese, será irrelevante buscar se o Estado onde ocorreram os crimes 

ou o Estado de nacionalidade do acusado aderiu ao Estatuto. Colaciona-se o citado artigo: 

Artigo 13 Exercício da jurisdição: O Tribunal poderá exercer sua jurisdição sobre 
qualquer dos crimes a que se refere o artigo 5º, de acordo com os dispositivos do 
presente Estatuto, se:  
a) Um Estado Parte comunicar ao Promotor, em conformidade com o artigo 14, uma 
situação em que aparentemente tenha sido cometido um ou vários desses crimes;  
b) O Conselho de Segurança, agindo ao abrigo do Capítulo VII da Carta das Nações 
Unidas, comunicar ao Promotor uma situação em que aparentemente tenha sido 
cometido um ou vários desses crimes;  
c) O Promotor instaurar um inquérito sobre um ou vários desses crimes, em 
conformidade com o disposto no artigo 1564. 

 

O caso líbio se insere no artigo 13 (b) do Estatuto, vez que, conforme já explicado, o 

Conselho de Segurança, por meio da Resolução 1970, encaminhou o caso ao Procurador para 

providências. Assim, o fato de os suspeitos de cometerem crimes contra a humanidade 

pertencerem a um Estado que não tenha ratificado o Estatuto de Roma e o fato de os crimes 

terem sido praticados no território de um país que não seja membro não prejudica a jurisdição 

do TPI. 

Sobre a competência em razão do tempo, o Estatuto de Roma em seu artigo 11, 

parágrafo 1º, prevê que “O Tribunal terá jurisdição unicamente sobre os crimes cometidos 

após a entrada em vigor do presente Estatuto65”. Essa idéia é reforçada no artigo 124º, o qual 

prevê que nenhuma pessoa será considerada responsável por uma conduta anterior à entrada 

em vigor do Estatuto66. 

O parágrafo 2º do artigo 11 acrescenta que para os Estados que ratificaram o Estatuto 

após sua entrada em vigor, o Tribunal só será competente para os crimes cometidos após a 

entrada em vigor do Estatuto para esse Estado67. O artigo 126º, por sua vez, adiciona a 

informação de que para esses Estados a competência do Tribunal será exercida apenas no 1º 

dia do mês subseqüente ao sexagésimo dia da data do depósito68. 

Importante ressaltar que em virtude de ter sido o Conselho de Segurança a levar o caso 

líbio ao TPI, restou indiferente para a fixação da competência ratione temporis a ratificação 

do Estatuto de Roma pela Líbia. Nesse caso, observa-se que o Conselho de Segurança, em sua 

Resolução 1970, aponta os acontecimentos ocorridos a partir de 15 de fevereiro desse ano. O 

Procurador em seu parecer faz referência às condutas criminosas praticadas entre os dias 15 e 

                                                           
64 Estatuto de Roma, Artigo 12º, Op. cit. 
65 Estatuto de Roma, Op. cit. 
66 JANKOV, Fernanda Florentino Fernandez. Direito internacional penal: mecanismos de implantação 

do tribunal penal internacional. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 245.  
67 Estatuto de Roma, Op. cit. 
68 Id. 
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28 de fevereiro no território Líbio e, principalmente nas cidades de Trípoli, Misratah, 

Benghazi Al-Bayda, Derna, Tobruk e Ajdabiya69. 

Dessa forma, evidente que o TPI possui jurisdição sobre os crimes contra a 

humanidade cometidos em fevereiro desse ano, já que o Estatuto de Roma entrou em vigor 

em 2002.  

Por fim, a competência em razão da pessoa encontra previsão no Estatuto de Roma em 

seus artigos 1º e 25º, em que somente as pessoas físicas podem ser julgadas pelo Tribunal, 

afastando, dessa forma, sua jurisdição sobre os Estados e organizações internacionais70. 

Assim, o Estatuto consagrou o princípio da responsabilidade penal internacional individual, a 

qual pode assumir diversas formas, já que não será penalmente responsável apenas quem 

cometeu individualmente o crime, mas também aquele que tenha planejado ou instigado a sua 

prática, ou ainda, que tenha contribuído de qualquer modo no seu planejamento, preparação 

ou execução. Dessa forma, em matéria de crimes internacionais, a responsabilidade ocorre 

não só quando os indivíduos realizam o ato punível de per si, mas ela se estende ao passo que 

os sujeitos o cometem em conjunto com outros ou valendo-se de terceiros, que não 

necessariamente precisam ter conhecimento da ilicitude71.  

Kai Ambos observa que nesse contexto de responsabilidade penal internacional está 

inserida uma regra específica sobre a responsabilidade de comandantes e de outros superiores, 

prevista no artigo 28 do Estatuto de Roma72. Para que haja a configuração da responsabilidade 

do superior hierárquico, não basta que ele assuma uma posição de superior, mas sim que 

possua efetivo poder de comando sobre seus subordinados. Portanto, o que se exige é uma 

posição fática, ou seja, o superior militar deve possuir efetivamente comando e controle ou 

autoridade sobre seus subordinados e o superior não militar deve demonstrar efetiva 

autoridade e controle73. 

O artigo 27º, por sua vez, assegura que o Estatuto será aplicável igualmente a todos, 

sendo que a função oficial de Chefe de Estado, membro, representante eleito ou funcionário 

de um governo é totalmente irrelevante para a responsabilização penal, bem como não enseja 

                                                           
69 PRE-TRIAL CHAMBER I, Op. cit. 
70 Estatuto de Roma, Op. cit. 
71 POSSE, Hortensia D.T. Gutierrez. Elementos de derecho internacional penal. [S.I.]: De Los Cuatro 

Vientos Editorial, 2006, p. 59-60. 
72 AMBOS, Kai. Temas del derecho penal internacional. [S.I.]: [s.n.], 2001. p. 54.  
73 AMBOS, Kai. A parte geral do direito penal internacional: bases para uma elaboração dogmática. 

Tradução de Carlos Eduardo Adriano Japiassú; Daniel Andrés Raisman. São Paulo: Editora RT, 2008. p. 350-
352. 
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motivo para a redução da pena74. Ademais, as previsões, no direito interno ou no direito 

internacional, de regras de imunidades ou de normas especiais de procedimentos em 

decorrência da função de oficial não impedem que o Tribunal exerça sua jurisdição. 

O Estatuto, ainda, em seu artigo 30º, exige o elemento da intencionalidade para que o 

TPI penalize um indivíduo pela prática de um crime sob sua jurisdição, de forma que o 

acusado deve ter agido com intenção e deve ter conhecimento dos elementos materiais do 

crime75. Na visão de Kai Ambos, para que se concretize a intencionalidade exigida pelo 

referido artigo, é imprescindível a realização consciente e voluntária dos elementos objetivos 

dos crimes tipificados nos artigos 6º a 8º no sentido do dolo direto. Para tanto, o criminoso 

dever ter atuado com vontade no que se refere à atividade típica, com vontade e conhecimento 

em relação ao resultado e com conhecimento das circunstâncias do fato76. 

Por fim, o Estatuto dispõe sobre as ordens superiores, determinando que o fato de um 

subordinado ter praticado um dos crimes de competência do TPI, obedecendo a uma ordem 

emanada de um governo ou de seu superior militar ou civil, não constituirá, em regra, uma 

exclusão de punibilidade. O Estatuto contempla apenas duas exceções, conforme se observa 

pela redação do artigo 33: 

Artigo 33: Ordens superiores e prescrições legais 
1. O fato de um crime sob a jurisdição do Tribunal ter sido cometido por um 
indivíduo em cumprimento a uma ordem emitida por um Governo ou um superior, 
militar ou civil, não o eximirá de responsabilidade penal a menos que tal indivíduo:  
a) Estivesse obrigado por lei a obedecer ordens emitidas pelo governo ou pelo 
superior em questão;  
b) Não soubesse que a ordem era ilícita; e  
c) A ordem não fosse manifestamente ilícita.  
2. Para os fins do presente artigo, ordens de cometer genocídio ou crimes contra a 
humanidade são manifestamente ilícitas.77 

Assim, procura-se impedir que os subordinados que cometeram crimes graves contra 

os direitos humanos, se valendo unicamente do pretexto de estarem obedecendo a ordens, não 

respondam penalmente. 

No caso da Líbia, o Procurador alegou que Muammar Gaddafi é responsável 

criminalmente como autor indireto, e que Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi são 

responsáveis indiretos como co-autores, todos nos termos do artigo 25(3)(a)78 do Estatuto, 

                                                           
74 SICARI, Vincenzo Rocco. O direito das relações diplomáticas. Belo Horizonte: Del Rey, 2007. p. 

155. 
75 Estatuto de Roma. Disponível em: <http://www.icc-cpi.int/>. Acesso 02 set. 2011. 
76 AMBOS, Kai.  A parte..., p. 499. 
77 Estatuto de Roma, Op. cit. 
78 Artigo 25: Responsabilidade criminal individual (...) (3): Nos termos do presente Estatuto, será 

considerado criminalmente responsável e poderá ser punido pela prática de um crime da competência do 
Tribunal quem: a) Cometer esse crime individualmente ou em conjunto ou por intermédio de outrem, quer essa 
pessoa seja ou não criminalmente responsável (...).Estatuto de Roma, Op. cit. 
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pelos crimes contra a humanidade (homicídio e perseguição) ocorridos no território líbio79. 

Diante das provas apresentadas, os juízes do TPI concluíram pela existência de indícios de 

que Muammar Gaddafi e Saif Al-Islam Gaddafi são criminalmente responsáveis indiretos 

como co-autores dos crimes contra a humanidade de assassinato e perseguição, cometidos em 

várias localidades do território líbio no período cmpreendido entre 15 a 28 de fevereiro de 

2011; e que Abdullah Al-Senussi seria penalmente responsável como autor indireto de crimes 

contra a humanidade de assassinato e perseguição, cometidos por membros das forças 

armadas sob seu comando, na cidade de Benghazi, nos dias 15 a 20 de fevereiro do mesmo 

ano. 

Restou demonstrado que Muammar Gaddafi, como suprema autoridade, tem o 

controle absoluto e inquestionável dos órgão estatais, incluindo as Forças de Segurança. 

Assim, a estrutura de poder criada por ele permitiu-lhe transmitir ordens diretamente a todos 

os níveis do aparato estatal da Líbia, garantindo a sua implementação imediata. Por outro 

lado, Gaddafi recebe apoio de seu filho, Saif Al-Islam Gaddafi que, embora não tenha uma 

posição oficial, tem um importante papel no governo e nas decisões, fazendo as vezes de um 

primeiro ministro. Verificou-se que as suas contribuições foram essenciais para a execução 

dos crimes, entre elas destacam-se a determinação de prisão e eliminação de dissidentes 

políticos e o fornecimento de recursos para as Forças de Segurança80.  

Em relação a Abdullah Al-Senussi, apurou-se que possui um papel importante dentro 

da hierarquia da Líbia. Em virtude de seu controle sobre a Inteligência Militar, Abdullah, 

embora subordinado a Gaddafi, era a mais alta autoridade das forças armadas. Ainda, 

averigiou-se que Abdullah, instruído por Gaddafi, com o intuito de reprimir as manifestações 

civis contrárias ao regime, usou seus poderes sobre as forças militares, comandou as forças 

em Benghazi e instruiu diretamente as tropas para atacar os civis81.  

De mais a mais, concluiu-se que a existência de uma cadeia de comando em que 

Muammar Gaddafi era a mais alta autoridade, não impediu a atribuição de responsabilidade 

criminal a Abdullah que, embora seguindo as ordens da autoridade máxima dentro da 

hierarquia, exercia uma posição de supremacia sobre um ramo fundamental da organização 

governamental, as forças armadas. Dessa forma, Abdullah foi capaz de controlar a prática dos 

crimes de seu respectivo nível, ou seja, por meio das forças armadas que estavam à sua 

disposição na cidade de Benghazi. 

                                                           
79 PRE-TRIAL CHAMBER I, Op. cit. 
80 Id. 
81 Id. 
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Em relação ao elemento da intencionalidade, os magistrados entenderam que 

Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi agiram com intenção e com 

conhecimento de que suas condutas eram parte de um ataque generalizado e sistemático 

contra a população civil em conformidade com a política de Estado. 

Portanto, a partir dessa análise conjunta do Estatuto de Roma e do Pre Trial 

Chamber I, é possível concluir que o TPI possui de fato competência para processar e julgar 

Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-Senussi pelos crimes contra a 

humanidade cometidos na Líbia durante o mês de fevereiro do ano de 2011.  

 

4. Considerações Finais 

A análise do contexto histórico da Líbia demonstrou que esse país sempre esteve na 

mira das grandes potências. Mesmo antes da descoberta de grandes depósitos de petróleo, que 

ocorreu apenas em 1959, a Líbia já despertava o interesse dos Estados Unidos e da Inglaterra 

que, em troca da prestação de assistência financeira, instalaram bases militares no território 

líbio.  

Com a descoberta do petróleo, foram feitas várias concessões a companhias inglesas e 

americanas, e a Líbia passou a ser um dos maiores países produtores de petróleo. Apesar do 

crescimento econômico, a população não sentiu os avanços nas áreas de educação e saúde, 

restando ainda o descontentamento com os escândalos de corrupção envolvendo o rei Idris I. 

Foi nesse contexto que surgiu Muammar Gaddafi em 1969, proclamando a República Árabe 

da Líbia. 

Muammar Gaddafi nunca foi bem quisto pelos países ocidentais, notadamente pelos 

Estados Unidos, por defender o radicalismo árabe. No entanto, sua situação se agravou 

demasiadamente na década de oitenta, quando dois cidadãos líbios foram considerados 

culpados pelo atentado ao vôo Pan Am 103, que matou centenas de pessoas. Gaddafi recusou-

se a extraditar os dois suspeitos, ocasionando a ira dos Estados Unidos e por conseguinte do 

Conselho de Segurança da ONU, que acabou editando Resoluções sancionatórias à Líbia. O 

caso se arrastou por anos, até que em 2003 foi oficialmente encerrado. 

Em fevereiro de 2011, a Líbia e seu líder Muammar Gaddafi passaram ocupar as 

manchetes em todos os jornais do mundo e, dessa vez, não por conta da acusação de atentados 

terroristas. A população líbia, influenciada pelos levantes iniciados no final de 2010 em países 

do Oriente Médio e norte da África, e cansada das leis de exceção impostas pelo regime, dos 

altos índices de desemprego, inflação, pobreza e violações dos direitos humanos, decidiu ir às 

ruas protestar pela saída do ditador.  
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Gaddafi, todavia, auxiliado por suas Forças de Segurança, respondeu aos protestos de 

forma violenta, desproporcional e desumana. Diante de vários indícios de que crimes contra a 

humanidade estariam ocorrendo, o Conselho de Segurança da ONU, com base no Capítulo 

VII da Carta das Nações Unidas, editou a Resolução 1970, que entre outras medidas 

determinou a remessa do caso ao Procurador do TPI para investigações.    

O Procurador Luis Moreno-Ocampo abriu inquérito para averiguar a ocorrência de 

crimes e, posteriormente, com base em provas e indícios, entendeu que o TPI tinha 

competência sobre o caso e pediu a prisão de Muammar Gaddafi, Saif Al Islam Gaddafi e de 

Abdullah Al Sanousi. Após, encaminhou-se o caso aos juízes do TPI, que no Pre-Trial 

Chamber I, ou seja, Juízo de Instrução I, confirmaram a competência do TPI e declararam 

como procedentes os pedidos do Procurador. Realizando uma análise comparativa entre o 

Estatuto de Roma e os dados constantes no Pre-Trial Chamber I, concluiu-se pela 

competência do Tribunal. Procurou-se demonstrar que os requisitos da competência material, 

em razão do lugar, do tempo e do sujeito ativo estão presentes.  

Assim, verifica-se que Muammar Gaddafi, Saif Al-Islam Gaddafi e Abdullah Al-

Senussi são acusados de terem cometido, em fevereiro de 2011, em território líbio, de forma 

conciente e com dolo, crimes contra a humanidade (assassinatos e perseguições) em face de 

membros da população civil, como parte de um ataque generalizado e sistemático em 

consonância com a política de um Estado.  

Dessa forma, não se pode negar que o TPI é competente para o caso, embora caiba 

uma crítica em relação a atuação do Conselho de Segurança da ONU. Conforme relatado, o 

caso da Líbia chegou ao TPI por meio da Resolução 1970 da ONU, que atuou com base no 

Capítulo VII da Carta das Nações Unidas, ou seja, dentro da sua competência de manter a paz 

e a segurança mundial. Dessa forma, é irrelevante o fato de a Líbia não ter ratificado o 

Estatuto. Muito embora o Conselho de Segurança tenha agido dentro da legalidade, nos 

termos do artigo 13(b) do Estatuto, o problema está no funcionamento desse mesmo 

Conselho, que demonstra sofrer fortes influências políticas, refletindo a estrutura de poder 

formatada no período pós Segunda Guerra Mundial. 

Conforme o artigo 27 da Carta da ONU, os cinco membros permanentes do Conselho, 

quais sejam, China, França, Federação Russa, Reino Unido e Estados Unidos, têm poder de 

veto. Dessa forma, esses membros podem impedir que decisões sejam executadas, excetuando 

as de matéria processual, caso não concordarem. Para que uma decisão ou recomendação seja 

aprovada é preciso que todos os membros permanentes aceitem-na, caso contrário, ela não 

será executada.  
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Diante desse fato, historicamente já se questionou muito a atuação do Conselho de 

Segurança, como, por exemplo, no caso da criação dos Tribunais Penais Internacionais para a 

ex-Iugoslávia e para Ruanda. Em situações semelhantes, como nos casos de Camboja e Serra 

Leoa, não houve a criação de Tribunais ad hoc. A explicação para esse fato está na esfera 

política de poder entre os membros permanentes. 

A partir dessas considerações não se pretende retirar a credibilidade do TPI, muito 

menos impedir que os culpados sejam julgados e condenados, ao contrário, busca-se discutir a 

atuação do Conselho de Segurança à luz do jogo de interesses de seus membros permanentes. 

A questão que remanesce é a de que o Conselho jamais remeteria um caso ao TPI para 

processar e julgar crimes cometidos por nacionais dos cinco membros permanentes, 

resultando em uma situação antidemocrática e desequilibrada no sistema internacional 

onusiano.  Por outro lado, resta que vários atentados aos direitos humanos foram de fato 

cometidos durante o conflito pelas forças comandadas por Gaddafi. Todavia, também os 

rebeldes e a própria OTAN violaram aqueles direitos. Por conseguinte, é inaceitável que o 

TPI tenha indiciado o inimigo em uma guerra que é conduzida pela OTAN, dando a essa 

decisão um caráter totalmente político. Por fim, fica evidente que os indiciamentos são a favor 

do Ocidente e que as violações cometidas pela OTAN não são submetidas ao mesmo rigor, 

prejudicando a legitimidade do TPI, bem como a igualdade de tratamento. 
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O ESTADO EM TEMPOS DE TRIUNFO DA HUMANIDADE
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A SOBERANIA COMO RESPONSABILIDADE 

THE STATE IN TIMES OF TRIUMPH OF HUMANITY:  

THE SOVEREIGNTY AS RESPONSIBILITY 

 

José Luis Bolzan de Morais2 
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Resumo: Em sua marcha histórica, o Estado vem construindo e sendo construído por 
movimentos na sociedade nacional e na comunidade internacional. Os rearranjos 
intraestatais ocasionados por essas dinâmicas propiciam uma realocação dos atores e de 
seus papéis, impulsionando o repensar sobre o seu poder institucionalizante. O Estado, 
até então soberano absoluto no seu território, e o indivíduo, sujeitado a esse poder, têm 
os seus lugares revistos especialmente em nome dos Direitos Humanos. Assim, o 
presente estudo tem como principal objetivo perquirir as novas conformações do 
Estado, a partir das demandas humanitárias, refletindo-se sobre o processo de afirmação 
dos Direitos humanos frente ao Estado, limitado e limitador e analisando-se o Estado 
frente às massivas violações aos Direitos Humanos, à luz da teoria da Responsabilidade 

de Proteger que apresenta uma releitura ao conceito de soberania, entendendo-o como 
responsabilidade. 
 
Palavras-chave: Estado, direitos humanos, soberania, responsabilidade. 
 

Abstract: In its historic march, the state has built and is being built by movements in its 
national society and the international community. Intra-state-owned rearrangements 
caused by these dynamics provide a relocation of the actors and their roles in the state 
scene, boosting the rethinking of their institutionalizing power. The State, hitherto 
absolute sovereign in its territory, and the individual subjected to this power, has its 
places revised, especially on behalf of Human Rights. This study aims to investigate the 
new state conformations will be analyzed from the humanitarian demands, reflecting: on 
the process of affirmation of human rights against the state, limited and limiting, and the 
state in the face of massive Human Rights violations. This study will be made on the 

                                                 
1 Referência à expressão cunhada por Costas Douzinas, aludindo à expressiva expansão do Direito 
Internacional dos Direitos Humanos, sobre o seu surgimento irresistível, que passam a nortear, e 
consequentemente limitar, a atuação do Estado, apesar da hipocrisia, que envolve o seu uso, dentro e fora 
do seu espaço nacional. DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. Trad. Luzia Araújo. São 
Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 121-157. 
2 Mestre (PUC-RJ) e Doutor em Direito do Estado (UFSC/Université de Montpellier I); Pós-Doutor em 
Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra; Professor do Programa de Pós Graduação em 
Direito Público da UNISINOS/RS; Pesquisador do CNPQ e da FAPERGS; Procurador do Estado do Rio 
Grande do Sul; Membro Conselheiro do Instituto de Hermenêutica Jurídica (IHJ). E-mail: 
bolzan@unisinos.br. 
3 Doutoranda em Direito Público pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS/RS); Mestre 
em Integração Latino-Americana pela Universidade Federal de Santa Maria (MILA/UFSM/RS); 
Graduada em Direito pelo Instituto de Educação Superior de Santo Ângelo (IESA/RS). Bolsista CAPES-
PROSUP; Professora da Faculdade de Direito da Fundação Educacional Machado de Assis (FEMA/RS). 
E-mail: aiacamera@hotmail.com.  
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theory of Responsibility to Protect, which presents a re-reading with regard to the 
concept of sovereignty, understood as responsibility. 
 
Keywords: State, human rights, sovereignty, responsibility. 
 

LINHAS INAUGURAIS 

 

O admirável movimento de internacionalização dos direitos humanos tem 

impulsionado transformações nos modelos político-institucionais e suas fórmulas 

modernas. É o Estado em tempos de triunfo da humanidade, quando, então, afrouxam-

se as amarras do conceito indelével da soberania em nome dos Direitos Humanos. 

O grande Leviatã moderno, num primeiro momento sofre pressões para a 

reconfiguração do poder interno, com as demandas burguesas e suas revoluções liberais. 

O indivíduo, sujeitado ao poder do Estado, torna-se sujeito de direitos e ganha lugar, 

primeiramente, no cenário nacional. Em foco, nesse acontecimento, está a busca pela 

limitação do poder do Estado. Direitos oponíveis ao Estado pelo agora cidadão. 

Desde sua inauguração, a história dos Direitos Humanos vem ganhando novos 

contornos e novos espaços. E, na segunda metade do Século XX se vê consolidar o 

Direito Internacional dos Direitos Humanos e a expressiva normatização para a sua 

proteção. A tragédia humanitária patrocinada pelos totalitarismos e pelas guerras 

planetárias feriu a consciência da humanidade e serviu de motivação à comunidade 

internacional para a construção de parâmetros éticos, normatizados convencional e 

constituicionalmente, para as atuações estatais dentro e fora das suas fronteiras 

territoriais. 

Apesar do paradoxo estabelecido entre o reconhecimento e o respeito, os 

direitos humanos gozam de aprovação de mais de dois terços dos Estados do mundo, 

com a clara valorização política nos direitos nacionais e Internacional. Mas a sua não 

observância continuou marcando as experiências históricas contemporâneas, sendo 

recorrentes as violações presenciadas nos espaços nacionais, em todos os continentes, 

bem como sua fragilidade nas relações internacionais e nos novos espaços globais 

parecem não diminuir.  

Tal realidade demonstra que um sistema normativo, por si só, não garante a 

proteção dos direitos, que deve se dar, ainda hoje, prioritariamente dentro dos Estados, 

onde está o mundo da vida dos indivíduos, que de forma recorrente não garantem a 

proteção ou violam os direitos humanos, em diferentes níveis de gradação.  
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Nos casos de violações massivas e sistemáticas aos direitos humanos, 

normalmente ocorridas em países débeis econômica e politicamente – mas não só 

nestes, por óbvio -, verifica-se que os Estados mostram-se incapazes de impedir ou fazer 

cessar as violações, quando não são seus agentes os próprios os promotores das 

mesmas. Assim, a cooperação internacional ou as intervenções para fins de humanidade 

aparecem como alternativas importantes para o seu restabelecimento, proteção e/ou 

promoção, apesar, como já referido, das fragilidades que as estruturas institucionais 

neste âmbito ainda se ressentem, assim como dos interesses que contrapõem. 

Muitos foram os casos de genocídio, limpeza étnica e outros extermínios 

humanos já vivenciados desde o início do movimento de internacionalização dos 

direitos humanos. Mas a experiência histórica demonstrou uma descontinuidade nesse 

processo, pois o Direito Internacional dos Direitos Humanos (expandindo uma produção 

normativa, limitada pelos escassos mecanismos de implementação e de controle das 

obrigações por ele impostas) tem apresentado irremediáveis deficiências e 

insuficiências.  

Na década de 1990, com o final da Guerra Fria, muitas expectativas e exigências 

foram depositadas na Organização das Nações Unidas, que, apesar de algumas 

importantes atuações, não evitou fracassos que demonstraram as suas limitações 

materiais, culturais e estruturais. Presenciaram-se desastres humanitários 

protagonizados pela inefetiva atuação da comunidade internacional, em intervenções 

desarticuladas ou marcadas por interesses inconciliáveis. E os anos 2000 apontam, 

ainda, para uma continuidade destas tragédias e para as insuficiências dos instrumentos 

tradicionais da política moderna para dar conta de uma transformação efetiva. 

Essa cena deixou latente a necessidade de se forjar uma releitura em relação à 

soberania do Estado, quanto aos seus limites e à sua natureza, e da responsabilidade da 

comunidade internacional, pela inércia ou insuficiência nas ações. Afinal, que 

responsabilidades implica a soberania? Quais são os poderes delegados pelo Estado a 

uma Organização Internacional como as Nações Unidas? Até onde vai a soberania do 

Estado, e sua responsabilidade, e quando inicia a responsabilidade da comunidade 

internacional? 

Pretende-se, portanto, com o presente ensaio, analisar em que medida os 

cenários desvelados no Pós-Guerra Fria concorreram para uma releitura em relação ao 

conceito de soberania, a partir da regulação da co-responsabilidade entre o Estado e a 

comunidade internacional.  

5484



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para a sistematização deste estudo, utilizou-se principalmente a pesquisa 

bibliográfica e a documental. As informações bibliográficas foram coletadas em 

literatura considerada pertinente para tratar da problemática das graves violações aos 

direitos humanos e o Estado. Foi realizada, também, uma análise descritiva de vários 

documentos elaborados pela comunidade internacional, a fim de implementar a Teoria 

da Responsabilidade de Proteger, como o relatório Responsability to Protect e relatórios 

e Resoluções das Nações Unidas. Optou-se por essa forma de coleta de informações em 

virtude da escassa literatura jurídica nacional acerca desta temática, o que reforça a 

importância de pesquisá-la. 

Assim, o presente artigo foi dividido em duas partes: a primeira interroga o 

papel e o perfil do Estado diante das (des/re)construções históricas dos direitos humanos 

e o processo de internacionalização experimentado por estes. Num segundo momento 

serão analisadas as massivas violações aos direitos humanos e o papel do Estado, à luz 

da Teoria da Responsabilidade de Proteger, e a(s) possibilidade(s) de releitura referente 

à soberania estatal para fins de humanidade. 

 

1 OS DIREITOS HUMANOS E SEU PROCESSO DE AFIRMAÇÃO FRENTE 

AO ESTADO: O QUE LIMITA E O QUE É LIMITADO. 

 

1.1 Os Direitos Humanos e suas (des/re)construções no tempo 

 

A construção histórica dos direitos humanos, marcada por rupturas e por 

continuidades no seu processo de afirmação, passa por diversos campos, desde a 

fundamentação até a sua efetividade. Esse processo aconteceu dentro e fora dos Estados 

que protagonizaram transformações e foram transformados em nome dos direitos 

humanos, que, como uma unidade indivisível, interdependente e inter-relacionada, 

firma-se após uma série de processos de mudanças nas sociedades em vários momentos 

e de forma dinâmica.  

Os direitos humanos nascem de forma paulatina, acompanhados de processos 

históricos de (des/re)construção,4 passando a adquirir relevância na modernidade. Os 

ideais emancipatórios, de igualdade e de liberdade solidárias, que acompanharam o seu 

                                                 
4 Para Hannah Arendt, os direitos humanos são um construído, uma invenção humana, não são um dado. 
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. 8. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 329-331 
passim. 
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desenvolvimento, opõem-se à ordem jurídica tradicionalmente assentada em classes 

com privilégios distintos. Além do que, a sua tendência a firmar-se por meio de tratados 

internacionais e nas constituições dos Estados traça o diferencial em relação aos direitos 

naturais,5 que pediam um comprometimento jurídico.6 

Contudo, para a formação do perfil normativo dos direitos humanos, foi 

fundamental o entrelaçamento de três fatores: “a pretensão de universalidade, a força 

emancipatória e a tendência à imposição política e jurídica”.7 Mas tal concepção apenas 

começa a ser insculpida com as Revoluções Liberais na América e na França, que 

marcaram se não uma ruptura, uma descontinuidade significativa.8  

Neste momento, o indivíduo assume-se como sujeito de direitos e de deveres, 

agora descoisificado diante do poder soberano do Estado, como cidadão. Contudo, com 

as repercussões da Revolução Francesa, a história tomou rumos diversos que resultaram 

no deslocamento hierárquico dos povos frente aos seus soberanos, bem como dos seus 

direitos em uma sociedade. 

Entretanto, ainda que se tenha evoluído nas relações entre o indivíduo (e seu 

lugar) e seus governos, há uma série de momentos de desconstrução ou de estagnação 

neste processo, quando o poder e a defesa pelos direitos se contrapõem invariavelmente. 

O problema está, especialmente, no poder do homem que, muitas vezes, cria ameaças à 

liberdade dos indivíduos9, a sua existência e dignidade, o que ficou evidenciado nas 

barbáries do regime nazista durante a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 

exemplificativamente. 

Os nefastos efeitos do Holocausto impulsionaram o repensar da comunidade 

internacional sobre os direitos humanos. Esse momento tem várias repercussões que 

                                                 
5 Não será tratada aqui a genealogia dos direitos humanos e o seu processo de transição dos direitos 
naturais para os direitos humanos. Sobre esses aspectos, recomenda-se a leitura de FINIS, John. Lei 
Natural e Direitos Naturais. São Leopoldo: Unisinos, 2002, p.195-220; DOUZINAS, Costas. O Fim 
dos Direitos Humanos. Trad. Luzia Araújo. São Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 19-157.  
6 BIELEFELDT, Heiner. Filosofia dos Direitos Humanos. Trad. Dankwart Bernsmüller. São Leopoldo: 
UNISINOS, 2000, p. 37-38. 
7 Ibid., p. 38. 
8
 As Revoluções Liberais (a Revolução Gloriosa, com a Declaração de Virgínia, em 1776, e a Revolução 

Francesa, com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, em 1789) representam uma “virada na 
história do gênero humano”, que assinala o “fim de uma época e o início de outra”. BOBBIO, Norberto. A 
era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004, p. 123. Os direitos do 
cidadão dentro da sociedade foram redimensionados, bem como o poder de seus soberanos. O 
reconhecimento da existência dos direitos humanos consiste, “como proclamam os revolucionários 
americanos e franceses no Século XVIII, no fato de valerem contra o Estado”. COMPARATO, Fábio 
Konder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. 7. ed. ver. e atual. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
71. 
9 BOBBIO, 2004, p. 26. 
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conduzem: a) à emergência de ressignificação dos direitos humanos, apresentando-o 

como paradigma ético para orientar a ordem internacional; b) ao surgimento do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos; e c) à elaboração da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos (DUDH), de 1948, no seio da Organização das Nações Unidas 

(ONU). 

Essa reconstrução repercutiu em diversas partes do mundo de maneira que os 

auspícios da Declaração serviram - deveriam servir - como inspiração e posterior 

referencial ético para a atuação dos Estados, à medida que os direitos nela previstos 

foram positivamente incorporados nas Constituições nacionais. Passa a DUDH a ser 

entendida como um marco orientador na defesa e na proteção dos direitos humanos nas 

esferas global, regional e nacional, inaugurando a concepção contemporânea de direitos 

humanos e suas intenções de universalidade e de indivisibilidade.10 

A Declaração de 1948 apresenta duas categorias de direitos, quais sejam: os 

civis e os políticos, chamados de primeira geração, essencialmente voltados aos 

individuais e que exprimem o valor da liberdade, exercidos contra o Estado, mediante 

reconhecimento e proteção; e os direitos de segunda geração - os sociais, econômicos e 

culturais -, de natureza coletiva, exigíveis mediante uma ação positiva do Estado, 

agregando uma prestação, que traduzem o valor da igualdade.11 Esse processo de 

diversificação veio fortalecer a ideia de constituírem “um complexo integral, único e 

indivisível, em que os diferentes direitos estão necessariamente inter-relacionados e são 

interdependentes entre si”.12 E a DUDH afirma essa concepção. 

Ao avanço na proteção internacional dos direitos humanos, somam-se, em 1966, 

as Convenções que, baseadas na Declaração, instituíram o Pacto Internacional sobre 

Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre Direitos Científicos, Sociais e 

                                                 
10 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11. ed. ver. e atual. 
São Paulo: Max Limonad, 2010, p. 156. 
11 Assim, os direitos humanos diversificaram-se em: direitos civis e políticos, ou “negativos” (porque 
limitariam o poder do Estado perante o indivíduo ou de um indivíduo perante outro. Isso possibilita que 
qualquer sociedade possa implementar os direitos humanos. DIAS, Maria Clara. Direitos Humanos. In 
BARRETTO, Vicente. Dicionário de Filosofia do Direito. São Leopoldo: Unisinos – Renovar, 2006, p. 
247-248), da “primeira geração”, associados ao liberalismo (“azuis” ligados à liberdade individual); 
direitos econômicos, sociais e culturais, ou “positivos” (pois implicam em uma performance por parte das 
agências do Estado e dos indivíduos, no sentido de viabilizar ações sociais que implementem as 
condições de vida de grupos menos favorecidos. DIAS, 2006, p. 247-248), de “segunda geração”, 
associados à tradição socialista (“vermelhos” atrelados a reivindicações de igualdade e de garantias de 
dignidade); e, por fim, direitos de grupos e de soberania nacional, da “terceira geração”, associados ao 
processo de descolonização (“verdes” pelo direito de autodeterminação e, mais adiante, pela proteção do 
meio ambiente). DOUZINAS, Costas. O Fim dos Direitos Humanos. Trad. Luzia Araújo. São 
Leopoldo: Unisinos, 2009, p. 127. 
12 PIOVESAN, 2010, p. 161.  
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Culturais. Assim, juntamente com a Declaração Universal dos Direitos do Homem de 

1948, os Pactos de 1966 representam o International Bill of Rights (a Carta 

Internacional dos Direitos Humanos). 13 À Carta, foi acrescida uma série de amplos 

tratados especiais de direitos humanos (entre eles, proscrição da tortura e extinção das 

formas de discriminação em relação à mulher).14  

Ainda, na Conferência Mundial dos Direitos Humanos de Viena, promovida 

pelas Nações Unidas, em 1993, foi reforçada a validade universal dos direitos humanos, 

apesar de certa resistência dos países asiáticos, que tentavam relativizá-los e de uma 

outra cosmovisão da interpretação islâmica dos direitos humanos. A Declaração de 

Direitos Humanos de Viena, em seu § 5°, afirma: “Todos os direitos humanos são 

universais, interdependentes e interrelacionados. A comunidade internacional deve 

tratar os direitos humanos globalmente, de forma justa e equitativa, em pé de igualdade 

e com a mesma ênfase”.15 

Além dos arranjos de cunho universal, os espaços regionais, de forma 

complementar, organizaram-se e promoveram políticas de proteção humanitária. 

Mediante a proposição de sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, 

estabeleceram os direitos a serem protegidos pelos Estados signatários (ao encontro do 

texto da Declaração) e as jurisdições supranacionais, para analisarem as violações.16  

Não obstante gozarem de aprovação generalizada,17 com a clara valorização 

política nos direitos nacionais e internacional, a sua não observância marca as 

experiências históricas. O paradoxo entre reconhecimento e respeito fica evidente nas 

recorrentes violações, pois  

 

                                                 
13 Em 1970, a Corte Internacional de Justiça (CIJ) estabelece que os direitos previstos no International 

Bill of Rights são normas cogentes (jus cogens), às quais todos os Estados devem observância, pois 
obrigações erga omnes, independentemente de subscrição em qualquer Convenção. 
14 BIELEFELDT, 2000, p. 11. 
15 A Declaração e o Programa de Ação de Viena (1993) está disponível em 
<http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/instrumentos/viena.htm>. Acesso em: 01 
mai. 2011. 
16 Assim, surge na Europa, em 1950, a Convenção Européia de Direitos Humanos que institui a Comissão 
Européia de Direitos Humanos e a Corte Européia de Direitos Humanos. Nas Américas, a OEA 
(Organização dos Estados Americanos) segue o modelo europeu e, em 1969, pela Declaração 
Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica) estabelece o Comitê e a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos. Ainda, em 1981, o continente africano firma a Carta Africana do 
Direitos Humanos e dos Povos, que se refere diretamente à DUDH das Nações Unidas, atendendo 
preceito de complementação, por meio de particularidades regionais. BIELEFELDT, op.cit., p. 12-13. 
17 Afinal, estão presentes, de alguma forma, em alguma(s) dimensão(ões), em mais de dois terços dos 
Estados do mundo, bem como em instituições não governamentais que os trazem para o debate em 
espaços nacionais fechados a eles.  
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continuam ocorrendo em todos os continentes agressões maciças aos direitos 
humanos, como prisões arbitrárias, torturas, condenações à morte e outras 
formas cruéis de punição, opressão de dissidentes políticos, discriminação de 
minorias, limpezas étnicas, tratamento desumano de refugiados, racismo e 
sexismo, exclusão social e miséria. Considerando essa realidade, surge a 
suspeita de que, em muitos casos, o apoio aos direitos humanos não passe de 
retórica vazia.18 

 

As opções (ou adesões) dos Estados feitas no espaço universal, nas Nações 

Unidas, e regionais, na União Européia (UE), na Organização dos Estados Americanos 

(OEA), União Africana (UA), demonstram as duas faces da concepção contemporânea 

dos direitos humanos: o compromisso político, em prol de padrões éticos universais, e o 

desrespeito jurídico, mormente pelo desencontro de interpretações, ou pelos vários 

sentidos que lhes atribuem, no momento de efetivá-los nos espaços nacionais, além da 

falta ou carência na implementação e das constantes e profundas violações. 

Assim, as limitações recíprocas entre Estado e direitos humanos ficam 

evidentes, na prática, num caminho que parte da internacionalização desses direitos e 

termina na efetivação (ou no que deveria ser) nos territórios nacionais. 

 

1.2 O Estado e as amarras dos Direitos Humanos: da internacionalização à 

efetividade na internalização. 

 

Desde os arranjos que antecedem a Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, há esforços no sentido de promover os direitos humanos. Muito embora já 

estivesse afirmada a sua concepção liberal, garantindo liberdades individuais aos 

sujeitos, a ideia de direitos humanos, com pretensões de universalidade, será 

consolidada com a Declaração de 1948. 

Assim, somente a partir do Pós-Segunda Guerra é que surge a concepção 

contemporânea dos direitos humanos e inicia-se a sua expansão, impulsionada pela 

internacionalização dos direitos humanos em resposta ao Holocausto que feriu a 

consciência da humanidade, além de tudo aquilo que marcou as tragédias do curto 

século XX, como desenha E. Hobsbawn.  

O Estado içado à condição de violador, como promotor da massiva destruição de 

seres humanos,19 merece ter seu poder revisto. Assim, os direitos humanos são 

                                                 
18 BIELEFELDT, 2000, p. 16. 
19 De acordo com Piovesan, “[...] a Era Hitler foi marcada pela lógica da destruição e da descartabilidade 
da pessoa humana, que resultou no envio de 18 milhões de pessoas a campos de concentração, com a 
morte de 11 milhões, sendo 6 milhões de judeus, além de comunistas, de homossexuais e de ciganos. O 
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colocados como referencial ético para orientar as relações intra e interestatais. A ruptura 

no paradigma de direitos humanos, vigente até aquele momento, abre uma senda para a 

reflexão acerca da necessidade da reconstrução de cenários: interno, com a adequação a 

novos padrões éticos e morais, e externo, com o surgimento do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos.20 

Esse segmento do Direito tem como precedentes históricos o Direito 

Humanitário21, a Liga ou Sociedade das Nações (SDN)22 e a Organização Internacional 

do Trabalho (OIT)23,24 que surgem já imprimindo uma releitura no conceito de 

soberania e de seu alcance, pois de alguma forma impõem limitações à atuação do 

Estado. 

O desenvolvimento do Direito Internacional dos Direitos Humanos consiste na 

construção de um sistema de normas internacionais, que prevêem procedimentos e 

firmam instituições para garantir a implementação dessa nova concepção de direitos 

humanos, promovendo mundialmente a sua incorporação nos e pelos Estados.  

 Ainda, há que se considerar, nesse processo de afirmação de uma ordem 

internacional para a proteção dos direitos humanos, a própria criação da Organização 

das Nações Unidas (ONU) e das suas agências especializadas. A expansão de 

organizações internacionais, com propósitos de cooperação, amplia significativamente a 

agenda internacional, para que se possam conjugar novas e emergentes preocupações na 

proteção dos direitos humanos.25  

Dessarte, a busca pelos objetivos26 da ONU é marcada pela crescente 

normatização internacional dos direitos humanos e leva a sociedade internacional a não 

mais admitir a soberania como obstáculo à sua atuação para evitar ou cessar violações. 

                                                                                                                                               
legado do nazismo foi condicionar a titularidade de direitos, ou seja, a condição de sujeito de direito ao 
pertencimento à determinada raça – a raça pura ariana.” PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e 
Justiça Internacional: um estudo comparativo dos sistemas regionais europeu, interamericano e 
africano. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 08-09. 
20 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: Max Limonad, 2003, p. 31.  
21 Ou Direito Internacional da Guerra, representa o componente de direitos humanos da lei da guerra, 
dirigido à proteção de militar doente, ferido, prisioneiro e da população civil. Foi a primeira manifestação 
do Direito Internacional de que existe limites à atuação do Estado em casos de guerra. 
22 A Liga das Nações, criada em 1919, foi a primeira organização internacional, de cunho universal, com 
o objetivo de promover a paz e a segurança internacionais, com cooperação econômica, social e 
humanitária, tendo base no princípio da igualdade dos Estados soberanos. 
23 Com a criação da Organização internacional do Trabalho (OIT), em 1919, são estabelecidos padrões 
internacionais de condições de trabalho e de bem-estar para os indivíduos. 
24 PIOVESAN, 2010, 115. 
25 PIOVESAN, 2010, p. 135. 
26A ONU tem como objetivos: defender os direitos fundamentais do ser humano; garantir a paz mundial, 
colocando-se contra qualquer tipo de conflito armado; buscar mecanismos que promovam o progresso 
social das nações; criar condições que mantenham a justiça e o direito internacional. ONU. Carta das 
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O indivíduo e o seu tratamento dentro de um determinado território estatal do 

qual é nacional, deixam de ser assunto de, exclusivo, domínio interno do Estado, antes 

dados em razão da sua soberania. A soberania do sistema westfaliano
27 tornava as 

relações internacionais individuais, porque assumidos os Estados como espaços e 

ambientes impermeáveis ao olhar externo.  

A nova concepção dos direitos humanos aponta para duas consequências 

relevantes: de um lado a soberania do Estado, até então absoluta, passa a ser revista, 

relativizada em nome dos direitos humanos, como já referido anteriormente; e de outro 

o indivíduo que recebe proteção internacional, para além das fronteiras estatais, em 

relação à defesa dos direitos humanos. Nesse sentido, o processo de internacionalização 

desses direitos 

 
[...] estendeu-se ao Direito Internacional, não mais estando sobreposto aos 
contornos da soberania estatal e à idéia de domínio reservado de jurisdição 
interna. Por condensarem valores ético-morais de grande aceitação na 
sociedade internacional, a necessidade de proteção dos direitos humanos 
pode impor restrições de ordem quantitativa à soberania, que não mais se 
compatibiliza com os dogmas clássicos da indivisibilidade e da 
impossibilidade de limitação.28 

 

Dessa forma, aumentam as pressões da comunidade internacional para que as 

condutas estatais estejam compassadas com a observância dos direitos humanos 

daqueles que se encontram em seu território. Logo, o cuidado com as questões relativas 

a violações aos direitos humanos nos territórios dos Estados sai da esfera exclusiva 

doméstica e passa a compor tema relevante da agenda internacional.   

A normatização internacional produziu/produz instrumentos diversos e em um 

ritmo bastante acelerado. Nesse movimento, à normativa de cunho universal, o 

International Bill of Rights e a série de amplos tratados internacionais a ele acrescidos, 

junta-se a normativa regional, EU, OEA, UA, além do direito positivado nas 

constituições nacionais.  

                                                                                                                                               
Nações Unidas. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/portugues/charter/index.htm>. 
Acesso em: 15 abr. 2011. 
27 A ordem mundial, estabelecida após Westfália (Tratado de paz firmado em 1648, pela maioria dos 
países europeus, pondo fim à Guerra dos Trinta Anos), foi denominada razão de Estado, que defendia, 
acima de tudo, a segurança do Estado, mesmo que os governantes, para assegurá-la, violassem normas 
jurídicas, morais, políticas e econômicas, podendo fazer uso da força. BOBBIO, Norberto; 
MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de Política. 5.ed. Brasília:UNB, 2000. 
28 GARCIA, Emerson. Proteção internacional dos direitos humanos: breves reflexões sobre os 
sistemas convencionais e não-convencionais. 2.ed. ver. e atual. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2009, p. 167. 
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Mas, então, como se pode explicar tantas violações aos direitos humanos frente a 

esse arsenal humanitário? 

Muitos são os fatores que colaboram para esse cenário. Dentre estes, e para o 

que neste momento importa, pode-se começar pelo descompasso entre a criação de 

mecanismos de implementação e a produção normativa de direitos humanos, como no 

caso do sistema de relatórios junto às Nações Unidas. A sua eficácia mostra-se bastante 

restrita, pois os relatórios são apresentados a uma Comissão que se restringe a analisá-

los e publicá-los com a sua opinião.29 

Ainda, há que se considerar a gama de compreensões que são atribuídas aos 

direitos humanos, tornando-os cada vez mais difusos, mas também mais complexos e 

multiformes.30 As diversas fundamentações e interpretações que lhes são dadas forçam 

as portas da unidade da referência, fragilizando-os, relativizando-os. Agrega-se a essa 

complexidade também as questões institucionais que passam, entre outros, pela 

diversidade dos direitos a serem protegidos, jurídica e politicamente.31  

Em meio ao paradoxo do reconhecimento universal e da expansão do Direito 

Internacional dos Direitos do Humanos e da sua não observância  diante das violações 

locais, está o Estado, limitado e limitador. Admitindo-se “que o Estado nacional pode 

criar direitos humanos, e não apenas reconhecer a sua existência, é irrecusável admitir 

que o mesmo Estado  também pode suprimi-los, ou alterar de tal maneira o seu 

conteúdo a ponto de torná-los irreconhecíveis”.32 Afinal, ao mesmo tempo em que sofre 

restrições em relação à sua soberania, firmando tratados de direitos humanos, o Estado 

deixa de promover a efetivação dos mesmos, ou os viola, dentro do seu território. 

  

2 A SOBERANIA COMO RESPONSABILIDADE FRENTE ÀS GRAVES 

VIOLAÇÕES AOS DIREITOS HUMANOS 

 

2.1 As Massivas Violações aos Direitos Humanos Impulsionando o Repensar da 

Responsabilidade Estatal 

 

                                                 
29 BIELEFELDT, 2000, p. 16. 
30 DEMBOUR, Marie-Bénédicte. What are Human Rights? Four Schools of Thought. Human Rights 
Quaterly, vol. 32, n. 1, feb. 2010, p. 1-20 passim. 
31 BIELEFELDT, op.cit., p. 21-22. 
32 COMPARATO, 2010, p. 72. 
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Se, como dito acima, o mundo da vida dos indivíduos acontece, ainda e 

sobretudo, nos espaços nacionais e é exatamente aí que se verificam  recorrentemente 

atentados aos direitos humanos, que vão desde as práticas de violência, passando pela 

não elaboração das políticas públicas necessárias à sua observância, até as massivas 

violações, como a limpeza étnica ou o genocídio, patrocinadas pelas ações ou inações 

do Estado. 

O principal responsável por promover a proteção e/ou fazer cessar violações aos 

direitos humanos em relação aos cidadãos de determinado território é o Estado, do qual 

são nacionais. Mas quando o Estado se mostra incapaz ou indisposto nesta missão? 

Neste caso, essa responsabilidade deve (teoricamente) ser transferida para a comunidade 

internacional.  

Nesse contexto mundial, a Organização das Nações Unidas (ONU) tenta se 

adaptar, ocupando-se de assuntos que antes eram de atuação exclusiva dos Estados e se 

corresponsabiliza com os mesmos (eis o significado da cooperação internacional), para 

a promoção dos direitos humanos naqueles espaços. 

Não se pretende aqui erigir a comunidade internacional à detentora da cura para 

todos os males, diante de um Estado impassível e cruel. Afinal, tal comunidade é 

composta por Estados que protagonizam a política internacional. As negociações 

internacionais, como as deliberações sobre direitos humanos no seio das Nações Unidas, 

são permeadas por uma gama de fatores, dentre eles o uso ideológico (retórico) dos 

direitos humanos e a prevalência dos interesses estatais na prática. Como refere 

Habermas: 

 

[...] os Estados nacionais continuam sendo os atores mais importantes no 
cenário internacional. São também os componentes insubstituíveis das 
organizações internacionais. Afinal de contas, a comunidade internacional 
organiza-se na forma das "Nações Unidas". Quem alimenta a ONU e envia 
tropas para intervenções com fins humanitários, se não os Estados nacionais? 
Quem assegura os mesmos direitos para todos os cidadãos, se não os Estados 
nacionais? O que deve mudar - e já mudou fortemente na Europa - é a 
autocompreensão dos Estados nacionais. Eles devem aprender a se ver menos 
como atores independentes e mais como membros, que se sentem obrigados a 
respeitar normas comunitárias.33 

 

                                                 
33  HABERMAS, 2007, p. 06. 
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Esse quadro se agrava nos casos de violações massivas e sistemáticas aos 

direitos humanos. Estados34 que são incapazes de fazer cessar ou se forem os próprios 

os promotores das violações, demandam auxílio internacional ou ensejam uma 

intervenção humanitária.  

Muitos foram os casos de genocídio, limpeza étnica e outros extermínios 

humanos já vivenciados desde o início do movimento de internacionalização dos 

direitos humanos. Mas a experiência histórica demonstrou uma descontinuidade nesse 

processo, pois o Direito Internacional dos Direitos Humanos (expandindo uma produção 

normativa, limitada pelos escassos mecanismos de implementação de controle das 

obrigações por ele impostas) tem apresentado irremediáveis falhas.  

Na década de 1990, o mundo presenciou o desastre da intervenção coletiva na 

Somália, em 1993, a resposta insuficiente e tardia ao genocídio no Ruanda em 1994, a 

reedição do drama ruandês no Timor Leste, a intervenção da OTAN, sem a aprovação 

do Conselho de Segurança, no Kosovo, em 1999.  

 

Cada um destes grandes casos gerou enorme controvérsia internacional, mas 
normalmente demasiado tarde para ser útil, e nunca o suficiente para resolver 
definitivamente as questões de princípio, incluindo o papel e a 
responsabilidade das Nações Unidas e a natureza e limites da soberania dos 
países.35  

 

Esse cenário deixou latente a necessidade de se forjar uma releitura em relação à 

soberania do Estado, quanto aos seus limites e à sua natureza, e da responsabilidade da 

comunidade internacional, pela inércia ou insuficiência nas ações. Afinal, o Século XXI 

começa marcado pelo ressentimento do que se esperava ter sido feito pela ONU, em sua 

missão de garantir a paz e a segurança internacionais e o respeito aos direitos humanos, 

além de suas atuações tardias e insuficientes. Tais insucessos demonstraram a 

inabilidade das Nações Unidas para dar respostas rápidas a situações extremas.  

Nesse ambiente, em 1999, o então Secretário-Geral da ONU, Kofi Annan, em 

manifestação à Assembléia Geral, pediu um novo consenso internacional para responder 

às massivas violações aos direitos humanos. Resulta daí, em 2001, a proposição de uma 

                                                 
34 Tem se demonstrado, na cena internacional, que, na atualidade, os conflitos que demandam atuação da 
comunidade internacional localizam-se nos países Sul, especialmente nos menos avançados, dentro dos 
espaços nacionais. Assim, o poder decisório está concentrado nas mãos dos poderosos para solucionar 
crises que se dão em Estados periféricos, pobres e débeis. Nesse sentido, os direitos humanos e a 

hipocrisia do Estado em DOUZINAS, 2009, 134-140. 
35 EVANS. Gerath. A Responsabilidade de Proteger. In Gerir as Crises. Notícias da OTAN, 2002. 
Disponível em: <http://www.nato.int/docu/review/2002/issue4/portuguese/analysis.html>. Acesso em: 15 
abr. 2011. 
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nova teoria: a Responsabilidade de Proteger. A proposta girou em torno do 

estabelecimento de normas para a utilização da força para a proteção dos direitos 

humanos, transitando também por questões de princípio como a soberania e a 

responsabilidade. Além disso, a Teoria da Responsabilidade de Proteger recoloca o 

indivíduo no centro dos debates, invocando o conceito de soberania “do povo e dos 

indivíduos”,36 em coexistência harmônica com a soberania do Estado, sendo adotada 

pelas Nações Unidas em 2005.37 

A primeira manifestação de aceitação da Teoria da Responsabilidade de Proteger 

aconteceu pelo próprio Kofi Annan, em 2005, em seu relatório In larger Freedom - 

towards development, security and human rights for all,38 no qual propõe uma série de 

ajustes para que a ONU possa enfrentar os desafios crescentes do sistema internacional 

e reafirma esta teoria. O texto que segue o título Regra de Direito, refere que a 

responsabilidade de proteger deve ser abraçada pelas Nações Unidas e, quando for 

necessário, deve-se agir de acordo com ela. Destaca, ainda, a responsabilidade de 

proteger como a base das ações do coletivo internacional. 

Nesse documento, o Secretário-Geral: a) confirma a responsabilidade primária 

do Estado de proteger todos os indivíduos que se encontrem em seu território, 

delegando à comunidade internacional a responsabilidade secundária nos termos do 

relatório da Comissão (ICISS); b) ratifica a competência do Conselho de Segurança para 

autorizar ações que utilizem o uso da força; c) destaca a prevenção.  

Apesar de ter-se detido nos aspectos conceituais e axiológicos da 

responsabilidade de proteger, Kofi Annan, carregou-a como bandeira também na 

Cúpula Mundial de 2005, quando declarou que um dos resultados mais importantes do 

encontro foi a aceitação por parte de todos os Estados membros das Nações Unidas de 

que existe  

 

uma responsabilidade solidária em proteger populações civis contra 
genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, 

                                                 
36INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERNVENTION AND STATE SOVEREIGNTY. The 
Responsibility to Protect. 2001, p.13. Disponível em: <http://www.iciss.ca/report-en.asp> Acesso em: 
22 abr. 2011. 
37 ONU. World Summit Outcome (A/RES/60/1 2005). Assembléia Geral. Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement.n> Acesso 
em: 22 abr. 2011.  
38 ANNAN, Kofi. In larger freedom- towards development, security and human rights for all. 

(A/59/2005) Sep. 2005. Disponível em: <www.un.org/largerfreedom>. Acesso em: 02 abril 2011. Este 
relatório foi preparado para os debates na Assembléia Geral entre os chefes de Estado, em função das 
comemorações dos 60 anos da ONU. 
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com um compromisso de fazê-lo por intermédio do Conselho de Segurança 
sempre que autoridades locais sejam manifestamente insuficientes.39

 (grifo 

nosso) 

 

Assim, a responsabilidade de proteger chega à Assembléia Geral, pelo 

Presidente, sendo contemplada no Documento Final da Cúpula Mundial, em 15 de 

outubro de 2005.40 A teoria ficou expressa nos parágrafos 138 e 13941, com tratamento 

bastante similar ao dispensado pelo Secretário-Geral. 

Fica, dessa forma, explicitado que todos os membros da Assembléia Geral 

concordam que a responsabilidade primária sobre a população civil é do Estado no qual 

a mesma se encontra, sendo que a comunidade internacional deve encorajar e ajudar os 

Estados a exercer essa responsabilidade. Entretanto, reconhece que a comunidade 

internacional tem a responsabilidade (secundária) de utilizar-se de todos os meios 

pacíficos previstos nos Capítulos VI e VIII da Carta da ONU,42 para auxiliar na 

proteção a populações civis de genocídio, de crimes de guerra, de limpeza étnica e de 

crimes contra a humanidade. Contudo, se os meios pacíficos se mostrarem insuficientes, 

                                                 
39 RICUPERO, Rubens. A dificuldade de construir consenso numa era de extremos. In: RODRIGUES, 
Thiago; ROMÃO, Wagner de Melo (Orgs.). No Século XXI: perspectivas. São Paulo: Desatino, 2006, p. 
67-68. 
40 ONU. World Summit Outcome (A/RES/60/1, 2005). Assembléia Geral. Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement>. Acesso 
em: 10 abr. 2011. 
41 Paragraph 138. Each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. This responsibility entails the prevention of 
such crimes, including their incitement, through appropriate and necessary means. We accept that 
responsibility and will act in accordance with it. The international community should, as appropriate, 
encourage and help States to exercise this responsibility and support the United Nations in establishing an 
early warning capability. Paragraph 139. The international community, through the United Nations, also 
has the responsibility to use appropriate diplomatic, humanitarian and other peaceful means, in 
accordance with Chapters VI and VIII of the Charter, to help to protect populations from genocide, war 
crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. In this context, we are prepared to take collective 
action, in a timely and decisive manner, through the Security Council, in accordance with the Charter, 
including Chapter VII, on a case-by-case basis and in cooperation with relevant regional organizations as 
appropriate, should peaceful means be inadequate and national authorities are manifestly failing to protect 
their populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity. We stress the 
need for the General Assembly to continue consideration of the responsibility to protect populations from 
genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity and its implications, bearing in mind 
the principles of the Charter and international law. We also intend to commit ourselves, as necessary and 
appropriate, to helping States build capacity to protect their populations from genocide, war crimes, 
ethnic cleansing and crimes against humanity and to assisting those which are under stress before crises 
and conflicts break out. ONU. World Summit Outcome (A/RES/60/1 2005). Assembléia Geral. 
Disponível em: 
<http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/487/60/PDF/N0548760.pdf?OpenElement>. Acesso 
em: 10 abr. 2011.  
42 Os capítulos VI e VII da Carta das Nações Unidas preveem, respectivamente, a “Solução Pacífica de 
Controvérsias” e a “Ação Relativa a Ameaças à Paz, Ruptura da Paz e Atos de Agressão”. Sendo que, no 
último, está instituído o uso legítimo da força pela comunidade internacional. ONU. Carta das Nações 
Unidas. Disponível em: <http://www.un.org/spanish/Depts/dpi/portugues/charter/index.htm>. Acesso 
em: 15 abr. 2011. 
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os Estados membros reconheceram a sua responsabilidade compartilhada para efetivar 

uma ação coletiva de acordo com o Capítulo VII da Carta, sob os auspícios do Conselho 

de Segurança, podendo se dar em coordenação com organizações regionais. 

Verifica-se que a Teoria da Responsabilidade de Proteger sofre estreitamentos 

desde a sua primeira invocação nas Nações Unidas, limitando-a em suas possibilidades 

de aplicação e alargando a “margem de manobra” dos Estados em relação a ela. Essa 

conjectura tende a aprofundar-se com as análises a serem feitas, futuramente, pelo 

Conselho de Segurança. 

De início, o Conselho examinou apenas incidentalmente a questão, referindo-a 

na Resolução 1674/2006, sobre a proteção de civis e o controle do cessar-fogo. No 

preâmbulo desse documento, o Conselho de Segurança apenas reafirmou as provisões 

dos parágrafos 138 e 139, do documento final da Cúpula Mundial de 2005, 

relativamente à proteção de populações do genocídio, de crimes de guerra, de limpeza 

étnica e de crimes contra a humanidade.43  

Deve-se ressaltar aqui que, até então, a discussão girava em torno do Estado 

soberano e dos direitos humanos: o direito ou dever de intervenção, da comunidade 

internacional frente a massivas violações aos direitos humanos e o desrespeito ou não à 

soberania do Estado, que tem o poder de controlar o seu território. 

 

2.2 A (Re)Leitura do Conceito de Soberania para Fins de Humanidade: 

responsabilidades revistas 

 

A partir deste olhar é inevitável que se enfrente da soberania, aqui não sob o 

viés das crises do Estado, mas, agora, pelo mote do resguardo dos direitos humanos.  

 Tratar das limitações impostas ao Estado em nome dos direitos humanos, não 

significa, portanto, algo inusitado. Com o tempo, a ideia de uma soberania absoluta e 

ilimitada perdeu força em favor da noção de uma soberania relativa, limitada pelo 

direito internacional,44 especialmente, dos direitos humanos ou, de outro modo, de uma 

integração dialógica entre o direito internacional dos direitos humanos e o direito 

constitucional, legislativa ou jurisdicionalmente. 

                                                 
43 4. Reaffirms the provisions of paragraphs 138 and 139 of the 2005 World Summit Outcome Document 
regarding the responsibility to protect populations from genocide, war crimes, ethnic cleansing and crimes 
against humanity. ONU. Resolução 1674/2006 (S/RES/1674 2006). Conselho de Segurança, p. 02. 
Disponível em: <http://www.r2pasiapacific.org/documents/UN1674.pdf>. Acesso em: 22 abr. 2011. 
44 KELSEN, Hans. Derecho y paz en las relaciones internacionales. 2. ed. México: Fondo de Cultura 
Económica, 1996, p. 78. 
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Essa subordinação, da soberania em relação aos direitos humanos, é reafirmada 

no Relatório da Responsabilidade de Proteger que reflete sobre a importância da 

limitação do conceito de soberania também por questões práticas. Afinal, a maioria das 

crises internacionais nos últimos anos tem sido decorrentes de conflitos internos, com 

efeitos além das fronteiras nacionais e não propriamente de situações peculiares ao 

espaço internacional.45 

No tocante aos aspectos conceituais, uma das principais inovações trazidas pela 

Responsabilidade de Proteger concerne, assim, às modificações propostas ao conceito 

de soberania. Propõe-se a sua limitação, alterando-a de um direito absoluto do Estado, 

enquanto controle, para um direito limitado, entendido como responsabilidade.  

Dessa forma, o Estado passa a ter uma responsabilidade primária em relação aos 

seus indivíduos, atribuindo à comunidade internacional uma responsabilidade 

secundária (caso o Estado não aja, ou seja incapaz de fazê-lo, para impedir ou fazer 

cessar uma violação grave aos direitos humanos fundamentais daqueles indivíduos, ou 

quando o próprio Estado é o promotor dos atentados). 

Traz, assim, uma concepção de responsabilidade dos Estados e das organizações 

internacionais distinta da tradicional, que remonta à obrigação primária de respeito ao 

Direito Internacional, com uma obrigação secundária de reparação46, inaugurando, 

também neste âmbito, uma reestruturação das relações inter-estatais, a partir de um 

acoplamento entre o espaço nacional e o internacional. 

Entretanto, o relatório não faz qualquer menção sobre os efeitos jurídicos dessa 

responsabilidade. A conotação que se dá é de uma responsabilidade moral, por tratar de 

matéria tão cara, como os direitos humanos, o que, de alguma forma, fragiliza a própria 

construção, estando subjacente, aqui, uma postura tradicional conservadora.  

A nova teoria vem, mesmo assim, oferecer uma nova leitura em relação ao 

conceito de soberania e, por conseguinte, da responsabilidade internacional. A 

responsabilidade do Estado decorre justamente da sua soberania, do seu poder soberano 

sobre o seu território, ensejando a responsabilidade solidária das Nações Unidas quando 

for incapaz de proteger a população civil dessas violações ou quando for o seu autor. 

Já é possível, pois, afirmar que houve uma reformulação teórico-conceitual. Não 

houve, contudo, uma reformulação paradigmática, que é resultado de um processo 

                                                 
45 INTERNATIONAL COMMISSION ON INTERNVENTION AND STATE SOVEREIGNTY. The 
Responsibility to Protect. 2001, p. 48. Disponível em: <http://www.iciss.ca/report-en.asp>. Acesso em: 
22 abr. 2011. 
46 DINH; DAILLIER; PELLET, 2003, p. 776-779. 
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histórico. Mas se teve a aceitação do conceito, no seu aspecto mais amplo, de 

Responsabilidade de Proteger, como referido nos discursos do Ex-Secretário das 

Nações Unidas, Kofi Annan,47 na Assembléia Geral e no próprio Conselho de 

Segurança. 

Assim, as Nações Unidas reafirmaram a Teoria da Responsabilidade de 

Proteger, mas somente nos aspectos conceituais e axiológicos do documento. Fica em 

aberto, para o debate jurídico, pontos fundamentais para uma real mudança de 

paradigma: o silêncio quanto aos princípios acautelatórios e operacionais, a tripartição 

da responsabilidade (evitar, reagir e reconstruir) e como ela deva se dar na prática.  

A Anistia Internacional é bastante explícita em apontar os patrocinadores das 

inações em tragédias passadas, como Ruanda e Darfur, além de frisar que o sucesso da 

responsabilidade de proteger está na vontade política dos cinco membros permanentes 

do Conselho de Segurança e da pressão a ser exercida pela Assembléia Geral.48 49 

Apesar de configurarem normas sem mecanismos de implementação ou 

controle, a Responsabilidade de Proteger já representa um avanço para o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos. Reafirmar a proteção a massivas violações aos 

direitos humanos, redimensionando conceitos como soberania e como responsabilidade 

dos Estados e da comunidade internacional, significa revisar poderes. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas décadas, enquanto a nova ordem mundial tem, no seu mastro mais 

alto, a bandeira dos direitos humanos, os Estados esforçam-se para firmar o maior 

número de tratados internacionais sobre a matéria, reforçando a produção normativa de 

forma impressionante. Certo é, também, que nem todos os Estados interessam-se em (ou 

precisam) firmar todas essas normas. Incluir os direitos humanos nos seus discursos, já 

basta. O que se verifica no distanciamento entre as ações e a retórica de potências como 

os Estados Unidos.   

                                                 
47 A Responsabilidade de Proteger foi invocada pela primeira vez nas Nações Unidas pelo ex-Secretário-
Geral Kofi Annan, em 2005, em seu relatório In larger Freedom-towards development, security and 

human rights for all
47. No Documento Final da Cúpula Mundial, em 15 de outubro de 2005, foi aceita por 

Estados na Assembléia Geral, expressa nos parágrafos 138 e 139 e ratificada no último encontro da 
Assembléia Geral, em setembro de 2005. 
48 RICUPERO, 2006, p. 70. 
49 A sociedade civil também participa dos debates acerca da Responsabilidade de Proteger. Organiza-se e 
chama voluntários, de Organizações Não-Governamentais e Instituições Acadêmicas, para formar uma 
coalizão. INTERNATIONAL COALITION FOR THE RESPONSIBILITY TO PROTECT. Disponível 
em: < http://www.responsibilitytoprotect.org/>. Acesso realizado em: 03 out. 2011.  
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Com isso, traz-se à tona que o Estado, limitado pelos direitos humanos, é aquele 

cumprometido com o Direito Internacional e/ou que buscam aumentar seu espaço 

(poder) na cena internacional. Tal afirmação fica evidente nas atuações dos países em 

via de desenvolvimento, a exemplo do Brasil, que buscam ocupar espaços decisórios na 

cena internacional, como assentos permanentes no Conselho de Segurança da ONU.  

As falácias dos direitos humanos estão diretamente relacionadas à hipocrisia do 

Estado. Afirmar-se, como se tem feito, que os direitos humanos reconfiguram a 

soberania do Estado é possível quando se reflete teoricamente acerca da concepção 

contemporânea desses direitos. Afinal, as graves violações impostas extrapolam a 

soberania dos Estados.  

Contudo, sob um enfoque realista, essa afirmação resta prejudicada pela prática 

dos Estados: em suas relações (no seio da comunidade internacional, pelas atuações das 

Nações Unidas, mormente, pelo Conselho de Segurança), bem como nos espaços 

nacionais (com as recorrentes violações, como tortura, prisões ilegais, condições 

subumanas de casas de detenção, limpeza étnica, entre outras barbáries).  

Assim, nos casos de massivas violações aos direitos humanos, o Estado que não 

está apto a (ou não pretende) impedi-las ou fazê-las cessar, tem a sua responsabilidade 

encerrada, iniciado-se a responsabilidade da comunidade internacional. Tal 

ressignificação é trazida pela Teoria da Responsabilidade de Proteger, que vem 

oferecer uma nova leitura em relação ao conceito de soberania e, por conseguinte, da 

responsabilidade internacional.  

Ainda que indique uma releitura em relação ao conceito de soberania nos casos 

de proteção a populações civis contra genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e 

crimes contra a humanidade, a obrigação foi firmada: dos Estados, para impedir ou 

fazer cessar essas violações, e da comunidade internacional, para atuar, com um 

compromisso de fazê-lo por intermédio do Conselho de Segurança, sempre que 

autoridades locais sejam manifestamente insuficientes. 

As atuações estatais frente às graves violações aos direitos humanos podem 

representar, mais uma vez, que se está diante de uma falácia na qual prevalece a 

hipocrisia do Estado. Mas as formulações como a Teoria da Responsabilidade de 

Proteger encerram um momento importante no processo histórico de afirmação dos 

direitos humanos e da construção do encadeamento das normativas e das atuações do 

Estado no cenário internacional. 
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O SISTEMA CARCERÁRIO DA GRANDE VITÓRIA COMO 

MICROVISÃO DA NÃO EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

HUMANOS DO PRESO NO BRASIL 

 

                                                                                *Cíntia Aparecida Nunes Pereira 

                                                                                                  ** Antônio Nunes Pereira 

 

RESUMO: O sistema carcerário estatal brasileiro representa, há anos, um antro de não 

efetivação dos direitos humanos e de violação da dignidade humana do preso em decorrência 

das inércias do Estado e da sociedade, que, numa escala utilitarista, tratam a temática 

secundariamente. Em face dessa situação, este estudo investiga o sistema carcerário da 

Grande Vitória (Estado do Espírito Santo) como microvisão do sistema nacional. De caráter 

exploratório, a pesquisa busca identificar os fatores que contribuíram para as denúncias contra 

o Estado dirigidas à Organização das Nações Unidas (ONU) e à Organização dos Estados 

Americanos (OEA), em 2010, e, nessa investigação, utiliza fontes documentais e 

bibliográficas. Dos achados da pesquisa, foi possível identificar a ausência de medidas 

eficazes, desde 2006 (marco inicial de análise) até 2010, ano das respectivas denúncias. 

Houve relatos de presos amontoados em celas metálicas, com a presença de roedores, e de 

casos de tortura, entre outros relatos produzidos pelos conselheiros do Conselho Nacional de 

Justiça e do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária e por entidades protetoras 

dos direitos humanos do preso. O estudo é relevante pela possibilidade de análise da omissão 

do ente federativo e da sociedade civil, para os quais prevaleceram outros interesses em 

detrimento dos direitos humanos do preso.   

 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos. Preso. Sistema carcerário. Grande Vitória. 

Espírito Santo. Denúncia internacional.   

 

 

THE PRISIONAL SYSTEM OF VITORIA METROPOLITAN AREA AS 

MICROVISION OF NON-EFETIVATION OF BRAZILIAN PRISONER 

HUMAN RIGHTS 
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ABSTRACT: The traditional Brazilian prison system have been represent, for years, a den of 

realization of human rights and violation of human dignity of prisoners due to the inertia of 

state and society, which, on a scale utilitarian, and deal with the secondary. Given this 

situation, this study investigates the prison system of the Vitória Metropolitan Area (Espirito 

Santo) Microview as the Brazilian Prisional System. Exploratory, the research aims to 

identify factors that contributed to the complaint against the situation addressed to United 

Nations (UN) and to Organization of American States (OAS) in 2010, and in this 

investigation, using documentary and bibliographic sources. As research findings we 

identified the lack of effective measures, since 2006 (starting point of analysis) by 2010, the 

year of their complaints. There were reports of prisoners crammed into cells, metal, with the 

presence of rodents, and cases of torture, among other reports produced by the members of the 

Brazilian National Council of Justice and the Brazilian National Council for Criminal and 

Penitentiary Policy and entities protective of human rights of prisoners. The study is relevant 

for the analysis of the possibility of omission of a federal and civil society, which prevailed 

for the other interests at the expense of human rights of prisoner’s. 

 

KEYWORDS: Human rights. Prisioner’s. The prison system. Vitória Metropolitan Area. 

International denunciation. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

                O sistema carcerário tradicional brasileiro representa, há anos, um antro de não 

efetivação dos direitos humanos e de violação da dignidade humana do preso em decorrência 

das inércias do Estado e da sociedade, que, numa escala utilitarista, tratam a temática 

secundariamente.  

Exposta a motivação pelo tema – a não efetivação dos direitos humanos e a violação 

da dignidade do preso no sistema carcerário estatal brasileiro –, far-se-á a delimitação 

territorial de análise sob as evidências de condições inumanas às quais os presos foram 

submetidos na Grande Vitória (Estado do Espírito Santo).  

O Estado foi denunciado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU (Organização 

das Nações Unidas) e da OEA (Organização dos Estados Americanos) pela ação e/ou omissão 

perante os direitos humanos do preso.  
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Pretende-se responder à seguinte problematização: Quais os fatores que contribuíram 

para a denúncia contra o Estado do Espírito Santo dirigida aos conselhos da ONU e da OEA, 

em 2010, em relação ao sistema carcerário da Grande Vitória? 

O marco temporal de análise dá-se a partir de um relatório produzido pelo CNPCP 

(Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária), em 2006, a julho de 2011 

(finalização da pesquisa). A pesquisa sobre a temática será possível por meio de fontes 

documentais e bibliográficas (CIRIBELLI, 2003): um documentário produzido pela Rede 

Record de Televisão, relatórios do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do CNPCP, notícias 

veiculadas pelas agências jornalísticas do Estado e de denúncias de entidades defensoras dos 

direitos humanos; livros e artigos científicos. O estudo apresentará atributos de pesquisa 

exploratória e o método dedutivo proporcionará a investigação (GIL, 2002). 

O estudo é relevante pela possibilidade de análise da omissão do ente federativo e da 

sociedade civil, para os quais prevaleceram outros interesses em detrimento dos direitos 

humanos do preso.  

 

 

2 GRANDE VITÓRIA (2006-2010): MICROVISÃO DO SISTEMA 

CARCERÁRIO NACIONAL  

 

Na década de noventa do século XX, Wacqüant (2001) denunciava as condições 

precárias às quais os presos eram submetidos no sistema carcerário brasileiro. Tratava-se de 

jaulas, das piores do mundo, devido à indiferença política e social. Após quase dez anos, a 

precariedade se mostrou igual à realidade apontada pelo autor, ou ainda pior do que ela. É 

possível identificar as condições indignas às quais os presos eram submetidos no Brasil: 

amontoados em distritos policiais e em presídios estatais, como animais enjaulados; logo, 

submetidos à falta de estrutura física, de assistência jurídica e de assistência médica, fatores 

que demonstram a ausência de ressocialização e a negação dos direitos humanos.  

A corroborar a denúncia de Wacqüant (2001), está o relatório produzido pelo 

Conselho Nacional de Justiça. De acordo com o relatório, o Brasil é o quarto país em 

população carcerária; Estados Unidos, China e Rússia (nesta sequencia) ocupam os primeiros 

lugares em valores absolutos. “A taxa de encarceramento no Brasil é de 245 presos para cada 

100 mil habitantes”. No Brasil, em 2009, havia aproximadamente quinhentos mil detentos. 

Desse total, quase duzentos e dez mil eram presos provisórios (aguardavam o trânsito em 
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julgado da decisão) e outros duzentos e sessenta mil eram presos definitivos (cuja sentença 

condenatória transitou em julgado). No relatório, constava, ainda, que havia no país um déficit 

de cento e setenta mil vagas (CNJ, acesso em: 8 mar. 2011). 

Ainda, acerca das violações dos direitos dos presos, Salla e Ballesteros (2008) 

indagam como é possível que alguns regimes ditos democráticos [a exemplo do brasileiro] 

corroborem para a grave “violação de direitos humanos [de] cidadãos envolvidos com a 

quebra das leis”.  De igual sentido, para Rifiotis (2008, p. 40), os direitos humanos – a 

negação destes – enfrentam graves problemas, em especial, “no sistema prisional, onde são 

mais evidentes”.  

Acerca da delimitação geográfica da temática, em novembro de 2009, uma notícia 

veiculada por um jornal do Estado  do Espírito Santo informava que vinte e nove homens 

estavam confinados em contêineres na cidade de Serra (ES). Para Marta Falqueto, 

representante de uma entidade defensora dos direitos humanos, a situação dos presos era 

desumana e degradante. Quanto às condições insalubres do local, um dos presos afirmou: 

“Isso aqui não reabilita ninguém. Isso é lugar de bicho” (29 PRESOS, 2009, p.11). 

No relatório do CNPCP produzido em 2006, sobre o complexo penitenciário de 

Viana, há a informação acerca da precariedade do local. Tratava-se de ambiente sem a 

mínima condição de abrigar presos, o qual deveria ser reformado, em virtude da situação 

caótica permeada pela falta de estrutura física e de segurança. À época, houve a 

recomendação de desocupação imediata do complexo:  

Após análise técnica da vistoria realizada no Presídio de Segurança Máxima de 
Viana no Estado do Espírito Santo, concluímos que a situação caótica em que se 
encontra o Estabelecimento Penal, é a falta de gestão e controle da administração. 
O Presídio não apresenta, no momento, segurança para a população, onde a 
qualquer momento pode ter uma fuga massa. No caso de reforma, deverá ser feito 
um plano de metas eficaz para a realização dos serviços, o Presídio é falho na 
concepção de manejo dos presos, onde facilita que os agentes abandonem os seus 
postos de trabalho. Para aplicação de recursos para uma futura reforma no Presídio, 
o mesmo deverá ser desocupado para que os serviços sejam realizados a contento e 
alcançado um maior grau de eficiência na execução e com isso evitando que os 
presos participem de tal processo (CNPCP, 2006, [S.I]). 
 

Passados três anos, no mesmo sentido, os conselheiros do CNJ relataram o sistema 

carcerário da Grande Vitória. Superlotação, insalubridade e indisciplina. Ou seja, violações 

aos direitos humanos do preso demonstravam a ausência estatal em 2009: “ [...] são péssimas 

as condições de encarceramento na grande Vitória, com problemas de superlotação, 

insalubridade, carência assistencial e falta de disciplina. Sem condições para uma correta 

individualização da pena e sem separação entre presos [...] é impensável [...] falar em 

ressocialização” (CNJ, 2009, [S.I]).  
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Em 2010, no mesmo sentido, o apresentador de um documentário conclui: “Depois 

de sessenta dias de investigação, nossos repórteres fazem um registro assustador de como 

funciona o sistema penitenciário. Uma superlotação de criminosos que vivem abaixo da linha 

da dignidade” (AGÊNCIA RECORD, 2010,[S.I]). 

Em março de 2010, o ente da federação foi denunciado junto aos conselhos de 

direitos humanos da ONU e também da OEA pela violação dos direitos humanos do preso. Os 

principais motivadores das denúncias serão apresentados a seguir. É feita a opção pela 

descrição da Grande Vitória a partir de algumas cidades que a compõem, visto que, apesar do 

caos geral, havia situações pontuais. A título de exemplo: os presos encarcerados em 

contêineres em Novo Horizonte (cidade de Serra).  

Portanto, trata-se de demonstrar que, ainda, no mundo contemporâneo há “situações 

sociais, políticas e econômicas que contribuem para tornar os homens [presos] supérfluos e 

sem lugar num mundo comum” (LAFER, 1988, p. 15).  

 

 

2.1 Vila Velha  

 

Na carceragem de um Departamento de Polícia Judiciária (DPJ), um dos presos fez a 

ameaça de que, na ausência dos benefícios [possivelmente, manifestação judicial acerca de 

um pedido], alguns presos seriam mortos. Em seguida, outro gritou: “nóis tá [sic] na paz por 

enquanto” (AGÊNCIA RECORD, 2010, [S.I]). Apesar de ameaças, o fato demonstra o grau 

de insatisfação e de rebeldia dos que ali estavam em 2009. Portanto, na área interna prevalecia 

a lei dos presos.  

A situação vivenciada pelos presos no Departamento de Polícia Judiciária de Vila 

Velha – ameaça, medo e negação dos direitos humanos – dava o tom trágico ao local. Numa 

cela, trezentos presos dividiam o mesmo espaço. Pela superlotação, eles criaram uma espécie 

de revezamento: em algum período do dia, alguns dormiam para que os demais dormissem 

depois. Como solução para a falta de espaço, o local foi dividido em andares improvisados 

por redes: 

Na DPJ de Vila Velha, há sete fileiras de redes amarradas na cela e os presos ficam 
apenas deitados, pois não têm espaço para ficarem em pé, sendo que alguns estão 
nessas condições há mais de um ano e sem espaço apropriado para banho de sol. Há 
presos [...] que aguardam audiência há um ano nessas condições. O preso [omite-se 
o nome] está há um ano e meio na DPJ. [...] Preso por furto simples em 22 de 
novembro de 2007, também sofre com a falta de espaço e, principalmente, com 
calor. Pois, após tentativas de fuga, os policiais foram obrigados a colocar uma 
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chapa metálica na parede externa, que, devido ao sol, aumenta a temperatura 
interna da cela para algo próximo de 50ºC (CNJ, acesso em: 8 mar. 2011).  

 
Em depoimento sobre o local, um preso afirmou: “Qualquer lugar, menos aqui, nessa 

cadeia. Qualquer cadeia. Me tira daqui, desse lugar. Não vejo o sol. Não vejo nada”. E, ainda, 

outro preso confirmou que eles ficavam dentro das celas durante todo o período do dia e da 

noite. Pelo isolamento da clausura e pela falta de higiene, havia a proliferação de várias 

doenças (AGÊNCIA RECORD, 2010,[S.I]).  

De igual sentido, em 2007, a proliferação de doenças já havia sido denunciada por 

um juiz da execução penal do Estado: “Os presos acometidos de doenças infecto-contagiosas, 

como a escabiose e tuberculose, ficam misturados com presos temporariamente saudáveis. Os 

internos que necessitam de atendimento médico são levados aos postos de saúde da rede 

pública” (LEMOS, 2007, p.65).  

Em Argolas, as embalagens nas quais a alimentação era servida transformavam-se 

em depósitos de fezes, pois “não [havia] vaso sanitário na cela improvisada que [ficava] no 

corredor” (CNJ, 2009, [S.I]).  

A negação do acesso à justiça também era temática que preocupava os conselheiros 

do CNJ. Não havia defensores públicos ou advogados para dar seguimento aos processos dos 

presos na Grande Vitória. Nesse sentido, o administrador da unidade prisional de Argolas 

denunciou que, havia mais de 15 anos, nenhum defensor público comparecia ao local (CNJ, 

2009). Possivelmente, a ausência de defensores públicos e de advogados legitimou, entre 

outros desmandos, a reclusão de presos que, em função do cumprimento de pena, poderiam 

estar em liberdade.  

Ainda em Vila Velha, ao tentar libertar um preso ferido (o qual corria risco de morte 

por haver sido classificado como delator pelos demais presos), um policial ficou exposto a 

risco de morte, pois necessitou negociar a soltura do ferido com aproximadamente trezentos 

presos. Quando a cela foi finalmente aberta, o preso encontrava-se com mãos e pés amarrados 

e cabeça coberta por uma blusa. Após a situação limítrofe, um agente da polícia civil 

denunciou: “Hoje nós estamos aqui tomando conta de preso vinte e quatro horas por dia. Nós 

fizemos concurso público pra apurar crime, descobrir criminosos, e não pra tomar conta de 

preso” (AGÊNCIA RECORD, 2010,[S.I]). 

Não bastasse a situação insalubre vivenciada pelos presos, a nomeação para o cargo, 

resultado de aprovação em concurso público, era desconsiderada. Policiais civis cumpriam a 

função típica de agentes penitenciários, quando a Constituição de República veda o desvio de 

atribuição.  
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2.2 Viana 

 

No Complexo Penitenciário de Viana, a fiscalização era realizada por agentes 

penitenciários em parceria com policiais militares. Estes trabalhavam receosos e em 

condições precárias – segundo relatos de profissionais que optaram por não se identificar por 

medo de eventuais represálias (AGÊNCIA RECORD, 2010).  

A notícia do documentário sobre a superlotação é corroborada pela denúncia do 

Conselho Nacional de Justiça. Presos provisórios e definitivos cumpriam pena em ambiente 

caracterizado pela destruição e pela precariedade, fato que culminava em abuso sexual, lesões 

corporais e falta de acesso adequado à assistência material, como à alimentação (CNJ, 2009).  

A assistência religiosa não era permitida no Complexo de Viana. A assistência 

jurídica era realizada por advogados particulares, “[...] mediante agendamento com bastante 

antecedência. Não havia nenhum defensor público. Não havia advogados dativos conveniados 

pela OAB [Ordem dos Advogados do Brasil]” (CNPCP, 2009, [S.I]). 

A precariedade do sistema prisional de Viana também foi confirmada pelo, então, 

Presidente do CNPCP, Sérgio Salomão Shecaira. Este e representantes de entidades 

defensoras dos direitos humanos estiveram no local para a realização de uma inspeção. Sobre 

a receptividade estatal, Shecaira relatou que houve a tentativa de impedi-los de ingressar com 

câmeras fotográficas no local (CNPCP, 2009).  

Portanto, ao preso em Viana também era negado o acesso à justiça. Não havia 

nenhuma atividade intelectual, cultural ou laboral e segurança para presos e policiais. Das 

várias denúncias de homicídios no presídio, o Estado apenas as confirmava quando os corpos 

eram encontrados. Geralmente, esquartejados. As demais denúncias eram consideradas como 

casos de fuga (CNPCP, 2009); (AGÊNCIA RÁDIO VATICANO, acesso em: 8 fev. 2011).  

O Presidente relatou a falta de vagas no presídio: “O presídio com lotação prevista 

para 370 [trezentos e setenta] presos, possuía, no dia da visita, 1.177 [mil, cento e setenta e 

sete] detentos, distribuídos em três pavilhões”. Consta que, em nenhum dos pavilhões, havia 

celas. Ou seja, os presos conviviam conjuntamente, sem segurança, controle ou separação de 

acordo com os crimes cometidos. Constatou ele ainda: “O presídio tem 25 [vinte e cinco] 

agentes penitenciários que não entram nos pavilhões”. A polícia militar permanece na 

muralha. “Entre a muralha e os pavilhões há cercas farpadas e cercas elétricas” (CNPCP, 

2009, [S.I]).    

Os presos denunciaram constantes casos de tortura. Algumas cápsulas de revólveres, 

fuzis e de balas de borracha foram encontradas. Não havia atendimento médico, o que 
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ocasionava doenças de pele nos presos. Sobre o risco de morte, “[a] administração do presídio 

disse nada poder fazer” (CNPCP, 2009,[S.I]).  

Acerca da violência policial, Piovesan aduz que, após a democratização (1988), o 

Brasil ainda não foi capaz de “romper com as práticas autoritárias do regime militar, 

apresentando como reminiscência um padrão de violência sistemática praticada pela polícia 

militar” (PIOVESAN, 2003, p. 349). 

Não bastassem os relatos sobre a impossibilidade de salvaguardar a vida dos presos, 

houve denúncias sobre a deterioração do ambiente: “O estado de deterioração dos edifícios é 

digno de nota. Como não há qualquer controle sobre os presos, partes dos pavilhões, em 

sucessivos períodos, foram sendo destruídas”. Não havia luz elétrica, chuveiro. A água era 

fornecida apenas ao fim do dia, e a iluminação, à noite por holofotes advindos das muralhas. 

“O estado de higiene é de causar nojo. Colônias de moscas, mosquitos, insetos e ratos são 

visualizáveis por quaisquer visitantes. Restos de alimentos são encontráveis em meio ao 

pátio” (CNPCP, 2009, [S.I]).  

Da leitura do relatório é possível depreender a percepção irônica sobre o 

rebaixamento da dignidade da pessoa humana a status animal: “Ao final da visita verificamos 

aleatoriamente a comida. Pareceu-nos razoável. Tinha arroz, algo que parecia ser batata e um 

bife. Depois de tudo que vimos, foi o menos impactante” (CNPCP, 2009,[S.I]). A reflexão 

sobre produtos de higiene pessoal fornecidos aos presos também foi motivo de ironia por 

quem presenciou a negação dos direitos humanos: 

Quando saíamos da CASCUVI [Casa de Custódia de Viana], tivemos nossa atenção 
chamada por um diretor. Disse-nos que a administração penitenciária tinha orgulho 
do kit de higiene que era dado semanalmente a todo preso. Continha sabonete, pasta 
de dente e um papel higiênico de folhas duplas. Depois do que vimos, soou como 
humor negro (CNPCP, 2009, [S.I]). 
 

A ironia do Presidente do CNPCP possivelmente deu-se em decorrência dos fatos 

expostos. O agente do Estado se orgulhava de fornecer um conjunto de higienização pessoal 

aos presos, quando o próprio Estado lhes negou o acesso à justiça, à assistência médica, 

dentre outras violações. Logo, negação da vida digna quando a Constituição veda a tortura e o 

tratamento degradante.  
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2.3 Serra 

 

No Complexo de Novo Horizonte, presos cumpriam pena em contêineres. Ratos 

percorriam as celas. Um membro da comissão do Ministério da Justiça asseverou que a 

situação era indescritível, ao ponto de um preso, numa tentativa de fuga, haver se escondido 

num utensílio de lixo que continha fezes humanas (AGÊNCIA RECORD, 2010).  

No mesmo sentido, lê-se, no relatório do CNJ: “No Presídio Modular de Novo 

Horizonte há infestação de ratos e grande quantidade de lixo e entulhos acumulados no pátio” 

(CNJ, 2009, [S.I]).  

As informações são corroboradas pelo relatório do CNPCP, órgão, que em 2009, 

também denunciou a existência de presos em contêineres em Novo Horizonte: “Cada 

container tinha 40 [quarenta] presos. O local é absolutamente insalubre. A temperatura, no 

verão, passa de 45 [quarenta e cinco] graus” (CNPCP, 2009, [S.I]).  

A inspeção realizada pelo CNPCP ocorreu em março de 2009, após várias denúncias 

sobre a existência de celas metálicas no presídio de Novo Horizonte. Na época, o local 

possuía capacidade para cento e quarenta e quatro presos. Não obstante, abrigava quase 

quatrocentos. Sobre a higiene, é imperiosa a transcrição sobre o rio de fezes: 

Sob as celas encontramos um rio de esgoto (a manilha estava quebrada há 
semanas). Na água preta e fétida encontram-se insetos, lavras, roedores, garrafas de 
refrigerantes, restos de marmitas, restos de comida, sujeiras de todos os tipos. A 
profundidade daquele rio de fezes e dejetos chegava a quarenta centímetros, 
aproximadamente. O cheiro era de causar náuseas. Todos nós chegamos à 
conclusão que nunca havíamos visto tão alto grau de degradação. Poucas vezes na 
história, seres humanos foram submetidos a tanto desrespeito (CNPCP, 2009, [S.I]). 
 

A produção de não cidadãos e o “rio” de Novo Horizonte também foram relatados 

pelo CNJ. Quando da inspeção, foram encontrados presos com marcas de mordidas de 

roedores. “A quantidade de lixo é tanta que há permanentemente chorume no piso do 

estabelecimento. A caixa de água tem vazamento que inunda o local para banho de sol e 

mistura lixo e esgoto a céu aberto” (CNJ, 2009, [S.I]). 

Em Novo Horizonte, condenados por furto dividiam o mesmo espaço com 

condenados pelo cometimento de crime contra a vida. Ainda [havia] “casos como o de [omite-

se o nome] que foi absolvido pelo júri, mas que, por mera burocracia da Polinter, continuava 

detido em Novo Horizonte” (CNJ, 2009, [S.I]).  

Não havia espaço adequado à visita íntima em nenhum dos estabelecimentos da 

Grande Vitória. “No Presídio Modular de Horizonte elas sequer ocorriam, por absoluta 
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impossibilidade de contato físico. Em Novo Horizonte, [eram] feitas em cima do chorume e 

do esgoto” (CNJ, 2009, [S.I]).  

 

 

2.4 Vitória  

 

No Departamento de Homicídios de Vitória, presos aguardavam julgamento dentro 

de um micro-ônibus destinado ao transporte. Alguns, há mais de treze dias. Logo, ocorreu a 

improvisação de celas, ainda mais inapropriadas, em decorrência da falta de vagas. Os presos 

foram classificados como perigosos. Em virtude disso, não poderiam conviver com os demais 

dentro do departamento. Sobre o local, um deles declarou indignado:  

Quando dá dor de barriga na gente, tem que fazer necessidade dentro de marmita 
que o pessoal come. Os companheiros vendo. Maior humilhação mesmo. [...] Isso 
aqui não é centro de reabilitação para ninguém não, rapaz. Isso aqui é lugar pra 
bicho. Camarada entra aqui com uma mente e sai pior. Onde o camarada vai se 
reabilitar num canto desse aqui? (AGÊNCIA RECORD, 2010, [S.I]). 
 

Assim, condições mínimas de privacidade e higiene foram negadas aos excluídos do 

micro-ônibus, os quais somente eram autorizados a utilizar o sanitário num intervalo de doze 

em doze horas (AGÊNCIA RECORD, 2010). Trata-se da observância de negação de direitos 

reconhecidos como mínimos a qualquer humano.  

 

 

2.5 Cariacica  

 

Em Jardim América, a superlotação impedia que o agente de segurança fechasse a 

cela adequadamente e com segurança. Este foi obrigado a empurrar os presos a fim de que a 

cela pudesse ser fechada. Houve relatos de infestação de furunculose no local: 

Na DPJ de Jardim América há tanta gente que o agente carcerário é obrigado a 
solicitar a ajuda de outros agentes e dos próprios presos para poder trancar as celas. 
Literalmente, os presos são socados dentro das celas. [...] Em Jardim América 
houve manifestação de furunculose. Vários presos purgavam pus por meses      
(CNJ, 2009, [S.I]).  

A superlotação em Cariacica demonstra a precariedade geral do sistema. Conforme 

já exposto, por falta de espaço, era necessário socar os presos para que todos coubessem no 

local. Os presos sofriam violência física não legítima, como mostram relatos e cenas do caos, 

explicitados na declaração acostada ao relatório do CNPCP (2009).  
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3 ANOMIA: O DIAGNÓSTICO DO SISTEMA CARCERÁRIO DA GRANDE 

VITÓRIA  

 

A anomia foi diagnosticada pelo Presidente do CNPCP quando relatou a inspeção 

realizada no sistema carcerário da Grande Vitória, em abril de 2009. Foram detectadas 

variadas formas de negação. Assim, concluiu ele: “Vi, pois, que o Estado do Espírito Santo, 

ao menos do pequeno diagnóstico que fizemos, está em verdadeiro estado de Anomia” 

(CNPCP, 2009, [S.I]): 

Na reunião promovida na sede da OAB-ES, a qual contou com a presença do 
presidente da referida Ordem, da Deputada Federal Iriny Lopes, de representantes 
da Igreja Católica e de Igrejas Evangélicas, de Defensores Públicos, da Associação 
de Investigadores de Polícia, da Comissão Permanente de Combate à Tortura, de 
Procuradores da República e outros, ‘todos denunciaram a inércia do Executivo 
Estadual, do Juiz da Execução e do MP Estadual’ (CNPCP, 2009, [S.I]).  
 

No relatório do CNPCP, há a transcrição de um desentendimento entre seu 

Presidente e o Secretário de Justiça. Lê-se aí: “Começou [o Secretário] a insinuar que 

tínhamos [a presidência do CNPCP] motivação política e que não estávamos do lado dele e 

sim do lado do ‘do grupo dos Direitos Humanos’. Isso aconteceu quando pedimos a 

desativação da cela escura” [localizada em Viana, a qual era utilizada para disciplinar os 

presos – isolamento] (CNPCP, 2009, [S.I]).  

Neste sentido, acerca da falta de legitimação (reconhecimento social e estatal) aos 

defensores dos direitos humanos, Cano assevera: 

Muitas pessoas ainda acreditam nessa visão dos direitos humanos como um 
obstáculo na luta contra o delito. Assim, esses setores concebem os direitos 
humanos como ‘direitos de bandidos’ e os militantes de direitos humanos como 
‘defensores de bandidos’. Quando o enfrentamento da criminalidade é contemplado 
como uma guerra, os defensores dos direitos humanos são tratados quase como 
traidores que, por alguma razão, optaram por defender o ‘inimigo’ em vez do 
conjunto da sociedade (CANO, acesso em: 3 mar. 2011). 

 
O Presidente da CNPCP destacou, ainda, a falta de interesse de o representante 

governamental em solucionar os problemas do sistema carcerário do Estado. Houve a negação 

acerca da existência de celas de torturas: “Disse nada ter [sic] a ver com os esquartejamentos 

que periodicamente ocorrem no sistema carcerário”. Sobre a defensoria pública, o Secretário 

de Justiça afirmou ser a insuficiência de defensores um problema nacional. Ainda, não 

demonstrou interesse em construir celas para separar os presos dos pavilhões em Viana. Entre 

outras negativas, causou espanto a inércia da função judiciária e do Ministério Público (MP) 

estadual, entidades constitucionalmente incumbidas em promover a efetivação dos direitos 

humanos no estado democrático de direito nacional (CNPCP, 2009, [S.I]). Segue relato:  

5514



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Quando perguntamos se estes [representantes do MP e da magistratura estadual] 
sabiam das condições em que estavam recolhidos, somente nos dois presídios 
visitados [em Serra e Viana], mais de 1.500 [mil e quinhentas] pessoas, disseram-
nos que sim e que não vão fazer nada a respeito. Perguntamos sobre a eventual 
interdição, ambos responderam que têm uma política cooperativa com o Executivo 
Estadual (CNPCP, 2009, [S.I]).  
 

               Assim, é imperiosa a análise acerca da necessidade de uma nova postura da justiça 

brasileira em decorrência de novos conflitos, para impedir a passividade de um agente 

aplicador da letra da lei, que permanece com o viés de neutralidade dos aplicadores do estado 

liberal. Não obstante esta suposta neutralidade, Faria conclui:  

As próprias categorias, conceitos e premissas que balizavam a forma particular de 
auto-conhecimento da Justiça brasileira, permitindo-lhe encarar-se a si própria e a 
se apresentar publicamente como um poder técnico, neutro, reativo, profissional, 
independente, autônomo e soberano, vão sendo gradativamente estilhaçados pelos 
fatos (FARIA, 2010, p.54).  

Ainda sobre a reunião com pessoas da sociedade civil, representantes de entidades 

defensoras dos direitos humanos, da Procuradoria da República e outros restou a constatação 

sobre casos de tortura e esquartejamentos em Viana: 

Unanimemente foram apresentados casos de desaparecimento de presos na 
CASCUVI [Viana]. Unanimemente foram denunciados casos de tortura. 
Unanimemente foi denunciado o Sr. Secretário de Justiça por impedir as visitas de 
religiosos ao presídio. Unanimemente foram denunciados obstáculos que se 
colocam à livre visita de advogados aos seus clientes. Unanimemente foram 
denunciadas condições degradantes e desumanas nos cárceres visitados. 
Unanimemente foram denunciados esquartejamentos. Unanimemente foram 
denunciados a inércia e o envolvimento político com o Executivo Estadual dos 
senhores [omite-se o nome], Juiz da Execução, e [idem], Promotor da Execução, 
por não tomarem medidas que gerassem a interdição da CASCUVI. Unanimemente 
foi denunciada a falta de colchões nas celas dos presídios visitados. Unanimemente 
foi denunciada a falta de Defensoria Pública no local, ou de qualquer outro 
atendimento jurídico gratuito (CNPCP, 2009, [S.I]). 
 

Pelos relatos, observa-se a declaração unânime de que o Espírito Santo não 

possibilitou a ressocialização dos presos – agiu ou foi omisso quando diversas barbáries eram 

rotina no sistema da Grande Vitória. E, mais, havia ciência dos membros do Ministério 

Público e da magistratura, que, pela informação trazida no relatório oficial do CNPCP (2009), 

também optaram por não efetivar a Constituição da República brasileira. Tratou-se da 

demonstração de vigilância pela “Servidão do Estado”, em paráfrase a Warat, para quem “é 

preciso reconhecer que as práticas interpretativas do Direito quase nunca se situam como 

respostas superadoras da opressão instituída” (WARAT, 1994, p. 16-20). 

Em decorrência do estado de anomia acerca das condições precárias (ou ausência de 

condições) atentatórias à dignidade do preso, em que pese as denúncias internacionais – 

análise a seguir –, houve o pedido de intervenção federal pela violação do artigo 34, VII, “b” 

da Constituição. O texto constitucional assevera que a União deverá intervir no ente 

5515



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

federativo para “assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais [...] direitos 

da pessoa humana” (BRASIL, 1988, [S.I]).  

 

 

4 AS DENÚNCIAS INTERNACIONAIS CONTRA O ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 

Numa das visitas, entidades de defesa dos direitos humanos foram classificadas 

como intrusas pelo chefe da função executiva do Estado. Houve a denúncia sobre violações 

contra os presos, que ocorriam no Estado havia mais de uma década. Sobre a situação, Rabelo 

afirmou: “As denúncias, cada vez mais contundentes, mancham a imagem do povo capixaba 

no Brasil e no mundo” (RABELO, acesso em: 19 mar. 2011).  

No dia 5 de fevereiro de 2010, o Secretário de Justiça haveria ordenado a retirada de 

representantes das organizações não governamentais de proteção dos direitos humanos Justiça 

Global e Conectas, do Conselho Estadual de Direitos Humanos do Espírito Santo, do Centro 

de Defesa dos Direitos Humanos da Serra e da Pastoral do Menor do interior da Penitenciária 

de Tucum, em Cariacica: 

A comissão legítima, que estava vistoriando os presídios do Estado desde a última 
quarta-feira (3), foi surpreendida com a determinação truculenta do governo. ‘Não 
nos deram explicação alguma, simplesmente pediram que nos retirássemos do 
interior do presídio poucos minutos após a nossa entrada’, contou a diretora da 
Justiça Global, Sandra Carvalho (RABELO, acesso em: 19 mar. 2011).  

 
A situação refletiu, para o Presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos do 

Espírito Santo, a falta de transparência com a qual o Estado optou por tratar o assunto: 

“Tentam de todas as formas ocultar as graves violações de direitos humanos que acontecem 

sistematicamente nas unidades prisionais do estado” (apud RABELO, acesso em: 19 mar. 

2011). No mesmo sentido, um dos advogados da Conectas afirma que as entidades são 

impedidas de ingressar nos presídios com câmeras fotográficas e de filmagem. Assim, a 

proibição dificultaria a comprovação, a materialidade, das violações (AGÊNCIA 

CONECTAS, acesso em: 19 mar. 2011). 

Em vista isso, essas entidades inconformados com a atitude estatal, encaminharam 

denúncias ao Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas e também à 

Organização dos Estados Americanos. Após várias denúncias, em março de 2010, ocorreu, 

em Genebra o evento Direitos Humanos no Brasil: Violações no Sistema Prisional – o caso 

de Espírito Santo, na décima terceira sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU. 
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Tratou-se de possibilidade de dar visibilidade internacional e de buscar soluções aos casos de 

violações dos direitos do preso no Estado (LABOISSIÈRE, acesso em: 10 mar. 2011).   

As violações foram denunciadas pelo Conselho Estadual de Direitos Humanos do 

Espírito Santo e pelas organizações não governamentais Justiça Global e Conectas. Os 

participantes demonstraram, com base em fotos e dados, “[...] as graves e sistemáticas 

violações de direitos humanos no sistema capixaba para um público de mais de 100 [cem] 

representantes de delegações diplomáticas, da própria ONU e de organizações não 

governamentais de diversos países” (JUSTIÇA GLOBAL, acesso em: 22 mar. 2011).  

As violações já expostas na presente pesquisa foram demonstradas no evento. À 

denúncia sobre essas se somaram à denúncia de “que, entre 1989 e 2003, ao menos 9 [nove] 

defensores de direitos humanos foram assassinados no Espírito Santo”. Para os representantes 

que ali estiveram para a denúncia, a visibilidade do caso imporia ao Estado o dever de agir, 

visto não ser mais possível negar as violações que ocorriam no Espírito Santo havia mais de 

uma década, sem nenhuma medida de controle e de efetiva melhoria (JUSTIÇA GLOBAL, 

acesso em: 22 mar. 2011).  

Portanto, o evento trouxe à tona a falta de interesse nacional em responsabilizar os 

agentes que violam os direitos dos presos. Há apenas a preocupação estatal com a ampliação 

de vagas: 

O que ficou evidente, tanto pelos dados apresentados pelos representantes estatais, 
como pelas perguntas do plenário, é que ‘o governo capixaba, para além de 
ampliação de vagas no sistema prisional, não tem tomado medidas de 
responsabilização pelas gravíssimas violações que vem ocorrendo naquela unidade 
da federação nesta última década. Neste aspecto, também ficou patente a omissão 
do Ministério Público e do Judiciário do estado do Espírito Santo’. Essa é a 
avaliação de Oscar Vilhena Vieira, diretor jurídico da Conectas, que completa 
afirmando que ‘o evento deixou claro que o Estado brasileiro não tem realizado o 
necessário esforço para pôr fim às violações e responsabilizar seus perpetradores no 
Espírito Santo’ (JUSTIÇA GLOBAL, acesso em: 22 mar. 2011).  

 
Em que pese, até então, a falta de responsabilização das autoridades públicas do 

Estado, algumas mudanças começaram a ser observadas. A Casa de Custódia de Viana, local 

onde ocorreram casos de tortura e de esquartejamentos, foi demolida em maio de 201. As 

celas metálicas de Serra foram desativadas em 27 de agosto de 2010. A carceragem de Vila 

Velha foi desativada em setembro de 2011. Houve também a realização de concurso público 

para contratação temporária de agentes. Em alguns locais, agentes penitenciários passaram a 

zelar pela segurança e disciplina nos estabelecimentos prisionais do Estado do Espírito Santo 

(CNJ, acesso em: 12 mar. 2011), (CNJ, acesso em: 29 mar. 2011), (JUSTIÇA GLOBAL, 

acesso em: 30 mar. 2011). 
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5 RESPOSTA À ANOMIA: A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS 

E DA DIGNIDADE HUMANA DO PRESO   

 

Sobre o sistema carcerário nacional, o descumprimento do dever de proteção e 

cuidado, “as dissonâncias existentes entre a prática e a teoria na aplicação e execução da pena, 

bem como as condições insalubres dos presos, revelam um total desrespeito ao Estado 

Democrático de Direito” (MARCON, 2008, p. 11).  

Todavia essa evidência – legalidade versus prática penal – e a anomia produzida no 

Estado do Espírito Santo, o valor da dignidade humana e a proteção dos direitos humanos são 

inafastáveis como informadores básicos do ordenamento jurídico nacional. Trata-se de 

paradigma a orientar a interpretação do modelo instaurado a partir da Constituição de 1988.  

Os direitos humanos e a dignidade humana constituem os fundamentos que inovam 

as exigências de justiça e os valores éticos. Com a nova Constituição, tais valores passam a 

possuir força expansiva, fato a projetar-se pelo universo constitucional e a servir como critério 

interpretativo de qualquer norma do ordenamento jurídico brasileiro (PIOVESAN, 2003, 

p.339). 

Os direitos humanos, como qualquer outra produção da cultura, têm “origem 

histórica resultante do processo cultural de reação que os seres humanos colocam em 

funcionamento em suas constantes relações com os outros seres humanos, como a natureza e 

com eles” (HERRERA FLORES, 2009, p.ix). 

              Assim, a observância dos direitos humanos possibilita definir metas e prioridades, 

ordenar o padrão de vida em sociedade e as políticas públicas a serem observadas pelo 

Estado. Schwartzman (2004, p.180) explica que tais direitos propiciam às democracias 

modernas o estabelecimento de normas estáveis e a proteção dos direitos individuais. Logo, os 

direitos humanos do preso deverão ser interpretados à luz do fundamento da vida com 

dignidade. 

A partir da Constituição de 1988, há a (re) definição dos direitos fundamentais e do 

Estado brasileiro à luz da efetivação. Desde o preâmbulo, há a opção pelo Estado democrático 

“destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, 

o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social” (BRASIL, 

1988, [S.I]).  
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Dos dispositivos constitucionais, deduz-se a singular preocupação do constituinte 

originário em assegurar o bem-estar e a dignidade da pessoa humana. A partir dessa nova 

interpretação, há também a revelação da vontade nacional de assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais, os quais não se limitam a meros direitos individuais – definidores do estado 

liberal – no qual o Estado detinha a limitada função de assegurar o direito de liberdade e de 

propriedade ao homem, considerado em sua individualidade. 

Mostra-se, portanto, inadmissível a omissão estatal quanto à efetivação dos direitos 

humanos, dos direitos fundamentais e da dignidade humana do preso. A nova ordem 

constitucional impõe o dever de agir a fim de viabilizar a concretização da Constituição. 

Assim, a implantação de um constitucionalismo concretizador também é marca dessa nova 

ordenação (PIOVESAN, 2003, p. 330).  

Todavia, a previsão constitucional, a negação da dignidade humana é que foi 

observada. A violação demonstra sua face ainda mais perversa em determinados entes da 

federação, a exemplo da análise do sistema carcerário do Espírito Santo, leia-se da Grande 

Vitória.   

Logo, a proteção da dignidade da pessoa humana é maculada quando o homem é 

rebaixado a status de objeto, a mero instrumento, tratado como uma coisa. Trata-se da 

“descaracterização da pessoa humana como sujeito de direitos” (SARLET, 2007, p. 116). Há 

a prevalência de outros interesses em detrimento da preservação do bem-estar físico e mental 

do ser humano.  

No entanto, em que pese outros interesses, a dignidade da pessoa humana é o valor 

supremo, o qual agrega em torno de si os demais direitos, a confirmar o imperativo de justiça 

social. Daí a obrigatoriedade de sua observância para a interpretação de qualquer situação, 

“devido à força centrípeta que possui, atraindo em torno de si o conteúdo de todos os direitos 

básicos e inalienáveis do homem” (BULOS, 2002, p.49-50). A dignidade da pessoa humana 

possui um quid em relação às demais normas, que unifica o sistema e reforça a doutrina da 

força normativa dos princípios constitucionais fundamentais (PIOVESAN; VIEIRA, 2003, 

p.392). 

Destarte, o traço distintivo qualitativo a diferenciar cada ser humano é que o faz 

merecedor de respeito em qualquer situação, independentemente da reprimenda penal. A 

dignidade humana orbita por todo sistema jurídico (FABRIZ, 2008, p.119). Assim, trata-se de 

fundamento indisponível.  

Não obstante o caráter elementar desse fundamento, observa-se, no sistema 

carcerário, a distância abissal existente entre o texto e a realidade social. A execução penal é 
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“hora da verdade”, metáfora utilizada por Batista a fim de demonstrar as consequências 

sofridas pelo preso após a privação de liberdade: 

Não é surpreendente, para quem conhece os tradicionais caminhos que no Brasil 
compatibilizaram juridicamente o liberalismo e a escravidão, e mais tarde suas 
descendências discursivas e sociais, que o princípio da legalidade só tenha chegado 
à execução penal há pouco mais de duas décadas (lei nº 7.210, de 11. jul. 84). A 
execução penal é uma espécie de ‘hora da verdade’ do exercício do poder punitivo, 
e trata-se de uma verdade que convém seja completamente ocultada em nome da 
preservação das teorias legitimantes da pena. [E prossegue] dessa decisão [privação 
de liberdade] irá inexoravelmente manifestar-se num tempo existencial, que 
interrompe drasticamente projetos do condenado e de seus familiares – a 
intranscendência é pura e simplesmente um princípio irrealizável plenamente – e 
lhes impõe um conjunto de privações e constrangimentos dos quais o juiz não tem 
noção (BATISTA, 2005, p. [N.I.]). 
 

O princípio da legalidade, em que pese à proteção constitucional, demonstrou-se 

mera abstração normatizada no sistema carcerário da Grande Vitória. Apesar da 

impossibilidade de o magistrado conseguir mensurar todos os constrangimentos aos quais os 

presos serão (são) submetidos após a privação de liberdade, o fato não o impede de agir a fim 

de que a estadia deles nessa “instituição total” – a parafrasear Goffman (2008) – não encerre 

um quadro de arbitrariedade e violência.  

O Estado possui o dever constitucional de não se omitir diante de violações à 

dignidade humana. Apesar da circunstância temporal sobre a vedação do direito de ir e vir, o 

preso não perde o atributo que o faz diferente de todos os demais. Em face disso, sua 

dignidade humana deve ser intangível. O Estado existe em função do homem. Este não pode 

ser reduzido a simples meio de atuação estatal. 

Guerra e Pessanha reforçam a importância de a dignidade haver sido 

constitucionalizada. Trata-se de imprimir o seu imperativo por todo o ordenamento jurídico. 

O fundamento possui uma “função desconstitutiva, na medida em que nega a validade de 

qualquer ato normativo capaz de afrontar a dignidade humana. Por esta análise, o Estado deve 

abster-se de praticar qualquer conduta que seja atentatória a tal princípio” (GUERRA; 

PESSANHA, 2006, p.28-29). 

Não bastasse o manto constitucional, a lei de Execução Penal arrola, no artigo 38, os 

direitos dos presos, destacando os seguintes: alimentação e vestuário; proporcionalidade na 

distribuição do tempo de lazer, descanso e trabalho; exercício de atividades artísticas, 

culturais e esportivas. A dignidade humana está expressa na lei: o trabalho do preso, “dever 

social e condição de dignidade humana, terá finalidade educativa e produtiva” (BRASIL, 

1984, [S.I]).   
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Assim, percebe-se aí o discurso acerca da (re) inserção social do preso. Soma-se a 

essa lei, o poder constituinte originário nacional, ao afirmar que ninguém será submetido à 

tortura, tratamento desumano ou degradante. A pena será cumprida em locais “distintos, de 

acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado [e será assegurado aos presos] o 

respeito à integridade física e moral” (BRASIL, 1988, [S.I]).  

Não obstante o que dispõem as legislações, a negação da dignidade do preso pode ser 

acompanhada cotidianamente por meio do discurso midiático hegemônico e de constatações 

da realidade carcerária. A representação da ideologia de classe, a qual propugna penas cruéis 

aos que ofendem o chamado bem público, é assunto constante na grande mídia, fato a 

legitimar a opinião pública. Nesse sentido:  

Outra atitude intimamente relacionada à resistência a reconhecer direitos de presos 
e criminosos é o apoio a medidas de endurecimento penal e penitenciário: 45% 
[quarenta e cinco] apóiam, em alguma medida, a pena de morte; 70% [setenta] a 
prisão perpétua; 71% [setenta e um] a redução da maioridade penal; e 73% [setenta 
e três] o ‘endurecimento das condições dos presidiários’. [...] Entre os que 
acreditam que os direitos humanos de presos e bandidos não devem ser respeitados, 
esses percentuais costumam ser, como caberia esperar, mais altos: 64% [sessenta e 
quatro] a favor da pena de morte, 81% [oitenta e um] da prisão perpétua, 71% 
[setenta e um] da redução da maioridade e 88% [oitenta e um] do endurecimento 
das condições de encarceramento (CANO, acesso em: 3 mar.2011). 

 
Em decorrência dos desmandos estatais e de discursos punitivos, a perseguição dos 

valores de justiça deve atrelar-se a um permanente questionamento sobre as estruturas de 

poder (GUSTIN, 2009). É necessário combater o inimigo que se manifesta. Se o pensamento 

hegemônico dominante configura mais coerção estatal, é preciso voltar-se para a análise do 

fenômeno sem as lentes impostas por essa hegemonia, a tributar o controle social como meio 

de intimidação: 

Utilizadas de forma utilitária aos escopos de controle social dos segmentos tidos 
como perigosos, as normas penitenciárias sempre refletiram as visões 
retribucionistas e preventivas acerca da própria função da pena. Desse modo, 
tornou-se viável a preservação da instituição da prisão frente atos considerados 
ameaçadores ou efetivamente lesivos à ordem e à segurança, autênticos bens 
jurídicos penitenciários. Da mesma forma, com o exemplo da sanção com a ameaça 
da norma carcerária, perseguiu-se a intimidação (dissuasão) do coletivo carcerário, 
assim como a ‘fidelidade’, ou ao menos a tolerância, dos encarcerados frente ao 
regramento (ROIG, 2005, p. 11).  

 
O Estado, por meio do processo penal, assumiu o monopólio dessa justiça. Por 

conseguinte deverá utilizar-se de mecanismo eficaz para salvaguardar a vida do preso 

mediante ações concretas, a fim de que a Constituição não perca a sua identidade socializante. 

Trata-se de analisar a execução penal por meio de uma nova hermenêutica que a aproxime da 

interpretação da dignidade humana, dos direitos fundamentais e dos direitos humanos, em 

detrimento dos desmandos do poder e da omissão social. 
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Não obstante a anomia, em paráfrase a Bonavides (1996), é chegado o momento de 

lançar o barco constitucional ao mar. Ou seja, de concretizar a Constituição de 1988, a qual 

apregoa como fundamento da República a dignidade da pessoa humana, sem ressalva a 

determinados segmentos da sociedade.  

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

O sistema hegemônico no Brasil leva a crer que é maior a precarização em paralelo à 

ressocialização do preso. O descaso, a passividade e a omissão, elementos de uma cegueira 

social e estatal, potencializam a marginalização eterna.  

No Estado do Espírito Santo, houve a negação dos direitos humanos e da dignidade 

humana do preso. Presos conviviam com insetos, em celas metálicas, sem assistência jurídica 

e médica. Ora, se o próprio ente federado, por meio da administração, afirmava não haver 

meio de preservar a vida do indivíduo no sistema carcerário, qual seria o sentido de mantê-lo 

preso: aguardar que fosse esquartejado? Por agir assim, os presos foram lançados num estado 

total de invisibilidade. É chegado o momento de questionar se a pena de morte não seria uma 

resposta menos dolorosa a esses humanos, os quais veem a sua dignidade negada diariamente 

pelo Estado e pela sociedade civil.  

Após as denúncias (pressão nacional e internacional), o Estado do Espírito Santo 

realiza as primeiras medidas a fim de tentar minimizar o que ficou conhecido como o caos no 

sistema carcerário brasileiro. Espera-se, no entanto, que seja uma resposta constante e efetiva 

à situação, e não algumas poucas medidas para silenciar a opinião pública a fim de manter o 

preso na invisibilidade – num constante processo de exclusão – e o barco dos direitos 

humanos do preso à deriva.  
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RESUMO 
 

O presente artigo trata da afirmação histórica dos direitos dos povos indígenas de forma 

articulada com o desenvolvimento dos direitos humanos. Pugna pela superação da dicotomia 

existente entre o universalismo e o relativismo, utilizando-se dos recursos do “diálogo 

dialógico” de Raimundo Panikkar e a “hermenêutica diatópica” de Boaventura de Souza 

Santos. Aborda ainda as teorias da justiça de Rawls, Dussel e Walzer na sua relação com a 

construção dos direitos dos povos indígenas, contrapondo o procedimentalismo, a ética da 

libertação e o pluralismo. À guisa de conclusão afirmou-se que a Constituição Federal de 

1988 trouxe um novo paradigma para a política indigenista – a política da interação – com 

respeito às diferenças culturais, introduzindo no tratamento jurídico do tema perspectivas para 

um pluralismo inclusivo. 
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ABSTRACT 
 

This article deals with the historical statement of the rights of indigenous peoples in 

coordination with the development of human rights. Advocates for the overcoming of the 

dichotomy between universalism and relativism, using the resources of the "dialogical 

dialogue" of Raimundo Panikkar and "hermeneutics diatopic" of Boaventura de Souza Santos. 

Also discusses the theories of justice of Rawls, Walzer and Dussel in relation to the 

construction of indigenous peoples' rights, opposing proceduralism, the ethics of freedom and 

pluralism. In conclusion it was stated that the Federal Constitution of 1988 brought a new 

paradigm for indigenous policy - the policy of interaction - with respect to cultural 

differences, introducing the topic in the legal treatment prospects for an inclusive pluralism. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

Direito dos povos indígenas; universalismo cultural; relativismo cultural; teorias da justiça; 

hermenêutica diatópica; diálogos dialógicos. 
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1 Introdução  

 

A história dos povos, tanto europeus, asiáticos, africanos, como os americanos, 

sempre foi marcada por violência, mortes, destruições, tudo sob o manto das chamadas 

conquistas ou descobertas, que encobriam de certa forma uma realidade de dominação e 

subjugação, humanos tentando dominar humanos e, para isso, digladiando-se entre si, 

culminando não raro com o aniquilamento de alguns povos. Com isso, os valores humanos e a 

consciência dos mesmos foram se perdendo ao longo do tempo, nascendo daí a necessidade 

de proteção desses valores. O reconhecimento e a solidificação dessa proteção seriam o 

próximo passo.  
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A ideia de igualdade, então, foi surgindo como pressuposto para a compreensão da 

pessoa humana, bem como para afirmação de direitos que ainda seriam elevados à categoria 

de “universais”.  

 

2 Povos indígenas: a afirmação histórica dos direitos humanos 

 

Numa breve análise histórica, partindo-se do Código de Hamurabi1 

(aproximadamente em 1694 a.C), a Lei das XII Tábuas2 (ano 452 a.C), passando pela 

contribuição da Magna Carta de João Sem Terra3 (em 1215), a promulgação do Bill of Rights4 

(em 1689), a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (em 1789) até a Declaração 

Universal dos Direitos do Homem5 (em 1948), denota-se essa construção dos direitos 

humanos e sua ampliação até o ponto de se alcançar o status como valor jurídico universal.  

Embora de alcance inquestionável, evidente que não bastava uma elevação no plano 

de valor jurídico universal, mas os direitos assim considerados deveriam encontrar previsão 

num corpo de normas em nível estatal. Foi, então, a partir desse processo de universalização 

dos direitos humanos, consolidado com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 

1948, que começou a ser delineado o Direito Internacional dos Direitos Humanos, tendo como 

viga mestra a primazia e a dignidade da pessoa humana. Esse sistema de proteção, então, 

passa a ser global e, com a sua internacionalização, surgem vários mecanismos, não só em 

nível global, como regional6, com o objetivo primordial de garantir a proteção da vida 

humana e as condições a ela inerentes7. 

                                                 
1 Considerado como primeiro documento de reconhecimento de alguns direitos do homem. 
2 Lex Duodecimum Tabularum, fruto da luta pela igualdade pelos plebeus em Roma. 
3 Documento que trouxe grandes contribuições para a evolução dos direitos humanos. (COMPARATO, 2005, p. 

69-84) 
4 Surge com o intuito de acabar com o regime monárquico absolutista, criando a divisão dos poderes e, ao 

mesmo tempo, protegendo os direitos humanos (COMPARATO, 2005, p.89-93) 
5 Aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948, após a Segunda Grande 

Guerra Mundial. 
6 Com a consolidação dos direitos universais do homem, surgiram vários documentos internacionais, intitulados 

de Tratados, Pactos, Convenções, Comissões, dentre os quais destacamos: Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos, Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos (Pacto de San José), Convenção Interamericana de Direitos Humanos (Pacto de San 
José da Costa Rica), além de normas reguladas pela Organização Internacional do Trabalho, que já havia sido 
criada logo após a Primeira Guerra Mundial. (PIOVESAN, 2004) 

7 Discorrendo acerca do tema “Constitucionalismo mundial e multiculturalismo emancipatório”, Eduardo Cambi 
(2009, p. 65) adverte que “As convenções internacionais de direitos humanos fazem com que os direitos 
fundamentais existam não somente no interior dos Estados, nas Constituições onde estão positivados. Tornam-
se direitos supranacionais, vinculando e subordinando Estados em nível internacional, a fim de que os direitos 
das pessoas prevaleçam, independentemente da nacionalidade ou da cidadania”.  
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No Brasil e no plano constitucional, verifica-se que a Constituição Federal ao tratar 

dos princípios fundamentais, estabelece no art. 1º., inc. III, a dignidade da pessoa humana 

como um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. O art. 4º., inc. II, ainda 

estabelece como princípio da República Federativa do Brasil a prevalência dos direitos 

humanos. 

Falando em universalização dos direitos humanos, sendo estes considerados 

fundamentais num Estado Democrático, é certo que os direitos indígenas não ficam à margem 

dessa garantia. Os direitos dos povos indígenas devem ser considerados direitos 

fundamentais, tanto que se encontram presentes no corpo do texto constitucional, como se 

demonstrou anteriormente. E sob este aspecto, o art. 2º. da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos enfatiza que 

Todas as pessoas têm capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidas 
nesta Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, 
nascimento, ou qualquer outra condição.  
Não será tampouco feita qualquer distinção fundada na condição política, jurídica, 
ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um 
território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer 
outra limitação de soberania. 

 
 

Destaque-se que, além dos documentos de alcance universal, existem instrumentos 

internacionais firmados especificamente em defesa dos povos indígenas, a exemplo da 

Convenção n°.169 sobre os Povos Indígenas e Tribais em Países Independentes, aprovada 

pela OIT e ratificada pelo Brasil, a qual desempenhou importante papel de mudança, 

definindo a importância de se preservar a dignidade da pessoa humana do índio, valendo 

destacar, neste contexto também, a importância da Declaração das Nações Unidas sobre os 

Direitos dos Povos Indígenas8, aprovada pela Assembléia Geral das Nações Unidas (ONU) 

em 2007, considerada um marco na história dos direitos humanos no que tange, 

especificamente, aos povos indígenas. 

As conquistas obtidas, sejam elas no plano dos direitos humanos ou fundamentais, 

devem servir de instrumento de proteção dos povos indígenas e, então, compreendendo-se o 

                                                 
8 De acordo com Dalmo de Abreu Dallari, “Por se tratar de uma Declaração e não de um tratado, esse documento 

não tem, do ponto de vista estritamente formal, efeito juridicamente vinculante, sendo essa, exatamente, a 
natureza da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Entretanto, por se tratar de princípios e normas tendo 
por fundamento preceitos éticos universalmente reconhecidos, sua autoridade moral é inegável, podendo-se 
mesmo afirmar que, mesmo sem a natureza de um tratado, pode ser sustentada sua força jurídica por se tratar 
de preceitos fundados no costume jurídico internacional.” (disponível em: 
,http://www.socioambiental.org/inst/esp/raposa/?q=node/228>. Acesso em 15 de julho 2011. 
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direito desses povos como “direito das minorias”, há que se ter em mente uma convivência de 

forma democrática a fim de garantir a sua efetivação como um todo. Necessária a compressão 

de que para a construção do Estado Democrático de Direito, deve-se pautar não apenas no 

respeito à igualdade, considerando-se as diferentes culturas, mas a efetivação dos direitos 

humanos fundamentais. Helder Girão Barreto faz uma importante observação ao referir-se ao 

conteúdo dos direitos indígenas: 

[...] índio é todo ser humano que se identifica e é identificado como pertencente a 
uma comunidade indígena. Direitos indígenas, portanto, são direitos humanos – 
ou ditos, fundamentais, quando inseridos em algum Texto Constitucional – 
referidos aos índios e suas comunidades. (2008, p. 97) 

Também deve ser observado que os direitos culturais e étnicos guardam estrita 

relação com o princípio da dignidade da pessoa humana, porque indissociáveis e, portanto, 

seja qual for o viés analisado, o status de direito fundamental abrange os povos indígenas, 

considerados no âmbito de sua cultura. 

Contudo, apesar de ser indiscutível tal abrangência, na prática, quando se depara 

com questões e problemas decorrentes da cultura desses povos, surgem algumas tensões, pois 

a norma não chega a considerar as relações sociais por si só e, então, ao mesmo tempo que se 

tem a consolidação do direito à autodeterminação e à diferença, têm-se os direitos humanos 

fundados no princípio da dignidade humana e da igualdade, elevados a nível universal.  E, 

para tentar entender e absorver essas tensões e conflitos ou, ainda, propor caminhos a serem 

trilhados, algumas considerações são necessárias. 

2.1 A Declaração Universal dos Direitos do Homem: entre o universalismo dos direitos 

humanos e o relativismo cultural 

 

O encontro entre os colonizadores e os povos indígenas, sem dúvida alguma, marcou 

uma época de dominação da cultura europeia sobre aqueles que aqui habitavam. 

Indubitavelmente, houve uma troca de inúmeros elementos culturais, proporcionando 

mudanças até mesmo favoráveis a ambas as culturas, sendo que essas mudanças fazem parte 

da sua própria constituição, e as trocas culturais ajudam na quebra de muitos preconceitos, 

possibilitando senão uma convivência harmônica, ao menos uma aproximação proveitosa. 

Aliás, sobre essa aproximação e considerando, inclusive, a situação de algumas tribos no 

Brasil, o antropólogo Claude Lévi-Strauss chegou a afirmar o seguinte: 
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Aos povos subjugados ou desorganizados não lhes restava senão aceitar as 
soluções de substituição que lhes eram oferecidas ou, caso não estivessem 
dispostos a isso, esperar uma aproximação suficiente para estarem em condições 
de os combaterem no mesmo campo. (2008, p. 43) 

 Sob outro viés, entretanto, pode-se afirmar também que muitas dessas mudanças, ao 

longo do tempo, acabaram por aniquilar grande parte da cultura indígena. Os conflitos eram 

inevitáveis, e a desigualdade era latente. Mércia Miranda Vasconcellos ao discorrer sobre a 

colonização da América Latina e a questão da dominação da cultura ocidental, salienta que 

Após a pretensa independência e depois que o capitalismo converteu-se em fator 
de progresso, sociedades coloniais vivenciam a violência da coerção ou a 
violência da assimilação, sob a bandeira do progresso. Entretanto, as teorias 
assimiladas ficam sem lugar, porque não correspondem à realidade social, 
ocasionando sérios conflitos e consequências injustas. (2010, p. 90) 

E então, quando se fala em relação interétnica, dominação9, conflitos e a necessidade 

de proteção de direitos e da dignidade da pessoa humana, depara-se com a questão do 

universalismo e o relativismo cultural. 

Também como já destacado anteriormente, os direitos humanos e seu processo de 

universalização passaram a ser um tema discutido e buscado pela comunidade internacional, 

justificando-se, por seu turno, o controle e vigilância por esta comunidade. (PIOVESAN, 

2004, p. 37)   

Assim, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), criou-se o 

conceito de direitos humanos universais, formulado com o objetivo de proteger os seres 

humanos contra as mais variadas formas de discriminação. Esse reconhecimento universal 

passou a ser um objetivo a ser conquistado, pelo que os Estados aderiram prontamente a esta 

visão universal de proteção desses direitos. 

O fundamento desse conceito universal é a ideia de igualdade absoluta entre os seres 

humanos, além do que os valores básicos da dignidade humana são indivisíveis. Nas palavras 

de Flávia Piovesan (2004, p. 57) “a concepção contemporânea de direitos humanos 

caracteriza-se pelos processos de universalização e internacionalização destes direitos, 

compreendidos sobre o prisma de sua indivisibilidade.” Sob outro viés, como requisito para se 

                                                 
9 Em países de colonização europeia, como o Brasil, a dominação ainda persiste, talvez nem tanto sob o viés 

político, mas, sobretudo, cultural e o que se vê, portanto, é que “o colonialismo não mais se dá mediante 
domínio político, mas social, cultural e econômico, manifestando-se em trocas, intercâmbios e relações em que 
a parte mais fraca é expropriada de sua humanidade.” (VASCONCELLOS, 2010, p. 95)  
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alcançar a titularidade desses direitos, a Declaração de 1948 estabelece única e 

exclusivamente condição de “pessoa”.  

Flávia Piovesan, ainda, ao discorrer sobre o tema da força vinculante da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, diz o seguinte: 

a Declaração Universal de 1948, ainda que não possua a forma de tratado 
internacional, apresenta força jurídica obrigatória e vinculante, na medida em que 
constitui a interpretação autorizada da expressão “direitos humanos” constantes 
dos arts. 1º. (3) e 55 da Carta das Nações Unidas. Ressalte-se que, à luz da Carta, 
os Estados assumem o compromisso de assegurar o respeito universal e efetivo 
aos direitos humanos. (2004, p. 154) 

Dessa forma, a consagração e o reconhecimento dos direitos humanos justificam a 

atuação da comunidade internacional bem como a existência de tratados internacionais com o 

objetivo de se assegurar a proteção desses direitos elevados à categoria de universais.  

É certo que os instrumentos internacionais de direitos humanos são “claramente 

universalistas”, o que fica evidenciado nas expressões “todas as pessoas” (art. 2º. da 

Declaração), conforme adverte Flávia Piovesan. (2004, p. 61) 

Contudo, entre a teoria e a prática, existem muitas lacunas a serem supridas. 

Christoph Eberhard, sob este prisma e contrapondo de certa forma esse conceito universal10, 

alerta para o fato de que 

os direitos humanos não são universais na prática, pois não são garantidos de 
forma universal a todos os seres humanos e são violados no mundo todo, muitas 
vezes de forma grosseira. A lacuna entre a teoria e a retórica dos direitos humanos 
e as realidades concretas ainda precisa ser preenchida. (2004, p. 160) 

E assim, o conceito universal dos direitos humanos, de matriz liberal, tem sido 

contestado no decorrer dos anos sob diversos argumentos, desde os filosóficos até os 

antropológicos11. Dentre os argumentos filosóficos, há os que não aceitam a ideia de uma 

natureza universal dos direitos dos povos. Já os antropológicos sustentam o argumento 

segundo o qual a cultura local não pode ser sobreposta por uma vontade universal e, sob esse 

aspecto, falar em direitos humanos universais corresponderia impor ao mundo os valores 

ocidentais, sob a ótica judaico-cristã. 

                                                 
10 Adiante, referido autor defende a necessidade de uma nova visão de mundo ocidental ao pluralismo e ao 

interculturalismo, por meio de uma abordagem dialógica, o desenvolvimento de um dialógo intercultural 
(também defendido por Boaventura de Souza Santos e Raimundo Panikkar), bem como um rompimento do 
dilema universalismo x relativismo (2004, p. 160-165). 

11 De acordo com Mércio Pereira Gomes (2009, p. 221), “o relativismo cultural, nesse sentido básico, se 
transformou na principal ferramenta do antropólogo”.  
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2.2 Necessidade de superação da dicotomia entre o universalismo e o relativismo 

 

Evidente que os direitos humanos, suas concepções e documentos foram 

desenvolvidos num contexto ocidental e, então, de certa forma, impostos a todos os 

indivíduos independentemente de sua etnia ou cultura. No entanto, deve ser superado esse 

embate existente entre o universalismo e o relativismo. 

Flávia Piovesan resume essa dicotomia, dizendo: 

O debate entre os universalistas e os relativistas culturais retoma o velho dilema 
sobre o alcance das normas de direitos humanos: as normas de direitos humanos 
podem ter um sentido universal ou são culturalmente relativas? (2004, p. 58) 

De acordo com a posição universalista, defendida inicialmente pela sociedade 

francesa12 e estados modernos liberais, a ênfase é dada sobre a uniformidade cultural pelo 

qual deveria ocorrer a assimilação de culturas consideradas inferiores, como forma de se obter 

uma sociedade homogênea e sem conflitos, como se isso fosse possível. De todo modo, o 

objetivo é a proteção do indivíduo e sua dignidade, independentemente de sua origem ou grau 

de desenvolvimento da sociedade em que vive.  

Dentre os defensores da corrente universalista dos direitos humanos, mais 

modernamente, pode-se destacar o filósofo norte-americano John Rawls, o qual sustenta a 

ideia de que o respeito aos direitos humanos é condição necessária para que um regime 

político possa integrar a comunidade internacional (RAWLS, 2002) e o filósofo alemão 

Jürgen Habermas, ao propor uma universalidade dialógica, argumentativa, de consenso 

racional e universal com relação a regras mínimas de convivência na sociedade 

(HABERMAS, 2007). 

A pretexto, observa-se que essa visão da corrente universal pode ser claramente 

identificada no processo de assimilação e de integração dos índios, defendido veementemente 

pela política indigenista no Brasil e rompida formalmente com a Constituição de 1988.  

Apesar dos conceitos sustentados pelas correntes universalistas e relativistas, é 

importante frisar que os direitos humanos não são estáticos, mas, parafraseando a filósofa 

                                                 
12 Com a positivação das primeiras declarações dos direitos humanos, em 1776, pelo Estado da Virgínia (EUA) e 

depois com a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, em 1789, surgem os textos da Revolução 
Francesa e assim, os direitos humanos começam a deixar o plano das meras intenções e começam a ser 
considerados positivos e exigíveis. 
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judia Hannah Arendt, estão em constante construção e reconstrução (LAFER, 1988, p. 134). 

Sendo assim, a todo momento, precisam ser revistos e considerados em seu tempo. 

A posição relativista, por seu turno, é contra as formulações de caráter universal em 

relação aos direitos humanos, sustentando que uma posição assim acaba impondo 

determinados padrões e direitos ocidentalizados, como se fossem universais. Como 

fundamento, justificam as diferenças culturais de cada sociedade. Tem-se, então, que 

enquanto para os universalistas a fonte dos direitos humanos estaria fundada na dignidade, 

para os relativistas, essa fonte deve ser baseada na cultura e nos traços diferenciados de cada 

uma delas. 

Flávia Piovesan, em mais uma importante contribuição, define o seguinte: 

Para os relativistas, a noção de direitos está estritamente relacionada ao sistema 
político, econômico, cultural, social e moral vigente em determinada sociedade. 
Neste prisma, cada cultura possui seu próprio discurso acerca dos direitos 
fundamentais, que está relacionado às específicas circunstâncias culturais e 
históricas de cada sociedade. Neste sentido, acreditam os relativistas, o pluralismo 
cultural impede a formação de uma moral universal, tornando-se necessário que se 
respeite as diferenças culturais apresentadas por cada sociedade, bem como seu 
peculiar sistema moral. (2004, p. 58-60) 

Referida autora, ao falar sobre o caráter universal dos direitos humanos, pelo teor 

constante da Declaração de 1948, ainda enfatiza: 

Na análise dos relativistas, a pretensão de universalidade desses instrumentos 
simboliza a arrogância do imperialismo cultural do mundo ocidental, que tenta 
universalizar suas próprias crenças. [...] O universalismo induz, nesta visão, à 
destruição da diversidade cultural. (2004, p. 62) 

Mas, rebatendo essa concepção dos relativistas, PIOVESAN nos traz que os 

universalistas justificam que 

[...] a posição relativista revela o esforço de justificar graves casos de violações 
dos direitos humanos que, a partir do sofisticado argumento do relativismo 
cultural, ficariam imunes ao controle da comunidade internacional. Argumentam 
que a existência de normas universais pertinentes ao valor da dignidade humana é 
uma exigência do mundo contemporâneo. (2004, p. 62)  

Dentre os defensores mais radicais da corrente relativista, evidentemente, 

encontram-se os antropólogos de maneira em geral13, fortemente influenciados pelo sociólogo 

                                                 
13 Evidentemente que não há consenso entre os antropólogos, devendo ser mencionados aqueles que se 

identificam como “antropólogos comunicativos”, como Roberto Cardoso de Oliveira e Sérgio Paulo Rouanet 
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francês Émile Durkheim e por sua escola do funcionalismo estrutural14. No campo filosófico, 

contudo, não se pode deixar de mencionar o filósofo argentino Enrique Dussel (2002, p. 93), 

ao sustentar que as culturas “são modos particulares de vida, modos movidos pelo princípio 

universal da vida humana de cada sujeito em comunidade, a partir de dentro”.  

Em países multiculturais como o Brasil, rico pela pluralidade étnica, o convívio com 

diversas culturas, sejam elas ocidentais ou orientais, ou mesmo de raízes indígenas, a tensão 

gerada por esse encontro torna-se inevitável e, assim, as diferenças culturais acabam 

questionando a universalidade. (BALDI, 2004, p. 38) 

Enquanto de um lado, existe a particularidade das culturas, de outro, existem os 

direitos humanos elevados ao plano universal e internacional. Daí, o conflito entre o projeto 

universalista dos direitos humanos e o projeto relativista da antropologia; o conceito universal 

dos direitos e o conceito relativo das culturas. 

Como forma de superar esse embate, a Declaração de Viena, adotada em 25 de julho 

de 1993, trouxe a seguinte previsão constante do parágrafo 5º.: 

Todos os direitos humanos são universais, indivisíveis, interdependentes e inter-
relacionados. A comunidade internacional deve tratar os direitos humanos 
globalmente, de maneira justa e equânime, com os mesmos parâmetros e com a 
mesma ênfase. As particularidades nacionais e regionais e bases históricas, 
culturais e religiosas devem ser consideradas, mas é obrigação dos Estados, 
independentemente de seu sistema político, econômico e cultural, promover e 
proteger todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. 

Contudo, nem o conceito universalista dos direitos humanos visto como 

extremamente etnocêntrico, nem o conceito relativista das culturas fundamentado na diferença 

que, invariavelmente, acaba correndo o risco de justificar violações dos direitos humanos, têm 

sido suficientes para resolver conflitos gerados a partir desse encontro intercultural. 

Tampouco as questões eminentemente culturais podem ser resolvidas caso se sustente uma 

posição extrema de caráter relativista. Isto porque há direitos, mesmo aqueles diretamente 

decorrentes das culturas, que são inerentes à natureza humana e, dessa forma, podem ser 

aplicados indistintamente a todo ser humano; por outro lado, há direitos que devem ser 

formulados de acordo com as características culturais de cada povo.  

                                                                                                                                                         
ao sustentarem a abertura do diálogo no meio de comunidades indígenas, como forma de interação entre as 
culturas (CARDOSO DE OLIVEIRA, 2001, p. 67). 

14 Mércio Pereira Gomes (2009, p. 222) observa que Durkheim dialogava frequentemente com os antropólogos 
quando de seu objeto de pesquisa com os povos indígenas. 
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E é justamente em face dessa dicotomia, que têm surgido posições intermediárias. 

Assim, pode-se dizer que entre as correntes universalista e relativista, encontram-se os mais 

moderados admitindo que determinados padrões dos direitos humanos, de fato, são 

universais15, mesmo porque para a construção de uma sociedade que se pretende justa e 

solidária, a proteção dos direitos humanos há que se constituir como pilar central e 

fundamental e, considerando isso, num âmbito global, há que se atentar para uma conjugação 

de proteção dos direitos humanos (já considerados de forma universal), respeitando-se, 

entretanto, algumas particularidades e valores de tolerância, afastando-se, consequentemente, 

de uma visão puramente ocidental, sem se descurar daqueles valores morais primordiais e 

essenciais. E isto porque há inúmeras práticas culturais ao redor do mundo que são 

consideradas totalmente incompatíveis com os direitos humanos já consolidados. 

Rejeitando, então, essa dicotomia entre o universalismo e o relativismo, deve ser 

citado o sociólogo português Boaventura de Souza Santos ao sustentar a possibilidade de 

primeiro se identificar cada cultura para, depois, a partir de um conjunto de ideias que possam 

se assemelhar àquelas que formam o conceito ocidental (pretendido universal) de direitos 

humanos, chegar-se a uma sociedade justa e cosmopolita. 

Também sustentando uma posição conciliadora entre as duas correntes, deve ser 

citado um importante nome da corrente comunitarista, Michael Walzer16, como será estudado 

em seguida. 

De qualquer forma, a partir das dificuldades encontradas para resolver questões 

dessa natureza e no contexto apresentado neste trabalho, faz-se necessária a sua abordagem 

sob o enfoque das teorias da justiça.  

 
  

3 Teorias da Justiça: considerações pertinentes 
 
 
Considerando o direito como uma realidade universal, entende-se que onde existir 

um grupo de seres humanos, deve existir o direito que surge como expressão e necessidade 

indissociável de uma inevitável convivência. Como bem enfatizou Miguel Reale (2002, p.9-

                                                 
15 Boaventura de Souza Santos (2003, p. 446) menciona que “o sofrimento humano possui uma dimensão 

individual irredutível, pois não são as sociedades que sofrem, mas sim os indivíduos”.  
16 A corrente comunitarista surgiu nos Estados Unidos, na década de 80, e que tem como tese central a 

necessidade de se entender o indivíduo como um membro inserido em uma determinada comunidade, 
influenciado sensivelmente, portanto, pelas raízes históricas e valores culturais desta comunidade (TAVARES, 
2010). 
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10), “é exatamente por ser o direito um fenômeno universal que é ele suscetível de indagação 

filosófica.”  

Já dizia Aristóteles (384-322 a.C) que o homem é um “animal político” (2006, 

p.146), um ser social. A natureza humana, em sua essência, é associativa e, então, via de 

regra, o homem não é uma ilha e não gosta de viver só17. Se assim fosse, não haveria 

necessidade de se regular as condutas humanas, com intervenção do Estado e criação de 

regras jurídicas. E então, à medida que a sociedade vai se estruturando, uma organização 

jurídica faz-se necessária.  

Pode-se dizer que o direito coincide com o homem e, assim, a sociedade não 

sobrevive sem que tenha como base o valor da pessoa humana; e esse conteúdo valorativo 

deve estar acima do direito positivo. Uma maior ou menor valoração do indivíduo vai 

depender de conceitos filosóficos, como os relacionar à vida em sociedade e à proteção do 

indivíduo enquanto valor supremo.   

A partir disso, pode-se afirmar que não há consenso sobre os modelos propostos, sob 

a ótica de serem justos ou não. A justiça invariavelmente se torna um problema a ser estudado 

ou minimamente resolvido onde há conflitos de interesses. Sendo assim, no decorrer dos 

tempos, foram surgindo correntes de pensamentos acerca da tão almejada “justiça”, embora 

seja bem possível que nunca se chegue a uma resposta exata, o que, entretanto, não exime os 

filósofos, juristas ou mesmo os jusfilósofos de questionarem e tentarem encontrar uma 

resposta.  

Nem mesmo o conceito acerca da “justiça” pode ser estático. Com muita 

propriedade, Miguel Reale (2004) afirmou que “cada tempo histórico tem o seu conceito de 

justiça” 18.  

Considerando as particularidades existentes em nosso país, colonizado por Europeus 

que vieram dividir espaço com os povos indígenas e, hoje, com índios ainda vivendo em 

aldeias que conservam quase intacta a sua cultura e outros, até mesmo desconhecidos por seu 

próprio órgão protetor (FUNAI), torna-se um desafio buscar um conceito de justiça que se 

amolde as necessidades e particularidades dos povos indígenas. Sob esse viés e atentando para 

                                                 
17 Em contraposição ao pensamento da “sociedade natural” que surgiu com Aristóteles, estão os contratualistas, 

segundo os quais a sociedade é um “contrato hipotético formado entre homens”, como Hobbes. 
18 Em artigo publicado em 04/12/2004, Miguel Reale enfatizou o seguinte: “Se a justiça, como escrevi em 1953, 

ao redigir a última página de meu curso de Filosofia do Direito, é ‘a constante coordenação racional das 
relações intersubjetivas, para que cada homem possa realizar, livremente seus valores visando atingir a 
plenitude de seu ser pessoal, em sintonia com o da coletividade’, a conclusão implícita dessa antiga afirmação 
é a de que ‘cada tempo histórico tem o seu conceito de justiça’.”  
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situações semelhantes, algumas teorias têm surgido no sentido de fundamentar e conceituar a 

“justiça”, ora defendendo o universalismo, ora o relativismo cultural ou ainda, o pluralismo 

jurídico e o comunitarismo. 

Embora as diferentes concepções a respeito do que se entende por uma “sociedade 

justa” sejam formuladas no campo da filosofia, seja por filósofos liberais, pluralistas ou 

comunitaristas, não pairam dúvidas de que o tema envolvendo o debate acerca da justiça 

adentra a seara do direito, mesmo porque não há como imaginar esse ideal de justiça sem se 

referir às normas constitucionais, sua força normativa e, ao mesmo tempo, a necessidade de 

garantia quanto à efetividade dos direitos fundamentais formulados em nível constitucional. 

Mesmo considerando as teorias propostas e seus defensores, para o tema objeto 

deste trabalho, serão traçadas algumas considerações pontuais acerca das teorias propostas por 

John Rawls e o contraponto de Enrique Dussel e em seguida, a proposição defendida por 

Michael Walzer. Vale dizer que a proposta sustentada por John Rawls é procedimental e 

busca uma conciliação entre a justiça e o pluralismo político das sociedades contemporâneas, 

enquanto que Michael Walzer, embora defenda o pluralismo e a igualdade, tem uma 

perspectiva mais social buscando a compreensão da “cultura” a ser considerada como fonte 

universal a fim de uma concepção de justiça social. 

 

3.1 John Rawls e a Teoria da Justiça  

 

O debate acerca do ideal para se constituir uma sociedade justa envolvendo a sua 

estrutura normativa iniciou-se com o filósofo norte-americano John Rawls (1921-2002) com a 

obra “Uma Teoria da Justiça”, publicada originalmente em 1971, tendo por base a sociedade 

justa idealizada por Platão. Referida obra19 é considerada uma das mais importantes dentre as 

desenvolvidas no século XX e representa grande referência para os defensores do liberalismo 

igualitário, chamados também de contratualistas20. 

                                                 
19 A obra Uma Teoria da Justiça, de John Rawls está estruturada em três partes: teoria, instituições e objetivos.  
20 O objetivo de Rawls era ampliar a noção de contrato social defendida pelos autores contratualistas liberais da 

tradição moderna, Locke, Rousseau e Kant. Nicola Abaggnamo (1998, p. 205) define “contratualismo”: “A 
doutrina que reconhece como origem ou fundamento do Estado (ou em geral, da comunidade civil) uma 
convenção ou estipulação (contrato) entre seus membros. Essa doutrina é bastante antiga, e muito 
provavelmente, os seus primeiros defensores foram os sofistas. Aristóteles atribui a Licofron (discípulo de 
Górgias) a doutrina de que “a lei é pura convenção (syntheke) e garantia dos direitos mútuos”.  
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Para Rawls (2002, p. 3-4), “a justiça é a primeira virtude das instituições sociais, 

como a verdade o é para o pensamento.” E sobre a injustiça, ele ressalta que “a injustiça só é 

tolerável quando é necessário evitar injustiças ainda maiores.”  

Um primeiro ponto a ser considerado, segundo entendimento de Rawls, é a 

igualdade equitativa de oportunidades, considerando haver desigualdades sócioeconômicas 

que seriam resultado de diferenças oriundas de talento ou esforço e, assim, segundo esse 

princípio da diferença, aos mais avantajados deveria ser permitida a obtenção de um 

benefício. Sob este aspecto, dons particulares não podem ser considerados propriedade 

privada daqueles que os possuem, pelo contrário, devem ser tidos como posses sociais.  

Ainda, no contexto defendido por Ralws, os princípios de justiça devem ser exigidos 

para uma ordenação social. Em suas palavras, 

Exige-se um conjunto de princípios para escolher entre várias formas de 
ordenação social que determinam essa divisão de vantagens e para selar um 
acordo sobre as partes distributivas adequadas. Esses princípios são os princípios 
da justiça social: eles fornecem um modo de atribuir direitos e deveres nas 
instituições básicas da sociedade e definem a distribuição apropriada dos 
benefícios e encargos da cooperação social. (2002, p. 5)  

Esses princípios de justiça social, para Rawls, são: 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de 
liberdades básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de 
liberdades para as outras. 
Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo 
que sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro 
dos limites do razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos. 
(2002, p. 64) 

 
 

Então, pelo primeiro princípio da justiça, exige-se que as regras que definem as 

liberdades básicas sejam aplicadas igualmente a todos. Já o segundo princípio consiste em que 

cada pessoa se beneficie das desigualdades permissíveis na estrutura básica. Rawls defende, 

no primeiro caso, um acesso de forma igualitária de toda a sociedade às liberdades públicas e, 

para isso, para que esse princípio seja operativo, as pessoas deveriam ter a mesma 

possibilidade de acesso, tanto de cargos como de decisões. 

A concepção de justiça apresentada por Rawls consiste na “justiça como equidade”, 

ou seja, uma justiça firmada numa posição de perfeita equidade entre os indivíduos, na qual os 

objetivos centrais devem corresponder a uma concepção visando a uma democracia 

constitucional.  
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Rawls também defende um mecanismo que ele denomina de “véu da ignorância”, 

que deveria servir para evitar que determinadas circunstâncias de caráter social acabassem por 

distorcer os resultados distributivos, a justiça equitativa por ele defendida. Então, por meio 

desse “véu da ignorância”, os autores da escolha seriam ocultados, ou seja, na “posição 

original”, do lugar que ocupam na sociedade, obtendo-se a necessária imparcialidade. E então, 

o recurso utilizado seria o de representação, baseado numa posição original que celebra um 

“acordo hipotético”. De acordo com Rawls: 

Em primeiro lugar, ninguém sabe qual é o seu lugar na sociedade, a sua posição 
de classe ou seu status social; além disso, ninguém conhece a sua sorte na 
distribuição de dotes naturais e habilidades, sua inteligência e força, e assim por 
diante. Também ninguém conhece a sua concepção do bem, as particularidades de 
seu plano de vida racional, e nem mesmo os traços característicos de sua 
psicologia, como por exemplo a sua aversão ao risco ou sua tendência ao 
otimismo ou ao pessimismo. Mais ainda, admito que as partes não conhecem as 
circunstâncias particulares de sua própria sociedade. (2002, 147) 

Os indivíduos, assim definidos teoricamente em sua posição original são capazes de 

um maior senso de justiça e, sendo esse fato de seu conhecimento, garante a integridade do 

acordo feito na posição original. 

Contudo, o “véu da ignorância” não é absoluto: 

[...] considera-se como um dado que elas conhecem os fatos genéricos sobre a 
sociedade humana. Elas entendem as relações políticas e os princípios da teoria 
econômica; conhecem a base da organização social e as leis que regem a 
psicologia humana. De fato, presume-se que as partes conhecem quaisquer fatos 
genéricos que afetem a escolha dos princípios da justiça. Não há limites para 
informação genérica [...] (2002, 148) 

Comentando essa passagem da obra de Rawls, ROSSO e ALVES observam que 

O motivo dessa abstração tão radical é óbvio: se os indivíduos conhecerem, de 
plano, suas condições na sociedade, certamente hão de defender seus próprios 
interesses pessoais, que variam conforme suas próprias características. (2007, p. 
77) 

 Gisele Cittadino, em seu texto “John Rawls: Imparcialidade e Monólogo” (2004), 

ao referir-se sobre a ideia de racionalidade na posição original defendida por Rawls, diz o 

seguinte: 

Esta autonomia racional, artificial, permite que as partes, na posição original, 
definam uma concepção política de justiça que possa ser aceita, em uma 
sociedade democrática, por cidadãos livres e iguais, mas que estão comprometidos 
com diferentes doutrinas compreensivas razoáveis. Em outras palavras, princípios 
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de justiça que especificam os termos justos de cooperação social, frente ao “fato 
do pluralismo”, não podem ser definidos por partes portadoras de autonomia 
política plena. Daí a necessidade do véu da ignorância que, privando as partes da 
razão prática ao separá-las de suas próprias personalidades, das contingências 
históricas e de suas concepções acerca da vida digna, se constitui na primeira e 
provavelmente na mais fundamental garantia da imparcialidade da concepção 
política de justiça. (2004, p. 100-101) 

E ela prossegue: 

Entretanto, apesar das restrições impostas pelo véu da ignorância, Rawls deixa 
claro que as partes estão obrigadas a levar em conta o fato de que os cidadãos que 
elas representam são plenamente autônomos, inclusive no sentido de que estão 
dispostos a respeitar os interesses dos demais cidadãos e não apenas os seus 
próprios. (2004, p. 101) 

No que toca, especialmente, ao objeto do presente trabalho, o conceito de justiça na 

ótica de John Rawls não poderia ser aplicado, ainda mais sob o viés do “véu da ignorância”, 

mesmo porque aos índios foi conferido o direito “diferença”; assim, se os índios fossem 

ocultados na sua posição original, fatalmente correriam o risco de não serem considerados em 

suas diferenças culturais. De todo modo, seria impossível estabelecer-se um critério único de 

justiça para regular toda a sociedade, considerando-se não somente as diversas classes sociais, 

como também a diversidade cultural. A neutralidade, portanto, não seria suficiente para 

garantir que a justiça fosse alcançada. 

 

3.2 Enrique Dussel, a Ética e a Filosofia da Libertação 

Em contraponto à Teoria da Justiça proposta por John Ralws, passa-se à análise da 

proposta formulada pelo filósofo argentino Enrique Dussel, que em suas obras21 enfoca o 

“outro” (vitimizado) como peça chave para uma perspectiva ética transformadora. Esse 

“outro” pode ser tanto o operário, o índio, o escravo, como também a mulher, o negro, enfim, 

o que interessa para a filosofia dusseliana é o “outro” considerado a partir de situações limites 

ou periféricas. 

Sobre a Filosofia da Libertação, Dussel assim define: 

                                                 
21 Dentre as principais, traduzidas no Brasil, devem ser citadas: Filosofia da Libertação: Crítica à Ideologia da 

Exclusão. São Paulo: Paulus. 2ª. edição, 1995; Teologia da Libertação - Um panorama do seu 
desenvolvimento. Petrópolis: Vozes, 1999; Ética da Libertação - Na idade de globalização e da exclusão. 
Petrópolis: Vozes. 2ª. edição, 2002. 
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Sem querer me arrogar o direito de representar um movimento amplo, a Filosofia 
da Libertação, que eu ponho em prática desde 1969, toma como ponto de partida 
uma realidade regional própria: a pobreza crescente da maioria da população 
latino-americana; a vigência de um capitalismo dependente, que transfere valores 
para o capitalismo central; a tomada de consciência da impossibilidade de uma 
filosofia autônoma dentro dessas circunstâncias; a existência de tipos de opressão, 
mas uma filosofia da “libertação” (em forma de ação, em forma de práxis, cujo 
ponto de partida é a opressão e cuja meta a atingir é a libertação, já indicada, por 
exemplo, no machismo ancestral enquanto opressão da mulher etc). (1995, p. 45-
46) 

E então, o ponto de partida do discurso filosófico de Dussel está no princípio da 

alteridade, a realidade latino-americana (os oprimidos e os excluídos), e a sua posição de 

dominação cultural pelo mundo ocidental. A preocupação central apresentada por Dussel é o 

choque entre os mundos europeu e o ameríndio e a consequente dominação de um sobre o 

outro, e isto porque o povo europeu e seu discurso filosoficamente universal acaba por 

dominar o restante da civilização, principalmente os países colonizados, os que se encontram 

em situações periféricas, à margem da sociedade (DUSSEL, 2000, p. 51-53). E é justamente 

nessa periferia que se encontra a América Latina.  

A dominação traz como consequência diversas formas de violência contra o “outro” 

(dominado), o qual Dussel (1995, p. 48) define como sendo aquele “que está fora e distante 

dos horizontes desse mundo de hegemonias”. Dussel ressalta que 

São exatamente situações-limites que interessam à Filosofia da Libertação (as 
guerras, as revoluções, os processos de libertação das mulheres, das raças 
oprimidas, das culturas populares, bem como dessas maiorias que se encontram 
em situações de não-direito, dessa Periferia ou mundo colonial que, por definição, 
se acha subjugado por uma estrutura de opressão etc.). O princípio ‘Liberte hic et 
nunc o oprimido!’, ou: ‘Faça com que o atingido/excluído também participe! 
exige a realização de um procedimento, mas não uma ‘aplicação’ propriamente 
dita do transcendental ao empírico. (DUSSEL, 1995, p. 117) 

A proposta da Filosofia da Libertação, basicamente, é romper com uma ordem posta 

ou imposta pelo mundo ocidental que acaba por desconsiderar as pessoas excluídas (o outro 

vitimizado) criando uma nova forma de inclusão. Para tanto, esse “outro” deve desempenhar 

um papel de relevância para se estabelecer o processo de “libertação”, que somente ocorrerá a 

partir do momento em que esses excluídos sejam considerados e tratados como “pessoa”. O 

rompimento da ordem posta e ditada pelo mundo ocidental (modelo eurocêntrico) e até 

mesmo pelos Estados Unidos deve se constituir na premissa para a “libertação”. Não se 

podem simplesmente acatar os conceitos filosóficos ou normas impostas pelos ditos 

“dominadores” que não vivem a realidade dos países periféricos.  
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E é justamente aí que Dussel se contrapõe à Teoria da Justiça formulada por Jonh 

Rawls, o qual tem como ponto de partida a institucionalidade norte-americana. Assim, a 

necessidade da ruptura defendida por Dussel está fundamentada no fato de que o estudo do 

homem e de sua cultura, especialmente da Modernidade, não pode ser feito exclusivamente 

por filósofos ou cientistas europeus ou norte-americanos, visto que esses estudos não 

serviriam para a realidade do “outro”, que se encontra tanto na América Latina, como também 

na África ou na Ásia, onde se concentram as grandes massas. 

O filósofo tcheco Ondrêj Lánsky ao traçar um paralelo entre as formulações 

propostas por John Rawls e Enrique Dussel, apresenta algumas comparações:  

Comparação entre as teorias de Rawls e Dussel: enquanto a teoria de Rawls seja, 
talvez, um circuito que afirma instituições sociais existentes e restrinja a luta 
política para a concorrência dos partidos políticos em dado momento, a filosofia 
de Dussel demanda recusa radical do presente despacho. Em seguida, abre um 
espaço para a nova concepção de política. Não insiste na definição liberal de 
comunidade política, que é formal e estruturalmente não autênticos. Em suma, 
enquanto a teoria de Ralws provavelmente leve à “deethization” da moral, da 
justiça e da política, Dussel, ao contrário, traz tentativas para a “reethization” 
dessas esferas. Isso significa, a meu ver, que a filosofia da libertação de Dussel 
representa boa base para a formulação adequada da comunidade política e da ação 
de hoje. (LANSKY, 2010, tradução nossa22)  

Embora considerada por muitos como uma boa base para formulação adequada para 

a sociedade na realidade latino-americana, o modelo de libertação proposto por Dussel 

também não é perfeito. Quando se depara com o princípio da dignidade da pessoa humana e 

seus conceitos tidos como universais, surgem algumas questões, como o objeto da pesquisa 

aqui proposta. Isto porque a dignidade de determinados grupos de pessoas – os índios, por 

exemplo23, muitas vezes, é desconhecida do próprio grupo; eles sequer têm noção de que seus 

direitos estão sendo violados. Não basta reconhecê-los ou tratá-los como “outros”; num 

                                                 
22 Comparison of the Dussel´s and Rawls´ theories: whereas Rawls´ theory is perhaps a circuit which affirms 

existing social institutions and restricts political struggle to competition of the political parties in the given 
frame, the Dussel´s philosophy demands radical refusal of this order. It then opens up a space for new 
conception of the political. It does not insist on the liberal definition of political community, which is formal 
and structurally non-authentic. In short, whereas Rawls´ theory probably leads to deethization of the moral, 
justice and politics, Dussel contrary tries for reethization of these spheres. That means, according to me, that 
Dussel´s philosophy of liberation represents very good basis for adequate formulation of political community 
and action today. (LANSKY, 2010. Disponível em: <www.inter-disciplinary.net/wp-
content/uploads/2010/.../olanskypaperm.pdf>.Acesso em 09 de março 2011) 

23 Considerados “outros” segundo o modelo ora analisado. 
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processo de libertação, faz-se necessário que estes (também considerados “dominados”), se 

reconheçam nesta condição e aceitem a necessidade de serem libertos24. 

Mércia Miranda Vasconcellos, ao refletir criticamente a respeito da “ética da 

libertação”, faz o seguinte alerta: 

É necessário libertar, salientando que libertar não é somente quebrar cadeias, mas 
possibilitar positivamente o desenvolver da vida humana ao exigir que as 
instituições e o sistema abram novos horizontes transcendentes à mera reprodução 
como repetição do “mesmo”, causadora da exclusão das vítimas. Libertar não se 
trata somente de lutar contra a opressão, mas de construir novas instituições, 
novas diretrizes. (2010, p. 133) 

É certo que a proposta de Dussel se contrapõe à visão universal dos direitos 

humanos e, assim, o projeto de libertação surge a partir de uma visão de caráter mais relativo, 

considerando-se as diferenças culturais dos povos, especificamente os latino-americanos. 

 

3.3 Michel Walzer, as Esferas da Justiça e os conceitos de moralidade máxima e mínima 

 

Procurando conciliar as teorias universalista e relativista, está a corrente de 

pensamento defendida por Michael Walzer (1906-1981), importante nome da corrente 

comunitarista25, desenvolvida no final do século passado, caracterizada por não se acreditar na 

possibilidade de existência de princípios imparciais e universais ou na existência de 

indivíduos em abstrato, isto é, sem raízes, já que todos têm em si algum tipo de influência 

histórica e cultural. Dessa forma, de acordo com a perspectiva comunitarista, a concepção de 

justiça deve estar enraizada nos valores culturais de cada sociedade, bem como a definição 

que os mesmos têm acerca de bem.   

Os fundamentos da teoria da justiça defendida por Walzer estão na igualdade e a 

consequente autonomia distributiva. No livro “Esferas da Justiça: uma defesa do pluralismo e 

da igualdade” (2003), o autor parte da premissa de que há várias categorias de bens, sendo 

que estas constituem esferas determinadas, específicas, com princípios próprios de 

distribuição e é no interior dessas esferas que os indivíduos e seus grupos definem os 

                                                 
24 Antônio Carlos Wolkmer (1997), contrariando a forma “monista jurídica” idealizada e de certa forma imposta 

pelo Ocidente, defende o “pluralismo jurídico”, fundamentando-se nas diversas realidades culturais e históricas 
que se legitima, portanto, nas necessidades humanas geradas pela diversidade. Então, o pluralismo jurídico 
surge como proposta alternativa para uma solução da crise jurídica, sugerindo-se um novo paradigma como 
forma de se olhar o direito.  

25 Michel Walzer segue a linha de pensamento também defendida por Charles Taylor. 

5544



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

significados dos bens e como os mesmos deverão ser distribuídos, e isso por meio de um 

processo deliberativo.  

Diante dessa concepção, discutir a justiça como uma igualdade simples não é 

suficiente, tornando-se necessária uma discussão mais aprofundada recorrendo-se ao termo 

igualdade complexa. As esferas a serem consideradas no intuito de se buscar a igualdade, 

como pressuposto da justiça, são diversas: segurança e bem estar social, dinheiro e 

mercadorias, cargos públicos, trabalho, lazer, educação, parentesco e amor, graça divina, 

reconhecimento, poder político e tirania das sociedades justas. (WALZER, 2003) 

De acordo com Walzer, há que se atentar para o particularismo histórico e social de 

cada indivíduo, pois existe uma diversidade de visões e entendimentos acerca dos bens sociais 

e, fatalmente, a concepção do “justo”, sendo imprescindível estudar esses bens assim como a 

sua distribuição, levando-se em conta tempo e lugar. Dessa forma, qualquer conclusão sobre 

“justo” ou “injusto” deve ser precedida da busca do significado que o bem social estudado 

possui, e o processo distributivo não poderá ser independente. (2003, p. 2-20) 

Sob esse aspecto, o posicionamento de Walzer se afasta de Rawls, na medida em que 

não se admite um contrato hipotético ou ideal, com homens e mulheres em sua situação 

original, sem qualquer conhecimento particular acerca de sua posição social. Para Walzer, em 

uma sociedade como a nossa, repleta de particularismo históricos, não existe um único 

caminho, uma fórmula única a ser aplicada universalmente e é exatamente com relação ao 

ponto de vista moral mínimo que Walzer se distancia de Rawls. (CITTADINO, 2004, p. 128) 

Para os adeptos da corrente do pensamento comunitarista, então, seria impossível se 

escolher princípios de justiça desconsiderando as raízes históricas e culturais de cada 

indivíduo. E é justamente fundamentado nesse conceito que Michel Walzer formula uma 

teoria, propondo a conciliação entre o universalismo e o relativismo, que recebe o nome de 

Thick and Thin. 

De acordo com CAVALIERE, no livro Thick and Thin, Walzer expõe um conceito 

de relatividade da justiça, atrelado a uma ideia de diferença e autonomia cultural e, ao mesmo 

tempo, procura conciliar essas diferenças com ideias do universalismo. Para o autor, isso seria 

possível porque os argumentos morais (justiça) têm um significado mínimo e outro máximo, 

isto é, uma explicação fina ou delgada (thin) e uma explicação densa (thick), que seriam 

aplicáveis a diferentes conceitos para atender variados propósitos.  
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Ao defender seus argumentos morais, portanto, Walzer parte da premissa de que 

existem dois tipos de argumentos: o primeiro mais denso (thick) representa aqueles valores de 

indivíduos que compartilham história e cultura comuns, e então esta moralidade máxima tem 

cunho mais particularista; o segundo mais delgado ou fino (thin) seriam aqueles valores 

compartilhados por todos os seres humanos e, assim, a moralidade mínima teria uma validade 

universal na medida em que compartilhados independentemente do meio ou cultura desses 

indivíduos26.  

Discorrendo acerca das propostas de justiça formuladas por Rawls e Walzer, Carlos 

Bolonha conclui o seguinte: 

[...] tanto Rawls quanto Walzer procuram estabelecer metodologias distintas para 
o trato da questão da Justiça. Por um lado, Rawls aplica um critério analítico-
contratual em que é enfocado, em particular, uma propositura formalista e 
procedimental. A sua teoria nos remete aos parâmetros racionais-práticos na 
exigência de expectativas razoáveis de conduta humana: é sempre esperado o 
dever ser do agente rawlsiano. Por outro lado, Walzer, sob uma perspectiva bem 
mais realista e nada procedimentalista, recorre a uma investigação sociocultural 
para a sua proposta teórica. [...] (2005, p. 113-114) 

Evidente que as formulações propostas por Michael Walzer devem ser muito bem 

analisadas ao se considerar as sociedades multiculturais, como a nossa, embora também de 

difícil aplicação. Em tempos em que se vê a padronização cultural em total detrimento de 

algumas culturas, a defesa desses valores culturais afigura-se de extrema importância com a 

apreciação de teorias como as que aqui breve se explanou, devendo sempre ser ressaltada a 

necessidade de se respeitar a diversidade e os traços culturais de cada sociedade sem, contudo, 

correr o risco de uma relativização extremada, a ponto de desconsiderar os direitos humanos 

já elevados à categoria de universais.  

 

4 Entre o multiculturalismo e o interculturalismo  

 

                                                 
26 Felippe Cavaliere Tavares observa que para Walzer, “estes princípios e regras que formam a moralidade 

mínima não são fundacionais, ou seja, não é a partir deles que se constrói uma moralidade máxima. Muito pelo 
contrário, é a partir da moralidade máxima que se constrói a moralidade mínima. A moralidade máxima, de 
fato, precede a mínima. É a partir dos valores e características particulares e históricas de cada comunidade que 
se poderá chegar a estes princípios universais que formam a moralidade mínima. Isto significa que não há 
princípios universais de justiça que possam ser aplicados a uma determinada comunidade, ignorando sua 
moralidade máxima, ou seja, seus valores e princípios históricos e particulares.“ (Trabalho publicado nos Anais 
do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza - CE nos dias 09, 10, 11 e 12 de Junho de 
2010, p. 4899, disponível em: <http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3329.pdf>. Acesso 
em 11 de março 2011. 
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Como já mencionado no presente trabalho, sabe-se que os direitos humanos, na 

prática, carecem de efetividade e, portanto, a pretensa universalidade encontra uma base bem 

fundamentada apenas na teoria.  

Christoph Eberhard (2004, p. 160), como citado, adverte que “A lacuna entre a 

teoria e a retórica dos direitos humanos e as realidades concretas ainda precisa ser 

preenchida”.  

O Brasil é reconhecidamente um país multicultural27, onde convivem não só várias 

culturas, mas também várias etnias, devendo ser observado que existência e coexistência dos 

povos indígenas é a prova do multiculturalismo28 em nosso país. Então, pode-se dizer que, em 

sociedades multiculturais, esta lacuna está presente de forma latente, justificando-se a análise 

daqueles valores morais mínimos29, encontrados em todas as sociedades. Então, surge a noção 

de interculturalismo, a partir da necessidade de interação entre as diversas culturas, desde que 

fundamentada no respeito à diversidade com vistas ao enriquecimento mútuo. No 

interculturalismo, portanto, não se justifica apenas o reconhecimento da diversidade cultural 

em si mesma (multiculturalismo), mas tem-se como premissa o respeito às outras culturas, 

que deve ser exteriorizado e marcado pelo direito à diferença30. A partir desse 

reconhecimento, deve ser promovido o diálogo entre as culturas, seja visando a troca de 

saberes, seja para permitir aos índios o conhecimento do que se passa a sua volta, inclusive, se 

necessário, com a presença de antropólogo para facilitação desse diálogo31.  

                                                 
27 Por multiculturalismo ou pluralismo cultural, pode-se entender o termo que descreve a existência de muitas 

culturas numa determinada localidade, ainda que separadas geograficamente. Como exemplo de países 
multiculturais, além do Brasil, podem ser citados: Estados Unidos, Austrália, Canadá, países da América 
Latina, entre outros. 

28 Como observa Simone Rodrigues Pinto: “O multiculturalismo constitucional foi-se difundindo na América 
Latina a partir das Constituições da Guatemala (1986) e da Nicarágua (1987). Desde então, outros países 
criaram suas próprias variações do reconhecimento dos direitos indígenas, levando em consideração tensões 
internas e forças antagônicas que transformaram as Constituições latino-americanas em construções legais 
complexas. Argentina, Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guatemala, México, Nicarágua, Panamá, Paraguai, 
Peru e Venezuela possuem Constituições que representam avanços significativos. Todas de alguma forma 
aceitam e protegem a identidade étnica de suas minorias e quase todas reconhecem a precedência dos povos 
indígenas em relação ao estabelecimento do Estado”. (In: Revista Sociologia Jurídica. Disponível em: 
<http://www.sociologiajuridica.net.br/numero-6/253>. Acesso em 14 de março 2011.  

29 Como demonstrado no item anterior e sustentado por M. Walzer. 
30 De certa forma, a CF já traz essa ideia, esse direito ao reconhecimento como premissa para a necessária 

interação ou interculturalismo no art. 231, onde consta: “São reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens”. 

31 O Projeto de Lei do Senado nº. 156/2009 sobre a reforma do Código de Processo Penal, com redação final 
aprovada em 08/12/2010, em seu art. 71, dispõe que: “No interrogatório do índio, o juiz, se necessário, 
solicitará a colaboração de antropólogo com conhecimento da cultura da comunidade a que pertence o 
interrogando ou de representante do órgão indigenista federal, para servir de intérprete e prestar 
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Justifica-se o diálogo intercultural e a não aceitação de um relativismo cultural 

radical, como também não se admite da mesma forma o universalismo exacerbado e porque 

não dizer ultrapassado. Isto porque, de certo modo, a relativização é capaz de evitar a 

diferença, porém, se o direito à mudança não for respeitado, “o direito à diferença é então 

transformado em obrigação de diferença.” (CUCHE, 2002, p. 241). Não há uma cultura 

totalmente dependente ou autônoma; as sociedades são interdependentes e isso faz parte de 

uma dinâmica cultural que decorre do contato entre elas. Esse encontro intercultural pode ser 

muito positivo, na medida em que uma cultura respeite a outra, com suas diferenças e sem 

imposições. Aliás, com muita propriedade, Raimundo Panikkar observa que 

Povo nenhum, não importa o quão moderno ou tradicional, tem o monopólio da 
verdade! Povo nenhum, não importa o quão civilizado ou natural (seja ele 
ocidental, oriental, africano, indiano) pode, por si só, definir a natureza da vida 
adequada ao conjunto da humanidade. (2004, p. 205) 

O filósofo espanhol Raimundo Panikkar (2004, p. 216-238), embora entenda que o 

“diálogo dialógico” seja algo inevitável para se construir uma civilização mais humana, 

defende um relativismo mais radical, partindo da argumentação de que o conceito dos direitos 

humanos não é universal, mas ocidental.  

Por seu turno, o sociólogo português Boaventura de Souza Santos, ao identificar as 

premissas de transformação da conceitualização e a prática dos direitos humanos de um 

localismo globalizado em um projeto cosmopolita, traz como primeira premissa a ‘superação 

de debate sobre universalismo e relativismo cultural’, e diz que 

Todas as culturas são relativas, mas o relativismo cultural, como posição 
filosófica, é incorreto. Todas as culturas aspiram a preocupações e valores válidos 
independentemente do contexto da sua enunciação, mas o universalismo cultural, 
como posição filosófica, é incorreto. (2003, p. 441) 

E, então, propõe: 

Contra o universalismo, há que propor diálogos interculturais sobre preocupações 
isomórficas, isto é, sobre preocupações convergentes ainda que expressas em 
linguagens distintas e a partir de universos culturais diferentes. (2003, p. 441) 

Evidentemente que não se admite a invasão ou sobreposição de uma cultura sobre a 

outra, mas uma proposição de diálogos interculturais, como forma de se promover a 

efetivação da garantia dos direitos humanos, além dos direitos sociais. Deve ser buscada a 
                                                                                                                                                         

esclarecimentos que possam melhor contextualizar e facilitar a compreensão das respostas.” (Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=85509&tp=1>. Acesso em 19 de março 2011) 
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convalidação dos direitos conquistados e, partindo-se da premissa do direito fundamental à 

liberdade, reconhecer o direito dos povos de dialogarem entre si, como forma de avaliar suas 

dificuldades e possibilidades de encontrar soluções. 

Quanto ao diálogo intercultural, Boaventura explica que “a troca não é apenas entre 

diferentes saberes, mas também de diferentes culturas” e ressalta que 

[...]. Partindo do pressuposto de que não é uma tarefa impossível, proponho, para 
levar a cabo, uma ‘hermenêutica diatópica’, um procedimento hermenêutico que 
julgo adequado para nos guiar nas dificuldades a enfrentar, ainda que não 
necessariamente para superá-las inteiramente. Na área dos direitos humanos e da 
dignidade humana, a mobilização pessoal e social para as possibilidades e 
exigências emancipatórias que eles contêm só será concretizável na medida em 
que tais possibilidades e exigências forem apropriadas e absorvidas pelo contexto 
cultural local. [...] (2003, p. 443-444) 

Então, a proposição do diálogo intercultural faz-se possível quando se entende que a 

luta pela conquista e efetivação dos direitos humanos não pode ser um mero exercício 

intelectual, mas também uma prática, uma entrega moral, como enfatiza Boaventura, 

[...].Tal entrega só é possível a partir da identificação profunda com postulados 
culturais inscritos na personalidade e nas formas básicas de socialização. Por esta 
razão, a luta pelos direitos humanos ou pela dignidade humana nunca será eficaz 
se for baseada em canibalização ou mimetismo cultural. Daí a necessidade do 
diálogo intercultural e da hermenêutica diatópica. (2003, p. 444) 

Para explicar essa ‘hermenêutica diatópica’32 Boaventura, ao emprestar o termo 

inicialmente utilizado por Panikkar, diz que  

[...] baseia-se na idéia de que os ‘topoi’ de uma dada cultura, por mais fortes que 
sejam, são tão incompletos quanto a própria cultura a que pertencem. [...] O 
objetivo da hermenêutica diatópica não é, porém, atingir a completude – um 
objetivo inatingível -, mas pelo contrário, ampliar ao máximo a consciência de 
incompletude mútua por intermédio de um diálogo que se desenrola, por assim 
dizer, com um pé em uma cultura e outro em outra. (2003, p. 444) 

Boaventura (2003, p. 447) ainda nos traz que “O reconhecimento de incompletudes 

mútuas é condição ‘sine qua non’ de um diálogo intercultural.” Sob esse viés, então, para que 

uma cultura possa dialogar com outra, ou para que esse diálogo seja realmente produtivo, 

                                                 
32 “Hermenêutica diatópica”, no contexto pesquisado por Boaventura, seria um procedimento de interpretação 

julgado como adequado para direcionar o estudo das culturas em meio a dificuldades. Esse procedimento de 
interpretação é fundamentado na ideia de que cada cultura tem “lugares comuns” (topoi) ou pontos que, por 
mais fortes que possam ser considerados, ainda são incompletos, e que essa “incompletude” é percebida mais 
facilmente de fora para dentro. Sendo assim, deve-se buscar ampliar o conceito de “incompletudes” das 
culturas, como forma de possibilitar o diálogo. Os “topoi”, por sua vez, seriam aqueles lugares comuns que as 
pessoas usam como ponto de partida para uma argumentação, ou seja, premissas de argumentação. 
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deve primeiramente se reconhecer que não é completa, sempre haverá algo a se acrescentar, o 

aprendizado é constante. 

Ao considerar os povos indígenas, objeto primordial do presente trabalho, haveria 

necessidade de se analisar a cultura em particular de cada uma das comunidades e, na medida 

do possível, fazer um cotejo com o topoi dos direitos humanos, levando-se em consideração 

que cada tribo pode ter uma concepção diferente a respeito da “dignidade humana”, de “vida 

humana”.  

Ao tratar do tema e depois de considerar os povos indígenas das Américas também 

como alvo de sua teoria, Boaventura ainda propõe o seguinte, 

O dilema da completude cultural pode ser assim formulado: se uma cultura se 
considera inabalavelmente completa não tem nenhum interesse em envolver-se 
em diálogos interculturais; se, pelo contrário, admite, como hipótese, a 
incompletude que outras culturas lhe atribuem e aceita o diálogo, perde a 
confiança cultural, torna-se vulnerável e corre o risco de ser objeto de conquista. 
Por definição, não há saídas fáceis para este dilema, mas também não penso que 
ele seja insuperável. Tendo em mente que o fechamento cultural é uma estratégia 
autodestrutiva, não vejo outra saída senão elevar as exigências do diálogo 
intercultural até um nível suficientemente alto para minimizar a possibilidade de 
conquista cultural, mas não tão alto que destrua a própria possibilidade de diálogo 
(caso em que se reverteria ao fechamento cultural e, a partir dele, à conquista 
cultural). (2003, p. 454) 

Analisando o tema, seja sob a ótica da “integração” ou da “interação” dos povos 

indígenas, não se pode admitir que os índios fiquem à margem dessa troca de saberes ou 

‘diálogos interculturais’.  Christoph Eberhard, a respeito do tema, salienta que 

A questão não é desconstruir a abordagem ocidental refutando sua universalidade, 
mas sim enriquecê-la por meio de perspectivas culturais diferentes, com vistas a 
alcançar progressivamente rumo a uma práxis intercultural dos direitos humanos e 
abrir novos horizontes para uma ‘boa vida’ para todas as pessoas. (2004, p. 161) 

Pode-se dizer, assim, que o diálogo entre as culturas e seu desenvolvimento no plano 

dos direitos humanos surge como proposta alternativa, porém, “não pode ser interpretado 

como postura completamente relativista” (EBERHARD, 2004, p. 161). Por outro lado, não 

pode ser encarado de acordo com a posição universalista, na qual o “diálogo” não está 

presente, mas somente um “monólogo”. Como bem ressaltado por PANIKAR “o diálogo é, 

antes de tudo, um ‘duólogo’.” (apud EBERHARD, 2004, p. 164). Dessa forma, é por meio do 

diálogo que poderá haver a troca de saberes e, com isso, o enriquecimento das culturas. 

Eberhard ainda explica que 
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Ao negarmos a voz de outros, ficamos impossibilitados de aprender com eles, ao 
mesmo tempo em que não podemos fecundá-los. Compartilhar, o que inclui dar e 
receber, só é possível com o reconhecimento do outro. Sem reconhecimento, não 
há compartilhamento, não se pode alcançar o consenso nem construir um futuro 
comum. (2004, p. 164-165) 

É a partir de então, que Eberhard diz escolher 

o caminho do pluralismo ‘saudável’, que acarreta uma mudança paradigmática 
fundamental no pensamento sobre os direitos humanos” o qual se baseia “no 
diálogo mútuo que permite que descubramos respectivamente aos outros e a nós 
mesmos, e que descubramos o passado e presente de ambos, construindo juntos 
um futuro melhor. (2004, p. 166-167) 

Somente a partir de um entendimento acerca do multiculturalismo, que caminha para 

uma direção interculturalista, com o devido reconhecimento e respeito às diversidades 

culturais, com a consequente realização de “diálogos interculturais” como forma de 

compartilhamento entre as culturas, é que se poderá vislumbrar a construção de um futuro 

melhor, principalmente, se consideradas as particularidades culturais que envolvem os povos 

indígenas. 

 

5 Considerações finais 

A Constituição Federal de 1988 trouxe um novo paradigma para a política 

indigenista – a política da interação – com respeito às diferenças culturais (art. 231, CF). Essa 

nova visão da política indigenista também tem sido a marca dos instrumentos internacionais 

aplicáveis aos povos indígenas, como a Convenção 169 da OIT, a Agenda 21 da ONU e, por 

último, a Declaração das Nações Unidas sobre os Povos Indígenas, de 2007. Por outro lado, a 

garantia de que os povos indígenas devem desfrutar a plenitude dos direitos humanos, 

também encontra-se expressamente prevista nos referidos instrumentos internacionais. 

A par dos direitos conquistados (inclusive, internacionalmente) já em meio a essa 

política de interação, no plano fático, ainda existe um grande abismo entre a positivação e a 

efetivação. Aliás, esse é um ponto negativo em países marcados por desigualdades sociais, 

especialmente em países multiétnicos e pluriculturais como o Brasil. Sob outro viés, tem-se 

que os direitos conquistados não podem ser obtidos a qualquer custo, especialmente no que 

toca às diferenças culturais, devendo-se atentar para os demais princípios e garantias 

constitucionais previstos, especialmente aqueles considerados universais. Isto porque há 

direitos que devem ser minimamente garantidos, até mesmo como forma de sobrevivência dos 
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povos que por tanto tempo foram subjugados e completamente desassistidos, sem, contudo, 

estereotipá-los sob o argumento de um relativismo extremo.  

A proposição, então, foi colocada diante de algumas das concepções acerca da 

justiça, pois como promover justiça (com igualdade na alteridade) em uma sociedade em que 

convivem várias culturas, sem desrespeitá-las? Como essa justiça poderá responder a todos os 

indivíduos que possuem experiências diferentes e onde a desigualdade é latente? 

Diante dessas premissas, alguns referenciais teóricos filosóficos foram buscados, 

pois não se trata, simplesmente, de defender o universalismo dos direitos humanos ou mesmo 

o relativismo das culturas, de forma exacerbada. Essa dicotomia deve ser superada. 

Demonstrou-se, assim, que a posição sustentada por Michel Walzer, aliada às formulações 

defendidas por Boaventura de Souza Santos, amolda-se ao tema proposto, na medida em que, 

ao mesmo tempo em que é exigido um respeito pelas diferenças culturais dos povos, não se 

pode correr o risco de chegar ao extremo de serem desconsiderados os valores mínimos, de 

validade universal. E então, a busca pelo diálogo intercultural, torna-se uma forma de 

viabilizar a construção de melhorias e crescimento entre as culturas, até mesmo daquelas que 

se consideram superiores. Evidentemente que para isso, nenhuma cultura pode se ver como 

completa ou superior à outra, mas deve se manter sempre em posição de igualdade para 

possibilitar um constante aprendizado. Para que haja crescimento, as culturas necessitam se 

manter abertas, reconhecendo suas “incompletudes”.  
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OS DIREITOS HUMANOS SOB A ÓTICA DA GLOBALIZAÇÃO 

 

HUMAN RIGHTS IN LIGHT OF GLOBALIZATION 

 

José Albenes Bezerra Júnior 

 

  

RESUMO 

O presente artigo traz uma abordagem acerca dos direitos humanos sob a ótica da 

globalização. Mostra a globalização como conceito amplamente utilizado para expressar, 

traduzir e descrever um vasto e complexo conjunto de processos interligados. Analisa a 

globalização como um desafio significativo para exercício da soberania dos Estados no 

contexto internacional. Enfoca um novo padrão cultural que não suprime os modelos culturais 

locais ou particulares, mas remodela suas formas de estar no mundo, adaptando-as ao tempo 

da globalização. Realça a questão do diálogo entre as culturas, objetivando a formação de 

novos horizontes e predispondo o homem a olhar e escutar os outros, alterando suas 

concepções sobre o mundo, o que é condição indispensável para a coexistência pacífica. 

Revela que as diferenças culturais e o diálogo intercultural devem proteger e respeitar um 

padrão mínimo de moralidade jurídica que a sociedade contemporânea já conquistou e que já 

está presente nos direitos humanos como exigência recíproca entre os homens. 

PALAVRAS-CHAVE: GLOBALIZAÇÃO; SOBERANIA; CULTURA; DIREITOS 

HUMANOS. 

 

ABSTRACT 
This article presents an approach on human rights from the perspective of globalization. Show 

globalization as a concept widely used to express, translate and describe a vast and complex 

set of interrelated processes. Examines globalization as a significant challenge to the exercise 

of state sovereignty in the international context. Focuses on a new cultural pattern that does 

not suppress the local or particular cultural models, but remodeling their ways of being in the 

world, adapting them to the time of globalization. Highlights the issue of dialogue between 

cultures, aiming at the formation of new horizons and predisposing a man to look and listen to 

others, changing their assumptions about the world, which is essential for peaceful 

coexistence. Reveals that cultural differences and intercultural dialogue must protect and 

respect a legal minimum standard of morality that contemporary society has already won and 

is already present in the human rights as men need each other. 

KEYWORDS: GLOBALIZATION; SOVEREIGNTY; CULTURE; HUMAN RIGHTS. 

 

 

1.     1. CONCEITO E COMPLEXIDADE DA GLOBALIZAÇÃO 

 Não há quem, pelo menos de forma 

indireta, não tenha ouvido falar desse tão argumentado e controverso fenômeno geopolítico, 

econômico e cultural que permeia o cotidiano da sociedade mundial.  
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 Segundo Zygmunt Bauman1[1], 

“globalização é o que devemos fazer se quisermos ser felizes; para outros é a causa da nossa 

infelicidade. Para todos, porém, globalização é o destino irremediável do mundo, um processo 

irreversível; é também um processo que nos afeta a todos na mesma medida e da mesma 

maneira”.   

 O processo de globalização remete a fatos históricos que apontam a separação 

entre Estado e Igreja. Em específico, a partir das mudanças institucionais da Europa Medieval 

que foi caracterizada pela repartição de poderes entre a coroa, os senhores feudais e as cidade 

e regiões que gozavam de foros especiais. Fatores estes que geraram a formação da Primeira 

Ordem Econômica Mundial. A expansão marítima foi associada ao crescimento do comércio 

internacional e possibilitou a formação de uma ordem econômica, social e política de cada 

espaço nacional, plenamente favorecido pela ampliação do conhecimento científico e na 

navegação1[2]. 

 A Revolução Industrial no século XVIII, com a evolução da técnica, propiciou 

uma mudança massiva na forma de acumulação de capital, na estrutura produtiva, na 

estratificação social e na organização do mercado mundial e na repartição do poder, 

inaugurando o que se convencionou denominar de Segunda Ordem Econômica Mundial.

 As forças decisivas, pelas quais se dá a globalização do mundo, instituindo uma 

configuração histórico-social nova, surpreendente e determinante, são as forças deflagradas 

com a globalização do capitalismo, processo esse que adquiriu ímpetos excepcionais e 

avassaladores desde a Segunda Guerra Mundial e mais ainda com a guerra fria, entrando em 

franca expansão após o término desta1[3]. 

Afirma José Eduardo Faria1[4], 

A globalização não é um conceito unívoco. Pelo contrário, é um conceito 

plurívoco. Desde a última década, esse conceito tem sido amplamente utilizado para 

expressar, traduzir e descrever um vasto e complexo conjunto de processos 

interligados. Entre os processos mais importantes destacam-se, por exemplo, a 

crescente autonomia adquirida pela economia em relação à política; a emergência de 

novas estruturas decisórias operando em tempo real e com alcance planetário; as 

alterações em andamento nas condições de competitividade de empresas, setores, 

regiões, países e continentes, a transformação do padrão de comércio internacional, 

deixando de ser basicamente inter-setorial e entre firmas e passando a ser 

eminentemente intra-setorial e intrafirmas; a “desnacionalização” dos direitos, a 

desterritorialização das formas institucionais e a descentralização das formas 
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políticas do capitalismo; a unificação e padronização das práticas no plano mundial, 

a desregulamentação dos mercados de capitais, a interconexão dos sistemas 

financeiro e securitário em escala global, a realocação geográfica dos investimentos 

produtivos e a volatilidade dos investimentos especulativos; a unificação dos 

espaços de reprodução social, a proliferação dos movimentos migratórios e as 

mudanças radicais ocorridas na divisão internacional do trabalho; e, por fim, o 

aparecimento de uma estrutura político-econômica multipolar incorporando novas 

fontes de cooperação e conflito tanto ao movimento do capital quanto no 

desenvolvimento do sistema mundial 
  

 Segundo Afonso de Julios-Campuzano1[5], “a globalização não é, em 

absoluto, um fenômeno unidimensional. Mais que um fenômeno singular, a globalização 

comporta uma complexa rede de interações e influências. Sua estrutura é reticular, sua 

imagem é poliédrica. Inclusive, aqueles que têm insistido com cansativa reiteração em 

restringir seus contornos a um fenômeno fundamentalmente econômico, não deixam de 

reconhecer que a globalização encobre uma transformação profunda que afeta todos os 

âmbitos vitais”. 

  Na recente conjuntura mundial, a globalização é um paradigma de mensagem da 

sociedade pós-moderna definindo os papéis dos sujeitos. A construção do conceito do que 

seja a globalização, como processo, e suas consequências é realimentada pelos discursos 

fundantes a cerca do conceito. Há uma real necessidade de se distinguir o atual processo de 

globalização dos discursos sobre globalização, os quais contribuem para criar e modelar o 

próprio progresso1[6]. 

 Segundo Giddens1[7],  

A globalização é um processo em marcha. Hoje se fala até em „globalização da 

globalização‟. Assim a globalização da atividade social, provocada pela pós-

modernidade e representativa de seu dinamismo, é um processo de desenvolvimento 

dos vínculos em qualquer lugar do mundo. Diz respeito à intercessão entre presença 

e ausência, o entrelaçamento de eventos sociais e de relações sociais á distância com 

contextos sociais, mais sempre ligados a um sistema de comunicação.  

O resultado da prática da globalização, segundo Justen Filho1[8], “consiste na 

uniformização cultural dos diversos países na redução dos poderes políticos estatais, na 

revisão do conceito de soberania, na intensificação do comércio mundial, na predominância 

das empresas transnacionais e na preponderância de concepção econômicas para a 

organização da vida individual e coletiva”. 
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 Segundo Marcelo Neves1[9], “a teoria do direito é desafiada a incluir em suas 

semânticas e trazer para o centro de suas discussões a questão das ordens jurídicas globais e 

plurais, estruturalmente acopladas aos respectivos subsistemas da sociedade mundial. Dessa 

forma, a linguagem do capitalismo pressupõe um léxico determinado: „globalização‟, „pós-

modernidade‟, „capitalismo novo‟, „cultura de consumo‟, e assim por diante.”  

 Com a globalização, o Estado perde espaço e tem sua soberania enfraquecida, ao 

mesmo tempo em que se verifica o fortalecimento de instâncias que ultrapassam as fronteiras 

nacionais e o surgimento de estruturas normativas que concorrem ao seu ordenamento1[10]. 

 A realidade mundial do fenômeno inevitável da globalização, com a intromissão 

crescente de empresas supranacionais, os avanços tecnológicos da informática, a atuação das 

organizações não-governamentais de caráter internacional e o papel do indivíduo como sujeito 

internacional, ligado à generalidade de problemas mundiais, como paz, meio ambiente e 

direitos humanos, têm levado os Estados a uma reflexão que permitem a criação de um espaço 

internacional1[11]. 

  Afirma Eliane Ferreira de Sousa1[12] que, 

diante desse fenômeno, “é preciso pensar se a sociedade está preparada para suportar a 

diversidade de expectativas de comportamento diante de um miscelânea de fatores 

decorrentes da (des)estruturação do sistema. Tais fatores fazem com que surjam um 

pluralização de problemas sociais advindos da falta de regulação das relações jurídicas 

internas frente a essa nova ordem de discurso”. 

 A afirmação generalizada de que governos 

nacionais seriam cada vez menos capazes de superar os problemas, solucionáveis apenas em 

escala mundial, chega a apresentar um caráter circular, pois, de maneira inversa, tarefas 

especificamente globais não podem ser resolvidas regionalmente.  

 Segundo Marcos Kaplan1[13] 

Uma das manifestações da consciência universalizante movimento, redes 

de organizações e instituições que transnacional ou global. Ele estende o conceito de 

direitos humanos, movimentos de cidadãos exige Uma planetária da justiça penal 

internacional para crimes contra a humanidade. Ela expressa a necessidade de 

regulamentação e uma governança global e uma nova lei internacional. As forças e 

tendências da globalização convergem Uma redefinição e reposicionamento do 

Estado-nação, a nossa sociedade e no sistema internacional. Mude sua natureza e a 
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sua características, suas funções, tarefas, competências e poderes de decisão e de 

ação, os objetivos e o conteúdo de suas políticas, padrões de comportamento, suas 

realizações e limites. 

 Atualmente, alguns setores como segurança 

interna ou externa, seguridade social, economia e preservação do meio ambiente, proteção dos 

direitos humanos, ou seja, uma grande parte daquelas atividades que dão impulso à forma 

jurídica e política da auto-organização humana, vem transcendendo aos limites estatais. Além 

disso, novos personagens ganham poder e influência no cenário mundial. Trata-se de 

instituições internacionais e transnacionais, bem como organizações não-governamentais 

entre outros. Na verdade, as palavras de ordem ora ainda vigentes não são eliminadas através 

de inovações; ao contrário, acabam ganhando uma nova dimensão que promove mudanças 

radicais na política e em sua teoria. 

 É sabido que as novas temáticas das 

sociedades têm abarcado os mais diversos temas: direitos humanos, meio ambientes, 

terrorismo, saúde, educação e muitos outros. Essa massificação de assuntos faz com que as 

instituições sociais desenvolvam perfis cada vez mais próximos de abarcar a multiplicidade 

temática. Essa, aliás, deve ser uma preocupação do direito. 

 Apesar disso, a globalização não está 

solitária, como o único expoente de nossa época, uma vez que existem outros movimentos de 

considerável importância. A globalização não está apta a ser conceito básico de validade 

exclusiva. Ligado à globalização está outro movimento: a regionalização. Na esfera global, 

Estados e regiões também se encontram em concorrência mútua. É verdade que a 

regionalização envolve ainda outros fatores, como, por exemplo, o desmembramento de 

Estados, considerados poderosos, em vários outros de pequena envergadura, e ainda a 

formação de novas unidades administrativas. Contudo, a autoconfiança demonstrada por 

determinadas regiões supera, em muito, o componente econômico1[14]. 

 Percebe-se que a sociedade se depara com 

desafio da globalização. Para a sua sobrevivência, a humanidade, geralmente, conhece dois 

modelos básicos. Ambos contêm uma força visionária, e quem quiser pode falar de uma 

utopia. De um lado, regras coletivas e poderes públicos substituem a arbitrariedade e o poder 

privado. Cremos ser mesmo um imperativo moral a supremacia do direito e da justiça sobre a 

violência, e, na verdade, em todos os tempos e lugares; acreditamos, ainda, que, para esse fim, 
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poderes públicos devam ser instituídos e organizados democraticamente. Chamo a isso 

imperativo igualmente universal da democracia1[15]. 

  

2.     2. GLOBALIZAÇÃO, SOBERANIA E DIREITOS HUMANOS 

  

 Observa-se, hoje, um desrespeito 

estrondoso aos direitos humanos e, além disso, guerras civis que, em muitos lugares, são 

consequências, ainda que tardias, da colonização e descolonização, e também uma resposta 

enérgica à corrupção e à má gestão. Há fome, pobreza e subdesenvolvimento tanto econômico 

quanto cultural e político, além de grandes desastres ecológicos e desrespeito aos direitos 

humanos. Em parte por motivos políticos, em parte por motivos econômicos. 

         Esse novo modelo de globalização é originado de diversos processos 

histórico, tais como: a revolução tecnológica da informação, a crise econômica do capitalismo 

e do estatismo, o afloramento dos movimentos sociais, o liberalismo, a luta pelos direitos 

humanos, o ambientalismo e tantos outros pontos. As interações entre esse processos 

desencadearam a remodelagem da base material da sociedade, a qual passou a ser uma 

sociedade em rede1[16]. 

 O direito acaba impondo barreiras para a solução dos seus próprios conflitos, haja 

vista a pluralidade de relações na solução de determinados problemas jurídicos condicionados 

a problemas sociais. Ao mesmo tempo, o direito influência de forma seletiva, porque é o 

resultado da própria sociedade. 

Como já visto a globalização objetiva justamente a queda das fronteiras nacionais, na 

busca de uma suposta integração, e para tanto sugere reformas na seara política e econômica, 

entretanto, para que isso de fato se materialize é necessário traçar a viabilidade jurídica, o que 

invariavelmente ocorrerá através da recepção dos tratados e convenções internacionais pelo 

direito interno, e é ai que surgem os questionamentos. 

Segundo Sylvio Loreto1[17], 

As mudanças ocorridas em todo o mundo são tantas, a realidade que 

surgiu é tão inovadora, que tem dado margem ao aparecimento de uma confusão de 
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trabalho e pesquisas científicas abordando esse tema: a nova realidade mundial, mais 

especificamente, a globalização. Na verdade, o conceito de soberania tão bem 

integrado e estruturado no decorrer da história, admitido como pedra angular do 

Estado moderno, chega aos nossos dias abalados, em decorrência de fatores de 

inegável poder, com inquestionável efeito internamente e nas relações entre os 

povos, adotando variadas formas: política, jurídica, econômica, tecnológica etc. A 

globalização representa, portanto, um desafio significativo para exercício da 

soberania dos Estados no contexto internacional. Esses desafios, que não são triviais, 

levaram alguns autores a falar em „crise da soberania‟, questionando não somente a 

utilidade o conceito para captar e explicar as características atuais do fenômeno, 

como também quem seria o „sujeito‟ da soberania. 

  

Nessa encruzilhada o problema latente que afeta os direitos humanos é sempre um e o 

mesmo: o de sua universalização, uma demanda crescente que permeia incansavelmente 

nossas consciências e que suscita um imperativo ético, do que não podem fugir os juristas 

governantes e legisladores. A existência dos direitos humanos não se resolve com sua 

constância em documentos jurídicos de âmbito nacional ou internacional. Essa é uma 

exigência em estado vegetativo que não satisfaz aos níveis mínimos de dignidade. A 

existência dos direitos humanos há de abordar-se como uma demanda global, em sentido 

intensivo (devem existir todos os direitos) e extensivo (para todos os seres humanos)1[18].   

 A era da globalização não está isenta de malversações teóricas. A 

manipulação dos direitos humanos como manto mascarador de sórdidas e injustas ambições 

gera uma triste atualidade que se manifesta nas mais diversas formas. Muitos são os que, sob 

o manto da defesa, “destroem” os direitos humanos com atitudes intelectuais e 

questionamentos teóricos que fazem cambalear sua universalidade, impugnando o modelo 

axiológico que representa os direitos humanos por ser expressão inequívoca de uma 

imposição cultural inaceitável e opondo, frente a este catálogo de vigência universal, um 

confuso e suspeito “direito a diferença” que, erigido interessadamente como o direito humano 

primordial, opera em realidade como “patente de corso” para o relativismo-ético 

cultural1[19]. 

 É cada vez mais latente que a globalização estranha desafios de singular 

relevância no processo de desenvolvimento histórico dos direitos humanos, que atravessam, 

neste período de redefinição das ciências sociais em geral, um momento particularmente 

crítico. A eclosão da nova ordem global faz cada vez mais evidente a crise de compreensão de 
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todo um modelo de compreensão dos direitos humanos como categorias vinculadas à questão 

espaço-temporal. 

 A globalização inaugura uma nova fase, um novo período dos direitos 

humanos. Uma fase marcada pela demanda de uma compreensão cabal e completa dos 

direitos humanos como categorias completamente incluídas na realidade histórica onde se 

explicitam. Se até agora os direitos humanos eram concebidos de forma fragmentada e 

parcial, o horizonte da globalização exige superar essa fase de questionamentos estanques e 

incompletos que são a causa de muitos disparates no desenvolvimento da doutrina dos direitos 

humanos. 

 Algumas questões devem ser analisadas e superadas. É necessário superar o 

reduzido espaço das fronteiras estatais. Em tempos de globalização, o marco político estatal se 

mostra cada vez mais insuficiente. Constitui ligar comum a afirmação popularizada, em 

virtude da qual na era contemporânea o Estado é demasiado grande para as coisas pequenas e 

demasiado pequeno para as coisas grandes. Assistimos ao acaso uma premissa essencial da 

primeira modernidade, aquela vinculada à ação em espaços delimitados geograficamente nos 

contornos do Estado-nação. A globalização entranha a dissolução das explicações territoriais, 

o fim das fronteiras e das separações naturais. Tudo aparece já interconectado: a ecologia, a 

técnica, os conflitos transculturais, sociedade civil e, claro, a questão dos direitos humanos. 

 Nesse âmbito, se faz necessário implementar estruturas institucionais de 

âmbito supranacional que permitam dar respostas a problemas que vão além das reduzidas 

fronteiras do Estado-nação. É importante ressaltar a necessidade de superar-se o espalhar de 

múltiplos centros jurídicos estatais, respondendo a pulsações globais com um reforço 

universalizador que permite resistir as tendências negativas que o processo de globalização 

comporta. 

 No que concerne à teoria dos direitos humanos, o horizonte espacial da 

modernidade tem gerado uma concepção de direitos humanos estritamente vinculada ao 

Estado-nação que, ao apostar pela realização dos direitos dos cidadãos, sacrifica sua própria 

matriz ilustrada de cunho universalista. Os direitos humanos ficam, em consequência, 

indissociavelmente unidos ao marco geográfico circunscrito pelo princípio da soberania 

nacional, tanto em nível interno de cada estado como no cenário internacional onde Estado 

segue aparecendo como principal autor da ordem jurídico-política 1[20]. 
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 O cenário internacional é composto, dessa forma, de um conjunto de estados 

em linha que pugnam entre si para cumprir as demandas e expectativas de seus nacionais 

quanto à realização dos direitos fundamentais constitucionalmente proclamados. Resta dizer 

que esse cenário internacional se converte em um campo de batalha onde os Estados tratam de 

satisfazer a todo o custo as expectativas de bem-estar e desenvolvimento de seus cidadãos, em 

detrimento, se necessário for, dos direitos de outros nacionais. 

 Diante da crise do paradigma espaço-temporal dos direitos humanos, ligado 

ao espaço geográfico do Estado-nação e à dimensão temporal do presente, é reivindicado um 

novo paradigma espaço-temporal baseado em uma compreensão global dos direitos humanos 

de alcance mundial e sobre a abertura dos direitos humanos para a posteridade, mediante 

garantia de interesses difusos de titularidade coletiva que devem ser adequadamente 

protegidos. Esses interesses difusos são dotados de um bem público e correspondem à 

qualidade de vida global. 

 A teoria dos direitos humanos deve sair do impasse teórico de seu encaixe 

estatal-nacional que o afunda e destrói ferreamente no âmbito dos ordenamentos estatais. Um 

novo paradigma de direitos humanos deve superar as reduzidas limitações geográficas, tão 

falsas como imperturbáveis, em campos de uma compreensão global dos direitos em completo 

marco espacial de mundo independente. O Estado, já não é um instrumento institucional 

suficiente para dar respostas aos problemas fundamentais de amplitude mundial.    

 A era da globalização inicia um novo período no processo histórico de 

esclarecimento dos direitos humanos. Justamente aquela que concerne sua universalização, a 

extensão dos direitos além das fronteiras estatais, o desfazimento das diferenças que impedem 

o avanço dos direitos humanos, como um conjunto de valores universalmente divididos. É o 

momento de os direitos humanos deixarem de ser objeto de apropriação e de se erguerem 

novamente sobre o horizonte escuro de uma humanidade conturbada para desenhar os perfis 

de uma nova ideologia cuja projeção histórica permitirá a conciliação da racionalidade dos 

fins e do direito com a justiça.  

 O crescimento moral da sociedade está ligado à capacidade do homem para 

fazer o efetivo catálogo ético que representam os direitos humanos. Sua total e plena 

realização demanda e exige um novo paradigma espaço-temporal que supere as barreiras 

convencionais da política tradicional e que projete os direitos além do tempo presente, um 
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paradigma que permita reconciliar o homem com seus congêneres e a espécie com o âmbito 

mundial. 

 Em consonância com tudo já exposto, é 

válido salutar que regimes autocráticos sofrem pressões, em parte, internas e, em parte, 

externas. Mesmo com a não imposição de sanções em escala mundial às violações dos direitos 

humanos, elas acabam esbarrando em protestos de repercussão internacional. Desta maneira, 

aos poucos vai se formando uma opinião pública mundial que, aliás, poderá aliar-se à 

chamada memória mundial. 

3.     GLOBALIZAÇÃO, DIREITOS HUMANOS E DIÁLOGO INTERCULTURAL 

A globalização não pode ser um fenômeno revolucionário da sociedade 

contemporânea, mas é, em especial, desafiadora nas formas tradicionais de produzir uma 

identidade, esta sempre vinculada à cultura e sempre marcada pela diferença. Um novo padrão 

cultural, no entanto, não suprime os modelos culturais locais ou particulares, mas remodela 

suas formas de estar no mundo, adaptando-as ao tempo da globalização.   

A mundialização da cultura representa uma reação aos efeitos irradiadores da 

globalização, uma vez que, ao contrário desta, sustenta-se em um paradigma flexível que evita 

a homogeneidade e a assimilação, bem como permite articular uma reação racional pela 

valorização de um modelo cultural que se contrapõe de forma fática às ligações enraizadas do 

mercado global. A identificação dos espaços culturais como locais privilegiados e como 

exclusivo caracterizador de uma dada cultura está cada vez mais fragilizada pelo processo de 

desterritorialização produzido pela diluição das fronteiras1[21]. 

A sociabilidade contemporânea vinculada à globalização produz contradições em 

todas as esferas sociais. Não é somente a economia que apresenta sua face globalizadora. 

Vislumbra-se, também, uma globalização das biografias1[22]. Percebe-se, assim, um processo 

de conexão entre culturas, pessoas e locais que tem modificado o cotidiano dos indivíduos.  

O efeito da globalização sobre a identidade cultural não é unívoco. Global e local não 

se excluem, mas se interligam numa relação dialética na transformação de identidades. De um 

lado, as identidades nacionais são enfraquecidas pela convivência com interesses de natureza 

global e, por outro lado, veem reforçada sua tarefa simbólica de produzir pertença, resultado 

de uma reação às indeterminações e aos esvaziamentos provocados pela globalização.  
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Do mesmo modo, em vez de as diferenças desaparecerem no meio da homogeneidade 

cultural perpetrada pela globalização, que influencia a um só tempo todas as realidades 

particularidades do planeta, novas fórmulas identitárias passam a conviver com as identidades 

nacionais em declínio, ou até mesmo assumem o seu lugar. Dessa forma, local e global se 

interligam, fazendo com que novas identidades surjam, outras se fortaleçam, algumas 

enfraqueçam e outras encontrem seu ponto de equilíbrio. 

 Numa sociedade multicultural, a universalidade dos direitos humanos será 

sempre analisada pelas inúmeras diferenças que constituem a humanidade presente em todas 

as experiências históricas. A universalidade preocupa-se em atender ao que é comum aos 

indivíduos como tal, no entanto, a singularidade de cada cultura reivindicará, face a 

desigualdades, aquilo que constitui parte do homem representada em sua particularidade. 

 É pacífico que numa sociedade que possui uma diversidade significativa de 

culturas distintas produzirá um número elevado de representações, imagens e discursos que 

simbolizam as posições e os limites de ideais entre si. Assim, é normal que, ao postularem 

igual proteção para as suas diferenças, as culturas divirjam umas das outras e queiram um 

tratamento específico e reconhecimento especial para a sua classe representacional.  

 Acontece que as culturas não compartilham de uma historicidade única e, em 

função disso, escolhem novos e diferentes valores aos pretendidos direitos humanos. 

Demonstram visões de mundos diferentes e dirigem a individualidade de cada sujeito de 

modo bastante distinto do que fazem e aceitam outras culturas. Dessa forma, para que a 

universalidade dos direitos humanos não seja homogeneizada e, ao mesmo tempo, supere o 

relativismo absoluto sem cair na armadilha de negar a riqueza da diversidade, precisa 

identificar as peculiaridades de cada cultura e distingui-las daquilo que pode ser tomado como 

universal, para que possa, dessa maneira, chegar aos direitos humanos em sua real 

conformação, aos direitos humanos como reciprocidade a ser reconhecida independentemente 

da cultura, mas decorrente da própria condição do homem como um fim em si mesmo; 

podendo, dessa forma, defender sua universalidade em termos interculturais1[23]. 

Observa-se em Otfried Hoffe1[24], “a defesa de uma universalidade moderada, que 

rejeita a universalidade uniforme ao reconhecer uma espécie de generalidade limitada pelas 

condições que permitem o não-desaparecimento do particular. Esse procedimento se 
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desenvolve pela formalização bastante aberta dos direitos, que não impede que diferentes 

condições de vida e de projetos sociais se realizam”.   

Não se pode confundir a universalidade dos direitos humanos com a uniformidade de 

uma cultura única e universal, análise própria que ocasionalmente ocorreu1[25]. Seria 

equivocado imaginar que se possam reduzir os direitos humanos à experiência cultural e 

política do Ocidente, à sua história, e, em função disso, negar o seu fundamento intercultural. 

Se as condições modernas ocidentais auxiliaram na formação da ideia da universalização dos 

direitos humanos, isso de forma alguma minimiza ou retira a importância de experiências 

culturais passadas e das realidades contemporâneas no que se refere à defesa e ao cultivo dos 

direitos humanos1[26].  

Refutando as tradicionais críticas referentes à universalidade dos direitos humanos, 

afirma Amartya Sen1[27], “na verdade, é possível afirmar que há mais inter-relações e mais 

influências culturais mútuas no mundo do que normalmente reconhecem aqueles que se 

alarmam com a perspectiva de uma subversão cultural. Os que receiam pelas culturas 

diferentes frequentemente veem nelas grande fragilidade e tendem a subestimar nosso poder 

de aprender coisas de outros lugares sem sermos assoberbados pela experiência”.  

 A grande celeuma, sobretudo, se instala quando a cultura adquire um patamar 

localizado, inclusive, acima dos direitos humanos, quando potencializa e protege as 

características da coletividade mesmo quando isso implica desrespeito à dignidade de alguns 

de seus integrantes. Os direitos humanos como tal cobram um respeito recíproco entre as 

culturas, as quais não poderão negociar a validade e a abrangência de ditos direitos em favor 

de interesses comunitários. Da mesma forma, o Estado não pode negar ao seu cidadão os 

direitos humanos, também as razões de ordem cultural, religiosa e ética não poderão se 

sobrepor aos direitos que são devidos ao homem em função de sua humanidade. 

 É necessário o reconhecimento e a aceitação das diferenças culturais que 

traduzem formas particulares de se produzir uma dignidade mundial. Dessa forma, a 

diversidade se constitui como fonte de inventividade e de renovadas riquezas autênticas 

merecedoras de proteção. A celeuma, contudo, reside em práticas culturais que impõem um 

comportamento inadequado para parte de pessoas dessa mesma cultura, ocasionando, assim, 

uma espécie de poder e de autoridade hierárquica. Inclusive, a Declaração Universal da 

Unesco sobre a diversidade cultural busca limitar as experiências de diversidade quando reza 
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que “ninguém pode invocar a diversidade cultural para fragilizar os direitos humanos 

garantidos pelo direito internacional, nem limitar seu alcance”1[28]. 

  Não trata-se de uma universalização uniformizadora, mas sim de uma 

universalidade moderada, que poderá servir como uma espécie de mediação entre as 

diferenças e, também, servir de ponto de partida ético para uma cultura de tolerância e de 

emancipação que reconheça as identidades sem apagar e negar aquilo que é reclamado pela 

condição humana universal, por todos os povos e culturas. 

 A universalidade dos direitos humanos precisa ser substituída por um 

fundamento universalista, sob pena de operar apenas em um localismo globalizado e 

viabilizar uma forma de globalização hegemônica. Para que se possa construir um construir 

um projeto cosmopolita para os direitos humanos é preciso que a oposição entre o relativismo 

e universalismo cultural seja substituído por um diálogo intercultural. Inúmeras culturas 

possuem concepções de dignidade humana, mas nem todas elas a concebem em termos de 

direitos humanos. Além disso, nenhuma cultura apresenta uma resposta completa e acabada 

sobre a concepção de dignidade humana, para que o diálogo intercultural poderá auxiliar na 

percepção de tais precariedades1[29]. 

 O diálogo entre as culturas permite a formação de novos horizontes e predispõe 

o homem a olhar e escutar os outros, alterando suas concepções sobre o mundo, o que é 

condição indispensável para a coexistência pacífica. Isso, contudo, não impede que sejam 

mantidos os vínculos com a própria cultura, com sua tradição e seus valores. Da mesma forma 

que as pessoas no passado se adaptaram às circunstâncias do mundo que os rodeava, deve-se, 

também, iniciar uma abertura às culturas atuais. Assim, um intercâmbio mais ativo permitirá 

um encontro às novas soluções para as nossas diferenças culturais1[30]. 

 Num diálogo entre culturas, não se pode de observar que cada uma delas e que 

cada tradição têm sua relevância histórica no que se refere aos direitos humanos. Contudo, é 

preciso um estabelecimento de bases ideais do diálogo, que as culturas interpelem-se 

mutuamente e realizem uma autocrítica de sua participação no processo de promoção dos 

direitos humanos. Nessa miscelânea de diferenças culturais, o diálogo intercultural deve 

proteger e respeitar um padrão mínimo de moralidade jurídica que a sociedade contemporânea 

já conquistou e que já está presente nos direitos humanos como exigência recíproca entre os 

homens1[31]. 
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 Nessa seara, portanto, defender um diálogo intercultural sem que as culturas e 

os países se revisem, que façam uma crítica interna de sua importância na promoção dos 

direitos humanos, é a mesma coisa de deixar tudo da forma como está. No entanto, retirar o 

direito de o homem pertencer a uma comunidade é o mesmo que expulsa-lo da humanidade, é 

torna-lo um igual sem sentido, um homem sem individualidade. Segundo Hannah 

Arendt1[32] seria, 

 O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide 

com o instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral – sem uma 

profissão, sem cidadania, sem uma opinião, sem uma ação pela qual se identifique e 

se especifique – e diferente em geral, representando nada além de sua 

individualidade absoluta e singular, que, privada da expressão e da ação sobre um 

mundo comum, perde todo o seu significado. 

 A capacidade de as culturas responderem sozinhas a seus problemas sociais é 

cada vez mais precária no contexto de uma sociedade global, uma vez que as demandas e os 

problemas de um país, de uma cultura, em muitas das vezes, não se limitam geograficamente 

ao seu território e às estratégias internas de suas políticas. Consciente de que a globalização 

impõe novas formas internas e externas de construir a sociabilidade, é importante que as 

diferenças e as identidades que produzem esse universo de aproximações e afastamentos, 

sejam tratadas pelas vias dos direitos humanos, capaz de garantir um diálogo intercultural que 

aproxime as diferentes entidades num espécie de reciprocidade de convivência.  

 Numa sociedade em que as diferenças são cada vez mais claras e desafiadoras 

do consenso, não seria salutar que as portas de cada cultura se fechem e impeçam olhares de 

fora para dentro e de dentro para fora. A tarefa dos direitos humanos é permitir que todos os 

homens, em igualdade de condições, acessem o mundo com liberdade e dignidade, 

independentemente dos vínculos que possuam. Dessa forma, faz-se necessária a promoção de 

um diálogo intercultural que fortifique as demandas comuns do homem e as instituições 

democráticas para resolvê-las, facultando uma conversação na qual todos os interessados 

possam em igualdade de condições, manifestar as suas preocupações e diferenças, na procura 

de respostas para os problemas que são interculturais.  

É necessário, também, que se procurar evitar, mediante procedimentos teóricos 

obtusos, a extensão da ideia de direitos humanos como simples arcabouço de sustentação de 

um ocidentalismo neocolonialista, patrocinado por ONGs, setores organizados, empresários, 

agentes humanitários, organizações internacionais, a ser sub-repticiamente implantado aos 
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poucos sobre os orientais, a pretexto de praticar-se liberdade e democracia.  Aqui não haveria 

globalização e nem cosmopolitismo, muito menos defesa de direitos humanos, mas sim 

exploração, imperialismo e denominação1[33]. 

 Dessa forma, os direitos humanos não podem provocar o choque de 

civilizações, caso contrário estarão servindo para a opressão cultural. No entanto, as 

concepções tradicionais de direito humanos albergam em si concepções caracteristicamente 

liberais, quais sejam: universalidade do indivíduo, certa forma de organização do Estado, 

dignidade absoluta, superioridade da natureza humana. Com este sentido, os direitos humanos 

serão somente a bandeira de conquista do Oriente pelo Ocidente, do Sul pelo Norte. Assim, 

para que a afirmação dos direitos humanos no plano internacional realmente corresponda a 

um projeto cosmopolita, é necessário o respeito de certas premissas. 

4.     4. CONCLUSÃO 

 Como já analisado, a globalização é tida como um meio claro de superação 

histórica dos nacionalismos, que tiveram a sua fundamentação ideológica no principio da 

soberania. Num mundo globalizado, um nacionalismo estreito não tem mais hora, nem vez. 

Daí a crise do conceito de soberania. A soberania não mais suporta a sua caracterização 

tradicional como um poder uno, absoluto, incontrastável, indivisível e irrenunciável.  

Dentre os caminhos, podemos destacar que a soberania conviverá com a integração 

interestatal comunitária, devendo, portanto, os Estados-membros abrir mão de parte de seus 

poderes soberanos, requisito incontornável para a institucionalização da comunidade, e assim 

sendo a soberania não seria mais absoluta e indivisível, isto é, diferente daquela soberania que 

persiste absoluta incontrastável e irrenunciável onde não seria mais possível a instituição de 

normas comunitárias que vinculassem os Estados-membros e fornecessem o suporte jurídico 

para a integração. Soberania compartilhada ou repartida não mais seria soberana.  

Trata-se, portanto, de uma mitigação da soberania, isto é, a soberania não é mais 

concebida no sentido antigo - soberania é como algo absoluto sem responsabilidade. A 

soberania, hoje, implica muito mais a noção de responsabilização do que de autonomia do 

Estado.  

O diálogo entre as culturas permite a formação de novos horizontes e predispõe o 

homem a olhar e escutar os outros, alterando suas concepções sobre o mundo, o que é 

condição indispensável para a coexistência pacífica. Isso, contudo, não impede que sejam 
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mantidos os vínculos com a própria cultura, com sua tradição e seus valores. Da mesma forma 

que as pessoas no passado se adaptaram às circunstâncias do mundo que os rodeava, deve-se, 

também, iniciar uma abertura às culturas atuais. Assim, um intercâmbio mais ativo permitirá 

um encontro às novas soluções para as nossas diferenças culturais. 
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HÍDRICOS NOS PAÍSES DA UNASUL: EXPERIÊNCIAS DO BRASIL, 

EQUADOR E BOLÍVIA NO RECONHECIMENTO DO DIREITO 

HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO 

 

PARAMETERS OF MANAGEMENT POLICIES IN COUNTRIES OF WATER 

RESOURCES UNASUR: EXPERIENCES OF BRAZIL, ECUADOR AND BOLIVIA IN 

RECOGNITION OF THE HUMAN RIGHT TO DRINKING WATER AND SANITATION 

 

William Paiva Marques Júnior 

 

  

RESUMO 

A eficaz gestão dos recursos hídricos apresenta-se como direito humano fundamental que 

goza de proteção em nível constitucional e internacional. Trata-se de uma situação universal e 

transcendente ao campo eminentemente jurídico que muitas vezes não tem merecido uma 

abordagem relevante, olvidando-se de seu caráter essencial para a manutenção e 

sobrevivência do ser humano. A gestão desastrosa e irresponsável dos recursos hídricos 

acarretou em danos irreversíveis na relação simbiótica travada entre o homem e o meio 

ambiente. Ao longo do trabalho, perquirir-se-á acerca dos fatores históricos, políticos, 

filosóficos, sociológicos e jurídicos que redundaram por apresentar um viés mutacional na 

questão da gestão dos recursos hídricos na ordem jurídica atinente à união dos países sul-

americanos integrantes da UNASUL, em especial Brasil, Bolívia e Equador. Trata-se de 

concretização de declaração da Organização das Nações Unidas (ONU) que o direito a uma 

água potável própria e de qualidade e a instalações sanitárias é um direito do homem, 

indispensável para o pleno gozo do direito à vida. Concatena-se à valoração por parte do 

Novo Constitucionalismo dos países da América Latina na conjugação de fatores 

convergentes entre a sobrevivência digna do homem e o atendimento aos clamores emitidos 

pela Mãe Natureza.  

PALAVRAS-CHAVE: RECURSOS HÍDRICOS; UNASUL; BRASIL; BOLÍVIA; 

EQUADOR; DIREITO HUMANO; ÁGUA POTÁVEL. 

 

ABSTRACT 
The effective management of water resources presents a fundamental human right that enjoys 

constitutional protection and international level. It is a universal and transcendent to the 

situation eminently legal field that often has not received a relevant approach, forgetting his 

character is essential for the maintenance and survival of human beings. The disastrous and 

irresponsible management of water resources resulted in irreversible damage to the symbiotic 

relationship between man and locked environment. Throughout the work, analyze will be 

about the historical, philosophical, sociological and legal factors which have resulted in a 

mutational bias in the management of water resources in regards to the legal union of South 

American countries members of UNASUR especially Brazil, Bolivia and Ecuador. It is 

implementing the declaration of the United Nations (UN) that the right to own and drinking 

water quality and sanitation facilities is a human right, essential for full enjoyment of the right 

to life. In relation to the assessment by the New Constitutionalism of Latin American 
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countries on a combination of factors converging from the survival of man and worthy service 

to the claims issued by Mother Nature. 

KEYWORDS: WATER RESOURCES; UNASUR; BRAZIL; BOLIVIA; ECUADOR; 

HUMAN RIGHTS; DRINKING WATER. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

O direito à água potável e ao saneamento básico tem recebido, seja no plano internacional, em 

diversos tratados e convenções, seja no âmbito interno, em constituições de vários países, o 

tratamento de legítimo direito humano fundamental, na medida em que aumenta a consciência 

de seu caráter essencial para a manutenção da dignidade da pessoa humana (base axiológica 

dos direitos fundamentais). 

Por essa razão, se desperta para a importância da normatização e da definição de políticas de 

gestão dos recursos hídricos. A gestão inconsequente, desastrosa e irresponsável das águas, da 

qual resultaram danos irreversíveis, como por exemplo, a desertificação de grandes áreas 

terrestres, cede  lugar, paulatinamente, a uma abordagem ambiental, social e econômica do 

uso e da preservação dos recursos hídricos da Terra 

Ao longo deste estudo, perquirir-se-á transversalmente acerca de fatores naturais, ambientais, 

históricos, filosóficos, políticos e jurídicos, a partir dos quais se configurou um viés 

mutacional na problemática da gestão dos recursos hídricos nos países da América do Sul, 

continente depositário da maior reserva de águas doces do planeta,  em especial nos sistemas 

jurídicos do Brasil e da Bolívia[1]. 

A escassez da água demonstra que se trata de um recurso natural limitado. Comparando a 

situação brasileira com a planetária verifica-se que possuímos uma extensa rede hidrográfica, 

com seis grandes bacias, tais como: Amazonas, Tocantins, São Francisco, Paraná, Paraguai e 

Uruguai, além de condições climáticas adequadas que permitem o abastecimento por meio das 

chuvas[2]. 

O tratamento jurídico dispensado à água nos países da UNASUL – União das Nações Sul 

Americanas perpassa necessariamente por questões transcendentes à literalidade normativa, 

tais como: uma hermenêutica fulcrada nos postulados do equilíbrio do meio ambiente, do 

valor  da solidariedade; do caráter social e funcional da  propriedade. O  objetivo principal 

deste estudo é investigar  os parâmetros da gestão dos recursos hídricos, mecanismo 

indispensável à preservação da vida humana, já disponíveis nos tratados internacionais e nos 

textos constitucionais e legais do Brasil e da Bolívia, e a partir daí, despertar a discussão 

sobre  a adoção de parâmetros comuns de políticas de gestão de recursos hídricos para a 

UNASUL[3]. 

O art. 3º- alínea “g” do Tratado Constitutivo da UNASUL declara que a União de Nações Sul-

americanas tem como objetivos específicos a proteção da biodiversidade, dos recursos 

hídricos e dos ecossistemas, assim como a cooperação na prevenção das catástrofes e na luta 

contra as causas e os efeitos da mudança climática. 
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1. 1.      A IMPORTÂNCIA AMBIENTAL, HISTÓRICA, ECONÔMICA E 

SOCIAL DA ÁGUA COMO ELEMENTO DE DESENVOLVIMENTO E 

INTEGRAÇÃO DOS POVOS 

A água é um recurso inegavelmente ambiental e de caráter essencial às funções vitais. Existe 

na biosfera na forma líquida (salgada e doce), sólida (doce) e de vapor (doce). A sua forma 

líquida constitui cerca de 97,72 % da encontrada na biosfera, sendo 97% salgada e somente 

0,72% doce[4]. 

Desde que houve o esfriamento da Terra, há 56 bilhões de anos, permanece a mesma 

quantidade de água, ou seja, 1,4 bilhão de metros cúbicos (salgada e doce). Somente 90 mil 

quilômetros cúbicos (doce) encontram-se aptos ao consumo humano, mas nem todo este 

estoque está disponível na natureza, e só podemos utilizar os recursos renováveis pelas 

chuvas, reduzindo-se para 34 mil quilômetros cúbicos anuais, correspondendo a 0,002% das 

águas do planeta. O aumento do consumo duplicará nos próximos 35 anos, chegando ao limite 

da disponibilidade da água. Atualmente, perto de 70% da água do mundo é utilizada para a 

agricultura[5]. 

Averba Vladimir Passos de Freitas[6] que a água, sempre considerada elemento inesgotável, 

passou a receber tratamento mais atento. Com razão, pois o esgotamento dos recursos naturais 

no planeta e o aumento populacional  levaram o precioso líquido a tornar-se cada vez mais 

disputado. A água também tem predominado nas discussões referentes às mudanças 

climáticas globais. Relatórios emitidos pelo IPCC (Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas) as conseqüências do aquecimento global atingirão os recursos hídricos da Terra. 

Segundo estimativas da FAO (Organização das Nações Unidas para Agricultura e 

Alimentação) dentro de 20 anos, uma proporção de dois terços da população do mundo deve 

enfrentar escassez de água. O consumo de água dobrou em relação ao crescimento 

populacional no último século. O Brasil, nos últimos anos, vem tomando consciência do 

problema. Afinal, um povo que possui os maiores rios do mundo tem dificuldade em imaginar 

que pode ficar sem água. Mas, apesar de termos cerca de 13,7% da água doce disponível no 

mundo, a verdade é que os problemas vêm se agravando. No Nordeste a falta de água é 

crônica. No Sudeste é abundante, porém de má qualidade. A invasão das áreas de mananciais 

hídricos pela população carente é um dos maiores problemas de São Paulo. Os dejetos 

industriais lançados ao rio Paraíba do Sul tornam precária a água que abastece o Rio de 

Janeiro e outras cidades. Falta água para irrigar os arrozais do Rio  Grande do Sul. A 

Amazônia, em 2005, enfrentou a pior seca causada por um aquecimento fora do normal nas 

águas do Atlântico Norte, deixando comunidades sem água e sem alimento. 

Quando se analisa a evolução e amadurecimento da humanidade, verifica-se que os indivíduos 

quase sempre buscaram adquirir suas propriedades e se instalar em regiões de solo fértil e 

abundante em água, onde as suas atividades de subsistência (agricultura, pecuária ou 

extrativismo), desenvolviam-se com mais facilidade. O aumento populacional e o 

desenvolvimento econômico impuseram uma necessidade crescente de manejo dos recursos 

naturais, dentre avulta em importância a água. 

Por muito tempo o acesso à água representou o sucesso de diversas nações, quer por meio da 

sua imprescindibilidade na agricultura ou nas atividades comerciais. Apenas de forma mais 

recente pôde-se verificar o êxito sócio-econômico em países com territórios desérticos ou 

inóspitos, a exemplo de Israel. 
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Na Antiguidade sobrelevava de importância a agricultura. As nações que se destacaram na 

história da humanidade foram as exitosas em organizar os recursos hídricos para o melhor 

cultivo da terra. 

Neste sentido, Adam Smith[7] adverte que as política do antigo Egito e Índia parecem haver 

favorecido mais a agricultura que todas as outras atividades. Foram célebres na antiguidade as 

construções que levaram a cabo os antigos soberanos egípcios para a conveniente distribuição 

das águas do Rio Nilo, e as ruínas de algumas dessas obras despertam a admiração dos 

viajantes. Segundo o mesmo autor, ainda que hajam sido menos festejadas, parece que devem 

ser igualmente grandiosas as construções da mesma classe realizadas pelos antigos soberanos 

da Índia, com objetivo de distribuir convenientemente as águas do Ganges e de vários outros 

rios. Por isso, ambos os países, ainda que eventualmente sofressem com a escassez, foram 

famosos por sua grande fertilidade. Ambos eram extremamente populosos e, sem embargo, 

em anos de moderada abundância, podiam exportar aos países vizinhos grandes quantidades 

de cereais. Os antigos egípcios sentiam má vontade supersticiosa para o mar; e como a 

religião não permitia aos seus fiéis acender nenhum fogo, por conseguinte, preparar alimentos 

sobre as águas, vem, na realidade a proibir toda viagem distante pelo mar. Tanto os egípcios 

como os indianos deveriam depender quase por completo da navegação de outras nações na 

exportação das sobras de seus produtos; e esta dependência, ao mesmo tempo que reduzia o 

mercado deveu também remover estímulos ao incremento do excedente de produtos.   

Graças ao mar desenvolveu-se um ciclo de ouro para Portugal e Espanha que acabaram por 

criar um império colonial respeitável, fundado no mercantilismo e exploração de metais 

preciosos de suas colônias, em especial de suas colônias situadas na América do Sul.  

Acerca da época das grandes navegações lusitanas, Sérgio Buarque de Holanda[8] adverte que 

não foi obra de casualidade, mas sim de planejamento, cautela e técnicas peculiares. 

A distribuição populacional brasileira e dos demais países da América do Sul, por muito 

tempo, atrelou-se à localização litorânea e próxima às grandes bacias hidrográficas. 

Territórios com acessos deficitários aos recursos aqüíferos tenderam a um retardamento 

populacional e desenvolvimento sócio-econômico. 

Ao tratar das nossas matrizes étnicas, Darcy Ribeiro[9] assevera que a costa atlântica, ao 

longo dos milênios, foi percorrida e ocupada por inumeráveis povos indígenas. Disputando os 

melhores nichos ecológicos, eles se alojavam, desalojavam e realojavam, incessantemente, 

dado o seu caráter nômade. Nos últimos séculos, índios de fala tupi, de instalaram 

dominadores na imensidade da área, tanto à beira-mar, ao longo de toda a costa atlântica e 

pelo Amazonas acima, como subindo pelos rios principais, como o Paraguai, o Guaporé, o 

Tapajós, até suas nascentes. 

No Brasil[10], todos os ciclos econômicos (cana-de-açúcar, mineração, café, borracha e soja) 

dependeram de recursos hídricos, quer por meio das águas fluviais ou pluviais. Na Bolívia da 

mesma forma se apresenta historicamente a extrema dependência da água na formação 

econômica 

1. 2.      O TRATAMENTO JURÍDICO DAS ÁGUAS NO ÂMBITO 

INTERNACIONAL 
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Em uma arena global não mais marcada pela bipolaridade Leste/Oeste, mas sim pela 

bipolaridade Norte/Sul, abrangendo os países desenvolvidos e em desenvolvimento 

(sobretudo nas regiões da América Latina, Ásia e África), existe a demanda por uma 

globalização mais ética e solidária. Se, tradicionalmente, a agenda de direitos humanos 

centrou-se na tutela de direitos civis e políticos, sob o forte impacto da “voz do Norte”, 

testemunha-se, atualmente, a ampliação dessa agenda tradicional, que passa a incorporar 

novos direitos, com ênfase nos direitos econômicos, sociais e culturais e no direito ao 

desenvolvimento. Esse processo permite ecoar a “voz própria do Sul”, capaz de revelar as 

preocupações, demandas e prioridades dessa região[11]. 

Como corolário desta nova ordem no plano internacional, podem ser mencionadas as 

conferências mundiais, tais como: Estocolmo (1972), Brundlant (1987), Madrid (1991), Rio 

de Janeiro(1992) – Cúpula da Terra, Paris, 1991 – Ya Wananchi, Conferência Global de 

Organizações Não-Governamentais, Johanesburgo, 2002, e outras que apontam para inúmeras 

medidas ambientais urgentes a serem tomadas e grandes preocupações, tanto dos países de 

primeiro mundo como os periféricos, a respeito dos abusos, uso, comercialização, 

incorporações, da escassez e da grande devastação associada à poluição da água . 

Como agente transformador, atribui-se ao indivíduo o cuidado especial de preservar e manter 

na propriedade os recursos naturais nela existentes. Como ferimento à sustentabilidade muitos 

governos implementaram políticas públicas devastadoras e desastrosas em relação à gestão 

dos recursos hídricos. Merece menção a catástrofe no Mar de Aral. Este, durante muitos 

séculos, foi um verdadeiro oásis no meio do deserto. Atualmente, entretanto, o Mar de Aral, 

entre o Cazaquistão e o Uzbequistão (antigas repúblicas soviéticas), está morrendo. Simboliza 

o que poderá acontecer com os outros mananciais do planeta se o ritmo do uso irracional 

continuar como nos dias de hoje. Hoje, já perdeu dois terços da sua área de superfície. Sua 

morte foi prevista há quase 50 (cinquenta) anos, quando o então governo soviético desviou 

dois rios que o alimentavam para irrigar plantios de algodão. Os agrotóxicos poluíram as 

águas, também castigadas pelos efeitos das barragens construídas para fins de usinas 

hidrelétricas. A floresta que cercava suas margens praticamente acabou. A grande maioria das 

espécies de animais desapareceu. 

Com a erosão e a retirada exagerada de água, o Aral recebe anualmente milhões de toneladas 

de sal carregadas pelos rios, matando peixes e, por conseqüência, a indústria pesqueira que 

sustentava a economia local. O sal e os pesticidas agrícolas se infiltraram no solo. 

Contaminaram lençóis freáticos, tornaram impossível a lavoura e elevaram a níveis 

epidêmicos doenças como o câncer. Para o progresso da humanidade podem-se adotar a 

modernização dos sistemas de irrigação e adotar práticas ambientais menos agressivas. 

A Conferência Internacional sobre Água e Desenvolvimento Sustentável, realizada em Paris, 

em 1.998, constatou que ¼ da população mundial não tem acesso à água potável, mais de 

50% da população mundial carece de saneamento básico (esgoto) e a baixa qualidade da água 

e a falta de higiene figuram entre as causas de enfermidades e morte. Calcula-se que 33% dos 

óbitos são causados por problemas atinentes à qualidade dos recursos hídricos, nos países em 

desenvolvimento. Assim a água é o bem mais importante para o homem continuar vivendo 

neste planeta[12]. 

Em Julho de 2010, por proposição da Bolívia, com resolução favorável de centenas de países, 

inclusive o Brasil, o acesso à água potável e ao saneamento básico foi declarado pela 

Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) como um direito humano 
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essencial, fato este que denota a preocupação com a situação de milhões de pessoas em todo o 

mundo sem acesso a fontes de água limpa, submetidas às mais diversas agruras daí 

decorrentes. 

Para Samuel Pinheiro Guimarães[13]a deterioração do meio ambiente e a crescente escassez 

de recursos naturais, em especial a água, e, em breve, o petróleo, levam à convicção de que é 

impossível reproduzir nos países da periferia os atuais padrões de consumo dos países do 

centro. 

1. 3.                  A INTEGRAÇÃO DOS PAÍSES DA UNASUL A PARTIR DO 

RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA POTÁVEL E AO 

SANEAMENTO BÁSICO 

Segundo Amado Luiz Cervo e Clodoaldo Bueno[14] não se sabe bem quando, mas a América 

Latina passou a falar com voz própria, a revelar uma consciência política coletiva, a 

posicionar-se com coerência. Neste sentido atestam os “consensos” (Viña del Mar, Cartagena, 

Contadora e Apoio), novos órgãos (SELA, Aladi, Conferência de Cúpula), novas experiências 

de cooperação (Bacia do Prata, Pacto Andino, Pacto Amazônico) e, enfim, um processo novo 

de integração, iniciado com o eixo Brasil-Argentina em 1986. 

Consoante averbado por Paulo Affonso Leme Machado[15] quando utilizam um curso de 

água internacional e seu território, os Estados do curso de água tomam todas as medidas 

apropriadas para não causar danos significativos aos outros do curso de água. 

Em atendimento a uma demanda dos países amazônicos em face de uma possível 

“internacionalização” da Amazônia e também como uma necessidade de integrar os esforços 

individuais em ações regionais e multilaterais eis que surge o Tratado de Cooperação 

Amazônica (TCA) - assinado aos 3 de julho de 1978 em Brasília pelos Estados integrantes da 

Região Amazônica, quais sejam: Brasil, Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Peru, Suriname 

e Venezuela – e entrou em vigor aos 2 de agosto de 1980. Dos países da Região Amazônica, 

apenas França que também compartilha o bioma amazônico através da Guiana Francesa (na 

condição de departamento ultramarino francês)  não é parte integrante do tratado. O objetivo 

desse documento internacional, de acordo com o seu art. 1º é a promoção da cooperação em 

favor do desenvolvimento sustentável da região, refletindo as preocupações sobre a 

necessidade de equilíbrio entre o crescimento econômico e a preservação do meio ambiente. 

As partes contratantes devem assim realizar esforços e ações conjuntas para promover o 

desenvolvimento de seus territórios respectivos. Apesar de o texto trazer a necessidade de 

ações integradas, a noção de integração é reservada ao planejamento do território de cada 

Estado e a afirmação da soberania nacional precede a de cooperação internacional, no 

caminho da integração e solidariedade de toda a América Latina. 

A integração dos países latino-americanos representada pela UNASUL (surgida em 2008) 

ocorrerá nas áreas econômica, social e política. A partir desta perspectiva, espera-se uma 

coordenação e cooperação maior nos segmentos de educação, cultura, infra-estrutura, energia, 

ciências e finanças, que, por óbvio envolve novos modelos de gestão dos recursos hídricos, 

indispensáveis à viabilidade de quaisquer projetos de integração na ordem internacional, 

fundada na premissa do reconhecimento do direito humano à água potável e ao saneamento 

básico. 
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Importante fator de integração dos países da UNASUL através das águas é representando pelo 

Aquífero Guarani. Sobre este, anota Vladimir Passos de Freitas[16] que é o maior manancial 

de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo. Sua maior ocorrência se dá em território 

brasileiro, 2/3 da área total, abrangendo os Estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 

Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Além de abastecer o Brasil, o 

Aquífero é reserva de água subterrânea do Paraguai, Argentina e Uruguai. A necessidade de 

uma gestão sustentável, face aos riscos de deterioração do Aquífero Guarani, a ausência de 

conhecimento técnico e científico do manancial suficiente, para a criação de um marco legal 

para promover a gestão coordenada e descentralizada do Aquífero Guarani, levou os países 

Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina a buscarem apoio junto ao Global Environment Facility 

(GEF) e ao Fundo para o Meio Ambiente Mundial (FMAM), para o planejamento do Projeto 

de Proteção Ambiental e Desenvolvimento Sustentável do Sistema Aquífero Guarani. O apoio 

foi concretizado pelo Banco Mundial como agência implementadora dos recursos e da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) como agência executora internacional. O 

problema é a fragilidade legal dos quatro países de área de abrangência do Guarani. Somente 

o Brasil possui legislação que prevê o uso sustentável de recursos hídricos, mas ainda é 

insuficiente, necessitando de maior aprofundamento. 

Segundo averbado por Christian Guy Caubet[17] o termo Aquífero Guarani é a denominação 

dada a um fenômeno geológico: a ocorrência concentrada de água que jaz sob parte dos 

territórios da Argentina, do Brasil, do Uruguai e do Paraguai. A característica de saturação, 

pela água, das camadas geológicas específicas, em extensão superficial total de 1,2 milhões de 

km² no Brasil, define os parâmetros do Aquífero. As reservas permanentes estimadas de água 

são de cerca de 45.000 km³. Em condições naturais normais, apenas parte desse estoque pode 

ser aproveitada. Isso representaria de 40 km³ a 80 km³/ano. O entusiasmo inicial relativo às 

possibilidades de aproveitamento das águas do Aquífero foi se abrandando em função das 

descobertas científicas realizadas a respeito dele. “O Aquífero” revelou-se um conjunto de 

virtualidades geológicas complexas com agenciamentos diferenciados, que não permitem 

evocar uma “bolha d’água subterrânea”, ou uma piscina cuja função seria de abastecer 

permanentemente e eternamente as populações sedentas da superfície. O aproveitamento do 

Aquífero há de ser realizado em condições de respeito à manutenção da qualidade do estoque 

total; exigência não cumprida no momento. 

Sem margem de dúvidas, os conflitos internacionais que ameaçam a paz têm origem na 

disputa por recursos naturais, dentre os quais avulta de importância o acesso à água. Nos 

países que atualmente compõem a UNASUL, não foi diferente. Na época em que a maioria da 

atividade mercantil intercontinental, fazia-se por meio do transporte marítimo, utilizou-se 

como argumento para deflagração da Guerra do Paraguai contra a Tríplice Aliança formada 

por Brasil, Argentina e Uruguai, a necessidade de acesso ao mar como forma de integração 

aos mercados externos sem a dependência dos demais. 

A Bolívia perdeu sua saída soberana ao Oceano Pacífico para o Chile, por sair perdedora na 

Guerra do Pacífico no século XIX. A partir de então sua situação assemelhou-se à do Paraguai 

que também não mantinha escoamento para o mar. A solução para essa demanda fez-se de 

outra maneira, fato este que implicou em diversos conflitos[18]. 

Para Darcy Ribeiro[19] só no último quartel do século XIX a região amazônica volta a 

experimentar uma quadra de prosperidade, motivada agora pela crescente valorização nos 

mercados mundiais de um dos seus produtos tradicionais de coleta: a borracha. O 

desenvolvimento da indústria européia e norte-americana de automotores transforma a 
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borracha dos seringais amazônicos em matéria-prima industrial de enorme procura, 

decuplicando seu preço. A Amazônia, na qualidade de único fornecedor, transforma toda a 

sua economia no esforço de atender à solicitação maciça. A população, concentrada nas 

margens dos Rios Amazonas e Solimões, dispersa-se pelo vale inteiro, subindo os altos 

cursos, até então inatingidos, à procura das concentrações de seringueiras nativas e das outras 

plantas gomíferas da floresta. As cidades crescem, enriquecem e se transformam. Belém, no 

delta, e Manaus, no curso médio do Rio Amazonas, tornam-se grandes centros 

metropolitanos, em cujos portos escalam centenas de navios que carregam borracha e 

descarregam toda sorte de artigos industriais. Uma ferrovia é construída em plena mata, às 

custas de enormes sacrifícios humanos, a Madeira- Mamoré, que ligaria as concentrações 

seringueiras de Porto Velho até o rio Mamoré, na fronteira da Bolívia, região longínqua 

desgarrada da Bolívia e incorporada ao Brasil. 

Antônio Carlos Wolkmer[20] averba que para encarar o momento histórico assumido pela 

apropriação do capital e pela ordem internacional marcada pela globalização neoliberal 

percebe-se uma nova etapa da sociedade e uma nova perspectiva teórico-política e 

epistemológica, em que o mundo jurídico responde aos novos desafios e aos problemas 

complexos de dimensão inédita. Há de se buscar um diálogo aberto, pluralista e democrático 

sobre o Direito Ambiental, suscetível às mais profundas transformações de teor 

transindividual, multicultural e biogenético.   

Neste jaez, hodiernamente, verifica-se que por não tratar-se de apenas de um fenômeno típico 

dos países da UNASUL, a adoção de uma Administração Pública com um modelo mais 

gerencial abriu espaço à participação de agências reguladoras. No Brasil, tais agências têm 

natureza jurídica de autarquias de regime especial[21]. Instituída pela Lei No.: 9.984/2.000 a 

Agência Nacional de Águas (ANA) tem por missão institucional a implementação e 

coordenação da gestão compartilhada e integrada dos recursos hídricos e regular o acesso a 

água, promovendo o seu uso sustentável em benefício da atual e das futuras gerações. Além 

disso, a instituição possui outras definições estratégicas centrais. 

No caso brasileiro, a política nacional dos recursos hídricos toma por base os seguintes 

fundamentos, todos dispostos no art. 1º- da Lei No.: 9.433/97: I - a água é um bem de 

domínio público;  II - a água é um recurso natural limitado, dotado de valor econômico; III - 

em situações de escassez, o uso prioritário dos recursos hídricos é o consumo humano e a 

dessedentação de animais;  IV - a gestão dos recursos hídricos deve sempre proporcionar o 

uso múltiplo das águas; V - a bacia hidrográfica é a unidade territorial para implementação da 

Política Nacional de Recursos Hídricos e atuação do Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos; VI - a gestão dos recursos hídricos deve ser descentralizada e contar com a 

participação tripartite do Poder Público, dos usuários e das comunidades. 

Em decorrência dos postulados da isonomia, propriedade funcionalizada, solidariedade e 

soberania em na ordem jurídica internacional representada pelos países da UNASUL, em 

especial Brasil e Bolívia, encontra-se a tradução da escorreita regulamentação do acesso do 

direito fundamental à utilização da água que apresenta-se como verdadeiro mecanismo 

promocional do desenvolvimento nacional e de superação das desigualdades sociais e 

regionais que se perpetuam historicamente. 

Um exemplo bastante elucidativo de situações que poderiam estar resolvidas há décadas ou, 

até mesmo há séculos, diz respeito às secas cíclicas na Região Nordeste do Brasil que são 

utilizadas como argumentos para a defasagem sócio-econômica em relação às demais. 
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Paulo Bonavides[22] nos esclarece que as causas são outras além das secas, que se mantêm 

intocadas ao longo dos séculos a má gestão dos recursos hídricos a refletir nos aspectos social, 

político e jurídico, uma vez que quando os debates se acendem, há sempre uma efervescência 

de planos, projetos, discursos e promessas, traduzindo tão-somente o remorso que rala a 

autoridade pública, de consciência pesada por haver faltado ao dever histórico da solução 

social com respeito ao Nordeste. Uma estrutura agrária injusta e perpetuadora de tais 

espetáculos se ergue em área onde os reservatórios oficiais acumulam ociosamente volume 

d’água superior ao de várias baías da Guanabara e onde a irrigação alcança, em contraste, 

percentuais mínimo e irrisórios. Patenteia-se, assim, desorganização estrutural profunda e 

latente que a seca somente faz exacerbar, trazendo à superfície a miséria rural. A par disso, 

uma silenciosa conspiração de interesses batalha pela manutenção das medias paliativas, pois 

é no ciclo interativo da tragédia que essas forças tiram rendimento político direto ou indireto 

da situação de padecimentos coletivos. 

            Não podem ser tergiversados os reais motivos que levam à má gestão dos recursos 

hídricos nos países da UNASUL, em especial Brasil e Bolívia. Enquanto os reais fatores não 

forem efetivamente enfrentados e combatidos, haverá a manutenção de situações aviltantes 

aos direitos humanos causadas pela água, quer por sua abundância em momentos inesperados 

(enchentes em regiões totalmente desprovidas de uma estrutura minimamente adequada à 

suportabilidade, ocasionando mortes e danos materiais) ou a sua ausência por meio do 

fenômeno das estiagens (igualmente dolorosa para as suas vítimas). 

            Ao tratar da água como bem econômico e dos modelos de privatização para águas e 

esgotos preleciona Vladimir Passos de Freitas[23] que pouco se sabe no Brasil sobre tal 

espécie de privatização, mas que ela já vem sendo feita no Chile e na Argentina. 

1. 4.      A PROPRIEDADE FUNCIONALIZADA E A GESTÃO SOLIDARISTA 

DOS RECURSOS HÍDRICOS.  

As transformações legislativas e hermenêuticas acabaram por atribuir uma nova feição ao 

direito de propriedade, alheia ao seu caráter romanista e com um viés extremamente absoluto 

e privatístico.  

A historicidade também acaba por alterar o caráter originário. Quando os escravos eram 

reduzidos à condição de meras res (coisas), encontravam-se seres humanos sujeitos às 

mesmas condições mercantilistas que marcam o regime jurídico de livre disposição do 

proprietário, algo absolutamente impensável em qualquer sociedade minimamente civilizada 

do mundo hodierno. 

O discurso jurídico sobre a propriedade é repleto de visões maniqueístas, pois trata de opções 

econômicas que tendem a se converter em ideologias. A conotação de absolutividade que lhe 

dá o ordenamento liberal subtrai a sua relatividade, faz com que o instituto da propriedade se 

converta em modelo supremo da validade do ordenamento jurídico[24]. 

A consagração constitucional dos direitos fundamentais nos textos constitucionais (em 

especial o atinente à propriedade funcionalizada) representa uma nova concepção da própria 

ciência jurídica: doravante, haverá a primazia do social sobre o individual o que representa o 

inverso do quadro jurídico anterior. 
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Para Gustav Radbruch[25] as teorias individualistas da propriedade nunca foram, porém, até 

hoje, rigorosamente individualistas. Assentavam no pressuposto de uma harmonia 

preestabelecida entre o interesse individual e a utilidade geral. As teorias sociais da 

propriedade separam-se delas justamente em reconhecerem que esta harmonia preestabelecida 

não passa de uma ilusão, e que a função social da propriedade, longe de se achar 

indissoluvelmente ligada à sua função no interesse do indivíduo, carece também de ser 

definida e assegurada ao lado desta de uma maneira particular. 

Nota-se a coexistência harmônica entre o viés eminentemente individualista e o caráter social 

do direito à propriedade. Há que se encontrar um meio termo para a sobrevivência do próprio 

sistema capitalista, já que o socialismo falhou na tentativa de encontrar uma via alternativa. 

Ao tratar da relativização do conceito de propriedade e a constitucionalização do direito civil, 

Gilberto Bercovici[26] preleciona que a retirada do indivíduo enquanto eixo da noção de 

propriedade- a exclui de sua “sacralidade” e a coloca no muno profano das coisas, sujeita aos 

fatos naturais e econômicos. Esse processo significa a recuperação da historicidade da 

propriedade, que deixou de ser atributo da personalidade do indivíduo, identificado com a 

liberdade. Isso decorre da necessidade de abandono da concepção romana de dominium, para 

compatibilizá-la com as finalidades sociais, principalmente no tocante à redistribuição de 

rendas. 

O processo de aperfeiçoamento dos direito individuais em sociais, acabou por reverberar na 

própria conceituação da propriedade. Como corolário da Revolução Mexicana de 1.910, a 

Constituição do México de 1.917 foi pioneira na consagração dos direitos. A esta se seguiu a 

Constituição de Weimar de 1.919, na Alemanha. Aliadas às transformações jurídicas, foram 

aquelas promovidas pela doutrina social da Igreja Católica, de inegável contributo na 

construção dos contornos modernos da função social da propriedade. 

Consoante as idéias esposadas por Gustav Radbruch[27], foi em 1.931, na Encíclica papal 

Quadragesimo anno, que a teoria social da propriedade alcançou uma feição autoritária. Ela 

distingue, antes de mais nada, direito de propriedade e uso de propriedade. No que se refere 

ao primeiro, aparece só o lado individual da propriedade, olhando ao interesse do indivíduo; 

no que se refere ao segundo, aparece, porém, já o seu lado social, olhando exclusivamente 

para o interesse da coletividade. A função individual do direito de propriedade pertence ao 

direito natural; a sua função social, à qual se acha sujeito o modo de usar da propriedade, 

pertence à ética, sendo portanto inútil qualquer discussão sobre se o dever ético social do 

proprietário se acha ou não expressamente formulado pelo legislador. Deste modo se 

harmonizam, pois, na doutrina da Encíclica (e é curioso notar como essa doutrina coincide 

com a da Constituição de Weimar) o direito natural individualístico da propriedade como uma 

doutrina de ética social relativa ao mau uso, e ainda com a da sua regulamentação jurídico-

positiva por parte do Estado, relativamente não só a esse uso como à expropriação por 

interesse público. 

O art. 153 da Constituição de Weimar, por exemplo, era expresso na limitação do direito de 

propriedade pela lei, além de consagrar a função social da propriedade na célebre frase: “A 

propriedade obriga” (Eigentum verpflichtet). A propriedade poderia, ainda, ser desapropriada 

a qualquer momento pela lei, eventualmente até sem indenização. Ou seja, a propriedade 

privada deixou de ser um direito inviolável e sagrado com a Constituição de Weimar[28].  
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Acerca da eficácia jurídica do art. 153 da Constituição de Weimar, estabelece Gustav 

Radbruch[29] como determinante da estrutura jurídica da propriedade. 

            As mutações consagradas pela constituição tedesca reverberaram nas cartas latino-

americanas, em especial a brasileira, boliviana e equatoriana, que desde suas precedentes já 

consagravam a função social da propriedade, intrinsecamente concatenada à gestão eficaz dos 

recursos hídricos. Trata-se de verdadeiro corolário do neoconstitucionalismo adotado pelos 

países da UNASUL, de forma a superar as suas distorções históricas rumo à construção de 

uma realidade menos excludente e mais inclusiva. 

            No que concerne à utilização pelo seu titular a propriedade funcionalizada, pode 

apresentar um caráter positivo (ação) ou negativo (dever abstencionista). No que concerne à 

utilização das águas, por exemplo, podemos exemplificar, respectivamente: construção de um 

aqueduto e obrigação de não poluir. 

            Na evolução do Estado de Direito no plano do Direito Internacional, Eros Roberto 

Grau[30] reconhece o aspecto positivo (típico do Estado Social) e o negativo da função social 

da propriedade (identificado com o Estado Liberal). 

            É inegável o reconhecimento de uma função social da propriedade concatenada à 

proteção e uso da água. Os alertas sobre o uso irracional dos recursos naturais em quantidades 

cada vez maiores, estão gerando a escassez do solo fértil e principalmente da água potável do 

planeta, o que está comprometendo o futuro e a continuidade de todas as formas de vida. 

O desenvolvimento sustentável é a resposta aos clamores de justiça social da estabilidade do 

meio ambiente e da diversidade cultural nos países da UNASUL. A sustentabilidade 

representa muito mais do que um elemento econômico, quando se trata da denominada função 

sócio-ambiental da propriedade. 

Nessa perspectiva, eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do 

princípio constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com 

eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela concretização 

solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente inclusivo, durável e equânime, 

ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no intuito de assegurar, preferencialmente 

de modo preventivo e precavido, no presente e no futuro, o direito ao bem- estar físico, 

psíquico e espiritual, em consonância homeostática com o bem de todos[31]. 

Uma das formas de utilização da água que mais agridem a função social da propriedade é a 

poluição hídrica, gerando efeitos deletérios para a humanidade, tanto em relação às gerações 

presentes como as vindouras. 

A poluição hídrica é a degradação da qualidade ambiental resultante de atividade que direta 

ou indiretamente lance matérias ou energia nas águas em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. Revela-se na alteração dos elementos constitutivos da água 

(hidrogênio e oxigênio), tornando-a imprópria ao consumo ou à utilização para outros fins. A 

descarga de esgoto doméstico e de efluente industrial sem tratamento e a disposição de 

resíduos sólidos nos cursos d’água e nos mananciais vem comprometendo, cada vez mais, a 

qualidade dos recursos hídricos, dificultando e acarretando custos crescentes para atender aos 

objetivos do fornecimento de água de boa qualidade[32]. 
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1. 5.                  A CONTRIBUIÇÃO DA BOLÍVIA NAS MUTAÇÕES DAS 

GESTÕES PÚBLICAS DOS RECURSOS HÍDRICOS 

No intuito de sanar distorções históricas que apresentam séculos de uma sociedade 

excludente, a Constituição da Bolívia promulgada em 2009 assumiu o compromisso de uma 

nova gestão dos recursos hídricos para a prossecução de valores atrelados aos 

desenvolvimento social e fortalecimento da soberania pátria, fundada em valores como 

igualdade, meio ambiente, solidariedade, harmonia e equidade. 

O novo modelo de gestão dos recursos hídricos institucionalizado pela Constituição Boliviana 

de 2009, funda-se na possibilidade de alteração de velhos paradigmas para a preparação da 

sociedade fundada nos grandes impasses do século XXI, como forma de inclusão de todos os 

cidadãos, com o escopo de atender ao direito social da alimentação. 

Neste jaez, verifica-se que a remissão a uma gestão vanguardista dos recursos hídricos 

encontra-se presente na Constituição da Bolívia de 2009 (bastante avançada e voltada à 

solução dos problemas mais marcantes do mundo hodierno) em diversos momentos: (a) no 

Preâmbulo ao tratar da luta pelo acesso à água [33], em outro momento do mesmo 

documento, afirma um Estado baseado no respeito e na igualdade entre todos, com os 

princípios de soberania, a dignidade, a complementaridade, na solidariedade, harmonia e 

equidade na distribuição e redistribuição do produto social, que dominam a busca de viver 

bem, com respeito à pluralidade econômica, social , a vida jurídica, política e cultural dos 

habitantes desta terra em que vivem coletivo com acesso à água, trabalho, educação, saúde e 

habitação para todos[34]; (b) art. 16, No.: 01[35], estabelece como um dos direitos 

fundamentais a água e a alimentação; (c) ainda no rol dos direitos fundamentais, o art. 20, 

inciso I estabelece que todas as pessoas têm o direito de acesso eqüitativo e universal aos 

serviços básicos de água potável, esgotos, eletricidade, gás doméstico, correios e 

telecomunicações[36]; (d) o art.20, inciso III[37] preleciona que o  acesso à água e 

saneamento são direitos humanos, não podendo ser objeto de concessão ou privatização e 

estão sujeitas a licenciamento e registro, de acordo com a lei; o art. 189, No.: 01[38] 

estabelece que são atribuições do Tribunal Agroambiental resolver recursos que envolvam 

direitos do uso da água e da utilização de recursos hídricos; (e) o art. 262, No.: I, ao tratar 

acerca das fronteiras do estado bolivariano consubstancia que  constitui zona de segurança da 

fronteira os cinquenta quilômetros a partir da fronteira, não podendo nenhuma pessoa 

estrangeira, individualmente ou em conjunto, adquirir bens nesta área, direta ou 

indiretamente, por qualquer título ou própria água, solo ou no subsolo, salvo em caso de 

necessidade Estado declarado por lei especial aprovada por dois terços do Legislativo. A 

propriedade ou a posse em causa em caso de violação desta proibição passará ao Estado, sem 

nenhuma indenização; (f) art. 298, II  No.: 4[39] preleciona que são competências exclusivas 

do nível central de Estado aspectos que envolvam  recursos naturais estratégicos, que incluem 

minerais, espectro eletromagnético, recursos genéticos e biogenéticas e as fontes de água; (g) 

o art. 299, II, Nos.: 7 e 9[40], estabelecem, respectivamente a competência concorrente entre 

o nível central de Estado e as entidades territoriais autônomas, respectivamente, na promoção 

e administração dos projetos hidráulicos e energéticos e projetos de água potável e tratamento 

de resíduos sólidos; (h) o Título II da Constituição Boliviana de 2009, intitulado “Meio 

ambiente, recursos naturais, terra e território”, dedicou em seu Capítulo Quinto, especial 

atenção aos recursos hídricos, vale destacar o aspecto conceitual e de vanguarda presente no 

art. 373, I e II, consoante o qual a água constitui-se em direito fundamental à vida e marco 

caracterizador da soberania do povo. O Estado deve promover o uso e o acesso à água 

baseada em princípios de solidariedade, complementaridade, reciprocidade, igualdade, 
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diversidade e sustentabilidade. Os recursos hídricos no todos os seus estados de superfície e 

águas subterrâneas são finitos, vulneráveis, estratégica e uma função social, cultural e 

ambiental. Esses recursos não podem ser objeto de apropriação privada e eles e seus serviços 

não são licenciados e estão sujeitos a um regime de licenças, registros e autorizações 

conforme a Lei; (i) para o art. 374[41] o Estado deve proteger e assegurar o uso prioritário da 

água para a vida. É dever do Estado para gerenciar, regular, proteger e planejar o uso 

adequado e sustentável dos recursos hídricos, participação social, assegurando o acesso à água 

para todos os seus habitantes. A lei estabelece as condições e limites para todos os usos. O 

Estado deve, ainda, reconhecer, respeitar e proteger os costumes das comunidades, 

autoridades locais e as organizações camponesas indígenas original do lado direito, 

administração e gestão sustentável da água.  Os recursos hídricos de origem fóssil, das 

geleiras, zonas úmidas, águas subterrâneas, minerais, medicamentos são  prioritários para o 

estado, que irá garantir a preservação, proteção, preservação, restauro, utilização sustentável e 

gestão integrada, é inalienável, irrenunciável e imprescritível; (j) o art. 375, I[42] prevê como 

dever estatal o desenvolvimento de planos de uso, conservação, manejo e aproveitamento 

sustentável das bacias hidrográficas; (l) consoante o art. 376[43] Os recursos hídricos de rios, 

lagos e lagoas que compõem as bacias hidrográficas, por seu potencial, a diversidade dos 

recursos naturais que contêm e para ser uma parte essencial dos ecossistemas, são 

considerados recursos estratégicos para o desenvolvimento bem como para a soberania 

boliviana. O Estado vai evitar ações e zonas-tampão nas cabeceiras dos rios que causam danos 

aos ecossistemas ou reduzir o fluxo, preservar o estado natural e assegurar o desenvolvimento 

e o bem-estar da população; (m) o art. 377, I[44] prevê que todo tratado internacional sobre 

recursos hídricos garantirá a soberania boliviana e priorizará os interesses daquele Estado; (n) 

dispõe o art. 389, II[45] sobre os recursos florestais que lei determinará as servidões e 

zoneamento de uso interno, a fim de assegurar a conservação a longo prazo do solo e corpos 

d'água. 

Verifica-se que no tocante à gestão estatal dos recursos hídricos a Constituição Boliviana de 

2.009 foi bem mais vanguardista em relação à Constituição Federal de 1.988 apresentando um 

viés transcendente aos aspectos meramente jurídico-ambientais, preocupando-se com questões 

históricas, sociológicas (utilização balizada pela solidariedade, por exemplo), internacionais 

(recursos hídricos em áreas fronteiriças); econômicos, dentre vários outros. Procurou 

disciplinar o assunto de forma a concatená-los aos seus objetivos, daí a consagração já a partir 

do Preâmbulo. 

1. 6.                  A EVOLUÇÃO DO O REGIME JURÍDICO DAS ÁGUAS NO 

BRASIL 

No Brasil, quanto à sua localização em relação ao solo, classifica-se a água como (a) 

subterrâneas: lençóis freáticos localizados a certa profundidade do subsolo; (b) superficiais: as 

que se mostram na superfície da Terra. Dividem-se em internas (rios, lagos e mares interiores) 

e externas (mar territorial, alto-mar, águas contíguas).  Tomando-se como base a Resolução 

No.: 20/86 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), quanto ao uso 

predominante a água classifica-se como: (1) salobra: aquela de salinidade inferior à oceânica; 

(2) salina: com salinidade em níveis oceânicos; (3) doce: isenta de salinidade[46]. 

Pode-se dizer que a água é um bem corpóreo integrante do meio ambiente ecologicamente 

equilibrado, preconizado pelo art. 225 da Carta Magna de 1.988. Não se trata de bem 

dominical (patrimônio disponível da Administração Pública). É inalienável. Sua outorga não 

implica em alienação, mas simples direito de uso, consoante disposto no art. 18 da Lei No.; 
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9.433/97[47]. Trata-se de verdadeiro bem de uso comum do povo, exercendo o poder público 

o papel de gestor. A água é recurso natural limitado. Tal limitação é decorrência da poluição 

das bacias hidrográficas, com os escassos mananciais ainda existentes e o aumento do 

consumo pela população. É suscetível de apreciação econômica e, como tal, sua utilização 

está condicionada, de acordo com o art. 19, I da Lei No.: 9.433/97[48] à cobrança[49]. 

O paradigma atual revela a limitação e o caráter finito dos recursos hídricos, aliado à 

degradação de sua qualidade. Seu elevado nível de escassez resultou na necessidade de 

reconhecer o seu valor econômico, social e o ambiental.  A água deixou, então, de ser 

considerada res nullius, passando a ser res communis (bem de uso comum do povo). A 

patrimonialização da água ecoou em diferentes ordenamentos – internacional (documentos 

emanados da ONU e da OMS), regional (União Europeia e UNASUL) e nacional (Brasil, 

Bolívia, Equador, França...) -  e fez emergir o regime jurídico dos recursos hídricos, no Brasil, 

implementado pela Lei de Política Nacional de Recursos Hídricos, a Lei Federal nº 

9.433/1997. 

Ao dissertar acerca da água como um bem de valor econômico aduz Paulo Affonso Leme 

Machado[50] que a água é um recurso natural limitado, e não ilimitado, como se raciocinou 

anteriormente no mundo e no Brasil. A água passa a ser mensurada dentro dos valores da 

economia. Isso não pode e não deve levar a condutas que permitam que alguém, através do 

pagamento de um preço, possa usar a água a seu bel-prazer. A valorização econômica da água 

deve levar em conta o preço da conservação, da recuperação e da melhor distribuição desse 

bem. 

Neste jaez, a cobrança pela utilização da água apresenta nítido caráter extrafiscal 

(interventivo) a fim de que se faça uma utilização racional[51]. Valores irrisórios por sua 

utilização acabariam por menoscabar a sua importância. Ao condicionar a prestação dos 

serviços decorrentes da utilização dos recursos hídricos ao pagamento por parte dos usuários, 

o legislador utilizou-se da técnica da extrafiscalidade, cujo escopo é o estímulo de conduta 

conservacionista. 

A água e os recursos hídricos encontram-se presentes em vários dispositivos da Carta Política 

de 1.988[52]. 

A Emenda Constitucional No.: 64/2010 inseriu o direito social à alimentação no rol do art. 6º- 

da Carta Política de 1988[53]. Trata-se de inclusão intrinsecamente concatenada ao 

reconhecimento do direito humano à água potável, uma vez que sua ausência implica em 

desequilíbrios alimentares e fomes endêmicas. 

Conforme averbado por Hans Jonas[54] a punição infligida à natureza com a maximização de 

técnicas agrícolas já começam a mostrar sinais de seus progressivos efeitos desastrosos, por 

exemplo, a poluição química das águas interiores e costeiras (para que a indústria presta sua 

própria contribuição) na cadeia de ação sobre os organismos. Salinização do solo devido à 

irrigação constante, erosão da terra devido às alterações de compensação, o clima (talvez até 

mesmo a diminuição de oxigênio na atmosfera), devido ao desmatamento são conseqüências 

de uma agricultura cada vez mais intensiva e estendida. 

O mau aproveitamento dos recursos hídricos superficiais ou subterrâneos no Brasil merece a 

tipificação como infração na forma do art. 49 da Lei No.: 9.433/1.997[55]. 
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A repressão estatal e a imputação de sanções aos causadores de danos causados aos recursos 

hídricos decorrem da constitucionalização do meio ambiente (na qualidade de direito 

fundamental). 

Neste sentido Luís Filipe Colaço Antunes[56] averba que num ordenamento jurídico-

constitucional em que o direito ao ambiente assume (pelo menos na sua dimensão negativa) as 

vestes de um direito fundamental (de natureza análoga aos direitos, liberdades e garantias), 

não será de todo descabida a aproximação do dano ecológico ao dano existencial, tanto mais 

que a destruição dos bens ambientais e paisagísticos implicará tantas vezes uma sensação de 

desrealização, de perda de identidade, de anemia estético-emocional. A verdade é que a 

sociedade farmacogênica em que se vive, orientada pela epistemologia do domínio, não tem 

sabido evitar, bem pelo contrário, a malséance, o crescente desenquadramento ecológico-

paisagístico da existência humana. 

1. 7.                      O CONTRIBUTO DA CONSTITUIÇÃO DO EQUADOR DE 

2008 NO RECONHECIMENTO DO ACESSO À ÁGUA POTÁVEL COMO 

DIREITO HUMANO FUNDAMENTAL  

A preocupação do acesso à água potável e saneamento básico como direito humano e sua 

consagração em textos constitucionais dos países da América do Sul é corolário do 

neoconstitucionalismo presente nos textos constitucionais dos referidos países. 

Aduz Christian Guy Caubet[57] que enquanto a Organização das Nações Unidas para a 

Alimentação e a Agricultura (FAO) já declarou ser necessário colocar à disposição de cada 

ser humano 40 litros de água potável por dia, no lugar onde vive a pessoa, no planeta Terra 

1,1 bilhão de seres humanos vivem sem água potável, e 2,4 bilhões não têm acesso a 

instalações sanitárias. Trinta e quatro por cento da população de cidades como México, 

Karachi, Manila, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Casablanca, dentre outras, não têm acesso 

direto à água potável. 

Sobre os textos constitucionais que consagram a ideologia ora em análise, preleciona Miguel 

Carbonell[58] que o neoconstitucionalismo procura explicar um conjunto de textos 

constitucionais que começam a surgir após a Segunda Guerra Mundial e especialmente desde 

os anos setenta do século XX. Tratam-se de Constituições que não se limitam a estabelecer 

competências ou a separação dos poderes estatais, mas contêm altos níveis de normas 

materiais ou substantivas que coordenam as ações do Estado através da gestão de 

determinadas metas e objetivos. Exemplos representativos de tais são a Constituição da 

Espanha de 1978, a Constituição do Brasil de 1988 e da Constituição da Colômbia de 1991. 

Neste sentido, merece menção o art. 12 da Constituição do Equador de 2008[59] ao dispor 

que o direito humano à água é fundamental e irrenunciável, determinando ainda que a água 

constitui patrimônio nacional estratégico de uso público, inalienável, imprescritível e 

essencial para a vida. 

Por seu turno o art. 3º-, No.: 1 da Constituição do Equador de 2008[60] que  são deveres 

primários do Estado a garantia sem qualquer discriminação, do gozo efetivo dos direitos 

estabelecidos na Constituição e nos instrumentos internacionais, 

incluindo a educação, saúde, nutrição, segurança social e de água para seus habitantes. 
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1. 8.                      O RECONHECIMENTO DO DIREITO HUMANO À ÁGUA 

POTÁVEL E AO SANEAMENTO BÁSICO 

A partir da constatação de que a maioria da população mundial vive em grandes metrópoles, 

eis que surge um problema fundamental e carecedor de soluções :  a falta de acesso à água 

potável e ao saneamento. O encarecimento na prestação dos serviços públicos de acesso à 

água e ao saneamento gerou a exclusão de parcela significativa da população, o que torna tais 

indivíduos em vítimas de marginalização ou discriminação. O seu acesso insatisfatório à água 

e saneamento é um dos elementos de perpetuação na sua situação de pobreza[61]. 

Verifica-se que as pessoas que vivem em situação de pobreza pagam frequentemente um 

preço mais elevado por serviços essenciais, aí incluídos a água e o saneamento. Sem ligações 

legais à rede formal de água e saneamento, tais indivíduos adquirem informalmente água de 

qualidade duvidosa. Contudo, não se deve olvidar que, sem estes serviços de qualidade 

inferior, milhões de pessoas nos países da UNASUL não teriam acesso à água e ao 

saneamento. A problemática atinente ao acesso à água potável e saneamento básico para os 

sem-abrigo constitui uma preocupação crítica nos países desenvolvidos, em especial os da 

UNASUL com realidades sociais internas tão díspares. 

Uma das diretrizes do reconhecimento dos direitos humanos à água e ao saneamento perpassa 

necessariamente pelo reconhecimento de que tais serviços públicos qualifiquem-se como 

essenciais, bem como enquadrem-se em critérios aceitáveis, seguros e acessíveis física e 

economicamente para todos quando de seu fornecimento aos usuários. 

Um dos corolários que ora se propõe é o reconhecimento e valorização dos países que 

integram a UNASUL na adoção de medidas imediatas que têm por escopo o término das 

violações dos direitos humanos atinentes à água potável e ao saneamento básico para que 

todas as pessoas venham a gozar de uma vida com dignidade. 

Na busca de superação deste dilema, eis que em Julho de 2010, o acesso à água potável e ao 

saneamento básico foi declarado pela Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) como um direito humano essencial. 

Para Antonio Enrique de Perez Luño[62] os direitos humanos são compreendidos  como um 

conjunto de faculdades e instituições que, em cada momento histórico, materializam as 

exigências da dignidade, da liberdade e da igualdade humanas, as quais devem ser 

reconhecidas positivamente pelos ordenamentos jurídicos nos níveis nacional e internacional. 

Por seu turno Gregorio Robles[63] ensina que os "direitos humanos" ou "direitos do homem", 

classicamente chamado de "direitos naturais" e na atualidade de "direitos morais", não são, 

em verdade, autênticos direitos- protegidos por ação judicial perante um juiz -, mas 

especialmente relevante critérios morais para a sociedade humana. Uma vez que os direitos 

humanos, ou melhor, certos direitos humanos, tornam-se positivos, adquirindo categoria real 

de direitos processualmente protegidos, eles se tornam "direitos fundamentais" de um 

determinado ordenamento jurídico. 

Neste jaez tal reconhecimento materializa o enquadramento do acesso humano à água potável 

e ao saneamento básico na perspectiva dos direitos humanos, consoante esposado pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão proclamada pela Assembléia 

Geral das Nações Unidas em 1948. A partir de sua incorporação em alguns textos 
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constitucionais (exemplo Constituição do Equador de 2008) torna-se também um direito 

fundamental. 

Conforme esposado por Joaquín Herrera Flores[64], começamos a lutar pelos direitos, porque 

consideramos injustos e desiguais tais processos de divisão do fazer humano. Para tanto, 

todos precisamos dispor de condições materiais – e imateriais – concretas que permitam o 

acesso aos bens necessários para a existência. 

Preleciona Joaquín Herrera Flores[65] que o conteúdo básico dos direitos humanos será o 

conjunto de lutas pela dignidade, cujos resultados, deverão ser garantidos por normas 

jurídicas, por políticas públicas e por uma economia aberta às exigências da dignidade. 

A partir das problemáticas atinentes ao contexto de exclusão no acesso de água potável e 

saneamento por milhões de pessoas nos países da UNASUL a clamar por uma existência 

digna e carecedora de normatização jurídica e políticas públicas comuns, tem-se a sua 

tipificação como direito humano indissociável da dignidade da pessoa humana. 

A questão da falta de saneamento e acesso a água potável é muito mais complexa do que a 

percepção atual da humanidade e exige ações rápidas e conjuntas dos países da UNASUL na 

formulação de políticas públicas e marcos regulatórios comuns na construção de soluções 

sustentáveis e comprometidas com a ordem ecológica que ganha espaço no plano das relações 

internacionais imanentes aos direitos humanos. 

9.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A água constitui-se na base de todos os direitos humanos fundamentais, porque é essencial à 

vida humana e sem esta não há que se cogitar a existência do próprio Direito. A problemática 

ambiental do mundo moderno não pode prescindir da necessidade de uma eficaz gestão dos 

recursos hídricos a fim de evitar-se o problema cada vez mais premente da escassez dos 

recursos hídricos. 

Atenta a estes clamores, a gestão protetora dos recursos hídricos nos países da UNASUL é 

tema emergente que consta de seu Tratado Constitutivo dentre os objetivos específicos (art. 

3º-, “g”), que se encontra ainda em fase de construção, o que envolve necessariamente uma 

abordagem transdisciplinar a fim de que venha a possuir uma regulação jurídica condizente 

com os anseios sociais. O escopo de tal regulamentação é evitar-se que os erros cometidos no 

passado não venham a repetir-se e seus efeitos deletérios não venham a repercutir 

negativamente para as gerações vindouras. 

Neste jaez, em 2010 a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o acesso à água 

potável e ao saneamento básico como direito humano. Partiu de proposta da Bolívia, que já se 

encontrava positivada na Constituição do Equador (2008), como corolário do Novo 

Constitucionalismo em fase de construção nos países da América Latina. 

A UNASUL (União de Nações Sul- americanas) constitui-se em elemento motriz com plena 

aptidão a tornar-se um canal de discussão e negociação para as águas transfronteiriças nos 

países da América do Sul, em especial no que concerne ao Aquífero Guarani. No entanto, até 

5593

file:///C:/Users/user/Desktop/Documentos/Artigo%20JurÃdico-%20Conpedi-%20Ã�gua%20como%20direito%20humano%20nos%20paÃses%20da%20UNASUL.doc%23_ftn64
file:///C:/Users/user/Desktop/Documentos/Artigo%20JurÃdico-%20Conpedi-%20Ã�gua%20como%20direito%20humano%20nos%20paÃses%20da%20UNASUL.doc%23_ftn65


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

o momento, as falhas institucionais e a falta de vontade política, que contribuem para uma 

quase imobilização do organismo internacional, não permitem que tal intento logre êxito. 

A premente necessidade de normatização dos recursos hídricos nos planos nacionais e 

internacionais é decorrência do seu reconhecimento como direito humano, bem como de seus 

usos múltiplos hodiernamente em relação a toda a conjuntura mundial, desde a utilização 

pelos homens para diversos fins (consumo pessoal), passando pelo seu uso na irrigação de 

culturas agrícolas, pela utilização como meio de transporte, até a sua utilização como fonte 

geradora de energia para a população dos países. O gerenciamento de cursos d’água, rios e 

águas subterrâneas que se situam em dois ou mais países merece um tratamento jurídico a ser 

dado em conformidade com o Direito Internacional Público e suas fontes normativas. 

Neste contexto, eis que surge a necessidade de um tratamento dos recursos hídricos balizado 

pelos princípios da cooperação e solidariedade na construção de um bem maior, qual seja: a 

construção efetiva da UNASUL. 
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[1] As principais bacias hidrográficas da Bolívia são as seguintes: (1) do Amazonas, (2) 

Central e (3) da Prata. A vertente Amazônica tem por sub--bacias: 1.1. do Rio Acre; 1.2. do 

Rio Madera; 1.3. do Rio Mamoré; 1.4. do Rio Abuná; 1.5. do Rio Beni. Por seu turno, a Bacia 

da Prata encontra-se ao sudeste do país, e é compartilhada entre cinco nações (Brasil, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia). A Bacia do Altiplano compreende aos 

departamentos de La Paz, Oruro e Potosí, incluindo a Bacia do Lago Titicaca. No território 

boliviano constata-se que a água para o uso é adequada nas regiões tropicais e subtropicais 

úmidas, bem como apresenta se escassa nas regiões frias e temperadas. 

[2] SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, pág. 201. 

[3] Como forma de inserir os países da  América do Sul, em um contexto internacional cada 

vez mais integrado em blocos de países, eis que surge a Unasul (União das Nações Sul-

Americanas). Em verdade, trata-se de uma comunidade formada por doze países sul-

americanos. Atualmente, integram a Unasul os seguintes países: Argentina, Brasil, Uruguai, 

Paraguai, Bolívia, Colômbia, Equador, Peru, Chile, Guiana, Suriname e Venezuela. Este 

grande escopo da Unasul, de  propiciar a integração entre os países da América do Sul, 

consolida-se mais fortemente à medida em que se elegem e adotam políticas públicas comuns 

no enquadramento do direito à água e ao saneamento como direitos humanos. 

[4] FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8ª. Edição. 

São Paulo: Saraiva, 2007, pág. 142. 

[5] SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, págs. 199 e 200. 

[6] FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: aspectos jurídicos e ambientais. 3a- edição. 

Curitiba: Juruá, 2010, págs. 17/19. 

[7] SMITH, Adam. La riqueza de las naciones. Traducción: Amando Lazaro Ros. Madrid: 

Aguilar, 1.956, p. 567 e 568. Tradução livre. 

[8] HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26ª- edição. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1.995, págs. 110 e 111: “Comparada ao delirante arroubo de um Colombo, por 

exemplo, não há dúvida que mesmo a obra do grande Vasco da Gama apresenta, como fundo 

de tela, um bom senso atento a minudências e uma razão cautelosa e pedestre. Sua jornada 

fez-se quase toda em mares já conhecidos- uma cabotagem em grande estilo, disse Sophus 

Ruge- com destino já conhecido quando foi necessário cruzar o Índico, pôde dispor de pilotos 

experimentados, como Ibn Majid. A expansão dos portugueses no mundo representou 

sobretudo obra de prudência, de juízo discreto, de entendimento “que experiências fazem 

repousando”. E parece certo que assim foi desde o primeiro ato, apesar de todas as galas 

poéticas em que se tem procurado envolver, por exemplo, a conquista de Ceuta. Uma 
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coragem sem dúvida obstinada, mas raramente descomedida, constitui traço comum de todos 

os grandes marinheiros lusitanos, exceção feita de Magalhães”. 

[9] RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2.006, pág. 26. 

[10] As abundantes bacias hidrográficas brasileiras desempenharam papel relevante também 

como formas de integração (atividades mercantis, comunicação e transporte). Muitos conflitos 

no plano interno surgiram em decorrência da má distribuição fundiária, agravada pelos efeitos 

deletérios da ausência do acesso à água em regiões dominadas pelas secas periódicas, o que 

terminou por redundar na ocorrência de diversos movimentos messiânicos na Região 

Nordeste que culminaram em verdadeiros massacres dos sujeitos envolvidos. Vale ressalvar 

Canudos na Bahia e o Caldeirão no Ceará. 

[11] PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e Justiça Internacional. 1ª- edição. São Paulo: 

Saraiva, 2.007, pág. 22. 

[12] SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, pág. 201. 

[13] GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Quinhentos anos de periferia: uma contribuição ao 

estudo da política internacional. 5ª- edição. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007, págs. 83 e 

84. 

[14] CERVO, Amado Luiz, BUENO, Clodoaldo. História da política exterior do Brasil. 3ª- 

edição. 2ª- reimpressão. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2010, pág. 450. 

[15] MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: direito brasileiro e 

internacional. São Paulo: Malheiros, 2002, pág. 144. 

[16] FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: aspectos jurídicos e ambientais. 3a- edição. 

Curitiba: Juruá, 2010, págs. 27 e 28. 

[17] CAUBET, Christian Guy. O aquífero Guarani e seus sistemas jurídicos: normas e 

princípios ou laissez faire para as águas subterrâneas?IN MENEZES, Wagner 

(organizador). Estudos de Direito Internacional: anais do 8º- Congresso Brasileiro de 

Direito Internacional. Curitiba: Juruá, 2010, pág. 69. 

[18] Um ciclo econômico, marcou simultaneamente as regiões amazônicas do Brasil e da 

Bolívia. Trata-se de borracha. Durante o apogeu do extrativismo da borracha, a Bolívia, por 

ser um país sem fronteira marítima, precisava encontrar uma alternativa para escovar a 

produção para os centros industriais da Europa e da América do Norte. Em 1846 a Bolívia 

teve a idéia de construir uma ferrovia costeando os rios Mamoré e Madeira para escoar a 

produção através do porto de Belém do Pará, localizado na margem direita da baía de 

Guajará, próximo ao Oceano Atlântico.A construção da ferrovia só foi de fato efetivada 

depois da assinatura do Tratado de Petrópolis, que cedia o território do Acre para o Brasil e 

obtinha deste o compromisso formal de construir a ferrovia Madeira-Mamoré, iniciada em 

1907 e terminada em 1912, já no final do ciclo da extração da borracha. 
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[19] RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2.006, págs. 292 e 293. 

[20] WOLKMER, Antônio Carlos. Introdução ao pensamento jurídico crítico. 6ª- edição. 

São Paulo: Saraiva, 2008, págs. 150 e 151. 

[21] Vale ressaltar o disposto no art. 3º- da Lei No.: 9.984/2.000, relativo à ANA: “Art. 3
o
 

Fica criada a Agência Nacional de Águas - ANA, autarquia sob regime especial, com 

autonomia administrativa e financeira, vinculada ao Ministério do Meio Ambiente, com a 

finalidade de implementar, em sua esfera de atribuições, a Política Nacional de Recursos 

Hídricos, integrando o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos. Parágrafo 

único. A ANA terá sede e foro no Distrito Federal, podendo instalar unidades administrativas 

regionais”. 

  

[22] BONAVIDES, Paulo. A Constituição aberta. Temas políticos e constitucionais da 

atualidade, com ênfase no Federalismo das Regiões. 3ª- edição. São Paulo: Malheiros, 

2.004, págs. 501 e 502. 

[23] FREITAS, Vladimir Passos de. Águas: aspectos jurídicos e ambientais. 3a- edição. 

Curitiba: Juruá, 2010, pág. 24.  

[24] BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a 

partir da Constituição de 1.988. São Paulo: Malheiros, 2.005, pág. 117. 

[25] RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução: L. Cabral de Moncada. 5ª- 

edição. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1.974, pág. 278. 

[26] BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a 

partir da Constituição de 1.988. São Paulo: Malheiros, 2.005, págs. 142 e 143. 

[27] RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução: L. Cabral de Moncada. 5ª- 

edição. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1.974, págs. 278 e 279. 

[28] BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a 

partir da Constituição de 1.988. São Paulo: Malheiros, 2.005, pág. 150. 

[29] RADBRUCH, Gustav. Filosofia do Direito. Tradução: L. Cabral de Moncada. 5ª- 

edição. Coimbra: Arménio Amado Editor, 1.974, págs. 279 e 280: “E se este preceito 

moralmente apenas vincula o cidadão, como regra de interpretação vincula também o juiz, e, 

como superior critério directivo e princípio geral de direito, também o legislador (Giesse). 

Inspirada por critérios e pontos de vista de interesse social, a lei surge-nos pois deste modo 

como um terceiro poder a determinar juridicamente a estrutura da propriedade. “O seu 

conteúdo e os seus limites são marcados pela lei”. O legislador fica assim habilitado a elevar 

do plano moral ao plano jurídico, comunicando-lhe obrigatoriedade, esta garantia ou 

“hipoteca social da propriedade”. Mas desta forma é a função social do direito, até aqui da 

pura alçada da Ética, que passa, inclusivamente, a assumir o carácter dum dever jurídico. 

Certamente, os deveres sociais da propriedade não se acham debaixo da sanção de nenhuma 

lei positiva vigente, mas acham-se debaixo da sanção duma qualquer lei simplesmente 
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possível, visto tornarem-se sempre possíveis certas sanções desses deveres (...) Por outras 

palavras: a propriedade passou a ser considerada um direito limitado e condicional,  e 

deixou de ser um direito sem condições e sem limites, “sagrado e inviolável”, que se justifica 

por si mesmo”. 

[30] GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1.988. 11ª- edição. São 

Paulo: Malheiros, 2.006, págs. 244 e 245: “Perceba-se bem que, embora não haja diferença 

relevante, de fundo, entre ambas, há duas concepções ou modelos de definição normativa 

relativos ao princípio da função social da propriedade: o negativo  e o positivo. No primeiro 

caso- da concepção negativa- encontramos, na França, o art. 40 da Declaração dos Direitos 

do Homem, que coíbe os abusos de direito. A concreção do princípio opera-se, aí, na 

imposição de obrigações de não-fazer ao proprietário. No segundo caso- da concepção 

positiva- encontramos os arts. 42 e 44 da Constituição Italiana, que funcionam como fonte 

geradora da imposição de comportamentos positivos ao proprietário. Este, então, é 

compelido a agir positivamente, não apenas negativamente. A primeira concepção, negativa, 

é coerente com a ideologia do Estado Liberal; a segunda está comprometida com a ideologia 

que reconhece a necessidade de se colocar à disposição da ordem jurídica instrumentos de 

conformação do processo econômico e social. Daí por que, ao reconhecermos a inexistência 

de qualquer diferença de fundo entre as duas concepções, não cabe senão indagar se a 

dúvida que se tem colocado a propósito da compatibilidade entre direito subjetivo e função 

não é apenas, em realidade, dúvida despida de conteúdo jurídico, resultante da adesão 

irrestrita de quem a levanta à ideologia do Estado Liberal”. 

[31] FREITAS, Juarez. Sustentabilidade: direito ao futuro. Belo Horizonte: Editora Fórum, 

2011, págs. 40 e 41. 

[32] SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, pág. 201. 

[33] “El pueblo boliviano, de composición plural, desde la profundidad de la historia, 

inspirado en las luchas del pasado, en la sublevación indígena anticolonial, en la 

independencia, en las luchas populares de liberación, en las marchas indígenas, sociales y 

sindicales, en las guerras del agua y de octubre, en las luchas por la tierra y territorio, y con la 

memoria de nuestros mártires, construimos un nuevo Estado”. 

[34] “Un Estado basado en el respeto e igualdad entre todos, con principios de soberanía, 

dignidad, complementariedad, solidaridad, armonía y equidad en la distribución y 

redistribución del producto social, donde predomine la búsqueda del vivir bien; con respeto a 

la pluralidad económica, social, jurídica, política y cultural de los habitantes de esta tierra; en 

convivencia colectiva con acceso al agua, trabajo, educación, salud y vivienda para todos”. 

[35]  “Artículo 16. I. Toda persona tiene derecho al agua y a la alimentación.” 

[36] “Artículo 20. I. Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los 

servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y 

telecomunicaciones...” 

[37] “III. El acceso al agua y alcantarillado constituyen derechos humanos, no son objeto de 

concesión ni privatización y están sujetos a régimen de licencias y registros, conforme a ley”. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[38] “Artículo 189. Son atribuciones del Tribunal Agroambiental, además de las señaladas por 

la ley: Resolver los recursos de casación y nulidad en las acciones reales agrarias, forestales, 

ambientales, de aguas, derechos de uso y aprovechamiento de los recursos naturales 

renovables, hídricos, forestales y de la biodiversidad; demandas sobre actos que atenten 

contra la fauna, la flora, el agua y el medio ambiente; y demandas sobre prácticas que pongan 

en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies o animales”. 

[39] “Artículo 298. (...) II. Son competencias exclusivas del nivel central del Estado: (...) IV. 

Recursos naturales estratégicos, que comprenden minerales, espectro electromagnético, 

recursos genéticos y biogenéticos y las fuentes de água” 

[40] “Artículo 299. (...)II. Las siguientes competencias se ejercerán de forma concurrente por 

el nivel central del Estado y las entidades territoriales autónomas: (...) 7. Promoción y 

administración de proyectos hidráulicos y energéticos (...)Proyectos de agua potable y 

tratamiento de residuos sólidos”. 

[41] “Artículo 374. I. El Estado protegerá y garantizará el uso prioritario del agua para la vida. 

Es deber del Estado gestionar, regular, proteger y planificar el uso adecuado y sustentable de 

los recursos hídricos, con participación social, garantizando el acceso al agua a todos sus 

habitantes. La ley establecerá las condiciones y limitaciones de todos los usos. II. El Estado 

reconocerá, respetará y protegerá los usos y costumbres de las comunidades, de sus 

autoridades locales y de las organizaciones indígena originaria campesinas sobre el derecho, 

el manejo y la gestión sustentable del agua. III. Las aguas fósiles, glaciales, humedales, 

subterráneas, minerales, medicinales y otras son prioritarias para el Estado, que deberá 

garantizar su conservación, protección, preservación, restauración, uso sustentable y gestión 

integral; son inalienables, inembargables e imprescriptibles”. 

[42] “Artículo 375. I. Es deber del Estado desarrollar planes de uso, conservación, manejo y 

aprovechamiento sustentable de las cuencas hidrográficas.” 

[43] “Artículo 376. Los recursos hídricos de los ríos, lagos y lagunas que conforman las 

cuencas hidrográficas, por su potencialidad, por la variedad de recursos naturales que 

contienen y por ser parte fundamental de los ecosistemas, se consideran recursos estratégicos 

para el desarrollo y la soberanía boliviana. El Estado evitará acciones en las nacientes y zonas 

intermedias de los ríos que ocasionen daños a los ecosistemas o disminuyan los caudales, 

preservará el estado natural y velará por el desarrollo y bienestar de la población”. 

[44] ”Artículo 377. I. Todo tratado internacional que suscriba el Estado sobre los recursos 

hídricos garantizará la soberanía del país y priorizará el interés del Estado”. 

[45] “Artículo 389 (...)II. La ley determinará las servidumbres ecológicas y la zonificación de 

los usos internos, con el fin de garantizar a largo plazo la conservación de los suelos y cuerpos 

de água”. 

[46] FIORILLO, Celso Antônio Pacheco. Curso de Direito Ambiental Brasileiro. 8ª. 

Edição. São Paulo: Saraiva, 2007, págs. 142 e 143. 

[47] “Art. 18. A outorga não implica a alienação parcial das águas, que são inalienáveis, 

mas o simples direito de seu uso”. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[48] “Art. 19. A cobrança pelo uso de recursos hídricos objetiva: I - reconhecer a água como 

bem econômico e dar ao usuário uma indicação de seu real valor;” 

[49] SIRVINSKAS, Luís Paulo. Manual de Direito Ambiental. 5ª. Edição. São Paulo: 

Saraiva, 2007, pág. 204. 

[50] MACHADO, Paulo Affonso Leme. Recursos hídricos: direito brasileiro e 

internacional. São Paulo: Malheiros, 2002, pág. 32. 

[51] Corroborando neste sentido, tem-se o disposto na Súmula No.: 407 do STJ, editada em 

2.009: “É legítima a cobrança da tarifa de água fixada de acordo com as categorias de 

usuários e as faixas de consumo”.  

[52] Neste sentido, confira-se: (1) no art. 20. Incluem-se no rol dos bens públicos federais os 

lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de 

um Estado, sirvam de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou 

dele provenham, bem como os terrenos marginais e as praias fluviais; em seu § 1º tem-se por 

assegurada, nos termos da lei, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, bem como a 

órgãos da administração direta da União, participação no resultado, de recursos hídricos para 

fins de geração de energia elétrica; (2) o art. 21. determina competir à União em seu inciso 

XII explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, alínea “b” os 

serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água, 

em articulação com os Estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos; através do 

inciso XIX há a competência federal para instituir sistema nacional de gerenciamento de 

recursos hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso; (3) por meio do art. 22, 

inciso IV compete privativamente à União legislar sobre as águas; (4) estabelece o art. 23, XI 

a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a fim de 

registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de 

recursos hídricos e minerais em seus territórios; (5) preleciona o art. 26, I no rol dos bens 

públicos estaduais as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as decorrentes de obras da União; (6) no art. 43, §2º-, 

IV a Carta Magna prevê como incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma 

da lei prioridade para o aproveitamento econômico e social dos rios e das massas de água 

represadas ou represáveis nas regiões de baixa renda, sujeitas a secas periódicas, no § 3º aduz 

que nas áreas descritas, a União incentivará a recuperação de terras áridas e cooperará com os 

pequenos e médios proprietários rurais para o estabelecimento, em suas glebas, de fontes de 

água e de pequena irrigação, como corolário do princípio da solidariedade constitucional; (7) 

para o art. 49, XVI é da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar, em terras 

indígenas, a exploração e o aproveitamento de recursos hídricos e a pesquisa e lavra de 

riquezas minerais; (8) como está intrinsecamente concatenada ao direito social à saúde aduz o 

art. 200, inciso VI competir ao sistema único de saúde (SUS) competir, além de outras 

atribuições, nos termos da lei a fiscalização e inspeção de alimentos, compreendido o controle 

de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo humano; (9) por fim, no art. 

231, §3º- tem-se  da proteção aos silvícolas que o aproveitamento dos recursos hídricos, 

incluídos os potenciais energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras 

indígenas só podem ser efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as 

comunidades afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma 

da lei. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[53] “Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

[54] JONAS, Hans. El principio de responsabilidad. Ensayo de uma ética para la 

civilización tecnológica.  Traducción: Javier Ma- Fernández Retenaga. 1ª- edición. 3ª- 

impresión. Barcelona: Herder Editorial, 1995, págs. 304. Tradução livre: “El castigo 

acumulativo infligido a la naturaleza con las técnicas de maximización agraria empieza ya a 

dar muestras locales de sus progresivos efectos desastrosos; por ejemplo, en la 

contaminación química de las aguas continentales y costeras (a lo que la industria presta su 

propia constribución), on sua acción en cadena sobre los organismos. La salinización del 

suelo debida a la permanente irrigación, la erosión debida a la roturación de las tierras, las 

alteraciones climáticas (acaso, incluso, la diminución del oxígeno en la atmósfera) debidas a 

la deforestación son consecuencias de una agricultura cada vez más intensiva y 

extendida”.      

[55] “Art. 49. Constitui infração das normas de utilização de recursos hídricos superficiais ou 

subterrâneos: I - derivar ou utilizar recursos hídricos para qualquer finalidade, sem a 

respectiva outorga de direito de uso; II - iniciar a implantação ou implantar empreendimento 

relacionado com a derivação ou a utilização de recursos hídricos, superficiais ou subterrâneos, 

que implique alterações no regime, quantidade ou qualidade dos mesmos, sem autorização 

dos órgãos ou entidades competentes; III -  (VETADO) IV - utilizar-se dos recursos hídricos 

ou executar obras ou serviços relacionados com os mesmos em desacordo com as condições 

estabelecidas na outorga; V - perfurar poços para extração de água subterrânea ou operá-los 

sem a devida autorização; VI - fraudar as medições dos volumes de água utilizados ou 

declarar valores diferentes dos medidos; VII - infringir normas estabelecidas no regulamento 

desta Lei e nos regulamentos administrativos, compreendendo instruções e procedimentos 

fixados pelos órgãos ou entidades competentes; VIII - obstar ou dificultar a ação fiscalizadora 

das autoridades competentes no exercício de suas funções”. 

[56] ANTUNES, Luís Filipe Colaço. Direito público do ambiente: diagnose e prognose da 

tutela processual da paisagem. Coimbra: Almedina, 2008, págs. 88 e 89.  

[57] CAUBET, Christian Guy. A água, a lei, a política... e o meio ambiente?1ª- edição. 8ª- 

tiragem. Curitiba, 2008, pág. 19. 

[58] CARBONELL, Miguel. Teoría del neoconstitucionalismo. Ensayos escogidos. 

Madrid: Editorial Trotta, 2007, p. 09/10. Tradução livre: “El neoconstitucionalismo pretende 

explicar un conjunto de textos constitucionales que comienzan a surgir después de la segunda 

guerra mundial y sobre todo a partir de los años setenta del siglo XX. Se trata de 

Constituciones que no se limitan a establecer competencias o a separar a los poderes 

públicos, sino que contienen altos niveles de normas „materiales‟ o sustantivas que 

condicionan la actuación del Estado por medio de la ordenación de ciertos fines y objetivos. 

Ejemplos representativos de este tipo de Constituciones lo son la española de 1978, la 

brasileña de 1988 y la colombiana de 1991”. 

[59] “Art. 12.-El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye 

patrimonio nacional estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 

esencial para la vida”. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[60] “Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 1. Garantizar sin discriminación alguna 

el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos 

internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes”. 

[61] A premissa para a eficácia das questões ora tratadas é o reconhecimento da água e do 

saneamento básico como direitos humanos na medida de sua essencialidade na vida humana 

com dignidade. Tais direitos devem ser garantidos a todas as pessoas sem discriminação, 

estejam estas em situação de regularidade ou não por critérios de posse e propriedade 

imobiliárias. 

[62] PÉREZ LUÑO, Antonio Enrique. Los derechos fundamentales. Novena Edición. 

Madrid: Tecnos, 2007, p. 46. Tradução livre: “Los derechos humanos suelen venir entendidos 

como un conjunto de facultades e instituciones que, en cada momento histórico, concretan las 

exigencias de la dignidad, la libertad y la igualdad humanas, las cuales deben ser 

reconocidas positivamente por los ordenamientos jurídicos a nivel nacional e internacional.” 

[63] ROBLES, Gregorio. Los derechos fundamentales y la ética em la sociedad actual. 

Reimpresión Revisada. Madrid: Editorial Civitas, S.A., 1997, p. 19/20. Tradução livre: “Los 

"derechos humanos" o "derechos del hombre", llamados clásicamente "derechos naturales" y 

en la actualidad "derechos morales", no son, en verdad, auténticos derechos - protegidos 

mediante acción procesal ante un juez - sino criterios morales de especial relevancia 

para  convivencia humana. Una vez que los derechos humanos, o mejor dicho, determinados 

derechos humanos, se positivizan, adquiriendo categoría de verdaderos derechos protegidos 

procesalmente, pasan a ser "derechos fundamentales" en un determinado ordenamiento 

jurídico”. 

[64] FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Tradução: Carlos 

Roberto Diogo Garcia et. all. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, pág. 36. 

[65] FLORES, Joaquín Herrera. A (re)invenção dos direitos humanos. Tradução: Carlos 

Roberto Diogo Garcia et. all. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, pág. 39.  
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

PELA PREVALÊNCIA MATERIAL DOS DIREITOS HUMANOS 

 

TOWARDS THE SUBSTANTIAL PREVALENCE OF HUMAN RIGHTS 

 

Saulo Lopes Marinho 

 

  

RESUMO 

O Direito Internacional Público, já em sua gênese, apresentou-se como instância que em 

vários pontos toma como apoio bases jusnaturalistas, refletidas em concepções éticas 

legitimadoras dos diversos ordenamentos jurídicos. Por muito tempo estas concepções foram 

renegadas pelo Direito, somente sendo retomadas após as barbáries da Segunda Guerra 

Mundial, desta vez traduzidas no conceito dos direitos humanos. Em que pese esta guinada 

conceitual, em que volta a ser dada importância ao conteúdo substancial das normas, as 

formas de interpretação e de resolução de controvérsias na maioria dos sistemas jurídicos 

manteve-se calcada num ideário positivista-formalista, e este não se compatibiliza com a 

importância material dos direitos humanos. É preciso rever antigos paradigmas no sentido da 

adoção de mecanismos aptos a efetivamente alcançar a prevalência material de tais direitos. 

PALAVRAS-CHAVE: JUS GENTIUM; DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS 

HUMANOS; PREVALÊNCIA MATERIAL DOS DIREITOS HUMANOS; PRINCÍPIO 

INTERNACIONAL PRO HOMINE. 

 

ABSTRACT 
The Public International Law, since its genesis, presented himself as a structure that uses as 

support in several points bases the Natural Law, reflected at ethical conceptions that 

legitimize the various jurisdictions. For many years these concepts have been forgotten by 

Law, and it only was reassumed after the barbarities of World War II, in this time as the 

concept of human rights. In spite of this conceptual shift, which is again given importance to 

the substantive content of norms,forms of interpretation and dispute resolution in most legal 

systems remained grounded in a positivist-formalist ideas, and this is not compatible with the 

substantial importance of human rights. It is necessary to review the old paradigms towards 

the adoption of mechanisms that effectively reaches the substantial prevalence of such rights. 

KEYWORDS: JUS GENTIUM; INTERNATIONAL HUMAN RIGHTS LAW; 

SUBSTANTIAL PREVALENCE OF HUMAN RIGHTS; PRO HOMINE PRINCIPLE. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

Muito se tem discutido nos últimos anos, em matéria de Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, sobre a posição hierárquica material que as normas de direitos humanos possuem 

em relação ao restante da ordem jurídica. Diversas posições doutrinárias surgem sobre o tema 

na doutrina especializada, variando desde aquelas que as situam como normas 
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axiologicamente comuns, chegando até as que as classificam como materialmente superiores 

a todas as demais. 

Desta forma, é imprescindível posicionar-se a em relação à problemática, trazendo a 

fundamentação teórica necessária a tal escolha. 

Neste desígnio, acompanha-se o magistério, citando autores contemporâneos, de Antônio 

Augusto Cançado Trindade, Flávia Piovesan e Valério Mazzuoli, que apesar de construírem 

argumentações diferentes, parecem trilhar no mesmo sentido, coincidindo com pensamento de 

autores dos séculos XVI e XVII, dentre os quais Francisco de Vitória, Francisco Suárez, Hugo 

Grócio e, porque não dizer, já no século XX, Pontes de Miranda. 

Pretende-se, então, destrinchar o pensamento de tais autores, expondo seus principais 

argumentos e suas conclusões, a fim de demonstrar a solidez da tese da prevalência material 

dos direitos humanos. 

Impende destacar, desde já, que o entendimento acerca da prevalência dos direitos humanos 

passa por uma aparente reformulação do conceito de soberania, apresentada como uma das 

grandes novidades do direito internacional contemporâneo, posição que vem sendo 

comumente retomada quando estudada essa seara. 

Flávia Piovesan explica que esse “boom” de escritos de pretensões inovadoras sobre a 

soberania representa uma reação às atrocidades cometidas durante a Segunda Guerra Mundial, 

estopim para que a sociedade internacional passasse a reconhecer que o poder dos Estados 

responde a limitações.[1] 

Este processo de reformulação, muito comentado pelos autores mais moderno[2], toma como 

substrato inicial a definição de soberania em seu sentido mais absoluto (conforme formulada 

por Jean Bodin), considerando-a como a não-submissão do Estado a qualquer outro ente ou 

vontade que lhe seja estranha.[3] 

Como síntese, apresenta-se uma definição supostamente renovada, que não mais se associa a 

ausência de limites. Assim, a soberania é relativizada, passando a ser interpretada inserida na 

realidade da sociedade internacional, sem a qual o vocábulo Estado carece de significado. 

Neste passo, admite-se que a soberania está sujeita a uma ordem jurídica internacional. [4] 

Ocorre que, como se pretende demonstrar, a noção de soberania absoluta na verdade não cabe 

no direito internacional desde sua fundação. Perceber-se-á que nas lições dos chamados 

“fundadores” do direito internacional moderno, também denominado Direito das Gentes, 

como em Francisco de Vitória, o conceito firmado nos moldes de Jean Bodin já não seria 

apropriado.[5] 

  

2. O DIREITO DAS GENTES: A RECTA RATIO E EVOLUÇÃO CONCEITUAL 

            

Inicialmente, é preciso destacar que a expressão “Direito das Gentes”, ou jus gentium, não foi 

originalmente adotada para designar o que hoje se aponta como o direito internacional 
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moderno. É cediço que a origem clássica da expressão surge no Direito Romano para 

denominar o conjunto de normas aplicáveis às relações entre o cidadão romano e o 

estrangeiro, tendo cunho nitidamente privatista.[6] 

É a partir do século XVI que o jus gentium do Direito Romano começa a transcender suas 

origens de direito privado, caminhando no sentido de ser um direito não só das relações entre 

romanos e não-romanos, mas da própria humanidade como um todo, afinado com uma 

concepção universalista.[7] 

Neste ponto compete destacar as bases que os autores a seguir citados, os chamados 

“fundadores” do direito internacional moderno[8], trabalharam. Cançado Trindade aponta, 

antes de tudo, que para se encontrar a essência do Direito das Gentes é preciso perquirir a sua 

recta ratio[9]. Em outras palavras, é preciso descobrir o princípio geral ordenador, a viga 

mestra ou a reta razão do Direito das Gentes. 

Para tanto, o autor aponta em um primeiro momento as lições de Marco Túlio Cícero, filósofo 

romano jusnaturalista, como responsáveis pela caracterização da recta ratio. Cançado anota 

que, para Cícero, a reta razão representa o que é naturalmente bom, da qual decorrem 

princípios universais como a boa-fé e a benevolência. Estes seriam princípios cogentes que 

emanam da consciência humana, reafirmando a relação inevitável entre Direito e ética.[10] 

Prossegue afirmando que o direito da recta ratio possui validez perene e inderrogável, se 

estendendo a todas as nações, em clara aplicação universal. É uma leitura de direito natural 

que fundamenta a justiça.[11] 

É com o recurso a esse fundamento que o Direito das Gentes começa a surgir no Século XVI 

como um direito vinculado à própria humanidade, consistindo num direito internacional 

essencialmente universalista. Registre-se também a influência de Tomás de Aquino, para 

quem o jus gentium é direito apreensível pela própria razão natural, escapando às 

imperfeições do direito positivo, visando à realização do bem comum e beneficiando todos os 

seres humanos. [12] É o gérmen do atual Direito Internacional dos Direitos Humanos, como 

enfatiza Trindade: 

A recta ratio dotou efetivamente o jus gentium, em sua evolução histórica, de bases éticas, e 

imprimiu-lhe um caráter de universalidade, ao ser um direito comum a todos, emanando, em 

última análise, da consciência jurídica universal (sua fonte material par excellence).[13] 

O que se depreende é que a citada reta razão do Direito das Gentes é justamente o apelo ao 

mínimo ético comum de todos os povos, que nesse contexto surge como juridicamente 

vinculante e obrigatório a todos os Estados. [14] 

É com essa base que o frei espanhol Francisco de Vitoria dá início a sua doutrina acerca do 

Direito das Gentes. Apontado como o primeiro fundador desse direito internacional 

moderno
[15]

, Vitoria jamais concordaria com uma noção rígida de soberania, como já 

mencionado anteriormente. Para o autor a premissa de que uma norma não obrigaria o Estado 

por este ser soberano faria com que fosse possível afirmar que os cidadãos de uma república 

democrática também poderiam se eximir das leis que, mesmo indiretamente, promulgaram, 

representando a negação do próprio direito.
[16]
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O raciocínio desenvolvido por Vitoria cabe perfeitamente para qualquer tipo de norma, 

inclusive as oriundas dos tratados internacionais. Nesse sentido, não poderiam os Estados 

recusar cumprimento a obrigações assumidas perante a sociedade internacional simplesmente 

sob o argumento de que são soberanos. Daí decorre a primeira constatação de Vitoria sobre o 

Direito das Gentes: ele não retira força apenas dos acordos de vontades entre Estados, mas 

possui uma força própria que os obriga a cumprir aquilo a que hajam se submetido.
[17]

 

Em outras palavras, o pensamento de Francisco de Vitoria é no sentido que o ordenamento 

jurídico obriga a todos, e num contexto global, a comunidade internacional tem que 

prevalecer sobre o arbítrio (soberania) de cada Estado individualmente.
[18]

 

Nessa esteira, Vitoria chega a afirmar em suas teses a existência de certas normas jurídicas 

internacionais que obrigam toda a comunidade de Estados, independentemente até de sua 

participação na sua criação ou de sua concordância. É a primeira teorização a respeito das 

chamadas normas de jus cogens, caracterizadas como um direito realmente imperativo aos 

Estados.
[19]

 

Especialmente nesse ponto que se revela a importância da recta ratio na obra vitoriana, pois 

como se pode perceber o autor espanhol aplica justamente a idéia de um direito internacional 

juridicamente vinculante e de validez perene e inderrogável. 

Para Cançado Trindade a leitura vitoriana revela que em um mundo marcado pela 

diversificação cada vez maior, o novo jus gentium proposto por Francisco de Vitoria assegura 

a unidade da sociedade internacional, ou societas gentium, baseando-se justamente na recta 

ratio como lei ética apreendida pela razão humana.
 [20]

 

Nesses moldes, a comunidade internacional, para Vitoria, é resultado da própria natureza 

humana, não podendo ser considerada uma mera conveniência política. O Direito das Gentes, 

então, reflete em última instância uma só comunidade política, formada por todos os povos, e 

que possui o poder de definir e aplicar a todos suas normas equitativas.
[21]

 

Ressalte-se que Francisco de Vitoria pode não ter dado contribuições específicas em matéria 

de direitos humanos, mas é possível perceber que sua explanação fornece bases fundamentais 

para a defesa desta categoria de direitos, inclusive em relação a criação das Cortes 

Internacionais (globais e regionais) de proteção, haja visto que tala proteção pela sociedade 

internacional se alinha perfeitamente com o discurso de Vitoria sobre o Direito das Gentes.
 [22]

 

Em que pese o pai do direito internacional moderno, que ao que parece é realmente Francisco 

de Vitoria, ter instituído suas principais bases, é Francisco Suárez quem primeiro vai refletir 

mais detidamente sobre o tema. 

É de Suárez o mérito de conseguir delimitar o Direito das Gentes como direito autônomo em 

relação aos demais ramos estudados na época (o jus naturale, ou direito natural, e o jus civile, 

ou direito civil). Com isso o autor busca dar uma caracterização e delimitação clara ao jus 

gentium, sem deixar de mostrar seus pontos de contato principalmente com o direito 

natural.
[23]

 

Situada já no século XVII, a visão de Francisco Suárez apresenta um Direito das Gentes 

universalista, assim como nas teses de Vitoria. Baseia-se na necessidade de que têm os 
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Estados de organizar-se num sistema jurídico que regule suas relações, enquanto membros 

uma sociedade universal.
[24]

 

Também em Suárez percebe-se a recorrência à recta ratio para fundamentar sua posição. 

Tomando emprestadas as lições de Aristóteles, o autor considera existir algo que se possa 

considerar naturalmente justo ou injusto, sem necessidade de qualquer positivação para 

tanto.
[25]

 

Como dito, a grande contribuição de Suárez foi delimitar e robustecer o Direito das Gentes 

como teorizado por Francisco de Vitória. Na verdade Suárez é o primeiro a refletir sobre a 

matéria já posta e o faz utilizando o direito natural e o direito civil como parâmetros de 

comparação. 

Nessa esteira, o autor parece fazer uma combinação de ambos. Aproveita a base 

jusnaturalística para conferir universalidade a determinadas normas, ao passo que também 

confere à consensualidade do direito civil força cogente e estatuto de lei.
[26]

 

Suárez firma, então, o jus gentium como um “direito transnacional que independe de estar 

escrito ou não, que é formulado pelas culturas, numa consensualidade progressiva e que deve 

ser respeitado universalmente.”
[27]

 

         Tal concepção se assemelha bastante à base da atual formulação sobre direitos humanos. 

A inserção, por Suárez, do elemento cultural na composição do Direito das Gentes se reflete, 

por exemplo, na possibilidade de regionalizar determinados valores e sua proteção, como no 

caso das cortes regionais de direitos humanos. 

Esta flexibilização do universalismo proposta pelo autor também é encontrada em autores 

contemporâneos, a exemplo do sociólogo Boaventura de Souza Santos, para quem o diálogo 

em busca do consenso é a chave para harmonizar as diferenças regionais e preservar a noção 

de direitos humanos, sem, contudo, deixar de afirmar a existência de um núcleo mínimo de 

“patrimônios da humanidade” que são universais independentemente de consenso.
[28]-[29]

 

A estruturação da matéria feita por Francisco Suárez, além da contribuição exposta, abriu 

caminho para que Hugo Grócio viesse a trabalhar sua concepção sobre o jus gentium. 

Impende destacar que o autor holandês é apontado por muitos como o criador do direito 

internacional moderno, e não Francisco de Vitória como dito anteriormente. Muito embora a 

grandeza da contribuição de Grócio à matéria, certamente foi Francisco de Vitória quem 

primeiro firmou suas bases.
[30]

 

O autor inicia sua formulação partindo da premissa de que o Estado não é um fim em si 

mesmo, sendo concebido, na verdade, para assegurar o ordenamento social em que está 

inserido.[31] Sua teoria é baseada na sujeição total das relações internacionais à norma 

jurídica. Em Grócio já se percebe o surgimento do axioma relacionado ao império do direito, 

atualmente tão recorrente, mas que representava grande avanço na doutrina do século 

XVII.
[32]

 

Cumpre também destacar que o autor adota, assim como Vitória e Suárez, uma linha 

jusnaturalista, porém alocando o direito natural de uma forma mais precisa no contexto do 

Direito das Gentes, do que seus antecessores. 
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Para ele o direito natural assume, além de uma função supletiva do direito positivo, uma 

função essencialmente judicativa e legitimadora da esfera positiva, baseada na ética e na 

razão. Desse modo, volta a surgir a recta ratio para fundamentar as bases do Direito das 

Gentes, impedindo que a vontade dos Estados seja fonte exclusiva ou decisiva na seara 

internacional.
[33]

 

Em outras palavras, a comunidade internacional não poderia ser regida pela “voluntas” de 

cada Estado individualmente, sendo este para Cançado Trindade o grande legado da tradição 

grociana. Ademais, não há como deixar de destacar que a obra de Grócio já previa a 

possibilidade de proteção internacional dos direitos humanos contra o próprio Estado.
[34]

 

Isto porque o Grócio não considera os Estados como entidades sempre apoiadas numa 

estrutura de poder e soberania, mas sim como vários grupos de indivíduos que possuem 

direito e deveres originários.
[35]

 

Perceba-se que é o indivíduo, e não o Estado, tomado como último destinatário da ordem 

jurídica, interna e internacional. A uma porque as obrigações de qualquer ordem se dirigem 

aos indivíduos em última instância. A duas porque Grócio considera a dignidade da pessoa 

humana assunto de interesse direto do direito internacional.
[36]

 

O que se pôde notar é que o direito internacional moderno, em sua gênese, é marcado por um 

traço característico, perceptível desde Francisco de Vitória, passando por Suárez, até chegar à 

Grócio, qual seja o seu enquadramento como um sistema jurídico universal e que não poderia 

se submeter às vontades dos indivíduos dos diversos Estados que o compõem. 

Sustentado a posição universalista, surge a recta ratio, identificada como fundamento ético de 

um direito comum a todos os indivíduos, conferindo ao Direito das Gentes uma instância 

legitimadora jusnaturalista. 

Apesar de os fundadores não haverem tratado diretamente sobre direitos humanos como estes 

se apresentam conceituados atualmente, salta aos olhos que o sistema jurídico internacional 

conforme enxergado por eles se ajusta perfeitamente às necessidades atuais de proteção 

internacional dos direitos humanos. 

Como se verá posteriormente, para que haja efetivamente proteção internacional dos direitos 

humanos não se pode deixar de reconhecer uma ordem internacional que seja superior aos 

Estados, da qual estes não possam se furtar. É justamente o Direito das Gentes proposto pelos 

autores até então mencionados. 

Ocorre que esta teorização acerca do direito internacional enquanto sistema verdadeiramente 

universal e supra-estatal restou prejudicada pela ascensão do positivismo jurídico, que passa a 

enxergar o Estado como entidade absolutamente soberana, reduzindo o Direito das Gentes a 

um direito inter-estatal e não mais acima dos Estados.
[37]

 

A soberania estatal vista de maneira absoluta gerou sérios transtornos à comunidade 

internacional, tendo em vários momentos possibilitado a pretensa de irresponsabilidade dos 

Estados ante qualquer outra instituição. 

Durante muito tempo a discussão sobre uma ordem jurídica de base universalista foi 

esquecida. Apenas no século XX, após o horror de duas guerras mundiais e a barbárie do 

5609

file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn33
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn34
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn35
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn36
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn37


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

genocídio
[38]

, é que se reaproxima o direito de um mínimo ético comum a todos os povos. 

Nesse contexto, a universalidade volta a surgir atrelada à construção (ou reconstrução) do 

conceito de direitos humanos, que se colocam justamente como o paradigma e referencial 

ético que deve orientar a ordem internacional contemporânea.
[39]

 

A concepção positivista hermética, desvinculada da moral e com a figura do Estado 

absolutamente soberano passa a ser agudamente criticada. A retomada de uma base 

jusnaturalista, mesmo que parcialmente, é bem retratada na famosa circular de Gustav 

Radbruch dirigida aos estudantes da Faculdade de Direito de Heidelberg em 1945, em que o 

autor afirma que “[...] há também princípios fundamentais de direito que são mais fortes do 

que todo e qualquer preceito jurídico positivo, de tal modo que toda a lei que os contrarie não 

poderá deixar de ser privada de validade”.
[40]

 

Neste cenário o Direito das Gentes enquanto ordem acima dos Estados volta a ser explorado 

com mais profundidade. A soberania passa a ser rediscutida em busca de sua flexibilização, e 

conseqüentemente compatibilização com esta “nova” ordem, sendo retomada em grande parte 

a base deixada pelos fundadores, mas também sofrendo a influência do positivismo em suas 

formulações, momento em que o discurso passa a se desenvolver também numa linguagem 

lógico-jurídica, mas sem perder sua base jusnaturalista. 

Esse movimento de aparente reformulação do conteúdo da soberania, e conseqüentemente da 

visão dos Estados como submetidos a uma ordem jurídica superior, continua a ser tratado na 

doutrina contemporânea como tema extremamente recente. Muitos escritos, porém, não 

retomam as lições dos fundadores do direito internacional, que já iam neste sentido. 

Neste ponto é válido acentuar que se já se pode extrair das lições dos fundadores do direito 

internacional a existência de um conjunto de normas jurídicas que são superiores aos Estados 

e que compõem uma ordem universal que deve prevalecer sobre qualquer espécie de arbítrio 

deste, lhes sendo obrigatórias e escapando do julgo de sua soberania. 

Dentre tais normas, já são destacadas nesses autores a inclusão da proteção do ser humano, 

tomando como último destinatário da ordem jurídica, sendo a sua dignidade tema da maior 

relevância para a comunidade internacional. É o gérmen da posição em favor da prevalência 

dos direitos humanos, doutrina que volta a ser fortemente explorada e defendida ao final do 

século XX e início do século XXI, sob enfoques e terminologias diferentes, mas que ao final 

representa o mesmo ideário. 

Tais concepções contemporâneas é que serão abordadas a seguir, dentro do contexto que hoje 

já se denomina de Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

  

3. DIREITO INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS: UMA RETOMADA 

NECESSÁRIA. 

  

Atualmente já é cediço que os direitos humanos compreendem a categoria dos direitos mais 

difundidos na sociedade atual, propagados sob o título da inerência a todos os seres humanos. 

Representam, essencialmente, as garantias e liberdades básicas de todos os indivíduos, 
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figurando como objeto de tutela primordial em grande parte das nações, além de formar 

verdadeira base ética da sociedade.
[41]

 

A noção de direitos humanos compreende uma série de acepções e uma pluralidade de 

significados. Dentre eles, é bastante difundida aquela constante na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, datada de 1948, que os caracteriza como direitos universais, cuja 

proteção não deve ser restrita ao domínio do Estado, pois se trata de legítimo tema de direito 

internacional.
[42]

 

Essa é a chamada concepção contemporânea dos direitos humanos, marcada pela 

universalidade e indivisibilidade. A primeira característica, reafirme-se, voga pela extensão 

universal destes direitos, considerando a condição de pessoa humana como único requisito 

para a sua titularidade. O ser humano é finalmente compreendido como destinatário último da 

vida social, considerado, nos dizeres de Flávia Piovesan, como um ser essencialmente moral, 

dotado de unicidade existencial e dignidade.
[43]

 

É a partir deste ponto que começa a desenvolver o Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, como hoje é conhecida a matéria, mediante a proliferação de inúmeros 

instrumentos internacionais de proteção.
[44]

Tais instrumentos já denotam a influência do 

ideário positivista na matéria, que apesar de ainda estar fundamentada em conceitos 

jusnaturais, na prática busca sempre a sua reafirmação através da formalização dos direitos 

em acordos ou tratados. 

Importa mencionar que o direito internacional como um todo e os direitos humanos 

especificamente estão inseridos no contexto da globalização, que atinge todas as áreas do 

conhecimento. Nesse sentido, fala-se em globalização da justiça, alocando-se a defesa dos 

direitos humanos como tema global e exigindo-se dos Estados o cumprimento dos 

instrumentos internacionais que regulamentam a matéria.
[45]

 

Deve-se, então, identificar as principais vertentes desta doutrina contemporânea, analisando 

os pontos de contato com o que já foi abordado acerca do Direito das Gentes e dos direitos 

humanos nos fundadores do direito internacional, comparando suas conclusões. 

Para tanto é preciso selecionar alguns expoentes que guiarão o estudo. É bem verdade que a 

produção nesta seara é maciça e qualificada, porém é preciso delimitar a análise trabalhando 

um número mais reduzido de autores, dos quais destacamos especialmente Antônio Augusto 

Cançado Trindade, Flávia Piovesan, André de Carvalho Ramos e Valério Mazzuoli, sem 

diminuir, obviamente, a qualidade e importância dos demais estudiosos no tema. 

De início há de se ter em conta que boa parte desta atual doutrina internacionalista tem como 

paradigma de sua abordagem a supremacia material dos direitos humanos dentro da ordem 

jurídica. 

Cançado Trindade é um jurista brasileiro de larga experiência, inclusive prática, em matéria 

de Direito Internacional dos Direitos Humanos. Isto porque além de acadêmico de 

reconhecido prestígio na área, atuou como juiz na Corte Interamericana de Direitos Humanos 

entre 1994 e 2008, compondo atualmente a Corte Internacional de Justiça, também como juiz. 

O autor pode ser considerado um dos baluartes desta nova fase vivida pelo Direito 

Internacional, em que as antigas concepções sobre a recta ratio e valores universais parecem 
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ser retomadas. Segundo ele o direito internacional da primeira metade do século XX, marcado 

pelo voluntarismo estatal ilimitado, já não mais corresponde à realidade vivida nos dias 

atuais.
[46]

 

Isto porque, dada a incapacidade do positivismo jurídico de reconhecer que o fundamento 

último do Direito se encontra necessariamente fora da ordem legal positiva, o novo direito 

internacional veio a atender exigências éticas do ordenamento jurídico internacional, com 

uma visão jusnaturalista renovada e escorada na utilização de princípios gerais norteadores 

que passam legitimar a formação e evolução desta ordem.
[47]

 

Neste esteio, compreende-se hoje que as chamadas “razões de Estado” encontram limites. No 

orbe internacional não mais se sustentam o monopólio estatal da titularidade de direitos, nem 

o positivismo jurídico exacerbado que outrora excluíam do ordenamento seu destinatário 

final, o ser humano. Este finalmente assume sua posição central enquanto sujeito de direito 

tanto interno como internacional, afirmando-se com maior vigor a conceituação universal dos 

direitos humanos.
[48]

 

O autor é claro também ao destacar que essa “nova” característica do direito internacional, 

insistindo-se na personalidade jurídica e plena capacidade dos seres humanos no plano 

internacional, na verdade representa um retorno às origens históricas da disciplina, o que é 

comumente esquecido pelos defensores do positivismo clássico.
[49]

 

É essa mudança de paradigma que, na visão de Cançado Trindade, representa o grande avanço 

do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consubstanciado no despertar de uma 

consciência jurídica universal, reconhecendo-se valores fundamentais, imbuídos de um 

sentido de justiça objetiva. Verifica-se uma evolução conceitual na matéria que se moveu da 

dimensão internacional (tomada num sentido meramente inter-estatal), para uma dimensão 

universal (eminentemente supra-estatal).
[50]

 

Como decorrência desta mudança de paradigma, o autor considera que também a base 

hermenêutica deste novo jus gentium deve ser revista. Para atender às demandas desta nova 

realidade, os jusinternacionalistas não podem mais se ater meramente às fontes formais do 

direito internacional contemporâneo, mas sim buscar sempre a utilização de sua fonte 

material.
[51]

 

A razão da importância desta mudança de perspectiva hermenêutica se dá porque o “direito 

internacional não se reduz, em absoluto, a um instrumento a serviço do poder; seu destinatário 

final é o ser humano, devendo atender a suas necessidades básicas, entre as quais se destaca a 

da realização da justiça.”
[52]

 

Esse novo jus gentium como concebido por Cançado Trindade é dotado de dimensões tanto 

espacial quanto temporal mais amplas que no passado. Espacial porque no mundo em que 

vivemos não é mais possível visualizar o direito internacional como condicionado ao 

consentimento dos Estados territoriais, em muito pelo incrível rompimento das barreiras 

físicas que os meios de comunicação e transporte propiciaram. Tal repartição de competência 

é simplesmente incapaz de resolver os problemas da comunidade internacional, cada vez mais 

conexos a diversos Estados simultaneamente
.[53]
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Esta nova ordem também é muito mais ampla temporalmente. A humanidade passa a ser 

compreendida levando-se em conta não só as gerações presentes, mas também as futuras. Tal 

característica tem se revelado largamente, por exemplo, quanto à proteção ambiental.
[54]

 

Além disso, Cançado considera superada, em matéria de direitos humanos, a clássica 

discussão entre monistas e dualistas sobre a prevalência das normas, se de direito interno ou 

de direito internacional, o que será destacado mais a frente. Para o autor, assim como a 

distribuição de competências territoriais entre os Estados não se adéqua mais a nova 

sociedade em que vivemos, no atual contexto de proteção aos direitos humanos a polêmica 

deve ser superada.
[55]

 

Em seu lugar surge o paradigma da primazia da norma mais favorável às vítimas, seja ela de 

direito internacional ou de direito interno. Ambos devem interagir em benefício dos seres 

humanos protegidos. Tal solução para o conflito entre ordenamento interno e ordenamento 

internacional inclusive tem previsão em diversos tratados, tais como a Convenção Americana 

de Direitos Humanos e a Convenção Européia de Direito Humanos.
[56]

 

Esse critério da primazia da norma mais favorável aos seres humanos praticamente elimina os 

possíveis conflitos entre instrumentos legais oriundos de bases diversas (interna e 

internacional), contribuindo ainda para a maior coordenação entre eles. Importa ainda um 

maior grau de eficácia da proteção, visto que imporá sempre a norma que melhor tutela o 

indivíduo, seja de direito internacional ou interno.
[57]

 

Com o que foi delineado até aqui já é possível identificar os principais traços do 

posicionamento de Cançado Trindade em relação ao direito internacional e aos direitos 

humanos. O autor é fiel defensor de que a centralidade dos direitos humanos no ordenamento 

(interno ou internacional) é o novo ethos da atualidade. Tal fato tem aberto o caminho para a 

construção de um jus gentium enquanto direito universal da humanidade, retomando a linha 

visionária de Francisco de Vitória, Francisco Suárez e Hugo Grócio.
[58]

 

O direito internacional, enfim, volta a ser um ordenamento jurídico dotado de valor intrínseco, 

derivando sua autoridade de certos princípios da recta ratio, como estudado anteriormente. 

Não mais se visualiza a humanidade a partir da ótica estatal, mas se reconhecem os limites do 

Estado a partir da ótica da humanidade. Para Cançado Trindade o jurista insere-se no contexto 

tendo a primordial função de construir essa nova realidade, dizendo o que é o direito e não 

simplesmente tomando nota da prática dos Estados.
[59]

 

Também despontando como expoente do moderno Direito Internacional dos Direitos 

Humanos, Flávia Piovesan tem abordagem diferente de Cançado Trindade, mas que leva a 

conclusões parecidas. A professora da PUC/SP já há algum tempo tem sido reconhecida pela 

sua doutrina acerca dos direitos humanos, pautando sua análise tanto do prisma constitucional 

interno como a partir da ordem internacional. 

De início cumpre destacar que a autora não parte do mesmo marco inicial teórico que 

Cançado Trindade utiliza nas suas formulações. Ao que parece Piovesan tece sua análise sem 

estabelecer ligação direta entre as formulações dos fundadores do direito internacional 

moderno com o atual Direito Internacional dos Direitos Humanos. Considera o surgimento do 

movimento extremamente recente, tomando o pós Segunda Guerra Mundial como seu ponto 

de partida.
[60]
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Em que pese esta ligeira diferença, o posicionamento da autora converge bastante com o 

pensamento de Cançado Trindade, a começar pela concepção direitos humanos que adota, 

tomando-os como paradigma e referencial ético a orientar a ordem internacional 

contemporânea. Também enxerga tais direitos a luz de sua universalidade, de onde nasce a 

certeza de que sua proteção não deve se reduzir ao âmbito reservado dos Estados. 

Conseqüentemente, a violação a tais direitos não deve ser concebida como questão doméstica, 

e sim como legítima preocupação da comunidade internacional.
[61]

 

Para além, a autora aborda a questão da inevitável flexibilização da concepção tradicional de 

soberania ante o avanço da internacionalização dos direitos humanos. Em verdade, Piovesan 

considera que “só é possível conceber direitos humanos globais mediante a relativização e 

flexibilização da soberania o Estado, em prol da universalização de tais direitos”.
[62]

 

Deve-se destacar que a diferenciação da abordagem da autora fica por conta da importância 

atribuída à formação democrática dos Estados em matéria de direitos humanos. A relação 

democracia x direitos humanos muitas vezes não é explorada quando se trata da matéria, 

mascarando a real importância que um regime democrático forte e um Estado de Direito 

consolidado têm para a proteção dos direitos humanos. 

Desta forma, partindo de uma análise de democracias em consolidação da América Latina, 

região marcada por elevado grau de exclusão e desigualdade social, que convivem com a 

baixa densidade de Estados de Direitos, legado de regimes ditatoriais, Piovesan considera de 

extrema importância a estabilização dos regimes democráticos para que haja uma plena 

vigência de direitos humanos.
[63]

 

Isto porque é indissociável, na opinião da autora, a relação entre democracia, direitos 

humanos e desenvolvimento. O regime democrático surge como um conceito de forma para 

que os direitos humanos, conceito de fundo, possam ter pleno desenvolvimento.
[64]

 É 

peremptória sua opinião nesse sentido, como se denota em sua afirmação: “Não há direitos 

humanos sem democracia, tampouco democracia sem direitos humanos. Vale dizer, o regime 

mais compatível com a proteção dos direitos humanos é o democrático”.
[65]

 

Em outras palavras, a democracia seria o modelo de organização da comunidade que mais 

favorece a concepção de direitos humanos, justamente porque é o que menos afasta o 

indivíduo do seu papel de centralidade, mantendo o arbítrio estatal em um nível controlado. 

Em relação à discussão acerca do conflito entre normas internas e internacionais positivas, 

Piovesan adere à posição de Cançado Trindade, considerando que os sistemas internacionais 

de proteção devem interagir com o sistema nacional a fim de possibilitar a maior efetividade 

possível na tutela e promoção dos direitos humanos, adotando o valor da primazia da pessoa 

humana.
[66]

 

Sempre aliada a uma análise constitucional das normas de direitos humanos, a autora 

considera que o poder constituinte dos Estados está, a cada dia, mais vinculado aos princípios 

e regras do direito internacional. Em seu dizer, “é como se o direito internacional fosse 

transformado em parâmetro de validade das próprias Constituições nacionais (cujas normas 

passam a ser consideradas nulas se violadoras das normas do jus cogens)”.
[67]

 

É nesse esteio que surge a primazia da dignidade da pessoa humana no posicionamento de 

Piovesan, “como paradigma referencial ético, verdadeiro superprincípio a orientar o 
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constitucionalismo contemporâneo, nas esferas local, regional e global, dando-lhe 

racionalidade, unidade e sentido”.
[68]

 

Como se vê, a defesa da primazia da norma mais favorável à pessoa humana vem sendo 

marca constante na doutrina contemporânea do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Nessa linha também segue André de Carvalho Ramos. 

O autor toma como base de suas formulações uma definição concisa de direitos humanos, 

adotados como “um conjunto mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser 

humano baseada na liberdade, igualdade e dignidade”.
[69]

 

Para além, Ramos mostra compartilhar do ponto de vista de Cançado Trindade, pelo qual a 

proteção internacional dos indivíduos baseada em obrigações universais dos Estados é 

indicativo do surgimento de uma consciência jurídica global com a prevalência das razões da 

humanidade, tomando o indivíduo como o centro do sistema e não mais o Estado, numa clara 

humanização do Direito Internacional.
[70]

 

Da contribuição do autor importa acentuar seu exame específico acerca da interpretação do 

Direito Internacional dos Direitos Humanos, elencando as principais diretrizes hermenêuticas 

que têm sido apoiadas pela doutrina, além de serem utilizadas nas Cortes Internacionais. 

Nesta esteira, Ramos aponta alguns princípios vetores da interpretação dos textos relativos à 

proteção dos direitos humanos. Dentre estes dois apontam claramente para a perspectiva da 

prevalência material dos direitos humanos. 

O primeiro deles é o que o autor denomina de Princípio da Interpretação Pro Homine
[71]

, pelo 

qual os instrumentos de direitos humanos devem sempre ser interpretados buscando a máxima 

proteção ao indivíduo. Desta forma, toda obrigação de respeito aos direitos humanos não pode 

ser interpretada restritivamente pelos Estados. O princípio confere, por exemplo, maior 

facilidade no reconhecimento de direitos implícitos do indivíduo, além de vedar que eventuais 

limitações aos direitos humanos sejam interpretadas ampliativamente.
[72]

 

O segundo princípio analisado por André de Carvalho Ramos que merece destaque é 

decorrência da explosão de diplomas normativos internos e internacionais de direitos 

humanos característica dos últimos anos. Isto porque essa massificação de instrumentos 

acentuou a possibilidade de conflito aparente entre as diversas normas de proteção.
[73]

 

Desta forma, buscando evitar o conflito e favorecer sempre seu objeto de proteção, o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos consolidou o denominado Princípio da Primazia da 

norma mais favorável ao indivíduo, segundo o qual nenhuma norma de direitos humanos pode 

ser invocada para limitar o exercício de algum direito que seja tutelado por outra norma de 

maneira mais eficaz (seja internacional ou nacional).
[74]

 

Em outras palavras, deve ser aplicada necessariamente pelo intérprete a norma que mais 

favoreça o indivíduo. Aplica-se quer uma norma internacional, quer uma norma interna, a 

depender de qual seja mais favorável ao indivíduo.
[75]

 

Neste ponto, o autor se manifesta expressamente em adoção ao magistério de Cançado 

Trindade, que considera superada, na seara do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a 

clássica polêmica entre dualistas e monistas sobre qual ordem deveria prevalecer, se a interna 

ou a internacional. Para Trindade 
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[...] no presente domínio de proteção, não há mais a pretensão de primazia do direito 

internacional ou do direito interno, como ocorria na polêmica clássica e superada entre 

monistas e dualistas. No presente contexto, a primazia é da norma mais favorável às vítimas, 

que melhor as proteja, seja ela norma de direito internacional ou de direito interno.[76] 

Numa linguagem simplista, a primazia da norma mais favorável ao indivíduo visa a que não 

seja escolhida, na aplicação dos direitos humanos, uma norma que proteja menos que outra. 

O princípio, inclusive, já foi aplicado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos, no 

Parecer Consultivo nº 5/85, ocasião em que a entidade entendeu que se em dada situação é 

aplicável tanto a Convenção Americana de Direitos Humanos como outro tratado, deve 

prevalecer a norma que mais favoreça a pessoa humana.
[77]

 

Neste ponto impende fazer o gancho do que já foi dito com as lições de outro autor, Valério 

de Oliveira Mazzuoli, professor pela Universidade Federal do Mato Grosso. O autor segue a 

linha dos nomes já estudados, concebendo os direitos humanos a partir da já comentada noção 

de universalidade, indivisibilidade e interdependência, além de também considerar que tais 

direitos transcendem os interesses exclusivos dos Estados, afastando de vez o velho e 

arraigado conceito de soberania estatal absoluta.
[78]

 

Mazzuoli é enfático ao afirmar que “se existe noção alheia à proteção internacional dos 

direitos humanos, essa noção é a de soberania, vez que o seu fundamento é irreconciliável 

com a dinâmica internacional de proteção desses mesmos direitos [...]”.
[79]

 

Cumpre destacar que o autor tem uma concepção do ordenamento jurídico internacional que 

se afina com a do Direito das Gentes estudada anteriormente. Tal fato é refletido, por 

exemplo, na opinião de que o Estado só existe em virtude dos indivíduos. Em decorrência, 

não faz qualquer sentido uma ordem jurídica que tome o Estado como objeto central, 

prejudicando os indivíduos.
[80]

 O indivíduo nitidamente surge como figura central, real 

destinatário da ordem jurídica, sobrepujando o ente estatal. 

Destaque-se, ainda, o estudo de Mazzuoli, assim como feito por André de Carvalho Ramos, 

acerca dos vetores interpretativos desse novo Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

Isto porque o autor desenvolve seu estudo atento à proliferação de instrumentos contendo 

normas protetoras dos direitos humanos, tanto nas esferas nacionais como pela comunidade 

internacional. Desta forma acentua que atualmente existe uma pluralidade de fontes a tentar 

proteger o mesmo sujeito de direitos, que faz surgir um aparente conflito normativo.
[81]

 

Neste ínterim, Valério Mazzuoli constrói interessante aplicação à interpretação das diversas 

normas de direitos humanos da Teoria do Diálogo das Fontes, propagada por Erik Jayme. Em 

poucas linhas, pretende-se buscar um método dialógico, e não mais dialético (que busca 

sempre a eliminação de uma das hipóteses), para compatibilizar as diversas fontes de normas 

de direitos humanos.
[82]

 Para chegar a tanto, o autor elabora algumas premissas. 

A primeira delas relaciona-se com a questão da coerência do sistema jurídico. É cediço que o 

ordenamento prima pela coerência de suas normas, repudiando qualquer tipo de antinomia 

entre elas. Ocorre que a busca por esta coerência não deve mais ser vista sob o ângulo do 

clássico princípio da não contradição, mas sim enfocada sob o prisma do ser humano 

enquanto destinatário final e peça central de toda a ordem jurídica, ao menos em relação aos 

direitos humanos.
[83]
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Nessa esteira, a segunda premissa construída é que não é preciso atingir a coerência pela 

denominada mono-solução, em que apenas uma norma jurídica permanece válida no sistema. 

Em sendo a lógica da ordem jurídica internacional que tutela os direitos humanos 

diferenciada, visto que se baseia na superioridade de tais direitos e prima pela sua prevalência, 

é coerente supor que a lógica da solução de controvérsias que envolvam aplicação dos direitos 

humanos seja também diferente.
[84]

 

É preciso compreender que as tradicionais técnicas de solução de antinomias não servem em 

matéria de direitos humanos. A clássica tríade de critérios (hierárquico, especialidade e 

cronológico) trabalha baseada numa ótica formal que não se amolda à concepção de direitos 

humanos, que exige sensibilidade ao conteúdo material das normas. 

Desta forma surge na obra de Valério Mazzuoli o por Princípio Internacional Pro Homine, 

que para o autor é a chave para resolução das antinomias em matéria de direitos humanos. É 

preciso enfatizar que Mazzuoli emprega a terminologia “Pro Homine” diferentemente da 

aplicada por André de Carvalho Ramos, vista anteriormente. 

Conforme alertado anteriormente, Ramos distingue entre o Princípio da Primazia da norma 

mais favorável aos direitos humanos e o Princípio Pro Homine, entendendo que este veda 

interpretações restritivas às normas de direitos humanos, enquanto aquele resolve os eventuais 

conflitos entre tais normas, escolhendo sempre a que mais beneficie o indivíduo. 

Na obra de Mazzuoli parece não haver tal distinção, sendo utilizada a expressão para designar 

a característica da primazia dos direitos humanos na resolução de antinomias. Tal fato não 

significa que não haja vedação às interpretações restritivas das normas mesmo que não 

estejam em conflito. Isto porque, ao que nos parece, indicar que deve haver a prevalência 

material do que mais favorece a pessoa humana já implica descartar interpretações restritivas 

e prejudiciais a esta, ainda que envolva a aplicação de uma única norma. 

Feita a ressalva é preciso explicar como se revela e como opera o Princípio Internacional Pro 

Homine. Há de se destacar que os vários tratados de direitos humanos atualmente em vigor já 

incluem em seu corpo um conjunto de normas que propiciam o diálogo entre as diversas 

fontes de proteção, permitindo a coexistência de normas (internas e internacionais) que 

tutelam o mesmo objeto.[85] 

Tais disposições nos tratados constituem os chamados “vasos comunicantes” ou “cláusulas de 

comunicação” que interligam as diversas normas de proteção aos direitos humanos, buscando 

sempre sua melhor proteção.
[86]

 Exemplo claro destes elementos encontra-se no artigo 29 (b) 

da Convenção Americana de Direitos Humanos, in verbis: 

Artigo 29.  Normas de interpretação 

Nenhuma disposição desta Convenção pode ser interpretada no sentido de: 

b.       limitar o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos 

de acordo com as leis de qualquer dos Estados Partes ou de acordo com outra convenção em 

que seja parte um dos referidos Estados;
[87]

 

Nitidamente se percebe que a Convenção permite a aplicação seja do direito estatal, seja do 

direito internacional, independentemente de sua própria aplicação, buscando que seja aplicado 

5617

file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn84
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn85
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn86
file:///C:/Users/Saulo%20Marinho/Desktop/CONPEDI.docx%23_ftn87


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sempre o “melhor direito” ao caso concreto. Em outras palavras, a Convenção Americana 

admite que as fontes de direitos humanos não se excluem mutuamente, mas se 

complementam.
[88]

 

É através deste tipo de formulação que opera o Princípio Internacional Pro Homine. Acentue-

se, contudo, a desnecessidade de previsão desses vasos comunicantes para que seja escolhida 

a norma que mais favorece os direitos humanos na análise dos casos concretos, seja por qual 

instância for (interna ou internacional). Isto porque o Pro Homine é verdadeiro princípio de 

hermenêutica internacional, representando fielmente as novas prioridades da comunidade 

internacional em que se coloca o indivíduo como elemento chave de todo o sistema 

jurídico.
[89]

 

É bem verdade que as formulações de Mazzuoli sobre as possibilidades de antinomias em 

matéria de proteção aos direitos humanos são bem mais extensas e complexas do que o ora 

explanado. Porém o que se pretende com a abordagem – simplista, diga-se de passagem – é 

reafirmar que o atual cenário do Direito Internacional não mais se sujeita à interpretações 

positivas herméticas e que não consideram elementos axiológicos. 

Percebe-se nas lições de Mazzuoli que também na solução de conflitos aparentes de normas, 

quando envolvendo direitos humanos, impõe-se uma nova hierarquia de critérios para sua 

solução, em nada semelhante ao modelo positivista formalista e dialético, mas sim pautada em 

valores e no conteúdo substancial dos direitos fundamentais.
[90]

 

Em linhas gerais, este é o panorama da doutrina do contemporâneo Direito das Gentes, ou 

utilizado a terminologia atual, Direito Internacional dos Direitos Humanos. O que se pôde 

perceber das lições dos autores comentados é um verdadeiro retorno à essência do jus 

gentium, desde o final da Segunda Guerra Mundial, com a reafirmação da existência de uma 

instância ética legitimadora de toda a ordem jurídica (interna e internacional). A recta ratio 

como base fundamentadora do Direito Internacional ressurge com nova roupagem, a 

supremacia dos direitos humanos. 

O respeito a esta gama de direitos constitui o novo paradigma de validade dos diversos 

sistemas jurídicos espalhados pelo mundo. O indivíduo passa a assumir o papel que sempre 

lhe coube enquanto destinatário final de qualquer ordem jurídica, devendo assumir posição 

central dentre as preocupações da sociedade internacional. O Estado é para o indivíduo, e não 

o indivíduo para o Estado. As razões de Estado dão lugar às chamadas “razões da 

humanidade” como nova meta a ser alcançada conjuntamente por toda a comunidade 

internacional. 

Acredita-se que a prevalência dos direitos humanos é o norte a ser seguido na ciência jurídica, 

confiando em diretrizes axiológicas universais, superando a fase que se estendeu durante 

muito tempo sob a batuta do positivismo clássico. 

  

4. CONCLUSÕES 
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A abordagem proposta no presente trabalho traz consigo alguns desdobramentos que precisam 

ser pontuados. O principal deles, e que leva aos demais, é a superação – em matéria de 

direitos humanos – da longa discussão entre monistas e dualistas. 

Cançado Trindade é o primeiro que aponta neste sentido. Para o autor a distinção tradicional e 

irreconciliável entre monismo e dualismo dificilmente forneceria uma resposta satisfatória à 

questão da proteção internacional dos direitos humanos. Desta forma é preciso abandonar este 

paradigma, que não condiz com as características da ordem internacional encontradas no 

plano factual.
[91]

 

Trindade considera que a clássica e hermética discussão fora construída sob falsas premissas e 

que quando é levada em conta a realidade dos sistemas contemporâneos de proteção dos 

direitos humanos torna-se inócua. O direito interno, representado, em regra, pelo direito 

constitucional dos diversos Estados, e o direito internacional não mais podem ser abordados 

de forma estanque. É inegável a interpenetração entre uma e outra instância, o que se revela 

nas diversas disposições constitucionais espalhadas pelo mundo que repetem ipsis litteris o 

conteúdo da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948.
[92]

 

O novo paradigma do Direito Internacional contemporâneo busca a abstração das antigas 

soluções jurisdicionais territoriais clássicas, levando cada vez mais a um sistema integrado de 

proteção que envolva os diversos Estados individualmente e a comunidade internacional 

como um todo.
[93]

 

Em outras palavras, atualmente quando se fala em direitos humanos cai por terra a separação 

rígida entre direito interno e direito internacional. Conforme já foi visto, não existe mais a 

pretensão de primazia de um ou de outro, como na clássica polêmica, devendo-se ter em conta 

sempre a primazia da norma mais favorável às vítimas, seja ela de direito constitucional ou 

internacional. 

Nessa esteira, outra discussão que teve grande acento no Brasil deve ser afastada para os fins 

desse trabalho. Trata-se do debate acerca da hierarquia normativa dos tratados de direitos 

humanos, tema que inclusive foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal. 

Seguindo a lógica da divisão monismo / dualismo, por muito tempo a doutrina e 

jurisprudência brasileira preocuparam-se em definir qual seria o status normativo dos tratados 

internacionais de direitos humanos, ratificados pelo Brasil, no ordenamento interno. 

Num primeiro momento, anterior à Constituição de 1988, o direito brasileiro equiparava os 

tratados ratificados pelo Brasil (incluindo os de direitos humanos) com as leis ordinárias. Com 

advento da Carta de 1988, especificamente de seu artigo 5º, §2º,
[94]

 o panorama necessitou de 

alterações. O dispositivo prescreve que os direitos e garantias fundamentais expressos na 

Constituição não excluem outros decorrentes de tratados, numa redação que claramente indica 

a hierarquia constitucional dos direitos elencados em tratados de direitos humanos.
[95]

 

Interessa destacar, neste ponto, que a própria sugestão apresentada à Assembléia Nacional 

Constituinte que se transformou no artigo 5º, §2º da CF/88 possuía exatamente este condão. A 

afirmação se torna possível na medida em que o autor da proposta foi Antônio Augusto 

Cançado Trindade, que reafirma o posicionamento em suas lições.
[96]
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Ocorre que em 2004 a Emenda Constitucional nº 45 introduziu no artigo 5º da Constituição 

Federal o seu parágrafo terceiro segundo o qual somente teriam hierarquia constitucional os 

tratados aprovados no Congresso Nacional pelo o rito necessário para a aprovação de 

emendas à Constituição. 

A alteração gerou confusão nos meios jurídicos e terminou sendo levada até o Supremo 

Tribunal Federal para solução. O STF, então, institui a chamada “tese da supralegalidade” 

pela qual os tratados de direitos humanos que não fossem aprovados por maioria qualificada 

(exigência do novel §3º do artigo 5º da CF/88) ficariam alocados hierarquicamente acima das 

leis ordinárias, mas abaixo da Constituição, posição que foi de encontro à doutrina 

especializada e, como se pode perceber, ao próprio §2º do mesmo dispositivo.
[97]

 

Ainda que fosse considerada válida a ótica formalista que fora aplicada no entendimento do 

STF, o posicionamento adotado pela Corte revelou amplamente desfavorável aos direitos 

humanos. Isto porque não coloca as normas de proteção internacional num patamar em que 

não possam ser restringidas. A suposta submissão dos tratados internacionais de direitos 

humanos à Constituição revela-se um ranço do conceito de soberania absoluta, repudiado 

neste trabalho. 

Pois bem. Se à luz do velho paradigma formalista o posicionamento do STF já era atacável, 

considerando que o novo norte a ser seguido em matéria de direitos humanos é no sentido da 

prevalência material de tais direitos, conforme vem sendo defendido, percebe-se que a 

discussão resta completamente inócua. 

A partir do momento que os juristas têm por desafio irem além das fontes formais, buscando 

aplicar as fontes materiais do Direito Internacional dos Direitos Humanos e realizar da justiça 

no sentido mais ético da palavra, perde o sentido qualquer tentativa de hierarquização dos 

instrumentos que consubstanciam normas de direitos humanos. 

Como já afirmado, o Princípio Internacional Pro Homine (ou Princípio da Primazia da norma 

mais favorável) estabelece que o intérprete deverá buscar sempre a disposição que melhor 

atenda aos interesses dos indivíduos, pouco importando sua fonte formal. Partindo dessa 

premissa, que sentido teria, então, dividir hierarquicamente as diversas bases normativas de 

um sistema de proteção aos direitos humanos, se é em cada caso que se descobrirá a norma 

que deve ser aplicada? 

Compartilhando deste posicionamento, em que o conteúdo prevalece sobre a forma, não há 

como enxergar utilidade na discussão acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos. 

É claro que não se está diminuindo a relevância do posicionamento da Suprema Corte 

brasileira, porém mais uma vez é preciso Cançado Trindade ao afirmar que “não é função do 

jurista simplesmente tomar nota da prática dos Estados (freqüentemente ambígua e 

incongruente), mas sim dizer qual é o Direito”.
[98]

 

Em suma, há de ser dito que por muito tempo o avanço dos direitos humanos foi retardado 

pela adoção de um paradigma extremamente formalista, calcada num ideário jurídico 

positivista hermético e desvinculado de qualquer concepção ética situada fora da lógica do 

sistema. 
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Tal fato não se coaduna – e não é de hoje – com a essência própria do Direito Internacional 

dos Direitos Humanos, que desde sua fundação enquanto ramo do Direito Internacional 

Público nunca deixou de lado bases jusnaturalistas para explicar aspirações de universalidade 

da ordem jurídica internacional. 

Com a falência do positivismo clássico verificada na segunda metade do século XX tal 

aspecto volta a ser fortemente verificado, reapresentado inserido no contexto dos direitos 

humanos. Desta forma as bases de interpretação e solução de controvérsias em matéria de 

direitos humanos não podem repetir esse sistema formalista, totalmente inapropriado para a 

problemática. 

Hoje, ante a retomada desta base jusnaturalista e da urgência da implementação dos direitos 

humanos sem entraves jurídico-políticos, é preciso aderir inteiramente aos propósitos 

normativos superiores e universalistas dos direitos humanos. E isto implica adotar desde já 

sua prevalência material. 
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SISTEMA REGIONAL DE PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: A 

AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NA JURISDIÇÃO INTERAMERICANA 

 

REGIONALSYSTEMOFPROTECTION HUMAN RIGHTS: 

EXPANSIONOFACCESSTO JUSTICEININTER-AMERICAN JURISDICTION 

 

Pedro Miron De Vasconcelos Dias Neto 

 Theresa Rachel Couto Correia 

 

RESUMO: A presente pesquisa pretende analisar o Sistema Internacional de proteção aos 
Direitos Humanos, sob a perspectiva do Sistema Regional Americano. Neste continente, 
verifica-se a necessidade deestreita relação harmoniosa entre Democracia, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento para fins de consolidação do Sistema protetivo. Neste diapasão, 
evidencia-se o acesso à justiça na jurisdição interamericana como direito humano autônomo, 
promovedor dos direitos e garantias fundamentais do processo. Desta forma, o acesso à ordem 
jurídica justa e a ideia de justo processo no Sistema Regionalmaterializa-se, dentre outras 
medidas: I) Pela implementaçãoda figura do “Defensor Público Interamericano”, designado 
por intermédio de acordo celebrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte 
IDH) e pela Associação Interamericana de Defensorias Públicas (AIDEF) no ano de 2010 e 
II) pela criação do Fundo de Assistência Jurídica às vítimas, regulamentado na Corte 
IDHtambém em 2010. Por fim, reitera-se queassegurar a todas as supostas vítimas o direito de 
assistência jurídica gratuita em face das violações de direitos humanos, deve ser objetivo 
fundamental do Sistema Interamericano, quer seja na Corte IDH, quer sejana Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). 
 

PALAVRAS-CHAVE:SISTEMA INTERAMERICANO. JURISDIÇÃO.ACESSO À 
JUSTIÇA. DIREITOS HUMANOS. DEFENSOR PÚBLICO INTERAMERICANO. 

 
ABSTRACT:This research aims to analyzetheinternational system of protection ofHuman 
Rights,from the perspective ofAmericanRegional System. On this continent,there is aneed for 
relationship closeharmonious betweenDemocracy, Human Rights and Developmentfor the 
purpose ofconsolidation of protectiveSystem. In thisvein, the accessto justice ininter-american 
jurisdiction is a human right, promoterof the rightsand guaranteesof the proceedings. Thus, 
the access to fairlegalsystem and idea of process fairis materializedin, among other 
measures:I) theimplementation of the position of "Inter-American public defender," 
appointedbyagreementbetween theInter-American Courtof Human Rights(Court H.R) and the 
Inter-American Associationof Public Defenders (AIDEF)in 2010and II) the creation of 
theLegal Assistance Fund ofthe victims, regulated under theCourt H.Ralso in2010. Finally, 
reiterate to need to ensuring to all victims the right to free legal assistance in the face of 
human rights violations, should be fundamental goal of the Inter-American system, whether in 
the Court H.R, whether in the Inter-American Commission. 
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KEY-WORDS:INTER-AMERICAN SYSTEM;JURISDICTION;ACCESS TO 
JUSTICE;HUMAN RIGHTS;INTER-AMERICAN PUBLIC DEFENDER. 
 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, identifica-se a presente pesquisa no âmbito do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos, que tem como objetivo principal a garantia do exercício dos direitos da 

pessoa humana, considerando-se o indivíduo com status de sujeito de direito internacional. 

No período histórico do pós-guerra, após as atrocidades cometidas em detrimento da 

humanidade, ergue-se o Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos, tendo como 

marco político-jurídico fundamental a Declaração Universal de 1948, editada pela Assembleia 

Geral da ONU. 

Por sua vez, na seara do continente americano, a Declaração Americana dos Direitos 

Humanos também foi editada no ano de 1948, no âmbito da Organização dos Estados 

Americanos (OEA), inclusive alguns meses antes da própria Declaração da ONU, quando 

então se iniciou a configuração do Sistema Regional Interamericano. Posteriormente, após a 

Convenção Americana de 1969 (CADH), consolidam-se a Comissão Interamericana (CIDH) e 

a Corte Interamericana (CIDH), dentre outros órgãos de menor relevância para a presente 

pesquisa. 

Por conseguinte, após algumas considerações sobre a delimitação teórico-jurídica da 

terminologia “direitos humanos”, evidencia-se o acesso à justiça como direito humano a 

ordem jurídica justa e a ideia de justo processo. Assim, no continente Americano, 

vislumbraram-se algumas garantias judiciais previstas na própria Convenção Americana 

(CADH), assim como a análise de algumas decisões de mérito definitivas e vinculativas no 

âmbito da Corte Interamericana (CIDH). 

Neste sentido, priorizou-se a análise de alguns aspectos jurisdicionais da Corte IDH, 

pois constitui, por excelência, o órgão jurisdicional do Sistema Regional Interamericano, 

embora também cumule a função consultiva. 

Por fim, o objeto principal desta pesquisa constitui-se em analisar a ampliação do 

acesso à justiça na jurisdição interamericana, considerando-se duas medidas recentes sob a 

perspectiva da Corte Interamericana (Corte IDH), quais sejam: a instituição da figura do 

Defensor Público Interamericano e a regulamentação do Fundo de assistência jurídica às 
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vítimas, corroborando a ideia de acesso à justiça na jurisdição interamericana como direito 

humano autônomo. 

 

 

1.DA PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS: DO SISTEMA 

INTERNACIONALAO SISTEMA REGIONAL SOB A PERSPECTIVA 

INTERAMERICANA 

 

1.1. Do Sistema Internacional de Proteção aos Direitos Humanos 

 

A matéria tratada no presente tópico diz respeito ao denominado “Direito 

Internacional dos Direitos Humanos”, distinguindo-se do Direito Internacional Público em 

geral, na medida em que “este busca tradicionalmente disciplinar relações de reciprocidade e 

equilíbrio entre Estados, por meio de negociações e concessões recíprocas que visam ao 

interesse dos próprios Estados pactuantes” 1, enquanto que aquele “objetiva garantir o 

exercício dos direitos da pessoa humana” 2. 

Nesta perspectiva universalista, evidencia-se o ser humano como indivíduo dotado de 

status de sujeito de direito internacional, conferindo-lhe direitos e obrigações no plano 

externo. 

Outrossim, a reabertura internacional ao indivíduo é destacada por CANOTILHO, 

afirmando que: 

Não obstante a tradição de algumas dimensões internacionais na 
proteção dos direitos fundamentais, o direito internacional clássico 
considerava o «indivíduo» como «estranho» ao processo dialético-
normativo deste direito. Hoje, a introdução dos standards dos direitos 
do homem no direito internacional – garantia e defesa de um 
determinado standard para todos os homens – obrigou ao 
desenvolvimento de um direito internacional individualmente (não 
estadualmente) referenciado. Para lá da proteção diplomática e da 
proteção humanitária, desenvolve-se uma teoria jurídico-contratual 
internacional da justiça, tendo por objetivo alicerçar uma nova 
dimensão de vinculatividade na proteção dos direitos do homem3. 

 

Neste sentido, no atual processo histórico de humanização do Direito Internacional, 

CANÇADO TRINDADE afirma com propriedade na existência de verdadeira revolução 

jurídica de conteúdo ético impressa no Direito Público Interno, conforme o que se segue: 
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El reconocimiento de los individuos como sujetos tanto del 
derecho interno como del Derecho Internacional representa una 
verdaderarevolución jurídica, a la cual tenemos para estar 
plenamente consciente de sus derechos, para – cuando necesario – 
enfrentar por sí mismo la opresión y las injusticias del orden 
establecido, y para construir un mundo mejor para sus descendientes, 
las generaciones futuras.Esta revolución jurídica viene, en fin, dar 
un contenido ético a las normas tanto del derecho público como 
del Derecho Internacional (grifo nosso)4. 
 

Ademais, neste processo de internacionalização dos direitos humanos, após longo 

período de atrocidades e guerras mundiais, ganha relevância internacional a temática dos 

direitos humanos, conforme assevera FLÁVIA PIOVESAN, textualmente: 

 
Os direitos humanos tornam-se uma legítima preocupação 
internacional com o fim da Segunda Guerra Mundial, com a criação 
das Nações Unidas, com a adoção da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos pela Assembleia Geral da ONU, em 1948 e, como 
consequência, passam a ocupar um espaço central na agenda das 
instituições internacionais5. 

 

Por conseguinte, a Assembleia Geral da ONU editou Resolução n.º 32/130 de 

16/12/1977, no item n.º 01, alínea “a”, disciplinando que: 

 

[...] 01. Decide que el enfoque de la labor futura dentro del sistema de 
las Naciones Unidas respecto de las cuestiones de derechos humanos 
deberá tener en cuenta los conceptos siguientes: 
 
a) Todos los derechos humanos y libertades fundamentales son 

indivisibles e interdependientes; deberá prestarse la misma 
atención y urgente consideración a la aplicación, la promoción y la 
protección tanto de los derechos civiles y políticos como de los 
derechos económicos, sociales y culturales; (grifo nosso)6. 

 

Conforme se depreende da Resolução acima, todos os direitos humanos e liberdades 

fundamentais são indivisíveis, interdependentes e se inter-relacionam entre si. Neste sentido, 

tal concepção também foi reiterada na Declaração de Direitos Humanos de Viena de junho de 

1993, que afirma, em seu item n.º 05, textualmente: 

 
[...] Todos os Direitos Humanos são universais, indivisíveis, 
interdependentes e inter-relacionados. A comunidade internacional 
deve considerar os Direitos Humanos, globalmente, de forma justa e 
equitativa, no mesmo pé e com igual ênfase. Embora se deva ter 
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sempre presente o significado das especificidades nacionais e 
regionais e os diversos antecedentes históricos, culturais e religiosos, 
compete aos Estados, independentemente dos seus sistemas políticos 
econômicos e culturais, promover e proteger todos os Direitos 
Humanos e liberdades fundamentais (grifo nosso) 7. 

 

O princípio acima enunciado pela Conferência de Viena é denominado pela doutrina 

de “princípio da complementariedade solidária dos direitos humanos de qualquer espécie”, 

conforme afirma FÁBIO KONDER COMPARATO, senão vejamos: 

 

A justificativa desse princípio encontra-se no postulado ontológico de 
que a essência do ser humano é uma só, não obstante a multiplicidade 
de diferenças, individuais e sociais, biológicas e culturais, que existem 
na humanidade. É exatamente por isso, [...], que todos os seres 
humanos merecem igual respeito e proteção, a todo tempo e em todas 
as partes do mundo em que se encontrem8. 

 

Neste contexto, liberdade e igualdade concretizam-se mutuamente. A igualdade-

formal concretiza a liberdade jurídica, transformando-a em liberdade-real, ao passo que a 

liberdade-real concretiza a igualdade-formal, transformando-a em igualdade-

proporcionalidade9. 

Adiante, tem-se que o Sistema Internacional de Proteção dos Direitos Humanos 

(gênero) é composto por dois subsistemas (espécies), quais sejam:I) pelo Sistema Global de 

Proteção, no âmbito da ONU10; e II) pelos Sistemas Regionais de Proteção, cujos principais 

são o Europeu, o Interamericano e o Africano – não obstante alguns Autores apontarem para 

existência, ainda que incipiente, de outros Sistemas Regionais, como o Sistema Árabe e o 

Sistema Asiático11. 

Na seara do Sistema Global de Proteção (subsistema do Sistema Internacional), 

verificam-se instrumentos normativos relevantes como a Declaração Universal de 1948, que 

foi desenvolvida, primordialmente, pela adoção de dois Pactos Internacionais do ano de 1966: 

o de Direitos Civis e Políticos e o de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

No tocante à Declaração de 1948, afirma-se que “inicialmente, a Declaração 

Universal foi adotada como uma resolução sem valor legal, por não ser um tratado. 

Atualmente, a doutrina majoritária sustenta que ela é um instrumento normativo que cria 

obrigações para os Estados-membros da ONU”12. 
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No que refere aos Sistemas Regionais de Proteção (também subsistemas do Sistema 

Internacional), esta pesquisa abordará o Sistema Regional de Proteção dos Direitos Humanos 

do continente americano, também denominado, de Sistema Interamericano. 

 

1.2. Do Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos 

 

Inicialmente, cumpre-se registrar FLÁVIA PIOVESAN no que se refere à estreita 

relação entre Democracia e Direitos Humanos no plano latino-americano, principalmente em 

virtude do fato de países como o Brasil, Argentina, Chile, dentre outros, terem vivenciado 

ditaduras militares recentes, senão vejamos: 

 

[...] Isto significa que a região latino-americana tem um duplo desafio: 
romper em definitivo com o legado da cultura autoritária e 
ditatorial e consolidar o regime democrático, com o pleno respeito 
aos direitos humanos, amplamente considerados – direitos civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais. Como reitera a Declaração 
de Direitos Humanos de Viena de 1993, há uma relação 
indissociável entre democracia, direitos humanos e 
desenvolvimento. [...] Em outras palavras, a densificação do regime 
democrático na região requer o enfrentamento do elevado padrão de 
violação aos direitos econômicos, sociais e culturais, em face do alto 
grau de exclusão e desigualdade social, que compromete a vigência 
plena dos direitos humanos na região, sendo fator de instabilidade ao 
próprio regime democrático. É a luz destes desafios que há de ser 
compreendido o sistema interamericano de proteção dos direitos 
humanos (grifo nosso) 13. 

 

Nesta perspectiva, a própria Assembleia Geral da Organização dos Estados 

Americanos (OEA) aprovou em 11/09/2001 a Carta Democrática Interamericana, 

estabelecendo no Capítulo II (artigos 7.º usque 10), dentre outros, a estreita relação entre 

democracia e direitos humanos, conforme se vê adiante: 

 

[...] II. A democracia e os direitos humanos 
Artigo 07 
A democracia é indispensável para o exercício efetivo das 
liberdades fundamentais e dos direitos humanos, em seu caráter 
universal, indivisível e interdependente, consagrados nas 
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respectivas constituições dos Estados e nos instrumentos 
interamericanos e internacionais de direitos humanos. 
Artigo 08 
Qualquer pessoa ou grupo de pessoas que considere que seus direitos 
humanos tenham sido violados pode interpor denúncias ou petições 
perante o sistema interamericano de promoção e proteção dos direitos 
humanos, conforme os procedimentos nele estabelecidos. 
Os Estados membros reafirmam sua intenção de fortalecer o 
sistema interamericano de proteção dos direitos humanos, para a 
consolidação da democracia no Hemisfério. 
Artigo 09 
A eliminação de toda forma de discriminação, especialmente a 
discriminação de gênero, étnica e racial, e das diversas formas de 
intolerância, bem como a promoção e proteção dos direitos humanos 
dos povos indígenas e dos migrantes, e o respeito à diversidade étnica, 
cultural e religiosa nas Américas contribuem para o fortalecimento da 
democracia e a participação do cidadão. 
Artigo 10 
A promoção e o fortalecimento da democracia requerem o exercício 
pleno e eficaz dos direitos dos trabalhadores e a aplicação de normas 
trabalhistas básicas, tal como estão consagradas na Declaração da 
Organização Internacional do Trabalho (OIT) relativa aos Princípios e 
Direitos Fundamentais no Trabalho e seu Acompanhamento, adotada 
em 1998, bem como em outras convenções básicas afins da OIT. A 
democracia fortalece-se com a melhoria das condições de trabalho 
e da qualidade de vida dos trabalhadores do Hemisfério” (grifo 
nosso) 14. 
 

No contexto do continente americano, os influxos internacionais do pós-guerra, que 

intensificaram a proteção aos direitos humanos, resultaram na Carta da Organização dos 

Estados Americanos (carta da OEA) de 30/04/1948, culminando, na mesma Conferência15, na 

Aprovação da Declaração Americana de Direitos e Deveres do Homem de 30/04/1948, ou 

seja, de fato o primeiro instrumento de relevo na seara da proteção internacional dos direitos 

humanos16. 

Por conseguinte, no ano de 1959, criou-se a Comissão Interamericana dos Direitos 

Humanos (CIDH) 17, órgão do Sistema Interamericano que passou a receber e a examinar as 

reclamações de indivíduos em detrimento das violações a direitos humanos ocorridas nos 

Estados-membros signatários18. 

Adiante, no dia 22/11/1969, finalmente adotou-se a Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos (CADH), também reconhecida como Pacto de São José da Costa Rica19, 

que somente entrou em vigor no ano de 1978, após atingir o mínimo de 11 (onze) ratificações 

necessárias para início do período de vigência20. Neste universo, o Estado brasileiro21 foi um 
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dos mais tardios que aderiram à Convenção, somente o fazendo em 25 de setembro de 1992, 

sendo promulgada posteriormente pelo Decreto presidencial n.º 678, de 11 de novembro de 

199222. 

Outrossim, a CADH já previa desde o seu nascedouro em 1969 a criação da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), sendo, contudo, somente instalada em 

Outubro de 1979, por intermédio da Resolução n.º 448 aprovada pela Assembleia Geral da 

OEA (Estatuto da Corte IDH) 23. 

Desta forma, o artigo 1.º do Estatuto da Corte IDH estabelece: 

 
“[...] A Corte Interamericana de Direitos humanos é uma instituição 
judiciária autônoma cujo objetivo é a aplicação e a interpretação da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos. A Corte exerce 
suas funções em conformidade com as disposições da citada 
Convenção e deste Estatuto” (grifo nosso) 24. 

 

Conforme se vê acima, a Corte IDH é um Tribunal Internacional Regional de 

proteção dos Direitos Humanos que possui duas funções peculiares: consultiva e contenciosa. 

Neste sentido, destacam-se diferenças entre estas funções da Corte apontada por MANUEL E. 

VENTURA ROBLES, na forma que se segue:  

 

[...] Cabe señalar que una de las diferencias entre una y otra función o 
competencias estriba en que la función jurisdiccional está abierta 
únicamente para aquellos Estados que han ratificado o adherido a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos. [...] Mientras que 
la función consultiva está abierta a todos los Estados membros de la 
OEA [...]. En uso de su función jurisdiccional, la Corte declara la 
verdad de los hechos en un caso concreto que es exigible al Estado 
Parte responsable, mientras que la función consultiva responde a 
preguntas hipotéticas cuyas respuestas no pueden ser ejecutadas, pese 
a que son obligatorias por constituir una interpretación de la 
Convención, hecha por el órgano jurisdiccional que dispone la propia 
Convención25. 
 

Por sua vez, a Corte IDH possui um novo regulamento de 28 de Novembro de 2009, 

que segundo a exposição de motivos da reforma regulamentar esclarece que: 

[...] A principal reforma que o novo Regulamento introduz é o papel 
da Comissão no procedimento ante a Corte. A respeito desse tema, os 
diferentes atores do sistema que participaram desta consulta, 
referiram-se à conveniência de modificar alguns aspectos da 
participação da Comissão no procedimento ante a Corte, outorgando 
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mais protagonismo no litígio aos representantes das vítimas ou 
supostas vítimas e ao Estado demandado, permitindo assim à 
Comissão que exerça mais o seu papel de órgão do sistema 
interamericano, consolidando-se, assim, o equilíbrio processual entre 
as partes26. 

 

O Sistema Interamericano de Direitos Humanos é, portanto, bifásico, contando com dois 

órgãos distintos e de monitoramento: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) e a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH). Ressalta-se, ainda, que 

tanto a Comissão quanto a Corte Interamericana não são órgãos permanentes, reunindo-se, 

portanto, em períodos pré-determinados de sessões ao longo do ano. 

Ademais, no que concerne às relações entre a Corte IDH e a Comissão (CIDH), tem-

se que “a Corte não é órgão da OEA, sua existência deriva diretamente da Convenção 

Americana e se rege unicamente por esta última; sua natureza é estritamente judicial e não 

diplomática e política como podem ser algumas atribuições da Comissão. Na realidade, 

praticamente todas as atividades da Corte supõem, em alguma medida, o comparecimento da 

Comissão” 27. 

Assim, salutar é a posição acerca da natureza jurídica “quase-judicial” da Comissão 

Interamericana, além de sua vinculação dúplice no Sistema Interamericano, ou seja, tanto à 

Convenção (CADH) como à OEA, conforme se segue: 

 

A comissão é um órgão quase-judicial sediado em Washington, D.C., 
nos Estados Unidos da América. A comissão tem como base jurídica 
dois tratados internacionais: a própria Convenção Americana de 
Direitos Humanos, e a Carta da Organização dos Estados 
Americanos de 1948, após a alteração feita pelo Protocolo de 
Buenos Aires em 1970. Ademais disso, a Comissão é regulamentada 
por um Regulamento e tem um Estatuto que define, logo em seu artigo 
1.º, que a Comissão é ‘um órgão da OEA criado para promover a 
observância e a defesa dos direitos humanos e servir como órgão 
consultivo da Organização nesta matéria (grifo nosso) 28. 

 

Portanto, em regra, os casos submetidos à Corte IDH, no exercício da sua 

competência consultiva ou jurisdicional, ocorrem por intermédio da Comissão (CIDH), na 

forma do artigo 50 do Regulamento de 2009 c/c artigo 50 da Convenção (CADH). 
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No entanto, diferentemente do Regulamento anterior, o novo Regulamento de 2009 

da Corte IDH normatizou os casos de submissão de casos diretamente pelos Estados, sem 

passagem prévia na Comissão (CIDH), senão vejamos o artigo 36, textualmente: 

 
[...] Artigo 36. Submissão de um caso por um Estado 
 
1. Um Estado parte poderá submeter um caso à Corte conforme o 
artigo 61 da Convenção, através de um escrito motivado que deverá 
conter a seguinte informação: 
a. os nomes dos Agentes e Agentes assistentes e o endereço no qual se 
considerarão oficialmente recebidas as comunicações pertinentes; 
b. os nomes, endereço, telefone, correio eletrônico e fac-símile dos 
representantes das supostas vítimas devidamente credenciados, se for 
o caso; 
c. os motivos que levaram o Estado a apresentar o caso ante a Corte; 
d. cópia da totalidade do expediente ante a Comissão, incluindo o 
relatório ao qual se refere o artigo 50 da Convenção e toda 
comunicaçãoposterior a esse relatório; 
e. as provas que oferece, com indicação dos fatos e argumentos sobre 
os quais versam; 
f. a individualização dos declarantes e o objeto de suas declarações. 
No caso dos peritos, deverão ademais remeter seu currículo e seus 
dados de contato; 
2. Nas submissões de casos interestatais à Corte se aplicam os incisos 
2 e 3 do artigo anterior (grifo nosso). 

 

Entretanto, ainda não há previsão de petições individuais recebidas diretamente pela 

Corte IDH, “somente através da Comissão ou dos Estados, embora seja permitida 

representação independente na etapa de reparações no procedimento perante a Corte” 29. 

Já no âmbito da Comissão (CIDH), conforme artigo 44 da Convenção Americana, 

qualquer pessoa ou grupo de pessoas, ou entidade não governamental legalmente reconhecida 

em um ou mais Estados membros da Organização, pode apresentar petições que contenham 

denúncias de violação de qualquer dos direitos e garantias tutelados pela CADH. 

No entanto, para que uma petição seja admitida pela Comissão (CIDH), deverá o 

reclamante descrever os fatos, as violações alegadas e as respectivas vítimas, indicando o 

Estado responsável pela violação e as gestões que levaram ao esgotamento dos recursos de 

jurisdição interna antes de ser acionado o Sistema Interamericano, dentre outros requisitos, na 

forma do artigo 46 da Convenção (CADH). 
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Em que pese à importância da Comissão (CIDH) no Sistema Interamericano, 

CANÇADO TRINDADE propõe a ampliação do acesso à justiça no âmbito específico da 

Corte IDH, senão vejamos: 

[...] É este um tema que me parece de importância capital: impõe-se o 
direito de acesso à justiça nos planos tanto nacional como 
internacional. A proteção judicial constitui a forma mais aperfeiçoada 
de salvaguarda dos direitos humanos. Em meu entender, devemos 
assegurar a maior participação possível dos indivíduos, das supostas 
vítimas, no procedimento perante a Corte Interamericana, sem a 
intermediação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos 
(grifo nosso) 30. 

 

 No mesmo sentido, DANIELA RIBEIRO IKAWA et. al. preveem a simplificação 

do Sistema, restringindo-o apenas à Corte IDH, senão vejamos: 

 

[...] o sistema precisa ampliar o acesso a um maior número de 
indivíduos, vítimas de violações. De um lado, essa ampliação pode ser 
feita por um enxugamento do sistema, como ocorreu no caso europeu. 
Em vez de dois órgãos, pode-se restringir o sistema a apenas um: a 
Corte Interamericana. Essa modificação do sistema deve ser 
acompanhada, todavia, de medidas que garantam a celeridade do 
processo, como a criação de turmas especializadas de julgamento. De 
outro lado, essa ampliação pode ser feita pela divulgação de 
informações práticas sobre o sistema, tangentes ao processo e à 
jurisprudência31. 

 

Por conseguinte, nos próximos tópicos, abordam-se os tópicos referentes ao acesso à 

justiça como direito humano autônomo e a ampliação do mesmo no âmbito da jurisdição 

interamericana, notadamente na Corte IDH. 

 

2.O ACESSO À JUSTIÇA INTERAMERICANA COMO DIREITO HUMANO 

AUTÔNOMO  

 

2.1. Considerações iniciais sobre Direitos Humanos e Direitos Fundamentais 

 

Inicialmente, cumpre-se registrar indagação suscitada por PAULO BONAVIDES em 

seu Curso de Direito Constitucional, quando afirma na teoria de direitos fundamentais: 
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[...] A primeira questão que se levanta com respeito à teoria dos 
direitos fundamentais é a seguinte: podem as expressões direitos 
humanos, direitos do homem e direitos fundamentais ser usadas 
indiferentemente?Temos visto neste tocante o uso promíscuo de tais 
denominações na literatura jurídica, porém ocorrendo o emprego mais 
frequente de direitos humanos e direitos do homem entre autores 
anglo-americanos e latinos, em coerência, aliás, com a tradição e a 
história, enquanto a expressão direitos fundamentais parece ficar 
circunscrita à preferência dos publicistas alemães (grifo nosso) 32. 
 

Adiante, verifica-se que a denominação “direitos humanos”,como conceito 

juridicamente autônomo, é um conceito relativamente novo, disseminado e consubstanciado 

no plano internacional com a aprovação da Declaração Universaldos Direitos do Homem em 

1948, não obstante tal processo de internacionalização já se ter iniciado na época do Direito 

Humanitário, da Liga das Nações e da Organização Internacional do Trabalho (OIT) 33. 

No entanto, consoante assevera NORBERTO BOBBIO, “o problema grave de nosso 

tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais o de fundamentá-lo, e sim o de 

protegê-los”. Ou seja, o problema foge da seara filosófica ou conceitual, mas se configura 

como problema eminentemente jurídico-político. Neste sentido, arremata o jurista italiano: 

 

Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos, qual é a sua 
natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou históricos, 
absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para 
garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles 
sejam continuamente violados34. 

 

Neste diapasão, FLÁVIA PIOVESAN, com escopo no jurista italiano acima citado, 

afirma que “os direitos humanos nascem como direitos naturais universais, desenvolvem-se 

como direitos positivos particulares (quando cada Constituição incorpora Declarações de 

Direitos) para finalmente encontrar a plena realização como direitos positivos internacionais” 
35, referindo-se a Autora ao processo histórico-jurídico de universalização dos direitos 

humanos. 

Por conseguinte, lapidar é o entendimento de FÁBIO KONDER COMPARATO 

sobre a matéria, conforme se segue: 

 

[...] É aí que se põe a distinção, elaborada pela doutrina jurídica 
germânica, entre direitos humanos e direitos fundamentais 
(Grundrechte). Estes últimos são os direitos humanos reconhecidos 
como tais pelas autoridades às quais se atribui o poder político de 
editar normas, tanto no interior dos Estados quanto no plano 
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internacional; são os direitos humanos positivados nas Constituições, 
nas leis, nos tratados internacionais36. 
 

Assim, os direitos humanos surgem, portanto, como ideia de limitação de poder e de 

promoção da dignidade da pessoa humana, inicialmente previstos em Declarações Universais 

e posteriormente positivados nas principais constituições do mundo civilizado, na forma de 

direitos ou liberdades fundamentais. 

 

2.2. O direito humano de acesso à justiça 

 

Preliminarmente, embora as primeiras regras constitucionais de tutela dos direitos 

processuais tenham surgido já na Magna Charta, nos bills of rights e no Habeas Corpus Act, 

no limiar do Estado Liberal inglês, as preocupações de acesso à justiça somente surgem com o 

Estado Social, traduzindo-se, inicialmente, na possibilidade de qualquer cidadão levar seu 

problema à apreciação do Poder Judiciário, antes restrito às classes mais abastadas. 

Por conseguinte, a transição do Estado Liberal para o Estado Social é marcada pela 

superação dos conceitos clássicos de liberdade e de igualdade da Revolução Francesa na 

busca por uma evolução social inclusiva, ideologia esta fortemente presente nas Constituições 

que surgiram na segunda metade do século XX. Sobre o tema disserta PAULO 

BONAVIDES: 

A socialização branda, cujo sopro vitaliza e regenere as 
Constituições modernas, sem, contudo, calcar aos pés a 
personalidade humana, é a máxima prova de que caminhamos 
aceleradamente para aquele ideal, onde aos pequenos e desprotegidos 
não se lhes dê apenas, de coração vazio e alma endurecida, a soturna 
liberdade que Goethe e Humboldt, duas penas do bom liberalismo – o 
liberalismo humano e cristão -, tantas vezes escalpelaram na 
intuição de sua genialidade, ao pratearem a triste condição social 
do Homem moderno, economicamente oprimido, espiritualmente 
escravo (grifo nosso) 37. 

 

Na perspectiva universal, o jurista NORBERTO BOBBIO entende que o direito 

humano de acesso à justiça decorre, prima facie, do direito natural de resistência, senão 

vejamos textualmente: 

 

Quando os direitos do homem eram considerados unicamente como 
direitos naturais, a única defesa possível contra a sua violação pelo 
Estado era um direito igualmente natural, o chamado direito de 
resistência. Mais tarde, nas Constituições que reconheceram a 
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proteção jurídica de alguns direitos, o direito natural de 
resistência transformou-se no direito positivo de promover uma 
ação judicial contra os próprios órgãos do Estado(grifo nosso) 38. 

 
Na temática do acesso à justiça, clássica é a teoria organizada por MAURO 

CAPPELLETTI quanto às ondas renovatórias do processo, onde mencionou a existência de 

03 (três) ondas, quais sejam: A primeira, iniciada em 1965, voltava-se para a prestação da 

assistência jurídica aos pobres; A segunda, de peculiar importância, tem como foco principal a 

questão da representação dos interesses difusos e de grupos; e, por fim, a terceira, refere-se à 

reforma interna do processo e a um enfoque mais amplo de acesso à justiça, na forma que se 

segue: 

 

[...] esse enfoque encoraja a exploração de uma ampla variedade de 
reformas, incluindo alterações nas formas de procedimento, 
mudanças na estrutura dos tribunais ou a criação de novos 
tribunais, o uso de pessoas leigas ou paraprofissionais, tanto como 
juízes quanto como defensores, modificações no direito substantivo 
destinadas a evitar litígios ou facilitar sua solução e a utilização de 
mecanismos privados ou informais de solução dos litígios. Esse 
enfoque, em suma, não receia inovações radicais e compreensivas, 
que vão muito além da esfera de representação judicial(grifo 
nosso) 39. 

 

Neste sentido, tem-se o acesso à justiça como direito humano a ordem jurídica justa e 

a ideia de justo processo. Aliás, faz-se imperioso assegurar as garantias processuais, além da 

impressão de celeridade ao processo como denotativo da Justiça moderna, conforme previsão 

no texto das principais constituições democráticas do mundo40 e nas Convenções 

Internacionais do pós-guerra41. 

Desta forma, salutar é o artigo 8.º, inciso I, da Convenção Americana (CADH), 

dispondo que: 

 
[...] Artigo 08. Garantias judiciais. 
1. Toda pessoa tem direito a ser ouvida, com as devidas garantias e 
dentro de um prazo razoável, por um juiz ou tribunal competente, 
independente e imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na 
apuração de qualquer acusação penal formulada contra ela, ou para que 
se determinem seus direitos ou obrigações de natureza civil, trabalhista, 
fiscal ou de qualquer outra natureza. 
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Sobre este dispositivo acima citado da CADH, registra-se trecho da sentença da 

Corte IDH, de 28 de novembro de 2002, par. 50, no caso Cantos vs. Argentina, 

textualmente: 

 
[...] Esta disposición de la Convención consagrael derecho de acceso 
a la justiça. De ella se desprende que los Estados no deben interponer 
trabas a las personas que acudan a los jueces o tribunales em busca de 
que sus derechos sean determinados o protegidos. Cualquier norma o 
medida del orden interno que imponha costos o dificulte de cualquier 
otra manera el acceso de los individuos a los tribunales, y que no esté 
justificada por las razonables necessidades de la propia administración 
de justicia, debe entenderse contraria al precitado artículo 8.1 de 
la Convención (grifo nosso) 42. 

 

Assim, CANÇADO TRINDADE ressalta o papel da Corte IDH no sistema de 

proteção, das garantias judiciais e do direito a um recurso rápido e eficaz perante as instâncias 

judicias competentes, senão vejamos: 

 

[...] Este direito encontra-se hoje consagrado no artigo 25 da 
Convenção Americana sobre Direitos Humanos, e a Corte 
Interamericana, em sentenças recentes, tem assinalado que o direito 
a um recurso efetivo ante os juízes ou tribunais nacionais 
competentes constitui um dos pilares básicos, não só da Convenção 
Americana, como do próprio Estado de Direito em sociedade 
democrática no sentido da Convenção, uma vez que se encontra 
diretamente ligado ao direito de acesso à justiça (grifo nosso) 43.  

 

Ademais, CAPPELLETTI e GARTH, identificando o processo de transformação do 

conceito de direitos humanos, assim como seu caráter coletivo e universalista, afirmam que “à 

medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e complexidade, o conceito 

de direito humanos começou a sofrer uma transformação radical. A partir do momento em que 

as ações e relacionamentos assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivo que individual, as 

sociedades modernas necessariamente deixaram para trás a visão individualista dos direitos, 

refletida nas declarações de direitos, típicas dos séculos dezoito e dezenove” 44. 

Outrossim, intensifica-se o processo de jurisdicionalização daproteção internacional 

dos direitos humanos, traduzindo a convicção da sociedade internacionalde que os atos 

estatais que tendem a abolir ou a mitigar os valores supremos representativos da dignidade da 

pessoa humana, não podemdepender unicamente das legislações internas e tribunais dos 

Estados em cujos territórios foramcometidos.  
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Portanto, faz-se mister o reconhecimento do acesso à justiça como direito humano 

autônomo, que extrapola os mecanismos ofertados pela jurisdição doméstica dos Estados, 

erigindo-se também como garantia fundamentalprotetiva no plano internacional. 

Neste sentido, afirma CANÇADO TRINDADE: 

 
[...] Entendo que, ao reconhecimento de direitos, deve corresponder a 
capacidade processual de vindicá-los ou exercê-los, igualmente no 
plano internacional. É este um imperativo de equidade que contribui à 
instrução e transparência do processo. Ao direito de acesso à justiça 
no plano internacional deve corresponder a garantia da igualdade 
processual das partes, - os indivíduos demandantes e os Estados 
demandados, - que é da própria essência da proteção internacional dos 
direitos humanos. A jurisdicionalização do mecanismo de proteção 
convencional interessa a todos, inclusive aos indivíduos demandantes 
e Estados demandados. Impõe-se a consolidação da plena capacidade 
processual dos indivíduos, como sujeitos do Direito Internacional dos 
Direitos Humanos [...] 45. 
 
 

Notadamente no âmbito Interamericano, objeto primordial desta pesquisa, algumas 

considerações sobre a justiciabilidade dos direitos humanos serão abordas no próximo tópico, 

primordialmente na seara da Comissão (CIDH) e da Corte Interamericana (CIDH). 

 

2.3. Acesso à justiça e a Jurisdição Interamericana 

 
A jurisdição interamericana materializa-se, precipuamente, pelas atividades 

desenvolvidas pelos seus dois principais órgãos, quais sejam: a Corte Interamericana (Corte 

IDH) e pela Comissão Interamericana (CIDH), na forma das previsões conferidas pela 

Convenção Americana (CADH), conforme já ressaltado. 

Momentaneamente, privilegia-se a análise de alguns aspectos jurisdicionais da Corte 

IDH, pois constitui, por excelência, o órgão jurisdicional do sistema regional americano de 

proteção dos direitos humanos, embora também cumule a função consultiva. 

Assim, lapidar trecho de DANIELA RIBEIRO IKAWA et. al. sobre a importância da 

criação da Corte IDH apta a proferir decisões vinculantes no âmbito do Sistema 

Interamericano, senão vejamos: 

 
O sistema interamericano apresenta, portanto, um processo elaborado 
de proteção a direitos, aberto a quaisquer pessoas que tenham sofrido 
violações no continente americano. Embora tenha uma feição em 
grande parte política, tanto por abordar temas transnacionais quanto 
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por se dirigir a Estados soberanos, atingiu certo grau de judicialização 
ao ter regras de imparcialidade para membros da Comissão 
Interamericana, ao adotar em certa medida o princípio do devido 
processo e ao criar uma Corte jurisdicional apta a proferir 
decisões definitivas e juridicamente vinculantes (grifo nosso) 46. 
 

Quanto à função contenciosa da Corte Interamericana, realça-se sua natureza de 

órgão jurisdicional, principalmente no tocante à responsabilidade internacional de um Estado 

por descumprimento das obrigações internacionais em determinado caso concreto, assim 

como a necessidade de imposição das reparações devidas. 

Neste diapasão, afirma ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS: 

 

[...] De acordo com o artigo 52 da Convenção Americana de Direitos 
Humanos, a Corte americana pode determinar toda conduta de 
reparação e garantia do direito violado, inclusive a mensuração 
pecuniária da indenização. Além disso, de acordo com o artigo 63, a 
Corte, quando decidir pela responsabilidade internacional do 
Estado, determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu 
direito ou liberdade violados. Deve determinar também que sejam 
reparadas as consequências da medida ou situação que haja 
configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de 
indenização justa à parte lesada [...] (grifo nosso) 47. 

 

Note-se, ainda, que para o referido Autor, na seara do Direito Internacional,“o ato 

judicial é um fato a ser analisado como qualquer outro. A responsabilização por violação de 

direitos humanos pela conduta do Poder Judiciário pode ocorrer em duas hipóteses: quando a 

decisão judicial é tardia ou inexistente (no caso da ausência de remédio judicial) ou quando a 

decisão judicial é tida, no seu mérito, como violadora de direito protegido” 48. 

Na forma do artigo 62 da Convenção (CADH), o Estado precisa declarar de forma 

expressa que reconhece como obrigatória a competência da Corte IDH. Assim, “a aceitação 

da competência contenciosa da Corte constitui uma cláusula pétrea que não admite limitações 

não expressamente contidas no art. 62.2 da Convenção Americana” 49. 

Portanto, alguns autores propõem a jurisdição automática e compulsória da Corte 

Interamericana, conforme FLÁVIA PIOVESAN que assevera: 

 

“O direito à proteção judicial é um direito humano não apenas sob a 
perspectiva nacional, mas também sob a perspectiva internacional. O 
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acesso à Justiça deve, pois, ser assegurado nas esferas nacional, 
regional e global. O Sistema Interamericano deve estabelecer a 
jurisdição automática e compulsória da Corte, não mais aceitando 
seja o reconhecimento de sua jurisdição uma cláusula facultativa” 
(grifo nosso) 50. 

 
Por conseguinte, em artigo recente da SUR - Revista Internacional de Direitos 

Humanos – de junho de 2010, de FERNANDO BASCH et. al., reitera-se a preocupação 

central e constante sobre a efetividade do Sistema Interamericano, ou seja, faz-se uma 

abordagem quantitativa sobre seu funcionamento e em que medida as decisões do SIDH são 

efetivamente cumpridas51.  

Nesta perspectiva, analisou o grau de cumprimento das medidas recomendadas, 

acordadas ou ordenadas nas decisões pesquisadas, ou seja, de todos os Relatórios Finais no 

âmbito da Comissão (CIDH), assim comode todas as sentenças proferidas pela Corte IDH, no 

período entre 1.º de junho de 2001 a 30 de junho de 2006. 

Assim, após esta análise, observou-se que metade das medidas determinadas (50%) 

não foram cumpridas pelos Estados infratores. Além disso, somente 36% das medidas 

pesquisadas foram integralmente cumpridas, enquanto que 14% das medidas foram, tão 

somente, parcialmente cumpridas52. 

Desta forma, “é necessário implementar mecanismos internos de execução das 

recomendações e decisões emanadas do sistema interamericano, assim como de mecanismos 

aptos a monitorar essa execução. Em última instância, o sistema somente tem sentido ao 

garantir a implementação de suas decisões e a efetivar a proteção de direitos” 53. 

Em virtude disto, recorre-se novamente a ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS, 

afirmando com precisão: 

 

 [...] Cumprir ou não suas obrigações internacionais? Em tese, há 
somente essas duas opções aos Estados, mas vários deles aproveitam 
a inexistência de tribunais internacionais de jurisdição obrigatória 
e criam uma terceira: não cumprir, mas sustentar (perante o 
público interno e externo) que cumprem! Essa mágica de ilusionista 
é possível por ser a sociedade internacional paritária e descentralizada, 
na qual o Estado é, ao mesmo tempo, produtor, destinatário e 
aplicador da norma, ou seja, seu intérprete pode descumprir uma 
obrigação internacional, mas afirmar que, sob sua ótica peculiar, está 
cumprindo-a fielmente [...] (grifo nosso) 54. 
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Outrossim, tema relevante ao acesso à justiça,diz respeito à necessidade de 

democratização do Sistema Interamericano, haja vista que o acesso à Corte IDH 

permanece restrito à Comissão(CIDH), na forma do artigo 50 da Convenção (CADH) c/c 

artigo 35 do Regimento da Corte IDH/2009, e a submissão de casos por intermédio dos 

Estados, na forma do artigo 61 da CADH c/c artigo 36 do Regimento da Corte IDH/2009. 

Defende-se, portanto, o acesso amplo e direto à Corte IDH, através do maior número 

de legitimados, na forma similar como já ocorre na Comissão Interamericana (CIDH), de 

acordo com artigo 44 da Convenção (CADH), assim como também em outros Sistemas 

Regionais de Proteção, como no acesso direito à Corte Europeia55. 

Adiante, faz-se também necessária a mudança cultural de direitos humanos no plano 

regional, ou seja, “há que se reforçar a concepção de que o respeito aos direitos humanos é 

condição essencial para a sustentabilidade democrática e para a capilaridade do Estado de 

Direito na região” 56. 

Não obstante, merecem ênfase as reflexões de CANÇADO TRINDADE no tocante à 

atuação da Corte IDH na região americana, senão vejamos: 

 

[...] Em meio a muitos percalços, alguns avanços inequívocos se têm 
efetivamente registrado no presente domínio de proteção. Por 
exemplo, em nosso continente, desde sua instalação em 1979 até hoje, 
a Corte Interamericana de Direitos Humanos já realizou 44 períodos 
ordinários e 23 extraordinários de sessões, ao longo dos quais emitiu, 
até o presente, 53 sentenças (sobre exceções preliminares, mérito, 
reparações e interpretação) e 15 pareceres, além de 55 medidas 
provisórias de proteção. Graças a esta jurisprudência protetora, ainda 
virtualmente desconhecida no Brasil, temos logrado salvar vidas, por 
fim a violações dos direitos humanos, modificar práticas 
administrativas e medidas legislativas, e prover reparações às vítimas 
ou seus familiares57. 
 

Por esta forma, reconhece-se a importância do Sistema Interamericano de proteção 

aos Direitos Humanos no continente americano58,que ainda convive num grave padrão de 

violação a direitos, reflexo de democracias incipientes e de instituições nacionais omissas e 

falhas. 

 

3.A AMPLIAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA NA JURISDIÇÃO INTERAMERICANA: 

A CRIAÇÃO DO DEFENSOR PÚBLICO INTERAMERICANO E DA 

REGULAMENTAÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA DA CORTE IDH  
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3.1. Do Defensor Público Interamericano 

 

A exposição de motivos da Reforma Regulamentar de 2009 da Corte IDH prevê 

textualmente que: 

 

[...] Quando houver supostas vítimas que não contem com 
representação legal no procedimento ante a Corte, no novo 
Regulamento, em seu artigo 37, consagra-se a figura do Defensor 
Interamericano e se indica que a Corte poderá designá-lo de ofício 
para que assuma a representação durante o trâmite do caso. O 
trabalho do Defensor Interamericano se complementará com o 
“Fundo de Assistência Legal do Sistema Interamericano de 
Direitos Humanos”. No antigo Regulamento era a Comissão quem 
assumia a representação das supostas vítimas que careciam de 
representação legal. Dessa maneira, garante-se que toda suposta 
vítima tenha um advogado que faça valer seus interesses ante a Corte 
e evita-se que razões econômicas a impeçam de contar com 
representação legal. Por outro lado, evita-se que a Comissão tenha 
uma posição dupla ante a Corte, de representante de vítimas e de 
órgão do sistema (grifo nosso) 59. 

 
Desta forma, consagra-se no Sistema Interamericano de Direitos Humanos a figura 

do Defensor Interamericano definido no artigo 2.º, item 11, do novo Regulamento, ou seja, 

“significa a pessoa que a Corte designe para assumir a representação legal de uma suposta 

vítima que não tenha designado um defensor por si mesma”. 

Ademais, tal inserção também fortalece e uniformiza o papel da Comissão (CIDH) 

no Sistema Interamericano, na medida em que evita a duplicidade de suas funções, como 

acontecia no antigo Regulamento, que ora atuava como representante da vítima desassistida 

perante a Corte IDH, ora como órgão autônomo do Sistema. 

Por conseguinte, no ano de 2010, realizou-se a assinatura de um acordo de 

entendimento entre a Corte IDH e a Associação Interamericana de Defensorias Públicas 

(AIDEF), para fins de atendimento ao novo Regulamento da Corte de 2009, que entrou em 

vigor em janeiro de 2010, ou seja, na intenção de concretizar a implementação da figura do 

Defensor Público Interamericano. 

Neste diapasão, nos casos em que supostas vítimas carecerem de recursos 

econômicos e/ou representação jurídica perante a Corte IDH, competirá à AIDEF a 

designação de Defensor Público integrante dos seus quadros associativos para que assuma o 

encargo de representação e defesa jurídica nos respectivos processos perante a Corte IDH. 
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Nestes casos, salienta-se que a representação legal por Defensor Interamericano será 

gratuita para as vítimas, tendo suas despesas necessárias custeadas, na medida do possível, 

através do Fundo de Assistência Jurídica, que será abordado adiante. 

Outrossim, a Assembleia Geral da OEA aprovou recentemente em 07 de junho de 

2011, a Resolução n.º 2656, tratando das “garantias de acesso à justiça: o papel dos 

defensores públicos oficiais”, afirmando que: 

 

[...] o acesso à justiça, como direito humano fundamental é, também, o 
meio que possibilita restabelecer o exercício dos direitos que tenham 
sido ignorados ou violados, e salienta, ao mesmo tempo, que o acesso 
à justiça não se esgota com o ingresso das pessoas na instância 
judicial, mas que se estende ao longo de todo o processo, o qual deve 
ser instruído segundo os princípios que sustentam o Estado de Direito, 
como o julgamento justo, e se prolonga até a execução da sentença60. 

 

Adiante, a referida Resolução acima citada apresenta nove itens, dentre os quais se 

destacam de forma resumida: a) a afirmação do acesso à justiça como direito humano 

autônomo e b) o apoio irrestrito ao desenvolvimento e ao fortalecimento do trabalho dos 

defensores públicos oficiais dos Estados do Hemisfério, reiterando a importância fundamental 

do serviço de assistência jurídica, inclusive incentivando a criação da instituição da 

Defensoria nos ordenamentos jurídicos dos Estados que ainda não dispunham desta função 

essencial à justiça. 

Nesta perspectiva, tal Resolução vai ao encontro do que dispõe o artigo 08, item 02, 

alínea “e”, da Convenção Americana (CADH), que relata sobre a irrenunciabilidade do direito 

de ser assistido por um defensor patrocinado pelo Estado, remunerado ou não, senão vejamos 

textualmente: 

 

[...] 02. Toda pessoa acusada de delito tem direito a que se presuma sua 
inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o 
processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes 
garantias mínimas: 
....................................................................................................................... 
e) Direito irrenunciável de ser assistido por um defensor 
proporcionado pelo Estado, remunerado ou não, segundo a legislação 
interna, se o acusado não se defender ele próprio nem nomear 
defensor dentro do prazo estabelecido pela lei [...] 61. 

 
Salienta-se, ainda, trecho da Opinião Consultiva da Corte IDH OC-18/03 de 17 de 

setembro de 2003, par. 126, na forma que se segue: 
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[...] Se vulnera el derecho a las garantias e a la protección judicial por 
vários motivos: por el riesgo de la persona cuando acude a las 
instancias administrativas o judiciales de ser deportada, expulsada o 
privada de su libertad, y por la negativa de la prestación de un 
servicio público gratuito de defensa legal a su favor, lo cual impede 
que se hagan valer los derechos en juicio. Al respecto, el Estado debe 
garantizar que el acceso a la justicia sea no solo formal sino real. 
Los derechos derivados de la relación laboral subsisten, pese a las 
medidas que se adopten (grifo nosso) 62. 

 
No mesmo sentido, destaca-se trecho de sentença da Corte IDH, de 17 de junho de 

2005, par. 117, no caso da comunidade indígena Yakye Axa vs. Estado do Paraguay, no 

que diz respeito ao direito do indivíduo de ser assessorado por um advogado defensor, senão 

vejamos: 

 

La Corte considera, como lo ha hecho anteriormente [...], que la falta 
de un abogado defensor constituye una violación a las garantías 
judiciales establecidas en el artículo 8 de la Convención 
Americana. De igual forma, la Corte Interamericana ha señalado que 
el inculpado tiene derecho, con el objeto de ejercer su defensa [...], a 
examinar a los testigos que declaran em su contra y a su favor, así 
como el de hacer comparecer a persnonas que puedan arrojar luz sobre 
los hechos [...] (grifo nosso) 63. 
 

Portanto, a prestação de um serviço público jurídico, gratuito e de qualidade, 

prioritariamente por intermédio da Defensoria Pública, deve constituir-se como pauta 

fundamental no âmbito dos Estados Americanos, a fim de que se assegure o acesso à justiça 

material, de forma ampla e real, não meramente formal. 

 
3.2. Da regulamentação do Fundo de Assistência Jurídica da Corte IDH 

 

A criação do Fundo de Assistência Jurídica do Sistema Interamericano de Direitos 

Humanos ocorreu mediante Resolução da Assembleia Geral da OEA de n.º 2426, de 

3/06/2008, sendo regulamentado na sede da Corte IDH em 04/02/2010, entrando em vigor em 

01 de junho do mesmo ano64. 

Por conseguinte, verifica-se que a aludida regulamentação tem como objetivo 

facilitar o acesso ao Sistema Interamericano no âmbito da Corte, preceituando o artigo 2.º, o 

que se segue quanto ao pedido de benefício do Fundo de Assistência Jurídica: 
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A suposta vítima que deseje beneficiar-se do Fundo de Assistência 
Jurídica às vítimas deverá comunicá-lo à Corte em seu escrito de 
petições, argumentos e provas. Deverá demonstrar, mediante 
declaração juramentada e outros meios probatórios idôneos que 
satisfaçam ao Tribunal, que carece de recursos econômicos suficientes 
para saldar os custos do litígio perante a Corte Interamericana, bem 
como indicar com precisão quais aspectos de sua defesa no processo 
requerem o uso de recursos do Fundo de Assistência Jurídica às 
Vítimas. 

 

Adiante, por sua vez, o artigo 4.º do aludido Regulamento determina que a Secretaria 

da Corte administre o Fundo, e o artigo 5.º explicita a possibilidade de restituição pelos 

Estados demandados dos gastos realizados pelo Fundo de Assistência jurídica às vítimas, no 

momento de prolação da sentença da Corte IDH. 

Ressalta-se, ainda, notícia veiculada no sítio virtual da Corte IDH, dando conta que 

em 25 de fevereiro de 2010, realizou-se assinatura de acordo de cooperação internacional 

entre o Ministério das Relações Exteriores da Noruega e a própria Corte, com a finalidade de 

contribuir com recursos ao Fundo de Assistência Jurídica às vítimas do Sistema 

Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, por um período de três anos, com a 

quantia total de US$ 210.000,00, divididos em parcelas de U$ 70.000,00, recebendo o 

primeiro repasse no ano de 201065. 

Da mesma forma, a Corte IDH também recebeu por parte da Colômbia uma 

contribuição de US$ 25.000,00 para o aludido Fundo, sendo, até o presente momento, o único 

Estado membro da OEA a contribuir para tais fins66. 

Diante do exposto, a presente pesquisa assevera que a criação da figura do Defensor 

Público Interamericano e a regulamentação do Fundo de Assistência Jurídica, no âmbito da 

Corte IDH, contribuem decisivamente para consolidação do direito humano de acesso à 

justiça como direito autônomo, bem como sua ampliação na Jurisdição Interamericana. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A temática dos direitos humanos torna-se legítima preocupação internacional após o 

período histórico denominado de pós-guerra, isto é, com o fim da Segunda Guerra Mundial, 

que culminou posteriormente com a criação das Nações Unidas (ONU) e a adoção da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos em 1948, atualmente constituindo-se não 

somente em instrumento político, mas também normativo que cria obrigações para os 

Estados-membros da ONU. 
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A denominação “direitos humanos”,como conceito juridicamente autônomo, surge 

como ideia de limitação de poder e de promoção da dignidade da pessoa humana, na 

perspectiva de direitos indivisíveis, interdependentes e inter-relacionados entre si. 

No tocante ao acesso à justiça, as preocupações surgem definitivamente com a 

transformação do Estado Liberal para o Estado Social, traduzindo-se, inicialmente, na 

possibilidade de qualquer cidadão levar ao conhecimento do Poder Judiciário qualquer lesão 

ou ameaça a lesão de direito, antes possibilidade restrita às classes mais abastadas. 

Nesta perspectiva, o reconhecimento de direitos corresponde, na mesma medida, à 

capacidade processual de reivindicá-los ou exercê-los, principalmente na jurisdição 

internacional de direitos humanos. Portanto, impõe-se a consolidação da plena capacidade 

processual dos indivíduos, como sujeitos do Direito Internacional dos Direitos Humanos. 

No âmbito da jurisdição interamericana, esta se materializa, precipuamente, pelas 

atividades desenvolvidas pelos seus dois principais órgãos, quais sejam: a Corte 

Interamericana (Corte IDH) e pela Comissão Interamericana (CIDH), na forma das previsões 

conferidas pela Convenção Americana (CADH), dentre outros normativos. 

Desta maneira, corrobora-se a importância do Sistema Interamericano de proteção 

aos Direitos Humanos no continente, que ainda padece de graves violações a direitos, 

depreendendo-se necessária a conjugação harmoniosa de democracia, direitos humanos e 

desenvolvimento. 

Outrossim, a implementação regular do Defensor Público Interamericano, assim 

como a regulamentação do Fundo de Assistência Jurídica às vítimas necessitadas, no âmbito 

da Corte IDH, contribuem a consolidar a ampliação do acesso à justiça na Jurisdição 

Interamericana, que ainda carece de maior arregimentação político-financeira e jurídica dos 

Estados membros. 

Tem-se a ilação, portanto, de que a prestação de um serviço público jurídico, gratuito 

e de qualidade, prioritariamente por intermédio da Defensoria Pública, deve constituir-se 

agenda fundamental no âmbito dos Estados Americanos, a fim de que se assegure o acesso à 

justiça material, de forma ampla e real, e não meramente formal e institucionalizada. 
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RESUMO 

O presente artigo procura investigar os processos pelos quais operam as práticas de imputação 

de atos infracionais a partir de dados sobre a aplicação de medidas socioeducativas de 

internação e de liberdade assistida colhidos na Unidade de Internação Socioeducativa (UNIS) 

e no Programa de Liberdade Assistida "Casa do Sol Nascente" localizados no Estado do 

Espírito Santo. Este trabalho busca analisar a especificidade das infrações cometidas e as 

conotações sociais dos supostos autores com a finalidade de identificar como o sistema de 

justiça orienta seu poder punitivo. Tendo como base a criminologia crítica, a interpretação dos 

dados permitiu demonstrar que os processos de criminalização dos adolescentes se orientam 

por uma seleção desigual dos mesmos de acordo com seu status social. 

PALAVRAS-CHAVE: ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI; MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS; PROCESSOS DE CRIMINALIZAÇÃO. 

 

RESUMEN 
El presente artículo busca investigar los procesos por los que operan las prácticas de 

imputación de actos infracciónales a partir de los datos sobre la aplicación de medidas 

socioeducativas de internación y libertad asistida recogidos en la Unidad de Internación 

Socioeducativa (UNIS) y en el Programa de Libertad Asistida "Casa del Sol Naciente" en el 

Estado de Espirito Santo. Este trabajo pretende analizar la especificidad de las infracciones 

cometidas y las connotaciones sociales de los presuntos autores con el fin de identificar cómo 

el sistema de justicia orienta su poder punitivo. Sobre la base de la criminología crítica, la 

interpretación de los datos permitió demostrar que los procesos de criminalización de los 

jóvenes son guiados por una selección irregular de acuerdo a su “status” social. 

PALABRAS-CLAVE: ADOLESCENTES EN CONFLICTO CON LA LEY; MEDIDAS 

SOCIOEDUCATIVAS; PROCESOS DE CRIMINALIZACIÓN. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

O problema da responsabilização dos menores de dezoito anos que cometem quaisquer tipos 

de delitos é um tema que se mantem em voga nos meios jurídico, político, midiático e na 

sociedade em geral. A promulgação da Constituição da República em 1988, e do posterior 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad) em 1990, que alteram o sistema baseado na 

5661



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

doutrina da situação irregular para a doutrina da proteção integral, não foi suficiente para 

resolver este impasse. 

Um dos pontos em constante debate é, por exemplo, a maioridade penal – hoje estabelecida 

constitucionalmente em dezoito anos de idade. Desde maio de 1989, ou seja, menos de um 

ano após a entrada em vigor da Constituição,  existem Propostas de Emendas à Constituição 

(PEC) que buscam reduzir a maioridade penal.[1] 

Em geral, a discussão gira em torno da ideia de que os adolescentes com mais de quatorze ou 

dezesseis anos, possuindo “capacidade para distinguir o certo e o errado”, devem ser 

responsabilizados pelo sistema penal tradicional e não por um sistema especial, como é o caso 

do socioeducativo. Como mostra a pesquisadora Laila M. Domith Vicente 

As justificativas presentemente encontradas nas PECs se referem ao critério chamado de 

“biológico” e, sem maiores fundamentos, diz-se que o jovem de dezesseis, catorze ou mesmo 

doze anos atualmente tem condições “biológicas” de discernir absolutamente o que seja 

“certo e errado”, ou que com a “evolução” da sociedade os jovens já possuem acesso à 

informação, o que faz com que tenham o discernimento necessário para responder penalmente 

pelos atos praticados. É interessante registrar o texto da PEC 169/99 que diz: “Não cabe 

considerar que um homem de catorze anos não entenda o ato do crime.”[2] (grifos conforme o 

original). 

Todavia, a defesa de tais argumentos depende, antes de tudo, da ideia de que, ou não existe 

um sistema de responsabilização para os adolescentes autores práticas delituosas; ou, se ele 

existe, é inadequado, ineficiente ou por demais brando diante da “atrocidade e quantidade dos 

crimes” cometidos por estes indivíduos.[3] 

Resta compreender, no entanto, que o sistema socioeducativo, regulamentado pelo Estatuto da 

Criança e do Adolescente, não é um sistema ausente de responsabilização. Pelo contrário, em 

primeiro lugar amplia a noção de prática delituosa cometida por adolescentes, os atos 

infracionais, para um número de condutas maior do que a prevista pelo conceito de crime, 

uma vez envolve os crimes e contravenções penais.[4] Em segundo lugar, estabelece uma 

série de medidas de responsabilização que vão desde a simples advertência até a internação. 

Ainda que existam diferenças consideráveis entre a lógica do sistema penal e a lógica do 

sistema socioeducativo, como o tempo das medidas (limitadas a três anos) e a noção de 

respeito à condição peculiar de pessoa em desenvolvimento, a realidade não é tão distante 

assim quando se percebe o constante descumprimento das normas do Ecriad, especialmente 

no que diz respeito à medida de internação.[5] 

No entanto, centrando o foco nas semelhanças entre os sistemas penal e socioeducativo, a 

hipótese central deste artigo é a de que, independentemente de se falar na possibilidade de 

responsabilização ou não de adolescentes ou adultos, é importante perceber que ambos os 

sistemas operam a partir de um mito, típico da ideologia penal da defesa social, de que existe 

uma aplicação imparcial nas normas jurídicas direcionada apenas aos indivíduos autores de 

delitos. 

Desta forma, entende-se que antes mesmo de chegar à discussão sobre maioridade penal, por 

exemplo, faz-se necessário perceber qual é a lógica operacional do sistema socioeducativo. 

Portanto, o presente artigo busca investigar os processos pelos quais se operam as práticas de 

5662



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

imputação de atos infracionais a partir de dados sobre a aplicação de medidas socioeducativas 

de internação e de liberdade assistida colhidos na Unidade de Internação Socioeducativa 

(UNIS) e no Programa de Liberdade Assistida “Casa do Sol Nascente” localizados no Estado 

do Espírito Santo. 

Para tanto, analisando a especificidade das infrações cometidas e as conotações sociais dos 

supostos autores procurar-se-á demonstrar que os processos de criminalização dos 

adolescentes se orientam por uma seleção desigual dos mesmos de acordo com seu status 

social e não com o fato de terem ou não praticado atos infracionais.  Diante disso, as reflexões 

realizadas apontam para a necessidade de compreender como o contexto de imputação de ato 

infracional funciona em si como elemento violador dos direitos e garantias fundamentais. 

  

2. O ATO INFRACIONAL E AS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS DE LIBERDADE 

ASSISTIDA E DE INTERNAÇÃO 

A Lei 8069/90, Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), regula os direitos previstos no 

artigo 227, da Constituição da República de 1988, e inaugurou no Brasil o sistema de 

garantias dos direitos das crianças e dos adolescentes com o objetivo de assegurar que tenham 

acesso às políticas sociais básicas e aos serviços especiais de proteção constitucionalmente 

previstos. 

Neste sentido, diferentemente do modelo do Código de Menores, orientado pela doutrina da 

situação irregular, fundada essencialmente em critérios de pobreza; a proteção integral busca 

proteger o adolescente contra ameaças ou violações de seus direitos, além de buscar 

compreendê-lo a partir de sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento. 

Desta forma, o Ecriad criou uma distinção que visava garantir o melhor atendimento para 

crianças e adolescentes em diferentes situações. Por isso, crianças e adolescentes ficam 

sujeitos às medidas de proteção, quando houver ameaça ou violações de seus direitos; porém, 

quando autores de ato infracional, os adolescentes ficam sujeitos às medidas socioeducativas. 

O Ecriad possui um rol taxativo de medidas socioeducativas, sendo elas: advertência (art. 112, 

I); obrigação de reparar o dano (art. 112, II); prestação de serviços à comunidade (art. 112, 

III); liberdade assistida (art. 112, IV); inserção em regime de semi-liberdade (art. 112, V); 

internação em estabelecimento educacional (112, VI); qualquer uma das previstas no art. 101, 

I a VI (medidas de proteção) (art. 112, VII). 

 Conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 112 do Ecriad, a aplicação destas diferentes 

medidas levará em conta a capacidade do adolescente para cumpri-la, as circunstâncias e 

gravidade da infração. Deste modo, não há um rol de atos infracionais que obriguem o 

magistrado a aplicar esta ou aquela medida, todas as análises são feitas caso a caso. 

Como o foco deste trabalho serão as medidas de liberdade assistida e de internação, faz-se 

necessário compreender a estrutura que orienta a sua aplicação. A primeira será adotada 

sempre que se afigurar a medida mais adequada para o fim de acompanhar, auxiliar e orientar 

o adolescente (art. 118). Já a internação, ressalte-se, em estabelecimento educacional, consiste 

na privação de liberdade do adolescente sempre nos casos de ato infracional:  1) cometido 

mediante violência ou grave ameaça; 2) se houver reiteração no cometimento de outras 
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infrações graves; ou 3) em casos de descumprimento reiterado e injustificado de medidas 

anteriores (arts. 121 e 122). 

A medida de internação, por privar o adolescente de sua liberdade deve respeitar os princípios 

da brevidade, excepcionalidade e do respeito à condição peculiar de pessoa em 

desenvolvimento. Isso significa, respectivamente, que 1) ela deverá ter a menor extensão 

temporal possível (sendo o máximo de 03 anos de duração); 2) ela só poderá ser aplicada se as 

outras medidas previstas em lei não forem cabíveis ou se mostrarem insuficientes para 

alcançarem seus objetivos; e 3) deve o Estado zelar pela integridade física e mental dos 

adolescentes[6], oferecendo escola, profissionalização, garantindo o direito à saúde, dentre 

outros a fim de que sejam preservados os direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes. 

Deve-se ficar claro, deste modo, que a medida de internação somente poderia ser aplicada nos 

casos mais graves, seja pelo tipo do delito cometido, pela forma como foi cometido ou pelo 

reiterado descumprimento de medidas anteriores, e não de maneira indiscriminada. 

O Ecriad possui um texto legal norteado por uma visão transdisciplinar e, por meio da 

doutrina da proteção integral, busca novos formas de se responsabilizar as crianças e 

adolescentes. Assim, as medidas socioeducativas devem ser concebidas não a finalidade de 

punição, mas como uma forma do Estado oportunizar aos adolescentes nova inserção 

social.[7] 

  

3. A SELETIVIDADE PENAL E O PROCESSO DE CRIMINALIZAÇÃO DOS 

ADOLESCENTES POBRES 

Ainda atualmente o sistema penal é construído e legitimado, em grande medida, com base nos 

argumentos da teoria da defesa social. Esta ainda é a ideologia dominante não apenas da 

ciência jurídica contemporânea como das opiniões comuns, seja dos representantes do aparato 

penal penitenciário, seja do “homem de rua”.[8] 

Este modelo de análise da criminalidade parte da compreensão de que a criminologia é uma 

ciência causal-explicativa da criminalidade, assumindo como tarefas, portanto, a explicação 

das causas da criminalidade – concebida como um fenômeno natural – e a necessidade de 

prever os remédios para combatê-la, sempre segundo um método científico ou experimental e 

com o auxílio das estatísticas criminais oficiais.[9] 

Deste modo, na busca das “causas da criminalidade”, uma série de respostas podem ser 

construídas a partir de um método estritamente científico, como é o caso da afamada teoria 

desenvolvida por Cesare Lombroso, que afirmava a hipótese do criminoso nato, ou seja, de 

que as causas da criminalidade estariam no próprio homem.[10] 

Portanto, a ideologia da defesa social compreende a criminalidade como uma realidade 

ontológica anterior ao Direito Penal, cabendo a este apenas identificá-la e positivá-la. Assim, 

seria possível descobrir as causas do crime e colocar a ciência a serviço do seu combate, em 

defesa da sociedade.[11] 
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Tendo este raciocínio como premissa básica desta ideologia, é possível estruturar seu 

conteúdo a partir de uma série de princípios: 1) princípio da legitimidade, segundo o qual o 

Estado, como expressão da sociedade, é o ente legitimado para reprimir a criminalidade 

(defender a sociedade); 2) princípio do bem e do mal, que toma o desvio criminal (crime e 

criminoso) como o mal, enquanto a sociedade constituída é o bem (cidadão de bem); 3) 

princípio da culpabilidade, para o qual o delito é expressão de uma atitude interior reprovável 

contrária a valores sociais mesmo que ainda não transformadas em lei; 4) princípio da 

finalidade ou prevenção, que trata a pena como tendo não apenas uma função retributiva, mas 

também uma função de prevenção de outros crimes, seja pela contramotivação da norma 

penal em abstrato, seja pelo processo de ressocialização; 5) princípio do interesse social, 

segundo o qual os interesses protegidos pelo direito penal são interesses comuns a todos os 

cidadãos, condições essenciais à existência da sociedade.[12] 

Um último princípio que deve ser destacado é o (mito) da igualdade. A ideologia da defesa 

social propugna que o direito penal protege igualmente todos os cidadãos contra as ofensas 

aos interesses sociais e que a aplicação do direito penal é igual para todos, na medida em que 

quaisquer violadores das normas jurídicas têm igual chance de se tornarem sujeitos dos 

processos de criminalização.[13] Ou seja, isso significaria dizer, por exemplo, que ricos e 

pobres são igualmente protegidos pelo direito penal e que criminosos de colarinho branco e 

assaltantes de rua têm as mesmas chances de serem submetidos aos rigores da lei penal, 

processual penal e de execução penal. 

Há alguns anos, no entanto, surgiu no âmbito da sociologia jurídica um novo paradigma 

criminológico, orientado pelo método materialista histórico-dialético, que procurava uma 

resposta diferenciada aos modelos liberais, tais como o da defesa social. Neste sentido, 

construíram-se as teses da chamada criminologia crítica, capitaneada, em grande parte, pelo 

sociólogo italiano Alessandro Baratta. 

A criminologia crítica constrói seu raciocínio não buscando as causas da criminalidade e suas 

respostas, mas sim buscando compreender os chamados processos de criminalização, ou seja, 

os processos a partir dos quais determinados sujeitos são criminalizados enquanto outros não 

o são. 

Para tanto, deve-se estabelecer a crítica a todos os princípios basilares à ideologia da defesa 

social, em especial os da igualdade, do interesse social, e da culpabilidade. A criminologia 

crítica tenta, em primeiro lugar, desnaturalizar a noção de crime demonstrando que o modo 

pelo qual determinadas condutas são definidas como crime dependem de interesses concretos 

de classe e não são simplesmente afrontas aos valores sociais. Ademais, a definição dos 

crimes e a de aplicação e execução do direito penal são orientadas por um critério de seleção 

desigual dos sujeitos de acordo com seu status social e não por um princípio de igualdade. 

Esta abordagem da criminologia crítica deve-se, em grande parte, à teses construídas pela 

doutrina do labeling approach, ou etiquetamento. Esta teoria busca ultrapassar as noções de 

crime e criminalidade construídas, por exemplo, a partir da lógica dos “defeitos de 

socialização”, segundo a qual o indivíduo infringe uma norma social (natural) por não ter sido 

suficientemente ou corretamente socializado.[14] 

A doutrina do labeling approach, por outro lado, não centra suas análises no comportamento 

desviante, mas sim no comportamento rotulado como desviante. Deste modo, tenta-se 

perceber que não há nada natural ou intrínseco a um comportamento que o classifique como 
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antissocial. Nem mesmo o fato de um comportamento ser considerado um delito pela 

legislação penal torna possível a sua classificação como criminoso. 

O labeling approach demonstra que importa menos a ação que o status atribuído à ação ou 

àquele que age. Assim, por exemplo, ao considerarmos, lado a lado, uma pessoa que praticou 

um furto e uma que praticou um crime contra a ordem financeira, o primeiro é rotulado como 

criminoso ao passo que o segundo não. Os tratamentos dados pela legislação penal, pelo 

sistema de justiça criminal e pelo cidadão comum são completamente distintos nos dois casos. 

Como exemplo, vale citar a pesquisa realizada por Laura Frade sobre as representações do 

legislativo federal brasileiro sobre crime e criminalidade.[15] Segundo os dados analisados, a 

visão dos congressistas é a de que crime está relacionado com baixa escolaridade, sujeira, 

inferioridade, indisciplina, desocupação, doença, desordem, etc. 

Deste modo, verifica-se que quando pensam em crime, eles não pensam em crimes de 

colarinho branco, corrupção, enfim, crimes praticados pela elite. Em outras palavras, isso não 

é rotulado como crime. Nas palavras da pesquisadora: 

A baixa instrução figurou como o principal atributo dos criminosos. Considerando-se que [...]: 

1) os elaboradores da lei, objeto da amostra, possuem em sua maioria uma alta instrução; 2) 

que apenas dois projetos de lei sobre os “crimes do colarinho branco” foram apresentados 

durante a legislatura sob exame e que nesses crimes prevalece a atuação de profissionais 

graduados e que 3) praticamente nenhuma referência foi feita nas entrevistas sobre os crimes 

praticados dentro do próprio Congresso Nacional, é razoável supor que os parlamentares não 

vinculem a eles próprios a ideia de criminalidade. Parece haver uma correlação indireta do 

crime com as camadas menos favorecidas, não com a elite – com a qual os parlamentares 

parecem se identificar. Ou seja, crime é coisa “de pobre”.[16] (grifos nossos) 

Fica evidente, portanto, que a caracterização do que seja considerado crime ou criminalidade 

depende de uma rotulação, um etiquetamento, daquele que passa a ser um cliente constante do 

sistema penal. Por isso, a teoria do labelling approach é classificada como uma teoria da 

reação social por buscar compreender as razões pelas quais a sociedade reage negativamente 

diante de determinadas condutas e, especialmente, pessoas.  

Neste sentido, Baratta afirma que 

esta direção de pesquisa [labeling approach] parte da consideração de que não se pode 

compreender a criminalidade se não se estuda a ação do sistema penal, que a define e reage 

contra ela, começando pelas normas abstratas até a noção de instâncias oficiais (polícia, 

juízes, instituições penitenciárias que as aplicam), e que, por isso, o status social de 

delinquente pressupõe, necessariamente o efeito da atividade das instâncias oficiais de 

controle social da delinquência, enquanto não adquire esse status aquele que, apesar de ter 

realizado o mesmo comportamento punível, não é alcançado, todavia, pela ação 

daquelas mesmas instâncias.[17] (grifo nosso) 

Desta maneira, o labeling approach ultrapassa os questionamentos acerca das causas do 

crime e dos mecanismos para seu controle e prevenção (defesa social), para chegar a um 

debate acerca do modo pelo qual o sistema penal reage de maneira diferente conforme o 

status daquele rotulado como criminoso (reação social). Como sintetiza Baratta, 
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Os criminólogos tradicionais examinam o problemas do tipo “quem é o criminoso?”, “como 

se torna desviante?”, “em quais condições um condenado se torna reincidente?”, “com que 

meios se pode exercer o controle sobre o criminoso?”. Ao contrário, os interacionistas, como 

em geral os autores que se inspiram no labeling approach, se perguntam: “quem é definido 

como desviante?”, “que efeito decorre desta definição sobre o indivíduo?”, “em que 

condições este indivíduo pode se tornar objeto de uma definição?” e, enfim, “quem define 

quem?”. 

A partir destas noções, a criminologia crítica percebe que o sistema penal criminaliza 

seletivamente determinados grupos sociais. Assim, não é possível considerá-lo como um 

sistema que atua de maneira isonômica sobre todas as pessoas e delitos, ao contrário, ele 

protege os interesses sociais das classes dominantes e também contribui para a reprodução 

dessa relação – constituindo-se esta sua verdadeira finalidade, ainda que não declarada[18]. 

Neste sentido, Baratta afirma que “o status de criminoso é distribuído de modo desigual entre 

os indivíduos” e conclui que, contrariamente a toda aparência, “é o direito desigual por 

excelência”.[19] 

Para a manutenção desta desigualdade, importante esclarecer que o processo de 

criminalização manifesta-se em três momentos: primeiramente cabe ao legislador definir 

quais os bens que serão tutelados pelo direito penal (criminalização primária); depois, cabe à 

polícia selecionar os indivíduos que serão submetidos a um inquérito policial e, 

posteriormente, a um processo penal, cabendo ao juiz exercer a mesma seletividade 

(criminalização secundária); e, por fim, operam os mecanismos de execução penal ou das 

medidas de segurança. [20] 

Este processo atua nos campos da quantidade e da qualidade. A seletividade quantitativa diz 

respeito ao número de condutas rotuladas como criminosas e ao de autores em relação aos 

quais é atribuída a condição de criminoso. Já a seletividade qualitativa relaciona-se com a não 

inclusão de todas as condutas socialmente nocivas como criminosas, e com a não 

classificação de todos os sujeitos que praticam atos delituosos como pessoas criminosas 

(rotulamento)[21]. 

Importante ressaltar que, com relação à aplicação e execução da lei penal, esta crítica é 

construída a partir de duas variáveis: 1) a da impossibilidade estrutural de o sistema penal 

operacionalizar toda programação da lei penal a partir das agências responsáveis por executá-

lo (polícia, judiciário, poder executivo); e 2) diante desta incapacidade os processos de 

criminalização são orientados por uma seleção desigual de pessoas segundo seu status 

social.[22] 

Isso significa dizer que não é possível investigar todos os crimes que acontecem a todo o 

momento, e, mesmo se isso fosse possível não seria possível processar e julgar todos estes 

casos e, por fim, não seria possível executar todas estas penas. Diante disso, selecionam-se 

aqueles que serão clientes habituais do sistema penal – no caso, a esfera da população das 

classes mais baixas, pertencentes à minorias, etc. 

Desta forma, o método utilizado pela criminologia crítica permite analisar os mesmos dados 

cotidianamente divulgados a partir de olhares distintos daqueles construídos pela ideologia da 

defesa social. Por exemplo, ao perceber que a maior parte da população carcerária é composta 

por negros e pobres ela não chega à conclusão de que a pobreza ou a cor são “causas do 

crime” e que, por isso, as agências penais devem atuar preventivamente sobre estes grupos. 
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Com este mesmo dado, a sua conclusão é a de que este é o grupo selecionado para ser objeto 

dos controles penais. 

Assim, a partir do método da criminologia crítica, buscar-se-á analisar os dados colhidos em 

dois levantamentos, um realizado na Unidade de Internação Socioeducativa (Unis)[23] e outro 

no Programa de Liberdade Assistida “Casa do Sol Nascente”[24], a fim de identificar se o 

sistema socioeducativo também atua de maneira desigual sobre os atos infracionais praticados 

por adolescentes pertencentes às classes vulneráveis e praticados por adolescentes 

pertencentes às classes sociais mais elevadas. 

  

3.1 Caracterização dos adolescentes da UNIS 

Neste tópico serão analisados os dados que compõem a caracterização dos adolescentes que 

cumprem medida de internação na UNIS. Para tanto, será utilizada a coleta realizada por 

Rosa, Ribeiro Júnior e Rangel compilados na obra “O adolescente, a lei e o ato 

infracional”.[25] 

A pesquisa foi realizada no ano de 2003 e envolveu todo o universo dos adolescentes que 

estavam submetidos à medida socioeducativa de internação naquele momento. 

Segundo a coleta, apurou-se que 39,5% dos adolescentes se identificaram como morenos; 

34,9% como brancos e 25,6% como negros. No que tange ao sexo, apenas 9,3% eram 

mulheres[26]. No momento da pesquisa a idade dos internos variou dos 14 aos 20 anos, sendo 

que os maiores percentuais se encontravam nas idades de 17 e 18 anos, correspondendo a 

25,6% e 34,9%, respectivamente, dos adolescentes. 

Importante mencionar que a renda familiar média dos adolescentes era de aproximadamente 

três salários mínimos e a renda per capita variou de 1/8 de salário mínimo a dois salários 

mínimos. Apenas um adolescente afirmou ter renda familiar entre 10 e 11  salários mínimos, 

representando apenas 2,3% do total dos internos. 

Com relação ao grau de escolaridade destes adolescentes, 

Dos 43 adolescentes entrevistados, somente 11,6% chegaram a 4ª série primária e 4,7% 

chegaram a 8ª série do ensino fundamental. Contudo, eles, em sua quase totalidade, tiveram 

acesso à escola, já que apenas um se declarou analfabeto. Ainda assim, esses dados servem 

para engrossar a estatística nacional de déficit educacional entre aqueles que se encontram 

cumprindo medida socioeducativa de internação, como tem sido constatado pelos estudos 

realizados com essa clientela (OAB; CFP, 2006)[27]. 

Ressalte-se que no momento da última apreensão 58,1% dos adolescentes disseram que não 

mais frequentavam a escola. Por outro lado, 54% dos adolescentes começaram a trabalhar ou 

tiveram contato com trabalho antes dos 14 anos de idade. 

Diante disso, resta claro que o universo dos adolescentes que cumpriam medida 

socioeducativa de internação na UNIS era constituído basicamente de adolescentes do sexo 

masculino, pobres, com baixa escolaridade e na sua grande maioria negros ou morenos. 
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No que diz respeito ao momento da internação, 88,4% dos adolescentes afirmaram ter sofrido 

violência policial. 

Com relação aos atos infracionais que motivaram a internação, quando considerados 

isoladamente, roubo e homicídio foram os principais motivos, representando 32,6% dos casos 

cada uma dessas infrações. Quando analisados a presença do ato infracional isolado ou 

acompanhado de outros o mais presente foi o roubo estando ele mencionado em 48,8% dos 

processos, seguido de homicídio com 39,5%.[28] 

O roubo, delito patrimonial, foi o que mais teve incidência dentre aqueles que cumpriam 

medida socioeducativa de internação. Todavia, como foi discutido nos tópicos anteriores, se a 

internação deve ser direcionada aos delitos mais graves, como justificar a incidência quase 

idêntica de delitos patrimoniais e de delitos contra a vida? 

Deve-se ressaltar ainda uma questão que envolveu a execução da pesquisa. Pouco tempo antes 

da aplicação dos questionários, houve um mutirão judiciário a fim de verificar quais 

adolescentes tinham condições de ser sair da Unis e voltar para suas famílias. Por isso o 

número surpreendente de 43 indivíduos no momento da coleta de dados, equivalente a cerca 

de 50% do número médio de internados na época.[29] 

Isso significa que, se a internação se destina aos casos mais graves e se cerca de metade dos 

adolescentes foram libertados naquele ano, supõe-se que os dados representariam somente os 

casos de extrema gravidade. Diante disso, mais uma vez questiona-se a grande incidência de 

adolescentes envolvidos em delitos patrimoniais, sendo 11,6% internados exclusivamente por 

furto, ao passo que somente em 4,6% dos casos foi mencionada, por exemplo, a lesão corporal 

e, mesmo assim, em conjunto com outros delitos. 

Desta forma, tomando como base o método da criminologia crítica, é possível perceber como 

há uma seleção desigual daqueles que serão submetidos ao sistema socioeducativo. Afinal, o 

fato de exclusivamente um grupo social ser aquele que está cumprindo as medidas, não 

significa que somente ele cometa atos infracionais. Pelo contrário, mostra que apenas ele é 

selecionado pelo sistema penal para ser criminalizado. 

Basta ver, sobretudo, os dados sobre os tipos de delitos que deram causa à internação. Apesar 

desta medida socioeducativa possuir caráter excepcional (art. 121, Ecriad) e, principalmente, 

ser destinada aos delitos cometidos mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa, mais 

de 50% dos adolescentes ali estavam por delitos patrimoniais. Verificando-se, assim, que o 

sistema socioeducativo se orienta primordialmente pela defesa deste bem jurídico, ou seja, o 

patrimônio chega a ser mais importante que a vida ou a integridade física conforme estes 

dados. 

  

3.2 A caracterização dos adolescentes do Programa de Liberdade Assistida Comunitária 

(LCA) “Casa Sol Nascente” 

Como forma de aprofundar esta questão e poder confrontar as informações sobre a medida de 

internação, serão analisados os dados colhidos por Maria Emilia Passamani no Programa de 

Liberdade Assistida Comunitária “Casa Sol Nascente” entre os anos de 2005 e 2006. 
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O Programa, criado em outubro de 2002, atende adolescentes de ambos os sexos, de 12 a 18 

anos, moradores do município da Serra, a quem se atribui autoria de ato infracional e que 

foram submetidos à medida socioeducativa de liberdade assistida (LA).[30] 

O Programa tem como objetivo geral executar a medida socioeducativa de liberdade assistida, 

visando a acompanhar, apoiar e orientar o adolescente por meio de um processo educacional 

comunitário, a despertar a autoestima através da valorização de si mesmo e do 

reconhecimento do valor dos outros, a desenvolver o seu potencial humano, a reconhecer e 

vivenciar os valores do respeito, da solidariedade e da honestidade e a aprender a lidar com 

sua liberdade assumindo os limites e as responsabilidades.[31] 

Neste programa os adolescentes passam por um processo de acompanhamento e orientação 

individual e também e grupo, participam de grupos de vivência, bem como participam de 

atividades artísticas e culturais, esportivas, de lazer e recreação. Além disso, há 

desenvolvimento de trabalhos com as famílias dos adolescentes, envolvimento comunitário, 

entre outras atividades.[32] 

A caracterização dos adolescentes neste programa pode ser assim resumida: 95% são do sexo 

masculino; 57% com idade entre 17 e 18 anos; a grande maioria possuía renda familiar abaixo 

de 04 salários mínimos, sendo que 59% declararam ter renda familiar entre 0 a 02 salários 

mínimos e 22% declararam ter renda familiar entre 2,5 a 04 salários mínimos. 

No que diz respeito ao estudo, 62% estavam entre a 5ª e 8ª série,[33] ao passo que 95% 

trabalhavam, sendo apenas 9% em emprego formal. 

Novamente, portanto, é possível verificar as mesmas características percebidas nos dados 

sobre a medida socioeducativa de internação: adolescentes do sexo masculino, entre 17 e 18 

anos, com baixa escolaridade, sem emprego formal e pobres. 

Por outro lado, a liberdade assistida é uma medida menos grave que a internação, não importa 

a privação de liberdade e pode ser aplicada a um número maior de casos. Todavia, foi 

possível perceber igualmente uma grande incidência de delitos patrimoniais. Verificou-se que 

os casos de maior incidência foram: ato infracional análogo ao roubo, com 34%; porte de 

arma, com 14%; furto, com 13%; tráfico de drogas e uso de drogas com 5% cada um.[34] 

Apesar da coleta de dados na UNIS ter sido realizada em 2003, os dados colhidos por 

Passamani entre 2005 e 2006 reiteram as conclusões obtidas antes. Mesmo que o programa de 

liberdade assistida seja mais humanizado, conseguindo atender melhor às finalidades 

declaradas do sistema socioeducativo, ele se orienta fielmente pelos princípios da ideologia da 

defesa social, principalmente os da prevenção, da culpabilidade e do bem e do mal. Portanto, 

juntamente com a medida de internação, a estrutura de aplicação de tais medidas reforçam a 

ideia de que a lógica do sistema socioeducativo é orientada pela seleção desigual dos 

indivíduos que a ela vão se submeter, servindo, assim, como um instrumento de controle de 

classe. 

4. Considerações finais: a aplicação seletiva das medidas socioeducativas previstas no 

Ecriad 

Os dados levantados na UNIS e no Programa de LAC “Casa do Sol Nascente”, corroboram, 

nestes casos, a afirmação de Vera Regina P. Andrade[35] de que “a clientela do sistema penal 
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é composta, „regularmente‟, em todos os lugares do mundo, por pessoas pertencentes aos mais 

baixos estratos sociais” e isso “é resultado de um processo de criminalização altamente e 

seletivo e desigual de „pessoas‟ dentro da população total, às quais se qualifica como 

criminosos”. 

Neste mesmo sentido, Thompson[36] assevera que mesmo sem haver informações 

convincentes sobre a prática de um crime, o criminoso será reconhecido se pertencer a uma 

classe social inferior, o que pode ser apurado por meio da cor/etnia (preto ou mulato), do 

aspecto físico, da baixa escolaridade, se for morador de favelas, etc – exatamente os casos 

encontrados nos casos de adolescentes em conflito com a lei. 

Este processo de criminalização seletivo e desigual se torna ainda mais claro quando 

verificamos que há adolescentes cumprindo a medida de internação por terem praticado atos 

infracionais análogos a crimes que não possuem em sua tipificação as elementares de 

violência ou grave ameaça, como o caso do furto, contrariando as diretrizes do Ecriad. 

Além disso, ao verificarmos que não há adolescentes de classe média e alta cumprindo 

medida de internação ou de liberdade assistida (houve apenas um caso na UNIS de 

adolescente cuja renda familiar estava entre 10 e 11 salários mínimos), é possível confirmar 

que, de fato, o sistema penal (e, no caso, o socioeducativo) trata de forma diferenciada os 

adolescentes pobres no Brasil. 

Mais uma vez reitera-se que isso não significa que apenas pobres e negros cometam crimes ou 

atos infracionais. A questão é que apenas estes são submetidos ao sistema penal e 

socioeducativo. Como exemplo pode-se recordar o caso do índio pataxó Galdino dos Santos, 

morto no ano de 1997. Cinco rapazes de classe média de Brasília atearam fogo em seu corpo 

enquanto dormia em uma parada de ônibus na Asa Sul, bairro nobre da capital Federal. Um 

dos rapazes era adolescente e cumpriu 03 meses de medida de internação, que foi substituída 

pela medida liberdade assistida.[37] 

Nos casos analisados na UNIS, o período de internação fixado na sentença foi indeterminado 

e não superior a três anos para 62,8% dos internos, de 1 a 6 meses para 18,6% dos internos e 

de 1 a 2 anos para 9,3%. 

Os adolescentes que se encaixam no perfil de “delinquentes” são facilmente submetidos à 

medida de internação, independente da infração cometida, já os adolescentes das classes 

dominantes, mesmo que se trate de homicídio qualificado ou outros crimes graves, 

dificilmente se submetem a tal medida socioeducativa, ou se submetem por curtíssimo 

período. Vale reportar aqui as palavras de um juiz, citado por Baratta, para quem “um 

acadêmico na prisão [...] é, para nós, uma realidade inimaginável”.[38] 

Outro exemplo neste mesmo sentido ocorreu em Santa Catarina. Trata-se de ato análogo ao 

estupro praticado por dois adolescentes de classe média/alta, um deles filho de um delegado 

de policia e outro filho de um diretor de empresa de comunicação local, afiliada à Rede 

Globo. Eles estupraram uma menina de 13 anos e a eles foram aplicadas as medidas 

socioeducativas de prestação de serviços à comunidade por seis meses e de liberdade assistida 

no mesmo período.[39] 

Não é preciso ser conhecedor das normas de direito penal para saber que os delitos 

patrimoniais (maiores incidências na medida de internação) são muito menos graves que o 
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estupro – este, inclusive, tipificado como crime hediondo (Lei n. 8072/90). Mas mesmo 

assim, o máximo que os adolescentes de classe média e alta, no caso do estupro acima 

mencionado, terão que cumprir será a medida de prestação de serviços à comunidade 

cumulada com a liberdade assistida. Neste sentido, Baratta afirma que: 

Pesquisas empíricas têm colocado em relevo as diferenças de atitude emotiva e valorativa dos 

juízes, em face de indivíduos pertencentes a diversas classes sociais. Isto leva os juízes, 

inconscientemente, a tendência de juízos diversificados conforme a posição social dos 

acusados (...). Em geral pode-se afirmar que existe uma tendência por parte dos juízes de 

esperar um comportamento conforme à lei dos indivíduos provenientes dos estratos médios e 

superiores; o inverso ocorre com os indivíduos provenientes dos estratos inferiores.[40]. 

Desta forma, os dados das pesquisas demonstram, a partir do método da criminologia crítica, 

que o sistema de socioeducativo do Espírito Santo está orientado por um processo de 

criminalização dos adolescentes que se dá por meio de uma seleção desigual dos mesmos de 

acordo com seu status social. Do mesmo modo como se fala em seletividade penal foi 

possível perceber uma seletividade socioeducativa. 

No entanto, insta recordar que pelo fato do sistema socioeducativo comportar um grau de 

discricionariedade maior por parte dos magistrados, que podem aplicar a medida que eles 

entenderem mais adequada para o caso, o processo de criminalização secundária que vem 

sendo aqui discutido tem condições de ser muito mais forte que no sistema penal.   

O que se constatou na UNIS foi um verdadeiro descompasso entre a realidade da medida de 

internação e as garantias do Ecriad. Apesar das conquistas advindas deste diploma legal no 

sentido de assegurar a proteção integral e os direitos fundamentais das crianças e dos 

adolescentes, a internação se mostrou como verdadeira prisão. 

Diante disso, voltando às reflexões iniciais, discutir a relação entre responsabilização e 

impunidade não significa fazer um recorte por idade (maioridade penal), mas antes de tudo, 

um recorte por classe. Considerando que apenas no Espírito Santo, entre 2003 e 2008 o 

número de internados (desconsiderando a internação provisória) aumentou 871,4%, não é 

possível falar que o sistema socioeducativo “deixa os adolescentes em liberdade”, como 

afirma o senso comum. Se é possível dizer que o sistema socioeducativo permite a 

impunidade, esta se existe apenas entre aqueles pertencentes às classes dominantes. 
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REPRODUCTION OF A EXCLUSIONARY CRIMINAL LAW 
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RESUMO 
 

O presente estudo pretende demonstrar que a evolução da Dogmática Penal não foi 
capaz de superar uma constante falha na realidade do Direito Penal, qual seja, a 
seletividade e a manutenção da exclusão social de determinada parcela da população: 
minorias e aqueles menos abastados economicamente. Assim, além da própria evolução 
da ciência penal, do positivismo ao funcionalismo atual, enfatizando o denominado 
“direito penal do inimigo”, aborda-se a convivência entre as teses expansionistas e 
abolicionistas, bem como as minimalistas, ressaltando suas características e influências 
nas práticas penais contemporâneas. Por fim, questiona-se o próprio fundamento 
contratualista do Direito Penal, para então por meio de uma postura crítica re-propor um 
embasamento que seja mais legítimo e democrático. 
 
Palavras-chave: Dogmática Penal; expansionismo penal; direito penal mínimo. 
 
ABSTRACT 

 
This study intents to demonstrate that the evolution of Criminal Dogmatic was not able 
to overcome a constant failure in the reality of criminal law, namely, the selectivity and 
the maintenance of social exclusion of certain portion of the population, minorities and 
those people less well off economically. Thus, beyond the evolution of criminal science, 
from positivism until the current functionalism, emphasizing the "enemy criminal law", 
analizes the coexistence between the expansionist theses and abolitionists, as well as 
minimalist, highlighting its characteristics and influence on criminal contemporary 
practices. Finally, wonders the foundation contractual of criminal law to then, through a 
critical way, re-propose a foundation that is more legitimate and democratic. 
 
Keywords: Criminal Dogmatic; criminal expansionism, minimum criminal law. 
 
Introdução 
 

O estudo que se apresenta tem a intenção de questionar o papel da Dogmática 

Penal frente aos problemas enfrentados na práxis do sistema penal. Ao que nos parece, 

uma corriqueira perversidade é mantida no interior das mais diversas teorias jurídicas 

quando tratam do fenômeno crime: o poder estatal persegue, pune e, consequentemente, 

exclui determinada parcela da população, não incidindo em outros grupos imunes ao 

referido sistema. 
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Quiçá, necessário seja direcionar o olhar para o que está por detrás das cortinas 

de seda que representa o Direito Penal para o Estado de Direito. Talvez o instrumento 

de proteção a bens jurídicos relevantes, de proteção e reafirmação da norma e, em 

última análise, de manutenção de um sugerido pacto social, não seja mais que um 

instrumento de monopolização da violência e manutenção de poder da classe dominante 

que dele se apodera. 

Assim, pretende-se demonstrar que mesmo com as transformações da 

Dogmática com o passar dos anos e o aprimoramento de sua crítica, os aspectos 

negativos perduram de uma forma ou de outra. Do positivismo ao funcionalismo 

contemporâneo, entre o expansionismo e o absolutismo penal, o direito penal mínimo 

em detrimento do máximo, não houve o que fosse capaz de superar o caráter cruelmente 

excludente do Direito Penal moderno. 

De cunho contratualista, o Direito Penal pretende, em última análise, punir 

aqueles que se desviam do tal contrato os excluindo do convívio social para então 

regenerá-los. Entretanto, o faz seguindo uma lógica irracional de perseguição de 

minorias e de pessoas pertencentes a classes economicamente menos abastadas. 

Novamente, quando os olhos dos pensadores se voltaram aos aviões que 

atingiram as Torres Gêmeas do World Trade Center no dia 11 de setembro de 2001, e 

desde então passaram a refletir sobre o futuro do Direito Penal, as previsões foram e a 

prática é, de novas e mais duras formas de atuação do sistema penal contra as mesmas e 

pré-determinadas parcelas da população. 

Destarte, propõe-se uma revisão do próprio fundamento contratualista que 

encontra-se na base da problemática do Direito Penal, a fim de que meras estratégias de 

manutenção de poder (hoje predominantemente econômico) falsamente legitimadas não 

se sobreponham à tentativas verdadeiramente democráticas de se evoluir na matéria 

criminal. 

 

1. A evolução da Dogmática Penal como legitimação da exclusão 

A crítica à Dogmática Penal1 foca-se principalmente em três questões 

fundamentais, quais sejam: “a) o argumento da falta de cientificidade; b) o argumento 

                                                 
1 Muito pertinente é a crítica da Nilo Batista: “nos tratados e manuais sobre nossa disciplina sempre 
encontramos, nas vizinhanças do princípio da intervenção mínima, numa alameada hoje um pouco fora de 
moda, chamada subsidiariedade, um parágrafo sobre a natureza constitutiva ou sancionatória do direito 
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de sua ruptura ou divórcio com a realidade social; e c) o argumento de sua 

instrumentalização política legitimadora do status quo”.
2
 

Certo que, como visualiza o teórico Alessandro Baratta, a denominada 

criminologia liberal contemporânea tratou de bem apresentar tais questões, de 

evidenciar a falência das teorias calcadas na defesa social e de denunciar a perversidade 

contida na atuação nos mecanismos de repressão penal justificada cientificamente. 

Vejamos: 

Elas sustentaram o caráter normal e funcional da criminalidade (teoria 
funcionalista), a sua dependência de mecanismos de socialização a que os 
indivíduos estão expostos, não em função de pretensos caracteres 
biopsicológicos, mas da estratificação social (teoria das subsculturas); 
deslocaram cada vez mais a atenção do comportamento criminoso para a 
função punitiva e para o direito penal (teoria psicanalítica da sociedade 
punitiva), para os mecanismos seletivos que guiam a criminalização e a 
estigmatização de determinados sujeitos (teoria do labeling). Elas mostraram 
como esta função e estes mecanismos, mais que com a defesa de interesses 
sociais proeminentes, tinham a ver com conflito, que se desenvolve no 
inconsciente, entre impulsos individuais e inibições sociais (teoria 
psicanalítica) ou com as relações de hegemonia entre classes (poder de 
definição, por um lado, submissão à criminalização, por outro: teorias 
conflituais).3 

Entretanto, o autor também afirma que ainda que a criminologia liberal 

contemporânea tenha consolidado uma crítica da ideologia burguesa mais consistente, 

não foi capaz de “desenvolver uma crítica eficaz e orgânica da ideologia da defesa 

social” e nem de “fornecer, em substituição à ideologia negativa da defesa social, uma 

ideologia positiva, ou seja, uma antecipação teórica e uma estratégia prática capaz de 

guiar a práxis para uma posição socialmente justa”.4 

                                                                                                                                               
penal. Trata-se de um debate acerca da autonomia do direito penal: instauraria ele, autopoieticamente, as 
categorias que regulamenta (tendo, pois, caráter sancionatório)? Por menos confortável que seja para nós, 
penalistas, acreditar que trabalhamos como uma espécie de porteiros, vigilantes e faxineiros desse velho 
sobrado que pode representar a totalidade do ordenamento jurídico, é muito difícil imaginar que o 
momento de criminalizar pessoas e interações sociais seja adequado para o fiat lux fundacional da 
organização normativa estatal. Quando este debate se inclinava em favor da tese sancionatória – 
sustentada, com grande desgosto dos culturalistas penais, por um leque de opiniões que abrangia dos 
liberais radicais aos escassos marxistas – uma viragem metodológica fez com que perdesse toda a 
importância. A partir do instante em que o jurista tirou por um momento os olhos da lei penal e se 
permitiu também olhar para o sistema penal, ou seja, para o conjunto coordenado de agências políticas – 
legislativas, judiciárias, policiais, penitenciárias e, last but not least, de comunicação social – que 
programam a criminalização primária e promovem a secundária, levando a proposta penal do nomos à 
physis, a partir desse instante aquele debate perdeu importância”. (2004, p. 103 e 104). 
2 ANDRADE, Vera Regina Pereira. A ilusão de segurança jurídica: do controle da violência à violência 
do controle penal. 2ª ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2003, p. 142. 
3 BARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e Crítica do Direito penal: introdução à sociologia do 
direito penal. Tradução: Juarez Cirino dos Santos. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Revan: Instituto Carioca 
de Criminologia, 2002, p. 148. 
4 Ibdem, p. 150. 
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Decorrente dessa inquietação nota-se a incapacidade da Dogmática em dialogar 

verdadeiramente com as Ciências Sociais e especialmente com a Criminologia, 

especialmente na vertente crítica, de maneira a impedir o próprio êxito e a coerência do 

sistema penal. No decorrer da história, o Direito Penal serviu a agentes hegemônicos 

que reproduziram um contexto de seletividade contra minorias e classes menos 

abastadas. 

Insiste sempre aquela função não declarada da Dogmática Penal, a função 

justificadora do controle penal (ao lado da função instrumental e da racionalizadora). 

Prevalece a conclusão de George Rusche e Otto Kirchheimer no sentido de que o 

sistema penal é parte no todo do sistema social e compartilha suas aspirações e seus 

defeitos.5 Dessa forma, sempre haverá uma teoria penal6 a justificar os valores morais 

de uma classe dominante. 

Abordar-se-ão, as três grandes matrizes da teoria (ou do sistema) do crime: “o 

positivismo naturalista (teoria causalista naturalista); o neokantismo valorativo 

(causalismo neokantiano); o finalismo (teoria finalista)”7 e, por fim, o funcionalismo 

dos dias de hoje.  

Primeiramente, o positivismo remete-se a um período de ascensão das ciências 

naturais. Naquele contexto extraiu-se do Direito material empírico suscetível de estudo 

cientifico, utilizando-se o método descritivo e classificatório. Assim, o Direito absorveu 

o cientificismo: a certeza que dominava as ciências físico-experimentais em detrimento 

dos juízos valorativos.8  

O domínio técnico do conhecimento foi manipulado pelos setores hegemônicos 

para explicar sua “natural” posição de poder. O darwinismo atingiu o plano social 

(evolucionismo sociológico), de maneira a “justificar o poder social como produto de 

uma evolução orgânica (a seleção ‘natural’ dos ‘melhores’ leva-os a deter o poder)”.9  

Nesse período, explicam Eugenio Raúl Zaffaroni e José Henrique Pierangeli, a 

ideia de crime e de criminoso era a de que: 

                                                 
5 RUSCHE, Georg. KIRCHHEIMER, Otto. Punição e estrutura social. Tradução de Gizlene Neder, Rio 
de Janeiro: Editora Revan, 2004, p. 282. 
6 Pertinente é a crítica de Rusche e Kirchheimer acerca das teorias penais: “as teorias penais não apenas 
contribuíram pouco, diretamente, como tiveram uma influência negativa nas análises histórico-
sociológicas dos métodos punitivos. Ademais, como estas teorias consideram a punição como algo eterno 
e imutável, elas se opõem a qualquer tipo de investigação histórica”. Ibdem, p. 18. 
7 ANDRADE, A ilusão da segurança jurídica, p. 143. 
8 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de direito penal: parte geral, volume 1. São Paulo: Saraiva, 
2004, p. 82. 
9 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. PIERANGELI, José Henrique. Manual de direito penal brasileiro. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 281. 
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O homem era uma coisa entre outras coisas, e existiam os de melhor e de pior 
qualidade. Os de pior qualidade, os “degenerados” e biologicamente 
deficientes, caíam na escala social, por um processo de decantação “natural”, 
e deviam ser controlados pelos que se mantinham no poder, pois se 
convertiam em uma “classe social perigosa”. O “crime” era a manifestação 
de uma inferioridade, que nem sempre podia ser corrigida (em tal caso 
impunha-se eliminar ou segregar definitivamente o portador). O grupo de 
poder era quase invulnerável a tais “sanções”, pois sua “superioridade 
genética” ou “biológicas” o preservava. Somente por acidente algum de seus 
integrantes poderia ser atingido.10  

No tempo em destaque, a classe marginalizada europeia, desempregados e 

subempregados, considerada demasiado perigosa por seu número e a sua não adaptação 

no sistema industrial, deu origem a uma nova forma de controle social, impulsionando, 

por exemplo, amplos setores europeus para a emigração.11 Trata-se da época do 

surgimento da antropologia criminal de Cesare Lombroso e da criação da ideia do 

delinquente nato. 

Entende-se, segundo a visão de Zaffaroni e Pierangali que “dentro da 

concepção positivista o delito não é uma conduta de um homem, e sim o sintoma de um 

mecanismo descomposto: o delito é sintoma de periculosidade; logo, a medida da pena 

é a medida da periculosidade”.12  

Von Liszt tratou de incorporar elementos naturalísticos ao positivismo jurídico 

(diferente do positivismo naturalista, foca-se na lei), de onde originou o conceito 

clássico de delito. Qual seja: ato culpável, contrário ao Direito e sancionado por uma 

pena. O positivismo de Liszt, mais moderado, corresponde ao causalismo naturalista, já 

que o crime, segundo ele, caracteriza-se por um processo causal, através de um 

movimento corporal que produz determinada modificação no mundo exterior.13  

Liszt não encara o delito como sintoma de periculosidade. “O delito era para 

Liszt um produto social e a antijuridicidade um dano social. Negava a autodeterminação 

e, portanto, fundava a responsabilidade penal sobre a ‘normal motivação’ ou a 

possibilidade dela por parte do delinqüente”14. Todavia, é possível encontrar nos 

estudos de Liszt pequenos traços de direito penal do autor.15  

                                                 
10 Ibdem, p. 283. 
11 ZAFFARONI, PIERANGELI, Manual de direito penal brasileiro, p. 283. 
12 Ibdem, p. 287. 
13 ANDRADE, A ilusão de segurança jurídica, p. 144. 
14 ZAFFARONI, PIERANGELI, Manual de direito penal brasileiro, p. 290. 
15 ROXIN, Claus. Derecho Penal Parte General Tomo I: Fundamentos. La estructura de la Teoria Del 
Delito. Tradução: Diego-Manuel Luzón Peña, Miguel Díaz y García Conlledo, Javier de Vicente 
Remesal. Madrid: Thomson Civitas, 2003, p. 178. 
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Insuficiente à realidade complexa do crime, o sistema de Liszt e de Beling foi 

criticado pela corrente doutrinária denominada neokantismo, a qual teve a intenção de 

conferir valores à teoria geral do delito.  Dessa forma, o pensamento neokantista, 

segundo Vera Regina Pereira Andrade: 

[...] foi apropriado pela Dogmática Penal tanto para dar uma fundamentação 
espistemológica ao seu próprio paradigma, quanto para redefinir o conteúdo 
das categorias internas do sistema do delito. Ele incide na própria 
fundamentação do paradigma, a nível estrutural, e na metodologia de análise 
do sistema da teoria do crime, para resolver concretos problemas jurídicos-
penais, a nível intra-sistêmico.16  

Em suma, o neokantismo adota os principais conceitos do causalismo, porém 

com alguma evolução. Reconhece elementos normativos e subjetivos do tipo, ainda que 

o dolo e a culpa permaneçam como elementos da culpabilidade. Mais ampla, para esta 

teoria o fato típico se compõem por conduta (ao invés de “ação”), resultado, nexo causal 

e tipicidade. 

Nilo Batista afirma que: 

Da mesma forma, sobre a "situação fática da culpabilidade" (mantidos "dolo 
e culpa como formas da culpabilidade") incidiria um "juízo valorativo", a 
"responsabilidade penal pela conduta anti-jurídica". Os traços neokantistas de 
Kelsen, cuja obra estaria sendo difundida no Brasil na metade do século XX, 
contribuirão para essa construção positivista-normativa, que não renuncia ao 
legado do naturalismo, especialmente ao mundo causal onde inscreve a 
conduta humana, porém refugia-se confortavelmente num dever-ser lógico 
quase adiáforo, que permite [...] fechar as cortinas da realidade e, quem diria, 
até mesmo aos valores (dever-ser axiológico).17  

Na sucessão das teorias tem-se a teoria finalista, a qual supera o neokantismo 

no sentido de levar os elementos culpa e dolo para o fato típico.  Mais condizente com o 

meio social, centraliza a teoria no desvalor da conduta, em detrimento do desvalor do 

resultado. 

A Dogmática, na verdade, não foi capaz de superar, ainda que suas adaptações 

foram fundamentais para melhor se interpretar o crime e o criminoso, a perversidade do 

sistema: de estigma, seletividade e exclusão exacerbada. A hermenêutica criminal é 

assimilada diferentemente conforme o crime cometido e a classe de seu autor. 

Por fim, abordar-se-á com mais afinco a teoria funcionalista que ganha força na 

contemporaneidade. Os defensores dessa orientação teórica estão de acordo, ainda que 

com certas diferenças, em rechaçar o ponto de partida do sistema finalista, partindo da 

                                                 
16 Ibdem, p. 145. 
17 BATISTA, Nilo. Novas tendencias do Direito Penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 124. 
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hipótese de que a formação do sistema jurisdicional não pode vincular-se a realidades 

ontológicas prévias (ação, causalidade, estruturas lógico-reais, etc.), tendo, na verdade, 

que ser única e exclusivamente guiada pelas finalidades do Direito Penal.18  

No estudo dessa matéria deve-se ter em conta duas peças centrais dessa 

concepção extremamente importante para suas consequências práticas e que são motivo 

de grande polêmica. A primeira dessas inovações é a denominada teoria da imputação 

objetiva.  Já a segunda, como argumenta Claus Roxin, “constituye la ampliación de la 

‘culpabilidad’ a la categoría de la ‘responsabilidad’”.19 

 Segundo a teoria da imputação objetiva: 

Para que um fato seja objetivamente típico, além de haver uma conduta, um 
nexo de causalidade e um resultado, devem existir certos requisitos que 
traduzam a lesão ou perigo de lesão normativamente à ação ou omissão do 
agente. Ou seja, a conduta e o resultado precisam ter um elo normativo entre 
si. [...] Entre a conduta do agente e o resultado, não basta o mero nexo de 
causalidade, pois este está fora da esfera normativa. A causalidade é 
puramente naturalística, pertence ao mundo dos fenômenos naturais. Por isso, 
há a necessidade de limitar normativamente a imputação do resultado à 
conduta, para que o direito de punir não seja ilegítimo.20 

Explica Roxin: 

Mientras que el tipo objetivo para las tres concepciones sitemáticas em los 
delitos de resultado quedaba reducido en lo ensencial a la mera causalidad, en 
cambio, el punto de partida teleológico ha hecho depender la imputación de 
un resultado al tipo objetivo de la “realización de un peligro no permitido 
dentro del fin de protección de la norma”, sustituyendo con ello por primera 
vez la categoria científico-natural o lógica de la causalidad por un conjunto 
de reglas orientado a las valoraciones jurídicas.21 

 A teoria de Roxin está direcionada político-criminalmente aos fins do Direito 

Penal, de fato que desenvolve sua teoria do delito afastando-se de conceitos pré-

jurídicos, como o fez as teorias finalista e causalista. Em verdade, o tipo penal só se 

completa através de um elo normativo e não apenas pelo nexo de causalidade entre ação 

e o resultado. O resultado deve se apresentar como um perigo ao bem jurídico.22  

Dessa forma, limita-se o poder de punir do Estado, deixando o Direito Penal 

como um todo mais lógico e racional. A dogmática deve buscar a maior coerência 

                                                 
18 ROXIN, Derecho penal parte general, p. 203. 
19 Ibdem, p. 204. 
20 MARTINELLI, João Paulo Orsini. A teoria da imputação objetiva e o Código Penal brasileiro: ainda 
faz sentido a teoria das concausas? In BRITO, Alexis Augusto Couto de. Direito penal: aspectos jurídicos 
controvertidos. São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 209. 
21 Ibdem, p. 204. 
22 MARTINELLI, A teoria da imputação objetiva e o Código Penal brasileiro, p.211. 
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possível com a realidade. Seu papel transformador é fundamental e assim deve ser. Ao 

contrário, não se deve reproduzir ou justificar a realidade. 

O funcionalismo teleológico de Roxin apresenta-se em sintonia com a 

democracia esperada do sistema. Apoiada em critérios de reprovabilidade, é capaz de 

adaptar-se a valores sociais que se modificam com o passar do tempo. 

2. O funcionalismo sistêmico de Günther Jakobs: o Direito Penal do Inimigo 

Como dito, na década de setenta desenvolveu-se na Alemanha, dentro da teoria 

do delito, o pensamento funcionalista, ou o funcionalismo. Tal teoria teve por finalidade 

submeter a dogmática penal aos fins do Direito Penal. Dentro da doutrina funcionalista, 

distinguem-se duas correntes: a teleológica (de Claus Roxin, visto supra), e a sistêmica. 

Enquanto o funcionalismo teleológico preocupa-se propriamente com os fins 

do Direito Penal, Günther Jakobs, expoente da doutrina do funcionalismo radical ou 

sistêmico, preocupa-se com os fins da pena, levando em consideração 

preponderantemente as necessidades do sistema. Essa doutrina busca a reafirmação da 

autoridade do Direito baseada na função geral preventiva da pena. A pena agora é 

concebida senão como estabilização das expectativas normativas.
23  

Segundo o pensamento de Jakobs ao descumprir sua função na sociedade (e 

aqui se questiona qual é esta “função” do cidadão? Seria a função de consumidor?) o 

sujeito deve ser eficazmente punido. A partir desse entendimento desenvolve-se a teoria 

do Direito Penal do Inimigo. Já se percebe, portanto, o embasamento contratualista na 

teoria de Jakobs, adiante analisado. 

Visando a prevenção do sistema, ou seja, da norma, o Direito Penal do Inimigo 

caracteriza-se pela antecipação da punibilidade com a tipificação de atos preparatórios e 

pela criação de tipos de perigo abstrato. Tal teoria ganhou maior destaque a partir do 

atentado terrorista de 11 de setembro (embora o conceito de inimigo exista e persista há 

muitos séculos). 

A premissa: para o teórico nem todo cidadão pode ser considerado humano 

pelo simples fato de estar vivo.  Portanto, com base no contrato social, a teoria Jakobs 

                                                 
23 SANTOS, Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo - ou o discurso do direito penal desigual. 
Disponível em: www.panoptica.org . Acesso em: 03 de setembro de 2009. 
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segue no sentido de que o sujeito só deve ser tratado como pessoa (de direito) se fiel ao 

ordenamento jurídico. Vejamos: 

[...] a proposição "No Direito, todo ser humano tem o direito de 
ser tratado como uma pessoa" é incompleta; ademais, há que se 
determinar quem deve procurar quais as condições para tornar 
efetiva esta personalidade, e neste contexto deve ser claro que a 
responsabilidade de um apoio suficiente cognitivo deve ser 
observado na própria pessoa, pelo menos no que diz respeito à 
norma, de confiança, em termos gerais, de fidelidade ao 
ordenamento. Por conseguinte, a correta formulação da proposta 
é a seguinte: "Quem é fiel à lei (ao ordenamento jurídico) com 
alguma segurança, tem o direito de ser tratado como uma 
pessoa" e quem deixa de respeitar este mandamento, será 
heteroadministrado, o que significa que não será tratado como 
uma pessoa. Tradução livre24. 
 

Segundo Manuel Cancio Meliá, “a essência do conceito de direito penal do 

inimigo está, então, em que este constitui uma reação de combate do ordenamento 

jurídico contra indivíduos especialmente perigosos”. O direito penal do inimigo propõe 

a superação do liberalismo clássico e indica o surgimento de uma “segunda velocidade” 

do Direito Penal.25  

Nesse ínterim, o Direito Penal do cidadão distingue-se daquele que se 

denomina direito penal do inimigo. Neste, de velocidade diferente, se reconhece o 

caráter eminentemente simbólico do Direito Penal e do discurso punitivista e os 

substituem pelo direito penal do inimigo, onde se relativiza ou exclui determinadas 

garantias individuais e processuais.  Outra característica do direito penal do inimigo é 

que não é determinado fato que está na base da tipificação penal, mas sim outros 

elementos que sirvam à caracterização do autor como pertencente à classe de inimigo 

                                                 
24 No original em espanhol: “...La proposición “en Derecho, todo ser humano tiene derecho a ser tratado 
como persona” es incompleta; además, há de determinarse quién debe procurar cuáles de las condiciones 
para convertir en realidad esa personalidad, y en este contexto debería resultar evidente que la 
responsabilidad de un suficiente apoyo cognitivo queda anotado en el debe de la própria persona, al 
menos en lo que se refiere a la prestación, fiable a grandes rasgos, de fidelidad al ordenamiento. En 
consecuencia, la formulación correcta de la proposición es la seguiente: “todo aquel que presta fidelidad 
al ordenamiento jurídico con cierta fiabilidad tiene derecho a ser tratado como persona”, y quien no lleve 
a cabo esta prestación, pues será heteroadministrado, lo que significa que no será tratado como persona”. 
JAKOBS, Günther. ¿Derecho penal del enemigo? Un estúdio acerca de los presupuestos de la juridicidad. 
In MELIÁ, Cancio. JARA DÍEZ, Gómez. Derecho penal del enemigo: el discurso penal de la exclusión. 
Volumen 2. Madri: Edisofer S. L., 2006, p. 93. 
25 MELIÁ, Manuel Cancio. De novo: “Direito Penal” do Inimigo? Tradução: Julio Pinheiro Faro 
Homem de Siqueira e Bruno Costa Teixeira. Disponível em www.panoptica.org. Acesso em: 03 de 
setembro de 2009. 
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(como a periculosidade). Por fim, como argumenta Meliá, talvez o direito penal do 

inimigo nem pertença ao Direito Penal.26  

Para Jakobs, o Direito Penal do cidadão, que atua voltado a fatos pretéritos, se 

mescla, na realidade, com terríveis riscos futuros, como o terrorismo, ameaças 

ambientais, etc. Daí a necessidade de um direito penal que previna acontecimentos 

futuros.27  

Jakobs utiliza-se da teoria contratualista de Russeau e afirma que aquela pessoa 

que delinque reiteradamente deixa de ser cidadão, e assim, este indivíduo passa a ser 

indigno da proteção do Estado. “En realidad todo delincuente es un enemigo 

(ROUSSEAU, FICHTE). Para mantener un destinatario para expectativas normativas, 

sin embargo, es preferible mantener el status de ciudadano para aquellos que no se 

desvían por principio (HOBBES, KANT)”.28  

A proposta de um Direito Penal adequado com a realidade global, ou seja, 

preparado para proteger bens jurídicos supraindividuais, e combater o próprio crime em 

âmbito internacional, pressupõe a relativização das garantias individuais e também a 

flexibilização das regras tradicionais de imputação. Nesse sentido, a teoria em questão 

seria mais uma constatação da realidade do que um projeto para a sociedade. 

Argumenta Jesús-Maria Silva Sánchez: 

O Direito Penal da globalização econômica e da integração supranacional, 
será um Direito já crescentemente unificado, mas também menos garantista, 
no qual se flexibilizarão as regras de imputação e se relativizarão as garantias 
político-criminais, substantivas processuais [...] o Direito Penal da 
globalização não fará mais que acentuar a tendência que já se percebe nas 
legislações nacionais, de modo especial nas últimas leis em matéria de luta 
contra criminalidade econômica, a criminalidade organizada e a corrupção29.  

Seguindo essa tendência, a teoria de Jakobs (direito penal do inimigo) seria 

mais eficaz frente a internacionalização do delito.  Assim, explica o referido autor: “un 

Derecho penal del enemigo claramente delimitado es menos peligroso, desde la 

perspectiva del Estado de Derecho, que entremezclar todo el Derecho penal con 

fragmentos de regulaciones propias del Derecho penal del enemigo”.30 

Dessa forma, explica Silva Sánchez: 
                                                 
26 Ibdem. 
27 JAKOBS, Günther. MELIÁ, Manuel Cancio. Derecho Penal del enemigo. Tradução: Manuel Cancio 
Meliá. Espanha: Civitas, 2003, p. 21. 
28 Ibdem, p. 55. 
29 SILVA SÁNCHEZ, Jesús-Maria. A expansão do direito penal: aspectos da política criminal nas 
sociedades pós-industriais. Tradução de Luiz Otávio de Oliveira Rocha. São Paulo: Revistas dos 
Tribunais, 2002, p. 76. 
30 Ibdem, p. 53. 
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Com efeito, a adoção dessa perspectiva pode permitir dotar o sistema do 
Direito Penal de um inegável caráter supranacional, se se toma como ponto 
central de referência a comunidade cultural e de valores subjacente às 
constituições ocidentais atuais. Mas isso implica em um fator de 
relativização. Uma ciência do Direito Penal baseada exclusivamente nas 
estruturas lógica-objetivas, ou que se limite a construir o sistema de 
problemas ou de estruturas de imputação, pode ser plenamente universal.31  

Em contrapartida, como discorre o autor citado, uma ciência criminal 

supranacional, baseado em critérios teleológico-valorativos, não pode separar-se das 

culturas, dos sistemas de representações valorativas. Seria impossível chegar a um 

acordo valorativo completo quanto a atribuição de finalidades político-criminais.32  

O projeto de Jakobs distribui os seres humanos em dois diferentes sistemas 

penais, um, garantista, para os cidadãos, e outro, do direito penal do inimigo, para os 

delinqüentes típicos. Nesse ponto, explica Juarez Cirino dos Santos: 

a) a pena para o cidadão seria uma reação contra-fática dotada do 
significado simbólico de afirmação da validade da norma, como contradição 
ao fato passado do crime, cuja natureza de negação da validade da norma a 
pena pretende reprimir; b) a pena para o inimigo seria uma medida de força 

dotada do efeito físico de custódia de segurança, como obstáculo antecipado 
ao fato futuro do crime, cuja natureza de negação da validade da norma a 
pena pretende prevenir.33 

Parte da crítica contra o pensamento do Jakobs se dirige no sentido dos 

critérios de definição de quais serão os “fatos” do cidadão e quais serão os do inimigo. 

Para o autor, matar um ente familiar para antecipar a herança trata-se de um desvio 

transitório da norma, portanto deve ser tratado pelo direito penal do cidadão. Já a 

criminalidade econômica, organizada e o terrorismo são condutas pertencentes ao 

direito penal do inimigo.34  

De certa forma, a teoria exposta ignora fatores de influência na definição dos 

tipos delitivos. Apesar de certas condutas desfrutarem de consenso geral quanto sua 

ofensividade supranacional, muitas outras seriam definidas como típicas de inimigos a 

luz de critérios sentimentais e ideológicos. O próprio crime de terrorismo, alicerce dessa 

tendência punitivista, não pode ser encarado fora da perspectiva ideológica. Trata-se de 

um “crime” praticado por razões ideológicas, portanto, fora do alcance do poder 

preventivo do sistema penal clássico, e mais próximo do próprio direito de guerra. 

                                                 
31 Ibdem, p. 86. 
32 Ibdem, p. 88. 
33 SANTOS, O direito penal do inimigo, online. 
34 SANTOS, O direito penal do inimigo, online. 
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A teoria dualista de Jesús-Maria Silva Sánches divide o Direito Penal em duas 

velocidades, tendo como referência a pena privativa de liberdade. Para ele seria razoável 

que para aqueles delitos que não envolvesse pena de prisão se aproximassem do direito 

administrativo, onde se flexibilizassem as garantias político-criminais e os critérios de 

imputação.35  

Em contrapartida, o autor esclarece que se deve salvaguardar “o modelo 

clássico de imputação e de princípios para o núcleo intangível dos delitos”, os quais são 

punidos por pena de prisão. Ainda que não se tenha aprovação social, esta manutenção 

de garantias significa a manutenção do próprio estado de direito.36  

Para Silva Sánches, o direito penal do inimigo, aparece como a terceira 

velocidade do Direito Penal (ao contrário de Jakobs para quem as duas velocidades se 

dividem em direito do cidadão e do não-cidadão). Neste ponto, o autor latino questiona 

a possibilidade de a pena de prisão conviver com “uma ampla relativização de garantias 

político-criminais, regras de imputação e critérios processuais” e se posiciona afirmando 

que seria possível em situações excepcionais.37  

Zaffaroni ressalva que assim como o caráter seletivo do sistema penal, a ideia 

do inimigo não é nova. Remete seu surgimento ao período pré-moderno, ao incomodo 

com o estranho que impede o avanço social. Entretanto, como explica o autor: 

[...] aceitar o tratamento diferencial dos inimigos ou estranhos pretendendo – 
à moda garofaliana – que eles sejam reconhecidos onticamente é uma questão 
que, por mais que seja tratada com prudência, sempre implica um enorme 
risco de radicalização ou, mais precisamente, a certeza de que  em algum 
momento a prudência será abandonada, especialmente se, como atualmente, 
corre pelo mundo uma perigosa onde de publicidade patibulária völkisch ou  
generalizam-se campanhas publicitárias de lei e ordem (Law and Order, 

Gessetz und Ordnung).
38

  

O autor supracitado continua sua crítica no sentido de que o inimigo 

onticamente reconhecível causa a perda da prudência e, com o desenvolvimento do 

perigosismo, nos trará de volta, mais cedo ou mais tarde, os campos de concentração. O 

direito penal nazista, calcado no positivismo, é clara demonstração do apontamento 

ôntico do inimigo. Primeiramente os vadios e degenerados foram eleitos desviantes da 

raça ariana e assim facilmente sujeitados a medidas de segurança, essencialmente 

                                                 
35 Ibdem, p. 145. 
36 Ibdem, p. 146. 
37 Ibdem, p. 148-149. 
38 ZAFFARONI, Eugenio Raúl. O inimigo no direito penal. Tradução de Sérgio Lamarão. 2ª Edição. Rio 
de Janeiro: Revan, 2007, p. 104. 
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preventivistas. Em um segundo momento criou-se o mito da traição semita e comunista, 

os inimigos agora tiveram sua periculosidade decidida politicamente.39 

Por fim, foca-se a crítica, além da incerteza do juízo de periculosidade, ou seja, 

quem tem o poder de decisão de considerar ou desconsiderar o inimigo, na inevitável 

quebra do Estado de direito e seus princípios. Aborda-se também a negativa da eficácia 

de contenção.  

Zaffaroni, assim conclui: 

[...] a legislação e a prática impõem um poder punitivo que aceita a 
discriminação penal do inimigo e suas conseqüências (contenção pura) em 
medida muito mais ampla do que a proposta de Jakobs, o que significa dizer 
que o princípio do Estado de direito já está violado. Isso parece levar à 
conclusão de que a proposta de Jakobs é válida no sentido de admitir o 
princípio em medida muito limitada, para evitar que continue se entendendo 
sem limites.40 

Dessa forma, nota-se uma realidade bem próxima à teoria de Jakobs, porém 

não se vê os resultados esperados de tal teoria. A noção de inimigo se corrompe pelo 

clamor público antiviolência, fazendo com que os mecanismos ajam contra as garantias 

do próprio Estado de direito. Mais uma vez a dogmática tende a legitimar uma situação 

de abuso de poder e negação de direitos. 

 

3. Expansionismo versus Abolicionismo penal 

 

O contexto atual de insegurança fez com que a crença no sistema penal como 

maior e melhor mecanismo no regramento da atividade social ganhasse grande 

credibilidade da opinião pública e dentro da própria política criminal. 

Nilo Batista bem expõe: 

O discurso do direito penal, que tem a pretensão de exercer-se como locução 
legítima, numa língua oficial, está permanentemente produzindo sentidos que 
viabilizem a expansão do sistema penal, expansão que também se orienta na 
direção das mentalidades e da vida privada.41  

O expansionismo é senão o endurecimento do Direito Penal frente aos muitos 

(e novos) delitos e bem jurídicos desta era. Para essa corrente, o crime e sua forma 

organizada, o surgimento de bens jurídicos com características supraindividuais e a 

                                                 
39 Ibdem, p. 105. 
40 Ibdem, p. 166. 
41 Ibdem, p. 104. 
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tipificação de delitos de perigo abstrato, exigiram que o ramo jurídico-criminal se 

fortalecesse para se manter eficaz. 

Como explica o já citado autor Jesús-Maria Silva Sanchez42, a expansão do 

Direito Penal tem uma série de causas, dentre as quais o aparecimento de novos 

interesses e, por decorrência, novos riscos. A institucionalização da insegurança e 

assim, a sensação social de insegurança e a identificação da maioria com a vítima do 

delito. Somada às apontadas, observa-se também o descrédito de outras instâncias de 

proteção, dentre outras. 

Para René Ariel Dotti,  

Os defensores desse pensamento partem do pressuposto maniqueísta de que a 
sociedade está dividida entre bons e maus. A violência destes somente 
poderia ser controlada através de leis mais severas, impondo longas penas de 
prisão, quanto não a de morte. Estas duas seriam as únicas reações adequadas 
para enfrentar a criminalidade crescente e intimidar as tendências 
criminógenas.43  

Maria Lúcia Karam44 bem explica que a intensificação do controle social, a 

qual carrega a ideologia de lei e de ordem, alarga o poder de punir do Estado por meio 

do campo normativo com intuito de fortalecer as formações sociais do capitalismo pós-

industrial e globalizado. Tais leis fazem lembrar a repressão ditatorial e se afastam de 

princípios garantidores, inerentes ao Estado Democrático de Direito.  

No Brasil, marcas dessa tendência se revelam pelo surgimento de leis com 

caráter repressivo, e que normalmente cuidam de bens jurídicos coletivos, tais como a 

Lei dos Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), o Código de Defesa do Consumidor (Lei 

nº 8.078/90), a lei dos crimes contra a ordem tributária, a ordem econômica e as 

relações de consumo (Lei nº 8.137/90), a lei de lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98), 

dentre outras. 

Cabe ressaltar, contudo, que, como entende Silva Sánchez, existe espaço para 

uma “expansão razoável” do Direito Penal (diante do surgimento do crime organizado, 

terrorismo, crimes ambientais, como outros). Porém, muitas manifestações se dão em 

prol da “expansão desarrazoada”.45  

Portanto, não só nos deparamos com a expansão da pena privativa de liberdade, 

com base na distorção de princípios de imputação e do endurecimento das sanções 

                                                 
42 Ibdem, p. 27. 
43 DOTTI, René Ariel. Curso de Direito Penal: parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 21. 
44 KARAM, Maria Lúcia. Pela abolição do sistema penal. In PASSETTI, Edson. Curso livre de 

abolicionismo penal. Rio de Janeiro: Revan, 2004, p. 99. 
45 Ibdem, p. 28. 
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penais, além do surgimento de novos delitos decorrentes da modernidade, como 

também percebemos a desenfreada utilização de conceitos indeterminados e de normas 

penais em branco que resultam ofensa clara e direta ao princípio da legalidade.46 Em 

verdade, a política criminal segundo esta ótica volta-se para a “defesa social”, em 

detrimento da reinserção.47  

Opositores da expansão afirmam que o que vem ocorrendo não é a evolução ou 

transformação do Direito Penal em adaptação à modernidade, mas na verdade um 

aumento e endurecimento intolerável do direito penal clássico desprovido de 

cientificidade. As infrações desta era, segundo aqueles, são mal configuradas e 

aplicadas.48  

Relacionam-se às tendências maximalistas, neocriminalizadoras e 

expansionistas, os movimentos denominados punitivistas. A origem do movimento de 

“tolerância zero”, (substrato da política de lei e ordem adotada nos Estados Unidos a 

partir da década de 60), implantada em Nova York pelo então prefeito Rudolf Giuliani, 

está ligada à broken windows theory (a qual segue o pensamento de que, vista por fora, 

uma janela quebrada, causa a impressão de desleixo e leva os transeuntes ao impulso de 

quebrar o resto da janela), que procura criminalizar pequenos delitos a fim de que 

delitos mais graves não ocorram. 

A bronken windows theory, segundo Jacinto Coutinho e Edward Carvalho, 

trata-se de “uma política de manutenção de ordem que emergiu nos anos 80, focada a 

partir do maior contato da polícia com o cidadão, tudo como um modo de criar e manter 

a ordem e assim diminuir a quantidade de crimes graves. O modelo original era o inglês 

community policing (polícia comunitária; polícia de proximidade)”.49  

Envolto a tais teses punitivistas (como o “lei e ordem”, e por decorrência o 

“tolerância zero”) está o modelo político econômico estatal. A política criminal coincide 

com os fins do sistema neoliberal que é senão afastar os consumidores falhos, ou seja, 

os pobres e marginalizados. 

                                                 
46 GARCIA, Rogério Maia. Globalização, risco e política criminal: variantes entre a tutela penal da 
insegurança e necessária limitação do poder punitivo. 2008. 110 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Criminais) – Programa de Pós-Graduação em Ciências Criminais Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, 2008, p. 55. 
47 WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Tradução: André Telles. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 
2001, p 119. 
48 SOUZA, Luciano Anderson de. Expansão do Direito Penal e Globalização. São Paulo: Quartier Latin, 
2007, p. 64. 
49 COUTINHO, Jacinto. CARVALHO, Edward. Teoria das janelas quebradas: e se a pedra vem de 
dentro? In REVISTA DE ESTUDOS CRIMINAIS nº 11.  Porto Alegre: PUCRS/ITEC, 2003, p. 24. 
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Neste ponto, Vera Regina Pereira de Andrade: 

A globalização, impondo-se como nova etapa de dominação planetária, 
impõe um controle penal que se orienta, simbolicamente, na direção de todos 
os problemas e instrumentalmente, na direção dos “excluídos” dos benefícios 
da economia globalizada, tendo impacto decisivo sobre a expansão 
quantitativa e qualitativa do atual sistema penal, modelo que se globaliza, 
também, sobretudo sob influência da matriz norte-americana (Movimento de 
Lei e Ordem e Política de Tolerância Zero). 50 

Loïc Wacquant, ao analisar o sistema penal norte-americano, aponta que 

“longe de contradizer o projeto neoliberal de desregulamentação e falência do setor 

público, a irresistível ascensão do Estado penal americano é como se fora o negativo 

disso”.  Isso ocorre “na medida em que traduz a implementação de uma política de 

criminalização da miséria que é complemento indispensável da imposição do trabalho 

assalariado precário e sub-remunerado como obrigação cívica”.51 Para o referido autor 

criou-se a figura do “Estado centauro”, o qual se caracteriza pela “cabeça liberal sobre o 

corpo autoritário que aplica a doutrina do “laissez faire” ao tratar das causas das 

desigualdades sociais, mas que se revela brutalmente paternalista e punitivo quando se 

trata de assumir as conseqüências”.52 

Silva Sánchez encara a temática da seguinte maneira: 

Não é infreqüente que a expansão do Direito Penal se apresente como 
produto de uma espécie de perversidade do aparato estatal, que buscaria no 
permanente recurso à legislação penal uma (aparente) solução fácil aos 
problemas sociais, deslocando ao plano simbólico (isto é, ao da declaração de 
princípios, que tranqüiliza a opinião pública) o que deveria resolver-se no 
nível da instrumentalidade (da proteção efetiva).53  

Em contrapartida, convivem com os teóricos expansionistas, os movimentos 

deslegitimadores do sistema penal, chamados minimalistas e abolicionistas. A tese 

abolicionista, segundo Luciano Anderson de Souza54: 

Esteia-se na expectativa de conduzir a sociedade a uma diminuição do custo 
social do delito, produzindo-se menos sofrimento neste nível, gerando uma 
menor carga de estigma social, além de um maior respeito aos direitos e 
garantias individuais, excluindo atos vistos como arbitrários, logrando-se 
atingir, em conseqüência, uma maior segurança jurídica.  

                                                 
50 ANDRADE, Vera Regina Pereira. Sistema penal máximo x cidadania mínima: códigos da violência na 
era da globalização. Porto Alegre: Livraria dos Advogados, 2003, p. 25. 
51 WACQUANT, As prisões da miséria, p. 96. 
52 WACQUANT, Loïc. Punir os pobres: a nova gestão da miséria nos Estados Unidos. Tradução: Eliana 
Aguiar.  Rio de Janeiro: F. Bastos, 2001, Revan, 2003, p. 55. 
53 Ibdem, p. 23. 
54 Ibdem, p. 74. 
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A corrente de pensamento reducionista (incluem-se aqui os minimalistas e 

abolicionistas), apoiam-se na necessidade do aprofundamento da democracia, de forma 

a democratizar a construção da realidade com a finalidade de se preservar o Estado 

Democrático de Direito. Sob olhar abolicionista de Karam, a inversão dos rumos 

repressivos, antes de viabilizar “a imediata criação de mecanismos garantidores de uma 

máxima contenção do poder do Estado de punir” é exigência da própria efetivação da 

democracia. (nas palavras da autora: “é exigência da própria necessidade de preservação 

do Estado Democrático de Direito”).55  

Puramente, o discurso abolicionista questiona a legitimidade da intervenção 

penal. Por encontrar-se hipertrofiado (na questão da expansão legislativa), o sistema 

penal perde seu fundamento e finalidade, já que simplesmente mantém o status quo de 

dominação, seletividade e exclusão social. 

Os abolucionistas focam suas críticas na seletividade do sistema penal, que está 

voltada para determinados estereótipos de agentes enquanto outros estão imunes. Além 

disso, há a chamada cifra negra da criminalidade, segundo a qual, parte dos crimes são 

praticamente impuníveis pelo sistema penal. Dessa forma, evidencia que “a intervenção 

mais intensiva do sistema penal na sociedade é simbólica e não a instrumental”.56 

Quanto à seletividade do sistema penal (tratada adiante) e a cifra negra da 

criminalidade, Vera Regina Pereira de Andrade, aponta que esta “cifra oculta” esconde 

a diferença entre os índices de criminalidade real e a criminalidade estatística 

(oficialmente registrada). Entretanto, “o ‘efeito-de-funil’ ou a ‘mortalidade de casos 

criminais’ resulta da ampla margem de discricionariedade seletiva dos agentes do 

controle”57.  

Por fim, afirma a corrente abolicionista, que a sociedade é anterior ao Direito 

Penal, e já havia encontrado diferentes meios de controle social. E ainda, a decisão para 

quais são as condutas criminalizáveis não é democrática, pertence a poucos detentores 

do poder, que a fazem de forma seletiva.  

Embora não haja unanimidade na classificação e no estudo do abolicionismo 

penal, inclusive quanto à nomenclatura (abolicionismo ou movimento abolicionista), 

toda a filosofia está ideologicamente voltada para deslegitimidade do sistema penal e 

                                                 
55 Ibdem, p. 103. 
56 ANDRADE, A ilusão de segurança jurídica, p. 293. 
57 Ibdem, 263. 
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por consequência sua abolição. Zaffaroni classifica as variantes teóricas representadas 

por Thomas Mathiesen, Louk Hulsman, Nils Christie e Michel Foucault.58 

MATHIESEN se concentra na filosofia marxista (fim do sistema penal como 

aparelho repressivo da classe dominante). Já HULSMAN, critica o próprio conceito de 

crime. CHRISTIE, por sua vez, propõe a privatização dos conflitos e aplicação de uma 

justiça restaurativa. E para FOUCAULT, o abolucionismo penal é “pautado na 

consideração do sujeito congnoscente como um produto do poder”.59  

A grande crítica ao abolicionismo penal é senão que, em uma sociedade 

globalizada, composta de diversos ramos de poder, a retirada do poder estatal pode levar 

à concentração de poder nas mãos de outros repressores e assim inviabilizar ainda mais 

o cotidiano daquele marginalizado e contribuindo para o caos social. 

4. Teses minimalistas e Direito Penal mínimo 

Enquanto a tese abolicionista busca a supressão do sistema penal, deixando o 

tratamento do delito e suas consequências a outras searas do controle social, o 

minimalismo penal visa reduzir o direito penal a um sistema de garantias mínimas 

indissociáveis do contexto social, assim como atuar de maneira mínima. Como substrato 

do minimalismo tem-se o Direito Penal mínimo. 

Concorda-se, dentro dessa teoria, que não existe um modelo perfeitamente 

satisfatório. Assim sendo, busca-se um modelo limítrofe: em verdade, almeja-se 

desenvolver um intervencionismo calcado nos direitos humanos.  A defesa do 

minimalismo penal tem como referência posturas defendidas por autores da chamada 

“Escola de Frankfurt”.60  

Segundo Zaffaroni e Pierangeli: 

Intervenção mínima é uma tendência político-criminal contemporânea que 
postula a redução ao mínimo da solução punitiva nos conflitos sociais, em 
atenção ao efeito freqüentemente contraproducente da ingerência penal do 
Estado. Trata-se de uma tendência que, por um lado, recolhe argumentos 
abolicionistas e por outro a experiência negativa quanto às intervenções que 
agravam os conflitos ao invés de resolvê-los. É uma saudável reação realista 

                                                 
58 ZAFFARONI, Eugenio Raul. Em busca das penas perdidas: a perda da legitimidade do sistema penal. 
Tradução: Vânia Romano Pedrosa, Amir Lopez da Conceição. 5ª edição. Rio de Janeiro: Revan, 2001, p. 
98. 
59 Ibdem, p. 96-102. 
60 SILVA SÁNCHEZ, A expansão do direito penal, p. 20-21. 
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frente à confiança ilimitada no tratamento e na solução punitiva dos 
conflitos.61 

Para Roxin, a proteção de bens jurídicos relevantes não se realiza apenas 

através do Direito Penal, mas sim através do instrumental de todo ordenamento jurídico. 

O Direito Penal, na verdade, é a última entre todas as medidas protetoras que se pode 

recorrer, isto é, só se deve intervir penalmente quando todos os outros meios de solução 

social falharem – ações civis e outras sanções não penais.62 Assim se denomina a pena 

como a “ultima ratio” da política social e se define sua função como proteção 

subsidiária de bens jurídicos.  

Segundo Zaffaroni, o minimalismo penal de Alessandro Baratta: 

A deslegitimação do sistema penal e a crise do discurso jurídico-penal 
operam através de várias correntes: as teorias psicanalísticas que negam o 
princípio da legitimidade; as teorias estrutural-funcionalistas, que negam o 
princípio da culpabilidade; as teorias da rotulação, que negam o princípio da 
igualdade; e a “sociologia do conflito”, que nega os princípios do interesse 
social e do “delito natural”.63  

Em busca de uma política criminal das classes subalternas, Baratta “reclama 

uma ciência que não se limite à descrição da mera desigualdade jurídica no campo 

penal, mas que compreenda a função real do sistema penal na sociedade tardo-

capitalista”64, que é senão reproduzir a desigualdade. 

Baratta sugere a “superação do direito penal” através da contração e superação 

da pena. Porém, o próprio autor reconhece o perigo para a democracia e para o 

movimento operário afastar-se do regime das “garantias legais e constitucionais que 

regulam o exercício da função penal no Estado de direito”.  E continua, afirmando que a 

superação do direito penal não significa o abando total de formas de controle social.65  

A política do Direito Penal mínimo revela-se através de uma intervenção 

mínima, ou seja, através da descriminalização de delitos desinteressantes à realidade 

social, da redução ao máximo da pena privativa de liberdade, a recuperação do sistema 

de garantias do direito penal clássico ou liberal de maneira a re-legitimar o sistema 

penal. Nessa linha de pensamento há que se respeitar os direitos humanos na lei penal, 

                                                 
61 Ibdem, p. 309. 
62 Ibdem, p. 65. 
63 ZAFFARONI, Em busca das penas perdidas, p. 58. 
64 Ibdem, p. 58. 
65 Ibdem, p. 206. 
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funcionando estes tanto na sua função negativa quanto positiva. São limites e 

direcionam a intervenção penal.66 

O garantismo de Luigi Ferrajoli também traz consigo a ideia de direitos 

humanos consagrados como valores superiores para a vida em sociedade, de maneira 

que muitos foram normativados nas mais variadas Constituições ao redor do mundo. 

Delimitam, portanto, a liberdade de intervenção estatal na liberdade individual, assim 

como norteiam as relações privadas e públicas. 

Ferrajoli67 explica esta teoria da seguinte maneira: 

[...] delineiam, efetivamente, os elementos de uma teoria geral do garantismo: 
o caráter vinculado do poder público no Estado de Direito; a diferença entre 
validade e vigência produzida pelos desníveis de normas e um certo grau 
irredutível de ilegitimidade jurídica das atividades normativas de nível 
inferior; a distinção entre ponto de vista externo (ou ético-político) e ponto de 
vista interno (ou jurídico) e a correspondente diferença entre justiça e 
validade; a autonomia e a precedência do primeiro ponto de vista e um certo 
grau irredutível de ilegitimidade política das instituições com respeito ele.  

O garantismo penal não significa o mero legalismo, ou preocupação formal 

com o arcabouço de direito humanos, intensificado pelo pós-guerra. Ferrajoli entende 

que o direito só existe senão para tutelar e efetivar os direitos fundamentais68.  

Interessante é o apontamento de Aury Lopes Jr.69 que analisa a intensa relação 

entre o Direito Penal mínimo e o processo penal garantista. Segundo o autor, o Direito 

Penal mínimo está ligado ao próprio ideal de racionalidade, uma vez que traz consigo a 

ideia de certeza, além de proteger ao máximo a liberdade individual em relação ao 

arbítrio punitivo. Todavia, ao contrário, caracteriza-se o modelo de Direito Penal 

máximo, pela “excessiva severidade, pela incerteza, a imprevisibilidade das 

condenações e da penas e por configurar um sistema não controlável racionalmente, 

pela ausência de parâmetros certos e racionais”.  

 

5. Um acerto de contas com Beccaria 

                                                 
66 ZAFFARONI, Em busca das penas perdidas, p. 96. 
67 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta, 1995, p. 854. 
68 Argumenta o autor: “así pues, lo que defiendo, en el plano de la teoria Del derecho, con la tesis del 
carácter formal de este paradigma es su carácter positivo, independiente de sus contenidos. En efecto, lo 
que importa para el paradigma lhegue a funcionar como técnica de tutela de los princípios y los derechos 
fundamentales que a él se vayam incorporando, es su modelo normativo, esto es, la positivación de um 
“deber ser del derecho” em normas jurídicas de rango superior a todas lãs demás, y consiguientemente la 
posibilidad de calificar como inválido el derecho positivo vigente cuando sus contenidos entren em 
contradicción com dichas normas”. Ibdem, p. 29-30. 
69 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao Processo Penal: fundamentos da instrumentalidade 
constitucional. 4ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2006, p. 47. 
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O contratualismo influenciou e influencia a relação Estado/cidadão desde o 

período clássico, assim como embasa a teoria do direito penal do inimigo. Segundo o 

ideal de Rousseau, o poder estatal é resultado da soma das parcelas de liberdade cedidas 

por cada cidadão daquele limite territorial. Assim o poder provém do povo e só é 

legítimo se de acordo com suas intenções. 

Note-se que, do ponto de vista jurídico, o fundamento das modernas 

democracias ainda se encontra embasado no contrato social iluminista, em detrimento 

talvez de uma visão mais pluralista no que tange as interações sociais, em que reunir-se 

por um Estado é apenas uma delas. Entretanto, não superado o contrato, cabe 

refletirmos a questão penal a partir dele. 

Dentro da doutrina penal, expoente do pensamento contratualista, tem-se 

Cesare Beccaria, jurista e economista italiano, nascido em Milão em 1738. Em sua 

revolucionária obra publicada em 1764 – Dos delitos e das penas – sintetizou o poder 

de punir do Estado com fundamento na teoria do contrato social. 

O instrumento pelo qual se justifica o poder do Estado é senão a lei, que no 

conceito de Beccaria70 “são as condições mediante as quais homens independentes e 

isolados se congregam em sociedade, cansados de viver num constante estado de guerra 

e de gozar de uma liberdade inútil pela incerteza de conservá-la. Sacrificam uma parte 

dela para gozar o restante com segurança e tranqüilidade”.  

Segundo o referido autor, 

Foi portanto a necessidade que obrigou os homens a ceder parte de sua 
própria liberdade. Destarte, cada homem só deseja colocar no depósito 
público a mínima porção possível, apenas o bastante para induzir os outros a 
defendê-lo. A soma dessas porções mínimas possíveis constitui o direito de 
punir; tudo o que exorbitar disso é abuso, e não justiça; é fato, e não mais 
direito.71  

Do Direito Penal do período clássico originou-se diversos princípios nos quais 

se baseiam as relações criminais dos dias de hoje. A primeira consequência do 

contratualismo punitivo é que não existe crime sem lei que o preveja. E espera-se de 

uma lei o mínimo de objetividade para que os critérios dogmáticos permitam a 

existência fática e jurídica do delito. Ao contrário tem-se o abuso. 

                                                 
70 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Maurício Barca. São Paulo: Germape, 
2003, p. 15. 
 
71 Ibdem, p. 15-16. 
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Outra consequência já prevista por Beccaria é a existência de um terceiro que 

julgue o caso. Em verdade, não é aquele que faz a lei ou a sociedade prejudicada pelo 

delito que deverá julgar o delinquente. Pressupõe-se a necessidade de um magistrado 

comprometido a buscar as verdades dos fatos. Embora nos pareça ser a imparcialidade 

um mito, o comprometimento do juiz deve ser nesse sentido. 

Por terceira consequência, esperam-se das penas a mesma justiça e razão que 

fundamentam o próprio contrato social. Dessa forma, ainda que a teoria do contrato seja 

criticável, não se pode admitir, nos dias atuais, que o Estado de Direito se corrompa a 

ponto de negar seu próprio fundamento.  

Sábio, Beccaria fez profunda análise acerca da justeza das penas e suas reais 

finalidades. Já em sua época foi capaz de prever os perigos do utilitarismo e do 

simbolismo penal e seus gravíssimos resultados. Em meados do século XVIII, já se 

notava uma mal intencionada classe de legisladores que se aproveitavam da sua posição 

de poder: 

Falsa idéia de utilidade é aquela que antepõe os inconvenientes particulares 
ao inconveniente geral; [...] Falsa idéia de utilidade é aquela que sacrifica mil 
vantagens reais por um inconveniente imaginário ou de parca conseqüência; 
que tiraria o fogo aos homens porque queima e a água porque afoga; que só 
repara males destruindo. As leis que proíbem o porte de armas são desse tipo: 
elas só desarmam os poucos inclinados e pouco determinados aos delitos. 
Mas será que os que têm a coragem de violar as leis mais sagradas da 
humanidade e os mais importantes códigos respeitariam as menores e 
puramente arbitrárias, tão fáceis de transgredir com impunidade...72 

O uso equivocado do poder não se restringiu àquele período, ao contrário, 

perdura, e no contexto da sociedade globalizada, serve à lógica consumista. O 

tratamento ao bem jurídico de valor econômico, e aos bens supraindividuais, ganham 

destaque na produção legislativa, muito embora outros bens jurídicos mereçam tal ou 

maior proteção. 

Apesar do claro diagnóstico do período clássico, o Estado e a sociedade 

evoluiu para um contexto muito diferente do que se esperava. Na verdade, assim como o 

soberano normalmente abusava do poder e assim não cumpria o utópico contrato, hoje, 

os Estados, inclusive os denominados democráticos, tendem a criar um estado de 

exceção permanente. 

O estado de exceção, segundo Giorgio Agamben73: 

                                                 
72 Ibdem, p. 78. 
73 AGAMBEN, Giorgio. Estado de exceção. Tradução de Iraci D. Poleti. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 
17. 
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[...] constitui muito mais um estado “kenomatico”, um vazio de direito, e a 
idéia de uma indistinção e de uma plenitude originária do poder deve ser 
considerada como um “mitologema” jurídico, análogo à idéia de estado de 
natureza.  

Tecnicamente, segundo Giorgio Agamben, o estado de exceção representa a 

convergência do estado de sítio e da suspensão dos direitos individuais assegurados na 

constituição. De criação democrático-revolucionária o estado de exceção assegura “uma 

guerra civil legal que permite a eliminação física não só dos adversários políticos, mas 

também de categorias inteiras de cidadãos que, por qualquer razão, pareçam não 

integráveis ao sistema político”, o fazendo, não raro em defesa do contrato social.74  

Em síntese, segundo Gilberto Giacoia75: 

Do contratualismo clássico às novas formas de consenso, o pacto social vive, 
hoje, uma crise sem precedentes de poder e legitimidade. O vácuo ético 
deixado pela incapacidade das instituições e organismos oficiais de criar e 
sustentar formas de convivência que mantivessem em seu centro o valor da 
pessoa humana, apenas por sua condição humana, agrava sensivelmente essa 
crise. Resgatar, reabilitar e mesmo ressuscitar a ética para uma nova ordem 
tem sido o grande desafio da filosofia moderna, e assim, do direito e da 
própria religião.  

O Estado contemporâneo não se compromete com a situação do marginalizado, 

e pior, lhe nega boa parte de seus direitos, reproduzindo, dessa forma, um sistema de 

perversidade. As situações de violência cotidiana são cada vez mais visíveis e na mesma 

intensidade abandonadas. Além disso, o medo social permite medidas estatais 

desarrazoadas. 

Exemplo dessa tentativa de implantação de um permanente estado de 

emergência é o Patriot Act, promulgado pelo presidente dos Estados Unidos no dia 13 

de novembro de 2001, o qual permite “indefinite detention” (detenção por tempo 

indefinido) e o processo perante comissões militares de pessoas consideradas não 

cidadãos, aquelas com suspeita de envolvimento em atividade terroristas.76  

Se o soberano, e outros detentores do poder, já não cumpriam o contrato social, 

os poderosos da era da globalização o rasgaram por completo. Ainda que a comparação 

seja metafórica, o que se busca explicar é que os fundamentos do poder do Estado 

(limitado à medida que respeita a liberdade e aos demais direitos individuais) que já não 

eram respeitados (daí a crítica de Beccaria), hoje são intencionalmente ignorados. 

                                                 
74 Ibdem, p. 13-17. 
75 GIACOIA, Gilberto. Justiça e dignidade. In ARGUMENTA: revista do Programa de Mestrado em 
Ciência Jurídica, da FUNDINOPI. Jacarezinho, 2002, p. 13. 
 
76 AGAMBEN, Estado de exceção, p. 14. 
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Portanto, deve-se revisitar os fundamentos do direito de punir do Estado, e por 

consequência, evitar a instalação de um estado de exceção permanente, reprodutor 

perverso de miséria e violência. Isso, a princípio, nos parece distante, entretanto não o é. 

Na verdade, já se vê que é possível uma transformação radical na maneira de pensar e 

agir dos governantes pelo mundo inteiro. 

Ainda que se supere a teoria contratualista, já que os homens são plenamente 

livres para reconstruir o Estado sob novos fundamentos. Giacoia bem explica: 

É possível que o conceito de justiça tenha que enfrentar desafios ainda 
maiores, como o de compatibilizar-se com novas formas de conflitividade 
social, envolvendo grupos, massas e coletividades – característica do mundo 
moderno – que encobrem o indivíduo em sua aspiração pessoal por vida 
digna. É possível que continue não alcançando o espaço da paz. É também 
bem possível que prossiga não reduzindo, eficazmente, as tensões sociais. 
Mas, é preciso prosseguir, de qualquer forma, perseguindo seu real e mais 
abrangente sentido, qual seja o de valorizar a pessoa humana na esfera de sua 
majestade moral.77 

Há um senso comum de desesperança que inunda a opinião pública e mesmo o 

pensamento cientifico criminal, entretanto, já se vê ainda que distante a aceitação de um 

Direito Penal mais garantista, de cunho constitucional, e melhor, democrático, tendente 

à reconciliação, restauração e reinserção social do apenado. São saídas que têm consigo 

a libertação e não a mera sustentação da sistemática já saturada. 

 

Conclusão 

 

Ao que se pode notar, o caminhar da Dogmática Penal é marcado por uma 

obscura e constante lógica de seletividade e de manutenção da exclusão social de 

determinada parcela da população. Mesmo as transformações ocorridas no sistema 

penal, fruto do convívio entre as mais amplas e antagônicas teorias jurídicas (entre elas 

as teses minimalistas e maximalistas), não foram suficiente para assegurar um sistema 

penal completamente legítimo, derradeiramente desnudo de sua corriqueira lógica 

perversa. 

A revisão que se faz necessária, dessa forma, é a do próprio objeto da crítica, o 

qual se desloca para o próprio fundamento do Direito Penal. O acerto de contas 

proposto é senão aquele que ajuste o Direito Penal às novas formas de pensar o 

consenso social e a democracia, ou seja, a partir de uma perspectiva pluralista. 

                                                 
77 Ibdem, p. 16. 
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Dentro dos limites factuais da atualidade, o Direito Penal não pode ser outro 

senão aquele que mais resguarde garantias do cidadão frente ao Estado detentor único 

da violência punitiva, em detrimento de uma expansão meramente simbólica como a 

que vem ocorrendo nas últimas décadas. 
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A HISTÓRIA DO SISTEMA PENAL NOS MANUAIS DE DIREITO 

PENAL. QUAL HISTORIOGRAFIA SE AJUSTA A UMA DOGMÁTICA 

CRÍTICA? 

 

THE HISTORY OF THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM THROUGH CRIMINAL LAW 

HANDBOOKS. WHICH HISTORIOGRAPHY BEST FITS A CRITICAL 

JURISPRUDENCE? 

 

Evandro Charles Piza Duarte 

 

  

RESUMO 

O texto busca compreender o uso da história nos manuais de direito penal. Destaca a 

vinculação da história do direito penal com as funções ideológicas do sistema penal. 

Demonstra o descompasso entre o discurso crítico e deslegitimador responsável pela 

formação da Criminologia Crítica e a narrativa hegemônica até a década de 1990 dos manuais 

introdutórios. Por fim, sugere que a reprodução de uma história central, alheia as 

particularidades do contexto histórico e sociológico brasileiro, serve como modo de ocultação 

e reprodução da violência genocida empreendida pelo sistema penal no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: DOGMÁTICA PENAL; SISTEMA PENAL; FUNÇÕES 

ÍDEOLÓGICAS; HISTÓRIA; PUNIÇÃO; RACISMO 

 

ABSTRACT 
The purpuse of this text is to understand the use of history in the criminal law textbooks. It 

outlines the relation between criminal law history and the ideological uses of the penal 

system. It shows the distance between the critical and deligitimizing discourse responsable for 

the formation of the Critical Criminology and the mainstream narrative until the 1990s in the 

basic textbooks. In its final part, it sugests that the reproduction of a historical narrative from 

a exclusive anglo-european point of view, ignoring the specificities of a historical and 

sociological brazilian context, obscures and also reproduces the genocide violence applied by 

the penal system in Brazil. 

KEYWORDS: CRIMINAL LAW; CRIMINAL JUSTICE SYSTEM; IDEOLOGICAL 

FUNCTIONS; HISTORY – PUNISHMENT; RACISM 

 

 

  

1.      Introdução 

O presente texto busca descrever e compreender como as transformações do sistema penal 

brasileiro foram apresentadas nos Manuais de Direito Penal até a década de 1990, momento 

em que, sobretudo com publicação de obras referentes ao Garantismo Penal, ao Realismo 

Marginal, ao Direito Penal Mínimo e à Criminologia Crítica, houve uma alteração do discurso 

tradicional sobre a história do direito penal.  
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A importância do tema, no âmbito da Criminologia Crítica, decorre do papel que a descrição 

histórica possui na reprodução do sistema penal. De fato, a permanência desse sistema não se 

deve às funções que ele diz cumprir, tais como a “paz social” ou a “ressocialização de 

criminosos”, mas às funções que realmente cumpre, ou seja, funções reais, não declaradas, 

latentes, que reduzidas às especificidades de cada situação, podem ser sintetizadas na 

reprodução das relações de poder e propriedade. (BARATTA, 1983, p. 18; 1991). De forma 

analítica, como defendia Alessandro BARATTA, pode-se constar que esse mecanismo de 

conservação da realidade social opera com duas funções: função de reprodução material e 

função de legitimação (reprodução ideológica). (1989, 15-69). Pois bem, é no âmbito da 

compreensão dessa última que se insere a análise empreendida neste texto.   

A reprodução ideológica compreende a ativação de complexos mecanismos que partem das 

agências especializadas na formação dos operadores jurídicos, como as academias 

jurídicas,  responsáveis pela transformação da lei em discurso sobre a lei, ou seja, em 

apreensão “científica” do ato político; inclui a comunicação de massa e, ainda, a interação 

social presente no cotidiano do público e dos integrantes do sistema. Segundo Vera Regina 

Pereira ANDRADE (1995, p. 286-287), no sistema penal, as “ações (especialmente as 

coercitivas) devem receber uma fundamentação racional e esta constitui o seu marco de 

legitimação, já que supõe [...] uma aceitação societária destes instrumentos, que, 

naturalmente, deve ser trabalhada mediante uma discursividade.” A reprodução ideológica, 

portanto, não é apenas legitimação externa (diante da sociedade), pois integra o 

funcionamento interno do sistema, na medida em que é a manipulação do Direito e do 

discurso sobre o Direito que constitui a práxis judiciária e legitima, ainda que não de forma 

exclusiva, a atuação das diversas agências. 

No discurso da Dogmática penal se manipula um discurso sobre a História. Este saber sobre a 

lei defende a sua existência a partir da promessa de cumprir determinadas funções, justifica-

se, situando sua origem para além do presente, como marco fundador da Modernidade, 

símbolo do Estado de Direito. Entretanto, essa referência não implica numa consideração de 

sua historicidade. Ao contrário, a Dogmática, ao manipular um discurso sobre sua origem e a 

do sistema penal, pretende situar-se fora da História, ou seja, da concretude dos 

acontecimentos que se passaram (“acontecimento histórico”) e da possibilidade de sua 

compreensão (da história-conhecimento). (BORGES, 1987 p.44-45) Este ato de expurgar, do 

espaço político público e da formação profissional de seus agentes, análises que tentem 

compreender o sistema penal tem sido uma das estratégias da reprodução ideológica do 

sistema. 

Esse processo de negação do acontecimento e de sua compreensão é o objeto do presente 

texto. Pretende-se apresentá-lo a partir do confronto entre a historiografia nos países centrais, 

somadas a algumas experiências latino-americanas, e o discurso oficial do sistema penal 

presente nos manuais de direito penal. Busca-se nessa confrontação demonstrar não o que o 

discurso declara, mas o que oculta: a contradição entre histórias diversas que impede a 

linearidade de uma história universal do direito penal; e a negação antropológica empreendida 

pelos sistemas penais na América latina, responsável por construir o mito sacrificial da 

modernidade e naturalizar a violência racial. 

Metodologicamente, o texto se divide em dois momentos: o de descrição dos avanços da 

historiografia sobre o sistema penal e o de descrição do discurso dos manuais de direito penal. 
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Num primeiro momento, inicia-se com a apresentação dos modelos históricos interpretativos 

formulados por COHEN, que descortina as principais posições quanto às transformações do 

controle do delito nos países centrais (progresso acidentado; boas intenções conseqüências 

desastrosas; disciplina e mistificação) e nos países do terceiro mundo (transferência benigna; 

colonialismo maligno; dano paradoxal). A seguir propõe-se uma estilização, conforme a 

metodologia do referido autor, de três tentativas concretas de interpretação do contexto latino-

americano (CHAVERRI, A transculturação punitiva e a história como resgate de uma 

identidade despedaçada;  OLMO,  A internacionalização do capital e do controle; 

ZAFFARONI, O poder-saber mundial e a negação antropológica), para que se possa refletir 

sobre o real alcance destas tipologias e a contribuições gerais trazidas pela crítica local. 

Num segundo momento, busca-se delimitar o discurso jurídico dominante sobre a História, 

apresentando os aspectos gerais desta narrativa, a existência de temas recorrentes e suas 

características. 

2. A Tipologia de Stanley COHEN sobre as interpretações 

históricas do sistema penal na Europa e na América Latina 

Nos países centrais, o movimento  deslegitimador e desestruturador que aponta para o 

esgotamento do paradigma jurídico penal foi em grande parte carreado pela crítica 

historiográfica. (ANDRADE, 1995, p. 294; COHEN, 1988, p. 13-66) 

Nesse sentido, COHEN destaca o surgimento de verdadeiras histórias revisionistas, que se 

opuseram ao modelo tradicional de história dominante até a década de sessenta e procuraram 

reinterpretar as transformações ocorridas no controle do delito entre os séculos XVIII e XIX. 

De fato, as narrativas históricas existentes poderiam ser  agrupadas  em  três  modelos 

interpretativos principais: Progresso Acidentado; Boas Intenções - Conseqüências 

Desastrosas; Disciplina e Mistificação. Cada um deles contém quatro tópicos secundários: 

uma teoria de base de como ocorrem as mudanças correcionais ou as reformas em geral; 

uma  explicação do porque ocorreu essa transformação  histórica precisa; uma explicação de 

como as reformas presentes nessa transição fracassaram; uma moral  política que se 

depreende de toda a história e que sugere opções políticas para o presente. As histórias 

revisionistas compreenderiam, o segundo e o terceiro modelo. 

O primeiro modelo, Progresso Acidentado, funda-se em uma concepção idealista e simplista 

da história, herdeira de uma crença ingênua no triunfo do progresso do humanitarismo e da 

ciência. As mudanças ocorreriam quando a visão reformista se acentua, não haveria fracassos, 

mas adaptações às variantes necessidades morais,  científicas, sociais etc. O sistema não 

falharia em seus objetivos,  mas apenas em sua implementação. Portanto, a solução seria a 

continuidade do modelo. Assim: 

“La criminología y otras disciplinas suministram la teoria científica („la base cientifica‟) para 

guiar y ejecutar el programa de reformas. Por ello, el nascimiento de la carcel en el tardio 

siglo XVIII asi como otros cambios concurrentes y subsiguientes, son vistos como victorias 

del humanitarismo sobre la barbarie, del conocimiento científico sobre el prejuicio y la 

irracionalidad.”(COHEN, 1988, p. 39) 

O segundo modelo, Boas intenções - Conseqüências Desastrosas, que  já integra o conjunto 

das histórias revisionistas, é o modelo mais complexo da tradição ilustrada, sendo a metavisão 
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da História menos idealista que a do modelo anterior. Nele as idéias não seriam apenas 

produto de impulsos humanitários ou científicos, mas soluções funcionais para as mudanças 

sociais imediatas. 

Assim, para Rothman, seu principal representante, a distância entre promessas e cumprimento 

é percebida como a tensão entre consciência e conveniência. Nesse sentido, fracasso e 

persistência teriam caminhado juntos, pois enquanto as necessidades operativas do sistema 

penal asseguravam a sua sobrevivência, a retórica da benevolência, relegitimava um sistema 

em grande parte desacreditado, afastando o criticismo e justificando novamente a 

continuidade do sistema. (COHEN, 1988, p. 42) 

Portanto, este modelo interpretativo reconhece que o desenho original das reformas pode ser 

sistematicamente e não acidentalmente alterado por outros objetivos pragmáticos ou 

institucionais. Representa, dessa forma, um tipo de liberalismo desencantado, cuja moral 

política seria provocar menos dano ao invés de mais bem. 

O último modelo, Disciplina e Mistificação, o mais radical e pessimista,  identifica o motor da 

história na economia política e, em suas versões mais ortodoxas, a teoria das mudanças 

sociais é claramente materialista. Os ideais, as ideologias não teriam a possibilidade de 

modificar a história, mas serviriam apenas para ocultar os verdadeiros objetivos do sistema, 

que, contrariamente ao modelo anterior, teve êxito ao atingir objetivos distintos dos 

declarados. Nesse sentido: 

“El sistema de control nuevo servió las necesidades de orden capitalista naciente  para 

asegurar la represión  de los miembros recalcitrantes de la clase obrera y al próprio tiempo, 

continuaba mistificando a todo el mundo (incluidos los reformadores) haciendo les creer que 

estos cambios eran justos, humanos y progresistas.”(COHEN, 1988, p. 44) 

Novamente COHEN (1984), em outro conhecido artigo, ao tentar compreender a 

paradoxal  situação dos “países do terceiro mundo” diante do citado impulso desestruturador, 

propõe outra tipologia dos modelos históricos interpretativos quanto à importação dos 

modelos de controle do delito centrais criada a partir da combinação de três áreas diferentes 

de discussão intelectual: dois modelos principais sobre a História geral do controle e sobre a 

natureza do subdesenvolvimento; e um terceiro modelo derivado da importância que  tem, 

para o terceiro mundo, a experiência do Ocidente no controle do delito.  Os modelos 

interpretativos resultantes seriam, portanto: o da Transferência Benigna; o  do Colonialismo 

Maligno; o do Dano Paradoxal. 

Novamente, o modelo tradicional da história está identificado no primeiro modelo, 

Transferência Benigna, para o qual o modelo de história adotado é o do Progresso 

Acidentado. A situação do terceiro mundo é explicada a partir de conceitos tais como 

desenvolvimento econômico, modernização, progresso etc. Os países em desenvolvimento 

tenderiam a reproduzir as fases pelas quais passaram os países ocidentais. O delito, portanto, 

seria um subproduto inevitável do desenvolvimento/modernização, não podendo ser 

prevenido totalmente, ainda que possa ser parcialmente tratado e mantido sob controle 

mediante a combinação de certa reforma social conciliatória e um sistema de justiça criminal, 

racional, profissional e eficiente. Em sua versão cínica, o delito não é precisamente o preço a 

se pagar pelo progresso, mas sim, um índice de progresso. No entanto, como assevera 

COHEN, todas as versões deste modelo, quer sejam cínicas ou evangélicas, etnocêntricas ou 
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culturalmente relativistas, compartilham o compromisso fundamental de continuidade na 

reprodução das formas de controle social importadas.(1984, p.77) 

Em posição diametralmente oposta à anterior, o segundo modelo, Colonialismo Maligno, 

adota, enquanto modelo de história, uma versão radical da Disciplina e Mistificação. Quanto à 

natureza do “terceiro mundo”, os conceitos do desenvolvimentismo são substituídos por 

colonialismo, neocolonialismo, dependência, imperialismo, exploração e marginalização, 

acentuando-se as idéias de reprodução e maximização das desigualdades entre países do 

primeiro e do terceiro mundo. 

O colonialismo em geral, incluído o cultural, constituído de uma política para controlar o 

delito, é essencialmente máscara ideológica para lograr a subordinação e a exploração dos 

trabalhadores. A tese de que a incidência delitiva é um subproduto da industrialização, é 

substituída pela visão do delito enquanto subproduto da dependência, exploração, 

marginalidade e industrialização capitalista intensiva. (COHEN, 1984, p.86-88) 

O terceiro modelo, Dano Paradoxal, é defendido por Cohen como uma tentativa de demarcar 

certas implicações políticas a curto prazo, sem perder de vista, no entanto, a crítica do 

colonialismo. De fato, trata-se, sobretudo, de uma posição pessoal na delimitação de possíveis 

estudos e não, propriamente, de uma estilização tal como a empreendida até então pelo autor. 

Compartilha-se a crítica do colonialismo à benevolente ideologia do desenvolvimento. No 

entanto, ele se opõe à suposição de que são forças históricas abstratas as responsáveis pelas 

desventuras dos modelos de controle social importados, respaldando reformas a curto prazo e 

simpatizando com idéias políticas libertárias. (COHEN, 1984, p. 95) 

3 Três perspectivas sobre a história do sistema penal na América latina 

A negação da dimensão histórica na compreensão do sistema penal e da violência por ele 

produzida ou legitimada, que foi ressaltada no primeiro tópico e que  nos países centrais 

encontrou seu contraponto na crítica historiográfica produzida pelas histórias revisionistas, 

teve a sua contraface latino-americana. Assim, no âmbito de um movimento crítico latino-

americano, tem-se destacado a tentativa de reconstrução histórica, que, na expressão de 

CHAVERRI (1995, p.218), coloca a História como resgate de uma “identidade despedaçada”. 

No entanto, como lembra OLMO, na América Latina o silêncio histórico é a regra e responde 

ao caracter mimético de nossas classes dominantes, pois a imitação necessita da amnésia” 

(1984, p.10). Predomina, em termos gerais, quanto à história dos sistemas e das ideologias 

penais, uma “história das penas”, sem número de memórias de criminólogos e, mais 

comumente, a repetição das histórias centrais. Enfim, a recepção acrítica e a historicidade são 

suas características básicas. (CHAVERRI, 1995, p.209) (OLMO, 1984, p.10). 

Entre aquelas tentativas de revisão historiográfica escolheram-se três, com a finalidade de 

apresentar seus fundamentos teóricos, dando ênfase às categorias operacionais e aos esquemas 

gerais de periodização adotados. Trata-se  tão somente de adotar a forma de caricaturização 

empreendida por COEHN na análise de narrativas concretas,  para depois, retomando as suas 

tipologias, especialmente as de colonialismo maligno e de dano paradoxal, refletir sobre o real 

alcance dessas tipologias e sobre as contribuições gerais trazidas pela crítica latino-americana 

e sobre as possíveis contradições entre ambas. 

3.1 Monica Chaverri e Rosa Del Olmo: A transculturação punitiva e a dependência 

cultural 
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CHAVERRI analisa a formação dos sistemas punitivos costarriquenses no século XIX. Para a 

autora, a atividade intelectual é percebida enquanto reflexão-ação, pois, para poder atuar sobre 

a realidade latino-americana, é preciso reescrever a História a partir da perspectiva dos 

vencidos. Para tanto seria necessário captar tal realidade histórica com um processo cujas 

raízes se estendem até ao  mosaico pré-hispánico, e principiar a demonstrar graves 

hipertrofias a partir de um dos episódios mais violentos que a História da humanidade 

conhece e que culmina com a derrota do índio frente ao europeu; a partir desse momento, a 

voracidade material corre paralela à subordinação cultural que tem como premissa a ruptura 

de nossa identidade.(1995, p.208) 

CHAVERRI, ao adotar como principal diretriz metodológica o confronto do desenvolvimento 

dos sistemas punitivos e o desenvolvimento econômico-social geral no qual se inscreve, 

utiliza, para periodizar os sistemas punitivos, a cronologia corrente na história de seu país, que 

está relacionada com o surgimento e a consolidação da economia cafeeira agroexportadora 

(1995, p.212-214) 

Desta feita, o caráter exógeno que a legislação punitiva apresenta (a  “transculturação 

punitiva”) é reconhecido como integrante de outro fenômeno mais geral: a “dependência 

cultural”. Esta teria sua origem na inclusão subordinada da América no capitalismo mundial, a 

partir do séc. XVI, com a “desestruturação da cosmovisão indígena” e a “reestruturação 

punitiva”, as quais assim como toda a reorganização econômica e social que se impõe, têm 

por objetivo central a satisfação dos interesses pecuniários da metrópole. (CHAVERRI, 1995, 

p.228) 

O transplante de aparatos que pressupõem de castigo, a técnica do plágio legislativo, quando 

se transladam delitos, processos e formas de execução, provocaria a hipertrofia da maquinaria 

penal. As múltiplas manifestações dessa hipertrofia poderiam ser encontradas, por exemplo, 

quando a própria codificação penal prevê a sua própria “irracionalidade”, ou seja, quando 

dispõe que o modelo importado não pode ser adotado enquanto não se dispuser de recursos 

para sua implementação, ou de assunção do poder executivo de funções judiciárias com vistas 

à sua adequação.(CHAVERRI, 1995, p.229-230) 

O fenômeno da transculturação punitiva não é estático, mas dinâmico, histórico e variável: à 

medida em que se internacionaliza a economia, caminha a internacionalização da cultura 

(ainda dentro da lógica de intercâmbios desiguais) e aceleram-se os esforços de 

internacionalização do saber referente ao controle social penal. (CHAVERRI, 1995, p.236) 

Todavia, a relação entre as relações internas e externas que determinam a recepção de 

modelos é muito mais complexa, como pondera a autora: 

“En primer lugar es importante aclarar que el hecho de que no se pueda muchas veces 

encontrar las raíces de determinadas transformaciones punitivas en las condiciones económico 

sociales internas, no significa que la matriz político-económica no las genere, muy por el 

contrario, justamente el encadenamiento de las economías periféricas a los centros de poder 

mundial es la raíz explicativa no solo de las deformaciones en el plano económico, sino de las 

surgidas en todos los planos: cultura, ciencia, religión, sistemas da castigo, derecho, etc. 

Por esto, para la comprensión de una forma de punición e su génesis y desarrollo posterior, es 

necesario inscribirla en una realidad objetiva amplificada, construída por un espectro, ancho y 

complejo que va desde lo exógeno representado no sólo por la transculturación punitiva sino 
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también por las relaciones económicas internacionales que la rigen hasta lo endógeno 

representado por la gama que exhiben las condiciones económico-sociales en el momento de 

la recepción. Frente a esta realidad en constante novimiento, diversa y enmaraña, eje 

explicativo en ocasiones se enraizará más fuertemente con lo exógeno, en tanto que en otras 

ocasiones se desplazan hacia lo endógeno, inclusive hasta el extremo de que siguiendo la 

secuencia histórica de una forma de castigo importada obtengamos como produto final una 

nueva variedad punitiva surgida a partir del impacto de las condiciones objetivas del 

recepción.”(CHAVERRI,1995, p.233) 

Rosa del OLMO intenta reconstruir a história da Criminologia na América Latina, enquanto 

parte da ideologia do controle social (1984, p.11) O estudo centra-se, portanto, na 

internacionalização de normas e paradigmas científicos, sobretudo a criminologia positivista, 

produzidos nos países hegemônicos, nos mecanismos de difusão, dando ênfase às atividades 

das sociedades internacionais e a seus congressos, e, nas formas de recepção e difusão 

continental e local. Para a autora, a visão universalizante do delito e a forma de controlá-lo 

será constante no processo de internacionalização do capitalismo: 

“Si se internacionaliza la ley económica de la extracción del plusvalor, com mayor razón la 

ley moral de la disciplina – condición necesaria de la anterior. Esta ley, sin embargo, 

necesitaría en esos momentos de los aportes de la nueva  ciencia a manera de „justificativo 

racional`. No ha de extrañar, por lo tanto, que dentro de esa ciencia se destacase aquela 

parcela que se ocupa de nanera específica de los individuos que directamente ofrecen 

resistencia a la ley moral de la disciplina; más aún cuando su discurso se ha limitado a 

asignarle a esos individuos atribuciones de inferioridad física y moral, como explicación 

„científica` de su resistencia, lo que legitimaría la intervención estatal para controlarlos, 

precisamente porque la ciencia les asignaba esos atributos.” (OLMO, 1984, p.248) 

Tratava-se de procurar nos modelos centrais soluções para resolver os problemas locais de 

resistência a “lei moral de disciplina”, necessária para poder incorporar-se ao sistema 

internacional. Em nível acadêmico, predominava a adoção textual e a “mentalidade de 

admiração e submissão”; porém a práxis representou uma deformação em relação às 

formulações originais. O principal instrumento de consolidação e difusão da Criminologia foi 

a criação e a institucionalização de uma série de organizações internacionais nas quais a 

participação dos representantes latino-americanos estaria condicionada pelo grau de inserção 

de cada país dentro da divisão internacional do trabalho, pela sua conformação como Estado 

nacional e pelo grau de desenvolvimento do Estado liberal oligárquico. (OLMO, 1984, p. 

283-251) 

Após os primeiros congressos internacionais de Antropologia criminal, tal ciência teve 

imediata acolhida na América Latina, porque enfatizava diferenças físicas e morais entre o 

delinqüente e o não delinqüente. Assim, os problemas locais podiam ser explicados como 

produto de diferenças físicas, particularmente em sociedades que se caracterizavam por uma 

configuração racial tão heterogênea, como era o caso de América Latina. A resistência de 

alguns indivíduos era percebida como produto de suas características e não como resultado 

das condições socio-políticas da região. (OLMO, 1984, p. 252) 

3.2 Raul Zaffaroni: O saber-poder mundial e a negação antropológica 

Segundo ZAFFARONI, o paradigma da dependência é o marco teórico que nos permitiria 

aproximação para melhor compreender as transformações do controle social punitivo em 
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nossa região marginal. A região é considerada, tendo por base os processos econômicos do 

capitalismo central, que operam de forma a acentuar cada vez mais, por um lado, a distância 

tecnológica entre o centro e as regiões marginais e, por outro, o contraste entre o 

esbanjamento de nossas classes médias e o endividamento de toda a região, bem como entre a 

desproteção da produção nacional e a atitude acumulativa originária do capital produtivo no 

século passado. Portanto, tais processo não podem ser definidos a partir das categorias da 

teoria do desenvolvimento ou do marxismo tradicional, pois não são fenômenos análogos, 

mas sim derivados, apresentando uma particularidade diferencial. 

O controle social existente na região seria, por sua vez, produto da transculturação 

protagonizada pela revolução mercantil e industrial, as quais nos incorporaram as suas 

respectivas civilizações universais e a seletividade racial dos sistemas penais constitutiva do 

exercício do poder desse sistema, operador de um verdadeiro “genocídio em ato”, relacionada 

à posição estrutural que ocupa a região enquanto realidade dependente (ZAFFARONI, 1991, 

p. 63 – 67; 1984, p. 135-169) 

As diferenças operacionais dos sistemas penais latino-americanos são remetidas às condições 

estruturais de formação do controle social no capitalismo periférico, tentando-se estabelecer 

uma genealogia do saber-poder exercido na região, a qual leve em conta o processo de 

expansão do capitalismo central. 

Assim, num primeiro momento, a expansão da revolução mercantilista teria criado a Colônia 

como instrumento indispensável para sua extensão de poder planetário. Nesse sentido, o autor 

latino-americano redefine a categoria, de Michel Foucault, de “instituição de seqüestro”, para 

compreender o surgimento do controle social no espaço colonial. Argumenta assim: 

“Não é possível considerar alheio a esta categoria foucaultiana, apesar de sua imensa 

dimensão geográfica e humana, um exercício de poder que priva da autodeterminação, que 

assume o governo político, que submete os institucionalizados a um sistema produtivo em 

benefício do colonizador, que lhe impõe seu idioma, sua religião, seus valores, que destrói 

todas as relações comunitárias que lhe pareçam disfuncionais, que considera seus habitantes 

como sub-humanos necessitados de tutela e que justifica como empresa piedosa qualquer 

violência genocida, com o argumento de que, ao final, redundará em benefício das próprias 

vítimas, conduzidas à “verdade” (teocrática ou científica)”. (ZAFFARONI, 1991, p. 74-75) 

De outra parte, num segundo momento, o neocolonialismo próprio da revolução industrial, 

provocará a independência política de nossa região marginal em relação às potências que - por 

sua estrutura de impérios salvacionistas mercantis - decaíram e perderam sua hegemonia 

central frente aos pujantes imperialismos industrializados. Porém será mantida a situação de 

subordinação e renovado  o genocídio da primeira colonização, deixando as grandes maiorias 

de nossa região marginal submetidas a minorias proconsulares do poder central, as quais 

justificariam seu poder com as teorias racistas propostas pelos teóricos centrais. 

(ZAFFARONI, 1991, p. 65) 

Dessa forma, segundo ZAFFARONI, 

“ o verdadeiro modelo ideológico para o controle social periférico ou marginal não foi o de 

Bentham, mas o de Cesare Lombroso. Este modelo ideológico partia da premissa de 

inferioridade biológica tanto dos delinqüentes centrais como da totalidade das populações 

colonizadas, considerando, de modo análogo, biologicamente inferiores, tanto os moradores 
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das instituições de seqüestro centrais (cárcere, manicômios), como os habitantes originários 

das imensas instituições de seqüestro coloniais (sociedades incorporadas ao processo de 

atualização histórica).” (1991, p. 77) 

Atualizava-se, portanto nesse momento, o programa colonialista anterior, que pode ser 

entendido como um “apartheid criminológico natural”, no qual as prisões cumpriam uma 

função secundária, pois nada mais eram que as solitárias de castigo dos grandes campos 

europeus de concentração e/ou ressocialização forçada, constituídos pelos próprios países 

periféricos. O próprio discurso criminológico tinha seu uso ampliado para além do cárcere, 

tornando-se o discurso político das minorias dominantes latino-americanas; ele sustentava a 

burla à democracia e a tutela iluminada da elite local diante da suposta inferioridade 

ameaçadora das maiorias dominadas. (ZAFFARONI, 1991, p. 77) 

Por fim, num terceiro momento, ocorre um distanciamento entre os discursos do poder e o 

exercício de poder que lhes era correspondente. Essa defasagem operou-se com a 

deslegitimação do discurso criminológico racista central que foi utilizado durante a Segunda 

Guerra Mundial nos países europeus. A partir daí tal saber não poderia mais ser utilizado 

abertamente, tanto nos países centrais, quanto nos países periféricos, o que provocou neste 

segundo caso o aparecimento de atitudes discursivamente confusas. 

Ou seja, nos países latino-americanos, de um lado, nos meios universitários, repetem-se os 

discursos teóricos centrais (gerados para racionalizar um exercício de poder dos órgãos de 

nossa região marginal) e, de outro, o discurso dos órgãos dos sistemas penais degrada-se em 

um  “discurso underground” para “comprometidos”, reproduzindo o velho discurso racista-

biologista e expressando publicamente um saber discursivamente contraditório e confuso, ao 

qual o autor designa de “atitude”. (ZAFFARONI, 1991, p. 79) 

1. 1.             3 As contribuições críticas para a compreensão do sistema penal latino-

americano 

Diante da apresentação das três tentativas de revisão históricas e das tipologias de COHEN, é 

possível constatar, ainda que de forma superficial e breve, a presença marcante de outras 

matrizes teóricas que, para além das duas desconstruções históricas fundamentais forjadas nos 

países centrais, a desconstrução marxista e a desconstrução foucaultiana (CAPELLER, 1992; 

ANDRADE, 1995, p.303 a315), constituem um marco teórico para a análise histórica dos 

sistemas punitivos latino-americanos, que, mais do que um sistema hermético de saber, 

constituem-se num conjunto integrado de saberes preocupados com uma problemática 

sociocultural e político-econômica específica. 

Nesse sentido, ZAFFARONI apresenta uma distinção fundamental na deslegitimação de 

nossos sistemas e dos discursos penais, ao distinguir duas fontes de deslegitimação dos 

sistemas e dos discursos penais nos países latino-americanos: contribuições teóricas 

deslegitimantes e deslegitimação pelos próprios fatos.[1] No primeiro caso, encontram-se, 

entre as contribuições teóricas deslegitimantes mais significativas: a Criminologia da reação 

social em suas vertentes interacionistas, fenomenológicas e marxistas dos autores que 

trabalham teoricamente a partir do reconhecimento da eficácia deslegitimante dos anteriores; 

as contribuições de Foucault quanto à microfísica do poder; e, mais recentemente, as 

contribuições da Criminologia da economia dependente. (ZAFFARONI, 1991, p. 45-69) 
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Por sua vez, utilizando-se das palavras de WOLKMER, ao se retomarem as três narrativas, 

pode-se constatar a existência de um pensamento libertador latino-americano que se define 

por uma luta teórico-prática contra uma situação sociopolítica de dominação, opressão, 

exploração e injustiça, a qual emerge de algumas formulações gerais, tais como a Teoria da 

Dependência, a Teologia da Libertação, a Pedagogia Libertadora do Oprimido e a Filosofia da 

Libertação. (1994, p.65). 

Nos autores referidos há a valorização de uma cultura e de um pensamento libertador latino-

americanos (filosófico, político-econômico, teológico, pedagógico e antropológico).  Eles se 

orientam em direção à crítica político-econômica, remetendo-se à Teoria da Dependência e às 

teses sobre imperialismo. Em casos específicos, como na obra de ZAFFARONI, há uma 

acentuação dos aspectos filosóficos da questão punitiva e a combinação entre a perspectiva 

foucaultiana e o conceito de processo civilizatório. (1990, p.285 a 312; 1988, p.84 a95; 1991) 

Já em CHAVERRI (1995), aparece a Filosofia da Libertação como argumento para a analise 

do sistema punitivo. 

Portanto, se as tipologias de COHEN (1984) são capazes de estabelecer, no âmbito das teorias 

produzidas nos países centrais, um marco teórico deslegitimador em sua reflexão sobre os 

países periféricos, diversos aspectos da problemática histórica latino-americana não estão 

presentes.[2] Elas permitem a identificação de diferentes narrativas históricas e seus 

pressupostos teóricos. Ao mesmo tempo, permitem, como fez COHEN, apresentar as suas 

cinco principais contribuições desse conjunto amplo de autores: a) Primeiro, que os motivos e 

os programas dos reformadores eram mais complexos do que um simples rechaço à crueldade 

ou uma impaciência com a incompetência administrativa, ou ainda, uma súbita descoberta 

científica; b) Segundo, que não se pode entender o surgimento da prisão isolada de outras 

instituições similares do mesmo período; c) Terceiro, que os objetivos e os regimes de tais 

instituições somente podem ser compreendidos a partir de uma teoria geral, seja da ordem 

social, do poder, das relações de classes, seja do Estado; d) Quarto, que os especialistas e 

profissionais criaram e se apoderaram de um monopólio de serviços, apesar da falta de 

superioridade cognitiva demonstrável; e) Quinto, que as instituições de controle podem 

persistir indefinidamente, apesar de seu fracasso manifesto. (COHEN, 1988, p.55)  

A propósito de tais conclusões de COHEN, podem-se identificar, de forma breve, algumas 

novas temáticas quanto à situação dos países periféricos e à história das idéias e do controle 

penal:  Primeiro, que o surgimento e a implementação das ideologias e do moderno controle 

do delito nos países centrais não podem ser vistos como fenômenos isolados de uma realidade 

sociopolítica autônoma, mas ligados a uma teoria que explique a sua inserção na dinâmica 

mundial do capitalismo. O mesmo se pode dizer dos países periféricos. Segundo, que a 

recepção das ideologias e dos modelos ocidentais nos países periféricos não respeita a mesma 

lógica de sua utilização nos países centrais sem, contudo, deixarem de ser interdependentes e 

estarem inter-relacionadas. Terceiro, que a própria recepção dos modelos não é um processo 

mecânico, mas que depende da conjunção de forças sociais internas e externas. Quarto, que 

essa utilização diferenciada é devida às condições materiais nas quais o modelo é importado, 

ou seja, a depressão das estruturas repressivas é devida à depressão geral das condições 

econômicas vivenciadas por tais regiões. Quinto, que as transformações no modelo importado 

não podem ser apenas vistas como inadequação, mas como forma para se manterem modelos 

repressivos tradicionais, a exemplo do caso da articulação entre o controle do delito formal e 

os controles informais ou paraestatais indiretamente ligados aos formais, por exemplo, grupos 

paramilitares. Portanto, a inadequação torna-se funcional na dinâmica das necessidades locais. 

Sexto, que a consideração sobre os modelos importados não pode passar ao largo da discussão 
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sobre a existência de modelos civilizatórios diferenciados, que foram destruídos ou 

redimensionados pela implantação do capitalismo e pelas formas de controle social 

implantados. 

4. A História nos Manuais de Direito Penal. 

Na delimitação do conteúdo básico do que poderia ser identificado como o discurso 

dominante dos manuais sobre a história, escolheram-se, entre os manuais introdutórios ao 

Direito Penal, aqueles que, a partir do senso comum, se supunha terem sido os mais 

utilizados, sobretudo pelo número de sucessivas reedições a partir da década de setenta. Um 

primeiro exame dos textos dos manuais célebres e de outros não tão conhecidos levou à 

constatação de um sistema de referências a determinados autores e destes entre si. Ainda que 

tal referência não seja expressa, ela pode ser apreendida na repetição pura e simples de 

expressões e, até mesmo, frases inteiras de livros editados anteriormente, constando, quando 

muito, apenas a referência à autoria de um pequeno trecho no texto. 

Desta forma, a celebridade de alguns autores, tomada como dado a priori, foi também 

constatada, em alguns autores, pela citação expressa das grandes autoridades do Direito 

Nacional. (GARCIA,1966, p.128; FRAGOSO,1981, p. 71) Julgou-se que tal sistema de 

referências e o elogio declarado eram critérios suficientes para escolha, apesar de não 

haverem confirmado de todo aquele a priori, aparecendo alguns autores como discurso fonte 

dos manuais mais recentes. Entre estes estão GARCIA (1966) e NORONHA (1990). Por 

outro lado, mantiveram-se, no conjunto dos textos, autores de expressividade diferenciada 

quanto ao desenvolvimento da temática, tendo em vista não só a notoriedade de suas 

publicações, mas também a possibilidade de estabelecer algumas comparações entre as 

diversas obras publicadas. 

Evidentemente, só é possível uma aproximação do conteúdo desse discurso, pois, de um lado, 

não é apenas nas disciplinas introdutórias ao Direito Penal que a narrativa histórica está 

presente e, de outro, a análise do texto não permite a compreensão da dinâmica do discurso no 

processo de aprendizagem. 

Por outro lado, ao delimitar o discurso dominante a partir desse conjunto de textos, não se 

pode perder de vista que, assim como a História do Direito tem sua história, também a 

narrativa histórica dos manuais têm a deles, intimamente relacionada com o surgimento dessa 

forma de reprodução do discurso jurídico, o manual. 

Inicialmente cabe fazer algumas referências gerais à História da História do Direito, para que 

se compreenda a inserção nos manuais introdutórios dessa narrativa. A propósito, 

HESPANHA assinala a existência de dois momentos distintos na história jurídica. Num 

primeiro momento:  

“A história jurídica (...) desempenhara uma função jurídica (e também sociocultural) bem 

definida na primeira metade do século XIX. No universo ideológico que envolveu o ascenso 

político da burguesia, à história competira uma dupla tarefa: por um lado, a de relativizar e, 

conseqüentemente, desvalorizar a ordem social e jurídica pré-burguesa, apresentando-a como 

fundada na irracionalidade, no preconceito e na injustiça; por outro lado, a de fazer a apologia 

da luta da burguesia contra essa ordem ilegítima e a favor da construção de um direito e de 

uma sociedade “naturais” e harmônicos, isto é, libertos da arbitrariedade e historicidade das 

anteriores.” (1982, p. 09) 
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Todavia, num segundo momento, com a definitiva implantação da ordem burguesa, a função 

crítica, porque relativizadora, da atividade historiográfica, ao pôr em risco a própria 

mitificação da ordem jurídica e social do capitalismo, é colocada sob suspeita de ser elemento 

desestabilizador. Restou-lhe então uma função justificadora dos resultados da dogmática 

jurídica, quer dizer, a de apresentar tais resultados como os frutos de uma progressiva 

descoberta, de um contínuo progresso e apuramento. Tratava-se, no fundo, de uma 

continuação da dogmática por outros meios, ou seja, da complementação da justificação 

técnica dos dogmas jurídicos por uma justificação histórica. (HESPANHA,  1982, p. 

11)  Desde então, nasce a crise da História do Direito como disciplina jurídica, pois a 

justificação técnica e, posteriormente, tecnocrática do Direito em vigor descarta 

continuamente a justificação histórica. 

Entretanto, a sobrevivência desta “historiografia antiquarista”, escreve HESPANHA, deve-se 

à sua compatibilidade com a principal função ideológica da instituição universitária nos 

períodos concorrencial e simplesmente monopolista do capitalismo: o fortalecimento da 

divisão social  do trabalho, ou seja, incluída entre as disciplinas eruditas, essa “historiografia” 

formava, então, a quinta-essência da altacultura, privilégio por direito, de uma elite “natural ”, 

os intelectuais, reforçando a separação entre o trabalho intelectual e o trabalho manual, a 

partir da distinção entre saberes interessados e saberes “liberais”. Por outro lado, o caráter 

“desinteressado” dessas disciplinas coadjuva a construção do mito da neutralidade da cultura 

e dos intelectuais, assim transformados numa espécie de instância arbitral colocada acima dos 

conflitos de classe. (1982, p.12) 

Com este processo obtiveram-se vários resultados ideológicos: a) Defende-se, como vértice 

de toda a atividade humana, um espaço cultural que a dinâmica social e econômica do 

capitalismo só torna acessível à burguesia.  b)Justifica-se, a partir daqui, a estratificação social 

baseada na cultura, ocultando todos os condicionamentos socioeconômicos que subjazem a 

ela. c) Cria-se o mito da neutralidade política, social e ideológica dos intelectuais, da “alta 

cultura” e da instituição universitária, correspondente ao mito da neutralidade do Estado. 

(HESPANHA, 1982, p.12) 

A presença da narrativa histórica nos manuais está marcada, portanto, por essa ambigüidade 

fundamental da História jurídica na atualidade e assinala a sua crise enquanto conhecimento 

histórico. De um lado, apresenta-se como conhecimento sobre o passado, mas não pode tentar 

de fato relacioná-lo tanto com a compreensão do passado quanto com a do presente. De outro, 

perde, a cada dia, a razão de sua existência, diante da substituição de sua função legitimante 

da ordem estabelecida por uma justificação técnica e tecnocrática do Direito. 

A tendência descrita por HESPANHA é encontrada na medida em que se comparam suportes 

distintos de reprodução do saber jurídico e se constata a supressão da própria narrativa 

histórica nos manuais. Dessa forma, dos tratados de Direito, nos quais se dedicavam longas 

páginas às questões históricas e filosóficas mais gerais, passou-se para o manual, que se 

apresentava como uma forma de conhecimento fácil, no qual, a cada passo, a descrição 

histórica vai sendo reduzida, ou, simplesmente, é substituída pela abordagem técnica, até se 

chegar aos códigos comentados, representantes de uma forma de conhecimento de acesso 

imediato e parcializado e aos programas informatizados que radicalizam essa perspectiva. 

De outra parte, no decorrer da pesquisa, outra tendência aparentemente oposta, ainda que se 

constitua uma exceção, também foi sentida. Trata-se, neste caso, do retorno de discursos 

historicamente datados, despidos do contexto em que foram escritos. Assim, por exemplo, 
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encontraram-se autores nos quais as teorias criminológicas mais recentes compartilhavam o 

mesmo espaço com discursos advindos de narradores do período colonial, ou ainda, a 

publicação de “clássicos” do pensamento jurídico nacional, sem qualquer referência ao 

momento em que suas obras foram escritas. 

Nesse sentido, cabe acrescentar que atualmente a negação da dimensão histórica do Direito 

não parece ser conseqüência única da adoção de um modelo linear de apreensão histórica, 

pois a produção da a-historicidade adquire outras dimensões na sociedade contemporânea 

brasileira no âmbito da “cultura universitária” e, particularmente, na jurídica. Como alerta 

BOSI, nas décadas de sessenta e setenta assistiu-se, de um lado, à queda irreversível dos 

estudos humanísticos tradicionais e, de outro, à emergência de uma abordagem a-histórica que 

se restringia à análise de textos a que se aplicariam categorias universais. (1993, p.311) 

Dessa forma, as duas noções que marcam a ambigüidade fundamental do termo história (o 

fato acontecido e a interpretação desses fatos) parecem desaparecer, de forma quase 

irreversível, da consciência daqueles que participam deste momento histórico. Uma das faces 

desse fenômeno presente na sociedade de massas aponta, segundo BOSI, para uma 

consciência crescente da finalidade da história que, antes de apresentar-se como fenômeno 

real, poderia ser indicada como uma racionalização de uma situação psicológica singular na 

história em que a própria indústria da informação impede uma atitude cognoscitiva autônoma 

e as bases para a formação de um diálogo sobre a problemática da produção do conhecimento. 

(1993, p.311) 

Evidentemente, tal situação também é absolutamente compatível com uma visão conservadora 

(nos termos descritos por HESPANHA, 1982), que consiste em escolher, no receituário da 

História, no mundo da produção ilimitada de informações da sociedade de massas, o trecho ou 

a frase mais compatível com a defesa de velhos interesses, permitindo a reconsideração e a 

“atualização” de modelos explicativos já superados e, diante da própria dinâmica que se 

estabelece entre produção e consumo, brevemente superáveis. 

No caso brasileiro,  a situação não é distinta daquela apontada por De OLMO (1984, p. 10). 

Nos manuais  e Direito Penal brasileiros predomina uma história decorativa e parcializada, em 

geral apresentada sob três títulos. 

No primeiro, “Doutrinas e Escolas Penais”, incluem-se as chamadas fases do Direito Penal: a 

da vingança privada, da vingança pública e da vingança divina, e os períodos humanitário e 

criminológico. No segundo, “Evolução Histórica das Idéias Penais”, trata-se das denominadas 

correntes doutrinárias, tais como a Escola Clássica, a Escola Correcionalista e a Escola 

Positiva. No terceiro título, a “História do Direito Penal Brasileiro”, analisam-se alguns 

aspectos de nossos estatutos jurídico-penais. Enquanto, na apresentação dos dois primeiros 

títulos, se adota uma classificação de conteúdo (a natureza das penas e o confronto das 

“Escolas Penais”), o confronto com a realidade nacional é operada a partir de uma 

apresentação formal da divisão histórico-política brasileira, ou seja, com a referência 

superficial aos estatutos que corresponderiam ao período colonial, imperial e republicano. 

Entretanto, resta saber qual é o modelo de História adotado nesses manuais. 

Em primeiro lugar, pode-se dizer que a História do Direito e das idéias penais é sobretudo a 

História dos países centrais. O narrador passeia pela História ocidental e volta-se para a sua 

como se estivesse no mesmo contexto. Trata-se da História de todos e de qualquer tempo, que 
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se situa fora de um marco temporal e geográfico preciso. Assim, por exemplo, defende 

NORONHA que: “A História  do Direito Penal é a história da humanidade. Surge com o 

homem e o acompanha através dos tempos porque o crime, qual sombra sinistra, nunca dele 

se afastou”.(1990, p.20) 

Assim, as reformas, são vistas a princípio como fruto do “progresso e do humanitarismo“, 

conduzidas pela força das idéias. Tem-se como exemplo o dizer de NORONHA sobre a fase 

da vingança pública: “tal estado de coisas suscitava na consciência comum a necessidade de 

modificações e reformas no direito repressivo” (1990, p.24); ou, ainda, de MIRABETE a 

propósito de Lombroso: “expondo suas teorias e abrindo nova etapa na evolução das idéias 

penais”. (1989, p.42) 

Entretanto, em segundo lugar, outra temática depreende-se do discurso dos manuais tomados 

em seu conjunto, a saber, a ênfase na oposição civilização-barbárie. 

Nesse sentido, a luta da civilização atravessa os tempos, mas situa-se também no presente. 

Segundo NORONHA (1990, p. 20), o Direito Penal é conquista da civilização e data de 

ontem, ainda que seja conquista incerta, pois os períodos não se sucedem no tempo, mas 

existem concomitantemente e se interpenetram.[3] No presente também, o Direito penal 

cumpre sua função de luta contra a barbárie, como se percebe neste outro comentário do 

citado autor ao referir-se a Lombroso: “[...] Lombroso cometeu exageros [...]. Todavia tem 

um mérito que não desaparecerá: o de haver iniciado o estudo da pessoa do delinqüente. (...) 

Era, sem dúvida, uma estrada aberta na selva selvagem da luta contra a 

criminalidade.”(NORONHA, 1990, p.27) Na versão “sintética” de MIRABETE lê-se: 

“Apesar dos exageros da teoria lombrosiana, seus estudos abriram nova estrada na luta contra 

a criminalidade.”(1989, p 42) 

Em terceiro lugar, se as idéias em seu conjunto representam o resultado da atuação daquelas 

duas forças (progresso e humanitarismo), a tônica do discurso, no entanto, não é a superação 

de uma idéia mais avançada anterior por outra posterior, mas a conciliação e o ecletismo. 

É o que se pode entender quando é focalizado o tema da “luta entre as Escolas Penais”. 

Assim, segundo NORONHA, de um lado, negar o extraordinário valor da Escola Clássica 

seria vã arremetida de “sectarismo cego”; de outro lado, os erros apontados na orientação 

positivista não poderiam encobrir os inegáveis méritos da escola, as suas altas contribuições 

na luta contra a criminalidade e na elaboração de institutos jurídicos penais.(1990, p.32-39) 

Em síntese, para o autor: “A verdade é que qualquer uma delas, por si só não pode satisfazer 

aos imperativos sociais, diante do fenômeno do crime. A ortodoxia é inconciliável com o 

conteúdo e a finalidade do direito penal.” (NORONHA, 1990, p. 43) (grifo acrescido) 

De fato, em quarto lugar, é a partir da conciliação e do ecletismo que o narrador apresenta o 

próprio sentido da narrativa histórica: a legitimação pura e simples do direito normativo. Bem 

o confirma NORONHA: 

“O que sobretudo interessa ao indivíduo e à sociedade é o direito  normativo, e este não se 

pode rigorosamente encerrar nos limites impostos pôr qualquer escola, mas há de recolher de 

todas elas tudo quanto de útil e real oferecem, sem se deixar empolgar por concepções ditadas 

por sectarismo estéril. Os exageros metafísicos da Escola Clássica, os excessos naturalistas da 

Positiva e as demasias técnico-jurídicas não podem passar para o terreno legal, que é onde o 
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direito se exterioriza e adquire sua força  para  atender  às  exigências individuais  e sociais”. 

(1990, p. 43) 

Assim as possíveis discussões quanto ao conteúdo são lembradas numa crítica abstrata a um 

Direito autoritário, mas sem que o autor defina qual é o conteúdo específico desse Direito 

autoritário no caso brasileiro; no mesmo passo ele dilui a própria crítica na defesa do Direito 

posto. Enfim,  o que vale é a força da retórica vazia de conteúdo e o apelo legalista: 

 “Muito mais que para as discussões e contendas filosóficas, que não devem transpor o pórtico 

da lei, necessita o legislador atentar para o problema político, aparando as arremetidas do 

direito penal autoritário, que asfixia o indivíduo em proveito dos poderosos do momento, 

postergando direitos que são vitais e inerentes à própria condição humana.”( NORONHA, 

1990,  p 43) 

Em resumo, o modelo de história adotado é o indicado por COEHN (1984) como Progresso 

Acidentado. Da mesma forma, é evidente o papel legitimador, destacado por HESPANHA, 

desta narrativa. Porém a sua versão brasileira é construída de forma diferenciada, mediante o 

realce de algumas características, tais como a oposição civilização-barbárie como força 

motriz, ainda que não exclusiva, da História e a ênfase na conciliação das idéias, a qual, ao 

negar o caráter temporalmente datado dessas concepções, permite a exaltação do direito 

normativo. Tais características permitirão, como se verá a seguir, que se construa uma versão 

do modelo de Transferência Benigna para explicar a implementação de concepções de 

controle social buscadas nos países centrais. 

De fato, a opção por esse modelo já ocorre, inicialmente, quando o narrador substitui a 

paisagem local pela dos países centrais e procura fazer da sua História a História universal, 

reproduzindo uma narrativa que substitui a realidade para, ao mesmo tempo, ocultá-la e 

constituí-la. Por sua vez, o Direito Penal (copiado do estrangeiro) aparece como arma e 

representante da civilização (superior), sempre em luta contra a continua ameaça da barbárie. 

Entretanto, até aqui, a narrativa fala em nome da história da humanidade: falta-lhe trazer o 

leitor ao seu contexto, à realidade nacional, confirmando e revelando alguns de seus 

argumentos, nos quais se pode indicar porque tais características são realçadas. Esse papel é 

cumprido pela apresentação da “História do Direito Penal Brasileiro”. 

5 Da História à História nacional do direito penal: alguns temas recorrentes 

Se na apresentação das Escolas e do Direito Penal adota-se uma classificação de conteúdo, o 

confronto com a realidade nacional, porém, é operada mediante uma divisão histórico-

política. Não obstante, os textos não apresentam uma  história das idéias penais em terras 

nacionais, com o confronto entre as “escolas penais”, mas breves referências às legislações 

nacionais e um sucinto cortejo de autoridades isoladas, para que se possa, a seguir, adentrar 

nos conteúdos “propriamente jurídicos”. Desenvolve-se a temática das idéias a partir das 

legislações nacionais, as “características das legislações”, justificando-se aquela divisão pela 

correspondência entre uma nova legislação e um novo período histórico nacional. Neste 

sentido, uma nova temática, além daquelas três assinaladas (humanitarismo, progresso 

científico e oposição civilização-barbárie), surge no conjunto da narrativa: a história do direito 

é a história nacional. As mudanças nas legislações correspondem às novas fases da 

organização política. Quanto a estas, porém, nada é dito: elas acontecem, simplesmente; se 
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sucedem as fases independentemente de qualquer justificativa das causas mais gerais dessas 

transformações na sociedade brasileira. 

Dessa forma, o discurso nacional é construído sobre um vazio explicativo, que, no entanto, 

pode se preenchido pela representação da finalidade do Direito Penal (a luta contra à barbárie 

e os bárbaros) e de sua representação enquanto símbolo da civilização, bem como pela 

comemoração de cada novo código nacional que “honra a nossa cultura jurídica”. 

Em seu conjunto predomina nessa narrativa a negação da contradição entre histórias diversas 

e a ocultação de fatos. Isso permite a tais manuais negarem as contradições insuperáveis no 

plano de uma narrativa tradicional central, presente no modelo de Progresso Acidentado, ou 

seja, o caráter violento da implantação dos sistemas penais em sociedades como a brasileira, 

seus vínculos genocidas e sua operacionalidade racista, sua utilização abertamente política, 

com a criminalização da questão social e a fragilidade da retórica liberal. 

Pode-se inferir parcialmente a presença de tais características mediante a exposição dos temas 

recorrentes nos textos. Entre eles escolheram-se alguns como exemplos: a inexistência de 

Direito indígena, o anti-liberalismo das ordenações; a característica liberal do Código de 

1830, as falhas do código de 1891 e o ecletismo do código de 1940. 

Cabe ressalvar que, apesar das possíveis diferenças significativas entre as narrativas dos 

diversos autores, sobretudo quanto à forma mais ou menos sintética ou comemorativa de se 

apresentar a sua História do Direito Penal Brasileiro, esses temas cumprem, de forma 

diferenciada, aquela  função mediadora no conjunto da narrativa entre o discurso genérico das 

Escolas e do Direito Penal e o contexto histórico no qual está inserido o leitor.  

5.1 A inexistência de Direito Indígena. 

Variam os textos desde a omissão pura e simples do tema, passando o narrador diretamente ao 

cotejo da legislação, até a afirmação da barbárie das práticas punitivas e das populações 

indígenas existentes no momento da chegada dos portugueses ao país.[4] No entanto, as 

afirmações convergem em duplo sentido: de um lado, a reafirmação da superioridade da 

matriz jurídica européia, e de outro, a naturalização da “Conquista”, ou seja, da forma 

violenta de implantação do Estado colonial português, que é substituída pela imagem do 

“Descobrimento”, comemorando-se a chegada da civilização ao “novo mundo”.  

Nesse sentido, por exemplo, NORONHA argumenta que a inferioridade das práticas jurídicas 

indígenas é que são a causa da sobrevivência do direito português, descartando o seu estudo 

no âmbito da Dogmática Penal: 

“É intuitivo que as práticas punitivas dos homens que aqui  habitavam em nada podiam influir 

sobre a legislação que nos regeria, após o descobrimento. Destituídos, pois, de interesse 

jurídico, os costumes penais dos nativos, limitar-nos-emos a apontar um ou alguns, mesmo 

porque seu estudo melhor se situa em outro setor. [...] É claro que esse Direito 

consuetudinário nenhuma influência teria no descobridor que para aqui veio, trazendo suas 

leis. Foram elas os nossos primeiros Códigos. (1990, p. 54) 

Evidentemente que o autor não leva em conta a comparação de conteúdo entre práticas 

punitivas, antes parte da superioridade da normatividade emanada do Estado. Ele representa, 

nesse plano, a ideologia jurídica que faz a equivalência entre Direito, Estado e Lei. (LYRA, 
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1995, p. 25- 48) Isso implica em substituir a forma pelo conteúdo, para não problematizar, no 

seio do discurso jurídico, que deve ser justificador das práticas punitivas presentes na 

sociedade contemporânea. De outra parte, o fato de se considerar as práticas indígenas como 

existentes apenas no passado e prontamente rotulá-las de inferiores, permite que não se 

questione a sua sobrevivência atual. Do mesmo modo, o argumento de que a permanência de 

determinada forma de controle social é devida ao seu caráter intrinsecamente superior 

esconde as práticas punitivas, os métodos, a violência utilizadas que viriam a garantir a 

supremacia do Direito dos conquistadores.[5] 

Entretanto, a pergunta que esta narrativa não pode responder é: Em quê o direito do 

conquistador era mais evoluído, se o retrato que dele se faz, por necessidade de se repetir a 

crítica iluminista ao caráter inquisitorial do direito pré-clássico, era mais evoluído do que as 

práticas indígenas, ainda que consideradas a partir dos esteriótipos fornecidos por uma 

literatura pouco confiável ? De fato, esta questão não pode ser considerada porque o discurso 

evolucionista presente nessa narrativa visa encobrir a dimensão do poder existente na 

implementação de modelos de controle social. 

O mesmo argumento pode ser utilizado para a descrição do autor das primeiras codificações 

jurídicas supostamente implementadas no Brasil, como esclarece NORONHA: 

“[...] na época em que o Brasil foi descoberto, vigoravam as Ordenações Afonsinas, logo 

substituídas pelas Manuelinas (1512), que, não obstante o prestígio que tiveram, eram 

revogadas em 14 de fevereiro de 1569 pelo Código de D. Sebastião. [...] Foram, porém, as 

Filipinas nosso primeiro estatuto, pois os anteriores muito pouca aplicação aqui poderiam ter, 

devido às condições próprias da terra que ia surgindo para o mundo. Tudo estava por fazer e 

organizar.“(1990, p. 53) 

Neste caso, a contradição está no fato de se afirmar a inexistência de meios para a 

implementação da programação presente nas Ordenações e, ao mesmo tempo, supô-la 

vitoriosa por seu caráter mais evoluído. Se as Ordenações Filipinas foram aplicadas só 

tardiamente, qual foi o Direito que vigorou durante o período anterior? Ora, no confronto 

entre a idealização normativa e a eficácia real dessas codificações encontra-se a descoberto 

um conjunto de práticas violentas que desmentem o caráter mais evoluído, mesmo do ponto 

de vista da retórica da evolução como produto do humanitarismo e do progresso, da 

civilização que estava sendo imposta. 

Por fim, cabe considerar que, no exemplo extraído de NORONHA supra-citado, a expressão 

“é intuitivo” remete à naturalização da Conquista e denuncia a existência de um “senso 

comum” compartilhado pelo leitor e o narrador, não apenas quanto à superioridade do Direito 

positivado, mas sobretudo quanto à suposta inferioridade indígena. 

5.2 O anti-liberalismo das Ordenações e o liberalismo no Código de 1830 

Há uma suposta adesão do narrador ao liberalismo quando ele trata das Ordenações, negando-

lhe o caráter liberal ou afirmando o caráter liberal do Código de 1830. Mas, afinal, que 

liberalismo ecoa dessa narrativa ? 

No primeiro caso, NORONHA afirma, por exemplo, que: 

5720

file:///C:/Users/user/Desktop/COMPEDI/A%20HistÃ³ria%20do%20Sistema%20Penal%20nos%20Manuais%20de%20Direito%20Penal%20CONPEDI.doc%23_ftn5


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

“Refletiam as Ordenações Filipinas o Direito Penal daqueles tempos . O fim era imprimir o 

temor pelo castigo.(...) Quanto ao crime era confundido com o pecado e com a mera ofensa à 

moral. (...) Em suma: tudo quanto, mais tarde, Beccaria verberou ostentava-se 

inconfundivelmente no Livro V [das Ordenações Filipinas], ( 1990, p. 54 e 55) 

No entanto, tal adesão ao liberalismo é passível de uma concessão essencial, pois o 

humanitarismo que brota da defesa aparente da Escola Clássica não é o único critério para 

avaliação do sistema normativo. Há, ainda, a comparação com o estágio das legislações das 

nações civilizadas (“adiantadas”). 

“Mas tenha-se em vista que ele [o Livro V das Ordenações Filipinas] não era uma lei de 

exceção, pois as atrocidades, as confusões, as arbitrariedades, as deficiências, as 

desigualdades etc. eram também de leis coevas.” (NORONHA 1990, p. 54 e 55) 

Tal critério (de evolução face ao Direito alienígena) reaparece na denúncia das deficiências do 

Código de 1890, que apresenta, outra vez, o limite da posição crítica adotada diante dos 

modelos legislativos estrangeiros. Trata-se, como se verá a seguir, de apresentar não somente 

a adesão a critério de julgamento abstrato, mas sobretudo um critério prático e teórico de 

aceitação da importação de modelos. 

Portanto, a premissa básica dessa narrativa é alcançar o estágio das “nações civilizadas” e não 

a crítica supostamente humanista, porque aquela, mais do que esta, é capaz de ser 

racionalizadora da desumanidade enquanto se propõe crítica às legislações existentes. 

A partir do Código de 1830 inicia-se na narrativa a primeira das comemorações dos 

monumentos legislativos nacionais, embora também seja possível encontrar esse tipo de 

defesa na consideração das Ordenações. Dois argumentos básicos são levantados nesta 

narrativa comemorativa: o caráter liberal e os aspectos jurídicos da legislação. 

 Neste segundo caso, trata-se de destacar a presença deste ou daquele instituto jurídico, ou a 

melhor ou pior redação da lei, como no caso do Código de 1890. As subseqüentes legislações 

completam-se e assinalam os avanços da Ciência Jurídica. Mediante o comentário abstrato da 

lei antiga, que deve se aproximar da legislação contemporânea, o autor apresenta ao leitor 

qual o critério de valoração do Direito, o próprio Direito posto. A análise abstrata permite a 

sua descontextualização, pois a narrativa não apresenta relação entre o momento normativo e 

a realidade de sua aplicação. Tal análise também é parcial: trata-se de comentar apenas uma 

das legislações da época, negando-se até mesmo uma confrontação com o resto do sistema 

normativo. Trata-se da apologia não de qualquer Direito, mas do Código, representante 

máximo da harmonia abstrata entre as normas. Bem pondera NORONHA (1990, p.55):[6] 

“O Código honrava a cultura jurídica nacional. De índole liberal, a que, aliás, não podia fugir, 

em face do liberalismo da Constituição de 1824, inspirava-se na doutrina utilitária de 

Bentham. Influenciavam-no igualmente o Código francês de 1810 e o Napolitano de1819.” 

Entre o liberalismo do Código de 1830 e o movimento iluminista estabelece-se uma suposta 

relação de comunhão. Novamente o autor propõe a inserção de sua narrativa na história 

mundial, ou seja, se os povos civilizados eram liberais, “nós” também participávamos do 

mundo civilizado. A fórmula da modernização é a cópia adequada da cultura européia. 

(MIRABETE, 1989, p. 45.) Entretanto, neste caso é gritante a contradição entre histórias 

diversas. E a estratégia de cópia da narrativa central mostra sua fragilidade, pois se Código de 
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1830 foi o único de iniciativa do parlamento “liberal”, tratava-se de parlamento numa 

sociedade escravagista, parlamento dos proprietários de engenho, e de um código que sofre 

modificações para atender às necessidades de sua elite. Portanto, onde está a coerência entre 

Constituição liberal, Código Criminal também liberal e práticas escravistas, bem distantes da 

retórica do liberalismo penal? 

Diante dessa fragilidade, a narrativa necessita fazer concessões ao fato e ao contexto, mas a 

sua forma, cada vez mais sintética (como nas sucessivas versões de um mesmo “fato” dadas 

por NORONHA, baseado em GARCIA, ou pela de MIRABETE referindo-se àquele 

primeiro), permite ao autor e ao texto sustentarem a sua verdade. À primeira vista, a economia 

no texto equivale à aparente subtração da contradição da narrativa, porém outro fato emerge 

nessa defesa do liberalismo a qualquer custo. Nesse sentido, observe-se a seqüência dos três 

exemplos referidos. Primeiro, GARCIA : 

“Pode-se dizer que uma única matéria deu margem a dissídio no Parlamento: foi a questão da 

pena de morte, que se achava em universal evidência.(...) Nas porfias parlamentares o grupo 

conservador propugnava-lhe a admissão no Código; outro grupo, dos liberais, se opunha. 

Venceram os conservadores por pequena maioria. O seu argumento principal era a 

criminalidade do elemento servil, muito difundida. Entendiam que, sem a aludida pena, não 

se manteria a ordem entre os escravos, os quais, pelo seu teor de existência, seriam 

indiferentes a outros castigos. (1959, p.121) (grifo acrescido) 

Segundo, NORONHA, que repete as palavras do autor supracitado: 

 “[O código de 1830] Espelhara-se também na lei da desigualdade no tratamento iníquo do 

escravo. Cominava as penas de galés e de morte. Esta, por sinal, provocou acalorados debates, 

quando foi da discussão do Projeto, dividindo-se liberais e conservadores, prevalecendo por 

pequena maioria a opinião destes, cujo argumento principal era a necessidade da pena 

capital para o elemento servil, em face de seu nível inferior de vida, pelo que inócuas lhe 

seriam as outras penas.”(1991) (grifo acrescido) 

Terceiro, MIRABETTE, que resume este segundo autor: “A pena de morte, a ser executada 

pela forca, só foi aceita após acalorados debates no Congresso e visava coibir a prática de 

crimes pelos escravos” (MIRABETE, 1989, p.45 e 46) (grifo acrescido) 

Liberalismo de concessões ou racismo? Nos três autores, a narrativa não escapa da adesão não 

ao ecos do liberalismo alardeado, mas à Conquista. Aos escravos justificava-se a pena de 

morte no passado; no presente o narrador retoma os argumentos dos conservadores: “a 

criminalidade entre o elemento servil muito difundida”; “pelo seu teor de existência 

indiferentes a outros castigos”; “a necessidade da pena para o elemento servil, pelo seu 

inferior nível de vida, pois inócuas lhes seriam as outras”; “visava coibir a prática de crimes 

pelos escravos”, Nenhuma palavra a mais é acrescentada. A própria voz dos liberais, que se 

opuseram aos castigos cruéis, se cala no passado. E o liberal do presente deixa entrever ao 

leitor qual o limite do liberalismo, desse liberalismo de escravocratas: a cidadania para as 

elites e a repressão para os “bárbaros”. Tal nominação é um fato novo, porque agora o leitor 

pode inconscientemente retornar à finalidade do Direito Penal e compreender contra quem 

deve ser exercida a violência. 

5.3 As falhas do Código de 1890 e o ecletismo do Código de 1940 
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Os dois códigos em geral são apresentados em conjunto nos manuais de Direito. Primeiro 

destaca-se a crítica às falhas técnicas do diploma de 1890. Assim, por exemplo, censura 

FRAGOSO: 

“Elaborado às pressas, antes do advento da primeira Constituição Federal republicana, sem 

considerar os notáveis avanços doutrinários que então já se faziam sentir, em 

conseqüência  do movimento positivista, bem como o exemplo de códigos estrangeiros mais 

recentes, especialmente o Código Zanardelli, o CP de 1890 apresentava graves defeitos de 

técnica, aparecendo atrasado em relação à ciência de seu tempo. Foi, por isso mesmo, objeto 

de críticas demolidoras, que muito contribuíram para abalar o seu prestígio e dificultar sua 

aplicação.”(FRAGOSO, 1985, p. 62) 

A seguir elogia-se o Código de 1940 em seu ecletismo doutrinário. Assim escreve 

MIRABETTE: 

“[O Código de 1940] é uma legislação eclética, em que se aceitam os postulados das escolas 

Clássica e Positiva aproveitando-se, regra geral, o que de melhor havia nas 

legislações  modernas de orientação liberal, em especial nos códigos italiano e suíço.” (1989, 

p. 46) 

Dessa forma, o elogio ao ecletismo no Código de 1940 e a condenação dos defeitos da técnica 

do Código de 1890 permitem ao autor, no transcorrer da análise, adotar um posição 

aparentemente crítica diante do direito posto. O texto, ao referir-se ao Código de 1890, parece 

quebrar o esquema da  adaptação do monumento jurídico às fases da história nacional e, 

portanto, essa linha de continuidade. Dito de outra forma : como  justificar a reforma do 

Código de 1890 se a continuidade é a tônica da narrativa ? 

De fato é essa crítica, aparentemente defensora de uma mentalidade reformista, que acaba 

ensaiando uma pequena farsa de adaptação, sem se constituir, realmente, em uma posição 

crítica diante do passado. 

O primeiro ato dessa farsa está dividido em duas partes. Na primeira é necessário comemorar 

o momento genético, fundador do Direito e da nação, a independência e o Código de 1830 em 

sua dupla vitória contra a barbárie e as forças externas. Na segunda parte, a reforma do 

Código de 1890, e o monumento da vitória republicana representante da refundação da nação, 

necessitam ser justificadas. Essa justificativa aparentemente macularia o monumento 

nacional. Porém, ao se referirem aos “defeitos de técnica legislativa”, os autores conseguem, a 

um só tempo, preservar o monumento e deixar imaculada novamente a história da nação e dos 

juristas, na medida em que a sua reforma era uma questão técnica, que em nada se refere à 

história da nação. 

No segundo ato, a vitória do ecletismo no Código de 1940 resume uma das faces da história 

dos juristas: o debate entre as escolas penais em terras nacionais. Aqui a farsa é outra. A 

repetição da história central não consegue encontrar no caso brasileiro o debate entre as idéias 

presentes na Luta entre as Escolas Clássicas e Positiva e insiste na exaltação do Código de 

1940.  Porém, onde estava o duelo entre gigantes em solo nacional? Por que suprimir nossos 

“liberais” e “positivistas” dessa narrativa? Provavelmente porque aqui o debate entre as idéias 

era outro. 
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6 Conclusão: A funcionalidade do discurso jurídico 

dominante sobre a História do sistema penal 

Se a “função justificadora” dessa narrativa, enquanto “continuação da dogmática por outros 

meios”, não foi devidamente explicitada quanto à justificação dos institutos jurídicos, é 

porque, na parte introdutória, ela se manifesta de forma mediata quanto a estes, mas de forma 

imediata, explícita, como justificadora quanto a todo o ordenamento jurídico. Diante da crise 

da história jurídica, com a perda de sua “função crítica”, a narrativa assume um papel 

aparentemente secundária, mas, ao se situar na fase introdutória,  enquanto conhecimento 

necessário e anterior ao conhecimento do direito positivo, representa sobretudo o aprendizado 

de um atitude, qual seja, de sacralização do Direito posto. 

Se as tipologias de COHEN (1984;1988), as de Progresso Acidentado e Transferência 

Benigna, possibilitaram identificar o modelo de história adotado nos manuais de direito penal, 

elas, no entanto, não são suficientes. A adaptação de um modelo baseado na crença na vitória 

do humanitarismo e da ciência não pôde ser feita sem a supressão, o esquecimento de vários 

aspectos destes modelos. O modelo da Transferência Benigna, formulado por COHEN 

(1984), guarda em si uma contradição básica : a impossibilidade de sincronizar no contexto do 

narrador periférico, o fato e a explicação. Trata-se, antes de tudo, de fundar a história pela 

cópia. O resultado apresenta-se, então, com dupla fragilidade: a do modelo adotado e a da 

adaptação desse modelo. 

O que passa a predominar, pois, é a negação da contradição entre histórias diversas que 

permitem a negação de contradições insuperáveis no plano de uma narrativa tradicional de 

progresso acidentado: o caráter violento da implantação dos sistemas penais em sociedades 

como a brasileira, seus vínculos genocidas, sua racionalidade racista, sua utilização 

abertamente política com a criminalização da questão social, a fragilidade da retórica liberal. 

 Nesse sentido parece válida a afirmação de NEDER e CERQUEIRA, segundo a qual a 

tradição, na história do Brasil, de se ocultar a violência é uma percepção falsificada da 

realidade concreta, que corresponde a um mito que informa interesses específicos de práticas 

sociais de determinadas classes sociais. (1987, p.15) 

No entanto, a sua função não é meramente de ocultar o real, mas de apresentar uma 

racionalização dessa realidade ocultada. Trata-se, portanto, de justificar a realidade e cumprir 

uma função positiva ao transmitir ao leitor um conjunto de valores sobre a história, que 

aparentemente o narrador pretendia negar de forma explícita. Esse conjunto de valores não se 

refere apenas ao passado, mas também ao presente, como se disse. Se o modelo de história 

adotado é o indicado por COHEN (1988) como Progresso Acidentado, a sua versão brasileira 

é construída de forma diferenciada, mediante o realce de algumas características: a oposição 

civilização versus barbárie como força motriz, ainda que não exclusiva da história, e sua 

defesa no presente (a dupla justificação da luta contra a barbárie); a ênfase na conciliação das 

idéias que, negando o seu caráter temporalmente datado e defendendo um pragmatismo 

metodológico, permite a exaltação do direito normativo e a continuidade de uma mentalidade 

subserviente e eurocêntrica (BERTÚLIO, 1989). 

De outra parte, ainda que não tenha sido efetuada uma “arqueologia das citações” ou, como se 

disse, uma “história dos manuais” que permitiria identificar as fontes de tal narrativa e o 

momento em que, pela cópia, a citação se transforma em discurso próprio do narrador e em 
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verdade inquestionável, é possível inferir-se que o discurso jurídico dominante sobre a 

história tem como articulação principal o modelo de história positivista formulada por 

COMTE e adotado pela historiografia oficial brasileira. (FREITAS , 1978, p. 10) 

Em resumo, se a adoção de um modelo de história linear representa per se um modelo que 

impede o próprio conhecimento histórico dos acontecimentos, na medida em que trata de 

naturalizá-los, a sua versão brasileira necessita, em muitos casos, suprimí-los da narrativa. 
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[1] Tal deslegitimação é percebida em razão da gravidade dos resultados práticos da 

violentíssima operacionalidade  dos sistemas penais, sendo a morte e a dor sem sentido os 

resultados concretos de sua atuação. Assim, como assevera o autor: “A deslegitimação dos 

sistemas penais e o desprestígio dos discursos jurídico-penais (nos países periféricos) não se 

produziram abruptamente no marco teórico dos países centrais, mas resultaram de um longo 

processo de revelação de dados reais, acompanhado de um paralelo empobrecimento 

filosófico do discurso jurídico-penal que permitiu a sobrevivência quase intacta neste 

discurso, de concepções do homem ou de antropologias filosóficas há muitas décadas 

desaparecidas das correntes centrais do pensamento”. (ZAFFARONI, 1991, p.45) 

[2] WOLKMER destaca, nesse sentido, a existência de quatro outros “eventos 

epistemológicos”, além do pensamento latino-americano libertador, que abalaram o modelo 

de História tradicional do Direito na América Latina. (1994-1995) Veja-se, sobre as novas 

perspectivas da História nos países centrais, BURKE (1993, p. 07-25). 

[3] Tal forma de organização do texto não está presente em GARCIA (1959) e tem sua autoria 

atribuída por MIRABETE ( 1989, p.37) a NORONHA: “Várias foram as fases de evolução da 

vingança penal, etapas essas que não se sucederam sistematicamente , com épocas de 

transição e adoção de princípios diversos, normalmente envolvidos em sentido religioso. Para 

facilitar a exposição, pode-se aceitar a divisão estabelecida por Noronha, que distingue as fase 

de vingança privada, vingança divina e vingança pública .” Ainda que não esteja ausente do 

texto de GARCIA (1959), está no de SODRÉ (1934). Corresponde provavelmente, a uma 

forma sintética de apresentação do discurso que se difunde posteriormente. 

[4] COSTA JUNIOR, dentre os livros analisados, destaca-se pelo volume geral da obra, que 

escapa em muito às características de manual. Serve, como se disse, de exemplo da 

possibilidade de sincronização de formas e significados pelo discurso contemporâneo. No 
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texto retoma os relatos dos cronistas, como Gandavo, e personalidades históricas, como 

Anchieta; utiliza-se da figura do exemplo, forma comum nos textos mais antigos, para 

construir um “retrato” dos indígenas, marcado pela ambigüidade típica do discurso 

nacionalista brasileiro, reproduzindo uma visão do indígena que passa da imbecilidade à 

selvageria instintiva, da afirmação de seu caráter pacato até a sugestão de uma criminalidade 

latente. Deste modo, por exemplo, afirma que:  “A vingança do selvagem se exerce até contra 

animais, plantas e quaisquer coisas inanimadas. Estado de incultura do nosso selvagem, não 

seriam razões humanitárias, desconformes à sua sensibilidade que o fariam deter.[...]” Por fim 

utiliza-se do evolucionismo racista para concluir que: “No Brasil, a incultura do povo nativo, 

a falta de governantes e de Justiça organizada o mantiveram nos primeiros degraus de matéria 

repressiva. As idéias fundamentais pelas quais se regia o indígena a esse respeito são 

facilmente perceptíveis, porque coincidentes com as do seu estádio de civilização.” (COSTA 

JUNIOR, 1991, p.194 e 195) 

[5] MIRABETE defende posição idêntica à de NORONHA, ainda que de forma mais 

sintética: “Quando se processou a colonização do Brasil, embora as tribos aqui existentes 

apresentassem diferentes estágios de evolução, as idéias de Direito Penal que podem ser 

atribuídas aos indígenas estavam ligadas ao direito costumeiro , encontrando-se nele a 

vingança privada, a vingança coletiva e o talião. Entretanto, [...] dado o seu primarismo, as 

práticas punitivas das tribos selvagens que habitavam o nosso país em nenhum momento 

influíram na nossa legislação.”(1989, p. 45)  

[6] No mesmo sentido GARCIA afirma que: “Na época, as idéias encontravam-se no seu 

fastígio. A propaganda individualista, desenvolvida quase simultaneamente na França e nos 

Estados Unidos, estavaem efervescência. Era natural que, nos princípios em foco, se 

informasse a Carta fundamental. E, com efeito, revelou-se das mais adiantadas. O seu artigo 

179 reuniu, de forma completa, a enumeração dos direitos e das garantias individuais. Pelo 

que esse preceito consignou, se podia entrever a orientação do Código Criminal por vir.” 

(1959, p.119) 
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 A VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA IDOSOS NA BAHIA ENTRE 2007 E 

2011 

INTRAFAMILIAL VIOLENCE AGAINST ELDERLY IN THE BAHIA BETWEEN 2007 AND 2011 

 

Sheila Marta Carregosa Rocha(PG-ESTÁCIO/FIB)1 

 

Resumo: O crescimento da população idosa no Brasil e a mudança de valores influenciam no 

aumento da violência intrafamiliar contra os idosos na contemporaneidade. Este artigo se propõe a 

refletir sobre essa violência e identificar a participação das instituições como o Estado, a Sociedade 

e a Família para minimizar essa questão. Para isto, utilizou-se como metodologia a abordagem 

quantitativa dos dados fornecidos pela Delegacia Especializada de Atendimento à Pessoa Idosa de 

Salvador/Bahia entre 2007 e 2011, e como método, utilizou-se a abordagem qualitativa com 

fundamento teórico em Minayo(2009) e revisão de literatura numa perspectiva interdisciplinar, o 

direito dialogando com a sociologia, bem como se realizou uma revisão legislativa. O estudo de 

natureza exploratória teve como escopo discutir a temática recorrente como uma 

problemática social.    

Palavras-chave:Violência; Idosos; Direito; Sociologia. 

 

Abstract: The growth of the elderly population in Brazil and the change in values impact 

the increase of intrafamilial violence against the elderly in contemporary times. The purpose 

of this article is to deliberateabout this violence and identify how the involvement of 

institutions like the State, Society and Family can minimize this issue. Thus, the 

methodology used encompassesa quantitative approach on the data provided by the 

Specialized Police Service for the Elderly in Salvador-Bahia between 2007 and 2011; and 

for the method, a qualitative approach, theoretically-based on Minayo (2009), and literature 

reviews from an interdisciplinary perspective, in which Law and sociology dialogue; and a 

legislative review. The study, exploratory in nature, aims to argue such a recurring theme as 

a social problem. 
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Keywords: Violence; Elderly; Law; Sociology. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A violência é um tema transversal que perpassa por diversas áreas do 

conhecimento, e.g., psicologia, sociologia, filosofia, antropologia, economia, direito, dentre 

outras. Este artigo traz essa pluralidade de conceitos, a fim de justificar a complexidade da 

temática e discutir sobre a questão.  

Como “espinha dorsal” para direcionar este estudo - a ciência jurídica. A escolha 

foi a área da criminologia, que se ocupa do estudo do fenômeno da violência, de suas causas, da 

vítima, do controle social do ato criminoso, da personalidade do criminoso e dos mecanismos 

estatais para ressocializá-lo. 

A escolha da temática é pautada  em dados estatisticos coletados no Instituo Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IGBE), que revelam a crescente incidência da violência contra a pessoa idosa 

nas familias e a necessidade de aprofundar a investigação sobre suas causas, perfil, consequências, 

na perpectiva de gênero,  e analisar as intervenções das instituições – Estado, Sociedade, Família e 

Indivíduo.  

Os dados do IBGE de 2009 apontam o real crescimento da população idosa no 

Brasil, atingindo os índices de 11,3%, distribuída na categoria de gênero masculino, com 

percentual de 44,2% e feminino com 55,8%, totalizando 14.081.480 milhões de pessoas 

idosas. A pesquisa ainda revela outra categoria importante para compreensão da 

problemática que é a econômica, demonstrando o percentual de 64,1% dos idosos como 

pessoas de referência dessas famílias. Isto significa que os idosos são mantenedores ou 

contribuintes com suas aposentadorias e/ou pensões de suas famílias. Essa inserção gera 

algumas conseqüências, e o recorte deste artigo é a violência praticada no âmbito familiar 

contra a pessoa idosa. 

Os dados da DEATI2 revelam que há uma significativa diferença entre os gêneros 

que sofrem a violência, sendo detectado um índice maior em relação à mulher idosa, bem 

como ao seu agressor, mostrando também outra diferença de gênero, sendo praticada a 

violência pelo filho ou neto. 

                                                           
2
 Delegacia de Atendimento à Pessoa Idosa em Salvador. 
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Para compreender o fenômeno da violência, parte-se do seu significado, segundo a 

OMS3, para seguir com uma revisão de literatura em algumas áreas do conhecimento, a 

exemplo da sociologia com Pierre Bourdieu, discutindo o poder simbólico; da Filosofia mais 

tradicional com a Hannah Arendt, como sendo o fenômeno da violência contestado diante da 

condição humana e a mais contemporânea com a Marilena Chauí; além de pesquisadores 

mais focalizados como a Maria Cecília Minayo que traz a violência contra idosos e Isabel 

Dias que trata da violência intrafamiliar. 

Analisa também os tipos de violência praticada contra as pessoas idosas, como a 

violência moral, física, psicológica, religiosa, econômica e social. Analisando os conceitos, 

bem como a sua incidência na família, com causas e conseqüências.  

 A finalidade deste artigo é contribuir na elaboração de projetos que desenvolvam 

programas voltados às famílias, como um instrumento de sensibilização quanto à 

necessidade de minimizar tal prática.    

O artigo está estruturado da seguinte forma: a primeira parte é de natureza 

conceitual, tanto no que diz respeito ao idoso quanto à violência; em um segundo momento, 

demonstração dos dados colhidos na DEATI; seguida de análise desses dados; após a 

identificação dos papéis do Estado, da Sociedade, da Família e do indivíduo, e as 

considerações finais da pesquisa realizada, que não têm a pretensão de esgotar o assunto 

neste trabalho. 

 

1. CONCEITOS DE IDOSO E VIOLÊNCIA 

 

Na seara lingüística, conceituar é delimitar o campo de atuação do conteúdo da 

mensagem entre emissor e receptor, pois o significante pode ter vários significados, e para 

estreitar a compreensão da comunicação é importante essa delimitação, para que possamos 

analisá-la. 

Assim, no subcampo etimológico, a construção idoso vem de idade, de origem do 

Latim “aetas”, “idade, era, época” + sufixo –oso, cujo significado é quem está com idade 

avançada. 

A Organização Mundial de Saúde adota o critério cronológico para definir o idoso. 

Nos países desenvolvidos são aqueles que têm idade igual ou maior que 65(sessenta e cinco) 

                                                           
3
 Organização Mundial da Saúde violência é uma questão de saúde pública. 
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anos e nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, e.g., o Brasil, são aqueles que 

têm idade igual ou maior que 60(sessenta) anos. Critério este que influenciou a Lei n°. 

10.741/03(Estatuto do Idoso), em seu artigo 1º. Mesmo assim, nas diversas legislações 

brasileiras esse critério é alterado, afastando a regra geral. 

Como cidadão político, o conceito de idoso está ligado à concepção de poder, 

vejamos na literatura que: 

 “A velhice é uma instituição política. Nesta sociedade 
significa perda de poder. É uma convenção social instituída por um 
sistema que revoga os direitos do indivíduo após certo número de 
anos. O cidadão é velho não apenas porque seu organismo está em 
processo de declínio biológico, mas sobretudo porque assim é 
decretado. Portanto, é também um fenômeno cultural”. (CALDAS, 
2004, 52) 

 

E como a idéia de poder está intrinsecamente ligada à cultura, desde a década de 70 

do século XX, que Beauvoir afirmava que “essa sociedade não é apenas culpada, mas 

criminosa. Abrigada por trás do mito da expansão e da abundância, trata os velhos como 

párias” (BEAUVOIR, 1990, 8).  Como forma de indignação ao fato da violência contra o 

idoso que o tratamos nesta pesquisa. 

A violência, muitas vezes, é tratada como causa externa de um conflito, mas para 

distinguir esses conceitos (MINAYO,2004) afirma que  

“Essas duas expressões (violência e causas externas) não se equivalem. A 
violência é uma noção referente aos processos e às relações sociais 
interpessoais, de grupos, de classes, de gênero, ou objetivadas em 
instituições,quando empregam diferentes formas, métodos e meios de 
aniquilamento de outrem ou de sua coação direta ou indireta,causando-lhes 
danos físicos, mentais e morais, sendo o termo “mau trato” sinônimo de 
“abuso”. 

 

Datam os primeiros casos de violência doméstica contra idosos (PASINATO, 

MACHADO, CAMARANO, 2004,2) 

 
“ de meados da década de 1970, com a publicação do artigo “Granny 
battered” (espancamento de avós) em 1975 (Baker, 1975, Burston, 1977 
apud Krug et alii, 2002). Outro   momento importante para o estudo dos 
maus-tratos foi a criação de uma revista dedicada exclusivamente ao tema 
em 1989 – Journal of Elder Abuse & Neglect (Barnett et alii, 1997). De 
acordo com Machado e Queiroz (2002), o interesse da área de saúde pela 
violência cresceu devido a dois fatores: a conscientização crescente dos 
valores da vida e dos direitos de cidadania e as mudanças no perfil de 
morbimortalidade”. 
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O marco temporal para tratar a violência como um caso de saúde pública foi a partir 

de 1996 (PASINATO, MACHADO, CAMARANO, 2004,2) que “a questão da violência foi 

reconhecida mundialmente como um importante e crescente problema de saúde pública em 

todo o mundo pela 49ª. Assembléia Mundial de Saúde (resolução WHA 49.25)”. 

Este fenômeno é tratado como um fator de saúde pública, pois envolve tanto as 

causas quanto as conseqüências do ato de violência, em relação à pessoa idosa, a OMS 

(2002) define violência como 

 “um ato de acometimento ou omissão, que pode ser tanto 
intencional como involuntário. O abuso pode ser de natureza física 
ou psicológica ou pode envolver maus tratos de ordem financeira ou 
material. Qualquer que seja o tipo de abuso, certamente resultará em 
sofrimento desnecessário, lesão ou dor, perda ou violação dos 
direitos humanos e uma redução na qualidade de vida do idoso”.  

 
Essa definição também foi detalhada pela instituição Action on Elder Abuse, no 

Reino Unido, e adotada pela INPEA (International Network forthe Prevention of Elder 

Abuse) em 20024. 

No Brasil, o Ministério da Saúde, em 2001, validou o termo “maus-tratos contra 

idosos” como “ações únicas ou repetidas que causam sofrimento ou angústia, ou ainda, a 

ausência de ações que são devidas, que ocorrem numa relação em que haja expectativa de 

confiança”, conforme proposto em Action of Elder Abuse e INPEA. 

 

(MINAYO, 2005) argumenta porque a violência se tornou uma das preocupações de 

saúde pública “por dois motivos: pelo impacto que provoca na qualidade de vida das pessoas; 

lesões físicas, psíquicas, espirituais e morais que acarreta e exigências de atenção e cuidados dos 

serviços médicos e hospitalares; e porque atinge os temas tratados no conceito ampliado de 

saúde”.  

Ainda na área da saúde pública, os acidentes e a violência constam nos capítulos 

XIX e XX da Classificação Internacional de Doenças (CID), em sua 10ª revisão. (SOUZA & 

MINAYO, 2010,2660)  

“Embora não constituam o grupo com maior risco de morrer ou sofrer 
ferimentos por causas externas, os idosos também são afetados, o que 
implica perdas humanas e atendimentos de maior complexidade nos 
serviços de saúde, principalmente da rede pública e conveniada do Sistema 
Único de Saúde  (SUS), para onde converge a maioria dos casos”. 

 

                                                           
4
 Idem. 
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Constata-se a incidência da violência contra a pessoa idosa como a manifestação de 

preconceito em relação ao velho, (MINAYO, 2003,784) “as violências contra a geração a 

partir dos 60 anos se expressam em tradicionais formas de discriminação, como o atributo 

que comumente lhes é impingido como “descartáveis” e “peso social”. 

 

Contrapondo-se à afirmação de Hannah Arendt sobre poder e violência, que 

independe do conflito, (CHAUÍ,1985,35, apud ALVES, 2008,84) constata-se que a 

violência consiste na opressão no campo das relações interpessoais, “capaz de destruir ou 

violar a integridade física e psíquica do ser humano”.  E corroborando com a interligação 

dos conceitos de poder, violência e conflito, “A violência é o exercício da força física e da 

coação psíquica, para obrigar alguém a fazer alguma coisa contrária a si, contrária a seus 

interesses e desejos, contrária a seu corpo e à sua consciência, causando-lhe danos profundos 

e irreparáveis”. (CHAUI 1985,35 apud ALVES, 2008,84)  

 
Mais especificamente, este conflito é revelado com veemência na violência de 

gênero, aqui tratada tão somente com as tipificações de sexo feminino e masculino, em 

relação à pessoa idosa, como a mulher idosa vulnerável e susceptível à violência doméstica 

(SANCHES, LEBRÃO, DUARTE, 2008, 95). 

 
Para justificar essa violência, que também pode ser econômica, contra a idosa que é 

aposentada ou pensionista (MENEZES, 2003)  

“Muitos dos abusos financeiros e econômicos são geralmente cometidos 
por familiares, em tentativas de forçar procurações que lhes dêem acesso a 
bens patrimoniais; na realização de vendas de bens e imóveis sem o seu 
consentimento; por meio da expulsão deles do seu tradicional espaço físico 
e social do lar ou por confinamento em algum aposento mínimo em 
residências que por direito lhes pertencem, dentre outras formas de 
coação”. 

 

Ainda que não seja o foco da pesquisa, a título de ilustração, há manifestação de 

outras formas de violência contra idosos, (MINAYO, 2005, 12)  

“(a) estrutural, aquela que ocorre pela desigualdade social e é naturalizada 
nas manifestações de pobreza, de miséria e de discriminação; (b) 
interpessoal nas formas de comunicação e de interação cotidiana e (c) 
institucional, na aplicação ou omissão na gestão das políticas sociais pelo 
Estado e pelas instituições de assistência, maneira privilegiada de 
reprodução das relações assimétricas de poder, de domínio, de menosprezo 
e de discriminação”. 
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 Delimitando o nosso campo de estudo, a violência consiste numa relação de poder 

entre dominante e dominado que implica no seu consentimento ou não, com emprego da 

força física, quando se tratar de violência física, mas também, quando usurpa a 

aposentadoria ou a pensão, especialmente, da idosa, que mantém ou contribui com o 

sustento da família, bem como a pressão psicológica sofrida para impor a superioridade da 

vontade do opressor, como forma de domínio e submissão do oprimido. E a criminologia 

como ciência que estuda esse contexto, amplia a sua interpretação mapeando a sua 

incidência e pontuando as medidas protetivas ou repressivas nessa estrita e conflituosa 

relação intrafamiliar. 

 
 

2. CAUSAS DA VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS 

 
Constata-se que há uma relação afetiva estreita entre quem cuida do idoso e ele. 

Tentar justificar essa relação antagônica entre o amor, o afeto e a prática do mal é uma árdua 

tarefa, uma vez que não faz parte de uma cultura dita civilizada, engendrada depois de um 

longo processo de educação, que permite ao homem tratar o outro com os sentimentos e 

ações mais nobres, característicos dele. Assim, esse tipo de comportamento, que é tipificado 

como próprio dos animais irracionais, que o homem nunca conseguiu abandonar e que o 

leva a cometer atrocidades contra seu semelhante e, em especial aos idosos, caracteriza um 

tipo de violência intrafamiliar definida como: 

“A violência na velhice se caracteriza pelo abuso ou maus tratos ao idoso, 
cometidos por familiares ou cuidadores formais/informais que possuem 
estreita relação sócioafetiva com a vítima (OMS, 2005). Estima-se que 
90% dos casos de violência aconteçam nos lares dos idosos e que 2/3 são 
praticados por seus filhos, genros e cônjuges (Minayo, 2003). O fenômeno 
da violência independe da inserção sócio-econômica, étnica, religiosa ou 
sexual, de modo que isso dificulta o seu entendimento pelos estudiosos 
deste construto biopsicossocial”. (ARAÚJO & LOBO FILHO, 
2009,Gaiolli, 2004; Machado & Queiroz, 2006; Menezes, 1999; Minayo, 
1994, 2003, 2007). 

 

Fatores sociais, como o stress, o desemprego, as dificuldades financeiras, o 

divórcio, que, em potencial é violento, corroborando(DIAS, 2005) podem influenciar nas 

relações interpessoais, e conduzir o homem a agir com violência em relação a pessoa idosa, 

ainda que não justifiquem  esse tipo de comportamento. 

No campo da psicologia, também se pode elencar como causa, segundo 

(GOLDFARB, 2010,2675) um conflito familiar “devemos pensar que por trás disso há um 
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conflito familiar antigo”, significando  que, quando os acontecimentos não são resolvidos, 

há resíduos, e eles vão somatizando, até que em determinado momento, significante ou não, 

possam emergir, resgatando  mágoas e liberando comportamentos hostis entre membros do 

grupo familiar, notadamente entre os mais jovens e os idosos.  

 
Entre pais e filhos ficam bem visíveis tais conflitos, pois a relação de poder como 

sinônimo de autoridade é estabelecida desde o nascimento, até pela própria educação 

familiar, ao colocar limitações nos atos do indivíduo, os resquícios resultantes desses 

conflitos formam uma espécie de “colcha de retalho” que pode encobrir uma disfarçada 

violência. Segundo (GOLDFARB, 2010,2675)  

“Podemos ver até que a família parece bem estruturada e não há conflito 
manifesto. Mas se há violência, especialmente entre pais e filhos, é porque 
alguma coisa está acontecendo num nível de conflito  profundo e não se 
está podendo falar do assunto. Há uma agressividade que não está colocada 
em palavras, que não é simbolizada”. 

 
 

Quanto ao casal, outra fonte de relações conflituosas, a construção diária do 

relacionamento é pautada na educação preconcebida pela família anterior que culturalmente 

foi “criado”, somado aos fatores externos de convívio, que firmou nas múltiplas relações 

sociais, tais como a escola, igreja, comunidade, amizade, enfim. Dessas interações pode 

surgir a violência entre o casal e, pode-se constatar que (GOLDFARB, 2010,2675) “ Se há 

violência num casal, é porque há conflito; pode até haver amor, porém é um amor 

conflituoso”.  

 

No campo da saúde podem ser freqüentemente constatadas manifestações diversas, 

tais como a depressão, a incontinência urinária e a prevalência de doenças crônicas presentes 

nos idosos, que podem influenciar nas relações com os mesmos, mas essas patologias não 

podem ser consideradas como causas do abuso. O motivo do abuso geralmente está 

associado aos problemas emocionais vivenciados na relação familiar. Como exemplo, filhos 

que, quando crianças foram vitimas de agressões físicas ou até mesmo sofreram 

humilhações e, quando adultos não conseguem vencer essas dificuldades, passando a 

assumir o papel de agressores, bem como o envolvimento com substâncias psicoativas, 

problemas mentais, problemas cognitivos, a depressão podem também estar relacionados 

com os motivos das agressões, são pessoas com dificuldade de relacionamento social e 
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costumam negar o comportamento abusivo (BRANDL & DANIELS 2002, GARCIA, 

2005,19-20). 

 

(COLLINS,2006, apud GARCIA, 2005,20) destaca como fatores de risco do 

agressor para o abuso os recursos econômicos escassos, a baixa escolaridade, as alterações 

psicológicas e a personalidade patológica, a história anterior de violência. Inclusive, há 

fortes ligações entre álcool e o abuso contra os idosos, pois os usuários de drogas são 

pessoas financeiramente dependentes das vítimas e costumam ser negligentes, violentos com 

os idosos e costumam explorá-los financeiramente(World Health Organization 2008). 

 

Assim, o conflito familiar também está marcado pela ideologia social que se refere 

a condutas inscritas na cultura. Numa cultura que nos diz que velho é “coisa” descartável, 

impotente e não tem serventia, então, velho é ônus social, logo nos está dizendo que não 

precisamos cuidar deles e sim que eles podem morrer.  

 
A própria violência intrafamiliar é uma das causas de morte da pessoa idosa, e 

(MINAYO, 2003, 784) afirma que “Em nossas sociedades, esse desejo social de morte dos 

idosos se expressa, sobretudo, nos conflitos intergeracionais, maus-tratos e negligências, 

cuja elaboração cultural e simbólica se diferencia no tempo, por classes, por etnias, e por 

gênero”.  

A criminologia se ocupa com a investigação dessas causas ao contrario da política 

criminal, enquanto uma atua no início da questão, que tem diversas origens, a outra, na sua 

repressão, “A criminologia focaliza o fenômeno do crime de um ponto de vista 

diversificado, averiguando-lhe as causas, ao passo que a Política Criminal, tendo em mira a 

descoberta e a utilização prática dos processos eficazes de combate ao crime, necessita 

recorrer a conclusões criminológicas e à penologia, que ausculta os resultados obtidos com 

sanções penais”. (FERNANDES,2002,117) 

 

Investigar as causas é o exercício de uma atividade interpretativa, que é retratada 

por (BOURDIEU, 2010, 73) como: 

 
O analista procura a intenção objetiva escondida por debaixo da intenção 
declarada, o querer-dizer que é denunciado no que ela declara. E supõe que 
nela se enuncia um sentido profundo, uma pulsão expressiva, biológica ou 
social que a alquimia da forma imposta pela necessidade social do campo 
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tende a tornar irreconhecível, sobretudo obrigando a pulsão a negar-se e a 
universalizar-se. 

 
Isto quer dizer que buscamos sempre uma explicação para um fato, mas que pelo 

grau de profundidade, podemos não atingi-lo naquele momento. Depois de um determinado 

tempo, num processo evolutivo e contínuo de compreensão, até podemos conseguir 

alguma(s) explicação(ões), mas daí empreender como uma tese, universalizando-a, não seja 

uma atitude prudente. Então, o mais comedido seria relativizar os acontecimentos. 

Certamente os conceitos de violência e ética se opõem, pois se houvesse 

sobreposição dos valores, o comportamento humano seria mais lapidado. (CHAUÍ, 1999,3) 

“violência é um ato de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou 
psíquico contra alguém e caracteriza relações intersubjetivas e 
sociais definidas pela opressão e intimidação, pelo medo e o terror. 
A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, 
dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, isto é, 
irracionais, insensíveis, mudos e inertes ou passivos”. 

 
 
 

3. CONSEQUÊNCIAS DA VIOLÊNCIA CONTRA OS IDOSOS 

 

A primeira questão com que nos deparamos é a falta de denúncias da violência 

contra o idoso, logo os dados colhidos podem não corresponder com a verdadeira realidade. 

(PAIXÃO & REICHENHEIM, 2006, 1138) “Estimativas sobre abuso em idosos são difíceis 

de obter-se devido ao caráter freqüentemente velado do problema. Essa sub-notificação 

associa-se, muitas vezes, à solidão, ao isolamento e à tendência dos indivíduos idosos a não 

relatar suas adversidades”.  

E este silêncio velado está intrinsecamente relacionado com outras carências 

essenciais do ser humano, e em relação ao idoso é ainda maior e mais significativa, pelo 

peso do corpo material e da consciência das dependências física e emocional. Então se 

submete aos maus-tratos ou qualquer outro ato de violência, suportando a dor física, 

psicológica e emocional, que compensa a dor da solidão, do isolamento e do esquecimento. 

Outra conseqüência é a morte, muitas vezes, a violência é tão perversa e agressiva, 

que o seu final é a extinção da vida. Quando um ente familiar é dependente economicamente 

do idoso, é mais difícil ocorrer, ainda que o vá fazendo em doses homeopáticas, porque 

qualquer manifestação de violência é uma antecipação da morte, porque a própria 

dependência econômica é a causa da vida.  
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4. A SOCIEDADE E OS IDOSOS 

 

Há uma imagem aparente que os contextos familiares passam para a sociedade 

(PASINATO, CAMARANO, 2004,1) “Se por um lado, a violência contra os idosos se 

insere nos meandros dos conflitos intrafamiliares, muitas vezes invisíveis para a sociedade, 

por outro lado, a própria construção do “ser idoso” nas sociedades capitalistas associa idade 

avançada à obsolescência, se traduz em violência social”. 

 

Mas também há uma influência da sociedade nesses contextos familiares, a 

exemplo da sociedade oriental, onde a cultura é a da vergonha feminina, em contrapartida, 

na sociedade ocidental a cultura é a da culpa feminina, então atribuir a culpa à pessoa idosa, 

mais ainda por ser mulher, está intrinsecamente ligado à sociedade, e uma das manifestações 

de poder é a violência, para (FOUCAULT,2004,175) “O poder é essencialmente repressivo. 

O poder é o que reprime a natureza, os indivíduos, os instintos, uma classe.” E esse poder 

traduzido como domínio, é que percebemos a ligação do familiar como dominante e o idoso 

como dominado, papéis traduzidos numa conjuntura social. Assim assinala  (FALEIROS, 

2004, 2007 apud ARAÚJO, LOBO FILHO, 2009)  

“A violência também pode ser entendida como um processo social 
relacional complexo e diverso, que tem como pressuposto para o seu 
funcionamento o modelo de sociedade dominante, que valoriza e estrutura-
se na acumulação de riquezas econômicas e de poder, nas contradições 
entre os grupos e classes dominantes.” 

  
5. OS CONTEXTOS FAMILIARES E OS IDOSOS 

 
No discurso contemporâneo, contextualizar família é algo complexo, devido ao 

movimento que percorreu na sua estruturação, mudando a sua concepção. A família é uma 

criação do ser humano, assim como o poder, o relógio, e tantas outras, que requer a 

manutenção de uma relação profunda de plena reciprocidade entre os diferentes elementos e 

gerações. E quem preferiu não manter essa relação, ou quem não deu continuidade à 

família? Mas, em se tratando de idosos hoje, ainda temos o modelo de família tradicional 

nuclear, pois foi a conjuntura social que ele vivenciou e construiu. Mas muitas vezes, os 

idosos não conseguem desempenhar um papel de relevância na sua vida familiar, então 

surgem os reflexos no corpo e na mente das frustrações (COSTA E CHAVES, 2008, apud 

SANCHES, LEBRÃO, DUARTE, 2008, 94). 
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Os idosos que tratamos, são aqueles nascidos até a década de 50 do século XX, 

então ainda podemos idealizar o locus familiar, a casa. (DAMATTA, 1997, 54, apud ALVES, 

2008,88) a casa é configurada como um espaço calmo, de carinho, afeto, hospitalidade e onde 

“as relações são harmônicas e as disputas devem ser evitadas”. Isto significa que a casa ainda é o 

ambiente de convívio entre as gerações, que precisam se respeitar para manter a saúde da 

família. (DEBERT,2004,2007, 83) acrescenta que “o fato de os idosos viverem com os filhos 

não é garantia da presença do respeito e prestígio, nem da ausência de maus-tratos”. 

Dentre os idosos dessas gerações, encontram-se aqueles que galgaram independência 

econômica e preferiram viver isolados, ou não quiseram constituir sua própria família, mas 

continuam tendo a “casa” como abrigo e optam pela vida só, apoiados por terceiros e que 

mantém relações com familiares à distância e convivem com seus pares  em ambientes sociais 

definidos (igrejas, clubes, academias, ONG`s) buscando dar sentido às suas vidas pessoais mas 

mantendo-se à parte dos conflitos familiares. Nesses casos, a solidão familiar pode estabelecer 

novos vínculos com cuidadoras ou serviçais que passam a ocupar lugar de destaque na vida 

desses idosos, levando a relações de interesse que podem torná-los vulneráveis até o ponto da 

manifestação da violência entre ambos, mantendo-se essa violência oculta dos familiares. A 

difícil tarefa de delimitar o momento da intervenção familiar é mais um dentre os inúmeros 

conflitos a que estão submetidos os idosos na atualidade. 

  
 

6. INSTRUMENTOS DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO ESTATAIS DA 

VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR CONTRA O IDOSO  

 

O idoso é um sujeito de direitos; e por isso qualquer forma de discriminação por 

idade é proibida em diversos diplomas legais, inclusive pelo Estatuto do Idoso que amplia o 

rol de tipos penais. 

Para combater qualquer tipo de discriminação, compete à família, à sociedade e ao 

Estado “[...] o dever de amparar o idoso, assegurar sua participação na comunidade, 

defender sua dignidade e bem-estar, e garantir seu direito à vida” (FLORÊNCIO, 2007,847) 

Quanto ao Estado, a visão marxista é a de que o crime é visto “como uma 

contribuição para a estabilidade política, pela legitimação do monopólio do Estado sobre a 

violência, e justificativa para o controle político legal das massas” (SHECAIRA, 2008,328) 
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Logo o Estado tratou de legislar, a partir do texto constitucional, sobre a proteção 

aos idosos, nos seus artigos 229 e 230, bem como ampliou essa proteção na Lei n°. 8.842/94, 

conhecida como Política Nacional do Idoso, e na Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso). De 

forma subsidiária, possibilitou a aplicação da Lei n. 7347/85 (Ação Civil Pública). Bem 

como modificou o Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940, (Código Penal) em seus 

arts. 61,II,h, 121,§4°, 133,§3°,III, 141,IV, 148,§1°,I, 159,§1°, 183,III, e 244.  

Outra medida estatal foi a implantação de políticas públicas que viabilizassem a sua 

proteção, a exemplo da Delegacia de Proteção do idoso em Salvador/Bahia.  

 Além disso, foram criados e instituídos os Conselhos Federal, Estadual e 

Municipal que concilia segmentos do Poder Público e da Sociedade, em constantes debates e 

discussões para ampliar o rol dessa proteção. 

 Recentemente publicada, a Lei 12.461/11 estabelece a notificação compulsória dos 

atos de violência praticados contra o idoso atendido em serviço de saúde e em seu parágrafo 

primeiro define juridicamente o que é violência: 

Art. 19. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada 
contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos serviços 
de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes 
órgãos 
§ 1º Para os efeitos desta Lei, considera-se violência contra o idoso 
qualquer ação ou omissão praticada em local público ou privado que 
lhe cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico 

 

A Lei 10.741/03 define a responsabilidade de cada instituição social para com a 

pessoa idosa:  

Art. 3.º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder 
Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito 
à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, 
ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à 
convivência familiar e comunitária. 

E a partir do art. 93 dessa Lei, elenca-se um microssistema nas áreas de penal e 

processo penal, primeiro ampliando o rol de crimes, segundo delimitando a competência 

para o seu julgamento e ampliando especificamente o procedimento da Lei 9.099/95 para os 

crimes cuja pena máxima seja de 4 anos, que estejam tipificados na lei 10.741/03. 

Destacamos as hipóteses que são mais recorrentes em Salvador, após a pesquisa realizada na 

DEATI: 
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Art. 99. Expor a perigo a integridade e a saúde, física ou psíquica, do 
idoso, submetendo-o a condições desumanas ou degradantes ou privando - 
o de alimentos e cuidados indispensáveis, quando obrigado a fazê-lo, ou 
sujeitando-o a trabalho excessivo ou inadequado: 
Pena - detenção de 2 (dois) meses a 1 (um) ano e multa. 
 
§ 1.º Se do fato resulta lesão corporal de natureza grave: Pena - reclusão de 
1 (um) a 4 (quatro) anos. § 2.º Se resulta a morte: Pena - reclusão de 4 
(quatro) a 12 (doze) anos. 
 
Art. 102. Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão ou qualquer 
outro rendimento do idoso, dando-lhes aplicação diversa da de sua 
finalidade: 
 Pena - reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos e multa. 
 
Art. 104. Reter o cartão magnético de conta bancária relativa a benefícios, 
proventos ou pensão do idoso, bem como qualquer outro documento com 
objetivo de assegurar recebimento ou ressarcimento de dívida: 
Pena - detenção de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos e multa 
 
Art. 106. Induzir pessoa idosa sem discernimento de seus atos a outorgar 
procuração para fins de administração de bens ou deles dispor livremente: 
  
Pena - reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos. 
  
Art. 107. Coagir, de qualquer modo, o idoso a doar, contratar, testar ou 
outorgar procuração: 
  
        Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. 
  

De acordo com (FREITAS,2006), cabe ressaltar que após a promulgação do 

Estatuto do Idoso, Lei 10.741 em 1/10/2003  passou a ser mandatória pelos profissionais de 

saúde a comunicação à autoridade competente de qualquer suspeição ou confirmação de 

maus-tratos que tiverem sido testemunhadas (artigo 19) com conseqüências judiciais e 

administrativas em caso de o profissional de saúde responsável por estabelecimento de saúde 

ou instituição de longa permanência deixar de comunicar à autoridade competente os casos 

de crime contra idosos de que tiver conhecimento (artigo 57). Como se lê: 

Art.19. Os casos de suspeita ou de confirmação de maus-tratos contra 
idosos serão obrigatoriamente comunicados pelos profissionais de saúde, a 
quaisquer dos seguintes órgãos: 

I.Autoridade policial 
II.Ministério Público 
III.Conselho Municipal do Idoso 
IV.Conselho Estadual do Idoso 
V.Conselho Nacional do Idosos 
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E para compor o conjunto de políticas públicas, de acordo com (FREITAS, 2006), 

foram criadas Delegacias do Idoso, Promotorias de Defesa dos Direitos do Idoso, Núcleos e 

Grupos de Estudo sobre a questão da violência contra idosos, com objetivos comuns de: 

1.Informar e conscientizar a sociedade sobre a questão dos maus-
tratos; 
2.Promover treinamentos para profissionais que atuam na área da 
gerontologia e geriatria para identificação, tratamento e prevenção da 
violência; 
3.Defender idosos que sofrem maus-tratos; 
4.Estimular pesquisa sobre a questão da violência  
5.Desenvolver programas educativos para idosos que possibilitem o 
desenvolvimento de sua capacidade de auto-cuidado; 
6. Estimular políticas públicas de prevenção de violência que 
contemplem serviços adequados para dar apoio adultos vulneráveis, 
promovendo a coesão familiar e a solidariedade intergeracional. 

 

Mesmo o Estado adotando medidas preventivas e repressivas, ainda são 

insuficientes quando se investe num processo de conscientização social de resgate de valores 

como cidadania, solidariedade, justiça, honestidade, integridade, responsabilidade, liberdade, 

tolerância, prudência, respeito e paz, que se consolide numa atitude eminentemente altruísta, 

e que não fique num discurso apenas retórico, mas que se resgate através de um 

comportamento ético, esses valores que são sustentáculos de uma sociedade culturalmente 

evoluída. “A eficaz prevenção do crime não depende tanto da maior efetividade do controle 

social formal, senão da melhor integração ou sincronização do controle social formal e 

informal.” (MOLINA, 2008,128) 

 

7. METODO 

 

Este estudo se alinha ao trabalho no Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Direito à 

Saúde e Família (CNPq) dentro da Pós-Graduação em Família na Sociedade 

Contemporânea, da Universidade Católica do Salvador e ao Grupo de Pesquisa em Direitos 

dos Idosos, dentro da Pesquisa e Extensão do Centro Universitário Estácio da Bahia. Trata-

se de estudo que integra uma pesquisa para Mestrado acadêmico, sendo os dados ainda 

parciais. 
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Utilizou-se como método para construção deste artigo o dialógico, que 

“corresponde à construção do conhecimento compartilhado, pelo diálogo interdisciplinar” 

(BITTAR, 2009,18). Esse diálogo foi realizado entre a área jurídica com as áreas da 

sociologia, psicologia, filosofia e gerontologia, através da técnica da revisão de literatura. 

Além disto, foi realizada uma análise dos dados fornecidos pela DEATI colhidos 

entre 2007 à 2011,  numa abordagem qualitativa dos dados, para identificar o sujeito ativo, 

sujeito passivo, ilícito penal. Numa investigação de suas causas e conseqüências, a 

intervenção da sociedade e do Poder Público neste tipo de situação. 

Os dados foram colhidos na Delegacia Especializada de Atendimento ao 

Idoso(DEATI), que, numa concepção da criminologia, consiste numa das manifestações de 

controle político.  

 

8. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Em Salvador, a DEATI foi criada em 31 de julho de 2006, e contabiliza hoje(2011) 

o registro de mais de 10(dez) mil ocorrências, vítimas de ameaça, lesão corporal, estelionato, 

maus-tratos e apropriação indébita, na sua maioria, delitos praticados pelos próprios 

familiares, na seguinte ordem – filhos, netos, genros, noras e irmãos. Na perspectiva de 

gênero, a idosa sofre maior agressão. Na investigação precisa-se considerar o fator 

convivência familiar para que se adote uma posição frente àquele problema, “Para a 

criminologia o delito se apresenta, antes de tudo, como problema social e comunitário, que 

exige do investigador uma determinada atitude (empatia) para se aproximar dele”( MOLINA, 

2008, 69). É uma questão delicada e complexa, porque depois de prestada a queixa, os 

agentes ou sujeitos, aqui familiares, retornam aos seus lares e continuam a conviver... 

Assim é a relação entre Sociedade e Estado. O cidadão fragilizado ou aviltado na 

sua condição procura o órgão público na prestação de seu serviço. Especializada no 

atendimento às pessoas maiores de sessenta anos procuram a Delegacia, que é estruturada 

atender as queixas desse público específico, inclusive dispondo de um atendimento 

multidisciplinar, envolvendo profissionais de outras áreas do conhecimento, v.g., assistente 

social, enfermeiro, psicólogo, dentre outros. 

Utilizou-se a observação como técnica de pesquisa, do qual se assenhora a 

criminologia, “A criminologia é uma ciência do “ser”, empírica; o Direito, uma ciência 

cultural, do “dever ser”, normativa. Em conseqüência, enquanto a primeira se serve de um 
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método indutivo, empírico, baseado na análise e na observação da realidade, as disciplinas 

jurídicas utilizam um método lógico, abstrato e dedutivo”.(MOLINA, 2008,35) 

O foco do nosso artigo é a pessoa idosa vítima de violência intrafamiliar, ocorrida 

dentro de “casa”, devido às transformações dos valores cultivados pelas gerações que 

mantém a convivência. “O centro de interesse das investigações – ainda que não tenha 

abandonado a pessoa do infrator – deslocou-se, prioritariamente, para a conduta delitiva 

mesma, para a vítima e para o controle social”. (MOLINA, 2008,71) Constatamos que em o 

crime de ameaça era freqüente, não sabemos se pelo idoso não narrar toda a verdade para o 

agente público, pois ainda há o receio do que o Estado possa fazer para reprimir aquele filho 

ou neto, depois, houve uma mudança significativa no tipo penal, que já constatamos a 

apropriação indébita do cartão dos proventos, essa mudança está diretamente ligada ao poder 

econômico, tendo como causa o desemprego, tanto pela dificuldade do jovem de se inserir 

no mercado de trabalho, quanto do adulto de permanecer no emprego, então 

conseqüentemente a família depende diretamente da aposentadoria ou da pensão do idoso. 

Outro movimento diferenciado que constatamos foi o aparecimento do crime de estelionato, 

que nas primeiras estatísticas ele é oculto. Fica evidente a necessidade de consumo do ser 

humano, mas para isto precisa estar empregado, a fim de ter como pagar o consumo com o 

salário, e quando se encontra desempregado, o familiar pratica o crime de estelionato, 

falsificando a assinatura da pessoa idosa, onde o consumo é restrito a remédios, médicos, 

internações, fraldas geriátricas e alimentação.  

 

Pergunta-se o quê fazer diante desse sistema complexo, que já envolve outros 

setores da sociedade? “A vítima do crime suporta os efeitos do crime (físicos, psíquicos, 

econômicos, sociais, etc.) assim como enfrentar a insensibilidade do sistema legal, o rechaço 

e a insolidariedade da comunidade e a indiferença dos poderes públicos” (MOLINA, 2008, 

73) Ainda que se tipifique criminalmente algumas condutas, a situação se torna complexa 

pela relação bem próxima entre agressor e vítima. 

 

A vitimologia moderna classifica como a vitimização silenciosa característica dos 

idosos, que toleram o sentimento da dor, da vergonha, compensando a violência sofrida. “E 

um dos fatores que modulam o esteriótipo da vítima é o fator biológico, a fragilidade da 

idade, bem como o social, ligado aos recursos econômicos”. (MOLINA, 2008,79) Interessante 

notar que, mesmo a pessoa idosa tendo mais poder econômico que outro familiar, não há supremacia 
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nem garantia de que não irá sofrer algum tipo de violência, pelo contrário, a idade é sinônimo de 

grande fragilidade. 

 

“Mulheres e idosos vivenciam com especial dramatismo a agressão.” (MOLINA, 

2008, 90-1) Pois são potencialmente vítimas, e quando passam efetivamente a integrar as 

estatísticas, então o senso comum se estabelece como objeto de estudo científico.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

A violência intrafamiliar contra o idoso levanta novos questionamentos sobre o 

papel do Estado, da Sociedade do Individuo. Estamos diante de uma crise de valores que 

transcende os limites da racionalidade humana.  

Ao examinarmos o problema à luz da teoria do Direito, esposada por Miguel Reale, 

contatamos que o fato gerador dessa violência está vinculado às relações socioeconômicas e 

à atual composição da família que ao longo dos vinte anos vêm se reconfigurando e 

modificando os estratos hierárquicos antes fundados numa concepção patriarcal e de 

diferenciação sexual e hoje se coloca como amplamente diversificada e amparada pela lei 

sem distinção de sexo ou papel parental amparado na visão do gênero.  

Quanto ao Estado, a tendência assistencialista da lei de proteção ao idoso se 

contrapõe à realidade da violência estabelecendo limites frouxos de punição contra abusos 

tipificados como crime no âmbito familiar. Nem a sociedade tampouco o Estado assumem 

seu papel de reorientador da conduta humana. Isto quer dizer que se o idoso pode ser 

impunemente violentado no seu próprio ambiente familiar, com certeza o será no ambiente 

social e, em especial, terá inúmeras dificuldades na defesa de seus direitos pela sua própria 

condição de fragilidade pessoal. O que se pode observar é que o Estado não consegue apenas 

com normas atingir os limites da ética indispensável ao convívio humano. 

 Fica evidente que a falta de definição de valores sociais, como por exemplo, uma 

redefinição do papel do idoso na sociedade pelo próprio Estado nas suas políticas, ou a 

repressão de atos violentos tipificados como crime e passíveis de punição pela Norma ou, 

ainda, ao nível dos Indivíduos, o que se apresenta como mais iminente necessidade, a 

reconstrução dos valores através de um processo profundo de reforma educacional no país, 

através do Estrado, com o apoio da sociedade, ou seja, com vontade política e determinação 
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para que a norma escrita passe a ser efetivamente cumprida em todas as suas dimensões e 

interações. O velho descartável deve ser transformado no Idoso respeitado. 
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CONDIÇÕES PARA A SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS PELA 

 CONDENAÇÃO CRIMINAL TRÂNSITADO EM JULGADO  

 

Leopoldo Rocha Soares 

 Ricardo Miguel Sobral 

 

RESUMO 

A interpretação literal da Constituição, ou de apenas um artigo isoladamente, leva o operador 

do direito a conclusões precipitadas e equivocadas acerca da verdadeira finalidade sistêmica 

da norma maior. O jurista, principalmente quando busca garantir direitos fundamentais, como 

os direitos políticos, deve analisar hermeneuticamente todo o texto constitucional, integrando-

o, ainda, com as demais regras de caráter infraconstitucional, para que seja possível, com 

efetividade, a real proteção dos direitos dos cidadãos frente ao poder do Estado. Logo, a 

suspensão dos direitos políticos por sentença penal condenatória transitada em julgado deve 

obedecer aos princípios constitucionais da individualização da pena, da razoabilidade e da 

proporcionalidade, além de respeitar os requisitos legais para sua ocorrência, sob pena de 

injustiça. 

PALAVRAS-CHAVE: Suspensão dos direitos políticos; efeitos da condenação; 

individualização da pena. 

 

ABSTRACT: The literal interpretation of the Constitution, or just one article alone, it takes 

the operator the right to the wrong conclusions from the true purpose of the standard systemic 

larger. The jurist, especially when it seeks to guarantee the fundamental rights as political 

rights, must examine the entire hermeneutically constitutional text, linking it also with the 

other rules of character who seek to infra, with effectiveness, the real protection of rights of 

citizens against the state power. Therefore, the suspension of political rights for criminal 

sentence has become final shall comply with the constitutional principles of individualization 

of punishment, reasonableness and proportionality, and respect the legal requirements for 

their occurrence, under penalty of injustice. 

KEY WORDS: Suspension of political rights; the purposes of sentencing; individualization 

of punishment. 
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I - INTRODUÇÃO 

 
Nas sociedades modernas, diante da necessidade de fixação de regras objetivas de 

organização do Estado, bem como para atender ao clamor social de contenção e imposição de 

limites para o poder desse mesmo Estado contra seus indivíduos, notadamente após o 

despotismo e arbítrio experimentados nos Estados absolutistas, foram elaboradas as primeiras 

Carta Constitucionais escritas, fundamentas nos princípio e direitos conquistados com a 

Revolução Francesa e a Independência Norte-Americana. 

As Constituições modernas, longe de ser apenas cartas de princípios, são dotadas de 

eficácia jurídica, tendo como finalidade, segundo Karl Loewenstein: I – organizar os poderes 

do Estado, evitando a concentração nas mãos de um governante autocrático; II – mínimo 

irredutível da Constituição, através de distribuição e limitação do poder (checks and 

balances); III – soberania popular; IV – método racional de reforma da constituição 

(mutação constitucional); e, V – garantir direitos fundamentais e liberdades individuais.1 

Lênio Streck define que “a Constituição é uma invenção destinada à democracia 

exatamente porque possui o valor simbólico que, ao mesmo tempo em que assegura o 

exercício de minorias e maiorias, impede que o próprio regime democrático seja solapado 

por regras que ultrapassem os limites que ela mesma – a Constituição – estabeleceu para o 

futuro.” 2 

Ademais, além do momento histórico mundial (pós-segunda guerra mundial), é 

preciso ressaltar o momento histórico em que foi promulgada a atual Constituição – 1998. 

Surgiu depois de duas décadas de graves ofensas aos direitos fundamentais e individuais do 

cidadão brasileiro pelo governo ditatorial. Apesar de ser formalmente atrelada às regras 

anteriores, a atual Constituição é materialmente consubstanciada de normas garantistas, 

demonstrando, claramente, sua opção pela proteção de uma gama enorme de direitos e 

garantias, sem prejuízos de outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou 

dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja ou venha a ser 

parte.3 

                                                           
1 LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de La Constituición. Traducción y estúdio sobre La obra por Alfredo Gallego 
Anabitarte.  Barcelona: Ediciones Ariel, 1964. p.153 
2 STRECK, Lênio Luiz. Caderno de Direito Constitucional. Porto Alegre: Escola da Magistratura do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, 2006. p. 22 
3 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, de 05 de outubro de 1988. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 05 out. 1988, art.5, § 2º. 
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Dentre os diversos direitos fundamentais explicitados, ou melhor, não apenas como 

direito, mas também como próprio fundamento do Estado Democrático de Direito, a Carta 

maior brasileira previu, logo em seu 1º artigo, o direito à cidadania.4 

Apesar de pilar do atual Estado brasileiro, a própria carta maior tratou a cidadania de 

forma não absoluta, ou seja, previu que em casos específicos, em que a lei expressamente 

determinar, poder-se-á restringi-la. 

Esta possibilidade de restrição do direito fundamental à cidadania encontra-se mais 

precisamente no Título II, Capítulo IV, que versa sobre os direitos políticos, em seu artigo 15, 

e regulamentou que “é vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se 

dará nos casos de: I - cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado; II 

- incapacidade civil absoluta; III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto 

durarem seus efeitos; IV - recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação 

alternativa, nos termos do art. 5º, VIII; V - improbidade administrativa, nos termos do art. 

37, § 4º.”5 

Deste modo, cuidou tal artigo de expressar, conforme interpretação de José Afonso 

da Silva, os casos de perda – inciso I e IV, por consistirem em restrição definitiva da 

cidadania, bem como os casos de suspensão – incisos II, III e V, limitação que cessa 

automaticamente assim que não mais se enquadrar em uma das referidas causas suspensivas.6 

Nesse trabalho, analisa-se especificamente a hipótese de suspensão dos direitos 

políticos enquanto durarem os efeitos da sentença criminal condenatória transitada em julgado 

(inciso III). Apesar de envolver o direito de votar e de ser votado, dá-se enfoque à cidadania 

passiva, pela maior interferência do indivíduo, de forma isolada, no sistema eleitoral e na 

própria essência de uma sociedade que vive em um Estado Democrático de Direito. 

Aprofundando-se a discussão da aplicabilidade de tal norma, confrontando-a com a 

classificação de José Afonso da Silva, com o princípio da individualização da pena, buscando-

se o caráter restritivo por meio da hermenêutica constitucional, analisada de forma sistêmica 

com todo o ordenamento jurídico, principalmente com as alíneas “a” e “b” do artigo 92 do 

Código Penal, que regulamenta os efeitos da condenação. 

Por fim, ante o caráter inegável e de vital importância do direito político passivo em 

um país que se classifica como um Estado Democrático de Direito, tanto que a Carta 

Republicana de 1988 destinou um capítulo exclusivo para sua abordagem, devem-se analisar 

                                                           
4 __________, art. 1º, inciso II. 
5 __________, art. 15. 
6 SILVA, José Afonso. Direito Constitucional Positivo. 33ª ed., rev., atual., São Paulo: Malheiros. 2010. p. 
382/383. 
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as possibilidades de restrição de direitos com ressalvas, não lhes conferindo efeitos 

automáticos, por atacar diretamente direito fundamental do cidadão. 

  
II – OS DIREITOS POLÍTICOS 

 
Os direitos políticos consistem em “prerrogativas, atributos, faculdades ou poder de 

intervenção dos cidadãos ativos no governo de seu país, intervenção direta ou só indireta, 

mais ou menos ampla, segundo a intensidade do gozo de seus direitos.”7 

Verifica-se, pois, que direito político está relacionado com o conceito de cidadania, 

diferentemente do conceito de nacionalidade. Segundo José Afonso da Silva, “cidadão, no 

direito brasileiro, é o indivíduo que seja titular dos direitos políticos de votar e ser votado e 

suas conseqüências. Nacionalidade é conceito mais amplo de cidadania, e é pressuposto 

desta, uma vez que só titular de nacionalidade brasileira pode ser cidadão”8, ou ainda, 

correlaciona a nacionalidade ao vínculo ao território estatal por nascimento ou naturalização, 

e a cidadania ao status ligado ao regime político. 

Elucidando qualquer dúvida sobre o tema, Manoel Gonçalves Ferreira Filho leciona 

que:  

Todavia, é largamente difundido, no Brasil, o uso da expressão cidadão para 
designar todo e qualquer nacional. Em realidade, a bem da clareza, se deve 
caracterizar a nacionalidade com status cujo conteúdo só se esclarece por 
contraposição ao do estrangeiro. (No nosso Direito, basicamente, o nacional tem 
mais que o estrangeiro a inexpulsabilidade e a impossibilidade de extradição, quanto 
a direitos, e o serviço militar, quanto a obrigações.) Por sua vez a cidadania (em 
sentido estrito) é o status de nacional acrescido dos direitos políticos (strictu sensu), 
isto é, poder participar do processo governamental, sobretudo pelo voto. Destarte , a 
nacionalidade – no Direito brasileiro – é condição necessária mas não suficiente de 
cidadania.9 

 

Por sua vez, a cidadania é subdividida em duas modalidades: ativa e passiva. A 

cidadania ativa consiste do direito/dever político de votar, de escolher livremente seus 

representantes para que exerçam o poder em seu nome. A Constituição, ao regulamentá-la, 

disciplinou no artigo 14, §§ 1º e 2º a regra da obrigatoriedade, caracterizando, portanto, a 

responsabilidade do eleitor, para todos os maiores de 18 anos. No entanto, a algumas 

categorias estipulou apenas o critério contemplativo (maiores de dezesseis e menores de 

dezoito anos, analfabetos e maiores de setenta). Em contrapartida, restringiu de forma 

                                                           
7  PIMENTA BUENO, José Antônio. Direito Público Brasileiro e análise da Constituição do Império. Rio de 
Janeiro, Ministério da Justiça/Serviço de documentação. 1958.  p. 458. 
8 SILVA. José Afonso. Op. cit. p.346. 
9 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 20ª ed., rev., São Paulo: Saraiva, 
1993, p. 98/99. 
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absoluta os estrangeiros e os conscritos, estes últimos durante o período de serviço militar 

obrigatório. 

Já a cidadania passiva, também chamada de elegibilidade, em razão de sua 

importância, sofre limitações explícitas nos §§ 3º e 4º, do mesmo artigo, mas estas não 

absolutas, por proibir a eleição de inalistáveis e analfabetos, bem como exigir: I - 

nacionalidade brasileira; II - o pleno exercício dos direitos políticos; III - o alistamento 

eleitoral; IV - o domicílio eleitoral na circunscrição; V - a filiação partidária; VI - a idade 

mínima de: a) trinta e cinco anos para Presidente e Vice-Presidente da República e Senador; 

b) trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do Distrito Federal; c) vinte e 

um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz 

de paz; d) dezoito anos para Vereador. 

Limitou esse direito, ainda, nas seguintes situações: 

 
§ 5º O Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito Federal, os 
Prefeitos e quem os houver sucedido, ou substituído no curso dos mandatos poderão 
ser reeleitos para um único período subsequente. 
§ 6º - Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores 
de Estado e do Distrito Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos 
mandatos até seis meses antes do pleito. 
§ 7º - São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes 
consanguíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da 
República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito 
ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já 
titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. 
§ 8º - O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições: 
I - se contar menos de dez anos de serviço, deverá afastar-se da atividade; 
II - se contar mais de dez anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, 
se eleito, passará automaticamente, no ato da diplomação, para a inatividade; 
§ 9º Lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de 
sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para 
exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e 
legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do 
exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta.  
§ 10 - O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 
quinze dias contados da diplomação, instruída a ação com provas de abuso do poder 
econômico, corrupção ou fraude. 
§ 11 - A ação de impugnação de mandato tramitará em segredo de justiça, 
respondendo o autor, na forma da lei, se temerária ou de manifesta má-fé. 
 

Conclui-se que a Carta Maior firmou um regramento bem mais complexo para 

aqueles que possam ser detentores de mandatos eletivos, buscando sempre condições 

existenciais mínimas para a representação adequada do poder soberano do povo. 

   
III – PERDA OU SUSPENSÃO DO DIREITO POLÍTICO 
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O ponto de partida deste tópico é embasado na taxativa previsão constitucional de 

limitação da restrição dos direitos políticos, elencada no capítulo IV, da carta maior de 1988, 

no artigo 15, que determina ser vedada a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou 

suspensão só se dará nos casos de: I – cancelamento da naturalização por sentença transitada 

em julgado; II – Incapacidade civil absoluta; III – Condenação criminal transitada em 

julgado (g.n.); IV – recusa de cumprir obrigação a todos impostas ou prestação alternativa, 

nos termos do art. 5º, VII; e V – improbidade administrativa, nos termos do art. 37, § 4º. 10 

Segundo José Afonso da Silva são os chamados direitos políticos negativos, tendo 

em vista o caráter de privação da regra, nos seguintes termos: 

 

Denominamos direitos políticos negativos àquelas determinações constitucionais 
que, de uma forma ou de outra, importem em privar o cidadão do direito de 
participação no processo político e nos órgãos governamentais. São negativos 
precisamente porque constituem no conjunto de regras que negam, ao cidadão, o 
direito de eleger, ou de ser eleito, ou de exercer atividade político-partidária ou de 
exercer função pública.11 

 

Dentre as possibilidades restritivas acima citadas, em especial, quando de sua 

ocorrência por sentença penal condenatória, é imperioso fazermos o seguinte questionamento: 

a sentença penal condenatória culminaria automaticamente na perda ou suspensão dos 

direitos políticos do sentenciado? 

Pedro Lenza, ao discorrer sobre a eficácia e aplicabilidade das normas 

constitucionais, embasado nos ensinamentos de José Afonso da Silva, distingue as normas 

constitucionais, quanto à sua eficácia, da seguinte forma: a) eficácia plena – com 

aplicabilidade direta, imediata e integral; b) eficácia contida ou prospectiva que tem 

aplicabilidade direta e imediata, mas provavelmente não integral; e, por fim, c) eficácia 

limitada com aplicabilidade mediata e reduzida, ou ainda, aplicabilidade diferida.12 

A aplicabilidade imediata e direta do artigo 15, inciso III, está em consonância com a 

doutrina constitucionalista pátria, devendo, porém, reconhecer-se que a lei infraconstitucional 

reduziu sua amplitude, enquadrando a norma às de eficácia contida que, segundo Michel 

Temer, também podem ser chamadas de normas constitucionais de eficácia redutível ou 

                                                           
10 BRASIL. Op. Cit. art. 15.  
11 SILVA, José Afonso. Op. Cit. P. 381. 
12 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 13ª ed. rev., atual., ampl., São Paulo: Saraiva, 2009. 
p. 135/137. 
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restringível e “são aquelas que têm aplicabilidade imediata, integral, plena, mas que podem 

ter reduzido seu alcance pela atividade do legislador infraconstitucional.”13 

Segundo Lenza “embora tenham condições de, quando da promulgação da nova 

Constituição, produzir todos os seus efeitos, poderá a norma infraconstitucional reduzir sua 

abrangência.”14 

A previsão constitucional da possibilidade de restrição da referida norma encontra-se 

claramente evidenciada e, além disso, protegida sobre o manto dos direitos fundamentais, no 

art. 5º, da Lei Magna, que, em seu inciso XLVI, alínea “e”, assim determina: “a lei regulará a 

individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: a) privação ou restrição da 

liberdade; b) perda de bens; c) multa; d) prestação social alternativa; e) suspensão ou 

interdição de direitos.”15 (g.n.) 

O direito à individualização da pena é matéria pacífica no ordenamento pátrio, sendo 

tema de profunda discussão no HC 82.959-7 SP, que concretiza tal direito e, ainda, no voto do 

Ministro Cezar Peluso, citando as lições de Canotilho: 

 
Ao cuidar do regime das leis restritivas de direitos fundamentais, ensina que 
compreende ele três instâncias: 1ª delimitação do âmbito de proteção da norma; 2ª 
averiguação do tipo, natureza e finalidade da restrição; e, 3ª controle de observância 
dos limites estabelecidos pela Constituição às leis restritivas (problema do limite de 
limites). Tais instâncias funcionam como critério de interpretação-aplicação das 
normas restritivas de direito, liberdades e garantias. 
Dentro do âmbito da 3ª instância – limite de limites – enquadra-se a exigência de 
autorização de restrição expressa, que, nas palavras do eminente constitucionalista 
português, “tem como objectivo obrigar o legislador a procurar sempre nas mesmas 
normas constitucionais o fundamento concreto para o exercício de sua competência 
de restrição de direitos, liberdades e garantias, e criar segurança jurídica nos 
cidadãos, que poderão contar com a inexistência de medidas restritivas de direito 
fora dos casos expressamente considerado pelas normas constitucionais como sujeito 
a reserva de leis restritivas.” E, acrescenta, “a exigência de autorização 
constitucional expressa visa exercer uma função de advertência (warnfunktion) 
relativamente ao legislador, tornando-o consciente do significado e alcance da 
limitação de direitos, liberdades e garantias, e construir uma norma de proibição, 
pois sob reserva de lei restritiva não se poderão englobar outros direitos salvo os 
autorizados pela Constituição.16 

   

Além disso, a Constituição deve ser analisada visando à ampliação dos direitos 

individuais, eliminando, ao máximo, os critérios de restrição, sempre respeitando o Estado 

Democrático de Direito. 

                                                           
13 TEMER, Michel. Elementos de Direito Constitucional, 23ª ed., rev., atual., São Paulo: Malheiros, 2010, .p. 
24. 
14 Idem, Ibidem. p. 136. 
15 BRASIL. Op. Cit, art. 5º, inciso XLVI. 
16 BRASIL. Supremo Tribunal Federal Habeas Corpus 82.959-7 SP, rel, Min. Marco Aurélio de Melo, voto 
Min. Cesar Peluso, D.O.U. 01 Set 2006. p. 46 apud  CANOTIILHO, J. J. Gomes, Direito Constitucional e 
Teoria da Constituição, 2ª ed., Coimbra: Almedina, 1998, p. 411. 
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Confrontando a eficácia normativa constitucional com os princípios basilares do 

Estado Democrático de Direto deve-se, ainda, analisar as demais normas regulamentadoras, a 

fim de se obter uma visão sistêmica do ordenamento. 

Lênio Streck, ao discorrer sobre a hermenêutica constitucional ensina que:  

De há muito venho sustentando que o problema da interpretação jurídica não é um 
problema (meramente) “lingüístico de determinação das significações apenas 
textuais dos textos jurídicos”. Em verdade, a superação do modelo interpretativo 
lingüístico-textual (que separa/distingue a interpretação da aplicação) não prescinde 
da assunção do “ponto de vista lingüístico”, condição de possibilidade para o 
processo de compreensão do fenômeno jurídico. Daí o lugar cimeiro assumido pela 
linguagem nesta quadra do tempo. Trata-se, fundamentalmente, de compreender as 
condições de possibilidade de nosso próprio processo de compreensão, o que se 
tornou possível com a revolução copernicana representada pela superação da relação 
objetificante sujeito-objeto. 
Ou seja, é evidente que não há só textos; o que há são normas (porque a norma é o 
resultado da interpretação do texto). Mas também não há somente normas, porque 
nelas está contida a normatividade que abrange a realização concreta do Direito. A 
norma é o locus do acontecer (Ereignen) da “problemático-judicativo realização 
concreta do Direito”. Daí que o problema da interpretação jurídica, enquanto 
problema normativo, é um problema da concreta realização normativa do Direito, 
como bem assinala o mestre Castanheira Neves. 
Trata-se, enfim, de dar um salto sobre as concepções hermenêuticas que entendem o 
processo interpretativo como parte de um processo em que o intérprete “extrai o 
exato sentido da norma” (sic), como se fosse possível isolar a norma de sua 
concretização (questão que sempre preocupou o mestre coimbressense). 
Ora, não há pura interpretação; não há hermenêutica “pura”. Hermenêutica é 
faticidade; é vida; é existência, é realidade. É condição de ser no mundo. A 
interpretação não se autonomiza da aplicação. Por isto, Gadamer supera as “três 
subtilitas” pela applicatio, cujo resultado é a coisa mesma (Sache selbst), o caso em 
sua singularidade, enfim, “o caso decidendo”. 
Desse modo, interpretar não é colocar capas de sentido aos “casos”; tampouco 
interpretar significa investigar o sentido da norma enquanto objetificação cultural, 
“desontologizada”. Os “casos” já são – e somente são – jurídico-concretos. 
Com isto, é possível ultrapassar também o problema do suposto fundamento 
(metafísico) do conhecimento (veja-se, para tanto, o insuperável trilema de 
Münchausen). O fundamento é um modo de ser; é interpretação aplicativa. É, pois, 
applicatio. Por isto o acerto e a genial afirmação de Castanheira Neves: “a 
interpretação é o resultado de seu resultado”17 

 

O Supremo Tribunal Federal já enfrentou o assunto, mas, de forma não unânime, 

entendeu, em outro momento histórico, pela aplicabilidade imediata do dispositivo. No 

entanto, o Ministro Diniz de Andrada asseverou que:  

Vejo no inciso III art. 15 da Constituição um comando que não pode ser isolado na 
sua interpretação. Ele possui uma inspiração ética, mas, na verdade, encerra uma 
sanção de natureza penal, não por certo uma sanção penal de ordem direta. Em 
verdade, a meu ver, o que se apresenta é uma permissão ao legislador ordinário 
para definir na lei as condenações que estão sujeitas à suspensão de direitos, em 
face da natureza do crime ou da pena. Justifico meu entendimento: a Constituição, 
no art 5º, inciso XXXIX, consagra o princípio de que não há pena sem prévia 

                                                           
17 STRECK, Lênio op cit. p. 23 
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cominação legal, e no inciso XLVI, dispõe que a lei regulará a suspensão ou 

interdição de direitos.18 g.n. 
 

A partir do raciocínio acima, é possível desenvolver a seguinte ideia: o art. 15, em 

seu caput, não distingue perda e suspensão – tal distinção foi feita pela doutrina 

constitucionalista – sendo que as consequências, durante a vigência da restrição, são 

exatamente as mesmas.  

Ademais, não há dúvidas de que ocorreu a recepção do Código Penal no que tange a 

matéria, ou seja, que até o presente momento não foi declara a inconstitucionalidade de seu 

artigo 92, artigo esse que exatamente delimita os efeitos da condenação, objetivamente os da 

perda do cargo, função pública ou mandato eletivo, sendo tal perda considerada em sentido 

lato sensu, ou seja, englobando também a suspensão.  

Nota-se que a referida legislação infraconstitucional coibiu a criação de penas 

incompatíveis com o caso em concreto, regulamentando a “perda” dos referidos direitos em 

razão do quantum da pena privativa de liberdade. 

A alínea “a” do inciso I do art. 92 do Código Penal determina a ocorrência do efeito 

para os crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração, 

quando da existência de pena privativa de liberdade superior a um ano. Logo, nessa pena 

incorrerá apenas o crime funcional, haja vista a previsão legal do dever funcional. 

Comentando a lei, Cezar Roberto Bitencourt leciona que “é imprescindível que a 

infração penal tenha sido praticada com abuso de poder ou violação do dever inerente ao 

cargo, função ou atividade públicas. É necessário que o agente, de alguma forma, tenha 

violado os deveres que qualidade ou condição de funcionário público lhe impõe.”19 

Por seu turno, Júlio Fabrini Mirabebete, de forma ainda mais contundente, leciona, 

ao comentar a alteração legislativa que introduziu a alínea “a” ao artigo 92, do Código Penal, 

que “dando relevância ao desvalor da conduta praticada nas atribuições que são próprias do 

agente público, não se aplica o dispositivo ao funcionário que agiu na qualidade de 

particular, fora de suas funções.”20 

Trata a alínea “a” de crime próprio, restrito ao funcionário público no exercício de 

sua função ou outro que se enquadre como tal, mesmo que momentaneamente, enquanto 

                                                           
18BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 179.502-6 SP Rel Min. Moreira Alves, Voto 
Min Diniz de Andrada. DOU 08/out/1995. p.  09. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginador 
/paginador.jsp?docTP=AC&docID=224548>. Acesso em: 03 Nov 2010. 
19 BITENCOURT, Cezar Roberto. Código Penal Comentado. 5ª Ed., atualizada, São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
248 
20 MIRABETE, Júlio Fabrini. Código Penal Interpretado. 5ª ed., São Paulo: Atlas, 2005. p. 693. 
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cumpriu à aliena “b” regulamentar os efeitos da condenação para os crimes comuns, ou seja, 

todos os restantes não contemplados na alínea anterior. 

Na regulamentação específica da alínea “b” houve a fixação de pena mínima igual ou 

superior a 04 (quatro) anos, para aqueles crimes em que o agente não detinha dever funcional. 

Tal controvérsia já foi tema de debate dos Tribunais de Justiça, do Superior Tribunal 

de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 

O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar um caso concreto, nos embargos de 

declaração no Habeas Corpus 106.292 – RJ, de relatoria do Ministro Og Fernandes, concluiu 

exatamente nos termos da fundamentação acima, conforme ementa da referida decisão: 

 
CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. PERDA 
DO CARGO PÚBLICO. ARTIGO 92, I, DO CÓDIGO PENAL. CRIME 
COMETIDO ANTES DA EDIÇÃO DA LEI Nº 9.268/96. OMISSÃO 
VERIFICADA. 
1. No caso, observa-se que o crime foi cometido antes da Lei nº 9.268/96, que 
modificou a letra do art. 92, I, do Código Penal, que versa sobre a perda do cargo em 
razão de sentença penal condenatória, na hipótese de crime praticado com abuso de 
poder ou dever para com a Administração Pública, quando aplicada pena privativa 
de liberdade superior a 1 (um) ano. 
2. A perda do cargo do cargo, função pública ou mandato eletivo, antes da alteração 
introduzida pela Lei nº 9.268/96, era decretada somente quando a pena fixada fosse 
superior a 4 (quatro) anos. 
3. Portanto, em face do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, não 
se aplicam, na hipótese dos autos, os efeitos secundários da sentença penal 
condenatória previstos no art. 92, inciso I, do Código Penal, porquanto, os fatos 
ocorreram e 1995 e a pena redimensionada por esta Corte não alcança quatro anos. 
4. Embargos de declaração acolhidos para, sanada a omissão apontada, excluir da 
condenação a pena acessória relativa à perda do cargo público.21 

 

O ministro acolheu os embargos, reconhecendo a omissão no referido acórdão, cuja 

ementa é a seguinte: “Perda do cargo público. Subsistência apenas se pena corporal 

ultrapassar 4 anos. Revisão da dosimetria da pena que deve alcançar a determinação de 

perda de cargo público, imposta como efeito da condenação.”22   

Além da posição do Tribunal Superior referente às matérias infraconstitucionais, o 

Supremo Tribunal Federal, ao analisar outro caso concreto, também se posicionou na mesma 

esteira, reconhecendo o critério funcional do agente para o enquadramento da perda dos 

direitos políticos. 

O relator, ministro Sepúlveda Pertence, ao julgar o RE 418.876-7 MT, datado de 30 

de março de 2004, conferiu aplicabilidade imediata ao artigo 15, inciso III, da Constituição da 

                                                           
21 BRASIL, Superior Tribunal de Justiça. EDcl no HABEAS CORPUS, 102.292-RJ. Rel. Min. Og Fernandes. 
DOU 14/dez/2009. Disponível em: <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento 
.asp?sLink=ATC&sSeq=7167725&sReg=200801034693&sData=20091214&sTipo=5&formato=PDF>. Acesso 
em: 15 Out 2010. 
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República. Todavia, ao analisar o teor da discussão, verifica-se que a aplicabilidade dar-se-á 

de acordo com os prazos fixados no artigo 92, inciso I, do Código Penal, admitindo, assim, 

sua eficácia contida. 

Na discussão do citado recurso extraordinário, pelo ministro Marco Aurélio de Melo 

foi dito que:  

Procurei dar um sentido prático, um sentido físico, um sentido concreto a esta última 
previsão: ´enquanto durarem seus efeitos’. Apontei que poderíamos ter mesmo uma 
condenação criminal, transitado em julgado, por acidente de trânsito – lesões 
corporais. Aí se caminharia, numa visão abrangente desses direitos políticos, para a 
aplicação do princípio a ferro e fogo.23 
 

O Fundamento da decisão aplicada naquele caso foi, tão somente, embasado pela 

fixação de pena punitiva de liberdade superior ao mínimo de 04 (quatro) anos, conforme 

transcrição abaixo exposta. 

Colhe-se no voto do Il. Relator, Desemb. Flávio José Bertin (f. 69/70):  
“(...) incide ainda o efeito específico da condenação consistente na perda do cargo 
eletivo do acusado, posto que a pena a ele aplicada é superior a 04 (quatro) anos de 
reclusão ou detenção, ex vi legis, o art. 92, I, “b”, do Código Penal, e bem como 
ensina Mirabete:  
A segunda hipótese de perda do cargo, função pública ou mandato eletivo ocorre no 
caso de condenação transitada em julgado quando imposta pena superior a quatro 
anos de reclusão ou detenção, independente de natureza ou espécie de crime 
cometido”. (in Código Penal Comentado, Atlas, 2000, p. 489) 
Assim, in casu, o presente decisum subseme-se a requisito objetivo ensejador do 
efeito extrapenal capitalador da declaração expressa de perda de mandato eletivo do 
Edil condenado a reprimenda de 12 (doze) anos de reclusão por crime de homicídio. 
(...) 
Após o trânsito em julgado.”24 

 
Nesse sentido, concluiu o revisor, desembargador Manoel Ornellas de Almeida, que 

“sendo a sanção superior a 04 (quatro) anos e o réu detentor de cargo eletivo, deverá perdê-

lo em face da condenação.”25 

Sepulveda Pertence, no RE 179.502-6, sobre o tema, votou da seguinte forma:  

Não há dizer que a letra do art. 15, III, não comporta a restrição por lei ordinária do 
seu âmbito de incidência. 
A interpretação literal de um dispositivo é sempre e apenas uma hipótese de 
conclusão hermenêutica, que o contexto sistemático em que está inserida pode 
desmentir e, de fato, frequentemente infirma. 
De resto, para dizer da aplicabilidade imediata ou da dependência de 
regulamentação por lei de determinada norma constitucional, não basta jamais ao 
interpreto o alcance lógico de seu teor literal: a solução do problema frequetemente 

                                                                                                                                                                                     
22 Idem, Ibidem. 
23 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário 418.876-7 MT, rel. Min. Sepulveda Pertence, 
voto Min, Marco Aurélio Melo, p. 25, DOU de 25 jun 2004. Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/ 
paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=368432>. Acesso em: 04 Nov 2010.     
24 Idem, Ibidem. 
25 Idem, Ibidem. 
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não dispensará um juízo de razoabilidade, sobre as conseqüências de emprestar de 
logo, eficácia plena ao dispositivo constitucional, sem que os temperamentos e as 
reduções teleológicas que lhe poderá trazer a concretização legislativa do ditame da 
Lei Fundamental. 
A hipótese é exemplar, pois evidente o rigor extremado a que levaria, em casos 
numerosos, a imposição da perda da condição de elegibilidade em conseqüência de 
toda e qualquer condenação penal, ainda quando resultante de infração de mínima 
gravidade. 
Por isso, é extremamente significativo que nem os mais convictos da aplicabilidade 
imediata do art. 15, III, CF, levem a tese às suas últimas conseqüências.26 
 

Por fim, Dalmo Dallari taxa a privação do direito político como morte civil, diante da 

perda da possibilidade de participação do indivíduo no governo.27 Tal ponderação se faz 

necessária para adequar-se às situações concretas existentes no atual Estado Democrático 

Brasileiro, evitando a ocorrência de teratologia, como, por exemplo, uma condenação de 

acidente de trânsito, com pena de apenas alguns meses, acarretar a suspensão de direitos 

políticos do Presidente da República. 

 

IV - DA NECESSIDADE DE DECRETAÇÃO DA PERDA DE DIREITO NA 

SENTENÇA OU LEI REGULAMENTADORA 

 

Demonstrada a regulamentação do artigo .. pelo Código Penal, torna-se necessário 

analisar o referido artigo do dispositivo penal para concluir as condições para a suspensão dos 

direitos político do sentenciado criminal.  

O artigo 92, em seu parágrafo único, é explicito em mencionar que “os efeitos de que 

trata este artigo não são automáticos, devendo ser motivadamente declarados na sentença.”28 

O posicionamento dos penalistas é coeso nesse sentido. Bitencourt esclarece que “os 

efeitos específicos da condenação não são automáticos, dependem de motivação na 

sentença”29. Por sua vez, Mirabete afirma que “exige-se, assim, que o juiz examine os 

requisitos objetivos e subjetivos do fato, e a decretação deve ser reservada aos casos de 

maior gravidade.”30 

                                                           
26 BRASIL. Op. Cit. p. 21 
27 DALLARI, D. A. Elementos da teoria geral do Estado. 19ª ed., rev., atual., São Paulo: Saraiva, 1995, 
p.159/160 -  Na verdade, a cassação dos direitos políticos é uma sanção extremamente grave, significando, numa 
democracia representativa, verdadeira morte civil, pois o indivíduo privado de tais direitos perde a possibilidade 
de participar do governo, não tendo como influir sobre a política do Estado e sobre a fixação da regras de 
comportamento social a que estará sujeito, o que equivale a dizer, em última análise, que em relação a esse 
indivíduo o Estado deixa de ser democrático.  
28 BRASIL. Decreto-Lei 2.848, de 7 de dezembro de 1940. Disponível em <http://www.planalto.gov.br 
/ccivil/decreto-lei/del2848.htm>. Acesso: 24 Set 2010. 
29 BITENCOURT, Carlos Roberto. Op. cit., p. 248. 
30 MIRABETE. Júlio Fabrini. Op. Cit., p. 698. 
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Deste modo, fica claro que, em regra, a perda de direito político deve ser motivada 

em sentença pela restrição da eficácia do mandamento constitucional previsto no artigo 15, 

inciso III, da Constituição da República. Todavia, o ordenamento jurídico, em razão da 

vontade legislativa, fixou determinados tipos penais em que o efeito será automático. 

Sem dúvida, o legislador infraconstitucional buscou tutelar determinados direitos, 

pela própria lesividade da conduta sem que houvesse, necessariamente, a respectiva 

fundamentação e determinação expressa na sentença condenatória. 

Verifica-se, portanto, que o sistema legal pátrio, através da legislação 

infraconstitucional, incumbiu-se de enumerar as exceções à regra geral do Código Penal, 

prevendo, como nos exemplos abaixo, os casos de perda ou suspensão automática dos direitos 

políticos ou, ainda, com pena privativa de liberdade distinta. 

Além do mais, caso não fosse essa a regra, não haveria necessidade alguma de tais 

previsões, o que não ocorre na prática, por mais que assim fundamente a doutrina e a 

jurisprudência dos tribunais superiores. 

A Lei de improbidade administrativa, Lei 8.429, de 02 de junho de 1992, prevê, em 

seu artigo 12, com a redação alterada pela Lei 12.120 de 15 de dezembro de 2009, que haverá: 

a) inciso I - a perda da função pública ou suspensão dos direitos políticos de oito a dez anos, 

com relação às condutas descritas art. 9º; b) inciso II - a perda da função pública ou 

suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, com relação às condutas descritas no 

art. 10; e c) inciso III - a perda da função pública ou suspensão dos direitos políticos de três 

a cinco anos, com relação às condutas descritas no art. 11.31  

Apesar da Lei de Improbidade Administrativa prever a perda ou suspensão dos 

direitos nos artigos 9º, 10 e 11, no caput do artigo 12, ponderando sobre a gravidade da 

condenação, não torna o efeito da condenação automático, mas aplicável de acordo com 

gravidade do fato. 

Outra norma infraconstitucional que implica na perda ou suspensão automática de 

direitos políticos é a Lei 9.455, de 07 de abril de 1997, que regulamenta os crimes de tortura. 

No art. 5º há taxativa determinação de que a condenação acarretará a perda do cargo, função 

ou emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada.32  

Não há dúvida de que a perda ou suspensão de direito político em razão de sentença 

penal condenatória é o objetivo maior do artigo 15, inciso III, da Constituição de 1988. 

                                                           
31 BRASIL. Lei n.º 8.429, de 02 de junho de 1992. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br 
/ccivil/leis/L8429.htm>. Acesso: 24 Set 2010. 
32 BRASIL. Lei n.º 9.455, de 07 de abril de 1997. Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/ 
L9455.htm>. Acesso: 24 Set 2010. 

5761



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Também não há dúvida quanto à existência de ampla regulamentação na legislação 

infraconstitucional, que determina a necessidade de condenação do efeito específico na 

sentença, devidamente fundamentada e sempre que a gravidade do ato lesivo assim exigir, sob 

pena de se conceder ao efeito uma restrição ao condenado significativamente superior à 

própria pena, contrariando toda a lógica do sistema penal. 

 

V – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição, dotada de eficácia normativa no atual Estado Democrático de 

Direito, tem que ser analisada em conjunto com os princípios norteadores do próprio Estado, 

principalmente quando se verifica a finalidade de proteção de direitos fundamentais e 

garantias individuais. 

A soberania popular e a cidadania são exercidas pela participação do povo no jogo 

democrático. Tal participação só é possível diante da amplitude dos direitos políticos, 

conseguida através da evolução histórica do processo, sempre em busca, pelo menos 

ideologicamente, de uma real democracia. 

A perda ou suspensão dos direitos políticos, verdadeira morte civil, nas palavras de 

Dalmo Dalari, ocorre apenas em casos específicos, adequando-se aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, evitando, no caso concreto, a teratologia, pois, em 

diversas situações, poderão existir efeitos da condenação gravemente danosos, completamente 

desproporcionais às condutas. 

Pela gravidade do efeito não é possível sua análise extensiva, condicionando sua 

ocorrência, como regra geral, apenas aos casos em que seja decretada a restrição na sentença 

penal condenatória, excetuando, apenas, casos específicos em que a própria lei, em razão do 

bem jurídico tutelado, explicita a perda ou suspensão do direito político do infrator. Tal fato 

se verifica nos crimes de tortura e de improbidade administrativa. 

Ademais, interpretar o artigo 15, inciso III, da Carta Republicana de 1988, de forma 

expansiva, colide frontalmente com a visão ora defendida, posto que culminaria na restrição 

da capacidade eleitoral ativa (jus sufragii) e da passiva (jus honorum), além de afrontar a 

previsão constitucional da individualização da pena – direito fundamental previsto no art.5º, 

inciso XLVI, da Constituição da República. Esta individualização é direito de todos, 

cumprindo ao Estado o dever de punir cada caso individualmente, na medida da gravidade da 

conduta e da lesividade do fato típico. 
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Por fim, a hermenêutica constitucional caminha no sentido contrário ao da 

interpretação literal e isolada de texto de lei, devendo, no caso em análise, a partir de uma 

visão sistêmica, ser o art. 15, inciso III classificado como norma de eficácia contida, pela 

expressa determinação da alínea “e” do inciso XLVI do art. 5º, que prevê que compete à lei 

regulamentar a suspensão ou interdição de direitos, o que ocorre exatamente nessa ordem no 

art. 92, incisos I, II e III, bem como em seu parágrafo único. 

No caso da interpretação automática do referido artigo, em casos menos gravosos, 

haverá completa inversão dos valores, acarretando em efeitos da condenação excessivamente 

mais danosos do que a própria pena, em claro desacordo com o direito e com a própria noção 

de justiça. 
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DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR: ALGUNS INDÍCIOS SOBRE A ORIGEM DA 

TENDÊNCIA VOLTADA PARA A CRIMINALIDADE PRATICADA POR 

ADOLESCENTES 

 

FAMILY BREAKDOWN: SOME CLUES ABOUT THE ORIGIN OF THE TREND 

BACK TO CRIME COMMITTED BY TEENAGERS 

Sabrina Oliveira de Figueiredo 

 

RESUMO 

 
O presente trabalho tem como objetivo verificar se a desestruturação familiar pode influenciar 
a tendência voltada para a criminalidade praticada por adolescentes. Para esse fim, buscou-se 
estudar os aspectos conceituais da família, seu papel no processo de socialização humana e as 
garantias legais que protegem o direito da criança e do adolescente à formação completa 
como indivíduo. Em um segundo momento, aborda-se os possíveis elementos que 
caracterizam a desestruturação familiar, identificando as formas de manifestação e os fatores 
de risco que compõem a violência intrafamiliar. A pesquisa é interdisciplinar com dois 
campos do conhecimento humano, a saber: Sociologia e Psicologia, de forma que o 
embasamento teórico auxilia na discussão sobre a importância da instituição familiar como 
elemento determinante na formação da personalidade do indivíduo e na construção dos laços 
sociais que orientam a interação com os demais membros da sociedade.  
 

Palavras-chave: Família; Desestruturação familiar; Criminalidade juvenil.   

 

ABSTRACT 

This study aims to determine if the family structure can influence the tendency toward crime 
committed by teenagers. To this end, we sought to study the conceptual aspects of the family, 
their role in the process of human socialization and legal safeguards that protect the right of 
children and adolescents to complete training as an individual. In a second step, we discuss 
the possible elements that characterize the family breakdown, identifying the forms of 
manifestation and risk factors that make domestic violence. The research is interdisciplinary 
with two fields of human knowledge, namely: Sociology and Psychology, so that the 
theoretical framework helps in the discussion about the importance of the family institution as 
a key determinant in shaping the character of the individual and the construction of social ties 
that guide interaction with other members of society. 
 
Keywords: Family; Family Breakdown; Juvenile crime. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A família é considerada a base da sociedade (art. 226 da Constituição Federal de 

1988), e em razão disso, possui especial atenção do Estado. Segundo concepção do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), família é o conjunto de pessoas que residem em 

um mesmo domicílio, ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou normas de 

convivência (BERCOVICH; PEREIRA, 1997, p. 6). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECREAD), Lei Federal nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, imputa à família o local onde a criança e o adolescente devem se desenvolver 

física e psicologicamente e receber educação necessária à vida, assegurando-lhe, desse modo, 

o direito à convivência familiar e comunitária e a completa formação como pessoa natural. 

De fato, crianças e adolescentes são sujeitos de direitos e devem ser criados no seio de 

sua família e, excepcionalmente em família substituta, cabendo aos pais o exercício dos 

deveres de sustento, guarda e educação dos filhos menores. 

É perceptível a importância da instituição familiar, fundamental à própria vida social, 

cujas funções principais são de natureza educadora, socializadora e psicológica. Atribui-se à 

família a responsabilidade de adequar o comportamento de seus entes aos valores da 

sociedade, transmitindo-lhes hábitos, linguagem e cultura, bem como contribuir para o 

equilíbrio, desenvolvimento afetivo e segurança emocional de seus membros.  

Na realidade essas recomendações não fazem parte de todo convívio familiar, pois 

ocorrem situações de conflitos e violência intrafamiliar, motivadas por maus tratos físicos, 

violência psicológica, abuso sexual, negligência, abandono e até mesmo problemas causados 

por separação conjugal, que podem provocar transtornos emocionais e psíquicos e 

implicações negativas na formação basilar dos filhos. Logo, fica claro que essas situações 

trazem conseqüências negativas ao indivíduo em fase de desenvolvimento, pois  

[...] As figuras centrais de autoridade e modelo para os filhos são os próprios 
pais. A adolescência é um período de importantes modificações psicológicas, 
familiares e sociais. Devido a modificações corporais internas, o púbere procura 
estabelecer referências externas fixas. Se o ambiente apresenta modificações, o 
púbere pode agravar a sua confusão (TIBA, 1998, p. 87, grifo nosso). 

 
É imperioso destacar que o histórico familiar dos pais, como o envolvimento com alcoolismo, 

tabagismo, uso e abuso de drogas ilícitas, violência doméstica, omissão de cuidado e 

autoridade também podem acarretar influências negativas em larga escala na formação da 

personalidade dos filhos, cujo alcance pode originar a tendência voltada para a prática de 

condutas criminosas pelos adolescentes. 
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Consciente que a violência é dos principais problemas sociais brasileiros e que este 

fenômeno é complexo e multicausal, a família configura-se como um dos contextos em que 

pode determinar e manifestar a violência, o que influenciou a escolha do tema para este 

trabalho.   

Em verdade, o problema, antes intrínseco a esfera privada, transforma-se em uma 

questão social e, por via de consequência, em razão do desvio de conduta, constitui em 

demanda à estrutura da Segurança Pública e Justiça Criminal. A prática de atos infracionais 

pode ser um reflexo da capacidade do adolescente de buscar no meio social aspectos que 

deveriam ter sido incorporados a sua personalidade, mas não foram por deficiências nas 

relações familiares. 

Isto posto, sendo a família o alicerce do desenvolvimento da criança e do 

adolescente, fonte da formação da personalidade individual e do enfrentamento da 

complexidade da convivência social, é possível defender que a desestruturação familiar seria 

uma das origens da tendência voltada para a criminalidade praticada por adolescentes? 

Nesse trabalho a hipótese levantada é de que a desestruturação familiar é um fator da 

perda da base de sustentação afetiva e de estabilidade, fundamentais no processo de 

construção da subjetividade da criança e do adolescente. A prática de atos infracionais pode 

ser um reflexo da capacidade do adolescente de buscar no meio social aspectos que deveriam 

ter sido incorporados a sua personalidade, mas não foram por deficiências nas relações 

familiares.  

Essa problemática é estudada através de uma perspectiva sociológica e psicológica, 

que auxiliarão no embasamento teórico do tema proposto e sobre as quais se explicará a 

influência da desestrutura familiar na formação da personalidade da criança e do adolescente, 

bem como na tendência voltada para a prática de atos infracionais praticada por adolescentes. 

 
 
2 FAMÍLIA: A BASE DA SOCIEDADE 

 
Nas últimas décadas, as sociedades ocidentais testemunham mudanças nos padrões 

familiares que seriam inimagináveis para gerações anteriores. Entre as principais observações 

em torno dos perfis familiares estão a formação e a dissolução de famílias e lares e a mudança 

crescente de expectativa no seio das relações pessoais dos indivíduos.  

Outras temáticas também se inserem na discussão, como: a crise da nupcialidade, 

aumento do número de divórcios e de relações monoparentais, surgimento das “famílias 
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reconstituídas” e das famílias homessexuais, crescimento da coabitação entre jovens 

(GIDDENS, 2005, p. 155). 

Trata-se de uma controvérsia, mas embora a estrutura familiar tenha naturalmente 

sofrido mudanças no decorrer do tempo, a família continua indiscutivelmente considerada 

uma das bases mais significativas da sociedade. 

É importante frisar que a família moderna pauta-se em um conceito mais amplo, de 

modo que abrace os vários arranjos familiares, e especialmente reconheça o elemento da 

afetividade, essencial ao desenvolvimento social e psíquico da pessoa humana. Nos dizeres do 

jurista Washington de Barros Monteiro (2004, p. 1), a família representa o núcleo 

fundamental da sociedade, onde “originam-se e desenvolvem-se hábitos, inclinações e 

sentimento que decidirão um dia a sorte do indivíduo”. 

Se considerarmos a história humana desde a antiguidade, é de fácil percepção o fato 

de que o homem sempre dependeu do outro para viver. É o contato com o grupo social que 

concede ao indivíduo a possibilidade de desenvolver as chamadas características humanas e 

aprimorar suas relações sociais. Por este motivo, as teorias sociológicas asseguraram que a 

sociedade, precede o próprio indivíduo, sendo o ser humano um produto da interação social.  

Nessa temática, é prudente explicar que as relações sociais desenvolvem-se por meio 

das instituições sociais, que incorporaram valores e procedimentos comuns e atendem a certas 

necessidades básicas da sociedade. Antes de explicitar a importância da família no processo 

de socialização do indivíduo, é válido mencionar as funções mais importantes exercidas pela 

instituição familiar, que são: 

a) Biológica: relacionada à reprodução da espécie e satisfação das necessidades sexuais. 

b) Socialização: refere-se à transmissão da herança social e cultural através da educação dos 

filhos (linguagem, usos, costumes, valores, crenças). 

c) Social: diz respeito ao papel que a família exerce ao determinar o status inicial do 

indivíduo. Cada criança começa a vida com o status de classe de sua família. 

d) Assistencial: relaciona-se a responsabilidade que a família tem perante a proteção física, 

econômica e psicológica de seus membros. 

e) Econômica: a família se constitui numa unidade de produção além do consumo (DIAS, 

2006, p. 153-154).  

É importante considerar que em variados níveis, a família se comparada a outras 

instituições sociais (escola, igreja) demonstra aspectos singulares. Não é cedo para asseverar 

que a família influencia não somente no desenvolvimento físico e psíquico das crianças, mas 
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também é a base que fundamenta as atitudes, emoções e decisões humanas no período da 

adolescência, juventude, e porque não dizer por toda a vida. 

 

2.1 O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE SOCIALIZAÇÃO HUMANA 

 

A exposição até aqui desenvolvida pretendeu comprovar a função basilar que a 

família possui em toda sociedade, muito embora venha assumindo no passar dos anos arranjos 

diferenciados, o seio familiar mostra-se como o parâmetro para a formação e desenvolvimento 

social e psíquico das pessoas. Nesta altura, aliado aos objetivos deste trabalho, constitui um 

dos interesses, explicar a relevância do papel da família no processo de socialização humana.    

Alguns atores são listados como os principais agentes de socialização, são eles: a 

família, a escola, os grupos de “status”, os meios de comunicação de massa e os grupos de 

referência. Todavia, atribui-se à família “o principal agente de socialização, é o agente básico 

e o mais importante no qual o indivíduo é influenciado num primeiro momento ao nascer, e 

mantém essa influência de alguma forma durante parte de sua vida” (DIAS, 2006, p. 72). 

Em outras palavras, compreende-se que a socialização é um processo da vida 

humana no qual o indivíduo desenvolve a aprendizagem do modo de vida da sociedade - que 

inclui a cultura, moral, costumes, hábitos - e assimila a importância do seu papel-social 

enquanto indivíduo como membro do grupo social.  

Anthony Giddens (2005, p. 42) leciona que a socialização é o processo pelo qual as 

crianças, ou outros novos membros, aprendem o modo de vida de sua sociedade e se tornam 

pessoas autoconscientes e instruídas, hábil da cultura na qual ela nasceu. A socialização é o 

principal canal para a transmissão da cultura através do tempo e das gerações.  

Os sociólogos entendem que o processo de socialização divide-se em duas fases. A 

primeira delas, a chamada socialização primária, acontece na primeira infância, onde a 

família, principal agente de socialização, ensina a língua, moral e os padrões básicos de 

comportamento que formam a base para o aprendizado posterior; já a socialização secundária, 

ocorre mais tarde, ainda na infância, e maturidade, período em que as interações sociais 

auxiliam os indivíduos a aprenderem os valores, normas e crenças que constituem os padrões 

de sua cultura. Neste momento, há a necessidade de atuação de outros agentes na socialização, 

podendo ser listados: escolas, grupos de iguais, organizações, mídia e trabalho (GIDDENS, 

2005, p. 42). 
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Por fim, fica claro que o processo de socialização humana deve pautar-se na 

afetividade da família, já que a educação recebida pela criança recobre vários objetivos, 

essenciais à aquisição de referências e formação da personalidade. Ademais, quando os laços 

familiares se fragilizam e – em casos extremos – se desintegram, condutas desviantes ou 

delinquentes podem surgir (FERRIOL; NORECH, 2007, p. 107-108). 

 

 
2.2 A FAMÍLIA NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

As Constituições brasileiras de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967 dedicaram atenção 

para a família, particularmente para definir a indissolubilidade do casamento e instituir a 

legitimidade da família, não reconhecendo outra forma senão a proveniente da celebração do 

matrimônio, civil ou religioso, com efeitos civis. O texto legal das disposições constitucionais 

citadas revelava uma sociedade patriarcal e submissa a autoridade paterna e marital (COUTO, 

1999, p. 33).  

A rigor, a legislação constitucional tornou-se menos discriminatória a partir do 

momento em que a sociedade foi mudando seu caráter, dessa forma, a mulher ganhou papel 

igualitário no âmbito da atuação jurídica e social. Prova disso é o inciso primeiro do 5º. da 

Constituição Federal de 1988 (CF/88), que indica o direito a tratamento igualitário nas 

relações entre homens e mulheres. No mesmo sentido, o art. 226, parágrafo quinto, da CF/88, 

prevê que “os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente 

pelo homem e pela mulher”. 

Com base nessas disposições legais destoa que os princípios informadores do Direito 

consideram as relações jurídicas entre os sujeitos dissociadas da diferenciação dos sexos. De 

forma que tem caminhando junto com a ciência quanto a realidade nivelada da importância 

materna e paterna na formação sociológica e psicológica do indivíduo. 

É de sumo valor entender que a obrigação de cuidar dos filhos é responsabilidade 

não somente dos pais, mas em especial a estes. Daí, porque falar da essência do seio familiar 

para o desenvolvimento da criança e do adolescente, lugar de onde extrai parâmetros de sua 

criação social e psíquica como pessoa humana.  

A partir do princípio da proteção integral referenciado pela Constituição Federal 

pode-se interpretar, no mais, que “é dever de todos zelar pela dignidade da criança e do 

adolescente, pondo-os a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, vexatório e 

constrangedor” (art. 18 do ECREAD). 
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Outro ponto a que se deve destacar é o direito à convivência familiar (art. 227 da 

CF/88 e art. 19 do ECREAD), que exalta a importância da família, “para a criação e educação 

da criança e do adolescente, pois será justamente em companhia de seus pais e demais 

membros que eles terão condições de um melhor desenvolvimento” (NOGUEIRA, 1998, p. 

34). O vínculo familiar torna-se tão imprescindível para o desenvolvimento físico e mental da 

criança e do adolescente que ganhou status de princípio no ordenamento jurídico brasileiro.  

O art. 4º. do ECREAD disciplina o princípio da prioridade absoluta, que tem como 

ponto crucial o planejamento e execução das políticas públicas precisam priorizar o 

atendimento e preservação dos direitos da população infanto-juvenil, bem como as normas e 

os operadores do Direito devem ter a frente o melhor interesse da criança e do adolescente.  

Por fim, percebe-se que o arcabouço jurídico brasileiro preocupa-se em atribuir 

autonomia privada às relações jurídicas da família – a base da sociedade e fonte de 

desenvolvimento de qualquer indivíduo – não esquecendo que nessa discussão o que deve 

sempre prevalecer é o bem-estar da criança e do adolescente e proteção de seus interesses e 

direitos fundamentais tão especiais.   

 

 

3 DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR 

Para situar, esta parte da pesquisa procurou cumprir com um dos objetivos 

específicos propostos pelo trabalho, que é o de identificar os principais elementos que 

caracterizam a desestruturação familiar e que podem tornar-se fatores de desequilíbrios 

emocionais e psíquicos à formação basilar das crianças e adolescentes. 

Como diz Anthony Giddens (2005, p. 166) as relações familiares – entre marido e 

mulher, pais e filhos, irmãos e irmãs, ou entre parentes – podem ser ternas e gratificantes. 

Contudo, este cenário pode ser palco das mais acentuadas tensões, abusos e violências, o que 

pode transformar, a depender do grau e da permanência destes problemas, a situação de 

normalidade da família unida pelos laços de afetividade em uma família desestruturada.   

O que importa na análise deste trabalho é saber que além do efeito da pauperização 

das famílias, o processo educativo e desenvolvimento psíquico aos quais são submetidas às 

crianças e adolescentes de famílias desestruturadas é uma variável importante no 

desencadeamento de comportamentos anti-sociais (GOMIDE, 1990, p. 32). 
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Essas famílias são denominadas de “famílias em situação de violência”, e o tipo de 

violência como de “violência intrafamiliar”. Os especialistas na área de Psicologia 

consideram que os danos na área sociopsicológica não se restringem somente à vítima direta 

da violência, mas também ao grupo familiar, criando um problema social de graves 

proporções (MUSZKAT, 2003, p. 188). 

Entre as explicações que apontam as causas da violência intrafamiliar estão  

[...] a combinação entre a intensidade emocional e a intimidade pessoal 
características da vida familiar. Os laços familiares estão normalmente carregados 
de fortes emoções, misturando amiúde amor e ódio. As brigas que surgem no 
ambiente familiar podem desencadear antagonismos que não seriam sentidos 
da mesma forma em outros contextos sociais. O que parece um incidente sem 
importância pode precipitar gigantescas hostilidades entre os cônjuges ou entre pais 
e filhos. Um segundo fator é a questão de que um bocado de violência dentro da 
família é na verdade tolerada e até mesmo aprovada. Embora a violência familiar 
socialmente sancionada seja de natureza relativamente confinada, ela pode 
facilmente propagar-se em formas mais severas de agressão (GIDDENS, 2005, p. 
157).    

Como o tema da violência assumiu grande importância para a saúde pública em 

função de sua magnitude, gravidade, vulnerabilidade e impacto social sobre a saúde 

individual e coletiva, os elementos da desestruturação familiar que serão indicados aqui 

partem de um material compilado pelo Ministério da Saúde, intitulado “Caderno de Atenção 

Básica – Violência intrafamiliar: orientações para a prática em serviço”, que foi publicado em 

2002 com o propósito de mobilizar e fortalecer as ações, serviços e profissionais de saúde na 

perspectiva de assumir uma nova atitude e colaboração em relação ao problema. 

O material editado pelo Governo Federal, através do Ministério da Saúde, conceitua 

a violência intrafamiliar, como  

[...] toda ação ou omissão que prejudique o bem-estar, a integridade física, 
psicológica ou a liberdade e o direito ao pleno desenvolvimento de outro membro da 
família. Pode ser cometida dentro ou fora de casa por algum membro da família, 
incluindo pessoas que passam a assumir função parental, ainda que sem laços de 
consangüinidade, e em relação de poder à outra (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002, 
p. 15). 

O Caderno de Atenção Básica, objeto do estudo, descreve que a violência 

intrafamiliar pode se manifestar de várias formas, em diferentes graus de severidade e 

periodicidade. Julga-se pertinente listar os tipos de violência intrafamiliar e algumas formas 

de manifestação, segundo o Ministério da Saúde (2002, p. 17-22): 

a) Violência física: Tapas, empurrões, socos, mordidas, chutes, queimaduras, cortes, 

estrangulamento, lesões por armas ou objetos, obrigar a tomar medicamentos desnecessários 

ou inadequados, álcool, drogas ou outros, substâncias, inclusive alimentos, tirar de casa à 

força, amarrar, arrastar, arrancar a roupa, abandonar em lugares desconhecidos. 
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b) Violência sexual: Estupro, sexo forcado no casamento, abuso sexual na infância e/ou 

adolescência, abuso incestuoso, assédio sexual, carícias não desejadas, penetração oral, anal 

ou genital, com pênis ou objetos de forma forçada, exposição obrigatória à material 

pornográfico, exibicionismo e masturbação forçados, uso de linguagem erotizada. 

c) Violência psicológica: Insultos constantes, humilhação, desvalorização, chantagem, 

isolamento de amigos e familiares, ridicularização, rechaço, manipulação afetiva, exploração, 

negligência (atos de omissão a cuidados e proteção contra agravos evitáveis como situações 

de perigo, doenças, gravidez, alimentação, higiene, entre outros), ameaças. 

d) Violência econômica ou financeira: Roubo, destruição de bens pessoais (roupas, objetos, 

documentos, animais de estimação e outros) ou de bens da sociedade conjugal (residência, 

móveis e utensílios domésticos, terras e outros), recusa de pagar a pensão alimentícia ou de 

participar nos gastos básicos para a sobrevivência do núcleo familiar, uso dos recursos 

econômicos de pessoa idosa, tutelada ou incapaz. 

e) Violência institucional: Peregrinação por diversos serviços até receber atendimento; falta 

de escuta e tempo para a clientela, frieza, rispidez, falta de atenção, negligência, maus-tratos 

dos profissionais para com os usuários, motivados por discriminação, abrangendo questões de 

raça, idade, opção sexual, gênero, deficiência física, doença mental, violação dos direitos 

reprodutivos, desqualificação do saber prático, da experiência de vida, diante do saber 

científico, violência física (por exemplo, negar acesso à anestesia como forma de punição).  

Pode-se perceber que a violência intrafamiliar apresenta-se sob diversas formas, com 

efeitos sintomáticos, de ordem física, sexual ou emocional, razão pela qual merecem demanda 

políticas e programas específicos de atendimento à família que possam atuar sobre as 

circunstâncias associadas ao ciclo da violência.  

A violência física, do ponto de vista clínico, pode ser mais facilmente diagnosticada 

por uma equipe de saúde dado os sinais que provocam nos órgãos internos e externos do 

corpo, no entanto o que se deve apurar, concomitantemente, são as implicações emocionais 

que estes atos também podem causar. Cabe observar que, da mesma forma, as agressões 

sexuais podem ser apuradas pelas lesões nos órgãos sexuais e possíveis doenças sexualmente 

transmissíveis, gravidez, mas, além disso, tendem a influenciar o aparecimento de sintomas 

psicológicos. 

A violência psicológica, que se manifesta através de insultos, humilhação, 

desvalorização, isolamento, pode ser traumática às vítimas, gerando inclusive efeitos sobre a 

saúde caso não sejam devidamente tradados por profissionais especializados.  As violências 

econômica/financeira e institucional caracterizam o estado de vulnerabilidade social ao qual 
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está submetido a família, seja por falta ou carência de suprimentos econômicos, seja pela 

dificuldade ou problemas de acesso e atendimento aos serviços básicos e fundamentais à vida 

(saúde, educação, segurança).   

Outra informação importante demonstrada pelo documento do Ministério da Saúde é 

que o ambiente familiar muitas vezes revela a existência de condições particulares 

individuais, familiares e coletivas, que podem auxiliar na identificação de fatores de risco da 

violência intrafamiliar e, consequentemente, subsidiar o prognóstico e a prevenção do 

problema. Alguns dos fatores de risco elencados pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2002, p. 

23-26) são:  

1º) Na família: distribuição desigual de autoridade e poder; famílias cujas relações são 

centradas em papéis e funções rígidas; famílias sem diferenciação de papéis; famílias com 

alto nível de tensão; estrutura de funcionamento fechada; situação de crise, perdas (separação 

do casal, desemprego, morte); modelo familiar violento (maus tratos, abuso na infância e 

abandono); abuso de drogas; história de antecedentes criminais. 

2º) Na relação do pais: indicativos de violência em relacionamentos anteriores; dinâmica 

agressiva, isolamento e fechamento da relação conjugal; elevado tempo de convivência em 

situação de violência; baixa capacidade de negociação frente a conflitos; elevado nível de 

dependência econômica e/ou emocional dos parceiros; baixa auto-estima dos parceiros; 

sentimento de posse exagerado; alcoolismo e/ou drogadição.  

3º) Na criança: a) Referentes aos pais: histórico de maus-tratos, abuso sexual ou 

rejeição/abandono; gravidez na adolescência, não planejada, de risco; depressão na gravidez; 

pai/mãe com múltiplos parceiros; expectativas altas em relação à criança; ausência ou pouca 

manifestação de afeto; estilo disciplinar rigoroso; possessividade; b) Referentes à criança: 

Crianças separadas da mãe ao nascer por doença ou prematuridade; crianças nascidas com 

mal-formações congênitas ou doenças crônicas (retardo mental, hiperatividade); crianças com 

falta de vínculo parental nos primeiros anos de vida. 

Sem dúvida, o trabalho de identificação dos tipos de violência intrafamiliar, as suas 

formas de manifestação e os fatores de risco determinaram a amplitude e gravidade da 

questão, e em especial, foram contundentes para demonstrar os elementos que abarcam a 

desestruturação familiar.  

Sabe-se que a família é o espaço privilegiado para a garantia de desenvolvimento, 

proteção das crianças e demais membros, por isso que a questão da violência intrafamiliar 

deve ser tratada com rigor, ainda mais porque, como avalia o doutor em Educação Pedro 

Demo (2002, p. 199), a desagregação familiar 
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[...] é geralmente apontada como fator importante na proliferação de crianças e 
adolescentes em situação de rua, com realce para a condição de marginalização 
socioeconômica. Isso pode levar ao aumento de gravidez precoce, à valorização de 
ambientes arriscados fora da família ou do ambiente familiar, à formação de 
gangues e fenômenos similares, ao baixo desempenho escolar, a distanciamentos 
geracionais ainda maiores (grifo nosso). 

Vê-se assim que a violência intrafamiliar é um problema social que merece contínuo 

acompanhamento, discussão e formação de redes sociais com a composição de diversos 

atores, nas várias esferas de poder, incluindo neste caso, os profissionais de segurança 

pública, justiça criminal, saúde, psicólogos, assistentes sociais, membros do Poder Judiciário 

e do Ministério Público.   

 

4 CRIMINALIDADE JUVENIL 

 
A Segurança Pública é o mais antigo campo de atuação e principal responsabilidade 

do Estado, sendo condição “sine qua non” para o atendimento dos demais valores sociais, diz 

respeito à manutenção do aspecto específico da ordem interna de um determinado território e 

preservação da convivência pacífica e harmônica entre as pessoas.  

A sociedade brasileira é ciente do panorama crítico da Segurança Pública do país, 

intensificado nos últimos anos pelos altos índices de criminalidade e violência, pelo 

sentimento de insegurança social e pela impunidade, que atingem sem distinção todas as 

classes sociais, não mais se restringindo às áreas territoriais urbanas das cidades.  

Insta admitir que a gravidade desta problemática pode ser enfatizada, em especial, 

quando se remete aos indicadores de criminalidade juvenil. O estudo mais recente e específico 

deste assunto, promovido pelo Instituto Sangari, denominado de “Mapa da Violência 2011 – 

Os Jovens do Brasil”1, apontou que as estatísticas relacionadas ao número de homicídios na 

população jovem tem caráter de epidemia, sendo que a a taxa de homicídios entre os jovens 

passou de 30 (em 100 mil jovens), em 1980, para 52,9 no ano de 2008. 

Cabe mencionar que o conceito de criminalidade e violência é impreciso e polêmico. 

A violência não se restringe ao crime, ela é mais ampla. Não há violência, mas violências que 

devem ser entendidas em seus contextos e situações particulares (LOCHE, 1999, p. 104). 

A visão técnico-jurídica, comumente adotada por operadores do Direito, considera o 

crime como uma “ação típica, antijurídica, culpável e punível”. Este conceito que tipifica as 

condutas humanas de forma restrita e isolada restringe o crime à lógica penal, sem considerar 

                                                 
1 O Instituto Sangari adotou as definições da Organização Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial 
da Saúde – OPS/OMS para definir o conceito juventude, que se resume uma categoria essencialmente 
sociológica, a qual indica o processo de preparação para o indivíduo assumir o papel de adulto na sociedade, 
tanto no plano familiar quanto no profissional, estendendo-se dos 15 aos 24 anos. 
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os fatores que envolvem o crime, seus agentes e próprio mister do sistema de segurança 

pública (SILVA, 2003, p. 48). 

Sob outro prisma, mais abrangente, a criminologia crítica contemporânea reconhece 

o crime como um fenômeno social, intrínseco à convivência social, conforme estudo 

precursor de Émile Durkheim. Nesta diretriz, o estudo da criminalidade não se baseia em 

determinismos biológicos ou psicológicos, mas a analisa através de uma vertente sócio-

político-histórico-cultural. 

Nesse sentido, os autores Muniz e Zacchi (2004, p. 9) afirmam que o problema da 

criminalidade deve ser avaliado a partir da associação com outras variáveis sociais, a exemplo 

dos processos de urbanização e das dinâmicas de distribuição e acesso aos bens e serviços 

urbanos que constituem indicadores importantes quando se analisa a ocorrência de crimes.  

Vê-se, pois, que a preocupação do Poder Público deve ser direcionada 

principalmente a população infanto-juvenil, já que o envolvimento destes em atividades 

criminosas tem manifestado certo crescimento, bem como o perfil de vítimas de homicídios 

assinalam maior ocorrência na faixa etária correspondente.  

Tão importante quanto analisar os fatores que envolvem o crime, é entendê-los não 

de forma isolada, mas como um conjunto de relações que se estendem e se relacionam entre 

si. A violência e a criminalidade tratam-se inegavelmente de fenômenos conhecidos e 

intrínsecos a toda e qualquer sociedade, entretanto o desconhecido por alguns é que a raiz 

deste problema pode ser a desestruturação da instituição familiar. Isso torna-se perceptível na 

seguinte citação:  

A Folha de São Paulo de 01/02/1992 publica em sua página 22 que o The New York 
Times divulgou um estudo do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre a 
criminalidade, afirmando que esta pode ter sua origem na família. [...] mais da 
metade de todos os delinqüentes juvenis presos nos reformatórios estaduais e mais 
de um terço dos criminosos adultos em prisões estaduais têm algum membro 
próximo da família que também já esteve encarcerado. Terrie Moffitt, professora de 
Psicologia da Universidade de Wiscosin, declara que as estatísticas contradizem a 
tese de que os jovens se tornam delinqüentes por influência de amigos. Para ela, 
os jovens aprendem a ser criminosos com suas próprias famílias (CERVENY, 
2000, p. 37, grifo nosso). 

Portanto, observa-se a relevância da análise realizada neste trabalho, posto a reflexão 

acerca da fragilidade dos laços afetivos, ausência das funções de pai e/ou mãe e dos fatores 

que envolvem a desestruturação familiar como possível fonte da tendência voltada para a 

criminalidade praticada por adolescentes. 
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5 DIÁLOGO INTERDISCIPLINAR ENTRE A SOCIOLOGIA E PSICOLOGIA 

5.1 A TEORIA DA ANOMIA SOCIAL DE ÉMILE DURKHEIM 

Ao final do século XIX, Durkheim introduziu na história a corrente sociológica da 

teoria estrutural-funcionalista, mais tarde também estudada pelo sociólogo estadunidense 

Roberto Merton, que representou uma mudança profunda de paradigma na época, sendo a 

primeira alternativa clássica de superação à concepção biopsicológica na área da criminologia 

(BARATTA, 2002, p. 59). 

Assim como outras teorias sociológicas, o funcionalismo menospreza por 
completo o componente biopsicológico individual em seu diagnóstico do 
problema criminal, apesar de que referido fator condiciona, ao menos, a 
transmissão de qualquer sistema de conduta. Como teoria macrossociológica, 
relaciona o crime com as estruturas sociais (MOLINA; GOMES, 2000, p. 286, 
grifo nosso). 

Em oposição à ótica do indivíduo mórbido, Durkheim permitiu a reconceitualização 

da ideia como o resultado de um rompimento ou enfraquecimento de processos sociais que, de 

outra forma, produziriam conformidade aos padrões normais da sociedade. Certamente em 

toda sociedade, existem regras de convivência a serem seguidas, e por via de consequência, 

cada regra estabelece as condições necessárias para seu rompimento. 

A respeito dos aspectos criminológicos, os juristas Luiz Flávio Gomes e Antônio 

García-Pablos de Molina (2000, p. 280) escrevem que os princípios da teoria estrutural-

funcionalista são a normalidade e a funcionalidade do crime. Normal porque não teria sua 

origem em nenhuma patologia individual nem social, senão no normal e regular 

funcionamento de toda ordem social; e funcional, no sentido de que seria um fato necessário à 

estabilidade e mudança social.  

Fica claro que Durkheim não minimiza a possível gravidade de um ato criminoso ou 

se solidariza com ele, ao contrário, é exatamente esse o ponto de inflexão da análise. Ao dizer 

que o crime é um fenômeno normal da sociedade, Durkheim reforça a ideia de que o crime 

não é algo que pode ser atribuído, enquanto fenômeno sociológico, a um indivíduo particular. 

O olhar sociológico durkheiniano aponta determinado estado da estrutura social como veículo 

preferencial para a facilitação da ocorrência de um crime: o estado de anomia social.  

A palavra anomia tem origem etimológica do grego “anomos”, que representa 

ausência, inexistência, privação de; e “nomos”, lei, norma. Em sua estrita significação, 

portanto, anomia significa falta de lei, ou falta de norma de conduta (ROSA, 1993, p. 97). 
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Vale elencar em face das diferentes acepções que a palavra “anomia” contempla, três 

diferentes ideias que são importantes para este estudo:  

a) A situação existente de transgressão das normas por quem pratica ilegalidades – é o caso do 

delinqüente. 

b) A existência de um conflito de normas claras, que tornam difícil a adequação do indivíduo 

aos padrões sociais. 

c) A existência de um movimento contestatório que descortina a inexistência de normas que 

vinculem as pessoas num contexto social. É a chamada crise de valores, causadora das 

grandes mudanças comportamentais de nosso tempo (SHECAIRA, 2004, p. 215). 

Importa observar que, seja qual for a acepção tomada, o foco da questão será a 

ausência de normas sociais de referência que acarreta uma ruptura dos padrões sociais de 

conduta, produzindo uma situação de pouca coesão social (SHECARIA, 2004, p. 216). 

Portanto, um estado anômico refere-se à condição especial da sociedade que produz 

no indivíduo uma deficiência de controles normativos. Essa lacuna pode permitir, por meio do 

enfraquecimento da moralidade – isto é, os valores solidários da coletividade –, a escolha de 

um caminho seja desviante. 

Outra questão relevante do assunto é a reflexão que Durkheim faz sobre os motivos 

que levam a sociedade ao estado anômico. É válido lembrar que, na realidade, a dinâmica da 

estrutura social constrói a coesão por intermédio da solidariedade, ou seja, da adequação 

individual e coletiva a determinadas regras e valores. 

O doutor em Direito Penal, Sérgio Salomão Shecaria (2004, p. 216) explica que nas 

sociedades arcaicas ou primitivas a solidariedade está mais presente, pois a consciência 

coletiva abrange a maior parte das consciências individuais. Esta solidariedade foi então 

denominada por Durkheim de “solidariedade mecânica”.  

Diferentemente, nas sociedades contemporâneas, a diferenciação das profissões e a 

multiplicação das atividades industriais exprimem as características sociais que Durkheim 

define como ensejadoras da “solidariedade orgânica”. Como característica, os indivíduos tem 

liberdade de crer, querer e agir, conforme suas preferências. Logo, nas sociedades em que há 

solidariedade orgânica ocorre uma redução da esfera da consciência coletiva, em razão do 

enfraquecimento das reações coletivas contra a violação das proibições e, sobretudo, uma 

margem mais ampla na interpretação individual dos imperativos sociais (SHECARIA, 2004, 

p. 217). 

O ponto categórico deste debate é a constatação de que nas sociedades de 

solidariedade orgânica há também a dissolução progressiva dos laços sociais, o que introduz a 
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noção de anomia, seja por ausência de regras, ou porque as que existem já não conseguem 

impor-se face a uma nova forma de organização social. Aliás, verifica-se ainda que prevalece 

uma menor indignação social do grupo perante os comportamentos desviantes 

(FERNAMBUCO, 2005). 

De fato, o foco da Sociologia durkheimneana na explicação de todo esse processo 

recai sobre as instituições responsáveis pela socialização dos indivíduos, neste caso, a família, 

escola, religião, profissão, responsáveis pela transmissão dos valores e normas da sociedade. 

Nesse sentido, Durkheim (apud AVELLAR, 2007, p. 35) ensina que  

Se ao desempenharmos qualquer papel social cumprimos os compromissos que 
existiam antes de nós, definidos no direito e nos costumes, a interiorização dessas 
normas e valores se dá por meio do processo de socialização, desenvolvido pelas 
diversas instituições sociais, entre elas a família, a quem cabe o “esforço inicial 
e contínuo para impor à criança maneiras de ver, sentir e agir, às quais ela não 
chegaria espontaneamente (grifo nosso).   

Desse modo, a investigação se concentra sobre em que sentido essas instituições 

falharam em sua missão de normatizar o que as pessoas querem de suas vidas e, 

principalmente, como se espera que elas se comportem para alcançar estes objetivos. Quanto à 

família, a dúvida é em que ponto houve falha no processo de socialização do indivíduo, quais 

foram as deficiências no desenvolvimento físico e psíquico da pessoa, pois são estes que 

fundamentam as atitudes, emoções e decisões humanas.  

Pela exposição até aqui apresentada, fica clara a importância da análise da teoria da 

anomia proposta por Durkheim, haja vista que o estado anômico surge quando o indivíduo 

perde as referências sociais, que orientam seu contato com os demais membros da sociedade. 

Em sendo a família instituição primordial no processo de socialização, no qual o indivíduo 

aprende o modo de vida da sociedade e forma a base de suas convicções e equilíbrio 

emocional, a desestruturação familiar se materializaria como o estado de anomia desta 

instituição, já que os elementos daí advindos resumem-se ao rompimento dos vínculos 

afetivos e abalo na assimilação de normas, estabilidade psíquica e formação da personalidade 

de seus membros. 

Conforme já demonstrado, Durkheim atribui à falha do controle normativo do 

indivíduo e de valores de solidariedade coletiva, que significa o estado anômico, fonte do 

surgimento de condutas desviantes e criminosas. Eis, pois, o mérito do pensamento de 

Durkheim que vai ao encontro da hipótese levantada pela pesquisa: a desestruturação familiar 

afeta de tal forma o processo de desenvolvimento emocional dos indivíduos, em especial das 
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crianças e dos adolescentes, que o desequilíbrio e a destituição dos vínculos sociais podem 

favorecer a tendência destes a prática de atos ilegais.  

 

5.2 ABORDAGEM PSICOLÓGICA: A AFETIVIDADE NOS COMPLEXOS FAMILIARES 

Jean Piaget, biólogo por formação, dedicou sua vida profissional a investigar a 

origem e desenvolvimento do conhecimento humano. O seu estudo especificou quatro fatores 

responsáveis pela psicogênese (formação dos processos mentais) do intelecto infantil: o fator 

biológico, o exercício e experiência física, as interações e transmissões sociais e o fator de 

equilibração (sic) das ações (PALANGANA, 1998, p. 22). 

Na linguagem de Piaget, a criança nasce provida de um aparato biológico que lhe 

mantém a sobrevivência e a partir da interação dos reflexos inatos com o meio é que se 

desenvolvem os elementos centrais na constituição da estrutura cognitiva do indivíduo. Sendo 

assim, “[...] o indivíduo não é um ser social ao nascer, mas torna-se progressivamente social” 

e “o comportamento do bebê é condicionado desde o início por fatores sociais” (PIAGET, 

apud WADSWORTH, 1997, p. 74). 

A influência do meio social surte efeitos na formação da personalidade do homem, 

pois como D’ANDREA (2003, p. 10) disserta, neste processo devem ser considerados os 

aspectos biopsicológicos herdados, o meio (condições ambientais, sociais e culturais nas quais 

o indivíduo se desenvolve) e as características e condições de funcionamento do indivíduo 

nessa interação. 

Personalidade é a resultante psicofísica da interação da hereditariedade com o meio, 
manifestada através do comportamento. A personalidade, obviamente, existe em 
função de um meio no qual procura adaptar-se e, pertencendo a um ser vivo, 
tem que sofrer um processo de desenvolvimento (D’ANDREA, 2003, p. 10, grifo 
nosso). 

Notadamente, Piaget (WADSWORTH, 1997, p. 12), reconheceu a função dos fatores 

sociais no desenvolvimento intelectual. Nesta visão, as interações sociais são consideradas 

como uma fonte do conflito cognitivo, portanto, de desequilibração (sic) e, consequentemente, 

de desenvolvimento. O meio social é então primordial à construção do conhecimento social. 

Em paralelo ao desenvolvimento cognitivo, intelectual e da formação da 

personalidade do indivíduo está o desenvolvimento afetivo. O afeto, neste caso, engloba 

sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções. É válido dizer que o aspecto 

afetivo tem uma profunda influência sobre o desenvolvimento intelectual, podendo acelerar 

ou diminuir o ritmo deste processo (WADSWORTH, 1997, p. 37). 
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Piaget (WADSWORTH, 1997, p. 97) aprofunda a análise ao corroborar que à 

medida que a criança interage com os pais, molda-se o conhecimento social, bem como 

favorece o seu desenvolvimento cognitivo e afetivo. O estudioso percebe que  

[...] é nas vivências que a criança realiza com outras pessoas que ela supera a fase do 
egocentrismo, constrói a noção do eu e do outro como referência. A afetividade é 
considerada a energia que move as ações humanas, ou seja, sem afetividade não 
há interesse nem motivação (PIAGET, apud SILVA; SCHNEIDER, 2007, p. 83, 
grifo nosso). 

Neste ponto, ao saber que a afetividade é um composto essencial às relações 

interpessoais e fundamental ao processo de desenvolvimento psíquico da criança, as assertivas 

de Piaget muito contribuem para a essência deste trabalho e acrescenta à defesa de que o bem-

estar e a completa formação do indivíduo estão diretamente atreladas ao convívio familiar 

sadio.  

Para Piaget (apud SILVA; SCHNEIDER, 2007, p. 84), o desenvolvimento afetivo 

está relacionado e ocorre concomitantemente ao desenvolvimento moral. Ao perceber a 

importância que existe as interações com as outras pessoas, a criança consegue através da 

afetividade superar uma fase egocêntrica.  

Também preocupado com esta temática, o psicólogo russo Lev Vygotsky (apud 

SILVA; SCHNEIDER, 2007, p. 83), classificou os afetos em positivos, quando se referem a 

emoções positivas de alta energia, como o entusiasmo e a excitação, e de baixa energia, como 

a calma e a tranqüilidade; e, negativos, ligados às emoções negativas, como a ansiedade, 

raiva, culpa e tristeza.  

Pode-se entender com Piaget (apud SILVA; SCHNEIDER, 2007, p. 85) que a 

transmissão de afetos positivos ou negativos e a própria formação da consciência e dos 

sentimentos morais infantis são fruto da relação afetiva da criança com os pais, o que enaltece 

nesta discussão a importância das interações afetivas no convívio familiar.  

Sabe-se que a família é a instância de solicialização de primeira grandeza, fonte vital 

de proteção, educação e apoio ao desenvolvimento completo do indivíduo, onde a criança 

estabelece seus primeiros convívios e orienta suas relações com o meio social. Nas palavras 

de Piaget (apud SILVA; SCHNEIDER, 2007, p. 85), a afetividade é a princípio centrada nos 

complexos familiais e se amplia com a multiplicação de relações sociais. 

Em consonância com o entendimento de Piaget (apud SILVA; SCHNEIDER, 2007, 

p. 85) percebe-se que é por meio das relações familiares que a criança “forma seus primeiros 

juízos morais e de valor”, podendo então a depender do grau e qualidade desta interação, 

receber e interiorizar afetos positivos e negativos. De acordo com a abordagem piagetiana, a 
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afetividade tem sua importância selada em cada etapa do desenvolvimento cognitivo e afetivo 

infantil, como se observa: 

a) Estágio sensório-motor (0-2 anos): a criança passa por um momento de transição do eu 

para o social. Nessa fase de desenvolvimento, sobressaem as trocas afetivas e contágios com a 

criança em detrimento da diferenciação das pessoas e coisas. 

b) Estágio pré-operatório (2-7 anos): marca a etapa da mobilidade mental da evolução 

afetivo-social da criança, período que prevalece o jogo simbólico e linguagem, valorização 

pessoal e independência em relação ao objeto afetivo da criança. 

c) Operações concretas (7-11 anos): a criança passa a ter uma personalidade individualizada 

que constitui novas relações interindividuais que promovem novas trocas afetivas e cognitivas 

equilibradas. 

d) Operações formais (11-15 anos): último estágio de desenvolvimento, que corresponde à 

adolescência, o pensamento já está formado e se amplia com as interações afetivas, a 

mudança social e a construção de novos valores, entre outros (PIAGET, apud SILVA; 

SCHNEIDER, 2007, p. 85). 

Vê-se, dessa forma, que as relações familiares influenciam demasiadamente o 

desenvolvimento cognitivo, intelectual e afetivo da criança e do adolescente, de tal maneira 

que a transmissão de valores, emoções e normas determinam suas interações com outras 

pessoas. Pode-se pressupor que, do contrário, o desequilíbrio afetivo no convívio familiar 

compromete o processo de formação humana deste público.  

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao término deste trabalho foi possível concluir que a família é fundamental a toda e 

qualquer sociedade, pois enquanto instituição protetora e provedora, é responsável pela 

transmissão de cultura, valores, costumes e práticas ideológicas aos seus membros. Pôde-se 

perceber que mesmo com o passar da história - ao longo dos anos a família assumiu diferentes 

modelos e características -, do patriarcalismo aos novos arranjos familiares da atualidade, 

permanece intacta a função socializadora da família. 

O arcabouço jurídico brasileiro, como reflexo do interesse da sociedade, atribui à 

família a base da sociedade, e por conta disso, possui especial proteção do Estado. A 

Constituição Federal de 1988 emanou uma ordem jurídica democrática ao país, tendo 

consagrado princípios importantes para reger as relações familiares, entre os principais 
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destacam-se a igualdade de direitos e deveres entre homens e mulheres e a proteção integral 

às crianças e aos adolescentes.  

Os pais são responsáveis solidariamente pela criação e educação dos seus filhos 

menores de idade, devendo zelar pela integridade física e moral destes. É direito da criança e 

do adolescente o convívio familiar, seja pela família natural ou substituta, como estabelece o 

art. 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o que testemunha então a necessidade do 

vínculo familiar, essencial ao desenvolvimento físico e psíquico e formação como pessoa 

natural.  

O problema ocorre quando o seio familiar é abalado pela violência intrafamiliar, um 

fenômeno complexo e com uma multiplicidade de causas, que assume vários tipos (físico, 

sexual, psicológico, econômico ou financeiro, institucional) e formas de manifestação. De 

fato, a desestruturação familiar causa efeitos de ordem física, moral e psicológica em seus 

membros, em especial sobre a formação das crianças e adolescentes, seres em estado de 

desenvolvimento humano. Neste ponto então permeou a estrutura e dialética promovida pela 

pesquisa, verificando se esta questão social, intrínseca a esfera privada, constitui um dos 

fatores que geram a tendência a prática de criminalidade cometida por adolescentes. 

Vale mencionar que as abordagens sociológica e psicológica apresentadas pelo 

trabalho não pretenderam esgotar o assunto ou tomar conclusões irredutíveis. As teorias foram 

confrontadas à hipótese de que a desestruturação familiar tem papel determinante na formação 

da personalidade do indivíduo e em, por conseguinte, na tendência a prática de atos 

infracionais pelos adolescentes.     

Sob a perspectiva sociológica, Émile Durkheim ensina que o estado de anomia 

social, induz um estado de desorganização ou de ausência de regras, que acarreta na ruptura 

dos laços de solidariedade social. O sociólogo atribui às instituições sociais a 

responsabilidade por ter, em algum momento, falhado no seu mister de socialização do 

indivíduo, e, consequentemente abalado seus aportes psíquicos, afetivos e normativos. Sendo 

assim, o crime não seria resultado de anomalias do sujeito, mas de deficiências provocadas 

pela estrutura social, que não atuou suficientemente sobre a formação psíquica e transmissão 

de normas a seus membros. 

Para Jean Piaget, as relações familiares devem ser preenchidas pelo princípio da 

afetividade, pois a depender do grau e qualidade das interações, o desenvolvimento da criança 

pode ser influenciado positiva ou negativamente. Logo, o desequilíbrio nos complexos 

familiares tem potencial para implicar sobre a formação cognitiva, intelectual e afetiva da 
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criança e do adolescente, bem como determinar o modo de interação futura do indivíduo com 

a sociedade.  

Diante do exposto pelo trabalho, conclui-se a relação existente entre a 

desestruturação familiar e a criminalidade juvenil é de causa e consequência. Ficou claro 

pelos embasamentos teóricos que o ambiente familiar e a própria instituição familiar é, por 

excelência, responsável por transmitir aos indivíduos os elementos necessários para a 

convivência em sociedade e por dar o suporte adequado ao seu desenvolvimento por completo 

enquanto ser humano. As disfunções (violência intrafamiliar) que ocorrem neste cenário além 

que romperem com o vínculo e os laços de solidariedade entre os membros, tem efeito direto 

sobre a tendência a prática de atos infracionais pelos adolescentes.   

Isto posto, é preciso dizer ainda que embora tenha sido comprovada, a hipótese 

defendida pelo estudo não é absoluta. No entanto, o que restou evidente é que as teorias 

quando confrontadas permitiram afirmar o papel determinante que a família tem na formação 

da personalidade do indivíduo e na influência à criminalidade praticada por adolescentes.    

Em verdade, o Poder Público e a sociedade civil deveriam concentrar esforços para a 

estruturação, alinhamento e execução de políticas públicas em atenção às famílias e ao 

público infanto-juvenil, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade social, pois 

diante da violência que assola o país, a instituição familiar pode desempenhar uma missão 

ainda mais fundamental: a prevenção da delinquência juvenil.   
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RESUMO: O artigo tem por objetivo analisar até que ponto a previsão dos delitos relativos à 
esterilização, constantes da Lei de Planejamento Familiar (Lei 9.263/96) obedece a 
fundamentos exclusivamente paternalistas ou se, pelo contrário, legitima-se pela necessidade 
de tutela de algum bem jurídico, adequando-se assim ao princípio da ofensividade que norteia 
o Direito Penal moderno. Para tanto, estuda-se, em primeiro lugar, o conceito de esterilização 
e suas modalidades, com vistas a identificar seu conteúdo e alcance na legislação pátria. O 
rigor com que a lei proíbe o exercício do direito ao próprio corpo e da autonomia individual, 
proibindo as cirurgias de esterilização em menores de 25 anos que não tenham ao menos dois 
filhos vivos, parece uma demonstração de paternalismo forte que poderia não se justificar no 
marco de um Estado de Direito democrático e social, como o brasileiro. Contudo, a defesa da 
dignidade da pessoa humana, que é princípio fundamental do Estado de Direito brasileiro 
(art.1º, III, CF) e que figura como fundamento do direito constitucional ao planejamento 
familiar (art. 226, §7º, CF), deve auxiliar a interpretação desses tipos, justificando a 
intervenção do Direito Penal para coibir condutas que impliquem na instrumentalização do ser 
humano e na sua redução à condição de mera “coisa” passível de ser utilizado como meio 
para a concretização de fins eugênicos, públicos ou particulares, de caráter extremamente 
duvidoso. A conciliação da proteção da dignidade com o respeito à autonomia individual 
deve, portanto, ser feita em sede de justificação, mediante a análise da validez do 
consentimento do menor de 25 anos que queira ser esterilizado, com vistas a coibir os 
eventuais abusos que a destipificação indiscriminada desses delitos poderia gerar para aqueles 

                                                           
1 Doutora e Pós-Doutora em Direito Penal pela Universidade de Zaragoza, Espanha. Mestre em Direito Penal na 
Universidade Estadual de Maringá (UEM), Professora Adjunta de Direito Penal na UEM e no Centro 
Universitário de Maringá (CESUMAR).  
2 Mestrando em Direito pelo Centro Universitário de Maringá (CESUMAR) com especial foco em Direito da 
Personalidade e seus Instrumentos de Efetivação. Pós-graduando em Direito e Processo Penal pela Universidade 
Estadual de Londrina (UEL). Graduado pela Universidade Estadual de Londrina (UEL). Professor de Direito 
Penal. Advogado Criminal. 
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sujeitos em situação de especial vulnerabilidade, cuja opção pela esterilização é condicionada 
por razões muito diversas da reivindicação do direito ao próprio corpo.  
 
 PALAVRAS-CHAVE: Direito Penal – Lei 9.263/96 – Esterilização – Paternalismo – 
Dignidade humana.  
 
 RESUMEN: El artículo tiene por objeto analizar hasta qué punto la existencia de los 
delitos relativos a la esterilización, en la Ley de Planificación Familiar (Ley 9.263/96) se 
justifica por razones exclusivamente paternalistas o bien, por el contrario, se legitima en base 
a la necesidad de protección de un bien jurídico, de acuerdo con el principio de lesividad que 
orienta el moderno Derecho Penal. Para ello, se expone, en primer lugar, el concepto de 
esterilización y sus modalidades, con el fin de identificar su contenido y alcance en la 
legislación nacional. El rigor con el que la ley prohíbe el ejercicio del derecho al propio 
cuerpo y de la autonomía individual, castigando las operaciones quirúrgicas en menores de 25 
años que todavía no tengan como mínimo 2 hijos vivos, es una manifestación de un 
paternalismo fuerte cuya existencia no podría justificarse en el marco de un Estado de 
Derecho democrático y social, como el brasileño. Sin embargo, la necesidad de respeto por la 
dignidad de la persona, que es principio fundamental del Estado de Derecho brasileño (art.1º, 
III, CF), y que figura como fundamento del derecho constitucional a la planificación familiar 
(art. 226, §7º, CF), da nuevo matiz a la interpretación de estos tipos, justificando la 
intervención del Derecho Penal para reprimir conductas que supongan la instrumentalización 
del ser humano y su reducción a la condición de mera “cosa”, pasible de ser utilizada como 
medio para a concretización de fines eugénicos, públicos o particulares, de carácter 
extremadamente dudoso. La conciliación de la protección de la dignidad humana con el 
respeto por la autonomía personal se hace a nivel de ilicitud, mediante el análisis de de la 
validez del consentimiento del menor de 25 años que quiera esterilizarse, con el fin de 
impedir eventuales abusos que la descriminalización de estos delitos podría implicar para 
aquellas personas especialmente vulnerables, cuya opción por la esterilización se halla 
condicionada por razones muy distintas a la mera reivindicación del ejercicio del derecho al 
propio cuerpo. 
 
PALABRAS-CLAVE: Derecho Penal – Ley 9.263/96 – Esterilización – Paternalismo – 
Dignidad humana.  
 
 
1  INTRODUÇÃO 

 

 O presente artigo tem por finalidade analisar o fundamento e os limites da 

responsabilidade penal dos autores dos crimes constantes da Lei 9.263/96, denominada Lei de 

Planejamento Familiar, com o propósito de investigar até que ponto a permanência dos 

mesmos se legitima no ordenamento brasileiro. Trata-se de temática pouco debatida pela 

doutrina penal, porém sua atualidade e importância, como se verá, justificam sem mais 
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delongas o aprofundamento científico na matéria, visto que existem inúmeros pontos a serem 

debatidos cuja relevância e urgência não podem escapar ao intérprete da lei penal.  

 Antes de tudo, convém esclarecer em que consiste o tema a ser abordado. Por 

esterilização, para efeitos penais, deve-se entender a ação de privar de forma permanente ou 

duradoura3 a capacidade de reprodução de uma pessoa, sem que para isso restem 

comprometidas sua libido ou possibilidade física de realizar o ato sexual4. A provocação da 

esterilidade, incriminada pela Lei 9.263/96 quando executada de forma irregular, sempre se dá 

mediante procedimentos cirúrgicos específicos, cuja descrição será feita ao longo do presente 

artigo. Contudo, de modo geral, é possível afirmar que trata-se de ato sancionado 

criminalmente na maioria dos países, por implicar um grave atentado não só à liberdade de 

procriação ou ao direito fundamental ao planejamento familiar (art. 226, §7º, da Constituição 

Federal), mas sobretudo à integridade física do sujeito esterilizado, privando-o de uma função 

vital, inerente à sua personalidade.  

 

2 TUTELA CONSTITUCIONAL DE BENS JURÍDICOS 

 

 Particularmente importante para o Direito Penal é a noção de bem jurídico. No 

entanto, o assunto não é livre de debates e dúvidas sobre seu teor e importância. 

 De acordo com o princípio penal da lesividade ou da ofensividade, todo e qualquer 

delito deve lesar ou, ao menos, criar perigo de lesão a bens jurídicos, os quais podem ser 

definidos como “um ente (dado ou valor social) material ou imaterial haurido do contexto 

social, de titularidade individual ou metaindividual reputado como essencial para a 

coexistência e o desenvolvimento do homem e, por isso, jurídico-penalmente protegido”5. 

Tais valores sociais não podem, todavia, ser apontados pelo legislador aleatoriamente, 

devendo os bens jurídicos guardar relação com o que está estampado na Constituição Federal, 

                                                           
3 Já que a esterilização meramente temporária, por meios bioquímicos ou hormonais (ex. pílula 
anticoncepcional) não é incriminada pela lei penal como verdadeira esterilização. Contudo, cabe advertir que 
mesmo quando a esterilização mediante procedimentos cirúrgicos seja reversível (ex. vasectomia), restará 
igualmente caracterizado o delito de esterilização, pois do contrário a evolução dos procedimentos médico-
cirúrgicos acabaria tornando inócuo o tipo penal que proibisse essas condutas (como salienta ROMEO 
CASABONA, Carlos M. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana. Madri: Editorial Ramón 
Areces, 1994, p. 262). 
4
 Vide ROMEO CASABONA, Carlos M., op. cit., p 260. Nessa linha, esterilização não é o mesmo que 

castração, já que esta, embora sempre implique também na esterilização do ofendido, consiste na ablação dos 
próprios órgãos genitais da vítima, impossibilitando-a para o ato sexual (Idem, ibidem, p. 262). 
5 Vide PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, v. 1. 7 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 
257. 
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com os valores que ali estão estabelecidos6. Lenio Luiz Streck aponta como obrigatória essa 

relação entre o valor criminalmente tutelado e o valor elevado à constitucionalização, 

destacando que: 

[...] a teoria do bem jurídico, que sustenta a idéia de tipos penais no Direito Penal, igualmente 
passa a depender da materialidade da Constituição. Não pode restar qualquer dúvida no sentido 
de que o bem jurídico tem estrita relação com a materialidade constitucional, representado 
pelos preceitos e princípios que encerram a noção de Estado Democrático e Social de Direito. 
Não há dúvida, pois, que as baterias do direito penal do Estado Democrático de Direito devem 
ser direcionadas para o combate dos crimes que impedem a concretização dos direitos 
fundamentais nas suas diversas dimensões. Neste ponto, aliás, entendo que é neste espaço que 
reside até mesmo uma obrigação implícita de criminalização, ao lado dos deveres explícitos de 
criminalizar constantes no texto constitucional.7 

 
Logo, o conceito de bem jurídico deve ser inferido da Constituição, operando-se uma 

espécie de normativização de diretivas político-criminais8. Esse ‘belvedere’ penal-

constitucional que se enxerga, então, deve partir da construção constitucional atual 

estabelecida mundialmente no início do século passado e que veio a dar moldes de maior 

envergadura jurídica a uma série de garantias e prerrogativas individuais e também 

transindividuais. Nesse sentido, observa Luiz Luisi que: 

 

 [...] As constituições promulgadas nos últimos decênios se caracterizam pela presença no 
elenco de suas normas de instâncias de garantia de prerrogativas individuais, e 
concomitantemente de instâncias que traduzem imperativos de tutelas de bens transindividuais 
ou coletivos. Ou seja: os princípios do Rechsstaats e, ao mesmo tempo do Sozialstaats. Os 
primeiros configuram-se em preceitos asseguradores dos direitos humanos e da cidadania. Os 
segundos se fazem presentes na tutela dos valores sociais.9 
 

Logo, a proteção constitucional como fundamento da proteção penal é uma assertiva 

firme neste Estado Democrático de Direito, o que permite levar à conclusão de que os 

preceitos estampados no documento que cria tal espécie de Estado merecem uma especial 

tutela jurídica: a tutela jurídico-penal. 

 

3 HISTÓRICO E CARACTERÍSTICAS DA LEI Nº 9.263, DE 12 DE JANEIRO DE 

1996 (PLANEJAMENTO FAMILIAR) 

                                                           
6 Idem, ibidem, p. 257. 
7 STRECK, Lenio Luiz. Bem jurídico e Constituição: da proibição de excesso (übermassverbot) à proibição de 

proteção deficiente (untermassverbot) ou de como não há blindagem contra normas penais inconstitucionais. 
Disponível em www.leniostreck.com.br. Acesso em 10/09/2011. 
8 Vide PRADO, Luiz Regis. Bem jurídico-penal e Constituição. 2 ed. rev. e amp. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 51.  
9 LUISI, Luiz. Os princípios constitucionais penais. 2. ed. Porto Alegre: Sérgio Fabris Editores, 2003, p. 11. 
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 A Lei n. 9.269 de 12 de janeiro de 1996 foi elaborada para regularmentar o art. 226 da 

Constituição Federal em seu §7º, que trata do direito ao planejamento familiar. 

 O dispositivo da Lei Maior anuncia que o casal é livre para decidir – sob a limitação 

de outro preceito, o da paternidade responsável – a quantidade de filhos que terá e como serão 

criados, cabendo ao Estado permitir os meios educacionais e cientificos. 

 Ainda se mostra importante a vedação às formas de intervenção na família por 

instituições privadas ou mesmo oficiais, situação expressa no artigo que garante especial 

proteção ao instituto familiar. Eis o texto: 

 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

[...] 

§ 7º - Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o 

planejamento familiar é livre decisão do casal, competindo ao Estado propiciar recursos 

educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por 

parte de instituições oficiais ou privadas.  

 

 Como se verifica a partir de uma interpretação literal do texto, o fundamento do 

planejamento familiar é o princípio da dignidade da pessoa humana, valor fundante da 

República Federal do Brasil (art. 1º, III). No contexto de tal parágrafo, a dignidade deve ser 

vista pelo prisma do casal, do Estado e também da criança. 

 Esse valor deve alinhar-se à segunda parte do texto do §7º que fala da proibição de se 

exigir do casal ou da pessoa algum tipo de autorização estatal (ou de qualquer outra natureza) 

para analisar e concretizar seu planejamento e sua intenção familiar. 

 A decisão é da família e da pessoa que deseja concretizar seu planejamento familiar 

responsável, entretanto, há uma série de situações afetas a essa vontade que merecem tutela 

criminal. 

 E essa tutela penal é a intentio legis da Lei nº 9.263 de 1996, que conta, em seu 

Capítulo II, com uma série de condutas típicas que incriminam o desrespeito à liberdade de 

planejamento familiar e a segurança de atos que convergem para tal direito. 

 Trata-se, portanto, da concretização da tutela penal de um valor social colocado na 

estante constitucional de preceitos essenciais à vida humana, como é o planejamento familiar. 

 

4 DAS CIRURGIAS DE ESTERILIZAÇÃO COMO FORMA DE PLANEJAMENTO 

FAMILIAR 
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 O planejamento familiar é um direito10 a ser exercido por um casal (tradicional ou não) 

de pensar e concretizar sua família da forma que, nos limites da lei, deseja e “entende-se 

planejamento familiar como o conjunto de ações de regulação da fecundidade que garanta 

direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo homem ou 

pelo casal” (art. 2º, Lei 9.263/96). 

 Considera Valéria Silva Galdino Cardin que, neste conceito, estão abarcadas diversas 

situações, entre elas: 

 

[...] não só decidir sobre o número de filhos, mas também quanto a aumentar o intervalo entre 
as gestações, e utiliza-se das técnicas de reprodução assistida como último recurso à 
procriação, não praticando a seleção de embriões com finalidades eugênicas para escolha de 
atributos físicos, bem como para suprimir a filiação por meio da monoparentalidade, dentre 
outros11. 
 

 As consequências da falta desse direito acarretam, além de problemas para 

reconhecimento de paternidade de filhos, uma situação catastrófica do ponto de vista humano, 

como a quantidade (crescente) de gestações precoces12, a grande quantidade de abortos, as 

complicações que decorrem deste ato típico, a falta de recursos famiiliares para suportarem 

vida digna de todos os membros e a desvalorização da criança como ser humano, situações 

que levam ao tráfico de pessoas e a prostituição estimulada por familiares. 

 Essa conjuntura merece análise porque há uma informação alarmante sobre a 

quantidade de gestações não planejadas, estimando-se que, em âmbito mundial, mais de 1/3 

das gestações não sejam planejadas13. 

 Um dos meios de se realizar o planejamento familiar - e, assim, evitar os efeitos de sua 

falta – é a utilização de cirurgias de esterilização. Logo, estas são  formas de materializar o 

direito constitucionalmente previsto no §7º do art. 226 da Constituição Federal. Assim, 

permite-se que o casal tenha filhos ou que não os tenha, que escolha quando quer ter e quando 

não mais quer tê-los, ou que tenha um filho e apenas anos depois tenha outros. 

 Isso em razão do fato de as cirurgias de esterilização serem possíveis para homens e 

mulheres e algumas delas totalmente reversíveis, existindo uma facultatividade na realização 

de tais operações, nos termos do caput do art. 10 da Lei n. 9.263 de 1996. 

                                                           
10 Art. 1º. O planejamento familiar é direito de todo cidadão, observado o disposto nesta Lei. 
11 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas 

públicas. IBDFAM, Belo Horizonte. Disponível em: <www.ibdfam.org.br>. Acesso em: 01 set. 2010. 
12 Idem, ibidem. 
13 Idem, ibidem. 
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 Ainda no mesmo art. 10, §4º, da Lei 9.263/96, há disposição de quais as cirurgias 

viáveis para o ato de esterilização, podendo esta ocorrer por “laqueadura tubária, vasectomia 

ou de outro método cientificamente aceito, sendo vedada através da histerectomia e 

ooforectomia”. 

 A laqueadura tubária consiste na em criar, por rompimento ou ligação das trompas de 

Falópio, um óbice aos espermatozóides que não poderão entrar em contato com os óvulos. A 

vasectomia é o corte dos canais deferentes, sendo esta reversível pela Vasovasostomia. Já a 

histerectomia é a retirada do útero de forma total ou parcial enquanto a ooforectomia é a 

retirada de um ou dos dois ovários, que são permitidas apenas em caso de doenças. 

 Tais intervenções cirurgicas são consideradas operações de propósito não-curativo, o 

que significa dizer que a procupação, fundamental, nestes atos não é a possibilidade de vida, 

mas sim sua qualidade. 

 O §6º do art. 10 da Lei de Planejamento Familiar dispõe que não será feita a operação 

em pessoas absolutamente incapazes, salvo com autorização legal. Isso decorre do fato de que 

estas pessoas não terão, em regra, a capacidade plena para cuidar, mantar e guarnecer um 

filho com itens necessários à vida. Mas o dispositivo depende de regulamentação. Assim, nem 

mesmo a autorização dos curadores poderá fazer lícita essa operação14. 

 

4.1 Do paternalismo estatal e da relativização dos bens jurídicos indisponíveis 

 

 Em alguns dispositivos da presente lei (bem como em diversas outras), há uma nítida 

intenção de se proteger bens jurídicos pelas limitações de liberdades individuais das pessoas 

capazes, primando, então, por uma tendência político-criminal claramente paternalista, que 

afasta as liberdades individuais e a autonomia humana. Nesse sentido,  

 

                                                           
14 ESTERILIZAÇÃO DE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES DOS PODERES CONFERIDOS AOS 
CURADORES. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA PRETENDIDA. INEXISTÊNCIA DE NORMA 
JURÍDICA COM DENSIDADE NORMATIVA SUFICIENTE PARA REGULAR CASO CONCRETO. Há 
limitações de ordem legal e moral ao exercício da curatela. Dentre os poderes conferidos pelo ordenamento 
jurídico não se encontra a disposição sobre a integridade física e moral da interdita, pelo que inviável a 
postulação de esterilização de incapaz pelos curadores. O procedimento cirúrgico de esterilização da curatelada 
mostra-se desproporcional no caso concreto, eis que há medidas que alcançam resultado igual ou semelhante e 
que consubstanciam restrição menos gravosa ao direito à liberdade, direitos da personalidade e à dignidade da 
pessoa humana. Inexiste norma jurídica com densidade normativa suficiente que autorize a esterilização de 
absolutamente incapazes, vez que o art. 10, § 6º, da Lei nº 9.263/96 ainda carece de regulamentação. Negaram 
provimento. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível Nº 70010573723, Sétima Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: José Carlos Teixeira Giorgis, Julgado em 30/03/2005) 
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[...] é possível afirmar que o paternalismo aparece sempre que se adote uma medida de 
limitação da autonomia pessoal de alguém com o fim de protegê-lo de um mal, isto é, de algo 
que o sujeito paternalista considera prejudicial ao sujeito cuja liberdade é limitada, de acordo 
com o seu próprio ponto de vista.15 
 

Esse sujeito paternalista é, no campo jurídico, o Estado, único responsável pela 

elaboração de lei. No entanto, embora a apreensão do objeto do tema seja simples, ensina 

Gisele Mendes de Carvalho16 que “tendo em conta a multiplicidade de facetas que pode 

assumir, constata-se que o paternalismo é um fenômeno de difícil definição, pois não é tarefa 

simples resumir em poucas palavras toda a heterogeneidade que ele alberga”.  

Do ponto de vista da Filosofia moral, uma importante classificação de paternalismo é 

aquela que distingue entre as diferentes “intensidades” ou “graus” que este fenômeno pode 

assumir de acordo com o sujeito ao qual se aplica a medida beneficente. Nessa trilha, fala-se 

de um paternalismo débil ou leve (soft paternalism) quando se trata de evitar uma conduta 

essencialmente involuntária do sujeito em questão, isto é, de proteger pessoas contra suas 

próprias atitudes não autônomas. Essas são as ações levadas a cabo em relação a crianças, 

adolescentes e enfermos mentais, e em geral pelos sujeitos que não são conscientes das reais 

condições em que devem tomar uma decisão de agir. A esta segunda classe de indivíduos –

isto é, os temporariamente impossibilitados de consentir– podem-se acrescentar todos os 

casos em que por alguma razão o sujeito não possa manifestar validamente sua vontade, como 

os indivíduos sob o efeito de drogas tóxicas, alcoolizados, e também aqueles submetidos a 

algum tipo de ameaça ou coação. Tampouco seriam voluntários os danos causados a si 

mesmos por sujeitos cujo consentimento é obtido mediante violência ou fraude. 

Em qualquer caso, e tendo-se em conta que a polêmica em torno à justificação do 

paternalismo surge precisamente da oposição entre o propósito beneficente e o respeito à 

autonomia individual, então a justificação da imposição de medidas paternalistas “débeis” ou 

“leves” não deve suscitar maiores problemas, visto que em tais hipóteses o conflito antes 

citado não existe, em virtude da falta de autonomia dos sujeitos protegidos. De fato, talvez 

não seja nem mesmo possível falar em verdadeiro paternalismo nesses casos, já que existem 

sérias razões para duvidar que o paternalismo débil constitua uma autêntica forma de 

paternalismo, de acordo com os critérios aqui utilizados para definir esse fenômeno.  

De modo geral, pode-se destacar como clássica a definição de paternalismo dada por 

Gerald Dworkin, que o conceitua como “a interferência na liberdade de ação de uma pessoa 
                                                           
15 CARVALHO, Gisele Mendes de. Delitos relativos à prostituição no Código Penal brasileiro: proteção da 
dignidade humana ou paternalismo jurídico? Revista de Ciências Penais, v. 12, 2010, p. 177. 
16 Idem, ibidem, p.177. 
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que se justifica por razões referidas ao bem-estar, bem, felicidade, necessidades, interesses ou 

valores da própria pessoa coagida”17. Luigi Ferrajoli18 aborda o tema afirmando que “bens são 

subtraídos ao poder de disposição de seus possuidores justamente para protegê-los da sua 

alienação e, portanto da sua redução a bens patrimoniais e da consequente regressão à lei do 

mais forte”. 

Não fosse dessa forma, segundo o penalista italiano, criar-se-ia uma densa incerteza: 

se a pessoa tem ilimitada autonomia, poderia dela dispor, como se propriedade da pessoa 

fosse. No entanto, cumpre situar em campos distintos a pessoa e a propriedade. Não pode a 

pessoa ter suas partes, componentes do seu “eu”, tidas como propriedade. As partes do corpo 

são a identidade da pessoa. Já a propriedade material vem de uma relação externa, é a pessoa 

com objetos do mundo da vida e não consigo da pessoa consigo. 

De fato, o Estado limitou a possibilidade de esterilização e, assim, de planejamento 

familiar da pessoa e isso para proteger o direito da família ou da pessoa de planejar seus 

filhos. Contudo, mesmo na hipótese em que o indivíduo queira dispor desse direito ao 

planejamento familiar, isto é, do direito de ter ou não ter filhos e de como e quando fazê-lo, 

esterilizando-se, a lei limita tal discricionariedade impondo limites à realização da cirurgia de 

esterilização. 

O direito ao planejamento familiar, consoante lição de Clayton Reis, é um direito de 

personalidade do casal ou da pessoa que é materializado pela política de não-controle de 

natalidade.19 No entanto, contata-se que a Lei 9.263/96, em alguns casos, atua de maneira 

nitidamente paternalista, cerceando esse direito da personalidade em nome de interesses 

coletivos ou estatais em detrimento do respeito devido à autonomia pessoal, que é 

desdobramento da própria dignidade humana. 

Assim, por um lado, tem-se que “a liberdade e autonomia da decisão do casal, 

prescrita pelo texto do Código Civil é direito de personalidade, que são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, a teor do contido no artigo 12 do referido codex. Sendo direito pessoal, não 

poderá ser conspurcado pela intervenção de terceiros, quem quer que seja, instituição privada 

ou pelo próprio Estado”20. Contudo, o próprio ente Estatal cria restrições e limitações à 

autonomia sob a pecha de regulamentar o direito, afirmando, pelo texto da lei, que não basta o 
                                                           
17 DWORKIN, Gerald. Paternalism. In: FEINBERG, J./GROSS, H. (Eds.). Philosophy of Law. California: 
Dickenson, 1975, p.175. 
18 FERRAJOLI, Luigi. Por uma teoria dos direitos e dos bens fundamentais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2011, p. 64. 
19 REIS, Clayton. Planejamento familiar – um direito de personalidade do casal. Revista Jurídica Cesumar, v. 8, 
n. 2, p. 415-435, jul./dez. 2008. 
20 Idem, ibidem, p.415-435. 
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consentimento daquela pessoa que se submete à operação de esterilização para que a mesma 

seja admitida. 

A questão a ser desvendada agora é sobre a legitimidade desse paternalismo e qual o 

interesse (bem jurídico) que subjaz às limitações ao direito ao planejamento familiar. 

Ao se analisar o inciso II do art. 10 da Lei n. 9.263/96, verifica-se a preocupação de 

não se permitir a operação de esterilização quando há risco à saúde da gestante ou do feto. 

Neste caso, indubitavelmente, protege-se o direito à vida talhado no art. 5º, caput, da 

Constituição Federal, cuja proteção não pode passar despercebida em um Estado que se diga 

democrático e erguido sobre o princípio da dignidade humana. 

Todavia, a proibição do inciso I do mesmo art. 10 mostra um excesso de tutela do 

interesse estatal sobre o planejamento familiar – acarretando um incompreensível 

cerceamento da autonomia que, por sua vez, é direito da personalidade exigido para 

materializar o direito constitucionalmente previsto. 

Nesse sentido, só é possível que se realize a esterilização quando se tem 25 (vinte e 

cinco) anos ou mais. Antes, ainda que a pessoa seja capaz, não haverá possibilidade de 

esterilização lícita, salvo se o jovem já tiver, ao menos, 02 (dois) filhos vivos. 

O critério é irregular e não protege o direito ao planejamento familiar, de fato, veda o 

exercício do direito, pois aquela pessoa que, com menos de 25 anos, pretende ser esterilizada 

não poderá por não ter 02 (dois) filhos. E o casal que tem um filho apenas e não deseja mais 

tê-los? Não terá reconhecido seu direito ao planejamento familiar ao realizar sua intenção de 

ter apenas um filho? 

Logo, é uma nítida demonstração de paternalismo estatal cuja legitimidade, no marco 

de um Estado de Direito verdadeiramente democrático e social, resulta bastante questionável, 

tendo em conta o princípio da dignidade humana em que a própria Lei 9.263/96 diz estar 

fundamentada. Os limites éticos e jurídicos da aceitação desse paternalismo – se eles existem 

–  serão discutidos mais amplamente na parte final do presente trabalho21. 

 

5 DO CONSENTIMENTO DO TITULAR DO BEM JURÍDICO PARA OPERAÇÕES 

DE ESTERILIZAÇÃO 

 

As operações cirúrgicas consistem em atividades que lesam a integridade física de 

outrem, caracterizando, em princípio, crime de lesão corporal previsto no art. 129 do Código 

                                                           
21 Vide, infra, item 7. 
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Penal Brasileiro, já que há “ofensa à integridade corporal ou saúde, isto é, como todo e 

qualquer dano ocasionado à normalidade funcional do corpo humano, quer do ponto de vista 

anatômico, quer do ponto de vista fisiológico ou mental”22 por “estarem “sob tutela da lei 

penal, portanto, a integridade anatômica e a normalidade fisiológica e psiquica das pessoas 

humanas”.23 

 Da mesma forma como ocorre nas operações, o crime de lesões corporais tem como 

objeto material a pessoa viva24, que se confunde com o próprio sujeito passivo. Importante 

lembrar que aquele que realiza a operação e, porquanto, é responsável pela lesão decorrente 

da intervenção cirúrgica, é sempre o médico, devidamente habilitado para tal ato (delito 

especial próprio). Se o sujeito que realiza a esterilização não é médico, o crime perpetrado 

será o de lesões corporais gravíssimas (art. 129, §2º, III, do Código Penal), já que gera perda 

permanente de função – qual seja, a função reprodutiva. Cabe registrar ainda que a 

autoesterilização, assim como as autolesões, são impunes, não se enquadrando em nenhum 

dos tipos legais da Lei 9.263/9625. 

 As intervenções cirúrgicas, no entanto, não são todas iguais e, portanto, não são 

sempre criminosas.  

Há uma série de situações que devem ser analisadas antes de se considerar um fato 

como típico, ilícito e culpável – como que espécie de operação (curativa ou não curativa) é 

levada a cabo; se curativa, qual era a situação do paciente (havia perigo atual, tratava-se de 

autolesão, etc.), e, se não curativa, era a cirurgia estética ou esterilizante. 

Como explica Gilson de Souza26, existem várias teorias para justificar o fato de não se 

punir o médico que atue regularmente durante o curso de um ato cirurgico. No entanto, 

embora exista uma pluralidade de razões pelas quais não há punição, o tratamento penal, 

consoante ensinamento do mesmo autor, será sempre o mesmo para todos os tipos de 

operações cirurgicas. 

                                                           
22 AMARO, Mohamed. Código Penal na expressão dos Tribunais. São Paulo: Saraiva. 2007, p. 554. 
23 FRANCO, Alberto Silva. Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 677. 
24 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Especial, v. 2. 5 ed. São Paulo: RT, 2006, p. 
139. 
25

 Vide ROMEO CASABONA, Carlos M. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana. Madri: 
Editorial Ramón Areces, 1994, p. 263. 
26 SOUZA, Gilson Sidney Amancio de. O tratamento das intervenções médico-cirúrgicas e das lesões esportivas 
na doutrina penal brasileira. Jus Navigandi, Teresina, ano 6, n. 51, 1 out. 2001. Disponível em: 
<http://jus.com.br/revista/texto/2261>. Acesso em: 08 set. 2011. 
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Atualmente, uma corrente doutrinária é majoritária quando se trata da solução penal 

das operações curativas, e outra o é para as operações não-curativas, mas, ainda assim, é 

fundamental citar os demais entendimentos. 

A primeira teoria (atipicidade por ausência de dolo) afirma que pode não haver 

propósito curativo e animus necandi ao mesmo tempo. A segunda teoria (atipicidade por 

desconformidade com descrição legal) ensina que se há cura ou melhora não pode existir 

ofensa à integridade física ou a saúde (isto é, ao bem jurídico protegido). A terceira teoria 

(adequação social) determina que, se a intervenção é aceita socialmente, não poderá o Direito 

Penal vir a incriminá-la. A quarta teoria (exercício regular de direito ou estado de 

necessidade) enxerga que o médico atua dentro do seu direito ao realizar a intervenção 

cirurgica, restando intacta a tipicidade, mas elidindo-se a ilicitude da conduta. 

Bandeira de uma destas teorias, qual seja, a da atipicidade por ausência de dolo, Luiz 

Regis Prado leciona que “se a intervenção médica tem finalidade curativa, ainda que o 

resultado seja desfavorável, provocando lesão da incolumidade corporal e da saúde do 

paciente não há delito (ausência de dolo)”27.  

O mesmo autor fala de possibilidade de lesão culposa caso haja violação do dever 

objetivo de cuidado e um resultado lesivo ao paciente e que o fato “pode perfazer o tipo de 

lesão corporal culposa se o sujeito ativo não agiu com cuidado objetivamente devido (art. 129, 

§6º)”.28  

Quanto às operações não-curativas, ou seja, as voluptuárias (que se relacionam com 

qualidade de vida e não possibilidade de vida, tais como as estéticas, de doação de órgãos 

para transplantes, experimentais e as de esterilização, que aqui interessam particularmente), 

não é possível reconhecer a falta de dolo – como nas invertenções curativas, já que existe, 

sim, lesão ao bem jurídico protegido –, mas sim a aplicação de uma excludente de ilicitude, 

qual seja, o consentimento do titular do bem jurídico protegido29. Isso porque, naqueles casos 

em que o bem jurídico não seja totalmente disponível, a liberdade de disposição do mesmo 

não é objeto de proteção do Direito Penal, e, portanto, a renúncia ao mesmo só pode dar lugar 

                                                           
27 PRADO, Luiz Regis. Comentários ao Código Penal. 5 ed. São Paulo: RT, 2010, p. 446. 
28 Idem, ibidem, p. 446. 
29

 É importante esclarecer, como destaca José CEREZO MIR, que o emprego da expressão “consentimento do 
ofendido” para denominar a eximente em questão é inadequado, pois não se pode considerar ofendido o portador 
do bem jurídico que voluntariamente consente em sua lesão ou colocação em perigo (vide Curso de Derecho 

penal español, Parte General, t. II. 6. ed. Madri: Tecnos, 2000, p.326, nota 1). O mesmo é possível dizer do uso 
do termo “consentimento da vítima”, razão pela qual empregaremos a partir de a expressão “consentimento do 
portador do bem jurídico” ou “consentimento do titular do bem jurídico”, 
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à exclusão da ilicitude do comportamento pelo consentimento30. Essa justificação ocorre, 

portanto, por causa de um princípio de ponderação que consiste em uma renúncia do titular à 

proteção jurídica, com 05 (cinco) requisitos apontados por aquele autor: capacidade de 

consentir do titular do bem jurídico, anterioridade do consentimento, limite de atuação no que 

o consentido deseja, ciência prévia do consenso e vontade de atuação no sentido da 

justificante31. 

Segundo Paulo José da Costa Jr., as cirurgias curativas são típicas, porém lícitas, 

porquanto considera que “as intervenções cirúrgicas se justificam pelo exercício regular de 

direito, ou pelo estado de necessidade”32. Nessa trilha, entende que age o médico com 

intenção de lesar a integridade física de outro, mas salva um bem jurídico de maior valor, 

cabendo, evidentemente, o excesso culposo ou doloso tanto no estado de necessidade33, 

quanto no exercício regular de direito34. 

Interessante, também, o conflito exposto por este autor sobre a validade do 

consentimento do titular do bem jurídico em cirurgias não-curativas: 

 
[...] O mesmo não se pode dizer de cirurgias estéticas que tenham provocado deformações, 
onde o crime se delineia com perfeição. Apesar de boa parte da doutrina sustentar que o 
consentimento do ofendido é inoperante, por não ter ele disponibilidade sobre o seu corpo, 
começa a surgir entendimento oposto. Dessarte, já se vem sustentando a validade do 
consentimento para exclusão da ilicitude, desde que obtido legitimamente e a ação não ofenda 
os bons costumes e não tenha a intenção de obter qualquer prêmio de seguro.35 

 

Compartilhando da tese do exercício regular de direito nas cirurgias não-curativas, 

entende Julio Fabbrini Mirabete36 ser necessário o consentimento para tornar regular um 

                                                           
30 Sendo plenamente disponível o bem jurídico (por exemplo, a dignidade sexual, a honra, a inviolabilidade do 
domicílio), como se esclarecerá a seguir, haverá exclusão da tipicidade do comportamento, e não apenas da 
ilicitude, sempre que o seu titular disponha livremente dele. Isso porque, de modo geral, sempre que, ao lado do 
bem jurídico, o Direito Penal protege também a liberdade de disposição do mesmo, o consentimento do seu 
titular atua como causa de exclusão da tipicidade, e não da ilicitude, do comportamento (vide CEREZO MIR, 
José. Curso de Direito penal español, Parte General, t.II, p.331). Esse mesmo autor lembra, porém, que “quando 
o bem jurídico não é disponível com caráter geral, deve-se entender que não forma parte desse bem jurídico a 
livre disposição do mesmo” (op. cit., p.332). 
 (vide, a respeito, CEREZO MIR, José, op. cit., p.327). 
31 Idem, ibidem, p. 120-121.  
32 COSTA JR., Paulo José. Código Penal Comentado. 9 ed. São Paulo: DPJ, 2007, p. 389-390. 
33 Código Penal, Art. 24 - Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual, 
que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas 
circunstâncias, não era razoável exigir-se. 
34 Código Penal, Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: [...] III - em estrito cumprimento de 
dever legal ou no exercício regular de direito. 
35 COSTA JR., Paulo José, op. cit., p. 389-390. 
36 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de Direito Penal. Parte Geral. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2006, p. 188. 
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direito do médico. No entanto, considera ainda que pode existir estado de necessidade em 

favor de terceiro em situação de perigo atual. 

Logo, quanto à intervenção cirurgica curativa, há um ponto comum na doutrina, que é 

impossibilidade de se punir o médico, seja por qual tese for. 

Já quanto ao consentimento do titular do bem jurídico nas operações de esterilização, 

que são cirurgias não-curativas por excelência, existe consenso sobre o fato de que se 

enquadram em condutas que causam lesões corporais graves ou gravíssimas ao titular do bem 

jurídico, como as demais operações não-curativas. Mas existe polêmica a respeito de se todas 

elas estariam abarcadas pelo “simples” consentimento do titular do bem jurídico. 

Segundo André Estefam, a cirurgia estelizante “visa a inutilizar a função reprodutora 

do ser humano”37, enquanto que as operações estéticas buscam corrigir características físicas 

que o sujeito passivo considera erradas ou exageradas. 

Este conflito é visto nas cirurgias esterilizantes que necessitam, para ocorrer, de alguns 

requisitos a mais do que o consentimento do titular do bem jurídico regular a todos os outros 

crimes, diferenciando-as das operações estéticas. Entre eles, a não existência de “risco à vida 

ou à saúde da mulher ou do futuro concepto, testemunhado em relatório escrito e assinado por 

dois médicos”, conforme dispõe o inciso II do art. 10 da Lei 9.263/96, ou seja, a operação não 

pode incorrer em perigo para vida ou a saúde a mãe ou do nascituro, pois estes são bem 

jurídicos de maior valor do que o direito ao planejamento familiar. 

No inciso I do art. 10, a Lei n. 9.263 de 1996 determina que a realização da cirurgia de 

esterilização apenas será feita em maiores de 25 (vinte e cinco) anos de idade ou em pessoas 

que tenham, ao menos, 02 (dois) filhos vivos. 

O mesmo dispositivo estabelece que entre a manifestação da vontade de realizar a 

operação e o ato trascorram 60 (sessenta) dias ou mais, período em que a pessoa que fará a 

cirurgia ou o casal deverá ter acesso a serviço de regulação de fecundidade ou 

aconselhamento por médicos, psicólogos, psiquiátras, sociólogos, com o fim de desistir ou 

insistir na idéia de se submeter ao procedimento cirurgico. 

 O §1º do art. 10 da Lei de Planejamento Familiar afirma ser necessário registro de 

manifestação expressa daquele que irá se submeter à operação, devendo o documento ser 

escrito e firmado após o ‘sujeito passivo’, sozinho ou com o cônjuge, receber informação 

sobre efeitos colaterais, reversão da cirurgia e outras opções de contraceptivos. 

                                                           
37 ESTEFAM, André. Direito Penal. Parte especial. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 163. 
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 Pelo §5º do mesmo artigo, havendo sociedade conjugal, será necessária a manifestação 

dos dois componentes do casal, também expressa e escrita, após receberem o devido 

aconselhamento e as informações, podendo ser realizada a operação apenas 60 (sessenta) dias 

ou mais do ato de consentimento de ambos os cônjuges. 

Tais atos demonstram que nas cirurgicas de esterilização há uma vultosa necessidade 

de plenitude de informações ao paciente para que haja, assim, um consentimento informado 

sobre o ato ao qual irá se submeter. 

Os próprios dispositivos legais demonstram que a cirurgia não será realizada quando 

houver perigo atual para o paciente ou mesmo perigo iminente, necessitando total e sereno 

consentimento informado, fazendo incidir assim, por força de lei, outra causa de exclusão da 

ilicitude que é consentimento do titular do bem jurídico. 

Consoante ensina Juarez Cirino dos Santos, o consentimento do titular do bem jurídico 

é uma causa legal de exclusão da ilicitude, podendo ser real ou presumido38. Este 

consentimento real, para o autor, pode ensejar exclusão até mesmo da tipicidade, a exemplo 

do que ocorre com a anuência em caso de conduta de invasão de domicílio em que o dissenso 

da vitima é elemento do tipo penal. 

Em regra, todavia, o consentimento tanto o real quanto o presumido excluem a 

ilicitude da conduta, mantendo a tipicidade intacta. 

Nos casos de cirurgias esterilizadoras, em especial, o consentimento não pode ser 

presumido nos termos do que ensina o §1º do art. 10 da Lei 9.263/96. 

Em geral, o consentimento do titular do bem jurídico é construído sob algumas bases, 

como “a) consentimento por agente capaz; b) disponibilidade do bem jurídico objeto do 

consentimento; c) ausência de vício de consentimento”.39  

No entanto, em caso de cirurgias não-curativas como a de esterilização, haverá 

também alguns requisitos extras, como esclarece Luiz Regis Prado, que são, também, 

necessários, tais como a informação exaustiva, devendo o médico “informar o paciente sobre 

a indicação do tratamento que se propõe a aplicar, suas consequências e seus riscos 

específicos”40. Nessa linha, é possível dizer que, diferentemente do que ocorre com as 

operações curativas que prescindem de informações exaustivas, especialmente nos casos de 

urgência, as operações não-curativas (estéticas, extração de órgãos, esterilização) têm como 

                                                           
38 SANTOS, Juarez Cirino dos. Direito Penal. Parte Geral. 4 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, p. 257. 
39 QUEIROZ, Paulo. Direito Penal. Parte Geral. 7 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011, p. 309. 
40 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, v. 1. 7 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 414. 
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pressuposto a plenitude das informações. Destarte, o consentimento será tanto mais informado 

quanto menor seja a necessidade de realização da cirurgia.  

E esse consentimento, ao se falar em operações da Lei de Planejamento Familiar, não 

poderá ser dado por agente capaz se este não tiver o mínimo de 25 (vinte e cinco anos) ou 

desde que com idade inferior aos 25 (vinte e cinco) anos e superior a 18 (dezoito) anos41, 

tenha pelo menos 02 (dois) filhos vivos. Além disso, há de ocorrer acompanhamento 

multidisciplinar daquele que se submeterá à operação, após o ato de consentir, com o fim de 

demonstrar-lhe os efeitos da operação. 

Existe, assim, um rigor legal muito maior para a obtenção do consentimento do titular 

do bem jurídico nas operações de esterilização do que em relação às demais operações não-

curativas. 

Há também a previsão de defeitos no consentimento do titular do bem jurídico na Lei 

de Plenajamento Familiar, consagrados no art. 10, §3º, como a influência de embriaguez (não 

definindo se voluntária, involuntária ou em que grau) por qualquer meio (bebidas ou drogas 

de qualquer espécie), estados emocionais alterados ou incapacidade mental temporária ou 

permanente. Em caso de pessoas absolutamente incapazes, pelo art. 10, §6º da Lei 9.263/96, 

só será possível realizar a esterilização se houver autorização judicial regulamentada pela 

legislação (regulação esta ainda inexistente).  

E em caso de mulher em período de parto ou de aborto (prazo não definido em lei), 

não será realizada a operação, salvo em casos de comprovada necessidade por sucessivas 

cesarianas anteriores (art. 10, §2º). 

 

6  COMENTÁRIOS SOBRE OS TIPOS PENAIS DA LEI 9.263/96 
 

A seguir, serão analisados brevemente alguns crimes do Capítulo II da Lei de 

Planejamento Familiar, especialmente com o propósito de analisar brevemente o bem 

jurídico-penal protegido em cada caso, legitimando-se assim a existência da própria Lei. 

 
6.1 Artigo 15 
 
 O art.15 da Lei n. 9.623 de 12 de janeiro de 1996 tem a seguinte redação: 
 

Art. 15. Realizar esterilização cirúrgica em desacordo com o estabelecido no art. 10 desta Lei: 

                                                           
41 O requisito da capacidade civil (18 anos completos) foi acrescentado pelo intérprete, já que certamente não 
parece ter sido a ratio legis no sentido de que a existência de dois filhos vivos pudesse autorizar a esterilização 
inclusive de menores de idade ou incapazes. 
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Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, se a prática não constitui crime mais grave. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de um terço se a esterilização for praticada: 
I - durante os períodos de parto ou aborto, salvo o disposto no inciso II do art. 10 desta Lei. 
II - com manifestação da vontade do esterilizado expressa durante a ocorrência de alterações na 
capacidade de discernimento por influência de álcool, drogas, estados emocionais alterados ou 
incapacidade mental temporária ou permanente; 

        III - através de histerectomia e ooforectomia; 
IV - em pessoa absolutamente incapaz, sem autorização judicial; 
V - através de cesária indicada para fim exclusivo de esterilização. 

 
 Há uma distinção de bens jurídicos estabelecida pelo próprio art. 10 da Lei, porquanto 

no inciso I se vislumbra como bem jurídico a proteção especial à família (art. 226 da 

Constituição Federal), particularmente o planejamento familiar (art. 226, §7º do mesmo 

diploma) em âmbito coletivo e, na esfera individual, ou seja, mediatamente, o direito da 

pessoa (ou casal) de realizar o planejamento familiar que decidir. 

 Já no inciso II do art. 10 da Lei, o que se vislumbra é a proteção da vida e da saúde, 

sendo os bens jurídicos tutelados pertencentes à mulher ou ao concebido, além do próprio 

direito ao planejamento familiar nas duas vertentes acima expostas. 

Por ser carente definição quanto aos fatos que, se praticados, ensejam desacordo com 

o art. 10 da Lei, a norma do art. 15 é exemplo de lei penal em branco imprópria (cuja 

complementação depende de dispositivo da própria Lei 9.263/96). 

 Há as condutas que, praticadas pelo sujeito ativo, aumentam especialmente a pena do 

delito em relação ao caput (incisos I ao V). O inciso I aumenta a pena de um terço se a prática 

da operação esterilizante ocorre nos períodos de parto ou aborto. Estes períodos, no entanto, 

não são definidos em lei. Quanto ao período de parto, deve-se compreender aquele que se 

inicia (não com o início da gestação) pelas “contrações da dilatação (parto normal) ou com o 

início dos procedimentos cirurgicos (v.g., cesariana)”42. O período de aborto é, 

consequentemente, todo aquele que antecede o parto, tendo início com a gravidez (que 

começa a partir da nidação do óvulo fecundado na parede do útero feminino, momento 

denominado de nidação
43) . E o momento final do prazo em que é possível o aborto é o início 

das contrações ou a intervenção cirúrgica do parto. O legislador considera que em tais casos, a 

gestante encontra-se especialmente vulnerável, o que faz aumentar o desvalor ou a gravidade 

do injusto penal, justificando a exasperação da pena. 

Note-se que, ocorrendo as hipóteses do inciso II do art. 10 (risco à vida ou à saúde 

gestante ou do nascituro, atestado em relatório escrito assinado por dois médicos), a 

                                                           
42 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, v. 1. 7 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 112. 
43 Vide CARVALHO, Gisele Mendes de. Patrimônio genético & Direito Penal. Curitiba: Juruá, 2007, p. 33. 
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realização de cirurgia esterilizante no período de parto ou aborto não consiste em crime 

majorado, conforme dispõe o art. 15, inciso I, segunda parte. 

Contudo, havendo estado de necessidade que consista em algum dos termos do inciso 

II do art. 10, não haverá sequer tipicidade da conduta, já que o tipo legal do art. 15 requer uma 

irregularidade que não se fará presente. Destarte, o estado de necessidade que justifica a 

esterilização no art. 10, II, é elevado à categoria de elemento do tipo cuja presença afasta a 

própria tipicidade (e não apenas a ilicitude) do comportamento. 

Quanto ao inciso II do parágrafo único do art. 15, incrimina-se a conduta de realizar a 

esterilização por cirurgia em pessoa que expressa o consentimento informado sob 

circustâncias que invalidam o ato, como o estado de embriaguez (por bebidas ou drogas) ou o 

estado emocional alterado, quando o discernimento para consentir não é pleno.  O 

paternalismo estatal justifica a proibição, pois se trata de paternalismo débil ou leve, em que a 

própria liberdade de consentir é comprometida. 

O inciso III, por seu turno, veda a prática de histerctomia e ooforectomia que, como 

visto, são intervenções cirúrgicas das mais graves, pois a primeira é a retirada do útero total 

ou parcialmente, enquanto a segunda consiste na retirada de um ou dos dois ovários. 

Incide, na situação deste inciso, mais uma vez o paternalismo forte, que visando 

salvaguardar os interesses estatais na manutenção da capacidade de reprodução de seus 

cidadãos, impede terminantemente a esterilização mediante a completa retirada do aparelho 

reprodutivo. 

A realização de intervenção cirúrgica de esterilização em pessoa absolutamente 

incapaz também é proibida por lei posto que o sujeito sequer pode compreender a informação 

passada pelo médico, o que faz impossível o consentimento real. Mais uma vez o 

paternalismo estatal justifica a proibição, pois se trata de paternalismo débil ou leve, em que a 

própria liberdade de consentir no ato não existe. 

No entanto, essa previsão do inciso IV, caso houvesse autorização judicial regulada 

por lei (ainda não promulgada pelo Congresso Nacional), não caracterizaria crime algum, já 

que faltaria elementar do tipo penal, ante a presença de permissão do Poder Judiciário que 

supriria a anuência informada do absolutamente incapaz. 
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Bastante polêmica é a discussão sobre a possibilidade de se admitir a esterilização de 

incapazes sem o consentimento destes. Há países, como a Espanha, por exemplo, que há 

tempos admitem essa prática44.  

A problemática surge a partir do momento em que essas pessoas (oligofrênicos de 

diferentes graus, esquizofrênicos, etc.) não possuem maturidade suficiente para assumir as 

responsabilidades de derivadas do exercício do direito de planejamento familiar, já que estão 

privados de seus direitos civis, entre eles o poder familiar. Além disso, esbarra-se nas 

dificuldades de se vedar a elas o pleno acesso à vida sexual, da qual não podem ser privadas, e 

dos inconvenientes de utilizarem outros métodos anticoncepcionais temporários ou reversíveis 

(pílula, preservativos, DIU, etc.).  

A doutrina brasileira já se manifestou quanto à paternidade de absolutamente 

incapazes e sobre a possibilidade de cirurgias visando à sua esterilização. Anota-se a lição de 

Valeria Silva Galdino Cardin a respeito: 

 

A ideia de esterilizar compulsoriamente pessoas portadoras de deficiência mental não deve se 
fundamentar na eugenia, mas na paternidade responsável, uma vez que estas sempre serão 
dependentes, de uma forma ou de outra, de um adulto capaz. Cite-se como exemplo o caso de 
um autista: essa alteração cerebral afeta a capacidade de a pessoa se comunicar, estabelecer 
relacionamentos e responder apropriadamente aos estímulos externos. Na mesma situação se 
encontram os portadores de Síndrome de Down ou de Síndrome de Rubinstein. Assim, 
deficientes mentais que não consigam guardar, sustentar e educar os filhos que gerarem não 
deverão chegar a tê-los, sendo impedidos através de esterilização compulsória.45 
 

Interessante notar a ressalva feita pela autora de que não é o simples fato de existir 

uma deficiência mental ou desenvolvimento mental incompleto que fazem necessária a 

esterilização, e sim a incapacidade de guardar, sustentar e educar os filhos. Tal raciocínio 

reflete uma vontade de não se concretizar um panorama eugênico46, mas sim de paternidade 

                                                           
44 Vide, a respeito, ROMEO CASABONA, Carlos M. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida 

humana. Madri: Editorial Ramón Areces, 1994, p.273 e ss. 
45 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Do planejamento familiar, da paternidade responsável e das políticas 
públicas. IBDFAM, Belo Horizonte. Disponível em: <www.ibdfam.org.br>. Acesso em: 01 set. 2010. 
46

 Eugenia (do grego eu, bem, e genos, raça, espécie ou linhagem), termo introduzido por Francis Galton em sua 
obra Inquires into Human Faculty and its development, de 1893, indica “a ciência da melhora da condição 
humana através de cruzamentos prudentes [...] para proporcionar às raças e aos tipos sangüíneos mais adequados 
uma maior possibilidade de prevalecer sobre os menos adequados” (BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco. 
Aspectos jurídico-penales de la reproducción asistida y la manipulación genética humana. Madri: Edersa, 1997, 
p.82). A eugenia, na atualidade, pode ser entendida como ações dirigidas à melhora genética da comunidade 
humana ou de uma raça determinada, mediante o estudo e controle da procriação. Pode ser tomada em duas 
acepções primordiais: eugenia positiva e eugenia negativa. A primeira visa à otimização das raças e geração de 
indivíduos com características desejáveis, seja através da seleção de gametas de doadores portadores desses 
traços ou de pré-embriões gerados a partir destes, nas técnicas de reprodução assistida. A prática da eugenia 
positiva suscita questionamentos éticos bastante delicados, já que não se sabe ao certo quais critérios deveriam 

5805



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

responsável, princípio constitucional também inserido no quadro constitucional de valores da 

família e de sua proteção especial (art. 226, §7º, CF). 

Certo é, porém, que embora os enfermos mentais graves47 muitas vezes se vejam 

impossibilitados de encarregar-se de sua própria descendência, com todos os direitos e 

deveres inerentes à paternidade ou maternidade, é indubitável que uma esterilização 

sistemática de deficientes mentais conduziria a uma forma de eugenia que deve ser evitada e 

inclusive criminalizada em um Estado de Direito democrático e social. Para se evitar a 

disseminação de objetivos eugênicos, porém, a possibilidade (sempre excepcional) de 

esterilização de incapazes deveria revestir-se de uma série de requisitos, que a doutrina 

espanhola costuma apontar diante da autorização legislativa já existente naquele país. Entre 

eles, a atuação no melhor interesse do incapaz, que deve ser acometido por uma enfermidade 

mental grave, devendo a petição partir sempre de seus representantes legais (e jamais do 

próprio Estado) que, requerendo a medida ao juiz, só poderia autorizar o procedimento após a 

oitiva do Ministério Público e do conhecimento de laudos periciais sobre o caso, sendo 

imprescindível em qualquer caso que o juiz conhecesse e ouvisse a opinião do próprio incapaz 

sobre sua esterilização, livre de qualquer influência externa. Se existe uma mínima capacidade 

de compreensão do alcance e transcendência da medida adotada por parte do incapaz que 

consente o ato, o magistrado poderia autorizar a intervenção. Mas diante da negativa do 

interessado que possuísse também mínima capacidade de entendimento das consequências da 

sua própria esterilização, deveria ser respeitada sua opinião, não podendo o juiz suprir seu 

consentimento48.  Assim, portanto, existindo uma mínima possibilidade de exercício da 

                                                                                                                                                                                     

ser determinantes para o estabelecimento do padrão genético almejado. A resposta a esses questionamentos não é 
simples porque enquanto para as malformações hereditárias é possível estabelecer um certo parâmetro de 
“normalidade” – embora não sem grandes dificuldades – nos casos de eugenia positiva seria quase impossível 
evitar uma certa apreciação subjetiva, ou uma tentativa de estabelecimento de um denominado “catálogo de 
superioridade” positivo. Por outra parte, a eugenia negativa consiste na prevenção da transmissão de genes 
defeituosos por meio de aconselhamento genético em cruzamentos naturais ou da não-utilização de gametas com 
genótipos indesejáveis. Numa acepção ampla, a eugenia negativa compreende não só a melhoria das espécies 
através de técnicas de engenharia genética como também a “esterilização de sujeitos geneticamente defeituosos 
(enfraquecidos psíquica ou fisicamente), bem como a eliminação de pré-embriões, embriões e fetos que vão se 
desenvolver e converter em descendência inferior e defeituosa. Constituindo extremo mais radical, a eliminação 
de seres humanos já nascidos com tendências genéticas qualificadas – ou qualificáveis – como inferiores” 
[grifou-se] (BENÍTEZ ORTÚZAR, Ignacio Francisco, op. cit., p. 82). 
47

 Esclareça-se, desde logo, que aqui sequer se cogita a possibilidade de esterilização de deficientes físicos, por 
mais que exista o risco de os mesmos transmitirem qualquer enfermidade aos seus descendentes, já que estariam 
sempre em plenas condições de consentir ou não no ato de esterilização, e a realização da mesma contra a sua 
vontade se trataria de uma eugenia injustificável e inadmissível no marco de um Estado de Direito fundado no 
respeito à dignidade da pessoa humana, como o Estado brasileiro. 
48 Vide ROMEO CASABONA, Carlos M., op. cit., p.277-278. 
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autonomia pelo incapaz, independentemente da sua condição civil de interdito, ela deverá ser 

respeitada do ponto de vista jurídico-penal. Apenas quando a enfermidade mental 

comprometesse completamente o próprio exercício dessa autonomia é que o juiz poderia 

suprir, após a oitiva de peritos e principalmente do Ministério Público, essa vontade, 

autorizando a esterilização requerida pelos pais ou representantes do incapaz, tudo isso com 

fundamento na proteção dos próprios interesses do incapaz e de sua futura descendência49. 

Quanto ao inciso V, o que se veda é a esterilização por cesariana que seja indicada 

exclusivamente para fins de esterilização, consistente na realização de uma incisão transversal 

(ou longitudinal, que é mais rara) sobre a pele acima dos pelos púbicos com finalidade 

exclusiva de esterilizar. Tutela-se aqui a própria saúde da mulher e do concebido, que não 

devem ser colocadas em risco quando é medicamente aconselhável o parto normal, 

simplesmente por causa da intenção da gestante de esterilizar-se.  

 
6.2 Artigo 16 

 

O artigo 16 da Lei de Planejamento Familiar tem a seguinte redação: 

Art. 16. Deixar o médico de notificar à autoridade sanitária as esterilizações cirúrgicas que 
realizar: 

         Pena - detenção, de seis meses a dois anos, e multa. 
 

 O bem jurídico diretamente protegido é o planejamento familiar previsto na 

Constituição Federal no art. 226, §7º, pois o que se pretende tutelar é a informação oficial 

sobre a quantidade e, logo, a qualidade das cirurgias de esterilização realizadas no Estado. 

 A orientação de políticas públicas efetivas depende da quantidade de informações 

válidas existentes sobre o assunto para que se tenha uma possibilidade de medidas que 

resolvam graves problemas vinculados ao tema do planejamento familiar e da paternidade 

responsável. 

 Trata-se, como o art. 15, de crime é especial próprio, porquanto apenas o médico é 

citado no tipo como aquele com dever de informar as autoridades sanitárias sobre a realização 

de intervenção cirúrgica. O sujeito passivo desta conduta é o Estado que sofre com a carência 

de informações pelas razões antes expostas; contudo, também é sujeito passivo (mediato) o 

paciente que deixa de ter acompanhamento posterior do Estado em caso de necessidade de 

intervenção com grupo multidisciplinar. 

 

                                                           
49 Idem, ibidem, p.280. 
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6.3 Artigo 17 
 

A indução ou instigação intencional à prática de esterilização cirurgica também é 

vedada. Expõe-se o tipo: 

          Art. 17. Induzir ou instigar dolosamente a prática de esterilização cirúrgica: 

         Pena - reclusão, de um a dois anos. 
Parágrafo único - Se o crime for cometido contra a coletividade, caracteriza-se como 
genocídio, aplicando-se o disposto na Lei nº 2.889, de 1º de outubro de 1956. 

 

 O bem jurídico em tela é o direito ao plenajamento familiar, especialmente quanto à 

escolha de tal planejamento que é decisão livre da pessoa ou do casal, e também o 

planejamento familiar em esfera mais ampla, a coletiva. Induzir é “inspirar, incutir, sugerir, 

persuadir. Em síntese, consiste em fazer brotar no espírito de outrem a idéia”, enquanto 

instigar é “acoroçoar alguém [...] o instigador impulsiona [...] reforça o propósito”50.  

Não existe, aqui, manifestação de paternalismo jurídico, a partir do momento em que a 

própria vontade da vítima é viciada ao sofrer a influência de terceiros, restando eliminada ou 

comprometida sua autonomia pessoal.  

 Caso haja tal prática contra diversos sujeitos passivos, ou seja, caso qualquer pessoa 

venha a induzir ou instigar uma quantidade maior de pessoas, um grupo de pessoas, haverá a 

prática de genocídio, fazendo incidir a Lei n.º 2889/56. 

  No entanto, cumpre lembrar que o genocídio é norma penal incompleta (carente, 

portanto, de preceito secundário) e faz referência a diversas outras penas. 

 No caso da conduta do art. 17 da Lei de Plenajemento familiar, esta amolda-se ao art. 

1º, alínea ‘d’ da Lei 2.889/56: 

 

Art. 1º Quem, com a intenção de destruir, no todo ou em parte, grupo nacional, étnico, racial ou 
religioso, como tal: 
[...] 
d) adotar medidas destinadas a impedir os nascimentos no seio do grupo; 
 

Com efeito, por imposição legal, a pena aplicada será aquela do art. 125 do Código 

Penal (aborto provocado por terceiro), ou seja, 03 (três) a 10 (dez) anos de reclusão. 

 

6.4 Artigo 18 
 

                                                           
50 PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal Brasileiro, Parte Geral, v.1. 7 ed. São Paulo: RT, 2007, p. 86. 
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Na conduta típica do art. 18, há incriminação quanto à exigência de atestado indicado 

esterilidade: 

        Art. 18. Exigir atestado de esterilização para qualquer fim. 
        Pena - reclusão, de um a dois anos, e multa. 
 

Embora tal situação possa ocorrer em diversas ocasiões, a intenção do legislador foi a 

de cominar penas àqueles que, em regra, no trabalho, exijam que o empregado não corra o 

risco de ter filhos. 

 Conforme previsão constitucional, o direito de planejar a família é direito 

fundamental, sendo o bem jurídico ora tutelado o direito ao planejamento familiar em todo o 

seu esplendor, especialmente no que tange ao direito de não ser discriminado por exercer um 

direito constitucionalmente previsto (art. 226, §7º, CF). 

 

7  PLANEJAMENTO FAMILIAR VERSUS DIREITO AO PRÓPRIO CORPO: OS 

LIMITES ACEITÁVEIS DO PATERNALISMO ESTATAL 

 

Conforme salientado, a própria Lei 9.263/96 estabelece que o planejamento familiar é 

direito de todo cidadão (art. 1º), sendo o mesmo fundado constitucionalmente nos princípios 

da dignidade humana e da paternidade responsável (art. 226, §7º, CF). Na Constituição 

Federal brasileira, a previsão da dignidade da pessoa humana como valor fundante do sistema 

de direitos fundamentais (art.1º, III, CF) implica o reconhecimento do homem como pessoa e 

não apenas como cidadão, outorgando-lhe um núcleo de prerrogativas que o Estado não pode 

deixar de reconhecer, como uma verdadeira esfera de ação dos indivíduos que delimita o 

poder estatal. Nessa trilha, tem-se que a dignidade humana não aparece como simples criação 

do legislador, pois sua existência é um dado anterior, aferido de modo prévio à normação 

jurídica. Constitui, portanto, um princípio de justiça material, de validez a priori, positivado 

jurídico-constitucionalmente. Por conseguinte, a dignidade da pessoa humana antecede o 

juízo axiológico do legislador e vincula sua atividade normativa, sobretudo em matéria penal.  

Contudo, não se pode olvidar que a dignidade humana não deve ser considerada um 

bem jurídico específico e diferenciado, pois ela constitui uma “síntese da totalidade de 

dimensões físicas e espirituais específicas da pessoa humana que inspira e fundamenta todos 

os direitos fundamentais”51. Assim, a proteção da dignidade humana, por si só, já implica a 

                                                           
51 GRACIA MARTÍN, Luis; DÍEZ RIPOLLÉS, José Luis. Delitos contra bienes jurídicos fundamentales: vida 

humana independiente y libertad. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, p.419. 
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tutela de todos os demais direitos e liberdades fundamentais do indivíduo, visto que é 

impossível pensar que a lesão de bens jurídicos tão relevantes como a liberdade e a 

integridade física não implicasse também, ainda que indiretamente, um atentado à sua 

dignidade pessoal52. Daí porque se diz, com razão, que a proteção da dignidade humana 

absorve a tutela de todos os direitos fundamentais e, dada sua condição de um dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, sua consagração implica sem dúvida a 

proteção da integridade física e moral (art.5º, III, CF) de todos os indivíduos.  

O reconhecimento constitucional da dignidade pessoal implica uma determinada 

concepção de ser humano, isto é, supõe a consagração de sua qualidade de ser humano em si 

mesmo, pelo mero fato de sê-lo. Desta afirmação se deduz não apenas a incondicional 

superioridade do homem frente aos demais seres e objetos da natureza, como também sua 

condição de igualdade em relação aos demais seres humanos, características que possui toda 

pessoa e que lhe hão de ser reconhecidas independentemente de circunstâncias pessoais e 

sociais, de suas capacidades físicas ou mentais, de seu estado de saúde ou de sua própria 

conduta. Assim, requisito indispensável para o reconhecimento da dignidade humana é o 

respeito à autonomia pessoal do ser humano, pois só quando se considera a liberdade e a 

vontade individual de cada ser humano é que se pode dizer que o mesmo é respeitado como 

“pessoa”. Quando se desrespeita sua autonomia pessoal e se trata o ser humano como uma 

simples “mercadoria” ou “coisa”, ignorando sua vontade, é quando se lhe reduz puramente à 

sua realidade física, rompendo com a inseparabilidade entre o físico e o moral, que lhe é 

inerente:    

A dignidade da pessoa humana é, assim, uma classe ou categoria que corresponde ao homem 
como ser dotado de inteligência e liberdade, distinto e superior a todo outro ser criado. Implica 
um tratamento de acordo com a natureza humana. Atentar-se-á contra a dignidade humana 
sempre que se esqueça dessa superioridade essencial do homem, considerando-o como 
qualquer outra parte da natureza53. 

 

Deste modo, a proteção da dignidade humana implica o reconhecimento da 

racionalidade do homem, de modo que através de sua tutela o Direito Penal protege a 

                                                           
52 Vide MUÑOZ SÁNCHEZ, Juan. Los delitos contra la integridad moral. Valencia: Tirant lo Blanch, 1999, 
p.22-23. 
53

 GONZÁLEZ PÉREZ, Javier. La dignidad de la persona. Madri: Tecnos, 1986, p.112. 
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autonomia ou liberdade de decisão pessoal e o respeito devido a todos os indivíduos como 

seres humanos54.  

 Nessa linha, poderia considerar-se que o art. 10, I, da Lei de Planejamento Familiar 

viola abertamente a dignidade humana ao estabelecer uma importante restrição à validez do 

consentimento para as cirurgias de esterilização (25 anos ou dois filhos vivos). Caberia 

considerar, destarte, que a postura do legislador penal pátrio, ao criminalizar a esterilização 

irregular de adultos menores de 25 anos (art. 15 da Lei 9.263/96), é manifestamente contrária 

ao Estado de Direito democrático por representar a expressão de um forte sem justificação 

possível, já que é a própria vítima do delito quem consente validamente (isto é, sem violência, 

grave ameaça ou fraude) em entregar-se à esterilização, optando por não mais exercer seu 

direito a reproduzir-se, o que não deixa de ser, também, uma forma de exercício do direito 

fundamental ao planejamento familiar. Isto porque é a própria Lei de Planejamento Familiar 

que o define em seu art. 2º como o “conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garanta direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pelo homem, pela 

mulher ou pelo casal” [grifou-se], registrado em seu p. único que “é proibida a utilização das 

ações a que se refere o caput para qualquer tipo de controle demográfico”. Aliás, a própria 

Constituição estabelece que o Estado tão-somente propiciará “recursos educacionais e 

científicos para o exercício” do direito ao planejamento familiar, sendo “vedada qualquer 

forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas” (art. 226, §7º, in fine). 

  Em princípio, portanto, poder-se-ia argumentar que o art. 10, II, bem como o crime do 

caput do art. 15 da Lei 9.263/96 constituem claros exemplos de normas paternalistas fortes, 

cuja justificação em um Estado de Direito democrático não pode ser encontrada sem o 

comprometimento da liberdade ou autonomia pessoal dos cidadãos, manifestada mediante a 

possibilidade de fazerem o que bem entenderem de seus corpos.  

O legislador opera uma limitação da autonomia individual e do direito ao próprio 

corpo das pretensas “vítimas” desse delito, ignorando a validez de seu consentimento, com o 

fim de promover seu “bem-estar” mediante a garantia do seu direito de filiação. Seria preciso 

provar que o paternalismo forte não é o único fundamento da punibilidade do delito do art. 15 

da Lei 9.263/96, para que se pudesse legitimar a existência do mesmo no ordenamento 

jurídico nacional. O que, afinal de contas, existe por trás da ideia de “planejamento familiar”? 

                                                           
54 Ressalte-se que é da autoconsciência do homem de sua própria dignidade que nasce a idéia de pessoa, segundo 
a qual “não se é homem pelo mero fato de existir, mas pelo significado ou sentido da existência” (REALE, 
Miguel. Filosofia do Direito. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 1996, p.211). 
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Certo é, antes de mais nada, que os Estados têm, na maioria das vezes, um interesse 

justificável na manutenção de sua população, pois inexistência de cidadãos acarretaria o 

aniquilamento da própria ideia de Estado55. Mas, como bem se destacou, a Lei de 

Planejamento Familiar e a própria Constituição Federal vedam expressamente qualquer 

manipulação governamental do direito de cada cidadão de reproduzir-se ou não, com o 

propósito de atender interesses coletivos. 

Investigando mais profundamente essa questão, constata-se que ao criminalizar as 

esterilizações voluntárias irregulares com lastro na proibição do art. 10, II, da Lei 9.263/96, o 

Estado brasileiro visa coibir possíveis manobras racistas de grupos dispostos a controlar a 

natalidade de pessoas de baixa renda e/ou de determinada origem geográfica (ex. 

nordestinos), com o fim de praticar uma verdadeira “limpeza étnica” em certas áreas do 

território brasileiro. Nessa linha, acentua-se que: 

Ninguém pode ser contrário a uma família que, conscientemente e sob orientação médica, 

planeje seu número de filhos. O que não se pode admitir é a contracepção dirigida, 

indiscriminada e afastada de qualquer programa social na pretensa ilusão de combater a fome, 

o aborto criminoso e a poluição ou como modalidade de acelerar o crescimento econômico56. 

O que o Estado brasileiro busca evitar, portanto, é o retorno de políticas eugênicas57 

que, sob o pretexto da defesa de um suposto direito ao exercício da autonomia individual, 

autorizassem o extermínio da capacidade reprodutiva de indivíduos, embora adultos, que 

contassem ainda com uma ampla margem de tempo para decidir a respeito do seu direito a ter 

ou não ter uma prole. Tal perigo estaria, em todo caso, afastado, quando esses indivíduos já 

contassem com no mínimo 2 (dois) filhos vivos ou já tivesse completado 25 (vinte e cinco) 

anos, idade em que o legislador estima que já existe maturidade suficiente para se tomar uma 

decisão consciente e responsável com risco mínimo de manipulações ou pressões externas.  

Além disso, a doutrina antipaternalista sempre observou que, diante da incapacidade 

de compreender a transcendência do dano a que se submetiam (razão pela qual sequer cabia 

falar de autêntico paternalismo, mas apenas de um paternalismo “leve” ou “brando”), os 

homens poderia ser limitados no exercício de sua autonomia de forma aceitável. Sendo a 

liberdade, ou a autonomia individual, uma manifestação da própria dignidade humana, pode-
                                                           
55

 Nesse sentido, ROMEO CASABONA, Carlos M. El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana. 

Madri: Editorial Ramón Areces, 1994, p.260, para quem as graves penas cominadas aos delitos de esterilização 
em todo o mundo dificilmente encontrariam explicação mais convincente do que os interesses demográficos 
estatais. 
56 FRANÇA, Genival Veloso de. Medicina legal. 4 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1995, p.185. 
57 A respeito da eugenia, vide o que foi dito supra, no item 6.1, sobre a esterilização de enfermos mentais. 
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se argumentar que quando o homem não decide de forma livre e responsável, põe em risco 

sua própria dignidade, abdicando da essência que o faz um ser autônomo e racional, distinto 

de qualquer outro animal ou coisa existente na natureza.  

Contudo, a proteção penal da dignidade humana no marco do delito de esterilização 

voluntária irregular não deve ocorrer de forma absoluta (já que, de fato, nenhum direito pode 

ser exercido de forma absoluta58). Isso significa que essa tutela deve admitir diferentes 

matizes ou graduações de acordo com a constatação, no caso concreto, do maior ou menor 

alcance do exercício da autonomia individual por parte do indivíduo que figura como vítima 

do delito do art. 15 da Lei 9.263/96. Como já destacado, a dignidade humana inerente ao 

planejamento familiar, como direito relativo que é, pode ceder em alguns casos, ante o 

respeito à autonomia individual, sempre que restasse comprovado que o indivíduo autoriza a 

cirurgia de esterilização de forma livre e independentemente de qualquer ameaça, fraude ou 

violência por parte de terceiras pessoas.  

Como bem se sabe, a opção pela esterilização pode ser condicionada por contingências 

sócio-econômicas que impelem o indivíduo a exercê-la, mas não raramente ela também figura 

como uma escolha consciente de quem prefere simplesmente não ter filhos, mesmo antes dos 

25 anos de idade, ou de ter apenas um e não dois, como requer a Lei de Planejamento 

Familiar em seu art. 10, II. A valoração da voluntariedade do comportamento deveria ficar a 

cargo da própria sociedade, com o fim de coibir os eventuais abusos que a descriminalização 

da esterilização voluntária poderia causar. Assim, em vez de se propor a atipicidade desse 

comportamento, que não se justificaria em face da relevância do bem jurídico protegido, 

postula-se a exclusão da ilicitude dos mesmos, com lastro no consentimento do titular do bem 

jurídico (isto é, o direito ao planejamento familiar, manifestado mediante a vontade de não ter 

filhos), que, como causa de justificação, deveria constar da figura de delito do art. 15 da Lei 

9.263/96 logo após a descrição do tipo básico, a ser analisada caso a caso pelo juiz, a quem 

incumbiria determinar a amplitude e validez desse consentimento.  

Em outras palavras, o consentimento, como causa de justificação, encontra seu 

fundamento na ponderação de valores: em casos excepcionais, a ordem jurídica concede 

maior valor à liberdade de atuação da vontade frente ao desvalor da ação e ao desvalor do 

                                                           
58 Vide, a respeito, PECES-BARBA MARTÍNEZ, Gregorio. Derechos fundamentales. 4. ed. Madri: Secretaría 
de Publicaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, 1983, p.110-120; a tese de que não 
existem direitos absolutos é aceita pela doutrina majoritária inclusive em relação ao direito constitucional à vida; 
basta lembrar que, se se admitisse a existência de direitos dessa ordem, o conflito entre o direito absoluto de uma 
pessoa e o direito absoluto de outra seria irresolúvel pelo Direito. 
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resultado da agressão ao bem jurídico. A cargo do Estado-juiz ficaria, portanto, a análise da 

real voluntariedade do consentimento, de modo que, ao constatar que o mesmo é fruto de uma 

situação de desvantagem social (p. ex., extrema pobreza ou miserabilidade econômico-social), 

a ilicitude do comportamento do médico que pratica a cirurgia de esterilização deverá ser 

mantida, tendo em vista o dever do Estado social de impedir a exploração e a 

instrumentalização de seus cidadãos. 

 

8   CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O presente artigo científico teve por finalidade apontar os fundamentos da Lei 

9.263/96 sobre o tratamento penal das operações de esterilização. 

 Tal análise fez emergir uma compreensão de que ainda não há unânimidade 

doutrinária a respeito do alcance e justificação das cirurgias de esterilização na área penal. 

 Constatou-se que as operações são objeto de interesse criminal por estarem vinculadas 

ao princípio da dignidade humana, ao direito ao planejamento familiar e à proteção da 

integridade corporal da vítima. 

 Estes valores, por seu status, têm, como foi analisado no item primeiro, valor 

constitucional e são suficientes à construção de bens jurídico-penais na ordem pós-88. 

 Nesse sentido e com base na dignidade humana, a Lei nº 9.263 de 1996, concretizando 

o direito constitucionalmente previsto no §7º do art. 226 da Constituição Federal, ergueu 

tutela penal da integridade física e do direito fundamental ao planejamento familiar, 

criminalizando algumas condutas relacionas às operações de esterilização. 

 Ao longo do artigo, estudou-se o conceito de planejamento familiar e o histórico da 

Lei que se aplica a tal direito, mostrando o tipo de tutela referente. 

 Essa tutela foi cingida em duas frentes, como visto, a das operações que causam lesão 

corporal grave ou gravíssima e também à dos crimes próprio previstos no Título II da Lei. 

 Fora feita análise de tal conduta com base no que prega a lei e concluiu-se que, 

embora nas operações curativas o médico atue em estado de necessidade e nas demais 

operações não-curativas haja dúvida sobre o motivo de não se punir, nas cirurgias 

esterilizantes há sem dúvida aplicação do consentimento do titular do bem jurídico, mas com 

conteúdo ainda mais amplo, com maior quantidade de requisitos objetivos e subjetivos. 
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 Vencida tal etapa, analisaram-se os requisitos da operação que constam no art. 10 da 

Lei 9.263/96 e como isso consiste em um paternalismo estatal que parece não atingir a 

finalidade de proteger um direito individual, justificando a limitação da autonomia.  

A existência desse bem jurídico (a autonomia individual), que constitui concretização 

direta do respeito devido à dignidade da pessoa humana, impede que a razão da 

criminalização das cirurgias esterilizantes em que a vítima seja pessoa menor de 25 anos ou 

que ainda não tenha dois filhos vivos seja considerada paternalismo injustificável do Estado, 

pois não se pode admitir que o ser humano, ou o seu corpo, sejam reduzidos à condição de 

mera “coisa”, manipulável de acordo com interesses espúrios e eugênicos de constituição de 

uma raça superior ou de segregação étnica, ainda que para isso haja prestado o seu 

consentimento. Não se pode perder de vista que a dignidade é um valor inerente à pessoa 

humana pelo mero fato de sê-lo, e que se manifesta também através da autodeterminação 

consciente e responsável da própria vida, levando consigo a pretensão de respeito por parte 

das outras pessoas. 

Daí porque, em última análise, a tutela penal da integridade física no tocante ao 

planejamento familiar só poderá ceder ante a liberdade ou autonomia pessoal quando se 

verifique, no caso concreto, que o consentimento foi prestado de forma válida e livre de 

condicionamentos (que implicam não só o uso da violência, grave ameaça ou fraude, mas 

também o fato de que circunstâncias sócio-econômicas, como a miserabilidade, hajam 

determinado a opção pela esterilização). Nesses termos, o consentimento funcionará como 

causa de justificação da conduta, e não de atipicidade, de modo que o resultado da ponderação 

dos interesses em jogo será determinante para a exclusão ou não da ilicitude do 

comportamento do médico que realiza a cirurgia de esterilização.  
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DO VADIO AO TRAFICANTE: REFLEXÕES SOBRE A FUNÇÃO DO CONTROLE 

PENAL DOS POBRES PARA O MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA NO BRASIL 

REPUBLICANO A PARTIR DA ÓTICA DA CRIMINOLOGIA CRÍTICA 

 

Vanessa Maria Feletti1 

 
Resumo: Cada etapa do desenvolvimento do modo de produção capitalista correspondeu a 
um tipo majoritário de representação social dos pobres e a uma correspondente criminalização 
com o objetivo de atender às necessidades produtivas do capital. Assim, por exemplo, quando 
foi necessário incutir o ethos do trabalho, após a abolição da escravidão no Brasil, criou-se o 
crime de vadiagem, representando dos pobres como vadios, com o objetivo de forçá-los ao 
trabalho assalariado. Hoje, a representação social majoritária dos jovens negros e probres 
repousa sobre a figura do traficante. Porém, diante da complexidade que o modo de produção 
capitalista apresenta na atualidade, o controle penal dos pobres ultrapassa a função de 
garantidor das condições de reprodução do capital, passando a atuar também como agente de 
sua expansão. Além de regular a força de trabalho, neutralizando (ou exterminando) o 
excedente humano, a criminalização dos pobres constitui promissor mercado para o 
desenvolvimento do capital. A criminologia crítica, lida a partir do Estado ampliado de 
Gramsci, nos permite desocultar as reais funções da criação pela mídia da guerra contra o 
tráfico: transformar os pobres em matéria-prima do medo (reificação humana), fomentar o 
discurso punitivo e flexibilizar os direitos e garantias (recrudescimento penal) e criar mercado 
consumidor para produtos do mercado da violência, fazendo com que as pessoas estabeleçam 
relações de segurança com coisas (fetiche da mercadoria e obsolescência programada).  
 
Palavras-chave: criminologia crítica; Gramsci; pobres; controle penal; consumo. 
 
Abstract: Each step in the development of the capitalist mode of production corresponding to 
a type of social representation of the majority poor and a corresponding criminalization in 
order to meet the needs of the productive capital. So for example, when it was necessary to 
instil the ethos of work, after the abolition of slavery in Brazil, created the crime of vagrancy, 
representing the poor and vagrants, in order to force them into wage labor. Today, the social 
representation of the majority of young blacks and poor rests on the figure of the drug 
trafficker. However, considering the complexity of the capitalist mode of production has in 
actuality, the criminal control of the poor goes beyond the role of guarantor of the conditions 
of reproduction of capital, starting to act also as agent for its expansion. In addition to 
regulating the work force, neutralizing (or exterminating) the human surplus, the 
criminalization of the poor is a promising market for capital development. The critical 
criminology, read from the expanded state of Gramsci, allows us to uncover the real functions 
of creation of the media war against drug trafficking: the poor in transforming raw fear 
(human reification), punitive and encourage flexibility in the speech rights and guarantees 
(criminal escalation) and create a consumer market for products from the market of violence, 
causing people to establish security relationships with things (commodity fetishism and 
planned obsolescence). 
 
                                                 
1  Mestranda em Política Social pela Universidade Federal do Espírito Santo (UFES). Bacharel em 
Direito pela Faculdade de Direito de Vitória. Bacharel em Comunicação Social pela UFES. Servidora Pública 
Federal. vfeletti@gmail.com 

5818



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Keywords: critical criminology; Gramsci; poor; criminal control; consumption. 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Este artigo faz parte de pesquisa sobre a manutenção e expansão do capital a partir do 

controle penal. Seu objetivo é desvelar o que está por trás do controle dos pobres no Brasil a 

partir do desenvolvimento do trabalho “livre”. Buscaremos responder à seguinte pergunta: 

depois que o dono da fazenda perdeu seu controle punitivo privado e direto sobre seus negros, 

como que no espaço público a massa de pobres e, em tese, livres continuou a ser dominada e 

utilizada como instrumento de desenvolvimento do capital? 

 

Logo, nosso objetivo não é estudar a pobreza em si, em sua realidade objetiva, e sim as 

representações e atitudes adotadas com a função de punir os que (não) se adequavam aos 

objetivos do capital em cada momento de seu desenvolvimento. Para tal intento, 

percorreremos tipos majoritários de representação social dos pobres ao longo do tempo 

fixado, analisando-as a partir da criminologia crítica. 

 

No que tange à criminologia crítica, faremos estudo preliminar sobre sua relação com a teoria 

do Estado ampliado de Gramsci, com o objetivo de tornar mais clara a análise dos tempos 

atuais e das novas funções no que tange ao controle acima descrito. 

 

A hipótese aqui sustentada, portanto, é que cada etapa do desenvolvimento do capital 

correspondeu a uma representação prioritária dos pobres e a uma conseqüente atitude penal 

em relação a esta representação.  

 

Ressalta-se que não se afirma uma relação orgânica entre capitalismo e controle penal, já que 

a punição é uma forma de dominação que podemos observar em outros modos de produção. O 

que fazemos é um recorte histórico para melhor entendermos porque os jovens negros e 

pobres das favelas são os clientes preferidos da repressão penal no mundo atual. 

 

2. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES: novos horizontes para a criminologia crítica a 

partir do conceito de Estado ampliado de Gramsci 
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A criminologia crítica surge nos anos 1960 a partir de bases marxistas. Seu principal objetivo 

é “a desconstrução do discurso jurídico-penal, por meio de uma descrição macrossociológica 

da realidade, ou seja, sua meta inicial é demonstrar como o programa social do direito penal é 

falso e encobre uma função real e oculta, que é a de reproduzir as desigualdades sociais e 

manter de forma eficiente o status quo social.” (VERAS, 2010, p. 131) 

 

Estudar a criminalização a partir da ótica da criminologia crítica significa abandonar a 

pergunta “qual é a causa que levou aquele indivíduo a delinquir?”, pois essa perspectiva está 

eivada do paradigma positivista, no qual se acreditava que o crime se dava por razões 

biológicas ou psicológicas (paradigma etiológico). Na ótica da criminologia crítica o crime 

não é um dado ontológico do indivíduo que delinque, e sim uma construção social com 

destinatário pré-constituído, ou seja, o crime é uma construção social para determinada classe 

social. 

 

Nas palavras do mestre Alessandro Baratta (2002, p. 161): 

 

Na perspectiva da criminologia crítica a criminalidade não é mais uma qualidade 
ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se 
revela, principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, 
mediante uma dupla seleção: em primeiro lugar, a seleção dos bens protegidos 
penalmente, e dos comportamentos ofensivos destes bens, descritos nos tipos penais; 
em segundo lugar, a seleção dos indivíduos estigmatizados entre todos os indivíduos 
que realizaram infrações a normas penalmente sancionadas. A criminalidade é um 
“bem negativo”, distribuído desigualmente conforme a hierarquia dos interesses 
fixados no sistema sócio-econômico e conforme a desigualdade social entre os 
indivíduos.  

 

Diante do abandono do paradigma etiológico, que entendia que as causas do crime provinham 

de fatores bio-psicológicos, foi possível perceber que cada fase do desenvolvimento do 

capitalismo correspondeu a uma função complementar do controle penal, mesmo que seus 

objetivos oficiais declarados fossem outros.  

 

É nesse sentido que Kirchheimer (2004, p. 20) afirma que  

 

todo sistema de produção tende a descobrir formas punitivas que correspondam às 
suas relações de produção. É, pois, necessário pesquisar a origem e a força dos 
sistemas penais, o uso e a rejeição de certas punições e a intensidade das práticas 
penais, uma vez que elas são determinadas por forças sociais, sobretudo pelas forças 
econômicas e, consequentemente, fiscais.  
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Assim, a cada nova necessidade do capital é atribuída uma nova função ao controle penal: 

quando a mão-de-obra passou a ser necessária, a pena de banimento foi substituída pela de 

trabalho forçado; quando a indústria começou a se desenvolver na Inglaterra, a pena de 

suplício foi substituída pelas casas de correção com o nada disfarçado objetivo de docilizar 

corpos para a fábrica; quando a mão-de-obra se torna abundante e disciplinada, o cárcere 

desempenha o papel de regular a oferta com o estoque humano.  

 

Analisar o processo de criminalização dos pobres no Brasil a partir da abolição da escravidão 

é buscar olhar esse fenômeno não como uma realidade ontológica, de forma acrítica quanto às 

definições legais de o que foi e é considerado como crime. Nossa meta é superar tal panorama 

a partir de uma postura histórico-materialista. A teoria da criminologia crítica é uma opção 

teórico-política nessa análise com o fito de despertarmos do transe positivista, 

 

é concorrer para a formação de uma consciência jurídica crítica e responsável, capaz 
de transgredir as fronteiras, sempre generosas, do sono dogmático, da zona de 
conforto do penalismo adormecido na labuta técnico-científica; capaz de inventar 
novos caminhos para o enfrentamento das violências (individual, institucional e 
estrutural).(ANDRADE, 2011, não paginado) 
 

Mas, não basta uma análise a partir da criminologia crítica para entender o processo histórico 

de criminalização dos pobres? O que Gramsci tem a ver com isso? 

 

Para um capitalismo em processo de formação, com um Estado reduzido em suas funções, 

operando a partir e uma dominação por coerção direta e bruta, basta. Mas, para entendermos o 

controle penal, como opera e qual a real função que desempenha dentro do capitalismo 

globalizado neoliberal do mundo atual é necessário, entendo, proceder a ajustes teóricos em 

suas bases marxistas, pois a supremacia da classe dominante não se dá mais apenas pela 

coerção, se dá também pelo consenso. E essa análise é gramsciana. Não estamos dizendo que 

não havia consenso nas fases anteriores do capitalismo no Brasil. As representações sociais de 

quem é o criminoso na virada do século XIX para o XX revelam esse consenso. Porém, em tal 

época a violência era a forma principal de controle. Há uma crescente na criação do consenso 

e em sua adesão com o desenvolver do capital, fazendo com que o controle se amplie para 

outras instâncias que não sejam a da repressão penal direta. O Estado ampliado, tal como 

observarmos hoje, tem mais braços para exercer sua dominação. E eles são fortes. 

 

Vamos, então, entender a alteração teórica operada por Gramsci e seu reflexo na criminologia 
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crítica.  

 

Marx e Engels entendem que o Estado nasce para garantir a dominação da burguesia, pois 

 

a gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão por que ele só 
existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre, por sua vez, das relações 
sociais de produção); e a função do Estado é precisamente a de conservar e 
reproduzir tal divisão, garantindo assim que os interesses comuns de uma classe 
particular se imponham como o interesse geral da sociedade. (COUTINHO, 2008, p. 
123-124) 

 

Nessa visão, o Estado se transforma no “comitê das classes dominantes”, como Marx e Engels 

o chamam em o Manifesto, sendo a repressão pela coerção física o modo pelo qual o Estado 

garante essa dominação. Coutinho (2008, p. 52) entende que essa concepção restrita de Estado 

adotada por Marx e Engels se dá por razões histórico-ontológicas, pois “o Estado moderno 

ainda não explicitara plenamente suas múltiplas determinações e, desse modo, a teoria 

‘restrita’ do Estado correspondia à existência efetiva de um Estado ‘restrito’.” 

 

Gramsci, nas primeiras décadas do século XX, se depara com outro cenário histórico, com um 

grau de desenvolvimento mais complexo do capitalismo, o que resulta em um tipo de 

dominação, ou melhor, de supremacia, mais complexo também. Por isso que ele entende que  

 

a supremacia de um grupo social se manifesta de dois modos, como ‘domínio’ e 
como ‘direção intelectual e moral’. Um grupo social domina os grupos adversários, 
que visa ‘liquidar’ ou a submeter inclusive com a força armada, e dirige os grupos 
afins e aliados. (apud COUTINHO, 2008, p. 52) 

 

Gramsci vivencia um processo de “socialização de política”, o qual resultou da “conquista do 

sufrágio universal, da criação de grandes partidos de massa, da ação efetiva de numerosos e 

potentes sindicatos profissionais e de classe”. Com isso, 

 

a esfera política ‘restrita’ que era própria dos Estados oligárquicos, tanto autoritários 
quantos liberais, cede progressivamente lugar a uma nova esfera pública ‘ampliada’, 
caracterizada pelo crescente protagonismo de amplas organizações de massa. É a 
percepção dessa socialização da política que permite a Gramsci elaborar uma teoria 
marxista ampliada do Estado. (COUTINHO, 2008, p. 52) 

 

Diante desse novo panorama, Gramsci amplia o conceito de Estado, distinguindo duas esferas 

no interior da superestrutura em uma cisão metodológica e não orgânica: a sociedade política 

e a sociedade civil. 
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O uso da força será atribuído à sociedade política, a qual corresponde ao “conjunto de 

aparelhos através dos quais a classe dominante exerce o monopólio legal ou de fato da 

violência; trata-se, portanto, dos aparelhos coercitivos do Estado, encarnados nos grupos 

burocrático-executivos ligados às forças armadas e policiais e à imposição das leis.” 

(COUTINHO, 2008, p. 53).  

 

O conceito de sociedade civil, por sua vez, corresponde ao “conjunto das instituições 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão de valores simbólicos e de ideologias; ela 

compreende assim o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, as organizações 

profissionais, os meios de comunicação, as instituições de caráter científico e artístico etc.” 

(COUTINHO, 2008, p. 53-54). 

 

São essas duas esferas que compõem o conceito ampliado de Estado para Gramsci. Estado, 

portanto, é a soma da sociedade civil com a sociedade política e a classe dominante exerce sua 

supremacia pela condução de seu poder através das duas esferas, pois  

 

no âmbito da sociedade civil, as classes buscam exercer sua hegemonia, ou seja, 
buscam ganhar aliados para os seus projetos através da direção e do consenso. Por 
meio da sociedade política – que Gramsci também chama, de modo mais preciso, de 
‘Estado em sentido estrito’ ou de ‘Estado-coerção’ –, ao contrário, exerce-se sempre 
uma ditadura, ou, mais precisamente, uma dominação fundada na coerção. 
(COUTINHO, 2008, p.54) 

 

A partir da separação metodológica das duas esferas que atuam em busca da manutenção da 

supremacia, é possível perceber que esta atuação ocorre de forma distinta. A sociedade civil 

ganha autonomia material em relação à sociedade política, pois “enquanto a sociedade política 

tem seus portadores materiais nos aparelhos coercitivos de Estado, os portadores materiais da 

sociedade civil são os que Gramsci chama de aparelhos ‘privados’ de hegemonia” 

(COUTINHO, 2008, p. 54). 

 

Coutinho (2008, p. 55) nos chama a atenção para o fato de Gramsci colocar entre aspas o 

adjetivo privado, pois, não obstante “seu caráter voluntário ou contratual – eles têm uma 

indiscutível dimensão pública, na medida em que são parte integrante das relações de poder 

em dada sociedade.”  Afinal, fazem parte do Estado ampliado. 

 

Diante do Estado ampliado de Gramsci, podemos perceber que o exercício da função do 
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controle penal também se amplia, pois passa a ser operado por diversas instituições que 

compõem os aparelhos privados de hegemonia, ou seja, pela sociedade civil, que faz parte do 

Estado ampliado. E são nesses aparelhos privados de hegemonia que a mídia tem papel de 

destaque na formação do consenso necessário ao recrudescimento penal atual. Mas não só, 

como Estado ampliado que é, também tem função de garantir as bases necessárias para a 

expansão do capital. Logo, a mídia não tem uma função paralela ao Estado: ela é parte do 

Estado. Mais à frente analisaremos a mídia e sua função de criação do prévio consenso para o 

controle penal coercitivo, de maximização da violência e, onde reside a nova função do 

controle penal, de transformar a violência em mercadoria e os “excluídos”2 – e aqui se junta 

os que não servem para se extrair a mais-valia e os que sobram do mercado de trabalho que 

não lhes oferece empregos – em matéria prima do medo, tudo isso com o objetivo de manter a 

reprodução do capitalismo e criar um novo espaço para sua expansão com a criação do 

mercado de consumo da violência. 

 

Vemos, portanto, que a função do controle penal não é mais apenas reproduzir o capital, mas 

também expandi-lo através da criação de novos mercados de consumo. A atualização que 

Gramsci imprimiu ao conceito de Estado tem amplos reflexos no modo de analisar e desvelar 

as formas de controle penal pelo Estado ampliado. Se o controle penal é estatal, a ampliação 

do Estado nos permite ver a também ampliação do controle penal a partir de sólida base 

marxista. 

 

Assim, a criminologia crítica continua cumprindo a sua função de desconstruir o discurso 

oficial, revelando os reais objetivos do controle penal, entendido este a partir da ampliação do 

conceito de Estado operada por Gramsci. 

 

3. AS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DOS POBRES E AS CONSEQUENTES 

ATITUDES PENAIS 

 

A pobreza é um fenômeno marcado pela historicidade, pois não é a mesma ao longo do 

tempo. Um dos aspectos dessa historicidade são as diferentes formas de pensar, ou melhor, de 

representar essa realidade objetiva. 

                                                 
2  Utiliza-se aqui a palavra 'excluídos'  no sentido que o senso comum lhe atribui. Optou-se por colocá-la 
entre aspas para demonstrar a fragilidade teórica do termo, pois não existe 'a sociedade' e 'os excluídos'. 
Ninguém está fora. Todos participam. 
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Nesse momento, buscaremos analisar as diferentes formas de representar3 a pobreza no 

contexto do capitalismo brasileiro do trabalho assalariado para entendermos as diferentes 

atitudes penais que foram adotadas em função dessas representações, com o objetivo de 

desvelarmos qual é a função desempenhada por elas no seio da dinâmica do capital. 

 

Para tanto, partimos da concepção de Kirchheimer (2004, p. 20) de que “todo sistema de 

produção tende a descobrir formas punitivas que correspondam às suas relações de produção”, 

pois acreditamos que a história da criminalização no contexto do capitalismo é a história de 

suas necessidades produtivas. Diante disso, pergunta-se: quais as diversas representações 

sociais dos pobres que tiveram que ser construídas para se gerar o consenso necessário 

(sociedade civil gramsciana) à ampla e contínua criminalização dos pobres? 

 

Observe que na pergunta acima utilizamos a expressão “que tiveram que ser construídas”, 

pois toda representação social contém características do sujeito que a representa, revelando, 

inclusive, seus objetivos com aquela representação. Leite (2002, p. 133) nos ensina que 

 

(...) tanto os objetos que os sujeitos utilizam para ‘materializar abstrações’ (...) 
quanto as categorias de pensamento às quais assimilam novos objetivos de 
representação (...) trazem a marca desses sujeito: uns e outras são ‘escolhidos’ 
dentro do ‘arsenal’ de que eles dispõem para tanto, em função de sua posição social, 
das relações sociais em que estão inseridos, da forma como encaram o mundo etc. 
[grifo do autor] 

 

Vamos ao trabalho. 

 

3.1 O vadio 

 

A figura do vadio surge na virada do século XIX para o século XX com o fim da escravidão 

formal e a instalação do trabalho livro no Brasil, momento no qual os pobres começam a se 

tornar um problema para a elite dado o início da urbanização das cidades do Rio de Janeiro e 

São Paulo. 

 

                                                 
3  Para aprofundar o conhecimento na teoria das representações sociais conferir LEITE, Izildo Corrêa. 
Desconhecimento, piedade e distância: representações da miséria e dos miseráveis em segmentos sociais não 
atingidos pela pobreza. 2002. Tese “Doutorado em Sociologia” – Faculdade de Ciências e Letras “Campus de 
Araraquara”. Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho”. 
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Nesse momento, ocorre o início do desenvolvimento de um incipiente sistema fabril, no Rio 

de Janeiro e em São Paulo, e o capital, fosse na fábrica ou nas lavouras de café, precisava de 

braços disponíveis. O trabalho, agora, tinha que estar fundado em uma relação contratual, o 

que fez ser necessário “fomentar a existência de agrupamentos sociais sólidos e estáveis, 

dispostos a aceitar a lógica do mercado” (ADORNO, 1990, p.13). A idéia inicial foi substituir 

o trabalho escravo pelo trabalho assalariado emigrado da Europa, pois o negro não era visto 

como disciplinado ao trabalho como era o emigrante europeu.4 Não obstante tal situação, a 

abolição da escravatura liberava muitos braços do labor obrigatório e isso fez com que fosse 

necessário incutir o ethos do trabalho nos que resistiam em vender sua força de trabalho, pois 

aquele ainda estava marcado pela pecha da escravidão.  Chalhoub (2001, p. 65) descreve esse 

período com a seguinte passagem: 

 

Com a libertação dos escravos, as classes possuidoras não mais poderiam garantir o 
suprimento de força de trabalho aos seus empreendimentos econômicos por meio da 
propriedade de trabalhadores escravos. O problema que se coloca, então, é de que o 
liberto, dono de sua força de trabalho, torne-se um trabalhador, isto é, disponha-se a 
vender sua capacidade de trabalho ao capitalista empreendedor. Por um lado, esse 
problema tinha seu aspecto prático que se traduzia na tentativa de propor medidas 
que obrigassem o indivíduo ao trabalho. Por outro lado, era preciso também um 
esforço de revisão de conceitos, de construção de valores que iriam constituir uma 
nova ética do trabalho. 

 

Foi necessário, assim, estabelecer formas de controle sobre essa massa liberta. A primeira 

delas foi representar as moradias dos pobres como lócus propício a doenças, ignorando-se as 

razões estruturais de tanta pobreza. Valladares (1991, p. 84) nos conta que 

 

o Rio era a capital das epidemias (febre amarela, peste, cólera, varíola) e de outras 
doenças fatais como a tuberculose, que não poupavam nem os recém-chegados da 
Europa nem os residentes locais, adultos ou crianças. A propagação das doenças 
relaciona-se diretamente às catastróficas condições de higiene às quais estava 
submetida grande parte da população. Vivendo em  habitações coletivas precárias – 
estalagens, casas de cômodos e sobretudo em cortiços – era diário o convívio com 
sérias falhas do abastecimento d’água e com péssimas condições de saneamento 
básico. 

 

O discurso médico-higienista identificou a moradia dos pobres como foco de doenças que 

deveria ser retirado das cidades. O cortiço era tido como “antro não apenas da vagabundagem, 

do crime, mas também das epidemias, constituindo uma ameaça às ordens moral e social” 

                                                 
4  Esse processo de obrigar ao trabalho já tinha ocorrido na Europa no século XVI. Para analisar como se 
deu a relação tipos de controle penal dos pobres e desenvolvimento do capitalismo em solo europeu conferir 
GUIMARÃES, Cláudio Alberto Gabriel. Funções da pena privativa de liberdade no sistema penal capitalista. 
Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
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(VALLADARES, 2000, p. 07). Vários cortiços foram demolidos, inclusive o mais famoso 

deles: o Cabeça de Porco. Adorno (1990, p. 10) comenta esse momento nos seguintes termos:  

 

Esse processo de reordenação e ‘purificação’ do espaço, que, em verdade, 
significava gerir a circulação e o contato entre estranhos e diferentes repondo a 
hierarquia perdida com o fim da escravidão, implicou a expulsão da população pobre 
para os bairros periféricos ou o seu confinamento em territórios determinados. 

 

A associação entre foco de doenças e foco de crimes foi imediata. “O que os médicos haviam 

diagnosticado como foco de epidemias era também, e sobretudo aos olhos da elite nacional, ‘o 

berço do vício e do crime’, pois era aí que residia e se concentrava o que se chamava de 

‘classes perigosas’” (VALLADARES, 1991, p. 88). A representação social do pobre o torna 

uma ameaça, um indivíduo que oferece perigo à sociedade, aos homens de bem.  

 

Diante dessa representação, a atitude que se tem é criminalizar sob o rótulo de vadio. Observe 

que o pano de fundo da criminalização é a necessidade desta etapa do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil, o que faz com que a criminalização não seja sobre o pobre pura e 

simplesmente. O pobre criminalizado é o que não trabalha, o que não oferece sua força de 

trabalho para ser explorada. “Eram considerados vadios todos aqueles que não possuíam 

ocupação honesta e útil de que pudessem subsistir. A persistência em tal estado após a 

advertência pelo Juiz de Paz implicava a prisão com trabalho por oito a vinte e quatro dias” 

(VALLADARES, 1991, p. 87)  

 

O trabalho toma conteúdo moral, como veículo reformador do caráter degenerado dos pobres. 

Com isso, enquanto ocorre sua “regeneração moral” ele trabalha e molda seu espírito à 

exigência do capital. O mesmo panorama de implantação do capitalismo na Inglaterra com a 

obrigatoriedade do trabalho e suas workhouses se repete no Brasil, guardadas as devidas 

proporções. Aqui, através do projeto de repressão à ociosidade, que tramitou na Câmara dos 

Deputados em 1888, a proposta foi de criar colônias de trabalho, pois se entendia que a pena 

de trabalho forçado de oito a vinte e quatro dias não era o suficiente para sua reforma moral, 

já que para se adquirir “amor ao trabalho” 5 era necessário mais tempo. 

 

O rótulo de vadio não era atribuído a todos os que eram ociosos: apenas a junção da 

ociosidade com a pobreza que foi criminalizada, pois o delito de vadiagem pressupunha ser 

                                                 
5  Conferir CHALHOUB, Sidney. Trabalho, lar e botequim.  2. ed. São Paulo: Unicamp, 2001, p. 67-77. 
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pobre e ocioso. “Se um indivíduo é ocioso, mas tem meios de garantir sua sobrevivência, ele 

não é obviamente perigoso à ordem social. Só a união da vadiagem com a indigência afeta o 

senso moral, deturpando o homem e engendrando o crime. Fica claro, portanto, que existe 

uma má ociosidade e uma boa ociosidade” (CHALHOUB, 2001, p. 75). 

 

3.2 A população marginal 

 

Muitas mudanças acontecem no Brasil da virada do século até as décadas de 1950 e 1960. O 

processo de urbanização se intensificou, ocorrendo o aumento tanto de pessoas que vivem nas 

cidades quanto do número de centros urbanos (de 74 em 1920 eles passam a 96 em 1950 e a 

172 em 1960).6 A indústria também se modifica, passando de um modelo de substituição de 

importações à “expansão industrial centrada na indústria pesada, na produção de bens de 

consumo e na construção da infra-estrutura viária” (VALLADARES, 1991, p. 94). 

 

Diante dessa acelerada urbanização, a pobreza passa a ser considerada uma questão social. 

Com as expulsões dos cortiços pelo discurso médico-higienista, os moradores foram para os 

morros, formando o que seria chamado de favela. A representação social da pobreza muda de 

uma concepção da responsabilidade individual como uma falha de caráter (daí a 

criminalização da vadiagem para reformar a moral do que não trabalha) para uma concepção 

de que a pobreza não é fruto de “determinantes externos ao indivíduo que o conduzem à 

situação de pobreza, cabendo muito mais à sociedade do que a ele mesmo a responsabilidade 

por uma condição da qual ele dificilmente consegue escapar” (VALLADARES, 1991, p. 97). 

 

Não é à toa que a criminalização dos pobres não tem mais como foco forçar ao trabalho. O 

ethos do trabalho já foi internalizado e há excesso de mão-de-obra, assim, ocorre a “aceitação 

generalizada, já nos idos dos anos cinqüenta, da positividade do trabalho e do trabalho 

assalariado” (VALLADARES, 1991, p. 97), e o trabalho passa de dever a direito. A carteira de 

trabalho assinada se torna o passaporte da cidadania, permitindo, por exemplo, o acesso ao 

sistema de saúde e servindo como atestado de bons antecedentes. 

 

Neste momento a criminalização passa a ter a função de contenção dessa população marginal, 

                                                 
6  Dados extraídos de VALLADARES, 1991, p. 94. 
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servindo como controle do proletariado.7 

 

3.3 O bandido 

 

Nas décadas de 1970 e 1980 ocorre a consolidação do processo de industrialização. O 

processo de urbanização já se espalhou pelo país, o qual já conta com nove metrópoles com 

mais de 1 milhão de habitantes. São Paulo e Rio de Janeiro juntos têm 28% da população 

urbana do país, contra 52% na década de 1920.8 

 

A concentração urbana e o desenvolvimento do capitalismo revelam as contradições 

econômicas de forma mais nítida. “A partir da década de 70, paralelamente à fase conhecida 

como 'milagre econômico', acentua-se a convivência da acumulação e da miséria, chegando a 

índices de desigualdade social muito acentuadas” (VALLADARES, 1991, p. 102). 

 

O crescimento desordenado das cidades cria o fenômeno chamado de periferização. Os 

pobres, desde a expulsão dos cortiços, foram condenados à segregação espacial, sendo 

empurrados cada vez mais para longe do centro urbano. 

 

Nesta fase ocorre o empobrecimento dos trabalhadores e passa-se a reconhecer a figura do 

trabalhador pobre. Tal situação também leva à alteração do que é considerado trabalho. Não 

mais apenas o trabalhador da fábrica assim é considerado, mas também o que realiza algum 

trabalho informal. 

 

Fala-se agora em 'trabalhador por contra própria' ou 'trabalhador independente'. A 
introdução da palavra ‘trabalhador’ para denominar aqueles que exercem atividades 
de natureza intermitente e esporádica é reveladora: entende-se agora que a economia 
urbana não pode oferecer emprego e salários para todos (emprego no sentido 
ocidental clássico do termo) mas assegura trabalho, ainda que este se refira a uma 
atividade irregular e mal paga. (VALLADARES, 1991, p. 105) 

 

Não há mais uma representação direta entre pobre e criminoso, como ocorreu na virada do 

século com o delito de vadiagem.  Neste momento, “generaliza-se a idéia de que pobreza 

                                                 
7  A partir do ano de 1964 o controle penal também terá a função de conformar ou eliminar os que se 
rebelavam contra a ditadura. Podemos considerar que é o único momento em que os jovens da classe média 
serão alvo do sistema penal sob o rótulo de subversivos. Mas esse controle penal não está ligado direitamente à 
gestão da força de trabalho e às necessidades do modo de produção capitalista, motivo pelo qual não será 
analisado neste artigo. 
8  Dados extraídos de VALLADARES, 1991, p. 120. 
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remete, antes de tudo, ao mundo da carência” (VALLADARES, 1991, p. 107). Porém, isso 

não significa que a criminalização dos pobres deixa de ter uma função dentro do modo de 

produção capitalista ou que seja menos intensa. 

 

Cria-se, então, a categoria de bandido. A partir desse momento, todos os que não vendem a 

sua força de trabalho por salários de miséria são colocados sob suspeita de serem bandidos. A 

associação entre pobreza e criminalidade é “alimentada pela percepção de que a criminalidade 

violenta estaria aumentando para patamares cada vez mais altos nas grandes metrópoles, 

alimentada também pela crença de que desemprego, pobreza e crise estariam associados 

casualmente.” (VALLADARES, 1991, p. 107). 

 

A pobreza, então, passa a ser representada como um fator que aumenta a periculosidade do 

agente e o controle penal dos pobres tem a função de conformação social, a qual faz cessar a 

periculosidade. 

 

Para validar esse controle, somam-se ao judiciário, discursos técnicos que atestam a relação 

pobre-bandido. Assistentes sociais e psicólogos serão legitimadores técnicos da 

periculosidade da pobreza. Interessante exemplo podemos colher no livro Difíceis ganhos 

fáceis de Vera Malagutti Batista (2003, p. 127), vejamos: F. A. S., 16 anos, pardo, morador da 

favela Barros Filho no Rio de Janeiro é preso em 1978 por portar drogas consigo. Após dois 

anos, o juiz solicita novo laudo de periculosidade ao psicólogo forense, o qual afirma que: 

 

O menor ainda se sente atraído por uma vida de ganhos fáceis. Esta vida é ainda 
sentida como uma coisa boa, fazendo com que os olhos brilhem ao referir-se ao que 
fazia com o dinheiro conseguido. A fantasia de poder manter um status, um grande 
guarda roupa em plena moda, cercar-se de guloseimas e garotas bonitas, não se 
coadunam com uma vida que é possível se levar com um salário mínimo. [grifo 
nosso]. 

 

Por o menor não aceitar a vida possível com um salário mínimo o psicólogo entende que sua 

periculosidade ainda não cessou, ou seja, ainda não se conformou com seu lugar na divisão 

social capitalista. F. A. S. ainda ficou preso por mais um ano e cumpriu outros dois em 

liberdade assistida. 

 

Para analisarmos a atual representação dos pobres como traficantes, abriremos novo capítulo 

tendo em vista a complexidade das conseqüências dessa representação no capitalismo atual. 
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4. O TRAFICANTE 

 

Na década de 1990, o capitalismo no Brasil entra em sua fase neoliberal com as “reformas” do 

Estado. Behring e Boschetti (2010, p. 151) nos ensinam que “tais processos promoveram 

mudanças objetivas nas condições de vida e de trabalho dos 'de baixo' (…), mas sempre 

contidas e limitadas diante das possibilidades e sempre sob controle das classes dominantes, 

para manter em 'seu lugar' as 'classes perigosas', sem dividir o bolo dos saltos para diante.” 

 

As privatizações tiveram destaque nesse período. O discurso neoliberal prega que é necessário 

reformar o Estado, considerando-o como uma máquina burocrática atrasada que emperra o 

desenvolvimento do país. Suas funções devem ser entregues ao mercado. O mantra do 

desmonte do Estado brasileiro professava que a entrada do País no mercado livre iria “atrair 

capitais, reduzindo a dívida externa; reduzir a dívida interna; obter preços mais baixos para os 

consumidores; melhorar a qualidade dos serviços; e atingir a eficiência econômica das 

empresas, que estariam sendo ineficientes nas mãos do Estado.” (BERING E BOSCHETTI, 

2010, p. 152-153) 

 

O canto hipnótico do discurso neoliberal foi amplamente difundido pela mídia, construindo o 

consenso necessário à aceitação popular para que o patrimônio nacional fosse entregue a 

“preço de banana”9 ao capital nacional e, principalmente, internacional. A charge do cartunista 

Santiago (BIONDI, 2001, p. 178) denuncia essa situação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9  Expressão amplamente utilizada por BIONDI, Aloysio. O Brasil privatizado. Edição especial. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2001.  
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INIMPUTABILIDADE PENAL ETÁRIA E CONSTITUIÇÃO 

 

INIMPUTABILIDAD PENAL ETARIA Y CONSTITUCIÓN 

 

Karyna Batista Sposato 

Nayara Sthéfany Gonzaga Silva 

 

  

RESUMO 

Tomando como premissa que a Constitucionalização de diversos ramos do Direito brasileiro, 

como ocorre com o Direito da Criança e do Adolescente e em particular, o Direito Penal 

Juvenil, inaugura um novo modelo de direito e de democracia, o presente texto discute os 

impedimentos constitucionais à redução da idade penal, em face de recentes propostas de 

emenda à constituição. Da consideração da natureza pétrea da cláusula constitucional que 

estabelece a idade penal, firma-se o entendimento de ser a inimputabilidade penal etária parte 

do conteúdo material da Constituição, derivado de princípios imutáveis. Defende-se assim que 

é direito da pessoa humana com idade inferior a 18 anos ser julgada, processada e 

responsabilizada com base em uma legislação especial, diferenciada dos adultos. Em 

decorrência de sua natureza, a matéria encontra-se ao abrigo das cláusulas pétreas 

constitucionais e se constitui como conteúdo material da Constituição, deflagrando que 

qualquer alteração da lógica constitucional sobre a matéria implica violação da Constituição 

material e põe em risco não só a unidade da Carta Política como o funcionamento de todo o 

sistema.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL JUVENIL; CONSTITUIÇÃO MATERIAL; 

INIMPUTABILIDADE PENAL ETÁRIA; IDADE PENAL. 

 

RESUMEN 
Teniendo como premisa que la Constitucionalización de distintas ramas del Derecho 

Brasileño, como ocurre con el Derecho del niño y en particular del Derecho Pena Juvenil, 

instala un nuevo modelo de derecho y de democracia, el presente texto discute los 

impedimentos constitucionales a la rebaja de la edad penal, ante recientes propuestas de 

reforma de la constitución. De la consideración de la naturaleza pétrea de la clausula 

constitucional que fija la edad penal, nace la comprensión de ser la inimputabilidad penal 

etaria parte del contenido material de la Constitución, derivado de principios inmutables. Se 

Defiende por lo tanto que es derecho de la persona humana con edad inferior a los 18 años ser 

juzgada, procesada y responsabilizada con base en la legislación especial, diferenciada de los 

adultos. Como resultado de su naturaleza, la materia se encuentra al abrigo de las clausulas 

pétreas constitucionales de modo a constituirse como contenido material de la Constitución, 

deflagrando que todo y cualquier cambio de la lógica constitucional sobre la materia implica 

violación de la Constitución material y pone en riesgo no sólo la unidad de la Carta Política 

como también el funcionamiento de todo el sistema. 

PALABRAS-CLAVE: DERECHO PENAL JUVENIL; CONSTITUCIÓN MATERIAL; 

INIMPUTABILIDAD PENAL ETARIA; EDAD PENAL. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

Sabe-se que no âmbito do legislativo nacional pretende-se modificar as normas concernentes 

aos adolescentes em conflito com a lei.  A PEC 20/1999[1], desarquivada no último dia 05 de 

abril de 2011, objetiva alterar o artigo 228 da Constituição Federal. Também a PEC 

171/1993[2] atualmente pronta para a pauta busca reduzir para 16 (dezesseis) anos a idade de 

imputabilidade penal. A ela foi apensada a PEC 57/2011 propondo igualmente alteração do 

artigo 228 da Constituição Federal[3]. O paradigma ideológico adotado na legislação nacional 

especial, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no bojo de um inegável processo de 

Constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente, põe em evidência o tratamento 

constitucional especial conferido aos adolescentes. Por isso, perverter a racionalidade e a 

principiologia constitucional, através dos intentos em modificar o sistema, admitindo-se que, 

maiores de 16 (dezesseis) anos, ou abaixo disso, recebam as mesmas penas cominadas aos 

adultos, consistiria em retrocesso jurídico, além de afronta às garantias constitucionais, já 

asseguradas no Estado Democrático de Direito, como se pretende demonstrar neste texto. 

Adultos, crianças e adolescentes, sendo pessoas diferentes entre si, não podem ser tratadas de 

igual maneira. Entre os estudiosos do tema, há consenso relativamente ao Direito penal 

juvenil ser um verdadeiro Direito penal, porém adaptado às necessidades dos adolescentes e 

em consideração ao fato de que adultos e adolescentes possuem realidades distintas. O menor 

de idade possui traços sociais próprios, uma personalidade própria que está em constante, 

vertiginosa e contínua evolução. Conforme assinala Boldova Pasamar[4], o direito está 

obrigado a assumir tais diferenças no tocante à sua regulação, e em concreto o Direito penal 

deve aceitar tais diferenças estabelecendo um Direito penal juvenil distinto do Direito penal 

dos adultos. Deve-se, portanto, obedecer à isonomia e à proporcionalidade, respeitando-se o 

Princípio da Culpabilidade, da Proteção Integral, e principalmente, da Condição Peculiar de 

Pessoa em Desenvolvimento[5]. Desta maneira, diante do cometimento do delito por menor 

de idade, busca-se como resposta, não a defesa da impunidade ou a indiferença penal, mas a 

compatibilidade da sanção em relação ao agente que o cometeu. 

Com o objetivo de aprofundar a reflexão no tema da responsabilidade penal de menores de 

idade e o recorrente debate público em torno da redução da idade de responsabilidade 

criminal, sobretudo em face de propostas de emenda constitucional que preconizam alteração 

da regra constitucional da inimputabilidade aos 18 anos, nos dedicamos a analisar em que 

medida a constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no âmbito do Estado 

Democrático de Direito cria uma barreira para tais propostas de emenda e reforma 

constitucional. 
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2. CONSTITUIÇÃO MATERIAL E INIMPUTABILIDADE PENAL ETÁRIA 

  

Tomando a definição de Luigi Ferrajoli, de Estado Constitucional de Direito como um novo 

modelo de direito e de democracia[6], tem-se o garantismo como a outra face do 

constitucionalismo, na medida em que lhe corresponde a elaboração e a implementação das 

técnicas de garantia idôneas para assegurar o máximo grau de efetividade dos direitos 

constitucionalmente reconhecidos. Além disso, na concepção de Ferrajoli, o paradigma 

democrático conduz à garantia de todos os direitos, não somente os direitos de liberdade, 

como também os direitos sociais. Garantia que se estabelece também frente a todos os 

poderes, não só aos poderes públicos, mas também aos poderes privados, e em terceiro lugar, 

garantia em todos os níveis, doméstico e internacional[7]. 

A configuração do atual Direito da Criança, no ordenamento jurídico brasileiro se situa 

justamente nesse paradigma garantista, em conexão ao seu processo de constitucionalização. 

A idéia de constitucionalização e seus efeitos no campo do direito de crianças e adolescentes 

pode ser esclarecida a partir das lições de Riccardo Guastini[8], constitucionalista italiano, 

que desenvolveu sete critérios ou condições de avaliação da presença de normas 

constitucionais nos ordenamentos jurídicos. 

Em primeiro lugar, a constitucionalização de um determinado ordenamento jurídico significa 

para o autor que, o mesmo encontre-se totalmente impregnado por normas constitucionais. 

Como a constitucionalização pode ser aferida em diferentes graus e estágios, as sete 

condições propostas por Guastini, oferecem aspectos de análise, no mais das vezes, 

extremamente inter-relacionados. Assim, a primeira condição correspondente a uma 

Constituição rígida, o que implica conseqüentemente que seja também escrita e protegida 

contra a legislação ordinária. Em outras palavras, a Constituição goza de superioridade em 

relação à legislação ordinária. Está acima dela, não podendo ser derrogada ou modificada. Se 

atualmente, quase todas as Constituições contemporâneas são escritas e ao mesmo tempo 

rígidas, convém destacar, como adverte Guastini que a constitucionalização é mais acentuada 

quando existem princípios constitucionais (expressamente formulados ou mesmo implícitos), 

que não podem ser modificados de modo algum, nem sequer por procedimentos de revisão 

constitucional. Quando isto se apresenta, chama-se de Constituição material ao conjunto de 

princípios imutáveis. 

Independentemente do modelo de controle da constitucionalidade adotado, este é o segundo 

aspecto a ser observado, ou seja, a existência de uma instância de controle sobre a 

conformidade das leis com a Constituição. O terceiro aspecto corresponde à força vinculante 

da Constituição e pode ser traduzido como a idéia de que toda norma constitucional, 

independentemente de sua estrutura ou conteúdo normativo, é uma norma jurídica genuína, 

vinculante e suscetível de produzir efeitos jurídicos. O quarto aspecto, também intensamente 

relacionado a este, diz respeito à interpretação do texto constitucional de forma extensiva, ou 

seja, de modo que não sobrem espaços vazios para nenhum tipo de discricionariedade 

legislativa, e assim, toda decisão legislativa se vê pré-regulada por uma norma 

constitucional.[9] 

A quinta condição indica a superação da lógica liberal clássica de que as normas 

constitucionais não regulam relações entre particulares. Conforme o constitucionalismo, atual 

cabe sim às Constituições moldar as relações sociais, e deste modo, os princípios gerais ou 
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normas programáticas constitucionais, que podem produzir efeitos diretos, sendo aplicados 

por qualquer juiz por ocasião de qualquer controvérsia. Já a sexta condição indica a 

necessidade de uma interpretação das leis conforme a Constituição, o que significa a adoção 

da interpretação mais harmoniosa e adequada à Constituição, evitando-se qualquer tipo de 

contradição.[10] 

A sétima e última condição, implica influência da Constituição nas relações políticas. Seja no 

tocante à resolução de conflitos de competências entre distintos órgãos, seja no controle da 

discricionariedade política, ou ainda para justificar ações e decisões dos órgãos 

constitucionais e atores políticos. 

Todas estas considerações colaboram na elucidação da realidade brasileira em face da 

Constituição Federal de 1988 e seus efeitos para diferentes ramos do Direito, como ocorre 

com o Direito da Criança e do Adolescente e em particular com o Direito Penal Juvenil. Daí 

ser considerada uma Constituição material, que funciona como limite ou garantia e ao mesmo 

tempo como norma diretiva fundamental.[11] Evidentemente, a constitucionalização não é 

absoluta, mas como já discutido comporta diferentes graus ou estágios de implementação. 

Uma possível chave de leitura é a que toma como premissa o constitucionalismo dos direitos, 

a partir da consideração de que os direitos e liberdades fundamentais vinculam a todos os 

poderes públicos e originam direitos e obrigações, não se resumindo a meros princípios 

programáticos. 

No campo dos Direitos da Criança e do Adolescente, é o Capítulo VII da Constituição que 

reúne os principais dispositivos constitucionais, merecendo especial menção o inciso V 

parágrafo 3.º do artigo 227[12] e o artigo 228[13] ambos da CF/1988, como direitos humanos, 

e conseqüentemente como manifestações da própria dignidade humana[14], que é o 

fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro.[15] 

Não resta dúvida, que a presença de princípios e regras de garantia em matéria dos direitos da 

infância e juventude no texto constitucional configura não só um novo modelo de proteção e 

salvaguarda dos direitos desta população como produz efeitos em toda a disciplina 

infraconstitucional que venha a regular a condição material de crianças e adolescentes. 

Mais que isso no bojo de uma Constituição material como a brasileira quaisquer propostas de 

alteração ou diminuição de garantias vem a se constituir como violação inequívoca de 

cláusula pétrea. Neste sentido, Luis Fernando Camargo de Barros Vital[16], defende a 

natureza pétrea da cláusula constitucional que estabelece a idade penal. Afirma que: 

  

A inimputabilidade etária, muito embora tratada noutro capítulo que não aquele das garantias 

individuais, é, sem dúvida um princípio que integra o arcabouço de proteção da pessoa 

humana do poder estatal projetado naquele, e assim deve ser considerado cláusula pétrea. 

  

3. IMPEDIMENTOS CONSTITUCIONAIS À REDUÇÃO DA IDADE PENAL 
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A reforma constitucional se constitui como a via formal de mutação para as Constituições 

rígidas (estruturação de um procedimento mais rigoroso em se tratando de modificação do 

texto), a exemplo da Carta Magna brasileira, que se concretiza através de procedimentos 

próprios realizados pelo poder constituinte derivado[17]. A própria Constituição em seu texto, 

traça limites no que tangue a redução de garantias e direitos já assegurados 

constitucionalmente. Quanto às possibilidades de emenda, de maneira expressa o seu 

procedimento vem delimitado no artigo 60 da Constituição Federal da República Federativa: 

“Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma 

federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos 

Poderes; IV – os direitos e garantias individuais”(grifo nosso). 

Em se tratando da modificação da menoridade penal, poder ser ou não, objeto de quaisquer 

deliberações de emenda constitucional, no sentido de restringir direitos e garantias individuais 

atinentes ao adolescente, René Ariel Dotti[18] entende não ser possível: 

A inimputabilidade assim declarada constitui uma das garantias fundamentais da pessoa 

humana, embora topograficamente não esteja incluída no respectivo Título (II)  da 

Constituição que regula a matéria. Trata-se, pois de um dos direitos individuais inerentes à 

relação do art. 5º, caracterizando, assim uma cláusula pétrea. Conseqüentemente, a garantia 

não pode ser objeto de emenda constitucional visando à sua abolição para reduzir a 

capacidade penal em limite inferior a idade penal-  dezesseis anos por exemplo como se tem 

cogitado. A isso se opõe a regra do §4º,  IV, do art. 60 da CF. 

  

Reforça-se assim a identificação do direito à inimputabilidade penal como cláusula pétrea, 

conteúdo material da Constituição, derivado de princípios imutáveis. 

Tratando-se de direito e garantia individual, a melhor interpretação é aquela que não só 

enfatiza a principiologia constitucional (prioridade e proteção especial a crianças e 

adolescentes) como reconhece o peso de norma constitucional dos parâmetros internacionais 

decorrentes da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança[19] e outros 

instrumentos ratificados pelo Estado brasileiro. Todos estes dispositivos apontam para a 

necessidade de uma legislação e jurisdição especiais no trato de questões relacionadas à 

infância e à juventude. 

Ressalte-se que a EC nº 45/2004 estabelece que os tratados e convenções internacionais 

possuem status de emenda constitucional. Nesta direção, Flávia Piovesan[20], associando-se 

às mesmas ideias de José Joaquim Gomes Canotilho, defende a natureza materialmente 

constitucional dos diretos fundamentais resultantes de documentos e tratados internacionais: 

O reconhecimento se faz explícito na Carta de 1988, ao invocar a previsão do art. 5º,§2º. Vale 

dizer, se não se tratasse de matéria constitucional, ficaria sem sentido tal previsão. A 

Constituição assume expressamente o conteúdo constitucional dos direitos constantes dos 

tratados internacionais dos quais o Brasil é parte. Ainda que esses direitos não sejam 

enunciados sob forma de tratados internacionais, a Carta lhes confere o valor jurídico de 

norma constitucional, já que preenchem e complementam o catálogo de direitos fundamentais 

previsto pelo Texto Constitucional. 
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Desse modo, qualquer proposta de alteração de uma dessas regras desmonta e impede a 

operacionalização do sistema como um todo, interferindo inclusive em outras esferas 

jurídicas, como a civil, à medida que reconhecer e imputar a responsabilidade penal a uma 

pessoa de 16 anos entra em contradição com a regra da incapacidade relativa do Direito Civil, 

por exemplo. 

Outras contradições se revelam também no que diz respeito às competências jurisdicionais 

para a imposição das penas, se aplicadas aos adolescentes a partir dos 16 anos, como também 

a que órgão corresponderia à fiscalização e o acompanhamento da execução penal. 

Destaca-se que devemos sempre ter presente que os direitos da criança e do adolescente 

compõem uma classe de direitos fundamentais. A universalidade se realiza porque todas as 

relações jurídicas das quais participem crianças e adolescentes são reguladas pela 

Constituição Federal e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, e, nesse aspecto, estão 

incluídos toda criança e todo adolescente independentemente de classe social. A 

normatividade é composta além da legislação especial, das regras constitucionais e dos 

princípios decorrentes dos tratados internacionais ratificados pelo Estado brasileiro. Já a 

matéria correspondente à resposta à prática de infrações penais cometidas por adolescentes 

está regulada, no caso brasileiro, especificamente pelo Título III do Estatuto da Criança e do 

Adolescente. O que se pode definir como o Direito Penal Juvenil, subsidiário à dogmática da 

Criança e do Adolescente[21]·. 

Assim, o reconhecimento da dignidade humana de todo adolescente impõe a existência de 

uma “justiça especializada”, que introduza em seu funcionamento o critério da sanção mais 

adequada para cada caso concreto em atenção à condição peculiar de desenvolvimento em que 

o adolescente se encontra. 

Não por acaso, diversos estudiosos da matéria alertam que o Direito Penal Juvenil tem muito 

a ensinar ao Direito Penal tradicional de adultos. E isso de fato vem ocorrendo. Além do 

mecanismo de transação que originalmente foi introduzido no Direito brasileiro pelo instituto 

da remissão do Estatuto da Criança e do Adolescente, influenciando posteriormente à própria 

lei de criação dos juizados especiais criminais, a Lei 9.099/1995, mais recentemente são 

crescentes as experiências de justiça restaurativa, que, iniciadas nos juizados da infância e 

juventude, paulatinamente vêm ganhando espaço na justiça penal como um todo. 

Quando situamos o Direito da Criança e do Adolescente como categoria integrante dos 

direitos fundamentais, reforçamos a compreensão dos direitos da criança e do adolescente 

como parte da doutrina universal de direitos humanos. Do ponto de vista normativo, é 

interessante observar que os mecanismos de proteção e defesa dos direitos da criança e do 

adolescente são complementares, nunca substitutivos dos mecanismos gerais de proteção de 

direitos reconhecidos a todas as pessoas, como estabelece o art. 41 da Convenção 

Internacional sobre os Direitos da Criança. 

Um segundo esclarecimento parece necessário e se refere a uma subdivisão: enquanto a 

normativa da criança e do adolescente é parte integrante da doutrina de direitos humanos, o 

Direito Penal Juvenil é subsistema do Sistema de Garantias e Direitos que se faz presente no 

Estatuto da Criança e do Adolescente. A imposição de medidas socioeducativas para 

adolescentes autores de infração penal tem um lugar seletivo, restrito e simbólico, quando as 
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políticas sociais básicas foram insuficientes. Ou seja, como já dito, o Direito Penal Juvenil é 

subsidiário em relação ao Direito da Criança e do Adolescente. 

Além disso, Direito Penal Juvenil também se encontra constitucionalizado. Normas 

constitucionais funcionam como limite ou garantia ante o poder punitivo sobre adolescentes. 

Sua caracterização inicial revela dois fundamentos principais: o reconhecimento de uma 

responsabilidade especial a partir de certa idade – no caso o início da adolescência está fixado 

aos 12 anos de idade – e a incorporação de um conjunto de garantias que limitam o poder 

punitivo do Estado e orientam uma reação ao delito juvenil que promova a integração social e 

a observância dos direitos da criança e do adolescente. 

O estabelecimento de uma idade mínima para o início da responsabilidade juvenil deriva de 

várias recomendações de instrumentos internacionais, a exemplo do item 4.1 das Regras 

Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da Infância e Juventude, 

conhecidas como Regras de Beijing[22], que estabelece: 

Nos sistemas jurídicos que reconheçam o conceito de responsabilidade penal para jovens, seu 

começo não deverá fixar-se numa idade demasiado precoce, levando-se em conta as 

circunstâncias que acompanham a maturidade emocional, mental e intelectual. 

  

Conforme já assinalado, no Direito brasileiro a idade de início da responsabilidade penal 

juvenil está fixada em 12 anos. Se comparada a outros países, é uma idade relativamente 

baixa. Quando deixarmos de encobrir a natureza penal das medidas aplicadas aos adolescentes 

a partir dos 12 anos, o debate da redução da idade penal certamente resta vazio em conteúdo e 

utilidade. Mais que isso, reconhecer sua dimensão constitucional implica inevitavelmente 

traçar os efetivos impedimentos de tais propostas prosperarem dentro do nosso sistema 

democrático constitucional. 

  

  

  

  

4.  DA Inconstitucionalidade das propostas de redução da idade penal e violação da 

Constituição material 

  

Todas as propostas de alteração da idade penal que vez por outra aparecem no cenário político 

e no debate público nacional têm a mesma característica, independentemente de seus 

conteúdos diversificados. Todas, indistintamente, afrontam o texto constitucional brasileiro, 

pois a Constituição Federal de 1988 destaca a absoluta prioridade dos direitos da criança e do 

adolescente e consagra ainda como princípios o respeito à condição peculiar de 

desenvolvimento de crianças e adolescentes e a brevidade e excepcionalidade na aplicação de 

medidas privativas da liberdade[23]. 
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Trata-se do direito à proteção integral, que abrange ainda o direito a responder por infrações 

penais com base na legislação especial, nos moldes do já citado art. 228 da CF/1988. 

Os intentos em modificar o sistema, admitindo-se que maiores de 16 anos, ou até mais jovens, 

recebam as mesmas penas que se aplicam aos adultos representam uma violação da 

Constituição material, tendo em vista que a Constituição assegura, dentre as cláusulas pétreas 

constitucionais, os direitos e garantias individuais, conforme o também já mencionado art. 60, 

§ 4.º, IV, da CF/1988. 

É direito individual de todo adolescente a possibilidade de responder pela prática de infrações 

penais com base em legislação especial, diferenciada do Código Penal, que se aplica aos 

adultos, maiores de 18 anos. É, portanto, matéria que não poderá ser abolida como se pretende 

nas propostas de emenda à Constituição. 

Em decisão do STF referente à EC 03/1993, foi conferida interpretação extensiva à cláusula 

“direitos e garantias fundamentais”, alcançando neste exemplo a garantia tributária da 

anterioridade. Como não reconhecer a mesma interpretação extensiva para a questão do 

modelo de responsabilidade previsto aos adolescentes? 

Em outras palavras, não é necessário que o direito ou garantia individual esteja expressamente 

descrito no art. 5.º da CF/1988 para impedir a deliberação da proposta. Basta que esteja no 

texto constitucional como um direito ou garantia que diga respeito diretamente à vida, à 

liberdade, à igualdade e até mesmo à propriedade, e que no caput do citado art. 5.º venha 

reforçado por uma cláusula de inviolabilidade. Além disso, a referência, no art. 34, VII, b, da 

CF/1988, aos direitos da pessoa humana como princípio sensível auxilia a firmar ainda mais 

essa linha de raciocínio: 

A União não intervirá nos Estados nem no Distrito Federal, exceto para: (...) VII – assegurar a 

observância dos seguintes princípios constitucionais: a) forma republicana, sistema 

representativo e regime democrático; b) direitos da pessoa humana; c) autonomia 

municipal; d) prestação de contas da administração pública, direta e indireta; e) aplicação do 

mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de 

transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de 

saúde. (grifo nosso). 

  

Desse modo, é direito da pessoa humana com idade inferior a 18 anos ser julgada, processada 

e responsabilizada com base em uma legislação especial, diferenciada dos adultos. Em 

decorrência de sua natureza, a matéria encontra-se ao abrigo das cláusulas pétreas 

constitucionais e se constitui como conteúdo material da Constituição, ainda que derivado de 

princípio implícito. 

Além disso, não se pode esquecer dos parâmetros internacionais que, por força do art. 5.º, § 

2.º, da CF/1988[24], têm peso de norma constitucional. Os direitos enunciados em tratados e 

documentos internacionais de proteção aos direitos humanos somam-se aos direitos nacionais, 

reforçando a imperatividade jurídica dos comandos constitucionais já mencionados. 

Deste modo é inconteste que o novo direito constitucional também foi responsável pela 

exigência de uma leitura verticalizante no campo do Direito da Criança e do Adolescente e 
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por conseqüência do Direito Penal Juvenil. Tal constitucionalização do direito se evidencia 

através da necessária interpretação da lei conforme a Constituição e da aplicação direta da 

Lex Máxima às relações jurídicas. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A primeira conclusão que emerge é de que a constitucionalização do Direito da Criança e do 

Adolescente e em particular do Direito Penal Juvenil abre significativos espaços de controle 

sobre qualquer impulso ou compulsão de descumprimento de norma constitucional e 

conseqüentemente sua alteração. Aqui deve prevalecer a supremacia constitucional como 

garantia da própria Constituição[25], do contrário coloca-se em risco a própria unidade da 

Carta Política. 

Como pudemos refletir a constitucionalização do Direito da Criança e do Adolescente no 

Brasil vem operando efeitos importantes na organização da Justiça especializada para o trato 

de questões relacionadas à infância e juventude, na formulação de políticas públicas dirigidas 

a esta população em atendimento ao princípio da prioridade absoluta e de modo geral, na ação 

de diversos atores políticos e na configuração de um novo padrão para as relações sociais que 

envolvem crianças e adolescentes e seus interesses. 

Todos esses elementos conformam aquilo que muitos autores vêm denominando de 

neoconstitucionalismo, para designar justamente um novo modelo de Estado Constitucional 

de Direito. 

Como também se pôde observar, e utilizando-se do conceito de constitucionalismo de 

direitos, a Constituição Federal de 1988 se constitui como uma Constituição material, o que 

implica oposição à idéia de Constituição formal ou meramente procedimental, e a coloca 

dentre os textos constitucionais que apresentam um conteúdo substantivo, com a presença de 

valores, princípios, direitos e diretrizes que condicionam e influenciam todo o ordenamento 

jurídico. 

No campo do Direito da Criança e do Adolescente constitucionalizado, igualmente como 

ocorre com outros ramos, nota-se um conjunto de princípios considerados imutáveis, dentre 

os quais estão o princípio da proteção integral, o princípio do respeito à condição peculiar de 

pessoa em desenvolvimento e o instituto da inimputabilidade penal. 

Este conjunto principiológico exige que toda matéria infraconstitucional seja filtrada pela 

ótica da Constituição, ou seja, impõe também no âmbito do Direito Penal Juvenil a chamada 

filtragem constitucional[26], tal qual definiu Gomes Canotilho, como condição inclusive do 

garantismo em torno dos direitos dos adolescentes. 

Este cenário se define, portanto, como altamente impregnado pela normativa constitucional, e 

deste modo, os princípios constitucionais do Direito da Criança e do Adolescente influenciam 

diretamente a política social neste campo, na perspectiva de aproximar cada vez mais a 

condição material da infância à sua condição e status jurídico de titularidade de direitos. 
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Tratando especificamente da responsabilidade penal de menores de idade, temos um 

recorrente debate público em torno de propostas de alteração das regras constitucionalmente 

estabelecidas no que tange a inimputabilidade penal aos 18 anos de idade. As PECs 20/1999 

desarquivada no último dia 05 de abril de 2011 e a 171/1993 atualmente pronta para a pauta e 

mais recentemente a PEC 57/2011 são exemplos claros disso. 

O tema, portanto, reveste-se de uma atualidade e importância pragmática indiscutível, daí o 

empenho em demonstrar que qualquer alteração da lógica constitucional sobre a matéria 

implica violação da Constituição material e põe em risco não só a unidade da Carta Política 

como o funcionamento de todo o sistema, hoje expressamente ancorado sob bases 

constitucionais. 

Se os problemas da infância e da adolescência são os problemas da democracia brasileira[27], 

não podemos nos omitir diante deste desafio que é tecer e consolidar um constitucionalismo 

suficientemente forte e resistente capaz de barrar qualquer proposta de redução da idade 

penal. 
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MUDANÇA SOCIAL E MUDANÇA JURÍDICA: UMA REFLEXÃO SOBRE A LEI 

DE EXECUÇÃO PENAL 

 

SOCIAL CHANGE AND LEGAL CHANGE: A REFLECTION ON THE LAW FOR 
THE EXECUTION OF A SENTENCE 
 

Geraldo Ribeiro de Sá 1  

RESUMO 

Através destas ponderações pretende-se compreender certas conexões de sentido existentes 
entre algumas mudanças sociais e políticas ocorridas principalmente entre três momentos 
distintos, vividos por determinados segmentos da sociedade brasileira, e suas influências na 
Lei n. 7. 210, de 11-07-1984. O primeiro refere-se à fase de redemocratização do país, 
iniciada de forma mais efetiva a partir de 1979, com a posse do general João Figueiredo 
(1979-1984), na condição de Presidente da República. O segundo é formado por alguns 
fragmentos extraídos da leitura da Exposição de Motivos nº 213, de maio de 1983, redigida e 
assinada por Ibrahim Abi-Ackel, quando ele apresentou ao Congresso Nacional o projeto de 
lei da futura LEP. O terceiro momento inicia-se com a vigência da Lei de execução penal, 
contada a partir de 11 de julho de 1984. Ao se deter no primeiro e segundo momentos, 
procurar-se-ão destacar aspectos de consonância entre a efervescência democrática 
prevalecente na sociedade civil e no âmbito do Estado, sendo este visualizado através do 
governo e do poder legislativo, a ponto de produzir um texto do porte da LEP, 
simultaneamente, atual, avançado e revolucionário, inclusive para as primeiras décadas do 
século XXI.  Ao se enfocar o período de vigência da lei em estudo, a atenção estará voltada 
para algumas conexões de sentido existentes entre certos fatos de grande repercussão social e 
suas influências em alterações posteriores, sofridas pela mencionada lei. Assim, o 
”crescimento desenfreado do poder de organização e de estrutura física e material das facções 
criminosas” condicionou a criação do Regime Disciplinar Diferenciado e a caracterização 
como falta grave, no cumprimento da pena privativa de liberdade, o fato de o preso “ter em 
sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de rádio ou similar, que permita a 
comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”.  As mudanças na LEP, portanto, 
estão desdobradas e delimitadas a três enfoques diferentes, porém intercambiáveis, ou seja, 
anteriores, simultâneos e posteriores ao processo de sua elaboração e promulgação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Execução penal. Mudança. Conexão de sentido. Condicionamento. 

 

ABSTRACT 
                                                           
1 Doutor em Ciências Sociais pela PUC/SP, aposentado pelo Departamento de Ciências Sociais da UFJF, 
Professor do Curso de Direito das Faculdades Unificadas Doctum, de Leopoldina (MG) e do Curso de Direito 
das Faculdades Sudamérica, de Cataguases (MG). Artigo científico aprovado pelo CONPEDI (Conselho 
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Direito), apresentado e discutido no GT Direito Penal e Criminologia, 
em seu XX ENCONTRO NACIONAL, na UFES, cidade de Vitória (ES), de 16 a 19 de novembro de 2011. 
 

5848



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

These considerations were made in order to understand certain meaningful connections that 

exist within some social and political changes that have mainly occurred in three distinct 

moments as experienced by certain segments of the Brazilian society, and their influence on 

Law No. 7.210, July 11, 1984. The first moment refers to the country’s re-democratization 

stage, which started more effectively after 1979 when President João Figueiredo took power 

(1979-1984). The second moment is made up of some fragments that were extracted from 

reading “Exposição de Motivos nº 213”, May 1983, written and signed by Ibrahim Abi-Ackel, 

when he presented the future LEP bill to the National Congress. The third moment starts 

when the Law for the Execution of Sentences took effect after July 11, 1984. When analyzing 

the first and second moments, we will try to bring out consonant aspects between the 

democratic effervescence prevailing in the civil society and in the State, when seen through 

the government and the legislative power to the extent of producing a LEP-level text, which is 

simultaneously up-to-date, advanced, and revolutionary, even for the first decades of the 21st 

century. By focusing on the relevant law effectiveness, attention will be drawn to some 

meaningful connections existing within certain facts of great social outreach and their 

influence in later changes made to this law. Thus, the “uncontrolled growth of the 

organizational, physical and material structure power of criminal groups” gave rise to the 

creation of a Differentiated Disciplinary Regimen whereby, under the freedom-depriving 

sentence, the fact that a prisoner “has, uses and supplies a telephone, radio or similar set that 

may allow for communication with other prisoners or the outside world” is deemed a severe 

fault. Changes to the LEP, thus, are unraveled to and limited by three different focuses, which 

are interchangeable, i.e., prior to, simultaneous with and later than the process for its creation 

and enactment.  

 

KEYWORDS: Execution of a sentence. Change. Meaningful connection. Conditioning. 
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INTRODUÇÃO 

Com estas reflexões pretende-se compreender algumas relações existentes entre 

mudança social e mudança jurídica, ou seja, entre variações no convívio social e seus reflexos 

no âmbito do direito. Ou, mais especificamente, entre algumas mudanças sociais e políticas, 

acontecidas durante três momentos vividos por alguns segmentos da sociedade brasileira, e 

suas influências sobre a Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – a lei de execução penal, também 

conhecida pela sigla LEP. O primeiro refere-se à fase de redemocratização do país, iniciada 

de forma mais efetiva a partir de 1979, com a posse do Presidente da República, o general 

João Figueiredo. O segundo é formado por alguns fragmentos extraídos da leitura da 

Exposição de Motivos nº 213, de maio de 1983, redigida e assinada pelo Ministro da Justiça, 

Ibrahim Abi-Ackel, quando ele apresentou ao Congresso Nacional o projeto de lei da futura 

LEP. O terceiro momento inicia-se com a vigência da Lei de execução penal, contada a partir 

de 11 de julho de 1984.    

Ao se deter no contexto de redemocratização do país, serão destacados alguns efeitos 

decorrentes do clima de efervescência social e política reinante no Brasil, facilmente 

perceptíveis através do modo de pensar e agir do governo, e suficientes para influenciar o 

processo de elaboração da Exposição de Motivos, em especial, e o conteúdo da LEP, de 

maneira geral. Noutros termos, procurar-se-ão destacar aspectos da consonância entre a 

efervescência democrática prevalecente na sociedade civil e no interior do Estado, sendo este 

visualizado através do governo e do poder legislativo, ao ponto de produzir um texto do porte 

da LEP, simultaneamente, atual, avançado e revolucionário, inclusive para as primeiras 

décadas do século XXI. 

   Ao se enfocar o período de vigência da lei em estudo, a atenção estará voltada para 

algumas conexões de sentido existentes entre certos fatos de grande repercussão social e suas 

influências em alterações posteriores, sofridas pela mencionada lei. Por exemplo, o 

”crescimento desenfreado do poder de organização e de estrutura física e material das facções 

criminosas”2, tendo como uma de suas consequências [...] “a morte de dois Juízes de 

Execução Penal no mês de março de 2.003, em São Paulo e Espírito Santo”3, provocou várias 

                                                           
2 MARCÃO, R. Curso de execução penal. 7 ed. São Paulo: Saraiva, p. 38-39. 
 
3 Idem, in eodem, p. 38-39 
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modificações na LEP, advindas da lei Nº 10.792, de 1º-12-2.003, introduzindo, inclusive, o 

Regime Disciplinar Diferenciado; o uso do telefone, como meio de articulação de ações 

criminosas pela organização delinquente conhecida como PCC (Primeiro Comando da 

Capital), ensejou também mudanças na LEP, oriundas da Lei nº 11.466, de 28-3-2.007, ao 

caracterizar como falta grave no cumprimento da pena privativa de liberdade, em seu inciso 

VII, do art. 50, de o fato do preso “ter em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo.  

A hipótese central deste artigo assenta-se, portanto, no pressuposto de que a LEP em 

vigor tenha conexões de sentido vinculadas com momentos históricos distintos e marcados 

por significativas mudanças sociais de características localizadas e amplas. Essas mudanças 

estão sendo desdobradas e delimitadas em três enfoques diferentes, porém intercambiáveis, ou 

seja, anteriores, simultâneos e posteriores ao processo de elaboração e promulgação da lei de 

execução penal. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

Mudanças Anteriores ao Processo de Elaboração da LEP 

Antes do processo propriamente dito de elaboração da LEP, de sua sanção e 

vigência, uma série de “mudanças sociopolíticas”4  prepararam, participaram e interferiram 

em sua feitura. Essas mudanças floresceram, no interior do “Estado”5 e na “sociedade civil”6, 

                                                           
4 Por mudança sociopolítica entende-se aqui “qualquer alteração nas características culturais, estruturais, 
demográficas ou ecológicas de um sistema social, como uma sociedade. O interesse sociológico em explicar e 
prever mudança tem origem nos séculos XVIII e XIX e na sublevação social que acompanhou a Revolução 
Industrial, e as revoluções políticas que cercaram o desenvolvimento da democracia. JOHNSON, A. G. 
Dicionário de sociologia: guia prático da linguagem sociológica. Trad. de Ruy Jungmann. Rio de Janeiro, 1997, 
p. 155. 
 
5 Para efeito deste artigo entende-se por Estado “A instituição social destinada e equipada para manter a 
organização política de um povo, interna e externamente”, conforme AZEVEDO, F. de. Dicionário de 
sociologia. Porto Alegre: Globo, 1963, p. 118. 
 
6 Considera-se importante para este trabalho estabelecer uma distinção entre sociedade em sentido amplo e 
sociedade civil. Por sociedade em sentido amplo, entende-se “um grupo autônomo de pessoas que ocupam um 
território comum, têm uma cultura comum e possuem uma sensação de identidade compartilhada. As sociedades 
são unidas por meio de relações sociais, não só entre as pessoas, mas também entre as instituições sociais 
(família, educação, religião, política, economia). E por estarem interconectadas, invariavelmente a mudança em 
uma conduz à mudança em outras. As instituições sociais estabelecem vínculos entre o passado, o presente e o 
futuro: elas dão continuidade à vida social”, conforme escreveu DIAS, R. Introdução à sociologia. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2005, p.118-119. Por sociedade civil entende-se aqui “a esfera das relações entre 
indivíduos, entre grupos, entre classes sociais, que se desenvolvem à margem das relações de poder que 
caracterizam as instituições estatais” (BOBIO, N. Dicionário de Política. 2 ed. Trad. de Carmen C. Varrialle et 
al. Brasília: UNB, 1986, p. 1206-1211). 
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sob a forma de movimentos de caráter amplo e intensivo, alguns já organizados e outros em 

fase de organização, com eficácia suficiente para provocar alterações no país como um todo e, 

mais particularmente nas origens e na existência da lei em consideração. No interior do 

Estado, destacaram-se os conflitos desenvolvidos nos quartéis entre setores considerados 

progressistas e os mais conservadores, conhecidos como Linha-Dura, entre os quais se 

destacou o ministro do exército, Sylvio Frota (1974), posteriormente destituído do cargo em 

decorrência de suas convicções ultrarradicais. Entre os militares considerados progressistas, 

destacaram-se os generais Ernesto Geisel, João Figueiredo e Golbery do Couto Silva, o qual 

foi ministro da Casa Civil, da Presidência da República, durante os governos de Castelo 

Branco (1964-1967), Ernesto Geisel (1974-1979) e de João Figueiredo (1979-1984). Também 

no interior do Estado, no próprio governo e no legislativo, existiram grupos muito atuantes 

comprometidos com o processo de redemocratização do país. Deve-se recordar, a propósito, 

que a “campanha pelas Diretas-Já, envolvendo partidos e políticos de oposição ao governo, 

consegue grande adesão popular, sendo registrados comícios com até um milhão de pessoas”7.   

 Na sociedade civil, por sua vez, a “crescente mobilização popular”8 foi ganhando 

estrutura e heterogeneidade cada vez mais ampla, a ponto de articular representantes de 

seguimentos de várias instituições, inclusive, do próprio Estado, como a participação de 

deputados e senadores, com destaque de Theothônio Vilella (1917-1983), por exemplo. Na 

crescente “mobilização popular” deve-se chamar a atenção para o papel desempenhado por 

diferentes organizações. A título de esclarecimento, devem ser lembradas as organizações 

procedentes de instituições religiosas, vinculadas principalmente às igrejas evangélicas e à 

igreja católica, aos centros de defesa dos direitos humanos, às comissões de justiça e paz, às 

pastorais penais e carcerárias, falando-se apenas dos grupos mais ativos, cujas ações 

repercutiram também de maneira muito eficaz no processo de sensibilização do governo e do 

legislativo, durante a feitura e a posterior aplicação da LEP.  

A “crescente mobilização popular”, cada vez mais ampla e estruturada, passou a 

exigir das instituições públicas, do governo e do legislativo, principalmente, a 

redemocratização política do país, ou seja, a anistia ampla, geral e irrestrita para presos 

políticos e demais prejudicados em seus direitos de cidadania pelos governos autoritários 

implantados a partir de 31 de março de 1964. A mobilização popular ampliou espaço e 

ganhou veemência, sobretudo, quando assumiu a função de presidente da república, o 

                                                           
7 DEL PRIORE, M. & VENANCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010, p.288. 
8 Idem, in eodem, p 287. 
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“general João Figueiredo” 9 (1979-1984). Aliás, uma das propostas fundamentais e, talvez a 

mais significativa, levadas a efeito pelo governo presidido por este presidente, tenha sido a de 

criar condições, no âmbito dos poderes executivo, legislativo, judiciário e na sociedade civil, 

favoráveis à conclusão do período dos governos presididos por militares de forma lenta, 

gradual e pacífica, conforme uns, ou “consagrando mais uma etapa no “lento e gradual 

processo” de abertura política”10, conforme outros, já iniciada no governo anterior, presidido 

pelo general Ernesto Gaisel (1974-1979).  

Na efetivação das propostas de redemocratização e em atenção às reivindicações de 

setores civis e militares progressistas, bem como de muitos outros grupos participantes do 

poder de Estado, algumas medidas eficazes foram postas em prática. Entre essas medidas 

destacaram-se a revogação dos atos institucionais, inclusive o AI-5, o mais repressivo de 

todos eles, a suspensão da censura, a promulgação da lei de anistia ampla, geral e irrestrita, 

para os autores de crimes políticos, a instituição das eleições diretas para governadores de 

Estado, prefeitos de capital e estâncias hidrominerais, e muitas outras formas de participação 

política. O processo e a efetivação das eleições diretas para os cargos de governador, de 

chefes de executivos de municípios formados por capitais e estâncias hidrominerais elevaram 

expectativas, incentivaram diferentes formas de vida democrática e provocaram, ao mesmo 

tempo, a afluência e confluência de muitos outros movimentos políticos e sociais.  

Por sua vez, todo o clima de efervescência política e social, conforme descrito acima, 

movido por fatos, mas também por sonhos e utopias, antes e durante a feitura da LEP, foi 

muito bem captado e expresso pelo então Ministro da Justiça, o Dr. Ibrahim Abi-Ackel, e pela 

comissão presidida por este ministro, quando eles redigiram a Exposição de Motivos, o texto 

da lei e, posteriormente, os apresentaram ao Congresso Nacional, em 9 de maio de 1983, 

conforme se verá a seguir. 

 

Mudanças Concomitantes ao Processo de Elaboração da LEP 

 

Passado e presente 

 

                                                           
9 O general João Batista de Figueiredo foi o militar que exerceu o mais longo mandato, seis anos entre 1979-
1984, desde 1964, conforme consta de GOMES, A. C. PANDOLFI, D. e ALBERTI, V.A república no Brasil. 
Rio de Janeiro: CPDOC/FGV, 2002, p. 384-449. 
10 DEL PRIORE, M.l & VENANCIO, R. Uma breve história do Brasil. São Paulo: Planeta do Brasil, 2010, p. 
286. 
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Durante o processo propriamente dito de elaboração da LEP, observa-se um 

interessante movimento indo do presente ao passado e do passado ao presente, inclusive, com 

projeções futuras. Os fatores de preponderância social e política, mencionados anteriormente, 

continuaram refletindo e interferindo na feitura da LEP, porém de forma às vezes direta ou 

quase sempre indireta, porque, a partir desse momento, condicionamentos de outras fontes 

passaram a atuar de forma mais incisiva no pensamento e nas formas de se expressar da 

autoria da lei em questão. Esses condicionamentos aparecem de forma muito transparente, 

como se pode detectar através de alguns recortes, principalmente, da Exposição de Motivos da 

referida norma legal.  

Na Mensagem nº 242, apresentada ao Congresso Nacional, em 9 de maio de 1983, 

escreveu o Ministro da Justiça, Ibrahim Abi-Ackel: “o projeto que tenho a honra de apresentar 

à consideração de Vossa Excelência é a síntese de um processo histórico no conjunto de 

problemas fundamentais da comunidade”11. O processo histórico referido pelo Ministro da 

Justiça pode ser desdobrado em diversos aspectos. 

          O primeiro deles remete à Lei nº 3. 274/ 57, considerada a fonte e a síntese, ao mesmo 

tempo, do denominado Direito Penitenciário, vigente à época no Brasil, cujo conteúdo 

possuía “meras proclamações otimistas oriundas de princípios gerais e das regras de proteção 

dos condenados ou internados”12. Além do mais, esta lei não fora constituída propriamente de 

normas jurídicas, no entendimento do Ministro, porque, do ponto de vista material, elas não 

eram eficazes nos casos concretos, portanto inaplicáveis. E do ponto de vista formal, não eram 

dotadas de coerciblidade, em que se fundamenta o poder de sanção ou coação, transformando-

se, dessa maneira, em “fogo que não queima;” “luz que não ilumina”, conforme o 

entendimento de Ihering, apud Nader (1980, p. 115)13. 

        Essas deficiências transformaram a Lei nº 3. 274/ 57 em norma quase totalmente 

ignorada por mais de vinte anos, não ensejando “o desenvolvimento da doutrina” nem 

sensibilizando “juízes, tribunais e a própria administração da justiça”14. Em sua vigência, 

entretanto, outras iniciativas foram tomadas com a finalidade de se produzir um diploma legal 

para dotar o país de uma política penal de caráter mais executivo em relação à administração 

das penas, das internações e, inclusive, das prisões provisórias. Um exemplo dessas iniciativas 

foram os Anteprojetos apresentados, como o do jurista Oscar Stevenson em 1955, e o do 

também jurista Roberto Lyra em 1963, porém esses esforços para se elaborar um Código das 

                                                           
11 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 186. 
12 Idem, in eodem, Item 184 
13 NADER, P. Introdução ao Estudo do Direito: Rio de Janeiro: Forense, 1980, p. 115. 
14 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 184. 

5854



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Execuções Penais, de abrangência nacional, não chegaram sequer à fase de revisão dos 

respectivos textos. Questionava-se, de princípio “a constitucionalidade da iniciativa da União 

para legislar” 15 sobre a respectiva matéria.           

          O segundo aspecto do processo histórico, mencionado pelo Dr. Ibrahim Abi-Ackel, 

refere-se à explícita preocupação com a necessidade de envolvimento da sociedade como um 

todo, e de seus setores mais organizados, em especial, na feitura do Anteprojeto da LEP, 

como se formalizou através da Portaria nº 429, de 22 de julho de 1981. Esta Portaria permitiu 

a divulgação nacional do referido texto, provocou discussões abertas sobre o mesmo em todo 

o País e inclusive acolheu sugestões. A propósito, declarou o Ministro, de maneira explícita, 

ser do “interesse do Governo o amplo e democrático debate sobre a reformulação das normas 

referentes à execução das penas”16.  O interesse do próprio governo no “amplo e democrático 

debate” comprovou sua permeabilidade ao clima de redemocratização reinante no País, 

naquele momento. Mesmo sendo o governo, ao qual servia o ministro, o último da série de 

presidentes militares e também indicado por militares, ele não se deixou escapar das ânsias de 

participação popular no processo de elaboração de uma lei do porte da LEP. Aliás, muito a 

propósito, manifestou o ministro a respeito da mensagem enviada ao Congresso Nacional: “A 

sua transformação em lei fará com que a obra de reforma legislativa de Vossa Excelência seja 

inscrita entre os grandes monumentos da nossa história”. 

          O terceiro aspecto do processo histórico mencionado pelo então Ministro da Justiça 

referia-se aos modelos de inspiração para a legislação penitenciária brasileira, prestes a se 

tornar passada, bem como do projeto, que dentro em breve se transformaria em lei. Sua 

Excelência, ao mencionar a legislação penitenciária vigente, há mais de quatro décadas, falava 

de seu ajuste “ao pensamento e à experiência da Europa do final do século passado e do 

começo deste17”, séculos XIX e XX. Porém ao aludir à legislação penitenciária futura, mas já 

em fase de projeto encaminhado ao Congresso Nacional, o Dr. Ibrahim Abi-Ackel, confiante 

no caráter revolucionário de sua mensagem, usou a expressão “abre-se agora uma generosa e 

fecunda perspectiva”. E ao mencionar o projeto em curso, ele foi explícito: “Apesar de 

inspirado também nas modernas e importantes contribuições científicas e doutrinárias, que 

não têm pátria, o sistema ora proposto não desconhece nem se afasta da realidade 

brasileira”18. Entre as modernas e importantes contribuições científicas e doutrinárias, 

                                                           
15 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 3. 
16 Idem, in eodem, Item 186. 
17 Idem, in eodem, Item 190 
18 Idem, in eodem, Item 189. 
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mencionadas pelo ministro, com certeza estavam subjacentes os ensinamentos das diferentes 

escolas em Direito Penal, como a escola clássica, a escola positiva e outras. 

           Um último aspecto do processo histórico destacado, para não se alongar nesse 

momento de análise da Exposição de Motivos da LEP, diz respeito às Regras Mínimas da 

ONU para o tratamento de reclusos, adotadas em 31 de agosto de 1955, pelo Primeiro 

Congresso das Nações Unidas para a Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinquentes, 

que no entendimento do Ministro da Justiça, citando Paul Cornil, guardam semelhança com as 

“recomendações ditadas”, por John Howard (1726-1790), “crítico e reformador”19 das prisões 

inglesas da época. Aliás, entre as recomendações feitas por John Howard deve-se destacar: “A 

idéia de classificação por grupos, da divisão entre os sexos, do isolamento disciplinar noturno, 

da abolição do lucro privado do carcereiro, das punições corporais e de outros abusos” 20.   

 

Ideologia e utopia  

 

A leitura da Exposição de Motivos e do conteúdo da LEP, quando cotejada com a 

realidade do sistema prisional brasileiro como um todo, conduz o leitor a uma conclusão um 

tanto óbvia e simplista: essa norma jurídica é uma grande fantasia. Não passa de sonhos de 

reformadores idealistas nunca efetivados e irrealizáveis por qualquer política prisional. Ou 

ainda como dizem muitos: ela não foi feita para ser aplicada no Brasil. Em consideração a 

essas conclusões, decidiu-se por se recordar o conceito de utopia, cujo significado remonta a 

Thomas More (1478-1535), para designar algo que não existe em lugar nenhum21. 

Orientando-se pelo conceito de Thomas More, deduz-se ser a LEP realmente um texto 

carregado de utopias. Entretanto, ao se ir até Karl Mannheim (1893-1947, filósofo social e 

sociólogo de origem húngara, não se torna tão fácil assim identificar a lei de execução penal 

como se fosse exclusivamente utópica.    

 Karl Mannheim, já no final da primeira metade do Século XX, retomou o conceito 

de utopia construído por Thomas More, conectou-o ao conceito de ideologia, dinamizou-os e 

                                                           
19 CARVALHO FILHO, L. F. A prisão. São Paulo: Publifolha, 2002, p. 23. 
20 MELOSSI, D. & PAVARINI, M. Cárcere e Fábrica. Trad. de Sérgio Lamarão. Rio de Janeiro: Revan, 2006, p. 
78. 
21 A propósito da idéia de utopia ÁVILA, F. B. de. Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. Guanabara: 
Ministério da Educação, 1967, p. 499, escreveu: “O conceito de utopia, cujo sentido original veio do grego “ou” 
= não + “tópos” = lugar, remontando-se a Thomas More (1478-1535), Primeiro Ministro da Inglaterra, e santo 
canonizado pela Igreja Católica. Este autor publicou em 1516, em latim, na Universidade de Lovaina, o livro 
intitulado “De optimo reipublica statu, deque nova insula Utopia” (Sobre o estado ideal da república e sobre a 
nova ilha Utopia). O livro de Thomas More é uma espécie de ficção social, descreve o tipo ideal da organização 
política, econômica e social de um Estado imaginário, que existiria numa ilha também imaginária, à qual o autor 
dá o nome de Utopia, para significar que tal ilha não existia em lugar nenhum”. 
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recriou a ambos. Traçou um sugestivo paralelo entre estes dois conceitos, destacando neles, 

dentre muitos outros aspectos, o significado conservador contido no vocábulo ideologia e a 

ideia de revolução embutida na palavra utopia. Conforme esse autor, tanto a ideologia quanto 

a utopia são estados de espírito. Um estado de espírito é ideológico, quando ele estiver 

harmoniosamente integrado em certo momento da história, ou mesmo desintegrado e 

transcendente, porém não sendo portador de germens revolucionários. Noutros termos, o 

estado de espírito tem caráter ideológico quando ele não for portador de germens 

revolucionários, não importando se esteja integrado ou desintegrado de um momento 

histórico. Por sua vez, “Um estado de espírito é utópico quando está em incongruência com o 

estado da realidade dentro do qual ocorre”, e ao mesmo tempo “rompe as amarras da ordem 

existente“ 22. Esclareceu, ainda, o mesmo autor: 

“Ao limitar o significado do termo “utopia” ao tipo de orientação que transcende a realidade e 

que, ao mesmo tempo, rompe as amarras da ordem existente, estabelece-se uma distinção 

entre os estados de espírito utópicos e ideológicos” 23.  

Já bem mais tarde, repensando a utopia, conforme os termos de Thomas More e de 

Karl Mannheim, Àvila (1967, p. 500) elaborou o texto seguinte: 

 
A utopia, em primeiro lugar, não se inspira na realidade social, isto é, não se 
constrói com os elementos de uma análise objetiva desta realidade. Ela se inspira no 
plano das idéias, dos símbolos, das fantasias e dos sonhos, numa figuração ideal que 
reflete não o que as coisas são, mas o que poderiam ser. Por isso mesmo, em 
segundo lugar, a utopia influi sobre a ação coletiva do grupo, não no sentido de 
consolidar, mas de transformar a realidade social, segundo os padrões ideais em que 
ela se inspira24.    
           

       

Em consonância com o significado dos conceitos de ideologia e utopia recriados e 

propostos por Karl Mannheim e Fernando B. de Ávila, pode-se afirmar a permanência de 

caracteres utópicos em vários momentos da Exposição de Motivos e do texto da LEP, em 

vigência, uma vez que muitos desses caracteres continuam em contradição com a ordem 

prisional existente, e propõem uma nova estrutura para essa realidade. Muitos dos caracteres 

carregados de utopia foram inspirados “no plano das idéias, dos símbolos, das fantasias e dos 

sonhos” dos críticos e reformadores das instituições prisionais, do perfil de John Howard na 

Grã-Bretanha (século XVIII); William Penn e outros, influenciados pelos quakers, em 
                                                           
22 MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. 4 ed. Trad. de Sérgio Magalhães Santeiro. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986, p. 216. 
23 MANNHEIM, K. Ideologia e utopia. 4 ed. Trad. de Sérgio Magalhães Santeiro. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1986, p. 216. 
24 ÁVILA, F. B. de. Pequena Enciclopédia de Moral e Civismo. Guanabara: Ministério da Educação, 1967, p. 
499. 
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Filadélfia, nos Estados Unidos (século XVIII); do Capitão Alexandre Maconochie (século 

XIX), na ilha Norfolk, à época colônia britânica da Austrália; Lemos Britto e Ibrahim Abi-

Ackel, no Brasil, sendo aquele na década de 20 e este na década de 80 do Século XX, para 

destacar apenas alguns, entre os mais renomados.  

Alguns dentre os momentos ou estados de espírito predominantemente utópicos, no 

sentido de anunciar mensagem revolucionária e, às vezes, também ideológicos, no sentido de 

se ater à realidade, são encontrados em vários recortes da Exposição de Motivos e do texto da 

LEP. Semelhantes estados de espírito aparecem principalmente quando se mencionam os 

direitos dos presos, as finalidades da pena entre outras explicitações. 

Após narrar sucintamente diferentes etapas de elaboração das Regras Mínimas, 

datadas de 1955, o Ministro, em consonância com as orientações da ONU, das quais o Brasil 

é signatário, e em conexão com o “espírito” ou pensamento contemporâneo, apropriadamente 

denominado “a era dos direitos”25, expôs sinteticamente os direitos do preso em todos os 

níveis, ou seja, do definitivamente sentenciado e provisório, do imputável, semi-imputável e 

do inimputável. Esses direitos, recém incorporados pela minuta do Projeto da LEP, em 

resumo, são os seguintes.  

 

Alimentação suficiente e vestuário; atribuição de trabalho e sua remuneração; 
previdência social; constituição de pecúlio; proporcionalidade na distribuição do 
tempo para o trabalho, o descanso e a recreação; exercício das atividades 
profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, quando compatíveis 
com a execução da pena; assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e 
religiosa; proteção contra qualquer forma de sensacionalismo; entrevista pessoal 
reservada com o advogado; visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 
amigos; chamamento nominal; igualdade de tratamento; audiência com o diretor do 
estabelecimento; representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito; 
contato com o mundo exterior através de correspondência escrita da leitura e de 
outros meios de informação26.  

 

 Dentre esses direitos alguns se situam nos momentos constitutivos de estados de 

espírito que, no passado, revelaram-se utópicos, mas no presente transformaram-se em 

estados ideológicos típicos, porque já foram atingidos e efetivados, passando a fazer parte das 

estruturas prisionais, com exceções evidentemente, pois a realidade prisional no Brasil é 

muito complexa e desigual, como a própria sociedade. A título de exemplificação, destacam-

se abaixo, alguns desses estados de espírito, também denominados direitos pelo autor da 

Exposição de Motivos e da LEP: alimentação, vestuário; assistência à saúde, jurídica e 

                                                           
25 BOBBIO, N. A era dos direitos. Trad. de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, sobretudo a 
Primeira Parte, p.15-65. 
26 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 75. 
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religiosa; entrevista pessoal reservada com o advogado; visita do cônjuge, da companheira, de 

parentes e amigos; contato com o mundo externo através de correspondência escrita, da 

leitura e de outros meios de informação. Como se verá ainda neste texto, por imposição legal 

o uso de telefone celular, entre outros meios de informação, passou a constituir, inclusive, 

falta grave.  

Atento ao ser e ao que poderia ser, ou seja, aos estados de espírito denominados 

ideologia e utopia, bem como ao estilo apropriado à apresentação de uma minuta, o texto da 

Exposição de Motivos, sem adentrar nas longas discussões históricas, filosóficas e 

doutrinárias sobre a finalidade da pena e das medidas de segurança, destacou apenas dois de 

seus propósitos essenciais: “a proteção dos bens jurídicos e a reincorporação do autor à 

comunidade”27. Com apoio em Pedro Nunes (1979 p. 148)28, entende-se por “bens jurídicos” 

em sentido amplo, os bens incorpóreos como a honra, a vida, a liberdade, o crédito, entre 

outros, e os bens corpóreos ou as coisas de todas as espécies, como o carro, a casa, o livro, 

para citar apenas alguns. 

 Em busca da proteção dos bens jurídicos, dois são os procedimentos principais para se 

efetivá-la: as penas e as medidas de segurança. Entre as penas, compreendem-se as privativas 

de liberdade (reclusão e detenção), as restritivas de direitos, as de multa, entre outras. As 

medidas de segurança, consideradas também sanções penais, têm mais natureza preventiva e 

curativa, fundamentam-se, principalmente na periculosidade do sujeito, no entendimento de 

Celso Delmanto (1986, p. 96) e Geraldo R. de Sá (1996, p. 109 e ss.)29. Também conforme o 

art. 96 da LEP, as medidas de segurança abrangem “I – Internação em hospital de custódia e 

tratamento psiquiátrico ou, à falta, em outro estabelecimento adequado; II- sujeição a 

tratamento ambulatorial”30. No processo de proteção dos bens jurídicos, caminha-se com 

muita tensão pelos circuitos ideológicos e utópicos, isto é, pelas vias da segurança e da 

insegurança, da certeza e da dúvida, da proteção e do medo. Quando predominar a sensação 

de segurança dos bens jurídicos, estará prevalecendo o estado de espírito ideológico. Por sua 

vez, quando predominar a sensação de insegurança dos bens jurídicos e se lutar por sua 

proteção, estará prevalecendo o estado de espírito denominado utopia.  

                                                           
27 Idem, in eodem, Item 14. 
28 NUNES, P. Dicionário de Tecnologia Jurídica. 10 ed. V. I. Rio de Janeiro/São Paulo: Freitas Bastos, 1979, p. 
156. 
29 DELMANTO, C. Código Penal Comentado. Rio de Janeiro / São Paulo: Freitas Bastos, 1986, p. 143 e SÁ, 
Geraldo Ribeiro de. A prisão dos excluídos: origens e reflexões sobre a pena privativa de liberdade. Rio de 
Janeiro/Juiz de Fora: Diadorim/EDUFJF, 1996 p. 109 e ss. 
30 BRASIL, Congresso Nacional. Lei n. 7. 210, de 11-07-1984, art. 96. 
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 “A reincorporação do autor à comunidade”, seja do preso ou do internado, conforme 

Geraldo. R. de Sá (1996, p. 115)31 entre outros autores, compreende a intenção de transformar 

ou modificar o infrator, excluindo-o do livre convívio e confinando-o em estabelecimentos 

penais. O objetivo da pena privativa de liberdade, revelado através do enunciado 

“reincorporação do autor à comunidade”, está reforçado em vários momentos da Exposição de 

Motivos32, através de expressões análogas como “a presumida adaptação”, “o tratamento”, “a 

convivência em sociedade”, “a harmônica integração social do condenado e do internado”, 

entre muitas outras manifestações. Embora esse objetivo da pena privativa da liberdade 

permaneça em situação utópica, excepcionalmente ele se realiza, conforme se pode constatar 

nos inúmeros casos de conversão, narrados por Mariana Côrtes, em O Bandido que virou 

pregador: a conversão de criminosos ao pentecostalismo e suas carreiras de pregadores33. 

Ainda em atenção aos condicionamentos dos estados de espírito ideológico e utópico, 

a autoria da Exposição de Motivos do conteúdo da LEP demonstrou rara ousadia e destemor 

de chocar-se contra a realidade das estruturas materiais dos estabelecimentos penais existentes 

no Brasil, ao explicitar expectativas revolucionárias, conforme os padrões propostos, através 

dos termos seguintes: o “Projeto adota, sem vacilação, a regra da cela individual, com 

requisitos básicos quanto à salubridade e à área mínima”. O caráter revolucionário dessas 

expectativas radicalizou-se incisivamente, sobretudo, ao incluir as Cadeias Públicas nesses 

objetivos: “As Penitenciárias e as Cadeias Públicas terão necessariamente celas individuais”34. 

Por sua vez, o art. 88 da LEP determina detalhadamente que “O condenado será alojado em 

cela individual, que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São 

requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente, pela concorrência dos 

fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana; b) 

área mínima de seis metros quadrados”. Deve-se acrescentar que essas disposições da LEP 

estão em consonância com as Regras Mínimas da ONU para o Tratamento de Reclusos, 

adotadas em 31 de agosto de 1955, pelo Primeiro Congresso das Nações Unidas para a 

Prevenção do Crime e o Tratamento dos Delinqüentes. 

Todavia, “é público e notário que o sistema carcerário brasileiro não se ajustou à 

programação visada pela LEP. Não há, reconhecidamente, presídio adequado ao idealismo 
                                                           
31 SÁ. G. R. de. A prisão dos excluídos. Juiz de Fora/ Rio de Janeiro: EUFJF/DIADORIN, 1996, p. 115. 
32 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Itens 38, 20 e 40 
BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984, arts.1º e 10º.   
33 CÔRTES, M. O bandido que virou pregador: a conversão de criminosos ao pentecostalismo e suas carreiras de 
pregadores. São Paulo: Editora HUCITEC, 2007. Trata-se de uma brilhante descrição e análise do processo de 
reincorporação à sociedade, de bandidos de alta periculosidade, em cumprimento da pena de prisão, através da 
conversão religiosa. 
34 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 98. 
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programático da LEP. É verdade que, em face da carência absoluta nos presídios, 

notadamente no Brasil, os apenados recolhidos sempre reclamam mal-estar nas acomodações, 

constrangimento ilegal e impossibilidade de adaptações à vida social. Por outro lado, é de 

sentir que, certamente, mal maior seria a reposição à convivência da sociedade de apenado 

não recuperado provadamente, sem condições de com ela coexistir”, conforme escreveu 

Renato Marcão (2009, p. 97)35. Porém, como toda regra tem exceção, há momentos de estados 

de espírito ideológicos, quando o dever ser transfigura-se em realidade, o que é raro, porém 

encontrável. A título de esclarecimento eis dois exemplos. Em consonância com a cela 

individual, com os requisitos mínimos exigidos, inclusive pela ONU, encontra-se a José 

Édson Cavalieri, tradicionalmente conhecida como Penitenciária Regional de Linhares, em 

Juiz de Fora (MG), atualmente com população cumprindo pena somente em regime 

semiaberto. Também em consonância com a LEP existe “um estabelecimento de execução 

penal tido como modelo no Estado do Rio Grande do Sul”, mencionado por R. S. Brutti (210, 

p. 7)36.  

“Se os Poderes Públicos se preocupam com os delinquentes, com mais razão devem 

preocupar-se com a vítima e sua família” 37. A preocupação “com a vítima e sua família”, 

encontra-se objetivada e prevista em duas ocasiões. A primeira, sob a forma de assistência 

social, compreendendo a orientação e o amparo, quando necessário, conforme explicita o art. 

23, VII, da LEP. Entretanto esse tipo de serviço continua permanecendo mais como um 

simples propósito da mensagem do poder executivo e do legislador de outrora do que 

propriamente como um direito efetivo, em razão principalmente do número exíguo de 

profissionais disponíveis. A segunda ocasião encontra-se efetivada sob a forma de 

indenização, no art. 29, parágrafo 1º, também da LEP, ao resguardar da remuneração do 

trabalho do preso, “desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios”.  

Deduz-se, portanto, que a Exposição de Motivos e a LEP, ao prever a retribuição à 

vítima e sua família do mal provocado a ela pela prática do delito, foi muito além da simples 

retribuição moral e simbólica.  Por sua vez, em decorrência de a maioria da população 

prisional, em caráter provisório ou definitivo, viver na ociosidade, e os que trabalham 

perceber rendimentos de até três quartos do salário-mínimo, o qual deverá atender à 

assistência da família do preso, ao ressarcimento do Estado e à formação de pecúlio, conclui-

se que a indenização da vítima e de sua família permanece realmente mais no campo da moral 

                                                           
35 MARCÃO, R. Curso de execução penal. 7 ed. São Paulo: Saraiva, p. 97. 
36 BRUTTI, R. S. Execução Penal Cárcero-Temerária. Síntese. V. 11. n. 64. Out./Nov. 2010, p. 7. Porto Alegre. 
37 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 44. 
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e do simbolismo do que propriamente no da realidade, continuando, portanto, em seu estado 

de quimera. Contudo, se para a família do preso, existe a possibilidade do amparo legal, 

efetuado através do auxílio-reclusão, para a vítima e sua família a retribuição continua 

permanecendo no mundo dos estados utópicos. 

   Ao caminhar para o fechamento da Exposição de Motivos, o Ministro após 

agradecer e citar nominalmente seus colaboradores mais próximos, mais uma vez expressa 

sua mentalidade e formação humanista, bem como sua expectativa em relação ao anteprojeto, 

ora apresentado ao Congresso Nacional. “Os trabalhos sintetizam a esperança e os esforços 

voltados para a causa universal do aprimoramento da pessoa humana e do progresso espiritual 

da comunidade” 38.  

 

Mudanças Posteriores ao Processo de Elaboração LEP 

 

Ampliação e efetivação de direitos 

 

Um breve contato com a Lei de execução penal vigente mostra ao leitor diversos 

movimentos e tendências, simultaneamente, embutidos e transparentes através de sua forma e 

conteúdo. São utopias convertendo em ideologias, e ideologias dando origem a novas utopias. 

São novos direitos sendo criados e efetivados bem como velhos direitos sendo retirados. São 

movimentos e tendências semelhantes aos constatados, quando foi examinada sua Exposição 

de Motivos. A princípio, esses movimentos e tendências serão classificados em três 

agrupamentos. O primeiro deles refere-se à ampliação e efetivação dos direitos do preso, o 

segundo trata-se do agravamento das sanções disciplinares, da limitação e perda de direitos e 

o terceiro versa sobre outras mudanças. 

A primeira mudança sofrida pela lei em estudo aconteceu após quase onze anos de sua 

existência, visando à ampliação e efetivação de direitos, tanto no interesse dos internos quanto 

dos encarregados de demandar o cumprimento desses direitos. O movimento nessa direção 

deu-se com a obrigatoriedade de “instalação destinada a estágio de estudantes universitários”, 

nas prisões, e “berçários” nos “estabelecimentos penais destinados a mulheres, onde as 

condenadas possam amamentar seus filhos”, conforme o previsto na Lei nº 9.046, de 18-5-

1.995 que acrescentou ao art. 83 o parágrafo primeiro e segundo.  

Também no sentido de se ampliar e efetivar direitos, em 1997, nova alteração 

aconteceu ao se determinar que “a mulher e o maior de 60 (sessenta) anos, separadamente, 
                                                           
38 BRASIL, Congresso Nacional Lei n. 7. 210, de 11-07-1984 – Exposição de Motivos, Item 188. 
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serão recolhidos a estabelecimento próprio adequado à sua condição pessoal, conforme os 

termos da Lei nº 9.460, de 4-6-1.997, que conferiu nova redação ao parágrafo 1º do art. 82. 

Nessa mesma direção, caminhou a Lei nº 10.713, de 13-8-2.003, quando acrescentou ao art. 

41 o inciso XVI, conferindo ao preso o direito de solicitar e obter “atestado de pena a cumprir, 

emitido anualmente, sob pena de responsabilidade da autoridade judiciária competente”. Esta 

mesma lei acrescentou ao art. 66, o inciso X, determinando a competência ao juízo de 

execução para “emitir anualmente atestado de pena a cumprir”. Finalmente, o art. 6º estendeu 

aos presos provisórios o direito à “classificação”39, após a redação determinada pela Lei nº 

10.792, de 1-12-2.003.  

 

Agravamento das sanções disciplinares, da limitação e perda de direitos 

 

 Outras alterações vão ocorrendo na vida da LEP voltadas agora principalmente ao 

agravamento e à administração das sanções disciplinares. A campeã de mudanças foi a Lei nº 

10.792, de 1-12-2.003, “que altera a lei nº 7.210, de 11-6-1984 e o Decreto-Lei nº 3. 689, de 

3-10-1941- Código de Processo Penal e dá outras providências”40, ao provocar mais de dez 

modificações na Lei de execução penal. Uma exceção ao agravamento de sanções 

disciplinares deu-se com a alteração do art. 6º já mencionada, quando se referiu à ampliação e 

efetivação de direitos.  

Ao tratar das sanções disciplinares e de suas aplicações, a referida lei acrescentou ao 

art. 53 o inciso V, a mais significativa e polêmica das mudanças, ou seja, a alteração referente 

à “inclusão no regime disciplinar diferenciado”, também identificado pela sigla RDD. Deu 

nova redação ao caput do art. 52, quando tipificou o crime doloso, passível da sanção 

disciplinar denominada RDD, praticado dentro da prisão por condenado ou preso provisório e 

acrescentou-lhe os incisos I, II, III e IV, versando sobre as condições de aplicação do 

mencionado regime disciplinar. Acrescentou-lhe também o parágrafo 1º e 2º, definindo a 

abrangência da população prisional, incluindo o preso provisório, e a controvérsia sobre as 

“fundadas suspeitas” para aplicação do regime disciplinar diferenciado.  

Ainda direcionadas à aplicação das sanções disciplinares rotineiras, encontram-se as 

alterações sofridas pelo art. 54, caput, referindo-se às sanções dos incisos I a IV e do inciso V 

(regime disciplinar diferenciado) do art. 53. Nesse mesmo sentido, encontram-se as mudanças 

                                                           
39 Por classificação entende-se neste momento a “definição jurídica da infração, de acordo com a natureza, 
modalidade, particularidade ou circunstâncias com que se apresenta, para determinar o grau de responsabilidade 
do agente e fixar a pena justa”. NUNES, P. Dicionário de tecnologia jurídica. Vol. I. p. 197. 
40 BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº 10.792, de 1-12-2.003. 
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acrescentadas pelos parágrafos 1º e 2º, também, do art. 54. A nova redação sofrida pelo caput 

do art. 57 e de seu parágrafo único, bem como a do art. 58 e seu parágrafo único, definem 

também maneiras de aplicação de sanções cotidianas de uma prisão e da excepcionalidade 

contida no RDD. 

 Por sua vez com a Lei nº 11.466, de 28-3-2.007, surgiu novo agravamento durante a 

execução penal, pelo acréscimo do inciso VII, ao Art. 50: Comete falta grave o condenado à 

pena privativa de liberdade que: “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, 

de rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente 

externo”. Nessa mesma direção caminhou a Súmula Vinculante 9, ao interferir na redação do 

art. 127, cuja escrita permaneceu da maneira seguinte: O condenado que for punido por falta 

grave perderá o direito ao tempo remido, começando o novo período a partir da data da 

infração disciplinar. 

 

Outras mudanças 

 

Um terceiro agrupamento, aqui denominado outras mudanças, inicia-se com a 

referência às atribuições do Departamento Penitenciário Nacional. O art. 72, inciso VI, 

acrescentado por força da Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, conferiu novas atribuições ao 

Departamento Penitenciário Nacional segundo a redação seguinte: estabelecer, mediante 

convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas existentes em 

estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de liberdade aplicadas 

pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a regime disciplinar. 

Nessa mesma, direção foi a Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, quando deu nova redação ao art. 70, 

inciso I, conferindo-lhe a redação seguinte – “Compete ao Conselho Penitenciário: emitir 

parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a hipótese do pedido de indulto com 

base no estado de saúde do preso”41. 

A possibilidade da construção de presídios pela União Federal, mencionada na 

Exposição de Motivos e no conteúdo original da LEP, agora se tornou mais explícita e se 

estendeu a outras unidades federativas, nos termos recebidos pelo seu art. 87, através do 

parágrafo único. A União Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios poderão 

construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos presos provisórios e condenados que 

estejam em regime fechado, sujeitos ao regime disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 

52 desta lei. 
                                                           
41 BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº 10.792, de 1-12-2.003. 
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O sistema progressivo de cumprimento da pena privativa de liberdade, o livramento 

condicional, o indulto e a comutação de penas, também, foram objeto de preocupação da Lei 

nº 10.792, de 1-12-2.003, ao provocar nova redação do caput do art. 112 e o recebimento de 

seus parágrafos 1º e 2º conforme as palavras seguintes: A pena privativa de liberdade será 

cumprida em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser 

determinado pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no regime 

anterior e ostentar bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do 

estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão. Parágrafo 1º A decisão será 

sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério público e do defensor. Parágrafo 

2º Idêntico procedimento será dotado na concessão do livramento condicional, indulto e 

comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes. 

Não se pode deixar de destacar ainda as alterações introduzidas na LEP, como a 

mudança do art. 152, ao receber o acréscimo de seu parágrafo único, em decorrência da Lei nº 

11.340, de 7-8-2.006, nos termos seguintes: Nos casos de violência doméstica contra a 

mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de 

recuperação e reeducação. Por sua vez, com a Lei nº 9.914, de 25-11-1.1998, as penas 

restritivas de direito são: I- prestação pecuniária; II – perda de bens e de valores; III – vetado; 

IV- prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas; V- interdição temporária de 

direitos; e VI- limitação de final de semana. Por efeito Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, o art. 34 

recebeu renumeração de seu parágrafo único, sendo-lhe acrescentado o parágrafo 2º, contendo 

a redação seguinte “Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com 

a iniciativa privada, para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio 

dos presídios”. 

 

Razões das mudanças 
 
 
          Relatadas sucintamente as principais modificações recebidas pela LEP em seus quase 

vinte e seis anos de vigência, deve-se destacar alguns fatos sociais cuja magnitude e 

intensidade condicionaram os legisladores a propor tais alterações. Noutros termos, trata-se 

agora de detectar algumas conexões de sentido entre mudanças ocorridas no interior da 

sociedade e seus reflexos no curso de existência da Lei de Execução Penal.   

         Observa-se a propósito da ampliação e efetivação dos direitos do preso uma 

continuidade dos “estados de espírito denominados ideologia e utopia”, ganhando corpo desde 

as teorias e as práticas dos grandes reformadores dos séculos XVII ao XXI, com destaque 
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mais recente para as ações dos centros de defesa dos direitos humanos, das pastorais penais 

carcerárias, as subsecções da Ordem dos advogados do Brasil, as políticas públicas voltadas à 

questão prisional desenvolvidas pelo Ministério da Justiça e pelas Secretarias de Segurança 

Pública dos Estados, o trabalho permanente promovido pela APAC, citando apenas algumas 

das muitas instituições atuais preocupadas com a ampliação e efetivação de direitos, inclusive 

os da população encarcerada.  

          A obrigatoriedade de “instalação destinada a estágio de estudantes universitários” cria e 

amplia direitos em duas direções no mínimo. A primeira delas está voltada à prática de 

futuros profissionais de várias áreas como advogados, psicólogos, assistentes sociais, 

sociólogos, médicos, odontólogos, religiosos e muitos outros cujo interesse seja o de partilhar 

com a população prisional a teoria e prática científica. A segunda direção volta-se ao interesse 

dos próprios internos, pois a proximidade com os estudantes universitários estende-se também 

aos professores, o que lhes facilita o conhecimento e o acesso aos direitos.  

         A instalação de “berçários,” nos “estabelecimentos penais destinados a mulheres, onde 

as condenadas possam amamentar seus filhos,” e determinação de que “a mulher e o maior de 

60 (sessenta) anos, separadamente, serão recolhidos a estabelecimento próprio adequado à sua 

condição pessoal comprovam mais um avanço referente à classificação dos internos, isto é, ao 

reconhecimento e à atenção às diferenças de gênero e idade desta população. Outro avanço 

direcionado à “classificação”, voltada, inclusive, para a definição jurídica da infração, 

desponta-se quando esta passou a fazer parte também dos direitos pertencentes ao preso 

provisório. Finalmente o acesso ao “atestado de pena a cumprir”, e a obrigatoriedade da 

autoridade judiciária em concedê-lo atendem a uma velha reivindicação não só da defesa, 

mas, sobretudo, da população prisional. O acesso a esta informação vai de encontro do infeliz 

e verdadeiro provérbio: o pobre mofa e morre na cadeia.  

          Embora a prisão seja uma instituição total, conforme se afirmou anteriormente, ela não 

é tão isolada como parece, pois há vários canais de permeabilidade entre ela e a sociedade 

mais ampla. Por esse e outros motivos, há uma tendência de semelhança entre os movimentos 

nas prisões e os ocorridos na sociedade civil. Ora, na sociedade das pessoas livres, tem-se 

observado a fomentação de avanços afins, provocados através de políticas desenvolvidas pelo 

Estado e por organizações sociais voltadas à inclusão da mulher e do idoso, à defesa dos 

direitos do consumidor e dos direitos humanos em geral. Nesse sentido, pode-se fazer até uma 

analogia com a constatação de Maria Berenice Dias ao se referir à “questão dos 
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homossexuais42”: em relação aos presos, o legislativo tem sido muito fértil, em relação aos 

homossexuais, o mundo legislativo está muito atrasado. 

          O agravamento das sanções disciplinares e a limitação de direitos têm como ponto 

culminante a criação e a aplicação da sanção disciplinar denominada Regime Disciplinar 

Diferenciado (RDD). Os movimentos sociais responsáveis pelo surgimento do RDD são os 

mais diversos, destacando-se entre eles o crescimento do “crime organizado43”, no país e no 

mundo, com atuação fora e dentro das prisões. Entre nós, têm chamado a atenção para a 

história e as ações do “Comando Vermelho” e do “PCC” (Primeiro Comando da Capital), 

fundamentalmente as obras de “Carlos Amorim e Percival de Souza44”. Embora as primeiras 

sanções disciplinares, conforme o RDD, tenham suas aplicações limitadas ao âmbito das 

prisões do Estado de São Paulo, acontecimentos como a morte de dois Juízes de Execução 

Penal no mês de março de 2003, em são Paulo e Espírito Santo, provocando grande comoção 

social, deu origem a várias modificações na LEP, advindas da lei Nº 10.792, de 1º-12-2.003. 

Como se vê, a instituição do RDD em caráter federal tem, no limite, uma grande comoção 

social, um clima mais passional do que racional, ou seja, “após uma tragédia, aparecem idéias 

brilhantes, sem comprovação45”.  

          Origens semelhantes estão nas raízes da Lei nº 11.466, de 28-3-2.007, pelo acréscimo do 

inciso VII ao Art. 50 da LEP, ao definir que “Comete falta grave o condenado à pena 

privativa de liberdade que: “tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico, de 

rádio ou similar, que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo”. 

Em maio de 2006, ações atribuídas ao PCC, principalmente na cidade de São Paulo e 

                                                           
42 DIAS, M. B. O direito brasileiro é avançado na questão dos homossexuais? Folha de São Paulo. C4 cotidiano. 
Domingo, 20- 3-2011, p. 4. São Paulo: Folha da Manhã S/A. “Podemos dizer que os tribunais avançam bem 
nessas questões e têm tomado decisões bastante coerentes, modernas. Há um tsunami de ações a respeito de 
direitos homoafetivos e as decisões favoráveis se multiplicam, criando jurisprudência. Mas no mundo legislativo 
estamos muito atrasados. Não há leis que garantam os direitos dos homossexuais. Os legisladores dão a 
impressão de terem medo de patrulhas conservadoras, tradicionalistas, que os farão perder os votos de seus 
eleitores caso sejam favoráveis a esses temas”. 
43 SCURO NETTO, P. Sociologia geral e jurídica: introdução à lógica jurídica, instituições do Direito, evolução 
social e controle social. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 205. Por crime organizado entende-se conforme este 
autor o “sistema caracterizado por ser atividade empresarial, geralmente de grande proporção, realizando lucros 
por meios escusos, em ramos que envolvem drogas ilegais, medicamentos, prostituição, jogo, pornografias, 
bebidas, agiotagem, captação de valores e mercadorias, espionagem industrial etc. Seus atores lidam com bens e 
serviços de grande demanda, e muitas vezes articulam seus atos com firmas perfeitamente legítimas e um amplo 
círculo de empresas subcontratadas, de empresários autônomos e pessoas com variadas ocupações”. 
44 Sobre o Comando Vermelho e o PCC, pode-se consultar as obras de AMORIM, C. CV-PCC: a irmandade do 
crime. Rio de Janeiro: RECORD, 2003 e SOUZA, P. de. O sindicato do crime: PPC e outros grupos. São Paulo: 
Ediouro, 2006. 
45 CERQUEIRA, D. Aumento de armas eleva homicídios, diz pesquisador. Folha de São Paulo. C6 cotidiano. 
Domingo, 17-4-2011, p.17 São Paulo: Folha da Manhã S/A. “Nos países desenvolvidos, as discussões sobre 
políticas públicas são feitas baseadas em argumentos racionais. Levam em conta trabalhos científicos e a 
mensuração dos resultados em programas para a redução de homicídios. Aqui a discussão é basicamente reativa 
e emocional. Após uma tragédia, aparecem idéias brilhantes, sem comprovação”. 
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imediações, subverteram a ordem social, política e econômica local, através do assassinato de 

autoridades, incêndio a ônibus e outros crimes. A grande São Paulo parou pelo medo dos atos 

criminosos durante quase todo o mês de maio daquele ano. Atribuiu-se a facilidade da ação do 

PCC dentro e fora das prisões, sobretudo, à agilidade de comunicação propiciada pelo uso 

abundante da telefonia celular, o que faz parte da “nossa situação – nossa forma de 

modernidade – nova e diferente”, a “era da instantaneidade”,  no entendimento de Zigmunt 

Bauman46. O direito ao uso do celular, símbolo da contemporaneidade, não só foi tirado ao 

preso em todo o país, como também lhe foi atribuída ameaça de uma falta grave e suas 

consequências disciplinares.  

          A limitação e perda de direitos vêm de encontro aos movimentos do passado e do 

presente voltados à humanização das penas, porém caminham ao encontro das tendências 

também do direito penal contemporâneo em se distanciar de uma penalidade mínima e se 

aproximar de uma penalidade máxima, chegando ao extremo de se cogitar em um “Direito 

Penal do inimigo47”, conforme detectaram inclusive José Eduardo Faria e Luiz Flávio 

Gomes48. 

A Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, cujas razões ou condicionamentos de sua existência já 

foram apresentados neste artigo, provocou outras alterações na LEP com a finalidade de 

ajustá-la à sanção disciplinar denominada RDD. As causas dessas alterações são, portanto, 

mais administrativas, visando propriamente a tornar mais fácil sua operacionalização e 

efetividade. Com esse propósito, a referida lei conferiu novas atribuições ao Departamento 

Penitenciário Nacional. A título de esclarecimento, eis algumas dessas atribuições: a) 

                                                           
46 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p.38-39 
e 149. “Duas características, no entanto, fazem nossa situação – nossa forma de modernidade – nova e 
diferente”. [...] “Corpo esguio e adequação ao movimento, roupa leve e tênis, telefones celulares (inventados 
para o uso dos nômades que têm que estar “constantemente em contato”), pertences portáteis e descartáveis – são 
os principais objetos culturais da era da instantaneidade”. 
47 Ler a respeito JAKOBUS G. & MELIÁ, M. C. Direito penal do inimigo. Trd. de André Luís Callegari e Nereu 
José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005 
48 FARIA, J. E. Sociologia jurídica: direito e conjuntura. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.111-112. “Deste 
modo, enquanto nos demais ramos do direito positivo vive-se numa fase de desregulamentação, deslegalização e 
desconstitucionalização, no âmbito do direito penal verifica-se justamente o inverso. Ou seja: sua 
instrumentalização com vistas a fins claramente políticos, mediante a criminalização de várias atividades e 
comportamentos em inúmeros setores da vida social; a eliminação dos marcos mínimos e máximos na imposição 
das penas de privação de liberdade, para aumentá-las indiscriminadamente”[...]; Nesse mesmo sentido escreveu 
GOMES, L. F. RDB e regime de segurança máxima Disponível em: HTTP://online.síntese.com. Acesso em: 
6.2.2011.“Uma das mais severas sanções previstas nesta lei consiste no “isolamento do preso na própria cela”. 
“Cuida-se de conseqüência penal a ser imposta pelo diretor do presídio, em ato motivado, por prazo não superior 
a 30 (trinta). Esse conjunto de dispositivos legais que acaba de ser enumerado já era (e é) mais do que suficiente 
para manter a devida disciplina e a ordem dentro dos estabelecimentos penais”. p.1.  “Parece muito evidente a 
razoabilidade e superioridade técnica e garantistaa da LEP em relação ao famigerado RDD [...]. Quando a LEP 
foi redigida (1984) ainda não se falava em Direito Penal do Inimigo, que é uma idéia mais recentemente 
difundida na América Latina” [...]. 
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“estabelecer, mediante convênios com as unidades federativas, o cadastro nacional das vagas 

existentes em estabelecimentos locais destinadas ao cumprimento de penas privativas de 

liberdade aplicadas pela justiça de outra unidade federativa, em especial para presos sujeitos a 

regime disciplinar”; b) “emitir parecer sobre indulto e comutação de pena, excetuada a 

hipótese do pedido de indulto com base no estado de saúde do preso”.  

Ainda com a intenção de efetivar a aplicação do RDD a mesma lei acrescentou ao art. 

87 da LEP o parágrafo único, nos termos seguintes: “A União Federal, os Estados, o Distrito 

Federal e os Territórios poderão construir Penitenciárias destinadas, exclusivamente, aos 

presos provisórios e condenados que estejam em regime fechado, sujeitos ao regime 

disciplinar diferenciado, nos termos do artigo 52 desta lei”. Aliás, sobre os objetivos, a 

legislação pertinente, a estrutura, a população destinada às prisões federais, deve-se consultar 

o excelente artigo de Élcio Arruda49.   

Também com a finalidade mais administrativa do que propriamente substantiva, tem-

se a alteração do art. 152da LEP, ao receber o acréscimo de seu parágrafo único, em 

decorrência da Lei nº 11.340, de 7-8-2.006, nos termos seguintes: “Nos casos de violência 

doméstica contra a mulher, o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do 

agressor a programas de recuperação e reeducação”. Inclusive com a alteração sofrida pela 

Lei nº 9.914, de 25-11-1.1998, as penas restritivas de direito adquiriram nova explicitação: I- 

prestação pecuniária; II – perda de bens e de valores; III – vetado; IV- prestação de serviço à 

comunidade ou a entidades públicas; V- interdição temporária de direitos; e VI- limitação de 

final de semana.  

Em consonância com “nossa forma de modernidade – nova e diferente”50-51, já 

lembrada, a LEP abre nova oportunidade para a “privatização” de funções específicas do 

Estado. O que pode ser observado por efeito Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, quando alterou seu 

art. 34, conferindo-lhe nova enumeração de seu parágrafo único, sendo-lhe acrescentado o 

parágrafo 2º, contendo a redação seguinte “Os governos federal, estadual e municipal poderão 

celebrar convênio com a iniciativa privada, para a implantação de oficinas de trabalho 

referentes a setores de apoio dos presídios”. 
                                                           
49 ARRUDA, É. Prisões federais. Síntese. V. 11. n. 64. Out./Nov. 2010, p. 12-32. Porto Alegre. 
50 BAUMAN, Z. Modernidade líquida. Trad. de Plínio Dentzein. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p.38-39 
e 149. “Duas características, no entanto, fazem nossa situação – nossa forma de modernidade – nova e diferente. 
A primeira é o colapso gradual e o rápido declínio da antiga ilusão moderna: da crença de que há um fim do 
caminho em que andamos, um telos alcançável da mudança histórica, um estado de perfeição a ser atingido 
amanhã, no próximo ano ou no próximo milênio, algum tipo de sociedade boa, de sociedade justa e sem conflitos 
em todos ou alguns de seus aspectos postulados”: [...] “A segunda mudança é a desregulamentação e a 
privatização das tarefas e deveres modernizantes. O que costumava ser considerado uma tarefa para a razão 
humana, visto como dotação e propriedade coletiva da espécie humana, foi fragmentado (“individualizado”), 
atribuído às vísceras e energias individuais e deixadas à administração dos indivíduos e seus recursos”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          A LEP foi elaborada num contexto de transição da história do Brasil. Transição de um 

regime autoritário para um regime democrático. Nasceu durante o governo encabeçado pelo 

último general, também do governo militar mais duradouro e encarregado de efetivar a 

redemocratização do país de forma lenta, gradual e pacífica, daí seu poder para remover todo 

ordenamento jurídico de exceção que dificultasse a concretização de seu empreendimento. A 

LEP, assim como a Constituição da República Federativa do Brasil, não se originou com 

propósitos reformistas, mas com a finalidade de se constituir um corpo integrado de normas 

jurídicas originais. A LEP nasceu com o objetivo de construir um sistema prisional de caráter 

federal e, portanto, nacional. Por esses e muitos outros motivos ela traz consigo todo o clima 

carregado de práticas e de sonhos componentes dos ideais democráticos e porque não dizer 

também libertários. 

          A LEP combina características ao mesmo tempo conservadoras e revolucionárias, 

ideológicas e utópicas, enquanto se vincula a um contexto passado, presente e projeta um 

futuro sem limites. Hoje ela ainda é considerada avançada para a atualidade, em muitos de 

seus aspectos, entretanto já sofreu mais de onze alterações. Modificações com a finalidade de 

avançar com a sociedade no sentido de atender direitos específicos de uma população cada 

vez mais diferenciada e consciente de suas condições de cidadão. Alterações direcionadas a 

conter e disciplinar uma população mais instruída e socializada no uso e consumo de 

tecnologias facilitadoras da organização em grupos, da comunicação a longa distância e de 

armamentos ultrassofisticados. Conter e disciplinar internos cada vez menos comprometidos 

com os ideais dos fundadores e dos inspiradores de doutrinas e práticas de punição, conversão 

e reintegração social de infratores e delinquentes. Mudanças direcionadas ao atendimento de 

interesses da sociedade de mercado, onde as empresas privadas tendem a participar inclusive 

de atividades próprias do Estado moderno como a execução da pena. 

          Constatou-se perfeita consonância entre o conjunto de propósitos estabelecidos pelo 

“espírito” da profícua Exposição de Motivos e o texto da LEP, aprovado pelo Congresso 

Nacional e sancionado pelo presidente João Figueiredo. 

          Observou-se com clareza a existência de dois movimentos aparentemente 

contraditórios, mas perfeitamente complementares, em se tratando de um corpo, inclusive de 

um corpo constituído como uma lei ou uma sociedade. Trata-se dos movimentos de sístole e 

diástole, de contração e dilatação, de fechamento e abertura, de regresso e de progresso. O 
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movimento de sístole está muito bem caracterizado pela preponderância das mudanças 

provocadas pela Lei nº 10.792, de 1-12-2.003, sobre as demais legislações elaboradas com o 

propósito de produzir mudanças na LEP. E entre as mudanças realizadas pela referida lei, 

destaca-se a criação do Regime Disciplinar Diferenciado. O movimento de diástole foi 

provocado por várias intervenções posteriores a 1995 e está muito bem definido pela 

ampliação e efetivação de direitos ao longo de sua existência. E por mais contraditório que 

apareça ao leitor, sintomas de dilatação de direitos também estão presentes na Lei nº 10.792, 

de 1-12-2.003. 

          Apenas algumas mudanças foram destacadas no texto da Lei de Execução Penal, 

durante a feitura destas reflexões, porque também não fazia parte dos propósitos de seu autor 

esgotar todo o tema em estudo.  
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O DIREITO PENAL ATRAVÉS DA CONSTITUIÇÃO: LEGITIMAÇÃO 

X LIMITAÇÃO. 

 

CRIMINAL LAW BY THE CONSTITUTION: LEGITIMAÇÃO X LIMITATION. 

 

Gabriela Arruda da Silveira 

Priscila Formigheri Feldens 

 

  

RESUMO 

O direito penal não se realiza de modo absolutamente autônomo. Ao efetivar a proteção dos 

bens jurídicos mais importantes à sociedade e, por conseguinte, de direitos fundamentais, 

vincula-se necessariamente a Constituição Federal. Os princípios que orientam o direito penal 

são oriundos da Carta Maior. Entretanto, é interessante perceber que ao mesmo tempo em que 

o direito penal retira da Lei Maior sua legitimação, também é restrito por ela, quando na 

limitação do jus puniendi do Estado, que não é absoluto e deve ser contido para não ser 

arbitrário e violar os direitos fundamentais dos cidadãos. Diante dessas duas facetas, urge a 

dúvida de que forma deve prevalecer a interferência constitucional sobre o direito penal. 

Questiona-se se efetivamente a Constituição limita ou amplia o direito penal e qual deve ser a 

tendência nos dias atuais. 

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO FEDERAL; DIREITOS FUNDAMENTAIS; 

DIREITO PENAL; LEGITIMAÇÃO; LIMITAÇÃO. 

 

ABSTRACT 
Criminal law will not proceed so completely autonomous. When effective legal protection of 

property more important to society and therefore of fundamental rights, binds itself 

necessarily the Federal Constitution. The principles that guide criminal law are from Carta 

Maior. However, it is interesting to hear that at the same time that the criminal law of Law 

Greater cut its legitimacy, it is also restricted by it, when the restriction of the jus puniendi 

state, hat is not absolute and must be restrained to not be arbitrary and violate the fundamental 

rights of citizens. Given these two facets, urge a doubt that form should prevail interference 

on the constitutional criminal law.It is questioned whether the Constitution effectively limits 

or expands the criminal law and what should be the trend these days. 

KEYWORDS: FEDERAL CONSTITUTION; FUNDAMENTAL RIGHTS; CRIMINAL 

LAW; LEGITIMACY; LIMITATION. 

 

 

  

1- INTRODUÇÃO 

  

O presente trabalho abordará, brevemente, os âmbitos de relação entre a Constituição Federal 

- mais especificamente os valores dos direitos fundamentais - e os bens protegidos pelo 
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Direito Penal. De tal sorte, se analisará, primeiramente, a influência dos valores e direitos 

fundamentais sobre os bens jurídicos penais. Posteriormente, verificar-se-á o fato de a 

Constituição determinar expressamente a criminalização de algumas condutas e, por fim, em 

contraponto, as situações em que os preceitos constitucionais limitam esse processo de 

tipificação penal. 

  

2. Os valores constitucionais e o Direito Penal 

  

O direito penal é um ramo do ordenamento jurídico de extrema importância para o resguardo 

do bem estar social e, até mesmo por isso, tem a aplicação de penas privativas de liberdade 

como uma de suas características peculiares. Conforme  Dotti,  pode-se conceituá-lo 

como  um complexo de leis que, por meio da interpretação do Estado, expressa o interesse 

público ao prever  condutas proibidas e suas respectivas sanções,  empregando normas para 

manter o convívio em sociedade através da proteção dos bens jurídicos fundamentais.[1] 

Logo, cabe reparar que o direito penal não tutela direitos ou vantagens simples, mas sim, 

aqueles de maior proeminência à vida dos seres humanos. Destarte, é a partir dessa concepção 

que se compreende a noção de que o ordenamento jurídico penal tem como função primordial 

proteger os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. 

 Esse entendimento 

  

[...] é fruto da Revolução Francesa, do pensamento humanista dos iluministas e racionalistas 

europeus, que, por sua vez, traduziam o resultado da luta social dos trabalhadores, e da 

burguesia, contra o feudalismo e o absolutismo de então. Foi deste processo social que se 

destacaram determinados bens a serem protegidos: vida, liberdade, honra, propriedade, etc. E, 

dentre esses bens a serem tutelados, destacaram-se, também, como resultado desse 

desenvolvimento social, os direitos fundamentais, a partir de então conquista impostergável 

de todas as Constituições modernas.[2] 

  

  

Obviamente, apenas a previsão constitucional dos direitos fundamentais não basta para a sua 

efetivação, então o direito penal torna-se uma alternativa de realização da lei fundamental e de 

tutela máxima de seus bens. Consequentemente, no atual Estado Democrático de Direito, a 

tutela penal não pode vir dissociada do pressuposto do bem jurídico, para ser considerada 

legítima sob a ótica constitucional,[3] pois “é preciso buscar na Constituição a gênese da 

função social do bem jurídico” [4] na medida em que “os bens jurídicos protegidos pelo 

direito penal devem considerar-se concretização dos valores constitucionais expressa ou 

implicitamente ligados aos direitos e deveres fundamentais”.[5] 

Aliás, 
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como é sabido, a Constituição não é apenas uma declaração formal de caráter geral, 

obrigatórias para todos os órgãos do Estado. Daí que as leis penais, devendo ser interpretadas 

segundo a lei que lhes é hierarquicamente superior, precisam ser compatibilizadas, não só 

com os concretos preceitos dela, mas com a idéia de direito que abriga no seu texto. A lei 

penal necessita ficar circunscrita dentro dos limites bem definidos do texto constitucional. O 

resultado disso é que, na hierarquia dos valores expressos no texto da Lei Maior, capta-se a 

necessidade da realização de um processo despenalizador, e de outro processo de penalização, 

realizados, ambos, a partir de premissas constitucionais.[6] 

  

  

“Com efeito, a fonte primária do Direito Penal é a própria Constituição, da qual haure a 

legitimação e fundamento para sua intervenção punitiva sobre os direitos fundamentais dos 

cidadãos, mormente o jus libertatis.” [7] Vê-se, assim, que o direito Constitucional exerce 

uma função com via de mão dupla, ao mesmo tempo em que serve de fundamento ao direito 

penal, também o restringe. 

  

  

Daí não ser possível sustentar seja escassa, hoje em dia, a zona de interseção que compartem 

essa esfera da ciência jurídica e a Constituição. Um exemplo claro desse compartilhamento 

pode ser recolhido imediatamente do texto constitucional: por quase uma centena de vezes a 

Constituição de 1988 utiliza-se de expressões diretamente relacionáveis ao Direito Penal, 

seja instituindo competências (legislativas e jurisdicionais) em matéria penal, seja limitando a 

atuação de Poderes e órgãos envolvidos nessa relação, seja, inclusive, requerendo a 

criminalização de determinadas condutas. Tudo a indicar, em definitivo, que O Direito Penal 

não desfruta de existência autônoma em face da Constituição, senão que tem por ela definidos 

tanto os limites quanto os fundamentos de sua estruturação. Afinal se por um lado não se 

promulga uma Constituição com a finalidade de oferecer ao legislador penal um catálogo de 

bens jurídicos, não há dúvida de que através da mesma se consolidam normativamente os 

valores imperantes em um determinado momento na sociedade.[8] 

  

  

Nesse sentido, observando a ordem para a atuação do Estado, denota-se que, primeiramente, 

deverá ele estabelecer na Constituição Federal os direitos dos cidadãos em consonância com 

os valores mais caros a uma nação, para que só posteriormente, ele atue através do âmbito 

penal, extraindo daquela os bens que lhe cabe proteger através desse. Por conseguinte, o 

Estado deve estar em constante identificação e avaliação dos valores prevalentes na 

sociedade, tanto para poder catalogá-los como direitos constitucionais- pois em um Estado de 

Direito democrático, a determinação desses valores elementares deve estar delineada na 
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Constituição”[9]-, como para poder definir quando outras esferas jurídicas, como a penal, 

devem atuar na tutela e efetivação dos mesmos. 

  Destarte, 

  

a base do raciocínio que visa identificar os valores fundamentais ou superiores da 

Constituição radica na descoberta dos elementos teleológicos do documento. Trata-se de um 

ato decorrente de expressão  da vontade constituinte ao eleger simbolicamente alguns 

elementos da ordem social, política, econômica, cultural, ética e jurídica como principais na 

explicação e explicitação do funcionamento da ordem estatal. 

A constituição de um sistema de valores no seio do Estado social e democrático de Direito 

tem sua origem na vontade popular proclamada expressamente na norma fundamental do 

ordenamento jurídico. As opções ético-sociais da comunidade jurídico-política representadas 

naqueles valores articulam-se, integram-se na realidade social através do processo 

sociopolítico de integração e unidade ordenada na e pela Constituição.[10] (grifo do autor) 

  

  

Entretanto, não se pode olvidar a observação de Feldens quando assevera que o 

reconhecimento na sociedade dos valores ou bens a serem protegidos juridicamente ocorre 

anteriormente à sua recepção normativa. O autor explica que antes de serem recolhidos pelo 

Direito, os valores ou bens se constituem na consciência social, pois são extraídos do costume 

vigente e das necessidades dos cidadãos da época. [11] 

Por isso, é possível dizer que 

  

  

o conceito material de bem jurídico reside, então, na realidade ou experiência social, sobre a 

qual incidem juízos de valor, primeiro do constituinte, depois do legislador ordinário. Trata-se 

de um conceito necessariamente valorado e relativo, isto é, válido para um determinado 

sistema social e em um dado momento histórico-cultural. Isso porque seus elementos 

formadores se encontram condicionados por uma gama de circunstâncias variáveis imanentes 

à própria existência humana.[12] 

  

  

 No entanto, nem sempre prevaleceu essa concepção acerca de bem jurídico, o que  cabe 

verificar a seguir. 
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3. Abordagem histórica do bem jurídico 

Efetuando uma análise histórica, verifica-se que no período iluminista a idéia de bem jurídico 

era incipiente e utilizava-se, em seu lugar, a noção de direito subjetivo, que tinha Paul Johann 

Anselm  Feuerbach  como defensor. [13] Nessa linha, vigorava o ideário de que 

  

  

o contrato social substitui a matriz divina do Estado e da sociedade por uma matriz 

meramente terrena, na qual o direito subjetivo surge como eixo central, capaz de sustentar e 

promover os princípios da liberdade e igualdade, para além de outros princípios estruturantes 

da visão de mundo liberal, de modo a propiciar as condições fundamentais da vida em 

sociedade. A consideração de do direito subjetivo de cada um diante do direito dos demais 

permite traçar simultaneamente os limites da liberdade garantidos pela ordem jurídica e o 

início do seu exercício arbitrário, violador de direitos alheios, o que, considerado em 

conjunto, confere a cada indivíduo um determinado Lebenskreis (âmbito de vida), demarcador 

da fronteira entre o lícito e o ilícito, entre a violação e a não-violação de direitos subjetivos 

alheios, de modo que, neste preciso cenário, outra não poderia ser a essência do crime, senão 

a violação do Lebenskreis, ipso facto, a violação de um direito fundamental.[14]     

  

  

No entanto, tal “concepção apresentava também limitações de difícil solução, nomeadamente 

no que se refere à sua capacidade explicativa e ao conteúdo de ofensividade que pretende 

expressar”, sendo que o problema maior centrava-se nos crimes onde não é possível 

identificar o sujeito titular do direito violado.[15] 

  

  

Surgiam, portanto, aos poucos, os elementos que iriam propiciar uma nova compreensão do 

conteúdo material do crime, que iriam propiciar o surgimento do modelo de crime como 

ofensa a bens jurídicos. 

A teoria da proteção de bens jurídicos (Lehre vom Rechtsguterschutz) tem o seu primeiro 

desenvolvimento em um conhecido escrito de Birnbaum (1834), no qual o autor afirmava que 

o conteúdo do crime deveria ser buscado não na violação de direitos subjetivos, mas na ofensa 

a valores assim reconhecidos pela sociedade, isto é, na ofensa a bens protegidos pela norma. 

Para Birnbaum, o crime deveria ser reconhecido na lesão ou pôr-em-perigo, atribuível à 

vontade humana, de um bem a todos garantido igualmente pelo poder do Estado. Uma 

formulação que põe em destaque a incipiente noção de bem jurídico  como objeto de proteção 

da norma penal incriminadora. Mas não só. Também a emergente noção de ofensividade em 

suas duas formas fundamentais, dano e perigo, encontram-se já delineadas na proposta de 

Birnbaum.[16] 
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Nesse diapasão, foi na Alemanha, em especial, que “vicejaram as teorias sociológicas do bem 

jurídico que o situaram diretamente na realidade social [...]”.[17] Karl Binding também foi 

quem afirmou, inicialmente, a utilização do termo bem jurídico (Rechtsgut). Baseado no 

positivismo, o pensador aduzia que a tutela da lei a um bem depende do juízo de valor do 

legislador, que o realiza através da verificação do grau de danosidade social se tal bem não for 

protegido.[18] Também, “Honing, ainda em uma compreensão intra-sistemática, com seu 

conceito metodológico, esvazia o conteúdo liberal de garantia do bem jurídico, relegando-lhe 

apenas uma modesta função de orientação na interpretação do tipo. [19] 

Logo, denota-se que foi somente com Von Liszt que se apelou a uma fase pré-jurídica para a 

estipulação dos bens jurídicos. Liszt sustentava que, antes do legislador decidir sobre a 

proteção de determinados bens, é o homem integrado à sociedade o qual seleciona seus 

valores mais representativos e essenciais.[20] 

  

  

É interessante consignar que, ao trazer essa teoria em sua obra Tratado de direito penal 

allemão, Liszt, em nota de rodapé, chega a afastar expressamente as teorias de Binding e 

Feuerbach, ao aduzir que o bem jurídico não é bem do direito como pensava Binding, mas um 

bem do homem que o direito reconhece e protege, sendo a idéia do bem jurídico mais ampla 

que a do direito subjetivo de Feuerbach. 

Segundo Liszt, tanto ele quanto Binding partiram do mesmo ponto, separando-se na 

seqüência, pois, a seu ver, Binding fez da norma a pedra angular de todo o sistema do Direito 

Penal, tendo sido seu vício capital conceber o delito de modo puramente formal, como ofensa 

ao dever de obediência.[21] 

  

  

Diante disso, reitera-se a importância do viés material do bem jurídico, pois nele estão 

expostos os anseios de proteção retirados da sociedade quando se adentra na esfera criminal. 

Nessa esteira, evidencia-se que, “a norma (penal) não cria valores, senão que, alinhada à 

metodologia de controle social – por intermédio da qual o Direito Penal está conectado a 

outros mecanismos -, os absorve, por meio de sua positivação, como forma de protegê-

los”.[22] 

Contudo, interessante é a observação de Bitencourt, que independente dessa posição, ainda 

defende a natureza primária e constitutiva (e não somente acessória) do Direito Penal, pela 

razão desse, além de proteger bens que outros ramos não protegem, fazer isso de forma 

peculiar que dá nova feição e distinta valoração a tais bens.[23] 

  

5879



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

4. A escolha dos bens jurídico-penais entre os diferentes tipos de direitos constitucionais 

  

De qualquer forma, por mais que o viés do referido autor proceda, 

  

  

  

[...] não é suficiente dizer que o legislador o escolhe em inteira liberdade e que o intérprete só 

terá de ir buscar à lei. A solução terá, antes, de se alcançar por uma via apontada para a 

“descoberta” (hoc sensu, a “criação”) de uma solução justa do caso concreto e 

simultaneamente adequada ao (ou comportável pelo) sistema jurídico-penal. O que se supõe a 

“penetração axiológica” do problema jurídico penal, a qual, no âmbito da dogmática, tem de 

ser feita por apelo ou com referência teleológica a finalidades valorativas e ordenadas de 

natureza político-criminal, numa palavra a valorações político-criminais co-naturais ao 

sistema.  Por esta via se rejeita o puro dedutivismo conceitualista (típico de uma 

“jurisprudência dos conceitos”, ainda que “teleológica”) que infelizmente não se pode dizer 

de todo ultrapassado na dogmática jurídico-penal.[24] 

  

  

Ademais, reforçando a idéia de que não é uma tarefa simples a escolha dos bens jurídico-

penais, convém advertir que “não há num Estado Democrático de Direito nenhuma 

preponderância do bem jurídico transidividual sobre o individual. Muito pelo contrário. O que 

se está em debate aqui nada mais é que a tutela de bens jurídicos que se encontram além do 

indivíduo em si.” [25] Conforme Welzel alerta, antes de tudo, “a missão do Direito Penal 

consiste na proteção dos valores elementares da consciência, do caráter ético social e, só por 

acréscimo, a proteção de bens jurídicos particulares.” [26] 

Nessa linha, é irrelevante definir as categorias ou gerações dos direitos fundamentais que são 

tutelados pelo direito penal, até mesmo porque estão relacionadas, de alguma forma entre si. 

Logo, ao direito penal interessa que, conforme Bustos Ramírez visualiza, existem 

  

  

  

[...] dois grandes grupos de bens jurídicos: os que se relacionam com a base existencial do 

sistema social e os que se relacionam com o funcionamento do sistema social. Tal autor 

entende que os bens referidos, sem os quais o próprio Estado não existiria, basicamente são a 

vida, a liberdade, a saúde ou a integridade física e o patrimônio. 
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Acrescentaríamos que nada mais são que aqueles bens preexistentes ao ordenamento jurídico 

penal e que nascem na relação dialética do eu e do outro. Já os bens relacionados ao 

funcionamento de tal sistema têm por objeto não só assegurar o próprio funcionamento, mas 

também equilibrar os desajustes que se produziriam no seu interior. [...]pode-se afirmar que 

há, em realidade, dois grupos de bens jurídicos os microssociais e os macrossociais. Estes 

destinados, em última análise a proteger “as condições mínimas para que as relações 

macrossociais (vida, liberdade, saúde, individual, patrimônio) possam se desenvolver”.[27] 

                

  

Em consonância, Figueiredo Dias argui dois tipos de Direito Penal: um primário (referente às 

liberdades e garantias das pessoas) e outro secundário ou extravagante (ligado aos direitos 

sociais e econômicos).[28] Entretanto, percebe-se, na atualidade, uma  aparente troca dessa a 

ordem, quando se percebe a ênfase cada vez maior dispensada   ao último tipo, como se o 

primeiro fosse. Dissipa-se a idéia que 

  

os instrumentos de controle amplamente providos pelo Direito Penal são considerados 

adequados para emprego indiscriminados nestas áreas. Já não se trata mais de proteção 

ultrapassados bens jurídicos individuais concretos, como a vida e a liberdade, mas dos 

modernos bens jurídicos universais, por mais vaga e superficial que seja a sua definição: 

saúde pública, regularidade do mercado de capitais ou credibilidade de nossa política externa. 

A elas correspondem os tipos de delitos em que o moderno Direito Penal se realiza [...] Este 

tipo de Direito Penal não tem nenhum núcleo delimitado, a idéia da punição à ofensa de bens 

jurídicos individuais há muito se desfez. O Novo Direito Penal derrama-se sobre todos os 

campos em que nossa vida se tornou “moderna” e arriscada. Porém, é curioso também notar 

que a tendência moderna de penas mais brandas não está presente na criminalização 

abrangente e flexível dos modernos tipos penais.[29] 

                

  

Esse fato deve-se a mudança na concepção das funções do Estado, que passou a ser visto 

como devedor de prestações sociais, pois depois do Estado Social, entende-se que a 

intervenção Estatal deve ser obrigatória, principalmente quando se trata de valores sociais 

expressos na Constituição. Destarte, o Direito Penal torna-se um instrumento para isso, 

ocasionando-se, consequentemente, o seu alargamento.[30] 

Em acordo, Palazzo explica que 
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As obrigações da tutela penal no confronto de determinados bens jurídicos, não 

infrequentemente característicos do novo quadro de valores constitucionais e, seja como for, 

sempre de relevância constitucional, contribuem para oferecer a imagem de um Estado 

empenhado e ativo (inclusive penalmente) na persecução de maior número de metas 

propiciadoras de transformação social e da tutela de interesses de dimensões ultraindividuais e 

coletivas, exaltando, continuadamente, o papel instrumental do direito penal com respeito à 

política criminal, ainda quando sob auspícios- por assim dizer da Constituição.[31] 

  

  

5. A “Constituição criminalizante” 

  

Por conseguinte, vê-se a utilização da atual Carta Magna para a incrementação do Direito 

Penal, como também para a indicação, para a determinação e até para a obrigação de 

criminalizar condutas lesivas aos bens jurídicos por ela identificados.[32] Destarte, aproveita-

se da força hierarquicamente superior da Constituição para fortalecer os fundamentos 

favoráveis ao maior uso da esfera jurídica penal, argumentando-se pela necessidade de uma 

atuação estatal mais rígida e severa para a efetivação do controle social. 

Corroborando para isso, analisa-se que, entre as Constituições do mundo, 

  

  

[...] é a Constituição Brasileira que mais estabelece regramentos no sentido de incentivar o 

uso do Direito Penal. Nesse aspecto, só há similar, entre as Constituições brasileiras, na 

Constituição de 1937, que bem o sabemos, é uma Constituição nutrida do regime ditatorial. 

Não deixa de ser curioso que uma Constituição extremamente democrática, votada com toda 

liberdade, tenha trazido dispositivos programáticos de Direito Penal, destinados à repressão de 

delitos, e de feição mais marcante contundente do que própria Constituição de 1937. A 

Constituição de 1988, nesse sentido, é bem mais dura dos que ambos os textos constitucionais 

havidos ao tempo do regime militar brasileiro, a de 1967, e a Emenda Constitucional n. 1 de 

1969.[33] 

  

  

Essas determinações em excesso e, muitas vezes expressas, de criminalização devem-se a 

abertura axiológica e cultural da Constituição que sempre permite, de algum modo, mesmo 

que remoto, meios de (links constitucionais) permitir a conecção entre o bem jurídico 

penalmente protegido a algum valor constitucional.[34] Ainda,  na opinião de Paschoal, “a 

Constituição  criminalizante” é resultado não da necessidade de tutela penal, mas de fatores 

históricos e/ou reclamos sociais predominantes quando da elaboração da Carta. Ocorre, 
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contudo, que estes argumentos podem não justificar uma criminalização em momento 

posterior,[35] vindo a ocasionar desarmonia entre o que a sociedade espera da Constituição e 

o que essa protege e estipula. 

Outrossim, 

  

quando se parte da Constituição como fundamento do Direito Penal, como norma que traz as 

indicações das condutas a serem criminalizadas, permite-se seja cobrado do legislador um 

movimento no sentido de efetivar a tutela criminal, muitas vezes menos útil e eficaz que a 

proteção representada por outros ramos do Direito.[36] 

  

  

Também, deve-se lembrar que o direito constitucional e o direito penal não  tutelam 

necessariamente os mesmos bens, mas sim, que o segundo auxilia  o primeiro na sua 

efetivação.  Nessa linha, Prado salienta que nem todos os bens jurídicos constitucionais 

requerem a proteção penal, ou seja, nem sempre eles são convertidos em bens jurídicos 

penais.[37] 

Dessa forma, a concepção, de  pensandores como Peter Haberle, por exemplo, de que o 

Direito Penal define e delimita os direitos fundamentais, “parece uma verdadeira inversão de 

valores, pois o fato de o Direito Penal tutelar a maior  dos direitos fundamentais não significa 

que aqueles não tutelados não sejam fundamentais.”[38] 

  

6. A Constituição limitadora do Direito Penal 

  

Não obstante, indispensável atentar-se à noção de Figueiredo Dias, o qual destaca que no 

tocante à valoração, o legislador penal não possui total de liberdade para suas escolhas, pois 

deve buscá-la na lei. Logo, a intervenção penal não se legitima unicamente por uma ordem 

absoluta de valores, mas sim, por uma ordem axiológica-constitucional.[39] 

Nesse passo, observa-se 

  

  

[...] um confronto entre dois termos que parecem antitéticos: a plena liberdade do legislador e 

as pautas que lhe são subministradas pela Constituição. Com efeito, não pode ser plena a 

liberdade de quem tem pautas a observar. 
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Logo, pode-se afirmar, categoricamente, que a liberdade de configuração do legislador penal 

não é absoluta. É relativa. Embora detentor de um amplo espaço de atuação, não lhe é lícito 

uma lei qualquer em nome de sua legitimidade democrática. [40] 

  

  

  

Diante disso, hodiernamente, há diferentes posições entorno das modalidades de limites que a 

Constituição impõe ao Direito Penal.  Com efeito, aquelas que defendem ser de espécie 

negativa as limitações constitucionais sustentam que “o Estado pode tipificar condutas 

atentarias a valores que não tenham sido reconhecidos pela Constituição, desde que tal 

criminalização não fira os valores constitucionais.”[41] De outra sorte, 

  

  

paralelamente à tomada da Constituição como limite negativo ao Direito Penal, existem as 

teorias que vêem, a Constituição como um limite positivo ao Direito Penal. 

De acordo com essas teorias, o legislador ordinário só pode utilizar a tutela penal para 

proteger bens reconhecidos pela Constituição como caros a uma determinada sociedade. 

Significa que, para a máxima intervenção estatal ser admissível, não basta que a lei penal não 

entre em conflito com a Constituição, devendo, necessariamente, recair sobre condutas que 

infiram os valores de relevância constitucional.[42] 

  

  

  

Por todos os argumentos já abordados nesse texto, é notório que no atual Estado Democrático 

Brasileiro prevalece a segunda idéia de limitação da Constituição sobre o direito penal, ou 

seja, a de limitação positiva. Além disso, isso é reforçado através da ampla previsão de 

princípios expostos no texto constitucional, os quais são premissas primeiras para a atuação 

estatal no âmbito criminal. 

Historicamente, foi a partir do desenvolvimento das doutrinas liberais do iluminismo no 

século XVIII, resultante na queda dos governos absolutistas, que passaram a ser 

desenvolvidas idéias de contenção do poder estatal. Como explica Zeidan: 

  

Na doutrina do liberalismo, o Estado foi sempre o fantasma que atemorizou o indivíduo. O 

poder, de que não pode prescindir o ordenamento estatal aparece, de início, na moderna teoria 
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constitucional como maior inimigo da liberdade, levando efetivamente a reconstituição da 

autoridade, em bases completamente novas que dessem ao indivíduo, com a Carta de seus 

direitos fundamentais, ideologia fundada em valores rígidos e absolutos. [43] 

  

  

 O autor ainda complementa que a eclosão da Revolução Francesa, com a intensa propagação 

de seu lema “liberdade, fraternidade e igualdade”, foi um marco para a garantia dos direitos 

dos cidadãos frente a eles mesmos e ao Estado.[44] Ademais, nesse mesmo período, com a 

Declaração dos Direitos do Homem, em 1791, foram expressos muitos princípios defensivos 

da atuação limitada do poder estatal, principalmente na esfera criminal. 

Entre esses princípios, impossível deixar de referir alguns que limitam a utilização do direito 

penal justamente quando na tutela de bens jurídicos: intervenção mínima, necessidade, 

subsidiariedade e fragmentariedade. O primeiro define que a atividade penal deve ser utilizada 

em última hipótese para a resolução dos conflitos, não protegendo de forma absoluta todos os 

interesses sociais. Em outras palavras, ele opera 

  

  

[...] uma transformação nos valores abstratamente selecionados para compor o sistema penal, 

importando um maior rigorismo nas eleições das condutas, observando-se o seu grau de 

gravidade no ambiente social para determinar a valorização do bem jurídico objeto de seu 

conteúdo. Implica definir o princípio da intervenção mínima como regra de determinação 

qualitativa abstrata para processo de tipificação das condutas. 

O princípio da intervenção mínima está diretamente afeto aos critérios do processo legislativo 

de elaboração das leis penais, sendo sua utilização judicial mediata, cabível apenas como 

recurso para dar unidade sistêmica ao Direito Penal e indica que o sistema penal não se ocupa 

de todos os comportamentos ilícitos que surgem nas relações sociais senão apenas aqueles 

mais intoleráveis e lesivos para os bens jurídicos e que se reconhece e sanciona estes fatos 

quando tenha falhado todos os demais meios de controle formais ou informais.[45] 

  

Com isso têm-se o intuito de precaver a sociedade do “efeito freqüentemente 

contraproducente da ingerência penal do Estado”,[46] ou seja, dos possíveis prejuízos que a 

interferência rígida do sistema criminal possa causar na medida em que penaliza os cidadãos 

com a restrição de um dos bens humanos mais importantes: a liberdade.   Por outro lado, não 

se está afirmando que tal atuação, entendida como severa, não é útil, somente que será 

propicia quando na ocorrência de lesões graves a bens jurídicos de grande relevância à vida 

social.  

 Desse modo, traduz-se uma proposição substitutiva do Estado Penal por um Estado (mais) 

Social, de modo a que o direito penal, como soldado de reserva, só seja convocado a atuar 

como derradeira alternativa. [47] Propõe-se 
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[...] direito penal maximamente condicionado e maximamente limitado, isto é, limitado às 

situações de absoluta necessidade - “pena mínima necessária”- que corresponda, assim, não só 

ao máximo grau de tutela de liberdade dos cidadãos frente à potestade punitiva do Estado, 

senão também a um ideal de racionalidade e de certeza, razão pela qual não terá lugar a 

intervenção penal sempre que sejam incertos ou indeterminados os seus pressupostos. [48] 

  

  

 Nesse diapasão, relacionado aos preceitos da intervenção mínima, há o princípio da 

necessidade, o qual defende seja evitada a utilização do direito penal, ocorrendo somente 

quando extremamente necessária.  Oportuno apontar que princípio da necessidade ou da 

economia do direito penal tem sua proclamação desde a Declaração dos Direitos do Homem e 

do Cidadão (1789), a qual, em seu artigo 8º, versa que “a lei apenas deve estabelecer penas 

estritas e evidentemente necessárias [...]”. [49] Ademais, tal preceito é de suma importância, 

pois sua ausência 

  

  

  

[...] dá margem ao surgimento de uma série de situações vexatórias, para não dizer de um 

sistema punitivo vexatório. A presença do princípio da economia ou da necessidade não 

expressa propriamente uma técnica punitiva, mas um critério de política criminal, cuja 

satisfação está condicionada, mas não é condicionante das demais garantias. Essa deficiência 

de nosso sistema tem possibilitado a presença em nossos textos legais de proibições e penas 

supérfluas que se chocam frontalmente com as razões de utilidade individual e coletiva que 

justificam o direito penal; tem tornado também possível a previsão legislativa de proibições 

penais totalmente injustificadas por elas mesmas serem lesivas de direitos fundamentais, não 

só pela impossibilidade de sua execução, mas também por não estabelecerem proteção a 

nenhum bem jurídico, bem como por se absolutamente possível a sua substituição por 

proibições civis ou administrativas; e, por fim, tem facilitado significativamente a inserção no 

sistema legal de penas injustificadas por serem totalmente excessivas, não pertinentes ou 

desproporcionais em relação à relevância do bem jurídico tutelado.[50] 

  

  

Ainda, em consonância com esse entendimento, vige também sobre o ordenamento  jurídico-

penal o princípio da fragmentariedade.  Esse foi alegado pela primeira vez através 

de  Binding  que defendia a necessidade de um direito penal fragmentário, ao perceber que ele 

não encerra um sistema exaustivo de proteção dos bens jurídicos, mas, sim, um complexo 
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descontínuo de ilícitos decorrentes da necessidade de criminalizá-los, por ser este uma forma 

indispensável de tutela jurídica. Seguindo esse pensamento, Toledo afirma que o direito 

penal  “só vai até onde seja necessário para proteção do bem jurídico. Não deve se preocupar 

com bagatelas”.[51] 

Na realidade, deve-se entender 

  

  

  

óbvio que o direito penal de uma sociedade com vincando cariz pluralista elegerá somente 

aqueles valores mais representativos para a manutenção da conformação social ao estado de 

pax publica. Para tanto, evitará imiscuir-se em determinadas zonas nas quais inexiste o 

consenso ético-social a exigir sua intervenção. Sob pena de criar paradigmas de 

comportamento que desprezam, ao menos em nível ontológico, a esfera de desenvolvimento 

da pessoa humana, já para não se falar, em nível das concepções do estado de direito material, 

de um inegável conflito com os princípios fundamentais da igualdade e da universalidade, que 

regem os direitos e liberdades individuais. [52] 

  

  

Por fim, interligado a esse contexto, não se pode deixar de referir também outro princípio 

limitador do direito penal: o princípio da subsidiariedade. Esse estabelece que aquele deve 

aquele deve consistir na ultima ratio do Direito, a última alternativa para a solução dos 

problemas sociais. “Diante disso, a legitimação do Direito penal não se faz por ação ordinária, 

qual fosse sempre um instrumento para ser livre e discricionariamente utilizado pelo Estado. 

Constitui ele conjunto operativo de reserva, daí sua legitimação extraordinária.”[53] 

  

7. Conclusão 

  

Diante de todo o exposto, denota-se a inter-relação indissociável existente entre o Direito 

Penal e os preceitos constitucionais. Além do Direito Penal efetivar a tutela dos direitos 

fundamentais, representa diretamente em seu texto valores que não lhe são próprios, mas que 

foram retirados da Lei Maior. 

Outrossim, Feldens aduz que, 
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diante desse panorama, surge-se a noção de Constituição Penal, aqui concebida como 

conjunto de diretrizes normativas estabelecidas à organização e ao funcionamento do sistema 

jurídico-penal requerido pela Constituição, as quais compreendem os princípios e regras 

gerais respeitantes à matéria criminal (penal e processual) positivados na ordem 

constitucional; ademais, uma vez assentada a missão precípua do Direito Penal como 

instrumento de proteção de bens jurídicos, o conceito de Constituição Penal assumirá  uma 

perspectiva material para abranger, em seu núcleo de problematização, as categorias que, 

produto do desenvolvimento dogmático dos direitos fundamentais enquanto imperativos de 

tutela, sejam por essa razão mesma, diretamente referíveis  à Constituição, ainda que nela não 

ostentem uma consagração explícita.[54] 

  

  

Há casos em que a Constituição determina expressamente a proteção de alguns bens através 

do direito penal, como se estivesse o convocando, sem receios,  para a efetivação dos direitos 

fundamentais. Ocorre, entretanto, que nem sempre essa parece a solução mais adequada, pois, 

pode-se estar desembocando-se num perigoso uso simbólico da esfera jurídica criminal. 

Na atualidade, muitas teorias argumentam a favor da face simbólica do direito penal, como 

modo de conferir a esse a legitimidade que parece ter perdido diante da sua ineficiência 

constatada através dos índices de violência e criminalidade. Todavia,  Zaffaroni  sustenta, 

com propriedade, que essa intenção 

  

  

  

[...] trata-se da negação dos defeitos dos estados de direito reais pela construção de uma teoria 

do direito penal como se tais defeitos não existissem e o estado real fosse análogo ao ideal 

que, por outro lado, ninguém pode afirmar ser inteiramente realizável: tais teorias põe em 

sério perigo os estados de direito reais, desde que estabeleçam a racionalidade de suas 

propostas a partir de uma ficção do estado ideal, seja porque o dão por realizado, por não 

proporem sua realização, seja porque, renunciando ao ideal, dão por ideal o existente. [55] 

  

  

Nesse passo, mostra-se indispensável o ideário de limitação do Direito Penal pela 

Constituição para uma possível busca de (re) legitimação do direito penal e, assim, ele seja 

dirigido   
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[...] para a tutela dos direitos fundamentais dos cidadãos contra as agressões de outros 

associados. Significa, antes, que o direito penal tem como finalidade uma dupla função 

preventiva, tanto uma como outras negativas, quais sejam a prevenção dos delitos e a 

prevenção geral das penas arbitrárias ou desmedidas. A primeira função indica o limite 

mínimo, a segunda função indica o limite máximo das penas. Aquela reflete o interesse da 

maioria não desviante. Esta, o interesse do réu ou de quem é suspeito ou acusado de sê-lo. Os 

dois objetivos e os dois interesses são conflitantes entre si, e são trazidos pelas duas partes do 

contraditório no processo penal, ou seja, a acusação, interessada na defesa social e, portanto, 

em exponenciar a prevenção e punição dos delitos, e a defesa, interessada na defesa 

individual, e via de conseqüência, a exponenciar a prevenção de penas arbitrárias. [56] 

  

  

Desse modo, não se ignora a relevante função protetiva que o direito penal possui aos direitos 

fundamentais. No entanto, põe-se em dúvida como e seestá sendo realizada essa tarefa. Tão 

logo, os fundamentos da intervenção penal devem ser ponderados e estarem em equilíbrio 

com seus limites,  também  estabelecidos pela Constituição, pois, somente assim, o direito 

penal brasileiro estará em harmonia com o atual Estado Democrático de Direito. 
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ECONOMIC CRIMINAL LAW FROM THE CASTELLS´ PERSPECTIVE 
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Marcos Eduardo Cabello 

 

  

RESUMO 

O artigo científico apresentado visa analisar o Direito Penal Econômico sob a perspectiva 

teórica de Manuel Castells. O Direito Penal Econômico representa um ramo do Direito Penal 

moderno, voltado à tutela de bens e interesses difusos e coletivos, tendo como característicao 

recurso a tipos penais de perigo abstrato. Tal característica é rechaçada por parte da doutrina, 

que se convencionou chamar de Escola de Frankfurt, que considera que os tipos penais de 

perigo abstrato típicos do moderno Direito Penal lesionam garantias historicamente 

conquistadas pelo homem. De outro lado, a maioria da doutrina defende o fenômeno 

expansivo do Direito Penal, tendo em vista a necessidade de se tutelar novos bens e interesses 

colocados em risco nessa sociadade complexa em que vivemos, especialmente os de natureza 

difusa e coletiva. A legimitidade de tal fenômeno é analisado no presente artigo sob a 

perspectiva teórica de Castells e sua visão da realidade, considerando que o mesmo propõe 

uma mudança de paradigma causada por uma revolução tecnológica que culminou com a 

reestruturação do capitalismo e de toda a sociedade, afetando o sistema criminal.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO PENAL; DIREITO PENAL ECONÔMICO; CASTELLS 

 

ABSTRACT 
The article aims to analyze the Economic Criminal Law from the theoretical perspective of 

Manuel Castells. The Economic Criminal Law represents a branch of modern criminal law, 

aimed at the protection of goods and diffuse and collective interests, with the use of criminal 

types característicao of abstract danger. Such a characteristic is rejected by the doctrine of so-

called Frankfurt School, who believes that the criminal of abstract danger typical of the 

modern criminal law guarantees historically won by the injured man. On the other side, most 

advocates of the doctrine of the phenomenon of expansion of criminal law in view the need to 

protect new assets and interests in jeopardy sociadade complex that we live in, especially the 

diffuse and collective in nature. The both legitimacy of such a phenomenon is analyzed in this 

article from the theoretical perspective of Castells and his view of reality, since it proposes a 

paradigm shift caused by a technological revolution that culminated in the restructuring of 

capitalism and of the entire society, affecting the criminal system. 

KEYWORDS: CRIMINAL LAW; ECONOMIC CRIMINAL LAW; CASTELLS 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 
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O Direito Penal, inegavelmente, passa um processo de expansão. A evolução de tal fenômeno 

vem sendo acompanhada de uma forte discussão na doutrina especializada, quanto à 

legitimidade, conveniência e necessidade de tal expansão. Isso porque a expansão verificada 

nos países ocidentais tem como característica a proteção antecipada de bens jurídicos de 

natureza difusa e coletiva, através de tipos de perigo abstrato. Em razão dos referidos bens 

jurídicos a serem protegidos e por várias características em comum a doutrina passou a 

agrupar as novas figuras criminais no chamado Direito Penal Econômico. 

Para poder se posicionar quanto ao tema, é preciso compreender a nova realidade social em 

que vivemos. Para tanto, utiliza-se como referencial teórico no presente estudo o pensamento 

de MANUEL CASTELLS, sociólogo que propõe um novo paradigma de civilização e de 

modo de produção, fundados na revolução tecnológica ocorrida no último quarto do século 

XX. 

Segundo o autor, tal revolução teve o poder de transformar o capitalismo, que passou a ser 

informacional, em razão da integração global das economias mundiais e do novo foco de 

produtividade, baseado na informação e no conhecimento. Além disso, a revolução 

tecnológica tornou a sociedade muito mais complexa, surgindo novos riscos e aumentando 

significativamente os já existentes.  

Tal processo de globalização da economia ocorreu também em outras áreas da sociedade, 

inclusive nas atividades e organizações criminosas, que também se tornaram globais e 

informacionais. Tal fenômeno, diante da incapacidade do Estado em combater tais atividades, 

vem afetando profundamente a ordem socioeconômica, a política, a segurança pública, enfim, 

a sociedade em geral. 

Tal cenário explica a demanda social por mais segurança e mais repressão, o que vem fazendo 

com que o Estado e o povo, através de seus representantes, adotem uma Política Criminal 

expansiva, na tentativa de tutelar os novos bens e interesses jurídicos colocados em risco e 

garantir a estabilidade social, conforme a missão que deve ser desempenhada pelo Direito 

Penal. 

O presente artigo, visa, portanto, analisar o fenômeno de expansão do Direito Penal, 

especialmente através dos crimes característicos do chamado Direito Penal Econômico, 

apresentando a sua crítica e as justificativas estabelecidas pela doutrina, sob da perspectiva 

teórica de CASTELLS, para que se possa avaliar se tal fenômeno encontra ou não justificativa 

e legimidade na sociedade atual. 

  

  

2. O DIREITO PENAL ECONÔMICO E SUA CRÍTICA 

  

Observa-se na dogmática penal atualmente uma grande celeuma quanto à inegável expansão 

legislativa do Direito Penal que vem ocorrendo nas últimas décadas. De um lado encontram-
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se os defensores de um Direito Penal mínimo, nuclear ou clássico, preocupado em tipificar 

apenas lesões a bens jurídicos individuais e patrimoniais. De outro situam-se aqueles 

favoráveis à tal expansão, seja através da criação de novas figuras típicas, seja mediante o 

agravamento das penas de delitos já tipificados, de modo a proteger novos direitos, novos 

interesses, preponderantemente de natureza difusa ou coletiva. 

Os defensores de um Direito Penal clássico, apesar de profundas divergências em seus 

respectivos pensamentos, podem ser agrupados no que se convencionou chamar de “Escola de 

Frankfurt”
1
. Adotando uma postura liberal radical quanto ao Direito Penal, propugnam que 

sejam criminalizados apenas as condutas atentatórias contra a vida, a saúde, a liberdade e a 

propriedade, mantendo intactas as garantias clássicas historicamente conquistadas, tanto 

relativas ao direito material quanto processual penal. Tal escola considera que a expansão do 

Direito Penal não apresenta fundamentação racional, apresentando efeitos meramente 

simbólicos
2
 e sacrificando garantias essenciais típicas de um Estado de Direito. Entende 

indevida tal expansão, ainda, pois se daria, normalmente, através da criação de crimes de 

perigo abstrato, destinados a proteger bens jurídicos universais, que seriam simples 

designações, mas não existiriam na realidade, como a ordem econômica, por exemplo. 

Basicamente, pode-se sintetizar em dois pilares tal corrente de pensamento: restrição da 

seleção de bens jurídicos-penais apenas aos bens individuais e patrimoniais, e respeito à todas 

as regras de imputação e todos os princípios político-criminais garantidos desde o Direito 

Penal da Ilustração.
3
 Ressalte-se, contudo, que tais autores não propõem uma absoluta 

irresignação da sociedade frente às novas condutas e novos riscos, mas consideram que 

devem ser tutelados em outras searas de controle social, como o Direito Administrativo, 

Direito Ambiental, Direito Civil etc.
4
  

Neste aspecto vem se destacando a teoria de HASSEMER acerca de um Direito de 

Intervenção, que ainda não se encontra concretamente desenvolvido, mas estaria situado entre 

o Direito Penal e o Direito Administrativo, tendo como característica ser menos lesivo aos 

direitos do cidadão. Nas palavras do autor: 

  

seria altamente recomendável que fossem retirados da esfera do Direito penal os problemas que lhe foram 
trazidos nos últimos tempos. O Direito das contravenções, o Direito civil, o Direito Administrativo e também o 

mercado e a precaução das próprias vítimas são campos onde muitos problemas de que o Direito penal moderno 

se apropriou seriam mais bem gerenciados. Poder-se-ia também sugerir que aqueles problemas das sociedades 

modernas que levaram à modernização do Direito penal fossem disciplinados por um específico 'Direito de 

intervenção' situado entre o Direito penal e o direito das contravenções, entre o Direito civil e o Direito 

administrativo.
5
  

  

Outro crítico da expansão do Direito Penal, SILVA SÁNCHEZ considera que tal fenômeno 

implica uma desnaturalização do Direito Penal, que estaria se tornando administrativo, o que 

se manifestaria principalmente na alteração do conteúdo material dos tipos penais.
6
 Contudo, 

o autor diverge frontalmente da Escola de Frankfurt ao não concordar com a proposta do 

Direito de Intervenção, propugnando a criação de um “modelo dual” de Direito Penal, com 

regras de imputação e princípios de garantia diferenciados. Para o autor, um modelo 

diferenciado, que limitasse algumas garantias para a proteção da sociedade, seria plenamente 

viável. Seria, portanto, um sistema penal de duas velocidades.
7
 SILVA SÁNCHEZ, vale 
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ressaltar, não se coloca contra a expansão do Direito Penal, mas contra a expansão da pena 

privativa de liberdade.
8
 

A expansão do Direito Penal
9
 pode ser facilmente constatada no estudo das legislações

10
 da 

grande maioria dos países da civilização ocidental. Tal fenômeno ocorre em países com 

tradição jurídica romano-germânica, como Itália, Espanha, Portugal e Alemanha, e também 

países de tradição anglo-saxã, como Estados Unidos, Inglaterra e outros. No Brasil pode-se 

notar a intensificação da expansão de leis penais a partir da década de 90, quando uma grande 

quantidade de leis passou a tipificar novos crimes e agravar os já existentes, tanto no Código 

Penal quanto através de leis especiais.  

Ante a tal fenômeno, uma parte da doutrina
11

 vem propondo explicações para que se possa 

entender e compreender dita expansão. Argumenta-se que a alta complexidade da sociedade 

atual tornaria crescente a necessidade de tutela, de modo que novas formas de delinquência 

deveriam ser instituídas ou agravadas, enquanto outras deveriam ser eliminadas. Assim, 

justificaria tal expansão o surgimento de um novo paradigma de civilização, que demandaria 

uma alteração no paradigma do Direito Penal, para que possa cumprir com a sua missão
12

 de 

proteger bens jurídicos e garantir a estabilidade social. Nessa nova sociedade identifica-se 

uma verdadeira demanda social por mais proteção e segurança, que considera o Direito Penal 

um instrumento eficaz para a proteção geral da sociedade. Efetivamente, toda a discussão 

existente atualmente permite constatar a preocupação da comunidade internacional em relação 

à macrocriminalidade econômica, que vem merecendo especial destaque no cenário do 

Direito Penal atual.
13

 

Frente às principais críticas elaboradas pelos autores da Escola de Frankfurt acima 

mencionadas, quais sejam a utilização de crimes de perigo abstrato para proteger bens 

jurídicos universais e, portanto, vagos, a doutrina majoritária argumenta que os bens e 

interesses difusos e coletivos
14

 tutelados na Constituição Federal, mesmo que imateriais,
15

 

podem e devem
16

 ser considerados bens jurídicos para os fins a que se destina o Direito 

Penal.
17

 Da mesma forma, majoritariamente admite-se o recurso a crimes de perigo, 

antecipando-se a punibilidade,
18

 quando a dimensão do bem jurídico, e os possíveis efeitos 

gravosos de sua afetação justificarem tal antecipação.
19

 Tal antecipação, portanto, deve ser 

fruto de uma valoração jurídica, de modo que a decisão seja motivada pelo legislador.
20

  

Característica principal dessa expansão constitui a introdução de delitos contra a ordem 

socioeconômica e contra a natureza, o que leva a doutrina a considerar esses novos delitos 

como integrantes de um Direito Penal Econômico.
21

 Verifica-se aqui que o Direito Penal 

Econômico não consiste em outro Direito Penal, distinto, mas sim uma denominação dada a 

um grupo de infrações penais em razão de algumas peculiaridades ou características em 

comum que permitem individualizá-lo, como por exemplo o objeto tutelado.
22

  

A importância da repressão à delinquência econômica é ressaltada por BÁJO FERNÁNDEZ e 

BACIGALUPO, ao afirmarem que  

  

es lo cierto que cualquier sistema de mercado (dirigido o libre) no puede soportar más allá de determinados 

niveles de delincuencia porque, precisamente, al superarlos se produce una pérdida de confianza que hace 

quebrar el sistema. En este sentido la delincuencia economica requiere una especial atención por la gravedad 

de uno de sus efectos característicos: El de resaca o espiral (Sog-und Spiralwirkung), cuya descripción es la 

seguiente: en un mercado de fuerte competencia la deslealtad en la competencia se produce cuando se han 
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agotado la posibilidades legales de lucha. En esta situación quien primero delinque presiona al resto a la 

comisión de nuevos hechos delictivos (efecto de resaca), y cada participante se convierte así en eje de una nueva 

resaca (efecto de espiral).
23

 

  

Antecipando uma tomada de posição, convém destacar que se considera, neste trabalho, que o 

caminho a ser trilhado pelo Direito Penal constitui aquele imposto pela legislação, refletindo a 

intenção do legislador em termos de política criminal, cabendo à dogmática interpretá-lo e 

aplicá-lo de maneira eficaz, considerando os fins do Direito Penal. Deve ser ressaltada a 

opinião de MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ quanto ao tema:  

  

no me parece que deba ser acogida la premisa mayor de la argumentación político-criminal de la Escuela de 

Frankfurt, ni siquiera em la versión más matizada de SILVA. Regresar em los tiempos actuales al núcleo 

histórico del Derecho penal, volviendo em nuestro país a la antigua legislación de las “Partidas”, es una 

decisión que me parece totalmente incompartible – a fuer de injusta – desde el punto de vista ideológico y 

contraria al principio constitucional de igualdad ante la ley. Es evidente que lo que se há calificado de núcleo 

histórico del Derecho penal em materia patrimonial y econnómica se identifica com un Derecho penal clasista, 

que sirve sólo para castigar a los sectores de pobliación sociológicamente más desfavorecidos.
24

 

  

Este entendimento é compartilhado por BAJO FERNÁNDES e BACIGALUPO, ao 

afirmarem que:  

  

el papel del derecho penal en la lucha contra la delincuencia económica está condicionado por el principio de 

igualdad ante la ley penal. En efecto, es necesario que el Derecho penal deje de ser un instrumento más de 

opresión de una classe para convertirse en un autentico medio de libertad y progreso social permitiendo un 

orden minimo de convivencia. Para ello debe, como primer paso, crear los mecanismos suficientes eficaces para 

perseguir y castigar adecuadamente la delincuencia de las clases dirigentes de la comunidad.
25

  

  

Tal tomada de posição encontra fundamento na perspectiva teórica de CASTELLS sobre a 

nova realidade, sobre a nova sociedade, capitalista, informacional, global, complexa e 

estruturada em redes, conforme se passará a expor. 

  

  

3. A PERSPECTIVA TEÓRICA DE MANUEL CASTELLS 

  

MANUEL CASTELLS é um sociólogo espanhol, atualmente professor da Universidade de 

Berkeley, na Califórnia, Estados Unidos e da Universidade Aberta da Catalunha, na Espanha. 

Iniciou sua produção científica na década de 70 sob influência marxista. Com o passar do 
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tempo foi abandonando tal influência, passando a concentrar seus estudos no papel das novas 

tecnologias de informação e comunicação, e sua influência na reestruturação econômica 

mundial. Seu principal estudo constitui a “A era da informação: Economia, Sociedade e 

Cultura”, obra dividida em três volumes intitulados: “A sociedade em rede”, “O poder da 

identidade” e “Fim de milênio”. Nessa obra propõe uma nova teoria acerca do capitalismo, 

intitulado pelo próprio autor como “capitalismo informacional”, que explica como o capital, 

especialmente o setor financeiro, utilizou as novas tecnologias para restruturar o capitalismo. 

Segundo CASTELLS, o capital, utilizando-se das novas tecnologias, passou a multiplicar-se e 

expandir-se em todo o mundo afastando-se, cada vez mais, do processo produtivo. Tal 

fenômeno teria gerado consequências em todas as relações sociais, descritas ao longo da 

referida obra, inclusive no âmbito da criminalidade.  

Com relação à metodologia de CASTELLS, interessa ao presente estudo o texto “As novas 

fronteiras da metodologia sociológica”, publicado pelo autor em 1970. No texto, o autor 

adverte que sua pretensão foi de realizar uma introdução, mediante o esboço de “um programa 

de investigações metodológicas”.
26

 O autor mostra-se favorável à associação entre teoria e 

experimentação, como condição indispensável do conhecimento. Para CASTELLS, o trabalho 

científico deve possuir três esferas fundamentais: análise teórica, a investigação tecnológica e 

as investigações concretas sobre a realidade social.
27

 Propõe o estabelecimento de um método 

de investigação mediante a articulação, no interior do processo de produção de um 

conhecimento, das três referidas esferas fundamentais. Para o autor “os metodólogos da 

sociologia – acantonados, por longo tempo, na mera tecnologia da observação estatística – 

que estão criando a possibilidade concreta, técnica, de uma integração da teoria e da 

observação empírica”.
28

 Trata-se, portanto, de articulação da teoria com a observação 

empírica, sendo a técnica o elemento de ligação, de modo que estão presentes, aqui, as três 

esferas fundamentais propostas pelo autor.  

Não obstante a necessidade de tal associação, CASTELLS considera que a teoria desempenha 

um papel dominante no processo de investigação. Afirma o autor que  

  

falar de dominância do campo teórico significa apenas que, tanto na demonstração como na recolha de dados ou 
no tratamento da informação, está sempre presente um certo conteúdo teórico, cuja estrutura interna fixa os 

limites e estabelece as regras das operações materiais efectuadas e dos métodos utilizados … importa 

especialmente insistir é o facto de mostrarem de que modo o papel preponderante do conteúdo teórico afecta o 

conjunto do processo de investigação. Por outro lado, explicam a deslocação, que tem vindo a ocorrer, do centro 

de interesse dos estudos metodológicos, cada vez mais claramente orientados para a análise rigorosa do trabalho 

propriamente teórico.
29

  

  

Tal posição dominante, no entanto, levanta algumas “questões-chave” relativas à necessidade 

de formalização rigorosa (mas flexível) das proposições teóricas e à adequação dos modelos 

de análise empírica aos diferentes campos teóricos, o que implica uma nova forma de 

abordagem dos problemas de medida e da operacionalização. Assim, para CASTELLS, a 

investigação somente pode se dar a partir do momento em que o “campo teórico” estiver bem 

determinado. O autor define “campo teórico” como “um conjunto estruturado respeitante a 

um domínio particular e que compreende elementos (conceitos ou categorias de 

classificação), relações entre esses elementos (proposições), relações entre relações (leis) e 

regras operatórias.”
30

 Tal dominância do campo teórico na investigação, segundo o autor, 
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obrigaria uma explicitação rigorosa dos conceitos utilizados, permitindo colocá-los à prova de 

forma inequívoca na experiência. 

CASTELLS, em sua obra mais recente, adotou uma postura autônoma
31

 com relação à 

realidade atual, especialmente quanto à globalização. Utilizando um método que se poderia 

denominar de descritivo-informativo, pois aborda a relação do conhecimento na perspectiva 

da informação em uma sociedade pós-industrial, constrói seu discurso utilizando como base a 

revolução tecnológica.
32

 Parte o autor da observação e análise de fatos, apoiado em estudos 

empíricos e fontes estatísticas e, assim, constata tal processo de transformação tecnológica
33

. 

Afirma que a revolução tecnológica ocorre num período de reestruturação do capitalismo, 

sendo inclusive uma ferramenta básica desse novo capitalismo
34

, denominado de “capitalismo 

informacional”. Conforme o próprio autor afirma, ele  

  

estuda o surgimento de uma nova estrutura social, manifestada sob várias formas conforme a diversidade de 

culturas e instituições em todo o planeta. Essa nova estrutura social está associada ao surgimento de um novo 

modo de desenvolvimento, o “informacionalismo”, historicamente moldado pela restruturação do modo 

capitalista de produção, no final do século XX.
35

  

  

O autor deixa claro que sua obra deve ser analisada sob a perspectiva teórica de que as 

sociedades são organizadas em processos estruturados por relações historicamente 

determinadas de produção, experiência e poder.
36

 A essa reestruturação do capitalismo, 

ocorrida no final do século XX, CASTELLS denomina “informacionalismo”. A sociedade do 

“informacionalismo” funda-se nas tecnologias de conhecimento e informação. Para o autor, as 

condições pós anos 90, com a desregulamentação do Estado pelas privatizações, as 

contradições ao desenvolvimento e entre países centrais e periféricos, contexto de regressão 

dos direitos sociais, qualificam uma “sociedade do conhecimento”. Todo esse processo dá-se 

no seio de uma sociedade em rede, de abrangência global.  

Como em outros segmentos da sociedade, tal revolução também alterou as relações sociais no 

âmbito da criminalidade. Como afirma Castells:  

  

as atividades criminosas e organizações ao estilo da máfia de todo o mundo também se tornaram globais e 

informacionais, propiciando os meios para o encorajamento de hiperatividade mental e desejo proibido, 
juntamente com toda e qualquer forma de negócio ilícito procurado por nossas sociedades, de armas sofisticadas 

à carne humana.
37

 

  

Assim, utilizando-se como base o método de produção do conhecimento científico de 

Castells, assim como a sua teoria sobre a sociedade atual, se passará a analisar a relação entre 

o crescimento da criminalidade econômica e esta nova sociedade do conhecimento 

“informacionalista” realizada pelo autor.  
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4. CASTELLS E A RELAÇÃO ENTRE A NOVA SOCIEDADE E A NOVA 

CRIMINALIDADE 

  

Conforme visto acima, CASTELLS constata que no final do século XX uma série de 

acontecimentos de importância histórica transformaram a sociedade.
38

 Naquele período uma 

revolução tecnológica concentrada nas tecnologias da informação teria começado a remodelar 

a base material da sociedade, em um ritmo muito acelerado. Em decorrência disso, as 

economias de todo o mundo passaram a dispor e manter interdependência global, 

apresentando uma nova forma de relação entre a economia, o Estado e a sociedade.
39

 Para o 

autor, o próprio capitalismo
40

 passa por um processo de profunda reestruturação, tendo como 

uma de suas consequências “a integração global dos mercados financeiros”.
41

 Tal revolução 

da tecnologia da informação, teria se iniciado nos Estados Unidos, na década de 70 e, segundo 

CASTELLS, foi uma ferramenta básica para a reestruturação global do capitalismo.
42

 Assim, 

para o autor, a nova sociedade emergente desse processo de transformação é capitalista e 

informacional.  

Nesse processo de reestruturação do capitalismo, portanto, uma nova economia surgiu em 

escala global no final do século XX. O autor a caracteriza como informacional, global e em 

rede, identificando suas características fundamentais e diferenciadas, assim como para 

enfatizar sua interligação. A nova economia é informacional, segundo CASTELLS, porque a 

produtividade e a competitividade de empresas e agentes dependem basicamente de sua 

capacidade de gerar, processar e aplicar de maneira eficiente a informação baseada em 

conhecimentos. É global
43

 porque a produção, o consumo e a circulação estão organizados em 

escala global. É em rede porque a produtividade é gerada e a concorrência é feita em “uma 

rede global de interação entre redes empresariais”.
44

 A principal característica dessa nova 

economia, para CASTELLS, é a sua “volatilidade financeira sistêmica”, que traz consigo “a 

possibilidade de repetidas crises financeiras com efeitos devastadores nas economias e nas 

sociedades”.
45

 

Para o autor, essa nova estrutura social manifesta-se sob várias formas conforme a diversidade 

de culturas e instituições em todo o mundo. Tal estrutura decorre do surgimento de um novo 

modo de desenvolvimento, que CASTELLS denomina de “informacionalismo”, 

historicamente, portanto, moldado pela reestruturação do modo capitalista de produção no 

final do século XX.
46

 Característica do informacionalismo é que a fonte de produtividade 

encontra-se na tecnologia de geração de conhecimentos, de processamento da informação e de 

comunicação de símbolos. CASTELLS esclarece que: 

  

na verdade, conhecimento e informação são elementos cruciais em todos os modos de desenvolvimento, visto 
que o processo produtivo sempre se baseia em algum grau de conhecimento e no processamento da informação. 

Contudo, o que é específico ao modo informacional de desenvolvimento é a ação de conhecimentos sobre os 

próprios conhecimentos como principal fonte de produtividade.
47
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Trata-se, como visto, de um “círculo virtuoso” onde conhecimento gera tecnologia, cuja 

aplicação gera novos conhecimentos e assim por diante. Tão importante constitui tal modo de 

desenvolvimento que CASTELLS chega a afirmar que, sem o informacionalismo, “o 

capitalismo global teria sido uma realidade muito limitada”.
48

 

Nessa nova sociedade, segundo CASTELLS, consolidou-se um novo formato de organização 

social, a sociedade em rede
49

, “baseada no paradigma econômico-tecnológico da informação 

se traduz, não apenas em novas práticas sociais, mas em alterações da própria vivência do 

espaço e do tempo como parâmetros da experiência social”.
50

 Tais redes configuram, assim, a 

nova morfologia social de nossa sociedade.  

Segundo o autor simultaneamente ao processo que ocorreu na economia, cultura e outras 

áreas as atividades e organizações criminosas também se tornaram globais e informacionais. 

O autor ressalta que a prática de crimes é tão antiga como a própria humanidade, mas a 

criminalidade global organizada e suas poderosas redes constitui um novo fenômeno, que 

afeta “profundamente a economia no âmbito internacional e nacional, a política, a segurança 

e, em última análise, as sociedades em geral”.
51

  

Segundo CASTELLS, a globalização do crime afeta, ainda, o Estado, pois transformando de 

forma profunda os processos de governação, deixando o estado, em muitos casos, 

efetivamente de mãos atadas. Para o autor, trata-se de uma tendência fundamental facilmente 

reconhecida e de consequências, também facilmente, ignoradas.
52

 

Com relação à nova criminalidade, aduz CASTELLS que outra novidade digna de registro é o 

seu maior grau de penetração e impacto na política. Segundo o autor: 

  

Embora o tráfico de drogas constitua o sector de atividade mais relevante da nova economia do crime, todos os 

tipos de tráfico são praticados por esse sistema sombra cujo poder se estende por todo o mundo: armas, 

tecnologia, materiais radioativos, obras de arte, seres humanos, órgãos humanos, assassinos a soldo e 

contrabando dos mais diversos produtos de e para qualquer parte do mundo. Estão todos interligados pela mãe de 

todos os crimes – a lavagem de dinheiro. Sem ela, a economia do crime não seria global nem altamente lucrativa. 

Por ela, encontra-se diretamente ligada aos mercados financeiros globais, dos quais pode ser considerada uma 

componente de dimensão significativa e uma fonte inesgotável de especulação.
53

  

  

Ainda com relação à lavagem de dinheiro, importante destacar as palavras de CASTELLS, no 

sentido de que: 

  

no centro do sistema está a lavagem de dinheiro, de centenas de milhares de milhões (talvez biliões) de dólares. 
Esquemas financeiros complexos e redes de comércio internacional estabelecem a ligação entre a economia do 

crime e a economia formal, penetrando profundamente nos mercados financeiros e constituindo um elemento 

crítico numa frágil economia global. As economias e políticas de muitos países (como a Itália, Rússia, as ex-

repúblicas soviéticas, Colômbia, México, Bolívia, Perú, Venezuela, Turquia, Afeganistão, Birmânia, Tailândia, 

mas também o Japão, Taiwan, Hong Kong e uma série de países pequenos que incluem a Áustria e o 

Luxemburgo) não podem ser compreendidos sem que se leve em conta a dinâmica das redes criminosas 

presentes no seu quotidiano. A flexibilidade da ligação dessas atividades criminosas através de redes 

internacionais constitui uma característica essencial da nova economia global, bem como da dinâmica 

sociopolítica da Era da Informação.
54
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Um dos aspectos ressaltados pelo autor quanto à nova configuração da criminalidade 

organizada característica da sociedade capitalista informacional é que “nas duas últimas 

décadas, as organizações criminosas têm vindo a estabelecer, cada vez mais, as suas 

operações de uma forma transnacional, aproveitando-se da globalização econômica e das 

novas tecnologias de comunicações e transportes. A estratégia utilizada consiste em instalar as 

suas funções de gestão e produção em zonas de baixo risco, nas quais detêm um relativo 

controlo do meio institucional e voltar atenção, como mercados preferenciais, para as zonas 

com uma procura de elevado nível socioeconômico, que pode pagar mais caro.
55

 

Outra característica destaca por CASTELLS é que “essa internacionalização das atividades 

criminosas faz com que o crime organizado dos mais diversos países estabeleça alianças 

estratégicas”, cada um cooperando e realizando o papel pertinente a cada organização, em vez 

de lutar entre si. Além disso, a maior parte das receitas
56

 dessas atividades é globalizada 

através da lavagem de dinheiro no mercado financeiro internacional.
57

 O autor afirma que 

qualquer organização criminosa só faz sentido, do ponto de vista empresarial, se os lucros 

obtidos puderem ser inseridos na economia legal. CASTELLS considera que:  

  

a lavagem de dinheiro e seus derivados tornaram-se um fator significativo e bastante problemático dos mercados 

de ações e fluxos financeiros globais […] Dada a sua volatilidade e disposição em assumir altos riscos, o capital 

criminoso acompanha e amplifica as apostas especulativas dos mercados financeiros. Assim, esse capital passou 

a constituir uma importante fonte de desestabilização das finanças e mercados de capital internacionais.
58

 

  

CASTELLS relaciona sua teoria sobre redes ao crime organizado ao afirmar que “a formação 

de redes” é o “modus operandi” do crime global, “tanto internamente, isto é, em casa uma das 

organizações criminosas (por exemplo, a máfia siciliana, o cartel de Cali), como em nível de 

outras organizações criminosas”.
59

 Segundo o autor, a formação de alianças estratégicas entre 

redes criminosas explica a força organizativa do crime global, sendo que “tal combinação 

transforma o crime global num agente fundamental na economia e sociedade da Era da 

Informação”.
60

 

Além dos perniciosos efeitos à economia, as atividades ilegais dessa nova criminalidade 

organizada transnacional, segundo CASTELLS, fazem com que o impacto do crime sobre as 

instituições e políticas do Estado seja ainda maior. Para o autor,  

  

a soberania do Estado, já desgastada pelos processos de globalização e identidade, é alvo de ameaças diretas de 

redes criminosas altamente flexíveis que se esquivam aos mecanismos de controlo e assumem um grau de risco 

que nenhum outro tipo de organização é capaz de absorver […] Além disso, a grande mobilidade e extrema 

flexibilidade das redes possibilita-lhes iludirem as regulamentações nacionais e os procedimentos rigorosos 

necessários à cooperação entre a polícia de diferentes países.
61
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Disso decorre que ao se amparar na flexibilidade local e na complexidade internacional o 

crime organizado escapa das tentativas de controle por parte de rígidas instituições estatais 

circunscritas às suas fronteiras. Com isso, perdem também um elemento fundamental da 

soberania e legitimidade do Estado: a capacidade de impor a lei e a ordem”.
62

 

Frente a tudo isso, ressalta CASTELLS, que a reação dos Estados contra o poder cada vez 

maior do crime organizado, como forma de autodefesa, dá-se através do recurso a medidas 

que limitam as liberdades democráticas. Aduz o autor que “com o Estado-Nação sitiado e as 

sociedades e economias nacionais já inseguras das suas inter-relações com redes 

transnacionais de capitais e pessoas, a influência crescente do crime global pode provocar um 

retrocesso significativo dos direitos, valores e instituições democráticas”.
63

  

CASTELLS ressalta ainda que o Estado está a desmoronar-se internamente. Segundo o autor,  

  

Além dos criminosos subornarem e/ou intimidarem polícia, juízes e autoridades, há um 

aspecto ainda mais insidioso e devastador: a corrupção da política democrática. As 

necessidades financeiras cada vez mais importantes dos candidatos a cargos públicos e 

partidos criam uma oportunidade de ouro para que o crime organizado ofereça apoio a 

campanhas políticas nos momentos críticos.
64

  

  

Merecem ser destacadas, por sua importância, as palavras de CASTELLS quanto ao tema, ao 

afirmar que  

  

a economia do crime global […] será a característica fundamental do século XXI e a sua influência econômica, 

política e cultural penetrará em todas as esferas da vida. A questão não é se as nossas sociedades conseguirão 

eliminar as redes de crime, mas se as redes de crime não acabarão por controlar uma fatia substancial da nossa 

economia, das nossas instituições e das nossas vidas diárias.
65

  

  

Diante das constatações que realiza, CASTELLS considera que a crescente incapacidade do 

Estado em combater o crime organizado, controlar os fluxos de capital e garantir a lei e a 

ordem compromete a sua importância perante o cidadão médio.
66

 Aduz mais, que “a 

capacidade instrumental do Estado-Nação está decisivamente comprometida pela 

globalização das principais atividades econômicas, dos media, da comunicação eletrônica e do 

crime”.
67

 

  

  

5. CONCLUSÃO 
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Isto posto, utilizando-se o modelo de desenvolvimento da sociedade atual proposto por 

CASTELLS, que identifica um modelo capitalista informacional baseado em redes, é possível 

constatar que o Direito Penal, assim como todo o Direito, deve acompanhar as profundas 

alterações que vem ocorrendo em todas as áreas da sociedade. 

Numa sociedade altamente complexa como atual, não é justificável a manutenção de um 

sistema penal clássico, forjado na ilustração e fundamentado em direitos individuais, para 

tentar proteger bens jurídicos e garantir a estabilidade social. A modernização do Direito 

Penal justifica-se, sob pena do Estado ver sua capacidade em manter a ordem e a paz social 

colocada em dúvida pela sociedade, que demanda por mais segurança e proteção. 

A maneira encontrada pelo Estado para combater essa nova criminalidade econômica 

organizada e evitar seus perniciosos efeitos, tem sido a de expandir o Direito Penal. Essa tem 

sido a escolha dos Estados em toda a civilização ocidental, através de seus representantes 

democraticamente escolhidos pela população, ao votarem leis criminalizadoras. Constata-se 

que, ante o surgimento de novos bens e interesses, de novas demandas de proteção a bens e 

interesses já existentes, do surgimento de novos riscos trazidos por novas tecnologias, 

apresenta-se inevitável uma certa expansão do Direito Penal. E tal expansão vem se dando, 

nas últimas décadas, principalmente pela criação de novas figuras típicas e agravamentos das 

já existentes, no quem vem sendo chamado de Direito Penal Econômico, em razão dos bens 

jurídicos protegidos. 

Tal expansão encontra, assim, justificativa, mas, para que seja legítimo, deve se dar de 

maneira a respeitar direitos e garantias do cidadão num Estado Democrático de Direito, 

respeitando a Carta Magna da República.  
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dogmático do direito penal é, assim, quem auxilia o legislador a realizar a sua intenção, quem 
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dados”. ROXIN, Claus. op. cit. 2008, p. 15. 
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função “deriva de la época de la ilustración europea en el siglo XVIII, que sentó las bases de la moderna teoría 

del Estado en occidente”. ROXIN, Claus. Evolución y modernas tendencias de la teoria del delito em 

Alemania. Tradução Miguel Ontiveros Alonso. Cidade do México: UBIJUS, 2009, p. 19. 
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Advogado, 2009, p. 19. 

15Aduz ROXIN que “não é necessário que os bens jurídicos possuam realidade material; a 

possibilidade de disposição sobre coisas que a propriedade garante ou a liberdade de atuação 

voluntária que se protege com a proibição da coação não são objetos corporais; entretanto, são 

parte integrante da realidade empírica”. ROXIN, Claus. A proteção de bens jurídicos como função do 

direito penal. Tradução André Luís Callegari, Nereu José Giacomolli. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2009, p. 18. 

16MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ considera que “del mismo modo que sucede em outros sectores del 

denominado Derecho penal moderno, em él ámbito económico hay bienes jurídicos de naturaleza colectiva, 
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PEREZ, Carlos. op. cit., p. 73. 
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generales. Debe servir de ejemplo, de tal forma que la persona sancionada no incurra 

nuevamente en un delito, lo que se puede lograr a través de la ejecución de la pena, la cual se 

ocupa de reintegrar al autor a la sociedad, es decir, su resocialización. Al mismo tiempo, la 
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Claus. op. cit., 2008, p. 81. 

20Aduz ROXIN que a doutrina alemã discute intensamente se é justificável a tendência do 

legislador de permitir a punibilidade já no estágio anterior a uma lesão de bens jurídicos. E 
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conceitua MARTÍNEZ-BUJÁN PÉREZ, para quem a ordem econômica consiste na regulação 
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23 Id., p. 32. 

24MARTÍNEZ-BUJÁN PEREZ, Carlos. op. cit., p. 87. 

25 Ibid., p. 59. 

26CASTELLS, Manuel. As novas fronteiras da metodologia sociológica. Maria Eduarda 
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30Ibid., p. 503. 

31Como afirma o próprio autor “tentei construir um discurso o mais autônomo e não 

redundante possível, integrando materiais e observações de várias fontes ...”. CASTELLS, 

Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2002, p. 203. 
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disponíveis e em teoria exploratória.”. Ibid., p. 42.  

34 Ibid., p. 50. 

35 Ibid., p. 51. 

36 Ibid., p. 51. 

37 Ibid., p. 40. 

38Interessante é a visão de CASTELLS acerca da história da vida, ao afirmar que “é uma série de situações 

estáveis, pontuadas em intervalos raros por eventos importantes que ocorrem com grande rapidez e ajudam a 

estabelecer a próxima era estável”. Aduz que “no final do século XX, vivemos um desses raros intervalos na 

história. Um intervalo cuja característica é a transformação de nossa “cultura material” pelos mecanismos de um 

novo paradigma tecnológico que se organiza em torno da tecnologia da informação”. Ibid., p. 67. 

39 Ibid., p. 39. 

40Para CASTELLS o capitalismo visa a maximização dos lucros, ou seja, o aumento do excedente apropriado 

pelo capital com base no controle privado sobre os meios de produção e circulação. O novo capitalismo 

informacional, porém, é profundamente diferente de seus predecessores históricos, tendo duas características 

distintas fundamentais: é global e está estruturado, em grande medida, em uma rede de fluxos financeiros. Essa 
rede integrada de capital está acima dos capitalistas de “carne e osso”. Trata-se de uma entidade capitalista “sem 

rosto, formada de fluxos financeiros operados por redes eletrônicas”. Ibid., p. 565-570. 

41 Ibid., p. 40. 

42 Ibid., p. 50. 
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43CASTELLS diferencia economia global de economia mundial. São diferentes porque uma 

economia global “é uma economia com capacidade de funcionar como uma unidade em tempo real, em escala 

planetária”. Nessa economia global “as economias de todo o mundo dependem do desempenho de seu núcleo 

globalizado”, que contém os mercados financeiros, o comércio internacional, a produção, a ciência, a tecnologia 
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escala planetária”. Ibid., p. 142-143. 

  

44 Ibid., p. 119. 

45 Ibid., p. 203. 

46 Ibid., p. 51. 

47 Ibid., p. 53-54. 

48 Ibid., p. 55. 
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entrecorta”. 

50 Ibid., p. 36-37. 

51 Id., p. 207-208. 

52CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Alexandra Lemos. Rita Espanha. Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1999, p. 313. 

53 Id., p. 314. 

54CASTELLS, Manuel. O fim do milênio. Alexandra Figueiredo; Rita Espanha. Lisboa: Fundação Calouste 

Gulbenkian, 1999, p. 208-209. 

55 Id., p. 210. 

56O autor, com base em dados da ONU, estima em 750 mil milhões os lucros globais oriundos de todas as 
atividades ilegais, ressaltando que outras estimativas mencionam a quantia de 1 bilião de dólares. CASTELLS, 

Manuel. O fim do milênio. Alexandra Figueiredo; Rita Espanha. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1999, 

p. 211. 

57 Id., p. 211. 

58 Ibid., p. 258. 

59 Ibid., p. 225. 

60 Ibid., p. 226. 

61 Ibid., p. 259. 
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64 Ibid., p. 261. 

65 Ibid., p. 481. 
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OS TIPOS PENAIS DE MERA DESOBEDIÊNCIA E O PRINCÍPIO DA EXCLUSIVA 
PROTEÇÃO DE BENS JURÍDICO-PENAIS: UMA ANÁLISE DO ART. 8º DA LEI Nº 
7.853/89 
 

Rafael Amorim Santos1 
 
 
RESUMO: 
O presente artigo foi elaborado com o intuito de examinar os incisos I, II e III do artigo 8º da 
Lei nº 7.853/89. Através da revisão bibliográfica, foram obtidos parâmetros legitimadores da 
tipificação de condutas. Observou-se que o Direito Penal deve ter como finalidade a proteção 
de bens jurídico-penais. Estes, por sua vez, podem ser identificados a partir da análise das 
disposições e valores contidos na Constituição Federal. Diante desse debate, questiona-se se 
as tipificações contidas no art. 8º, I, II e III, da Lei nº 7.853/89 realmente buscam 
salvaguardar legítimos bens jurídico-penais. Por fim, demonstra-se que as referidas normas 
penais incriminadoras devem ser excluídas do ordenamento jurídico brasileiro, uma vez que 
apenas têm a finalidade de garantir que os direitos sociais à educação e ao trabalho das 
pessoas com deficiência sejam efetivados. 

PALAVRAS-CHAVES: Tipos de Mera Desobediência; Princípio da Exclusiva Proteção de 
Bens Jurídico-Penais; Princípio da Intervenção Mínima; Lei nº 7.853/89 
 
CRIMINAL TYPES OF DISOBEDIENCE AND PRINCIPLE OF LEGAL 
PROTECTION OF ASSETS: AN ANALYSIS OF THE ART. 8 OF LAW NO. 7.853/89 
 
ABSTRACT: 
This article was prepared in order to examine the items I, II and III of Article 8 of 7.853/89 
Brazilian Law. Through literature review, the parameters were obtained legitimate the 
characterization of conduct. It was observed that criminal law should be aimed at the 
protection of property legal-criminal. These can be identified from the analysis of the 
constitutionals provisions and values. Accordingly, discuss if typifications contained in art. 8, 
I, II and III of 7.853/89 Brazilian Law really seek the protection of legitimate legal-criminal 
assets. Finally, it is demonstrated that such incriminating criminal laws should be excluded 
from the Brazilian legal system, since only aim to ensure that the social rights to education 
and employment of people with disabilities are hired. 
 
KEYWORDS: Criminal Violation; Principle of Legal Asset Protection; Minimum 
Intervention Principle; 7.853/89 Brazilian Law.  

 
Sumário: 1. Introdução; 2. Colocação do Problema; 3. Conceito Material de Delito: a 
Proteção a um Bem-Jurídico Penal; 4. A Necessidade de Descriminalização das 
Condutas Previstas no Art. 8º, I, II e III, da Lei nº 7.853/89; 5. Conclusão. 

 
 
1. INTRODUÇÃO  
 

O presente artigo tem como temática a análise das normas constantes do art. 8º, I, II e 

III, da Lei nº 7.853/89. Nesse diapasão, discute-se a legitimidade das referidas normas, 

                                                 
1 Aluno da Turma 06 do mestrando em Direito da Faculdade de Direito de Alagoas – Universidade Federal de 
Alagoas.  
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sobretudo no que se refere à análise de sua concordância com as disposições constitucionais. 

É feito exame de sua adequação aos princípios da exclusiva proteção de bens jurídicos e da 

intervenção mínima do Direito Penal, bem como da eventual utilização de tipos de mera 

desobediência como forma de tutelar direitos e interesses das pessoas com deficiência. 

No tocante à metodologia, utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica com a 

consulta de doutrina nacional. O trabalho foi divido em três etapas. 

No primeiro momento, aborda-se a questão dos critérios de legitimidade das normas 

penais, tanto no que se refere ao seu aspecto interno quanto externo. A etapa seguinte é 

dedicada ao aprofundamento da questão da tutela de bens jurídico-penais. Nessa 

oportunidade, são discutidos os critérios de identificação de bens jurídicos merecedores da 

proteção pelo direito penal. Por fim, é feita uma proposta de descriminalização das condutas 

previstas nos incisos I, II e III do art. 8º da Lei nº 7.853/89, sob o argumento de que tais 

dispositivos tipificam apenas uma mera desobediência a preceitos administrativos. 

 

2. LEGITIMAÇÃO DAS NORMAS PENAIS 
 

O processo de elaboração da legislação penal está submetido a uma série de critérios 

legitimadores. O Legislador deve respeitar mandamentos constitucionais a fim de que sejam 

elaboradas normas formal e materialmente penais. Com isso, reduz-se a margem de 

discricionariedade do poder punitivo do Estado e se busca a preservação de direitos 

fundamentais e da dignidade do cidadão. 

Conforme adverte Luigi Ferrajoli, o Direito Penal possui uma dupla legitimação. Sob 

o ponto de vista externo, justifica-se a atuação penal por meio de princípios estranhos ao 

direito positivo, assim como, critérios de natureza moral, política ou utilitária. Por outro lado, 

a partir da ótica interna, o Direito Penal será considerado legitimo sempre que se fundar em 

princípios normativos do próprio ordenamento jurídico2. 

Por sua vez, os tipos penais ora estudados preenchem apenas o critério de 

legitimação externa. Esta pode consistir em qualquer “boa razão” metalegal, apresentando-se 

como uma motivação de política criminal, de interesse popular, de funcionalidade prática, 

entre outras3. Nesse sentido: 

 
                                                 
2 FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2006, p. 199. 
3 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., p. 199. 
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O primeiro tipo de legitimação diz respeito às razões externas, isto é, àquelas 
do direito penal; o segundo, por sua vez, concerne às suas razões internas, ou 
de direito penal. Substancialmente, a distinção coincide com aquela 
tradicional entre justiça e validade. Um sistema penal, um seu instituto 
singular, ou uma sua concreta aplicação serão considerados legítimos do 
ponto de vista externo desde que tidos como “justos” com base em critérios 
morais, ou políticos, ou racionais, ou naturais, ou sobrenaturais, ou similares; 
por sua vez, serão considerados legítimos do ponto de vista interno, desde 
que tidos como válidos, ou seja, conformes com as normas de direito 
positivo que disciplinam a produção dos mesmos4. 
 

Nesse passo, observa-se o processo de tipificação das condutas contidas no art. 8º da 

Lei nº 7.853/89 teve como finalidade a resposta a anseios de determinados grupos da 

sociedade que almejavam uma maior tutela das pessoas com deficiência, bem como a 

utilização de sanções penais como uma forma de se garantir a efetivação de outros 

dispositivos presentes no referido diploma legal, tal qual, seu art. 2º. 

No entanto, as aludidas normas não possuem uma legitimação interna. Conforme 

será demonstrado, o art. 8º, I, II e III, da lei nº 7.853/89 não guarda consonância com os 

princípios constitucionais penais, em especial, com o princípio da intervenção mínima e da 

subsidiariedade do direito penal. 

 
 
3. CONCEITO MATERIAL DE DELITO: A PROTEÇÃO DE UM BEM JURÍDICO-
PENAL 

 

Uma das teorias que buscam explicar a legitimidade/validade do Direito Penal 

consiste na exclusiva proteção de bens jurídicos. Segundo esse entendimento, não se pode 

admitir que o Direito Penal possua legitimidade com base apenas em suas próprias normas. 

As disposições criminais devem ter a finalidade de proteger um bem jurídico-penal5.  

O bem jurídico pode ser conceituado como tudo aquilo que possui valor para o ser 

humano. Trata-se de objeto útil e capaz de satisfazer as necessidades do indivíduo. Consiste 

nos interesses do indivíduo e da sociedade merecedores de proteção pelo Direito. No entanto, 

nem todos os bens jurídicos são credores de tutela penal. Somente aqueles que representam 

aspectos fundamentais da convivência humana e da organização da sociedade é que devem ser 

resguardados através da criminalização de condutas6. 

                                                 
4 FERRAJOLI, Luigi. Op. Cit., p. 199. 
5 D’AVILA, Fabio Roberto. Aproximações à Teoria da Exclusiva Proteção de Bens Jurídicos no Direito 
Penal Contemporâneo. Revista Brasileira de Ciências Criminais. Brasília, ano 17, n.º 80, set-out 2009, p. 14-
15. 
6 PRADO, Luiz Regis. Bem Jurídico-Penal e Constituição. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
17-20. 
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Contudo, não se torna possível uma indicação precisa de quais bens jurídicos devem 

ser protegidos pelo direito penal. Os aludidos valores fundamentais variam de acordo com 

cultura e momento histórico de cada sociedade7. Nessa esteira, a análise da existência ou não 

de bem-jurídico penal somente poderá ser feita a partir do caso concreto (exame de cada 

norma), e não através de um modelo em abstrato8. 

O bem jurídico é um dado ou valor social, material ou imaterial, de titularidade 

individual ou metaindividual considerado como sendo indispensável à coexistência e 

desenvolvimento do ser humano em sociedade. Deve, ainda, respeitar o quadro axiológico 

presente na Constituição. Observa-se, assim, um importante papel das normas constitucionais 

na delimitação/apontamento dos valores merecedores de tutela penal. Toda a atuação do 

legislador infraconstitucional deve ser pautada segundo o paradigma expresso na Lei Maior9.  

Saliente-se que a Constituição Federal não indica quais bens jurídicos devem ser 

salvaguardados pelo Direito Penal, mas sim apenas impõe restrições ao Legislador quando da 

elaboração de tipificações. Essa limitação ocorre tanto no que se refere à forma, quanto ao 

conteúdo das normas penais. Quanto ao aspecto material, impede que a edição de normas 

penais em desacordo com as diretrizes constitucionais, sobretudo quando expressos através de 

direitos fundamentais. Do ponto de vista formal,  são fixadas orientações para a elaboração 

das normas penais10. 

Nessa esteira, a legitimidade de uma norma penal incriminadora decorre da 

existência de relação entre a conduta típica e o valor protegido pela norma. Somente poderá 

ser considerado merecedor de tutela penal os casos em que a ação descrita causem lesão ou 

perigo de lesão a um bem jurídico-penal11. 

A Constituição traz para o ordenamento jurídico as opções valorativas mais 

importantes para a vida em sociedade. Somente os bens jurídicos tutelados pela Norma 

Fundamental podem ser objeto de proteção penal. Contudo, nem todos os bens jurídicos 

                                                 
7 Os valores tutelados pelo Direito Penal variaram durante a história. Citem-se, como exemplo, três etapas 
distintas. Num primeiro momento considerava-se o crimen como uma violação de mandamentos divinos. Com a 
filosofia penal iluminista, o delito apresentava-se como uma violação ao contrato social. Já em momento 
posterior, o ilícito penal consistia numa violação de um direito subjetivo. Por fim, surgiu a teoria da proteção de 
bens jurídicos. PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 21-27. 
8 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 21. 
9 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 44. 
10 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Direito Penal e Constituição: para além da legalidade formal. Revista 
do Mestrado em Direito. Maceió, ano 02, n.º 02, jan-jun 2006, p. 116. 
11 PALAZZO, Francesco C. Valores Constitucionais e Direito Penal. Porto Alegre: Sergio Antonio Frabris, 
1989, p. 84-91. 

5917



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

constitucionais são merecedores da salvaguarda penal. Os princípios da intervenção mínima e 

da ofensividade estabelecem parâmetros para a excepcional atuação penal12. 

 

O processo de formação das normas jurídicas penais é analisado pelas teorias 

constitucionais do bem jurídico. Estas podem ser reunidas em dois grupos: teorias de caráter 

geral e teorias de fundamento constitucional estrito. As referidas doutrinas divergem apenas 

no que diz respeito à forma de vinculação à norma constitucional13. 

As teorias de caráter geral extraem o fundamento de validade das normas penais e 

dos bens jurídicos a partir de dispositivos constitucionais genéricos, tais quais, aqueles que 

fazem menção à forma de Estado estabelecida, aos princípios fundamentais do ordenamento 

constitucional. Nesse sentido, posiciona-se Roxin. Para o autor, os tipos penais se 

fundamentam na noção de Estado Democrático e Social de Direito e possuem o objetivo de 

garantir aos sujeitos uma harmônica vida social14. 

Em seu turno, as teorias constitucionais estritas orientam-se fielmente pelo texto 

constitucional, especialmente no que tange às prescrições específicas sobre matéria penal 

sejam elas explícitas ou implícitas. A partir dos referidos dispositivos da Lei Maior, são 

encontrados os objetos de tutela do Estado e a forma pela qual deve ser realizada essa 

atividade. Nesse passo, são extraídos diversos bens jurídicos, que podem ou não ser 

protegidos pelo direito penal, a depender do grau de relevância de cada um deles15. 

Por outro lado, a proteção dos bens jurídicos deve ser guiada pelos princípios 

constitucionais, em especial, os princípios da dignidade da pessoa humana, da personalidade e 

individualização da pena, da humanidade, da culpabilidade, da intervenção penal legalizada, 

da intervenção mínima e da fragmentariedade. Tratam-se de vigas mestras que devem orientar 

a atividade criação, delimitação e aplicação de tipos penais16.  

Apresentam-se como fundamento de validade das normas penais incriminadoras. 

Somente nos casos em que se guardar observância às referidas normas é que se poderá 

considerar que o bem jurídico tutelado é materialmente penal. Não basta que o aludido bem 

seja protegido por uma norma penal (bem jurídico formalmente penal), deve ainda dizer 

respeito a um elemento fundamental à sociedade (bem jurídico materialmente penal).  

 

                                                 
12 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Op. Cit., p. 118-119. 
13 PRADO, Luiz Regis. Bem Jurídico-Penal e Constituição. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
52. 
14 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., 52-53. 
15 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 54. 
16 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 55. 
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Observa-se, portanto, que a noção de bem jurídico está vinculada ao exame da 

importância que determinado objeto ou situação social possui para o desenvolvimento do 

individuo e da comunidade. O Direito Penal tem sua razão de ser voltada aos sujeitos, motivo 

pelo qual deve ser pautado de acordo com o princípio da dignidade da pessoa humana e as 

demais normas que dela decorrem17.  

Nesse contexto, a própria exigência de que as normas penais incriminadoras sejam 

destinadas à proteção de bens jurídicos fundamentais serve como limite da atuação legislativa 

do Estado. Por outro lado, ainda que haja uma limitação de certos direitos do indivíduo - tal 

qual a liberdade nos casos de penas privativas de liberdade – deverão ser asseguradas 

condições mínima de vida digna ao apenado. 

Conforme adverte Regis Prado, o princípio da dignidade da pessoa humana 

apresenta-se como um ponto de validade do Direito como um todo. Os casos em que a 

referida norma não é respeitada devem ser considerados ilegítimos e, por conseguinte, 

excluídos do âmbito jurídico. Ademais, a importância do referido princípio é reconhecida pela 

própria Constituição Federal de 1988 que traz em seu art. 1º, III a dignidade da pessoa 

humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil18.  

Nenhuma norma infraconstitucional pode ser editada sem que sejam observados os 

valores contidos na Constituição Federal. Estes servem como guia para o processo de criação, 

interpretação e aplicação de todas as demais normas do ordenamento jurídico. 

Consequentemente, também devem orientar os dispositivos penais, inclusive, os 

incriminadores19. 

Nesse contexto, somente os casos que realmente lesionem ou coloquem em perigo 

bens jurídicos fundamentais poderão ser tipificados. Não mais podem ser admitidas normas 

elaboradas única e exclusivamente com base em critérios de política criminal.  

A intervenção na liberdade do ser humano somente deve ocorrer nas hipóteses de 

ataques a bens de semelhante dignidade e relevância para a sociedade. Deve haver uma 

equiparação entre a eventual restrição de um bem como forma de sanção penal e a proteção de 

outro valor também de natureza constitucional20. Uma vez constatada a existência de 

determinado bem jurídico, deve-se questionar se é merecedor de tutela penal. A elevação ao 

                                                 
17 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 74. 
18 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 75. 
19 PRADO, Luiz Regis. Op. Cit., p. 76-77. 
20 LIMA, Alberto Jorge Correia de Barros. Direito Penal e Constituição: para além da legalidade formal. Revista 
do Mestrado em Direito. Maceió, ano 02, n.º 02, jan-jun 2006, p. 120. 
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patamar de bem jurídico-penal está limitada aos casos em que o objeto ou valor possuam 

suficiente importância social.21. 

 
 
4. A NECESSIDADE DE DESCRIMINALIZAÇÃO DAS CONDUTAS PREVISTAS 
NO ART. 8º, I, II E III, DA LEI Nº 7.853/89 
 

Cumpre salientar que o presente trabalho não adota uma visão abolicionista22, mas 

sim uma abordagem voltada à eliminação de alguns tipos penais em desacordo com os 

princípios constitucionais penais. Observa-se, em especial, no artigo 8º da Lei nº 7.853, de 24 

de julho de 1989, a criminalização de condutas que deveriam ser tuteladas por outros ramos 

do Direito. 

Conforme dispõe o art. 8º, caput, da Lei nº 7.853/89, as condutas ali tipificadas são 

punidas com reclusão de um a quatro anos. Dentre os comportamentos reprovados pelo 

referido dispositivo, podem-se citar: a recusa, suspensão, procrastinação, cancelamento ou 

cessação, sem justa causa, de inscrição de aluno em estabelecimento de ensino de qualquer 

curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência que porta (inciso I); 

impedimento do acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 

deficiência, sem justa causa (inciso II); e recusar alguém emprego ou trabalho, por motivos 

derivados de sua deficiência e sem que haja justa causa (inciso III)23. 

Observa-se que tais tipos penais foram elaborados como uma forma de reforçar a 

importância e o dever de cumprimento das diretrizes elencadas no restante da referida lei, 

sobretudo no tocante às previsões do art. 2º, I, f (matrícula compulsória, em estabelecimentos 

públicos e particulares, de pessoas com deficiência que possuam condições de integrar o 

                                                 
21 BRANDÃO, Cláudio. Significado Político-Constitucional do Direito Penal. In: PRADO, Luiz Regis (Coord.). 
Direito Penal Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2007, p. 126. 
22 “O abolicionismo penal constitui um conjunto um tanto heterogêneo de doutrinas, teorias e posturas ético-
culturais, cuja caracteriza comum é a negação de qualquer justificação ou legitimidade externa à intervenção 
punitiva do estado sobre a deviação”. FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão: teoria do garantismo penal. 2 ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 232. 
23 Art. 8º Constitui crime punível com reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa: 
I - recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de aluno em 
estabelecimento de ensino de qualquer curso ou grau, público ou privado, por motivos derivados da deficiência 
que porta; 
II - obstar, sem justa causa, o acesso de alguém a qualquer cargo público, por motivos derivados de sua 
deficiência; 
III - negar, sem justa causa, a alguém, por motivos derivados de sua deficiência, emprego ou trabalho; 
IV - Omissis; 
V - Omissis; 
VI - Omissis 
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sistema regular de ensino) e art. 2º, III, c (dever da Administração Pública de promover ações 

que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas com deficiência)24. 

Ocorre que a criminalização de condutas com o objetivo exclusivo de garantir a 

efetivação de direitos sociais e de políticas públicas não se apresenta, de forma isolada, como 

sendo uma justificativa idônea. Deve-se questionar se o bem jurídico tutelado são 

merecedores de proteção penal ou devem ser deixados sob a guarda de outros ramos do 

Direito, tais como o Direito Civil e Direito Administrativo. 

Conforme adverte Renato de Lima Castro, o Direito Penal brasileiro apresenta-se 

hipertrofiado, uma vez que, em um grande número de situações, são criadas normas penais 

com o objetivo de aparentar uma salvaguarda de direitos sociais que deveriam ser protegidos 

por outras ações governamentais – políticas públicas desvinculadas do âmbito criminal25. Esse 

é o caso dos dispositivos em estudo, que na realidade resguardam falsos bens-jurídicos penais. 

                                                 
24 Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício 
de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao 
amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-
estar pessoal, social e econômico. 
Parágrafo único. Para o fim estabelecido no caput deste artigo, os órgãos e entidades da administração direta e 
indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e finalidade, aos assuntos objetos esta Lei, tratamento 
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas: 
I - na área da educação: 
 a) a inclusão, no sistema educacional, da Educação Especial como modalidade educativa que abranja a educação 
precoce, a pré-escolar, as de 1º e 2º graus, a supletiva, a habilitação e reabilitação profissionais, com currículos, 
etapas e exigências de diplomação próprios; 
b) a inserção, no referido sistema educacional, das escolas especiais, privadas e públicas; 
c) a oferta, obrigatória e gratuita, da Educação Especial em estabelecimento público de ensino; 
d) o oferecimento obrigatório de programas de Educação Especial a nível pré-escolar, em unidades hospitalares e 
congêneres nas quais estejam internados, por prazo igual ou superior a 1 (um) ano, educandos portadores de 
deficiência; 
e) o acesso de alunos portadores de deficiência aos benefícios conferidos aos demais educandos, inclusive 
material escolar, merenda escolar e bolsas de estudo; 
f) a matrícula compulsória em cursos regulares de estabelecimentos públicos e particulares de pessoas portadoras 
de deficiência capazes de se integrarem no sistema regular de ensino; 
II – Omissis. 
[...] 
III - na área da formação profissional e do trabalho: 
a) o apoio governamental à formação profissional, e a garantia de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos 
cursos regulares voltados à formação profissional; 
b) o empenho do Poder Público quanto ao surgimento e à manutenção de empregos, inclusive de tempo parcial, 
destinados às pessoas portadoras de deficiência que não tenham acesso aos empregos comuns; 
c) a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção, nos setores públicos e privado, de pessoas portadoras 
de deficiência; 
d) a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor das pessoas 
portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor privado, e que regulamente a 
organização de oficinas e congêneres integradas ao mercado de trabalho, e a situação, nelas, das pessoas 
portadoras de deficiência; 
25 CASTRO, Renato de Lima. Garantismo Penal: uma ilusão? . In: PRADO, Luiz Regis (Coord.). Direito Penal 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 133. 
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A noção de bem jurídico penal serve, inclusive, como suporte para as medidas de 

descriminalização, tendo em vista que, uma vez delimitados os valores que devem ser 

protegidos pelo Direito Penal, todas as condutas típicas que não afetam os referidos 

fundamentos axiológicos devem ser banidas do círculo de tutela criminal. Por outro lado, 

somente as condutas que lesionem ou causem real perigo de lesão ao bem jurídico é que 

conferem legitimidade ao tipo. Por conseguinte, devem ser evitados os ilícitos de mera 

desobediência, onde são punidas condutas consistentes no simples descumprimento de um 

dever. 

 
Noutros termos, o bem jurídico é um dos grandes suportes aos mandamentos 
de descriminalização porque, sendo certo o valor que legitima a intervenção 
punitiva do Estado, todos aqueles tipos legais de crime não construídos para 
a tutela deste mesmo valor devem ser descriminalizados. Nesta linha, surge o 
bem jurídico também como grande referencial para as técnicas de redação 
típica. Assim, clarificado o que se tem como meta proteger, mais fácil será o 
labor de descrição da conduta típica: só serão criados tipos legais cujo 
preenchimento de fato importe numa ofensa ou perigo de ofensa ao bem 
jurídico que confere legitimidade ao tipo, afastando-se, assim, o recurso 
indiscriminado a ilícitos de mera desobediência e de perigo abstrato (na 
forma de perigo presumido), em que se pune o simples descumprimento de 
um dever26. 

 

Na modalidade de tipo penal de mera desobediência, enquadram-se os delitos 

previstos no art. 8º, I, II e III da Lei nº 7.853/89. Tais espécies delitivas foram criadas como 

forma de se garantir a efetivação de direitos sociais tutelados em outros dispositivos daquele 

mesmo diploma legal. Através da criminalização, almeja-se que a população acredite no 

maior comprometimento do Estado com a tutela dos indivíduos alvo das políticas insculpidas 

nos mencionados dispositivos, quais sejam, as pessoas com deficiência27.  

Observa-se, assim, que os mencionados tipos penais foram criados como uma 

espécie de catalisador das políticas públicas voltadas ao direito à educação e ao trabalho da 

pessoa com deficiência, que foram insculpidas no art. 2º da Lei nº 7.853/89. De forma 

desmedida, o Legislador elaborou figuras típicas na tentativa de influenciar os sujeitos a 

concretizar os mandamentos sociais voltados à proteção daqueles sujeitos. 

Por sua vez, o Estado deve evitar a elaboração de tipos penais como os referidos. 

Patente é a ilegitimidade das figuras típicas que se baseiam na mera desobediência a preceitos 

                                                 
26 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Direito Penal Secundário, Inflação Legislativa e White-Collar Crimes. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 18, n.º 87, p. 299-343, Nov-dez 2010, p. 311. 
27 Para fins legais, a pessoa com deficiência é todo e qualquer indivíduo que apresente alguma das características 
físicas, mentais ou sensoriais elencadas no Decreto nº 5.296/04. Adota-se, dessa forma, o critério médico de 
definição da deficiência. 
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administrativos28. Visualiza-se que tais normas são elaboradas sem que se tenha observada a 

necessária finalidade do Direito Penal de proteger bens jurídico-penais.  

Ressalte-se que a criação de tipos penais de mera desobediência não está limitada 

apenas ao âmbito da Lei nº 7.853/89. Outros diplomas legislativos voltados à tutela de grupos 

específicos da população também se valem da mesma técnica. Cite-se, como exemplo, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90) e Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/03). 

O art. 228 do Estatuto da Criança e do Adolescente criminaliza o ato de o 

responsável pela manutenção de registros em estabelecimento de atenção à saúde de gestante 

deixar de arquivar o prontuário individual das atividades desenvolvidas, durante o prazo de 18 

anos. Tipifica, ainda, a conduta consistente no não fornecimento das referidas informações à 

gestante29. Trata-se de uma norma que reprime a conduta, dolosa ou culposa, consistente na 

não observância dos deveres previstos nos incisos I e IV do art. 10 daquele mesmo diploma 

legal30.  

Por sua vez, o art. 100 do Estatuto do Idoso define como crime punível com reclusão 

de seis meses a um ano e multa o ato de obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público 

por motivo de idade (inciso I) e de negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho 

(inciso II)31. São normas que tipificam atos de descumprimento de direitos e orientações para 

                                                 
28 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Op. Cit., p. 323. 
29 “Art. 228. Deixar o encarregado de serviço ou o dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante 
de manter registro das atividades desenvolvidas, na forma e prazo referidos no art. 10 desta Lei, bem como de 
fornecer à parturiente ou a seu responsável, por ocasião da alta médica, declaração de nascimento, onde constem 
as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato: 
Pena - detenção de seis meses a dois anos. 
Parágrafo único. Se o crime é culposo: 
Pena - detenção de dois a seis meses, ou multa”. 
30 “Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são 
obrigados a: 
I - manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de dezoito anos; 
II - Omissis; 
III - Omissis; 
IV - fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do 
desenvolvimento do neonato; 
V – Omissis”. 
31 Art. 100. Constitui crime punível com reclusão de 6 (seis) meses a 1 (um) ano e multa: 
I – obstar o acesso de alguém a qualquer cargo público por motivo de idade; 
II – negar a alguém, por motivo de idade, emprego ou trabalho; 
III – Omissis; 
IV – Omissis; 
V – Omissis. 
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a realização de políticas de proteção ao trabalho do idoso, previstas nos arts. 27 a 28 daquele 

mesmo diploma legal32. 

Consiste esse fenômeno na aplicação do Direito Penal Simbólico não apenas como 

forma de combate à violência e à criminalidade, mas também como uma resposta aos 

problemas de efetivação de direitos fundamentais pelo Estado e pelos particulares. Não se está 

referido aos direitos fundamentais do apenado, mas sim da população em geral, 

especialmente, dos grupos alvo de políticas legislativas próprias – como é o caso da pessoa 

com deficiência, criança e adolescente e idoso. 

O referido simbolismo no âmbito da proteção de direitos fundamentais sociais está 

ligado à crença de que a simples edição de uma norma penal irá solucionar um problema 

existente na comunidade. Tais normas penais se apresentam apenas como uma resposta solene 

aos anseios populares, jamais como uma real solução para os conflitos que deram origem 

àquelas tipificações33.  

Guilherme Figueiredo defende que a falta de compreensão e aplicação do conceito de 

bem jurídico-penal tem ocasionado uma inflação legislativa e um casuísmo do legislador 

pátrio34. 

Dispõe o autor que o Brasil estaria passando por um processo de 

“administrativização” do Direito Penal. Nesse sentido, uma considerável quantidade de 

normas penais estaria se valendo de critérios de legitimação próprios do direito administrativo 

sancionador. Valendo-se dos aludidos fundamentos, são elaboradas normas penais para a 

proteção de bens jurídicos anteriormente tutelados pelo Direito Administrativo35. 

O Direito pátrio vem vivendo um momento em que se recorre ao Direito Penal não 

como ultima, mas sim como prima ratio. Nesse contexto, estão sendo criminalizadas condutas 

sem a observância dos padrões de legitimidade anteriormente descritos. Encontra-se em vigor 

                                                 
32 Art. 27. Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é vedada a discriminação e a fixação de 
limite máximo de idade, inclusive para concursos, ressalvados os casos em que a natureza do cargo o exigir. 
Parágrafo único. O primeiro critério de desempate em concurso público será a idade, dando-se preferência ao de 
idade mais elevada. 
Art. 28. O Poder Público criará e estimulará programas de: 
I – profissionalização especializada para os idosos, aproveitando seus potenciais e habilidades para atividades 
regulares e remuneradas; 
II – preparação dos trabalhadores para a aposentadoria, com antecedência mínima de 1 (um) ano, por meio de 
estímulo a novos projetos sociais, conforme seus interesses, e de esclarecimento sobre os direitos sociais e de 
cidadania; 
III – estímulo às empresas privadas para admissão de idosos ao trabalho. 
33 ROBERTI, Maura. A Intervenção Mínima como Princípio no Direito Penal Brasileiro. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 117. 
34 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Direito Penal Secundário, Inflação Legislativa e White-Collar Crimes. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais. São Paulo, ano 18, n.º 87, p. 299-343, Nov-dez 2010, p. 308. 
35 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Op. Cit., p. 309. 
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um direito penal maximalista, no qual, bens jurídicos anteriormente protegidos 

exclusivamente pelo Direito Administrativo gradativamente vêm sendo resguardados pela 

legislação criminal36. Esclareça-se que não se tratam de casos em que o Direito 

Administrativo mostra-se insuficiente para a proteção dos aludidos bens, mas sim trata-se da 

hipótese de que a precária tutela decorre do não funcionamento do âmbito administrativo (não 

efetividade de suas normas). 

Sobre o a criação exageradas de tipos penais, adverte Maura Roberti: 

 

O aumento do número de condutas puníveis é assustador. Se por um lado 
podemos justificar a atividade legislativa no campo do Direito Penal pelas 
novas realidades sócio-econômicas, culturais, tecnológicas, etc., sujos 
avanços têm originado novas formas de delinqüência – até porque não pode 
o Direito Penal avançar em descompasso com as mudanças econômicas e 
sociais experimentadas pela sociedade neste final de século – por outro não 
podemos deixar de ter em mente que o Direito Penal somente deve ser 
empregado para a proteção dos bens jurídicos de forma subsidiária, como 
ultima ratio, até porque, em razão do vertiginoso desenvolvimento 
tecnológico, jamais o legislador estará em compasso com as novas condutas 
dele decorrentes37. 

 

A edição de normas penais não pode decorrer da mera vontade do Legislador. A 

normatização penal encontra-se limitada pelos princípios contidos na Constituição Federal. 

Estas normas atuam como condicionantes do poder punitivo do Estado, de modo a 

obstaculizar a indiscriminada e arbitrária utilização da punição38.  

Dentre os princípios constitucionais penais, destaca-se o da intervenção mínima. 

Trata-se de norma implícita que pode ser extraída da dignidade da pessoa humana e do Estado 

Democrático de Direito. A liberdade como direito fundamental não pode ser restringida além 

do limite necessário. Nesse passo, somente nos casos em que a conduta delituosa afete outros 

bens igualmente fundamentais é que poderá haver a intervenção do direito penal39.  

Assim como os demais princípios constitucionais, a intervenção mínima se apresenta 

como alicerce, servindo como instrumento regulador da criação, interpretação e aplicação dos 

dispositivos penais. Exerce influência tanto no que se refere às condutas tipificadas, quanto no 

                                                 
36 FIGUEIREDO, Guilherme Gouvêa. Op. Cit., p. 304-309. 
37 ROBERTI, Maura. Op. Cit., p. 118-119. 
38 CASTRO, Renato de Lima. Garantismo Penal: uma ilusão? . In: PRADO, Luiz Regis (Coord.). Direito Penal 
Contemporâneo: estudos em homenagem ao Professor José Cerezo Mir. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2007, p. 137. 
39 ROBERTI, Maura. A Intervenção Mínima como Princípio no Direito Penal Brasileiro. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, 2001, p. 67-68. 
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tocante à pena a elas impostas. A sanção deverá guardar correspondência com a gravidade da 

lesão ou do perigo sofrido pelo bem jurídico-penal40. 

Segundo Roxin, o Direito Penal deve cumprir uma função social, qual seja, deverá 

garantir à sociedade uma existência pacífica, livre e segura, sempre que tais objetivos não 

sejam alcançados com a utilização de outros instrumentos político-sociais que sejam menos 

gravosos à liberdade do cidadão41.  

Por sua vez, os dispositivos sob análise - art. 8º, I, II e III, da Lei nº 7.853/89) -

prevêem uma pena de reclusão de um a quatro anos nos casos para as condutas ali elencadas.  

A privação da liberdade, por menor que seja o seu tempo, acarreta sérios prejuízos ao 

indivíduo apenado. Apresenta-se como uma ruptura com a família, com o trabalho e com o 

meio social, gerando um obstáculo à própria sociabilidade do sujeito. Ademais, não se podem 

esquecer as atuais condições desumanas e cruéis dos presídios brasileiros42. 

Ainda que violador de uma norma penal, o sujeito tem direito à satisfação de suas 

necessidades fundamentais. A dignidade da pessoa humana deve continuar sendo garantida. 

No entanto, aparentemente, o enquadramento do indivíduo como criminoso ou suspeito afasta 

o seu reconhecimento como pessoa humana merecedora de tutela própria, tal qual o 

fornecimento de água limpa, ambiente arejado e salubre, instalações sanitárias em condições 

uso, entre outras43. 

Por outro lado, não se pode alegar que na maioria dos casos previstos na Lei nº 

7.853/89 o infrator sequer irá recluso, tendo em vista o baixo quantitativo de pena previsto em 

abstrato. De certo, os sujeitos poderão iniciar o cumprimento da medida em regime semi-

aberto ou aberto, a depender da pena em concreto, bem como possivelmente farão jus a 

institutos que afastam a privação da liberdade - transação penal (art. 72 da Lei nº 9.099/95), 

suspensão condicional do processo (art. 72 da Lei nº 9.099/95), suspensão condicional da 

pena (art. 89 da Lei nº 9.099/95) ou substituição por pena restritiva de direitos (art. 44 do 

Código Penal). No entanto, a simples condenação já gera prejuízos ao sujeito. 

A imposição de sanção penal acarreta a estigmatização do indivíduo, ocasionando 

uma alteração da definição que o sujeito dá sobre si mesmo, bem como o etiquetamento que a 

sociedade realiza sobre o condenado44. Dessa forma, ainda que ao apenado seja imposta 

                                                 
40 ROBERTI, Maura. Op. Cit., p. 70-71. 
41 ROXIN, Claus. A Proteção de Bens Jurídicos como Função do Direito Penal. Tradução e Organização 
André Luís Callegari; Nereu José Giacomolli. 2 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 16.  
42 ROBERTI, Maura. Op. Cit., p. 46-47. 
43 ROBERTI, Maura. Op. Cit., p. 49. 
44 BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à sociologia do direito 
penal. 3 ed. Rio de Janeiro: Renavan, 2002, p. 179. 
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medida não privativa de liberdade, a condenação, por si só, já irá gerar estigmas na sua auto-

imagem e na sua representação perante a sociedade.  

A crítica que aqui está sendo feita não busca a eliminação de toda e qualquer forma 

de responsabilidade das pessoas que praticam alguma das condutas previstas no art. 8º, I, II e 

III, da Lei nº 7.853/89, mas sim objetiva a indicação de quão desnecessária e prejudicial 

consiste a imposição de medida coercitiva de natureza penal.  

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

 

Não pode o Legislador se valer do Direito Penal em qualquer situação. Este deve ser 

entendido como a ultima ratio, sobretudo em razão da violência utilizada e pela 

estigmatização decorrente do processo e da execução penal. Somente deve ser utilizado nos 

casos em que haja a violação a um bem jurídico fundamental e que os demais campos do 

Direito não produzam uma solução suficiente e adequada para o problema. Esse não é o caso 

das normas previstas no art. 8º, I, II e III, da Lei nº 7.853/89. 

Os referidos dispositivos prevêem a imposição de pena de reclusão às situações em 

que o indivíduo impeça o acesso das pessoas com deficiência à educação e ao trabalho. A 

partir de sua análise, observa-se que efetivamente não ocorre uma proteção a um bem 

jurídico-penal, mas sim existe uma busca pela efetivação de direitos previstos no art. 2º 

daquele mesmo diploma legal.  

Nesse passo, visualiza-se que a razão de ser das aludidas tipificações consiste na 

busca de um respeito pelos particulares e servidores públicos às orientações do Estado-

Administração. Puni-se a não obediência a preceitos de ordem administrativa. Com isso, 

viola-se o princípio da exclusiva proteção do bem jurídico, da dignidade da pessoa humana, 

da intervenção mínima, bem como demais normas e valores contidos na Constituição Federal 

de 1988. 

Os tipos penais que não representam lesão ou perigo de lesão a bens jurídico-penais 

devem passar por um processo de descriminalização. Ressalte-se, no entanto, que a 

descriminalização não significa a completa ausência do Estado no tocante à proteção do bem 

jurídico anteriormente tutelado no âmbito criminal. Tais ações devem continuar sendo 

resguardadas pelo Poder Público, contudo, não mais no campo penal. Sendo assim, sanções 
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administrativas e cíveis se mostram como alternativa para a efetiva solução dos problemas 

atualmente combatidos com o art. 8º, I, II e III, da Lei nº 7.853/89. 
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PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DE RETROCESSO NO DIREITO PENAL  

E PROCESSUAL PENAL 

 

PRINCIPLE OF PROHIBITION OF RETROGRESSION IN CRIMINAL 
LAW  

AND CRIMINAL PROCEDURE 
 

 

Mário Henrique Alberton1 

 

 

RESUMO 

O desrespeito aos direitos humanos, em razão do abuso do poder punitivo pelo estado, é 
fenômeno que contrasta com o avanço, ainda que incipiente, desses mesmos direitos em 
outras áreas de atuação do Estado brasileiro, como a saúde, previdência, direitos civis, etc. 
Essa disparidade talvez possa ser explicada, também, pela falta de elementos que permitam 
projetar para o direito penal e processual penal a força vinculativa de alguns princípios 
hermenêuticos de direitos fundamentais, especificamente, o da proibição de retrocesso. 
Propomos investigar a possibilidade de tal princípio ser aplicado também no âmbito do direito 
penal e processual penal, a fim de buscar limites ao avanço do poder punitivo estatal. 
Utilizaremos o método hipotético-dedutivo, que permite a formulação de conjecturas (como é 
o objeto do presente estudo) e exige sua confrontação com a realidade prática.   

PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos; proibição de retrocesso; Direito Penal e 
Processual Penal. 

 
 

ABSTRACT 

The human rights abuses, on the abuse of punishing power of the government, is a 
phenomenon that contrasts with the advance, although incipient, of the same rights in other 
areas of the Brazilian state, such as health, welfare, civil rights etc. This disparity may be 
explained also by the lack of elements that allow including in the criminal law and criminal 
procedural the binding force of some hermeneutical principles of fundamental rights, 
specifically, the prohibition of retrogression. We propose to investigate the possibility of such 
principle be applied also in criminal laws and criminal procedures in order to establish limits 
to the advance of the punitive power of the state. We will use the hypothetical-deductive 
method, which allows the formulation of conjectures (as is the object of the present study), 
demanding their confrontation with the practical reality.  

                                                           
1 É graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá. Mestrando em Ciências Jurídicas pelo 
programa da Universidade Estadual do Norte do Paraná. Bolsista da CAPES. Advogado militante em Maringá – 
PR. 
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Introdução 

 

A atitude de se confiar ao Direito a incumbência de reverter um processo histórico já 

instaurado e em franca expansão - o avanço das políticas punitivistas – seria pouco realista, 

pois não se desconhece sua limitação quanto à possibilidade de agir como único instrumento 

de transformação social, sendo ele apenas uma das esferas de atuação do poder instituído que 

emana de todas as forças sociais mais ou menos organizadas. 

Mas não se pode ignorar a importância que as instituições jurídicas desempenham no 

processo de construção da realidade social. Além de fundarem normativamente a estrutura do 

Estado, enquanto ente personalizado, atribuindo-lhe competências, obrigações e, com isso, 

impondo-lhe limites a seu poder sempre voraz, é por meio do Direito que se consegue a 

estabilização das expectativas e conflitos sociais. 

É neste sentido que buscamos fazer uso do Direito, notadamente da estrutura 

normativa dos direitos humanos, para tentar contribuir para construção de um dique utópico
2
, 

na tentativa de barrar o avanço do poder punitivo estatal. Pois qualquer sistema político, 

doutrina ou pensamento, para se legitimar democraticamente, em plena era dos direitos, deve 

estar fundamentado no respeito intransigente aos Direitos Humanos. 

Por isso, a proposta do presente trabalho é fortalecer a idéia de que qualquer ação do 

poder público que vise o avanço do poder punitivo, deve antes passar pelo crivo do princípio 

da proibição de retrocesso, mormente por restar comprovado que o rigorismo penal não 

funciona como elemento dissuasório para a prática de crimes e só faz aumentar o sentimento 

de insegurança da população, ao mesmo tempo em que delega ao Estado um poder legal para 

violar os Direitos Humanos de todos os cidadãos, e em especial, dos economicamente mais 

vulneráveis.   

                                                           
2 A expressão é de Amarildo Menegat. 
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1 Problematização  

 

Se, por um lado, no Brasil, ainda que de forma incipiente, os direitos fundamentais 

caminham no sentido de serem reconhecidos e concretizados nas instituições democráticas 

previstas na Constituição da República, por outro lado, quando o assunto envolve o exercício 

do poder punitivo estatal, o que se vê é o constante desrespeito a tais direitos. 

O fortalecimento de institutos como o sufrágio universal, a alternância do poder, a 

participação popular direta, o incremento de políticas públicas de inclusão social (garantia de 

renda mínima, acesso à educação, à saúde), a participação proativa do Poder Judiciário em 

todo esse processo e do Poder Legislativo, na aprovação de leis que garantam a continuidade 

desses avanços, além da maior conscientização dos cidadãos brasileiros acerca dos direitos 

das minorias (mulheres, negros, homossexuais, idosos, deficientes, crianças), contrasta com o 

dado real das violações dos Direitos Humanos pelo aparato do poder punitivo estatal, em 

todas as esferas de sua atuação, em que se vê o aumento do número de pessoas presas em 

condições totalmente insalubres, muitas delas sem condenação criminal, da prática sistemática 

de tortura, de execuções sumárias e de toda sorte de violação dos direitos fundamentais.  

O presente trabalho pretende investigar se o princípio da proibição de retrocesso 

pode ser aplicado ao Direito Penal e Processual Penal e por que esse importante princípio de 

hermenêutica dos direitos humanos, cuja aplicação vem sendo ampliada, inclusive, à proteção 

da propriedade e do meio ambiente, não está sendo usado (ou não com mesma ênfase) para 

tentar barrar a escalada do poder punitivo estatal que, sistematicamente, lança mão de 

expedientes que denotam um retrocesso histórico no nível de civilização da sociedade 

moderna.   

2 O princípio e da proibição de retrocesso e o Direito Penal e Processual Penal 

2.1 Aspecto histórico 

 

Por questões circunstanciais, já que não seria possível abordar de forma satisfatória, 

no espaço de um artigo científico, todos os princípios constitucionais de direitos humanos 
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atingidos pelas políticas punitivistas que grassam no Brasil, optamos por desenvolver nossos 

estudos sobre o princípio da proibição de retrocesso, que considera como elemento crucial da 

hermenêutica constitucional, os avanços sociais conquistados ao longo da história. 

ZAGREBELSKI esclarece que... 

“La historia que interesa es la que se podría llamar história filogenética, que sigue el 
nacimiento, las transformaciones e incluso la muerte de los organismos jurídicos y de sus 
normas. Ésta presupone que para conocer realidades sometidas a la fuerza del tiempo no 
interesa la metafísica de las esencias, como creían los revolucionarios, sino como se han 
producido em el estado em el que las conocemos.  Y, a través de este conocimiento que nos 
dice cómo las realidades son y no podrían non ser, conseguimos además dar-nos una razón, em 
el plano moral de la realidad”.3   

A dignidade da pessoa humana não pode sofrer reversos por conta da opção de 

governantes que teimam em implementar políticas punitivistas que conduziram a civilização a 

tragédias humanitárias sem precedentes e que, por isso mesmo, devem estar superadas pela 

interpretação que se faz da história. 

Em Direito estamos assistindo ao ressurgimento dos ensinamentos da teoria do 

Direito Penal do Autor, hoje sob as vestes do Direito Penal do Inimigo, que separa os 

indivíduos entre pessoas e não-pessoas4, e acabam por introduzir institutos e práticas jurídicas 

que muito lembram as do nazismo, como o Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), o 

controle do cumprimento de pena a cargo das administrações dos presídios, a remoção de 

presos para presídios longe de seus familiares, o acúmulo de presos em cadeias e presídios, a 

tentativa de redução da menoridade penal e o aumento do rigor das medidas sócio educativas, 

o aumento desproporcional das penas cominadas aos crimes, a revista íntima em familiares de 

presos, a militarização das funções de segurança pública etc. Tudo dentro da lógica de utilizar 

o Direito Penal como instrumento de solução dos conflitos sociais. 

Portanto, trata-se de fazer a abordagem de leis e atos normativos que, de algum 

forma, versem sobre o avanço do punitivismo estatal, com base nos fatos históricos que 

demonstrem os equívocos já cometidos sob o manto da legalidade e a pretexto de garantir 

uma maior segurança às pessoas.  

 

                                                           
3
 ZAGREBELSKY, Gustavo. Historia y constituición. Madri: Ed. Trota, 2005, p. 66. Tradução livre: “A história 

que interessa é a que se poderia chamar história filogenética, que acompanha o nascimento, as transformações e 
também a morte dos institutos jurídicos e de suas normas. Esta pressupõe que para conhecer realidades 
submetidas à força do tempo não interessa a metafísica das essências, como acreditavam os revolucionários, 
senão como se têm produzido no estado em que as conhecemos. E, através deste conhecimento que no diz como 
as realidades são e não como poderiam ser, conseguimos ademais dar-nos uma razão, no plano moral, da 
realidade.” 
4 ZAFFARONI, Eugênio Raul. El Enemigo En El Derecho Penal. Bueno Aires: Ediar, 2006. 
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2.2 Aspectos jurídicos e políticos 

O princípio da proibição de retrocesso está consagrado em nossa ordem jurídica em 

vários institutos que visam proteger direitos em face da ação erosiva do Estado e dos 

movimentos nem sempre progressistas das forças da História. Assim, sob essa ótica geral, 

pode-se falar da existência da proibição de retrocesso nos institutos do ato jurídico perfeito, 

do direito adquirido, da coisa julgada e da garantia das cláusulas pétreas5.   

Para SARLET, o surgimento do princípio da proibição de retrocesso está ligado ao 

fato de que o Estado Democrático de Direito deve estar fundamentado em uma ideia de 

segurança jurídica, que estaria ameaçada mesmo em um governo de leis, por representar estas, 

muitas vezes, os anseios exclusivos dos grupos que se alternam no poder. 6 

O citado autor esclarece que a aplicação do princípio da proibição de retrocesso vem 

sendo feita, precipuamente, na esfera dos direitos sociais, área em que foram desenvolvidas as 

categorias denominadas núcleo mínimo de direitos (que não pode ser restringido ou suprimido 

por ato dos agentes públicos) e reserva do possível (que visa não sobrecarregar 

economicamente o Estado em relação a sua obrigação de assegurar os direitos ditos 

prestacionais). 

Mas é o próprio SARLET que rompe com a ideia de restringir a aplicação do 

princípio da proibição de retrocesso aos direitos sociais. Ao dialogar com a obra de José 

Vicente dos Santos Mendonça, autor que defende a tese restritiva, afirma que “a proibição de 

retrocesso em sentido estrito não se manifesta apenas na esfera dos direitos fundamentais 

sociais (...), mas diz com a possibilidade de limitar a auto-reversibilidade de medidas do poder 

público que tenham concretizado direitos fundamentais em geral (...)”7.  E cita a possibilidade 

de aplicação da proibição de retrocesso ao direito ambiental: 

As diversas possibilidades que envolvem uma noção abrangente de proibição de 
retrocesso encontram na seara do direito ambiental uma importante e peculiar manifestação, de 
tal sorte que se poderá falar aqui – como acentua Carlos Alberto Molinaro – em um princípio 
de vedação da retrogradação, já que o direito ambiental cuida justamente da proteção e 
promoção dos bens ambientais, especialmente, por sua vez, a uma perspectiva evolucionista (e 
não involucionista) da vida.8 

                                                           
5 RAMOS, Marcelene C. da Silva. Princípio da Proibição de Retrocesso Jusfundamental: aplicabilidade. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 46-53.  
6 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais na 
perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado Ed., 2009. p. 433.  
7
 Id. Ibid., op. cit. p. 437, nota de rodapé 712. 

8
 Id. Ibid., op. cit. p. 437.  
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Em outro trabalho, o referido autor busca projetar o princípio da proibição de 

retrocesso aos direitos patrimoniais reconhecidos na ordem jurídica. O que ele pretende é 

demonstrar que as posições jurídicas patrimoniais de natureza pública (v.g, direito a um 

benefício social), se restarem cumpridas algumas exigências (contraprestação do indivíduo, 

fruição por ele próprio e necessidade da própria existência do titular), são equiparáveis às 

posições jurídicas de natureza privada (propriedade sobre um bem, p. ex.), e assim não 

poderiam ser restringidas ou suprimidas por ações erosivas do Estado. 9  

Embora a análise feita por SARLET esteja circunscrita à proteção dos direitos sociais 

e, de forma indireta, ambientais e patrimoniais, ela nos proporciona elementos que permitem a 

projeção do princípio da proibição de retrocesso aos direitos garantistas das esferas penal e 

processual penal.  

O primeiro desses elementos é o fato histórico que gerou a necessidade de proteção 

dos direitos sociais em face dos atos do poder público: o desmonte do Estado de bem-estar 

social. Pois esse mesmo fato histórico foi o que provocou o início do avanço do poder 

punitivo estatal.  

A partir da década de 70 os países capitalistas centrais passam a adotar um modelo 

econômico que prega a diminuição do papel do Estado em quase todas as esferas de sua 

atuação (infra-estrutura, economia, saúde, educação), deixando para trás a ideia do Estado 

provedor, de bem-estar social, para assumir características de Estado mínimo, exceto quanto a 

exercício dos poderes punitivo e fiscal. Tal modelo é exportado para todos os demais países 

de economia capitalista periféricos, sob a promessa de ser a solução para os problemas de 

inchaço da máquina pública e para uma maior dinamização das atividades sociais, tendo como 

pano de fundo o discurso da irreversibilidade do processo de integração das relações 

comerciais de todos os países. Neoliberalismo foi o nome que se deu a essa doutrina – que 

não era somente econômica - e Globalização, ao processo de sua expansão.  

Ao analisar esse fato, CAPELLA traça um paralelo entre as funções assistencial e 

repressiva do Estado da pós-modernidade, dizendo que as estratégias desregulamentadoras no 

âmbito laboral conduzem a diminuição das prestações assistenciais, visando as redução dos 

custos financeiros, enquanto que, no âmbito repressivo, há o aumento do papel do Estado e 

adelgamento do sistema de garantias, “deixando amplo espaço ao arbítrio da repressão 
                                                           

9
 SARLET, Ingo Wolfgang. O Estado Social de Direito, a Proibição de Retrocesso e a Garantia Fundamental da 

Propriedade. Revista Eletrônica sobre Reforma do Estado (RERE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito 
Público, n.° 9, março/abril/maio, 2007. Disponível na internet: http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp. 
Acesso em: 10/12/2010. 
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governativa contra sujeitos que não tem fácil acesso a meios de defesa e sobretudo à ágora 

pública”.10 

Zigmund Bauman relata que, segundo a doutrina neoliberal, o papel do Estado na 

economia deveria ser bastante reduzido, apenas para “garantir um ‘orçamento equilibrado’, 

policiando e controlando as pressões locais por intervenções estatais mais vigorosas na 

direção dos negócios e em defesa da população face às consequências mais sinistras da 

anarquia de mercado.”11   

Na América Latina, o modelo neoliberal passou a ser implementado, com mais 

intensidade, a partir da realização do Consenso de Washington, no ano de 1989.  

A vertente criminal do pacote importado do consenso de Washington denomina-se 

lei e ordem, cujo laboratório havia sido os bairros pobres e guetos da Cidade de Nova Iorque, 

de onde os marginalizados foram removidos para os presídios de segurança máxima, não sem 

antes serem devidamente processados e condenados, pelas mais diversas condutas, muitas das 

quais, insignificantes, que passavam a ser consideradas crimes em razão do discurso da 

tolerância zero12. 

BAUMAN, em estudo realizado sobre a obra de Thomas Mathiesen (Prision on 

Trial), constata que o fenômeno do aumento do poder punitivo - com o conseqüente 

aprisionamento em massa - não expressa, necessariamente, o aumento da prática de condutas 

criminosas, senão uma política do Estado para resolver os conflitos sociais próprios de uma 

sociedade excludente, por meio do sistema punitivo.  

O que sugere a acentuada aceleração da punição através do encarceramento, em outras 
palavras, é que há novos e amplos setores da população visados por uma razão ou outra como 
ameaça à ordem social e que sua expulsão forçada do intercâmbio social através da prisão é 
vista como um método eficiente de neutralizar a ameaça ou acalmar a ansiedade pública 
provocada por essa ameaça.

 13
   

WACQUANT constata que: 

“...desde os trabalhos pioneiros de Georg Rusche e Otto Kirscheimer, confirmados por 
cerca de 40 estudos empíricos em uma dezena de sociedades capitalistas, que existe no nível 
societário uma estreita e positiva correlação entre a deteriorização do mercado de trabalho e o 
aumento dos efetivos presos – ao passo que não existe vínculo algum comprovado entre índice 
de criminalidade e índice de encarceramento”.14   

                                                           
10

 CAPELLA, Juan Ramon. Fruto Proibido: Uma aproximação histórico-teórica ao estudo do Direito e do 
Estado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002,  p. 276, 277. 
11

 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: as conseqüências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1999, p. 74.  
12 WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001. 
13

 Id. Ibid, op. cit. p. 122. 
14

 WACQUANT, Löic. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Zahar, 2001 
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Não por acaso, é a partir do início da década de 90 que o Brasil experimenta o 

aumento vertiginoso da população carcerária, que passa de 110.000 em 1994 para quase 

500.000 nos dias de hoje. Trata-se de um fenômeno não exclusivamente brasileiro, que é 

percebido mesmo nos países que, historicamente, não privilegiavam a prisão como meio de 

imposição da sanção penal, conforme demonstra BAUMAN:  

Mesmo na Noruega, conhecida por ser particularmente reticente em recorrer a sentenças 
de prisão, a proporção de prisioneiros subiu de menos de 40 por 100.000 habitantes no início 
da década de 1960 para 64 por 100.000 agora. Na Holanda a proporção subiu de 30 para 86 por 
100.000 no mesmo período; na Inglaterra e Gales a proporção agora chegou a 114 prisioneiros 
por 100.000 habitantes e esses países ´precisam de uma nova prisão a cada semana para abrigar 
o aumento que parece não ter fim”. 15 

Destarte, se o desmonte do estado do bem-estar social guarda relação direta com a 

ameaça de diminuição ou supressão dos direitos sociais e com o fenômeno do aumento do 

poder punitivo, não nos parece razoável que o princípio da proibição de retrocesso seja 

aplicável para proteger os direitos sociais e não possa sê-lo aos direitos garantistas da esfera 

penal e processual penal.    

Outro ponto que podemos aproveitar do estudo desenvolvido por SARLET, para 

projetar a aplicação do princípio da proibição de retrocesso ao Direito Penal e Processual 

Penal, diz respeito aos princípios constitucionais que tal princípio hermenêutico visa 

preservar, notadamente, o princípio da proteção da confiança e o princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. 

Esclarece o autor que o princípio da confiança “serve como fundamentação para a 

limitação de leis retroativas (...)” e “(...) exige uma ponderação entre agressão (dano) 

provocada pela lei restritiva à confiança individual e a importância do objetivo almejado pelo 

legislador para o bem da coletividade”, e que o princípio da dignidade da pessoa humana 

serve como “um limite ao retrocesso na esfera da legislação social” na medida em que exige 

“um mínimo indispensável para uma existência digna”16.  

Pode-se dizer que, no âmbito penal e processual penal, haverá sempre a necessidade 

de se preservar o princípio da confiança e o da dignidade da pessoa humana, mormente por se 

tratar de uma esfera de atuação estatal cujo mandato para o exercício da coerção, segundo as 

palavras de HOFFE, tem o potencial de atingir diretamente os bens jurídicos mais caros aos 

cidadãos. E não se trata de um mandato ilimitado de coerção do qual poderia dispor 

livremente o Estado. É, antes, um poder secundário que encontra seu fundamento - e suas 

                                                           
15

 BAUMAN, op. cit. p. 123. 
16

 SARLET. O E. S. D., op. cit., p. 15 e 16. 
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limitações - na coerção exercida de forma pré-estatal entre os próprios indivíduos integrantes 

de uma sociedade, no momento em que renunciam à parcela de suas liberdades primariamente 

ilimitadas e passam ter a pretensão de exigir dos outros indivíduos a mesma renúncia: 

“Fundamentalmente por direito uma coerção de homens contra homens alcança tão 
longe quanto alcançam as renúncias distributivamente vantajosas à liberdade, as liberdades 
fundamentais. Qualquer coerção que vai além disto significa uma intervenção nas liberdades 
fundamentais do outro e uma injustiça elementar para cujo impedimento o outro está 
moralmente autorizado”.

 17 

Eugênio Raul Zaffaroni, em artigo no qual propõe uma reformulação epistemológica 

de alguns conceitos da criminologia crítica, recomenda-nos que “o complicado século XX nos 

deixou um instrumento que não pode ser esquecido em razão de seu fundamental caráter 

orientador na questão valorativa, que são os documentos internacionais de Direitos 

Humanos”.18 

O entendimento acima exposto é corroborado pelo fato de o princípio da proibição de 

retrocesso poder ser extraído do Pacto de San José da Costa Rica, que traz em seu artigo 5.°, § 

2  a inadmissibilidade de qualquer restrição ou suspensão dos direitos humanos fundamentais 

reconhecidos ou vigentes em qualquer Estado-parte do referido Pacto em virtude de leis, 

convenções, regulamentos ou costumes, sob pretexto de que o Pacto não os reconheça ou os 

reconheça em menos grau. 

COMPARATO esclarece que, em razão do dispositivo supra referido, em matéria de 

direitos humanos, “não se admite regressões, por meio de revogação normativa, ainda que 

efetuada por diplomas jurídicos de hierarquia superior àquele em que foram tais direitos 

anteriormente declarados”.19 

E exemplifica, asseverando que: “Se, por exemplo, a pena de morte é abolida por 

norma constitucional, o advento de nova Constituição não pode restabelecê-la”.20  

Vale ressaltar que a proibição de restabelecimento da pena capital, pelos Estados que 

a aboliram, é prevista no art. 4.°, § 3.°, do Pacto, estabelecendo que “Não se pode restabelecer 

a pena de morte nos Estados que a hajam abolido”.   

                                                           
17 HÖFFE, Otfried. A Justiça Política: Fundamentos de uma filosofia crítica do direito e do Estado. Trad. Ernildo 
Stein. São Paulo – Martins Fontes, 2005, p. 49. 
18 ZAFFARONI, Eugênio Raul.  Um Replanteo Epistemológico em Criminologia (A propósito Del Libro de 
Wayne Morrison). Iuspenalismo. Disponível em 
http://www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/comentarioraulmorrison.pdf. Acesso em 16/12/2010, p. 24. SANTOS, 
Juarez Cirino dos. O direito penal do inimigo – ou o discurso do direito penal desigual. Instituto de Criminologia 
e Política Criminal. Disponível em <http.//www.cirino.com.br>. Acesso em 16/12/2010. 
19

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 289 
20

 Id. Ibid. p. 289. 

5937



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Diante disso, a resposta ao questionamento feito no início deste trabalho deve ser 

afirmativa, quanto à possibilidade de se aplicar o princípio da proibição de retrocesso também 

no âmbito do Direito Penal e Processual Penal, no sentido de vincular as ações estatais e, 

assim, tentar barrar o avanço das políticas punitivistas, não havendo razão alguma para excluí-

lo das categorias de hermenêutica constitucionais para esses ramos do Direito.  

A categorização do princípio da proibição de retrocesso ao âmbito penal e processual 

deve ser buscada por meio de estudos que garantam a segurança dos direitos fundamentais 

frente às políticas punitivistas do Estado pós-moderno, sem que, com isso, se engesse a 

atuação do Poder legiferante do Estado, qual ocorre com núcleo essencial dos direitos sociais.   

O núcleo essencial de direitos garantistas que deve proteger a dignidade da pessoa 

humana de possíveis retrocessos (tão qual se exige para os direitos sociais) causados pela 

política punitivista do Estado da pós modernidade, deve contemplar os direitos já consagrados 

como normas constitucionais nos inc. III (que proíbe a tortura e o tratamento desumano ou 

degradante da pessoa), inc. XL (que proíbe a retroatividade da lei penal), inc. XLI (que 

estabelece que a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades 

fundamentais), inc. XLVII (que proíbe penas de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos 

forçados, de banimento e cruéis), inc. XLIX (que assegura aos presos o respeito à integridade 

física e moral), inc. L (que garante às presidiárias as condições para que possam permanecer 

com seus filhos durante o período de amamentação), além de outros dispositivos que prevêem 

outros direitos e garantias do cidadão frente ao poder estatal, do art. 5.° da Constituição 

Federal; e nos Tratados de Direito Internacioal, do que podemos citar, para exemplificar, o 

Pacto de San José da Corta Rica, que prevê o respeito à vida, à integridade corporal, a 

proibição de escravidão e de servidão, o direito à liberdade pessoal, as garantias judiciais, a 

impossibilidade de retroatividade da norma penal, a proteção da honra e da dignidade, a 

proteção da família etc. 

Portanto, considerando que SARLET fundamenta a aplicação do princípio da 

proibição do retrocesso aos direitos sociais no mesmo fato histórico que precipitou a expansão 

do poder punitivo estatal (o desmonte do Estado de bem-estar social), e que a aplicação desse 

princípio aos direitos penal e processo penal coincide com a preservação da segurança jurídica 

e da dignidade da pessoa humana, acreditamos não haver óbice (ao menos sob o ponto de 

vista hermenêutico) para que tal princípio seja desenvolvido e aplicado, também, ao Direito 

Penal e Processual Penal, na tentativa de evitar violação de direitos fundamentais pela ação do 
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poder punitivo estatal, da mesma forma como vem sendo aplicado para impedir a supressão 

de direitos sociais. 

 

3 Uma hipótese para se explicar a não aplicação do princípio da proibição de 

retrocesso ao Direito Penal e Processual Penal 

 

Se, do ponto de vista hermenêutico, não há óbice para que o princípio da proibição 

de retrocesso seja aplicado ao Direito Penal e Processual Penal, deve haver alguma outra 

razão para que isso não se efetive. A hipótese que sustentamos para explicar tal fato reside na 

maior interferência da potência norte americana nas políticas punitivas dos Estados 

capitalistas periféricos, que será tanto mais intensa quanto maior for a dependência política e 

econômica desses países, dos Estados Unidos da América do Norte.   

Não se pode considerar como simples opção o fato de o Estado brasileiro importar a 

política de segurança pública e a implementar em seu território. Fatores mais complexos 

jogam forte peso para que essas decisões políticas sejam tomadas, mas cuja análise ultrapassa 

o objeto do presente estudo. 

Não por acaso, o país que idealizou e que vem propagando a idéia do avanço do 

poder punitivo em nível mundial é o mesmo que, sistematicamente, vem se recusando a 

ratificar, a partir de 1966, todos os tratados internacionais de direito humanos, conforme 

esclarece COMPARATO: 

O último tratado internacional de direitos humanos integralmente ratificado pelos 
Estados Unidos foi o Pacto aprovado pelas Nações Unidas em 1966, sobre direitos civis e 
políticos. O Pacto gêmeo sobre direitos econômicos, sociais e culturais teve sua ratificação 
rejeitada pelo Congresso norte-americano. A partir de então, os Estado Unidos vêm-se 
recusando, sistematicamente, a se submeter às normas internacionais de proteção aos direitos 
humanos, por considerarem que isto implica uma limitação de sua soberania. Assim foi com os 
Protocolos de 1977 às Convenções de Genebra de 1949, com a Convenção sobre a eliminação 
de todas as formas de discriminação contra as mulheres de 1979, com a Convenção sobre o 
Direito do Mar de 1982, com o Protocolo Adicional de 1988 à Convenção Americana sobre 
direitos humanos em matéria de direitos econômicos, sociais e culturais, com o Segundo 
Protocolo de 1989 ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, com a Convenção 
sobre os direitos da criança de 1989, com a Convenção sobre a Diversidade Biológica de 1992, 
com a Convenção de Ottawa de 1997, sobre a proibição de uso, armazenagem, produção e 
transferência de minas antipessoais, com a Convenção de Roma que instituiu o Tribunal 
Internacional, em 17 de julho de 1998.21  

                                                           
21

 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São Paulo: Saraiva, 2003, 532-
533. 
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E conclui o citado autor, que os Estados Unidos “vão-se tornando assim, 

definitivamente, um Estado fora da lei no plano internacional.”22  

A política repressiva capitaneada pelo Estado norte americano e exportada para todos 

os outros países ganhou força a partir dos atentados de 11 de setembro de 2001. Para 

CHOMSKY os atentados às Torres Gêmeas e ao Pentágono serviram como pretexto para o 

império norte-americano acelerar sua agenda particular23, que compreende, como se vê agora, 

implementar, pela via diplomática, sua hegemonia de controle social a todos os países que 

estejam sob sua área de influência, e pela via militar, àqueles que integram - o que eles 

próprios denominaram - o eixo do mal. 

Assim, podemos sugerir que a principal causa da disparidade entre a aplicação do 

princípio da proibição de retrocesso às políticas prestacionais, que visam garantir e efetivar 

direitos sociais mínimos, e sua não aplicação ao controle das políticas punitivistas, está 

diretamente relacionada ao grau de interferência da potência militar hegemônica nessas duas 

áreas de atuação do Estado brasileiro. Mas essa constatação não pode servir para que os 

agentes públicos e os atores sociais furtem-se a confrontar as violações às normas 

constitucionais garantidoras dos direitos fundamentais com o princípio da proibição de 

retrocesso.  

A relativa independência e autonomia que o Brasil vem conquistando em outras 

áreas das relações internacionais, muitas vezes se confrontando com os interesses da potência 

norte-americana (condenação ao golpe de estado na Venezuela em abril de 2002; criação da 

Unasul para intermediar conflitos entre países sul-americanos; condenação ao golpe de estado 

em Honduras, em junho 2008; intermediação de acordo nuclear com o Irã; e, mais 

recentemente, reconhecimento das fronteiras do Estado Palestino e não ratificação da invasão 

da Líbia), deve ser transposta à esfera de controle das políticas punitivistas. Não se trata de 

mera opção política, mas de necessidade premente de legitimação do Estado brasileiro, com 

base em princípios universais de direitos humanos, no intuito de evitar a continuação do 

processo de segregação e eliminação de uma considerável parcela de sua população. 

Considerações finais 

                                                           
22

 Id. Ibid. op. cit. p. 533. 
23 CHOMSKY, Noam. 11 de Setembro. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002. 
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Constatou-se que o princípio da proibição de retrocesso ao Direito Penal e Processual 

Penal permite uma maior ênfase no elemento histórico como fator preponderante das decisões 

políticas e judiciais do Estado Brasileiro, evitando-se o restabelecimento de institutos que não 

guardam qualquer relação com o Estado Democrático de Direito.  

Identificamos a falta de legitimidade democrática das políticas punitivistas, uma vez 

que não estão condicionadas ao respeito aos direitos humanos, principalmente, da população 

economicamente mais vulnerável. Evidenciamos que tal fenômeno não se dá de forma 

espontânea, senão por conta de um projeto de sociedade que prega o desmonte do Estado de 

bem-estar social e o conseqüente controle da massa dos excluídos por meio dos órgãos do 

aparelho repressivo do estado, o que explicaria a multiplicação repentina do número de 

pessoas aprisionadas acusadas de violação das normas penais.  

Buscamos identificar os elementos do princípio da proibição de retrocesso 

desenvolvidos para os direitos sociais para aplicá-los também aos direitos garantistas, e 

demonstramos que o fato histórico que motivou os estudiosos a buscarem proteção daqueles 

direitos, foi o mesmo que autorizou o aumento da política punitivista estatal em nível 

mundial: o desmonte do estado de bem-estar social. Constatando assim que as bases 

constitucionais que fundamentam a aplicação do princípio da proibição de retrocesso são as 

mesmas para todos os direitos (sociais e garantistas), razão pela qual consideramos não haver 

qualquer impedimento à aplicação do princípio da proibição de retrocesso no Direito Penal e 

Processual Penal. 

Demonstramos que o princípio da proibição de retrocesso está previsto no Pacto de 

San José da Costa Rica, para proibir a volta da pena de morte em países que a aboliram. Com 

isso, reforçamos o entendimento de que tal princípio pode ser aplicado a todas as demais 

ações punitivistas do Estado que violem os direitos fundamentais de natureza penal e 

processual penal.  

Por meio do presente estudo buscamos pôr em evidência a possibilidade de aplicação 

do princípio da proibição de retrocesso também ao âmbito do Direito Penal e Processual Penal 

e demonstrar que uma das causas da disparidade existente entre o tratamento dado a tal 

princípio quanto a sua aplicabilidade na área dos direitos sociais e na esfera de atuação do 

poder punitivo estatal, ocorre em razão da para a maior ingerência do Estado norte americano 

nas decisões das políticas punitivistas do Estado brasileiro. 
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A elaboração de categorias hermenêuticas para a aplicação do princípio da proibição 

de retrocesso ao Direito Penal e Processual Penal deve tomar como base os direitos já 

consagrados na Constituição Federal e nos Tratados de Direito Internacional, a fim de se 

construir um núcleo essencial de direitos que não possam ser suprimidos nem mitigados pela 

ação estatal, sendo imprescindível a tomada de decisão de natureza política, no sentido de se 

buscar uma maior autonomia das políticas punitivistas do Estado brasileiro frente aos Estados 

Unidos da América, qual vem ocorrendo em outras áreas de sua atuação. 
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RECRUDESCIMENTO DO DISCURSO PUNITIVO ESTATAL: ALGUMAS 

INTERSECÇÕES ENTRE A REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL, O RDD E O 

ROMPIMENTO DOS DIREITOS HUMANOS AFETOS AO PROCESSO PENAL 

 

 

INTENSIFICATION OF THE PUNITIVE ADDRESS BY THE STATE: SOME 

INTERSECTIONS BETWEEN THE REDUCTION OF THE PENAL, DIFFERENT 

DISCIPLINARY AND THE DISRUPTION OF HUMAN RIGHTS IN CRIMINAL 

PROCEEDINGS 

 

 

Andreza Cristina Mantovani1 

 
 
RESUMO 
 
O artigo trata do recrudescimento do discurso punitivo estatal, utilizando como tela onde 
seprojeta a discussão o livro de GittaSereny, “Gritos no Vazio: a história de Mary Bell”, 
jornalista vienense de nascimento, radicada em Londres, que acompanhou o julgamento e 
anos mais tarde pode ter acesso à própria protagonista da história, Mary Bell, condenada aos 
onze anos de idade pelo assassinato de duas crianças, ocorridos em Newcastle, Inglaterra, no 
ano de 1968. O tratamento penal dispensado à criança, e depois adolescente Mary Bell levanta 
discussões relevantes sobre o sistema processual penal, não apenas anglo-saxão, mas do 
mundo contemporâneo, na medida em que o drama humano representado no tribunal do júri, 
ao qual a menina é submetida, é universal e torna urgente pensar a questão da maioridade 
penal (e, entre nós, particularmente a discussão pela sua redução, de dezoito para dezesseis 
anos – ou menos). Do mesmo modo a obra de Sereny joga os holofotes sobre a ameaça de 
rompimento das garantias do cidadão frente ao Estado, quando do processo-crime, analisando 
desde a deflagração da persecução penal (fase inquisitiva), passando por toda a instrução do 
processo, culminando na desastrosa execução da pena imposta à Mary, e a violência 
institucional praticada contra a pessoa que, aos olhos do Estado e do público (que adere à 
propaganda punitivista, sobretudo pelo apelo da “mídia de massa”), abandona sua condição 
humana para se tornar mero objeto de realização do castigo. Retrata, o trabalho, em última 
instância, as mazelas dos procedimentos persecutórios e punitivos do Estado, que 
estigmatizam o cidadão, vilipendiando direitos fundamentais e, mais gravoso, 
dificultando/inviabilizando sua readaptação ao ambiente social fora do cárcere (prisão e 
isolamento do RDD como fatorescriminógenos). 
 

PALAVRAS-CHAVE: Discurso punitivo estatal;recrudescimento;processo penal; Tribunal do 
Júri;execução penal; RDD;direitos humanos;rompimento. 

                                                           
1Bacharel em Direito pela Universidade Estadual de Maringá - UEM. Especialista em Direito e Processo Penal 
pela Universidade Estadual de Londrina - UEL. Mestranda em Ciências Jurídicas pelo Programa de Mestrado da 
Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP. Professora do curso de Direito da Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná – câmpus Maringá. Advogada. 
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ABSTRACT 

The article deals with the rise of punitive address by the state, using as a screen the discussion 
of GittaSereny’s book, “Screams in the Void : the Mary Bells’s history”, a viennese-born 
journalist, living in London, who followed the trial and years later had access to the very 
protagonist of the story, Mary Bell, sentenced to eleven years for the murder of two children 
in Newcastle, England, in 1968. The treatment given the child, teenager and then Mary Bell 
raises relevant discussions about the criminal justice system, not only the Anglo-Saxon, but 
the contemporary one, to the extent that the human tragedy represented in the jury trial to 
which the child is subjected is universal and makes us rethink the issue of legal age and 
among us, Brazilians, particularly the discussion by reducing it from eighteen to sixteen. 
Sereny’s work sets the spotlight on the threat of disruption of the guarantees of the citizen 
against the state, as far as the criminal proceedings are concerned, the outbreak of analyzing 
criminal prosecution (inquisitive stage) through the entire instruction process, culminating the 
disastrous execution of the sentence imposed on Mary, and institutional violence committed 
against the person who seems lost in the eyes on the state and the public (that adheres to 
advertising punitive, especially the plight of “mass media”), her human condition became a 
mere object for the punishment to be carried out on. The work depicts, ultimately, the flaws of 
the persecutory and punitive procedures that stigmatize the citizen’s fundamental rights and 
vilifying, more burdensomely, hardening/blocking their return to the social environment 
(prison and isolation of the Different Disciplinary as criminogenic factor). 
 
KEYWORDS: Punitive address of state; intensification; criminal procedings; Jury; criminal 
enforcement; RDD; human rights; disruption. 
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SUMÁRIO: Introdução. 1 Julgar crianças como adultos: o equívoco estrangeiro bate à 
nossa porta (ou de como o recurso à redução da maioridade penal e outras idéias do 
“inimigo” se entrelaçam, para o mal dos direitos humanos). 2 Responsabilidade penal 
atenuada e descrédito da abordagem psicossocial na apuração e julgamento do crime: a 
questão da “invisibilidade” do indesejado. 3 A  lógica burocratizada do extermínio do 
“inimigo”: ode ao RDD. Conclusão (?). Referências. 

 

 

“O uso e a disposição da lei para a fecundação do arbítrio é 

um objeto de escárnio do fraco, do insubmisso, do marginal ou 

do explorado” (Jacob Pinheiro Goldberg) 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A presente análise detém-se sobre alguns dos excessos praticados sob a ritualística 

do processo-crime e da execução penal, perpetrados sob o manto do discurso do punitivismo 

“emergencial” de Estado e de suas repercussões no campo dos direitos humanos do acusado, o 

que se verifica desde quando deflagrada a investigação criminal.  

Serve-nos de “pano de fundo” o relato da jornalista GittaSereny, sobre o episódio 

que restou conhecido, na época, como “o caso Mary Bell”, acerca do qual, advirta-se, não se 

pretende nenhuma resenha - crítica ou não -, mas tão somente um ponto de partida para uma 

reflexão algo desencantada. 

O enfoque primordial de nossa preocupação está na violência institucionalizada 

sobre a figura do acusado/condenado, o qual, no texto da jornalista, vienense de nascimento, 

emblematicamente, é representado por uma criança, que comete o primeiro de seus dois 

homicídios aos dez anos de idade e é julgada e condenada à prisão perpétua aos onze(com 

liberação aos 21 anos, de forma “condicionada”). Particularmente chama-nos a atenção os 

elementos deletérios da cerimônia do processo sobre o réu, alienado pela barreira da 

hermética linguagem jurídica e pelos óbices ao entendimento leigo sobre o desenrolar 

burocratizado, dado, principalmente, o excesso de formalismo do júri (ritual, como assim o 

eram os tribunais do Santo Ofício, durante a Inquisição – qualquer semelhança em relação à 

“demonização” do mais fraco não é mera coincidência).  

De saída, vale a ressalva de que, muito embora o texto-base, de Sereny, seja alusivo 

ao procedimento do júri sob o direito anglo-saxão (o caso se passou no norte da Inglaterra, na 

cidade de Newcastle) e nas décadas de 1960/1970, verifica-se que muitas das 

dificuldades/questões do julgamento - e, sobretudo, do drama humano ali implicado -, são 
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atuais e universais para as ciências sociais, sobretudo, para o Direito, razão pela qual o 

presente estudo justifica-se, mais ainda em tempos de “direito penal do terror”, onde a 

“emergência” tem ditado o crescente recrudescimento da legislação, como falsa promessa de 

conquista da segurança pública, o que significa, não raro, solapar direitos humanos e garantias 

fundamentais do cidadão, como o caso do RDD – Regime Disciplinar Diferenciado, que 

desde 2003 torna a execução penal no Brasil, para “determinados tipos” de criminosos 

condenados, um reavivamento dos nefandos suplícios medievais. 

 

 

1JULGAR CRIANÇAS COMO ADULTOS: O EQUÍVOCO ESTRANGEIRO BATE À 

NOSSA PORTA(OU DE COMO O RECURSO À REDUÇÃO DA MAIORIDADE 

PENAL E OUTRAS IDÉIAS DO “INIMIGO” SE ENTRELAÇAM, PARA O MAL 

DOS DIREITOS HUMANOS) 

 

 

Alguns estudos da Criminologia apontam, com mais ou menos vigor, o quanto a 

cerimônia degradante
2 do processo penal, especialmente quando desenvolvido perante o 

Tribunal do Júri, pode ser uma experiência aterrorizante. De fato, mesmo aos olhos leigos, 

tudo parece contribuir para criar a atmosfera mais hostil possível àquele que ocupa, desde o 

início, a mais desconfortável das posições do ambiente – o acusado: a disposição dos móveis3, 

o grande crucifixo pendente (para relembrar, ao cristão e ao pagão, que ele atentou contra a 

vida de um “irmão”), a frieza calculada dos “atores” (juiz, acusação e até (!) defensor), a 

deliberada inospitalidade ambiental, a grandeza dos bens jurídicos tutelados, a ostentação 

cênica do ritual jurídico. 

Particularmente interessante é a posição político-criminal de países que determinam 

sejam julgados, em tribunais da natureza destes, crianças e adolescentes. A responsabilidade 

penal, para tais Estados, pode começar a ser atribuída em torno dos oito anos de idade (caso 

da Escócia)4. O que salta aos olhos, nestes sistemas penais, não é (apenas) tomar como 

                                                           
2CARNELUTTI, Francesco. As Misérias do Processo Penal. Trad. José Antônio Cardinalli. 2.ed. 
Campinas:Bookseller, 2002. 
3 Profa. Dra. Alice BIANCHINI, em aula ministrada no curso de Pós-graduação lato sensu, em Direito Penal e 
Processo Penal, da Universidade Estadual de Londrina, no ano de 2004. 
4SERENY, Gitta. Gritos no vazio : a história de Mary Bell.Belo Horizonte : Gutenberg, 2002, p. 412.A autora 
lançou, no ano de 1972, “The Case of Mary Bell”, estudo e narrativa do caso da menina Mary Flora Bell, 
condenada em Newcastle, Inglaterra, no ano de 1968, pelo assassinato de duas crianças, de três e quatro anos de 
idade. Mary contava, à época dos fatos, dez anos de idade, e quando da condenação, onze, e a autora então não 
teve permissão para manter qualquer contato com a mesma. Outra criança, Norma Bell (nenhum parentesco), de 
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penalmente imputável - cônscio da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta -, aquele que, 

normalmente, não completou seu desenvolvimento psicossocial5. O mais violento, a nosso 

ver, é sujeitar a criança a um ambiente criado e orientado para adultos, esperando que ela se 

curve docilmente ao protocolo, que cumpra as regras do cerimonial e – o mais improvável – 

que compreenda sua estranha linguagem e a “seriedade” do que contra si é imputado. 

No caso Mary Bell – como ficou mundialmente conhecida6 a história de Mary Flora 

Bell -, o julgamento dos dois assassinatos que a criança teria praticado ocorre quando a 

menina está na transição dos dez para os onze anos de idade (na data da condenação). E talvez 

apenas este fator, referente à idade da sentenciada, por si, já tenha contribuído (e muito) para 

um tratamento jurídico-penal inadequado, da investigação, passando pelo julgamento perante 

o Júri, até a sentença e seu cumprimento. 

 A crescente discussão tendente a impulsionar a mudança da legislação brasileira, 

reduzindo a maioridade penal, dos dezoito para os dezesseis anos de idade (ou, até menos, 

sugerem os mais entusiastas) sempre vem à tona quando casos de menores envolvidos em 

crimes violentos toma o noticiário. O bombardeio incessante, televisionado ou escrito, em que 

“formadores de opinião” escancaradamente se associam ao discurso punitivo estatal já é 

lugar-comum: “e se fosse com a sua filha”?, “queria ver se o menino, arrastado pelas ruas, 

de carro, esfolado-vivo, fosse filho seu!” (everydaytheories). 

A simplificação do assunto torna a discussão rasa e banaliza a violência institucional 

como resposta “natural”, esperada e “desejada”, à criminalidade. Oportuna, aliás, a fala muito 

lúcida de Einstein, que dizia que “a violência fascina os seres moralmente mais fracos”. O 

espetáculo da violência, seja das ruas, seja do Estado, sempre tem espectadores garantidos 

porque representa não apenas um interesse mórbido humano, mas porque nos comprazemos 

em tomar o mal pelo mal, sem ter de pensar em suas causas, apenas no revide. 

                                                                                                                                                                                     

treze anos, respondeu pelos crimes mas não foi condenada.O relato jornalístico constitui um detalhado 
acompanhamento do caso, desde a investigação, pela polícia de Newcastle, até o julgamento, em que a jornalista 
produz questionamentos dos mais relevantes sobre a conduta da acusada e sobre seu histórico familiar assaz 
violento – o que foi sistematicamente ignorado durante o julgamento. Dezoito anos depois, a autora recolheria, 
em exaustivas entrevistas, então, sim, mantidas com a própria Mary Bell (já adulta, e após a saída da prisão), o 
material para o segundo livro, analisado para este artigo, com as respostas que procurava desde quando assistiu 
ao desenlace do caso na justiça britânica. “Gritos no vazio...” foi publicado, pela primeira vez, no ano de 1998, 
em Londres, e no Brasil, em 2002. O caso tornou-se mundialmente famoso através da “fala” hábil da jornalista. 
5“Manteve, o projeto, a inimputabilidade penal ao menor de 18 (dezoito) anos. Trata-se de opção apoiada em 
critérios de Política Criminal. Os que preconizam a redução do limite, sob a justificativa da criminalidade 
crescente, que a cada dia recruta um número maior de menores, não consideram a circunstância de que o menor, 
ser ainda incompleto, é naturalmente antissocial na medida em que não é socializado ou instruído. O 
reajustamento do processo de formação do caráter deve ser cometido à educação, não à pena criminal. [...]”. 
BRASIL, Lei 7.209, de 11 de julho de 1984. Exposição de Motivos da Nova Parte Geral do Código Penal n. 23. 
6http://news.bbc.co.uk/onthisday/hi/dates/stories/december/17/newsid_3261000/3261087.stm. Acesso em: 
04.08.2011. 
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O equívoco em trazer a julgamento um ser cujo intelecto (logo, o entendimento) 

ainda está em plena formação é por demais evidente: como atender aos conceitos de dolo e 

culpa consciente, como estipular a justa medida da culpabilidade, de uma pessoa que nem 

sempre compreende a ilicitude do fato e, menos ainda, pode-se dizer, que praticou o crime por 

estar em condições de se portar de acordo com este entendimento... qual entendimento
7? 

Parece-nos, de fato, um engano colossal, uma falácia, sentar no banco dos réus, uma 

criança, que não tem capacidade sequer de compreender o que faz ali, em um campo 

idealizado e sistematizado para adultos. Agrava-se o erro, obviamente, quando esta criança 

não tem contra si apenas o desenvolvimento mental incompleto, natural de outras crianças por 

serem, ainda, crianças, mas, também, uma grave perturbação, que a faça permanecer (e 

parecer, a olho nú), no mínimo, profundamente confusa com a acusação, com o desenrolar do 

julgamento, com tudo o que esperam dela naquele trágico momento. 

 

 

2 RESPONSABILIDADE PENAL ATENUADA E DESCRÉDITO DA ABORDAGEM 

PSICOSSOCIAL NA APURAÇÃO E JULGAMENTO DO CRIME: A QUESTÃO DA 

“INVISIBILIDADE” DO INDESEJADO 

 

 

Impende ressaltar que, neste ponto, falamos dos indivíduos que não podem 

responder, plenamente, por seus atos, notadamente na seara penal, e que, no Brasil e em 

outros países, são, hoje, considerados semi-imputáveis ou inimputáveis (art. 26 e parágrafo 

único, Código Penal), podendo ter sua responsabilidade penal, em decorrência desta 

verificação, diminuída ou, de fato, afastada, recebendo, no último caso, no lugar da resposta 

penal clássica – sanção -, a resposta terapêutica – medidas de segurança.  

Note-se, todavia, que a inimputabilidade penal (total ou parcial) que permeia o drama 

do caso Mary Bell, embora tenha sido cogitada por alguns dos profissionais que a atenderam, 

não foi ventilada como elemento norteador – e deveria ser – dos rumos da investigação, do 

julgamento, ou mesmo do cumprimento da pena imposta à menina.  

                                                           
7 Quando nomeada, no discurso da acusação, durante o julgamento, de “monstro”, a menina Mary Bell sorria, 
pela provável associação infantil dos monstros das estórias de criança – e o riso foi tomado pelos que assistiam 
como escárnio da instituição judiciária ou como psicopatia e insensibilidade em relação à dor causada pelo 
crime. A decodificação, assim, foi errônea, quanto aossinais enviados pela criança com todo o seu corpo, sua voz 
e suas demonstrações públicas relacionadas ao caso e, ainda, antes mesmo de matar. SERENY, ob. cit., pp. 131-
132. 
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Ninguém pareceu interessar-se pelos evidentes distúrbios comportamentais, 

apresentados desde muito cedo, frutos do convívio doentio com uma mãe altamente 

perturbada, dos abusos de toda sorte, suportados no seio familiar e mantidos em sigilo por um 

tenebroso pacto de silêncio - como sói ocorrer, calcado no medo e na culpa -, e da violência 

que permeava todo seu cotidiano, marginalizado em todos os sentidos8. O interesse, quando 

surgiu, não foi o suficiente para provocar a mudança na abordagem jurídica do caso, na 

atenção dispensada à situação-limite vivenciada por aquela criança, prestes “a explodir”. 

Não há como negar que casos tais acionam o alerta vermelho da negligência estatal 

na condução dos processos criminais, eis que, lamentavelmente, a somenos importância que 

se atribui à investigação social e psicológica sobre o acusado e das condições que o cercaram 

até o momento do crime é outro fator relevante para o desastre do punitivismo e suas políticas 

criminais eleitoreiras. 

Quando Mary Bell é julgada, no final da década de 1960, a psiquiatria negava-se, 

como persistiu negando até a década seguinte, a dar importância às experiências da primeira 

infância9. E por tal razão ninguém jamais pode entender como e porque uma criança pode 

chegar a ceifar a vida de outra criança, menor e indefesa.  

A ignorância sobre os graves fatos ocorridos na infância de Mary e, principalmente, 

com a criança
10, bem como os fatos que antecederam os crimes (semanas particularmente 

violentas em seu cotidiano) parece ter sido decisivo para que fossem violados os direitos 

fundamentais da acusada, principalmente, o direito à ampla defesa e o correlato estado de 

inocência, bem como fez com que seu advogado jamais insistisse numa internação de sua 

cliente em nosocômio adequado ao seu tratamento psiquiátrico, permitindo, destarte, que 

cumprisse a privação da liberdade em prisão comum “para adultos”!. Força convir que, no 

caso específico, é certo que a pena funcionasse apenas como mero desdobramento da 

negligência com que Mary já se acostumara, e como vingança, diante do coletivo (e natural) 

horror que o ato extremo por ela praticado inspirasse no seu meio social e em todos que dele 

                                                           
8 “O empobrecido é psicologicamente vitimizado. E o diagnostico é válido para as demais dificuldades 
ambientais. A civilização continua a não responder aos dolorosos sintomas de insensibilidade e imaturidade 
espiritual. A educação não está voltada para um esforço qualitativo de desenvolvimento emocional. Rende-se à 
quantificação sem objetivos singulares, como se fosse a repetição do mito de Sísifo. (...). Todos estes fenômenos 
vão desaguar na área da criminalidade”. GOLDBERG, Jacob Pinheiro. Cultura da agressividade. 3. ed. rev. 
ampl. São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 25. 
9SERENY, ob. cit., p. 179. 
10Muita violência, normalmente advinda da própria mãe, foi noticiada por Mary e por familiares ouvidos pela 
jornalista que a entrevistou. Notadamente, chama atenção o horror do abuso sexual de que foi vítima, orientado e 
assistido pela própria mãe,prostituta, que expunha a criança aos seus clientes, o que começou quando a mesma 
tinha cerca de quatro anos de idade e se estendeu por aproximadamente quatro anos, tendo sido revelado tarde 
demais para que alguém pudesse detê-lo ou eliminar suas nefastas consequências. Idem, p. 369-370. 
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tomaram conhecimento – a mass media cuidou para que ninguém deixasse de ser comunicado 

- mas nunca como oportunidade de recuperação daquele indivíduo11. 

Assim, da investigação do crime à execução da sentença, os direitos tendentes a 

preservar a subjetividade do cidadão foram todos vilipendiados, negados à criança que sequer 

sabia que poderia invoca-los: “Mae” não foi encaminhada ao sistema de cumprimento da 

(necessária) segregação para o tratamento - que lhe era imprescindível (diante das graves 

desordens psíquicas que demonstrou incontáveis vezes – havia algo de muito errado com 

ela!); não contou com a assistência de um advogado experiente em casos de júri, envolvendo 

menores (acusados e vítimas); e, sobretudo, não passou por nenhuma investigação de sua vida 

pregressa – ao menos não que pudesse avaliar o meio em que foi (des) educada, como (e de 

que) vivia sua família – a mãe prostituta, o pai envolvidos em crimes -, à quais 

influências/estímulos estava, frequentemente, entregue e – menos ainda –não passou por uma 

acurada e reiterada avaliação psicológica/psiquiátrica, que desse conta de “filtrar” a sua fala 

junto à polícia ou perante o tribunal, repleta de evasivas, sua postura  alterada, que ia da apatia 

ao ataque como autodefesa e as profundas feridas, em carne viva (ainda na idade adulta), 

advindas da relação de amor e ódio com uma genitora inqualificável e que certamente 

contribuíram para o comportamento da menina, afinal exteriorizado em violência. 

“Na falta outras opções, o doente mental e o desajustado procuram a sua parcela de 

poder na violência”12. Como negar que a evidente revolta da criança, contra a opressão do 

abandono à própria sorte, da absoluta negligência por aqueles que tinham o dever de protegê-

la não redundasse, cedo ou tarde, no comportamento dissonante que Mary apresentou não 

apenas quando praticou crimes de morte, mas em muitos outros episódios, fatos que restaram 

ignorados por todos os que tomaram conhecimento deles? 

Dispostos a pagar o preço do clichê, somos forçados a perguntar-nos quantas “Maes” 

estão, neste momento, ao redor do mundo, sob o jugo de um estado policialesco, despreparado 

para lidar com as particularidades da psique infantil, com as necessidades que transbordam 

em atos infracionais, e, de outro vértice, quantas vítimas ainda sepultaremos, com assombro 

impotente, colhidas em rota de colisão com crianças tão gravemente perturbadas e que, 

incrivelmente, passam despercebidas como tais por professores, assistentes sociais, pais, 

psicólogos e pedagogos, por mais que suas atitudes GRITEM, clamem, chorem, por socorro. 

                                                           
11 Em uma das falas da protagonista, a mesma oferece uma explicação de rara precisão acerca dos propósitos da 
pena de prisão, dizendo que a pessoa não está na prisão para ser educada, mas para ser punida (SERENY, ob.cit., 
p. 266). 
12 GOLDBERG, ob.cit., p.25. 
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Mary Bell “gritou” por anos a fio, em vários episódios, que desejava ser detida, parada, e 

ninguém notou13. Os gritos caíram no vazio, como nos sussurra o título da obra de Sereny. 

Os psiquiatras que se envolveram com Mary, à época do julgamento do caso, após 

entrevistas um tanto superficiais, avaliaram-na como portadora de uma “personalidade 

psicopática”, que descreviam como “uma desordem persistente ou deficiência mental”14, ou 

manifestante de uma “grave desordem de personalidade” que “demandava tratamento 

médico”15; que a crianças era violenta e muito perigosa. Mas ninguém soube da “ordem”, 

recebida por Mary, da mãe que a visitava enquanto o julgamento se desenrolava, de “nunca, 

jamais”, devia “falar com psiquiatras”, que a enchia de terror.Mesmo o resultado do 

julgamento de Mary, condenando-a por homicídio culposo com responsabilidade atenuada, 

resultou numa pena de detenção simples, perpétua, a ser reconsiderada de tempos em tempos 

sua libertação condicional, pois não havia um hospital psiquiátrico ou estabelecimento similar 

de tratamento que a pudesse receber16. 

A motivação da violência humana, embora inegavelmente complexa e não de todo 

conhecida, certamente recebe um enorme impulso da invisibilidade
17 que anula as 

individualidades do homem na chamada “pós modernidade” (por todos, Z. Baumman). “Mae” 

passou dez anos de sua existência sob o manto da indiferença (principalmente de parte da 

genitora) que a fez invisível, e nos raros momentos em que era “percebida”, era punida, ou por 

existir18, ou por, desesperadamente, buscar ser vista.  

                                                           
13Neste particular, o texto de Sereny revela que, antes dos dois assassinatos, Mary Bell e a vizinha Norma (que 
respondeu ao tribunal, mas ao final não restou condenada pelos crimes), respectivamente, de 10 e 13 anos de 
idade, envolveram-se em um incidente que acabou em ferimentos em relação a uma criança da comunidade em 
que viviam – e que, ao final das investigações, deu-se por “acidental” – elas empurraram uma criança menor de 
cima de um dos tanquinhos de areia do local onde brincavam. Ainda, entre o primeiro e segundo assassinatos, as 
meninas invadiram, em duas oportunidades, a escola que frequentavam e deixaram por toda a parte bilhetes, 
assinados por ambas, com a caligrafia infantil distorcida e com os erros de grafia típicos. Nos bilhetes, ambas 
não apenas confessavam, mas se vangloriavam de haver praticado o primeiro crime e, numa clara atitude 
desafiadora da autoridade, afirmavam que iriam matar de novo. (ob. cit, pp. 422 a 425 – cópias dos bilhetes). 
14Sereny, ob.cit., p. 131. 
15Idem, p. 132. 
16Ibidem, p. 142. 
17 Vale citar, neste sentido, o interessante estudo encampado por pesquisador ligado à USP, da área da 
Psicologia, Fernando Braga da Costa, que desenvolveu o conceito de “invisibilidade pública”, ligado à divisão 
social do trabalho, que atesta como os encarregados das “funções subalternas” movimentem-se no espaço 
público sem serem notados pela grande maioria das pessoas às quais servem. O conceito em questão foi 
colocado à prova pelo pesquisador que, devidamente uniformizado, ganhou as ruas e trabalhou como gari, 
podendo atestar a indiferença de pessoas que o conheciam, mas, naquelas condições, passavam por ele “sem vê-
lo”, durante o “laboratório”. Fernando escolheu ser gari na própria universidade. As descobertas o levaram a 
estudar profundamente a relação da sociedade com esses trabalhadores, o que resultou no livro Homens 

Invisíveis – Relatos de uma Humilhação Social (Globo, 256 págs., R$ 32)”. Disponível em: 
http://www.terra.com.br/istoegente/261/diversao_arte/livros_foco_homens_invisiveis.htm. Acesso: 18.07.2011. 
18Sereny narra, com base no relato pessoal de Mary e em entrevistas de familiares da criança, a notória rejeição 
que a mãe tinha por Mary, as tentativas encadeadas em livrar-se dela, quer fosse “doando-a” a familiares ou 
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Toda a lógica da exclusão dos “indesejáveis”, dos “desviantes” passa, antes, por 

sucessivas tentativas de torná-los “esquecíveis”, “invisíveis”, associando-os aos elementos 

periféricos, que “não fazem falta a ninguém” e que “apenas incomodam” ou são parte 

incômoda da “despesa” do Estado. E nessa toada a insidiosa idéia do extermínio “ganha 

terreno”, faz eco, “faz escola” e vai, perigosamente, ameaçando todo o “núcleo rígido” dos 

sistemas constitucionais democráticos, particularmente no que toca às garantias do cidadão 

contra o arbítrio do Estado. 

No caso de Mary, é forçoso reconhecer o que o relato jornalístico escancarou, anos 

após o julgamento: a carência material, o abandono emocional, a mais absoluta ausência de 

referenciais de comportamento sadio (e de regramentos mínimos à sua conduta infantil 

agressiva) desembocaram em dezoito anos de detenção.  

Embora se tenha reafirmado, no julgamento, a responsabilidade penal diminuída da 

infante, não foram respondidas questões muito importantes, como se compreendia, de fato, 

“Mae” (como Mary Bell gostava de ser chamada), o horror da morte das duas crianças que 

seu comportamento vitimou; se entendia a extensão do luto das famílias, por toda a vida, ao 

serem privadas de seus filhos/ netos/sobrinhos; se a questão da definitividadeda morte fazia 

parte do seu entendimento. A resposta final, pelo relato de Sereny, é negativa. 

Não apenas “Mae” reafirma, em seu relato, que não sabia que seu proceder causaria a 

morte dos dois garotinhos, que ela conhecia e com os quais convivia, como, ao final,estas 

mortes pesariam sobre simesma, por toda a sua vida. Ainda, a morte, segundo seu 

conhecimento à época dos fatos, não carregava consigo a intrínseca irreversibilidade com a 

qual costumamos caracterizá-la. Mary sabia que todos morrem, mas não sabia no que morrer 

implicava.  

Muitos anos após os fatos, ao falar com a autora, a associação que Mary Bell deixa 

“escapar”, entre o que pensou que ocorreriadepois, com as vítimas, e a “reposição”, feita pelo 

pai (padrasto, na verdade), do seu cachorro de estimação, que havia morrido, por outro cão 

idêntico, apenas alguns dias após a morte, pode explicar apenas um dos muitos conceitos que 

assumiam dimensões tão díspares para Mary e para seus julgadores19.O trabalho de Sereny 

reproduz o assombro da protagonista da história ao perceber, muitos anos depois, o que a 

morte significava e que, portanto, os garotinhos jamais iriam voltar. 

                                                                                                                                                                                     

pessoas desconhecidas, quer fosse tentando matá-la, o que fez ao menos em quatro ocasiões conhecidas (ob. cit., 
pp. 27; 363-368). 
19 SERENY. Ob. cit., p. 146/147. 

5953



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Na linguagem fantasiosa e não linear, própria da criança, muitas vezes, durante 

aquele julgamento, a verdade sobre a necessidade de tratamento, e não de pena, surgiria, de 

modo muito claro, o que, lamentavelmente, foi “abafado”, em todas as oportunidades, pelas 

autoridades que conduziram o julgamento de Mary Bell. 

 

 

3A LÓGICA BUROCRATIZADA DO EXTERMÍNIO DO “INIMIGO”: ODE AO RDD 

 

 

Mesmo dadas as notórias dificuldades em levar a julgamento uma criança e esperar 

um julgamento correto e justo, a tese conta com baluartes, e não causaria assombro se, levada 

ao plebiscito popular, as ruas chancelassem a redução da maioridade penal (principalmente se 

a votação fosse precedida, convenientemente, de um caso tão cruel e violento como o de Mary 

Bell).  

Pouco ou nada importa avaliar se o caminho conduzirá a todos ao cenário idílico do 

Éden, pretérito à primeira ocisão de um homem pelo seu semelhante. Não interessa que o 

investigado seja um cidadão, uma pessoa, um sujeito de direitos, até uma criança... naquele 

momento, ele se voltou contra os “homens de bem”, razão pela qual tudo contra ele se 

justifica e apenas após a grande (e pública) expiação dos seus pecados, através da 

neutralização/contenção do “inimigo”, por uma ritualística consagrada 

(procedimento/processo), poderemos nos assegurar um retorno à paz. 

O belicismo do discurso estatal, que prega a guerra, seja nos EUA, contra o terror, 

seja em terras tupiniquins, contra o narcotráfico e o crime organizado, encontra um corpo 

coletivo altamente receptivo em nossos dias, terreno abundante e fértil, diuturnamente 

inflamado por uma imprensa sedenta e ávida pelo horror nosso de cada dia e pela 

disseminação de doutrinas fascistas como a de Jakobs (direito penal do inimigo), que entoam: 

“aquele que contraria nossas leis não merece viver seguro como nós, deu-nos as costas, 

rompeu o pacto social, não mais tem direito de ser tratado como um de nós, não pode se 

valer da proteção das leis que não respeitou”. 

Tangencialmente, assistimos aos efeitos dos discursos de Lei e Ordem, Direito Penal 

do Inimigo e Tolerância Zero diretamente no âmago do repertório legislativo nacional. 

Inegavelmente, neste sentido, podemos afirmar - e a guisa de ilustração, posto que os 

exemplos, infelizmente, já são plurais -, que o famigerado RDD (Regime Disciplina 
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Diferenciado, instituído no Brasil pela Lei nº 10.792, de 01/12/2003)20, ao estabelecer uma 

execução penal “particularizada”, destinada a uma certa “classe” de presos21 - uma execução 

da pena dentro da execução – permite a criação desta “subclasse”, desta catalogação 

intrassistêmica, de um tipo de criminoso, indigno do tratamento garantido pela Lei de 

Execução Penal (Lei 7.210/84) e, sobretudo, pela Constituição Federal, porque tais “direitos e 

garantias” não poderiam se aplicar a esta “espécie” de criminoso. 

Desde que abandonamos o cerimonial da execução dos condenados em praça 

pública, no patíbulo, tão carregado de significado, e as penas infamantes e cruéis22 – e isso em 

muito devido ao brado de liberdade que significou o arrazoado de Beccaria, pela 

humanização do sistema penal como um todo – que não compactuávamos com tamanha 

barbárie. O RDD é uma ode ao retorno do suplício pelas mãos do Estado. O algoz detentor do 

poder legalizado iguala-se, muitas vezes, assim, ao condenado sob o seu jugo. A violência 

instituída, que conta com um formidável aparato de implementação que lhe garante o sucesso, 

angaria muitos devotos: para que entregar o criminoso à chusma, para o linchamento 

sanguinário, se podemos, nós mesmos (agentes do Estado)23,exterminá-lo de modo muito 

mais eficiente e “limpo”? 

Neste sentido (eficiência do Estado em “neutralizar” o indesejado), note-se o quanto 

foi fundamental, para o sucesso da empreitada nazista, a burocratização da máquina de matar 

estatal. ZygmuntBauman, citando John P. Sabini e Mary Silver24, retrata a presteza e 

produtividade dos envolvidos no extermínio em massa, que agiam com uma racionalidade 

absoluta, desapaixonadamente, para colocar em prática um antissemitismo até então latente na 

sociedade alemã da época: 

                                                           
20 Mary Bell relata ter passado, durante o cumprimento de sua sentença, por inúmeros isolamentos celulares, 
normalmente determinados como respostas a seus “atos de rebeldia” às normas da prisão – como quando tentou 
o suicídio (SERENY, ob. cit., p. 272/273). 
21 Tidos como os mais “perigosos”, propensos a fomentar rebeliões nos complexos prisionais ou a orquestrar 
ofensivas extramuros contra a polícia e as instituições legais - a potencialidade criminosa derivada, 
fundamentalmente, da posição de destaque/comando em organizações criminosas como o PCC – Primeiro 
Comando da Capital, atuante, principalmente, nas cadeias e penitenciárias paulistas, após episódios de violentos 
ataques em série, que descortinaram, a um só tempo, o poderio bélico e organizacional das facções do crime e a 
inaptidão das Secretarias de Segurança Pública e de Administração Penitenciárias de São Paulo em retomar o 
domínio sobre os estabelecimentos prisionais a seu cargo. Veja-se, a respeito: ESTADO DE SÃO PAULO. 
Secretaria da Administração Penitenciária: Regime Disciplinar Diferenciado (RDD). Disponível: 
http://www.memorycmj.com.br/cnep/palestras/nagashi_furukawa.pdf. Acesso: 01/06/2011. 
22 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 2001. 
23 “O Estado proíbe ao cidadão a prática de atos infratores não porque deseje aboli-los, mas sim monopolizá-los” 
(FREUD, Sygmund. O pensamento vivo de Freud. São Paulo: Martin Claret, 1984, p. 52). 
24SABAINI, J. P. e SILVER, M. “Destroying the Innocent with a Clear Conscience: A Sociopsychology of the 
Holocaust”, in Survivors, Victims, and Perpetrators: Essays in the Nazi Holocaust, DINSDALE, Joel (org), 
(Washington: Hemisphere Publishing Company, 1980), p. 329-30. Apud: BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e 

holocausto. Trad. Marcus Penchel. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 1998, p. 114. 
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Vejam os números. O Estado alemão exterminou seis milhões de judeus 
aproximadamente. À média de 100 por dia, isso levaria quase 200 anos. A 
violência de turba assenta-se numa base psicológica errada, na emoção 
violenta. As pessoas podem ser manipuladas até a fúria, mas a fúria não pode 
ser mantida por 200 anos. As emoções e sua base psicológica têm uma duração 
natural; a luxúria, mesmo a da sede de sangue, é em algum momento saciada. 
Além disso, as emoções são notoriamente instáveis, podem mudar. Não se 
pode confiar em uma multidão de linchadores, por vezes eles podem ser 
movidos pela simpatia – digamos, pelo sofrimento de uma criança. Para se 
exterminar uma “raça” é essencial matar as suas crianças. 
O assassinato integral, abrangente, exaustivo, exigia a substituição da turba por 
uma burocracia, a substituição da raiva grupal pela obediência à autoridade. A 
burocracia requerida seria eficiente, quer exercida por antissemitas extremados, 
quer por moderados, o que ampliava consideravelmente o espectro de possíveis 
funcionários; as ações deles não seriam dirigidas pela paixão, mas por rotinas 
de organização; ela só faria distinções para as quais estivesse programada, não 
as que os funcionários fossem tentados a fazer, digamos, entre crianças e 
adultos, doutor e ladrão, inocente e culpado; seria sensível à vontade da 
autoridade última por meio de uma hierarquia de responsabilidades – fosse 
qual fosse aquela vontade. 
 
 

Desta forma, quando o Estado inglês volta os olhos para Mary Bell-criança que, 

durante a vida toda, clamou para ser contida, para ser resgatada, o faz para puni-la, e com 

violência assombrosa, para isolá-la do convívio social e “implantá-la” no sistema carcerário. 

O Estado chama para si, assim, não a mera punição, mas a vingança, agindo legalmente em 

nome de todos os que se sentiram ultrajados pelos atos praticados pela então criança Mary 

Bell. E ela jamais teria a chance de recuperação que poderia ter existido caso a abordagem 

clínica necessária fosse ministrada durante sua segregação (ambos parecem ter sido, no caso, 

igualmente necessários, o tratamento e a “contenção”), desde a mais tenra idade, quando já 

suportava, sob o domínio da genitora, inomináveis formas de violência, suportadas pelo corpo 

e pela alma infantis. 

A partir de então, a criança (no caso do livro em análise) ou o condenado (qualquer 

que seja) passa das mãos da turba - que o deseja, no mais das vezes, morto -, para as mãos do 

Estado, deixando para trás sua individualidade e todos os laços afetivos e sociais que 

mantinha com o mundo em seu entorno. Assim o foi com Mary Bell, enclausurada aos onze 

anos de idade.  

Assim o é com todos os indivíduos que o sistema rotula (labeling approach) – como 

alertam as teorias do “etiquetamento”: uma vez criminoso, desviante, sempre criminoso. E o 

homem não é mais um homem, porque indigno dos direitos universalmente assegurados a 
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todos os homens. Impossível não mencionar, aliás, neste sentido, o que os estudos de 

Sutherland, Schaw, Trascher e Cohen (dentre outros)25 chamaram de subculturas criminais, 

ou seja, a absorção dos valores e regramentos internos ao cárcere, bem como a 

adesão/adequação do criminoso primário ao comportamento criminoso reiterado que dele se 

espera - o que segue ao esfacelamento dos laços externos (um dos efeitos negativos mais 

corriqueiros da segregação corpórea do preso, intensificado exponencialmente pelo 

isolamento celular prolongado, previsto no regime excepcional do RDD com inegável 

característica instrumental de controle social do desvio26). 

 

 

4. CONCLUSÃO (?) 

 

 

Diante da indisfarçável degradação da condição humana, sufragada por um processo 

criminal que há muito “faz ouvidos moucos” aos direitos fundamentais do acusado, 

chancelada pelas infindáveis situações de indiciamento indevido, pelas bizarras 

arbitrariedades cometidas “para acautelar o meio social” (prisões cautelares, por exemplo), 

bem como pela recorrente idéia de reduzir a maioridade penal (podendo arrastar aos tribunais 

até mesmo crianças como Mary Bell), tudo coroado por uma execução penal acintosamente 

deplorável (para dizer o mínimo), temos de reconhecer a ilegalidade da situação. 

De fato,a pena que corrompe a dignidade do homem é pena não prevista em lei, 

não pode subsistir no sistema senão com um torpe exercício de retórica que justifique tal 

violência em prol de uma absolutamente falsa sensação de segurança. 

O RDD, no Brasil, se legitima? Se a resposta for afirmativa, não há mais lugar para 

os direitos humanos do condenado a ter uma execução penal nos limites da sentença, pois, até 

mesmo contra a coisa julgada o draconiano regime colide, na medida em que os limites da 

sanção penal, em relação ao cumprimento da pena, postos na sentença – abarcada, por óbvio, 

a progressão/regressão da pena privativa de liberdade, a primeira por disposição 

constitucional – precisam ser respeitados, sob pena de afronta à jurisdição. A 

administrativização do direito penal e da execução penal não pode ir tão longe impunemente.  

                                                           
25

apudBARATTA, Alessandro. Criminologia crítica e crítica do direito penal. Introdução à sociologia do direito 
penal. Trad.: Juarez Cirino dos Santos, 2.ed. Rio de Janeiro : Freitas Bastos Editora, 1999. 
26 A terminologia ora empregada é recorrente nos autores da chamada criminologia crítica. Por todos, cite-se 
Alessandro Baratta, obra citada. 
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O magistrado que condena o réu, em nosso sistema, ao cumprimento de pena ao 

regime inicialmente fechado sabe, de plano, que o condenado irá para a prisão, e de lá poderá, 

segundo as regras do sistema prisional, em consonância com a Lei de Execução Penal (n. 

7.210/84), progredir para regime prisional menos intenso (semi-aberto/aberto), mas que tal 

mudança será progressiva e, ainda, que não haverá retrocesso, ou seja, que a pena não poderá 

ser mais gravosa do que a determinada pela sentença condenatória transitada em julgado. 

Vale dizer: ao condenado à pena privativa de liberdade a ser cumprida no regime 

fechado, a jurisdição impôs a mais dura das penalidades previstas, cerceando a liberdade de ir 

e vir do cidadão, aprisionando-lhe o corpo, segregando-lhe do convívio social, de modo que 

impor mais do que isso vai contra não apenas aos princípios informadores da politica 

criminal, que orientam a execução penal, mas também contra tudo o que, hoje, se sabe sobre 

os efeitos do aprisionamento humano. 

Tais efeitos, absolutamente nefastos, crescem exponencialmente no isolamento 

celular (“solitária”), de modo que soa irônico falar-se em ressocialização do indivíduo pelo 

sistema que o sujeita a isolamentos prolongados e intermitentes, como permite o RDD, ao 

arbítrio da autoridade do estabelecimento prisional, o que vai além de todos os limites 

previstos para a sanção penal advinda da sentença, impondo sofrimento à alma do 

encarcerado, tornando-o particularmente inabilitado para retomar a vida social fora da prisão 

– método infalível, aliás, de “reserva de mercado”, estabelecendo a retroalimentação 

necessária a manter o status quo, já que o sistema precisa assegurar uma clientela
27 fiel e o 

vaticínio sobre o destino dos excluídos de suas benesses. 

Deste modo não soa desarrazoado concluir o efeito absolutamente excludente da 

lógica do RDD, em manter afastados do meio social aqueles que já deram mostras suficientes 

de inadaptabilidade ao “mercado”, porque não possuem capacidade de consumir, garantindo, 

então, que retornem, sempre, ao sistema, praticando outros delitos (porque não mais absorvem 

outras regras que não as do cárcere) e mantendo o “giro” do sistema, que tem seu “público-

alvo” garantido. 
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REFLEXÕES SOBRE OS CRIMES CULPOSOS NAS GRANDES 

METRÓPOLES 

Joubran Kalil Najjar1 

 

RESUMO 

 

A escolha deste respectivo artigo científico tem como objetivo de refletirmos sobre  

os delitos culposos,  ocorridos a cada instante em razão do aumento populacional das grandes 

cidades, surgindo o que chamamos  de “sociedade de risco”. 

Nos crimes culposos, a ação típica e antijurídica é a que viola o cuidado objetivo 

exigível para a generalidade das pessoas, segundo a explicação da maioria dos nossos grandes 

e ilustres doutrinadores. 

Na verdade, a consciência da ilicitude, necessária para a reprovabilidade, será, no 

caso, a possibilidade de conhecer o agente a violação do cuidado objetivo, inclusive com 

referência à possível lesão do bem jurídico, quer seja: o causador do dano poder conhecer que 

a sua atitude, comportamento e não conduta como se refere a grande maioria, violou o dever 

de atenção, cuidado e diligência que lhe competia observar e que daí poderia resultar a lesão 

do bem jurídico tutelado pela nossa lei. 

O agente, quando se encontra na culpa consciente, prevê a possibilidade de causar o 

resultado, mas acha que com sua “habilidade, agilidade e outros”, o resultado não vingará. 

                                                 
1 Advogado, pós-graduando em Mestrado pela Faculdades Metropolitanas Unidas- F.M.U. do Estado de São 
Paulo 
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Já na culpa inconsciente o agente não prevê nenhum tipo de conseqüência, sendo que 

a previsibilidade é referida no próprio resultado, resultando para a sociedade uma 

reprovabilidade de comportamento. 

A imprudência, a negligência e a imperícia são as fórmulas gerais de violação do 

dever de cuidado objetivo, ou seja, uma forma de se reprovar determinado comportamento 

que cause ou até mesmo possa causar para alguém algo prejudicial perante a sociedade. 

No estudo deste campo, a inexigibilidade opera com maior amplitude nos crimes 

culposos, pois há estados e situações a que o agente é levado sem culpa alguma, que excluem 

tal reprovabilidade da imprudência ou da negligência com que atua. 

Como ensina Welzel, não é reprovável a lesão do cuidado objetivo de quem atua 

imprudentemente em conseqüência do medo, do susto, da fadiga e de outros semelhantes a 

que tenha sido levado sem culpa.  

 

Palavras-chave: Crimes culposos, penalidade e sociedade. 
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RESUMÉN 

 

La elección de su trabajo científico tiene como objetivo reflexionar sobre los 

culpables de crímenes que ocurren a cada momento debido al aumento de la población de las 

grandes ciudades, llegando hasta lo que llamamos "sociedad del riesgo". 

Culpables de los delitos, la acción típica y antilegal es el propósito que viole los 

cuidados necesarios para la mayoría de las personas, de acuerdo con la explicación de la 

mayoría de nuestros grandes eruditos y sabios. 

De hecho, la conciencia o la conciencia, es necesario que fallan, en este caso, la 

posibilidad de conocer la violación por el agente de la puntería, incluida la referencia a una 

posible lesión del bien jurídico: la causa de los daños puede saber que su actitud, 

comportamiento y no la conducta en cuanto a la gran mayoría, violó el deber de diligencia, 

cuidado y diligencia, y observar que se requería que podría resultar en lesiones al bien 

jurídico protegido por nuestra ley. 

El agente, cuando se está en la culpa consciente, se prevé la posibilidad de causar el 

resultado, pero piensa que con su "habilidad, agilidad y otros," el resultado no va a tomar 

represalias. 

En el agente de culpa inconsciente no ofrece ningún tipo de consecuencia, la 

previsibilidad y se menciona en el resultado en sí, dando lugar a un comportamiento de la 

sociedad desaprueba. 
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Descuido, la negligencia y la negligencia son las fórmulas generales de 

incumplimiento del deber de cuidado objetivo, es decir, una manera de rechazar un 

determinado comportamiento que causa o puede causar que alguien algo perjudicial para la 

sociedad. 

En el estudio de este campo, la renuncia opera de manera más amplia culpables de 

los crímenes, porque hay estados y situaciones que el agente se toma, sin culpa alguna, que 

excluyen tales desaprobó imprudencia o negligencia con que opera. 

Como enseña Welzel, no es el propósito reprobable lesiones de cuidado de quien 

actúa imprudentemente, como resultado del miedo, el miedo, la fatiga y similares que se han 

tomado sin culpa. 

 

Palabras clave: Crímenes de culpables, la pena y la sociedad. 
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1 INTRODUÇÃO 

Conforme o nosso ordenamento jurídico, no que tange a crimes culposos, o Código 

Penal no seu inciso II do artigo 18, diz que o crime é culposo, quando o agente deu causa ao 

resultado por imprudência, negligência ou imperícia. 

Maggiore, traduzido por Costa e Silva, se refere à culpa como a conduta voluntária, 

por ação ou omissão, que produz um resultado, ou evento, antijurídico, não querido mas 

previsível e, excepcionalmente previsto, que podia, com a devida atenção, ser evitada2.  

Logo, culpa é a prática não intencional da infração penal, gerada por imprudência, 

negligência ou imperícia. 

Podemos entender por imprudência, uma prática de ato perigoso sem as devidas 

cautelas. 

Já a negligência, podemos dizer que é a inobservância de deveres, principalmente por 

displicência, falta de atenção, preguiça mental e outros fatores socialmente previstos. 

Por fim, imperícia é a falta de habilidade técnica, prática ou teórica, resultando uma 

incapacidade do agente de realizar determinados atos que acabem prejudicando terceiros de 

boa fé, que presumem ser o agente, pessoa hábil para praticar determinado fim. 

Vale salientar que o que vai tratar da culpa realmente é a previsibilidade do agente 

em se antecipar ao acontecimento, evitando assim, ou tentando se possível que ele venha a 

ocorrer. Podemos separar esta em duas modalidades: objetivas e subjetivas. A primeira refere-

se ao homem médio que, no momento do ocorrido, jamais poderia prever que um determinado 

                                                 
2 GIUSEPPE MAGGIORE, traduzido por COSTA E SILVA, apud JOAQUIM DE LOURDES AIROSA RANGEL, op. cit. Pág.56. 
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fato pudesse acontecer. Já a segunda modalidade, é o que a nossa legislação chama de infrator 

penal, objeto este do nosso trabalho, pois devemos analisar que cada caso é um caso. 

Salienta o dispositivo do artigo 18 do Código Penal que, Salvo os casos expressos em 

lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica 

dolosamente. Ou seja, se praticarmos um fato tipificado no ordenamento jurídico de maneira 

culposa e este não prever a sua forma culposa, não há que se falar em delito. Vale também 

lembrar que não existe a extensiva norma da tentativa no que se refere à modalidade de 

crimes culposos.  

Podemos exemplificar os tipos de culpa em consciente, onde o agente crê 

sinceramente que o evento não irá acontecer, existindo efetivamente uma conduta inicial 

voluntária, mas de previsão e resultado não desejado. Já na culpa inconsciente, não existe 

nada disso, ocorrendo esta por: negligência; imprudência; imperícia, já resumidamente 

descrita. 

O Direito Penal não distingue a culpa consciente da inconsciente, o que é um absurdo 

e um grande abuso, discussão essa que objetiva o tema deste trabalho, que veremos mais à 

frente, na parte conclusiva. 

Apesar de não fazer parte dessa discussão, como forma de esclarecimento, podemos 

citar outras formas de modalidade presentes dentro da culpabilidade, o erro do tipo e o erro de 

proibição, que exclui o dolo, mas permite uma punição, se tal ato permiti-lo na forma culposa, 

o que também trata-se de um abuso. 

Assim sendo, o nosso Código Penal limitou-se ao se referir a esta modalidade, porém 

a nossa doutrina vêm se esforçando de longa data, para se chegar a um conceito perfeito de 

culpa, o que não é fácil. Assim sendo, segundo o nosso ilustre doutrinador Julio Fabrine 
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Mirabette, são elementos do crime culposo3: conduta; inobservância do dever de cuidado 

objetivo; resultado lesivo involuntário; previsibilidade e tipicidade. 

A grande polêmica e discussão, objetivo deste trabalho, esta na inobservância do 

dever de cuidado objetivo. 

 

2 Dever de Cuidado Objetivo 

Devemos entende como dever de cuidado objetivo, a prática  de  determinados atos 

da vida tomando-se as devidas cautelas necessárias, para que não se cause prejuízos a 

determinados bens juridicamente tutelados. 

O intuito desta é harmonizar a vida em uma grande  sociedade, exigindo o dever de 

cuidado indispensável a evitar tais lesões. Caso contrário, responderá por ele o que na esfera 

penal trata-se de uma grande injustiça, devendo o  causador  do dano responder apenas na 

esfera civil. 

Procura a lei estabelecer os deveres de cuidados que o agente deve ter quando 

desempenhar certas atividades. 

O grande problema está na impossibilidade de se tipificar uma  regulamentação 

jurídica que esgote todas as possíveis violações de cuidados nas atividades humanas. Existe 

neste caso um tipo penal aberto, causando uma forma discricionária do poder judiciário em se 

entender o que vem a  ser  o cuidado objetivo. 

A simples violação de uma norma jurídica não significa que o agente tenha agido 

sem as devidas cautelas e cuidados exigíveis no caso concreto. Deve-se confrontar a conduta 

do agente que causou o resultado lesivo com aquela que teria um homem razoável e prudente 

em lugar do autor.  

                                                 
3 Mirabete,  Julio  Fabrinni, Manual  de  Direito  Penal, Ob.  cit,  pág 145. 
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3 Resultado 

A simples falta de se observar o dever de cuidado não constitui figura típica sendo 

indispensável outro elemento do tipo culposo conhecido como resultado. 

O resultado neste caso vem a ser “um  componente de azar” da conduta humana no 

crime culposo, logo não existindo o resultado, não será responsabilizado por crime culposo o 

agente que não agiu com o devido cuidado. A exigência do resultado lesivo para a existência 

do crime culposo justifica-se pela função política garantidora que deve orientar o legislador na 

elaboração do tipo penal4.  

O crime culposo não poderá prevalecer, mesmo que a conduta contrarie os cuidados 

objetivos e se verifica que o resultado se produziria da mesma forma, independentemente da 

ação descuidada do agente. Assim, se alguém se atirar sob as rodas de um veículo que é 

dirigido pelo motorista na contra-mão de direção, não se pode imputar a este o resultado, pois 

trata-se de um suicídio tentado ou consumado ou um mero caso fortuito5. 

Como todo fato típico, o nexo causal é fundamental na existência de qualquer ato 

jurídico, obedecendo-se o que dispõe a  lei brasileira do artigo 13 do Código Penal. 

  

4 Previsibilidade 

Falando-se de culpa, há na conduta não  uma vontade dirigida à realização do tipo, 

mas apenas uma previsão momentânea na cabeça do agente que o seu ato possa prejudicar 

terceiros, tratando-se de uma culpa consciente. A essa possibilidade de conhecimento e 

previsão dá-se o nome de previsibilidade. 

                                                 
4 CF.  ZAFFARONI,  Eugenio Raúl.  Ob.  cit.  p.  364. 

5 Mirabete,  Julio  Fabbrini, Manual de Direito Penal,  editora  Atlas S.A. - 1999,  pág.  147. 
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A  previsibilidade, como anota Damásio, é a possibilidade de ser antevisto o 

resultado, nas condições em que o sujeito se encontrava6. 

Exige-se que o agente, nas circunstâncias em que se encontrava, pudesse prever o 

resultado de seu ato. A condição mínima de culpa em sentido estrito é a previsibilidade; ela 

não existe se o resultado vai além da previsão7.     

Nem todos os fatos naturais podem ser previstos pelo homem logo, estarão fora da 

esfera penal dos delitos culposos os resultados que não estão dentro da previsibilidade 

objetiva de um homem razoável, não sendo culposo o ato quando resultado só teria sido 

evitado por pessoa extremamente prudente, assim sendo só podemos falar em crime à conduta 

culposa quando se puder estabelecer que o fato era possível de ser previsto pela perspicácia  

comum, normal dos homens8. 

Nenhum homem é igual a outro, no  que se refere à inteligência, sagacidade, 

instrução, aprendizado, educação, conhecimentos técnicos, etc. Assim, a previsibilidade deve 

ser estabelecida de acordo com cada indivíduo. 

Existem comportamentos humanos perigosos imprescindíveis, que não podem ser 

evitados e, portanto, não podem ser considerados como ilícitos, denominados estes como risco 

tolerado, importantes até mesmo para a nossa existência. Por exemplo, um médico que realiza 

uma cirurgia e não pode responder por lesão corporal. 

A previsibilidade está relacionada diretamente com o princípio da confiança não se 

exigindo que as pessoas  ajam e vivam desconfiando do comportamento de seus semelhantes, 

caso contrário a vida em comum, em sociedade se tornaria impossível e muito desgastante. 

                                                 
6 Cf.  Jesus,  Damásio  E.  de  Ob.  cit.  P. 283. 

7 
RT  488/376,  490/346,  538/410,  599/345.

 

8 Jesus,   Damásio  E. de Ob.  cit.  p.  284;  Fragoso,  Heleno Claudio.  Ob.  Cit.  p.  284. 
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Para a determinação em concreto da conduta de um, não se pode, portanto, deixar de 

considerar aquilo que seria lícito, nas circunstâncias, esperar-se de outrem, ou melhor, da 

própria vítima9.  

 

5 Tipicidade 

Enquanto que o crime doloso é a regra, o culposo é a exceção, sendo normas de tipos 

abertos que necessitam de complementação de uma norma de caráter geral que se encontra 

fora do tipo.  

Para que exista a tipicidade é necessária uma comparação entre o ato do agente e o 

comportamento presumível que, nas circunstâncias, teria uma pessoa, segundo a lei penal e 

agir com cautela, deixando um tipo aberto para o entendimento do poder judiciário. 

De acordo com o ilustre doutrinador Heleno Cláudio Fragoso, é típica a ação que 

provocou o resultado quando se observa que não atendeu o agente ao cuidado e à atenção 

adequada às circunstâncias10. 

“Data-vênia” o ilustre jurista se baseou na própria lei para chegar a este conceito, 

pois para que uma conduta seja criminosa não é necessário apenas que exista o resultado, mas 

sim a consciência livre e espontânea de que determinado ato, sendo uma infração penal, possa 

ocorrer, mesmo que o causador do dano não queira o resultado. 

 

6 Espécies de Culpa 

Como já foi dito, temos a culpa  inconsciente e consciente, sendo esta última o 

verdadeiro crime culposo, não devendo ser punido criminalmente  a culpa inconsciente, 

diferentemente da punição na esfera Civil que deve ser indenizada em qualquer caso. 
                                                 
9 Toledo, Francisco de Assis. Ob.  cit.  p.290. 
10 Fragoso,  Heleno  Cláudio.  Ob.  cit.  p.  226-227. 
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A culpa consciente avizinha-se do dolo eventual, mas com ela não se  confunde. 

Naquela, o agente, embora prevendo o resultado, não o aceita como possível. Neste, o agente 

prevê o resultado, não se importando que venha ele a ocorrer11.  

Distingüe-se ainda, a culpa própria, em que o agente não quer o resultado nem 

assume o risco de produzi-lo, da culpa imprópria, também denominada culpa por extensão, 

equiparação ou assimilação. Deriva esta do erro de tipo inescusável, do erro inescusável nas 

descriminantes putativas ou do excesso nas causas justificativas. Nessas hipóteses, o sujeito 

quer o resultado, mas sua vontade está viciada por um erro que poderia, com o cuidado 

necessário, ter evitado. 

De acordo com o jurista Damásio esta dominação está incorreta, uma vez que na 

chamada culpa imprópria se tem, na verdade, um crime doloso e que o legislador aplica a 

pena do crime culposo12.  

É importante frisar que a culpa presumida, forma de responsabilidade objetiva, já não 

é prevista na nossa legislação Penal, devendo sempre a culpa ficar provada, não se aceitando 

deduções.  

No que toca a gravidade de culpa, podemos descrevê-la em: grave, leve e levíssima, 

não havendo distinção entre elas na legislação Penal, tendo como objetivo apenas na 

aplicação de uma sanção que nada mais é do que a concretização de uma hipótese normativa.  

Por derradeiro, conforme prevê o artigo 18 no seu § único, os crimes são, regra geral, 

dolosos, logo o agente só responde pelos fatos que praticar se quiser realizar a conduta típica, 

surgindo o crime culposo quando este estiver expressamente previsto na lei na forma culposa 

como no homicídio culposo, lesão corporal culposa, incêndio culposo, e etc. 

                                                 
11

 Mirabete, Julio Fabbrini, manual de direito Penal Ob.  cit.  pág  150-151.  
12 C.f Jesus, Damásio E. de.  Ob.  cit.  p.  287. 
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A incriminação do fato culposo tem por fundamento sua gravidade com os crimes 

contra a pessoa ou sua relação direta com a proteção da coletividade. 

 

7 Coação 

A coação irresistível exclui a culpa, pois a pessoa que acaba causando um dano  a 

outrem o fez  contra sua própria vontade. Esta pratica realizada contra a própria vontade pode 

ser feita de modo físico ou moral, logo só deverá ser punido o próprio autor da coação, não 

sendo punível o coato. 

 

8 Estrita Obediência 

A pessoa que cumprir ordem manifestamente legal de superior hierárquico e causar 

prejuízo à terceiro, sendo este ato devidamente tipificado na lei Penal, deverá figurar como 

sujeito ativo do crime aquele que comandou a ordem, estando o cumpridor desta resguardado. 

Pressupõe a estrita obediência determinados requisitos como: subordinação 

hierárquica, competência funcional de quem a dá, forma legal. É mister que o executor se 

ache em situação de dependência funcional, relativamente a quem dá a ordem. Exclui-se 

qualquer outra subordinação sendo válida somente a que tiver grau de subordinação 

hierárquica. Sempre será necessária a devida competência, isto é, emanar de pessoa habilitada 

a dá-la, bem como enquadrar-se dentro das atribuições do destinatário. 

Se o subordinado reconhecer que a ordem recebida for  de forma clara, 

manifestamente ilegal e a cumpre, não poderá se eximir de pena, respondendo este como co-

autor juntamente com o que proferiu a ordem, se preenchido estiver os requisitos supra 

mencionados.  
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Quem cumpre uma ordem, considerando-a legal, isto é, que tem o dever de executar 

não age com dolo. Existe aqui um erro de direito de excepcional relevância, o que 

mentalmente se representa ao agente não corresponde à realidade e, portanto, o fato se prende 

ao elemento subjetivo. 
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Conclusão 

O crime, além de ferir um direito individual, acaba perturbando toda a harmonia 

existente em qualquer sociedade civilizada. 

Para que se tente dar esta harmonia, são necessários que hajam determinadas normas 

e regras, pois seria impossível a existência de uma sociedade sem um devido controle. 

O objetivo destas regras impostas pelo Estado é de se dar o respeito ao próximo, uma 

vez ter ele o poder-dever de punir, conhecido por todos nós como o “jus puniendi”, visando 

garantir a proteção de determinados bens jurídicos relevantes, para prevenir a vingança 

privada, devendo sempre existir uma proporção entre o delito e a pena, principalmente 

impondo limites ao Estado no momento de aplicação de uma sanção contra o agente infrator, 

servindo de garantia da ordem. 

Todavia, o nosso Direito, dentro de um ordenamento jurídico, é seletivo, ou seja, não 

consegue tomar conta de tudo. 

Com o desenvolvimento de máquinas na vida moderna, criou-se uma larga variedade 

de riscos permitidos e socialmente úteis, e até mesmo de extremas necessidades. Realizamos 

habitualmente e estamos normalmente expostos a atividades perigosas que por assim dizer, 

ampliam a margem do risco aceitável. Em contrapartida, essas atividades perigosas 

apresentam-se geralmente limitadas e reguladas por um conjunto de impostas pela experiência 

e pela reflexão, destinadas a reduzir ao mínimo os riscos inevitáveis. 

Apesar de todas as regras de comportamento existentes, estas não serão o bastante 

para afirmar e confirmar a existência de um crime culposo. Por mais que se tome todas as 

cautelas e devidos cuidados, a causa de um acidente ou uma fatalidade sempre irá surgir. 
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Entretanto, para estabelecer a culpa, é sempre necessária a previsibilidade para o 

agente nas circunstâncias concretas em que atuou e tendo-se em vista suas condições pessoais, 

como a previsibilidade objetiva, um limite mínimo da ilicitude nos crimes culposos. 

Porém, se apesar da observância de todas as cautelas, habilidades, prudência, perícia 

e cuidados de dever objetivo tomados pelo causador do dano, tiver ocorrido o resultado, não 

temos a figura do crime, mas sim um mero caso fortuito, não havendo sequer conduta típica.  

Se tal resultado era imprevisível para o homem médio, mas nas circunstâncias, 

exclui-se, desde logo, por igual, a antijuridicidade da ação, porque inexiste, em tal caso, o 

dever de cuidado que não era exigível. 

Vale salientar que todo o ato antijurídico é típico, mas nem todo o fato típico será 

antijurídico, pois cada caso é um caso. 

A conduta é realizada pelo homem, através de uma ação ou de uma omissão, segundo 

o que disponibiliza o artigo 13 do Código Penal. Podemos dizer que a conduta é uma atitude 

específica para o crime, diferente do comportamento, que é bem abrangente, logo a conduta é 

causa inicial do crime e todo o crime tem uma conduta. 

Na esfera penal, a compensação e concorrência de culpas, não existem, ao contrário 

do Direito Privado. Havendo culpa do agente e da vítima, aquele não se escusa da 

responsabilidade pelo resultado causada a esta, o que significa uma tremenda falta de juízo. É 

irrelevante, para o nosso ordenamento jurídico, a concorrência de culpa com a vítima, pois ela 

não elimina a culpa do agente, que deverá sempre responder pelo fato, o que não é justo, 

tratando-se de uma aberração jurídica. 

O dever objetivo de cuidado deve ser a todos dirigido, inclusive para a própria 

vítima, pois nada mais justo que se espere de cada comportamento prudente e inteligente, para 

que sempre prevaleça uma harmoniosa e pacífica atividade no interior da vida social e 

comunitária. Caso contrário, a vida em sociedade se tornaria impossível, sendo um absurdo 
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que o direito impusesse aos destinatários de suas normas, comportamento de desconfiança em 

relação a todas as pessoas, a isso denominamos de princípio da confiança humana. 

Devemos analisar o campo penal e processual penal com cautela e cuidado, pois 

muitos dos crimes culposos, poderiam ser resolvidos no campo do Direito Privado e não 

através de um processo crime. 

Hoje, vemos que o Princípio da intervenção mínima, dentro do Direito Penal, não é 

utilizado de maneira adequada, se analisarmos um instituto germânico, conhecido como 

“Wehrgeld”, elaborado a algum tempo atrás, que acabou colaborando com a grande evolução 

do estudo criminal, tratava-se neste período, a uma compensação pecuniária. Nada mais era 

do que o pagamento de determinada importância em dinheiro como contraprestação da ofensa 

sofrida pelo direito, tendo o Estado como intermediário, foi de grande avanço no que toca a 

humanização da pena. 

Com isso acabamos regredindo no tempo, voltando-se a época da fase de vingança 

privada, o que é pior aos olhos e proteção do Estado, sendo este um período de violência 

excessiva e desproporcional. Foi a época da proporcionalidade entre a lesão e a vingança, era 

o tempo do olho por olho e dente por dente. 

O Princípio da auto-responsabilidade, analisado juntamente com o estudo da própria 

vítima, também deve ser levado em consideração, pois há casos em que ela própria, e mais 

ninguém, é responsável pelo surgimento do dano. 

Podemos citar um exemplo, em que uma vítima atravesse a pé, uma rodovia, de 

madrugada, não utilizando uma passarela a 500 metros de distância que se encontra a sua 

disposição e acaba sendo atropelada por um automóvel, estando o motorista com o seu carro 

revisado, dirigindo de acordo com a velocidade permitida, devidamente habilitado. 

Neste caso, a própria vítima colaborou com o acidente, ela sim previu que com a sua 

atitude, poderia ser atropelada, logo ela ao agir dessa maneira, assumiu o risco de produzir o 
5977



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

resultado, e o motorista, jamais poderia prever que poderia, de repente sair do meio do mato 

um pedestre, naquela hora, para atravessar uma rodovia. 

Deveria o motorista responder por lesão corporal, seja de qual grau for, quando a 

vítima é a própria culpada em causar o acidente? É claro que não, pois não houve conduta do 

agente, mas apenas um simples comportamento normal de qualquer pessoa. Neste caso, o 

agente deverá ser excluído de qualquer tipicidade. 

Por derradeiro, entendemos que o verdadeiro crime é aquele cometido com o 

“animus”, a intenção, a maldade que existe dentro do agente em praticar a infração penal. Nos 

crimes culposos, não há conduta, mas sim um simples comportamento, logo não existe o 

crime, pois todo crime exige uma conduta e não um comportamento. Para não sermos tão 

radical e extremista, poderíamos pelo menos, seria o mínimo, a lei penal diferenciar a culpa 

consciente da culpa inconsciente, o que não a faz, deixando esta atividade, geradora de 

polêmica para a doutrina, pois pela nossa legislação, as duas modalidades estão equiparadas, 

tanto valendo não ter consciência da anormalidade da própria conduta quanto estar consciente 

dela, mas confiando sinceramente, em que o resultado lesivo não sobreviverá. Do contrário, 

analisando as fases existentes no delito, qualquer atitude nossa, como a simples ligação de um 

automóvel, numa grande metrópole, estaríamos em ato preparatório. 
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SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO: UMA ANÁLISE DOS DADOS SOBRE 
AS CONDIÇÕES DE ENCARCERAMENTO DO INÍCIO DO SÉCULO XXI 

 

Cristina Maria Zackseski 

 

 Resumo: Este texto trata das condições do sistema prisional brasileiro 

contemporâneo buscando, a partir dos dados disponíveis, estabelecer prioridades de 

ação para ações no campo nas execuções penais de forma a respeitar padrões de 

legalidade e reduzir as violações aos Direitos Humanos dos condenados. São analisados 

relatórios de organizações nacionais, internacionais e as estatísticas oficiais disponíveis, 

com a finalidade de apresentar, num primeiro momento, um panorama geral da situação 

prisional, incluído o problema das prisões provisórias. Num segundo momento elabora-

se um ranking dos estados brasileiros no que se refere à situação de seus sistemas 

prisionais, na tentativa de identificar prioridades de ação neste campo, em razão dos 

diversos elementos que indicam a maior ou menor precariedade na execução penal nos 

estados da federação. 

 

 Palavras-chave: Prisões, Direitos Humanos, Condenados, Provisórios, Mutirões 

Carcerários. 

 

 Abstract: The present paper approaches the contemporary conditions of the 

brazilian penitentiary system which based on the available data tries to establish 

priorities for the effective actions on the executions of the penalties in order to keep 

them in accordance with legal standards and to reduce the human rights violations that 

affect all the condemned citizens. Are examined reports of national and international 

official statistics available for the purpose of presenting, at first, an overview of the 

prision situation, including the issue of provisional detention. In a second step to 

prepare a ranking of Brazilian states in relation to the status of their prision systems in 

an attempt to identify priorities for action in the field, because of the various elements 

that indicate the more or less precarious in the execution of sentences in the states of 

federation. 
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Forces. 

 Um dos problemas da justiça brasileira que têm colocado o país em destaque na 

agenda política internacional refere-se ao funcionamento do sistema de justiça criminal, 

mais especificamente do subsistema prisional. Este artigo trata dos problemas 

brasileiros no tema das execuções penais a partir dos dados apresentados por 

organizações internacionais de Direitos Humanos, dos relatórios das comissões 

nacionais que fazem inspeções nos presídios e das estatísticas oficiais disponíveis no 

Brasil sobre população prisional referente à última década, com destaque para os anos 

2008 e 2009. Busca-se identificar as prioridades para a ação do poder público nesta 

delicada área. 

 

1. O Brasil nos relatórios recentes de organizações internacionais de Direitos 

Humanos: 

O Brasil se apresenta no cenário internacional como violador de regras 

estabelecidas pelas Nações Unidas para tratamento de reclusos, sendo que importantes 

organizações de Direitos Humanos denunciam a situação das prisões brasileiras há anos 

e registram o fato de não serem tomadas providências. O relatório da Human Rights 

Watch de 2008 assim descreve a situação prisional brasileira: 

 

As condições desumanas, a violência e a superlotação que 
historicamente caracterizaram as prisões brasileiras permanecem 
entre os problemas mais sérios de direitos humanos do país. De 
acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, as prisões e 
cadeias brasileiras tinham sob sua custódia 419.551 detentos em 
junho de 2007, ultrapassando a capacidade do sistema em 
aproximadamente 200 mil pessoas. 
A violência continua a assolar as prisões no país inteiro. Nos 
primeiros quatro meses de 2007, 651 pessoas foram mortas 
enquanto estavam detidas, segundo uma comissão parlamentar 
criada para investigar problemas nas prisões do país. A comissão 
foi formada em agosto, depois que 25 detentos morreram 
queimados durante um motim em uma cadeia em Minas Gerais. Em 
setembro, um motim em uma prisão em Manaus resultou na morte 
de duas pessoas. Distúrbios também resultaram em mortes em 
prisões superlotadas em Recife e Abreu e Lima, no estado de 
Pernambuco.  

 
 A Anistia Internacional publicou em 2008 um relatório sobre o estado dos 

Direitos Humanos no mundo e a situação prisional brasileira assim está descrita: 
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“Superlotação extrema, condições sanitárias precárias, violência entre gangues e motins 

continuaram a deteriorar o sistema prisional. Maus-tratos e tortura foram corriqueiros.” 

A morte de detentos queimados em Minas Gerais também foi mencionada no citado 

relatório, assim como problemas ocorridos no Espírito Santo, em Pernambuco e no 

Pará.  

 

No Espírito Santo, em meio a acusações de tortura e de maus-
tratos, o governo impediu que o Conselho Estadual de Direitos 
Humanos (CEDH) – um órgão com mandato oficial que, segundo a 
legislação estadual, tem poderes para monitorar o sistema prisional 
– entrasse nas celas.  
Mais de 20 pessoas morreram em 2007 no Presídio Aníbal Bruno, 
em Pernambuco. A prisão, que tem um problema crônico de falta 
de funcionários e que abriga um número de prisioneiros mais de 
três vezes acima da sua capacidade, há muito tem sido alvo de 
denúncias de tortura e de maus-tratos. 
(...) 
Em novembro, uma menina de 15 anos, acusada de um pequeno 
furto, foi presa em uma delegacia de polícia na cidade de 
Abaetetuba, no Pará. Ela foi forçada a dividir uma cela com cerca 
de 20 a 30 homens pelo período de um mês. Ela foi estuprada 
repetidamente, segundo informações, em troca de comida. (...) O 
caso recebeu uma ampla cobertura da imprensa e diversos órgãos 
federais abriram investigações, o que revelou a existência de vários 
casos de mulheres vítimas de graves violações de direitos humanos 
em outros locais de detenção. 

  

O relatório de 2009 da Anistia Internacional retrata um quadro muito 

semelhante, com casos de tortura, violação dos Direitos Humanos e superlotação nas 

prisões brasileiras. Alguns casos destacados pela publicação foram as 18 mortes de 

detentos por conflitos no interior do Instituto Penal Paulo Sarasate, em Fortaleza e o 

aumento expressivo da população prisional feminina, que subiu cerca de 77% nos 

últimos 8 anos, taxa de crescimento maior do que a masculina. Outro destaque foi a 

ação da Procuradoria Geral da República de intervir na situação em um presídio em 

Rondônia, conhecido por sistemáticas violações de Direitos Humanos. 

 

Em uma decisão extremamente significativa, a Procuradoria Geral 
da República encaminhou um pedido ao Supremo Tribunal Federal, 
solicitando uma intervenção federal no estado de Rondônia, a fim 
de impedir as violações sistemáticas cometidas na Casa de 
Detenção José Mário Alves, conhecida como Urso Branco. O 
pedido foi encaminhado em razão dos oito anos em que ONGs 
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nacionais e locais, entre as quais a Justiça Global e a Comissão de 
Paz e Justiça, apresentaram relatórios denunciando violações que 
incluíam tortura e execuções sumárias. 

 O cenário retratado pelos relatórios das ONGs internacionais evidencia a 

incapacidade do Estado Brasileiro de incorporar valores democráticos às práticas de 

funcionamento das instituições do sistema de justiça criminal (Adorno, 1996: 163). 

 

2. O que dizem os dados sobre a situação do encarceramento no Brasil: 

 

Segundo o Relatório Final da CPI do Sistema Carcerário de 2008: “O sistema 

prisional brasileiro é o quarto do mundo em número de pessoas, ficando atrás apenas 

dos Estados Unidos (2,2 milhões de presos), China (1,5 milhão de presos) e Rússia (870 

mil presos). Essa situação é conseqüência de um movimento que tem sido chamado de 

“grande encarceramento” 1. Ele atingiu o Brasil de forma notável nos últimos anos, 

como comprovam os dados abaixo: 

 

Gráfico 1 - crescimento da taxa de encarceramento entre 2000 e 2009 
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Fonte: População carcerária disponível no site do Ministério da Justiça – INFOPEN 
(www.mj.gov.br). IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do Projeto UNFPA/IBGE 
(BRA/4/P31A) - População e Desenvolvimento. Coordenação de População e 
Indicadores Sociais. 
 

                     
1
 Michel Foucault utilizou a expressão “grande internamento” em seu livro A história da loucura” 

referindo-se ao processo de disciplinamento dos diferentes (pobres, doentes, criminosos, vagabundos) 
ocorridos entre os séculos XVII e XVIII na Europa, no momento em que já não se podia gastar vidas e 
força produtiva como se fazia no Antigo Regime, onde se praticava a eliminação física teatral da 
diferença. (DE GIORGI, 2006, p. 26 e seguintes). O termo hoje está associado ao processo de expansão 
dos sistemas punitivos, especialmente nos Estados Unidos da América. (WACQUANT, 2006). 
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Nos últimos nove anos a população carcerária no Brasil dobrou. No ano 2000 o 

total de pessoas confinadas no sistema penitenciário era de 232.755, sendo este número 

a soma de condenados em todos os regimes de cumprimento de pena (fechado, semi-

aberto e aberto), mais os presos provisórios2 e aqueles detidos nas delegacias. De 2000 a 

2009 este número cresceu 103%, e a população carcerária saltou para 473.626. 

Destacamos este crescimento no Gráfico 1, que mostra uma taxa de 140,1 presos por 

100.000 habitantes no ano 2000 e o seu aumento para  247,4 pessoas confinadas a cada 

100.000 no ano de 2009. Se considerados somente os dados do sistema prisional, 

excluímos os presos em delegacias, a taxa de encarceramento por 100.000 habitantes 

passa de 105,3 para 217,9 nos últimos nove anos.   

Observando-se somente a população masculina nos presídios, pois os homens 

são os clientes preferenciais do sistema, a taxa de encarceramento dobra. Das 417.112 

pessoas confinadas 392.820 (94%) são homens. Considerando que a estimativa da 

população masculina no Brasil neste período é igual a 92.510.994 homens (IBGE, 

2009)3, a taxa de encarceramento dessa população por 100.000 habitantes é de 478 

homens (com presos em delegacias) e 425 homens (somente presídios). 

 

                     
2
 Na verdade utilizamos a expressão “presos provisórios” de forma tecnicamente incorreta neste texto. 

Prisão provisória é uma espécie de prisão cautelar. As outras modalidades de prisão cautelar ou 
processual são: decorrente de flagrante, preventiva ou, temporária. Utiliza-se na linguagem corrente esta 
expressão por causa da indicação de sua precariedade, ou seja, para distinguir os presos condenados 
daqueles que ainda esperam julgamento. 
3
 Considerou-se o percentual segundo as estimativas populacionais por sexo do IBGE, aplicado à 

população estimada por município em 01/07/2009. Fonte: IBGE (www.ibge.gov.br). 
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Gráfico 2 - comparativo da taxa de encarceramento por 100.000 habitantes 

considerando-se a população masculina e a população feminina 
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Fonte: Ministério da Justiça – INFOPEN (www.mj.gov.br), Dezembro/2009 e IBGE 
(www.ibge.gov.br).  

Um estudo comparado indica a real dimensão desses números. Os Estados 

Unidos são os líderes mundiais de encarceramento. Em 2007, a taxa de encarceramento 

nesse país atingiu a incrível marca de 750 por 100.000 habitantes (PEWTRUSTS, 

2008), o que é impressionante se considerarmos que em 1985 essa taxa era de 200 por 

100.000 habitantes e em 1996 era de 400 por 100.000 habitantes (SALLA, 2000, p. 35). 

Num primeiro momento, parece que o Brasil não apresenta taxa tão alta em comparação 

com os EUA. No entanto, há que se considerar o fato de que o percentual de 

crescimento da população carcerária nos EUA foi de 2,3% no ano de 2007 

(PEWTRUSTS, 2008), sendo que no Brasil esse percentual foi de 5,3% em 2007, 4,1% 

em 2008 e atingiu 7,6% em 2009.  

Tais dados nos levam a pensar que se seguirmos neste passo teremos problemas 

ainda maiores e seremos cada vez mais objeto de críticas, pois este tipo de política de 

encarceramento repercute no respeito às regras internas e internacionais que versam 

sobre Execuções Penais, ocasionando os problemas sentidos especialmente pela 

população prisional, mas também para os demais atores envolvidos no cumprimento das 

penas.  

 

3. O problema dos “provisórios não condenados” nos estados diversos da 

federação e as regras das Nações Unidas: 
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Para complicar ainda mais a situação, alguns estados brasileiros apresentam mais 

presos provisórios do que condenados, como demonstra o quadro abaixo: 

Gráfico 3 – Quantidade de presos condenados x provisórios por Estado 
5

1
.2

5
9

1
8

.5
1

7

6
.6

2
4

7
.5

8
9

3
.1

9
4 1

2
.3

4
9

3
.8

4
2

6
.0

7
1

5
.6

1
2

3
.7

0
1

2
.7

7
0

4
.5

0
7

2
.8

5
0

3
.6

9
3

1
.5

3
8

2
.3

7
0

1
.8

3
0

2
.3

1
2

1
.3

0
8

2
.0

7
0

1
.1

2
6

1
.8

5
6

1
.8

7
7

1
.3

6
4

8
5

9

8
4

9

6
7

5

1
0

3
.2

5
6

1
6

.6
0

4

2
2

.1
2

6

1
5

.5
6

9

1
8

.9
7

2

8
.6

9
2

9
.4

9
8

6
.8

0
1

5
.4

4
9

6
.1

6
9

6
.8

7
1

4
.2

2
9

5
.6

7
4

4
.5

2
7

6
.6

1
9

5
.6

6
6

5
.1

5
6

1
.5

6
3

2
.4

6
7

1
.3

5
5

2
.2

9
5

8
8

6

7
1

4

6
1

4

9
5

3

8
0

2

9
7

3

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

SP MG RS RJ PR PE SC CE MT GO MS PA PB BA DF ES RO AM RN MA AC SE PI AL AP RR TO

Número de Presos Condenados e de Presos Provisórios por Estado

Provisórios

Condenados

Estados com mais 
presos provisórios que 

condenados

 

 Fonte: Ministério da Justiça – Infopen. Dezembro/2009 

 

Dos 4 estados com número maior de presos provisórios do que condenados, 3 

deles são referências constantes nos relatórios, que registram os piores problemas do 

sistema prisional brasileiro, mencionados no início deste trabalho. Este dado confirma, 

então, que uma das piores distorções do sistema é a grande quantidade de presos sem 

julgamento. 

De acordo com as Regras Mínimas das Nações Unidas para Tratamento de 

Reclusos os "preventivos não julgados" são presumivelmente inocentes e assim 

precisam ser tratados, devendo ter regime especial cujas regras são as de n. 85, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92 e 93. Destacamos aqui as principais: 

- Os preventivos devem ser mantidos separados dos reclusos condenados. 

- Os preventivos dormirão sós em quartos separados sob reserva de diferente costume 

local relativo ao clima. 

- Será sempre dada ao preventivo oportunidade para trabalhar, mas não lhe será exigido 

trabalhar. Se optar por trabalhar, será remunerado. 

- O preventivo deve ser autorizado a informar imediatamente a sua família da detenção 

e devem ser-lhe dadas todas as facilidades razoáveis para comunicar com a sua família e 

amigos e para receber as suas visitas sob reserva apenas das restrições e supervisão 
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necessárias aos interesses da administração da justiça e à segurança e boa ordem do 

estabelecimento. 

- Para efeitos de defesa, o preventivo deve ser autorizado a pedir a designação de um 

defensor oficioso, onde tal assistência exista, e a receber visitas do seu advogado com 

vista à sua defesa, bem como a preparar e entregar-lhe instruções confidenciais. Para 

estes efeitos ser-lhe-á dado, se assim o desejar, material de escrita. As entrevistas entre 

o recluso e o seu advogado podem ser vistas, mas não ouvidas por um funcionário da 

polícia ou do estabelecimento. 

 Observamos que, se excluímos os presos provisórios do cálculo do déficit de 

vagas no sistema prisional, sobram vagas em cerca da metade dos estados brasileiros, 

restando 13 Unidades da Federação em que o número de presos condenados excede o 

número de vagas das penitenciárias (gráfico 4). 

 
 
 
 

Gráfico 4 – Déficit de vagas no Sistema Penitenciário por Estado, sem considerar os 
presos provisórios e em delegacias  
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Fonte: Ministério da Justiça – INFOPEN (www.mj.gov.br). Dezembro/2009 

 

 Destacamos aqui os estados de Alagoas e Piauí, nos quais sobrariam 60% das 

vagas do sistema prisional se os presos provisórios fossem libertados, mas este é apenas 

um dos problemas.  

 

4. Uma tentativa de estabelecer critérios para a ação: 
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  O problema mais comum que os relatórios internos e internacionais apresentam 

no que se refere ao problema prisional no Brasil é a superlotação. Sendo assim, e com o 

intuito de identificar as unidades federativas prioritárias para a realização de ações 

visando resolver os problemas citados, optamos por fazer um ranking com o objetivo de 

verificar estatisticamente quais estados apresentam as situações consideradas como mais 

críticas dentro do sistema carcerário. 

 O ranking foi feito sob a análise de 4 aspectos:  

a. o déficit de vagas (em termos relativos) dado pela variação percentual entre o número 

de presos e o número de vagas dentro dos presídios;  

b. a quantidade de presos para cada cem mil habitantes; 

c. a relação dos dez piores presídios do Brasil, conforme apurado no relatório final da 

CPI do sistema carcerário, de junho de 2008.  

d. a relação percentual entre a quantidade de presos provisórios e o total de presos.  

 a. As informações de déficit de vagas foram extraídas do sistema InfoPen, 

disponível no site do Ministério da Justiça, referentes a dezembro de 2009. O cômputo 

do déficit não considera os presos em delegacias, mas somente os que estão situados nos 

presídios e inclui todos os tipos de sistema: fechado, semi-aberto, aberto, medida de 

segurança internação, medida de segurança tratamento e cautelar (provisório). 

Conforme o gráfico 5 apresentado a seguir, por este critério destacam-se especialmente 

os estados de São Paulo (com quantitativo de déficit alto, de 50 mil vagas e 

representando 52% de superlotação) e Roraima (com percentual de déficit alto, de 1.113 

vagas e representando 207% de superlotação). Contudo, observamos que na análise de 

tais distorções deve considerar-se o fato de que São Paulo contar com 132 

estabelecimentos prisionais (77 penitenciárias) e Roraima ter 5 estabelecimentos 

prisionais (nenhuma penitenciária). Isso significa que não há, neste último estado, local 

para cumprimento de pena de presos em regime fechado, o que torna ainda mais grave o 

caso de São Paulo em vista da quantidade de pessoas presas e o de Roraima pela 

precariedade da estrutura disponível para cumprimento de pena. 

 
Gráfico 5 – Déficit de vagas no Sistema Penitenciário por Estado, considerado todos os 

regimes, exceto delegacias (inclusive provisórios) 
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Fonte: Ministério da Justiça – INFOPEN (www.mj.gov.br). Dezembro/2009 
 

 b. A quantidade de presos para cada cem mil habitantes, também retirada do 

relatório do InfoPen, demonstra que os estados Acre, Rondônia e Mato Grosso do Sul 

são campeões em encarceramento, superando o patamar de 400 presos por cem mil 

habitantes. Outros estados que merecem destaque são Roraima, São Paulo, Mato 

Grosso, e Distrito Federal, todos eles com mais de 300 presos por cem mil habitantes.  

 

Gráfico 6 – Taxa de Encarceramento por Estado: número de presos por cem mil 
habitantes 
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Fonte: População carcerária disponível no site do Ministério da Justiça – 
INFOPEN (www.mj.gov.br). IBGE - Estimativas elaboradas no âmbito do 
Projeto UNFPA/IBGE (BRA/4/P31A) - População e Desenvolvimento. 
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 c. Outra variável considerada no cálculo do ranking foi o número de presídios 

por estado que foram inseridos na lista dos dez piores do Brasil (CPI DO SISTEMA 

CARCERÁRIO 2008, p. 465). Por este critério destaca-se o Rio de Janeiro, com três 

presídios neste critério, sendo dois entre os 3ºs piores, e um em 4º posição.  

 

Gráfico 7 – Quantidade de presídios considerados como piores em cada estado 
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Fonte: Relatório Final da CPI do Sistema Carcerário. Dep. Domingos Dutra. 

Junho de 2008, p. 465 
 

 d. Quanto à última variável utilizada, percentual de presos provisórios, 

destacamos especialmente os estados do Piauí e Alagoas com 72% e 69% de presos 

provisórios, respectivamente.  Outros estados que merecem destaque são Sergipe, 

Maranhão, Amazonas, Pernambuco, Minas Gerais, Pará, Roraima e Mato Grosso, todos 

com mais de 50% de presos provisórios, ou seja, com quantitativo maior de provisórios 

que condenados.   

 

Gráfico 8 – Número de presos provisórios sobre o total de presos do sistema 
penitenciário em cada estado 
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 Visando consolidar todos os dados acima apresentados, utilizamos uma técnica 

de análise estatística chamada de “Análise de Componentes Principais” que tem por 

objetivo transformar as quatro variáveis em apenas duas, que são combinações lineares 

das demais, de tal forma que seja possível criar uma pontuação (fatores) por estado e 

conseqüentemente, um ranking de prioridade. 

 No Gráfico 9 apresentado a seguir, destacam-se como prioridade os estados que 

se encontram nas regiões extremas, favorecendo especialmente os que possuem maiores 

valores no eixo horizontal (fator 1).  Por esta análise as primeiras prioridades seriam nos 

estados de Roraima e do Rio de Janeiro, seguidos de Alagoas, Piauí e Bahia e do grupo 

com Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul (nesta ordem).  
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 Gráfico 9 – Ranking de classificação dos estados de acordo com o sistema penitenciário   
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A ordem de prioridade por estado, bem como os dados utilizados estão dispostos 

na tabela a seguir:  
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Tabela 1 - Análise do Perfil Carcerário por Estado 
Nº Presos 

Sistema 

Fechado

Nº Presos 

Sistema 

Semi-

Aberto

Nº Presos 

Sistema 

Aberto

Nº Presos 

Med. Seg. 

Internação

Nº Presos 

Med. Seg. 

Tratamento

Provisórios

Nº 

Presos 

Total

Nº Vagas

Défcit 

(Presos x 

Vagas)

% Défcit

Taxa de 

Encarce-

ramento [1]

Piores 

Presídios 

[2]

Classifi-

cação [3]

% 

Provisórios 

x Presos

RR Roraima 1 1 255 337 210 0 0 849 1.651 538 1.113 206,9% 391,7 0 - 51%

RJ Rio de Janeiro 2 2 8.875 5.903 715 76 0 7.589 23.158 23.832 -674 -2,8% 144,6 3 3º e 4º 33%

AL Alagoas 3 3 537 37 3 37 0 1.364 1.978 1.941 37 1,9% 62,7 0 - 69%

PI Piauí 3 4 316 289 57 27 25 1.877 2.591 2.105 486 23,1% 82,4 1 9º 72%

BA Bahia 4 5 2.149 2.126 176 76 0 3.693 8.220 6.839 1.381 20,2% 56,2 2 4º e 4º 45%

RO Rondônia 5 6 3.347 1.298 475 35 1 1.830 6.986 4.103 2.883 70,3% 464,5 1 4º 26%

AC Acre 5 7 1.581 673 27 10 4 1.126 3.421 1.833 1.588 86,6% 495,0 0 - 33%

MT Mato Grosso 5 8 3.763 1.506 89 88 3 5.612 11.061 5.235 5.826 111,3% 368,5 0 - 51%

MS Mato Grosso do Sul 5 9 4.433 1.546 856 35 1 2.770 9.641 5.670 3.971 70,0% 408,4 1 2º 29%

SE Sergipe 6 10 453 411 0 22 0 1.856 2.742 2.007 735 36,6% 135,8 0 - 68%

MA Maranhão 6 11 636 592 127 0 0 2.070 3.425 2.353 1.072 45,6% 53,8 1 10º 60%

AM Amazonas 6 12 771 470 308 13 1 2.312 3.875 2.297 1.578 68,7% 114,2 0 - 60%

DF Distrito Federal 7 13 3.483 3.077 0 59 0 1.538 8.157 6.450 1.707 26,5% 312,9 0 - 19%

SP São Paulo 7 14 81.048 20.701 0 1.026 481 51.259 154.515 101.774 52.741 51,8% 373,4 1 5º 33%

RS Rio Grande do Sul 7 15 12.443 6.593 2.491 366 233 6.624 28.750 18.010 10.740 59,6% 263,4 1 1º 23%

PA Pará 7 16 3.670 454 26 79 0 4.507 8.736 6.115 2.621 42,9% 118,1 0 - 52%

AP Amapá 7 17 446 441 25 0 41 859 1.812 994 818 82,3% 289,2 0 - 47%

PR Paraná 7 18 8.172 2.478 7.934 388 0 3.194 22.166 14.687 7.479 50,9% 207,4 0 - 14%

CE Ceará 7 19 3.630 2.206 758 45 162 6.071 12.872 9.946 2.926 29,4% 150,6 1 6º 47%

TO Tocantins 7 20 680 271 11 11 0 675 1.648 1.604 44 2,7% 127,5 0 - 41%

SC Santa Catarina 7 21 4.891 2.946 1.549 112 0 3.842 13.340 7.591 5.749 75,7% 218,0 1 8º 29%

RN Rio Grande do Norte 7 22 1.375 750 281 42 19 1.308 3.775 3.296 479 14,5% 120,3 0 - 35%

MG Minas Gerais 7 23 12.110 3.968 526 0 0 18.517 35.121 23.199 11.922 51,4% 175,3 1 3º 53%

ES Espírito Santo 7 24 4.263 1.294 28 38 43 2.370 8.036 5.585 2.451 43,9% 230,4 0 - 29%

PB Paraíba 7 25 3.824 1.329 521 0 0 2.850 8.524 5.313 3.211 60,4% 226,1 0 - 33%

GO Goiás 7 26 3.337 1.991 831 9 1 3.701 9.870 5.734 4.136 72,1% 166,5 1 3º 37%

PE Pernambuco 7 27 3.884 2.983 1.434 387 4 12.349 21.041 9.675 11.366 117,5% 238,8 2 4º e 7º 59%

174.372 66.670 19.458 2.981 1.019 152.612 417.112 278.726 138.386 49,6% 217,9 37%

[1] Taxa de Encarceramento = Número de presos por cem mil habitantes.

[2] Quantidade de Presídios indicados como os 10 piores do Brasil, distribuídos por estado, segundo classificação do relatório da CPI do sistema carcerário.

[3] Posição da classificação: classficações dos piores presídios, segundo relatório da CPI do sistema carcerário.

[4] Não inclui os presos nas delegacias (somente nas penitenciárias)

UF
Grupo / 

Prioridade

Total

 
Fonte: Infopen - Dezembro/2009.  Relatório da CPI do Sistema Carcerário – Junho/2008 
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 5. Conclusão: 

Não é de hoje que sabemos que são graves as distorções na prática das 

execuções penais no Brasil, mas neste trabalho procuramos pontuar alguns fatores que 

podem ser utilizados no planejamento de ações com vistas a resolver este velho 

problema, de forma que esta área não permaneça numa situação que ultrapassa “padrões 

máximos de irracionalidade” (ZAFFARONI, 1991: 234). Sabemos, contudo, que os 

dados analisados são dados oficiais, nem sempre confiáveis, e que muitas vezes não 

dizem tudo o que é preciso sobre os diversos contextos estaduais. O Estado do Espírito 

Santo, por exemplo, apresenta-se estatisticamente como sendo de baixa prioridade – 

Grupo 7 nas prioridades indicadas neste trabalho - mas o relatório de inspeção do 

Conselho de Política Criminal e Penitenciária de 20094 registra o cumprimento de pena 

em containers, significando que a existência ou não de vaga por si só não atende 

condições mínimas de cumprimento de pena estabelecidas nacional e 

internacionalmente. Sendo assim, os dados apresentados neste estudo devem ser vistos 

como um ponto de partida, ou como uma tentativa de se pensar indicadores para atuação 

política a partir das informações disponíveis. 

É importante frisar também que, embora a situação prisional exija estudos e 

análises cautelosas sobre as providências a serem tomadas, já existem algumas 

iniciativas importantes em curso que certamente contribuirão para amenizar o problema 

das ilegalidades mais flagrantes e das distorções que provocam os conhecidos e 

relatados casos de violência que o Estado brasileiro não pode admitir. Neste sentido o 

Rio de Janeiro – Grupo 2 - foi o primeiro estado a contar com um mutirão para a revisão 

de penas cumpridas e/ou progressão de regime. Este trabalho foi realizado no mês de 

agosto de 2008, tendo sido organizado pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo Tribunal 

de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, pela Procuradoria Geral de Justiça do Estado do 

Rio de Janeiro, pela Defensoria Pública Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de 

Administração Penitenciária. Os focos iniciais do trabalho foram o Instituto Penal 

Plácido Sá Carvalho (Complexo Gericinó) e o Presídio Carlos Tinoco da Fonseca 

(Campos), tendo sido abrangida uma população carcerário de 2.200 apenados. Dos 758 

pedidos analisados foram deferidos 641 benefícios, dentre eles 154 livramentos 

condicionais, 111 progressões para o regime semi-aberto, 74 progressões para o regime 

aberto e 146 visitas periódicas ao lar. Este foi o primeiro dos 4 mutirões realizados no 

                     
4
 CONSELHO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL E PENITENCIÁRIA. Relatório de visita ao 

Espírito Santo. Brasília, 2009.  
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Rio de Janeiro. No último mutirão, ocorrido entre setembro e novembro de 2009, foram 

analisados 3.611 processos e concedida a liberdade a 1.125 condenados. 

De qualquer maneira os dados dos mutirões carcerários promovidos pelo CNJ 

até agora demonstram perfeitamente a necessidade de revisão das práticas de controle 

da execução penal no Brasil. Até 20 de janeiro de 2010 foram analisados 95.383 

processos em 18 estados da federação, libertadas 18.962 pessoas e concedidos 31.523 

benefícios, tornando-se flagrante a necessidade de tecnologia, de orientação aos Juízes 

de Execuções Penais para que acompanhem de perto e com maior presteza a situação 

dos condenados que têm sob sua responsabilidade e de estrutura compatível para tanto.  

Alguns elementos importantes da discussão apresentada neste trabalho também 

podem ser observados no Plano Nacional de Direitos Humanos – 3, lançado pelo 

Governo Lula em dezembro de 2009 e que, aliás, foi alvo de críticas provenientes de 

setores emblemáticos do conservadorismo na sociedade brasileira: a mídia, os militares, 

os religiosos e os latifundiários. Há uma diretriz do PNDH-3 - que não chamou muita 

atenção - a de n. 16, na qual estão contidas diversas medidas destinadas à melhoria do 

sistema penitenciário que envolvem alterações na Lei de Execuções Penais e no Código 

de Processo Penal, tais como: 

- a instituição da obrigatoriedade da oferta de ensino pelos estabelecimentos 

penais e a remição de pena por estudo;  

- a possibilidade de elaboração de decretos extraordinários de indulto a 

condenados por crimes “sem violência real” que possam significar uma redução 

substancial da população carcerária brasileira;  

- a limitação do uso da prisão cautelar (vedação da decretação de prisão 

preventiva em casos que envolvam crimes com pena máxima inferior a 4 (quatro) anos e 

estabelecimento de prazo máximo de 81 dias para prisão provisória) e, 

- a realização de revisões periódicas processuais dos processos de execução 

penal da população carcerária. 

Algumas destas medidas já se encontram em curso. A Lei nº 12.403/2011 alterou 

diversos artigos do Código de Processo Penal acolhendo a recomendação para vedar a 

prisão preventiva para réus primários que tenham praticados crimes com pena máxima 

inferior a 4 (quatro) anos. Assim também há uma recomendação para que o Poder 

Judiciário e as Defensorias Públicas realizem “mutirões periódicos para análise dos 

benefícios na execução penal da população encarcerada”, mas é preciso que se diga que 

os mutirões são mecanismos eventuais para situações de urgência e não processos que 
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devam ser institucionalizados, especialmente se houver a utilização de soluções 

tecnológicas para o problema do acompanhamento do cumprimento das penas e o 

investimento em instituições para cumprimento de pena em regimes semi-aberto e 

aberto, permitindo a existência de progressão. 

Outro elemento do PNDH-3 sintonizado com as ações do CNJ é a ação destinada 

à ampliação das campanhas de sensibilização para inclusão social de egressos do 

sistema prisional, que no CNJ recebeu o nome de Projeto Começar de Novo. Há, 

portanto, e finalmente, uma preocupação de representantes do poder público com a 

reinserção social das pessoas que tiveram alguma passagem pelo sistema prisional, visto 

que a sociedade e o mercado de trabalho não são receptivos, mas ao mesmo tempo 

devem aceitar que por enquanto não existem outras saídas não violentas senão a 

abertura de possibilidades de inclusão e o desenvolvimento de estratégias preventivas, 

tanto para os criminalizado quanto para os criminalizáveis. Tais iniciativas não são 

suficientes para reduzir a violência que o próprio sistema penal produz, mas ainda assim 

são bem-vindas todas as iniciativas capazes de reduzir de alguma forma a violência. 
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TRÁFICO DE PESSOAS, TRABALHO ESCRAVO E 

CONSENTIMENTO 

 

TRATA, TRABAJO ESCLAVO Y CONSENTIMIENTO 

 

Shirley Silveira Andrade 

 

  

RESUMO 

Este estudo tem como centro o consentimento nos crimes de Tráfico de pessoas e Condições 

análogas à de Escravo. Uma reflexão entre a liberdade individual e a intervenção Estatal. 

Tentamos realizar reflexões no sentido de homens e mulheres terem condições de decidir e o 

Estado poder permitir isto. Sobre o Tráfico de pessoas, o protocolo de Palermo admite o 

consentimento válido diferentemente do Código Penal brasileiro que dispensa qualquer 

consentimento para que haja crime. Através de análises de alguns casos faremos estas 

reflexões. Nossa fonte é basicamente documental. Utilizamos pesquisas com travestis 

brasileiros na Itália que não se consideram explorados por pagarem 8000 euros para a viagem 

e que ainda tiveram compensações financeiras com a prostituição lá, e sobre trabalhadores 

escravizados em fazendas no Tocantins, onde realizamos uma pesquisa na Justiça Federal 

desde 2009, que apesar de estarem em condições degradantes não concluem estarem em 

situação de escravidão. Utilizamos a criminologia crítica como referencial teórico.  

PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO DE PESSOAS; TRABALHO ESCRAVO; LIBERDADE 

DE DECIDIR 

 

RESUMEN 
Este estudio tiene como centro el consentimiento en los delitos de Trata de personas y trabajo 

esclavo. Una reflexión entre la libertad individual y la intervención Estatal. Intentamos hacer 

reflexiones sobre las situaciones donde hombres y mujeres tienen condiciones de decidir y si 

el Estado puede permitir. En relación a la Trata el Protocolo de Palermo acepta el 

consentimiento válido mucho diferente del Código Penal Brasileño que dispensa cualquiera 

consentimiento para la caracterización del delito. Estudiaremos a partir de de casos. Nuestra 

fuente es documental. Son investigaciones sobre travestis brasileños en tierras italianas que no 

acreditan que están siendo explorados cuando pagan 8000 euros a sus amigos para llegaren en 

Italia y trabajadores esclavizados en haciendas en Tocantins, donde realizamos una 

investigación en la Justicia Federal desde 2009, que todavía están en condiciones degradantes 

de trabajo pero no creen que sean esclavos. La Criminología Crítica es la teoría utilizada. 

PALABRAS-CLAVE: TRATA; TRABAJO ESCLAVO; LIBERTAD DE DECISIÓN 

 

 

   

INTRODUÇÃO 
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Este artigo tem como objetivo refletir a respeito do papel do consentimento nos crimes 

de condição análoga à de escravo e tráfico de pessoas. Há uma contrariedade entre Código 

penal brasileiro e a legislação internacional no que diz respeito ao último. Aquele não leva em 

consideração o consentimento da vítima para a caracterização de ambos os crimes. Nosso 

objetivo seria fazer uma reflexão deste tema além da discussão legal.  

  

            Escolhemos uma comparação específica para termos uma visão mais global 

do problema. Quando falamos de trabalho escravo no Brasil, imediatamente há uma 

associação ao trabalho rural miserável. Aos trabalhadores completamente sem qualificação, 

muitas vezes analfabetos e que trabalham em grandes fazendas. Mais recentemente é que são 

trazidos dados pelo Ministério do trabalho de trabalhadores em condição análoga à de escravo 

na indústria têxtil de São Paulo.  Portanto, em relação a isto pareceria claro que não há que se 

discutir o consentimento, até porque este trabalhador estaria em situação de vulnerabilidade e 

teria muita dificuldade de poder de decisão sobre sua submissão à exploração.  

  

Quando comparamos com pessoas que foram exploradas sexualmente e que tiveram um 

retorno financeiro disto, que não são miseráveis, observa-se a necessidade de discussão a 

respeito do consentimento. Estudaremos casos de travestis que através de redes sociais 

chegaram até à Itália com a finalidade de trabalharem sexualmente para pagarem todo o 

trajeto. Mas muitas não se sentem exploradas. Elas não foram enganadas, foram exploradas, 

mas tomaram a decisão de prosseguir. Isto deveria ser levado em consideração? O indivíduo 

não teve a liberdade de escolher ir para o exterior para ser explorado? E teve um retorno 

financeiro. 

  

Isto não é somente em situações aonde há exploração sexual. Na forma mais 

tradicional  trabalho escravo, há situações aonde o indivíduo não é enganado, ele sabe da 

situação, mas se autoescraviza. Nesta situação, ele teria direito a escolher? Teria liberdade de 

se escravizar, nos moldes da discussão contemporânea? Nestas indagações é que percebemos 

a necessidade de discutir sobre a liberdade individual em prol da intervenção estatal. Estas 

inquietações surgiram na disciplina de Criminologia no Doutorado na Unb com a professora 

Ela Wiecko, onde através de discussão em aula nos suscitou a necessidade de um debate além 

da discussão legal. Seria tentar pensar até onde temos a liberdade de decidir e que 

conseqüências isto pode ocasionar. 
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Por isso, escolhemos fazer uma comparação do consentimento em situações do trabalho 

escravo rural e o tráfico de pessoas. São âmbitos diferentes que nos fazem pensar a 

necessidade de discutir o consentimento. Em um primeiro momento faremos uma discussão 

legal dos crimes, depois vamos trazer casos reais de escravidão e tráfico, o depoimento das 

pessoas. E por final, faremos algumas reflexões sobre o problema. A fonte disto é 

basicamente documental. Utilizamos pesquisas a respeito da exploração sexual de travestis e 

ainda nosso banco de dados a respeito de pesquisa que realizamos na Justiça Federal do 

Tocantins. Fizemos levantamento de todos os processos criminais julgados de Trabalho em 

condição análoga à de escravo até 2010( foram 72 ao todo) e percebemos que nos processos 

havia  o relatório do grupo móvel, muitos com depoimentos dos trabalhadores. Selecionamos 

alguns casos para o estudo, até porque na maioria dos processos não há o depoimento dos 

trabalhadores. A partir do método indutivo faremos as conclusões. 

  

1-      TRABALHO ESCRAVO E TRÁFICO DE PESSOAS 

  

A escravidão é um fenômeno que ocorre tradicionalmente, mas ele foi efetivamente 

questionado internacionalmente principalmente pela Inglaterra nos séculos XVIII e XIX.  O 

discurso inglês era inclusive que o novo colonialismo na África deveria não ter a presença da 

escravidão. Segundo Holt(2005, p. 91-100), o contrato entre a Grã-Bretanha e as colônias foi 

um contrato  de igualdade e participação política dos habitantes das colônias. 

  

Lord Glenelg, secretário colonial da Grã-Bretanha no início do século XIX, fez com 

que os governadores das colônias das Índias Ocidentais britânicas emendassem todas as leis 

restantes da época da escravidão.  Tudo deveria ser revisado para que não envolvesse mais 

nenhum vestígio de descriminação racial. Isto tinha o objetivo de implementar nas colônias 

um regime de igualdade política, não por idealismo, conforme avaliação de Holt: 

          

Glenelg e seus colegas conseguiam conceber a igualdade 

política e social como essência do contrato de emancipação com os 

libertados não por idealismo, pragmatismo ou detenção, mas porque 

aquela política articulava com a evolução mais ampla, ou seja, com 

um momento específico da história do liberalismo clássico. (HOLT, 

2005, p. 97) 
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Todavia, este projeto político não consegue prosseguir. Ao invés disto, segue-se com 

trabalho forçado nas colônias. A idéia de liberação dos negros trazia à tona uma contradição 

liberal. Todos os membros dentro desta forma de produção precisam participar das trocas 

econômicas, mas somente os instruídos seriam passíveis da esfera pública. Os negros pobres, 

tinham o suficiente para sobrevivência produzindo em terras, portanto, eles não precisavam 

ser trabalhadores assalariados. Daí a idéia de que negros  africanos eram preguiçosos. Observe 

palavras de um relatório de um magistrado inglês em 1850 sobre os negros: 

  

         Afirmaram que o campesinato não era afetado pelas 

sanções morais da sociedade mais amplas e guia um sistema moral 

alternativo; para eles não havia vergonha, mas sim certa celebridade, 

nos criminosos condenados... Lamento afirmar que vejo pouca 

melhora nas classes trabalhadoras. Não trabalham por algum objetivo 

futuro ou moral, o incentivo é inteiramente presente e físico. (HOLT, 

2005, p. 123) 

  

Para estimulá-los, era necessário dificultar ou proibir seu acesso à terra. Assim, os 

negros trabalhariam para acumular rendas, para obter propriedades.  O negro se tornaria 

trabalhador assalariado. Este seria então o papel do Estado inglês, transformar os negros em 

burgueses. Diante disto, a necessidade de discipliná-los. O trabalho forçado seria um destes 

instrumentos.  Aí apareciam vários argumentos. Não só utilizados pela Grã-Bretanha como 

também pela França.  Haveria objetivos públicos, desenvolver a rede de transportes para abrir 

a África.  Era necessário desenvolver, civilizar o continente africano e este negro preguiçoso 

precisava ser disciplinado.  Este seria o caráter do trabalho forçado no século XIX, que muitos 

identificam como trabalho sob condições análogas à de escravo. (COOPER, 2005 p. 238- 

250) 

  

Diante de várias discussões, dentro deste contexto é que se criou a convenção 29 da 

OIT em 1930, que ainda permitiu o trabalho forçado com propósitos públicos, no período de 

transição para o trabalho livre e em situações excepcionais. Nesta legislação, trabalho forçado 

é todo aquele submetido a qualquer sanção ou coação e que a pessoa não tenha se oferecido 

espontaneamente. Na verdade, desde a Liga das nações, em 1926, em sua convenção sobre 

escravatura, recomendava eliminar das colônias  o vestígio de escravidão e tráfico de escravos 

e pediu à OIT a investigação sobre o melhor meio para evitar que o trabalho forçado ou 

compulsório se desenvolvesse em condições análogas às de escravo(COOPER, p. 243). Foi 

assim quando surgiu a convenção 29.  
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O contexto da convenção 29 tinha não só como objetivo claro de eliminar o trabalho 

escravo moderno, como reduzir as possibilidades do trabalho forçado. Daí se compreende a 

previsão do conceito de trabalho forçado. O trabalho forçado seria um trabalho onde o sujeito 

fosse obrigado a trabalhar, tanto  dentro do contexto da escravidão moderna como do trabalho 

obrigatório que seria identificado como análogo a esta escravidão. Por isso, que muitos 

pesquisadores consideram o conceito amplo, afinal ele englobaria não só a situação da 

escravidão moderna, mas também de situações análogas a ela.  

  

 O problema é querer estabelecer dentro do acúmulo intelectual que temos hoje sobre o 

trabalho escravo este conceito. Ele foi criado dentro de uma perspectiva para resolver um 

problema liberal. Portanto, este trabalho forçado tem uma concepção liberal. E não leva em 

consideração vários aspectos da liberdade. Até porque se a pessoa se oferecer 

espontaneamente não se considera escravo. 

  

Este conceito é marcante ainda hoje. Andrea Bolzon (2008, p.73-74), Coordenadora de 

Projeto de Combate ao Trabalho Escravo da OIT, defende que há três situações de trabalho 

forçado: a) imposto pelo Estado; b) imposto por agentes particulares com a finalidade de 

exploração sexual; c) qualquer outro imposto por agentes privados que não seja para a 

exploração sexual. A escravidão caberia nesta última. Dentro desta concepção, caberia 

discutir o consentimento. Se há consentimento por parte da vítima não se caracteriza trabalho 

forçado, já que os dois elementos são bem claros: serviço sob ameaça de sanção e não ter se 

oferecido espontaneamente. Desta concepção some a situação de trabalho degradante. 

  

Como se observou mais acima, esta concepção foi muito importante para estabelecer 

limites à exploração humana, mas esta idéia da convenção limita bastante as situações. Apesar 

de se dizer que é um conceito amplo, o conceito brasileiro abarca situações que não estão 

dentro de uma lógica contratual.  

  

Em 2003, o Código Penal Brasileiro passou por modificações que conceituou de forma 

mais clara o delito de condições análogas à de escravo. A nova redação do artigo 149 Código 

Penal Brasileiro(CPB)  fechou o tipo penal e passou a exigir “de quatro, uma das seguintes 
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condutas (modos de execução): a. sujeição da vítima a trabalhos forçados; b. sujeição da 

vítima a jornada exaustiva; c. sujeição da vítima a condições degradantes de trabalho; d) Com 

restrição, por qualquer meio, da locomoção da vítima em razão de dívida contraída com o 

empregador ou preposto.” (FELICIANO APUD Ubiratan, 2008, P. 111). Além de outras 

situações equiparadas. Portanto, o delito tem várias possibilidades. É importante observar que 

o Trabalho Escravo Contemporâneo( TEC) tem duas dimensões de ser conceituado. Ele é a 

perda da liberdade originada das relações de trabalho. Seja na categoria trabalhos forçados, 

jornada exaustiva, perda da liberdade. Mas é também o trabalho degradante. O trabalho 

humilhante, o que denigre a dignidade da pessoa humana. Situação não levada em 

consideração pela convenção da OIT. 

  

Um problema é que as três primeiras situações são mais objetivas. Na verdade, a 

grande maioria das situações previstas no artigo 149 é objetiva, menos o trabalho degradante 

que exige uma interpretação mais interdisciplinar e com mais variáveis. É sobre esta 

dimensão que vamos nos centralizar agora. Analisando autores de manuais da área penal, há 

uma simplificação da análise que prejudica o entendimento do conceito. Capez defende que 

trabalho escravo é “ a submissão total do sujeito passivo ao poder do agente, mediante o 

emprego de fraude, ameaça, violência, redução do salário.“(2009, p.299) 

             

Neste debate é esquecida a figura do trabalho degradante. O TEC é aquele que atinge a 

dignidade do ser humano. Por se limitar o conceito do trabalho geral ao de mercadoria, deixa 

passar aquelas situações aonde o trabalhador pode ir embora, recebeu seu salário, mas foi 

humilhado na prestação do trabalho. Trabalho escravo é o humilhante seja por falta de 

pagamento seja por ambiente de trabalho não saudável.  Observe 

  

  

Escravizar é tornar o ser humano uma coisa, é retirar-lhe a 

humanidade, a condição de igual e a dignidade. A redução à condição 

análoga à de escravo atinge a liberdade do ser humano em sua acepção 

mais essencial e também mais abrangente: a de poder ser. A essência 

da liberdade é o livre arbítrio, é poder definir seu destino, tomar 
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decisões, fazer escolhas, optar, negar, recusar. Usar todas as suas 

faculdades. O escravo perde o domínio sobre si, porque há outro que 

decide por ele. A negativa de salário e a desnutrição calculada, no 

contexto de supressão da liberdade de escolha são sinais desta atitude. 

Assim como a supressão de órgão humano e a submissão de mulheres 

para fins de tráfico (DOGDE Apud Ubiratan, 2007, P. 111) 

  

  

            A ligação do trabalho escravo com o tráfico de pessoas é muito grande. Na 

legislação nacional isto é um pouco mais limitado porque somente há previsão de crime no 

caso de tráfico tanto interno como internacional cuja finalidade seja para exploração sexual, 

que não deixa de ser um trabalho escravo, dependendo da situação.  É muito importante, há 

uma equiparação da prostituição com a exploração sexual. Isto significa que mesmo que a 

pessoa seja bem tratada no solo estrangeiro, não seja humilhada, ou explorada nos moldes da 

escravidão é crime de tráfico internacional. Todavia, devido a previsão do protocolo de 

Palermo,  a legislação internacional é mais ampla do que a nacional. E na verdade, ela não 

deixa de ser nacional, já que o protocolo de Palermo foi assinado pelo Brasil.  

  

Neste sentido, há uma contradição no tráfico de pessoas entre o Código Penal 

brasileiro(CPB) e o protocolo de Palermo. Naquele, a vontade da vítima não é levada em 

consideração para caracterizar o delito. A legislação internacional exige um consentimento 

válido. Isto significa que não vale consentimento de pessoa em situações de vulnerabilidade 

ou submetidas à abuso de autoridade.  

  

Em outro aspecto é que a finalidade prevista no protocolo é muito mais ampla. O 

tráfico se caracteriza com a finalidade de qualquer exploração sexual, transplante de órgãos, 

trabalhos ou serviços forçados, escravatura ou formas análogas à de escravo ou servidão. O 

código penal brasileiro se limita a dizer prostituição e favorecimento sexual.  

  

  

  

Código Penal Brasileiro(Tráfico 

de pessoas) 

Protocolo de Palermo (Tráfico de 

pessoas) 

- independe de consentimento - exige que não haja 

consentimento válido 
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- caracteriza-se apenas para fins 

de exploração sexual e prostituição 

-caracteriza-se para fins de 

qualquer exploração sexual, transplante de 

órgãos, trabalhos ou serviços forçados, 

escravatura ou formas análogas a de 

escravo, a servidão.   

  

  

Este tipo de situação tem trazido vários debates entre juristas e feministas. Não é um 

debate tranqüilo, mas tenso e de difícil posicionamento. Marina (OLIVERIA, 2008, P. 135-

140) estabelece que é  difícil aplicar o Protocolo de Palermo com o conceito do CPB. A 

própria polícia se pauta por este, ao invés da legislação internacional. O que é compreensível, 

já que temos constitucionalmente uma série de garantias penais como o princípio da 

legalidade que desembocam em princípios doutrinários como da taxatividade. A 

aplicabilidade da concepção do Protocolo de Palermo é difícil porque pode violar estas 

garantias, já que amplia o conceito de tráfico, mas para ser aplicado, precisa ter uma pena 

expressa, coisa que deve ser feita no CPB, não cabendo uma legislação internacional versar 

sobre isto.  

  

Por outro lado, Marina aponta em pesquisa que a vítima diante do policial, do 

promotor e do juiz afirma, na maioria das vezes, que não foi enganada. E aí voltamos à 

discussão, e a liberdade individual de alguém que não é vulnerável como fica? 

  

  

2-Perspectiva criminológica 

  

  

 Mas a esta análise acrescente-se a discussão criminológica. Quando Baratta discute as 

correntes criminológicas ele se refere ao fato de umas partirem de uma sociologia do 

consenso e outras do conflito. Em relação à primeira, o autor se reporta que ela parte da base 

de que os sistemas sociais são concebidos como organismos estáticos e harmoniosos, o 
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conflito seria um desvio disto. Por isso, mas que lógico que um crime ser uma 

excepcionalidade, ele é uma desarmonia, uma anormalidade. Em contraponto, a criminologia 

do conflito estabelece que o delito é resultado do conflito. O conflito faz parte das relações 

sociais.  Danherdof, por exemplo, citado pelo autor, defende que o conflito é resultado da 

relação política de domínio, o crime viria desta relação. (2002, p. 127)  

  

Diante disto, Baratta expõe os elementos de uma criminologia do conflito: 

  

a)             Precedência lógica dada ao processo de criminalização sobre o 

comportamento do criminoso; b) referência do processo de 

criminalização e do comportamento do criminoso à existência, aos 

interesses e à atividade dos grupos sociais em conflito; c)... 

Criminalização, comportamento criminalizado e pena são aspectos de 

um conflito que se resolve mediante a instrumentalização do direito e 

do estado, ou seja, um conflito no qual o grupo mais forte consegue 

definir como ilegais comportamentos de outro grupo [...] (2002, p. 

128) 

  

Dentro de uma perspectiva da criminologia do consenso, a teoria positivista parte do 

ponto que a criminologia teria como função buscar as causas da criminalidade. Porque um 

criminoso seria um indivíduo anormal. A sociedade teria escolhido, dentro de uma 

perspectiva positiva, valores universais que seriam adequados, um criminoso seria alguém que 

violaria estes valores. Portanto, alguém doente. Assim, o papel da criminologia, que neste 

período se alia a medicina, é buscar causas  desta criminalidade. Por isso, Zaffaroni se reporta 

que o positivismo criminológico tornou-se um discurso médico-policial de natureza biológica, 

sendo hegemônico até o sec. XX e ainda sobrevive em parte da Europa e América latina. 

(2003, p. 281)  

  

 Lombroso, Ferri, Garofalo, são símbolos mais famosos desta idéias onde a biologia é 

utilizada, principalmente para explicar a criminalidade. Apesar dos danos que causou e o 

processo de estigmatização social que originou, já que estas teorias partiam de concepções 

genéticas de criminalidade e de grupos sociais específicos, com uma visão determinista, 

houve um importante avanço na criminologia, pois se passou a fazer pesquisas, a dar uma 

posição de ciência e, o que é mais importante, o aprofundamento da análise da criminalidade 
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além da legislação penal. Isto já teria ocorrido com o pensamento clássico, como Beccaria, no 

século XVI, mas que teve extremo avanço com a criminologia positivista.  

  

Em contraponto a isto, surge a teoria da reação social ou do etiquetamento, onde o 

foco agora não é mais a discussão sobre o criminoso, mas a reação social à criminalidade. Isto 

supera as questões de estigmatização biológicas e colocam em pauta o fato do crime ser 

resultado do controle social. Não é mais uma anormalidade, ou uma doença, o crime não é 

mais algo natural, ele é resultado de uma construção social. Ele advém da relação entre os 

grupos e da relação de domínio entre eles. Mas Baratta acrescenta que esta teoria não faz uma 

discussão macrossociológica do conflito. Ele diz: “as teorias do etiquetamento se detiveram 

quase que exclusivamente sobre relações individuais no âmbito dos grupos”. ( 2002, p.119) 

Portanto, a eles carece colocar o conflito como elemento central da criminalidade. As teorias 

conflituais da criminalidade teriam uma perspectiva macrossociológica, onde o 

elemento  conflito é o princípio explicativo fundamental dos processos de criminalização e, 

segundo Baratta, repelem o mito de uma sociedade fechada em si mesma, estática, desprovida 

de conflito e baseada no consenso(2002, p. 122).  

  

Esta seria uma perspectiva que não podemos fugir. O conflito faz parte das relações 

sociais. É ele quem move as mudanças. E move as criminalizações e sua aplicabilidade. Isto é 

claro no objeto que estamos discutindo. A previsão do crime de trabalho escravo existe, pelo 

menos,  desde 1940 no CPB. Mas sua previsão era muito genérica, de difícil 

aplicabilidade.  Mas desde a década de 1970, D. Pedro Casaldaliga, já denunciava casos na 

Amazônia. Com a mobilização feita pelos movimentos sociais, que levou até a Corte 

Interamericana de Direitos Humanos um caso de impunidade de trabalhador que foi 

escravizado, muita coisa mudou. Em 2003, a redação do artigo 149 se tornou um pouco mais 

precisa, apesar de ainda ter problemas, criou-se um grupo especifico, já em 1995, para cuidar 

das fiscalizações no  Ministério do Trabalho, há ainda a Comissão Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo tratando disto, hoje há seguro-desemprego para trabalhador libertado e mais 

algumas coisas. 

  

Todavia, apesar do avanço, a teoria do etiquetamento tem base liberal e falta uma 

perspectiva além do diagnóstico do controle social. Por isso, apontamos para a criminologia 

crítica. Primeiro, ela também supera o paradigma ontológico positivista do crime. A 

criminalidade é resultado de uma seleção de bens protegidos  penalmente e dos 
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comportamentos  ofensivos destes bens, como ainda seleciona os indivíduos estigmatizados 

entre todos os indivíduos que realizam infrações  a normas penalmente 

selecionadas.(BARATTA, 2002, p.161)  Assim, ele chama a atenção para a seletividade de 

grupos e de bens a serem protegidos pelo direito. 

  

Quando Zaffaroni se reporta a discussão da seletividade, ele mostra que a seletividade 

pode ser primária ou secundária(2003, P. 43- 50). 

 Criminalização primária- é o ato de sancionar uma lei penal material 

que incrimina ou permite a punição de certas pessoas. 

            Aqui já  haveria a seleção de quais bens jurídicos seriam protegidos 

penalmente. Afinal de contas, muitos conflitos existem e é necessário escolher alguns deles 

para ter proteção penal. A questão é como esta seleção é feita. 

 Criminalização secundária- é a ação punitiva exercida sob certas 

pessoas. 

  

 Aqui a seleção incide na aplicação da legislação. Vão ser escolhidos os grupos sociais 

que serão criminalizados. Isto vai muito na direção do nosso caso. Nos dados do DEPEN de 

2010, não aparece nenhum registro ao artigo 149 do CPB, em relação ao furto simples há 

30.952 casos.  Isto não significa que há mais casos de crimes contra o patrimônio do que 

condição análoga a de escravo, ou pelos dados, que ele nem exista. Até porque o Ministério 

do Trabalho registrou apenas em 2010, 2038 trabalhadores libertados. Em relação ao Tráfico 

de pessoas ainda aparecem alguns registros. O internacional teria 36 casos e o interno 16 

casos. O que é importante ressaltar é que nos dados oficiais aparecem os delitos que foram 

selecionados para serem perseguidos. 

  

Esta seletividade causa um estado de vulnerabilidade no indivíduo. Quanto mais 

próximo ao estereótipo de criminalização o indivíduo fica mais vulnerável. A vulnerabilidade 

é a posição concreta de risco criminalizante em que a pessoa se coloca  “ a seletividade é 

estrutural e, por conseguinte, não há sistema penal no mundo cuja regra geral não seja a 

criminalização secundária em razão da vulnerabilidade do candidato” (ZAFFARONI, 2003, P. 

44). A vulnerabilidade é de classe, sexo, raça, etária e preconceituosa. 

  

Mas esta seletividade, principalmente a secundária, protege os grupos que não serão 

selecionados. O caso, principalmente do artigo 149, é nítido mostrar isto. Há uma 
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criminalização primária, mas não há uma criminalização secundária. Há a previsão da 

legislação, em poucos casos até se chega a instauração de processos, mas por vários motivos, 

os réus são absolvidos. Em pesquisa que estamos fazendo em Tocantins, estes processos na 

maioria das vezes nem chegam a ser instaurados. Em sua grande maioria, eles são arquivados. 

E quando chegam a ser instaurados, os réus são absolvidos. Mas o perfil deles é bem diferente 

dos réus dos crimes de furto, por exemplo. São grandes fazendeiros, que possuem advogados 

contratados por escritórios famosos que já contam com a dificuldade de produção de provas e 

a afinidade com as posturas Judicial e do ministério público(MPF). Já que na maioria dos 

casos o magistrado arquiva a pedido do MPF pelos fatos apresentados não serem consideradas 

como criminosos.  

  

 No Tocantins, até o momento não houve nenhuma condenação. Há uma relação de 

conflito que se estabelece entre capital e trabalho e o crime depende desta relação para ser 

concretizado ou não, para se vê como crime ou não.  A visão que os magistrados da Justiça 

Federal do Tocantins têm é que trabalhador que bebe água podre, que fica no mato dormindo 

num barraca de lona, em cima de uma rede, sem espaço para respirar,  sem remédios, sem 

alimentação e sem transporte está dentro de um traço cultural da região. Isto é um costume. 

Portanto, escravo não é.  

  

Acreditamos que além das razões colocadas acima, é de fundamental importância a 

utilização da criminologia crítica também pelo fato dela questionar a igualdade prevista no 

direito burguês.  Observem as palavras de Baratta: 

  

O sistema penal de controle do desvio revela, assim com todo 

o direito burguês, a contradição fundamental entre igualdade formal 

dos sujeitos de direito e desigualdade substancial dos indivíduos, que 

nesse caso, se manifesta em relação as chances de serem definidos e 

controlados como desviantes.(2002, p.164) 

  

  

3-Possibilidade de decidir ? 

  

A discussão sobre o consentimento não é algo recente, nem limitado a discussão sobre 

o trabalho escravo.  Na discussão dogmático- penal, coloca-se que há bens jurídicos 

indisponíveis que a vítima não pode decidir ser vítima. Isto contraria de certa forma a 

discussão do contrato social, onde o direito emerge, onde todos são iguais e tem liberdade de 
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decisão. Uma das bases do direito penal brasileiro. Mas a legislação brasileira desconsidera o 

consentimento para se configurar  os artigos 149 e 231 e 231-A. Portanto, Tráfico de pessoas 

e trabalho escravo serão crimes, não se levando em conta o sentimento da vítima. Isto como já 

vimos, contraria a legislação internacional. 

  

            Se analisarmos do ponto de vista legal já teremos um problema a resolver, do 

ponto de vista da contradição de normas. Pois tanto o protocolo de Palermo, quanto o código 

penal são legislações federais que estão se contradizendo. Mas mais que pensar esta 

contradição legal, é fundamental refletir sobre a contradição social. Isto é fundamental para 

dar um norte interpretativo. 

  

            Primeiramente, necessário problematizar a situação para que daí saiam 

algumas reflexões que talvez indiquem uma solução. Uma primeira questão é que partimos do 

ponto que os indivíduos são livres e podem decidir.  Mas conhecemos histórias que serão 

demonstradas a seguir, no caso de tráfico para fins sexuais no exterior e para fins de trabalho 

escravo interno onde a ida da pessoa não foi bem sucedida. 

  

            Flavia Teixeira desenvolveu uma pesquisa sobre vulnerabilidade e 

prostituição de travestis em Uberlândia em 2002(TEIXIERA, 2 P. 276-308). Em 2007, um 

projeto de atendimento a travestis coordenado pela pesquisadora, contabilizou 1497 

prostitutas nas vias e estradas de Roma, 97% delas era brasileira.   Ela observou que parte 

deste sujeito ia para a Itália com a finalidade de melhorar e ter uma valorização de sua 

profissão.  Ela entrevistou travestis que deram seus depoimentos a respeito das vantagens e 

desvantagens de terem ido para o país europeu. Os depoimentos são reveladores de como as 

experiências podem ser completamente diferentes.  

  

            Rita, desembarcou na Itália pela primeira vez em 1966, foi uma das primeiras 

travestis de Uberlândia a pisar em solo italiano. Ela fala sobre sua trajetória. 

  

         O  primeiro sonho de um travesti é o peito, a Itália vem 

depois... comigo foi assim. Primeiro eu fui para São Paulo, aprendi a 

me virar na noite. São Paulo era uma escola, ninguém  ia para a 

Europa sem passar por São Paulo antes. Eu cheguei aos 17 anos, e lá 

fui ficando, juntei dinheiro da prótese, aprendi sobre hormônios e 

conheci minha mãe (termo direcionado a quem deve respeito), com o 

tempo, ela confiou em mim e disse que eu estava pronta, que ia me 
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ajudar. Comprou as passagens e embarcou comigo para a Europa. 

Quando eu cheguei fui morar na cada dela, fiquei lá por quase um ano 

ela me acompanhou até que eu aprendesse as normas. Eu paguei 

direitinho, foram 2500 dólares... ( TEIXEIRA, 2008,P. 285) 

  

            Observe que Rita não se acha explorada, ela foi para Itália, de livre e 

espontânea vontade, teve que pagar por isso, mas está feliz com sua relação com a 

mãe.  Letícia relata que também foi para a Europa em 2000 com a finalidade de fazer a vida, 

trabalhou nas ruas por um ano até alugar seu próprio apartamento. No seu depoimento, 

percebe-se que ela somente se sente explorada se forem cobrados valores além do que foi 

combinado. 

                                  

O combinado não é caro. Paguei sim, 8000 euros pelas 

passagens e empréstimos para iniciar a vida. Em menos de dois meses 

já havia pago a minha dívida, então ela ( a amiga travesti) me 

procurou e disse que precisaria de mais dinheiro. Não achei justo. 

Procurei a questura e então foi minha decepção, o policial falou: você 

quer fazer uma queixa contra uma cidadã italiana? Ela é documentada 

e você?  Você não é nada, é menos do que um cachorro, porque aqui 

até os cachorros possuem documentos”. Então negociei com ela, 

paguei 50% do valor que ela me pediu e nunca mais nos 

falamos.(TEIXEIRA, 2008, p. 290) 

  

            Diante destes depoimentos, a autora  problematiza dois aspectos que 

impactam a vida dos travestis. Primeiramente, o fato do código penal brasileiro não permitir 

que uma pessoa possa realizar a migração voluntária para trabalho sexual. Conforme vimos na 

previsão do artigo 231, o consentimento não é levado em consideração para a caracterização 

do crime de tráfico de pessoas. Segundo a autora, este comportamento criminaliza as redes 

sociais que contribuem para que este travesti realize sua migração, conforme vimos a questão 

de Rita e sua mãe. Por outro lado, em um segundo aspecto, a autora levanta o fato dos 

travestis não se reconhecerem como exploradas/traficadas. Isto cria uma dificuldade para as 

ONG’s, elas têm um discurso oficial de colocar as travestis como exploradas, traficadas, que 

necessitam de proteção, mas com a falta de reconhecimento da exploração, elas são 

deslocadas como perigosas, bandidas. 

  

            Estas problematizações da autora, só fazem reafirmar as reflexões que 

estamos realizando neste trabalho. Realmente este sujeito tem condições de escolher? A 

legislação estaria contribuindo se analisasse o consentimento como válido? Ou estaria 

permitindo uma perpetuação de uma exploração consentida pela própria vítima?  E ai 
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voltaríamos a idéia liberal de que o Estado não deve intervir em nome da liberdade individual. 

Percebemos que os valores pagos para irem para a Europa são exorbitantes, mas mesmo assim 

elas não se consideram exploradas. 

  

            É importante ressaltar que esta situação não ocorre somente nos casos de 

exploração sexual. Pesquisa que vem sendo realizada pela autora deste artigo com o seu grupo 

de pesquisa trabalho escravo contemporâneo no curso de Direito da Universidade Federal do 

Tocantins tem revelado questões semelhantes à discussão que Flavia Teixeira tem feito a 

respeito dos travestis. 

  

            Desde 2009, vem sendo realizada pesquisa junto  à Justiça Federal do 

Tocantins a respeito dos processos criminais que tratam do crime de trabalho escravo, 

previsto no artigo 149 do Código Penal brasileiro.  No Tocantins, a Justiça Federal existe 

desde 1992, mas o primeiro processo sobre trabalho escravo é datado de 2003. A pesquisa no 

momento se encontra em fase de entrevistas com os magistrados e os membros do Ministério 

Público Federal. Aqui, gostaríamos de colocar alguns dados referentes aos autos processuais 

que foram analisados.  

            A grande maioria dos processos, foi instrumentalizada com um relatório, 

denominado relatório do grupo móvel. O que moveu a entrada destas ações foi o relatório 

elaborado pelo grupo do Ministério do Trabalho responsável pelas fiscalizações de trabalho 

escravo no Brasil. Neste relatório, encontramos depoimentos de trabalhadores rurais, e em 

alguns deles depoimentos colhidos pela polícia federal que geralmente acompanha as 

fiscalizações. Vamos analisar em alguns casos em que os trabalhadores foram ouvidos pela 

polícia. 

  

            Segundo relatório constante de um dos processos criminais 

pesquisados(TOCANTINS, 2006, P.), em fiscalização realizada entre os dias 19 a 26 de abril 

de 2006, na cidade de Arapoema, em Tocantins,  foram encontrados 16 trabalhadores em 

condições análogas a de escravo. Segundo o trabalhador que denunciou a situação, no centro 

de Direitos Humanos de Araguaína esta seria a situação do trabalho realizado por eles: 

  

Quando lá chegou, pediram sua carteira de trabalho, mas até 

o momento não foi devolvida. O barraco era em péssimas condições. 

A alimentação é pouca, não recebem equipamento de proteção. Se há 
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algum acidente o gerente abandona na cidade mais próxima. Há um 

gato que vigia o trabalho e um gerente que possui 03 armas 02 

espingardas e uma carabina.(TOCANTINS, 2009, p. 20) 

  

            Segundo informações no relatório do grupo móvel, esta seria a situação da 

relação de trabalho na citada fazenda: 

  

Não fornecimento de água potável, superlotação nos 

alojamentos, sem as condições mínimas de higiene, alojamento feito 

com pedaços de madeira natural e coberto por lona de plástico preto. 

Não eram fornecidos equipamentos de proteção. Os animais que 

morriam eram levados para servir de alimentação aos trabalhadores. 

Comida ficava exposta.  Serviam-se de água suja e impura. Ainda 

houve impedimento do direito de ir e vir de forma disfarçada por meio 

de retenção de documentos pessoais, ainda era obrigação a continuar 

trabalhando na fazenda se quisesse receber o restante do salário. 

(TOCANTINS, 2009, p. 13) 

  

                        Mesmo diante desta situação, há divergência entre os trabalhadores se 

encontravam em uma situação de trabalho escravo.  A polícia, ao colher os depoimentos dos 

trabalhadores, fez várias perguntas sobre as condições de trabalho na região. Todos foram 

ouvidos no dia 09 de abril de 2006 em cartório montado na câmara de vereadores de 

Arapoema. Uma pergunta especificamente sobre se o trabalhador se encontrava sobre situação 

análoga a de escravo foi feita.  Analisemos as respostas dentro de um contexto, afinal de 

contas, antes de responder a esta pergunta a pessoa respondeu outras(TOCANTINS, 2007B, 

P. 28 -40). 

  

Um  trabalhador, nascido 13/05/1981, analfabeto, disse que 

não tinha do que reclamar. A comida era de boa qualidade, recebeu os 

valores de 300,00; 270,00 e 150. As habitações consistiam em três 

barracos coberto de lona e palha vegetal, sem laterais, dormindo 

juntamente com os mantimentos e materiais de trabalho. Que no seu 

entender as condições de trabalho não eram boas;  
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Outro trabalhador, nascido 06/01/1964 primeiro grau 

incompleto, natural de Exu-PE,  e diz claramente que no seu entender, 

as condições gerais de trabalho não eram normais, mas que não 

chegou a considerar as condições degradantes ou análogas a de 

escravo. Que ninguém utilizava material de proteção nem era dada 

pelo empregador; 

 Nascido 13/05/1981 analfabeto, residente cristal I, rua 18, casa 

05, Arapoema, natural de Ceres/GO. Confirma os anteriores e diz que, 

no seu entender, as condições de trabalho não eram boas nem ruins, 

mas que não chegou a considerar as condições degradantes ou 

análogas a de escravo.  

 Nascido 09/08/1987 Bolsas-MG, primeiro grau incompleto, 

residente cristal I, rua 13, casa 05, ara poema.  Que não passa 

transporte público na frente da fazenda. Que o empreiteiro Teodorico 

somente transportou os funcionários para a cidade quando havia 

algum material para trazer da cidade para a fazenda. Que Havia 

recebido adiantado mercadorias do supermercado. ACHA QUE AS 

CONDIÇÕES DE TRABALHO DA FAZENDA ERAM MUITO 

RUINS, CHEGANDO A SER DEGRADANTES E SIMILARES AS 

DE ESCRAVO.  Ao mesmo tempo diz que não tem o que reclamar da 

fazenda. 

 Outro trabalhador, analfabeto, natural de Arapoema, residente 

no Setor Alto Bonito, Rua Araguaia, casa 06 Arapoema. Confirma 

depoimentos e não considera trabalho escravo.  

  

Mas apesar destas divergências, a grande maioria de trabalhadores diz que as 

condições de trabalho  eram boas. Que nada tinham a reclamar da fazenda. E mesmo aqueles 

que reclamavam da fazenda não consideravam situações de trabalho degradante como sendo 

uma situação de escravidão.  Um outro processo, reafirma-se a situação. Situação de trabalho 

degradante, mas que o procurador pede o arquivamento dizendo que os próprios trabalhadores 
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não se consideram escravos.  Foram ouvidos cinco trabalhadores. Observe o que eles 

dizem  em seus depoimentos(TOCANTINS,2007B, P.26- 48): 

  

Em 25/02/2005 foram ouvidos 08 trabalhadores que foram 

resgatados.  Um deles diz que “ as condições de trabalho a que se 

sujeitou na Fazenda Pedra amada( o nome mudou), não eram, no seu 

entender boas, e para a região onde vive são normais; que no seu 

entender, não estava sendo submetido a situação análoga a de escravo, 

e muito menos à trabalho degradante, mesmo porque se assim fosse, 

todo mundo do povoado onde vive, estaria na mesma situação. 

Um trabalhador com 1º grau incompleto disse“ que as 

condições de trabalho a que se sujeitou na Fazenda Pedra amada, não 

eram, no seu entender, boas, mas que não chegavam a ser degradantes, 

humilhantes e muito menos assemelhavam-se a situação análoga a de 

escravo.  

  

Outro trabalhador que sabia apenas assinar o nome disse em 11/11/2005:  

  

que trabalhar no sistema de empreita; que nem a foice foi cedida, 

devendo cada trabalhador adquirir a sua. Que o barraco era construído 

de madeira e coberto com lona preta e palha sendo o piso de chão 

batido; que não havia instalações sanitárias nem água potável no local; 

que a água para beber, fazer comida e tomar banho era retirada do 

córrego próximo ao local de trabalho(48).  

  

            A situação de miséria seria instalada na própria cidade. E o trabalhador revela 

que se ele fosse escravo todo mundo seria. Revelando que nem ele mesmo tem condições de 

avaliar se sua situação é humilhante, porque ele já vive, já nasceu nesta situação e talvez não 

saiba de outro paradigma de trabalho, portanto, como ele tem condições de avaliar se pode ou 

não se submeter à escravidão? Parece que ele avalia que este é o seu lugar no mundo e por 

isso seria normal. 

Ricardo Rezende ao analisar a escravidão rural observa como as autoridades enfrentam 

dificuldades de combater o trabalho escravo pelo fato  de não se reconhecerem como escravos 
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e aquilo ser a sua sobrevivência. Observe relato do autor a respeito da prisão de uma pessoa 

que recrutava estes trabalhadores escravos, chamado de gato. Observe a reação da população 

diante disto.  

  

[...] quando um promotor em Santana do Araguaia puniu um 

gato, antes que este levasse para uma fazenda diversos homens, ele 

não foi compreendido. Diversos trabalhadores fizeram uma 

manifestação diante da casa da autoridade, reclamando porque não 

tinham mais trabalho....em situações-limite, ontem e hoje, persiste o 

problema de não olhar além do imediato, desvendando os fios de um 

novelo, que compõe e explica a escravidão contemporânea 

.(FIGUEIRA, 2004, P. 266) 

  

Do lado dos proprietários é interessante notar as observações que figueira faz a 

respeito da justificativa sobre a presença do trabalho escravo. Uma outra justificativa utilizava 

pelos proprietários é que o tratamento que ele lhe fornece é pedido pelos próprios 

trabalhadores. Eles preferem certos tratamentos. Marcos Ribeiro, proprietário da fazenda 

primavera diz: “reconheço que os bois recebem um tratamento muito melhor que os peões” “ 

não forneço água limpa porque eles não gostam, preferem a do córrego.”(FIGUEIRA, 

2004,  P.313) 

  

            É como se houvesse um consenso de que a humilhação, a degradação, a falta 

de dignidade no trabalho não fosse trabalho escravo. A coisa já se tornou tão comum que a 

justificativa dos juízes na Justiça Federal do Tocantins para arquivar os processos judiciais de 

trabalho escravo é simbolizada por uma decisão a seguir que representa bem a postura deles. 

Esta é a situação relatada pelo grupo de fiscalização do Ministério do Trabalho. 

          

No dia 17 de junho de 2003, equipe da Delegacia Regional 

do Trabalho esteve na fazenda Floresta administrada por Joaquim. 

Foram encontrados 43 trabalhadores rurais roçando pastagens em 

trabalho degradante. Estavam em barracos de chão batido, coberto de 

lona preta e palha, sem condições de higiene, comiam arroz, bebiam 
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água suja do córrego, faziam necessidades ao relento. Alguns estavam 

há 04 meses sem receber salário. Coagidos a comprar mercadorias nas 

cantinas da Fazenda. Informalidade dos contratos de trabalhos. Falta 

de registro na carteira, falta de equipamento de proteção, ausência de 

exames médicos.( TOCANTINS, 2007A, p. 110) 

  

            Mas mesmo diante destas informações, colhidas na peça de denúncia do 

Ministério Público, o magistrado absolveu os dois réus. E sua fundamentação foi: 

          

 Lamentavelmente  o quadro fático evidenciado nos autos representa a dura 

realidade do interior do norte do Estado do Tocantins e do sul do Pará: miséria, 

analfabetismo, trabalhadores rurais à margem das leis trabalhistas. Basta ver as 

fotografias de suas residências para se concluir que não houve redução de direitos, na 

verdade, nenhum sequer o Estado lhes deu. As condições de trabalho na fazenda são 

só uma face do contexto de pobreza extrema em que vivem os moradores da região 

do Bico do Papagaio-TO. É sem dúvida, inobservância às leis trabalhistas, mas não 

pode ser taxada de redução à condição análoga à de escravo, seja porque é a 

realidade do trabalhador rural da região, seja porque, no caso, não houve qualquer 

ameaça de supressão do status libertatis do trabalhador. ( TOCANTINS, 2007A, 

grifo nosso p. 735) 

  

            Parece haver uma normalização do discurso em relação à situação de falta de 

dignidade no trabalho. E aí que se pergunta se o consentimento realmente deveria ser levado 

em consideração. Um sujeito deste que nem é protegido pelo Estado, nem é protegido pelos 

empregadores se ele pode na verdade consentir. O Protocolo de Palermo se refere ao fato de 

que o consentimento, no caso do tráfico de pessoas, deve ser válido. E uma pessoa em 

situação vulnerável não pode conceder este consentimento de forma válida. Mas até 

discutirmos no Brasil, se a pessoa é vulnerável ou não, vários desrespeitos podem se 

consubstanciar, se conseguirmos provar a vulnerabilidade. Isto muda o foco da discussão. 

Sem a necessidade de analisar o consentimento torna mais fácil e real a possibilidade de punir 

os escravistas, os traficantes, os exploradores.  Até porque grande parte desta população é 

vulnerável.   
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            Mas o interessante notar também que esta escravidão não é apenas 

relacionada com trabalhadores completamente miseráveis, que precisam do trabalho para 

sobreviver. É de trabalhadores que se submetem à escravidão para terem uma boa 

remuneração, principalmente nos plantios de cana no período de safra. Em Pernambuco, 

vários assentados, na região da zona da mata, deixam seus lotes para trabalharem na safra da 

cana para terem uma boa renda extra. Eles sabem das condições de trabalho, mas geralmente 

todo o ano voltam. Observe o que avalia Sakamoto: 

  

 Significativamente, os que se encontravam em condições 

análogas à escravidão freqüentemente tinham feito a mesma migração 

pendular antes e ganhado dinheiro que, em sua opinião, era 

minimamente suficiente para justificar o seu regresso. Em outras 

palavras, o risco de emprego altamente abusivo vale a pena dada a 

possibilidade de uma remuneração adequada, que teria sido maior do 

que o salário recebido pelos trabalhadores que não migraram ou que 

não têm a condição física que viabilize seu trabalho em atividades tais 

como limpeza de pastagem para o gado, produção de carvão ou o 

corte da cana. Este processo faz parte de uma explicação para o padrão 

verificado com freqüência de “escravidão repetida”, na qual 

trabalhadores “liberados” várias vezes retornam a um trabalho 

semelhante, por vezes com o mesmo empregador. Com efeito, os 

fiscais do trabalho afirmam que muitas pessoas já foram "libertadas" 

em mais de uma ocasião. Conversas com os próprios trabalhadores 

indicam que, embora tenham recebido os três meses de seguro-

desemprego e, com ele, puderam viver um período com suas famílias 

em suas cidades de origem, tiveram que retornar aos mesmos padrões 

de procura de emprego, vulnerável a formas semelhantes de 

exploração, uma vez que perspectivas locais de garantir empregos 

“decentes'” eram muito baixas. (SAKAMAOTO, PHILIPS, 2010, 

p.29) 

  

  

4-REFLEXÓES FINAIS 

  

            A exigência do consentimento válido parece ser a posição mais adequada e 

equilibrada dentro da exploração. Parece que protegeria as pessoas mais vulneráveis e 

garantiria a liberdade de escolha das pessoas. Se uma maior, com plena capacidade de 

reflexão e financeira decide se prostituir, decide trabalhar em condições indignas, o Estado 

não deveria intervir. Assim é que Teixeira propõe o alargamento do crime de Tráfico de 

pessoas para que seja implementado o consentimento válido. 

  

Mas também há outro lado. A professora Ela Wiecko observa: 
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                                 No que diz respeito ao tráfico para fins 

de prostituição a definição legal brasileira é mais restrita, porque 

desconsidera o consentimento válido. Adequar nossas leis ao 

parâmetro do protocolo de Palermo pode ser uma saída para a 

perseguição da prostituição, mas também pode ser um reforço para a 

política antimigratória dos países centrais e a redução de proteção as 

pessoas que vão para o exterior exercer prostituição... As autoridades 

policiais brasileiras não irão considerá-las como sujeitos passivos de 

crime de tráfico e, se forem detidas em países estrangeiros não 

contarão com a assistência de proteção previstas no artigo 6º do 

protocolo e com a possibilidade de permanecer no território 

estrangeiro, temporária e permanentemente. (2008, p. 118) 

  

            Na discussão do consentimento cabe também  a liberdade de escolha dos 

indivíduos e, principalmente, da mulher. Mas apesar de teoricamente o Protocolo de 

Palermo  defender a liberdade, ele também abre muitas possibilidades para a impunidade. 

Além do que já foi levantado pela professora Ela Wiecko, no caso de tráfico de pessoas, 

podemos ainda refletir em relação às condições análogas à de escravo onde já há grande 

impunidade com a redação do artigo do 149 da maneira como está quiçá prevendo o 

consentimento válido.  

  

É importante ressaltar que o consentimento não é algo completamente compreensível 

para alguns magistrados. Em sentença ocorrida em 2008, condenou-se o fazendeiro Alcides 

Gava ao artigo 149, proprietário da fazenda por fato ocorrido em outubro de 2001 nas 

fazendas reunidas São Marcos e São Bento em Centro Novo, no maranhão. O magistrado 

condenou o fazendeiro a 03 anos e 06 meses de prestação de serviços à comunidade. O juiz 

concluiu que era Trabalho escravo devido à servidão por dívidas e fundamentou a pena pelo 

fato do comportamento das vítimas ter facilitado a prática do delito haja vista voluntariamente 

se submeterem à situação que resultou em condição análoga à de escravo( ATLAS, 2011, p. 

163).  Isto com a redação do artigo 149 do jeito que está. Daqui que discutamos o que é 

vulnerabilidade já houve muito mais impunidade.  

  

É verdade que a legislação brasileira acaba criminalizando a prostituição. Ela não 

criminaliza legalmente, mas criminaliza todas as suas condutas ao redor. Isto não deixa de ser 

uma criminalização, é a seleção do comportamento de um grupo. Prostituir-se não é crime, 

mas o tráfico é, o rufianismo é. Todavia a defesa do consentimento válido nestes casos 

deixaria a mulher mais vulnerável ainda. Deixaria o escravo mais vulnerável ainda. Portanto, 
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acreditamos que estas situações fáticas analisadas devem ser um norte interpretativo. Apesar 

da previsão do Protocolo de Palermo, a ausência da exigência do consentimento válido é 

importante no Código Penal Brasileiro para que não se gere mais impunidade  
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Art. 149. Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 

a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 

qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto:  

Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à violência.  

§ 1o Nas mesmas penas incorre quem:  

  

I - cerceia o uso de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local 

de trabalho;  

II - mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais 

do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho.  

§ 2o A pena é aumentada de metade, se o crime é cometido: 

I - contra criança ou adolescente;  

II - por motivo de preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 

  

Art. 231-Promover ou facilitar a entrada, no território nacional, de alguém que nele venha a exercer a 

prosituição ou outra forma de exploração sexual, ou a saída de alguém que vá exerce-lo no estrangeiro. 

Pena- reclusão, de 03 a 08 anos 

Art. 231-A- promover ou facilitar o deslocamente de alguém dentro do território nacional para o 

exercício da prosituição ou outra forma de exploração sexual. 

Pena- reclusão 02 a 06 anos. 

Para efeitos do Protocolo de Palermo: 

  

ART. 3 º Tráfico de pessoas  é o recrutamento, o transporte, a transferência, o alojamento ou o 

acolhimento de pessoas, recorrendo à ameaça ou o uso da força ou a outras formas de coação, ao 

rapto, à fraude, ao engano, ao abuso de autoridade ou à situação de vulnerabilidade ou à entrega ou 

aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha 

autoridade sobre outro para fins de exploração, o trabalho ou serviços forçados, escravatura  ou 

praticas similares À escravatura, a servidão ou a remoção de órgãos. 
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RESUMO 
 
O presente artigo aborda a conjuntura do instituto arbitral no Anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil, sob o princípio da cooperação entre o Poder Judiciário e a 

Arbitragem. No atual contexto brasileiro, apresenta-se um novo paradigma de 

paralelismo e convergência nas perspectivas entre as esferas da justiça arbitral e estatal.  

Assim, abordam-se as hipóteses concernentes à reforma no Código Processual Civil que 

visam proporcionar o efetivo reconhecimento da importância do instituto, perante sua 

potencialidade como meio extrajudicial de resolução de conflitos e sua contribuição 

com a proposta de um sistema processual que garanta a duração razoável do processo, 

bem como os direitos e as garantias democráticas do cidadão. Pretende-se demonstrar, 

portanto, que o anteprojeto do Novo Código de Processo Civil almeja o 

aperfeiçoamento dos mecanismos que proporcionem um acesso à justiça célere e de 

qualidade. 

PALAVRAS-CHAVES: PROCESSO CIVIL. ARBITRAGEM. PODER 

JUDICIÁRIO. NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL BRASILEIRO. 

ABSTRACT 

This article analyzes the arbitration’s scope in the Draft of the New Code of Civil 

Procedure, under the principle of cooperation between the Judiciary and Arbitration. 

The Brazilian conjuncture, nowadays, presents a paradigm shift that requires a new 

perspective of parallelism and convergence applied to the jurisdiction of the courts and 

to the arbitral tribunal. Hence, it is valuable to regard the hypotheses that Arbitration is 

recognized as a legally binding ADR settlement technique concerning the reforms in the 

New Code of Civil Procedure, which aims to provide a system that ensures the 

reasonable length of the process as well as the rights and democratic guarantees to the 

citizen.  Therefore, this article seeks to highlight that the draft of the New Code of Civil 

Procedure is keen on the improvement of justice regarding efficient and higher quality 

mechanisms. 

KEYWORDS: CIVIL PROCEDURE. ARBITRATION. JUDICIARY. NEW 

BRAZILIAN CODE OF CIVIL PROCEDURE. 
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1          INTRODUÇÃO 

  

Na conjuntura brasileira hodierna, a duração razoável do processo assume fundamental 

importância. Um dos maiores objetivos do anteprojeto do Novo Código de Processo 

Civil, ora em tramitação no Senado Federal, é de reduzir consideravelmente o tempo do 

processo, tendo em vista a morosidade do andamento processual. Em prol de otimizar 

esses mecanismos, valorizam-se os instrumentos extrajudiciais de resolução de conflitos 

como uma via eficaz de acesso à justiça que possa auxiliar o filtro de demandas ao 

Judiciário. 

  

O Ministro Luiz Fux, encarregado de presidir a comissão que elaborou o anteprojeto do 

novo código, assevera que é necessário unir dois elementos para a plena realização do 

sistema processual brasileiro: a celeridade e a duração razoável do processo. É 

imprescindível que a resposta judicial seja efetiva e de maneira imediata, pela qual a 

parte possa obter rapidamente a satisfação dos seus interesses. Nesse sentido, os 

mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos, como a conciliação, a mediação e a 

arbitragem se mostram deveras relevantes para corresponder esse ideal. O foco do 

presente trabalho é, portanto, demonstrar o respaldo inovador do anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil nesse âmbito. 

  

Neste artigo, tratar-se-á especificamente do instituto da Arbitragem e seu 

desenvolvimento nas perspectivas do Processo Civil brasileiro. Pretende-se analisar o 

instituto perante o Poder Judiciário, segundo uma motivação elementar que consiste no 

princípio da cooperação e da dualidade de legitimidade jurisdição, ao mesmo tempo em 

que há uma comunhão de ética e de fim entre ambos. A instância arbitral e judicial 

compõe um sistema em complementação, onde é importante ressaltar “diversidade de 

vias e meios, mas unidade funcional; paralelismo, mas também convergência” [1]. 

  

Na disciplina da arbitragem, em que há muito por se fazer no âmbito nacional, os 

paradigmas internacionais são nortes orientadores para a comunidade jurídica e, em 

especial, para o Judiciário. “Este, ao se afeiçoar com os princípios da arbitragem, poderá 

expender decisões serenas e consentâneas com as peculiaridades do instituto, haja vista 

que a justiça arbitral é irmã da justiça estatal” [2]. 

  

Dessa maneira, é imprescindível reconhecer o valor da arbitragem para a sociedade 

brasileira sob o princípio da cooperação com o Poder Judiciário. Desmistifica-se, assim, 

o ceticismo com o instituto e uma suposta rivalidade em relação ao juiz togado: Não se 

devem confundir as esferas de atuação, pois a arbitragem possui caráter eminentemente 

privado. Nesses 15 anos da Lei de Arbitragem[3], a utilização da solução arbitral deixou 

de ser uma técnica de composição desconhecida e se incorpora cada vez mais à cultura 

jurídica brasileira[4], particularmente à prática empresarial. A corroborar com essa 

percepção estão as estatísticas de diversos órgãos arbitrais nacionais e internacionais – 
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notoriamente os dados da Corte de Arbitragem Internacional da Câmara de Comércio 

Internacional (CCI) [5], que revelam um crescimento extraordinário do número de 

arbitragens envolvendo partes brasileiras[6]. 

  

Isso demonstra que a reforma no Código de Processo Civil precisa abarcar o instituto 

arbitral atribuindo-o efetiva importância, perante a potencialidade da arbitragem como 

meio extrajudicial de resolução de conflitos e a possibilidade de contribuir com a 

proposta de um sistema processual que garanta a duração razoável do processo, bem 

como os direitos e as garantias democráticas do cidadão. O anteprojeto do Novo Código 

de Processo Civil, desse modo, almeja o aperfeiçoamento dos mecanismos que 

proporcionem uma justiça mais célere e de maior qualidade. O intuito deste trabalho é, 

portanto, uma abordagem concernente à discussão da arbitragem nas mudanças de 

perspectivas processuais vigentes e as possíveis transformações textuais no anteprojeto 

do Novo Código de Processo Civil que podem beneficiar o instituto arbitral. 

 

2         PERSPECTIVAS SOBRE A JUSTIÇA ARBITRAL E A ÓTICA ESTATAL 

  

O Poder Judiciário, tradicionalmente, detém o monopólio da jurisdição - no entanto, os 

novos paradigmas de acesso à justiça transformam essa perspectiva. Os mecanismos 

extrajudiciais de resolução de litígios proporcionam vias alternativas para oferecer a 

sociedade um meio eficaz de solucionar conflitos; enquanto a cultura de acionar o 

Estado a cada conflito sobrecarrega o Poder Judiciário e a insatisfação com a resolução 

destes configura uma “crise do Judiciário”.  A morosidade na tramitação de processos 

que duram por anos e décadas compromete a proposta original do Estado em prover 

uma justiça de qualidade ao cidadão, no rol dos direitos e as garantias inerentes ao 

Estado Democrático de Direito. Uma análise da importância desses preceitos é feita na 

Exposição de Motivos constante no anteprojeto do Novo Código de Processo Civil: 

“Um sistema processual civil que não proporcione à sociedade o 

reconhecimento e a realização dos direitos, ameaçados ou violados, 

que têm cada um dos jurisdicionados, não se harmoniza com as 

garantias constitucionais de um Estado Democrático de Direito” [7]. 

 

A atual crise consiste nos dados preocupantes do sobrecarregamento da justiça 

estatal[8]: O Conselho Nacional de Justiça divulgou a informação de que no ano 

passado, em média, cada magistrado brasileiro cuidou de aproximadamente seis mil 

processos e cada desembargador cuidou de cerca de dois mil. Ao todo, foram ajuizados 

mais de 17,7 milhões de processos na Justiça Estatal durante o ano de 2010. 

O Processo Civil é um instrumento que o Estado põe à disposição dos litigantes, a fim 

de administrar a justiça. Atua não no interesse de uma ou de outra parte, mas por meio 

do interesse de ambos. O interesse das partes não é senão um meio, que serve para 

conseguir a finalidade do processo na medida em que dá lugar àquele impulso destinado 

a satisfazer o interesse público da atuação da lei na composição dos conflitos. A 
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aspiração de cada uma das partes é de ter a razão: a finalidade do processo é a de dar 

razão a quem efetivamente a tem. 

 “Ora, dar razão a quem a tem é, na realidade, não um interesse 
privado das partes, mas um interesse público de toda a sociedade. O 

processo civil tem duas exigências que concorrem para aperfeiçoá-lo, 

são a rapidez e a justiça. Força é, portanto, estruturá-lo de tal modo 

que ele se torne efetivamente apto a administrar, sem delongas, a 

justiça[9]”.  

 

Não é por outra razão que o Estado deve valorizar meios alternativos de resolução de 

controvérsias, e assim, desde 1996[10] a sociedade brasileira conta com um instrumento 

de acesso eficaz a justiça para dirimir conflitos patrimoniais disponíveis: A Arbitragem, 

amplamente utilizada no âmbito internacional e presente na legislação de vários países, 

é o meio mais efetivo para consagrar a verdade real e concretizar a justiça. Conforme 

Alexandre Freitas Câmara[11] expõe, “a arbitragem se caracteriza por ser capaz de 

permitir uma verdadeira composição da lide, o que o exercício da função jurisdicional 

raramente é capaz de alcançar”. O advento da Lei de Arbitragem Brasileira[12], 

conjugada sistematicamente com os princípios internacionais, traz uma maior eficácia 

inerente ao ideal arbitral, sob os preceitos de ser um procedimento célere[13], com 

árbitros diligentes e partes colaboradoras. É uma alternativa que as empresas e os 

cidadãos em geral dispõem para contornar certos empecilhos do Poder Judiciário, como 

a morosidade e a falta de formação especializada da magistratura em questões técnicas e 

específicas[14]. Sendo uma fonte alternativa, pode ser compreendida na função de 

“válvula de escape” para as pressões a que está submetido o sistema judiciário. Nessa 

linha, também se trata de um instrumento de fuga do intenso formalismo no processo 

judicial - que contribui para essa morosidade do processo judicial - em contraponto com 

a característica de informalidade na arbitragem que permite uma maior flexibilidade dos 

procedimentos de acordo com a vontade das partes. 

 

Assim, demonstra-se que com desenvolvimento do instituto arbitral, a arbitragem não 

precisa firmar-se somente na negação da jurisdição estatal, mas sim no seu potencial 

intrínseco. A independência processual da arbitragem provém de sua potencialidade 

como meio alternativo de solução de litígios e sua importância no contexto comercial. O 

Brasil consolida essa conjuntura por meio da Lei de Arbitragem nº 9.307/1996 e, mais 

recentemente, com o seguimento dos novos parâmetros dentro do Novo Código de 

Processo Civil. Assim, o ilustre jurista Carlos Alberto Carmona trabalha com a seguinte 

definição de arbitragem: 

“uma técnica de solução de controvérsias através da intervenção de 

uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção 

privada, decidindo com base nesta convenção, sem intervenção do 

Estado, sendo a decisão destinada a assumir eficácia (grifo próprio) de 

sentença judicial” [15]. 

 

A partir dessa eficácia, a arbitragem independe da obrigatoriedade ou imputação estatal, 

pois se concretiza pela convenção entre as partes, baseada em disposição e 
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comprometimento para a resolução dos litígios. O elemento essencial[16] nessa relação 

é que as partes escolhem e depositam confiança em um procedimento arbitral, 

consagrando um mútuo acordo e o princípio da autonomia de vontade das partes[17]. 

Esse acordo sempre se reporta a um contrato[18] entre as partes e surge na forma de 

cláusula arbitral – ou cláusula compromissória – nele inserido. 

 

Carlos Alberto Carmona[19] também assevera que a prosperidade da arbitragem no 

Brasil decorre desta ser uma alternativa em um momento adequado para o país, 

independente da sua presença histórica desde as Ordenações Filipinas em 1603 e na 

Constituição Imperial de 1824. Isso decorre da argumentação que o desenvolvimento 

concreto do instituto incide apenas com a efetiva aplicação jurídica, no contexto 

brasileiro de incentivo à cultura arbitral, sendo alinhada com a prática internacional e 

inovadora em questões relevantes. 

 

Uma inovação nos preceitos brasileiros é o entendimento de que o acesso à arbitragem é 

um direito processual de quarta geração, pois busca intensificar os meios de acesso à 

justiça pelo cidadão, segundo o Ministro José Augusto Delgado[20], constituindo um 

direito fundamental que deve ser protegido pelo Estado. A arbitragem está relacionada 

nesse escopo no sentido em que também busca a pacificação de pessoas ou grupos 

mediante a eliminação de conflitos que os envolvem, como expõe Cândido 

Dinamarco[21]. 

 

Essa concepção foi uma conquista do desenvolvimento da arbitragem em ruptura com o 

hermetismo processual, na contraposição histórica com parte da doutrina processualista 

brasileira que negava a natureza contratual do compromisso arbitral. Nas considerações 

de Clóvis Bevilaqua[22], a convenção arbitral era um “mero ato jurídico” - já que não 

criava, não modificava, nem conservava direitos, limitando-se apenas a extinguir 

obrigações.  Entretanto, essas visões ignoravam as relações jurídicas geradas pelo 

compromisso – criando direitos para as partes contratantes (direito de obter o laudo dos 

árbitros, direito dos árbitros ao recebimento de seus honorários), modificando direitos 

(afastamento da competência do juiz natural) e conservando direitos (as partes mantêm 

integralmente suas pretensões materiais anteriores ao compromisso, aguardando decisão 

dos árbitros). É importante ressaltar que 

"desta maneira simplista procuram alguns descartar a natureza 

jurisdicional da arbitragem. Não obstante, à matéria merece ser 

dispensada maior reflexão. O fato de encarar-se a jurisdição como 

poder, atividade e função do Estado não descaracteriza, desde logo, a 

natureza jurisdicional, da arbitragem. Trata-se, evidentemente, da 

participação do povo na administração da justiça - o que não afronta o 

artigo 5, XXXV da Constituição Brasileira"[23].  

Sendo assim, o compromisso arbitral é mais do que uma mera manifestação de vontade 

das partes, é um liame contratual: que determina eficácia, cumprimento e efetividade. A 

concretização dessa atual concepção contratual do compromisso é posta no Código 

Civil de 2002, inserindo o compromisso arbitral no capítulo que trata das várias 
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espécies de contrato (Título VI, Capítulo XX, Livro I, Parte Especial), e não mais no 

capítulo que tratava dos efeitos das obrigações, como no Código de 1916. A Lei de 

Arbitragem em 1996 consagrou ainda mais tal concepção, mesmo que, como diz Mauro 

de Mattos “a Lei nº 9.307/96 nasceu sob pesada crítica, eis que parte da doutrina 

entendia que ela seria inconstitucional, ao impedir que o Poder Judiciário apreciasse a 

questão resolvida por meio da arbitragem.[24]”. No entanto, o Código de Processo Civil 

promoveu um respaldo em que os contratantes que tiverem validamente optado pela 

arbitragem não poderão, sem consentimento mútuo, recorrer ao Poder Judiciário 

para instaurar litígio, sob pena de extinção do processo judicial (art. 267, VII, c/c art. 

301, IX, § 4º, CPC)[25]. 

 

Como disserta Emmanuel Gaillard em sua obra “Legal Theory of International 

Arbitration”: 

“doutrinadores favoráveis ao desenvolvimento da arbitragem evidenciavam sua natureza 

contratual enquanto advogados da concepção judicial acentuavam a suposta rivalidade entre a 

arbitragem e as cortes nacionais. Após um consenso em adotar-se uma interpretação mais 

liberal, chegou-se ao entendimento de que o instituto é sui generis, definição insípida, pois 

ideologicamente a discussão mostra que as representações que fundamentavam ambas as 

concepções tornaram-se sem sentido uma vez que seus respectivos propósitos foram 

preenchidos ou tornaram-se obsoletos. (...) O debate não foi adequadamente definido ao passo 

que a natureza contratual da arbitragem não pode, por si mesma, resolver a questão 

fundamental da fonte da validade do acordo de onde os árbitros retiram seu poder para 

adjudicar”  [26]. 

  

Verifica-se que a jurisdição é atividade, uma movimentação do órgão judicante no 

processo, com o escopo de atuar o direito no caso concreto – aplicável à arbitragem e ao 

processo comum. É sob este ângulo que se aproximam as figuras do juiz e do árbitro, 

pois tanto um como outro acabam por desempenhar papel semelhante ao declararem o 

direito aplicável à espécie. Por meio da teoria da garantia do procedimento arbitral, o 

árbitro deve nortear-se nos princípios informadores do procedimento judicial 

assegurado às partes: do direito à tutela jurisdicional, do devido processo legal, do 

contraditório, da igualdade das partes e entre outros em prol de garantir um julgamento 

justo, acatando o previsto nas Constituições dos Estados, Leis e Direito das Gentes. 

 

A arbitragem é dinâmica, equilibrando a vontade das partes com o objetivo maior de 

compor um procedimento ordenado e célere[27] sob os princípios elementares de 

liberdade, de autonomia da vontade[28] e de boa-fé[29]. Segundo a doutrina de Nelson 

Nery Jr. e Rosa Andrade Nery[30], 

“a arbitragem possui princípios norteadores básicos que podem ser 
traduzidos em (i) autonomia da vontade e autonomia privada; (ii) livre 

eleição da lei aplicável, desde que não haja violação dos bons 

costumes e da ordem pública; (iii) possibilidade de aplicação de 

jurisdição por equidade, princípios gerais do direito ou lex mercatoria; 

(iv) devido processo legal (igualdade, contraditório, ampla defesa, 

imparcialidade e independência jurídica dos árbitros, livre 

convencimento motivado dos árbitros, dentre outros princípios 

constitucionais); (v) efeito vinculante da cláusula arbitral - a 

arbitragem é obrigatória entre as partes que fazem parte do negócio 

jurídico; (vi) inevitabilidade dos efeitos da sentença arbitral (fazendo 

6029

file:///C:/Users/Agatha/Documents/My%20Dropbox/Marcos/versÃ£o%20resumida.doc%23_ftn24
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn25
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn26
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn27
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn28
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn29
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn30


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

coisa julgada material e constituindo título executivo judicial); (vii) 

autonomia entre cláusula compromissória e contrato (eventual 

irregularidade ou invalidade do contrato não invalida a cláusula 

compromissória); e (viii) competência-competência (a lei de 

arbitragem conferiu ao árbitro competência para analisar sua própria 

competência, bem como sobre a existência, validade e eficácia da 

cláusula compromissória, e não ao juiz togado)”. 

 

A Lei de Arbitragem dispõe em seu regramento próprio os preceitos e os procedimentos 

que devem ser seguidos para que o resultado final produza os efeitos legais desejados. O 

procedimento é similar ao da Justiça comum: começa com alegações iniciais de ambas 

as partes, cabendo-lhes direito a contestação, réplica e tréplica; realiza-se audiência, há 

oitiva de testemunhas, depoimento pessoal das partes, faz-se juntada de documentos e 

pode haver até perícia técnica, terminando, no prazo fixado[31], com a decisão 

irrecorrível[32] proferida pelo Juízo Arbitral devidamente chancelada pelo cartório da 

Câmara de Arbitragem. Ainda sim, se houver erro material ou vício de nulidade 

existente na decisão arbitral, é possível o cabimento de embargos de declaração no 

prazo de cinco dias para correção, que deverá ser feita em até dez dias. Com a sentença, 

extingue-se o feito e a relação processual, em que a decisão possui poder executivo 

reconhecido pela lei processual civil, ainda que sejam sentenças arbitrais 

estrangeiras[33]. 

 

Dessa forma, percebe-se que arbitragem é plenamente capaz de dirimir, em menor 

tempo e de forma segura, um vasto campo de litígios patrimoniais disponíveis. É um 

método extrajudicial de resolução de conflitos que merece ampla difusão perante a 

comunidade jurídica, de forma a se tornar, de fato, um instrumento a facilitar o 

desenvolvimento das práticas comerciais, tanto no âmbito doméstico quanto no 

internacional. A arbitragem não concorre com a Justiça Comum; bem pelo contrário, 

forma-se uma parceria e colaboração, “desafogando” [34] o Poder Judiciário, em prol de 

contribuir com melhores condições para que ele se dedique aos litígios que envolvam 

interesse público ou direito indisponível. 

 

Assim, o Poder Judiciário tenta oportunizar com mais ênfase essa perspectiva através do 

incentivo à mediação e conciliação, nos termos da hodierna proposta do Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ).  O novo ministro Marco Aurélio Gastaldi Buzzi[35] diz que 

a conciliação e a mediação não são a solução para todas as mazelas do Poder Judiciário, 

mas representam um excelente instrumento de enfrentamento de um número muito 

grande de problemas que afligem a justiça brasileira. Segundo Buzzi, houve grande 

avanço na questão com a Resolução 125/2010 do CNJ, que tornou a mediação e a 

conciliação uma Política Judiciária Nacional, na qual há uma média de 28 a 32,4% de 

conciliações obtidas com sucesso e hipotetiza como seria a extensão desse escopo se 

30% dos processos do STJ fossem resolvidos pela conciliação. Logo, por meio do 

reconhecimento da importância dos mecanismos extrajudiciais de resolução de 

conflitos, identifica-se o interesse genuíno das partes litigantes e perante o apoio estatal 

de que são aliados na busca pela paz social. É esse panorama de cooperação e 

complementação de esforços que deve ser valorizado, pois um instituto sozinho não é 
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capaz de solucionar todos os complexos conflitos que surgem em uma sociedade tão 

diversificada quanto a nossa e muito menos seria substituto a solução judicial de 

litígios, isto é, aquela realizada por meio do Poder Judiciário[36]. Trata-se de 

alternativas no variado leque das chamadas ADR – Alternative Dispute Resolutions[37]. 

 

O uso da arbitragem cresce[38] exponencialmente no país[39] desde que o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da arbitragem[40], conduzindo ao 

aumento do número de demandas judiciais que tratam dos dispositivos da lei 9.307/96. 

Esse incremento das demandas não representa, por si só, qualquer prejuízo para a 

efetividade do instituto no país: A arbitragem, no seu espectro extrajudicial, não 

consegue perpetuar-se como instituto eficaz sem o devido respaldo do Poder Judiciário, 

nas hipóteses em que sua colaboração for necessária. Assim, corrobora-se todo o 

respaldo doutrinário acerca da necessidade de uma relação de cooperação e de 

coordenação entre a arbitragem (árbitros e tribunal arbitral) e o Poder Judiciário, sem 

que essa relação jamais se transforme em uma situação de subordinação de uma esfera 

de poder à outra. O que precisa haver, claramente, é a divisão dos trabalhos de árbitros e 

juízes ou, em linguagem técnica, a delimitação da esfera de competência de cada um, 

consoante com o ordenamento legal. 

 

Nesse sentido, mais uma vez, predomina a percepção de que o Poder Judiciário 

brasileiro tem dado o devido respaldo ao instituto da arbitragem, notadamente ao 

interpretar e aplicar os dispositivos da lei 9.307/96. Existem inúmeros precedentes 

judiciais[41] que confirmam essa percepção, confirmando esse posicionamento 

favorável do Poder Judiciário em relação à arbitragem apenas contribui ainda mais para 

a incorporação definitiva do instituto na cultura jurídica brasileira, com em um círculo 

virtuoso. 

 

A doutrina nacional também tem sido de grande valia para a consolidação da utilização 

da arbitragem em conjunto com o apoio do Poder Judiciário em reconhecer a validade 

do procedimento como método alternativo de solução de controvérsias. De acordo com 

os ensinamentos de Paulo Borba Casella[42], o reconhecimento da arbitragem e, mais 

especificamente, do advento da lei 9307/1996 significa uma mudança radical no Brasil. 

Representa um avanço no concernente à efetividade operacional e a consolidação de 

uma visão internacionalizada e flexível do direito, mais consentânea com a realidade 

atual e global que reclama composições céleres e origina conflitos complexos e 

específicos. 

 

Portanto, na realidade brasileira hodierna, a arbitragem é um instrumento de acesso 

eficaz a justiça, contribuindo para a transformação da cultura legal com os métodos 

alternativos de resolução de conflitos e, assim, para o fortalecimento de uma justiça 

efetiva e a concretização de um regime democrático via essa materialização. 
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 3       LIMITAÇÕES DO INSTITUTO ARBITRAL PERANTE A JURISDIÇÃO 

ESTATAL: PARALELISMO 

  

O paralelismo inerente à arbitragem perante a jurisdição estatal se conforma na situação 

melindrosa de intervenção que possa inferir na autonomia do instituto, basilar para a 

constituição de uma arbitragem independente e imparcial. Sendo assim, configura-se 

que a arbitragem não pode estar vinculada ao Judiciário, “o princípio da não 

interferência é um princípio que dá força à arbitragem”, segundo a professora Selma 

Lemes[43]. 

 

A título de exemplificação, no Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), a 

situação revelou-se peculiar.  Por meio do Decreto Judiciário 20/1997, publicado em 

31.01.1997, institui-se o Projeto das Cortes de Conciliação e Arbitragem como parte do 

Programa de Justiça Tempestiva do Judiciário, mas, o Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ[44]) decidiu desconstituir esse decreto que autorizava a instituição de parcerias 

público-privadas com cortes de conciliação e arbitragem. Em decisão unânime, os 

conselheiros votaram de acordo com o relator[45], pelo fato de que os atos contrariam 

as disposições da Lei de Arbitragem (Lei 9.307/96) e o decreto restabeleceria a atuação 

vinculada das cortes de arbitragem com o Poder Judiciário – medida que seria ilegal e 

comportaria correção por parte do CNJ.  O TJGO, por sua vez, prestou informações ao 

CNJ sustentando a legalidade do novo decreto e dos convênios dele recorrentes e 

argumentou que os atos não apresentariam os vícios constatados no decreto que foi 

revogado.  O tribunal explicou em sua defesa que, com a nova presidência, em 2009, 

houve novo interesse por parte da administração do TJGO em reativar os convênios, 

mas com outra roupagem e extirpadas as cláusulas consideradas antes ilegais. Por isso, 

os convênios atuais – que teriam a denominação de parcerias público-privadas, não 

preveria mais a execução das decisões arbitrais na própria corte, assim como também 

não permitiriam a utilização de servidores ou materiais do Poder Judiciário.  Portanto, a 

arbitragem é um serviço particular e não pode estar vinculado ao Poder Judiciário. 

 

A complexidade do envolvimento da arbitragem e da jurisdição estatal apresenta-se em 

grandes casos como o atual Odebrecht[46] - disputa entre a Graal e 

a Kieppe Participações pelas ações da Odebrecht em poder da família Gradin - que 

provoca uma repercussão apreensiva acerca do instituto arbitral. Embora o contexto do 

litígio entre as duas sócias seja a participação da Graal no grupo baiano, é a cláusula de 

arbitragem presente no acordo de acionistas o ponto inicial da divergência. O acordo de 

acionistas assinado entre os Odebrecht e os Gradin estabelece, na cláusula décima 

primeira, que trata das disposições gerais dos documentos, que "as dúvidas ou 

divergências surgidas deste acordo de acionistas deverão ser resolvidas por mediação ou 

arbitragem, nos termos da lei". Uma singela frase completa o curto parágrafo: "exceto 

quanto ao previsto na cláusula oitava”, que prevê "é ainda facultado à parte obter 

decisão judicial para, se for o caso, suprir a vontade da parte que se recusar a cumprir 

qualquer das obrigações assumidas no acordo de acionistas". A professora Selma 

Lemes, uma das maiores especialistas brasileiras em arbitragem, afirma que não há 

sentido em estabelecer uma cláusula do tipo se a exceção for dada ao todo. Nos casos 
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em que as cláusulas de arbitragem são consideradas contraditórias, diz, o Poder 

Judiciário é unânime ao entender que o que vale é a vontade das partes - ou seja, se elas 

incluíram a arbitragem no contrato, é porque tinham a intenção de usá-la. Na Justiça, 

a Graal pede a instauração da arbitragem com o argumento de que ela está claramente 

prevista no acordo de acionistas e que a Justiça, em diversas ocasiões, já definiu que, 

nesses casos, é por meio dela que a divergência será resolvida. A Kieppe, por sua vez, 

alega na ação que a arbitragem está presente no acordo de acionistas apenas como uma 

opção, e não um compromisso das partes. 

 

Uma das questões principais a ser respondida é se o árbitro exerce atividade 

jurisdicional, e se é de sua competência analisar todas as questões atinentes a litígio 

submetido à arbitragem, inclusive a análise de medidas cautelares, previstas no artigo 

800 do Código de Processo Civil. A corte já decidiu pelo não conhecimento de conflitos 

travados entre duas Câmaras Arbitrais, mas não entre uma Câmara arbitral e um juiz 

togado. Na primeira possibilidade, a matéria depende de interpretação da cláusula 

arbitral, a ser apreciado pelo juiz de primeira instância. Selma Lemes apontou 

que, assim como o juiz, o árbitro possui jurisdição. “Tanto um árbitro como um juiz são 

juízes de fato e de direito para analisarem qualquer questão”, disse a professora. 

Segundo Selma Lemes, o árbitro tem competência para resolver questões no âmbito da 

arbitragem, tais como a validade de uma cláusula compulsória, a avaliação de nulidade 

de um contrato, entre outros pontos. Ademais, há a participação do Judiciário na 

arbitragem, porém essa participação se dá como forma de revisão. O posicionamento 

desse mais recente leading case pode confirmar a sintonia do Brasil com o movimento 

já cristalizado nos países com o instituto arbitral consolidado, a fim de transformar a 

arbitragem num dos mais importantes e civilizados mecanismos de resolução de 

conflitos. 

 

É indispensável analisar no desenvolvimento histórico da arbitragem o papel 

desempenhado pelo Poder Judiciário, desde o momento em que a resistência inicial à 

Lei de Arbitragem foi substituída por decisões fundamentadas reforçando as cláusulas 

de arbitragem; ou que por concessão de liminares, existe o incentivo para a arbitragem; 

e ainda, pela consciência que não se pode anular uma sentença arbitral infundadamente. 

A égide disso é a confirmação, pelo Superior Tribunal de Justiça, das sentenças arbitrais 

estrangeiras, levando a compreensão do compromisso do judiciário quanto à 

arbitragem.  

 

Ainda sim, encontram-se limitações relativas a necessidade de superação ao 

formalismo. De acordo Carmona[47], é preciso reconhecer que a legislação brasileira 

ainda está excessivamente apegada a formalidades de feição medieval e que o legislador 

de 1996 não quis (ou não pode) introduzir inovações radicais na Lei de Arbitragem – 

como teria sido a unificação entre cláusula e compromisso – o que poderia ter superado 

completamente a perspectiva de formas rígidas para o compromisso. A Espanha, 

atualmente, destaca-se com a legislação mais avança na perspectiva 

antiformalista, abrindo a possibilidade de celebração do contrato até por meio de 

suportes óticos ou eletrônicos. 
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É igualmente importante ressaltar outras dificuldades encontradas nesse paralelismo 

entre as esferas arbitral e estatal. A arbitragem, procedimento no qual as partes 

escolhem diretamente seus árbitros pela confiança e colocam-se mais dispostas 

contribuir com o procedimento e a se conformar com a decisão que for prolatada, 

difere-se do estado de “litigação” em um processo comum, em que a própria existência 

do litígio na esfera estatal acirra os ânimos. Portanto, os profissionais da área, 

advogados envolvidos em arbitragem, devem lidar cautelosamente com as posturas 

diferentes dos procedimentos, para não macular a arbitragem com um escopo 

desgastante dos tribunais comuns. É o que assevera uma passagem[48] sobre “poucas 

palavras na tensão entre a eficiência e a justiça”, em que, percebendo que os preceitos 

do processo arbitral, em geral, se tornaram muito próximos da “litigação” processual, é 

necessário prezar pela eficiência de um procedimento menos desgastante. Na 

autocomposição da arbitragem, preza-se pelo bom andamento complacente com o 

alcance da verdade real do litígio e prover-lhe a melhor resolução, até mesmo por 

equidade, enquanto, muitas vezes no esgotamento da jurisdição estatal a lide se torna 

irrelevante em um veredito baseado apenas no direito positivo. 

 

Na disciplina da arbitragem, em que há muito por se fazer no âmbito nacional, os 

paradigmas internacionais são nortes orientadores para a comunidade jurídica e, em 

especial, para o Judiciário. Há uma perspectiva promissora no anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil, que vem a estabelecer isso com as novas propostas em seu 

anteprojeto[49], concomitantemente com o incentivo dos Tribunais de Justiça em 

disseminar academicamente congressos, seminários e eventos na área. Sempre haverá 

espaço para melhorias da arbitragem no Brasil e é preciso reconhecer que o caráter 

melindroso do desenvolvimento da arbitragem, pois, com o aumento o número de 

disputas, também há a necessidade de continuar a educar os advogados e juízes sobre as 

particularidades do instituto.  Os desafios da arbitragem no Brasil continuarão aparecer: 

O estoque de casos arbitrais, administrados pelas principais Câmaras Arbitrais 

brasileiras, exige um grande investimento em pessoal qualificado para garantir o 

desenvolvimento adequado e eficiente disso. Melhorias na qualidade das sentenças 

arbitrais, bem como no próprio procedimento arbitral, também são necessários e 

exigirão uma grande discussão na comunidade brasileira de arbitragem. 

 

4          PROPOSTAS DO ANTEPROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL: CONVERGÊNCIA 

  

Na exposição de motivos do Código de Processo Civil vigente[50], ressalta-se que o 

grande mal das reformas parciais é transformar o código em mosaico. Segundo José 

Cretella Neto[51], “As reformas processuais, por mais bem intencionadas e 

tecnicamente bem feitas que sejam, somente podem proporcionar melhora relativa e 

pontual”. 

Barbosa Moreira disserta que 
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“não se promove uma sociedade mais justa, ao menos primariamente, 

por obra do aparelho judicial. É todo o edifício, desde as fundações, 

que para tanto precisa ser revisto e reformado. Pelo prisma jurídico, a 

tarefa básica inscreve-se no plano do direito material [52]”.  

 

Assim, é imprescindível a análise do contexto do Processo Civil acerca da arbitragem. 

Nas concepções já superadas, apresentava-se um histórico de hermetismo processual e 

ceticismos quanto ao instituto arbitral, no qual nem o Código de Processo Civil 

brasileiro de 1939 nem o de 1973 previam a força vinculante da cláusula arbitral, quanto 

menos havia uma cultura que desse suporte ao instituto: Mesmo se uma parte colocasse 

uma cláusula arbitral em contrato, o Judiciário entendia pelo direito de apenas clamar 

perdas e danos, caso a parte não fosse à arbitragem.  A arbitragem, portanto, encontra 

condições plenas de desenvolvimento a partir de 1996, com a edição da Lei 9.307/1996, 

concomitantemente a uma nova perspectiva processual brasileira que defende a 

conversão do processo em instrumento incluído no contexto social no qual produzirá 

efeito o seu resultado. As novas reformas, por conseguinte, enfatizam também a 

possibilidade de as partes porem fim ao conflito pela via da mediação ou da conciliação, 

pois a satisfação efetiva das partes pode dar-se de modo mais intenso se a solução é por 

elas criada e não imposta pelo juiz. 

 

Os três pilares do desenvolvimento da arbitragem no Brasil se conformam com a Lei 

9.307/1996, que estabelece esse sistema; com a ratificação dos tratados e convenções 

internacionais sobre o reconhecimento e execução de sentenças[53]; e com a relação 

profícua da arbitragem com o Poder Judiciário. É a conjunção desses pilares que forma 

a situação ideal, em que se utiliza a base de uma lei de arbitragem extremamente 

favorável, ratificadas pelas principais convenções internacionais na matéria, com o 

endosso da interpretação do Poder Judiciário, em prol do reconhecimento da validade da 

arbitragem no país. Desses três pilares do desenvolvimento da arbitragem no Brasil, a 

interpretação pelo Judiciário passa por um momento de construção, já bastante 

adiantados, mas sempre numa construção. 

 

Deve-se prezar pela parceria entre o Poder Judiciário brasileiro e arbitragem: O Ministro 

João Otávio de Noronha[54] defende que a arbitragem não está a oferecer nenhuma 

concorrência, nenhum perigo ao prestígio do Poder Judiciário - vem somar-se a ele e 

engrandecer o valor justiça. Segundo Selma Lemes[55], esse o apoio também se dará no 

momento em que se tem a sentença arbitral ditada: 

“ela tem um efeito condenatório – se a outra parte não cumprir, a sentença 

pode ser executada no Judiciário, porque a arbitragem não caminha sozinha, 

ela caminha com o Judiciário, que tem a função de dar segurança jurídica 

aos institutos jurídicos previstos na lei 9.307/96”. 

 

 Busca-se, nessa conjunção, realçar os pontos positivos da lei, demonstrando a 

importância da arbitragem na administração da justiça e transmitindo a ideia de que 

ambas são complementares, caminhando juntas. Nas considerações do ministro do STJ, 
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Sidnei Beneti[56], “o STF cumpriu seu papel reconhecendo a constitucionalidade da 

arbitragem interna e internacional. O Poder Judiciário se coloca como garantia da 

arbitragem”. 

 

É nessa linha que há uma grande discussão em como inserir a arbitragem no anteprojeto 

do Novo Código de Processo Civil e apresenta-se neste trabalho, portanto, as versões 

mais recentes das alterações propostas[57]. Insta ressaltar que a análise acerca da 

arbitragem no Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil se torna cada vez mais 

profícua, em especial com a participação do Comitê Brasileiro de Arbitragem (CBAr). 

Este apresentará um parecer sobre o tema da arbitragem dentro da proposta do Novo 

Código de Processo Civil, resultado do acordo de cooperação publicado no dia 23 de 

setembro de 2011 no Diário Oficial da União, celebrado entre a Secretaria de Assuntos 

Legislativos do Ministério da Justiça e o CBAr. A parceria permitirá um intercâmbio de 

ideias entre as instituições e enriquecerá a discussão de projetos de lei e outros aspectos 

normativos relacionados à arbitragem. A presidente do CBar, Adrina Braghetta, destaca 

que o CBar poderá prover uma opinião técnica sobre temas relacionados à arbitragem e 

que essa nova postura cooperativa será uma grande contribuição para o processo 

legislativo e para a própria arbitragem. Assim, é importante destacar a proposta[58] da 

nova redação do artigo 3º no anteprojeto[59]: 

Art. 3º. Não se excluirá da apreciação judicial ameaça ou lesão a direito. 

Parágrafo único. A lei incentivará a adoção de meios alternativos de solução de 

conflitos, inclusive a arbitragem. 

 Da garantia sugerida comparada ao antigo projeto original, há um incentivo latente com 

a adesão acima do parágrafo único, aprimorando o artigo 3º do projeto inicial:  

 Art. 3º. Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito, 

ressalvados os litígios voluntariamente submetidos à solução arbitral, na forma da lei. 

 

Dessa maneira, existem alterações relevantes que abordam o teor arbitral no anteprojeto 

do Novo Código de Processo Civil em relação ao projeto inicial. Apresentam-se abaixo, 

portanto, os proeminentes artigos que seguem a numeração do projeto substitutivo, com 

menção as emendas que resultaram as alterações no projeto.    

 

Em ordem, além da proposta supracitada, há o artigo 69, § 1º e §2º que cria a “carta 

arbitral”, concomitante ao conteúdo do parágrafo que versa sobre cooperação 

jurisdicional. Nesse sentido, insta o reconhecimento da essencialidade desse princípio 

para o desenvolvimento da arbitragem. O escopo técnico do artigo dispõe sobre a 

instituição da convenção de arbitragem, com prova de nomeação do árbitro e prova de 

aceitação da função pelo árbitro. Concernente ao mesmo assunto da “carta arbitral” 

existem os artigos 206, IV; e 236 e incisos[60]. 

 

6036

../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn56
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn57
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn58
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn59
../../../../Marcos/versÃ£o%20resumida.doc#_ftn60


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O artigo 164, IV consagra o preceito basilar da confidencialidade[61] e sigilo no 

procedimento arbitral: Este artigo propõe que os processos acerca do cumprimento de 

carta arbitral correm em segredo de justiça, desde que a confidencialidade estipulada na 

arbitragem seja comprovada perante o juízo[62]. 

 

Em correspondência ao disposto no Código de Processo Civil vigente, também há 

menção da convenção de arbitragem como preliminar ao processo. O artigo 327, X, dita 

que incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar a convenção de arbitragem.  

 

Nesse âmbito, há o artigo 969, III, que admite o cabimento de agravo de instrumento 

contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição da alegação de convenção 

de arbitragem, resolvendo o impasse que havia sido criado na sistemática do projeto 

inicial. 

 

Outro aspecto bastante pertinente de ser abordado está no Capítulo V do Título I do 

Livro IV, que versa sobre homologação de sentença estrangeira e sentença arbitral 

estrangeira e permanece inalterado em relação ao projeto inicial proposto, em que temos 

os requisitos do artigo 881 para homologação de sentença arbitral estrangeira. 

 

É válido ressaltar, igualmente, as demais propostas que foram apresentadas[63], mas 

não foram acolhidas pelo Relator-Geral: As emendas nº 38 e nº 51 sugeriam, 

respectivamente, a alteração do artigo 298, inciso V, alínea a, do projeto inicial, a fim 

de incluir a suspensão do processo judicial por conta de processo arbitral, haja vista a 

prejudicialidade externa entre o processo arbitral e o judicial; bem como aludiam à 

criação de uma “exceção de arbitragem”, alterando a sistemática dos artigos 336 e 

338 do projeto inicial. 

 

 Por fim, além dessas propostas no anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, 

existem outras iniciativas para a cooperação entre o sistema processual e os métodos 

extrajudiciais de resolução de conflitos: As câmaras especializadas. O Tribunal de 

Justiça de São Paulo inova com a instalação da recém-criada Câmara Reservada de 

Direito Empresarial. O novo colegiado, que vai funcionar junto à Subseção I da Seção 

de Direito Privado, julgará matérias relacionadas ao Direito Empresarial, dispostas nos 

artigos 966 a 1.195 do Código Civil, da Lei de Propriedade Industrial[64], da Lei das 

Sociedades Anônimas[65] e questões envolvendo juízo arbitral sobre litígios conexos 

com a matéria da competência da nova câmara. A nova Câmara foi criada em razão da 

grande demanda de recursos distribuídos envolvendo as matérias que devem ser 

apreciadas pelo colegiado – tendo em vista que o TJSP no ano de 2010 recebeu 2.509 

recursos relacionados ao Direito Empresarial, concorrência desleal, Leis das Sociedades 

Anônimas e propriedade industrial. Há uma expectativa positiva quanto a prosperidade 

da câmara, especialmente no que tange a celeridade dos julgamentos. 
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5         CONCLUSÃO 

 

O recente crescimento da arbitragem no Brasil desmitifica, de uma vez por todas, o 

ceticismo na aplicação do instituto. Confere-se, agora, o reconhecimento da plena 

eficácia arbitral na esfera brasileira. O expoente número de casos administrados por 

instituições brasileiras arbitrais nos últimos anos e o país ocupa um lugar de destaque 

nas estatísticas anuais publicadas pela Câmara de Comércio Internacional.  

 

O reconhecimento dos mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos como um 

instrumento de acesso à justiça é elementar para a nova configuração de reformas e 

transformações no sistema processual brasileiro, culminando no anteprojeto do Novo 

Código de Processo Civil. É preciso compreender a realidade de complementação em 

prol da realização da justiça e essa é a importância de institutos como a arbitragem, sob 

o princípio da cooperação com o Poder Judiciário. 

 

O Judiciário e a Arbitragem devem continuar a desenvolver uma parceria produtiva, 

onde se reconheça a independência perante as individualidades de cada esfera 

jurisdicional. A arbitragem não pode se firmar pela negação do âmbito estatal, na mera 

lógica que apenas pela crise do Judiciário é necessário o desenvolvimento arbitral. A 

reflexão transcendente a isso, pois a arbitragem tem o seu potencial específico para 

resolver de forma eficiente os litígios patrimoniais disponíveis enquanto a jurisdição 

estatal poderá empenhar os seus esforços com qualidade no grande contingente 

processual, concernentes ao interesse público e direitos indisponíveis. Sendo assim, não 

se deve restringir a arbitragem como uma simples alternativa, mas sim como um 

método extrajudicial efetivo que traz inúmeros benefícios ao caso concreto. É essa 

perspectiva esperada no anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, proporcionando 

uma visão que consagre a convergência do instituto arbitral e a justiça estatal em sua 

aplicação eficaz no ordenamento jurídico brasileiro, em congruência com os preceitos 

internacionais. 
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[45] O conselheiro José Adonis Callou de Araújo Sá deixou claro no seu voto que “permanece a indevida vinculação do Tribunal de Justiça 

com as cortes de arbitragem, seja em razão da previsão de um juiz supervisor, seja pelo fato do decreto estipular a nomeação dos árbitros, 

pelo presidente do tribunal, por prazo determinado de dois anos”. 

[46] Referente a 20% dos grupos empresariais brasileiros. 

[47] CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei n 9.307/96. São Paulo: Editora Atlas S.A., 2004. p. 78. 
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[48] “One good example is A Few Words on the Tension Between Efficiency and Justice. While accepting in principle that the arbitral 

process generally has become too much like litigation, and needs to be more efficient and less costly”. 

[49] Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Disponível em : http://novocpc.direitointegral.com/. Acesso em 10 jul 2011. 

[50] Exposição de Motivos do Código de Processo Civil vigente. Parágrafo 1º, Capítulo I – Revisão ou Código Novo? 

[51] CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. São Paulo: Millennium, 2009. p. 7. 

[52] Exposição de Motivos do Código de Processo Civil vigente - Barbosa Moreira “Por um processo socialmente efetivo”. 

[53] Convenção sobre o reconhecimento e a execução de sentenças arbitrais estrangeiras, feitaem Nova York. Disponível em: < 

http://www.camarb.com.br/areas/subareas_conteudo.aspx?subareano=147 >. Acesso em 04 de junho 2011. 

[54] Acerca das considerações do Ministro João Otávio de Noronha disponíveis 

em: http://www.stj.gov.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001123. Acesso em 26 de agosto de 2011. 

[55] Cf. MARTINS, Pedro A. Batista, FERREIRA LEMES, Selma M., CARMONA, Carlos Alberto. Aspectos Fundamentais da Lei de 

Arbitragem. Rio de Janeiro: Forense, 1999. 

[56] Cf. Considerações do Ministro Beneti disponíveis 

em: http://www.stj.gov.br/web/verCurriculoMinistro?cod_matriculamin=0001191&imInTab=null&vPortalArea=null. Acesso em 14 de 

agosto de 2011. 

[57] De acordo com a divulgação do Senado Federal de uma perspectiva comparativa do PLS nº 166 de 2010 (projeto do Novo Código de 

Processo Civil) e o substitutivo apresentado pelo Relator- Geral, Senador Valter Pereira em 24.11.10. 

[58] O projeto com as alterações do Relator-Geral foi apresentado em Sessão Deliberativa Extraordinária do Senado, na primeira das três 

sessões que deverão ser realizadas, para depois seguir para análise da Câmara dos Deputados. 

[59] Publicado na seção de tramitação do PLS no dia 25.11.10.  Disponível em: http://www.senado.gov.br/. Acesso em 24 de julho de 2011. 

[60] Tais modificações foram incluídas pela Emenda nº 5, apresentada pelo Senador Regis Fichtner. 

[61] A confidencialidade ou sigilo do procedimento arbitral, do qual somente as partes e os árbitros têm conhecimento, representa fator de 

estímulo à arbitragem, cuja aceitação no meio jurídico vem se ampliando significativamente nos últimos anos.  

[62] Tal modificação foi incluída pela Emenda nº 22, apresentada pelo Senador Regis Fichtner. 

[63] Duas propostas apresentadas pelo Senador Regis Fichtner. 

[64] Lei nº 9.279/96. 

[65] Lei nº 6.404/76. 
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A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL – PEC nº. 15/2011 DE 

INICIATIVA DO SENADO FEDERAL: UMA DOCE ILUSÃO DE 

JUSTIÇA CÉLERE? O DEBATE ESTÁ ABERTO 

 

THE PROPOSAL OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT - PEC Nº. 

15/2011 OF  INITIATIVE OF THE FEDERAL SENATE: A SWEET 

ILLUSION OF SWIFT JUSTICE? THE DEBATE IS OPEN 

 

Iara Rodrigues De Toledo 

 

RESUMO: A Comunidade Jurídica Brasileira foi surpreendida com a Proposta de Emenda 

Constitucional – PEC nº 15/2011, adjetivada de a “PEC do Peluso”, de iniciativa do Senado 

Federal, que revoluciona a Teoria dos Recursos Extraordinários – Recurso Especial (STJ) e 

Recurso Extraordinário (STF) – substituindo-os pela Ação Rescisória Especial e Ação  

Rescisória Extraordinária, respectivamente. Nessa modelagem, possibilita-se a execução 

definitiva do julgado já no segundo grau de jurisdição, em prol da razoável duração do 

processo inserta no art. 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal. Em face das tertúlias que 

florescem candentes das entidades de classe e igualmente dos profissionais das variadas áreas 

jurídicas, problematiza-se no presente estudo se a PEC em tela padece  de  

inconstitucionalidade, se frutificará em benefício da sociedade assegurando a razoável 

duração do processo, nos termos do art. 5º, inciso LXXVIII da vigente “Constituição Cidadã”, 

em prol do ideal de Processo Justo e de Pacificação Social. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Proposta de Emenda Constitucional nº. 15/2011; Razoável Duração 

do Processo; Recurso Extraordinário; Recurso Especial; Processo Justo. 

 

ABSTRACT: The Brazilian Juridical Community was surprised by the Constitutional 

Amendment Proposal – PEC nº 15/2011, named “PEC of Peluso” an initiative of the Federal 

Senate, whitch revolutionizes the Theory of the Extraordinary Resources – Special Appeal 

(STJ) and Extraordinary Appeal (STF) – replacing them by the Special Rescinding Action 

and Extraordinary Rescinding Action, respectively. Thus, it becomes possible the definite 

execution of the issue, on the second jurisdiction degree yet, favoring the reasonable process 
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duration inserted on article 5, item LXXWIII of the Federal Constitution. In face of literary 

assemblies which arise from class entities and equally from professionals of several legal 

areas, which render problematic in the present study if the PEC in discussion bears 

unconstitutionality, it will be profitable in benefit of the society, assuring the reasonable 

process duration, in compliance with article 5, item LXXWIII of the “Citizen Constituion” in 

force, in favor of the concept of Fair Process and Social Pacification. 

 

KEY WORDS: Constitutional Amendment Proposal nº. 15/2011; Reasonable process 

duration; Extraordinary Appeal; Special Appeal; Fair Process. 

 

A minha proposta de emenda constitucional conhecida como PEC dos 
Recursos ataca frontalmente dois dos mais graves se não os dois mais 
graves problemas do sistema judicial brasileiro: A lentidão dos processos e 
a impunidade. Para tanto, altera a Constituição para acabar com a 
chamada “indústria dos recursos”, em que manobras protelatórias 
retardam o andamento dos processos e impedem a execução das sentenças 
judiciais. (...) Os recursos, no entanto, já não poderão ser usados para 
travar o bom andamento das ações judiciais. Aqueles que lucram com a 
lentidão da Justiça perderão um importante instrumento que agora atua em 
favor da impunidade e contra o bom funcionamento do sistema judicial. 
Ministro Cezar Peluso Presidente do STF. 1 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a consagração do Estado 

Constitucional que se compreende como integrado pelo Estado de Direito (supremacia da 

legalidade) e pelo Estado Democrático (repúdio ao autoritarismo e à concentração de poder) – 

ou numa só expressão, Estado Democrático de Direito, têm-se o fortalecimento do Poder 

Judiciário, seja porque, então, um órgão plenamente independente; seja porque plasmado, 

com status constitucional ab initio, uma vasta pauta pródiga em valores, voltados à 

personalidade humana em sua dignidade, e também, ao encontro com “o outro”, como faz ver 

os denominados direitos sociais, que afora os catalogados a modo exemplificativo no art. 6º, 

se espraiam por todo o corpo constitucional, essencialmente, os dois novos direitos Ambiental 

e Consumidor. 

Não se olvide, é imperioso, o significativo papel do Poder Judiciário como a última 

coluna do cidadão, na defesa prioritária dos seus direitos e garantias estampados na 

                                                           
1 Texto extraído do Artigo “Em Defesa de uma Justiça Eficiente” – in Notícias STF. 
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Constituição Cidadã, ou quiçá, na sanação das suas dores sociais, dores da alma, dores 

financeiras, dores físicas e etc. 

Nessa dimensão, guardam excelsitude, os Tribunais de Sobreposição – o Supremo 

Tribunal Federal – STF, nas funções de Guardião da Constituição Federal por meio do 

controle concentrado de constitucionalidade das normas, além da sua competência como 

órgão de último grau de jurisdição, nas demandas nas quais forem suscitadas questão 

constitucional. 

No que consulta ao Superior Tribunal de Justiça – STJ – tem este, por missão 

constitucional, ser o Guardião. O tempo no processo: o princípio da razoável duração do 

processo do Ordenamento Jurídico Federal. 

Acrescenta-se, in fine, representarem essas ambas as Cortes, STF e STJ, no Sistema 

Judiciário nacional o quarto grau jurisdicional recursal, situando-se como paradigma em 

tema da Teoria dos Recursos, entre um ou outro, quiçá o único país a adotá-lo. Sistema esse 

que assoberba a carga de trabalho em todos os níveis jurisdicionais e alonga no tempo a 

entrega ao jurisdicionado do Processo Justo. 

Nesse panorama, coloca-se a Proposta de Emenda Constitucional dos Recursos de 

autoria do Presidente do Supremo Tribunal Federal e igualmente do Conselho Nacional de 

Justiça – CNJ – Ministro Cezar Peluso¹ que assim a fundamenta: 

 

Minha proposta [...] ataca frontalmente dois dos mais graves, se não os dois 
mais graves problemas do sistema judicial brasileiro: a lentidão dos 
processos e a impunidade. Para tanto, altera a Constituição para acabar com 
a chamada indústria dos recursos, em que  manobras protelatórias retardam o 
andamento dos processos e impedem a execução das sentenças judiciais. 
Aqueles que lucram com a lentidão da Justiça perderão um importante 
instrumento que agora atua em favor da impunidade e contra o bom 
funcionamento do sistema judicial. 

  

2.  NEOMODERNIDADE VERSUS DIREITO 

 

Descrevendo, numa linguagem quase poética, essa realidade, escreve o jurista 

carioca Luis Roberto Barroso2: 

 

“Chega de ação. Queremos Promessas” Anônimo. 
Assim protestava o grafite, ainda em tinta fresca, inscrito no muro de uma 
cidade, no coração do mundo ocidental. A espirituosa inversão da lógica 

                                                           
2 Trabalho intitulado Neoconstitucionalismo do Direito. O Triunfo Tardio do Direito Constitucional no Brasil, in 
Jus Navegante. Acesso em 23 de setembro de 2011. 
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natural dá conta de uma das marcas dessa geração: a velocidade da 
transformação, a profusão de ideias, a multiplicação das novidades. Vivemos 
a perplexidade e a angústia da aceleração da vida. Os tempos não andam 
propícios para doutrinas, mas para mensagens de consumo rápido. Para 
jingles, e não para sinfonias. O Direito vive uma grave crise existencial. Não 
consegue entregar os dois produtos que fizeram sua reputação ao longo dos 
séculos. De fato, a injustiça passeia pelas ruas com passos firmes e a 
insegurança é a característica da nossa era. Na aflição dessa hora, imerso nos 
acontecimentos, não pode o intérprete do Direito beneficiar-se do 
distanciamento crítico em relação ao fenômeno que lhe cabe analisar. Ao 
contrário, precisa operar em meio à fumaça e à espuma. Talvez esta seja uma 
boa explicação para o recurso recorrente aos prefixos pós e neo: pós-
modernidade, pós-positivismo, neoliberalismo, neo-constitucionalismo. 
Sabe-se que veio depois e que tem a pretensão de ser novo. Mas ainda não se 
sabe bem o que é. Tudo é ainda incerto. Pode ser avanço. Pode ser uma volta 
ao passado. Pode ser apenas um movimento circular, uma dessas guinadas de 
360 graus. 

 

Eduardo Bittar3, filósofo da Universidade de São Paulo – USP, na sua obra O Direito 

na Pós-Modernidade, dilucida: 

 

“O sistema jurídico, como um todo, sofre diretamente os impactos e abalos 
da pós-modernidade em sua configuração, eis a necessária constatação. 
Sabendo-se tratar de um sistema que não vive autonomamente, com relação 
aos demais sistemas (social, cultural, econômico, científico, ético...), é de se 
dizer que o sistema jurídico recebe diretamente o impacto das modificações 
sofridas nas últimas décadas, que acabaram por produzir profunda 
desestruturação nos modos tradicionais e modernos de concepção do mundo. 
A consciência dessas características do ordenamento jurídico é que permite 
dizer que essas modificações tornam-no ainda mais complexo, em seu 
operar, e ainda mais instável na sua durabilidade e na sua capacidade de 
inter-ação com a sociedade. Mais que isto, a transição paradigmática produz 
um estado de coisas capaz de gerar a fragilidade do sistema jurídico, mais 
exposto que passa a estar às dinâmicas da sociedade, mas insuscetível de 
obediência, mais permeável e dependente que está das relações econômico-
financeiras do Estado... Ora, é esta fragilidade a que se expõe o Estado que o 
ameaça à condições de ineficácia e aos riscos da inoperância prática, capaz 
de colocar o projeto de Estado de Direito, contemporaneamente, em absoluto 
desuso. Não se trata de profetizar o caos, ou de opinar pela desrazão absoluta 
do Estado contemporâneo na gestão do que é público, mas sim de refletir 
sobre as condições com as quais se faz justiça em termos pós-moderno”. 

 

No livro O Estado Pós Moderno, professor da Universidade Panthéon-Assas (Paris 

II), Jacques Chavalier4, doutrina: 

 

“A nova concepção do direito que triunfa com a aparição do Estado é 
congruente com os valores fundamentais da modernidade: solidamente 

                                                           
3 O direito na Pós-Modernidade. p. 208-210. 
4 O Estado Pós-Moderno  p. 116-118 
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conjugado ao Estado, do qual exprime à majestade e o todo-poderio, o 
direito aparece com a própria encarnação da Razão; e o lugar reservado ao 
indivíduo na cena jurídica coincide com o processo de subjetivação, que 
marca o ingresso das sociedades ocidentais na era da modernidade”. Desse 
modo, o direito moderno é concebido segundo um “modelo piramidal”: O 
Estado aparece como a única fonte do direito, a única sede de 
jurisdicionalidade; e a regra do direito toma forma de comando imperativo, e 
devem ser executados sob a ameaça de sanções. O universo jurídico 
moderno se apresenta como uma ordem “euclidiana” (não existe senão um 
único espaço jurídico, o estatal) e ele repousa sobre uma “lógica aristotélica” 
(as soluções aplicáveis aos casos específicos são deduzidos de regras gerais) 
(F. OST, M. VAN DE KERCHOVE, 2002). Assim se passando, o direito 
surge com a própria encarnação da Razão. Essa racionalidade da produção 
jurídica é respaldada pela existência de uma doutrina jurídica que, 
esforçando-se para sistematizar as soluções particulares, contribui para 
ampliar a coerência e o rigor formais do direito (P. JESTAZ, C. JAMIN, 
2004): trata-se não apenas de estabelecer os encadeamentos necessários entre 
as produções jurídicas singulares, delas extraindo os princípios comuns 
subjacentes, mas ainda de construir as grandes sínteses, dando à ordem 
jurídica a sua unidade e colocando-a sob o império da Razão. 

 

Um olhar compenetrado a esta tela de fundo social torna mais inteligível o 

vertiginoso arroubo legiferante, na incessante construção da pacificação social, por intermédio 

do Direito, com a distensão dos conflitos sem delongas; com vias procedimentais enxutas, 

descomplicadas, e pouco onerosas; sempre ao abrigo dos cânones constitucionais, mormente 

os do princípio do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana; com atores da 

relação jurídica processual éticos, solidários e responsáveis; comprometidos com a verdade, 

com a solidariedade e com o bem comum; e, ao fim, com julgamentos justos, paradigmáticos 

e socialmente educativos. Num único refrão: Um Processo Justo! 

 

3. A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO MINISTRO CÉZAR 

PELUSO 

 

De autoria do Ministro Antonio Cezar Peluso, Presidente do Supremo Tribunal 

Federal e do Conselho Nacional de Justiça, o Projeto de Emenda Constitucional – PEC nº. 

15/2011, relativa aos recursos, desenha, em tão somente dois artigos e numa redação clara e 

retilínea, uma inovação vulcânica para o célebre cruzar de lanças dos atores no tablado da 

relação jurídica processual, in verbis: 

 

Art. 105-A. A admissibilidade do recurso extraordinário e do recurso 
especial não obsta o trânsito em julgado de decisão que os comporte. 
Parágrafo único. A nenhum título será concedido efeito suspensivo aos 
recursos, podendo o Relator, se for o caso, pedir preferência no julgamento. 
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Art. 105-B. Cabe recurso ordinário, com efeito devolutivo e suspensivo, no 
prazo de quinze (15) dias, da decisão que, com ou sem julgamento de mérito, 
extinga o processo de competência originária: 
I – de Tribunal local, para o Tribunal Superior competente; 
II – de Tribunal Superior para o Supremo Tribunal Federal. 

 

Ao primeiro olhar, de pronto, é insofismável que o projeto em tela não extingue 

nenhum recurso dentre os já inseridos no sistema recursal brasileiro, sejam eles previstos 

em leito constitucional ou em leito infraconstitucional; sejam eles, ademais, aplicáveis a todas 

as áreas jurídicas, tais como civil, penal, trabalhista, previdenciária, empresarial, societária, 

bancária, tributária, ambiental, consumidora, agrária, militar, administrativa, aeronáutica e 

quejandos, insertos em códigos, micro-sistemas, leis ordinárias ou leis extravagantes. 

Numa leitura mais atenta, destaca-se como novidade, diga-se revolucionária, nesta 

proposta de um novo modelo recursal que ora se analisa que seu autor propugna por um 

sistema recursal constituído unicamente por dois (2) graus de jurisdição. 

Explique-se melhor: o sistema recursal vigente alberga quatro (4) graus de jurisdição, 

quais sejam dois (2) graus de jurisdição, ditos jurisdições de julgamento, sendo um deles 

monocrático de primeiro grau (juiz (a) de direito local) e o outro denominado colegiado de 

segundo grau, que são os Tribunais de Justiça (estaduais) e os Tribunais Regionais Federais. 

No que concerne aos terceiro e quarto graus, denominados jurisdições de revisão, 

representados pelas Cortes de Sobreposição que compreendem o Superior Tribunal de Justiça 

– STJ; o Supremo Tribunal Federal – STF; o Tribunal Superior do Trabalho – TST e o 

Tribunal Superior Eleitoral – TSE. Poder-se-á inquirir: ora, de onde se infere tão relevante e 

surpreendente modificação no sistema recursal vigente? Deflui esta interpretação da letra do 

art.105-A, parte final onde se lê: (...) não obsta o trânsito em julgado da decisão que os 

comporte. Na modelagem recursal vigente, a coisa julgada formal que ocorre no momento no 

qual esgotadas todas as vias recursais, inclusive os recursos extraordinários, seja porque 

interpostos todos os recursos cabíveis, seja porque foram interpostos alguns ou, até mesmo, 

porque não interposto nenhum, a decisão de mérito torna-se imutável internamente na 

relação processual. À sua vez, tem-se a coisa julgada material quando a decisão de mérito, 

após dar-se a preclusão máxima com a coisa julgada formal, expande exteriormente, fora do 

processo, a impedir a repropositura da mesma ação (mesmas partes, mesma causa de pedir, 

mesmo pedido). 

Destarte, é de clareza indubitável que o Projeto de Emenda Constitucional dos 

Recursos, também chamado de PEC do Peluso, inova, e acrescente-se, de forma 

revolucionária, ao outorgar os efeitos da coisa julgada material (imutabilidade e 
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indiscutibilidade) e, em consequência possibilitar a execução definitiva do julgado, mesmo 

na hipótese da admissibilidade (não mera interposição) dos recursos extraordinário e 

especial. 

Numa só palavra, esta é, no seu âmago, a teoria pensada e buscada pelo seu criador 

em defesa de uma Justiça eficiente5: 

 

Pela PEC dos Recursos, os processos terminarão depois do julgamento do 
Juiz de primeiro grau do tribunal competente. Recursos às Cortes Superiores 
não impedirão a execução imediata das decisões dos tribunais estaduais e 
regionais. Tais decisões, aliás em geral são mantidas pelas Cortes 
Superiores. Em 2010, por exemplo, o STF modificou as decisões dos 
tribunais inferiores em apenas 5% dos recursos que apreciou. O Projeto não 
interfere em nenhum dos direitos garantidos pela Constituição como as 
liberdades individuais, o devido processo legal, a ampla defesa, o tratamento 
digno do réu. O que se veda é apenas a possibilidade da utilização dos 
recursos para perpetuar processo e evitar o cumprimento das decisões. Com 
a PEC dos Recursos, as ações serão mais rápidas e o sistema judiciário terá 
uma carga muito menor. Além de combater a morosidade dos processos da 
maioria da população que busca o  Judiciário para a solução de conflitos, a 
medida contribuirá também para ampliar o acesso à Justiça por parte da 
grande maioria da população, que hoje não recorre ao sistema judiciário 
porque sabe que a causa pode arrastar-se por anos. Uma Justiça rápida e 
eficiente é do interesse de toda a sociedade. O direito deve ser um 
instrumento eficaz de pacificação dos conflitos. Processos excessivamente 
longos criam insegurança jurídica. Por acelerar os feitos judiciais a PEC dos 
Recursos aumenta a segurança jurídica e fortalece a Justiça. Um dos mais 
essenciais dos serviços públicos. 

 

Aprofundando a temática, acresça-se que esta nova modelagem guarda 

sustentabilidade científica – constitucional. 

Primeiramente porque dispõe o art. 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal que a 

lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, outorgando, 

para esta última, ao legislador processual infraconstitucional sua característica científica, 

como se lê, por exemplo, nos arts. 467 a 475 do Código de Processo Civil6. 

No que toca ao princípio do duplo grau de jurisdição, é sabido que o mesmo não foi 

acolhido na textualidade da Constituição Federal, sendo aceitável, contudo, inferir-se tratar 

de um princípio constitucional implícito, haja vista, a título de exemplo, as normatizações 

                                                           
5 No artigo escrito pelo Ministro Cezar Peluso com o título “Em defesa de uma Justiça Eficiente”, lê-se 
6 Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia que torna imutável e indiscutível a sentença não mais 
sujeita a recurso ordinário ou extraordinário. 
Art. 468. A sentença que julgar total ou parcialmente a lide tem força de lei nos limites da lide e das questões 
decisivas. 
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relativas ao Supremo Tribunal Federal – arts. 101 a 103 e as atribuídas ao Supremo Tribunal 

de Justiça arts. 104 e 105. 

Todavia, não se visualiza eiva de inconstitucionalidade na redação dos art. 105-A e 

art. 105-B, ora em foco, de vez que mantidos os recursos especial e extraordinário atribuídos a 

essas respectivas Cortes Superiores de Justiça, tão somente com a especificidade de que a 

anterior trânsito em julgado da ação interposta a possibilitar a execução definitiva do julgado. 

Como blindagem jurídica à eficácia deste novo modelo que pugna, essencialmente, 

pela possibilidade da execução definitiva do julgado sem delongas, e com isso buscando 

mitigar a espera do cidadão, do homem comum do povo, que clama por uma prestação 

jurisdicional adequada, célere e justa, ou seja, a concretização do Justo Processo. 

O Projeto traça no parágrafo único do art. 105-A, uma regra de resguardo, qual seja, 

a da não concessão do efeito suspensivo aos recursos, relevando-a numa única hipótese, a 

do pedido de preferência no julgamento pelo Relator. 

Em continuidade, desenha o art. 105-B, em seus incisos I e II, faculta a interposição 

de recurso ordinário – que se assemelha ao recurso de apelação – com efeito devolutivo e 

suspensivo, no prazo de quinze (15) dias, de decisão que extinga o processo de competência 

originária, com ou sem julgamento do mérito. 

A competência para conhecer e julgar será do Tribunal Superior competente (inc. 

I), quando se tratar de decisão de Tribunal local; será de competência para conhecimento e 

julgamento no Supremo Tribunal Federal (inc. II), quando a decisão proferida for de 

Tribunal Superior. 

Infere-se da regra encimada a preocupação com a linearidade e harmonia com a 

novel proposta de redução dos quatro (4) grau e jurisdição para dois (2) graus tão somente, 

cuidem-se de recursos ordinários ou extraordinários. Conjugue-se, ademais, que as hipóteses 

eleitas e direcionadas para julgamento de competência originária exalam a presunção de casos 

singulares e de maior envergadura e repercussão social e política, até porque alçam à 

dignidade constitucional pela sua previsão em leito constitucional federal e estadual. 

 

4. A PROPOSTA DE EMANDA CONSTITUCIONAL APRESENTADA AO SENADO 

FEDERAL PELO SENADOR RICARDO FERRAÇO – PEC nº. 15/2011 

 

Espelhando o pensamento do Ministro do Supremo Tribunal Federal Antonio Cezar 

Peluso exposto na palestra sobre o Projeto de emenda Constitucional dos recursos intitulada 

Caminhos para um Judiciário mais eficiente, proferida em 22 de março do ano em curso de 
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2011, na Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, que contou com a 

presença, entre outras autoridades, do Vice-Presidente da República Michel Temer7, do 

Ministro da Justiça José Eduardo Cardoso8, foi publicado, dias após, em 06 de abril, no Diário 

do Senado Federal a Proposta de Emenda à Constituição, que receberia o nº. 15/2011, 

apresentada ao Senado Federal pelo Senador Ricardo Ferraço: 

 

Reza o texto: 
Art. 1º O art. 102 da Constituição passa a vigorar com as seguintes 
alterações: 
Art. 102 [...] 
I – [...] 
s) a ação rescisória extraordinária; 
[...] 
§ 3º A ação rescisória extraordinária será ajuizada contra decisões que, 
em única ou última instância, tenham transitado em julgado, sempre 
que: 
I - contrariarem dispositivos desta Constituição 
II - declararem a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;  
III - julgar inválida lei ou ato de governo local contestado em face desta 
Constituição; 
IV - julgarem válida lei local contestada em face de lei federal. (NR) 
§ 4º Na ação rescisória extraordinária, o autor deverá demonstrar a 
repercussão geral das questões constitucionais nela discutidas, nos 
termos da lei, a fim de que o Tribunal examine sua admissibilidade, 
somente podendo recusá-la por ausência de repercussão geral, pelo voto 
de dois terços de seus membros. 
Art. 2º O art. 105 da Constituição passa a vigorar com as seguintes 
alterações, renumerando-se o parágrafo único como 1º: 
“Art. 105 [...] 
I – [...] 
j) a ação rescisória especial;  
[...] 
§ 2º A ação rescisória especial será ajuizada contra decisões dos 
Tribunais Regionais 
Federais, dos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios 
que, em única ou última instância, tenham transitado em julgado, 
sempre que: 
I - contrariarem tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; 
II - julgarem válido ato de governo local contestado em face de lei 
federal; 
III - derem à lei federal interpretação divergente da que lhes haja 
atribuído outro tribunal. 
 § 3º A lei estabelecerá os casos de inadmissibilidade da ação rescisória 
especial. (NR) 
Art. 3º O Congresso nacional instalará, imediatamente após a 
promulgação desta Emenda Constitucional, comissão especial mista, 

                                                           
7 Para Temer é preciso estabelecer algumas regras em relação ao tema. 
8 Cardoso, à sua vez, afirmou: “Estamos desenvolvendo os temas, trabalhando no temário porque nós precisamos 
desenvolver aquilo17/09/2011, p. 02 de 14 seja um consenso entre participantes “in de 17/09/2011, p. 2 de 14. 
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destinada a elaborar, no prazo de sessenta dias, projeto de lei necessário 
à regulamentação da matéria nela tratada. 
 
Art. 4º Esta Ementa Constitucional entra em vigor na data de sua 
publicação, assegurada a aplicação das regras de processamento e 
julgamento dos recursos extraordinário e especial àqueles que 
houverem sido interpostos antes da entrada em vigor da 
regulamentação a que se refere o art. 3º desta Emenda. 
Art. 5º Ficam revogados o inciso III do caput do art. 102 e o inciso III do 
caput do art. 105 da Constituição. 

 

Explicita o Senador Ricardo Ferraço na JUSTIFICAÇÃO, que acompanha a sua 

Proposta de Emenda à Constituição, que a Emenda nº. 45, de 2004, que aprovou a Reforma 

do Poder Judiciário, por conta de relevantes inovações, tais como a Súmula Vinculante e a 

Repercussão Geral, o Relatório de Atividades do Supremo Tribunal Federal (STF) apontou 

que propiciaram uma redução de 38% no que se refere aos Recursos Extraordinários e 

Agravos de Instrumentos que alçam anualmente a Corte. 

Alude, em continuidade, à entrevista concedida pelo Ministro Cesar Peluso ao jornal 

“O Estado de São Paulo” de 28 de dezembro passado na qual sentencia que o Brasil é o único 

país do mundo que tem na verdade quatro instâncias recursais. 

Com o fito de exaltar a relevância das mudanças constitucionais da PEC que 

apresentou ao Senado Federal exemplifica o Senador Ferraço, ainda em leito de 

JUSTIFICAÇÃO, com a Lei da Ficha Limpa, que considera inelegíveis os condenados à 

suspensão de direitos políticos ou por ilícitos eleitorais, por decisão de órgão colegiado, 

mesmo quando ainda não esgotadas as vias recursais, e prossegue: 

 

A constitucionalidade da lei é contestada com base no princípio da 
presunção de inocência, segundo o qual ninguém pode ser considerado 
culpado até o trânsito em julgado de sentença condenatória. A extinção dos 
recursos especial e extraordinário, com a correspondente criação de ações 
rescisórias em seu lugar, resolveria o problema, pois o trânsito em julgado 
dos processos, nesse e em outros casos,  já ocorreria nas instâncias 
inferiores. 

 

Outro exemplo relatado por Ferraço refere-se ao Habeas Corpus nº. 84.078, julgado 

em 05 de fevereiro de 2009, no STF no qual se entendeu não aplicável o art. 637 do Código 

de Processo Penal que confere efeito meramente devolutivo ao Recurso Extraordinário em 

matéria penal, com fundamento no princípio constitucional da presunção de inocência. 

Conclui o Senador: 

6052



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Em sendo aplicada a regra do art. 637, poder-se-ia iniciar o cumprimento da pena 

antes do julgamento do recurso extraordinário, o que foi rechaçado pela Suprema Corte. 

No entanto, caso aquela espécie recursal fosse extinta, e criada em seu lugar uma 

ação rescisória extraordinária, a execução da sentença condenatória poderia ser feita 

independentemente de existir ação rescisória pendente de julgamento. 

Cabe aduzir que, em outros ordenamentos jurídicos, as partes suscitam questões 

constitucionais por meio de ações autônomas ajuizadas perante a Corte Constitucional, após o 

encerramento do processo nas instâncias ordinárias. 

Esse é o caso da Reclamação Constitucional (Verfassungsbeschwerde) do Direito 

alemão; as inovações de que cogita o Ministro Peluso, não configuram, pois, algo inaudito ou 

esdrúxulo. 

Após a publicação da PEC nº. 15/2011 no Diário do Senado Federal em 18 de maio, 

a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado Federal realizou, em 07 de junho, uma 

Audiência Pública na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) que contou com a presença 

do Ministro Peluso acompanhado de sua esposa Lucia de Toledo Piza Peluso. O Ministro 

defendeu a aprovação da proposta, tendo afirmado que a PEC “ataca frontalmente dois dos 

mais graves, se não os dois mais graves problemas do sistema judicial brasileiro: a lentidão 

dos processos e a impunidade”. 

Nessa mesma Audiência Pública, o Senador capixaba (PMDB-ES) cuja PEC de sua 

autoria, como já se anotou, guarda o espírito e a essência do PEC do Peluso9, ao endossar a 

fala do Ministro, num pronunciamento sem meias palavras, de forma categórica, bradou: “O 

Brasil é o único país do mundo que tem, na verdade, quatro instâncias recursais”. 

No mesmo diapasão, nessa mesma Audiência Pública, em manifestação de apoio, o 

Presidente do Senado Federal José Sarney discursou: “Acho o Projeto apresentado pelo 

Senador Ricardo Ferraço muito objetivo e por acreditar que por ser o mesmo de iniciativa do 

Presidente do STF a PEC ganha peso, porque estamos juntos com o Supremo na elaboração 

do Pacto Republicano III”. 

Uma revolução pacífica para melhorar a eficiência da Justiça brasileira contra um 

sistema jurisdicional perverso e ineficiente, foram palavras do Ministro Cezar Peluso em 

defesa da PEC nº. 15/2011. Com base em dados estatísticos, afirmou que nos últimos vinte e 

nove (29) meses foram autuados no STF cento e trinta e três mil e setecentos e cinquenta e 

quatro (133.754) recursos apenas na esfera cível, sendo que cinquenta e três mil e cento e 

                                                           
9 Há quem sugira que essa expressão “PEC do Peluso” adveio das redes sociais. 
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oitenta e nove (53.189) foram devolvidos pela presidência do Supremo por inviabilidade, ou 

seja, recursos meramente protelatórios, representando o percentual de quarenta por cento 

(40). 

Dos oitenta mil e quinhentos e sessenta e cinco (80.565) recursos distribuídos, 

setenta e cinco mil e trezentos e quinze (75.315) não foram providos, ou seja, os julgamentos 

de graus de jurisdição anteriores não foram reformados. Apenas 4% do total dos recursos o 

STF reformou a decisão em prol do(s) recorrentes(s). 

São números impressionantes, assustadores. Como aduz o Ministro Cezar Peluso, os 

dados revelam que a quantidade de recursos que tem a decisão das instâncias inferiores 

modificada é muito pequena e implica um grande gasto de tempo, dinheiro e energia no 

sistema. Estima que o sistema recursal vigente, com quatro graus de jurisdição prejudica cerca 

de noventa e cinco (95) das pessoas que procuram o Poder Judiciário. Pessoas que com razão 

ingressam em juízo, muito provavelmente, aguardarão em torno de dez (10), quinze (15), 

vinte (20) e não raro, trinta (30) anos o término da demanda provendo ou não provendo sua 

pretensão. Menciona as ações expropriatórias, nas quais as indenizações em geral não são 

recebidas pelos próprios autores da demanda, mas sim pelos filhos, quando não netos. 

Na esfera criminal ressaltou o Ministro que a situação não é diferente e que a demora 

proporciona à sociedade uma imagem de impunidade. Ilustra com o caso do jornalista 

Antonio Marcos Pimenta Neves que matou Sandra Gomide, sua ex-namorada e que só após 

onze anos após o crime ocorrido no ano 2000, começou a cumprir a pena10. 

Já em março quando anunciada pelo Ministro Peluso a Proposta de Emenda 

Constitucional em tela, como contribuição do Poder Judiciário, que dirige, ao Terceiro Pacto 

Republicano, asseverava: “Uma causa que pode ser julgada em vinte (20) anos passaria a ser 

julgada em cinco (5). Isso é significativo? Isso representa uma resposta, sobretudo à 

segurança e à expectativa jurídica da sociedade, ou não?” 

Na qualidade de Relator da PEC nº. 15/2011 na Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania do Senado Federal, o senador Aloysio Nunes Ferreira apresentou substitutivo 

retilínio ao pensamento central defendido pelo Ministro Peluso e pelo Senador Ricardo 

Ferraço, focada no discrímen entre eficácia suspensiva e sustação da eficácia, acrescendo um 

parágrafo unido do art. 105-A, nestes termos: 

Art. 105-A [...] 

                                                           
10 Estes dados sobre a exposição do ministro Cezar Peluso foram colhidos do Informativo Direito Net de 
08/jun/2011 – Peluso – Defesa dos Recursos na CCJ. 
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Parágrafo único. A execução da decisão recorrida somente poderá ser sustada 

por deliberação colegiada, nos termos do Regimento Interno do Tribunal. 

5. A PEC Nº. 15/2011 E A SUA RESSONÂNCIA NA COMUNIDADE JURÍDICA 

BRASILEIRA 

 

A ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo – OAB/SP, a Associação dos 

Advogados de São Paulo – AASP e o Instituto dos Advogados de São Paulo – IASP 

constituíram, em 30 de março de 2011, uma Comissão Multi – Institucional para estudo e 

discussão da Proposta de Emenda à Constituição à PEC nº. 15/2011. 

Essa comissão constituída pelos Drs. José Rogério Cruz e Tucci, Marcos da Costa e 

Hélio Rubens Batista Ribeiro Costa – elaborou um minucioso e exaustivo Parecer a respeito 

da mencionada Proposta de Emenda Constitucional nº. 15/2011, que foi apresentado e 

referendado pelas respectivas Instituições e assinados pelo Presidente da OAB/SP Luiz Flávio 

D’Urso, pelo Presidente da AASP Arystóbulo de Oliveira Freitas e pela Presidente do IASP 

Ivette Senise Ferreira, que foi encaminhado ao Senador Humberto Sérgio Costa Lima, Líder 

do Bloco de Apoio ao Governo no Senado Federal, em 29 de agosto de 2011. 

Referido Parecer vem encimado do título A POLÊMICA PEC APRESENTADA 

PELO PRESIDENTE DO STF E SEUS RESPECTIVOS SUBSTITUTIVOS e em vinte e cinco 

páginas traz os seguintes em sete tópicos, subdividido o último em três sub-tópicos, quais 

sejam: 1. Tempestividade da tutela jurisdicional; 2. A PEC apresentada pelo Presidente do 

STF; 3. Subsequente apresentação de substitutivos; 4. Flagrante incongruência e quebra do 

sistema; 5. Supressão ope legis do poder geral de cautela; 6. Revogação da presunção de 

inocência; 7. Causas da insuficiência da prestação jurisdicional tempestiva: 7.1. Fatores 

institucionais; 7.2 Fatores de ordem técnica e subjetiva; 7.5 Fatores derivados da insuficiência 

material; 8. A posição contrária da OAB, da AASP e do IASP. 

Rogando vênia, selecionou-se deste Parecer, composto de vinte e cinco páginas, e do 

Ofício que o acompanha, trechos que se imaginou mais rente e apropriado ao presente estudo. 

São eles: 

 

[...] Todavia, a Comissão, em seu Parecer, não obstante reconheça a 
seriedade de propósito que anima a chamada “PEC dos Recursos”, entende 
que essa proposta, de um lado, não se mostra apta a resolver os problemas 
atuais da prestação jurisdicional, porque alicerçada na equivocada premissa 
de que mais uma alteração na estrutura formal dos recursos proporcionará 
aos jurisdicionados a rapidez e celeridade, quando o necessário são 
mudanças e melhorias estruturais na organização judiciária. 
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E de outro lado, ademais de não se mostrar adequada aos fins a que visa, traz ainda 

graves inconvenientes para a ordem jurídica nacional. Quanto a esse último tópico, o Parecer 

da Comissão identifica na “PEC dos Recursos” dois relevantíssimos pontos que considera 

atingidos pela Proposta: severa limitação da garantia constitucional da presunção de inocência 

e alteração substancial do conceito clássico e universal de coisa julgada. (ambos da pág. 2 do 

Ofício). 

Ora, isso significa que o acusado, como tal, no âmbito do direito positivo brasileiro, 

somente poderá ter sua prisão decretada quando esta assuma natureza cautelar, ou seja, nos 

casos de prisão em flagrante, de prisão temporária ou de prisão preventiva. 

 

[...] Seja como for, à luz das propostas lançadas pelo Ministro Cezar Peluso e 
pelo Senador Aloysio Nunes Ferreira, verifica-se, desde logo, que os termos 
da redação proposta para o art. 105-A contêm uma verdadeira contradição 
in terminis, uma vez que altera substancialmente o conceito clássico e 
universal da coisa julgada. É evidente que tal perplexidade emerge 
igualmente a proposição subscrita pelo Senador Ricardo Ferraço. (p. 07 do 
Parecer, negrito do texto). 

 

Ademais, também se observa que o texto proposto, além de paradoxal, por outro 

lado, ainda suprime, ex abrupto, o poder geral de cautela do juiz, ao impedir, em qualquer 

hipótese, a atribuição de efeito suspensivo aos recursos especial e extraordinário (p. 08 do 

Parecer). 

 

[...] Diante de tais premissas que revelam flagrante afronta ao Estado de 
Direito, não se delineia possível distorcer o foco da morosidade da Justiça – 
“as causas da demora” -, imputando ao sistema recursal o cerne da 
ineficiência de prestação jurisdicional. (p. 24 do Parecer – in fine). A 
expressiva transformação do ordenamento jurídico pátrio, na hipótese de ser 
aprovada a polêmica PEC – em qualquer uma de suas versões -, importa 
enorme retrocesso e verdadeiro golpe às garantias constitucionais do 
processo. (p. 25 do Parecer). 

  

A Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, o Instituto dos Advogados de 

São Paulo e Associação dos Advogados de São Paulo, manifestam-se veementemente 

contrárias à idéia proposta na supra referida PEC (incluindo-se os aludidos substitutivos, até 

porque, a exemplo de outras alterações mais recentes – é certo de que de menor relevância -, 

não se vislumbra qualquer resultado prático efetivo a justificar inarredável violação ao devido 

processo legal! (p. 25 do Parecer).  À sua vez, o Movimento de Defesa da Advocacia – 
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MDA/SP, por meio de MANIFESTAÇÃO, com cerca de quinze laudas sobre a “PEC DOS 

RECURSOS”, endereçada ao Senador Aloysio Nunes Ferreira, na qualidade de Relator desta, 

em 23 de maio de 2011, e assinada por três Diretores, dois Presidentes e três Conselheiros, 

respectivamente, Marcelo Knoepfelmacher, Paulo Thomas Korte, Rodrigo R. Monteiro de 

Castro, Roberto Podval, Roberto Pandoval, Paola Zanelato, Eduardo Pugliese Pincelli e 

Murillo Sarno Martins Villas, pontuou razões que alicerçam a posição contrária dessa 

Associação à Deliberação e Aprovação da PEC nº 15/2011, podendo-se extrair da mesma os 

seguintes argumentos: 

 

[...] Afora questões processuais complexas e delicadas que surgirão, cumpre 
registrar que, se aprovada, a alteração constitucional pretendida agravada, 
em muito, os maiores problemas que a PEC justamente pretende resolver: a 
celeridade da prestação jurisdicional e a diminuição de ações ou recursos no 
STF e no STJ. 

  

Explica-se: admitindo-se a ocorrência do trânsito em julgado com a decisão 

colegiada tomada em Segunda Instância (TJ ou TRF), a parte que se sentir violada ingressará 

com Ação Rescisória Especial (para o STJ) ou com Ação Rescisória Extraordinária (para o 

STF) o que aumentará, em muito, o número de processos nos Tribunais Superiores, com 

citação do réu, designação de audiência de instrução e julgamento. 

Nestas ações, o jurisdicionado terá que tirar cópias de todo processo, aumentando o 

trabalho com relação à autuação, numeração, etc.. Ademais, a fim de evitar grave prejuízo em 

virtude da imediata execução do julgado, o autor da Ação Rescisória Especial ou 

Extraordinária, isto é, a parte vencida, irá certamente fazer uso de recursos ou de medidas 

cautelares (p. ex., ação cautelar inominada ou ainda, a antecipação parcial dos efeitos da 

tutela) para tentar atribuir efeito suspensivo à Ação Rescisória ou evitar o início da ação de 

execução. 

Da sentença transitada em julgado, aumentará muito o serviço nos Tribunais 

Superiores. O recurso que era um e já estava instruído com as peças processuais (especial ou 

extraordinário) passará a ser dois com nova instrução de peças: ação rescisória e medida 

cautelar. No âmbito do Direito Processual Penal, a questão ganha contornos mais drásticos 

ainda. Se aprovada, a PEC viabilizará a prisão imediata do acusado, em caso de condenação, 

após o julgamento de sua apelação. 

Ainda que a decisão venha a ser rescindida pelos Tribunais Superiores, pela 

procedência da Ação Rescisória Especial ou Extraordinária, com, por exemplo, a consequente 
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redução da pena que lhe havia sido imposta, ou até mesmo a anulação da condenação, o seu 

recolhimento ao cárcere já terá sido indevidamente efetivado. 

A pergunta é óbvia: quem irá devolver os meses ou anos de prisão indevida? E no 

tocante à indenização pela prisão ilegal, qual o montante do valor da indenização na hipótese 

da prisão ser afastada por ocasião do provimento da Ação Rescisória Especial ou 

Extraordinária? 

No debate entre o Advogado e Professor de Direito Processo Civil da Faculdade de 

Direito da Universidade de São Paulo Antonio Cláudio da Costa Machado e o Advogado e 

Professor da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e ex-Secretário Nacional de 

Assuntos Legislativos e ex-Secretário Nacional de Justiça do Ministério da Justiça Pedro 

Vieira Abramovy, com o tema “Todo processo deve ter a possibilidade de chegar ao Supremo 

Tribunal Federal?”11, tendo como enfoque a “PEC Peluso”, pelo SIM posicionou-se o mestre 

das Arcadas; pelo  não  mestre da FGV. 

Em apertada síntese, transcreve-se algumas de suas argumentações: 
 

SIM: [...] 4º) Nenhum advogado deixará de interpor recurso se vislumbrar a 
possibilidade de ver alterada a decisão de um tribunal estadual ou federal 
perante o STF, qualquer que seja a disciplina do recurso interponível ; 5º A 
tentativa de fortalecer a idéia de definitividade da execução (“a nenhum 
título será concedido efeito suspensivo aos recursos”) é vã, na medida em 
que as garantias constitucionais do acesso à Justiça (de caráter genérico) e do 
mandado de segurança (de caráter específico) sempre permitirão paralisação 
de uma execução fundada em decisão inconstitucional, francamente ilegal ou 
teratológica; [...] 
NÃO: [...] Assim a pergunta que fica é: será que vale a pena investir em 
melhorar a eficiência do papel recursal do STF ou será que é mais 
interessante mudar o modelo de tribunal que temos? Pelo modelo americano, 
por exemplo, a Corte escolhe julgar os casos de maior repercussão na 
sociedade, de maneira a ditar rumos para a interpretação da Constituição. Em 
todos os casos se reconhece a decisão dos tribunais locais. 

 

A Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do Ministro Cesar Peluso, que confere 

um efeito rescisório aos recursos extraordinário e especial, é um aposta na mudança de 

modelo. Acabar-se-ia com a ideia de que as partes têm o direito de ter a sua demanda 

analisada pelo STF e reconhecer-se-ia que o Tribunal pode ter um papel de construir a 

interpretação da Constituição mais abrangente. Alguns dizem que isso não é possível porque 

os tribunais locais não seriam confiáveis. 

                                                           
11 Este debate foi publicado no Jornal do Advogado da OAB/SP nº 360 de abril de 2011, p. 12-13. 
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Ora, esse argumento pretende que aceitemos um modelo baseado em uma disfunção. 

Não se pode ter um sistema de quatro instâncias em função da desconfiança nas instâncias 

inferiores. Mas, a proposta, sem dúvida, deixou muitas dúvidas e por isso é necessário debater 

o tema. [...] O STF desenhado pela Constituição de 1988 começou a mudar radicalmente 

desde a Emenda 45. A dúvida agora é até onde a sociedade quer levar essa mudança. 

Segundo Sidnei Amendoeira Júnior12, professor de Direito Processual Civil da 

Fundação Getúlio Vargas-FGV/SP, ao transformar os recursos em demanda, a proposta cria a 

impressão de que a situação se mantém a mesma, mas os custos, a burocracia, a formalidade 

e, consequentemente, o acesso aos tribunais superiores, pode mudar. Para pior, ou melhor, 

isso quem vai dizer é a lei que vai regulamentar a nova espécie de ação. 

E afiança: “A idéia por si só não é ruim, porque é a favor da coisa julgada mais 

célere, mas deve ser tomado cuidado quanto à burocracia, formalidade e custo”. 

E vai o mestre mais longe, e depois alerta: 

É provável que as custas vão aumentar, já que atualmente as ações rescisórias 

exigem depósito prévio de 5% do valor da causa. É verdade que a lei pode isentar as custas e 

o depósito, mas duvido. [...] 

A proposta, teoricamente, também repete o volume de trabalho, e apesar dos 

tribunais superiores não poderem rever matéria de fato, o que acontece na prática, é que temos 

algo como quatro instâncias, porque o trânsito em julgado pode só se dar no STF. Isso é 

péssimo. 

Temo que o afã da celeridade e da efetividade possa deixar o devido processo legal 

em segundo plano. Só vamos descobrir se é mais ou menos prejudicial com a edição da lei. 

O professor de Direito Penal e Direito Processual Penal do Mackenzie de São Paulo 

Alexia Couto de Brito13, vê aspectos vingativos e simbólicos na proposta. Do ponto de vista 

do réu não vejo melhoria. Essa medida só se justificaria se beneficiasse o sistema jurídico, o 

que à primeira vista, não acredito que vá acontecer. 

Para o professor e coordenador do Curso de Direito da Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo-PUC/SP Roberto Baptista Dias da Silva14 que além de não acreditar 

que, se aprovada, a proposta vá reduzir o volume de trabalho dos tribunais superiores, postula 

que a medida é uma tentativa inconstitucional de redução das possibilidades de defesa e de 

                                                           
12 Consultor Jurídico de 22 de maio de 2011, disponível em http://www.conjur.com.br, acesso em 16/09/2011 
13 Idem. 
14 Idem.  
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recurso. Acrescenta, ainda, que isso já é uma tendência, a partir da adoção de outros 

instrumentos, como a súmula vinculante e a repercussão geral. 

Eduardo Parente, advogado e Doutor em Direito Processual pela Universidade de 

São Paulo-USP, visualiza segurança jurídica na proposta e, com lucidez, ensina: 

A iniciativa demonstra louvável intenção de tornar as decisões judiciais menos 

questionáveis. Isso é positivo para o país, pois faz as relações jurídicas mais estáveis, mais 

previsíveis e mais seguras, com o incremento de confiança em nosso sistema jurídico e nas 

instituições, inclusive com benefícios em termos de investimentos externos no país, 

infelizmente, o estrangeiro ainda tem a sensação de que as decisões judiciais nada valem no 

Brasil. 

 

6. O TEMPO NO PROCESSO: O PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO 

 

Tendo por nascedouro a EC nº. 45 de 08/12/ 2004 e inserto em leito constitucional no 

art. 5º, inciso LXXVIII, o princípio da duração razoável do processo, reza “a todos, no âmbito 

judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação”. Todavia, já vigente e aplicável esse princípio em 

solo brasileiro em conseqüência do Pacto de São José da Costa Rica. 

José Rogério Cruz e Tucci15, no estudo de sua autoria “Duração Razoável do 

Processo” (art. 5º, LXXVIII da Constituição Federal), escreve: 

 

O pronunciamento judicial que cumpre com sua nobre missão de compor 
uma controvérsia intersubjetiva ou um conflito de alta relevância social (a 
esfera penal) no momento oportuno, proporciona às partes, aos interessados 
e aos os operadores do direito grande satisfação. Mesmo aquele que sai 
derrotado não deve lamentar-se da pronta resposta do Poder Judiciário, uma 
vez que sob o prisma psicológico o possível e natural inconformismo é, sem 
dúvida, mais tênue quando a luta processual não se prolonga durante muito 
tempo. (...) É inegável, por outro lado que, quanto mais distante da ocasião 
tecnicamente propícia for proferida a sentença, a respectiva eficácia será 
proporcionalmente mais fraca e ilusória e tal sorte, “um julgamento tardio irá 
perdendo progressivamente seu sentido reparador, na medida que se 
postergue o momento do reconhecimento judicial dos direitos; e, 
transcorrido o tempo razoável para resolver a causa, qualquer solução será, 
de modo inexorável, injusta, por maior que seja o mérito científico do 
conteúdo da decisão”. (...) Não se pode olvidar nesse particular a existência 
de dois postulados que, em princípio, são opostos: o da segurança jurídica 
exigindo, como já salientado, um lapso temporal razoável para a tramitação 

                                                           
15 p. 322-342.  
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do processo (“tempo fisiológico”), e o da efetividade deste, reclamando que 
o momento da decisão final não se procrastine mais do que o necessário 
(“tempo patológico”). Obtendo-se um equilíbrio destes dois regramentos – 
segurança/celeridade - emergirão as melhores condições pra garantir a 
justiça no caso concreto, sem que, assim, haja diminuição no grau de 
efetividade da tutela jurisdicional. (...) E prossegue o mestre: todavia, torna-
se impossível fixar a priori uma regra específica, determinante das violações 
à garantia da tutela jurisdicional dentro de um prazo razoável. E por isso, 
consoante posicionamento jurisprudencial da Corte Européia dos Direitos 
Do Homem, três critérios, segundo as circunstâncias de cada caso concreto, 
devem ser levados em consideração para ser apreciado o tempo razoável de 
duração de um determinado processo. Por via de conseqüência, somente será 
possível verificar a ocorrência de uma indevida ilação processual: a) da 
complexidade do assunto; b) do comportamento dos litigantes e de seus 
procuradores ou da acusação e da defesa no processo penal; c) da atuação do 
órgão jurisdicional. (...) Assim, é evidente que se uma determinada questão 
envolve, por exemplo, a apuração de crimes de natureza fiscal ou 
econômica, a prova pericial a ser produzida poderá demandar muitas 
diligências que justificarão bem mais prolongada da fase instrutória. (...). O 
Tribunal Europeu exige da parte queixosa “diligência normal” no desenrolar 
do processo “não lhe sendo imputável a demora decorrente do exercício de 
direitos ou poderes processuais como o de recorrer, ou o de suscitar 
incidentes (...)”. (...) Constituindo expressivo precedente a Corte Européia 
dos Direitos do Homem no julgamento ocorrido em junho de 1987, 
condenou o Estado italiano a indenizar um litigante nos tribunais daquele 
país pelo dano moral “derivante do estado de prolongada ansiedade pelo 
êxito da demanda”. 

 

O Ministro do STF Gilmar Ferreira Mendes16, Inocêncio Mártires Coelho e Paulo 

Gustavo Gonet Branco, co-autores no livro “Curso de Direito Constitucional” tecem uma 

contribuição no tema, in verbis: 

 

O reconhecimento de um direito subjetivo a um processo célere ou com 
duração razoável impõe ao Poder público em geral e ao Poder Judiciário em 
particular, a adoção de medidas destinadas a realizar esse objetivo. Nesse 
cenário abre-se um campo institucional destinado ao planejamento, controle 
e fiscalização de políticas públicas de prestação jurisdicional que dizem 
respeito à propriedade intervenções estatais que importem, ao menos 
potencialmente, lesão ou ameaça a direitos fundamentais. O assunto envolve 
temas complexos e pretensões variadas, como a modernização e 
simplificação do sistema processual, a criação de órgãos judiciais em 
número adequado e a própria modernização e controle da prestação 
jurisdicional e de questões relacionadas à efetividade do acesso à justiça. O 
direito à razoável duração de processo, a despeito de sua complexa 
implementação pode ter efeitos imediatos sobre situações individuais, 
impondo o relaxamento da prisão cautelar que tenha ultrapassado 
determinado prazo, legitimando a adoção de medidas antecipatórias ou até o 
reconhecimento da consolidação de uma dada situação com fundamento na 
segurança jurídica. (...) Essa evolução no tratamento jurisprudencial da 
duração razoável do processo configura-se como passo decisivo para que a 

                                                           
16 Tópico: 2.2.4. Duração Razoável, p. 500. 
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própria regularidade da tramitação de procedimentos investigatórios e 
criminais possa ser vindicada como uma garantia fundamental que nos 
termos do inciso LLXXVIII, deve ser assegurada “a todos no âmbito judicial 
e administrativo”. 

    

Remo Caponi17, professor titular da Universidade de Florença, explanou sobre o 

tema “O Princípio da Proporcionalidade na Justiça Civil”, na palestra de Abertura no 

Congresso de Direito Processual – Desafios do Novo Processo Civil e Penal – Homenagem ao 

Prof. Luiz Guilherme Marinoni, ocorrido de 21 a 23.10.2010, em Curitiba-PR, por iniciativa 

do Instituto dos Advogados do Estado do Paraná, destacando-se do seu pensamento, 

utilizando-se de suas próprias palavras, os seguintes dados doutrinários: 

 

Administração da Justiça como função Estatal e como Serviço Público: 
“Dizer que o escopo do processo civil é a justa composição das controvérsias 
em um prazo razoável não significa ”vestir um roupa apropriada para todas 
as estações”, mas, ao contrário, implica realizar uma escolha precisa. Esta 
escolha entra em tensão crítica com a concepção de que a administração da 
justiça é uma função especial do Estado moderno a serviço da atuação 
“vontade da lei”, com as características da relativa incontestabilidade sob o 
plano do direito substancial e em relação ao curso de processos futuros. Esta 
segunda concepção é fruto de tradição relevante e rica em prestígio, mas que 
relega a um segundo plano a utilidade que os indivíduos, enquanto partes do 
processo buscam com o exercício da jurisdição. O escopo do processo tende 
a ser buscado, atualmente, em especial, na atuação dos direitos subjetivos 
das partes. O escopo do processo tende a ser buscado, atualmente, em 
especial, na atuação dos direitos subjetivos das partes. Em uma época como 
esta, tão marcada pela problemática da tutela internacional e supranacional 
dos direitos fundamentais, convém ilustrar essa perspectiva relendo o art. 47 
da Carta dos Direitos Fundamentais da União Européia: “todo o indivíduo, 
cujos direitos e liberdades garantidos pelo Direito da União estejam sendo 
violados, tem direito a um recurso (resctius: remédio) efetivo diante de um 
tribunal, em respeito às condições previstas no presente artigo. Todo o 
indivíduo tem direito a que a sua causa seja examinada de forma justa, 
publicamente e dentro de um prazo razoável por um juiz independente e 
imparcial , pré-constituído por lei. Todo o indivíduo tem a faculdade de ser 
aconselhado, defendido e representado. Àqueles que não disponham de 
meios suficientes será concedido o patrocínio à custa do Estado sempre que 
isso seja necessário para assegurar um acesso efetivo à Justiça”.  Se isso é 
verdade, apresenta-se em primeiro plano a utilidade que os indivíduos 
pretendem conseguir no momento em que promovem (ou se defendem de) 
um processo. (...) Essa mudança de perspectiva  - a Justiça de função estatal 
a serviço público  - faz com que o sistema político seja chamado hoje , mais 
urgentemente do que no passado , a responder às expectativas de eficiência 
provenientes dos usuários do serviço judiciário e, portanto , a medir e a 
incentivar a sua qualidade , a sua produtividade. Essa perspectiva reage 
ainda com a própria elaboração e conformação dos princípios do processo 
que  tendem hoje mais do que no passado, a extrair de seu bojo a visão de 

                                                           
17 Texto publicado na Revista de Processo – REPRO nº. 192 de fevereiro de 2011, p. 397 a 415. 
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um gestão eficiente, em que pese  a escassez de recursos dedicados à Justiça. 
(...). 

 

Para Rogério Correia Dias18, no artigo de sua escrita “Razoável Duração do 

Processo: idéias para a sua Concreção” o problema perpassa por diferentes tópicos, como se 

passa a descreve: 

 

(...) Com efeito, a excessiva duração dos litígios judiciais vulnera a garantia 
constitucional do due  process law, desprestigia o poder encarregado de 
prestar a jurisdição.  
(...) Ainda que admitida a relevância de tais fatores como razões co-
determinantes da intempestividade da prestação jurisdicional, porém é  bem 
de ver que significativa parcela da responsabilidade pelas deficiências do 
serviço judiciário reside em fatores extra-normativos, de natureza cultural e , 
por via de conseqüência, comportamental. 
(...) Outro fator - nada desprezível – que contribui para com a lentidão do 
processo judicial brasileiro está no excessivo formalismo processual, ainda 
que o Estado venha insistindo – de forma  louvável – na última década – 
removê-lo do cenário nacional. 
(...) Também não é possível desprezar, em qualquer consideração que se faça 
relativamente às concausas determinantes da intempestividade da prestação 
jurisdicional, a significativa desproporção existente entre o número de 
processos judiciais e o número de juízes – os maiores responsáveis pela 
prestação do serviço. 

 

Acresce José Rogério Cruz e Tucci19, que “perpetua a angústia e produz enorme 

prejuízo material e moral àqueles que protagonizam o combate judiciário”, a excessiva 

duração dos litígios judiciais. 

Segundo Dalmo de Abreu Dallari20, desde o início do novo regime de governo em 

1889, tem havido sempre “nítida prevalência do executivo secundado pelo legislativo 

aparecendo o Judiciário na prática, como o Poder mais fraco. 

 

7. CONCLUSÃO  

 

No pórtico do presente estudo sobre o Projeto de Emenda Constitucional dos 

Recursos- PEC nº. 15/2011, de forma provocadora, lançou-se a interrogação Uma Doce 

Ilusão de Justiça Célere? 

                                                           
18 p. 669-686. 
19 Tempo e Processo: Uma análise empírica das Repercussões do Tempo na Fenomenologia Processual (Civil e 
Penal), p.11-12. 
20 O Poder dos Juízes, p. 77. 
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Seria muito alvissareiro para todos os protagonistas do cenário jurídico, bem como à 

sociedade como um todo, que, a modo de plágio, se pudesse replicar a frase mítica do 

Ministro do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes,  com a qual abriu o Ano Judiciário de 

2010: 

A MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO É UM MITO 

Se ainda não crível a concreção desse ideário desde logo, o certo é que para tanto se 

encaminha. A conjunção de esforços de modernização das estruturas, quer legislativas, 

operacionais, de servidores, físicas, culturais e de choque de gestão, do Poder Judiciário, para 

tal fito, em muito contribuirá. 

Nessa luta por uma sociedade mais pacífica; mais crédula na efetividade da 

jurisdição, a PEC dos Recursos se coloca como uma solução inteligente, plausível, 

descomplicada, com menor número de movimentos procedimentais, sejam eles de natureza 

civil ou penal. 

Inteligível que não padece a PEC nº. 15/2011 de qualquer eiva de 

inconstitucionalidade, data vênia, dos pensamentos opostos, na medida que resguardados 

estão os acessos às Cortes Superiores, estaduais e federais, com a possibilidade , já no 

primeiro grau de jurisdição,  de promover-se  a execução definitiva. 

É compreensível que toda mudança, no seu momento inicial cause estranheza, 

preocupações, mas mudar é preciso, com o olhar para o futuro, com fé e esperança. 

Já perceptível na oração poética do Pe. Antonio de Sá, nos idos de 1696, o brado pela 

pronta, adequada e justa entrega da prestação jurisdicional. Anote-se: 

 

“E este he o primeiro aviso, que dà aos tribunaes da terra, que nam 
Se dilatem nelles com importunas tardanças os despachos, senão que  
Se abreviem com diligente cuidado porque na verdade não sabe o que  
Custa hum despacho retardado,.  quem  retarda um despacho. 

 

O PROJETO nº. 15/2011 ESTÁ À MESA!! 

O DEBATE ESTÁ ABERTO!! 

VEM, VAMOS EMBORA, QUE ESPERAR NÃO É SABER 

QUEM SABE FAZ À HORA, NÃO ESPERA ACONTECER 
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A REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL NO 

RECURSO EXTRAORDINÁRIO: ASPECTOS RELEVANTES 

 

LA RÉPERCUSSION GÉNÉRALE DE LA QUESTION CONSTITUTIONNELLE DANS 

L'APPEL EXTRAORDINAIRE: ASPECTS IMPORTANTS 

 

GIORGI AUGUSTUS NOGUEIRA PEIXE SALES 

 

  

RESUMO 

O processo de reforma da processualística brasileira parece não ter fim, incorporando 

institutos e tendências do direito estrangeiro, notadamente dos países de sistema common law. 

Um dos institutos criados com a Reforma do Judiciário para debelar a chamada crise do 

Supremo Tribunal Federal (STF) foi a repercussão geral da questão constitucional no recurso 

extraordinário. Apesar de ser considerada como a reintrodução de instituto existente durante o 

período ditatorial (a arguicao de relevância), a repercussão geral está agora inserida em uma 

ordem jurídica democrática, onde se vê também o processo como forma de participação 

democrática na construção do Direito, o que impõe estudos atualizados sobre o tema. 

Objetiva-se, dessa forma, analisar o instituto da repercussão geral, dando enfoque nas 

questões constitucionais mais relevantes, sem olvidar das questões processuais. O método é 

bibliográfico, com base na doutrina nacional na área de processo civil e constitucional, 

priorizando os artigos específicos sobre o tema publicados desde o surgimento do instituto em 

estudo. Analisam-se alguns julgados chave do Supremo Tribunal Federal por realizarem 

verdadeira complementação da legislação reguladora da repercussão geral. Conclui-se, 

principalmente, que a repercussão geral difere do seu antecessor autoritário, pois inserida 

dentro de uma ordem jurídica democrática. O instituto contribui para o enquadramento do 

STF como corte constitucional, resultado do processo de objetivação do controle difuso de 

constitucionalidade, exigindo transparência na forma da sua aplicação. 

PALAVRAS-CHAVE: REFORMA DO JUDICIÁRIO; SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL; CRISE; REPERCUSSÃO GERAL 

 

RESUME 
La réforme de la procédure brésilienne semble ne pas avoir de fin. Au même temps, elle 

incorpore les tendances et les instituts de droit étranger, notamment des pays de common law. 

L'un des instituts créés par la réforme du système judiciaire pour résoudre la crise de la Cour 

Suprême (STF) a été la répercussion générale de la question constitutionnelle dans l'appel 

extraordinaire. En dépit d'être considéré comme le rétablissement d'un institut qui existait 

pendant la dictature ("arguição de relevância"), la répercussion générale est maintenant 

intégré dans un ordre juridique démocratique, oú le process est une forme de participation 

démocratique à la construction du droit, ce qui exige des études à propos de ce sujet. 

L'objectif de l'article est donc d'analyser la répercussion générale, en se concentrant sur ??les 

questions constitutionnelles les plus importantes, sans oublier les questions de procédure. La 

méthode est bibliographique, basée sur la doctrine nationale en matière de procédure civile et 

de droit constitutionnel, en donnant la priorité à des articles spécifiques sur le sujet publiés 

depuis l'apparition de l'institut en étude. L'article examine certains cas jugé par la Cour 

Suprême qui sont véritables complèments de la législation réglementaire. Il conclut 
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essentiellement que la répercussion générale diffère de son prédécesseur autorité parce qu'elle 

est intégrée au sein d'un ordre juridique démocratique. L'institut contribue au status de cour 

constitutionnelle de la Cour Suprême brésilienne, résultat d'un processus d'objectivation du 

contrôle diffus de constitutionnalité, ce qui exige de la transparence à son mode d'emploi. 

MOT-CLES: RÉFORME DU SYSTÈME JUDICIAIRE; COUR SUPREME; CRISE; 

RÉPERCUSSION GÉNÉRALE 

 

 

1 Introdução  

  

O processo de reforma da processualística brasileira parece não ter fim, incorporando 

institutos e tendências do direito estrangeiro, notadamente dos países de sistema common law. 

A Emenda Constitucional nº 45/2004 veiculou a chamada Reforma do Judiciário, 

acrescentando e modificando diversos dispositivos constitucionais com o escopo declarado de 

garantir um acesso célere ao Judiciário. Dentre eles destaca-se o objeto deste trabalho, o art. 

102, § 3º, que criou (para alguns, recriou) a necessidade de se demonstrar a existência da 

repercussão geral da questão constitucional veiculada no recurso extraordinário. 

Neste trabalho, pretende-se analisar o instituto da repercussão geral, dando enfoque nas 

questões constitucionais mais relevantes, sem olvidar das questões processuais. Ressalta-se 

que não há pretensão de esgotar o tema, que ainda gerará diversos questionamentos, 

possuindo diversas características peculiares e pontos controversos que não poderão aqui ser 

abordados. 

Faz-se, por princípio, uma rápida incursão no enquadramento funcional do Supremo Tribunal 

Federal (STF), assim como nas funções do recurso extraordinário. A crise do STF, um dos 

motivos da reforma, é exposta, assim como enumeradas as suas causas. 

Em seguida, percorre-se o direito comparado e experiências nacionais anteriores que serviram 

de inspiração para o instituto ora em análise. 

Por fim, no ponto alto da pesquisa, são trazidas as principais características e aspectos 

procedimentais da repercussão geral, assim como expostos os diversos posicionamentos da 

doutrina sobre o tema. 

Foi realizada pesquisa bibliográfica na doutrina nacional na área de processo civil e 

constitucional, priorizando os artigos específicos sobre o tema publicados desde o surgimento 

do instituto em estudo. Alguns julgados chave do Supremo Tribunal Federal são trazidos à 

baila por realizarem verdadeira complementação da legislação reguladora da repercussão 

geral. 

Representando a repercussão geral um acréscimo de poder na mais alta instância do judiciário 

brasileiro, merece receber um contorno bem definido da doutrina, podendo este trabalho 

contribuir para a compreensão do instituto, suas nuances e limites, desenvolvendo a doutrina 

processual e servindo de auxílio aos advogados que militam perante as cortes superiores. 
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2 Questões relevantes sobre o Supremo Tribunal Federal e o Recurso Extraordinário 

  

2.1 Enquadramento institucional do Supremo Tribunal Federal 

  

O Supremo Tribunal Federal é um tribunal de cúpula, instância máxima do Poder Judiciário 

brasileiro. 

Francisco Gérson Marques de Lima entende que o STF é um órgão constitucional, tendo em 

vista que a Constituição prevê a sua instituição e competências, além de compartilhar de 

forma decisiva da formação política do Estado.[i] 

Porém alerta que isso não o torna, necessariamente, uma corte constitucional, tendo em vista 

que nesta ressaltam-se competências especiais. Nas suas palavras: 

  

A par do exemplo dos países que adotam uma Corte especificamente Constitucional para 

atuar a jurisdição constitucional, outros há que atribuem a um órgão de cúpula do Poder 

Judiciário esta função. Nestes casos, o Tribunal acaba funcionando, normalmente, como um 

misto de Corte Constitucional e de Corte recursal (de apelação ou de cassação). Nesta última 

categoria situa-se o Brasil, onde ao Supremo Tribunal Federal se conferem tais atribuições.[ii] 

  

Tenta-se, através da Reforma do Judiciário, conceder o caráter de corte constitucional ao 

Supremo Tribunal Federal. Assim, a Emenda Constitucional nº 45/2004 incluiu na sua 

competência o julgamento de recurso extraordinário contra decisão que “julgar válida lei local 

contestada em face de lei federal”, que é uma matéria constitucional (competência legislativa) 

e removeu da sua competência a homologação de sentenças estrangeiras e concessão de 

exerquatur às cartas rogatórias. 

Quanto ao instituto da repercussão geral, ora em estudo, Juvêncio Vasconcelos Viana afirma 

que é “um passo importante em direção à transformação do STF em autêntico tribunal 

constitucional”.[iii] 

  

2.2 Funções do Recurso Extraordinário 

  

Bruno Dantas[iv] apresenta uma classificação dos escopos dos recursos para tribunais de 

cúpula, que ora adotamos especificamente para o recurso extraordinário, nosso objeto de 

estudo. Abaixo serão expostas as funções clássicas (nomofilática e uniformizadora) e 

contemporâneas (dikelógica e paradigmática) desse recurso, que servirão para melhor 

compreendermos a inclusão do requisito da repercussão geral no direito brasileiro. 
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2.2.1 Nomofilática 

  

A função primordial dos recursos de direito estrito é a defesa da lei em abstrato, tutelando a 

ordem jurídica. 

É uma primeira preocupação das cortes superiores, inspiradas no modelo da Corte de 

Cassação francesa, vinculada a uma ideia de Judiciário protetor das disposições emanadas 

pelo legislativo, como anota Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero.[v] 

 Dentro da tutela constitucional, essa função ganha maior relevo, tendo em vista que se 

garante a unidade da Constituição e a preservação dos valores mais caros à sociedade. 

  

2.2.2 Uniformizadora 

  

Objetivando a igualdade perante a lei e a legalidade, o julgamento do recurso extraordinário 

busca a uniformidade interpretativa, sendo que, quando essa função se sobressai, não são os 

interesses dos particulares que são tutelados, mas “é o do Estado à pacificação social e à sua 

própria legitimação democrática”.[vi] 

A regulação legal da repercussão geral confirma essa função, pois aquela será presumida 

sempre que a decisão recorrida for contrária à súmula ou jurisprudência dominante do STF. 

Cabe a ressalva de que nem sempre a uniformidade é pertinente, tendo em vista o importante 

papel de criação do direito que os diversos juízos desempenham, colaborando para uma 

construção democrática do direito. Nesse sentido, José Afonso da Silva diz que “é possível 

que a jurisprudência, uniformizada por um órgão de cúpula, tolha, pelo menos em parte, essa 

função da interpretação judiciária das normas de Direito”.[vii] 

  

2.2.3 Dikelógica 

  

A função dikelógica está ligada à busca da justiça no caso concreto, na tutela do interesse das 

partes deduzido em juízo, mediante a aplicação do direito objetivo.[viii] 

Hodiernamente, são feitos grandes ataques a essa função dentro dos recursos excepcionais, 

estando claro que, com a aplicação da repercussão geral, apesar de não deixar de existir, terá 

papel secundário. 
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Juvêncio Vasconcelos Viana ressalta que “[n]ão se pode esquecer […] quantas vezes o STF é 

responsável por corrigir injustiças (erros de julgamento) praticadas pela Corte local. […] 

Impossível negar-se, pois, que não ocorra nessa modalidade recursal tutela também de direito 

subjetivo.”[ix] 

Nessa esteira, já se pode afirmar que em casos onde exista grande injustiça ou grave violação 

de direitos fundamentais, estará presente o requisito da repercussão geral. 

  

2.2.4 Paradigmática 

  

Na função paradigmática, a decisão em recurso extraordinário, considerando ter sido ela 

prolatada pela maior instância jurisdicional brasileira, tem poder de influenciar as decisões 

dos demais juízos. 

É a valorização do chamado precedente judicial, presente nos sistemas de common law, que 

vêm exercendo bastante influência no sistema brasileiro, de tradição civil law. Como parte 

desse movimento, está ocorrendo a objetivação ou abstração do controle difuso de 

constitucionalidade.[x] Marinoni e Mitidiero explicam que essa necessidade de haver a 

compatibilização vertical das decisões judiciais já vem ocorrendo há algum tempo, como nos 

poderes concedidos ao relator pelo art. 557 e § 1º-A, do Código de Processo Civil (CPC), na 

súmula impeditiva de recursos (art. 518, § 1º, do CPC) e na súmula vinculante (art. 103-A, da 

Constituição Federal de 1988), buscando “concretizar o valor da igualdade e patrocinar 

sensível economia processual, racionalizando atividade judicial”.[xi] 

 No projeto do novo CPC, essa função ganhará mais força, havendo dispositivo que indica 

que “A jurisprudência do STF e dos Tribunais Superiores deve nortear as decisões de todos os 

Tribunais e Juízos singulares do país, de modo a concretizar plenamente os princípios da 

legalidade e da isonomia” (art. 857, IV, do anteprojeto). 

  

2.3 A crise do Supremo Tribunal Federal 

  

Quando se trata da crise do Supremo Tribunal Federal está a se falar de uma crise de números, 

da quantidade de excessiva de processos sob sua análise, fato que já era apontado desde 

1920[xii] (até 1988 o STF possuía competência para apreciar tanto questões constitucionais 

como federais). 

Podemos citar como fatores que contribuíram para essa crise: a legislação federal que versa 

sobre muitas matérias, havendo pouco espaço para a legislação estadual[xiii], o que, até 1988, 

representava mais recursos a serem analisados pelo STF; o caráter analítico da nossa 

Constituição, que possui diversos dispositivos que são apenas formalmente constitucionais; o 

aumento da litigância nas últimas décadas, característica da sociedade de massa; a cultura 
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jurídica brasileira, de esgotar todas as instâncias disponíveis, mesmo quando o recurso desafia 

sedimentada jurisprudência, método usado pelos grandes “clientes” do sistema judiciário. 

Apresentamos abaixo números que demonstram o crescimento alarmante de processos no 

Supremo Tribunal Federal nos últimos anos, antes do início da aplicação do instituto da 

repercussão geral. 

  

Tabela 1: Quantidade de processos recebidos pelo Supremo Tribunal Federal, 

Brasília 1990/2007 

Ano 1990 1996 2001 2006 2007 

Total de processos distribuídos 16.226 23.883 89.574 116.216 112.938 

AI distribuídos 2.465 12.303 52.465 56.141 56.909 

RE distribuídos 10.780 9.265 34.728 54.575 49.708 

Soma AI + RE 13.245 21.568 87.193 110.716 106.617 

AI + RE / total de processos distribuídos 

(%) 81,6% 90,3% 97,3% 95,3% 94,4% 

Fonte: Supremo Tribunal Federal         

  

Considerando apenas os processos levados a julgamento do colegiado, Gerson Marques[xiv] 

mostrou que, em 2006, o órgão teve 3,6 minutos para julgar cada processo, o que demonstra 

que a qualidade de uma decisão tomada em tais circunstância resta seriamente comprometida. 

 O autor traz também uma lista de “casos pitorescos” já levados ao Supremo Tribunal Federal, 

dos quais podemos citar o referente a uma ação penal cujo réu era acusado ter dado uma 

“canelada na sogra” e um recurso que versava sobre uma querela envolvendo um concurso de 

“miss”.[xv] 

Diante desse quadro afirma Arruda Alvim, que “[o] excesso de trabalho tem sido uma 

constante e representa o pano de fundo de todas as justificativas em prol de instrumentos 

análogos ao da repercussão geral”.[xvi] 

  

3 Antecedentes da repercussão geral 

  

3.1 Direito comparado 

  

A criação de instrumentos capazes de limitar o acesso aos tribunais de cúpula é uma tendência 

internacional, como se demonstrará a seguir. Sua inspiração possui forte influência americana. 

Nos Estados Unidos, a partir de 1988, na prática, o único meio de se levar uma causa à 

apreciação da Suprema Corte é pelo writ of certiorari, que passa por uma análise 
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discricionária antes de ser aceito. Esse é o passo final de um longo processo de limitação do 

acesso recursal à Corte, iniciado em 1891 e reforçado em 1925.[xvii] 

O recorrente tem o prazo de noventa dias, contados da decisão recorrível, para apresentação a 

sua petição de certiorari, devendo pagar como custas o valor de US$ 300,00, a menos que 

faça um requerimento para obter uma dispensa in forma pauperis. 

Ives Gandra nos traz uma ótima síntese do procedimento de checagem da presença de 

relevância nas petições recebidas: 

  

Semanalmente, os juízes realizam uma reunião especial e secreta, denominada “conference”, 

na sala contígua ao gabinete do Presidente da Corte (“Chief Justice”), na qual elaboram a 

“discuss list”, dos processos a serem efetivamente apreciados, e a “dead list”, dos processos 

que a Corte não examinará, que são rejeitados sem maiores considerações (deixando sempre 

claro que a ausência de pronunciamento não pode ser tomada como uma decisão sobre o 

mérito da causa). Para ser aceito a julgamento, basta que um dos juízes proponha determinado 

caso para revisão e que mais 3 juízes concordem com a proposta (“rule of four”).[xviii] 

  

Segundo os regulamentos da Suprema Corte, são motivos relevantes, apesar de não 

vinculantes, para se aceitar um caso: a) divergência entre decisões de duas Cortes Federais de 

Apelação sobre questões importantes; divergência entre decisões de uma Corte Federal de 

Apelação e uma Corte Suprema Estadual em questões federais importantes; b) divergência 

entre decisões de duas Cortes Supremas Estaduais em questões federais relevantes; c) uma 

corte de última instância decidiu uma relevante questão federal que não foi, mas deveria ser 

decidida pela Suprema Corte ou decidiu uma questão federal importante em conflito com 

relevante decisão da Corte[xix]. 

Esses são critérios apenas indicativos, tendo a Suprema Corte total liberdade para analisar 

uma causa fora desses casos, se entender que ela guarda a devida relevância para o direito 

americano. Tal liberdade traz uma grande dificuldade para que os jurisdicionados levem casos 

ao seu conhecimento, tendo a doutrina se esforçado em descobrir os parâmetros da Corte, 

fazendo análises dos casos aceitos.[xx] 

O método adotado pela Suprema Corte americana mostra-se eficiente para inibir a 

interposição de recursos, tendo em vista que 8.159 writ of certiorari foram apresentados no 

ano de 2009, enquanto apenas 82 casos foram debatidos[xxi], números que se demonstram 

estáveis, se comparados com os 7.692 casos apresentados e 94 analisados pela Corte em 

1998[xxii]. Esses números também se justificam por considerarem os membros da Corte, “o 

número ideal de processos a ser apreciado detidamente por ano” como 100.[xxiii] 

Na Alemanha, a partir de 2002, o recurso de revisão à Corte Federal de Justiça[xxiv] deveria 

ser precedido de uma licença para recorrer concedida pela corte originária, devendo 

demonstrar a existência de significação fundamental da questão discutida ou a necessidade de 

uniformização de jurisprudência e aprimoramento do direito[xxv]. 
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Na Argentina, em 1990, implementou alteração no seu Código Processual nacional para 

permitir que a Corte Suprema, em análise de recurso extraordinário, possa recusar a sua 

apreciação “por falta de lesão federal suficiente ou quando as questões discutidas carecerem 

de substancialidade ou de transcendência”.[xxvi] 

No direito japonês, segundo sistemática introduzida em 1996, está assegurado o recurso à 

Suprema Corte quando esse versar sobre questões constitucionais ou graves erros de 

procedimento. Caso contrário, a aceitação do recurso fica sujeito à discricionariedade da 

Corte, que o admitirá se a decisão recorrida violar a sua jurisprudência ou envolver questão 

relevante.[xxvii] 

Há ainda instrumentos limitadores do acesso às cortes superiores no direito canadense, 

australiano e britânico, instituídos, respectivamente em 1974, 1984 e 1934. 

  

3.2 A arguição de relevância da questão federal 

  

Como já afirmado acima, ao Supremo Tribunal Federal cabia apreciar recursos que versavam 

sobre questões constitucionais e federais, o causava sobrecarga de trabalho no Tribunal. 

Durante o período ditatorial, o STF deteve a competência para determinar alguns dos casos de 

cabimento do recurso extraordinário, com base na competência legislativa extraordinária 

concedida pela Constituição Federal de 1969 (art. 119, § 1º). 

Assim, foi editada a Emenda Regimental nº 3/75, que previa que o recurso extraordinário era 

cabível para todas as questões constitucionais e para as questões federais onde houvesse 

relevância ou que não estivessem listadas no art. 308, do seu Regimento Interno. Assim, o 

Regimento previa uma lista de questões federais “irrelevantes”, mas que poderiam ser aceitas 

se o recorrente demonstrasse a sua relevância, possuindo o instituto um caráter inclusivo. 

A Emenda Constitucional nº 7/77 corroborou essa opção regimental do STF, prevendo na 

Constituição a possibilidade de se exigir a relevância da questão federal para apreciação de 

recurso extraordinário. Diante desse apoio do Poder Legislativo, no Regimento Interno de 

1980, o STF ampliou a lista das questões com presunção de irrelevância. 

Em 1985, por meio da Emenda Regimental nº 2, o Supremo Tribunal Federal modificou o seu 

método, passando “a estabelecer o não cabimento do RE como regra e especificar apenas as 

hipóteses positivas de cabimento”.[xxviii] A arguição de relevância permaneceu sendo 

inclusiva, mas desta vez como hipótese excepcional de cabimento. 

A arguição de relevância era apreciada como o agravo de instrumento[xxix], em sessão 

secreta, com um julgamento discricionário e sem fundamentação, sendo irrecorrível[xxx], o 

que gerava severas críticas ao instituto, apontando nele um caráter claramente autoritário. 

Como ocorre com a repercussão geral, para ser aceita bastaria o voto de pelo menos quatro 

ministros. 
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Quanto à efetividade da arguição de relevância no seu escopo de reduzir as causas sob 

apreciação do Supremo, Ives Gandra anota que “[d]as mais de 30.000 argüições de relevância 

apreciadas pelo STF durante o período de funcionamento do sistema, o Pretório Excelso não 

acolheu mais de 5%, sendo que 20% deixaram de ser conhecidas por deficiência de 

instrumentação e 75% foram rejeitadas.”[xxxi] 

 Em 1988, o instituto não foi repetido na nova Constituição, considerando as críticas que 

recebia (autoritarismo) e por se entender que a criação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), 

com 33 ministros, responsável por avaliar recursos sobre questões federais, o tornaria 

desnecessário. A realidade, contudo, demonstrou que a crise de um tribunal foi apenas 

transferida para outro[xxxii], fazendo também que o Brasil possua, de certa forma, quatro 

instâncias no sistema judiciário. 

  

3.3 A transcendência do recurso de revista 

  

A grande quantidade de processos que assola o Supremo Tribunal Federal não é privilégio 

dessa instância máxima, estando presente em todos os juízos do nosso sistema judiciário, 

principalmente nos demais tribunais superiores, como o Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Em 1999, por exemplo, o TST havia julgado mais de 121 mil processos, enquanto, durante o 

ano 2000, enquanto contava com apenas quatorze ministros, recebia, em média, nove mil 

processos por mês 9.000 por mês[xxxiii]. 

Com base nessa situação, foi enviado à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei nº 

3.697/2000, que tratava da inclusão do critério da transcendência para a admissão de recurso 

de revista no TST, o que representava o retorno ao direito brasileiro de instituto com os traços 

da arguição de relevância. 

Prevaleceu, contudo, a alteração da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) por meio da 

Medida Provisória nº 2.226/2001, que naquela incluiu o art. 896-A, dispondo que: “O 

Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a 

causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, 

política, social ou jurídica.” 

O art. 2º da citada Medida Provisória determina que o processamento da 

transcendência será regulado no Regimento Interno do TST, “assegurada a apreciação 

da transcendência em sessão pública, com direito a sustentação oral e fundamentação da 

decisão”. Assim, os recursos de revista recebidos deveriam entrar em uma pauta 

específica apenas para a apreciação da transcendência, o que causaria uma duplicação 

de pautas (fato que foi contornado pelo STF através da instituição do Plenário Virtual, 

como será observado adiante). Vislumbra-se, diante disso, a possibilidade de aumento do 

dispêndio de tempo e carga de trabalho dos ministros do TST. 

O dispositivo legal em análise não trouxe um delineamento específico sobre o que 

representaria a transcendência exigida, algo que estava melhor explicitado no Projeto de 

Lei outrora mencionado
[xxxiv]

. 
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Dentro da doutrina trabalhista foram tecidas diversas críticas ao novo instituto, principalmente 

quanto às peculiaridades do direito e processo do trabalho. Nesse sentido, Wagner Giglio 

afirma que: “na quase-totalidade das reclamações movidas por um ou por alguns prestadores 

de serviço, se encontram temas e questões que interessam a toda a classe trabalhadora, com 

enormes efeitos econômicos, reflexos importantes na política, na vida social e no mundo 

jurídico.”[xxxv] 

Atualmente tramita no Supremo Tribunal Federal, aguardando julgamento, a ADI 2.527, que 

questiona a constitucionalidade da Medida Provisória nº 2.226/2001, trazendo como 

argumentos, dentre outros, a impossibilidade de instituição de matéria processual por meio de 

medida provisória (por ausência de relevância e urgência da matéria). 

De qualquer forma, talvez pelas diversas críticas lançadas, até hoje não há notícias sobre a 

regulamentação da transcendência ou da sua aplicação pelo Tribunal Superior do Trabalho. 

  

4 Delineamentos da Repercussão Geral 

  

4.1 Natureza jurídica 

  

O estudo da natureza jurídica de determinado instituto, principalmente os recém-ingressos no 

sistema jurídico, serve para que possamos entender a qual regime jurídico ele está vinculado 

(quais normas o regulam) e quais os seus efeitos. 

Majoritariamente, sustenta-se que a repercussão geral é um requisito de admissibilidade do 

recurso extraordinário. Nesse ponto, a doutrina se divide entre aqueles que a consideram um 

novo requisito sui generis[xxxvi] e os que a classificam como mais um dos elementos do 

requisito intrínseco de cabimento. 

Filiado à segunda corrente, Bruno Dantas[xxxvii] explica que: 1º) como filtro de acesso ao 

STF, a repercussão geral só poderia ser um requisito de admissibilidade; 2º) estando a 

repercussão geral vinculada à decisão recorrida, o requisito é intrínseco; e 3º) guardando 

relação com a recorribilidade da decisão, deve ser um dos vetores do cabimento. Dessa forma, 

traz uma concepção mais técnica e acabada da natureza jurídica do instituto sob análise à qual 

nos filiamos. 

Arruda Alvim[xxxviii], em posição isolada, sustenta que a repercussão geral é uma forma de 

admissibilidade, mas não a liga à admissibilidade em sentido técnico. Assim, haveria uma 

admissão prévia, de “caráter político interpretativo”, anterior à admissibilidade propriamente 

dita. 

  

4.2 Conceito 
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A Constituição Federal, alterada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, não trouxe nenhum 

critério de aferição da repercussão geral. Apenas com a edição da Lei nº 11.418/06 foram 

estabelecidos alguns elementos norteadores do trabalho de interpretação a ser realizado pelo 

STF. 

Assim, ficou determinado que “Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, 

ou não, de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que 

ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (art. 543-A, § 1º, do CPC), elementos 

semelhantes aos existentes no antigo regimento interno do STF, quando tratava da arguição de 

relevância. 

Teresa Arruda Alvim Wambier[xxxix] explica que, nesse caso, foi adotada a técnica do 

conceito jurídico indeterminado, que dá grande liberdade ao intérprete sem, contudo, traduzir-

se em elemento de discricionariedade judicial. Como afirma Juvêncio Vasconcelos Viana, 

“[d]e tudo que se disse, extrai-se a ideia de que a repercussão geral não traduz conceito 

fechado e preciso, sendo que aquela terá seu campo de alcance construído, progressivamente, 

pela Corte Suprema”.[xl] 

A intenção do constituinte derivado foi impedir causas que tenham reflexo apenas entre as 

partes ou apenas para um número bastante reduzido de pessoas sejam apreciadas pelo 

Supremo Tribunal Federal. 

Diante disso, Marinoni e Mitidiero[xli] sugerem uma fórmula para nos direcionar na busca do 

sentido de repercussão geral, que deve englobar relevância e transcendência, ou seja, “[a] 

questão debatida tem de ser relevante do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, além de transcender para além do interesse subjetivo das partes na causa”. 

Abaixo apresentaremos uma pequena lista de causas que podem, em uma análise a priori, 

possuir a chamada repercussão geral. 

  

4.2.1 Repercussão geral jurídica 

  

O art. 543-A, § 3º, do CPC traz presunção absoluta de existência de repercussão geral, sendo 

um encaminhamento no sentido da objetivação do controle de constitucionalidade e 

necessidade de vinculação vertical das decisões dos tribunais de cúpula. 

Além desse caso, é possível o reconhecimento da repercussão geral quando a decisão 

recorrida violar princípios sensíveis da constituição ou se traduzir em injustiça manifesta, ao 

realizar interpretação escatológica, distorcendo institutos básicos do direito nacional. 

Conjeturamos, ainda, a repercussão quando violados os direitos fundamentais, considerando a 

sua dimensão objetiva. 
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4.2.2 Repercussão geral política 

  

A repercussão geral política não deve se traduzir apenas em um interesse do governo 

(interesse público secundário), mas sim em questões que envolvam o regular desenvolvimento 

político do país, como nas disputas entre estados-membros ou que digam respeito à relação 

com estados estrangeiros. 

  

4.2.3 Repercussão geral social 

  

A repercussão geral social estaria presente quando afetado, de forma relevante, um grupo 

social, mesmo que esse seja uma minoria, devendo o Supremo Tribunal Federal ter a devida 

sensibilidade no trato desses grupos sociais minoritários ou fragilizados. 

Outrossim, as ações coletivas devem ter o reconhecimento de seu caráter geral, tendo em vista 

que tutela o direito de um número amplo de pessoas, às vezes até mesmo indeterminadas. 

Inclusive, no Projeto de Lei nº 5.139/2009, da Câmara dos Deputados, que traz uma nova 

disciplina para as ações coletivas, há dispositivo (art. 2º, § 1º) que afirma: “A tutela dos 

interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos presume-se de relevância 

social, política, econômica ou jurídica”. 

  

4.2.4 Repercussão geral econômica 

  

Por último, a repercussão geral econômica representa uma questão que pode afetar a 

economia nacional ou um ponto importante da economia. Entendemos que ela não diz 

respeito, necessariamente, a causas de alto valor econômico, mas sim que trazem reflexos 

importantes no desenvolvimento econômico da sociedade, como as referentes ao sistema 

financeiro, instrumentos de política econômica ou direito do consumidor. 

  

4.3 Procedimento 

  

4.3.1 Competência para análise 

  

Diferente do que ocorre com os outros requisitos de admissibilidade, a análise da repercussão 

geral cabe, em regra, exclusivamente ao Pleno do Supremo Tribunal Federal, com base na 
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interpretação do dispositivo constitucional que estabeleceu quorum qualificado para atestar a 

inexistência de repercussão geral. 

Há, contudo, algumas exceções a essa regra. A primeira delas diz respeito à possibilidade de 

análise da existência de preliminar formal de repercussão geral pelo juízo a quo[xlii], o que 

pode também ser realizado pela Presidência ou pelo relator do recurso, no STF, nos termos do 

art. 327, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), sendo dessa decisão 

cabível agravo. 

O órgão de origem “não estará dizendo que não há repercussão geral; estará, apenas, 

observando o descumprimento de um requisito de admissibilidade relacionado à regularidade 

formal.”[xliii] 

A exigência de preliminar formal não pode ser entendida de maneira absoluta, como um 

parágrafo específico a ser aberto pelo recorrente na sua petição, apesar de essa ser a técnica 

desejável. Considerando os imperativos da instrumentalidade do processo, tendo o recorrente 

apresentado razões para que se admita a existência de repercussão geral, o recurso deve ser 

aceito pelo juízo originário, cabendo agravo de instrumento da decisão denegatória de 

seguimento do recurso extraordinário.[xliv] 

No mais, o relator do recurso no Supremo Tribunal Federal poderá reconhecer 

monocraticamente a repercussão geral quando “o recurso impugnar decisão contrária a 

súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal” (art. 543-A, § 3º, do CPC) ou negá-la 

quando já houver decisão negativa do Plenário (art. 543-A, § 5º, do CPC). 

  

4.3.2 Quorum de deliberação 

  

O art. 102, § 3º, da Constituição Federal, incluído na Reforma do Judiciário, determina que a 

repercussão geral somente seja afastada com a votação de, pelo menos, dois terços (2/3) dos 

ministros da Corte (por arredondamento, 8 ministros), quorum estabelecido sob influência do 

sistema americano e do antigo sistema de arguição de relevância. 

Com base nesse dispositivo, o art. 543-A, § 4º, do CPC determinou que “Se a Turma decidir 

pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará dispensada a 

remessa do recurso ao Plenário”. Nada mais lógico, considerando que se 4 ministros já 

votaram a favor da repercussão, nem mesmo o voto negativo de todos os outros 7 ministros 

poderá recusar a apreciação do recurso. Todavia, a aplicação da regra parece fora de uso ante 

o procedimento do Plenário Virtual, analisado abaixo. 

Esse quorum qualificado de 2/3, demonstra que existe uma presunção de existência de 

repercussão geral nos recursos apreciados pelo Supremo, sendo também, segundo José 

Rogério Cruz e Tucci[xlv] “relevante garantia às partes", considerando o escopo do legislador 

de “evitar o monopólio de poder decisório nas mãos do relator sobre tema de significativa 

importância.” 
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4.3.3 Natureza da decisão sobre a repercussão geral 

  

Em mais um ponto, a doutrina parece chegar a uma quase unanimidade, quebrada, mais uma 

vez, por Arruda Alvim. 

O entendimento geral é de que a decisão do Supremo, atestando ou não a existência de 

repercussão geral, tem caráter jurisdicional. Dessa premissa, surgem diversas conclusões: que 

a decisão deve ser pública[xlvi] e fundamentada, não constituindo um juízo 

discricionário[xlvii]. 

Sustentando sua posição dissonante, Arruda Alvim aduz que a decisão sobre a repercussão 

geral “será informada por um critério principalmente político, ainda que com os parâmetros 

referenciais do § 3º, do art. 102 da Constituição Federal e da lei que virá a ser reguladora da 

matéria”.[xlviii] 

Para afastar as críticas que eram realizadas à arguição de relevância, a melhor interpretação da 

repercussão geral, inclusive considerando o atual enquadramento constitucional, deve 

considerar que a decisão do Supremo sobre a sua existência deve ter caráter jurisdicional, 

assegurando, dessa forma, a observância de todas as garantias processuais concedidas às 

partes. 

  

4.3.4 Plenário virtual 

  

Antes da sua regulação legal e regimental, pairava sobre a repercussão geral temores de que a 

sua aplicação gerasse, em verdade, maior desgaste à Corte Suprema[xlix], tendo em vista que 

seria necessário um procedimento prévio à análise do recurso, realizado por todos os 

ministros, com duplicação de pautas[l] e atraso na apreciação do mérito dos demais recursos. 

Uma das soluções para essa questão é o procedimento de julgamento de repercussão geral em 

recursos repetitivos, analisada no item 4.3.7, infra. A outra foi a instituição (inédita no Brasil 

e talvez mesmo no direito estrangeiro) do julgamento eletrônico, por meio de um Plenário 

Virtual[li]. 

Segundo o art. 324, do RISTF, “Recebida a manifestação do(a) Relator(a), os demais 

Ministros encaminhar-lhe-ão, também por meio eletrônico, no prazo comum de 20 (vinte) 

dias, manifestação sobre a questão da repercussão geral”. 

Disso surge uma questão relevante: o prazo de 20 dias estipulado pelo Regimento é próprio, 

ou seja, a sua inobservância geraria uma preclusão pro judicato? 

Para Fredie Didier Jr.[lii] a resposta é positiva, sendo esse um julgamento tácito, que não 

violaria o art. 93, IX, da Constituição Federal de 1988(CF/88), pela presunção de existência 

de repercussão geral nela prevista. Deveras é o que determina o § 1º, do art. 324, do RISTF: 
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“Decorrido o prazo sem manifestações suficientes para recusa do recurso, reputar-se-á 

existente a repercussão geral.” 

Com base também no Regimento do STF, Bruno Dantas[liii] faz uma interpretação 

diametralmente oposta, entendendo que, “quando o texto regimental se refere à ausência de 

manifestações suficientes para rejeitar o recurso, isso não quer significar que o número de 

votos proferidos foi inferior a oito, mas apenas que o número de votos pela rejeição do RE foi 

inferior a oito”, estando todos os ministros obrigados a se manifestar, sendo esse, portanto, 

apenas um prazo impróprio, indicativo. 

Com base na experiência do julgamento virtual, utilizada, como acima demonstrado, na 

apreciação da existência de repercussão geral, o art. 323-A do RISTF passou a dispor que esse 

procedimento também poderia ser aplicado no “julgamento de mérito de questões com 

repercussão geral, nos casos de reafirmação de jurisprudência dominante da Corte”. 

Essa pode ser considerada uma extensão indevida do julgamento virtual, que pode macular a 

publicidade processual e o direito das partes de estarem em juízo e apresentarem sustentação 

oral.[liv] 

Como se percebe, dentro do Plenário Virtual não há espaço para debates entre os ministros, 

nem para sustentação oral, tendo em vista que o julgamento da repercussão geral não ocorre 

em sessão pública, ficando comprometido o processo de debate democrático na instância 

suprema e as expectativas de parte da doutrina quanto à publicidade do procedimento[lv]. 

Entendemos que, ao menos nas questões, onde haja, por exemplo, grande quantidade de 

amicus curiae aceitos pela Corte, seria salutar abrir uma exceção ao procedimento 

regimentalmente previsto, com a designação de sessão pública de julgamento, considerando 

que o art. 131, § 2º, do RISTF só veda a sustentação oral “nos julgamentos de agravo, 

embargos declaratórios, arguição de suspeição e medida cautelar.” 

De qualquer forma, quanto a ter permitido a eficácia da repercussão geral, fazendo com que 

ela deveras diminuísse a quantidade processos sob análise do Supremo Tribunal Federal, a 

tabela abaixo demonstra que o Plenário Virtual foi bastante eficiente, tendo em vista que, 

desde a sua instituição (2007), o número de recursos extraordinários e agravos de instrumento 

recebidos caiu vertiginosamente. 

Tabela 2: Quantidade de processos no Supremo Tribunal Federal, 

Brasília 2007-2010 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Total de processos distribuídos 112.938 66.873 42.729 41.014 

AI distribuídos 56.909 37.783 24.301 24.801 

RE distribuídos 49.708 21.531 8.348 6.735 

Soma AI + RE 106.617 59.314 32.649 31.536 

AI + RE / total de processos distribuídos 

(%) 94,4% 88,7% 76,4% 76,9% 

Fonte: Supremo Tribunal Federal       

  

4.3.5 Recursos 
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O novo art. 543-A, caput, do CPC estabeleceu que, da decisão que não conhecer do recurso 

extraordinário por ausência de repercussão geral, não caberá recurso, previsão que é 

acompanhada pelo art. 326, do RISTF. Contudo, essa previsão não é tomada de modo 

absoluto pela doutrina, como se estudará abaixo. 

Para André de Albuquerque Cavalcanti Abbud, a restrição legal deve ser interpretada de 

forma estrita, sendo possível o recurso em caso de reconhecimento da repercussão geral, 

“salvo o advento de disposição em contrário”.[lvi] Todavia, discordamos dessa opinião, tendo 

em vista que, como visto acima, o quorum qualificado instituído pela Constituição Federal 

determinou uma presunção em favor da presença de repercussão geral, sendo, portanto, 

inviável recurso para demonstrar a sua ausência (na prática, a intenção seria fazer com que 

alguns ministros alterassem o seu voto anterior, com vista a alcançar o quorum 

constitucional). 

Com base na necessidade de se prestar “uma tutela jurisdicional clara, coerente e completa” 

em todos os casos, principalmente no debate sobre a existência de repercussão geral, pois essa 

decisão servirá de parâmetro para outros recursos, Marinoni e Mitidiero[lvii] sustentam a 

possibilidade de se opor embargos de declaração, ainda que “não visem a modificar o 

julgado”. Existe a grande possibilidade, contudo, de que o Supremo entenda que os embargos 

são meramente protelatórios; por isso, os citados juristas fazem a ressalva de que “o 

cabimento dos embargos está subordinado à afirmação de obscuridade, contradição ou 

omissão, e não à efetiva existência” esses elementos. 

Os mesmos autores entendem que também seria cabível, em tese, a impetração de mandando 

de segurança contra a decisão do pleno que nega conhecimento do recurso por inexistência de 

repercussão geral.[lviii] 

Esse é um remédio de difícil aceitação prática pelo STF, tanto por aumentar a sua carga de 

trabalho, indo contra um dos escopos do instituto da repercussão geral (a celeridade 

processual), como por contrariar a jurisprudência da Corte sobre a inadmissibilidade de 

mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus ministros[lix]. O entendimento do STF 

se justifica porque o seu Plenário é a maior instância jurisdicional do país, não havendo 

nenhum órgão a ele superior, nos parecendo inócuo reenviar a matéria para uma nova 

apreciação. Funcionaria, nesse caso, o writ constitucional como uma espécie de pedido de 

reconsideração, hipótese que não aceitamos.. 

No mais, o dispositivo em análise só poderá ser aplicado às decisões do Pleno, tendo em vista 

que as decisões monocráticas, dentro do STF, continuam passíveis de agravo (como, por 

exemplo, das decisões que recusarem “recursos que não apresentem preliminar formal e 

fundamentada de repercussão geral” ou “cuja matéria carecer de repercussão geral, segundo 

precedente do Tribunal”, segundo o art. 327, § 2º, do RISTF). 

  

4.3.6 Manifestação de terceiros 
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A Lei nº 11.418/06 prevê, em seu § 6º, a possibilidade de manifestação de terceiros na análise 

da repercussão geral, não explicitando sob qual qualidade se daria essa manifestação. A 

doutrina majoritária aponta que o terceiro, nessa questão, deve intervir como amicus curiae, 

podendo se posicionar a favor ou contra a existência de repercussão geral. 

Esse entendimento segue tendência já existente no controle concentrado de 

constitucionalidade, demonstrando o processo de “objetivação” que vem ocorrendo no 

controle difuso. 

Também se justifica a intervenção pelo efeito vinculante horizontal da decisão denegatória de 

existência de repercussão geral (art. 543-A, § 5º, do CPC) e pelo procedimento de análise de 

recursos repetitivos. A própria noção de repercussão geral da questão constitucional, isto é, 

aquela questão de alta relevância que transcende o mero interesse das partes, reclama a 

possibilidade de intervenção de outros sujeitos, independente da demonstração de interesse 

jurídico na causa. 

Além disso, dessa forma, se poderá alcançar uma participação democrática dentro do 

processo, dentro de uma sociedade aberta de intérpretes da constituição[lx], pois “não se 

compreende o lado ativo da cidadania sem o direito de participar das atividades e funções do 

Estado, dentre as quais se inclui a jurisdicional”[lxi]. 

Assim, como afirma Cândido Rangel Dinamarco, uma das formas pelas quais o processo 

influi politicamente na vida do próprio Estado é por meio da “participação dos cidadãos, por 

si mesmos ou através de suas associações, nos destinos da sociedade política”[lxii], 

demonstrando que o processo também possui um escopo político. 

Existiria também, segundo Bruno Dantas[lxiii], a possibilidade de se aceitar a intervenção de 

assistente simples, dentro do procedimento do art. 543-B, do CPC. Nesse caso, havendo o 

sobrestamento de seu recurso, o recorrente poderá requerer a sua intervenção como assistente 

simples (art. 50, do CPC) e trazer razões adicionais para a sua apreciação. 

Entendemos que essa medida se mostrará salutar para equilibrar a relação processual, quando, 

por exemplo, tiver sido admitido intervenção de amicus curiae a favor apenas de uma tese ou 

quando envolver questão que afete um grupo não organizado ou não bem representado. 

Outrossim, a seleção de recursos representativos da controvérsia pode ter ocorrido de forma 

pouco criteriosa pelo órgão a quo, não abarcando todos os argumentos que poderiam ser 

levados a conhecimento do STF, havendo a necessidade de complementá-los. 

  

4.3.7 O procedimento do art. 543-B, CPC 

  

Semelhante ao que disciplina a Lei nº 11.672/08, que estabeleceu o processamento dos 

recursos especiais repetitivos, a Lei nº 11.418/06 prevê, no novo art. 543-B, do CPC, um 

procedimento especial para a análise de repercussão geral de recursos extraordinários 

repetitivos[lxiv]. 
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Determina o caput do dispositivo em análise que “Quando houver multiplicidade de recursos 

com fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será processada nos 

termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal[lxv], observado o disposto neste 

artigo”. 

Assim, segundo o art. 328, do RISTF, o procedimento especial será deflagrado: a) no 

momento do protocolado ou distribuição de “recurso cuja questão for suscetível de 

reproduzir-se em múltiplos feitos” (multiplicidade potencial), fato que pode ser identificado 

de ofício ou mediante provocação[lxvi]; ou b) “quando se verificar subida ou distribuição de 

múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (multiplicidade real). 

Cabe a ressalva de que a verificação da existência de recursos com controvérsia repetitiva só 

deveria ocorrer “depois de exercido o juízo de admissibilidade prévio ao RE, perante o 

tribunal a quo”[lxvii]. Mesmo no próprio STF, o procedimento especial só faz sentido depois 

de verificada a possibilidade de admissão do recurso, pois, caso contrário, estariam sendo 

sobrestados recursos sem possibilidade de seguimento, o que seria um dispêndio de trabalho e 

tempo desnecessário. Contudo, o STF estabeleceu, no art. 328-A, caput, do seu Regimento 

Interno que, “o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade sobre os recursos 

extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o Supremo 

Tribunal Federal decida os que tenham sido selecionados”. 

Há, ainda, debate sobre a aplicação do art. 543-B, do CPC, aos agravos de instrumento 

interpostos com base no art. 544, do CPC. Para Bruno Dantas[lxviii], é possível a sua 

aplicação. Já para Fredie Didier Jr.[lxix], não é, tendo em vista que esses agravos de 

instrumento não guardam “pertinência com a (in)existência de repercussão geral”. O 

posicionamento do STF, consubstanciado art. 328-A, § 1º, do seu Regimento Interno, é pelo 

sobrestamento dos agravos de instrumento. Essa não nos parece ser a melhor medida, pois 

antevemos a possibilidade de interposição de agravo de instrumento da própria decisão de 

sobrestamento[lxx]-[lxxi]. 

Uma vez detectada a multiplicidade (potencial ou real) de recursos com idêntica controvérsia, 

é determinado o seu sobrestamento nos juízos de origem, devendo estes selecionarem e 

remeterem ao Supremo “um ou mais recursos representativos da controvérsia” para análise 

(art. 543-A, § 1º, do CPC).[lxxii] 

Na seleção dos recursos a serem remetidos ao Supremo, o juízo a quo deverá escolher aqueles 

deveras representativos da controvérsia, ou seja, os que possuam, quantitativa e 

qualitativamente, os melhores argumentos capazes de sustentar a existência de repercussão 

geral. 

Como anota Bruno Dantas, não devem ser utilizados critérios desvinculados das razões do 

recurso, como o cronológico, número de litigantes ou tipo de votação do acórdão recorrido 

(unânime ou não).[lxxiii] 

Nesse ponto, importante são as ressalvas feitas por Marinoni e Mitidiero[lxxiv], que entendem 

que “A escolha para a remessa ao Supremo Tribunal Federal tem de ser a mais dialogada 

possível a fim de que se selecione um ou mais recursos que representem adequadamente a 

controvérsia”, sugerindo que os tribunais de origem consultem entidades de classe como a 

OAB e o Ministério Público, até mesmo em sessão pública. 
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Surge, dessa forma, dentro da prática judiciária, um ônus para as partes que têm os seus 

recursos sobrestados: verificar se, realmente, estão presentes na instância superior recursos 

que contenham razões amplas e bem fundamentadas. Caso contrário, possuindo a parte 

argumentos mais robustos do que os presentes no STF, pertinente seria requerer a sua 

intervenção na discussão lá travada, na qualidade assistente, como ressaltado no item (4.3.6, 

Manifestação de terceiros). 

Julgada a repercussão geral e negada a sua existência, “os recursos sobrestados considerar-se-

ão automaticamente não admitidos” (art. 543-B, § 2º, do CPC), sendo, portanto, uma decisão 

de vinculação vertical, “na medida em que os Tribunais de origem […] encontram-se 

impedidos de remeter ao Supremo Tribunal Federal recursos cujas controvérsias já foram 

examinadas e tidas como despidas de repercussão geral”.[lxxv] 

 Por sua vez, caso aceita a repercussão geral, o sobrestamento permanece até o julgamento do 

mérito da questão constitucional, que poderá confirmar ou rejeitar o posicionamento do órgão 

de origem. 

No primeiro caso (quando o STF nega provimento ao recurso representativo da controvérsia), 

consideram-se prejudicados os recursos sobrestados (art. 543-B, § 3º). Nesse caso, André 

Abbud[lxxvi] faz a ressalva de que não há julgamento de mérito pela instância de origem, 

pois “o tribunal a quo estará deixando de conhecê-los por carência de interesse recursal 

(utilidade), partindo da premissa de que a tese neles sustentada já foi rechaçada pela superior 

instância em caráter definitivo.” 

Na segunda hipótese (STF dá provimento ao recurso representativo da controvérsia), o juízo a 

quo poderá retratar-se[lxxvii], prolatando nova decisão (art. 543-B, § 3º, do CPC)[lxxviii], 

ficando o recurso sobrestado prejudicado ou manter a sua decisão. 

Nesse último caso, o Supremo Tribunal Federal poderá “cassar ou reformar, liminarmente, o 

acórdão contrário à orientação firmada” (art. 543-B, § 4º, do CPC)[lxxix]. 

A possibilidade de os juízos de origem manterem a sua decisão e, dessa forma, incentivarem a 

revisão de tese pelo STF, não pode ser afastada, exceto quando for editada súmula vinculante 

sobre o tema.[lxxx] 

Verifica-se, do procedimento analisado, a tentativa de evitar a subida de recursos à Corte 

Suprema, delegando trabalho de reforma aos juízos originários, como no caso da retratação, 

operando também a consolidação de um modelo de tutela jurisdicional coletivizada. 

André Abbud aponta que essa coletivização é uma tendência mundial, também existente no 

Brasil, resultado das “mudanças sócio-econômicas das últimas décadas nos conflitos 

intersubjetivos”[lxxxi], que ocasionaram o aumento da quantidade de litígios no judiciário. 

Ressaltamos que a coletivização da tutela jurisdicional pode ocorrer em duas frentes: através 

de uma análise nos tribunais superiores, considerando a multiplicidade de causas tramitando 

no sistema judiciário; ou através do processo coletivo. Das recentes reformas processuais 

realizadas no Brasil (e ainda por realizar) o que se observa é a tendência de se reforçar a 

primeira frente, concedendo maiores poderes aos tribunais superiores. Por outro lado, esse 

esforço não está presente na regulação do processo coletivo, pelo contrário, sua efetividade 

vem sendo limitada[lxxxii]. 
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Se devidamente fortalecido e priorizado, o processo coletivo oferece maior possibilidade de 

participação popular, maior proximidade do juiz com os fatos sociais alvo da controvérsia, 

possibilidade de composição entre as partes em conflito (transação e assinatura de termo de 

ajuste de conduta), alcançando também o objetivo de impedir a proliferação desmedida de 

processos, através dos efeitos erga omnes da sentença. 

  

4.3.8 Direito intertemporal 

  

O dispositivo do art. 102, § 3º, da CF/88, incluído pela Emenda Constitucional nº 45/2004, 

quando previu a exigência de repercussão geral para a apreciação de recurso extraordinário, 

fez a ressalva que tal verificação seria feita “nos termos da lei”, apontando a necessidade de 

lei para a sua regulamentação, trata-se, portanto, de uma norma constitucional de eficácia 

limitada. Assim, enquanto não vigente a sua lei reguladora, o requisito da repercussão geral 

não poderia ser exigido. 

Para esse fim, foi promulgada a Lei nº 11.418/06, que trouxe a seguinte norma de direito 

intertemporal, no seu art. 4º: “Aplica-se esta Lei aos recursos interpostos a partir do primeiro 

dia de sua vigência.” Esse dispositivo, contudo, é apontado pela doutrina como atécnico e até 

mesmo inconstitucional. 

A doutrina majoritária aponta que a regra geral de direito intertemporal aplicável ao caso é 

que o recurso é regido pela lei vigente no momento da decisão recorrida[lxxxiii] – quando 

surge o direito de recorrer –, não da sua interposição. 

Considerando que a Lei foi publicada no Diário Oficial do dia 20/12/2006 e que previa uma 

vacatio legis de sessenta dias, passaria a vigorar em 19/02/2007 (pois dia 18/02/2007 foi um 

domingo). Assim, seguindo a previsão legal, um recurso interposto em 20/02/2007 (após a 

vigência da Lei), mas com decisão proferida em 15/02/2007 (antes da sua vigência), deveria 

trazer preliminar de repercussão geral, o que configuraria retroatividade da lei 

processual.[lxxxiv] 

Todavia, esse ponto da legislação não chegou a causar prejuízos, tendo em vista que o STF 

equacionou a questão na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567[lxxxv], 

decidindo que a exigência de demonstração da repercussão geral só incidiria “quando a 

intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da 

publicação da Emenda Regimental nº 21, de 30 de abril de 2007”. 

Segundo Bruno Dantas, essa decisão se baseou no argumento, com o qual não concorda, de 

que a Lei seria ineficaz, enquanto não regulada pelo Regimento Interno do STF, como dispõe 

seu art. 3º[lxxxvi]. 

Quanto à aplicação no tempo do procedimento do art. 543-B, a Corte foi além. Na Questão de 

Ordem no Agravo de Instrumento 715.423[lxxxvii], determinou que seus §§ 1º e 3º seriam 

aplicados “aos recursos extraordinários interpostos de acórdãos publicados anteriormente a 3 

de maio de 2007 e aos agravos de instrumentos respectivos”, autorizando também os 
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tribunais, turmas recursais e turmas de uniformização a adotarem “os mecanismos de 

sobrestamento, retratação e declaração” previstos. 

Com essa decisão, o STF admite o sobrestamento de recursos extraordinários que deveriam 

ser apreciados sem a barreira processual da repercussão geral, com a clara intenção de 

diminuir, ainda mais, a quantidade de processos em seu estoque, com prejuízo da 

irretroatividade da lei processual, pois, “a lei vigente no dia em que foi efetivamente 

interposto o recurso é a que regula o seu procedimento.”[lxxxviii] 

  

5 Conclusões 

  

Considerando o acima exposto, podemos obter as seguintes conclusões: 

1. O Supremo Tribunal Federal é a instância máxima do Judiciário brasileiro, podendo ser 

considerado um órgão constitucional, mas não um tribunal constitucional, havendo um 

movimento em prol dessa sua caracterização. 

2. O recurso extraordinário desempenha funções clássicas (nomofilática e uniformizadora) e 

contemporâneas (dikelógica e paradigmática). 

3. Uma grande quantidade de processos assolava o Supremo Tribunal Federal, o que é 

apontado como uma crise. 

4. Há uma tendência mundial de se impor filtros à apreciação de recursos pelas cortes 

superiores, sendo o modelo americano o mais influente. 

5. A argüição de relevância da questão federal no recurso extraordinário, que serve de 

inspiração para a repercussão geral da questão constitucional, era processada em sessão 

secreta, com um julgamento discricionário e sem fundamentação, sendo irrecorrível, o que 

denotava o seu caráter autoritário. 

6. A exigência da transcendência no recurso de revista trabalhista foi umas das tentativas 

atuais de recriar o antigo requisito da argüição de relevância que, por diversas críticas 

recebidas, até o momento não recebeu regulação nem aplicação prática. 

7. “Repercussão geral” é um conceito jurídico indeterminado que será preenchido caso a caso 

pelo Supremo Tribunal Federal, podendo, desde já, se estabelecer a fórmula: repercussão 

geral = relevância + transcendência, que será útil para verificar se casos hipotéticos possuem 

o requisito. 

8. A competência para análise desse requisito de admissibilidade do recurso extraordinário 

ligado ao seu cabimento é exclusiva do Plenário do STF, havendo exceções justificáveis a 

essa regra. 

9. O quorum de deliberação de 2/3 dos ministros gera uma presunção de existência de 

repercussão geral nos recursos levados ao Supremo. 
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10. Apesar da previsão legal de irrecorribilidade, seriam cabíveis, em tese, embargos de 

declaração da decisão que julga a (in)existência de repercussão geral. 

11. É possível a intervenção de terceiros no julgamento em questão, seja como amicus curiae, 

seja como assistente simples, no caso do recorrente que teve seu recurso sobrestado. 

12. O procedimento do art. 543-B, do CPC representa uma forma de coletivização da tutela 

jurisdicional no nível dos tribunais superiores. 

13. O instituto sob análise deve ser aplicado às decisões prolatadas a partir da vigência da 

Emenda Regimental do STF que o regulou. 
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[i]      LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais do processo: sob 

a perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 
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[ii]     LIMA, Francisco Gérson Marques de. op. cit. p. 28. 

[iii]    VIANA, Juvêncio Vasconcelos. Questão de Repercussão Geral (§ 3º do art. 102 da 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[xv]  Idem. p. 128. 

[xvi]   ALVIM, Arruda. A emenda constitucional 45 e a repercussão geral. Revista de Direito 

Renovar. nº 31. jan-abr/2005. p. 106. 

[xvii]          DANTAS, Bruno. op. cit. p. 92/98. 

[xviii]         MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. O critério de transcendência no recurso 

de revista: Projeto de Lei nº 3.267/00. Revista Jurídica Virtual. Brasília, vol. 2, n. 20, 

janeiro/2001. Disponível em 

<<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/rev_20/artigos/IvesGandra_rev20.htm>>. 

Acesso em 20 mar. 2011. 

  

[xix]  Segundo a Regra 10 da Suprema Corte americana. Supreme Court of the United States. 

Rules of the Supreme Court of the United States. Washington, 2010. 

[xx]   DANTAS, Bruno. op. cit. p. 101/103. 

[xxi]  Números presentes em 2010 Year-End Report on the Federal Judiciary. Disponível em 

«http://www.supremecourt.gov/publicinfo/year-end/2010year-endreport.pdf». Acesso em 13 

jun. 2011. p. 9/10. 

[xxii] MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. op. cit. 

[xxiii] Idem. Ibidem. 

[xxiv]         Para uma análise do processamento de feitos no Tribunal Constitucional Federal 

Alemão cf. MORELI, Daniel Nobre. Repercussão Geral do Recurso Estraordinário: 

existência de um interesse coletivo lato sensu. Dissetação de Mestrado em Direito Político e 

Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2007. p. 51/53. 

[xxv] DANTAS, Bruno. op. cit. p. 112/113. 

[xxvi]         DANTAS, Bruno. op. cit. p. 115. O autor ainda traz uma análise sobre o 

entendimento da doutrina argentina dos termos usados pela lei. 

[xxvii]        GOMES JÚNIOR, Luiz Manoel. A repercussão geral da questão constitucional no 

recurso extraordinário. RDCPC nº 34, mar-abr/2005. p. 146. 

[xxviii]          DANTAS, Bruno. op. cit. p. 255. 

[xxix] NERY JR., Nelson. Princípios fundamentais – teoria geral dos recursos. 5. ed. rev. 

ampl. e atual. São Paulo: RT, 2000. p. 81. 

[xxx] BERALDO, Leonardo de Faria. A Argüição de Relevância da Questão Constitucional 

no Recurso Extraordinário sob o Prisma da EC 45/2004. RDCPC nº 35, mai-jun/2005. p. 146. 

[xxxi] MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. op. cit. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[xxxii]         Somente em 2010, foram distribuídos 263.267 processos no STJ. Superior 

Tribunal de Justiça. Relatório Estatístico 2010. Brasília: Assessoria de Modernização e Gestão 

Estratégica Coordenadoria de Gestão da Informação, 2010. 

[xxxiii]        Dados de MARTINS FILHO, Ives Gandra da Silva. op. cit. O artigo também 

possui números que demonstram a ascensão da quantidade de processos julgados pelo TST 

entre a data de sua criação (1941) e 1999. 

[xxxiv]       No Projeto de Lei nº 3.697/2000, ficava definido: 

      “§ 1º Considera-se transcendência: I - jurídica, o desrepeito patente aos direitos humanos 

fundamentais ou aos interesses coletivos indisponíveis, com comprometimento da segurança e 

estabilidade das relações jurídicas; II - política, o desrespeito notório ao princípio federativo 

ou à harmonia dos Poderes constituídos; 

      III - social, a existência de situação extraordinária de discriminação, de comprometimento 

do mercado de trabalho ou de perturbação notável à harmonia entre capital e trabalho; IV - 

econômica, a ressonância de vulto da causa em relação a entidade de direito público ou 

economia mista, ou a grave repercussão da questão na política econômica nacional, no 

segmento produtivo ou no desenvolvimento regular da atividade empresarial”. 

[xxxv]        GIGLIO, Wagner D.; CORRÊA, Claudia Giglio Veltri. Direito Processual do 

Trabalho. 15 ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 470 

[xxxvi]       "o constituinte derivado, com o decisivo apoio do legislador ordinário, instituiu 

mais um requsito de admissibilidade, aplicável exclusivamente a essa espécie recursal." 

ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. O anteprojeto de lei sobre a repercussão geral 

dos recursos extraordinários. Revista de processo. 129. p. 110. 

[xxxvii]      DANTAS, Bruno. op. cit. p. 216/221. 

[xxxviii]     Alvim, Arruda. op. cit. p. 76/77. 

[xxxix]        WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José 

Miguel Garcia. Breves comentários à nova sistemática processual civil, 3. São Paulo: RT, 

2007. p. 242/246. 

[xl]    VIANA, Juvêncio Vasconcelos. op. cit. p. 82. 

[xli]   MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit. p. 33-34. 

[xlii]  Esse poder foi reconhecido aos juízos de origem na Questão de Ordem no Agravo de 

Instrumento 664.567. 

[xliii] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de direito 

processual civil. v. 3. 5. ed. rev. ampl. e atual. Salvador: JusPodivm, 2008. p. 314. 

[xliv]          Nesse caso, o STF entendeu que não é cabível a reclamação constitucional, 

conforme decidido na Rcl 11250. (STF, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 

15/02/2011, publicado em Dje-034, do dia 21/02/2011) 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[xlv] CRUZ E TUCCI, José Rogério. Anotações sobre a repercussão geral como pressuposto 

de admissibilidade do recurso extraordinário (Lei 11.418/2006). Revista de processo. p. 

156/157. 

[xlvi]          Esse requisito é atendido pelo art. 325, parágrafo único, do RISTF que dispõe que: 

“O teor da decisão preliminar sobre a existência da repercussão geral, que deve integrar a 

decisão monocrática ou o acórdão, constará sempre das publicações dos julgamentos no 

Diário Oficial, com menção clara à matéria do recurso.” Bruno Dantas anota que, a partir de 

26/11/2008, o Supremo liberou o acompanhamento das votações em tempo real, através da 

internet. DANTAS, Bruno. op. cit. p. 287. 

[xlvii]         “Apesar desse grande poder, não se deve admitir que a atuação da Corte debande 

para a mais pura e simples discricionariedade. Mesmo na época do debate e das propostas 

para a reforma do Judiciário, já se preconizava que essa 'discricionariedade' deveria ser 

evitada ou controlada'. VIANA, Juvêncio Vasconcelos. op. cit. p. 80. 

[xlviii]        Alvim, Arruda. op. cit. p. 77. 

[xlix] É a opinião de BERALDO, Leonardo de Faria. op. cit. p. 152. 

[l]     “A repercussão geral sofria, então, o risco de conspirar contra sua finalidade de filtrar e 

racionalizar julgamentos no STF, implicando um inesperado transtorno procedimental”. 

DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. p. 321. 

[li]    Esse instrumento foi acompanhado de novos poderes concedidos à Presidência do STF 

para despachar: “como Relator, nos termos dos arts. 544, § 3º, e 557 do Código de Processo 

Civil, até eventual distribuição, os agravos de instrumento, recursos extraordinários e petições 

ineptos ou de outro modo manifestamente inadmissíveis, inclusive por incompetência, 

intempestividade, deserção, prejuízo ou ausência de preliminar formal e fundamentada de 

repercussão geral, bem como aqueles cuja matéria seja destituída de repercussão geral, 

conforme jurisprudência do Tribunal.” (art. 13, V, c, do RISTF). Na prática atual, todas as 

repercussões gerais estão sendo analisadas inicialmente pela Presidência, ficando aberto prazo 

para os demais ministros se manifestarem, sem obedecer a ordem de antiguidade prevista no 

art. 135 para as votações em sessão pública. 

[lii]   Idem. p. 322. 

[liii]  DANTAS, Bruno. op. cit. p. 321. 

[liv]  Talvez influenciado por essa experiência criada pelo Supremo Tribunal Federal, o Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro instituiu, recentemente, através de 

resolução, estabeleceu que poderão ser julgados por meio eletrônico, por meio de sessão 

virtual, embargos de declaração e agravos regimentais, fato que está sendo questionado pela 

OAB local. MIGALHAS. OAB/RJ questiona portaria que criou julgamento virtual no TJ/RJ. 

Disponível em: «http://www.migalhas.com.br/Quentes/17,MI134351,101048-

OAB+RJ+questiona+portaria+que+criou+julgamento+virtual+no+TJ». Acesso em: 30 mai. 

2011. 

[lv]   Juvêncio Vasconcelos Viana, antes do advento da Lei nº 11.418/06, defendia que: “A 

deliberação acerca da existência ou não da repercussão geral há de ser em sessão pública, com 
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contraditório e participação das partes envolvidas (v. g., sustentação oral) sendo motivada a 

decisão de seu reconhecimento ou negativa desse. O modus processandi do passado é 

totalmente inadmissível à luz do devido processo”. [84] 

[lvi]    ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. op. cit. p. 115. 

[lvii] MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit. p. 58/59. Seu entendimento 

é seguido por DANTAS, Bruno. op. cit. p. 311/312. 

[lviii] MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit. p. 60. 

[lix]   Nesse sentido, v. MS 21734 AgR, Min. Ilmar Galvão, Pleno, julgado em 16/09/1993, 

DJ 15/10/1993, p. 21623 e MS 25517 AgR, Min. Carlos Britto, Pleno, julgado em 

01/07/2009, DJe-162 28/08/2009. 

[lx]    Cf. HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos 

intérpretes da constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 

constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. passim. 

[lxi]   LIMA, Francisco Gérson Marques de. Fundamentos constitucionais do processo: sob 

a perspectiva da eficácia dos direitos e garantias fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 

97. 

[lxii]  DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 14.ed. rev. e 

atual. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 198. 

[lxiii] DANTAS, Bruno. op. cit. p. 308. 

[lxiv]          A Resolução/STF n. 341/2007 havia estabelecido mecanismo semelhante ao 

estudado para o processamento de recursos extraordinários oriundos dos Juizados Especiais 

Federais (antigo § 5º do art. 321, RISTF, revogado pela Emenda Regimental nº 21/2007). 

[lxv] Bruno Dantas entende que essa delegação de poderes ao Supremo Tribunal Federal é de 

constitucionalidade duvidosa, tendo em vista que essa matéria não poderia ser objeto do seu 

Regimento Interno, considerando que o art. 96, I, a, da Constituição aponta que os regimentos 

internos dos tribunais devem dispor sobre “a competência e o funcionamento dos respectivos 

órgãos jurisdicionais e administrativos”. Idem. p. 326/327. 

[lxvi]          Acreditamos que essa provocação só ocorrerá pelos grandes litigantes, como a 

União, suas autarquias e empresas e algumas grandes empresas privadas (notadamente as 

instituições financeiras). Para uma lista dos cem maiores litigantes no Brasil, cf. CONSELHO 

NACIONAL DE JUSTIÇA. 100 maiores litigantes. Brasília, mar 2011. Disponível em 

«http://www.cnj.jus.br/images/pesquisas-judiciarias/pesquisa_100_maiores_litigantes.pdf». 

Acesso em: 11 jun 2011. 

[lxvii]         DANTAS, Bruno. op. cit. p. 328. 

[lxviii]        Idem. p. 329. 

[lxix] DIDIER JR., Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. p. 318/319. 
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[lxx]  Compartilha do mesmo entendimento ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. op. 

cit. p. 124. 

[lxxi] Bruno Dantas entende que, se esse agravo também for sobrestado, “caberá novo agravo, 

desta feita objetivando a subida do agravo sobrestado, e não do RE que teve seguimento 

negado”. DANTAS, Bruno. op. cit. p. 331. 

[lxxii]         O STF sugere que sejam selecionados cerca de três recursos. SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL – ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA. Processamento 

quanto aos recursos múltiplos no Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

«http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=jurisprudenciaRepercussaoGeral&pa

gina=processamentoMultiplo». Acesso em 11 jun. 2011. 

[lxxiii]          DANTAS, Bruno. op. cit. p. 330. 

[lxxiv]          MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit. p. 62. 

[lxxv] Idem. p. 22. 

[lxxvi]          ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. op. cit. p. 125. 

[lxxvii]       Os recursos sobrestados e ainda localizados no STF são remetidos à origem para 

que ocorra essa retratação. 

[lxxviii]      DANTAS, Bruno. op. cit. p. 328 vê essa como mais uma exceção à preclusão pro 

judicato (art. 463, do CPC). 

[lxxix]         Teresa Wambier entende que o STF poderá, ainda, revisar a tese anteriormente 

firmada, nos termos do art. 543-A, § 5º, do CPC. [251] 

[lxxx]          WAMBIER, Luiz Rodrigues; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; MEDINA, José 

Miguel Garcia. op. cit. p. 251. 

[lxxxi]         ABBUD, André de Albuquerque Cavalcanti. op. cit. p. 122. O autor também 

apresenta uma lista dessas mudanças. 

[lxxxii]        Por exemplo, na modificação do art. 16, da Lei das Ações Civis Públicas 

(7.347/85), através da Medida Provisória nº 1.570-5/97, depois convertida na Lei nº 9.494/97, 

limitando o efeito erga omnes da sentença coletiva à competência territorial do órgão prolator. 

[lxxxiii]       Segundo Eduardo Talamini, "a publicação se dá com a entrega da decisão em 

cartório, quando proferida por escrito, ou com sua prolação verbal integral na audiência ou 

sessão de julgamento". TALAMINI, Eduardo. Repercussão geral no recurso extraordinário: 

nota sobre sua regulamentação. Revista Dialética de Direito Processual. nº 54. p. 68. 

[lxxxiv]      Para Marinoni e Mitidiero, o art. 4º feriria “a garantia constitucional da 

irretroatividade das leis (art. 5º, XXXVI, da CF), porquanto desrespeita o direito processual 

adquirido ao conhecimento e julgamento do recurso extraordinário de acordo com a lei 

vigente ao tempo do termo inicial do prazo para sua interposição”. 
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MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. op. cit. p. 77. 

[lxxxv]       STF, QO-AI 664.567, Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, Decisão de 

18/06/2007, DJ Nr. 121 do dia 26/06/2007. 

[lxxxvi]      DANTAS, Bruno. op. cit. p.. 297. 

[lxxxvii]     STF, QO-AI 715.423, Min. Ellen Gracie, Plenário, Decisão de 11.06.2008, DJ Nr. 

167 do dia 05/09/2008. 

[lxxxviii]    NERY JR., Nelson. op. cit. p. 426. 
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A SOBRECARGA DO STF E O DEVER DE OBSERVÂNCIA DOS PRECEDENTES 

 

LA SURCHARGE DU STF ET LE DEVOIR DE RESPECTER LES DESSUS 

 

Claudia Beeck Moreira De Souza 

 

RESUMO 

O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro passa atualmente por uma crise, que 

tem raiz na convivência do controle concreto/difuso com o controle concentrado/abstrato. 

Diante desta crise, verifica-se a tendência de aproximação entre os referidos métodos de 

controle, principalmente pela abstratização do controle concreto, com a ampliação dos efeitos 

das decisões por esse meio proferidas, quando advindas do Supremo Tribunal Federal, em 

sede de recurso extraordinário. O trabalho apresentado realiza uma apreciação geral sobre a 

formação do controle de constitucionalidade híbrido no Brasil, demonstrando que as 

dificuldades do controle de constitucionalidade difuso em nossa ordem advém das 

dificuldades de implantação de um sistema estrangeiro, adequado à lógica do direito anglo-

saxônico e não ao direito romano-germânico. Assim, traçar-se-á um estudo sobre a introdução 

do modelo de controle de constitucionalidade concreto/difuso no ordenamento brasileiro e 

sobre a crise deste sistema, haja vista a sobrecarga do Supremo Tribunal Federal e a 

divergência despropositada dos magistrados de instâncias inferiores, que gera a insegurança 

jurídica.  

 

RÉSUMÉ 

 

Le système de contrôle juridictionnel du Brésil connaît actuellement une crise qui est 

enracinée dans le contrôle partagé entre contrôle béton/diffus et contrôle concentré/abstrait. 

Face à cette crise, il ya une tendance de rapprochement entre ces méthodes de contrôle, 

principalement par le contrôle concrète, avec l'expansion des effets des décisions prises de 

cette manière quand vient de la Cour suprême. Le travail présenté fait une évaluation générale 

de la formation de le contrôle hybride de constitutionnalité au Brésil, en démontrant la 

difficulté du contrôle diffus de constitutionnalité dans notre ordre vient de la difficulté même 

de mettre en œuvre un système étranger, adapté à la logique anglo-saxonne et non pas le droit 

romano-germanique. Alors, dessinez une étude sur l'introduction du modèle de justice en 

béton/diffus dans le Brésil et la crise de ce système, étant donné la surcharge de la Cour 

suprême et de la divergence qui crée une incertitude juridique déraisonnables. Finit, 

l'impression de créer un nouveau modèle de contrôle judiciaire, de nouveaux et très adaptés 

aux besoins nationaux. 

 

PALAVRAS-CHAVES: jurisdição constitucional, precedentes e divergência  

 

MOTS CLÉS:  juridiction constitutionnelle, decisions judiciaires précedents et  divergence  
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INTRODUÇÃO 

 

O estudo proposto tem dois principais objetivos: primeiramente demonstrar que o 

sistema híbrido de constitucionalidade não determina o isolamento dos métodos de controle 

(difuso x concentrado), mas que para extrair deste sistema maior eficácia é preciso 

compreender a complementação e integração entre os dois referidos métodos; depois, 

identificar que a crise do sistema de controle de constitucionalidade brasileiro é, na realidade, 

a crise do controle difuso de constitucionalidade, desde o princípio incompatível com o 

modelo romano-germânico e, atualmente, com a massificação das demandas, responsável pela 

sobrecarga do Supremo Tribunal Federal e pela insegurança jurídica gerada ante a disparidade 

de decisões exaradas para casos idênticos. 

O trabalho que se aventa buscará compreender o controle híbrido de 

constitucionalidade, como convivem os modelos de controle no ordenamento brasileiro, quais 

os sintomas de aproximação entre as espécies e, principalmente, como dotar o controle difuso 

de mecanismos que o tornem mais seguro e funcional. Isto porque, parte-se do pressuposto de 

que embora a Constituição de 1988 tenha dado preferência ao modelo de constitucionalidade 

concentrado, o sistema difuso ainda predomina praticamente, como não poderia deixar de ser, 

eis que é possível a qualquer indivíduo sua invocação e a qualquer órgão jurisdicional o seu 

julgamento. 

Assim, far-se-á uma análise de como foi construído historicamente o modelo de 

controle de constitucionalidade híbrido e quais os principais defeitos desta criação, tendo por 

foco, especialmente, o acúmulo de ações a serem julgadas pelo Supremo Tribunal e a 

insegurança jurídica gerada pela inexistência de um instituto que obrigue os órgãos 

jurisdicionais inferiores a adotarem o posicionamento exarado pelo órgão de cúpula, no caso 

de controle de constitucionalidade pela via concreta.  

Destarte, por meio da análise da doutrina de direito constitucional e processual, 

buscar-se-á realizar o estudo do principal problema enfrentado pelo sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro na atualidade, qual seja, a manutenção de um sistema híbrido e 

complexo, em que os métodos difuso e concentrado se complementem (- e não, sucumbam), 

na busca de um modelo inédito, que se desprenda de um apego demasiado as tradições 

teóricas de cada modelo, para a construção de um sistema eficiente e sofisticado, adequado às 

necessidades nacionais. 
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1 O MODELO HÍBRIDO DE CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E SUAS 

IMPLICAÇÕES 

 

1.1 A CONSTRUÇÃO DE UM MODELO HÍBRIDO 

 

Duas são as espécies clássicas de modelos de controle de constitucionalidade que 

viabilizam a manutenção do postulado da Supremacia Constitucional, quais sejam: (i) o 

modelo difuso, de origem norte-americana, que permite a qualquer indivíduo alegar a 

inconstitucionalidade de uma norma, bem como permite a qualquer magistrado a declaração 

desta inconstitucionalidade, desde que tal resulte da abordagem de um caso concreto, sobre o 

qual incidirão os efeitos da decisão
1
 e (ii) o modelo concentrado, de origem austríaca, que 

limita à apenas um órgão especializado a análise sobre a inconstitucionalidade de determinada 

norma, bem como prescreve que somente determinadas entidades serão legitimadas a 

propositura de ação, cuja análise será feita abstratamente e cuja decisão terá efeitos gerais
2
. 

No Brasil, assim como em outros países, principalmente os localizados na América 

Latina,
3
 as circunstâncias históricas implicaram na formação de um modelo de controle de 

constitucionalidade híbrido, que relaciona os dois modelos clássicos acima indicados, gerando 

um sistema inédito. Explica-se. 

Primeiramente, por ocasião da instauração da República, optou-se pela adoção do 

modelo de controle de constitucionalidade difuso, à moda norte-americana. Assim, conforme 

leciona o Professor Lênio Luiz STRECK, a influência da doutrina estadunidense no 

ordenamento era clara, surgindo já nos primeiros atos normativos elaborados depois da 

revolução, como demonstra a exposição de motivos do Decreto nº. 848 de 1890, responsável 

pela estruturação da Justiça Federal após a queda do Império: 

                                                 
1
 “Nasce em solo americano o sistema difuso (porque não se tratava, como ainda não se trata, de 

monopólio de uma Corte Constitucional específica) e concreto de constitucionalidade (pois, naquele sistema, 

cuida-se de analises de cases and controversies)”. VIEIRA, Renato Stanziola. Jurisdição Constitucional 

Brasileira. Os limites de sua legitimidade democrática. São Paulo: Renovar, 2008. p. 68. 
2
 “...o efeito erga omnes é inerente ao controle concentrado cuja ação é instrumentalizada por meio de 

um processo objetivo, no qual, como é sabido, não há lide, não há partes. Trata-se de ação cujo único escopo é a 

verificação da compatibilidade de um norma in abstracto com a Constituição.” FERNANDES, Bianca Stamato. 

Ação direta de inconstitucionalidade e seu efeito vinculante: uma análise dos limites objetivo e subjetivo da 

vinculação. In: VIEIRA, José Ribas. Temas de constitucionalismo e democrática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003. 

p. 169-170. 
3
 “... os sistemas difusos da América Latina passaram a conviver com formas de controle de 

constitucionalidade das leis, convertendo-se em sistemas mistos de justiça constitucional. Essa mudança foi 

propiciada tanto pela criação de um Tribunal Constitucional (Peru, Colômbia e Equador) quanto pela atribuição 

à Corte Suprema (México, Brasil) da competência para julgar a constitucionalidade das leis pela via direta”. 

SCAFF, Fernando Facury e MAUÉS, Antonio G. Moreira. A trajetória brasileira em busca do efeito vinculante 

no controle de constitucionalidade. In. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. (Org.). Reforma do judiciário. 

Primeiras reflexões sobre a emenda constitucional nº.45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 225. 
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A magistratura que agora se instala no país (...) não é um instrumento cego ou mero 

intérprete na execução dos atos de poder legislativo. Antes de aplicar a lei cabe-lhe o direito 

de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção (...). O poder de interpretar as leis, disse o 

honesto e sábio juiz americano, envolve necessariamente o direito de verificar se elas são 

conformes ou não a Constituição e, neste ultimo caso, cabe-lhe declarar que elas são nulas e 

sem efeito. (...).
4
 

 

Acontece, porém, que a implantação de um sistema surgido para o contexto do 

modelo de direito norte-americano (commow law),
5
 que goza do instituto do stare decisis,

6
 

transplantada de forma acrítica para o direito brasileiro (civil law
7
), trazia já na sua origem o 

germe da sua enfermidade. Afirma-se isto pois, primeiramente, os magistrados não estavam 

adaptados à atuação crítica que lhes exige o sistema difuso. Depois, porque, sem algum 

método que viabilize a expansão dos efeitos das decisões proferidas em controle de 

constitucionalidade pelo órgão de cúpula do judiciário, esta decisão não tem qualquer 

autoridade em relação aos demais órgãos jurisdicionais, o que torna impraticável o sistema, 

em razão da instabilidade das relações jurídicas. É o que revela o já citado STRECK: 

 

Com efeito, o maior problema desta nossa embrionária forma de controle decorria do fato de 

que não havia como dar efeitos erga omnes e vinculantes às decisões do Supremo Tribunal 

Federal. Ou seja, o controle difuso - enquanto mecanismo isolado - somente funciona no 

sistema da commow law (...) Explicando: nos Estados Unidos, modelo que nos inspirou, vige 

o sistema jurídico denominado common law; onde, através da doutrina do stare decisis, cada 

decisão da Suprema Court tem efeito vinculante (...) No nascedouro da República, pois, 

embora praticantes do modelo de direito romano-germânico, optamos pelo controle difuso de 

constitucionalidade, sem qualquer mecanismo que estendesse o efeito da decisão para o 

restante da sociedade.
8
 

 

O problema apenas seria reconhecido e tratado (não com eficácia)
9
 pela Constituição 

                                                 
4
 STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 

423. 
5
 “O sistema anglo-americano vigora em todos os países em que foi politicamente imposto, pelo Reino 

Unido ou pelos Estados Unidos, e apenas nestes. (...) no sistema anglo-americano a jurisprudência ocupa uma 

posição proeminente. As decisões judiciais formam nestes países a base de toda a ordem jurídica. Os precedentes 

fixados pelos órgãos judiciários superiores são vinculativos para os inferiores...”. ASCENÇÃO, José de Oliveira. 

O direito: introdução e teoria geral. 13. ed. Coimbra: Almedina, 2005. p. 156.  
6
 “Embora nos Estados Unidos tenham o poder de rejeitar somente no caso concreto a aplicação de 

uma lei que declare inconstitucional (...) as decisões da Suprema Corte tem caráter obrigatório para todas as 

outras Cortes (...) uma decisão desta rejeitando a aplicação de uma lei por inconstitucionalidade num caso 

concreto, tem, na prática, quase o mesmo efeito da anulação geral da lei”. KELSEN, Hans. Jurisdição 

constitucional. Trad. Alexandre Krug. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 307. No mesmo sentido, cf.: 

CAPPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado. Trad. Aroldo 

Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sérgio Antonio Fabris, 1999. p. 81. 
7
 “Subsistema romanístico: Esse ramo penetra a América Latina, as zonas de África que não 

pertencem ao sistema muçulmano ou ao subsistema anglo-americano e várias zonas da Ásia [além da Europa]. A 

lei ocupa indiscutivelmente o lugar cimeiro: ao ponto de em todos os países ter surgido a tendência de confundir 

direito e lei”. ASCENÇÃO, José Oliveira. Op. cit. p. 152. 
8
 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 432. 

9
 Diz-se tratado sem eficácia, pois segundo Gilmar Ferreira MENDES, a alteração trouxe excesso de 
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de 1934, quando o Senado Federal passou a ser competente para suspender a execução de lei 

ou ato normativo cuja inconstitucionalidade houvesse sido declarada pela via judicial, como 

explica André Ramos TAVARES: 

 

“Esta foi a solução engenhosa, encontrada para conferir efeitos erga omnes à decisão 

proferida pelo Supremo em um caso concreto (...) sem se permitir a continuidade da 

existência de leis inconstitucionais dentro do sistema.
10

 

 

Pelo mesmo diploma legal, outro elemento foi introduzido ao sistema de controle de 

constitucionalidade brasileiro, que o afastava do modelo difuso puro. Fala-se, aqui, na 

implantação da ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que embora não estivesse 

dotada da abstratalidade inerente ao método europeu, é considerada por muitos como o 

primeiro passo do ordenamento brasileiro em direção à agregação do método de controle de 

constitucionalidade concentrado.
11

 

Todavia, a verdadeira adoção do modelo de controle concentrado e abstrato no 

controle de constitucionalidade pátrio aconteceu sob a égide da Constituição de 1946, quando 

por meio da Emenda Constitucional nº. 16 de 1965 o Procurador Geral da República ficou 

legitimado a representar, perante o Supremo Tribunal Federal, de maneira abstrata, a 

inconstitucionalidade de uma lei federal e estadual
12

. 

Esse modelo, que agrega controle de constitucionalidade difuso e concentrado foi 

mantido pela Constituição Federal de 1988, mas, então, sob nova roupagem. Democratizou-se 

a ação direta de inconstitucionalidade, aumentando o rol de legitimação para sua propositura, 

previu-se a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e, mais tarde, criou-se a ação 

declaratória de constitucionalidade e regulamentou-se a argüição de descumprimento de 

preceito fundamental
13

. Nota-se, portanto, que buscou o Legislador Constituinte aprimorar e 

expandir o método abstrato e concentrado: 

                                                                                                                                                         
poder ao Senado e inviabilizou a melhor atuação do Supremo Tribunal Federal. Cf. MENDES, Gilmar Ferreira. 

O papel do Senado Federal no controle de constitucionalidade: um caso clássico de mutação constitucional. 

Revista de Informação Legislativa, ano 41, n. 162, p. 149-168, abr./jun. 2004. 
10

 TAVARES, Andre Ramos. Curso de direito constitucional. 7. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 

2009. p. 276. 
11

 “Paulatinamente, pois, o Brasil ingressaria na metódica do sistema concentrado de Jurisdição 

Constitucional (não necessariamente no sistema abstrato), e o primeiro passo veio com a ação interventiva”. 

VIEIRA, Renato Stanziola. Op. cit., p. 120. 
12

 Ressalte-se, nesse sentido, que o mencionado método surgiu no Brasil sob o manto do Golpe Militar 

de 1964 e tal não foi por acaso: “...a preocupação dos militares era justamente de estabelecer um mecanismo 

rápido e eficaz para evitar que juízes e tribunais, com pensamento democrático, mediante decisões de controle 

difuso de constitucionalidade, obstaculizassem ações do establischment”. STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 448 
13

 SILVA, José Afonso. Curso de direito constitucional positivo. 23. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Malheiros, 2003. p. 51. 
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A Constituição de 1988 amplia significativamente os mecanismos de proteção judicial (...) 

com a introdução desse sistema de controle abstrato de normas, com ampla legitimação e, 

particularmente, a outorga do direito de propositura a diferentes órgãos da sociedade, 

pretendeu o constituinte reforçar o controle abstrato das normas no ordenamento jurídico 

brasileiro.
14

 
 

Frente a este cenário, a doutrina clássica leciona a separação didática rígida dos 

modelos adotados, nos seguintes termos: (i) o controle de constitucionalidade difuso seria 

argüido por qualquer individuo, em qualquer instância, pela via incidental, desde que 

necessário à solução de um caso concreto, razão pela qual a decisão apenas operaria efeitos 

com relação às partes envolvidas no caso (inter partes) e (ii) o controle de constitucionalidade 

concentrado seria argüido apenas pelos legitimados descritos no art. 103 da Constituição 

Federal, perante o Supremo Tribunal Federal, através de ação direta, e discutiria a 

inconstitucionalidade da lei “em tese”, ou seja, com a única finalidade de preservar a 

supremacia constitucional, de forma que operaria efeitos para toda a sociedade (erga 

omnes).
15

  

Ocorre, todavia, que diversos fatores como a crise de sobrecarga do Supremo 

Tribunal Federal, a insegurança jurídica gerada pela divergência jurisprudencial (inclusive 

com relação a questões já julgadas por aquele Tribunal), a tendência de aproximação entre o 

modelo da commow law e o modelo da civil law, entre outros fenômenos, estão a exigir da 

doutrina a reflexão quanto ao tratamento da matéria.
16

 As características de cada um dos 

modelos de controle de constitucionalidade precisam ser repensadas, eis que não se sustenta 

mais a visão separatista, que ensina o isolamento de cada modelo ou prevê a extinção de um 

deles. Propõe-se, então, a análise dos fatores que ensejam essa mudança de ponto de vista, no 

intento de construir um sistema de controle de constitucionalidade mais uniforme e ágil. 

 

1.2 A INSERÇÃO DO MODELO DIFUSO NUM SISTEMA DE DIREITO ROMANO-

GERMÂNICO 

 

O modelo de controle de constitucionalidade difuso, adotado desde a proclamação da 

República pelo Brasil, possui enormes dificuldades para desenvolver-se no sistema de direito 

                                                 
14

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. 

Curso de direito constitucional. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 1103-1104. 
15

 SILVA, José Afonso. Curso..., p. 51-52. 
16

 “Tal como amplamente ressaltado, o sistema de controle de constitucionalidade encontra-se numa 

fase de transição, reclamando alguns aperfeiçoamentos no plano do direito positivo ou, até mesmo, no plano 

exclusivamente jurisprudencial”. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo 

Gustavo Gonet. Op. cit., p. 378. 
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romano-germânico, que funda o sistema jurídico pátrio, pautado na prevalência da lei, em 

detrimento dos posicionamentos jurisprudenciais
17

. Isto ocorre porque, sem um mecanismo 

rígido que assegure a uniformidade das decisões, corre-se o risco de que outros magistrados 

continuem a aplicar a lei, em casos idênticos, considerando a presunção de sua 

constitucionalidade: 

 

... a introdução deste método difuso de controle nos sistemas jurídicos da Europa continental 

e, mais em geral,  nos sistemas denominados de civil law, ou seja, de derivação romanistica, 

em que não existe o princípio, típico dos sistemas de commow law do stare decisis (...) 

levaria a conseqüência de que uma mesma lei poderia não ser aplicada, porque julgada 

inconstitucional, por alguns juízes, enquanto poderia, ao invés,  ser aplicada, porque não 

julgada em contraste com a Constituição, por outros. Demais, poderia acontecer que o 

mesmo órgão judiciário que, ontem, não tinha aplicado uma determinada lei, ao contrário, a 

aplique hoje, tendo mudado de opinião sobre o problema de sua legitimidade 

constitucional...
18

 

 

Assim, embora seja possível a existência de um modelo difuso em sistemas de civil 

law, certo é que este não se apresenta como o mais adequado
19

. Consciente desta deficiência, 

o legislador constituinte de 1988, intentou corrigir a falha histórica e moldou o sistema de 

constitucionalidade brasileiro, expandindo e dando preferência ao modelo de controle 

europeu
20

.  

Além da incompatibilidade entre sistema difuso/concreto e civil law, verifica-se, 

também, que o método de controle de constitucionalidade objetivo adapta-se de maneira mais 

eficiente ao contexto de um poder judiciário exercido nas sociedades de massa. Isto porque, 

                                                 
17

 “...o problema da divergência jurisprudencial e das alternativas técnicas para sua superação 

(súmulas, enunciados normativos, assentos obrigatórios) passa pela questão premonitória de se identificar o 

registro político jurídico de cada país, isto é, saber qual o parâmetro adotado no pacto fundamental (...) se o 

ponto de referência estabelecido é o do precedente judiciário, então o caso análogo será resolvido de acordo com 

o princípio ou fundamento extraído do paradigma. (...) Ao passo que, se o ponto de referência recai na norma 

legal (...) então caberá ao aplicador primeiro interpretá-la para, na seqüência, subsumi-la”. Cf. MANCUSO, 

Rodolfo de Camargo. Divergência jurisprudencial e sumula vinculante. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

p. 165-166. 
18

 CAPPELLETTI, Mauro. Op. cit. p. 77. 
19

 “não contando o sistema jurídico brasileiro com o princípio do stare decisis, (...) fica muito 

vulnerabilizada a autoridade dos tribunais superiores, especialmente a do Supremo Tribunal Federal. Ao declarar 

a inconstitucionalidade de uma lei num recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal não conta com a 

fidelidade dos demais órgãos do Judiciário. VIEIRA, Oscar Vilhena. Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência 

política. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2002. p. 218. 
20

 A Constituição de 1988 reduziu o significado do controle de constitucionalidade incidental ou 

difuso, ao ampliar, de forma marcante, a legitimidade para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, 

permitindo que, praticamente, todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam submetidas ao Supremo 

Tribunal Federal mediante processo de controle abstrato de normas (...). Ao ampliar, de forma significativa, o 

círculo de entes e órgãos legitimados a provocar o Supremo Tribunal Federal, no processo de controle abstrato 

de normas, acabou o constituinte por restringir de maneira radical, a amplitude do controle difuso de 

constitucionalidade. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 

378. No mesmo sentido, cf. BARROSO, Luis Roberto. Controle de constitucionalidade do direito brasileiro. São 

Paulo: Saraiva, 2004. p. 62. 
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considerado o aumento da litigiosidade, do acesso à justiça e a constitucionalização de um rol 

extenso de matérias (fenômeno relacionado ao modelo de Constituição analítica adotado),
21

 os 

efeitos da decisão proferida em controle concentrado/abstrato de constitucionalidade, atingem 

a população como um todo e tem resultados mais uniformes e imediatos. 

Todavia, embora o método de controle de constitucionalidade difuso seja 

considerado prejudicial ao sistema, do ponto de vista teórico, fato é que está enraizado na 

cultura jurídica do país, e se não representa vantagens para o Estado, representa para os 

indivíduos, em razão de que seu caráter democrático que permite a qualquer cidadão a 

invocação da inconstitucionalidade que lhe prejudica. 

Ou seja, ainda que a Constituição tenha pretendido restringir o âmbito de utilização 

do controle difuso, a prática forense demonstra ser inviável qualquer tentativa de suprimi-lo 

em prol do controle abstrato/concentrado, como percebe o Professor José Afonso da SILVA: 

 

Acho que dificilmente se pode criar um sistema de Jurisdição Constitucional que seja 

compatível com as condições do país, fundado apenas no modelo concentrado. As grandes 

distâncias do país e as deficiências dos sistemas de comunicação dificultariam muito o 

funcionamento de um tal modelo. Inclino-me, hoje, para o sistema dual ou paralelo...
22

 

 

Além disto, os dados demonstram que a crise do sistema híbrido de 

constitucionalidade (a chamada “crise da jurisdição constitucional no Brasil”) é, na realidade, 

a crise do modelo difuso/concreto, eis que é este modelo o que suscita a problemática da 

uniformidade da jurisprudência, além de ser o método mais utilizado, do qual resulta a 

sobrecarga do Supremo Tribunal Federal
23

. Os problemas inerentes ao controle difuso de 

                                                 
21

 “A Carta de 1988 (...) tem a virtude suprema de simbolizar a travessia democrática brasileira e de 

ter contribuído decisivamente para a consolidação do mais longo período de instabilidade política da história do 

país. (...) Por vício ou por virtude, seu texto final expressa uma heterogênea mistura de interesses legítimos (...) 

A euforia constituinte - saudável e inevitável após tantos anos de exclusão da sociedade civil - levaram a uma 

carta que, mais do que analítica, é prolixa e corporativa.” BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo e 

constitucionalização do direito (o triunfo tardio do direito constitucional no Brasil). Revista Eletrônica sobre a 

reforma do estado, Salvador, nº. 09, p. 01/41, mar./mai. 2007.p. 19. 
22

 SILVA, José Afonso. Corte constitucional, equilíbrio de poderes e proteção da cidadania. In. 

Conferência nacional dos advogados - cidadania, ética e Estado, XVIII., Salvador, Anais... Brasília, Conselho 

federal da ordem dos advogados do Brasil, 2003. 
23

 Dados indicam que 42% (quarenta e dois por cento) dos processos julgados pelo STF no ano de 

2008 eram recursos extraordinários, 47% (quarenta e sete por cento) agravos de instrumento (com a finalidade de 

fazer receber recursos extraordinários) e apenas 11%¨(onze por cento) diziam respeito às demais competências 

originárias do órgão em discussão e ao controle de constitucionalidade abstrato/concentrado de normas. Portanto, 

dos 123.645 (cento e vinte e três mil seiscentos e quarenta e cinco) processos levados a julgamento, 110.044 

(cento e dez mil e quarenta e quatro) tratavam-se de casos relativos ao sistema difuso de controle de 

constitucionalidade. Relatório de atividades 2008, Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.stf.jus.br/arq 

uivo/cms/sobreStfConhecaStfRelatorio/anexo/STF_Relatorio_de_Atividades_2008_capa2.pdf>. Acessado em: 

28 Ago. 2009. 
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constitucionalidade, que serão tratados no tópico seguinte, são de fundamental compreensão 

para que se internalize a necessidade de reflexão sobre a aproximação dos modelos e, 

principalmente, a necessidade de objetivação do controle difuso e atribuição de efeitos 

abrangentes as decisões exaradas nesta espécie de controle.
24

 

 

2. A CRISE DO CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE 

  

Afirmou-se, até o momento, que a crise da jurisdição constitucional brasileira, é, tão 

somente, a crise do controle de constitucionalidade difuso. Essa afirmativa é verdadeira, na 

medida em que se considera que a instrumentalização deste método, agregada à outros fatores, 

que somente a ele influenciam (e não influenciam ao controle concentrado), resulta nos dois 

problemas comumente ressaltados em nosso sistema de jurisdição constitucional: o 

exorbitante número de recursos extraordinários que sobrecarregam o judiciário e a 

divergência entre os posicionamentos adotados pelo órgão de cúpula e os demais órgãos 

judiciários. 

Esta crise, cujos estopins serão analisados neste tópico, decorre basicamente da idéia 

de que a Constituição de 1988 estipulou um mecanismo misto, com preferência pelo sistema 

abstrato, mas manteve o controle difuso inalterado, ou seja, sem qualquer ajuste ou reforma 

que o adaptasse ao novo contexto
25

. A tensão referida encontra-se, principalmente, na 

constatação da incoerência de um sistema, em que o mesmo órgão de cúpula é competente 

para declarar inconstitucionalidade de leis pela via direta, com efeitos gerais e, por outro lado, 

não possui capacidade para atribuir estes mesmos efeitos a declarações de 

inconstitucionalidade proferidas pela via indireta (recursos extraordinários). É o que questiona 

MENDES:  

 

Se o Supremo Tribunal pode, em ação direta de inconstitucionalidade, suspender, 

liminarmente, a eficácia de uma lei, até mesmo de emenda constitucional, por que haveria a 

declaração de inconstitucionalidade, proferida no controle incidental, valer tão somente para 

as partes?.
26

 

                                                 
24

 “Não só a notória superação do instituto da suspensão da execução da lei pelo Senado Federal, mas 

também a complexidade e a demora na obtenção de um julgamento definitivo da questão constitucional pelo 

Supremo Tribunal, na via incidental, estão a clamar por uma reforma mais radical do sistema difuso de controle 

de constitucionalidade entre nós”. MENDES, Gilmar Ferreira. Jurisdição..., p. 378. 

  
25

 Vale notar que a novidade foi introduzida sem que se fizesse qualquer alteração ou adaptação no 

velho sistema de controle incidental ou difuso, o que acabaria por gerar uma permanente tensão dialética entre os 

dois sistemas. BINENBOMJ, Gustavo. A nova jurisdição constitucional brasileira. Legitimidade democrática e 

instrumentos de realização. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2004. p. 127. 
26

 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires e BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. 

Cit., p. 1131. 
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Se as decisões referidas fossem munidas de efeitos para toda a sociedade, certamente 

os jurisdicionados teriam maior segurança e informação quanto à possibilidade de êxito na 

demanda, o que, por si só, diminuiria a quantidade de recursos. A gravidade da crise, e a 

problemática gerada por este defeito fundamental do sistema difuso brasileiro, serão a seguir 

abordadas. 

 

2.1 A SOBRECARGA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

Certo é que a principal via de propositura de recursos extraordinários tem como 

escopo a discussão a respeito da inconstitucionalidade de norma infraconstitucional e de 

tratados internacionais.
27

 De mesma forma, certo é que a Constituição Brasileira, por seu 

perfil exageradamente analítico, internalizou em seu texto questiúnculas que poderiam ter 

sido deixadas à regulamentação do legislador ordinário
28

. Some-se a este fator, o 

reconhecimento da função de filtragem da legislação infraconstitucional a partir das normas 

constitucionais
29

 e a possibilidade que tem o julgador, hodiernamente, de lançar mão 

preferencialmente de princípios constitucionais para solução de um caso concreto.
30

 Disto 

conclui-se que discussão da constitucionalidade permeia todo o sistema, como bem notou 

Luis Roberto BARROSO: 

 

A constitucionalização, na linha do argumento aqui desenvolvido expressa a irradiação dos 

valores constitucionais pelo sistema jurídico. Essa difusão da Lei Maior pelo ordenamento se 

dá por via da jurisdição constitucional, que abrange a aplicação direta da Constituição a 

determinadas questões; a declaração de inconstitucionalidade de normas com ela 

incompatíveis; e a interpretação conforme a Constituição, para atribuição de sentido às 

normas jurídicas. No caso brasileiro, a jurisdição constitucional é exercida amplamente, do 

                                                 
27

 Pede-se atenção para esta hipótese, eis que a Emenda Constitucional nº. 45/2005, incluiu entre as 

possibilidades de interposição de recurso extraordinário, as situações em que haja debate com relação à validade 

de lei local contestada em face de lei federal, art. 102, inciso III, alínea “d”. 
28

 “As Constituições prolixas são em geral aquelas que trazem matérias por sua natureza alheia ao 

direito constitucional propriamente dito. Trata-se ora de minúcias de regulamentação, que melhor caberiam em 

leis complementares, ora de degraus ou preceitos até então reputados pertencentes ao campo da legislação 

ordinária e não do direito constitucional (...). A Constituição de 1988 tem sido acremente combatida por 

determinados juristas, por ser demasiado extensa: 245 artigos no corpo permanente da Carta, acrescidos de 70 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, perfazendo assim um total de 315 artigos!”. BONAVIDES, 

Paulo. Curso de direito constitucional. 24. ed. São Paulo: Malheiros, 2008. p. 92. 
29

 Cf. SCHIER, Paulo Ricardo. Filtragem constitucional: construindo uma nova dogmática jurídica 

emancipatória. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1999. 
30

 “... a interpretação não se caracteriza como um ato de descrição de um significado previamente 

dado, mas como um ato de decisão que constitui a significação e os sentidos do texto. (...) Essas considerações 

levam ao entendimento de que a atividade do intérprete – quer julgador, quer cientista – não consiste em 

meramente descrever o significado previamente existente dos dispositivos. Sua atividade consiste em constituir 

esses significados”. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 

6. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 32.  
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Juiz estadual ao Supremo Tribunal Federal, todos interpretam a Constituição, podendo, 

inclusive, recusar aplicação à lei ou outro ato normativo que considerem inconstitucional.
31

 

 

De todos esses fatores resulta uma conclusão simples: se sempre é cabível recurso 

extraordinário quando se discute inconstitucionalidade e, se de todas as matérias de direito 

extrai-se referência constitucional, então, em todas as causas, independentemente da matéria, 

é possível achar fundamento para a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido, 

veja-se: 

 

Embora o STF tenha se tornado uma cote exclusivamente constitucional, a carta magna 

tornou constitucional uma infinidade de matérias, dispondo sobre direito civil, penal, 

comercial, processual, agrário, tributário, financeiro, entre outros. Como afirmou certa vez o 

ex Ministro Mauricio Correa: “se há excessos contra os bois, isso deveria ser resolvido pela 

polícia do Estado de Santa Catarina, mas essa história veio parar aqui porque boi, borboleta, 

cavalo, é tudo assunto constitucional”.
32

 

 

Além dos fenômenos descritos, percebe-se, também, como fator que enseja o tumulto 

do judiciário, a questão da judicialização das relações sociais
33

. O advento de uma ordem 

constitucional democrática, que assegura o amplo acesso à justiça, tornou crescente a busca da 

população pelo Poder Judiciário. Relacionada a este contexto, atente-se para a crise de 

legitimidade do Poder Legislativo, naturalmente mais lento para a definição das 

regulamentações clamadas pela população e cotidianamente envolvido em escândalos de 

corrupção.
34

 O cidadão, diante deste cenário, sente-se encorajado a buscar o Poder Judiciário, 

como colocado por Arruda ALVIM: 

 

As sociedades contemporâneas, e o Brasil muito acentuadamente, sofrem uma crise de 

gigantismo, tendo em vista o aumento descomunal dos jurisdicionados. (...) Essa inflação de 

demandas está inserida nos quadros de uma sociedade de consumo, como, ainda, entre nós 

somou-se a isso o aumento populacional, de enorme calibre, a mobilização das pessoas para 

os grandes centros, já há décadas e, especificamente, depois da vigente Constituição, que, 

aduza-se, contribui bastante para o aumento da litigiosidade. São diversas variáveis e se são 

todas convergentes para explicar as razões do aumento da solicitação de prestações 

jurisdicionais, não fornecem elementos para uma solução equilibrada e dentro das 

                                                 
31

  BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo..., p. 33. 
32

 LAMY, Eduardo de Avelar. Repercussão Geral no recurso extraordinário: a volta da argüição de 

relevância?. In. Reforma do Judiciário. Primeiras reflexões sobre a emenda constitucional nº. 45/2004. 

WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. (Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 172. 
33

  “Sob a Constituição de 1988 aumentou de maneira significativa a demanda por justiça na sociedade 

brasileira. Em primeiro lugar pela redescoberta da cidadania e pela conscientização das pessoas em relação aos 

próprios direitos. Em seguida, pela circunstancia de haver o direito constitucional criado novos direitos.” 

BARROSO, Luis Roberto. Neoconstitucionalismo..., p. 33. 
34

 “A sobriedade dos juízes abrasaria a embriaguez do legislador ordinário”. MENDES, Conrado 

Hubner. Controle de constitucionalidade e democracia. São Paulo: Campus Elsevier, 2007. p. 11. 
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possibilidades reais do país.
35

 
 

No atual estágio de desenvolvimento da doutrina processualista brasileira, em que 

em prol da funcionalidade e celeridade da atuação jurisdicional discute-se até mesmo a 

existência do direito ao duplo grau de jurisdição
36

, sempre considerando que a prestação de 

tutela jurisdicional efetiva é também a prestação de tutela jurisdicional tempestiva, a 

compreensão da necessária transformação do Supremo Tribunal Federal em Corte 

Constitucional é fundamental ao aprimoramento do sistema de controle de 

constitucionalidade.
37

Isto porque, o órgão responsável pela palavra final a respeito da 

interpretação da Constituição, precisa estar tecnicamente disponível para o debate e a reflexão 

dos temas, de forma aprofundada, com a energia e o tempo necessários. Pela transformação 

do Supremo Tribunal Federal em Corte Constitucional, já se manifestou o constitucionalista 

alemão Friedrich MULLER, ao realizar estudo sobre os déficits apresentados pela jurisdição 

constitucional brasileira:  

 

O Tribunal constitucional da federação (STF) deveria ser transformado em corte 

especificamente, exclusivamente constitucional. Em 1988, ele infelizmente foi dimensionado 

segundo o modelo norte-americano do Supreme Court. Isso conduz, no plano técnico, a uma 

sobrecarga grotesca que não pode subsistir nesses termos. (...) A redução do excesso de 

serviço se dá (...) mediante a restrição clara de suas competências a casos de natureza 

puramente constitucional.
38

 

 

Em suma, o fato de o STF estar estruturado como órgão de cúpula do judiciário e não 

como efetiva Corte Constitucional, influencia na tese de que serviria como uma terceira 

instância, todavia, não existe em nosso ordenamento um direito à litigar perante o STF, na 

dita via crucis recursal.
39

 Esta percepção precisa ser transformada, como de fato já está 

ocorrendo, principalmente por meio da técnica da repercussão geral que impede à chegada ao 

                                                 
35

 ALVIM, Arruda. A EC N. 45 e o instituto da repercussão geral. In. Reforma do Judiciário. 

Primeiras reflexões sobre a emenda constitucional nº. 45/2004. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. 

(Coord.). São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 87-88. 
36

 Nesse sentido, Cf. TICIANELLI, Maria Fernanda Rossi. Princípio do duplo grau de jurisdição. 

Curitiba: Juruá, 2005. 
37

 Quanto a indefinição dos países latinos para implantar uma Corte nos moldes americano ou 

europeu, manifesta-se FAVOREAU: “Em matéria de justiça constitucional os países da América Latina não 

fizeram a escolha entre os modelos estadunidense ou europeu: fizeram coexistir o controle concentrado e o 

controle. Mesmo quando parecem ter optado pelo sistema da Corte Constitucional, constatamos que esta, na 

realidade, esta estruturalmente ligada a Corte Suprema”. FAVOREU, LOUIS. As cortes constitucionais. São 

Paulo: Landy, 2004. p. 131. 
38

 MULLER, Friedrich. Dez propostas para a reforma do judiciário na republica federativa do Brasil. 

Revista latino-americana de estudos constitucionais, São Paulo, nº. 04, p. 13/23, jul/dez. 2004. p. 15-16.  
39

 “Passamos a ter, então, não apenas um Poder Judiciário livre como nunca se viu em país algum, 

mas também um poder estruturado para respeitar o duplo grau de jurisdição e caracterizado pela existência de 

tribunais superiores que em muitos momentos passaram a constituir um verdadeiro terceiro grau de jurisdição, 

transformando o STF do derradeiro grau desta via crucis.” LAMY, Eduardo de Avelar. Op. cit., p. 171.  
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STF de questões constitucionais cuja relevância não ultrapassa a dimensão subjetiva das 

partes, e a possibilidade de formulação pelo Tribunal de súmulas vinculantes, que exigem a 

observância da jurisprudência assentada naquela Corte e evitam a repetição de recursos cuja 

matéria de direito já restou amplamente debatida e decidida pelo órgão jurisdicional de 

cúpula.  

Note-se, portanto, que os institutos mencionados não se tratam meramente de meios 

impeditivos de recursos, tratam-se, também, de medidas necessárias à própria funcionalidade 

do controle de constitucionalidade e que têm fundamento na mutação do papel desempenhado 

pelo Tribunal Supremo no ordenamento jurídico brasileiro. Aqui, tenha-se em mente, que se a 

Constituição objetivou dar preferência ao modelo concentrado de constitucionalidade e se é 

este o modelo mais adequado à civil-law, é preciso que o órgão responsável pela efetivação 

desse método, qual seja, o STF, ajuste-se minimamente aos padrões do método europeu. 

Repise-se: sem qualquer mecanismo que possibilite ao STF a escolha das demandas que por 

ele serão julgadas ou permita ampliar os efeitos de suas decisões, a sobrecarga de processos é 

descomunal e impede a apreciação técnica eficiente: 

 

Todos esses fatores: arbítrio legislativo, falta de autoridade dos tribunais superiores e falta de 

seletividade por parte do Supremo Tribunal Federal a respeito do que será ou não por ele 

julgado (...) contribuem sensivelmente para uma situação de crise de nossa jurisdição 

constitucional, o que impede o Supremo de desempenhar de forma mais adequada as suas 

atribuições propriamente constitucionais.
40

 
 

 Até o momento ficaram claros quais os principais fatores que acarretam o excesso 

de demandas, inicie-se, então, o tratamento da insegurança jurídica gerada pelo desrespeito às 

decisões exaradas pelo Supremo Tribunal Constitucional em recurso extraordinário. 

 

2.2 A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL DESPROPOSITADA 

 

A doutrina assim como a prática do controle de constitucionalidade do direito 

brasileiro, tomou os modelos, difuso e concentrado, como formas estanques, com fórmulas 

específicas de instrumentalização que não se comunicavam. Daí que, com fundamento na 

idéia de que as decisões exaradas em controle difuso apenas podem gerar efeitos inter partes, 

os juízes de primeira instância, bem como os Tribunais, não se consideravam vinculados aos 

                                                 
40

 APPIO, Eduardo. Controle difuso de constitucionalidade. Modulação dos efeitos, uniformização de 

jurisprudência e coisa julgada. Curitiba: Juruá, 2008. p. 220. 
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precedentes exarados pelo STF, no julgamento de recursos extraordinários
41

, como constata 

APPIO: 

 

Existia um quase consenso acadêmico, que atravessou gerações, no sentido de que os efeitos 

do controle concreto (difuso) eram produzidos somente entre as partes (inter partes) bem 

como, que o resultado do recurso não poderia atingir situações pretéritas. (...) Neste contexto 

sequer havia um sério compromisso por parte do tribunal, em observar seus julgamentos 

anteriores no controle difuso, já que se preconizava a completa ausência de vinculação (no 

binding effect).
42

 

 

O intuito de utilizar o controle de constitucionalidade difuso compreendendo seus 

pressupostos de maneira isolada do restante do sistema, gerou nos magistrados e em parcela 

da doutrina o pressuposto de que independentemente das decisões já emanadas, os juízes 

possuem o direito de divergir, ainda que a matéria de fato a matéria de direito sejam idênticas 

à apresentada no quadro pretérito:  

 

A força outorgada aos juízes de primeira instância sem um instrumento adequado de ação 

para os Tribunais Superiores, subverte a hierarquia necessária - e mais do que isto – a 

tranqüilidade para a preservação da ordem jurídica, pois qualquer questão pode ser decidida 

de forma satisfativa [contrariamente a posicionamento do Supremo em recurso 

extraordinário] desde que o tribunal imediatamente superior não suspenda a eficácia das 

decisões.
43

 

 

Assim, ainda que o órgão jurisdicional superior já houvesse se posicionado diversas 

vezes pela inconstitucionalidade de uma lei, os demais órgãos e este próprio apenas se 

sentiam vinculados à decisão, quando publicada a resolução do Senado pertinente, ou quando 

a questão fosse apreciada em sede de controle abstrato e concentrado: 

 
 “...o nível de articulação entre os dois tipos de controle de constitucionalidade das leis era 

bastante impreciso, pois muitas vezes o que era decidido por meio de controle difuso 

necessitava de uma apreciação mediante controle concentrado para se tornar vinculante e 

valer erga omnes”.
44

 

 

Os adeptos desta doutrina a defendem sob a alegação de que existiria um direito de 

divergência, pautado na independência do magistrado e na livre convicção. Ademais, que a 

                                                 
41

 Nesse sentido, veja-se como trata o Professor Paulo Bonavides, do controle de constitucionalidade 

brasileiro: “Temos no Brasil duas sortes de controle de constitucionalidade de leis: o controle por via de exceção 

e o controle por via de ação. Com efeito, a aplicação da via de exceção unicamente pelo recurso extraordinário. 

(...) Como é da natureza daquela via [via de exceção] as decisões deveriam adotar-se em cada caso particular, 

por sentença proferida em ação adequada e executável entre as partes.” BONAVIDES, Paulo. Op. cit., p. 35-37. 
42

 APPIO, Eduardo. Controle difuso..., p. 15  
43

 CAMPOS, Roberto apud SCAFF, Fernando Facury e MAUÉS, Antonio G. Moreira. Op. cit., p. 

232.  
44

 Ibidem, p. 228. 
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obediência as decisões anteriores inviabilizaria o controle de constitucionalidade difuso e 

restringiria até mesmo o direito dos indivíduos com relação a prestação jurisdicional, eis que a 

uniformização poderia significar também ao congelamento das decisões e a impossibilidade 

de alteração dos precedentes e desenvolvimento ou evolução do direito.
45

 

Não compreenderam estes autores, que a independência do Magistrado não se aplica 

incondicionalmente, pois deve ser ponderada com outros direitos e bens jurídicos protegidos, 

como a segurança jurídica e a celeridade processual. Não se defende aqui a supressão do 

direito de divergir, mas a compreensão de que este direito apenas existe quando verificada a 

constatação de questão fática ou de mérito que diferencie o caso em que se diverge, dos casos 

anteriormente julgados por Tribunais Superiores.
46

 Ou seja, não existe um direito do 

magistrado de impor suas convicções pessoais contrariamente ao que já decidiu órgão 

jurisdicional superior, bem como inexiste um direito do cidadão a fazer com que o Supremo 

Tribunal Federal se pronuncie diversas vezes sobre questão constitucional já debatida e 

decidida. Essa limitação é percebida por Gustavo SANTANA: 

 

...o princípio da independência dos juízes não é absoluto, devendo ser confrontado com o 

princípio da igualdade, do devido processo legal. Para nós esses três princípios são violados 

quando se permite, e o pior, se incentiva que juízes dêem a matéria constitucional 

interpretações diferentes, outorgando aos cidadãos diversas respostas para casos 

semelhantes. E mais, permitir que um juiz de direito ou desembargador, faça prevalecer seu 

entendimento pessoal acerca da matéria constitucional sobre o entendimento consolidado do 

STF, guardião da constituição segundo ela própria, é inverter a hierarquia jurídica, diminuir 

o papel do Supremo.
47

 

 

Por isso, é preciso que se considere a inter-relação entre os métodos de controle de 

constitucionalidade, sacrificando em parte algumas de suas características, para que possam 

conviver de forma harmônica no sistema brasileiro. Ademais, é preciso romper com as 

                                                 
45

 Nesse sentido, pela não vinculação dos juízes aos precedentes, manifesta-se VIEIRA: “...pelo que se 

viu no trabalho, não faz sentido se pretender vinculação obrigatória dos Juízes do Brasil às decisões tomadas 

pelo Supremo Tribunal Federal, nos moldes dos artigos 27 e 28 da Lei Federal nº. 9868/99. A interpretação 

constitucional não é algo de se apropriar por uma Corte, ainda que seja Suprema”. VIEIRA, Renato Stanziola. 

Op.cit., p. 324. No mesmo sentido, cf. MAUS, Ingeborg. O judiciário como superego da sociedade: sobre o 

papel da atividade jurisprudencial na sociedade órfã. Trad. Martônio Mont`alverne Barreto de Lima e Paulo 

Antonio de Menezes Albuquerque. Revista Novos Estudos CEBRAP, São Paulo, n.58, p. 130/145. nov. 2000. p. 

139.  
46

 “Ademais, não se pode igualmente desconsiderar, dado o desprestigio que isso acarreta a ordem 

jurídica, que mesmo quando declarada, pela Suprema Corte, centenas ou milhares de vezes, a 

inconstitucionalidade de uma lei pela via indireta, essa lei pode vir a ser aplicada nas instancias inferiores, e 

gerar efeitos jurídicos se a decisão transitar em julgado”. MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Súmula vinculante 

e a EC N. 45/2004. In. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. (Org.). Reforma do judiciário. Primeiras 

reflexões sobre a emenda constitucional nº.45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 688.  
47

 NOGUEIRA, Gustavo Santana. Das sumulas vinculantes. In. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. 

al.]. (Org.). Reforma do judiciário. Primeiras reflexões sobre a emenda constitucional nº.45/2004. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2005. p. 280. 
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classificações didáticas tradicionais, que impõem aos modelos de controle de 

constitucionalidade fórmulas rígidas, vinculadas ao sistema jurídico dos países de origem e 

que impedem a consagração de um modelo eficaz e efetivamente híbrido, em nosso sistema: 

 

No entanto, para a consecução desse objetivo [aproximação entre os métodos de controle], 

dogmas do processo civil clássico, como o da eficácia exclusivamente inter partes dos 

provimentos jurisdicionais e da coisa julgada restrita aos litigantes, devem ser superados. 

Afinal, estas premissas individualistas não dizem mais respeito ao atual estágio em que se 

encontra o direito processual civil.
48

 
 

O fato de no Brasil não vigorar o princípio do stare decisis, não impede os 

magistrados de que, adotando a coerência e observando a hierarquia dos Tribunais, respeitem 

as decisões já exaradas para casos idênticos. Aqui, é preciso livrar-se do culto à vaidade do 

magistrado, para benefício de todo o funcionamento do ordenamento.
49

 Se o Supremo 

Tribunal Federal decide pela inconstitucionalidade de lei, em recurso extraordinário, e o juiz 

de primeira instância ou o Tribunal inferior, decidem posteriormente pela constitucionalidade 

da mesma lei, estão, na realidade, oportunizando a interposição de novo recurso 

extraordinário, a ser julgado de forma idêntica pelo Supremo, o que em termos práticos 

significa a geração de falsas expectativas nas partes e a demora na prestação jurisdicional: 

 

...esperamos mais de quarenta anos para definir que, do ponto de vista qualitativo, não existe 

qualquer diferença entre uma decisão adotada no controle difuso da proferida no 

concentrado. Tratava-se, conforme feliz alegoria do mestre Ovídio Baptista da Silva, de um 

verdadeiro “círculo de giz” que limitava a atuação judicial e permitia soluços irracionais do 

sistema judiciário brasileiro, como a expressa recusa de cumprimento das decisões proferidas 

pelo Supremo Tribunal, em relação as quais cabia a reclamação constitucional para a 

preservação da competência, algo inimaginável no sistema do stare decisis.
50

 

 

Portanto, entende-se, neste trabalho, que existe um dever dos magistrados em aceitar 

e aderir às decisões proferidas pelos Tribunais Superiores com relação à constitucionalidade 

ou inconstitucionalidade das leis,
51

 independentemente da mencionada determinação ter 

advindo pela via direta (controle de constitucionalidade concentrado) ou pela via indireta 

                                                 
48

 OLIVEIRA, Pedro Miranda.A (in)efetividade da sumula vinculante: a necessidade de medidas 

paralelas. . In. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim [et. al.]. (Org.). Reforma do judiciário. Primeiras reflexões 

sobre a emenda constitucional nº.45/2004. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 597.  
49

  “... no Brasil, infelizmente, vivemos, há muito, a cultura da desobediência às regras e do 

descumprimento das ordens e decisões judiciais, este muito mais pela Administração Pública e aquela mormente 

pelos particulares. Não é por outro motivo que a doutrina processual, não só a brasileira, vem dedicando enorme 

espaço na sua produção científica ao estudo dos meios de coerção que possam dar eficácia as ordens judiciais”. 

Ibidem, p. 595. 
50

 APPIO, Eduardo. Controle difuso..., p.28. 
51

  As razões que fundamentam esta compreensão serão mais bem explicadas no último tópico do 

Capitulo II.  
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(controle de constitucionalidade difuso)
 52

. 

Essa compreensão tem por base a necessidade de uniformização da jurisprudência, 

mas, sobretudo, a necessidade do reconhecimento da aproximação entre os métodos de 

controle, que advém já da aproximação entre os sistemas de direito (common law x civil law). 

Os sintomas desta aproximação, os mecanismos a ela referentes e as conseqüências de um tal 

acostamento para a aplicação do direito, com relação a observância dos precedentes, serão os 

temas observados no capítulo seguinte.  

 

CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado objetivou, por meio do estudo do controle de 

constitucionalidade difuso, no ordenamento jurídico brasileiro, demonstrar uma tendência de 

aproximação entre os métodos de controle de constitucionalidade, por um fenômeno 

denominado, usualmente, abstratização do controle concreto de constitucionalidade. 

No que se refere ao histórico da referida aproximação, verificou-se que a inserção do 

modelo de controle de constitucionalidade difuso em solo brasileiro, mostrou-se desde sempre 

problemática, eis que o referido modelo se adéqua de forma mais eficaz aos países de tradição 

jurídica anglo-saxônica, dos que aos países, como o Brasil, de tradição jurídica romano-

germânica. Verificou-se que esta diferença se dá, eis que nos países da common law, vige o 

príncipio do stare decisis, que obriga os magistrados a adotarem os precedentes, o que não 

acontece nos países de civil law. Daí que, no Brasil, tendo as decisões de controle de 

constitucionalidade difuso, mesmo as proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, efeitos 

apenas inter partes, os magistrados e tribunais inferiores sentem-se livres para não adotar o 

precedente, gerando insegurança jurídica, desigualdade e, principalmente, morosidade, eis que 

a cada divergência, um recurso extraordinário, a cada recurso extraordinário, um possível 

agravo de instrumento e assim por diante. 

Portanto, concluiu-se, que o modelo de controle de constitucionalidade difuso nunca 

foi o mais adequado a ordem jurídica brasileira, sendo ele o atual responsável pela chamada 

crise do poder judiciário, que não é outra coisa senão a crise da sobrecarga do Supremo 

Tribunal Federal (gerada pelo número de recursos e pela impossibilidade de a Corte decidir 

                                                 
52

 No mesmo sentido: “Ao fixar a competência do Supremo Tribunal (CF/88, art. 102) para a guarda e 

proteção da Constituição, não se pode admitir que os juízes das instâncias inferiores novamente decidam a 

mesma e idêntica questão constitucional, inclusive com a possibilidade de negar a observância do entendimento 

do Supremo”. APPIO, Eduardo. Controle difuso..., p. 43. 
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quais os processos que deve julgar) e a crise da divergência despropositada, ou seja, a crise do 

próprio controle difuso/concreto. 

A solução para esta crise parece estar na atribuição de mecanismos ao sistema de 

controle difuso, que permitam expandir as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal, nos 

recursos extraordinários, bem como dotem esse órgão de cúpula de sistemas de filtragem, que 

impeçam o processamento e julgamento de recursos meramente protelatórios, cuja discussão 

fática é idêntica a muitas outras já debatidas e cuja discussão jurídica, já está pacificada. 

Enfim, diante de todo o exposto, é possível afirmar, corroborando o posicionamento 

da doutrina atualizada, a tendência de aproximação dos modelos de controle de 

constitucionalidade brasileiros, pela abstratização do controle concreto/difuso de 

constitucionalidade. O choque entre os dois modelos parece formar um terceiro método, 

híbrido, complexo, e especialmente formulado e adequado às necessidades nacionais, um 

modelo próprio. 
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A VIRTUALIZAÇÃO PROCESSUAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS E A AMPLIAÇÃO DAS GARANTIAS CONSTITUCIONAIS 

PROCESSUAIS 

 

Adriana Fasolo Pilati Scheleder 1 

 

 

RESUMO  

 
A virtualização processual, tema que já gerou muitos embates, é uma tendência de todo 
Judiciário. Paulatinamente, a informatização do processo judicial vem sendo implementada de 
forma obrigatória em alguns procedimentos, a exemplo dos Juizados Especiais Federais da 4ª 
Região. Essa tendência natural surge em conseqüência da sociedade informacional, que surgiu a 
partir da Revolução Tecnológica da Informação, surgida no século XXI. Nesse contexto, 
questiona-se se a referida informatização afetaria o grau de acesso à justiça, principalmente nos 
Juizados Especiais Cíveis, devido sua especialidade e aos princípios informadores da Lei 
9.099/95. O direito ao acesso à justiça implica, necessariamente, um procedimento que atenda ao 
devido processo legal, o que se questiona a partir da virtualização processual. Com esse 
direcionamento, o objetivo da pesquisa é verificar, na visão do cidadão que está em contato com 
o procedimento dos Juizados Cíveis Estaduais, seja usuário, serventuário, juízes, conciliadores 
ou advogados, se efetivamente a informatização do processo implicará num prejuízo à garantia 
constitucional do acesso à justiça. Através do método qualitativo, portanto, conclui-se que a 
virtualização processual, além de não resultar numa infração às garantias constitucionais, poderá 
resultará numa prestação jurisdicional mais célere, efetivando a garantia do acesso à justiça.  
 

PALAVRAS CHAVES: Acesso à justiça, digitalização processual, informatização do processo 
judicial; garantias constitucionais processuais; juizados especiais cíveis estaduais; princípios 
constitucionais processuais. 
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VIRTUALIZATION  PROCEDURAL OF SMALL CLAIMS COURT 

AND EXTENSION OF CONSTITUTIONAL PROCEDURAL 

WARRANTIES 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Virtualization procedural, issue that has generated many conflicts, it is a tendency of all the 
judiciary. The computerization of the judicial process gradually has been implemented on a 
mandatory basis in some procedures, like the Federal Special Courts of the 4th Region. This 
natural tendency arises as a result of the informational society, which emerged from the 
Information Technology Revolution, which appeared in twenty-first century. In this  context, it is 
questioned if the referred information technology would affect the degree of access to justice, 
especially in the Special Civil Courts, because of his expertise and the informants  principles of 
Law 9.099/95. The right to access to justice necessarily implies a procedure that meets the due 
process of law, what is questioned from the procedural virtualization. With this guidance, the 
research objective is to verify, in a view of the citizen who is in contact with the procedure of the 
State Civil Courts, whatever be a user, clerks, judges,  conciliators or lawyers, if indeed the 
computerization of the process will involve a loss to the constitutional guarantee access to 
justice. Through qualitative methods, therefore, it was concluded that virtualization procedural, 
besides of does not result in a breach of constitutional guarantees, it will can result in a faster 
jurisdiction service, carrying the guarantee of access to justice. 
 
KEYWORDS: Access to the justice; computerization of the judicial process; constitutional 
principles of procedures; constitutional procedural warranties; scanning procedure; small Claims 
Court. 
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1 Introdução 

  

 Assim como as relações jurídicas e o Direito evoluem, as relações sociais também estão 

em constante transformação. Em decorrência, fala-se hoje em Sociedade Informacional, 

sociedade que surgiu juntamente com a evolução tecnológica, ou seja, uma nova sociedade 

inserida na Revolução Tecnológica da Informação, surgida no século XXI através de um “novo 

paradigma tecnológico organizado a partir da informação, que, gerada no meio tecnológico 

digital, é suscetível de acesso”2. 

 Atualmente, com o surgimento de novos meios de comunicação e das conquistas 

trabalhistas, formam-se novos movimentos sociais das mais variadas segmentações, o que resulta 

na luta pela efetivação das garantias abarcadas pelo ordenamento jurídico e na discussão do real 

significado do acesso à justiça. Assim, acaloram-se os debates acerca de questões que envolvem 

celeridade processual e efetivação da justiça e de questões ligadas diretamente com a pessoa, 

como a proteção à dignidade e à justiça de forma ampla. 

 Entretanto, foi através da garantia do acesso à justiça que todo cidadão passou a ter 

direito de buscar a defesa dos seus direitos individuais. Evidencia-se tal garantia na redação do 

inciso XXXV, entre outros, do art. 5º da Constituição Federal de 1988: “A lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 

 Nesse contexto, junto com o pleno e contínuo desenvolvimento da Sociedade 

Informacional surge a tendência de virtualização processual, que de forma lenta vem sendo 

implementada pelo judiciário, gerando questionamentos e dúvidas sobre a efetividade do acesso 

à justiça. 

 A função dos Juizados é possibilitar a efetivação dos direitos do autor num período de 

tempo razoável e compatível com a complexidade do litígio, ao contrário do que ocorre hoje com 

os procedimentos da justiça comum, cujas demandas são intermináveis. Assim, diante da crise 

pelo retardamento da prestação jurisdicional, a Lei n.º 9.099/95 veio satisfazer a ânsia dos 

jurisdicionados por uma justiça de fácil acesso e célere no seu desenvolvimento processual, 

resgatando um sentimento social de confiança na instituição da justiça3.  

                                                 
2 WACHOWICZ, Marcos. Popriedade Intelectual do Softwarw e Revolução da Tecnologia da Informação.Curitiba: Juruá, 2010. 
p. 24. 
3 SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Garantias Constitucionais das Partes nos Juizados Especiais. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 70. 
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 Assim, os Juizados surgem para atuar sobre conflitos até então desconhecidos pelo 

Estado, oferecendo um procedimento alternativo, que vai desde uma nova estratégia no 

tratamento de certos conflitos até técnicas de abreviações e simplificação processuais, sem que o 

cidadão precise recorrer ao sistema processual da justiça comum, o que significaria negar-lhe o 

direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional.  

 Ademais, a Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, procurou garantir o 

princípio da acessibilidade através da descentralização e da consequente aproximação da justiça 

do cidadão, tornando-a, assim, uma justiça menos formal e mais sócio-humanística e, mesmo, 

garantindo a assistência judiciária em primeiro grau e com a possibilidade de funcionamento 

noturno ou itinerante. Diante dessa realidade, os Juizados transformaram-se em centros de 

informação de direitos para as classes menos favorecidas economicamente, o que minimiza o 

problema social brasileiro de desinformação jurídica. 

 A despeito do objetivo de conferir maior celeridade processual, os dados do Relatório 

“Justiça em Números” do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ evidenciam o crescente 

aumento de demanda nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais, aliado ao reduzido número 

de magistrados que atuam nesses órgãos. Como consequência, observa-se a elevação dos 

processos pendentes de julgamento nessas instâncias e, em decorrência disso, maior demora na 

prestação jurisdicional. 

 Nesse sentido, revela-se importante o desenvolvimento da pesquisa com o intuito de 

levantar dados a respeito da virtualização processual perante o cidadão que está em constante 

atuação com os Juizados Especiais Cíveis, com análise a respeito da adequação de suas 

estruturas de funcionamento e dos seus modus operandi para satisfatoriamente atender aos fins a 

que se destinam e, ao mesmo tempo, implementar a informatização do processo judicial 

 Para tanto, decidiu-se adotar para a pesquisa o método qualitativo. Tal escolha justifica-

se por alcançar um nível de realidade não quantificável, uma vez que aborda aspectos tais como 

significados, crenças, motivações, valores e atitudes.  

 Outrossim, a abordagem qualitativa, de caráter exploratório e descritivo, abrangerá a 

entrevista de duas pessoas de cada grupo (usuários, servidores, juízes leigos e conciliadores, 

juízes de carreira e advogados atuantes dos Juizados Especiais) dos estados integrantes do sul do 

Brasil. 
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2  Finalidades, características estruturais e princípios informadores dos Juizados Especiais 

Cíveis 

A função dos Juizados é possibilitar a efetivação dos direitos do autor num período de 

tempo razoável e compatível com a complexidade do litígio, ao contrário do que ocorre hoje com 

os procedimentos da justiça comum, onde as demandas são intermináveis.  

Diante da crise pelo retardamento da prestação jurisdicional, a Lei 9.099/95 veio 

satisfazer a ânsia dos jurisdicionados por uma justiça de fácil acesso e célere no seu 

desenvolvimento processual, resgatando um sentimento social de confiança na instituição da 

justiça. Como afirmam Mauro Cappelletti e Bryant Garth4, “o tempo é um inimigo contra o qual 

o juiz luta desesperadamente”. 

Entretanto, os Juizados surgiram em virtude da preocupação do Estado em fornecer meios 

alternativos para a resolução de disputas, adequados à solução de cada caso concreto, atendendo 

às particularidades específicas de cada situação, principalmente daquelas em que o processo de 

conhecimento comum tornar-se-ia muito penoso para o requerente, considerando o valor da 

demanda e o dispêndio inicial para a propositura da ação. Com isso, construiu-se a filosofia dos 

Juizados: uma tentativa de tornar a justiça mais simpática ao cidadão, solucionando certas 

demandas especiais de forma mais informal, célere, mas que, ao mesmo tempo, efetivasse os 

direitos subjetivos e as garantias das partes em juízo. 

Na visão de Roberto Portugal Bacellar5, todo procedimento dos Juizados, inclusive os 

critérios previstos no art. 2° da Lei 9.099/1995, são voltados ao alcance do princípio implícito da 

“pacificação social”. Afirma o autor que, para tal procedimento, é ideal, a qualquer tempo, 

buscar a mediação, a conciliação e o acordo entre as partes. O povo, carente de justiça, precisa 

encontrar ambiente propício para solucionar suas pendências, o que não ocorre no ambiente 

formal e de características elitizadas da maioria dos órgãos do Poder Judiciário, o que afasta o 

povo da justiça. 

Os Juizados, nesse diapasão, adquirem um sentido democratizador, de busca da 

pacificação social; permitem julgamentos mais rápidos em favor das pessoas mais humildes, que 

não têm condições de esperar as delongas do procedimento ordinário; enfim, propiciam meios 

                                                 
4  CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris, 1988, passim. 
5  BACELLAR, Roberto Portugal. Juizados especiais: a nova mediação paraprocessual. São Paulo: RT, 2003. p. 77 e ss. Sobre 

técnicas de mediação, v. cap. 8 da referida obra, p. 45 e ss. 
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para que essas pessoas lutem por seus direitos6. Assim, os Juizados surgem para atuar sobre 

conflitos até então desconhecidos pelo Estado, oferecendo um procedimento alternativo que vai 

desde uma nova estratégia no tratamento de certos conflitos até técnicas de abreviações e 

simplificação processuais, sem que o cidadão precise recorrer ao sistema processual da justiça 

comum, o que significaria negar-lhe o direito de exigir do Estado a prestação jurisdicional.  

Cândido Rangel Dinamarco7 acreditava serem os Juizados o primeiro passo de um 

ambicioso e consciente movimento para rever integralmente velhos conceitos de direito 

processual. Segundo seu entendimento, esses Juizados abalaram hábitos e práticas irracionais, 

incompatíveis com uma concepção democrática e moderna de jurisdição; representaram uma 

mudança tanto do Poder Judiciário, por se aproximar do povo e da sua linguagem, quando do 

Poder Legislativo, por reconhecer um direito não legislado8. 

Ao contrário dos procedimentos da justiça comum – na qual são cobradas custas 

judiciais, havendo várias formalidades a serem atendidas e sendo obrigatória a presença de um 

advogado, com a possibilidade de intermináveis recursos –, o procedimento dos Juizados 

Especiais Cíveis é gratuito e rápido, em razão da possibilidade de somente um recurso 

inominado. Neles a presença do advogado é obrigatória para causas maiores que vinte salários 

mínimos.  

Outrossim, as lides propostas no Juizado são aquelas que se originam do dia-a-dia, como 

demandas que envolvem conflitos de vizinhança, direitos do consumidor, cobranças em geral, 

acidentes de trânsito, despejos para uso próprio, execuções de obrigações de dar coisa certa, 

incerta e de fazer, indenizações decorrentes de consórcios, danos a imóveis, rescisões de 

contratos, cobranças de honorários, problemas bancários e reclamações referentes a planos de 

saúde, entre outras. 

Ademais, a Lei 9.099/95, que instituiu os Juizados Especiais Cíveis, procurou garantir o 

princípio da acessibilidade através da descentralização e da conseqüente aproximação da justiça 

do cidadão, tornando-a, assim, uma justiça menos formal e mais sócio-humanística e, mesmo, 

garantindo a assistência judiciária em primeiro grau e com a possibilidade de funcionamento 

noturno ou itinerante. Diante dessa realidade, os Juizados transformaram-se em centros de 

                                                 
6  CARNEIRO, Athos Gusmão. Juizado de pequenas causas. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; DINAMARCO. Cândido Rangel; 

WATANABE, Kazuo (Coord.). Participação e processo. São Paulo: RT, 1988. p. 334. 
7  DINAMARCO. Cândido Rangel. Manual dos Juizados cíveis. São Paulo: Malheiros, 2001. p.19. 
8  FONSECA, Ana Carolina da Costa e. Considerações sobre os Juizados especiais cíveis. Revista dos Juizados Especiais, Porto 

Alegre: TJRS, n. 28/29, abr./ago. 2000. p. 26. 
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informação de direitos para as classes menos favorecidas economicamente, o que minimiza o 

problema social brasileiro de desinformação jurídica9. 

O Juizado é uma tentativa válida e honesta de forjar um novo processo célere, assistencial 

e idôneo, sobretudo para a solução de um determinado tipo de controvérsia, o que poderá 

fornecer a chave para a parcial reestruturação de todo sistema processual10. Porém, apesar de 

implantado pela Lei 9.099/95, integra-se ao sistema jurídico processual brasileiro, não estando 

apartado do processo comum; inclusive, tem como fonte subsidiária o próprio Código de 

Processo Civil. Portanto, trata-se de um só sistema, mas com procedimento próprio para causas 

especiais com valor determinado e de pequena complexidade, devendo seguir, por isso, os 

princípios processuais tradicionais do ordenamento jurídico nacional em equilíbrio com a 

celeridade da justiça.  

Ao Juizado, portanto, foi atribuída a tarefa de cumprir com a previsão normativa 

constitucional e principiológica, em especial, da simplicidade, oralidade, informalidade, 

celeridade e economia processual. Tais mecanismos, como observa Tourinho Neto e Figueira 

Júnior11, são geradores da efetividade do processo, capazes de possibilitar a consecução dos 

objetivos perseguidos pelo autor num período de tempo razoável e compatível com a 

complexidade do litígio. 

Com os princípios da simplicidade e da informalidade, buscou-se o rompimento do 

formalismo e da tradição de documentação processual, o que tornou o processo mais “simpático” 

ao cidadão comum, que já não se sente intimidado ao freqüentar os foros cíveis. O procedimento 

dos Juizados visa a que as informações redigidas pela secretarias respectivas sejam anotações 

sucintas, feitas em fichas simples, contendo apenas o essencial para a cognição da lide e, 

conseqüentemente, sua resolução. A utilização de outros recursos de documentação, em busca da 

informalidade na comunicação processual, também é permitida, como as gravações em fitas 

sonoras, o uso dos correios para cientificar as partes dos atos do processo, o mandato oral ao 

advogado e a prova pericial pelo depoimento oral do técnico. Assim, a oralidade também se 

                                                 
9 SCHELEDER, Adriana Fasolo Pilati. Garantias Constitucionais das Partes nos Juizados Especiais. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2009. p. 70. 
10  GRINOVER, Ada Pellegrini. Deformalização do processo e deformalização das controvérsias. Separata da Revista de 

Informação Legislativa, Brasília: Senado Federal: Secretaria de Edições Técnicas, a. 25, n. 97, jan./mar. 1988. p. 204. No 
mesmo sentido, v. GRINOVER, Ada Pellegrini. Novas tendências do direito processual. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
1990. 

11  TOURINHO NETO, Fernando da Costa; FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias, Juizados Especiais federais cíveis e criminais, p. 
158. 
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apresenta como princípio norteador do Juizado. 

Os Juizados, portanto, inauguraram uma forma diferente de solucionar conflitos sociais 

pelo Estado. Reduziram-se os custos processuais, a duração do processo, as formalidades e as 

possibilidades de produção de provas; o julgamento passou a ser proferido por um juiz mais 

socializado, em contato com o cidadão comum, e menos formal. Este juiz dirige o processo com 

liberdade para a apreciação das provas, conferindo, ao prolatar a decisão, especial valor às regras 

de experiência comum ou técnica, com eqüidade, ou seja, prolata a sentença através da 

exteriorização de um sentimento, decidindo segundo sua convicção pessoal no fato jurídico 

concreto para, somente após, embasar legalmente sua decisão. 

Tais princípios proclamados nos Juizados têm o significado de pregar a deformalização12, 

uma tendência universal em prol do efetivo acesso à justiça, pois, como enfatiza Liebman, “as 

formas são necessárias, mas o formalismo é uma deformação”13. Cândido Rângel Dinamarco 

salienta que “os Juizados são filhos de um movimento desburocratizador que se instalou no país 

na década dos anos oitenta, com a idéia de que as complicações e formalismos processuais 

constituem inexplicáveis e ilegítimos entraves ao pronto e efetivo acesso à ordem jurídica 

justa”14. Entretanto, o “Programa Nacional de Desburocratização”, na justificativa do anteprojeto 

da Lei 7.244/84, extinto “Juizado Especial de Pequenas Causas”, já afirmava que a agilização 

processual não dependia unicamente da simplificação do esquema procedimental previsto em 

abstrato na lei, e, sim, fundamentalmente, da mentalidade com que esse esquema é reproduzido 

na prática por magistrados, promotores, advogados e auxiliares da justiça.  

Essa é a posição de Araken de Assis ao afirmar que, para praticar um processo governado 

pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia e celeridade, é preciso 

espírito aberto e sensibilidade: “O sucesso da experiência dos Juizados dependerá, em grande 

parte, de dois fatores: a) da renovação da mentalidade dos operadores; e b) da criação de 

estrutura material adequada”15. 

                                                 
12  O termo “deformalização” tem duas distintas acepções: “de um lado, a deformalização do próprio processo, utilizando-se a 

técnica processual em busca de um processo mais simples, rápido e econômico, de acesso fácil e direto, apto a solucionar com 
eficiência tipos particulares de conflitos de interesses. De outro lado, a deformalização das controvérsias, buscando para elas, 
de acordo com sua natureza, equivalentes jurisdicionais como vias alternativas ao processo, capazes de evitá-lo, para 
solucioná-las mediante instrumentos institucionalizados de mediação. A deformalização do processo insere-se, portanto, no 
filão jurisdicional, enquanto a deformalização das controvérsias utiliza-se meios extrajudiciais”. GRINOVER, Deformalização 
do processo e deformalização das controvérsias. Separata da Revista de Informação Legislativa, p. 195. 

13  LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de direito processual civil. Rio de Janeiro: Forense, 1984. 
14  DINAMARCO, Cândido Rangel. Fundamentos do processo civil moderno. 4. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2001. p. 

1427. 
15  ASSIS, Araken. Execução civil nos Juizados especiais. 3. ed. rev., atul. e ampl. São Paulo: RT, 2002. p. 20 e ss. 
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Assim, o operador, compreendido aqui por todos profissionais que atuem nos Juizados, 

desde o magistrado até os advogados, deve abandonar costumes arraigados, o apego à 

documentação escrita de atos e termos processuais e seu jargão ininteligível, atendendo à função 

popular da justiça. Esta foi a essência que norteou a criação dos Juizados: simplicidade e 

celeridade na prestação jurisdicional. 

 

3 PESQUISA QUALITATIVA16 

 

 A pesquisa qualitativa ocorreu através de entrevista semiestruturada, que se caracteriza 

por perguntas adaptadas de modo livre para a exploração acerca do tema estudado, sem que haja 

constrangimento por parte do entrevistado para falar a respeito. Nessa perspectiva, a entrevista 

torna-se um fator de interação social, não apenas uma coleta de dados, pois se desenvolve nos 

moldes de uma conversa informal e flexível, garantindo o foco e a direção por um roteiro de 

perguntas.  

 As entrevistas (gravadas para posterior transcrição) ocorreram em um encontro pessoal 

de aproximadamente meia hora, seguindo um roteiro de questões previamente definido, porém 

flexível, criando-se, desde o primeiro momento, uma atmosfera de cordialidade, que se dá por 

uma aproximação do pesquisador com o entrevistado. 

 

3.1 A virtualização processual nas varas dos Juizados Especiais Cíveis 

 

 Inicialmente, os entrevistados manifestaram sentimentos temerários sobre a 

digitalização processual no JEC. Há preocupações com a operação do sistema, com o excluído 

digital, com detalhes do processo, entre outros. Todavia, também se destacou que a digitalização 

é uma necessidade do JEC e uma medida ecologicamente correta, como ilustram os depoimentos 

que seguem: 

 

Falta estrutura. Estrutura e pessoal, porque não adianta ter estrutura sem ter o pessoal. A 
digitalização dos processos vai ajudar bastante. Então, não vai ter muita necessidade de 
balcão. Teremos que terminar esses processos, pois os que estão tramitando não irão 

                                                 
16 A análise da pesquisa qualitativa foi elabora com o auxílio dos alunos Vinícius Francisco Toazza, Suelen Zanetti, Thaís Dalla 

Corte e Sheron Marcante. Integrantes do Grupo do Projeto de Pesquisa Juizados Especiais Cíveis da Faculdade de Direito da 
Universidade de Passo Fundo. 
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entrar nesse sistema. Falta estrutura física para suportar a demanda. A era digital vai 
ativar e virar o funcionamento dos Juizados. [...] É bacana, pois precisamos dessa 
estrutura. (Servidor) 

Eu acho maravilhoso, uma vez que tudo deveria ser digitalizado como é na Federal. O 
digitalizado é mais humano, pois os advogados não ficam sujeitos a carregar processos e 
a ir ao Fórum. Isso é muito desgastante. (Advogado) 

Eu acredito que é muito eficaz. Isso veio inovar bastante. O processo virtual é 
fantástico. O que falta são pessoas que possam direcionar e resolver as lides com maior 
brevidade. (Advogado) 

Sim, a digitalização vai ser uma coisa boa. Ela vai acontecer. Ela vai diminuir e vai 
liberar espaço. O atendimento não vai ficar tão precário, porque a demanda é muito 
grande. Você não vai precisar estar em contato com a parte. Ela vai acessar a internet. 
Não vai haver mais autos perdidos, que é um problema grave nos Juizados. (Servidor). 

 

No entanto, sobre a necessidade de celeridade do processo e do procedimento, é 

importante ressaltar o posicionamento de alguns entrevistados, os quais se manifestaram no 

sentido de que a informatização e a digitalização são processos complexos; por esse motivo, a 

implementação de forma precipitada do processo digital pode vir em desfavor da sociedade. 

Assim, a questão sobre recursos (equipamentos e pessoal) despertou a preocupação dos 

entrevistados: 

Eu acho importante. A informatização é algo necessário. A única questão que eu vejo 
com preocupação é se haverá a capacitação dos funcionários para operar o sistema 
diante do volume dos procedimentos. Também, deve-se pensar como vai se oferecer o 
sistema para o cidadão, o qual é excluído digitalmente. O juizado caracteriza-se por 
prestar atendimento a pessoas que, em muitas situações, não conseguem se expressar de 
forma adequada. Então, deve-se criar mecanismo para que essas pessoas sejam aptas a 
acompanhar o seu processo. (Juiz Togado) 

Eu acho muito contraditório, porque haverá a dispensa do advogado. Eu não sei se o 
cidadão vai se informatizar. As pessoas não têm o conhecimento de como atuar no 
sistema informatizado, ainda mais sem a presença de advogado. (Advogado) 

Eu acho complicado. O Juizado atende pessoas de poder aquisitivo elevado e cidadãos 
extremamente simples, os quais não têm computador em casa. Essa digitalização tem 
que ser vista com cautela. Ela é desejável para uso interno da justiça, mas para uso 
externo eu acho perigoso, porque vai prejudicar o principal objetivo do Juizado que é 
atender as classes menos favorecidas. (Juiz Togado) 

Eu acho que vai facilitar a atuação dos advogados. No entanto, as partes leigas, as quais 
procuram o balcão, sequer entendem o processo físico. Então, acho complicado um 
processo digital. (Conciliador) 

É bom em partes. É bom para o advogado que atua no Juizado. Ele não vai ter que ir ao 
JEC. Contudo, a parte sem advogado não vai conseguir acompanhar o processo 
digitalizado, só se ela estiver inserida no mundo virtual. Nas capitais, as pessoas estão 
mais evoluídas. Contudo, se for implantar o processo digital numa cidade menor, uma 
pessoa que não é assistida por advogado não vai conseguir acompanhar o processo. 
Então, não vai fazer diferença. Mas, para o advogado e para o sistema do Juizado, seria 
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bom. É razoável desde que tenha estrutura. Não adianta digitalizar e não haver estrutura. 
(Conciliador) 

Ao mesmo tempo em que vai ser muito prático, tem detalhes no processo que com a 
digitalização serão perdidos. As informações escritas no canto do documento você não 
percebe olhando na tela do computador. No processo você nota as rasuras ou 
falsificações folheando o documento. Assim, com a digitalização, vai ter que se tratar a 
prova de forma diferente. O processo digital vai ser mais célere. Todavia, algumas 
coisas vão passar. (Juiz Togado) 

 

Os Juizados foram criados para atender às causas cíveis de menor complexidade e, com 

isso, inegavelmente, cumprem outra função: aproximar e distribuir a justiça às camadas menos 

favorecidas, que, por receio, por ignorância, por descrédito ou pela falta de orientação, estavam à 

margem da atividade jurisdicional do Estado em seus moldes tradicionais. Assim se 

manifestaram alguns entrevistados sobre a necessidade da digitalização para efetividade da 

pacificação social por intermédio dos Juizados: 

 

Eu acho que a digitalização nos Juizados e no Poder Judiciário é uma urgência. Eu 
acredito que é indispensável. (Juiz Togado) 

Em razão da falta de funcionários vai ser a solução. A princípio vai ter uma resistência. 
No entanto, não haverá outros problemas como, por exemplo, a petição que não foi 
juntada no prazo, pois foi colocada na pilha errada; o documento que não foi 
encaminhado, porque se perdeu; os autos de processos que não são localizados. Nessa 
parte não haverá mais problemas. Todavia, com a atual internet vai demorar. (Juiz 
Togado) 

Se o Juizado Especial não se digitalizar, vai acontecer o seguinte: nós vamos mandar o 
processo físico, vai ser digitalizado na Turma de Recursos, depois vai voltar para o 
Juizado e vai ter que retornar a forma física. Ou seja, tudo o que foi feito na Turma de 
Recursos vai ter que ser impresso e vai correr fisicamente. Esse é um processo que vai 
demorar e tem que ser paulatino. Mas, quanto antes começar, melhor. (Juiz Togado) 

 

Houve ainda a manifestação dos entrevistados que defendem a digitalização processual 

como uma medida necessária para atender aos novos parâmetros sociais que determinam o 

cuidado com o meio ambiente: 

 

Em Curitiba, como a movimentação de processos é maior, a digitalização seria 
interessante para diminuir a quantidade de papel. (Servidor) 

Todos precisam se habituar, pois precisamos de espaço, bem como devemos parar de 
destruir a floresta Amazônica por causa de papéis. (Servidor). 

Eu acho importante. É um avanço que tem que acontecer. Vai acontecer. Todos nós 
vamos passar por um período de adaptação. A digitalização é uma questão de economia 
para o meio ambiente. (Juiz Togado) 
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 Quanto à digitalização do processo, o entendimento pacífico entre os entrevistados é de 

que a informatização das salas de audiências – que passariam a ser equipadas com gravadores, 

computadores novos, entre outros – e a virtualização do processo – ou seja, o processo eletrônico 

– são  essenciais para que os feitos processuais sejam analisados de forma rápida e eficiente:  

 

As audiências poderiam ser gravadas para que não fosse utilizada a digitação. (JF) 

Necessita-se da informatização. O processo não é totalmente informatizado. A 
digitalização seria o mais importante no estado do Rio Grande do Sul, para dar maior 
celeridade ao procedimento. (Juiz Togado) 

 Não tenho a menor dúvida que a digitalização, aqui no estado do Rio Grande do Sul, 
seria o mais importante, neste momento, para dar maior celeridade no procedimento. 
(Juiz Togado) 

 

 Nas visitas realizadas, os pesquisadores puderam observar a quantidade absurda de 

processos em trâmite nos Juizados Especiais Cíveis, o que, de certa forma, demonstra a 

importância que tais estruturas possuem para a sociedade.  

No entanto, em determinadas localidades, o excesso de processos ajuizados, aliado à falta 

de estrutura e à ausência de material e recurso humano, faz com que o objetivo de uma justiça 

célere e eficaz fique prejudicado. 

Convém destacar que os entrevistados, quando questionados sobre a possibilidade de se 

virtualizar os processos nos Juizados, argumentaram sobre a necessidade premente de que tais 

projetos se concretizem a fim de que o direito fundamental do acesso à justiça, de maneira rápida 

e satisfatória, torne-se realidade. Porém, destacaram ainda que tal implementação só será 

possível se acompanhada dos investimentos necessários para dar suporte ao processo de 

informatização das varas. 

 
 
4 CONCLUSÃO 

 

O acesso à justiça, conforme abordagem anteriormente realizada, não se confunde nem se 

exaure com a possibilidade de o cidadão levar sua pretensão ao Judiciário, mas significa a efetiva 

oportunidade de proteção judiciária, mediante o justo processo e a concretização das garantias do 
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cidadão em juízo. 

Outrossim, numa perspectiva técnico-jurídica, o acesso à justiça deve oferecer a mais 

ampla admissão de pessoas e causas ao processo (universalidade da jurisdição), garantir a todas a 

obediência ao devido processo legal e à legitima defesa, assim como possibilitar intensa 

participação na formação do convencimento do juiz que julga a causa.  

Nesse sentido, os Juizados foram idealizados como meio de atendimento aos anseios da 

população quanto à democratização do país em todos os planos, não só jurídico, como também 

político, econômico e social, e, sobretudo, como instrumento de acesso à ordem jurídica justa, e é 

assim que deve ser compreendido. 

Quanto à virtualização, destacou-se no decorrer da pesquisa a necessidade de 

implementação devido à crescente demanda que atualmente existe nos Juizados. Contudo, foi 

salientada a necessidade de capacitação dos profissionais, bem como da aquisição dos 

equipamentos suficientes para a regular prestação jurisdicional. Ainda, debateu-se sobre a 

população carente que procura os Juizados, bem como os casos de analfabetismo, o que talvez 

obstaculizaria o acesso aos Juizados Especiais Cíveis. Para alguns, o público-alvo dos Juizados 

Especiais Cíveis não é compatível com essa inovação tecnológica e não se adequaria em razão de 

ser uma classe desfavorecida economicamente, socialmente e excluída digitalmente.  

De forma geral, pode-se observar que os participantes da pesquisa têm boas expectativas 

quanto a essa mudança, visto que foi destacada como uma necessidade do JEC. Porém, como 

mencionado, demonstraram também certo receio nesta questão – principalmente quanto à 

operação do sistema, aos excluídos digitais e com os detalhes do processo –, pois o processo de 

virtualização caracteriza uma operação complexa; por esse motivo, a implementação de forma 

precipitada do processo virtual pode gerar um desfavor à sociedade. 

 Por outro lado, destaca-se, conforme já referido, que a função dos Juizados é 

possibilitar a efetivação dos direitos do autor num período de tempo razoável e compatível com a 

complexidade do litígio. 

Nesse sentido, a virtualização processual, portanto, foi indicada como viável desde que 

houvesse estrutura, aparelhamento e pessoal qualificado para tanto, já que nos moldes atuais há 

um déficit de recursos humanos e materiais, inviabilizando o acesso à justiça pelos seus usuários.  
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Mestrando em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo – UFES. 

Advogado. 

 

RESUMO: Este trabalho visa solidificar o entendimento acerca do papel constitucional do 

Superior Tribunal de Justiça, no que tange à sua competência recursal especial. Para tanto, 

empreende-se investigação objetiva perpassando sobre aspectos históricos que deram ensejo à 

criação do referido Tribunal Superior e, de outra forma, aprofunda-se no tema atinente à 

possibilidade ou não de conhecimento de questão de ordem pública não suscitada como 

fundamento do recurso especial pelo Tribunal da Cidadania, expondo-se, por consequência, as 

contradições encontradas. A substituição do paradigma da incolumidade do direito objetivo 

pelo da justiça da decisão corresponde ao último item deste estudo que serve de palco para as 

conclusões a que se chega, na forma de saudáveis críticas e colocação de questionamentos 

para reflexão acerca dos rumos delineados pela prática do nosso Superior Tribunal de Justiça. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Processual Civil. Recurso Especial. Questão de ordem pública. 

 

RIASSUNTO: Questo lavoro si propone di consolidare la comprensione del ruolo costituzionale 

di Tribunale Superiore di Giustizia, per quanto riguarda la competenza speciale di appello. A 

tal fine, l'obiettivo della ricerca si impegna che passa sugli aspetti storici che hanno dato luogo 

alla creazione di questa Corte Suprema e non, si espande sul tema riguardao meno di 

conoscenza del problema di politica pubblica non sollevato come un motivo Corte 

Cittadinanza speciale, esponendosi, quindi, le contraddizioni trovato. La sostituzione del 

paradigma del traguardo di sicurezza giusta per La giustizia della decisione si riferisce 

l'ultimo elemento in questo Studio che funge da palcoscenico per leconclusioni cui è giunto 

sotto forma di liquidazione e il posizionamento di domande critiche per la riflessione circa le 

indicazioni descritte con la pratica di la nostra Corte Superiore. 

 

PAROLE CHIAVE: Diritto di procedura civile. Appello speciale. Questione di política pubblica. 
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SUMÁRIO: 1. Considerações iniciais – 2. O papel do Superior Tribunal de Justiça – 

3. A possibilidade de conhecimento de questão de ordem pública não suscitada 

como fundamento do recurso especial – 4. A substituição do paradigma da 

incolumidade do direito objetivo pelo da justiça da decisão – 5. Bibliografia. 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

Sabe-se que possível será realizar tantas classificações quantos forem os critérios 

utilizados para este fim. Em confirmação deste adágio, de um modo geral se extrai da doutrina 

vasto elenco de categorias de recursos, dentre as quais podemos citar, exemplificativamente, 

as classificações em: total e parcial; ordinários e extraordinários; de fundamentação livre e de 

fundamentação vinculada; independentes e subordinados; retroativos ou não-retroativos.1 

 

Relevante para este trabalho é a classificação dos recursos em ordinários e 

extraordinários, até mesmo pela sua reconhecida utilidade em propiciar a identificação e 

compreensão de aspectos particulares que nitidamente distinguem os recursos, alocando-os 

nestes dois grandes grupos.2-3 

 

O critério utilizado para esta classificação tem como pedra de toque o objetivo 

imediato a ser tutelado com o recurso, de modo que quando se pretender proteger 

imediatamente o direito subjetivo do eventual recorrente, diante estaremos de um recurso 

ordinário; ao passo que, pelo contrário, quando o objetivo imediato for impedir a lesão ao 

direito objetivo, compreendido como a “intenção voltada à unidade do direito”4 sem aludir 

propriamente ao direito subjetivo das partes envolvidas, extraordinário será o recurso. 

 

                                                 
1 Por todos, confiram-se: BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentário ao código de processo civil. Vol. V, 
14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, n. 142, p. 252-257; CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos 

cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 38-44; DE ASSIS, Araken. Manual dos recursos. 2ª ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 50-68; e SARAIVA, José. Recurso especial e o STJ. São Paulo: 
Saraiva, 2002, p. 47. 
2 Note-se que do próprio Código de Processo Civil é possível extrair essa classificação, pois a faz a lei ao tratar 
da coisa julgada: “Art. 467. Denomina-se coisa julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a 
sentença, não mais sujeita a recurso ordinário ou extraordinário.” 
3 Em sentido contrário, José Carlos Barbosa Moreira faz crítica contundente a esta classificação, arguindo que 
para a sistemática do ordenamento jurídico brasileiro “a mencionada distinção [ordinários e extraordinários] não 
tem relevância teórica nem prática”. BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Comentário ao código de processo 

civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 254-257. 
4 ARRUDA ALVIM NETTO, José Manoel. Notas a respeito dos aspectos gerais e fundamentais da existência 

dos recursos – Direito brasileiro. RePro 48, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 14. 

6132



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nesta linha, assevera Flávio Cheim Jorge: 

Pode-se concluir dessa classificação que quando estamos diante dos recursos 
extraordinários, o direito subjetivo do recorrente somente será protegido quando, e 
somente nessa circunstância, tiver havido lesão ao direito objetivo, portanto, em 
decorrência natural da proteção deste.5 
 

Não há propriamente resguardo de situação individual das partes por meio dos 

recursos extraordinário, senão de forma mediata ou de modo indireto.6 

 

Disso se evidencia a assertiva de que os recursos extraordinários, por serem 

considerados recursos de estrito direito (excepcionais), não se prestam à correção de injustiça 

da decisão, competindo-lhe o mister de apenas possibilitar a extirpação de eventual violação 

ao direito objetivo, conferindo-lhe uniformidade de entendimento, estabilidade e 

previsibilidade, ou seja, assegurando-lhe integridade. 

 

Não por outra razão o próprio sistema elenca uma série de condições particulares 

para o manejo dos recursos extraordinários, como por exemplo, vedando o reexame de 

matéria de fato, restringindo a reavaliação à questão já decidida e exigindo o esgotamento da 

instância ordinária.7 Valendo dizer, em contraponto, não ser suficiente a mera insatisfação 

com a decisão, por vezes evidenciada pela simples sucumbência daquele que recorre. 

 

Pois bem, o que se pretende com este trabalho é abordar três relevantes aspectos 

atinentes ao conhecimento do recurso especial (art. 105, III, CF), classificado como 

extraordinário: (i) o papel do Superior Tribunal de Justiça; (ii) a possibilidade de 

conhecimento de questão de ordem pública não suscitada como fundamento do recurso; e (iii) 

a substituição do paradigma da incolumidade do direito objetivo pelo da justiça da decisão. 

 

 

2. O PAPEL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

O Superior Tribunal de Justiça foi criado pela atual Constituição Federal de 5 de 

outubro de 1988, que lhe atribuiu vasta competência, seja prevendo o seu funcionamento 

                                                 
5 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 40. 
6 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 448. 
7 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 39. 

6133



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

como órgão originário (art. 105, inc. I, CF), seja como órgão de segunda instância ordinária 

(art. 105, inc. II, CF), além de lhe ter atribuído competência para “julgar, em recurso especial, 

as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou 

pelos Tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida: a) 

contrariar tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local 

contestado em face de lei federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja 

atribuído outro tribunal”.8 

 

A concepção do Superior Tribunal de Justiça decorreu da necessidade de 

solucionar o que à época se denominou “crise do Supremo”9. Antes do advento do Tribunal 

da Cidadania cumpria ao Supremo Tribunal Federal a missão de promover o controle da 

constitucionalidade e, também, da legalidade das decisões judiciais proferidas, julgando os 

recursos extraordinários a ele direcionados.10 

 

Contudo, o exercício do controle da legalidade das decisões judiciais pelo 

Supremo Tribunal Federal já dava sinais de saturação11, não satisfazendo os anseios da 

sociedade da época, pois para tentar solucionar a excessiva carga que o sobrecarregava foram 

adotadas medidas que obstaculizavam o conhecimento dos recursos extraordinários, ao preço 

de se escusar do mister de dizer com uniformidade o entendimento acerca do direito federal, 

                                                 
8 Art. 105, inc. III, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da Constituição Federal de 1988. 
9 Esclarece José Afonso da Silva: “Há muito que se vem pondo em destaque a existência de profunda crise no 
mais alto Tribunal do país. Crise que se traduz no afluxo insuportável de serviços, no acúmulo de processos, 
naquela alta Côrte, a tal ponto de se proclamar um possível estrangulamento da Justiça nacional. E a gravidade 
disso se revela no fato de o S.T.F. ser o órgão de cúpula do nosso organismo judiciário e de, em face da 
elasticidade do Recurso Extraordinário, levar-se a êle parcela enorme das controvérsias judiciais, julgadas pelos 
demais órgãos da Justiça de todo o país. […] A evidência demonstra, por conseguinte, que o acúmulo de serviços 
no Tribunal Supremo do país povém de dois fatos: primeiro, do pequeno número de Ministros de que êle se 
compõe, com a incumbência de decidir sôbre questões de tôda a matéria jurídica nacional, exceção da eleitoral; 
segundo, da pletora de feitos que lhe encaminha o Recurso Extraordinário.” DA SILVA, José Afonso. Do 

recurso extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1963, p. 446, n. 207, 
e p. 448, n. 208. 
10 Confira-se, a título exemplificativo, o conteúdo do art. 119 da Emenda Constitucional nº 1 de 17 de outubro de 
1969 – Constituição de 1967: “Art. 119. Compete ao Supremo Tribunal Federal: (…) III - julgar, mediante 
recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância por outros tribunais, quando a decisão 
recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição ou negar vigência de tratado ou lei federal; b) declarar a 
inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato do govêrno local contestado em face da 
Constituição ou de lei federal; ou d) der à lei federal interpretação divergente da que lhe tenha dado outro 
Tribunal ou o próprio Supremo Tribunal Federal.” 
11 Narra Roberto Carvalho de Souza, descrevendo o fenômeno que levou à saturação do STF, que “o número 
aproximado de dezessete mil recursos extraordinários interpostos até 1950 crescia para sessenta mil ao findar 
1965, chegando, em 1988, a perto de cento e vinte mil”, o que evidencia que a crise era de quantidade. DE 
SOUZA, Roberto Carvalho. Recurso especial. 2ª ed. São Paulo: Forense, 1997, p.4. 
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admitindo, pois, que tribunais estaduais emprestassem ao direito federal entendimentos 

diversos, como que “estadualizando” a legislação federal.12 

 

Isso ocorria porque, além de se terem previstas a argüição de relevância e outros 

mecanismos para tentar reduzir o grande número de recursos extraordinários pendentes de 

apreciação, o enunciado sumular n. 400 editado pelo Supremo Tribunal Federal estabelecia 

que “decisão que deu razoável interpretação à lei, ainda que não seja a melhor, não autoriza 

recurso extraordinário pela letra ‘a’ do art. 101, III, da Constituição Federal”13. Evidente, 

portanto, que não mais guardava o Supremo Tribunal Federal vocação para interpretar com 

uniformidade o direito federal, pois optara por se calar diante da “última palavra” proferida 

pelo tribunal a quo, ainda que esta reconhecidamente não fosse “a melhor”. 

 

A partir deste contexto pode-se dizer que o Superior Tribunal de Justiça surgiu 

com a ambição de ser o órgão que aliviaria a excessiva carga do Supremo Tribunal Federal, 

absorvendo parte da sua competência em matéria de recurso extraordinário (controle da 

legalidade), e ao qual cumpriria resgatar a uniformidade do entendimento acerca do direito 

objetivo federal. 

 

O instrumento próprio a viabilizar este resgate, com efeito, restou previsto 

constitucionalmente na forma do recurso especial. Assim, das causas decididas em única ou 

última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados, do 

Distrito Federal e Territórios, que contrariarem tratado ou lei federal ou negar-lhes vigência, 

que julgar válido ato de governo local contestado em face de lei federal, bem como que der a 

lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal, cabe recurso 

especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, a quem lhe cumpre julgar (art. 105, inc. III, 

alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, CF). 

 

                                                 
12 SARAIVA, José. Recurso especial e o STJ. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 88. 
13 Nelson Luiz Pinto faz o registro de que a doutrina sempre direcionou severas críticas ao enunciado n. 400 da 
Súmula do STF, mesmo na vigência do sistema constitucional anterior. Vale transcrever, por todos, o 
apontamento que fez citando a crítica formulada por Seabra Fagundes: “Seabra Fagundes, ao comentar essa 
Súmula, afirma que ela conflita com as razões que inspiraram a adoção do recurso por divergência 
jurisprudencial, que supõem que só exista uma interpretação válida para a lei federal: ‘Constrange-se, pela 
exegese, a possibilidade de recurso, no caso de violação da lei, conglita com as razões que inspiraram a adoção 
do recurso por divergência jurisprudencial. Sim, porque este supõe que só exista uma interpretação válida para a 
lei federal. E não duas ou mais, como o critério da razoabilidade necessariamente admite’.” LUIZ PINTO, 
Nelson. Recurso para o STJ: teoria geral e admissibilidade. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, p. 194. 
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Como se sabe, o recurso especial ostenta características próprias que o identificam 

como típica espécie do gênero recurso extraordinário (excepcional). Nesta senda se exige para 

o seu cabimento, além da arguição de pelo menos uma das hipóteses vinculadas pela 

Constituição Federal (alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ do inciso III, do art. 105), o prequestionamento e, 

também, que a causa tenha sido decida em única ou última instância por tribunais; vale dizer, 

não se afigura bastante para a sua adequada interposição a mera situação de sucumbência ou 

insatisfação com a decisão.14 

 

Anota Teresa Arruda Alvim Wambier, “que a exigência do prequestionamento 

decorre da circunstância de que os recursos especial e extraordinário são recursos de revisão. 

Revisa-se o que já se decidiu.”15 E prossegue: “Trata-se, na verdade, de recursos que 

reformam as decisões impugnadas, em princípio, com base no que consta das própria decisões 

impugnadas.”16 

 

Como se vê, e deixando de lado alegação de possível imprecisão no termo 

prequestionamento
17, relevante para o manuseio do recurso especial é que da decisão 

objurgada conste a matéria federal controvertida, de modo a que se entenda por 

prequestionada e atendida a exigência própria dos recursos excepcionais, que se prestam a 

rever aquilo já decidido. Importa, em suma, que a causa (questão federal) tenha sido 

apreciada. 

 

O enunciado n. 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal aponta no mesmo 

sentido ao prever, mutatis mutandis, a inadmissibilidade do recurso especial quando não 

ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.18 

 

                                                 
14 “Por outras palavras, a simples situação de sucumbência, de prejuízo, que basta ao exercício dos recursos 
comuns, não é suficiente para embasar os de índole excepcional, que ainda requerem o implemente de um plus 
(…).”MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso especial. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1996, p. 83-84. 
15 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 401. 
16 Idem, ibidem. 
17 Para José Miguel Garcia Medina o prequestionamento é ato próprio que decorre de manifestação da parte e 
necessariamente antes de proferida a decisão recorrida, não se confundindo, portanto, com o fato de constar na 
decisão questão federal a desafiar recurso excepcional, mormente porque esta eventualmente pode surgir na 
própria decisão objurgada, prescindindo, pois, da manifestação prévia das partes, embora se reconheça haver 
neste caso surpresa aos litigantes. Confira-se: MEDINA, José Miguel Garcia. O prequestionamento nos recursos 

extraordinário e especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998. 
18 Súmula do STF: “282. É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a 
questão federal suscitada.” 

6136



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

É também requisito para o adequado manejo do recurso especial e seu 

consequente conhecimento, que a decisão objurgada tenha sido proferida após o esgotamento 

das instâncias ordinárias. 

 

Note-se, então, ser esse o motivo pelo qual da decisão monocrática do relator, 

com fulcro no art. 557 do Código de Processo Civil, não cabe de pronto o recurso especial, 

pois ainda se afigura possível o manejo do recurso de agravo.19 

 

Assim vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça: 

Processual civil. Recurso especial contra decisão proferida em sede de embargos de 
declaração de decisão monocrática. Impossibilidade. Esgotamento das instâncias 
ordinárias. Necessidade. 1. É dever do recorrente esgotar as instâncias ordinárias antes de 
interpor o recurso especial, nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal. 2. 
Embora o Tribunal a quo tenha apreciado os embargos de declaração opostos em face da 
decisão singular, ante a natureza simplesmente integrativa dos aclaratórios, não se 
verificou o esgotamento de instância. 3. Cabia à parte apresentar o competente agravo 
regimental, a fim de provocar o pronunciamento do órgão jurisdicional acerca do mérito 
da matéria em questão e afastar a incidência do óbice constante do verbete 281/STF. 4. 
Agravo regimental improvido.20 
 

Trata-se, aqui, da mesma razão que orienta o enunciado n. 207 da súmula do 

Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “É inadmissível recurso especial quando cabíveis 

embargos infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem.” 

 

No Supremo Tribunal Federal o mesmo entendimento também se encontra 

sumulado: 

281. É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na Justiça de origem, 
recurso ordinário da decisão impugnada. 
 

Portanto, sem o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, com o manejo de 

todos os recursos cabíveis, não se pode pretender a interposição de recursos de estrito direito, 

como é o caso do recurso especial. 

 

                                                 
19 Prescreve o §1º do art. 557: “Da decisão caberá agravo, no prazo de 5 (cinco) dias, ao órgão competente para o 
julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; 
provido o agravo, o recurso terá seguimento.” Brasil, Código de Processo Civil, 13ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2011, p. 626. 
20 STJ, AgRg no Ag 1411767/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2011, 
DJe 02/09/2011. 
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Essas breves considerações acerca do instrumento do recurso especial já são 

suficientes a traduzir as notas características do mister atribuído ao Superior Tribunal de 

Justiça quando do seu julgamento. 

 

Do requisito do prequestionamento e da circunstância de se tratar de um recurso 

de fundamentação vinculada, extrai-se, claramente, a vedação de prestação jurisdicional 

decorrente do mero revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. Por certo ao 

Superior Tribunal de Justiça cumpre conhecer, não livremente dos fatos e provas dos autos, 

como se de mais uma instância ordinária se tratasse; mas sim do quanto conste da decisão 

objurgada nos limites da matéria de direito objetivo federal suscitada, dentre as hipóteses do 

seu cabimento previstas na Constituição Federal. 

 

Tanto é verdade que assente é o entendimento materializado no enunciado n. 7 da 

súmula do próprio Superior Tribunal de Justiça: “A pretensão de simples reexame de prova 

não enseja recurso especial.”21 

 

Já a partir da exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias é possível 

evidenciar que ao Superior Tribunal de Justiça se atribui, por vocação constitucional, o mister 

de dar a última palavra acerca da interpretação da lei federal. Cumpre-lhe zelar pela correta 

aplicabilidade da lei federal e garantir, com autoridade, a sua eficácia e unidade de 

entendimento em todo o território nacional, isto é: laborando para a fixação de unívoco 

conteúdo normativo das leis federais. 

 

Note-se que já pela redação constitucional atribuída ao recurso especial, afastada 

restou a possibilidade de aplicação do famigerado enunciado n. 400 da súmula do Supremo 

Tribunal Federal, responsável por se admitir interpretações distintas acerca da lei federal, sob 

o pretexto da razoabilidade, ainda que a interpretação data não se afigurasse a melhor. 

 

É que referido enunciado aludia expressa e exclusivamente à hipótese de negativa 

de vigência a tratado ou a lei federal, de modo que, restando previsto pela Constituição 

Federal de 1988 o cabimento do recurso especial não só na hipótese de negativa de vigência, 

mas também nos casos de contrariedade a tratado ou lei federal, não mais se cogita da 

                                                 
21 No mesmo sentido assevera o enunciado n. 279 da súmula do STF: “Para simples reexame de prova não cabe 
recurso extraodinário.” 
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aplicação daquele enunciado sumular, até mesmo porque contrariar é termo mais abrangente 

que negar vigência, estando este contido naquele.22-23 

 

Fazendo uso das objetivas lições de Arruda Alvim, pode-se afirmar que o 

Superior Tribunal de Justiça “é uma corte de Justiça que proferirá, dentro do âmbito das 

questões federais, decisões paradigmáticas, que orientarão a jurisprudência do país e a 

compreensão do Direito federal.”24 

 

Na mesma senda José Afonso da Silva assevera que “o que dá característica 

própria ao STJ são suas atribuições de controle da inteireza positiva, da autoridade e da 

uniformidade de interpretação da lei federal, consubstanciando-se, aí, jurisdição de tutela do 

princípio da incolumidade do direito objetivo, que ‘constitui um valor jurídico – que resume 

certeza, garantia e ordem –, valor esse que impõe a necessidade de um órgão de cume e um 

instituto processual para a sua real efetivação no plano processual”.25 

 

Em resumo, portanto, o que se deve ter por sólido acerca do papel do Superior 

Tribunal de Justiça, no exercício da sua competência recursal especial, é que sua função se 

reveste de caráter técnico-jurídico, com olhos voltados para o direito objetivo federal, de 

modo a zelar pela sua incolumidade (princípio da incolumidade do direito objetivo), 

emprestando-lhe coerência de sentido, primando por interpretar o direito federal a partir de 

premissas universalizáveis – o tanto quanto possível –; logo, decidindo de forma 

paradigmática. 

                                                 
22 LUIZ PINTO, Nelson. Recurso para o STJ: teoria geral e admissibilidade. 2ª ed. São Paulo: Malheiros, 1996, 
p. 194-195. 
23 Também a respeito do enunciado n. 400 do STJ vale o registro das ponderações de Rodolfo de Camargo 
Mancuso: “De fato, numa apertada síntese, pode-se dizer que hoje, tanto o STF, quanto o STJ, cônscios de suas 
elevadas atribuições no cenário constitucional e do direito federal, tendem a evitar a invocação do princípio que 
está à base da Súmula 400. Quanto mais não seja, tal se dá pela constatação de que a aferição do que seja 
‘juridicamente razoável’ pressupõe uma incursão pelo mérito da matéria recursal, o que exclui, por definição, 
que tal tópico possa ser abordado no juízo de admissibilidade do RE ou do REsp. com razão, observa Nelson 
Nery Júnio: ‘A efetiva violação da CF ou a efetiva negativa de vigência da lei federal são o mérito do recurso, 
cuja competência para decidir é dos tribunais superiores (STF e STJ)’. Nesse sentido, no âmbito do STJ o Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira assim se expressou: ‘O enunciado n. 400 da Súmula STF é incompatível com a 
teleologia do sistema recursal introduzido pela Constituição de 1988’ (4ª T. REsp 5.936-PR, v.u., DJU 7.10.91). 
E, no STF, já se decidiu que em se tratando de alegação de ofensa à CF, é inaplicável a Súmula 400, porque: ‘Ou 
bem a decisão mostra-se harmônica com a Constituição Federal, ou a contraria, não havendo campo propício a 
enfoque intermediário’ (RTJ 145/303).” MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Recurso extraordinário e recurso 

especial. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 136. 
24 ALVIM, José Manuel de Arruda. O recurso especial na Constituição Federal de 1998 e suas origens. In: 
Aspectos polêmicos e atuais do recurso especial e do recurso extraordinário. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 31. 
25 DA SILVA, José Afonso. Comentário contextual à Constituição. 4ª ed. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 570. 
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Com isso se distancia o Superior Tribunal de Justiça da função exercida por 

instâncias ordinárias, preocupadas que são estas com a justiça da decisão e com o interesse e o 

direito subjetivo das partes; logo, decidindo casuisticamente. 

 

 

3. A POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA NÃO SUSCITADA 

COMO FUNDAMENTO DO RECURSO ESPECIAL 

 

Partindo, então, do papel constitucional exercido pelo Superior Tribunal de Justiça 

quando do exercício de sua competência recursal especial – eminentemente técnico no plano 

da incolumidade do direito objetivo –, revela-se importante descobrir se é lícito ao referido 

Tribunal Superior, uma vez aberta a instância pela admissibilidade do recurso especial, 

conhecer amplamente da demanda proposta, inclusive apreciando questão de ordem pública 

não suscitada pelas partes. 

 

O que se pretende neste item, portanto, é responder a seguinte indagação: Pode o 

Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial, conhecer de matérias não 

suscitadas pelas partes e que não digam respeito à questão federal que deu ensejo ao recurso 

excepcional? 

 

Necessariamente o enfrentamento desta questão exige breve explanação acerca do 

efeito devolutivo dos recursos. 

 

O efeito devolutivo é atributo que decorre diretamente do conteúdo dos recursos e 

deve ser compreendido como a obtenção de outro pronunciamento do Poder Judiciário por 

intermédio do órgão competente.26 

 

Segundo José Carlos Barbosa Moreira, “a exata configuração do efeito devolutivo 

é problema que se desdobra em dois: o primeiro concerne à extensão do efeito, o segundo à 

                                                 
26 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
282. 
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sua profundidade”.27 E prossegue esclarecendo: “delimitar a extensão do efeito devolutivo é 

precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento do órgão ad quem; medir-lhe a 

profundidade é determinar com que material há de trabalhar o órgão ad quem para julgar”.28 

 

Importante notar que essas duas faces do efeito devolutivo estão previstas na lei 

processual civil. O caput do art. 515 traduz a extensão do efeito devolutivo ao prever que a 

matéria impugnada pelo recorrente consiste naquilo que se submeterá ao conhecimento do 

tribunal. Já os seus §§ 1º e 2º expressam a profundidade do efeito devolutivo, ao possibilitar 

ao tribunal a apreciação de todas as questões e fundamentos tratados na demanda, ainda que a 

sentença não os tenha abordado.29 

 

Contudo, deve-se ressaltar que o alcance do efeito devolutivo nos recursos 

extraordinários não equivale àquele próprio aos recursos ordinários. 

 

Enquanto que nos recursos ordinários a cognição será extremamente ampla, 

notadamente em relação à profundidade do efeito devolutivo – mesmo que a devolução tenha 

sido parcial no que tange à extensão –, nos recursos extraordinários, dada a sua característica 

de zelar pela incolumidade do direito objetivo, afigura-se essencial delimitar o seu âmbito de 

conhecimento à possível violação do direito objetivo, devendo, portanto, reconhecer como 

necessária a exata identificação da extensão e da profundidade do efeito devolutivo.30 

 

Desse modo, haverá uma imprescindível correspondência entre os tratamentos 

dispensados aos planos de cognição do efeito devolutivo (tanto extensão quanto 

profundidade) em sede de recursos extraordinários; o que não acontece nas hipóteses de 

recursos ordinários. 

 

Nos recursos ordinários o alcance dos planos horizontal (extensão) e vertical 

(profundidade) podem ser concebidos de maneira distinta, admitindo-se limitação à extensão 

                                                 
27 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 430. 
28 Idem, ibidem. 
29 “Art. 515. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1º Serão, porém, objeto 
de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que a 
sentença não as tenha julgado por inteiro. § 2º Quando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o 
juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento dos demais.” 
30 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
311. 
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pelo princípio dispositivo (escolha pelo recorrente da matéria impugnada, que pode ser total 

ou parcial), enquanto que para a profundidade será sempre ampla a cognição. 

 

Já quanto aos recursos extraordinários, a verticalidade (profundidade) da cognição 

será restringida, impondo-se a preclusão sobre as questões e fundamentos não atacados, a 

exemplo do que ocorre no plano horizontal (extensão) do efeito devolutivo. Pode-se dizer, 

com isso, que a profundidade também encontrará restrição nos limites da extensão do efeito 

devolutivo, no que tange aos recursos de estrito direito. 

 

Tal constatação implica na afirmação de que a peculiaridade do efeito devolutivo, 

que sob o aspecto da profundidade (princípio inquisitório) permitiria aos tribunais conhecer 

de questões (de ordem pública ou a respeito das quais o juiz pode se pronunciar de ofício) que 

não foram impugnadas nem tratadas pelo recorrente, diz respeito apenas às hipóteses de 

recursos classificados como ordinários; seara em que a verticalidade da cognição não encontra 

óbices. 

 

Neste ponto vale transcrever o que tem sustentado Flávio Cheim Jorge: 

Cuidando-se de recursos de estrito direito, cujo objetivo é preservar a integridade da 
aplicação da lei, seja constitucional ou federal, a cognição ao invés de plena passa a ser 
parcial, limitada exclusivamente àquela questão tida como infringente da norma posta. E 
mais, no que tange à profundidade, não se abre ao julgador a possibilidade de examinar 
qualquer outra questão de fundo que não conste expressamente do acórdão, bem como da 
própria petição de interposição do recurso. 
É que, fixada a matéria que pode ser questionada através do recurso excepcional, todos os 
demais aspectos que giram a seu redor e que não fazem parte diretamente de sua 
constituição não podem ser analisados e valorados pelo julgador. 
A cognição do julgador, quanto à profundidade, justamente em razão de sua limitação, 
deve ser realizada unicamente em relação àquilo que foi apontado no recurso excepcional 
e que por sua vez consta do acórdão impugnado. Qualquer outra matéria – mesmo que 
ligada diretamente à questão discutida –, que não tenha sido efetivamente atacada pelo 
recorrente, não poderá se apreciada.31 
 

Esta razão é coerente e se harmoniza perfeitamente com as notas características 

dos recursos excepcionais, bem como com o papel constitucional dos Tribunais Superiores no 

exercício da competência recursal própria. 

 

                                                 
31 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
276-277. 
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Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça vem adotando entendimento diverso, 

ampliando o espectro do seu ofício judicante, com o fito de emprestar maior amplitude ao 

plano da profundidade do efeito devolutivo.32-33 

 

Assim tem atualmente afirmado o Superior Tribunal de Justiça: 

A hodierna jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que as matérias de ordem 
pública podem ser analisadas em sede de recurso especial, quando ultrapassado o 
conhecimento, à luz do efeito translativo dos recursos.34-35 
 

Este entendimento se apóia no enunciado n. 456 da súmula do STF: “O Supremo 

Tribunal Federal, conhecendo o recurso extraordinário, julgará a causa, aplicando o direito à 

espécie.” Também o art. 257 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça (RISTJ) é 

utilizado como seu fundamento: “No julgamento do recurso especial, verificar-se-á, 

preliminarmente, se o recurso é cabível. Decidida a preliminar negativa, a Turma não 

conhecerá do recurso; se pela afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.”36 

 

Por esta compreensão, uma vez tendo sido conquistado pelo recorrente o direito 

ao conhecimento do seu recurso especial – ou seja, superada positivamente a fase de 

admissibilidade do recurso –, o órgão julgador da instância extraordinária não encontrará 

óbices em conhecer da causa sob o aspecto da profundidade de maneira ampla, permitindo-lhe 

total verticalidade na aplicação do direito à espécie, independentemente de haver, no caso 

específico dos recursos extraordinários, uma substancial restrição quanto à extensão do 

mesmo efeito devolutivo. 

 

Portanto, a regra segundo este entendimento seria a ampla verticalidade 

(profundidade) da cognição em sede de recursos extraordinários (lato sensu). 

                                                 
32 Embora o STJ se refira quase que sem exceção ao “efeito translativo”, pensamos que não há diferença 
essencial que justifique afirmar existir um “efeito translativo” distinto do que se tem na profundidade do efeito 
devolutivo. É que a ideia de “efeito translativo” decorreria do princípio inquisitório que, por sua vez, já orienta a 
vertente da profundidade do efeito devolutivo. Portanto, a nosso ver o que se tem por “efeito translativo”, em 
verdade, já está contido no efeito devolutivo (profundidade). 
33 Por todos, confiram-se: AgRg no Ag 1357618/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA 
TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe 04/05/2011; REsp 1201359/AC, Rel. Ministro TEORI ALBINO 
ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 15/04/2011. 
34 AgRg no Ag 1382247/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
14/04/2011, DJe 26/04/2011. 
35 Confiram-se, também, dentre outros: EDcl no AgRg no Ag 1185325; REsp 1180197 e REsp 906839. 
36 O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF) igualmente contempla artigo com a mesma 
redação; in verbis: “Art. 324. No julgamento do recurso extraordinário, verificar-se-á, preliminarmente, se o 
recurso é cabível. Decidida a preliminar pela negativa, a Turma ou o Plenário não conhecerá do mesmo; se pela 
afirmativa, julgará a causa, aplicando o direito à espécie.” 

6143



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Porém, essa interpretação se mostra equivocada uma vez que a expressão “julgar a 

causa” não foi empregada, tanto no enunciado n. 456 da súmula do STF, quanto no art. 257 

do RISTJ37, como sinônimo de julgar a demanda, e sim como expressão equivalente a julgar a 

questão federal. 

 

Este intento há muito vinha revelado no conteúdo da última parte do art. 24 da Lei 

221, de 20 de novembro de 1894 – reproduzido integralmente pelo art. 193 do Regimento 

Interno do Supremo Tribunal da época –, que dispunha acerca da “Completa a organisação da 

Justiça Federal da Republica”, donde se extrai que a decisão do Supremo, quer confirme, quer 

reforme a sentença recorrida, será restrita à questão federal controvertida; in verbis: 38 

Art. 24. O Supremo Tribunal Federal julgará os recursos extraordinarios das sentenças 
dos tribunaes dos Estados ou do Districto Federal nos casos expressos nos arts. 59 § 1º e 
61 da Constituição e no art. 9º paragrapho unico, lettra (c) do decreto n. 848 de 1890, pelo 
modo estabelecido nos arts. 99 a 102 do seu regimento interno, mas em todo caso a 
sentença do tribunal, quer confirme, quer reforme a decisão recorrida, será restricta á 
questão federal controvertida no recurso sem estender-se a qualquer outra, por ventura, 
comprehendida no julgado. 
 

Não por outra razão se vê que essa corrente de pensamento não se amolda à nossa 

sistemática recursal, dando ensejo ao surgimento de circunstância de verdadeira perplexidade 

jurídica. Com efeito, esse inadequado entendimento também denota estar havendo um 

desvirtuamento do papel do Superior Tribunal de Justiça, frustrando a ambição constitucional 

nele creditada. 

 

O que se afirma neste estudo será mais facilmente visualizado a partir de 

exemplos. 

 

Pensemos, então, na hipótese de o autor ter inaugurado sua demanda com a 

dedução de três pedidos em primeiro grau, tendo sobrevido sentença negativa de suas 

pretensões, a qual deu ensejo a recurso seu somente no que tange ao primeiro e segundo 

pedidos, sendo que nesta fase recursal ordinária também não obteve êxito, vindo a, por fim, 

interpor recurso excepcional somente quanto ao primeiro pedido. 

 

                                                 
37 Assim também pensamos a respeito do art. 324 do RISTF. 
38 DA SILVA, José Afonso. Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1963, p. 384, n. 166. 
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Note-se que nesta hipótese haver-se-á por formada a coisa julgada em três 

momentos distintos, tanto perante o magistrado de primeira instância (terceiro pedido), quanto 

no tribunal de justiça (segundo pedido) e no tribunal superior competente (primeiro pedido).39 

 

Trata-se, pois, da possibilidade de divisão da sentença (ou acórdão) em capítulos, 

os quais, acaso não devidamente impugnados, se sujeitarão aos efeitos da garantia 

constitucional da coisa julgada (art. 5º, inc. XXXVI, CF). 

 

Suponha-se, agora, que em face do réu tenha sido proferida uma sentença de 

procedência da pretensão autoral, consistente na condenação daquele ao pagamento a este de 

indenizações decorrentes de um mesmo fato, a título de dano material emergente, dano 

material lucros cessantes e dano moral. 

 

Insatisfeito com a sentença, o réu apresentou recurso apenas no que tange ao dano 

material lucros cessantes e dano moral, tendo sido proferido acórdão de total improvimento de 

sua pretensão recursal, a partir do que se interpôs recurso especial apenas no que tange ao 

dano moral, ao argumento de violação do art. 944 do Código Civil, por se mostrar 

flagrantemente excessivo o quantum judicialmente fixado, e consiga, com isso, seja o seu 

recurso admitido. 

 

Face a tal circunstância hipotética, pergunta-se: Haveria problema em o Superior 

Tribunal de Justiça, aberta a instância especial por ter sido superada com êxito a fase da 

admissibilidade do recurso interposto, conhecer da prescrição como questão de ordem pública 

e pronunciá-la de ofício (art. 193, CC, c/c art. 219, §5º, CPC) extinguindo toda a demanda 

com resolução do mérito (art. 269, inc. IV, CPC)? 

 

Levando em consideração exclusivamente a corrente que vem afirmando a 

possibilidade de se atribuir ampla profundidade ao efeito devolutivo dos recursos 

excepcionais, uma vez aberta a instância pela admissibilidade do recurso interposto, 

plenamente cabível seria o pronunciamento da prescrição na hipótese supramencionada, com 

                                                 
39 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
285. 
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a consequente extinção da demanda, ao argumento de “ser reconhecido o efeito translativo 

como inerente também ao recurso especial”.40 

 

Ocorre que a resposta ao questionamento levantado não poderia partir de uma 

postura dissociada da mínima e indispensável adequação ao quanto preconizado pela 

Constituição Federal e pelo Código de Processo Civil a respeito do sistema recursal. 

 

Pensamos ser evidente que haverá grave violação da coisa julgada (art. 467, CPC) 

na hipótese em comento se se adotar a premissa de que é lícito ao Superior Tribunal de Justiça 

pronunciar a prescrição (questão de ordem pública), com espeque numa ampla profundidade 

do efeito devolutivo, fomentada pelo recurso especial interposto e considerado admitido. 

 

Estar-se-ia por admitir eficácia rescindente, própria da ação rescisória (arts. 485 a 

495, CPC), ao recurso especial, o que seria um disparate perante o nosso ordenamento 

jurídico. 

 

Ora, não há dúvida de que no caso em deslinde, tanto a condenação para indenizar 

danos materiais emergentes, quanto a condenação para indenizar danos materiais lucros 

cessantes, restaram acobertadas pela eficácia da coisa julgada, uma vez que tais capítulos 

decisórios não restaram oportuna e devidamente impugnados. 

 

Não há como se conceber na hipótese em tela, pela via estreita do recurso 

especial, que o legítimo julgamento da causa possa se dar através de uma ampla e irrestrita 

cognição no plano da profundidade do efeito devolutivo (efeito translativo), sem prejuízo para 

a dogmática recursal vigente e para a garantia constitucional da coisa julgada (art. 5º, inc. 

XXXVI, CF).41 

 

Neste sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal, por seu tribunal 

pleno, em decisão unânime ao apreciar a Ação Cautelar 112, de relatoria do Min. Cezar 

Peluso, donde se extrai o seguinte excerto: 

                                                 
40 STJ – REsp 60144/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 
24/05/2004, p. 197. 
41 “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: (…) XXXVI – a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito 
e a coisa julgada; (…).” 
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Sob pena de ofensa à garantia constitucional da coisa julgada, não pode tribunal eleitoral, 
sob invocação do chamado efeito translativo do recurso, no âmbito de cognição do que 
foi interposto apenas pelo prefeito, cujo diploma foi cassado, por captação ilegal de 
sufrágio, cassar de ofício o diploma do vice-prefeito absolvido por capítulo decisório da 
sentença que, não impugnado por ninguém, transitou em julgado.42 
 

É de se notar que essa equivocada razão que vem sendo proclamada pelo Superior 

Tribunal de Justiça tem o condão de retirar do processo civil o que se lhe afigurada de mais 

caro, consistente na segurança jurídica, dando azo a circunstâncias que surpreenderiam as 

partes litigantes. 

 

Fortes nestas razões é que se pode concluir asseverando, em resposta à questão 

posta a desate neste item, não ser legítimo que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o 

recurso especial, conheça de matérias não suscitadas pelas partes e que não digam respeito à 

questão federal que deu ensejo ao recurso excepcional, mesmo que se trate de questão de 

ordem pública. 

 

Em tempo: a par do que já se expôs acerca do entendimento que vem adotando 

atualmente o Superior Tribunal de Justiça – a nosso ver equivocado –, pensamos essencial 

registrar uma contradição que identificamos, pode-se dizer, en passant. 

 

Trata-se do recente julgamento ocorrido em fevereiro deste ano de 2011, do 

Agravo de Instrumento no Recurso Especial 1.372.791, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, 

onde a Terceira Turma, por unanimidade, deu provimento ao agravo e, igualmente, conheceu 

e deu provimento ao recurso especial interposto, ao argumento de que se caracteriza ofensa ao 

art. 535, inc. II, do CPC, “nas hipóteses em que o Tribunal de origem, mesmo após a 

interposição de embargos de declaração, omite-se no exame de questão pertinente para a 

resolução da controvérsia”. 

 

Ocorre que a questão sobre a qual o Tribunal de origem não havia se manifestado, 

mesmo após provocado por meio de embargos de declaração, cinge-se a alegação de 

prescrição, em tese passível de conhecimento de ofício (art. 193, CC, c/c art. 219, §5º, CPC). 

 

                                                 
42 STF – AC 112, Relator Min. Cezar Peluso, tribunal pleno, julgado em 01/12/2004, DJ 04/02/2005. 
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Pois bem, o que se verifica é que o Superior Tribunal de Justiça, ao conhecer do 

recurso especial interposto, e diante de uma questão de ordem pública, não aplicou o seu 

entendimento consistente na possibilidade de conhecer de ofício de questões não suscitadas 

pelas partes em razão do “efeito translativo” e asseverou que, neste caso, deveria o Tribunal 

de origem se manifestar sobre a prescrição.43 

 

Revela-se, portanto, contraditória a postura adotada no julgamento deste AG no 

REsp 1.372.791 com o entendimento que atualmente vem sendo proclamado pelo Superior 

Tribunal de Justiça. Estaria o Superior Tribunal de Justiça a corrigir o grave equívoco aqui 

anunciado? Ainda é cedo para saber. 

 

 

4. A SUBSTITUIÇÃO DO PARADIGMA DA INCOLUMIDADE DO DIREITO OBJETIVO PELO DA 

JUSTIÇA DA DECISÃO 

 

O surgimento, no Superior Tribunal de Justiça, deste movimento que vem 

emprestando maior amplitude ao plano da profundidade do efeito devolutivo, quando de suas 

decisões em sede da competência recursal especial, denota tendência a uma alteração 

profunda no mister exercido pelo Tribunal da Cidadania, com reflexos perniciosos para todo o 

sistema processual. 

 

É que por vezes o Superior Tribunal de Justiça vem esquecendo o seu papel 

constitucional e tem se preocupado cada vez mais com a solução de questões e lides pontuais 

e concretas, que dizem respeito exclusivamente aos interesses dos litigantes e não do sistema. 

                                                 
43 Postou-se na “Sala de notícias” do STJ, em 27/06/2011: “Tribunal estadual deve se manifestar sobre 
prescrição de multa aplicada ao executado. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou que o Tribunal de 
Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) analise a incidência da prescrição de uma multa processual aplicada por má-
conduta do executado. No caso, a prescrição atingiu a ação de execução, e, durante o processo, houve a 
imposição da multa, que agora se discute se também estaria prescrita. O Tribunal de Justiça, mesmo após a 
interposição de embargos de declaração teria se omitido no exame da questão. Segundo o artigo 535, do Código 
de Processo Civil (CPC) cabe embargos de declaração quando houver obscuridade ou contradição na sentença ou 
no acórdão e quando for omitido ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz ou tribunal. A agravante alegou 
que a prescrição não alcançaria a multa aplicada sobre o valor exequendo, ante sua natureza de sanção penal. O 
TJRJ não teria enfrentado o tema. De acordo com a unanimidade da Terceira Turma, que seguiu o voto da 
relatora, ministra Nancy Andrighi, os trechos do acórdão colacionados no agravo regimental interposto não 
traduzem o enfrentamento quanto ao alcance do instituto prescricional sobre a multa aplicada ao agravante. Ao 
contrário, o Tribunal de Justiça tão somente reconheceu a obrigação do executado em arcar com as custas 
decorrentes do prolongamento do processo, ante a arguição tempestiva, mas demorada, da prescrição.” 
Disponível em: <http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=102354> 
Acesso em: 07 out. 2011. 
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A postura deste Tribunal Superior tem sido a seguinte: ante a verificação de uma 

possível injustiça praticada, procura-se resolvê-la imediatamente, portando-se o Superior 

Tribunal de Justiça tal como se porta um Tribunal de Justiça Estadual no julgamento do 

recurso de apelação, ainda que para tanto sejam ignoradas as características essenciais dos 

recursos de estrito direito. 

 

Com isso, vêm-se julgando casos concretos e não as questões de direito federal 

objeto das impugnações, restando relegada a segundo plano a busca pela incolumidade do 

direito objetivo e, pela via inversa, sendo ascendida a primeira importância o propósito da 

justiça das decisões, ao preço de se deixar de fixar a correta interpretação da norma 

infraconstitucional a ser seguida nos casos futuros, o que teria o condão de gerar a necessária 

estabilidade para todo sistema jurídico. 

 

O que se pode extrair deste movimento de substituição do paradigma da 

incolumidade do direito pela da justiça da decisão é que o Superior Tribunal de Justiça, em 

verdade, não entende o seu próprio valor constitucional para o sistema. 

 

Talvez se acredite que menos importância tem dizer o direito objetivo federal do 

que julgar a demanda apreciando o direito subjetivo alegado pelas partes; ledo engano. 

Tratam-se de duas funções essenciais para o ordenamento jurídico e por isso mesmo não se 

pode admitir a supressão de uma delas, sob pena de se andar em círculos, ou seja: estar-se 

sempre retornando ao ponto de origem (decisão casuística).44 

 

É preciso que se compreenda que há no nosso ordenamento toda uma estrutura 

destinada a tornar real o acesso à justiça, desdobrada no que se pode dizer duas fases 

cognitivas da jurisdição, uma ordinária e outra extraordinária, sendo esta estrutura posta em 

movimento por um sistema recursal marcadamente abundante.45 

 

                                                 
44 Conhecida é a lição de ULPIANO, “neque enim utique melias pronuntiat qui novissimus sententiam laturus 

est” (Digesto, L, 49, I, princ.), que em tradução livre para o vernáculo exprime que “nem sempre sentencia 
melhor quem o faz por último”. Cf. MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. “Demasiados recursos?”. In RePro n. 
136. São Paulo: RT, 2006, p. 9/10. 
45 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 290. 
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A fase de cognição extraordinária se mostra essencial na busca por uma tutela de 

melhor qualidade, na medida em que permite que adentre ao sistema jurisprudência de maior 

visibilidade pela sua firme função paradigmática. 

 

Mostra-se um contra-senso o fato de na realidade que experimentamos, de 

tentativa de valorização da jurisprudência como precedentes, opte o Superior Tribunal de 

Justiça por descer a status inferior àquele que lhe foi conferido pela Constituição Federal, a 

ponto de assumir o papel de mais uma instância ordinária (3ª instância). 

 

Em razão desta postura as consequências para o sistema jurídico são gravosas. 

 

Ao se deixar de exercitar a sua competência constitucional, o Superior Tribunal de 

Justiça, a um só tempo, renega a sua função institucional de afastar eventual violação a lei 

federal e interpretá-la uniformemente, bem como desassiste a sociedade que clama pela 

pacificação social através de um sistema seguro e harmônico de normas jurídicas46, além de 

enfraquecer a independência e harmonia entre os poderes, uma vez que em certa medida 

restará desprotegido o Poder Legislativo contra excessivas e abusivas ingerências dos demais 

poderes sobre o conteúdo que se deve dar às leis por ele expedidas, criando, assim, seara fértil 

à livre deturpação do conteúdo das normas em afronta ao princípio da separação dos poderes 

(art. 2º da CF47).48 

 

É de notar, ainda, que se angaria com isso o desprestígio do próprio Tribunal 

Superior, pois, como já dito, numa realidade de valorização dos precedentes, a tentativa de 

impor universalizadamente os resultados obtidos com decisões cauísticas a demandas futuras 

se revela flagrantemente inadequado, uma vez que decisões pontuais não ostentam efeito 

                                                 
46 Rodrigo Barioni, com espeque nas lições de Calamandrei, registra que “desprezar todas as conseqüências 
advindas da interpretação da norma jurídica é desconsiderar sua própria finalidade de organização da sociedade. 
Por isso, ganha relevância a tarefa dos órgãos de cúpula do Poder Judiciário, na interpretação dos dispositivos 
legais, porquanto proporcionam um norte (muitas vezes obrigatório) para os casos posteriores.” BARIONI, 
Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 
176. 
47 “Art. 2º. São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o 
Judiciário.” 
48 Neste sentido assevera BARIONI: “A criação de Tribunais de controle de legalidade dos atos judiciais 
representa exigência do princípio da separação dos poderes, de moda a permitir que a função legislativa não seja 
distorcida ou indevidamente encampada pelo Poder Judiciário. O equilíbrio entre os poderes impõe que os 
órgãos de cúpula do Judiciário não assumam posições que acabem por sobrepor-se à própria lei, ofuscando a 
tarefa do Legislativo.” BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 171. 
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paradigmático, haja vista terem sido forjadas sob circunstâncias próprias ao caso concreto que 

dificilmente seriam idênticas em outro caso.49 

 

Ademais disso, importante referir aqui a um fenômeno lógico proporcionado a 

reboque do não exercício pelos Tribunais Superiores da sua função institucional de controlar e 

interpretar o direito objetivo. É que a multiplicação de demandas tem relação direta com a 

falta de unidade de aplicação do direito, como elemento de desorganização do próprio Estado 

e de proliferação da celeuma social, pois o fator alea incidiria na aplicação das leis, algo 

semelhante a um jogo de azar, onde o conteúdo da norma tombaria exclusivamente em razão 

do entendimento pessoal do juiz da causa.50 

 

Rodrigo Barioni expressa bem essa razão com exemplo claro e objetivo que 

merece ser transcrito: 

Suponha-se o conflito sobre o direito do filho dependente de receber benefício 
previdenciário, por morte do pai, até completar o ensino superior. Embora o pleito seja 
contra legem (art. 77, §2.º, II, da Lei 8.213/91 dispõe que cessará benefício ao filho “que 
completar 21 (vinte e um) anos de idade, salvo se for inválido”), a discussão ganha corpo 
em face do direito fundamental à educação (art. 6.º, CF). É natural que uma questão 
jurídica de tamanha relevância social comporte discussões e entendimento não 
convergentes, ora em favor do beneficiário, ora em favor do INSS. A manutenção dos 
conflitos sobre o verdadeiro alcance da referida norma acaba por reproduzir demanda, as 
quais poderiam ser evitadas – seja com o não ingresso de novos processos, pelo fato de a 
jurisprudência haver-se uniformizado em determinado sentido, seja pela resolução 
administrativa da questão pelo ente público.51 
 

Nesta senda, convém lembrar, como apontou José Afonso da Silva, que a “crise 

do Supremo” foi provocada pelo excesso de demandas àquele Tribunal dirigidas e pela sua 

incapacidade de julgá-las.52 

 

Para finalizar, então, suscitamos para reflexão os seguintes questionamentos: 

Estaria o Superior Tribunal de Justiça no caminho certo, isto é, trilhando aquele caminho 

almejado pela Constituição Federal que lhe deu vida? Ou estamos caminhando para vivenciar 

novamente a “crise do Supremo” (se é que um dia esta foi superada)? 

                                                 
49 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 449. 
50 BARIONI, Rodrigo. Ação rescisória e recursos para os tribunais superiores. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 180. 
51 Idem, ibidem. 
52 DA SILVA, José Afonso. Do recurso extraordinário no direito processual brasileiro. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1963, p. 446, n. 207, e p. 448, n. 208. 
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COLABORAÇÃO NO DIREITO RECURSAL: UMA CONTRIBUIÇÃO PARA A 

CONSTRUÇÃO DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA 
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Larissa Pilar Prado�����● 

 

RESUMO: Trata o presente estudo de uma abordagem acerca do sistema 
recursal atual e de seus princípios orientadores de que se serve o intérprete por ocasião 
do juízo de admissibilidade. Diante disso, é realizada uma análise quanto ao formalismo, 
por vezes excessivo, que impera em nosso sistema recursal atual, com exemplos 
concretos na prática forense, e até que ponto ele se sobrepõe ao princípio de colaboração 
que deveria nortear a relação processual e autorizar o enfrentamento do mérito do 
recurso. Por último, são informadas as principais inovações no sistema recursal em 
tramitação que vêm ao encontro de um sistema recursal colaborativo, como contribuição 
para a construção de uma ordem jurídica justa. 

 
Palavras-chave: Colaboração. Recursos. Admissibilidade. Ordem jurídica 

justa. 
 

COLLABORATION IN THE REVIEW: A CONTRIBUTION TO THE 
CONSTRUCTION OF A LEGAL SYSTEM JUST 

 
 
ABSTRACT: This is a study of this approach to some of the current appeal 

system and its guiding principles that serve the interpreter during the court admissibility. 
Therefore, an analysis is performed on the formalism, sometimes excessive, that prevails 
in our current appeal system, with judicial cases studies, and to what extent it overlaps 
with the principle of collaboration that should guide the procedural relationship, and 
authorize the face of the merits of the appea. Finally, the main innovations are reported 
in the appeal system that is in process to meet an appeal system collaborative, like a 
contribution to the construction of a legal system just.   

 

Keywords: Collaboration. Review. Admissibility. Legal system just. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

                                                           
 
  

⃰Doutora em Direito pela UNISINOS, Mestre em Direito e Especialista em Direito Processual Civil pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Professora da Graduação e do Programa de Pós-
Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Desembargadora do 
Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E-mail: macedo@tj.rs.gov.br  
�����⃰Mestranda em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Defensora 
Pública do Estado do Rio Grande do Sul. E-mail: larissa.prado@terra.com.br  

6154



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 É no ordenamento jurídico recursal onde se observa uma maior exigência 

formal, que não raras vezes, diante da severidade do sistema, culmina no não 

conhecimento do recurso, em flagrante sacrifício do direito subjetivo pela forma.  

Através do juízo de admissibilidade, tendo em conta os princípios recursais, 

são filtrados inúmeros recursos que, por um ou outro motivo, quedaram alheios às 

exigências legais para sua interposição sem sequer oportunizar-se a oitiva da parte 

insurgente, haja vista inexistência de previsão legal para tanto.  Configura uma tradição 

enraizada no tratamento recursal, cristalizando-se como resistência a uma 

(indispensável) reabertura do processo, com vistas a uma nova ordem jurídica mais 

democrática e, por isso mesmo, mais justa. 

Cediço que o processo civil brasileiro vive um momento de transição, seja 

em razão de reformas legislativas ainda não bem sedimentadas, seja porque na iminência 

de aprovação de um novo Código de Processo Civil, que se põe como essencialmente 

principiológico, resgatando as garantias constitucionais, sem embargo de reproduzir, em 

muitos pontos, o sistema atual. 

Contudo, no que se refere ao sistema recursal, em especial ao formalismo 

excessivo, capítulo que interessa neste estudo, observa-se uma preocupação maior com o 

contraditório em atenção ao princípio da colaboração, nem tanto entre as partes, mas e 

principalmente do juiz para com as partes. 

Trata-se de uma proposta que vem ao encontro do paradigma constitucional 

do Estado brasileiro, onde o Estado assume o papel de servir ao cidadão, único titular da 

soberania popular, inclusive nos termos do parágrafo único do art. 1º, da Constituição 

Federal, não mais comparecendo na ordem jurídica como um adversário ou um inimigo 

do povo, passando seus agentes, meros mandatários, a exercer muito mais deveres do 

que simplesmente poderes. 

Destarte, uma das formas dessa colaboração do juízo para com as partes, no 

âmbito do sistema recursal, pode ser observada na medida em que se possibilita, antes da 

decisão judicial definitiva, a sanação do vício que levaria ao não conhecimento da 

insurgência, sempre respeitando o contraditório e a dialética que devem nortear a relação 

processual. Com isso, privilegiar-se-á o direito subjetivo litigioso e a própria justiça do 

caso concreto em detrimento da forma e do instrumento, corroborando para que o 

recorrente tenha conhecido e apreciado o mérito do recurso, evitando-se, como sói 

acontecer, ficar o mérito sem apreciação em sendo julgado inadmissível o recurso, 

independentemente do direito posto em causa. 
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Observa-se, assim, no processo civil, de um modo geral, no novo texto, a 

tendência na adoção do sistema colaborativo entre as partes, destas para com o juízo, e, 

principalmente, do juízo para com as partes, minorando o formalismo excessivo, a fim 

de viabilizar o conhecimento e julgamento da lide posta em causa, o que se almeja com 

o processo e que constitui a razão essencial da jurisdição, pacificando a sociedade como 

um todo.  

Mas tão importante como analisar e refletir sobre mecanismos que afastem o 

formalismo patológico, repudiado no processo que atenda ou vise a atender a ordem 

jurídica justa, é também resguardar as exigências de forma necessárias e indispensáveis 

à manutenção de devido processo legal, o que representa, muitas vezes, uma linha tênue, 

mas que precisa ser demarcada com firmeza, sob pena de dar-se ao recorrente o que já se 

encontra no patrimônio jurídico do recorrido, beirando, nesses casos, a decisão à 

arbitrariedade judicial, mal tão ou mais nefasto quanto o excessivo formalismo. 

 

2 SISTEMA RECURSAL VIGENTE 

A tramitação de um novo Código de Processo Civil, propondo-se a um 

resgate principiológico das garantias constitucionais, traz a lume uma proposta de 

colaboração e, por conseguinte, da redução do formalismo excessivo, que não raras 

vezes vai de encontro à construção da justiça.  

Os princípios que norteiam a interposição e o conhecimento do recurso no 

âmbito do processo civil nem sempre decorrem expressamente da lei e da Constituição, 

mas é certo que podem ser considerados afeitos à garantia fundamental do devido 

processo legal, como observado por Rui Portanova.1 Nesse sentido, o princípio do duplo 

grau de jurisdição esta inserto implícita e explicitamente na Constituição Federal de 

1988. De forma explícita, através da previsão expressa de competências recursais dos 

tribunais, de forma implícita quando se alinha os recursos aos princípios garantidores do 

acesso à justiça, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. 

Não se pode olvidar que muito embora se deva, par a par ao reconhecimento 

do duplo grau de jurisdição como pedra basilar do sistema jurídico pátrio, privilegiar a 

decisão de primeiro grau, em atenção à celeridade e à efetividade da prestação 

jurisdicional, é certo também que a revisão ad quem proporciona segurança à parte 

sucumbente de que sua causa restou devidamente reexaminada por um colegiado dotado 

                                                           
1 PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 7 ed. Porto Alegre. Editora Livraria do Advogado. 
2008. P. 262. 
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de maior experiência que o julgador a quo, servindo também o recurso como um 

controle das decisões monocráticas. São, na verdade, dois valores contrapostos que, se 

trabalhados de forma balanceada e adequada, pontuarão positivamente na construção 

deste paradigma.  

É cediço que o recurso processual tem escopo no inconformismo, na 

necessidade de revisão dos atos judiciais, a fim de aperfeiçoá-los, de livrá-los de 

possíveis vícios ou erros, na ânsia de alcançar a almejada justiça. Esse é o fundamento 

de ordem subjetiva do princípio do duplo grau de jurisdição, que embora hostilize a 

instância única e a irrecorribilidade, garante aos litigantes que o órgão judiciário não 

tomou a resolução de afogadilho, 2 já que está restou devidamente revisada por órgão 

superior. De qualquer sorte, o que importa registrar é que o duplo grau de jurisdição é 

uma conquista histórica que não pode ser negligenciada pela ordem jurídica da pós-

modernidade, sob pena de evidente retrocesso. O que importa ponderar é que o duplo 

grau de jurisdição, a exemplo de tantos outros princípios, não é absoluto, admitindo 

restrições e podendo ceder, conforme o caso, frente a outros valores que se 

sobreponham. 

Destarte, as partes opõem duas forças antagônicas, onde os litigantes 

aspiram à vitória perante o adversário, e a sociedade, por sua vez, almeja restaurar a paz 

social. Para dissipar a tensão gerada por essas forças, os ordenamentos jurídicos forjaram 

engenhosa solução, qual seja, ao vencido na primeira apresentação da solução do 

conflito, raramente convencido desse resultado, a lei confere o direito de provocar outra 

avaliação do seu alegado direito, perante órgão judiciário diverso e de superior 

hierarquia.3 

Dessa forma, não é de surpreender que raríssimos são os casos de decisões 

transitarem em julgado sem interposição de recurso por qualquer das partes, às vezes até 

pela vencedora, com o fito de ajustar uma parcela mínima de seu pedido, como termo 

inicial de juros moratórios ou ainda apenas majorar a verba condenatória. 

É, pois, do ser humano o inconformismo. 

De outra banda, o nosso ordenamento processual civil, afeito a forma e ao 

formalismo do ato (processo é também forma), impõe regras, prazos, pressupostos, 

                                                           
2 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 71. 
3 ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 70. 
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requisitos e condições legais para o trâmite processual de uma ação, mas é no modelo 

recursal que se observa com maior frequência a severidade imposta pelo sistema vigente 

à parte sucumbente.     

Conforme lembra Araken de Assis,4 o interesse público exige que os litígios 

sejam extintos no menor tempo possível e esse objetivo jamais se mostraria realizável na 

hipótese de o vencido poder, por iniciativa própria, criar mecanismo para impugnar as 

decisões judiciais. Essa é uma das razões pela qual o nosso ordenamento adote para o 

sistema recursal o princípio do taxatividade, subordinando a existência de eventual 

recurso à expressa previsão legal. 

O princípio da irrecorribilidade das interlocutórias, por sua vez, vem ao 

encontro da necessidade de impedir tanto quanto possível as contínuas interrupções no 

andamento do processo motivadas pelos recursos contras as decisões tomadas pelo juiz 

sobre os incidentes surgidos na tramitação da causa, que são inúmeras e da mais diversa 

ordem.5 

A rigidez do sistema de cabimento dos recursos impõe, ainda que 

implicitamente, o princípio da singularidade recursal, pelo qual o ato judicial desafia um 

único recurso cabível por vez. Sua eventual atenuação pela fungibilidade recursal, 

acolhida no meio pretoriano, ainda que carente no texto vigente de previsão expressa, 

não deixa de ser um exercício de cooperação dos Tribunais para com os recorrentes, 

sempre tendo como base a) a presença de dúvida sobre qual o recurso a ser interposto; b) 

a inexistência de erro grosseiro; e c) a interposição dentro do prazo legal do recurso tido 

como cabível.6   

O princípio da dialética, que inspira o debate processual, obriga o recorrente 

a apresentar suas razões especificadamente por ocasião do ato de interposição do 

recurso, delimitando a matéria impugnada e impugnando pontualmente as razões e 

conclusão da decisão, representando, a ausência de profligação, suficiente causa de 

inadmissibilidade do recurso.  

Interligado com os demais princípios que norteiam o ordenamento processual 

civil está o princípio da voluntariedade, pois recorrer do provimento desfavorável, no 

todo ou em parte, ou ainda, pleitear um benefício maior do que o concedido, constitui 

ônus da parte. Recorrer é essencialmente encargo, ônus e não mera faculdade ou mesmo 

                                                           
4 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 2 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 79/80.  
5 SILVA, Ovídio Araujo Baptista da, Fábio Luiz Gomes. Teoria geral do processo civil. 5 ed. São Paulo. 
2009. P. 49. 
6 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 2 ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 94. 
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direito, podendo, por isso mesmo, a parte renunciar ao recurso interposto ou 

simplesmente abdicar de recorrer, o que trás como consequência a preclusão da decisão 

não recorrida.7 

Nesse sentido, vigora no processo civil, como reforço aos princípios da 

dialética e da voluntariedade, o princípio da complementariedade, pelo qual 

indispensável a motivação própria e específica no recurso, por ocasião de sua 

interposição, vedada a retificação ou complementação ulterior das razões. E como 

consequência da complementariedade, o princípio da consumação ou preclusão 

consumativa, ou seja, não praticado o ato, extingue-se o poder de impugnar a decisão 

judicial. 

Por sua vez, o princípio da proibição da reformatio in pejus não tem valor 

absoluto no ordenamento jurídico brasileiro, já que, independentemente da limitação do 

efeito devolutivo, poderá ocorrer o agravamento do recorrente, por questões de ordem 

pública. Mas permanece valendo para as pretensões de direito material que dependam de 

postulação. 

Em linhas gerais, tem-se nos princípios citados acima o norte de que se serve 

o intérprete no sistema jurídico atual para dirimir eventuais questões exsurgentes nos 

juízos de admissibilidade, que nos interessa de perto, considerando o tema deste 

trabalho, e nos juízos de mérito dos recursos. 

 

3 JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE 

É no sistema recursal, conforme observa Daniel Mitidiero,8 o campo fértil de 

exigências formais e onde a ideia do processo civil cooperativo pode funcionar com 

notável ganho para a construção de uma ordem processual mais justa. Importante 

registrar que todo o desequilíbrio processual contribui, inequivocamente, para uma 

ordem injusta e para a negação dos direitos subjetivos a serem compostos pelo 

Judiciário. 

Destarte, é por ocasião do juízo de admissibilidade que, à semelhança da 

análise dos pressupostos processuais e das condições da ação no primeiro grau de 

                                                           
7
 A previsão na lei de reexame necessário, como exceção ao princípio da voluntariedade, apenas vem ao 

encontro da regra geral, culminando por afirmá-la. Para maior aprofundamento, remete-se o leitor para 
WELSCH, Gisele Mazzoni O reexame necessário e a efetividade da tutela jurisdicional. Porto Alegre: Ed. 
Livraria do Advogado, 2010, p. 77. 
8 MITIDIERO, Daniel, Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p.150. 

6159



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

jurisdição, será analisado o preenchimento dos requisitos indispensáveis ao 

conhecimento do recurso.  

Gize-se, entretanto, que por se tratar de matéria de ordem pública, a análise 

do preenchimento das condições de seguimento do recurso pode ser realizada a qualquer 

tempo e, inclusive, ex officio, independentemente, portanto, da arguição pela parte 

adversa, exceto no caso do artigo 526,9 do Código de Processo Civil, que condiciona o 

juízo à alegação pelo recorrido.    

Dessa forma, somente após o prévio conhecimento do recurso, ou seja, 

sendo julgado ele admissível, é que será realizado o juízo de mérito pelo provimento ou 

não da insurgência recursal. 

O juízo de admissibilidade realizado pelos juízos a quo e ad quem a luz dos 

princípios norteadores dando ou não seguimento tem por escopo, conforme salientado 

por Araken de Assis,10 evitar o flagrante desperdício de tempo no prosseguimento de um 

recurso inadmissível. 

 Mas não é só isso. Não se pode olvidar, especialmente, ainda que não 

exclusivamente, no caso do recurso de apelação, que a decisão proferida o foi tendo por 

base um processo (ou procedimento) onde os litigantes tiveram oportunidade de expor 

suas pretensões, alegando fatos e direito e produzindo provas que se fizeram necessárias 

e que naturalmente desencadearia uma decisão/sentença, compondo o conflito. Compor 

o conflito é irrenunciavelmente dar o bem da vida a um dos litigantes à custa do outro. 

Se, de um lado, ao vencido é assegurada, pelo ordenamento jurídico, a irresignação 

recursal, com vistas ao reexame da decisão, de outro, a parte vencedora detém justa 

expectativa de ver sacramentada e/ou confirmada a decisão que lhe foi favorável. Tanto 

é assim que às razões do recurso se contrapõem as contrarrazões por parte do recorrido. 

E, no que diz com o recebimento e processamento do recurso, o recorrido só deverá 

submeter-se a um recurso que atenda aos requisitos consagrados como inerentes à sua 

consistência jurídica. O contrário arrosta o devido processo legal, tanto quanto o 

                                                           
9Art. 526. O agravante, no prazo de 3 (três) dias, requererá juntada, aos autos do processo de cópia da 
petição do agravo de instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos 
documentos que instruíram o recurso. (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 30.11.1995)  
Parágrafo único. O não cumprimento do disposto neste artigo, desde que argüido e provado pelo agravado, 
importa inadmissibilidade do agravo. (Incluído pela Lei nº 10.352, de 26.12.2001) 
10 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 117.  

6160



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

excessivo formalismo que retira das partes o enfrentamento do mérito das demandas, 

seja no primeiro grau, seja nas instâncias recursais. 

 O fato é que, a exemplo da lei da física (a cada ação, uma reação), a 

banalização dos recursos e o fenômeno das ações repetitivas levou ao alargamento dos 

julgamentos de juízo de admissibilidade para além dos requisitos de ordem formal e 

principiológicos, adentrando no próprio mérito recursal. Prova disso as subsequentes 

reformas a que o art. 557,11 do Código de Processo Civil, se submeteu, estando o relator 

do recurso autorizado por lei a negar seguimento ao recurso manifestamente 

improcedente, ou, ainda, em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do 

respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o que 

caracteriza juízo de valor e monocrático sobre o mérito. Ainda que nesses casos, 

recursos que tiveram o seu seguimento negado pelo relator, o juízo de admissibilidade é 

sempre provisório, já que sujeito a revisão pelo colegiado ad quem, persiste a mensagem 

dada pelo texto legislativo, no sentido de realizar um filtro recursal, que merece ser 

objeto de reflexão. 

Lembrando a lição de Daniel Mitidiero,12 o juízo de admissibilidade 

compreende a análise dos requisitos intrínsecos, que dizem respeito à existência do 

poder de recorrer, e extrínsecos, que se refere ao modo de exercer esse poder. Como 

requisitos intrínsecos, o cabimento, a legitimidade, o interesse, e a inexistência de fato 

extintivo do direito de recorrer; como requisitos extrínsecos, a regularidade formal da 

peça recursal, a tempestividade, o preparo e a inexistência de fato impeditivo do direito 

de recorrer.  

Pelo texto da lei, a análise do preenchimento de tais requisitos esgota-se na 

apreciação pelo relator do recurso, independentemente de abrir-se o contraditório e o 

diálogo, sem qualquer possibilidade de oportunizar-se o saneamento de eventual 

irregularidade existente no ato da propositura do recurso.  

Não é diferente junto aos tribunais superiores, prestando-se a exemplo o 

recente julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal, em 17 de maio de 2011, por sua 2ª 

                                                           
11 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, 
prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998) 
12 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 150-151. 
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Turma, do agravo regimental no agravo de instrumento n. 773.222, oriundo do Rio de 

Janeiro, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, em que restou decidido ser inviável o 

recurso extraordinário em que não houve demonstração da preliminar de repercussão 

geral, pois caberia à parte recorrente apontar de forma expressa e clara as circunstâncias 

que poderiam configurar a relevância do ponto de vista econômico, político, social ou 

jurídico, das questões constitucionais invocadas no recurso extraordinário. 

A ausência de previsão expressa, no ordenamento pátrio, quanto ao 

contraditório no julgamento dos juízos de admissibilidade, aliada a uma cultura recursal 

de filtragem por questões formais, tem impedido que se supere eventuais formalidades 

cerceadoras do enfrentamento do mérito, bem como que se estabeleça um maior diálogo 

entre o juiz e as partes, em negligência à construção de um processo mais democrático e 

mais aderente a uma ordem jurídica justa. 

 

4 SISTEMA RECURSAL COOPERATIVO 

Galeno Lacerda13 já advertia, lembrando o fato de Montesquieu ter 

inaugurado o Livro 29 de seu Espírito das Leis sustentando serem as formalidades da 

justiça necessárias à liberdade, que se subverteu o meio em fim, distorcendo-se as 

consciências a tal ponto que se crê fazer justiça, impondo-se a rigidez da forma, sem 

olhos para os valores humanos em lide.  

Afirmava, outrossim, que o processo, sem o direito material, não é nada e 

que o instrumento, desarticulado do fim, não tem sentido, acreditando que os malefícios 

do formalismo no processo resultam, em regra, de defeitos na interpretação da lei 

processual.   

O processo colaborativo, na forma defendida por Daniel Mitidiero, parte da 

ideia de que o Estado tem como dever primordial propiciar uma sociedade livre, justa e 

solidária, fundada na dignidade da pessoa humana, assumindo o contraditório um local 

de destaque no formalismo processual, como instrumento de diálogo e cooperação, 

assumindo o juiz uma posição paritária na condução do processo, mas assimétrico 

quando da decisão da causa, com o fito de decidir com justiça o caso decidendo, obtendo 

                                                           
13 LACERDA, Galeno. O código e o formalismo processual. Revista da Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul 28, 1983, julho. Porto Alegre, p. 8/9.  
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a verdade, ainda que processual.14 Para tanto, assevera o autor, o processo cooperativo se 

fulcra na boa-fé objetiva e subjetiva, sem a qual inviável a realização de um processo 

leal.  

É certo que em um processo civil cooperativo só é possível imaginar a 

decisão judicial após o diálogo com as partes, oportunizando sempre o contraditório, 

pois, consoante Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, não se pode deixar de reconhecer 

também no contraditório, uma contenção do arbítrio do juiz, que garante uma 

participação efetiva e igualitária entre as partes.15 Nesse sentido, a nova ordem proposta 

pressupõe o contraditório assumindo uma dupla função, qual seja, garante a igualdade 

entre as partes e satisfaz o interesse público na descoberta da verdade e realização da 

justiça.  

Destarte, antes de qualquer decisão deve haver a observância do 

contraditório em respeito exatamente do princípio da colaboração e, no particular, 

estabelecendo-se o diálogo do juiz para com as partes no processo judicial. 

Cândido Rangel Dinamarco16 esclarece que a garantia do contraditório 

expressa na Constituição Federal significa que lei deve instituir meios para a 

participação dos litigantes no processo e o juiz deve franquear-lhes esses meios, 

participando ele da preparação do julgamento, exercendo ele próprio o contraditório, 

pois é do passado a afirmação de que o contraditório era exclusivamente abertura para as 

partes, desconsiderando a participação do juiz.       

E mais, cediço que ser parte em um processo implica um ato de cidadania e, 

nessa medida, negar a dialética, o contraditório, implicaria negar o exercício da própria 

cidadania. 

Não bastasse isso, o processo, por ser de natureza pública, é formado por 

regras cogentes, se inspirando no princípio da instrumentalidade, pelo qual não há razão 

para decretar-se qualquer invalidade processual sem a demonstração do não 

                                                           
14 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 102/103. 
15 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo 
valorativo. 4 Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 210, p. 159.  
16 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil. 4 ed. São Paulo. Editora 
Malheiros. 2004, v 1, p. 214.  
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preenchimento da finalidade legal do ato processual e sem a demonstração do prejuízo 

atendível ao interesses das partes17.   

É ainda de Cândido Rangel Dinamarco18 a lição de que a instrumentalidade 

é o núcleo e a síntese dos movimentos pelo aprimoramento do sistema processual, 

tomada como premissa pelos que defendem o alargamento da via de acesso ao Judiciário 

e eliminação das diferenças de oportunidades em função da situação econômica dos 

sujeitos, nos estudos e propostas pela inafastabilidade do controle jurisdicional e 

efetividade do processo.   

Exemplo disso, a fungibilidade recursal, que decorre justamente da 

aplicação do princípio da instrumentalidade, em evidente cooperação do órgão 

jurisdicional para com a parte, na medida em que converte o recurso incabível em 

cabível, se interposto no prazo do recurso pertinente, inexistindo erro grosseiro e diante 

de fundada dúvida sobre qual o recurso cabível. 

No que concerne à regularidade formal exigida para interposição dos 

recursos, Daniel Mitidiero cita dois casos emblemáticos em que a cooperação do órgão 

jurisdicional exsurge com extrema relevância, outros podendo ser agregados, como 

adiante se verá. 

No primeiro caso, expõe a exigência do parágrafo 2º do artigo 543-A do 

Código de Processo Civil,19 pelo qual o recorrente deverá demonstrar em preliminar a 

                                                           
17 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e éticos. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 151. 
18 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11 edição. São Paulo. Editora 
Malheiros. 2005, p.25.  
19 Art. 543-A.  O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos 
deste artigo. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 1o  Para efeito da repercussão geral, será considerada a existência, ou não, de questões relevantes do 
ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos da causa. 
(Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 2o  O recorrente deverá demonstrar, em preliminar do recurso, para apreciação exclusiva do Supremo 
Tribunal Federal, a existência da repercussão geral. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 3o  Haverá repercussão geral sempre que o recurso impugnar decisão contrária a súmula ou 
jurisprudência dominante do Tribunal. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 4o  Se a Turma decidir pela existência da repercussão geral por, no mínimo, 4 (quatro) votos, ficará 
dispensada a remessa do recurso ao Plenário. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 5o  Negada a existência da repercussão geral, a decisão valerá para todos os recursos sobre matéria 
idêntica, que serão indeferidos liminarmente, salvo revisão da tese, tudo nos termos do Regimento Interno 
do Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei nº 11.418, de 2006). 
   § 6o  O Relator poderá admitir, na análise da repercussão geral, a manifestação de terceiros, subscrita por 
procurador habilitado, nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. (Incluído pela Lei 
nº 11.418, de 2006). 
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existência da repercussão geral, sob pena de não conhecimento do recurso pelo Supremo 

Tribunal Federal.  

Para o autor, em atendimento à colaboração do órgão jurisdicional para com 

a parte, não há óbice em conhecer do recurso mesmo que em inobservância do rigorismo 

da forma exigida pelo citado parágrafo se, no corpo recursal, quedar perfeita a 

individualização material das razões pelas quais entende o recorrente ser de repercussão 

geral a questão constitucional afirmada no recurso extraordinário. 

Não é esse, entretanto, o entendimento do Supremo Tribunal Federal, 

consoante exemplificado alhures, por ocasião do julgamento, em 17 de maio de 2011, 

pela 2ª Turma, do agravo regimental no agravo de instrumento n. 773222 oriundo do Rio 

de Janeiro, de relatoria do Ministro Joaquim Barbosa.  

E não se trata de caso isolado. O mesmo entendimento foi adotado, 

conforme se vislumbra no julgamento de 26 de abril 2011, pela 1ª Turma do Supremo 

Tribunal Federal, nos embargos de declaração do recurso extraordinário n. 595.783, 

oriundo do Rio Grande do Sul, de Relatoria do Ministro Ricardo Lewandoski, onde 

restou decidido que incumbe ao recorrente, em preliminar formal e fundamentada, 

demonstrar a existência de questões relevantes que ultrapassem os interesses subjetivos 

da causa.   

Em favor da crítica doutrinária, não há como se aceitar pacificamente a tese 

aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, abdicando do seu dever de julgar e firmar o 

entendimento da Corte Constitucional, em estando presente a repercussão geral de uma 

questão constitucional, pelo simples imperfeito arrazoado do recurso. O que mais 

releva? O preenchimento de requisitos de ordem formal ou o enfrentamento de uma 

questão constitucional qualificada pela repercussão geral? Diferente seria o julgamento 

se, conhecendo do recurso, afastasse a pretensão do recorrente porque o caso 

apresentado não se revestia como de repercussão geral, pois essa é a função do Supremo. 

Mas furtar-se ao debate base na ausência de forma é sobremaneira frustrante. 

                                                                                                                                                                           

§ 7o  A Súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no Diário Oficial e 
valerá como acórdão. (Incluído pela Lei nº 11.418/2006). 
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O segundo caso trazido à baila por Daniel Mitidiero diz com a regra do 

artigo 525, do Código de Processo Civil,20 que obriga o recorrente a instruir o agravo 

interposto por instrumento, sob pena de, mais uma vez, não conhecimento do recurso.     

Observa com propriedade o autor21 que a eventual formação deficiente do 

instrumento do agravo é usada reiteradamente, na interpretação literal do dispositivo 

processual, para fundamentar o não conhecimento deste recurso, quando, a 

irregularidade poderia ser sanada através da simples abertura do prazo à parte insurgente 

para regularização do expediente, ou ainda, por simples ofício ao juízo de origem, a fim 

de esclarecer nos autos originais eventual dúvida exsurgente da formação recursal.   

Em sentido oposto, porém, concluiu o Centro de Estudos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Rio Grande do Sul que constitui ônus do agravante a formação do 

instrumento, sendo descabida eventual diligência para anexação de peça faltante.22   

E caminha no mesmo sentido o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, cumprindo ao agravante a responsabilidade sobre a correta formação do agravo, 

mesmo que a irregularidade seja decorrente de ato do escrivão que não firmou a certidão 

de intimação.23   

                                                           
20 Art. 525. A petição de agravo de instrumento será instruída: (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 
30.11.1995) 
   I - obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação e das 
procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; (Redação dada pela Lei nº 9.139, de 
30.11.1995) 
   II - facultativamente, com outras peças que o agravante entender úteis. (Redação dada pela Lei nº 9.139, 
de 30.11.1995) 
   § 1o Acompanhará a petição o comprovante do pagamento das respectivas custas e do porte de retorno, 
quando devidos, conforme tabela que será publicada pelos tribunais. (Incluído pela Lei nº 9.139, de 
30.11.1995) 
   § 2o No prazo do recurso, a petição será protocolada no tribunal, ou postada no correio sob registro com 
aviso de recebimento, ou, ainda, interposta por outra forma prevista na lei local. (Incluído pela Lei nº 
9.139, de 30.11.1995) 
21 Palestra proferida no Congresso Internacional de Direito Processual Civil em homenagem ao Prof. José 
Marisa Rosa Tesheiner, em 11 de Junho de 2010, na PUCRS.  
22 Dispõe a 1ª Conclusão do CETJRS: “1º - É ônus do agravante a formação do instrumento. Estando este 
incompleto, por ausência de alguma das peças obrigatórias, deverá o relator negar-lhe seguimento (art. 
557, CPC), descabida diligência para anexação de alguma de tais peças.” 
23 Processo civil. Agravo de instrumento. Certidão de intimação do acórdão recorrido. Ausência de 
assinatura. Ato inexistente. 
- É inviável agravo de instrumento contra decisão que não admite recurso especial se ausente assinatura 
na certidão do acórdão recorrido. 
- Para que os atos praticados pelo escrivão (ou chefe ou diretor de secretaria de Tribunal), sejam válidos, 
é indispensável que sejam assinados ou rubricados pelo próprio escrivão, conforme determinam os arts. 
168 e 169 do CPC. Certidão sem assinatura não é certidão. 
- Recai sobre o agravante a responsabilidade de zelar pela correta formação do agravo. 
Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 599.457/MG, Rel. Ministra  Nancy Andrighi, Terceira 
Turma, julgado em 13/09/2005, DJ 26/09/2005 p. 358). 
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É despiciendo aqui descrever o imensurável prejuízo que não raras vezes é 

causado à parte, ao direito e à justiça o não conhecimento da súplica recursal pela 

exigência formal do texto legal, sem a oportunização à parte para, querendo, sanar a 

eventual irregularidade.  

Com razão, Daniel Mitidiero24 afirma ser absolutamente contrário ao espírito 

de colaboração no processo não se conhecer de recurso de agravo em face de formação 

insuficiente do instrumento, pois é do órgão jurisdicional o dever de ofício de prevenir 

as partes do risco de o direito restar frustrado em face do uso inadequado do processo.  

Trata-se do dever de prevenção25 do juízo para com as partes, podendo, 

inclusive, ser opostos embargos de declaração,26 já que houve omissão sobre ponto que 

deveria ter necessariamente se pronunciado o juízo, diante do dever de condução 

dialogal do processo.  

Somente após a intimação para possível sanação, e se desatendida esta pela 

parte, é que estaria legitimada a decisão para não conhecer do recurso, em respeito ao 

princípio do contraditório, que impõe o diálogo ao longo do processo. 

Conforme ensina Alexandre de Moraes,27 o contraditório é a própria 

exteriorização da ampla defesa, impondo a condição dialética do processo (par 

conditio), pois a todo ato produzido por uma parte caberá igual direito de defesa de opor-

se-lhe ou de dar-lhe a versão que melhor lhe apresente, ou ainda de fornecer uma 

interpretação jurídica diversa daquela realizada. 

Nesse sentido já entendeu o Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento 

do Agravo nº 7002460898628 provido em juízo de retratação pela Décima Sétima 

                                                           
24 MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e 

éticos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009, p. 152/153. 
25 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-

lhe: 
I - assegurar às partes igualdade de tratamento; 
II - velar pela rápida solução do litígio; 
III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; 
IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994) 
26 Art. 535. Cabem embargos de declaração quando: (Redação dada pela Lei nº 8.950, de 

13.12.1994) 
I - houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição; (Redação dada pela Lei 

nº 8.950, de 13.12.1994) 
II - for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. (Redação dada 

pela Lei nº 8.950, de 13.12.1994) 
27 Moraes. Alexandre de. Direito Constitucional. Editora São Paulo. 22ª Edição. 2007, pgs. 

100/101.   
28 Ementa: Agravo em agravo de instrumento. Direito privado não especificado. Embargos à 

execução. 1. Tempestividade do agravo de instrumento verificada. caso em que, em nome dos princípios 
da instrumentalidade das formas e da colaboração entre os sujeitos processuais, é deve-se aceitar a juntada 
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Câmara Cível, onde o Relator, ao deparar-se com a certidão de intimação relativa à 

decisão agravada em branco, não indicando efetivamente a data em que efetivamente foi 

publicada no órgão oficial e vislumbrando que dos documentos juntados pelo agravante, 

especialmente a cópia do diário da justiça indicava a data de publicação, resplandecendo, 

assim, a tempestividade da insurgência, entendeu por conhecer do agravo de instrumento 

originalmente interposto, sob pena de prestar-se culto vazio à pura forma.  

Acrescentou, ainda, o Relator, utilizando-se da doutrina de Luiz Guilherme 

Marinoni e Daniel Mitidiero, que “Rigorosamente, em um processo organizado a partir 

da idéia de colaboração do juiz para com as partes, próprio do Estado Constitucional, é 

vedado ao tribunal – qualquer que seja o tribunal – não conhecer de recurso por 

deficiências formais sanáveis. Viola o dever de auxílio para com os litigantes o órgão 

jurisdicional que não admite recurso sem possibilitar a prévia regularização formal do 

instrumento (CPC comentado artigo por artigo, São Paulo: RT, 2008, p. 539)”.  

Ademais, prossegue o acórdão, valendo-se da doutrina já referida, “A 

certidão de intimação da decisão serve para aferição da tempestividade do recurso. 

Nesse sentido, já se decidiu que, ‘a falta de certidão de intimação da decisão pode ser 

suprida por outro instrumento que comprove a tempestividade do recurso’, em 

homenagem à regra da instrumentalidade das formas processuais (STJ, 3ª Turma, AgRg 

nos EDcl nos EDcl no REsp 460.056/MT, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j. em 

26.10.2006, DJ 18.12.2006, p. 360)” (op. cit., p. 538)”.   

Outros casos se prestam a exemplos. Já foi dito, e não sem razão, que 

constituímos a sociedade da pressa. Somos praticamente reféns de nossos relógios, 

sempre atarefados pelo que está por vir. Esse agir estressante leva facilmente a prática de 

erros materiais, o que, no processo, sempre foi tido como passível de correção (art. 463, 

do CPC). Em tempos de maior calmaria, ministrava-se como exemplo de ato processual 

inexistente aquele que não levava a assinatura de seu autor (sentença não assinada, 

sentença inexistente, petição não assinada, petição inexistente).  E nada leva a concluir 

ao contrário. Contudo, em ocorrendo esse flagrante erro material, nada impede que, em 

nome do contraditório pleno e do princípio da cooperação que deve inspirar o 

relacionamento entre os agentes do processo, primeiro se viabilize o lançamento da 

                                                                                                                                                                           

de cópia do diário da justiça, dando conta de que a insurgência é flagrantemente tempestiva. precedente do 
stj. 2. Assistência judiciária gratuita. deferimento apenas as pessoas físicas, cumprido o requisito disposto 
na lei nº 1.060/1950. Indeferimento à pessoa jurídica, que não fez prova da necessidade. Agravo provido, 
em juízo de retratação, para prover em parte o agravo de instrumento. (agravo nº 70024608986, décima 
sétima câmara cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, julgado em 
30/12/2009) 
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assinatura por aquele que, em tese, seria o autor da peça. Não é, porém, o que se costuma 

constatar nas lides forenses. 29 Contudo, mais uma vez do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande, colaciona-se decisão que só conclui pela inexistência do recurso depois de 

esgotada a tentativa de se colher a assinatura faltante, 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO SUBSCRIÇÃO 
PELO PROCURADOR. RECURSO INEXISTENTE. NÃO 
CONHECIMENTO. 
Não estando subscrito o recurso interposto, em que pese 
intimação para que os procuradores cumprissem o seu mister 
neste grau de jurisdição, deve-se ter o mesmo como recurso 
inexistente. 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS30 

 

       No corpo do acórdão está expresso que “as razões de apelo (fls. 167-177) não 

foram assinadas de próprio punho, concedendo-se prazo para sua subscrição, o qual não 

foi atendido”, o que demonstra que antes de ser proferido o julgamento do não 

conhecimento, foi a parte devidamente intimada para corrigir o vício. Não o fazendo, 

persiste o comando de não conhecimento por defeito formal. 

Como preleciona Sérgio Gilberto Porto,31 uma das variantes do acesso à 

justiça é a própria garantia-dever da inafastabilidade de controle jurisdicional, ou seja, a 

inviabilidade de se pôr obstáculos ao cidadão em buscar seu direito junto ao Poder 

Judiciário. 

Assim é que a possibilidade dos cidadãos terem seus conflitos resolvidos 

institucionalmente no âmbito do Judiciário liga-se à própria ideia de cidadania civil, 32 

isso porque o próprio ato da parte no processo constitui um exercício de cidadania e, 

pelo fato de o processo ser eminentemente finalístico, deve se oportunizar sempre a 

                                                           
29

 Nesse fio, o julgamento do STJ, no AARESP n. 489011, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 
em 04/12/2003: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO 
SEM ASSINATURA. RECURSO INEXISTENTE. AGRAVO REGIMENTAL. REGULARIDADE 
FORMAL. AUSÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIABILIDADE. I – É inexistente o recurso 
interposto cuja petição não foi assinada por seu procurador. II – Tratando-se de agravo regimental 
manifestamente inadmissível em face de ausência de regularidade formal, perfeitamente possível ao 
relator negar seguimento ao recurso com esteio no artigo 557, do Código de Processo Civil. III – Agravo 
regimental improvido.” 
30

 ED n. 70043594902, j. em 25.08.2011, 17ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 
31 PORTO, Sérgio Gilberto & USTARROZ, Daniel. Lições de direitos fundamentais no processo civil. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2009. P. 49.     
32 RIBEIRO, Ludmila. A emenda constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. Revista da Escola de 
Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 8.  São Paulo. P. 470/471.  
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correção de defeitos formais, pois o não conhecimento do recurso constitui, em última 

instância, negativa de prestação jurisdicional. Nas palavras de Mauro Cappelletti33: 

Sapiamo tutti ormai che se c’è um elemento 
fondamentale della democraticitá, questo consiste nel rendere 
possibile a tutti l’acesso al sistema giuridico, ai suoi organismi, 
diritti, tutele, servizi e benefici; in senso lato, l’accesso Allá giustizia.  

 

Já é da tradição, outrossim, do direito pátrio que o formalismo do direito tem 

de se adequar aos instrumentos pelos quais o Estado busca realizar os fins sociais, não 

sendo outra a regra da antiga LICC, confirmada pela LINDB, quando se proclamava e 

continua se proclamando no seu art. 5º que “na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins 

sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum, assegurando o império do 

direito, e que a sua supremacia constitui aspecto substancial do estado constitucional. 

Isso vale para a aplicação do direito material aos fatos, isso vale na condução do 

processo. Nesse sentido, Vittorio Denti34: 

 

La semplificazione delle forme processuali rappresenta 
indubbiamente um mezzo per rendere Il processo piú facilmente 
accessibile ai soggetti meno culturalmente dotati, e quindi per 
consetire loro di ottenere uma giustizia piú rápida e meno costosa. 

 

Não é por acaso que o direito suíço, na falta de dispositivos de garantia 

processual explícitos, tem extraído, através da jurisprudência daquele País, desde 1955, 

com base no artigo 4º da Constituição Federal,35 assegurador de igualdade, que o 

formalismo excessivo é vislumbrado como denegação de justiça se não imposto para 

proteção do direito. E, comentando o dispositivo constitucional suíço, Carlos Alberto 

Alvaro de Oliveira ensina 

Combatem-se, dessa forma, os atos judiciais arbitrários, 
assim considerados aqueles não baseados em argumentos sérios e 
objetivos, sem nenhum sentido ou finalidade razoável ou que realizem 
distinção não amparada nos fatos da causa. 36 

 
                                                           

33 CAPPELLETTI, Mauro. Costituzionalimo moderno e ruolo del potere giudiziario nelle società 
contemporanee. Revista de Processo n. 68. Ano 17. Outubro-dezembro 1992. Editora Revista dos 
Tribunais. P. 52. 
34 DENTI, Vittorio. Processo Civile e Giustizia Sociale. Edizioni di Comunità. 10. 1971, p. 56. 
35 Art. 4º da Constituição da Suíça: “Tous les suisses son égaux devant la loi. Il n’y a em Suisse ni sujets, 
ni privilèges de lieu, de naissance, de personnes ou de families.” 
36 OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil: proposta de um formalismo 
valorativo. 4 Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 2010, p. 254/255.    
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No Brasil, a exemplo do direito suíço, também poder-se-ia na falta de 

dispositivos de garantia processual explícitos, com base no inciso XXXV do artigo 5º da 

Constituição Federal, que consagra a garantia fundamental de acesso à justiça e da 

inafastabilidade do controle jurisdicional, concluir que o formalismo excessivo 

constituiria denegação de justiça se não imposto para proteção do direito.  

 

5 SISTEMA RECURSAL EM TRAMITAÇÃO 

O novo Código de Processo Civil que se pretende aprovar vem 

essencialmente principiológico, relembrando as garantias constitucionais que devem ser 

observadas pelas partes e pelo intérprete na incidência e aplicação das normas 

processuais.   

Conforme Cândido Rangel Dinamarco,37 a tutela constitucional do processo 

tem o significado e o escopo de assegurar a conformação dos institutos do direito 

processual e o seu funcionamento aos princípios que descendem da própria ordem 

constitucional, sendo que no campo do processo civil, vê-se a garantia da 

inafastabilidade da tutela jurisdicional, refletindo as bases do regime democrático, nela 

proclamados.  

Observa-se assim que no aspecto recursal o projeto se aproxima do princípio 

da colaboração ao inovar para melhor nos pontos alhures problematizados. 

Assim que, ao unificar os prazos38 para praticamente todos os recursos 

facilita-se a aplicação da fungibilidade, no que se refere ao preenchimento do requisito 

da tempestividade recursal.  

Igualmente, no que diz com à comprovação do preparo39 ou eventual 

equívoco no preenchimento da guia de custas, somente será aplicada a pena de deserção 

                                                           
37 DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11 edição. São Paulo. Editora 
Malheiros. 2005, p. 27. 
38 Art. 948. São cabíveis os seguintes recursos: .... § 1º Excetuados os embargos de declaração, o prazo 
para interpor e para responder os recursos é de quinze dias. 
39 Art. 961. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação 
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção, observado 
o seguinte: ...II – a insuficiência no valor do preparo implicará deserção, se o recorrente, intimado, não 
vier a supri-lo no prazo de cinco dias. 
   § 1o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará, por decisão irrecorrível, a pena de 
deserção, fixando-lhe prazo de cinco dias para efetuar o preparo. 
   § 2o O equívoco no preenchimento da guia de custas não resultará na aplicação da pena de deserção, 
cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício 
no prazo de cinco dias ou solicitar informações ao órgão arrecadador. 
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após a devida intimação da parte para sanar o vício, respeitando-se assim o contraditório 

e a dialética processual.  

Inova também o substitutivo no que se refere à aceitação de substituição da 

certidão de intimação por qualquer outro documento que comprove a tempestividade do 

recurso40 e à possibilidade do agravante suprir a falta de eventual peça do instrumento do 

agravo, mesmo que obrigatória, mediante intimação, no prazo de cinco dias, hipótese em 

que não implicará em inadmissibilidade do recurso,41 se restar devidamente atendida 

pela parte. 

Daniel Mitidiero,42 comentando o dispositivo, defende que a forma deve ser 

prestigiada na medida em que não descambe em formalismo pernicioso, oco e vazio, 

devendo-se respeitar a forma diversa dos atos processuais que atinja o seu fim, mesmo 

que sem estrito cumprimento da forma legal.  

Também constitui um alívio a minoração dos efeitos do não cumprimento, 

pelo agravante da regular informação junto ao juízo recorrido sobre a interposição do 

recurso na instância recursal, pois pela redação em tramitação43 não importará 

inadmissibilidade do recurso eventual omissão, passando tal providência a constituir 

mera faculdade concedida ao recorrente com o fito de provocar a retratação do juízo 

monocrático. Logo, eventual descumprimento da medida não poderá acarretar o juízo de 

não conhecimento do recurso.   

No mesmo sentido colaborativo é a não mais exigência de demonstração em 

preliminar de repercussão geral do recurso, bastando que reste devidamente demonstrada 

pelo insurgente no corpo do recurso.44 

                                                           
40 Art. 971. A petição de agravo de instrumento será instruída: 
   I – obrigatoriamente, com cópias da decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro 
documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do 
agravante e do agravado; 
41 Art. 970. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição 
com os seguintes requisitos: 
   § 3o A falta de peça obrigatória não implicará a inadmissibilidade do recurso se o recorrente, intimado, 
vier a supri-la no prazo de cinco dias. 
42 MARINONI, Luiz Guilherme, Daniel Mitidiero. O projeto do CPC, crítica e propostas. São Paulo, 
Editora Revista dos Tribunais, 2010. P. 183. 
43 Art. 972. O agravante poderá requerer a juntada aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de 
instrumento e do comprovante de sua interposição, assim como a relação dos documentos que instruíram o 
recurso, com exclusivo objetivo de provocar a retratação. 
44 Art. 989. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso 
extraordinário, quando a questão constitucional nele versada não oferecer repercussão geral, nos termos 
deste artigo. 
   § 2o O recorrente deverá demonstrar, para apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal, a 
existência da repercussão geral. 
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Tais dispositivos acusam uma tendência que é de facilitação do juízo de 

conhecimento do recurso, com redução de formalismo excessivo, respeitando o 

contraditório, em constante diálogo entre as partes e do juízo para com estas, a fim de 

viabilizar o julgamento do direito posto em causa, pela efetividade da tutela jurisdicional 

e aplicação da justiça. 

Contudo, uma advertência. Não se pode olvidar que, em sede recursal, limite 

de abordagem deste trabalho, a decisão objeto da irresignação não tem apenas um 

destinatário. Conta ela com dois destinatários: o vencido e o vencedor. O exercício do 

princípio da cooperação e do contraditório como forma de superar vícios e insuficiências 

formais, muitas vezes atribuídos a erros materiais, ao efeito de não impedir o 

conhecimento do recurso e o enfrentamento de seu mérito, ao mesmo tempo não pode 

ultrapassar uma determinada fronteira, a ponto de autorizar, por exemplo, verdadeira 

emenda da peça recursal.45 Assim como ao vencido está assegurado o poder de recorrer, 

retirando da decisão a qualidade de definitiva e preclusa, o vencedor detém a justa 

expectativa de ver a fluição do tempo e/ou a inadequação do recurso de seu adverso 

laborar em seu benefício, com o trânsito em julgado da decisão. 

 

6 CONCLUSÃO 

O sistema recursal brasileiro afeito a formalidades e a exigências legais que 

tornam o conhecimento do recurso um desafio para o insurgente quase que no mesmo 

patamar do provimento do recurso.  

É claro que as exigências legais não são totalmente desprovidas de 

fundamento, possuindo muitas delas uma razão de ser que justifica por si só o seu 

cumprimento como é o caso da formação do instrumento do agravo, cujas peças 

obrigatórias se pressupõe indispensáveis ao pleno conhecimento da insurgência. 

A questão que deve ser analisada não é outra que a possibilidade de sanação 

das exigências legais para convalidação do recurso e julgamento do direito posto em 

causa. 

E nisso, salvo melhor juízo, pelos menos no que se refere aos aspectos 

salientados alhures, inova para melhor o projeto do novo Código de Processo Civil. 

Destarte, observa-se uma nova proposta processual no que se refere à 

colaboração processual em especial do juízo para com as partes, no momento em que 

                                                           
45

 Ao contrário da petição inicial, cuja emenda é prevista na lei processual, até porque o reú ainda não foi 
chamado a integrar a lide, situação diversa da que ora se cuida. 
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aquele possibilita a estas, mediante intimação para tal fim, a sanação de eventual 

irregularidade verificada por ocasião da interposição do recurso, viabilizando o 

conhecimento e julgamento do mérito. 

Pelo sistema atual, não há qualquer previsão legal expressa nesse sentido e, 

salvo casos isolados, tão pouco os tribunais, a despeito do contraditório, têm admitido 

eventual sanação, preferindo a opção de simplesmente não conhecer da súplica, 

julgando-a inadmissível. 

 O prejuízo à parte com o formalismo excessivo é evidente, na medida em 

que deixa de ter revisado o seu direito em virtude de inobservância de formalidade, por 

vezes excessiva para a finalidade que se propõe.  

Assim, se aprovado projeto do novo código relativamente aos dispositivos 

recursais referidos alhures, com a redução do formalismo em prol da dialética 

processual, em observância ao contraditório que deve nortear o processo colaborativo, 

em muito se contribuirá para a realização da própria justiça e efetividade da atividade 

jurisdicional, atendendo-se a uma ordem jurídica justa, anseio de todos os brasileiros.      

    

REFERÊNCIAS BIBILIOGRÁFICAS 

 

ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2008. 

CAPPELLETTI, Mauro. Costituzionalimo moderno e ruolo del potere giudiziario nelle 

società contemporanee. Revista de Processo n. 68. Ano 17. Outubro-

dezembro 1992. Editora Revista dos Tribunais.  

DENTI, Vittorio. Processo Civile e Giustizia Sociale. Edizioni di Comunità. 10. 1971. 

DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 11 

edição. São Paulo. Editora Malheiros. 2005. 

________. Instituições de direito processual civil. 4 ed. São Paulo. Editora Malheiros. 

2004, v 1. 

LACERDA, Galeno. O código e o formalismo processual. Revista da Associação dos 

Juízes do Rio Grande do Sul 28, 1983, julho. Porto Alegre. 

MARINONI, Luiz Guilherme, Daniel Mitidiero. O projeto do CPC, crítica e 

propostas. São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2010. 

MITIDIERO, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos sociais, lógicos e 

éticos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 

6174



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil: proposta de 

um formalismo valorativo. 4 Ed. São Paulo. Editora Saraiva, 210.  

PORTANOVA, Rui. Princípios do processo civil. 7 ed. Porto Alegre. Editora Livraria 

do Advogado. 2008.  

RIBEIRO, Ludmila. A emenda constitucional 45 e a questão do acesso à justiça. Revista 

da Escola de Direito de São Paulo da Fundação Getúlio Vargas 8.  São 

Paulo.  

SILVA, Ovídio Araujo Baptista da, Fábio Luiz Gomes. Teoria geral do processo civil. 

5 ed. São Paulo. 2009. 

WELSCH, Gisele Mazzoni. O reexame necessário e a efetividade da tutela 

jurisdicional. Porto Alegre. Editora Livraria do Advogado. 2010.  

6175



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ENSAIO SOBRE A ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E DAS 
CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL 
COMO MEDIDA DE APERFEIÇOAMENTO DA TÉCNICA PROCESSUAL À 

SUA FINALIDADE 
 

TRIAL OF THE ANALYSIS OF PROCEDURE AND CONDITIONS OF ACTION IN 
THE LIGHT OF CONSTITUTIONAL DUE PROCESS AS A MEASURE OF 
IMPROVEMENT OF THE TECHNIQUE TO PROCESS YOUR PURPOSE 

 

Deborah Maria Akel Mameri 

 
RESUMO 
A Constituição Federal de 1988 impôs a necessária releitura de todo o Ordenamento 
Jurídico com base nos princípios constitucionais, para instrumentalizar a garantia do 
acesso à justiça e alcançar a efetividade da tutela jurisdicional. Da mesma forma, a 
interpretação sistemática do devido processo constitucional deve irradiar os institutos 
processuais, já que o processo tem de se apresentar como instrumento capaz de 
propiciar efetividade à garantia de acesso à justiça para atingir sua finalidade de 
instrumento de pacificação social. Em razão da herança formalista que lhes foi imposta 
pelo Código de Processo Civil de 1973, identificam-se os pressupostos processuais e as 
condições da ação como um dos institutos processuais cuja aplicação mais se distancia 
dos princípios constitucionais em razão da dificuldade dos processualistas em superar os 
dogmas que lhe foram impostos pelo diploma processual. Torna-se necessário, portanto, 
abandonar conceitos ultrapassados quanto à aplicação dos institutos relacionados à 
admissibilidade processual por meio de uma releitura dos mesmos perante os princípios 
constitucionais do processo, para possibilitar uma prestação jurisdicional mais eficiente, 
propiciando a realização de uma tutela jurisdicional adequada. 
PALAVRAS-CHAVES: Constituição Federal – Ordenamento Jurídico – Devido 
Processo Constitucional – Releitura - Pressupostos Processuais e Condições da Ação – 
Prestação Jurisdicional Efetiva. 
 
ABSTRACT 
The Federal Constitution of 1988 imposed the necessary rereading the legal system 
based on constitutional principles, to be instrumental in ensuring access to justice and 
achieve the effectiveness of judicial protection. Likewise, the systematic interpretation 
of the constitutional due process must radiate on the procedural institutes, since the 
process needs to present itself as an instrument to provide the guarantee of effective 
access to justice to achieve its purpose as an instrument of social pacification. Because 
of the formalist legacy that was imposed by the Code of Civil Procedure, 1973, 
identifies the procedural assumptions and conditions of the action as a procedural 
institutes whose most distant application of constitutional principles because of the 
difficulty of overcoming the procedural dogmas that have been imposed by the 
procedural law. It is therefore necessary to abandon outdated concepts on the 
application of the institutes related to the admissibility procedure through a rereading of 
the same before the constitutional principles of the process, to enable a more efficient 
adjudication, allowing the realization of an adequate judicial protection. 
KEY WORDS: Federal Constitution – Legal System - Constitutional Due Process – 
Rereading – Procedural assumptions and Conditions of the action – Effective 
Adjudication. 
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1. CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

O presente artigo propõe-se a tratar dos pressupostos processuais e das condições da 

ação a luz do devido processo constitucional em razão de ter-se identificado este 

momento da função jurisdicional como um dos que aglomeram os piores problemas e 

maiores solicitações de aperfeiçoamento da técnica dos institutos processuais à sua 

finalidade. 1  

 

É fato notório entre os processualistas que a Constituição Federal brasileira de 1988 

previu expressamente princípios gerais a serem aplicados ao processo como verdadeiras 

garantias processuais, vide exemplo a previsão dos incisos LIII, LIV, LV e LXXVIII do 

art. 5º, sendo este fenômeno o que se entende por devido processo constitucional. Dessa 

forma, este ensaio nada tem de original em relação à ênfase constitucional e 

principiológica a que se deve atribuir ao processo – no particular, ao processo civil – 

mas sim no tocante à necessidade de firmar tal visão quando da análise dos institutos de 

admissibilidade do processo. 

 

Pretende-se, em outras palavras, desmistificar os dogmas relativos a tais institutos, 

alguns, inclusive, exigências prescritas pelo legislador – e, portanto, de difícil 

superação pelos processualistas em razão da nossa herança formalista – para a 

regularidade do instrumento, que comprometem a sua eficácia prática e, assim, às 

garantias processuais constitucionais2. Nesse sentido, importante à lição de Giovanni 

Verde3 sobre a evolução do direito processual em função das transformações de direito 

material, quanto estabelece que se o direito processual tem por objeto o meio pelo qual 
                                                           
1   Diagnóstico sugerido por Cândido Rangel Dinamarco em seu “A Instrumentalidade do processo. 11. 
ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 377.”, quando este doutrinador identifica a necessidade do jurista de 
identificar os problemas ainda existentes na aplicação da técnica processual.  
2  Não se pode esquecer que enquanto a Constituição Federal foi promulgada em 1988, nosso Código de 
Processo Civil entrou em vigor em 1973, já defasado em relação aos avanços da doutrina processual 
estrangeira da época. Um dos exemplos clássicos desta afirmação é o fato de que quando nosso CPC foi 
publicado, Liebman, criador da Teoria Eclética, inserida expressamente no diploma processual brasileiro 
por seu discípulo Alfredo Buzaid, já havia revisto seu pensamento para estabelecer no terceiro volume de 
seu Manual de Processo Civil, a impropriedade de se considerar a possibilidade jurídica do pedido como 
condição da ação (sendo o Brasil o único país do mundo que trata da possibilidade jurídica do pedido 

como condições da ação). Desta feita, nota-se a necessidade de interpretar restritivamente às disposições 
processuais, sendo imperiosa a aplicação das mesmas através da interpretação conforme a Constituição.  
3  VERDE, Giovanni. Giustizia e garanzie nella giurisdicione civile. Rivista di Diritto Processuale Civile 
2. Padova: CEDAM, abril-junho/2000, pp 305-306 e 308. In: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. 
Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros, 2006.  P. 23. 
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o direito substancial se realiza, e se os valores a este relacionados variam com o tempo, 

evidentemente também variam as técnicas adotadas pelo legislador para o processo. 

 

Não se almeja por meio deste trabalho ignorar a importância da técnica, mas, ao 

contrário, estabelecer o nexo entre técnica - essencial ao bom funcionamento do 

processo-, e efetividade - pilar do devido processo constitucional-, na análise dos 

pressupostos processuais e condições da ação. Trata-se, conforme já evidenciou o 

mestre Barbosa Moreira, de aperfeiçoamento necessário ao ideal a ser alcançado na 

admissibilidade processual, em razão de sua importância ao ideal previsto para a 

persecução judicial, verbis: 

 

O emprego da melhor técnica reitera muitas iniciais no filtro do 
despacho liminar, e poria termo à marcha de muitos pleitos sem 
necessidade de audiência de instrução de julgamento – num e noutro 
caso em cristalino lucro do ponto de vista da efetividade. Esta, vale 
insistir, sofre danos múltiplos toda vez que a vida de um processo de 
estende mais do que necessário: a lamentar não só o gasto supérfluo 
de tempo e energia que a procrastinação do desfecho, já por si, 
representa, mas igualmente as repercussões desfavoráveis sobre a 
restante atividade do órgão judicial (...) 4 
 

Evidencia-se, por conseguinte, que não obstante já ter-se pacificado a necessidade em 

aplicar ao processo civil as garantias constitucionais do processo, verificou-se haver um 

descompasso na interpretação e, consequentemente, aplicação dos pressupostos 

processuais e das condições da ação em relação ao devido processo constitucional, 

principalmente em razão da dificuldade dos juristas pátrios em se livrarem as amarras 

formalistas do Código de Processo Civil de 19735. 

                                                           
4
  BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do Processo e técnica processual. Temas de Direito 

Processual: Quarta Série. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 24. 
5 Conforme a doutrina de Jesualdo Eduardo de Almeida Júnior, o sistema processual civil, principalmente 
o modelo adotado pelo CPC de 1973, era constantemente chamado de moroso, paternalista, custoso e 
acusado de ser preocupado com as tutelas patrimoniais em detrimento das tutelas protetivas de direitos da 
personalidade. Com isso, evidencia que a situação era tão grave que eclodia em uma litigiosidade contida 
(JUNIOR, Jesualdo de Almeida. A terceira onda de reforma do Código de Processo Civil – Leis 11.232, 
de 22 de dezembro de 2005, 11.277 e 11.276, ambas de 07 de fevereiro de 2006. Revista Jurídica, 
Brasília, DF, v. 54, fev. 2006, Editora Nota 10 e Fonte do Direito. p. 69). Nesse sentido, afirma Marinoni 
que: “Como a cientificidade do conceito de relação jurídica processual esconde a ‘cara’ da parte, 
ignorando que o processo civil incide sobre uma realidade social, a partir dela não há como pensar em 
legitimidade da jurisdição com base na efetividade da participação das partes na formação da decisão. 
[...] Porém, o que se deve deixar claro é a impossibilidade de se tomar a teoria da relação jurídica 
processual, infiltrada pelos propósitos dos seus edificadores do final do século XIX, como algo prestável 
a uma teoria processual compatível com o Estado constitucional” (MARINONI, Luiz Guilherme. Da 
teoria da relação jurídica processual ao processo civil do estado constitucional. Academia Brasileira de 
Direito Processual Civil. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo102.htm>. Acesso em 
22 de setembro de 2011.). Destarte, o processo civil pautado na tripartição entre ações de conhecimento, 
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Por tais razões, sem a pretensão de esgotar o tema, mas apenas de estabelecer premissas 

à análise da admissibilidade do processo civil a luz da previsão constitucional do devido 

processo, pretende-se com o presente trabalho repensar os institutos das condições da 

ação e pressupostos processuais – tão importantes à ordem, segurança e economia do 

processo, na medida em que evitam o dispêndio desnecessário de dinheiro e energia ao 

não permitir o desenvolvimento de um processo inútil – com base nos princípios e 

garantias constitucionais, demonstrando, assim, possuírem tais requisitos processuais, 

em última análise, o mesmo escopo pretendido pelo devido processo constitucional. 

 

2. OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS6 

 

Tratando-se o processo de relação jurídica autônoma7, mas jamais desvinculada do 

direito material, sua constituição está sujeita a determinados requisitos, denominados de 

pressupostos processuais, cuja existência deve ser apurada, por razões metodológicas, 

previamente à análise do mérito8. Em síntese, pode-se afirmar que para ser alcançada a 

                                                                                                                                                                          

cautelar e execução, impossibilitou a evolução do sistema, fazendo da morosidade o seu traço distintivo, 
configurando-se na própria denegação da justiça (TONETTO, Andressa Bozzi. A fungibilidade das 
medidas de urgência à luz da nova reforma processual. Jus Navigandi, Teresina, ano 8, n. 358, 30 jun. 
2004. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=5404> . Acesso em 02 de outubro de 
2011.). 
6  Insta evidenciar que a ordem adotada no presente artigo o foi por questão meramente didática, apesar 
de seguir à logica processual. Conforme já determinado, tanto os pressupostos processuais quanto as 
condições da ação são institutos que integram o juízo da admissibilidade do processo, e constituem os 
requisitos necessários a que esse instrumento atinja seu escopo de pacificação social. Por esse motivo, 
mesmo que no Ordenamento Jurídico brasileiro deve-se necessariamente seguir a ordem de primeiro se 
analisar os pressupostos processuais para, somente após de constatada a sua regularidade, passar à análise 
das condições da ação; partilhamos do entendimento doutrinário que defende a possibilidade de eventual 
alteração da ordem natural prevista se a falha processual (i) não impedir o exame do mérito, (ii) 
favorecer à parte prejudicada por falta do pressuposto processual. (vide: BEDAQUE, José Roberto 
dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: Malheiros, 2006.  p. 204-207) . 
7   Vide a obra “La teoría de las excepciones processuales y los pressupuestos processales”, publicada no 
ano de 1868 por Oskar Von Bullow, obra esta considerada não só o pontapé inicial para a construção da 
ciência do direito processual, mas a responsável por difundir a noção de autonomia do processo em face 
do direito material. Bullow, influenciado pela polêmica entre Windscheid e Muther nos anos de 1856 e 
1857 - decisiva para a ruptura com o paradigma anterior, impulsionando a libertação de ação em face 
do direito civil – estabelece em sua obra a existência de uma relação jurídica processual autônoma, 
distinta demais relações jurídicas de direito material, denominando de “pressupostos processuais” os 
requisitos para a existência ou admissibilidade da relação processual, cuja falta impede surgimento do 
processo, sendo condições prévias para a tramitação de toda a relação processual, que precisam entre 
quais pessoas, sobre quais matérias, por meio de quais atos e em qual momento pode se desenvolver o 
processo. 
8   Tendo o nosso Código de Processo civil adotado a teoria eclética de Enrico Túlio Liebman, deverá o 
magistrado preliminarmente verificar os requisitos de admissibilidade da ação, em outras palavras, antes 
de conhecer e julgar o mérito deverá verificar se a relação jurídica processual instaurou-se e evoluiu 
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tutela jurisdicional é necessário que a relação jurídica processual esteja apta a se 

desenvolver regularmente.   

 

No Direito Brasileiro, tais pressupostos apresentam a função de filtro, impedindo o 

desenvolvimento de pretensões formalmente inviáveis. 9 Isso porque, faz-se 

indispensável que, na firmação do processo (i) concorram todos os requisitos que 

ensejam sua existência e validade, (ii) inexistam outros fatores que, atuando 

negativamente em relação a estes, impedem a sua formação valida.  

 

Aceita nos dias atuais a existência dos pressupostos processuais, a doutrina é 

dissonante, tanto no Brasil quanto no exterior, a respeito da classificação e do elenco de 

tais requisitos. Como não pretendemos discorrer a respeito de sua classificação, 

referimo-nos aos pressupostos como (i) intrínsecos ao processo (ou positivos), que 

devem necessariamente estar presentes; ou (ii) extrínsecos ao processo (ou negativos), 

cuja presença gera a sua invalidade. 10  

 

Refutamos no particular, apesar de reconhecer a sua importância11, sendo a 

majoritariamente adotada, a classificação apresentada por Tereza Arruda Alvim 

Wambier que os distingue entre pressupostos de validade e de existência do processo, 

estabelecendo-os como requisitos mínimos para a existência de um processo válido e de 

uma relação jurídica regular, ao entender que - no que tange aos pressupostos 

intrínsecos – tirando o caso de investidura do órgão jurisdicional (jurisdição), “A 

ausência de um pressuposto processual impõe ao juiz que extinga o processo sem 

                                                                                                                                                                          

regularmente (pressupostos processuais), e se a ação foi exercida regularmente diante do caso concreto 
(condições da ação), ainda que decida a respeito destas questões somente na sentença. 
9  No particular, abre-se um parêntese, para elucidar que no Brasil – tal como na Itália - os pressupostos 
processuais se afiguram como requisitos de natureza processual, que prestam à análise da relação jurídica 
processual, não se confundindo com os pressupostos substanciais, pertinentes ao mérito, chamados de 
condições da ação. No entanto, a doutrina estrangeira maciça sequer distingue os pressupostos 
processuais das condições da ação, tendência esta que é adotada no Brasil por Fredie Didier, que trata as 
condições da ação como espécies do gênero requisitos de admissibilidade do Processo (In: Pessupostos 
Processuais e Condições da Ação – O juízo de admissibilidade do Processo. São Paulo: Saraiva, 2005. p. 
28) 
10  Dentre os pressupostos intrínsecos, tem-se (a) petição inicial, (b) jurisdição (c) citação, (d) 
representação (capacidade postulatória), (e) petição inicial válida, (f) competência do juízo, (g) 
imparcialidade do juiz, (h) capacidade processual, (i) legitimidade processual. Já os pressupostos 
extrínsecos são (a) litispendência, (b) coisa julgada, (c) cláusula compromissória.  
11   Conforme essa doutrina, não existe qualquer nexo dos pressupostos processuais com a relação 
material deduzida, ressaltando, assim, a autonomia da relação jurídica processual frente à relação jurídica 
material. 
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resolução do mérito, o que não importa dizer que inexistiu processo, mas apenas que 

este se desenvolveu de forma irregular” 12. 13 

 

Ressalta-se que Liebman, ao contrário do estabelecido por Oskar Von Bullow em nota 

de rodapé das Instituições de Direito Processual Civil de Chiovenda, ensinou que tais 

pressupostos se identificam em requisitos de validade ou regularidade da relação 

jurídica processual, e não que estes determinam a existência do processo14:  

 

O conceito dos pressupostos processuais é uma das mais importantes 
contribuições a uma melhor compreensão do Processo, 
proporcionadas por Bullow com seu famoso estudo Die Leher  Von 
Prozesseinreden und  Die Prozessvorausstzungen (1868). Não se 

creia que sejam pressupostos do processo, mas antes pressupostos de 
um processo regular, isto e, susceptível de conduzir a efetivo 
exercício da função Jurisdicional. Subsiste, com efeito, um processo 
mesmo quando falecem aqueles pressupostos, e é no próprio processo 
que de examina a existência ou inexistência deles. A ausência de um 
dos pressupostos torna irregular, invalido o processo, e dai não se 
pode proceder nele ao conhecimento e decisão do mérito, para 
declarar fundada ou infundada a demanda; ao contrário, o juiz deve 
limitar-se em tal caso a dar fim ao processo, declarando não poder 
prover ao mérito (CF arts.183, 184, 846 Código de Processo Civil). 
Trata-se, ademais, de uma irregularidade da relação processual que 
nem sempre tem a mesma gravidade: em alguns casos e, efetivamente, 
coberta pela coisa julgada, noutro permite, ao contrário, mesmo depois 
da formação desta, a propositura da ação rescisória contra a sentença 
(art. 798, I a e b do Código de Processo Civil)  . 15 

 

Ademais, cumpre evidenciar que em determinados processos, na inexistência de alguns 

pressupostos processuais considerados como necessários ao nascimento da relação 

jurídica processual, como o falecimento de algum sujeito no curso do processo, ou até 

mesmo na atuação jurisdicional de ofício, ter-se-á que ser declarado no curso do 

processo, o que demonstra a impropriedade de se referir à inexistência uma vez que o 

processo efetivamente existiu. 

 

                                                           
12  RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 2.ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 196. 
13   Mesmo que não se imagine processo sem pedido, em razão da inércia da Jurisdição, ressalte-se a 
possibilidade – ainda que remota – de se existir processo sem pedido, iniciando cognição de ofício. 
14   Compartilhando desse entendimento, Ada Pellegrini Grinover afirma que: “Os pressupostos não são 
requisitos de existência da Relação jurídico processual, de vez que, sem um deles, poderá nascer a 
referida relação; são, isso sim,requisitos para a constituição de uma relação processual valida, porque, 
sem eles, a mesma não terá viabilidade para desenvolver-se”(GRINOVER, Ada Pellegrini. As Condições 
da Ação Penal: uma tentativa de revisão.. 1ª ed. São Paulo: Butshatsky, 1977. p.22). 
15 CHIOVENDA, Giuseppe; Instituições de Direito Processual Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 111. 
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Finalmente, verifica-se, ainda, que entender os pressupostos processuais como institutos 

completamente dissociados da relação jurídica material não é de todo correto, já que se 

trata de institutos que visam a propiciar a análise do mérito, uma vez que o processo não 

passa de um instrumento necessário à resolução do conflito – mérito – pelo Órgão 

Estatal cometido de Jurisdição, o Poder Judiciário. 16 

 

Portanto, é preciso e será vantajosa a superação desses entendimentos processualistas 

dominantes de cunho essencialmente formalista, cuja visão do processo, e de seus 

institutos, reflete a contemplação superficial de ritos e formalidades. Ora, dissociar 

completamente a relação jurídica processual da relação jurídica material é afastar-se da 

premissa – hoje já dominante – de que o processo existe para a efetivação dos direitos 

substanciais, por ser o meio de possibilitar ao Poder Judiciário o conhecimento dos 

mesmos.  

 

Logo, o sistema processual deve ser coerente, não prestigiando a forma pela forma, no 

caso, a relação jurídica processual cuja análise deve se pautar em evitar gasto supérfluo 

de tempo e energia com o prosseguimento de um processo que não possui condição de 

se desenvolver, já que não possibilitará ao Judiciário a análise do direito material 

suscitado. Tem-se que se ter em mente, portanto, a premissa inexorável de que a ordem 

técnica não existe por ela mesma, mas para a condução efetiva do processo. 

 

3. AS CONDIÇÕES DA AÇÃO 

 

Conforme já mencionado, nosso atual Código de Processo Civil foi diretamente 

influenciado pela Teoria Eclética de Liebman, adotando a chamada “tricotomia de 

categorias processuais”, que se dividem em pressupostos processuais, condições da 

ação, e o mérito 17.  

                                                           
16  TORNAGHI, Hélio.  A relação processual penal. São Paulo: Saraiva, 1987. p. 76. 
17  Enrico Tulio Liebman, por entender que a Teoria Abstrata, apesar de mais adequada que a Concreta, 
acabava por não se preocupar com o conteúdo da ação, vislumbrou a necessidade de retroceder um pouco, 
sem desprezar as conquistas da autonomia, para demonstrar que a ação continuava sendo um instrumento 
a serviço do direito material, embora com esse não se confundisse. Para tanto, formulou a Teoria Eclética, 
cujo característico é a busca pela harmonização das diferentes concepções do direito de ação defendidas 
por Carnelutti (abstrato, processual e público) e por Calamandrei (concreto, material e privado), que 
subordina o direito de ação à existência de pressupostos denominados de condições da ação, sem os quais 
não há verdadeiramente ação. Em outras palavras, estabeleceu Liebman que o direito de ação não seria 
apenas o direito à pronunciamento favorável do Estado (Teoria Concretista), todavia, também não teria a 
aptidão de ser um direito a qualquer pronunciamento (Teoria Abstrata Pura), sendo, na verdade, o direito 
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É sabido que o direito processual de ação é o que propicia ao juiz atingir o escopo da 

atividade jurisdicional do Estado, que se revela na aplicação da lei ao caso concreto 

propiciando a pacificação social, através da resolução dos conflitos. No entanto, pelo 

fato de não existirem direitos absolutos no Ordenamento Jurídico Contemporâneo, o 

direito de ação necessita de requisitos imprescindíveis para o seu desenvolvimento 

efetivo e válido18. Destarte, as condições da ação se apresentam como o ponto de 

ligação entre o direito material e processual, delimitando a atuação jurisdicional ao 

impedir que o exercício da ação fique submetido a uma completa abstração do direito 

material. 19 

 

Isso porque o direito processual de ação pertence somente àqueles sujeitos ligados por 

uma relação de direito substancial – legitimação -, sendo que a tutela desse interesse 

não pode ser vedada em abstrato pelo Ordenamento Jurídico – possibilidade jurídica da 

demanda -, bem como o pedido de proteção jurisdicional apenas deve ser efetivado 

quando necessário, utilizando-se o indivíduo de meio adequado para tanto – interesse. 

Vê-se, portanto, que a necessária ligação entre relação jurídica processual e relação 

jurídica material apenas se configura possível quando atendidas todas essas condições, 

já que a finalidade do direito processual é a realização prática do direito material. 20 

 

Embora bastante assistemático, nosso diploma processual refere-se às condições da ação 

em dois momentos: (i) no art. 3º, quando trata da ação, referindo-se apenas ao interesse 

processual e à legitimidade – cópia quase literal do art. 100 do Código italiano -; (ii) no 

inciso VI do art. 267, ao elencar os casos de extinção do processo sem resolução do 

                                                                                                                                                                          

a um pronunciamento de mérito do poder jurisdicional, o que sempre se verificaria para as demandas 
minimamente viáveis, nas quais se verificam as chamadas condições da ação (requisitos prévios à análise 
do mérito).  
18 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 2.ed. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2010. p. 166. 
19  Ibidem, p. 168. No mesmo sentido: BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do 
Juiz. 3.ed. São Paulo: RT, 2001, p. 45-46., que analisando as teorias concreta, abstrata pura e eclética, 
sustenta a necessária interligação entre Direito Processual e Material, ao afirmar: “A Ação deve ser 
concebida como um instituto processual: é o poder de estimular a jurisdição, para que esta mantenha a 
integralidade do ordenamento jurídico. Se analisada apenas como um direito do particular, quer 
vinculada ao direito material (concretismo), quer absolutamente desligada dele (abstrativismo puro) 
teria a conotação eminentemente privatista, sem qualquer dose de instrumentalidade”. 
20   BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Pressupostos Processuais e Condições da Ação. Disponível em 
<http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/23922/pressupostos_processuais_condicoes.pdf?seq
uence=1>. Acesso em 10 de setembro de 2011. 
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mérito, quando finalmente menciona a possibilidade jurídica, mas – curiosamente - sem 

o complemento “do pedido” 21. 

 

Por conseguinte, a demanda será dirigida ao Poder Judiciário através da petição inicial, 

que deve conter os elementos do conflito (parte, pedido e causa de pedir), devendo 

possuir os requisitos necessários para ser merecedora de um julgamento de mérito, 

conforme previsão do artigo 269, I c/c 267, VI do CPC22.  

 

Observe-se, no particular, que sendo o escopo do processo a pacificação social por meio 

da resolução dos conflitos, a extinção do processo por carência de ação – quando 

identificada a ausência de alguma das condições da ação – deve ser a última ratio do 

magistrado, apenas quando não for possível convalidar o vício para que se prossiga o 

procedimento, uma vez que a extinção do processo sem qualidade da imutabilidade 

conferida pela Coisa Julgada Material através da análise do mérito, quando este se 

afigure possível em razão de inexistência de prejuízo às partes, não se harmoniza com o 

propósito da efetividade. 

 

4. OS PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E AS CONDIÇÕES DA AÇÃO A 

LUZ DO DEVIDO PROCESSO CONSTITUCIONAL 

 

4.1.  O Devido Processo Constitucional  

 

Prima facie, cumpre evidenciar que com a mudança do Estado liberal - que teve sua 

ideologia estabelecida no CPC de 1973 - para o Estado Social - que teve seus 

postulados inseridos no ordenamento jurídico brasileiro com a Constituição Federal de 

1988-, percebeu-se uma evolução na idéia de acesso à Justiça, já que na concepção 

anterior a participação do Estado se restringia na declaração formal dos direitos 

humanos, ao prever formalmente o acesso à justiça sem criar mecanismos para sua 

                                                           
21   Vale ressaltar que parte da doutrina, como Cândido Rangel Dinamarco, Ada Pellegrini Grinover, 
Marcelo Abelha Rodrigues, entendem que o nome “possibilidade jurídica do pedido” é errôneo, 
preferindo a denominação “possibilidade jurídica da demanda”. Dessa forma, defendem a análise de todos 
os elementos da demanda, perquirindo se todos são juridicamente possíveis.  
22Art. 269 - Haverá resolução de mérito I - quando o juiz acolher ou rejeitar o pedido do autor; Art. 267 - 
Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: VI - quando não concorrer qualquer das condições da 
ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual. 
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materialização. 23 Sendo assim, conforme Humberto Theodoro Júnior, “os problemas 

reais dos indivíduos não chegavam a penetrar no campo das preocupações doutrinárias 

em torno do Direito Processual”. 24 

 

Diante dessas mudanças, o ilustre doutrinador ensina que “o processo, 

instrumento de atuação de uma das principais garantias constitucionais - a tutela 

jurisdicional -, teve de ser repensado”. 25  Conforme leciona Carlos Alberto Álvaro de 

Oliveira: 

Se quisermos pensar o direito processual na persectiva de um novo 
paradigma de real efetividade, é preciso romper de vez com 
concepções privatísticas e atrasadas, que não mais correspondem as 
exigências atuais e deixaram de ser adequadas às elaborações 
doutrinárias e aos imperativos constitucionais que se foram 
desenvolvendo ao longo do século XX (...). 26 

 

Nesse sentido leciona Eduardo Couture ao evidenciar ser a noção de Código de 

Processo Civil e de legislação extravagante do processo, em última análise, “as leis que 

regulamentam a garantia constitucional de justiça contida na Constituição” 27. 28 Não 

se pode deixar de evidenciar, a propósito, a afirmação de Nelson Nery Júnior, de que o 

Direito Processual Constitucional nada mais é que a reunião dos princípios 

reguladores da jurisdição constitucional 29.  

 

                                                           
23 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência da 
reforma das leis processuais. Academia Brasileira de Direito Processual Civil, Belo Horizonte, jun. 2004. 
Disponível em:< http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo51.htm>.  Acesso em 12 de setembro de 2011. 
24  Ibidem. 
25  Ibidem 

26  Carlos Alberto Alvaro de Oliveira, Efetividade e Tutela jurisdictional, p. 11. In: ZANETI JÚNIOR, 
Hermes. O modelo constitucional do Processo Civil Brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p 203. 
27 COUTURE, Eduardo Juan Las garantias constitucionales de processo civil. Estúdios de derecho 
procesal civil. V.1. 3.ed. Buenos Aires: Depalma, 1998. p. 17-67. Enrico Tulio Liebman, por sua vez, já 
lecionava ser estudo das relações entre processo e Constituição a forma de se reconhecer no processo não 
só o caminho para a justiça, mas um instrumento de liberdade (In: Diritto Constituzionale e processo 
civile. P. 329) 
28  Abre-se um parêntese para evidenciar que nessa visão, concebida pelo Estado de Direito, os diversos 
ramos do direito correlacionados dentro do Ordenamento Jurídico de um país, entre os quais se incluem o 
direito processual e o direito constitucional, constituem uma unidade, ligados pelo princípio da coerência, 
que lhes garantem uma não cindibilidade do todo indivisível.28 Leciona Hermes Zaneti Júnior que 
“principalmente quando se fala de direito processual, em que o enquadramento do direito constitucional 
tem relação direta com a função do Estado de prestar a jurisdição, o exercício do poder jursidicional que 
ao Estado vem atribuído” (ZANETI JÚNIOR, Hermes. O modelo constitucional do Processo Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. P 04) 
29  NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 6. Ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1997. p. 19 

6185



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Evidenciamos, no particular, primeiramente, o corolário do Direito Público subjetivo de 

ação, previsto em nosso ordenamento jurídico pelo princípio da inafastabilidade do 

Poder Judiciário, no art. 5º, inciso XXXV da CF/88, que determina que “a lei não 

excluirá da apreciação do Poder Judiciário, lesão ou ameaça de direito” 30. 

 

Já no art. 5º, inciso LIV, da CF/88 tem-se a previsão expressa – como grande e 

importante inovação no ordenamento jurídico - do princípio do devido processo legal, 

pelo qual “ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo 

legal”, concebido como o princípio maior que irradia seus efeitos a todos os demais 

princípios constitucionais. Evidencia-se, portanto, que os princípios constitucionais 

decorrentes do devido processo legal devem servir de guia, a título exemplificativo, 

garantindo ao cidadão o respeito do ordenamento para consigo mesmo. 

 

No particular, Nelson Nery Júnior entende que “bastaria a Constituição Federal de 

1988 ter anunciado o princípio do devido processo legal e o caput e a maioria dos 

incisos do art. 5° seria de absoluta desnecessidade” 31.32 Cintra, Grinover e Dinamarco, 

lecionam a este respeito assentindo que: “o devido processo legal, como princípio 

constitucional, significa o conjunto de garantias de ordem constitucional, que de um 

lado asseguram às partes o exercício de suas faculdades e poderes de natureza 

processual e, de outro, legitimam a própria função jurisdicional” 33. 34 

 

Previu o legislador constituinte, ainda, no inciso LV, art. 5º da CF/88, os princípios do 

contraditório e da ampla defesa como colorário do devido processo legal, estabelecendo 

que “Aos litigantes, em processo jurisdicional ou administrativo, e aos acusados em 
                                                           
30   Vide Antonio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pelegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco que 
estabelecem o Direito de Ação como “o direito ao exercício da atividade jurisdicional (ou poder de 
exigir esse exercício), mediante exercício da ação provoca-se a jurisdição, que por sua vez se exerce 
através daquele complexo de atos que é o processo” (In: Teoria Geral do Processo 23ª. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2007, p. 20 -23.) 
31  In: Princípios do Processo Civil na Constituição, 2.ed. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais. 
1995. p. 27. 
32   Nelson Nery aduz “que o princípio do due processo of Law caracteriza-se pelo trinômio vida-
liberdade- propriedade, tem-se o direito de tutela àqueles bens da vida em seu sentido mais amplo e 
genérico. Tudo o que disser respeito à tutela da vida, liberdade ou propriedade está sob a proteção da 
due processo of clause”. (NERY JÚNIOR, Nelson. Princípios do processo civil na Constituição Federal. 
6. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997, p. 30). 
33   CINTRA, Antonio Carlos de Araújo; Grinover, Ada Pellegrini; Dinamarco, Cândido Rangel. Teoria 
geral do processo. 23. ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2007 
34   Verifica-se, portanto, que o processo existe para o estabelecimento de garantias e também para o 
regramento do poder estatal, impondo limites à sua atuação em todos os poderes constituídos. A soma 
dessas garantias, chamadas de processuais, retrata a garantia maior, do Devido Processo Legal.  
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geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela 

inerentes”. Vê-se, ademais, a recente inserção do princípio da duração razoável do 

processo pela Emenda Constitucional nº 45/ 2004, chamada de Reforma do Poder 

Judiciário, que no intuito de efetivamente alcançar a celeridade processual 35, 

determinou por meio do inciso LXXVIII do art. 5º, que “a todos, no âmbito judicial e 

administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que 

garantam a celeridade de sua tramitação” 36. 

 

Após a breve exposição, tem-se em síntese que, o processo constitucional - pautado nos 

princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, do acesso à 

justiça, da igualdade entre as partes, dentre outros-, se apresenta não só como a 

efetivação dos direitos fundamentais previstos na CF/88, mas, no âmbito processual, 

como a consagração da inteligência de que os institutos processuais devem 

necessariamente ser interpretados voltados à finalidade do processo, qual seja a de 

satisfazer o interesse público da atuação da lei na composição dos conflitos. 37 

4.2. A necessária releitura dos pressupostos processuais e das condições da ação 

através do Devido Processo Constitucional. 

 

Conforme exposto no tópico anterior, diante da promulgação da Constituição Federal de 

1988, que impôs a necessária observância e releitura de todo o Ordenamento Jurídico 

com base nos princípios constitucionais, a atenção da ciência processual foi destinada a 

instrumentalizar a garantia do acesso à Justiça e alcançar a efetividade da tutela 

                                                           
35 De fato, a intempestividade da tutela jurisdiciona é um problema tão antigo quanto a própria história do 
direito processual, a qual aumenta a incerteza dos jurisdicionados, comprometendo a segurança jurídica, 
influindo, por isso, até na eficiência econômica do país. (TUCCI, Jose Rogério Cruz e. Tempo e 
Processo: uma análise empírica das repercussões do tempo na fenomenologia processual (civil e penal). 
São Paulo: Editora dos Tribunais, 1997. p. 205 p. 12) 
36 Vide Canotilho, que leciona: “A protecção jurídica através dos tribunais implica a garantia de uma 
protecção eficaz e temporalmente adequada. (...) Além disso, ao demandante de uma protecção jurídica 
deve ser reconhecida a possibilidade de, em tempo útil (adequação temporal, justiça temporalmente 
adequada), obter uma sentença executória com força de caso julgado – a justiça tardia equivale a uma 
denegação de justiça. Note-se que a exigência de um processo sem dilações indevidas, ou seja, de uma 
protecção judicial em tempo adequado, não significa necessariamente justiça acelerada. A aceleração da 
protecção jurídica que se traduza em diminuição de garantias processuais e materiais (prazos de 
recurso, supressão de instâncias) pode conduzir a uma justiça pronta, mas materialmente injusta” (J. J. 
Gomes Canotilho. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 3. ed. Coimbra: Editora Almedina, 
1988, p. 466-467) 
37 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma das leis processuais. Academia Brasileira de Direito Processual Civil, Belo Horizonte, jun. 
2004. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo51.htm>. Acesso em 02 de outubro de 
2011. Tais expressões são de autoria do professor Humberto Theodoro, conforme referenciado. 
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jurisdicional 38. Por conseguinte, o processo, para atingir o objetivo que lhe foi 

instituído pelo moderno Estado Social de Direito “tem de se apresentar como 

instrumento capaz de propiciar efetividade à garantia de ‘acesso à Justiça’” 39. 40-41 

 

Nesse particular, Nelson e Rosa Maria Nery transcrevem a preocupação de Alfredo 

Buzaid na exposição de Motivos do CPC de 1973: 

 

O processo civil é um instrumento que o Estado põe a disposição dos 
litigantes, a fim de administrar a justiça. [...] O interesse das partes 
não é senão um meio, que serve para conseguir a finalidade do 
processo na medida em que dá lugar àquele impulso destinado a 
satisfazer o interesse público na atuação da lei na composição de 
conflitos. A aspiração de cada uma das partes é a de ter razão; a 
finalidade do processo é a de dar razão a quem efetivamente a tem. 
Ora, dar razão a quem a tem é, na verdade, não um interesse 
privado das partes, mas um interesse público de toda a sociedade. 42 
(g.n) 

 

Verifica-se, portanto, a necessidade de se superar posturas que, sendo excessivamente 

conservadoras, acabam por se apegar a interpretações que limitam demasiadamente o 

alcance dos dispositivos legais no que tange à percepção do processo como instrumento 

de justiça. Desta feita, a análise dos institutos processuais demanda constante 

reformulação, principalmente, com base nos princípios constitucionais garantidores da 

relação processual. Nesse sentido, é a lição de Cândido Rangel Dinamarco: 

 

                                                           
38 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência 
da reforma das leis processuais. Academia Brasileira de Direito Processual Civil, Belo Horizonte, jun. 
2004. Disponível em: <http://www.abdpc.org.br/artigos/artigo51.htm>. Acesso em 02 de outubro de 
2011. 
39 Ibidem. 
40  Observa-se, pelo exposto, que os processualistas têm-se referido à efetividade do processo para se 
alcançar a instrumentalidade do mesmo, garantindo sua utilidade. Como aduz Humberto Theodoro Jr.: 
“Se se pretende enfrentar mazelas tão variadas e profundas, sem sequer buscar conhecer-lhes as 
entranhas e reais dimensões, e apenas se preocupando em reformar normas legais abstratas do processo 
civil, cair-se-á, fatalmente, ‘na tristura de fazer a lei bonita, monumental, que mais parecerá obra de 
arte, mas que se conservará intacta nas encadernações das bibliotecas daqueles que a devem operar. [...] 
Urge, pois, além de conscientizar o Judiciário e os órgãos auxiliares da necessidade de modernização, 

impor-lhes normas destinadas a romper a rotina, a ineficiência, o anacronismo, a lerdeza e a injustiça, 
que a tanto equivale a justiça tardia’”. (grifo nosso) 
41 Nesse sentido, Carlos de Araújo Cintra; Ada Pllegrini Grinover; Cândido Rangel Dinamarco: “(...) a 
pacificação é o escopo magno da jurisdição e, por conseqüência, de todo o sistema processual. É um 
escopo social, uma vez que se relaciona com o resultado do exercício da jurisdição perante a sociedade e 
sobre a vida gregária dos seus membros e felicidade pessoal de cada um.” (In: CINTRA, Carlos de 
Araújo; GRINOVER, Ada Pllegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 12. ed. 
São Paulo: Malheiros, 1996. p. 25) 
42 NERY JUNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 9. ed. São Paulo: Editora dos Tribunais, 2006. p. 124. 
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O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como 
instrumento a serviço da ordem constitucional, o processo precisa 
refletir as bases do regime democrático, nela proclamados; ele é, por 
assim dizer, o  microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as 
conotações da liberdade, igualdade e participação (contraditório), em 
clima de legalidade e responsabilidade. 43 (g.n.) 

 

Resta claro, portanto, após as premissas ora firmadas, que o estudo do processo civil 

deve se pautar na concretização de um procedimento que atenda aos anseios da 

sociedade, pressupondo, logicamente, que sua uma abordagem derive do direito 

processual constitucional, verbis: 

 

O direito processual constitucional põe o estudo do procedimento 
sob o enfoque da garantia do devido processo legal e com isso o 
estudioso conscientiza-se de que as exigências do Código 
constituem projeção de uma norma de maior amplitude e mais 
alta posição hierárquica, sendo indispensável uma interpretação 
sistemática. 44 (g.n.) 

 

Isso porque, considerando, além do jurídico, os escopos sociais e políticos do processo, 

bem como sua obrigação com a ética e a moral, a ciência processual confere importante 

relevância a certos princípios, que não se atrelam à dogmática jurídica ou à técnica 

processual, servindo-lhe de sustentáculo legitimador.45 

 

Conforme amplamente evidenciado no presente trabalho, a importância do processo 

reside em sua aptidão à solução dos litígios. Por este motivo, a técnica e as formas 

concebidas pelo legislador infraconstitucional são tão somente meios de garantir a 

segurança no desenvolvimento do processo. Desta feita, é necessário ponderar que, por 

meio de observância necessária dos princípios constitucionais, a ausência de 

pressuposto processual não deve constituir óbice ao julgamento da pretensão. 46  

 

É importante registrar, no particular, que as formas do processo não podem sufocar os 

escopos da jurisdição. Por esse motivo, devem assumir, conforme o caso em análise, o 

                                                           
43  DINAMARCO, Cândido Rangel. A Instrumentalidade do Processo. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. 
p. 25 
44 DINAMARCO. Cândido Rangel. Fundamentos do Processo Civil Moderno. 5. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. p. 731. 
45 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo. Disponível em: < 
http://www.ufrnet.br/~tl/otherauthorsworks/grinover_direito_processual_coletivo_principios.pdf>. 
Acesso em 22 de setembro de 2011. 
46 BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: 
Malheiros, 2006.  p. 191. 
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formato necessário a assegurar as garantias das partes e a conduzir o processo à 

pacificação com justiça. Desse modo, verifica-se que a técnica processual é de extrema 

importância ao processo, se e somente se constituir instrumento a serviço da efetividade.  

 

A despeito de se encontrar pacificada no sistema processual brasileiro a necessidade em 

aplicar ao processo civil as garantias constitucionais do processo, verifica-se a 

contradição dessa premissa na análise dos requisitos de admissibilidade processual 

por meio da interpretação rigorosa da técnica processual na aplicação dos 

pressupostos processuais e das condições da ação, o que tem dado margem a um 

número demasiado de processos que não atingem a sentença de mérito, acarretando 

onerosidade à Jurisdição não só com a procrastinação do desfecho, mas, principalmente, 

com o gasto supérfluo de energia e dinheiro diante da repropositura dessas demandas.   

 

Desta feita, no que tange aos pressupostos processuais, defende-se à luz do Devido 

Processo Constitucional - mas ao contrário da doutrina rígida e formalista que entende 

a obrigatoriedade de precedência na análise dos pressupostos processuais conforme 

adotado pelo Diploma Processual - que apesar da ordem de precedência em sua análise 

ser salutar ao procedimento, existe a possibilidade de se mitigar essa regra para admitir 

a inobservância da ordem, ou que a falta de um pressuposto processual seja ignorada 

quando não identificado no momento oportuno, se revelando possível o julgamento de 

mérito, quando beneficiar à parte que seria prejudicada por sua ausência em razão da 

falta de prejuízo e em atendimento à celeridade, instrumentalidade e economia. 47 

 

Nessa medida, objetiva-se demonstrar que a releitura da análise dos pressupostos 

processuais perante os princípios e garantias constitucionais processuais determina que 

a importância da ordem formal reside na observância dos valores que a técnica 

processual visa proteger. Assim, se a deficiência técnica do método de trabalho não 

impede a consecução do resultado desejado, com a observância dos princípios 

constitucionais, é mais adequado ao escopo processual que ela não seja considerada. 48 

 

                                                           
47  Ibidem p. 188/192. 
48  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: 
Malheiros, 2006 p. 188-192. 
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Ademais, os pressupostos processuais deverão ser sempre analisados conforme o 

sistema das nulidades processuais, os quais, sob a ótica do devido processo 

constitucional devem adequar-se aos princípios da celeridade, da economicidade, da 

instrumentalidade das formas, da duração razoável do processo, da finalidade e de que 

não há nulidade sem prejuízo 49-50. 

 

Por sua vez, no que tange às condições da ação, tem-se que sua previsão permanece 

compatível com o sistema constitucional51, uma vez que, eventuais restrições impostas 

pelo legislador infraconstitucional não implicam em limitação indevida da garantia 

constitucional52, sendo regras necessárias para que o processo atinja seu escopo por 

meio da adequação com os princípios constitucionais, evitando-se atividades inúteis. 53 

 

Evidencia-se, todavia, que na atuação prática das condições da ação como técnica para 

se aferir a aptidão do processo de atingir providência de mérito, residem inúmeras 

discussões doutrinárias, sendo fato notório que a teoria das condições da ação suscita 

                                                           
49  Pelos princípios da finalidade e da instrumentalidade das formas os defeitos dos atos processuais não 
lhes causam nulidade quando os atos mesmo quando realizados com algum desvio de forma, hajam 
atingido o fim a que se destinavam. Em razão desses preceitos, rejeita-se o formalismo exarcebado 
pautado no culto à forma pela forma, através do repúdio a valores absolutos através de uma ponderação 
de valores, a fim aproveitar os atos que não vão de encontro com os princípios constitucionais e se 
adequem ao Devido Processo Legal.  
50  Indo ao encontro dessa concepção, dispõe o art. 248 do CPC, que o juiz antes de indeferir a petição 
inicial defeituosa, tente convalidá-la, recomendando, através desse preceito, que o magistrado evite 
declarar a nulidade de atos que podem ser sanados. Vale evidenciar que o vício que enseja à anulação do 
processo deve ser àquele contrário às garantias processuais erigidas na Constituição para as partes e 
que não possa ser sanado sem trazer prejuízo às mesmas. Isso porque, a nulidade de um processo gera 
gasto desnecessário de dinheiro público, de tempo (já que a sua repetição exige que se dispenda nova 
atividade judiciária em detrimento de outros serviços), abala a segurança juridica, dentre tantos outros 
prejuízos que causa à adminsitração da Justiça. Igualmente; o próprio Código de Processo Civil prevê 
técnicas para se evitar a nulidade de atos processuais capazes de serem sanados, ao prever, entre outros, 
em seu art. 154 a instrumentalidade da forma, nos arts. 214, § 2º e 244; §3º que não há nulidade sem 
prejuízo; no art. 245 a economia processual; no art. 250 os princípios da conservação e aproveitamento 
dos atos processuais, entre outros. 
51  Vide Cândido Rangel Dinamarco, quando este jurista leciona que “A tendência à universalização da 
tutela jurisdicional é refreada pela legítima conveniência de impedir a realização de processos sem a 
mínima condição de produzir algum resultado útil ou predestinados a resultados que contrariem regras 
fundamentais da Constituição ou da própria lei” (In: Instituições de Direito Processual Civil. 5.ed, Vol 
II, São Paulo: Malheiros, 2005. p. 298.) 
52   Vide entendimento do STF, pelo qual: “[...] O direito de petição, fundado no art. 5º, XXXIV, a, da 
Constituição não pode ser invocado, genericamente, para exonerar qualquer dos sujeitos processuais do 
dever de observar as exigências que condicionam o exercício do direito de ação, pois, tratando-se de 
controvérsia judicial, cumpre respeitar os pressupostos e os requisitos fixados pela legislação processual 
comum. A mera invocação do direito de petição, por si só, não basta para assegurar à parte interessada 
o acolhimento da pretensão que deduziu em sede recursal [...].” (AI 258.867 – AgR, Rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 02/02/01). No mesmo sentido: RE 258.088- AgR. DJ 30/06/00.  
53  BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. São Paulo: 
Malheiros, 2006.  p 234. 
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grande polêmica entre os processualistas pátrios. Em relação a esta dificuldade, tem-se 

que ter em mente, todavia, que da mesma forma que os pressupostos processuais, as 

condições da ação apenas serão corretamente entendidas se determinada claramente sua 

precisão e finalidade.  

 

Sabe-se que conforme estabelece o CPC, a ausência das condições da ação impede o 

exame do mérito, extinguindo o processo sem que a pretensão material seja concedida 

ou negada, uma vez que sequer conhecida. Tendo em vista que para verificar a presença 

das condições da ação deverá o magistrado voltar-se à relação substancial, em se 

verificado a ausência de qualquer uma dessas modalidades a extinção é medida que se 

impõe para se evitar que o processo se desenvolva inutilmente, uma vez que a ausência 

de qualquer delas revela ser o direito pretendido manifestamente inexistente. 54 

 

Ocorre que, para alcançar esse escopo, devem ser as condições analisadas antes de 

iniciada a fase instrutória, até a audiência conciliação (vide art. 295, art. 329 e art. 331 

do CPC). Todavia, se assim não for, não obstante caracterizada a carência de ação, a 

extinção do processo com a análise do mérito será possível por já ter-se realizado as 

atividades desnecessárias que se pretendia evitar55.  

 

A técnica das condições da ação nada mais é, nesse particular, que a concessão de poder 

ao magistrado para examinar de plano o mérito nas hipóteses em que a pretensão se 

revela manifestamente inviável, atingindo, assim, o princípio da economia processual56. 

Por conseguinte, a aferição das condições da ação constitui estágio em que se 

evidencia a atuação valorativa na aplicação das normas processuais. Desta feita, a luz 

do devido processo constitucional, tem-se como imperiosa a relativização das 

formalidades previstas pelo Código de Processo Civil de 1973, para substituir a extinção 

                                                           
54

  Ibidem. 356-258. 
55   No mesmo sentido, novamente, José Roberto dos Santos Bedaque: “a principal missão do 
processualista moderno é buscar alternativas que favoreçam a resolução de conflitos. Não pode 
prescindir, evidentemente, da técnica. Embora necessária para a efetividade e eficiência da justiça, deve 
ela ocupar o seu devido lugar, como instrumento de trabalho, não como um fim em si mesmo. Não se 
trata de desprezar aspectos técnicos do processo, mas apenas de não se apegar ao tecnicismo. A técnica 
deve servir de meio para que o processo atinja seu resultado (...)”. (Direito e Processo – Influência do 
Direito Material sobre o Processo. 4 ed. SP: Malheiros, 2006, pp. 50 e 51) 
56  Questão já superada é a determinação que o exame dos requisitos deve ser realizado a luz dos 
elementos apresentados pelo autor na petição inicial, com abstração de serem verdadeiros ou não os fatos 
narrados, chamada de Teoria da Asserção. 
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do processo por carência de ação por sua análise meritória, já que não se pode deixar de 

aproveitar a oportunidade de se prevenir litígios futuros. 57  

 

Portanto, surgindo obstáculo ao exame do mérito, as condições da ação devem ser 

compatibilizadas, através de uma releitura por meio da visão constitucional do processo. 

Isto, pois, conforme vastamente evidenciado tais condições não atuam apenas como 

fator limitativo do exercício da plena atividade jurisdicional no caso concreto, não 

podendo, por este motivo, serem concebidas com tamanho formalismo capaz de 

vulnerar nova concepção social dada ao processo. 58 

 

Em suma, é imperioso que a ação, como direito à obtenção de uma tutela justa, seja 

inserida, com as limitações impostas pela presença de certas condições, dentro do 

modelo que consagra as garantias constitucionais do processo. Daí a necessidade da 

flexibilização também da análise das condições da ação a luz do devido processo 

constitucional59. Tendo-se sempre em mente que a técnica processual deve ser vista 

sempre a serviço dos escopos da jurisdição, devendo ser flexibilizada de modo a servir à 

solução do litígio.  

  

                                                           
57  Mérito constitui a pretensão não satisfeita espontaneamente, trazida pelo autor do plano material – ou 
pelo réu no pedido contraposto ou reconvenção - sobre a qual se debruça a decisão do juiz. Julgar o 
mérito significa dizer que, em razão dos fundamentos de fato e direito afirmados na inicial e 
eventualmente submetidos à comprovação, tem o autor direito ou não a declaração, condenação ou 
constituição, tornando-se imutável a impossibilidade destas questões serem novamente submetidas a 
julgamento, imutabilidade esta denominada coisa julgada material. 
58  SAMPAIO, Rogério Marrone de Castro. A atuação do Juiz no Direito Processual Civil Moderno. São 
Paulo: Atlas, 2008, p. 136-138. 
59   Vide Rogério Marrone de Castro quando estabelece parecer irrecusável, a par dessa controvérsia, que 
a aferição da legitimidade da parte, do interesse processual ou de agir e a possibilidade jurídica do 
pedido exigem do juiz um exame superficial e abstrato dos vários aspectos que giram em torno do direito 
material, objeto da pretensão deduzida.  Procedendo a esse exame, uma vez constatada a falta de 
pertinência subjetiva para figurar em um dos pólos da relação jurídica processual, ou a falta de adequação 
ou de necessidade da tutela pretendida, ou a existência de vedação no ordenamento jurídico para que se 
instaure a relação processual, deve o magistrado, como regra, julgar o autor carecedor de ação, 
extinguindo o processo sem julgamento de mérito. O que se defende, no entanto, é que, 
excepcionalmente, se atinja o julgamento do mérito, com a satisfação do interesse protegido, relegando-se 
para segundo plano a perfeita identificação de uma dessas condições da ação. A relevância do bem 
jurídico, objeto da pretensão, justifica a mitigação destes requisitos prejudiciais ao mérito, com 
fundamento, inclusive, no estudado princípio da proporcionalidade.  Maior ainda é o prejuízo à 
instrumentalidade processual quando a extinção do processo, por carência de ação, se dá após longa e 
cansativa tramitação processual, com o esgotamento, inclusive, de toda a fase instrutória. Uma vez 
atingido esse estágio, é muito mais razoável na medida do possível, outorgar-se providência de mérito, 
julgando-se procedente ou improcedente a ação, do que se apegar ao formalismo e simplesmente decretar 
o autor carecedor de ação, conquanto, à luz da legislação processual, isso deva ser feito. (SAMPAIO, 
Rogério Marrone de Castro. A atuação do Juiz no Direito Processual Civil Moderno. São Paulo: Atlas, 
2008, p. 136-138). 
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5. CONCLUSÃO 

 

Conforme demonstrado no presente trabalho, não obstante a doutrina processual 

brasileira ter reconhecido a necessidade de se aplicar ao processo civil as garantias 

constitucionais do processo, o mesmo não se pode dizer quando da análise dos 

pressupostos processuais e das condições da ação, especialmente em razão das amarras 

formalistas que lhe foram erigidas pelo Código de Processo Civil de 1973. 

 

Identifica-se que a necessidade de abordar tais institutos – requisitos de admissibilidade 

da demanda processual civil – com base no direito processual constitucional, reside na 

máxima de que o procedimento deve atender ao escopo do processo. Ademais, em 

sendo os princípios constitucionais processuais direitos fundamentais, da mesma forma 

que se aplicam na interpretação dos demais ramos do direito, devem-se irradiar a todos 

os institutos de direito processual, cujo objetivo é a pacificação social. 

 

Desta feita, os institutos “clássicos” do direito processual demandam reexame em 

perspectiva ampliada, que tome na devida consideração o contexto em que eles se 

inserem.60 Tem-se, portanto, conforme exposto no presente trabalho, que a releitura dos 

pressupostos processuais e das condições sob a ótica do Devido Processo Constitucional 

não só demanda a extinção através do despacho liminar de pleitos incapazes de 

propiciar a resolução dos conflitos que albergam61, como, principalmente, possibilitar o 

julgamento de mérito quando este se apresente possível, e sem que tenha havido o 

detrimento de quaisquer princípios constitucionais processuais, ainda que ausentes 

algum dos pressupostos processuais ou mesmo das condições da ação. 

 

Por todo o exposto, procurou-se por meio deste ensaio sublinhar a gravidade da 

inobservância dessa premissa para a causa da efetividade, diante dos inúmeros prejuízos 

ao serviço da Justiça que daí decorre. Prender-se ao formalismo do Código de Processo 

Civil sem a necessária releitura perante os princípios constitucionais do processo, 

                                                           
60   BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Efetividade do Processo e Técnica Processual. Revista de 
Processo, nº 77, ano 20, janeiro-março de 1995. p. 176. 
61 Ibidem, p. 172 -173. 
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ensejaria a sobrevivência de boa quantidade de processos que decerto contribuem para 

obstruir os canais judiciais, representando entraves à prestação jurisdicional eficiente.62 

 

                                                           
62  Pelo exposto, verifica-se que os pressupostos processuais e condições da ação devem ser avaliados 
pelo magistrado com base nos princípios constitucionais do processo, evitando atos processuais inúteis, e 
optando sempre que não gerar prejuízo às partes pela pacificação da lide através da definitiva resolução 
da demanda por meio da Coisa Julgada Material, que confere definitividade à decisão proferida pelo 
órgão jurisdicional, e assim, alcança a função do Poder Judiciário de por meio do processo pacificar os 
conflitos. 
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HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROJETO DE CÓDIGO DE PROCESSO 

COLETIVO.1 

HONORARIOS DE ABOGADO EN EL PROYECTO DE CÓDIGO DE PROCESO 

COLECTIVO BRASILEÑO 

 

Adriano Athayde Coutinho 

 

RESUMO 

O sistema processual brasileiro classificado como civil law demanda a criação de um 

Código de Processo Coletivo com total completude, que deve buscar a evolução com garantia 

de acesso consciente à justiça. Assim, o legislador deve buscar soluções que harmonizem o 

melhor dos dois mundos do civil e common law, evitando a fomentação da ida irresponsável a 

juízo, impondo penalidades àqueles que se aventuram nas demandas coletivas com pouco 

risco processual. A comparação de sistemas de tutela coletiva conduz à possibilidade de 

condenação autoral nos honorários advocatícios quando vencido. Como justificativa para a 

imposição de honorários ao autor vencido da demanda coletiva, têm-se normas específicas e 

gerais já presentes na legislação pátria. 

 

PALAVRAS-CHAVE 

PROCESSO COLETIVO; HONORÁRIOS; SISTEMA BRASILEIRO. 

 

RESUMEN 

El sistema judicial brasileño clasificado como derecho civil exige la creación de un 

Código Colectivo de Procedimiento con la terminación total, se debe tratar de garantizar la 

evolución del acceso consciente a la justicia. Por lo tanto, el legislador debe buscar soluciones 

que armonicen mejor de ambos mundos del civil y common law, evitando que el fomento de 

la irresponsabilidad acudido a los tribunales, la imposición de sanciones para aquellos que se 

aventuran en las demandas colectivas con bajo riesgo procedimental. La comparación de los 

sistemas de protección colectiva conduce a la posibilidad de la condenación sobre el autor 

perdedor en los honorarios de los abogados. Para justificar la imposición de honorarios a lo 

                                         
1 Adriano Athayde Coutinho. Advogado. Professor da Fundação Educacional Presidente Castelo Branco 

(FUNCAB – Colatina/ES). Mestrando em Direito Processual Civil pela Universidade Federal do Espírito Santo 
(UFES). Pós-graduado pelas Faculdades Integradas de São Carlos/SP. Graduado pelo Centro Universitário de 
Vila Velha/ES (UVV). adriano@martinscoutinho.adv.br 
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autor perdedor de la demanda colectiva, tiene reglas específicas y las leyes generales que ya 

están en el país. 

PALABRAS CLAVE 

PROCESO COLECTIVO; HONORARIOS; SISTEMA BRASILEÑO. 

 

Sumário: 1. Introdução; 2. Pontos sensíveis de avanço e atraso 

processual procedimental do Projeto 5.139/09; 3. Honorários 

advocatícios – Imposição necessária; 3.1. Do pagamento de 

honorários advocatícios contratuais como uma modalidade de dano 

material indenizável. 4. Conclusão. 5. Referências. 

 

1. Introdução. 

A proteção a direitos coletivos há muito vem sendo tratada pelo direito brasileiro2, 

todavia, pode-se dizer, inicialmente sendo totalmente desorganizada sob o ponto de vista 

sistemático, e, pouco explorada pelos juristas até os anos recentes. Aluisio Gonçalves de 

Castro MENDES3 traçou a linha de evolução histórica de desenvolvimento da defesa judicial 

dos interesses coletivos no Brasil, destacando que a Lei 1.134/50 já trazia “a possibilidade de 

certas entidades e organizações ajuizarem, em nome próprio, ações para a defesa de direitos 

coletivos ou individuais alheios”. 

Ainda, o doutrinador identifica a “ação popular” constitucional introduzida no 

ordenamento pátrio pela Magna Carta de 1934, posteriormente suprimida pela Constituição 

Federal de 1937 e novamente reinserida no direito brasileiro em 1946, apontando que somente 

após sua regulamentação pela Lei 4.717/65 “a ação popular ganhou amplitude 

significativamente maior”. 

Ao longo dos anos, foram surgindo várias outras normas de forma esparsa, onde a 

tutela coletiva estava sempre presente e sendo aperfeiçoada, podendo citar as leis 7.797/89 

(criação do Fundo Nacional de Meio Ambiente), 7.347/85 (Lei de Ação Civil Pública), 

7.853/89 (apoio às pessoas portadoras de deficiência), 8.069/90 (Estatuto da Criança e do 

                                         
2 Márcio Flávio Mafra AMARAL assim constatou a alta “idade” das ações coletivas: “A ação coletiva, como se 

afirmou acima, não é um fenômeno contemporâneo, pois se trata de uma forma de estruturação do litígio 
judicial que existem há pelo menos oito séculos, muito embora haja, evidentemente, diferenças relevantes entre 
as primeiras ações medievais, as modernas e as contemporâneas.” (AMARAL, Márcio Flávio Mafra. Ações 
coletivas: História, teoria e prática. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor. 1998. p. 21.) 
3 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2002. p. 191-193. 
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Adolescente), 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), 8.429/92 (disciplina da ação de 

improbidade administrativa), entre outras leis. 

A propósito, o argentino Leandro J. GIANNINI, verifica que o sistema de tutela do 

direito coletivo brasileiro vem trazendo importantes contribuições a este ramo do direito ao 

longo dos anos: “Como já dissemos anteriormente, o sistema de tutela judicial coletiva 

brasileiro tem sido prestigiado como uma importante contribuição ao civil law em uma área 

que normalmente se entendia estar reservada à cultura norteamericana.”4 

Com efeito, o sistema de processo coletivo brasileiro já conta com alguma interação 

entre o civil law e common Law, conforme atesta Hermes ZANETI JR. em recente artigo de 

tradução livre a seguir:  

“O Brasil se apresenta como um sistema híbrido de civil law e common law, 

nada obstante a maioria dos advogados brasileiros acreditem ser um sistema 

puro de civil law e que a jurisprudência assim afirme, até agora, estão 

conscientes de que o direito constitucional brasileiro e a estrutura do Poder 

Judiciário tenham sido emprestados pela primeira Constituição Republicana 

de 1891, do modelo norte-americano.”5 

 

Fato é que, nos anos recentes, os estudos sobre a tutela de direitos coletivos foram se 

aperfeiçoando cada vez mais6, bem como as leis afetas ao tema passaram a ser cada vez mais 

utilizadas, especialmente pelo Ministério Público na condição de maior legitimado ativo para 

a proteção dos direitos da coletividade. A respeito da total estreita afinidade e legitimação 

ativa do Ministério Público para a defesa dos direitos coletivos, assim retratou Ada Pelegrini 

GRINOVER: 
                                         

4 Tradução livre. Texto original: “Como hemos afirmado previamente, el sistema de enjuiciamiento colectivo 
brasileño ha sido valorado como un aporte trascendente desde el civil law en una materia que usualmente se 
entendía reservada a la cultura angloamericana.” (GIANINI, Leandro J. La tutela colectiva de derechos 
individuales homogéneos. La Plata: Librería Editora Platense. 2007. p. 122) 

5 Texto original: “Il Brasile si presenta come un ordinamento ibrido di civil law e common law, nonostante la 
maggioranza dei giuristi brasiliani creda di essere in un sistema puro di civil law e le facoltà di giurisprudenza 
insegnino proprio questo, ormai sono consapevoli che il diritto costituzionale brasiliano e la struttura del Potere 
Giudiziario sono stati presi della prima Costituzione Repubblicana del 1891 dal modello nordamericano.” 
(ZANETI JR. Hermes. L'azione collettiva brasiliana: sviluppo storico comparativo, momento attuale ed 
prospettive di riforme. http://www.diritto.it/pdf/28684.pdf > Acesso em: 01.07.2010.) 

6 Fazendo síntese sobre o panorama dos estudos mundiais sobre a tutela coletiva, Eurico FERRARESI consignou 
que “durante as décadas de 70 e 80, a doutrina italiana sobressaiu-se pelos estudos a respeito dos direitos 
difusos. O início do século XXI, por sua vez, distingue-se pelo interesse na comparação entre os modelos 
processuais de civil law e common law. A necessidade do conhecimento de técnicas processuais coletivas pode 
ser medida com o que se passou na França recentemente – país, aliás, conhecido pela resistência à invasão da 
cultura norte-americana. Para aperfeiçoar a proteção dos consumidores, o então presidente Jacques Chirac 
solicitou alterações legislativas objetivando a inserção das ações coletivas no sistema jurídico francês. [...]” 
(FERRARESI, Eurico. Ação popular, ação civil pública e mandado de segurança coletivo. Rio de Janeiro: 
Forense, 2009. p. 99.) 
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“A legitimidade de agir é atribuída hoje, ao Ministério Público, um órgão 

dotado de grande autonomia frente ao Poder Pudiciário (seus concursos e 

carreiras são completamente distintos) e ao governo. Tanto é assim que 

costuma-se dizer no Brasil ser o Ministério Público realmente um quarto 

poder, podendo ser considerado como tal. O Ministério Público brasileiro 

sempre teve algumas funções no processo civil, tanto como autor como 

custos legis. Mas com a lei relativa à protecção dos interesses coletivos em 

sentido amplo, tem sido reforçada sua função, de modo que hoje 90% dos 

processos coletivos são iniciados pelo Ministério Público.”7 8 

 

Diante da inexistência de um caminho procedimental próprio definido em apenas um 

texto legal, a doutrina passou a reconhecer a existência de um “microssistema processual 

coletivo”, conforme leciona Rodrigo MAZZEI9: 

“Diante da queda da concepção de diplomas que pretendiam a 'completude', 

surgem os chamados 'microssistemas' que, em resenha extremamente 

apertada, são leis especiais ou extravagantes para a regulação de 

determinadas relações jurídicas que, por sua especificidade e regência 

própria de princípios, não encontram guarida no ventre das normas gerais. 

                                         
7 Tradução livre. Texto original: “La legittimazione ad agire è attribuita ancora oggi, in Brasile, al Pubblico 

Ministero, ente dotato di grande autonomia sia rispetto al potere giudiziario (i concorsi e le carriere sono 
completamente separati) sia al governo, tanto che si arriva a dire che il p.m. in Brasile è un quarto potere ed 
effettivamente lo si può considerare tale. Il p.m. brasiliano ha sempre esercitato alcune funzioni nel processo 
civile, sia come attore sia come custos legis, ma con la legge sulla tutela degli interessi collettivi in senso lato, 
si è rafforzato in modo tale, che oggi il 90% dei processi colletivi sono di iniziativa del p.m.” (GRINOVER, 
Ada Pellegrini. La difesa degli interessi transindividuali: Brasile e Iberoamerica. In: LANFRANCHI, 
Lucio. La tutela giurisdizionale degli interessi colletivi e difusi. Torino: G. Giappichelli Editore. 2003. p. 158. 

8 Embora seja o Ministério Público legitimado ativo em 90% das ações coletivas, sua legitimação guarda alguns 
requisitos. A respeito, confira-se assertiva de ZANETI JR.: “Um exemplo pode auxiliar a compreender qual o 
problema da ligação entre a titularidade do direito e o direito de ação. Ao MP vem sendo reconhecida a 
legitimação ad causam sempre que os direitos tutelados, mesmo que individuais e disponíveis, apresentem 
relevância social (art. 127 caput c/c art. 129, III da CF/88). Esta titularidade contudo, não é pacífica. O cerne 
do debate está em ampliar a legitimação do Ministério Público sempre que estiver presente um determinado 
grau de interesse social. Ou seja, na dicção forjada pela própria jurisprudência do STJ, será reconhecida essa 
legitimidade quando for ‘relevante o interesse social’ e a lesão coletiva comprometer interesses sociais 
compatíveis com a finalidade da instituição. Independentemente de os direitos serem disponíveis ou não, ao 
MP está reconhecida constitucionalmente a função de tutela dos ‘interesses sociais’ (art. 127, caput, da CF/88). 
Mas para requerer a tutela jurisdicional é preciso ter, além da legitimidade, interesse próprio e direito subjetivo. 
Na concepção eclética moderna (Jellinek), direito subjetivo é o poder da vontade (Savigny) atribuído a um 
titular de interesse juridicamente protegido pela norma (Ihering).” (ZANETI JR., Hermes. Os direitos 
individuais e o neoprocessualismo. In FIGUEIREDO, Guilherme José Purvin de. e RODRIGUES, Marcelo 
Abelha. O novo processo civil coletivo. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2009. p. 140-141.) 

9 MAZZEI, Rodrigo. A ação popular e o microssistema da tutela coletiva. In GOMES JUNIOR, Luiz Manoel 
(coord.). Ação popular – aspectos controvertidos e relevantes – 40 anos da Lei 4717/65. São Paulo: RCS 
Editora. 2006. p. 402-403. 
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Dessa forma, pelo caráter individual das normas de processo civil e pela 

necessidade de regulação de novas questões de direito material (exigidas em 

razão da própria evolução da sociedade e também pela constatação da 

necessidade de proteção dos chamados direitos 'associativos' e de 'classes'), 

os 'microssistemas' acabaram sendo o porto seguro para o regramento da 

tutela coletiva e também para a regulação de questões especiais do direito 

material. 

Como se vê, o chamado 'direito de massa', que passa a ser regulamentado 

pelos 'microssistemas', não pode ser visto apenas como elemento importante 

para efeito da tutela coletiva ('apenas no plano do direito puramente 

processual'), mas também para o perfil do direito material, notadamente o 

privado, diante do novo papel que as codificações civis passam a ter, pois 

fica evidente que o discurso de 'completude' dos códigos não vingou, sendo 

essencial o apoio da legislação especial (leia-se: 'microssistemas')”. 

 

 

Apesar de possível a convivência entre as várias normas10 que compoem o 

microssistema processual coletivo, os estudiosos chegaram ao denominador de que é 

necessário promover a consolidação das leis esparsas, visando estabelecer regras únicas e 

harmoniosas para a tutela de direitos coletivos. 

Diante do contexto sinalizador para um processo de inevitável e necessária 

codificação da tutela coletiva, surgiram vários textos, destacando-se os seguintes projetos: 

Código de Processo Coletivo Modelo para Países de Direito Escrito – Projeto Gidi; 

Anteprojeto de Código Modelo de Processos Coletivos para a Ibero-América; Anteprojeto do 

Instituto Brasileiro de Direito Processual; e, Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos 

Coletivos. 

De posse dos projetos acima, após algumas adaptações feitas por influência de vários 

seguimentos da sociedade – diga-se de passagem, nem sempre bem vindas para a tutela 

coletiva - surgiu na Câmara dos Deputados do Brasil o Projeto de Lei 5.139/2009, cuja 

ementa é a seguinte: Disciplina a ação civil pública para a tutela de interesses difusos, 

coletivos ou individuais homogêneos, e dá outras providências. 

                                         
10 Teori Albino ZAVASCKI demonstra exemplo onde as normas atuais estão sendo aplicadas como parte de um 

microssistema: “A semelhança da ação de improbidade com a ação civil pública e com a ação popular, no que 
se refere à pretensão de reparar danos causados ao erário determinam, no particular, a aplicação analógica de 
regras que regulamentam essas ações.” (ZAVASCKI, Teori Albino. A tutela do direito transindividual à 
probidade da administração pública: A ação de improbidade. In Processo coletivo: Tutela de direitos 

coletivos e tutela coletiva de direitos. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2006. p. 128.) 
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Embora o Projeto 5.139/09 tenha em sua exegese a modernização do processo 

coletivo, nem todos os pontos de modernidade necessários foram propostos com a devida 

acuidade. 

Sobre alguns desses pontos, de forma breve os tópicos abaixo se dedicarão, passando 

por pontos importantíssimos para a formação de um Código Modelo de Direito Coletivo 

moderno, completo e atual. 

 

2. Pontos sensíveis de avanço e atraso processual procedimental do Projeto 5.139/09. 

Para fins de delimitação do tópico, vale registrar que o Projeto de lei 5.139/09 trata 

do tema “procedimento” em seus artigos 10 a 22. 

O projeto de Código Modelo poderá iniciar um novo paradigma procedimental, 

menos formalista, preclusivo, hermético e mais próximo da efetividade da tutela, sem a 

supressão de garantias; podendo servir como ponto inicial para a modernização de todo o 

sistema processual brasileiro.11 

Representação do avanço procedimental está previsto no Art. 10, § 1º, cuja redação é 

a seguinte: “§ 1. Até o momento da prolação da sentença, o juiz poderá adequar as fases e 

atos processuais às especificidades do conflito, de modo a conferir maior efetividade à tutela 

do bem jurídico coletivo, garantido o contraditório e a ampla defesa.”. 

Verifica-se que a busca pela efetividade da tutela jurisdicional está marcante no 

projeto de lei, chegando ao ponto de permitir que o magistrado possa atuar de forma ativa, 

moldando as fases e atos processuais à situação fática posta em juízo.12 

                                         
11 Soraya Regina Gasparetto LUNARDI, utilizando-se de inteligência manifestada por BARBOSA MOREIRA, 

adverte aos desavisados que a modificação legislativa com uma norma ideal não significa certeza de 
efetividade judicial. Vejamos: “A legislação processual vem sofrendo periodicamente alterações em seu texto 
nessa busca incessante pela efetividade. Mas a simples modificação do texto legal, com a alteração de um 
artigo, a introdução de um novo parágrafo não resolve o problema. ‘A norma vale sublinhar, nem é impotente 
nem onipotente.’ Essa idéia de que será apresentada uma fórmula mágica capaz de transformar o processo em 
uma técnica de absoluta efetividade não pode ser apresentada seriamente. Temos sim técnicas mais adequadas 
para situações específicas na tentativa de aperfeiçoar o processo.” (LUNARDI, Soraya Regina Gasparetto. As 
ideologias do processo e a ação civil pública. In MAZZEI, Rodrigo e NOLASCO, Rita Dias (coord.). 
Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin. 2005. p. 207.) 

12 Todavia, não se pode perder de vista que a garantia ao contraditório deve ser a todo tempo assegurada. Ana 
Cândida Menezes MARCATO bem trata o tema, registrando que no processo coletivo deve existir o respeito 
ao contraditório, com meios de harmonização dos institutos: “Outrossim, é imprescindível que a atuação do 
representante, participando do contraditório, exprima, em perfeita harmonia, os anseios de toda a categoria. O 
sistema brasileiro regulamentador das ações coletivas apresenta diferenças com relação ao norte-americano, no 
que diz respeito ao cumprimento dos pressupostos do binômio que rege o princípio do contraditório.” 
(MARCATO, Cândida Menezes. O princípio do contraditório como elemento essencial para a formação 
da coisa julgada material na defesa dos interesses transindividuais. In MAZZEI, Rodrigo e NOLASCO, 
Rita Dias (coord.). Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin. 2005. p 313.) 
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A propósito, a participação ativa do magistrado no feito, sempre com o objetivo de 

imprimir maior efetividade à proteção do bem jurídico coletivo, mostra-se presente em outros 

trechos da proposta de texto legal. A exemplo, tem-se o Art. 1613, cuja redação revela a tônica 

de ser sempre possível a flexibilização da forma procedimental em favor do resultado. 

O leitor mais desatento pode equivocadamente concluir que o Art. 16 do Projeto 

esteja aniquilando com a preclusão. Todavia, este não é o intuito do dispositivo. A bem da 

verdade, o que ocorre é que o juiz passa a ter função de direcionamento e gerenciamento do 

processo, atenuando a preclusão, com o intuito de fixar o objeto litigioso, de modo a que, 

utilizando-se de interpretação extensiva, possa promover a “proteção do bem jurídico coletivo 

subjacente”.14 

A esta participação mais efetiva no gerenciamento do procedimento judicial coletivo 

pelo magistrado, DIDIER JR. e ZANETI JR. denominam de “empoderamento do órgão 

judicial”, frisando que em todas propostas está presente este engrandecimento do magistrado, 

finalizando a assertiva com as seguintes observações: 

“Cabem algumas observações sobre as propostas apresentadas. 

a) Note o leitor que a principal diferença entre as propostas diz respeito ao 

limite temporal para a alteração objetiva do processo. Parece-nos que a 

melhor solução é a do Código Modelo para a Ibero-América: não deve haver 

limite temporal máximo estabelecido a priori. A possibilidade e a utilidade 

da alteração devem ser averiguadas in concreto, a posteriori, pois. 

b) Em todas as propostas, faz-se questão de frisar que, em qualquer situação, 

é preciso preservar os princípios da boa-fé e do contraditório. O CBPC-

IBDP chega a determinar o prazo de dez dias para a manifestação de quem 

figure no pólo passivo da demanda. 

                                         

13 Art. 16, do Projeto de lei 5139/09: “ Nas ações coletivas, a requerimento do autor, até o momento da prolação 
da sentença, o juiz poderá permitir a alteração do pedido ou da causa de pedir, desde que realizada de boa-fé e 
que não importe em prejuízo para a parte contrária, devendo ser preservado o contraditório, mediante 
possibilidade de manifestação do réu no prazo mínimo de quinze dias, facultada prova complementar.” Vale 
registrar que a redação deste artigo tem nova redação proposta pelo Deputado Antonio Carlos Biscaia em seu 
complemento de voto, nos seguintes termos: “Art. 16. Nas ações coletivas, a requerimento do autor ou do 
Ministério Público, até o saneamento do processo, o juiz poderá permitir a alteração do pedido ou da causa de 
pedir, desde que realizada de boa-fé e que não importe em prejuízo para a parte contrária, devendo ser 
assegurado o contraditório, mediante possibilidade de manifestação do réu no prazo mínimo de 15 (quinze) 
dias, facultada prova complementar.” 

14 LUCON, Paulo Henrique dos Santos e GABBAY, Daniela Monteiro. Superação do Modelo Processual 
Rígido Pelo Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, à Luz da Atividade Gerencial do 
Juiz. In: GRINOVER, Ada Pellegrini ET al. (coord.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de Código 

Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 87. 

6202



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

c) O CBPC-IBDP não prevê, porém, a possibilidade de ampliação do pedido, 

omissão que não se justifica.”15 

 

O “empoderamento do órgão judicial” também está presente nos artigos 19, § 1º e 

20, IV, verbis: 

Art. 19. [...] “§1.º O juiz ouvirá as partes sobre os motivos e fundamentos da 

ação e tentará a conciliação, sem prejuízo de outras formas adequadas de 

solução do conflito, como a mediação, a arbitragem e a avaliação neutra de 

terceiro, observada a natureza disponível do direito em discussão." 

 

Art. 20. [...] “IV - distribuirá a responsabilidade pela produção da prova, 

levando em conta os conhecimentos técnicos ou informações específicas 

sobre os fatos detidos pelas partes ou segundo a maior facilidade em sua 

demonstração, podendo atribuir o ônus da prova ou seu custeio a quaisquer 

das partes; [...]” 

 

Nos dispositivos citados, verifica-se a possibilidade do magistrado flexibilizar o 

procedimento, de modo a, quanto ao ônus da prova, prestigiar o conhecimento técnico ou 

informações específicas sobre os fatos e a facilidade de demonstrá-los para fins de atribuição 

do ônus da prova.16 

A inovação no sistema de atribuição do ônus da prova foge com a regra geral 

prevista no Código de Processo Civil vigente, onde as regras de ônus da prova são fixadas no 

texto da lei, de acordo com a posição processual (Art. 333); não levando em consideração a 

possibilidade em concreto da parte produzir a prova. 

A título de registro, vale dizer que a Comissão de Juristas instituída para a criação do 

Novo Código de Processo Civil trouxe dispositivo parelho, onde é possível modificar as 

regras de distribuição do ônus da prova. Vejamos o conteúdo do Art. 262: “Considerando as 

circunstâncias da causa e as peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão 

fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o ônus da prova, 

impondo-o à parte que estiver em melhores condições de produzi-la.” (destacamos). 

                                         
15 DIDIER JR., FREDIE e ZANETI JR., Hermes. Curso de Direito Processual Civil: Processo Coletivo. 4. ed. 

Salvador: JusPodium, 2009. p. 292-293. 
16 Raciocínio extraído em texto de Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. (MENDES, Aluisio Gonçalves de 

Castro Mendes. O Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos: Visão Geral e Pontos 
Sensíveis. In: GRINOVER, Ada Pellegrini ET al. (coord.). Direito Processual Coletivo e o anteprojeto de 

Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007. p. 27. 
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O jurista Pedro LENZA também reconhece a presença de maiores vantagens do que 

desvantagens na atuação mais ativa do magistrado, acabando com a figura do magistrado 

“estátua” não admitida por Barbosa Moreira: “O aparente sentido de parcialidade deve ser 

afastado. A ampliação dos poderes instrutórios do juiz em nada alterará o fim último da 

marcha processual que será a realização da Justiça, devendo, sim, o magistrado tomar partido 

do sujeito que lhe tenha convencido e demonstrado ter a razão, a partir do material probatório 

produzido nos autos.”17 

No mesmo sentido, manifesta sua posição Eurico FERRARESI: 

“Pode-se sustentar que a rigidez do sistema processual romano-germânico, 

com a construção de modelos processuais rígidos, não atende 

satisfatoriamente às exigências de uma sociedade de massa, com 

reivindicações de massa. Os modelos processuais necessitam de maior 

flexibilidade, com maior participação judicial na solução do conflito. Sem 

dúvida, por esta razão, a discussão acerca do ativismo judicial ganhou 

importância nos simpósios e estudos jurídicos. 

Deverá existir perfeita adaptação do instrumento ao seu objeto. Se o 

processo é um instrumento, há que se compatibilizar com o seu objeto. 

Os princípios da vinculação do juiz aos fatos da causa e da adstrição ao 

pedido da parte, típicos do processo civil individual, não têm a mesma 

funcionalidade na tutela dos direitos supra-individuais.[...] 

O processo coletivo exige maleabilidade na sua condução. Há que se retirar 

as amarras da visão tradicional no sentido de que a alteração do pedido e da 

causa de pedir atentaria contra o princípio da ampla defesa. Desde que 

preservado o contraditório, a flexibilidade do processo coletivo não viola 

princípios ou garantias constitucionais. [...] 

Caberá ao juiz a tarefa de adequar o processo a toda sorte de 

questionamentos que surjam durante seu transcurso. Por esse motivo é que o 

Anteprojeto de CBPC afirmou que o ativismo judicial constitui um dos 

princípios da tutela jurisdicional coletiva (art. 2º, i), e que o juiz poderá 

determinar de ofício a produção de provas, desde que observado o 

contraditório (art. 11, § 4º). Realmente, a flexibilidade processual está 

diretamente ligada com a ampliação dos poderes instrutórios do juiz. 

Nas ações populares portuguesas, confere-se ao juiz o poder de iniciativa 

probatória, sem vinculação à iniciativa das partes. A lei nº 83/95 dá ao juiz 

                                         
17 LENZA, Pedro. Teoria geral da ação civil pública. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2003. p. 289-

290. 
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poderes para atuar livremente, não só em matéria probatória, mas também no 

decidir. Com efeito, permite-se ao juiz decidir por forma diversa da 

requerida, contanto que fundado em motivações próprias do caso 

concreto.”18 

 

Também Swarai Cervone de OLIVEIRA reconhece o valor do ativismo judicial, ao 

apontar as seguintes conclusões acerca dos poderes do juiz nas ações coletivas: 

“15. O exercício de amplos poderes pelo juiz, nas ações coletivas, tem 

fundamento na Constituição Federal e obedece ao devido processo legal. 

16. Ao exercer tais poderes e interpretar o direito, o juiz deve ser dotado de 

boa margem de liberdade. Porém, a liberdade de interpretação e as escolhas 

têm como baliza a fundamentação das decisões, que não pode ultrapassar 

certa moldura predeterminada pela Constituição Federal e legislação 

infraconstitucional.[...] 

22. É na fase de instrução que se acentuarão os poderes do juiz, cabendo a 

ele determinar a produção de todas as provas necessárias ao seu livre 

convencimento, suprimindo eventuais deficiências das partes, pois as ações 

coletivas possuem marcante conotação social e a solução dos conflitos de 

massa destaca-se pelo interesse público que desperta. 

23. A postura ativa do juiz não desnatura a sua imparcialidade, pois todas as 

provas serão submetidas ao contraditório e, quando da determinação da 

produção de alguma prova, não se conhece, de antemão, o seu resultado.”19 

 

Ainda na trilha das inovações procedimentais positivas e modernas ao processo 

coletivo, o artigo 20, I, do Projeto 5.139/09 traz a fase da chamada certificação de viabilidade 

de prosseguimento do feito na forma coletiva, técnica procedimental extraída da class action 

norteamericana.20 21 

                                         
18 FERRARESI, Eurico. ob cit. p. 100, 102-103. 
19 OLIVEIRA, Swarai Cervone de. Poderes do juiz nas ações coletivas. CARMONA, Carlos Roberto (coord.). 

São Paulo: Atlas. 2009. p. 122-123. 
20 Art. 20, do Projeto de lei 5139/09: “Não obtida a conciliação ou quando, por qualquer motivo, não for 

utilizado outro meio de solução do conflito, o juiz, fundamentadamente: I - decidirá se o processo tem 
condições de prosseguir na forma coletiva;[...]” (grifamos). 

21 Conforme registro de FERRARESI ao debruçar sobre a fase de certificação da class action, “a regra 23 (a) das 
FRCP enumera quatro requisitos para que uma demanda seja certificada como coletiva: a) numerosidade; b) 
existência de questões comuns ao grupo; c) tipicidade; d) representatividade adequada. Ao lado dos quatro 
requisitos expressamente previstos na Regra 23(a), a maioria das cortes norte-americanas exige o 
preenchimento de mais três requisitos para que a class action obtenha a certificação. Trata-se de requisitos 
implícitos, não previstos na Regra 23. São eles: a) a existência de um grupo definido; b) a presença de pelo 
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O doutrinador Pedro DINAMARCO explica de forma sintética fase de certificação 

de viabilidade das class actions: “preenchidos todos os diversos requisitos para um processo 

seguir como class action federal ou estadual, como analisado a seguir, o juiz da causa 

concederá um certificado (certification) ao ator para prosseguir na ação. Sem ele, o processo 

deverá seguir a linha tradicional, ou seja, ser individual”22. Com efeito, para a concessão da 

chamada class certification, deverá ser verificada a prevalência das questões de fato que 

tornam os interesses protegidos homogêneos e a superioridade da tutela coletiva em relação à 

individual.23
 

Outro ponto que merece elogios é a previsão de realização de audiências públicas 

(Art. 22 do Projeto 5.139/09) como meio de auxiliar o magistrado no profundo conhecimento 

do tema posto submetido ao judiciário. A propósito, a própria Lei Orgânica do Ministério 

Público (Lei nº 8.625/93) traz em seu artigo 27, inciso IV a possibilidade de realização de 

audiências públicas. 

Todavia, não só avanços estão previstos no Projeto de Lei 5.139/09. Também estão 

previstos pontos sensíveis que demandam críticas construtivas. 

O primeiro ponto de crítica ao Projeto em discussão na Câmara dos Deputados, 

embora seja, a primeira vista, irrelevante, passa a delinear que o avanço procedimental deve 

ser buscado desde os mínimos detalhes dos vocábulos, sob pena de revelar pontos de ruptura 

com a tão sonhada modernidade legislativa técnico-jurídica. 

Ao realizar a leitura do Projeto, em seu artigo 1024, vê-se a utilização da expressão 

“rito ordinário”. 

                                                                                                                               

menos um representante deste grupo; e c) a pretensão ser necessária, vale dizer, no vernáculo, ‘a claim that is 

live, not moot’.” (FERRARESI, Eurico. ob cit. p. 156.) 
22 DINAMARCO, Pedro da Silva, Ação Civil Pública, São Paulo: Saraiva. p. 128. 
23 Discorre sobre o tema com simplicidade terminológica e profundidade de conhecimento, Sérgio SHIMURA, 

baseando-se em ensinamento de Rodolfo Carmago MANCUSO: “Como escreve Rodrigo Camargo Mancuso, é 
o dado sócio-político-econômico que trouxe profundas alterações do processo civil em terrenos até então 
estabilizados, como a legitimação para agir, agora desfocada do parâmetro da titularidade do direito para o 
binômio: relevância social do interesse/adequação do representante. Em consequência dessa alteração na 
condição legitimante, o poder de agir, no caso de interesses metaindividuais, revela-se em modo concorrente-
disjuntivo, ofertada a vários co-legitimados ativos: entes políticos, Ministério Público, entidades associativas, 
órgãos públicos (Lei 7.347/85, art. 5º; Lei 8.078/90, art. 82). Nota-se clara influência do processo norte-
americano das class actions, onde a adequacy of representation pode vir reconhecida num dado expoente do 
interesse coletivo – o ideological plaintiff (‘Federal Rules of Civil Procedure’, n. 23, a, alteração procedida em 
1966): ‘Um ou mais membros da classe podem ser autores ou réus numa ação no interesse de todos se (...) 
esses portadores tutelam correta e adequadamente os interesses da classe’. (SHIMURA, Sérgio. O papel da 
associação na ação civil pública. In MAZZEI, Rodrigo e NOLASCO, Rita Dias (coord.). Processo civil 

coletivo. São Paulo: Quartier Latin. 2005. p. 143.) 
24 Art. 10, do Projeto de lei 5139/09: “A ação coletiva de conhecimento seguirá o rito ordinário estabelecido na 

Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, obedecidas as modificações previstas nesta 
Lei.” 
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Ora, com as devidas escusas pelo preciosismo, a expressão em tela acaba por revelar 

um apego a expressões não mais utilizadas pelo Código de Processo Civil vigente. Aliás, a 

expressão “rito ordinário” era utilizada pelo Código de Processo Civil de 1939, tendo sido 

substituída pela expressão “procedimento ordinário”, através da reforma processual conferida 

pela Lei 5.869/73 (atual CPC). A título de registro, o mesmo deslize não foi cometido pela 

Comissão de Juristas instituída pelo Ato do Presidente do Senado nº 379/2009, destinada a 

elaborar o Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil. 

O segundo ponto de crítica ao Projeto 5.139/09, reside no fato de que não fora 

atribuída ao autor da demanda coletiva a responsabilidade pelo pagamento dos honorários de 

perito caso necessária. 

A primeira proposta constante do Art. 21 do Projeto 5.139.09 atribuía ao Poder 

Judiciário o custeio dos honorários periciais, caso inexistisse servidor do judiciário 

qualificado para o desempenho do mister. Posteriormente, o dispositivo foi modificado para 

atribuir a responsabilidade de pagamento da perícia ao fundo cujos recursos serão destinados à 

“reconstituição dos bens lesados e a projetos destinados à prevenção ou reparação dos 

danos”.25 

Com a devida vênia, a atribuição de ônus financeiro ao Judiciário ou a fundos 

específicos deve ser abandonada, afinal, algum ônus deve ser atribuído ao autor da demanda. 

O fato de inexistirem maiores consequências ao autor quando do ajuizamento de ação 

coletiva, acaba por fomentar o ajuizamento de ações temerárias, onde o oportunismo e a busca 

de holofotes podem ser o objetivo oculto. 

Ademais, não se alegue que o Ministério Público estaria isento do pagamento de 

honorários periciais. Sim, em nossa humilde e – acredita-se – solitária opinião, este honrado 

órgão também deve estar sujeito ao pagamento dos honorários periciais nas ações coletivas, 

isto porque, o uno Ministério Público atualmente comporta em sua estrutura organizacional 

grande aparato técnico nas mais diversas áreas de conhecimento, possuindo verba 

orçamentária própria que deveria também prever parcela específica destinada ao custeio das 

demandas coletivas. 

                                         
25 Art. 21, do Projeto 5.139/09: “Em sendo necessária a realização de prova pericial requerida pelo legitimado ou 

determinada de ofício, o juiz nomeará perito, preferencialmente entre servidores públicos especializados na 
matéria da prova. Parágrafo único. Não havendo servidor público apto a desempenhar a função pericial, 
competirá ao juiz indicar e nomear o perito, bem como decidir sobre o pagamento de seus honorários e das 
despesas processuais decorrentes da nomeação, podendo determinar o seu custeio com recursos do fundo de 
que trata o art. 65 desta Lei.” 
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Outro ponto de crítica ao Projeto multicitado, é o contido no parágrafo único do 

artigo 14, qual seja, a atribuição da contagem em dobro dos prazos processuais a serem 

cumpridos pela Fazenda Pública. Com a devida vênia, as razões fáticas existentes no passado 

não mais justificam tal privilégio estatal. Hodiernamente, a Fazenda Pública possui o maior 

escritório de advocacia do País, contando com enorme estrutura de pessoal, formação, atuação 

judicial e suporte administrativo, possuindo acesso a bancos de dados completíssimos 

(inclusive, alguns, contendo dados protegidos pelo sigilo bancário e fiscal).26 

Por derradeiro, outro ponto que merece críticas é a inexistência de previsão de 

imposição dos ônus da sucumbência ao autor da ação coletiva. Muito pelo contrário, limitou-

se o Projeto em, mais vez, repetir em seu artigo 54, § 2º (“Os legitimados coletivos não 

adiantarão custas, emolumentos, honorários periciais ou quaisquer outras despesas, nem serão 

condenados em honorários de advogado e periciais, custas e demais despesas processuais, 

salvo em caso de comprovada má-fé.” - destacamos), ideia legal coincidente com o sistema 

norte-americano das class actions. Antonio GIDI sintetiza a semelhança procedimental entre 

os dois sistemas, da seguinte forma: 

“Por fim, é de se notar a semelhança entre a one way fee shifting existente no 

direito americano e a norma em vigor no direito brasileiro. De acordo com o 

art. 87 do Código do Consumidor e o art. 18 da Lei da Ação Civil Pública, a 

associação autora de uma ação coletiva, se vencida, não será condenada a 

pagar nem honorários advocatícios nem custas e despesas processuais, salvo 

caso de comprovada má-fé. O objetivo dessa norma, de marcante inspiração 

no sistema americano, foi ‘facilitar ao máximo o acesso à justiça e as defesas 

dos direitos em juízo’.”27 

 

Com a devida vênia aos que entendem em manter o entendimento retrógrado e 

repetido ao longo dos anos, deveria o Projeto ter expressamente autorizado a condenação do 

autor vencido ao pagamento dos honorários advocatícios ao profissional contratado pelo 

legitimado passivo. 

Sobre a derradeira crítica, vale observar o tópico a seguir. 

 

3. Honorários advocatícios – Imposição necessária. 

                                         
26 Os elogios até agora lançados à Comissão de Juristas para a elaboração do Novo CPC, são aranhados pela 

primeira crítica. A atual proposta de Novo CPC contempla em seu artigo 95 a benesse do prazo em dobro para 
todas as manifestações processuais da União, Estados, Municípios, autarquias e fundações de direito público. 

27 (GIDI, Antonio. A class action como instrumento de tutela coletiva dos direitos: As ações coletivas em 
uma perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2007. p. 390.) 
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A grande justificativa utilizada para a codificação do processo coletivo em um só 

instrumento é a atribuição de modernidade procedimental, calcada na eficiência da tutela 

jurisdicional. 

Nesta baila, o sistema que melhor se amolda à tão buscada eficiência jurisdicional e 

modernidade de pensamento processual é o sistema norte-americano das famosas class 

actions.  

Como é sabido, o sistema processual brasileiro é rígido e formalista, classificado 

como sendo civil law. A respeito do tema, valiosos são os escritos de Antonio GIDI, ao trazer 

a existência de divergência entre o sistema processual rígido e formalista brasileiro e o 

sistema common law: 

“O direito processual civil nos países de direito civil (civil law) em geral e 

em particular o sistema brasileiro difere do norte-americano em vários 

aspectos importantes. O processo civil no sistema de direito civil é rígido e 

formalista. As regras processuais são escritas com detalhe rigoroso, deixando 

pouco espaço para a discricionariedade judicial em matéria processual. [...] 

[...] Um equívoco comum entre os juristas do common law é a concepção de 

que o juiz nos países de direito civil exerce grande poder na administração 

dos procedimentos judiciais. No entanto, ao contrário, os códigos de 

processo civil ditam, em grande parte, os procedimentos a serem seguidos e 

nem o juiz nem as partes têm ampla oportunidade de desviar dos mesmos. 

[...] 

[...] O juiz do sistema civil law desempenha um papel importante na 

obtenção de provas, mas, no entanto, tem pouco poder sobre a conduta de 

advogados, partes ou de terceiros. Além disso, o Poder Judiciário, nos 

sistemas de civil law, tem um papel social e político mais limitado, e, em 

princípio, não cria regras de ordem pública ou social através de litígios entre 

particulares. 

[...] A fim de criar uma ação coletiva, eficiente e adaptada às peculiaridades 

do sistema civil law, deve-se considerar as necessidades e as tradições deste 

sistema. Este transplante "responsável" foi a abordagem adotada pelo 

legislador brasileiro”28 

                                         
28 Tradução livre. Texto original: “El derecho procesal civil en los países de derecho civil (civil law) en general, 

y en particular el sistema brasileño, difiere del nortea-mericano en varios aspectos importantes. El 
procedimiento civil en el sistema de derecho civil es un sistema rígido y formalista. Las reglas procesales están 
escritas con riguroso detalle, dejando poco espacio a la discrecionalidad judicial en materia procesal. […]Un 
error común entre los abogados del common law es la concepción de que el juez en los países de derecho civil 
ejerce un gran poder en La administración de los procedimientos. Sin embargo, por el contrario, los códigos de 
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E arremata GIDI em seus estudos comparativos sobre os sistemas antagônicos que 

deverão ser harmonizados com granus salis para alcançar um sistema de tutela coletiva com o 

melhor dos dois mundos: 

“Os procedimentos judiciais brasileiros e norte-americanos diferem em 

aspectos que transcendem as diferenças sobre os métodos de concentração 

no magistrado (judge-centered) e aqueles que concentram sobre as partes 

(party-centered) o recebimento das provas. Para evitar que estas diferenças 

sistemáticas ofusquem a compreensão da ação coletiva é necessário isolar os 

elementos essenciais da ação coletiva e da cultura do ordenamento em geral 

(cultural and legal background) e identificar as diferenças relevantes no 

contencioso individual em ambos os sistemas.”29 

 

Para alcançar um ideal de eficiência e modernidade de pensamento no sistema de 

proteção aos direitos coletivos, sem medo de errar, cremos que, no que pertine ao tratamento 

dos honorários advocatícios, está o projeto de lei totalmente equivocado. Explica-se: 

Ora, inicialmente, afirma-se que o autor da ação coletiva deve estar sujeito a alguma 

consequência sucumbencial caso saia vencido da demanda judicial. A assertiva decorre de 

aplicação do princípio da causalidade em conjunto com o princípio da sucumbência, ambos 

aplicáveis ao direito processual de uma forma geral. 

Neste norte, nada mais justo que recompensar o profissional advogado do réu, pelo 

desempenhar de seu mister com esforço. Afinal de contas, a verba honorária possui louvável 

natureza alimentar e, portanto, merecendo aplicação indistinta, seja ao autor ou ao réu vencido 

na demanda coletiva. 

                                                                                                                               

procedimientos civiles dictan en gran parte los procedimientos que deben ser seguidos y ni el juez ni las partes 
tienen gran espacio para desviarse de él. El juez de derecho civil desempeña un papel sustancial en la recepción 
de pruebas, pero no obstante tiene poco poder sobre la conducta de los abogados, de las partes o de terceros. 
Además, el Poder Judicial, en los sistemas de derecho civil, tiene un papel social y político más limitado, y en 
principio no crea políticas públicas ni reglas sociales a través de los litigios privados. [...] Para poder crear una 
acción colectiva, tanto efectiva como adaptada a las peculiaridades del sistema de derecho civil, deben 
considerarse las necesidades y tradiciones de ese sistema. Este ‘trasplante responsable’ fue el enfoque adoptado 
por el legislador brasileño.[…]” ” (GIDI, Antonio. Las acciones colectivas y la tutela de los derechos difusos 
colectivos e individuales en brasil: Un modelo para países de derecho civil. México, DF: Universidad 
Nacional Autónoma de México. 2004. p. 9, 10 e 16.) 

29 Tradução livre. Texto original: “Los procedimientos judiciales brasileños y norteamericanos difieren en 
formas que trascienden las diferencias a menudo citadas acerca de los métodos concentrados en el juez (judge-

centered) y aquellos concentrados en las partes (party-centered) en el recibimiento de pruebas. Para evitar que 
estas diferencias sistemáticas opaquen la comprensión de la acción colectiva es necesario aislar los elementos 
esenciales de la acción colectiva de la cultura y del ordenamiento en general (cultural and legal background) e 
identificar las diferencias relevantes en el litigio individual en ambos sistemas.” (GIDI, Antonio. idem. p. 6.) 
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Trilhando nesse raciocínio, vale registrar que o Supremo Tribunal Federal, já decidiu 

que sob o enfoque constitucional demonstra-se direto prestígio ao princípio da dignidade da 

pessoa humana pra atribuir aos honorários advocatícios, mesmo os de sucumbência, a nítida 

natureza alimentar. Confira-se: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE 

SEGURANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES 

DE SUCUMBÊNCIA. PRECATÓRIO. ART. 100, § 1-A, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O art. 100, § 1-A, da Constituição 

Federal dispõe: "Os créditos de natureza alimentícia compreendem 

aqueles decorrentes de salários, vencimentos, proventos, pensões e suas 

complementações, benefícios previdenciários e indenizações por morte ou 

invalidez, fundadas na responsabilidade civil, em virtude de sentença 

transitada em julgado". 2. A ratio essendi do art. 1º da Emenda nº 30 dirigi-

se exatamente àquelas verbas necessarium vitae, que são devidas e em 

relação às quais as partes não podem praticamente sobreviver, razão pela 

qual mereceram um tratamento constitucional privilegiado. ... Ora, salários e 

vencimentos dizem respeito a relações jurídicas específicas e ao lado destas 

tem-se a revelada pelo vínculo liberal. Os profissionais liberais não 

recebem salários, vencimentos, mas honorários e a finalidade destes não 

é outra senão prover a subsistência própria e das respectivas famílias. 

Conforme explicitado no voto do relator no Tribunal Regional Federal, não 

sendo sufragado pela ilustrada maioria, o precatório, embora rotulado de 

comum, versa apenas os honorários advocatícios. Então, há de se concluir 

pelo caráter alimentar, ficando afastado o enquadramento até aqui 

prevalecente. Ao julgar, perante a Segunda Turma, o Recurso Extraordinário 

nº 170.220-6/SP em 19 de maio de 1998, cujo acórdão foi publicado no 

Diário da Justiça de 7 de agosto de 1998, tive a oportunidade de consignar  

que a jurisprudência consolidou-se no sentido de dar-se ordem especial de 

precatórios quando envolvida prestação alimentícia, em que pese o artigo 

100 da Constituição Federal conter expressão, em bom vernáculo, excluindo 

o hoje famigerado sistema de execução. Consoante o disposto na Lei nº 

8.906, de 4 de julho de 1994, os advogados têm direito não só aos honorários 

convencionados como também aos fixados por arbitramento e na definição 

da sucumbência - artigo 22 - sendo explícito o artigo 23 ao estabelecer que 

os honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou 

sucumbência, pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para 
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executar a sentença nesta parte, podendo  requerer que o precatório, 

quando necessário, seja expedido a seu favor. Repita mais uma vez que 

os honorários advocatícios consubstanciam, para os profissionais 

liberais do direito, prestação alimentícia. Daí se considerar infringido o 

artigo 100 da Constituição Federal, valendo notar que, no recurso 

extraordinário, embora explorado em maior dimensão o vício de 

procedimento, revela-se inconformismo com o julgamento no que tomada a 

parcela como a indicar crédito comum. Provejo o recurso extraordinário para 

conceder a segurança e determinar a retificação da classificação do 

precatório, tomando-o como de natureza alimentícia com as conseqüências 

próprias.” (STF, RE n° 470407/DF, RELATOR Min. MARCO AURÉLIO, j. 

em 09/05/2006, Informativo STF n° 426, de 17 de maio de 2006 - 

destacamos). 

 

Partindo-se da premissa de que os honorários de sucumbência possuem natureza 

alimentar, será por via de talante logicamente aplicável melhor a exegese dos artigo 20, § 5°, 

do CPC, artigo 2°, parágrafo, único, inciso VIII, alínea ‘b’ e artigo 5° do Código de Ética da 

OAB, bem como dos artigos 22, 23 e 24 da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB). 

Some-se ainda que, a Comissão de Juristas para a instituição do Novo Código de 

Processo Civil põe fim a qualquer dúvida acerca da natureza alimentar dos honorários 

advocatícios, eis que em seu Art. 73, o projeto assim expressa: “§ 11. Os honorários 

constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, tendo os mesmos privilégios dos 

créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de 

sucumbência parcial.” (destacamos)30 

Ou seja, a melhor exegese dos artigos acima citados conduz para a conclusão de que 

o advogado está privado de outra atividade senão às ligadas ao exercício da advocacia, já que 

lhe é incompatível todo e qualquer procedimento de mercantilização, sob pena de caminhar 

                                         
30 Com a deixa trazida pela futura regra legislativa do Código de Processo Civil, a respeito da aplicação dos 

“mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho”, vale lembrar que aos créditos 
trabalhistas de natureza salarial é aplicável o chamado princípio da irrenunciabilidade. Reconhecendo ser 
irrenunciável a verba salarial, assim manifestou-se o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região: 
“MINUTOS QUE ANTECEDEM E SUCEDEM À JORNADA NORMAL DE TRABALHO. CLÁUSULA 
CONVENCIONAL. INVALIDADE. É da essência dos acordos o estabelecimento de condições que 
beneficiem ambos os contratantes. Quando uma cláusula constitui verdadeira renúncia ao pagamento de 
salário, não encontra amparo na legislação trabalhista, devendo ser considerada inválida. [...].” (TRT 12ª R.; 
RO 00406-2007-024-12-00-1; Ac. 5784/2007; Primeira Turma; Relª Desª Águeda Maria Lavorato Pereira; 
Julg. 18/09/2007; DOESC 01/10/2007) 
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contrariamente ao Código de Ética. Por tal passo, os honorários advocatícios são o único fruto 

do labor legal do advogado do réu, sendo, por conseguinte, sua verdadeira fonte de alimento. 

Deve ficar claro que, no direito brasileiro a certa facilidade no ajuizamento de 

demandas coletivas por demasiados legitimados ativos, justifica a imposição de um certo 

“risco do negócio”. Dada a natureza alimentar dos honorários advocatícios, nada mais justo 

que o “risco do negócio” se materialize na imposição da verba honorária ao autor vencido. 

Ainda no campo da identificação das diferenças procedimentais entre o 

microssistema de tutela coletiva brasileiro e a class action norte-americana, vale consignar 

que é comum aos americanos que o advogado assuma a posição de financiador da ação, 

gastando altas quantias na tutela coletiva.31 Ou seja, o advogado do autor assume o risco do 

ajuizamento de uma ação temerária, o que por via de talante reduz a quantidade de demandas 

judiciais, especialmente as dotadas de espírito de mera emulação. 

Como o Código de Ética do Advogado, veda a mercantilização da atividade 

advocatícia, no Brasil o advogado do autor da demanda coletiva no máximo emprega na ação 

sua capacidade intelectual, sem contudo atuar como “investidor” da demanda.32 

De outro norte, para o réu os prejuízos começam desde o início de sua citação, 

ocasião onde deverá arcar com os custos de seus advogados, sujeitar-se a ter que comparecer 

em juízo quando chamado, contudo, sem possuírem seus advogados a possibilidade legal 

coletiva de auferirem renda consistente nos honorários de sucumbência. A dinâmica 

procedimental adotada é, no mínimo, anti-isonômica sob o ponto de vista constitucional e de 

justiça. 

                                         
31 Sobre o tema, assim explica GIDI: Ademais, de acordo com a tradição do direito norte-americano, é o próprio 

advogado quem financia a ação, arcando com todas as altas despesas inerentes ao litígio coletivo. A class 

action, assim como qualquer ação individual, é considerada abertamente um investimento privado com fins 
lucrativos, e o advogado é visto como um empreendedor, que faz da tutela coletiva dos direitos da sociedade a 
sua principal fonte de renda (enterpreneurial lawyer). É o capitalismo liberal americano em sua mais pura 
forma, confundindo as figuras de justiceiros e investidores.” (GIDI, Antonio. A class action como 
instrumento de tutela coletiva dos direitos: As ações coletivas em uma perspectiva comparada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais.  2007. p. 245.) 

32 Ao contrário do sistema legal brasileiro, para os americanos, “[...] nas ações coletivas o advogado tem um 
interesse muito maior que o de qualquer um dos membros do grupo isoladamente. Isso porque o seu cliente é o 
grupo como um todo, e não o representante, e a porcentagem que lhe cabe é calculada em função da pretensão 
coletiva do grupo. [...] Já o advogado do autor, em geral, recebe uma porcentagem do valor do acordo ou da 
condenação no caso de vitória. Em tais casos, os honorários advocatícios, em geral, correspondem a um terço 
desse valor. A alta porcentagem se deve a outra peculiar característica do processo americano, que permite a 
formação do pacto quota litis (contingency fee), prática considerada não somente lícita como saudável nos 
Estados Unidos, mas repudiada como antiética e mesmo ilegal em inúmeros países, tanto de civil, como de 
common law. Através do sistema de contingency fee, nos Estados Unidos o advogado do autor não somente 
custeia todas as despesas com o processo, como também condiciona o ressarcimento das despesas antecipadas 
e o recebimento dos honorários à hipótese de vitória na ação ou realização de acordo. Se o cliente não recebe, o 
advogado também não recebe: ‘no win no pay’ é o slogan de quase todos os advogados especializados em 
representar autores (plaintiff lawyers)” (GIDI, Antonio. idem. p. 246 e 361.) 
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Mas não é só. 

Inacio de CARVALHO NETO traz assertiva sinalizando a existência de julgado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, apontando pela possibilidade de condenação do Ministério 

Público ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, mesmo quando inexistente 

a má-fé processual: “Alguns acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo condenaram o 

Ministério Público em honorários de advogado em ações civis públicas julgadas 

improcedentes, mesmo na ausência de litigância de má-fé. Esta decisões [sic] tem como base 

o art. 81 do Código de Processo Civil, que atribui ao parquet, quando parte no processo, os 

mesmos poderes e ônus dos demais litigantes.”33 

Já CARVALHO FILHO, ao analisar o quadro legislativo esparso atual, é mais 

detalhista ao tratar do tema imposição de honorários de sucumbência, destacando cada 

hipótese de condenação e isenção ao legitimado ativo vencido. Para o doutrinador, 

acompanhando pensamento de Rodolfo C. MANCUSO, no atual ordenamento jurídico, as 

associações autoras da demanda coletiva e o Ministério Público não estão sujeitos aos ônus da 

sucumbência, salvo se reconhecida a má-fé processual. De outra banda, reconhece ser 

possível a condenação das pessoas administrativas legitimadas ativas em honorários 

advocatícios, construindo o seguinte raciocínio: 

“No que concerne às pessoas administrativas legitimadas para a propostitura 

da ação civil pública, sejam as pessoas políticas, sejam as exclusivamente 

administrativas, os ônus da sucumbência têm diferente tratamento. 

Para essas pessoas, a Lei nº 7.347/85 não cria qualquer regra especial no que 

tange ao pagamento de honorários como ônus da sucumbência. O Código de 

Processo Civil também não estatui qualquer privilégio que as isente de tais 

ônus. Nem tampouco o Código de Defesa do Consumidor, aplicável à ação 

civil pública (art. 21). Assim, se vencida for a União, ou um Estado, ou uma 

pessoa da administração indireta, sujeitar-se-ão tais entidades ao pagamento 

de honorários em favor da parte vencedora, aplicando-se, portanto, a regra 

geral do art. 20 do CP Civil. 

No que toca às custas processuais, deveriam tais pessoas, se vencidas, 

reembolsar a parte vencedora na demanda, nos termos do já citado art. 20 do 

CPC, porquanto se cuida também de ônus de sucumbência. Não obstante, a 

própria lei exclui a regra do adiantamento de custas (art. 18). O efeito, assim, 

                                         
33 CARVALHO NETO, Inacio de, Manual de processo coletivo. Curitiba: Juruá. 2005. p. 107. 
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será o mesmo em relação às associações: não tendo havido adiantamento de 

custas, não haverá ensejo ao reembolso. 

Conclui-se, pois, que as pessoas políticas e as meramente administrativas 

sujeitam-se ao ônus da sucumbência no que se refere aos honorários 

advocatícios, mas não em relação às despesas processuais.”34 

 

A título de sugestão legislativa, no Projeto de Lei nº 5.139/09 poder-se-ia ser incluída 

inteligência contida no Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, prevista no artigo 73, 

§ 3º, ou seja, reconhecer a possibilidade de condenação em honorários de sucumbência nas 

demandas coletivas, contudo, impondo limitador legal quando vencida a Fazenda Pública. 

Vejamos o disposto no artigo de lei citado: “§ 3º Nas causas em que for vencida a Fazenda 

Pública, os honorários serão fixados entre o mínimo de cinco por cento e o máximo de dez 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito, do benefício ou da vantagem econômica 

obtidos, observados os parâmetros do § 2º.” 

Nada obstante os fundamentos acima traçados, outra válvula legal pode socorrer o 

réu vencedor da ação coletiva. Trata-se da previsão legal contida no artigo 389 do Código 

Civil vigente. 

 

3.1. Do pagamento de honorários advocatícios contratuais como uma 

modalidade de dano material indenizável. 

Não pode passar em branco que os honorários advocatícios contratuais pagos pela 

parte ré que se vê forçada a ingressar em demanda judicial tratam-se, na verdade, de um dano 

material por ela sofrido. 

Portanto, todos os valores gastos no curso da demanda coletiva devem ser ressarcidos 

pelo autor vencido. Não só os honorários contratuais merecem esse tratamento, como também 

os gastos de deslocamento de testemunha residente fora da comarca, gastos com assistente 

técnico, entre outros. 

Note-se que em tal situação, mesmo saindo vencedora in totum da ação judicial 

coletiva, a parte ré terá desfalque patrimonial consistente no quantum necessário a provar a 

regularidade de sua conduta. A partir do momento em que há a improcedência do pedido 

autoral, deverá o autor ser responsabilizado imediatamente pela utilização de pleito temerário. 

                                         
34 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Ação civil pública: comentários por artigo lei 7.347 de 24.7.85. 3a 

ed. rev. ampl. atual. 2001. p. 434. 
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O raciocínio em tela é extraído da inteligência do artigo 389 do CC, verbis: “Não 

cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 

Não só o artigo citado autoriza a constituição da tese jurídica em tela. A aplicação 

conjunta entre os artigos 389 do Código Civil e o 20 do Código de Processo Civil conduzem à 

constituição da legítima reparação de uma obrigação de direito material representada pelo 

ressarcimento/pagamento inserido dentro das “perdas e danos”. Nesta linha de raciocínio, os 

honorários advocatícios contratuais se incluem, na verdade, nas perdas e danos que a parte ré 

sofreu devido ao ato ilegítimo que lhe forçou o ingresso na relação processual.35 

Misael MONTENEGRO FILHO traz outra justificativa legal para autorizar a 

reparação pelo autor vencido – especialmente quando tratar-se de uma associação na 

qualidade de legitimado ativo para o processo coletivo – qual seja, a utilização do Art. 187 do 

Código Civil. Vejamos a linha de raciocínio esposada pelo jurista: 

                                         
35 Sobre a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais (ditos honorários 

obrigacionais), vale citar precedente judicial trabalhista digno de registro, onde tratou dos institutos de direito 
civil com detalhes: “1. OS HONORÁRIOS, DESDE O DIREITO ROMANO, É UMA RETRIBUIÇÃO QUE 
SE PAGA AO ADVOGADO PELO SERVIÇO QUE PRESTA A SEU CLIENTE. Nele se misturam 
ingredientes privados, do contrato de mandato, e públicos, em razão do exercício da advocacia diretamente 
ligada à Administração da justiça pela Constituição. [...] 6- O Código Civil de 2002, no Capítulo I, do Título 
IV (inadimplemento) das obrigações), art. 389, estabeleceu que o descumprimento da obrigação importa, além 
de perdas e danos, nos juros de mora, atualização monetária e honorários de advogado. No art. 395, deixou 
claro que o devedor responde pelos prejuízos que sua mora causar, acrescida de juros e atualização monetária 
e, no art. 404, completou que nas obrigações em dinheiro, as perdas e danos serão pagas com atualização 
monetária, custas e honorários advocatícios, sem prejuízo de pena convencional. 7-Ficou claro que o Código 
Civil associou os honorários advocatícios, não apenas à sucumbência processual, mas também à mora e ao 
inadimplemento das obrigações, localizando-a nos Direito das Obrigações e dando-lhe sentido mais amplo, 
para ressarcimento pleno das perdas e danos. Por isto, depois do CC de 2002, a parte vencedora pode receber 
da parte vencida, não só os honorários sucumbenciais, como também os honorários obrigacionais, que são 
complementares e sucessivos e não opostos. 8- Como a mora e o inadimplemento das obrigações são institutos 
inerentes a todos os ramos da Ciência do Direito, incidem eles também no Direito e no Processo do Trabalho, 
pois o descumprimento e a mora trabalhista tem a mesma natureza do descumprimento e da mora do Direito 
Civil, diferenciando-se apenas pelo conteúdo e não pela essência. 9- Portanto os honorários advocatícios 
obrigacionais podem também ser exigidos em caso de descumprimento e mora da obrigação trabalhista, 
ficando livre o reclamante-empregado para contratar advogado a fim de pleitear os direitos provenientes da 
dissolução do contrato de trabalho, em razão da mora e do descumprimento da obrigação trabalhista não 
adimplida no momento apropriado. Os honorários serão pagos pelo vencido, ou seja, pelo empregador. À igual 
obrigação fica sujeito o empregado, que poderá requerer a assistência judiciária caso se encontre nas condições 
de sua concessão - Art. 15 da Lei nº 5584/70. [...] 12- Por se tratar de ius cogens e de agregado natural da 
sentença (Pontes de Miranda), os honorários advocatícios obrigacionais dela constarão necessariamente, 
independentemente de requerimento ou vontade das partes. Por isto não precisam estar expressamente 
requeridos, pois a Lei já os tem como subentendidos na sentença. 13- Se o cidadão comum pode contratar 
advogado, independentemente de estar sujeito à Lei nº 1090/50 e ressarcir-se da despesa na forma da Lei Civil, 
com igual ou maior razão há de poder também o empregado, cujo advogado será pago pela parte vencida, 
preservando-se de prejuízo o crédito alimentar obtido na demanda. 14- Os honorários advocatícios 
obrigacionais são uma justa e necessária recomposição das perdas e danos em razão da mora do crédito 
trabalhista, de natureza alimentar e necessário à sobrevivência digna do trabalhador -art. 1º, III, da 
Constituição. [...]” (TRT 3ª R.; RO 1149/2009-015-03-00.5; Quarta Turma; Rel. Des. Antônio Álvares da 
Silva; DJEMG 19/07/2010) 
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“A questão mostra-se complicada do ponto de vista jurídico, em face da 

garantia constitucional relacionada ao direito de ação, que estimula as 

pessoas ao ingresso de ações judiciais, pondo ao direito de ação, que 

estimula as pessoas ao ingresso de ações judiciais, pondo o Poder Judiciário 

como devedor da prestação jurisdicional. Entretanto, como ressaltado em 

linhas anteriores, a abertura das portas concedida pelo Texto Maior deve ser 

usufruída com moderações e, sobretudo, com responsabilidades. 

Do contrário, não estaremos mais diante de um exercício regular de direito, 

mas de um abuso de postulação, dando ensejo à reação, sob a forma do 

ingresso de outra ação judicial, na qual serão invertidos os pólos da relação 

jurídica primitiva, pondo-se o autor no lugar do réu e este na posição de 

autor. [...] 

O fundamento para o ingresso da comentada ação repousa na redação do art. 

187 do CC, assim assentado: ‘Art. 187. Também comete ato ilícito o titular 

de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente dos limites impostos 

pelo seu fim econômico ou social, pela boa fé ou pelos bons costumes.’ 

Temos observado na prática que algumas associações conduzem o seu atuar 

sem qualquer respaldo patrimonial a lhes dar suporte, livrando-se dos efeitos 

de uma sentença condenatória através do esvaziamento da execução, em face 

da não localização de bens do devedor passíveis de penhora.[...] 

O exercício da atividade jurisdicional, da advocacia e do Ministério Público 

exige POSTURA, ATITUDE. Do contrário, vamos continuar ‘brincando de 

fazer direito’, em franco desrespeito ao jurisdicionado, verdadeiro 

protagonista da relação jurídico-processual.”36 

 

A linha de raciocínio manifestada por Misael MONTENEGRO FILHO é parelha a 

que se defende aqui, todavia, destoa na forma de efetivação. Para nós, não seria necessário o 

ajuizamento de nova demanda, bastando a liquidação do quantum dentro dos próprios autos – 

a exemplo da dinâmica prevista no Art. 811, parágrafo único do CPC. 

Com efeito, em saudável debate com Rodrigo MAZZEI para o início dos estudos do 

presente trabalho, o jurista capixaba manifestou sua aderência ao raciocínio ora consignado – 

somando outros fundamentos passíveis de utilização -, tendo inclusive registrado a realização 

de sua defesa informal em âmbito acadêmico do curso de doutoramento da FADISP. 

                                         
36 MONTENEGRO FILHO, Misael. Importância da ação civil pública no panorama da abarrotada justiça 

brasileira: Vicissitudes e perigos da ação em estudo. In MAZZEI, Rodrigo e NOLASCO, Rita Dias (coord.). 
Processo civil coletivo. São Paulo: Quartier Latin. 2005. p. 181-182. 

6217



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

Rodrigo MAZZEI soma ainda o argumento, sob a ótica ora defendida, de que a 

aplicação dos Códigos Civil e de Processo Civil às demandas coletivas teria rota supletiva de 

viabilidade direta, especialmente em razão do que dispõe o artigo 14 do Anteprojeto de Novo 

Código de Processo Civil, que assim reza: “Art. 14. Na ausência de normas que regulem 

processos penais, eleitorais, administrativos ou trabalhistas, as disposições deste Código lhes 

serão aplicadas supletivamente.” 

 

4. Conclusão. 

Do exposto, conclui-se que a instituição de um Código Modelo para uniformização 

processual da tutela coletiva é saudável e totalmente necessário ao ordenamento pátrio. 

Todavia, o Projeto de Lei 5.139/09, embora expresse vários pontos de evolução, necessita de 

ajustes retratem uma verdadeira evolução técnico-jurídica, especialmente com a criação de 

mecanismos de tratamento isonômico entre as partes, quanto à imposição dos ônus da 

sucumbência. 

O Código Modelo de tutela coletiva deverá buscar solução que harmonize o melhor 

dos dois mundos do civil e common law, evitando a fomentação da ida irresponsável e 

temerária a juízo, impondo sanções mais severas e equânimes àqueles que se aventuram sem 

maiores preocupações nas demandas coletivas e sujeitam o réu a uma longa e desgastante 

marcha processual. 

Ousando na conclusão, lança-se duas propostas de custeio de pagamento dos 

honorários do réu vencedor na demanda coletiva, quais sejam: (1) A de que o fundo previsto 

no Art. 65 do Projeto nº 5.139/09 sirva para suportar também este ônus sucumbencial. Seria 

uma espécie de fundo para a coletividade e pelos atos da coletividade. (2) A imposição a 

todos os legitimados ativos no pagamento de um seguro obrigatório específico para o custeio 

dos ônus sucumbenciais decorrentes de demandas coletivas.37 

                                         
37 O seguro obrigatório proposto, seria imposto a todos os entes legitimados ativamente para o ajuizamento de 

demandas coletivas, devendo as indenizações serem suportadas por um sistema de resseguros tal como o de 
custeio do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre 
(DPVAT). Importante consignar que a figura do seguro obrigatório já é admitida em nosso ordenamento pátrio 
e, de outro norte, não se mostrará como um elemento de vedação ao acesso à justiça. Muito pelo contrário, 
Mauro CAPPELLETTI e Bryan GARTH registraram em seus estudos que a existência de seguro contra os 
riscos de demandas judiciais acaba por conferir um maior acesso à justiça, estimulando a busca de direitos 
junto ao Poder Judiciário: “Praticamente em todos os ordenamentos onde prevalece o sistema da sucumbência, 
a assistência judiciária não assume o compromisso de reembolsar o vencedor não assistido, mesmo que o 
sucumbente seja muito pobre. Desse forma, incapaz de recuperar seus custos, o adversário do litigante pobre 
pode ficar sujeito a considerável ônus financeiro. Na Suécia, no entanto, cerca de 85% da população tem 
seguros que cobrem, entre outros, a maior parte dos ônus pela derrota numa ação. Assim, o adversário pode, 
facilmente, recuperar seus custos, mesmo em se tratando de um adversário pobre, se este é segurado. 
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De outra banda, não se olvide que referido Projeto necessita de uma blindagem 

contra os oportunistas que, no processo legislativo, passam a deturpar todo o estudo técnico-

jurídico desenvolvido ao longo dos anos. Preferencialmente, tal blindagem dever-se-ia ser 

realizada durante o processo de criação da lei.38-39 Todavia, caso impossível, que a blindagem 

venha a galope através da interpretação doutrinária e jurisprudencial mais fidedigna aos 

objetivos nascedouros do processo coletivo. 

Por derradeiro, a valorização do profissional advogado deve ser considerada no 

processo coletivo, oferecendo ao profissional o devido reconhecimento de que seus 

                                                                                                                               

Obviamente, essa solução tem importantes implicações para o acesso à justiça na Suécia; na verdade, ela 
representa um passo além da simples assistência judiciária.” (CAPPELLETTI, Mauro e GARTH, Bryan. 
Acesso à Justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet, Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1988. p. 46-47) 

38 Preocupado com o momento para as alterações legislativas propostas, Gregório Assagra de ALMEIDA assim 
registra suas considerações: “Apesar de ser muito positiva a idéia da codificação, não se pode negar que 
existem sérios riscos em relação a essa empreitada, tais como os relativos ao engessamento do sistema; 
mitigação de conquista com retrocessos indevidos no plano dos avanços já obtidos no sistema pátrio tanto no 
plano constitucional quanto no infraconstitucional; adoção de modelos estrangeiros incompatíveis com o 
sistema brasileiro; à burocratização do próprio sistema do direito processual coletivo, com a geração de 
incidentes indesejáveis que venham retardar a tutela jurisdicional coletiva com prejuízos aos interesses sociais; 
à vinculação com a concepção liberal individualista do CPC, o que poderá ocorrer com a elaboração de um 
código que não rompa com as amarras do referido diploma processual etc. Existem também sérios riscos 
políticos quanto ao encaminhamento, sem o devido debate nacional, dessas propostas ao Congresso Nacional. 
A utilização do mecanismo das ações coletivas, que cresce constantemente, tem incomodado grandes interesses 
nacionais e internacionais no País, além de serem públicos e notórios os inúmeros choques frontais com o 
Governo Federal, que já reagiu autoritariamente no passado com a edição de medidas provisórias restritivas às 
ações coletivas e à própria coisa julgada coletiva, como podemos citar o exemplo da Medida Provisória n. 
2.180-35, de 24 de agosto de 2001, que, entre outros ataques ao direito processual coletivo, restringiu 
inconstitucionalmente o objeto material da ação civil pública ao inserir o parágrafo único no art. 1º da Lei n. 
7.347/85 (LACP).” (ALMEIDA, Gregório Assagra de. Codificação do direito processual coletivo brasileiro: 
análise crítica das propostas existentes e diretrizes para uma nova proposta de codificação. Belo 
Horizonte: Del Rey. 2007. p. 83-84) 

39 De igual modo, manifestou repúdio à interferência governamental no sistema legal brasileiro, Ada Pellegrini 
GRINOVER. Vejamos: “Alguns anos após a introdução, no Brasil, da tutela jurisdicional dos interesses 
difusos e coletivos, passando pela linha evolutiva que levou ao reconhecimento dos direitos individuais 
homogêneos, o balanço seria francamente positivo, não fossem as investidas autoritárias do governo. Depois de 
alguma tergiversação e de certas idas e vindas, até previsíveis em face da natural dificuldade de apreender 
plenamente toda a complexidade das novas normas, pode se afirmar que os processos coletivos, apesar dos 
ataques, integram hoje a práxis judiciária. A notável quantidade de demandas e a adequada resposta 
jurisdicional iluminaram as novas técnicas processuais e demonstraram o empenho dos legitimados — 
primeiro dentre todos, o Ministério Público —, a ampla gama das ações ajuizadas, o reconhecimento do corpo 
social. Pode se afirmar, por certo, que os processos coletivos transformaram no Brasil todo o processo civil, 
hoje aderente à realidade social e política subjacente e às controvérsias que constituem seu objeto, conduzindo-
o pela via da eficácia e da efetividade. E que, por intermédio dos processos coletivos, a sociedade tem podido 
afirmar, de maneira mais articulada, seus direitos de cidadania. Nesse quadro se inseriu significativamente o 
Poder Judiciário brasileiro, consciente de seu novo papel e de sua renovada importância, sabendo marcar, com 
seus julgamentos, uma posição de vanguarda, que aponta auspiciosamente para os futuros desafios. Única nota 
dissonante, nesse cenário, é a atitude do governo, que tem utilizado Medidas Provisórias para inverter a 
situação, com investidas contra a ação civil pública, tentando diminuir sua eficácia, limitar o acesso à justiça, 
frustrar o momento associativo, reduzir o papel do Poder Judiciário. O Legislativo, complacente ou desatento, 
não tem sabido resistir aos ataques, secundando a ação do Governo. A salvação só pode estar nos tribunais, 
devendo os advogados e o Ministério Público a eles recorrer, alimentando-os com a interpretação adequada das 
novas normas, a fim de que a resposta jurisdicional reflita as linhas mestras dos processos coletivos e os 
princípios gerais que os regem, que não podem ser involutivos.” (GRINOVER, Ada Pellegrini. O processo: 
estudos e pareceres. São Paulo: Perfil. 2005. p. 247) 
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honorários possuem natureza alimentar e, portanto, literalmente afeta ao princípio 

constitucional da dignidade da pessoa humana. Assim, todo exercício interpretativo é válido 

para a promoção de uma mudança progressista, onde a mera repetição de pensamentos - não 

justificáveis sob o ponto de vista evolutivo do direito - devem ser afastados.40 
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MULTA COMINATÓRIA – ASTREINTES NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO  

PUNITIVE FINE - ASTREINTES THE BRAZILIAN CIVIL PROCEDURE 

 

Adriana V. Pommer Senn• 

 
Resumo: O estudo analisa o instituto das astreintes, também conhecida como multa 

cominatória, com ênfase a sua aplicação, fixação e execução no Processo Civil Brasileiro. 

Verificou-se a natureza jurídica, adequação e alguns aspectos controversos sob os quais se 

consubstancia o instituto das astreintes. A pesquisa foi efetivada utilizando a metodologia 

bibliográfica e o método dedutivo, com a utilização da legislação vigente, doutrina e 

jurisprudência sobre o tema. Entre os resultados destaca-se que a multa cominatória origina-se 

do direito francês e resulta na condenação do obrigado ao pagamento de uma quantia por cada 

dia de atraso no cumprimento de obrigação, livremente fixada pelo juiz e sem relação objetiva 

com a importância econômica do vínculo. A multa pecuniária poderá ser fixada pelo juiz 

independente de pedido da parte e, apesar de posicionamentos diversos, é possível a execução 

provisória das astreintes. Ao final os resultados desta pesquisa possibilitaram o conhecimento 

sobre a aplicação e execução da astreintes na área forense, bem como de sua importância no 

processo civil contemporâneo. 

Palavras-chave: Astreintes. Fixação. Execução. 

Abstract: This research analyses the Institute of astreintes, also known as punitive fine, with 

emphasis on its application, setting and implementing on the Brazilian Civil Procedure. There 

was a legal nature, adequacy and some controversial aspects under which it embodies the 

Institute of astreintes. The research was accomplished using the literature methodology and 

deductive method, with the use of existing legislation, doctrine and jurisprudence on the 

subject. Among the results stands out that the punitive fine originates from French law and 

results in the conviction of the person liable to pay a sum for each day of delay in fulfilling an 

obligation, freely determined by the judge objectively and without regard to the economic 

importance of bond. A financial fine may be imposed by the court regardless of application of 

the part and, despite several placements, it is possible to implement provisional astreintes. At 

the end the results of this research enabled the knowledge about the implementation and 

enforcement of astreintes in the forensic field as well as its importance in contemporary civil 

procedure. 
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INTRODUÇÃO  

  

Os profissionais do direito têm se ocupado com a reforma do Código de Processo 

Civil pátrio na busca de soluções visando maior celeridade e efetividade processual. 

Entretanto, com a Lei nº. 10.444 de 07.05.2002 origina-se nova redação do artigo 461 e a 

inclusão do artigo suplementar 461-A, que despertam maior preocupação com o já antigo 

instituto das astreintes e suas peculiares características. 

Assim, importante conhecer os fundamentos, a natureza jurídica, adequação e alguns 

aspectos controversos sob os quais se consubstancia o instituto de multas cominatórias, 

denominadas astreintes, no Brasil. 

A astreinte é uma condenação condicional, a termo, de valor variável, que tem por 

objetivo coagir o devedor a satisfazer, com maior retidão, a prestação de uma obrigação, 

fixada em decisão judicial (THEODORO JUNIOR, 2008, p. 218). 

A pesquisa que ora se apresenta se volta pela proposta de analisar tal instituto, 

levantando algumas questões que têm dificultado sua aplicação, como o entendimento em 

relação ao momento da sua exigibilidade, criando divergências doutrinárias e jurisprudenciais. 

Neste ensaio, delimitou-se, como o próprio título sugere, ao estudo sobre a forma 

como as astreintes são aplicadas e executadas no processo civil brasileiro. 

Desse modo, o objetivo da pesquisa é analisar os fundamentos, a natureza jurídica, 

adequação e alguns aspectos controversos sob os quais se consubstancia o instituto das 

astreintes no processo civil brasileiro. 

Para o alcance de tal, faz-se necessário conhecer a natureza jurídica das astreintes, 

compreender a sua aplicação, identificar o destinatário do valor das astreintes e verificar quais 

são os critérios para a definição do valor e da forma temporal da multa cominatória. Também 

se objetivou precisar os momentos processuais em que as astreintes podem ser cobradas. 

A metodologia utilizada para realização desse estudo foi a pesquisa bibliográfica, 

sendo utilizadas jurisprudências, legislação e doutrina, tanto produzida no Brasil e quanto no 

direito comparado. 

A interpretação dos dados coletados se deu de forma analítica, resultando na 

apresentação das informações relevantes para o artigo, a serem expostas em três capítulos, 

primeiramente será abordada a natureza jurídica das astreintes, bem como o conceito e função 

da multa diária. Já o segundo capítulo apresenta a aplicação das astreintes no processo civil 
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brasileiro, discorrendo-se sobre a fixação e momento da imposição da multa, a sua 

alterabilidade e a aplicação a pedido do autor ou ex offício. Por fim, a ênfase será dada a 

execução das astreintes, ao termo a quo e termo ad quem, a identificação do destinatário do 

valor das astreintes, e principalmente a forma de cobrança da multa, tanto como execução 

definitiva quanto como execução provisória. Finalmente, estão as considerações finais, 

demonstrando os objetivos alcançados e os comentários sobre a contribuição científica da 

pesquisa e as limitações e dificuldades para realização deste estudo.  

O trabalho justifica-se, pois, ao debater o escopo das astreintes, o trabalho serve 

como base aos profissionais da área do direito, trazendo não só os diferentes pontos de vista 

dos doutrinadores, mas também conclusões sobre cada um dos objetivos ora propostos. Não 

bastasse, os conteúdos teóricos trabalhados servem para demonstrar situações específicas do 

direito processual civil contemporâneo, em busca da celeridade e efetividade processual. 

 

1 DEFINIÇÃO E NATUREZA JURÍDICA DAS ASTREINTES 

 

1.1 NATUREZA JURÍDICA DAS ASTREINTES 

 

Para efeito do estudo proposto, denomina-se astreinte como a multa coercitiva 

aplicada pelo magistrado com base nos artigos 461 e 461-A do Código de Processo Civil. 

Prescreve o art. 461 do Código de Processo Civil em sua nova redação:  

 

Art. 461 – Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou 
não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o 
pedido, determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao 
do adimplemento.  
§ 1º A obrigação somente se converterá em perdas e danos se o autor o requerer ou 
se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente.  
§ 2º A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa (art. 287).  
§ 3º Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio de 
ineficácia do provimento final, é lícito ao juiz conceder a tutela liminarmente ou 
mediante justificação prévia, citado o réu. A medida liminar poderá ser revogada 
ou modificada, a qualquer tempo, em decisão fundamentada.  
§ 4º O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa 
diária ao réu, independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou 
compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o cumprimento do 
preceito. 
§ 5º - Para a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático 
equivalente, poderá o juiz, de ofício ou a requerimento, determinar as medidas 
necessárias, tais como a imposição de multa por tempo de atraso, busca e 
apreensão, remoção de pessoas e coisas, desfazimento de obras e impedimento de 
atividade nociva, se necessário com requisição de força policial.  
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§ 6º - O juiz poderá, de ofício, modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso 
verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. (grifou-se). 

 

Já o art. 461-A do Código de Processo Civil assim preconiza: Na ação que tenha por 

objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para o 

cumprimento da obrigação. [...] § 3º Aplica-se à ação prevista neste artigo o disposto nos §§ 

1º a 6º do art. 461. 

Conforme clareado na literatura do art. 461, §4º, do CPC, a natureza jurídica das 

astreintes se constitui em uma sanção pecuniária, que consiste numa multa periódica, com o 

efeito de convencer/obrigar o demandado a cumprir a decisão. 

Assinala Araken de Assis (2007, p.420), que os arts. 644 e 645 do CPC, auxiliados, 

no âmbito da tutela antecipatória, pelo art. 461, § 4º e 5º, consagram a técnica executiva da 

astreinte, como visto, ela consiste na condenação do obrigado ao pagamento de uma quantia 

por cada dia de atraso no cumprimento de obrigação, livremente fixada pelo juiz e sem 

relação objetiva alguma com a importância econômica do vínculo.  

Trata-se de técnica de coerção indireta em tudo semelhante às astreintes do direito 

francês1. Conforme Marinoni e Arenhart (2007, p. 73), os juízes franceses assumiram a 

necessidade da utilização da multa para atuar sobre a vontade do inadimplente, surgindo 

assim a figura das astreintes, forma através da qual o juiz impõe o pagamento de um soma em 

dinheiro para as hipóteses de não cumprimento da decisão ou sentença. 

Segundo Theodoro Júnior (2008, p. 552), uma boa conceituação do que seja 

astreinte, figura originada do direito francês, foi dada pela Corte de Cassação da França, 

que a definiu em aresto de 1976 como ‘uma medida destinada a vencer a resistência oposta à 

execução de uma condenação’. 

Percebe-se assim que a incorporação das astreintes ao ordenamento jurídico 

brasileiro tenciona atingir os mesmos interesses propugnados pela jurisprudência francesa 

que, dentre outros, busca a obediência ao pactuado ou, melhor ainda, à ordem pública lato 

sensu. 

Nesse contexto, Braga, Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 349) discorrem sobre a 

natureza jurídica das astreintes, acrescentando que a multa tem caráter coercitivo. Nem é 

indenizatória, nem é punitiva. Isso significa que seu valor se reverterá à parte adversária, 

mas não a título de perdas e danos. O seu valor pode, por isso mesmo, cumular-se às perdas 

                                                 
1BRAGA, Paula Sarno; DIDIER JR., Fredie; OLIVEIRA, Rafael.Curso de direito processual civil.Salvador: 

Podivm, 2007, v. 2, p. 349. 
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e danos (art. 461, §2º, CPC). Desse modo, a multa tem caráter acessório: ela existe para 

coagir, para convencer o devedor a cumprir a prestação. 

Sendo assim, as astreintes são uma espécie de multa anômala, uma vez que não 

decorrem da prática de um ato ilícito em sentido estrito, prestando-se, pois, a induzir ou a 

obrigar ao cumprimento de uma norma ou a uma conduta. 

Importa acrescentar que esta espécie de multa tem validade no direito público e 

privado em razão de que tanto a lei como o contrato poderem estabelecer obrigações com esta 

natureza de induzir ao cumprimento de preceito ou observância de conduta. 

Nesse sentido Theodoro Júnior (2008, p. 219): pessoas físicas e jurídicas sujeitam-se 

ao mecanismo coercitivo das astreintes. Não há razão para excluir as pessoas jurídicas de 

direito público desse regime, conforme entendimento aceito tanto na doutrina quanto 

jurisprudência. 

Desse modo, mostra-se cabível cominar astreinte à Fazenda Pública, corroborando 

tal entendimento Câmara (2007, p. 277): parece-nos perfeitamente possível a incidência, in 

casu, do meio de coerção, sob pena de se inviabilizar a tutela jurisdicional específica do 

credor, pelo fato de ser devedor o Estado. Distinção odiável, não pode ser admitida, sob pena 

de violação do principio da isonomia. 

Conforme se vê, em respeito ao princípio da igualdade não poderia o agente público 

se eximir da submissão a esse tipo de coerção patrimonial, sendo aplicáveis as astreintes 

como técnica de coerção indireta, ainda que seja o devedor a Fazenda Pública. 

 

1.2 CONCEITO E FUNÇÃO DA MULTA DIÁRIA 

 
Tem-se, na lição de Marinoni (2001, p. 72), que a multa, ou a coerção indireta, 

implica ameaça destinada a convencer o réu a adimplir a ordem do juiz. 

Conforme ensina Theodoro Junior (2008, p. 218), a astreinte é uma condenação 

condicional, a termo, de valor variável, que tem por objetivo coagir o devedor a satisfazer, 

com maior retidão, a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial.  

Em outra obra, Marinoni e Arenhart (2007, p. 73) consideram as astreintes como a 

forma através do qual o juiz impõe ao demandado o pagamento de uma soma em dinheiro 

para a hipótese de não cumprimento da decisão. 

Desse modo, este tipo de multa visa compelir o réu em cumprir a obrigação 

assumida. Portanto, as astreintes são aplicadas com a função de coagir o devedor ao 

cumprimento da decisão pela ameaça e pelo risco que o descumprimento gera. 
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Visando atingir tal objetivo a multa deverá ser fixada em valor suficiente para que 

consiga inibir o devedor ao cumprimento da obrigação, Guilherme Rizzo Amaral (2006, 

p.82), afirma que a multa deve ser fixada e valor suficiente para que o réu se sinta 

pressionado a cumprir a decisão judicial. Não há teto para sua fixação, nem limite para sua 

incidência. 

Nesse sentido, afirma Marinoni (2001, p. 110):  

 

A multa não tem o objetivo de penalizar o réu que não cumpre a ordem; o seu 
escopo é o de garantir a efetividade das ordens do juiz. A imposição da multa para 
o cumprimento da ordem é suficiente para realizar este escopo, pois a coerção está 
na ameaça do pagamento e não na cobrança do valor da multa. Ora, se a coerção 
está na ameaça, e ninguém pode se dizer não ameaçado por uma multa imposta na 
tutela antecipatória ou na sentença de procedência – ao menos quando o 
entendimento do tribunal não é radicalmente oposto ao do juiz de primeiro grau –, 
não há por que se penalizar o réu que, descumprindo a ordem, resulta vitorioso no 
processo. 

 

Importa ressaltar que a multa diária não se reveste de índole indenizatória, 

ressarcitória, compensatória ou reparatória. Em vista disso, Marinoni (2001, p.91) diz que a 

multa diária serve apenas para pressionar o réu a adimplir a ordem do juiz, motivo pelo qual 

não parece racional a ideia de que ela deva reverter para o patrimônio do autor, como se 

tivesse algum fim indenizatório2.  

O fato de a multa não surtir o efeito de convencer o demandado a cumprir a decisão, 

e assim transformar-se em sanção pecuniária devida pelo inadimplente, não significa que ela 

possa servir para indenizar o dano. Portanto, a sanção pecuniária não tem qualquer relação 

com o dano, pois a este basta unicamente o ressarcimento (MARINONI; ARENHART, 2007, 

p. 74). 

Não se confundem as astreintes com as perdas e danos, uma vez que a função destas 

é reparar o dano causado pelo não-cumprimento da obrigação, enquanto aquela multa 

pecuniária tem o objetivo de constranger o executado a realizar a prestação devida 

(CÂMARA, 2007, p.276). 

A inexistência de confusão entre o instituto das perdas e danos e das astreintes é 

evidenciada inclusive no próprio Código de Processo Civil, que afirma em seu art. 461, § 2º: a 

indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa. 

                                                 
2O aspecto referente ao destinatário do valor da multa será discutido no item 3.2 deste estudo. 
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Assim, percebe-se que o objetivo das astreintes não é o de obrigar o demandado ao 

pagamento da multa, mas compeli-lo a cumprir a obrigação específica. A multa, portanto, é 

inibitória sem fins indenizatórios. 

Também não se confundem as astreintes e a cláusula penal, conforme Câmara (2007, 

p. 276) a cláusula penal é uma pena convencional, fixada pelas partes e que tem por fim 

prefixar perdas e danos pelo inadimplemento total ou parcial da obrigação. Assim, não se 

confunde com as astreintes que não tem natureza convencional e não se prestam a prefixar 

perdas e danos. Não bastasse, a cláusula penal tem valor limitado, constante art. 412 do 

Código Civil, que estabelece que esta não pode exceder o valor da obrigação principal, o que 

não se aplica as astreintes. 

Da mesma forma, a multa decorrente do parágrafo único do art. 14 do CPC, não pode 

ser confundida com as astreintes. A primeira distinção entre elas é o limite de vinte por cento 

do valor da causa para a multa do referido parágrafo único, limite que não se encontra 

previsto para a astreinte. Braga, Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 356) ainda apontam a distinção 

relativa à natureza da decisão que comina astreinte, daquela que aplica a multa do parágrafo 

único. Esses estudiosos afirmam: tem-se que a decisão que comina a multa do art. 461, CPC, 

tem natureza jurisdicional, enquanto que a que comina a multa do art. 14, parágrafo único, 

tem natureza administrativa. 

Portanto, a multa cominatória objeto desse estudo não se confunde com nenhum 

outro instituto do processo civil brasileiro, e cumpre a função de pressionar o devedor para 

que cumpra sua obrigação, não existindo limite para sua fixação, conforme se vê adiante 

 

2 APLICAÇÃO DAS ASTREINTES NO PROCESSO CIVIL BRASILEIRO 

 

2.1 FIXAÇÃO E MOMENTO DA IMPOSIÇÃO 

 

A multa pecuniária cabe tanto na sentença como em decisão interlocutória de 

antecipação de tutela, cabe ainda em decisão incidental na fase de cumprimento da sentença, 

se esta não a houver estipulado. É a chamada dupla menção das astreintes, conforme 

Theodoro Júnior (2008, p. 553): 

 

É assim que se explica a dupla menção da astreinte nos §§4º e 5º do art. 461: a) no 
primeiro deles á a previsão normal da aplicação no ato de impor a realização da 
prestação devida, ou seja, no deferimento da antecipação de tutela, em caráter 
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provisório, ou na sentença. Quando a condenação é proferida em caráter definitivo; 
b) na segunda hipótese (a do §5º) a multa se apresenta como uma das medidas de 
apoio que o juiz pode tomar em qualquer tempo para tornar efetiva a condenação já 
proferida, e não necessariamente na própria sentença. 

 

Os autores Nery Júnior e Nery (2007, p. 672) afirmam que o juiz poderá, na 

antecipação de tutela ou na sentença, impor multa diária ao réu, independentemente de pedido 

do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo razoável para o 

cumprimento do preceito. E com mais precisão, sobre a fixação da multa assim relatam: 

 

§ 2º: 11. Fixação da Multa. Ao fixar a multa, o juiz dará prazo para o cumprimento 
da obrigação. A partir do término do prazo, não cumprida a obrigação, inicia-se o 
período de incidência da multa. A multa diária pelo não cumprimento pode ser 
determinada na fase de conhecimento (CPC 461). Omissa a sentença de 
conhecimento, poderá o juiz, na fase de execução, de oficio ou a requerimento da 
parte, fixar a multa por dia de atraso (art. 645). Pode fazê-lo de ofício porque 
autorizado pelo sistema a assim agir (CPC 461 § 4º) (NERY JÚNIOR e NERY, 
2007, p. 672). 

 

Desse modo, a aplicação da astreinte é cabível tanto na decisão interlocutória de 

antecipação de tutela quanto na sentença definitiva, e também se faltar sua previsão nesses 

atos judiciais, não ficará o juiz impedido de a ela recorrer em fase de cumprimento do 

julgado. 

No entanto, além da dupla menção da astreinte, entende-se pacificamente que a sua 

fixação pode se dar em qualquer fase processual, isto é, tanto em sede de processo de 

conhecimento como em sede de execução. Nesses termos a jurisprudência: 

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA DIÁRIA 
(ASTREINTE). ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA. REEXAME NECESSÁRIO (ART. 475, I, CPC). - A sanção de multa 
diária (astreinte) possui natureza coercitiva e não penal, porquanto o objetivo 
buscado pelo legislador, foi coagir o devedor ao cumprimento da obrigação 
específica, para efetivação de uma decisão judicial, cujo descumprimento não só 
importa em lesão ao credor, mas também em insubordinação à autoridade. - 
Consolidou-se, na doutrina e jurisprudencial, o entendimento no sentido de se 
admitir a imposição de multa cominatória, astreintes, contra a Fazenda Pública, de 
ofício ou a requerimento da parte, a fim de que se cumpra a obrigação de fazer, em 
qualquer fase processual, isto é, tanto em sede de processo de conhecimento como 
de execução. – [...]. - Agravo improvido. (TRF2 - AG 148917 RJ 
2006.02.01.009317-3, Órgão Julgador: Sexta Turma Especializada, Relator(a): 
Desembargador Federal Fernando Marques, Julgamento: 22/11/2006, DJU - 
Data::29/01/2007 - Página:223)(grifou-se). 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA 
COMINATÓRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. 1. "É pacífico nesta Corte 
Superior o entendimento de que é possível ao juiz, ex officio ou por meio de 
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requerimento da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a 
Fazenda Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer. A fixação de 
astreintes pode se dar em qualquer fase processual, isto é, tanto em sede de 
processo de conhecimento como em sede de execução" (AGA 621.100/RS, 1ª Turma, 
Rel. Min. José Delgado, DJ de 21.3.2005). 2. Por outro lado, a rediscussão de 
temas relativos ao prazo e ao valor da multa ensejaria o reexame de matéria fática, 
o que é obstado pelo disposto na Súmula 7 desta Corte, [..]. 3. Agravo regimental a 
que se nega provimento.( STJ AgRg no Ag 616379 / RS, 2004/0094430-9, Órgão 
Julgador T1 – 1º TURMA, Relator(a) Ministra Denise Arruda, Data do Julgamento 
04/08/2005, DJ 05/09/2005)(grifou-se). 
 

 

Assim sendo, tanto na sentença como em decisão interlocutória de antecipação de 

tutela e em qualquer fase processual que se fizer necessário, seja o processo de conhecimento 

ou de execução, é possível ao juiz fixar multa diária cominatória contra o devedor com o 

objetivo não só de punir pelo descumprimento da determinação judicial, como também de 

compelir ao imediato cumprimento da obrigação. 

Compreendido o momento de imposição da multa, passa-se agora a discorrer sobre 

os critérios para fixação do valor e periodicidade da mesma. 

Os autores Braga, Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 349) destacam que embora não 

exista um limite máximo para a multa, é possível que, no caso concreto, quando a medida se 

mostrar desproporcional em relação ao bem da vida que com ela se pretende resguardar, o 

seu montante seja adequado a parâmetros razoáveis. Cabe, pois, ao magistrado esse 

controle. Assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça (STJ):  

 

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA POR 
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. EXCESSO. REDUÇÃO. A multa 
pelo descumprimento de decisão judicial não pode ensejar o enriquecimento sem 
causa da parte a quem favorece, como no caso, devendo ser reduzida a patamares 
razoáveis. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. 
(STJ, 4º Turma, Recurso Especial Nº 793.491 – RN, rel. Min. CESAR ASFOR 
ROCHA, j. em 26.09.2006, DJ de 06.11.2006, p. 337). 

 

O doutrinador Theodoro Júnior (2008, p. 220) acrescenta ainda que: 

 

O valor da multa não é definido por lei, podendo varia de acordo com as 
circunstâncias do caso concreto. Deverá, de acordo com sua função, corresponder 
a uma quantia “suficiente para constranger”, em face das posses do devedor e a 
expressão econômica da obrigação. Há de evitar-se abuso, obviamente, que possa 
transformar o meio legítimo de constrangimento executivo em fonte de 
locupletamento indevido ou enriquecimento sem causa. 
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Portanto, embora a multa não tenha valor predeterminado ou definido, ela deve 

guardar certa proporção com a obrigação inadimplida, que lhe permita desempenhar o papel 

da coercibilidade, em consonância com os critérios de suficiência e compatibilidade. 

Preleciona o artigo 461, §4º, do Código Procedimental Civil, comentado pelos 

renomados processualistas Nery Júnior e Nery (2007, p. 673) que:  

 

§ 4º 17 - Imposição de multa. Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento 
da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza 
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, 
pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o 
valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na forma especifica. A multa é 
apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não 
cumprir a obrigação especifica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível 
cumprir a obrigação na forma específica a pagar o valor alto da multa fixada pelo 
juiz. 

 

Desse modo, a multa deve ser fixada em valor suficiente para que o réu se sinta 

pressionado a cumprir a decisão judicial. Não há teto para a sua fixação e nem limite para a 

sua incidência, como a muito vem decidindo o STJ, não se confundindo as astreintes com a 

cláusula penal ou com as perdas e danos a que porventura faça jus o autor3. 

Destaca-se, que o objetivo da multa é apenas o de dar cumprimento ao julgado, 

nunca o de promover o enriquecimento sem causa de qualquer das partes. As astreintes são 

um poderoso instrumento conferido ao judiciário para fazer cumprir as suas determinações, 

mas nunca podem ser utilizados como meio de se obter indenização ou mesmo punir o 

devedor. Nesse sentido: 

 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. 
OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. MULTA POR 
INADIMPLEMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ÔNUS EXCESSIVO. A parte a 
quem se destina a ordem de fazer ou não fazer deve ser pessoalmente intimada da 
decisão cominatória, especialmente quando há fixação de astreintes. Embora a 
'astreinte' deva ser expressiva, a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, 
não pode configurar-se como ônus excessivo, sob pena de se estar olvidando, com 
isso as noções de equidade que devem pautar as decisões judiciais. (TJMG; AGIN 
1.0024.03.999610-3/0011; Belo Horizonte; Décima Segunda Câmara Cível; Rel. 
Des. José Flávio de Almeida; Julg. 25/03/2009; DJEMG 06/04/2009) 
 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. 
DOCUMENTOS JUNTADOS EM FASE RECURSAL. DOCUMENTAÇÃO 
EXTEMPORÂNEA. MULTA COMINATÓRIA. PEDIDO DE REDUÇÃO. 
AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA DECISÃO. 1.Ao relator cabe negar 
seguimento a recurso manifestamente improcedente, mantendo o seu entendimento 

                                                 
3OLIVEIRA, Carlos A. A. de (Coord.).A nova execução: comentários à Lei nº 11.232, de 22 de dezembro de 

2005. Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 82. 
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quando o agravo regimental nada acrescentar ao deslinde do processo. 2. Não se 
conhece de documentos apresentados apenas em sede de agravo regimental, quando 
não decorrente de fatos novos e em poder da Agravante desde o início da demanda 
principal. 3.A fixação das astreintes deve respeitar o princípio da razoabilidade e 
considerar as funções pedagógica e punitiva do instituto, não se justificando sua 
redução quando, apesar da alegação de excesso, não coagir a parte a cumprir com 
a determinação judicial. 4.Negado provimento ao Agravo Regimental. (TJDF; Rec. 
2009.00.2.001161-1; Ac. 352.867; Segunda Turma Cível; Rel. Des. J.J. Costa 
Carvalho; DJDFTE 07/05/2009; Pág. 140) (grifou-se). 

 

Conclui-se assim que a imposição da multa diária não acarreta enriquecimento sem 

causa, ainda que fixada em valor superior ao da obrigação, desde que justificado seu caráter 

coercitivo, visando impor ao réu o cumprimento da decisão judicial. 

O entendimento jurisprudencial e doutrinário é de que, inclusive, por inexistir Lei 

regulamentadora, o valor estipulado se dá ao livre e prudente arbítrio do julgador, podendo até 

ser fixada em valor superior ao da obrigação. 

 

O valor da astreinte deve ser fixado de molde a quebrar a vontade do obrigado 
desvinculado dos limites ideais de indenização do dano. [...] Quer dizer, o órgão 
judiciário fixará a multa numa quantia “suficiente para constranger”. Para tal 
mister, nenhum outro critério substitui o puro casuísmo. O juiz considerará o 
patrimônio do devedor – quanto mais rico, maior o valor da pena – e a magnitude 
da provável resistência, e preocupar-se-á apenas em identificar e aplicar um valor 
exorbitante e despropositado, inteiramente arbitrário, capaz de ensejar o efeito 
pretendido pelo autor. (ASSIS, 2007, p. 566). 

 

Vale ressaltar ainda que, com relação ao valor da multa, deve-se lembrar que é 

possível sua alteração, tanto de ofício quanto a requerimento da parte, caso ela se mostre 

insuficiente ou excessiva (art. 461, §6º, CPC), o que será mais bem discutido no item 2.3. 

No que atine a periodicidade da multa, apesar de ser muito comum a utilização da 

multa diária, deve-se ver que a periodicidade de sua incidência nem sempre será essa. Pode 

ser. Mas a multa também pode ser horária, semanal, mensal, anual ou até mesmo fixa. 

Também adota este posicionamento Guilherme Rizzo Amaral (2006, p.83), ao 

afirmar que embora geralmente seja fixada ‘por dia’ de atraso, a multa pode variar em sua 

periodicidade (hora, dia, semana, etc.). 

Nesse ínterim Theodoro Junior (2008, p. 219), acrescenta que embora o art. 645 

preveja a fixação da multa com periodicidade diária, não está impedido o juiz de adotar outro 

padrão de cálculo, como o mês, o ano, ou outro qualquer que se revele mais adequado ao caso 

concreto.  

O art. 461, § 5º, ao cuidar das ações de cumprimento da obrigação de fazer e não 

fazer, refere-se genericamente à imposição de multa por tempo de atraso, e o § 6º prevê o 
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poder do juiz de modificar sua periodicidade, quando entender necessário. Logo, perante o 

Código, embora o mais usual seja a multa diária, qualquer outra grandeza temporal poderá ser 

utilizada pelo juiz para aplicar e alterar as astreintes. 

Nesse contexto, Marinoni e Mitidiero (2008, p. 430) afirmam que a multa coercitiva 

pode ser fixa, periódica ou progressiva, e assim as conceituam: 

 

Multa fixa é aquela que consubstanciada em um valor único para o caso de 
descumprimento da ordem. A multa periódica corresponde a um dado por valor de 
unidade de tempo em que pendurar o descumprimento do comando judicial. A multa 
periódica pode ser diária, por minutos, segundos ou por outro espaço de tempo que 
se afigurar adequado para coação do demandado no caso concreto. A multa 
progressiva é aquela cujo valor aumenta progressivamente na medida em que a 
parte resiste ao cumprimento da ordem. O art. 461, §§4º e 6º, autoriza a aplicação 
de multa fixa, periódica ou progressiva. 

 

Desse modo, tanto o valor quanto a periodicidade das astreintes serão fixadas pelo 

magistrado, de acordo com o caso concreto, buscando-se a efetivação da tutela pretendida 

pelo autor, de forma a coagir o demandado a cumprir a determinação judicial no prazo 

adequado, podendo a multa ser fixa, periódica ou até mesmo progressiva. 

 

2.2 APLICAÇÃO A PEDIDO DO AUTOR OU EX OFFÍCIO 

 

Contemplado que esteja o pedido cominatório (art. 287), e a despeito de 

recomendável sua formulação, o art. 461, § 4º, esclarece que o juiz imporá a multa 

independentemente de pedido, na decisão, o que vale para eventual omissão da sentença 

(ASSIS; ARAKEM, 2007, p. 565). 

Conforme Nery Júnior e Nery (2007, p. 673) a multa diária deve ser imposta de 

ofício ou a requerimento da parte (CPC art. 287; art. 461) e seu valor deve ser 

significativamente alto, justamente porque possui natureza inibitória, conforme já explanado 

anteriormente. 

Portanto, o § 4° do art. 461 do CPC abre a possibilidade de o juiz impor ex officio a 

multa diária. Isso porque promove a efetividade da decisão judicial, dando caráter coercitivo e 

moralizador, seja ela determinada em sentença ou decisão antecipatória dos efeitos da tutela. 

Destaca-se que no direito anterior o pedido se figurava como obrigatório, se 

infungível o fazer, e facultativo, se fungível, e ao juiz se vedava impô-lo de oficio. Como se 

percebe, o texto passou o preceito à orbita dos poderes do juiz, dispensando a iniciativa da 

parte. 
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Não bastasse, a jurisprudência dos tribunais pátrios, inclusive dos Tribunais 

Superiores, tem sido unânime no sentido de se admitir a aplicação da multa pecuniária, ao 

Réu, em caso de descumprimento de decisão judicial, independentemente de pedido expresso 

formulado pela parte Autora. Nesse sentido: 

 

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. 
MEDICAMENTOS. ASTREINTES. FAZENDA PÚBLICA. MULTA DIÁRIA 
COMINATÓRIA. CABIMENTO. NATUREZA. PROVEITO EM FAVOR DO 
CREDOR. VALOR DA MULTA PODE ULTRAPASSAR O VALOR DA 
PRESTAÇÃO. NÃO PODE INVIABILIZAR A PRESTAÇÃO PRINCIPAL. NÃO HÁ 
LIMITAÇÃO DE PERCENTUAL FIXADO PELO LEGISLADOR. 
1. A obrigação de fazer permite ao juízo da execução, de ofício ou a requerimento 
da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, ainda que seja a Fazenda 
Pública, consoante entendimento consolidado neste Tribunal. Precedentes: AgRg no 
REsp 796255/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeiro Turma, 13.11.2006; REsp 
831784/RS, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Turma, 07.11.2006; AgRg no REsp 
853990/RS, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, DJ 16.10.2006; REsp 
851760 / RS, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 11.09.2006.  
2. A multa processual prevista no caput do artigo 14 do CPC difere da multa 
cominatória prevista no Art. 461, § 4º e 5º, vez que a primeira tem natureza 
punitiva, enquanto a segunda tem natureza coercitiva 
a fim de compelir o devedor a realizar a prestação determinada pela ordem judicial. 
3. Os valores da multa cominatória não revertem para a Fazenda Pública, mas para 
o credor, que faz jus independente do recebimento das perdas e danos. 
Consequentemente, não se configura o instituto civil da confusão previsto no art. 
381 do Código Civil, vez que não se confundem na mesma pessoa as qualidades de 
credor e devedor. 
[...] 
7. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp 770.753/RS, Rel. Ministro 
LUIZ FUX, DJ de 15.03.2007, p. 267)(grifou-se). 

 

Nesse contexto, não resta dúvidas quanto ao fato das astreintes serem fixadas de 

ofício, assim, não há que se falar em julgamento ultra petita quando o juiz arbitra multa 

coercitiva em valor superior àquele postulado na inicial (STJ, 1º Turma, REsp 780.567/PR, 

rel. Min. Luiz Fux, j. 15.05.2007, DJ 04.06.2007, p. 309). 

Igualmente, já se decidiu que, embora não exista expressa previsão legal, também é 

possível ao juiz suspender a multa coercitiva de ofício (STJ, 2º Turma, REsp 776.922/SP, rel. 

Min. Eliana Calmon, j. em 27.02.2007, DJ 13.04.2007, p. 364). 

Desse modo, deve o juiz, sempre, sopesar os valores a serem indicados às multas 

cominatórias, de forma que consiga intimidar o devedor ao cumprimento da obrigação sem 

divorciar-se de sua viabilidade executiva posterior, para que numa eventual desobediência, se 

evitem injustiças, constrangimentos e sentimento de descrédito e impotência do credor diante 

de um sistema ineficaz. 
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2.3 ALTERABILIDADE 

 

Ao se falar da aplicação das astreintes no Processo Civil Brasileiro, mister se faz 

asseverar que o art. 461 § 6º prevê a possibilidade de o juiz modificar o valor ou a 

periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva. 

Sendo assim, o magistrado terá liberalidade para possíveis alterações, tanto de ofício 

quanto a requerimento da parte, com esse entendimento a doutrina:  

 

Modificação do valor da multa. O valor da multa diária por dia de atraso, quer 
tenha sido fixado na decisão ou sentença de conhecimento (CPC 461 §§ 3º e 4 º), 
quer no processo de execução (CPC 644 caput), pode ser modificada pelo juiz da 
execução, caso se demonstre estar excessivo ou insuficiente para a sua finalidade 
inibitória (NERY JÚNIOR e NERY, 2007, p. 672). 
 
Mostrando-se insuficiente ou excessiva a multa periódica imposta ao devedor, é 
possível ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte interessada, alterar a 
periodicidade de sua incidência (art. 461, § 6º do CPC) – por exemplo, fazer que 
deixe de ser mensal para se diária (BRAGA, DIDIER JR. e OLIVEIRA, 2007, p. 
352). 

 

Desse modo, cabe ao magistrado, de ofício ou a requerimento da parte interessada 

alterar o valor da multa, caso ela se mostre insuficiente ou excessiva. Braga, Didier Jr. e 

Oliveira (2007, p. 351) destacam que é possível ainda que, na própria decisão, o juiz já 

estabeleça um cronograma de aumento ou redução progressivos da multa, a depender da 

obediência, ou não, do devedor ao comando decisório. 

Ocorre que, como dito anteriormente, a imposição de multa diária não tem como 

objetivo a punição do devedor, mas sim, compeli-lo a satisfazer a prestação de uma obrigação 

fixada numa decisão judicial. Razão pela qual, se mostrando exacerbada ou desproporcional o 

valor da multa diária fixada, o Magistrado poderá, até mesmo de ofício, reduzi-lo, a fim de 

evitar enriquecimento indevido do exequente, pois caso contrário, se estaria desvirtuando a 

finalidade da astreinte. 

Corroborando esse entendimento já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 

 

FGTS – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO – MULTA APLICADA – 
REDUÇÃO – ART. 461, § 6º, DO CPC – CONTAGEM DE PRAZO – JUNTADA DE 
CARTA PRECATÓRIA – VIOLAÇÃO DOS ARTS. 467, 468, 471, 472, 473 E 474 
DO CPC – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO – SÚMULA N. 282 DO STF 
– 1. A ausência de prequestionamento dos dispositivos tidos por violados enseja a 
incidência da Súmula nº 282 do STF. 2. Na hipótese de ato que se realiza em 
cumprimento de carta de ordem, precatória ou rogatória, o início da contagem do 
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prazo se dá a partir da data de sua juntada aos autos devidamente cumprida, em 
consonância com o artigo 241, IV, do CPC. 3. É possível a diminuição da multa 
imposta pelo tribunal a quo, por se tratar de faculdade conferida ao julgador, em 
consonância com o artigo 461, § 6º, do CPC. 4. Recurso Especial conhecido em 
parte e improvido. (STJ – RESP 200601861835 – (879253 RS) – 2ª T. – Rel. Min. 
João Otávio de Noronha – DJU 23.05.2007 – p. 00254) (grifou-se). 

 

Ressalta-se que, o valor fixado para aplicação de multa diária, bem como o período 

em que esta irá incidir, pode ser revisto a qualquer tempo pelo juiz, sendo que não há que se 

falar em afronta a coisa julgada, pois a própria lei permite ao juiz a aludida revisão, conforme 

estabelece o art. 461 § 6º do Código de Processo Civil. 

Sobre o tema esclarece Theodoro Junior (2008): a multa estabelecida para atraso no 

cumprimento do provimento antecipatório ou definitivo admite revisão, a qualquer tempo e, 

até mesmo de ofício, o juiz estará autorizado a aumentá-la ou reduzi-la e a alterar sua 

periodicidade caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva (§6º, acrescentado pela 

Lei nº 10.444, de 07.05.2002). 

Percebe-se assim que pode o juiz reforçar ou diminuir o valor da multa, e ainda 

alterar a sua periodicidade, sempre que verificar sua inaptidão para atuar sobra à vontade do 

demandado. Com isso busca-se evitar o descumprimento da obrigação por parte do 

demandado ou o enriquecimento sem causa do demandante. 

Destaca-se ainda que a redução da multa com valor excessivo pode ocorrer a 

qualquer tempo, inclusive em fase de cumprimento de decisão – a coisa julgada não protege a 

parte da decisão que fixa multa coercitiva (STJ, 4ª Turma, AgRg no Ag 745.631/PR, rel. Min, 

Aldir Passarinho Júnior, julgado em 08.05.2007, DJ 18.06.2007, p. 267).  

Nesse sentido Nery Júnior e Nery (2007, p. 672) esclarecem que não há ofensa a 

coisa julgada, mas sim aplicação da cláusula rebuc sic stantibus de que se reveste a decisão 

ou sentença na parte que fixa o valor da multa diária. Em outras palavras, mantida a mesma 

situação de fato, o valor da multa constante da sentença não pode ser alterado; sobrevindo 

nova situação de fato, o valor da multa poderá ser alterado. 

 

3 EXECUÇÃO DE ASTREINTES 

 

3.1 TERMO A QUO E TERMO AD QUEM 

 

Conforme explicitado no decorrer deste estudo, a multa diária ou astreintes tem por 

objetivo coagir o devedor a satisfazer a prestação de uma obrigação fixada em decisão 
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judicial. Sendo que tal multa não é pena para punir o devedor pelo fato de não ter cumprido a 

obrigação, bem como não tem natureza de ressarcimento dos danos. É sim meio de coação, 

que tem por escopo compelir o devedor a cumprir a ordem judicial, com finalidade de obter o 

resultado ideal, ou seja, a prestação jurisdicional vindicada. 

Nesse sentido, existente a imposição de multa diária e descumprida a ordem judicial, 

é facultado ao credor (destinatário do valor da astreinte4) exigi-la por meio do procedimento 

de execução por quantia certa.  

Sobre o assunto Donnier e Donnier citado por Theodoro Junior (2008, p. 557): 

 

A decisão que comina a multa diária não é, em si, um ato executivo como já se 
demonstrou. Torna-se, entretanto, um título executivo quando o executado deixa de 
cumprir a prestação de fato a que está obrigado sob aludida cominação. Uma vez, 
então, ocorrido o descumprimento no tempo assinado, poderá o credor utilizar a 
execução forçada por quantia certa para exigir o pagamento da multa.  

 

Assim, para se exigir o pagamento não basta contar com a decisão judicial que 

cominou a sanção, é preciso comprovação da mora do devedor, ou seja, do descumprimento 

da decisão. É sabido que para ensejar a instauração do processo executivo, o credor deve estar 

na posse de um título executivo, que preencha os requisitos da certeza, liquidez e 

exigibilidade, sob pena de nulidade (art. 586 do Código de Processo Civil). 

Desse modo, a multa diária poderá ser exigida por meio de execução forçada, desde 

que preencha os requisitos acima aludidos. 

Pois bem, a certeza passa a existir quando o juiz fixa prazo para o cumprimento da 

decisão judicial, cumulando a sanção de multa para a hipótese de descumprimento, aliado ao 

inadimplemento do devedor. 

Já o atributo da exigibilidade existirá se o devedor não executar a ordem judicial, em 

havendo imposição de multa diária, o que será o fato gerador da exigência pecuniária, ou seja, 

a mora do devedor. 

No entanto, para o atendimento ao requisito da liquidez do crédito será 

imprescindível a presença do dies a quo (termo inicial) e do dies ad quem (termo final), 

possibilitando-se assim a verificação do período de incidência da multa, necessário para se 

realizar o cálculo aritmético, alcançando-se o valor a ser executado (art. 614 CPC). 

Conforme ensina Humberto Theodoro Júnior (2008, p. 220), a astreinte é uma 

condenação condicional, a termo, de valor variável. Para exigi-la, pela via da execução 

                                                 
4Assunto discutido no item 3.2 deste estudo. 
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forçada, torna-se necessário demonstrar que a obrigação de fazer ou não fazer a que se 

cominou a pena não foi cumprida pelo devedor, quanto durou o inadimplemento e qual o 

valor que a multa assumiu. 

No que se refere ao termo a quo, este foi estabelecido na decisão que emitiu a ordem 

ao devedor, é o instante seguinte ao descumprimento do preceito judicial.  

O Superior Tribunal de Justiça assim definiu o dies a quo: O termo inicial da pena 

pecuniária deve corresponder ao momento em que configurado o inadimplemento por parte 

do devedor. Findo o prazo determinado pelo juiz, após a citação do devedor dos termos para 

execução, haverá então lugar para a exigência da multa (STJ-4º Turma, REsp 518.155, rel. 

Min. Luiz Fux, j. 17-02-04, DJU 28-04-2004, p. 535). 

Ante o exposto, para que a multa coercitiva passe a incidir é preciso que tenha 

transcorrido o prazo assinado para cumprimento do dever imposto e que o devedor tenha sido 

pessoalmente intimado ao seu respeito. Conforme: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. 
IMPOSIÇÃO DE ASTREINTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO 
CONSUMATIVA. Tendo a parte deixado fluir in albis o prazo para opor 
irresignação diante da decisão que fixou a astreinte para o caso da não-exibição 
dos documentos no prazo fixado, não poderá, extemporaneamente, reeditar a 
desconformidade, pois se trata de matéria disponível ungida pela preclusão 
consumativa. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEVEDORA PARA 
EXECUÇÃO DA MULTA. Tese acolhida. Execução da multa a partir da intimação 
pessoal para cumprimento da obrigação. AGRAVO PROVIDO EM PARTE. (TJRS; 
AI 70026901546; Porto Alegre; Primeira Câmara Especial Cível; Relª Desª Ana 
Lúcia Carvalho Pinto Vieira; Julg. 06/04/2009; DOERS 17/04/2009; Pág. 125). 

 

Portanto, o dies a quo é o dia imediatamente posterior ao prazo fixado para 

cumprimento da obrigação, de forma que a multa incide a partir do momento do 

descumprimento da ordem judicial. Assim, se a obrigação foi determinada pela sentença, o 

dies a quo se inicia a partir do trânsito em julgado. Sendo a obrigação fixada em decisão 

interlocutória, a multa incide após o decurso do prazo estabelecido (TALAMINI, 2001, p. 

248). 

Porém, iniciado o termo inicial o termo ad quem ainda não ocorreu, haja vista que o 

dies ad quem será apurado em função do efetivo cumprimento da determinação judicial ou da 

conversão da obrigação em perdas e danos (isso porque, quando a multa, apesar de aplicada, 

não resultar no cumprimento da obrigação, ela deve aderir ao valor das perdas e danos). 

Assim sendo, o termo final da incidência da astreinte poderá se dar quando: 
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a) Do cumprimento espontâneo do preceito judicial após o início da contagem da 
multa; b) da opção do autor pela execução através de sub-rogação em caráter 
exclusivo e execução do saldo resultante da incidência da multa diária; c) da opção 
do autor pela execução das perdas e danos; d) da verificação da impossibilidade de 
cumprimento da obrigação determinada pela decisão judicial, com ou sem culpa do 
réu (obrigado); e e) da perda de sua capacidade de pressão pela insolvência do réu. 
(AMARAL, 2006, p. 84). 

 

Já Araken de Assis (2007, p. 567) ensina que não há dies ad quem, porque a multa, 

no sistema em vigor, é infinita. Ela se vence dia a dia, e seu curso somente será interrompido 

na ocasião do cumprimento da prestação, e, querendo-o o credor, com pedido da liquidação 

das perdas e danos. 

Em sentido contrário, Talamini (2001, p. 249): o termo final é definido levando-se 

em conta a finalidade de pressão psicológica. A multa incidirá até o cumprimento da ordem 

ou, se não cumprida, enquanto houver possibilidade de sê-lo ou não existir pedido de 

conversão em perdas e danos. 

Acompanhando o posicionamento de Talamini a manifestação dos Tribunais: 

 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÕES DE BRASIL TELECOM. INDENIZAÇÃO 
DE DIFERENÇA ACIONÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. 
REDISCUSSÃO DO JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. DA PARTE AUTORA. 
Provido o recurso para sanar omissão no julgado relativamente à fixação do dies 
ad quo e dies ad quem para incidência da multa diária. O termo inicial para a 
incidência das astreintes é a da data da intimação pessoal da parte devedora para o 
cumprimento da obrigação. O termo final, a data do cumprimento da obrigação. 
[...]. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ IMPROVIDOS. (TJRS; EDcl 
70029768934; Caxias do Sul; Décima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Judith dos 
Santos Mottecy; Julg. 28/05/2009; DOERS 05/06/2009; Pág. 63) (grifou-se). 
 
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO 
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA 
(ASTREINTES). CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 
POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. 1. A mora 
da ora agravante ocorreu por sua culpa exclusiva, perdurando por mais de dois 
anos, isto é, desde a sua intimação (02/12/2005) até a data de 25/03/2008, período 
sobre o qual deve incidir a multa diária pelo descumprimento do comando judicial. 
3. O termo ad quem para a incidência das astreintes deve ter como data aquela em 
que a agravante efetivamente tornou possível a transferência do imóvel, fato 
ocorrido em 25/03/2008. 4. Não há qualquer óbice legal para a imposição de novo 
Decreto relativo à verba honorária, porquanto a ora agravante não promoveu o 
pagamento espontâneo dos valores cobrados em juízo, exigindo, por conseguinte, 
novo trabalho do advogado da ora agravante, no sentido de ver satisfeita a 
obrigação. 5. Seguindo-se os balizamentos previstos nas alíneas do § 3º, do aludido 
código de ritos, os honorários advocatícios fixados na r. Sentença devem ser 
reduzidos, porquanto fixados em valor excessivo. 6. Agravo de instrumento 
conhecido e parcialmente provido. (TJDF; Rec. 2008.00.2.008441-2; Ac. 317.337; 
Terceira Turma Cível; Relª Desª Nidia Correa Lima; DJDFTE 21/08/2008; Pág. 57) 
(grifou-se). 
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Nesse contexto o dies ad quem será apurado em função do efetivo cumprimento da 

determinação judicial, ou, se impossível tal cumprimento da conversão da obrigação em 

perdas e danos. 

Portanto, acompanhando o posicionamento majoritário, conclui-se que para a 

execução das astreintes, o seu quantum debeatur deve ser determinado por simples cálculo 

aritmético, realizado pelo próprio credor, no intervalo compreendido entre o termo inicial 

(dies a quo) e o termo final (dies ad quem).  

Assim, inexistindo o dies ad quem, impossível se ajuizar execução das astreintes.  

 

3.2 DESTINATÁRIO DO VALOR DAS ASTREINTES 

 

Evidente que o devedor da multa diária é o próprio devedor da obrigação, isto é, 

aquele que não cumpriu a ordem judicial no prazo fixado na mesma. No entanto, o nosso 

Código não explicita quem é o beneficiário ou o legitimado para cobrar a multa prevista no 

art. 461 do Código de Processo Civil. 

Para solucionar a omissão legislativa a jurisprudência foi o remédio encontrado, 

firmando entendimento no sentido de que o valor da multa deve ser revertido em favor do 

credor da obrigação, conforme se vê:  

 

PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. MULTA. ART. 
461 DO CPC. PROVEITO DA MULTA EM FAVOR DO CREDOR DA 
OBRIGAÇÃO DESCUMPRIDA. I - É permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento 
da parte, a fixação de multa diária cominatória (astreintes) contra a Fazenda 
Pública, em caso de descumprimento de obrigação de fazer, in casu, fornecimento 
de medicamentos a portador de doença grave. II - O valor referente à multa 
cominatória, prevista no artigo 461, § 4º, do CPC, deve ser revertido para o credor, 
independentemente do recebimento de perdas e danos. Precedente: RESP 
770.753/RS, Rel. Ministro Luiz FUX, DJ de 15.03.2007. III - Recurso Especial 
provido. (STJ; REsp 1.063.902; Proc. 2008/0123392-8; SC; Primeira Turma; Rel. 
Min. Francisco Cândido de Melo Falcão Neto; Julg. 19/08/2008; DJE 01/09/2008). 
 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. 
ASTREINTES. LEGITIMIDADE ATIVA DO CREDOR RECONHECIDA. AUSENTE 
INTERESSE PROCESSUAL. A exigência da astreinte, consoante vem se 
manifestando este Tribunal de Justiça, somente é possível mediante o ajuizamento 
de processo de execução. Ausente, pois, interesse processual. Apelo desprovido. 
(TJRS; AC 70021062542; Cruz Alta; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Antônio Corrêa 
Palmeiro da Fontoura; Julg. 26/03/2009; DOERS 14/04/2009; p. 32) (grifou-se). 

 

Nesse contexto quanto à legitimidade, determina-se que está legitimado a cobrar a 

multa diária o credor da obrigação. Todavia, a doutrina não é pacífica quanto essa questão. 
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Em vista disso, Marinoni (2001, p. 179) diz que: A multa diária serve apenas para 

pressionar o réu a adimplir a ordem do juiz, motivo pelo qual não parece racional a idéia de 

que ela deva reverter para o patrimônio do autor, como se tivesse algum fim indenizatório ou 

algo parecido com isso; seu único objetivo é garantir a efetividade da tutela jurisdicional.  

No mesmo sentido em outra obra, Marinoni e Arenhart (2007, p. 73) discorrem: O 

fim da multa é convencer o demandado a cumprir a decisão. Quem está por detrás do 

benefício que pode ser outorgado pela multa, portanto, não é o lesado ou o autor, mas sim o 

Estado. 

Daí se extrai a lição de que a multa diária deveria ser recolhida aos cofres públicos, 

uma vez que não haveria racionalidade em o lesado receber valor que não diz respeito ao dano 

sofrido. 

Entretanto, mesmo a doutrina defensora de que a multa deva reverter para o Estado, 

acaba por concluir que, de acordo com a norma processual brasileira, o credor da obrigação 

seria legitimado para cobrança da astreinte, como se vê nas palavras de Marinoni e Arenhart, 

(2007, p. 75): De qualquer forma, é preciso admitir que o direito brasileiro, diante do teor do 

art. 461 do CPC, que afirma que ‘a indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da 

multa’, entende que, assim como a indenização, a multa é devida ao autor. 

Em outras palavras: é o credor parte legítima para cobrar as astreintes5.  

 

3.3 COBRANÇA DA MULTA 

 

Definidos os termos em que se dará a incidência da multa e a legitimidade para sua 

cobrança, resta saber quando o crédito resultante dessa incidência poderá vir a ser executado, 

ou seja, qual será o momento da exigibilidade das astreintes, bem como qual a forma 

adequada para cobrança da mesma. 

A forma de cobrança das astreintes ainda suscita dúvidas, de forma que cabe citar a 

opinião de Theodoro Junior (2008, p. 220), para quem a exigência da multa se dá por meio do 

procedimento de execução por quantia certa. Como a sentença que a institui é apenas genérica 

e subordinada à condição de cumprimento, tem o credor de promover a necessária liquidação 

antes de dar inicio à respectiva execução.  

Ainda com relação à forma adequada para execução da multa pecuniária, Braga, 

Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 357) afirmam que não há ai maiores problemas: por se tratar 

                                                 
5Entendendo que o beneficiário da multa deve ser o credor, Talamini (2001, p. 257 e ss.). 
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de prestação pecuniária, deverá seguir o rito próprio da execução por quantia certa, isto é, o 

Capítulo X do Título VIII do Livro I do CPC, que versa sobre o cumprimento da sentença. 

Segundo Theodoro Junior (2008, p. 220), o rito adequado é, em regra, o da 

liquidação por artigos, pois haverão de ser provados fatos novos, como a constituição em 

mora do devedor, o descumprimento da prestação, a data em que este ocorreu e a duração do 

estado de inadimplência. Sendo assim, caberá, em tal procedimento, o juízo de revisão da 

multa, para reduzi-la, aumentá-la ou fazê-la cessar, conforme o caso (arts. 461, §6º e 645, 

parágrafo único). 

Nesse sentido, assinala Assis (2007, p. 567) que desejando executá-la o credor 

liquidá-la-á mediante cálculo (art. 475-B) e, na inicial respectiva, provara a ocorrência do 

inadimplemento. 

Entretanto, no que se refere ao momento de exigibilidade da multa coercitiva a 

doutrina é divergente, e também a jurisprudência está longe de pacificar-se em torno de um 

único entendimento. Discute-se a possibilidade da execução das astreintes antes do trânsito 

em julgado de sentença de procedência no processo na qual as mesmas foram fixadas, ou, 

ainda, quanto ao caráter de que se revestiria a execução da multa, se definitiva ou se 

provisória.  

 

3.3.1 Execução Provisória 

 A cobrança da multa através da execução provisória, sendo esta fixada em sentença 

ou mesmo em decisão interlocutória, seria possível desde o descumprimento da decisão que 

as fixou. Nesse sentido Talamini (2001, p. 258) entende que a multa é exigível assim que 

eficaz a decisão que impôs – ou seja, quando não mais sujeita a recurso ou efeito suspensivo 

ex lege. Sendo assim, validada e descumprida a decisão, caberia execução provisória do 

crédito. 

O citado autor reputa que a inexigibilidade imediata da multa que acompanha a tutela 

antecipada retiraria boa parte da eficácia concreta do meio coercitivo e, consequentemente, 

das próprias chances de sucesso da antecipação, pois não haveria ameaça de pronta afetação 

do patrimônio do réu. Em sua opinião, a perspectiva de remota execução não pressiona nem 

impressiona, sendo que a ameaça de pronta afetação do patrimônio do réu através da 

execução do crédito da multa é o mais forte fator de influência psicológica (TALAMINI, 

2001, p. 254). 
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Ainda segundo Talamini (2001, p. 259), se ao final do processo se concluir que o 

autor não tinha direito à tutela específica ficará sem efeito o crédito derivado da multa que 

eventualmente incidiu, perdendo o objeto a execução provisória. 

Acompanhando tal posicionamento Braga, Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 360) 

destacam que se a decisão que impôs a multa pode produzir efeitos imediatos, em razão da 

não atribuição de efeito suspensivo ao recurso sobre ela interposto, não há como impedir a 

execução provisória do julgado, porém, fica condicionada à vitoria do beneficiário da multa. 

Destaca-se também: 

 

Efetivamente, somente quando o beneficiário da multa se tornar ao fim do processo, 
o vencedor da demanda é que fará jus à cobrança do montante. Assim o é porque a 
multa é apenas um meio, um instrumento que serve para garantir à parte a tutela 
antecipada do seu provável direito; dessa forma, se ao cabo do processo se observa 
que esse direito não é digno de tutela (proteção), jurisdicional, não faz sentido que 
o jurisdicionado, que não é merecedor da proteção jurisdicional (fim), seja 
beneficiado com o valor da multa (meio), como bem pontua Guilherme Rizzo 
Amaral, “seria admitir-se a adoção de técnica para o alcance do nada” (BRAGA, 
DIDIER JR. E OLIVEIRA, 2007, p. 360). 

 

Igualmente Theodoro Junior (2008, p. 558):  

 

Pode haver execução de multa cominatória tanto em face de decisão de antecipação 
de tutela como da sentença definitiva. No primeiro caso, porem, a execução será 
provisória, sujeitando-se a sistemática e aos riscos previstos no art. 558, como 
determina o §3º do art. 273. Vale dizer: no caso da sentença, afinal, decretar a 
improcedência do pedido, a quantia da multa exigida em antecipação provisória de 
tutela severa ser restituída ao executado. 

 

Nesse entendimento, ainda que inexistente o trânsito em julgado da ação, mas 

transcorrido o termo a quo e o termo ad quem, aplicam-se as astreintes a sistemática da 

execução provisória, regulada pelos artigos 475-O e 475-P do Código de Processo Civil. 

Neste sentido os seguintes julgados: 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE DECISÃO 
INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM SEDE DE TUTELA ANTECIPADA. 
ASTREINTES. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. Nos termos do § 3° 
do artigo 273 do CPC, a execução da decisão proferida em sede de tutela 
antecipada pode e deve ser feita de acordo com o sistema da execução provisória do 
art. 588, II e III(...). (TJRS, AI 70003603743, Rel. Des. Eduardo Uhlein, j. em 02-
04-2002). 

 
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 0BRIGAÇAO DE FAZER EM 
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MULTA. EXECUÇÃO. (...) “Nada impede a 
instauração de processo de execução provisória para cobrança do valor da multa 
cominada pelo eventual descumprimento de tutela antecipada, desde que respeitado 
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o devido processo legal (...). (17ª Câm. Cível AI 2006.00201184, rel. Des. Henrique 
de Andrade Figueira, j. em 29-03-2006). 

 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. MULTA DIÁRIA 
FIXADA EM SEDE DE LIMINAR ANTECIPATÓRIA. DECISÃO REJEITANDO 
OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INSURGÊNCIA DA DEVEDORA. 
NULIDADE DA EXPROPRIATÓRIA SUSCITADA POR DOIS FUNDAMENTOS. 1. 
Ausência de fixação de prazo para cumprimento da obrigação de fazer no decisum 
que concedeu a medida. Não conhecimento no ponto. Falta de ataque à deliberação 
de primeiro grau, que rechaçou tal linha de argumento com base no art. 185 do 
CPC, cujo teor dispõe ser de 5 dias os prazos quando não previstos em Lei ou não 
estabelecidos pela autoridade judiciária. Violação ao princípio da dialeticidade 
(art. 514, II, do CPC). 2. Desnecessidade de aguardo ao transito em julgado da 
sentença para a exigibilidade das astreintes. Entendimento contrário que torna 
inócuo o instituto previsto no art. 273 do CPC, ceifando do juízo a possibilidade de 
aplicar as medidas de apoio expressamente autorizadas pelos arts. 273, § 3º c/c. 
461, §4º, do CPC. Orientação voltada a conferir maior eficácia aos provimentos 
jurisdicionais. Prevenção, ademais, de eventuais prejuízos ocasionados ao réu em 
virtude de eventual reversão da medida liminar, ante a adoção da sistemática da 
execução provisória, que condiciona o levantamento da quantia à caução idônea a 
ser prestada pelo credor. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJSC; AI 
2008.055756-5; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. 
Marco Aurélio Gastaldi Buzzi; DJSC 29/05/2009). 

 

Sobre o tema Guilherme Rizzo Amaral (2006, p.87) preconiza que a correta 

interpretação do art. 461 e seus parágrafos é a que permite o crédito resultante da incidência 

da multa em caráter provisório a partir da sentença de procedência (e não antes dela) até o 

seu trânsito em julgado, após o que a execução passará a ter caráter definitivo, o que não 

significa afirmar que o valor da execução não possa vir a ser reduzido ou até mesmo 

suprimido, dado o caráter acessório das astreintes e o fato das mesmas não ficarem cobertas 

pelo manto da coisa julgada material. 

Em sentido aparentemente diferente, Guilherme Rizzo Amaral acaba por acatar a 

possibilidade da execução provisória, somente depois da sentença de procedência, todavia, do 

entendimento do autor importa destacar que, se tratando de execução provisória e havendo o 

trânsito em julgado da sentença de procedência, a execução passará a ter caráter definitivo. 

Por fim, apesar de a multa em questão revestir-se de força executiva, autorizando a 

execução forçada ainda que provisoriamente, destaca-se, contudo, que a pretensão de executá-

la no bojo dos autos não é acolhida, já que a ação principal ainda se encontraria em trâmite, 

sendo que o procedimento da ação de conhecimento e da execução da multa nesta fase são 

diferentes, pois, ainda não existe sentença no processo principal, de modo que deve ser 

proposta a execução provisória das astreintes em autos próprios.  

Assim já se posicionou o Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco: 
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PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CONDENATÓRIA 
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. 
BLOQUEIO DE CONTA-CORRENTE PARA SATISFAZER MULTA PECUNIÁRIA 
(ASTREINTE). DESCABIMENTO. ATO QUE IMPORTARÁ LESÃO GRAVE E DE 
DIFÍCIL REPARAÇÃO À AGRAVANTE. A execução de multa pecuniária não pode 
se dar nos próprios autos da ação de conhecimento. Reforma da decisão 
monocrática que se impõe. À unanimidade de votos, deu-se provimento ao agravo 
de instrumento. (TJPE; AI 56114-8; Recife; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Sílvio 
de Arruda Beltrão; Julg. 25/11/2005; DJPE 11/01/2006). 

 

Desse modo, quando se tratar de execução provisória das astreintes, o pedido deve se 

ajuizado em separado e amoldar-se perfeitamente aos ditames processuais e requisitos do 

artigo 475-O, § 3º e incisos, do CPC. 

 

3.3.2 Execução Definitiva 

Em que pese o presente estudo acompanhar o posicionamento de que é possível a 

execução das astreintes antes do trânsito em julgado da ação, em sentido contrário, parte da 

doutrina afirma que o valor das multas periódicas acumuladas ao longo do tempo só é exigível 

a partir do trânsito em julgado da ação em favor do credor da obrigação. 

Conforme Marinoni (2001, 109), a multa só pode ser cobrada após o trânsito em 

julgado da decisão final e desde que esta confirme a antecipação em que se cominou a 

medida coercitiva. Entende, pois, que a coerção pretendida pela imposição da multa está na 

ameaça de pagamento e não na sua cobrança imediata, razão porque não caberia execução 

provisória, nem tampouco definitiva, antes do resultado final do processo com procedência ao 

pedido do autor. 

O referido jurista centra sua fundamentação em dois argumentos, primeiramente 

aduz que a função coercitiva da multa não tem relação com o momento da cobrança de seu 

valor, mas sim com a possibilidade desta cobrança; e em seguida por que o processo não 

pode beneficiar quem não tem razão e prejudicar quem a tem, razão pela qual a execução da 

multa, antes do trânsito em julgado da sentença de procedência, mostrar-se-ia 

potencialmente violadora de tal (MARINONI, 2001, 109). 

Nesse entendimento, conclui-se que não parece justo, tampouco legítimo, que o 

devedor seja constrangido à diminuição patrimonial se, ao final, ele obtiver uma tutela em seu 

favor, reconhecendo que a obrigação era indevida. Pois se o processo não pode prejudicar o 

autor que tem razão, é ilógico imaginar que o processo possa beneficiar o autor que não tem 

qualquer razão, apenas porque o réu deixou de adimplir uma ordem do Estado-juiz 

(MARINONI, 2001, p. 182). 
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No mesmo sentido em outra obra, Marinoni e Arenhart (2007, p. 81) discorrem: 

 

Não se pense que a circunstancia de que a multa não poder ser cobrada pelo autor 
que a final é declarado sem razão retira seu caráter coercitivo. O que atua sobre a 
vontade do réu é a ameaça do pagamento da multa. Esta, assim, não perde o poder 
de coerção apenas porque o réu não terá que pagá-la na hipótese de o julgamento 
final não confirmar a tutela antecipatória ou a sentença que foi “provisoriamente 
executada”. Ora, no caso de tutela antecipatória ou de “execução provisória da 
sentença”, o réu certamente temerá ter que pagar a multa, não só porque é provável 
que o julgamento final acabe confirmando a tutela antecipatória ou a sentença, mas 
fundamentalmente porque ninguém pode ter a convicção de qual será o “último 
julgamento”. 

 

Assim, pelo posicionamento de que se faz necessário o trânsito em julgado de 

procedência da ação para execução das astreintes, a finalidade coercitiva da multa seria a 

simples ameaça de que o réu teria futuramente que arcar com ela, não sendo necessária a 

cobrança desta antes de seu trânsito em julgado, pois apenas a possibilidade de cobrança 

futura das astreintes é suficiente para atemorizar o demandado e, assim, convencê-lo a 

adimplir. 

Sobre o tema a jurisprudência:  

 

PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO CAUTELAR. SENTENÇA. MULTA 
(ASTREINTE). IMPOSIÇÃO. EXECUÇÃO. PROCESSO PRINCIPAL. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXTINÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. 
INSUBSISTÊNCIA DO PROCESSO CONSTRITIVO. As multa têm por objetivo 
coagir o devedor que foi condenado a praticar um ato ou a abster-se da referida 
prática, a realizar o comando imposto pelo juiz. Elas não correspondem a qualquer 
indenização por inadimplemento e, portanto, somente incidem nas obrigações de 
fazer ou de não fazer. A multa diária somente pode ser cobrada a partir do 
descumprimento da sentença, a qual, por sua vez, requer instauração do processo 
de execução e sua regular formação com a citação, impedindo entender-se que a 
condenação a partir da citação' seja a citação do processo de conhecimento. 
(TJMG; EINF 1.0024.06.151165-5/0031; Belo Horizonte; Décima Quarta Câmara 
Cível; Rel. Des. Antônio de Pádua; Julg. 12/02/2009; DJEMG 07/04/2009) (grifou-
se). 
 
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. 
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DA AÇÃO REVISIONAL, QUE DEFERE 
LIMINAR COMINANDO MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. 
REVOGAÇÃO NA SENTENÇA. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TÍTULO 
EXECUTIVO. 1- A multa diária fixada para o caso de descumprimento de decisão 
liminar somente se torna exigível se recepcionada na sentença final. Não se pode 
olvidar que a astreinte possui finalidade unicamente coercitiva, e não ressarcitória. 
Logo, não tendo por escopo ressarcir o embargado, descabido falar na 
exigibilidade da multa inibitória antes do trânsito em julgado da sentença que 
confirmar a decisão interlocutória que a fixou. Doutrina e jurisprudência. [...] 
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (TJRS; AC 70017869280; 
Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Cláudio Augusto Rosa Lopes 
Nunes; Julg. 26/03/2009; DOERS 02/04/2009) (grifou-se). 
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Destarte, conforme Braga, Didier Jr. e Oliveira (2007, p. 360) esse entendimento tem 

assento em outros dispositivos legais, distintos do art. 461 do CPC, sendo o art. 12, §2º da 

Lei nº 7.347/85, que regula a ação civil pública, onde consta: a multa cominada liminarmente 

só será exigível do réu após o trânsito em julgado de decisão favorável ao autor, mas será 

devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. E também o art. 213, 

§3º da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA), que prevê: a multa 

só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, mas será 

devida desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. 

Sobre a utilização de tais dispositivos como suporte à tese ora defendida, Talamini 

(2001) afirma não ser possível invocar o art. 12, §2º da Lei nº 7.347/85, pois este seria regra 

especial e expressa nesse sentido, regulamentando a ação civil pública e não se aplicando a 

tutela especifica em geral, bem como porque a vigência do dispositivo é questionável, ante a 

inexistência de semelhante limitação no CDC6, que lhe é posterior e, à luz do art. 21 da 

LACP7, é-lhe aplicável. 

Deve-se acrescentar ainda que o Estatuto do Idoso (Lei nº 10.742/2003), em seu art. 

83, § 3º, veio corroborar o entendimento de possibilidade da execução das astreintes somente 

após o trânsito em julgado da sentença, trazendo redação idêntica aquela da LACP e do ECA: 

a multa só será exigível do réu após o trânsito em julgado da sentença favorável ao autor, 

mas será devida desde o dia em que se houver configurado. Parece que, com isso, a questão 

está sendo pouco a pouco, superada. 

No entanto, conforme ora discorrido, percebe-se que tanto o entendimento dos 

Tribunais quanto dos doutrinadores esta longe de ser unificado em um só posicionamento. 

Não esquecendo que independente de tratar-se de execução provisória ou definitiva, 

esta deverá basear-se em decisão válida, nas palavras de Theodoro Junior (2008, p. 558): se 

não é possível a execução definitiva e nem a provisória (decisão recorrida ou impugnada 

com efeito suspensivo), não incidirá a multa, enquanto não se superar o impedimento. Ora, se 

não cabe ai credor exigir a prestação principal (obrigação de fazer ou não fazer), também não 

lhe será permitido reclamar a sanção correspondente (astreinte). 

Dessa forma, as astreintes caracterizam título executivo desde que com o termo 

inicial (dies a quo) e o termo final (dies ad quem), devendo o título ser executado após o 

trânsito em julgado da sentença no processo principal, ou por execução provisória, caso antes, 

na forma do artigo 475, I, §§ 1° e 2°, c/c artigo 475-J do CPC. 

                                                 
6 Código de Defesa do Consumidor – Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
7 Lei da Ação Civil Pública – Lei nº 7.347, de 24 de julho 1985. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer do presente estudo muitos conhecimentos foram sistematizados acerca 

do tema proposto, de fato, no processo civil contemporâneo a função das astreintes é vencer a 

obstinação do devedor ao cumprimento da obrigação, sendo aplicada em qualquer fase 

processual, a pedido do autor ou até mesmo de oficio pelo juiz. 

Portanto, a multa cominatória é um instituto de grande importância do Direito 

Processual Civil brasileiro, e tem como objetivo fazer com que o devedor cumpra a obrigação 

que lhe foi imposta. Nesse contexto, ao término deste trabalho alcançaram-se os objetivos 

propostos, sendo possível analisar os fundamentos, a natureza jurídica, adequação e os 

aspectos controversos sob os quais se consubstancia o instituto das astreintes no processo 

civil brasileiro. 

O primeiro objetivo foi alcançado, já que se identificou a natureza jurídica das 

astreintes, advinda no direito francês e aplicada pelo magistrado com base nos artigos 461 e 

461-A do Código de Processo Civil, como técnica de coerção indireta para convencer o 

devedor a cumprir a prestação. 

Conforme se objetivou, foi possível conceituar a multa cominatória e ainda 

compreender sua aplicação, sendo as astreintes fixadas na antecipação de tutela ou na 

sentença, independentemente de pedido do autor, em valor suficiente ou compatível com a 

obrigação, em prazo razoável para o cumprimento do preceito. 

Desse modo, observou-se que sua fixação dar-se-á em qualquer fase processual, isto 

é, tanto em sede de processo de conhecimento como em sede de execução. Já com relação aos 

critérios para fixação do valor e periodicidade da mesma, em que pese não existir limitação do 

ordenamento jurídico, verificou-se que essa deve ser proporcional em relação ao bem da vida 

que com ela se pretende resguardar e deve também levar em conta a capacidade de resistência 

do devedor, para que a multa consiga alcançar o fim pretendido: de coagi-lo ao cumprimento 

da obrigação.  

Importante destacar que a liberalidade do juiz, ao arbitrar, fixar e alterar valor, até 

mesmo suspender a multa coercitiva, independente do pedido das partes, não deve ser vista 

como afronta aos princípios da inércia da jurisdição, da isonomia processual e da 

imparcialidade do magistrado, haja vista que, reconhecidamente, cabe ao Poder Judiciário a 

competência in concretum para avaliar, ponderar e aplicar as normas, os princípios e os 

valores envolvidos. Assim, os princípios citados são mitigados para permitir que outros 
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princípios basilares do direito sejam preservados, como o principio da segurança jurídica, que 

fica evidente diante da necessidade de preservação da decisão jurisdicional.  

Nesse ponto, a utilização das astreintes até mesmo de oficio pelo julgador relaciona-

se ao que se deve privilegiar em cada caso, a necessidade de dar o exemplo de rigor ao 

observar o descumprimento de uma ordem judicial, ou a tentativa de encontrar a 

proporcionalidade, a justiça do caso concreto.  

Logo, pode-se afirmar que o ordenamento jurídico brasileiro, com relação as 

astreintes buscou não só garantir a autoridade das decisões judiciais, mas, principalmente, 

pressionar determinada parte ao cumprimento de prestação que o Juiz, mesmo em cognição 

sumária, entende devida. 

Em contrapartida, exige-se maior harmonia entre a imposição da multa cognitiva e a 

rigidez na sua aplicação, para que o instituto das astreintes não provoque danos 

desnecessários às partes ou a terceiros, mas sim para que às denominadas multas diárias sejam 

um meio de evolução do direito positivo, que implica em garantir a justiça e a efetividade do 

processo. 

Assim, o objetivo da fixação da astreinte não é compelir a parte ao pagamento do 

valor da multa, mas fazer com que a mesma cumpra a obrigação que lhe foi imposta. Por isso 

a quantia fixada não pode ser irrisória a ponto de ser mais vantajoso ao devedor pagá-la do 

que cumprir a obrigação. Não obstante preveja o CPC a possibilidade de modificação do valor 

da astreinte fixada, condiciona esta à demonstração da alteração das circunstâncias de fato. 

Como destinatário do valor das astreintes no atual sistema processual, é legitimado 

para cobrar a multa diária o credor da obrigação. Todavia, conforme se demonstrou, uma 

parte da doutrina afirma que melhor seria o Estado. 

Outrossim, quanto à cobrança da multa, identificou-se possibilidade de a execução da 

astreintes poder dar-se de forma provisória ou definitiva, mas necessário consignar que 

existem entendimentos doutrinários e jurisprudenciais diferentes, uns admitindo outros não a 

execução provisória e, até mesmo havendo entendimentos de que referida execução poderia 

ocorrer somente após a decisão definitiva a ser proferida na ação principal em que foram 

fixadas as astreintes. 

De acordo com os diferentes pensamentos acerca da questão, fica evidente que a 

ideia de admitir a cobrança da multa somente após o trânsito em julgado é esvaziar a ordem 

funcional das astreintes, sacramentando a ausência de efetividade da tutela jurisdicional. De 

forma que se acompanha o entendimento da possibilidade da execução provisória, antes 

mesmo da sentença favorável. 
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Todavia, conclui-se que para a cobrança da multa é indispensável a identificação do 

termo inicial e termo final da mesma, o que possibilita a apuração do seu quantum debeatur 

por simples cálculo aritmético, que deverá acompanhar a inicial da execução, que se 

provisória, processar-se-á em autos apartados, nos termos do art. 475-O do CPC, já se 

definitiva, poderá seguir nos próprios autos, como cumprimento de sentença, conforme o 

artigo 475-J do CPC. 

O tema escolhido demonstrou-se de grande importância no mundo jurídico, 

principalmente na prática processual após as reformas ocorridas com a Lei n. 10.444/2002, 

demonstrando que o instituto estudado escolta os princípios da efetividade da jurisdição e da 

segurança jurídica, eis que as astreintes fazem com que o demandado cumpra com aquilo que 

foi determinado pelo Juízo. 

No entanto, ao término do estudo importa destacar que não é plena a eficácia da 

imposição da multa coercitiva, pois há aqueles que ainda assim resistem à ordem judicial, 

nesses casos, a multa poderá ser majorada, e quando impossível o cumprimento da obrigação 

convertida em perdas e danos.  

Ademais, o juiz poderá ainda pressionar o réu através da imposição da pena pelo 

crime de desobediência por não cumprimento de ordem judicial emanada por agente público, 

previsto no artigo 330 do Código Penal e da sanção prevista no artigo 14 do Código de 

Processo Civil. 

Destaca-se que é vedada em nosso ordenamento a prisão civil por dívidas, artigo 5º, 

LXVII da Constituição Federal de 1988, salvo as que tenham por cunho obrigações de caráter 

alimentar. Assim, somente quando tratar-se de obrigação de cunho alimentar ou como simples 

meio de coação para obrigar o depositário infiel a cumprir a obrigação assumida através do 

depósito é que a prisão civil poderá ser utilizada. 

Nesse contexto é que as astreintes se destacam no ordenamento jurídico brasileiro, 

como sendo um instituto imprescindível para a maior efetividade do processo e o rápido 

desfecho deste, não admitindo o não cumprimento injustificado de ordens judiciais. A 

efetividade da jurisdição deve ser compreendida não apenas em dizer o direito, mas sim fazer 

valer e ser cumprida ordem emanada do Estado-Juiz, de forma que a doutrina e jurisprudência 

cada vez mais recorrem a aplicação da multa cominatória, visando a maior efetividade dos 

provimentos jurisdicionais. 
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NOVAS ACEPÇÕES SOBRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO À LUZ DA 

EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL 

 

Ana Beatriz Costa Koury* 

 

Resumo: No presente do trabalho procura-se demonstrar a necessidade do estudo das condições da 

ação que, ultrapassando questões de técnica processual, reflete diretamente na efetividade da 

prestação jurisdicional e, consequentemente, na demanda de cada cidadão/jurisdicionado. Partindo 

da teoria eclética de Liebman, que deu origem às denominadas condições da ação, passando pela 

posição adotada no ordenamento jurídico brasileiro, procura-se fazer uma releitura do instituto, 

expondo as teorias que surgem para reformá-lo ou, pelo menos, para aprimorá-lo. Na sequência, 

são realizadas considerações acerca do regime da coisa julgada aplicado às condições da ação e da 

necessidade de repensá-lo, tendo como vetores os princípios da economia e da efetividade 

processual – informadores da processualística atual. Por fim, apresentam-se os trabalhos da 

comissão elaboradora do Novo Código de Processo Civil e os impactos que surtiram na disciplina 

das condições da ação. 

Palavras chave: condições da ação – teoria da asserção – coisa julgada – economia processual – 

efetividade 

 

REREADING THE CONDITIONS OF ACTION IN THE LIGHT OF JURISDICTIONAL 

PROVISION EFFECTIVENESS. 

 

Abstract: In the course of work, it is demonstrated the necessity of studying the conditions of 

action which, exceeding issues of procedural technique, directly reflects the effectiveness of 

jurisdictional provision and therefore the demand of each citizen. Starting from Liebman`s ‘eclectic 

theory’, which originated the so-called conditions of action, passing through the position adopted 

by the Brazilian legal system, it is tried to do a rereading of the institute in comment, exposing the 

theories that emerge to reform it or, at least, to improve it. Following, there are made some 

considerations regarding the rules of res judicata applied to the conditions of action and the 

necessity to rethink it in favor of the principles of procedural economy and effectiveness. Finally, it 

is exposed the work of the setting-up committee of the New Code of Civil Process and the impacts 

they have produced in the subject of conditions of action. 

Key words: conditions of action - theory of assertion - res judicata - procedural economy - 

effectiveness 

 

INTRODUÇÃO 
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As condições da ação, definidas como o interesse processual, a legitimidade das 

partes e a possibilidade jurídica do pedido, constituem um objeto de estudo 

demasiadamente complexo. Já em seu nascedouro, quando concebidas pelo processualista 

italiano ENRICO TULLIO LIEBMAN, foram alvo de diversas críticas e ainda hoje, as 

condições da ação são objeto de dissenso doutrinário.  

 
Todos sabem que o tema de carência de ação é pleno de dificuldades, e mesmo 
juristas do mais elevado conceito nele encontram obstáculos que nem sempre 
conseguem superar isentos de censuras e de críticas. Tanto na doutrina nacional 
como na estrangeira, as opiniões dos doutos são divergentes e em poucas 
passagens, eles põem-se de acordo.1 
 

O repensar desse instituto torna-se ainda mais urgente quando observada a 

discordância jurisprudencial no país. Senão veja-se: 

 
A vacilação doutrinária repercute com maior amplitude na jurisprudência, e os 
juízes, muito frequentemente, encontram-se em situações de perplexidade no que 
tange à necessidade de distinguir questões preliminares das questões de mérito, 
especialmente quando estão em jogo as alegações a respeito de condições da ação e 
sua carência.2 
 

Essa incoerência de entendimentos gera insegurança nos jurisdicionados e uma 

imagem negativa da Justiça.     

O presente trabalho tem o propósito de fazer uma releitura das condições da ação 

à luz da processualística atual, considerando a importância da matéria que é 

intrinsecamente conectada aos princípios da economia processual, celeridade e efetividade 

da prestação jurisdicional.  

No primeiro tópico buscou-se realizar um apanhado histórico das teorias acerca da 

ação chegando, finalmente, à teoria eclética de LIEBMAN, que originou as chamadas 

condições da ação. A partir daí, assinalou-se a posição adotada pelo ordenamento jurídico 

brasileiro e procurou-se, de forma sucinta, definir cada uma das condições da ação 

utilizando-se, para tanto, exemplos jurisprudenciais. Na conclusão do primeiro tópico foi 

feita uma apresentação das condições da ação, consoante a teoria eclética, como categoria 

autônoma em relação aos pressupostos processuais e ao mérito da causa. 

O segundo tópico, por sua vez, traz uma releitura das condições da ação. Para 

isso, buscou-se demonstrar as críticas que são feitas ao instituto em comento, bem como as 

                                      
*Advogada. Bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).  
1 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 33 
(destaques nossos). 
2 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 33. 
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novas teorias que surgem para reformá-lo ou, pelo menos, para aprimorá-lo. Essa segunda 

parte do trabalho é encerrada com considerações acerca do regime da coisa julgada 

aplicado às condições da ação, bem como da necessidade de repensá-lo em prol da 

economia e efetividade processual. 

Por fim, o terceiro e último tópico, apresenta as novas tendências do Processo 

Civil. Primeiramente, foram feitos apontamentos acerca dos princípios que regem o 

processo civil atual que vão de encontro com a preocupação excessiva com a forma, 

buscando, acima de tudo, atingir os escopos do processo. Em outro momento, foram 

expostos os trabalhos da Comissão elaboradora do Novo Código de Processo Civil e os 

impactos que eles surtiram na disciplina das condições da ação. 

No curso do trabalho, resta demonstrada a necessidade do estudo das condições da 

ação que, ultrapassando questões de técnica processual, reflete diretamente na efetividade 

da prestação jurisdicional e, consequentemente, na demanda de cada 

cidadão/jurisdicionado. 

 

I. PRIMEIRAS NOTAS SOBRE AS CONDIÇÕES DA AÇÃO 

  

I.1 Breve notícia histórica 

A “ação” sempre foi fruto de múltiplas polêmicas na ciência jurídica. Por muito 

tempo, a preocupação dos juristas foi a de delimitar o conceito de ação. Muitas teorias 

tentaram explicá-la, todas “tocadas pelas características do ordenamento jurídico, dos 

valores do Estado e da cultura em que foram concebidas.” 3. Não cabe aprofundar em todas 

as acepções sobre o que seja ação, mas apenas sintetizar as principais. 

Primeiramente, no processo romano, a relação jurídica processual e a relação 

jurídica material não possuíam nítida distinção. A ação era, assim, o próprio direito 

material violado e não se vislumbrava colocá-la em um plano distinto deste.  

Entre os anos de 1856 e 1858 dois romanistas alemães, WINDSCHEID e 

MUTHER, travaram importante polêmica sobre a actio romana e o sentido moderno que 

deveria ser dado à ação.  

WINDSCHEID defendia que “a actio romana não era um meio de defesa de um 

                                      
3 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 157. 
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direito, mas sim o próprio direito” 4, ou seja, distinta do direito subjetivo. MUTHER, por 

sua vez, também dizia que o direito de agir não se confundia com o direito material, 

contudo tinha este como pressuposto daquele.  É consenso, pois, que “a polêmica foi muito 

importante para evidenciar a separação entre os planos do direito material e do direito 

processual.” 5. 

Posteriormente, em 1868, OSKAR VON BÜLOW produziu importante trabalho6 

em que deixou clara a existência de uma relação jurídica processual distinta da relação 

jurídica de direito material. 

Nesse novo cenário, a ação firmou-se, então, como direito autônomo em relação 

ao direito material. Todavia, essa fase de autonomia da ação ainda comportou divergência 

doutrinária entre “abstrativistas” e “concretistas”: 

 
Os autonomistas se dividiam entre os “abstrativistas”, que consideravam que o 
direito de ação é abstrato e existiria sempre, pouco importa o resultado da 
causa (existência ou não do direito material), e os “concretistas” para quem, 
embora autônomo, o direito de ação só poderia existir se o autor tivesse o 
direito material. 7 
 

A teoria abstrativista predominou, embora modificada pela concepção eclética de 

ENRICO TULLIO LIEBMAN.8  

 

I.2A teoria eclética de LIEBMAN 

A concepção de ação segundo a teoria eclética de LIEBMAN é considerada 

intermediária entre a teoria abstrata e a concreta. Nos ensinamentos de MARINONI: 

 
Liebman tentou se colocar na metade do caminho daqueles que, de um lado, 
entendem que a ação depende do efetivo reconhecimento do direito material, e 
daqueles outros que sustentam que a ação é um direito de agir totalmente 
abstrato, decorrente da mera capacidade jurídica. Ou seja, a ação não depende 
de uma sentença favorável, mas requer a presença das condições da ação.9 

 
Segundo o mestre italiano, as condições da ação são requisitos de existência da 

                                      
4 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 159. 
5 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 175. 
6 Cfr: BÜLOW, Oskar Von. Die Lehre von den Prozesseinreden und die Prozessvoraussetzungen. Giessen: 
Roth, 1868.  
7 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1: Teoria Geral e Processo de 
Conhecimento. 11ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009,  pp. 175-176 (destaques nossos). 
8 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1: Teoria Geral e Processo de 
Conhecimento. 11ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009,  p. 176. 
9 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 171(destaques nossos). 
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ação e devem ser analisadas no processo preliminarmente ao exame do mérito, também 

definidas como condição de admissibilidade do julgamento do pedido. A ausência de uma 

delas induz à carência de ação. Com efeito, LIEBMAN “dá por exercida a função 

jurisdicional somente quando o juiz pronuncie uma sentença sobre o mérito (isto é, decisão 

sobre a pretensão material deduzida em juízo), favorável ou desfavorável que seja.” 10. De 

acordo com a teoria de LIEBMAN, fica “claro, assim que não existe processo e, sequer, 

jurisdição se desassistida a demanda das condições da ação!”11. 

 
A ação, na sua concepção, não depende de uma sentença favorável, mas existe 
apenas quando as condições da ação estão presentes. Na falta de uma das 
condições da ação não há ação e exercício de jurisdição, pois entre a ação e a 
jurisdição, segundo Liebman existe exata correlação, não podendo existir uma sem 
a outra.12 
  

Contudo, essa posição defendida pela teoria de eclética de LIEBMAN, segundo a 

qual a ação existe apenas quando presente as condições da ação é fruto de severas críticas. 

Isso porque já se entende que “ainda que a resposta do juiz se exaura na pronúncia de 

carência de ação (porque não se configuram as condições da ação), terá havido exercício 

da função jurisdicional.” 13 Senão, veja-se: 

 
Portanto, mesmo quando verificada a ausência de uma das chamadas 
‘condições da ação’, é inegável que a jurisdição atuou e a ação foi exercida. 
Aliás, a jurisdição atuou porque a ação foi proposta (...). Isso significa que não é 
correto dizer que só existe ação e jurisdição quando estão presentes as chamadas 
“condições da ação”.14 
   

Caso as condições da ação fossem de fato admitidas como requisitos de existência 

da ação “seria necessário explicar o que teria provocado a jurisdição e determinado a 

instauração do processo.” 15.  

Alguns autores tentam reinterpretar a teoria eclética, afirmando que as condições 

da ação não são requisitos para a existência da ação, mas para o seu pleno exercício, como 

é o entendimento de MARINONI: 

 

                                      
10 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 253. 
11 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 69. 
12 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 179 (destaques nossos). 
13 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 258. 
14 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 179-180 (destaques nossos). 
15 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 180 
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De modo que as condições da ação somente podem ser requisitos para o seu pleno 
exercício. Esses requisitos têm relação com o mérito e, dessa forma, não podem 
ser considerados requisitos para a existência da ação. Tais requisitos são os 
primeiros degraus para a apreciação do mérito e, nessa direção, para o 
reconhecimento do direito.16 
 

Atualmente é consenso, pois, que terá havido exercício da função jurisdicional, 

ainda que a decisão se exaura na pronúncia de carência de ação.  

 

I.3 Posição adotada pelo ordenamento jurídico brasileiro 

O direito processual nacional passou por significativa evolução a partir de 1940, 

com a vinda do professor LIEBMAN, porta voz dos processualistas, também italianos, 

CHIOVENDA e CARNELUTTI, para o Brasil. Provavelmente o maior legado deixado 

pelo mestre italiano na Escola de São Paulo foi a doutrina das condições da ação.  

O Código Processual Civil Brasileiro, de 1973, adotou a teoria original das 

condições da ação (legitimidade ad causam, interesse de agir e possibilidade jurídica do 

pedido), eis que, muito embora o art. 3º mencione que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, o art. 267, VI é expresso em determinar que se 

extinga o processo sem resolução de mérito “quando não concorrer qualquer das condições 

da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual”. 

  

I.4 Definindo as Condições da Ação 

Para conceituar cada uma das condições da ação, LIEBMAN teceu considerações 

iniciais acerca da garantia constitucional de agir em juízo, nos seguintes termos:  

 
Naturalmente, só tem direito à tutela jurisdicional aquele que tem razão, não quem 
ostenta um direito inexistente. Mas a única maneira de assegurar a quem tem 
razão a possibilidade de impor o seu reconhecimento em juízo consiste em 
permitir que todos tragam os seus pedidos aos tribunais, aos quais incumbirá a 
tarefa de examiná-los e de acolhê-los ou rejeitá-los, conforme seja procedentes ou 
improcedentes. 17 

 

LIEBMAN faz uma distinção entre o direito de agir como garantia constitucional 

(genérico) e o direito de agir processual, que guarda relação com uma situação concreta. O 

fundamental para a configuração da ação processual é a presença das suas condições, 

definidas, em princípio, como o interesse processual, a legitimidade das partes e a 

possibilidade jurídica do pedido. 

                                      
16 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 180 (destaques nossos). 
17 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil I, Tradução e notas de Cândido R. 
Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 147 (destaques nossos). 
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a) Interesse processual 

LIEBMAN diz que o interesse processual individualiza a situação objetiva que 

justifica a propositura da ação. 18 Segundo os ensinamentos de NELSON NERY JUNIOR, 

o interesse processual existe “quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a 

tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade 

do ponto de vista prático.” 19 Configura-se, então, o binômio necessidade e utilidade da 

prestação jurisdicional. 

A necessidade consiste na averiguação da impossibilidade de se obter a 

pacificação do conflito sem a intercessão do Estado, “ou porque a parte contrária se nega a 

satisfazê-lo, sendo vedado ao autor o uso da autotutela, ou porque a própria lei exige que 

determinados direitos só possam ser exercidos mediante prévia declaração judicial.” 20 É 

dizer, “o interesse de agir deve impedir o supérfluo e inútil apelo ao Judiciário e que falta 

interesse de agir quando há um caminho mais econômico e rápido para o interessado 

atingir o resultado” 21.   

A utilidade, por sua vez, diz respeito ao cotejo entre a situação pleiteada pelo 

autor em juízo e o provimento jurisdicional solicitado.22 Nesse sentido, “o provimento, 

evidentemente, deve ser apto a corrigir o mal de que o autor se queixa, sob pena de não ter 

razão de ser.” 23  

No exemplo que se segue, o processo foi extinto sem julgamento do mérito por 

falta de interesse de agir. In casu, houve um reconhecimento administrativo do pedido 

autoral, qual seja, o pagamento de um adicional. Com efeito, desapareceu a 

necessidade/utilidade da prestação jurisdicional. 

 
PROCESSUAL CIVIL - ADMINISTRATIVO - PAGAMENTO DE 
ADICIONAL-RECONHECIMENTO DO PEDIDO, 
ADMINISTRATIVAMENTE, APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO - FALTA 
DE INTERESSE CARACTERIZADO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
JULGAMENTO DO MÉRITO QUE SE IMPÕE. 

                                      
18 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil I, Tradução e notas de Cândido R. 
Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 150. 
19 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 10. Ed. rev. ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. 1ª reimp. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 504 
20 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 259. 
21 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 54. 
22 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 259. 
23 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 259. 
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1 - Na conceituação de LIEBMAN: “O interesse de agir é representado pela 
relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede 
para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir 
na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado 
a proteção concedida pelo direito. (...) O interesse de agir é em resumo, a 
relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de 
tutela jurisdicional pedido”.  
(...) 
3 - Na espécie, o provimento pleiteado que constitui o pedido imediato da Autora – 
sentença condenatória –, desapareceu no curso da lide, visto que houve o 
reconhecimento administrativo do pedido. A existência de litígio constituti conditio 

sine qua non do processo. E no dizer de ARRUDA ALVIM: "Não há interesse de 
agir quando do sucesso da demanda não puder resultar nenhuma vantagem 
ou benefício moral ou econômico para o seu autor". 
4 - Desaparecendo a utilidade/necessidade concreta do exercício da jurisdição, a 
falta de interesse de agir, cabe a extinção do processo sem julgamento do 
mérito, sem que isso possa interferir na sucumbência.24 
 

b) Legitimidade das partes 

A legitimidade ad causam, por sua vez, individualiza, no caso concreto, quem 

pode efetivamente agir em juízo.25 Nesse contexto, a legitimidade diz respeito à relação de 

identidade das partes com o direito material em litígio. Legitimidade é, segundo 

LIEBMAN, a pertinência subjetiva da ação. Nos dizeres de PONTES DE MIRANDA:   

 
A legitimação processual é legitimação a ser parte nas ações, - ser autor ou ser réu, 
ou quem a algum deles se equipare ou se ligue. Pode alguém ser legitimado 
processual a ser julgado sem legitimação de direito material. Aquela é sempre de 
direito público; essa, nem sempre, e poucas vezes. Quem propõe a ação há de ser 
processualmente legitimado a fazê-lo, posto que para isso tenha de alegar ter 
direito próprio, no sentido do direito material. A legitimação a agir tanto é de quem 
pode propor a ação como de quem pode contradizer. 26      

 
Segundo o artigo 6º do Código de Processo Civil, a legitimação ordinária veda 

“pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.”. Em análise 

conjunta dos artigos 267, VI e 6º “temos que ninguém pode propor ação para pedir a 

proteção de direito alheio, salvo em hipóteses excepcionais em que se autoriza alguém ir a 

juízo em nome de direito que não lhe pertence.” 27   

Paralela à legitimação ordinária figura a legitimação extraordinária que permite 

que a parte demande em nome próprio direito alheio. Esses casos, notadamente 

excepcionais, são denominados de substituição processual e ocorrem, por exemplo, no caso 

                                      
24 STJ - REsp 264676 / SE (2000/0063025-0) – Relator: Ministro Jorge Scartezzini – Julgamento: 01.06.2004 
– Órgão Julgador: Quinta Turma – Publicação: DJ 02/08/2004 (destaques nossos). 
25 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil I, Tradução e notas de Cândido R. 
Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 150. 
26 MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. 4ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 1974, pp. 
483-489. 
27 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 173. 
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de ação popular para defesa de um patrimônio público28 ou com o Ministério Público na 

ação de acidente de trabalho29.  

No exemplo que se segue, trata-se de um caso de ilegitimidade passiva. Na 

hipótese, o Município de Tramandaí é parte ilegítima para figurar no pólo passivo da lide. 

Senão, veja-se: 

 
EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PODER 
PÚBLICO. OMISSÃO. FALTA DO SERVIÇO - FAUTE DU SERVICE -. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. 
AUSÊNCIA DE NEXO DE IMPUTAÇÃO. LEI ESTADUAL. NÃO RECEPÇÃO. 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA. CARÊNCIA DE AÇÃO RECONHECIDA DE 
OFÍCIO. 1. Do caso sob exame - O caso sob exame diz com pedido de indenização 
por danos materiais e morais decorrentes da morte de filho. A autora imputa ao 
Município de Tramandaí a responsabilidade pelo evento trágico pelo fato de que a 
vítima, surfando em área proibida para pesca, emaranhou-se em redes de 
pescadores, e daí o afogamento. (...) 8. Do reconhecimento, de ofício, da 
ilegitimidade passiva do ente municipal - Considerado o efeito retroativo e erga 
omnes da declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal, e o 
reconhecimento da não recepção da Lei Estadual perante o ordenamento 
constitucional vigente, se não está o Município autorizado a demarcar as áreas 
de sua orla marítima, não pode, corolário lógico, ser responsabilizado pelo 
fato de não tê-lo feito. Com efeito, não está configurada a falta do serviço, uma 
vez que o Município está impedido constitucionalmente de prestá-lo. 
Reconhecida, de ofício, a ilegitimidade do ente municipal para figurar no pólo 
passivo da demanda, do que decorre a extinção do feito sem apreciação do 
mérito por carência de ação. APELO DESPROVIDO. DE OFÍCIO, EXTINTO O 
FEITO SEM APRECIAÇÃO DO MÉRITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO. 
UNÂNIME.30 
 

c) Possibilidade jurídica do pedido 

Originalmente LIEBMAN concebeu uma terceira condição da ação, qual seja, a 

possibilidade jurídica do pedido, consistente na admissibilidade em abstrato do provimento 

pedido.31  

 
a possibilidade jurídica do pedido vem sendo conceituada como a viabilidade de 
seu exame em razão de ele ser aceito ou não ser proibido pelo ordenamento 
jurídico objetivo. Já sob aspecto negativo, a impossibilidade jurídica do pedido é 
caracterizada como a ausência de previsão no ordenamento jurídico objetivo, 
de modo abstrato, da providência ou pedido formulado no caso concreto.32  

 

                                      
28 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 173. 
29 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 69. 
30 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS - Apelação Cível Nº 70013800487 - Relator: Iris Helena Medeiros 
Nogueira – Julgamento: 31/05/2006 – Órgão Julgador: Nona Câmara Cível – Publicação: DJ 10/07/2006 
(destaques nossos). 
31 LIEBMAN, Enrico Tullio. Manual de Direito Processual Civil I, Tradução e notas de Cândido R. 
Dinamarco, Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 161. 
32 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 46 
(destaques nossos). 
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Contudo, na terceira edição do seu Manuale, o processualista não incluiu a 

possibilidade jurídica do pedido no rol das condições da ação, tendo em vista que o seu 

principal exemplo, o divórcio, havia sido legalizado no ordenamento jurídico italiano 

vigente.  

HUMBERTO THEODORO JÚNIOR trata da possibilidade jurídica do pedido 

como a “exigência de que deve existir, abstratamente, dentro do ordenamento jurídico, um 

tipo de providência como a que se pede através da ação.” 33. O processualista mineiro, 

contudo, chama a atenção para o problema levantado por renomados processualistas 

segundo o qual “o cotejo do pedido com o direito material só pode levar a uma solução de 

mérito, ou seja, à sua improcedência.” 34. 

Com efeito, THEODORO JUNIOR faz uma divisão do pedido formulado pelo 

autor sob dois aspectos. O primeiro refere-se ao pedido imediato, dirigido contra o Estado, 

requerendo a prestação jurisdicional. O segundo refere-se ao pedido mediato, contra o réu, 

que seria relacionado à concessão do direito material, à providência do “bem da vida”. A 

partir dessa distinção, ele restringe a análise da possibilidade jurídica do pedido ao direito 

processual, contida no pedido imediato “isto é, na permissão, ou não, do direito positivo a 

que se instaure a relação processual em torno da pretensão do autor.” 35. Acrescenta, ainda, 

que essa distinção foi expressamente acolhida pelo Código de Processo Civil no art. 295, 

Parágrafo Único 36. 

Não obstante, o doutrinador destaca que a preocupação com a conceituação da 

possibilidade jurídica do pedido é ultrapassada, uma vez que já havia sido revisitada e 

modificada por seu próprio criador, além da dificuldade prática e teórica para encontrar um 

exemplo da ocorrência da impossibilidade jurídica do pedido em que não se confundia com 

o exame de mérito, levando, pois, a uma decisão de improcedência do pedido ou mesmo 

com a falta de interesse de agir, acarretando a extinção da demanda sem julgamento do 

mérito em decorrência de carência de outra condição da ação. Daí porque não haveria 

                                      
33 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 64. 
34 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 64. 
35 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 65. 
36 BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007: Artigo 295, 

Parágrafo único: Considera-se inepta a petição inicial quando:  I - lhe faltar pedido ou causa de pedir; II - 

da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente impossível; IV 

- contiver pedidos incompatíveis entre si.  
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“justificativa para encerrá-la numa espécie própria.” 37. 

Nesse sentido são os ensinamentos de DIDIER: 

 
A possibilidade jurídica do pedido não é condição da ação, e nem poderia ser, pois 
atine ao próprio exame do direito material: não há correspondência entre o fato 
alegado pelo autor com o fato legalmente previsto como embasador de sua 
pretensão; a fattispecie legal não incide na fattispecie material; a análise, pois, é de 
mérito. 38 
 

Além disso, esse entendimento impera na jurisprudência dos Tribunais. O caso 

que se segue, do Superior Tribunal de Justiça, diferencia claramente a hipótese de extinção 

do processo sem resolução do mérito por carência da ação e, por outro lado, a análise do 

mérito, impondo julgamento de improcedência do pedido. 

 
PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO PEDIDO. CONTRATO VERBAL FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. INFRINGÊNCIA AO ART. 267,VI, DO CPC, REPELIDA. 
MATÉRIA DE MÉRITO. 
1. Há de ser mantido acórdão que firmou-se na linha de que ocorre a 
impossibilidade jurídica do pedido quando há vedação expressa no 
ordenamento legal ao seu deferimento, ou, ainda, quando não haja previsão 
de um tipo de providência como a que se pede através da presente ação. Não é 
o presente caso, portanto, onde se almeja a cobrança de entes públicos (Município 
e Autarquia Municipal) de valores devidos a título de contrato administrativo 
verbal, já que não há qualquer incompatibilidade entre o pedido formulado e o 
ordenamento processual pátrio. 
2. "Quando se diz 'ser possível' não se diz que 'é': o juiz, na espécie do art. 267, VI, 
tem de ver se há ou se não há possibilidade jurídica, e não se o autor tem ou não 
razão. O que se apura é se, conforme o pedido, há regra jurídica, mesmo não 
escrita, que poderia acatá-lo" (Pontes de Miranda, 'Comentários ao Código de 
Processo Civil', Forense, RJ, 4ª ed., 1997, p. 487/488). 
3. A admissão ou não de celebração de contratos administrativos verbais diz 
respeito ao mérito da causa, e não a uma de suas condições. Violação ao teor do 
art. 267, VI, do CPC, que se afasta. 
4. Recursos especiais improvidos. 39 
 

Resta claro que a existência da possibilidade jurídica do pedido como condição da 

ação, diferentemente das outras, não é alvo de grande polêmica no ordenamento jurídico 

brasileiro. Como se verá mais adiante, o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil 

propõe, inclusive, a sua exclusão do rol das condições da ação, prestigiando, portanto, o 

entendimento já consolidado na doutrina e na jurisprudência. 

Nesse contexto, vale adotar os ensinamentos de THEODORO JUNIOR, segundo 

o qual, “para efeitos práticos e pedagógicos, o caminho mais recomendável é a limitação 

                                      
37 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 66. 
38 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação: estudo analítico sobre a existência do 
instituto, Disponível em: HTTP://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2918, acesso em 24/03/2009, p. 9. 
39 STJ - REsp 451125/RS – Relator: Ministro José Delgado -  Julgamento: 17.12.2002 - Órgão Julgador: 
Primeira Turma – Publicação: DJ 24/03/2003, p. 147 (destaques  nossos). 
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das condições da ação apenas às figuras do art. 2º, ou seja, o interesse processual e a 

legitimidade das partes.” 40. 

 

I.5 As três categorias processuais 

As condições da ação, juntamente com os pressupostos processuais e o mérito da 

causa formam o sistema das três categorias processuais pelo qual optou o Código de 

Processo Civil, senão veja-se: 

 
Nosso Código optou, claramente, pela teoria do ‘trinômio’, acolhendo de forma 
expressa, em sua sistemática, as três categorias fundamentais do processo 
moderno, como entes autônomos e distintos, quais sejam, os pressupostos 
processuais, as condições da ação e o mérito da causa. 41 
 

Os pressupostos processuais são requisitos para a formação e desenvolvimento de 

uma relação processual válida.42 A doutrina dizia que são requisitos para a própria 

existência da relação processual e “depois evoluiu para a idéia de que não se trata de 

constatação da pura existência da relação processual, mas da regularidade desta perante o 

direito.” 43. A constatação da regularidade dos pressupostos processuais constitui a 

primeira etapa de análise da demanda. É possível afirmar, outrossim, que os pressupostos 

constituem requisitos de admissibilidade do provimento jurisdicional, enquanto as 

condições da ação inserem-se nos requisitos de admissibilidade do julgamento do mérito 

da causa.    

O mérito da causa, por sua vez, é a própria lide, logo, sentença de mérito é aquela 

que põe fim ao litígio.44 As condições da ação se situam em uma posição intermediária 

entre os pressupostos processuais e o mérito da causa. ARAKEN DE ASSIS define da 

seguinte forma a posição ocupada pelas condições da ação, segundo seu criador: “Destarte 

Liebman situa-as fora do mérito e, desta maneira, não integram aquele grupo seleto de 

questões que influem na procedência do pedido.”45 

                                      
40 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 66. 
41 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 63. 
42 Cfr: BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007: Art. 267. 

Extingue-se o processo, sem resolução de mérito: (...) IV - quando se verificar a ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 
43 GRINOVER, Ada Pelegrini et al. Teoria geral do processo. 23.ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2007, 
p. 289. 
44 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 63. 
45 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 69. 
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Graficamente, os doutrinadores referem-se às três categorias processuais como 

círculos concêntricos, a saber:  

 
Os adeptos da teoria dominante entendem que a categoria ‘condições da ação’ é 
estranha ao mérito, tampouco pertencente à órbita dos pressupostos processuais. 
Contituir-se-ia, na lição de Adrualdo Furtado Fabrício, em um círculo concêntrico 
intermediário entre o externo, correspondente às questões puramente formais, 
e o interior, representativo do mérito da causa. 46 
     

Contudo, a teoria eclética da ação, que prevê a existência de uma categoria 

autônoma das condições da ação, intermediária aos pressupostos processuais e ao mérito, 

passou a ser questionada.  

 

II. REVISITANDO AS CONDIÇÕES DA AÇÃO 

 

II.1 A origem do questionamento  

É possível dizer que “salvo uma ou outra exceção, por quase duas décadas nunca 

chegou a ser posta seriamente em dúvida a autonomia das condições da ação.” 47. Fiéis à 

doutrina de LIEBMAN, caminhavam os processualistas do eixo São Paulo e Rio de 

Janeiro48, que defendiam a existência de três categorias que deveriam ser postas sob a 

apreciação do juiz.  

É válido referir-se à precedência do exame dos requisitos de admissibilidade do 

julgamento do mérito como um dos dogmas da ciência processual e, como adverte 

BEDAQUE, para a ciência não pode haver dogmas insuscetíveis de revisão49. 

Nesse diapasão, a teoria eclética da ação passou a ser questionada, como o excerto 

seguinte demonstra:  

 
O sistema constituído pelas três categorias – pressupostos processuais, condições 
da ação e mérito da causa – sofre uma espécie de colapso gravitacional que 
principia pelo esmaecimento da separação entre condições da ação e mérito da 
causa e prossegue no sentido de absorvê-las entre as preliminares do mérito pondo 

                                      
46 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação: estudo analítico sobre a existência do 
instituto, Disponível em: HTTP://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2918, acesso em 24/03/2009, p. 7 
(destaques nossos). 
47 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso 
Real; DELLORE, Luiz Guilherme Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da 
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação , Revista do Advogado nº88, p. 111. 
48 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso 
Real; DELLORE, Luiz Guilherme Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da 
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação , Revista do Advogado nº88, p. 114. 
49 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
164. 
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em crise sua autonomia frente ao direito material. 50 
 

Reiterando esse entendimento, citam-se os ensinamentos de BEDAQUE: 

 
Ainda que seja possível distinguir com certa precisão as condições da ação dos 
pressupostos processuais, constituindo ambos matéria preliminar – ou seja, aquela 
cujo exame deve ser feito antes de qualquer juízo a respeito do mérito -, existe 
tendência na doutrina moderna no sentido de abandonar essa classificação. Sugere-
se a reunião das duas categorias em uma, que absorveria todos os requisitos 
processuais necessários ao exame do mérito. Se existem dois planos no 
ordenamento jurídico – o substancial e o processual -, eles estariam representados 
por essas duas categorias. O trinômio transformar-se-ia em binômio. 51 
  

O principal foco do questionamento refere-se ao fato de que, muitas vezes, 

quando se pensa tratar de condições da ação, na realidade trata-se de mérito. Assim, o 

julgamento deve ser de improcedência da ação e não de carência de ação. As implicações 

dessa diferenciação são de suma importância, principalmente no que se refere à formação 

da coisa julgada, tema que será trabalhado em momento oportuno. 

Nesse contexto, parcela significativa da doutrina processual brasileira defende 

uma revisão das condições da ação no ordenamento jurídico pátrio, alegando, inclusive, 

que o instituto foi concebido com base em uma teoria ultrapassada, que já havia sido 

revisitada e modificada pelo seu criador. 

 

II.2 Os diferentes posicionamentos doutrinários 

A necessidade que se impõe de fazer uma releitura das condições da ação é, 

atualmente, consenso entre boa parte da melhor doutrina. Não obstante, surgiram diferentes 

posicionamentos sobre uma nova abordagem dos requisitos de admissibilidade de 

julgamento do mérito da ação. Não cabe analisar todas essas novas perspectivas, mas 

apenas sintetizar aquelas que vêm ganhando maior relevo. 

 

a) Extinção das condições da ação como categoria jurídica 

Há quem defenda um posicionamento mais radical, segundo o qual prega a 

abolição das condições da ação como categoria jurídica. É dizer, ou a questão é relativa ao 

direito processual (pressupostos processuais) ou ao direito material (mérito da causa).  

                                      
50 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso 
Real; DELLORE, Luiz Guilherme Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da 
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação , Revista do Advogado nº88, pp. 110-111. 
51 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
161 (destaques nossos).  

6266



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Vale destacar que GALENO LACERDA, no Sul, foi um dos pioneiros a localizar as 

condições da ação no mérito.52  

Atualmente, essa concepção tem como adepto de maior expressão FREDIE 

DIDIER JUNIOR. Senão, veja-se: 

 
Como a impossibilidade jurídica do pedido, a ilegitimidade ad causam e a falta de 
interesse processual são realidades jurídicas - e estão previstas em nosso 
ordenamento -, a sua simples desconsideração não seria a atitude correta de um 
estudioso. O erro não consiste na sua identificação, mas, sim no seu 
enquadramento em nova ou diversa categoria, o que, para além da mera 
terminologia, sempre acarreta terríveis males, pois se emprestam a essas 
realidades atributos que não possuem ou não merecem. O que hoje se entende 
como condição da ação ou é mérito (legitimidade ad causam e possibilidade 
jurídica do pedido) ou é, no mínimo, pressuposto processual (interesse de agir). 53 
 

Segundo o processualista baiano, em oposição a Teoria da Asserção (a seguir 

exposta), independentemente de ter havido ou não produção de provas, a decisão acerca da 

falta de uma das condições da ação enseja a uma sentença de mérito. Senão veja-se: 

 
A falta de uma dessas condições, reconhecida liminarmente, ou após a 
instrução, deveria dar ensejo, sempre a uma decisão de mérito. A falta de uma 
dessas condições, nesses casos, mesmo que constatada com mais facilidade, a 
partir da ‘asserção’, é caso de improcedência manifesta. A improcedência é tão 
clara, que dispensa, inclusive, a produção de provas para a sua demonstração. A 
cognição é, aqui, exauriente. A decisão tem que ser de mérito e definitiva.54  

 

b) A Teoria da Asserção 

O artigo 267, § 3º do Código de Processo Civil55 prevê que o preenchimento ou a 

ausência das condições da ação podem ser constatados a qualquer tempo e em qualquer 

grau de jurisdição. Segundo os adeptos da teoria de LIEBMAN, as condições da ação “são 

matéria de ordem pública, a respeito da qual o juiz deve pronunciar-se ex officio, a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, pois a matéria é insuscetível de preclusão.” 56  

                                      
52 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 70. 
53 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação: estudo analítico sobre a existência do 
instituto, Disponível em: HTTP://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2918, acesso em 24/03/2009, p. 8 
(destaques nossos). 
54 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1: Teoria Geral e Processo de 
Conhecimento. 11ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, pp. 183-184 (destaques nossos). 
55 Cfr: BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007: Art. 267, § 

3
o:

 O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença 

de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira 

oportunidade em que lhe caiba falar nos autos, responderá pelas custas de retardamento.  
56 NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado e 
legislação extravagante. 10. Ed. rev. ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007. 1ª reimp. – São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2008, p. 503. 
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Contudo, já há algum tempo, existe um movimento no direito brasileiro no sentido 

de se questionar o fato de que a carência de ação poderia ser decretada “a qualquer tempo e 

grau de jurisdição”. Isso porque, muitas vezes, o processo é extinto sem julgamento de 

mérito no final do procedimento – tendo movimentado o aparelho jurisdicional, 

representado elevado custo para as partes e para o Estado – quando, pela fase processual 

que se encontra, poderia alcançar o mérito da causa e colocar fim à lide. 

 
Se a ausência da condição da ação for aferida tão logo o juiz tome o conhecimento 
da inicial, não há qualquer dúvida de que deve de imediato declarar o autor 
carecedor de ação e extinguir o processo sem análise de mérito (CPC, art. 267, I, 
c/cart. 295, I, II, III seu parágrafo único, III). Dúvida resta, quando se chegar a 
essa conclusão já no final do processo, isto é, já no momento de prolatar a 
sentença. Seria o caso de julgar de se extinguir o feito sem resolução do mérito 
ou de julgar improcedente o pedido (com análise de mérito)? 57 
 

Nos ensinamentos de MARINONI, “De acordo com Liebman, as condições da 

ação não devem ser aferidas apenas em razão da afirmação do autor, cabendo também a 

sua análise diante das provas, pouco importando a fase processual que isso possa ocorrer 

no processo.” 58  

Em oposição a essa idéia defendida pela teoria eclética, surgiu a Teoria da 

Asserção (ou da prospectação), segundo a qual “a verificação da presença das ‘condições 

da ação’ se dá a luz das afirmações feitas pelo demandante em sua petição inicial, devendo 

o julgador considerar a relação jurídica deduzida em juízo in statu assertionis, isto é, a 

vista do que se afirmou.” 59 É dizer, ao analisar as condições da ação o magistrado deve 

admitir, por hipótese, como verdadeiras as afirmações do autor. Um dos adeptos a essa 

teoria é WATANABE, segundo explica ARAKEN DE ASSIS: 

 
Kazuo Watanabe concilia as proposições das teorias rivais, sustentando que os 
temas inerentes às condições da ação devem ser aferido in status assertionis, ou 
seja, valendo-se o juiz exclusivamente das afirmações (e por decorrência de uma 
cognição mais superficial) e, se for o caso, rejeitando a demanda, mediante a 
técnica de julgamento antecipado, baseado na classe de questões rotuladas de 
“condições” da ação.60 
 

Se tomadas as afirmações do autor como verdadeiras e as condições da ação não 

estiverem presentes, é caso de extinção do processo sem resolução do mérito. Por outro 

                                      
57 MOUTA, Madson da Cunha. Ação: ausência de condição constatada no final do processo, carência de ação 
ou improcedência do pedido?, Revista Síntese de Direito Civil, nº 24, p.32 (destaques nossos). 
58 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 180. 
59 CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil I, volume 1. 8ª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Júris, 2002, p. 127. 
60 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 71. 
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lado, futura demonstração (após a análise de provas) de ausência das condições da ação, a 

hipótese é de improcedência do pedido.  

Nesse sentido, “não é, pois, o momento que a caracteriza, mas, sim, a produção 

ou não de prova para a verificação do preenchimento das condições da ação.” 61 

Outrossim, considerando que o marco de análise das condições da ação é a produção de 

provas, a teoria da asserção pode ser aplicada mesmo após a defesa do réu. Senão veja-se: 

 
Se após toda a instrução e controvérsia travada nos autos decide-se, em última 
instância, que não fora o réu o causador do dano, como fora alegado desde o 
início da relação processual, como dizer que não tenha sido exercido um 
inquestionável juízo de mérito aos fatos e fundamentos jurídicos expostos pelo 
autor. É certo que não haverá coisa julgada material para o autor que teve a 
demanda extinta, se promover a ação contra o indivíduo a quem deve responder 
verdadeiramente pelo direito material violado. Entretanto, de forma inegável, 
haverá coisa julgada material se a ação for proposta entre as mesmas partes, que 
litigaram anteriormente, em que se teve extinto o processo de acordo com o termo 
legal ‘sem julgamento de mérito’.62  
 

O autor conclui da seguinte forma: 

 
Por outro lado, a análise da lide, do pedido formulado, da legitimação do 
interessado em mover a jurisdição não deve ser levada a um grau de 
aprofundamento que ultrapasse aspectos gerais e abstratos. Tal análise deve se 
manter restrita às lindes da relação processual ou do objeto formal do processo sem 
que avance até à relação jurídica deduzida contra a outra parte. Não agindo dessa 
forma, estar-se-ia atingindo questão de fundo, de mérito, e ultrapassando os 
requisitos necessários à verificação da aptidão do autor de obterem 
provimento do Estado em face da lide deduzida na inicial.63  
 

Ora, a razão de ser dessa teoria baseia-se justamente no princípio da economia 

processual, o mesmo norteador das condições da ação: 

 
A importância que isso traz pode ser tida no abreviamento de muitos processos, em 
face de que as chamadas condições da ação podem colocar termo a demanda 
mesmo antes da citação do réu ou da instrução probatória, colaborando, 
assim, para a economia processual. 64 

 

A partir dessa premissa, fundamenta-se a crítica elaborada pelos defensores da 

teoria da asserção, a saber: 

 
quando se entende que as condições da ação têm sua função ligada ao princípio da 
economia processual – ou precisamente com a necessidade de impedir o 

                                      
61 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil, volume 1: Teoria Geral e Processo de 
Conhecimento. 11ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2009, p. 182. 
62 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 69 
(destaques nossos). 
63 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64. pp.43-44 
(destaques nossos). 
64 SOTOCKINGER, Francisco Tiago Duarte. Reflexões sobre as condições da ação, Revista Jurídica nº308, 
p. 71. 
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desenvolvimento do processo quando o juiz não pode julgar o mérito por falta de 
uma das condições da ação (de forma inútil)-, não há qualquer lógica em admitir 
que o juiz declare a ausência de uma condição da ação ao final do processo, 
pois nesse caso se estará admitindo a sua inutilidade após dois ou três anos de seu 
início. 65 Nesse sentido, também sustenta BEDAQUE ao defender que com a 
adoção da teoria da asserção “serão evitadas extinções sem a solução da crise 
material, pois haverá situações em que a ausência de requisito processual, se não 
detectada no momento próprio, poderá tornar-se irrelevante.” 66 
 

A teoria da asserção vem ganhando fôlego nos tribunais de todo o país. No caso 

que se segue, após a análise de provas, o órgão julgador considerou ter sido analisado o 

mérito da causa e, portanto, julgou pela improcedência do pedido e não pela carência de 

ação. 

 
APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - 
SENTENÇA QUE, DEPOIS DA PRODUÇÃO DE PROVA, RECONHECE NÃO 
TER A PARTE DEMANDADA PROVOCADO OS DANOS DE QUE QUER SE 
INDENIZAR O AUTOR - JULGAMENTO QUE É DE MÉRITO, E NÃO DE 
CARÊNCIA POR ILEGITIMIDADE PASSIVA - TEORIA DA 
PROSPECTAÇÃO - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, 
RETIFICADO, PORÉM, O FUNDAMENTO DO INDEFERIMENTO DO 
PLEITO. 
Não tem responsabilidade pela falta de comunicação ao Fisco dos valores 
descontados a título de imposto de renda a pessoa jurídica demandada em 
reclamação trabalhista, na medida em que o levantamento de quantia penhorada 
pelo reclamante, com retenção do imposto de renda, se deu por meio de instituição 
bancária, sem qualquer participação da parte demandada. Se a prova indica que a 
parte demandada não causou os prejuízos de que quer indenizar-se o autor, o 
caso é de improcedência do pleito reparatório, não de carência por 
ilegitimidade passiva.67 
 

Sopesando as três teorias até então apresentadas, quais sejam, a eclética, a que 

defende a extinção das condições da ação como categoria processual e a da asserção, 

parece-nos mais razoável a última. Sem olvidar o direito positivo, segundo o qual as 

condições da ação formam uma categoria processual estranha ao mérito e aos pressupostos 

processuais, a teoria da asserção propõe uma análise dessa categoria à luz do princípio da 

economia processual. Ou seja, não se pode declarar carência de ação a qualquer tempo e 

grau de jurisdição, mas tão somente antes de serem analisadas as provas, sob pena de 

movimentar inocuamente o aparelho jurisdicional. 

                                      
65 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 181 (destaques nossos). 
66 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
168. 
67 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MS - Apelação Cível: 2005.000170-8 - Relator: Jorge Eustácio da Silva 
Frias – Julgamento: 14/02/2006 – Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível – Publicação: DJ 19/04/2006 
(destaques nossos). 
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Não obstante, independente do posicionamento defendido, não se pode 

desconsiderar ponto fundamental quando se fala em condições da ação: o regime de 

formação de coisa julgada material.  

 

II.3 A questão da Coisa Julgada 

O artigo 467 do Código de Processo Civil define a coisa julgada material como “a 

eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais sujeita a recurso ordinário 

ou extraordinário.” 68 

Assim como a coisa julgada material, a coisa julgada formal decorre da 

impossibilidade de interpor recurso contra a sentença proferida. Contudo, elas se 

diferenciam apenas em grau 69. Isso porque a coisa julgada formal “decorre simplesmente 

da sentença dentro do processo em que foi proferida” 70, enquanto a coisa julgada material 

reflete para as partes “fora do processo, impedindo-as de virem a renovar a discussão da 

lide em outros processos.” 71  

Nos ensinamentos de THEODORO JUNIOR: 

 
A coisa julgada formal atua dentro do processo em que a sentença foi 
proferida, sem impedir que o objeto do julgamento volte a ser discutido em 
outro processo. Já a coisa julgada material, revelando a lei das partes, produz seus 
efeitos no mesmo processo ou em qualquer outro, vedando o reexame da res 

iudicium deducta, por já definitivamente apreciada e julgada.72 
 

O artigo 268 do Código de Processo Civil estabelece que: “Salvo o disposto no 

artigo 267, V, a extinção do processo não obsta a que o autor intente de novo a ação.” 

Pela literalidade do mencionado dispositivo, a sentença que julga o autor 

carecedor de ação é sentença terminativa e, portanto, não está sujeita aos efeitos da coisa 

julgada material. Por conseguinte, não resolve o conflito estabelecido entre as partes 

(mérito) e não impede que elas proponham nova ação com a mesma lide.  

Contudo, a doutrina diverge na interpretação desse artigo. Serão apresentadas três 

das posições doutrinárias que tratam do regime da coisa julgada na decisão acerca das 

condições da ação. 

                                      
68 BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
69 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 595. 
70 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 595. 
71 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 595. 
72 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 595 (destaques nossos). 

6271



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

(i) Autores do porte de THEODORO JÚNIOR defendem que quando a sentença 

de carência de ação adentrar ao mérito da causa, a decisão seria dotada dos efeitos da coisa 

julgada material. É dizer, a terminologia aplicada às sentenças nesses casos (“carência de 

ação") deveria ser desconsiderada e partiria para a análise, em espécie, se elas trataram do 

mérito da causa. Se constatado que houve solução do mérito, essas decisões seriam 

revestidas dos efeitos da coisa julgada material. 73  

Nesse sentido, na hipótese suscitada, para fins de ação rescisória, “a sentença terá 

de ser examinada e considerada como decisão de mérito, malgrado o emprego de termos e 

expressões inadequados pelo respectivo prolator.” A decisão infra apresentada, do Superior 

Tribunal de Justiça, ilustra a circunstância de o julgado ter proclamado a carência de ação 

ser irrelevante para o cabimento da ação rescisória, uma vez que na realidade houve exame 

de mérito. 

 
PROCESSO CIVIL. CONDIÇÕES DA AÇÃO. ANÁLISE DO MÉRITO. AÇÃO 
RESCISÓRIA. CABIMENTO. 
1. Se o órgão julgador, ao examinar as condições da ação, aprofunda-se na 
análise do direito material, incursiona no mérito da questão, possibilitando, 
assim, o reexame do respectivo julgado em sede de ação rescisória. 
2. Recurso especial provido.74 
 

(ii) Outro ramo da doutrina sustenta que, julgado o autor carecedor de ação, 

poderá intentá-la novamente, desde que implementada a condição faltante.  

 
Este entendimento nega aplicação à norma porque, é óbvio, implementada a 
condição faltante, a ação já não será a mesma. Isto equivale a dizer que, julgado o 
autor carecedor de ação, a sentença fará coisa julgada, sendo-lhe vedado 
intentá-la novamente.75 
 

(iii) Por fim, há aqueles que negam a autonomia das condições da ação e as 

consideram matéria de mérito, entendem que “o julgamento de carência de ação 

constituiria sempre um caso de extinção do processo com julgamento do mérito.”76.    

Filiamo-nos a segunda corrente doutrinária apresentada, segundo a qual o autor 

não pode intentar ação idêntica à que foi julgado carecedor da ação, uma vez que se faz 

                                      
73 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 597. 
74 STJ - REsp 216.478/SP – Relator: Ministro João Otávio de Noronha -  Julgamento: 19.04.2005 - Órgão 
Julgador: Segunda Turma – Publicação: DJ 01/08/2005 (destaques  nossos). 
75 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso 
Real; DELLORE, Luiz Guilherme Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da 
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação , Revista do Advogado nº88, p. 123. 
76 MESQUITA, José Ignácio Botelho de; LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso 
Real; DELLORE, Luiz Guilherme Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da 
ação? Um breve ensaio sobre os efeitos da carência de ação , Revista do Advogado nº88, p. 123. 
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necessária a implementação da condição faltante. Nesse entendimento, a sentença que 

julga carência de ação faz coisa julgada material.  

Isso porque, o fundamento da autoridade da coisa julgada material consiste 

justamente na “necessidade social, reconhecida pelo Estado, de evitar a perpetuação dos 

litígios, em prol da segurança que os negócios jurídicos reclamam na ordem jurídica.” 77  

Com efeito, a não formação da res judicata na sentença que julga a carência de 

ação permite a perpetuação dos litígios e vai de encontro ao princípio da economia 

processual. Nas lições de DIDIER, “o curioso é que essa medida economicamente 

esqueceu-se do mais elementar antídoto contra a proliferação de demandas judiciais: a 

coisa julgada material.” 78 Vale ressaltar que o Anteprojeto do Novo Código de Processo 

Civil, que será melhor analisado em outro tópico deste trabalho, traz previsão expressa de 

que no caso de carência de ação, a propositura de nova ação depende da correção do vício. 

 

III. NOVAS TENDÊNCIAS DO PROCESSO CIVIL  

 

III.1  Efetividade da prestação jurisdicional 

O direito processual civil vem passando por reformas que refletem uma postura de 

abandono da preocupação exclusiva com conceitos e formas. A busca agora é de um 

“processo de resultados” em consonância com a finalidade precípua do processo, qual seja, 

a pacificação social. Essa finalidade não pode sair das mentes dos juristas e aplicadores do 

direito, descambando para um formalismo estéril e o uso da técnica aos últimos extremos. 

A doutrina mais abalizada advoga nesse sentido, a saber: 

 
Não se podem descambar para o formalismo doentio e abusivo, empregado não 
para cumprir a função pacificadora do processo, mas para embaraçá-la e protelá-la 
injustificadamente. Efetivo é, portanto, o processo justo, ou seja, aquele que, com a 
celeridade possível, mas com respeito à segurança jurídica (contraditório e ampla 
defesa), ‘proporciona às partes o resultado desejado pelo direito material.’79 
 

No que se refere ao mote do presente estudo, vale lembrar que os pressupostos 

processuais e as condições da ação têm a suas existências conectadas à técnica processual: 

“as condições da ação são requisitos de ordem processual, intrinsecamente instrumentais e 

                                      
77 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 598. 
78 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Um réquiem às condições da ação: estudo analítico sobre a existência do 
instituto, Disponível em: HTTP://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=2918, acesso em 24/03/2009, p. 10. 
79 THEODORO JR., Humberto. Curso de direito processual civil. 47. ed. v. I. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
p. 20. 
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que existem tão-somente para que se possa verificar se deverá ser admitido julgamento de 

mérito de uma ação proposta”80. Por esse motivo, não podem ter importância maior do que 

os escopos do processo. 

 
Não podem os requisitos de admissibilidade do exame do mérito impedir, de 
forma absoluta, seja atingido o escopo maior da atividade jurisdicional do 
Estado. A falta desses requisitos (pressupostos processuais e condições da ação) 
somente será óbice ao julgamento do mérito se inútil esse resultado ou se violado 
algum princípio maior que esteja à base da exigência formal 81 
   

Nesse sentido, a economia processual exige a adoção de outra postura, segundo a 

qual se abre mão da técnica e julga-se o mérito, obtendo, assim, resultados mais adequados 

aos fins do processo.82 Segundo BEDAQUE: a “utilidade da tutela jurisdicional e a 

instrumentalidade das formas são parâmetros em função dos quais deve ser examinada a 

ausência de requisitos técnicos impostos pelo sistema como prévios ao exame do mérito”.83 

Em sede de nulidade dos atos processuais, a doutrina, atenta à natureza 

instrumental do processo, admite a desconsideração do vício, por mais grave que ele seja, 

se alcançado o escopo do direito material e da justiça.84 O artigo 249, § 2º do Código de 

Processo Civil estabelece que “quando puder decidir do mérito a favor da parte a quem 

aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato, ou 

suprir-lhe a falta.” 85. É dizer, impede que seja declarada nulidade se a sentença de mérito 

for favorável à parte que dela se aproveitaria 86. Esse dispositivo deve ser “estendido a toda 

e qualquer questão relacionada à técnica processual, inclusive os denominados ‘requisitos 

de admissibilidade do julgamento de mérito’”.87 

BEDAQUE reitera que “os possíveis defeitos do instrumento, relacionados às 

formas dos atos processuais, devem ser examinados sempre à luz do critério teleológico”88. 

A partir desse entendimento, em consonância ao que defende os adeptos da teoria da 

                                      
80 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p. 44. 
81 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
162 (destaques nossos). 
82 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
163. 
83 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
162. 
84 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
166. 
85 BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
86 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
162. 
87 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
162. 
88 BEDAQUE, José dos Santos. Efetividade do processo e técnica processual. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 
166. 
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asserção, serão evitadas extinções sem a solução da crise de direito material, pois haverá 

situações em que a ausência de requisito processual, se não detectada em momento 

próprio, poderá tornar-se irrelevante. 

 

III.2 A Reforma do Código de Processo Civil 

a) O primeiro trabalho apresentado pela Comissão de Juristas 

Por iniciativa do Senado Federal, em outubro de 2009, foi instituída uma 

Comissão Nacional de Juristas com o objetivo de elaborar o texto do novo Código de 

Processo Civil. Essa Comissão é composta por grandes nomes do processo civil brasileiro, 

a saber: Luiz Fux, presidente da mencionada Comissão, Teresa Arruda Alvim Wambier, 

relatora, além de Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno 

Dantas, Elpídio Donizetti Nunes, Humberto Theodoro Júnior, Jansen Fialho de Almeida, 

José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos Bedaque, Marcus Vinicius Furtado 

Coelho e Paulo Cesar Pinheiro Carneiro. 

Em dezembro de 2009, a Comissão apresentou um primeiro trabalho, pelo qual 

ofereceu “proposições temáticas”, numa espécie de fase anterior à elaboração dos 

dispositivos do novo Código. Na introdução desse trabalho, Luiz Fux ponderou:  

 
A ideologia norteadora dos trabalhos da Comissão foi a de conferir maior 
celeridade à prestação da justiça, por isso que, à luz desse ideário maior, foram 
criados novéis institutos e abolidos outros que se revelaram ineficientes ao 
longo do tempo, mercê da inclusão de ônus financeiro aptos a desencorajar as 
aventuras judiciais que abarrotam as Cortes Judiciais do nosso país.89 
 

Nesse contexto, a proposição constante da letra “g” desse primeiro trabalho prevê 

a “exclusão da possibilidade jurídica como condição da ação, tornando-a matéria de 

mérito.” 90. Se, como mencionado, está entre os objetivos da Comissão abolir institutos 

que se revelaram ineficientes ao longo do tempo, além de conferir celeridade à prestação 

da justiça, é certo que a exclusão da possibilidade jurídica do pedido do rol das condições 

da ação foi um grande passo na busca desses propósitos. A possibilidade jurídica do pedido 

se mostrou um instituto ultrapassado e ineficiente, que contribuía para a perpetuação dos 

                                      
89 SENADO FEDERAL, Comissão de Juristas encarregada de elaborar Anteprojeto do Novo Código de 
Processo Civil, instituída pelo Ato nº 379, de 2009, do Presidente do Senado Federal, de 30 de setembro de 
2009, http://www.senado.gov.br/sf/senado/novocpc/pdf/1a_e_2a_Reuniao_PARA_grafica.pdf, acesso em 
14/06/2010, p. 02 (destaques nossos).    
90 SENADO FEDERAL, Comissão de Juristas encarregada de elaborar Anteprojeto do Novo Código de 
Processo Civil, instituída pelo Ato nº 379, de 2009, do Presidente do Senado Federal, de 30 de setembro de 
2009, http://www.senado.gov.br/sf/senado/novocpc/pdf/1a_e_2a_Reuniao_PARA_grafica.pdf, acesso em 
14/06/2010, p. 04. 
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litígios ao longo do tempo.  

O primeiro trabalho apresentado pela Comissão não fez menção acerca da 

extinção das demais condições da ação, é dizer, manteve a legitimidade das partes e o 

interesse processual como requisitos de admissibilidade para o julgamento do mérito da 

causa. Isso porque, a extinção dessas condições da ação como categoria processual, como 

pretende DIDIER, não é consenso doutrinário e jurisprudencial. Há a possibilidade de 

mantê-las no ordenamento jurídico brasileiro com algumas reformas que consagram a 

efetividade processual como, por exemplo, no que concerne à disciplina da coisa julgada 

material. É isso que pretende fazer o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil, como 

será demonstrado a seguir. 

 

b) A proposta de ADA PELLEGRINI GRINOVER 

A professora ADA PELLEGRINI GRINOVER apresentou proposta à Comissão 

elaboradora do texto do novo Código de Processo Civil referente às condições da ação e 

aos pressupostos processuais, nos seguintes termos: 

 
Art. Não haverá extinção do processo, por ausência das condições da ação ou 
pressupostos processuais, sem que seja dada oportunidade de correção do vício em 
qualquer tempo ou grau de jurisdição ordinária ou extraordinária.  
JUSTIFICATIVA 
Todo processo deve poder alcançar a sentença de mérito. Muitas vezes, no final do 
iter procedimental, o processo é extinto sem julgamento do mérito, com um grande 
dispêndio de atividades pelo juiz e pelas partes. No dizer de Enrico Tullio 
Liebman, nesses casos “a jurisdição girou em falso”. A proposta ora formulada 
visa a evitar esse mal, muito comum nos nossos tribunais. 
 

A professora ADA PELLEGRINI propõe que, nos casos de ausência de um dos 

pressupostos processuais ou condições da ação, seja oportunizada à parte a correção do 

vício antes da extinção do processo sem resolução do mérito. Isso se justifica pelo fato de 

que, muitas vezes, a ausência de um desses requisitos é verificada apenas ao final do 

processo, representando uma movimentação inócua do aparelho jurisdicional. A extinção 

do processo, nesses casos, iria de encontro com os princípios da efetividade e da economia 

processual, além de não permitir a incursão no mérito da causa, colocando fim ao litígio.  

A Comissão emitiu parecer favorável à aprovação da referida proposta, mas com 

alteração da redação, acrescentando parágrafo único, com a redação: “O disposto no 

‘caput’ deste artigo não se aplica à falta de legitimação ativa e ou passiva.” A Comissão de 

juristas justificou o não acolhimento integral da proposta de ADA PELLEGRINI da 

seguinte forma:   
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A inserção do parágrafo único visa evitar o tumulto processual que decorreria de 
uma tardia “troca” ou alteração de uma das partes principais. Este tipo de situação, 
por si, acarretaria a necessidade de enorme renovação de atos para permitir que a 
“nova” parte elaborasse alegações e produzisse provas de seu interesse. Para evitar 
este tipo de “confusão”, sugere a comissão que a proposta fique restrita aos casos 
de pressupostos processuais e ou das demais condições da ação. 
 

No nosso entendimento, a proposta da professora ADA PELLEGRINI reflete a 

tendência da processualística atual, que visa atingir a solução dos litígios e a pacificação 

social. Em muitos casos, deve-se superar questões de técnica e julgar o mérito. Por esse 

motivo, entendemos que a Comissão deveria acolhê-la na íntegra, sem a ressalva no que 

diz respeito à legitimidade das partes.   

 

c) O Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil 

No que concerne às condições da ação, vale realizar, primeiramente, uma análise 

comparativa dos dispositivos 267 VI e 301 X do Código de Processo Civil91 vigente em 

relação aos artigos 467 VI e 338 XI do Anteprojeto. O artigo 267 VI do Código em vigor 

dispõe: 

 
Artigo 267: Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:  
VI - quando não concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade 
jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual; 
 

Enquanto o artigo 467 VI do Anteprojeto prevê: 

 
Artigo 467: O juiz proferirá sentença sem resolução de mérito: 
VI - quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. 
 

No Código vigente, o artigo 301 X estabelece, em relação à defesa do réu, que:  

 
Artigo 301. Compete-lhe, porém, antes de discutir o mérito, alegar: 
X - carência de ação; 
 

O artigo 338 XI do Anteprojeto, por sua vez, dispõe da seguinte forma: 

 
Artigo 338: Incube ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: 
XI - Ausência de legitimidade ou interesse processual. 
 

É possível perceber que as expressões “condições da ação” e “carência de ação” 

foram eliminadas na redação do Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil. Vale 

lembrar que, segundo a teoria eclética de LIEBMAN, “no juízo de carência, falecendo ao 

autor as “condições” da ação, ou seja, os requisitos do provimento do mérito, o juiz não 

                                      
91 BRASIL. Código de Processo Civil. 9. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. 
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exerce o poder jurisdicional do Estado.” 92. Esse entendimento foi, constantemente, fonte 

de críticas, uma vez que se entende que ocorre a prestação jurisdicional mesmo em uma 

decisão que declare “carência de ação”. A seguinte passagem faz referência a posição 

defendida por J. J. CALMON DE PASSOS: 

 
Esse autor também anota que carência de ação é uma expressão equívoca, 
“revivescência teimosa da concepção civilista da ação” e “último esforço para 
acorrentaro direito processual ao direito material”, manifestando sua repulsa a ela 
e, principalmente, “quando se pretende construí-la com conteúdo que se afirma não 
seja de direito material, mas de alguma coisa a meio do caminho entre o processo e 
o mérito.” 93  
 

Talvez a mudança mais significativa trazida pelo Anteprojeto foi eliminação da 

possibilidade jurídica do pedido do diploma processual. Consoante a proposição constante 

da letra “g” do primeiro trabalho elaborado pela Comissão de juristas, os artigos 16 e 467 

VI do Anteprojeto prevêem apenas a legitimidade das partes e o interesse processual 

necessária à propositura da ação e a falta de qualquer uma delas induz extinção do 

processo sem julgamento do mérito. É sabido que a possibilidade jurídica do pedido já 

havia sido retirada do rol das condições da ação por LIEBMAN, criador do instituto.  

 
Enrico Tullio Liebman, em quem se buscou a inspiração, a quem se procurou 
homenagear, eliminou a possibilidade jurídica desta categoria. E isto, em 
virtude da circunstância pueril e fortuita de a Itália introduzir o divórcio a vínculo, 
exemplo preferido para demonstrar a impossibilidade geradora da “carência de 
ação”. 94 
 

O Anteprojeto veio apenas confirmar a exclusão da possibilidade jurídica do 

diploma adjetivo, algo que já era tido como consenso doutrinário e jurisprudencial.  

No contexto da extinção do processo sem julgamento do mérito, é que surge uma 

inovação trazida pelo Anteprojeto merecedora de destaque, constante em seu artigo 468, § 

1º: 

 
Artigo 468: A sentença sem resolução de mérito não obsta a que a parte proponha 
de novo a ação. 
§1º No caso de ilegitimidade ou falta de interesse processual, a nova 
propositura da ação depende da correção do vício. 
      

É sabido que o artigo 268 do Código de Processo Civil estabelece que a sentença 

sem resolução de mérito não impede a repropositura da demanda. Com efeito, do artigo 

                                      
92 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 72. 
93 TEIXEIRA, José Altivo Brandão. Preliminares, mérito e carência de ação, RJTAMG nº 64, p.42. 
94 ASSIS, Araken de. Cumulação de Ações – 4. ed. Ver. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2002, p. 67 (destaques nossos). 
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468, §1º do Anteprojeto atentou para a correta interpretação do mencionado dispositivo 

268 do CPC. Isso porque incorporou duas hipóteses expressas de proibição de 

repropositura da ação: os casos de ilegitimidade das partes e de falta de interesse 

processual. Nesses casos, para que seja proposta nova ação, é necessária a implementação 

da condição faltante e, consequentemente, a ação não será a mesma. DIDIER, em artigo 

publicado sobre o artigo 468 do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil, pondera: 

 
Como visto, se o defeito é corrigido, a ação não será novamente proposta; em 
verdade, outra ação será proposta. Se a demanda é proposta contra a parte legítima, 
em vez de repetir a demanda contra aquele cuja ilegitimidade ad causam fora 
reconhecida anteriormente, trata-se de uma nova demanda e não uma nova 
propositura da mesma demanda anterior.95 
 

Essa mudança é fundamental, uma vez que impede a renovação de um problema 

já resolvido, impedindo a perpetuação dos litígios no tempo e a ocorrência de um volume 

de demandas em vão. Resolver-se-ia, assim, a questão da disciplina da coisa julgada 

material em relação às condições da ação. 

Todavia, nem tudo é positivo em relação ao Anteprojeto. No que concerne ao 

momento de análise das condições da ação, o § 3º do artigo 467 da proposta de lei traz 

redação semelhante ao artigo 267 §3º do Código em vigor, a saber: 

 
Artigo 467: O juiz proferirá sentença sem resolução de mérito: 
VI - quando o juiz verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual. 
§3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V e VI, em 
qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não proferida a sentença de 
mérito. 
 

Essa possibilidade de se extinguir o processo sem resolução do mérito por 

ausência de legitimidade ou interesse processual “em qualquer tempo e grau de jurisdição”, 

vai de encontro à teoria da asserção, defendida neste trabalho. Senão, veja-se: 

 
Não há lógica e utilidade em admitir uma sentença de extinção do processo sem 
julgamento do mérito ao final do processo, quando o juiz pode reconhecer que o 
autor não é titular do direito material (legitimidade para a causa?) ou que o autor 
não pode exigir o pagamento de uma dívida por ela não estar vencida (ausência de 
interesse de agir). Se a ação se desenvolve até a última fase do processo, chega-
se a um momento em que o juiz está apto para reconhecer a existência ou a 
inexistência do direito material ou para julgar o mérito ou o pedido, de modo 
que não há racionalidade em sustentar que a sentença, nessa ocasião, pode 
simplesmente extinguir o processo sem julgamento do mérito.96  

                                      
95 DIDIER JÚNIOR, Fredie Souza. Sobre o art. 468 do Anteprojeto de Novo Código de Processo Civil. 
Estabilidade extraprocessual (coisa julgada) de decisão que não examina o mérito da causa. Fredie Didier Jr., 
Disponível em: http://novocpc.direitointegral.com/2010/06/sobre-o-art-468-do-anteprojeto-de-novo.html, 
acesso em 23/06/2010, p. 03. 
96 MARINONI, Luiz Guilherme. Curso de Processo Civil, volume 1:  Teoria geral do processo. São Paulo: 
RT, 2006, p. 180-181 (destaques nossos). 
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O fundamento da teoria da asserção é justamente a economia processual e o 

alcance ao escopo do processo, qual seja, colocar fim ao litígio, atingindo a pacificação 

social.  

Cumpre destacar que o Anteprojeto é apenas uma proposta, pendente de ser 

reformado e aprovação antes de se tornar lei. Contudo, ele não pode passar despercebido, 

uma vez que reflete o futuro do processo civil brasileiro. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O tema do presente trabalho é de profundidade considerável. Ele perpassa 

assuntos como as teorias sobre o que é ação e a importância de cada uma delas para a 

formação da teoria eclética de LIEBMAN, idealizador das condições da ação, definidas 

como o interesse processual, a legitimidade das partes e a possibilidade jurídica do 

pedido. 

A teoria eclética de LIEBMAN, já na sua criação, foi alvo de inúmeras críticas. A 

primeira que merece destaque refere-se à afirmação do mestre italiano de que as condições 

da ação seriam condições para existência da ação e, na inocorrência de qualquer uma delas, 

não haveria prestação jurisdicional por parte do Estado. Essa proposição foi rechaçada por 

grande parte dos doutrinadores e, atualmente, é consenso que mesmo na sentença que julga 

o autor carecedor de ação, ocorre a prestação jurisdicional. Para assentar essa posição 

doutrinária e jurisprudencial, o Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil eliminou as 

expressões “condições da ação” e “carência de ação” de sua redação. 

Um segundo ponto polêmico em relação à teoria em comento, diz respeito à 

possibilidade jurídica do pedido. Tanto é, que o próprio LIEBMAN a retirou do rol das 

condições da ação na terceira edição de seu Manuale. Todavia, o Código de Processo Civil 

de 1973, adotou a teoria original das condições da ação, mantendo a possibilidade jurídica 

do pedido em seu elenco. A controvérsia permaneceu no campo de discussões doutrinárias 

e jurisprudenciais, principalmente diante da dificuldade em se encontrar um exemplo de 

possibilidade jurídica do pedido que não se confundisse com o mérito da causa. Diante 

disso, vale fazer referência ao Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil que excluiu 

de vez a possibilidade jurídica do pedido da relação das condições da ação. 

Os problemas não param por aí. No que concerne às demais condições da ação, 

quais sejam, a legitimidade das partes e o interesse processual, remanescem controvérsias. 
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Processualistas da expressão de DIDIER defendem, em uma postura mais radical, que elas 

ou seriam pressupostos processuais, ou mérito da causa, devendo as condições da ação ser 

abolidas de vez como categoria processual. 97           

Ao passo que doutrinadores como ALEXANDRE CÂMARA, KAZUO 

WATANABE, JOSÉ ROBERTO DOS SANTOS BEDAQUE E LUIZ GUILHERME 

MARINONI, adeptos da teoria da asserção, criticam o fato de que a ausência de uma das 

condições da ação pode ser alegada a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. 

Segundo os mencionados defensores dessa teoria, as condições da ação deveriam 

ser analisadas em abstrato, a partir das alegações iniciais. Uma vez realizada a dilação 

probatória, o juiz estaria apto a julgar o mérito da ação. A adoção dessa teoria, a qual nos 

filiamos expressamente durante o presente trabalho, concilia o direito positivo - segundo o 

qual as condições da ação formam uma categoria processual estranha ao mérito e aos 

pressupostos processuais - aos princípios da efetividade e economia processual. Assim, ela 

proporciona ao jurisdicionado maior segurança quanto às decisões, oferecendo a idéia de 

que não se atritam com alguns dos diversos dispositivos legais que regem tal matéria 

Outro ponto de suma importância refere-se ao regime de coisa julgada aplicado à 

sentença que julga a carência de ação. Pela literalidade do artigo 268 Código de Processo 

Civil, uma vez extinto o processo sem julgamento do mérito, é facultado ao autor repropor 

a ação com a mesma lide. 

O posicionamento de alguns doutrinadores em relação ao mencionado dispositivo, 

segundo a qual nos filiamos, é de que para propor nova ação seria necessário implementar 

a condição faltante. Assim, haveria a formação da coisa julgada material em relação a 

sentença que declara carência de ação, uma vez que a segunda ação não seria igual a 

primeira. Isso evitaria a perpetuação dos litígios no tempo e o conseqüente entupimento do 

poder judiciário com demandas idênticas, contribuindo para a morosidade da Justiça. O 

Anteprojeto do Novo Código de Processo Civil propõe solução para essa questão de 

acordo com a posição que defendemos, segundo a qual para a propositura de nova ação, 

nos casos de carência de ação, deve ser corrigido o vício. 

Por fim cabe mostrar a pertinência do presente estudo não apenas para a técnica 

processual, a qual está ligada às condições da ação, mas também para a efetividade da 

                                      
97 Em posição semelhante, está a doutrina de processualistas do Sul, como OVÍDIO BAPTISTA DA SILVA, 
ADROALDO FURTADO FABRÍCIO e FÁBIO GOMES. Cfr: MESQUITA, José Ignácio Botelho de; 
LOMBARDI, Mariana Capela; AMADEO, Rodolfo Costa Manso Real; DELLORE, Luiz Guilherme 
Pennacchi; ZVEIBIL, Daniel Guimarães. O colapso das condições da ação? Um breve ensaio sobre os efeitos 
da carência de ação , Revista do Advogado nº88, p. 112-113.  
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prestação jurisdicional. O repensar das condições da ação está intrinsecamente ligado à 

desburocratização da máquina judicial, ao melhoramento da imagem do Poder Judiciário 

frente aos cidadãos, à diminuição de demandas judiciais e, principalmente, à efetiva 

solução dos conflitos sociais.     
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O PROJETO DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E A 

GENERALIZAÇÃO DO AMICUS CURIAE: LIMITES E POSSIBILIDADES 

 

Danilo Vital De Oliveira 

RESUMO 
Encontra-se em trâmite, no Congresso Nacional, o projeto de novo Código de Processo Civil brasileiro. Entre 

as várias inovações previstas, está a instituição do amicus curiae como uma nova modalidade de intervenção 

de terceiros. Uma vez aprovado o projeto nos termos em que se encontra, a intervenção do amicus poderá ser 

admitida em qualquer grau de jurisdição, desde que presentes os requisitos da relevância da matéria, da 

especificidade do tema objeto da demanda ou da repercussão social da controvérsia, além da 

representatividade adequada do postulante. Ocorre que essa sistemática ignora a principal razão de ser do 

instituto e que o identifica desde seu surgimento nos países filiados à tradição jurídica do common law, qual 

seja, a força vinculante das decisões judiciais exaradas nos processos em que se admite a participação de um 

terceiro na qualidade de amicus curiae. Desta feita, o fenômeno da generalização do amicus curiae, isto é, o 

alargamento do rol de suas hipóteses de admissão para além daquelas já positivadas no ordenamento jurídico 

brasileiro, há de ser compreendido sob o prisma da força vinculante dos precedentes ou, quando menos, da 

eficácia persuasiva das decisões judiciais no sistema processual civil brasileiro.  

Palavras-chave: Amicus curiae; generalização; projeto de novo Código de Processo Civil; força vinculante 

dos precedentes. 

 

ABSTRACT 
It is in process, in Congress, the project of new Brazilian Civil Procedure Code. Among several novelties 

envisaged, is the institution of amicus curiae as a new type of third party intervention. Once approved the 

project in terms of what it is, amicus intervention may be admitted to any degree of jurisdiction, since 

demonstrated the requirements of matter‟s relevance, disputed issue's specificity or social repercussion of 

controversy, beyond proper representation of the applicant. However, this systematic ignores the main 

purpose of the institute that identifies it since its advent in countries affiliated to the common law legal 

tradition, namely, the binding force of judgments entered in processes that allow the participation of a third 

as amicus curiae. So, the phenomenon of amicus curiae‟s generalization, that is, extending the list of its 

chances of admission in addition to those already set in Brazilian legal system, must be understood through 

the prism of the binding force of precedents or, at least, persuasive effectiveness of judgments in Brazilian 

civil court system. 

Key-words: Amicus curiae; generalization; project of new Civil Procedure Code; binding force of 

precedents. 
 

1. Introdução 

 

O instituto do amicus curiae, a despeito de ter surgido e se desenvolvido na 

Inglaterra e nos Estados Unidos, talvez os dois principais expoentes da família jurídica do 

common law, também é passível de ser encontrado em países filiados ao modelo do civil 

law, entre os quais se inclui o Brasil. 

Aqui, a primeira vez em que apareceu no corpo de um texto de lei remonta à década 

de 70 do século XX, ocasião na qual a Lei n.º 6.616/78 deu nova redação ao artigo 31 da 
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Lei n.º 6.385/76
1
, que disciplina o mercado de valores mobiliários, para incluir 

determinação no sentido de que a Comissão de Valores Mobiliários fosse intimada para 

oferecer parecer ou prestar esclarecimentos naqueles processos judiciais que tenham por 

objeto matéria incluída na sua competência. 

A partir daí, o instituto veio sendo paulatinamente absorvido pela legislação 

infraconstitucional brasileira
2
, ainda que jamais tenha havido coragem, por parte do 

legislador ordinário, de reconhecer expressamente estar tratando da figura do amicus 

curiae.
3
  

O instituto passou a ganhar notoriedade após a edição da Lei n.º 9.868/99 e da Lei 

n.º 8.882/99, na medida em que o Supremo Tribunal Federal passou a admitir com uma 

freqüência cada vez maior, no processo objetivo de controle de constitucionalidade, a 

participação de terceiros na qualidade de amicus curiae, o que, segundo o Supremo, 

acabava por democratizar o debate em torno de questões relevantes ao tempo em que 

legitimava socialmente as decisões tomadas pela mais alta corte do país.
4
 

Com o passar dos anos, também aumentou o interesse da doutrina pela figura, de 

modo que são várias as obras publicadas especificamente sobre o tema nos últimos 

tempos.
5
 Entre os autores que se dedicam ao seu estudo, há uma parcela que se mostra 

                                                           

1
 Art. 31 da Lei n.º 6.385/76: Nos processos judiciais que tenham por objeto matéria incluída na competência 

da Comissão de Valores Mobiliários, será esta sempre intimada para, querendo, oferecer parecer ou prestar 

esclarecimentos, no prazo de quinze dias a contar da intimação. 
2
 Além da hipótese inaugural já referida, costuma-se indicar como sendo casos de intervenção de amicus 

curiae legalmente previstos no ordenamento jurídico brasileiro os seguintes: o Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica – CADE, nos processos judiciais em que se discuta a aplicação da respectiva lei (art. 89 

da Lei n.º 8.884/94; o Instituto nacional de Propriedade Industrial – INPI, nas ações que versem sobre 

nulidade de patente/registro em que o Instituto não for autor (arts. 57 e 175 da Lei n.º 9.279/96); a Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB, processos em que sejam indiciados, acusados ou ofendidos, os seus inscritos 

(art. 49, parágrafo único, da Lei n.º 8.906/94; a atuação do amicus nos processos de controle de 

constitucionalidade (Lei n.º 9.868/99 e Lei n.º 9.882/99); o amicus curiae nos Juizados Especiais Federais 

(art. 14, § 7º e art. 15 da Lei n.º 10.259/01); o procedimento de edição, revisão e cancelamento de enunciado 

de súmula vinculante pelo STF (art. 3º, § 2º da Lei n.º 11417/06); procedimento de análise da repercussão 

geral no recurso extraordinário (art. 543, § 6º, do CPC); e julgamento dos recursos especiais repetitivos (art. 

543-C, § 4º, do CPC). 
3
 A única exceção fica por conta da Resolução n.º 390, de 17/09/2004, do Conselho da Justiça Federal, que, 

ao dispor sobre o Regimento Interno da Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados 

Especiais Federais, prevê, expressa e literalmente, a possibilidade de manifestação do amicus curiae, através 

de memoriais e sustentação oral, nos pedidos de uniformização de interpretação de lei federal (art. 23, § 1º).  
4
 De fato, o Supremo tem se utilizado da figura do amicus curiae com o escopo de promover uma abertura da 

jurisdição constitucional, apoiando-se na teoria da sociedade aberta de intérpretes da Constituição 

desenvolvida pelo constitucionalista alemão Peter Häberle (HÄBERLE, 1997). Visando a corroborar essa 

afirmativa, consultar os votos dos Ministros Celso de Mello e Gilmar Mendes, exarados por ocasião dos 

julgamentos da  ADIn n. 2.130/SC e da ADIn n. 3484/RN, respectivamente. 
5
 Cf. AGUIAR, 2005; BISCH, 2010; BUENO, 2008; DEL PRÁ, 2007; MATTOS, 2011; MEDINA, 2010. 
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favorável à sua generalização
6
, partindo da premissa de que embora a lógica do processo 

civil tradicional, consolidado sobre as bases de ideologias liberais e individualistas, sugira 

que os provimentos jurisdicionais desencadeiem efeitos apenas na esfera jurídica dos 

litigantes, não se pode deixar de admitir a possibilidade de que a eficácia da decisão 

prolatada interfira na situação de terceiros.
7
 

Essa a questão central do artigo que ora se introduz: afinal, em um contexto no qual 

ainda pairam dúvidas acerca da utilidade da figura do amicus curiae mesmo naquelas 

hipóteses em que sua participação encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, é 

possível admitir uma ampliação, um alargamento do rol das situações que ensejam sua 

admissão? Dito de outra maneira, afigura-se plausível a generalização do instituto? 

 Para responder adequadamente a essas perguntas, verificar-se-á, em um primeiro 

momento, se há ou não necessidade de uma alteração legislativa com o fito de justificar 

essa generalização ou se, de outro modo, é viável retirar do próprio sistema processual civil 

os seus fundamentos. 

Em um segundo momento, a análise do projeto de novo Código de Processo Civil, 

o qual está em tramitação na Câmara dos Deputados, após ter sido discutido e votado pelo 

Senado Federal, impõe-se como imprescindível, haja vista que, em sua redação atual, o 

projeto consagra a figura do amicus, de modo que sua aprovação representará um enorme 

passo rumo à sua generalização. 

Feitas essas considerações, terá chegado o momento de submeter o fenômeno da 

generalização do instituto do amicus curiae a um estudo sob o prisma da força dos 

precedentes no Brasil, aproximando-o de suas raízes históricas para, ao final, empreender 

uma tentativa de contornar os inconvenientes que podem eventualmente advir da 

ampliação de suas hipóteses de intervenção.  

 

2. Sobre a (des) necessidade de uma alteração legislativa específica: a suficiente 

releitura dos dispositivos legais já existentes?   

 

 Alguns autores vêem na releitura de dispositivos constantes do Código de Processo 

Civil vigente a chave para a admissão da generalização da figura do amicus curiae. É o 

caso de Cássio Scarpinella Bueno, que busca, mediante uma leitura das normas processuais 

                                                           

6
 A expressão foi cunhada por BUENO, Ob. cit., p. 620. 

7
 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 19. 
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orientada pelo “modelo constitucional de processo”
8
, retirar do sistema processual civil as 

“fontes próximas da admissão do amicus curiae”
9
. 

Assim, a par dos poderes instrutórios do juiz e de sua ampla iniciativa probatória
10

, 

os arts. 335, 339 e 341, I e II, todos do Código de Processo Civil vigente, seriam 

suficientemente amplos para embasar a admissão generalizada do instituto.
11

 Assim 

estabelecem, in verbis, os dispositivos suso referidos: 

 

Art. 335.  Em falta de normas jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de 

experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 

acontece e ainda as regras da experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o 

exame pericial. 

 

Art. 339.  Ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder Judiciário para 

o descobrimento da verdade. 

 

Art. 341.  Compete ao terceiro, em relação a qualquer pleito: 

 

 I - informar ao juiz os fatos e as circunstâncias, de que tenha conhecimento; 

 II - exibir coisa ou documento, que esteja em seu poder.  

 

 Os dispositivos supratranscritos estão inseridos no Capítulo VI, Seção I, do Código 

de Processo Civil, ou seja, no capítulo correspondente às disposições gerais sobre provas, 

circunstância que parece restringir a análise dos mesmos a questões relativas aos deveres 

dos terceiros no que concerne à atividade probatória. Por esse motivo é pouco usual na 

doutrina a abordagem do art. 341, por exemplo, no sentido de dar enfoque ao direito que 

teriam os terceiros de, voluntariamente, informar ao juiz os fatos e circunstâncias que 

conheçam, bem assim exibir coisa ou documento que detenham.
12

 

 Visto por esse ângulo, o art. 341 encampa verdadeira autorização para que sujeitos 

estranhos ao processo apresentem informações, prestem esclarecimentos e até mesmo 

                                                           

8
 “A possibilidade de generalização do instituto do amicus curiae entre nós, destarte, isto é, sua admissão 

mesmo fora daqueles casos em que a lei o prevê e dá condições, mais ou menos seguras, de identificação do 

instituto, nada mais é do que uma necessária conseqüência do processo de „filtragem constitucional‟, vale 

dizer, de uma „interpretação conforme‟ da legislação processual a partir dos valores constitucionais a serem 

realizados também no ambiente judiciário, de (con)formação do processo civil à luz de seu „modelo 

constitucional‟. A descoberta de uma função processual a ser exercida pela figura do amicus curiae é, 

inegavelmente, decorrência da constitucionalização do direito processual civil.” (BUENO, Ob. cit., p. 674). 
9
 Idem, Ibidem, p. 641. 

10
 Art. 130 do Código de Processo Civil: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as 

provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. 
11

 BUENO, Ob. cit., p. 641. 
12

 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 179-180. 

6287



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

produzam provas que se revelem úteis à solução da controvérsia, sem a necessidade de 

requerimento de uma das partes e independentemente de requisição do juiz.
13

 

 Dessa forma, o dispositivo em questão poderia fundamentar a possibilidade de um 

terceiro comparecer em juízo, de forma voluntária, atuando como verdadeiro amicus 

curiae, com vistas a prestar informações ou requerer a juntada de documento ou coisa, mas 

desde que “o objeto do processo tenha relevância social e desde que sua atuação vise à 

colaboração com a Justiça”.
14

 

Assim, segundo Del Pra, a possibilidade de intervenção voluntária de terceiros, a 

título de amicus curiae, encontraria justificativa no dever genérico de colaboração com a 

Justiça (art. 339 do CPC), no aumento de legitimidade conferido pela presença de uma 

suposta relevância social subjacente à questão posta em juízo e, finalmente, no 

enfraquecimento do princípio da singularidade, consoante já mencionado.
15

 

Merece destaque, neste ínterim, decisão monocrática exarada no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, pela Ministra Laurita Vaz, no Incidente de Deslocamento de 

Competência n.º 2-DF. Trata-se de incidente suscitado pelo Procurador Geral da República 

em face das Justiças Estaduais da Paraíba e de Pernambuco, no qual duas entidades 

privadas (DIGNITATIS – Assessoria Jurídica Popular e JUSTIÇA GLOBAL) requereram 

seu ingresso no feito na qualidade de assistentes simples. Na ocasião, a Ministra Laurita 

Vaz indeferiu os pedidos formulados pelos requerentes, mas admitiu a participação dos 

mesmos na qualidade de amici curiae, embasada fortemente no parecer do Procurador 

Geral da República, que reconhecia na participação dos terceiros a busca por uma 

legitimidade social da decisão judicial a ser proferida. Considerando o caráter 

paradigmático dessa decisão, pede-se licença para transcrevê-la na íntegra: 

A DIGNITATIS - Assessoria Jurídica Popular e a JUSTIÇA GLOBAL 

peticionaram às fls. 1326/1337 (protocolo n.º 57647), requerendo o ingresso no 

feito como assistente simples, pedido ratificado à fl. 1385 (protocolo n.º 70372). 

O Procurador-Geral da República, no ponto, manifestou-se conclusivamente 

nestes termos, in verbis : 

"[...] 

22. No caso do IDC, mesmo não se tratando de hipótese de controle 

concentrado de constitucionalidade, pertinente a busca da aludida legitimação 

social, tendo como objetivo garantir o cumprimento dos compromissos internos 

e internacionais de proteção aos direitos humanos. 

23. Nesta linha, mesmo que não haja expressa previsão normativa, parece 

razoável que se aceite a participação das entidades requerentes, DIGNITATIS - 

                                                           

13
 Idem, Ibidem, p. 180. 

14
 Idem, Ibidem, p. 181. 

15
 Idem, Ibidem, p. 181. 
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Assessoria Técnica Popular e JUSTIÇA GLOBAL (fls. 1326/1336), para 

ingressarem no presente IDC na qualidade de amicus curiae, reconhecendo-se a 

representatividade de ambos os requerentes, tanto na sua atuação no âmbito 

interno, quanto, no caso específico de MANOEL MATTOS, o acompanhamento 

que realizam no âmbito da Corte Interamericana de Direitos Humanos." (fl. 

1572) 

Diante da ausência de regramento infraconstitucional disciplinando o 

processamento do Incidente de Deslocamento de Competência, cumpre a este 

Superior Tribunal de Justiça a tarefa de delimitar suas nuanças até que o 

legislador ordinário o faça. 

Ainda que se trate de ação constitucional que cuide de interesses que extrapolam 

o das partes diretamente envolvidas, não se me afigura pertinente o pedido de 

assistência, mormente tendo em vista o caráter restritivo que o Código de 

Processo Penal atribui a esse tipo de legitimado na persecução criminal. 

Todavia, conforme bem anotado no parecer ministerial, se mostra bastante 

razoável a admissão das organizações da sociedade civil Requerentes na 

condição de amicus curiae , mormente tendo em conta sua efetiva atuação no 

caso em apreço, inclusive como agentes provocadores dos organismos 

responsáveis por garantir os direitos humanos. 

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de assistência, mas admito a participação 

das Requerentes como amicus curiae, papel já desempenhado com os 

documentos e manifestações juntadas aos autos.
16

 (grifos do original) 

 

O entendimento esposado pelo STJ na decisão supratranscrita vai ao encontro do 

posicionamento de autores que sustentam a desnecessidade de inovações legislativas, seja 

por meio da elaboração de uma nova lei, seja pela inclusão de novel dispositivo em 

legislação já existente, com o escopo de autorizar a intervenção do amicus em todo e 

qualquer processo. Cássio Scarpinella Bueno afirma categoricamente: 

Não há, para sua admissão fora daqueles casos em que as leis extravagantes, de 

forma mais ou menos clara, tratam dele, necessidade de uma “nova lei” ou de 

um “novo dispositivo de lei” que admita aquilo que já decorre do sistema. De 

que não há necessidade de alteração legislativa estamos convencidos.
17

 

 

Malgrado a perspectiva acima transcrita, o legislador infraconstitucional brasileiro 

houve por bem trilhar o caminho contrário. O Projeto de Lei do Senado (PLS) n.º 166, de 

2010, que dispõe sobre a reforma do Código de Processo Civil, atualmente em trâmite na 

Câmara dos Deputados, prevê expressamente, no Livro II, Título I, Capítulo IV, Seção IV,  

a figura do amicus curiae, como se verá no tópico a seguir. 

 

3. O projeto de Código de Processo Civil e a previsão expressa da figura do amicus 

curiae 

 

                                                           

16
 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Incidente de Deslocamento de Competência n. 2/DF. Relator: 

Ministra Laurita Vaz. Brasília, 1º de agosto de 2010. Disponível em: http://www.stj.jus.br. Acesso em: 

21/05/2011. 
17

 BUENO, Ob. cit., p. 646. 
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 Em outubro de 2009, o Ato n.º 379 do Presidente do Senado Federal, Senador José 

Sarney, instituiu a Comissão de Juristas responsável pela elaboração do Anteprojeto do 

Código de Processo Civil. A referida Comissão, que fora presidida por Luiz Fux, então 

Ministro do Superior Tribunal de Justiça, e teve como relatora-geral a Professora Teresa 

Arruda Alvim Wambier, contou com o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, a partir de 1º de 

novembro, para a conclusão dos trabalhos.
18

 

 O trabalho da Comissão foi marcado por um intenso esforço no sentido de 

possibilitar a ampla participação da sociedade civil nas discussões que estavam sendo 

travadas. Com esse objetivo foram realizadas 8 (oito) audiências públicas entre fevereiro e 

abril de 2010
19

.  

 O Anteprojeto passou a tramitar no Senado Federal como Projeto de Lei n.º 

166/2010, tendo sido discutido, votado e aprovado naquela Casa e, posteriormente, 

remetido à apreciação da Câmara dos Deputados, onde hoje se encontra em tramitação. 

 O texto encaminhado ao Senado Federal, de responsabilidade da Comissão de 

Juristas, era composto de 970 (novecentos e setenta artigos) distribuídos em 5 (cinco) 

livros: Livro I – Da Parte Geral; Livro II – Do Processo de Conhecimento; Livro III – Do 

Processo de Execução; Livro IV – Dos Processos nos Tribunais e dos Meios de 

Impugnação das Decisões Judiciais; Livro V – Das Disposições Finais e Transitórias. 

Durante a tramitação do Projeto no Senado Federal foram apresentadas 217 

(duzentas e dezessete) emendas, bem como foram anexadas 57 (cinquenta e sete) 

proposições legislativas sobre a matéria, nos termos do art. 374, II, do Regimento Interno 

do Senado Federal
20

. Após a apreciação das alterações propostas, foi aprovado o 

                                                           

18
 Além de Luiz Fux e Teresa Arruda Alvim Wambier, compuseram a Comissão os seguintes juristas: 

Adroaldo Furtado Fabrício, Benedito Cerezzo Pereira Filho, Bruno Dantas, Elpídio Donizete Nunes, 

Humberto Theodoro Júnior, Jansen Fialho de Almeida, José Miguel Garcia Medina, José Roberto dos Santos 

Bedaque, Marcus Vinicius Furtado Coelho e Paulo Cezar Pinheiro Carneiro. 
19

 As audiências públicas ocorreram em Belo Horizonte/MG (26/02/2010), Fortaleza/CE (05/03/2010), Rio 

de Janeiro/RJ (11/03/2010), Brasília/DF (18/03/2010), São Paulo/SP (26/03/2010), Manaus/AM 

(09/04/2010), Porto Alegre/RS (15/04/2010) e Curitiba/PR (16/04/2010). Cumpre salientar que também 

foram realizadas audiências públicas durante a tramitação do PLS n.º 166/2010 no Senado Federal, além de 

um debate público online, através de um sítio eletrônico na internet,  que teve início em 12/04/2011 e se 

estendeu por 30 (trinta) dias. A iniciativa de promover um debate público na internet, oferecendo aos 

cidadãos a oportunidade de debater a reforma do Código de Processo Civil, foi do Ministério da Justiça e 

teve por objetivo “produzir uma discussão aberta e democrática, qualificando o debate e ampliando a 

participação da sociedade na elaboração legislativa, de forma a contribuir para o processo de revisão do 

Código de Processo Civil”. O endereço eletrônico em questão é: http://participacao.mj.gov.br/cpc/. 
20

 “Art. 374. Na sessão em que for lido o projeto de código, a Presidência designará uma comissão 

temporária para seu estudo, composta de onze membros, e fixará o calendário de sua tramitação, obedecidos 

os seguintes prazos e normas: I – omissis; II – ao projeto serão anexadas as proposições em curso ou as 

sobrestadas, que envolvam matéria com ele relacionada; (...)”.  
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substitutivo, em 15/12/2010. O texto encaminhado à Câmara dos Deputados, a par de 

manter a divisão dos artigos nos termos propostos pela Comissão, é composto por 1.008 

(mil e oito) artigos. 

Como já fora mencionado no último parágrafo do tópico anterior, caso o atual 

Projeto de Código de Processo Civil se transforme efetivamente em lei, o instituto do 

amicus curiae será expressamente consagrado. O Anteprojeto apresentado pela Comissão 

de Juristas incluiu a figura do amicus curiae no Capítulo V (Da intervenção de terceiros) 

do Título I (Do procedimento comum), Livro II (Do processo de conhecimento). Eis o 

tratamento dado à matéria pelo Anteprojeto: 

Art. 320. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a 

especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da lide, 

poderá, por despacho irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes, 

solicitar ou admitir a manifestação de pessoa natural, órgão ou entidade 

especializada, no prazo de dez dias da sua intimação. 

 

Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput não importa alteração de 

competência, nem autoriza a interposição de recursos. 

 

Entre as 217 (duzentas e dezessete) emendas apresentadas ao PLS n.º 166/2010, 2 

(duas) diziam respeito ao instituto do amicus curiae. A emenda n.º 46, de autoria do 

Senador Adelmir Santana, propunha que o art. 320 fosse suprimido, por considerar a figura 

do amicus dispensável e inconstitucional. Segundo a referida emenda, caso o objetivo da 

admissão do instituto seja o de suprir conhecimentos técnico-científicos, é ele dispensável 

haja vista a preexistência da figura do perito. Se, por outro lado, o intuito for o de suprir 

conhecimentos jurídicos, influenciando o magistrado sobre como deve apreciar a questão 

jurídica controvertida, o dispositivo será inconstitucional por violar uma prerrogativa 

exclusiva e indelegável do juiz. Ademais, o proponente da emenda sustenta que a 

disciplina do amicus curiae encampada no art. 320 não se coaduna com aquela prevista na 

Lei n.º 9.868/1999. Aqui, o amicus não supre conhecimentos técnicos ou jurídicos, mas 

representa os interesses de determinado segmento da sociedade que possa ser afetado pela 

norma cuja constitucionalidade se discute, sendo exigida a demonstração da relevância da 

matéria e da representatividade do postulante.
21

 

 Essa emenda foi rejeitada pela Comissão Temporária de Senadores, que considerou 

equivocados os fundamentos apresentados por confundirem as figuras do amicus curiae e 

                                                           

21
 BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão Temporária de reforma do Código de Processo Civil sobre 

o PLS n.º 166/2010. Brasília, 1º de dezembro de 2010. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84495>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
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do perito. Ainda segundo a Comissão, o tratamento legal que o Projeto pretende conferir ao 

instituto representa um avanço e que, por isso mesmo, sua supressão não parece 

conveniente.
22

 

 A segunda emenda referente ao amicus curiae foi a de n.º 47, de autoria do Senador 

Romero Jucá, que sugeriu nova redação ao art. 320, com o acréscimo de 3 (três) 

parágrafos, visando à adequação do dispositivo às reais características e funções do 

instituto, tal qual desenvolvido doutrinariamente. Neste diapasão, a proposta condicionava 

a intervenção do amicus à manifestação das partes, ao tempo em que estabelecia que não 

caberia recurso contra a decisão sobre o mérito da intervenção. Finalmente, a emenda 

propunha que as partes poderiam impugnar a intervenção em virtude de impedimento ou 

suspeição ou ainda quando tivesse o condão de desequilibrar a relação processual entre as 

partes.
23

 

 Essa emenda também foi rejeitada, desta feita sob o argumento de que o Projeto 

contempla de forma adequada o instituto do amicus curiae, especialmente após as 

alterações encampadas pelo substitutivo.
24

 De fato, a redação dos dispositivos que prevêem 

expressamente o amicus curiae sofreu uma ligeira modificação no substitutivo aprovado 

pelo Senado, em comparação com o texto primitivo do Anteprojeto. Para facilitar a 

visualização das diferenças, veja-se o quadro a seguir: 

 

Anteprojeto Substitutivo aprovado pelo Senado Federal 

Art. 320. O juiz ou o relator, considerando a 

relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da lide, 

poderá, por despacho irrecorrível, de ofício ou a 

requerimento das partes, solicitar ou admitir a 

manifestação de pessoa natural, órgão ou entidade 

especializada, no prazo de dez dias da sua intimação. 

 

 

Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput 

não importa alteração de competência, nem autoriza 

a interposição de recursos. 

Art. 322. O juiz ou o relator, considerando a 

relevância da matéria, a especificidade do tema 

objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, de ofício ou a requerimento 

das partes, solicitar ou admitir a manifestação de 

pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade 

especializada, com representatividade adequada, 

no prazo de quinze dias da sua intimação.  

Parágrafo único. A intervenção de que trata o caput 

não importa alteração de competência, nem autoriza 

a interposição de recursos. 

                                                           

22
 BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão Temporária de reforma do Código de Processo Civil sobre 

o PLS n.º 166/2010. Brasília, 1º de dezembro de 2010. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84495>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
23

 BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão Temporária de reforma do Código de Processo Civil sobre 

o PLS n.º 166/2010. Brasília, 1º de dezembro de 2010. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84495>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
24

 BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão Temporária de reforma do Código de Processo Civil sobre 

o PLS n.º 166/2010. Brasília, 1º de dezembro de 2010. Disponível em: < 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84495>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
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As passagens destacadas em negrito indicam as alterações promovidas, a começar 

pela numeração do artigo, em virtude de outros dispositivos que foram acrescentados. 

Além disso, o novo texto retira o caráter de irrecorribilidade da decisão que solicita ou 

admite a manifestação do amicus curiae, substitui a expressão “lide” por “controvérsia”, 

explicita a possibilidade de pessoa jurídica atuar na condição de amicus, acrescenta o 

requisito da representatividade adequada e amplia o prazo para manifestação de “dez” para 

“quinze” dias a partir da intimação. 

A par de reproduzir algumas das características que norteiam a intervenção do 

amicus curiae no controle de constitucionalidade abstrato das normas (art. 7º, § 2º, da Lei 

n.º 9.868/1999), os dispositivos supratranscritos avançam no tratamento da matéria ao 

incorporar respostas a várias questões colocadas nos debates doutrinários a respeito do 

tema como, por exemplo, eliminando as dúvidas sobre a prerrogativa processual de 

recorrer, que é vedada. 

Sobre quem pode atuar na condição de amicus curiae, o substitutivo promove uma 

ligeira alteração no texto do Anteprojeto para eliminar qualquer dúvida em relação a 

possibilidade de uma pessoa jurídica intervir nessa qualidade, ao lado das pessoas naturais 

e dos órgãos e entidades especializadas
25

. 

 Como se percebe, o texto aprovado pelo Senado Federal promove um gigantesco 

alargamento no rol de hipóteses em que se afigura possível a intervenção de terceiro a 

título de amicus curiae, ao permitir que o juiz solicite ou admita a sua participação no 

processo. Cuida-se, em verdade, da generalização do instituto a que se fez referência 

anteriormente, posto que passa a ser autorizada a atuação do amicus curiae em todo e 

qualquer grau de jurisdição.  

Sendo assim, desde que presentes os requisitos estabelecidos, o juiz de primeiro 

grau (ou o relator, conforme o caso) possui a faculdade de solicitar (modalidade de 

intervenção por requisição do juízo) ou admitir (hipótese de intervenção voluntária) a 

manifestação de sujeito estranho ao processo, seja ele pessoa física ou jurídica, órgão ou 

entidade especializada, contanto que possua representatividade adequada. Ademais, 

                                                           

25
 Em sede doutrinária, antes mesmo de ser instituída a Comissão de Juristas responsável pela elaboração do 

Anteprojeto, Cássio Scarpinella Bueno já concluía que qualquer pessoa, fosse ela física ou jurídica, 

legitimada para a propositura de ação coletiva ou não, poderia desempenhar a função de amicus curiae, desde 

que demonstrasse, a um só tempo, a utilidade de sua manifestação e que possuía representatividade adequada, 

ou, tomando emprestado, declaradamente, os requisitos encartados no art. 7º, §2º, da Lei n.º 9.968/99, a 

“relevância da matéria” e a “representatividade dos postulantes” (BUENO, Ob. cit., p. 653-654). Como se vê, 

as idéias do autor foram prestigiadas pelo substitutivo encaminhado à Câmara dos Deputados. 
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imprescindível que seja levada em consideração a relevância da matéria, a especificidade 

do tema objeto da demanda e a repercussão social da controvérsia. 

Ainda que restasse qualquer dúvida acerca da possibilidade de atuação do amicus 

curiae no primeiro grau de jurisdição, na sistemática do Projeto, qualquer desconfiança 

deste jaez é dirimida pela Exposição de Motivos que acompanha o Anteprojeto, segundo a 

qual se vislumbra na manifestação do amicus curiae a aptidão para proporcionar ao juiz 

condições de proferir uma decisão mais próxima às reais necessidades das partes e, ipso 

facto, mais rente à realidade do país. Assim,  

Criou-se regra no sentido de que a intervenção pode ser pleiteada pelo amicus 

curiae ou solicitada de ofício, como decorrência das peculiaridades da causa, em 

todos os graus de jurisdição. 

Entendeu-se que os requisitos que impõem a manifestação do amicus curiae no 

processo, se existem, estarão presentes desde o primeiro grau de jurisdição, não 

se justificando que a possibilidade de sua intervenção ocorra só nos Tribunais 

Superiores. Evidentemente, todas as decisões devem ter a qualidade que possa 

proporcionar a presença do amicus curiae, não só a última delas.”
26 

 

 Essas assertivas, porém, hão de ser vistas com ressalvas. Afirmar que os requisitos 

que impõem a manifestação do amicus curiae, quando presentes, verificam-se desde o 

primeiro grau de jurisdição, é esquecer que o principal motivo justificador dessa 

intervenção é a aptidão que a decisão a ser proferida no processo possui de influir na 

situação de sujeitos estranhos ao feito. 

 Os requisitos da repercussão social da controvérsia e da relevância da matéria, 

embora vertidos em locuções bastante fluidas, reclamam uma compreensão no sentido de 

que a questão objeto de debate perante o Judiciário interessa não somente às partes do 

litígio, mas a um número indeterminado de pessoas, ou até mesmo à própria sociedade 

considerada como um todo. Justamente por transcender os interesses das partes e 

reverberar na esfera jurídica de terceiros é que o provimento jurisdicional, nesses casos, 

carece de uma maior legitimidade, razão pela qual se cogita a intervenção do amicus 

curiae. 

Essa tal relevância social ou coletiva, aliás, é o critério eleito por Carlos Gustavo 

Rodrigues Del Prá para determinar a possibilidade de um terceiro intervir, na qualidade de 

amicus curiae, mesmo fora das hipóteses expressamente previstas em lei. Aduz o citado 

autor que: 

[...] sempre que houver essa relevância social ou coletiva, a limitação dos 

interesses discutidos aos das partes (e dos assistentes) somente pode ocorrer no 
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 Exposição de motivos do Anteprojeto de Código de Processo Civil. 
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plano dogmático-processual, enquanto que, pragmaticamente, o reconhecimento 

da existência de uma complexa trama de interesses envolvidos deve se impor. E, 

na nossa concepção, são esses interesses (ou pelo menos a projeção social e 

coletiva de um dos interesses) que irão permitir a participação de um terceiro, na 

qualidade de amicus curiae, nos demais casos não expressamente previstos em 

lei.
27

  

  

 Verifica-se, portanto, que o que torna a questão debatida relevante não só para as 

partes da contenda, bem assim para os terceiros que pretendam intervir a título de amicus 

curiae, é a transcendência dos efeitos da decisão a ser proferida, que pode vir a afetar um 

indeterminado número de pessoas.
28

 

 Importa deixar claro que o autor deste artigo não se opõe à positivação do instituto. 

Pelo contrário, reconhece que a iniciativa é digna de aplausos. Porém, caso o Projeto de 

novo Código de Processo Civil venha a ser aprovado nos termos atuais, a generalização da 

figura do amicus curiae acabará gerando mais inconvenientes do que benesses aos 

jurisdicionados. Uma adequada compreensão do papel a ser desempenhado por essa nova 

modalidade de intervenção de terceiros passa, necessariamente, pelo apropriado tratamento 

à eficácia das decisões judiciais no Brasil, seja esta eficácia meramente persuasiva ou 

tenham as decisões efeitos vinculantes. Este o assunto que merece atenção a partir de 

agora.     

 

4. A generalização do amicus curiae à luz da força dos precedentes no Brasil  

 

 O Direito, a despeito de ser adaptável em função das variações sofridas pela 

sociedade com o passar do tempo, tem como função primordial, seja no modelo do 

common law ou no sistema do civil law, a geração de estabilidade, garantindo tranqüilidade 

ao jurisdicionado, ao propiciar que este oriente sua conduta com certa medida de 

previsibilidade acerca das conseqüências dela advindas.
29

 

 Ao passo que nos países onde se adota o sistema do common law a referida 

previsibilidade é alcançada mediante a prática de precedentes vinculantes, ou seja, todos os 

cidadãos (e não só as partes do processo) devem se comportar nos termos das decisões 

judiciais proferidas em casos análogos e pretéritos; o mesmo objetivo (de previsibilidade, 

                                                           

27
 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 169. 

28
 Idem, Ibidem, p. 173-174. 

29
 Revista de Processo, 2009, p. 129. 
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certeza, estabilidade) é perseguido pelos países de civil law, que depositam na forma 

escrita de legislar a crença na obtenção desses efeitos.
30

 

 De fato, nos países do civil law a falta de respeito aos precedentes se justifica pela 

suposição errônea de que a lei seria suficiente para assegurar os valores da certeza e da 

segurança jurídica, de modo que esta última somente seria viável caso a lei fosse 

estritamente aplicada, isto é, a certeza de que o juiz estaria subordinado à lei garantia a 

segurança jurídica.
31

 

 Enquanto no modelo do civil law a busca por certeza serviu de pretexto para a 

negação da importância dos tribunais e de suas decisões, nos países filiados ao common 

law, por sua vez, essa mesma busca fundamentou o stare decisis.
32

 É que, nesse sistema, 

sempre foi permitido aos juízes interpretar a lei, sendo lógica a conseqüência daí advinda 

no sentido de que podem ser proferidas decisões diferentes (e até antagônicas), razão pela 

qual se buscou na força vinculante dos precedentes o meio capaz de garantir a segurança e 

a previsibilidade
33

 almejadas.
34

 

 O civil law assistiu à lei se mostrar incapaz de garantir os referidos valores, 

justamente por não estar preparado para o fato de que, ao interpretar as leis, os juízes 

divergem e, consequentemente, proferem decisões diferentes, ainda que embasados nos 

mesmos diplomas legais.
35-36 

                                                           

30
 Idem, Ibidem, p. 134. 

31
 MARINONI, 2010, p. 19. 

32
 Idem, Ibidem, p. 19. 

33
 Importante que se diga que a idéia de previsibilidade aqui suscitada não implica o total conhecimento das 

partes, previamente, sobre como será a decisão do processo em que litigam, mas está associada à garantia de 

que, seja qual for a decisão, não deve ser absurda ou contemplar algo que não pudesse ser imaginado (Revista 

de Processo, 2009, p. 142). 
34

 MARINONI, Ob. cit., p. 63. 
35

 Idem, Ibidem, p. 63. 
36

 Entre vários exemplos que se poderia dar, opta-se por situação curiosa e recente e que, além disso, diz 

respeito diretamente ao tema do amicus curiae. Trata-se de decisão da Corte Especial do STJ, proferida em 

17/08/2011, no sentido de que o amicus curiae não tem direito à sustentação oral 

(http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=102901). O que causa 

perplexidade é que o STF, a partir do julgamento da ADI 2675/PE, rel. Min. Carlos Velloso e da ADI 

2777/SP, rel. Min. Cezar Peluso, julgadas nos idos de 2003, passou a admitir a possibilidade de sustentação 

oral do amicus curiae. Ademais, o art. 131, § 3º, do RISTF estabelece que “Admitida a intervenção de 

terceiros no processo de controle concentrado de constitucionalidade, fica-lhes facultado produzir sustentação 

oral, aplicando-se, quando for o caso, a regra do § 2º do artigo 132 deste Regimento”. Inobstante isso, o STJ 

veio a adotar o posicionamento diverso. Isto significa que, a depender do tribunal superior, o amicus curiae 

poderá ou não apresentar sustentação oral de sua manifestação. Resta claro, portanto, que a ausência de uma 

uniformidade das decisões proferidas pelos órgãos do Poder Judiciário contribui para a ocorrência de 

situações desta natureza. 
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Por esta razão, aliás, alguns autores defendem a adoção de um sistema de 

precedentes vinculantes no Brasil, grupo onde se incluem Luiz Guilherme Marinoni
37

, 

Teresa Arruda Alvim Wambier
38

, André Luis Bitar de Lima Garcia
39

, Caio Márcio 

Gutterres Taranto
40

, entre outros. Sintetizando bem as idéias apresentadas até o momento, 

Marinoni adverte que: 

A segurança jurídica, postulada na tradição do civil law pela estrita aplicação da 

lei, está a exigir o sistema de precedentes, há muito estabelecido para assegurar 

essa mesma segurança no ambiente do common law, em que a possibilidade de 

decisões diferentes para casos iguais nunca foi desconsiderada e, exatamente por 

isso, fez surgir o princípio, inspirador do stare decisis, de que os casos similares 

devem ser tratados do mesmo modo (treat like cases alike).
41

 

   

 Nessa esteira, segundo os defensores da tese dos precedentes obrigatórios, o PLS 

n.º 166/2010 desperdiçou uma grande oportunidade de tornar explícita a necessidade de 

vinculação aos precedentes no Direito brasileiro
42

, muito embora a sua Exposição de 

Motivos advogue em prol de “[...] uma aproximação do sistema adotado no Brasil 

(romano-germânico), com o sistema anglo-saxônico (common law), já que os precedentes 

ganham muita força, exatamente para permitir que casos iguais recebam idênticas soluções 

jurídicas.”
43

  

 Cumpre salientar, por oportuno, que este trabalho não se dedica ao estudo da 

aplicabilidade dos precedentes no sistema jurídico brasileiro, motivo pelo qual é 

desnecessário fazer referência a outras obras sobre o tema. O que se pretende, tão-somente, 

é fornecer ao leitor o substrato teórico necessário para a adequada compreensão do 

fenômeno da generalização do instituto do amicus curiae no processo civil nacional.   

 É que a crescente abertura e a cada vez maior complexidade das normas jurídicas 

não estão a justificar sozinhas a intervenção do amicus curiae. O ingresso desse terceiro 

parece encontrar respaldo principalmente no fato de que algumas decisões judiciais afetam 

o que será e como serão decididos os casos futuros. Faz-se referência, neste ponto, aos 

efeitos “persuasivos” e “vinculantes” das decisões judiciais.
44

 

                                                           

37
 MARINONI, Ob. cit. 

38
 Revista de Processo, 2009. 

39
 GARCIA, 2011.  

40
 TARANTO, 2010. 

41
 MARINONI, Ob. cit., p. 101. 

42
 Nesse sentido, cf. MARINONI; MITIDIERO, 2010 e GARCIA, Ob. cit. Em sentido contrário, 

capitaneando forte resistência ao respeito aos precedentes, vide RAMIRES, 2010.  
43

 BRASIL. Senado Federal. Parecer da Comissão Temporária de reforma do Código de Processo Civil sobre 

o PLS n.º 166/2010. Brasília, 1º de dezembro de 2010. Disponível em: 

<http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=84495>. Acesso em: 15 ago. 2011. 
44

 BUENO, Ob. cit., p. 627. 
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Aludida preocupação com os efeitos provenientes das decisões jurisdicionais 

ganhou um novo impulso com o advento da EC n.º 45/2004 que, entre tantas outras 

novidades, instituiu o requisito da repercussão geral para a admissibilidade do recurso 

extraordinário, além de atribuir caráter vinculante às súmulas editadas pelo Supremo 

Tribunal Federal, nos termos previstos pelo art. 103-A da Constituição Federal, incluído 

pela referida emenda. Segundo Cássio Scarpinella Bueno, tais inovações conduzem à 

necessidade de um diálogo prévio entre os membros do STF e os destinatários de suas 

decisões, cooperação esta que funcionaria como fator de legitimação das decisões exaradas 

pelo Supremo.
45

   

 É importante que se diga que esse mesmo raciocínio orientou o Supremo Tribunal 

Federal a admitir, mesmo antes da promulgação da Lei n.º 9.869/99, a intervenção do 

amicus curiae em Ação Direta de Inconstitucionalidade
46

, qual seja, o raciocínio segundo o 

qual o caráter vinculante da decisão a ser proferida impõe a necessidade de um diálogo 

prévio, capaz de permitir as várias manifestações de uma sociedade civil marcadamente 

plural.
47

 

 Cássio Scarpinella Bueno chega a crer nesse diálogo prévio como a única forma de 

legitimar as decisões do STF nesses casos: 

A única forma de legitimar a decisão do Supremo Tribunal Federal em hipóteses 

como tais é reconhecer que ele deve, previamente, dar ouvidos a pessoas ou 

entidades representativas da sociedade civil – e, até mesmo, a pessoas de direito 

público que desempenhem, de alguma forma, esse mesmo papel, capturando os 

próprios valores dispersos do Estado, suas diversas opiniões e visões de políticas 

públicas a serem perseguidas também em juízo –, verificando em que medida 

estão configurados adequadamente os interesses, os direitos e os valores em jogo 

de lado a lado. De que forma, enfim, aqueles interesses e direitos estão 

devidamente representados em juízo.
48

 

 

  Especificamente no que tange à análise da repercussão geral, mesmo que não se 

possa falar propriamente em efeitos vinculantes, tem-se que a função desempenhada no 

sentido de filtrar o acesso ao sistema recursal se afigura como causa suficiente para que os 

interessados se manifestem sobre qual a melhor maneira de compreender o sentido da 

expressão. Ao se definir o que pode ser entendido como repercussão geral, muito além de 

decidir apenas a qual dos litigantes daquele processo específico assiste razão, estar-se-á 

                                                           

45
 Idem, Ibidem, p. 628-629. 

46
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 

748/RS. Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, 18 de novembro de 1994. Disponível em: 

http://www.stf.jus.br. Acesso em: 22 ago. 2009. 
47

 BUENO, Ob. cit., p. 629. 
48

 Idem, Ibidem, p. 630. 
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fixando que condições são exigidas para que o recorrente, em qualquer outra situação 

análoga àquela, possa alcançar as barras do Supremo Tribunal Federal mediante a 

interposição de um recurso extraordinário.
49

 

 Ora, se em sede de súmula vinculante pode-se falar em vinculação de direito, 

prevista expressamente no texto da Constituição Federal, casos há em que é possível 

identificar a existência de uma espécie de “vinculação de fato”
50

, ainda que sem 

autorização constitucional expressa. 

 Se é verdade que ainda não se pode extrair do ordenamento jurídico brasileiro o 

respeito obrigatório aos precedentes, é característica inegável do sistema a perseguição de 

um ideal de uniformização da jurisprudência. Essa constatação também é feita por Teresa 

Arruda Alvim Wambier, para quem 

Muitos dispositivos (...) são sintomas de que a nossa lei processual está 

caminhando no sentido de proporcionar condições para que haja uniformidade 

da jurisprudência num grau socialmente desejável. O mesmo se pode dizer 

relativamente à repercussão geral e a súmula vinculante.
51

  

 Com efeito, a chamada objetivação do recurso extraordinário, mediante a 

instituição do requisito da repercussão geral, bem como a criação da súmula vinculante, 

estão aliados à implementação de outros expedientes que demonstram essa tendência de 

uniformização da jurisprudência e de verticalização das decisões judiciais, tais como: o 

julgamento de recursos especiais repetitivos (CPC, art. 543-C); o aumento do poder dos 

relatores (CPC, art. 557
52

) e o julgamento liminar de improcedência (CPC, art. 285-A
53

). 

 Além disso, são inúmeros os dispositivos que, sem qualquer preocupação com o 

uso de uma terminologia adequada, fazem referência, de forma indistinta, a “súmulas” e 

“jurisprudência dominante”. Apenas a título exemplificativo, tem-se: art. 120, parágrafo 

                                                           

49
 Idem, Ibidem, p. 631. 

50
 Idem, Ibidem, p. 634. 

51
 Revista de Processo, 2009, p. 146. 

52
 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 

ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior. § 1
o
-A   Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula 

ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar 

provimento ao recurso.§ 1
o
   Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o 

julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo 

voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento. 
53

 Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 

sentença de total improcedência em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 

sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada. 
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único
54

; art. 475, § 3º
55

; art. 518, § 1º
56

; art. 544, § 4º, II, alíneas “b”
57

 e “c”
58

, todos do 

Código de Processo Civil atual e em vigor. 

 O Projeto do novo Código de Processo Civil, em trâmite no Congresso Nacional, 

também é pródigo nesse aspecto. Consoante mencionado acima, consta na Exposição de 

Motivos que acompanha o Projeto que o Livro IV (Dos processos nos Tribunais e meios de 

impugnação das decisões judiciais) demonstra uma tentativa de aproximar os sistemas do 

civil law e common law por meio da valorização dos precedentes. Entre os vários 

dispositivos relacionados ao tema, destaca-se e, por isso mesmo, transcreve-se o art. 882: 

 

Art. 882. Os tribunais, em princípio, velarão pela uniformização e pela 

estabilidade da jurisprudência, observando-se o seguinte: 

 

I - sempre que possível, na forma e segundo as condições fixadas no regimento 

interno, deverão editar enunciados correspondentes à súmula da jurisprudência 

dominante; 

 

II - os órgãos fracionários seguirão a orientação do plenário, do órgão especial 

ou dos órgãos fracionários superiores aos quais estiverem vinculados, nesta 

ordem; 

 

III - a jurisprudência pacificada de qualquer tribunal deve orientar as decisões de 

todos os órgãos a ele vinculados; 

 

IV - a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores 

deve nortear as decisões de todos os tribunais e juízos singulares do país, de 

modo a concretizar plenamente os princípios da legalidade e da isonomia; 

 

V - na hipótese de alteração da jurisprudência dominante do Supremo Tribunal 

Federal e dos tribunais superiores ou daquela oriunda de julgamento de casos 

repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da alteração no interesse social e 

no da segurança jurídica. 

 

§ 1º A mudança de entendimento sedimentado observará a necessidade de 

fundamentação adequada e específica, considerando o imperativo de 

estabilidade das relações jurídicas. 

 

§ 2º Os regimentos internos preverão formas de revisão da jurisprudência em 

procedimento autônomo, franqueando-se inclusive a realização de audiências 

                                                           

54
 Art. 120, parágrafo único. Havendo jurisprudência dominante do tribunal sobre a questão suscitada, o 

relator poderá decidir de plano o conflito de competência, cabendo agravo, no prazo de cinco dias, contado 

da intimação da decisão às partes, para o órgão recursal competente. 
55

 Art. 475, § 3
o
. Também não se aplica o disposto neste artigo quando a sentença estiver fundada em 

jurisprudência do plenário do Supremo Tribunal Federal ou em súmula deste Tribunal ou do tribunal superior 

competente. 
56

 Art. 518, § 1º. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a sentença estiver em conformidade com 

súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 
57

 Art. 544, § 4º, II, “b”: negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou em 

confronto com súmula ou jurisprudência dominante no tribunal;. 
58

 Art. 544, § 4º, II, “c”: dar provimento ao recurso, se o acórdão recorrido estiver em confronto com súmula 

ou jurisprudência dominante no tribunal. 
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públicas e a participação de pessoas, órgãos ou entidades que possam contribuir 

para a elucidação da matéria. 

   

Da análise dos dispositivos supratranscritos, em cotejo com a intenção declarada na 

Exposição de Motivos, parece evidente que o legislador ignora as diferenças existentes, 

tratando como sinônimos os vocábulos “jurisprudência”, “súmula”, “decisão judicial” e 

“precedentes”. 

 Neste ínterim, com o propósito de evitar imprecisões terminológicas, aconselhável 

que se proceda à correta identificação de cada uma dessas expressões. Assim, embora seja 

correto afirmar que todo precedente é uma decisão judicial, o inverso não se verifica, ou 

seja, nem toda decisão constitui um precedente. Em linhas bastante gerais, pode-se dizer 

que o precedente é uma decisão sobre matéria de direito (e não de fato) que ostenta a 

potencialidade de se firmar como um paradigma para a orientação de operadores do Direito 

e jurisdicionados.
59

 

 Também não há que se confundir precedente e súmula. As súmulas não são 

nenhuma novidade no Direito brasileiro e serviam para identificar e precisar o 

entendimento de determinado tribunal sobre uma questão jurídica. Como não eram de 

observância obrigatória nem mesmo para os membros do tribunal nas quais eram 

elaboradas, nunca ostentaram qualquer eficácia prática. Desse modo, o que individualiza as 

súmulas é o fato de que elas são enunciados de um tribunal a respeito das suas decisões, e 

não uma decisão que possa ser qualificada como precedente. Dito de outra forma, cuida-se 

de uma metalinguagem, haja vista estar a súmula voltada à enunciação de algo que já faz 

parte da linguagem da decisão judicial.
60

 

 A utilização de um sistema de precedentes pressupõe toda uma metodologia própria 

responsável por ditar as técnicas que se relacionam à aplicação e revogação dos mesmos
61

. 

É a existência de técnicas e procedimentos específicos atinentes à utilização escorreita dos 

precedentes que torna evidente a impossibilidade de confundir precedente e jurisprudência, 

na medida em que esta última não apresenta o mesmo grau de exigências necessário à 

operacionalização de um sistema de precedentes.
62

 

                                                           

59
 MARINONI; MITIDIERO, Ob. cit., p. 164-165. 

60
 Idem, Ibidem, p. 166. 

61
 Estão inseridas nessa metodologia as noções de ratio decidendi, obter dicta, distinguishing, overruling, 

entre várias outras, as quais não serão aprofundadas em razão do corte epistemológico que delimita o objeto 

deste trabalho. 
62

 MARINONI; MITIDIERO, Ob. cit., p. 165-166. 
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 Sendo assim, o Projeto de novo Código de Processo Civil, a despeito de privilegiar 

as idéias de uniformização e estabilidade, passou longe de instituir um sistema de 

precedentes. Se aprovado nos termos em que se encontra atualmente, o sistema processual 

civil brasileiro permanecerá calcado em um modelo de respeito à jurisprudência, mas não 

de respeito aos precedentes. 

 Inobstante isso, não se pode ignorar o fato de que o “precedente jurisprudencial” 

tem um valor que ultrapassa a mera persuasão. Em último caso, esse valor persuasivo, essa 

aptidão para “vincular de fato” decorre do próprio ordenamento jurídico brasileiro e não 

pode mais ser relegado a um plano de somenos importância. É justamente por essa razão 

que os juízes a quem incumbe produzir esses precedentes estejam constantemente 

imbuídos na tarefa de melhor decidir, o que implica dizer que devem estar municiados com 

todos os argumentos favoráveis e contrários à dada tese jurídica, o que servirá para alçar 

sua decisão a patamares ainda mais elevados de legitimidade.
63

  

 Cássio Scarpinella Bueno sintetiza muito bem esse quadro, ao afirmar: 

Seja porque determinadas decisões têm efeitos vinculantes, seja, quando menos, 

porque têm efeitos “meramente persuasivos”, nunca, para a nossa experiência 

jurídica, foi tão importante saber o que e como os tribunais decidem as mais 

variadas questões. E saber como eles decidiram para saber como eles vão decidir 

nos sucessivos “novos” casos que lhes são postos para julgamento.
64

 

 

 Se, por um lado, esse fenômeno está associado às idéias de previsibilidade, 

igualdade e segurança jurídica, por outro, é preciso admitir que causa certa perplexidade a 

circunstância de alguém poder ser afetado por uma decisão de cujo processo de elaboração 

não participou e nem podia participar.
65

 

 É nesse contexto que a intervenção do amicus curiae se revela como verdadeira 

necessidade, não se prestando apenas ao mister de aprimorar a qualidade da decisão, mas 

atuando no sentido de legitimá-la.
66

 

 Cássio Scarpinella Bueno trata da generalização do amicus curiae como uma 

“necessidade irrecusável”, imposta pelo próprio ordenamento jurídico brasileiro
67

, tanto 

                                                           

63
 BUENO, Ob. cit., p. 636-637. 

64
 Idem, Ibidem, p. 37. 

65
 Idem, Ibidem, p. 37. 

66
 Idem, Ibidem, p. 637. 

67
 O referido autor designa como intervenção atípica a ocorrência de manifestação do amicus curiae fora das 

hipóteses autorizadas por lei (e analisadas no segundo capítulo deste trabalho), identificando no sistema – em 

contraposição a “código” – processual civil o fundamento para este ponto de vista (Idem, Ibidem, p. 532 e 

640). 
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nas ações individuais quanto coletivas, independentemente dos efeitos gerados pelas 

decisões proferidas serem vinculantes ou não.
68

 

 Nesse ponto, é preciso abrir uma divergência. Em verdade, o que se depreende da 

obra de Bueno é que ele é amplamente favorável à generalização do instituto, em todo e 

qualquer grau de jurisdição, tal qual restou consagrado no PLS n.º 166/2010. Em que pese 

o abalizado entendimento do autor, necessário dele discordar. Como já mencionado 

anteriormente, reputa-se salutar a iniciativa de sistematização do amicus curiae e a 

conseqüente ampliação das hipóteses de sua admissão. Contudo, esse é um fenômeno que 

precisa ser examinado sob a ótica dos fatores que conferem legitimidade à atuação de um 

terceiro na qualidade de amicus curiae. 

 Vale recordar, neste passo, que uma das razões de ser do instituto no modelo do 

common law é justamente o fato de esse modelo jurídico estar calcado no sistema de 

precedentes. Com efeito, a regra do stare decisis, segundo a qual as decisões judiciais 

formam precedentes que têm o condão de vincular casos semelhantes que venham a 

ocorrer no futuro, é um dos fatores que contribuíram decisivamente para o surgimento e 

posterior desenvolvimento do amicus curiae.
69

 

Ora, se o que se tem buscado, no Brasil, é uma aproximação com o sistema 

precedentialista, ainda que por vias oblíquas (com ênfase na jurisprudência), natural que se 

deva aproximar também as abordagens sobre o amicus curiae. 

Na medida em que se abre cada vez mais espaço à possibilidade de respeito às 

decisões emanadas dos tribunais, por intermédio da imposição de observância à 

jurisprudência dominante e às súmulas por eles editadas, cresce em importância a 

necessidade de criar mecanismos de participação dos jurisdicionados na tomada dessas 

decisões que, cedo ou tarde, firmarão jurisprudência ou ensejarão a edição de súmulas. 

Daí porque se afirma que a participação de um terceiro no processo, na qualidade 

de amicus curiae, ao tempo em que se destina ao auxílio do julgador, constitui fator de 

legitimação das decisões proferidas que tenham a potencialidade de influenciar a situação 

de pessoas que, de outra forma, não teriam seus interesses representados em juízo
70

. 

                                                           

68
 Idem, Ibidem, p. 639-640. 

69
 Comungam dessa mesma opinião Mirella de Carvalho Aguiar (AGUIAR, Ob. cit., p. 12), Antônio do 

Passo Cabral (Revista de Processo, 2004, p. 12) e MATTOS, Ob. cit., p. 19, entre outros. 
70 “É como se a intervenção do amicus curiae pudesse, em alguma medida, transportar para o ambiente 

decisório judicial a mesmas tensões e conflitos que permeiam o ambiente administrativo e legislativo. E, 

mais do que isso: as próprias tensões e conflitos existentes também no âmbito da sociedade civil” (BUENO, 

Ob. cit., p. 632-633). 
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Ausente essa condição no processo, isto é, caso não tenha a decisão a ser prolatada 

a potencialidade de produzir efeitos para além das partes diretamente envolvidas no litígio, 

não há que se falar em possibilidade e, menos ainda, em necessidade de intervenção do 

amicus curiae. 

Logo, na esteira do que foi aduzido no tópico anterior, é preciso que os requisitos 

da relevância da matéria e, mais especificamente, da repercussão social da controvérsia, 

sejam compreendidos sob uma ótica de transcendência dos efeitos do provimento 

jurisdicional, de maneira que não se perca de vista que o que legitima a atuação do amicus 

curiae é justamente essa aptidão para repercutir na esfera de terceiros
71

. 

Em suma, não se nega que a questão debatida em determinado processo no primeiro 

grau de jurisdição possa cumprir o requisito da relevância da matéria, bem assim o da 

repercussão social da controvérsia. O que se questiona, isto sim, é a utilidade de se admitir 

a intervenção de um terceiro, ainda que com a representatividade adequada, em processo 

cuja decisão não tem o condão de afetar ou acarretar quaisquer conseqüências na situação 

de sujeitos que lhes são estranhos. 

 

5. Contornando os inconvenientes da generalização do instituto 

 

 Certamente, a admissão da possibilidade de intervenção do amicus curiae para além 

das hipóteses já expressamente previstas e positivadas no ordenamento jurídico brasileiro 

traz consigo alguns riscos, entre os quais se pode destacar o eventual prejuízo à efetividade 

do processo, naquelas ocasiões em que o amicus curiae tem por objetivo o auxílio direto a 

uma das partes ou a defesa de interesses escusos, bem assim quando há um número 

excessivo de amici, o que acabaria por comprometer a celeridade processual.
72

 

 Visando à diminuição de tais riscos, Del Pra propõe o estabelecimento de critérios 

de aferição da admissibilidade do amicus curiae. Um dos primeiros critérios aventados 

pelo autor já foi objeto de comentários, trata-se da relevância social da questão debatida no 

                                                           

71
 “[...] não há como negar possa – na verdade, „deva‟ – o amicus ser legítimo portador dos „interesses‟ que 

estão „fora‟ do processo em julgamento mas que, de alguma forma, mais ou menos intenso, será afetado por 

aquilo que for anteriormente decidido. Justamente porque não há como, sem agredir o „modelo constitucional 

do processo‟, afetar algum bem jurídico, interesse ou direito, sem o „devido processo legal‟, o „contraditório‟ 

e a „ampla defesa‟. Sem que haja prévia cooperação entre os exercentes do Poder e os seus destinatários” 

(Idem, Ibidem, p. 634). 
72

 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 207. 
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bojo do processo
73

, ou seja, é a expressão social do objeto da lide que legitima a atuação do 

amicus curiae, de modo que, ausente tal relevância social, não há interesse legítimo a 

permitir a atuação desse terceiro.
74

 

 Um outro critério de aferição da admissibilidade do amicus curiae é o interesse 

imediato de auxílio à corte (ou a “desvinculação do terceiro dos interesses de quaisquer das 

partes em litígio”
75

) e não o interesse direto em favorecer uma das partes litigantes. Ora, a 

modalidade de intervenção de terceiros pautada na demonstração de interesse jurídico 

próprio e direto na vitória de uma das partes em litígio é a assistência. Sendo assim, uma 

vez verificada que a intenção principal e imediata do terceiro interveniente é beneficiar 

uma das partes, nesse caso, não se cuida de intervenção de amicus curiae.
76

 

Certamente, a participação voluntária do amicus curiae acaba beneficiando uma das 

partes e prejudicando a outra, na medida em que reforçaria uma das teses levadas à 

apreciação do Judiciário. Esse motivo não é suficiente, contudo, para que se conclua pela 

inadmissibilidade do terceiro. Isto porque, em verdade, o favorecimento de qualquer dos 

litigantes é mera conseqüência da dialética processual.
77

 

 Importante mencionar que os dois critérios acima referidos devem ser 

cumulativamente observados, isto é, só se admite a intervenção do amicus curiae quando 

presentes, simultaneamente, a relevância social da questão debatida e o escopo de auxílio à 

corte. Ausente qualquer dos requisitos, vedada a intervenção do terceiro na condição de 

amicus.
78

 

 Sobreleva, entre os critérios de admissibilidade do instituto, o controle exercido 

pelo juiz. Tal controle judicial mostra-se imprescindível para evitar que um grande número 

de intervenções torne o procedimento moroso, o que acarretaria prejuízos à própria 

administração da justiça.
79

 Em casos tais, o magistrado poderia, inclusive, lançar mão da 

                                                           

73
 Os elaboradores do Anteprojeto do novo Código de Processo Civil, ao que tudo indica, foram sensíveis a 

essa questão, já que instituíram o requisito cujo conteúdo material parece ser o mesmo, sob a denominação de 

“repercussão social da controvérsia”. 
74

 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 208. 
75

 Idem, Ibidem, p. 220. 
76

 Idem, Ibidem, p. 208. 
77

 Idem, Ibidem, p. 181. 
78

 Idem, Ibidem, p. 208. 
79

 Idem, Ibidem, p. 212-213. 
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aplicação analógica do art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil
80

, limitando o 

número de intervenientes de forma discricionária, porém não arbitrária. 

 Desta feita, além de competir ao juiz a verificação sobre a existência ou não da 

relevância social legitimadora da intervenção do amicus, cabe-lhe observar se a 

manifestação do terceiro é dotada de conteúdo específico, isto é, se não se trata de meras 

repetições de alegações já feitas ou reprodução de informações já trazidas aos autos.
81

 

Assim, caso o juiz identifique qualquer incompatibilidade entre a atuação do 

terceiro e o papel a ser desempenhado por um verdadeiro amicus curiae, seja porque o 

objetivo da intervenção aparente ser o de obtenção de alguma vantagem ilegal, o de causar 

tumulto deliberadamente ao processo ou o alcance de qualquer finalidade ilegal ou 

fraudulenta enfim, deverá o juiz obstar sua participação. 
82

 

Em suma, a última e definitiva palavra sobre a intervenção do amicus curiae, em 

todo e qualquer caso, é do Poder Judiciário. 

 

5. Conclusão 

 

O principal objetivo deste trabalho foi o de verificar se o alargamento do rol das 

hipóteses de admissão do amicus curiae para além daquelas já positivadas no ordenamento 

jurídico brasileiro se justifica pela necessidade de democratizar e pluralizar o debate 

processual de questões relevantes, além de constituir fator de legitimação social de 

decisões judiciais. 

O projeto de novo Código de Processo Civil, que tramita na Câmara dos Deputados 

após passar pelo Senado Federal, vem ao encontro dessa generalização da figura do amicus 

curiae, prevendo-a expressamente entre as modalidades de intervenção de terceiro e 

facultando-lhe a atuação em qualquer grau de jurisdição. 

Não se nega a importância de um tratamento mais sistemático ao instituto, já que a 

completa falta de sistematização que norteia o tratamento legal dispensado à figura no 

sistema processual civil brasileiro atual é uma das responsáveis pelas acaloradas discussões 

                                                           

80
 Art. 46, parágrafo único, do Código de Processo Civil: O juiz poderá limitar o litisconsórcio facultativo 

quanto ao número de litigantes, quando este comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa. O 

pedido de limitação interrompe o prazo para resposta, que recomeça da intimação da decisão. 
81

 DEL PRÁ, Ob. cit., p. 213. 
82

 Idem, Ibidem, p. 210. 
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doutrinárias acerca de qual seria a natureza jurídica do amicus curiae
83

 e, a depender da 

posição adotada, qual o regime jurídico aplicável à espécie. 

Todavia, o caminho da generalização irrestrita, total e absoluta, tal qual propugnada 

pelos doutrinadores de que se deu notícia no decorrer desta pesquisa e encampada até o 

momento pelo legislador infraconstitucional, não parece ser o mais recomendado. 

Isso porque a gênese e o desenvolvimento do instituto estão intimamente ligados às 

características do modelo jurídico do common law, notadamente à doutrina dos precedentes 

obrigatórios, consubstanciada na regra do stare decisis. 

Com efeito, a razão de ser do amicus curiae reside na circunstância de que os 

precedentes são de observância obrigatória, produzindo efeitos regularmente na esfera 

jurídica de sujeitos alheios ao processo no qual o precedente é firmado. 

É certo que, no Brasil, não há que se falar em precedentes obrigatórios. Porém, não 

se pode escamotear o fato de que o sistema processual civil brasileiro se encontra calcado 

na noção de “jurisprudência dominante”, numa tentativa de alcançar os níveis de segurança 

jurídica que a lei, por si só, não logrou êxito em atingir. 

Muitas das previsões legais de intervenção de amicus curiae já existentes no país, 

aliás, estão relacionadas a processos que, de uma maneira mais ou menos direta, são 

afetados por estarem em acordo ou desacordo com a jurisprudência dominante ou com as 

súmulas dos tribunais superiores. 

Assim, reconhece-se que o amicus curiae se apresenta como sendo um importante 

instrumento de abertura e democratização processual, permitindo a manifestação de 

terceiros cuja finalidade precípua é a de auxiliar a corte, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, prestando-se a viabilizar o acesso de parcelas 

representativas da sociedade a uma ordem jurídica justa e concorda-se que a sua 

participação processual deva se dar não só nas hipóteses em que ela é legalmente prevista, 

mas também em todos aqueles casos em que se verifiquem os requisitos da 

representatividade adequada, da relevância da matéria, da especificidade do tema objeto da 

demanda ou da repercussão social da controvérsia. 

Entretanto, tais requisitos não podem ser tomados fora do contexto da 

transcendência dos efeitos da decisão a ser proferida. Desse modo, somente se pode falar 

em intervenção de amicus curiae naqueles processos cujos provimentos jurisdicionais 

                                                           

83
 Especificamente sobre a natureza jurídica do amicus curiae no processo civil brasileiro, cf. OLIVEIRA, 

2010. 
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possam afetar, direta ou indiretamente, a situação de terceiros que, de outra forma, deles 

não participariam. 

A função do amicus é justamente esta: garantir que todos os que serão 

potencialmente afetados pelo resultado final de um processo possam dele participar, 

contribuindo assim para a formação desse resultado, o que, de certa forma, acaba 

legitimando-o. 
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Processo civil e(m) crise: o esgotamento do procedimento ordinário na 
satisfação dos direitos sociais e a possibilidade em se construir uma 

jurisdição-processual sumarizada e democrática 

 

Civil process and(in) crisis: the exhaustion of the ordinary procedure in 
the satisfaction of social rights and the possibility of building a procedural-

jurisdiction summarized and democratic 

 

Cristiano Becker Isaia* 

Resumo 

 

Este trabalho discute os limites e as possibilidades para a 
condução do processo civil de que se dispõe atualmente ao 
encontro de locus de satisfação dos direitos sociais-
fundamentais. Parte da premissa de que a jurisdição-processual 
está imersa em um déficit de realidade oriundo principalmente 
da supervalorização do processo de conhecimento e seu 
corolário rito ordinário-plenário-declaratório, que 
tradicionalmente vem mantendo o processo no interior da 
filosofia da consciência e do liberalismo político, sobrelevando 
a consciência do magistrado e a obsessão pelo encontro de 
certezas e verdades eternas no trato de direitos subjetivos 
individuais. Este trabalho, enfim, faz referência a um olhar 
crítico sobre o fenômeno jurídico a partir da utilização de uma 
filosofia no direito (utilizando-se do viés compreensivo 
proporcionado pela hermenêutica filosófica) e de sua relação a 
um processo civil estigmatizado pela processualística moderna, 
abandonando o lastro metafísico de extração de sentido da lei 
resultante do predomínio do método para superar um modelo 
processual ritualizado e inefetivo à proteção dos direitos 
sociais-fundamentais. 
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Abstract 

This work discusses the limits and the possibilities to the 
conduction of civil process that disposes actually to meet the 
satisfaction locus of the social fundamental rights. It departures 
from the premise that the procedural-jurisdiction is immersed in 
a deficit of reality aimed given by the overvaluation of the 
knowledge process and its corollary ordinary-plenary-
declaratory rite, that traditionally has keeping the process inside 
philosophy of consciousness and of political liberalism, raised 
the judge´s consciousness and the obsession to the meet of 
certainties and eternal truths in dealing with individual 
subjective rights. This work, in short, refers to a critical look at 
the juridical phenomenon since the use of a philosophy in right 
(using the bias provided by the understanding of philosophical 
hermeneutics) and its relation to a civil procedural stigmatized 
by modern proceduralistic, abandoning the metaphysical 
baggage of extracting meaning of the law resulting from the 
predominance of the method to overcome the ritualized and 
ineffective procedural model to the protection of fundamental 
social rights. 
 
Key-words: Civil process. Social Fundamental Rights 
Democratization. Ordinaryzation. Summarization. 
 

Introdução 

 Está-se frente à necessidade, em pleno século XXI, de se construir um novo 

direito processual civil. Isso porque a jurisdição-processual está imersa em um déficit de 

realidade oriundo principalmente da supervalorização do processo de conhecimento e seu 

corolário rito ordinário-plenário-declaratório, que tradicionalmente vem mantendo o 

processo no interior da filosofia da consciência e do liberalismo político, sobrelevando a 

consciência do magistrado e a obsessão pelo encontro de certezas e verdades eternas no 

trato de direitos subjetivos individuais.  

Daí ser possível afirmar que a tradição (inautêntica) processual deve ceder à 

instituição de uma filosofia no processo. Uma atitude interpretativa (hermenêutico-

ontológica) capaz de romper com a força objetificante (e com a valorização do 

procedimento) do iter processual ordinário a fim de vislumbrar em seu horizonte a 

satisfação (efetivação) do direito material, colocando sua compreensão, pelo intérprete, 

no seu modo-de-ser, na faticidade, e na (efetiva) participação da sociedade.  

Isso pressupõe uma descontaminação no processo civil, o que leva a pensar em 
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sua relação com uma verdade hermeneuticamente possível. É preciso, e como é, aludir a 

uma filosofia no processo voltada para o mundo prático, para o mundo da vida. Enfim, 

para um tempo social-histórico, produto da história, em constante elaboração. Está-se a 

aludir a uma filosofia que justifique a existência do próprio processo, onde a linguagem 

seja compreendida como condição de possibilidade, perspectiva processual compatível 

com um Estado que se proclama Democrático de Direito.  

A seu modo, este perfil estatal exige tanto um processo quanto uma atuação 

jurisdicional democrática, compartilhada, anti-arbitrária e anti-positivista, fulcrada em 

ambientes processuais que proporcionem o fortalecimento (coerente) da Constituição a 

partir da aplicação dos princípios constitucionais e do respeito ao direito substantivo, ao 

caso concreto (fato) submetido a juízo.  

A condição de possibilidade está em pensar o processo civil para além do 

reducionismo metodológico-dogmático. De um dar-se conta que todo caso concreto 

levado a processo exige “a” resposta constitucionalmente correta àquela situação 

conteudística (fática), que não é e nem pode ser entificada, rotulada ou fungibilizada 

(traços de um mesmo fenômeno), o que implica na superação do conceitualismo 

processual e de um modelo jurídico-processual universalizante, que se esquematiza num 

sistema abstrato e logicamente preparado ao trato de questões estritamente jurídicas, 

preparado à solução de conflitos eminentemente individuais.  

Eis o desafio em repensar um processo civil estigmatizado pela processualística 

moderna, abandonando o lastro metafísico de extração de sentido da lei resultante do 

predomínio do método para superar um modelo processual ritualizado e inefetivo à 

proteção dos direitos sociais-fundamentais. 

A idéia, portanto, cujo cerne penetra no presente trabalho, é afinar o processo 

civil a locus de sumarização procedimental-material aptos democraticamente ao 

enfrentamento de uma complexidade e contingência sociais que revelam a necessidade 

do desvelamento do ser dos entes dos direitos sociais-fundamentais. O ponto de partida 

está na possibilidade (necessidade!) de se pensar em novos locus processuais de abertura 

à sociedade, rompendo com a estrutura tripartite em processo e com uma função 

jurisdicional institucionalizada na posição de um terceiro a quem incumbe ditar o certo 

ou o errado. 

 

6312



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1. O direito processual civil na trincheira entre o racionalismo e a ordinariedade: os 
desajustes do procedimento ordinário-plenário na satisfação dos direitos sociais 

Pelo que até agora foi referido o objetivo do presente trabalhão está em tratar da 

possibilidade de afirmação de um novo processo civil pós-burocrático sumário e 

autônomo, democraticamente aberto à compreensão do fato concreto. A preocupação 

com o fato concreto se justifica porque a processualística civil contemporânea, 

principalmente diante da universalização da ação condenatória como correspondente 

absoluta da actio romana, suprimindo os procedimentos interditais de eficácia executiva 

e mandamental, não foi capaz de superar o pensamento metafísico aristotélico-tomista 

verificável na fase cognitivo-processual do período pós-clássico romano.  

Desde então, principalmente sob a influência dos escritos de Justiniano, os quais 

representam até hoje a fonte mais importante do direito romano1, o processualismo é 

concebido como simples iurisdictio, opondo julgamento e decisão. E essa é apenas uma 

das causas que levaram o direito processual civil a não acompanhar a invasão da filosofia 

pela linguagem, mantendo o julgador eqüidistante ao elemento fático-material (substrato 

processual), o qual serve como fundamento à própria existência do processo. 

Tanto a doutrina de processo civil quanto grande parcela da legislação 

processual brasileira vigente, em pleno século XXI, o que guarda relação com fenômenos 

já denunciados, ainda continuam a crer que ao juiz incumbe a busca do desvelamento da 

essência (aristotélica) da controvérsia, onde a verdade em processo será alcançada a 

partir da correspondência entre a sua consciência e o objeto que está a investigar pelo 

método da demonstração, do deducionismo.  

Acaba assim permitindo a ele (ao juiz), obnubilado pelo procedimento 

positivado, que faça a melhor escolha dentre uma gama de possibilidades legais, tudo 

através de uma atividade puramente declaratória de direitos ao pretender descobrir o 

sentido da lei2, que se apresentaria unívoco. Atualmente é possível afirmar que essa 

postura contraria o Estado Democrático de Direito, porquanto fomenta barreiras à sua 

própria implementação. 

Daí também a necessidade em romper com a função eminentemente 

declaratória presente na atividade jurisdicional (a qual, historicamente, elegeu o rito 

ordinário na busca de seus desideratos), conduzindo o processo civil a novos horizontes, 

                                                 
1  BIONDI, Biondo. Istituzioni di diritto romano. Milão: Ed. Giuffrè, 1972, p. 40. 
2  HESPANHA, Benedito. Tratado de teoria do processo. Volumes I e II. Rio de Janeiro: Ed. 

Forense, 1986, pp. 755 e seguintes. 
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a novas perspectivas de compreensão, aproximando o procedimento do próprio 

fato/direito levados ao conhecimento da jurisdição-processual, bem como da própria 

sociedade; que não apenas limite a atividade jurisdicional à reprodução da lei como reza 

o modelo racional-liberal, mas que também se mostre incompatível com a prática de 

decisionismos interpretativos, o que leva a concluir que não se pode continuar a 

compreender o processo civil somente enquanto processo civil.  

É possível então afirmar que se mostra inaceitável na chamada pós-

modernidade3 pensar a jurisdição ao modelo estatal liberal, que influenciado pelas 

filosofias iluministas do século XVII através de um modo de produção do conhecimento 

objetivava certezas absolutas a partir de demonstrações lógicas4 na proteção unicamente 

aos direitos de liberdades de contratos e na propriedade individual.5  

A jurisdição do século XXI deve se adaptar às exigências de uma sociedade 

que, como alerta Chevallier, entrou numa nova fase, onde se mostram perturbados os 

equilíbrios sociais diante da ocorrência de revoluções tecnológicas, das mutações do 

sistema produtivo e das transformações da estratificação social. De uma sociedade em 

que as relações sociais passaram a ser caracterizadas pela dinâmica da mudança, da 

                                                 
3  Ainda que o Brasil esteja diante de uma espécie de pré-modernidade, o que é possível concluir 

justamente em razão da inoperacionalidade, em terra brasilis, do Welfare State. Para um maior 
aprofundamento, consultar: ARRUDA JÚNIOR, Edmundo Lima de. Direito, marxismo e 
liberalismo. Florianópolis: Ed. Cesusc, 2001, p. 56. Já para Chevallier, parafraseando Cooper, o 
Brasil é um exemplo de um autêntico Estado moderno, vinculado à noção tradicional de Estado como 
detentor do monopólio da força (CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Tradução de 
Marçal Justen Filho. Belo Horizonte: Ed. Fórum, 2009, p. 21). Sobre o termo “pós-moderno”, aduz 
Diniz que sua primeira alusão foi realizada pelo filósofo alemão Rudolf Pannwitz, em 1917, que, sob 
a influência de Nietzsche, o identificava com o niilismo operante no ocidente do século XX. Após 
relatar várias passagens na utilização do termo, conclui Diniz que a crença iluminista no 
planejamento coerente da vida dos homens em sociedade cedera à contingência e o risco, marcas de 
uma sociedade tipicamente pós-moderna. Dessa forma, na era pós-moderna as antigas expectativas 
racionais-iluministas dão lugar à consciência da incerteza e da contingência de sociedades crescentes, 
complexas e diferentes. Para um maior aprofundamento consultar: DINIZ, Antonio Carlos. 
Dicionário de Filosofia do Direito. Coordenação de Vicente de Paulo Barreto. São Leopoldo: Ed. 
Unisinos, 2006, pp. 647-649.     

4  Sobre a influência do racionalismo-iluminista no pensamento filosófico, consultar: CASSIRER, 
Ernst. A filosofia do iluminismo. Tradução de Álvaro Cabral. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1992. 
Para o autor (p. 24), “o século XVII via na construção de sistemas filosóficos a tarefa própria do 
conhecimento filosófico. Para que lhe parecesse verdadeiramente filosófico, era preciso que o saber 
tivesse alcançado e estabelecido com firmeza a ideia primordial de um ser supremo e de uma certeza 
suprema intuitivamente apreendida, e que tivesse transmitido a luz dessa certeza a todo o ser e a todo 
o saber dela deduzido. É o que efetivamente ocorre quando, pelo método da demonstração e da 
dedução rigorosa, são mediatamente ligadas à certeza primordial outras proposições, a fim de se 
percorrer, por meio dessa conexão mediata, toda a cadeia do cognoscível e de a encerrar sobre si 
mesma.” 

5  Esse, na verdade, é o ponto central do direito moderno, o que restou bem identificado por Jurgen 
Habermas na obra Direito e democracia: entre faticidade e validade. Tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Volume I. Rio de Janeiro: Ed. Tempo Brasileiro, 1997, pp. 45-47.  
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instantaneidade, do efêmero, sendo dominadas pela incerteza e pela imprevisão6, e que, 

para ver fazer valer os direitos sociais oriundos do constitucionalismo contemporâneo e 

do surgimento de um modelo de sociedade caracterizado pela complexidade e 

indeterminação, pugna pela construção de uma jurisdição-processual para além do 

espectro reprodutivo legal7-individualista8, características também presentes num 

processo civil ultrapassado.  

O desafio está em compreender que a processualística civil, o que se deve ao 

legado liberal, tem se apoiado numa tal procedimentalidade (e também 

instrumentalidade)9 que acaba se revelando inautêntica ao universo hermenêutico, o que 

leva à inefetividade do próprio processo.  

O processo (aqui, de natureza civil) ainda não é capaz de atender à satisfação, 

por exemplo, dos direitos sociais, até mesmo porque concentra seu foco no solitarismo 

judicial e em sua fixação no ritualismo10 fase-a-fase ordinário-declaratório-plenário – 

compreendido como o modelo essencial do direito processual civil moderno a proteção 

de direitos individuais, capaz de satisfazer na plenitude e de modo exauriente o direito 

material invocado em juízo11 –, o que o leva a ficcionalmente crer que dessa forma trará 

                                                 
6  CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Op. Cit., pp. 16-17. 
7  A mera reprodução da lei, pelos juízes, na busca desenfreada da extração do sentido unívoco do 

texto, é marca registrada do iluminismo. Tal fenômeno deu-se principalmente ante a desconfiança 
que haviam chamado sobre si os juízes no período da “justiça de gabinete”. Entretanto, deve-se 
também, como bem lembra Karl Engisch, a adoração da lei animada pelo espírito racionalista. 
Ambos os motivos são os responsáveis pela estrita vinculação do juiz à lei. In: ENGISCH, Karl. 
Introdução ao pensamento jurídico. 7ª edição. Tradução de J. Baptista Machado. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1996, p. 206.    

8  Integrante da expressão “direitos fundamentais” (droits fondamentaux), os quais aparecem na França 
em 1770 no movimento político e cultural que levou à Declaração dos Direitos do Homem de 1789. 
A expressão alcançou especial relevo na Alemanha, onde, sob o título Grundechte, articulando-se ao 
sistema de relações entre o indivíduo e o Estado enquanto fundamento de toda a ordem jurídico-
política. Vide, sobre o tema: NOGUEIRA, Alberto. Direitos do Homem, Direitos fundamentais e 
liberdades públicas: diferenciações e divergências. In: Revista do Conselho de Justiça Federal, 
Centro de Estudos Jurídicos, Brasília, n. 1, p. 24.  

9  No direito processual civil brasileiro, a obra mais consistente sobre a instrumentalidade no âmbito do 
processo civil foi escrita na década de oitenta por Cândido Rangel Dinamarco, que defende uma 
instrumentalidade para a realização de escopos metajurídicos (sociais, econômicos, etc.) através da 
intervenção judicial (protagonismo judicial). Tanto Dinamarco defende o protagonismo judicial, que 
em uma de suas passagens refere que o juiz “pensa no caso concreto e cabe-lhe apenas, com sua 
sensibilidade, buscar nos sistema de direito positivo e nas razões que lhe estão à base, a justiça do 
caso. Tem liberdade para a opção entre duas soluções igualmente aceitáveis ante o texto legal, 
cumprindo-lhe encaminhar-se pela que melhor satisfaça seu sentimento de justiça”. In: A 
instrumentalidade do processo. São Paulo: Ed. Malheiros, 2001, pp. 199-200. 

10  A valorização do rito em processo civil é objeto da crítica de Vittorio Denti, o qual denomina essa 
fixação pelo procedimento de “tecnicismo extremo”, transformando o juízo em uma espécie de 
laboratório. In: Un progetto per la giustizia civile. Bolonha: Ed. Mulino, 1982, p. 124.  

11  SALDANHA, Jânia Maria Lopes. Da teoria geral do processo à teoria da tradução: um aporte da 
sociologia das ausências e das emergências. In: Constituição, sistemas sociais e hermenêutica 
(2008). Revista do programa de pós-graduação em Direito da Unisinos, mestrado e doutorado. Orgs. 
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segurança, criando uma verdadeira aversão a todas as formas de juízos fundados em 

verossimilhança, fruto da herança cartesiana. É de se questionar: segurança a quem? Ao 

que? Para quando? Ao passado (que é o que se verifica), presente ou futuro? 

O problema é que o processo civil foi fortemente seduzido pela lógica 

metafísico-universalizante (típica) do Estado Liberal e da filosofia da consciência, 

ancorando-se principalmente no ritualismo ordinário (no instrumentalismo, na técnica) 

como condição de possibilidade (validade) à produção-satisfação do direito (das 

relações obrigacionais ou patrimoniais).  

Esse ainda é o ambiente de uma jurisdição concebida como um poder solitário 

do juiz, que atua por vezes em aparente situação de neutralidade (apegado aos 

fundamentos que derivam da razão), de irresponsabilidade, e por vezes como 

protagonista, o que acaba por conduzi-lo ao cometimento das mais variadas formas de 

arbitrariedades (e, para alguns juristas, decisionismos e até discricionariedades)12, o que 

remonta ao solipsismo próprio da filosofia da consciência, que em processo civil 

estampa-se, por exemplo, pela condução (agilidade) do processo pelo juiz. 

O fato é que o processo civil do século XXI não pode mais continuar a tutelar o 

meio ambiente, a bioética, o biodireito, a bioengenharia, o consumidor, dentre outros 

direitos tão importantes atualmente através de um procedimento moroso, de longa 

duração, como o é o rito ordinário-plenário.13 O mesmo se pode dizer em sua relação às 

novas tecnologias.  

O fato é que esse processo de liquidificação social em que a sociedade está 

aberta, impotente, exposta aos golpes do destino, e em que é impossível decidir seu 

curso com algum grau de certeza, necessita de um processo civil consciente dessa 

                                                                                                                                               
Lenio Luiz Streck, José Luis Bolzan de Morais [et al.] Porto Alegre: Ed. Livraria do Advogado, 
2008, p. 30. Este trabalho parte do pressuposto de que o referido procedimento, utilizando-se das 
palavras de François Ost, está adstrito a um sistema composto por uma espécie de "memória em 
migalhas” (OST, François. O tempo do direito. Tradução de Maria Fernanda Oliveira. Lisboa: Ed. 
Instituto Piaget, 1999, p. 57). Isso porque sua “plenariedade” acaba por admitir a superabundância de 
informações, fundamentos (inclusive probatórios) e pedidos, gerando uma preocupante 
fragmentação/distanciamento do plano fático que fundamenta o processo. Esse distanciamento 
também se opera pela sequência fase-a-fase do rito ordinário, que através da prática sucessiva de atos 
processuais num tempo distante obnubila paulatinamente a compreensão do intérprete da causa do 
próprio fato/direito que sustenta e dá origem a demanda.       

12  Sobre a prática da discricionariedade na construção do ato judicial, consultar: STRECK, Lenio Luiz. 
Verdade e Consenso. Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas: da possibilidade à 
necessidade de respostas corretas em direito. 2ª edição. Rio de Janeiro: Ed. Lúmen Iuris, 2007. 

13  Por isso Cruz e Tucci leciona que o procedimento ordinário, como técnica universal de solução de 
litígios, deve ser substituído, na medida do possível, por outras estruturas procedimentais, mas 
condizentes com a espécie de direito material a ser tutelado. In: Tempo e processo: uma análise 
empírica das repercussões do tempo a fenomenologia processual (civil e penal). São Paulo: Ed. RT, 
1997, p. 120. 
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situação. Definitivamente, não tem o procedimento ordinário, da forma como 

estruturado desde o velho ordo iudiciorum privatorum romano, como lidar com essa 

nova realidade.  

Desde lá o que se percebe é a tentativa de transformação da realidade em 

objeto de representação, em algo à disposição do intérprete. E isso vem ocorrendo 

principalmente com o distanciamento entre o intérprete e o fato concreto, fenômeno 

derivado diretamente do ritualismo fase-a-fase ordinário e da plenariedade. Uma 

proposta que com a modernidade se tornou condizente ao conceito clássico de 

jurisdição, tradicionalmente vinculado à declaração, pelo juiz, da vontade concreta da 

lei em processo civil. 

O procedimento ordinário-plenário está desajustado no atendimento à 

sociedade contemporânea. O próprio processo de conhecimento está, já que todo o 

processo de conhecimento é por índole e vocação um procedimento ordinário.14 Sua 

principal característica é a finalização pela sentença. Um contexto em que inexistem 

sentenças liminares, o que demonstra a forma como a verossimilhança vem sendo 

trabalhada no âmbito do processo, e em que julgar ou decidir é sinônimo de julgamento 

definitivo, idôneo à produção da coisa julgada.  

Um “procedimento” em que “ainda que o magistrado se convença, logo nas 

fases iniciais do litígio, que o autor tem a seu favor uma elevadíssima probabilidade de 

vencer a demanda, terá ele o dever de manter-se ‘neutro’, fingir que disso não sabe, para 

privilegiar o demandado, em favor do qual as expectativas de vitória sejam escassas ou 

nulas”.15   

O processo civil de que faz exigência o Estado Democrático de Direito, por 

nítida e inequívoca pressão gerada pelo processo de complexização social, remete à 

superação do império da razão, o que o levou à crença de ser ciência, imune às próprias 

transformações da sociedade. Também ao primado atribuído ao indivíduo, suprimindo o 

planejamento coletivo.  

Ele (o processo civil do século XXI) carece de um pensar a partir do novo 

modelo de organização social que se apresenta. Um modelo em que a sociedade assiste 

a revoluções tecnológicas (expansão das tecnologias, das biotecnologias), a mutações do 

sistema produtivo (adaptação das formas de trabalho) e das próprias relações sociais, 

                                                 
14  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo de Conhecimento e procedimentos especiais. In: Da 

sentença liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 96.  
15  Idem, Ibidem, p. 97. 
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que nas sociedades dominadas pela urgência e pela mudança tendem a ser vividas sob o 

modo da instantaneidade.16  

A proposta deste trabalho, diante disso, está em demonstrar, por exemplo, que 

não é mais possível tutelar os interesses sociais da forma extremamente complexa como 

se apresentam através de um procedimento que além de renunciar o novo, a mudança, 

continua a insistir na certeza, na renúncia ao processo interpretativo.  

Uma prova disso é o modus como a figura da antecipação de tutela foi recebida 

pelo sistema processual, ainda no ano de 1994. Um instituto que definitivamente tinha 

muito a contribuir tanto ao direito quanto à própria sociedade, mas que vem sofrendo 

sérias dificuldades de compreensão (aplicação) diante da visível ausência de 

convivência com os princípios que formam o sistema processual civil de que se dispõe 

atualmente.  

Em 1994 o sistema processual abriu-se para uma forma de tutela que poderia 

romper com a ordinariedade frente a um sistema processual de natureza executiva, de 

índole interdital. Porém, justamente em razão do fato de servir ao atual paradigma de 

processo, continua a ser tratada como uma medida essencialmente cautelar e, portanto, 

provisória. Dependente de um ato final que lhe confirme. Assim é que ela conseguiu 

não fazer parte da lide, que se conservou ordinária, mantendo os conteúdos executivo e 

mandamental fora do verdadeiro ato jurisdicional, qual seja, a sentença declaratória.17  

A antecipação (dos efeitos)18 da tutela não consegue atingir uma plenitude 

aplicativa justamente pelo fato de que o processo de conhecimento a que serve ainda é 

fortemente influenciado por pressupostos racionais-iluministas que reduziram a atuação 

da jurisdição-processual à missão de descoberta da verdade (vontade) da lei, processo 

em que se dispensa a interpretação.  

O sonho racionalista de que a lei teria sentido único e que o processo 

interpretativo é inconciliável na prática processual, o que sustenta o moderno conceito 

de jurisdição desde Chiovenda e sua tese da declaração da vontade (única) da lei, 

certamente vem contribuindo para embaraçar a utilização das decisões antecipatórias, 

                                                 
16  CHEVALLIER, Jacques. O Estado pós-moderno. Op. Cit., pp. 16-17. 
17  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia: o paradigma racionalista. Rio de Janeiro: 

Forense, 2004, p. 153. 
18  Em regra antecipam-se somente os efeitos da tutela, e não a própria tutela, uma vez que essa é 

classicamente destinada a sentença. Isso justifica porque para Zavascki os efeitos da tutela são os 
potencialmente decorrentes do conteúdo da sentença de mérito. Sobre o tema, vide: ZAVASCKI, 
Teori Albino. Antecipação da tutela e colisão de direitos fundamentais. In: Revista da Ajuris, n.º 64. 
Porto Alegre: Ed. Ajuris, 1995, p. 409.   
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haja vista que o juiz, classicamente, só está autorizado a julgar o mérito da ação na 

sentença final. Essa é a causa que justifica porque as medidas antecipatórias são 

concebidas pelo sistema processual como medidas do processo, nunca do mérito da 

causa, esse exclusivo da sentença. 

É absolutamente metafísico o motivo pelo qual se nega que uma decisão 

antecipatória seja uma questão sobre o mérito da causa. Como se o juiz, ao inserir-se 

naquele contexto de urgência ou de aparência, naquela situação hermenêutica, ainda não 

julgasse, ou não interpretasse tal fato ou tal lei, medidas exclusivas que a jurisdição 

moderna reservou para o ato de sentença final. É como se as decisões liminares não 

fizessem parte do mérito da causa!  

Por consequência disso, a própria antecipação (dos efeitos) da tutela, já que 

considerada uma decisão sobre o processo, acaba recebendo a sistemática recursal 

dessas decisões, submetendo-se ao sistema recursal dos agravos e do emaranhado 

processual pelos mesmos criado, inclusive com a solipsista participação do relator no 

trato desses recursos, inferiorizando a jurisdição de primeiro grau, outra herança 

iluminista. 

Ovídio Baptista, ao enfrentar o tema, leciona que as medidas liminares e todas 

as formas de antecipação de tutela que se apresentam no sistema processual brasileiro 

conflitam em um ponto essencial com os princípios que norteiam o conceito moderno 

de jurisdição, na medida em que de certa forma recuperam algo que foi banido pela 

tentativa de geometrização do direito, pela utilização do método enquanto condição de 

possibilidade ao alcance de verdades absolutas, principalmente por força da filosofia 

racionalista. Isso leva à recuperação da atividade compreensiva no âmbito do direito 

processual civil19, o que pressupõe a posição que o intérprete ocupa na situação 

processual, principalmente no que diz respeito à sua historicidade, ao processo de fusão 

de horizontes em que age e habita e o horizonte do próprio caso concreto submetido à 

jurisdição-processual. 

A questão está em que tudo isso é explicável pela existência de um vínculo 

praticamente indissociável que fundamenta o processo civil de que se dispõe 

atualmente, fulcrado na relação entre racionalismo e ordinariedade, o que foi 

brilhantemente diagnosticado por Ovídio Baptista. Um vínculo que pode ser observado 

sob várias perspectivas. O principal relaciona-se ao procedimento e sua estrutura, que 

                                                 
19  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Antecipação de tutela: duas perspectivas de análise. In: Sentença e 

coisa julgada: ensaios e pareceres. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2003, p. 253. 
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impõe que o juiz somente possa julgar a lide ao final da relação processual, depois de 

amplo e extenso debate probatório, o que daria ao juiz a desejada segurança a julgar, 

própria dos juízos de certeza.20  

Ainda que “segurança” e “certeza” sejam expressões da modernidade, a relação 

entre julgamento final e mérito, ou entre sentença e mérito, remonta ao procedimento da 

actio romana, como se teve a oportunidade de verificar na primeira parte da obra. Lá o 

iudex só poderia julgar o mérito da causa ao final da relação processual, enquanto que o 

praetor, ao expedir os mandados interditais, através dos quais determinava que se 

executasse algo ou que a parte demandada abstivesse-se de praticar algum ato, o 

realizava com base exclusivamente num juízo de aparência, de verossimilhança, calcado 

em cognição sumária, auxiliando a que o demandante satisfizesse seu interesse com 

maior efetividade.21 

Esses atos processuais de cognição sumária, por terem sido considerados atos 

volitivos do pretor, não foram considerados, principalmente no período pós-clássico 

romano, estendendo-se pela modernidade, como atos jurisdicionais. Após a 

sedimentação da modernidade, com os novos rumos tomados pela filosofia e diante da 

permanência do processo civil na filosofia da consciência, hoje é possível substituir a 

expressão “volitivo” por “interpretativo”.  

Era isso (a interpretação) que se proibia. É isso que, diante do conceito 

moderno de jurisdição, continua-se a proibir. Algo justificável pela não convivência 

entre decisão interlocutória, como o é a antecipação da tutela e todas as outras medidas 

antecipatórias, e decisão de mérito. Já é possível notar que essa é uma questão 

fundamental presente na constituição do conceito de jurisdição, o que este estudo 

pretende rever.  

O vínculo entre racionalismo e ordinariedade pressupõe que as decisões que 

não sejam acobertadas pelo manto da sentença final, aquela oriunda do silogismo entre 

premissa maior e menor, sejam decisões puramente processuais. Logo, não podem 

alcançar o direito material. Um raciocínio compreensível na medida em que a 

jurisdição-processual moderna foi construída pela ficcionalização de que ao juiz 

incumbiria o encontro, em processo civil, da verdade (ou vontade) da lei, o que 

logicamente pressupunha ocorrer quando da declaração do direito após ampla produção 

                                                 
20  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia. Op. Cit., p. 143. 
21  SCIALOJA, Vittorio. Procedimiento Civil Romano. Ejercicio y defensa de los derechos. Tradução 

para o espanhol de Santiago Sentis Melendo e Marino Ayerra Redin. Buenos Aires: Edições Jurídicas 
Europa-América Chile 2970, 1954, pp. 312-315. 
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probatória da causa.  

Essa constatação justifica porque o processualismo clássico pensa que o 

conteúdo do ato jurisdicional é formado apenas com a declaração sobre a existência ou 

inexistência de uma relação jurídica de direito material.22 Em que lugar ficaria sua 

satisfação, algo em processo relacionado à execução e aos demais efeitos da decisão? 

Eles estão fora do conteúdo da sentença, são efeitos externos, qualidades posterius ao 

ato sentencial como dissera Buzaid, o que justifica porque os efeitos fáticos (os que se 

manifestam no mundo da vida) não são os efeitos jurídicos da decisão, cisão metafísica 

classicamente defendida pelo processualismo moderno.23  

Diante, portanto, do fato de que não é uma preocupação de grande parte da 

doutrina processual investigar as raízes históricas, filosóficas e políticas da jurisdição 

nos países da tradição ocidental, fica claro entender o distanciamento da formação 

dogmática em processo, prática comum adstrita a utilização de manuais de processo, 

com a dimensão hermenêutica ora enfocada. Uma distância expressada de um lado pela 

fixação da metodologia de conhecimento ordinário-plenária no encontro, pelo juiz, da 

verdade da lei ou do fato que se apresenta à jurisdição-processual, e, de outro, por uma 

forma de compreensão em processo que leve em conta a participação do intérprete no 

processo de construção dos atos jurisdicionais a partir de sua condição de ser-no-

mundo.  

 

2. A possibilidade de construção de locus processuais sumarizados e democráticos 
a partir do redescobrimento da oralidade processual 
 

 Profanar o procedimento ordinário não é o mesmo que propor o seu fim. É 

compreender que diante principalmente dos novos direitos oriundos do movimento 

neoconstitucionalista compromissário e dirigente e de uma nova sociedade que se 

apresenta no século XXI, o mesmo encontra-se obsoleto.  

Daí ser possível pensar em novos locus processuais sumarizados, relacionados 

a um Judiciário difundido, que aprenda a reconhecer as diferenças através de um poder 

compartilhado por todos os sujeitos do processo, numa funcionalidade compatível às 

exigências constitucionais, tanto no que se refere a seu conteúdo substancial quanto ao 

que toca ao respeito às garantias processuais constitucionais.24 

                                                 
22  SILVA, Ovídio A. Baptista da. Processo e ideologia. Op. Cit., p. 144. 
23  Idem, ibidem, p. 145. 
24  A proposta pela simbiose entre as técnicas de tutela substancial e a asseguração das garantias 

processuais ditadas pelo texto constitucional tem como um de seus principais precursores Andrea 
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Tais ambientes de sumarização não têm como condição de possibilidade o 

encontro de verdades absolutas, mas a partir de situações que retratam verdades 

possíveis, verdades hermenêuticas naquele momento processual, têm em seu substrato 

um rompante à clássica concepção de jurisdição moderna, tornando possível, por 

exemplo, que decisões liminares sejam decisões sobre o mérito da causa, sobre o direito 

material-constitucional levado à apreciação da jurisdição-processual.   

A condição de possibilidade para se sustentar a criação desses locais de 

sumarização processual parte da compreensão de que a ideologia da ordinariedade 

concebe unicamente como verdadeiro ato jurisdicional a sentença final de mérito. Um 

fenômeno que se apresentou ao direito processual civil desde o momento em que os 

interditos romanos foram banidos do sistema romano de processo, o que já se teve a 

oportunidade de investigar. Com o advento da modernidade, a intenção do legislador foi 

a de ordinarizar praticamente todos os procedimentos, o que sobrelevou a natureza 

condenatória das sentenças, fato que, é verdade, tem início com a recepção pelo 

processualismo do conceito da actio romana.  

Um dos reflexos desse fenômeno foi o banimento de praticamente todas as 

formas de contraditório que fossem assemelhantes a modalidade de exercício prévia (no 

rito ordinário, antes de qualquer audiência, da qual se segue a cognição exauriente), o 

que trouxe a consequência de que o juiz só poderá julgar depois de ouvir ambas as 

partes (audiatur et altera pars). Antes disso não julgaria, apenas proferiria decisões de 

ordem processual.  

Essas implicações de ordem processual relacionam-se entre si: enquanto o 

contraditório, no rito ordinário, deve ser prévio, sendo essa atualmente uma exigência 

constitucional, a sentença somente pode ser o ato que encerra (extingue) o procedimento 

após ampla discussão probatória. Essa é a gênese do procedimento ordinário, que assim 

praticamente eliminou as demandas sumárias.  

Entretanto, principalmente diante do processo de complexização da sociedade 

moderna, o nascimento de alguns procedimentos especiais acabou por admitir outras 

modalidades de exercício do princípio do contraditório, rompendo com a lógica da 

ordinariedade e do contraditório apenas na feição prévia. Isso teve início primeiramente 

com o processo cautelar e com a maioria dos procedimentos especiais do Livro IV do 

                                                                                                                                               
Proto Pisani, que em contraposição ao procedimento ordinário sustenta a reunião de vários 
procedimentos a partir do demandado pelo direito material posto em litígio. In: PISANI, Andrea 
Proto. Appunti sulla tutela di condana. Texto publicado na obra Studi in onore di Enrico Tullio 
Liebman, vol. 3. Milão: Ed. Giuffrè, 1979, p. 212. 
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código de procedimento civil de 1973, alcançando estes últimos direitos que 

praticamente se relacionam com a defesa ou reivindicação da propriedade, da posse e do 

crédito.  

Por que somente os procedimentos especiais do Livro IV do código de 

procedimento receberam tratamento diferenciado? De outra via, por que tanto as 

medidas cautelares quanto as medidas antecipatórias da tutela continuam a depender de 

um processo principal que lhes confirme, que lhes dê legitimidade? O primeiro 

questionamento certamente guarda relação aos interesses da sociedade liberal burguesa, 

já que no auge das discussões sobre os pressupostos teóricos da ação processual não 

poderia se manter refém do procedimento ordinário. À burguesia deveriam ser 

alcançados outros meios de proteção a propriedade, a posse, ao crédito, o que inclusive 

fomentou a criação, na Itália, do procedimento cautelar, como já visto. O segunda revela 

o inafastável compromisso do direito processual com a ideologia da ordinariedade, o 

que já se teve a oportunidade de referir. 

Com isso surgem outras indagações: esse comprometimento se revela 

admissível em pleno século XXI, em que o direito deve ser compreendido enquanto 

meio transformador da sociedade, não mais simplesmente mantenedor da ordem ou 

cessionário do poder político às mãos dos detentores do poder econômico? Como 

pensar o processo civil, umbilicalmente relacionado à ideologia da ordinariedade, diante 

do surgimento do direito a um meio ambiente saudável, a imagem, a bioética, ao 

biodireito, a bioengenharia, aos advindos da virtualização do mundo, dentre outros tão 

importantes?  

A questão está em que é sim possível falar em sumarização democrática 

processual sem violar a Constituição. Ao contrário, para realmente fazer valer a 

Constituição, aqui por intermédio do processo civil. O que se quer realçar é que não há 

incompatibilidade entre sumarizar ações e defesas e os postulados constitucionais do 

contraditório e da ampla defesa, principalmente frente ao direito material-constitucional 

litigioso.  

A concretização de ambientes processuais sumários têm todas as condições de 

acelerar a prestação jurisdicional sem cair no conto da (in)segurança jurídica do modelo 

de jurisdição liberal, para pensar, a partir da posição ocupada pelo intérprete do caso, a 

ampla defesa e o contraditório no contexto da própria Constituição. 

Essa é uma discussão que ganhou força principalmente a partir do momento em 

que as Constituições estenderam o contraditório e a ampla defesa a qualquer processo 
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judicial, como o fez, no Brasil, a de 1988, no artigo 5.º, inciso LV. Sobre o tema, note-

se o radicalismo de Pontes de Miranda, que ao comentar o alcance da ampla defesa no 

direito processual civil, referindo-se, contudo, à Emenda Constitucional n.º 1 de 1969, 

diz que a defesa em processo, ao menos a aludida pela Emenda, no §15, é a defesa em 

que há acusado, ou seja, em processo penal ou fiscal. Tal princípio, continua Pontes de 

Miranda, nada tem com o início do processo civil, onde há réus sem direito à defesa, 

antes da condenação.25  

A posição de Pontes de Miranda é visivelmente conflitante, atualmente, com o 

Estado Democrático de Direito. Não é mais possível falar em extirpação do 

contraditório, em “réus sem direito a defesa”. Ao mesmo tempo, o contraditório e a 

ampla defesa não podem ser considerados incompatíveis com outros locus de 

sumarização processual. 

Não é de todo crível atualmente compreender os postulados constitucionais do 

devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa em posição antagônica com as 

modalidades processuais que atuam como rompantes à ordinariedade, ainda que tais 

elementos sejam características fulcrais do rito ordinário. Por isso é que uma 

aproximação entre sumarizar ações e defesas com os referidos postulados 

constitucionais é medida que atualmente se impõe.  

A aproximação dos princípios constitucionais do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa com ambientes processuais de sumarização não é 

novidade no direito processual civil brasileiro. A base dessa aproximação, em todos os 

casos em que ela ocorre, sustenta-se no fato de que os referidos postulados 

constitucionais não podem ser considerados privilégios unicamente do demandado em 

processo, mas também do demandante. Um dos exemplos que melhor ilustra a questão, 

o qual recebeu a minuciosa análise de Ovídio Baptista, é o mandado de segurança.26 

Trata-se de um mecanismo processual constitucional capaz de produzir um 

julgamento liminar de mérito diante da possibilidade de tutela imediata da aparência do 

direito invocado pelo impetrante, que a partir da sustentação de violação ou ameaça de 

violação a direito líquido e certo, sendo capaz de formar um juízo provisório do 

julgador, desafia uma sentença que rompe com ideologia da ordinariedade ao 

estabelecer-se enquanto ordem, não enquanto simples declaração (ou condenação), o 

                                                 
25  In: Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda n.º 1 de 1969. Tomo 5. São Paulo: Ed. RT, 

1968, p. 236.  
26  In: Da sentença liminar à nulidade da sentença. Op. Cit., pp. 110. 
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que levou ao seguinte questionamento pelo processualista gaúcho: por que a ação de 

mandado de segurança nunca foi considerada inconstitucional pela doutrina de processo 

civil?27  

O mesmo se poderia indagar em relação às “cautelares” satisfativas autônomas, 

nas quais a liminar tem o efeito de realizar, definitiva e irreversivelmente, os efeitos 

buscados pelo demandante. Essas medidas utilizam meios de sumarização antecipatória 

que, a primeira vista, poderiam ser considerados inconstitucionais por aqueles que 

tradicionalmente foram seduzidos pela ideologia da ordinariedade. Todavia, a 

compatibilidade entre a sumarização e os referidos postulados constitucionais28 

sustenta-se no fato de que principalmente o denominado due processo of law também se 

estende ao autor da demanda, já que este tem direito a um processo capaz de garantir-

lhe a satisfação de seu direito29, principalmente quando esse direito guarda relação a 

ordem constitucional. 

Propor formas de sumarização processual é trabalhar com o contraditório e a 

ampla defesa de forma a não criar óbices à efetividade do processo e a própria 

implementação principalmente dos direitos sociais. Isso significa que os cortes de 

sumarização processual e material não violam o devido processo legal. O importante é 

dar-se conta de que é possível inverter o ônus do tempo do processo sem violar o 

contraditório e a ampla defesa, não vilipendiando o devido processo legal. 

A organização de um processo mais ágil, mais efetivo e mais condizente com a 

questão da satisfação dos direitos sociais passa pelo fato de que o demandante (assim 

como a própria Constituição) faz também jus ao devido processo legal, o que impõe, na 

satisfação desses direitos, romper com a ideologia da ordinariedade para apostar na 

sumarização processual e material de demandas. 

Sumarização e democratização processual em simbiose, o que inclusive tem a 

ver com a produção da prova (em contraditório, sim), valorizando o caso concreto 

                                                 
27  In: Da sentença liminar à nulidade da sentença. Op. Cit., pp. 111. 
28  Sobre a relação entre sumarização e o devido processo legal, justifica Hommerding: “existe um 

número significativo de outros princípios que também devem ser observados, em maior ou menor 
escala, frente ao direito material litigioso. A garantia do contraditório e da ampla defesa, portanto, 
não é absoluta e deve ceder quando representar perigo a outros valores prestigiados no ordenamento 
jurídico”. Para um maior aprofundamento, consultar: HOMMERDING, Adalberto Narciso. 
Fundamentos para uma compreensão hermenêutica do Processo civil. Porto Alegre: Ed. Livraria 
do Advogado, 2007, p. 195. 

29  Daí a indagação de Ovídio Baptista: “Um processo capenga, interminável em sua exasperante 
morosidade, deve ser reconhecido como um ‘devido processo legal’, ao autor que somente depois de 
vários anos logre uma sentença favorável, enquanto se assegura ao réu, sem direito nem mesmo 
verossímil, que demanda em procedimento ordinário, o ‘devido processo legal’, com ‘plenitude de 
defesa’? In: Da sentença liminar à nulidade da sentença. Op. Cit., p. 113. 
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nesses locais de sumarização. Não é possível olvidar que o processo civil no século XXI 

deve trabalhar como uma percepção integrativa do direito, o que implica em levar o 

produto da prova à discussão, num aproveitamento coerente com o plano fático 

material-constitucional e com as decisões judiciais pré-existentes. Tais circunstâncias 

pressupõem a figura do juiz “ser-no-processo”, que respeita o valor da tradição 

(autêntica), fazendo referência metaforicamente, numa linguagem dworkiniana, a uma 

espécie de “romance em cadeia”.  

Nesse ponto torna-se possível referir que a oralidade processual tem um papel 

fundamental no ambiente aqui proposto, sendo capaz de torná-lo uma realidade no 

exercício jurisdicional no século XXI, tendo-se em vista a tentativa em se desenhar a 

jurisdição-processual por uma filosofia no processo.  

A oralidade processual, nesse sistema de processo sumarizado, é que justifica a 

existência do que se pode denominar de juiz “ser-no-processo”, diferente dos modelos 

de juiz Júpiter (liberal) ou criativo-discricionário-ativista (social). Sua principal 

característica não é a prática da reprodução, o exercício à consciência ou o uso irrestrito 

de um poder discricionário justificado tanto na condução do rito processual quanto 

diante da necessidade na implementação das políticas público-promocionais.  

O juiz “ser-no-processo” é o juiz inserido na situação hermenêutica, e que por 

essas e outras, sem a (inviável) missão de encontrar verdades eternas ou certezas 

ficcionais, a partir da pré-compreensão da Constituição viabiliza a aproximação do 

procedimento ao fato levado à jurisdição-processual. E é quanto a este último que a 

oralidade se destaca, trazendo à lume a metáfora do juiz-instrutor. 

Ainda que, como se viu, a oralidade processual tenha sido propagada 

principalmente a combater o império da escritura e da neutralidade jurisdicional, 

características do processo liberal dos séculos XVIII e XIX, não se está aqui a renovar 

aquela oralidade idealizada principalmente por Franz Klein e Anton Menger, que 

acabaram sobrelevando a atuação do juiz, fazendo dele uma espécie de oráculo, de 

“olho-que-tudo-vê”, principalmente na agilidade de condução do iter processual. Muitos 

processualistas, diretamente influenciados por Klein e Menger, passaram a sustentar a 

construção de um processo civil oral capaz de sobrelevar a “concentração” e 

“autoridade” judicial como corolário da “exclusiva direção do processo pelo juiz”, dada 
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a “suprema finalidade da justiça no descobrimento da verdade”.30  

A oralidade no presente trabalho é trabalhada em sentido inverso, justamente a 

blindar a prática de decisionismos, já que adstrita ao exercício de um poder 

compartilhado, de um poder descentralizado. É imperioso esclarecer que aqui a 

oralidade processual dá-se principalmente no interior de uma audiência, que nesse local 

de sumarização processual seria única. Uma etapa decisiva nessa estrutura processual de 

sumarização.31 

O tema oralidade processual, ou processo oral, não é um tema novo no direito 

processual civil.32 Isso porque o processo romano foi por longos séculos um processo 

                                                 
30  Trechos do texto intitulado A oralidade no processo civil austríaco, de autoria de Siegmund 

Hellmann. In: Processo Oral. Rio de Janeiro: Ed. Revista Forense, 1940,  
 p. 152. Nesse mesmo sentido, sustenta Luis Machado Guimarães que com a oralidade o incremento 

dos poderes do juiz transforma-o de simples espectador inerte em verdadeiro dominus litis. Para um 
maior aprofundamento, consultar: O processo oral e o processo escrito. In: Processo Oral. Op. Cit., 

p. 23.  
31  É possível então sustentar nesses locais de sumarização processual a existência de uma única 

audiência, aqui denominada audiência liminar. Essa audiência é um dos momentos mais importantes 
dos locais de sumarização aqui defendidos, justificando a afirmação desse novo processo civil pós-
burocrático sumário e autônomo. A re-valorização da oralidade no processo civil do século XXI 
perpassa então pela necessária realização da audiência liminar, a qual trabalha com a possibilidade 
da construção de uma decisão dialogada, o que pressupõe o debate, tanto das versões apresentadas 
pelas partes quanto do objeto probatório sobre o qual recai a prova oral a ser produzida ou a pré-
constituída documentalmente. Assim impede a produção fracionada do objeto de prova. Nela, tanto a 
defesa quanto o debate em relação aos pontos centrais da causa, bem como o julgamento da 
demanda, devem ocorrer num momento único, já que a audiência liminar é única nesse local de 
proteção constitucional. Em sua estrutura se concentram: a) o exercício do contraditório entre as 
partes; b) o debate sobre as teses da ação e da defesa; c) o debate sobre a prova prima facie, tanto a 
apresentada documentalmente quanto a produzida oralmente na audiência; d) a intervenção da 
sociedade, que pode ocorrer, por exemplo, pela figura do amicus curie, ultrapassando a visão liberal 
que vê o processo como instrumento entre juiz, autor e réu; e) a construção de uma decisão sob os 
pilares da aparência; f) a construção de uma decisão participada (democratizada), com a efetiva 
contribuição de todos os envolvidos. Amparados por uma produção probatória prima facie –, 
renunciando verdades eternas e certezas ficcionais –, apta a demonstrar, por verossimilhança, o 
direito material levado à jurisdição-processual pela via da aparência, esses locais de sumarização, a 
partir da prática oral, do contraditório e da abertura à sociedade, todos realizáveis no interior da 
audiência liminar, tem todas as condições em romper com a ordinariedade no processo civil e levar o 
processo civil a ser desenhado por uma filosofia em que a atividade interpretativa seja a-dogmática. 
Seja forjada diretamente no sangramento do cotidiano processual em busca da satisfação dos direitos 
sociais-fundamentais postos em juízo, resgatando o fato concreto vilipendiado pelo positivismo 
jurídico e pela filosofia da consciência. Funda-se na tentativa de substancialização do direito 
processual civil, valorizando a Constituição enquanto instrumento vinculante e programático, 
enquanto base de toda a juridicidade. 

32  Ainda na Grécia antiga a oralidade pode ser considerada como um importante instrumento no trato 
das causas sociais, ao passo que possibilitava o confrontamento das mais diversas opiniões sobre os 
mais variados temas. Leciona Fustel de Coulanges, referindo-se à prática oral nos tribunais da Grécia 
antiga, que todo o homem podia falar sem distinção de fortuna, nem de profissão, mas precisava 
provar estar no gozo dos seus direitos políticos, não ser devedor ao Estado, ser de costumes puros, 
estar legitimamente casado, possuir bens de raiz na Ática, haver cumprido todos os seus deveres para 
com seus pais, ter feito todas as expedições militares para as quais fora escolhido, e provar não ter 
deixado no campo, em nenhum combate, o seu escudo (In: A Cidade Antiga. Lisboa: Ed. Clássica, 
1988, p. 34). Já segundo Jean-Pierre Vernant, no próprio surgimento da polis a palavra teria real 
importância como meio de persuasão, cuja força, inclusive, teria sido criadora de algumas 
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eminentemente oral. Desde então a oralidade sempre foi condição de possibilidade a um 

processo sumarizado, resumido, concentrado.33 Sobre a oralidade, Chiovenda, seu maior 

representante na doutrina de processo civil, chega a referir que “quanto ao processo 

sumário, este é historicamente considerado oral e concentrado; dizer processo sumário é 

dizer processual oral; dizer processo oral é designar audiência como o campo de ação 

das partes e do juiz”.34  

Na própria evolução do processo romano essa foi uma característica presente, 

ao passo que Chiovenda, relembrando Cícero, afirma que a lide resumida na lápide 

capitolina apresenta um modelo de processo concentrado, onde o juiz, ouvidas as partes, 

ordena um acesso, no dia seguinte o executa, inspeciona os lugares e pronuncia a 

sentença.35  

Após as invasões bárbaras e o estabelecimento do processo germânico na Itália, 

o processo oral foi paulatinamente perdendo terreno, somente renascendo na doutrina de 

processo no século XVIII com Mario Pagano na Itália, Jeremy Bentham na Inglaterra e 

Mittermaier na Alemanha.36 Com isso inúmeros sistemas processuais orais 

desenvolveram-se principalmente nos países da tradição civil law.  

Assim ocorreu com o processo civil italiano, francês, austríaco e alemão, os 

quais sobrelevaram as seguintes características: a) o predomínio da palavra falada como 

meio de expressão, atenuada pelo uso da escrita nos atos de preparação e documentação 

da causa; b) a imediatidade da relação entre juiz e as pessoas cujas declarações tem que 

                                                                                                                                               
divindades, denominadas pelos gregos de peithós, uma divindade que não tinha unicamente a 
simbologia da palavra falada, mas também a da escrita, cuja força remonta somente ao período 
Homérico. Antes disso, a formação social grega baseava-se na informação oral e numa memória 
mitigada. As tradições e os costumes eram mantidos pela transmissão de cantos poéticos, com 
acompanhamento musical, por composições e narrativas que funcionavam como enciclopédia 
coletiva, compartilhada pela comunidade. Esse conjunto de lendas fornecerá temas aos poemas 
épicos de Homero, às obras de Hesíodo, às Tragédias de Ésquilo e Sófocles, além de todas as outras 
formas de expressão artística desenvolvidas pelos gregos – da estatuária à arquitetura (In: As origens 
do pensamento grego. Tradução de Ísis Borges da Fonseca. Rio de Janeiro: Ed. Difel, 2002, pp. 53-
56). 

33  Segundo Ovídio Baptista há uma íntima relação, no direito processual civil, entre oralidade e decisão 
interlocutória, ao passo que quanto mais oral o “procedimento” menos espaço há às decisões 
interlocutórias. Dessa forma, a frequência com que tais decisões aparecem num determinado sistema 
processual aumenta na mesma proporção em que o sistema se afasta da oralidade e da concentração, 
tendendo-se por isso a tornar-se ordinário, com predomínio da escritura sobre a comunicação oral. 
SILVA, Ovídio A. Baptista da. Decisões interlocutórias e sentenças liminares. In: Da sentença 
liminar à nulidade da sentença. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2002, p. 03. 

34  CHIOVENDA, Giuseppe. Procedimento Oral. Tradução de Osvaldo Magon. In: Processo Oral. Op. 

Cit., p. 47. 
35  CHIOVENDA, Giuseppe. A ideia romana no direito processual civil moderno. In: Processo Oral. 

Op. Cit., p. 92. 
36  CHIOVENDA, Giuseppe. A ideia romana no direito processual civil moderno. In: Processo Oral. 

Op. Cit., p. 93. 
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valorar; c) a identidade física do magistrado no curso da causa; d) a concentração dos 

atos processuais em audiência; e) a irrecorribilidade das decisões interlocutórias.37  

O processo oral, em sua gênese, busca dar similitude entre oralidade e 

escritura. A esta reserva os atos de preparação da causa, com a finalidade de guardar a 

memória da história do caso, principalmente através de atos de preparação e 

documentação do processo. Trata de precisar a demanda, de pontuá-la. Principalmente 

no que tange ao processo de atribuição de sentido às provas, prevê como indispensável a 

presença física do magistrado. E mais: vincula o magistrado que colhe a prova ao 

julgamento do caso, uma de suas mais marcantes peculiaridades.  

Daí que como condição de possibilidade à realização dos supracitados atos 

processuais, tem o sistema oral uma vinculação direta com uma produção concentrada 

(e sumarizada) em audiência. Isso justifica porque Chiovenda refere que “dizer 

oralidade é como dizer concentração (em audiência)”.38 Finalmente, a oralidade 

pressupõe a ausência de recurso em face das decisões tomadas no curso da causa, 

transferindo essa possibilidade juntamente às questões de fundo do processo. 

Afora essas características presentes no processo oral, há que se destacar sua 

relação com a questão da prova no âmbito do direito processual. Essa relação contribui 

sensivelmente para o processo de inserção do intérprete no contexto da controvérsia 

processual. Mauro Cappelletti, em importante ensaio sobre a relação entre a oralidade e 

seus impactos no campo da produção da prova, alude ao fato de que o referido princípio 

implica uma fundamental prática e teórica revalorização da prova oral, que deve ser 

também compreendida no processo de valorização das provas documentais pré-

constituídas.  

Assim torna possível o processo de atribuição de sentido à prova, 

principalmente a partir do contato direto do magistrado com as partes ou terceiros e suas 

declarações. Em caso contrário, continua Cappelletti, julga-se com base em protocolos, 

e isso se dá quando o juiz não observa diretamente os fatos probatórios, reservando-se 

ao recurso do que restou reduzido a termo no processo, o que aumenta geometricamente 

a possibilidade de alteração do fato objeto da prova.39  

                                                 
37  CHIOVENDA, Giuseppe. Análisis del principio de la oralidad. In: Oralidad y Descongestión: en los 

procesos laborales, administrativos, civil, agrario, entre otros. Medelín: Ed. Libreria Jurídica Sanchez 
R. Ltda., 2008, pp. 231-246. 

38  Ibidem, p. 235. 
39  CAPPELLETTI, Mauro. La oralidad y las pruebas en el processo civil. Tradução para o espanhol de 

Rodrigo Barahona. In: Oralidad y Descongestión: en los procesos laborales, administrativos, civil, 
agrario, entre otros. Op. Cit., pp. 247-267.  
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No processo de atribuição de sentido à prova é importante lembrar da condição 

histórica a que faz parte o juiz “ser-no-processo”, que observando a si mesmo e aos 

fatos fundantes da causa pode libertar-se de prejuízos inautênticos para não permitir 

manobras procrastinatórias no instante de construção, avaliação ou debate da prova.  

Isso pressupõe sua participação diante de uma prática processual em que a 

oralidade, por intermédio da imediatidade, do contato físico para com as partes e provas 

produzidas, atue sensivelmente nesse processo de resgate do mundo prático em que 

habita o fato sobre o qual a prova recairá, o que acaba por desvelar uma atividade 

jurisdicional num contexto não de simples averiguação da prova, mas de compreensão 

do fato tratado no ambiente de sumarização aqui trabalhado. 

O fato é que, pelo que se pode perceber, este trabalho propõe, dentre outras 

coisas, a revalorização da oralidade no processo civil do século XXI, notadamente nesse 

processo sumarizado que tem como objeto a satisfação do direito material.  

A oralidade processual (através da figura do juiz-instrutor e sua vinculação ao 

julgamento do litígio), além de se constituir num veículo de busca por uma maior 

efetividade40 ao processo figura como uma verdadeira blindagem à prática de 

decisionismos ou discricionariedades (em sentido forte), porquanto, numa linguagem 

hermenêutica, viabiliza o debate, a aproximação entre sumarização e democratização, a 

comparticipação, a abertura à sociedade, a socialização no processo civil, favorecendo 

que a historicidade do ser-aí seja responsável pela intermediação entre juiz e caso 

concreto, donde se extrai a segurança jurídica aqui trabalhada. 

Está-se a trabalhar com a sumarização de demandas, incompatíveis com a 

obtenção de verdades absolutas como desejou (e deseja) o liberalismo processual, 

fulcrado na ideia de perfeição do procedimento ordinário-plenário-declaratório e no 

encontro de certezas, o que somente a ideologia presente no princípio da separação dos 

poderes poderia alimentar, já que à jurisdição-processual caberia declarar o sentido 

(verdade) pré-contido(a) na lei. 

O fato é que quando se pretende trabalhar com alguma forma de sumarização 

de demandas parte-se do pressuposto de que o juiz possa decidir com base num juízo 

                                                 
40  Em relação ao tema efetividade processual, ensina Darci Guimarães Ribeiro: “Este dever 

constitucional dos juízes de velar pela efetividade da tutela judicial não se limita somente ao aspecto 
processual – como a obrigatoriedade da realização da audiência preliminar –, mas também ao aspecto 
material, uma vez que exige dos juízes a obediência aos parâmetros de uma interpretação razoável do 
ordenamento jurídico”. Trecho do texto intitulado A garantia constitucional do postulado da 
efetividade. In: Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica (2005). Revista do programa de 
pós-graduação em Direito da Unisinos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 61. 
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de verossimilhança, numa verdade possível naquele momento processual (Ovídio 

Baptista), o que vai de encontro a tradição processual civil que vê na magistratura a 

responsável pela declaração da vontade da lei (Chiovenda).  

Tais juízos não atuam com simples descrições empíricas dos fatos, mas com o 

processo de atribuição de sentido, de significado aos fatos, o que pressupõe que o 

processo deixe de lado as introspecções para colocar-se diante da hermenêutica do ser-

aí, da compreensão do ser-no-mundo. 

É nesse ambiente processual que a verossimilhança guarda uma relação de 

harmonia com as novas realidades sociais, que não podem permanecer reféns, na defesa 

de seus interesses, do mortificante procedimento ordinário, indiferente a 

problematicidade do direito, afastando-se do caso concreto.  

A decadência do procedimento ordinário, principalmente por gerar 

distanciamento, incompreensão, formalismo, burocratismo e lentidão, está condicionada 

a necessidade da sociedade pós-moderna em ter a sua disposição locus processuais 

democráticos e construídos sob os pilares da verossimilhança, incompatíveis, de um 

lado, com a figura do juiz de caráter jupiteriano (o juiz do modelo liberal, cuja 

característica principal é a neutralidade) e, de outro, com o juiz decisionista ou 

arbitrário. 

Por isso é que para este trabalho, ao visualizar uma espécie de simbiose entre 

sumarização e democratização processual, a qual deve ser compreendida diante da 

dicotomia existente entre sumarização e verdade hermenêutica, passa a ser 

extremamente relevante pensar na dimensão ocupada pela prova processual, salientando 

que ela não é produto de um achado científico.  

Sua autenticidade é condição de possibilidade à hermenêutica da 

verossimilhança do caso concreto, afinal de contas, ainda que sumarizadas, as decisões 

construídas no interior desse projeto não surgem do nada, mas ao contrário desafiam, 

evitando assim o cometimento de arbitrariedades, decisionismos ou discricionariedades 

(em seu sentido forte), o enfrentamento direto da questão fático-processual a que está 

ligado o direito correspondente. 

Por isso é que a jurisdição-processual desenhada por uma filosofia no 

processo tem condições de ser pensada como um agente pulverizador do poder, um 

órgão produtor de micro-poderes, para além da tradicional estrutura tripartite em 

processo. Um local onde o fato não é tratado simplesmente a partir do esquema da 
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dedução ou subsunção, mas diante da manifestação de um ato judicativamente 

decisório mediado pela atividade normativo-democrática, de modo a cumprir em 

concreto as intenções axiológicas e normativas do direito, em especial o 

constitucional.  

Essa filosofia no processo desvela um novo agir cognitivo-processual 

profanando a semente da ordinarização e sua plenariedade plantada há muitos séculos 

nos campos do processo civil, insuficiente à satisfação do direito material. E mais: 

também desvela uma nova reflexão processual em que a linguagem (tratada como 

forma de acesso a algo) serve como ponto de partida, já que é através dela que o 

sujeito solipsista dá lugar a um sujeito mediado por uma práxis intersubjetiva, que o 

fará respeitar a tradição (autêntica) e o caso (que é sempre novo) que se lhe apresenta.  

Todo ambiente processual sumarizado, nesse ponto, compreende o processo 

enquanto fenômeno, enquanto locus de investigação de unidades da e na consciência 

do tempo, as quais pressupõem a constituição dessa consciência temporal do 

intérprete. O magistrado, por ela, é mergulhado num movimento de inserção no 

contexto do caso concreto (daí a metáfora do juiz-instrutor), o que umbilicalmente 

está relacionado com a compreensão do fato submetido à apreciação judicial, tendo 

muito a auxiliar na busca por respostas corretas em direito.  

Para este trabalho essa possibilidade está interligada à construção de locus de 

sumarização processual e material (em especial aos direitos sociais) em que ao se 

sobrelevar o papel da linguagem sobreleva-se a verossimilhança, que tem uma relação 

direta ao modo como o fato concreto se apresenta e ao modo como o intérprete está 

inserido em seu contexto. 

 

Conclusões 

 Os direitos sociais-fundamentais, pelo que incessantemente fez-se alusão no 

presente trabalho, exigem uma postura processual apta a sua satisfação no século XXI. 

Não podem mais permanecer na posição de reféns do procedimentalismo fase-a-fase 

ordinário-declaratório-plenário, tampouco das tradicionais medidas antecipatórias, 

apêndices do processo de conhecimento. O processo civil necessita ser jogado no 

interior de uma filosofia em que através da linguagem o julgador possa fundamentar 

adequadamente sua decisão, o que significa, noutras palavras, re-pensar os fundamentos 

de existência do processo civil. 
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 A condição de possibilidade está em afinar o processo civil com locus de 

sumarização processual e procedimental-material, democraticamente construídos ao 

enfrentamento de uma complexidade e contingência sociais que revelam a necessidade 

do desvelamento do ser dos entes dos novos direitos sociais-fundamentais. Está-se a 

trabalhar com a sumarização de demandas, incompatíveis com a obtenção de verdades 

absolutas como desejou (e deseja) o liberalismo processual, fulcrado na ideia de 

perfeição do procedimento ordinário-plenário-declaratório e no encontro de certezas, o 

que somente a ideologia presente no princípio da separação dos poderes poderia 

alimentar, já que à jurisdição-processual caberia declarar o sentido (verdade) pré-

contido(a) na lei. 

 A relação entre verossimilhança e democratização processual, nesse talante, 

condiz com os anseios de emergentes realidades sociais, que não podem permanecer 

reféns, na defesa de seus interesses, do mortificante procedimento ordinário, indiferente 

a problematicidade do direito, afastando-se do caso concreto. Trabalhar com a 

verossimilhança em processo é sobrelevar o papel da linguagem, que assim não é 

tratada como o fez a metafísica: um produto de adequação do olhar ao objeto buscando 

desvendar a essência dos fatos no processo de correspondência entre o intelecto e a 

coisa visada.  

A relação entre verossimilhança e linguagem é uma relação que ao aproximar o 

julgador do direito material levado à jurisdição-processual tem todas as condições de 

auxiliar no processo de compreensão do caso, na medida em que a linguagem aproxima 

juiz e partes, procedimento e fato concreto, sendo um dos veículos aptos a democratizar 

o processo. Isso tudo porque quando se está a trabalhar com os temas linguagem e 

processo está a se trabalhar simultaneamente com o processo de atribuição de sentido 

pelo magistrado, não de extração, tratado este como um dos pressupostos de base do rito 

ordinário, dado o afastamento proporcionado entre o intérprete e o caso concreto, que 

acaba sendo rotulado. 

 Nesse local a linguagem, numa “linguagem” hermenêutica de cariz filosófico, é 

forma de acesso do homem ao mundo, as coisas, aos objetos, categorias cujos fatos 

pertencem. Ao invés de se tratar da ficcional obtenção de verdades eternas o objetivo é 

jogar o processo civil no interior de uma filosofia em que a verossimilhança 

compreenda uma verdade processual entendida enquanto desvelamento, enquanto 

aletheia. Em processo civil isso pressupõe aproximação, compartilhamento, inserção do 

intérprete no seio da controvérsia, o que somente as sumarizações podem proporcionar. 
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PROCESSO COLETIVO: ENTRE O ESTRANGULAMENTO DA 

CONFLITUOSIDADE E A LEGITIMIDADE DEMOCRÁTICA1 

Roberta Maia Gresta2 

 

Resumo: O presente artigo pretende demonstrar como as vias de solução coletiva dos 
conflitos, geradas a partir da segunda onda de acesso à justiça, prestam-se à indevida 
cooptação da conflituosidade social, disfarçada no discurso de atendimento do princípio da 
celeridade, emanado da terceira onda de acesso à justiça. Intenta-se também evidenciar que 
essa estratégia tende a ser consolidada em futuras alterações legislativas. Em contraposição ao 
modelo prevalente, sustenta-se que a abertura do processo à participação dos interessados é 
pressuposto essencial da legitimidade do provimento e, por isso, à margem dessa abertura, 
não há sequer início de construção processual compatível com a democracia. Essa crítica será 
feita a partir da inter-relação entre interesse e legitimidade apresentada por Vicente de Paula 
Maciel Júnior em sua obra Teoria das ações coletivas e culminará no exame do modelo da 
ação temática, proposto pelo autor, como assecuratório da legitimidade democrática do 
provimento exarado no processo coletivo.  
 
Palavras-chave: Processo civil coletivo. Legitimação para agir. Ação temática 
 
Abstract: This paper aims to demonstrate how collective means of conflict’s solution, 
begotten from the second wave of access to justice, lead to undue cooptation of social 
conflituosity, under covered by speedy trial concretion’s speech, which derives from the third 
wave of access to justice. It is also intended to  show that this strategy tends to be 
consolidated in future legislative changes. In opposition to this prevailing model, it is claimed 
that procedure’s opening to wide participation of all those interested in the matter discussed is 
an essential assumption to decision’s legitimacy and, therefore, once astray, there is no 
possible construction of a procedure slightly compatible to democracy. This criticism will be 
based on the interrelation between interest and legitimacy presented by Vicente de Paula 
Maciel Júnior in his book Teoria das ações coletivas (Collective action theory) and will 
culminate in the exam of thematic action, a model proposed by the author as able to ensure 
the democratic legitimacy of decisions taken on collective process.  
 
Key words: Collective civil procedure. Legitimation to act. Thematic action. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

                                                 
1 Collective procedure: between conflituosity strangulation and democratic legitimacy 
2 Pós-graduanda em Direito Processual pelo Instituto de Educação Continuada/PUC Minas, especialista em 
Direito do Trabalho e Processual do Trabalho pela Universidade Cândido Mendes, graduada em Direito pela 
Universidade Federal de Minas Gerais. Coordenadora do grupo de estudos de Direito Eleitoral vinculado ao 
Núcleo Acadêmico de Pesquisa, NAP 2011, da Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas. Analista judiciário 
lotada na Assessoria Jurídica dos Juízes Membros do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais (TRE-MG). 
Contato eletrônico: gresta.robertamaia@gmail.com. 
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O presente artigo tem por tema a análise da legitimação para agir no processo 

coletivo brasileiro. Indaga-se se o modelo vigente é compatível com a matriz teórica do 

Estado Democrático de Direito. 

O objetivo é demonstrar que a legislação brasileira sobre o tema, ao valer-se 

preponderantemente de representantes adequados como legitimados para agir no processo 

coletivo, vulnera o princípio constitucional de inafastabilidade da jurisdição que assegura a 

todos os interessados na questão debatida a faculdade de instaurar o processo judicial.  

A justificativa da pesquisa reside na necessidade de redimensionamento do processo 

coletivo brasileiro em bases democráticas, o que exige a abertura do debate judicial a todos os 

interessados. Nesse sentido, pertinente analisar criticamente a legislação em vigor e também 

as propostas de alteração legislativa em trâmite no Congresso, de modo a revelar que a 

celeridade e o maior preparo técnico dos órgãos especializados não justificam, senão de uma 

perspectiva utilitarista típica de Estado Social, a exclusão da participação direta dos cidadãos 

no processo coletivo.  

O marco teórico adotado é a teoria da ação temática, formulada por Vicente de Paula 

Maciel Júnior (2006). Uma vez que se pretende apreender o fenômeno jurídico no ambiente 

social em que se insere, a vertente metodológica adotada é a jurídico-sociológica (GUSTIN, 

2001, p. 23). Será também efetuado o delineamento de conceitos como interesse e 

legitimidade, o que significa que serão agregados elementos da vertente jurídico-teórica 

(GUSTIN, 2001, p. 23). A investigação será jurídico-interpretativa, valendo-se do 

procedimento analítico para decomposição do objeto de pesquisa em seus diversos aspectos, e 

também propositiva, uma vez que apresentará, ao final, alternativa para a estruturação do 

processo coletivo com base em um modelo participativo.  

 

2. CELERIDADE E LIMITAÇÃO DO ACESSO À JUSTIÇA 

 

Desde que cunhadas por Cappelletti3, as três ondas do acesso à justiça 

incorporaram-se definitivamente ao discurso reformista do Poder Judiciário como balizas da 

otimização da prestação jurisdicional.  

Conforme descritas por Alexandre Freitas Câmara, referidas fases de 

desenvolvimento do direito processual pretendem garantir que “todos os titulares de posições 

jurídicas de vantagem possam ver prestada a tutela jurisdicional [...] de modo eficaz”. 
                                                 

3 As ondas de acesso ao judiciário vêm expostas, entre outras obras, em CAPPELLETTI; GARTH, 1988. 
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Explica esse autor que a primeira onda, de gratuidade de acesso ao Judiciário, possibilitou a 

tutela “de todos os direitos individuais”, deixando, todavia, descobertos os interesses supra-

individuais, os quais, “por estarem acima (ou além) dos indivíduos, não são próprios de 

ninguém”. Coube, então, à segunda onda revelar meios de proteção dos chamados novos 

direitos, tarefa que, no Brasil, resultou em legislação rica e multifária
4. Por fim, explica o 

autor que a superação dessas fases nos coloca perante o desafio da terceira onda, que é o de 

atender adequadamente à demanda do consumidor do serviço judiciário (CÂMARA, 2006, p. 

34-40).  

Sob o influxo dessa exigência de qualidade do serviço, a Emenda Constitucional n° 

45/2004 erigiu ao patamar constitucional a duração razoável do processo e a celeridade5, 

garantias
6 que, umbilicalmente conectadas à efetividade da tutela jurisdicional, viram-se 

gradativamente reduzidas a um senso comum de velocidade de prolação da decisão. Segundo 

esse discurso, ao consumidor do serviço judiciário importa, acima de qualquer outro fator, que 

a resposta do Estado a sua postulação seja tão imediata quanto possível. 

O que, porém, usualmente permanece velado é o custo democrático dessa aceleração. 

Afinal, se o que se quer é decidir rápido, o trabalho será facilitado quanto menos forem os 

participantes admitidos ao processo. Também há ganho de tempo se as peculiaridades dos 

casos concretos puderem ser descartadas em prol da aplicação de um entendimento jurídico 

previamente estipulado. “Para a comunidade de massa, respostas de massa” – talvez seja esse 

o slogan do processo na prevalente leitura da terceira onda.  

É provável que, assim, postas às escâncaras, essas medidas aceleradoras do 

provimento provoquem alguma inquietação. No entanto, quando construídas meticulosamente 

a partir de teorias jurídicas tão anacrônicas quanto doutrinariamente prestigiadas, passam elas 

a serem aceitas não apenas como razoáveis, mas como indispensáveis ao atendimento de um 

tentador cálculo utilitarista supostamente colocado a serviço do cidadão. 

                                                 
4 A expressão é de Sálvio de Figueiredo Teixeira, para quem “não se sabe de outra legislação com acervo tão 
rico e multifário, que modifica o seu figurino tradicional, de roupagem individual-conservadora, para identificar-
se com as aspirações contemporâneas de igualdade real e de efetivo acesso a uma Justiça justa, rápida e eficaz” 
(TEIXEIRA, 1996, p. 888, apud CÂMARA, 2006, p. 37). 
5 Art. 5º, LXXVIII, CRFB: a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. 
6 O destaque é feito porque, sendo a garantia entendida como disposição assecuratória que resguarda o cidadão 
por meio de limitações ao poder estatal, não se pode afirmar que esta preserva sua essência quando, ao contrário 
(e como adiante se demonstrará ocorrer), for manejada em prejuízo daquele que inicialmente destinava-se a 
proteger. Ou, conforme explica Aroldo Plínio Gonçalves, “uma garantia não é uma imposição, é uma liberdade 

protegida, não pode ser coativamente oferecida e não se identifica como instrumento de sujeição” 
(GONÇALVES, 1992, p. 132). 
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3. PERSPECTIVA DEMOCRÁTICA DO INTERESSE 

“É fundamental que tenhamos claro que os interesses são manifestações unilaterais 

de vontade um sujeito em face de um ou mais bens” (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 39). Essa 

aparentemente singela afirmação deita luz sobre o conceito de interesse, o que é 

imprescindível para o desfazimento de uma compreensão equivocada do processo coletivo. 

A afirmação é singela somente na aparência, pois para alcançá-la – e, mais que isso, 

para perceber sua repercussão – é preciso desconstruir conceitos arraigados na cultura 

jurídica, tais como a distinção ontológica entre tutela individual e coletiva. Essa tarefa 

certamente não é fácil, bastando, para tanto concluir, observar o quilate de autores que, 

mesmo chegando a questionar a insuficiência da tradição processual para resolver os conflitos 

metaindividuais, buscaram solução na reformulação dessa mesma arcaica tradição, sem 

constatar que o principal problema a ser enfrentado são os pilares que a sustentam7.  

Um desses pilares vem a ser, precisamente, o conceito de direito como interesse 

juridicamente protegido (IHERING, 1946, p. 181), que, ao prestigiar o interesse qualificado 

pela proteção normativa, reflexamente reputa irrelevante o interesse simples. Pois se somente 

ao primeiro é de ser reconhecido o status de direito, resta, desprestigiado, o mero “liame 

psicológico que existe entre um sujeito e determinado objeto ou bem de natureza material ou 

não” (LEONEL, 2002, p. 88).  

A compreensão dicotômica do interesse traz, subjacente, a noção de que ao Direito 

somente importam as aspirações devidamente abrigadas pelo ordenamento nos estritos 

contornos por ele definidos. Tais contornos alcançam não só o conteúdo do interesse – o bem 

da vida efetivamente protegido – mas também a sua titularidade – quem é legítimo para 

reivindicar o bem da vida, quem tem o “poder de agir” –, elementos compreendidos pelo 

prisma da positivação, ou seja, do reconhecimento prévio da proteção jurídica. 

Essa concepção é oriunda de um momento histórico em que se lutava pela 

consolidação de uma esfera de atuação individual que não pudesse ser usurpada por uma 

                                                 
7 Para citar alguns: “Não me parece que se devam inserir a ação civil pública e outras ações coletivas similares 

no bojo do Código de Processo Civil, já que sendo profundamente diversos os mecanismos e escopos de atuação 

dos direitos individuais e dos direitos transindividuais, o melhor mesmo é que cada um deles conte com 

legislação processual própria” (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 15); “Permaneciam desprotegidos os 

chamados interesses coletivos e difusos, os quais não podem ser adequadamente tutelados através dos mesmos 

instrumentos capazes de tutelar os interesses individuais” (CÂMARA, 2006, p. 36); “O microssistema 

processual coletivo modernizou institutos tradicionais e individualistas do processo civil, de resto inadequados 

à tutela dos interesses metaindividuais” (MILARÉ; CASTANHO, 2007, p. 254). 
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noção despótica de obediência total ao Estado8. A teoria de Ihering, dotada de forte apelo 

idealista, contribuiu para que o direito privado ganhasse força sem que – ao menos 

abertamente – fosse contestado o papel do Estado. Anunciava-se que o cidadão, ao repelir 

corajosamente a violação a seu direito individual, serve ao Estado de maneira similar a 

quando combate em uma batalha militar9.  

Para Ihering, era crucial afirmar a equivalência entre o direito objetivo e o subjetivo, 

pois a conclusão de que toda violação a direito individual é uma violação ao Direito como um 

todo atribui perspectiva jurídica à pretensão filosófica de situar o indivíduo no centro do 

sistema. Ao titular do direito é finalisticamente atribuída a defesa do interesse prestigiado pela 

norma positivada em face de violações, num ato individual que, longe de egoísta, visava a 

proteção de toda a comunidade. Em suma, a previsão da tutela jurídica se apresentava como 

única via legitimadora da atuação individual perante um Estado de feição cesarista10 mas que 

se afirmava Estado de Direito.  

A estratégia, no entanto, implicou o abandono da própria essência do conceito de 

interesse, uma vez que este, quando desprovido de proteção normativa, de nada valia. Houve, 

assim, um completo deslocamento do referencial de aferição do interesse, que não mais se 

poderia afirmar existente a partir da simples manifestação do indivíduo, mas somente a partir 

da previsão normativa. 

A manutenção desse parâmetro de análise mostra-se anacrônica e incompatível com 

o Estado Democrático de Direito.  

Anacrônica porque a realidade contemporânea faz prova da heterogeneidade de 

interesses manifestados a par de previsão legal expressa, os quais são, muitas vezes, 

realizados por seus titulares, quer por aceitação social espontânea, quer por meio de decisão 

judicial que, recorrendo a princípios de direito, confere à regra jurídica um sentido até então 

não vislumbrado, quer, até mesmo, pela alteração legislativa. Para ficar apenas com dois 

                                                 
8 Trata-se, especificamente, do Estado Bismarckiano (1871-1890). 
9 “Se o Estado tem o direito de chamá-lo [o indivíduo] para lutar contra o estrangeiro, e se pode obrigá-lo a 

sacrificar-se e a dar sua vida pela salvação pública, — porque não terá o mesmo direito quando é atacado pelo 

inimigo interno que não ameaça menos a sua existência que os outros? [...] Que alta importância assume a luta 

do indivíduo pelo seu direito, quando ele diz:— o direito inteiro, que foi lesado e negado em meu direito 

pessoal, é que eu vou defender e restabelecer!” (IHERING, 2002, p. 41) 
10 Esclarece Carlo Guarnieri que, apesar da diferença contextual entre a Roma Antiga e a Alemanha do séc. XIX, 
“é indubitável que o bismarckismo também se caracteriza por uma relativa autonomia do Estado em face das 

forças sociais, constituindo, neste sentido, uma forma de Cesarismo”, compreendido este na “ideia de um poder 

forte, que soubesse desvincular-se dos interesses dos grupos e dos indivíduos e aliar-se estreitamente ao 

exército com o fim de articular uma política equilibrada que correspondesse mais aos interesses globais da 

comunidade” (GUARNIERI, 1998, in BOBBIO et al, 1998, p.159-160). 
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exemplos significativos, citem-se o movimento das “Diretas Já” (1983-1984), em que a 

reivindicação do direito a voto direto resultou na Emenda Constitucional Dante de Oliveira e 

contribuiu, após a rejeição desta, para a retomada do governo civil (1985), e a recente onda de 

propositura de ações declaratórias de união estável homoafetiva, com repercussão no direito 

de família e sucessório, alçando os interessados a status jurídico até a pouco inimaginável. 

Incompatível com o Estado Democrático de Direito porque este, tendo o povo como 

fonte e destinatário de todo o poder, submete o próprio Estado à observância das liberdades 

fundamentais e dos demais princípios constitucionais preordenados à intensificação da 

participação popular nos centros de poder. Ronaldo Brêtas de Carvalho Dias (2010, p. 59 e 

64), ao esclarecer que, por povo, deve-se entender “a comunidade política do Estado, 

composta de pessoas livres”, afirma que “no Estado Democrático, o povo pode e deve 

exercer participação ostensiva e preponderante na resolução dos problemas e questões 

nacionais [...], principalmente, por meio do processo constitucional”. 

Ronald Dworkin (2006, p. 40) também aborda a relação entre Estado e cidadão sob a 

ótica da liberdade, ressaltando a necessidade de que cada indivíduo atinja sua independência 

moral, isto é, encontre na comunidade “circunstâncias que lhes permitam chegar a crenças 

firmes em matéria de ética e política através de sua própria reflexão e, por fim, de sua 

convicção individual”. A construção de projeto político democrático envolve a tomada de 

“decisões coletivas [...] por instituições políticas cuja estrutura, composição e modo de 

operação dediquem a todos os membros da comunidade, enquanto indivíduos, a mesma 

consideração e o mesmo respeito” (DWORKIN, 2006, p. 24-26). 

O reconhecimento da convicção individual como premissa da participação do 

cidadão no Estado evidencia a relevância do resgate, efetuado por Vicente de Paula Maciel 

Júnior (2006), do conceito de interesse como “afirmação unilateral da vontade em face de 

bens, que sempre ocorre e se exaure na esfera particular do indivíduo” (MACIEL JÚNIOR, 

2006, p. 43). O interesse pertence à esfera psíquica de cada indivíduo, que o forma a partir de 

sua particular percepção do mundo. O direito, diversamente, resulta do reconhecimento ao 

indivíduo do gozo da coisa objeto de interesse (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 41). O interesse é 

prestigiado como capaz de, uma vez manifestado, dar origem a um processo de validação, 

espontâneo (consenso) ou formal (processo judicial), que poderá culminar na formação do 

direito. A relação entre interesse e direito não é, portanto, de identidade, mas de ordenação: 

“o direito pressuporia um processo de validação racional da manifestação do interesse da 

parte em face do ordenamento jurídico” (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 54-55).  
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O cerne do princípio da inafastabilidade da jurisdição11 é a vedação à exclusão 

apriorística da faculdade de submeter interesses ao respectivo processo de validação. A 

atribuição legal de poder ao Estado-juiz para negar-se a proferir sentença de mérito quando 

considerar ausente o interesse em determinada demanda é, pois, inadequado ao vigente 

modelo constitucional. Mesmo em caso de insucesso no processo de validação, somente ao 

indivíduo compete avaliar a permanência ou não do liame psicológico entre si e o bem 

jurídico inicialmente visado. A expressão unilateral da vontade individual escapa, por 

completo, à ingerência do Estado. 

Passa-se a analisar como essa compreensão repercute na atribuição da legitimação 

para agir, que corresponde à faculdade de instaurar o processo formal de validação. 

 

4. A CORRELAÇÃO ENTRE O CONCEITO DE INTERESSE E A 
LEGITIMAÇÃO PARA AGIR 

 

Enquanto a luta pelo direito anunciada por Ihering (2002) permaneceu centrada na 

defesa dos direitos liberais clássicos, o modelo de ação erigido como prerrogativa de defender 

judicialmente um posição de vantagem em face de outrem, previamente reconhecida pelo 

ordenamento, mostrou-se satisfatório, dada a facilidade de identificação da relação 

direito/titular em situações como a lesão à propriedade ou à liberdade de locomoção. Também 

a defesa dos direitos associados a prestações positivas do Estado, pelo tempo em que 

compreendidos sob uma ótica individualista, veio a ser conformada ao sistema consolidado, 

turvando a percepção do equívoco metodológico
12 que se cristalizava na ciência jurídica13.  

Quando, porém, as alterações nas condições sociais e o progresso técnico produziram 

novas carências, iniciou-se uma revaloração da convivência social e da relação entre os 

indivíduos e os bens jurídicos. A premência dessas demandas sociais conduziu ao movimento 

de positivação dos chamados “novos direitos”, capazes de “transcenderem a esfera individual 

e atingirem um número limitado ou não de pessoas” (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 30 e 66). 

Todavia, de outro lado, esse reconhecimento jurídico pôs em crise o sistema de tutela jurídica 

vigente. Isto porque, além de não soar plausível uma explicação de certos direitos – a exemplo 

                                                 
11 Previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição da República Federativa do Brasil. 
12 A expressão é empregada por Maciel Júnior (2006, p. 41-44). 
13 O que também acaba por fornecer soluções meramente falaciosas para questões como de que modo a ação 
(que é atribuída em tese ao titular do direito subjetivo) pode ser validamente exercitada se, ao final, a sentença de 
improcedência declara a inexistência do próprio direito subjetivo. 
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do direito ao meio-ambiente equilibrado – como uma posição de vantagem em relação a 

terceiros que igualmente a deteriam, a dificuldade em, nos moldes tradicionais, identificar-se 

a titularidade do direito coletivo, deixava em aberto a definição da legitimação para sua 

defesa.  

 Em resposta a esse momento crítico, a chamada segunda onda de acesso ao 

judiciário, em lugar de promover a reestruturação de todo o sistema, foi marcada pela 

prevalência do esforço de readaptar a matriz teórica subjetivista de modo a sufocar suas 

acentuadas deficiências. Tal se traduziu, no campo da legitimação para a defesa dos direitos 

oriundos da sociedade de massa, na criação dos representantes adequados, “órgãos ou 

pessoas jurídicas [...] canalizadores de uma vontade difusa” ou coletiva, aos quais se atribui a 

prerrogativa de agir na defesa do direito tutelado (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 157). 

O empenho de enquadramento dos novos direitos ao modelo pré-existente de 

legitimação levou mesmo à afirmação da existência de um direito sem titular: 

Não tendo os direitos transindividuais, em regra, titulares, na medida em que se 

situam num plano logicamente antecedente de atributividade individual dos direitos, 

nasce aí o difícil problema para o emprego do esquema liberal burguês para sua 

tutela. [...] Em tema de direitos transindividuais, melhor seria talvez falar-se em 

beneficiários dos direitos tutelados, porque, na verdade, os direitos que se tutelam 

no plano transindividual de forma única e indivisível é que dão causa a inúmeros 

outros direitos dessas pessoas, não havendo hipótese de que a tutela coletiva 

constitua para eles direta e automaticamente direitos. (ADAMOVICH, 2006, p. 29-

30) 

Outro viés de análise resultou na concepção da legitimação extraordinária, em que o 

representante surge como titular não do “direito material”, mas sim do “direito de ação”. A 

noção de um poder de agir atribuído pela lei independentemente de cogitações acerca de 

quem seja o titular da posição de vantagem presta-se a acomodar a demanda coletiva ao 

sistema vigente, mas de maneira apenas superficial. 

Os estudos de Vincenzo Vigoriti (1979) sobre a legitimação para agir apresentam 

significativo avanço sobre o tema, uma vez que o autor italiano vislumbra o interesse coletivo 

como a confluência de inúmeras posições individuais de vantagem que se correlacionam por 

incidir sobre um mesmo bem. O autor inova ao adotar um referencial objetivo (o bem sobre o 

qual recai o interesse) para afirmar a existência de múltiplos interessados em uma situação de 

vantagem coletiva (VIGORITI, 1979, p. 23). Porém, ele não considera relevante que, nessas 

6344



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

situações de vantagens coletivas, a todos os interessados seja atribuída legitimação para agir, 

parecendo-lhe, antes, ser crucial que possam se valer de um portador adequado
14. 

A figura do representante adequado oferece solução que opera per saltum, uma vez 

que ou ignora ou minimiza a questão da titularidade do interesse, a qual, por encontrar-se na 

base de todo o sistema, mereceria adequado enfrentamento. Não obstante, o recurso à 

representatividade adequada possui apelo prático quase irresistível, justamente por ser 

extraída de argumento de fácil aceitação: a otimização do processo, decorrente da maior 

aptidão técnica do representante e do menor número de participantes nos feitos judiciais. 

Essa ordem de argumento – que se amolda à leitura usualmente feita da proposta de 

efetividade do processo, ditame da terceira onda de acesso à Justiça – decorre do que Otfried 

Höffe (2006, p. 38) denomina avaliação pragmática social, a qual “corresponde [...] ao 

utilitarismo que toma como padrão de medida o bem-estar de todos os atingidos”. O sistema 

de representação adequada, por aparentar ser estabelecido em exclusivo proveito dos 

interessados, tende a convencer como superação satisfatória da dificuldade concreta de trazer 

para o processo todos os possíveis interessados. 

Mesmo Vigoriti – que veementemente refutou “delle dottrine che sembrano 

considerare gli interessi colettivi e quelli diffusi come um qualcosa del tutto diverso dalle 

posizioni di vantaggio consciute” (VIGORITI, 1979, p. 25) – cedeu a um esquema 

restringente da legitimação calcado no utilitarismo, afirmando que, em situações de vantagem 

coletiva, a rigorosa correlação titularidade-legitimação é desnecessária e contraproducente. 

Para ele, a organização das posições de vantagem acarreta uma renúncia ao princípio da 

coincidência, em prol de um ganho geral de efetividade do processo, “riflesso di um bisogno 

di ordine logico e pratico fortemente avvertito in tutti i settori dell’esperienza in cui si 

prestano penomeni di plurisoggettività” (VIGORITI, 1979, p. 101-102). 

O problema é que referida renúncia ao princípio da coincidência trata-se de mera 

ficção, construída para justificar a canalização de todos os interesses na vontade manifestada 

pela pessoa do representante adequado, que não se compatibiliza com a perspectiva 

democrática do interesse já explicitada. A inafastabilidade da jurisdição, como garantia 

conferida indistintamente a todos os indivíduos, não autoriza uma hierarquização de 

                                                 
14 “... trattandosi dela tutela giurisdizionale degli interessi collettivi, non importa tanto che tutti i titolari degli 

interessi correlati siano legittimatti, quanto importa invece che lo siano coloro che possono farsi ‘adeguati 

portatori’ dell’interesse próprio e comune.” (VIGORITI, 1979, p. 103)  
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interessados que conduza à possibilidade de que apenas alguns deles possam legitimamente 

provocar a atividade jurisdicional.  

Em verdade, a pressuposição de que certos entes ou instituições possam validamente 

substituir todos os interessados em bens de natureza difusa ou coletiva insere-se em uma 

perspectiva tutelar, típica do modelo de Estado Social, em que os indivíduos genericamente 

considerados não são visto como aptos a defender seus próprios interesses. O processo 

coletivo conduzido pelo representante adequado funciona, nesse contexto, como mecanismo 

de cooptação da pluralidade de interesses coexistentes, porquanto sejam estes forçadamente 

sublimados na afirmação daquilo que o representante, isoladamente, afirma ser “o melhor” 

para os interessados15.  

  Juliana Maria Matos Ferreira, Natália Chernicaro Guimarães e Vicente de Paula 

Maciel Júnior asseveram que, em face das bases principiológicas democráticas do 

ordenamento jurídico brasileiro, “não há possibilidade de se manter institutos com assento 

em um modelo de Estado Social” e ressaltam “a premência de se repensar as especificidades 

do processo coletivo, que deve se fundar no discurso jurídico problematizante e não em uma 

isonomia mítica”. A abordagem por eles feita do princípio da inafastabilidade da jurisdição 

evidencia que este não se aplica somente às ofensas individuais, mas também às coletivas, e 

os leva a construir a seguinte crítica:  

[...] a legitimação para agir nas ações coletivas atuais que se concentram em entes 

intermediários – Ministério Público, Sindicatos, Associações e Partidos Políticos, 

anula a possibilidade de participação dos reais interessados, que serão afetados 

pelo provimento. Para que as decisões proferidas nos processos coletivos sejam 

legítimas, [...] deve ser propiciada uma fiscalidade participativa constante em todo 

o procedimento de formação da decisão, iniciando-se pela ampliação da 

legitimação para agir nas ações coletivas [...] (FERREIRA et al, 2008, p. 2972) 

 

Desse modo, na perspectiva do Estado Democrático de Direito – adotada pela 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 –, o regramento legal do processo 

coletivo coloca-se hoje perante um dilema: 1) ou assume sua vocação de instituto de 

legitimação democrática do poder estatal, abrindo-se para a participação ampla dos 

interessados no provimento; 2) ou cede à interpretação rasa do princípio da efetividade, 

                                                 
15 Essa concepção de processo judicial comporta um paralelo com aquilo que, no processo legislativo, Nadia 
Urbinati (2006, p. 204) denomina “paradoxo da visão instrumentalista da representação”, evidenciado pelo fato 
de que esta, “por um lado, refere-se à opinião do povo como a fonte de legitimidade e, por outro, sustenta que 

os representantes tomam decisões boas e racionais conforme se protegem de uma ‘opinião popular sempre 

manipulável’”. 
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perpetuando a representatividade adequada como mecanismo autoritário e, portanto, ilegítimo 

de estrangulamento da conflituosidade social. 

 

5. ESTUDO COMPARADO DA LEGITIMAÇÃO PARA AGIR NO PROCESSO 
COLETIVO BRASILEIRO: SISTEMA VIGENTE, PROPOSTAS EM 
TRAMITAÇÃO E UMA ALTERNATIVA DEMOCRÁTICA 

 

O caso brasileiro aponta para a preponderância do modelo tradicional de processo 

coletivo, caminho que, conforme visto, não pode ser trilhado sem o sacrifício do princípio 

democrático. Na análise de Maciel Júnior (2006, p. 121), a legitimação para agir, chave da 

estruturação do processo coletivo, vem sendo utilizada por legisladores e governantes para 

obstar o acesso dos verdadeiros interessados ao Judiciário e, com isso, refrear o controle 

difuso de atos e leis. 

Identifica-se, na legislação brasileira, delimitação precisa do que sejam direitos 

difusos, coletivos e individuais homogêneos16. Esse apuro técnico tem, como faceta reversa, a 

cristalização do alcance dos direitos metaindividuais, para subtrair à titularidade do cidadão 

questões de seu inegável interesse, como a (in)constitucionalidade de leis. Ademais, ainda que 

o Brasil se confirme como “país que [...] conta com o maior número de instrumentos aptos a 

proteger tais interesses” (CÂMARA, 2006, p. 37), não se vislumbra que o critério meramente 

numérico possa de fato levar-nos a ocupar “posição de vanguarda no que concerne a esta 

segunda onda do acesso à ordem jurídica justa” (CÂMARA, 2006, p. 37), quando tais 

institutos apenas reproduzem mecanismos de exclusão dos interessados. 

 

4.1 Sistema vigente  

a) Ação popular 

A maioria dos institutos atualmente vigentes no Brasil para a solução de conflitos de 

repercussão coletiva ancora-se na figura de representantes adequados.  

A exceção fica por conta da ação popular (Lei n. 4.717/65), que reconhece 

legitimidade ativa a qualquer cidadão, status demonstrado por meio do comprovante de 

                                                 
16 A definição consta do Código de Defesa do Consumidor: “Art. 81. [...] Parágrafo único. A defesa coletiva será 
exercida quando se tratar de: I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por 
circunstâncias de fato; II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 
transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si 
ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim 
entendidos os decorrentes de origem comum”. (BRASIL, 1990) 
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inscrição eleitoral (arts. 1º e 2º, Lei n. 4.717/65). Acresce-se a isso a possibilidade de que 

qualquer outro cidadão ingresse no feito como litisconsorte ou assistente do autor (art. 6º, §5º, 

Lei n. 4.717/65). Por essas características, a legislação da ação popular, embora oriunda do 

período de regime militar, adota um modelo de legitimação para agir que se mostra bem mais 

permeável à participação dos interessados do que aquele regulamentado em diversas leis 

produzidas após a reabertura democrática. 

Trata-se, porém, de processo de alcance bastante restrito, eis que preordena-se, tão-

somente, à anulação de atos lesivos ao patrimônio público, no qual se compreendem bens de 

valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico (art. 1º, §1º, Lei n. 4.717/65). De se 

notar que a Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em 1988 e alcunhada 

“cidadã”, não dispensou maior atenção à ação popular, que segue destinada a “anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 

administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural” (art. 5º, LXXIII, 

CRFB). Não se valeu o legislador constituinte da prerrogativa de ampliar o espectro da 

espécie em comento, o que se coaduna com a estratégia de prestigiar os institutos de 

legitimação para agir mais restrita, como a ação civil pública.  

O manejo da ação popular é também dificultado pela necessidade de que a lesividade 

seja demonstrada a partir da ocorrência de vício de competência, forma, legalidade, motivação 

ou finalidade (art. 2º) ou por meio da indicação de situações tão específicas quanto a 

concessão de empréstimo pelo Banco Central tendo por garantia bem superavaliado (art. 4º). 

Pressupõe a ação coletiva, portanto, um indivíduo um tanto idealizado – um cidadão com 

conhecimento técnico e disponibilidade de tempo suficiente para, fazendo as vezes de um 

Tribunal de Contas, debruçar-se sobre as minúcias dos atos administrativos a fim de argui-

lhes a nulidade – o que a coloca longe de servir à verdadeira discussão dos atos 

administrativos. 

 

b) Ação civil pública 

A ação civil pública (Lei n. 7.347/85) possui objeto bem mais amplo que a ação 

popular, destinando-se a reprimir ou reparar os danos ao meio-ambiente, ao consumidor, a 

bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico e, após a alteração 

promovida pelo Código de Defesa do Consumidor, “a qualquer outro interesse difuso ou 

coletivo” (art. 1º, IV, Lei n. 7.347/85). Abrange, portanto, as mais significativas causas 

potenciais de conflito da sociedade contemporânea. Todavia, o indivíduo encontra-se dela 

alijado, pois não lhe é atribuída legitimação para agir ou intervir.  
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Paulo Guilherme Santos Périssé (2006) aborda a questão da legitimação para agir na 

ação civil pública a partir do contexto mundial e nacional existente à época em que referida 

ação foi introduzida no ordenamento brasileiro. Explica ele que a defesa aberta feita por 

Cappelletti em favor de uma atuação judicial ampla e com grande margem de 

discricionariedade toma por parâmetro um “sólido Estado de bem-estar estabelecido a partir 

do pós guerra” – existente nas “grandes democracias europeias” – em que a intensificação 

da atividade Judiciária se faria necessária em face do agigantamento do Legislativo e do 

Executivo, voltados para a implementação de direitos sociais (PÉRISSÉ, 2006, p. 125).  

Ressalta o autor que o cenário brasileiro era eminentemente diverso, pois “no início 

dos anos oitenta propunham ao campo jurídico dar passagem ao ideal democrático em 

gestação no ambiente social através do fomento de uma participação ativa da sociedade”. 

Diferentemente dos países europeus, o Brasil atravessava um momento de euforia crescente, 

em que a sociedade civil passava a ver a si mesma como agente de transformação. Essa 

peculiaridade foi inicialmente incorporada no projeto de Lei da Ação Civil Pública, por meio 

da atribuição de legitimação preferencial a “organizações autônomas gestada no ambiente 

societal” mas, segundo Périsse, o foco deslocou-se para o Ministério Público – e para o 

próprio Judiciário – tão logo assimilado o “diagnóstico da hipossuficiência da sociedade 

brasileira” (PÉRISSÉ, 2006, p. 126-127) 

Em decorrência dessa dinâmica, a legitimação para propor a ação civil pública, 

isoladamente ou em litisconsórcio, restou atribuída ao Ministério Público (que, se não for 

parte, intervirá obrigatoriamente), aos entes federados, aos entes que compõe a Administração 

Pública indireta e, por fim, às associações constituídas há pelo menos um ano para fins de 

defesa do bem jurídico objeto da ação (art. 5º, Lei n. 7.347/85). Ao Ministério Público 

incumbe, ainda, ocupar o polo ativo da ação civil pública em caso de desistência da 

associação autora (art. 5º, §3º, Lei n. 7.347/85). O protagonismo do Parquet é consolidado 

com a previsão de instauração de inquérito civil sob sua presidência (art. 8º, §1º, Lei n. 

7.347/85).  

Na redação original da Lei da Ação Civil Pública, o termo “interessado” aparece uma 

única vez (art. 8º), sendo utilizado como sinônimo de legitimado ativo17. Com isso, a 

pseudoparticipação dos indivíduos efetivamente afetados pelo dano exaure-se na possibilidade 

de fornecer informações e “elementos de convicção” ao Ministério Público (art. 6º), 

                                                 
17 Lê-se do art. 8º, Lei n. 7.347/85: Para instruir a inicial, o interessado poderá requerer às autoridades 
competentes as certidões e informações que julgar necessárias, a serem fornecidas no prazo de 15 (quinze) dias. 
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incumbindo estritamente a este, diante da documentação reunida, avaliar a pertinência do 

ajuizamento da ação civil pública.  

A proeminência do papel do Ministério Público no processo coletivo, já existente na 

legislação anterior a 1988, veio a ser consagrada no art. 129, III, da CRFB e no Código de 

Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90), que, além de promover alterações direitas na Lei n. 

7.347/85, estabeleceu conceito normativo de “direitos e interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos” (art. 81), gerando um reforço à sistemática tradicional de 

identificação entre direito e interesse que a torna quase insuperável em uma perspectiva 

pragmática.  

Nesse sentido, Ricardo de Barros Leonel (2002) rejeita a existência de “proveito 

prático” na distinção entre direito subjetivo e interesse, já que “o próprio legislador admite 

que a natureza do direito subjetivo e do interesse jurídico ou legítimo é a mesma, pois 

assegura a respectiva tutela”. E sentencia: “é o pensamento finalístico que deve nortear 

qualquer pesquisa científica” (LEONEL, 2002, p. 83-84). Trata-se de raciocínio certamente 

compatível com a visão instrumentalista do processo, que enaltece a atuação do representante 

adequado em razão de sua presumida maior qualificação jurídica e da facilitação da 

tramitação do processo. Porém, conforme exposto, esse modelo excludente da participação 

não encontra guarida na ordem democrática, a partir da qual se promove a crítica que busca 

superar a concepção de processo que reduz a legitimação para agir a um passe privilegiado de 

acesso a um clube de notáveis. 

A presente crítica ao sistema vigente não implica negativa da relevante função 

institucional do Ministério Público. O que é posto em debate é a indevida identificação da 

opinião do Promotor de Justiça com o “interesse da coletividade”, e o reflexo negativo que a 

segregação dos verdadeiros interessados provoca sobre a fiscalidade exigida pelo princípio 

democrático. Há ainda o reforço de uma visão paternalista de Estado, que envia aos cidadãos 

a mensagem de que alguém cuidará de seus interesses, devendo eles, em face de sua 

debilidade de força e argumentos, conformarem-se a uma situação de alheamento em relação 

a seu próprio destino. Não é esta, sem dúvida, a perspectiva de um Estado que se afirma 

democrático. Portanto, imprescindível que possam, Ministério Público e interessados, em um 

modelo de legitimação concorrente, atuar lado a lado no processo, de modo a consolidá-lo 

como instituição participativa.    

A menção a “interessados” voltou a aparecer na Lei n. 7.347/85 por força de outra 

alteração promovida pelo Código de Defesa do Consumidor. No art. 5º, §6º, o vocábulo surge 

aqui na acepção de causadores do dano, os quais poderão ser convocados pelos “órgãos 
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públicos legitimados” para celebrar compromisso de adequação de sua conduta às exigências 

legais. A expressão “ajustamento de conduta” remete à indisponibilidade dos interesses – 

pelos legitimados para propor o compromisso, já que não são estes titulares dos interesses –, 

que torna exigível a cessação da prática lesiva. Não obstante, vem se tornando frequente que, 

em lugar de propriamente atender a esse desígnio, os termos celebrados contemplem 

verdadeira transação sobre os interesses ofendidos, inclusive com previsão de que, por certo 

período, o infrator não sofra autuação por parte do órgão fiscalizador. Como consequência, a 

assinatura do termo se convola em concessão de “salvo-conduto” para a prática de ilicitudes 

reconhecidas (MACIEL JÚNIOR, 2011). 

 

c) Ação civil coletiva 

Além das alterações que introduziu na Lei da Ação Civil Pública, o Código de 

Defesa do Consumidor tratou de criar um novo procedimento de tutela coletiva de interesses: 

a ação civil coletiva. Destina-se ela a promover o acertamento coletivo da responsabilidade 

por “danos individualmente sofridos”, o que será feito pelos legitimados18, “em nome próprio 

e no interesse da vítima” (art. 91, Lei n. 8.078/99). Todavia, a propositura da ação civil 

coletiva não exclui a possibilidade de que os interessados – isto é, os indivíduos que 

efetivamente sofreram o dano – ajuízem ações individuais de reparação. Isto porque mesmo a 

doutrina tradicional vislumbra, na hipótese, a preservação do caráter individual do interesse, 

que outorga a seu titular o “poder de agir” em sua defesa.  

Por essa peculiaridade, a coletivização da demanda no caso dos chamados “interesses 

individuais homogêneos” assume traço diferenciado. Há aqui a preocupação de desencorajar o 

ajuizamento da ação individual, o que se faz por meio da possibilidade de admissão dos 

“interessados” como litisconsortes na ação civil coletiva (art. 94, Lei n. 8.078/99). O objetivo 

é “evitar a atomização do fenômeno coletivo em múltiplas demandas individuais, ao risco de 

decisões discrepantes, em processos demorados e onerosos” (PÉRISSÉ, 2006, p. 129).  

Merece atenção o fato de que, quer em vista da estratégia de canalização dos 

conflitos para a ação civil coletiva, quer diante da possibilidade de que os interessados 

                                                 
18 O rol de legitimados, previsto no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor, traz alguns acréscimos em 
relação ao da ação civil pública: I - o Ministério Público; II - a União, os Estados, os Municípios e o Distrito 
Federal; III - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, ainda que sem personalidade 
jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos por este código; IV - as 
associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que incluam entre seus fins institucionais a defesa 
dos interesses e direitos protegidos por este código, dispensada a autorização assemblear. A atuação dos 
representantes adequados não está restrita à fase do conhecimento, sendo eles também legitimados para 
promover a liquidação da sentença e a execução.  
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assumam a posição de litisconsortes, não parece subsistir explicação plausível, mesmo dentro 

da sistemática vigente, para que os interessados não possam, eles próprios, ingressar com a 

ação civil coletiva. Como não há litispendência entre a ação coletiva e as individuais, o 

ajuizamento daquela não se mostra suficiente, por si só, para refrear a multiplicação destas. 

Ademais, é bastante peculiar a atribuição da qualidade de litisconsorte ativo a quem não tem 

legitimação para ser autor. O que há, portanto, é um implícito – e talvez indesejado – 

reconhecimento de que a demanda coletiva abriga em si uma pluralidade de interesses 

individuais que podem ser defendidos diretamente por seus titulares, que acaba sufocado pela 

diretriz explícita da condução simplificada do processo pelo representante adequado. 

 

d) Mandado de segurança coletivo 

Outro instituto de tutela coletiva de interesses é o mandado de segurança coletivo, 

previsto no art. 5º, LXX da CRFB e só recentemente disciplinado pela Lei n. 12.016/2009. No 

modelo legal19, a legitimação para agir é estabelecida a partir de um vínculo de pertinência 

entre o objeto da impetração e a atividade desenvolvida pela entidade. Assim, enquanto os 

partidos políticos podem defender “interesses legítimos relativos a seus integrantes ou à 

finalidade partidária”, organizações sindicais, entidades de classe e associações podem atuar 

no âmbito de sua finalidade.  

Vicente de Paula Maciel Júnior assevera que “é falaciosa a afirmação de que 

existem interesses coletivos e que eles representam a reunião para a tutela de fins comuns”. 

Para ele, o interesse, por ser sempre individual, não se dilui na vontade coletiva, 

compreendida como “direcionamento do desejo de [...] um grupo”. Sustenta o autor que, na 

base da formação da vontade coletiva deve estar um “processo válido de legitimação e 

escolha do interesse prevalente”, que será um dentre os vários livremente manifestados 

(MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 152-154). 

Esse, porém, não foi o entendimento encampado pelo legislador. A impetração do 

mandado de segurança independe de “autorização especial”, bastando que as entidades 

atuem “na forma de seus estatutos” (art. 21, Lei n. 12.016/2009). Logo, o manejo da ação não 

se submete a deliberação interna, restando, antes, pressuposto que o substituto processual 

atuará como portador da pretensão de todos os substituídos. A medida certamente agiliza o 

ajuizamento do mandado de segurança, mas, novamente, a celeridade é fomentada com 

                                                 
19 O art. 21 da Lei n. 12.016/2009 apresenta limitações não previstas no texto constitucional, flagrantemente em 
relação aos partidos políticos, o que vem sendo contestado mas não constitui objeto deste artigo.  
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amparo em uma ficção pragmática: a de que o ente coletivo possui racionalidade autônoma e 

sabe o que é melhor para os indivíduos a ele vinculados.  

 

e) Controle direto de constitucionalidade 

O ganho de participação democrática usualmente associado às ações relacionadas ao 

controle direto de constitucionalidade é também questionável. Tanto a ação direita de 

inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade (art. 103 da CRFB e Lei n. 

9.868/99) quanto a arguição de descumprimento de preceito fundamental (art. 102, §1º da 

CRFB e Lei n. 9.882/99) são propagandeadas como instrumentos a serviço de uma 

comunidade aberta de intérpretes da Constituição, por permitirem a provocação de 

manifestação do Supremo Tribunal Federal sobre a compatibilidade de textos legais ao texto 

constitucional. O que se verifica, contudo, é que trabalham com um rol de legitimados 

bastante restrito, em um procedimento intangível pelo cidadão e que, somente por graça dos 

poucos que o manejam, torna-se minimamente permeável ao debate social. 

Pertinente que, primeiro, registre-se que a edição de leis, embora dogmaticamente 

posta à margem da ingerência dos cidadãos, produz efeitos sobre inúmeros e indefiníveis 

indivíduos, sendo natural reconhecer a existência de interessados difusos em sua manutenção 

ou eliminação do ordenamento jurídico. No entanto, ao cidadão só resta o acesso à via 

incidental de controle de constitucionalidade, que pode ser facilmente solapada por uma única 

ação direta – ainda que milhões sejam as decisões incidentais uníssonas proferidas no país. 

Por isso, a investigação científica não pode aceitar como pressuposta a associação entre o 

controle direto de constitucionalidade e a legitimação para agir restrita. 

A participação popular na ADI, conforme noticia Jeferson Mariano Silva (2011), 

esteve em discussão na Assembleia Nacional Constituinte de 1998. Alguns juristas, como 

José Afonso da Silva, chegaram a defender a atribuição de legitimação para agir ao cidadão 

isolado, como “numa ação popular constitucional” em que “o sujeito promove e argui como 

outro [legitimado] qualquer” (SILVA, 2011, p. 22). Mas, ao final dos debates, prevaleceu o 

sistema representativo que, quando muito, alcançou entidades de cúpula da classe dos 

advogados (Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil), da classe política (partido 

político com representação no Congresso Nacional) e das classes econômica e trabalhadora 

(confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional).  

Não bastasse a reduzida lista de legitimados, constata-se haver um afunilamento 

significativo no acesso real ao Supremo Tribunal Federal, decorrente de uma política 

excludente que se vale dos tradicionais conceitos de legitimação e interesse de agir para 
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inadmitir ações. Em aprofundado estudo sobre o papel do controle concentrado de 

constitucionalidade na “judicialização da política”, Silva (2011) demonstra como o STF, por 

meio tanto de sua atividade (decisões de mérito) quanto de sua inatividade (processos que 

aguardam longamente por julgamento e processos inadmitidos), molda “uma certa 

comunidade de intérpretes” que nada tem de “aberta aos cidadãos para exercerem suas 

virtudes cívicas”. Explica o autor mineiro, após analisar a totalidade das 4.470 ADIs 

propostas entre os anos de 1988 e 2010: 

A seletividade do STF coloca uma dificuldade intransponível à interpretação 

comunitarista da aproximação entre direito e política: a ‘judicialização da 

política’, tal como ocorre no Brasil, está muito longe de ser um processo ‘aberto’ de 

concretização de direitos fundamentais por meio da ‘participação político-jurídica’ 

da sociedade civil. Bem ao contrário, ela é o mecanismo de inação seletiva que 

reduz drasticamente a pluralidade do processo de interpretação constitucional, 

tanto por excluir a grande maioria das organizações da sociedade civil do 

acionamento do controle concentrado de constitucionalidade, como por restringir, 

via exigência de pertinência temática, o conjunto de normas cuja 

inconstitucionalidade elas podem arguir. (MARIANO SILVA, 2011, p.60) 

 

Sob a epígrafe de “pertinência temática” esconde-se critério arbitrário de 

atribuição/supressão de interesse, que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. A 

origem desse “requisito de admissibilidade” é o acórdão proferido na medida cautelar 

requerida na ADI n. 305-RN, no qual se firmou a necessidade de relação entre o “objeto 

social da instituição da entidade de classe e o tema da Constituição”(BRASIL, 1994). A 

consolidação desse entendimento culminou na distinção entre legitimados universais e 

especiais – situando, entre os últimos, Governadores, Mesas dos órgãos legislativos estaduais 

e distrital, confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional – que não consta 

do texto constitucional ou legal. 

A dificuldade de acesso ao debate sobre a constitucionalidade de leis é ainda 

agravada pela vedação à intervenção de terceiros na ADI e na ADC (arts. 7º e 18 da Lei n. 

9.868/99). Fica-se, assim, com um processo em que, solitariamente, falam ao Tribunal o 

autor, o Advogado-Geral da União (somente na ADI, em defesa do texto) e o Procurador-

Geral da República (se não for este o autor). Na ADPF, sequer são obrigatórias as 

manifestações do AGU e do PGR (art. 5º, §2º, Lei n. 9.882/99). Considerada a indisfarçada 

relutância do STF em abrir-se à atuação dos legitimados ditos especiais, forçoso vislumbrar a 

instrução de tais processos como uma sucessão de manifestações de especialistas. 

Essa impressão poderia ser atenuada, no caso da ADI, em face da admissibilidade do 

amicus curiae (art. 7º, §2º), não fosse o estabelecimento de que incumbe exclusivamente ao 
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relator decidir pelo ingresso deste, a partir de sua avaliação acerca da “relevância da matéria 

e a representatividade dos postulantes”.  

A subjetividade desses critérios pode ser conferida no processamento da ADI n. 

3.510-DF, na qual suscitada a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei n. 11.105/2005, que 

autoriza pesquisas com células-tronco embrionárias. Ao inadmitir a participação de Mestre 

em Direito cuja dissertação abordava a proteção jurídica do embrião, o Relator do processo, 

Min. Carlos Britto, limitou-se a afirmar que é “incontroversa a falta de representatividade do 

postulante”
20, no que se subentende que o indivíduo não é apto a representar seu próprio 

interesse em discutir a matéria. De outro lado, foram admitidas como amici curie entidades de 

defesa de direitos humanos e a Confederação de Bispos do Brasil, o que se fez simplesmente 

“ante a representatividade do postulante”
21. A relevância do tema foi extraída dos 

“numerosos questionamentos e múltiplos entendimentos a respeito da tutela do direito à 

vida” e respaldou o acolhimento da indicação de especialistas médicos feita na petição inicial 

e a designação de audiência pública22. 

É possível sustentar que no caso concreto ora citado a ADI tenha sido utilizada como 

espaço ampliado de discussão, mas isso não afasta a crítica quanto ao modelo vigente. Não há 

se falar em avanço democrático quando o ganho de participação resulta de mera liberalidade 

do julgador. É de se indagar: quando se trata de vício de inconstitucionalidade, será possível 

conceber alguma matéria como não relevante? Será crível que a lei, que a todos obriga 

independentemente de seu conhecimento, esteja fora da esfera de interesse de algum cidadão? 

Em um Estado Democrático de Direito, questões de tamanha relevância não podem ficar 

entregues ao alvedrio do julgador ou serem postas na esfera de disponibilidade de 

representantes adequados. A participação popular deve ser ampla e, necessariamente, 

institucionalizada, de modo a não ser tangenciada por inclinações pessoais, estratégias 

políticas e outras variáveis subjetivas. 

Todas essas considerações são pertinentes, também, para a ADPF. Quanto à ADC, 

existe uma indagação ainda mais profunda: há mesmo algum caráter democrático em uma 

ação destinada a, por meio de pronunciamento direto da cúpula do Judiciário, transformar em 

absoluta a presunção relativa de constitucionalidade das leis?  

                                                 
20 Cf. publicação: DJ 11/05/2006 PP-00006 
21 Cf. publicação: DJ 23/04/2007 PP-00020 
22 Cf. publicação: DJ 01/02/2007 PP-00084 
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Parece que não. A ADC é a forma exponencial da representatividade adequada: a lei, 

feita pelos representantes do povo, é levada por portadores adequados à apreciação teórica de 

Ministros indicados pelo Presidente da República. Tudo acontece com enorme distanciamento 

da vivência prática da lei, das demandas individuais a ela relacionadas e das decisões 

proferidas em controle incidental. Sequer se prevê a figura do amicus curiae. Pode o Relator 

nomear um comissão de peritos ou designar audiência pública, mas esta expressamente se 

destina a “ouvir depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria”. (art. 20, 

§1º, Lei n. 9.868/99). Ao cidadão, reduzido a mero espectador de uma assembleia de expertos, 

cabe aguardar, impotente, a o pronunciamento da autoridade. 

Percorridas as disposições vigentes sobre o processo coletivo, passa-se ao exame das 

propostas legislativas em tramitação.  

 

4.2 Propostas legislativas em tramitação 

Tramitam atualmente na Câmara dos Deputados dois projetos de lei que apontam 

para a tendencial consolidação do sistema vigente.  

 

a) Nova lei da ação civil pública 

O projeto da nova lei da ação civil pública (PLC n. 5.139/2009) é oriundo do 

anteprojeto do Código Brasileiro de Processo Coletivo do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual, que fora coordenado por Ada Pellegrini Grinover.  

Referido anteprojeto resultou de um esforço para sistematizar a tutela dos “interesses 

ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos” por meio da canalização da demanda 

coletiva para o processo sob a forma de relação jurídica subjetiva. Embora se afirme, em sua 

exposição de motivos, a existência de “um verdadeiro Direito Processual Coletivo, como 

ramo do direito processual civil, que tem seus próprios princípios e institutos fundamentais, 

diversos dos do Direito Processual Individual”, as bases teóricas utilizadas são justamente as 

que orientaram a estruturação deste: o direito como interesse juridicamente protegido e o 

poder de agir em sua defesa.  

A diferença é que, ao serem alocados no grupo de “direitos coletivos”, determinados 

interesses são subtraídos do campo de atuação dos indivíduos e atribuídos a portadores ideais. 

O efeito é planejado pela Comissão, que almeja por “em realce o necessário aspecto social 

da tutela dos interesses e direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, colocando a 

proteção dos direitos fundamentais de terceira geração a salvo de uma indesejada 
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banalização”. Dessa leitura que associa o ingresso de interessados à banalização do processo 

extrai-se que o principal elemento distintivo do concebido “Direito Processual Coletivo” vem 

a ser, paradoxalmente, a negativa de acesso aos indivíduos que compõem a coletividade. 

 Chama a atenção, por um momento, que, ao lado dos tradicionais representantes 

adequados e da Defensoria Pública, surja no anteprojeto a possibilidade de que pessoa física 

ajuíze a ação coletiva (art. 20, I). Rapidamente, porém, percebe-se que sua admissão como 

autor da ação depende da demonstração de “representatividade adequada” a ser aferida pelo 

juiz. Há a previsão de um rol enunciativo dos critérios que poderão orientar tal aferição23, os 

quais, dado seu rigor e alto grau de subjetivismo conceitual, atraem todas as críticas já feitas à 

admissibilidade do amicus curiae na ADI e permitem entrever o casualismo a que estaria 

sujeito o reconhecimento da legitimação do cidadão.   

De todo modo, mesmo essa tímida margem de atuação do indivíduo na defesa dos 

direitos coletivos foi extirpada do PLC n. 5.139/2009. Aliás, mesmo no que tange às 

associações, o que faz o projeto é restringir sua legitimação por meio do critério da 

pertinência temática, só podendo esses entes atuar na “defesa de interesses ou direitos 

relacionados com seus fins institucionais” (art. 6º). A introdução da legitimação de partidos 

políticos, Assembléias Legislativas, Câmaras Municipais, entidades sindicais e de fiscalização 

do exercício das profissões também se faz ao custo da pertinência temática, embora variadas 

sejam as redações utilizadas24. 

O projeto que altera a ação civil pública tampouco abarca a possibilidade de 

intervenção, como assistente, de pessoas físicas, prevista no art. 30 do anteprojeto que lhe deu 

origem. O PLC n. 5.139/2009 somente contempla a assistência litisconsorcial dos 

“legitimados coletivos”, vedando, no mais, todas as modalidades tradicionais de intervenção 

de terceiros (art. 7º). Não obstante, o projeto prevê uma peculiar intervenção, que merece ser 

transcrita para melhor análise: 

Art. 13. Estando em termos a petição inicial, o juiz ordenará a citação do réu e, em 

se tratando de interesses ou direitos individuais homogêneos, a intimação do 

                                                 
23 art. 20. São legitimados concorrentemente à ação coletiva ativa: I – qualquer pessoa física, para a defesa dos 
interesses ou direitos difusos, desde que o juiz reconheça sua representatividade adequada, demonstrada por 
dados como:  a – credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; b – seu histórico na proteção judicial e 
extrajudicial dos interesses ou direitos difusos e coletivos; c – sua conduta em eventuais processos coletivos em 
que tenha atuado. 
24  Para as entidades sindicais e de fiscalização do exercício das profissões, diz o projeto que se encontram 
“restritas à defesa dos interesses ou direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos ligados à categoria”; 
no caso dos partidos políticos com representação no Congresso Nacional, Assembléias Legislativas e nas 
Câmaras Municipais, preferiu-se deixar ao juiz analisar a legitimação “conforme o âmbito do objeto da 

demanda, a ser verificado quando do ajuizamento da ação” (art. 6º, V e VI, PLC n. 5.139/2009) 
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Ministério Público e da Defensoria Pública, bem como a comunicação dos 

interessados, titulares dos respectivos interesses ou direitos objeto da ação coletiva, 

para que possam exercer, até a publicação da sentença, o seu direito de exclusão 

em relação ao processo coletivo, sem prejuízo de ampla divulgação pelos meios de 

comunicação social. 

 

 O dispositivo contém uma abordagem inquietante do acesso à jurisdição. Não 

podem os interessados, expressamente identificados como “titulares dos respectivos 

interesses ou direitos objeto da ação coletiva”, nela ingressar para trazer suas razões, integrar 

o debate e contribuir para a formação do provimento. Em lugar disso, cria-se um inusitado 

“direito de exclusão do processo coletivo”, que permite ao indivíduo, ao que tudo indica, 

negar-se a ter sua pretensão individual abrangida pela decisão coletiva. O novo “direito” 

certamente desafia estudo aprofundado, mas, por ora, é de se registrar a patente arbitrariedade 

de um sistema que franqueia ao cidadão acesso ao espaço de discussão coletiva desde que 

para dizer, estritamente, que não quer ser alcançado pela decisão. 

 

b) Novo Código de Processo Civil 

Outro projeto atualmente em tramitação que interfere na solução coletiva de conflitos 

é o do novo Código de Processo Civil (PLC n. 8.046/2010), no qual previsto o incidente de 

resolução de demandas repetitivas (arts. 930 a 941). É preciso, inicialmente, discorrer sobre a 

feição do referido incidente.  

Para os adeptos do modelo tradicional, que exclui o “direito coletivo” da esfera de 

interesse e legitimidade do indivíduo, haveria uma distinção ontológica entre a “ação 

individual repetitiva” e a ação coletiva. Demandas individuais repetitivas, originadas do poder 

de agir em defesa de um direito subjetivo, seriam a principal causa de assoberbamento do 

Judiciário e não poderiam ser resolvidas pela via coletiva, reservada aos direitos difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. Nessa linha de pensamento, afirma Humberto Theodoro 

Júnior sobre o incidente de solução demandas repetitivas: 

Se há alguma deficiência no modelo proposto no Projeto, creio que se deva 

apresentar emenda para supri-la. Não é, data venia, hipótese de simplesmente 

rejeitar o incidente alvitrado para remeter a questão para uma ação civil pública do 

Ministério Público. O que o Projeto quer, de fato, é fugir do remédio da ação 

coletiva, que já existe e que já se sabe não ser adequado para solucionar o drama 

das ações singulares repetitivas, que cada vez mais abarrotam os juízos e tribunais 

e desafiam inovações capazes de debelar o mal com a necessária adequação e 

eficiência. (THEODORO JÚNIOR, 2010, p. 26) 
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Diversamente, a premissa de que todo interesse é individual e se realiza na 

manifestada pretensão a um bem jurídico conduz à conclusão de que assume contornos de 

processo coletivo qualquer procedimento destinado a apreciar coordenadamente uma 

multiplicidade de interesses (individuais) que recaem sobre um bem jurídico. Não havendo 

distinção ontológica entre interesse individual e os chamados “interesses coletivos”, tampouco 

há entre os institutos que os tutelam. Daí porque, neste artigo, submete-se o incidente previsto 

no projeto do novo Código de Processo Civil à crítica referenciada na exclusão da 

participação dos interessados. 

Prevê o projeto que o incidente de solução de demandas repetitivas seja suscitado a 

partir da identificação de “controvérsia com potencial de gerar relevante multiplicação de 

processos fundados em idêntica questão de direito e de causar grave insegurança jurídica”. 

Significa que o mero receio de proliferação de processos é suficiente para ensejar a 

instauração do incidente em um caso concreto, o que terá como consequência a suspensão de 

todos os similares. Conforme explica Theodoro Júnior (2010, p. 25), o processamento do 

incidente tem por objetivo a realização de um “julgamento único pelo Tribunal de 2ª 

instância, no qual se assentaria a tese jurídica a prevalecer para os inúmeros processos 

individuais propostos com fundamento na mesma questão de direito”. 

Insere-se o incidente na estratégia politicamente prevalente de contenção da 

litigiosidade de massa
25: indicação de uma causa representativa para julgamento por um 

tribunal, devendo todos os demais demandantes aguardar a prolação da tese jurídica a ser 

simplesmente aplicada às ações em trâmite. A diretriz desse modelo é o ganho de celeridade e 

o combate a decisões contraditórias. 

Não há, porém, como ignorar o custo dessa estratégia. Os demandantes individuais 

(reais e, como visto, os potenciais) ficam, por força do incidente suscitado em um processo 

que lhes é estranho, impedidos de perseguir a tutela de seu próprio interesse, em franca 

violação ao devido processo legal. O contraditório é repentinamente suprimido ante a suposta 

autoridade decisão paradigma. São desconsideradas, na formação do provimento, todas as 

alegações e provas que os autores dos processos suspensos – talvez por serem mais 

combativos ou diligentes, talvez simplesmente porque seus interesses tenham peculiaridades 

não existentes no caso paradigma – poderiam trazer ao debate. Com isso, em lugar de 

conceber um modelo de processo que pudesse angariar todos os interessados, com sua 

profusão de teses e pontos de vista a respeito de um objeto de interesse comum, opta o 

                                                 
25 Atualmente positivada nas normas que regem o recurso especial e o recurso extraordinário. 
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legislador pela via mais restritiva, autoritária e aleatória que se pode conceber: o represamento 

forçado de todas as demandas similares, até que uma delas, escolhida ao mero acaso, seja 

julgada.  

De outro lado, há um quê de falacioso no propagado aumento de efetividade do 

processo. Mesmo em uma visão francamente instrumentalista, ressai que os inúmeros 

processos que, simplesmente, aguardam, suspensos, a decisão do caso paradigma, não serão 

julgados mais rápido. Deverão eles, na 1ª Instância, esperar nos armários pela produção de 

provas e alegações no incidente e, ainda, pela disponibilidade de pauta do Tribunal. A 

instrução processual será substituída pela suspensão. Logo, como efeito prático, o juiz não 

movimentará os autos, o que, ao final, multiplicará o chamado tempo morto no processo – 

justamente aquele que, por não ser destinado à prática de atos processuais, fora o alvo 

inicialmente visado pelo princípio da celeridade.  

Deve-se mencionar que há no projeto, ao menos até o momento, a previsão de que os 

“interessados” – entre os quais aparentemente se incluem as partes que litigam em causa 

similar – possam intervir para juntar documentos, requerer diligências e proferir sustentação 

oral (arts. 935 e 936, §2º). A tentativa de criar um “sucedâneo” para o contraditório subtraído 

nos processos suspensos, além de incompatível com a inafastabilidade da jurisdição, mostra-

se bastante precária: não se confere aos intervenientes a faculdade de formular alegações que 

possam interferir no objeto da ação e há limitação do tempo das sustentações orais a breves 30 

minutos, a serem divididos entre todos os interessados.  

Diante dessas considerações, é de se afirmar que, no horizonte legislativo, agrava-se 

o quadro de exclusão da participação popular, estrangulamento da conflituosidade e reforço 

do papel do representante adequado. A questão que naturalmente aflora, e que se passa a 

responder, é se existe alternativa passível de reverter esse cenário, com ganho de participação 

real dos interessados. 

 

4.3 Uma alternativa democrática 

A crítica à tradicional identificação entre direito e interesse, bem como ao modelo de 

legitimação para agir que sobre esta se erigiu, serviu de fundamento para que Vicente de 

Paula Maciel Júnior propusesse um novo modelo de processos coletivo, denominado ação 

temática.  

Como instituto que abandona a lógica a serviço da cooptação dos interesses 

individuais, a ação temática se estrutura não a partir do sujeito (representante previamente 
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autorizado a ingressar com a ação), mas a partir do objeto (situação que afeta uma pluralidade 

de indivíduos). É o objeto – o tema debatido no processo coletivo – que, por si só, constitui o 

critério legitimante da participação, suficiente para franquear o acesso ao debate a quantos 

forem os indivíduos que manifestem suas pretensões em relação ao bem jurídico em discussão 

(MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 178-179).  

Observa-se que Maciel Júnior parte do ponto em que Vigoriti, ainda na década de 

1970, concluiu sua teoria – a dificuldade prática de integração de todos os interessados ao 

processo coletivo – para alcançar resposta diametralmente oposta à por fornecida pelo autor 

italiano. Assim, enquanto Vigoriti recorre à ficção da renúncia ao princípio da coincidência 

para legitimar a condução de um processo coletivo sem interferência dos destinatários do 

provimento, Maciel Júnior propõe a extensão da legitimação a todos os interessados, de modo 

a facultar-lhes a participação na construção da decisão.  

Em decorrência desse novo enfoque, as divergências de opinião e pretensão 

manifestadas pelos múltiplos interessados em face de um mesmo objeto, em lugar de 

sufocadas, passam a ser prestigiadas como argumentos jurídicos cujo enfrentamento 

necessariamente contribuirá para a fundamentação da decisão. Conforme explica Maciel 

Júnior, “essas divergências são naturais e fundamentais em nossa sociedade complexa e que 

se pretende democrática e devem ser trazidas para discussão na demanda coletiva” 

(MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 178).  

A amplitude da participação encontra-se não só na possibilidade de os interessados 

deduzirem alegações em juízo, mas também na fixação dos limites objetivos da lide. Estes, 

em lugar de estabelecidos pela oposição linear “petição inicial/contestação”, são definidos a 

partir diversidade de argumentos trazidos por todos os interessados, os quais atuarão, 

individualmente e em nome próprio, sem que tenham que demonstrar o preenchimento de 

quaisquer condicionantes (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 178-179). Esse modo de formação 

participada do mérito coloca em relevo a situação fática debatida sobre a qual incide uma 

variedade de interesses, que entre si podem ser antagônicos, parcialmente coincidentes ou 

totalmente coincidentes.  

A chamada “ampliação flexível do mérito no processo coletivo” deve, porém, 

submeter-se a ordenação. Afinal, é também ínsito ao devido processo legal que a demanda se 

estabilize, a fim de que as partes, cientes de quais questões serão decididas, planejem sua 

atuação. Na ação temática, após a etapa em que é dada oportunidade de manifestação a todos 

os interessados para formularem alegações e pedidos, a estabilização da demanda ocorre por 
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meio de decisão que fixe os pontos controvertidos sobre os quais recairá a prova – que só 

então será requerida – e resolva questões pendentes (MACIEL JÚNIOR, 2006, p. 183). 

Conferindo dimensão concreta a essa proposta, foi elaborado pelos alunos da pós-

graduação stricto sensu em Direito Processual da Pontifícia Universidade Católica de Minas 

Gerais, sob coordenação de Vicente de Paula Maciel Júnior, um projeto de Código de 

Processo Coletivo que contempla a ação temática como instituto de decisão coletiva. É natural 

que sejam suscitadas, diante dessa proposta, dificuldades de implementação prática, como, 

por exemplo, os empecilhos à realização de audiências com participação de todos os 

interessados que queiram comparecer. Mas, uma vez posta, de maneira clara, a consistência 

dos argumentos teóricos que sustentam a proteção constitucional da participação do cidadão 

no processo coletivo, espera-se que o debate se concentre na busca de soluções – como a 

utilização de recursos tecnológicos –para viabilizar a concretização dessa participação. O que 

não é aceitável é que se persista na exclusão do interessado, por meio da replicação de um 

modelo autoritário no qual a efetividade não realiza seu verdadeiro valor constitucional.  

 

6. CONCLUSÃO 

No Brasil, a legislação vigente tem, sistematicamente, negado aos interessados a 

participação no processo coletivo. O discurso subjacente a essa política de exclusão é o de que 

os interesses individuais e coletivos possuem distinção ontológica, o que coloca os últimos 

fora da esfera de atuação dos indivíduos. Atuais projetos de lei em trâmite no Congresso 

Nacional reforçam essa distinção e consolidam o entendimento de que a tutela dos interesses 

coletivos deve ser colocada nas mãos competentes de representantes adequados, de modo a 

serem postos a salvo de riscos supostamente decorrentes da ampliação da participação. 

Nesse contexto de estrangulamento crescente da conflituosidade, a teoria da ação 

temática, cunhada por Vicente de Paula Maciel Júnior (2006), propõe o resgate do processo 

coletivo como instituto de legitimação democrática. Partindo da desconstrução da teoria 

processual e de sua integral reformulação com base no conceito de interesse como 

manifestação essencialmente individual, o autor demonstra que a legitimação para agir, nas 

ações coletivas, deve ser extraída diretamente do fato em discussão, abrindo-se então a todos 

os interessados. O deslocamento do referencial da legitimação para agir – do sujeito para o 

objeto – acarreta a transposição do processo coletivo de um modelo representativo para um 

modelo participativo, em que a legitimidade da decisão é assegurada pela ampliação do 

espaço discursivo do processo.  
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A consistência teórica do processo coletivo estruturado como ação temática coloca 

ao legislador e ao jurista o desafio de enfrentar dificuldades estruturais e conjunturais com 

vistas à reformulação real dos institutos de solução coletiva de conflitos, em lugar de 

recorrerem a respostas utilitaristas e a mecanismos autoritários, porquanto claramente 

evidenciada a insuficiência daquelas e a superação destes pela matriz teórica do Estado 

Democrático de Direito.   
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REFORMA IMPLEMENTADA PELA LEI 11.232/2005: EFICAZ OU 

MERA FORMALIDADE NO QUE TANGE À CELERIDADE 

PROCESSUAL? 

 

Lívia Cristina Collodetti Demuner1 

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro2 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho tem por objeto a verificação dos efeitos práticos das reformas legislativas 
tendentes à implementação do sincretismo processual, com ênfase na reforma estabelecida 
pela Lei 11.232/05 a qual instituiu o sincretismo aos processos de execução na obrigação de 
pagar quantia certa. Na perspectiva do Estado de Direito Constitucional, a técnica processual 
deixa de apresentar-se meramente como fim em si mesma e passa a apresentar-se como meio 
para a prestação da efetiva tutela jurisdicional, desta forma, faz-se necessária a existência de 
uma técnica processual capaz de permitir a concretização das tutelas asseguradas pelo direito 
material. Nesse contexto, o ponto fulcral da presente pesquisa é verificar se a reforma, 
implementada pela Lei 11.232/05, promoveu efetiva celeridade aos processos ou limitou-se a 
uma mera formalidade. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica, a qual teve como base 
os estudos de Bedaque (2005); Cintra, Dinamarco e Grinover (2004); Cappelletti e Garth 
(1988); Tucci (1997); Theodoro Junior (2006) e Watanabe (1988), e pesquisa de campo. Esta 
última pesquisa foi segmentada em duas etapas, a saber: documental, etapa na qual se 
analisou o tempo de duração de processos de execução relativos à obrigação de dar quantia 
certa, antes e após a entrada em vigor da Lei 11.232/05, além disso foram realizadas 
entrevistas com magistrados, a fim de se conhecer qual a impressão dos mesmos acerca da 
efetividade desta lei. Por fim, conforme os dados coletados, foi possível constatar que a Lei 
11.232/05, aliada às demais reformas realizadas pelo legislador, foi de extrema valia e 
proporcionou significativa melhorias concernentes ao tempo de duração dos processos 
judiciais.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Reforma Processual; Sincretismo; Lei 11.232/05; Celeridade; 
Efetiva Tutela Jurisdicional.  
 

 

RESUMEN 
 
El presente estudio tiene por finalidad la verificación de los efectos prácticos de las reformas 
legislativas como consecuencia de la implementación del sincretismo procesal, con énfasis en 
la reforma establecida por la Ley 11.232/05 la cual instituyó el sincretismo a los procesos de 
ejecución en la  obligación de pagar la cuantía cierta. En la visión del Estado de Derecho 
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Constitucional, la técnica procesal deja de presentarse meramente como un fin en sí misma y 
pasa a presentarse como medio para la efectiva tutela jurisdiccional, así, es necesario la 
existencia de una técnica procesal con capacidad de permitir la concretización de las tutelas 
aseguradas por el derecho material. En ese contexto, el objetivo principal de la presente 
pesquisa es verificar si la reforma introducida por la Ley 11.232/05 insertó una real celeridad 
a los procesos o estableció una simple limitación formal. De esta forma, fue realizada una 
pesquisa bibliográfica , la cual tuvo como base los estudios de Bedaque (2005); Cintra, 
Dinamarco y Grinover (2004); Cappelletti y Garth (1988); Tucci (1997); Theodoro Junior  
(2006) y Watanabe (1988) y una investigación en campo. Esta última pesquisa fue 
segmentada en dos etapas: documental, etapa en la cual fue analizado el tiempo de duración 
de los procesos de ejecución relativos a la obligación de dar cuantía cierta, antes y después de 
la vigencia de la Ley 11.232/05, y entrevistas con magistrados. Por fin, en conformidad con 
los datos recolectados, fue posible concluir que la Ley 11.232/05, sumada a las demás 
reformas legislativas, fue de extrema importancia y proporcionó significativas mejorías en 
relación al tiempo de duración de los procesos judiciales. 
 
PALABRAS-CLAVES: Reforma procesal; Sincretismo; Ley 11.232/05; Celeridad; Efectiva 
Tutela Jurisdiccional. 
 

 

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

O presente estudo insere-se em um contexto de manifesta insatisfação em relação à 

morosidade dos trâmites processuais e à crescente descrença da população em relação à 

Justiça. O judiciário brasileiro encontra-se em meio a uma crise, a qual põe em dúvida a 

própria força do Ordenamento Jurídico e o respeito às Instituições Democráticas em razão da 

insuficiência do Estado na garantia da tutela jurisdicional efetiva.   

Ao estudar os problemas enfrentados pelo Sistema Judiciário, pode-se verificar que 

uma das causas de tal crise consiste no exacerbado formalismo processual, o qual acaba por 

resultar em extrema morosidade dos provimentos judiciais. Diante desse problema, faz-se 

necessário rever os institutos processuais de modo a adequá-los à demanda atual a fim de 

garantir a eficácia do processo.   

Mediante a obrigação de constitucionalização do processo civil, o legislador 

processual, em respeito aos ditames impostos pela Constituição Federal, realizou uma série de 

reformas processuais com o intuito de simplificar os procedimentos processuais e, 

consequentemente, garantir a razoável duração do processo e a celeridade de sua tramitação, o 

que é fundamental para a eficácia da atividade jurisdicional.   

Dentre tais reformas, podemos citar a reforma implementada pela Lei 11.232/05, 

sobre a qual recai este estudo. Com o advento da Lei 11.232/05, tem-se a reunião dos 
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processos de conhecimento e de execução em um único processo, composto de um sistema 

bifásico, instaurando, assim, o processo sincrético para as obrigações de pagar quantia certa. 

Com isso, o fim do processo não se dá tão somente com a prolação da sentença, mas continua 

com a execução da mesma.  

Esta mudança apresentou-se como resposta a um anseio por maior adequação, maior 

eficiência e maior eficácia dos institutos processuais, já que é manifesta a desconformidade do 

sistema dicotômico em relação à atual realidade social, uma vez que a dicotomia de processos 

fazia com que a parte que tinha uma única pretensão devesse recorrer a dois processos para ter 

seu direito garantido.  

Desse modo, surge para o aplicador do direito a necessidade e a responsabilidade de 

refletir quanto à eficácia e à repercussão de tais reformas no âmbito forense, haja vista que o 

direito não está limitado à letra fria da lei, mas apresenta-se, sobretudo, na prática.  

Ciente dessa responsabilidade é que se desenvolveu a presente pesquisa, a qual tem 

por objeto a análise da repercussão prática das reformas processuais implementadas pelo 

legislador em busca da concretização da razoável duração do processo, em especial a 

implementada pela Lei 11.232/05. 

Tem-se visto que, no ambiente acadêmico, muito se discute quanto ao conteúdo 

teórico das reformas processuais implementadas, entretanto, pouco é discutido acerca dos 

resultados práticos dessas reformas. Assim, surge a inquietude pela verificação do efeito 

concreto de tais mudanças no cenário jurídico.  

Ressalta-se que é indispensável verificar qual repercussão prática das reformas 

processuais no cenário jurídico, pois, somente mediante dados obtidos por meio de pesquisas 

empíricas, teremos suporte para refletir acerca da eficácia ou não de tais reformas. Nesse 

sentido, o presente estudo é de estrema valia, uma vez que permite uma avaliação do efeito 

das reformas processuais realizadas até o momento e contribui com o processo de 

aperfeiçoamento de nosso instrumento de trabalho, o Ordenamento Jurídico. 

Assim sendo, o objetivo principal da presente pesquisa foi responder a seguinte 

pergunta: a reforma implementada pela Lei 11.232/05, a qual instaurou o novo processo de 

execução para as obrigações de pagar importância pecuniária, promoveu efetiva celeridade 

aos processos ou limitou-se a uma mera formalidade? 

Para apresentar resposta a este questionamento, recorreu-se ao método de abordagem 

indutivo, já que se partiu de dados particulares (lapso temporal dos processos analisados), os 

quais, suficientemente constatados, permitiram uma conclusão geral atinente à eficácia ou não 
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da reforma promovida pela Lei 11.232/05 no que consiste à celeridade do procedimento de 

execução das demandas de pagar quantia certa.  

Além disso, empregou-se a técnica de pesquisa de documentação indireta, a qual 

compreendeu a pesquisa bibliográfica e pesquisa documental. A pesquisa bibliográfica 

apoiou-se principalmente nos estudos de Bedaque (2005); Cintra, Dinamarco e Grinover 

(2004); Cappelletti e Garth (1988); Tucci (1997); Theodoro Junior (2006) e Watanabe (1988).   

Para o desenvolvimento da pesquisa documental, utilizou-se o procedimento de 

amostragem não-probabilística na modalidade amostra acidental. A referida pesquisa 

desenvolveu-se mediante a visita de cerca de 30% das varas cíveis do Fórum Muniz Freire, 

localizado em Vitória-ES, momento em que se observou o tempo de duração de processos de 

execução relativos à obrigação de dar quantia certa, antes e após a entrada em vigor da Lei 

11.232/05. Tal atividade foi realizada com o intuito de verificar se, na prática, esse tempo 

tinha diminuído e se, de fato, a redução do lapso temporal tinha relação com as reformas 

recentemente realizadas nos institutos processuais relativos à execução.  

Empregou-se, também, a técnica da documentação direta, empreendida no 

desenvolvimento de pesquisa de campo, momento em que foram entrevistados magistrados 

que representam cerca de 30% das Varas Cíveis do Fórum Muniz Freire, localizado em 

Vitória-ES. Nesse momento, os magistrados responderam um questionário o qual possibilitou 

obter as percepções de maior relevância diante do tema proposto e permitiu aos profissionais 

entrevistados tecer críticas e sugestões que contribuirão de maneira significativa em nossa luta 

por um processo efetivo.  

Para desenvolver esta temática, em um primeiro momento, realizou-se explanação 

teórica quanto às características da atividade jurisdicional nos tempos atuais, com ênfase na 

importância de constitucionalização do processo civil, principalmente mediante a 

concretização do princípio constitucional da razoável duração do processo para viabilizar a 

prestação de efetiva tutela jurisdicional. Buscou-se, paralelamente, descrever as principais 

reformas processuais realizadas pelo legislador e, em especial, a reforma implementada pela 

Lei 11.232/05, a qual finaliza o processo de implementação do sincretismo processual.  

Em seguida, uma vez evidenciado qual o conteúdo abstrato da reforma implementada 

pela Lei 11.232/05, procurou-se, verificar, por meio de pesquisa científica, se a Lei 11.232/05, 

quando aplicada aos casos concretos, é capaz de promover celeridade processual. Esta fase 

consiste na apresentação dos resultados da pesquisa de campo, que se dividiu em duas etapas: 

pesquisa documental e entrevistas com juízes. Ao final do presente estudo, tem-se a 
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apresentação das considerações finais acerca dos resultados obtidos por meio da pesquisa 

desenvolvida. 

Por fim, destaca-se que todos os procedimentos desenvolvidos nesta pesquisa 

realizaram-se tendo em mente a urgência de um processo mais célere e eficaz, e a importância 

de estudar o tema para contribuir com o processo de interpretação e aprimoramento dos 

institutos processuais.   

 

 

2 REFORMAS PROCESSUAIS: NECESSIDADE DE COMPATIBILIZAR 

SEGURANÇA E EFICÁCIA PRÁTICA DO PROCESSO EM TEMPO 

RAZOÁVEL 

 

Na antiguidade, momento em que o Estado não tinha poder suficiente para ditar 

normas jurídicas e fazer observá-las, conforme Marinoni (2006, p. 31), aqueles que possuiam 

interesses os realizavam por meio da força, prevalecendo, assim, a “justiça” do mais forte em 

detrimento do mais fraco, o que caracteriza um estado de autotulela.  

Foi com o advento do direito romano que tivemos a consolidação de uma justiça 

pública, uma vez que o Estado toma para si a função de solucionar conflitos de interesse. 

Nesse momento, os litigantes passam a submeter-se ao poder de decisão do Estado. 

Uma vez proibida a autotutela, o Estado assume a função de oferecer solução viável 

às demandas que lhe são apresentadas, já que agora não se pode mais realizar as pretensões 

por meio da força. Vale ressaltar que, em certos casos, a lei abre exceções a tal proibição, 

como, por exemplo, a legítima defesa ou o estado de necessidade, dentre outros. 

Por meio da jurisdição, conforme Cintra, Dinamarco e Grinover (2004, p. 23), “os 

juízes agem em substituição às partes que não podem fazer justiça com as próprias mãos”. 

Assim, como as partes não podem “agir”, cabe as mesmas “fazer agir”, ou seja, provocar o 

exercício da jurisdição. Dessa forma, como a jurisdição se exerce por meio do processo, pode-

se conceituar este como: “instrumento por meio do qual os órgãos jurisdicionais atuam para 

pacificar as pessoas conflitantes, eliminando os conflitos e fazendo cumprir os preceitos 

jurídicos pertinentes a cada caso que lhes é apresentado em busca de solução”.   

Ao assumir para si o monopólio da atividade jurisdicional por meio da qual o Estado 

“diz” o direito no caso concreto, o mesmo assume a responsabilidade não meramente de 

sentenciar, mas, principalmente, como afirma Marinoni (2006, p. 31), o de solucionar os 
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conflitos de forma tempestiva e efetiva, visando sempre “à realização das tutelas prometidas 

pelo direito material” (MARINONI, 2006, p. 58). 

Diante de tal responsabilidade e cientes de que é por meio dos processos judiciais 

que o Estado exerce a sua atividade de pacificação social, tem-se a evidente exigência de um 

direito processual que forneça ao Estado ferramenta capaz de propiciar ao cidadão a efetiva 

solução de seus conflitos de interesse. 

Dessa forma, ampliou-se o entendimento quanto ao significado de “acesso à justiça”, 

que deixa de significar simplesmente o direito à sentença de mérito e passa a significar o 

acesso à ordem jurídica justa por meio de um processo eficaz. Como alude Cappelletti e Garth 

(1988, p. 8), 

 

a expressão “acesso à justiça” é reconhecidamente de difícil definição, mas serve 
para determinar duas finalidades básicas do sistema jurídico – o sistema pelo qual as 
pessoas podem reivindicar seus direitos e/ou resolver seus litígios sob os auspícios 
do Estado.  

 

Nessa perspectiva, o sistema jurídico tem como finalidade a acessibilidade tanto no 

sentido formal quanto no sentido material. No primeiro, o acesso à justiça concretiza-se pelo 

simples fato de todas as pessoas poderem, por meio da justiça-instituição, reivindicar seus 

direitos, o que acaba se confundindo com o Direito de Petição.  

No entanto, em uma perspectiva moderna, o conceito de acesso à justiça deixa de 

representar meramente o acesso formal à justiça, mas, segundo Watanabe (1988, p. 128), o 

acesso a “uma ordem de valores e direitos fundamentais para o ser humano”, ou seja, o acesso 

a uma “ordem jurídica justa”, capaz de oferecer ao cidadão a efetiva solução para seus 

conflitos. 

A técnica processual, como alude Bedaque (2005, p. 26), tem a finalidade de garantir 

que o Estado possa cumprir de maneira justa sua função jurisdicional. No entanto, quando tais 

técnicas são vistas de maneira equivocada pelos processualistas, acabam comprometendo a 

eficácia do processo. Quanto a isso, Bedaque (2005, p. 43) ressalta que: 

 

A má compreensão da técnica processual e da exata função da forma dos atos 
processuais tem impedido que o processo alcance seu objetivo maior. Estabeleceu-se 
verdadeiro paradoxo, pois aquilo que deveria representar para o desenvolvimento 
adequado do instrumento acabou por transformar-se em óbice a que ele atinja seus 
escopos de atuação da lei e pacificação social.      

 

Vale dizer que o formalismo não é em si um mal, mas quando tido de maneira 

exagerada, como destaca Bedaque (2005, p. 45), “acaba por transformar o processo em um 
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mecanismo burocrático”. Tal “burocratização”, consequentemente, torna o processo incapaz 

de cumprir sua finalidade de pacificação social. Em virtude disso, faz-se imprescindível a 

adequação da técnica processual formal à sua finalidade de promover, de maneira efetiva, a 

pacificação social, pois de que adianta um processo seguro e justo, mas extremamente 

demorado? 

É bom lembrar que, ao contrário do que muitos dizem, a Justiça que tarda, falha! Isso 

porque a demora do provimento jurisdicional tem como um dos efeitos nefastos a descrença 

na justiça por parte daqueles que dependem do processo para a efetivação de um direito 

material. 

A palavra processo tem origem no latim e significa “andar para frente”, o que 

transmite a ideia de processo como ferramenta hábil para a efetiva prestação da tutela 

jurisdicional, ideia esta que só será concretizada quando o processo for mecanismo capaz de 

promover a pacificação social com segurança e em tempo hábil, de modo a impedir a corrosão 

dos direitos pelo decurso do tempo. Neste sentido, Tucci (1997, p. 110) declara que a lentidão 

do processo resulta em um notório descrédito e desgaste do poder judiciário, cuja imagem, a 

cada momento, fica mais desprestigiada.  

Sabe-se que a excessiva morosidade no trâmite processual torna vulnerável o direito 

a um processo devido, além do próprio direito material da parte. A necessidade de alcançar 

um tempo razoável de duração dos processos, capaz de compatibilizar segurança e eficácia 

prática dos mesmos, foi um dos motivos que deram origem às “ondas reformistas” do direito 

processual.  

Assim, diante da manifesta desconformidade entre a técnica processual e o fim a que 

a mesma se destina, surge, para o legislador, a necessidade de repensar os institutos 

processuais com o intuito de adequá-los ao contexto em que os mesmos se inserem. Tal 

adequação não se limita a uma exigência meramente técnica a fim de garantir a coerência do 

Ordenamento Jurídico, uma vez que a Constituição Federal impõe, em seu artigo 5º, inciso 

LXXVIII, a razoável duração do processo, mas, principalmente, visa à concretização de 

institutos processuais capazes de garantir a justiça e a eficácia da tutela jurisdicional.    

Nesse momento, faz-se interessante mencionar que a linha evolutiva do Processo 

Civil divide-se em três etapas. Segundo Cintra, Dinamarco e Grinover (2004, p. 42-45), em 

uma primeira fase, não se tinha consciência da autonomia existente entre o direito processual 

e o direito material. Já, em um segundo momento, tem-se a “fase autonomista”, em que se 

afirma a autonomia do direito processual. No entanto, em tal fase há a ausência de uma visão 
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crítica do processo, visto que o mesmo era tido como mero instrumento técnico destinado à 

realização da ordem jurídica material, ignorando-se a finalidade do mesmo.  

Por fim, a terceira e atual fase evolutiva é a “instrumentalista” em que o processo 

passa a ser analisado de um ponto de vista externo, ou seja, por meio de seus resultados 

práticos. Tal fase visa “à efetividade do processo como meio de acesso à justiça” e está longe 

de exaurir-se. Vale ressaltar que alguns autores, como o processualista Fredie Didier, 

entendem que ainda há uma quarta fase, a chamada Fase da Efetividade.      

À luz de tal objetivo, desde 1994, o legislador tem criado e reformulado  

paulatinamente institutos processuais. Deste modo, com o intuito de solucionar parte do 

problema da efetividade da tutela jurisdicional, segundo Hertel (2006, p. 48), dentre outras 

reformas, o legislador passa a empregar a técnica processual do sincretismo. Tal técnica 

consiste na junção de atos processuais cognitivos e executórios em um único processo, 

composto por duas etapas.  

A atividade de implementação do processo sincrético, conforme relata Theodoro 

Júnior (2006, p. 230), está estreitamente relacionada com uma visão de direito de ação una, a 

qual estabelece que, uma vez rompida a inércia do Estado, o mesmo, por meio do exercício da 

jurisdição, deve eliminar a lide, caso contrário não terá cumprido sua função jurisdicional.   

Há que se ressaltar que, na maioria dos casos, não é a simples condenação que 

resolverá a lide, mas sim o cumprimento da condenação. Ao demandar o Estado, a parte tem 

por objetivo receber do mesmo o bem da vida que lhe foi negado pelo outro litigante, uma vez 

que é vedada a possibilidade de autotutela.  Desse modo, a parte reconhece a jurisdição una e 

cobra do Estado não só a declaração de seu direito, mas a satisfação do mesmo.  

Diante disso, o Estado deve possuir mecanismos adequados às exigências da 

composição da lide. Conforme prevê Theodoro Júnior (2006, p. 217), “as fórmulas, portanto, 

são concebidas para servir à vida. Devem, então, amoldar-se à vida, e não a vida amoldar-se a 

elas”. Assim, é com base na visão do processo não meramente como meio, mas, sobretudo, 

como fim, que o legislador tem buscado aperfeiçoar o nosso Código de Processo Civil.    

Uma das atitudes no sentido de adequar os procedimentos aos fins desejados foi a 

atividade de implementação do processo sincrético, que se deu em três etapas.  

A primeira etapa apresentou-se com a promulgação da Lei 8.952/94 marcada pelo 

estabelecimento do instituto da tutela antecipada no art. 273 e no artigo 461 para as 

obrigações de fazer ou não fazer, ambos do CPC.  

Já a segunda etapa é marcada pela promulgação da Lei 10.444/02 por meio da qual 

se começou a dispensar a ação de execução para as obrigações de dar, o que se observa no 
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artigo 461-A do CPC. Nesse segundo momento, a Lei 10.444/02 implementou o processo 

sincrético para as obrigações de dar coisa diferente de dinheiro. Diante de tais mudanças, 

verifica-se que não havia motivos para a não implementação do processo sincrético para as 

obrigações de pagar quantia em dinheiro.  

Acerca disso, com a promulgação da Lei 11.232/05, as execuções de obrigações de 

pagar importância pecuniária passam a ser regidas, também, por um processo sincrético. 

Verifica-se que tal lei atuou em um dos pontos mais importantes que é o relativo ao 

cumprimento das sentenças e à dicotomia existente entre o processo de conhecimento e o de 

execução.  

Nota-se que a Lei 11.232/05 dá continuidade ao movimento de reformas tendentes a 

extinguir o processo dicotômico, muito criticado atualmente, pelo fato de representar um 

afronto ao princípio da economia processual. Portanto, constata-se que a Lei 11.232/05 surge, 

também, com o intuito de homogeneizar o sistema, já que tal sincretismo já havia sido 

estabelecido em relação às execuções das obrigações de fazer, não fazer e dar coisa diversa de 

dinheiro, dessa forma não se justificava o fato de as execuções relacionadas às obrigações de 

pagar importância pecuniária permanecerem geridas por um processo de execução autônomo. 

Ressalta-se, entretanto, que o processo dicotômico ainda é observado em alguns casos, como, 

por exemplo, nas execuções em face da Fazenda Pública.  

A lei em questão traz inúmeras alterações no que tange à execução de obrigações de 

pagar importância pecuniária, as quais, consoante informa Costa (2006, p. 98-118), 

classificam-se em: alterações na instauração da defesa do devedor na execução com o 

desaparecimento dos embargos e a não suspensividade da impugnação que os substituiu; 

alterações procedimentais com o intuito de garantir maior flexibilidade ao processo e 

alteração da natureza jurídica das execuções. 

Diante das mudanças implementadas, principalmente com o intuito de proporcionar 

celeridade ao cumprimento da sentença, destaca-se a principal delas que foi abolir a dicotomia 

existente entre o processo de execução e o de conhecimento.  

Em razão dessa mudança, houve a necessidade de redefinição do conceito de 

sentença, previsto pelo art. 162, § 1º do CPC, o qual passa a preceituar que “sentença é o ato 

do juiz que implica alguma das situações previstas nos arts. 267 e 269”. Após tal lei, a 

sentença não mais põe fim ao processo de conhecimento, mas encerra apenas uma etapa do 

mesmo, assim ele pode prosseguir com a fase de comprimento da sentença.  
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Além disso, realizaram-se mudanças no que tange à liquidação da sentença, a qual 

passou a ser uma fase posterior à sentença, sendo que agora a parte não será mais citada, mas 

sim intimada, na pessoa do seu advogado, para a liquidação.  

Destaca-se, também, o fato de o devedor não ser mais citado para pagar em 24 horas, 

mas ter 15 dias para realizar o pagamento sendo que após esse prazo, se o devedor não efetuar 

o pagamento, o art. 475-J estabelece a incidência de multa de 10% sobre o montante da 

condenação. Para muitos autores, a estipulação dessa multa foi de extrema importância, pois 

força o devedor a pagar e, nesse sentido, valoriza a figura do credor. Isso é notório na fala de 

Haeser (2007, p. 1), conforme nota-se: 

 

O art.475-J do Código de Processo Civil, introduzido pela Lei n° 11.232, 
prevê MULTA para o caso do devedor, condenado ao pagamento de valor já 
definido, não o efetuar no prazo de 15 dias. Trata-se de incentivo ao cumprimento 
espontâneo da condenação, evitando-se a sobrecarga do Poder Judiciário e a 
postergação do direito do credor, punição pela recalcitrância e efeito da sentença 
condenatória. 

 

Ainda cabe enfatizar o surgimento de outros mecanismos modernos, como a penhora 

on-line, que vêm sendo estabelecidos no sentido de proporcionar ao Estado uma atitude mais 

ativa na execução, garantindo a valorização do credor, no sentido de efetivamente dar a ele o 

bem que lhe é de direito.  

Assim, por entender que o processo deve ser analisado tendo em vista as suas 

finalidades, adentrou-se na esfera da prática forense, a fim de verificar qual é a repercussão 

efetiva da reforma implementada especificamente pela Lei 11.232/05 em nosso Código de 

Processo Civil e, com isso, contribuir para o processo de aperfeiçoamento de nossa ferramenta 

de trabalho.  

 

 

3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao reconhecer a importância do engajamento dos estudiosos do direito no processo 

de aperfeiçoamento e organização do Código de Processo Civil, deslocou-se para o âmbito 

forense a fim de recolher dados com o intuito de estabelecer uma conclusão, com base em 

fatos, quanto à repercussão prática da atividade de implementação do processo dicotômico, 

finalizada pela Lei 11.232/05. 
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O objetivo central, ao recolher os dados que serão aqui apresentados, foi verificar se a 

Lei 11.232/05 trouxe celeridade aos processos judiciais. Celeridade esta que, conforme aqui 

demonstrado, é imprescindível para que se possa falar em acesso à justiça.  Feitas estas 

ressalvas, os resultados da pesquisa são apresentados e analisados a seguir. 

 

 

 

3.1 ANÁLISE DO TEMPO DE DURAÇÃO DOS PROCESSOS: ANTES E 

DEPOIS DA LEI 11.232/05 

 

Para se ter certeza quanto à efetividade ou não da lei 11.232/05, verificou-se qual era o lapso 

temporal dos processos antes da entrada em vigor da referida lei e depois de sua entrada em 

vigor, como se vê a seguir: 

 

Tempo de duração dos processos antes da vigência da Lei 11.232/05 

 

 
 

Tempo de duração dos processos depois da vigência da Lei 11.232/05 
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Ao comparar os dois gráficos acima apresentados é possível obter conclusões muito 

significativas e surpreendentes.  

Observa-se que, antes da reforma implementada pela Lei 11.232/05 o tempo mínimo 

de duração do processo, unindo o tempo da fase de conhecimento com a de execução, era de 

sete anos. Por outro lado, após a implementação da referida reforma, o tempo máximo de 

duração dos processo não extrapola cinco anos.  

Outra constatação interessante é que mais de 70% dos processos ajuizados antes da 

Lei 11.232/05 demoravam mais de sete anos para serem finalizados, enquanto que, após a 

entrada em vigor da lei, todos os  processos observados terminaram em, no máximo, cinco 

anos. Isso revela a clara discrepância entre o tempo de duração de processos que tramitavam 

antes da lei e aqueles que tramitaram após a entrada em vigor da lei.  

Imaginem quantos fatos podem transcorrer em uma vida durante sete anos. Vejam 

que muitos podem ter cursado todo o ensino superior, alguns construiram uma família, há 

aqueles que viveram toda uma infância, outros, ainda, poderiam ter falecido na espera de ver 

seu direito efetivado. Nessa perspectiva, é inevitável não se espantar diante da manifesta 

morosidade dos tramites processuais antes da reforma implementada pela Lei 11.232/05. 

Além disso, ao analisar a média aritmética de duração dos processos que se iniciaram 

antes e depois da Lei 11.232/05 constata-se que – antes da Lei 11.232/05 – os processos 

tramitavam em média aproximadamente nove anos e oito meses até que a execução fosse 

finalizada. Já quanto aos processos analisados após a entrada em vigor da Lei 11.232/05, foi 

verificada uma média de duração de aproximadamente dois anos e oito meses. Vale ressaltar 

que muitos dos processos iniciados antes de 2005 sofreram a incidência da lei, uma vez que se 

encontravam tramitando no momento em que a lei entrou em vigor. 
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Destaca-se que, quando se fala em “razoável duração dos processos”, nem a doutrina 

nem o CPC fornecem uma definição exata para o que vem a ser o tempo de duração razoável 

de um processo.  

Nesse sentido, torna-se importante analisar o que seria duração razoável do processo 

para as partes. Não se trata de dizer se cinco ou sete anos representam uma razoável duração 

do processo, mas sim de analisar até que momento a parte ainda mantém a esperança de ver 

seu pleito alcançado. Isso porque, no momento em que a parte não mais deposita expectativas 

de obter o reconhecimento de seu direito material, ela perde a confiança na Justiça e, a partir 

desse momento, o processo perde seu sentido, uma vez que não foi capaz de oferecer a efetiva 

tutela jurisdicional às partes.        

Há que se falar que existe uma grande diferença entre o que é razoável para a parte, 

que espera o provimento, e para quem apenas trabalha com números. Desse modo, constata-se 

que o significado de tal expressão só pode ser observado no caso concreto, por aqueles que 

vivem a espera por um provimento jurisdicional que seja capaz de proporcionar a efetiva 

concretização dos direitos prometidos no plano abstrato.  

Muito se discute quanto aos empecilhos formais à razoável duração do processo, no 

entanto, não se pode deixar de mencionar que, para se fixar em abstrato se a duração do 

processo é razoável ou não, conforme critérios adotados pela Corte Européia de Direitos do 

Homem, é preciso levar em consideração a complexidade do caso, o comportamento das 

partes e o comportamento do Estado no trâmite dos processos.   

Entretanto, mesmo considerando os fatores externos ao processo, que existem em 

qualquer um deles, sejam eles antes ou depois da Lei 11.232/05, constatou-se uma 

significativa diminuição no tempo de tramitação dos processos ao comparar aqueles que 

tiveram início antes e os que tiveram início após a implementação do processo sincrético para 

a obrigação de pagar quantia certa.  

Dessa forma, apesar da indefinição do termo “razoável duração do processo”, ao 

constatar a diferença de sete anos entre a duração dos processos antes e após da entrada em 

vigor da Lei 11.232/05 é evidente a ausência de razoabilidade da duração dos processos antes 

do ano de 2005. Isso porque não é de maneira alguma plausível que, antes da vigência da 

referida lei 73,33% dos processos durem mais de nove anos, enquanto, após a lei, passem a 

durar, no máximo, cinco anos.  

A luz desses dados verifica-se, nitidamente, que a Lei 11.232/05, aliada as demais 

reformas processuais realizadas depois do ano de 2005, foi capaz de proporcionar 
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significativa redução no lapso temporal dos processos que visam à concretização de 

obrigações de pagar quantia certa.  

 

 

3.2 AS PERCEPÇÕES DOS JUIZES QUE ATUAM EM EXECUÇÕES 

QUANTO À REPERCUSSÃO PRÁTICA DA NOVA LEI DE EXECUÇÃO  

 

No processo de realização dessa pesquisa, buscou-se ouvir alguns juízes (cerca de 

30% dos magistrados que atuam nas varas cíveis do Fórum de Muniz Freire – ES), com a 

finalidade de extrair qual a percepção dos mesmos quanto à repercussão prática da Lei 

11.232/05. Os resultados dessa pesquisa estão a seguir. 

 

 

3.2.1 A reforma promovida pela Lei 11.323/05 trouxe mais vantagens que 

desvantagens? 

 

 
 

Inicialmente, perguntou-se aos entrevistados se a reforma promovida pela Lei 

11.232/05 trouxe mais vantagens que desvantagens. Diante dessa pergunta, houve 

unanimidade dos entrevistados, ao afirmar que a lei trouxe mais vantagens. Todos os 

entrevistados reconheceram as vantagens trazidas com a referida reforma, porém destacaram a 

necessidade de dar continuidade ao processo de aperfeiçoamento do processo civil brasileiro.  
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Um dos entrevistados foi muito firme em sua fala ao dizer que “a reforma trouxe mil 

vezes mais vantagens que desvantagens, antes era difícil ver o fim de um processo de 

execução, agora, consigo finalizar várias execuções”. Esta frase traduz um sentimento de 

segurança e confiança em relação aos efeitos práticos das reformas legislativas, no entanto, 

não se pode olvidar que ainda há muito que fazer.  

É patente a necessidade de superar o excesso de formalidades e criar mecanismos 

mais enérgicos, capazes de proporcionar ao Estado alcançar a efetiva execução. Nota-se que, 

mesmo com os avanços propiciados pelas reformas, o Estado ainda enfrenta dificuldades para 

atuar contra quem age de má-fé, por isso a necessidade de dar condições a uma postura mais 

ativa do Estado.  

Nesse sentido, merece destaque a seguinte fala proferida durante uma das entrevistas:   

 

[...] a maior vantagem de todas, para mim, foi o alerta de que o 
procedimento executório mudou significativamente (ainda que não tenha sido nessa 
magnitude). Isso representa uma mudança na mentalidade do juiz, dos advogados e 
das partes, no sentido de que algo foi feito e deve ser feito para aumentar a 
efetividade da tutela jurisdicional. 

 

Por meio dessa fala, observa-se que as reformas trazem consigo uma vantagem 

indireta muito relevante, que é a capacidade de incentivar a efetividade da tutela jurisdicional 

à medida que transmitem às partes, aos juízes e aos advogados a necessidade de se adotar uma 

nova postura no processo em prol de uma tutela jurisdicional efetiva 

Assim, é possível constatar que a reforma trouxe mais vantagens que desvantagens. 

No entanto, o legislador deve continuar a trabalhar em prol da superação do formalismo 

exacerbado de modo a oferecer aos magistrados ferramentas capazes de permitir uma postura 

rígida e efetiva do Estado no que tange à execução. 

 

 

3.2.2 Quanto à eficácia dos meios de expropriação compulsória 

estabelecidos após a reforma. 
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Observa-se, também, a unanimidade dos entrevistados em reconhecer a eficácia dos 

novos meios de expropriação compulsória. 

Cabe ressaltar que, recorrentes vezes, os entrevistados destacaram a relevância da 

penhora on-line. Isso porque, como o primeiro bem na lista de penhora é o dinheiro e tal bem 

e de grande liquidez e, consequentemente, alta volátilidade, seria muito difícil localizá-lo sem 

o referido mecanismo de bloqueio.  

É importante dizer, ainda, que somente com meios expropriatórios que possibilitem 

uma postura mais ativa do juiz é possível o adimplemento da obrigação, isto porque, raras são 

as vezes em que se observa o cumprimento espontâneo das obrigações.  

Nesse sentido, dá-se destaque a fala de um dos magistrados entrevistados o qual 

menciona que: “[...] os novos métodos de expropriação compulsória romperam barreiras e, 

por isso, hoje eu consigo terminar um processo de execução, o que antes era muito difícil”. 

Por meio das respostas obtidas pode-se concluir que os profissionais consideram 

eficazes os novos mecanismos de expropriação compulsória, mas ponderam que os avanços 

não devem parar por aqui, já que o processo civil encontra-se em constante aperfeiçoamento e 

existe muito ainda a ser feito.  

 

 

3.2.3 Quanto à relevância da multa de 10% sobre o valor da dívida no caso 

de atraso do pagamento   
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Nesse ponto, os profissionais foram questionados se a multa de 10%, prevista no 

caput do artigo 475-J, de fato estimula o executado a pagar desde logo a dívida. Tal 

questionamento se deu com o intuito de saber se, de fato, a multa impulsionava o pagamento, 

poupando o Judiciário do trabalho de prosseguir com a execução e poupando o exeqüente das 

despesas necessárias a esse procedimento.   

As respostas de todos os entrevistados apontaram que a multa foi bastante importante, 

já que é imprescindível que haja um ônus a mais para quem não paga, a fim de que o devedor 

veja que não compensa dever. Isso fica evidenciado de forma clara na seguinte fala de um dos 

entrevistados: “tem que ter um custo pela demora, pois é preciso mostrar ao devedor que não 

compensa dever”. 

Além disso, nesse momento, merece destaque a fala de outro entrevistado, o qual 

ressalta que a referida multa somente terá o condão de incentivar o adimplemento da 

obrigação se o devedor tiver a certeza da efetividade dos meios expropriatórios, como 

verifica-se a seguir: 

 

A multa somente incentivará o pagamento voluntário se o devedor souber que, se 
não cumprir o julgado, indiscutivelmente irá pagar. Como dizia Beccaria, uma alta 
pena associada à esperança da impunidade não refreia a criminalidade. Do mesmo 
modo na execução civil, uma multa de 10% associada à inefetividade dos meios 
executórios posteriores não trará o cumprimento voluntário. (grifo nosso) 

 
Verifica-se que a efetividade de qualquer meio coercitivo está diretamente associada 

à certeza da sua incidência. Assim, de nada adiantaria a possibilidade de incidência da multa 
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de 10% sobre o valor da condenação se desassociada da eficácia dos meios executórios 

posteriores.   

Por fim, não há como não constatar que a multa é de extrema importância, vez que 

seria inconcebível não pensar em um ônus a mais para o devedor pela demora no 

adimplemento, no entanto, a aplicação da multa ainda não é capaz de garantir, por si só, a 

efetividade da execução.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2.4 O valor da multa (10% do valor sobre o valor da condenação) é 
adequado? 
 

 

 

Verifica-se que mesmo reconhecendo a relevância da cobrança da referida multa, 

visto que é imprescindível a existência de mecanismo que imponha um ônus a mais ao 

devedor e o incentive ao pagamento, 33% dos entrevistados consideram que o valor da multa 

deve ser maior, porque a multa no valor de 10% sobre a condenação, em alguns casos, não 

seria suficiente para incentivar o pagamento.  
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A fala de um dos entrevistados ressalta muito bem a necessidade de a adequação ou 

não do percentual de 10% dever ser analisada em conformidade com o valor da causa e a 

capacidade financeira do condenado, como se verifica a seguir: 

 

[...] 10% é um valor tímido, deveria ser 50% ou 100%. Mas deve ser levado em 
consideração o valor da causa, por exemplo, para um banco, a multa de 10% pesa, 
pois a obrigação é alta. 

 

Nesse contexto, surge a necessidade de se analisar o percentual de 10% em relação à 

capacidade aquisitiva do devedor e o valor do montante da condenação, isso porque, em 

condenações muito altas, a multa representaria um vultoso aumento da dívida, por outro lado, 

dependendo do valor da causa e da capacidade aquisitiva do devedor, a multa pode ser 

insignificante e ineficiente.  

 

 

3.2.5 A Lei 11.232/05 implementou uma maior celeridade aos processos 

civis? 

 

 

 

Ao final do questionário, formulou-se uma pergunta que possibilitasse aos 

entrevistados refletir de modo a concluir se, de fato, a nova lei promoveu ou não a celeridade 

dos processos civis, ou seja, se a lei atingiu o objetivo pretendido pelo legislador.  

Todos os entrevistados responderam que a lei trouxe uma maior celeridade. Assim, é 

possível perceber que a simplificação dos institutos processuais foi importante, uma vez que o 
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procedimento deve ser destinado a alcançar um propósito e não atuar como empecilho ao 

objetivo final, conforme mencionou muito claramente um dos profissionais.      

Destaca-se ainda que todos se manifestaram a favor de uma postura mais enérgica do 

judiciário, no sentido de atuar de forma rígida contra aqueles que agem de má-fé, garantindo a 

estes a certeza da punição e, em contrapartida, proporcionando ao vencedor a satisfação de 

sua pretensão.  No entanto, ainda há muito que ser aprimorado, como se verifica na seguinte 

fala de um dos entrevistados: 

 
[...] na verdade, deve ser privilegiada no processo a figura de quem tem direito e não 
só do credor. O problema é que o processo demora muito pra quem tem razão. É 
muito difícil ter um bem da vida com meios de defesas esdrúxulos. O grande 
problema da execução é aprimorar meios contra quem atua de má-fé. Tudo isso 
resultou em uma celeridade, mas pode ser muito mais aprimorado e muito mais 
eficaz. 

 

Assim, constata-se que a relevância da reforma implementada pela Lei 11.232/05 em busca da 

conferir efetividade aos processos, porém ainda há muito que avançar. Nesse contexto é que 

se torna de grande valor estudar quais os efeitos práticos das reformas já implementadas a fim 

de conferir diretrizes para a continuidade do processo de aperfeiçoamento do processo civil 

brasileiro.    

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar o processo civil, em uma perspectiva constitucional, constatou-se que se 

deve lançar sobre o processo uma nova visão. Nos dias de hoje, avançou-se no sentido de 

perceber o processo como um meio indispensável para a concretização da norma abstrata.  

Por enxergar o processo como um meio imprescindível à realização da ideia de justiça, 

fundamento de todo o ordenamento jurídico, conclui-se que, na prática, a justiça só existirá se 

o Estado tiver as ferramentas hábeis a tal finalidade, como, por exemplo, um processo simples 

e eficaz. 

É sabido que a realização da justiça não é só interesse da parte, que espera do Estado 

atitudes nesse sentido, mas, sobretudo, é um interesse do próprio Estado, uma vez que dar a 

parte o que lhe é prometido pelo direito material e realizar efetivamente a função jurisdicional 

é o intuito maior do Estado Democrático de Direito.  
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A sentença deve manifestar a força de ser executada, já que essa força permite aos 

cidadãos acreditarem no Direito e respeitarem suas instituições.  

Constata-se que é indispensável a aproximação entre direito processual e material, já 

que somente assim, com o direito processual atuando como um meio eficaz para a realização 

da tutela jurisdicional, será possível a concretização da justiça no caso concreto.   

Ao retomar o questionamento central da presente pesquisa, o qual versa sobre a 

efetividade da Lei 11.232 no que tange à celeridade processual, verifica-se que tal lei, aliada 

às demais reformas realizadas pelo legislador, foi de extrema valia e proporcionou 

significativas melhorias concernentes ao tempo de duração dos processos judiciais. Essa 

afirmação é feita com base nos resultados obtidos no presente estudo, os quais indicam uma 

redução de aproximadamente sete anos no tempo de tramitação dos processos que se 

iniciaram após a Lei 11.232/05. Além da observância surpreendente relacionada ao tempo 

máximo de duração dos processos antes e depois da vigência da Lei 11.232/05, uma vez que o 

tempo máximo dos processos iniciados antes da Lei 11.232/05 chegou ao alarmante tempo de 

quinze anos de duração, enquanto nos processos iniciados depois da Lei 11.232/05 o tempo 

máximo observado foi de cinco anos. 

Além desse dado impressionante, ainda há que se destacar que, se analisadas em um 

sentido geral, as respostas de todos os profissionais que participaram do referido estudo 

indicaram uma postura de aprovação dos resultados produzidos pela reforma aqui discutida.      

Assim, mesmo cientes que existe muito que melhorar, é possível constatar que 

estamos no caminho certo. Apesar de haver inúmeros pontos a serem criticados no que tange 

às reformas pontuais realizadas no CPC, o importante é que, na prática, essas reformas estão 

produzindo um efeito positivo. Críticas são de extrema importância para a continuidade do 

processo de aprimoramento do processo civil, mas, se na prática as reformas estão ajudando, o 

que se deve fazer é dar prosseguimento a esse processo reformista, uma vez que ele é 

fundamental à adequação dos mecanismos estatais às demandas impostas pela sociedade 

moderna.  

Não há que se analisar a reforma implementada pela Lei 11.232/05 de maneira isolada, 

uma vez que a celeridade no trâmite processual é resultado de um processo continuo de 

reformas, que não acaba por aqui. Esse é só o início de uma trajetória na qual estão engajados 

os profissionais de direito, o legislador, os estudiosos do direito e toda uma sociedade que 

espera do Estado-juiz a solução para seus conflitos de interesse.   

Por fim, destaca-se que a responsabilidade não está somente nas mãos do legislador, o 

qual tem a responsabilidade de fornecer instrumentos que possibilitem uma efetiva atuação do 
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Estado na conquista de um processo mais célere. Mesmo que a função do legislador seja 

imprescindível, todos devem se engajar no processo de aperfeiçoamento de nosso 

ordenamento jurídico. A mera previsão legal não alcança o objetivo desejado. É necessária a 

implementação, ou seja, um comportamento concreto de todos que atuam no âmbito jurídico 

para que alcancemos uma “justiça” mais Justa e eficaz.   
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REFORMAS PROCESSUAIS E A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO 

PROCESSO CIVIL NA PERSPECTIVA DOS DIREITOS ITALIANO E 

BRASILEIRO 

 

PROCEDURAL REFORMS AND THE REASONABLE DURATION OF THE CIVIL 

PROCESS ON THE BRAZILIAN AND ITALIAN RIGHTS PERSPECTIVE 

 

Gizelly Gussye Amaral Rabello 

Margareth Vetis Zaganelli 

 

  

RESUMO 

O presente estudo analisa o princípio da razoável duração do processo como um direito 

fundamental do cidadão, consolidado na sistemática processual civil moderna, especialmente 

nos direitos italiano e brasileiro. Faz uma reflexão sobre os efeitos do fator tempo no 

processo, a sua essencialidade para a observância de outros valores fundamentais, como o 

devido processo legal, a ampla defesa e a segurança jurídica, assinalando a sua face mais 

perigosa, a morosidade na prestação jurisdicional. Em seguida, trata da difícil situação em que 

se encontra o poder judiciário italiano, no que concerne à celeridade na apreciação das lides, a 

partir de uma síntese das reformas processuais cíveis das últimas décadas. Por último, aborda 

a previsão expressa do princípio da razoável duração do processo, bem como as recentes 

reformas do processual civil brasileiro, destacando a celeridade processual e a rápida solução 

dos litígios como fatores para a efetivação da tutela de direitos no Estado Contemporâneo.  

PALAVRAS-CHAVE: RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO; REFORMAS 

PROCESSUAIS; DIREITO ITALIANO E BRASILEIRO. 

 

ABSTRACT 
This paper deals with the principle of reasonable duration of the process as a fundamental 

right of citizenship, consolidated in the modern civil procedure systematic, especially in 

Italian and Brazilian Law. It does a reflection about the effects of the time factor in the 

process, its essentiality for the observance of others fundamental values such as the due 

process, extensive legal defense and the judicial security, pointing to its most dangerous face, 

the delays in adjudication. After that, deals with the Italian judiciary difficult situation, with 

respect to the speed of their disputes, from a synthesis of the last decade’s civil procedural 

reform. Finally, it addresses the express provision of the principle of reasonable duration of 

process and recent reforms of the Brazilian civil procedure, emphasizing the speed of the 

procedure and the rapid resolution of the disputes are contributing factors to the effectiveness 

of the protection of rights in the Contemporary State. 

KEYWORDS: REASONABLE DURATION OF PROCESS; PROCEDURAL 

REFORMAS; BRAZILIAN AND ITALIAN LAW. 
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1-     Considerações Iniciais 

  

Quando pensamos no tema da “razoável duração do processo”, inevitavelmente nos 

vêm à mente questões relativas à instrumentalidade do processo, aos efeitos do tempo sobre a 

efetividade do provimento jurisdicional e, conseqüentemente, ao processo como um 

instrumento para a realização de direitos e a necessidade de uma prestação jurisdicional 

célere, que ao mesmo tempo garanta a observância de direitos fundamentais, em especial o 

contraditório e a ampla defesa. Não obstante ser amplamente discutido por grande parte da 

doutrina e da jurisprudência, o tema é extremamente atual e ainda suscita calorosas discussões 

nos diversos sistemas jurídicos, merecendo nossa atenção especial, na busca por mecanismos 

efetivos e seguros, capazes de garantir uma prestação jurisdicional de resultado justo e équo. 

A partir da segunda metade do século XIX, a doutrina jurídica empenhou-se 

fortemente em consolidar o direito processual como uma ciência autônoma, desvinculando-o 

do direito material, fundando-se principalmente na teoria do direito de ação e da relação 

jurídica processual. Todavia, o que se verificou foi um verdadeiro soterramento do papel 

instrumental do processo, em razão de uma visão altamente tecnicista, de um processo como 

um fim em si mesmo, desvinculado da obrigação de observar às necessidades próprias do 

direito material. 

            Tal situação começou a alterar-se quando a processualística européia, passou 

a preocupar-se com a chamada efetividade do processo ou o “justo processo”. Com isso, a 

partir da segunda metade do século XX verificou-se um verdadeiro fenômeno de 

“constitucionalização de direitos”, especialmente de regras do direito processual, cujos 

princípios ganharam assento constitucional, alterando a ótica do processo, voltado cada vez 

mais para os ideais da instrumentalidade e da efetividade. Nesse ponto, o processo passou a 

ser visto a partir de seu resultado, não como um mero apêndice, mas resgatando a sua função 

de instrumento na concretização do direito material, buscando assim, uma reaproximação 

entre esses dois ramos da ciência jurídica. 

Todavia, ainda hoje são freqüentes as afirmações de que o processo é moroso e 

burocrático, formalista e cheio de exigências formais, muitas vezes usadas como subterfúgios 

que atrapalham a efetiva realização do direito material; de que o tempo é um verdadeiro vilão 

para o processo; que é necessário alterar e simplificar os procedimentos judiciais e suprimir 
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recursos; que os tribunais estão abarrotados de processos, e; que é preciso incentivar a 

utilização de métodos alternativos de solução de controvérsias.  

A morosidade na prestação jurisdicional não é fenômeno exclusivamente brasileiro. O 

Estado Italiano, por exemplo, chegou ao ponto de ser denunciado na Corte Européia de 

Direitos do Homem por seus próprios cidadãos, que buscavam o reconhecimento de seu 

direito ao provimento jurisdicional dentro de um “termo razoável”, nos termos do art. 6, §1 da 

Convenção Européia. 

Diante dessa situação, tanto o legislador brasileiro como o italiano já há algum tempo 

vem sistematicamente alterando tanto o texto constitucional, quanto criando um sem número 

de novas leis no afã de conferir maior rapidez e agilidade ao procedimento jurisdicional e, 

com isso, maiores garantias de efetivo acesso ao direito substancial. 

            Com a crescente valorização do caráter publicístico do processo e o 

reconhecimento de uma ciência processual dominada pelo constitucionalismo, os ideais de um 

processo justo, célere e efetivo disseminaram-se por quase todo o planeta, influenciando 

fortemente a maioria das constituições pós Segunda Guerra Mundial, que erigiram, 

sistematicamente, princípios voltados à concretização do acesso à justiça e do devido processo 

legal como direitos fundamentais do cidadão.  

O processo no Estado Democrático de Direito Contemporâneo não pode resumir-se 

apenas a regular o acesso à justiça em sentido formal. Sua missão na ordem dos direitos 

fundamentais é proporcionar a todos uma tutela de direito que seja substancialmente justa, 

adequada e efetiva.  

              Nesse contexto a Constituição Brasileira em seu art. 5, inciso LXXVIII 

proclama o direito de todos os litigantes, em âmbito judicial e administrativo, a uma razoável 

duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Embora tal 

dispositivo somente tenha sido introduzido ao rol dos direitos e garantias fundamentais pelo 

constituinte reformador, a idéia de duração razoável do processo não foi introduzida em nosso 

ordenamento apenas com a Emenda Constitucional nº 45 de 2004. Isso porque, além de servir 

de norte a toda sistemática processual moderna, não se pode negar que tal ideal está ao menos 

implícito na garantia do devido processo legal. 

            Por sua vez a Itália ao aderir à Convenção Européia de Direitos do Homem 

assumiu o compromisso no sentido de que, toda pessoa tem o direito de que sua causa seja 

examinada de forma igualitária, publicamente e dentro de um termo razoável por um tribunal 
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independente e imparcial, constituído por lei, o qual seja chamado a pronunciar-se sobre 

controvérsias de direito e de caráter civil, ou sobre validade de acusação penal contra si 

formulada, nos termos do que estabelece o artigo 6º, §1º, da mencionada Convenção. 

Diante disso, neste breve estudo trataremos da questão do tempo “razoável” para a 

solução das demandas e os efeitos do fator tempo sobre o processo; do direito à celeridade 

processual como direito fundamental voltado a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional de direitos; dos efeitos da valorização da razoável duração do processo nos 

sistemas processuais  brasileiro e italiano e as principais  reformas processuais cíveis , em 

grande parte voltadas à garantia de um processo que seja solucionado  dentro de um termo 

razoável, ou pelo menos suficiente à efetiva fruição do direito defendido em juízo. 

Nossa pretensão com o presente trabalho, certamente não é a de esgotar o tema, mas 

provocar a discussão sobre o assunto, analisando a experiência de dois sistemas jurídicos, que 

comungam dos mesmos problemas, deslocando o tema das aspirações teorias e utópicas para 

o campo científico, na busca por uma concreta avaliação das novas tendências que  procura-se 

imprimir ao processo civil. 

  

2-     Dos efeitos do tempo sobre o processo 

  

O tempo é um agente contínuo, um fenômeno natural que não depende de qualquer 

outra atividade para desenvolver-se normalmente, que não pode ser controlado, paralisado ou 

restituído, é fator de curso inevitável que no processo, assim como em qualquer 

acontecimento da vida, apresenta os seus efeitos. 

Para Dinamarco não há como não reconhecer o valor que o tempo possui sobre o 

processo, apresentando-se como um verdadeiro inimigo, contra o qual o juiz luta sem trégua. 

Todavia, não podemos negar que o tempo não serve somente como fator de degeneração, mas 

como um elemento essencial para a maturação e a reflexão sobre as demandas submetidas ao 

judiciário. 

No que concerne ao processo civil, é importante ter-se em mente que este não pode 

mais ser concebido como mero ordenamento de atividades dotado de cunho exclusivamente 

técnico, integrado por regras externas e estabelecido por um legislador arbitrário. A própria 

estrutura que lhe é inerente depende dos valores adotados pela sociedade, não como uma mera 
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adaptação técnica do instrumento, mas como uma escolha de natureza política, social e 

econômica, ligada às formas e aos objetivos da própria prestação do serviço jurisdicional. O 

fim último do processo é dar razão a quem tem razão, proporcionando um resultado justo e 

respeitando os caminhos e regras pré-estabelecidas pelo legislador, sem perder de vista o ideal 

da efetividade, que inegavelmente pode se perder em razão do decurso do tempo. 

Com o crescimento das sociedades e, conseqüentemente, do número de conflitos 

submetidos ao Poder Judiciário, um dos maiores desafios da ciência jurídica atual é conciliar 

o instituto da segurança jurídica com o da efetividade, e mais do que isso, com a eficiência da 

prestação jurisdicional. Ou seja, um dos grandes dilemas da processualística atual é garantir 

ao cidadão uma tutela de direitos que, sem perder de vista as garantias processuais do 

contraditório e da ampla defesa, seja capaz de realizar efetivamente o direito da parte, com o 

menor custo possível, tanto para a parte quanto para o próprio judiciário . 

Nos tempos atuais pensar que alguém teria o direito substancial, mas que esse direito 

não lhe seria concedido em razão da demora na prestação da tutela jurisdicional já não mais 

satisfaz os escopos sociais do processo. O processo vale pelos resultados que produz na vida 

das pessoas e na sociedade, devendo assegurar à parte tudo aquilo e exatamente aquilo a que 

tem direito. 

Daí a idéia de que o direito processual é o direito constitucional aplicado, significando, 

essencialmente, que o processo não se esgota dentro dos quadros de uma mera realização do 

direito material, constituindo-se, verdadeiramente, em uma ferramenta de natureza pública 

indispensável para realização da justiça e da pacificação social. Não só a comunidade jurídica, 

mas toda a sociedade clama por uma justiça que seja ao mesmo tempo segura, rápida e eficaz.   

            Assim, embora a rapidez na solução dos litígios seja de observância essencial 

para a efetividade do processo, por outro lado, não se pode esquecer que o processo, tanto 

como relação jurídico-processual quanto como conjunto de atos ordenados à solução das 

controvérsias submetidas a juízo, reclama naturalmente certo lapso temporal para que possa 

alcançar o seu desfecho. Independentemente de fatores ligados à morosidade e à burocracia 

do poder judiciário, há uma relação intrínseca entre o processo e o tempo, sendo que não há 

processo sem tempo. O tempo é, por assim dizer, um componente indissociável do processo. 

            Isso se dá à medida que, ao exteriorizar-se por meio uma concatenação de 

atos processuais que necessitam da presença do tempo no seu caminhar, como fator que 

impulsiona a marcha processual, o processo clama naturalmente por uma dilação temporal, na 
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medida em que a solução dos conflitos de interesses e a pacificação social a que se destina 

não podem ser alcançadas instantaneamente, mas tão somente após a observância das 

formalidades legalmente preestabelecidas.  

Nesse sentido Carnelutti lembra que, o processo dura, não podendo ser resolvido de 

uma só vez. É necessário ter paciência. Além de atenção é necessário adicionar a paciência 

entre as virtudes essenciais ao juiz e às partes, embora, infelizmente, estes sejam impacientes 

por definição; assim como são os enfermos, visto que também sofrem. O ideal de uma justiça 

rápida e segura, que se encontra sempre nas bocas de políticos despreparados, contém, 

inevitavelmente, uma contradição que lhe é inata. Se a justiça é segura ela é lenta, se é rápida 

não é segura. Algumas vezes a semente da verdade leva anos ou até mesmo séculos para 

transformar-se em fruto. 

Dessa forma, o transcurso natural do processo deve atender necessariamente aos 

postulados supremos do devido processo legal e da segurança jurídica, como valores inerentes 

ao Estado Democrático de Direito. E o tempo consumido pelo processo deve servir à 

preservação do due process of law, com a plena observância das garantias a ele inerentes, 

assegurando-se aos litigantes o contraditório e a ampla defesa, com os recursos a ela 

inerentes. 

Nesse sentido Rodrigo Mazzei faz uma advertência: 

[...] ainda que a celeridade processual seja de grande relevância para os 

litigantes, a segurança jurídica demanda que a mesma não prepondere, de forma 

cega, em situações acobertadas pela garantia constitucional da ampla defesa e do 

contraditório. Há, pois, na aplicação do fator tempo pelo legislador sempre um 

exercício de ponderação de valores, trabalhando com o binômio tempo-segurança, já 

que o resultado ideal é resultante da equação entre esses elementos. 

Tal como o deus Janus, o tempo mostra-se como um elemento de duas faces, uma que 

constitui verdadeiro óbice à tão sonhada rápida e célere resolução dos processos, e outra que 

funciona como fator voltado à segurança dos litigantes, à medida que o transcorrer do iter 

procedimental, por meio da dilação probatória, do estudo da matéria litigiosa, do debate entre 

as partes e outros atos voltados à concretização do contraditório e da ampla defesa, servem ao 

magistrado como subsídio seguro para a formação de seu convencimento. 

O que se apresenta nesse contexto, é a necessidade de equilíbrio entre tais garantias 

fundamentais, que embora possam parecer, a priori, inconciliáveis, devem submeter-se a uma 

ponderação e análise de proporcionalidade, diante do caso concreto. Por um lado, o processo 
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deve observar fielmente as garantias constitucionais que asseguram aos litigantes o uso de 

todos os meios inerentes à defesa, que demandam, conseqüentemente, certo lapso temporal e 

de outro, o processo deve observar, obrigatoriamente, uma razoável duração. 

  

3-     A excessiva duração dos processos cíveis na Itália 

  

O problema da excessiva duração dos processos cíveis na Itália tem sido preocupação 

latente tanto da doutrina, quanto da jurisprudência, desde o final do século XIX, todavia, nem 

mesmo o movimento reformador que tomou conta da Europa no pós Revolução Francesa foi 

capaz de imprimir os efeitos desejados quanto à celeridade dos provimentos jurisdicionais 

naquele país. 

A situação da morosidade dos processos na justiça italiana é tão séria, que embora 

principalmente a partir da última década do século XX o legislador tenha editado uma série de 

reformas com escopo de reduzir a duração dos processos, infelizmente nenhuma delas ainda 

foi capaz de solucionar efetivamente esse grave problema que incomoda aquele país. Uma 

clara demonstração desse preocupante quadro é que, atualmente, segundo uma pesquisa 

promovida pelo Banco Mundial, a Itália ocupa a 157º colocação no ranking mundial em 

eficiência do sistema judiciário para solucionar controvérsias. O país dos grandes 

processualistas do século passado ocupa pelo segundo ano consecutivo colocação pior do que 

a de países como Uganda (113ª colocação), Serra Leoa (144ª colocação) e Gabão (148ª 

colocação), sem nenhuma tradição jurídica. 

A pesquisa que levou em conta fatores como: o número médio de procedimentos 

necessários para a execução judicial de um contrato (na Itália são 41 procedimentos); o tempo 

necessário para solução de uma lide desde o protocolo até a execução e o pagamento final 

pelo réu (na Itália esse tempo chega há 1210 dias); e, o custo das taxas processuais (que na 

Itália chega a 29,9% do total da dívida do país), demonstrou que além de extremamente longo 

o processo civil italiano é demasiadamente caro. O judiciário italiano custa ao país cerca de 

0,20% de seu Produto Interno Bruto (PIB), mais do que gastam França e Inglaterra, por 

exemplo, sendo que a duração média do processo Frances de primeiro grau é de 286 dias, 

enquanto o italiano é de 533 dias.  

Diante dessa situação, alguns cidadãos italianos chegaram ao ponto de recorrer à Corte 

Européia de Direitos do Homem, órgão do Conselho da Europa, com intuito de ter 
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reconhecido seu direito à obtenção de um provimento jurisdicional dentro de um tempo 

razoável. 

A primeira sentença que reconheceu a violação por parte daquele país do direito a uma 

razoável duração do processo no âmbito do processo civil data de 25 de junho de 1987, no 

caso Capuano Vs. Itália, em que o Estado italiano foi condenado, pela primeira vez na 

história, a pagar a uma cidadã uma soma em dinheiro a título de indenização pelo desrespeito 

ao direito fundamental da razoável duração do processo. 

Principalmente a partir desse ponto, milhares de outros cidadãos italianos começaram 

a demandar contra seu próprio país diante da Corte de Strasburgo, chegando a provocar 

preocupação quanto ao seu funcionamento por parte do Conselho da Europa, em razão de seu 

abarrotamento por recursos italianos, que questionavam tanto a subsidiariedade da proteção 

prevista na Convenção, quanto à existência de um remédio nacional interno que fosse efetivo 

e eficaz. 

As reiteradas condenações italianas na Corte Européia de direitos do homem em razão 

do desrespeito à razoável duração do processo acabaram por desencadear mais uma reforma 

legislativa no país. Com isso, foi promulgada, em 24 de março de 2001, a lei n. 89, conhecida 

como Lei Pinto, que introduziu medidas de aceleração e reparação contra o desrespeito à 

razoável duração dos processos. 

Embora o referido diploma legal tenha criado um remédio nacional de reparação, que 

reconhece no exercício da jurisdição interna a violação à razoável duração do processo, ele 

não garante as condições efetivas a fim de que o processo possa resolver-se em um tempo 

razoável. 

Desta forma, embora o país esteja empenhado em criar mecanismos voltados à solução 

desse grave problema que aflige não só a comunidade jurídica, mas principalmente o 

juridisdicionado, degenerando os efeitos do provimento jurisdicional e comprometendo a 

justiça do caso concreto, a questão ainda está longe de ser totalmente superada. 

  

                4-      As reformas processuais na Itália e o problema da morosidade na solução 

das lides civis 
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Com sua história marcada por um processo civil caracterizado por um enorme número 

de procedimentos diferentes, alto custo das taxas processuais e uma excessiva duração dos 

processos, principalmente a partir de meados do século XIX o legislador italiano protagonizou 

uma verdadeira batalha na tentativa de editar leis capazes de solucionar, ou pelo menos 

amenizar, essa dura realidade que aterroriza o processo civil naquele país. 

Na segunda metade do século XIX, entrou em vigor na Itália o Código de Processo 

Civil, no ano de 1865, que inspirado no Código de Processo Civil francês, estabeleceu dois 

procedimentos: o formal, que era a regra, e o sumário, como exceção. Sendo este último 

marcado por uma maior presença do juiz, pois possibilitava uma audiência aberta e a 

oportunidade de juntar novas provas, podendo as partes fazer novos pedidos. O que fez com 

que o procedimento sumário se tornasse preferência entre os advogados italianos, que 

passaram a requerê-lo ao juízo, se tornando, na prática a regra.  

Anos mais tarde, buscando respeitar a realidade judiciária do país a lei 107, de 31 de 

março de 1901, regulamentou alguns pontos de instabilidade do procedimento sumário, com 

intuito de conferir maior equilíbrio ao processo civil no país. O referido diploma legal 

manteve a audiência com instrução aberta, mas, em atenção aos princípios do contraditório e 

da ampla defesa, inseriu a exigência do depósito prévio de novos documentos, num prazo 

mínimo de quatro dias antes da audiência, além da notificação da parte contrária.  

Em 1940, já no contexto da revolução fascista e em harmonia com os princípios e 

finalidades do novo regime, entrou em vigor um novo Código de Processo Civil italiano, que 

reformou radicalmente o processo civil naquele país. Sob a égide desse novo diploma 

processual, os direitos das partes foram reduzidos e os poderes do juiz foram 

significativamente ampliados. A nova legislação estabeleceu um sistema sem precedentes na 

história do processo civil italiano, com a implantação do juiz instrutor que deveria apenas 

preparar e instruir a demanda, e depois remetê-la ao Colegiado, órgão competente para o 

julgamento do mérito. Fazendo com que o acesso das partes ao Colegiado não passasse de 

uma verdadeira ilusão, pois na prática apenas o juiz instrutor tinha acesso a esse órgão. 

Nesse ponto, ressalta Cipriani que, entre as razões que contribuíram para o colapso do 

processo civil italiano podemos observar principalmente a tardia fixação da primeira 

audiência pelo juiz instrutor, que levava entre nove meses e dois anos para ser realizada; a 

redução das garantias processuais, como a impossibilidade de impugnação das decisões 

anteriores à sentença; e, um sistema de prazos rígidos e preclusões, que em nada contribuía 
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para a celeridade do sistema, pelo contrário, dava margem à possibilidade de prolação de 

sentenças injustas. 

Com o fim do regime fascista, a lei nº 581 de 14 de julho de 1950 inaugurou uma nova 

fase na história do processo civil italiano, reformando completamente o antigo Código de 

Processo Civil daquele país. Inspirada em ideais diametralmente opostos aos do código 

anterior a reforma retomou a citação para uma audiência fixa; suprimiu as preclusões e os 

poderes discricionários do juiz instrutor; permitiu às partes reclamar ao colegiado contra os 

despachos do juiz instrutor em razão da relevância e admissibilidade dos meios de prova, 

além de outras medidas. No entanto, alguns institutos do Código de 1940 foram mantidos, 

como a figura do juiz instrutor e todas as regras que o sustentavam, não solucionado 

efetivamente grande parte dos problemas criados pelo antigo código de rito.  

Para Cappelletti, a lentidão que marcou o processo civil ordinário italiano no final dos 

anos 60 do século passado nada mais era que uma consequência da profunda desvalorização 

do juízo de primeiro grau e de uma verdadeira glorificação dos juízos de apelação, gerando o 

que ele chamou de “excesso de colegialidade” e a impossibilidade de o juiz de fixar prazo 

peremptório e fazer com que o processo chegasse à sentença. 

A excessiva duração do processo de conhecimento acabou por instalar um verdadeiro 

caos no sistema processual civil italiano, o que fez com que aumentasse significativamente o 

número de procedimentos cautelares. Dado o agravamento da realidade do judiciário italiano, 

os procedimentos cautelares nesse ponto não eram impugnados, mas, ao contrário, por anos 

foram tolerados. 

A década de 1980 foi marcada por três grandes acontecimentos no direito processual 

civil italiano. O primeiro, em 1985, com a nomeação de uma comissão de processualistas 

civis para discutir e resolver o problema do processo civil italiano. O segundo, em 1986, 

quando a Corte Constitucional italiana abriu precedente admitindo impugnação por revogação 

de julgado da Corte de Cassação. E o último, em 1987, quando a Itália sofreu sua primeira 

condenação pela Corte Européia de Direitos do Homem, em razão do desrespeito à razoável 

duração dos processos cíveis. 

Como resultado dos trabalhos da comissão de juristas nomeada em 1985, em 1990 foi 

introduzida mais uma grande reforma ao sistema processual civil italiano. A lei nº 353 alterou 

diversos dispositivos do Código de Processo Civil então vigente, redesenhando todo o 

processo ordinário. Mas, uma de suas mais importantes alterações foi a supressão do 
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colegiado, que permitiu ao juiz instrutor julgar a causa sozinho, eliminando a remessa ao 

colegiado para o julgamento e diminuindo em cerca de três anos a espera por um julgamento. 

O principal objetivo desta grande reforma foi concentrar toda a instrução e preparação 

da causa na primeira, ou, no máximo, na segunda audiência, para que imediatamente após, 

fosse prolatada a sentença pelo juízo. O legislador se preocupou em reduzir a duração da lide 

no primeiro grau, obrigando as partes e o juiz a concentrar seus atos e evitando a necessidade 

de várias audiências. Todavia, o objetivo esperado não foi totalmente alcançado, já que as 

apelações continuaram a ser uma realidade na justiça italiana, o que na verdade é inevitável 

em qualquer sistema processual. 

Após, nos anos que se seguiram o legislador continuou a realizar pequenas reformas, 

com a publicação de outras tantas leis processuais, regulamentando pontos específicos do 

procedimento civil. No entanto, o problema da lentidão na efetivação da tutela jurisdicional 

continuava a perpetuar-se naquele sistema. 

Finalmente em 19 de junho de 2009 foi publicada a Lei n. 69, com a pretensão de 

introduzir disposições para o desenvolvimento econômico, a simplificação e a 

competitividade em matéria de processo civil, realizando uma nova reforma no processo civil, 

na tentativa de acelerar a tramitação dos processos e contribuir para eliminação de cerca de 5 

milhões de procedimentos pendentes no Judiciário italiano.A nova lei, que modificou todo o 

corpo do código de rito italiano, em alguns aspectos apresentou uma verdadeira ruptura com o 

processo civil tradicional.  

Modificando sensivelmente o processo civil no que diz respeito à razoável duração do 

processo, entre as principais alterações trazidas pela reforma podemos ressaltar: 1) a alteração 

das normas subjacentes de regulamentação de despesas da lide e aumento dos poderes 

sancionatórios do juiz; 2) a introdução de uma medida de coerção indireta, as conhecidas 

astreintes francesas, prevendo um reforço na condenação judicial nas obrigações de fazer 

infungíveis ou de não fazer; 3) a introdução da mediação civil, visando uma conciliação 

extrajudicial entre as partes; 4) a criação do procedimento sumário de conhecimento, mais 

simples e alternativo ao rito ordinário; 5) a simplificação dos ritos através da redução de todos 

os procedimentos em três modelos processuais previstos no código de processo civil (rito 

ordinário de conhecimento, rito do trabalho e rito sumário de conhecimento); 6) a revogação 

do rito societário e a aplicação do rito ordinário para as causas relativas a acidentes de 

trânsito; 7) a inserção de sanções processuais à parte que retarda, com o seu comportamento, a 

conclusão do processo; 8) a modificação do regime de distribuição de competência e de sua 
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decisão; 9) a ampliação da competência do juiz de paz em razão do valor da causa; 10) a 

redução dos prazos de suspensão do processo, bem como a modificação dos prazos 

processuais; 11) a introdução da prova de “testemunha escrita”, com prévio acordo entre as 

partes; 12) o estabelecimento do efeito retroativo da correção de vícios de representação ou 

assistência; 13) a aceleração da realização de perícia técnica; 14) o estabelecimento de novos 

critérios de redação e publicação das sentenças; e; 15) a introdução um “filtro”, como novo 

requisito de admissibilidade para o recurso de cassação com finalidade de desafogar a Corte 

de Cassação e reduzir o número de recursos que chegam à apreciação por aquela Corte, que é 

um dos pontos mais polêmicos desta reforma. 

Além de outras modificações importantes a lei de 2009 previu também que o governo, 

num prazo 24 meses emita Decretos com a finalidade de simplificar os procedimentos civis de 

conhecimento, regulados por legislação especial, reinserindo-os na jurisdição ordinária; 

Sem sobra de dúvida a reforma do Código de Processo Civil Italiano de 2009 teve 

como objetivo precípuo promover a simplificação da forma procedimental, e, finalmente 

vencer o obstáculo da excessiva duração dos processos cíveis na Itália, completando mais 

episódio na longa jornada de tentativas reformistas, iniciadas no século passado. 

  

5-     A Emenda Constitucional n. 45/2004 e a duração razoável do Processo 

Civil Brasileiro 

  

Tomado pelos ideais democráticos e atendendo às exigências da sociedade 

contemporânea, o legislador constituinte de 1988 inseriu em nossa Carta Magna, uma série de 

princípios fundamentais de natureza processual, concedendo-lhes status de direitos e garantias 

fundamentais. Todavia, desde sua promulgação, a Constituição vem sofrendo inúmeras 

alterações na constante busca por seu aperfeiçoamento, a fim de atender aos anseios sociais, 

políticos e econômicos de nossa sociedade. Nesse contexto foram editadas várias Emendas à 

Constituição, sendo uma das mais relevantes no que diz respeito à busca pela efetivação de 

direitos e a celeridade da prestação jurisdicional, a Emenda nº 45 de 2004, vulgarmente 

conhecida como “Reforma do Judiciário”. 

Tendo o processo se transformado ao longo da história da jurisdição de um simples 

meio de declaração de direitos em verdadeiro instrumento para sua concreta realização, o 

problema da longa duração dos processos acabou por representar uma verdadeira crise que 
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atinge a própria credibilidade dos Estados quanto a sua capacidade de assegurar os direitos de 

seus cidadãos. Diante de tal situação, a Emenda Constitucional n. 45 de 2004, embora não 

tenha efetivamente realizado uma ampla transformação no Poder Judiciário brasileiro, foi 

editada sob a promessa de atender a um antigo apelo, principalmente da comunidade jurídica, 

lançando diretrizes e criando mecanismos a fim de solucionar os problemas da morosidade e 

da burocracia da Justiça Brasileira, que a cada dia se mostrava mais incapaz de oferecer a 

prestação jurisdicional em tempo que fosse razoável. 

Acenando para um Judiciário mais ágil e eficaz, a referida reforma constitucional, 

estabeleceu como direito fundamental a razoável duração dos processos, e criou os Conselhos 

Nacionais de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, responsáveis pelo controle 

da atuação administrativa, financeira e funcional dos órgãos encarregados da prestação 

jurisdicional.  

Além disso, introduziu uma série de outros dispositivos com a finalidade de viabilizar 

a enunciada celeridade dos processos, dentre os principais podemos destacar regras: 1) para 

tornar ininterrupta a atividade jurisdicional ao menos nas instâncias ordinárias; 2) para 

garantir a proporcionalidade entre o número de juízes e a demanda judicial nas unidades 

jurisdicionais; 3) determinando a imediata distribuição de processos em todos os graus de 

jurisdição; 4) determinando a delegação da prática de atos de administração e de mero 

expediente a servidores do juízo; 5) dispondo sobre a proibição de promoção do magistrado 

que, injustificadamente, retiver autos em seu poder, além do prazo legal, não podendo 

devolvê-los ao cartório sem o devido despacho ou decisão; 6) estatuindo súmula vinculante, e; 

7) instituindo a justiça itinerante e a descentralização da justiça, entre outras medidas.  

  

Assim, atendendo aos anseios da sociedade por uma resposta estatal célere e eficiente 

na solução dos conflitos, o legislador reformador tornou o princípio da razoável duração do 

processo, direito público subjetivo constitucional e explícito, inserindo no rol do Artigo 5º, da 

Constituição Federal de 1988. 

Ressalte-se, porém que, o referido princípio sempre esteve ao menos implícito em 

nosso ordenamento, seja em decorrência dos desdobramentos dos princípios do devido 

processo legal e do amplo acesso à justiça, seja em razão da recepção, pelo Brasil, das 

Declarações e tratados referentes aos direitos do homem, sobretudo, o Pacto de São José da 

Costa Rica, que enuncia a garantia judicial de que: 
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Toda pessoa terá o direito de ser ouvida, com as devidas garantias e 

dentro de um prazo razoável, por um juiz ou Tribunal competente, independente e 

imparcial, estabelecido anteriormente por lei, na apuração de qualquer acusação 

penal formulada contra ela, ou na determinação de seus direitos e obrigações de 

caráter civil, trabalhista, fiscal ou de qualquer outra natureza. (grifo nosso) 

Certo é que, com introdução explícita do direito à razoável duração do processo e os 

meios que garantam a celeridade de sua tramitação, o Estado brasileiro assumiu 

definitivamente o compromisso de superar as omissões e deficiências no âmbito processual 

interno, tendo por escopo garantir a resolução de todo e qualquer processo em um termo 

razoável. A positivação jurídico-constitucional do direito à razoável duração do processo 

representa fundamentalmente a vinculação não só do legislador infraconstitucional, de forma 

permanente, à sua realização, mas também uma vinculação positiva de todos os órgãos 

concretizados, inclusive os poderes executivo e judiciário, servindo de limite material 

negativo ao Estado, devendo ser considerados inconstitucionais quaisquer atos atentatórios ao 

referido direito fundamental.  

Concretiza-se, assim, o ideal do processo justo e de resultados como algo a ser 

perseguido, consagrando a concepção de que a tutela jurisdicional não pode ser apenas 

disponibilizada ao cidadão, devendo ela ser efetiva, célere e adequada, posto que, como 

direito fundamental, vincula não só o administrador, como também o legislador e o julgador, 

numa visão de que os direitos fundamentais possuem uma dimensão objetiva e que por isso 

constituem um conjunto de valores objetivos e fins básicos do Estado. 

Embora a mera previsão abstrata do direito à razoável duração do processo não baste 

para sua efetivação, sendo necessárias medidas concretas, principalmente com a edição de leis 

infraconstitucionais tornem seu exercício realidade e um verdadeiro esforço político e 

econômico para uma real modernização, não só dos equipamentos, mas também da 

mentalidade do Poder Judiciário, o fato de consagrar o direito à celeridade processual como 

direito fundamental demonstra por parte do legislador não só uma preocupação política, mas 

também social com os anseios de uma sociedade globalizada. 

Assim, seja com base em normas de direito internacional, seja em razão do conjunto 

de princípios e valores adotados pelo ordenamento brasileiro ou pela previsão expressa da 

Constituição Federal, o Estado brasileiro tem o dever de garantir o direito fundamental à 

razoável duração dos litígios a todos aqueles que sejam partes em processos de qualquer 

natureza, perante o Poder Público. Devendo ser inibidos quaisquer atos e condutas violadoras 
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de tal direito, sob pena de invalidação destes e até mesmo de responsabilização do Estado por 

prejuízos causados aos particulares.  

  

6-     Das Reformas do Código de Processo Civil de 1973 ao Projeto de Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro 

  

Passados mais de trinta anos da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 

1973, o que se verificou na sociedade brasileira foi uma natural modificação de seu perfil 

sociológico, político e econômico. Depois da promulgação do Código de Buzaid nosso país 

assistiu ao fim da ditadura militar, ao processo de globalização econômica e uma nova 

Constituição da república, o que acabou por determinar quase que uma obrigatória retificação 

do modelo processual civil originário.  

Entretanto, assim como as mudanças sentidas na sociedade, as grandes alterações no 

CPC de 1973 não se deram de uma só vez, não houve uma ruptura drástica com a sistemática 

inicial, nem mesmo com a entrada em vigor da Constituição de 1988. O que se pode verificar 

foi uma verdadeira adaptação do modelo Buzaid, com uma forte carga de defesa à segurança 

jurídica, às reivindicações contemporâneas de um processo efetivo e eficiente, mais 

preocupado com o resultado do que com a forma.  

O referido processo de reformulação do sistema processual civil pátrio pode ser 

sistematizado em três grandes etapas, que tiveram como pano de fundo a efetividade da 

prestação jurisdicional. 

A primeira etapa teve início em 1992, com a Lei nº 8.455, que deu novo tratamento à 

produção da prova pericial; sobrevindo a Lei nº 8.710 de 1993, que passou a admitir a citação 

por correio; e, a Lei nº 8.898 de 1994, que modificou a sistemática da liquidação de sentença, 

extinguindo a liquidação por cálculo do contador. 

Uma segunda etapa iniciou-se com a edição da Lei nº 8.950 em 1994, que introduziu 

uma nova sistemática recursal, especialmente no tocante a embargos de declaração, embargos 

infringentes, apelação, agravo e recursos destinados aos Tribunais Superiores. Nesse mesmo 

ano, entraram em vigor as Leis nº 8.951, 8.952 e 8.953, criando a consignação em pagamento 

extrajudicial; instituindo as tutelas antecipada e específica, permitindo medidas coercitivas 
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para o cumprimento dos provimentos judiciais; e, alterando mesmo que timidamente alguns 

dispositivos do processo de execução. 

 Ainda nesse contexto, foi editada a Lei nº 9.079 de 1995, que introduziu a ação 

monitoria em nosso ordenamento e, encerrando esse momento de reformas em 2001, foram 

editadas as leis nº 10.352, que deu novo tratamento à remessa necessária; 10.358, que afirmou 

a existência e reconhece à eficácia das decisões mandamentais e executivas lato sensu; e, em 

2002, a Lei nº 10.444, que introduziu modificações tópicas no processo de execução. 

A preocupação principal dessas duas primeiras etapas de reforma do processo civil 

concentrou-se na efetividade da prestação jurisdicional, abrindo espaço para a terceira etapa, 

cujo escopo principal pode ser traduzido na consolidação do chamado processo sincrético, um 

processo que alberga concomitantemente as tutelas cognitivas e executivas. 

Com a constitucionalização expressa do princípio da razoável duração do processo no 

ano de 2004 teve início uma terceira etapa reformista do processo civil brasileiro. A finalidade 

desta nova etapa definitivamente foi consolidar o direito à celeridade processual como direito 

fundamental, assim, em 2005 foram editadas as leis 11.187, que conferiu nova disciplina ao 

recurso de agravo, e 11.232, que, dentre outras tantas alterações, estabeleceu a fase de 

cumprimento da sentença no processo de conhecimento e revogou dispositivos relativos à 

execução fundada em título judicial.  

Ainda nesse contexto, em 2006 foram editadas as Leis nº 11.276, que, basicamente, 

introduziu modificações na forma de interposição de recursos, no recebimento da apelação e 

no saneamento de nulidades processuais, e 11.277, que permitiu a reprodução do teor das 

sentenças de improcedências quando a matéria controvertida for unicamente de direito. 

Nesse mesmo ano foram publicadas também as Leis nº 11.280, que estabeleceu 

alterações relativas à: incompetência relativa, meios eletrônicos, prescrição, distribuição por 

dependência, exceção de incompetência, revelia, cartas precatória e rogatória, ação rescisória 

e vista dos autos; 11.341, que estabeleceu critérios para demonstração de divergência 

jurisprudencial para fins de admissibilidade de recursos de natureza extraordinária; e, 11.382, 

que alterou diversas normas sobre o processo de execução de título extrajudicial e reconheceu 

a força probatória das cópias reprográficas de peças do próprio processo judicial, declaradas 

autênticas pelo próprio advogado sob sua responsabilidade pessoal, se não lhes for impugnada 

a autenticidade. 
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E, em 2010 (ano em que o Senado Federal aprovou o Projeto para um Novo Código de 

Processo Civil) foi introduzida mais uma modificação na sistemática processual de 1973. A 

Lei n° 12.322 dispensou a necessidade de cópias autenticadas para a formação do Agravo de 

Instrumento manejado às instâncias superiores em razão da não admissibilidade de recurso 

especial e extraordinário, o chamado agravo nos autos do processo. 

O que se tem de tudo isso é que, como todo direito fundamental, o direito à razoável 

duração do processo requer, para sua concretização muito mais do que a mera previsão 

expressa pela Carta Constitucional, ele demanda a realização de políticas públicas 

direcionadas à dignidade do indivíduo, bem como ações que objetivem garantir e promover 

efetivamente tal direito, sob pena de ao final desempenhar papel meramente ideológico, com 

vigência apenas formal, sem qualquer possibilidade de concretização e eficácia material. 

Contudo, embora nosso sistema processual já tenha passado por inúmeras alterações, 

com o passar do tempo verificou-se que infelizmente nenhuma delas foi capaz de 

efetivamente realizar as esperadas modificações estruturais em nosso Poder Judiciário; o que 

se verificou na prática foi um verdadeiro enfraquecimento da coesão entre as normas 

processuais. 

Diante disso, não só a comunidade jurídica como também a política, percebeu a 

necessidade de uma completa reformulação das regras que regem o processo civil pátrio. É o 

ex-presidente do Senado Federal, José Sarney, tentou deixar claro na mensagem constante do 

anteprojeto de Código de Processo Civil enviado àquela casa quando enunciou que: “chegara 

o momento de reformas mais profundas no processo judiciário, há muito reclamadas pela 

sociedade e especialmente pelos agentes do Direito, magistrados e advogados”. 

O anteprojeto de novo código, formulado por uma comissão de ilustres juristas sob a 

presidência do ministro do STJ Luis Fux, passou por inúmeras discussões em audiências 

públicas, recebeu um enorme número de propostas de emendas e, atualmente está em 

tramitação na Câmara Federal. 

Aqui cabe ressaltar que, o Código de Processo Civil não pode ser entendido 

simplesmente como um ajuntamento de regras meramente técnicas e de interesse exclusivo 

dos operadores do Direito. O referido digesto regula não só os procedimentos judiciais e atos 

internos do judiciário e seus servidores, mas também a forma como deve ser prestado o 

serviço jurisdicional, deveres, direitos e garantias dos magistrados, auxiliares da justiça e das 

partes e seus procuradores, assuntos do interesse de toda a sociedade. 
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Assim, já  seus primeiros artigos o Novo Código trata “Dos Princípios e das Garantias 

Fundamentais do Processo Civil", determinando iniciamente que, o processo civil será 

ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e os princípios fundamentais 

estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, [...].” deixando clara a 

filosofia que guiará as novas regras por ele introduzidas. 

            No que diz respeito especificamente à busca pela concretização do direito à 

celeridade processual, o artigo 4º do novo CPC dipõe que: “As partes têm direito de obter em 

prazo razoável a solução integral da lide, incluída a atividade satisfativa”. O que não poderia 

deixar de ser, pois inserindo-se no novo modelo de “processo justo”, a sistemática processual 

deve ter por essência e finalidade não apenas declarar a existência de um direito, prover a 

tutela de satisfação deste, e que isso ocorre dentro de um período de tempo que permita a real 

fruição do direito, proporcionando efetivamente a pacificação social, e instrumentalizando um 

resultado justo e eficaz, esculpido com base no ideal de que o processo deve ser informado 

pelos preceitos da dignidade da pessoa humana. 

Deve todo e qualquer processo respeitar os consagrados postulados do devido 

processo legal, da ampla defesa e do contraditório, além das demais garantias fundamentais 

inerentes à pessoa humana, dentre os quais, a igualdade, a publicidade dos atos judiciais, mas, 

deve, além de disso, perseguir a efetivação de uma duração do processo que seja razoável. 

Devendo tais elementos ser rigorosamente resguardados quando da busca do jurisdicionado 

pela tutela dos direitos, que deve ser prestada por meio de uma jurisdição adequada. 

Diante disso, o legislador deixou claro que a razoável duração do processo deve ser 

consider a tramitação do processo em sua totalidade, desde o protocolo da peça inaugural até 

a sua satisfação. Isso que dizer que, há que se considerar o tempo razoável de tramitação do 

processo para além do provimento final pelo órgão jurisdicional, levando em conta a efetiva 

satisfação do direito tutelado no mundo dos fatos. Razoável deverá ser o tempo necessário 

para a cognição da causa, todo o seu processamento e a efetiva entrega do bem pretendido 

pela parte, ou seja, de todo o iter processual até a efetivação do provimento final. 

Em seguida, nos artigos 5º e 8º, no novo diploma processual tratam do direito de 

participação efetiva das partes no processo. Imprimindo sentido de uma 

participação/colaboração, o código exige das partes cooperação entre si e com o julgador para 

a rápida solução da lide, a medida que devem elas fornecer subsídios ao juiz para que este 

profirá decisões, realize atos executivos e determine a prática de medidas urgentes, devendo 

ainda colaborar com para a identificação das questões de fato e de direito e abster-se de 

provocar incidentes desnecessários e procrastinatórios.  

Com isso, o legislador reformador não só reconhece a forte influência da atividade das 

partes no provimento final, como também enunciou a garantia de participação ativa das partes 

no processo, preocupando-se em estabelecer que tal participação deve ser colaborativa, não 

podendo criar obstáculos a quaisquer atos dos quais possa se valer o julgador para chegar ao 

fim da marcha processual.  

Nesse ponto, mais uma vez se pode identificar uma clara preocupação com a 

celeridade na solução dos litígios. Embora a eficiência do serviço jurisdicional seja obrigação 

do órgão jurisdicional, também a participação das partes deve ser colaborativa e estar voltada 
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ao fornecimento de subsídios para que o julgador possa realizar a atividade da forma mais 

célere e igualitária possível. 

Nesse contexto, pouco mais adiante o anteprojeto também procura deixar claro seu 

compromisso com o processo de resultado justo e équo, bem como com a celeridade 

processual, proclamando assim no artigo 6º: “ao aplicar a lei, o juiz atenderá aos fins sociais a 

que ela se dirige e às exigências do bem comum, observando sempre os princípios da 

dignidade da pessoa humana, da razoabilidade, da legalidade, da impessoalidade, da 

moralidade, da publicidade e da eficiência.” 

Ao expressamente enunciar a necessidade de observação da eficiência na aplicação da 

lei processual, o legislador demonstra a preocupação com a efetividade da prestação 

jurisdicional, refletindo mais uma vez ideais de acesso a uma ordem jurídica que seja justa e a 

célere na solução dos litígios a ela submetidos, ao fundamento de que somente procedimentos 

ágeis e eficazes realizam a verdadeira finalidade do processo. 

Seguindo tais preceitos, no decorrer de seus artigos a nova legislação processual tratar 

de regular uma série de mecanismos voltados à concretização do direito à celeridade 

processual enunciado em seu primeiro capitulo, dentre eles podemos citar: a possibilidade de 

concessão de tutela de urgência e de tutela à evidência; o incidente de resolução de demandas 

repetitivas; a possibilidade de o réu formular pedido independentemente do expediente formal 

da reconvenção, que desapareceu; a possibilidade de alegação de vários incidentes 

processuais em preliminar de contestação, em razão da extinção de vários daqueles; novas 

formas de intervenção de terceiros, em razão da extinção de algumas e fusão de outras, criou-

se um só instituto que abrange as hipóteses de denunciação da lide e de chamamento ao 

processo; a possibilidade de deferimento de medida acautelatória mediante demonstração pela 

parte do fumus boni iuris e do perigo de ineficácia da prestação jurisdicional, em função da 

extinção das ações cautelares nominadas, entre outros.  

Disso temos que Anteprojeto de Novo Código optou por uma sistemática 

essencialmente instrumentalista, imprimindo uma perspectiva constitucional à prestação 

jurisdicional, contribuindo para afastar o processo das construções conceituais e meramente 

técnicas e inseri-lo na realidade política e social, comprometendo-se em acelerar o processo 

ao máximo, desde que a nova velocidade imposta não gere prejuízo às partes, não cause 

surpresas e não inviabilize o exercício de direitos legítimos. 
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7-     A Celeridade Processual e a Rápida Solução dos Litígios como fator de 

efetivação da tutela jurisdicional 

  

Determinar o que seria uma “razoável duração do processo” não é tarefa facial, pois 

trata-se de conceito jurídico aberto, não sendo possível estabelecer precisamente o alcance da 

expressão com antecedência, ou seja, não há como ter uma visão do que ela representa 

desvinculada das circunstâncias concretas de cada caso. Não há como se determinar 

especificamente quais atos ou fatos são capazes de violar o direito à tutela jurisdicional rápida 

ou dentro de um prazo razoável. Utilizando um exemplo citado por Bedaque, o atraso de um 

dia é reconhecidamente intolerável quando se trata de medida cautelar de separação de 

corpos, mas será mais do que razoável quando se tratar de condenação à restituição de 

indébito tributário, por exemplo. 

O direito constitucional à razoável duração do processo e aos meios para garantir à 

celeridade deste vem contribuir como mais um meio para justificar a instrumentalidade 

substancial e o processo de resultados justos. Tais direitos podem ser invocados, por exemplo, 

para justificar a não aplicação de regras processuais inúteis, que somente atrasam o desenrolar 

do procedimento, sem necessidade ou razão que as justifique. Servindo como fator 

impulsionador do processo e limitador da atividade do juiz, garantindo o desenvolvimento de 

um procedimento sem dilações indevidas, ou seja, sem atos processuais desnecessários e 

inadequados à solução da controvérsia levada a juízo. 

           Destarte, devemos compreender a razoável duração do processo como um 

tolerável aguardo da solução definitiva das controvérsias, sem dilações indevidas, 

desnecessárias, inadequadas ou desproporcionais.  

            É importante ressaltar ainda que, a celeridade processual não se confunde 

com economia processual, pois aquela não trata apenas da obtenção do provimento final com 

o menor esforço processual possível, estando mais voltada ao destinatário da prestação 

jurisdicional do que ao órgão judiciário, embora caiba a este o dever de respeitá-lo.  

A razoável duração do processo deve, pois, ser compreendida considerando o escopo 

do processo, que é a obtenção do resultado justo na solução das controvérsias. Assim, seu 

alcance, como verdadeiro direito subjetivo que é, relaciona-se não só ao amplo e efetivo 

acesso ao judiciário, ao respeito ao devido processo legal e à economia processual, sendo bem 
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mais amplo, estabelecendo uma duração adequada a uma justa solução do conflito de 

interesses, capaz de garantir efetividade do provimento e pacificação social.  

Ou seja, a celeridade processual refere-se a uma duração tolerável da discussão 

judicial de um direito substancial, que não pode se perder em razão de entraves formais. 

Assim sendo, a razoável duração do processo não se limita a tramitação do procedimento, 

mas, antes, refere-se à própria composição definitiva do conflito de interesses, de modo 

substancial. A lentidão processual degenera o direito, corrói o resultado da prestação 

jurisdicional, faz com que o direito se perca, evapore no tempo da espera. Um tempo 

desnecessário e inútil é prejuízo. Suas conseqüências são vidas desperdiçadas, saúdes 

comprometidas, perdas e mais perdas, em nome de uma regularidade ou justeza que se mostra 

injusta e desigual.  

Efetividade processual também significa, antes de tudo, o perfeito alcance da 

finalidade do processo visto como instrumento ativo da distribuição da justiça e, mais do que 

isso, como forma de pacificação e modificação social, garantindo soluções ao mesmo tempo 

jurídicas e legítimas, o que pode se perder completamente no tempo. 

Nesse sentido, não há como recriminar teses ousadas como a que apresenta Samuel 

Meira Brasil Jr. em que defende a possibilidade de utilizar-se o direito à celeridade processual 

e ao processo de resultados como argumento para sustentar a possibilidade de o julgador 

ignorar regras procedimentais em nome do resultado justo na solução substancial das 

controvérsias. 

A título de exemplo o autor trás o caso de uma senhora que adquiriu um imóvel, 

pagando parte do preço ao vendedor, sem que tivesse sido elaborada uma promessa de compra 

e venda. Posteriormente, descobriu-se que o imóvel havia sido vendido à terceiro de boa-fé, 

que registrou a escritura pública no respectivo cartório de imóveis. Tal senhora, sentindo-se 

lesada ajuizou demanda formulando pedido expresso de anulação da escritura e de 

condenação do vendedor a outorgar-lhe a escritura pública, sem qualquer pedido eventual ou 

sucessivo. Julgado improcedente o pedido sob o fundamento de que a aquisição de 

propriedade imóvel somente ocorre com a transcrição do título aquisitivo no Registro 

Imobiliário, a apelação foi a julgamento trinta anos depois. Analisando o recurso, o tribunal 

reconheceu a existência do negócio jurídico de compra e venda tanto entre a senhora e o 

vendedor, quando entre este e o terceiro de boa-fé, todavia, concluiu-se improcedente o 

pedido anulatório bem como o de condenação do vendedor a outorga da escritura pública. 

Havendo no máximo o direito da demandante ser indenizada pelo vendedor. Porém, como 
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dizer a uma senhora de aproximadamente 70 anos (ao tempo do julgamento da apelação) que 

além de não ter direito à casa que acreditará ter adquirido, no máximo ela poderia ser 

indenizada, todavia, em razão da não existência de qualquer pedido alternativo ou sucessivo 

de perda e danos ela somente poderia, após 30 anos de tramitação, ter direito a receber tal 

indenização por meio de ação própria, que talvez pudesse demorar mais 30 anos para ser 

resolvida. Nesse ponto, a 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Espírito Santo 

reconheceu a possibilidade de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, bem como 

a necessidade de respeito à razoável duração do processo, condenou o demandado em perdas 

e danos, independente de qualquer pedido nesse sentido, tanto na inicial quanto no recurso de 

apelação.  Nesse caso, o desrespeito à razoável duração do processo mostrou-se tão grave a 

ponto de significar praticamente a negação à tutela jurisdicional. 

No contexto da sociedade contemporânea, para que a jurisdição alcance efetivamente 

seus objetivos, ressalta Watanabe, devem ser enfrentados os obstáculos à efetiva realização do 

direito não só no âmbito do direito substancial, mas também no âmbito da ciência processual, 

com a reformulação de institutos e categorias processuais e a concepção de novas alternativas 

e novas técnicas de soluções de conflitos.  

Adotando uma visão instrumentalista do direito processual, “todas as normas devem 

ser criadas, interpretadas e aplicadas sob o prisma da efetividade do acesso à justiça, para que 

a jurisdição possa atingir seus escopos dentro do estado contemporâneo.”  

Assim, embora o tempo seja um fator crucial no processo, pode ele representar um 

verdadeiro inimigo invisível e implacável, contra o qual há que lutar. O tempo desmedido 

corrói a percepção e o entendimento dos atos e fatos do processo. Destrói o processo como 

um todo e, com ele, a possibilidade de uma resposta adequada, eficaz e eficiente. 

Comprometendo, assim, o próprio fim do processo. 

A cobrança por celeridade é, portanto, o medo da aproximação da morte e do perigo 

de não fruição adequada do bem demandado judicialmente. Como não há como suprimir o 

tempo de qualquer fenômeno, menos ainda do processo, a prestação jurisdicional deve ser 

efetuada em tempo adequado, necessário e útil ao usufruto do bem a ser tutelado, obedecendo 

aos direitos fundamentais relativos ao processo, na certeza de que o tempo necessário e justo 

está inserido no direito ao devido processo legal.  

Além de assegurar à parte o bem jurídico a que tem direito, para Theodoro Júnior “a 

idéia de efetividade envolve a de celeridade na restauração do status violado. Justiça efetiva, 
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nessa concepção, é a que se acha aparelhada para propiciar ao titular do direito um 

provimento que seja contemporâneo à lesão ou ameaça de lesão. 

  

8-     Conclusão 

 

Ante ao exposto concluimos que, como nos ensina Proto Pisani, o ideal de efetividade 

que impulsiona o estudo da ciência processual na atualidade está diretamente relacionada a 

aptidão do processo para alcançar os fins para os quais foi instituído. 

Além disso, pudemos perceber que, embora fator tempo seja elemento crucial para a 

segurança do processo, ele pode representar um verdadeiro inimigo contra o qual há que se 

lutar. O tempo quando desmedido corrói o entendimento sobre os atos e fatos no processo, 

destrói o próprio bem da vida e, com ele, a possibilidade de uma resposta adequada, eficaz e 

eficiente por parte do judiciário. Assim, a cobrança pela celeridade processual é conseqüência 

do temor da perda do direito, temor da não fruição adequada do bem da vida. Como não se 

pode suprimir o tempo de qualquer fenômeno, menos ainda do processo, a prestação 

jurisdicional há que se dar em um termo razoável, necessário e útil ao usufruto do bem a ser 

tutelado, sem perder de vista a observância dos direitos fundamentais relativos ao processo.  

Cada vez mais a sociedade contemporânea necessita que o acesso à prestação 

jurisdicional seja efetivamente assumido como direito fundamental e que o processo se torne 

um instrumento de efetiva tutela de direitos dos cidadãos. Nesse contexto, observamos que o 

problema da excessiva duração dos processos cíveis, como fator de degeneração da 

efetividade da tutela de direitos, é problema que atinge não só o sistema jurídico brasileiro, 

mas também o de países com larga tradição jurídica como a Itália. 

O problema da longa duração dos processos cíveis é preocupação na Itália desde o 

final do século XIX, tendo desencadeado uma longa série de reformas legislativas que se 

intensificou principalmente nas últimas décadas. A mais recente delas, ocorrida em 2009 teve 

como objetivo precípuo promover a simplificação da forma procedimental, introduzindo 

disposições voltadas ao desenvolvimento econômico e a competitividade em matéria de 

processo civil, na tentativa de acelerar a tramitação dos processos e contribuir para eliminação 

de milhões de procedimentos pendentes no Judiciário italiano. 
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A situação naquele país se mostrou tão grave que, um grande número de cidadãos, 

diante da excessiva morosidade na solução dos processos, sentiu-se obrigado a buscar a Corte 

Européia para ter reconhecido seu direito a um provimento jurisdicional dentro de um termo 

razoável, sendo o país por várias vezes condenado a pagar indenizações a esses cidadãos.  

No Brasil, atendendo às exigências da sociedade contemporânea o legislador 

reformador inseriu por meio da Emenda Constitucional n. 45 de 2004 o direito a razoável 

duração do processo no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição. Embora tal 

medida não seja suficiente para realizar uma ampla transformação do Poder Judiciário 

brasileiro, tal dispositivo foi editado com escopo de lançar diretrizes e criar mecanismos a fim 

de solucionar o problema da morosidade que assola o Poder Judiciário nacional, que a cada 

dia se mostrava mais incapaz de oferecer a prestação jurisdicional em tempo que fosse 

razoável. 

Nesse contexto verificou-se que, embora nosso sistema processual civil já tenha 

passado por inúmeras alterações legislativas desde 1973, com o passar dos anos percebeu-se 

que, por mais bem intencionadas que tenha sido as modificações legais, estas não foram 

capazes de acompanhar as modificações estruturais pelas quais passou nossa sociedade e o 

próprio Poder Judiciário, o que inevitavelmente gerou um verdadeiro enfraquecimento da 

coesão entre as normas de nosso código de processo. Assim, constatou-se a necessidade de 

uma completa reformulação das regras que regem o processo civil pátrio, pois chegara o 

momento de reformas mais profundas no processo judiciário, há muito reclamadas pela 

sociedade e especialmente pelos agentes do Direito, magistrados e advogados. 

Foi diante desse quadro que nasceu a proposta do Novo Código de Processo Civil, que 

traz uma sistemática essencialmente instrumentalista, na tentativa de imprimir uma 

perspectiva constitucional à prestação jurisdicional e contribuir para afastar o processo civil 

das construções conceituais e meramente técnicas, inserindo-o na realidade política e social de 

nosso país e comprometendo-se em acelerar o processo ao máximo, desde que a nova 

velocidade imposta não gere prejuízo às partes, não cause surpresas e não inviabilize o 

exercício de direitos legítimos. 

Todavia, cabe ressaltar que mesmo grandes reformas processuais e inovações 

normativas não serão suficientes para solucionar a problemática do efetivo acesso à tutela 

jurisdicional, se não houver uma conscientização por parte do Poder Judiciário de suas 

atribuições constitucionais, sociais e políticas, aliada a uma infra-estrutura administrativa 
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propiciada pelo Estado. Este é o grande desafio que se apresenta à efetiva realização da justiça 

social no Estado Contemporâneo. 
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SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICANDO A TÉCNICA DE 

DISTINGUISHING EM SUA SÚMULA 691. 

 

FEDERAL SUPREME COURT APPLY THE TECHNIQUE OF DISTINGUISHING IN 

YOUR SUMMARY 691 

 

Marcel Vitor De Magalhaes E Guerra 

 

  

RESUMO 

Analisa-se a aplicação pelo Supremo da técnica, própria da tradição do commom law, 

chamada de distinguishing que consiste no afastamento do precedente, sem a sua revogação 

total (overruling).A importância do distinguishing se mostra ao evitar o engessamento do 

direito permitindo ao juiz afastar-se do precedente e resolver litígios de outras maneiras, 

quando forem constatadas discrepâncias entre o novo caso e o leading case. Assim, age como 

propulsor da dinamicidade e evolução do direito, criando novas regras para novas situações. 

No caso da súmula 691, o Supremo afastou a sua aplicação conhecendo de habeas corpus de 

decisão do relator que indeferira liminar requerido ao Tribunal Superior, diante de 

circunstancia nova e não pensada na elaboração da súmula, qual seja, manifesta ilegalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: DISTINGUISHING; SÚMULA 691; RATIO DECIDENDI 

 

ABSTRACT 
We analyze the application by the Supreme technology, the very tradition of common law, 

which is called distinguishing the removal of the foregoing, without your full repeal 

(overruling). The importance of distinguishing shown to avoid the inflexibility of the law 

allowing the judge to depart from the precedent and resolve disputes in other ways, when 

discrepancies are found between the new case and the leading case. Thus, it acts as an engine 

of dynamics and evolution of the law, creating new rules to new situations. In the case of 

summary 691, the Supreme withdrew his application for habeas corpus knowing decision that 

had dismissed the rapporteur requested injunction to the High Court, facing new 

circumstances and not thought of in preparing the summary, that is, manifest illegality. 

KEYWORDS: DISTINGUISHING; SUMMARY 691; RATIO DECIDENDI 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Pretende-se analisar as técnicas utilizadas pelo Supremo Tribunal Federal para 

afastar a aplicação de algumas de suas súmulas, sem, contudo revogá-las. Para compreender 

tais técnicas, fundamental o estudo dos conceitos de ratio decidendi e obter dictum de uma 

decisão judicial.   
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Tratam-se de técnicas próprias do sistema anglo-saxão, de tradição do commom law, 

em que a vinculação do precedente é uma regra. O chamado “sistema de precedentes” ou  

stare decisis que está  relacionada com a força vinculante dos julgados dos Tribunais em 

relação a juízes  subordinados ou não. Stare decisis descreve o efeito que um julgado prévio 

exerce sobre um litígio posterior. Também chamada como doutrina do precedente, ditando 

como casos semelhantes deveriam ser julgados da mesma forma em cortes da mesma 

competência. Aderir a julgado precedente é característica fundamental da doutrina anglo 

americana.  

  

Trata-se de mais um instituto que tem a missão de garantir a estabilidade e coerência 

de decisões judiciais, proporcionando às pessoas a possibilidade de planejarem suas 

condutas.  Um cidadão tem uma legitima expectativa de alcançar uma mesma decisão 

alcançada por outro cidadão em idêntica demanda prévia.   

  

Apesar da Suprema Corte ter alertado que  stare decisis é um principio político e não 

uma aderência mecânica pelo precedente, é incontestável que  stare decisis é um princípio 

básico de auto-regulação no seio  do poder judicial norte americano, que é confiada a delicada 

e difícil tarefa de preservar um sistema jurisprudencial que não é baseada em „critérios 

arbitrários‟.  

Portanto, naqueles sistemas, afastar a aplicação de um precedente, que em regra é 

vinculante, requer uma argumentação lógica e científica. E é justamente dessa fonte que vem 

se abeberando nossa Suprema Corte para afastar a aplicação de suas próprias súmulas, sem 

revoga-las.  

  

Importante que a tendência normativa de nosso sistema é no sentido de aumentar a 

força cogente da jurisprudência dos tribunais superiores(v.g. art. 518, §1º; art. 557 ambos do 

CPC e art. 103-A da CR/88). Não sendo de bom alvitre que o próprio Supremo negue essa 

tendência, afastando a aplicação de suas próprias súmulas, sem revogá-las. 

  

Portanto, a argumentação utilizada pelo Supremo para afastar a aplicação das 

súmulas 691, 506, 634 e 266 merece estudo científico detalhado, tendo em vista a importância 

da atividade e frequência cada vez maior de tal conduta. Nesse sentido, faz-se necessário o 

estudo das expressões ratio decidendi e obter dictum. 
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2 – RATIO DECIDENDI E OBTER DICTUM NO COMMON LAW 

2.1 RATIO DECIDENDI 

  

A ratio decidendi (razão de decidir) é a tese jurídica que emana da decisão. Insta 

aclararmos que a ratio não se confunde com a fundamentação e que esta pode conter inúmeras 

teses jurídicas. A ratio não tem correspondente no ordenamento jurídico brasileiro, já que ela 

é retirada da decisão como um todo, do relatório, da fundamentação e do dispositivo. 

  

A cerca deste conceito deslinda José Rogério Cruz e Tucci, objetivando a matéria e 

tornando-a mais tangível por meio da exposição de seus elementos. Tucci realmente dissecou 

esse instituto e o dividiu em 3 elementos: “Sob o aspecto analítico, três são os elementos que 

a integram: a) a indicação dos fatos relevantes (statement of material); b) raciocínio lógico-

jurídico da decisão (legal reasoning); e c) juízo decisório (judment).”  

  

Se a coisa julgada acoberta o dispositivo, atribuindo segurança jurídica às partes do 

processo no qual ela foi elaborada, o stare decisis resguarda a ratio decidendi garantindo a 

esta a segurança jurídica que irá beneficiar os demais futuros jurisdicionados. Por isso, a ratio 

decidendi, intitulada de holding pelos juristas americanos, é uma escolha hermenêutica que 

encerra um caráter universal por interferir na sorte dos futuros casos os quais serão objeto de 

apreciação judicial. Somente a razão para decidir é a parte do precedente que vincula os 

litigantes.  

.  

A hermenêutica realizada em sede de um precedente não se coaduna com a ideia de 

revelar a integridade do seu conteúdo, mas tão somente a parte, ou, as partes daquele 

precedente que tem efeito vinculante, isso, outrossim, não significa interpretar a lei usada para 

fundamentar a decisão. Desta sorte, expõe Marinoni:  

  

De qualquer forma, é fácil demonstrar que mediante a ideia de 

interpretação do procedente não se busca revelar o conteúdo do seu texto, mas sim 

identificar os seus extratos formais, determinados efeitos, como o efeito vinculante 

ou obrigatório (binding effect). É claro que o ato de procurar o significado de um 

precedente, ou de interpretar a lei. Quando se fala em interpretação de precedente, a 

preocupação está centrada nos elementos que o caracterizam enquanto procedente, 

especialmente na delimitação da sua ratio e não no conteúdo.  
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No common law, existem alguns métodos para se identificar a ratio decidendi, 

entretanto isso nunca trouxe um consenso sobre a sua definição, aliás, estes mecanismo se 

prestam apenas a identificação daquela. 

  

O primeiro método era o de Wambaugh. Para este bastava inverter uma preposição 

levada em conta pelo tribunal e o resultado deveria ser diferente para que a preposição fosse 

considerada uma razão de decidir. Na eventualidade de o resultado permanecer o mesmo 

estaríamos diante de uma obter dictum.  

  

A ratio decidendi é sempre instituída pelo órgão prolator da sentença e não pelo 

órgão que promoverá a inserção fática de um caso futuro nos moldes do precedente. Essa 

premissa é fundada em um porquê muito simples. Se supôssemos que a Corte posterior é 

quem cria o antecedente teríamos um mecanismo nefasto o qual, ao invés de cooperar para o 

sucesso da previsibilidade a segurança jurídica, deporia contra estes. 

  

Adota, contudo, um posicionamento diferenciado o advogado José Rogério Cruz e 

Tucci ao lembrar que não se pode olvidar de que não cumpre ao juízo prolator da decisão 

delinear a razão para decidir daquele julgado. Tal função exegética fica a cargo do órgão 

julgador em uma oportunidade ulterior extrair a “norma legal” de que daquele precedente 

emana.  

  

 2.2 OBTER DICTUM 

  

O  obiter dictum refere-se àquela parte da decisão considerada dispensável, que o --

julgador disse por força da retórica e que  não importa em vinculação para os casos 

subseqüentes. Referem-se aos argumentos expendidos para completar o raciocínio, mas que 

não desempenham papel fundamental  na formação do julgado. São verdadeiros argumentos 

acessórios que acompanham o principal - ratio decidendi (razão de decidir).  

  

Neste caso, a supressão do excerto considerado obiter dictum não prejudica o 

comando da decisão, mantendo-a íntegra e inabalada. A contrario sensu, a ratio decidendi são 

os fundamentos jurídicos que sustentam a decisão; a opção hermenêutica adotada na sentença, 

sem a qual a decisão não teria sido proferida como foi; trata-se da tese jurídica acolhida pelo 
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órgão julgador no caso concreto. “A ratio decidendi (...) constitui a essência da tese jurídica 

suficiente para decidir o caso concreto (rule of law)”  

  

Para a correta inferência da ratio decidendi, propõe-se uma operação mental, 

mediante a qual, invertendo-se o teor do núcleo decisório, se indaga se a conclusão 

permaneceria a mesma, se o juiz tivesse acolhido a regra invertida. Se a decisão ficar mantida, 

então a tese originária não pode ser considerada ratio decidendi; caso contrário, a resposta 

será positiva.  

  

Sem exercer influência vinculante na decisão do magistrado, deve-se, todavia, atentar 

para o fato de que algumas dessas obter dictas têm um efeito persuasivo muito considerável, a 

ponto de assumirem contornos muito próximos aos efeitos peculiares as “razões para decidir”, 

em virtude de guardarem um liame muito íntimo com o caso. Não se cogita, nesta espécie 

diferenciada de dictas, aqueles argumentos que não precisariam ser tecidos por se reportarem 

a questões irrelevantes.  

  

Diante dessas duas realidades de obter dicta pode-se classifica-las em: judicial 

dictum ou gratis dictum, para denominar aquele obter dictum dotado de grande carga 

persuasiva, ao passo que o reserva o título de obter dictum àquelas questões que não suscitam 

dúvidas quando cotejadas com a ratio decidendi e que se mostram, pois, irrelevantes no 

tocante ao resultado da decisão. 

  

3. OVERRULING E DISTIGUISHING 

  

No direito anglo-americano, a jurisprudência não é intocável. Ao contrário, a 

evolução mais recente é no sentido de uma progressiva flexibilização. O próprio Tribunal que 

firmou o precedente pode abandoná-lo em julgamento futuro (overruling). Ele próprio ou 

qualquer juízo ou tribunal inferior pode deixar de aplicá-lo se, cuidadosamente comparados o 

precedente e o novo caso, existir alguma circunstância fundamental que caracterize este 

último como um caso diverso do anterior (distinguishing), o que, evidentemente, exige um 

confronto minucioso de circunstâncias que somente o julgado na íntegra possibilita, e não um 

lacônico enunciado abstrato.  
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Essa cuidadosa comparação é favorecida pelo método analítico de fundamentação 

das decisões. Também não se aplica o precedente desgastado pelo tempo ou aquele cuja 

incidência provocaria uma decisão manifestamente injusta.  

  

O distinguishing significa uma diferenciação entre o caso que deu origem a um 

precedente e o caso sub examine, atual objeto de apreciação judicial, para sondar sobre 

possibilidade de se aplicar a este caso o precedente. A respeito do tema Cruz e Tucci deslinda: 

O juiz inglês, portanto, após examinar o mérito (assim entendido, o 

thema decidendum) da questão que lhe é submetida, parte de um processo 

mental indutivo e empírico, cotejando (distinguishing) o caso a ser julgado 

com a ratio decidendi de casos já solucionados. Raciocina-se, pois, do 

particular para o geral. Desse modo, o processo hermenêutico culmina com a 

identificação dos elementos necessários, para o fim de estabelecer se 

efetivamente os casos são análogos, e por via de consequência, se deve 

aplicar a solução individuada na ratio decidendi do ou dos precedentes 

judiciais interpretados, ou então, são discrepantes e, portanto, o caso sub 

judice deve ser decidido à luz de uma regra jurídica diferente  

Para se proceder ou não ao distinguishing há a necessidade de conhecer 

primeiramente a ratio decidendi do precedente, pois é através dessa identificação é que 

poderemos saber se é possível ou não procedermos a aplicação do precedente. 

  

Esse instituto não significa uma carta branca para que o juiz não obedeça aos 

precedentes de acordo com o seu alvedrio. Fatos não fundamentais não possibilitam o 

distinghishing. Caso o juiz faça a distinção deverá ele proceder a fundamentação com o fito 

de esboçar materialidade da fundamentação.  

  

Ao se afastar a aplicação de um precedente em virtude do distinguishing não ocorre a 

revogação do precedente. De maneira alguma esse precedente será considerado “ruim”, ele 

apenas restará inaplicável para aquele caso. Da mesma forma pode-se afirmar que a 

aplicabilidade de um precedente nada deve insinua sobre a higidez do precedente. Nessa 

perspectiva assevera Marinoni: 

A não adoção do precedente em virtude do distinguishing, não quer dizer 

que o precedene está equivocado ou deve ser revogado. Não significa que o 

precedente constitui bad law, mas somente inapplicable law. Porém a declaração de 

que o precedente é inaplicável não elimina a dúvida a respeito da sua higidez. Isso 
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porque a constatação da inaplicabilidade do precedente não tem relação com o seu 

conteúdo e força. ) 

Contudo, quando um precedente é habitualmente, reiteradamente, afastado em sede 

de distinguishing pode-se inferir que ele está perdendo a sua credibilidade. Em suma, a 

distinção não acusa que um precedente não é mais relevante para a comunidade jurídica, 

contudo as disntinções em demasia conduzem, sim, este ao descrédito.  

  

A distinção não serve para indicar um novo direito, tampouco para constituí-lo. No 

máximo, e nesse ponto, sim, coberto de razão, poderíamos admitir que o distinguishing é uma 

verdadeira declaração negativa, a única coisa que ele é capaz de tornar conhecido é a 

inaplicabilidade de um precedente. 

  

 Subsiste, contudo, uma hipótese em que o precedente criaria ou constituiria um 

direito e uma segunda hipótese em que ele iria mudar o direito preexistente. Se constatado a 

inaplicabilidade de um precedente e não exista nenhum outro para ser aplicado, neste caso 

poderíamos concluir pela criação de um outro direito. A segunda hipótese por sua vez 

permitiria uma ampliação do direito agregando ao precedente elementos estranhos a sua 

estrutura primitiva.  

  

Caso distinguishing se preste a correção de um precedente por meio da inserção de 

um determinado dado fático contido no caso sob julgamento, contudo não constante no 

precedente original, esse incremento será perfeitamente possível desde que os fatos 

assimilados sejam compatíveis com o resultado do precedente. Se porventura não houver tal 

compatibilidade, não será possível realizar a aplicação do distinguishing ao caso pretendido. 

  

Há uma situação inversa que ao invés de ampliar-se o alcance de um precedente, o 

que ocorre é a sua restrição por meio da aplicação do distinguishing. Diante da análise de um 

novo fato percebemos que, apesar de em tese as razões e a racionalidade do precedente se 

aplicar a nova demanda, conclui-se, todavia, que o seu resultado é incompatível com a 

solução a ser dada ao novo caso. O importante a ser observado é que esse tipo de distinção é 

empregado em razão da estrita incompatibilidade dos resultados do precedente com o novo 

caso.  

  

4. APLICAÇÃO DO DISTINGUISHING NA SÚMULA N.º 691 DO STF 
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O Supremo ao julgar o HC 85.185-1 aplicou a técnica do distinguishing ao analisar a 

extensão da súmula de n.º 691, afastando no caso concreto sua aplicação, sem, contudo 

revoga-la. A redação do enunciado referido é a seguinte: “ Não compete ao Supremo Tribunal 

Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus 

requerido ao Tribunal Superior, indefere a liminar.” 

  

No bojo do julgamento, o ministro Sepúlveda Pertence propôs questão de ordem nos 

seguintes termos: “o único recurso de hermenêutica da súmula é consultar seus precedentes. E 

ninguém tem duvida de que os precedentes não faziam distinção alguma...Estamos, decidida e 

declaradamente a propor uma restrição à súmula; na verdade um cancelamento .” 

  

Para o ministro, a súmula não estava sendo respeitada, pois permitir o conhecimento 

daquele Habeas Corpus afastava a incidência da súmula, perdendo sua razão de ser. Em 

seguida, o ministro relator Cezar Peluso apresentou fundamentos demostrando a necessidade 

de se cancelar a súmula. O Ministro Carlos Britto disse que não seria o caso de cassar súmula, 

“mas de ponderá-la em alguns casos” o que levou o Ministro Pertence a retrucar: “não, 

Ministro. Súmula: ou se observa de acordo com os precedentes que a embasaram , ou se 

cancela(...). Não se dá temperamento à  súmula; cancela-se esta e, se for o caso, emita-se 

outras depois.(...) Conclui o Ministro afirmando que “súmula é uma pura declaração solene do 

Tribunal de que considera determinada questão pacificada e, consequentemente, dispensa 

novas discussões, citações de precedentes, longas e eruditas fundamentações.” Nesse sentido 

propugnava pela impossibilidade de meia medida, ou se cancela ou se aplica a súmula. 

  

No decorrer do julgamento, o Ministro Gilmar Mendes argumentou que apesar das 

lições claras do eminente Victor Nunes Leal, no sentido de que não se deve questionar ou 

mesmo interpretar uma súmula, no caso devia-se seguir a ideia do stare decisis, decidindo ou 

pelo overruling ou distinguishing. 

  

O Ministro Cezar Peluso, conhecendo do habeas corpus, advertiu que os sucessivos 

indeferimentos de liminares sufragaram a tese de inafastabilidade da súmula, como no HC 

84.014-AgRg em que se decidiu que a sumula 691 cede quando se cuida de “flagrante 

constrangimento ilegal, que é o caso que se vê nos autos.”.   
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Iniciou-se, então um debate sobre a aplicação da técnica do distinguishing. O 

Ministro Pertence, supondo que o distinguishing levaria ao cancelamento do súmula, 

questiona a colocação do Ministro Gilmar Mendes e afirma que “a não ser que os eminentes 

colegas que propuseram a teoria do distinguishing se proponham gentilmente a ser o filtro do 

conhecimento de qualquer habeas corpus: verificam, primeiro, se é manifesta a ilegalidade e 

depois se discute.” O Ministro Gilmar retrucou afirmando que a técnica do distinguishing não 

se diferenciava da proposta do Ministro Cezar Peluso. Aduziu que a técnica do distinguishing 

não era nenhuma novidade, sendo prática costumeira no Supremo Tribunal Federal, como 

mostram vários casos em que se tratou da aplicação das sumulas 506 e 634.  

  

O Ministro Gilmar conta que em caso recente aquela Corte concedeu efeito 

suspensivo a recurso extraordinário, antes da admissibilidade do mesmo afastando a súmula 

634 do STF. De modo que concluiu acompanhando o voto do Ministro Cezar Peluso pelo 

conhecimento do habeas corpus e concessão da ordem. “Não se aplica a sumula quando caso 

de chapada incompatibilidade, portanto de manifesta ilegalidade em relação à jurisprudência 

do Supremo Tribunal Federal, aceita-se o habeas corpus.” 

  

O Tribunal decidiu, de forma não unanime, não cancelar a súmula 691, mas conhecer 

do habeas corpus e conceder a ordem pleiteada, afastando a aplicação da súmula diante de 

manifesta ilegalidade. 

  

Houve, neste caso concreto, o surgimento de uma nova situação, não prevista ou 

tratada nos precedente que deram origem à sumula 691. Essa nova circunstancia fática não 

significa a necessidade de revogação de uma súmula, sob pena de se acreditar que ao elaborar 

uma súmula todas as circunstancias possíveis e imagináveis são pensadas e tratadas.  

  

A técnica do distinguishing permite ao Tribunal afastar a súmula, sem revoga-la 

quando se deparar com circunstancias novas que não foram ventiladas na formação da 

sumula. No caso concreto, o Tribunal verificou que a situação de flagrante ilegalidade 

demandava uma correção da ratio decidendi que consubstanciava a sumula. Para a Corte 

revogar ou deixar de aplicar, mediante distinguishing, uma sumula, ela tem de analisar as 

razoes que lhe deram origem. Essas razões estão nos fundamentos dos precedentes que 

justificaram a sua edição.  
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O distinguishing nesse caso não negou as razões que fundaram a sumula, apenas 

alargou o significado e restringiu o alcance da primitiva ratio decidendi, afastando a aplicação 

da súmula na situação de flagrante ilegalidade. 

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Hoje é impossível pensar sobre aplicação de sumulas e dos precedentes sem se ter 

consciência das suas naturezas eminentemente temporais e fragmentárias. As influencias do 

tempo, e a evolução dos valores sociais, da tecnologia e da própria concepção geral do direito 

pode retirar o substrato fático de uma súmula, não mais correspondendo aos anseios sociais.  

  

A revogação de um precedente no sistema anglo-saxão devido à doutrina rígida de 

adesão aos precedentes (stare decisis), faz com que as exceções a essa regra sejam 

minuciosamente justificadas, com sólidos argumentos. Nesse sentido, criou-se a doutrina do 

distinguishing que pode ser perfeitamente aplicada pelo sistema nacional, como demonstrado 

pela decisão do Supremo Tribunal Federal.   

  

 Assim, toda vez que se notar diferenças substanciais entre o antecedente judicial e o 

caso em apreciação, estará o magistrado distinguindo ambos, descartando o precedente e 

buscando uma decisão diferente e ideal para a solução da atual controvérsia. Isso possibilita 

uma oxigenação e dinamicidade ao sistema sem deixar de respeitar a força dos precedentes 

jurisprudenciais. 

  

A tendência é a aproximação à doutrina do precedente . Não há o engessamento das 

Cortes, tampouco patrocina o anacronismo das normas. Apenas obriga o magistrado a voltar o 

seu olhar e dirigir o pensamento a toda uma linha de raciocínio jurídico desenvolvida ao longo 

da formação dos precedentes, privilegiando-se uma maior previsibilidade do sistema.  
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TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DE ACÓRDÃO 

IMPUGNÁVEL POR RECURSO ESPECIAL: BREVES COMENTÁRIOS ÀS 

NORMAS DO CPC VIGENTE E DO PROJETADO  

 

Alexandre Reis Siqueira Freire1  

Marcello Soares Castro2 

 

Resumo 
O presente estudo analisa os aspectos da aplicabilidade das tutelas de urgência de 
natureza cautelar no Recurso Especial - recurso que impugna questões infra-
constitucionais de julgamento exclusivo do Superior Tribunal de Justiça –, com a 
finalidade de suspender os efeitos do acórdão impugnável, tendo em vista o Código de 
Processo Civil vigente, e o projetado, presente nos PLS n. 166/2010 e PL 8046/2010. 
Preliminarmente examinou-se alguns aspectos concernentes a algumas possíveis 
transformações em sede recursal, posteriormente ocupando-se em examinar diversas 
questões relativas a este meio de impugnação. Assim, seguiu-se a análise da previsão 
constitucional do recurso especial, da competência para o juízo de admissibilidade e 
mérito, e seu respectivo procedimento, dos requisitos gerais e especiais deste recurso. 
Analisou-se alguns aspectos das tutelas de urgência em grau recursal excepcional, 
buscando-se sistematizar sua aplicabilidade naquele recurso, sob a vista dos 
entendimentos jurisprudencial e doutrinário, em ambas as legislações. Este estudo teve 
como metodologia a revisão bibliográfica, legislativa e jurisprudencial, em seus 
contextos passado, presente e futuro. Objetivou-se apresentar soluções a alguns 
problemas pontuais na utilização dessas técnicas processuais, dada a justificativa de um 
devido processo legal ao cidadão brasileiro. Por fim, alcançou-se a finalidade do estudo, 
a saber: analisar a aplicabilidade da tutela de urgência cautelar em sede de recurso 
especial com o objetivo de suspender os efeitos do acórdão impugnável, isto sob a égide 
do CPC vigente e do projetado, propondo posteriormente uma sistematização destes 
tópicos com o escopo de aperfeiçoar com efetividade estas técnicas processuais. 
 

                                                           
1 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2000) e mestrado em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná (2004). Atualmente é professor assistente I e Coordenador do Curso de 
Direito da Universidade Federal do Maranhão, professor mestre da Escola da Magistratura do Trabalho-
ESMATRA, Professor mestre da Escola Superior da Magistratura do Estado do Maranhão-ESMAM, 
Professor mestre da Escola Superior do Ministério Público do Estado do Maranhão-ESMP, professor 
visitante da Escola Superior da Advocacia-ESA. Tem experiência na área de Direito Constitucional e 
Direito Processual Civil, notadamente, nos campos de Processo Constitucional; Processo Coletivo; Meios 
de Impugnação das Decisões Judiciais; Tutela Jurisdicional Executiva. É Tutor do Núcleo de Direito 
Processual Contemporâneo-NPC/UFMA/CNPq; é Conselheiro do Conselho do Centro de Ciências 
Sociais-CCSO e Conselheiro efetivo do Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Federal do 
Maranhão-UFMA-CEPE; Conselho Superior de Ensino , Pesquisa e Extensão-CONSEPE, Conselho 
Superior Universitário-CONSUN. 
2 Atualmente é mestrando em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP). 
Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2011). Integra o Núcleo de Direito 
Processual Contemporâneo (NPC/UFMA) como fundador e pesquisador convidado da PUC-SP. 
Desenvolve pesquisa na área de Processo Civil com ênfase em: Recursos Cíveis; Tutelas Diferenciadas; 
Tutelas de Urgência; Mecanismos Processuais de Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual. 
Desenvolve, concomitantemente, pesquisa na área de Direito da Propriedade Intelectual, com ênfase em: 
Lei de Inovação; Propriedade Intelectual Universitária. 
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Abstract 
This study examines aspects of the applicability of the emergency guardianship of the 
precautionary nature of special appeal - appeal challenging issues that infra-
constitutional trial exclusive of the Superior Court of Justice - in order to suspend the 
effects of the ruling challenged in order the Code of Civil Procedure in force, and 
designed, present in PLS No PL 8046/2010 and 166/2010. Preliminarily, we examined 
some aspects concerning some possible changes in appellate seat later occupied in 
examining various issues related to this means of appeal. So, followed by the analysis of 
the constitutional provision of the special appeal of the court of jurisdiction to the 
admissibility and merits, and the respective procedure, general and special requirements 
of this resource. We analyzed some aspects of the guardianship of exceptional urgency 
upon appeal, seeking to systematize its applicability in that appeal, in view of the 
jurisprudential and doctrinal understandings in both laws. This study was a literature 
review methodology, legislation and court decisions in their contexts past, present and 
future. The objective was to present solutions to some problems in using such 
procedural techniques, the justification given a due process of the brazilian citizen. 
Finally, achieved the purpose of the study, namely: to analyze the applicability of 
prudential supervision in an emergency appeal with the special purpose of suspending 
the effects of the challenged ruling, that under the aegis of the CPC and the projected 
current and proposed later a systematization of these topics with the aim of improving 
effectiveness of these techniques with procedural. 
 
Palavras-chave: tutela de urgência; medidas cautelares; recurso especial; suspensão; 
efetividade.  
 
Keywords: emergency guardianship, protective measures, special feature; suspension; 
effectiveness. 
 

1 Considerações iniciais 

 

No último quartel, o Código de Processo Civil vigente passou por inúmeras 

alterações no sistema recursal. Percebe-se que dos mais de setenta artigos que tratam 

dos recursos cíveis, apenas pouco mais de 23 restaram inalterados, importando, assim, 

no percentual aproximado de 67% de modificação no regramento deste meio de 

impugnação.  

Essas mudanças sempre objetivaram imprimir maior efetividade e 

celeridade ao processo, mas não foram suficientes para conter o número elevado de 

feitos nos tribunais, muitos menos reduzir o tempo do processo. 

Os problemas decorrentes da prodigalidade do sistema recursal e o impacto 

nocivo do seu manejo no comprometimento adicional da capacidade de funcionamento 

do Poder Judiciário não passaram despercebidos pela Comissão de elaboração do novo 

Código de Processo Civil.  
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Neste sentido, com o objetivo de minimizar o tempo do processo e impedir 

a sobrecarga de feito nos tribunais, o novo Código de Processo Civil inova o sistema 

recursal ao inadmitir a impugnação em separado de decisões interlocutórias que não 

versarem sobre tutela de urgência, tutela de evidência, decisões interlocutórias sobre 

matéria de mérito (sentença liminar). Destarte, o recorrente impugnará os atos judiciais 

interlocutórios tão-somente em preliminar de recurso de apelação interposto da 

sentença.  

De acordo com o Presidente da Comissão de elaboração do anteprojeto do 

novo Código de Direito Processual Civil, ministro Luiz Fux, a regra da irrecorribilidade 

das decisões interlocutórias trará maior celeridade ao processo, assim como o faz no 

processo trabalhista desde seu nascedouro. 

Destaque-se também que o projeto de Lei n. 166/2010 suprimiu os 

embargos infringentes e inverteu a regra da suspensividade dos recursos, restando 

apenas a possibilidade de concessão deste efeito por ato judicial. Essa medida, 

notadamente, possui a finalidade de imprimir maior efetividade ao processo, vez que o 

efeito suspensivo prorroga o estado de ineficácia do julgado, impedindo, assim, a 

execução provisória da decisão recorrida. Outro ponto inovador indubitavelmente é 

previsão da sucumbência recursal, pois certamente inibirá a interposição de recursos 

com manifesto propósito protelatório do desfecho do processo. 

Percebe-se que não foram poucas as inovações processuais que impactaram 

a sistemática recursal. Porém, objetivando delimitar o objeto de investigação, opta-se 

neste ensaio pela análise do debate doutrinário e jurisprudencial acerca de algumas 

questões referentes ao recurso especial.  

Destaca-se como ordenamento jurídico processual vigente tem trabalhado 

para resolver estes pontos controvertidos, e ainda observando se a legislação projetada 

no PLS n. 166/2010 solucionou alguns estes problemas, com a finalidade precípua de 

tornar o instrumento mais efetivo, apresentando-se um processo de resultados.  

 

 2 Previsão constitucional do recurso especial 

 

O recurso especial poderá ser interposto de acórdão exarado por tribunal nas 

hipóteses arroladas das alíneas a., b e c do artigo 105, III da Constituição Federal de 

1988. 
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De acordo com o art. 105, III, da Constituição Federal, compete ao Superior 

Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última 

instância, pelos tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito 

Federa e Territórios, quando a decisão recorrida: a) contrariar tratado ou lei federal, ou 

negar-lhes vigência; b) julgar válido ato de governo local contestado em face de lei 

federal; c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro 

tribunal. 

O recurso especial não se voltará apenas contra o acórdão que versar sobre 

matéria de mérito. Poderá, também, impugnar julgado que não apreciou o mérito da 

causa, a partir de interpretação de lei processual diversa daquela que lhe haja atribuído o 

acórdão emanado de outro tribunal. 

 

3 Competência para o juízo de admissibilidade 

 

 Dispõe o art. 983 do PLS n. 166/2010 que o recurso especial deverá ser 

interposto no tribunal recorrido. De acordo com o que dispuser o regimento interno, a 

competência recairá sob Presidência ou Vice-Presidência do tribunal, que realizará o 

juízo prévio de admissibilidade recursal. Diz-se prévio, pois o juízo definitivo de 

admissibilidade do recurso especial é da competência do Superior Tribunal de Justiça. 

 

3.1 Juízo de admissibilidade  

 

 O juízo de admissibilidade consiste na atividade de verificação da 

existem concorrente dos pressupostos extrínsecos e intrínsecos, para que se possa 

examinar o mérito do recurso. 

Os pressupostos intrínsecos relacionam-se com a própria existência do 

direito de recorrer. Por sua vez, os pressupostos extrínsecos são os atinentes ao 

exercício daquele direito. (BARBOSA MOREIRA, 2010, p. 116). 

Para os fins deste ensaio, analisar-se-á tão somente os pressupostos 

extrínsecos de admissibilidade do recurso especial, haja vista que não houve alteração 

de fundo em relação aos pressupostos intrínsecos de admissibilidade no PLS n. 

166/2010. 

 

3.1.1Pressupostos extrínsecos 
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3.1.1.2 Tempestividade 

 

 Inexiste alteração substancial quanto a tempestividade do recurso especial. 

Portanto, o recurso especial deverá ser interposto no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 

da publicação do acórdão que se pretende impugnar, ex vi do § 1� do art. 948 c/c art. 

957, inciso III, do PLS n. 166/2010. O prazo para interposição do recurso especial 

poderá ser interrompido se da decisão recorrida se opuser embargos de declaração. 

 O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a interposição do 

recurso especial, antes da oposição dos embargos de declaração, obriga o recorrente a 

renovar a apresentação das razões recursais após a publicação do acórdão embargado, 

sob pena de não se conhecer do recurso excepcional. 

 Então é imperioso o aguardo da publicação da decisão que julgar os embargos de 

declaração para então se manejar o recurso especial.  

 

3.1.1.3 Preparo no recurso especial 

 

 O preparo consiste no pagamento anterior das despesas relativas ao 

processamento do recurso demonstrado no ato de interposição do recurso. Ocorrendo o 

não recolhimento das despesas, isto implicará na aplicação de sanção de deserção. 

 De acordo com o artigo 112 do Regimento Interno do Superior Tribunal 

de Justiça, serão devidas custas nos processos de sua competência originária ou recursal.  

Portanto, se exige o pagamento das cursas no caso de recurso especial. 

Exige-se ainda a demonstração do pagamento do porte de remessa e retorno, pois o 

conceito de custas não inclui essas despesas, que são aquelas relacionadas com o 

traslado dos autos do tribunal de origem ao Superior Tribunal de Justiça e, após o 

julgamento, encaminhamento para o tribunal recorrido.  

Essa matéria foi assentada no enunciado n. 187 da súmula da jurisprudência 

predominante do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: é deserto o recurso interposto 

para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a 

importância das despesas de remessa e retorno dos autos.  

O PLS n. 166/2010 disciplina a matéria nos termos do artigo 961, II, 

indicando que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando 

exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de 
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retorno, sob pena de deserção”, sobrevindo “[...] a insuficiência no valor do preparo 

implicará deserção, se o recorrente, intimado, não vier a supri-lo no prazo de cinco 

dias.” Percebe-se que o PLS n. 166/2010 não impõe alterações neste tema. 

 

3.1.1.4 Regularidade formal 

 

Este pressuposto impõe ao recorrente a observância de formalidades 

exigidas pela legislação de regência para a formalização de determinado recurso. De 

acordo com Barbosa Moreira:  

 

como os atos processuais em geral, a interposição de recurso deve observar 
determinados preceitos de forma. São variáveis, no sistema do Código de 
Processo Civil, as formalidades prescritas para os diferentes recursos. Às 
vezes, descreve a lei com certa riqueza de pormenores as características de 
que se tem de revestir o ato de interposição [...]; noutros casos, as indicações 
são mais sucintas. (BARBOSA MOREIRA, 1968, p. 103) 
 

 O PLS n. 166/2010 descreve no art. 983 as exigências formais para o 

recurso especial. Observe-se que “o recurso extraordinário e o recurso especial, nos 

casos previstos na Constituição da República, serão interpostos perante o presidente ou 

o vice-presidente do tribunal recorrido, em petições distintas”, devendo nestas conter: 

(i) a exposição do fato e do direito; (ii) a demonstração do cabimento do recurso 

interposto; e (iii) as razões do pedido de reforma da decisão recorrida.  

O art. 983, em seu § 1º, ressalta como requisito específico para os casos em 

que o recurso tiver por fundamento dissídio jurisprudencial, indicando que “o recorrente 

fará a prova da divergência mediante”: (i) certidão, cópia ou citação do repositório de 

jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido 

publicada a decisão divergente; ou (ii) reprodução de julgado disponível na Internet, 

com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias 

que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. 

Destaque-se que o PLS n. 166/2010 prevê, no § 2º do art. 983, regra que 

afasta os artifícios da jurisprudência defensiva Superior Tribunal de Justiça que impõem 

ao recurso especial restrições ilegítimas à sua admissibilidade, com base, entre outros 

argumentos, na negativa de seguimento pelo não atendimento de diminutas 

formalidades, como, por exemplo, não estarem assinadas as razões recursais. 

Em relação imposições ilegítimas para o conhecimento do recurso especial, 

Medina lembra também que:  

6434



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

a jurisprudência vinha exigindo, a despeito da inexistência de previsão 

expressa na redação anterior do § 1� do art. 544 do CPC, a juntada da cópia 
do comprovante de recolhimento do porte de remessa e retorno do recurso 
especial, no ato de interposição do agravo. [...] Tal exigência torna-se 
descabida na nova sistemática do agravo previsto no art. 544, pelo fato de o 
comprovante de recolhimento do porte de remessa e retorno encontrar-se nos 
autos. (MEDINA, 2011, p. 636) 
 

Teresa Arruda Alvim Wambier (2010) afirma que uma das finalidades que 

balizaram a reestruturação do sistema recursal no PLS n. 166/2010, foi a necessidade de 

fazer o processo render, isto no sentido de proporcionar resultados tanto para si quanto a 

sociedade. Esta finalidade tem por sentido “proporcionar o máximo de aproveitamento 

da atividade do poder Judiciário, vista como um todo.” A autora desaprova a prática da 

dita jurisprudência defensiva, que acarreta a inadmissibilidade de recursos por causas 

“cuja existência e qualificação jurídica é duvidosa, ou seja: causas tidas como 

inadmissibilidade que, na verdade, não o são.” (WAMBIER, 2010, p. 276).  

Para coibir esta índole adotada pelos tribunais superiores, o PLS n. 

166/2010 aconselha a desconsideração de causas de inadmissibilidade não tão graves, 

por partes dos tribunais. Em verdade, é nítida a intenção, mas ao mesmo turno suave, a 

intenção do legislador projetante em inibir a prática da jurisprudência defensiva, 

atualmente deveras criticada pela doutrina nacional.      

Esta inovação é um alento para os jurisdicionados, pois corrigirá o 

formalismo excessivo da Cortes Superiores que, sem amparo legal, ao inadmitirem 

recursos, deixam de prestar a tutela justa e efetiva que se espera do Poder Judiciário.  

3.1.2.Pressupostos especiais de admissibilidade 

 

 3.1.2.1 Decisão proferida por tribunal 

 

 O recurso especial será interposto de decisão proferida por tribunal. Não 

se interporá recurso especial do julgado proferido pelas turmas recursais nos juizados 

especiais cíveis. 

 O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular 203, em 

relação ao recurso especial manejado contra decisão exarada por turmas recursais, veja-

se, “não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos 

juizados especiais.” 
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Essa restrição se estende às decisões proferidas em embargos infringentes 

interposto da sentença proferida nos processo regidos pela Lei n. 6830/1980. 

 

3.1.2.2 Necessidade de exaurir instâncias 

 

Para o manejo do recurso especial é indispensável que o recorrente esgote as 

instâncias possíveis. 

Esta regra decorre da exigência expressa no texto constitucional, que apenas 

autoriza a interposição do recurso especial para impugnar decisões proferidas em última 

ou única instância pelos Tribunais Regionais Federais, Tribunais dos Estados ou 

Tribunal do Distrito Federal e Territórios. Nesse sentido, é imprescindível que o julgado 

alvejado seja definitivo. 

Diante desta exigência constitucional, não cabe recurso especial do julgado 

unipessoal fundado no artigo 888, incisos II e III, do PLS n. 166/2010, vez que a 

decisão ainda admite interposição de agravo interno, nos temor do art. 975 do referido 

projeto. As referidas hipóteses guardam relação com alguns dos poderes do relator, as 

saber: (i) apreciar o pedido de tutela de urgência ou da evidência nos recursos e nos 

processos de competência originária do tribunal; e (ii) negar seguimento a recurso 

inadmissível, prejudicado ou que não tenha atacado especificamente os fundamentos da 

decisão ou sentença recorrida.  

De acordo com o Código de Processo Civil vigente, havendo acórdão 

impugnado mediante embargos infringentes, impõe-se ao recorrente interpô-lo antes de 

se valer do recurso especial, sob pena de não se conhecer deste último. 

O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado sumular 207, e a esse 

respeito, confira-se, “é inadmissível recurso especial quando cabíveis embargos 

infringentes contra o acórdão proferido no tribunal de origem.” 

Essa exigência acarreta retardo na prestação da tutela jurisdicional. 

Partindo-se de estudos estatísticos do Conselho Nacional de Justiça, que atestavam o 

reduzido número de provimentos deste recurso, a Comissão encarregada de elaborar o 

anteprojeto de lei - convertido no PLS n. 166/2010 – optou por eliminá-lo do 

ordenamento jurídico. 

Desta forma, o recorrente poderá interpor o recurso especial após a 

publicação das conclusões do acórdão impugnado, caso não haja oposição de embargos 
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de declaração, abrindo-se, assim, imediatamente, as vias de acesso ao Superior Tribunal 

de Justiça. 

 

3.1.2.3 Prequestionamento 

 

É exigência da rubrica constitucional causas decididas, inserta no inciso III, 

do art. 105 da Constituição Federal, que a matéria versada no recurso especial tenha 

sido debatida no acórdão impugnado. Para Dantas:  

 

No âmbito dos recursos excepcionais, o pressuposto constitucional de que as 
causas tenham efetivamente sido decididas quer significar que o ponto sobre 
o qual o recorrente deseja que o STJ ou o STF se pronuncie deve estar 
contido no bojo da decisão recorrida.” (DANTAS, 2010, p. 175) 
 

Essa regra não demanda a menção expressa do dispositivo legal, vez que o 

Superior Tribunal de Justiça tem admitido tão somente o debate da matéria como 

condição imprescindível para se preencher o pressuposto do prequestionamento.  

Porém, se o dispositivo é invocado, mas o tribunal não enfrenta a matéria, caberá ao 

recorrente a oposição dos embargos de declaração.  

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assentado de que, a 

despeito da oposição dos aclaratórios pela parte, não sendo conhecido o recurso, não se 

tem a causa como decidida. Assim recomenda o enunciado 211, “inadmissível recurso 

especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não 

foi apreciada pelo Tribunal a quo.” 

Nessa situação, deverá o recorrente manejar o recurso especial apenas para 

que a Corte Superior, anulando o julgamento, determine ao tribunal recorrido que 

profira outro julgamento, enfrentando a matéria agitada pelo recorrente. 

Percebe-se que esse entendimento acarreta sucessivos recursos que ocupam 

desnecessariamente a pauta do Poder Judiciário.  

O PLS n. 166/2010 ataca esse problema ao dispor no art. 979 que: 

“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante pleiteou, para fins 

de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração não sejam admitidos, caso 

o tribunal superior considere existentes omissão, contradição ou obscuridade.” 

Essa regra consubstancia claramente o propósito de imprimir maior 

efetividade e celeridade ao processo civil, e propiciar a redução significativa do número 

de efeitos analisados pelo Superior Tribunal de Justiça. 
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4. Procedimento do recurso especial no PLS n. 166/2010. 

Os artigos 983 e seguintes do PLS n. 166/2010 versam a respeito do 

procedimento do recurso especial.  O recurso especial será interposto perante o 

presidente ou o vice-presidente do tribunal recorrido mediante petição protocolada em 

sua secretaria, e conterá: (i) a exposição do fato e do direito; (ii) a demonstração do 

cabimento do recurso interposto; (iii) as razões do pedido de reforma da decisão 

recorrida.  

Depois das providencias necessárias, o recorrido será intimado, abrindo-se-

lhe vista, para apresentar contrarrazões, no prazo de 10 dias. Transcorrido prazo, serão 

os autos conclusos para admissão ou não do recurso, no prazo de quinze dias, em 

decisão fundamentada. 

É possível a interposição de recurso especial adesivo quando houver 

sucumbência recíproca e apenas uma das partes interpuser recurso especial, nos termos 

do que dispõe o inciso I do art. 951 do PLS. N. 166/2010. Neste caso, o prazo começará 

a fluir na data das contrarrazões. Excetua-se esta regra para aqueles que possuem 

prerrogativa legal de prazo em dobro para recorrer, aplicando-se, assim, o prazo 

especial. 

Interposto o recurso especial adesivo, deve-se intimar o recorrido para 

ofertar contrarrazões ao recurso adesivo, assim como sucede com o recurso principal.   

Em decisão fundamentada, o Presidente ou Vice-Presidente fará o juízo de 

admissilibilidade do recurso, que se restringe a verificação dos pressupostos extrínsecos 

e intrínsecos não podendo analisar a questão de mérito do recurso. 

Da decisão que inadmitir o recurso especial, caberá, ex vi do art. 996 do PLS 

n. 166/2010, agravo de inadmissão, no prazo de 15 dias, para o Superior Tribunal de 

Justiça. 

Presentes os pressupostos, admite-se o recurso especial. Independentemente 

de interposição conjunta com recurso extraordinário, o recurso especial será enviado 

para o Superior Tribunal de Justiça. Nesta etapa, o relator fará novo exame de 

admissibilidade. Presentes os requisitos de admissibilidade, o relator poderá decidir 

unipessoalmente, com base no art. 888, incisos IV e V do PLS n. 166/2010.  Desta 

decisão caberá agravo interno, no prazo de 15 dias, para o respectivo órgão fracionário. 
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Não se tratando, porém, de julgamento monocrático, o recurso será julgado pelo órgão 

colegiado competente, nos termos que dispuser o regimento interno da Corte.  

4. Dos efeitos do recurso especial. 

 

O recurso especial tem efeito obstativo, pois uma vez interposto obsta a 

formação da coisa julgada formal, impedindo, assim, a preclusão da discussão a respeito 

dos capítulos do acórdão efetivamente impugnados. 

Na hipótese de julgamento por amostragem, o recurso especial terá efeito 

regressivo.  De acordo com este efeito, poderá o órgão julgador da decisão atacada 

examinar o recurso.   

Pela regra do art. 543-C, § 7º, inciso II,  do CPC vigente, o recurso especial 

tem efeito regressivo, pois o tribunal de origem poderá reconsiderar a decisão 

impugnada nas hipóteses previstas deste dispositivo, casos em que o acórdão recorrido 

divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. 

Dispõem o caput do art. 543-C que, “quando houver multiplicidade de 

recursos com fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será 

processado nos termos deste artigo”, sendo função do presidente do tribunal a quo 

“admitir um ou mais recursos representativos da controvérsia, os quais serão 

encaminhados ao Superior Tribunal de Justiça”, restando suspensos todos os demais 

recursos especiais afetados pelo incidente, isto “até o pronunciamento definitivo do 

Superior Tribunal de Justiça.” Nas circunstâncias em que providência referida não for 

observada, designa-se que o relator do recurso especial em processamento no STJ, 

identificando que quanto à “controvérsia já existe jurisprudência dominante ou que a 

matéria já está afeta ao colegiado, poderá determinar a suspensão, nos tribunais de 

segunda instância,  dos recursos nos quais a controvérsia esteja estabelecida. 

O texto originário do PLS 166/2010 não previa a possibilidade de 

retratação, haja vista que, naquela versão, art. 957, inciso II, a decisão proferida em 

recurso repetitivo teria força cogente, e os tribunais recorridos deveriam acatar o 

comando inserto no acórdão do Superior Tribunal de Justiça, não se tratando, assim, de 

retração, mas de obediência ao julgado que fixasse a tese.  

Porém, essa arrojada inovação proposta pela comissão de elaboração do 

anteprojeto foi objeto de revisão, na fase de discussão do PLS n. 166/2010 no Senado 

Federal, optando aquela casa pela regra vigente no Código de Processo Civil de 1973.  

6439



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Assim dispõem os arts. 993 e 994 do PLS n. 166/2010, que “decidido o 

recurso representativo da controvérsia, os órgãos fracionários declararão prejudicados 

os demais recursos versando sobre idêntica controvérsia ou os decidirão aplicando a 

tese.” Após a publicação do acórdão paradigma: (i) os recursos sobrestados na origem 

não terão seguimento se o acórdão recorrido coincidir com a orientação da instância 

superior; ou (ii) o tribunal de origem reapreciará o recurso julgado, observando-se a tese 

firmada, independentemente de juízo de admissibilidade do recurso especial ou 

extraordinário, na hipótese de o acórdão recorrido divergir da orientação da instância 

superior.  

Mantendo-se o acórdão divergente pelo tribunal de origem, “far-se-á o 

exame de admissibilidade do recurso especial ou extraordinário.”, mas “reformado o 

acórdão, se for o caso, o tribunal de origem decidirá as demais questões antes não 

decididas e que o enfrentamento se torne necessário em decorrência da reforma.” 

De acordo com o art. 949 do PLS n. 166/2010, o recurso especial não terá 

efeito suspensivo.  

Efeito suspensivo é expressão equívoca. Tem-se, em verdade, tão somente, 

desde a impugnação do julgado mediante recurso recebido naquele efeito, a prorrogação 

do estado de ineficácia da decisão. O efeito suspensivo poderá ser ope legis ou ope 

judicis.  

Efeito suspensivo ope legis funda-se em expressa previsão legal. Por sua 

vez, o efeito ope judicis ocorre quando o julgador, no exercício do seu poder-dever, 

concede medida de urgência para obstar a propagação dos efeitos normais da decisão 

recorrida.  

O recurso especial não tem efeito suspensivo, nos termos do que dispõe o 

art. 497 do Código de Processo Civil de 1973. Porém, o Superior Tribunal de Justiça 

tem admitido, excepcionalmente, a concessão deste efeito quando a execução do 

acórdão atacado acarretar dano grave e de difícil reparação para o recorrente, mediante 

o manejo da medida cautelar, ex vi do que dispõe o art. 800 do Código de Processo Civil 

de 1973. 

Sabe-se que o recurso especial será recebido no efeito devolutivo. Esse 

efeito é a revelação do princípio dispositivo. Isto significa que o órgão competente 

apenas apreciará matéria efetivamente impugnada pelo recorrente. 
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De acordo com Medina e Wambier “o efeito devolutivo é aquele em virtude 

do qual o conhecimento da matéria é devolvido ao órgão judicante, seja superior àquele 

do qual emanou a decisão, seja ao próprio prolator da decisão” (2011, p.109). 

Destaque-se que somente o mérito do recurso compõe o efeito devolutivo, 

não lhe tocando, assim, as questões afetas à admissibilidade do recurso, haja vista que 

admissibilidade é matéria de ordem pública a ser conhecida de ofício pelo Poder 

Judiciário. 

O recurso especial é recurso de fundamentação vinculada. Portanto, o 

recorrente poderá alegar apenas as matérias previstas nas alíneas do art. 105, III, da 

Constituição Federal. Neste sentido Medina e Wambier afirmam que:  

 

em relação aos recursos cujos possíveis fundamentos são delimitados pela lei, 
o efeito devolutivo também se manifestar, mas vincula-se à natureza do 
recurso, ocorrendo de forma diferente. É que, por se ter seu âmbito de 
cabimento limitado a certas questões, tais recursos, em regra, não são aptos a 
devolverem ao juízo ad quem toda e qualquer matéria que venha ser 
delimitada pelo recorrente, no recurso, dentre aquelas debatidas na decisão 
recorrida. (2011, p. 112) 

 
É forçoso assinalar que o efeito devolutivo no recurso especial é limitado. 

Restringe-se quanto à extensão à matéria infraconstitucional federal e quanto à 

profundidade às questões analisadas pelo tribunal recorrido. 

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a possibilidade de efeito 

translativo no recurso especial desde que admitido. Desta forma assentou entendimento 

que nulidades suscitadas em sede especial, ausência de pressupostos processuais, 

condições da ação entre outras matérias de ordem pública podem ser conhecidas de 

ofício. Porém, o enfrentamento destas matérias só será realizado se o tema tive sido 

devidamente ventilado e debatido no tribunal recorrido. 

De acordo com o PLS n. 166/2010 a matéria de ordem pública não suscitada 

apenas poderá ser decidida após a devida intimação das partes a respeito desta 

possibilidade. Por fim, entende-se que esta regra aplicar-se-á em todo grau de 

jurisdição. Portanto, a condição para que se manifeste o efeito translativo será a previa 

intimação da partes envolvidas, evitando, assim, surpresas no processo. 

O PLS 166/2010 inverte a regra do efeito suspensivo para os recursos. 

Destarte, as decisões impugnadas através desta técnica processual poderão ser 

executadas provisoriamente, proporcionando, assim, maior celeridade efetividade à 

tutela jurisdicional prestada ao cidadão. 
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Essa novidade não impede, todavia, a concessão de medida de urgência, 

sempre que o recorrente demonstrar, de forma fundamentada, a ocorrência de situação 

fática bastante à acarretar dano de difícil ou de incerta reparação. 

É o que se depreende da exegese do art. 267, parágrafo único do PLS 

166/2010. Veja-se, “a tutela de urgência será concedida quando forem demonstrados 

elementos que evidenciem a plausibilidade do direito, bem como o risco de dano 

irreparável ou de difícil reparação.”, advertindo ainda que “na concessão liminar da 

tutela de urgência, o juiz poderá exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que o requerido possa vir a sofrer, ressalvada a impossibilidade da parte 

economicamente hipossuficiente.” 

Insta ressaltar que o recorrente deverá requerer a tutela de urgência perante 

o Presidente ou Vice-Presidente do tribunal recorrido, quando o recurso pender de 

admissibilidade na origem. Porém, se o recurso foi admitido e remetido para juízo ad 

quem, o pedido de tutela de urgência será formulado no tribunal superior, nos termos do 

que dispõe os enunciados da súmula da jurisprudência predominante do Supremo 

Tribunal Federal.  

Neste sentido estão os enunciados 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal, 

os quais o Superior Tribunal de Justiça vem aplicando analogicamente. Indicam aqueles 

enunciados que “não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida cautelar 

para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi objeto de juízo de 

admissibilidade na origem.”, e que “cabe ao Presidente do Tribunal de origem decidir o 

pedido de medida cautelar em recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de 

admissibilidade.” 

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça, ao observar esses enunciados, tem 

abrandado esse entendimento, reconhecendo sua competência para apreciar o pedido de 

tutela de urgência antes mesmo de realizado o juízo prévio de admissibilidade do 

recurso especial perante o tribunal recorrido. Nestes termos, em alguns casos, esse 

Tribunal mitiga a aplicabilidade dos enunciados 634 e 635 do Supremo Tribunal 

Federal.  

Contudo, é notória a falta de critérios objetivos que identifiquem tanto os 

requisitos, quanto a competência para julgar essas medidas de urgência, acarretando 

uma inconstância quanto a questão. Esta instabilidade jurisprudencial, características 

acentuada dos Tribunais brasileiros, resulta em uma real sensação de insegurança 

jurídica ao jurisdicionado.  
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Tratar-se-á desta problemática no tópico subseqüente, onde se escreve uma 

sistematização das tutelas de urgência em ordem recursal especial, propondo-se uma 

solução efetiva desta questão, garantindo uma estabilidade de decisões que, pautadas em 

um processo justo, restabeleça a confiança do cidadão brasileiro no Poder Judiciário.  

  

5 Tutelas de urgência em grau recursal especial 

A análise realizada nos tópicos anteriores bem demonstrou como o 

ordenamento jurídico vigente trabalha os diversos aspectos atinentes ao Recurso 

Especial, assim como a confirmou a necessidade de se interpretar as normas processuais 

sob a égide da efetividade.  

Destacou-se como o Código de Processo Civil projetado no PLS n. 

166/2010, referente ao PL 8046/2010, enfrentou diversos problemas referentes ao 

manejo do Recurso Especial. Este enfrentamento teve por finalidade apresentar um 

instrumento de resultados úteis, tanto para si próprio, por ser método científico e 

objetivar o alcance exato de sua finalidade, como para a sociedade, por ser método de 

resolução de controvérsias e objetivar a harmonização dos conflitos sociais.  

O exame comparativo dos requisitos para a aplicabilidade do Recurso 

Especial, tanto no Código de Processo Civil vigente, como no projetado, demonstrou 

que a construção jurisprudencial e a crítica doutrinária, à sua maneira, sempre 

almejaram o aprimoramento do instrumento. Se em algumas vezes buscou-se a 

celeridade, noutras tantas preocupou-se com a segurança jurídica, e foi somente deste 

diálogo que pensou-se em soluções práticas para os problemas existentes.    

Todavia, mesmo com os esforços depreendidos, alguns pontos ainda 

restaram controvertidos, o que exige soluções práticas. Assim sendo, estas soluções 

devem oferecer critérios objetivos capazes de sistematiza a aplicabilidade de 

determinadas técnicas ao caso concreto.  

 

5.1 Sistematização das tutelas de urgência em grau recursal especial 

 

O Código de Processo Civil vigente foi afetado por diversas, possibilitando 

um tratamento adequado às situações urgentes. Contudo, mesmo com todo o cuidado 

das adaptações realizadas, a legislação processual é carente de uma sistematização dos 

dispositivos atinentes às tutelas de urgência – cautelares e satisfativas.  
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A doutrina nacional buscou sistematizar essas modalidades, e a 

jurisprudência, muitas vezes, aplicou adequadamente este sistema. Entretanto, algumas 

das alterações que afetaram o CPC vigente foram tão incisivas que trouxeram algumas 

anomalias estruturais. 

Um dos notáveis acertos do PLS n. 166/2010 - PL 8046/2010 foi 

exatamente a sistematização das tutelas de urgência e evidência, delimitando 

exatamente sua aplicabilidade, requisitos, processamento etc.   

É perceptível que o CPC vigente, após suas diversas reformas, apresenta um 

sistema único de tutelas de urgência. Resolvendo alguns problemas pontuais, a 

legislação projetada encaixou adequadamente este sistema à macro-sistema do CPC 

projetado.  

Desta maneira, resolveu-se esta questão estrutural, o que possibilitará uma 

melhor aplicação destas modalidades de tutela jurisdicional. 

No que dista a utilização de tutela de urgência em sede de Recurso Especial, 

tanto a legislação atual, como a projetada, oferecem diretrizes bem definidas: (i) 

finalidade; (ii) requisitos; (iii) competência; (iv) execução das medidas; (v) 

fungibilidade e estabilidade. Para o presente estudo, optou-se dentre as diversas 

controvérsias, considerar a questão das tutelas de urgência cautelares com a finalidade 

de suspender os efeitos do acórdão impugnável por Recurso Especial.  

Nesta abordagem, objetiva-se verificar se a jurisprudência e a doutrina 

interpretaram devidamente as normas processuais, utilizando acertadamente as tutelas 

de urgência no recurso especial. Adverte-se, desde logo, que somente com critérios 

objetivos a aplicação dessas técnicas terá por vocação efetivar a proteção dos direitos, 

sendo desígnio deste estudo examinar estas situações e propor soluções aos problemas 

ainda não resolvidos.  

 

5.2 Tutelas de urgência cautelares para suspender os efeitos do acórdão 

impugnável por Recurso Especial: aplicação presente 

 

A tutela cautelar tem por finalidade garantir a eficácia e a frutuosidade de 

futura e provável tutela de um determinado direito. Desta finalidade extrai-se os 

requisitos para sua aplicação: (i) a necessidade de garantia existe quando algum perigo 

de lesão a direito, seja qual for a sua natureza – periculum in mora; (ii)  o direito que 

necessita de urgente garantia deve ser plausível – fumus boni iuris.  
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Em esfera recursal especial, se a parte visualiza um perigo de lesão causado 

pelo tempo, e entende ser plausividade seu direito, poderá pleitear junto ao juízo 

competente uma tutela jurisdicional cautelar. Neste caso, a tutela cautelar terá por 

finalidade garantir a eficácia da futura e provável tutela recursal ao seu favor, tendo em 

vista que o acórdão impugnável pelo recurso especial – carente de efeito suspensivo –, 

apresenta risco àquele direito.  

Para este estudo, identificam-se alguns momentos em que a cautela poderá 

ser requerida, a fim de suspender os efeitos do acórdão impugnável por Recurso 

Especial: (i) quando o recurso encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, esteja ele 

pendente de admissibilidade, ou não, ou caso ocorrida a admissibilidade, esteja 

aguardando o juízo de mérito; (ii) quando o recurso ainda se encontra no tribunal a quo, 

aguardando admissibilidade, ou caso ocorrida a admissibilidade, esteja aguardando a 

remessa para o tribunal competente, o Superior Tribunal de Justiça; e (iii) quando o 

acórdão que possivelmente será impugnável pelo recurso ainda não foi publicado.  

Na primeira hipótese, estando o recurso no Superior Tribunal de Justiça, a 

análise é de competência deste Tribunal, sendo o pedido de natureza cautelar pleiteado 

no próprio recurso especial, em ação autônoma, ou ainda como pedido incidental. 

Wambier (2008) argumenta no sentido de ser desnecessária a instauração de 

ação cautelar buscando-se este efeito. Deste modo, seria suficiente “que se formule 

pedido incidental, que deverá ser decidido, de regra, após o contraditório. Casos de 

urgência agônica justificam a concessão da medida sem que o recorrido fosse ouvido”. 

(WAMBIER, 2008, p. 336). 

 O relator, como designa o art. 558 do CPC, e assim também dispõe o art. 34 

do RISTJ, tem competência de conceder ou denegar as medidas urgentes em sede 

recursal, sendo que desta decisão cabe agravo, sendo a análise deste recurso da 

competência do órgão colegiado.  

A segunda hipótese ocorre nos casos em que o Recurso Especial não está 

em trâmite no Superior Tribunal de Justiça, mas ainda no Tribunal a quo. Assim, por 

vezes aplicou-se a entendimento sumular 634 e 635 do Supremo Tribunal Federal, que 

afasta a competência para conceder medida cautelar capa a concessão de efeito 

suspensivo caso pendente a admissibilidade, designando como competente a presidência 

do Tribunal a quo. Constata-se:  
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AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL 
PENDENTE DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. 
SÚMULAS N.º 634 E 635 DO STF. 
1. Medida Cautelar, com pedido liminar, ajuizada com o objetivo de atribuir 
efeito suspensivo a recurso especial, ainda não submetido ao crivo de 
admissibilidade pelo Tribunal a quo, interposto contra acórdão proferido em 
sede de Agravo de Instrumento que manteve decisão que declarou a 
intempestividade de recurso de apelação. 2. A demanda foi liminarmente 
indeferida, sob três fundamentos: a) incidência das Súmulas n.ºs 634 e 635, 
do STF; [...] 7. Ademais, ainda que assim não fosse, subsistiria o fundamento 
inicial de indeferimento da cautela, qual seja, a incidência das Súmulas n.ºs 
634 e 635, do STF, porquanto o recurso especial encontra-se pendente de 
exame de admissibilidade, o que impõe ao requerente, postular perante a 
Corte de origem, o pretendido efeito suspensivo ao apelo extremo interposto. 
8. A Medida Cautelar de competência originária do STJ tem como finalidade 
dar efeito suspensivo a recurso especial interposto, se caracterizados o fumus 
boni juris e o periculum in mora. 9. Compete ao Tribunal de origem à 
apreciação de pedido de efeito suspensivo a recurso especial pendente de 
admissibilidade. Incidência dos verbetes sumulares n.ºs 634 e 635 do STF 
(Súmula 634 – “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conceder medida 
cautelar para dar efeito suspensivo a recurso extraordinário que ainda não foi 
objeto de juízo de admissibilidade na origem”; Súmula 635 – “Cabe ao 
Presidente do Tribunal de origem decidir o pedido de medida cautelar em 
recurso extraordinário ainda pendente do seu juízo de admissibilidade”). 10. 
Agravo Regimental improvido. (AgRg na MC 9562/SP, Rel. Ministro LUIZ 
FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2005, DJ 16/05/2005, p. 228).       

 

Este posicionamento fundamenta-se em uma suposta invasão de 

competência por parte do Superior Tribunal de Justiça, em face do tribunal a quo, caso 

aquele examinasse e concedesse a medida de caráter acautelatório.  

Ora, aqui não tem espaço esta argumentação, haja vista que o art. 800 do 

CPC é exato ao designar como de competência exclusivo do órgão recursal a análise e 

qualquer providência de ordem cautelar. Portanto, no caso em exame, o órgão recursal é 

o Superior Tribunal de Justiça, pois este tem a competência de julgar o mérito recurso 

especial.  

Nery Júnior (2010) afirma ser possível o ajuizamento de ação cautelar no 

Superior Tribunal de Justiça com a finalidade de conceder efeito suspensivo ao recurso 

especial quando este for recebido somente com efeito devolutivo. Aliado a este 

pensamento, sustenta o autor ser possível a concessão da medida cautelar mesmo nos 

casos em que recurso especial não foi admitido, e esta decisão tiver sido objeto de 

agravo.  

Para tanto, é necessário que na situação estejam presentes os requisitos da 

tutela cautelar, e no entendimento de Nery Júnior (2010), a decisão recorrida por meio 

do recurso especial seja manifestamente divergente a súmula ou jurisprudência 

dominante do Superior Tribunal de Justiça. Estes são critérios objetivos, e observada a 
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essencial relação com as decisões proferidas em instâncias superiores, é indiscutível a 

competência do Superior Tribunal de Justiça para julgar os possíveis pedidos cautelares. 

No mesmo sentido, Wambier (2008) sustenta ser da competência do 

Superior Tribunal de Justiça analisar e conceder as providências cautelares com 

finalidade de suspender os efeitos dos acórdãos impugnáveis por recurso especial. 

Sustenta que “a competência para a concessão da providência pleiteada seria do 

Tribunal ad quem, como diz o art. 800 do CPC” (WAMBIER, 2008, p. 335).  

Wambier (2008) define alguns critérios para a concessão das medidas 

cautelares buscando aquela finalidade. Escrever que a suspensão dos efeitos do acórdão 

impugnável por recurso especial se daria sob a competência do Superior Tribunal de 

Justiça em situações de “claro e iminente prejuízo para a parte, de decisão 

evidentemente contrária à jurisprudência deste Tribunal ou de teratologia”. 

(WAMBIER, 2008, p. 335).  

Pode-se pensar ainda na possibilidade de competência comum entre os 

órgãos, mas sequer cogitar-se a exclusão do Superior Tribunal de Justiça para fins de 

análise do pedido de tutela cautelar. Neste sentido, Mello (2008), apresenta duas 

possibilidades: (i) a competência cumulada entre o Superior Tribunal de Justiça, 

tribunal ad quem, e o tribunal a quo; e (ii) a competência exclusiva do Superior 

Tribunal de Justiça.  

Destarte, mesmo identificando jurisprudência com base nos enunciados 

sumulares 634 e 635, não se insere às possibilidades de competência aquela exclusiva 

do tribunal a quo, fundando-se no argumento de invasão de competência por parte do 

Superior Tribunal de Justiça. Este entendimento é falível, tanto que em julgados 

recentes esse Tribunal têm o flexibilizado, dando ênfase à efetividade da tutela 

jurisdicional e a defesa dos direitos necessitados de tutela cautelar. Assim ementou-se:  

 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NA MEDIDA CAUTELAR. PRETENSÃO DE CONFERIR EFEITO 
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA SUJEITO AO CRIVO 
DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE PELO TRIBUNAL A QUO. AÇÃO 
CIVIL PÚBLICA. CASA DE SHOWS EM DESACORDO COM O 
ZONEAMENTO URBANO. EXCESSIVA POLUIÇÃO SONORA. 
INEXISTÊNCIA DE DECISÃO ABSURDA OU EM MANIFESTO 
CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. COMPETÊNCIA DA 
CORTE DE ORIGEM PARA ANALISAR A MEDIDA EXTREMA. 
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 634 E 635 DO STF. 
1. A competência para analisar pedido de atribuição a efeito suspensivo a 
recurso especial ainda não submetido ao crivo de admissibilidade é da 
instância de origem, por força do óbice erigido nas Súmulas n. 634 e 635 do 
STF, as quais se aplicam à espécie por força da analogia. 2. O STJ, todavia, 
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tem conferido temperamentos à essa regra e atribui efeito suspensivo a 
recurso já interposto, ainda que não tenha sido realizado, na origem, o exame 
de admissibilidade, nas hipóteses nas quais esteja claramente evidenciado que 
a decisão impugnada seja absurda ou que esteja em manifesto confronto com 
a jurisprudência dominante desta Corte, no afã de evitar lesão irreparável ou 
de difícil reparação. 3. No caso sub examine, não se vislumbra que a 
determinação confirmada pelo Tribunal de Justiça paranaense seja absurda ou 
esteja, de forma contundente, a contrariar a jurisprudência perfilhada pelo 
STJ, ao menos neste exame precário e perfunctório. Ao revés, tudo indica 
que a sentença singular e o acórdão recorrido decidiram a quaestio iuris à luz 
da prova documental constante dos autos. Logo, é manifesta a competência 
da Corte de origem para examinar a medida extrema. 4. Agravo regimental 
não provido. (AgRg na MC 18.041/PR, Rel. Ministro BENEDITO 
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 
19/09/2011). 
 

Por esta decisão, acredita-se ser mais coerente o posicionamento que 

confere a “competência para determinar providências cautelares em grau recursal tanto 

o juízo recorrido quanto o juízo ad quem, sendo que será definido um ou outro 

conforme os autos tenham ou não sido remetidos ao juízo superior, que julgará o 

recurso.” (MELLO, 2008, p. 61).  

É uma proposta é interessante, mas aplica-se principalmente nos casos em 

que a medida cautelar é requerida no próprio recurso especial. Noutra situação, afirma-

se que se a parte optar por pleitear medida cautelar via ação autônoma, esta deverá ser 

proposta diretamente ao Superior Tribunal de Justiça, não podendo este se eximir de 

julgar com base nos citados entendimentos sumulares 643 e 635, por vezes mitigado 

pelo mesmo Tribunal.  

Lamentável é a situação de insegurança jurídica que esta flutuação da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça causa ao jurisdicionado. A ausência de 

critérios objetivos que designem tanto os requisitos, quanto a competência para analisar 

e conceder estas medidas urgentes é questão que não pode ser desconsiderada.  

Necessita-se de tratamento também urgente pelo órgão competente de 

uniformizar devidamente a interpretação das normas-infraconstitucionais apresentar 

critérios objetivos para a concessão destas medidas, assim como definir desde logo que 

quem é a competência para concedê-las quando requeridas incidentalmente. Leia-se esta 

decisão do Superior Tribunal de Justiça: 

 

PROCESSO CIVIL. MEDIDA CAUTELAR VISANDO A ATRIBUIR 
EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL AINDA NÃO 
INTERPOSTO. SÚMULAS 634 E 635, DO STF. CRITÉRIOS PARA SUA 
APLICAÇÃO. 
1. Via de regra, não é possível conhecer, nesta sede, de pedido de atribuição a 
efeito suspensivo de recurso especial ainda não admitido na origem, por força 
do óbice contido nas Súmulas 634 e 635, do STF. Tal pedido deve ser 
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formulado ao Tribunal de origem, nos termos do respectivo regimento 
interno. 2. Em hipóteses excepcionais, o STJ excepciona essa regra, 
conferindo efeito suspensivo a recurso especial já interposto, mesmo que não 
tenha sido realizado, na origem, o exame de admissibilidade. Tal exceção, 
porém, somente se admite em hipóteses de claro e iminente prejuízo para a 
parte, de decisão evidentemente contrária à jusirprudência deste Tribunal ou 
de teratologia. 3. Nos casos em que ainda não há sequer a interposição do 
recurso na origem, maior rigor ainda deve pautar a concessão de efeito 
suspensivo. Isso porque nessas hipóteses, além de se usurpar a competência 
do Tribunal a quo para conhecer da medida cautelar, esta Corte ainda estaria 
adiantando, se não um posicionamento, ao menos uma tendência quanto às 
questões que reputa relevantes para o julgamento da causa. Esse 
adiantamento representaria valiosa orientação para a parte que ainda redigirá 
o recurso especial, em prejuízo da paridade de armas que deve informar o 
processo civil. Negado provimento ao agravo. (AgRg na MC 13123/RJ, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
20/09/2007, DJ 08/10/2007, p. 259). 

 
Nesta decisão é perceptível o intento do Superior Tribunal de Justiça em 

admitir sua indiscutível competência para julgar a medida cautelar, e conceder seus 

efeitos, fazendo-o a partir de critérios objetivos, como nos casos de decisão 

evidentemente contrária à jusirprudência deste Tribunal ou de teratologia. Contudo, 

noutros julgados faz-se apenas referência a situações excepcionais, não sendo objetivos 

nem nos requisitos adotados para a concessão, tampouco nos critérios definidores de sua 

competência.  

Quanto à terceira hipótese, esta ocorre quando o acórdão que possivelmente 

será impugnável pelo Recurso Especial ainda não foi publicado. As questões a serem 

analisadas referem-se à possibilidade e a competência para conferir a medida liminar.  

A questão da possibilidade não foi debatida nas hipóteses anteriores tendo 

em vista ser indiscutível a possibilidade de aplicabilidade de medida liminar após 

publicado o acórdão, não sendo necessárias maiores discussões.  

No que dista a possibilidade de concessão da medida liminar antes da 

publicação do acórdão, um breve raciocínio poderá resolver esta problemática. Se as 

medidas de caráter urgente devem ser concedidas para proteger a eficácia da tutela 

jurisdicional, devendo esta surgir e permanecer enquanto durar a situação de risco – 

temporalidade –, é indiscutível que em todo o lapso temporal do processo esta poderá e 

deverá ser aplicada.  

Mahlmeister, ao contrário, afirma que só deve ser admitida a cautelar no 

caso de existir acórdão publicado e recurso especial interposto. Com efeito, torna-se 

pouco razoável reformar uma decisão sem conhecer a sua fundamentação.” (2005, p. 

208). Esquece, contudo, que a medida cautelar não terá caráter reformador, mas 

suspensivo dos efeitos do acórdão a ser publicado. Portanto, mesmo a pós a possível 

6449



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

concessão da cautela, o acórdão ainda existirá – pois não foi reformado –, será válido – 

tanto que possivelmente existirá Recurso Especial com o objetivo de impugná-lo –, 

suspendendo-se tão somente a sua eficácia futura, pendente somente de publicação. 

Neste sentido julgou corretamente o Superior Tribunal de Justiça:  

 

MEDIDA CAUTELAR. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DE ACÓRDÃO 
NÃO PUBLICADO. POSSIBILIDADE, EM CASOS EXCEPCIONAIS. 
I - Em casos absolutamente excepcionais, quando não se pode aguardar por 
momento mais oportuno, é possível suspender os efeitos de acórdão ainda 
não publicado. II - Presentes os requisitos do fumus boni iuris e do periculum 
in mora, conforme fatos documentalmente provados, defere-se liminar para 
afastar a possibilidade de prejuízos irreparáveis decorrentes da proibição de 
fazer propaganda a respeito de serviço cuja prestação, a princípio, não é 
exclusiva de nenhuma empresa. III - Liminar deferida. (MC 4479/RJ, Rel. 
Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado 
em 03/12/2001, DJ 18/02/2002, p. 402). 

 
Insta ressaltar a questão da competência para conferir esta medida cautelar, 

resolvendo-se de plano pela inaplicabilidade dos enunciados 634 e 635 do Supremo 

Tribunal Federal. Esses entendimentos são precisos ao afirmarem que é de competência 

do tribunal a quo a análise da cautelar, em casos de pendências do juízo de 

admissibilidade precário do Recurso Especial, o que não coaduna ao caso, pois sequer 

existe recurso interposto. 

Respeitados aqueles que sustentam o contrário, e no sentido de dirimir a 

aplicabilidade dos enunciados sumulares 634 e 635, é evidente que o posicionamento 

sustentado por essas é de manifesto caráter defensivo. Com o intuito de impedir a 

sobrecarga do Supremo Tribunal Federal, redigiram-se estes enunciados com base em 

firmada jurisprudência defensiva. O Superior Tribunal de Justiça, aproveitando-se o 

enunciado, o utilizou meramente para afastar de si o que é de sua competência por 

expressa disposição constitucional.  

Este problema tornou-se ainda mais pernicioso quando o próprio Superior 

Tribunal de Justiça, em diversos julgados, mitigou a aplicabilidade destas súmulas. A 

falta de critérios objetivos para sua utilização é argumento mais que suficiente para 

sustentar que o Superior Tribunal de Justiça, ao aplicá-las, buscou tão somente afastar 

de sua competência algo que somente compete a si.  

A falta de fundamentação de suas decisões, assim como a instabilidade de 

seus julgados, nestes casos demonstram que sustentar o insustentável é missão fada ao 

fracasso, pois os casos concretos exigem que o Superior Tribunal de Justiça, juízo 
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verdadeiramente competente, julgue as ações cautelares ajuizadas com a finalidade de 

suspender acórdão em todas nas hipóteses apresentadas acima.  

Portanto, é de competência do Superior Tribunal de Justiça a análise e 

julgamento das medidas urgentes cautelares requeridas por ação cautelar referente ao 

Recurso Especial, mesmo nos casos de acórdão não publicado. E ainda, em se tratando 

de possível acórdão que tenha visível caráter teratológico, que viole enunciado sumular 

do Superior Tribunal de Justiça ou entendimento estabilizado com base no em julgado 

de recursos especiais repetitivos, não resta dúvidas que esta a ação cautelar deverá ser 

proposta nesse tribunal, pois o conteúdo da decisão que se busca suspender os efeitos de 

sua preocupação.   

Reitera-se, é evidente a competência do Superior Tribunal de Justiça para 

analisar as ações cautelares com o intuito de suspender os efeitos do acórdão não 

publicado impugnável por Recurso Especial.   

 

5.3 Tutelas de urgência cautelares para suspender os efeitos do acórdão 

impugnável por Recurso Especial: aplicação futura 

 

O PLS n. 166/2010 - PL 8046/2010, após as devidas alterações incidentes, 

resolve à sua maneira as questões descritas acima. Acredita-se que a solução proposta 

foi acertada, mas parcial. Se por um lado garantiu a finalidade e o resultado das tutelas 

de urgência nas mais variadas modalidades e fases das tutelas jurisdicionais, deixou 

algumas situações não resolvidas.  

Em verdade, não é razoável exigir que determinada legislação identifique 

todas as possíveis situações, e que apresente para cada uma dessa uma solução 

específica. Nesse raciocínio, algumas normas apresentadas no CPC projetado têm seu 

grau de abstração ampliado, o que permite ao aplicador do direito interpretá-la e dispor 

a resposta correta naquele determinado momento. Todavia, são necessários critério 

objetivos para a interpretação e execução destas normas, sendo dever da jurisprudência 

determinar a devida interpretação. 

Por isso o CPC projetado é enfático ao exigir uma uniformização 

jurisprudencial, e aplicação correta dos precedentes. E, se tratando de Superior Tribunal 

de Justiça, este desígnio é ainda maior, pois este é o juízo que deve dispor a decisão 

correta e final da devida interpretação do ordenamento infra-constitucional. Este é sua 
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missão, mas em certos casos deixa de cumpri-la, atitude injustificável, seja qual for seu 

argumento. 

O art. 269 do CPC projetado dirime as dúvidas referentes à amplitude da 

aplicabilidade das tutelas de urgência. Escreve que “a tutela de urgência e a tutela da 

evidência podem ser requeridas antes ou no curso do processo, sejam essas medidas de 

natureza satisfativa ou cautelar.”  

Posteriormente, distinguindo as medidas de natureza satisfativas e 

cautelares, indica os requisitos necessário da tutela cautelar, no § 2º do mesmo 

dispositivo, que adverte, “são medidas cautelares as que visam a afastar riscos e 

assegurar o resultado útil do processo.” Excelente foi a sistematização proposta pelo 

legislador projetante do CPC.  

No entanto, resolve parcialmente a dúvida quanto a questão da competência 

para apreciar e conceder a medida cautelar pleiteada em sede recursal. Veja-se na dicção 

do art. 272 do CPC projetado, “a tutela de urgência e a tutela da evidência serão 

requeridas ao juiz da causa e, quando antecedentes, ao juízo competente para conhecer 

do pedido principal.”, sendo que “nas ações e nos recursos pendentes no tribunal, 

perante este será a medida requerida.”  

Portanto o posicionamento adotado é que, em sede recursal a medida 

cautelar deverá ser requerida no tribunal no qual se encontra pendente o recurso, seja 

este o tribunal a quo, seja o Superior Tribunal de Justiça. Como sustentado 

anteriormente, este entendimento somente é aplicável em se tratando de medidas de 

urgência requeridas no próprio Recurso Especial. Nota-se que PLS n. 166/2010 - PL 

8046/2010 não solucionou a questão da competência para julgar as medidas cautelares 

proposta de forma autônoma ao Recurso Especial.  

Este estudo propõe que será da competência do Superior Tribunal de Justiça 

analisar e conceder medidas cautelares propostas de forma autônoma ao Recurso 

Especial, esteja este em trâmite no tribunal a quo, ou no tribunal ad quem, e mesmo nos 

casos em que sequer foi publicado o acórdão que possivelmente será impugnado pelo 

recurso.  

Além disso, salienta-se que o Superior Tribunal de Justiça deve preocupar-

se em deter maior interesse às questões diretamente ligadas à sua competência de 

uniformizar e estabilizar o entendimento jurídico infra-constitucional. Assim, sempre 

que no acórdão a ser impugnado – esteja publicado ou não –, for manifesto o caráter 

teratológico, ou violador de enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça ou 
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entendimento estabilizado com base no em julgado de recursos especiais repetitivos, é 

vocacional a competência desse Tribunal na missão de julgar estes pedidos cautelares. 

Por fim insta comentar o assunto referente à executividade das medidas de 

urgência, e os meios de sua efetivação. O PLS n. 166/2010 propôs que a efetivida das 

medidas de urgência e evidência concedidas observariam as diretrizes de operação do 

cumprimento de sentença provisório.  

Contudo, ocorridas revisões e reformulações do projeto, o art. 273 do PL 

8046/2010 segue o entendimento de que, “a efetivação da medida observará, no que 

couber, o parâmetro operativo do cumprimento da sentença definitivo ou provisório, no 

que couber.” Isto dada às circunstâncias tanto da necessidade de se estabilizar as tutelas 

sempre que possível, e tal medida só seria efetiva com uma execução com caráter 

definitivo, e ainda referente às tutelas de evidência, em que não pese a necessidade de 

executar definitivamente o que é evidente.   

 

Conclusão 

 

O direito processual civil tem se constituído sensível e próximo à realidade, 

atendendo aos novos interesses e direitos surgidos na sociedade contemporânea.  Os 

obstáculos econômico, organizacional e processual têm sido realmente superados, 

garantindo o amplo acesso à justiça, a efetividade do instrumento e o devido processo 

legal.  

As reformas da legislação processual solucionaram diversos problemas, 

como aqueles referentes à efetividade da tutela jurisdicional. Contudo, algumas dessas 

reformas, mesmo atingindo seus objetivos de apresentar técnicas processuais 

devidamente capazes de tutelas os direitos, acarretaram um impacto estrutural no CPC 

vigente, causando algumas anomalias sistemáticas.  

Diversas técnicas processuais existentes no atual CPC têm cumprido 

efetivamente sua finalidade, e outros necessitavam somente de melhor sistematização.  

Observa-se que o CPC projetado nos PLS n. 166/2010 e PL 8046/2010 não 

pretendeu ser uma legislação inovadora, e sim ser uma legislação que reflita os 

interesses da sociedade: a existência de um processo útil e de resultados. Assim, a 

legislação projetada resolveu diversos problemas pontuais e dispôs uma nova estrutura 

sistemática de ordem processual.  
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Ressalta-se que a finalidade inovadora por si só não garante a suficiência 

útil de uma proposta. Por conseguinte, o que apresentou com o CPC projetado foi o 

aprimoramento da boa técnica processual existente, a exclusão do que não cumpria 

efetivamente com seu desígnio, e a inclusão de propostas adequadas o momento 

presente.  

Observando o CPC vigente, e as inúmeras reformas que o acometeram, 

verificou-se que uma legislação inovadora ou perfeita pode por vezes ser apropriada à 

sociedade à qual se aplicaria. Portanto, o CPC Projetado seria o futuro contido no 

presente.  

Isto restou claro neste estudo, em que se debateu diversas questões 

polêmicas na doutrina e na jurisprudência quanto ao recurso especial. Estas discussões 

por vezes possibilitam a revisitação dos institutos, de suas finalidades, requisitos, 

executibilidade e sistematicidade.  

Contudo, algumas questões não resolvidas pela interpretação das normas do 

CPC vigente, por parte da doutrina e da jurisprudência, obtiveram tratamento parcial 

pelo CPC projetado. Em exame específico demonstrou-se que nem a legislação 

processual vigente, nem a projetada resolver definitivamente as controvérsias atinentes 

à tutela cautelar em sede de Recurso Especial e Recurso Extraordinário. Contribui para 

esta situação a ausência de critérios objetivos na interpretação e aplicação destas 

técnicas, acarretando a oscilação da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 

causando insegurança jurídica ao jurisdicionado.     

Assim sendo, subscreve-se algumas propostas de solução a estes problemas, 

sistematizando a aplicabilidade destes instrumentos:   

I – as medidas urgentes cautelares são aplicáveis a qualquer momento 

(assim também em sede recursal), dada sua finalidade de afastar os riscos à tutela 

jurisdicional, protegendo-se o direito discutido em juízo, assim proporcionando um 

instrumento com resultados úteis;  

II – a competência para analisar e conceder o pedido cautelar, ou denegar, 

poderá variar, observando-se sempre a oportunidade de conferir o mais urgente possível 

uma tutela jurisdicional que garanta o resultado útil do processo;  

III – como critério para a indicação desta competência, sugere-se que esta 

seja conferida ao juízo onde estão presentes os autos, ou seja, onde a ação ou o recurso 

esteja tramitando, isto para os casos de medidas cautelares requeridas no próprio 

Recurso Especial;  
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V – deverá ser de competência do Superior Tribunal de Justiça a análise e 

julgamento das medidas urgentes cautelares requeridas por instrumento autônomo ao 

Recurso Especial, independente da localização dos autos, ou do estado do acórdão 

impugnável (publicado ou ainda não publicado); 

VI – em se tratando de acórdão que tenha visível caráter teratológico, que 

viole enunciado sumular do Superior Tribunal de Justiça ou entendimento estabilizado 

com base no em julgado de recursos especiais repetitivos, a ação cautelar deverá ser 

proposto nesse tribunal, pois o conteúdo da decisão que se busca suspender os efeitos é 

estritamente afeto à sua competência;  

V – como válvula de escape, sempre que surja dúvida objetiva da 

competência para julgar a medida cautelar, que esta seja conferida ao juízo ad quem, no 

caso em apreciado neste estudo, o Superior Tribunal de Justiça.  

Reitera-se que o CPC vigente, e a interpretação realizada pela doutrina e 

jurisprudência ainda não acertou esta questão. O CPC projetado, veio com a proposta de 

sistematizar as técnicas existentes, excluir aquelas não efetivas, e inovar quando 

verdadeiramente se constatar necessário, contudo não solucionou completamente este  

problema apresentado.  

Destarte, esta é a proposta apresentada neste estudo, acreditando-se que 

assim se dirima quaisquer dúvidas quanto a finalidade, requisitos, competência, 

executibilidade e estabilidade na interpretação e aplicação das tutelas urgentes 

cautelares em sede de Recurso Especial.  

 

REFERÊNCIAS 
 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O juízo de admissibilidade no sistema dos 
recursos civis. Rio de Janeiro: Borsoi, 1968. 
 
BARBOSA MOREIRA, José Carlos. O novo processo civil brasileiro. 28 ed. Rio de 
Janeiro, 2010. 
 
DANTAS, Bruno. Repercussão geral. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
 
GARCIA MEDINA, José Miguel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2011. 
 
GARCIA MEDINA, José Miguel. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recursos e 
ações autônomas de impugnação. 2ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011. 
 

6455



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

MAHLMEISTER, Ricardo Luís. Medida cautelar. Suspensão dos efeitos de acórdão 
não publicado. Possibilidade em casos excepcionais. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. 
Revista de Processo, n. 124. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2005. 
 
MELLO, Rogerio Licastro Torres de. Tutelas de urgência em grau recursal. 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Revista de Processo, n. 165. São Paulo, Revista 
dos Tribunais, 2008. 
 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso especial, recurso extraordinário e ação 
rescisória. 2 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008.  
 
WAMBIER, Teresa Arruda Alvim Recursos como uma forma de fazer “render” o 
processo no Projeto 166/2010. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Revista de 
Processo, n. 189. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010. 

6456



DIREITO TRIBUTÁRIO 

6457



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIAE O NOVO ESTADO 

DESENVOLVIMENTISTA 

(THE TAX ADMINISTRATION AND THE NEW DEVELOPMENTAL STATE) 

Lívia Freitas Xavier 

Resumo: O presente texto versa sobre a adequação do paradigma do serviço e da 

confiança na atuação das Administrações Tributárias, pensado por James Alm, em relação 

ao Novo Estado Desenvolvimentista, enunciado por David Trubek. Pretende-se ponderar 

abstratamente sobre uma proposta inovadora de relacionamento entre Fisco e Contribuintes 

em face do contexto do Novo Estado Desenvolvimentista de forma a construir bases 

teóricas capazes de facilitar futuras pesquisas empíricas sobre o tema. O estudo, para tanto, 

está dividido em três partes. Na primeira, é apresentado um panorama sucinto sobre o 

conceito de “Novo Estado Desenvolvimentista”. Na segunda, é sintetizado o paradigma do 

serviço e da confiança tal como pensado por James Alm. Por fim, na última 

parte,discutem-se os elementos de convergência entre a governança colaborativa do Novo 

Estado Desenvolvimentista e o padrão de Administração Tributária proposto por Alm. 

Conclui-se que, apesar da necessidade de maiores investigações empíricas sobre a 

matéria,uma Administração Tributária cooperativa e preocupada em prestar eficientes 

serviços públicos aos contribuintes, nos moldes pensados por Alm, parece ser mais 

coerente com o contexto de governança pública do Novo Estado Desenvolvimentista do 

que o modelo proposto pelas teorias tradicionais de atuação fiscal. 

Abstract:This paper analyzes the adequacy of the service and trust paradigm about 

the performance of Tax Administration designed by James Alm with the New 

Developmental State enunciated by David Trubek. It is intended to think abstractly about 

an innovative proposal of relationship between tax authorities and taxpayers, in light of the 

context of the New Developmental State, in order to construct theoretical bases which can 

facilitate future empirical research about the subject. In order to do so, the study is divided 

into three parts. At the first part, we present a brief overview on the concept of "New 

Developmental State." At the second part, the service and trust paradigmof Tax 

Administrationis synthesized. Finally, the last part discusses the elements of convergence 

between the collaborative governance of the New Developmental State and the standard of 

Tax Administration proposed by Alm. We conclude that, despite the need for further 

moreempirical research, a cooperative and efficient Tax Administration, in the manner 
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intended by Alm, seems to be more consistent with the context of the public governance of 

the New Developmental State than the model proposed by traditional theories of fiscal 

activity. 

Palavras-chave: Novo Estado Desenvolvimentista; paradigma do serviço e da 

confiança; cooperação público-privada; Administração Fiscal; contribuintes. 

Key-words: New Developmental State; service and trust paradigm; public-private 

cooperation; Tax Administration; taxpayers. 

1. Introdução 

David Trubek1 afirma o surgimento de um novo tópico para a disciplina do Direito e 

Desenvolvimento. Trata-se do “Novo Estado Desenvolvimentista”.Segundo esse autor, 

recentes teorias e práticas baseadas na Nova Economia Política do 

Desenvolvimentoevidenciam a emergência de um modelo diferente de 

Estadofundamentado na aproximação entre osetor público e o privado. 

O modelo em questão conjuga ideiasdo desenvolvimentismo e do neoliberalismo, 

pois defende tanto a intervenção estatal na economia, quanto a abertura econômica e o 

investimento privado na produção. Seus elementos centrais sãoa cooperação público-

privada na elaboração de políticas de desenvolvimento, assim como a flexibilidade dessas 

políticas, pois é sustentada a tese de desenvolvimento como processo de descoberta e 

aprendizado.O Novo Estado Desenvolvimentista (NED) é pautado, portanto, numa 

governança transparente, constituída por estruturas colaborativas entre Estado e Mercado. 

Diante desse novo paradigma, Trubek2 aponta o desafio que a teoria jurídica eaqueles 

cujo discurso e práticas constroem as instituições do direito deverão enfrentar. Para ele, a 

emergência do NED exigea reflexão, por parte desses atores,sobre as estruturas 

jurídicasexistentes e sua adequação ao contexto acima comentado. 

Direito e Desenvolvimento, segundoTrubek3, pode significar um conjunto de teorias 

que influenciaram as reformas das instituições jurídicas em países subdesenvolvidos. 

Tendo em conta esse sentido, ele divide a história de tal disciplina em dois momentos: (i) 

um relativo ao Estado Desenvolvimentista, quando se pensava o Direito como instrumento 

para fortalecer o papel estatal; (ii) outroconcernente à ordem Neoliberal, no qual osistema 
                                                           
1
 TRUBEK, David. Developmental States and the Legal Order: Towards a New political Economy of 

Development and Law. Universityof Wisconsin-Madison, October 2010, disponível em: 

http://www.law.wisc.edu/gls/lands.html, acesso em: 11/08/2011. 
2
 Idem. 

3
 Idem. 
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jurídico era tido como meio de proteçãodo Mercado contra a intervenção estatal e de 

garantia dos interesses dos investidores privados. 

Esses momentos, contudo, passaram. Para Trubek4, o período atual requer que se 

avaliem as implicações do NED no direito. É necessário, agora,pensar a função do direito 

no estabelecimento das colaborações público-privadas e de uma governança mais 

cooperativa, assim como sobre o desenho jurídico capaz de facilitar a promoção dessas 

relações. 

De outro lado, mais preocupado com a eficiência arrecadatória das Administrações 

Tributárias, James Alm5 ressalta a importância dos valores individuais e morais no 

cumprimento da obrigação de pagar tributos e propõe a adoção de uma governança 

administrativo-tributária nos moldes daquilo que denominou “paradigma do serviço e da 

confiança”. Para ele, a aproximação entre Fisco e contribuintes é essencial noincentivo à 

obediência às regras tributárias. 

Tendo em contao desafio referido porTrubek e esse novo parâmetro de eficiência das 

Administrações Tributárias, o objetivo do presente texto é meditarsobre a adequação do 

paradigma do serviço e da confiança,pensado por Alm,em relação àquele modo de atuação 

estatal descrito por Trubek.Pretende-se, assim, verificar se o modelo de Administração 

Tributária proposto por Alm seria uma opção apropriada ao tipo de governança pública 

próprio do NED. 

Entende-se que este trabalhocontribuiparaa construção teórica de desenhos 

institucionais mais coerentes com o contexto do NED, posto quediscuteuma forma de 

fiscalização de tributos preocupada com o estreitamento da relação entre Fisco e 

contribuintes, ou seja, entre setor público e privado. A Administração Tributária compõe o 

Estado, logo, aprofundar o conhecimento sobre o modo de interação desse ente públicocom 

os contribuintespode colaborar para o debate teórico do Direito e Desenvolvimento, uma 

vez que, diante da conjuntura do NED, urge pensar estruturas legais de viabilização de uma 

governança cooperativa.  

Desde já, é conveniente observar, entretanto, que se reconhecem as limitações de 

arranjos teórico-institucionais. Sabe-se que, a depender dos contextos locais, um 

determinado modelo pode não ser o ideal para promover os fins aos quais foi pensado. Por 

essa razão, o objetivo do trabalhonão é demonstrar a eficiência de um arquétipo de 

                                                           
4
Ibdem. 

5
 ALM, James e TORGLER, Benno. Do ethics matter? Tax compliance and morality.Journal of Business Ethics, 

vol. 101, n. 4,  jan/2011. 
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Administração Tributária para promover ou viabilizar o desenvolvimento, masponderar 

abstratamente sobre uma maneira alternativa de relacionamento entre Fisco e contribuintes, 

em face do contexto do NED,de forma a construir bases teóricas capazes de facilitar 

futuras investigações empíricas sobre o tema. 

O estudo, para tanto,está dividido em três partes. Na primeira, é apresentado um 

panorama sucinto sobre o conceito de “Novo Estado Desenvolvimentista”. Na segunda, é 

sintetizado o paradigma do serviço e da confiança na atuação das Administrações 

Tributárias tal como pensado por James Alm. Por fim, a última parte se volta à 

discussãodos elementos de convergência entre a governança colaborativa do NED e o 

padrão de Administrações Tributárias proposto porAlm.  

 

2. O Novo Estado Desenvolvimentista 

Entre1930 e 1970, predominava a ideia do Estado como agente central das políticas 

de desenvolvimento. Defendia-se o pensamento keynesiano de intervenção estatal na 

economia de forma que o ente público deveria controlarsetores estratégicos, como o de 

telecomunicações e petróleo6. A maioria dos programas econômicos elaborados em países 

latino-americanos, inclusive no Brasil, foi pautada em tal posição conhecida como 

“Desenvolvimentismo”. 

Segundo as teorias econômicas da época, o Estado deveria ocupar papelnuclear na 

coordenação da economia, pois, só assim, o Mercado poderia se fortalecer e, então, criar 

condições apropriadas para as empresas e investidores atuarem7. 

Além disso, a visão macroeconômica keynesiana indicava a importância do Estado 

nas questões econômicas, pois valorizava a existência de um centro de decisões nacionais 

para a promoção do desenvolvimento. Conforme Celso Furtado: 

“Ao colocar em primeiro plano uma visão global das decisões 

econômicas, cuja insuficiência de coordenação seria a causa 

primária do desemprego de fatores, intermitente ou crônico, 

                                                           
6
 ABRUCIO, FernadoLuiz. O impacto do modelo gerencial na Administração Pública: um breve estudo sobre a 

experiência internacional recente. Cadernos ENAP, n. 10, pp. 6-49, Brasília: Fundação Escola Nacional de 

Administração Pública.  
7
BRESSER-PEREIRA, L.C. O novo desenvolvimentismo e a ortodoxia convencional. São Paulo em Perspectiva, v. 

20, n. 3, p. 5-24, jul./set. 2006. São Paulo: Fundação Seade. Disponível em: www.scielo.br, acesso em: 

12/08/2011.  
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Keynes restabeleceu a primazia do político sobre o 

econômico”8.  

Estimava-se,então, a tese de estratégia nacional de desenvolvimento, segundo a qual, 

empresários, burocratas, classe média e trabalhadores, tendo o Estado como principal 

elemento de ação coletiva, poderiam definir juntos uma política econômica voltada ao 

desenvolvimento.  

Sustentava-se, também, a substituição das importações eproteção da indústria 

nacional. Como o Mercado produtor dos países subdesenvolvidos não era considerado 

forte o bastante para competir com a indústria internacional, era preciso dificultar a entrada 

de mercadorias estrangeiras no país. 

No campo do Direito e Desenvolvimento, imperava a teoria da modernização. 

Entendia-se que o subdesenvolvimento decorria da cultura, sociedade e instituições locais, 

portanto, os países pobres só atingiriam melhores níveis de desenvolvimento caso 

transplantassem as estruturas e instituições dos países ricos.O Estado estava no centro do 

controle econômico, logo,defendia-se que o Direito deveria servirpara legitimar a 

burocratização da governança pública9.  

Em meio à grande crise da dívida externa dos países subdesenvolvidos10, todavia,o 

modelo desenvolvimentista começou a entrar em colapso. Surgia, assim, outro padrão 

econômico voltado ao desenvolvimento: o neoliberalismo.  

No final da década de 80, a desorganização das economias de diversos países latino-

americanos, acometidos por altos índices inflacionários,fortaleceu os argumentos daqueles 

que criticavam a intervenção econômica do Estado. Diante da derrocada do modelo 

keynesiano, notou-se que as falhas de governo na regulação da economia poderiam 

provocar significativos prejuízosàs atividades de Mercado11. 

Novos programas governamentais surgiram, então, nos países subdesenvolvidos. 

Essas políticas possuíam, agora, uma agenda de intervenção estatal mínima, restrita à 

reforma institucional voltada a facilitar a atuação dos agentes privados. Defendia-se a 

capacidade de autorregulação do Mercado, bem como estratégias de desenvolvimento mais 

                                                           
8
FURTADO, Celso. Introdução ao desenvolvimento: enfoque histórico-estrutural.3ed. Rio de Janeiro: Paz e 

Terra, 2000.  p. 31. 
9
SHERMAN, Charles F. Law and development today: the new developmentalism. German Law Journal, vol. 10, 

n. 09.pp. 1257- 1273.  2009. 
10

BRESSER-PEREIRA, L. C. Macroeconomics of stagnation and new developmentalism in Latin 

America.Disponível em: http://www.bresserpereira.org.br, acesso em: 12/08/2011. 
11

 SCHAPIRO, Mario Gomes. Repensando a relação entre Estado, Direito e Desenvolvimento: os limites do 

paradigma Ruleof Law e a relevância das alternativas institucionais. Revista Direito Gv n. 11, v. 6, jan/jun 

2010, pp. 213- 252.  
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específicas pautadas no âmbito microeconômico. O papel do Estado, nesse momento, 

estava reduzido à preservação dos interesses privados. 

A política de desenvolvimento neoliberal se pautava, basicamente, na ideia de que a 

melhor maneira para se atingir o crescimento era por meio da remoção das distorções 

criadas pela intervenção estatal. Dessa forma, eram bem vistas medidas como a promoção 

do livre mercado, do investimento estrangeiro, da privatização de setores estratégicos e do 

controle fiscal. 

O Direito passou a ser tido como instrumento de garantia de previsão e estabilidade 

das transações particulares. Ele deveria proteger a propriedade privada e os acordos 

contratuais, bem como os agentes privados de uma possível atuação arbitrária do Estado. 

As regras jurídicas correspondiam a uma ferramenta depromoção da segurança das 

relações privadas. 

A disciplina do Direito e Desenvolvimento priorizava, nessa fase, o Direito Privado 

em detrimento do Público. O uso do Direito deveria se voltarao estabelecimento de limites 

estritos à atuação estatal, bem como ao tratamento igualitário do capital estrangeiro12. 

Enquanto o pensamento neoliberaldisseminado a partir do chamado “Consenso de 

Washington” imperava na América Latina, outro modelo econômico se estabelecia nos 

países asiáticos. Japão, Taiwan e Coréia do Sul atingiam altos índices de crescimento, por 

meio da adesãoa uma política que não era nem propriamente desenvolvimentista, nem 

neoliberal13. 

Eles adotaram a estratégia de investimento privado na produção com ênfase no 

mercado de exportação, mas sem abandonar o controle estatal da economia. As escolhas 

econômicas eram definidas por meio de processos colaborativos entre Estado e setor 

privado14. 

Alémdessa bem sucedida experiência asiática, a crise do Mercado Financeiro e a 

falha deste em estimular o desenvolvimento dos países latino-americanosengrossaram o 

coro dos que criticavam a completa autonomia dos Mercados.Essas situações teriam 

evidenciado a incapacidade do Mercado em criar, sozinho, as condições para seu próprio 

sucesso. 

                                                           
12

 SANTOS, Alvaro e TRUBEK, David. Introduction: the third moment in law and development theory and the 

emergence of a new critical practice. The new law and economic development; a critical appraisal.New York: 

Cambridge University Press, 2008. 
13

 TRUBEK, David.Developmental States and the Legal Order: Towards a New political Economy of 

Development and Law. University of Wisconsin-Madison, October 2010, disponívelem: 

http://www.law.wisc.edu/gls/lands.html, acessoem: 15/08/2011. 
14

Idem. 
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Parte da literatura atual, portanto, conhecida como Nova Política Econômica do 

Desenvolvimento (NEPD)condena o neoliberalismo e reconhece que países pobres ainda 

possuem mercados subdesenvolvidos, os quais precisam do controle estatal para operar em 

níveis melhores.  

A NPED rejeita a crença absoluta dos antigos desenvolvimentistas no Estado e 

valoriza a expertise dos agentes privados para construção de estratégias econômicas 

eficientes, contudo, admite que, sem o apoio estatal, o setor privado não atingirá as 

condições apropriadas para investir. Defende-se, assim, a cooperação público-privada. 

Assumem-se, portanto, as falhas intrínsecas ao próprio Mercado, pois se afirma que 

mesmo aqueles que operam otimamente têm suas limitações, em especial para promover o 

desenvolvimento social.Publicações recentes, apósexaminarem os efeitos da diminuição do 

papel estatal no desenvolvimento, apresentam um quadro preocupante.Bauman, por 

exemplo, em “The StrangersoftheConsumer Era”15, denuncia a ineficiência da lógica 

competitiva do Mercado em lidar com questões sociais: 

“O desarmamento, a diminuição do poder e a repressãodos 

jogadoresinsatisfeitosé, portanto,um complemento 

indispensávelpara aintegração pela seduçãoemuma sociedade de 

mercadoliderada pelosconsumidores.Os jogadoresimpotentes 

eindolentesdevem ser mantidosfora do jogo.Eles são oresíduo 

ruim produzido pelojogo,mas um resíduoque o jogo nãopode 

parar de sedimentar,sem que hajaa paralisação do próprio 

jogo.Além disso, outra razão sugere a ausência debenefícios em 

travar aprodução desses resíduos:é preciso mostraràqueles que 

permanecem no jogo a visãohorripilante (como ela é dita)de sua 

única alternativa - a fim de que continuem dispostos 

aenfrentaras dificuldades e tensões da vida vivida conforme o 

jogo”16. 

Alega-se que a desregulamentação do Mercado e a abertura econômica defendida 

pelo “Consenso de Washington” teria, de fato, o potencial de produzir desenvolvimento 

                                                           
15

 BAUMAN, Zygmunt. The strangers of the consumer era: from the welfare state to prison. Em Postmodernity 

and its discontents. New York: New York University Press, 2002.  
16

Traduçãolivre da autora: “The disarming, disempowering and supressing of unfulfilled players is therefore an 

indispensable supplement of the integration-through-seduction in a market-led society of consumers.  The 

impotent, indolent players are to be kept outside the game. They are the waste-product of the game, but a 

product the game cannot stop sedimenting without grinding to a halt and calling in the receivers. Also, the 

game would not benefit from halting the production of waste for another reason: those who stay in the game 

need to be shown the horrifying sights of (as they are told) the only alternative – in order to be able and willing 

to endure the hardships and the tensions which life lived as play gestates”. Idem, p. 41. 
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econômico, contudo não teria sido capaz de trabalhar os problemas sociais e iniquidades 

que atingem os países subdesenvolvidos, já que a racionalidade da livre competição 

simplesmente exclui quem não consegue participar dela.  

Essa última crítica ao modelo neoliberal pode ser vinculada à emergência de novos 

parâmetros para se mensurar o desenvolvimento. A criação do Índice de Desenvolvimento 

Humano, por exemplo, evidenciou que crescimento econômico não significa, 

necessariamente, diminuição da pobreza.  

Estudos mais modernos sobre desenvolvimento, portanto, abarcam neste conceito o 

de desenvolvimento humano. O objetivo atual é incrementar as capacidades individuais a 

fim de permitir que as pessoas vivam da maneira como escolheram viver. O foco é no 

desenvolvimento como liberdade17.  

Nesse contexto, em que se reconhecem os limites do Mercado e amplia-se a 

definição de desenvolvimento, David Trubek afirma onascimento do Novo Estado 

Desenvolvimentista (NED)18. Segundo esse autor, o NED seria muito mais um conjunto de 

ideias e práticas emergentes, diante da descrença no neoliberalismo, do que um modelo 

cristalizado.  

Trubek19afirma a necessidade de realização de mais trabalhos empíricos para se 

determinar a extensão do NED, contudo, adianta alguns elementos identificadores desse 

paradigma. Seriam eles: (i) o investimento predominantemente privado; (ii)  a aceitação de 

um papel mais significativo do Estado na condução dos investimentos, coordenação de 

projetos e oferta de informação, especialmente em projetos de longo termo; (iii) a 

extensiva colaboração e comunicação entre setores público e privado; (iv) a privatização 

ou parcerias público-privadas na prestação de serviços públicos; (v) atenção aos problemas 

sociais, inclusive aos esforços para reduzir a desigualdade, manter a solidariedade e poupar 

alguns dos custos de eventuais reestruturações; (vi) programas de bem estar e investimento 

em capital humano. 

Além dessas características, essa forma de Estado implicaria a construção de novas 

instituições e políticas públicas, as quais incluiriam: (i) sistemas organizados de 

compartilhamento de informações público-privadas; (ii) cooperação público-privada na 

construção de regimes regulatórios que incentivem a competição global e a eficiência 

                                                           
17

 SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade.São Paulo:Companhia das letras, 2000. 
18

TRUBEK, David.Developmental States and the Legal Order: Towards a New political Economy of 

Development and Law. Universityof Wisconsin-Madison, October 2010, disponível em: 

http://www.law.wisc.edu/gls/lands.html, acesso em: 15/08/2011. 
19

 Idem. 
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doméstica; (iii) maiores investimentos em educação, pesquisa e desenvolvimento e 

inovação tecnológica; (iv) uso de parcerias público-privadas na maioria dos investimentos 

em infraestrutura; (v) novos mecanismos de solidariedade,tais como: subsídios básicos de 

renda. 

Sem dúvida, todas essas mudanças têm implicações significativas para o direito. A 

pretensa cooperação entre setores público e privado exigiria, por exemplo, que fossem 

repensadasdiversas estruturas do direito administrativo, inclusive, no aspecto tributário.  

Calixto Salomão Filho20, ao tratar da necessidade de se reestruturar a forma de 

intervenção estatal diante do Novo Estado Desenvolvimentista, afirma a inaptidão do 

Direito Administrativo Brasileiro em enxergar o particular como colaborador no processo 

de Desenvolvimento.  

Diante desse quadro, são inevitáveis, portanto, questionamentos acerca da maneira 

como o direito administrativo deverá ser pensado para lidar com a pretensa governança 

cooperativa do NED:Quais seriam as formas de regulação mais apropriadas para fomentar 

essa aproximação público-privada?Como a administração pública deveria se relacionar 

com os administrados, diante desse novo paradigma? 

Questões desse teor são levantadas por Trubek21 quando ele afirma o surgimento do 

NED. Para ele, esse é o desafio que o atual contexto dos países em desenvolvimento impõe 

aos teóricos e demais atores preocupados com a disciplina do “Direito e 

Desenvolvimento”. 

Tendo em vista, pois, essa nova agenda de pesquisa proposta por Trubek, os 

capítulos seguintes foram reservados tanto para reflexãoacerca de um modelo teórico que 

propõe a construção de um relacionamento cooperativo entre Fisco e Contribuintes com 

vistas a estimular o cumprimento de obrigações tributárias, comosobre sua adequação aos 

princípios do NED. 

O próximo tópico apresenta sucintamente os principais elementos desse referencial 

teórico. Passemos, então, a ele. 

 

 

 

 
                                                           
20

 FILHO, Calixto Salomão. Regulação e Desenvolvimento. São Paulo: Malheiros, 2002. p.57. 
21

 TRUBEK, David.Developmental States and the Legal Order: Towards a New political Economy of 

Development and Law. University of Wisconsin-Madison, October 2010, disponívelem: 

http://www.law.wisc.edu/gls/lands.html, acessoem: 15/08/2011. 
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3. O paradigma do serviço e da confiança 

A pergunta sobre os motivos que levam um indivíduo a obedecer à lei e submeter-se 

à autoridade de outro não é recente. Essa preocupação, inclusive, não se restringe à ciência 

jurídica, pode ser encontrada também na política, sociologia, economia e psicologia. 

Muitos estudiosos, nessas diversas áreas,debruçaram-se sobre a matéria e já se 

reconhece que as pessoas podem exercer influência sobre as demais através do 

poder.Tradicionalmente, entende-se que o comportamento humano é condicionado tanto 

pelo uso da punição e da força, quanto pela oferta de recompensas22. 

Recentes teorias nesse campo, contudo, após constatarem os custos e a ineficiência 

do uso exclusivo do poder coercitivo para influenciar a ação humana, voltam-se ao exame 

do papel da moral no cumprimento das regras jurídicas. 

Tyler, por exemplo, em “Whypeopleobeythelaw”23, defende que se as pessoas virem 

a obediência à lei como algo apropriado porque está em consonância com o modo como 

elas acreditam que deveriam se comportar, elas cumpririam voluntariamente as 

determinações legais, sem levar em conta o risco de serem punidas. Para ele24, é 

importante considerar as normas internas das pessoas sobre justiça e moral a fim de 

entender seu comportamento frente às leis. Sugere, assim, que valores individuais 

compõem o sistema interno motivacional das pessoas e, portanto, guiam sua conduta, 

independentemente, de fatores externos, como incentivos e sanções. 

A partir dessa perspectiva de valores internos, ele25 levanta, ainda, a questão da 

legitimidade.Toda autoridade pretende que suas decisões e normas sejam obedecidas. A 

legitimidade se relaciona com essa pretensão e significa a crença individual de quedecisões 

e normas produzidas pela autoridade devem ser cumpridas, porqueesta possui o direito de 

ditar o comportamento, já que segue um procedimento justo, é incorruptível, percebe e é 

atenta às necessidadesdo grupo, não se vale inapropriadamente da força, entre outros. 

Tyler afirma que quando se reconhece uma autoridade como legítima, o 

descumprimento às normas será menos freqüente em virtude da crença interna de que se 

deve obedecê-las, sendo indiferente a possibilidade de castigo26. 

                                                           
22

TYLER, Tom R. Psychological perspectives on legitimacy and legitimation.Annual Review of Psychology, New 

York: New York University, 2005. Disponívelem: http://psych.annualreviews.org, acessoem: 31/08/2011.  
23

 TYLER, Tom R. Why people obey the law”. New Haven: Yale University Press, 1990. 
24

Idem. 
25

Idem. 
26

TYLER, Tom R. Justice, self-interest, and the legitimacy of legal and political authority.EmJane J. Mansbridge, 

Beyong self-interest. Chicago: University of Chicago Press, 1990.  
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No âmbito tributário, também se percebe a preocupação acerca das razões envolvidas 

noadimplemento da obrigação de pagar tributos, em especial quantoà importância da 

legitimidade da Administração Fiscal no incentivo ao cumprimento desse dever.  

Richard Bird27 sustenta que o modo como o sistema tributário é administrado afeta 

seu rendimento, incidência e eficiência. Segundo ele28, uma Administração Fiscal injusta 

provocará o descrédito do sistema e a fraqueza da legitimidade do governo. 

Ao estudar os sistemas tributários de alguns países subdesenvolvidos, esse autor29 

sugere que uma das medidas mais importantes a serem tomadaspelasAdministrações 

Fiscais desses países com vistas a incentivar o cumprimento das obrigações tributárias é o 

aperfeiçoamento da governança. Bird30afirma que se os contribuintes perceberem que seus 

interesses são representados de maneira adequada pelas instituições fiscais e que há a 

prestação de bons serviços públicos, eles voluntariamente contribuirão para o sistema. Por 

outro lado, se houver corrupção e pouca confiança nas autoridades, haverá um baixo 

incentivo em cooperar. Conclui, então, que a legitimidade da Administração é um requisito 

indispensável para um eficiente sistema tributário31. 

Por seu turno, Schneider e Torgler32investigaram o comportamento dos cidadãos 

frente à obrigação de pagar tributos na Suíça, Bélgica e Espanha. Ao final da pesquisa, eles 

concluíram que, apesar das diferenças culturais serem relevantes, o efeito positivo 

daconfiança nas instituições no incentivoao cumprimento da obrigação de pagartributosfoi 

constatado nos três países. Para eles, restou evidenciado, portanto, que quanto maior a 

legitimidade dos órgãos fiscais, maior a obediência voluntária às leis tributárias. 

No Brasil, já em 1987, publicou-se o resultado de uma pesquisa empírica sobre 

evasão fiscal33, na qual se estudavamos fatores que influenciavam o cumprimento 

voluntário e o não cumprimento de obrigações tributárias, bem como as medidas 

estimuladoras que deveriam ser adotadas para cumprimento espontâneo desses deveres. A 

conclusão do trabalho indica, entre os fatores de estímulo, medidas relacionadas com a 

Administração Fiscal, tais como: combate à corrupção, simplificação das obrigações 
                                                           
27

 BIRD, Richard. Smart tax administration.Economic Premise: poverty reduction and economic management 

network. Disponívelem: www.worldbank.org/economicpremise, acessoem: 03/09/2011.  
28

Idem. 
29

Idem. 
30

Idem. 
31

BIRD, Richard et.al.Societal institutions and tax effort in developing countries.International Tax Program - 

Joseph L. Rotman School of Management, Toronto: University of Toronto, Disponívelem: 

http://www.rotman.utoronto.ca/iib/ITP0411.pdf, acessoem: 03/09/2011. 
32

SCHNEIDER, Johanes e TORGLER, Benno.What shapes attitudes toward taxes? Evidence from multicultural 

European countries.Social Science Quarterly, Vol. 88, n. 2, jun/2007, pp. 443-470. 
33

 VAZ, Carlos. Evasão Tributária. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
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acessórias e capacitação dos fiscais, logo, tais resultados enfatizam o papel daquela 

instituição no controle da evasão tributária.  

Em meio a essas discussões acerca da relevância do modo de atuação da 

Administração Fiscal no estímulo ao cumprimento do dever de pagar de tributos, James 

Alm fala sobre o paradigma do serviço e da confiança. Nas palavras desse autor34: 

“Nós concluímos argumentando que vários tipos de estratégias 

são necessários para combater a evasão fiscal, estratégias que 

incluem o paradigma tradicional da coação sugerido pela e 

coerente com a teoria neoliberal, o paradigma menos tradicional 

do serviço que reconhece o papel importante de uma “educada e 

gentil” Administração Tributária para estimular o cumprimento 

das obrigações tributárias, e, o novo paradigma da confiança 

que é construído com base na ética, segundo o qual a 

Administração Fiscal deve reconhecer que suas decisões 

alteram a ética dos contribuintes”35. 

Ao longo do texto acima citado, Alm afirma que o pensamento clássico sobre os 

motivos para obediência às regras tributárias está baseado naquilo que ele chama de 

economia do crime. Os contribuintes, sob esta perspectiva,seriam indivíduos racionais, 

voltados, exclusivamente, à maximização da utilidade de proceder à evasão fiscal e que 

atuam a partir do cálculo entre os benefícios da fraude e os riscos de sofrer uma punição36. 

É como se todos os contribuintes fossem jogadores, tentando vencer o sistema, por meio de 

estratégias econômicas que consideram os custos do não cumprimento às regras37. 

O modelo da economia do crime sugere que as pessoas só pagam tributos por causa 

das consequências econômicas da punição. Segundo essa visão, os indivíduosavaliam as 

multas e outras penalidades legais,bem como a probabilidade de virem a ser, efetivamente, 

obrigadas a pagá-las e, a partir disso, decidem por obedecer ou não às normas.  

                                                           
34

ALM, James e TORGLER, Benno. Do ethics matter? Tax compliance and morality.Journal of Business Ethics, 

vol. 101, n. 4,  jan/2011. p. 1 
35

Traduçãolivre da autora: “We conclude by arguing that a full house of compliance strategies is needed to 

combat tax evasion, strategies that include the traditional ‘enforcement’ paradigm suggested by and consistent 

with neoliberal theory, a less traditional ‘service’ paradigm that recognizes the important role of a ‘kinder and 

gentler’ tax administration in encouraging compliance, and, importantly, a new ‘trust’ paradigm that is built on 

the foundation of ethics, in which the tax administration must recognize that it can erode the ethics of 

taxpayers by its own decisions”. 
36

ALLINGHAM, Michael G. e SANDMO, Agnar.Income tax evasion: a theoretical analysis, J. Pub. Eco.323, 1972. 
37

 RASKOLMIKOV, Alex. Revealing choices: using taxpayer choice to target tax enforcement. Columbia Law 

Review, vol. 109, pp. 689-754. 
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Desse modo, defende-se que a Administração Fiscal e os demais construtores de 

normas tributárias deveriam aumentar o valor das multas e reforçar a fiscalização e 

aplicação de sanções com vistas a evitar a evasão de tributos. Sob a visão da economia do 

crime, somente medidas rigorosas de punição protegeria o sistema dos jogadores. 

Ocorre, contudo, que, segundo Alm38, existem diferentes motivações para a conduta 

humana. Nem todos os contribuintes agem por razões econômicas e nem todos são 

jogadores tentando fraudar o sistema. Além disso, ele39sustenta que há mais cumprimento 

que descumprimento às leis tributárias, logo, propõe que seja reformulada a pergunta sobre 

orespeito às obrigações fiscais: deve-se entender porque as pessoas obedecem, não porque 

elas descumprem as normas40.  

Para ele41, os contribuintes podem cooperar com o sistema por diversas razões: (i) 

normas sociais, tais como: receio de desaprovação por parte dos demais membros do 

grupo, patriotismo, altruísmo; (ii) valores internos morais: culpa, senso de justiça, 

vergonha; (iii) crença na legitimidade de quem cria as regras, entre outros motivos. 

Há, ainda, segundo o autor42, diferentes tipos de contribuintes: (i) os que sempre 

fraudam e os que sempre cooperam;(ii) alguns que agem para maximizar a expectativa de 

utilidade do jogo da evasão;(iii) outros que supervalorizam as baixas probabilidades de 

ganho; (iv) indivíduos que respondem de maneira distinta a depender das alterações em sua 

carga tributária; (v) alguns que são ora cooperativos, ora jogadores e (vi) muitos cujo 

comportamento é guiado por normas sociais, sentimentos morais, equidade fiscal, ou seja, 

por fatores éticos. 

Diante dessasdiferentes causas de obediência às regras tributárias e desses vários 

tipos de contribuintes, Alm43 conclui que a proposição da economia do crime no sentido de 

aumentar a coação estatal sob os particularesé, por si só, insuficiente para fomentar a 

cooperação ao sistema. 

Esse autor44 aponta, assim, a necessidade de utilização de outras medidas de 

incentivocapazes de afetar a dimensão ética dos contribuintesno que se refere ao respeito 

                                                           
38

 ALM, James e TORGLER, Benno. Do ethics matter? Tax compliance and morality.Journal of Business Ethics, 

vol. 101, n. 4,  jan/2011. 
39

Idem. 
40

ALM, James. Why do people pay taxes?.Journal of Public Economics n. 48, pp. 21-38, 1992. 
41

Idem. 
42

 Idem. 
43

Ibdem. 
44

ALM, James e TORGLER, Benno. Do ethics matter? Tax compliance and morality.Journal of Business Ethics, 

vol. 101, n. 4,  jan/2011. 
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às normas. Para ele, é preciso conjugar medidas coercitivas com instrumentos que levem 

em conta os valores e normas internos dos indivíduos a fim de que haja maior eficiência 

fiscal. 

Uma das medidas sugeridas por Alm45 corresponde ao chamado paradigma do 

serviço, segundo o qual a Administração Fiscal é vista como facilitadora e promotora de 

serviços para o contribuinte. Trata-se de aprimorar o desempenho do Fisco por meio da 

alteração da perspectiva que se tem acerca do devedor de tributos, o qual passa a ser visto 

como cliente-consumidor e não como potencial criminoso.  

Nesse sentido, ele propõe46: (i) a promoção da educação do contribuinte; (ii) a 

prestação de serviços de assistência no cumprimento de obrigações acessórias; (iii) o 

aprimoramento dos sites e demais canais de comunicação entre Fisco e contribuintes; (iv) a 

simplificação dos formulários tributários e do pagamento de tributos. 

A melhoria na prestação de serviços por parte da Administração Fiscal, segundo 

Alm47, estimularia o cumprimento voluntário das regras tributárias, pois proporcionaria 

maior satisfação do contribuinte quanto ao referido ente público de forma a aumentar a 

crença na legitimidade do Fisco. 

Outra medida pensada por Alm leva em conta a importância da moral e das normas 

sociais. Ela diz respeito ao paradigma da confiança. Aqui, pretende-se que a Administração 

Tributária induza e altere a cultura de pagamento de tributos, por meio: (i) do uso da mídia 

para reforçar a ideia de que o cumprimento de obrigações tributárias é a forma mais ética 

de comportamento; (ii) da ênfase da ligação entre pagamento de tributos e prestação de 

serviços públicos; (iii) da rejeição a formas de tratamento desiguais; (iv) pela oitiva e 

consideração das necessidades e queixas dos contribuintes na criação de políticas 

tributárias48. 

Essa segunda medida, por sua vez, seria eficiente no estímulo ao adimplemento das 

obrigações tributárias, pois interferiria nas normas internas dos contribuintes com vistas a 

induzir o conteúdo destas em favor da Administração49. 

Os paradigmasdo serviço e da confiança baseiam-se, então,na tese de que os 

contribuintes também conduzem seu comportamento a partir da forma como veem a 
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Idem. 

46
Idem. 
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Idem. 
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Ibdem. 

49
 Idem. 
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Administração Tributária. A questão da legitimidade é, segundo essa perspectiva,central no 

estímulo ao cumprimento da obrigação de pagar tributos. 

James Alm não negaa importância do uso de instrumentos coercitivos e de punição 

no incentivo ao adimplemento de obrigações tributárias, contudo, diante do 

reconhecimento da importância dos fatores internos no direcionamento da conduta 

humana, sugere a adoção de medidas complementares com vistas a melhorar o 

desempenho da Administração Tributária. 

Ao constatar que a forma como os contribuintes se relacionam como o Fisco pode ter 

significativo impacto na perspectiva que se tem acerca das regras aplicadas por esta 

instituição, Alm atenta para a importância de se repensar o tradicional paradigma do crime. 

Uma vez conhecidos esses elementos centrais da teoria de Alm, já é possível 

relacioná-los com o modelo de governança do NED. Voltemo-nos, assim, ao tópico 

seguinte, o qual foi reservado para essa discussão. 

 

4. A atuação das Administrações Tributárias no contexto do Novo Estado 

Desenvolvimentista 

Um dos elementos centrais do NED é a cooperação público-privada. Desse modo, 

pretende-se um Estado forte, contudo, que veja no setor privado um possível parceiro para 

construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento.  

Conforme visto em linhas pretéritas, a emergência dessa nova perspectiva se deu pela 

constatação de que o Estado sozinho é ineficiente na promoção do desenvolvimento, já que 

não possui a expertise do Mercado. Por outro lado, também foi percebido que este último, 

sem regulação, apresenta falhas, além de não conseguir responder aos problemas de cunho 

social. 

Com o reconhecimento desses erros do Estado e do Mercado, portanto, pensou-se na 

colaboração entre os dois entes.  

Para que essa cooperação seja possível, contudo, é imprescindível uma governança 

pública mais aberta, capaz de ouvir os interesses privados, pois cooperação exige 

convergência de vontades. Nesse sentido, Bresser50, ao se referir ao termo NED, fala na 

construção de um projeto nacional comum de desenvolvimento. Para ele, o NED significa 

                                                           
50

BRESSER-PEREIRA, L.C. O novo desenvolvimentismo e a ortodoxia convencional. São Paulo em Perspectiva, 

v. 20, n. 3, p. 5-24, jul./set. 2006. São Paulo: Fundação Seade. Disponível em: www.scielo.br, acesso em: 
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a cooperação entre representantes do Estado, empresários, investidores privados e 

sociedade organizada com vistas ao desenvolvimento. Nas palavras do autor: 

“O Brasil é um país que tem um Estado grande em termos de 

carga tributária (34%), especialmente se considerarmos seu 

nível de renda per capita, mas cuja força é apenas média. Para 

que um Estado democrático seja realmente forte é necessário 

que sua ordem jurídica seja estável e dotada de legitimidade, ou 

seja, apoiada na Nação. Nas sociedades modernas, essa 

estabilidade e essa legitimidade dependem de uma razoável 

homogeneidade da sociedade nacional e das instituições que 

reflitam o estágio de desenvolvimento e os objetivos dessa 

sociedade.”51 

O NED exige, portanto, uma Administração Pública menos autoritária, posto que o 

objetivo não é impor a vontade do Estado, mas encorajar os administrados a participarem 

dos projetos de desenvolvimento em parceira com o ente público.  

A antiga administração-burocrática é inadequada para atender às demandas do NED, 

pois, em face da necessária aproximação público-privada, é imprescindível o aumento da 

confiança nas instituições públicas e, assim, de uma gestão eficiente na prestação de 

serviços e capaz de representarlegitimamente os interesses dos administrados52.  

Nesse contexto, em que se reconhecem os limites do Estado e do setor privado e, 

assim, propõe-se a atuação colaborativados dois entes, bem como uma Administração 

Pública menos autoritária,pergunta-se como deveria ser trabalhada a questão tributária, já 

que esta é umatemática, normalmente, marcada pelo embate entre os referidos agentes.  

No caso do Brasil, por exemplo, essa divergência de vontades resta evidenciada em 

recente pesquisa realizada pelo Conselho Nacional de Justiça53. A conclusão desse trabalho 

apontou a Fazenda Nacional como terceira colocada entre os maiores litigantes do país, 

sendo responsável por 7,5% dos litígios. Esse dado demonstraa falta de entendimento entre 

Fisco e contribuintes.    

Se esses dois atores não conseguem chegar a um consenso acerca do pagamento de 

tributos, como poderiam construir juntos, em colaboração, políticas públicas voltadas ao 
                                                           
51

 BRESSER-PEREIRA, L.C. Desenvolvimento econômico e revolução capitalista.p.20. Disponível 

em:http://www.bresserpereira.org.br, acesso em: 14/08/2011. 
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desenvolvimento? Qual deveria ser o modelo mais adequado de Administração Fiscal, 

tendo em vista a necessidade de cooperação público-privada? 

O presente trabalho sugere que uma possível resposta às questões acima 

colocadasdeve serelaborada a partir da teoria de James Alm. 

Conforme afirmado anteriormente, Alm critica o paradigma tradicional de atuação 

das Administrações Tributárias, segundo o qual todos os contribuintes são indivíduos 

racionais que realizam cálculos econômicos acerca dos benefícios da evasão fiscal e estão 

a todo tempo tentando fraudar o sistema. 

Alm se opõe a esse pensamento, pois entende que outros fatores, além do econômico, 

também influenciam o comportamento dos contribuintes. Para ele, normas e valores 

internos induzem a conduta dos indivíduos, logo, não podem ser desconsiderados quando 

da construção de medidas voltadas a incentivar o pagamento de tributos.   

Diante do reconhecimento desses outros fatores, Alm sugere uma reformulação do 

modo como o Fisco atua. Entre as medidas propostas tem-se o chamado paradigma do 

serviço. Essa alternativa está voltada a modificar a perspectiva do Fisco acerca 

dosdevedores tributários no sentido deafastar a ideia de potencial criminoso e transformar 

estes últimos em clientes-consumidores dos serviços públicos prestados pela 

Administração Tributária.  

Este parece ser o primeiro ponto de convergência entre a forma de Administração 

Pública própria do NED e o modelo de Administração Tributária pensado por Alm. 

Se o Fisco passa a se preocupar em auxiliar o contribuinte no preenchimento de 

obrigações acessórias, em instruí-lo acerca do conteúdo das regras tributárias, assim como 

em simplificar o cumprimento destas, ele estará prestando um serviço público eficiente e se 

aproximando dos particulares, pois, inevitavelmente, haverá mais comunicação no decorrer 

de tal processo. 

Esse constante diálogo corresponde, justamente, a uma daquelas estruturas centrais 

apontadas porTrubek como constitutivas do NED, já que este exige o aperfeiçoamento dos 

meios de comunicação entre Estado e particulares. 

Além disso, essa proposta de permanente comunicação entre Fisco e contribuintes se 

coaduna com a tese do desenvolvimento como aprendizado, visto que, a partir dessas 

conversas, o Fisco poderá renovar, paulatinamente, suas políticas tributárias de forma a 

torná-las mais eficientes e próximas dos interesses da sociedade. 

Outro ponto a se destacar, é a mudança de perspectiva acerca do contribuinte. Não 

faria sentido ter como companheiros de projetos nacionais para o crescimento, jogadores, 
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sempre interessados em fraudar o sistema jurídico-tributário. Ao afastar a imagem do 

contribuinte-criminoso, construída pela teoria tradicional, portanto, o pensamento de Alm 

apresenta-se mais coerente com um modelo de Estado que vê o setor privado como 

parceiro e não inimigo. 

O paradigma da confiança também evidencia uma convergência entre as teses de 

Alm e Trubek. 

Ao falar de confiança, Alm se preocupa com a indução das normas individuais e 

sociais dos contribuintes em favor da Administração Tributária. Essa questãoestá, então, 

diretamente relacionada à legitimidade da autoridade fiscal. O problema da legitimidade, 

por sua vez, também está especialmente relacionado com contexto do NED, já que a 

cooperação público-privada requer que particulares e Estado estabeleçam uma relação de 

reciprocidade pautada em interesses comuns. Um ambiente de pouca confiança dificulta a 

construção de relações cooperativas. 

Em momento anterior, foi dito que a legitimidade diz respeito à crença coletiva de 

que as instituições são sérias, incorruptíveis e que representam bem os interesses da 

comunidade. Também já restou evidenciado que quanto maior a legitimidade das 

instituições, maior a cooperação por parte daqueles sujeitos a elas. 

A governança pública do NED parece depender ainda mais dessa legitimidade, já 

que, diante da experiência frustrada de entregar ao Estado o poder exclusivo de dominar a 

economia, o setor privado precisa ser atraído a participar e contribuir com programas 

voltados a promover o crescimento. Essa atração depende, entre outras questões, da 

confiança que os particulares têm nas instituições, posto que, dificilmente, haveria esforço 

de investimento privado em projetos coordenados por autoridades cuja legitimidade é 

baixa. 

Como a Administração Fiscal também faz parte do Estado, a credibilidade dela é 

relevante para definir a legitimidade deste ente público como um todo. 

Desse modo, a preocupação de Alm no sentido de reforçar a legitimidade do Fisco 

frente aos contribuintes parece se coadunar muito mais com o desenho do NED, do que o 

modelo tradicional que pensa exclusivamente em estimular o cumprimento de normas 

tributárias por meio de medidas coercitivas. 

De todo o exposto, portanto, percebe-se que o modelo tradicional da economia do 

crime cuja tese central sugere que os contribuintes estão sempre voltados a maximizar seus 

interesses econômicos e que, assim, a única medida capaz de estimular o cumprimento das 

obrigações tributárias é a imposição de penalidades pecuniárias altas, o aumento da 
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fiscalização e da punição já não consegue responder às necessidades de uma nova forma de 

Estado, o Novo Estado Desenvolvimentista. 

Isso, pois este último está pautado na construção de relações colaborativas com os 

particulares e, portanto, com os contribuintes. Não faz mais sentido, diante desse novo 

contexto, tratar o setor privado como potencial inimigo. 

O modelo teórico de James Alm preocupado com a aproximação dos contribuintes e 

do Fisco, tanto através do aperfeiçoamento do serviço público prestado por este, quanto 

pela adoção de medidas tendentes a aumentar a confiança entre os dois agentes referidos, 

parece ser mais apropriado para a situação do NED, já que permite que o contribuinte 

possa ser percebido também como ator cooperativo e não fraudador do sistema. 

 

5. Conclusão 

Ao afirmar o surgimento do Novo Estado Desenvolvimentista, Trubek propõe um 

desafio aos teóricos do Direito e Desenvolvimento: pensar as estruturas jurídicas 

adequadas à promoção de um relacionamento mais cooperativo entre setor público e 

privado. 

No âmbito tributário, a proposta tradicional de atuação da Administração Tributária 

percebe o contribuinte como potencial criminoso e, assim, sugere medidas mais coercitivas 

por parte do Fisco com vistas a incentivar o cumprimento de obrigações tributárias. 

James Alm critica esse último posicionamento, sob a alegação de que ele 

desconsidera outros fatores que também induzem o comportamento humano, tais como: 

valores internos e normas sociais. Para Alm, além do uso da força e da coerção, a 

Administração Tributária também deve se preocupar com sua legitimidade frente aos 

contribuintes, bem como em aprimorar os serviços prestados a eles. O referido 

autordefende a alteração da perspectiva que se tem acerca dos contribuintes, os quais 

devem ser vistos como clientes-consumidores dos serviços públicos prestados pelo Fisco e, 

portanto, cuja opinião, como usuário, deve ser considerada na elaboração de políticas 

tributárias. 

Conforme restou claro ao logo do texto, o NED exige uma governança pública mais 

aberta a atender os interesses dos administrados, já que se pretende a implantação de 

políticas de desenvolvimento formuladas a partir de parceiras entre Estado e particulares. 

Superou-se a ideia de que Estado e Mercado sozinhos podem funcionar bem e, assim, 

defende-se a cooperação entre os dois. 
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Desse modo, diante da necessária mudança de conduta por parte do Estado em 

relação aos administrados, concluiu-se que a atuação da Administração Tributária, já que 

também componente do Estado, precisa ser repensada.  

Viu-se que o paradigma tradicional do crime é inadequado para atender às demandas 

desse novo contexto, uma vez que, além de desconsiderar outras motivações que não as 

econômicas na indução do comportamento dos contribuintes, pauta-se num modelo de 

governança meramente coercitivo, o qual coloca contribuintes e Fisco em polosopostos de 

interesses. 

Já o modelo de atuação fiscal pensado por Alm, por outro lado, parece se adequar 

melhor à realidade do NEF, posto quepermite a aproximação entre contribuintes e 

Administração Tributária, por meio da proposta de maior diálogo, eficiência na prestação 

de serviços, bem como pela preocupação com a confiança e legitimidade nas instituições 

fiscais. 

Por fim, é importante ressaltar que se sabe que a questão tributária é um ponto 

delicado e que a mudança de conduta da Administração é apenas um dos elementos de 

controvérsia acerca dos sistemas tributários. Acredita-se, contudo, que essa tensão poderia 

ser, pelo menos, amenizada pela adoção de um modelo mais cooperativo de tributação, o 

qual tratasse o contribuinte como parceiro e não inimigo. 
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A DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU) E SUA 

INCONSTITUCIONALIDADE SOB A PERSPECTIVA DA EFETIVAÇÃO DE 

DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: OPÇÃO POLÍTICA QUE AFETA A 

CIDADANIA NO BRASIL 

THE UNTYING REVENUE OF UNION AND ITS UNCONSTITUTIONALITY 

UNDER THE PERSPECTIVE OF THE IMPLEMENTATION OF 

SOCIAL FUNDAMENTAL RIGHTS: POLITIC OPTION THAT AFFECTS 

CITIZENSHIP IN BRAZIL 

 

Ana Carolina Barbosa Pereira 

 Leopoldo Fontenele Teixeira 

 

RESUMO: Para a efetivação dos direitos sociais, especialmente aqueles de natureza 

prestacional, demanda-se a existência e disponibilidade de recursos suficientes para a sua 

devida implementação. A Constituição de 1988 tem como uma de suas características o seu 

dirigismo, em conseqüência disto, percebe-se uma certa rigidez orçamentária no que 

concerne a previsão de gastos obrigatórios relativos à efetivação de direitos fundamentais 

sociais. Em razão desta rigidez orçamentária relacionada às despesas para a implementação 

dos direitos sociais, o Poder Executivo instituiu a DRU – Desvinculação de Receitas da 

União, a fim de propiciar uma maior flexibilidade na aplicação dos recursos financeiros 

estatais. O presente artigo analisará a Desvinculação de Receitas da União sob a perspectiva 

dos Direitos Sociais. O objetivo geral desse trabalho é, pois, fomentar a discussão entre os 

estudiosos e operadores do Direito acerca da constitucionalidade da Desvinculação das 

Receitas da União, no que concerne à implementação dos direitos fundamentais sociais. A 

metodologia utilizada é bibliográfica, teórica, descritiva, exploratória e dialética com 

predominância indutiva. Conclui-se que não poderia o constituinte derivado alterar, ainda 

que somente no plano estritamente jurídico, a destinação de recursos essenciais senão para 

afastar o óbice fático imposto pela reserva do possível, pelo menos para alargar o que se 

possa entender possível de ser feito na realidade brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO; EFETIVAÇÃO 

DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS; INCONSTITUCIONALIDADE 

 

ABSTRACT: For the realization of social rights, especially those of prestacional nature, 

demands the existence and availability of sufficient resources for proper implementation. The 

Constitution of 1988 has as one of its features the interventionism, in consequence, it has a 

certain rigidity in relation to budget estimates of expenditures required for the realization of 

fundamental social rights. Because of this rigidity of budget expenses related to the 

implementation of social rights, the Executive instituted the DRU – Discharge of Revenue of 

the Union, in order to provide greater flexibility in the implementation of state budget 

resources. This article will examine the Discharge of Federal Revenues from the perspective 

of Social Rights. Therefore, the main purpose of this paper is to foster discussion among 

scholars and professionals of the law on the constitutionality of Revenue Untying the Union 

regarding the implementation of fundamental social rights. Methodology employed is 
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bibliographical, theoretical, descriptive, exploratory, dialectical and mainly inductive. This 

article comes to the conclusion that the derived constituent could not change, even if only in a 

strictly legal, the allocation of resources essential to remove the only obstacle imposed by the 

reservation clause of the possible, at least to extend that one can understand can be done in 

Brazilian reality. 

 

KEY-WORDS: UNTYING REVENUE OF UNION; IMPLEMENTATION OF 

SOCIAL FUNDAMENTAL RIGHTS; UNCONSTITUTIONALITY.   

 

INTRODUÇÃO 

Para a efetivação dos direitos sociais, especialmente aqueles de natureza prestacional, 

demanda-se a existência e disponibilidade de recursos suficientes para a sua devida 

implementação. Contudo, tais recursos não são ilimitados, razão pela qual foi criada a 

chamada reserva do possível, instituto utilizado como limite para efetivação e judicialização 

de tais direitos. 

A Constituição Federal de 1988 tem como uma de suas principais características o seu 

dirigismo, em conseqüência disto percebe-se uma certa rigidez orçamentária no que concerne 

à previsão de gastos obrigatórios relativos à efetivação de direitos fundamentais sociais.  

Dentro dessa perspectiva, de rigidez orçamentária no que tange às despesas necessárias 

para a implementação dos direitos sociais, o Poder Executivo buscou um mecanismo jurídico 

capaz de propiciar uma maior flexibilidade na aplicação dos recursos financeiros do Estado, 

criando, assim, a chamada DRU – Desvinculação de Receitas da União. No entanto, é 

necessário se indagar acerca da constitucionalidade destas desvinculações e como elas afetam 

os direitos sociais. 

Considerando que o Brasil é um Estado Social e Democrático e que o art. 60, §4º, IV, 

da CF/88, prevê que não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os 

direitos e garantias individuais, é preciso analisar se a desvinculação de receitas da união não 

representa uma fragilização dos direitos sociais.  

Outro critério que também precisa ser analisado é se esta desvinculação de receitas não 

prejudica a dimensão objetiva dos direitos fundamentais, notadamente a sua eficácia 

dirigente, segundo a qual o Estado tem a obrigação permanente de concretização destes 

direitos, inclusive, aqueles de segunda dimensão. Deve-se, também, verificar se a 

possibilidade de desvinculação de receitas não fere o princípio da vedação do retrocesso 

social.  
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Diante de tal contexto, no presente artigo, dividido em três partes, busca-se, 

inicialmente, apresentar a relação entre os direitos sociais e a reserva do possível e, em 

seguida, discorre-se acerca da Desvinculação das Receitas da União, a fim de se colher 

subsídios teóricos necessários para o exame da constitucionalidade de tal instituto, sob a 

perspectiva da implementação dos direitos fundamentais sociais, o que será feito na terceira e 

última parte do texto. 

Espera-se, com este texto, fomentar o debate acerca do impacto causado pela chamada 

DRU sobre a efetivação dos direitos fundamentais sociais e de sua constitucionalidade, 

contribuindo, assim, para o amadurecimento da questão em foco, certamente de grande relevo 

para toda a sociedade. 

1 OS DIREITOS SOCIAIS E A RESERVA DO POSSÍVEL 

No ordenamento jurídico brasileiro, não obstante a Constituição Federal de 1988 ter 

expressamente enquadrado os direitos sociais no título que cuida dos direitos e garantias 

fundamentais, forte é a controvérsia acerca da natureza jus-fundamental de tais direitos, bem 

como acerca da possibilidade de serem demandados perante o Poder Judiciário. Dados os 

limites deste trabalho, não se comentará sobre a disputa acerca da natureza fundamental dos 

direitos sociais. Partir-se-á, em verdade, da premissa – que se acredita correta – de que os 

direitos sociais são, sim, direitos fundamentais e que, nessa condição, partilham de regime 

jurídico especial em relação aos direitos ditos não fundamentais, notadamente da eficácia 

imediata outorgada pelo §1º, do art. 5º, da CF/88. 

O que se abordará aqui é em que termos se dá essa eficácia imediata quando se está a 

falar de direitos sociais, mas especificamente dos direitos sociais de cunho prestacional, isto 

é, que demandam uma obrigação de fazer ou de dar por parte do Estado, os quais necessitam 

de recursos públicos para serem efetivados, recursos esses nem sempre disponíveis nos 

cofres estatais. 

Inegavelmente, todo o aparato necessário para a proteção e promoção de direitos 

fundamentais demanda recursos, tanto humanos como de natureza material. De fato, não só 

os direitos ditos prestacionais demandam recursos para efetivação, haja vista que, mesmo os 

direitos negativos, tais como o direito de propriedade, demandam recursos para sua proteção 

(polícia, Justiça etc)
1
. Contudo, é quando se analisa os direitos prestacionais que a questão 

dos custos para sua efetivação aflora com maior intensidade, tendo em conta que a efetivação 

desses direitos demanda do Estado um dar ou um fazer em prol dos titulares desses direitos, o 

que, sem recursos, não é possível ser realizado
2
. 
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1.1 A Reserva do Possível como limite para a efetivação dos Direitos Sociais 

A invocação da chamada reserva do possível nasceu da constatação de que, apesar de 

as necessidades humanas serem infinitas, os recursos necessários para satisfazê-las são 

finitos. Com efeito, os recursos utilizados pelo Estado para fazer frente às despesas com a 

efetivação dos direitos sociais são extraídos da própria sociedade, por meio, por exemplo, da 

tributação e, como cediço, a transferência de recursos da sociedade para o Estado, num 

regime capitalista, possui limites, inclusive em respeito a outros direitos fundamentais e à 

própria sustentação do Estado Fiscal
3
. 

Conceitua-se reserva do possível como aquilo que determinado indivíduo pode 

razoavelmente exigir da sociedade, considerando as limitações existentes. Portanto, para que 

se possa exigir determinada prestação do Estado, não basta que este disponha de recursos 

disponíveis para isso, sendo importante também que o objeto da prestação configure algo 

que, em determinado contexto social, seja razoável exigir do Estado. Valendo aqui também, 

mutatis mutandis, o binômio, presente na doutrina civilista sobre o dever de prestar 

alimentos, possibilidade do alimentante/necessidade do alimentado. 

Há, segundo Ingo Wolfgang Sarlet e Mariana Filchtiner Figueiredo, uma dimensão 

tríplice da reserva do possível: a) disponibilidade fática de recursos; b) disponibilidade 

jurídica de recursos materiais e humanos, o que se relaciona, entre outras coisas, com 

previsão orçamentária, competências constitucionais, considerando o modelo federativo de 

Estado; c) proporcionalidade e razoabilidade da prestação
4
.  

No Brasil, a chamada cláusula da reserva do possível vem sendo lembrada e afastada 

em diversas decisões por parte do Supremo Tribunal Federal, ainda que, às vezes, não se faça 

expressa referência à expressão sob comento
5
.  

Sobre a jurisprudência do STF, é interessante destacar a observação feita por Fernando 

Facury Scaff
6
, no sentido de que é curioso que se, por um lado, o STF vem aplicando 

diretamente a Constituição para assegurar o acesso a prestações relacionadas à saúde e 

educação, colocando em plano secundário os limites financeiros do Estado, no que diz 

respeito à matéria previdenciária, aquela Corte pensa diferente, exigindo a prévia existência 

de recursos para o custeio de benefícios previdenciários7. 

O fato é que, se em temas extremamente sensíveis, como, por exemplo, o direito à 

saúde, o Poder Judiciário brasileiro tem deixado, em regra, a questão das limitações 

orçamentárias em segundo plano, criando uma espécie de direito absoluto em face do Estado, 
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não só nesses temas se põe em relevo a questão da reserva do possível, mas em todos aqueles 

em que esteja em jogo a pretensão ao recebimento do Estado de prestações materiais, sob o 

argumento de efetivar direitos fundamentais. 

Em razão disso – inclusive no que diz respeito ao direito à saúde –, impende criar 

parâmetros de controle mais objetivos, que permitam guiar o julgador no enfrentamento da 

questão da tutela jurisdicional relacionada à implementação, no plano fático, dos direitos 

fundamentais prestacionais, permitindo, com isso, evitar o arbítrio judicial, em prejuízo aos 

princípios democrático e da separação de poderes, em detrimento da própria supremacia dos 

direitos fundamentais, na medida em que, muitas vezes, sua utilização indevida pode levar a 

uma banalização desses direitos, mas, acima de tudo, em inobservância do princípio da 

igualdade, elemento comum aos direitos sociais, que resta vulnerado toda vez que se 

desequilibra o orçamento estatal, beneficiando poucos e desconsiderando o direito de muitos, 

privilegiando-se a parte em detrimento do todo, individualizando-se o direito que, por 

definição, é social, ainda que possua uma dimensão individual. 

2 DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU) 

Em virtude da rigidez orçamentária
8
 provocada, não exclusivamente, mas em boa parte, 

pela previsão de gastos obrigatórios por parte da Constituição Federal de 1988
9-10

, muitos 

deles relativos à efetivação de direitos fundamentais sociais, como saúde e educação, buscou-

se a criação de um mecanismo jurídico capaz de propiciar uma maior flexibilidade para o 

Poder Executivo aplicar os recursos financeiros do Estado. 

Com efeito, apesar de os impostos, por definição, serem uma espécie de tributo cuja 

receita não tem uma destinação específica, destinando-se a custear serviços e despesas gerais 

prestados pelo Estado, haja vista a regra constitucional da não afetação (CF/88, art. 167, 

IV)
11

, diversos são os dispositivos constitucionais que destinam parte da arrecadação de 

impostos da União a fins específicos, como, por exemplo, saúde (art. 198, §2º), educação 

(art. 212), realização de atividades da administração tributária (art. 37, XXII), além das 

transferências atinentes à repartição tributária e de fomento das Regiões Norte, Nordeste e 

Centro-Oeste (arts. 157, 158 e 159).  

No que diz respeito às contribuições, estas incorporam na sua essência a necessária 

vinculação entre a razão de sua instituição e o fim a que elas se destinam, ainda que, no plano 

fático, a não efetiva aplicação dos recursos arrecadados no fim previsto não descaracterize 

essa espécie tributária
12

. 
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Essa rigidez orçamentária prejudica a condução da política macroeconômica do 

governo, notadamente a obtenção de superávit primário nas contas públicas, destinado a 

manter a confiança dos credores externos na situação financeira do País
13

. 

Dentro dessa perspectiva, foi criada a Desvinculação das Receitas da União (DRU) 

pela Emenda Constitucional n. 27/2000
14

, que incluiu o artigo 76 no Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição de 1988, que determinava que: 

"Art.  76.  É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2000 a 2003, 

vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já 

instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e 

respectivos acréscimos legais." (AC) 

"§ 1o  O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5o; 

157, I; l58, I e II; e 159, I, "a" e "b", e II, da Constituição, bem como a base de 

cálculo das aplicações em programas de financiamento ao setor produtivo das 

regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste a que se refere o art. 159, I, "c", da 

Constituição." (AC) 

"§ 2o  Excetua-se da desvinculação de que trata o caput deste artigo a arrecadação da 

contribuição social do salário-educação a que se refere o art. 212, § 5o, da 

Constituição." (AC) 

Destarte, ressalvadas as transferências decorrentes do sistema federativo, as 

transferências destinadas ao desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste 

referidas no art. 159, I, c, da CF e os recursos advindos da contribuição social do Salário-

Educação, vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já 

instituídos ou que vierem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais fica desvinculado de órgãos, fundos e despesas, sendo possível à União 

empregá-los da forma que reputar adequada, como, por exemplo, pagamento de juros, 

encargos e amortização da dívida pública do governo federal
15

. 

A Emenda Constitucional n. 42/2003 alterou a redação do art. 76 do ADCT para o 

seguinte: 

"Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, no período de 2003 a 2007, 

vinte por cento da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados no 

referido período, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. 

§ 1º O disposto no caput deste artigo não reduzirá a base de cálculo das 

transferências a Estados, Distrito Federal e Municípios na forma dos arts. 153, § 5º; 

157, I; 158, I e II; e 159, I, a e b; e II, da Constituição, bem como a base de cálculo 

das destinações a que se refere o art. 159, I, c, da Constituição. 

(...) 

Percebe-se a ampliação da DRU tanto de natureza temporal (a desvinculação foi 

estendida até 2007) como qualitativa (passou a abarcar as contribuições sociais e de 

intervenção no domínio econômico). 
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Mais recentemente, a Emenda Constitucional n. 56/2007, ensejando nova prorrogação 

da DRU (até 31 de dezembro de 2011), atribuiu a seguinte redação ao art. 76 do ADCT: 

Art. 76. É desvinculado de órgão, fundo ou despesa, até 31 de dezembro de 2011, 

20% (vinte por cento) da arrecadação da União de impostos, contribuições sociais e 

de intervenção no domínio econômico, já instituídos ou que vierem a ser criados até 

a referida data, seus adicionais e respectivos acréscimos legais. (Redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 56, de 2007) 

(...) 

A Emenda Constitucional n. 59/2009, ainda, permitiu, por meio da inserção de um 

parágrafo terceiro no art. 76 do ADCT, uma redução progressiva do percentual de 

desvinculação dos recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino (art. 212 

da CF/88), sendo de 12,5% em 2009, 5% em 2010, sendo extinto no exercício de 2011, in 

verbis: 

§ 3º Para efeito do cálculo dos recursos para manutenção e desenvolvimento do 
ensino de que trata o art. 212 da Constituição, o percentual referido no caput deste 

artigo será de 12,5 % (doze inteiros e cinco décimos por cento) no exercício de 

2009, 5% (cinco por cento) no exercício de 2010, e nulo no exercício de 2011. 

(Incluído pela Emenda Constitucional nº 59, de 2009). 

Por fim, foi proposta uma nova Emenda Constitucional em 2011 com o fito de 

prorrogar a Desvinculação de Receitas da União até 31 de Dezembro de 2015. A Câmara de 

Constituição e Justiça aprovou no dia 20 de setembro de 2011 a proposta, faltando ser 

apreciada por uma Comissão Especial da Casa e pelo Plenário
16

. 

Quanto aos impostos, os efeitos da DRU são menos evidentes, eis que, como visto, 

pelo princípio da não afetação, essa espécie tributária, em regra, não ostenta uma finalidade 

específica, podendo os recursos arrecadados ser livremente aplicados, com exceção das já 

aludidas vinculações constitucionais, estas, sim, afetadas, ainda que em parte. Essa conclusão 

é reforçada pela preservação, pelas sucessivas emendas constitucionais que alteraram a 

redação do art. 76 do ADCT, dos recursos destinados à preservação da autonomia de estados 

e municípios
17

.  

Quanto à desvinculação das receitas arrecadadas com as contribuições especiais, nelas 

inseridas as contribuições de intervenção no domínio econômico, o instituto da DRU tem 

efeitos mais drásticos, haja vista que afeta a própria essência dessa espécie tributária, na 

medida em que viola a sagrada vinculação normativa existente entre a instituição de uma 

determinada contribuição e o fim para o qual ela foi criada.  

Como destaca Leandro Paulsen, após a Constituição de 1988, a análise da finalidade da 

exação é de extremo relevo para se identificar espécies tributárias como as contribuições e o 
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empréstimo compulsório, sendo a finalidade dessas exações o critério de sua validade 

constitucional
18

. 

Como, com a DRU, desvincula-se parte da receita dessas exações, é de se indagar 

acerca da validade constitucional dessa desafetação de receitas, ainda que parcial. 

O Supremo Tribunal Federal ainda não se pronunciou a respeito, estando pendente de 

julgamento a ADI n. 2199
19

 que questiona a EC n. 27/2000.  Os Tribunais Regionais 

Federais, por seu turno, têm reconhecido a constitucionalidade da desvinculação, deixando 

clara a distinção entre a obrigação tributária de pagar os impostos e contribuições 

validamente constituída e o destino posterior dos recursos arrecadados. Utiliza-se, também, 

como argumento a inexistência de violação de cláusulas pétreas, não havendo direito 

fundamental de garantir a vinculação de receitas tributárias a determinado fim
20

.  

Guarda-se certa reserva quanto ao entendimento que vem sendo pacificamente adotado 

na jurisprudência pátria acerca da DRU. 

 Com efeito, no que diz respeito às receitas arrecadadas com contribuições especiais, a 

desvinculação de parte delas acaba desnaturando a espécie tributária sob comento, 

transformando-a em verdadeiro imposto, submetido, em regra, ao princípio da não afetação, 

quando as contribuições, após a CF de 1988, submetem-se ao princípio da afetação
21

. 

 Ora, como cediço, existem contribuições que possuem mesmo fato gerador ou mesma 

base de cálculo dos impostos, o que só não é proscrito pela Constituição por se tratarem de 

tributos diversos.  

No julgamento do RE 146.733/SP, no voto do Min. Ilmar Galvão, extrai-se que não se 

vislumbrou inconstitucionalidade no fato de a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido ter 

base de cálculo e fato gerador idênticos ao do Imposto de Renda, pelo fato de que a 

Constituição só veda a instituição de novo imposto ou nova contribuição que tenham base de 

cálculo ou fato gerador idênticos àqueles impostos e contribuições, respectivamente, já 

previstos em seu texto, e não entre impostos e contribuições. 

No entanto, com a desvinculação das receitas, tem-se, ainda que parcialmente, a 

eliminação daquilo que diferencia impostos e contribuições: a finalidade dos recursos 

prevista na norma, dando-se ensejo a que o administrador aplique os recursos de forma 

discricionária.  
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Todavia, é fato que a DRU foi veiculada por meio de emenda à constituição, 

assumindo as normas inseridas no art. 76 do ADCT a natureza de norma constitucional. 

Assim, da mesma forma que a Constituição, em seu corpo permanente, vincula a receita de 

impostos a determinadas finalidades (saúde e educação, por exemplo), nada impediria, 

ressalvada a violação de cláusulas pétreas, que o constituinte derivado adotasse orientação 

em sentido oposto no que diz respeito às contribuições, isto é, desvinculando-as dos fins para 

os quais foram originalmente instituídas.   

Assim, a pergunta relevante a se fazer é: as Emendas Constitucionais n. 27, 42 e 56, ao 

instituírem ou prorrogarem e reforçarem a eficácia da DRU, vilipendiaram cláusulas pétreas? 

No entender da jurisprudência já formada, não. 

Não obstante, algumas considerações merecem ainda ser tecidas a respeito dessa 

relevante indagação. É o que se fará a seguir, à luz da teoria dos direitos fundamentais. 

3 DESVINCULAÇÃO DAS RECEITAS DA UNIÃO (DRU) E A EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS 

 O Estado brasileiro assenta-se no paradigma do Estado Social de Direito, ainda que 

não haja expressa norma constitucional dispondo a respeito
22

. Destarte, o Estado brasileiro 

tem a missão, como deixa claro o art. 3º da CF de 1988, assim como o rol não exaustivo de 

direitos fundamentais sociais descritos ao longo da Carta, de adotar uma postura ativa, no 

sentido de fornecer prestações e criar instituições destinadas à progressiva e gradual 

efetivação, no plano fático, de uma desejada igualdade material na sociedade, que deve ser 

justa e solidária. 

Mais do que o Estado de feição liberal, o paradigma do Estado social demanda a 

disponibilidade de recursos financeiros para fazer frente às despesas relacionadas à 

efetivação dos direitos de segunda dimensão, quais sejam, os direitos sociais, culturais e 

econômicos.  

Sabendo disso, o constituinte de 1988, assim como o legislador constituinte derivado, 

previram a arrecadação e aplicação de recursos advindos de tributos na implementação de 

alguns dos mais importantes direitos sociais, como a educação, saúde e seguridade social. 

Com isso, buscava-se assegurar uma fonte mínima de recursos destinados ao custeio da 

implementação desses direitos
23

, em respeito, inclusive, ao requisito de existência de prévia 

dotação orçamentária (CF/88, art. 167) e aos limites impostos pela aludida reserva do 

possível, limite à implementação dos direitos fundamentais. 
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Alguns desses tributos já nasceram com essa finalidade
24

, caso das contribuições 

especiais destinadas ao custeio da seguridade social, tendo dito a Constituição, por exemplo, 

que é vedada a utilização dos recursos provenientes das contribuições sociais de que trata o 

art. 195, I, a, e II, para a realização de despesas distintas do pagamento de benefícios do 

regime geral de previdência social de que trata o art. 201 (art. 167, XI).  

Outros, como os impostos, apesar de, a priori, não possuírem uma destinação 

específica, tiveram parte do produto de sua arrecadação vinculada ao custeio de despesas 

com a efetivação de direitos sociais (CF/88, art. 167, IV), tamanha a preocupação do 

constituinte com a eficácia dos direitos sociais relativos à saúde e educação. 

Presente esse cenário, é possível ao constituinte derivado desvincular parcela da 

arrecadação da União com impostos e contribuições, para destiná-la a fins diversos daqueles 

originalmente previstos? Não se estaria a fulminar a cláusula pétrea prevista no art. 60, §4º, 

IV
25

? É possível ao Estado alegar carência de recursos para efetivar direitos fundamentais 

quando ele próprio desvia recursos adrede destinados ao custeio desses direitos? 

Crê-se que a DRU, à luz do regime jurídico atribuído aos direitos fundamentais pela 

Constituição Federal de 1988, é inconstitucional, por violar a cláusula pétrea contida no art. 

60, §4º, IV, bem como por descumprir o efeito vinculante advindo da dimensão objetiva dos 

direitos fundamentais sociais afetados, violando, ainda, o princípio implícito da vedação ao 

retrocesso social. 

De fato, ainda que alguns estudiosos do tema sob comento intentem demonstrar, com 

argumentos econômico-financeiros, seja a necessidade da desvinculação para efeito de 

equilíbrio das contas públicas, seja que, em que pese a desvinculação, determinados direitos 

sociais não foram concretamente afetados, pois o Estado tem direcionado novas fontes de 

custeio desses direitos
26

 ou mesmo não se valeu da desvinculação, caso das contribuições 

previdenciárias
27

, analisada a DRU sob o regime jurídico dos direitos fundamentais sociais 

traçados pela Constituição Federal de 1988, não poderia o constituinte derivado alterar, ainda 

que somente no plano estritamente jurídico, a destinação de recursos essenciais senão para 

afastar o óbice fático imposto pela reserva do possível, pelo menos para alargar o que se 

possa entender possível de ser feito na realidade brasileira. 

Nos tópicos seguintes, analisar-se-á a inconstitucionalidade da DRU, pelas razões já 

mencionadas. 

3.1 Ofensa à cláusula pétrea contida no art. 60, §4º, IV da CF 
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Segundo o art. 60, §4º, IV, da CF/88, não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais, expressão que deve ser entendida 

como direitos e garantias fundamentais, de forma a abarcar os direitos fundamentais de 

diversas dimensões, cuja importância não foi escalonada pela CF de 1988
28

. O Estado Social 

e Democrático de Direito em que se consubstancia o Estado brasileiro, com a fragilização 

dos direitos sociais, teria seus pilares abalados, sofrendo verdadeira mutação, eis que deixaria 

de se assentar no paradigma do Estado Social, para se basear em outro, como, por exemplo, o 

do Estado Liberal. 

Ademais, ainda que se buscasse interpretação literal do disposto na norma em liça, na 

medida em que os direitos sociais servem para garantir a máxima eficácia dos próprios 

direitos de primeira dimensão (como exercer a liberdade de profissão se não tem uma 

qualificação adequada? Como viver uma vida digna sem saúde?), o que denota o caráter 

indivisível e interdependente dos direitos fundamentais
29

, ter-se-ia a fragilização, ainda que 

indireta dos direitos individuais e, por conseguinte, também se poderia extrair daí a proteção 

contra reforma dos direitos sociais. 

Pois bem. Como se vê, é proscrita pela Carta Magna a proposta de emenda que tenda a 

abolir direitos fundamentais, isto é, que tenha o condão, ainda que isto não tenha sido o 

objetivo do constituinte derivado, de reduzir ou mitigar a eficácia de direitos fundamentais, 

não necessitando que isto, na prática, ocorra. Em outras palavras, basta o perigo abstrato de 

fragilização dos direitos fundamentais, não necessitando de perigo concreto e, muito menos, 

que o dano realmente ocorra. 

Assim, ainda que o Executivo direcione verbas para compensar a redução de receitas 

destinadas ao custeio dos direitos sociais, isto não afasta a inconstitucionalidade da DRU, eis 

que esta, ao liberar o Poder Executivo para aplicar verbas antes vinculadas à implementação 

de direitos fundamentais sociais em qualquer finalidade que lhe aprouver, representa 

alteração da Constituição que tende a abolir ou fragilizar, se assim se preferir, direitos sociais 

dotados do caráter de fundamentalidade, tais quais os direitos à saúde, educação e 

previdência social
30

. 

Ademais, razões de ordem econômica ou razões de Estado em sentido amplo, como, 

por exemplo, a estabilidade fiscal, não justificam a mutilação da constituição e o 

descumprimento de direitos fundamentais. A Constituição não é um obstáculo a ser 

contornado pelos administradores de plantão, devendo, ao revés, ser estritamente respeitada, 

sob pena de grave ofensa ao princípio estruturante do Estado de Direito
31

.  
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3.2 Da dimensão objetiva dos direitos fundamentais 

Os direitos fundamentais, além de sua feição subjetiva, da qual decorrem prerrogativas 

para seu titular passíveis de serem exigidas do Estado, ostentam uma dimensão objetiva
32

 da 

qual emanam vários efeitos, sendo que, para os fins deste trabalho, interessa mais de perto a 

chamada eficácia dirigente dos direitos fundamentais. 

Realmente, por incorporarem os valores máximos de determinada sociedade, estando 

positivados na lei maior de determinado ordenamento jurídico, os direitos fundamentais, 

independentemente de situações subjetivas em que seus titulares demonstrem que restaram 

violados, merecem, abstratamente (objetivamente) falando, a tutela estatal, seja no sentido de 

respeitar os direitos fundamentais, abstendo-se de adotar posturas ofensivas às normas que 

prevejam direitos fundamentais, seja protegendo-os, isto é, adotando uma postura ativa em 

ordem a criar mecanismos de defesa de direitos contra violações do Estado ou dos próprios 

particulares, seja promovendo-os, agindo em direção a uma progressiva consolidação dos 

direitos fundamentais, notadamente os sociais, a fim de se alcançar uma igualdade material. 

Pela eficácia dirigente, “se afirma conterem os direitos fundamentais uma ordem 

dirigida ao Estado no sentido de que a este incumbe a obrigação permanente de concretização 

e realização dos direitos fundamentais”
 33

. 

Ora, como a DRU retira dos direitos fundamentais sociais recursos relevantes para a 

sua efetivação, estreitando ao invés de alargar a reserva do possível, tem-se que a 

desvinculação das receitas da União é também inconstitucional por violar o dever de 

promoção dos direitos fundamentais sociais extraído de sua dimensão objetiva. Com efeito, a 

DRU frustra a justa expectativa do constituinte de garantir recursos mínimos para efetivação 

dos direitos fundamentais e, com isso, descumpre a grave missão imposta a todos os órgãos 

do Estado pela dimensão objetiva dos direitos fundamentais sociais prejudicados. 

Em lugar de fomentar os direitos sociais eleitos pela Constituição como finalidade 

precípua das contribuições sociais e da vinculação de parte das receitas de impostos, prioriza-

se interesses outros, a exemplo de amortização da dívida pública, como se houvesse margem 

de liberdade de atuação para o administrador ou mesmo liberdade de conformação do 

legislador onde a Constituição, por cláusula pétrea, e a realidade ainda desigual da sociedade 

brasileira reduziram essa suposta discricionariedade a zero
34

.    

3.3 O desrespeito ao princípio da vedação ao retrocesso social 
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O princípio da vedação do retrocesso é um princípio implícito no ordenamento jurídico 

brasileiro, decorrente do sistema jurídico-constitucional, que pode ser definido como sendo a 

não admissão de retrocesso para níveis de proteção inferiores aos anteriormente consagrados 

em relação aos direitos fundamentais, exceto se as circunstâncias fáticas se alterarem 

significativamente. Uma vez concretizado direito fundamental social, o dever de legislar do 

Estado transforma-se em um direito negativo, ou direito de defesa, qual seja, o de não 

eliminar a lei implementadora
35

. 

Pode-se afirmar que o princípio da proibição do retrocesso decorre, dentre outros, dos 

seguintes princípios e argumentos constitucionais: a) Do princípio do Estado Democrático e 

Social de Direito; b) Do princípio da dignidade da pessoa humana; c) Do princípio da máxima 

eficácia e efetividade das normas definidoras de direitos fundamentais; d) Da proteção contra 

medidas de cunho retroativo (na qual se enquadra a proteção dos direitos adquiridos, da coisa 

julgada e do ato jurídico perfeito); e) Do princípio da proteção da confiança
36

. 

Saliente-se que o rol acima citado não possui caráter exaustivo, tendo em vista que a 

proibição do retrocesso não decorre exclusivamente de tais argumentos constitucionais, não 

devendo também ser confundida com tais institutos
37

. 

A proibição do retrocesso social não deve ser vista como um princípio absoluto, não 

proibindo todo e qualquer tipo de medida normativa que eventualmente restrinja direito 

fundamental
38

. Assim, analisando-se a DRU sob o enfoque do princípio da vedação do 

retrocesso social - considerando que este não é um princípio absoluto, mas que deve ser 

flexibilizado e mitigado diante de determinadas situações fáticas - é possível ao constituinte 

derivado desvincular parcela da arrecadação da União como impostos e contribuições, para 

destiná-la a fins diversos daqueles originalmente previstos? 

Antes de responder a tal questionamento, faz se necessária a análise de algumas das 

hipóteses em que se opera a proibição da reversibilidade dos direitos sociais, quais sejam: a) 

quando, sem a criação de outros mecanismos alternativos de concretização destes direitos ou 

de sua compensação, a medida retrocessiva tenha o condão de atingir o núcleo essencial de 

determinado direito social; b) quando a alteração redutora do conteúdo do direito social se 

faça com a violação do princípio da igualdade ou do princípio da proteção da confiança; c) ou 

quando se atinja o conteúdo de um direito social cujos contornos se hajam iniludivelmente 

enraizado ou sedimentado no seio da sociedade
39

. 
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O núcleo essencial dos direitos sociais representa aquilo que está efetivamente 

protegido contra o retrocesso. Assim, qualquer análise que tenha como fito a ponderação 

acerca da constitucionalidade de medida de caráter retrocessivo dos direitos fundamentais, 

deve verificar se há algum tipo de supressão no que concerne ao núcleo essencial de tais 

direitos. 

No tocante ao princípio da proteção da confiança, quando a redução de um direito social 

ocasionar a violação do princípio mencionado, deve se realizar uma ponderação entre a 

agressão pela lei restritiva à confiança individual e a importância do objetivo almejado pelo 

legislador para o bem da coletividade
40

. 

O princípio da proibição do retrocesso representa um limite à atuação do legislador, 

impedindo a frustração da efetividade constitucional. Portanto, para que a edição de uma 

medida restritiva de direitos sociais seja considerada constitucional, faz-se necessária a 

apresentação de uma justificativa relevante e fundamentada do Poder Público, demonstrando, 

inclusive, a ausência de meios menos gravosos para a implementação de tal medida, sempre 

observando a proteção do núcleo essencial dos direitos sociais, a dignidade da pessoa humana, 

o mínimo existencial e ponderando-se acerca do proveito para a sociedade da norma 

limitadora
41

. 

Pelo exposto, no que tange ao princípio da não reversibilidade dos direitos sociais, 

infere-se que não poderia o constituinte derivado modificar a destinação de recursos 

essenciais, exceto para alargar o que se possa entender possível de ser feito na realidade 

brasileira – uma vez que, neste caso, não seria hipótese de retrocesso, mas de progresso na 

efetivação dos direitos sociais. Sendo assim, é possível afirmar que a DRU representa um 

retrocesso social, capaz de comprometer o núcleo essencial dos direitos sociais, devendo ser, 

também, por este aspecto considerada inconstitucional. 

CONCLUSÃO 

Diante das incontáveis necessidades materiais da sociedade traduzidas pelos direitos 

sociais e da limitação dos recursos estatais para o atendimento das mesmas, especialmente 

em países em desenvolvimento – em que muitos destes direitos sequer foram implementados, 

em razão da escassez de recursos – criou se um instituto chamado reserva do possível, que 

consiste em uma restrição financeira que limita aquilo que o cidadão pode exigir do Estado. 

A Desvinculação de Receitas da União foi introduzida através de emenda à 

constituição de nº 27/2000, que incluiu o art. 76 do ADCT. Inicialmente, o art. 76 previu que, 
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ressalvadas as transferências decorrentes do sistema federativo, as transferências destinadas 

ao desenvolvimento das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste referidas no art. 159, I, c, 

da CF e os recursos advindos da contribuição social do Salário-Educação, entre os anos de 

2000 e 2003, vinte por cento da arrecadação de impostos e contribuições sociais da União, já 

instituídos ou que viessem a ser criados no referido período, seus adicionais e respectivos 

acréscimos legais ficariam desvinculado de órgãos, fundos e despesas, sendo possível à 

União empregá-los da forma que entendesse mais adequada.   

Verificou-se que, apesar da DRU ter sido um instituto criado com caráter temporário, 

as sucessivas emendas Constitucionais vêm alterando a redação do art. 76 do ADCT, 

ampliando constantemente o prazo de vigência da DRU que, a princípio, deve ser extinto em 

2011, mas que já há a possibilidade de tal extinção ser novamente adiada, ficando assim 

descaracterizada a transitoriedade deste instituto.  

Nota-se que a desvinculação das receitas, tem-se, ainda que parcialmente, a eliminação 

daquilo que diferencia impostos e contribuições: a finalidade dos recursos prevista na norma, 

dando-se ensejo a que o administrador aplique os recursos de forma discricionária.  

Considerando como parâmetros para a análise da constitucionalidade da DRU os 

termos do art. 60, §4º, IV, da CF/88, a eficácia dirigente dos direitos fundamentais e a 

cláusula da reserva do possível, conclui-se que não poderia o constituinte derivado alterar, 

ainda que somente no plano estritamente jurídico, a destinação de recursos essenciais senão 

para afastar o óbice fático imposto pela reserva do possível, pelo menos para alargar o que se 

possa entender possível de ser feito na realidade brasileira, sendo, portanto, inconstitucional a 

DRU da forma atualmente utilizada. 
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A EXONERAÇÃO TRIBUTÁRIA E O DIREITO DE CRÉDITO NOS IMPOSTOS 

SOBRE CONSUMO 

 

THE TAX EXONERATION AND THE RIGHT OF CREDIT IN THE 

CONSUMPTION’S TAXES 

 

Daniel Santos Prado 

 

ABSTRACT 
The present work has the objective of discussing, first of all, the conceptions and principles 
that regulate the Power to Tax and how they are applied in the context of the consumption’s 
taxes in Brazil, considering the non-cumulative principle. According to the principle of the 
contributive capacity, there must be exonerations in certain cases. On the other hand, there is 
the right of having credit in the productive process for those who are obligated to pay ICMS 
and IPI. But this legislation does not protect the right of having credits in the cases that the 
law grants an exemption, for example, and the consequence can be drastic. Although it may 
represent an increasing in the tax collection there’s a harmful act against society, namely, the 
consumers and the corporations. 
KEYWORDS: Power to Tax, exoneration, non-cumulative principle, consumption’s taxes, 
right of crediting. 

 
RESUMO 
O presente trabalho tem o objetivo de discutir, primeiramente, as concepções e princípios 
acerca do Poder de Tributar e como ele é aplicado no contexto dos impostos sobre consumo 
no Brasil, considerando o princípio da não cumulatividade. De acordo com o princípio da 
capacidade contributiva, devem ser concedidas exonerações tributárias para casos específicos. 
Por outro lado, existe o direito de crédito ao longo da cadeia produtiva para aqueles que são 
contribuintes de ICMS e IPI. Mas a legislação vigente não protege esse direito nos casos em 
que são garantidas isenções, por exemplo, e as conseqüências podem ser drásticas. Apesar de 
isso representar aumento na arrecadação, é, por outro lado, prejuízo para a sociedade, tanto 
para o consumidor como para o produtor. 
PALAVRAS-CHAVE: Poder de tributar, exoneração, princípio da não cumulatividade, 
impostos sobre consumo, direito de crédito. 
 

1. Introdução 

A carga tributária brasileira, termo que muitos lutam para delinear é notoriamente 

excessiva. E isso é confirmado principalmente pelo fato de ter o cidadão comum que suportar 

esse encargo, mesmo que indiretamente, por meio dos impostos sobre consumo – IPI, ICMS e 

ISS. Esses tributos, por representarem grande fonte de recursos para o Estado, são 

responsáveis também pela inegável movimentação do mercado. 

Com a interdependência de diversos fatores (Política, Economia e Direito), como 

poderia haver melhora no sistema tributário? O Estado assumiu o compromisso de promover 
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o bem de todos, sem qualquer distinção, para a construção uma sociedade livre, justa e 

solidária (art. 3º, I e IV, CF/88). Também com relação ao sistema econômico tem o fito de 

valorizar o trabalho humano, para assegurar a todos existência digna, nos termos do art. 170 

da Constituição. 

Nesse sentido, deve ser analisada a contradição entre as concepções e os métodos 

utilizados. Em se tratando de impostos sobre consumo, um instituto em tese benéfico, a 

exoneração, pode ser aplicado como meio de aumento arrecadatório quando se trata de 

impostos não-cumulativos, o que viola toda a principiologia constitucional pertinente, 

usurpando sua função de promover o bem de todos. 

Deve ser debatido, portanto, se os impostos sobre consumo seguem essas diretrizes e, 

se não as cumpre, qual seria o melhor caminho para a estruturação sistema tributário e 

financeiro, tendo em vista os princípios constitucionais atualmente vigentes. 

 

2. Da definição da situação brasileira quanto à tributação 

“Na vida tudo é incerto, à exceção da morte e dos impostos”, já dizia Benjamin 

Franklin, um dos fundadores do estado americano, querendo indicar, que além da morte, ainda 

temos que suportar a penúria imposta pelo Estado para administrar a coisa pública.  

È de grande valia expressar que a carga tributária brasileira, já conhecida por ser 

elevada, é de 35% do PIB1, o que significa dizer que 35% de tudo que se produz no Brasil é 

destinado ao Estado, que tem o dever de aplicar esses recursos com eficiência para a 

promoção do bem-estar coletivo. Mas qual a implicação disso?  

Antes de responder à pergunta, seria melhor estabelecer comparação com outros 

Estados, a fim de verificar a possível justificação para esse fenômeno, que certamente tem 

seus reflexos na economia. Nos Estados Unidos a carga tributária é de 28,3% do PIB e o da 

Alemanha, semelhante ao Brasil, é de 39%. Importante lembrar que ambos são países 

desenvolvidos. Lado outro, em países emergentes como Chile, Argentina e China, a carga 

tributária é, na média, de 20% do PIB2. 

Ante as comparações, é possível concluir que ou (1) é necessária uma grande 

arrecadação de tributos, porquanto a despesa pública é elevada (fato que também deve ser 

discutido) ou; (2) a aplicação dos recursos se dá de maneira inábil. 

                                                 
1 Dado de 2009, segundo o IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário). 
2 ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida – menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
p. 21. 
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Essas são informações com as quais o operador do Direito tem a obrigação de lidar, o 

que vai muito além da discussão do rigor das normas postas, inclusive as constitucionais, 

considerando que estas, pela posição hierárquica que ocupam, autorizam a criação de 

impostos ou o aumento de alíquotas, que vêm ocorrendo de maneira irresponsável. É válido 

discutir até mesmo a destinação da arrecadação, que muitas vezes tem servido para justificar 

ideologias, atuando, portanto, na esfera política, que não é sua finalidade prima, faltando com 

sua função social. 

A doutrina de Direito Tributário é praticamente uníssona em afirmar que este ramo 

do direito surgiu com a finalidade de limitar o poder de tributação do Estado.3 Em que pese a 

legitimação e ser a soberania do povo, muitas vezes a situação apresentada não é a desejada e 

merece estudo e controle. 

Em brilhante obra, o cientista político Alberto Carlos Almeida expõe que a situação 

tributária no Brasil é desfavorável ao produtor e ao consumidor. Segundo ele, se a tributação 

se fosse menor, incentivaria o consumo, a produção se tornaria mais barata e a arrecadação 

não seria prejudicada. Não obstante, menciona que os impostos sobre consumo (IPI – 

regulado pela Lei nº 4.502, de 30 de novembro de 1964, e ICMS – regulado pela Lei 

Complementar 87, de 13 de setembro de 1996) oneram mais as classes mais baixas da 

sociedade. Em outras palavras, não atendem ao princípio constitucional da igualdade, 

aumentando ainda mais o distanciamento entre ricos e pobres. 

Ora, nesse sentido, é claro e evidente que os impostos podem servir como 

instrumento político, inclusive para o fortalecimento ideológico, não apenas política4. Isso 

ocorre, principalmente, quando as alíquotas de produtos básicos, como alimentos, são maiores 

que artigos de luxo, como joias. 

Coincidentemente, a redução de impostos atenderia tanto aos mais liberais quanto 

aos marxistas. A minoração de alíquotas, medida tipicamente liberal, favoreceria as classes 

mais baixas, que era o cerne da ideologia de Marx. Nesse sentido, Almeida menciona que 

trata-se de nossa jabuticaba – fruta que só existe no país – fiscal. O Brasil é tão 
injusto que os impostos, usados em todos os lugares do mundo como elemento de 
redistribuição de riqueza, retirando recursos dos mais ricos e levando-os para os 

                                                 
3 Nesse sentido, vide MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2010. 
30. ed. p. 29. 
4 Nesse sentido, a posição de Tércio Sampaio é que “a ideologia atua no discurso normativo como elemento 
estabilizador. Valorando os próprios valores, ela os fixa, quer justificando sua função modificadora, quer 
modificando sua função justificadora. Com isso, a ideologia mesma exerce a função importantíssima de 
organizar os valores, possibilitando a sua sistematização, a construção de hierarquias o que, em última análise, 
significa a possibilidade de integração de interesses e de sua realização, bem como a possibilidade de 
sistematização do próprio discurso normativo” (FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Teoria da Norma 
Jurídica. Rio de Janeiro: Forense, 1978. p. 156). 
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mais pobres, aqui são fatores geradores de desigualdade. É vergonhoso! Marx ficaria 
estarrecido e defenderia medidas inspiradas em Adam Smith.

5
 

É lamentável que a defesa de ideologias tenha sido utilizada em prejuízo de certas classes. 

Entretanto, a manutenção do sistema e a resistência à inovação, em termos políticos, 

têm desconsiderado posição que efetivamente atenderia ao objetivo estabelecido no art. 3º, I 

da Constituição Federal: “construir uma sociedade livre, justa e solidária”, que seria 

respeitado se houvesse redução de alíquotas, por exemplo. 

Esse efeito é uma lástima, principalmente pela implicação dos tributos no campo 

econômico, que interfere em diversos setores. Conforme estatísticas elaboradas pelo Instituto 

Análise, do qual Almeida faz parte, 71% da população tem conhecimento dos impostos que 

pagam. Quando perguntados sobre produtos específicos, essa porcentagem aumenta para a 

média de 91%. 

Relevante mencionar que, de acordo com o trabalho apresentado pelo autor, a 

população, de maneira geral, não pouparia suas rendas caso houvesse redução dos impostos 

sobre consumo. Pelo contrário, 51% dos entrevistados informaram que comprariam mais se 

esse fosse o caso, dentre os quais 81% informaram que gastariam mais com gêneros 

alimentícios,6 pois têm conhecimento (60% da população) que a redução de alíquotas 

implicaria redução de preços e geração de emprego, tendo em vista que o empresário também 

se beneficia7. 

A título de exemplo, considere-se a crise que afetou o mundo inteiro entre 2008 e 

2009. A produção estava desestimulada, o consumo também reduzia: a economia começava a 

dar sinais de fraqueza. Contudo, em maio de 2009 o governo federal adotou a redução de 

alíquota de IPI sobre determinados produtos. Tanto o produtor como o consumidor se 

beneficiaram, a economia foi estabilizada novamente. Superada a crise, as alíquotas tornaram 

a aumentar. 

Eis a situação do contribuinte, tanto consumidor final quanto empresário: 

dependentes de boa vontade política. Em termos de proteção constitucional, não há o que ser 

questionado, muito embora haja legislações complexas e tantas vezes confusas: não há 

proibição à majoração de tributo (à exceção das imunidades e limitações expressas tanto na 

Constituição quando no Código Tributário Nacional). Ademais, o movimento legislativo não 

se esforça e não debate, da maneira como deveria, as medidas a serem adotadas.  

                                                 
5 ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida – menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
p. 34. 
6 ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida – menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
p. 48-49. 
7 Idem, p. 51-53. 
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Posto isso, vale analisar o problema sob o ângulo da Administração Pública. Afinal, 

qual a finalidade da fixação de uma carga tributária tão elevada? Seria correto pensar, num 

primeiro momento, que uma arrecadação que impressione tanto à primeira vista seja 

compatível com a qualidade da prestação de serviços públicos, como a saúde e a educação. 

Em solo tupiniquim, entretanto, essa afirmativa se torna falsa. Ou seja, a carga 

tributária elevada não representa boa aplicação desses recursos. Mesmo assim a linha de 

discurso política adotada no Brasil enfatiza que é benéfico para a população quando há maior 

investimento em segurança pública, hospitais e escolas. 

Considere-se então o exemplo da Contribuição Provisória sobre Movimentação 

Financeira (CPMF), voltada para a obtenção de mais recursos para a área da saúde. Todavia, o 

que foi demonstrado, na prática, é que tal tributo não serviu para trazer benefícios nem a curto 

nem a longo prazos. A situação do serviço público de saúde não se tornou melhor nem pior, o 

que demonstra que os recursos arrecadados foram mal empregados. 

Além disso, há de se frisar que mais da metade da população (54% - no setor de 

saúde essa porcentagem aumenta para 58%8) prefere que os impostos sejam reduzidos para 

que, tendo mais recursos em mãos, pudessem pagar por serviços particulares, de mais 

qualidade. Almeida, inspirado por Robert Nozick, menciona, nessa linha, que 

as pessoas não têm chance de escolher entre pagar impostos e serem obrigadas a 
utilizar os serviços públicos ou não pagar impostos e dessa forma ficarem obrigadas 
e utilizar os serviços particulares. O que as pessoas fariam se tivessem outra opção? 
É muito provável que a resposta dependa do contexto. Na atual situação do Brasil, o 
preferido é o imposto baixo, com mais dinheiro no bolso, de forma que seja possível 
pagar privadamente pelo serviço.

9
 

Soma-se, obviamente, a esse fator, as despesas do Estado com o funcionalismo 

público e com o sistema previdenciário. São dois setores em que há reivindicações diversas 

em busca de aumento do valor recebido pelo governo. Sobre esse aspecto, 66%10 da 

população demonstram que o brasileiro “nunca se aposenta”, o que quer dizer que os 

rendimentos percebidos não são suficientes para manter o padrão de vida compatível com 

aquele anterior à inatividade. Por conseguinte, uma maior arrecadação, por mais que aumente 

os recursos para servidores públicos e aposentados, tecnicamente, não apresentaria vantagens. 

Os dados que a Organização Mundial de Saúde (OMS) demonstram é que o gasto 

com saúde pública sobre os gastos totais do setor público, infelizmente, não é o desejável. 

                                                 
8 Idem, p. 131. 
9 Idem, p. 129-130. 
10 Idem, p. 124. 
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Conforme demonstrado pela Organização, esses gastos são de 7,2% das despesas de todos os 

níveis de governo, enquanto nos países do G7 essa proporção sobe para 17,1%.11 

Em outro setor, a educação, apresenta dado mais estarrecedor, segundo a Global 

Education Digest, órgão da Unesco. Em relação aos gastos com o setor público, o Brasil 

gastou, em 2007, aproximadamente 17% na área, enquanto o G7, em torno de 12%. 

Impressiona notar também que os investimentos em alunos que cursam ensino superior é 

quase sete vezes maior se comparado com os ensinos fundamental e médio, o que não se 

repete em nenhum outro país incluído na pesquisa.12 

O que pode ser notado com as estatísticas acima é que o poder de tributar do Estado, 

diretamente ligado à área de finanças públicas, é abusivo, posto que a arrecadação, mesmo 

que aumente, não atende às necessidades da população, que acaba desamparada, pois não 

possui recursos para contratar serviços particulares de qualidade. Portanto, deve ser estudada 

a finalidade das normas tributárias e como elas devem se adequar a esses modelos. 

 
3. A exoneração tributária nos impostos plurifásicos e não-cumulativos 

Primeiramente, deve-se conhecer qual a matéria sujeita a limitação no Direito 

Tributário, sendo essencial a reflexão sobre as funções do tributo. Afinal, qual a sua 

finalidade? Como já mencionado, a razão de haver tributos, desde a sua origem, é a de manter 

a coisa pública. Vale ressaltar, nos dizeres de Hugo de Brito Machado, que 

no mundo moderno, todavia, o tributo é largamente utilizado com o objetivo de 
interferir na economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou 
regiões, desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente os 
efeitos mais diversos na economia. Aliás, registros existem da utilização do tributo, 
desde a Antiguidade, com a finalidade de interferir nas atividades econômicas; mas 
os autores em geram apontam o uso do tributo com essa finalidade como um produto 
do moderno intervencionismo estatal. A esta função intervencionista do tributo dá-se 
o nome de função extrafiscal.

13
 

O Estado, portanto, não visando apenas e tão somente arrecadar, afeta o domínio econômico 

por meio da atividade tributária. A interferência econômica, por conseguinte, afeta a área 

social; daí é possível mencionar que o tributo possui função social e econômica. 

Por esse motivo, a função social do tributo deve ser aplicada também no sentido de 

impor limites ao poder de tributar, atendendo, mormente, o princípio da razoabilidade. Para 

tanto, a máxima “no taxation without representation” deve vir a tona, para expressar que o 

                                                 
11 ALMEIDA, Alberto Carlos. O dedo na ferida – menos imposto, mais consumo. Rio de Janeiro: Record, 
2010. p. 176-177. 
12 Cf. ALMEIDA, p. 180-181. 
13 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2009. 30. ed. p. 67-68. 
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contribuinte, na condição de cidadão, tem de ter sua vontade devidamente espelhada na 

legislação vigente. É nesse sentido que Maria Teresa de Carcomo Lobo aduz que 

o Estado Fiscal deve, pois, ceder lugar ao Estado de Justiça Fiscal. Se o Estado 
necessita do financiamento para sustentar-se, o seu financiador maior é o povo, que 
paga tributos. E como todo e qualquer financiador tem direito às garantias, a serem 
prestadas pelo financiado, de lisura, de competência, de honestidade, de correta 
aplicação dos recursos financiados em estrita correlação com as finalidades do 
financiamento. Como justamente se pondera, a tributação, além de constituir ato de 
soberania do Estado, deve ser fundamentalmente determinada pela vontade dos 
cidadãos que consentem, por seus representantes, parlamentares, na decretação dos 
tributos e os correlacionam através do orçamento mediante a aplicação das receitas 
às despesas para a prestação de serviços e fornecimento de bens.

14
 

Esse ideal só pode ser concretizado, todavia, se tiver em vista o princípio da 

solidariedade, colocado na Constituição de 1988 no art. 3º, I. Douglas Yamashita, ao 

discorrer sobre a solidariedade genérica no Direito Tributário, menciona ser esta a matriz 

conceitual da capacidade econômico-contributiva e, inspirado em Klaus Tipke, afirma que 

enquanto a renda não ultrapassar o mínimo existencial, não existe capacidade contributiva. 

Em outras palavras “o Estado não pode, como Estado Tributário, subtrair o que, como Estado 

Social, deve devolver”.15 

Pode ser extraído dessa acepção que a norma tributária, considerada a função social, 

atende uma finalidade, que é a de concretizar os objetivos do Estado Brasileiro, como a 

redução de desigualdades. Outro aspecto a ser considerado é a constância
16 da atividade, pois 

não é suficiente apenas um ato para caracterização de certo exercício. Desse modo, para fins 

de especificação da problemática deste trabalho, é importante considerar os tributos mais 

presentes no cotidiano do cidadão, que geram maior impacto do ponto de vista financeiro. 

Isso implica na necessidade de refrear o impulso arrecadatório do Estado. Existem 

situações em que é preciso a benesse estatal para amenizar a tributação: o indivíduo não pode 

viver em função do Estado. Essa finalidade se manifesta por meio de procedimentos e, no 

caso brasileiro, existem hipóteses constitucionalmente previstas. A carga tributária que recai 

sobre bens de industrializados, desde a produção até o consumo (nos casos de incidência do 

ICMS e do IPI) é, por isso, objeto do presente estudo. 

Trata-se do ideal fundamento da teoria da exoneração tributária. A Constituição 

Federal, como o Código Tributário Nacional, previram as seguintes modalidades de 

                                                 
14 LOBO, Maria Teresa de Carcomo. O Direito de não Pagar Tributo Injusto. Uma Nova Forma de 
Resistência Fiscal. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O tributo: Reflexão multidisciplinar sobre sua 
natureza. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 182-183. 
15 YAMASHITA, Douglas. Princípio da solidariedade em Direito Tributário. In: GODOI, Marciano Seabra 
de; GRECO, Marco Aurélio (Coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 2005. p. 60-61. 
16 GRECO, Marco Aurélio. Dinâmica da Tributação – uma visão funcional. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 2. 
ed. p. 63. 
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exoneração: imunidades (em que não há possibilidade de tributação, conforme o art. 150, VI, 

CF), isenção (total ou parcial), não incidência e alíquota zero. É imprescindível o estudo 

dessas figuras, considerando sua verdadeira função que, se ignorada, podem trazer prejuízos à 

economia e ao social. 

Devem ser esmiuçados os tipos exonerativos. A imunidade é matéria eminentemente 

constitucional, e está abordada no art. 150, VI da Constituição de 1988. São esses casos em 

que é vedada a instituição de impostos. De acordo com Aliomar Baleeiro, 

as limitações constitucionais ao Poder de tributar funcionam por meio de 
imunidades fiscais, isto é, disposições da Lei Maior que vedam ao legislador 
ordinário decretar impostos sobre certas pessoas, matérias ou fatos, enfim situações 
que define.

17
 

A imunidade, para praticamente a totalidade da doutrina, é limitação de competência, 

tendo em vista que se a regra que imuniza participa da fixação de competência, ela 

naturalmente intervirá nesta.18 Seu efeito, por conseguinte, é o de impedir a fixação de 

hipóteses de incidência, protegendo o cidadão. 

Contudo, é importante diferenciar a figura da imunidade com as da isenção e não 

incidência. Em relação àquela, salienta Hugo de Brito Machado19 que a “isenção é a exclusão, 

por lei, de parcela da hipótese de incidência, ou suporte fático da norma de tributação, sendo 

objeto da isenção a parcela que a lei retira dos fatos que realizam a hipótese de incidência da 

regra de tributação.”  

Assim, em paralelo com a imunidade, esta veda que o Estado crie tributos. A 

isenção, ao contrário, é posterior: já existe norma em que há determinado fato gerador; 

todavia, o legislador, por meio de lei complementar ou ordinária, de acordo com a 

conveniência, informa que o sujeito passivo da obrigação está dispensado de pagar o tributo 

ou parte dele. 

Há ainda confusão por parte do legislador quanto à isenção e à não incidência. 

Contudo, a diferença é nítida. Isso porque a não incidência engloba tudo aquilo que não faz 

parte de qualquer hipótese legalmente prevista. A isenção, por meio de lei, afasta a hipótese 

de incidência. Na não incidência, não há qualquer hipótese; o fato ocorrido simplesmente não 

subsume a nenhuma tipologia legal.  

Existe a figura também da alíquota zero em que, havendo obrigação, a alíquota zero 

determina que o quantum devido é zero; a obrigação é mantida. Contudo, essa é modalidade 

                                                 
17 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à Ciência das Finanças e à Política Fiscal. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1964. p. 262. 
18 MACHADO, Hugo de Brito, Curso de Direito Tributário. São Paulo: Malheiros, 2010. 30. ed. p. 284. 
19 Idem, p. 229. 
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que só pode ser adotada por meio de lei, conforme a previsão do art. 97, inciso VI do Código 

Tributário Nacional. A Administração Tributária, por seu turno, tem se valido da alíquota zero 

para quebrar esse requisito, não dependendo de instrumento legal para a concessão do 

benefício, aplicando-o por meio de decreto do Executivo, constitucionalmente autorizado pelo 

art. 153, §1º. 

Por fim, vale considerar a figura do diferimento, que será abordado de maneira mais 

ampla posteriormente. Esse instituto tem a finalidade de diferir (adiar) a incidência da 

tributação para evento/situação futura. É o exemplo dos impostos plurifásicos e não-

cumulativos, em que o fato gerador, apesar de ocorrer em determinado momento da produção, 

só é tributado posteriormente. Não é figura tipicamente exonerativa, mas tem efeito 

semelhante, vez que beneficia certo setor produtivo, transferindo a obrigação tributária para 

outro, presumidamente em melhores condições. 

Tanto a doutrina como a jurisprudência buscam distinguir a isenção da alíquota zero. 

Embora sejam conceitos aproximados, Sacha Calmon reitera que 

a isenção, é de ver, distingue-se da alíquota zero pelo fato de a previsão isencional 
relacionar-se com a hipótese de incidência da norma (construção jurídica do fato 
gerador) e a alíquota zero ligar-se à descrição do dever tributário, atribuindo-lhe 
conteúdo de gratuidade.

20
 

Essa diferenciação (também em relação à não incidência) será de extrema valia quando 

discutidos os seus efeitos práticos na cadeia produtiva, como na concessão ou não de créditos 

tributários (p. ex. o disposto no art. 155,§2º, II, CF, que trata do crédito de ICMS). 

Como o objeto do presente trabalho envolve o efeito da exoneração e do crédito 

tributário, tendo em vista sua função social em sentido amplo, por tornar o consumidor 

contribuinte de fato, é preciso estudar a exoneração tributária sob o prisma de alguns 

princípios. O que deve ser considerado, principalmente em âmbito de ICMS e IPI, é que 

muitas vezes a exoneração tributária aumenta a tributação ao longo da produção, influindo 

diretamente nos preços do mercado, prejudicando o consumidor.  

Por esse motivo, alguns princípios devem ser observados, uma vez que, conforme 

menciona Alfredo Augusto Becker, “cumpre lembrar que a tributação extrafiscal serve tanto 

para a reforma social, como para impedi-la”.21 O primeiro deles, a legalidade, vincula os atos 

da Administração Tributária, impedindo-a de tributar sem que lei anterior a preveja, como 

previsto no art. 97, CTN. Mais que imprescindível, constitui uma das bases do Estado de 

Direito, pelo bem da segurança jurídica. 

                                                 
20 COELHO, Sacha Calmon Navarro. Teoria geral do tributo e da exoneração tributária. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1982. p. 157. 
21 BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963. p. 544.  
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No entanto, de nada valeria a segurança jurídica se não houvesse o emprego do 

princípio da solidariedade. Em Direito Tributário, portanto, é preciso balizar quais os 

melhores meios para efetivação desse princípio, tendo em vista que o foco é o consumo, que é 

realizado em diferentes níveis em uma sociedade plural.  

É certo, todavia, que nos impostos em que o consumidor é contribuinte de fato, o 

tributo não serve de base para medir poder econômico. Isso mostra a necessidade de 

averiguação de quais tipos de produto são consumidos pelas classes mais baixas, quais 

consumidos pelas mais altas e quais são consumidos de maneira genérica pela sociedade. 

Nessa linha, existe o princípio da seletividade. 

Além disso, é sempre válido fixar que a ordem econômica, na Constituição Federal, 

tem como um de seus princípios a “redução das desigualdades regionais e sociais” (art. 170, 

VII, CF). E a Administração Tributária não pode se esquivar dessa finalidade. Considerar-se-á 

inconstitucional, dessa maneira, todo e qualquer tributo que lhe seja incompatível ou estiver 

ausente a capacidade contributiva. 

 

3.1. O princípio da não-cumulatividade 

Em geral, a doutrina menciona que o principal motivo da adoção do princípio da não-

cumulatividade em relação a alguns impostos é para que seja evitada a chamada incidência 

em “cascata”. Quer dizer que, dentro de uma cadeia de produção que afeta também o 

consumo, a Constituição adotou princípio (também considerado técnica de tributação) em que 

o ônus tributário fosse dividido ao longo do processo. 

O método cumulativo, muito criticado pela doutrina, apresenta algumas 

desvantagens, como menciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior22: 

o primeiro desses problemas pode ser visto na incidência repetida sobre bases de 
cálculo que, por superposição em cascata, tornam-se cada vez mais elevadas pela 
adição de novas margens de lucro de novas despesas acessórias e do próprio imposto 
incidente sobre operações posteriores. O inchaço artificial provocado no preço das 
mercadorias tem um efeito indesejável que levou as nações modernas a optar pela 
não-cumulatividade. Uma segunda razão, não menos importante, é o fato de que um 
imposto multifásico cumultaivo acaba por estimular a integração vertical das 
empresas, posto que a superposição em cascata faz com que quanto mais 
integralizada verticalmente uma empresa, tanto menos seria o ônus a que ficariam 
sujeitas as mercadorias por ela vendidas. 
[...] 
Um terceiro problema atesta o sentido do princípio da não-cumultatividade: a 
cumulatividade em cascata num imposto multifásico produz uma falta de 
uniformidade na carga tributária para com todos os consumidores, os quais são os 
que, de fato, a suportam. Este feito, que se torna tão mais extenso quanto mais longo 
é o ciclo de produção e de comercialização, acaba por gerar uma espécie de 

                                                 
22 JÚNIOR, Tércio Sampaio Ferraz. Não cumulatividade e suas exceções constitucionais. Disponível em: < 
http://www.terciosampaioferrazjr.com.br/?q=/publicacoes-cientificas/128>. Acesso em: 18 ago 2010. 
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perversão da justiça tributária, fazendo com que seja menor a carga de produtos 
supérfluos e mais onerosa a de produtos essenciais. 

O constituinte originário, seguindo a tradição europeia do Imposto sobre Valor 

Agregado (IVA), adotou esse critério tanto em relação ao IPI (art. 153, §3º, II) quanto em 

relação ao ICMS (art. 155, §2º, I), que incidem de maneira mais frequente da produção ao 

consumo. A tributação operada de acordo com esse princípio estabelece que cada contribuinte 

calcule o valor das vendas realizadas, deduzindo o valor das compras para dedução do 

respectivo imposto. 

No que toca à forma de cálculo do valor agregado, existem dois tipos: o que tem base 

real e o de base financeira
23. O primeiro modelo – também conhecido como “base sobre 

base”, estabelece que o valor do imposto se obtém a partir da dedução do valor da produção 

em certo período,  que foi gasto na aquisição de matérias-primas e, de acordo com o caso, o 

valor dos instrumentos de produção adquiridos. É a modalidade menos utilizada. 

Já o segundo método, obtém o valor do imposto a ser pago a partir da dedução do 

valor acrescido ao produto em relação ao valor das vendas, matérias-primas, materiais 

secundários e investimentos. Outra maneira de aplicar essa forma de cálculo é mediante o 

método da subtração ou “imposto sobre imposto”, caso em que é deduzido o imposto a pagar 

das vendas realizadas em certo período do imposto incidente sobre matérias-primas, materiais 

secundários e investimentos, adquiridos no mesmo período. É o mais utilizado na prática. 

É de relevo que seja lembrado que a forma de cálculo expressa técnica da não-

cumulatividade, que em Direito Tributário é tratada também como princípio. Ora, em 

qualquer sistema jurídico, os princípios possuem aplicabilidade diferente das utilizadas pelas 

técnicas, o que não significa que um mesmo conceito não possa assumir as duas facetas. 

A não-cumulatividade, como técnica, representa uma regra jurídica que deve ser 

aplicada pela Administração Tributária; como princípio, a conotação é diferente.  

Atribuir a aplicação da não-cumulatividade, sob esse ângulo, a impostos plurifásicos 

como o IPI e o ICMS, significa dizer, primeiramente, que essa é garantia, um direito do 

contribuinte, inclusive de fato. O que se pretende com a sua aplicação, basicamente, é que o 

contribuinte pague apenas pelo valor acrescido ao produto/mercadoria/atividade objeto da 

arrecadação. Se existem exceções, deve haver somente em função da essencialidade do 

produto tributado, sensível à capacidade contributiva. 

Como técnica, a não-cumulatividade deve observar o que dispõe como princípio. 

Como assevera Paulo Roberto Coimbra Silva, 

                                                 
23 Idem, p. 231. 

6511



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

o princípio da não-cumulatividade, não obstante sua inegável carga axiológica, 
identificável pelos inúmeros motivos determinantes de sua elaboração e imperativa 
aplicação, é o mais técnico de todos os princípios constitucionais tributários e, ao 
direcionar a tributação para recair sobre o valor agregado, tem o escopo de fazer 
com que o imposto pago nas diversas fases da circulação da mercadoria corresponda 
à aplicação da alíquota devida sobre o valor da última operação.

24
 

Assim, o princípio deve balizar a técnica, de modo a não figurar enriquecimento do 

Estado à custa do contribuinte. 

Imprescindível estudar a técnica para compreender a dinâmica dos impostos regidos 

pela não-cumulatividade. Cada etapa da produção de certo produto corresponde a acréscimo 

de valor – ou valor agregado, sendo apenas esta margem tributada. Dessa maneira, na 

ocorrência de fato gerador em alguma etapa do ciclo, o valor devido é transformado em 

crédito no momento seguinte. A título de exemplo, considerem-se operações sucessivas em 

que a alíquota é de 10% do valor da mercadoria ou do serviço. 

 Operação 1 Operação 2 Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 R$20,00 R$30,00 R$40,00 

Crédito ----------- R$10,00 R$20,00 R$30,00 

Total pago R$10,00 R$10,00 R$10,00 R$10,00 

Como pode ser visto, a primeira operação não possui crédito algum pelo fato de não 

haver processo produtivo que a anteceda. Nas operações subsequentes, o crédito é constituído 

com base no quantum devido anteriormente, uma vez que é aplicada a técnica do imposto 

sobre imposto. Assim, a alíquota da segunda operação, também de 10% do valor, incide sobre 

R$200,00 e o valor devido é de R$20,00. Portanto, havendo crédito de R$10,00 decorrentes 

da primeira operação, o valor a ser pago é de R$10,00. O mesmo ocorre até o final da cadeia. 

O valor final arrecadado é, portanto, de R$40,00. Fosse o critério cumulativo, o 

resultado seria o mesmo: a tributação apenas recairia sobre aquele que finalizou o ciclo da 

produção. Nesse caso, a alíquota de 10% recairia somente no preço final, ou seja, R$400,00. 

Como essa opção traria consequências negativas, como supracitado, o sistema adotado divide 

o encargo tributário. Mas, em suma, o resultado é o mesmo. A arrecadação não é prejudicada. 

Não pode ser olvidado que a aplicação da não-cumulatividade gera direito de crédito. 

Nesse sentido, o crédito deve ser constituído independentemente de haver ou não pagamento 

do tributo na operação anterior. O que deve prevalecer é o direito à compensação, que deve 

ocorrer não com base no que foi efetivamente pago, mas, sobretudo com lastro no valor 

devido, no crédito fazendário, como sustenta tanto a doutrina como a jurisprudência. 

                                                 
24 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos e não-
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 112. 
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Na mesma linha, e em comentário ao ICMS, Ives Gandra sustenta que 

o crédito a que se refere o constituinte não é o crédito tributário do art. 139 do 
Código Tributário Nacional, mas o crédito escritural do imposto. Tal crédito 
escritural é que se compensa do imposto incidente nas operações de circulação e 
saída de mercadorias ou nas hipóteses de prestação de serviços.

25
 

A compensação, portanto, é categoria jurídica que se enquadra na esfera 

constitucional, porque prevista pelo legislador originário. No caso do ICMS, Aires Barreto 

citando Cleber Giardino, aduz que 

é direito constitucional reservado ao contribuinte do ICMS; é direito público 
subjetivo de nível constitucional, oponível ao Estado pelo contribuinte do imposto 
estadual e distrital. O próprio Texto Constitucional que outorgou ao Estado o poder 
de exigir o ICMS deu ao contribuinte o direito de abatimento.

26
 

A hipótese é a mesma àquela reservada ao IPI por força do art. 153, §3º, II da 

Constituição. A compensação é, por isso, um direito do contribuinte, que deve ser exercido no 

momento de quantificação, na liquidação da obrigação tributária previamente determinada. 

Retomando ao ICMS, é no mesmo sentido que o professor afirma que 

não parece acertado afirmar, a respeito do art. 155, §2º, I, que o conteúdo da palavra 
constitucional “compensando-se” (no impessoal) não apontaria para um direito 
subjetivo ao abatimento constitucional outorgado ao contribuinte do ICMS (esses 
ensinamentos são do mestre Geraldo Ataliba). E, mais ainda, não e correto dizer que 
direitos subjetivos, nessa matéria, só podem surgir quando a legislação 
infraconstitucional opta por franquear ao contribuinte o procedimento de dedução. É 
evidente que semelhante inteligência é influenciada muito mais pela textura 
gramatical da locução constitucional, do que pelo sentido lógico e pela dimensão 
que ganha no contexto sistemático da Constituição [...].

27
 

Seguindo a mesma posição, urge relevar que o princípio da não-cumulatividade deve 

guiar a técnica. Esta é apenas uma maneira de aplicação do direito, enquanto aquele serve 

como guia que protege o contribuinte. O direito à compensação é, por esse motivo, 

fundamental ao contribuinte. Para tanto, o que deve ser considerado é que tal norma se 

enquadra no Estado Democrático de Direito, devendo haver interpretação sistemática também 

com os princípios de ordem econômica. 

Afinal, a matéria sujeita a não-cumulatividade cumpre os preceitos de facilitar a livre 

concorrência e efetivar a redução das desigualdades regionais e sociais, como predispõe no 

art. 170, IV e VII, CF? Esse tema se torna um tanto quanto obscuro e conturbado quando a 

discussão envolve matéria desonerativa em âmbito de IPI e ICMS. Isso porque muitas vezes 

as técnicas de exoneração são desfavoráveis ao contribuinte em determinados casos. 

                                                 
25 MARTINS, Ives Gandra da Silva. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1990. v. 6. t. I. 
p. 407. 
26 BARRETO, Aires F. O princípio da não-cumulatividade na esfera estadual apud GIARDINO, Cléber. 
ICM – abatimento constitucional – Princípio da não-cumulatividade. Revista de Direito Tributário 29-
30/116-117. São Paulo: Malheiros. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O princípio da não-
cumulatividade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 181. 
27 BARRETO, Aires F. O princípio da não-cumulatividade na esfera estadual. In: MARTINS, Ives Gandra da 
Silva (Coord.). O princípio da não-cumulatividade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 182. 
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Aplicando no ciclo quaisquer das figuras desonerativas, conforme será demonstrado, 

o que pode ser constatado é que em diferentes etapas da produção os efeitos da exoneração 

são diferentes, o que implica na necessidade de refletir sua melhor utilização28. Aproveitando 

o exemplo acima, em que a alíquota é de 10%, considere-se isenta a primeira operação: 

 Operação 1 (isenta) Operação 2 Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário -------------- R$20,00 R$30,00 R$40,00 

Crédito -------------- ------------ R$20,00 R$30,00 

Total pago -------------- R$20,00 R$10,00 R$10,00 

Nesse caso, isenta a primeira operação, não há débito tributário. Portanto, o crédito 

não é constituído para a segunda operação, que tem a alíquota de 10% incidindo sobre 

R$200,00. Nesse caso, a segunda operação foi mais onerada em decorrência da isenção. A 

arrecadação não foi prejudicada, pois arrecadou os mesmos R$40,00, mas o obrigado da 

segunda etapa da produção foi prejudicado. 

No próximo exemplo, a isenção ocorre no meio da cadeia: 

 Operação 1 Operação 2 (isenta) Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 -------------- R$30,00 R$40,00 

Crédito ------------- -------------- -------------- R$30,00 

Total pago R$10,00 -------------- R$30,00 R$10,00 

O que se infere dessa situação, primeiramente, é que, ao longo da cadeia, as 

operações 2 e 3 perderam seu direito de crédito: aquela por estar isenta e esta por suceder 

operação isenta. Não havendo qualquer débito tributário, a operação 3 é possibilitada de 

creditar. O resultado é a arrecadação do montante de R$50,00, à custa do terceiro 

contribuinte, que pagou três vezes o que pagaria caso não houvesse isenção na cadeia. 

Por fim, considere-se caso em que a isenção é concedida na última operação: 

 Operação 1 Operação 2 Operação 3 Operação 4 (isenta) 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 R$20,00 R$30,00 ---------------- 

Crédito -------------- R$10,00 R$20,00 ---------------- 

Total pago R$10,00 R$10,00 R$10,00 ---------------- 

                                                 
28 Esses são exemplos adotados por Aires Barreto, em matéria de ICMS (BARRETO, Aires F. O princípio da 
não-cumulatividade na esfera estadual. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). O princípio da não-
cumulatividade. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004. p. 182).  
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Isenta a última operação, a arrecadação final foi de R$30,00. Nada mais justo, essa 

foi a única circunstância em que a exoneração não prejudicou outro contribuinte. Ademais, 

entre os exemplos, foi a única ocasião em que a Administração Tributária de fato abriu mão 

de parte do tributo para beneficiar o contribuinte. À luz dos princípios e normas tributárias, 

essa seria, portanto, a única que justificaria a vedação de aproveitamento de crédito. 

 

5. A posição jurisprudencial acerca do creditamento em exoneração de IPI e ICMS 

Antes de discorrer sobre o tema, importante frisar que a tributação sobre consumo, 

no Brasil, é feita pelos municípios (ISS), estados (ICMS) e União (IPI). O primeiro não será 

objeto de análise neste trabalho em razão de não gerar controvérsias acerca da não-

cumulatividade. 

Para justificar o não creditamento em operações de IPI e ICMS, a lógica estabelecida 

pelo legislador firma que, em caso de não haver tributação em etapa do ciclo, não há que se 

falar em crédito para a operação seguinte, por isso o ônus deve ser suportado por este. E esse 

efeito é produzido por outro instituto jurídico tributário: o diferimento. 

Tanto os modelos exonerativos quanto o diferimento, tem uma única finalidade: 

beneficiar o setor produtivo quando necessário. Aqueles incidem de maneira mais ampla, 

pretendendo liberar o pagamento de certo tributo. O segundo libera uma operação do 

pagamento da obrigação tributária, mas onera a produção na fase posterior, por presumir ter 

esta melhor condição de suportar o encargo. 

De qualquer forma, as exonerações aplicadas ao IPI e ao ICMS possuem efeitos 

diferentes, merecendo estudo mais detalhado, pois há grande divergência jurisprudencial. 

 

5.1. O direito de crédito no IPI 

Antes de tudo, é importante mencionar que o ordenamento jurídico brasileiro tratou 

de maneira idêntica o IPI e o ICMS (à época ICM) até o advento da EC 43/1983 (Emenda 

Passos Porto). Tal alteração constitucional impôs restrições ao alcance do mecanismo de 

créditos, no que toca ao imposto de competência dos estados, mas não alterou disposição 

alguma referente ao imposto federal, o que foi mantido até a Constituição de 1988. 

O CTN, ao dispor sobre o alcance do direito ao crédito em matéria de IPI, 

determinou, no art. 49, que “o imposto é não-cumulativo, dispondo a lei de forma que o 

montante devido resulte da diferença a maior, em determinado período, entre o imposto 

referente aos produtos saídos do estabelecimento e o pago relativamente aos produtos nele 
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entrados”. Segue o parágrafo único fixando também que “o saldo verificado, em determinado 

período, em favor do contribuinte, transfere-se para o período ou períodos seguintes”. 

Ao contrário do que estabelece o CTN em relação a essa matéria, o direito a crédito 

não se efetiva apenas quando houver o pagamento do tributo. Prevalece, lado outro, a 

disposição da Constituição no art. 153, §3º, II, que menciona apenas o valor cobrado, e não o 

pago. Como aduz Eduardo Domingos Bottallo, “observe-se que o preceito constitucional que 

trata da não-cumulatividade é norma de eficácia plena e, assim, independente, para produzir 

efeitos, da existência de regras de hierarquia inferior”29. 

A legislação que regula o IPI é vasta e confusa. Em 30 de novembro de 1964 foi 

promulgada a Lei 4.502, dispondo sobre o Imposto de Consumo, que se aplica atualmente em 

relação ao IPI. Tratando de processo industrial, o art. 3º definiu, no parágrafo único, que “[...] 

considera-se industrialização qualquer operação de que resulte alteração da natureza, 

funcionamento, utilização, acabamento ou apresentação do produto [...]”, estabelecendo, 

outrossim, algumas exceções. 

O fato gerador ocorre, de acordo com o art. 2º, quanto: (1) aos produtos de 

procedência estrangeira o respectivo desembaraço aduaneiro e; (2) aos de produção nacional, 

a saída do respectivo estabelecimento produtor. O §1º desse dispositivo, por seu turno, dispõe 

que “quando a industrialização se der no próprio local de consumo ou de utilização do 

produto, fora de estabelecimento produtor, o fato gerador considerar-se-á ocorrido no 

momento em que ficar concluída a operação industrial”. 

O direito de crédito em matéria de IPI não sofreu restrições, como se depreende da 

redação do art. 153, §3º, II, CF: “será não cumulativo, compensando-se o que for devido em 

cada operação com o montante cobrado nas anteriores”. Não há exceções, em que pese o 

legislador ordinário infringir essa regra absoluta. Qualquer norma que dispusesse o contrário 

incorreria em plena e óbvia inconstitucionalidade. 

Os créditos decorrentes do processo produtivo constituem direito do contribuinte. E 

isso se aplicaria inclusive se em determinado momento os créditos superassem os débitos, 

hipótese em que o que remanescer é transferido para o(s) período(s) subsequentes de 

apuração30. 

O primeiro caso em que paira discussão sobre o direito de crédito diz respeito à 

matéria-prima e aos insumos isentos. Por conseguinte, qual a razão a isenção retiraria o direito 

de crédito garantido constitucionalmente? Basicamente, o argumento utilizado é que a 

                                                 
29 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI – princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009.  p. 39. 
30 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI – princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009.  p. 39. 
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isenção, por afastar a obrigação de pagar, não gera débito para o contribuinte, não autorizando 

que a fase seguinte se aproveite de qualquer valor para fins de dedução. 

Ante a impossibilidade de creditamento, diversas demandas foram propostas, 

presumindo a inconstitucionalidade da vedação de crédito. O deslinde da questão ocorreu em 

1998, quando o STF julgou o leading case da RE 212.484-2/RS, reconhecendo o direito ao 

crédito decorrente de insumos e matéria-prima isentos. Em seu voto, salienta o Min. Marco 

Aurélio: 

Ora, isenta-se de algo, de início, devido, e, para não se chegar à inocuidade do 
benefício, deve haver o crédito, sob pena, também, de transformarmos a isenção em 
simples diferimento, apenas projetando no tempo o recolhimento do tributo. 
Na contabilidade alusiva a crédito e débito, no campo do ICM, inexiste a 
especificação da mercadoria. A conta é única, abrangente, Não há como, depois de 
produzida certa mercadoria, separar-se do valor dessa mercadoria a quantia referente 
à matéria-prima que lá atrás se diz isenta.

31
 

Em sua posição, o Min. Néri da Silveira, no mesmo julgado, sustentou em seu voto 

que sendo a operação seguinte tributada, esta não merece a isenção conferida à etapa anterior. 

Mencionou também o teor da Súmula 591 da Corte, que esclarece que “a imunidade ou a 

isenção tributária do comprador não se estende ao produtor, contribuinte do Imposto sobre 

Produtos Industrializados”. 

Fundamentou, na mesma toada que, sendo o instituto desonerativo aplicado apenas 

em uma etapa, não há razões para que não haja crédito na etapa seguinte (esta tributada), 

motivo pelo qual não conheceu do Recurso Extraordinário interposto pela União. 

O crédito fora reconhecido por força do art. 153, §3º, II, CF que, de maneira ampla, 

conferiu o direito de crédito ao contribuinte. Partindo do pressuposto que a Constituição 

limita o legislador ordinário, não pode vigorar norma que viole tal pressuposto, vez que 

haveria inovação no ordenamento jurídico, extinguindo direito subjetivo. 

Era o caso da Lei 4.502/64, após a redação dada pela Lei 7.798/89 e do art. 82, I do 

RIPI. Dispunha o art. 25, §3º daquela lei que “o regulamento disporá sobre a anulação do 

crédito ou restabelecimento do débito correspondente ao imposto deduzido, nos casos em que 

os produtos adquiridos saia do estabelecimento com isenção do tributo ou os resultantes da 

industrialização estejam sujeitos à alíquota 0 (zero), não estejam tributados ou gozem de 

isenção, ainda que esta seja decorrente de uma operação no mercado interno equiparada à 

exportação, ressalvados os casos expressamente contemplados em lei”. 

No ano seguinte à decisão supramencionada, o legislador pareceu dar fim ao 

imbróglio sobre a matéria por meio da Lei nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, que também 

                                                 
31 RE nº 212.484-2/RS, Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim. j. 05.03.1998, DOU 27.11.1998.  
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revogou os dispositivos acima. Dispõe, para tanto, o art. 11 desta norma que “O saldo credor 

do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada trimestre-calendário, 

decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, 

aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou tributado à alíquota zero, que o 

contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída de outros produtos, poderá ser 

utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430, de 1996, 

observadas normas expedidas pela Secretaria da Receita Federal - SRF, do Ministério da 

Fazenda.” 

Obedecendo ao dispositivo legal, a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução 

Normativa nº 33, de 24 de março de 1999, regulamentando como deve ser o crédito 

aproveitado. Nos termos do art. 2º da Instrução, “Os créditos do IPI relativos a matéria-prima 

(MP), produto intermediário (PI) e material de embalagem (ME), adquiridos para emprego 

nos produtos industrializados, serão registrados na escrita fiscal, respeitado o prazo do artigo 

347 do RIPI: (1) quando do recebimento da respectiva nota fiscal, na hipótese de entrada 

simbólica dos referidos insumos; (2) no período de apuração da efetiva entrada dos referidos 

insumos no estabelecimento industrial, nos demais casos.”32 

A dúvida, portanto, parecia sanada, o que levou tanto o STF como o STJ a manter o 

direito de crédito, como pode ser verificado pela jurisprudência, por exemplo, no Agravo 

Regimental no Recurso Especial 462.900-PR, de 2002 (Relator: Min. Luiz Fux), que 

menciona o seguinte: 

nas ações que visam ao recebimento do crédito-prêmio do IPI, por não se referir às 
hipóteses de restituição, na qual se discute o pagamento indevido ou a maior, mas 
sim, de reconhecimento de aproveitamento de crédito, decorrente da regra da não-
cumulatividade, estabelecida pelo texto constitucional, não há que se cogitar da 
aplicação do art. 168 do CTN, sendo aplicável o Decreto 20.910/1932, que 
estabelece o prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do ajuizamento da 
ação.

33
 

Todavia, a matéria continuou a ser debatida, e a jurisprudência tornou a oscilar, ora 

pendendo para a concessão de crédito, ora negando-o. Como se não bastasse, em 2003 o 

Procurador-Geral da Fazenda Nacional emitiu parecer34 no sentido de que a aquisição de 

insumos tributados à alíquota zero não geram direito ao crédito presumido de IPI, quer em 

                                                 
32 Apesar de não ter vedado a aquisição de crédito, essa Instrução Normativa, no §3º do art. 2º determinou que 
devem ser estornados os créditos referentes a insumos utilizados em produtos não tributados (NT). 
33 REsp nº 462.900-PR (2002/01111255-9), Primeira Turma, Rel. Min. Luiz  Fux, j. 09.03.2004, DOU 
03.05.2004. No mesmo sentido, vide a decisão concernente ao REsp 501.754-PR (2003) e RE 350.446-1/PR. 
34 Parecer PGFN nº 405/2003: AQUISIÇÃO DE INSUMOS TRIBUTADOS À ALÍQUOTA ZERO (0%) NÃO 
CONFERE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO DO IPI, QUER POR FORÇA DE LEI (ARTIGO 11, LEI 
Nº 9.779/99), QUER EM FACE DA TÉCNICA DA NÃO-CUMULATIVIDADE (ARTIGO 153, § 3º, II, 
CF/88). D.O.U. 26/03/03. 
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razão da Lei 9.779/99, quer em razão do princípio da não-cumulatividade, 

constitucionalmente considerado. Esse é o segundo caso discutido. 

Em texto confuso, o Procurador-Geral da Fazenda buscou empecilhos minuciosos 

para barrar a constituição de crédito nos casos de alíquota zero aplicada a insumos. Tentou 

igualmente diferenciar os efeitos práticos entre a isenção e à alíquota zero, mesmo tendo a lei 

abarcado as duas situações no caput do art. 11 e a jurisprudência do STF reconhecido que em 

ambos os casos o efeito é o mesmo: 

Constitucional. Tributário. IPI. Creditamento. Insumos Isentos, Sujeitos à Alíquota 
Zero. Se o contribuinte do IPI pode creditar o valor dos insumos adquiridos sob o 
regime da isenção, inexiste razão para deixar de reconhecer-lhe o mesmo direito na 
aquisição de insumos favorecidos pela alíquota zero, pois nada extrema, na prática, 
as referidas figuras desonerativas, notadamente quando se trata de aplicar o princípio 
da não-cumulatividade. A isenção e a alíquota zero em um dos elos da cadeia 
produtiva desapareceriam quando da operação subseqüente, se não admitir o crédito. 
Recurso não conhecido.

35
 

A matéria, apesar da jurisprudência mencionada, não foi pacificada até a presente 

data. Em decisão mais recente, já decidiu o STF, por unanimidade, no RE 561.676, que não 

há direito de crédito nem por força de dispositivo constitucional. É o que pode ser verificado 

na ementa: 

CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. CRÉDITO. OPERAÇÕES COM 
ENERGIA ELÉTRICA. I - Na sistemática que rege o princípio constitucional da 
não-cumulatividade, a operação desonerada de IPI impede o reconhecimento do 
imposto pago na operação anterior e não gera crédito para a seguinte, raciocínio que 
deve ser aplicado de forma indistinta aos casos de alíquota zero, isenção, não 
incidência e de imunidade. II - Inexiste direito constitucional ao crédito de IPI 
decorrente da aquisição de energia elétrica empregada no processo de fabricação de 
produtos industrializados que são onerados pelo imposto em suas saídas. III - 
Agravo regimental improvido.

36
 

Essa oscilação, todavia, não é comum na doutrina que, em sua maioria, sustenta que 

deve ser concedido crédito ante a garantia constitucional, sem distinção no que diz respeito à 

isenção e à alíquota zero. Citando Eduardo Domingos Bottallo, 

o direito de crédito de que o contribuinte do IPI é titular, em razão do princípio da 
não-cumulatividade, permanece íntegro, ainda que não ocorra o pagamento do 
tributo nas operações anteriores, ou que a União deixe de arrecadá-la por motivo de 
isenção, alíquota zero ou não tributação (NT). 
[...] 
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não reconhece o direito ao 
creditamento em operações anteriores sujeitas a alíquota zero ou não tributados (NT) 
em total contradição com seu próprio entendimento em relação às operações isentas, 

                                                 
35 RE nº 350.446-1/PR, Pleno, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 12.12.2002. No mesmo sentido, vide também os 
Recursos Extraordinários de nº 353.688/PR, 357.277/PR e 358.493/SC. Em decisões posteriores, todavia, esse 
entendimento não foi mantido, como pode ser verificado nos RREE nº 353.657/PR e 370.682/PR, em que houve 
tratamento diferenciado em relação às figuras desonerativas. 
36 RE nº 561.676/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,  j. 01.06.2010. Igualmente negando o 
direito de crédito, vide os RREE nº 566.551/SC e 371.898/PR. 
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uma vez que a isenção, alíquota zero ou NT são apenas diferentes fórmulas verbais 
utilizadas para definir o mesmo fenômeno jurídico.

37
 

Em suma, existem diversos obstáculos para a real efetivação do direito de crédito, 

constitucionalmente garantido, que são criados ora pelo legislador ordinário, por meio de 

legislação confusa, ora pelos intérpretes dessas normas. 

 

5.2. O direito de crédito em relação ao ICMS 

A questão atinente ao ICMS, diferentemente daquela que envolve o IPI, envolve 

dispositivo constitucional sobre o qual não recai dúvida. Aliás, existe vedação ao crédito 

escritural em relação à matéria na própria Constituição Federal. Dispõe o art. 155, §2º, II que 

“a isenção ou não incidência salvo determinação em contrário da legislação: a) não implicará 

crédito para compensação com o montante devido nas operações ou prestações seguintes; b) 

acarretará a anulação do crédito relativo às operações anteriores”. 

Nos termos constitucionais, portanto, é vedada a compensação bem como o 

aproveitamento de qualquer crédito, o que dá aso ao entendimento de que até mesmo os 

créditos adquiridos anteriormente à concessão da isenção deverão ser descartados. 

O tratamento diferenciado que toca ao ICMS se deveu à Emenda Passos Porto (EC 

23/83) que, alterando a Constituição de 1964, vedou o crédito ao imposto no caso de isenção e 

não incidência. 

Mantida a posição adotada desde 1983, o constituinte originário de 1988 não titubeou 

e manteve o mesmo dispositivo. Na jurisprudência também, predominantemente, não há 

dúvida: a Constituição é clara ao dispor sobre a proibição de crédito de ICMS quando há 

isenção ou não incidência, se também não houver disposição contrária em lei, como pode ser 

observado em decisão recente do STF: 

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE A CIRCULAÇÃO DE 
MERCADORIAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ICMS. SERVIÇOS DE 
TRANSPORTE INTERMUNICIPAL OU INTERESTADUAL. 
CUMULATIVIDADE. REGIME OPCIONAL DE APURAÇÃO DO VALOR 
DEVIDO. VANTAGEM CONSISTENTE NA REDUÇÃO DA BASE DE 
CÁLCULO. CONTRAPARTIDA EVIDENCIADA PELA PROIBIÇÃO DO 
REGISTRO DE CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE DA MANUTENÇÃO DO 
BENEFÍCIO SEM A PERMANÊNCIA DA CONTRAPARTIDA. ESTORNO 
APENAS PROPORCIONAL DOS CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Segundo 
orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, as figuras da redução da base de 
cálculo e da isenção parcial se equiparam. Portanto, ausente autorização específica, 
pode a autoridade fiscal proibir o registro de créditos de ICMS proporcional ao valor 
exonerado (art. 155, § 2º, II, b da Constituição). 2. Situação peculiar. Regime 
alternativo e opcional para apuração do tributo. Concessão de benefício 
condicionada ao não registro de créditos. Pretensão voltada à permanência do 

                                                 
37 BOTTALLO, Eduardo Domingos. IPI – princípios e estrutura. São Paulo: Dialética, 2009.  p. 48-49. 
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benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor 
cobrado. Impossibilidade. Tratando-se de regime alternativo e facultativo de 
apuração do valor devido, não é possível manter o benefício sem a contrapartida 
esperada pelas autoridades fiscais, sob pena de extensão indevida do incentivo. 
Agravo regimental ao qual se nega provimento.

38
 

Uma das situações de permissão está prevista no art. 20, §6º da Lei Complementar 

87, de 13 de setembro de 1996, que autoriza o aproveitamento de crédito em relação a 

produtos agropecuários e menciona, como na Constituição, outras hipóteses previstas em lei, 

o que abarca deliberação dos estados-membros - §3º do mesmo dispositivo. É preciso atentar, 

porém, para o fato de que é dever do sujeito passivo estornar o crédito tributário de 

mercadoria ou serviço que for objeto de saída ou prestação não tributada ou isenta (art. 21, I, 

LC 87/96) e que o regime de apuração pode ser substituído, nos moldes do art. 26 da mesma 

lei complementar. 

É tema que merece reflexão, considerando o dever atribuído ao contribuinte de fato 

de suportar o encargo econômico decorrente da não-cumulatividade. Existe o direito de o 

contribuinte, no caso dos impostos plurifásicos e não-cumulativos, anotar o crédito escritural, 

como já mencionado. E isso decorre da própria não-cumulatividade que, no sistema brasileiro, 

como no europeu, reflete na economia, posto que influi no preço final do produto ou serviço. 

Nos dizeres de José Eduardo Soares de Melo, 

a existência de negócio jurídico (...) é fundamental para o gozo dos créditos do 
ICMS. 
Tratando-se de “operações e prestações” realizadas e comprovadas pelo 
contribuinte, que estejam inseridas numa cadeia negocial, não há que se impedir o 
direito ao crédito [...].

39
 

Desse modo, o que é importante relevar é que a tributação plurifásica representa 

cadeia negocial, em que cada etapa, sendo tributada, assume ônus exclusivamente seu. Não 

devendo tomar para si o ônus imposto pela Fazenda, o contribuinte, ao longo da cadeia, não 

deve pagar a mais por fato que tenha gerado o crédito do fisco. E, como já explanado, 

havendo isenção ou não incidência sobre determinada etapa da produção, o prejuízo é de 

quem executa a operação seguinte, como se diferido fosse. 

É preciso, portanto, adotar visão crítica primeiramente em relação à Constituição. O 

crédito escritural não é permitido em operações isentas e não tributadas, salvo disposição de 

lei em contrário. Por outro lado, em sede de princípio, a não-cumulatividade representa direito 

inafastável do contribuinte em pagar tributo apenas e tão-somente sobre o valor que foi 

agregado ao produto ou serviço. 

                                                 
38 AI nº 481314 AgR / RS, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 10.08.10, DJ 01.10.10. 
39 MELO, José Eduardo Soares de. ICMS – Teoria e prática. 8.ed. São Paulo: Dialética, 2005. p. 235-236. 
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A sistemática lógica da Constituição em matéria de ICMS, nesse ponto, foi falha. O 

princípio da não-cumulatividade não deve ser limitado por mera figura desonerativa. Sobre 

esse aspecto, não há que se confundir institutos em Direito Tributário, que comportam 

aplicação ampla e genérica. Por exemplo, o legislador, ao conceder benefício fiscal, se atento 

à grande diferença entre as capacidades contributivas de duas espécies de contribuintes 

ligados a uma cadeia produtiva comum deve, ao invés de exonerar, aplicar o diferimento. Não 

há perda para o fisco, nem prejuízo em demasia para o contribuinte que assumiu o encargo, se 

sua condição for nitidamente melhor. 

Isso porque se não for observada pelo legislador (ou mesmo em determinado 

convênio do CONFAZ) a capacidade contributiva do sujeito passivo, quando houver 

exoneração, que em tese beneficia a cadeia, na verdade aplicará diferimento, resultando em 

prejuízo nítido para o ciclo de produção, o que já foi demonstrado anteriormente. A 

Constituição, nessa matéria especificamente, equiparou claramente a exoneração ao 

diferimento, se considerada a não-cumulatividade como princípio. A técnica, entretanto, foi 

valorizada em favor do fisco, em desrespeito à capacidade contributiva. 

Em suma, o constituinte falhou ao manter a alteração da Emenda Passos Porto na 

Carta de 1988. A não-cumulatividade (leia-se o direito de aproveitar crédito escritural) não 

deve ser passível de restrições, por se tratar de princípio. A exoneração, constituindo favor do 

Estado, não deve limitá-la, como regra, o que ocorreu no art. 155, §2º, II, CF. Se há alguma 

necessidade de postergar o pagamento do tributo devido, essa deve ser suprida por meio do 

diferimento. 

Isso se dá por dois motivos: o primeiro, pelo desforço necessário para demarcar, em 

lei, em quais situações a exoneração é necessária, bem como em qual hipótese deve o 

contribuinte anotar o crédito pertinente. Em outro plano, o diferimento seria uma exceção 

plausível para a regra da não-cumulatividade, onerando apenas uma fase da cadeia. Ademais, 

o trabalho legislativo/de convênio, seria mais cômodo. 

Também existe a necessidade de reflexão sobre a aplicação da não-cumulatividade 

enquanto técnica, que constitui solução tanto para o ICMS como para o IPI. 

 

5.3. Uma proposição acerca da técnica da não-cumulatividade em favor do direito de 

crédito 

Antes de aprofundar sobre a matéria, urge mencionar, que os impostos em análise 

são os que apresentam maior impacto econômico. Isso significa que devem ser seletivos, 

respeitando a capacidade contributiva do público a que é destinado produto ou serviço. 
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Paulo Caliendo, em sua obra Direito Tributário e Análise Econômica do Direito, ao 

mencionar o princípio da capacidade contributiva, ressalta a tributação como indutora da 

igualdade social, havendo duas correntes básicas: 

i) igualdade de sacrifícios como confirmação do resultado de 

mercado: segundo a qual o resultado econômico alcançado no 
mercado é justo e a tributação pela capacidade contributiva visa 
buscar meios para o financiamento do Estado, sem alterar a ordem 
econômica e social vigente; 

ii) igualdade de sacrifícios como correção ou anulação do resultado de 

mercado: em que o resultado econômico alcançado no mercado é 
considerado injusto e a tributação pela capacidade contributiva 
visa alterar a ordem econômica e social vigente. Os meios de 
arrecadação devem ser combinados com os meios de dispêndio 
que produzam uma sociedade diferente, mais igualitária, daquela 
produzida pelo mercado.

40
 

Entre as duas teorias econômicas mencionadas, fica claro que a que deve ser 

observada no Brasil é a segunda, considerando que a carga tributária apesar de excessiva para 

todos, representa prejuízo mais concentrado nas classes sociais mais baixas. Tendo essa 

necessidade em vista não pode ser olvidado que a tributação deve ser aplicada de maneira 

diferenciada. 

Mas como proceder a essa modificação de estrutura, tendo em vista que o ICMS e o 

IPI são umas das principais fontes de renda tanto dos estados como da União? Um ponto a ser 

levantado sobre esse tema refere-se ao problema da equidade horizontal, mencionado por 

Caliendo em sua obra. Enfatiza o autor que 

a equidade horizontal significa que os indivíduos com a mesma renda e na mesma 
condição devem ser tratados fiscalmente da mesma forma e devem sofrer com a 
mesma carga de incidência fiscal [...]. 
 
Um dos casos mais relevantes de violação da equidade vertical e horizontal está na 
concessão de benefícios fiscais sob a forma de isenções ou subsídios. Caso ocorram 
tratamentos fiscais distintos para contribuintes que possuem a mesma condição 
tributária, iremos denominar essas tributações de iniquidades horizontais.

41
 

Tendo reflexos econômicos os impostos não-cumulativos aqui discutidos devem 

observar o princípio da neutralidade, ou seja, não devem desequilibrar a livre concorrência, 

não onerar o contribuinte de direito, nem influenciar a formação de preços42. A atividade 

econômica se manifesta independentemente do Estado; logo, este deve se amoldar aos 

ditames daquela, interferindo apenas pontualmente sobre seus parâmetros. 

Entretanto, na prática, o sistema tributário, no que toca à transferência do encargo 

para o consumidor final, existe certo desequilíbrio, em que este fica prejudicado. Visando 

                                                 
40 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. São Paulo: Campos, 2008. p. 275. 
41 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. São Paulo: Campos, 2008. p. 277. 
42 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos e não-
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 34. 
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colocar fim a este imbróglio, alguns doutrinadores passaram a defender a substituição 

tributária progressiva (prevista no art. 150, §7º da Constituição) como solução para o impasse. 

Como bem observa Paulo Roberto Coimbra Silva, 

ilustre-se por um exemplo bastante próximo da realidade observada no mercado 
atual: na substituição tributária para frente, sugerindo a montadora corresponder o 
preço de um certo veículo a R$20.000,00, o valor do ICMS antecipadamente 
recolhido ao fisco equivaleria a R$2.400,00 (considerando-se a alíquota de 12%), já 
embutido em seu preço de venda à concessionária adquirente – substituída. Se esta, 
por contingência dos tempos de recessão e estagnação comercial ou mesmo por 
benevolente desconto vendê-lo ao consumidor final por R$ 17.000,00, abaixo, 
portanto, do valor presumido, o montante do gravame terá sido superior ao que 
resultaria da aplicação da mesma alíquota sobre a operação da venda que promoveu 
(12% x R$17.000,00 = R$2.040,00). Observa-se que, vendendo a mercadoria por 
preço inferior ao presumido, após assumir o ônus do imposto recolhido pela 
substituta, ficou a substituída impedida de repassar ao consumidor o encargo 
financeiro relativo ao excesso da carga tributária calculada e cobrada pela substituta, 
equivalente, in casu, a R$360,00, gerando-lhe indesviável direito à sua imediata e 
preferencial restituição.

43
 

Há de ser notado no exemplo dado pelo professor mineiro que existe o risco de o 

substituto tributário ser injustamente onerado, o que pode ser sanado somente pela restituição 

aos substituídos dos valores pagos a mais por aqueles, que não são repassáveis ao consumidor 

final pela superestimação da base de cálculo presumida44. 

Ora, para que o sistema econômico seja saudável e equilibrado, todos os 

contribuintes (de fato e de direito) devem responder proporcionalmente à sua capacidade de 

contribuir. Já destacou o professor Sacha Calmon à época da EC 3/93, que inseriu esta 

técnica, que existem três ordens de providências para os que sofrem a tributação antecipada: 

Primus – a imediata recuperação, indexada, se for o caso, do imposto que 
compulsoriamente o substituto lhe cobrou, no caso de não vir a realizar o fato 
gerador suposto. 
Secundus – a compensação imediata do imposto retido a maior, se menor for o valor 
da operação antes suposta. 
Tertius – o direito de o adquirente do substituto – se contribuinte for – aproveitar o 
crédito daquele imposto pago pelo substituto, para preservar o princípio da não-
cumulatividade.

45
 

Essa técnica, portanto, não corresponde à melhor alternativa para garantir ao 

contribuinte de fato o repasse mais justo do ônus econômico gerado pelo tributo. Em um 

Estado Democrático de Direito não deve haver favorecimento de um lado à custa de prejuízo 

alheio. O que deve ser respeitado, como já mencionado, é a igualdade em conformidade com 

a capacidade proporcional que cada contribuinte possui para pagar determinado tributo, 

devendo sempre ter em vista a situação do momento. 

                                                 
43 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos e não-
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 97-98. 
44 SILVA, Paulo Roberto Coimbra. A substituição tributária progressiva nos impostos plurifásicos e não-
cumulativos. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. p. 99. 
45SILVA, Paulo Roberto Coimbra, 2001, p. 100, apud COELHO, Sacha Calmon Navarro. A substituição 
tributária por fato gerador futuro: Emenda 3 à Constituição de 1988, p. 319. 
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Isso quer dizer que, no quadro de desigualdade social, com concentração de rendas, 

os impostos não-cumulativos devem servir de instrumento para mitigar ou reduzir esse 

abismo (arts. 3º, III e 170, VII, CF). Trata-se de aplicar a seletividade, que é obrigatória para o 

IPI (art. 153, §3º, I, CF) e facultativo para o ICMS (art. 155, §2º, III, CF). 

Observada a seletividade, que deve estar acompanhada da essencialidade do produto 

ou serviço, a tributação plurifásica deve respeitar a não-cumulatividade. E, no contexto do 

presente trabalho, isso não significa apenas reduzir alíquotas ou aplicar isenções em 

determinado momento da cadeira produtiva: o resultado será certamente mais vantajoso para 

o Estado. 

Vale indagar: qual seria a técnica mais proveitosa para aproveitamento de crédito 

tributário dentro da cadeia produtiva quando há exoneração? Tanto para o ICMS como para o 

IPI, foi adotada a mesma regra, que se expressa melhor nas palavras de Roque Antônio 

Carrazza: 

a Constituição, ao aludir à “compensação”, consagrou a idéia que a quantia a ser 
desembolsada pelo contribuinte a título de ICMS é o resultado de uma subtração em 
que o minuendo é o montante de imposto devido e o subtraendo é o montante do 
imposto anteriormente cobrado ou cobrável. 
[...] O contribuinte, se for o caso, apenas recolhe, em dinheiro, aos cofres públicos, a 
diferença resultante desta operação matemática.

46
 

Nesses termos, a técnica aplicada é a do imposto sobre imposto, que considera, para 

fins de creditamento, o imposto devido na operação anterior. A desvantagem originada a 

partir dessa concepção é que se não há tributo, ou se há exoneração (principalmente se esta é 

considerada um meio de afastar a hipótese de incidência, não dando nascimento nem mesmo à 

obrigação tributária) é que a operação subsequente suporta indevidamente ônus tributário que 

não deveria, a princípio ser pago ao Estado. A cadeia produtiva sofre as consequências, que 

são, por conseguinte, repassadas ao consumidor. 

Há quem sustente, nesse caso, que seja afastado o prejuízo do contribuinte por meio 

do sistema de créditos presumidos, que passam a ser utilizados como moeda de pagamento 

dos impostos. Todavia, como salienta Carrazza, é de prima importância que não haja restrição 

ao princípio da não-cumulatividade, nem que cause detrimentos ao contribuinte.47 Deve 

representar, portanto, maiores vantagens para o sujeito passivo da obrigação tributária, sob 

pena de ser considerado inconstitucional. 

Observa-se, por ora, que o sistema de créditos presumidos também pode causar 

demasiado embaraço legislativo, devido à sua complexidade e pelo fato de ter que sempre 

                                                 
46 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 380. 
47 CARRAZZA, Roque Antônio. ICMS. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 389. 
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acompanhar lei/convênio que exonera, para que não haja prejuízo no setor produtivo ou para o 

consumidor final. 

Pois bem. O que resta então para que a exoneração em impostos não-cumulativos 

ocorra de maneira mais simplificada, sem prejuízo do contribuinte? O que resta, por 

consequência, é interferir na maneira em que os créditos são escriturados. Demonstrado que 

tanto a substituição tributária como a concessão de créditos presumidos são por demais 

desvantajosas, é preciso alterar o cerne da não-cumulatividade, observando, não obstante, o 

fito arrecadatório do Estado e sua finalidade extrafiscal. 

O prejuízo gerado pela exoneração tributária em ICMS e IPI advém do fato de não 

haver tributação (ou havendo, a menor) na etapa anterior, não dando direito ao crédito. O 

problema reside, portanto, no objeto que gera o crédito: a parcela devida ao fisco. 

Tratando-se de não-cumulatividade, como já exposto, os impostos correspondentes 

incidem sobre o valor agregado ao produto/serviço de acordo com o nível de produção. O 

melhor seria, dessa maneira, seria concentrar a técnica no valor da mercadoria/serviço: é a 

técnica da base sobre base. 

Considerando o valor inerente de cada operação, ou seja, aquilo que foi agregado ao 

bem objeto de tributação, a não-cumulatividade seria respeitada da mesma maneira e não 

haveria prejuízo para qualquer etapa na produção. Igualmente, a arrecadação estatal não seria 

atingida. É o que se demonstra (em alíquota de 10%): 

 Operação 1 Operação 2  Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 R$20,00 R$30,00 R$40,00 

Crédito ------------- R$10,00 R$20,00 R$30,00 

Total pago R$10,00 R$10,00 R$10,00 R$10,00 

Na tabela acima, a técnica aplicada é a do imposto sobre imposto, em que a soma da 

arrecadação de todo o processo produtivo é R$40,00. No sistema de base sobre base o 

resultado é o mesmo: 

 Operação 1 Operação 2  Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Crédito  ------------- R$100,00 R$200,00 R$300,00 

Débito tributário R$10,00 R$10,00 R$10,00 R$10,00 

Total pago R$10,00 R$10,00 R$10,00 R$10,00 

O valor do crédito, nesse caso, é diferente, vez que se baseia na diferença de valores 

entre uma operação e outra, mas o resultado, para o fisco, é o mesmo: R$40,00 sobre toda a 
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produção, em que os produtores participaram de maneira igualitária e em correspondência 

com o valor que agregaram à mercadoria/serviço. 

Havendo qualquer espécie de exoneração, no sistema imposto sobre imposto, o 

resultado é bem diferente. Vale revisar: 

 Operação 1 Operação 2 (isenta) Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 -------------- R$30,00 R$40,00 

Crédito ------------- -------------- -------------- R$30,00 

Total pago R$10,00 -------------- R$30,00 R$10,00 

Houve nesse caso aumento de arrecadação: a isenção a uma das etapas favoreceu o 

Estado na quantia de R$10,00, triplicando o valor a ser pago pelo agente da operação 3, caso 

não houvesse isenção. Note-se que nem o diferimento traria esse prejuízo para essa etapa. Se 

na segunda etapa fosse diferido o débito para com o fisco, considerar-se-ia o montante devido 

por este industrial (R$10,00), transferindo-o para o momento subsequente, que teria este 

somado ao seu débito (R$10,00 + R$10,00 = R$20,00). 

 Operação 1 Operação 2 (diferida) Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Débito tributário R$10,00 R$20,00  R$30,00 R$40,00 

Crédito ------------- R$10,00 R$20,00 R$30,00 

Total pago/a pagar R$10,00 R$10,00 (diferido) R$20,00 

(R$10,00 devido 

+ R$10,00 

diferido) 

R$10,00 

Entretanto, é sempre bom lembrar que diferimento não é exoneração tributária, 

conquanto não representa medida em que o Estado abre mão de seu crédito, tanto que a 

arrecadação, nesse caso, foi a mesma: R$40,00. 

Menciona Ricardo Lobo Torres que na não-cumulatividade, o que interessa é tão-

somente o fato de que o tributo incide sobre o valor de cada etapa48. Com atenção a esse 

critério, a isenção, no sistema base sobre base não gera tributação indevida: 

 Operação 1 Operação 2 (isenta) Operação 3 Operação 4 

Valor da operação R$100,00 R$200,00 R$300,00 R$400,00 

Crédito ------------- R$100,00 (não 

aproveitável) 

R$200,00 R$300,00 

                                                 
48 TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de direito constitucional financeiro e tributário. V.V. Os Tributos na 
Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007, p. 299. 
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Débito tributário  R$10,00 -------------- R$10,00 R$10,00 

Total pago/a pagar R$10,00 -------------- R$10,00 R$10,00 

Da maneira explanada, cada sujeito passivo da obrigação tributária responde pelo 

fato gerador a que deu causa. Tendo o Estado explicitamente (por meio de lei, segundo o art. 

97, I e II, CTN, ou convênios – art. 100, IV, CTN) afastado seu direito de receber de certo 

contribuinte, natural que a o valor final arrecadado diminua, como diminuiu – R$30,00. 

Sendo a base de cálculo o valor agregado, não há excesso na aplicação do imposto. Logo, a 

norma corresponde verdadeiramente com os ditames do Estado Democrático de Direito, 

cumprindo sua função extrafiscal de favorecer os agentes econômicos, sem demonstrar 

preferência por este ou aquele sujeito. 

Nos dizeres de Paulo Caliendo, 

a exigência de não-cumulatividade está na base de uma tributação neutra, justa e 
eficiente do mercado de consumo e, portanto, a manutenção de tributos em cascata 
somente pode decorrer de políticas fiscais arrecadatórias que violam os princípios 
básicos do ordenamento jurídico.

49
 

Está claro que a exoneração, em qualquer de suas formas, pelo sistema do imposto sobre 

imposto, viola o princípio da não-cumulatividade, fazendo o tributo incidir em cascata. 

A adoção do sistema base sobre base, portanto, favoreceria o consumidor final. 

Tratando-se de tributação indireta, por óbvio que se o setor produtivo é beneficiado, o 

contribuinte de fato também o é. Todavia, devem existir critérios, como a seletividade e a 

capacidade contributiva que, servindo de balizadores, informarão qual a medida da tributação 

e quando ela deve ser afastada. 

Em suma, se atento a isso, o administrador ou o legislador não prejudicarão as 

finanças públicas, o que possibilitará maior desenvolvimento do Estado, da economia e do 

consumidor como cidadão de uma Democracia. 

 

6. Conclusão 

O sistema tributário brasileiro, no que concerne aos impostos sobre consumo – IPI e 

ICMS, é claramente falho quando, junto ao tema, se insere o instituto jurídico da exoneração, 

em quaisquer das suas formas. Existe, por um lado, um conjunto de princípios concernentes 

ao Direito Tributário que devem ser observados, tais como a neutralidade, a seletividade e o 

respeito à capacidade contributiva. Estes, por sua vez, são colocados em segundo plano, 

gerando, muitas vezes, prejuízo para os contribuintes. 

                                                 
49 CALIENDO, Paulo. Direito Tributário e Análise Econômica do Direito. São Paulo: Campos, 2008. p. 333. 
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Há dano porque a Constituição – e o sistema normativo como um todo – demonstra 

contradição. Tanto o IPI como o ICMS são impostos plurifásicos e não-cumulativos: quer 

dizer que, nas várias fases da produção, até o consumo, existe causa para tributar e que 

nenhum contribuinte deve pagar além da proporção devida em sua respectiva etapa. 

E o prejuízo se torna ainda mais evidente porque qualquer exoneração, um ato de 

benemerência do Estado, rompe com a não-cumulatividade, tornando a produção e o consumo 

ainda mais caros. O cerne da questão não é a desoneração em si, mas como a técnica não-

cumulativa responde quando compatibilizada com esse instituto.  

Restou demonstrado que, nesse aspecto, é salutar que também a Constituição seja 

discutida, como um todo, pois sua finalidade é garantir a dignidade humana. Ora, a atividade 

arrecadatória não é um fim em si mesmo, mas um meio para que seja garantida a distribuição 

de riquezas, fazendo valer a justiça fiscal. 
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A EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA COMO FORMA DE INTERVENÇÃO DO 

ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 

THE EXTRAFISCAL TAXES AS AN INSTRUMENT USED BY THE STATE TO 

INTERVENE IN ECONOMIC DOMAIN 

Hamanda Rafaela Leite Ferreira1 

RESUMO 

 

A análise ora apresentada trata da extrafiscalidade dos tributos como instrumento usado pelo 

Estado para sua intervenção sobre o domínio econômico. Assim, a partir da concepção de 

Estado Democrático de Direito, aborda-se o poder-dever estatal de garantir que o interesse 

público prevaleça na sociedade. Nesse passo, apresenta-se como instrumento válido utilizado 

pelo Estado, na busca de seu fim - qual seja, o bem comum -, o uso da tributação. Faz-se, 

então, com fundamento na Constituição Federal, na lei e na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, uma breve verificação da finalidade extrafiscal do tributo, sua aplicabilidade 

e limites. A pesquisa visa contribuir para a divulgação e compreensão do instituto da 

extrafiscalidade, por se tratar de instrumento que, quando utilizado dentro dos limites 

constitucionais e legais, dá aos tributos papel fundamental no caminho do desenvolvimento 

social e econômico do país. PALAVRAS-CHAVE: ESTADO - INTERVENÇÃO NO 

DOMÍNIO ECONÔMICO – EXTRAFISCALIDADE -TRIBUTO. 

 

ABSTRACT 

 

The analysis here presented is about the regulatory taxes as an instrument used by the State to 

intervene in economic domain. Therefore, from the conception of Democratic State of Right 

is established the debate about power/duty to ensure that the public interest prevails in society. 

In this step, there are presented as valid instrument used by the State in search of its purpose, 

the common good, the use of the taxation. It is then based on the Federal Constitution, in the 

law and in the precedents of the Federal Supreme Court, a brief examination of the extrafiscal 

purposes on taxes, application and limitations. The research aims to contribute to the 

dissemination andunderstanding about the regulatory taxes institute, because it is an 

                                                           
1
 Advogada da União. Ex-Procuradora do Estado da Paraíba. Especialização em Direito Processual pela UNISUL e 

em Direito Tributário pela FAESNE. 
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instrument which, if used within the constitutional and legal limits, may give taxes a role in 

the way of social and economic development of the country. KEYWORDS: STATE – 

INTERVENE IN ECONOMIC DOMAIN – EXTRAFISCAL TAXES – TAXE 

 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente artigo estuda, especificadamente, a forma como o Estado vale-se dos 

tributos não só para arrecadar os recursos necessários para o custeio das atividades estatais, 

mas também, para ter finalidade precípua de intervir no domínio econômico e no meio social. 

Neste caso, tem-se que sua finalidade principal é extrafiscal. 

O tema se justifica, então, na importância de um estudo sobre o modo como o 

Estado, na manifestação do seu poder–dever de garantidor do interesse público, tem no tributo 

valioso instrumento de intervenção no domínio econômico. 

A abordagem metodológica que permitiu traçar os caminhos a serem seguidos e 

alcançar os objetivos enumerados se deu essencialmente através do método de abordagem 

dedutivo, partindo de uma análise geral do tema, para uma particular, na tentativa de fornecer 

um embasamento teórico sobre o assunto, e, a posteriori, entender melhor suas peculiaridades 

Desta forma, se observará o processo de intervenção do Estado sobre a economia de maneira 

ampla, desenvolvendo o tema até se chegar no foco do caso em tela, qual seja: a 

extrafiscalidade tributária como meio utilizado para esta intervenção. 

Como referencial teórico destacou-se a pesquisa descritiva dos documentos e da 

legislação atinente à matéria, utilizando-se como base teórica as obras de Direito Tributário, 

Direito Econômico, Direito Administrativo e Direito Constitucional, de autores nacionais e 

internacionais, de modo especial os relacionados com a temática específica a ser 

desenvolvida, além de pesquisas na jurisprudência. 

Antes de se discorrer diretamente sobre o assunto serão feitas análises separadas e 

específicas sobre o tema. Assim, no primeiro capítulo se estudará o referencial histórico, o 

teórico e as formas da intervenção do Estado no o domínio econômico, e, após, de que forma 

o Estado Brasileiro tem na Constituição Federal, em especial no Título VII, os parâmetros 

para a sua atuação no domínio econômico. Porém, a pesquisa desta questão não se restringirá 

á leitura isolada do Titulo VII da Constituição. Mostrar-se-á imprescindível observar a 

Constituição de forma sistemática para, a partir daí, conferir as bases que a sociedade deu ao 

Estado para intervir no domínio econômico. 
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Em continuidade, no segundo capítulo, será apresentado um liame entre esta 

intervenção e a noção de extrafiscalidade tributária, através, principalmente, do estudo da 

legitimação, das suas acepções e funções. 

 Outrossim, também se observará como a extrafiscalidade dos tributos pode impactar 

a economia ao ponto de levar o mercado a tomar a direção pretendida nas políticas públicas 

voltadas ao setor, razão pela qual cabe ao Estado agir nessa seara com prudência e nos limite 

impostos pelo ordenamento jurídico vigente.  

Por fim, no terceiro e último capítulo será traçada a aplicabilidade desta 

extrafiscalidade em casos práticos, por meio da análise de julgados do Supremo Tribunal 

Federal sobre o tema. 

 

2. INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO  

 

2.1 Referencial Teórico e Histórico 

 

A intervenção do Estado no domínio econômico, do ponto de vista teórico-histórico, 

sempre existiu, variando apenas quanto à intensidade e modo de atuação. Segundo ensina 

Cabral de Moncada: “A intervenção é um fenômeno historicamente permanente. Na verdade, 

desde sempre existiram formas de intervenção na economia por parte do Estado, embora 

qualitativa e quantitativamente diferentes das que são características do Estado de Direito 

Social dos nossos dias” (CABRAL DE MONCADA, 1988, p. 15). 

A própria ideia de Estado, em alguma medida, traz em si a concepção de 

intervenção, especialmente quando se parte de um conceito pós-moderno de Estado, enquanto 

a reunião das soberanias individuais na busca da maximização dos resultados socialmente 

considerados.  

A existência de um ente que atua de forma imperativa sobre as condutas 

individualmente consideradas, é que faz transparecer essa ligação essencial entre o Estado e a 

intervenção. De Plácido e Silva, no verbete “intervenção” de seu Dicionário Jurídico assevera 

que “do latim interventio, intervenire (assistir, intrometer-se, ingerir-se), em acepção comum 

é tido o vocábulo como intromissão ou ingerência de uma pessoa em negócios de outrem, sob 

qualquer aspecto, isto é, como mediador, intercessor, conciliador etc”. (DE PLACIDO E 

SILVA, 2002, p. 446). Já Antônio Houaiss, com a costumeira precisão, toma a intervenção 

como “interferência do Estado em domínio que não seja de sua competência, embora 

constitucionalmente legítima” (HOUAISS, 2001, p. 1637). 
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Percebe-se, então, que a definição lingüística da palavra “intervenção” está 

arraigada, influenciada pelo pensamento liberal clássico, por uma visão em que o seu sentido 

evidencia um descontentamento do indivíduo com essa tal “intromissão” estatal. No entanto, 

conforme também se depreende do que foi acima citado e como será melhor detalhado mais a 

frente, a partir do paradigma do Estado Democrático de Direito, esta intervenção é necessária, 

não só porque constitucionalmente prevista, mas também porque embasada dentro de um 

contexto histórico, jurídico e social que a legitimam. 

Refletindo esta concepção pós-moderna, Marco Aurélio Greco define que a 

intervenção do Estado na ordem econômica constitui na “participação deste (Estado) no fluir 

do processo econômico, seja na etapa da produção da riqueza (desenvolvimento), seja na sua 

distribuição (justiça social)” (GRECO, 1977, p. 29).  

Independente do conceito apresentado, a verdade é que o significado de intervenção 

do Estado no domínio econômico variou significativamente ao longo do tempo e conforme o 

contexto histórico.  No Estado correspondente ao modelo jurídico liberal, cuja ideologia 

assentava-se no individualismo, as normas de intervenção do Estado na economia assumiam 

muito mais um caráter de repressão do que de indução de comportamentos. Conforme lição de 

Bensoussa, no Estado liberal havia: 

 

O predomínio da idéia segundo a qual as leis naturais do mercado seriam 
suficientes para o desenvolvimento da atividade econômica, justificando, 
pois, um pretendido absenteísmo estatal de qualquer exercício de poder, 
deixando os agentes econômicos em regime de ampla liberdade... o Estado, 
neste mesmo período, buscava não uma intromissão na vida empresarial ou 
econômica de forma direta, mas sim, indiretamente, procurando garantir um 
ambiente político e econômico propício ao surgimento e desenvolvimento de 
grandes sociedades, e aqui interessa especificamente a grande concentração 
de capitais representada pelas companhias”(BENSOUSSA, 2007, p.24). 
 

No final do século XIX já começaram a surgir alterações neste modelo jurídico 

estatal. Nas palavras do já citado Cabral de Moncada: 

 

A actividade económica deixou de ser mais um sector indiferenciado da 
actividade privada geral para passar a ser objecto específico da actividade 
conformadora dos Poderes Públicos, e do mesmo passo a ciência económica 
deixa de ter por objeto o simples estudo do comportamento (económico) do 
indivíduo e passa a abranger também o Estado.” Nesse contexto, o Estado 
Social surge então como um agente de realizações no domínio da economia, 
passando a exercer um papel ativo na conformação da vida social, política e 
econômica, com vistas ao bem comum (CABRAL DE MONCADA, 1988, 
p. 23). 
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Esta ideia de atuação positiva do Estado fez com que a norma jurídica assumisse um 

conteúdo axiológico e, por conseguinte, exercesse as funções de coordenação, indução, 

condução e agilização da economia. Em realidade,  

 

O Estado não se conteve naquele papel de relativa neutralidade e 
platonismo, passando a impor finalidades outras que não a de mero 
suprimento de condições para superar as imperfeições do mercado, 
passando a lograr a obtenção de objetivos de política econômica bem 
definidos para o desempenho do sistema econômico (SCHOUERI, 2006, p. 
79). 
 

 
De fato, a ação autofágica dos agentes econômicos exigiu a intervenção do Estado 

para garantir a própria liberdade do mercando, então ameaçada pelo demasiado poder 

econômico desses agentes (o poder econômico privado).  

A crise do sistema capitalista de produção, a ocorrência da Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais e a evidente insustentabilidade da situação a que eram submetidos os 

trabalhadores fez evidenciar-se uma questão social. E por mais irônico que possa parecer, o 

Estado passa, então, a atuar para salvar a liberdade de iniciativa que antes exigia a sua total 

abstenção para existir (na concepção dos liberais). 

A Constituição do México de 1917 e a Constituição de Weimar de 1919 apresentam 

pela primeira vez a tendência de atuação do Estado no domínio econômico. Aquela 

condicionou o exercício da propriedade privada à observância do interesse público (artigo 27) 

e estabeleceu o combate ao regime de monopólios, à concentração econômica e ao 

açambarcamento (artigo 28); esta, dispôs sobre a organização da vida econômica e fixou 

limites à liberdade econômica individual (LEOPOLDINO DA FONSECA, 2005, p. 260).  

Cresce, à época, uma grande tendência de dirigismo Estatal da economia, com a 

centralização das decisões econômicas. No Welfare State, o Estado, mesmo mantendo o 

regime de mercado, ingressou na economia de forma tal a tornar-se uma personagem do jogo 

econômico, que exercia sua influência no interesse da coletividade. 

A intervenção deixa de ser uma circunstância excepcional para tornar-se um 

elemento fundamental do Estado. A doutrina de John Maynard Keynes no ocidente, que 

apresentou um programa governamental do pleno emprego, foi de um impacto que passou a 

ser cognominada de "Revolução Keynesiana” (MONTORO FILHO, 1992, p.53).  

E enquanto Keynes reabilitava o capitalismo, o socialismo era implantado em nível 

nacional pela primeira vez, em 1917, na União das Repúblicas Socialistas Soviética - URSS, 

servindo de modelo a nações como China, Vietnã e Cuba. 
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Contudo, o Estado paternalista do Welfare, que não contava com a participação 

democrática, nem se fundamentava em uma legitimidade jurídica, acabou por se mostrar 

ineficiente quanto ao seu desempenho econômico de implementação dos direitos 

fundamentais, desenvolvimento econômico e maximização da riqueza coletiva. Um 

sentimento de descrédito se insurge contra esse Estado paternalista, o qual se incumbe da 

tarefa de decidir o que seria o bem da coletividade sem uma relação de participação daquela. 

Fruto deste descrédito surgiu a necessidade de um meio-termo entre o “desinteresse” 

do Estado Liberal e o intervencionismo exagerado do Welfare State, de modo a se exigir uma 

constituição econômica ou um direito especial da economia, em que o Estado, embora não se 

substituísse ao mercado, interviesse minimamente nas suas disputas, através de normas/ e ou 

institutos que, embora assegurassem o direito de propriedade, a liberdade de empresa e a 

liberdade de trabalho – como direitos fundamentais econômicos -, não permitisse abusos no 

seu exercício (MENDES, 2009, p. 1406). 

O papel do Estado é redefino pelo novo paradigma constitucional adotado. Surge 

então a teoria de uma constitucionalidade econômica compatível ao exercício da cidadania, 

com uma política econômica implantadora de direitos fundamentais, criada pelo discurso 

jurídico da livre criação e da processualidade (pelo contraditório, ampla defesa e isonomia) da 

ordem econômica. 

Neste contexto, no Brasil, essa ruptura paradigmática ocorreu, principalmente, com 

Constituição brasileira de 1988, implicando uma hermenêutica de Direito Democrático. A 

Constituição Federal de 1988 não permite o chamado neoliberalismo, ou seja, é uma 

Constituição que rechaça o liberalismo puro, tal interpretação é observada na leitura dos 

artigos 3º, 5º inciso XXIII, 170, 193 e 219. A Constituição, então, aponta ao Estado a busca 

pelos valores apontados por estes dispositivos, como a função social da propriedade, 

promoção do bem estar social e a busca de uma sociedade justa e solidária para todos 

(BANDEIRA DE MELLO, 2006, p. 745 e ss). 

Entretanto, ao mesmo tempo em que se afirma que o liberalismo econômico não é 

possível com a Constituição atual, observa-se que este mesmo texto impede que o Estado 

planifique a economia. Aponta-se, neste contexto, o art. 174 da Constituição Federal, donde 

se extrai que:  

 

A título de planejar, o Estado não pode impor aos particulares nem mesmo 
o atendimento às diretrizes ou intenções pretendidas, mas apenas incentivar, 
atrair os particulares, mediante planejamento indicativo que se apresente 
como sedutor para condicionar a atuação da iniciativa privada (BANDEIRA 
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DE MELLO, 2006, p. 750). 
 
 

Preferencialmente, portanto, o Estado Brasileiro deve agir no sentido de induzir os 

comportamentos dos particulares, levando a economia na direção do que planejou, 

introduzindo os princípios da justiça social e das necessidades da vida nacional, de modo a 

possibilitar a todos uma existência digna, além de garantir a liberdade econômica dentro de 

tais limites, como elementos fundamentais para a organização da ordem econômica (ALBIDO 

DE SOUZA apud MENDES, 2009, p. 1406). 

Percebe-se, assim, que a intervenção na economia, respeitados os ditames e os 

limites constitucionais, faz-se necessária, pois nenhuma das reivindicações pleiteadas hoje sob 

o título de Direitos Sociais poderá alcançar seu objetivo sem uma intervenção mínima do 

Estado na economia.  

A veracidade desta conclusão é demonstrada de modo irrefutável desde 1956-57, por 

George Burdeau, em Traité de Science Politique: “Aucune dês revendications énoncées 

aujourd’hui sous le titre de doits sociaux ne peut pas atteindre son objet sans une direction de 

l’economie2.” E ainda: 

 

“Qu’il s’agisse du droit au travail, du salaire vital, de la sécurité ou du droit 
aux loisirs et la culture personnelle, il est claire que leur rélisation est 
subordonnée à une organization de la production et la consommation 
systématiquement conçue por donner à chacun ce à quoi la démocratie 
sociele l’ autorise à prétendre. Il serait illusoire de faire prendre l’individu 
en charge par la sociéte si celle-ci ne póuvait planifier l’ exploitation et 
l’utilization dês resourses colliectives. Et ceci est vrai aussi bien dans la 
prospérité que dans la pénurie3”. (BURDEAU apud BECKER, 2002, p. 
593) 

 

Ante o exposto, feito este esboço conceitual e histórico da intervenção do Estado no 

Domínio Econômico e explicitada a sua presença e sua necessidade dentro da Ordem 

Econômica Brasileira, faz-se mister uma análise acerca das diversas formas através das quais 

ela se manifesta. 

 

2.2 Formas de Intervenção do Estado no Domínio Econômico 
                                                           
2
 “Nenhuma das reivindicações anunciadas hoje em dia sob o título de deveres sociais pode atingir seu objeto 

sem uma direção da economia.” 
3 “Quando se trata de direito ao trabalho, ao salário vital, e à segurança e dos direitos aos lazeres e à cultura 
pessoal, é claro que essa realização é subordinada a uma organização sistemática da produção e do consumo 
concebida para dar a cada um aquilo que a democracia social lhe autoriza a exigir/aspirar. Seria ilusório ter um 
individuo sustentado pela sociedade se ela mesma não pudesse planificar a exploração e a utilização dos recursos 
coletivos. E isso é verdade tanto na prosperidade quanto na escassez”. 
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Pode o Estado atuar ou intervir no processo econômico. Considera-se atuação a 

exploração da atividade econômica em sentido amplo (abrangendo a prestação de serviços) e 

intervenção, a exploração de dita atividade em sentido estrito. 

A distinção entre atividades econômicas que são serviços públicos e atividades 

econômicas que não o são (atividade econômica em sentido estrito), não é nova, tendo sido 

originariamente, entre nós, postulada por Celso Antônio Bandeira de Mello (MELLO apud 

GRAU, 2001, p. 150). Tal distinção foi acatada por vários doutrinadores, a exemplo de Eros 

Roberto Grau: “ao afirmar que serviço público é tipo de atividade econômica, a ele atribui a 

significação de gênero no qual se inclui a espécie, serviço público” (GRAU, 2001, p. 1390). 

Já para José dos Santos Carvalho Filho: “dentro da noção de atividade econômica em sentido 

amplo, temos, como espécies, alguns serviços públicos e as atividades econômicas em sentido 

estrito” (CARVALHO FILHO, 2002, p. 389). 

Faz-se importante a supramencionada distinção, tendo em vista que no presente 

trabalho se discorre sobre as formas de atividade econômica em sentido estrito, ou seja, no 

exato dizer de Grau, por pertencer o domínio econômico (atividade econômico em sentido 

estrito) aos particulares, às empresas, e não ao Estado – pode-se nele intervir. Assim, 

cogitando-se das formas de atuação do Estado em relação ao processo econômico 

desenrolando na esfera do provado – isto é – no campo da atividade econômica em sentido 

estrito, no “domínio econômico” – cuida-se das formas de intervenção do Estado em relação a 

ele (GRAU, 2001, p. 145, 146, 147). 

Celso Antônio Bandeira de Mello aponta que esta intervenção do Estado pode 

ocorrer de três formas: 1) exercendo o poder de polícia, na função de fiscalização e 

regulamentação das atividades; 2) exercendo ele próprio a atividade econômica, hipótese que 

é exceção justificada apenas por imperativo de segurança nacional ou por relevante interesse 

público; ou 3) incentivos à iniciativa privada, com favores fiscais e crédito facilitado 

(BANDEIRA DE MELLO, 2006, p. 749). 

Destrinchando de maneira mais detalhada as formas de intervenção, Eros Roberto 

Grau classifica a intervenção em três modalidades: a) intervenção por absorção ou 

participação, b) intervenção por direção e c) intervenção por indução. Tais modalidades 

podem ser organizadas conforme a atuação do Estado em cada uma delas, distinguindo-se 

entre intervenção 1) no domínio econômico e 2) sobre o domínio econômico. (GRAU, 2001, 

p. 126) 

Na modalidade intervenção no domínio econômico, o Estado intervém na atividade 
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econômica em sentido estrito, isto é, desenvolve ação como sujeito econômico. Participa 

diretamente da atividade econômica como um dos agentes participantes da economia, sejam 

eles públicos ou privados. Ocorre por absorção ou participação. 

A intervenção no domínio econômico por absorção, também de forma direta, se dá 

quando o Estado toma para si exclusivamente o controle de determinada atividade ou setor da 

economia, proibindo a atuação de particulares, constituindo monopólio da atividade. Já 

quando atua por participação age como mais um dos participantes da atividade econômica, 

competindo com os privados que atuam no setor. 

Na intervenção sobre o domínio econômico, o Estado atua de maneira indireta, 

como regulador da atividade econômica. Nesta hipótese emite normas de regulamentação da 

atividade econômica, valendo-se do seu poder de império para intervir na economia sem 

participar dela diretamente.  

Neste caso, poderá intervir sobre o domínio econômico por direção ou indução. 

Quando atua por direção, estabelece normas obrigatórias de comportamento para os 

participantes da atividade econômica. O descumprimento de tais normas ocasiona aplicação 

de sanção jurídica. Já na atuação por indução, o Estado manipula os instrumentos de 

intervenção sem a exigência de um comportamento compulsório por parte dos agentes, mas 

de maneira a estimular ou desestimular determinadas atividades e comportamentos.  

Eros Roberto Grau afirma que na modalidade de indução têm-se normas 

dispositivas, deixando de lado a carga de cogência que carregam as normas da modalidade de 

direção. Tais normas não estabelecem sanção, mas trazem um “convite” (traduzido em 

benefícios tributários, pecuniários, patrimoniais, etc.) ao destinatário para que este participe 

da atividade incentivada pelo Estado. O destinatário pode optar por não aceitar o “convite” 

que o Estado lhe faz, e por tal opção não sofrerá qualquer sanção. Se aderir ao preceito da 

norma indutora, poderá usufruir os benefícios oferecidos pelo Estado como forma de fomentar 

a atividade econômica eleita. Na hipótese acima exposta, tem-se a indução de maneira 

positiva, ou seja, o Estado concede benefícios para quem aderir a comportamento por ele 

estimulado. (GRAU, 2001, p. 128) 

A indução também pode se dar por via negativa, com a colocação, por parte do 

Estado, de barreiras que visem desestimular determinados comportamentos que sejam 

considerados indesejáveis (GRAU, 2001, p. 129). 

Da disciplina da ordem econômica na Constituição de 1988, verifica-se que das 

formas de intervenção vistas, a mais adequada ao modelo brasileiro é a indução de 

comportamentos dos privados. A direção pura da economia é vedada pela Constituição, isto é, 
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o Estado só pode expedir normas de regulamentação e fiscalização do exercício da atividade 

econômica, mas nunca de direção, propriamente dita, da atividade econômica.  

Mais excepcional ainda é a intervenção no domínio econômico. A participação do 

Estado na economia, junto com os privados é cabível apenas em casos de exceção. Ambas as 

hipóteses (participação ou absorção) devem ser evitadas, pois não se tratam do que o Estado 

normalmente deve fazer, de acordo com a Constituição Federal.  

Desta forma, cabe ao Estado um papel de fiscalização e regulamentação, 

principalmente no sentido de coibir práticas abusivas por parte dos privados, e de indução, 

quando pretende indicar comportamentos desejáveis ou indesejáveis.  

Assim, o principal papel do Estado, quando seja necessária a intervenção, é o de 

indutor, de fomento, de estímulo a comportamentos. Por exemplo, no caso de uma política 

para estímulo de plantio de determinada cultura em certa região, poderá conceder estímulos 

fiscais para os agricultores para que plantem tal variedade como quer. Não pode impor o 

plantio daquela variedade, mas pode induzir os privados a plantarem através de atividades de 

fomento.  

Dentro desta conjectura, percebe-se que o Estado contemporâneo não se preocupa 

apenas com o financiamento de suas despesas com pessoal, serviços, contratos, enfim, com a 

manutenção da máquina administrativa. O Estado que intervém sobre o domínio econômico-

social e que se preocupa com a consecução dos objetivos e valores constitucionais, deve ter à 

sua disposição instrumentos normativos específicos, que atendam às exigências cada vez 

maiores da economia e sociedade modernas.  

Dessa forma, ao lado das normas tributárias com função fiscal, ou seja, aquelas 

normas que visam precipuamente à arrecadação de recursos financeiros, surgem também 

normas cuja função não é a de imediata e unicamente incrementar as receitas estatais. De fato, 

a crescente demanda pela atuação estatal nos mais diversos setores da sociedade e da 

economia influiu diretamente na tributação e isto provocou a utilização cada vez maior do 

tributo com função não apenas arrecadatória. 

A necessidade de intervir sobre as relações econômicas para proteger e equilibrar a 

balança comercial; a necessidade de promover o fomento de atividades econômicas em 

determinadas regiões do território nacional, para reduzir as desigualdades regionais e sociais; 

a necessidade de proteger o meio ambiente contra a exploração predatória; a necessidade de 

reduzir a concentração de renda que resulta no empobrecimento e marginalização de parcela 

substancial da sociedade; a necessidade de reduzir o desemprego e o subemprego e evitar a 

precarização das condições de trabalho, a necessidade de desincentivar o consumo de fumo e 
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bebidas alcoólicas são apenas alguns exemplos de objetivos extrafiscais que orientam o 

legislador no momento da criação de uma norma tributária que sirva de instrumento para a 

intervenção estatal. 

Com efeito, o estudo deste fenômeno não pode prescindir da investigação de 

princípios e objetivos que norteiam a Constituição Econômica e a Tributária. É o que ensina 

Ricardo Lobo Torres, citado por Luís Eduardo Schoueri, quando afirma que: “A intervenção 

indireta do Estado sobre a economia, através de tributos ou outros ingressos, é um assunto de 

rara complexidade.” Isto porque:  

 

As relações entre a Constituição Econômica e a Tributária apresentam-se 
como íntimas e profundas. Não há subordinação entre elas, pois a 
Constituição Tributária não se dilui na Econômica nem ocorre o contrário. 
Estão em equilíbrio permanente, influenciando-se mutuamente e 
relacionando-se em toda a extensão dos fenômenos econômico e tributário.” 
(SCHOUERI, 2005, p. 38). 

 

Neste contexto, pode-se afirmar que um dos importantes instrumentos utilizados 

pelo Estado para intervir indiretamente no domínio econômico é o tributo. Ao lado da função 

arrecadadora, o tributo exerce uma função importante na regulação do mercado e na 

reestruturação social e econômica. Assim, adquire fundamental importância a noção de 

extrafiscalidade, como forma de fazer cumprir os objetivos constitucionais. 

 

3. EXTRAFISCALIDADE TRIBUTÁRIA 

 

3.1 Acepções da Extrafiscalidade 

 

Inicialmente, pode-se observar que a extrafiscalidade se constitui no “algo a mais” 

que a simples obtenção de receitas tributárias; liga-se a valores constitucionais; pode ser 

representada por isenções, benefícios fiscais, progressividade de alíquotas, finalidades 

especiais, entre ouras formas que assume, criando diferenças entre os indivíduos, que são em 

última análise, agentes políticos, econômicos e sociais. Os estudiosos, porém, alternam-se em 

apresentar concepções amplas ou restritas, clássicas ou modernas do termo. 

Com ênfase no Direito Brasileiro, passaremos a tratar das concepções da 

extrafiscalidade. Importa, antes, notar que a questão nacional é idêntica e as conclusões 

aplicáveis, em regra, ao direito português, ao direito espanhol, e ao direito argentino; e muito 

similar ao direito italiano, que, no entanto, finca-se na expressão “parafiscalità”, dando a ela 
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dimensão maior do que a simples vinculação de receitas a entidade paraestatal, como no 

Brasil, para abarcar a próprio fim que a entidade persegue, pouco valendo do termo 

“extrafiscalità” (GOUVÊA, 2006, p. 3). 

Vê-se, ao revés, que o tema suscita questões distintas, por exemplo, na França e nos 

Estados Unidos. No direito tributário francês não se verifica a expressão “extrafiscalidade” e 

o termo “parafiscalité” não lhe é equivalente, mas com freqüência, os problemas que aqui 

tratamos sob a rubrica de extrafiscalidade, vêm registrados sob a alcunha de 

“interventionnisme fical” e “politique fiscal”, Esse termo, política fiscal (“tax policy”), a 

propósito, é o que representa com mais proximidade a extrafiscalidade na literatura norte-

americana e encontra ressonância no Brasil nas ciências econômicas, tanto nos livros quanto 

nas cadeiras das faculdades (GOUVÊA, 2006, p. 3 e 4). 

Visto este breve apanhado das acepções internacionais, ressaltando que se deixa de 

adentrar aos detalhes de cada país por não ser o objeto específico deste trabalho, cumpre 

agora descrever as concepções adotadas no Brasil. 

Entre nós, vigoram acepções distintas, notadamente clássicas, e mais restritas, seja 

por considerar apenas estímulos ou desestímulos a comportamentos, por vislumbrar sempre 

aumento ou redução da carga tributária ou por entender a extrafiscalidade como objetivo 

apenas econômico, ou por apresentar uma dissociação entre os tributos fiscais e extrafiscais, 

em termos absolutos ou pelo critério da predominância. 

Neste sentido, são restritas as acepções de Fábio Fanuchi, que reconhece o tributo 

como extrafiscal quando se verifica em sua cobrança “outros interesses que não sejam os de 

simples arrecadação de recursos financeiros” que se exteriorizam mediante “alívio” e 

“agravamentos fiscais”(FANUCCHI, 1976, p. 54 e ss); de Ruy Barbosa Nogueira, para 

quem a extrafiscalidade corresponde à intervenção do Estado mediante tributos, a estimular 

ou a desistimular condutas (NOGUEIRA. 1986, p. 157 e ss); Misabel Derzi, ao afirmar que “a 

doutrina e a jurisprudência têm reconhecido ao legislador tributário a faculdade de estilimular 

comportamentos, por meio de uma tributação progressiva ou regressiva, ou da concessão de 

benefícios e incentivos fiscais (DERZI, em atualização a BALEEIRO, 2003b, p. 233). 

Em outra linha, autores como Paulo de Barros Carvalho, segundo quem à “forma de 

manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, perseguindo objetivos 

alheios aos meramente arrecadatórios, dá-se o nome de extrafiscalidade” e Sacha Calmon 

Navarro Coelho, defendendo que a “extrafiscalidade é a utilização dos tributos para fins 

outros que não os da simples arrecadação de meios para o Estado” apresentam conceito 

ampliado da extrafiscalidade, mas aqui ou ali, em suas obras, verifica-se a opção por uma 
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extrafiscalidade veiculada somente por institutos que implicam aumento ou redução da carga 

tributária com o fim de realizar valores econômicos mediante incentivos ou dificuldades 

tributários. Mantêm, portanto, a posição clássica (CARVALHO, 1993, p. 149) (COELHO. 

Manual de direito tributário, p.130). 

São ampliativas, ao revés, as concepções de autores que vêm na extrafiscalidade, além 

de estímulos e desestímulos a comportamentos, todo expediente tributário que vise, 

intencional ou não intencionalmente, a realização de valores que excedam à “mera” 

arrecadação de tributos, embora em conjunto com este objetivo arrecadatório. 

Em posição ampla, Ricardo Lobo, que sustenta: 

 

A extrafiscalidade, como forma de intervenção estatal na economia, 
apresenta uma dupla configuração; de um lado, a extrafiscalidade se deixa 
absorver pela fiscalidade, constituindo o dimensão finalista do tributo; de 
outro, permanece como categoria autônoma de ingressos públicos, a gerar 
prestações não tributárias (TORRES, 2001, p. 167). 
 
 

Neste conceito, revela-se a união inseparável da extrafiscalidade com a fiscalidade na 

norma tributária e, percebe-se, então, a noção larga da acepção, na medida em que a 

extrafiscalidade atua, finalisticamente, em domínios como a economia, a sociologia, a 

política, não se limitando, portanto, a induzir ou reprimir comportamentos, nem visando 

apenas a objetivos econômicos, mas também culturais, artísticos e desportivos, dentre outros. 

Há que se ressaltar, no entanto, que apesar da ciência desta acepção ampliativa do 

termo, o presente trabalho se limitará a estudar os aspectos e funções da extrafiscalidade como 

forma de intervenção nos objetivos econômicos, como já bem delimitado no primeiro 

capítulo. 

 

3.2 Análise da Legitimação e Função Extrafiscal do Tributo na Intervenção do Domínio 

Econômico 

 

Como dito, o Estado vale-se dos tributos não só para arrecadar os recursos 

necessários para o custeio das atividades estatais. O tributo pode ter, também, finalidade 

precípua de intervir no domínio econômico. 

Neste sentido, para Hugo de Brito Machado será hipótese de tributo extrafiscal: 

quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito 

diverso da simples arrecadação de recursos financeiros. (MACHADO, 2001, pág. 61). Sobre a 
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finalidade extrafiscal dos tributos ensina Alfredo Augusto: 

 
A principal finalidade dos tributos (que continuarão a surgir em volume e 
variedade sempre maiores pela progressiva transfiguração dos tributos de 
finalismo clássico ou tradicional) não era a de um instrumento arrecadação 
de recursos para o custeio das despesas públicas, mas a de um instrumento 
de intervenção estatal no meio social e na economia privada. (BECKER, 
1998, p.587) 

 

A “interferência”, por Hugo de Brito Machado, ou “intervenção”, por Alfredo 

Augusto Becker, do Estado sobre o domínio econômico, por meio do tributo, para atingir 

objetivos extrafiscais, se justifica no seu poder-dever de atuar em benefício da sociedade e, 

por consequência, do próprio sistema econômico. 

Eros Roberto Grau, valendo-se de escritos de outros doutrinadores assevera: 

 

A ordem econômica na Constituição de 1988 contempla a economia de 
mercado, distanciada porém do modelo liberal puro; a Constituição repudia o 
dirigismo, porém acolhe o intervencionismo econômico, que não se faz 
contra o mercado, mas a seu favor (Tércio Sampaio Ferraz Júnior); a 
Constituição é capitalista, mas a liberdade apenas é admitida enquanto 
exercida no interesse da justiça social e confere prioridade aos valores do 
trabalho humano sobre todos os demais valores da economia e mercado. 
(GRAU, 2001, 190). 

 

O Estado Brasileiro, portanto, tem na Constituição Federal, em especial no Título 

VII, os parâmetros para a sua atuação sobre o domínio econômico. Neste contexto, dispõe o 

artigo 174, do referido Titulo que “como agente normativo e regulador da atividade 

econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as funções de fiscalização, incentivo e 

planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para o setor privado”. 

Porém, a análise da questão não deve se restringir à leitura isolada do Titulo VII da 

Constituição. Mostra-se imprescindível analisar a Constituição de forma sistemática para, a 

partir daí, conferir as bases que a sociedade deu ao Estado para intervir no domínio 

econômico.  

Nesse sentido, para o discernimento de um sistema econômico na Constituição, é 

fundamental analisar os princípios contidos no Titulo VII em consonância com os dos artigos 

1º, 3º, 5º, LXXI, 7º a 11, 24, I, 37, XIX e XX, do § 2º do 103, 149, 201, 202 e 218 e 219. 

Assim, a intervenção do Estado sobre domínio econômico, valendo-se da finalidade 

extrafiscal dos tributos, concretiza-se por meio de desoneração ou aumento da carga 

tributária. O objetivo dessa atuação estatal deve contribuir para a efetividade do bem comum e 

não para, de maneira isolada, atender um ou outro contribuinte ou segmento econômico. 
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Nesse passo, serve a extrafiscalidade dos tributos para: a) simplificar e/ou diminuir 

os custos da administração; b) promover a equidade; c) corrigir desvios; d) compensar gastos 

realizados pelos contribuintes com serviços não atendidos pelo governo; e) compensar ações 

complementares às funções típicas de Estado desenvolvidas por entidades civis; f) promover a 

equalização das rendas entre regiões; e/ou, incentivar determinados setores da economia. 

Tem-se como exemplo de extrafiscalidade tributária a isenção, remissão, alteração de 

base de cálculo e de alíquota, diferimento, etc. Assim, pode-se afirmar que a redução do 

Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI, sobre a produção de automóveis, concedido 

pela União nos anos de 2008 e 2009, não teve como objetivo principal o favorecimento de 

determinado setor da economia. Sua intenção foi, a princípio, garantir que o desequilíbrio 

econômico mundial não desencadeasse um processo de paralisação do segmento no país, pois, 

caso isso ocorresse, suas conseqüências teriam reflexos danosos no mercado e na sociedade. 

Há séculos os países adotam o Imposto de Importação como meio de proteger suas 

economias; o Imposto de Exportação também possui história antiga, como instrumento 

destinado a regular o mercado interno de bens. Os esforços de guerra têm inspirado o manejo 

de impostos finalísticos há gerações. A evolução do Estado Social, com o surgimento dos 

direitos humanos de segunda e terceiras gerações, levou o Estado a instituir tributos 

finalísticos, com vistas à efetivação desses direitos. Economistas estudam os efeitos dos 

tributos tanto na regulação dos mercados quanto no desempenho das economias nacionais. 

Tributos, como o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços- ICMS – 

brasileiro, são pedras angulares na efetivação política das formas federativa de Estado. 

O tratamento tributário condenado entre nações tem se mostrado talvez o principal 

elemento de integração dos blocos econômicos. 

Verifica-se, sem maiores esforços, que os diversos ramos do saber humano 

encontram justificativas para a tributação que se afastam da mera arrecadação de recursos 

para o Estado, vale dizer, justificativas extrafiscais. 

Neste diapasão, Wether Botelho diz que: 

 
A utilização da tributação com finalidades não fiscais é um instrumento de 
fundamental importância para a consecução dos objetivos da política 
econômica do Estado Democrático de Direito. Entretanto, põem-se em 
debate os limites a esta utilização e a sua necessária relação com os limites e 
princípios retores da imposição fiscal. Discute-se, assim, até que ponto a 
tributação extrafiscal não atentaria contra os princípios de justiça, equidade e 
outros balizadores da tributação fiscal (SPAGNOL, 1994, pág. 144). 
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A extrafiscalidade dos tributos, portanto, pode impactar a economia ao ponto de 

levar o mercado a tomar a direção pretendida nas políticas públicas voltadas ao setor. Com 

isso, ao Estado cabe agir nessa seara com prudência e nos limite impostos pelo ordenamento 

jurídico vigente.  

Pelo exposto, o Estado, portanto, na manifestação do seu poder–dever de garantidor 

do interesse público, tem no tributo valioso instrumento de intervenção no domínio 

econômico, vinculado aos limites da Constituição e das leis. Tal intervenção deve, contudo, 

ocorrer no sentido de realização do bem comum sem prejuízo ao mercado. 

 

4. ESTUDO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

ACERCA DA EXTRAFISCALIDADE E DE SEUS LIMITES 

 

4.1 Do Não-Confisco e da Limitação ao Poder de Polícia 

 

Seja em caso de tributação fiscal, ou em caso de extrafiscalidade, é unânime o 

entendimento de que a imposição tributária não pode assumir feição confiscatória. Em outros 

termos, as finalidades buscadas pela Administração Pública não podem gerar encargos que 

sejam desproporcionais aos referidos fins (FURLAN, 2004, p.149).  

Com escopo constitucional no Art. 150, IV da Constituição Federal, o não-confisco 

deriva também do direito de propriedade elencado no Art 5º, inc. XXII da CF/88. Consoante 

ensinamentos de Aliomar Baleeiro, tributos confiscatórios são aqueles que: 

 

 Absorvem parte considerável do valor da propriedade, aniquilam a empresa 
ou impedem o exercício de atividade lícita e moral. Disso se depreende que 
a tributação não pode atingir a um patamar tal que comprometa ou 
desestimule “a livre iniciativa, o trabalho e a propriedade em si, de forma 
não indenizável (BALEEIRO apud FOLMANN, 2002, p. 501-502).  

 

Para o Supremo Tribunal Federal, diante da falta de critérios objetivos para a 

aferição de tal conceito, deve o jurista fazer uso do princípio da razoabilidade, como 

condicionante da atividade estatal, de maneira a evitar a irrazoável afetação do patrimônio ou 

renda do contribuinte. Entende o Pretório Excelso também que deve ser levado em conta 

apenas a soma dos tributos exigidos pelo ente político em litígio (ALEXANDRINO; PAULO, 

2007, p. 117-118). 

Em realidade, há que se levar em consideração a estrutura do mercado em que a 

tributação incide. E neste ponto, há o encontro entre o não confisco e a extrafiscalidade. 
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Assim, desde que a lei isente ou tribute modicamente os gêneros de primeira e média 

necessidade, não há empecilho constitucional em que se eleve substancialmente a carga 

tributária que recai sobre produtos e serviços “suntuosos”. 

Neste contexto, em certos momentos, o princípio do não-confisco interage com a 

extrafiscalidade, de sorte que se admite o excesso por motivo extrafiscal e pelo exercício do 

poder de polícia. 

Como exemplo, pode-se dizer que o princípio do não-confisco não pode ser 

invocado, apesar da elevada carga tributária, no caso do IPI mais gravoso para produtos 

supérfluos, na hipótese de IR progressivo, quando a exacerbação constitucional induz 

comportamentos desejados e inibe os comportamentos indesejados. 

Há que se alertar, porém, para os limites da extrafiscalidade com o fito de evitar que 

o ente estatal tributante seja tentado a usar a extrafiscalidade como desculpa ou pretexto para 

estabelecer maior pressão fiscal. 

Neste aspecto, ainda sob a égide da Constituição de 1967, o Supremo Tribunal 

Federal, no julgamento do RE 94.001/SP traçou outros importantes limites à tributação com 

função extrafiscal.  

O caso era de Mandado de Segurança impetrado por contribuintes do imposto predial 

contra o lançamento do tributo com acréscimo de 200% sobre o valor do imposto municipal. 

Este acréscimo era previsto em razão da constatação de construções que não possuíam o 

“habite-se” ou “auto de vistoria” ou, ainda, “alvará de conservação”. A lei municipal 

ressalvava do acréscimo apenas os imóveis com área de até 72 metros quadrados.  

O Acórdão recorrido considerou que o acréscimo de 200% tinha finalidade 

extrafiscal, na medida em que induzia os proprietários a regularizarem seus imóveis e não 

haveria inconstitucionalidade na utilização dos meios tributários para alcançar fins não fiscais.  

O Relator Ministro Moreira Alves deu provimento ao Recurso Extraordinário dos 

contribuintes. Um dos argumentos utilizados pelo Relator foi o de que o artigo 3º do Código 

Tributário Nacional não admite que se tenha como tributo prestação pecuniária compulsória 

que constitua sanção de ato ilícito. O que implica dizer que não é permitido, em nosso sistema 

tributário, que se utilize de um tributo com a finalidade extrafiscal de se penalizar a ilicitude. 

Tributo não é multa, nem pode ser usado como se o fosse. 

O Ministro Moreira Alves salientou que a extrafiscalidade é admissível com base no 

poder de polícia, não aquele poder de polícia considerado como atividade repressiva e 

sancionadora de ato ilícito, mas sim como atividade limitadora e disciplinadora da amplitude 

de direitos individuais em benefício do bem comum. Acrescenta, ainda, que o poder de polícia 
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que reprime o ato ilícito por meio de sanção não pode dar margem a tributo com a finalidade 

extrafiscal de fazer cessar a ilicitude, em razão do disposto no artigo 3º do CTN.4 

Concluiu o Relator explicitando que o acréscimo representava então uma segunda 

sanção pecuniária administrativa e se o Município quer agravar a punição de quem constrói 

irregularmente, cometendo ilícito administrativo, que crie ou agrave multas com essa 

finalidade. O que não pode – por ser contrário ao artigo 3º do CTN e, conseqüentemente, por 

não se incluir no poder de tributar que a Constituição Federal lhe confere – é criar adicional 

de tributo para fazer as vezes de sanção pecuniária de ato ilícito. 

 

4.2. Da Observância do Princípio da Isonomia e da Capacidade Contributiva 

 

Ora, sabe-se que a capacidade contributiva é medida que informa a fiscalidade, eis 

que impõe ao Estado cobrar tributos daqueles que tenham capacidade para serem tributados. 

A capacidade contributiva do indivíduo significa sua idoneidade econômica para suportar, 

sem sacrifício do indispensável a vida compatível com a dignidade humana, uma fração 

qualquer do custo total de serviços públicos. 

Percebe-se, então, que a capacidade contributiva é a expressão maior do princípio da 

igualdade em Direito Tributário, consignado nos artigos 5º e 150 da Constituição Federal. 

As discussões acerca da igualdade são infindáveis. Dispensável tratar do debate entre 

a chamada igualdade formal e a igualdade material, suas origens, seus fundamentos. Aqui 

importa que, em Direito Tributário, contribuintes que se encontram em situações equivalentes, 

segundo o critério da hipótese de incidência do tributo, recebam o mesmo tratamento. 

Nesta toada, o Supremo Tribunal Federal decidiu, no julgamento da ADIn 1.643-1, a 

respeito da diferenciação de tratamento imposta por uma norma tributária com finalidades 

extrafiscais. A Confederação Nacional das Profissões Liberais – CNPL propôs Ação Direta de 

Inconstitucionalidade questionando o inciso XIII do artigo 9º da Lei n° 9.317/96, que dispõe 

sobre o regime tributário das microempresas e empresas de pequeno porte e institui o 

SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte.  

                                                           
4O Relator argumentou que “a extrafiscalidade é admissível quando, pelo agravamento do imposto, não se vise 
ao afastamento de ato ilícito já praticado, até porque, enquanto não há a regularização indiretamente objetivada, 
o acréscimo tem por fim imediato a sanção do ato ilícito praticado, o que, por caracterizá-lo como multa, 
configura, precisamente, a vedação do artigo 3o do Código Tributário Nacional, ou seja, que a prestação 
pecuniária compulsória não constitua sanção de ato ilícito.” 
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A referida Lei veda às pessoas jurídicas prestadoras de serviços constituídas por 

profissionais cuja atividade dependa de habilitação legalmente exigida, a opção pelo 

SIMPLES.  

O Relator, Ministro Maurício Corrêa, reconheceu que a lei federal que instituiu o 

SIMPLES, com base no art. 179 da Constituição, possuía função extrafiscal, na medida em 

que visava à proteção das microempresas e empresas de pequeno porte contra os abusos do 

poder econômico, bem como retirá-las da economia informal e possibilitar-lhes o 

desenvolvimento do próprio negócio de acordo com a respectiva capacidade financeira e 

técnica, gerando, desse modo, maior número de empregos.  

Também reconheceu que teriam sido respeitados os limites constitucionais da 

extrafiscalidade, uma vez que o tratamento diferenciado era justificado, posto que baseado em 

critério razoável e que obedecia à igualdade formal, uma vez que atingia todas as pessoas da 

mesma classe5. 

No tocante à alegação de ofensa ao princípio da capacidade contributiva, o Ministro 

Maurício Corrêa invocou o argumento esposado no voto do Ministro Moreira Alves proferido 

no RE 153.771 (Pleno, DJ 05.09.97), segundo o qual “em se tratando de aplicação extrafiscal 

de imposto, não está em jogo a capacidade contributiva, que só é levada em conta com relação 

a impostos pessoais com finalidade fiscal.”  

Parece-nos que no julgamento da ADIn 1.643-1, o Supremo deixou assentado que o 

tratamento diferenciado da Lei n° 9.317/96 possui um fundamento constitucional justificador, 

porquanto decorre do implemento da política fiscal e econômica, visando a interesse social e à 

proteção dos economicamente mais fracos contra os abusos do poder econômico, com 

destaque especial para a sua função extrafiscal. Além disso, a norma se aplica igualmente a 

todas aquelas pessoas que se encontram na mesma situação, pelo que não haveria ofensa ao 

princípio da igualdade formal.  

No julgamento da ADIn 1.276-2, Relatora Ministra Ellen Gracie, o Supremo 

Tribunal Federal, em Sessão Plenária, por unanimidade de votos, julgou válida a Lei paulista 

que instituiu incentivos fiscais a empresas que contratam empregados com mais de quarenta 

                                                           
5
Extrai-se do voto que: “Não há falar-se, pois, em ofensa ao princípio da isonomia tributária, visto que a lei 

tributária – e esse é o caráter da Lei n° 9.317/96 – pode discriminar por motivo extrafiscal entre ramos de 
atividade econômica, desde que a distinção seja razoável, como na hipótese vertente, derivada de uma finalidade 
objetiva e se aplique a todas as pessoas da mesma classe ou categoria (...). Essa desigualdade factual justifica 
tratamento desigual no âmbito tributário, em favor do mais fraco, de modo a atender também à norma contida no 
§1º do art. 145 da Constituição Federal, tendo-se em vista que esse favor fiscal decorre do implemento da 
política fiscal e econômica, visando o interesse social. Portanto, é ato discricionário que foge ao controle do 
Poder Judiciário, envolvendo juízo de mera conveniência e oportunidade do Poder Executivo.” 
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anos, ao fundamento de que o tributo, no caso, o IPVA, pode ser utilizado em sua função 

extrafiscal, para estimular conduta por parte do contribuinte, sem violar os princípios da 

igualdade e da isonomia6.  

Extrai-se, ainda, do voto da Relatora que a Assembléia Legislativa de São Paulo teria 

utilizado legitimamente do caráter extrafiscal que pode ser conferido aos tributos, para 

estimular uma conduta por parte do contribuinte, no caso, a contratação de pessoas de meia-

idade que encontram dificuldades para conseguir ou manter seus empregos no mercado de 

trabalho. O objetivo da norma seria o de compensar uma vantagem que, notadamente, os mais 

jovens possuem no momento de disputar uma vaga no mercado de trabalho. Além disso, o 

incentivo teria sido concedido de forma abstrata e totalmente impessoal. 

Em outro julgamento, o do RE n° 236.931-8/SP, o Supremo Tribunal Federal 

considerou que a diversidade de alíquotas em razão da natureza do combustível (álcool ou 

gasolina) não ofende o princípio da igualdade, nem configura tributo progressivo. O Relator, 

Ministro Ilmar Galvão, adotando os fundamentos do Acórdão recorrido, considerou que a 

diferenciação de tratamento no tocante à variação de alíquota, sendo de 3% para veículos 

movidos a álcool e 4% para os movidos a gasolina, é justificada pelo fato de que o objetivo do 

Governo é incentivar o consumo de energia renovável, de produção nacional, não havendo 

que se falar em ofensa ao princípio da isonomia. 

Já no julgamento da ADIn 1.655-5, o Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, 

considerou, à unanimidade, inconstitucional a Lei Estadual nº 356/97 do Estado do Amapá 

que concedia isenção do IPVA aos proprietários de veículos automotores destinados ao 

transporte escolar que estivessem filiados à Cooperativa de Transportes Escolares do 

Município de Macapá. O Relator Ministro Maurício Corrêa deixou consignado que a vedação 

constitucional de tratamento desigual a contribuintes que estão em situação equivalente não 

foi observada pelo legislador estadual, ao editar a Lei ora atacada. Um exame mais 

aprofundado, após o deferimento da medida liminar, revela não ser possível, no universo dos 

proprietários de veículos destinados ao transporte escolar, que somente os filiados a 

                                                           
6
Em seu voto, a Ministra Ellen Gracie diferencia a igualdade proporcional da igualdade matemática ou paritária. 

Essa conclusão decorre do próprio conceito de igualdade, tal como o concebe o direito público, isto é, como 
igualdade proporcional, e não como igualdade matemática ou paritária. Os homens são desiguais na sociedade e 
na natureza, tanto quanto as coisas, os lugares, os fatos e as circunstâncias. O princípio da igualdade jurídica não 
traduz, no campo do direito – como uma opinião atrasada ou tendenciosa quer fazer crer – o desconhecimento 
dessa desigualdade natural. É antes um esforço para balanceá-la, compensando, o jogo das inferioridades e 
superioridades de modo que elas não favoreçam também uma desigual proteção jurídica, pois é certo que os ônus 
e as recompensas, o bom e o mau êxito, acompanharão com maior ou menor regularidade as variações naturais, 
mas não é desejável que fique sob a mesma influência a distribuição da Justiça. 
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determinada cooperativa alcancem a isenção do IPVA. 

Nesta linha de raciocínio, da análise dos julgados supramencionados, depreende-se 

que de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o princípio da igualdade 

não é violado, quando: (a) a norma tratar igualmente os contribuintes que se encontram na 

mesma situação; (b) o tratamento diferenciado não violar nenhum direito fundamental; (c) 

nenhuma pretensão decorreria do igual tratamento; (d) o tratamento diferenciado possui um 

fundamento constitucional justificador (ÁVILA, 2006, pág. 345). 

 

4.3 Da Progressividade Fiscal e Extrafiscal do IPTU 

 

Inicialmente observa-se que o IPTU alberga duas distintas modalidades de 

progressividade, ambas com status constitucional: a de acordo com a capacidade contributiva 

do sujeito passivo (Art. 156, §1º, da CF/88) e a atinente à função social da propriedade (Art. 

182, §4º, II, da CF/88). A partir de tais considerações preliminares, faz-se conveniente 

adentrar em cada uma das progressividades ora elencadas, analisando-se suas notas jurídicas 

mais relevantes.  

Partindo-se da premissa de que compete ao Município, detentor da titularidade do 

crédito tributário, bem como da qualidade de sujeito ativo da relação jurídico-tributária em 

matéria de IPTU, o dever de instituir, fiscalizar e arrecadar tal imposto, conclui-se que a 

alíquota a incidir sobre a base de cálculo (que, no caso do IPTU, se trata do valor venal do 

imóvel) dependerá de normas também emanadas pelo referido ente da federação.  

Assim, obedecidas as devidas proporções do bom-senso, cabe ao Município fixar 

alíquotas progressivas em relação à respectiva base de cálculo, de forma paralelamente 

crescente. Vale dizer: quanto maior o valor venal do imóvel, maior será a alíquota aplicável 

na tributação sub examine. Isso porque, conforme defende CARRAZA: 

 

[...] a só propriedade do imóvel luxuoso constitui-se numa presunção iuris et 

de iuri de existência de capacidade contributiva (pelo menos para fins de 
tributação via de IPTU). Estaria inaugurado o império da incerteza se a 
situação econômica individual do contribuinte tivesse que ser considerada na 
hora do lançamento deste imposto (CARRAZA, 2006, p. 107). 

 

Em outros termos, quis a Carta Magna que o mais abastado pagasse mais não só em 

razão da maior base de cálculo, mas também segundo uma alíquota crescente. E tal 

sistemática tem como escopo principalmente a tão desejada Justiça fiscal, corolário do nosso 

consagrado princípio republicano. 
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Esta progressividade fiscal do IPTU não existia no texto original da Constituição 

Federal de 1988, ao menos de forma expressa. Foi só com o advento EC n.º 29/2000, ou seja, 

obra do Poder Constituinte derivado (reformador), cujo processo legislativo para alteração do 

Texto Constitucional obedece aos ditames do Art. 60, da CF/88, que se inseriu tal comando 

normativo no Carta Suprema brasileira.  

Neste sentido, a jurisprudência, acompanhada de parte da doutrina, já formou 

entendimento no sentido de que, somente após a vigência de tal Emenda, é que poderá o Fisco 

municipal exigir a progressividade segundo a capacidade econômica do contribuinte, mesmo 

diante da preexistente regra genérica de progressividade tributária constante no Art. 145, §1º, 

da CF/88.  

Entretanto, existem doutrinadores que defendem que a progressividade fiscal do 

IPTU sempre foi admitida na Constituição Federal e, até mesmo, implicitamente exigida, sob 

o argumento de que diante de duas interpretações possíveis, afigura-se melhor aquela que não 

excepciona os princípios constitucionais, rechaçando, assim, a interpretação uma 

interpretação restritiva. (FURLAN, 2004, p. 139-140). 

Mas não é esta, entretanto, a posição já pacificada no Supremo Tribunal Federal 

acerca da problemática. O Pretório Excelso já firmou entendimento no sentido de ser 

inconstitucional a pretensão tributante do Fisco municipal segundo a sistemática da 

progressividade fiscal, aferível pela capacidade contributiva do sujeito passivo, para os 

eventos tributários verificados antes do advento da EC n.º 29/2000.  

Ocorre que, mesmo antes do advento de tal Emenda, diversas Leis municipais não 

hesitaram em autorizar a Fazenda municipal a instituir e cobrar o IPTU mediante alíquotas 

progressivas, de acordo com a capacidade econômica do sujeito passivo, externalizada pelo 

valor venal do imóvel (base de cálculo).  

Há exemplos também de Municípios que vêm cobrando o IPTU progressivo 

embasado no Art. 156, §1º, da CF/88, com lançamentos efetuados em data posterior à EC n.º 

29/2000, porém referentes a eventos tributários que se consumaram em período anterior à dita 

alteração constitucional.  

A problemática, cujo caráter é nitidamente constitucional, vem sendo objeto de 

reiterados julgamentos no STF. Neste sentido, analise-se a discussão travada no RE n° 153.771/MG 

referente à cobrança progressiva do IPTU pelo Município de Belo Horizonte no ano de 1990.  

O argumento do recorrente era o de que a progressividade nos impostos ditos reais 

(como é o caso do IPTU) só seria admitida no caso do art. 156, §1º da CF, ou seja, como 

regulação do cumprimento da função social da propriedade prevista no art. 182 da CF, não 
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prevalecendo, portanto, a regra prevista no art. 145, § 1o, da CF, que somente seria aplicada 

para os impostos pessoais, como o Imposto de Renda.  

O Ministro Carlos Velloso, Relator, restou vencido. Para fundamentar sua decisão, o 

Ministro Carlos Velloso lançou mão dos conceitos de progressividade fiscal e progressividade 

extrafiscal. Para o Ministro, o IPTU progressivo do art. 156, § 1º da CF assenta-se sobre o 

princípio da pessoalidade e independe do plano diretor e a “função social” nele prevista não é 

a mesma “função social” do §2º do art. 182 da CF, porque localizada no campo tributário e 

não está jungida ao reordenamento de áreas urbanas. Ela se assenta, a função social do art. 

156, § 1º, numa política redistributiva, ou a progressividade assentada no art. 156, § 1º, visa a 

realizar uma política redistributiva. 

O voto vencedor, capitaneado pelo Ministro Moreira Alves, lançou mão da distinção 

entre imposto real e imposto pessoal, para concluir que somente os impostos ditos pessoais, 

com finalidade fiscal, devem obediência ao princípio da capacidade contributiva previsto no 

§1º do art. 145 da CF. Conforme ressalta o Ministro Moreira Alves, “em se tratando de 

aplicação extrafiscal de imposto, não está em jogo a capacidade contributiva do contribuinte 

que só é levada em conta com relação a impostos pessoais com finalidade fiscal.” Para o 

Ministro, o caráter real do IPTU é incompatível com a progressividade decorrente de 

capacidade econômica do contribuinte, ao argumento de que o art. 156, § 1º da CF por admitir 

a progressividade para fins extrafiscais (“de forma a assegurar o cumprimento da função 

social da propriedade”), não pode servir de fundamento para justificar progressividade fiscal.  

Esta conclusão foi ratificada pelo voto do Ministro Celso de Mello para quem a 

previsão constante das normas inscritas no art. 156, § 1º, e no art. 182, §§ 2º e 4º, II, da Carta 

Política, que esse imposto de competência municipal desempenha importante função como 

instrumento de ação extrafiscal do Poder Público local, na medida em que o caráter 

progressivo das alíquotas tributárias do IPTU tem por específica finalidade conformar a 

propriedade urbana à função social que lhe é inerente.7 Outro argumento interessante 

levantado pelo Ministro Celso de Mello é o de que essa progressividade de índole extrafiscal 

pode revestir-se da natureza de verdadeira sanção constitucional, posto que destinada a coibir 

                                                           
7
Outro argumento suscitado pelo Ministro Sepúlveda Pertence diz respeito ao princípio da capacidade 

contributiva previsto no art. 145, § 1º da CF. Para o Ministro, a admissão da progressividade do IPTU é o que 
melhor atenderia aos princípios da justiça social e da autonomia municipal. Mas a parte final do art. 145, § 1º da 
CF não deixou dúvidas de que a capacidade contributiva aí tratada, como critério de graduação do imposto é a 
capacidade econômica efetiva, real e global do contribuinte atinente aos impostos de caráter pessoal, não se 
aplicando aos impostos reais, como é o caso do IPTU.  
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situações anormais e lesivas ao interesse público, especialmente quando derivadas do 

exercício irregular do direito de propriedade, em manifesta desarmonia com as exigências 

fundamentais de ordenação urbana expressas no plano diretor do Município (art. 182, § 2º). 

O Ministro Sepúlveda Pertence, por sua vez, deixou consignado que o IPTU pelo só 

fato de ser um imposto real não afasta a incidência da progressividade. Mas, ressaltou que a 

Constituição Federal ao prever no art. 156, §1º a progressividade “de forma a assegurar o 

cumprimento da função social da propriedade”, vinculou ao conjunto normativo do art. 182 da 

mesma CF50, sua progressividade somente para fins extrafiscais.  

Este julgamento é paradigmático e, com certeza, influenciou o Parlamento quando da 

edição da Emenda Constitucional n° 29, de 13 de setembro de 2000, que conferiu nova 

redação ao § 1º do art. 156 da Constituição Federal para admitir a progressividade fiscal do 

IPTU, em razão do valor, localização e uso do imóvel urbano.  

Nesse julgado, a Suprema Corte, ao se basear na distinção entre impostos pessoais e 

reais para aferir a possibilidade de aplicar a progressividade ao IPTU, para fins fiscais, com 

base no princípio da capacidade econômica, adotou uma postura positivista e formalista, 

atendo-se à literalidade do texto constitucional. Tal posicionamento, diante de reiterados 

pronunciamentos análogos do STF, chegou a ser objeto de Súmula, in verbis:  

 

Súmula 668 do STF: É inconstitucional a lei municipal que tenha 
estabelecido, antes da Emenda Constitucional 29/2000, alíquotas 
progressivas para o IPTU, salvo se destinada a assegurar o cumprimento da 
função social da propriedade urbana. 

 

Entende a Corte Suprema que, não obstante a interpretação constitucional teleológica 

acerca da progressividade dos tributos, traçada como regra geral, não pode o Fisco municipal 

exigir valores não expressamente autorizados pelo Texto Maior, além de que impostos de 

natureza real (como é o caso do IPTU, uma vez que deriva de direito reais; direito das coisas), 

não comportam a progressividade prevista no Art. 145, §1º, da CF/88, mas tão somente se e 

quando a própria letra da Constituição determinar, o que, no caso em apreço, só se deu após a 

EC n.º 29/2000.  

Já no que diz respeito à progressividade extrafiscal do IPTU, elencada no Art. 182, 

§4º, II, da CF/88, ela é absolutamente dependente da edição do plano diretor do respectivo 

Município, no qual serão fixados os desideratos urbanos desejados pela cidade, sendo o IPTU 

uma importante ferramenta para tal consecução.  

Isto porque a progressividade extrafiscal busca favorecer a função social da 
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propriedade urbana, tributando-se de forma mais acentuada os proprietários que não 

procedem à correta destinação de seus imóveis. Verifica-se, pois, que a função precípua de tal 

sistemática não reside na arrecadação de fundos ao erário público, mas sim na consecução 

indireta de determinado interesse público, que, no presente caso, se trata do correto uso e gozo 

da propriedade territorial urbana.  

Por meio de tal sistemática, procura-se reprimir ou favorecer determinadas condutas 

humanas em relação às respectivas propriedades urbanas, de acordo com o que estabelece o 

plano diretor do Município. Diversos critérios poderão ser levados em conta para a aplicação 

de alíquotas progressivas, tais como: o tempo de propriedade inativa (especulação 

imobiliária), o espaço (exato local onde se localiza o terreno), a superfície (metragem bruta do 

terreno), a destinação do imóvel (residencial, comercial ou industrial), a existência de 

construções (edificações), dentre outros (FURLAN, 2004, p. 154-158).  

Entretanto, apesar desta legitimação estatal, convém salientar que, como já dito 

anteriormente, quer se trate de tributação fiscal, quer se trate de tributação extrafiscal, a 

imposição tributária não pode assumir feição confiscatória. Em outras palavras: quaisquer que 

sejam as finalidades buscadas mediante a instituição de impostos, não poderá esta acarretar 

encargos tão acentuados que se revelem desproporcionais ao atingimento dos referidos fins. 

(FURLAN, 2004, p.149). 

Neste sentido, consigne-se que, embora dotado de caráter diferenciadamente 

extrafiscal, a progressividade contida no Art. 182, §4º, II, da CF/88 não se distancia dos 

princípios constitucionais reservados àquela de caráter fiscal. Vale dizer, ainda que se queira 

favorecer determinado interesse público, não pode a tributação se revestir de arbitrariedades 

ou afrontar os desígnios constitucionais. 

 

4.4 Da Observância do Dever de Proporcionalidade 

 

A proporcionalidade tem sido estudada no Brasil como princípio jurídico. Mais do 

que isto, a maioria das análises que se efetua coliga-a com a razoabilidade, quando não as 

confundem uma com a outra, como se exercessem a mesma função dentro do sistema jurídico 

ou tivessem um mesmo sentido, finalidade ou conteúdo jurídico. Não têm, consoante proposta 

de Humberto Ávila ao tratar da teoria dos princípios. Segundo ele, também não é possível 

agrupá-la no rol dos princípios jurídicos, tendo em vista consistir em postulado normativo 

aplicativo, ou seja, norma jurídica de segundo grau que se presta a estruturar o modo de 

aplicação das demais normas – princípios e regras (ÁVILA, 2006, p.146-148). 
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O postulado da proporcionalidade significa, nestes termos, o exame jurídico que se 

realiza sobre uma relação meio-fim, vale dizer, aplica-se sempre que houver uma medida 

concreta que se destine a realizar uma determinada finalidade. Por esta razão, o postulado da 

proporcionalidade implica em exame de adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito, isto é, respectivamente se a medida empregada tem possibilidade de levar ao 

fim que se pretende realizar; se dentre os meios possíveis de realizar aquele fim, a medida 

utilizada é a menos restritiva dos direitos envolvidos; e se a finalidade a ser alcançada é de tal 

forma valiosa que se justifique a restrição. (ÁVILA, 2006, p.146-148). 

Deste modo, a proporcionalidade, ao contrário de ser um princípio propriamente dito, 

estrutura o modo de aplicação das normas com vistas à promoção dos fins envolvidos. 

Estas considerações são importantes porque, como ficou assentado anteriormente, a 

tributação tem fins diversos a se realizar: ora fiscais – abastecimentos dos cofres públicos –, 

ora extrafiscais – proteção e fomento econômico, por exemplo.  

Assim, afirma-se que os fins são internos (fiscalidade) ou externos (extrafiscalidade). 

No caso das normas tributárias extrafiscais, que tem como escopo o alcance de fins 

econômicos ou sociais, percebe-se que estes são fins externos, pois o emprego da norma 

tributária ambiciona um resultado concreto no campo do comportamento das pessoas – 

eficácia social, por assim dizer – de modo que pode ser empiricamente dimensionado. Como 

este resultado tenciona a promoção de finalidades econômicas ou sociais atribuídas ao Estado 

e não propriedades ou características do sujeito atingido pela norma, então, evidente que o 

exame de proporcionalidade consiste no mecanismo jurídico adequado para se determinar o 

dever de igualdade nas normas tributárias desta natureza (ÁVILA, 2006, p.151-161). 

Assim, no tema da tributação extrafiscal, além de tudo quanto foi dito nos itens 

anteriores, deve-se efetivar o exame de adequação, necessidade e proporcionalidade em 

sentido estrito a fim de se definir a correta validade e aplicação da norma.  

Vale dizer, o controle da norma tributária extrafiscal deve se realizar segundo 

parâmetros de adequação, ou seja, saber se a medida empregada levará ao fim que se pretende 

alcançar; de necessidade, no sentido de se perquirir se há outros meios que também sejam 

capazes de promover o fim que se pretende realizar, mas cujos efeitos sejam menos restritivos 

dos direitos fundamentais envolvidos; de proporcionalidade em sentido estrito, a fim de 

comparar a importância jurídica que a realização daquele fim possui em relação à restrição 

aos direitos fundamentais envolvidos, isto é, se as vantagens resultantes da promoção daquele 

fim são proporcionais às desvantagens que se verifica pelo emprego do meio. 
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Em resumo, na extrafiscalidade a determinação da igualdade e, em conseqüência, a 

definição de sua validade e, ao depois, da sua correta aplicação deve obediência aos 

parâmetros de proporcionalidade. Daí a importância destas considerações.  

Dentro deste quadro, analisando um caso de aplicação da proporcionalidade dentro 

da discricionariedade administrativa, pode-se citar o RE n° 178.932-8/SP, onde o Supremo 

Tribunal Federal examinou a cláusula inscrita no art. 6º do Decreto-Lei n° 2.434/88 que 

definia como fator de acesso à isenção do IOF/Câmbio, a data de emissão da guia de 

importação (a partir de 1o de julho de 1988).  

O Relator, Ministro Celso de Mello, acompanhado à unanimidade pelos demais 

integrantes da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, considerou que o critério de 

ordem temporal adotado pelo legislador para justificar a outorga da questionada isenção 

tributária apoiou-se em pressupostos lógicos e objetivos legitimadores do tratamento 

normativo diferenciado estabelecido pelo art. 6º do Decreto-Lei 2.434/88. 8  

Considerou também que a norma em questão não era arbitrária ou contrária ao 

princípio da igualdade ou da proporcionalidade, porquanto sua função extrafiscal dava-lhe a 

configuração de um instrumento de intervenção estatal com vistas à implantação de política 

governamental, inexistindo outorga ilegítima de privilégios estatais em favor de determinados 

estratos de contribuintes.  

O Ministro destacou a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 157.228-1, no 

sentido de que “a isenção fiscal decorre do implemento da política fiscal e econômica, pelo 

Estado, tendo em vista o interesse social. É ato discricionário que escapa ao controle do Poder 

Judiciário e envolve juízo de conveniência e oportunidade do Poder Executivo”, pelo que não 

compete ao Poder Judiciário estender a isenção àqueles que não foram incluídos no âmbito de 

incidência da norma, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.9  

                                                           
8Para o Ministro, o Decreto-Lei n° 2.434/88 veiculou verdadeira norma tributária extrafiscal, com objetivo de 
intervir na “área econômico-fiscal e no domínio do comércio exterior”, cujo fundamento se encontra “na 
necessidade de o Estado implementar políticas governamentais, cuja execução lhe incumbe efetivar nos estritos 
limites de sua competência constitucional”. 
9 De acordo com o entendimento prevalecente naquela Corte Suprema, ressaltou o Ministro Celso de Mello que: 
“os Magistrados e Tribunais – que não dispõem de função legislativa – não podem conceder, por isso mesmo, 
ainda que sob fundamento de isonomia, o benefício da exclusão do crédito tributário em favor daqueles a 
quem o legislador, com apoio em critérios impessoais, racionais e objetivos, não quis contemplar com a 
vantagem da isenção. Entendimento diverso, que reconhecesse aos magistrados essa anômala função jurídica, 
equivaleria, em última análise, a converter o Poder Judiciário em inadmissível legislador positivo, condição 
institucional esta que lhe recusou a própria Lei Fundamental do Estado. É de acentuar, neste ponto, que, em 
tema de controle de constitucionalidade de atos estatais, o Poder Judiciário só atua como legislador negativo 
(grifos nos original). 
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É de ressaltar, portanto, a posição do Supremo Tribunal Federal neste julgado no que 

concerne à caracterização da norma tributária extrafiscal como instrumento de intervenção do 

Estado no domínio econômico e para a consecução dos objetivos de Política econômica e 

social a cargo do Poder Executivo, através de seu poder discricionário, mas sempre vinculado 

a certos limites, conforme acima expostos. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Percebe-se que o Estado contemporâneo não se preocupa apenas com o 

financiamento de suas despesas com pessoal, serviços, contratos, enfim, com a manutenção da 

máquina administrativa. O Estado que intervém sobre domínio econômico-social e que se 

preocupa com a consecução dos objetivos e valores constitucionais, deve ter à sua disposição 

instrumentos normativos específicos, que atendam às exigências cada vez maiores da 

economia e sociedade modernas.  

Observa-se que ao lado das normas tributárias com função fiscal, ou seja, aquelas 

normas que visam precipuamente à arrecadação de recursos financeiros, surgem também 

normas cuja função não é a de imediata e unicamente incrementar as receitas estatais. De fato, 

a crescente demanda pela atuação estatal nos mais diversos setores da sociedade e da 

economia influiu diretamente na tributação e isto provocou a utilização cada vez maior do 

tributo em sua função extrafiscal.  

Assim, o uso extrafiscal do tributo não almeja apenas estimular ou desestimular o 

comportamento dos contribuintes, muito menos se resume à questão dos fins não 

arrecadatórios. No Estado Social Democrático de Direito, o tributo passa a ser um instrumento 

de política socioeconômica e a extrafiscalidade o mecanismo pelo qual o Estado se utiliza 

para a consecução dos seus objetivos e dos valores constitucionais.  

Neste contexto, da análise da doutrina e da jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, depreende-se que a extrafiscalidade é admissível com base no poder de polícia, não 

aquele poder de polícia considerado como atividade repressiva e sancionadora de ato ilícito, 

mas sim como atividade limitadora e disciplinadora da amplitude de direitos individuais em 

benefício do bem comum, respeitando-se, para tanto, os princípios do não confisco, da 

isonomia, da capacidade contributiva e da proporcionalidade. 

Constata-se, então, pela extensão de seus reflexos na esfera social ou econômica, que 

a extrafiscalidade deve ser implementada nos limites da Constituição e das leis. Nesse passo, 

a intervenção estatal, nessa circunstância, só se justifica quando efetivada para, de forma 
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geral, satisfazer o bem comum e, de forma estrita, para contribuir com o crescimento do 

mercado nacional 

Feitas essas considerações, cumpre ressaltar que a pretensão do trabalho não foi de 

esgotar o tema, mas tentar apontar algumas questões acerca do objeto de estudo, esperando ter 

contribuído para o debate doutrinário. Lembrando sempre que no cotejamento constante entre 

a possibilidade de intervenção estatal e os seus limites é necessário um criterioso juízo de 

ponderação sob a ótica da razoabilidade para que se encontre a verdadeira Justiça. 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

-ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. Direito Tributário na Constituição e no STF: 

teoria e jurisprudência. 12ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2002.  
 
-ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário: de acordo com a Emenda 

Constitucional nº 51, de 14.02.2006. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  
 
-BALEEIRO, Aliomar. Direito tributário brasileiro. 11ª ed. Atualizada por Misabel Abreu 
Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense, 2000.  
 
-BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. 3ª ed. São Paulo: Lejus, 
1998.  
 
BENSOUSSAN, Fabio Guimarães. Intervenção estatal na empresa privatizada: análise das 

“Golden Shares”. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Ed., 2007.  
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 
Subssecretaria de Edições Técnicas, 2010. 
 
_______. Código Tributário Nacional. In: Vade Mecum. São Paulo: Saraiva, 2009.  
 
CABRAL DE MONCADA, Luís S. Direito económico. 2ª ed. Coimbra: Coimbra Editora, 
1988. 
 
CARVALHO FILHO, José dos Santos. Direito Administrativo. 9ª. ed., Lumen Juris: Rio de 
Janeiro, 2002. 
 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 18ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1993. 
 
COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário brasileiro. 2ª ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 1999.  
 
FANUCCHI, Fábio. Curso de Direito Tributário Brasileiro. São Paulo: Resenha Tributária, 
1976. 
 

6559



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

FEDERAL, Supremo Tribunal. Disponível em 
http://www.stf.jus.br/portal/inteiroTeor/pesquisarInteiroTeor.asp. Acesso em 15 dez.2010. 
 
FOLMANN, Melissa. “IPTU e Tributação Ambiental”. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães, 

et al. IPTU – Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo: Quartier Latin, 2002.  
 
FURLAN, Valéria. Imposto Predial e Territorial Urbano. 2ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2004.  
 
GRAU, Eros Roberto. A Ordem Econômica na Constituição de 1988. 6ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2001. 
 
GRECO. Marco Aurélio. Verbete Intervenção do Estado na Ordem Econômica.  
Enciclopédia Saraiva de Direito .  São Paulo: Saraiva, 1977. vol. 46.  
 
GOUVÊA, Marcus de Freitas. A extrafiscalidade no direito tributário. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006.  
 
HOUAISS, Antônio e VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. 
Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 
 
LEOPOLDINO DA FONSECA, João Bosco. Direito Econômico. Rio de Janeiro: Forense, 
2005.  
 
MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário, 19ª ed. rev. atual. e ampl., São 
Paulo, Malheiros, 2001. 
 
MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo .  20ª ed. 
São Paulo: Malheiros, 2006. Capítulo XIII.  p. 745 e seguintes.  
  
MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional/Gilmar Ferreira Mendes, 
Inocêncio Mártires Coelho, Paulo Gustavo Gonet Branco. 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 
 
 MONTORO FILHO, André Franco e outros. Manual de economia. 2a ed. São Paulo: Saraiva, 
1992. 
 
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 2002. 
 
SCHOUERI, Luís Eduardo. Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio de 
Janeiro: Forense, 2005. 
 
SPAGNOL, Werther Botelho. Da tributação e sua destinação. Belo Horizonte: Del Rey, 
1994. 
 
TORRES, Ricardo Lobo. Curso de direito financeiro e tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 
2001. 

6560



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A INTERPRETAÇÃO DA “TEORIA DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL” EM 

CONFRONTO COM A INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E GANHOS DE 

QUALQUER NATUREZA SOBRE “GANHOS DE CAPITAL” NA ALIENAÇÃO 

IMOBILIÁRIA 

 

 

Antônio Carlos Diniz Murta. 

Doutor em Direito pela UFMG / Coordenador do Programa de Mestrado em Direito da 

Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde/FCH da Universidade FUMEC 

 

Resumo 

 

A tributação no Brasil se realiza através de espécies tributárias distintas. Se formos 

considerar a espécie tributária denominada imposto, identificamos no campo da competência 

para instituí-lo, sem embargo da competência residual e extraordinária da União Federal, 13 

(treze) possíveis exações. Dentre elas, no campo de competência da União Federal, afigura-se 

o imposto de renda, cujo fato gerador, a ser delimitado pelo legislador ordinário federal, 

deverá se amoldar nos parâmetros estabelecidos pelo legislador complementar. Neste sentido, 

o conceito de renda deve obediência estrita à materialidade contida no artigo 43, do Código 

Tributário Nacional, obedecendo-se a “teoria do acréscimo patrimonial”. No entanto, o 

legislador ordinário federal ao prever a incidência do imposto de renda, sobre “ganho de 

capital”, nas alienações imobiliárias, incorreu em patente inconstitucionalidade ao 

estabelecer, como hipótese de fato gerador daquele imposto sobre o produto da venda de 

imóveis, mera correção monetária dos valores outrora utilizados na aquisição anterior. 

 

Palavras chaves 

Ganho de Capital. Venda Imóveis. Imposto de renda.  

 

Abstract 

 

Taxation in Brazil place through different kinds of tax. If we consider the species  of 

tribute called tax, identified in the field of competence to institute it, notwithstanding the 

extraordinary and residual powers of the Federal Union, 13 (thirteen) possible exactions. 

Among them, the field of competence of the Federal Government, it is the income tax, whose 
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taxable event, to be bounded by the ordinary legislator federal, should conform to the 

parameters established by the legislature supplement. In this sense, the concept of income 

should strict obedience to materiality in Article 43, the tax code, according to the " increment 

of wealth theory." However, the ordinary federal legislature by providing, in the law, that the 

incidence of income tax, incurred in providing patent unconstitutionality as hypothesis 

triggering event of this tax, when the sale of real estate, a mere restatement, compared the 

inflationary process. 

 

Keywords 

Capital Gain. Real Estate Sale. Income tax. 

 

Introdução 

 

O Sistema Tributário Nacional, inserto no texto constitucional, nos apresenta um rol 

de competências tributárias, hipóteses de tributação e, simultaneamente, instrumentos de 

coibição de seu incremento desmedido. 

É de conhecimento amplo que a tributação brasileira é intensa, complexa e, 

infelizmente, em contínuo crescimento a despeito dos malefícios advindos ao 

desenvolvimento nacional, emperrando a atividade econômica, e a vida econômica das 

pessoas comuns. 

No entanto, o legislador constituinte, ao mesmo tempo em que permitiu ao legislador 

ordinário dos entes políticos, dotados de competência impositiva tributária, instituir tributos, 

buscando, sobretudo, extrair parcela do patrimônio privado; tratando-se de verdadeira 

mudança de titularidade de propriedade, apresentou mecanismos de contra-pesos que, se bem 

trabalhados e observados, permitiriam uma pseudo-contenção do avanço da alienação 

compulsória do ente privado ao ente público, mediante a discutida tributação. 

Estes contrapesos se consubstanciam de normas constitucionais direcionadas ao 

poder tributante. Ou seja, ao mesmo tempo em que permite a cobrança de tributos, estabelece 

premissas rígidas para fazê-lo sem as quais a tributação se queda ilegal e, sendo assim, 

inviável. 

Dentre eles, considerado por muitos autores como verdadeiro cânone ou princípio 

constitucional de observação e respeito obrigatório, nos deparamos com a regra prevista no 

artigo 150, inciso I, da Constituição Federal que, dirigido à União, aos Estados, ao Distrito 

Federal e aos Municípios veda “exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça”, sendo 
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tal princípio consagrado doutrinariamente como essencial em uma democracia, afirmando sua 

origem popular, porém permitindo eventuais desvios de sua necessária gênese, como o faz 

Hugo de Brito Machado: 

 

Sendo a lei a manifestação legítima da vontade do povo, por seus representantes nos 

parlamentos, entende-se que o ser instituído em lei significa ser o tributo consentido. 

O povo consente que o Estado invada seu patrimônio para dele retirar os meios 

indispensáveis à satisfação das necessidades coletivas. Mas não é só isso. Mesmo 

não sendo a lei, em certos casos, uma expressão desse consentimento popular, 

presta-se o princípio da legalidade para garantir a segurança nas relações do 

particular (contribuinte) com o Estado (fisco), as quais devem ser inteiramente 

disciplinadas, em lei, que obriga o sujeito passivo como o sujeito ativo da relação 

obrigacional tributária. (MACHADO, 1998, p. 30) 

 

Sem embargo de seu impacto terminológico quando de sua leitura, a interpretação 

deste denominado princípio constitucional de contenção de tributação desmedida, dissociada 

de uma apreensão de seu conteúdo valorativo, abrangência material e jurídica e impacto 

prático nas relações jurídico-tributárias acarretaria sua imprestabilidade já que envolto de 

aspecto de difícil mensuração e compreensão. 

Sabedores da indissociabilidade entre o denominado princípio da legalidade e a 

correlata competência tributária deveremos, de antemão, ao interpretar a constitucionalidade 

de dado tributo, verificar se o ente político tributante – integrante da república federativa do 

Brasil ex vi artigo 1º c/c artigo 145
1
 do texto constitucional – deteria a competência tributária 

impositiva, outorgada expressamente pela Constituição. 

Percebemos que a Doutrina nos apresenta várias teorias quanto ao número de 

espécies tributárias (dicotômica, tricotômica, etc.); mas, independente da teoria sob enfoque, o 

tributo intitulado imposto
2
 teria competência tributária comum, específica e limitada

3
, mesmo 

                                                
1 Constituição Federal. Título VI, Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção I. Do Sistema Tributário 
Nacional. Seção I. Dos Princípios Gerais. Art. 145/CF: A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

poderão instituir os seguintes tributos: I- Impostos; II- Taxas; III – Contribuição de Melhoria. 
2 Código Tributário Nacional. Lei 5.172/1966. Livro Primeiro. Título III. Capítulo I. Disposições Gerais. Art. 16. 

Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal 

específica, relacionada ao contribuinte.  
3 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção III. Art. Art. 153. Compete 

à União instituir impostos sobre: I - importação de produtos estrangeiros; II - exportação, para o exterior, de 

produtos nacionais ou nacionalizados; III - renda e proventos de qualquer natureza; IV - produtos 

industrializados; V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários; VI - 

propriedade territorial rural; VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar. Art. Art. 155. Compete aos 

Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens 

ou direitos; II - operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte 
interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior; 

III - propriedade de veículos automotores. Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I - 

propriedade predial e territorial urbana; II - transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como 
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se considerada a denominada competência residual e extraordinária da União Federal
4
, 

albergando à União Federal, Estado Membro, Distrito Federal
5
 - com competência similar ao 

do Estado Membro – e, finalmente, dos Municípios instituí-lo; obedecendo-se o devido 

processo legislativo nos termos da Constituição e legislação de regência. 

Caso, nesta esteira, foi decisão política do ente federado instituir, através do 

instrumental legal, dado imposto, deverá, inapelavelmente, obedecer aos limites de sua 

respectiva materialidade. A despeito do nomen iuris proposto constitucionalmente a dado 

imposto, servindo muitas vezes para que o Supremo Tribunal Federal realize, dentre seus 

atributos, uma interpretação literal ou sistemática de sua dimensão terminológica, o próprio 

texto constitucional, objetivando, estabelecer ao legislador infraconstitucional, pelo menos em 

matéria de impostos, restrição em seu poder instituidor, outorga à legislação complementar a 

competência para delinear os fatos geradores dos impostos previstos em seu texto.
6
 

Seguindo este rígido padrão de ordenamento e criação legislativa imposta, por lei 

complementar, a partir de comando constitucional, ao ente federativo, quando da criação ou 

mesmo alteração de lei ordinária instituidora de imposto, não poderíamos, sob pena de ofensa 

direta ao texto constitucional, conceber, quando da descrição do aspecto material ou mesmo 

hipótese de incidência da indigitada espécie tributária, discricionariedade, seja restrita ou 

aberta, para definir seu fato gerador. 

No entanto tal premissa, rotineiramente, não se faz presente já que ocorreria uma 

tendência – não podemos dizer natural, mas inserta no contexto político do poder e das 

combinações políticas – de, quando da edição de uma lei instituidora de um imposto, o 

legislador ordinário do ente político competente ultrapassar as lindes do permissivo 

complementar e/ou constitucional. 

A competência tributária, como qualquer faceta de competência legislativa, revela 

atributo de poder político. Atributo este concedido pelo texto constitucional. Não 

                                                                                                                                                   
cessão de direitos a sua aquisição; III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, 

definidos em lei complementar.  
4 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção III. Art. 154. A União 

poderá instituir: I- mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que não sejam 

cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição; II- na 

iminência ou no caso de guerra externa, impostos extraordinários, compreendidos ou não em sua competência 

tributária, os quais serão suprimidos, gradativamente, cessadas as causas de sua criação. 
5 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção I. Art.147. Competem à 

União, em Território Federal, os impostos estaduais e, se o Território não for dividido em Municípios, 

cumulativamente, os impostos municipais; ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. 
6 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção I. Art. 146. Cabe à lei 

complementar: omissis...; III. Estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente, 

sobre: a) definição de tributos e de suas espécies, bem como, em relação aos impostos discriminados nessa 

Constituição, a dos respectivos fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes. 
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precisaríamos ser cientistas políticos para constatar, também, nesta seara, sem surpresa 

qualquer, a revelação de procedimentos, digamos maquiavélicos. Ou seja; quem detém o 

poder, tende a abusar do poder. Se a enumeração constitucional (conforme seus artigos 153, 

155, 156 e 154), da competência legislativa para a instituição de impostos é considerada 

taxativa (numerus clausus), sem embargo da denominada competência tributária residual e 

extraordinária propiciada à União Federal
7
. 

O interessante, portanto, é notar que dadas às dificuldades, muitas vezes suplantadas 

e mesmo ignoradas, estabelecidas pelo texto constitucional para a criação de novos impostos 

ou mesmo outros tributos, o legislador infraconstitucional, fazendo uso, formalmente, de 

competência expressa dada pelo texto constitucional, utiliza de tipos associados a impostos, 

para alargar, de forma abusiva e despropositada, o conceito e definição dado ao fato gerador 

daquele tributo para hipóteses não contempladas pela legislação complementar e 

constitucional. Seria, assim, uma tentativa, infelizmente muito produtiva, de criar novas 

hipóteses de tributação, inconstitucionais, no seio do exercício da competência de hipótese 

constitucional. Sendo assim; se o legislador complementar, a partir do comando 

constitucional, estabelece que o fato gerador do imposto “X” se reportar ao fato ou ato “Y”, 

deparamo-nos com situações onde a lei instituidora do apontado imposto “X” fará constar, 

com fato gerador, fato ou ato “Y” bem como “Z” ou mesmo “W”. Este procedimento de 

expansão de fato gerador, a arrepio dos limites complementares, se mostraria como hipótese 

concreta de nova tributação sem qualquer respaldo constitucional. 

Ou seja, dar-se nome de imposto, ou qualquer tributo, à obrigação tributária 

alicerçada em fato gerador dissociado à previsão constitucional e complementar é prática 

arbitrária e, para o infortúnio do País, comum, como nos lembra Luís Eduardo Shoueri: 

 

                                                
7 Entendemos que a referida competência tributária, contida no artigo 154 da CF, da União Federal encontraria 
sérias dificuldades de implantação já que condicionada a uma série de contingências jurídicas (lei complementar, 

não cumulatividade, guerra externa. etc.), jurídico-políticas (repartição de receitas como Estado conforme prevê 

o artigo 157, inciso II, da CF). Tal competência, ainda não exercida sob a égide da CF de 1988, aparentemente 

não é de interesse da União Federal, não só por seus condicionantes, mas, acreditamos, por ter aquele ente maior 

facilidade, quando assim o desejar, de dar vazão aos seus anseios de maior arrecadação, através de figuras novas 

no grande espectro de exações tributárias, com as denominadas “contribuições especiais”, cuja dimensão e 

limitação de instituição, apesar de sua estrutura, pelo menos inicial, de afetação, é, sabidamente, mais flexível. 

Pergunte-se: A União Federal, se de fato resolver retornar com uma hipótese de tributação para a saúde, jamais o 

faria via competência residual (art. 154, inc. I da CF), o faria via art. 195, § 4º, da CF. O referido dispositivo se 

reporta ao art. 154,I, da CF. No entanto não exige repartição de receita do eventual tributo criado, seja com o 

Estado seja com a União, e utilizaria uma nomenclatura de menor impacto político-social: contribuição. Este 

vocábulo apresentaria, em sua literalidade, uma concepção e um conteúdo semântico mais apropriado aos 
desejos do Estado (no caso União Federal) para buscar novos recursos na Sociedade para sustentar suas 

necessidades propagadas. Tal fato não aconteceria com a figura do “imposto”, espécie do gênero do tributo 

utilizada pela imprensa e Sociedade, como sinônimo de tributo, cujo ponto de partida conceitual (aquilo que é 

imposto e não aquilo que se contribui) já traria repulsa social.  
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São fartos os exemplos de tributos que recebem as inusitadas denominações para 

afastar-se de limitações à tributação. Num ambiente em que a União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios têm suas competências para instituição de impostos 

regulada pela Constituição, explicam-se facilmente as tentativas de algumas pessoas 

jurídicas de direito público ultrapassarem seus limites, criando tributos ale de sua 

competência, disfarçados de outros nomes. Assim haverá “contribuições”, taxas, e 

quejandos que nada mais são que impostos, instituídos além da competência dos 

entes que os instituíram. Ou seja: como a Constituição Federal é rígida quanto aos 

impostos que cada ente pode instituir, é comum que uma pessoa jurídica de direito 

público, pretenda instituir impostos não previstos entre os de sua competência, 

valendo-se do artifício de não os denominar “impostos”, como se pela denominação 
fosse possível mudar sua natureza. (SHOUERI, 2011, p. 155) 

 

Não nos propomos a discorrer sobre todas as materialidades, legais ou abusivas, dos 

impostos efetivamente instituídos pelos entes políticos, já tal desiderato se faria inviável face 

ao alcance pretendido nesta narrativa. Neste sentido apontamos o despropósito da União 

Federal, ao fazer uso de sua competência tributária para, a luz do artigo 153, inc. III, do texto 

constitucional, instituir o conhecido imposto de renda (IR), fazê-lo, sob específico aspecto de 

nosso trabalho, além da competência outorgada pelo legislador constitucional e 

complementar, quando determina o seu pagamento, considerando aí efetiva incidência, sobre 

valores obtidos na venda de imóveis cuja parte do substrato financeiro nada mais seria do que 

correção monetária, definida por Limongi França (1969, V.04, p.161) como “...omissis...é, em 

suma, atualização do valor real da moeda, tendo-se em vista a data do entabulamento do 

vínculo e a da execução da prestação”. 

Sabe-se da importância do discutido imposto de renda para as finanças da União 

Federal. Apontado como típico imposto arrecadatório, seria, por suas características
8
, 

podemos dizer atípicas se comparadas com os demais impostos, sobretudo quando se 

qualifica, constitucionalmente, como, dotado de generalidade e universalidade
9
; entretanto, a 

                                                
8 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção III. Art. 153. Compete à 

União instituir impostos sobre: III - renda e proventos de qualquer natureza; § 2º. O imposto previsto no inciso 
III: I- será informado pelos critérios da generalidade, universalidade e da progressividade, na forma da lei. 
9 De fato, por mais que tentemos, buscando a sabedoria dos mais doutos e dos Tribunais, não conseguimos, 

ainda, entender o que o legislador constitucional pretendeu ao estabelecer, como qualificativo do imposto de 

renda (IR), ser informado pela generalidade e universalidade. Não temos qualquer dúvida quanto ao efeito do 

critério de progressividade, inserido, também, como qualificador da natureza deste imposto, já que, no nosso 

entendimento, único tributo que permitiria, com certa facilidade, dar concretude, ao denominado princípio da 

“capacidade contributiva”, a teor da exegese do artigo 145, § 1º, da CF. Mas quando buscamos compreender o 

que se pretende, com resultados práticos, inclusive com recado claro ao legislador ordinário, com os 

denominados critérios da “generalidade” e universalidade”, nos perdemos quando à sua mensagem. Se, para 

apenas este imposto, o legislador constitucional estabeleceu, expressamente, estes, digamos requisitos, mesmo 

que através da expressão ambígua “será informado pelos critérios...”, os demais impostos ou qualquer outro 

tributo não teria, pelo menos constitucionalmente estabelecida, esta conotação. Sendo assim qual seria a 
distinção para tributo genérico e universal e tributo não genérico e não universal? Sabemos que o determina o 

pagamento de um tributo (crédito tributário decorrente do lançamento de obrigação principal) é a ocorrência do 

fato gerador (in concreto), previsto em lei ordinária, editada por ente federado competente, nos termos da 

Constituição Federal. Se a União Federal, ao instituir o IR, deve obediência ao critério de generalidade e 
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referida importância para a receita federal ou mesmo estadual e municipal, considerando a 

repartição de receita tributária
10

, não poderá ou poderia jamais o legislador ordinário se 

desprender do comando da legislação complementar e fazendo juízo de valor, dissociado da 

referência terminológica e alcance econômico do fato gerador do imposto de renda, criar 

hipóteses de tributação, sob seu pálio, cuja legislação de regência apresentaria roupagem ou 

fachada de IR quando, efetivamente, teríamos nova hipótese de tributo sem qualquer 

permissão constitucional e complementar. 

Neste sentido, tratando do alcance do imposto de renda, sobretudo quanto à sua 

hipótese de incidência, nos ensina, inclusive exemplificando, Alfredo Augusto Becker: 

 

Na dissecação da hipótese de incidência do imposto de renda, em primeiro lugar, 

cumpre verificar se a base de cálculo (núcleo) do tributo é o fato econômico da 

existência de renda, pois somente no caso afirmativo é que se estará diante de um 

imposto de renda. Exemplo: tome-se a venda de um imóvel. Se a base de cálculo for 
o saldo que resultar do preço de venda depois de deduzido o preço de aquisição e 

benfeitorias, tratar-se-á de um verdadeiro imposto de renda. Todavia, se a base de 

cálculo for o preço de venda, não sendo admissível aquelas deduções, o tributo 

pertencerá ao gênero jurídico dos tributos de atos jurídicos; no caso, será um 

genuíno imposto de vendas. (BECKER, 1998, p. 399.) 

 

 

1. Desenvolvimento 

 

1.1. O Sistema Tributário na Constituição de 1988 

                                                                                                                                                   
universalidade, ao contrário do que deveria obedecer – por não haver previsão neste sentido – para a hipótese de 

instituição de Imposto Sobre Produtos Industrializados (IPI) ou mesmo imposto sobre operações financeiras 

(IOF), qual procedimento ou viés deveria dar a esta lei de IR? Universalizar o IR seria cobrar de todos aqueles 

que auferem renda, sem distinção de qualquer natureza? Mas, para isso, bastaria, pura e simplesmente, a previsão 

do fato gerador “renda”. A chamada “Universalização” seria consectário automático. Isto, também, valeria, para 

qualquer tributo, feitas as devidas adequações de seus respectivos fatos geradores. E a “Generalização” do IR? O 

que nos quer dizer? Qualquer tributo, seja IR ou não, é genérico nos precisos limites dos seus fatos geradores, 

contidos na lei instituidora. Qualquer “Generalização” a par daquela descrita do fato gerador do respectivo 
tributo, é inconstitucional. Se não fosse assim, não precisaríamos definir, para efeito de IR, como é feito no 

CTN, em seu artigo 43, o que seria renda e proventos de qualquer natureza. A “Generalização” e 

“Universalização” estão contidas nos estritos limites do fato gerador do IR, como soe acontecer com qualquer 

tributo. O legislador constitucional, talvez, se estribando em redações de Constituições de Países tidos como 

mais avançados, e, desejando, dar um matiz “exótico” ao IR, criou estes critérios. Ou mesmo, sem qualquer 

necessidade, estabelecendo a impossibilidade de excluir de sua incidência determinadas categorias 

funcionais.Nada dizem. Apenas confundem e nada contribuem para o direito tributário  
10

 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção VI. Repartição das 

Receitas Tributárias. Art. 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal: I – o produto da arrecadação do 

imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a 

qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Art. 158. I - Pertencem 

aos Municípios: o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer natureza, 
incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que 

instituírem e mantiverem. Art. 159. A União entregará: I- do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e 

proventos de qualquer natureza e produtos industrializados quarenta e oito por cento na seguinte forma: a) 

...omissis, b) ...omissis .. c)...omissis d) ... omissis; 
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A Constituição de 1988 dispõe sobre “o Sistema Tributário”, especialmente entre os 

artigos 145 e 162; representando um esforço de aperfeiçoamento, simplificação e 

modernização das relações entre o Fisco e com contribuinte, objetivando, também, reduzir 

injustiças fiscais e corrigir os desequilíbrios regionais. 

No entanto, a despeito da previsão constitucional sobre as competências impositivas 

tributárias e as respectivas espécies tributárias uma preocupação expressa do legislador 

constitucional foi estabelecer, junto às diretrizes de potencial criação dos tributos, limitações 

para o seu exercício partindo de um pressuposto de ciência política que nos ensina que 

“aquele que detém o poder, tende a abusar do poder”. 

Diante de tal constatação, erigiram-se várias limitações constitucionais ao poder de 

tributar, consubstanciadas em verdadeiros princípios constitucionais; estabelecendo-se 

verdadeiras barreiras jurídico-constitucionais para conter esta verdadeira ansiedade estatal em 

criar e mesmo majorar tributos. 

Dentre as denominadas limitações ao poder de tributar teríamos as leis 

complementares, cuja função, no que concernem as relações tributárias, poderia assumir 

diferenciação. Quando a função da lei complementar em matéria tributária não for a de 

instituir tributos, objetivo este atípico e fruto de costura política, para permitir a existência no 

texto constitucional de espécie tributária; mas, ao mesmo tempo, dificultar, sobremaneira, 

dada à necessidade de quórum qualificado, a sua efetiva criação legislativa
11

, será aquela, em 

absoluto respeito ao texto constitucional que lhe deu origem e traçou os contorno de sua 

atuação e competência, estabelecer as diretrizes – lex legum – do comportamento do 

legislador ordinário quando do seu exercício de competência tributária, assim o fazendo o 

Código Tributário Nacional (lei 5.172/66),  a lei complementar em matéria de ICMS (LC 

87/96) e aquela de ISS (LC 116/2003).
12

 

                                                
11 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção I. Dos Princípios Gerais. 

Art. 148. Caput, A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Seção III. 

Dos impostos da União. Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: VII – grandes fortunas, nos termos 

da lei complementar. Art. 154. A União poderá instituir: I – mediante lei complementar, impostos não previstos 

nos artigos anteriores, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios 

dos discriminados nesta Constituição. Título VIII. Da Ordem Social. Capítulo II. Da seguridade social. Seção I. 

Disposições Gerais. Art. 195. § 4º. A lei poderá instituir outras formas destinadas a garantir a manutenção ou 

expansão da seguridade social, obedecido ao disposto no artigo 154, I. 
12 Constituição Federal. Título VI – Da Tributação e do Orçamento. Capítulo I. Seção I. Dos Princípios Gerais. 

Art. 146. Cabe a lei complementar: inc. III- estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, 
especialmente sobre. Seção IV. Dos Impostos dos Estados e do Distrito Federal. Art. 155. Compete aos Estados 

e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: III – ICMS. § 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao 

seguinte: XII – cabe à lei complementar.   Seção V. Dos impostos dos Municípios. III. Serviços de qualquer 

natureza, não compreendidos no artigo 155, II, definidos em lei complementar. 
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O intuito do legislador constituinte ao prever que determinadas matérias, quando 

reguladas por legislação ordinária, especificamente, na área tributária, deveriam se submeter 

aos limites da lei complementar foi, certamente, não apenas estabelecer um padrão, 

minimamente uniforme de tributação no território nacional, como no caso do ICMS e ISS, 

impostos sob competência de dezenas de Estados e milhares de Municípios respectivamente, 

mas, outrossim, estabelecer, como o faria o Código Tributário Nacional, para todos os entes 

políticos dotados de competência tributária, albergando todos os tributos, em especial os 

impostos, os limites e contornos dos institutos mais valiosos e estruturais em matéria 

tributária 

 

1.2. O Código Tributário Nacional.  Fato gerador do imposto de renda e 

proventos de qualquer natureza. 

 

O CTN – lei 5.172/1966 – muito embora não tenha sido editada, formalmente, como 

lei complementar, foi, se não totalmente, parcialmente, recepcionado pela Constituição 

Federal com o “status” daquela lei.  

Tal constatação, já consagrada na Doutrina e Jurisprudência pátria, se dá por conta, 

especialmente, no disposto no artigo 146, incisos II e III, alíneas “a” e “b” do texto 

constitucional. 

A despeito das diferenças apontadas pela Doutrina constitucionalista quanto à 

natureza da lei complementar
13

, seja quanto à sua criação, seja quanto à sua função, 

poderíamos afirmar que, sendo reconhecida como lei complementar, qualquer modificação do 

CTN exigirá, para aprovação, necessariamente, a maioria absoluta de membros do Congresso 

Nacional sob pena de patente inconstitucionalidade. 

Quanto ao aspecto material, tendo como foco o objeto do CTN, segundo o traçado 

estabelecido pelo texto constitucional, a lei complementar teria um papel fundamental ao 

delimitar o comportamento legislativo infraconstitucional quanto aos aspectos fundamentais 

nas relações entabuladas entre a Administração Tributária e o Sujeito Passivo, como aponta 

Luciano Amaro. 

 

É, ainda, função típica da lei complementar estabelecer normas gerais de direito 

tributário (art. 146, III). Em rigor, a disciplina “geral” do sistema tributário já está na 

                                                
13 Constituição Federal. Título IV. Da Organização dos Poderes. Capítulo I. Do Poder Legislativo. Seção VIII. 

Do Processo Legislativo. Subseção I. Disposição Geral. Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração 

de: II – leis complementares. Art. 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. 
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Constituição; o que faz a lei complementar é, obedecido o quadro constitucional, 

aumentar o grau de detalhamento dos modelos de tributação criados pela 

Constituição Federal. Dir-se-ia que a Constituição Federal desenha o perfil dos 

tributos (no que respeita à identificação de cada tipo tributário, aos limites do poder 

de tributar, etc.) e a lei complementar adensa os traços gerais dos tributos, 

preparando o esboço que, finalmente, será utilizado pela lei ordinária, à qual 

compete instituir o tributo, na definição exaustiva de todos os traços que permitam 

identificá-lo na sua exata dimensão, ainda abstrata, obviamente, pois a dimensão 

concreta dependerá da ocorrência do fato gerador que, refletindo a imagem 

minudentemente desenhada na lei, dará nascimento à obrigação tributária. 

(AMARO, 2007, p. 167,168) 
 

 

Neste diapasão, considerando que o texto constitucional delega, expressamente, ao 

CTN, notadamente em seu artigo 146, inciso III, alínea “a”, a competência para definir os 

impostos discriminados em seu texto
14

 bem como seus respectivos fatos geradores, bases de 

cálculo e contribuintes. 

Nesta esteira a estrutura mínima, a ser observada pelo legislador ordinário federal, 

quanto ao imposto de renda, considerando como citado seu fato gerador, base de cálculo e 

contribuinte, se faz presente no texto do CTN ex vi o tratamento ao mesmo dirigido em seus 

artigos 43, 44 e 45
15

. 

Em outras palavras, mormente considerando o que determina o nascimento da 

obrigação tributária principal; ou, como alguns ensinam, a hipótese de incidência do imposto 

de renda não poderá ser, ao talante do legislador ordinário federal, distinta ou mesmo 

ampliada em relação aquela prevista no texto do CTN. 

                                                
14 Percebe-se pela leitura que se faz do CTN que este papel, atribuído pela CF, não se cumpre integralmente ou 

se faz de forma conflitiva as disposições constitucionais. Vejamos: O artigo 35 do CTN estabelece ser dos 

Estados a competência para a instituição de imposto de transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos; 

entretanto, esta figura não existe mais no texto constitucional vigente. O artigo 155, inciso I e o artigo 156, inciso 

II da CF, respectivamente, apresentam distintos impostos sobre transmissão; cada qual sobre a competência de 

um ente federado distinto. O ITCD, de competência do Estado e Distrito Federal e o ITBI, de competência do 
Município e Distrito Federal. Já em relação ao IPVA, conforme previsão no artigo 155, inciso III, da CF, o CTN 

não faz qualquer ou mínima referência. 
15 Código Tributário Nacional. Livro Primeiro. Seção IV. Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer 

Natureza. Art. 43. O imposto, da competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem 

como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I – de renda, assim entendido o produto 

do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os 

acréscimos patrimoniais não compreendidos no inciso anterior. § 1o A incidência do imposto independe da 

denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem e da forma de percepção. (Parágrafo incluído pela Lcp nº 104, de 10.1.2001) § 2o Na hipótese de receita 

ou de rendimento oriundos do exterior, a lei estabelecerá as condições e o momento em que se dará sua 

disponibilidade, para fins de incidência do imposto referido neste artigo. (Parágrafo incluído pela Lcp nº 104, de 

10.1.2001. Art. 44. A base de cálculo do imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos 
proventos tributáveis; Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo 43, 

sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos 

proventos tributáveis. Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos tributáveis 

a condição de responsável pelo imposto cuja retenção e recolhimento lhe caibam. 
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Quando do processo legislativo da instituição ou mesmo alteração da lei de imposto 

de renda
16

, o legislado federal deverá ter especial atenção ao previsto no CTN; não podendo, 

usando de sua imaginação ou mesmo de critérios dissonantes do previsto na legislação 

complementar, criar hipóteses de tributação ou, melhor dizendo, fatos geradores daquele 

imposto que não possam se subsumir ou amoldar àqueles previstos no CTN. O legislador 

ordinário não tem e nem poderia ter liberdade ou discricionariedade, mesmo que parcial, para 

se distanciar do conceito de renda e proventos de qualquer natureza. Se assim o fosse, tal 

procedimento não só causaria ingente e despropositada insegurança jurídica, como esvaziaria 

por completo os desígnios do CTN, quanto a esta matéria; redundando, afinal, na fragilização 

e desrespeito – sem embargo de notória inconstitucionalidade – da Constituição Federal. 

Analisando o disposto nos incisos I e II, do artigo 43, do CTN, cuja redação cuida, 

justamente, do apontado fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, 

extraindo a essência do aspecto material e econômico do texto apresentado, afere-se, 

nitidamente, que qualquer hipótese do discutido imposto terá como referência conceitual e 

condicionante a expressão “acréscimo patrimonial”. Sendo, assim, todas as hipóteses 

previstas na legislação ordinária sobre IR, terão, por absoluto imperativo legal, que denotar, 

como conseqüência, de sua interpretação e efeitos, o indigitado “acréscimo patrimonial”. 

Neste sentido ensina-nos Hugo de Brito Machado 

 

O Código Tributário Nacional definiu renda como o produto do capital, do trabalho 

ou da combinação de ambos, e proventos de qualquer natureza como os acréscimos 

patrimoniais não compreendidos no conceito de renda (art. 43, itens I e II). Adotou, 

portanto, o conceito de renda acréscimo. Sem acréscimo patrimonial, não há 

segundo o Código, nem renda, nem proventos. 

Como se vê, o Código Tributário Nacional estreitou o âmbito de liberdade do 
legislador ordinário, que não poderá definir como renda, ou como proventos, algo 

que não seja na verdade um acréscimo patrimonial. (MACHADO, 2003, p.427) 

 

Não nos restam dúvidas que o ponto de partida definidor, na legislação ordinária 

respectiva, do fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza seria como 

premissa, terminológica e/ou estrutural, a presença do “acréscimo patrimonial”. Se o inciso I, 

do artigo 43, do CTN, ao apresentar, inicialmente, como fato gerador do IR, a definição de 

renda como sendo o produto do “capital, trabalho ou da combinação de ambos”; e, em 

seguida, em seu inciso II, encerrando as hipóteses definidoras deste imposto, ao definir 

proventos de qualquer natureza, assim entendidos os “acréscimos patrimoniais” não previstos 

                                                
16 Tomaremos por base como lei ordinária regedora do imposto de renda o Decreto nº 3.000 de 26 de março de 

1999; que regulamenta a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto de renda e proventos 

de qualquer natureza. 
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no inciso anterior, defluir, por ilação, que o apontado inciso II nos remete diretamente ao 

inciso I já que, implicitamente, define as hipóteses iniciais do inciso I como sendo de 

“acréscimos patrimoniais”. 

A rigor a previsão do inciso II é, no mínimo, estranha. Acreditamos que teria, 

inclusive, efeito nulo como definidor de fato gerador do IR. Talvez sua presença se faça por 

conta da previsão constitucional – mesmo aquelas anteriores ao texto de 1988 – cuja redação 

prevê não só imposto de renda, mas, também, de proventos de qualquer natureza
17

. O 

vocábulo “provento” é definido por De Plácido e Silva (1993, p. 497) como sendo “Do latim 

proventus (resultado, lucro, crédito) é o lucro ou o ganho em um negócio. É de sentido 

análogo a proveito ou resultado obtido.” Neste sentido, a vista do conceito econômico-

jurídico do vocábulo “provento” conjugado com o previsto no inciso II, do artigo 43, do CTN, 

percebemos uma repetição do óbvio, senão ululante, algo próximo disto. Seria, feitas as 

devidas adequações, dizer que o fato gerador do IPTU, conforme o artigo 32 do CTN, além da 

propriedade, posse ou domínio sobre imóvel urbano, seria qualquer propriedade, posse ou 

domínio urbano não previsto no fato gerador anterior. O que o legislador constitucional, 

repetindo por inércia ou por hierarquia legislativa, pretendeu, para este imposto, ao, junto com 

o vocábulo “renda” agregar a expressão “proventos de qualquer natureza” quando, sobretudo 

considerando a interpretação literal do CTN, os “proventos de qualquer natureza” seriam, 

nada mais, nada menos, espécies do gênero “renda” cuja matriz jurídico-econômica se lastreia 

no binômio “acréscimo patrimonial”. Além disso, para causar mais repetição e confusão, o 

legislador, constitucional e complementar, não contente com apenas o vocábulo “provento”, 

adicionou, para, sabe lá, qualificá-lo ou potencializá-lo, a expressão de “de qualquer 

natureza” 
18

.  

Luciano Amaro nos informa, outrora, a tentativa, infelizmente frustrada, de 

supressão da expressão “proventos de qualquer natureza”: 

 

Em 1965, tentou-se suprimir a menção aos “proventos de qualquer natureza”, mas a 

Emenda n. 18 acabou consagrando o texto constitucional, diante do receio de que a 

supressão pudesse ser entendida como uma redução do campo de incidência do 
tributo. O que se objetivava, no entanto, era consagrar a noção de “renda” dada pela 

                                                
17 A expressão “imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza” apareceu na Constituição de 1934 (art. 

6º, I, c), e foi repetida nos textos posteriores (CF de 1937, art. 20, I, c; CF de 1946, art. 15, IV; EC 18/65, art. 8º, 

II; CF DE 1967, art. 22, IV; EC 1/69, art. 21, IV; CF de 1988, art.153, III). 
18 A expressão “de qualquer natureza” nos lembra o conhecido ISS-QN, a teor do artigo 156, inciso III, da 

Constituição Federal. De fato, o próprio texto afirma que é sobre qualquer natureza, mas “pero no mucho” já que 

ressalva a competência do Estado Membro, em matéria de ICMS; e, outrossim, remete a definição de serviços à 

legislação complementar. O legislador constituinte perde, mais uma vez, a oportunidade de acertar. 
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teoria do acréscimo patrimonial (que elimina a necessidade de quaisquer adendos 

para definir a abrangência material do imposto). (MARTINS, 2000, p. 281) 

 

Tudo isso não nos conduz a nada. Melhor seria se o fato gerador do IR fosse definir 

renda, em apenas um inciso, alternando-se, parcialmente a redação do inciso I, do artigo 43 e 

suprimindo, integralmente, seu inciso II; como produto do capital, do trabalho, combinação de 

ambos ou mesmo qualquer acréscimo patrimonial. Mas como o texto constitucional trata deste 

imposto não apenas com de renda, mas sobre proventos de qualquer natureza, o legislador 

complementar se viu obrigado a criar um inciso específico para este outro “fato gerador”, 

cuja dicção nos leva ao conceito de renda “acréscimo patrimonial”, abstraindo o produto de 

capital e trabalho. 

No entanto, alguns autores, insistem nesta cisão do aspecto material do imposto de 

renda ou imposto sobre acréscimo patrimonial, como Anderson Soares Madeira, ao afirmar 

que: 

 

O Fato Gerador do imposto em tela caracteriza-se pela aquisição da disponibilidade 

jurídica de rendas e proventos de qualquer natureza, conforme o estabelecido no 

artigo 43 do CTN. Renda é o produto do capital e/ou trabalho, conforme dispõe o 

artigo 43, inc. 1, do CTN, como os salários e os ganhos de aplicação financeira 

(produto do capital). Proventos são todos os demais acréscimos patrimoniais que não 

sejam renda (artigo 43, inciso II, do CTN), como a aposentadoria, os ganhos de 

loteria, heranças, doações, etc.(MADEIRA, 2011, p. 25). 

 

 

1.3. Princípio da legalidade aplicado ao imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza. 

 

Poderíamos afirmar, sem qualquer receio, que a legislação do imposto de renda deve 

obediência ao princípio da legalidade. Este princípio
19

, ao exigir que, o ente tributante, no 

caso a União Federal, ao criar ou aumentar dado tributo, deverá fazê-lo mediante lei. 

Esta lei, sobretudo de instituição de tributo, não se tornar inócua e inoperante, 

considerando o imposto de renda e proventos de qualquer natureza, deverá conter todos os 

pressupostos para sua definição e estruturação, atentando-se para o disposto no artigo 146, 

inciso III, alínea “b”, do texto constitucional conjugado com o artigo 43, 44, 45 e 97 do CTN. 

                                                
19 Constituição Federal. Título VI. Seção II. Das limitações ao Pode de Tributar. Art. 150. Sem prejuízo de 

outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios: I – exigir ou aumentar tributo, sem lei que o estabeleça. 
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Neste sentido, qualquer violação - quando do exercício da competência de criação do 

apontado imposto pela União Federal - ao disposto nos artigos citados do CTN, seria, em 

última instância, ofensa direta ao princípio da legalidade já que a instituição do imposto, 

exigida por lei, exige a previsão de seu respectivo fato gerador. Se o fato gerador previsto na 

lei ordinária não condiz com a previsão e permissivo da lei complementar, o veículo 

normativo em questão estará viciado, pelo menos em parte, já que não obediente ao estrito 

princípio da legalidade. O princípio da legalidade não exige apenas lei para instituir dado 

tributo. Exige, concomitante, que a referida lei seja dotada de todos os pressupostos válidos, 

constitucionais e complementares, para sua existência. 

Defender que a lei ordinária instituidora do imposto de renda e proventos de qualquer 

natureza cumpra, quando à definição das hipóteses de seus fatos geradores, os limites 

impostos pelo CTN é defende a lisura e execução na medida correta do princípio da 

legalidade.  

Na verdade poderíamos defender o entendimento que qualquer princípio, seja da 

legalidade ou não, implícito ou explícito, expresso em lei ordinária (fato raro) seja no texto 

constitucional (hipótese mais provável), deve servir como norte ao intérprete de um caso 

jurídico concreto que lhe é apresentado, uma vez que seria o ponto de partida para a apreensão 

e compreensão do conjunto ou do todo a ser apreciado e, finalmente, interpretado, conforme 

visão de Sacha Calmon Navarro Coêlho, in verbis: 

 

O que caracteriza os princípios é que não estabelecem um comportamento 

específico, mas uma meta, um padrão.Tampouco exigem condições para que se 

apliquem. Antes, enunciam uma razão para a interpretação dos casos. Servem, 

outrossim, como pauta para a interpretação das leis, a elas se sobrepondo. 

...omissis... 

Pois bem, quando o princípio é constitucional, a sua aplicação é obrigatória. Deve o 

legislador acatá-lo, e o juiz, adaptar a lei ao princípio em caso de desrespeito 

legislativo...omissis... (COELHO, 2004, p. 93) 

 

 

Em matéria tributária, os princípios visam, exclusivamente, restringir o poder estatal 

de tributar; com isso, assegurando os direitos fundamentais do sujeito passivo à segurança, ao 

bem-estar, planejamento familiar, à propriedade, atividade econômica e o próprio 

desenvolvimento sustentável do País, dentre outros. Nesta esteira, exempli gratia, foi 

instituído, o princípio da legalidade dos tributos que, por sua vez, influi na anterioridade e na 

anualidade. A eficácia desses princípios é extra-lege, sendo assim, não dependem de qualquer 

lei ordinária que os regulamente, podendo ser invocados a qualquer tempo. E mais, por serem 
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cláusulas pétreas da Constituição, esses princípios não podem ser alterados nem mesmo por 

emenda constitucional.
20

 

Já Hugo de Brito Machado cria um divisor de águas quando estabelece a 

possibilidade de algumas normas, insertas no Sistema Tributário Nacional, serem, 

efetivamente, cláusulas pétreas e outras não o serem; por simplesmente se inserirem em um 

contexto mais abrangente quando ensina que: 

 

Assim, como o direito é na verdade um sistema de limites, todas as normas que 

integram a denominada legislação tributária, em sentido amplo, são limitações ao 

exercício do poder impositivo. E todas as normas que, na Constituição, tratam da 

tributação, constituem limitações constitucionais ao poder de tributar. Tomada, 

assim, a expressão limitações constitucionais ao poder de tributar, nesse sentido 

abrangente, certamente não se pode dizer que essas limitações constituem cláusulas 

pétreas. Mas existem normas sobre tributação que, sendo limites, como são, dizem 
respeito aos direitos fundamentais.(MARTINS, 2011, p.13) 

 

Abstraindo entendimentos distintos acerca de quais as limitações ao poder de tributar 

poderiam ser considerados cláusulas pétreas e enfatizando a importância dos princípios na 

senda tributária, Luciano Amaro ressalta que : 

 

“... alguns dos chamados princípios tributários não são, como dizíamos, meros 

enunciados gerais carentes de normatização posterior para acentuar sua concretude; 
são já proposições que atingem um grau praticamente exaustivo de normatividade. 

Por exemplo, o princípio da anterioridade é uma regra de precisão matemática; a lei 

ou foi ou não foi editada até o último dia do exercício, o que se apura segundo 

critério puramente cronológico, que já decorre do próprio enunciado constitucional 

do dito “princípio”, sem que haja necessidade de uma norma que dê contornos mais 

nítidos à proposição. ”(AMARO, 2006, p.110) 

 

1.4.  Sentido da expressão “acréscimo patrimonial”.  

 

Uma vez constatado que o Código Tributário Nacional segue, para efeito de 

definição do fato gerador do imposto de renda e proventos de qualquer natureza, a “teoria do 

acréscimo patrimonial” (increment of wealth theory); devemos, portanto, tentar, a despeito 

das hipóteses expressas mencionadas no inciso I, do artigo 43, do CTN (capital, trabalho ou 

sua combinação), delimitar ou definir seu conteúdo econômico-material. 

                                                
20 Constituição Federal. Artigo 6º.  A Constituição poderá ser emendada mediante proposta:§ 4º - Não será 

objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir:IV – os direito e garantias fundamentais. CF/1988. 

Artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios 
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A referida expressão deve ser cindida. Devemos, em princípio, nos concentrar no 

instituto do “patrimônio”. O adjunto adnominal “acréscimo” só poderá ser definido no 

contexto ao qual está vinculado. 

Não podemos perder de vista que o “patrimônio” nos passa uma idéia de conjunto. 

Este conjunto, obviamente, só poderá abarcar ativos e não passivo, seja corpóreos ou 

incorpóreos. No entanto, para nossa surpresa conforme definição dada por De Plácido Silva, 

poderia incorporar mesmo as obrigações, verbis: 

 

No sentido jurídico, seja civil ou comercial, ou mesmo no sentido do Direito 

Público, patrimônio entende-se o conjunto de bens, de direitos e obrigações, 

apreciáveis economicamente, isto é em dinheiro, pertencentes a uma pessoa, natural 

ou jurídica, e constituindo uma universalidade. 

O patrimônio, assim, integra o sentido de um complexo de direitos ou de relações 

jurídicas, apreciáveis em dinheiro ou com um valor econômico, em qualquer aspecto 

em que seja tido, isto é, como valor de troca, valor de uso ou como um interesse, de 

que possa resultar um fato econômico.(SILVA, PG. 330) 

 

Causa-nos perplexidade cogitar que, no âmbito coletivo de um dado “patrimônio”, 

possamos identificar “obrigações”. A obrigação, seja de dar, fazer ou não fazer alguma coisa, 

estará sempre associada a um devedor, que deve cumpri-la; e um credor, destinatário de seu 

cumprimento. Não se sabe a posição que assumiria esta obrigação, ou obrigações, no contexto 

de um “patrimônio” (isto, se aceitarmos a definição dada por aquele jurista e reiterada por 

demais doutrinadores). Mas como a definição é genérica, inclusive utilizando o vocábulo no 

plural (obrigações), poderíamos, também, depreender a possibilidade do titular (pessoa física 

ou jurídica) do patrimônio ser devedor de “obrigações” cujo valor, reduzido economicamente, 

poderia ser superior aos bens e direitos que eventualmente poderiam compor aquela 

universalidade. Chegaríamos ao ponto, risível por sinal, de dada pessoa física ter um 

“patrimônio” composto só de obrigações (negativo). Ou seja, um grande devedor. Este 

entendimento se chocaria com o que socialmente se propaga. Aquele fulano é “dono” de 

grande “patrimônio”. Aquele siclano tem um patrimônio incomensurável. A fulana é bom 

partido; seu pai tem patrimônio de “milhões” (de obrigações ou de bens e direitos?). 

Na ciência contábil pode-se até admitir a possibilidade de patrimônio negativo. Na 

verdade, se assim utilizada, permitiria, para efeito de imposto de renda e proventos de 

qualquer natureza, até demonstrar a ausência de qualquer incidência do referido imposto. Esta 

constatação reforçaria, portanto, a concepção que o “patrimônio”, para efeito de “acréscimo 

patrimonial” referente ao fato gerador do imposto de renda, não poderia, jamais ser negativo e 

sim positivo. 
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Neste sentido, quando conjugamos o adjunto adnominal “acréscimo” ao 

“patrimônio”, percebemos que seria, para não afirmar mais, um despautério, aceitar a idéia 

que o “acréscimo” se daria sobre “patrimônio de obrigações”, nos levando a uma conclusão 

tresloucada qual seja: haveria a possibilidade de incidência de IR sobre “obrigações” (débitos, 

dívidas, etc.). O Fisco poderia, assim, lançar IR sobre o pobre coitado falido ou mesmo 

empresa quebrada, aumentando mais ainda o seu passivo. 

Pelo exposto entendemos que o sentido de “patrimônio”, pelo menos para os efeitos 

de delimitação do fato gerador do IR, só pode ser de conjunto de “bens, direitos e haveres em 

geral”; não alcançando qualquer “passivo”, sobretudo, sobre a figura genérica de 

“obrigações”. 

Patrimônio, neste caso, é ativo. É tudo que seu titular pode usar e fruir. Tem 

conotação positiva. Incorpora bens tangíveis (móveis e imóveis) e intangíveis (crédito e 

direitos). Este é nosso referencial. Se dado titular - João de patrimônio “X”, durante dado ano 

(considerando o aspecto temporal do fato gerador do IR), aumenta seu patrimônio para “X + 

1”, poderíamos, em tese, vislumbrar a ocorrência de “acréscimo patrimonial”. Se o 

patrimônio de João, durante dado ano, se mantém “X”, não há de se falar em “acréscimo 

patrimonial” e sim de estabilização ou “manutenção patrimonial”. Hipótese absolutamente 

não incidente de IR. Se o mesmo titular João, titular de patrimônio “X”, após o decorrer de 

dado ano, reduz seu montante para “X – 1” (mesmo que através da assunção de obrigações), 

não há, até por conflito terminológico, de se falar em incidência de IR, já que ocorrido 

“decréscimo patrimonial” e não “acréscimo”. 

Seguindo toda esta narrativa afere-se que se a legislação do imposto de renda e 

proventos de qualquer natureza prever hipótese de incidência, cuja matriz material e 

econômica, não importando quais sejam os termos ou redação utilizada (ou, em outras 

palavras, os subterfúgios utilizados pelo legislador para induzir a erro), leve ao Fisco Federal 

a condição de cobrar IR de “patrimônio mantido” ou “patrimônio reduzido”, teremos aí 

ofensa ao dispositivo do CTN que define o fato gerador do IR, apenas e tão somente, como 

aquele associado à “teoria do acréscimo patrimonial”. 

 

1.5. A hipótese de incidência de imposto de renda e proventos de qualquer 

natureza, prevista no artigo 3º, da lei 7.713/1988 c/c com o artigo 117 do Decreto nº 3.000 

(Regulamento do Imposto de Renda) com os fatores de redução de base de cálculo 

previstas no artigo 40, da lei 11.196/2005. 
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É de conhecimento de todos que militam na área tributária federal a vasta legislação 

que rege o imposto de renda e proventos de qualquer natureza. Confusa, cheia de remissões e 

de difícil interpretação. Caracteriza-se, particularmente, pela utilização de considerável 

arsenal de normas administrativas; tendo como seu maior protagonista a conhecida “instrução 

normativa”.  

No que pertinente ao objeto deste trabalho, devemos, assim, apontar a legislação que 

trata não só da hipótese de incidência do IR sobre os denominados “ganhos de capital” sobre 

a venda de imóveis, bem como informar aquela que estabeleceria os fatores de redução da 

base de cálculo para efeito de quantificação do tributo a pagar. 

Deve-se enfatizar que a base de cálculo do imposto, entendendo a base de cálculo 

como referencial econômico para efeito de composição com a alíquota (percentual in casu) 

aplicável, fazendo com que este tributo, classificado como variável, após a integração base de 

cálculo com alíquota, passe, no procedimento de lançamento (via de regra por homologação) 

de am debeatur para quantum debeatur, é estabelecida no CTN, cuja redação reproduz, 

naturalmente, sob enfoque econômico, seu próprio fato gerador; sem neste caso utilizar-se da 

expressão “acréscimo patrimonial”.
21

 

A possibilidade, prevista naquele texto, de estabelecer-se na lei ordinária “montante 

arbitrado ou presumido” do IR não induz à conclusão de que se poderia criar “base de 

cálculo” fictícia, totalmente dissonante da realidade econômica ao qual seria extraída. A 

presunção ou arbitramento da base de cálculo do IR, só se faria diante de circunstâncias onde 

inviável determinar-se a base de cálculo real; e, sempre, em valores com mínimo de 

correspondência (extraída do fato ou ato concreto) com a realidade sócio-econômico. O 

arbitramento e a presunção da base de cálculo poderiam, de antemão, ter previsão legal; 

podendo, muitas vezes, ser opção do próprio sujeito passivo; e, como soe acontecer, nas 

lavraturas de autos de infração.  

No caso da determinação do montante da base de cálculo do “ganho de capital” na 

venda de imóveis, sendo o pagamento realizado pelo sujeito passivo, a vista da previsão legal, 

não haveria de se falar em base presumida ou arbitrada. A base de cálculo deveria ser, 

inexoravelmente, real. 

O denominado “ganho de capital” se insere no contexto de “capital”, nos precisos 

termos do artigo 43, inciso I, do CTN. No entanto, obedecendo-se a “teoria do acréscimo 

                                                
21

 Código Tributário Nacional. Livro primeiro. Título III. Capítulo III. Seção IV. Art. 44. A base de cálculo do 

imposto é o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos tributários. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FUMEC – Fundação Mineira de Educação e Cultura

6578



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

patrimonial”, o discutido ganho não poderia ultrapassar qualquer valor ou quantia, apurada na 

alienação imobiliária, que não correspondesse, literalmente, ao apontado “acréscimo”. 

Sem necessidade de nos socorremos da lei, poderíamos deduzir que o “ganho de 

capital” na venda imobiliária só se revelaria quando se apurasse valor que ultrapassasse a 

mera correção monetária do imóvel alienado. A referida correção monetária seria calculada 

entre a data da aquisição do imóvel e sua efetiva venda; estabelecendo-se como marcos 

temporais as respectivas escrituras públicas de compra e venda.  

Seguindo este raciocínio, totalmente calcado CTN, o valor do “ganho de capital” 

corresponde, na hipótese de alienação imobiliária, aquele calculado considerando: 1) Valor do 

imóvel previsto na escritura (ou mesmo no registro imobiliário) anterior a venda, denominado 

V1; 2) Valor do imóvel previsto na escritura (ou mesmo no registro imobiliário) na venda, 

denominado V2; 3) Correção monetária sobre o V1 até se chegar ao V2; utilizando-se, para 

tal, fator de correção utilizado pelo Governo Federal (IPCA, atualmente), denominado C.  

Teríamos, afinal, para cálculo do “ganho de capital” sobre a alienação de imóvel, 

objetivando a incidência da alíquota devida, a seguinte fórmula: V2 – V1 + V1 x C. 

Para ilustrar: imaginemos a compra (valor constante na respectiva escritura pública) 

de um apartamento por R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) em 2000, correspondente a V1. 

Em 2011, o mesmo apartamento é alienado por R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), 

correspondente a V2. O índice de correção monetária calculado pelo IPCA (índice de preços 

para o consumidor amplo) foi, no período (dados fictos), de 50% (cinqüenta por cento). 

Utilizando da fórmula proposta, teríamos: V2 (R$ 700.000,00) – V1 (R$ 300.000,00) + 

V1(R$ 300.000,00) x C (50%). Apuraríamos, inicialmente, V2 (R$ 700.000,00) - V1 + V1 x 

C (R$ 300.000,00 + R$ 150.000,00). Daí V2 (R$ 700.000,00) – V1 + V1 x C (R$ 

450.000,00). O valor final apurado, como ganho de capital seria R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinqüenta mil reais). Qualquer montante, previsto em lei, acima daquele, não corresponderia à 

base de cálculo real, não se podendo, por suas características, neste caso estabelecê-la por 

arbitramento ou presunção. Haveria, assim, ofensa direta à “teoria do acréscimo patrimonial”, 

seguida pelo CTN; restando a mácula de inconstitucionalidade. 

 A incidência do IR deveria ocorrer apenas sobre o lucro (o que se efetivamente 

ganhou ou acresceu ao patrimônio) e não sobre mera correção monetária de valores 

compreendidos entre uma venda e outra, mesmo assim com a aplicação de alíquotas reduzidas 

se comparadas às habituais, visando dar mais dinamicidade ao mercado imobiliário, não 

causando, via tributação, restrições ou dificuldades nesta atividade. 

Neste sentido nos ensina Henry Tilbery, atualizado por José Ruben Marone: 
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Em outros países onde a tendência moderna para tributação dos ganhos de capital 

penetrou em recentes anos, visa principalmente o lucro na venda de imóveis e na 
venda de ações com a dupla tendência: de um lado para não deixar escapar essa 

manifestação de riqueza livremente, sem ônus tributário; de outro lado para 

conceder aos ganhos de capital uma carga menos onerosa do que a do imposto de 

renda comum. (MARTINS, 2008, p. 366) 

 

No entanto a legislação de regência do IR, quanto ao cálculo do “ganho de capital’” 

na alienação imobiliária, despreza a sistemática apresentada e apresenta procedimento 

peculiar e inusitado. 

O fato gerador, neste caso, do IR está previsto nos artigos 1º, 2º, 3º, nos § 2º, 3º e 4º, 

da lei nº 7.713/1988, regulamentado pelo artigo 117 do Decreto nº 3.000/199: 

 

Lei nº 7.713 de 1988 

 

Art. 1º Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1º de 

janeiro de 1989, por pessoas físicas residentes ou domiciliados no Brasil, 
serão tributados pelo imposto de renda na forma da legislação vigente, com 

as modificações introduzidas por esta Lei.  

  

 Art. 2º O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à 

medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.  

  

 Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, 

ressalvado o disposto nos arts. 9º a 14 desta Lei.   

  

§ 1º, omissis; 

  
§ 2º Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da 

soma dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou 

direitos de qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença 

positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo 

de aquisição corrigido monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 

22 desta Lei.  

§ 3º Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que 

importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou 

promessa de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por 

compra e venda, permuta, adjudicação, desapropriação, dação em 

pagamento, doação, procuração em causa própria, promessa de compra e 

venda cessão de direitos ou promessa de cessão de direitos e contratos afins.  
§ 4º A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou 

direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da 

origem dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou 

proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do 

contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.  

§ 5º ..omissis. 

 

Decreto nº 3.000 de 1999 

 

Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este título a 

pessoa física que auferir ganhos de capital na alienação de bens e direitos de 
qualquer natureza. 
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Art. 142. O ganho de capital apurado conforme artigo 118 e 138, observado 

o disposto no artigo 139, está sujeito ao pagamento do imposto, à alíquota de 

quinze por cento. 

 

Em seguida o artigo 40 da lei 11.196/2005 apresenta, derrogando as disposições 

anteriores, a sistemática da apuração do ganho de capital, por ocasião da alienação de bens 

imóveis no país. Estranhamente não faz qualquer menção de índice inflacionário, calculado 

entre uma venda e outra, prevendo, através de fatores de redução (divididos em duas 

hipóteses, denominadas de FR1 e FR 2): 

 

Lei nº 11.196/2005   

Art. 40. Para a apuração da base de cálculo do imposto sobre a renda incidente sobre 

o ganho de capital por ocasião da alienação, a qualquer título, de bens imóveis 

realizada por pessoa física residente no País, serão aplicados fatores de redução 
(FR1 e FR2) do ganho de capital apurado.   

§ 1o A base de cálculo do imposto corresponderá à multiplicação do ganho de capital 

pelos fatores de redução, que serão determinados pelas seguintes fórmulas:  

I - FR1 = 1/1,0060m1, onde "m1" corresponde ao número de meses-calendário ou 

fração decorridos entre a data de aquisição do imóvel e o mês da publicação desta 

Lei, inclusive na hipótese de a alienação ocorrer no referido mês; 

 II - FR2 = 1/1,0035m2, onde "m2" corresponde ao número de meses-calendário ou 

fração decorridos entre o mês seguinte ao da publicação desta Lei ou o mês da 

aquisição do imóvel, se posterior, e o de sua alienação. 

 § 2o Na hipótese de imóveis adquiridos até 31 de dezembro de 1995, o fator de 

redução de que trata o inciso I do § 1o deste artigo será aplicado a partir de 1o de 

janeiro de 1996, sem prejuízo do disposto no art. 18 da Lei no 7.713, de 22 de 
dezembro de 1988. 

  

 

1.6. A lei ordinária de IR tal face ao disposto no artigo 43 do Código Tributário 

Nacional. 

 

O que é interessante notar é que, originalmente, o § 2, do artigo 3º, da lei 7.713/1988, 

previa, expressamente que o “ganho de capital” deveria ser definido considerando-se a 

diferença positiva entre o valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de 

aquisição corrigido monetariamente. A despeito da remissão aos artigos 15 a 22 da mesma lei, 

imaginaríamos que, qualquer elemento matemático-financeiro definidor do discutido “ganho 

de capital” perpassaria a apontada “correção monetária”. 

No entanto, para nosso desgosto e apreensão, não é o que acontece. A legislação que 

define a base de cálculo – Lei nº 11.196/2005, em seu artigo 40  - estabelece, não a correção 

monetária, como deveria, sob qualquer índice, mas as figures inusitadas denominadas fatores 

de redução para efeito da base de cálculo aplicável 
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Tais fatores (FR1 e FR2) não se sabe como são calculados  e nem se possibilita 

associá-los a qualquer índice de correção monetária. 

Tomando como exemplos vendas aleatórias de imóveis, para calcular-se o valor do 

“ganho de capital”, a vista dos apontados fatores, apura-se valor superior aquele a ser apurado 

quaisquer índices conhecidos de correção monetária (IPCA, INCC, IGPM, etc.). 

Diante disso, percebemos a cobrança de IR sobre valores que correspondem apenas à 

atualização monetária. O legislador ordinário, a despeito de permitir os fatores de redução da 

base de cálculo, não permitindo utilizar-se, integralmente, fatores de correção monetária, 

incorre em patente inconstitucionalidade ao apresentar, como hipótese de incidência de 

imposto de renda e proventos de qualquer natureza, valores que não correspondem a “ganho 

de capital”, muito menos o seria quanto à ocorrência de “acréscimo patrimonial”, cuja 

materialidade se extrai do Código Tributário Nacional.  

Teríamos, portanto, configurada hipótese de tributação sobre “manutenção 

patrimonial” e não “acréscimo patrimonial”; redundando em flagrante inconstitucionalidade 

por ofensa direta ao disposto no artigo 146, inciso III, alínea “b”                                                                                                                                                                                                                                    

e artigo 150, inciso I, do texto constitucional , conjugado com o disposto no artigo 43, incisos 

I e II, do Código Tributário Nacional. 

 

Considerações finais 

 

O Sistema Tributário Nacional, previsto na Constituição Federal, a despeito de conter 

uma séria de disposições que outorgam competência tributária aos entes que integram a 

República Federativa do Brasil, apresenta, também, verdadeiros contrapesos normativos 

delimitando ou impedindo uma tributação desmedida ou abusiva. 

Dentre este rol de vedações constitucionais ao poder de tributar identificamos o 

princípio da legalidade para as hipóteses de instituição ou majoração de tributos. 

Reforçando e conjugando eficácia a este princípio, o legislador constitucional 

estabeleceu que caberia ao legislador complementar apresentar, dentre outros pontos, a 

descrição dos fatos geradores dos impostos contidos na Constituição.  

O Código Tributário Nacional (lei 5.172/66), cumprindo este papel, pelo menos em 

relação ao fato gerador do “imposto de renda e proventos de qualquer natureza”, estabeleceu, 

em seu artigo 43, que tanto a definição de “renda” quanto de “proventos de qualquer 

natureza”, deveriam ter como inafastável condicionante o substrato jurídico-material definido 

na “teoria do acréscimo patrimonial”. 
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O legislador ordinário federal, ao prever a hipótese de incidência de IR sobre “ganho 

de capital” na alienação de imóveis, sem embargo de, inicialmente, prever a necessidade de 

correção monetária para os valores utilizados na aquisição do imóvel e, em seguida, 

confrontados com os valores obtidos com a venda, buscando assim a base de cálculo do 

“ganho de capital”, em seguida, após alteração legislativa, criou hipóteses de “redução de 

base de cálculo”, sem qualquer referência ou associação à índice de correção monetária 

utilizada no país. 

Neste sentido os fatores de redução de “base de cálculo” não permitiriam a efetiva e 

devida correção monetária dos valores de aquisição imobiliária para, posteriormente, quando 

da alienação imobiliária, utilização quando do imposto a pagar. 

Por todo o exposto, a sistemática prevista na legislação ordinária de IR para cálculo 

do tributo a pagar na alienação imobiliária, impedindo ou não prevendo a alternativa de 

correção monetária efetiva do valor do imóvel na aquisição, traz como conseqüência a 

incidência daquele imposto sobre valor correspondente à “manutenção patrimonial”; 

traduzindo em verdadeira ofensa ao disposto no artigo 43, do CTN; 146, III, “b” e 150, I, do 

texto constitucional. 

Toda esta exposição é calcada no estrito cumprimento da hierarquia legislativa 

atinente às relações tributárias. Se o texto constitucional, tratando minudamente do “Sistema 

Tributário Nacional”, delega ao Código Tributário Nacional a condição de lei complementar, 

dando-lhe atribuições quanto às normas gerais de direito tributário, em especial quanto ao fato 

gerador dos impostos previstos no texto constitucional, nada mais previsível e de obediência 

rigorosa do que, toda e qualquer lei ordinária, quando do exercício da competência tributária 

face ao dado imposto, cumpra os limites estreitos delineados pelo legislador complementar. 

Infelizmente, não é o que se constata no caso analisado, onde o legislador ordinário 

de IR, quando tratando da base de cálculo do ganho de capital na alienação imobiliária, 

instituiu sistemática, confusa e estranha, para quantificar a dimensão da referida “base de 

cálculo”, cujo valor, afinal apurado, não quarda a devida proporcionalidade e correspondência 

com os índices de correção monetária ordinariamente em nosso País. 

Esta constatação não é nova. No entanto devemos insistir com sua discussão para, 

quem sabe, possamos, no futuro, modificar o posicionamento, conservador e contrário a 

melhor aplicação do Direito e devida medida de Justiça, do Supremo Tribunal Federal
22

 no 

                                                
22

 Ag. REg. No Recurso Extraordinário 452.930-1: Ementa: 1. O Supremo Tribunal Federal fixou jurisprudência 

no sentido de que a correção monetária, em matéria fiscal, é sempre dependente de lei que a preveja,  não sendo 
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sentido de declarar a impossibilidade do Judiciário se posicionar em questões que envolvam 

correção monetária em face da ausência de lei autorizativa. 

 

 

                                                                                                                                                   
facultado ao Poder Judiciário aplicá-la onde a lei não a determina, sob pena de substituir-se ao legislador. 

Precedentes. 
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A NOTA FISCAL PAULISTA E OS NOVOS MECANISMOS DE 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA 

 

THE SÃO PAULO'S SALES INVOICE PROGRAM (NOTA FISCAL PAULISTA) AND 

THE NEW MECHANISMS OF TAX ADMINISTRATION 

 

Bruno Vinicius Luchi Paschoal 

 

  

RESUMO 

O objetivo principal do artigo é explicar o programa Nota Fiscal Paulista e investigar quais 

são os potenciais impactos e conseqüências para a administração paulista. Ele possui como 

objetivo secundário a explicação da importância da atividade de tributação e da administração 

tributária para o Estado contemporâneo – especialmente, com o intuito de contextualizar 

iniciativas como a Nota Fiscal Paulista na agenda estatal e justificar a importância de seu 

estudo. São tecidas considerações sobre a importância de tributação para o Estado e para a 

sociedade e apontados alguns obstáculos que a administração tributária contemporânea 

enfrenta na cobrança e administração dos tributos de sua competência. Algumas recentes 

reformas implementadas pela administração tributária brasileira são sucintamente explicadas 

– SPED e Nota Fiscal Eletrônica. Em seguida, explico o que é o programa Nota Fiscal 

Paulista, dando especial atenção às sanções premiais e repressivas que ele introduziu e 

desenvolvo algumas considerações sobre os potenciais impactos que o programa pode vir a 

desempenhar para a administração tributária paulista – a bem saber, a intensificação da 

fiscalização sobre os contribuintes do ICMS; o aumento da arrecadação estatal; a criação de 

um banco de dados digital e o estimulo à cidadania fiscal. 

PALAVRAS-CHAVE: TRIBUTAÇÃO; NOTA FISCAL PAULISTA; ADMINISTRAÇÃO 

TRIBUTÁRIA; CIDADANIA FISCAL; SANÇÕES PREMIAIS; RECOMPENSAS; 

FISCALIZAÇÃO; ICMS. 

 

ABSTRACT 
The aim of the article is to explain the program called “Nota Fiscal Paulista” (São Paulo Sales 

Invoice Program) and to investigate its potential impacts and consequences for the São 

Paulo’s tax administration. As a secondary goal, it aims to explain the importance of the tax 

activity and tax administration to the contemporary State – especially to contextualize 

initiatives like the Nota Fiscal Paulista and to justify the importance of its study. Initially, 

considerations about the importance of taxes to the state and to society are drawn and some 

obstacles that the contemporary tax administration faces in imposing and administering its 

taxes are pointed. Some recent reforms implemented by the Brazilian tax administration are 

also briefly portrayed. Next, I describe in details what is the Nota Fiscal Paulista program, 

giving special attention to the premial and repressive sanctions it has introduced, and I 

develop some considerations about its potential impacts for the São Paulo tax administration – 

that is: the intensification of the fiscalization over the sales tax contributors; the potential rise 

of the amount of tax collected; the creation of a new virtual database; and fiscal citizenship 

stimulus. 
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A Nota Fiscal Paulista e os novos mecanismos de administração tributária 

  

1.     Introdução. 

Cada vez mais, parece haver um consenso sobre a necessidade de existência de um Estado 

forte - em contraposição ao Estado mínimo pregado pelos neoliberais na década de 1980 e 

1990 – que possa ser capaz de garantir a prestação dos direitos individuais e coletivos e levar 

adiante as reformas institucionais necessárias ao desenvolvimento e ao progresso. Entretanto, 

para que o Estado possa exercer este papel, é fundamental que este possua recursos 

financeiros para tanto. Os direitos têm um custo alto e um Estado “pobre” não consegue 

sequer garantir os direitos mais básicos. Desta forma, a tributação assume um caráter 

essencial para a administração pública e para o desenvolvimento social – uma vez que ela é a 

principal responsável pelo abastecimento dos cofres públicos. 

Nos dias de hoje, aqueles preocupados com a tributação parecem negar a existência de um 

modelo ideal de política e administração tributária. É possível, contudo, identificar na 

doutrina um certo consenso acerca de alguns elementos que podem colaborar positivamente 

para um ganho de eficiência tributária: novas formas de obtenção de informações sobre o 

mercado e as relações tributárias; uma maior e mais completa fiscalização estatal; um 

incentivo à obediência voluntária; dentre outros. 

Desde a década de 1980, nota-se, em todo o mundo, um constante processo de reforma das 

instituições tributárias. Este processo, especialmente presente na América Latina, começou a 

intensificar-se no Brasil no início da década passada, com a promulgação da Emenda 

Constitucional 42/03 e com a implementação do SPED e da nota fiscal eletrônica, a partir de 

2005. Estas reformas visam, primordialmente, informatizar o sistema de cobrança, 

fiscalização e administração tributária em todo o país. Esta nova tecnologia deverá 

proporcionar, uma vez consolidada, benefícios tanto para a administração tributária – que tem 

um acesso mais simplificado e constante da escrituração contábil e fiscal e das operações 

tributáveis das empresas brasileiras – quanto para as empresas – que poderão cumprir suas 

obrigações fiscais de maneira mais “simplificada” e poderão obter economias com papel, 

armazenagem de documentos, etc. 

De maneira complementar aos programas mencionados acima,  o governo do Estado de São 

Paulo criou, em 2007, um curioso para “aprimorar” ainda mais a cobrança do ICMS em seu 

território: o Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal, que introduziu a chamada “Nota Fiscal 

Paulista”. Este programa concede prêmios e recompensas àqueles consumidores que exigirem 

a nota fiscal de suas compras; ele visa fechar o cerco, especialmente, à evasão fiscal praticada 

no setor varejista. Diferentemente da nota fiscal eletrônica – que visa informatizar e 

regulamentar as operações comerciais realizadas entre empresas, tanto dentro do mesmo 

estado quanto em estados diferentes -, a Nota Fiscal Paulista se foca na operação comercial 

entre a empresa e o consumidor final. Por meio deste programa, o governo do Estado de São 
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Paulo visa, também, colaborar para o desenvolvimento da cidadania fiscal – elemento 

importante para obtenção de uma maior obediência voluntária no pagamento dos tributos – 

conforme indica o próprio nome do programa. 

O objetivo principal deste artigo é explicar o que é o programa Nota Fiscal Paulista e 

investigar quais são os potenciais impactos e conseqüências que ele pode trazer para 

administração tributária paulista e para a sociedade como um todo. Ele possui como objetivo 

secundário a explicação da importância da atividade de tributação e da administração 

tributária para o Estado – especialmente, com o intuito de contextualizar iniciativas como a 

Nota Fiscal Paulista na agenda estatal contemporânea e justificar a importância de seu estudo. 

Assim, inicialmente, serão tecidas considerações sobre a importância de tributação para o 

Estado e para a sociedade. Apontarei, ainda, alguns dos obstáculos que a administração 

tributária contemporânea enfrenta na cobrança dos impostos indiretos e ressaltarei a 

importância da administração tributária para o processo de desenvolvimento e para a cobrança 

de impostos. Explicarei, sucintamente, algumas das mais recentes reformas implementadas 

pela administração tributária brasileira – especificamente, a que introduziu o SPED e a Nota 

Fiscal Eletrônica em nosso ordenamento. Em seguida, explicarei o que é o programa Nota 

Fiscal Paulista, dando especial atenção às sanções premiais e repressivas que ele introduziu. 

Por último, tecerei algumas considerações sobre os potenciais impactos que o programa pode 

vir a desempenhar para a administração tributária – a bem saber, a intensificação da 

fiscalização sobre os contribuintes do ICMS; o aumento da arrecadação estatal; a criação de 

um banco de dados digital e o estimulo à cidadania fiscal. 

Ressalta-se que este texto é o resultado parcial de uma pesquisa que ainda não foi 

inteiramente concluída. Até o presente momento, investiguei e levantei informações sobre o 

programa NFP que retratam a versão oficial do programa: foram analisadas as normas 

jurídicas que o criaram e que o regulamentam, as informações divulgadas no site oficial do 

programa e outras notícias veiculadas pela mídia – especialmente, o diário “Folha de São 

Paulo”. Ele incorpora, ainda, algumas das questões e informações obtidas por meio de 

conversas com representantes da Secretaria da Fazenda paulista. Contudo, ele não contempla 

as visões de outros atores envolvidos no programa – como contribuintes e consumidores; 

estas serão incorporadas ao texto num futuro próximo. 

  

2.     A importância da tributação para o Estado e para a sociedade.  

A tributação é uma das principais funções do Estado e sua principal fonte de renda. Os 

recursos originados por meio de impostos sempre foram a mais importante forma de 

financiamento estatal. A importância dos impostos para financiamento das atividades estatais 

já foi ressaltada por Adam Smith (2003, p. 1042), que afirma que “o estoque público e as 

terras públicas ... [são] ambos fundos impróprios e insuficientes para custear as despesas de 

qualquer estado grande e civilizado; assim, estas despesas, ou a maior parte dela, devem ser 

custeadas por meio de impostos, de um tipo ou de outro”. Como bem apontado por Holmes e 

Sunstein (2000, p. 220), as “liberdades privadas tem custos públicos”. Embora o “custo do 

direito” tenha sido largamente ignorados pela doutrina jurídica (HOLMES e SUNSTEIN, 

2000, p. 24-27), eles são reais e limitam a atuação estatal. Mesmo os direitos ditos 

“negativos” – como os direitos de “primeira geração”, aqueles que exigem uma “prestação 

negativa do Estado”, como a liberdade e a propriedade – possuem altos custos: para que estes 

sejam garantidos, o Estado tem, por exemplo, que criar e manter instituições como tribunais 
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de justiça e policiais, que não trabalham gratuitamente e exigem um mínimo de infra-estrutura 

para trabalhar - o que demanda significativos recursos estatais. E estes recursos são obtidos, 

primordialmente, por meio de impostos (HOLMES e SUNSTEIN, 2000, p. 20).[1] 

Entretanto, a imposição e cobrança de impostos parece ter sido historicamente permeado por 

conflitos e contribuído para a eclosão de importantes movimentos revolucionários.[2] Ainda 

nos dias atuais é corrente um descontentamento das pessoas em relação a cobrança de 

impostos. Pesquisas de opinião demonstram que mais de 80% dos brasileiros acreditam que 

os impostos deveriam ser os mais baixos possíveis, mesmo que isto diminua os gastos em 

bem-estar[3] – ou seja, há um eterno e forte clamor pela redução de impostos ou, ao menos, 

por uma cobrança tributária mais justa. 

A arrecadação tributária – o abastecimento dos cofres públicos, ou seja o efeito fiscal dos 

tributos – não é a única função dos impostos, embora seja a mais importante.[4] Os tributos 

interferem diretamente na atividade econômica e, mesmo que involuntariamente, criam 

entraves e/ou incentivos ao desenvolvimento econômico e social. A função de 

extrafiscalidade dos tributos é também essencial para a consecução das políticas econômicas 

de qualquer país. As imunidades e isenções tributárias, por exemplo, têm sido utilizadas, 

historicamente, para fomentar setores econômicos e sociais estratégicos,[5] para a 

implementação de políticas públicas[6] e até mesmo para o fortalecimento de organizações da 

sociedade civil.[7] 

É possível imaginar que elaborar e desenvolver uma política tributária não é uma tarefa 

simples. Os limites entre eficiência e ineficiência, justiça e injustiça, legitimidade ou 

ilegitimidade tributária são tênues e complicam muito a definição das atividades de taxar, do 

quanto taxar e do como taxar. No Brasil, a competência para a cobrança de impostos está 

dividida entre os três entes federativos.[8] A definição dos impostos a serem cobrados e das 

diretrizes tributárias para sua instituição estão inscritas na Constituição Federal[9] e em outras 

leis federais– dentre elas o Lei 5.172/66, que instituiu o Código Tributário Nacional -, o que 

limita a esfera de atuação dos estados e municípios nas atividades de definição e 

implementação de suas políticas tributárias e gera uma certa padronização dos impostos em 

todos o país (CARVALHO, 2007, pp. 147 – 150). 

Entretanto, um outro aspecto essencial da política tributária – a administração, fiscalização e 

cobrança dos impostos – parece estar um pouco mais aberto à modelagem e à “customização” 

por parte dos estados e dos municípios. As administrações tributárias[10] de cada um destes 

entes – geralmente denominada “Receita” e vinculadas às respectivas Secretarias de Fazenda 

ou Finanças – são as responsáveis por implementar a política tributária e cobrar os respectivos 

impostos atribuídos àquele ente pela Constituição Federal e pelo Código Tributário Nacional.  

  

3.     Tributação indireta: obstáculos e dificuldades.  

Em linhas gerais, os impostos podem ser diretos – aqueles cobrados diretamente do 

contribuinte, tais como o imposto de renda, o imposto territorial, o imposto sobre veículo 

automotor – ou indiretos – aqueles cobrados de produtores com relação à produção, venda, 

compra ou uso de bens e serviços, tais como imposto sobre o consumo, sobre o serviço; eles 

são indiretos pois são cobrados de contribuintes que os repassam ao longo da cadeia produtiva 

e são, geralmente, pagos por terceiros. O Brasil (SIQUEIRA, NOGUEIRA e SOUZA, 2001, 
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p. 513) assim como outros países latino-americanos[11] vem cada vez mais contando com os 

impostos indiretos como a principal forma de financiamento estatal. 

A expansão da tributação indireta traz dificuldades para a administração tributária. Como 

estes tipos de impostos geralmente incidem sobre relações comerciais – seja a prestação de 

serviços ou sobre a circulação de mercadorias -  eles encontram em cada transação comercial 

um fato gerador.[12] Esta multiplicidade de fatos geradores no mundo dificulta muito a 

atividade de administração e de fiscalização tributária, especialmente devido ao grande 

volume de transações que tem que ser registradas e fiscalizadas.[13] O Estado, por si só, com 

seus poucos agentes fiscais, apresenta uma grande dificuldade em  fiscalizar o pagamento 

destes tributos e parece necessitar da ajuda e da honestidade dos próprios contribuintes para 

recolher o montante de imposto devido.[14] 

Contudo, é sabido que nem sempre os contribuintes são honestos[15] como deveriam e muitas 

vezes procuram, de maneira legal e ilegal[16], diminuir ao máximo a quantidade de impostos 

a serem pagos. Fraudes tributárias parecem ser comuns em todos os países do mundo (BIRD e 

GENDRON, 2007, p. 207). Este não pagamento de impostos gera o chama hiato tributário 

(tax gap) - que compreende a diferença entre o montante que deveria ser arrecadado e o que 

foi efetivamente recolhido. Embora seja difícil de calcular o valor exato do hiato tributário 

(ALM e MARTINEZ-VAZQUEZ, Jorge, 2006, p. 28) – uma vez que não é fácil obter dados 

precisos para averiguá-lo - estima-se que ele tenha altas proporções na América Latina e no 

Brasil.[17] O hiato tributário não somente atrapalha o desenvolvimento ao deixar de arrecadar 

fundos para o Estado, como também colabora para o aumento das alíquotas dos impostos – 

num impulso estatal que visa compensar a “perda de arrecadação” oriunda da evasão fiscal -, 

o que gera distorções econômicas e pode atrapalhar seriamente o desenvolvimento de alguns 

setores produtivos da economia. 

Mas como “tributar” melhor, evitar este hiato tributário e estas distorções econômicas? Esta 

discussão é antiga, mas continua sendo extremamente atual. Adam Smith (2003, pp. 1043 – 

1044), também na Riqueza das Nações, já procurou indicar alguns princípios básicos que todo 

planejamento e administração tributária deveria seguir: igualdade, certeza, conveniência no 

pagamento e economia para os contribuintes. Estes princípios clássicos parecem ter sido 

incorporados por quase todos os sistemas tributários ao redor do planeta e já não mais estão 

no centro do debate sobre a tributação. Apesar de, nos dias, este debate contemplar ainda 

questões materiais de tributação – tais como a aplicação de princípios como a 

progressividade, a seletividade, a diferenciação de tributação de empresas pequenas e 

empresas grandes, a opção por taxar rendimentos obtidos no exterior, etc. (BIRD, 2010, pp. 3 

e 4) – ele hoje parece estar mais centrado na maneira pela qual os impostos devem ser 

cobrados e como administração tributária deve organizar-se para tanto. Como diz Bird e 

Gendron (2007, p. 206) “o importa não é apenas o quão alta é a carga tributária [....], mas 

também como ela foi escolhida, quais impostos são efetivamente impostos e como os fundos 

são arrecadados”. A política fiscal parece, aos poucos, perder sua centralidade para a 

administração fiscal, especialmente devido à constatação de uma certa disparidade entre a 

teoria e a prática tributária (DANIELS e TREBILCOCK, 2008, p. 201 e 234). 

  

4.     A administração tributária e a atividade de tributação. 
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Como mencionado acima, a administração tributária vem. cada vez mais, ganhando um papel 

mais central no processo e na discussão sobre a tributação. Segundo Daniels e Trebilcock 

(2008, p. 201), “[...] uma melhor administração tributária colabora com a implementação de 

políticas fiscais criadas pelo legislativo [...]” e também “[...] por seu papel de intermediário 

entre as populações e seus governantes, uma melhor administração tributária pode melhorar a 

legitimidade institucional e colaborar para o desenvolvimento de uma cultura de obediência, 

ao invés de uma cultura de corrupção [...]”. Estes autores, ainda, oferecem alguns critérios 

normativos que podem auxiliar a elaboração de um sistema e de uma administração tributária 

mais eficiente: simplicidade, tanto na definição, quanto na cobrança e fiscalização dos 

tributos; redução, ao máximo possível, dos custos para a manutenção da administração 

tributária; a promoção de uma obediência voluntária; uma auto-avaliação; uma obediência 

efetiva; independência e responsabilização da administração tributária; investimento em novas 

tecnologias, dentre outras recomendações (DANIELS e TREBILCOCK, 2008, p. 200). 

Pode-se notar, também, um certo movimento – tanto doutrinário, quanto empírico – de 

abandono do “paradigma da punição” e a adoção do “paradigma do serviço”.[18] Cada vez 

mais, nota-se uma tentativa das administrações tributárias de tratar o contribuinte mais como 

alguém que necessita de seus serviços e ajuda, e menos como um criminoso em potencial. A 

adoção deste paradigma tem gerado efeitos positivos na percepção que o cidadão tem da 

administração tributária, aproximando-os e contribuindo com a criação de um sistema de 

cobrança tributária mais efetivo e responsivo (ALM et alli, 2011, pp. 2-3). [19] 

Estes critérios abstratos e normativos[20] parecem ser importantes para balizar o 

desenvolvimento de mecanismos mais efetivos de administração e cobrança dos tributos. 

Contudo, não há mais na literatura especializada a prescrição de uma “receita mágica” para a 

administração tributária, que deva ser seguida por toda e qualquer uma delas. Hoje, parece 

haver um certo consenso sobre a necessidade de cada região – com base em suas condições 

institucionais, culturais, políticas e econômicas de cada região – desenvolver a melhor forma 

para organizar as suas atividades tributárias. Bird e Gendron (2007, p. 205), inclusive, já 

indicaram a futilidade que é a busca por “um sistema tributário ótimo, que seja apropriado 

para todos os países”. 

  

5.     As reformas da administração tributária brasileira no século XXI. 

A necessidade de modernização e a constante busca por uma maior eficiência na cobrança dos 

impostos têm levado muitos países a reformarem suas instituições tributárias e reverem seu 

modo de atuação. Nas últimas décadas, tem-se visto exemplos impressionantes de reformas 

que deram certo, especialmente na Ásia e na América Latina (BIRD e GEDRON, 2007, pp. 

214 – 217) 

O Brasil parece também ter iniciado, nestes últimos anos, importantes reformas que visam, 

primordialmente, fortalecer, desenvolver e integrar as diferentes administrações tributárias em 

todo o país. A Emenda Constitucional 42/03, que introduziu o inciso XXII ao artigo 37 da 

Constituição Federal não somente é prova disto, mas também marca o início “formal” destas 

reformas.[21] Dentre estas, podemos destacar a disponibilização de novas tecnologias – como 

a informática e a internet – para a administração tributária.[22] 
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Desde 2005, o governo federal, em parceria com os governos estaduais, vêm implementando 

o chamado SPED – Sistema Público de Escrituração Digital – em todo o país.[23] Este 

programa nacional consiste na modernização da forma de cumprimento das obrigações 

tributárias acessórias, que deverão ser transmitidas de forma digital pelos contribuintes às 

administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores. Este sistema visa “aposentar” o antigo 

sistema de notas fiscais em papel e implementar a chamada “nota fiscal eletrônica”. 

A nota fiscal eletrônica (NF-e) é “um documento de existência apenas digital, emitido e 

armazenado eletronicamente, com o intuito de documentar, para fins fiscais, uma operação de 

circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços, ocorrida entre as partes”.[24] Dentre 

as muitas vantagens da NF-e destacam-se a redução do gastos com papel e dos custos de 

armazenagem, a “melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor 

intercâmbio e compartilhamento de informações entre os Fiscos” e “a diminuição da 

sonegação e aumento da arrecadação sem aumento da carga tributária”.[25] A implementação 

da nota fiscal eletrônica deverá ser realizada por todas as administrações tributárias brasileiras 

– tanto as estaduais (para a cobrança do ICMS) e quanto as municipais (para a cobrança do 

ISS).[26] O sistema possui diretrizes comuns e utiliza um software comum, numa clara busca 

por uma maior integração das administrações tributárias 

O funcionamento deste sistema parece depender da efetiva emissão das notas fiscais por parte 

dos estabelecimentos comerciais. E, ao que parece, este novo sistema informatizado estimula, 

de certa forma, as empresas a emitirem a nota fiscal, uma vez que ele possui novos 

mecanismos – como o uso de computadores e uma maior integração entre todos os Fiscos do 

país – que parecem forçar, ainda que indiretamente, esta emissão. 

Entretanto, os sistemas indicados acima parecem não são aplicáveis ao setor varejista. A Nota 

Fiscal Eletrônica não regulamenta as transações realizadas entre o estabelecimento comercial 

e o consumidor final, o chamado mercado varejista. Isto porque a Nota Fiscal Eletrônica 

substitui apenas o modelo de nota fiscal 1 e 1A, que não são usadas para atestar a venda para 

o consumidor varejista. Para estas transações, geralmente são emitidas ou o modelo de nota 

fiscal 2 ou um cupom fiscal – usualmente emitidos pelo ECF.[27] E estes documentos estão, 

ao menos hoje, dispensados do sistema da Nota Fiscal Eletrônica. 

Como já indicado acima, a emissão de um documento fiscal é condição necessária para que o 

sistema atual de fiscalização do ICMS funcione. Na relação varejista - entre os 

estabelecimentos comerciais e os consumidores - o Estado parece necessitar destes últimos 

para fiscalizar àqueles primeiros; o Estado precisa que eles ajam como “fiscais”, verificando e 

exigindo o documento fiscal que comprove aquela transação comercial em que estiveram 

envolvidos enquanto consumidor. Embora esta pareça ser uma tarefa simples e de grande 

interesse dos próprios consumidores enquanto cidadãos – uma vez que são eles os 

contribuintes de fato do ICMS[28], cabendo aos estabelecimentos comerciais apenas 

“recolher” o valor do imposto –, muitos consumidores não solicitam[29] a nota fiscal, 

oferecendo a oportunidade “ideal” para contribuintes desonestos sonegarem. O estado de São 

Paulo, por exemplo, tentou, por muitas vezes, incentivar o consumidor a exercer este seu 

“direito”. Até hoje é possível ver sobre os caixas dos estabelecimentos comerciais paulistas 

uma placa afixada com os dizeres “Sonegar é crime! Quem paga por ele? Você! Sua única 

defesa: exija a nota fiscal”.[30] Entretanto, estes apelos parecem ter sido insuficientes para 

mudar o comportamento do consumidor. 
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O apelo a um dever moral ou a um “dever cidadão” parece não surtir muito efeito em regiões 

em que o Estado é visto como um inimigo e onde as pessoas não conseguem enxergar a 

importância do pagamento de seus impostos – especialmente quando muitos serviços públicos 

são precários, diversos direitos sociais são desrespeitados e notícias de corrupção são 

recorrentes em todo o país. Há estudos que mostram que a insatisfação das pessoas em relação 

ao governo faz com que estas tendam a colaborar menos com o Estado (BOTANA, 2009, p. 

226 e nota 10). O mesmo vale para a tributação: em uma região onde o Estado não possui um 

alto grau de legitimidade perante à sociedade – seja porque é ineficiente, corrupto, etc. – a 

evasão fiscal tende a ser mais corrente (BOTANA, 2009, p. 226). 

Talvez ciente desta necessidade de emissão de nota fiscal para que a fiscalização e a cobrança 

do ICMS funcionem melhor - e, talvez ciente do baixo grau de participação popular na 

fiscalização e pagamento de tributos[31]  - que o estado de São Paulo criou – em outubro de 

2007 - um outro programa para intensificar a fiscalização do ICMS no comércio varejista: o 

“Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal”.[32] 

  

6.  O programa Nota Fiscal Paulista (NFP). 

O “Programa de Estimo à Cidadania Fiscal” instituiu a chamada “Nota Fiscal Paulista” em 

todo o estado. Este programa, para atingir seus fins, dispõe de um complexo sistema de 

sanções premiais e sanções repressivas e envolve diferentes atores sociais, tais como os 

contribuintes, os consumidores, entidades como o PROCON e até mesmo entidades 

assistenciais. O programa ganhou destaque devido às recompensas pagas aos consumidores 

que colaborarem com o processo de fiscalização da cobrança e do pagamento do ICMS. As 

recompensas previstas incluem a devolução de até 30% do valor do ICMS devido e o sorteio 

de prêmios mensais de até R$ 1 milhão de reais cada. 

Desde sua criação, o programa já distribuiu mais de 4 bilhões de reais em créditos para 

pessoas físicas e jurídicas e quase 500 milhões de reais em prêmios decorrentes de sorteios 

mensais. São mais de 11 milhões de pessoas físicas, 83 mil pessoas jurídicas[33] e 3.700 

entidades sociais cadastradas, que podem receber créditos dos mais de 13 bilhões de 

documentos fiscais já registrados, pelos quase 700 mil estabelecimentos comerciais 

cadastrados no programa. Todos os meses são cerca de 450 milhões de documentos fiscais 

emitidos no Estado, que, uma vez registrados no sistema da NFP, podem dar direito a créditos 

e acesso aos sorteios. Cerca de 30% destes documentos - ou seja, quase 150 milhões mensais - 

possuem a indicação do CPF ou CNPJ do consumidor.  Isto gera cerca de 120 milhões de 

reais em créditos todos os meses – aproximadamente, 100 milhões de reais para pessoas 

físicas, 10 milhões de reais para pessoas jurídicas, 4 milhões de reais para entidades sociais e 

600 mil reais para condomínios.[34] Além disto, todos os meses são sorteados cerca de 1,5 

milhão de prêmios para os participantes do programa, num total de 17 milhões de reais 

mensais. Deste valor total de recursos “distribuídos”, grande parte ainda não foi resgatada 

pelos consumidores e o programa acumula um saldo de 2,5 bilhões de reais. 

  

6.1 Experiências nacionais e internacionais de sanções premiais aplicadas à fiscalização 

tributária.  
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A ideia de incentivar os consumidores a solicitar nota fiscal por meio de recompensas não é 

nova. Ainda no final da década de 1950, o governo do estado da Guanabara[35] criou o 

programa “Seu Talão Vale Um Milhão “. Este programa consistia na troca de notas fiscais por 

talões – isto é, cupons de sorteio – que eram sorteados mensalmente e geravam prêmios de até 

1 milhão de cruzeiros. O programa se tornou tão popular que foi até objeto de marchinha de 

carnaval, escrita por Nelson Trigueiro, no inicio da década de 1960. Programas similares – 

mas com nomes diferentes - foram implementados em diversos estados brasileiros, como 

Santa Catarina, Recife, Ceará, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, dentre outros. 

Em São Paulo, o programa foi instituído em julho de 1964, pelo então governador Adhemar 

de Barros, por meio da Lei 8.233/64, com o nome “Talão da Fortuna”.  Este programa era 

muito similar ao “Seu Talão Vale Um Milhão”: os consumidores juntavam as notas fiscais e 

se dirigiam até um estabelecimento comercial cadastrado pelo governo, que efetuava a troca 

destas notas por talões de sorteio.[36] Muitos dos sorteios mensais eram realizados na Praça 

da Sé, onde multidões aguardavam ansiosamente os resultados,[37] que eram posteriormente 

divulgados nos principais diários da cidade.[38]  

Embora este programa tenha sido muito popular em seus primeiros anos, ele foi extinto no 

começo de 1972[39]. Entre os anos de 1980 e 1981, São Paulo implementou outro programa 

parecido, o “Turma do Paulistinha”.[40] O programa, embora também tenha tido grande 

popularidade em seus primeiros meses, não demorou para ser extinto.[41] Pelos 

levantamentos realizados até o momento, não encontrei, no Estado de São Paulo, outros 

programas deste tipo até o advento do programa NFP, vinte e cinco anos depois.[42] 

Políticas e programas que utilizam prêmios para combater a evasão fiscal tampouco são 

exclusividade do Brasil. Diversos países da América Latina possuem programas de “loterias 

fiscais” que buscam evitar a sonegação do imposto de consumo (muitas vezes chamados de 

imposto de valor agregado – IVA). A Argentina possui um programa chamado “IVA y 

vuelta”, que realiza sorteios mensais de automóveis para aqueles consumidores que enviarem 

suas notas fiscais para um endereço indicado pelo governo, com algumas informações 

pessoais escritas no verso.[43] O México, Nicarágua, Panamá, Costa Rica, Paraguai e El 

Salvador são alguns dos países que possuem programas semelhantes a este modelo 

argentino[44] – modelo muito similar ao Talão da Fortuna. 

Há, ainda, na Argentina e no Uruguai, um outro tipo de programa que visa combater a evasão 

fiscal.[45] Sobre as mercadorias adquiridas por meio de pagamento realizado com cartões de 

débito incide uma alíquota do imposto sobre o consumo aproximadamente 50% inferior do 

que aquela incidente sobre as mercadorias adquiridas por outros tipos de transações 

financeiras. Não há sorteio para a distribuição deste “prêmio”, mas tão somente uma 

“renúncia fiscal automática” por parte do Estado. Como contrapartida, o governo - por meio 

de acordo firmado com a operadora do cartão de débito - obtém acesso a estas transações 

comerciais e tem meios mais substantivos para detectar e punir eventuais infrações fiscais. 

  

6.2 As sanções premiais da Nota Fiscal Paulista. 

A Nota Fiscal Paulista incorpora ambas as sanções dos programas descritos acima: nela não 

há apenas a distribuição de prêmios mensais, como também há a distribuição de um crédito, 

ao consumidor, proporcional ao valor da compra realizada. O programa, contudo, vai além e 
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possibilita, inclusive, a atribuição de créditos para entidades assistenciais que também 

desejarem colaborar com o processo de fiscalização. 

O programa Nota Fiscal Paulista oferece dois tipos de sanções premiais: a devolução de até 

30% do valor do ICMS devido, pela compra efetuada, por meio de créditos que são 

acumulados no sistema da Nota Fiscal Paulista e podem ser resgatados semestralmente; e o 

sorteio de prêmios mensais de até R$ 1 milhão de reais para os usuários do programa. Tanto o 

crédito quanto os prêmios dos sorteios podem ser acumulados e utilizados por pessoas físicas, 

jurídicas ou entidades assistenciais cadastradas pelo estado de São Paulo. 

O crédito está previsto no artigo 3
o
 da Lei 12.685/07 e regulamentado pela Resolução da 

Secretaria da Fazenda 56/09. Embora a lei preceitue que “o valor correspondente a até 30% 

(trinta por cento) do ICMS que cada estabelecimento tenha efetivamente recolhido será 

distribuído como crédito”[46] (grifo meu) e que este fica “limitado a 7,5% (sete e meio por 

cento) do valor do documento fiscal”[47], dificilmente o crédito efetivamente recebido pelo 

consumidor atinge este teto, variando entre 2% e 3% do valor da compra.[48] 

Para fazer jus a estes créditos, as pessoas físicas e as pessoas jurídicas - que utilizam o sistema 

do SIMPLES - precisam solicitar que seu número de CPF ou CNPJ seja incluído na nota 

fiscal do produto que adquirirem.[49] O consumidor, portanto, é obrigado, para receber o 

crédito, a forçar o estabelecimento comercial a emitir a nota fiscal – uma vez que para incluir 

CPF/CNPJ na nota fiscal é necessário que a nota fiscal seja efetivamente emitida. Esta é a 

primeira, e uma das principais contribuições que o consumidor exerce para o processo de 

fiscalização e cobrança do ICMS no sistema da Nota Fiscal Paulista. 

Entretanto, não basta apenas este ato para que o consumidor receba o crédito a que tem 

direito. É também condição necessária para o seu recebimento que o estabelecimento 

comercial pague o tributo correspondente à transação comercial que deu origem a nota fiscal 

com o CPF/CNPJ do consumidor. Sem que o imposto tenha sido pago, o crédito não é 

liberado para o consumidor. 

Ao acessar sua conta no site da Nota Fiscal Paulista, o consumidor consegue visualizar todas 

as notas fiscais que foram emitidas com seu CPF/CNPJ naquele mês e, consegue verificar se o 

crédito relativo àquela nota foi ou não liberado (ou seja, se o contribuinte pagou ou não o 

imposto que daria origem àquele crédito). Caso a nota não esteja aparecendo em seu extrato 

ou o crédito não tenha sido liberado até o 15
o
 dia útil do segundo mês após a compra[50], o 

consumidor pode realizar uma reclamação contra o estabelecimento comercial. Esta 

reclamação é uma segunda forma de fiscalização exercida pelo consumidor, uma vez que 

averigua o pagamento do tributo e indica pontualmente à Secretaria da Fazenda determinada 

transação comercial em que pode ter ocorrido evasão fiscal. 

Como já dito acima, o cálculo do crédito-prêmio é complexo e há muitas transações 

comerciais que não geram qualquer crédito – quando, por exemplo, um consumidor realiza 

uma compra em um estabelecimento comercial que vende apenas produtos sob o regime de 

substituição tributária, como os postos de gasolina e inúmeros outros setores produtivos 

paulista.[51] Estas compras, entretanto, assim como todas as outras, podem dar direito à 

segunda modalidade de sanções premiais do programa: os prêmios sorteados mensalmente. 

De acordo com o artigo 3
o
, §2

o
 da Lei 12.685/07, “a cada R$ 100,00 (cem reais) em compras 

registradas em Documentos Fiscais Eletrônicos, o adquirente fará jus a um cupom numerado 
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para concorrer, gratuitamente, ao sorteio [...]”. Os sorteios ocorrem mensalmente e são 

concedidos, em cada um deles, cerca de 1,5 milhão de prêmios, que totalizam 17 milhões de 

reais/mensais. Este sorteio pode ser visto como uma forma de estimular os consumidores a 

exigirem a nota fiscal para todos os tipos de produtos – e, portanto, uma forma de intensificar 

ainda mais a fiscalização. Ainda, faz com que aquele que consuma menos – mas, ao menos, 

R$ 100,00 - tenham também chances de ganhar um dinheiro “significativo” no fim do mês – 

já que se a devolução de créditos referentes às suas compras fosse ínfima ele, talvez, poderia 

sentir-se desestimulado. 

Outra faceta do programa Nota Fiscal Paulista que merece destaque relaciona-se a 

possibilidade do consumidor doar as notas fiscais dos produtos adquiridos para entidades 

assistenciais, transferindo a estas organizações o direito aos benefícios dos créditos e à 

participação de sorteios de prêmios previstos no programa. Tal iniciativa parece ter sido 

implementada não somente para auxiliar entidades que exercem funções que o Estado entende 

como benéficas ao interesse público, mas também para fazer com que aqueles consumidores 

que não desejam incluir o seu número de CPF ou CNPJ no documento fiscal ou participar das 

premiações também participem do programa e colaborem no processo de fiscalização do 

ICMS.[52] Assim, o consumidor que não deseja incluir seu CPF/CNPJ pode, ainda, solicitar a 

nota fiscal e “doar” este documento para alguma entidade assistencial. São inúmeros os 

estabelecimentos comerciais no estado que possuem uma espécie de urna, perto do caixa, de 

alguma entidade assistencial onde os consumidores, que assim desejarem, podem depositar 

suas notas fiscais. 

Estas entidades assistenciais cadastradas podem registrar, por meio de uma seção especial do 

site da Nota Fiscal Paulista a elas destinada, estes documentos fiscais e receber o crédito da 

mesma forma que o consumidor o receberia caso tivesse incluído seu CPF/CNPJ. Assim, o 

Estado ganha ciência destas outras transações e consegue um banco de dados ainda mais 

completo sobre as transações comerciais realizadas em um dado mês. Além disto, este 

mecanismo consegue averiguar se os estabelecimentos comerciais estão enviando para a 

Secretaria da Fazenda apenas aqueles documentos que possuem CPF/CNPJ registrados ou os 

que também não contém estas informações. Como as entidades assistenciais cadastram 

documentos fiscais que não possuem CPF/CNPJ, os estabelecimentos comerciais não sabem 

quais das notas fiscais emitidas poderão ser doadas a entidades assistenciais e podem sentir-se 

mais coagidos a enviar para a Secretaria da Fazenda todos os documentos fiscais emitidos – e 

não somente aqueles que contemplam o CPF/CNPJ do consumidor.[53] Este é mais um 

instrumento de fiscalização trazido pelo programa da NFP. 

Como explicado acima, o programa NFP não só descentraliza a fiscalização do ICMS, mas 

cria um complexo e intricado mecanismo fiscalizatório. Este mecanismo necessita da 

colaboração direta do consumidor, ou da entidade assistencial, para poder funcionar. E como 

apenas apelos morais parecem não ter sido suficientes para convencer os consumidores a 

exercer este papel de fiscalização, o meio encontrado pelo estado de São Paulo foi o do 

pagamento mediante créditos e prêmios – ou seja, sanções premiais. Uma vez solicitada a 

nota fiscal com CPF/CNPJ ou uma vez cadastrada a nota fiscal sem CPF/CNPJ – caso das 

entidades assistenciais – estes prêmios e créditos se tornam uma espécie de direito do 

consumidor. E os contribuintes que frustrarem o exercício deste direito – seja por não 

enviarem a nota fiscal ao Estado, seja por não pagarem o imposto correspondente – são 

penalizados pelo programa, conforme será visto abaixo. 
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6.3 As sanções repressivas da Nota Fiscal Paulista. 

Embora esta faceta premial do programa seja a mais largamente difundida pelo governo, não é 

apenas de sanções premiais que o programa NFP se vale para atingir seus fins. Ele também 

cria novas sanções repressivas – multas – para coagir os contribuintes a não evadir e forçá-los 

a cumprir seus deveres fiscais. Além das sanções pecuniárias previstas no RICMS (artigos 

527 e seguintes), os contribuintes paulistas “evasores” estão sujeitos a uma nova penalidade 

pecuniária: a multa prevista pelo artigo 7
o
 da Lei 12.685/07. O contribuinte que “deixar de 

emitir ou de entregar ao consumidor documento fiscal hábil, relativo ao fornecimento de 

mercadorias, bens ou serviços”[54] ou que realizar algumas das outras condutas previstas no 

§1
o
 do Artigo 7º da Lei 12.685/07, “ficará sujeito a multa no montante equivalente a 100 

UFESP – Unidade Fiscal do Estado de São Paulo”. Esta multa de 100 UFESP[55] – mais ou 

menos, R$ 1.750,00 – é, muitas vezes, superior a sanção repressiva prevista pelo RICMS: a 

multa que, nestes casos, pode chegar a até 50% do valor da operação.[56] 

Entretanto, a multa criada pelo programa Nota Fiscal Paulista não é aplicada pela Secretaria 

da Fazenda – como é a do RICMS – mas pelo PROCON. Isto porque o programa entende que 

esta multa diz respeito a uma violação de um direito do consumidor: uma vez que o 

consumidor solicitou a nota fiscal e incluiu o seu CPF/CNPJ – ou uma vez que a entidade 

assistencial cadastrou uma nota fiscal sem CPF/CNPJ – ele torna-se titular do direito de 

receber o crédito previsto pelo programa. E quando o estabelecimento comercial deixa de 

emitir o documento fiscal hábil ou deixa de efetuar o pagamento do imposto devido, o 

consumidor não recebe este crédito e tem seu direito frustrado. É, supostamente, para tutelar 

este interesse do consumidor que a Nota Fiscal Paulista criou esta nova penalidade – que pode 

dar origem a um processo administrativo regido pelo PROCON e à aplicação da multa já 

indicada. Ou seja, agora, a conduta de não emitir nota fiscal gera dois ilícitos administrativos: 

um contra o Estado, apenado pelo RICMS e outra contra o consumidor, apenado pelo 

programa. Esta “dupla sanção” é mais uma forma de obrigar – ou, ao menos, coagir – os 

estabelecimentos comerciais a cumprirem suas obrigações fiscais. 

Assim, quando o consumidor verificar, por meio do site da Nota Fiscal Paulista, que uma das 

notas fiscais das compras que realizou e forneceu seu CPF não está aparecendo no sistema, ou 

que o crédito correspondente a esta compra não foi liberado dentro do prazo estabelecido por 

lei, ele pode realizar uma reclamação - que pode ser online, por meio do site do programa, ou 

pessoalmente, em qualquer agencia do PROCON.[57] A reclamação do consumidor gera um 

e-mail automático para o estabelecimento comercial, que toma ciência desta. Passados 20 dias 

da data do registro da reclamação, o consumidor tem mais 10 dias para informar, ou pela 

internet ou pessoalmente, se houve esclarecimento por parte do fornecedor. Caso não tenha 

havido esclarecimento, o consumidor pode transformar esta reclamação em uma denúncia 

contra o estabelecimento. O estabelecimento comercial tem, então, 10 dias para se manifestar. 

Caso o PROCON entenda que a denúncia é procedente, deverá lavrar o respectivo auto de 

infração, dando início a um processo administrativo dentro de sua própria instituição. O 

contribuinte tem, então, 30 dias - contados do recebimento da intimação - para oferecer defesa 

endereçada ao Diretor Executivo da Fundação PROCON-SP – à pessoa responsável pelo 

julgamento deste processo. Condenado, o estabelecimento comercial deverá recolher a multa 

no prazo de 30 dias – contados da data de intimação da respectiva decisão – sob pena de 

inscrição do débito na dívida ativa estadual. 

Todo este procedimento sancionatório não exclui o procedimento que pode vir a ser 

instaurado pela Secretaria da Fazenda e que pode acarretar a aplicação das penalidades 
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previstas no RICMS. Inclusive, notícias veiculadas no diário Folha de São Paulo mostram 

que, em posse de informações de potenciais infrações obtidas via Nota Fiscal Paulista, o 

PROCON e a Secretaria da Fazenda realizam operações conjuntas para autuar os 

contribuintes infratores e, aplicam, as penalidades previstas tanto na lei NFP quanto no 

RICMS. [58] 

As penalidades previstas pelo programa – diferentemente das previstas no RICMS, que dizem 

respeito a um percentual do valor do imposto sonegado – são fixas e correspondem a 100 

UFESP. Contudo, o programa estabelece diferentes situações em que este valor deve ser 

reduzido. O artigo 7º, §2º da Lei 12.685/07 prevê, por exemplo, que a multa pode sofrer 

redução de 60% (empresas do SIMPLES) a 40% (empresas normais) se esta decorrer da 

primeira autuação do estabelecimento comercial; de 45% a 30% quando o estabelecimento 

comercial tiver até 10 autuações; e de 30% a 20% quando o estabelecimento comercial tiver 

entre 11 e 20 autuações – o número de autuações diz respeito as autuações sofridas pelo 

estabelecimento comercial nos últimos 36 meses (artigo 7
o
, §3º). É importante ressaltar que, 

assim como as multas, as causas de diminuição do programa também são fixas e não levam 

em consideração as características particulares do caso concreto – o que pode, talvez, gerar 

grandes injustiças e o que reforça o caráter arrecadatório do programa. 

Além destes descontos, este mesmo dispositivo legal ainda estabelece outras reduções em seu 

§4
o
: haverá redução de 50% do valor devido se o pagamento for efetuado no prazo de 30 dias 

contados da notificação da lavratura do AI – Auto de Infração; há redução de 30% se o 

pagamento for efetuado no prazo de 30 dias contados da notificação da decisão administrativa 

que julgar defesa do contribuinte interposta tempestivamente; e 20% se o pagamento for 

efetuado no prazo de 60 dias contados do trânsito em julgado da autuação no âmbito 

administrativo. Estas reduções – embora sejam objeto de críticas relacionadas a possíveis 

violações aos direitos à “ampla defesa” e ao “contraditório”, uma vez que estimulam o 

contribuinte a pagar a multa antes de findo o processo administrativo – são uma forma de 

obter o pagamento destas multas no menor tempo possível e dispensando o menor uso de 

recursos possíveis.[59] 

 Estas reduções descritas não estavam previstas na lei original que instituiu o programa 

12.685/07; elas foram introduzidas na principal reforma que o programa sofreu desde sua 

criação (reforma efetuada pela lei 13.441/09). Esta lei, ao mesmo tempo que parece ter 

deixado um pouco mais brandas as penalidades da NFP, introduziu, a meu ver, uma outra 

penalidade:[60] a divulgação de estatísticas do programa “relativas à quantidade de 

reclamações e denúncias registradas em seu âmbito”[61] que podem ser “segregadas por 

atividade econômica preponderante e por fornecedores, inclusive com a indicação do nome 

empresarial, CNPJ e endereço” (grifo meu). [62] Ou seja: o estado de São Paulo agora pode 

divulgar o nome e a quantidade de vezes que determinado estabelecimento comercial sofreu 

reclamações e denuncias via programa Nota Fiscal Paulista. Vejo este dispositivo como uma 

nova sanção repressiva, uma vez que atribui mais um castigo para os estabelecimentos 

comerciais infratores: a divulgação do fato que determinada empresa é alvo de reclamações, o 

que pode, de alguma forma, gerar um impacto negativo às suas atividades comerciais. Apesar 

desta ser uma sanção indireta com conseqüências difíceis de serem mensuradas, ela é mais um 

mecanismo utilizado pelo programa para forçar o cumprimento das obrigações tributárias 

pelos contribuintes. 
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6.4  Impactos e conseqüências da Nota Fiscal Paulista. 

Como já indicado acima, este texto é parte de uma pesquisa que ainda está em andamento. 

Até o momento, por meio de uma análise preliminar do programa, levantei quatro hipóteses 

sobre as conseqüências e o impacto da Nota Fiscal Paulista para a administração tributária 

paulista e para a sociedade, como um todo. A primeira hipótese é a de que o programa Nota 

Fiscal Paulista visa intensificaa a fiscalização do ICMS de, ao menos, 3 diferentes maneiras. 

A segunda é a de que o programa foi criado e está estruturado, especialmente, para aumentar a 

arrecadação estatal. A terceira hipótese é a de que ele contribui para administração pública por 

meio da criação de um banco de dados que contém, de maneira virtual, grande parte das 

compras e vendas realizadas no varejo do estado de São Paulo. A última é de que o programa, 

embora almeje “estimular a cidadania fiscal” – como seu próprio nome indica – incorpora 

uma lógica de mercado ao Estado e parece ser, inclusive, contrário ao desenvolvimento da 

cidadania fiscal. 

Estas hipóteses parecem relacionar-se, de alguma forma, com os objetivos e com reformas 

listadas como prioritárias na agenda internacional de reforma tributária.[63] Melhor 

fiscalização, maior arrecadação, aumento de informações sobre as transações comerciais e 

estímulo à cidadania fiscal estão diretamente relacionados ao desenvolvimento de uma 

tributação mais eficiente. Como já visto, um Estado mais rico pode melhor proteger os 

direitos individuais e sociais e manter instituições com mais recursos. Para aumentar a 

arrecadação, o Estado parece precisar de informações detalhadas tanto para elaborar políticas 

tributárias de maneira mais eficiente, quanto para administrar de forma mais responsiva a 

cobrança tributária. Além disto, um alto grau de cidadania fiscal pode contribuir para a 

obediência tributária voluntária e uma legitimação da autoridade estatal - que tendem a se 

realimentarem, num ciclo virtuoso. 

  

6.4.1.  A Nota Fiscal Paulista e a intensificação da fiscalização. 

Como já explicado supra, a Nota Fiscal Paulista, por meio das sanções premiais, criou, ao 

menos, três novas formas de fiscalização do ICMS no setor varejista. A criação de condições 

ao consumidor para a entrega de seus prêmios – ou seja, a exigência do cupom fiscal com 

CPF/CNPJ, a necessidade de recolhimento do tributo por parte do contribuinte para liberar o 

crédito ao consumidor e a possibilidade de entidades assistenciais cadastrarem notas fiscais 

sem CPF/CNPJ – colabora para que os consumidores fiscalizem o pagamento do ICMS das 

compras que realizarem. A possibilidade dos consumidores realizaram denúncias e 

reclamações contra contribuintes de forma on-line, pelo próprio site do programa, também 

facilita a atividade fiscalizatória do consumidor. Em suma, ao menos na teoria, ao estimular a 

emissão e o registro de notas fiscais, a administração tributária paulista parece colaborar com 

o aumento da arrecadação tributária, pois, de certa forma força, a mudança de comportamento 

daqueles contribuintes que utilizavam desta “brecha” do sistema de cobrança do ICMS - a não 

emissão de nota fiscal - para evadir o pagamento do imposto. 

  

6.4.2.  O potencial aumento da arrecadação. 
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O aumento da arrecadação é, conforme já exposto acima, um dos principais – senão for o 

principal – objetivos do programa Nota Fiscal Paulista. O uso de sanções premiais para 

estimular os consumidores a solicitarem a nota fiscal é uma das formas pelas quais ele se vale 

para aumentar a arrecadação estadual. Este caráter arrecadatório também pode ser percebido 

quando analisadas as sanções repressivas que o programa NFP introduziu, como também já 

mostrado supra. 

Embora a Nota Fiscal Paulista tenha sido criada visando o aumento da arrecadação tributária 

do ICMS, é difícil constatar se ele efetivamente ocorreu desde a implementação deste 

programa. Calcular em quanto o programa conseguiu aumentar a arrecadação estatal é uma 

tarefa muito complexa, uma vez que é muito difícil isolá-la de outros fatores econômicos e 

tributários que fazem com que a arrecadação do ICMS aumente ou diminua em um 

determinado período de tempo. Além disto, o programa ainda é muito recente e não se 

encontra largamente consolidado, o que dificulta ainda mais a realização destas análises 

econômicas. Contudo, é possível verificar que o governo paulista tem acreditado – ou, ao 

menos, quer fazer com os cidadãos paulistas acreditem que ele acredita nisto - que o programa 

tem capacidade para contribuir para o aumento da arrecadação.[64] Esta crença, inclusive, 

parecer ser compartilhada por outros estados brasileiros, que se inspiraram no programa 

paulista e também estão criando programas que visam informatizar a cobrança tributária e 

estimular a fiscalização por meio de sanções premiais.[65] 

Ressalta-se, contudo, que, até hoje, o governo paulista não divulgou nenhuma conta ou 

estatística oficial que relacione oficialmente a Nota Fiscal Paulista e o aumento da 

arrecadação. Entretanto, mesmo que com a intensificação da fiscalização, é duvidoso o 

impacto real que o programa pode trazer para a arrecadação estatal. Isto porque a Nota Fiscal 

Paulista visa regular apenas as transações comerciais realizadas no varejo; e a arrecadação 

oriunda do setor varejista gira em torno de apenas 5% do total arrecadado via ICMS.[66] 

  

6.4.3.  O aumento das informações e a criação de um banco de dados digital. 

Uma terceira hipótese sobre a Nota Fiscal Paulista é a de que o programa visa criar – ou, ao 

menos, criou sem intenção - um banco de dados digital com milhões de transações comerciais 

ocorridas no comércio varejista estadual. Com mais de 14 bilhões de notas fiscais registradas, 

este banco é uma nova fonte de informação à disposição da Secretaria da Fazenda paulista e 

contém informações que possivelmente podem auxiliar a criação e manutenção de 

mecanismos mais eficazes de tributação e pode, até mesmo, colaborar para o desenvolvimento 

de políticas econômicas.[67] Esta nova forma de coletar e analisar informações tributárias 

parece ser de extrema importância para o desenvolvimento da administração tributária, uma 

vez que desenvolver políticas e gestões planejadas a partir de fatos concretos e não apenas 

com base em meras “crenças” pode fazer uma enorme diferença (BIRD e GENDRON, 2007, 

p. 184). 

Por meio do banco de dados criado pela Nota Fiscal Paulista, o governo consegue obter 

informações detalhadas sobre como estão se dando as transações comerciais em um 

determinado segmento do varejo e apurar o quanto ele colaborou para arrecadação tributária 

total, o que pode levá-lo a repensar a tributação para aquele setor, por exemplo. A partir dele, 

é possível traçar perfil de consumidores e de estabelecimentos comerciais, o que também 

pode colaborar para o desenvolvimento de uma política tributária mais eficiente. É 
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potencialmente possível, inclusive, verificar o horário que a maior parte das transações 

comerciais são realizadas, o valor médio que cada classe consumidora gasta, dentre outras 

centenas de informações.[68] A disponibilização deste banco de dados para pesquisas, 

inclusive, poderia trazer grandes benefícios para o Estado e para a sociedade, uma vez que 

colaboraria com o desenvolvimento de análises detalhadas destas informações, num ritmo 

muito maior que os servidores fazendários poderiam realizar pessoalmente. 

Além disto, como já mencionado acima, a informatização das informações possibilitam que 

computadores verifiquem possíveis fraudes com mais facilidade do que antes da 

implementação deste sistema, quando os documentos fiscais ainda eram físicos e quando 

humanos realizam a maior parte da análise dos dados. 

  

6.4.4.  A Nota Fiscal Paulista e o desenvolvimento da “cidadania fiscal”. 

O programa que introduziu a Nota Fiscal Paulista – o chamado “Programa de Estímulo à 

Cidadania Fiscal” – visa, como seu nome já diz, estimular a cidadania fiscal. Os criadores do 

programa parecem, contudo, associar “cidadania fiscal” com a exigência de “emissão dos 

documento fiscais hábeis e obrigatórios, dando a noção de que esse procedimento reverte em 

benefício da coletividade como um todo”[69] – conceitos que, a meu ver, não são 

correspondentes.  

A cidadania fiscal é importante para o desenvolvimento de um sistema e de uma 

administração tributária mais eficientes. A obediência voluntária[70] dos contribuintes parece 

ser essencial para o bom funcionamento do sistema tributário e é largamente aceita como uma 

importante meta para as administrações tributárias (DAVIS e TREBILCOCK, 2008, p. 208). 

Um sistema em que a obediência é obtida de maneira artificial – seja por meio de castigos ou 

de recompensas – geralmente tende a ser menos eficiente do que aqueles baseados na 

obediência voluntária e parece estar mais distante do ideal de cidadania fiscal do que estes. 

Cidadania fiscal parece implicar num certo entendimento, por parte do cidadão-contribuinte, 

de que cumprir as obrigações tributárias pode trazer conseqüências benéficas para ele e para 

sua comunidade. O contribuinte, de tal modo, cumpriria suas obrigações por um interesse 

numa prestação indireta e coletiva, de respeito com sua comunidade e consigo mesmo. A 

cidadania fiscal parece pressupor uma certa transparência e uma percepção compartilhada de 

que os bens públicos são o resultado de um esforço individual e coletivo (BOTANA, 2009, p. 

248). 

Botana (2009, p. 226) aponta para a existência de uma relação entre o pagamento de 

impostos, a consecução de serviços públicos providos pelo Estado e a legitimidade das 

normas como uma estrutura alheia a vontade do cidadão. Esta relação levaria a existência de 

ciclos virtuosos ou viciosos da cidadania fiscal, que se retroalimentam: 

No primeiro ciclo, os cidadãos pagam os impostos e o Estado gera, administra e garante a 

atribuição de bens públicos; no segundo, os cidadãos evadem ou eludem o pagamento de 

impostos (ou uma parte deles) porque percebem nas leis fiscais elementos distorsivos e no 

Estado uma escassa capacidade para responder a esta demanda por prestações públicas 

(BOTANA, 2009, p. 227). 
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Ciente da importância da cidadania fiscal, a Secretaria da Fazenda paulista tentou estimulá-la 

por meio do programa Nota Fiscal Paulista. Entretanto, é possível dizer que se este programa 

promove a cidadania fiscal de alguma forma, certamente não é por meio do pagamento de 

recompensas e prêmios para que cidadãos exijam nota fiscal. Se, como dito acima, a cidadania 

fiscal não se esgota com a simples exigência de um documento fiscal, mas relaciona-se com a 

obediência voluntária - que vê na fiscalização e no pagamento de tributos uma ação que pode 

trazer benefícios para toda uma coletividade - a Nota Fiscal Paulista parece, inclusive, agir 

contra o desenvolvimento da cidadania fiscal. 

Ao distribuir prêmios e recompensas para aquelas pessoas que solicitam a nota fiscal, o 

Estado está, realmente, incentivando-as a agir de uma forma que um “cidadão” agiria. 

Contudo, os motivos que levam as pessoas a adotarem esta conduta não dizem respeito a 

qualquer interesse cidadão, mas a interesses econômicos individuais diretos. Por meio da Nota 

Fiscal Paulista, o Estado demonstra a incorporação da lógica de mercado na administração 

pública: paga-se o “cidadão” para que ele cumpra uma função que o Estado entende como 

sendo proveitosa e necessária para o desenvolvimento de suas funções. Esta atividade, 

inclusive, parece ser muito similar ao pagamento de uma remuneração ao servidor público ou 

ao funcionário de uma empresa estatal que trabalha para o Estado. Parece haver uma certa 

redução da carga tributária individual com as sanções premiais da NFP, um estímulo à 

exigência da nota fiscal e até mesmo a atribuição de centralidade à importância da exigência 

da nota fiscal – que agora parece ser mais importante, uma vez que o Estado está, inclusive, 

“pagando” para que os consumidores o ajudem nesta tarefa -, mas nada que possa ser, a meu 

ver, diretamente relacionado como o desenvolvimento da cidadania fiscal. 

Contudo, com um pouco de esforço, é possível vislumbrar um potencial indireto de 

contribuição da Nota Fiscal Paulista para o desenvolvimento da cidadania fiscal. Se a ideia da 

existência de ciclos viciosos ou virtuosos for verdadeira, talvez o aumento da arrecadação 

trazida pelo programa; a utilização do banco de dados para elaboração de políticas e 

administração tributarias mais eficientes e responsivas; a maior interação entre consumidor, 

contribuinte  e Estado, propiciada pela informatização e incorporação da internet; e um 

governo mais responsável, menos corrupto e mais eficiente, possam ajudar na relegitimação 

do Estado perante a sociedade e, assim, estimular indiretamente a cidadania fiscal. Talvez, por 

meio deste caminho indireto, a Nota Fiscal Paulista possa estimular a cidadania fiscal; 

entretanto, apenas por meio do uso de sanções premiais que incentivam a exigência de nota 

fiscal – tal como os criadores do programa argumentam – penso ser inviável qualquer 

estímulo positivo. 

  

7. Conclusão. 

Nos últimos anos – especialmente, após a falência do ideal ortodoxo de Estado mínimo – há 

uma crescente importância da atividade tributária para o Estado e para a sociedade. Não 

somente ela é a responsável por abastecer os cofres públicos e promover a atividade 

econômica, como também atua como intermediária entre o Estado e os cidadãos. Se bem 

elaborada e administrada, pode, inclusive, colaborar para o aumento da legitimidade estatal, 

levando a uma maior cooperação social, uma maior obediência voluntária dos cidadãos e ao 

desenvolvimento da cidadania, tanto fiscal, quanto política. 

6603



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Ciente desta importância, diversos Estados por todo o mundo iniciaram reformas em suas 

políticas e administrações tributárias. No Brasil, a principal reforma da administração 

tributária dos últimos anos foi, talvez, a informatização das obrigações acessórias, 

introduzidas via SPED, Nota Fiscal Eletrônica e de certa forma via Nota Fiscal Paulista. Estes 

programas visam tornar a administração tributária mais eficiente e aumentar a arrecadação 

estatal sem o aumento das alíquotas dos impostos – ou seja, visam reduzir o hiato tributário, 

ainda que de maneira indireta. A informatização colabora para um aumento da fiscalização e 

para o melhor desempenho no processo de cobrança dos impostos.   

A Nota Fiscal Paulista, programa de certa forma complementar ao SPED e a Nota Fiscal 

Eletrônica, procura estimular os consumidores a fiscalizar os estabelecimentos comerciais 

varejistas. Seu sistema de sanções premiais – que incluem créditos mensais e sorteios de até 1 

milhão de reais para pessoas físicas e entidades assistenciais – visa criar um cenário menos 

propicio à prática da evasão fiscal, uma vez que esta pode ser mais facilmente detectada pelo 

órgão fiscalizatório responsável[71], e legitimar o programa perante a sociedade. Embora não 

seja possível constatar faticamente se o programa Nota Fiscal Paulista gerou um aumento da 

arrecadação tributária do estado de São Paulo, é possível, ao menos, constatar que o programa 

foi estruturado para atingir este fim. Para tornar o risco de evasão ainda mais custoso e 

indiretamente aumentar a arrecadação, o programa Nota Fiscal Paulista “oficializa” uma nova 

relação jurídica – a relação entre o estabelecimento comercial e o consumidor, que tem como 

objeto o direito deste ao benefício da sanção premial –  e estabelece uma nova sanção 

pecuniária para tutelar esta relação. Na prática, ele agrava ainda mais a atitude de não emitir 

ou enviar a nota fiscal para o governo; agora, o contribuinte está sujeito a duas diferentes 

sanções administrativas repressivas pelo mesmo ato: uma aplicada pela Secretaria da Fazenda 

– nos termos do RICMS – e outra pelo PROCON – nos termos estabelecidos pelo programa 

Nota Fiscal Paulista. E para deixar os estabelecimentos comerciais ainda menos dispostos a 

deixar de recolher o ICMS, há ainda a divulgação da quantidade de denúncias e reclamações 

que cada empresa recebeu nos últimos 36 meses – a prática do “name and shame”. Todavia, 

antes que qualquer conclusão sobre o potencial arrecadatório do programa seja defendida, é 

necessário que pesquisas econométricas sejam realizadas para tentar, mesmo que de maneira 

aproximada, medir o impacto que o programa teve de fato para a arrecadação paulista e 

compará-lo ao valor dos créditos e prêmios já distribuídos aos consumidores. Esta “conta” 

visa avaliar o custo-benefício do programa e ver se ele “compensa” financeiramente ou, ao 

menos, é sustentável. 

Além disto, o banco de dados criados pela Nota Fiscal Paulista parece ser uma grande 

contribuição que este programa traz para a administração fiscal paulista. Embora maiores 

estudos devam ser realizados sobre os efetivos usos que podem ser destinados a este banco – 

especialmente no que diz respeito aos quesitos metodológicos e os relacionados ao direito de 

privacidade dos consumidores participantes do programa - é possível vislumbrar um grande 

potencial de fomento a pesquisas empíricas sobre tributação e sobre o mercado varejista no 

estado de São Paulo.   

Embora o programa não possa, a meu ver, estimular de maneira direta a cidadania fiscal – 

afinal de contas, ele parece impor uma lógica de mercado ao Estado, lógica esta que parece 

diametralmente oposta à qualquer concepção de cidadania – o programa pode vir a ter alguns 

outros impactos positivos para administração pública paulista. Ao colaborar para o aumento 

da arrecadação estatal e para a criação – ou reforma – de uma política e de um sistema 

tributário mais atentos à realidade econômica e social, a Nota Fiscal Paulista pode vir a 

contribuir para a ampliação da legitimidade estatal. O aumento desta legitimidade – que está 
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relaciona a uma obediência quase voluntária dos cidadãos ao pagamento de impostos – (BIRD 

e GENDRON, 2007, p. 207), parece ser de extrema importância para qualquer Estado: um 

Estado mais legítimo parece ter que despender muito menos recursos para cobrar seus tributos 

do aqueles que são vistos como não-legítimos e tem que constantemente lançar mão de 

sanções para alcançar a obediência de seus contribuintes ou cidadãos. 

Em suma, o programa Nota Fiscal Paulista é uma forma complexa e intricada de lidar com o 

problema da evasão fiscal e de melhorar a relação entre a sociedade e o Estado. Utilizando-se 

das tecnologias à disposição da administração pública contemporânea, os novos programa 

implementados pela administração tributária – o SPED, a Nota Fiscal Eletrônica e a Nota 

Fiscal Paulista - podem, se bem estruturados, trazer impactos positivos para todos os atores 

sociais: para os cidadãos, que beneficiariam-se de um Estado com mais recursos financeiros e 

mais aberto ao diálogo; para a própria administração pública, que poderia beneficiar-se das 

informações geradas pela informatização, e da melhor relação com os cidadãos, para formular 

políticas públicas mais atentas às necessidades sociais; e, até mesmo, para os governantes que 

podem, tanto por realizar um governo mais honesto e “eficaz”, quanto por distribuir prêmios 

de maneira populista aos cidadãos, cair “na graça do povo” e continuar mantendo-se no poder 

– seja pessoalmente, seja por meio de seus aliados. 
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[1] Para se ter uma ideia, as receitas tributárias – incluídas as oriundas de tributos e de contribuições sociais – 

representam quase 80% das receitas correntes liquidas do Governo Federal e mais de 70% das receitas liquidas 

do Estado de São Paulo. Informações obtidas, respectivamente, no site do Tesouro Nacional, Informações do 

SIAFI, Receita Corrente Liquida. Disponível em http://bit.ly/n7JUct e no site da Fazenda paulista, Anexo 12, 

Balanço Orçamentário. Disponível em http://bit.ly/prhcF8. Último acesso em 17/09/2011. Note que as 

contribuições sociais são vistas, por muitos, como Paulo de Barros Carvalho, como tendo natureza tributária, 

como sendo “figuras de impostos ou de taxas, em estrita consonância com o critério constitucional 

consubstanciado naquilo que nominamos de tipologia tributária no Brasil”. Cf. CARVALHO, 2007, pp. 42-43. 

[2] A revolta norte-americana conhecida como Boston Tea Party, em 1773, contribuiu para o fortalecimento do 

movimento que poucos anos mais tarde levaria à sua independência; a tentativa falida de Luis XVI de cobrar 

impostos do clero e da nobreza e de aumentar o valor dos tributos pagos pelo chamado “Terceiro Estado” foi um 

dos fatores que contribuíram para a eclosão da Revolução Francesa; no Brasil, a Inconfidência Mineira, a 

Conjuração Baiana, a Revolução Pernambucana, dentre outros movimentos, tiveram a insatisfação tributária 

como um dos motivos que colaboraram para sua eclosão. Cf. FAUSTO, 2010, pp. 113 – 120 e HOBSBAWN, 

2010, pp. 104 – 105. 

[3] Cf. Latinobarómetro, questão B10601: Está Ud. (1) muy de acuerdo, (2) de acuerdo, (3) en desacuerdo o (4) 

muy en desacuerdo con cada una de las frases que le voy a leer: Los impuestos deberían ser lo más bajos 
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posible, aunque con esto se tenga que disminuir el gasto social. Disponivel em http://bit.ly/qQCgKI. Último 

acesso em 17/09/2011. 

[4][4] Paulo de Barros CARVALHO aponta que a doutrina clássica do direito tributário entende que os tributos 

tem três funções: a fiscalidade, que pressupõe que “os objetivos que presidiram sua instituição [do tributo], ou 

que governam certos aspectos da sua estrutura, estejam voltados ao fim exclusivo de abastecer os cofres 

públicos, sem que outros interesses [...] interfiram no direcionamento da atividade impositiva; a extrafiscalidade, 

que pode ser entendida como “uma forma de manejar elementos jurídicos usados na configuração dos tributos, 

perseguindo objetivos alheios aos meramente arrecadatórios”; e a parafiscalidade, “o fenômeno jurídico que 

consiste na circunstância de a lei tributária nomear sujeito ativo diverso da pessoa que a expediu, atribuindo-lhe 

a disponibilidade dos recursos auferidos, para o implemente de seus objetivos peculiares”. Ele ainda ressalta que 

“não existe, porém, entidade tributária que se possa dizer pura, no sentido de realizar tão-só a fiscalidade, ou 

unicamente, a extrafiscalidade. Os dois objetivos convivem, harmônicos, na mesma figura impositiva, sendo 

apenas licito verificar que, por vezes, um predomina sobre o outro”. Cf. CARVALHO, 2007, pp. 244 – 249. 

[5] A SUDAM e a SUDENE ofereciam – e ainda oferecem - diversos incentivos fiscais às empresas que operam 

em suas áreas de atuação, com o objetivo de fomentar o desenvolvimento destas regiões.  

[6] Há leis de incentivos fiscais que visam fomentar setores específicos, como a cultura (por meio da Lei 

Rouanet, 8.313/91, e a Lei do Audiovisual), o esporte (por meio da Lei do Esporte), a educação (por meio do 

PROUNI), a ciência e tecnologia, dentre outras áreas. 

[7] Vigora em todos o país, um programa de incentivo a organizações da sociedade civil de interesse público, as 

OSCIPS. Cf. Lei Federal 9.249/95. 

[8] Cf. artigo 145 da Constituição Federal. 

[9] Cf. artigo 145 e ss. da Constituição Federal. 

[10] Segundo DANIELS e TREBILCOCK (2008, p. 200) apesar de não existir uma definição universal de 

administração tributária, seu conceito parece incluir “activities relating to the ascertainment of tax liability, the 

collection of the tax, and the settlement of tax disputes and imposition of penalties for violation of tax laws”. 

[11] BOTANA (2009, pp. 222 – 268) mostra que na Argentina, assim como em outros países latino-americanos, 

há uma prevalência histórica de impostos indiretos sobre impostos diretos. O artigo explica, com maiores 

detalhes, os motivos históricos deste fato. 

[12] A expressão “fato gerador” é alvo de fortes críticas de parte da doutrina tributária brasileira. Paulo de Barros 

Carvalho (2007, p. 256), por exemplo, entende que esta expressão é ambígua, uma vez que alude “a um só 

tempo, a duas realidades essencialmente distintas: a) a descrição legislativa do fato que faz nascer a relação 

jurídica tributária; e b) o próprio acontecimento relatado no antecedente da norma individual e concreta do ato de 

aplicação. Uso, aqui, a expressão “fato gerador” para referir-me a ambos os sentidos descritos por Paulo de 

Barros Carvalho. 

[13] Apenas no estado de São Paulo, são mais de 500 milhões de notas fiscais emitidas todos os meses. 

Informação obtida no placar da Nota Fiscal Paulista. Disponível em http://bit.ly/9dmULB. Último acesso em 

16/09/2011. 

[14] Esta ajuda diz respeito tanto ao cumprimento das obrigações acessórias - como guardar os documentos 

fiscais emitidos, manter os registros da vendas em seus livros fiscais, enviar as informações pertinentes para as 

autoridades competentes, dentre outras – como deveres “cidadãos”, como a exigência de nota fiscal, etc. 

[15] O Latinobarómetro, pesquisa de opinião realizada em diversos países da América Latina, possui duas 

questões que podem ajudar a ilustrar a “honestidade” tributária dos cidadãos. As perguntas são: “A50202.- 

¿Podría decirme si, recientemente, sabe Ud. de alguna persona, o ha oído Ud. comentar a algún familiar o 

conocido sobre alguien que...? Se las arregló para pagar menos impuestos del que debía.” e “A50207.- En una 

escala de 1 a 10, donde 1 es "para nada justificable" y 10 es "totalmente justificable" ¿cuan justificable cree Ud. 

que es...?. Evadir impuestos.”. O Brasil apresentou 34,1% de pessoas que diziam conhecer outros que pagou os 
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impostos de maneira indevida. TORGLER usa os dados do Latinobarómetro e do World Values Survey e 

desenvolve o conceito de tax morale – uma espécie de moral tributária, relacionado a propensão dos 

contribuintes em evadir. Na classificação de TORGLER, o Brasil encontra-se entre os países com menor tax 

morale na América Latina. Cf. TORGLER, Benno. Tax Morale in Latin America. Disponível online em 

http://bit.ly/qQCgKI. Último acesso em 17/09/2011. 

[16] Geralmente, a doutrina tributária divide os meios de evitar de pagamento de impostos em duas categorias: a 

evasão fiscal, que ocorre por meio de uso de meios ilícitos, tais como a omissão de informação, a falsificação de 

documentos, a não-emissão de documento fiscal, etc; e a elisão fiscal, que consiste em um planejamento 

tributário para minorar o pagamento de tributos.  

[17] Estima-se que o hiato tributário do ICMS, em São Paulo, seja maior que 1 bilhão de reais mensais. Cf. 

documento “Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal – Projeto Nota Fiscal Paulista”, elaborado quando do 

recebimento do Prêmio Mário Covas pelos elaboradores do programa Nota Fiscal Paulista, que cita estimativa da 

APECAT (disponível em http://bit.ly/mTPunm, último acesso em 17/09/2011) e notícia veiculada na Folha de 

São Paulo, em 04/09/2008, caderno “Dinheiro”, p. 1.  

[18] O tradicional “paradigma da punição” (“enforcement paradigm”) vê e trata os contribuintes como 

criminosos em potenciais e dá ênfase à repressão dos comportamentos ilegais por meio de auditorias e punições. 

Já o “paradigma do serviço” reconhece o papel da punição, mas também enfatiza o papel da administração 

tributária como um facilitador e provedor de serviços para os contribuintes cidadãos. Cf. ALM et alli, 2011, pp. 

2-3.  

[19] Este “paradigma do serviço” parece necessitar cada vez mais de informações mais precisas sobre as 

atividades econômicas e como está se dando, na prática, o pagamento dos tributos. Esta necessidade por 

informações cada vez mais completas sobre a atividade sobre a qual se quer taxar parece encontrar respaldo em 

Bird e Gendron (2007, pp. 181 – 182) e nas experiências da administração tributária australiana. Esta, ao 

conduzir um estudo sobre a cash economy na Austrália, descobriu que em alguns setores – tais como o da 

industria de roupas – a obediência tributária era baixa por motivos até então desconhecidos. Uma vez que ela 

averigou os diferentes motivos desta não-obediência, pôde segmentar este mercado e começar a desenhar formas 

de cobrança tributária mais responsivas – o que gerou uma reinserção destes setores no sistema tributário e um 

aumento da arrecadação. Cf. Cash Economy Task Force. Improving Tax Compliance in the Cash Economy, pp. 

18 – 20. Disponível online em http://bit.ly/mZatuo. Último acesso: 17/09/2011. 

[20] “Normativo” aqui tem o sentido do que deveria-ser e não relaciona-se diretamente a normas jurídicas. 

[21] “Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...] XXII - as administrações tributárias da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercidas por 

servidores de carreiras específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de 

forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou 

convênio [...].” 

[22] Cf. Protocolo ENAT – 02/2005 (SPED) e 03/2005 (Nota Fiscal Eletrônica). Disponível online em 

http://bit.ly/nhWaTA. Último acesso em 17/09/2011. 

[23] O SPED, “instituído pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o Sistema Público de Escrituração 

Digital (Sped) faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento do Governo Federal (PAC 2007-2010) e 

constitui-se em mais um avanço na informatização da relação entre o fisco e os contribuintes. De modo geral, 

consiste na modernização da sistemática atual do cumprimento das obrigações acessórias, transmitidas pelos 

contribuintes às administrações tributárias e aos órgãos fiscalizadores, utilizando-se da certificação digital para 

fins de assinatura dos documentos eletrônicos, garantindo assim a validade jurídica dos mesmos apenas na sua 

forma digital.” Informação obtida no site oficial do programa. Disponível online em http://bit.ly/ceHfNa. Último 

acesso em 17/09/2011. 

[24] Definição retirada do site da Nota Fiscal Eletrônica/Ministério da Fazenda. Disponível em 

http://bit.ly/nXoGE8. Último acesso em 17/09/2011. 
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[25] Definição retirada do site da Nota Fiscal Eletrônica/Ministério da Fazenda. Disponível em 

http://bit.ly/nXoGE8. Último acesso em 17/09/2011. 

[26] Cf. Protocolo ENAT 03/2005 (Nota Fiscal Eletrônica) e 01/2006 (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica). 

Disponível em  http://bit.ly/ceHfNa. Último acesso em 17/09/2011. 

[27] "O ECF (Emissor de Cupom Fiscal) é um equipamento que tem por objetivo facilitar a emissão de 

documentos fiscais pelo estabelecimento comercial. Em linhas gerais, seu funcionamento é bem simples: 1. O 

caixa digita os dados da venda em um programa de computador (aplicativo comercial) ligado ao equipamento; 2. 

Os dados digitados são enviados ao equipamento; 3. O cupom fiscal é impresso em 2 vias. A primeira via, 

sempre em papel, é entregue ao consumidor. A segunda, para guarda do estabelecimento comercial, pode ser em 

papel (chamada de 'Fita Detalhe') ou em forma de arquivo eletrônico (chamada de 'Memória Fita Detalhe' ou ' 

Registro Fita Detalhe'), dependendo do equipamento." in Esclarecimentos ao Contribuinte sobre o Emissor de 

Cupom Fiscal, site da Fazenda Paulsita. Cf. http://bit.ly/plhw3Q. Último acesso em 17/09/2011.). 

[28] Alguns doutrinadores distinguem entre contribuinte de direito (a pessoa que paga o tributo ao governo) e 

contribuinte de fato (aquele que suporta a carga econômica do tributo). No caso do ICMS, o contribuinte de 

direito (a que neste texto me refiro apenas como “contribuinte”) é o estabelecimento comercial; já o de fato, é o 

consumidor final – uma vez que o comerciante inclui o valor do imposto no preço do produto e repassa-o, 

portanto, ao consumidor. 

[29] Talvez a melhor palavra seria exigir, uma vez que os estabelecimento comerciais são obrigados por lei a 

fornecer estes documentos aos consumidores. Cf. artigo 124 do RICMS/SP. 

[30] Cf. Lei Estadual 9.990/98 – SP.  

[31] Cf. documento elaborado pelos criadores do programa quando do recebimento do Prêmio Mário Covas, em 

que eles afirmam, nas páginas iniciais, “que a criatividade a serviço da sonegação fiscal também não é novidade” 

e cita até mesmo a expressão “santo do pau oco”, uma “alusão às imagens sacras que eram esculpidas em 

madeira, com compartimentos escondidos por dentro, onde se ocultava o outro que era contrabandeado sem o 

pagamento do quinto devido à coroa”. Disponível em http://bit.ly/mTPunm, último acesso em 17/09/2011. 

[32] Cf. Lei Estadual 12.685/07-SP. 

[33] Apenas as pessoas jurídicas optantes pelo Regime Especial de Unificado de Arrecadação de Tributos e 

Contribuições – SIMPLES NACIONAL – podem utilizar os créditos da NFP; pessoas jurídicas tributadas pelo 

sistema do lucro real ou lucro presumido não tem direito aos créditos. Cf. artigo 2
o
, §1º, item 1 da Lei 12.685/07. 

[34] Estes são os quatro possíveis beneficiários da NFP. Cf. artigo 2
o
 da Lei 12.685/07 e artigo 2

o
 do Decreto 

54.179/09. 

[35] O Estado da Guanabara (1960 – 1975) estava situado onde hoje é o município do Rio de Janeiro. Ele foi 

criado após a transferência da capital federal brasileira para Brasília e teve como primeiro governador o sr. 

Carlos Lacerda. 

[36] Uma pesquisa preliminar com o termo “Talão da Fortuna” no periódico Folha de São Paulo resultou em 

mais 600 resultados num período de pouco mais de 3 anos. Grande parte destes resultados são anúncios 

publicitários de estabelecimentos comerciais que anunciavam ser postos de troca de notas por talões (cerca de 

110 resultados); outros, ainda, são entradas comentando sobre as multidões que aguardavam os sorteios na Praça 

da Sé; e, por fim, reportagens sobre os vencedores do primeiro prêmio do sorteio de cada série. 

[37] O site Banco de Conteúdos Culturais (http://www.bcc.org.br) possui 6 vídeos sobre o Talão da Fortuna. 

Eles mostram os sorteios realizados pelo programa, entre 1965 e 1968, e entrevistas com alguns de seus 

vencedores.  

[38]  A Folha de São Paulo noticiou os vencedores dos 53 sorteios do programa Talão da Fortuna. 
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[39]  O Talão da Fortuna foi extinto, sem grandes explicações públicas, no final do ano de 1971. Uma 

investigação sobre o fim deste programa será efetuada ao longo da pesquisa, uma vez que esta informação não 

foi encontrada em meus levantamentos realizados até o momento.  

[40] O programa “Turma do Paulistinha” foi instituído pelo Decreto Estadual n° 14.838/1980. 

[41] A busca pelo termo “Turma do Paulistinha” feita no acervo do jornal Folha de São Paulo indicou 28 

resultados (notícias, chamadas, anúncios), sendo que 27 estão compreendidas entre os meses de março e outubro 

de 1980. As últimas notícias indicam problemas no pagamento dos prêmios do primeiro sorteio. 

[42] Durante estes 25 anos, algumas políticas para evitar a sonegação fiscal, que não utilizavam sanções 

premiais, foram implementadas. Exemplo é a Lei Estadual 9.990/1998, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da 

afixação de cartazes que previnam o consumidor dos males da sonegação fiscal, em local visível e junto dos 

caixas dos estabelecimentos obrigados a emitir nota fiscal”. Ela determina, em seu artigo 1º,  que 

“estabelecimentos comerciais obrigados a emitir nota fiscal terão que manter, em local visível e junto aos seus 

caixas, cartazes em que constem os dizeres: "Sonegar é crime! Quem paga por ele? Você. Sua única defesa: 

Exija a Nota Fiscal." 

[43] O programa “IVA y Vuelta” foi criado pela resolução geral da AFIP (Administrácion Federal de Ingresos 

Públicos) de nº 2583/09. Ele possui um site que disponibiliza informações sobre o programa: 

http://www.afip.gov.ar/genericos/novedades/ProgramaIvaVuelta.asp . Último acesso em 29/08/2011. 

[44] Em um busca na internet, identifiquei os seguintes programas de loteria fiscal: México, programa 

denominado “Loteria Fiscal”, possui propaganda no YouTube: http://bit.ly/rrKXu9; Nicarágua, programa 

denominado “Juegue Limpio y Gane con Fisco Factura”, lei disponível em http://bit.ly/mRMQpx; Panamá, 

programa denominado “Sorteios periódicos entre los contribuyentes del ITBIS”, decreto disponível em 

http://bit.ly/otypLa; Costa Rica, programa previsto pelo Artigo 26 da Lei 6.826/82, lei disponível em 

http://bit.ly/oEFn4L e outras informações em http://bit.ly/mUAON6; Paraguai, programa denominado “Loteria 

Fiscal”, algumas informações em http://bit.ly/pXOMmU; El Salvador, programa denominado “Te Toca”, 

algumas informações em http://bit.ly/qMVedZ. Encontrei também, até o momento, experiências de programas de 

loterias fiscais em países fora da América Latina, como Taiwan (Taiwan Uniform-Invoice Lottery - 

http://bit.ly/nxpXoX), Malta (http://bit.ly/oYOFNi) e Serra Leoa (http://bit.ly/aKyn2s). Para todos os sites, o 

último acesso foi em 29/08/2011. 

[45] Informações sobre o programa argentino podem ser encontradas neste link: http://bit.ly/oK556j. Já 

informações sobre o programa uruguaio podem ser encontradas aqui: http://bit.ly/oBGJB0. A Visa, uma das 

principais operadoras de cartão de débito do mundo, possui um arquivo PDF que explica como estes programas 

funcionam. O arquivo pode ser baixado neste link: http://bit.ly/p3Xg45. Último acesso em 29/08/2011. 

[46] Artigo 3
o
 da Lei 12.685/07, “caput”. 

[47] Artigo 3
o
 da Lei 12.685/07, §3º. 

[48] O cálculo do crédito leva em consideração diversos outros fatores que, infelizmente, não poderão ser 

tratados neste breve ensaio. Para entender esta forma de cálculo do crédito, cf. a Resolução da Secretaria da 

Fazenda 56/09. 

[49] Cf. artigo 2º, §2º, item 3, alínea b do Decreto 54.179/09.  

[50] Cf. Manual do Sistema de Reclamações da Nota Fiscal Paulista, p. 5, disponível em: http://bit.ly/fncNFc. 

Último acesso em 29/08/2011. 

[51] Combustíveis, energia elétrica, automóvel, cimento, papel, bebidas alcoólicas, cerva, fruta, fumo, 

medicamentos, produtos alimentícios, produtos de higiene pessoal, produtos de perfumaria, ração animal pet, 

sorvete, bicicletas, lâmpadas elétricas, máquinas e a aparelhos mecânicos, materiais elétricos, pilhas e baterias, 

produtos eletrônicos e eletrodomésticos, produtos fonográficas, colchoaria, pneumático, produtos de limpeza, 

tintas e vernizes, artefatos de uso domésticos, brinquedos, ferramentas, instrumentos musicais, materiais de 
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construção e produtos de papelaria são alguns dos setores que tem suas atividades sujeitas ao regime da 

substituição tributária. Cf. http://bit.ly/2DQHA. Último acesso em 28/09/2011. 

[52] A obrigação de ter que fornecer uma identificação pessoal para fazer jus aos créditos é um dos principais 

obstáculos que o programa enfrenta para sua maior popularização. Numa sociedade onde o Estado é visto como 

“inimigo” e grande parte dos habitantes estão habituados a evadir fiscalmente o imposto de renda, muitas 

pessoas tem medo de informar ao Estado o quanto consomem. Segundo eles, o estado poderia utilizar estas 

informações e cruzar com aquelas fornecidas à Receita Federal quando do pagamento do imposto de renda. 

Assim, eles preferem não participar do programa e não identificar suas compras. 

[53] Notícia veiculada pelo Folha de São Paulo, por exemplo, indica a existência destas práticas. Ela informa 

sobre a suspeita de que um software – o “MisterChef”, utilizado por bares e restaurantes para o processamento 

de suas vendas e organização – possui dois módulos de operação: um “on-line”, em que “o comerciante registra 

o que quer declarar ao fisco, como as vendas com cartão e quando o consumidor exige a nota fiscal paulista, com 

o CPF registrado. Nesse caso, é utilizado o ECF (Emissor de Cupom Fiscal), uma impressora lacrada com 

memória”; e outro “off-line” em que são registradas “as vendas em dinheiro e cheque, que podem ser mais 

facilmente escondidas do fisco. Nesse caso, é usada a função PED (Processamento Eletrônico de Dados), que 

deveria emitir a nota fiscal comum, mas não emite”. Cf. Folha de São Paulo, ed. 09/09/2009, caderno Dinheiro, 

p. 7. 

[54] Cf. artigo 7
o
, caput, da Lei 12.685/07.  

[55] Enquanto o RICMS prevê multas calculadas em função do valor da transação comercial ou do montante de 

imposto evadido (ou seja, multas proporcionais), o programa NFP prevê multas fixas, que independem do valor 

da nota fiscal não emitida ou não enviada para o Estado ou do montante de imposto evadido. Isto faz com que a 

sanção repressiva aplicada possa vir a ser, em um caso concreto, irrisória – por exemplo, deixo de emitir uma 

nota fiscal no valor de R$ 100.000,00 e sou multado em apenas R$ 1.750,00 – ou extremamente gravosa – no 

caso de deixar de emitir uma nota de R$ 5,00 e ser multado em R$ 1.750,00. 

[56] A penalidade prevista pelo não emissão ou não envio de nota fiscal para a Secretaria da Fazenda está 

prevista no artigo 527, inciso IV, alínea “a” do RICMS. 

[57] Esta reclamação, caso acarrete na lavratura do auto de infração, é premiada pelo Estado pela concessão, ao 

consumidor, do crédito que ele teria direito caso o estabelecimento comercial tivesse cumprido seus deveres 

fiscais (cf. artigo 10-A, caput e §3º, da Lei 12.685/07). Este é mais um estímulo para o consumidor fiscalizar e 

informar o estado sobre eventuais irregularidades. 

[58] Cf. as seguintes notícias veiculadas na Folha de São Paulo: a) “Fazenda de SP prepara nova operação em 

nota paulista”, data: 19/06/2008, caderno “Dinheiro”, p. 9; b) “Fazenda de SP fiscaliza loja que não registra nota 

fiscal”, data: 20/06/2008, caderno “Dinheiro”, p. 5; c) “Operação Nota Registrada: Secretaria multa 939 

estabelecimentos em SP”, 02/09/2008, caderno “Dinheiro”, p. 7; d) “SP lança pacote para aumentar 

arrecadação”, 04/09/2008, caderno “Dinheiro”, p. 1. 

[59] Estas reduções, do valor da multa, referentes ao momento de seu pagamento podem ser vistas, por um lado, 

como indicativas da centralidade do objetivo arrecadatório no programa NFP: os pagamentos são estimulados a 

ocorrerem o quanto antes, mesmo que isto implique no recebimento de uma quantia menor pelo Estado e cerceie 

os direitos de ampla defesa do contribuinte. Por outro lado, esta redução do pagamento pode ser entendida como 

uma forma de desestimular os contribuintes a exercerem seus direitos para, com isso, reduzir os custos que o 

Estado tem ao julgar, por vias administrativas ou judiciais, um processo (cf. nota 27, supra). Se neste último caso 

não se pode falar em uma razão puramente “arrecadatória”, pode-se, ao menos, entendê-la como uma razão 

financeira/econômica – gênero comum a estes dois olhares. 

[60] Esta modalidade de penalidade, que pode ser comparada à chamada sanção de “publicação de sentença”, já 

foi uma das formas de punição previstas em nosso ordenamento criminal (cf. artigo 67, inciso III, do texto 

original do Decreto-Lei 2.848/40, que instituiu o Código Penal brasileiro). Com a reforma do Código Penal em 

1984, esta modalidade de sanção acessória parece ter sido abolida. 

[61] Cf. artigo 6 – A, caput, da Lei 12.685/07. 
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[62] Cf. artigo 6 – A, § 1º, da Lei 12.685/07. 

[63] Cf. DANIELS e TREBILCOCK, 2008, pp. 212-213; BIRD e GENDRON, 2007, pp. 180 – 192; BIRD, 

2010, pp. 3 e 4. 

[64] Esta foi, ao menos, a posição esposada por membros da administração paulista no periódico Folha de São 

Paulo. Cf. FSP, 04/09/2008, Caderno Dinheiro, p. 1, “SP lança pacote para elevar arrecadação”; FSP, 

20/04/2009, Primeira Caderno, p. 3, Painel do Leitor; FSP, 09/08/2009, Caderno Mercado, p. 4, “Fisco vira arma 

contra queda de receita”; FSP, 20/05/2010, Primeiro Caderno, p.3, Tendências e Debates, “Verdades sobre os 

avanços de São Paulo”. 

[65] Um programa muito similar ao da Nota Fiscal Paulista já foi implementado no estado de Alagoas (chama-se 

Nota Fiscal Alagoana) e, segundo reportagem da Veja, há outros estados interessados em implementar esta 

mesma política. Cf., respectivamente, http://bit.ly/aUG6Dz e http://bit.ly/nm0JhM. Último acesso em 

17/09/2011. 

[66] Cf.  Relatório de Receita Tributária. Disponível em http://bit.ly/oBY382. Último acesso em 01/10/2011. 

[67] Ter um banco de dados digital com informações sobre quais tipos de transações comerciais são mais 

realizadas, quais mercados estão vendendo mais, etc., pode proporcionar informações úteis para as políticas 

econômicas. 

[68] A exatidão das informações do banco de dados criado pela Nota Fiscal Paulista necessita de maiores 

estudos. Como os consumidores podem indicar o número do CPF/CNPJ de qualquer pessoa, talvez não seja 

possível individualizar, com precisão, quais gastos foram realizados por aquela pessoa ou por outra pessoa que 

comprou e indicou o número do documento fiscal daquela. 

[69] Cf. documento elaborado por criadores da NFP quando do recebimento do Prêmio Mários Covas. 

Disponível em http://bit.ly/mTPunm, último acesso em 17/09/2011 

[70] DAVIS e TREBILCOCK (2008, p. 208) definem a obediência voluntária (voluntary compliance) neste caso 

da seguinte forma: “the timely filing and reporting of required tax information, the correct self-assessment of 

taxes owed, and the timely payment of those taxes without enforcement action”.  

[71] Ressalta-se que estes programas, ao mesmo tempo que visam diminuir a prática de evasão fiscal, acabam 

por fomentar a diversificação e o desenvolvimento de novos meios para a evasão. 
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CONCILIANDO O SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL E A 

EXTRAFISCALIDADE: A AMPLIAÇÃO DA FINALIDADE DOS MERCADOS 

 

Maria Lírida Calou de Araújo e Mendonça 1 

Fernanda Mara de Oliveira Macedo Carneiro Pacobahyba 2 

 

RESUMO  

Trata o presente artigo de buscar analisar as potencialidades do Sistema Tributário 
Nacional brasileiro, fundado na Constituição Federal de 1988, a partir da compreensão 
da extrafiscalidade, como ampliativa das finalidades a serem alcançadas pelos tributos. 
Nesse tocante, o centro da questão será direcionado para o estudo dos mercados, como 
colaboradores no atingimento das finalidades previstas na CF/88 e que podem ser 
estimulados a partir da tributação. Assim, parte-se da análise do Sistema Tributário 
Nacional, aclarando suas potencialidades. A seguir, introduz-se a questão relativa às 
externalidades, figuras próprias do estudo das Ciências Econômicas, e que encontram 
guarida na tributação a partir de sua concatenação com a extrafiscalidade. O objetivo 
geral deste trabalho é indicar que a tributação brasileira possui abertura para que se 
alcancem finalidades além da mera arrecadação de recursos financeiros para o Estado e, 
além disso, pode ser poderoso instrumento para estimular o mercado, por meio da 
extrafiscalidade. A metodologia utilizada é bibliográfica, descritiva, exploratória e 
dialética com predominância indutiva. A importância do trabalho se dá pela crescente 
aproximação do Direito com o mercado, o que tem suscitado importantes 
questionamentos acerca da utilização dos instrumentos jurídicos para alcançar 
finalidades sociais.  
 

PALAVRAS-CHAVE 

SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL; EXTERNALIDADES; 

EXTRAFISCALIDADE; POTENCIALIDADES; MERCADOS.  

 

ABSTRACT  

It this article to seek to analyze the potential of the Brazilian National Tax System, 
founded in the Constitution of 1988, from the understanding of extrafiscality 
as ampliative of the purposes to be achieved by taxes. In this regard, the core issue will 
be directed to the study of markets, as collaborators in achieving the purposes set 
forth in CF/88 and can be stimulated from taxation. So, we start from the analysis of 
the National Tax System, clarifying their potential. Then it introduces the issue of 
externalities, own figures from the study of economics, and who find shelter in 
taxation from their concatenation with extrafiscalidade. The aim of this work is to 
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indicate that the Brazilian tax has opening for the achievement of purposes 
besides simply raising funds for the state and, moreover, can be a powerful 
instrument to stimulate the market through the extrafiscality. The methodology used 
is bibliographic, descriptive, exploratory and dialectic predominantly inductive. 
The importance of the work is done by the growing closeness of the law with the 
market, which has raised important questions about the use of legal instruments to 
achieve social ends. 
 

KEY-WORDS 

NATIONAL TAX SYSTEM; EXTERNALITIES; EXTRAFISCALITY; 
POTENTIAL; MARKETS.  
 

INTRODUÇÃO 

O estudo acerca do Sistema Tributário Nacional revela a evolução pela qual os 

institutos tributários alcançaram ao longo dos anos. A partir da Emenda Constitucional 

n° 18, de 1965, ocorre uma guinada em termos de racionalização da tributação, 

inserindo o seu conteúdo na Carta Magna e, por consequência, contribuindo para um 

desenho mais equilibrado e menos suscetível de alterações pelos atores da federação, o 

que deixar de comportar aspectos positivos e negativos.  

O próprio desenho do federalismo brasileiro, ainda cheio de desnivelamentos, 

eleva as disputas pela arrecadação tributária a verdadeiros palcos de embate entre 

União, Estados e Municípios, sendo identificáveis tais disputas pela expressão bastante 

sugestiva de “Guerra Fiscal”. Nesse sentido, questiona-se se o desenho empreendido 

pelo Sistema Tributário Federal na Constituição Federal de 1988 representa uma forma 

de equilíbrio ou de desequilíbrio entre os entes, resvalando diretamente na atuação dos 

mercados. 

Nessa seara, o Sistema Tributário Brasileiro racionaliza-se a partir de uma efetiva 

aproximação com a economia, sendo fundamental considerar essa questão na definição 

das obrigações tributárias. Contudo, a cada dia fica mais evidenciado o dinamismo da 

atividade econômica e a fragilidade do Estado em dar respostas imediatas, notadamente 

sobre as questões fiscais. 

Assim, na parte inicial, buscar-se-á identificar o desenho desse sistema tributário 

na CF/88, enfatizando os princípios aplicáveis, bem como a solução supostamente 

criada para evitar o desequilíbrio entre os entes tributários, por meio da enunciação de 

competências privativas. Ademais, a identificação de um forte traço fiscalista nessa 
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atuação do Estado, o representa um retrocesso em uma sociedade altamente complexa e 

dinâmica. 

Na parte seguinte, ainda sob o foco da complexidade e da dinamicidade da 

sociedade, uma aproximação com um instituto bastante conhecido das Ciências 

Econômicas, mas ainda pouco explorado pelos legisladores e pela doutrina jurídica 

nacional, relativamente às externalidades.  

Nesse tocante, partir-se-á para uma definição de tais figuras, enaltecendo o quanto 

o seu surgimento guarda correlação com a atividade dos mercados, figuras fundamentais 

para a reconstrução do Estado Fiscal brasileiro, por possuírem uma penetração 

incontestável na sociedade. Sob esse viés, passar-se-á a explorar dois estudiosos das 

externalidades e que possuem conclusões bastante distintas quanto à forma de atuação 

estatal na compensação positiva ou negativa dos efeitos gerados por esses mercados. 

Por fim, em uma conciliação das ideias anteriores, buscar-se-á repensar o Estado 

fiscal e a atividade dos mercados por meio da utilização de instrumentos extrafiscais, o 

que notadamente deve ser empreendido com a identificação das externalidades geradas 

pela própria dinâmica mercadológica. Nesse tocante, investigar-se-á a forma como se 

dará a intervenção estatal, notadamente utilizando-se de instrumentos fiscais e 

apontando para os mercados como coadjuvantes nesse processo, o que necessariamente 

passa por um alargamento do atual desenho do Sistema Tributário Nacional, com a 

inserção de princípios que alcancem finalidades outras, além da arrecadação de recursos 

aos cofres estatais. 

Nesse sentido, espera-se que o desenvolvimento do trabalho contemple medidas 

que imponham uma interpretação sistemática da Constituição que conduza à promoção 

de uma tributação mais equânime e alinhada com os alicerces da CF/88, o que se espera 

que ocorra com a atuação massiva dos mercados enquanto instituições sociais 

abrangentes e que contribuem de forma relevante para o desenvolvimento nacional. 

1 A CONSTRUÇÃO DO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL NA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988: ENGESSAMENTO DOS MERCADOS? 

Nessa parte inicial do trabalho, buscar-se-á identificar a forma como se construiu 

o Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal de 1988 (CF/88), de forma a 

identificar o conteúdo pertinente à temática e que representará, em última análise, o 

modelo de Estado Fiscal, mas com forte viés extrafiscal, que se espera na atualidade. 
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Para tanto, explorar-se-á a preocupação com essa engenharia, que envolve uma 

atuação coordenada dos poderes estabelecidos com vistas a alcançar as finalidades 

impostas pela CF/88. Na parte seguinte, o enaltecimento da fiscalidade na estruturação 

desse Sistema Tributário, o que pode desestimular os mercados no cumprimento das 

obrigações tributárias. 

1.1 A construção do Sistema Tributário Nacional na Constituição 

Federal de 1988 

Inicialmente, há de se destacar a ressalva feita por Nogueira (1995, p. 37) acerca 

do verdadeiro conteúdo de um sistema tributário: 

Schmölders adverte que a simples justaposição dos tributos vigentes em um 
país não compõe por si só um conjunto ordenado e lógico, isto é, um 
“sistema tributário”. 
O conceito de sistema tributário exige certa coordenação dos diferentes 
tributos entre si, com o sistema econômico dominante e com os fins fiscais e 

extrafiscais da imposição.  
Esta coordenação pode ser obra da ação deliberada do legislador ou resultado 
da evolução histórica. No primeiro caso, o sistema tributário se chama 
racional, político ou teórico e no segundo, histórico. (destacado no original) 

Nesse sentido, assevera o mesmo autor que o Sistema Tributário Brasileiro era 

enquadrável na segunda categoria, qual seja, era considerado um sistema meramente 

histórico, até que se operou a Reforma Tributária feita pela Emenda Constitucional n° 

18, de 1965, que representou a guinada racionalista dada na legislação constitucional 

tributária nacional3. 

Dessa forma, o Sistema Tributário Nacional encerra “os ‘limites conteudísticos’ 

gerais, que a Constituição instituiu para o Poder Legislativo e para o Poder Executivo, 

isto é, ‘o que’ pode ser objeto de uma relação obrigacional tributária e ‘o que’ pode ser 

objeto de fiscalização” (ÁVILA, 2010, p. 17). 

Nessa seara, a própria inserção das disposições básicas, porém estruturantes, da 

tributação no texto constitucional, pode representar, para uma vertente, um fator 

positivo, de elevação de tais matérias no plano normativo vigente4, enquanto que, sob 

                                                 
3 Nesse sentido, transcreve Nogueira (1995, p. 37-38) as premissas adotadas pelo legislador constituinte e 
que culminaram com a caracterização dessa racionalidade do Sistema Tributário Brasileiro a partir de 
1965: “... a Comissão procurou subordinar seus trabalhos a duas premissas que adotou como 
fundamentais. A primeira delas é a consolidação dos impostos de idênticas naturezas em figuras unitárias, 
definidas por via de referência às suas bases econômicas, antes que a uma das modalidades jurídicas que 
pudessem revestir. A segunda premissa é a concepção do sistema tributário como integrado no plano 
econômico e jurídico nacional, em substituição ao critério atual e histórico, de origem essencialmente 
política, da coexistência de tributários autônomos, federal, estadual e municipal”. 
4 Apontando como fator positivo a inserção do Sistema Tributário na Constituição, Nogueira (1995, p. 38) 
assim se manifesta: “Porém, a maior novidade introduzida pela Emenda n. 18, de 1965, foi ter elevado as 
disposições básicas do Sistema Tributário Nacional ao nível constitucional, inspirada na legislação alemã. 
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outro olhar, pode significar um verdadeiro engessamento do sistema, pela dificuldade de 

alteração da conformação inicialmente indicada, o que não se coaduna, por exemplo, 

com o dinamismo da economia. 

Assim, ao estabelecer limites materiais à atuação estatal, o desenho constitucional 

da tributação preocupa-se, prioritariamente, em identificar aquilo que será protegido 

pela Carta Magna, apresentando o significado normativo desses bens e as relações de 

interdependência, bem como os princípios fundamentais do sistema, ao quais também se 

vinculam a essas limitações materiais ao poder de tributar (ÁVILA, 2010, p. 17). 

A se falar nos princípios, estes podem ser definidos como “normas que ordenam 

que algo seja realizado na maior medida possível dentro das possibilidades jurídicas e 

fáticas existentes” (ALEXY, 2008, p. 90) o que, em se tratando do Sistema Tributário 

Nacional, guarda relação imediata e explícita com os arts. 150 a 152 da CF/88, bem 

como com outros princípios gerais, estabelecidos ao longo do texto ou mesmo 

subentendidos no sistema preordenado (implícitos). 

Assim, desde Baleeiro, passando por Sampaio Dória, Ataliba, Borges e Carrazza, 

dentre outros5, a doutrina debruça-se sobre tais princípios, os quais representam a base 

do Sistema Constitucional Nacional, podendo-se elencar: a legalidade, a 

irretroatividade, os princípios decorrentes do modelo federativo, a segurança jurídica, a 

igualdade, a capacidade contributiva, o mínimo existencial, a anterioridade, a 

progressividade, a seletividade e a não-cumulatividade. 

Tais princípios orientam a atuação do legislador ordinário, bem como devem ser 

prestigiados pelo próprio aplicador do direito, naquilo que for possível, tendo em conta 

que a atuação da autoridade administrativa fiscal é plenamente vinculada. Contudo, tal 

vinculação há de abranger não apenas o conteúdo simplista das leis, mas todo o 

arcabouço jurídico erigido e que conforma todo o sistema. 

                                                                                                                                               
Nesse sentido, veio criar maior instrumentalidade para impedir conflitos de tributação dentro da 
Federação e tornou mais efetivo o controle de constitucionalidade e legalidade pelo Poder Judiciário” 
(destacado). Comentando a parte destacada, podemos afirmar que, infelizmente, como instrumento 
apropriado para evitar conflitos, não logrou muito êxito tal inserção, notadamente para os Estados e os 
Municípios, que vivem sob ameaça constante de “Guerras Fiscais”, notadamente em sede de ICMS e ISS, 
como se verá mais adiante. 
5 A referência a esses autores é feita de forma sistematizada por Ávila (2010, p. 18-21) ao tratar do 
estabelecimento dos fundamentos para uma análise constitucional orientada do Direito Tributário 
Brasileiro, que indica que, a partir de 1951, com Aliomar Baleeiro, tem-se um profundo exame das 
limitações constitucionais ao poder de tributar, passando pelos autores acima citados e destacando Borges 
como aquele que investigou com profundidade a “significação fundamental do princípio da igualdade no 
sistema constitucional”. 
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Dessa forma, tem-se um sistema tributário que estabelece competências privativas 

para a instituição dos impostos6, taxativamente previstos na CF/88, mas sem se descurar 

da possibilidade conferida à União de instituir impostos residuais. Há de se ressaltar, 

também, a competência comum para instituir taxas7 e contribuições de melhoria e, por 

fim, praticamente monopolizadas pela União, as importantes figuras das contribuições 

sociais8, que hoje elencam um rol complexo e extenso de tributos bastante diferenciados 

entre si, sem se descurar dos fugidios empréstimos compulsórios.9 

Para se encerrar, então, a análise desse Sistema Tributário na CF/88, merece 

destaque a crítica feita por Ávila (2010, p. 21-22) no tocante à forma como se 

interpretam os princípios acima indicados e que deixa patente as fragilidades que serão 

exploradas ao longo do presente trabalho: 

Analisando a referida interdependência entre os princípios jurídicos (também 
conhecida como “combinação de princípios”), constata-se que a interpretação 
sistemática do Direito Tributária é marcada – com as conhecidas exceções – 
por duas características: primeiro, a descrição das limitações ao poder de 
tributar é feita preponderantemente a partir de textos normativos cujo 
significado frontal é negativo e que são expressamente previstos na 
Constituição; segundo, ela é caracterizada pela falta de combinação 
entre princípios e bens jurídicos. (destacado) 

Nesse sentido, faz-se mister explorar o caráter fiscal sob o qual se erigiu a maior 

parte dos tributos, bem como foram desenhados os clássicos princípios aplicáveis à 

tributação, e que almejam, em última análise, concentrar-se especificamente nas 

necessidades estatais, ainda que o mercado sinalize com condutas que devam ser 

estimuladas ou desestimuladas, o que representa uma crítica a ser feita sobre esse 

sistema e que se considera relevante em virtude da magnitude alcançada pelo mercado 

nos dias atuais. 

                                                 
6 Conforme Carvalho (2011, p. 68), pode-se definir imposto “como o tributo que tem por hipótese de 
incidência (confirmada pela base de cálculo) um fato alheio a qualquer atuação do Poder Público. Tal 
enunciado concerta bem a definição que o Código Tributário Nacional nos oferece. [...] Com efeito, 
debalde procuraremos na hipótese de incidência dos impostos uma participação do estado dirigida ao 
contribuinte. [...] É da índole do imposto, no nosso direito positivo, a inexistência de participação do 
Estado, desenvolvendo atuosidade inerente ao administrado”. 
7 Ainda conforme Carvalho (2009, p. 401), “estaremos diante de taxa (tributo diretamente vinculado) se o 
antecedente normativo mencionar fato revelador de atividade estatal, direta e especificamente dirigida ao 
contribuinte, exibindo, na correspondente base de cálculo, a medida da intensidade da participação do 
Estado”.  
8 De acordo com Melo (2004, p. 74), “a característica básica das contribuições consiste na sua vinculação 
a fundos, entidades, categorias profissionais, beneficiando indiretamente a terceiros, que não os seus 
contribuintes”. Nessa classificação pode-se indicar as contribuições sociais, interventivas e de interessa de 
categorias profissionais e econômicas, as contribuições de seguridade social, dentre outras. 
9 No entender de Melo (2004, p. 73), “o empréstimo compulsório é um autêntico tributo, de 
características especiais, porque o elemento ‘restituível’ não pode ser, simplesmente, desconsiderado na 
norma jurídica (tributária), que deve estabelecer, de modo específico e exaustivo, as condições de 
restituição do valor mutuado (ainda que coativamente), de modo a se recompor o patrimônio do 
contribuinte em sua situação original (anterior à ocorrência do empréstimo)”. 
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1.2 A fiscalidade como característica da tributação nacional 

Ao tratar dos antecedentes históricos doutrinários acerca da tributação, Falcão 

(1981, p. 144-145) narra uma história contada por Tácito e, ao final, resume o sentido 

dos tributos na Roma antiga: “a fiscalidade ou não dos tributos, a justiça ou não da 

tributação, os argumentos para sua manutenção ou abolição, tudo isso se vinculava, 

direta ou indiretamente, às conveniências do poder político, que se haveria de assegurar 

a qualquer título”. 

No estudo em questão, o mestre cearense avança no tocante ao aprofundamento 

das questões relativas à justiça social, sempre tão pulsantes para a sociedade. Contudo, 

o que se identifica primariamente é o caráter fugidio da determinação das cobranças 

fiscais, o que se expressa por uma conveniência plástica e volúvel do poder político.  

Como forma de romper com essa insegurança, e já após muitas experiências 

traumáticas em sede de abusos dos que monopolizavam o poder, evolui o panorama de 

instabilidades e se passa ao reconhecimento de uma nova forma de atuação, agora 

institucionalizada e mais segura: a tributação, a partir desse instante, fia-se ao princípio 

da legalidade.10 

Contudo, longe de ser um processo simples, a sedimentação da legalidade alcança 

níveis máximos com o positivismo racionalista de Hans Kelsen, o qual retira todo 

fundamento de valor da norma e pretendendo erigir um Direito puro11. Tal pretensão, 

que serviu inclusive a regimes totalitários terríveis para a humanidade, foi enterrada 

junto com os ditadores, inaugurando um período pós-guerra de desenvolvimento dos 

direitos humanos e de sedimentação do Estado Social, ainda idealizado no período pós-

                                                 
10 Carrazza (2008, p. 239) identifica esse período com o surgimento dos modernos Estados de Direito, nos 
quais se inicia uma preocupação mais efetiva com o direito dos contribuintes. Afirma que, a partir da 
formação desses novos Estados, o poder de tributar começa a sofrer as chamadas limitações, assegurando 
o império da lei como expressão da vontade popular. Poderíamos acrescentar que esse movimento, na 
Constituição Federal de 1988, é identificado explicitamente na seção que trata “Das limitações ao poder 
de tributar” e que nada mais representa do que um rol extenso de direitos e garantias erigidos em prol dos 
contribuintes. Vale destacar a ressalva feita por Raimundo Bezerra Falcão (1981, p. 187-188), no sentido 
de que a legalidade não é “o remédio para todos os males”: “Tampouco, segurança, certeza, 
abstratividade, generalidade e justiça andam sempre lado a lado. A injustiça pode radicar-se, por vezes, no 
hermetismo legalista, no objetivismo rígido, no abstracionismo insensível ou no generalismo diluente”. 
11 Para Kelsen, “o direito, visto como um conjunto de comandos vigentes em uma dada sociedade e em 
uma época específica, exterioriza-se por normas jurídicas, sendo estas as prescrições, as determinações, 
dirigidas à conduta dos membros dessa sociedade. Tais normas compreendem, em última instância, os 
comando redutíveis a três grupos: obrigatório (prescrevem condutas), proibido (vedam certas ações) ou 
permitido (autorizam ou facultam certas ações), impondo sanções pelo descumprimento. Com isso, 
podemos observar que a teoria pura do direito é uma teoria da interpretação jurídica fundada apenas na 
norma jurídica, expressão do significado legislativo, [...]” (BECHO, 2009, p. 181-182). 
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Primeira Guerra Mundial, que se verificou em um número considerável de nações, 

incluindo o Brasil. 

É justamente com essa nova conformação social que são erigidos novos valores a 

serem alcançados, fazendo com que o Direito Tributário movimente-se no sentido de 

acompanhar essas mudanças, desenvolvendo finalidades não apenas fiscais, mas 

também extrafiscais para os tributos. No tocante às finalidades essencialmente fiscais, 

estas representam a primeira fase do Estado que arrecada tributos no Brasil. Conforme 

ressaltado por Balthazar (2006, p. 110), 

[...] após a Independência constitui-se, no Brasil, o Estado Fiscal. A principal 
característica deste Estado consiste em um ‘novo perfil da receita pública, 
que passou a se fundar nos empréstimos, autorizados e garantidos pelo 
Legislativo, e principalmente nos tributos’ em vez de estar consubstanciada 
nos ingressos originários do patrimônio do príncipe. Além disso, o tributo 
deixa de ser cobrado transitoriamente, vinculado a uma determinada 
necessidade conjuntural (ainda que, às vezes, continuasse sendo cobrado 
mesmo quando não existia mais tal necessidade, como se verificou no caso 
de dotes nupciais), para ser cobrado permanentemente. 

A característica principal, então, desse Estado Fiscal, realiza-se em sua finalidade: 

nessa fase, os tributos são instituídos exclusivamente para satisfazer às necessidades de 

caixa do Estado, o que ressalta um forte conteúdo arrecadatório. Isso pode ser 

constatado, inclusive, em obras mais antigas, ainda de Direito Financeiro, que 

estabelecem, com exclusividade, essa finalidade. 

Baleeiro (2005, p. 22), inclusive, transcreve excerto da obra de Amaro Cavalcanti 

que, em 1896, afirmava “[...] o Estado, ao contrário, procura pelo imposto, os meios de 

satisfazer as despesas necessárias da administração ou indispensáveis ao bem comum, 

tais como a manutenção da ordem”.  

Contudo, na necessária evolução doutrinária, alguns estudiosos começam a 

ressaltar que a finalidade fiscal, apesar de até então ter sido a mais evidente, passou a 

ser acrescida de uma finalidade outra, mais condizente com um Estado intervencionista: 

Embora se trate de matéria própria da Ciência das Finanças, não se pode 
deixar de fazer referência à função dos tributos. O objetivo do tributo sempre 
foi o de carrear recursos financeiros para o Estado. No mundo moderno, 
todavia, o tributo é largamente utilizado com o objetivo de interferir na 
economia privada, estimulando atividades, setores econômicos ou regiões, 
desestimulando o consumo de certos bens e produzindo, finalmente, os 
efeitos mais diversos na economia. [...] A esta função intervencionista do 
tributo dá-se o nome de função extrafiscal. (MACHADO, 2006, p. 87). 
(destacado no original) 

Aqui, então, a finalidade dos tributos vai além da mera arrecadação: trata-se do 

alcance dos objetivos previstos na Constituição, tais como reduzir as desigualdades 

sociais e regionais, estimular a educação, promover a defesa do meio ambiente e, 
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especialmente para temática deste trabalho, estimular as pequenas empresas, em sentido 

lato. 

Contudo, para o que interessa ao presente trabalho, interessa, nesse tocante, 

identificar o mercado, ou melhor dizendo, os mercados, como instituições jurídicas 

(GRAU, 2006, p. 29) que possuem uma atuação relevantíssima, posto que estão sujeitos 

às exações tributárias e possuem, em virtude da fluidez da economia, um 

comportamento próprio e adaptável à realidade, e que podem atuar como importantes 

coadjuvantes no processo de arrecadação de tributos. 

Dessa forma, merece destaque a própria compreensão do que seja a instituição 

“mercado”: 

[...] o mercado deve ser compreendido, qual observa Avelãs Nunes, como 
“uma instituição social, um produto da história, uma criação histórica da 
humanidade (correspondente a determinadas circunstâncias econômicas, 
sociais, políticas e ideológicas), que veio servir (e serve) os interesses de uns 
(mas não os interesses de todos), uma instituição política destinada a regular 
e a manter determinadas estruturas de poder que asseguram a prevalência 
dos interesses de certos grupos sobre os interesses de outros grupos sociais”. 
Neste sentido, tanto o Estado como o mercado são espaços ocupados pelo 
poder social, entendido o poder político nada mais do que uma certa forma 
daquele (GRAU, 2006, p. 30). 

Aqui se faz necessária a correlação entre tributação e mercado e que se entende 

como caracterizada pela fixidez, pelo engessamento, impedindo a sociedade de ampliar 

os horizontes ainda estreitos da tributação, pelo enaltecimento ainda do caráter fiscal 

dos tributos, passando a agregar a importante atuação dos mercados, enquanto atores 

político-sociais no sistema. 

Nesse sentido, surge a necessidade de um olhar mais aproximado sobre a 

realidade econômica, na qual se faz evidente a atuação das empresas como peças 

fundamentais na conformação que o mercado adotará. Para tanto, é importante o 

desvencilhamento dos tradicionais esquemas fiscalistas e a preocupação em se enfatizar 

a extrafiscalidade, como saída para estímulos e desestímulos às condutas 

operacionalizadas diuturnamente pelos atores mercadológicos, preocupando-se com o 

comportamento de empresas e consumidores e visando à efetivação das finalidades 

constitucionais. 

Nesse sentido, é fundamental que o mercado introduza em sua ordem, 

caracterizada pela regularidade e previsibilidade (GRAU, 2006, p. 30), a lógica de 

atingimento de finalidades mais amplas, notadamente sociais, fugindo da clássica 

finalidade dos tributos de carrear valores ao Estado. Dessa forma, tanto o Estado deve 

ultrapassar as fronteiras já estabelecidas, quanto deve utilizar-se do poder dos mercados, 
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aproximando uma relação que, rotineiramente, é construída com desconfiança e 

distanciamento. 

Aqui, então, apresenta-se o passo necessário para a evolução da presente temática, 

com a apresentação das externalidades como os instrumentos produzidos pelos 

mercados e que devem ser melhor esmiuçados pelo Estado com vistas a adequar as 

exações tributárias ao atingimento de finalidades outras que não mera arrecadação de 

recursos, identificando condutas desejáveis e indesejáveis e fazendo incidir tributos no 

direcionamento dessas condutas.  

O que se pretende, a partir de agora, é demonstrar o quanto a relação Estado-

mercado pode ser profícua na consecução das finalidades constitucionais, desde que se 

consiga aproximar as duas instituições e se fundamente tal atitude na busca das 

potencialidades que já podem ser aproveitadas dos tributos previstos na CF/88. 

2 BREVE ESTUDO ACERCA DAS EXTERNALIDADES: DE QUE FORMA 

CONCILIAR DIREITO, EXTRAFISCALIDADE E MERCADO? 

A fim de se alcançar a dimensão que se pretende com o presente trabalho, qual 

seja, um profundo remodelamento do Sistema Tributário Brasileiro com vistas a incluir 

o mercado como partícipe no processo de reestruturação do Estado Fiscal, partir-se-á, 

agora, para o estudo das externalidades que, ao final, são o elo para se chegar a uma 

atuação extrafiscal ordenada.  

Nesse sentido, faz-se necessária uma breve incursão em alguns estudiosos das 

Ciências Econômicas. Isto porque, antes de se falar em extrafiscalidade, é fundamental 

se imiscuir em outro tema não menos relevante e que contribui sobremaneira para 

aclarar o papel que o Direito Tributário pode assumir como indutor de condutas12. 

Como já ressaltado por Derani (2009, p.75), ao tratar da correlação necessária entre o 

Estado e o mercado, 

[...] o Estado – produtor de normas – e o mercado – âmbito das relações 
econômicas – necessitaram sempre estar juntos. O direito é a instituição e o 
instrumento por meio do qual Estado e mercado servem-se mutuamente para 
a reprodução do sistema no qual estão inseridos. Sua atuação histórica 
adquire diferentes dimensões, passando de organizador da sociedade 
burguesa, com o início do capitalismo, para coordenador das relações de 
Estado e sociedade civil, sequência da Revolução Francesa, atingindo um 
papel construtivo de relações para solução de conflitos; e, finalmente, 

                                                 
12 Ao tratar, em obra especificamente dedicada ao tema, Domingues (2007, p. 10) afirma existirem os 

chamados tributos ambientais, que os quais seriam “institutos regidos pelo Direito Tributário, derivados 
do poder de tributar. Têm um sentido estrito e um sentido lato conforme incidam em face da utilização 
direta do meio ambiente, ou em virtude de atos ou situações apenas indiretamente a ele conexos”. 
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superando a dissociação Estado e sociedade civil, impondo a implementação 
de atividades para integração social.  

Assim, surgem as chamadas externalidades, figuras bastante conhecidas entre os 

economistas, mas ainda pouco explorada pelos estudiosos do Direito. Aqui importa, 

então, buscar a origem da expressão, conhecendo o que dizem os principais 

doutrinadores sobre as potencialidades desse instituto, que pode modificar a forma de 

compreensão do papel dos tributos na atualidade. 

Tal temática aqui se justifica, pois, em um momento posterior, buscar-se-á 

identificar se o mercado gera ações identificáveis como externalidades e, nesse sentido, 

se é plausível o repensar do Sistema Tributário Nacional, nos termos estabelecidos na 

CF/88. Isso se dá porque à medida que se localizam as externalidades, passa-se o Estado 

a atuar por meio da extrafiscalidade, estimulando ou desestimulando condutas, o que se 

verá melhor a seguir. 

2.1 O que são as externalidades? 

Como já ressaltado, as externalidades fazem parte do estudo da Economia. 

Conforme indicado por Coase (1990, p. 23), tal expressão teria sido cunhada por Paul 

Anthony Samuelson, economista americano, ainda na década de 1950. Em publicações 

veiculadas no Economic Journal, em setembro de 1958, e na The Review of Economics 

and Statistics, em novembro do mesmo ano, Samuelson insere tal expressão no estudo 

dos economistas. Segundo Mankiw (2010, p. 195), uma externalidade surgiria 

quando uma pessoa se dedica a uma ação que provoca impacto no bem-estar 
de um terceiro que não participa dessa ação, sem pagar nem receber nenhuma 
compensação por esse impacto13. Se o impacto sobre o terceiro é adverso, é 
denominado externalidade negativa. Se é benéfico, é chamado externalidade 

positiva. Quando há externalidades, o interesse da sociedade em um resultado 
de mercado vai além do bem-estar dos compradores e dos vendedores que 
participam do mercado; passa a incluir também o bem-estar de terceiros que 
são indiretamente afetados. 

Assim, de forma bastante singela, poder-se-ia afirmar que as externalidades 

surgem quando as ações de uma pessoa causam impacto sobre o bem-estar de outras 

pessoas, que não possuem relação com as ações desenvolvidas inicialmente. As 

externalidades são, então, esses resultados que afetam terceiros. Exemplificativamente, 

                                                 
13 Como forma de evitar equívocos de interpretação em torno do conceito das externalidades, 

especialmente por esse excerto ser uma tradução do texto original de Mankiw, apresentamos a definição 
de Mota (2010, p. 182) sobre o tema: “As externalidades estão presentes sempre que terceiros ganham 
sem pagar por seus benefícios marginais ou perdem sem serem compensados por suportarem o 
malefício adicional. Assim, na presença de externalidades, os cálculos privados de custos ou benefícios 
diferem dos custos ou benefícios da sociedade”. 
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poder-se-ia indicar o que seriam as externalidades negativas e a positivas. Como 

exemplos daquelas, bastante exploradas no estudo da Tributação Ambiental 

hodiernamente, pode-se citar o caso de uma indústria petroquímica que libera gases 

tóxicos na atmosfera. 

Tais gases, emitidos em face de sua atuação lucrativa no mercado, decorrem das 

ações a que se refere o conceito acima. Contudo, a população que vive nas cercanias da 

indústria acaba sendo afetada direta e indiretamente pelos efeitos maléficos de tais 

emissões: aqui se encaixam os terceiros que não possuem relação com as ações 

desenvolvidas pela empresa. Estas pessoas, para o exemplo indicado, sofrem as 

chamadas externalidades negativas, isto é, expõem-se aos efeitos danosos dessa forma 

de poluição. 

Em sentido oposto, em exemplo cunhado por Pigou (1946, p. 155), pode-se 

indicar o que seriam as externalidades positivas: imagine-se que alguém mantenha um 

grande jardim em sua casa. Apesar de localizado em uma propriedade privada, cujo 

dono promove ações e despende recursos na manutenção desse espaço, tais ações 

acabam por produzir efeitos positivos no bem-estar de terceiros. 

Isso se dá, pois, ainda que não seja um jardim acessível a todos, e por mais que 

este não seja o seu objetivo principal (o que na maior parte dos casos não é), este dono 

cuidadoso acaba por gerar um benefício para toda a comunidade, na medida em que 

contribui para a purificação do ar em sua região. Nos dois exemplos acima se tem, 

então, uma explicitação do que seriam as externalidades.  

Contudo, constatadas essas ações e definidos os seus impactos, quais a medidas a 

se adotar? As respostas dependerão da aceitação de uma maior ou de uma menor 

atuação do Estado na solução da equalização. Como afirma Mankiw (2010, p.201), 

“tanto os formuladores de políticas públicas quanto os agentes privados reagem às 

externalidades de diversas maneiras. Todas as soluções compartilham o objetivo de 

levar a alocação de recursos para mais próximo do ótimo social”. 

O mesmo autor defende que as soluções a serem adotadas pelo Governo podem 

ser de duas ordens: através de políticas de comando e controle, que visam a 

regulamentar diretamente o comportamento, o que implica em uma participação ativa 

do Estado, e através de políticas baseadas no mercado, que fornecerão os incentivos 

para que os tomadores de decisões privados resolvam o problema (MANKIW, 2010, p. 

201). 
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Com isso, seria sempre por intermédio do Estado que se chegaria à solução dos 

benefícios ou malefícios gerados pelas externalidades: no primeiro caso acima, o Estado 

manifestaria expressamente sua participação, regulamentando as políticas que julgasse 

convenientes. No segundo caso, o Estado, a partir de uma decisão política, decidiria 

quedar inerte em face dos entes privados, que ficariam livres para alcançar o consenso. 

Assim, em ambas as hipóteses, haveria uma atuação estatal no sentido de definir a 

melhor forma de equalização das externalidades. 

Ao analisar o papel econômico do Governo, Samuelson (1975, p. 158) afirma que 

há uma inserção cada vez maior do governo na economia. Para o economista, “isso está 

refletido (a) no aumento quantitativo das despesas governamentais, (b) na redistribuição 

da renda pelo Estado, e (c) na direta regulamentação da vida econômica”.  

Assim, antes de se adentrar nos dois primeiros itens destacados por Samuelson, 

buscar-se-á analisar aquilo que ele chama de “direta regulamentação da vida 

econômica”, na ótica que interessa ao estudo. Com isso, far-se-á um contraponto entre 

dois novos economistas, com pensamentos que divergem quanto ao papel estatal nesse 

aspecto: Ronald Harry Coase e Arthur Cecil Pigou. 

2.2 “O problema do custo social” para R. H. Coase e “A economia 

do bem-estar” para A. C. Pigou – As externalidades como criações dos 

mercados 

Na solução do que chama “O problema do Custo Social”,14 Coase defende uma 

posição contrária à atuação direta do Estado na harmonização dos efeitos das 

externalidades. Trata-se de pensamento enquadrável no chamado “liberalismo 

econômico”, no qual a mão invisível do mercado de Adam Smith se encaixaria. Aqui o 

Estado então, sob a ótica definida acima, optaria simplesmente por ficar inerte à atuação 

dos tomadores de decisões privados. 

De acordo com Mankiw (2010, p. 206), tem-se a aplicação aqui do denominado 

Teorema de Coase: “se os agentes econômicos privados puderem negociar sem custo a 

alocação de recursos, então o mercado privado sempre solucionará o problema das 

externalidades e alocará recursos com eficiência”. Ao esmiuçar o pensamento de Coase, 

Derani (2009, p. 92) o enquadra entre os adeptos da liberalização do mercado, os quais 

optam que as externalidades sejam equilibradas nas transações entre aqueles que as 

                                                 
14Disponível em: <http://www.iders.org/textos/Coase_Traducao_Problema_Custo_Social.pdf>. Acesso 

em: 02 maio 2011. 
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causam e os que as suportam, eliminando o Estado redistribuidor (subvencionador) e o 

Estado elevador de impostos. 

Centrando-se nas externalidades negativas, o economista, diante do exemplo da 

indústria petroquímica poluidora acima indicado, afirma que não se deve buscar formas 

de coibir a atividade industrial, posto que se está lidando com um problema de natureza 

recíproca. Ao se evitar o aumento da poluição para a população das cercanias da 

empresa, estar-se-ia causando um notório prejuízo a esta. 

Dessa forma, ambos podem ser prejudicados na situação: a população local, que 

ficaria mais suscetível aos efeitos maléficos do ar impuro, bem como a própria 

indústria, que, em última hipótese, poderia mesmo ter de encerrar suas atividades caso 

passasse a sofrer duras retaliações dos habitantes locais. 

Daí porque ele fala em “um problema de natureza recíproca” (COASE, 1990, p. 

1). Para ele, então, a verdadeira questão a ser decidida seria: a população estaria 

autorizada a causar um prejuízo à indústria, ou esta estaria autorizada a causar danos 

àquela? Assim, para este economista, deve-se evitar a conduta que seja considerada 

mais prejudicial no caso concreto, o que expressa uma postura um tanto quanto 

subjetivista. 

Contudo, para Coase (1990, p. 14), a melhor alternativa não estaria na atuação 

regulatória do Estado: este deve se isentar de se imiscuir nas relações sociais, 

entendendo que o problema há de ser resolvido pelo mercado e pela firma. Tal 

abordagem, apartada do que se pretende para o desenvolvimento do presente trabalho, 

indica apenas que não existe consenso acerca do papel estatal na economia. 

Em sentido diverso, em obra intitulada “La economía del bienestar”, A. C. Pigou 

indica que se deve recorrer, para equacionar divergências entre os produtos líquidos 

privados e sociais, ao que ele chama de abonos de indenização: aqui, as indenizações 

negativas e positivas se revezariam com vistas a assegurar igualdade nas relações 

economicamente desiguais (PIGOU, 1946, p.150-51). Como ressaltado por Derani 

(2009, p. 91),  

Pigou analisa e conclui, no caso da falha de mercado com relação à 
percepção das externalidades, que o Estado deve igualmente introduzir um 
sistema de imposto, em caso de deseconomia externa (efeitos sociais 
negativos) e de subvenção ou incentivo, em caso de economia externa 
(efeitos sociais positivos). Trata-se de um movimento automático de 
complementação. A uma falha do mercado coloca-se o Estado como 
instituição à parte, para corrigir suas lacunas e, então, assegurar um nível 
ótimo do mecanismo de mercado. 
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Assim, como o próprio Coase (1990, p. 20) define, ao tratar da tradição 

pigouviana, este acredita que há de haver alguma forma de atuação governamental na 

solução de questões como aquelas indicadas nos exemplos das externalidades acima: 

In 'The Problem of Social Cost', I said that Pigou’s basic position was that, 

when defects were found in the working of the economic system, the way to 

put things right was through some forms of governmental action. This view is 

expressed with numerous qualifications, but it represents the central 

tendency in his thought.
15

 

Com isso, a fim de regular as relações que surgem no funcionamento do sistema 

econômico, o Estado interviria como forma de equilibrar a relação normalmente 

desequilibrada, com vistas a promover o bem-estar econômico e social. Tal 

entendimento possui extrema relevância ao se tratar da extrafiscalidade como arma 

utilizada pelos governos para equacionar os efeitos das externalidades. 

Para estabelecer, então, como os tributos alcançariam as finalidades desejadas 

pelo Estado, em prol de toda a coletividade, definir-se-ia a Política Fiscal de Governo, 

como meta a ser perseguida por todo ente político em sua atuação impositiva de 

arrecadador dos valores necessários à consecução das políticas de governo.  

Aqui, fica explícito que a política fiscal de qualquer governo exerce profunda 

influência não apenas nos gastos deste, mas também no bem-estar de toda a população, 

seja por meio da influência sobre o nível de empregos do país, no nível dos preços, 

dentre outros.  

A fim de se encerrar o tratamento acerca das externalidades, diante dos 

pensamentos divergentes de Coase e de Pigou, e já elegendo este como o modelo ideal 

para elucidar as potencialidades da tributação, poder-se-ia afirmar que: a fim de 

solucionar o desequilíbrio gerado por uma externalidade negativa, que afeta o bem-estar 

de pessoas que não tem ligação alguma com a ação inicialmente empreendida, entende-

se que a atuação do Estado é fundamental. 

Na esteira das políticas de comando e controle indicadas por Mankiw (2010, p. 

201), e seguindo a opção de Pigou, o governo poderia solucionar uma externalidade 

tornando obrigatórios ou proibidos determinados comportamentos ou se utilizando de 

políticas baseadas no mercado para alinhar incentivos privados com eficiência social. 

                                                 
15Tradução sugerida: Em “O Problema do Custo Social”, eu disse que a posição básica de Pigou foi que, 

quando foram constatados defeitos no funcionamento do sistema econômico, o caminho para consertá-
los foi através de alguma forma de ação governamental. Esta opinião é expressa com diversas 
qualificações, mas que representa a tendência central de seu pensamento. 
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Neste último caso se encaixaria a tributação como forma de internalizar as 

externalidades de atividades potencialmente negativas e a concessão de benefícios como 

alternativa para premiar condutas desejáveis. Assim se utilizaria dos chamados impostos 

corretivos, também conhecidos como impostos de Pigou, que “seria igual ao custo 

externo de uma atividade com externalidades negativas, e um subsídio corretivo ideal 

seria igual ao benefício externo de uma atividade com externalidades positivas” 

(MANKIW, 2010, p. 201). 

Tal atuação, então, seria adotada no sentido de minorar os prejuízos causados 

àqueles que tiveram seu bem-estar afetado mas que não causaram a ação: no exemplo 

citado no início do capítulo, que trata de indústria que emite gases tóxicos na atmosfera, 

a minoração dos prejuízos poderia se dar de variadas formas, desde a proibição da 

atividade pelo Estado, passando pela adoção de medidas que atenuassem os gases 

expelidos e chegando, finalmente, a uma pesada tributação sobre a atividade danosa, 

com vistas a ressarcir pelo menos parte significativa dos prejuízos sofridos. 

Neste caso, ter-se-ia a utilização dos tributos para alcançar finalidades outras que 

não a mera arrecadação de valores para a pessoa política: aqui se configura a 

extrafiscalidade em toda a sua inteireza, como mecanismo regulatório estatal para 

alcançar o máximo de bem-estar social, dentro de uma sociedade capitalista. 

Assim, fica claro que, em contrapartida às externalidades negativas, conta-se com 

seu congênere: aqui se inserem as figuras dos prêmios, que visam a fomentar 

determinada atuação que está em conformidade com a política estatal, caso ocorram as 

chamadas externalidades positivas. Seguindo o exemplo já ofertado, no caso de alguém 

que, às suas expensas, mantém jardim que acaba por melhorar a qualidade do ar de toda 

uma coletividade, este gozaria de benefícios. 

Com tudo isso, percebe-se o quanto é fundamental percorrer um breve caminho 

no estudo das externalidades, visto que estas ofertam o lastro necessário para justificar a 

atuação estatal na economia, por meio da tributação, o que é conectado com o objeto 

próprio da extrafiscalidade. Contudo, há de se questionar se o atual desenho do Sistema 

Tributário Nacional e mesmo da CF/88 permitem uma atuação estatal mais orientada à 

extrafiscalidade, mas que não fuja da essência fiscal da tributação, o que será explorado 

a partir de agora. 
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3 REPENSANDO O ESTADO FISCAL BRASILEIRO POR MEIO DA 

EXTRAFISCALIDADE: AS EXTERNALIDADES CRIADAS PELO MERCADO 

EM CONFLUÊNCIA COM A TRIBUTAÇÃO JUSTA 

Por tudo o que explorado até o presente momento, deduz-se a possibilidade de 

ampliação da atuação estatal clássica, notadamente fiscalista, de forma a identificar as 

externalidades criadas pelos mercados e seus atores e aproveitá-las na estruturação do 

Sistema Tributário Nacional.  

Nesse mister, efetivamente, há de se ampliar o conteúdo dos princípios 

constitucionais  aplicáveis à tributação de forma a enaltecer finalidades sociais, 

econômicas, ambientais, dentre outras. Se classicamente o ICMS, por exemplo, era tido 

apenas como a principal fonte de recursos para os Estados, pode esse imposto, também, 

contemplar outros objetivos, a priori não mensuráveis economicamente, mas que se 

cingem a princípios também estabelecidos na CF/88. 

Contudo, tal ampliação passa pela inegável intervenção estatal, que passará a ser 

direcionada para o alcance dessas “novas” finalidades, alcançado objetivos 

normalmente atribuíveis ao Estado de forma direta mas que, pela complexidade da 

interrelação entre as instituições, carece de uma atuação conjunta e ordenada de toda a 

sociedade.  

Nesse ponto, é que se estudará a extrafiscalidade, denotando sua evolução e a 

possibilidade de intervenção estatal e, finalizando o trabalho, a proposta de dinamização 

do Sistema Tributário Brasileiro, com a aplicação dessa extrafiscalidade mais amiúde 

com a atuação dos mercados. 

3.1 Extrafiscalidade: evolução do Direito Tributário e intervenção 

estatal 

Superadas as questões atinentes às externalidades, que nada mais representam do 

que comportamentos que geram efeitos a terceiros, que não tomaram parte na ação, 

interessa, a partir de agora, identificar de que forma o Direito Tributário brasileiro 

contempla medidas extrafiscais para atuação direta na promoção ou na reprimenda a 

essas externalidades, e de que forma inserir o mercado como partícipe nessa regulação. 

O primeiro cuidado que se terá é o de delimitar o contorno exato que a doutrina dá 

a essa extrafiscalidade no Direito brasileiro. Partindo-se da constatação fática de que 

ainda há um parco desenvolvimento dessa temática, buscar-se-á identificar que ações 
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hoje são consideradas possíveis e legítimas de serem empreendidas para satisfazer 

finalidades extrafiscais.  

Assim, uma das questões fundamentais a serem solucionadas refere-se à definição 

do próprio conteúdo da extrafiscalidade, questionando se se trata de um princípio do 

Direito Tributário brasileiro. A definição proposta por Nabais (2009, p. 629) abarca o 

conteúdo abrangente da extrafiscalidade: 

A extrafiscalidade traduz-se no conjunto de normas que, embora formalmente 
integrem o direito fiscal, tem por finalidade principal ou dominante a 
consecução de determinados resultados econômicos ou sociais através da 
utilização do instrumento fiscal e não a obtenção de receitas para fazer face 
às despesas públicas. Trata-se assim de normas (fiscais) que, ao preverem 
uma tributação, isto é, uma ablação ou amputação pecuniária (impostos), ou 
uma não tributação ou uma tributação menor à requerida pelo critério da 
capacidade contributiva, isto é, uma renúncia total ou parcial a essa ablação 
ou amputação (benefícios fiscais), estão dominadas pelo intuito de actuar 
directamente sobre os comportamentos econômicos e sociais dos seus 
destinatários, desincentivando-os, neutralizando-os nos seus efeitos 
económicos e sociais ou fomentando-os, ou seja, de normas que contém 
medidas de política económica e social. 

Contudo, a seguir, na esteira da doutrina de Eros Roberto Grau, buscar-se-á 

identificar de que forma a intervenção estatal pode promover tipos distintos de 

extrafiscalidade, enumerando a diferença essencial entre eles. 

3.1.1 A extrafiscalidade como reflexo das diferentes formas de intervenção 

estatal 

Como visto acima, o despertar da doutrina tributária, para os efeitos da 

extrafiscalidade, são bastante recentes. Daí que ainda se estão se construindo, a passos 

lentos, os estudos acerca dessa finalidade que pode ser bastante explorada pelos tributos. 

Apesar de grande parte dos manuais fazerem referência à extrafiscalidade, tal 

tratamento é oferecido de forma modesta e resumida.16 

Na defesa dessa nova forma de intervenção estatal, já se tornou clássica a doutrina 

de Grau (2006, p. 148), que identifica três modalidades de intervenção estatal no campo 

da atividade econômica em sentido estrito: “intervenção por absorção ou participação 

(a), intervenção por direção (b) e intervenção por indução (c)”. Cada uma dessas 

formas de intervenção, então, motivará aspectos diferenciados no tocante à tributação, 

ressaltando, nos dois últimos, a utilização da extrafiscalidade.  

                                                 
16 A exemplo dos Cursos de Direito Tributário dos professores Hugo de Brito Machado e José Eduardo 

Soares de Melo, sem excluir aquelas obras mais acessadas em virtude da preparação para concursos 
públicos, na qual o tema da extrafiscalidade é tratado como apenas parte de uma das classificações dos 
tributos. 
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No tocante à intervenção estatal por absorção ou participação, tem-se o Estado 

atuando em regime de monopólio, assumindo “integralmente o controle dos meios de 

produção e/ou troca em determinado setor da atividade econômica em sentido estrito” 

(GRAU, 2006, p. 148). Aqui não se vislumbra, a priori, qualquer relevância para a 

extrafiscalidade. 

Vale ressaltar, contudo, que a própria Constituição, ao tratar dessa atuação 

excepcional do Estado, indica os requisitos mínimos a serem observados, destacando-se, 

no tocante à tributação que, apesar de se tratar de empresa de cujo capital social 

participe o Estado (integralmente ou parcialmente), submete-se às mesmas obrigações 

tributárias que qualquer outra empresa privada. 

Aqui, então, a finalidade extrafiscal não se expressa de forma singularizada pois a 

esses órgãos estatais criados para a consecução das atividades em regime de monopólio 

cabem os mesmos tributos devidos pela iniciativa privada. Assim, não se imaginaria, 

pela própria previsão constitucional, que se pudesse criar tributos diferenciados ou 

qualquer forma de incentivo fiscal. 

A segunda forma de intervenção do Estado no domínio econômico se dá por 

direção. Aqui, o “Estado exerce pressão sobre a economia, estabelecendo mecanismos e 

normas de comportamento compulsório para os sujeitos da atividade econômica em 

sentido estrito” (GRAU, 2006, p. 148). 

Aqui se poderia vislumbrar, então, a primeira forma de extrafiscalidade. Tal 

fenômeno foi identificado por Nabais (2009, p. 630) como sendo “a dos impostos 

extrafiscais, orientados para a dissuasão ou evitação de determinados comportamentos 

(em que são de integrar os chamados agravamentos extrafiscais de impostos fiscais)”. 

Uma ressalva que se faria ao se adequar a doutrina de Nabais ao Direito tributário 

brasileiro seria aquela de que se deve dar uma interpretação ampla àquilo que ele 

denomina de “impostos”, visto que, no Brasil, deve-se entender essa expressão com o 

sentido de tributos, notadamente os impostos e as contribuições, que se prestam a essa 

finalidade extrafiscal de forma excelente. 

A figura das taxas, conforme Ávila (2009, p. 64-65), não poderia ser utilizada 

para o atingimento dessas finalidades extrafiscais: 

Há pré-exclusão da tributação com base em finalidades extrafiscais quando a 
Constituição prevê uma hipótese material, para cuja configuração a finalidade 
é impertinente. [...] A instituição da taxa não serve de meio para promover 
algo ainda não existente. Ela se presta, em vez disso, para custear uma 
atividade específica já prestada ou a ser diretamente prestada. Nesse sentido, 
as taxas não servem de instrumento para atingir finalidades extrafiscais. 
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Elas servem para remunerar o exercício do poder de polícia ou a utilização de 
serviços públicos.   

Assim, como propriamente enunciou Grau (2006, p. 148), trata-se do 

estabelecimento de mecanismos e de normas de comportamento obrigatório, o que, em 

sede de tributação, passa necessariamente pela atenção ao princípio da legalidade, o 

qual representa que “todo tributo só pode ser criado por meio de lei. É princípio 

fundamental que nenhuma exação pode ser exigida sem a autorização do Poder 

Legislativo (no taxation without representation)” (CARRAZZA, 2011, p. 258).  

Dessa forma, o que se vê, então, é que, ao criar comportamentos obrigatórios, o 

Estado passaria a impor novas exações tributárias para atingir finalidades outras que não 

a mera arrecadação. Essa hipótese de intervenção estatal deve ser ressaltada em virtude 

de que, normalmente ao se pensar na extrafiscalidade, associando-a à busca de 

finalidades positivas para toda a sociedade, ela é imaginada se configurando apenas por 

meio de incentivos ou desonerações tributárias, o que é metade do horizonte disponível. 

Contudo, em virtude da elevada carga tributária brasileira, a decisão pela 

instituição de um novo imposto ou de uma nova contribuição, ou mesmo o aumento de 

qualquer um dos existentes, seria política extremamente antipática, o que torna a 

aplicação desse viés extrafiscal menos comum. Contudo, a despeito disso, vale destacar 

a CIDE Combustível, prevista expressamente na Constituição Federal, e que possui, 

dentre as suas finalidades, o financiamento de projetos ambientais relacionados com a 

indústria do petróleo e do gás. 

Aqui se demonstra um raro exemplo de criação de uma nova contribuição para 

atingir a tão propalada defesa do meio ambiente, erigida a verdadeiro princípio 

constitucional, e que está na contramão da doutrina acerca da tributação ambiental, que 

normalmente se baseia em incentivos fiscais, nos termos que serão detalhados a seguir. 

No tocante à última forma de intervenção estatal, relativamente à indução, “o 

Estado manipula os instrumentos de intervenção em consonância e na conformidade das 

leis que regem o funcionamento dos mercados” (GRAU, 2006, p. 149). Aqui, então, a 

atuação estatal nos agentes econômicos ocorre por motivos infalíveis: 

A sedução à adesão ao comportamento sugerido é, todavia, extremamente 
vigorosa, dado que os agentes econômicos por ela não tangidos passam a 
ocupar posição desprivilegiada nos mercados. Seus concorrentes gozam, 
porque aderiram a esse comportamento, de uma situação de donatário de 
determinado bem (redução ou isenção de tributo, preferência à obtenção de 
crédito, subsídio, v.g.), o que lhes confere melhores condições de 
participação naqueles mesmos mercados (GRAU, 2006, p.150). (destacado 
no original)  
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Nesse contexto se enquadram “as exonerações tipicamente tributárias 

(imunidades, isenções, concessões de créditos presumidos, etc)” (PAPADOPOL, 2009, 

p. 20). Para essa hipótese, a doutrina é farta em hipóteses de redução dos tributos 

devidos com vistas a alcançar finalidades constitucionais, tais como o estímulo às 

pequenas empresas, a redução das desigualdades regionais e sociais e a defesa do meio 

ambiente. Assim, Papadopol (2009, p. 21) indica como exemplos desse viés da 

extrafiscalidade 

[...] o estabelecimento de zona livre de tributos em locais remotos do país, 
exemplificada através da criação da Zona Franca de Manaus, permite a 
prevenção de desequilíbrios regionais; a imunidade das entidades de 
educação, sem fins lucrativos, propicia a facilitação do acesso e a ampliação 
de vagas para estudantes em instituições de ensino; a imunidade de IPI, 
ICMS e ISS na hipótese de exportações confere maior competitividade aos 
produtos nacionais no mercado externo, novamente protegendo a indústria 
nacional. 

Há de se destacar que a intervenção na ordem econômica tem por fim assegurar 

existência digna a todos, o que se conforma com a realização do princípio da dignidade 

da pessoa humana, que, no caso da CF/88, constitui um dos (para muitos o principal) 

fundamento da República Federativa do Brasil, expressão de natureza necessariamente 

polissêmica e cujos contornos são vagos e imprecisos (SARLET, 2011, p. 562-563).  

Nesse vasto campo da extrafiscalidade, situa-se a diferenciação entre benefícios 

fiscais estáticos ou benefícios fiscais strictu sensu e benefícios fiscais dinâmicos ou 

incentivos ou estímulos fiscais. Os primeiros estão direcionados a situações já 

consumadas ou que, ainda que não consumadas, não visam, ao menos diretamente, 

fomentar ou incentivar, mas apenas beneficiar, por razões econômicas, sociais, 

culturais, religiosas, dentre outras (NABAIS, 2009, p. 648). 

Como exemplo desses benefícios fiscais estáticos ou strictu sensu pode-se ofertar 

o caso das imunidades constitucionais. Exteriorizam vedações absolutas ao poder de 

tributar traçadas pela Constituição: representam fenômenos de natureza constitucional 

que retiram das pessoas políticas o direito de tributar, sendo instrumento de política 

nacional que transcende o fenômeno da tributação ordinária (MARTINS, 2003, p. 121-

122). 

No entender de Ávila (2010, p. 217), “a parcela de poder do Estado para instituir 

tributos é resultado do poder que se lhe atribui menos o poder que lhe é subtraído, nos 

termos da Constituição. As atividades e objetos que estão fora do poder de tributar são 

decorrência dos fins a serem promovidos pelo Estado”. O primeiro dos casos das 
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imunidades visa, então, proteger a própria estrutura federativa, implicando na chamada 

imunidade recíproca. 

No segundo caso, em consonância com o direito fundamental à liberdade de 

crença e de consciência e ao livre exercício dos cultos religiosos, excluem-se da 

tributação os templos de qualquer culto. No tocante à previsão de exclusão da tributação 

do patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, das entidades sindicais dos 

trabalhadores e das instituições de assistência social sem fins lucrativos, busca-se 

garantir o processo democrático, erradicar a pobreza e promover o desenvolvimento 

social (ÁVILA, 2010, p. 218). 

Por fim, no tocante às imunidades tributárias dos livros, jornais e periódicos, 

relaciona-se ao dever do Estado de estimular a difusão de ideias (ÁVILA, 2010, p. 218), 

mas que, infelizmente, não alcançou a plenitude do que se almejava, em virtude dos 

altos preços dos livros no Brasil. Além disso, em virtude das inovações tecnológicas que 

proporcionaram uma maior difusão dos livros eletrônicos, ainda se encontra em 

discussão no STF se tal imunidade a eles será estendida.  

Com tudo isso, as imunidades representam, sim, a afirmação da extrafiscalidade 

em um caráter estático, mas não menos importante que o caráter dinâmico relacionado a 

outras formas de benefícios fiscais que são concedidos. Na esteira destes, evidencia-se a 

extrafiscalidade do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicações (ICMS), cuja 

configuração deu origem à chamada “Guerra Fiscal”. 

A escolha por esse imposto dá-se pelo fato de que neste se vê, frequentemente, no 

noticiário nacional, questionamentos acerca da utilização desse viés extrafiscal por um 

ente federativo a fim de obter proveito em relação aos demais entes. Ademais, o ICMS 

representa uma fonte fundamental da arrecadação dos entes estaduais, o que faz 

ressaltar os problemas da federação brasileira. 

Vale ressaltar que a extrafiscalidade é velha conhecida das políticas tributárias, 

que normalmente já a utilizavam com vistas à proteção do mercado nacional, o que, no 

Brasil, ocorre por meio dos Impostos de Importação e de Exportação (que possuem um 

viés de defesa do mercado interno por excelência). 

Assim, no tocante a este imposto de competência estadual e distrital do ICMS, a 

CF/88 previu a figura do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ). Trata-

se de órgão que tem por finalidade promover ações necessárias à elaboração de políticas 

e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício da competência 
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tributária dos Estados e do Distrito Federal, bem como colaborar com o Conselho 

Monetário Nacional (CMN) na fixação da política de Dívida Pública Interna e Externa 

dos Estados e do Distrito Federal e na orientação às instituições financeiras públicas 

estaduais. 

Com isso, tal órgão tem atribuição, em última análise, de definir o arranjo da 

extrafiscalidade nesse importante tributo, determinando desde as mercadorias que serão 

incentivadas, a forma como será concedido esse incentivo e, até mesmo, o quantum 

dessa política extrafiscal, tudo passando pelo crivo do CONFAZ. 

Apesar de o ICMS ser um imposto de competência estadual, há a necessidade de 

se padronizar determinados aspectos a ele inerentes, tais como as alíquotas a serem 

utilizadas nas operações interestaduais, bem como fixar limites às alíquotas nas 

operações internas. Ademais, a fim de evitar a tão debatida “guerra fiscal”, os benefícios 

quanto a este imposto só poderão ser concedidos após manifestação prévia dos entes 

políticos, em virtude do pacto federativo.  

A Lei Complementar n° 24/75, recepcionada pela CF/88, dispõe genericamente 

sobre a forma como se darão as isenções do Imposto sobre Operações Relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e 

Intermunicipal e de Comunicações (ICMS). Aduz, ainda, que este mesmo tratamento 

será aplicável às hipóteses de redução da base de cálculo, devolução total ou parcial do 

tributo, concessão de créditos presumidos ou quaisquer outros incentivos ou favores 

fiscais ou financeiro-fiscais. 

Assim, o que se tem, nitidamente, é a utilização desses convênios com o objetivo 

de favorecer ou estimular determinadas condutas. Sobre o tema, expõe M. Carvalho 

(2006, p. 215):  

Com efeito, o mecanismo das isenções é um forte instrumento de 
extrafiscalidade de dosagem entre a carga tributária e a capacidade 
contributiva. Além disso, [...] o Estado pode fomentar iniciativas de 
interesse público e incrementar a produção, o comércio, o consumo. 
Assim, a decretação de isenções é ditada, primordialmente, pelo interesse 
público, não se tratando de ‘favor legal’, nem ‘dispensa de pagamento de 
tributo devido’ (destacado) 

Notadamente, por ter um forte viés extrafiscal, a doutrina é bastante controvertida 

quanto à forma a ser adotada para que estes convênios possam gerar efeitos. Na prática, 

a União, os Estados e o Distrito Federal, representados por seus Secretários de Fazenda, 

reúnem-se e acabam por aprovar convênios concedendo isenções ou outros tratamentos 

mais benéficos, em termos de tributação, a alguns produtos.  
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Em seguida, tais convênios são incorporados às legislações estaduais por meio de 

mero decreto expedido pelo Chefe do Poder Executivo, ou mesmo tacitamente, pelo 

transcurso de prazo.17 É de se notar que referido procedimento representa uma afronta 

direta ao § 6°, art. 150,18 da CF/88, o qual prevê que qualquer benefício fiscal só pode 

ser concedido mediante lei específica. 

Assim, M. Carvalho (2006, p. 215) indica que há, pelo menos, duas vertentes que 

interpretam se a ratificação dos convênios, firmados no âmbito do CONFAZ, se dá por 

lei específica ou por decreto executivo: a primeira delas defende a ideia de que seria o 

convênio o instrumento adequado, necessário e suficiente à concessão de isenção do 

ICMS, sem a necessidade de aprovação legislativa, enquanto a segunda corrente 

“agasalha a tese de que o convênio, para gerar os seus efeitos, dependerá de ratificação 

posterior pelas Assembleias Legislativas Estaduais”. 

Certamente, a segunda opção é a que melhor atende aos interesses da sociedade, 

notadamente por submeter a proposta de benefício à discussão pelos representantes do 

povo, nas casas legislativas. Vale ressaltar, ainda, que Saraiva Filho (2010, p. 51) 

noticia que grande parte da doutrina já encampa esse entendimento, destacando 

estudiosos como Geraldo Ataliba, Roque Carrazza e Sacha Calmon Navarro Coelho.  

Aqui, então, situa-se um outro questionamento relevante: deve a extrafiscalidade 

obedecer aos mesmos princípios indicados para a atividade fiscal do Estado? Conforme 

Nabais, (2009, p. 648), tais aspectos devem ser dissociados: 

Por isso, somos de opinião que há que separar dicotomicamente as normas 
fiscais das normas extrafiscais, ordenando aquelas, como direito fiscal 
(clássico) que são, aos princípios jurídico-constitucionais da ‘constituição 
fiscal’, e estas, como direito econômico (fiscal) que são, aos princípios 
jurídico-constitucionais da ‘constituição econômica’. Daí que aquelas hão-de 
obedecer primordialmente aos princípios da legalidade e da igualdade fiscais, 
e estas aos princípios da legalidade econômica e da igualdade e da 
proporcionalidade lato sensu na intervenção econômico-social. Todavia, dado 
o instrumento utilizado nesta intervenção ser o instrumento fiscal, há que 
articular ou harmonizar as exigências constitucionais, válidas para este 
instrumento, com as válidas para aquela intervenção, não podendo, por 
conseguinte, relativamente às normas extrafiscais, e designadamente às 

                                                 
17 Em função das disposições contidas no art. 4°, da LC n° 24/75: “Art. 4° Dentro do prazo de 15 (quinze) 

dias contados da publicação dos convênios no Diário Oficial da União, e independentemente de 
qualquer outra comunicação, o Poder Executivo de cada Unidade da Federação publicará decreto 
ratificando ou não os convênios celebrados, considerando-se ratificação tácita dos convênios a falta 
de manifestação no prazo assinalado neste artigo”. (destacado) 

18 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] §6°Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de caçulo, 
concessão de crédito presumido, anistia ou remissão, relativos a impostos, taxas ou contribuições, só 
poderá ser concedido mediante lei específica, federal, estadual ou municipal, que regule 
exclusivamente as matérias acima enumeradas ou o correspondente tributo ou contribuição, sem 
prejuízo do disposto no art. 155, § 2°, XII, g”. (destacado) 
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disciplinadoras dos benefícios fiscais, valer exclusiva e estritamente a 
mencionada constituição econômica. Nomeadamente, o princípio da 
legalidade a observar neste domínio não se contentará totalmente com as 
fracas exigências desse princípio no domínio do direito econômico, enquanto 
a ideia de capacidade contributiva não pode deixar de estar presente nas 
medidas extrafiscais como seu pressuposto. 

Contudo, na esteira de Nabais, conclui-se que os princípios aplicáveis à 

extrafiscalidade divergem dos clássicos princípios aplicáveis à tributação, posto que, 

para uma realidade nova, outros “mandamentos de otimização” devem ser 

estabelecidos, para que toda a potencialidade dos institutos seja explorada. 

Com isso, encerrado o estudo acerca da extrafiscalidade, propor-se-á, nessa fase 

final, a ampliação do paradigma da fiscalidade, incluindo o mercado como instituição na 

qual a extrafiscalidade pode ser elastecida, posto que externalidades são produzidas 

diuturnamente e normalmente absorvidas pelo próprio Estado ou pelas pessoas naturais 

em particular, mas não compartilhada, necessariamente, pelas empresas.  

3.2. A dinamização do Sistema Tributário Nacional com a mudança de 

paradigma da extrafiscalidade 

 Compreendida a forma como o Estado pode intervir, sob cada um dos focos 

apontados por Grau, buscar-se-á, agora, propor a mudança de paradigma da 

extrafiscalidade. Se normalmente a extrafiscalidade esteve atrelada aos impostos sobre 

importação e exportação, o que representaria a expressão maior de defesa do mercado 

nacional, pode-se inferir, na atualidade, que outros tributos hão de alcançar a proteção 

da dignidade da pessoa humana, a defesa do meio ambiente sadio, a erradicação da 

pobreza e das desigualdades regionais, dentre outros. 

Para tanto, a Constituição Federal de 1988 já sinalizou positivamente ao elencar 

fundamentos e objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil e que 

representam os alicerces sob os quais há de ser estruturado todo o complexo normativo 

vigente. Nesse sentido, há de se promover uma leitura sistematizada do texto 

constituicional, notadamente integrando princípios econômicos, sociais e tributários. 

Aqui, então, partindo-se da crítica realizada por Ávila (2010, p. 22-23), há de se 

propor uma ampliação, pela doutrina, do conteúdo das chamadas “limitações ao poder 

de tributar”: 

A descrição das limitações ao poder de tributar, em geral feita pela doutrina, 
abrange preponderantemente as limitações negativas, sem que as limitações 
positivas (por exemplo, concordância prática), as limitações de segundo grau 
(por exemplo, proporcionalidade) ou o significado de outras normas 
constitucionais que instituem valores positivos (por exemplo, princípios e 
direitos fundamentais) sejam profundamente investigados no campo 

6637



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

tributário. [...] A própria expressão “limitação” conduz a uma descrição 
prioritariamente circunscrita à dimensão negativa, sem que outras normas, 
que instituem diretrizes positivas e possuem apenas uma eficácia mediata 
relativamente ao poder de tributar, sejam dignas da devida atenção 
(dignidade humana, proteção da família, desenvolvimento regional, etc).  

Tal ampliação, aprioristicamente, é passível de ser realizada nos moldes atuais da 

CF/88, a partir de um trabalho vigoroso do legislador infraconstitucional, seja por meio 

das leis complementares que estabelecem as normas gerais sobre os tributos, seja por 

meio das próprias leis ordinárias. Contudo, o papel da doutrina é de fundamental 

importância para tal abertura, contendo o suporte epistemológico sobre o qual o Poder 

Legislativo, inicialmente, há de realizar o seu papel. 

De idêntica forma, a própria atuação do Poder Judiciário, ao resolver contendas 

entres os entes que compõem o mercado e o Estado, na ainda inevitável conflituosidade 

acerca da tributação, possui papel fundamental de repaginador dos princípios sobre os 

quais deve ser estruturado o Sistema Tributário Nacional, evidenciando, também, os 

clarões que existem no conflito entre os princípios. 

Nesse sentido, há de se quebrar a fatalidade a que se direcionou o sistema 

tributário brasileiro atual, diagnosticada por Ávila (2010, p. 23) ao enunciar que “o 

agrupamento externos das normas tributárias na Constituição Brasileira conduz à 

presunção de que o sistema tributário ou está somente regulado no capítulo do “Sistema 

Tributário Nacional” ou não possui uma profunda relação horizontal com a Constituição 

toda”. 

Nesse sentido, uma atuação estatal orientada para a identificação das 

externalidades produzidas pelos mercados, realidades apropriáveis facilmente pelo olhar 

atento dos entes estatais, em estrita conformidade com o que preceituou Pigou, é capaz 

de produzir mudanças substanciais na utilização dos tributos já previstos na CF/88. 

Assim, identificando condutas socialmente desejáveis, o Estado pautaria sua 

atuação no estímulo positivo, utilizando-se da figura dos prêmios, o que, notadamente 

sob a forma de incentivos fiscais comporta uma série de medidas distintas e que podem 

atingir objetivos fiscais também díspares: aqui, as isenções, as reduções de base de 

cálculo, as reduções de alíquotas, dentre outros. 

Ademais, para um Estado ainda profundamente carecedor de recursos públicos, 

podem ser estruturadas formas distintas de incentivo ao mercado, as quais não tenham 

repercussão direta nos valores a serem arrecadados, aqui se podendo incluir a tão 

almejada simplificação das obrigações tributárias acessórias, que não são apreciáveis 
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economicamente pelos Estados mas que representam um custo operacional muito alto 

no Brasil para as empresas. 

Quanto à identificação de condutas indesejáveis, que gerem desequilíbrio para 

toda a sociedade, a atuação estatal há de ser direcionada para o desestímulo, 

notadamente pela utilização da tributação, com os necessários cuidados para que o 

tributo não se configure como medida sancionadora, ou mesmo pela criação de 

instrumentos compensatórios ou mesmo pela proibição de atividades econômicas que 

venham a prejudicar evidentemente a sociedade (como o que ocorreu com a proibição 

da utilização do amianto na cadeia produtiva brasileira no Estado de São Paulo, por 

exemplo). 

Contudo, seja com o estímulo ou com o desestímulo, há de se destacar um ator 

cuja atuação é relevante para intermediar a relação Estado-mercado: o cidadão 

consumidor, cujos hábitos sinalizam aquilo que o mercado produzirá e que, em última 

análise, pode contribuir para que o Estado promova ações ordenadas ao bem-estar geral. 

Nesse sentido, a transparência do processo produtivo há de fazer parte do 

marketing positivo das empresas, com vistas a informar os custos sociais da produção 

de determinado bem. Na direção oposta, os efeitos maléficos que decorrem da atuação 

do mercado também hão de ser ressaltados, aqui se frisando o papel das agências 

reguladoras e das associações de consumidores. 

Com tudo isso, chega-se à conclusão de que existem potencialidades latentes no 

Sistema Tributário Nacional e na CF/88 como um todo que podem promover a abertura 

necessária à consecução de finalidades sociais pelos mercados, desde que devidamente 

amparadas pela legislação infraconstitucional e pelos poderes vigentes. Nesse sentido,  

[...] a influência dos princípios fundamentais ou dos direitos fundamentais 
sobre o Sistema Tributário, ou a expressa abertura do Sistema Tributário por 
meio do art. 150 (“sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte”) são exemplos indicativos de que o Sistema Tributário não se 
confunde, quantitativa e qualitativamente, com o capítulo do Sistema 
Tributário Nacional: quantitativamente porque existem outras normas 
tributárias além daquelas que podem ser reconduzidas aos dispositivos 
contidos no capítulo do Sistema Tributário Nacional; qualitativamente 

porque as normas previstas no Sistema Tributário Nacional só ascendem a 
um significado normativo por meio de uma (horizontal) consideração das 
concatenações materiais decorrentes dos princípios e direitos fundamentais. 
(destacado no original) 

 
Dessa forma, ainda que não se promova alterações no atual texto do capítulo 

referente ao Sistema Tributário Nacional, é possível a realização de uma reforma fiscal 

integrada e que represente um realinhamento entre sujeitos que ainda se posicionam em 
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sentido oposto. O que se aponta, então, é que o alinhamento do Estado e do mercado 

pode ser bastante frutífero para o atingimento das finalidades constitucionais, com a 

necessária participação dos indivíduos enquanto ator comum às duas figuras, mas sob 

facetas diferenciadas. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O atual desenho do Sistema Tributário Nacional na Constituição Federal de 1988 

surge a partir de processo de racionalização iniciado com a Emenda Constitucional n° 

18, de 1965. Nesse tocante, o estabelecimento dos princípios constitucionais tributários 

e a delimitação da competência privativa para a instituição de algumas espécies 

tributárias enaltecem o caráter fiscalista das exações e direciona os entes federativos a 

enxergar os tributos sob contornos estreitos.  

A concepção do Sistema Tributário como integrado aos planos econômicos e 

jurídicos, ainda sob a vigência da Constituição anterior, ressalta a importância que a 

economia deve ter no tocante à delimitação das imposições tributárias. Com vistas a 

ressaltar essa integração, sugere-se uma aproximação com o estudo das externalidades, 

enquanto institutos das Ciências Econômicas e que deixam evidente a potência que os 

mercados apresentam quando observados em suas ações benéficas ou maléficas à 

sociedade, gerando externalidades positivas ou negativas.  

A extrafiscalidade, então, mostra-se ampliada a partir da observação dos mercados 

enquanto criadores de externalidades. Dessa forma, ampliando o papel extrafiscal que 

os tributos podem assumir, que normalmente se evidenciava nas exações incidentes 

sobre o comércio exterior, encontra-se latente, nas espécies tributárias, a possibilidade 

de ampliar sua efetividade social.  

Nessa seara, a compensação positiva (normalmente identificável com incentivos 

fiscais) ou a criação de mecanismos de desestímulo às condutas indesejáveis, também 

por meio da tributação, revela-se condizente com uma interpretação sistemática da 

CF/88, na medida em que alarga os princípios a serem sopesados na definição das 

hipóteses de incidência dos tributos. 

O Sistema Tributário Nacional atualmente desenhado pode ser utilizado para 

superar a clássica atividade fiscalista, com a preocupação premente de carrear recursos 

aos cofres estatais, acrescendo em efetividade quanto ao atingimento de outras 

finalidades previstas na CF/88, como a dignidade humana, a defesa do meio ambiente e 

a redução das desigualdades regionais, dentre outros. Dessa forma, um aprofundamento 
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de tais questões entre legisladores e doutrinadores jurídicos, com a inserção das 

realidades mercadológicas, contribui para a potencialização da atuação estatal, 

normalmente ainda tímida em sede tributária.  

Para tanto, conclui-se ser fundamental o papel dos mercados, desde que o Estado 

dinamize o traçado do Sistema Tributário Brasileiro por meio da extrafiscalidade e 

rompa com o conceito de um desenho limitado e negativo quanto ao poder de tributar, 

incorporando princípios constitucionais basilares e provocando um redirecionamento na 

função de arrecadação dos tributos.   
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RESUMO 

 
 
 

Tradicionalmente tratada como um corolário lógico do princípio da igualdade formal no 

direito tributário, a capacidade contributiva revela conteúdo de maior densidade quando 

analisada à luz de outros princípios, notadamente o da solidariedade. O direito tributário 

– e, por conseguinte, a capacidade contributiva – não se reduz a mera técnica 

arrecadatória ou instrumento de proteção patrimonial (seja do contribuinte ou do 

Estado), mas também consubstancia papeis de índole ético-social que a Constituição 

lhe outorga. Neste sentido, o princípio da solidariedade pode oferecer importantes 

balizas para compreensão do sentido e alcance da capacidade contributiva no nosso 

direito tributário contemporâneo. A análise é feita, primeiramente, a partir da 

investigação da solidariedade em seus contornos essenciais, desde sua concepção 

etimológica e filosófica até a consagração jurídica do princípio. Em seguida, apresenta-

se a base histórico-teórica do princípio da capacidade contributiva, confrontando a visão 

clássica, fundada no princípio da igualdade formal, com os desenvolvimentos teóricos 

contemporâneos, que, direta ou indiretamente pautados no princípio da solidariedade, 

conferem conteúdo mais abrangente e efetivo ao princípio da capacidade contributiva. 

Por fim, analisam-se os princípios da solidariedade e da capacidade contributiva na 

Constituição Brasileira de 1988, com enfoque para a progressividade e finalidade 

redistributiva do sistema tributário, bem como para a relevância do conceito de mínimo 

existencial no quadro da capacidade contributiva solidária. 

Palavras-chave: princípio da capacidade contributiva; solidariedade; igualdade; 

progressividade; mínimo existencial. 
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ABSTRACT 

 

 

Traditionally regarded as a logical corollary of the principle of formal equality in tax 

law, the ability-to-pay principle reveals greater density when analyzed under 

other principles, notably the solidaderity principle. The tax law - and therefore the ability-

to-pay principle is not reduced to a mere tax raising technique or to a legal instrument of 

patrimonial enforcement (wether the taxpayer’s or the State’s patrimony), but 

also embodies the ethical and social roles that the Constitution assigns to it. In 

this sense, the principle of solidarity can provide important balises for understanding 

the meaning and scope of the ability-to-pay principle in our contemporary tax law.  The 

analysis is conducted from the study of the solidarity in its essential outlines, wether in its 

the etymological and philosophical approach, wether in its legal consecration. Then it 

presents the historical and theoretical basis of the ability-to-pay principle, comparing the 

classical view, based on the formal equality principle, with the contemporary theories, 

which directly or indirectly are guided by the principle of solidarity, providing a more 

extensive and effective content to the ability-to-pay principle. Finally, it analyzes the 

principles of solidarity and ability-to-pay in the Brazilian Constitution of 1988, focusing on 

the aim of redistribution and the progressivity of the tax system, as well as the relevance 

of the minimum existential to the framework of a solidarian ability-to-pay principle.  

Keywords: ability-to-pay principle, solidarity, equality, progressiveness, minimum 

existential. 
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 CONTEÚDO E ALCANCE DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA SOLIDÁRIA 

Title in English: Content and scope of a solidarian ability-to-pay principle 

 

 

1. Considerações introdutórias 

A noção de capacidade contributiva, em uma percepção preliminar, não deixa 

de corresponder àquele famoso dito popular francês, divulgado por Gaston Jèze, 

segundo o qual é necessário plumer la poule sens le faire crier.1 

O dever de pagar tributos, desde seus primórdios, é visto como um mal 

necessário para a manutenção de uma determinada comunidade ou Estado. Desde que 

se pode falar em um Estado Fiscal (é dizer, uma conformação social suportada por 

impostos) é possível falar em uma plataforma mínima de solidariedade, onde, em 

princípio, cada um tem o dever de contribuir para o bem comum de todos. Mas a efetiva 

realização do princípio da solidariedade no direito tributário apenas encontrou lugar no 

chamado Estado Fiscal Social, onde a solidariedade não configura apenas um efeito 

externo, mera decorrência do caráter fiscal do Estado, sendo antes tida como um 

objetivo a prosseguir pelo Estado pela via dos tributos.  

Neste contexto, a formulação clássica da capacidade contributiva – tratada 

como mera especificação da igualdade formal no direito tributário – parece não mais 

satisfazer à realidade social contemporânea, que exige o repensar de categorias 

tradicionais do direito (como o princípio da capacidade contributiva) à luz de novas 

balizas ético-jurídicas, como o princípio da solidariedade. 

Assim, o presente trabalho objetiva a examinar o sentido da solidariedade no 

direito tributário contemporâneo, especialmente na dimensão que assume no âmbito da 

capacidade contributiva, seu veículo de expressão por excelência em matéria de 

tributos. 

                                                 
1 No português “depenar a galinha sem fazê-la chorar”. A lembrança é de Geraldo ATALIBA e Cleber GIARDINO, 
referidos por COSTA, Regina Helena. Princípio da capacidade contributiva. Malheiros, São Paulo, 2003, p. 23.  
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Para tanto, inicialmente, cuida-se de examinar noções gerais relativas à 

solidariedade, analisando sua evolução histórica e conteúdo (etimológico, filosófico e 

jurídico).  Com este referencial em mente, examina-se, em seguida, o conteúdo jurídico 

da capacidade contributiva à luz do princípio da solidariedade, trazendo os principais 

aportes doutrinários relativos ao assunto. Por fim, analisam-se os princípios da 

solidariedade e da capacidade contributiva na Constituição Brasileira de 1988, com 

enfoque para a progressividade e finalidade redistributiva do sistema tributário, bem 

como para a relevância do conceito de mínimo existencial no quadro da capacidade 

contributiva solidária. 

 

2. Princípio da solidariedade: aspectos essenciais 

Em sua acepção etimológica, de matriz latina, o vocábulo solidariedade provém 

do termo solidum, soldum, referindo-se a algo inteiro, compacto.2 Daí decorre o seu 

sentido imediato, de relação de pertencimento a um grupo ou formação social em que o 

homem manifesta sua affectio societatis.3 Este seria, segundo explica Jose Casalta 

Nabais, o sentido objetivo da solidariedade (referida a essa relação de pertença e por 

conseguinte, de partilha de responsabilidade que liga cada um dos indivíduos aos 

demais da sociedade), a contrastar com o sentido subjetivo do termo, referido a um 

sentimento de ética social, a consciência dessa mesma pertença à coletividade.  

Interessante e clara aproximação sobre o tema é feita por Francesco 

MOSCHETTI, que alude a uma “cooperação altruísta para um fim específico”. Para o 

jurista italiano - a quem repetidamente recorreremos nesse trabalho por suas elevadas 

contribuições cientificas para o tema deste artigo -, são componentes do dever de 

solidariedade: (a) o sacrifício de um interesse individual; (b) a ausência (ou a 

acidentalidade) de uma contraprestação direta; (c) o fim de interesse coletivo.4  

                                                 
2 NABAIS, J. C. Solidariedade Social, Cidadania e Direito Fiscal. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, 
Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005. 
3 Idem, p. 112. 
4 MOSCHETTI, Francesco. El principio de capacidad contributiva. Madri, Instituto de Estúdios Fiscales, 1980, p. 
117. 

6649



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A ideia de solidariedade social certamente não é nova, porém foi apenas na 

modernidade, especificamente finais do sec. XIX e início do sec. XX é que a 

solidariedade encontrou afirmação jurídica, adquirindo contornos de instituto ligado ao 

direito público.5  Tal se sucedeu no contexto da crise do capitalismo liberal e com a 

crescente mobilização político-sindical dos trabalhadores.  

Não é demais lembrar que o fim do sec. XVIII foi selado por revoluções 

burguesas que puseram em ruínas o regime absolutista, sob os auspícios da famosa 

bandeira “liberdade, igualdade e fraternidade”. Nesta ocasião, a solidariedade 

comparece numa perspectiva marcadamente filantrópica, caritativa, assistencialista. 

Reinava então o paradigma individualista e formalista da dogmática jurídica (a exemplo 

do que se via na jurisprudência dos conceitos alemã e na escola exegética francesa), 

que não tardou, contudo, a desmoronar: a crise socioeconômica dos albores do sec. XX, 

agravada pelas grandes guerras, conduziu a uma nova forma de conceber o Estado e, 

por conseguinte, de encarar o direito. Foi o tempo, como sabemos, do Wellfare State. 

Entre nós, ninguém menos que Rui Barbosa, no ano de 1919, constatou a 

mudança da concepção individualista até então dominante:  

“Já não se vê na sociedade um mero agregado, uma justaposição de unidades 

individuais acasteladas cada qual no seu direito intratável, mas uma unidade 

orgânica em que a esfera do indivíduo tem por limites inevitáveis de todos os 

lados a coletividade. O direito vai cedendo à moral, o indivíduo à associação, o 

egoísmo à solidariedade humana”6 

Foi nessa época que movimentos como a jurisprudência dos interesses, a 

sociologia jurídica empírica e o movimento do direito livre7, para citar alguns exemplos, 

acompanharam a crescente tendência de reposicionar a sociedade como pedra angular 

da ciência jurídica.8  

                                                 
5 Idem, p. 122. 
6 Apud GODOI, M. S., Op. cit, p. 212. 
7 Neste sentido, ver LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de: LAMEGO, José. 5. ed. Lisboa: 
Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 41-96;  KAUFMANN, Arthur. Introdução à filosofia do direito e à teoria do 
direito contemporâneas. Tradução de: KEEL, Marcos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002. 
8 GODOI, Marciano Seabra de. Solidariedade social e tributação. In Solidariedade social e tributação. GRECO, 
Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005, p. 144. 
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Entre as décadas de 60-70, ingressando em crise o modelo do Estado de bem-

estar social, percebeu-se que o valor da solidariedade não poderia se identificar com o 

assistencialismo estatal e com mecanismos previdenciários do Estado do Seguro Social. 

Na lição de José F. FARIAS, o novo modelo supõe uma autonomia cada vez mais 

acentuada da sociedade civil e dos grupos sociais, responsáveis por compor uma 

complexa “trama de solidariedade”.9 Nessa quadra, explica NABAIS, a ideia de 

solidariedade volta à ribalta com a chamada quarta geração de direitos fundamentais, 

constituída pelos designados “direitos ecológicos” ou “direitos de solidariedade”.10 

Todo esse movimento, consoante logo se verá, tem repercussões no âmbito do 

direito constitucional tributário e, como é de supor, no seu propalado princípio de 

capacidade contributiva, cujo conteúdo e alcance jurídico inevitavelmente convocam a 

ideia de solidariedade social.  

Sobre a solidariedade no âmbito do direito tributário, concordamos com Casalta 

NABAIS quando afirma que, ao contrário do que à primeira vista se possa pensar, a 

simples existência de um Estado Fiscal (isto é, um Estado não suportado 

exclusivamente por taxas ou tributos bilaterais, mas também por impostos ou tributos 

unilaterais), ainda que de raiz liberal, decorre de uma plataforma mínima de 

solidariedade social. Uma vez que o Estado Fiscal é suportado por todos os cidadãos ou 

residentes reveladores de capacidade contributiva, não se pauta por simples ideia de 

equivalência (lógica de justiça comutativa), carregando subjacente uma ideia de justiça 

distributiva.11  

É bem verdade que a efetiva concretização do princípio da solidariedade social 

apenas encontrou lugar no chamado Estado Fiscal Social, onde a solidariedade não 

configura apenas um “efeito externo, decorrente automaticamente do caráter fiscal do 

Estado, antes se assume como um objetivo a prosseguir pelo Estado e a prosseguir 

também pela via do direito dos impostos”’12 A esse respeito, oportuna é a afirmação de 

Marco Aurélio Greco ao referir que, a partir de uma perspectiva do Estado Social, “não 

                                                 
9 Apud. GODOI, Marciano S., Op. cit, p. 146.  
10 NABAIS, J. C. Op. cit, p. 111. 
11 NABAIS, J.C. op. cit, p. 128-129. 
12 NABAIS, J.C. op. cit, p. 129. 
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podemos ver a tributação como técnica arrecadatória ou de proteção ao patrimônio; 

devemos vê-la da perspectiva da viabilização da dimensão social do ser humano.”13   

Num designado Estado Fiscal Social ou no campo de um direito tributário 

solidário, a palavra-chave que funciona como conector fundamental entre tributo e 

solidariedade é precisamente a capacidade contributiva. Sem a pretensão de antecipar 

o desenvolvimento do artigo, já pontuamos nossa adesão a Moschetti na afirmação de 

que “capacidade contributiva e solidariedade são dois aspectos da mesma realidade”14 

Passemos, pois, à análise da capacidade contributiva  em seus aspectos 

fundamentais. 

 

1. Base histórico-teórica do princípio da capacidade contributiva 

1.1.   Breve panorama histórico do princípio 

A expressão capacidade contributiva, como sublinhou Otto MEYER, é tão antiga 

quanto a ciência financeira e remonta ao próprio nascimento do tributo.15  Giorgio DEL 

VECCHIO, referindo-se a uma passagem de Heródoto, concluiu que o princípio de 

tributação segundo a capacidade econômica teria vigorado já no Antigo Egito.16 No 

medievo, a ideia da capacidade de contribuir estava afinada com a teologia católica, na 

qual vigorava - com esteio no sistema filosófico de Aristóteles – o princípio segundo o 

qual cada um deve pagar tributos secundun facultatem ou equilitatem proportionis (São 

Tomas de Aquino).17    

O primeiro registro jurídico de importância histórica, nesse sentido, surgiu ainda 

na Idade Média, em 1215. A Magna Carta, também referida como gérmen da legalidade 

geral e tributária18, previa que as prestações coercitivas devem ser moderadamente 

                                                 
13 GRECO, M.A. op. cit, p. 179. 
14 Idem, p. 284.  
15 Citado por Emilio GIARDINA (Le basi teoriche del principio della capacità contributiva, Milano, Giuffrè, 
Editore, 1961, p. 6)  
16 Apud GIARDINA, E. (op. Cit, p. 6) 
17 COSTA, Regina Helena.  Princípio da capacidade contributiva. 3ª ed. São Paulo, Malheiros, 2003, p. 16. 
18 Neste sentido, ver UCKMAR, Victor. Princípio da legalidade: Aprovação das prestações coativas pelos órgãos 
representativos – origem histórica. In: Princípios comuns do direito constitucional tributário. 2.ed, Trad. Marco 
Aurélio Greco. São Paulo, Malheiros, 1999, p. 21-39. 
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fixadas.19 Referências à ideia de capacidade contributiva foram feitas em textos de 

Maquiavel, Jean BODIN20 e de Adam SMITH21  

Modernamente, segundo apontamento de Regina Helena COSTA, desde o sec. 

XVII o valor já se encontrava arraigado na sociedade: a injustiça na carga tributária 

esteve por trás de grandes movimentos sociais da época, como a Boston Tea Party, a 

Revolução Francesa e, entre nós, a inconfidência mineira.22 

Marco fundamental na consagração constitucional do princípio foi o Estatuto de 

Albertino, de 1848, cujo artigo 25 estabelecia que “devem os contribuintes 

indistintamente contribuir na proporção de seus haveres para as despesas do Estado”. 

Mas antes mesmo da fórmula italiana, a primeira Constituição Brasileira (1824) deu 

grande passo nesse sentido, dispondo, em seu art. 179, XV, que “ninguem será 

exempto de contribuir para as despezas do Estado em proporção dos seus haveres.”23. 

A Constituição brasileira de 1946 também foi emblemática na consagração do princípio, 

cunhando fórmula similar à atualmente vigente: “os tributos terão caráter pessoal e 

sempre que possível serão graduados conforme a capacidade econômica do 

contribuinte” (art. 202).  

Curiosamente, o texto brasileiro de 1946 mais uma vez precedeu à introdução da 

fórmula positivada no direito italiano, que teve assento no art. 53 Constituição Italiana 

de 1947 (e que, assim como o art. 25 do Estatuto de Albertino, repercutiu em todo o 

mundo como paradigma de consagração jurídica do princípio), segundo o qual “todos 

são chamados a concorrer aos gastos públicos em razão de sua capacidade 

contributiva”. 

Segundo afirma GRECO, a proximidade de tempo e sentido entre a formulação 

brasileira da capacidade contributiva, em 1946, e a italiana, em 1947, explica-se pela 

                                                 
19 COSTA, R.H. Op.cit, p. 15. 
20 Apud GIARDINA, E. (op. Cit, p. 7) 
21 Na Riqueza das Nações, Adam Smith claramente manifestou adesão ao valor da capacidade contributiva, ao 
escrever que “os súditos de todos os Estados devem contribuir para a manutenção do governo tanto quanto possível, 

isto é, na proporção das respectivas capacidades”. Referido por MARTINS, Guilherme d Oliveira Waldermar. A 
capacidade contributiva limitará o poder criativo tributário? Contributo para o estudo dos limites materiais ao poder 
de criar impostos. Curso de mestrado – Direito Financeiro. Faculdade de Direito de Lisboa. Dezembro de 2000, p. 16. 
22 COSTA, R.H. Op.cit, p. 16. 
23 Disponível no link: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao (acesso em 19/09/11). 
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circunstância de Aliomar Baleeiro (membro da Constituinte de 46) ser assíduo leitor da 

doutrina italiana.24 

Lamentável que, no Brasil, a Emenda Constitucional 18/65 tenha expurgado o 

texto referente ao princípio da Constituição de 1946. Somente depois de um vácuo de 

mais de três décadas, é que a Constituição de 1988 reintroduziu a previsão expressa da 

capacidade contributiva em seu art. 145, p. 1º, devolvendo-nos, embora com outra 

redação, o preceito outrora suprimido: “sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”.  

Em um vôo de pássaro no direito comparado, Regina Helena COSTA observa 

que a preocupação com a capacidade contributiva aflorou no constitucionalismo pós-

guerra, voltado para as questões de ordem econômica e social. Exemplo desse 

movimento foram as Constituições da Espanha (1945, art. 19), França (1946, art. 37), 

Iugoslávia (1946, art. 42), Bulgária (1947, art. 94), Venezualea (1947, art. 94) e da já 

citada Constituição italiana.25/26  

 

3.2. Formação teórica da capacidade contributiva na doutrina contemporânea 

Ao lado do panorama fático-normativo do desenvolvimento do princípio, importa 

indicar os principais momentos teóricos relativos à trajetória doutrinária da capacidade 

contributiva. Neste ponto, assiste razão a Emilio GIARDINA ao sustentar que “não é 

fácil fixar de modo claro e preciso a origem e desenvolvimento da teoria da capacidade 

contributiva, como corpo coerente e sistemático da doutrina, dotado de postulados 

lógicos e claros”27 

Supõe-se que apenas no século XIX a capacidade contributiva tenha surgido 

como teoria precisa e coerente. De acordo com Carlos Palao TABOADA, a 

                                                 
24 GRECO, Marco Aurélio. Solidariedade Social e tributação. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco 
Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005, p. 178. 
25 COSTA, R.H. Op.cit, p. 20, nota de rodapé 17. 
26 Exceção importante é a Alemanha, que em sua atual Lei Fundamental deixou de reproduzir o texto já insculpido na 
Constituição de Weimer, quedando silente sobre o princípio da capacidade contributiva. Apenas disso, os tribunais 
alemães reconhecem a dedução do princípio da capacidade contributiva e do mínimo existencial a partir da igualdade 
(FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção do mínimo existencial no âmbito do IRPF) 
27 GIARDINA, E. Op. cit., p. 7. (tradução livre) 
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consideração do problema como objeto da Ciência Jurídica deveu-se aos trabalhos de 

Benvenuto GRIZIOTTI (1929), integrante e precursor da chamada Escola de Pavia, 

autor que identificava a capacidade contributiva como a própria causa da obrigação 

tributária.28  

Não por acaso, a Itália veio a ser o grande palco de discussões teóricas 

relativas ao tema, fato que pode ser explicado pela consagração, na Constituição 

Italiana de 1947, do princípio da capacidade contributiva nos moldes acima citados, 

despertando o interesse e curiosidade dos juristas daquele tempo para a pesquisa 

científica na área. 

Com efeito, depois de promulgada a Constituição de 1947, diversos esforços 

doutrinários foram encetados na tentativa de promover a adequada análise do art. 53 da 

Magna Carta Italiana, dentre os quais merecem referência os trabalhos de Emilio 

GIARDINA (Le Basi Teoriche Del Principio della Capacità Contributiva, de 1961), 

Ignacio MANZONI (Il principio della Capacità Contributiva nell’ordinamento 

costituzionale italiano, de 1965), F. GAFFURI (L'attitudine alla contribuzzione, de 1969) 

e F. MAFFEZZONI (Il principio della Capacità Contributiva nel diritto tributário, de 1970). 

Mas o principal marco teórico no assunto é, indubitavelmente, representado pelo 

também italiano Francesco MOSCHETTI, por sua magistral monografia El principio 

della Capacità Contributiva, originalmente publicada em 1971. A importância da obra, 

segundo explicam os prefaciadores da edição espanhola29, deve-se, em primeiro lugar 

(i) porque seu trabalho se dedicou a analisar e criticar as teorias precedentes, 

viabilizando, como um ‘aluvião’, a sucessiva incorporação de novos aspectos que 

sedimentassem parte das conclusões; em segundo lugar (ii) porque a obra se preocupa 

não tanto com a determinação do conteúdo das palavras ‘capacidade contributiva’, mas 

sobremodo com a análise da função do princípio jurídico e sua interpretação sistemática 

na Constituição; por fim, (iii) a principal razão da centralidade da obra de MOSCHETTI 

se deve à sua original preocupação com questionar o papel fundamental que o sistema 

                                                 
28 Apud: Costa, R H, p. 17 
29 El principio de capacidad contributiva. Instituto de Estudios Fiscales, Madrid, 1980. (Tradução e prefácio de Juan 
CALERO GALLEGO e Rafael NAVAS VAZQUEZ). 
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tributário representa ou pode representar na transformação das estruturas sociais de 

seus dias.30 

Nessa ordem de ideias, enquanto a doutrina tradicional, a exemplo de 

GIARDINA afirma que a “capacidade contributiva não significa mais que o expresso 

pelo vocábulo nela inserido: suscetibilidade de suportar o ônus tributário, idoneidade 

para pagar o imposto” 31, MOSCHETTI tem a ousadia de defender, por exemplo, que o 

“princípio da capacidade contributiva não visa somente tutelar a propriedade. (...) 

desempenha também uma importante função de distribuição de renda”32 e que não se 

deve exacerbar atenção no “aspecto garantista da capacidade contributiva” (tutela do 

interesse individual), em prejuízo de seu “aspecto solidário” (tutela do interesse 

público).33 Precisamente por se pautar nessa visão solidarística da capacidade 

contributiva é que tomaremos a doutrina de Moschetti como eixo central para a análise 

do princípio, sem deixar de sobrevoar algumas das teorias que precederam e 

sucederam o grande mestre italiano, e que contribuíram, de algum modo, à 

consolidação teórica de uma capacidade contributiva solidária,  a que assim 

denominamos para fazer alusão à perspectiva não pautada numa vertente liberal do 

princípio, mas sobretudo iluminada ou qualificada pelo dever de solidariedade.34 

Com este referencial em mente, trataremos, em seguida, de examinar o 

conteúdo jurídico da capacidade contributiva à luz do princípio da solidariedade, 

trazendo à baila os principais aportes doutrinários relativos ao assunto. Em seguida, o 

objetivo é perquirir acerca dos desdobramentos da capacidade contributiva solidária em 

prol de um sistema tributário (quanto mais próximo do) justo.  

 

2. A capacidade contributiva solidária: origem e desenvolvimento 

A capacidade contributiva é tratada na doutrina, tradicionalmente e ainda nos 

dias de hoje, como corolário lógico do princípio da igualdade, apresentando como 

                                                 
30 Op. cit, p. 18-19. 
31 GIARDINA, E. Op.cit, p. 5 (tradução livre) 
32 MOSCHETTI, F. Op.cit., p. 
33 MOSCHETTI, F. Op.cit., p. 
34 Esta, com efeito, é a essencial contribuição de Moschetti, que qualifica a norma inscrita no art. 53 da Constituição 
Italiana como um dever de solidariedade. Aprofundaremos a questão no próximo item. 
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conteúdo imediato a potencialidade para contribuir para os gastos públicos 

(GRIZZIOTTI)35 ou a possibilidade econômica de pagar o tributo (GIARDINA)36. De fato, 

este foi o sentido subjacente à expressão desde a largada histórica da noção de 

capacidade contributiva – sentido este que sempre pautou o tratamento juscientífico do 

tema. 

Assim, o alcance primário da capacidade contributiva - o de que as pessoas 

devem pagar impostos de acordo com seus índices de riqueza - sempre esteve presente 

nas investidas teóricas no âmbito do direito tributário, desde Grizziotti e Giardina, acima 

citados, até Berlilri, Sainz de Bujanda e Perez de Ayala37, para referir apenas alguns dos 

nomes da doutrina estrangeira.  

Nesta linha de pensamento, a capacidade contributiva como decorrência 

necessária da igualdade encontra assento imediato em todo e qualquer sistema 

republicano de governo, inexoravelmente fundado na igualdade formal (ausência de 

privilégios). Entre nós, Roque Antônio CARRAZZA brilhantemente disserta sobre o 

assunto38, vinculando a capacidade contributiva, nesse contexto, à manifestação de 

“fatos ou situações que revelam, prima facie, da parte de quem os realiza, condições 

objetivas para, ao menos em tese, suportar a carga econômica desta particular espécie 

tributaria”. 39   

No Brasil, o primeiro a se preocupar detidamente sobre o princípio da 

capacidade contributiva foi Aliomar BALEEIRO, em sua clássica obra Limitações 

constitucionais ao poder de tributar, que aprofunda em diversas matizes a análise do 

princípio insculpido no art. 202 da Constituição de 1946. Já naquele tempo, o mestre 

definia a capacidade contributiva como a “idoneidade econômica para suportar, sem 

sacrifício indispensável à vida compatível com a dignidade humana, uma fração 

qualquer do custo total dos serviços públicos.”40 

                                                 
35 Apud COSTA, R. H. Op. cit., p. 22. 
36 Op. cit, p.434.  
37 A referência é fornecida por COSTA, R.H. op. cit, p. 23, nota de rodapé 6.  
38 Neste sentido, conferir o seu Curso de Direito Constitucional Tributário. São Paulo, Malheiros, 2011, item 
“capacidade contributiva e princípio republicano” (pags. 94 e 105) 
39 CARRAZZA, R. A. Op. cit, p. 95. 
40 BALEEIRO, Aliomar. Op. cit., p.  
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Para Alfredo Augusto BECKER, em uma posição similar a de Klaus TIPKE41, a 

noção de capacidade contributiva não teria cunho jurídico, tratando-se antes de uma 

regra ética, proveniente do direito natural. O mestre gaúcho, contudo, radicaliza sua 

crítica à judicialização do princípio. Em suas palavras, “a velhice do princípio e a 

ambiguidade da locução ‘capacidade contributiva’ mergulharam filósofos, financistas e 

juristas em alucinante balbúrdia, e para que a confusão fique total, as modernas 

constituições canonizaram o princípio da capacidade contributiva, convertendo-o em 

regra constitucional do Estado. É a constitucionalização de um equívoco.” 42 Apesar das 

argutas críticas, BECKER não deixa de assinalar diversos alcances de “eficácia jurídica” 

decorrentes da consagração jurídica do princípio. O primeiro deles é precisamente a 

obrigatoriedade de o legislador escolher, para a composição da hipótese de incidência 

da regra jurídica criadora do tributo, exclusivamente signos presuntivos de riqueza.43  

Também Geraldo ATALIBA e Cleber GIARDINO entendem que o princípio se 

traduz “na exigência de que a tributação seja modulada, de modo a adaptar-se à riqueza 

dos contribuintes”44. Aludindo à noção de capacidade econômica, os autores 

                                                 
41 Nesse sentido: TIPKE, KLAUS. Moral tributaria Del Estado y de los contribuyentes. Trad. Pedro M. H. Molina. 
Madrid, Marcial Pons, 2002.  
42 BECKER, A. A. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo, Noeses, 2007, p. 514-515. Em outra passagem, 
BECKER sustenta: Diante do princípio da capacidade contributiva, cada autor não toma conhecimento , mas sim 

posição; isto é, desenvolve um trabalho que não é a constatação objetivade um fato, mas sim a valorização subjetiva 

deste fato em relação ao  conceito de bem comum (autêntico ou falso) que, consciente ou inconscientemente, cada 

autor tem de justiça tributária. Em síntese: o princípio da capacidade contributiva é genuína regra de Direito 

Natural.” P. 516 
43  “Embora a regra constitucional que ‘canoniza’ o princípio da capacidade contributiva seja um exemplo notável do 
fenômeno político contemporâneo da constitucionalização dos equívocos, e não obstante aquele princípio do direito 
natural oferecer uma ‘ripugnanza’ a sua juridicização, apesar de tudo, naquela regra constitucional ainda se encontra 
um mínimo de certeza e praticabilidade que revela a sua natureza jurídica e fixa sua restrita eficácia jurídica (...)  
Primeiro alcance da eficácia jurídica – (...) o legislador ordinário está juridicamente obrigado (...) escolher para a 
composição da hipótese de incidência da regra jurídica criadora do tributo, exclusivamente signos presuntivos de 
renda ou de capital (...) Por exemplo: será inconstitucional a criação de tributo ou a criação de sua alíquota segundo 
uma discriminação racial (...) Segundo alcance da eficácia jurídica – (...) o legislador ordinário está obrigado a 
escolher fatos que sejam presuntivos de uma espécie de renda ou capital acima do mínimo indispensável, por 
exemplo: automóvel, aparelhos elétricos, fumo, bebidas (exclusive água pura), etc.  Terceiro alcance da eficácia 
jurídica - o legislador ordinário está obrigado (...) a variar a alíquota e o ritmo de sua progressividade segundo a maior 
ou menor riqueza presumível do contribuinte. (...) Quarto alcance da eficácia jurídica – sempre que utilizar o 
substituto legal tributário, o legislador ordinário está juridicamente obrigado a, simultaneamente, criar a repercussão 
jurídica do tributo sobre o substituído (...), outorgando ao substituto o direito de reembolso ou retenção do valor do 
tributo perante o substituído.” (p.528-530). 
44 Apud: COSTA, R. H. Op. cit, p. 23. 
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conceituam-na como a “real possibilidade de diminuir-se patrimonialmente, sem destruir-

se e sem perder a possibilidade de persistir gerando a riqueza de lastro à tributação”45 

Na doutrina mais recente, ainda em solo brasileiro, podemos nos referir à lição 

de Paulo de Barros CARVALHO, que sustenta:  

é capacidade contributiva, ora empregada em acepção relativa ou subjetiva, a 

repartição da percussão tributária, de tal modo que os participantes do 

acontecimento contribuam de acordo com o tamanho econômico do evento. 

Quando empregada no segundo sentido, embora revista caracteres próprios, sua 

existência está intimamente ilaqueada à realização do princípio da igualdade, 

previsto no art. 5º caput, do Texto Supremo. 

 

Outra importante referência na doutrina brasileira contemporânea é a de Humberto 

ÁVILA, que em sua obra Isonomia Tributária aponta a capacidade contributiva como 

“concretização específica do princípio da igualdade”. Em suas palavras: 

(...) o princípio da igualdade é mais amplo do que o princípio da capacidade 

contributiva. Este, como será demonstrado, constitui a concretização específica do 

princípio da igualdade, no caso das normas tributárias primariamente criadoras de 

encargos. O âmbito de aplicação do princípio da igualdade é, todavia, mais 

extenso que o do princípio da capacidade contributiva, porque o princípio da 

igualdade tanto se aplica para aquelas normas que têm por finalidade primária a 

criação de encargos (subtração de valores) quanto para aquelas que têm por 

finalidade primária a alteração de comportamentos (afetação dos direitos de 

liberdade).46 

 

Pois bem. Tradicionalmente tratada como vértice do princípio da igualdade, a 

doutrina confere à capacidade contributiva o sentido primeiro de “imposição conforme a 

riqueza”. De fato, é ponto comum e inequívoco entre os teóricos que, de algum modo, 

debruçam-se sobre o tema da capacidade contributiva tributária, o princípio segundo o 

                                                 
45 Apud: COSTA, R. H. Op. cit, p. 23, nota de rodapé 6. 
46 ÁVILA, Humberto. Teoria da igualdade tributária. São Paulo, Malheiros, 2008, p. 370 
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qual “quem tem mais deve pagar mais”, e “quem não tem nada, nada deve pagar”. Daí 

também aquela regra geral do direito tributário de que hipótese de incidência tributária 

descreve um fato revelador de riqueza, e é o praticante deste fato econômico que deve 

ser o destinatário do tributo. 

Contudo, este sentido primeiro e mais imediato da capacidade contributiva é o 

corolário por excelência da igualdade formal no campo do direito tributário, e tem estado 

presente desde os primórdios do Estado Fiscal, acompanhando, inclusive, a trajetória 

constitucional dos Estados Liberais, conforme referido de passagem.  

Sem negar essa dimensão da capacidade contributiva, que remanesce em sua 

importância e atualidade, a doutrina jurídica contemporânea tem encarado o princípio 

com as lentes da solidariedade, conferindo-lhe alcance muito mais longínquo e 

complexo. Trata-se de uma mudança de perspectiva que se afina com  a transição de 

paradigma estatal, reposicionando seu eixo central na sociedade e não mais no 

indivíduo. 

Na ótica do Estado Fiscal social, em primeiro lugar, deve-se pôr relevo à 

circunstância de que a fórmula citada (“quem tem mais deve pagar mais”) é 

reconhecidamente insuficiente se tratada como mero mandamento de 

proporcionalidade. Os esforços legislativos e doutrinários em abraçar o critério de 

progressividade do sistema representam, sem dúvida, um avanço imprescindível no 

caminho da solidariedade, porque vai além da consideração meramente formal do 

princípio igualdade, supondo diferenças em prol da realização da igualdade substancial. 

Nesse sentido, é a afirmação de Diego Marin B. FABO: 

“a exigência de que a igualdade é princípio inspirador do sistema tributário 

demanda inescusável atenção aos princípios da capacidade econômica e 

progressividade como mandamentos de desigualdade ou diferenciação 

necessários para lograr a igualdade real”47 

 

É neste patamar teórico que o princípio da solidariedade começa a apresentar 

relevância. Com efeito, a exigência de progressividade, para dar cabo à função 
                                                 
47 Procurar pag – item 1.1. da parte 2.  
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redistributiva da renda, é uma das mais relevantes projeções da capacidade contributiva 

solidária, que serão analisadas mais detidamente no tópico subseqüente. Cumpre, por 

ora, compreender a origem e os fundamentos teóricos da capacidade contributiva 

solidária.  

Foi MOSCHETTI o responsável por pioneiramente relacionar capacidade 

contributiva e solidariedade como conceitos absolutamente dependentes. Sua original 

contribuição está em atrelar o conteúdo do princípio da capacidade contributiva ao dever 

de solidariedade e desprendê-lo do princípio da igualdade (como tradicionalmente a 

questão é tratada), extraindo dessa nova orientação importantes consequências 

jurídicas. Com os olhos voltados ao art. 53 da Constituição italiana, MOSCHETTI afirma, 

de um lado, que “o princípio da capacidade contributiva é formado expressamente na 

Constituição italiana e tem um valor autônomo, sem ser absorvido pelo princípio da 

igualdade”48, e de outro, que “solidariedade e capacidade contributiva são dois aspectos 

da mesma realidade”49 Para o autor, a ideia de concorrer com os gastos públicos, 

inserta no citado art. 53, traz em si um imperativo de solidariedade, de “participar com 

outros” (concorrer) para uma finalidade comum (gastos públicos). 

A construção teórica de MOSCHETTI, que trata a capacidade contributiva como 

princípio qualificado pelo dever de solidariedade, é feita a partir de uma retrospectiva 

histórico-normativa do princípio no direito italiano. Neste sentido, é de suma importância 

a comparação realizada pelo autor entre o artigo 25 do Estatuto Albertino (1848) e o 

art.53 da atual Constituição italiana, apontando diferenças que refletem a passagem de 

uma constituição liberal para outra com ideais reformistas. Para melhor compreender a 

questão, cumpre reproduzir os dispositivos citados:  

Art. 25. Devem os contribuintes indistintamente contribuir na proporção de seus 

haveres para as despesas do Estado.  

(Estatuto Albertino, 1848) 

 

                                                 
48 MOSCHETTI, Francesco. O princípio da capacidade contributiva. In: FERRAZ, Roberto Botelho. Princípios e 
limites da tributação. São Paulo, Quartier Latin, 2009, p. 285 (grifo no original) 
49 Idem, p. 284.  
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Art. 53. Todos são chamados a concorrer aos gastos públicos em razão de sua 

capacidade contributiva.  

O sistema tributário é informado pelo critério da progressividade  

(Constituição Italiana, 1947)  

 

Assim, o autor contrasta o preceito contido no Estatuto Albertino e aquele previsto 

na Constituição de 1947: enquanto o primeiro afirma o princípio da legalidade, critério de 

justiça formal, com caráter mais geral, o segundo, ao aludir à capacidade contributiva e 

à progressividade do sistema tributário, afeta direta e exclusivamente a esfera fiscal, 

expressando um princípio de justiça substancial. Observa MOSCHETTI que o art. 53 

substitui com modificações importantes o art. 25 da Constituição Albertina, 

especialmente no que tange (a) à determinação dos sujeitos passivos (não só os 

súditos, mas todos, indistintamente); (b) às hipóteses a que é referido o dever 

contributivo (não há mais apenas a referência “haveres”, mas a “capacidade 

contributiva”); (c) à sua finalidade (não mais “cargas do Estado” e sim “gastos públicos”) 

e (d) no critério de imposição (não mais proporcionalidade, e sim progressividade do 

sistema).  

O art. 53 ganha reforçado sentido com a interpretação sistemática no texto da 

Constituição italiana, em especial a do art. 2º, que exige o cumprimento dos deveres 

inderrogáveis de solidariedade política, econômica e social. Novamente recorremos às 

palavras do mestre: 

O art.53 – lido também à luz de outras normas constitucionais e in primis do art. 

2º da Constituição italiana – concretizou, portanto, o fundamento, a razão 

substancial da razão tributária (“concurso aos gastos públicos”) não no abstrato 

poder formal da lei, nem no interesse individual comutativo, senão no dever de 

solidariedade que vincula o bem comum à potencialidade de cada sujeito que 

forme parte de uma comunidade. (...) No âmbito das relações solidárias, o 

6662



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fundamental critério de justiça se sintetiza na fórmula de ‘cada um segundo a 

capacidade, a cada um segundo as necessidades’50 

 

Em seguida, MOSCHETTI contrasta a perspectiva solidarista atualmente acolhida 

na Constituição com aquela visão individualista presente no Estatuto de Albertino: 

De um lado, em consequência, a solidariedade requer – no plano tributário – o 

critério de repartição ‘em razão da capacidade contributiva’; de outro, a assunção 

de dito critério como princípio-base na repartição dos tributos, indica uma visão 

da relação entre cidadãos e sociedade, que não se baseia já no individualismo 

(dominante na época do Estatuto de Albertino) senão em uma síntese daqueles 

ideiais de liberdade e sociabilidade de que é própria do solidarismo (o Estado é 

para o indivíduo, mas as potencialidades do indivíduo são o pressuposto de um 

dever de cooperação pelo interesse comum.51 

 

Esta nova forma de interpretar o princípio da capacidade contributiva – 

considerada pelo autor italiano mais do que mera projeção da igualdade, mas como a 

outra face da solidariedade - provocou fortes ecos na doutrina do direito tributário, que 

atualmente tem voltado seus olhos para a problemática do mínimo existencial 

(intributabilidade das riquezas indispensáveis à sobrevivência), da progressividade do 

sistema (função redistributiva da renda), e ainda, a atuação do direito tributário para 

persecução de finalidades extrafiscais, notadamente de índole social e ambiental. 

Nesta linha, podemos citar, a título de exemplo, a obra de Emilio Cencerrado 

MILLAN52 e Diego Marin Barnuevo FABO53, dedicadas à análise do mínimo isento no 

direito espanhol (este último, no âmbito do IRPF), os trabalhos do português Jose 

Casalta NABAIS54 em torno do princípio da solidariedade e do dever fundamental de 

                                                 
50 MOSCHETTI, F. O princípio..., p. 283-284. 
51 Idem, p. 284-285.  
52 MILLÁN, Emilio Cencerrado. El mínimo exento en el sistema tributario español. Madrid, Marcial Pons, 1999 
53 FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção do mínimo existencial no âmbito do IRPF. Madrid, Colex, 1996. 
54 NABAIS, Jose Casalta. O dever fundamental de pagar impostos. Contributo para a compreensão constitucional do 
Estado Fiscal Contemporâneo. Almedina, Coimbra, 1998. Solidariedade Social, Cidadania e Direito Fiscal. In: 
Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005.  
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pagar tributos e dos italianos Augusto FANTOZZI55 e Claudio SACCHETTO56, também 

relativamente à solidariedade. Entre nós, notáveis são os trabalhos de Ricardo Lobo 

TORRES57 e Marco Aurélio GRECO58, que realizam interessante aproximação entre 

solidariedade social e a tributação, com especial enfoque à temática do mínimo 

existencial.  

Também no âmbito da filosofia passou-se a relacionar tributação e 

solidariedade. A grande referência no tema é o filósofo John Rawls, para quem os 

conceitos essenciais de “valor equitativo das liberdades políticas” e de “igualdade 

equitativa de oportunidades” dependem da tributação progressiva.59 

Nesta ordem de ideias, somos desafiados a responder à seguinte questão: é 

possível extrair (ou construir), a partir de nosso sistema jurídico constitucional, o 

princípio da capacidade contributiva, especificamente uma capacidade contributiva de 

índole solidária? Qual é o conteúdo do princípio da capacidade contributiva sob a 

perspectiva da solidariedade? Quais são as principais consequências jurídicas 

decorrentes do reconhecimento da consagração constitucional desse princípio? É o que 

passaremos a examinar na sequência. 

 

3. Solidariedade e capacidade contributiva na Constituição Brasileira de 1988. 

Mencionamos em itens precedentes a configuração textual da capacidade 

contributiva tributária na Constituição de 1988. O que nos cumpre indagar, agora, é 

quanto ao conteúdo jurídico da capacidade contributiva em nosso direito positivo 

constitucional à luz do princípio da solidariedade. 

Antes, cabe referir que o modelo de Estado adotado na CF/88 corresponde a 

uma complicada síntese entre Estado de Direito e Estado Social, que mistura elementos 

de um individualismo abstrato voltado à liberdade e à segurança formal, com elementos 

                                                 
55 FANTOZZI, Augusto. Il sistema tributário tra liberta di iniziativa economica e solidarietà sociale. In: Il diritto 
dell’Economia, 3, 1994, p. 567 e ss. 
56 SACCHETTO, Claudio. O dever de solidariedade no direito tributário: o ordenamento italiano. In: Solidariedade 
social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005. 
57 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro, Renovar, 2009. 
58 GRECO, Marco Aurelio. Solidariedade social e tributação. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco 
Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). São Paulo, Dialética, 2005. 
59 GODOI, M.S. Op. cit. p.157.  
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próprios de um solidarismo, preocupado com a garantia de direitos sociais e 

econômicos.60 Segundo assinala Tercio Sampaio FERRAZ JUNIOR, a Constituinte de 

87 propôs um verdadeiro processo de transformação do Estado, comprometido não com 

a persecução de um modelo externo específico, mas com a superação do regime 

autoritário de 1964, o que explica esse elo próprio que liga tendências tão distintas (“ora 

uma social-democracia com traços coorporativistas, ora um neoliberalismo com traços 

intervencionaistas, ora um capitalismo com traços estatistas, ora um 

desenvolvimentismo com traços assistencialistas”61). Para GRECO, houve uma 

verdadeira transição entre uma Constituição do Estado (preocupada apenas com o 

aparato estatal e o mero exercício do poder) para uma Constituição da Sociedade (de 

matriz solidária, preocupada, sobretudo, com questões socioeconômicas).62 

Esta mudança de paradigma, com novo enfoque para o princípio da 

solidariedade, encontra-se refletido nas primeiras palavras do texto constitucional. O 

preâmbulo da Constituição brasileira de 1988 aponta para o ideal de uma sociedade 

fraterna, ao passo que seu art. 3º insere, como o primeiro dos objetivos fundamentais da 

República, o ideal de uma “sociedade livre, justa e solidária”. Ao longo do texto 

constitucional, a ampla gama de direitos pertencentes às designadas terceira e quarta 

gerações (direitos fundamentais sociais e de solidariedade/ecológicos), o que se 

constata com um correr de olhos pelos artigos 5º a 7º (direitos fundamentais enunciados 

antes mesmo da organização do Estado), arts. 170 (princípios gerais da atividade 

econômica, dentre eles a “redução das desigualdades regionais e sociais”) art. 193 (“a 

ordem social tem como base o princípio do trabalho, e como objetivo o bem-estar e a 

justiça sociais”), arts. 196 e ss. (da saúde), art. 201 e ss. (previdência e assistência 

social), para citar alguns exemplos. 

No campo do direito tributário, o princípio da solidariedade encontra privilegiada 

expressão na nossa Carta Magna. Em primeiro lugar, notadamente, pela louvável 

                                                 
60 FERRAZ JR. Tercio Sampaio. Notas sobre as Constituições sociais e solidariedade no contexto do Estado 
Democrático de Direito. In: Solidariedade social e tributação. GRECO, Marco Aurelio; GODOI, Marciano S. (coord). 
São Paulo, Dialética, 2005, p.208-209. 
61 Idem, p. 209.  
62 GRECO, M.A. Op. cit, p.178. 
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reinserção do princípio da capacidade contributiva na quadra constitucional. Também 

podem ser apontados como projeções da solidariedade, por exemplo, a gama de 

imunidades tributárias tendentes a proteger ou fomentar a proteção dos direitos 

fundamentais (art. 150, VI, CF, especialmente alíneas ‘b’, ‘c’ e ‘d’, com realce para as 

imunidades de entidades filantrópicas e de assistência social), a imunidade do ITR para 

pequenas glebas rurais (art. 153, p. 4º, inc. II), a seletividade do IPI e ICMS, em função 

da essencialidade das mercadorias ou serviços (art. 153, p. 3º, inc. I e art. 155, p. 2º, 

inc. III), a previsão de um adequado tratamento tributário para as sociedades 

cooperativas63 (art. 146, III), assim como todo o regramento constitucional tributário 

relativo às contribuições sociais. 

Todos esses aspectos, de menor ou maior abrangência, encontram assento na 

plataforma comum do princípio da capacidade contributiva: esta é, por excelência, o 

veículo de expressão e densificação do princípio da solidariedade no campo do direito 

tributário. Daí parecer-nos apropriado falar em capacidade contributiva solidária para 

indicar a dimensão necessariamente solidarística que a capacidade contributiva assume 

no texto e contexto da Constituição Brasileira de 1988.  

E como não está ao nosso alcance tratar de todas as projeções e implicações 

da consagração jurídica de uma capacidade contributiva solidária, tal qual encontramos 

na CF88, concentraremos nossa análise no que acreditamos ser os dois eixos centrais 

sobre os quais a temática se desenvolve: progressividade tributária e mínimo 

existencial.  

 

5.1. Progressividade e finalidade redistributiva do sistema tributário  

Em análise do artigo 53 da Constituição Italiana, Francesco MOSCHETTI é 

enfático ao afirmar que a “característica solidária inspira toda a sua disciplina e, 

portanto, comporta conseqüências não só no plano qualitativo (eleição do fato 

imponível) senão também no plano quantiativo (montante da contribuição).”64 E com 

isso, conclui que não se trata apenas de “‘quem tem deve pagar por quem não tem’ e 
                                                 
63 Lembra Marciano de Godoi que as cooperativas são a instituição mais desenvolvida da chamada “economia 
solidária (op. cit., p. 164) 
64 MOSCHETI, F. Op. cit, p. 280 
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‘quem tem mais deve pagar por quem tem menos’, senão precisamente quem tem mais 

deve pagar ‘mais que proporcionalmente em relação a quem tem menos”65 Para ele, o 

princípio da solidariedade exige a redistribuição de renda, que no direito tributário, 

realiza-se em especial pelo critério da progressividade. 

Segundo explica o autor, o imposto tem demonstrado ser um útil instrumento da 

chamada “revolução silenciosa” (intervenção fiscal com fins sociais), que se opera 

essencialmente por duas formas: de um lado, favorecendo situações econômicas que 

carecem de tutela (ex: mínimo isento, dedução por cargas familiares, deduções ou 

reduções por tipo de trabalho, tal como artesanato);  de outro,  incrementando a carga 

tributária sobre situações de especial riqueza (tributação progressiva da renda, gravame 

dos incrementos patrimoniais em geral).66 Entre a impossibilidade absoluta de contribuir 

(mínimo isento ou existencial, que será tratado à frente) e a situação de especial riqueza 

(alta possibilidade de contribuir, vedado o efeito confiscatório), a tributação deve ser 

progressivamente graduada, onerando com maior intensidade aqueles que possuem 

mais elevados níveis ou índices de riqueza.  

A utilização dos impostos progressivos, não de agora, está disseminada nas 

legislações tributárias contemporâneas. É o que outrora anotou Baleeiro: “os impostos 

progressivos são universais. Parece que não existe nenhum país, em grau apreciável de 

civilização, que não os empregue. Essa utilização, além disso, tende a estender-se, 

cada vez mais, a maior número de impostos”.67 

Para melhor compreensão do sentido e alcance do termo, recorramos ao 

ensinamento de Mary Elbe Queiroz: 

“na imposição dos tributos, a progressividade sintetiza-se por meio de alíquotas 

crescentes e progressivas, em função do aumento das respectivas bases de 

cálculo, isto é, a incidência do tributo aumenta em percentuais à medida em que 

aumentam as grandezas de valores que compõem a base de cálculo.” 68 

 

                                                 
65 Idem, p. 280. 
66 Idem, p. 286-287 
67 BALEEIRO, A. Op. cit, p. 753. 
68 Apud CARRAZZA. Op. cit, p. 97, nota de rodapé 47.  
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Note-se que, em confronto com o critério da progressividade, a 

proporcionalidade apresenta-se de todo insuficiente, não apenas porque fere o princípio 

da igualdade em sua dimensão material (tributando em idêntica proporção pessoas que 

se encontram em situações materialmente distintas)69, mas também porque frustra a 

função redistributiva da renda, mandamento de solidariedade incutido no sistema de 

direito tributário.  

A exigência de progressividade tributária encontra-se expressa em algumas 

passagens do texto constitucional atinente ao sistema tributário, em relação ao Imposto 

de Renda (art. 153, §2º, I) e ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (art. 153, 

§4º, I). Contudo, não se deve restringir o âmbito de abrangência da progressividade a 

essas figuras impositivas, uma vez que a progressividade encontra no princípio da 

capacidade contributiva o seu principal fundamento constitucional, sendo possível 

deduzi-la como mandamento implícito do art. 145, § 1º, CF. 

Com olhos postos no comando do art. 145, § 1º, Roque Antonio CARRAZZA 

sustenta que no Brasil, todos os impostos, em princípio, devem ser progressivos, 

permitindo a graduação da prestação tributária em conformidade com a capacidade 

econômica do contribuinte. Para o autor, a ressalva do texto constitucional, contida na 

expressão “sempre que possível”, refere-se aos impostos cuja regra-matriz seja 

incompatível com a progressividade, como é o caso do ICMS e IPI.70 À exceção dessas 

duas figuras, para CARRAZZA todos os impostos devem ser progressivos.71 Contudo, 

mesmo nesses casos, conforme veremos, o direito tributário não escapa à irradiação do 

princípio da capacidade contributiva, que por injunção da solidariedade social, vê-se 

protegido em seu núcleo duro (“mínimo isento” ou “mínimo existencial”).  

                                                 
69 Nesse sentido, certa é a afirmação de CARRAZZA de que o critério de proporcionalidade colide com a capacidade 
contributiva, pois faz com que pessoas economicamente fracas e fortes paguem na mesma proporção. Assim, para ele, 
as leis devem estruturar os impostos de tal modo que, quanto maior a base de cálculo, maior a alíquota aplicável (op. 
cit, p. 97 e ss.)  
70 CARRAZZA, R.A. Op. cit, p. 112  
71 Acrescenta CARRAZZA, por outro lado, que o mandamento constitucional do art. 145, §1º não alcança as taxas e 
contribuições; para o autor, nada impede que tais figuras sejam graduadas de acordo com a capacidade econômica, 
mas tal exigência não deflui ria do citado preceito constitucional (op. cit, p. 95) 
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Nesse contexto, merecem ser reputados inconstitucionais os impostos com 

alíquota fixa, assim como impostos regressivos que não atendam finalidades 

extrafiscais.72 

O imposto sobre os rendimentos é o tributo que, por excelência, comporta a 

progressividade, e, por conseguinte, apresenta a potencialidade de atender à desejada 

função redistributiva da renda. No nosso sistema tributário, porém, o atendimento a esse 

fim encontra-se sobremaneira prejudicado à vista da estruturação infraconstitucional do 

imposto sobre a renda, com poucas faixas de incidência e uma variação restrita de 

alíquotas. Contundente é a crítica de CARRAZZA a esse respeito, a sustentar que 

“cinco alíquotas e, ainda por cima, sobre valores pequenos e extremamente próximos 

entre si é (...) muito pouco para abarcar todo o universo de rendimentos mensais 

possíveis das pessoas físicas”. Na prática, esta aleijada progressividade do imposto de 

renda resulta por agredir o próprio princípio da capacidade contributiva, uma vez que 

todos os que recebem rendimentos mensais superiores a R$ 3.743,19 (quer receba 

quatro mil reais por mês, quer receba um milhão) são tributados pela mesma alíquota de 

27,5%.73  

Sob as lentes da solidariedade, outro mandamento fundamental da capacidade 

contributiva é que a progressividade não se dirige, tão somente, a cada uma das figuras 

impositivas, mas também, e sobretudo, ao sistema tributário como um todo. Vale dizer, é 

insuficiente que este ou aquele imposto seja pautado pela progressividade se o sistema 

tributário globalmente considerado revele-se regressivo. Trata-se de decorrência lógica 

e necessária do repisado princípio da solidariedade, que impõe ao direito tributário a 

persecução do fim redistributivo da renda. Aliás, é esta a interpretação feita por 

MOSCHETTI a partir do parágrafo segundo do artigo 53 da Constituição italiana: 

“o parágrafo segundo do artigo 53 não requer que cada imposto em particular 

seja progressivo no sentido completo do termo; requer que cada imposto (e, por 

conseguinte, o sistema tributário em seu conjunto, seja ‘informado’ por critérios 

de progressividade.” 

                                                 
72 COSTA, R.H. Op. cit, p. 79 
73 Idem, p. 128. 
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De tudo o que se expôs, parece claro que a progressividade do sistema é 

decorrência primária do princípio da capacidade contributiva de caráter solidário, na 

medida em que, se devidamente aplicada, realiza a almejada justiça distributiva e 

permite a redução das desigualdades sociais. 

Avancemos, agora, para alguns aspectos essenciais relativos ao mínimo 

existencial sob a ótica da capacidade contributiva solidária. 

 

5.2. O mínimo existencial no quadro da capacidade contributiva solidária  

Mais uma vez, abre-se o tópico com os valiosos ensinamentos de Francesco 

Moschetti, que não poderia tematizar o princípio de capacidade contributiva e da 

solidariedade sem explorar o mínimo existencial74.  Para o autor italiano, pensar a 

capacidade contributiva como potência econômica genérica é um ponto de partida 

necessário, mas ainda insuficiente. Depois de definir a capacidade contributiva como 

“aptidão concreta e real de contribuir”, o jurista ressalta que o princípio tem conteúdo 

específico, necessariamente referido a uma potência econômica, constituída pela 

riqueza de um sujeito que supera o mínimo vital. É dizer, não existe capacidade 

contributiva quando falte ou se tenha só o necessário para sobreviver.75 

Acreditamos que a compreensão da capacidade contributiva neste núcleo 

fundamental, avançando a mera consideração de uma ‘potência econômica genérica’, 

traduz-se na dimensão de solidariedade da capacidade contributiva. E tratar do mínimo 

vital a partir do princípio da solidariedade social, ou de uma capacidade contributiva 

solidária, parece-nos conduzir a importantes resultados jurídicos.  

A primeira questão a enfrentar diz com o âmbito de abrangência do mínimo vital. 

Ou seja, o que deve ser considerado mínimo vital para efeito de limitação da imposição 

tributária? Difícil apresentar uma resposta bem definida a tal questão, precisamente 

                                                 
74 Francesco Moschetti, como boa parte dos italianos, referem-se à expressão “mínimo vital”. Já os espanhóis, a 
exemplo de Emilio Cencerrado Millan, preferem o termo “mínimo isento”, por parecer-lhe indicativo do universo do 
direito tributário . Utilizaremos quaisquer das expressões indistintamente. 
75 MOSCHETTI, F. Op. cit, p. 68.  
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porque o mínimo vital é caracterizado por certa elasticidade, ficando seu conteúdo a 

depender de fatores de lugar, tempo, costume e preços variáveis.76 

Além disso, a proteção do mínimo vital pode apresentar diferente sentido e 

alcance a depender da figura tributária. Apesar de acreditarmos que toda e qualquer 

figura impositiva deva respeitar o mínimo vital, o nível de proteção difere de acordo com 

o tipo de tributo que se toma em consideração. Quanto aos tributos diretos, tais como o 

imposto sobre o patrimônio e a renda, nos quais é o próprio contribuinte que suporta o 

ônus financeiro, o atendimento ao mínimo vital é facilitado em razão da estrutura 

normativa do tributo. Entre esses, mais especificamente os impostos pessoais, que se 

referem a índices diretamente referidos à pessoa, são os que permitem com melhor 

fidelidade a adequação da prestação tributária com a proteção do mínimo vital.   

É neste contexto que encontramos o imposto sobre os rendimentos da 

pessoa física como o campo, por excelência, da realização do mínimo existencial77, 

uma vez que permite afastar a tributação (por meio do mecanismo das deduções) sobre 

os valores destinados à subsistência do ser humano, como saúde e educação.78 O 

conteúdo a ser conferido ao mínimo vital no âmbito do IRPF encontra alguma 

divergência na doutrina. Contudo, é majoritário o entendimento de que o mínimo não se 

encontra atendido pela tão só intributabilidade das despesas necessárias com a 

subsistência física da pessoa. Para essa linha de pensar, é necessário que tudo quanto 

seja necessário a uma vida econômica e social digna deve ser contemplada pelo 

mínimo isento. 

Na visão de Martin DELGADO, o mínimo vital pode abarcar o chamado “mínimo 

físico”, mas também o “mínimo social”, e ambas as variações se vinculam ao conceito 

de justiça, com o que se afirma a necessária existência de um sistema tributário justo.79  

                                                 
76 MILLAN, E.C. Op. cit, p. 27   
77 Cf. nesse sentido, a obra de Diego FABO, examinando o mínimo isento no âmbito do IRPF na legislação 
espanhola. (FABO, Diego Marin Barnuevo. A proteção do mínimo existencial no âmbito do IRPF. Madrid, Colex, 
1996.) 
78 Embora na legislação brasileira o imposto sobre a renda se apresente, mais uma vez, aquém dos desígnios 
constitucionais. A dedutibilidade das despesas necessárias à subsistência apresenta-se de todo insuficiente: não 
permite, p.ex. dedução dos valores desembolsados com medicamentos e alimentação; impõe um baixo limite para 
despesas com educação, etc. 
79 Apud MILLAN, E.C, Op. cit, p. 39. 
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Em semelhante sentido, MANZONI defende que o conteúdo do mínimo vital 

pode abarcar tanto um “mínimo” (para a cobertura das necessidades físicas) como um 

“máximo” (para as necessidades intelectuais e espirituais do indivíduo), e nessa linha 

propugna uma aplicação do conceito do mínimo existencial para que sejam atendidas 

ambas as dimensões. O mesmo autor defende que o conteúdo do mínimo vital guarda 

relação com ingressos e gastos públicos de um país.80 Nesse sentido, defende que 

quanto melhor a situação econômica do país, maior é maior é o conteúdo do mínimo 

isento que o Estado pode garantir (relação diretamente proporcional). Quanto ao 

segundo fator, a relação é inversa: quanto maior o nível de serviços públicos ofertados, 

menor é o nível de mínimo isento que o indivíduo necessita ver garantido.81  

Construção similar, no Brasil, é a de Ricardo Lobo TORRES, que visualiza um 

duplo aspecto no mínimo existencial: (1) proteção negativa contra a incidência de 

tributos sobre os direitos sociais mínimos de todas as pessoas e (2) de proteção positiva 

consubstanciada na entrega de prestações estatais materiais em favor dos pobres. 

Quanto aos chamados direitos sociais máximos, devem ser obtidos na via do exercício 

da prática reivindicatória e orçamentária, a partir do processo democrático. 

A esse respeito, das mais interessantes contribuições de MOSCHETTI é a 

conexão que ele estabelece entre os artigos 53 e 36 da Constituição Italiana, o que lhe 

permite, por um lado, reafirmar a definição do mínimo isento em base solidária e, de 

outro lado, dar um conteúdo mais concreto a essa figura, de modo a considerar não só a 

cobertura das necessidades meramente físicas, mas todas as que correspondem a uma 

existência livre e digna da pessoa e de sua família. Do artigo 36, que preceitua que o 

“trabalhador tem direito à retribuição proporcional à quantidade e qualidade de seu 

trabalho e em todo caso suficiente para assegurar a si e a sua família uma existência 

livre e digna”, MOSCHETTI extrai que (a) o imposto nunca pode gravar uma retribuição 

apenas suficiente; (b) o mínimo não é o mínimo vital, mas o mínimo para uma existência 

livre e digna; (c) os tributos que recaem sobre as pessoas devem sempre ter em conta 

as situações familiares. E não obstante o art. 36 apenas se refira aos trabalhadores, 

                                                 
80 Apud MILLAN, E.C. Op. cit, p. 41. 
81 Idem, p. 41. 
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MOSCHETTI estende o dispositivo a todos os cidadãos, não apenas porque todos têm o 

dever de trabalhar (art. 4º) como também porque diferenciar trabalhadores autônomos 

dos empregados constituiria uma discriminação injustificada e contrária ao art. 3º da 

Constituição Italiana. 

Postura diversa é a de Diego Barnuevo FABO que critica a teoria que identifica 

a proteção do mínimo isento ao denominado mínimo existencial socio-cultural.82 Ao 

parecer do autor, existe uma ordem de prelação na destinação da riqueza do indivíduo: 

primeiro, deve atender a suas necessidades vitais e dos sujeitos que se encontrem sob 

sua proteção; depois, a partir do excedente, contribuir para o sustento dos gastos 

públicos; e, em terceiro, com a quantidade que restar, a satisfação das demais 

necessidades sócio-culturais.83  

Apesar de as análises acerca do mínimo vital, no campo do direito tributário, 

concentrarem-se no âmbito do imposto de renda da pessoa física, não é apenas nesta 

figura que o princípio da proteção ao mínimo vital tem aplicação.  

Ora, a capacidade contributiva solidária não permite excepcionar a proteção do 

mínimo vital, que é núcleo duro, limite infenso a qualquer tipo de imposição fiscal.84   

Assim, não apenas o imposto sobre a renda deve atender ao mínimo existencial, 

como toda e qualquer figura impositiva. Como explica MOSCHETTI, os índices de 

capacidade contributiva são plurais porque plurais são fatos reveladores de riqueza, o 

que afasta a possibilidade de imposto único85. Deve-se ter presente, enfim, que a 

capacidade contributiva é uma aptidão global revelada por alguns índices parciais que, 

enquanto tais, são manifestações diretas da disponibilidade econômica global.86 Para o 

autor, a capacidade contributiva requer uma multiplicidade de impostos, o que por sua 

vez implica níveis diferentes de personalização. 

                                                 
82 FABO, D.M.B. op. cit, p. 26-27 
83 FABO, D.M.B. op. cit, p. 26-27.  
84 A tal ponto de autores como Mizabel Derzi defenderem tratar-se de imunidade implícita, e cláusula pétrea 
insuscetível de mutação constitucional. 
85 Nesse sentido, já afirmava Voltaire:  “Impôt unique, impot inique”. Apud: COSTA, R.H.Op. cit, p. 30. 
86 MOSCHETTI, F., p. 259 e ss. Daí entender MOSCHETTI que um sistema tributário vinculado ao princípio da 
capacidade contributiva deve compreender impostos sobre a) renda global líquida; b) patrimônio global líquido; c) 
gasto global; d) incrementos patrimoniais; e) incrementos de valor.  

6673



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

No que tange aos impostos indiretos, nos quais o ônus econômico do tributo não 

é suportado pelo contribuinte, mas por terceiro (notadamente, o consumidor de produtos 

e serviços), o atendimento ao mínimo vital se dá com a intributabilidade dos artigos de 

primeira necessidade. Tal é a visão de MOSCHETTI, EMILIO MILLAN e SAINZ DE 

BUJANDA, para citar apenas alguns dos nomes mais prestigiosos da doutrina 

estrangeira relativa ao tema. 

 

Até mesmo os tributos extrafiscais devem atender ao mínimo vital, e com 

amparo ainda mais reforçado no princípio da solidariedade social. Ora, se a própria 

existência dos tributos extrafiscais encontra respaldo na matriz solidarística do direito 

tributário, visando sempre à persecução do bem comum (social, econômico, ambiental), 

não seria razoável que a tributação extrafiscal escapasse ao mandamento de proteção 

ao mínimo vital. 

A propósito, de grande valia é o ensinamento de MOSCHETTI, para quem a 

imposição extrafiscal representa um limite a mais no atendimento à capacidade 

contributiva87. Para ele, não é ilimitada a liberdade do legislador na utilização do imposto 

com fins sociais, na medida em que esta atuação não tem espaço quando represente 

perigo econômico ou implique violação a princípios jurídicos.88 Aceitar o princípio da 

capacidade contributiva e qualificá-lo em seu sentido social por certo não autoriza tirar 

com uma mão o que se concedeu com a outra: pelo contrário, representa um novo limite 

para o legislador, obrigado que está a observar não somente um, mas sim dois 

requisitos (a capacidade econômica e as exigências coletivas). 

 

6. Considerações finais 

Pretendeu-se demonstrar com o presente artigo que a capacidade contributiva 

não pode ser pensada de forma apartada do inarredável dever de solidariedade social, 

ao qual hoje todos somos convocados a atender, sempre na dimensão de nossas 

                                                 
87 MOSCHETTI, F. op. cit., p. 287 e ss.  
88 Idem. P. 287 e ss. 
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capacidades. A ideia se coaduna, por certo, com a existência de um Estado 

Democrático de Direito com viés social, como é o caso do modelo de Estado 

consagrado pela Constituição Brasileira de 1988.  

A adequada consideração da capacidade contributiva, portanto, impede que a 

analisemos como simples projeção do princípio da igualdade. Como vimos, embora a 

dimensão de igualdade (formal e sobretudo material) seja um importante aspecto da 

capacidade contributiva, o conteúdo desta não se resume a um mero desdobramento da 

isonomia. Tal como hoje é situada nas constituições modernas e considerada pela 

doutrina mais abalizada, a capacidade contributiva constitui-se, principalmente, em 

projeção do princípio da solidariedade no direito tributário. 

Essa forma de encarar o princípio conduz a implicações de relevo, como 

demonstramos no último dos tópicos deste trabalho: (a) a necessária progressividade 

dos tributos e do sistema tributário como um todo, para que seja possível o atendimento 

à função redistributiva da renda e a minoração das injustiças sociais; (b) a máxima 

proteção do mínimo vital compatível com a realidade socioeconômica do país, o que, em 

todo o caso, deve assegurar (b1) a observância do mínimo vital em todas as figuras 

tributárias, notadamente os impostos indiretos e extrafiscais; (b2) a intributabilidade de 

um mínimo necessário para a existência física e socio-cultural da pessoa e da família. 
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Distorções Jurídicas e Econômicas do PIS-COFINS na importação de serviços: uma 

análise pela legislação brasileira e internacional (OMC e MERCOSUL). 

 

Legal and Economic distortions of the PIS-COFINS in Imports of services: an analysis 

by the Brazilian and international legislation (WTO and MERCOSUR). 

 

Roberto Biava Júnior 

 

Resumo 

O artigo trata da incidência de PIS-COFINS na importação de serviços, analisando 

suas principais distorções jurídicas e econômicas, com base na Lei nº 10.865/2004, 

ressaltando as seguintes problemáticas: i) a invasão de competência tributária municipal e a 

ofensa ao pacto federativo, em face da bitributação econômica e jurídica (PIS-COFINS e 

ISS); ii) a mitigação do princípio da não-cumulatividade (no caso das pessoas jurídicas da 

sistemática cumulativa) e a ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva; 

iii) a falta de referibilidade do importador, como sujeito passivo de PIS-COFINS, em face do 

custeio da seguridade social; iv) a ampliação legal do conceito constitucional de valor 

aduaneiro, e sua aplicação em relação à importação de serviços; v) a ofensa ao princípio da 

não-discriminação e do tratamento nacional no âmbito da OMC (GATS) e ofensa à 

liberalização comercial no MERCOSUL.   

Palavras-chaves: IMPORTAÇÃO; SERVIÇOS; PIS-COFINS; OMC; MERCOSUL. 

 

Abstract 

The paper deals with the PIS-COFINS in imports of services, analyzing its main 

legal and economic distortions, based on Brazilian Law nº 10.865/2004, highlighting the 

following problems: i) invasion of the municipal taxing power and offense to the federal pact, 

because of the economic and legal double taxation (PIS-COFINS e ISS); ii) mitigation of the 

principle of non-cumulative (in case of legal persons of the systematic cumulative) and 

offense to the principles of equality and ability to pay; iii) lack of connection of the importer, 

as a taxpayer of PIS-COFINS, in relation to the funding of social security; iv) expansion by 

law of the constitutional concept of customs value, and its application on the import of 

services; v) offense to the principle of non-discrimination and the national treatment in the 

WTO (GATS) and offense to trade liberalization in MERCOSUR.   

 Keywords: IMPORTS; SERVICES; PIS-COFINS; WTO; MERCOSUR. 
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1. Introdução  

O presente artigo se propõe a analisar o tema da incidência de PIS-COFINS na 

importação de serviços analisando suas principais distorções jurídicas e econômicas, com 

base na Lei nº 10.865 de 30 de Abril de 2.004, que os instituiu, após a autorização 

constitucional da Emenda Constitucional 42/2003. 

O presente artigo tem a seguinte organização, percorrendo a análise dos seguintes 

pontos: 

a) Identificação dos aspectos gerais da regra-matriz de incidência de PIS-COFINS na 

importação de serviços, com base na Lei nº 10.865, de 30 de Abril de 2.004; 

b) Identificação das principais distorções jurídicas e econômicas da incidência de 

PIS-COFINS na importação de serviços, como: 

b.1) a invasão de competência tributária municipal e a ofensa ao pacto 

federativo, em face da bitributação econômica e jurídica das contribuições de PIS-

COFINS na importação de serviços; 

b.2) o problema da mitigação da não-cumulatividade (direito ao crédito) de 

PIS-COFINS na importação pelas pessoas jurídicas da sistemática cumulativa (ex.: 

empresas no lucro presumido) e a ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade 

contributiva; 

b.3) a falta de referibilidade do importador, como sujeito passivo de PIS-

COFINS, em face do custeio da seguridade social; 

b.4) o problema da ampliação infraconstitucional do conceito de valor 

aduaneiro, e sua aplicação em relação à importação de serviços; 

b.5) a ofensa ao princípio da não-discriminação e do tratamento nacional no 

âmbito da OMC (GATS) e a liberalização comercial no âmbito do MERCOSUL. 

 

2. Breve perfil da regra-matriz de incidência de PIS-COFINS na importação de 

serviços, com base na Lei nº 10.865/2.004  

A Regra-Matriz de Incidência Tributária na teoria do Prof. Paulo de Barros 

Carvalho1,é a norma tributária em sentido estrito. É a norma que estabelece a incidência do 

tributo, descrevendo os fatos sobre os quais incidirá, determinando os sujeitos da relação 

                                                           
1 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 22ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p.294. 
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tributária e definindo os termos para apuração do montante devido. A regra-matriz2 é 

composta por: a) um descritor, ou seja, uma hipótese que alude a um fato, que descreve um 

comportamento humano condicionado no tempo e no espaço; e b) por um prescritor, 

consistente numa conseqüência que designa os sujeitos ativo e passivo da relação tributária e 

os critérios quantitativos do tributo (base de cálculo e alíquota). 

A Lei nº 10.865, de 30 de Abril de 2.004 instituiu a chamada “Contribuição para os 

Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente 

na Importação de Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação” e a 

“Contribuição Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de 

Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação”, sob a alegação de tomar 

por base os art. 149, § 2º, inciso II3, e art. 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado 

também o seu § 6º.4 

Críticas importantes são feitas à fundamentação constitucional da Lei nº 

10.865/2004, que se funda tanto no artigo 149 quanto no artigo 195 da Constituição Federal. 

Para José Eduardo Soares de Melo5, por exemplo, tal fundamentação evidenciaria uma única 

                                                           
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário, 22ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2010, p.295. 

3
 “Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 

econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. (...) 

2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) (...) 

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003)” 

4
 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 

lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...)  

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) (...) 

§ 6º - As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da 
data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, 
III, "b".” 

5 SOARES DE MELO, José Eduardo. PIS/PASEP e COFINS na Importação: Polêmicas. In: FISCHER, Octavio 
Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 137. 
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incidência destas contribuições na importação de bens e serviços, englobando indistintamente 

as contribuições sociais (genéricas, interventivas e da seguridade social). 

O § 1º do art. 1º da Lei nº 10.865/20046 esclarece que os serviços possíveis de serem 

tributados são aqueles prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada 

no exterior, tendo basicamente dois critérios possíveis e alternativos da conexão destes 

serviços com o Brasil: a) de serem estes serviços executados no Brasil; ou b) de serem 

executados no exterior, mas o resultado destes serviços se verificarem no Brasil.  

No entendimento de José Eduardo Soares de Melo7 o vocábulo “serviços” trazido 

pela EC 42/2003 e também na Lei nº 10.865/2004 é bastante impreciso, havendo ausência de 

previsão normativa que determine quais são os serviços tributáveis (diferentemente do ISS 

que possui a lista da Lei Complementar 116/2003), ferindo o princípio da segurança jurídica. 

Isto cria situações estranhas na legislação tributária, que demonstra possuir uma maior 

abrangência para o termo “serviços” do que para o imposto ISS, quando, por exemplo, é 

determinado no § 14º do art. 8º da Lei nº 10.865/2004, que “ficam reduzidas a 0 (zero) as 

alíquotas das contribuições incidentes sobre o valor pago, creditado, entregue, empregado ou 

remetido à pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, referente a aluguéis 

e contraprestações de arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos, embarcações e 

aeronaves utilizados na atividade da empresa”. 

Logo, também em nosso entendimento, a Lei nº 10.865/2004 traz uma preocupante 

dúvida inicial, quanto a abrangência do termo “serviços”, indicando uma possível ampliação 

deste conceito, quando comparado inclusive ao ISS de competência municipal. 

No que diz respeito ao aspecto material da incidência de PIS-COFINS na importação 

de serviços, a lei determina como fato gerador o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego 

ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por 

serviço prestado (inciso II do art. 3º da Lei nº 10.865/2004)8. Ou seja, a lei determina como 

                                                           
6  § 1º do art. 1º da Lei nº 10.865/2004: “Os serviços a que se refere o caput deste artigo são os provenientes do 
exterior prestados por pessoa física ou pessoa jurídica residente ou domiciliada no exterior, nas seguintes 
hipóteses: 

I - executados no País; ou 

II - executados no exterior, cujo resultado se verifique no País.” 

7 SOARES DE MELO, José Eduardo. PIS/PASEP e COFINS na Importação: Polêmicas. In: FISCHER, Octavio 
Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São Paulo: 
Quartier Latin, 2005, p. 140-141. 

8 “Art. 3º. O fato gerador será: 
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fato gerador do imposto não propriamente a prestação de serviços oriundos do exterior, mas 

sim, o seu pagamento efetivo destes serviços a residentes e domiciliados no exterior em face 

de serviços prestados.  

De qualquer forma, como já ressaltado, estes serviços devem ser executados no 

Brasil, ou seus resultados serem ao menos verificados nos Brasil, devendo haver a princípio o 

pagamento a um residente ou domiciliado no exterior. 

A lei também determina como aspecto temporal da incidência de PIS-COFINS na 

importação de serviços, a data do próprio pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou 

da remessa destes valores (inciso IV do art. 4º da Lei nº 10.865/2004)9. Este é o momento, em 

que se considera efetivamente ocorrido o fato gerador de PIS-COFINS na importação de 

serviços.  

Quanto ao aspecto espacial a legislação aponta basicamente dois critérios possíveis e 

alternativos da conexão10 destes serviços com o Brasil: a) de serem estes serviços executados 

no Brasil; ou b) de serem executados no exterior, mas o resultado destes serviços se 

verificarem no Brasil. No primeiro caso, temos evidenciado claramente o principio da 

territorialidade, já que o serviço é executado no Brasil. Quanto ao segundo critério, a 

legislação quer abarcar um serviço executado fora do território do Brasil, cujo tomador está 

no Brasil e cujo resultado repercute no Brasil, o que gera certa dúvida quanto ao que venha a 

ser o termo “resultado”. Em nosso entendimento, tal resultado deve ser entendido do ponto 

                                                                                                                                                                                     

I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou 

II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no 
exterior como contraprestação por serviço prestado. (...)” 

 
9 “Art. 5º. São contribuintes: (...) 

II - a pessoa física ou jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior; e 

III - o beneficiário do serviço, na hipótese em que o contratante também seja residente ou domiciliado no 
exterior. (...)” 

10 De acordo com Alberto Xavier: “O elemento de conexão é o elemento da previsão normativa que, 
determinando a “localização” de uma situação da vida num certo ordenamento tributário, tem como efeito 
típico determinar o âmbito de aplicação das leis desse ordenamento a essa mesma situação. 

Os elementos de conexão consistem nas relações ou ligações existentes entre as pessoas, os objetos e os fatos 
com os ordenamentos tributários, distinguindo-se em subjetivos, se se reportam às pessoas (como a 
nacionalidade ou a residência), ou objetivos, se se reportam às coisas e aos fatos (como a fonte de produção ou 
pagamento da renda, o lugar do exercício da atividade, o lugar da situação dos bens, o lugar do 
estabelecimento permanente, o lugar de celebração de um contrato)”. (XAVIER, Alberto. Direito Tributário 
Internacional. 7ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2010, p. 187-188.) 
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de vista econômico, no sentido de trazer vantagens econômicas ao tomador de serviços no 

Brasil, ainda que o serviço propriamente dito tenha sido realizado fora do território nacional. 

Evidentemente que quanto ao aspecto subjetivo ativo, o sujeito ativo do tributo é a 

União, nos termos do inciso II do § 2º do art. 149 da Constituição Federal e da Lei nº 

10.865/2004. Já quanto ao aspecto subjetivo passivo da incidência de PIS-COFINS na 

importação de serviços, a lei determina que é contribuinte, via de regra, a pessoa física ou 

jurídica contratante de serviços de residente ou domiciliado no exterior (inciso II e III do art. 

5º da Lei nº 10.865/2004)11. Ou seja, a pessoa física ou jurídica brasileira tomadora do 

serviço, e que fará o pagamento, crédito ou remessa do preço correspondente ao prestador do 

serviço residente ou domiciliado no exterior.   

Por outro lado, a lei alarga a sujeição passiva da incidência abarcando também o 

beneficiário do serviço no Brasil, na hipótese em que o contratante também seja residente ou 

domiciliado no exterior. Ou seja, nesta hipótese a lei visa afastar o critério material do simples 

pagamento ou crédito de valores ao exterior, prevendo que, ainda que o pagamento se dê 

somente entre pessoas jurídicas e físicas no exterior, se o resultado da prestação do serviço se 

verificar no Brasil, o sujeito passivo passa a ser o beneficiário do serviço no Brasil, ainda que 

o serviço não tenha sido pago diretamente pela pessoa física ou jurídica brasileira, mas sim 

por meio de pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior. Particularmente 

entendo ser esta uma norma antielisiva específica, na medida em que visa evitar e afastar 

planejamentos tributários, em que simplesmente a contratação do serviço e seu pagamento 

ocorrem através de outra empresa no exterior, mas o beneficiário econômico efetivo esteja no 

Brasil, ou mesmo o serviço seja prestado diretamente no Brasil. 

Quanto ao aspecto quantitativo da base de cálculo da incidência de PIS-COFINS na 

importação de serviços a lei determina que a base de cálculo compõe-se do valor pago, 

creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de 

renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das 

próprias contribuições (inciso II do art. 7º da Lei nº 10.865/2004)12. Ou seja, a legislação 

                                                           
11 “Art. 4º. Para efeito de cálculo das contribuições, considera-se ocorrido o fato gerador: 

(...) 

IV - na data do pagamento, do crédito, da entrega, do emprego ou da remessa de valores na hipótese de que 
trata o inciso II do caput do art. 3º desta Lei.  (...)” 

12 “Art. 7º. A base de cálculo será: (Vide Medida Provisória nº 252, de 15/06/2005) 

(...) 
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determina claramente como base de cálculo de PIS-COFINS na importação de serviços o 

preço bruto do serviço pago pelo tomador brasileiro ao prestador no exterior, incluindo nesta 

base de cálculo todos os tributos (imposto de renda ainda não retido, ISS, e as próprias 

contribuições de PIS-COFINS na importação). 

A título de menção, José Eduardo Soares de Melo13 nos lembra que o Acordo de 

Valoração Aduaneira no Mercosul (Decreto 1.765 de 28.12.1995) fixa as bases para a 

aplicação de tributos incidentes sobre a importação, inexistindo respaldo jurídico para a 

inclusão na base de cálculo de tributos como ICMS, ISS, e as próprias contribuições de PIS-

COFINS. Todavia, tal tema será explicitado em tópico específico com as devidas críticas 

pertinentes (vide item 6). 

Por fim, em relação ao aspecto quantitativo da alíquota da incidência de PIS-

COFINS na importação de serviços, a lei determina como regra geral, salvo algumas poucas 

exceções, as alíquotas de 1,65% para o PIS/PASEP-Importação e de 7,6% para a COFINS-

Importação (inciso I e II do art. 8º da Lei nº 10.865/2004)14. Ou seja, basicamente toda a 

importação de serviços está sujeita às alíquotas mais gravosas, que são as mesmas utilizadas 

nas operações internas, somente para as empresas que se encontram no sistema não-

cumulativo de PIS e COFINS. 

 

3. A invasão de competência tributária municipal e a ofensa ao pacto federativo, em 

face da bitributação econômica e jurídica das contribuições de PIS-COFINS na 

importação de serviços 

Devemos observar, inicialmente, que a rígida discriminação das competências 

tributárias no âmbito constitucional foi uma opção constitucional brasileira para garantir 

                                                                                                                                                                                     

II - o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do imposto de 
renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor das próprias contribuições, 
na hipótese do inciso II do caput do art. 3º desta Lei.” 

13 SOARES DE MELO, José Eduardo. PIS/PASEP e COFINS na Importação: Polêmicas. In: FISCHER, 
Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São 
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 144-145. 

14 “Art. 8º. As contribuições serão calculadas mediante aplicação, sobre a base de cálculo de que trata o art. 7º 
desta Lei, das alíquotas de: 

I - 1,65% (um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento), para o PIS/PASEP-Importação; e 

II - 7,6% (sete inteiros e seis décimos por cento), para a COFINS-Importação. 

(...)” 
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determinadas receitas tributárias aos entes federativos. Evidentemente que para que esta 

repartição das competências tributárias fosse possível, foi ainda necessário que a constituição 

desenhasse toda competência tributária, descrevendo ainda que de forma genérica todos os 

impostos, e a quem os mesmos competem (União, Estados, Distrito Federal, e Municípios).  

Nesta seara, é evidente destacar, que a Constituição brasileira certamente ao traçar os 

aspectos materiais dos impostos teve por objetivo proibir a bitributação jurídica, ou seja, que 

o mesmo fato gerador ensejasse juridicamente na ordem interna a exigência de tributo por 

mais de um ente federativo. Isto fica claro, por exemplo, em relação à tributação sobre o 

consumo de bens (afetos ao ICMS de competência estadual) e sobre o consumo de serviços 

(afetos ao ISS de competência municipal). 

Nesta oportunidade, é importante diferenciar a bitributação econômica e bitributação 

jurídica. Há bitributação econômica, quando entes tributantes diversos exigem do mesmo 

sujeito passivo tributos decorrentes da mesma realidade econômica, ainda que sob diferentes 

fundamentos jurídicos (fatos jurídicos diversos).  

Podemos citar o exemplo do PIS e COFINS incidentes no mercado interno sobre o 

faturamento e a receita, que certamente atingem materialidades jurídicas diversas dos 

impostos: ISS (que recai sobre a prestação de serviços) e do ICMS (que recai sobre a 

circulação de mercadorias), mas que em termos econômicos atinge a mesma realidade 

econômica na medida em que todo o faturamento de serviços será atingido pela tributação, 

tanto pelo ISS quanto pelo PIS-COFINS, assim como o faturamento de mercadorias será 

atingido pela tributação do ICMS e do PIS-COFINS. 

Por sua vez, diferentemente da realidade brasileira, na Europa, no que diz respeito à 

tributação sobre o consumo, tem-se uma tributação una em relação IVA (Imposto sobre Valor 

Agregado). Todavia, no Brasil, a Constituição optou por fatiar a materialidade desta 

tributação no IPI (União), ICMS (Estados e DF) e ISS (Municípios), tentando fazer um 

recorte desta competência tributária em econômica, em realidades jurídicas distintas.  

Tendo tido esta opção política, como exercício do poder constituinte originário, neste 

momento seria juridicamente inconstitucional que uma emenda tentasse suprimir ou diminuir 

a competência tributária das outras esferas legislativas. Este é o claro intento, da Emenda 

Constitucional 42/2003, que abriu a possibilidade jurídica constitucional para a instituição das 

contribuições de PIS-COFINS sobre a importação de bens e serviços.  
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Interessante anotar quanto a este tópico a opinião de Hugo de Brito Machado 

Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos Machado15 no sentido de que as contribuições PIS e 

COFINS importação ofendem a forma federativa de Estado adotada pela CF/88, uma vez que 

se transformaram em verdadeiro Imposto sobre Valor Agregado Federal, configurando 

verdadeiro imposto residual federal não repartido com os Estados e Municípios. Ainda no que 

diz respeito aos “serviços importados” seriam exações inválidas por invadirem a competência 

constitucional do ISS, reduzindo a capacidade contributiva de tributação deste mesmo fato 

pelo ISS.  

Em minha opinião, a autorização constitucional da instituição das contribuições de 

PIS e COFINS sobre a importação de bens e serviços ofende claramente o pacto federativo 

brasileiro. Com relação especificamente aos serviços, a incidência sobre a importação de 

serviços invade não só economicamente a esfera de tributação municipal, mas também 

juridicamente. Trata-se de verdadeira bitributação econômica e também jurídica, na medida 

em que se elege como materialidade de incidência propriamente a prestação de serviços 

oriundos do exterior (ainda que a lei defina o fato gerador como: “o pagamento, o crédito, a 

entrega, o emprego ou a remessa de valores a residentes ou domiciliados no exterior como 

contraprestação por serviço prestado”), que já é uma materialidade reservada à competência 

municipal, apontando ainda como base de cálculo o próprio valor dos serviços prestados. 

 

4. O problema da mitigação da não-cumulatividade (direito ao crédito) de PIS-

COFINS na importação pelas pessoas jurídicas da sistemática cumulativa (ex.: empresas 

no lucro presumido), e a ofensa aos princípios da isonomia e da capacidade contributiva 

A legislação tributária (art. 7º da Lei nº 10.865/2004)16 determina a possibilidade do 

direito ao crédito (regra de não-cumulatividade) das contribuições PIS-COFINS incidentes na 

importação de serviços, somente aos tomadores de serviço que sejam contribuintes de PIS-

                                                           
15 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Breves anotações sobre a 
incidência do PIS e da COFINS na importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.108. p.78-
90. set. 2004. 

16 “Art. 15. As pessoas jurídicas sujeitas à apuração da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS, nos 
termos dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003, 
poderão descontar crédito, para fins de determinação dessas contribuições, em relação às importações sujeitas 
ao pagamento das contribuições de que trata o art. 1º desta Lei, nas seguintes hipóteses: (...) 

II - bens e serviços utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou 
produtos destinados à venda, inclusive combustível e lubrificantes. (...).” 
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COFINS na sistemática não-cumulativa17 (nos termos dos arts. 2º e 3º das Leis nºs 10.637, de 

30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003), não prevendo a possibilidade 

do direito ao crédito, aos contribuintes da sistemática cumulativa, em clara ofensa à isonomia. 

Por sua vez, também não permite o crédito aos que não sejam mais contribuintes de PIS-

COFINS (exceto pelo fato de serem tomadores de serviço do exterior), pois estes são na 

verdade consumidores finais. 

Assim, quanto aos contribuintes de PIS-COFINS, sendo os serviços importados 

(serviços tomados de prestador de serviços domiciliado ou residente no exterior) utilizados 

como insumo na prestação de novos serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos 

destinados à venda, é possível o crédito somente para os contribuintes da sistemática não-

cumulativa de PIS-COFINS, estando os contribuintes da sistemática cumulativa sujeitos a 

uma alíquota mais elevada na importação, mas com a impossibilidade de utilizarem estes 

créditos, ainda que tais aquisições de serviços configurem insumos para novos serviços ou 

fabricação e revenda de bens e produtos. 

Tratando do assunto, Ives Gandra da Silva Martins18 entende que a Lei nº 

10.865/2004 fere o principio da isonomia e da capacidade contributiva ao permitir só a alguns 

contribuintes o aproveitamento de créditos, vedando a outros em situação similar (p. ex.: 

importadores consumidores finais, e empresas submetidas ao lucro presumido no imposto de 

renda). 

De modo diverso é o entendimento de André Porto Prade19, para quem não haveria 

inconstitucionalidade da Lei 10.865/2004, no que se refere à possibilidade de apenas as 

pessoas jurídicas sujeitas ao regime não cumulativo se creditarem das contribuições pagas na 

importação (de bens ou serviços), entendendo que tal legislação não fere o princípio da 

isonomia (caput do art. 5º da CF/88), da isonomia tributária (inciso II do art. 150 da CF/88), 

nem tanto pouco os princípios da capacidade contributiva e do não-confisco. 

                                                           
17 “(...) a tributação plurifásica não cumulativa implica que a cada etapa considere-se a tributação já ocorrida 
em transações anteriores, recolhendo-se, a cada transação, apenas o plus incidente sobre o valor acrescido, de 
modo que, idealmente, a carga tributária suportada pelo consumidor reflita a manifestação de capacidade 
contributiva que ele manifesta no ato do consumo.” (SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito Tributário. 1ª Ed., São 
Paulo: Saraiva, 2011, p. 366.)  

18 MARTINS, Ives Gandra da Silva & RODRIGUES DE SOUZA, Fátima Fernandes. PIS/PASEP e COFINS 
Importação Inconstitucionalidades. In: FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). 
PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 172-173. 

19 PRADE, André Porto. PIS e COFINS sobre importação: aspectos controversos da Lei nº 10.865/04. Revista 
Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.108. p.7-15. set. 2004. 
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Todavia, este não é nosso entendimento, uma vez que é clara e patente a afronta aos 

princípios da isonomia e da capacidade contributiva por parte da Lei nº 10.865/2004.  

Aprofundando o assunto, Pedro Anan Jr.20, ao analisar esta questão aponta para a 

problemática de que as alíquotas de PIS-Importação e COFINS-Importação são 

respectivamente, 1,65% e 7,6%, e que correspondem justamente às alíquotas mais elevadas do 

sistema não-cumulativo, mas que, todavia, o crédito só é permitido aos contribuintes do 

sistema não-cumulativo. Não sendo permitido o crédito aos contribuintes do sistema 

cumulativo, os mesmos passaram a sofrer forte aumento da carga tributária (quando realizam 

importações), enquanto aqueles do sistema não-cumulativo, apenas antecipam as 

contribuições pagas no momento da importação, não sofrendo nenhum aumento de carga 

tributária. Logo, haveria uma nítida diferença de tratamento tributário entre estes dois tipos de 

contribuintes (do sistema PIS-COFINS cumulativo x sistema não-cumulativo), inexistindo 

qualquer fundamento jurídico para este discriminem. 

No mesmo sentido, Walmir Luiz Becker21 mostra que não há tratamento isonômico 

nas contribuições de PIS e COFINS importação, uma vez que a Lei 10.865/2004 não fez 

distinção quanto às empresas tributadas pelo lucro real (do regime de PIS-COFINS não-

cumulativo) das tributadas pelo lucro presumido (do regime de PIS-COFINS cumulativo), 

sendo a alíquota para todas as importações de 1,65% e 7,6%, respectivamente. Além disto, a 

legislação só admite os créditos às empresas tributadas pelo lucro real (do regime de PIS-

COFINS não-cumulativo) ferindo o princípio da isonomia. Assim, Walmir Luiz Becker 

demonstra através de cálculos que a única forma de se cumprir a isonomia tributária, seria 

através do reconhecimento de créditos a razão de 0,65% (PIS) e 3% (COFINS) sobre os 

valores de importações realizadas pelas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido.   

Em meu entendimento, a Lei 10.865/2004 faz nítida afronta ao princípio da isonomia 

e da capacidade contributiva, na medida em que o critério de discriminação eleito para 

atribuição de maior carga tributária de PIS-COFINS não encontra amparo na capacidade 

contributiva dos contribuintes, que estando em situação análoga não poderiam ser tributados 

mais onerosamente na importação, pelo simples fato de estarem sujeitos ao regime cumulativo 

do PIS-COFINS, uma vez que em muitos casos, nem sequer é facultado ao contribuinte a 

                                                           
20 ANAN JUNIOR, Pedro; KERAMIDAS, Fabiola Cassiano. Aspectos constitucionais e legais da Lei nº 
10.865/04: PIS/PASEP/COFINS-importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.110. p.70-79. 
nov. 2004. 

21 BECKER, Walmir Luiz. O PIS e a COFINS na importação realizada por pessoas jurídicas tributadas pelo 
lucro presumido. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.110. p.103-112. nov. 2004. 
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opção por este regime jurídico tributário. Em verdade, na maioria das vezes, a sistemática de 

tributação pelo PIS-COFINS decorre da sistemática de apuração do imposto de renda (lucro 

real ou lucro presumido).  

Dessa forma, injustamente os contribuintes da sistemática cumulativa do PIS-

COFINS recolhem o imposto na aquisição de serviços e produtos na importação pela alíquota 

mais elevada (correspondente ao regime não-cumulativo), e ainda depois terão que pagar 

novamente o tributo, se vierem a realizar faturamento de bens e serviços, sem a possibilidade 

de compensação do que já foi pago na importação de bens e serviços.  

 

5.  A falta de referibilidade do importador, como sujeito passivo de PIS-COFINS, 

em face do custeio da seguridade social  

Em verdade, com o advento da Emenda Constitucional nº 42/2003, passaram a 

integrar o rol de sujeitos passivos das contribuições sociais para a seguridade social os 

importadores de bens e serviços, conforme o atual inciso IV do art. 195 da CF/8822. 

Uma das características que deve estar presente nestas contribuições é justamente a 

referibilidade, ou seja, de que os contribuintes (sujeitos passivos destas exações) somente 

devem ser compelidos a recolher contribuições, quando, de alguma forma, ainda que 

meramente indireta, forem beneficiados pela finalidade que justificou sua instituição, ou seja, 

devem fazer parte de um determinado grupo. 

Justamente neste sentido Ives Gandra da Silva Martins23 critica a instituição de PIS-

COFINS na importação em face da ausência de referibilidade entre o contribuinte e a atuação 

estatal, uma vez que as contribuições são sempre destinadas a finalidades constitucionais no 

interesse de um grupo, e sua receita vinculada a esta finalidade, de modo que a atuação estatal 

deve ostentar referibilidade (quem contribui é beneficiado indiretamente pelo grupo que 

pertence). 

                                                           
22 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da 
lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: (...) 

IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

(...)” 

23 MARTINS, Ives Gandra da Silva & RODRIGUES DE SOUZA, Fátima Fernandes. PIS/PASEP e COFINS 
Importação Inconstitucionalidades. In: FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). 
PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 157-164. 
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No caso da incidência de PIS-COFINS na importação de serviços, a falta de 

referibilidade do importador, como sujeito passivo, em face da seguridade social é patente. 

Acresce a este argumento, o fato de que o tomador de serviços (importador de serviços) na 

maioria dos casos pode ser um simples consumidor daquele serviço, que não necessariamente 

será utilizado como insumo de novas prestações de serviço ou mesmo da fabricação e revenda 

de mercadorias e bens. 

Assim, no meu entendimento, a Lei nº 10.865/2004, com autorização constitucional 

da Emenda Constitucional 42/2003, simplesmente atribui ao importador o dever de participar 

no custeio da seguridade social, sem qualquer comprovação de vínculo de referibilidade com 

esta finalidade. Isto denota ao meu ver, a clara instituição de um novo imposto aduaneiro, 

fundado tão somente no critério da capacidade contributiva do importador, uma vez que não 

existe nenhuma relação direta, nem indireta, entre o fato gerador destas exações praticadas 

pelo importador e a atividade estatal, embora a legislação aponte para finalidades de 

financiamento ou custeio da seguridade social.  

 

6. O problema da ampliação infraconstitucional do conceito de valor aduaneiro, e 

sua aplicação em relação à importação de serviços 

O artigo 149, § 2º, III da Constituição Federal24determina expressamente que quando 

as alíquotas forem ad valorem, no caso de importação, a base de cálculo das contribuições 

sociais deverá se balizar pelo valor aduaneiro. De modo diverso, o inciso I do artigo 7º da Lei 

nº 10.865/2004 ao atribuir a base de cálculo na importação de bens, alarga o conceito de valor 

aduaneiro, englobando também o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das 

próprias contribuições (PIS e COFINS importação). 

                                                           
24 “Art. 149. (...) 

§ 2º As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput deste artigo: (Incluído 
pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...) 

II - incidirão também sobre a importação de produtos estrangeiros ou serviços; (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

III - poderão ter alíquotas: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

a) ad valorem, tendo por base o faturamento, a receita bruta ou o valor da operação e, no caso de importação, o 
valor aduaneiro; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 33, de 2001) 

(...)” 
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Também, como vimos, a legislação tributária, ao atribuir a base de cálculo da 

incidência de PIS-COFINS na importação de serviços, determina que a mesma se compõe do 

valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior, antes da retenção do 

imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza - ISS e do valor 

das próprias contribuições (inciso II do art. 7º da Lei nº 10.865/2004). Ou seja, a base de 

cálculo é o preço bruto do serviço pago pelo tomador brasileiro ao prestador no exterior, 

incluindo todos os principais tributos (imposto de renda ainda não retido, ISS, e as próprias 

contribuições de PIS-COFINS na importação).  

Convém neste ponto mencionar que o Brasil é signatário do artigo VII do Acordo 

Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994, mais conhecido como “acordo de valoração 

aduaneira”, sendo o valor aduaneiro entendido como o preço efetivamente pago ou a pagar 

numa venda de exportação para o país de importação. 

Pedro Anan Jr.25 lembra que o valor aduaneiro é a quantia efetivamente paga ao 

exterior, sendo que na legislação brasileira corresponderia ao “valor do bem livremente 

negociado entre o comprador e o vendedor, qual seja, aquele constante na respectiva nota 

fiscal”. Dessa forma, percebe-se que o conceito de valor aduaneiro, com fulcro em acordo 

internacional firmado regularmente pelo Brasil, claramente não compreende os valores pagos 

a título de tributos pelos importadores. 

Interessante anotar o entendimento de André Porto Prade26 no sentido de que a Lei 

10.865/2004 ao incluir os tributos na base de cálculo contraria tratado internacional, 

chocando-se com o art. 110 do CTN, que proíbe lei tributária de alterar a definição, conteúdo 

e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito privado, utilizados pela Constituição. 

Tal entendimento não se restringiria somente à importação de bens, mas também à importação 

de serviços. 

Neste sentido, Maria Ednalva de Lima27 defende que o GATT é materialmente lei 

interna, de direito privado, e que a lei criadora de PIS-COFINS, no que se refere à importação 

                                                           
25 ANAN JUNIOR, Pedro; KERAMIDAS, Fabiola Cassiano. Aspectos constitucionais e legais da Lei nº 
10.865/04: PIS/PASEP/COFINS-importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.110. p.70-79. 
nov. 2004. 

26 PRADE, André Porto. PIS e COFINS sobre importação: aspectos controversos da Lei nº 10.865/04. Revista 
Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.108. p.7-15. set. 2004. 

27 LIMA, Maria Ednalva de. Breve análise das contribuições ao PIS e COFINS incidentes sobre a importação de 
produtos: Emenda Constitucional nº 42/03 e Lei nº 10.865/04. Revista Dialética de Direito Tributário. São 
Paulo. n.109. p.78-89. out. 2004.  
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de produtos, não poderia alargar o conceito de valor aduaneiro, violando o disposto no artigo 

110 do CTN. 

Mas uma dúvida que se coloca é se no caso da importação de serviços, a lei não 

poderia desconsiderar o conceito de “valor aduaneiro” do direito privado, previsto no 

GATT?  

Quanto a este questionamento se posiciona Gabriel Lacerda Troianelli28 no sentido 

de que embora o artigo 149, § 2º, III, alínea a da CF/88 refira-se apenas à expressão “valor 

aduaneiro”, tradicionalmente usado somente na exportação de bens, e de que à época não 

havia a incidência de tais tributos sobre a importação de serviços, seria equivocada a 

interpretação de que somente a importação de bens estivesse adstrita ao conceito de “valor 

aduaneiro”. Entende que com a Emenda 33/2001 as contribuições sociais com alíquotas ad 

valorem passaram a ter como base de cálculo, o faturamento, a receita bruta, o valor da 

operação ou o valor aduaneiro, no caso da importação, sendo que se deve entender que o 

“valor aduaneiro do serviço” correspondente ao “preço do serviço”, não devendo englobar o 

ISS e as próprias contribuições, concluindo então pela impossibilidade de inclusão na base de 

cálculo de outros tributos incidentes sobre a importação.  

Neste sentido, apontam também Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel 

Cavalcanti Ramos Machado29 que a base de cálculo de PIS-COFINS na importação de 

serviços não poderia ultrapassar o valor do serviço efetivamente pago, entendendo pela 

impropriedade de se cobrar tais contribuições sobre outros tributos. 

Em nosso entendimento, a Constituição consagrou o conceito de “valor aduaneiro” 

como sendo o único critério possível para determinação da base de cálculo das contribuições 

sociais e de intervenção do domínio econômico, no caso de importação com aplicação de 

alíquotas ad valorem.  

Evidentemente, que encontraremos este conceito de direito privado (“valor 

aduaneiro”), somente no âmbito do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – 

GATT 1994 (“Acordo de valoração aduaneira”), sendo que tal diploma internacional, 

oriundo de negociações multilaterais, tem como objetivo a valoração de mercadorias para fins 

                                                           
28 TROIANELLI, Gabriel Lacerda. A inconstitucionalidade parcial das contribuições criadas pela MP 164: PIS-
importação e Cofins-importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.103. p.45-88. abr. 2004. 

29 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Breves anotações sobre a 
incidência do PIS e da COFINS na importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.108. p.78-
90. set. 2004. 
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aduaneiros, buscando na medida do possível atingir o valor de transação das mercadorias (o 

que não compreende os tributos incidentes na importação). Embora seu escopo não se destine 

a valoração dos serviços, seria por demais absurdo, acreditar que a Constituição brasileira 

tenha simplesmente olvidado da base de cálculo na importação de serviços, e que o legislador 

infraconstitucional pudesse em relação aos serviços atribuir qualquer base de cálculo a ser 

definida pela legislação. 

Neste sentido, entendo que o legislador infraconstitucional também no caso de 

importação de serviços, está adstrito à instituição de uma base de cálculo a ser determinada 

pelo valor do serviço a ser efetivamente pago, não podendo incluir em sua base de cálculo, 

quaisquer tributos cobráveis na importação de tais serviços. 

 

7. A ofensa ao princípio da não-discriminação e do tratamento nacional no âmbito 

da OMC (GATS) e a liberalização comercial no âmbito do MERCOSUL. 

Uma primeira questão a ser analisada, é se a Lei nº 10.865/2004, que institui as 

contribuições de PIS e COFINS na importação de bens e serviços, ofende ao princípio da não-

discriminação e do tratamento nacional no âmbito da OMC, especialmente em face do Acordo 

Geral sobre Serviços - GATS. 

Importante assinalar, que o Acordo Geral sobre Serviços (GATS) também no âmbito 

da OMC, assim como Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio – GATT 1994, respalda-se nos 

mesmos princípios (não-discriminação, tratamento da nação mais favorecida30, tratamento 

nacional31 e transparência), tendo como finalidade primordial estabelecer um quadro de 

                                                           
30 “ACORDO GERAL SOBRE O COMÉRCIO DE SERVIÇOS (...) 

Artigo II 

Tratamento da Nação Mais Favorecida 

1. Com respeito a qualquer medida coberta por este Acordo, cada Membro deve conceder imediatamente 
e incondicionalmente aos serviços e prestadores de serviço de qualquer outro Membro, tratamento não menos 
favorável do que aquele concedido a serviços e prestadores de serviços similares de qualquer outro país.(...)” 

31 “ACORDO GERAL SOBRE O COMÉRCIO DE SERVIÇOS (...) 

Artigo XVII 

Tratamento Nacional 

1. Nos setores inscritos em sua lista, e salvo condições e qualificações ali indicadas, cada Membro 
outorgará aos serviços e prestadores de serviços de qualquer outro Membro, com respeito a todas as medidas 
que afetem a prestação de serviços, um tratamento não menos favorável do que aquele que dispensa seus 
próprios serviços similares e prestadores de serviços similares. (...)”” 
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princípios e regras para o comércio de serviços. Tal acordo multilateral visa à liberalização 

progressiva sob condições de transparência visando promover o crescimento de todos os 

parceiros comerciais e abrange todas as formas de prestação de serviços realizadas pelo 

comércio internacional. 

Importante assinalar a opinião de Edison Carlos Fernandes32, que analisou 

especificamente o princípio da não-discriminação em face das contribuições de PIS-COFINS 

nas importações, entendendo que não haveria ofensa ao principio da não-discriminação 

tributária, uma vez que tais incidências também são impostas às transações internas. Ou seja, 

existiria também a incidência de PIS-COFINS nas aquisições efetuadas no mercado interno 

brasileiro. Dessa forma, entende não se configurar, portanto, um tratamento desigual entre os 

bens e serviços importados e os bens e serviços oferecidos no mercado doméstico. Neste 

sentido, vem inclusive a encampar as justificativas para a instituição de tais exações, que em 

sua visão vieram a corrigir um caso exemplar de discriminação inversa, uma vez que, “antes 

dela as transações internas eram prejudicadas em relação às importações, urna vez que 

aquelas sofriam a imposição de tais contribuições enquanto os bens e os serviços importados 

estavam desonerados.” 33 

Opinião diversa apresenta o jurista Ives Gandra da Silva Martins34, o qual entende 

que a Lei nº 10.865/2004 desrespeita os princípios da não-discriminação (que veda tratamento 

menos favorável a um produto em razão da origem) e do tratamento nacional, os quais o 

Brasil se comprometeu a cumprir ao assinar acordos internacionais perante a OMC, Mercosul 

e ALADI, uma vez que tais contribuições implicam discriminação do produto estrangeiro, 

pois incidem apenas sobre a importação, violando consequentemente os princípios da 

moralidade, lealdade, e do pacta sunt servanda.  

Em nosso entendimento, a Lei nº 10.865/2004 ofende sim ao princípio da não-

discriminação e do tratamento nacional no âmbito da OMC em face do GATS. Isto fica 

evidente, especialmente em relação às importações de serviços realizadas pelas pessoas 

                                                           
32 FERNANDES, Edison Carlos. Incidência da contribuição para o PIS e da COFINS sobre a importação 
perante o princípio da não-discriminação tributária dos acordos multilaterais do comércio, especialmente o 
Mercosul. In: PEIXOTO, Marcelo Magalhães; FISCHER, Octávio Campos (Coord.). PIS-COFINS – Questões 
atuais e polêmicas. São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 224-252. 

33 Ibid., p. 251. 

34 MARTINS, Ives Gandra da Silva & RODRIGUES DE SOUZA, Fátima Fernandes. PIS/PASEP e COFINS 
Importação Inconstitucionalidades. In: FISCHER, Octavio Campos; PEIXOTO, Marcelo Magalhães. (Coord.). 
PIS-COFINS - Questões Atuais e Polêmicas, São Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 170-173. 
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jurídicas enquadradas no sistema cumulativo de PIS-COFINS (como as sujeitas ao lucro 

presumido), como já tratamos especificamente no item 4, que são mais oneradas em termos de 

carga tributária, uma vez que pagam as alíquotas mais elevadas na importação de serviços (as 

mesmas do sistema não-cumulativo), mas sem ter a possibilidade de se creditar destes valores. 

Isto causa uma distorção econômica no mercado, criando um privilégio aos serviços de 

origem nacional em detrimento dos serviços tomados do exterior. 

Uma segunda questão a ser analisada, é se a Lei nº 10.865/2004, que institui as 

contribuições de PIS e COFINS na importação de bens e serviços, desrespeita a liberalização 

comercial negociada no âmbito do MERCOSUL. 

Para falarmos do assunto, devemos lembrar que o Brasil é também signatário do 

Tratado de Assunção, de 26 de Março de 1991, que em especial no seu art. 1º e 2º do seu 

Anexo35, prevê a eliminação de gravames no comércio internacional, compreendendo os 

direitos aduaneiros, bem como inclusive qualquer medida de caráter fiscal, que incida sobre o 

comércio exterior no âmbito do MERCOSUL. 

                                                           
35 “TRATADO DE ASSUNÇÃO - TRATADO PARA A CONSTITUIÇÃO DE UM MERCADO COMUM ENTRE 
A REPÚBLICA ARGENTINA, A REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, A REPÚBLICA DO PARAGUAI E A 
REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI (26/03/1991) 

(...) 

Programa de Liberalização Comercial 

ANEXO I 

Artigo 1º - Os Estados Partes acordam eliminar, o mais tardar a 31 de dezembro de 1994, os gravames e demais 
restrições aplicadas ao seu comércio recíproco. 

No que se refere às Listas de Exceções apresentadas pela República do Paraguai e pela República Oriental do 
Uruguai, o prazo para sua eliminação se estenderá até 31 de dezembro de 1995, nos termos do Artigo Sétimo do 
presente Anexo. 

Artigo 2º - Para efeito do disposto no Artigo anterior, se entenderá: 

a) por "gravames", os direitos aduaneiros e quaisquer outras medidas de feito equivalente, sejam de caráter 
fiscal, monetário, cambial ou de qualquer natureza, que incidam sobre o comércio exterior. Não estão 
compreendidas neste conceito taxas e medidas análogas quando respondam ao custo aproximado dos serviços 
prestados; e 

b) por "restrições", qualquer medida de caráter administrativo, financeiro, cambial ou de qualquer natureza, 
mediante a qual um Estado Parte impeça ou dificulte, por decisão unilateral, o comércio recíproco. Não estão 
compreendidas no mencionado conceito as medidas adotadas em virtude das situações previstas no Artigo 50 do 
Tratado de Montevidéu de 1980.” 
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Ao tratar do assunto, Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel Cavalcanti Ramos 

Machado36 entendem que o termo “direitos aduaneiros” compreende as contribuições PIS-

Cofins importação, uma vez que são medidas de caráter fiscal que incidem sobre o comércio 

exterior, e que não correspondem a taxas (não são contraprestação de serviços), e que em 

verdade, tais exações têm as características de um imposto de importação, não podendo ser 

exigidas nas importações oriundas da Argentina, Paraguai e Uruguai. 

Em nosso entendimento, a Lei nº 10.865/2004 contraria sim o programa de 

liberalização comercial previsto no Tratado de Assunção (MERCOSUL), na medida em que 

cria um novo gravame fiscal incidente sobre o comércio exterior, e que não pode ser 

caracterizado como uma taxa cobrada em face de algum serviço prestado. Em verdade, 

economicamente as contribuições de PIS-COFINS na importação de serviços, configuram-se 

verdadeiros impostos aduaneiros onerando o comércio internacional. Tais exações 

ambicionam ser um IVA – Imposto sobre Valor Adicionado de natureza federal (o que fere o 

pacto federativo brasileiro, conforme tratamos no item 3), e ao mesmo tempo ferem em vários 

aspectos o principio da não-cumulatividade (conforme já tratado no item 4). 

 

8. Conclusões Finais 

O artigo analisou, em nosso entendimento, as principais distorções jurídicas e 

econômicas da incidência de PIS-COFINS na importação de serviços, instituídas pela Lei nº 

10.865 de 30 de Abril de 2.004, após a autorização constitucional da Emenda Constitucional 

42/2003, apontando as seguintes conclusões: 

a) a autorização constitucional da instituição das contribuições de PIS e COFINS 

sobre a importação de bens e serviços ofende claramente o pacto federativo brasileiro, ferindo 

a competência tributária municipal. Com relação aos serviços, tal incidência sobre a 

importação invade não só economicamente a esfera de tributação municipal, mas também 

juridicamente, tratando-se de verdadeira bitributação econômica e jurídica (elege como 

materialidade de incidência a prestação de serviços oriundos do exterior, materialidade já 

reservada à competência municipal, apontando ainda como base de cálculo o próprio valor 

dos serviços prestados, o chamado “valor aduaneiro”); 

                                                           
36 MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito; MACHADO, Raquel Cavalcanti Ramos. Breves anotações sobre a 
incidência do PIS e da COFINS na importação. Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo. n.108. p.78-
90. set. 2004. 
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b) a Lei 10.865/2004 faz nítida afronta ao princípio da isonomia e da capacidade 

contributiva, na medida em que o critério de discriminação eleito para atribuição de maior 

carga tributária de PIS-COFINS não encontra amparo na capacidade contributiva dos 

contribuintes, que estando em situação análoga não poderiam ser tributados mais 

onerosamente na importação, pelo simples fato de estarem sujeitos ao regime cumulativo do 

PIS-COFINS (na maioria das vezes, a sistemática de tributação pelo PIS-COFINS decorre da 

sistemática de apuração do imposto de renda pelo lucro real ou lucro presumido, e outras 

vezes o contribuinte nem sequer pode optar pelo regime tributário); 

c) a Lei nº 10.865/2004, com autorização constitucional da Emenda Constitucional 

42/2003, simplesmente atribuiu ao importador o dever de participar no custeio da seguridade 

social, sem qualquer comprovação de vínculo de referibilidade com esta finalidade, denotando 

clara instituição de um novo imposto aduaneiro, fundado tão somente no critério da 

capacidade contributiva do importador, uma vez que não existe nenhuma relação direta, nem 

indireta, entre o fato gerador destas exações praticadas pelo importador e a atividade estatal, 

embora a legislação aponte para finalidades de financiamento ou custeio da seguridade social; 

d) em nosso entendimento, a Constituição consagrou o conceito de “valor 

aduaneiro”, como sendo o único critério possível para determinação da base de cálculo das 

contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico, no caso de importação com 

aplicação de alíquotas ad valorem. Evidentemente, que encontraremos este conceito de direito 

privado (“valor aduaneiro”), somente no âmbito do artigo VII do Acordo Geral sobre Tarifas 

e Comércio – GATT 1994, que busca na medida do possível atingir o valor de transação das 

mercadorias (não compreendendo os tributos incidentes na importação). Embora seu escopo 

não se destine a valoração dos serviços, seria por demais absurdo, acreditar que a Constituição 

brasileira tenha simplesmente olvidado da base de cálculo na importação de serviços, e que o 

legislador infraconstitucional pudesse em relação aos serviços atribuir qualquer base de 

cálculo. Assim, entendo que o legislador infraconstitucional, também no caso de importação 

de serviços, está adstrito à instituição de uma base de cálculo a ser determinada pelo valor do 

serviço a ser efetivamente pago, não podendo incluir em sua base de cálculo, quaisquer 

tributos cobráveis na importação de tais serviços; 

 e) a Lei nº 10.865/2004 ofende ao princípio da não-discriminação e do tratamento 

nacional no âmbito da OMC em face do GATS. As importações de serviços realizadas pelas 

pessoas jurídicas enquadradas no sistema cumulativo de PIS-COFINS (como as sujeitas ao 

lucro presumido) são mais oneradas em termos de carga tributária, uma vez que pagam as 

alíquotas mais elevadas na importação de serviços (as mesmas do sistema não-cumulativo), 
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mas sem ter a possibilidade de se creditar destes valores. Isto causa uma distorção econômica 

no mercado, criando um privilégio aos serviços de origem nacional em detrimento aos 

serviços tomados do exterior; 

f) a Lei nº 10.865/2004 contraria o programa de liberalização comercial previsto no 

Tratado de Assunção (MERCOSUL), na medida em que cria um novo gravame fiscal 

incidente sobre o comércio exterior, e que não pode ser caracterizado como uma taxa cobrada 

em face de algum serviço prestado. As contribuições de PIS-COFINS na importação de 

serviços configuram-se, economicamente, verdadeiros impostos aduaneiros onerando o 

comércio internacional. 
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ILUSÃO FINANCEIRA E TRANSPARÊNCIA FISCAL: ANTAGONISMO TEÓRICO 

APLICADO AO PROBLEMA DA CARGA TRIBUTÁRIA BRASILEIRA. 
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Resumo 

O presente estudo fornece reflexões teóricas sobre o problema da ilusão financeira e da 

transparência fiscal, relacionando-o às questões epistemológicas que envolvem a relação entre 

Direito Financeiro e Ciência das Finanças, e que podem justificar o recente desapego de jus-

financistas frente a temas propriamente interdisciplinares de investigação. Nesse sentido, são 

lembrados diversos exemplos que demonstram a manifestação da ilusão financeira nas 

estruturas financeiras contemporâneas, cujo maior exemplo reside na elevada carga tributária 

aplicada aos contribuintes brasileiros e sua surpreendente passividade frente a esta situação. O 

ideal de transparência fiscal, nesse aspecto, remonta-se como limitador necessário para 

técnicas fiscais que se aproximem da teoria da ilusão financeira. Assim, é da máxima 

necessidade o estudo desse tipo de assunto com vistas à formação de uma justiça fiscal. 

 

Palavras-Chave: Ilusão Financeira; Transparência Fiscal; Direito Financeiro; Finanças 

Públicas; Direito Tributário. 

 

Abstract 

This essay intends to make a reflection about the problem of financial illusion and the tax 

transparency, doing a relation with the epistemological question, that involves the relation 

between financial law and science of finance, and this proves the latest oblivion about themes 

which study the question of interdisciplinary. Accordingly, many examples are showed to 
                                                 
1Doutorando em Direito Econômico, Financeiro e Tributário pela USP. Mestre em Direito Econômico e 
Socioambiental pela PUCPR. Professor de Direito Tributário nos cursos de graduação e pós-graduação em 
Direito Tributário em Curitiba - Facinter e IBPEX. Membro associado do Instituto Brasileiro de Direito 
Tributário – SP. Advogado e pesquisador. 
2 Doutoranda em Direito do Estado pela UFPR. Mestra em Direito do Estado pela UFPR. Especialista em Direito 
Tributário pela UniCuritiba. Professora no curso de graduação em Direito no Instituto Superior do Litoral do 
Paraná – ISULPAR. Advogada. 
 

“Quien soporta realmente el 

impuesto no es conocido por el 

fisco, ni él conoce al fisco.” 

 

Amilcare Puviani 
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prove the financial illusion in the society, whose best example is the heavy tax burden, which 

the brazilian taxpayers live and their big passivity. The ideal of financial transparency is the 

threshold required that needs to be apply, so is very necessary this type of study which aims at 

the formation of tax justice. 

 

Key words: Financial illusion; Financial Transparency; Financial Law; Public Financial; Tax 

Law 

 

1. Introdução: a especialização necessária do tema.  

 

O presente trabalho almeja apresentar apontamentos relacionados à técnica de ilusão 

financeira, largamente utilizada em políticas fiscais estatais contemporâneas, e o esboço 

teórico sobre a noção de transparência fiscal – enquanto ideal a ser alcançado – e que 

arregimenta lenta – mas pertinente – consagração nos sistemas tributários contemporâneos. A 

justificativa deste breve ensaio vincula-se à raridade de estudos versados sobre tão relevantes 

assuntos na realidade brasileira, o que, conforme se verificará nas linhas abaixo, possui suas 

razões, ainda que nem sempre tão bem compreendidas pelos doutrinadores brasileiros.  

Naturalmente, a arrecadação de tributos, enquanto principal fonte financeira do 

Estado,3 impulsiona relevantes reflexões jurídicas sobre esse desdobramento do fenômeno 

financeiro, sejam pela descrição ou crítica dos institutos que o circundam.  Contudo, uma 

preocupante tendência tem sido verificada entre os estudiosos contemporâneos do direito 

financeiro e tributário. Estes, muitas vezes alheios aos aspectos sociais, políticos, econômicos 

e ideológicos que se mantêm inevitavelmente atrelados ao fenômeno tributário, em prol da 

vinculação exclusivamente jurídica de estudo, têm praticamente ignorado a utilização da 

tributação – e do próprio direito tributário - como mecanismo de manutenção do poder4, cuja 

adoção traz fortes conseqüências econômicas, sociais e políticas na sociedade. 

Neste contexto, percebe-se de antemão a linha que a presente investigação pretende 

seguir. Este trabalho possui muito mais o caráter de manifesto, do que almeja constituir-se em 

discurso descritivo pretensamente científico acerca de determinado objeto de conhecimento. 

Aqui, reconhece-se de antemão o caráter essencialmente político do discurso, sem recorrer a 

argumentos ou fundamentos destinados à defesa da cientificidade do trabalho. Nessa linha, 

                                                 
3 SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito tributário. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 15. 
4 “O sistema do direito e o campo judiciário são o veículo permanente de relações de dominação, de técnicas de 
sujeição polimorfas”. FOUCAULT, Michel. Em defesa da sociedade. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 32. 
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este estudo oferece estrutura pautada nos seguintes elementos: em primeiro lugar, traçam-se 

breves considerações epistemológicas que servem de justificativa para aportes teóricos 

apartados da ciência do direito financeiro em relação à ciência das Finanças Públicas estatais; 

em segundo lugar, discorre-se sobre a técnica da ilusão financeira, verdadeiro antagonista da 

transparência fiscal, e valioso instrumento de políticas estatais contemporâneas; em terceiro 

lugar, o problema da carga tributária e a técnica fiscal de tributação sobre o consumo em 

detrimento de tributação sobre o patrimônio; em momento final, serão formuladas reflexões 

críticas direcionadas à necessidade de elevação da transparência fiscal, enquanto ideal a ser 

alcançado nas relações fiscais contemporâneas. 

Ademais, por conveniência metódica, transparece aqui a oportuna especialização 

temática, a fim de melhor apresentar um problema específico decorrente, sobretudo, da 

utilização desenfreada da técnica de ilusão financeira e a falta de transparência tributária5 em 

um campo específico dessa complexa relação. Aqui, a investigação sobre a ilusão financeira e 

sobre transparência tributária será executada priorizando dois aspectos preliminares: a) 

primeiro: no que tange aos estudos de casos, serão priorizados exemplos extraídos da 

realidade brasileira, seja sobre a aplicação da ilusão financeira, seja através da necessidade de 

transparência fiscal, ou seja, sob a perspectiva do direito tributário positivo brasileiro; b) dar-

se-á especial ênfase a um momento específico da relação tributária, qual seja a etapa da 

arrecadação desses tributos, refletindo especialmente sobre a pesada carga tributária que se 

faz sentir no bolso do contribuinte, em uma visão predominantemente econômica, mas que 

poderia muito bem ser considerada, conforme assinalado em linhas ulteriores, como 

instrumento útil de reflexões interdisciplinares pelos próprios estudiosos do direito financeiro 

e tributário. 

Trata-se de fase final da relação tributária, que já superou a instituição do tributo 

pela lei do ente político tributante, que já se consolidou através de um fato gerador – ou fato 

jurídico tributário –, que por sua vez originou uma obrigação tributária solidificada no crédito 

tributário e que, superadas eventuais pendências litigiosas instauradas entre fisco e 

                                                 
5 Registre-se aqui importante esclarecimento. No presente trabalho adota-se a expressão “tributária” ou “fiscal” 
sem maior preocupação com a precisão terminológica, embora se reconheça que as expressões “fiscal”, 
“financeiro” ou “tributário” guardam distinções terminológicas, representando diferentes amplitudes do 
fenômeno financeiro. Logo, não se olvida que a opção da expressão “transparência tributária” em preferência à 
“transparência financeira” ou “transparência fiscal”, ou vice-versa, guarde melhor exatidão conforme a natureza 
e o objeto investigativo em pauta. Apenas prefere-se utilizar tais expressões para que o presente estudo tenha 
maior liberdade no trânsito entre os distintos espectros do fenômeno financeiro, sem necessariamente atrelar-se 
única e exclusivamente ao âmbito tributário ou fiscal, ou mesmo financeiro. Sobre as distinções terminológicas 
das expressões supracitadas, sugere-se a consulta da seguinte obra: CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
Direito Tributário. 23º Ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 49-50.  
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contribuinte, termina por se extinguir, com o pagamento do tributo, ou, em outras palavras, 

com a consumação da arrecadação do tributo devido.  

O objetivo do discurso é claro. A relação entre a falta de transparência e a 

manipulação vinculada à ignorância fiscal da população manteve-se, desde tempos remotos, 

como valioso instrumento de política financeira estatal. Paradoxalmente, a transparência 

fiscal, na visão de alguns estudiosos, ganha progressivo espaço entre os fins – ou valores – a 

serem alcançados pelas estruturas fiscais (ideais).  

Portanto, o objeto que se propõe investigar relaciona-se ao problema da 

transparência fiscal – ou da falta dela – no direito tributário brasileiro no que concerne à 

arrecadação ou no pagamento dos tributos. Em contrapartida, a técnica de ilusão financeira, 

enquanto eficiente instrumento largamente adotado pelas políticas fiscais mantém 

inquestionável relação de antagonismo com o ideal de transparência fiscal, e por esse motivo 

não se olvida a vinculação estreita entre os dois institutos. Essa relação de aparente 

antagonismo na realidade tributária brasileira é o tema que se propõe averiguar.  

 

2. A oportunidade investigativa do tema e a problemática epistemológica no estudo do 

fenômeno financeiro: entre Giannini e Griziotti. 

 

Postulado inevitável de qualquer conhecimento pretensamente científico 

contemporâneo recai sobre a necessidade de rigorosa descrição para alcançar maior exatidão 

nessas delimitações. O objeto de conhecimento necessita de um discurso rigoroso, que por sua 

vez delimite seus próprios contornos. O imperativo da rigidez discursiva concede elevada 

importância ao instrumento pelo qual esse objeto de estudo é apreendido, pois é ele quem 

viabilizará os contornos e os limites do próprio objeto.  

Essa é a opinião de KARL LARENZ para quem cada ciência adota determinados 

métodos, modos de proceder, “(...) no sentido da obtenção de respostas às questões por ela 

suscitadas”6.  

O método de estudo, nesse sentido, alcançou na Teoria do Conhecimento 

importantíssimo papel, na medida em que se configurou como principal aliado na busca pela 

                                                 
6 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. 3º Edição. Tradução de José Lamego. Lisboa – Portugal: 
Editora Fundação Calouste Gulbenkian, 1997, p. 01. 
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rigidez e precisão necessárias à construção do conhecimento científico, traço marcante da 

Modernidade, e que prevalece nos dias de hoje7.  

Entretanto, na investigação teórica do fenômeno financeiro, a escolha pelo método 

apropriado de estudo alcançou contornos peculiares. Isso porque desde suas feições iniciais, o 

fenômeno financeiro teve ampla atenção dos primeiros economistas, fato que permitiu 

conquistas relevantes na área, sobretudo para o fenômeno tributário, estudado sob uma 

perspectiva essencialmente econômica.  

Lentamente, a partir das décadas finais do século XIX, o Direito Público, recém 

apartado do Direito Privado naquele período, inicia maior atenção aos temas que eram 

próprios do Direito Constitucional e Administrativo. Nesse contexto histórico, ao passo que 

os juristas ainda engatinhavam em seus primeiros esboços teóricos sob uma perspectiva 

essencialmente juspublicista do fenômeno financeiro, os economistas, a seu turno, já 

possuíam alguns séculos de experiência no estudo do fenômeno financeiro, chegando a, no 

auge, apresentar importantes contributos na senda da legislação financeira. Não é à toa que 

muitos dos primeiros estudiosos do Direito Financeiro foram, em grande parte, economistas 

ou estudiosos da chamada Ciência das Finanças, ou Economia Pública, que, por sinal, foram 

responsáveis por importantes contribuições ao Direito Tributário.  

Dentre várias contribuições teóricas, uma polêmica, oriunda dos estudos econômico-

financeiros, possui essencial importância para os estudos jurídico-financeiros, e, por extensão, 

aos estudos jurídico-tributários. Referimo-nos especificamente neste tópico ao problema da 

complexidade do fenômeno financeiro (e, logicamente, do fenômeno tributário), pois este se 

relaciona diretamente aos problemas epistemológicos que circundam sobre o tema da 

transparência fiscal.  

Em primeiro lugar, inicialmente, não havia preocupação expressa quanto ao 

reconhecimento da complexidade do fenômeno financeiro e às conseqüências científicas que 

tal reconhecimento traria às investigações sobre o tema. Era comum o estudo conjunto do 

fenômeno financeiro e do fenômeno tributário sob perspectivas multidisciplinares, que não 

raro aliavam estudos econômicos e jurídicos sem qualquer reserva ou ressalva. Essa riqueza 

                                                 
7 Essa é a opinião de Francesco Carnelutti, que assinalou que a atividade de conhecer é um construir, e a ciência 
é, na realidade, um trabalho no qual deve haver intercâmbio entre a atividade de construir e a conhecimento. 
Portanto, para que esse intercâmbio ocorra, e conseqüentemente, o “êxito da ciência”, é necessário que haja a 
correta adequação da ação científica, entre meios e a finalidade pretendida. CARNELUTTI, Francesco. 
Metodologia do Direito. Tradução de: PASCOAL, Frederico A. 3º Edição.  Campinas - SP: Bookseller, 2005, 
p. 21. 
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conteudística do fenômeno financeiro era tentador motivo para estudos que reunissem 

elementos psicológicos, sociais, econômicos e jurídicos em uma única investigação.  

Entretanto, com o desenvolvimento das ciências jurídicas, sobretudo a partir do 

século XX, e em especial com o progresso das ciências juspublicistas, gradualmente, seus 

estudiosos manifestaram adesão aos pressupostos jurídicos de investigação, que até a Segunda 

Guerra Mundial, apresentavam linhas de pesquisa essencialmente convergentes com os 

postulados investigativos das ciências naturais, sobretudo referentes à rigorosa descrição do 

objeto e em sua constante especialização e verticalização cartesiana. Desta forma, surgiram as 

primeiras dúvidas sobre o método de estudo e sobre a complexidade – ou conteúdo - do 

fenômeno financeiro. Essas questões foram palco de histórica polêmica, que envolveu dois 

autores italianos familiarizados com os estudos financeiros: GIANNINI e GRIZIOTTI, cada 

qual com sua própria perspectiva de estudo. Vejamos abaixo algumas linhas sobre essa 

polêmica. 

BENVENUTO GRIZIOTTI, financista italiano de grande renome, foi o líder de uma 

corrente doutrinária que defendia a natureza política da atividade financeira, bem como o 

próprio caráter unitário do fenômeno financeiro. GRIZIOTTI concebia o fenômeno financeiro 

como fenômeno “unitário”, global, complexo. Para o líder da famosa Escola de Pávia, era 

impossível o estudo apartado do fenômeno financeiro pela Ciência das Finanças (em 

perspectiva econômica) e pelo Direito Financeiro (em perspectiva jurídica), pois ambas 

seriam componentes da mesma realidade, incindível. Mesmo em situações em que ocorressem 

estudos específicos sob cada um dos pontos de vista (jurídico ou econômico), GRIZIOTTI só 

aceitava o estudo separado das duas disciplinas se, no final de cada estudo, fosse 

expressamente ressaltado o caráter unitário ou global em que Direito Financeiro e Ciência das 

Finanças estariam inevitavelmente atrelados8.  

O ilustre autor uruguaio RAMÓN VALDÉS COSTA, no relato da supracitada 

polêmica doutrinária, afirmou que GRIZIOTTI concebia fenômeno financeiro como um 

fenômeno complexo, que seria integrado por quatro elementos, respectivamente: a) elemento 

político; b) elemento econômico; c) elemento jurídico e; d) elemento técnico9.  

                                                 
8 Para GRIZIOTTI, a “Ciência da Fazenda” seria constituída pelo “conjunto” formado pelos elementos jurídico, 
econômico, político e técnico. Porém, na opinião do autor, seria perfeitamente possível analisar apenas um 
elemento, desde que os autores não deixassem de considerar a natureza “global” inerente à Ciência da Fazenda. 
GRIZIOTTI, Benvenuto. Prefácio. In: GRIZIOTTI, Benvenuto; Princípios de Política, Derecho y Ciência de la 

Hacienda. Segunda Edición. Trad. MATA, Enrique R.  Madrid: Instituto Editorial Réus, 1958. 
9Assim, o elemento político “(...) se refere aos critérios determinantes da eleição financeira de despesas e receitas 
que o Estado realiza”. Já o elemento econômico-social indica “(...) a função econômico-social, assinalando o 
fim, a causa e a razão daquela eleição”. Por outro lado, o elemento jurídico se refere à natureza unilateral ou 
bilateral da relação e, finalmente, o elemento técnico se refere às operações técnicas que se manifestação na 
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Estes elementos, embora permitissem estudos apartados, deveriam ser investigados 

somente através de um estudo estruturado apto a viabilizar o prévio reconhecimento do 

caráter unitário – ou global - do fenômeno financeiro.  

Segundo o notável autor argentino GIULIANI FONROUGE10, GRIZIOTTI 

desenvolveu sua concepção unitária a partir da leitura de uma passagem da obra do grande 

autor alemão ALBERT HENSEL, onde categoricamente afirmava que “(...) o Direito 

Tributário sem a fecundação da Ciência das Finanças termina em um simples trabalho 

técnico; a ciência das finanças sem o controle do direito positivo, não sai da estipulação 

abstrata (...)”.11  

GRIZIOTTI, que em vida, teve fortes laços pessoais e acadêmicos com ALBERT 

HENSEL, influenciado por este autor, concluiu que somente a investigação econômica, 

desprovida de adequadas orientações políticas e jurídicas que lhe circundam, conduziria a 

resultados insustentáveis. Logo, por outro viés, a análise exclusivamente jurídica, sem apoio 

das noções trazidas pelas Ciências das Finanças sobre a natureza e as funções dos tributos – 

seria igualmente insegura, conduzindo inevitavelmente a conclusões errôneas.   

Para GRIZIOTTI “(...) os fatos financeiros se apresentam homogêneos em sua 

constituição, unitários, bem caracterizados, mas complexos em seus elementos constitutivos, 

que são essenciais e, portanto, vinculados por inter-relações funcionais”.
12

 GRIZIOTTI, 

portanto, elaborou uma concepção unitária ou monista do fenômeno financeiro, que por sua 

vez inspirou toda a sua criação teórica.  

É certo que, mesmo entre os adeptos da Escola de Pávia, sua concepção teórica não 

foi tão bem recebida. Para aqueles autores influenciados pelo progresso nas ciências jurídicas 

no século XX, e, sobretudo, pelas conquistas da Teoria Geral do Direito e da Filosofia do 

Direito, a refração à concepção globalizante do fenômeno financeiro foi naturalmente 

inevitável. Assim, esses autores, contrários ao estudo “global” do fenômeno financeiro, 

tiveram no italiano ACHILE DONATTO GIANNINI, seu grande representante na primeira 

metade do século XX. Este autor trouxe consigo uma segunda concepção relativa ao 

fenômeno financeiro, que evidenciava a impossibilidade – do ponto de vista teórico e 

pragmático – de fundir em uma única ciência o Direito Financeiro e a Economia. Para 
                                                                                                                                                         
retribuição, apreensão, “imposição”, prestação, etc. VALDÉS COSTA, Ramón. Curso de Derecho Tributario. 
Buenos Aires – Santa Fé de Bogotá – Madrid: Depalma – Themis – Marcial Pons, 1996, p. 03. 
10FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Derecho Financiero. Volumen I. 2º Edición. Buenos Aires: Depalma, 1970, 
p. 112-114. 
11 Essa passagem foi extraída da seguinte obra: HENSEL, Albert. Diritto Tributario. Traduzione di Dino 
Jarach. Milano: Dott. A. Giufrrè Editore, 1956, p.04-05. 
12 GRIZIOTTI, Benvenuto. Studi di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario. Milano: Giuffrè, 1956, t. II, p. 
51.  
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GIANINNI, o estudo globalizante do direito financeiro e da Ciência das Finanças seria como 

“(...) combinar quimicamente a madeira com o ferro”.13  

O autor italiano enfatizava que o fato de a atividade financeira ser orientada por 

finalidades políticas ou sociais e tenha de considerar os antecedentes de natureza econômica, 

utilizando determinados meios técnicos, não significaria de uma necessária “fusão” entre 

esses elementos, a serem estudados apenas globalmente. Esta corrente, liderada por 

GIANNINI, também denominada como “corrente dualista”, diferenciou-se da corrente 

“doutrinária unitária”, de GRIZIOTTI.  

Conforme a descrição de GIULIANI FONROUGE, a corrente unitária concebia os 

distintos elementos do fenômeno financeiro como se fossem simultâneos, isto é, ocorressem 

no exato momento e concomitantemente, e daí a necessidade do estudo “global”. Por outro 

lado, a corrente dualista verificava a presença de momentos sucessivos, dotados de inevitável 

linearidade temporal. Assim, em primeiro lugar apareceria o elemento econômico-social, 

próprio do estudo da Ciência das Finanças e da Política Financeira. Posteriormente, em 

segundo momento, ocorreria a formalização do fenômeno financeiro enquanto ato jurídico, e, 

portanto, investigado no seio do Direito Financeiro. Logo, seriam dois momentos distintos 

para o delineamento do mesmo fenômeno, e, assim, deveriam ser estudados separadamente 

por duas disciplinas distintas. 

De fato, esse interessante embate doutrinário eclodiu em período no qual as ciências 

sociais ainda não apresentavam tanta familiaridade com aspectos interdisciplinares de estudo, 

vocábulo que dia a dia ganha mais espaço nas teorias epistemológicas do conhecimento 

científico. E GRIZIOTTI, sem dúvida, deixando de lado eventuais críticas à sua construção 

teórica globalizante, foi um teórico da interdisciplinariedade. Contudo, conforme já foi 

afirmado, mesmo entre seus discípulos, e especialmente os juristas, como MARIO 

PUGLIÈSE14 e DINO JARACH15, embora confirmassem a complexidade do fenômeno 

financeiro, por outro lado, apresentavam evidentes ressalvas na aplicação do método de 

estudo globalizante apresentado por GRIZIOTTI, optando pela conveniência do estudo 

apartado, embora reconhecendo a complexidade do fenômeno financeiro. Este também foi o 

caminho seguido por FERNANDO SAINZ DE BUJANDA, que optou pelo conveniente 

estudo apartado entre as duas ciências, através de métodos e princípios próprios, sempre 

                                                 
13 GIANINNI, Achile Donato. I Concetti Fondamentali di Diritto Tributário. Torino: 1956, p. 11 e ss. 
14 PUGLIÈSE, Mario. Instituciones de Derecho Financiero. Alfonso Cortina.México, 1939, p.17 e ss. 
15 JARACH, Dino. Prólogo. In: El Hecho Imponible. Tercera Edición. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, p. x.  
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destacando a necessidade de separação epistemológica entre a Ciência das Finanças e o 

Direito Financeiro16.  

Com a progressiva influência da Teoria Geral do Direito e da Filosofia do Direito 

nos estudos jurídico-financeiros, a concepção separatista de GIANINNI foi gradualmente 

acatada pela doutrina majoritária, e a doutrina monista ou unitária de GRIZIOTTI foi deixada 

de lado –  em maior ou menor grau –  pela doutrina.  

No Brasil, a corrente dualista, que ensinava a separação epistemológica entre o 

Direito Financeiro e Ciência das Finanças, foi calorosamente abraçada pela doutrina nacional. 

Representante ilustre dessa teoria foi ALFREDO AUGUSTO BECKER, que, nos anos 

sessenta, embasado em uma proposta pautada em sólidas reflexões na esteira nas conquistas 

teóricas da Teoria Geral do Direito, apresentou separação epistemológica muito similar à 

doutrina anterior de GIANNINI, entre os momentos pré-jurídico, jurídico e pós-jurídico. Era a 

adesão expressa da doutrina dualista, com a exclusão da doutrina de GRIZIOTTI.17
 

BECKER demonstrou que a evolução dos estudos na área do Direito Tributário e na 

Ciência das Finanças desencadeou a inevitável separação epistemológica dos dois ramos do 

conhecimento, já que “(...) o conúbio do Direito Tributário com a Ciência das Finanças (...)” 

“(...) provoca a gestação de um ser híbrido e teratológico: o Direito Tributário 

invertebrado”.
18

 Na América Latina essa perspectiva separatista – intradisciplinar – do estudo 

                                                 
16GIULIANI FONROUGE apontou SAINZ DE BUJANDA enquanto autor afiliado à doutrina representada por 
GIANINI. FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Op.cit., p. 13. Mas advertimos que o próprio SAINZ DE 
BUJANDA reconheceu a complexidade do fenômeno financeiro e as dificuldades de sua investigação. Por isso, 
afirmou a pertinência da investigação das parcelas do fenômeno financeiro, enquanto fenômeno jurídico, 
econômico, histórico, sociológico, etc., mas sempre ressaltando o caráter complexo da atividade financeira. 
SAINZ DE BUJANDA, Fernando. Hacienda y Derecho. Estudios de Derecho Financiero.I. Madrid: Instituto 
de Estudios Políticos, 1967, p. 52 e ss. 
17 Na opinião de BECKER, na busca pela demarcação do Direito, o estudioso deve se atentar a três momentos: 
“Momento Pré-Jurídico: O fim do Direito não é atingir a verdade (a realidade); a busca da verdade (a 

realidade) é o objeto das Ciências. A Ciência faz a colheita e a análise dos fatos (a realidade) físicos, 

biológicos, psicológicos, financeiros, sociais e morais. Momento Jurídico: Com o auxílio ou contra aquêles 

fatos, colhidos e analisados pelas Ciências pré-jurídicas, o Estado age, utilizando como instrumento o Direito. 

O Estado age a fim de proteger e desenvolver o Bem Comum (autêntico ou falso). O ordenamento jurídico (as 

regras jurídicas) é um instrumento criado pelo Estado. O Estado é a única fonte do Direito. Criar este 

instrumento (a regra jurídica) é genuína Arte e utilizá-lo é verdadeira Ciência. A atividade do jurista consiste 

precisamente: A) em analisar o fenômeno da criação do instrumento (regra jurídica), a fim de orientar o 

criador (Estado) sôbre a Arte de construí-lo e torná-lo praticável. B) em analisar a consistência do instrumento 

(regra jurídica) e o fenômeno de sua atuação. Isto significa: Investigar a estrutura lógica da regra jurídica; 

constatar a sua atuação dinâmica e esclarecer os efeitos jurídicos resultantes desta atuação. A ciência do 

momento jurídico é a Teoria Geral do Direito. Momento Post-Jurídico: A atividade desenvolvida neste terceiro 

momento é de natureza essencialmente filosófica e consiste no trabalho desenvolvido pelo filósofo para 

responder as seguintes perguntas: O Bem Comum de um determinado Estado, é autêntico ou falso? O que é 

Justiça? O instrumento (determinada regra jurídica) é justo ou injusto? A ciência do momento post-jurídico 

(que procura responder estas perguntas) é a Filosofia do Direito.” (grifo nosso). BECKER, Alfredo Augusto. 
Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 1963, p. 19-20. 
18 Sugere-se a leitura do tópico número 7, presente na “Introdução”, intitulado “Ciência das Finanças Públicas e 
Direito Tributário”, em que o autor manifesta entendimento favorável à doutrina dualista. Idem, p. 20 e ss. 
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tributário teve forte repercussão, ganhando adesão de autores como GERALDO ATALIBA, 

PAULO DE BARROS CARVALHO, e muitos outros, o que não impediu também a 

apresentação de propostas que tivessem em seu bojo – ainda que implicitamente – a 

perspectiva interdisciplinar de estudo19.  

A doutrina dualista, seja na Europa ou no Brasil, hodiernamente vincula-se a critérios 

epistemológicos próprios das correntes atuais de Teoria Geral do Direito e Filosofia Jurídica, 

sobretudo de matriz kelseniana, que apontam a conveniência do estudo apartado e 

verticalizado para o progresso da ciência jurídica.  

Nesse sentido, KAUFMANN fornece interessante contextualização histórica, 

assinalando que a suposta tendência separatista entre disciplinas foi influenciada, 

inicialmente, pela Modernidade, evento paradigmático que teve rotundas conseqüências nas 

ciências e na filosofia. Este momento histórico favoreceu o progressivo isolamento das 

ciências, caracterizando-as por estudos cada vez mais apartados e verticalizados, objetivando 

a não interferência entre as distintas áreas de investigação. Tal fenômeno também ocorreu na 

seara jurídica, instrumentalizado pelo chamado “Positivismo Jurídico”, em suas variadas 

vertentes20.  

Era um contexto histórico – oitocentista – em que se acreditava possível a perfeita 

separação entre disciplinas, a inexpugnável dissociação entre o sujeito e o objeto de estudo e a 

neutralidade absoluta do sujeito investigador frente a este objeto, características que foram 

repercutidas para a ciência jurídica, que se tornou, especialmente a partir do século XX, 

responsável por um notório isolamento do Direito das outras ciências sociais aplicadas. Nesse 

mesmo século, essa objetividade própria da Modernidade foi abraçada pelas correntes 

jurídicas do Direito Tributário e do Direito Financeiro, afastando eventuais conteúdos de 

                                                 
19Existem algumas opiniões interessantes a respeito do método de estudo aplicado ao fenômeno financeiro. 
Nesse sentido, GIULIANI FONROUGE, que por sua vez afirmou: “(...) concebemos de um ponto de vista 

jurídico, sem entender por ele atentarmos a um conceito formalista de origem germânica – que é uma 

apreciação de Griziotti controvertida – e sem omitir referências aos aspectos econômicos, políticos e técnicos 

enquanto sirvam de base de sustentação ao jurídico”. FONROUGE, Carlos M. Giuliani. Op.cit., p. 13-14. 
20 “O «direito correcto»  – o que quer que isso seja – é concebido como um objecto substancial, que se confronta 
com o nosso pensamento; é, portanto, um «objecto» que deve ser compreendido pelo «sujeito» na sua pura 
objectividade, ou seja, sem a mistura de quaisquer momentos subjectivos. Este é o ideal científico da 
Modernidade, orientado pelo modelo das ciências naturais exactas”. – KAUFMANN, Arthur. Introdução à 
filosofia do direito e à teoria do direito contemporâneas. Tradução de: KEEL, Marcos. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 2002. p. 57. 
Essa é também a posição de Larenz, para quem “(...) o positivismo na ciência do Direito, bem como no seu 
entendimento de ciência em geral, caracteriza-se pelo seu empenho em banir toda a ‘metafísica’ do mundo da 
ciência e de restringir rigorosamente esta última aos «factos» e às leis desses factos, considerados 
empiricamente”. – LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Tradução de: LAMEGO, José. 5. ed. 
Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1983. p. 41-42. 
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caráter social, econômico, político e até psicológico ou filosófico da ciência jurídico-

tributária.  

A afirmação progressiva da doutrina dualista do fenômeno financeiro – e tributário – 

trouxe indiscutíveis avanços científicos para o estudo do Direito Tributário – e do Direito 

Financeiro. Sob uma perspectiva intradisciplinar e verticalizada de estudo, pautada em 

critérios cada vez mais rigorosos de investigação – que a seu turno alcançou máxima 

eloqüência na Lógica Jurídica aplicada ao Direito Tributário – este logrou evolução teórica 

antes jamais sonhada.  

Porém, a adesão da proposta intradisciplinar de investigação teve efeitos negativos 

que, hodiernamente, não devem ser mais renegados, embora as conquistas teóricas das 

perspectivas intradisciplinares de investigação sejam inquestionáveis até o presente momento. 

Um desses efeitos negativos foi a considerável menor atenção – e até exclusão – de 

determinados temas que, por suas próprias concepções – apresentavam aspectos que 

dificultavam uma análise meramente intradisciplinar de estudo. Temas que possuíam fortes 

conotações políticas, a exemplo da extrafiscalidade, acabavam, de certa forma, relegados a 

poucas páginas em manuais ou cursos de direito tributário. Outros assuntos, cujos apoios 

extra-jurídicos eram notórios, como a noção justiça fiscal, ou mesmo da ética nas relações 

tributárias, também perderam espaço em prol de análises de institutos prioritariamente 

intradisciplinares, e, para a ciência jurídica, jurídico-tributários.  

Certamente essas informações supracitadas tornam facilitada a compreensão do 

leitor acerca da oportunidade de reflexões sobre assuntos que tenham bases sólidas em mais 

de um campo de estudo, o que é o caso da transparência tributária – ou fiscal - e da própria 

ilusão financeira. Isso porque as mesmas dificuldades enfrentadas nos estudos de temas como 

justiça fiscal e ética tributária poderiam ser indicadas nos estudos de transparência fiscal e 

ilusão financeira. Afinal, como estudar a teoria da ilusão financeira sem considerar aspectos 

sociais ou psicológicos? Diante de um dilema epistemológico aparentemente sem solução, a 

escolha dos jus-financistas de plantão foi clara e evidente. Entre o estudo de temas que 

galgassem forte apelo extrajurídico – e temas que fossem prioritariamente jurídicos, as 

correntes doutrinárias do Direito Tributário e do Direito Financeiro optaram pelo dedicado 

estudo destas últimas, relegando as primeiras aos estudos de economistas, políticos sociais, e 

outros estudiosos das ciências sociais aplicadas. Logo, a  progressiva prevalência da corrente 

dualista, assim como a separação entre os estudos jurídicos e econômicos acerca do fenômeno 

tributário, teve interessantes conseqüências, algumas delas já sublinhadas nas linhas 

anteriores.  

6710



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

Não obstante, um breve exemplo pode contribuir para a compreensão do leitor sobre 

o problema supramencionado. Trata-se do fenômeno da repercussão financeira, que se 

relaciona ao instituto jurídico do sujeito passivo tributário. Sem adentrar nas peculiaridades 

doutrinárias sobre a delimitação do sujeito passivo da relação tributária, que no Brasil teve 

importantes contribuições de doutrinadores do porte de RUBENS GOMES DE SOUSA21 e 

PAULO DE BARROS CARVALHO22, preferimos apenas destacar a já tradicional divisão 

doutrinária deste importante instituto em duas figuras básicas, quais sejam a de contribuinte e 

responsável tributário23.  

No que respeita ao contribuinte, assinala-se o alinhamento teórico oriundo das 

ciências econômicas na divisão tradicional entre o contribuinte de fato e o contribuinte de 

direito, que, por sua vez, foi fruto de seculares reflexões elaboradas por grandes economistas, 

destacando-se inclusive contribuições clássicas de ADAM SMITH24 e STUART MILL25 no 

tema, especialmente em suas reflexões sobre os chamados “impostos indiretos”. Mesmo 

diante de tão relevantes contributos dos estudiosos da seara econômica, a tradição doutrinária 

jurídico-tributária tem mantido àquela forte refração, em grande medida por força dos fatores 

histórico-epistemológicos que já se destacou nas linhas anteriores, em uma demonstração 

clara do preconceito frente à possibilidade de construção conjunta de conhecimentos caros à 

Economia e ao Direito.  

O estudo da referida teoria oriunda dos estudos econômicos, sobretudo em nosso 

campo de análise, denota essencial pertinência, já que a carga tributária no Brasil, conforme 

apurado em pesquisa recente, mantém-se suportada essencialmente pela população mais 

carente, ou seja, na população que apresenta menor capacidade contributiva. Curiosamente, 

essa informação trazida do campo dos estudos econômicos poderia causar certa surpresa a jus-

tributaristas não familiarizados com estudos econômicos. Em verdade, trata-se de informação 

importada de pesquisas essencialmente econômicas, mas que, no âmbito de qualquer análise 

                                                 
21 SOUSA, Rubens Gomes de. Compêndio de Legislação Tributária. Edição Póstuma. Coord. IBET – Instituto 
Brasileiro de Estudos Tributários. São Paulo: Editora Resenha Tributária, 1975, p. 83-84. 
22 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 23 Ed.  São Paulo: Saraiva, 2011, p. 372-374. 
23 “Quando o fato gerador descrito hipoteticamente na norma de tributação ocorre no mundo, dá-se a instauração 
da relação jurídico-tributária entre o ente titular da capacidade para receber o tributo (sujeito ativo) e o sujeito 
passivo obrigado a satisfazer a prestação pecuniária, o chamado ‘crédito tributário’, correspondente ao ‘tributo 
devido’. O sujeito passivo é denominado pelo CTN de contribuinte quando realiza, ele próprio, o fato gerador da 
obrigação, e de responsável quando, não realizando o fato gerador da obrigação, a lei lhe imputa o dever de 
satisfazer o crédito tributário em prol do sujeito ativo”. COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito 
tributário brasileiro. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 683. 
24 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação Sobre sua Natureza e suas Causas. Volume II. Trad. 
Luiz João Baraúna. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 322 e ss.  
25 STUART MILL, John. Princípios de Economia Política. Com algumas de suas aplicações à Filosofia Social. 
Volume II.  Trad. Luís João Baraúna. Os Economistas. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 395 e ss. 
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atinente ao fenômeno tributário, inclusive na senda de estudos jus-tributários, deveria ser 

considerado e refletido, pois se trata de um forte indício inescusável de injustiça fiscal a que a 

população majoritária tem sido submetida.  

Justamente por esses motivos é que urge a necessidade de estudos sobre esses temas 

outrora relegados à pesquisa extra-jurídicas, afastadas e minoradas em importância pelos jus-

tributaristas. Aqui, neste estudo em específico, opta-se pela breve elevação da transparência 

fiscal e da ilusão financeira, cuja necessidade investigativa ganha cada vez mais apoio entre 

estudiosos brasileiros e estrangeiros, principalmente em razão do peculiar contexto social 

brasileiro. 

 

3. A técnica da ilusão financeira e suas manifestações na realidade brasileira. 

 

As linhas anteriores revelaram uma forte preocupação com os rumos que a 

investigação do fenômeno financeiro tem alcançado. A mesma preocupação atinente ao 

afastamento entre estudos de interesse das ciências econômicas e jurídicas pode ser atribuída 

de maneira análoga ao instituto da ilusão financeira, tema que ganha essencial importância 

quanto à percepção real da carga tributária que é imposta à população. Em verdade, a política 

tributária estatal contemporânea apresenta sólidas incursões no campo da técnica da ilusão 

financeira, pois esta se tem mostrado utilíssimo instrumento para maximizar a arrecadação 

tributária e minimizar a percepção do real desconforto fiscal vivenciado pelo contribuinte.  

De fato, a ilusão financeira é um eficaz instrumento técnico-fiscal aplicado em todos 

os sistemas tributários contemporâneos conhecidos, dada sua alta margem de resultados 

positivos, fato que tem sido comprovado na análise da realidade brasileira, pois a população 

pobre não tem ciência de que em praticamente todos os produtos que ela adquire ocorre a 

repercussão econômica da carga tributária. Logo, na realidade brasileira vivencia-se a 

experiência concreta da aplicação da teoria da ilusão financeira através do mascaramento da 

percepção do sujeito passivo sobre a real carga tributária que lhe é imposta.  

Conveniente também a menção à construção teórica do tema, que já havia sido 

observada no século XIX pelos estudiosos da Ciência das Finanças. Naquele período, a ilusão 

financeira foi sublimemente estudada pelo financista italiano AMILCARE PUVIANI, para 

quem a ilusão – tomada em sua acepção geral - teria o seguinte sentido: “Por ilusión se 
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entiende una representación errónea de fenómenos en nuestra mente a causa de 

circunstancias de la más variada naturaleza”26 

Foi justamente a partir dessa delimitação conceitual prévia que PUVIANI 

desenvolveu considerações sobre a aplicação do fenômeno na temática financeira. Outro traço 

marcante no desenvolvimento teórico do autor italiano reside na identificação da técnica de 

ilusão financeira enquanto instrumento de dominação política de classes econômicas 

dominantes frente às classes dominadas.  

A teoria da ilusão financeira sustentava a política adotada pelos governantes que, 

através da atividade financeira pública, destinavam grande parte dos recursos financeiros em 

prol da classe dominante, detentora de maior poder político, prejudicando as classes 

populares. Nesse aspecto, ilude-se a população com artifícios e discursos enganosos que 

distorcem a avaliação do contribuinte sobre a real utilização e destinação das receitas públicas 

estatais. A ilusão financeira pode ser visualizada também na técnica adotada em política 

fiscal, que mascara a real percepção dos contribuintes acerca da carga tributária imposta, já 

que existem tributos cuja percepção é mais facilitada que outros. Essa errônea percepção é 

garantida por instrumentos técnico-financeiros, que possuem grande variedade, a que 

PUVIANI denominou de ilusão financeira.  

Dentre todas as possíveis classes de ilusões27 – oriundas das mais vastas parcelas da 

realidade cognoscível -, o autor italiano mencionou expressamente a existência de uma classe 

especial, que foi denominada de “ilusão política”28. Logo, a aplicação da denominada ilusão 

política, apresenta-se de diversas formas, e adaptando a lição do financista italiano à realidade 

contemporânea brasileira, recorda-se o exemplo do processo político-eleitoral, em épocas de 

campanha eleitoral, na qual várias promessas são realizadas, mas pouquíssimas são 

efetivamente cumpridas. Situações semelhantes como essa são reveladoras da ilusão política 

aduzida por PUVIANI. Esta, por sua vez, também pode ser vislumbrada, além das promessas 

supracitadas, pelos freqüentes discursos políticos persuasivos, aparentemente coerentes, mas 

substancialmente demagógicos, sem apoio à realidade dos fatos, causando evidente ilusão 

frente à população.  

                                                 
26 PUVIANI, Amilcare. Teoria de la ilusión financeira. Madrid: Instituto de Estúdios Fiscales, Ministério de 
Hacienda, sem data,  p. 11. 
27 Existe a ilusão política, a ilusão financeira e, dentro da ilusão financeira, diversos aspectos psicológicos, como 
a ocultação de riquezas, o comportamento do contribuinte, ilusão sobre a pessoa, sobre as distintas classes 
sociais, sobre o desenvolvimento histórico. 
28 “De todas las ilusiones em que podemos caer una ‘clase’ particular bastante comprensiva es la de las ‘ilusiones 
políticas’, que ‘en sentido amplio’ comprende los juicios erróneos de las masas sociales”. PUVIANI, Amilcare. 
Op.cit., p. 11.  
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Transpondo esse problema à realidade financeira, mencionam-se as quase 

corriqueiras críticas de políticos quanto à cobrança da tarifa do pedágio, justificando, aos 

futuros eleitores, que se o indivíduo paga o IPVA – imposto sobre propriedade de veículo 

automotor de competência estadual –, este é destinado à manutenção de estradas. Raciocínio 

errôneo, pelo menos do ponto de vista jurídico-positivo, pois é certo que o pedágio já foi 

consagrado constitucionalmente29, não havendo a vinculação de impostos a fundos 

específicos, com ressalvas da saúde, educação e atividades da administração tributária30. 

É evidente que há, neste caso, a manifestação da ilusão financeira, criada com o 

discurso persuasivo, já que grande parte da população acredita que no pagamento do valor 

atribuído ao IPVA, deveriam liberar-se do pagamento da tarifa do pedágio, pois já estariam 

contribuindo com a conservação das ruas e estradas. Nesse sentido, ante os peculiares 

problemas supracitados, remanesce atualíssima a ponderação de ALMICARE PUVIANI: 

 
Así pues, podemos decir que por ilusión financiera se entiende una representación errónea de las 
riquezas pagadas o que deben pagarse a título de impuesto o de alguna de sus modalidades. 
(...) 
Los juicios sobre los gastos públicos, con la ocultación de ciertos empleos de dinero, con la puesta en 
evidencia de otros, llegan ordinariamente a exagerar el valor del Estado, pero a vezes también a 
rebajarlo más allá de sus justos límites.31 
 

Fica evidente, então, a falta de conhecimento da população no que concerne à 

utilização e repartição das receitas tributárias. Com a falta de conhecimento, torna-se cada vez 

mais fácil iludir os cidadãos e utilizar de forma equivocada as receitas tributárias. 

O Brasil, nesse aspecto, passou por numerosas reformas fiscais nas duas últimas 

décadas, aumentando cada vez mais a chamada tributação invisível, cuja aplicação é mais 

facilitada, graças à ilusão financeira posta ao contribuinte32. Esta serve, inclusive, para 

                                                 
29 Constituição Federal 
“Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, 
ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público;” 
30 Constituição Federal 
“Art. 167. São vedados: 
(...) 
IV - a vinculação de receita de impostos a órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da 
arrecadação dos impostos a que se referem os arts. 158 e 159, a destinação de recursos para as ações e serviços 
públicos de saúde, para manutenção e desenvolvimento do ensino e para realização de atividades da 
administração tributária, como determinado, respectivamente, pelos arts. 198, § 2º, 212 e 37, XXII, e a prestação 
de garantias às operações de crédito por antecipação de receita, previstas no art. 165, § 8º, bem como o disposto 
no § 4º deste artigo; ” 
31 PUVIANI, Amilcare. Op.cit., p. 12.  
32 “A partir de 1995, a política tributária foi redesenhada para beneficiar o processo de mundialização do capital 
financeiro, de forma a atraí-lo e mimá-lo do ponto de vista fiscal (as reformas do pacote neoliberal propuseram 
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dificultar a percepção popular sobre o quanto estes cidadãos precisam trabalhar durante o ano 

para financiar a “ciranda financeira” promovida pela Administração Pública33. Na realidade, a 

técnica de aplicação dos tributos no Brasil baseia-se em instrumentos de ilusão financeira 

dedicados a camuflar a percepção do contribuinte frente aos tributos que lhe são imputados, 

cujo alicerce foca-se na forte tributação sobre o consumo, em detrimento da tributação sobre a 

propriedade.  

Dessa situação, extrai-se um nítido exemplo da aplicação prática da técnica de ilusão 

financeira, em que as reformas tributárias trazidas de maneira silenciosa, objetivavam 

claramente majorar a carga tributária àqueles cujas capacidades contributivas eram menores, 

beneficiando, em contrapartida, mesmo que indiretamente, os detentores de maior capacidade 

econômica do país.  

Em outras palavras, as reformas tributárias supracitadas manifestaram expressa 

tendência do privilégio fiscal aplicado em prol da classe econômica dominante, em detrimento 

das classes econômicas desfavorecidas, severamente lesionadas por uma pesada carga 

tributária. Curiosamente, essa perspectiva já havia sido percebida há mais de um século no 

contexto oitocentista europeu vivenciado por ALMICARE PUVIANI, e que, hoje em dia, 

continua extremamente presente na realidade brasileira: 

 

Las reformas no son introducidas sino tímidamente, lentamente y en la medida em que lleven consigo 
el beneficio más inmediato y urgente de la clase dominante, beneficio casi siempre coincide com uma 
utilidad próxima o remota, concedida también a alguna de las clases en lucha con el orden 
constituido.34 
 

É de se asseverar que a técnica de ilusão a que se refere expande naturalmente suas 

fronteiras para a seara do Direito Financeiro, não se limitando apenas a uma interpelação jus-

                                                                                                                                                         
reformas administrativas, visando reduzir os custos das administrações tributárias e do cumprimento das 
obrigações pelas empresas, principalmente com o objetivo de incentivar o investimento estrangeiro). 

Para reduzir a tributação do grande capital e, ao mesmo tempo, garantir a arrecadação necessária ao ajuste 
fiscal em uma economia debilitada, o Brasil fez a opção preferencial por tributar de ‘forma fácil’ e ‘invisível’, 
via tributos sobre o consumo, atingindo, sobretudo, o ‘Brasil de baixo’, como dizia o poeta Patativa do Assaré. 
E, assim, foram construídos os tão aclamados ‘recordes de arrecadação’: aumentando a tributação dos mais 
pobres e reduzindo a dos mais ricos. 

Vejamos as benesses para o ‘andar de cima’, já no início do primeiro governo FHC: redução da alíquota 
do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas – IRPJ, das instituições financeiras, de 25% para 15%; redução do 
adicional do IRPJ de 12% e 18% para 10%; redução da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, de 
30% para 8%, posteriormente elevada para 9%; redução da base de cálculo do IRPJ e da CSLL ao permitir a 
dedução dos juros sobre o capital próprio; isenção do imposto de renda sobre remessa de lucros e dividendos ao 
exterior, dentre outros”. – GONDIM, Fátima; LETTIERI, Marcelo. Tributação e desigualdade. In: Le monde 
diplomatique. Brasil. Ano 4. Número 39. Outubro 2010. p. 08. 
33 GONDIM, Fátima; LETTIERI, Marcelo. Tributação e desigualdade. In: Le monde diplomatique. Brasil. Ano 
4. Número 39. Outubro 2010. p. 09. 
34  PUVIANI, Amilcare. Op.cit., p. 21. 
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tributária, mas encontrando também suporte teórico na seara econômica, psicológica, política 

e social. Ante a essas circunstâncias, a ilusão financeira revela-se tema propriamente 

interdisciplinar.   

Não obstante a informação supracitada, outro exemplo de relativo apelo à realidade 

brasileira merece lembrança, no que tange especialmente à senda do Direito Tributário 

brasileiro, que se remete às peculiaridades do pagamento de determinados tributos pelo 

contribuinte. Essa problemática liga-se à possibilidade – ou não – do contribuinte visualizar 

com perfeição o “fato signo-presuntivo de riqueza” no momento de pagamento de um imposto 

como o IPVA, cuja percepção quanto à carga tributária é mais fácil, pois observa facilmente  

a obrigação de pagar o IPVA a partir do lançamento de ofício, já que é proprietário de veículo 

automotor, ou seja, por ser possuidor de uma determinada riqueza, o contribuinte deve 

contribuir com os cofres públicos. Em verdade, o problema relacionado à utilização 

desenfreada da técnica da ilusão financeira é mais alarmante no que tange à técnica da 

tributação indireta, pelos chamados tributos invisíveis.  

O cidadão muitas vezes não observa que ao pagar a sua conta de luz é onerado com 

uma alíquota extremamente elevada de ICMS35. Frise-se que energia elétrica não é bem 

supérfluo e, portanto, deveria ser compreendido pelo princípio da seletividade, possuindo uma 

alíquota razoável. No entanto, conforme já salientado, a tributação invisível é o principal meio 

de arrecadação para os cofres públicos sem causar um impacto perceptível à população, sendo 

clara manifestação de ilusão financeira. Ora, é o típico exemplo de repercussão econômica, 

consubstanciada na divisão entre contribuinte de fato e contribuinte de direito, em que o 

consumidor é quem, efetivamente, suporta a carga tributária. Como ela é invisível, pelo 

menos do ponto de vista jurídico-tributário, o indivíduo não sente que está sendo onerado, 

muito embora essa percepção, no quadro econômico, seja evidente. 

A aplicação da técnica de ilusão financeira também leva ao problema da destinação 

dos tributos, já que o cidadão comum geralmente não sabe para onde exatamente são 

destinados os tributos, tampouco como são empregados, a duração dos gastos, bem como o 

verdadeiro destino da despesa pública, o que dá margem à milhares de circunstâncias que – na 

realidade brasileira – tem sido motivo para sério desconforto entre a administração pública e a 

coletividade36. Existem várias situações em que a aplicação da teoria da ilusão financeira se 

                                                 
35 No Paraná, a alíquota do ICMS que incide sobre a energia elétrica é de 29%. 
36 “Limitándonos aquí a reflexionar sobre las ilusiones en el gasto, que tienen por efecto o disminuir el costo de 
los servicios públicos o aumentar su utilidad (ilusión optimista), las distinguimos del seguiente modo: 
a) Ignorancia de la ‘salida de ciertas sumas’ de dinero de las cajas públicas; 
b) Ignorancia del verdadero ‘empleo del gasto’.  (...) 
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revela em sistemas tributários contemporâneos, geralmente atrelados a maneiras de dissuadir 

o contribuinte da real percepção dos tributos ao qual é submetido. Essas circunstâncias 

convergem na manifestação da “vulnerabilidade cognoscitiva do contribuinte”37, 

denominação elaborada por JAMES MARINS para aduzir o problema da dificuldade de 

compreensão por parte do contribuinte sobre a complexa e intrincada estrutura financeira 

estatal, o que, naturalmente, torna-se elemento favorável à utilização da ilusão financeira pelo 

Estado.  

Diante da inevitabilidade de circunstâncias como as supracitadas, parece 

aconselhável a maior atenção dos estudiosos do fenômeno financeiro, em suas variadas 

vertentes, para evitar que situações severamente danosas ao contribuinte possam ser criadas 

pela utilização desenfreada e abusiva de tais instrumentos.   

 

 

4.  A elevada Carga Tributária Brasileira e a surpreendente passividade do contribuinte 

como indício do sucesso da ilusão financeira.  

 

Em pesquisa realizada no ano de 200938, e idealizada pela Secretaria da Receita 

Federal do Brasil, notabilizou-se que a carga tributária relativa ao PIB individual manteve-se 

em escala crescente. De 1993 a 2008, o valor percentual da carga tributária relativa ao PIB 

subiu de 25,73% em 1993 para 35,73% em 2008, tendo como ápice o ano de 2005, quando a 

carga tributária atingiu 37,37% sobre a renda per capita.  

Porém, os dados acima fornecidos são inconclusivos, e tendem a manifestar certa 

divergência quando confrontados por pesquisas não oficiais. Nesse sentido, os dados 

apresentados pelos estudos recentes fornecidos pela Secretaria da Receita Federal divergem 

das conclusões apontadas em interessante pesquisa realizada pelo IPEA, que, no entanto, 

revelam que o impacto tributário no PIB pode ser ainda maior que o divulgado oficialmente, 

chegando a 36,8% no ano de 2008.39  

                                                                                                                                                         
c) Ignorancia sobre la ‘cantidad del gasto’. (...) 
d) Ignorancia sobre la ‘duración del gasto’. (...) 
e) Ignorancia del ‘momento en que se realiza el gasto’. (...) 
f) Ignorancia ‘del fin’ que el Estado se propone alcanzar con el gasto. (...)” PUVIANI, Almicare. Op.cit., p. 25. 
37 MARINS, James. Defesa e Vulnerabilidade do Contribuinte. São Paulo: Dialética, 2009, p. 40-41. 
38Disponível em:  http://www.receita.fazenda.gov.br/Historico/Arrecadacao/Carga_Fiscal/1999/tabela1.htm  
(último acesso em 11.07.2011). Esta pesquisa também foi consultada na obra: MARINS, James. Defesa e 
Vulnerabilidade do Contribuinte. São Paulo: 2009, p. 32-33. 
39Disponível em: http://economia.uol.com.br/ultnot/valor/2009/06/30/ult1913u109169.jhtm  (último acesso em 
11.07.2011). Esta pesquisa também foi consultada na obra: MARINS, James. Op.cit., p. 33-34. 
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A pesquisa idealizada pelo IPEA em 2009, com base em informações do IBGE, 

apontou que a população mais pobre é mais tributada proporcionalmente do que classes mais 

ricas.  

Informação contrastante com a realidade brasileira indica que para os cidadãos que 

recebem renda per capita mensal de até dois salários mínimos, a carga tributária seria de 

53,9% sobre o rendimento. E como se não bastasse a surpreendente informação, para surpresa 

dos pesquisadores, verificou-se que entre os mais ricos, isto é, aqueles que recebem valor 

superior a 30 salários mínimos por mês, a carga tributária manteve-se estável em 29% sobre a 

renda.  

Assevera-se que o método de pesquisa executado pelo IPEA foi diferente da 

realizada pela Secretaria da Receita. Nesse sentido, a principal divergência investigativa 

resultou no fato de que o IPEA englobou o montante arrecadado pelas administrações 

tributárias federal, estaduais, municipais e distritais ano a ano, ao passo que a receita federal 

utilizou-se apenas de tributos federais. Em suma, a pesquisa fornecida pelo IPEA concluiu 

que os empregadores e profissionais liberais pagam menos tributos, apesar de terem 

rendimento maior. Por outro lado, os empregados em geral ganham menos e contribuem 

substancialmente em maior intensidade para a arrecadação tributária. Trata-se de uma 

situação extremamente incoerente para um país que ainda é reconhecido internacionalmente 

pela sua desigualdade social.  

A elevada carga tributária brasileira, ou, em outras palavras, o valor per capita de 

tributos, arrecadados pelo Estado, é uma das principais causas de indignação popular 

contemporânea. Contudo, não se trata, obviamente, de um problema relacionado apenas à 

elevada carga tributária aplicada ao rendimento do contribuinte, mas também intrinsecamente 

atrelado ao problema da destinação dos tributos arrecadados.  Afinal, a falta de contrapartida 

entre a elevada carga tributária e a prestação estatal de serviços públicos, sejam aqueles que 

deveriam ser financiados pelos impostos arrecadados, sejam aqueles financiados por outras 

espécies tributárias, é verdadeira causa de indignação popular.  

Muito se ouve a respeito de que a carga tributária brasileira não é a mais elevada 

entre os países da comunidade internacional. Pesquisa recente divulgada pela Receita Federal 

do Brasil, publicada na Folha.com em 2008, indica que, entre os países membros da 

Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico - OCDE, o Brasil, que em 

2008 apontava 34,4% sobre a renda per capita anual, superou a maioria dos países ditos 
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desenvolvidos, como o Japão (17,6%), México (20,4%), Turquia (23,5%), Estados Unidos 

(26,9%), Irlanda (28,3%), Suíça (29,4%), Canadá (32,2%) e Espanha (33%). Por outro lado, o 

Brasil arrecadou menos naquele mesmo ano que os seguintes países: Reino Unido (35,7%); 

Alemanha (36,4%); Portugal (36,5%); Luxemburgo (38,3%); Hungria (40,1%); Noruega 

(42,1%), França (43,1%); Itália (43,2%); Bélgica (44,3%); Suécia (47,1%) e; Dinamarca 

(48,3%). Aparentemente, a Dinamarca é reconhecida hodiernamente como o país de mais alta 

carga tributária40.  

Já em pesquisa publicada pela Receita Federal em agosto de 2010, sobre o exercício 

fiscal do ano de 2009, apontou-se que a carga tributária brasileira sofreu pequeno declínio, 

regredindo de 34,4% para de 33,58%41. A pesquisa comparativa entre carga tributária 

brasileira e estrangeira concluiu que os supracitados países europeus revelam cargas 

tributárias mais elevadas que o Brasil, aproximando-se de 50% da renda per capita ao ano. No 

entanto, pouco se ouve a respeito de indignações desses cidadãos naturais daquelas nações 

quanto à elevada carga de tributação, muito embora saibamos que problemas relacionados à 

carga tributária e à destinação dada a essas receitas públicas são uma preocupação comum 

mundial nas estruturas financeiras estatais contemporâneas.  

Porém, o exemplo brasileiro é uma clara demonstração do quão longe pode chegar a 

diferença entre uma elevada carga tributária frente à ineficiência de sua contraprestação à 

sociedade. A carga tributária elevada, que rivaliza com a das primeiras economias do mundo, 

alinhada à notória precariedade com que os serviços públicos mais básicos são oferecidos à 

população, obriga aqueles que possuem poder aquisitivo pouco mais elevado frente à 

majoritária população miserável, à utilização de planos de saúde privados, planos de 

previdência privados, serviços educacionais privados e até serviços de segurança privados, 

tudo motivado pela incompetência estatal em proporcionar os serviços públicos básicos de 

qualidade para o contribuinte. E isso só para citar a problemática situação do contribuinte 

cidadão comum – pessoa física. O problema também se estende ao empresariado nacional, 

                                                 
40 Disponível em:  http://www1.folha.uol.com.br/mercado/792959-carga-tributaria-no-brasil-e-maior-do-que-
nos-eua-dinamarca-lidera.shtml (último acesso em 07.07.2011).  
41 É curiosa a falta de coesão entre pesquisas indicadoras de tributação apresentadas pela Receita Federal do 
Brasil, cujo índice percentual da carga tributária suportada anualmente pelo contribuinte pode representar valores 
substancialmente distintos, conforme os dados levantados e a abrangência da pesquisa. Assim, variam os índices 
apresentados pela Receita pois variam os métodos de pesquisa, seja englobando apenas a carga tributária 
arrecadada pela administração tributária federal seja em conjunto com as demais administrações estaduais, 
municipais e distrital (conforme verificou-se nos dois índices distintos 34,4% e 35,73%, respectivamente 
publicados por estudos diferentes da Receita Federal, e supostamente aplicáveis ao mesmo exercício fiscal  - 
2008).  Disponível em: http://www.receita.fazenda.gov.br/Publico/estudoTributarios/estatisticas/CTB2009.pdf 
(último acesso em 07.07.2011).  

6719



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

cuja carga tributária elevada à sua atividade econômica proporciona grande obstáculo ao 

exercício da empresa42.  

A realidade do contribuinte brasileiro é alarmante, pois, se de um lado paga elevada 

carga tributária, que para muitos se aproxima de 40% ao ano, por outro, investe, se possui 

reservas, boa parte destas em serviços privados - que deveriam ser oferecidos pelo próprio 

poder estatal, quando poderiam utilizar sua renda excedente para outros investimentos, como 

o aumento de seu patrimônio43.  

Essa problemática veio à tona em recente estudo publicado pela ESAF, sobre a 

“Percepção da Política Fiscal Brasileira”,44 publicado em junho de 2010, em que foram 

reveladas as principais deficiências da percepção do contribuinte para temas relacionados à 

destinação, à eficiência da contrapartida do poder público frente aos tributos cobrados, e a real 

noção da verdadeira carga fiscal suportada pelos próprios cidadãos. O contribuinte não sabe o 

quanto paga em tributos, para onde vão os tributos pagos e se há uma real contraprestação 

estatal racionalmente fundada no pagamento dos tributos. Uma intrincada rede instrumental 

da ilusão financeira que compromete a percepção real do tributo frente às variadas fases do 

fenômeno financeiro, sobretudo a partir do momento da arrecadação tributária para suas 

etapas posteriores.  

 Em outras palavras, trata-se de um indício inquestionável de que a técnica de ilusão 

financeira vem sendo largamente – e eficazmente - utilizada na política fiscal brasileira. É 

claro que essas medidas ilusórias são favorecidas pelas peculiares circunstâncias econômicas, 

políticas, sociais, educacionais e culturais que incorporam a realidade brasileira – e que 

contribuem muito para o agravamento desse quadro crítico.  

De todo modo, a carga tributária elevada aliada à passividade do contribuinte, pelo 

menos em larga medida, fornece indício claro de que a ilusão financeira remanesce como 

utilíssimo instrumento do poder financeiro estatal, incutindo a necessidade de apresentar, no 

                                                 
42 Em pesquisa não tão recente, uma vez que é do ano de 2004, observa-se que os tributos estão em segundo 
local como uma das razões para a chamada mortalidade das empresas.  Disponível em: 
http://www.biblioteca.sebrae.com.br/bte/bte.nsf/9A2916A2D7D88C4D03256EEE00489AB1/$File/NT0008E4C
A.pdf . Acesso em: 16.09.2011. 
43 Essa falta de prestação adequada de serviço público, também, é um tipo de ilusão financeira. Vide o 
comentário de ALMICARE PUVIANI: “El pueblo se siente mucho más alejado, distante, de aquellos bienes que 
no de los bienes cuya propiedad directa, individual, ostenta, y se acostumbra a considerar que el costo de los 
servicios públicos está constituido únicamente por los elementos detraídos de la fortuna que provee a sus 
necesidades privadas. Olvida aquel outro elemento del costo de los servicios públicos que es el dominio público. 
A medida que se abre paso la convicción de que los bienes del dominio público pertenecen legítimamente al 
príncipe, se apaga en el contribuyente la sensación de toda pena y la conciencia de una contribución privada en 
relación com el empleo de dichos bienes”. PUVIANI, Amilcare. Op.cit., p. 38.  
44 ESAF. Pesquisa de Percepção da Política Fiscal Brasileira. Observatório de Política Fiscal. Governo 
Federal. Ministério da Fazenda. Brasília. Junho de 2010. 
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mínimo, limites a essa incursão, que muitas vezes escapa, pela própria indisponibilidade do 

contribuinte, aos requisitos mínimos atinentes à boa-fé nas relações tributárias.  

 

5. O ideal de Transparência fiscal como antagonista – ou mediador – das medidas de 

ilusão financeira. 

 

O ideal de transparência fiscal precede à construção teórica que permeia o Direito 

Tributário contemporâneo. A transparência, etimologicamente, remete-se à idéia de abertura, 

cristalina, visível em seus extremos, que, por sua vez, transportando essa breve noção 

etimológica à tributação, em primeira aproximação, poder-se-ia delimitá-la vinculando-se à 

noção de relação tributária cristalina, transparente, visível em seus contornos, na relação entre 

o fisco e o contribuinte, e que tenha por objeto o tributo. 

No Império Romano, a transparência – ou melhor – a falta dela - em todas as etapas 

do desenvolvimento da relação tributária (instituição, fiscalização, cobrança e destinação) já 

era sentida e motivava revoltas pela população, como já observava EZIO VANONI45. O 

renomado autor italiano diagnosticou que a transparência fiscal era uma necessidade a ser 

elaborada, haja vista a grande resistência fiscal oriunda dos contribuintes, quase sempre 

explorados indevidamente em suas capacidades econômico-tributárias e largamente 

prejudicados por fiscais, cuja ausência de critérios na fiscalização e a cobrança de tributos, em 

sua maior parte indevidos ou excessivos, era marca registrada daqueles tempos. Esse 

problema, desde o início, tornou-se preocupação dos antigos jurisconsultos, que rapidamente 

criticaram esse irracional sistema de fiscalização e arrecadação, pelos problemas que gerava à 

população.  

Nos séculos ulteriores, contudo, foi no campo da economia que a necessidade de 

transparência tributária convenceu importantes cultores, que não tardaram em apresentar 

iniciais considerações acerca da importância da transparência nas relações tributárias. 

Exemplo maior dessa temerosidade poderia ser pinçado nos célebres princípios teóricos da 

tributação, de ADAM SMITH. Pelo menos dois dos célebres postulados apresentados pelo 

economista escocês mantêm direta conexão com a necessidade de transparência entre súditos 

e governantes, quando o assunto era tributação:  

 
II. O imposto que cada indivíduo é obrigado a pagar deve ser fixo e não arbitrário. A data do 
recolhimento, a forma de recolhimento, a soma a pagar, devem ser claras e evidentes para o 

                                                 
45 VANONI, Ezio. Natureza e Interpretação das Leis Tributárias. Rio de Janeiro, Financeiras, 1932 (trad. 
Rubens Gomes de Souza), p. 20  e ss. 
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contribuinte e para qualquer outra pessoa (...)”. “(...) III. Todo imposto deve ser recolhido no 
momento e da maneira que, com maior probabilidade, forem mais convenientes para o contribuinte.

 

46
 

 

A teorização smithiana não foi a primeira a manter preocupações sobre a 

previsibilidade e a certeza do tributo, estas garantias diretamente ligadas à transparência nas 

relações entre fisco e contribuinte. Pode-se afirmar que preocupações, envolvendo a 

necessidade de relações cristalinas, provenientes de ambas as partes sempre foram lembradas 

pelos estudiosos e políticos do fenômeno financeiro. De outro lado, as estruturas financeiras 

gradualmente tornaram-se mais abrangentes, complexas, a ponto de a atividade tributária ser 

reputada como essencial e inevitável para o desenvolvimento, crescimento e manutenção 

estrutural dos Estados Contemporâneos.  

Infelizmente, a preocupação acerca da transparência nas relações tributárias 

tradicionalmente chamava atenção tão-somente de economistas ou estudiosos das Finanças 

Públicas. Pouco caso se fazia de um tema de forte conteúdo político pelos estudiosos do 

Direito Tributário e Financeiro, mais aplicados a delinear o sistema tributário e financeiro 

positivo, em uma perspectiva gradativamente positivista, e voltada exclusivamente à 

descrição do sistema tributário normativo, que, na maior parte das realidades jurídico-

positivas, ignoravam ou criavam obstáculos – ainda que inconscientemente - à consagração e 

à cobrança de maior transparência nas relações fiscais. 

De todo modo, parece evidente que a importância da transparência nas relações 

tributárias já era notada desde as primeiras manifestações no passado desta peculiar 

ramificação da atividade financeira. Entretanto, a falta de racionalidade na tributação sempre 

contribuiu para o desapego à prestação de informações – de natureza fiscal – de interesse dos 

contribuintes, sobretudo em épocas nas quais ainda não emergia o Estado Constitucional de 

Direito, realidade que só ganhou contornos mais eficazes a partir dos últimos anos do século 

XIX.   

Mas mesmo diante das transformações decorrentes do período oitocentista, os 

problemas da falta de transparência fiscal e sua conveniente manutenção ainda permaneciam. 

Se a evolução histórica da atividade tributária, para aqueles interessados em estudá-la, 

gradualmente apresentaria nítidos contornos racionais em suas estruturas, especialmente, com 

a chegada do século XX, quiçá influenciados pelo progresso teórico e político na área, alguns 

                                                 
46 SMITH, Adam. A Riqueza das Nações. Investigação Sobre sua Natureza e suas Causas. Livro Quarto. 
Volume II. Tradução de Luis João Baraúna. Os Economistas. São Paulo: Nova Cultural. p. 282-284. 
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problemas antigos teimavam em permanecerem incólumes, fiéis, firmes, como se realmente 

formassem parte indisponível naquela atividade.  

Tal fato efetivamente ocorreu com a noção de transparência fiscal, ideal a ser 

alcançado desde as primeiras manifestações tributárias e que hoje desemboca numa realidade 

ainda permeada pela falta de cristalinidade nas relações que envolvem os contribuintes e o 

Estado, aqui representado respectivamente pelos legisladores, que criam as leis tributárias, as 

administrações-tributárias, responsáveis pela fiscalização e arrecadação dos tributos e as 

entidades da administração pública responsáveis pela destinação destes tributos aos objetivos 

declarados nas cartas constitucionais.  

Por outro lado, a par dos conhecidos exemplos de ilusão financeira na realidade  

brasileira contemporânea, deve-se considerar que a realidade jurídico-positiva também 

fornece importante elemento no reconhecimento da transparência fiscal, mesmo diante de 

uma política financeira pautada na larga utilização da ilusão financeira, como ocorre no 

expresso dispositivo revelador da transparência fiscal nas operações mercantis, nos termos do 

artigo 150, §5º, da Constituição Federal de 1988, ao incutir entre Limitações Constitucionais 

ao Poder de Tributar a necessidade de lei para instaurar medidas de informação aos 

consumidores sobre os impostos que incidam sobre mercadorias e serviços consumidos47. 

Indubitavelmente a consagração constitucional de dispositivo dessa natureza revela 

uma tendência positiva para orientação do Poder Público no dever de informação sobre a 

carga tributária aplicada ao contribuinte, sobretudo nos tributos incidentes sobre o consumo 

de bens e serviços, ainda que estipule à lei ordinária a configuração de tal eficácia.  

De todo modo, a transparência fiscal - e sua antítese – a ilusão financeira – não podem 

prescindir de estudos focados no desenvolvimento conteudístico desses institutos, em suas 

mais variadas manifestações, sejam elas no campo da economia, do direito, da sociologia, da 

psicologia e até da ciência política. O estudo aplicado a esses temas, de natureza 

essencialmente interdisciplinar, é urgente, e interessa diretamente ao contribuinte, e à própria 

sociedade. E também interessa ao próprio Estado, se este deseja algum dia assegurar maior 

legitimidade frente à população prejudicada por determinadas técnicas financeiras estatais.  

 

                                                 
47 Constituição Federal 
 “Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
(...) 
§ 5º - A lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam 
sobre mercadorias e serviços.” 
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6. À guisa da conclusão: a oportunidade investigativa interdisciplinar frente à 

tradicional de investigação jurídico-dogmática na análise da ilusão financeira e da 

transparência nas relações fiscais. 

 

O vértice da discussão da ilusão financeira e da transparência fiscal tem como pano 

de fundo a peculiar problemática epistemológica que se dissocia da interdisciplinaridade para 

abraçar a intradisciplinariedade própria das ciências jurídicas dogmáticas do século XX. 

Diante do exposto, parece claro que ao jurista que decidir investigar tais temas, será 

necessária uma prévia auto-superação de paradigmas epistemológicos já solidificados em 

muitas culturas jurídicas. A mesma circunstância deve ser atribuída aos estudiosos do Direito 

Tributário, a quem a superação paradigmática revela ainda maior atenção.48 É verdade que 

não se trata de uma quebra ou refração de modelos de investigação adstritos a realidades 

cognoscitivas de matrizes intradisciplinares, como a ciência jurídica, a ciência econômica, etc. 

Contudo, o que se espera do estudioso que transporte para si a preocupação com o deslinde de 

temas como os expostos nesse trabalho é justamente a não pressuposição de modelos 

epistemológicos pré-determinados para abarcar este ou aquele objeto de conhecimento.  

Não se trata de desautorizar construções teóricas elevadas e caras ao estudo do 

direito tributário, nem suas conquistas, frutos de lento, mas progressivo amadurecimento 

teórico sobre a configuração jurídica dos tributos. Porém, para uma adequada e consciente 

absorção de temas propriamente interdisciplinares, como é o caso da transparência fiscal e da 

ilusão financeira, parece conveniente – metodologicamente - ir além desses alicerces, 

avançando sobre premissas intradisciplinares de investigação, e arriscando menções que mais 

se aproximariam de uma proposta de estudo que reconheça o pluralismo ínsito a cada objeto 

de conhecimento.  

Afinal, uma proposta intradisciplinar – jurídica – não seria adequadamente apta a 

refletir sobre os níveis alarmantes da carga tributária brasileira, a má prestação dos chamados 

serviços públicos, bem como a técnica de sobreposição da tributação indireta frente à direta 

com o intuito de mascarar a real carga tributária frente ao cidadão. Parece que, se para alguns 

problemas a metodologia tradicional é a mais adequada a cumprir seu papel investigativo, 

para outros, revela inevitavelmente suas próprias limitações, que só podem ser devidamente 

identificadas mediante o prévio reconhecimento dos limites próprios da proposta tradicional 

                                                 
48 “Para ser aceita como paradigma, uma teoria deve parecer melhor que suas competidoras, mas não precisa (e 
de fato isso nunca acontece) explicar todos os fatos com os quais pode ser confrontada”. – KUHN, Thomas S. A 
estrutura das revoluções científicas. Tradução de: BOEIRA, Beatriz Vianna; BOEIRA, Nelson. São Paulo: 
Perspectiva, 2007. p. 38. 
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de investigação jurídico-tributária. Nesse sentido, servem as considerações de THOMAS S. 

KUHN, muito apropriadas para o caso: “Tanto no desenvolvimento político como científico, o 

sentimento de funcionamento defeituoso, que pode levar à crise, é um pré-requisito para a 

revolução”49.  

Assim, transparece a urgência do reconhecimento da necessidade de superação de 

determinados pressupostos que iniciam sua crise teórica diante do próprio choque com a 

complexa realidade, o que, contudo, não significa abandonar conquistas teóricas – sobretudo 

jurídico-teóricas – no fenômeno tributário. Não é esse o caso, pois, como alerta KUHN, “(...) 

uma nova teoria não precisa entrar necessariamente em conflito com qualquer de suas 

predecessoras”50, mas: 

 

A transição de um paradigma em crise para um novo, do qual pode surgir uma nova tradição de 
ciência normal, está longe de ser um processo cumulativo obtido através de uma articulação do velho 
paradigma. É antes uma reconstrução da área de estudos a partir de novos princípios, reconstrução 
que altera algumas das generalizações teóricas mais elementares do paradigma, bem como muitos de 
seus métodos e aplicações. Durante o período de transição haverá uma grande coincidência (embora 
nunca completa) entre os problemas que podem ser resolvidos pelo antigo paradigma e os que podem 
ser resolvidos pelo novo.51 
 
 

Por óbvio, o presente ensaio não se submete aos limites intradisciplinares de 

investigação, atentando-se às oportunas preocupações que flertam com o político e o social. 

Estas ganham importância em especial momento do desenvolvimento dos estudos jurídicos. 

Hoje em dia cada vez mais se observa uma mentalidade pautada em uma superação da visão 

legalista formal própria das primeiras décadas do século XX, para caminhar em uma 

perspectiva constitucional-axiológica de investigação52. Esta também permanece como 

tendência evidente nos estudos jurídico-tributários, com a inevitável releitura de seus 

institutos básicos, muitos deles construídos em uma perspectiva legalista de estudo, assim 

como nos estudos de outros campos do direito, decorrência lógica do postulado da unidade do 

ordenamento jurídico positivo. Esta tendência deve ser reconhecida na realidade jus-tributária, 

                                                 
49 Ibid, p. 126. 
50 Ibid, p. 129. 
51 Ibid, p. 116. 
52Após a I Guerra Mundial, o conceito legalista do Direito passou por um processo de desconfiança e a 
introdução de valores no ordenamento jurídico tornou-se algo postulado pela sociedade. Nesse sentido:  “A 
mudança do cenário histórico-social provocado pela I Guerra Mundial produziu faticamente no momento pós-
guerra um sentimento de desconfiança nos postulados de neutralidade e da formalidade da lei geral e abstrata, 
inerentes à conformação do Estado de direito legislativo, pois que estes princípios tornavam-se incapazes de 
acompanhar (e realizar) as pretensões e finalidades emergentes da necessária ampliação das funções do Estado 
advindas do ‘politeísmo dos valores’ imerso nos processos sociais”. DUARTE, Écio Oto Ramos. Teoria do 
discurso e correção normativa do direito: aproximação à metodologia discursiva do direito. São Paulo: 
Landy, 2003. p. 33. 
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que deve manter firme conexão aos valores sociais e políticos mais caros aos movimentos 

constitucionais contemporâneos53.  

A relação entre a ilusão financeira e a transparência fiscal, aparentemente de 

inevitável antagonismo, serve de exemplo para ilustrar a pertinência de tais reflexões. 

Enquanto vigorosos exemplos cada vez mais facilmente visualizados pela técnica de ilusão 

financeira nas realidades fiscais contemporâneas, exsurge a conveniência e oportunidade de 

visualizá-la e aceitá-la mediante rígidos limites, que se consubstanciem na construção do ideal 

da transparência fiscal, verdadeiro limitador natural daquelas técnicas. Para que haja tal 

equilíbrio, a transparência fiscal é seguramente um dos primeiros elementos a serem 

observados pelos estudiosos do fenômeno financeiro, pois na relação entre o contribuinte e o 

fisco deve haver observância do chamado princípio da boa-fé. No presente momento, ainda 

faltam rígidas delimitações do campo de atuação dos fenômenos sublinhados, possivelmente 

fruto das problemáticas epistemológicas supracitadas. Evidentemente, caso se priorize uma 

perspectiva essencialmente jurídica de investigação, transpõe-se os limites do Direito 

Tributário, configurando tema de pertinência essencialmente jurídico-financeira, ou seja, 

objeto dos estudiosos do Direito Financeiro e não apenas do Direito Tributário propriamente 

dito.  

Entretanto, essa aparente separação didática, se por um lado permite a especialização 

investigativa, com a estruturação própria de sistemas teóricos distintos entre o Direito 

Tributário e o Direito Financeiro, por outro, diante das já apontadas considerações 

epistemológicas sobre a oportunidade de estudos interdisciplinares para determinados temas 

que as exigem, revela ainda maior facilidade aos juristas aptos a aliarem considerações entre 

temas que guardem pertinência entre ambas as disciplinas jurídicas, inclusive na oportuna 

reaproximação de temas caros à ambas as disciplinas – e que por desapego temático – ficaram 

muitas vezes jogadas ao segundo plano nas investigações jurídico-tributárias54.  

                                                 
53 Tomando como base uma perspectiva interdisciplinar de análise, a norma tributária, para que seja considerada 
justa, não pode ser circunscrita apenas âmbito da teoria jurídico-estrutural da norma com o respeito a todos os 
seus enunciados, mas ela deve ir além, permitindo reflexões que aliem sua estrutura jurídico-teórica e seu 
reconhecimento enquanto útil instrumento político, e que na relação “contribuinte” versus “fisco” deve servir aos 
interesses da justiça fiscal. Oportuna a lição de GRIZIOTTI, nesse contexto:   “La elección y la formacion de las 
normas que contienen los hechos generadores, deben ser determinadas por la ‘voluntad’ de ‘equilibrar los 
intereses del contribuyente com los del estado’. En el estado democrático este principio tiene no sólo un 
significado de teoría financeira sino de política estatal.” GRIZIOTTI, Benvenutto. Prefácio. In: HENSEL, 
Albert. Derecho tributario. Tradução de: STOK, Dres. Leandro; CEJAS, Francisco M.B. Rosario: Nova Tesis, 
2004. p. 10. 
54 É o caso do importante princípio jurídico-financeiro da anualidade, ou a previsão prévia orçamentária dos 
tributos a serem instituídos e cobrados pelo Poder Público sobre o contribuinte, e que não se manteve inclusa nos 
dispositivos da Constituição Federal de 1.988. Contudo, para os estudiosos da história do fenômeno jurídico-
financeiro, parece evidente a gênese comum do princípio da legalidade tributária e do princípio da anualidade, 
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Assim, uma visão mais atenta a essas peculiaridades, motivada e instigada pela 

riquíssima realidade econômica e social vivenciada nos dias atuais, e que de fato influencia a 

estruturação jurídico-tributária, coroa-se como um dos principais elementos determinantes da 

evolução teórica no cenário fiscal brasileiro. A perspectiva de um sistema tributário mais bem 

estruturado e justo, pautado em uma sólida reserva aos mecanismos de ilusão financeira frente 

à reforçada manifestação da transparência nas relações tributárias, inevitavelmente, trará 

elementos que contribuam decisivamente para o amadurecimento da sociedade, e do próprio 

Estado, pautado no verdadeiro reconhecimento do papel dos tributos, enquanto instrumentos 

diretamente vinculados à dignidade da pessoa humana, alicerce fundamental do Estado 

Democrático de Direito contemporâneo, e que, por sinal, alimenta a necessidade de limitação 

entre as técnicas de ilusão financeira adotadas pelo poder público em prol de uma relação 

tributária mais compatível com o ideal de transparência fiscal que deve prevalecer entre o 

contribuinte e o fisco.  
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Resumo: 

A finalidade deste trabalho é permitir a criação de novas pontes textuais entre a tributação e a sociedade, 

visualizandonovas funções para o tributo. Contextualmente relaciona-se o tributo com a distributividade de renda 

e alinhamento das assimetrias entre a codificação da política e da economia. Segue o trabalho com a análise das 

formas de cálculo de princípios, especificando os processos de concretização e efetivação dos mesmos. No 

último item, são dados exemplos de tais processos especialmente relacionados com direitos humanos 

fundamentais como, respectivamente: os princípios do direito tributário com seus princípios originários como 

capacidade contributiva, isonomia e não-discriminação; ea gênese de certas imunidades, isenções e incentivos 

fiscais. 

Palavras-chave: Teoria Geral do Direito; direito tributário; isonomia tributária; capacidade contributiva; direitos 

humanos; efetivação e concretização de princípios. 

 

Abstract: 

This work aims to allow the creation of new textual bridges between taxation and society, overseeing new 

functions for the taxes. In this context, the distributionof tax revenue and the alignment of the asymmetries 

between economic and political codes are related to taxation. This is followed by an analysis of the forms of the 
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legal principles calculations, specifying the processes of concretization and effectivation of them. On the last 

item, some examples of these processes specially related to human fundamental rights are given, respectively: 

the taxation principles with its original principles in the cases of the ability to pay taxes, tax isonomy and 

nondiscrimination; and the genesis of certain tax immunities, exemptions and fiscal incentives. 

Key-words:General Theory of Law; Tax Law; tax isonomy; ability to pay taxes; human rights; effectivation and 

concretization of principles. 

 

1. Introdução 

 

Os objetos do mundo jurídico sempre são circundados de comunicações que tentam, 

reposicionando-se perante estes, produzir mais visões e perguntas sobre o mesmo, pois quanto 

mais questões são formuladas sobre um dado de mundo, mais completa é a interpretação 

deste. 

 

Neste sentido, o ato de formular questões é diretamente proposicional em relação a 

complexidade do ato de interpretar. 

 

Estas questões podem vir de maneira direta, preordenada, incisiva frente ao objeto, 

mas, também, surgem de dialogismosbakhtinianos1(prevalentemente inesperados2) e, também, 

de novas conexões cibernéticas e intertextuais criadas através de processos de integração 

textual no sistema jurídico. 

 

É dizer, nestes processos citados tem-se uma figura que, na física quântica seria 

chamado de wormhole, nome cunhado por John Wheeler em 1957 em artigo no 

AnnalsofPhysics. 

 

Esta estrutura se assemelharia graficamente a dutos que conectam um local do 

espaço-tempo a outro que está em um ponto paralelo, imaginando que o espaço teria uma 

forma aproximada de U por conta da gravidade. 

 

                                            
1 FIORIN, José Luiz. Introdução ao pensamento de Bakhtin. São Paulo: Editora ática, 2006. 
2Para esta subclassificação: VITA, Jonathan Barros. Teoria Geral do Direito e Direito Internacional 
aplicados à material tributária. São Paulo: QuartierLatin, 2011 (no prelo). 
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Similarmente, o objetivo deste trabalho é produzir estas novas pontes linguísticas 

entre a tributação e elementos de natureza subjetiva que cumprem finalidades determinadas 

no sistema político. 

 

Neste sentido, a capacidade contributiva e a isonomia servem como aberturas 

semânticas para (re)produzir estabilidade na alocação do código maioria sobre minoria no 

sistema político provocado pela tributação. 

 

Estas aberturas são concretizações de princípios extremamente gerais do 

ordenamento, a solidariedade e direitos humanos, que são, sob o ponto de vista do sistema 

político, fundamentos para esta estabilização. 

 

Logo, a proposta deste trabalho é delimitar novos pontos de vista de observação dos 

tributos em suas operações no sistema social, demonstrando outras funcionalidades dos 

mesmos em relação aos outros subsistemas sociais. 

 

Para tanto, três são os sistemas de referência (incluindo seus desenvolvimentos) são 

utilizados coordenadamente para visualizar o fenômeno tributário, sendo aquela mais 

preponderante a Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann3, vez que permite uma visualização 

estrutural e funcional da sociedade pós-moderna4. 

 

Obviamente, também estes estudos são apoiados na Lógica Jurídica e Teorias 

da Linguagem, representadas pelo Construtivismo Lógico-Semântico de Barros Carvalho5, 

sem olvidar o sistema de referência que possui influência majoritária na doutrina 

                                            
3LUHMANN, Niklas. Law as a social system. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
4A visão mais atualizada deste sistema de referência proposto está em: VITA, Jonathan Barros. Teoria Geral do 
Direito e Direito Internacional aplicados à material tributária. São Paulo: QuartierLatin, 2011 (no prelo). 
5CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2ª edição. São Paulo: Noeses, 2008. 
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internacional, o Law andEconomicsde Posner6 e 7, apesar de que a aceitação deste último surge 

com mais reservas8. 

 

2. Os tributos sob a perspectiva funcionalno sistema social 

 

A compreensão do papel dos tributos na sociedade complexa9 é um elemento muito 

importante para determinar como certos programas jurídicos são implementados nos outros 

subsistemas sociais, especialmente na política e economia. 

 

Nestes dois sistemas forma-se o núcleo de aceitabilidade da atuação (pressuposta) do 

sistema jurídico e, neste sentido, impede-se a entropia da sociedade pós-moderna, pois os 

tributos são um dos elementos que permitem a diferenciação social/funcional, (re)afirmando 

(historicamente) o papel do Estado Moderno. 

 

Mais ainda, sendo o tributo um acoplamento estrutural tríplice10 e 11 que transpassa 

direito, economia e política, permite operações simultâneas (analogicamente) e sincrônicas a 

partir desta estrutura comum a estes sistemas. 

 

Obviamente várias são as formas de observação de cada um destes sistemas sociais 

em relação a esta comunicação tributo, sendo que, normalmente, esta é visualizada a partir de 

chaves de leitura que privilegiam a economia e a operação do livre mercado. 

                                            
6Para um apanhado geral sobre Law andEconomics: ROEMER, Andrés. Derecho y economía: uma revisión de 
la literatura. Cidade do México: ITAM, 2000. 
7Já na doutrina brasileira, como autores que trabalham com este sistema de referência, mais especificamente 
voltado ao direito tributário, entre outros: CARVALHO, Cristiano Rosa de. Teoria do sistema jurídico: 
direito, economia, tributação. São Paulo: Ed. QuartierLatin, 2005; CALIENDO, Paulo. Direito tributário e 
análise econômica do direito: uma visão crítica. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009; e SCHOUERI, Luís Eduardo. 
Direito Tributário. São Paulo: Saraiva, 2011. 
8Estas reservas foram apostas com mais profundidade em: VITA, Jonathan Barros. Teoria Geral do Direito e 
Direito Internacional aplicados à material tributária. São Paulo: QuartierLatin, 2011 (no prelo). 
9Entre outros autores que lidam com o tributo em tal perspectiva, entretanto com enfoques e premissas distintos 
dos apresentados aqui: PREBBLE, John. Ectopia, Tax Law andInternationalTaxation. In: British TaxReview. 
Londres: Sweet& Maxwell, p. 383-403, 1997; DEAK, Daniel. Legal AutopoiesisTheory in Operation - A 
Studyofthe ECJ Case of C-446/03 Marks& Spencer v. David Halsey. In: Acta JuridicaHungarica. Vol. 50, No 
2.  Berlim: Springer, p. 145–175, 13 de setembro de 2009; e DING, WaiBoh. Legal autopoiesisandthe 
capital/revenuedistinction. In: Victoria Universityof Wellington Law Review. Wellington: Victoria 
Universityof Wellington, 2007. 
10Os acoplamentos estruturais são estruturas que permitem a sincronia (analógica) entre vários sistemas sociais 
distintos, que passam a operar ao mesmo tempo, conforme definido em: LUHMANN, Niklas. Law as a social 
system. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
11Pode ser intuído de suas várias obras, especialmente: NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Entre Têmis e 
Leviatã: uma relação difícil. São Paulo, Martins Fontes, 2006, que o tributo é um acoplamento estrutural, 
apenas, entre o sistema político e econômico. 
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Sob este sentido, para a economia, classicamente, os tributos seriam ineficiências 

criadas a partir de replicações de programas que fazem com que, a partir de uma 

operação/programação (transferência de codificação ter/não-ter), dois ou mais programas são 

criados: o programa da relação entre particulares de transferência ou troca de capitais; e o 

programa tributário acoplado (quase parasitariamente e que opera de maneira imediata ou 

diferida) a este, o que implica uma alocação do capital também para o estado, impactando 

(negativamente) esta transação. 

 

No campo político, visualiza-se o tributo como ferramenta de provimento de recursos 

para o estado que viabiliza sua existência, perfazendo a estrutura institucional que permite a 

manutenção da codificação maioria sobre minoria. 

 

Obviamente, a análise funcional dos tributos nestes subsistemas sociais pode ser 

realizada de outro ângulo, proposto aqui, o que significa visualizar esta estrutura da sociedade 

como sendo um elemento de estabilização da mesma enquanto alinha expectativas cognitivas 

(da sociedade) em torno de si. 

 

Portanto, como dito, a partir da chave de leitura da Teoria dos Sistemas de Luhmann 

vários são os avanços possíveis, verificando as intertextualidades para alinhar expectativas 

normativas e cognitivas e, mais ainda, determinar novas conexões entre programas jurídicos. 

 

Da mesma forma, com a pressuposição recíproca entre sistemas sociais distintos, 

tem-se a possibilidade de se estabelecer plataformas de aberturas semânticas distintas que 

(re)criam convergências entre programas e sistemas cada um destes entre si. 

 

É dizer, não só as programações jurídicas (re)criam expectativas dos sistemas 

políticos e econômicos, mas (hetero)observa-se estes dois sistemas para encontrar maior 

sustentabilidade para o sistema jurídico. 

 

Obviamente, para a evolução do sistema social configurado em uma sociedade pós-

moderna, pressupõe-se a tributação atuando em mais frentes que não só as voltadas para 

indução comum de comportamentos, mas como ferramenta de (re)distribuição de renda que 

permite o fortalecimento do tecido (comunicativo) social. 
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Este fortalecimento da aceitabilidade do tributo é levado em consideração na criação 

de programas jurídicos, emulando as expectativas cognitivas da sociedade e destes 

subsistemas através de (re)condicionalização destas expectativas na programação que 

conforma expectativas normativas. 

 

Normalmente, as expectativas cognitivas são vinculadas a uma relação também de 

dispêndio tributário e retorno, ou seja, a cada valor investido tenha-se uma contrapartida 

estatal. 

 

Quando estes fatores se (re)equilibram, evita-se a entropia da percepção do papel do 

estado na sociedade pós-moderna, pois ele deixa de ser visto como um elemento de dispêndio 

de capital ineficiente. 

 

Este dispêndio é percebido (cognitivamente) como eficiente em dois eixos distintos: 

o retorno dos serviços públicos contraprestados aos cidadãos/contribuintes; e, como maior 

destas contrapartidas, a redução das desigualdades sociais, princípio fundamental da república 

brasileira vertido no artigo 3o, II e III12 da Carta. 

 

Para uma visão desta natureza, as citadas aberturas semânticas que permitem esta 

visualização das expectativas cognitivas estão em valores abstratos como solidariedade, 

isonomia e seu derivado capacidade contributiva, que passam ser elementos centrais da 

discussão do papel dos tributos na sociedade pós-moderna. 

 

Funcionalmente, a solidariedade (re)cria redes de vinculação de codificações 

majoritárias, em que a política observa a economia e verifica o desalinhamento entre uma 

maioria pobre e uma minoria rica, tentando reequilibrar estes fatores através da replicação das 

comunicações de transferência de capitais desta minoria para a 

maioria,instrumentalizadospelos tributos, que funcionam como programas de propósito 

específico no sistema econômico. 

 

                                            
12Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
 III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
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É dizer, a programação tributo, neste aspecto, portanto, recria formas de 

transferência destes programas capital para parcelas sem capital, em certo sentido tentando 

fazer com que as comunicações econômicas periféricas e centrais sejam equilibradas em seus 

montantes (alocados através dos programas tributários). 

 

Estas ideias de redistribuição de renda estão sendo implementadas por vários países 

que seguem uma doutrina quase que pós-social-democrata, sendo concretizados por 

programas governamentais como o Bolsa Família brasileiro. 

 

Lembra-se que estes temas vem sendo (re)estudados por grupos de pensadores como 

Sayeg com seu capitalismo humanista13 que, aparentemente, contrapõem ideias como 

solidariedade/fraternidade e capitalismo, inspirados por, entre outros, o ganhador do Nobel 

Sem14. 

 

Sob outro ângulo, não se olvida, também, que, sob o ponto de vista normativo, estas 

programações distributivas de renda existem há muito, mas poucos são os estudiosos que 

visualizam os tributos sob esta perspectiva, pois a doutrina apresentada acima é oriunda de 

outro ramo didaticamente autônomo do direito, o chamado direito econômico. 

 

Dentro dos direitos positivos nacionais, dentro destas programações jurídicas com 

este viés tributário distributivo, destaca-se o já clássico texto da CF Italiana em seu artigo Art. 

5315. 

 

Este artigo vetoriza estas preocupações sob várias matrizes e institutos distintos: a 

capacidade contributiva(1), que se vinculaà solidariedade(2) concretizando a isonomia(3), 

sendo estes exponencializados (e (re)concretizados) por meio da progressividade(4). 

 

Interessantemente, a CF brasileira utilizou-se de forma parcialmente distinta, 

poisestes temas foram tratados de maneira mais pormenorizada, porém esparsa, difusa no 

                                            
13SAYEG, Ricardo Hasson. O Capitalismo Humanista no Brasil. In: Tratado Luso Brasileiro da Dignidade 
Humana. São Paulo: QuartierLatin, 2008, v.1, p. 1249-1264. 
14SEM, Amartya. Desenvolvimento como Liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 
15No original: Art. 53 - Tutti sono tenuti a concorrereallespesepubbliche in ragionedella loro capacità 
contributiva. Il sistema tributarioèinformato a criteridiprogressività. Tradução do autor: Art. 53 - Todos devem 
contribuir com as despesas públicas de acordo com suas capacidades contributivas. O sistema tributário é 
informado pelo critério de progressividade. 
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longo texto constitucional brasileiro,o que permite interpretações nas quais um tema não se 

vincula ao outro. 

 

Lembra-se que a doutrina majoritária tem compreendido o direito tributário com uma 

leitura extremamente constitucionalizada, capitaneados antigamente por Ataliba16 e 

atualmente por Carrazza17da PUC-SP e pela escola carioca de Torres18. 

 

Topograficamente o princípio da solidariedade está no preâmbulo da Constituição19 e 

no seu artigo 3o, I20, a capacidade contributiva (com aplicação restrita apenas a impostos e 

contribuições) no artigo145, parágrafo primeiro21,e a progressividade, tema de interpretação 

extremamente controvertida, tem várias versões possíveis, aparentemente configurando-se em 

um princípio específico de certos tributos e não geral do direito tributário, como será visto, 

infra. 

 

Este princípio da solidariedade, aparentemente, tem sido estudado em profundidade 

em sua relação com a tributação, tanto pela doutrina22 como pela jurisprudência, tendo, nesta 

última passado a fazer parte do repertório do ato de decidir do STF, a partir dos famosos 

leading cases das ADIns3.105 e 3.128 que tratavam, sinteticamente, da contribuição 

previdenciária dos inativos. 

 

                                            
16ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributária. 6ª edição. São Paulo: Malheiros, 2004. 
17CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de direito constitucional tributário. 19ª edição. São Paulo: Malheiros, 
2004. 
18Especialmente o volume III de: TORRES, Ricardo Lobo. Tratado de Direito constitucional, financeiro e 
tributário. Vols. I a V. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. 
19PREÂMBULO 
Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
20Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
21Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
§ 1º - Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica 
do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, 
identificar, respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades 
econômicas do contribuinte. 
22Como obra coletiva que explora várias matrizes da relação entre a solidariedade e tributação: GRECO, Marco 
Aurelio; e GODOI, Marciano Seabra de. (coord.). Solidariedade social e tributação. São Paulo: Dialética, 
2005.  

6737



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Nestes dois casos citados, foram ponderados direitos de solidariedade (enquanto 

versão dos direitos humanos) e a tributação, recebendo, em vários dos votos, menções à 

solidariedade em matéria tributária como razão de decidir pela constitucionalidade das 

contribuições dos inativos, o que demonstra que a Corte Suprema Brasileira vem dando um 

viés próximo aos direitos da coletividade inclusive nesta matéria que, normalmente, é tão 

desprovida de conteúdos subjetivos. 

 

Prosseguindo, a isonomia (formal e material) é derivante do princípio da igualdade e 

aplicada segundo parâmetros de equidade, estando contida no artigo 5o
caput e inciso I23 da 

CF. 

 

Isto faz com que esta também seja um princípio importante para permitir a 

equalização de situações no sistema tributário, lembrando que o inciso XLI24 do mesmo artigo 

prevê punições às discriminações que atentem contra direitos e liberdades fundamentais. 

 

Mais ainda, a legalidade também é uma proteção do sistema jurídico geral, conforme 

o artigo 5o, II25, e, também, específico do direito tributário, muito comumente (mas 

erroneamente) chamado de legalidade estrita do artigo 150, I26. 

 

Em alerta final, lembra-se que, em matéria tributária, todos estes princípios devem 

ser ponderados com o limite objetivo da vedação do uso de tributo com efeito de confisco 

constante no artigo 150, IV27. 

 

Como conclusão parcial, com a solidariedade e isonomias aplicadas a matéria 

tributária, (re)cria-se uma pareto-otimização da sociedade, ou seja, uma sociedade 

economicamente balanceada, com menos assimetrias, e com mercado de concorrência 

                                            
23Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 
I - homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição; 
24XLI - a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais; 
25II - ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
26Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
I - exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça; 
27Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
IV - utilizar tributo com efeito de confisco; 
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perfeita, equilibrando os fatores de oferta e demanda, sendo todos os atores do sistema 

extremamente eficientes. 

 

Obviamente os exemplos da progressividade e da solidariedade foram utilizados 

superficialmente aqui e serão acrescidosde outras formas de concretização e efetivação destas 

diretrizes valorativas constitucionais, como no caso da seletividade em função da 

essencialidade, que emula/preserva a isonomia utilizando-se como eixo de ação a 

essencialidade. 

 

Finalmente, talvez tendo como pano de fundo algumas destas considerações, mesmo 

que com pressupostos teóricos distintos,alguns autores como Iure Pontes Vieira28tem tentado 

colocar no (bari)centro da análise da capacidade contributiva o homem e as circunstâncias dos 

negócios jurídicos, mudando a forma como a tributação deve ser estruturada e percebida pela 

sociedade. 

 

3. Cálculo e derivação de princípios 

 

Várias foram as menções princípios e valores no decorrer deste trabalho, mas 

necessita-se de algumas premissas teóricas para aclarar o que significam estas expressões e 

como se comportam estes institutos jurídicos no sistema de referência proposto. 

 

Inicialmente, tem-se que os princípios são normas jurídicas que se acoplam às regras 

de competência29, modulando a produção de novas normas jurídicas, que devem ponderar 

entre vários conjuntos de valores distintos e criar uma norma compatível com estes. 

 

Importante é mencionar que outilizado Constructivismo Lógico-Semântico de Barros 

Carvalho30 trata os princípios como núcleos de preferências valorativas que condicionam as 

                                            
28Este autorproduziuumatese de doutoramentoquefoiagraciadacom um dos prêmios do European Association of 
Tax Law Professors (European Academic Tax Thesis Award 2011 - EATTA 2011), sob o título: The value in tax 
and custom law. A apresentaçãodestetrabalho no citadoeventopodeserencontradaem:  
http://www.eatlp.org/uploads/public/uppsala/Presentation%20Uppsala%20Thesis.ppt 
29Para uma visão mais aprofundada estas ideias, incluindo a classificação dos princípios, utilizando-se deste 
sistema de referência: VITA, Jonathan Barros. Classificação e cálculo de princípios.In: Revista de Direito 
tributário. São Paulo: Malheiros, vol. 104, 2009. 
30CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: linguagem e método. 2ª edição. São Paulo: Noeses, 
2008. 
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interpretações e o exercício da competência e os subdivide em duas espécies: valores e limites 

objetivos. 

 

Valor é um núcleo de preferibilidade, é um adjetivo vinculado a um objeto por um 

sujeito, é a forma de expressão de preferências e qualificações por um dado sujeito, 

possuindo, para Barros Carvalho, 10 características: bipolaridade, implicação recíproca, 

referibilidade, preferibilidade, incomensurabilidade, graduação hierárquica, objetividade, 

historicidade, inexauríbilidade e atributividade. 

 

Para a concepção proposta, ligeiramente distinta da de Barros Carvalho, a exemplo, 

os valores estão localizados no interior do consequente da regra principiológica, sendo seu 

objeto. 

 

Por sua vez, os chamados limites objetivos seriam diretrizes programáticas vertidas 

em normas jurídicas com maior grau de concretude que, apesar de conterem um valor em seu 

interior, são estruturáveis em comandos normativos claros preordenados para atingir um 

valor. 

 

Sob outro ângulo, aparentemente, como decorrência destas ideias, tem-se que a 

operatividade tanto dos limites objetivos como dos valores partem de uma interessante 

dualidade, a distinção entre concretização e efetivação de princípios. 

 

Aconcretização de princípios surge através do processo de derivação de princípios, 

que consiste em criar novos princípios a partir de outros, ou seja, a exemplo, da combinação 

de um ou mais princípios gerais (constitucionais) podem ser criados aqueles específicos 

(tributários). 

 

Da mesma forma, a partir da combinação de princípios gerais com específicos 

também são criados outros princípios, ou mesmo, da combinação de princípios específicos 

com específicos também podem se criar terceiros princípios. 

 

Mais ainda, normalmente nos processos de concretização de princípios, quanto 

menor é a classificação (o que não significa hierarquia entre eles) mais concretos/específicos 
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são estes, pois tendem a se aproximar de maneira mais clara dos eixos semânticos (e 

valorativos) que compõem o núcleo de preocupações daquele dado instituto jurídico. 

 

A única limitação é que os princípios criados por este processo serão sempre de igual 

ou inferior classificação aquela do de menor classificação, ou seja, a exemplo, na combinação 

de um princípio geral com um tributário geral somente pode ser criado um princípio tributário 

(geral ou específico). 

 

Interessantemente, neste caso, existiriam, aparentemente, duas subespécies de 

concretização de princípios: derivações de princípios em sentido estrito (capacidade 

contributiva) ou (re)enunciações dos mesmos de maneira específica para um determinado 

eixo semântico como no caso da legalidade tributária. 

 

Paralelamente ao dito, lembra-se que as relações entre princípios podem se dar 

através dos mecanismos (quase matemáticos) chamados de cálculo de princípios, que é uma 

expressão ambígua (gênero) e pode significar: balanceamento/ponderação de princípios como 

proposto por Robert Alexy31, em que princípios são contrapostos entre si no ato de aplicação;  

e derivação de princípios32, ou seja, princípios que são criados a partir de outros princípios. 

 

Sob outro ângulo, a efetivação de princípios ocorre por outros mecanismos que 

fazem valer os valores contidos nas normas principiológicas, ou seja, em situação análoga aos 

limites objetivos ou, ainda, em normas jurídicas que atacam por outra frente o problema, 

visando fazer com que estes sejam cumpridos. 

 

É dizer, funcionalmente, certos institutos jurídicos servem como instrumentos para 

atingir determinadas finalidades axiológicas do sistema, como ocorre com medidas que 

complementam os direitos humanos ou garantias constitucionais33 ou, mesmo, com certas das 

chamadas limitações ao poder de tributar. 

 

                                            
31ALEXY, Robert. ConstitutionalRights, BalancingandRationality in Ratio Juris. Vol. 16 No. 2 June 2003 (131–
40). 
32Para uma visão mais aprofundada desta classificação e sua operatividade: VITA, Jonathan Barros. 
Classificação e cálculo de princípios.In: Revista de Direito tributário. São Paulo: Malheiros, vol. 104, 2009. 
33Com uma nomenclatura distinta: Ricardo Lobo TORRES, Osdireitoshumanos e a tributação: imunidades e 
isonomia. Rio de Janeiro: Renovar, 1995, p. 8-13. 
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Finalmente e interessantemente, alguns institutos jurídico-tributários como o da não-

cumulatividade são extremamente controvertidos, pois podem ser encarados como 

concretizações ou como efetivações de princípios, o que implica consequências distintas desta 

forma de visualizar este dado jurídico. 

 

Tais dificuldades revelam, a um, a validade da classificação apresentada e, a dois, as 

dificuldades de visualização dos dois processos apresentados no caso concreto o que 

mereceria um estudo mais aprofundado por parte da doutrina nacional, mas não fazem parte 

do objeto deste trabalho. 

 

4.Mecanismos tributários de efetivação e concretização de princípios constitucionais 

 

A partir dos processos elucidados no item anterior, cabe a este item trazer exemplos 

de comotanto as efetivações como concretizações de princípios fazem com que se relacione a 

capacidade contributiva, isonomia e direitos humanos, dando um novo ângulo de visão que 

permite a análise da aqui chamada tributação distributiva. 

 

4.1. Concretização 

 

Como já dito, várias são as possibilidades encontradas esparsamente nos textos 

jurídicos para concretização de princípios gerais que são (re)enunciados ou derivados em 

princípios tributários. 

 

Notavelmente, sendo o direito tributário uma plataforma intertextual, estes processos 

são extremamente comuns e pressupõem, também, um grande cuidado na identificação dos 

focos primários de produção destes valores positivados. 

 

Outrossim, recorda-se que este processo de quase integralização matemática ou 

engenharia reversa é extremamente complexo, pois determinar especificamente quais foram 

os princípios combinados para a derivação originária consubstanciada em sua gênese é uma 

tarefa quase impossível, vez que passa por verificar o repertório principiológico destes 

sujeitos e, ainda, onde estes estão localizados no sistema jurídico. 
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Um interessante exemplo deste processo de concretização na matéria tributária se dá 

com a plataforma do já citado instituto da capacidade contributiva, que é derivado de uma 

série de princípios jurídicos gerais,consubstanciados em direitos e garantias fundamentais e 

individuais e, portanto irrevogáveis a teor do artigo 60, § 4o, IV da CF34. 

 

Sinteticamente poderiam se citar como princípios combinados e derivados para 

formar a capacidade contributiva a necessidade de delimitação do mínimo existencial, como 

proposto por Allemand35, sendo interpretação possível do artigo 6o da CF36, e, ainda, da 

preservação da dignidade da pessoa humana do artigo 1o, III37, sem olvidar a também citada 

isonomia do artigo 5o. 

 

Como parêntese, ressalta-se que há uma dificuldade na determinação se a capacidade 

contributiva é um princípio geral do direito tributário ou específico dos impostos e 

contribuições, não sendo apropriável às taxas. 

 

Esta postura, aparentemente, afigura-se como correta, vez que os fatores de 

determinação deste último tributo possuem relação com o custo dos serviços públicos 

prestados e não por uma grandeza economicamente mensurável na atividade do contribuinte. 

 

De qualquer maneira, a capacidade contributiva é a manifestação de uma das mais 

importantes características da base de cálculo tributária de Becker38, que seja a mensuração 

das proporções econômicas do fato jurídico, o que deve ser compatível com o critério material 

para aferir a validade da norma jurídico-tributária. 

 

                                            
34Art. 60. A Constituição poderá ser emendada mediante proposta: 
§ 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
IV - os direitos e garantias individuais. 
35ALLEMAND, Luis Cláudio. Tributação do mínimo Existencial: desindexação da tabela do imposto de 
renda. Porto Alegre: Notadez, 2010. 
36Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 2010) 
37Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: 
III - a dignidade da pessoa humana; 
38BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito tributário. 4ª Ed. São Paulo: Noeses, 2007. 
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Mais ainda, para alguns autores clássicos39a identificação desta compatibilidade 

interna à RMIT é possível sob dois ângulos: pessoal ou factual, ou seja, as chamadas 

capacidades contributivas subjetiva (relativa) ou objetiva (absoluta), respectivamente. 

 

Aparentemente estas duas subespécies não são úteis, pois as manifestações de 

riqueza é que são importantes para avaliação da mensuração da citada proporções do fato 

jurídico tributário e não os sujeitos que as manifestam, implicando que o centro das 

especulações do direito tributário são os fatos jurídicos não os sujeitos que o realizam 

(sujeitos do verbo do critério material da RMIT) ou, mesmo, os sujeitos passivos. 

 

Prosseguindo, sob outro ângulo, a citada isonomia que foi concretizada através da 

capacidade contributiva possui uma (segunda) versão no campo tributário, denominada de 

não-discriminação em matéria tributária. 

 

Esta não-discriminação está contida, especialmente nos artigos 150, incisos 

II40(impossibilidade de discriminação pessoal) e V41(implicando limitações ao livre fluxo de 

capitais, serviços, bens e pessoas) e 15242 (origem e destino de bens e/ou serviços). 

 

Obviamente, estas não discriminações devem ser interpretadas também 

internacionalmente (de acordo com o artigo 4o da CF43) ese alinhar aos princípios da nação 

                                            
39Como exemplo de autorqueadmiteestaclassificação: BALEEIRO, Aliomar. Limitações Constitucionais ao 
Poder de Tributar. 5. ed. rev. Rio de Janeiro: Forense, 1977. 
40Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibida qualquer 
distinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independentemente da denominação 
jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos; 
41V - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou 
intermunicipais, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo Poder Público; 
42Art. 152. É vedado aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios estabelecer diferença tributária entre bens 
e serviços, de qualquer natureza, em razão de sua procedência ou destino. 
43Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios: 
I - independência nacional; 
II - prevalência dos direitos humanos; 
III - autodeterminação dos povos; 
IV - não-intervenção; 
V - igualdade entre os Estados; 
VI - defesa da paz; 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
VIII - repúdio ao terrorismo e ao racismo; 
IX - cooperação entre os povos para o progresso da humanidade; 
X - concessão de asilo político. 
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mais favorecida e do tratamento nacional da OMC, impedindo a discriminação entre 

nacionais e estrangeiros que está no já citado caput do artigo 5o da CF. 

 

Interessantemente, lembra-se que as citadas vedações às discriminações (tributárias 

ou não) do sistema OMCpermitem exceções quando se negocia com países menos 

desenvolvidos como nos waivers e sistemas gerais de preferências. 

 

Nacionalmente, portanto,permite-se, subsídios a regiões menos favorecidas nos 

termos do artigo 170, VII e 17444 (utilizando-se dos incentivos fiscais da SUDAM e 

SUDENE, a exemplo), o que se alinha com o também citado artigo 3o, II e III da CF, que trata 

da necessidade de diminuição das desigualdades nacionais e regionais. 

 

Como ponto seguinte de análise, os fundamentos da capacidade contributiva também 

se relacionam com um outro princípio específico de certos tributos, no que seria chamada a 

progressividade em matéria tributária, que deriva daproporcionalidade e razoabilidade. 

 

A progressividade está expressamente prevista para, ao menos, 4 tributos: 

 

• Imposto sobre a renda, como mencionado no artigo 153, parágrafo 2o, I45; 

 

• Imposto territorial rural, no artigo 153, parágrafo 4o, I46; 

 

• Imposto sobre a propriedade territorial urbana, cuja progressividade possui 

dois fundamentos constitucionais, aquela do artigo 156, parágrafo 1o e 

                                                                                                                                        
Parágrafo único. A República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos 
povos da América Latina, visando à formação de uma comunidade latino-americana de nações. 
44Art. 174. Como agente normativo e regulador da atividade econômica, o Estado exercerá, na forma da lei, as 
funções de fiscalização, incentivo e planejamento, sendo este determinante para o setor público e indicativo para 
o setor privado. 
§ 1º - A lei estabelecerá as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado, o qual 
incorporará e compatibilizará os planos nacionais e regionais de desenvolvimento. 
45Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
III - renda e proventos de qualquer natureza; 
§ 2º - O imposto previsto no inciso III: 
I - será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade e da progressividade, na forma da lei; 
46Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
VI - propriedade territorial rural; 
§ 4º O imposto previsto no inciso VI do caput:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades 
improdutivas; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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incisos47, que se combina com o artigo 182, § 4º, inciso II48, lembrando que 

estes, aparentemente, concretizam, indiretamente, a função social da 

propriedade do artigo 170, III49; e 

 

• Imposto sobre produtos industrializados com sua seletividade em função da 

essencialidade, contida no artigo 155, parágrafo 2o, inciso III50. 

 

Como nota final em relação à progressividade, deixa-se claro que não se concorda 

com a interpretação jurisprudencial que determina que este seja um princípio específico dos 

tributos listados e, mais ainda, que exija autorização constitucional expressa para ser 

aplicada51. 

 

Esta interpretação foi (re)produzida no leading caseRE 153.771, que tratava da 

impossibilidade de progressividade sem autorização expressa no IPTU (pré-EC 29), o que foi 

repetido em diversos outros casos, incluindo o recente AgR no AI 456768 de 2010, que 

impediu a progressividade do ITBI. 

 

4.2. Efetivação 

 

                                            
47Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
I - propriedade predial e territorial urbana; 
§ 1º - O imposto previsto no inciso I poderá ser progressivo, nos termos de lei municipal, de forma a assegurar o 
cumprimento da função social da propriedade. 
§ 1º Sem prejuízo da progressividade no tempo a que se refere o art. 182, § 4º, inciso II, o imposto previsto no 
inciso I poderá:(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
I - ser progressivo em razão do valor do imóvel; e (Incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 
II - ter alíquotas diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel.(Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 29, de 2000) 
48Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes 
gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir 
o bem- estar de seus habitantes. 
II - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana progressivo no tempo; 
49Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
III - função social da propriedade; 
50Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre: 
IV - produtos industrializados; 
§ 3º - O imposto previsto no inciso IV: 
I - será seletivo, em função da essencialidade do produto; 
51Com críticasmaisaprofundadas a talposicionamento: ROHENKOHL, Marcelo Saldanha. O Princípio da 
Capacidade Contributiva no Estado Democrático de Direito (dignidade, igualdade e progressividade na 
tributação). São Paulo: QuartierLatin, 2007. 
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Como elemento paralelo ao processo de concretização dos princípios, tem-se o já 

citado mecanismo de efetivação dos princípios, que consistiria em criar estratégias jurídicas 

institucionalizadas para atingir certos valores. 

 

No caso do direito tributário, estas formas de incentivar certos comportamentos ou 

certas necessidades do sistema são elaboradas através do mecanismo da chamada 

extrafiscalidade, que consistiria em maximizar a função indutora dos tributos em detrimento 

da sua função arrecadatória (fiscalidade). 

 

Nestes casos, a extrafiscalidade pode atuar como forma de induzir práticas 

compatíveis com a preservação dos direitos humanos fundamentais como o desenvolvimento 

do meio ambiente e garantia de direitos sociais. 

 

Neste sentido, as imunidades, isenções e outros incentivos fiscais operam para 

permitir a implementação destas diretrizes programáticas. 

 

Vários podem ser os exemplos citados de como cada um destes elementos efetivam 

valores/princípios constitucionais, mas os mais importantes são vinculados aos direitos 

sociais, como nas imunidades das entidades filantrópicas contida no artigo 150, VI, c da 

Carta52. 

 

Da mesma forma, tem-se isenções do Imposto sobre a Renda para sujeitos em 

situação precária de saúde, como os portadores de neoplasias malignas e outras doenças 

(artigo 39, incisos XXXI e XXXIII do RIR53 – Regulamento do Imposto sobre a Renda – 

                                            
52Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: 
VI - instituir impostos sobre: 
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos 
trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da 
lei; 
53Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto: 
Pensionistas com Doença Grave 
XXXI – os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for portador de doença 
relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente de moléstia profissional, com base em conclusão 
da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei nº 7.713, 
de 1988, art. 6º, inciso XXI, e Lei nº 8.541, de 1992, art. 47), 
Proventos de Aposentadoria por Doença Grave 
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente em serviço e os 
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, 
neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de 
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Decreto 3.000/1999) que necessitam de mais incentivos estatais para que adquiram maior 

qualidade de vida. 

 

Mais ainda, os tributos podem ser utilizados como forma de permitir o acesso de 

sujeitos à ação estatal, como no caso das contribuições sociais que permitem a saúde 

universal, o bolsa família e, mesmo, a aposentadoria de sujeitos à margem da sociedade 

formalizada como os trabalhadores rurais. 

 

Neste sentido, vários tributos realizam a citada função de redistribuição de renda, 

pois intervém em um setor com capacidade contributiva e atuam de outro lado para 

redistribuição de riquezas e/ou serviços públicos essenciais, conformando as diretrizes do 

artigo 194 da CF54 com instrumentos citados, a exemplo, nos artigos 19555 e 23956. 

 

Paralelamente, outros tributos realizam tal papel de intervenção econômica positiva e 

negativa, sendo fundamentos para atingir um equilíbrio da ordem econômica, como o é o caso 

da necessária orientação das CIDEs (Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico) 

do artigo 14957 da CF para atingir os fins do artigo 17058. 

                                                                                                                                        
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte 
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e fibrose cística 
(mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída 
depois da aposentadoria ou reforma (Lei nº 7.713, de 1988, art. 6º, inciso XIV, Lei nº 8.541, de 1992, art. 47, e 
Lei nº 9.250, de 1995, art. 30, § 2º); 
54Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e 
da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: 
I - universalidade da cobertura e do atendimento; 
II - uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; 
III - seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços; 
IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; 
VI - diversidade da base de financiamento; 
55Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais:  
56Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei 
Complementar nº 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor 
Público, criado pela Lei Complementar nº 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta 
Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego e o abono de que 
trata o § 3º deste artigo. (Regulamento) 
57Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de intervenção no domínio 
econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas, como instrumento de sua atuação nas 
respectivas áreas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 
6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. 
58Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim 
assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: 
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A atuação negativa destas contribuições está vinculada a criar desincentivos 

(tributários) a certos comportamentos e a atuação positiva está em estimular outros, que 

podem estar no mesmo círculo econômico dos primeiros ou não59. 

 

Estes tributos e todos os demais, especialmente os sobre o comércio exterior, devem, 

também, preservar o mercado interno do artigo 21960, sendo elementos indutores do livre 

mercado, perfazendo medidas que garantem a livre iniciativa e livre concorrência. 

 

Sob outro ângulo, vários são os incentivos fiscais que efetivam valores, como os já 

citados da SUDAM e SUDENE e, ainda, o simples nacionalda LC 123/2006 que ao atender, 

tanto ao inciso IX do artigo 170, como os artigos 146, III, d, parágrafo único e seus incisos61 e 

                                                                                                                                        
I - soberania nacional; 
II - propriedade privada; 
III - função social da propriedade; 
IV - livre concorrência; 
V - defesa do consumidor; 
VI - defesa do meio ambiente; 
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos 
produtos e serviços e de seus processos de elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
42, de 19.12.2003) 
VII - redução das desigualdades regionais e sociais; 
VIII - busca do pleno emprego; 
IX - tratamento favorecido para as empresas brasileiras de capital nacional de pequeno porte. 
IX - tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham 
sua sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995) 
Parágrafo único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente de 
autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
59Emsentidocontrário, ouseja, determinando a necessáriavinculação entre intervençõespositivase negativas no 
mesmosetoreconômico: GAMA, Tácio Lacerda. Contribuição de intervenção no domínio econômico. 1ª Ed. 
São Paulo: QuartierLatin, 2003; e TOMÉ, Fabiana Del Padre. Contribuições para a Seguridade Social. 1ª Ed. 
Curitiba: Juruá, 2002. 
60Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal. 
61Art. 146. Cabe à lei complementar: 
III - estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre: 
d) definição de tratamento diferenciado e favorecido para as microempresas e para as empresas de pequeno 
porte, inclusive regimes especiais ou simplificados no caso do imposto previsto no art. 155, II, das contribuições 
previstas no art. 195, I e §§ 12 e 13, e da contribuição a que se refere o art. 239. (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
Parágrafo único. A lei complementar de que trata o inciso III, d, também poderá instituir um regime único de 
arrecadação dos impostos e contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
observado que: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
I - será opcional para o contribuinte; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
II - poderão ser estabelecidas condições de enquadramento diferenciadas por Estado; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
III - o recolhimento será unificado e centralizado e a distribuição da parcela de recursos pertencentes aos 
respectivos entes federados será imediata, vedada qualquer retenção ou condicionamento; (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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o artigo 146-A62, aparentemente efetiva forma de proteção das minorias e facilita seu 

desenvolvimento com o fim de (re)produzir uma sociedade mais plural, equilibrada e com 

opções para todos. 

 

Como último exemplo, recorda-se que vários são, atualmente os incentivos fiscais 

que visam a proteção do meio ambiente, como os conhecidos incentivos ambientais do ICMS 

dados pelo Estado do Amazonas. 

 

Portanto, com este incentivo, tem-se o cumprimento direito individual a um meio 

ambiente ecologicamente equilibrado e um desenvolvimento sustentável, nos termos do caput 

do artigo 22563 da Carta Brasileira. 

 

5. Conclusões 

 

1. Sistemas de referência distintos como Constructivismo Lógico-Semântico, a Teoria 

dos Sistemas de Niklas Luhmann e o Law andEconomics podem se unir para multifacetar 

dados de mundo e produzir mais possibilidades de interpretação do direito, aproveitando os 

pontos fortes de cada um destes. 

2. O direito é um sistema que permite ligações cibernéticas entre os vários textos que o 

compõe, permitindo que, através de saltos espaciais, textos jurídicos aparentemente 

desconexos (geograficamente) sejam (re)unidos para abrir novas possibilidades 

interpretativas. 

3. Os tributos, funcionalmente, podem ser visualizados como formas de redistribuição de 

renda, o que implica abrir-se semanticamente para temas como solidariedade, função social da 

propriedade, mínimo existencial, entre outros. 

4. Dois processos permitem que estes princípios sejam observados no eixo semântico 

tributo, que sejam: a concretização e a efetivação dos princípios. 

                                                                                                                                        
IV - a arrecadação, a fiscalização e a cobrança poderão ser compartilhadas pelos entes federados, adotado 
cadastro nacional único de contribuintes. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
62Art. 146-A. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação, com o objetivo de prevenir 
desequilíbrios da concorrência, sem prejuízo da competência de a União, por lei, estabelecer normas de igual 
objetivo. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 

63Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá- lo para as presentes e futuras gerações. 
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5. A concretização parte de princípios gerais que vão sendo derivados em princípios 

específicos (ou seja, tributários), como a capacidade contributiva e a progressividade. 

6. Em ângulo distinto, a efetivação destes princípios gerais é criada a partir de 

mecanismos que seguem estas diretrizes principiológicas, mas não podem ser considerados 

como princípios, como as imunidades e modulações extrafiscais, como as isenções, ambos 

com o fim de incentivar ou desincentivar certos comportamentos humanos. 
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NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA E A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA  

NO SISTEMA TRIBUTÁRIO NACIONAL. 

 

STANDARD INDUCING AND ABILITY TO PAY TAX ON TAX SYSTEM 
 
 

Antonio Roberto Winter De Carvalho 
 Flávio Couto Bernardes 

 

 

RESUMO: A tributação ocupa expressiva parcela de participação na economia, 

revelando-se como importante ferramenta de intervenção governamental, sendo 

que a extrafiscalidade atua como um gênero de que a norma tributária indutora é 

a espécie. Esta norma é comumente instituída pelo Estado com o objetivo de 

estimular determinados comportamentos comprometidos com o 

desenvolvimento econômico e com a igualdade de oportunidades. Nesta seara 

os princípios constitucionais tributários possuem a função de limitar o poder de 

tributar, com especial destaque para a capacidade contributiva, que deve ser 

interpretada dentro de um paradigma de equivalência entre o interesse publico e 

o privado no Estado Democrático de Direito aplicados no contexto da norma 

tributária indutora. 

 

Palavras Chave: Extrafiscalidade – Norma Tributária Indutora – Capacidade 

Contributiva 

 

SUMMARY: The taxation occupies a significant share of participation in the 

economy, revealing itself as an important tool for government intervention, where 

the genre is extrafiscal where the norm is tax-inducing species, and is commonly 

established by the State with the aim of encouraging certain behaviors committed 

to economic development and equal opportunities. These harvest tax 

constitutional principles have a role in limiting the power of taxation, with 

particular emphasis on the ability to contribute within a paradigm of the primacy 

of the supremacy of public over private interest in the democratic rule of law 
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applied in the context of tax rule inducer.  

 

Keywords: Stimulating function - Tax Standard Inductor - Ability to pay  

 

SUMÁRIO: INTRODUÇÃO – 1. A EXTRAFISCALIDADE E A NORMA 

TRIBUTÁRIA INDUTORA - 1.1. Da inexistência da supremacia do interesse 

público sobre o privado - 1.2. Da norma tributária indutora como espécie do 

gênero extrafiscal - 1.3. Aspecto finalístico da extrafiscalidade e a norma 

tributária indutora - 2. AS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR E A NORMA 

INDUTORA - 3. A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A NORMA INDUTORA – 4. 

CONCLUSÃO - 5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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INTRODUÇÃO  

A norma tributária indutora é considerada uma espécie, onde a 

extrafiscal é o gênero, sendo comumente instituída pelo Estado ora como meio 

de estimulo, outras como meio de desestimulo de determinados 

comportamentos que se espera adequados às políticas públicas planejadas pela 

administração pública. 

Destaca-se, contudo, que a norma indutora, enquanto categoria de 

norma tributária, deve se sujeitar integralmente aos ditames legais, em especial 

àqueles que exercem a precípua função de delimitar a ação estatal, destacando 

a importância da observância aos princípios constitucionais tributários. 

Os princípios constitucionais tributários, especialmente a capacidade 

contributiva e a isonomia, exercem dentre outros o relevante papel de criar 

limitações ao poder estatal de tributar, por isso sendo reconhecidos como 

direitos fundamentais e, portanto, cláusulas pétreas, como reconhecido pelo 

Supremo Tribunal Federal no julgamento da Adin n. 939-0/DF. 

Neste espeque pretende-se analisar a aplicação do principio da 

capacidade contributiva nas normas tributárias indutoras, dentro do paradigma 

da inexistência da primazia da supremacia do interesse publico sobre o privado 

no Estado Democrático de Direito. 

 
1. A EXTRAFISCALIDADE E A NORMA TRIBUTÁRIA INDUTORA 

Inquestionavelmente a tributação atua de modo incisivo no cenário 

macro econômico, influenciando decisivamente todas as políticas públicas, já 

que se trata da principal fonte de receita do Estado em países de economia de 

mercado, atuando como encargo necessário à manutenção das atividades 

estatais. 

Neste cenário, o manejo de políticas tributárias indutoras exerce 

preponderante importância, eis que o tributo passa a ser utilizado não só como 

ferramenta arrecadatória (fiscal), mas também como mecanismo propulsor de 

desenvolvimento econômico e social conforme previsto pelo legislador 

constitucional no texto da Carta de 1988, onde foi asseverada a defesa da livre 
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economia, da livre concorrência, da importância da igualdade de oportunidade e 

da preservação da propriedade, dentre outros. 

A utilização do tributo além de sua função fiscal representa não só a 

realidade das sociedades dos últimos anos do Século XX, mas também se 

revela como tendência das próximas gerações, em especial quando se refere à 

utilização de indutor comportamental. Exatamente à essa função adicional da 

norma tributária que se denominou de extrafiscalidade. 

O tributo manuseado como indutor comportamental se revela como 

uma das mais diversas formas de manifestação de seu uso muito além da 

função meramente arrecadatória, neste contexto a indução é uma espécie, onde 

a extrafiscalidade é o gênero, já que se trata de um dos mecanismos para 

exteriorizar esta nova função preponderante da norma tributária. 

Neste paradigma a extrafiscalidade perpassa os caminhos 

despertados pelos anseios individuais daqueles que legitimaram o poder a sua 

época, ou seja, da utilização do tributo além da função arrecadatória, devendo 

observar o somatório de interesses individuais, denotando que não se pode 

considerar a existência de uma primazia do interesse publico sobre os 

interesses particulares, eis que estes devem representar necessariamente um 

ao outro. 

1.1. Da inexistência da supremacia do interesse público sobre o 

privado 

Desta feita, preliminarmente antes de se adentrar na analise da 

extrafiscalidade e da norma tributária indutora, se faz necessário o realce deste 

paradigma, eis que o interesse público deve ser o prolongamento do interesse 

privado, conforme destaca Ávila1: 

(...) o interesse privado e o interesse público estão de tal 

forma instituído pela Constituição brasileira que não  podem 

ser separadamente descritos na análise da atividade estatal 

                                                 
1 ÁVILA, Humberto. In Repensando o “principio da supremacia do interesse público sobre o 
particular”. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Salvador, Bahia. Edição n.11, 
setembro/outubro/novembro de 2007, p.13. Disponível na internet: 
http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp. Acesso em 12 de novembro de 2009. 
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e de seus fins. Elementos privados estão incluídos nos 

próprios fins do Estado (p.ex. preâmbulo e direitos 

fundamentais). 

Hector Jorge Escola2 destaca que o interesse público e privado são 

conceitualmente inseparáveis, a prevalência de um sobre o outro fica 

prejudicada, bem como a contradição entre ambos. Por isso o interesse público 

conceitualmente deve ser constituído como o somatório de uma serie de 

interesses privados, eis que a atividade estatal deve se permear pela tutela do 

interesse do publico, ou seja, interesse de seus administrados, respeitados 

naturalmente os ditames constitucionais, a finalidade e a proporcionalidade da 

ação perpetrada. 

A primazia automática e absoluta do interesse público sobre o privado 

fere o próprio ordenamento jurídico, composto por ditames constitucionais que 

pressupõem a interpretação harmônica e integrada de suas regras, que 

necessariamente mesclam ambos os interesses. Não se pode admitir neste 

contexto, em que se aplicam regras constitucionais, que as normas que denotam 

o interesse público simplesmente devam se sobrepor àquelas que expressam o 

privado, sendo que este indicativo não foi estabelecido em qualquer momento no 

texto constitucional. 

A pluralidade dos interesses públicos é destacada por Leisner3 que 

assevera, contudo, que estes não são hierarquicamente superiores aos 

interesses privados, vez que se chegaria à conclusão absurda de que não 

poderia ser reconhecido os direitos do individuo assegurados no texto 

constitucional quando em contraponto ao suposto interesse público. Por isto a 

interpretação sistemática do texto constitucional, que orientará a aplicação das 

demais regras infra constitucionais, é fundamental para se chegar na correta 

aplicação das normas presentes no ordenamento jurídico. 

                                                 
2 ESCOLA, Hector Jorge. In El interés público como fundamento del derecho 
administrativo. Buenos Aires, Depalma, 1989, p.117.  
3 LEISNER, Walter. Der abwägunsgsstaat. Verhältnismässigkeit als Gerechitigkeit? Berlin, 
Duncker und Humblot, 1997, p.140. Ders.: Privatinteressen als öffentliches interesse. DÖV 7 
(1970), p.212 ff, apud AVILA, Humberto. In Teoria dos Princípios – da definição à aplicação 
dos princípios jurídicos. 8º. Edição. São Paulo: Malheiros Editores, 2008. 
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A ponderação deve, primeiro, determinar os bens jurídicos 

envolvidos e as normas a eles aplicáveis e, segundo, 

procurar preservar e proteger, ao máximo, esses mesmos 

bens. Caminho bem diverso, portanto, do que direcionar, de 

antemão, a interpretação das regras administrativas em 

favor do interesse publico, o que quer que isso possa vir a 

significar4. 

O antagonismo da supremacia do interesse público sobre o privado é 

absoluto e evidente no exame das regras constitucionais classificadas como 

direitos fundamentais. Isto porque se tratam de regras que visam exatamente a 

delimitação do Poder do Estado em prol do cidadão, sendo que a proteção desta 

individualidade do privado não pode ser superada sob a pretensa existência de 

um interesse coletivo maior. O Estado e o interesse público decorrem 

necessariamente da inserção dos vários interesses particulares, sendo que no 

paradigma do Estado Democrático a liberdade deve ser preservada na máxima 

medida. 

Considerada a inexistência da supremacia do publico sobre o privado, 

as políticas econômicas devem preservar direta vinculação com os anseios 

básicos e elementares de uma política da igualdade de oportunidades 

consubstanciada dentro de uma realidade comprometida com o 

desenvolvimento econômico em consonância com os ideais daqueles que 

legitimaram o poder do Estado, sem, todavia, instituir qualquer forma de tirania, 

seja ela da maioria ou da minoria. 

(...) um bom sistema representativo é aquele que não 

permite que qualquer intervenção seccional se torne forte 

suficiente para prevalecer contra a verdade, a justiça e 

todos os interesses seccionais juntos5. 

                                                 
4 ÁVILA, Humberto. In Repensando o “principio da supremacia do interesse público sobre o 
particular”. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado. Salvador, Bahia. Edição n.11, 
setembro/outubro/novembro de 2007, p.30. Disponível na internet: 
http://www.direitodoestado.com.br/rere.asp. Acesso em 12 de novembro de 2009. 
5 MILL, John Stuart. In Considerações sobre o governo representativo. Brasília, UNB, 1981, 
p.89. 

6757



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A utilização do tributo como instrumento de atuação estatal, conforme 

assevera SCHOUERI6, implica a existência de ponderações extrafiscais, dado 

que o legislador necessariamente considerará o efeito sócio-econômico de sua 

decisão. 

Partindo-se da premissa aqui delineada, da equivalência constitucional 

entre os interesses público e privado, que harmonicamente devem ser 

interpretados e alcançados nas normas jurídicas do sistema, a partir das regras 

constitucionais, que se torna necessário o exame da norma tributária indutora e 

do princípio da capacidade contributiva, como objeto do presente estudo. 

1.2. Da norma tributária indutora como espécie do gênero 

extrafiscal 

O manejo do tributo como mecanismo de arrecadação vem cedendo 

espaço para sua utilização extrafiscal, como norte preponderante de algumas 

espécies tributárias, embora sem desconsiderar o viés fiscal das mesmas. Neste 

ponto merece especial destaque a utilização das contribuições doutrinariamente 

intituladas de especiais, que são assim classificadas em razão da vinculação da 

receita que deveria orientá-las na prática tributária. 

Na extrafiscalidade os tributos de caráter reconhecidamente extrafiscal 

devem ser concebidos além da função arrecadatória, sendo destinados de 

acordo com a finalidade que motivou sua instituição, como ocorre no caso das 

Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), das Contribuições 

para Seguridade Social e aquelas destinadas ao financiamento de categorias 

econômicas, conforme muito bem assevera Ricardo Lobo Torres7: 

Desse modo, antes que falar propriamente em 

“extrafiscalidade”, melhor seria falar em fiscalidade 

(competência) vinculada a “motivos constitucionais” 

materiais. E assim, para atingir tais fins, o legislador usaria 

de distintos meios de aplicação à dinâmica do tributo (...)  

                                                 
6 SCHOUERI, Luis Eduardo. In Normas Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005. 
7 TORRES, Ricardo Lobo. In Justiça Distributiva: social, política e fiscal. Revista Fórum de 
Direito Tributário – RFDT, São Paulo: Editora Malheiros, n º 70, p.26. 
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A extrafiscalidade se revela de diferentes formas, como ocorre no 

ideal de atender à função social da propriedade em tributos como o ITR e o 

IPTU, além de outros mecanismos em que se busca a idéia redistributiva da 

tributação. A norma indutora, por sua vez, é utilizada como instrumento de 

direcionamento de certas condutas do destinatário da norma, no intuito de 

assegurar que o comportamento pretendido pela administração pública de 

acordo com seu planejamento governamental possa ser alcançado, inclusive no 

objetivo de atender à função extrafiscal dos tributos. Justamente em razão 

destas características que se coloca como gênero, diante de sua amplitude, 

enquanto a norma tributária indutora configura um dos caminhos para a 

extrafiscalidade. 

Desta forma, em sentido latu senso a extrafiscalidade deve ser 

considerada como um gênero sem qualquer vinculação temporal, por sua vez a 

norma tributária indutora pode ser considerada uma forma stritu senso de 

extrafiscalidade com tempo programado para inicio e término. 

 
1.3. Aspecto finalístico da extrafiscalidade e a norma tributária 

indutora 

A divergência da classificação das espécies tributárias verifica-se 

exatamente na questão da destinação do produto da arrecadação fiscal, se deve 

ser considerada ou não elemento da norma jurídica tributária ou se assunto 

estritamente reservada ao direito financeiro, enquanto receita derivada e não 

mais como crédito tributário. 

Parte da doutrina tributária, capitaneada por Geraldo Ataliba8, Paulo 

de Barros9 e Sacha Calmon Navarro Coêlho entende que a destinação dos 

tributos não é relevante para o direito tributário, uma vez que se trata de tema de 

direito financeiro, ou seja, neste entendimento a tredestinação do tributo não 

                                                 
8 ATALIBA, Geraldo Ataliba. In Sistema Constitucional Tributário Brasileiro. São Paulo, 
Revista dos Tribunais, 1968. 
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 4. ed. Saraiva,1991. 
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afetaria o tributo em si mesmo por se referir a assunto ligado à gestão financeira 

do Estado. 

A corrente capitaneada por Werther Botelho10 (dentre outros) discorda 

desta primeira corrente, asseverando a importância do aspecto finalístico da 

norma, destacando a precípua função dos tributos em desempenhar uma função 

extrafiscal e/ou indutora. 

Quando se considera a norma tributaria a partir de seu 

efeito indutor, entretanto, a questão surge com novas cores, 

visto que já não se enfrenta a invasão pelo Estado na 

propriedade particular como meio para que se sustentar, 

mas a invasão passa a ter efeito de induzir o particular a 

determinado comportamento. Claramente, reaparece a 

importância do principio da propriedade, que se deve servir 

de critério para a norma tributária indutora, como o seria 

para qualquer forma de intervenção estatal.11 

Importante destacar esta discussão  no presente texto para frisar que 

a idéia da indução de comportamentos e a extrafiscalidade é compatível com 

qualquer corrente doutrinária classificatória da norma jurídica tributária e de suas 

respectivas espécies.  

Com efeito, presente ou não o aspecto finalístico na norma jurídica 

tributária, este é elevado à condição de regra constitucional a ser alcançada, 

ainda que através da indução do comportamento tributário, como se verifica com 

a capacidade contributiva e a função social da propriedade. 

Logo, as normas indutoras indubitavelmente podem ser incluídas no 

gênero extrafiscal, embora nem todas as ações de extrafiscalidade são 

indutivas, eis que em alguns casos não se pretende um indução de 

                                                 
10 SPAGNOL, Werther Botelho Spagnol. In As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. 
Rio de Janeiro, Editora Forense, 2002. 
11 SCHOUERI, Luís Eduardo. In Normas tributárias indutoras e intervenção econômica. Rio 
de Janeiro: Forense, 2005, p.91-92. 
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determinados comportamentos, se destinando tão somente ao financiamento de 

categorias econômicas ou à seguridade social. 

 

2. AS LIMITAÇÕES DO PODER DE TRIBUTAR E A NORMA INDUTORA 

A norma tributária indutora caracteriza uma ação extrafiscal pretendida 

pelo Estado na diretriz de suas políticas institucionais, buscando atingir o 

interesse público almejado em conformidade com o interesse privado aposto no 

texto constitucional. 

Tratando-se, portanto, de norma integrante do sistema tributário 

nacional, apenas sem que se tenha a predominância da função arrecadatória 

como predominante, deve se submeter às regras constitucionais que 

estabelecem os limites ao poder de tributar do Estado, caracterizadas através 

dos princípios e das imunidades. 

Logo, é mister concluir que a ação estatal se encontra adstrita à 

legalidade constitucional e aos anseios daqueles que legitimaram o governo 

prevalente, conforme assevera Ronald Dworkin12: 

 (...) La función extrafiscal Del sistema tributario no aparece 

explícitamente reconocida en la constitución, pero dicha 

función puede derivarse directamente de aquellos preceptos 

constitucionales, en los que se establecen principios 

rectores de política social y económica (señaladamente, art. 

40.1Y 130.1), dado que tanto el sistema tributario en su 

conjunto como cada figura tributaria concreta forman parte 

de los instrumentos de que dispone el estado para la 

consecución de los fines económicos y sociales 

constitucionalmente ordenados13.  

                                                 
12 DWORKIN, Ronald. Is democracy possible here ? Taxes and Legitimacy. Princeton: 
Princeton University Press, 2006. p.94/95. 
13  Tribunal de Constitucional de Espanã. Sentencia 37, de 26 de marzo de 1997.  Acesso em 30 
de abril de 2011 em http://www.tribunalconstitucional.es. 
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Neste sentido, delimitam a ação extrafiscal indutiva tributária do 

Estado os anseios populares e os pressupostos constitucionais, em especial 

aqueles preconizados no Capitulo da Ordem Econômica no texto da Carta de 

1988, com especial destaque aos princípios tributários constitucionais, 

limitadores do poder de tributar. 

É mister ressaltar que os limites à tributação extrafiscal são 

os mesmos impostos, de maneira geral, ao poder de tributar 

e que as finalidades extrafiscais são um desdobramento ou 

complemento da atividade fiscal, geridas nas respectivas 

dimensões, pelos mesmos princípios consagrados 

constitucionalmente (SPAGNOL, 2002) 14. 

Verifica-se, assim, que a norma tributária indutora, na condição de 

partícipe do Sistema Tributário Nacional, se sujeita aos mesmos ditames legais 

dos tributos, eis que o ordenamento jurídico é uno. Exatamente em virtude desta 

sistematização que os princípios constitucionais atuam não só com a função de 

delinear o sistema, mas também limitando o exercício da competência tributária 

por parte dos entes federados. 

Considerando a importância dos princípios constitucionais tributários, 

comumente se depara com a polêmica acerca da possibilidade de aplicação do 

principio da capacidade contributiva nas situações correlacionadas com as 

ações tributárias indutoras perpetradas por meio de medidas extrafiscais. 

Indaga-se se este princípio, que busca distribuir a incidência tributária 

de acordo com a capacidade econômica de cada sujeito passivo, numa vertente 

estritamente fiscal, seria compatível com a adoção das normas tributárias 

indutoras, que buscam justamente induzir comportamentos pretendidos pela 

política pública governamental, não ligados com a função de arrecadação típica 

do tributo. 

A aplicabilidade deste princípio normalmente está interligada com os 

princípios da seletividade, da progressividade e do não confisco, que 

                                                 
14 SPAGNOL, Werther Botelho Spagnol. In As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. Rio de 
Janeiro, Editora Forense, 2002, p.28. 
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determinam os exatos limites estatais no exercício do poder de tributar, 

viabilizadas através da adoção da regra hermenêutica da proporcionalidade. 

 

3. A CAPACIDADE CONTRIBUTIVA E A NORMA INDUTORA 

A capacidade contributiva é um limitador do poder de tributar, 

assegurando os direitos subjetivos do pagador de tributos, se consubstanciando 

no potencial econômico do individuo para suportar os encargos provocados 

pelos tributos, sem que exista confisco e o ferimento da dignidade humana, 

conforme assevera Gouveia15, para quem é a medida que informa a fiscalidade, 

eis que impõe ao Estado cobrar tributos de seus súditos que tenham capacidade 

para ser tributados. 

(...) as despesas públicas devem ser partilhadas entre os contribuintes 

conforme as respectivas possibilidades de suportar o peso do tributo é 

incorrer em tautologia: as palavras ‘capacidade contributiva’, sem 

alguma especificação, não constituem um conceito científico. Elas 

nem oferecem parâmetro para determinar a prestação do contribuinte 

e para adequá-la às prestações dos demais; nem dizem se existe e 

qual seja o limite dos tributos. Esta expressão, por si mesma, é 

recipiente vazio que pode ser preenchido pelos mais diversos 

conteúdos; trata-se de locução ambígua que se presta às mais 

variadas interpretações.16 

O principio da capacidade contributiva, derivado do princípio da 

igualdade, dirige-se objetivamente ao legislador, atuando como agente dosador 

da obrigação tributária, de modo que o pagamento do tributo ocorra sem que 

incorra no perecimento da riqueza do sujeito passivo. 

O texto da Constituição de 1988, por meio do artigo 145, §1º, destaca 

que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados 

segunda a capacidade econômica do contribuinte. Neste sentido é inegável que 

o conceito de capacidade econômica muitas vezes é sinônimo de capacidade 

                                                 
15 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A Extrafiscalidade no Direito Tributário. Editora Del Rey: Belo 
Horizonte, 2006, p.53. 
16 BECKER, Alfredo Augusto.In Teoria Geral do Direito Tributário. Saraiva: São Paulo 1963, p.439. 
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contributiva, por outro lado não se pode negar seu conteúdo jurídico, frente as 

prescrições legais trazidas no texto da Constituição de 1988. Neste sentido 

Perez de Ayala e Eusebio Gonzales asseveram que: 

El gravamen, según la capacidad econômica, puede o no considerarse 

um principio ético, según el concepto de justicia del que se parta. 

Personalmente creemos dos cosas: uma, que desde luego es uma 

exigência ética de la justicia. Outra, que ya va siendo hora de que la 

ciencia no tema demasiado vincularse a juicios de valor.17 

A professora Misabel Derzi18, uma das principais estudiosas da 

matéria na doutrina nacional, comenta que a capacidade contributiva pode ser 

apresentada com desdobramentos: 

(...) capacidade contributiva absoluta (ou objetiva), segundo a qual o 

legislador deve escolher fatos jurígenos tributários situações que 

revelem, em geral, capacidade de pagar tributos. De outro lado, a 

capacidade relativa (real ou subjetiva) é aquela que só seria verificada 

em cada caso concreto e específico. 

A capacidade contributiva tem sua aplicação diretamente relacionada 

a todos os tributos em maior ou menor importância, não se limitando somente 

aos impostos, como bem apregoa o Professor Marco Aurélio Greco: 

O dispositivo constitucional estabelece que o princípio da capacidade 

contributiva deve informar os impostos. Esta precisão é absolutamente 

coerente, pois os impostos são um tipo de tributo que busca escolher 

eventos, que independam de qualquer atividade do Estado e que 

possam servir de parâmetro para gerar receitas ao Poder Público para 

custear das despesas necessárias ao exercício de sua função. 

Ao dizer que ela se aplica aos impostos, está a Constituição prevendo 

que este é um elemento essencial (embora sujeito à cláusula do 

“sempre que possível”), enquanto os demais tributos de exigência, ela 

                                                 
17 GONZÁLES, Eusebio, e PEREZ DE AYALA, José Luíz. In Curso de Derecho Tributario. 
Madri, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, 1983, Tomo I, p.170. 
18 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Atualizada por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense Editora, 2003, p.273. 
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não surge sempre, e em todas as hipóteses, como elemento 

constitucionalmente indicado, embora possa surgir no âmbito legal e 

em algumas situações em que haja previsão constitucional expressa.19 

Na visão do professor Werther Botelho o artigo 145, §1º, se refere tão 

somente à aplicação dos princípios da progressividade e pessoalidade nos 

impostos20, eis que em determinados casos os impostos devem ser instituídos 

no seu potencial individualizado contributivo, ou seja, atuando como uma 

referência quantitativa para a insurgência do ônus tributário. 

(...) não resta dúvida de que a norma impõe a observância da 

capacidade contributiva se traduz num autentico princípio. Trata-se de 

uma regra geral e abrangente, que vem condicionar toda a atividade 

legiferante no campo tributário, que na eleição das hipóteses de 

incidência (no nosso sistema, observadas as regras matrizes já posta 

na constituição), que no estabelecimento dos limites mínimos dentro 

dos quais a tributação pode atuar, quer, ainda na gradação dos 

impostos atendendo às condições pessoais do sujeito passivo.21 

Nesta linha, Roque Antônio Carraza destaca que a expressão “sempre 

que possível”, inserida no artigo 145, §1º da CF/88, se verifica diante da 

dificuldade de se identificar no caso dos impostos indiretos o verdadeiro 

contribuinte que arcará com a carga tributária: 

Impostos há, porém, que por sua natureza, não permitem que se 

atenda ao princípio da capacidade contributiva. É o caso do ICMS 

que, positivamente com ele não se coaduna. De fato, a carga 

econômica deste imposto é repassada para o preço da mercadoria. 

Quem a suporta não é o contribuinte (o comerciante, o industrial ou o 

                                                 
19GREGO, Marco Aurélio. In Contribuições (uma figura sui feneris), p.191. 
20 SPAGNOL, Werther Botelho Spagnol. In As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. Rio 
de Janeiro, Editora Forense, 2002, p.126. 
21 COSTA, Regina Helena. In Princípio da Capacidade Contributiva. 3º.edição, Editora 
Mandamentos, São Paulo, 2003, p.33 a 34.   

6765



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

produtor que praticou a operação mercantil), mas o consumidor final 

da mercadoria.22 

Os princípios constitucionais, em especial o ora debatido, exercem a 

precípua função de atuar estabelecendo um signo dos ditames protegidos. No 

presente caso a capacidade contributiva atua em conjunto com o princípio da 

igualdade, por se aplicar a medida comparativa como a medida ideal. Neste 

sentido mais uma vez se invoca Werther Botelho, para quem: 

(...) o princípio da capacidade contributiva, enquanto legitimador da 

tributação ou como critério de distinção para aplicação do princípio da 

igualdade, garantindo tratamento isonômico aos contribuintes, tem 

necessária aplicação em matéria de contribuições sociais, bem como 

em todos os outros tributos.23 

Em igual sentido, Sacha Calmon assevera que a capacidade 

contributiva atinge todos os tributos, alguns com maior ou menor aplicabilidade, 

contudo sempre reluzindo seus efeitos, graduando os tributos conforme a 

capacidade econômica:  

Por ser do homem a capacidade de contribuir, a sua medição é 

pessoal, sendo absolutamente desimportante intrometer no assunto a 

natureza jurídica das espécies tributárias. É errado supor que, sendo a 

taxa um tributo que tem por fato jurígeno uma atuação do Estado, só 

por isso, em relação a ela há falar em capacidade contributiva. Ora, a 

atuação do Estado é importante para dimensionar a prestação, nunca 

para excluir a consideração da capacidade de pagar a prestação, 

atributo do sujeito passivo e não do fato jurígeno. O que ocorre é 

simples. Nos impostos, mais do que nas taxas e contribuições de 

melhoria, está o campo de eleição da capacidade contributiva.24 

                                                 
22 SPAGNOL, Werther Botelho Spagnol. In As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. Rio 
de Janeiro, Editora Forense, 2002, p.127. Cit. CARRAZA, In  Curso de Direito Constitucional 
Tributário,p.61. 
23 SPAGNOL, Werther Botelho Spagnol. In As Contribuições Sociais no Direito Brasileiro. Rio 
de Janeiro, Editora Forense, 2002, p.127. Cit. CARRAZA, In  Curso de Direito Constitucional 
Tributário,p.130. 
24COELHO, Sacha Calmon Navarro. In Curso de direito tributário Brasileiro. 2º. Edição, Rio de 
Janeiro: Editora Forense, 1990, p.83. 
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Não é lógico pressupor que algum tributo escape aos efeitos do 

princípio da capacidade contributiva, seja com sua aplicação por meio de 

critérios de progressividade, como ocorre mais freqüentemente nos tributos 

diretos, seja por meio de seletividade, conforme ocorre mais comumente nos 

tributos indiretos (em especial IPI e ICMS). 

Havendo utilização extrafiscal do tributo, especialmente aquelas 

dirigidas à indução ou desestímulos de determinados comportamos, não pode o 

legislador desvencilhar dos limites impostos pela capacidade contributiva, 

observadas as condições pessoais do contribuinte, de modo a preservar a 

relação da garantia do “mínimo vital” (indispensável) e do princípio do não 

confisco. 

Impostos e contribuições sociais deverão possuir fato gerador e base 

de calculo que representem signo de riqueza e ser instituídos de forma 

igualitária para contribuintes que se encontrem em iguais situações.25 

A questão posta é que nos casos de norma extrafiscal indutora, muitas 

vezes existe aparente conflito entre os princípios da igualdade e capacidade 

contributiva, insurgindo correntes de entendimentos diferentes para o deslinde 

deste suposto conflito principiológico. Primeiramente porque inexistente no 

ordenamento antagonismo normativo, através de quaisquer de suas regras, 

inclusive as principiológicas, demonstrando apenas o equívoco interpretativo que 

se desenvolve na aplicação por parte do hermeneuta.  

Analisando o tema, o Professor Marciano Godói26 suscita três distintas 

correntes: 

(...) é espúria qualquer norma tributária indutora, ferir o princípio da 

igualdade; 

(...) afirmar a aplicação do principio da igualdade as normas tributárias 

indutoras, mas negar a aplicação do principio da capacidade 

contributiva; 

                                                                                                                                                 
  
25 GOUVÊA, Marcus de Freitas. A Extrafiscalidade no Direito Tributário. Editora Del Rey: Belo 
Horizonte, 2006, p.53. 
26GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário.  São Paulo: Dialética 
Editora, 1999, p.193. 
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(...) afirmar a aplicação dos princípios da igualdade e da capacidade 

contributiva e buscar sua compatibilidade com as normas tributárias 

indutoras. 

A terceira corrente, capitaneada dentre outros por Moschetti27, 

coaduna com o paradigma de um ordenamento jurídico uno, ao destacar que a 

inexistência de incompatibilidade entre a capacidade contributiva e as normas 

tributárias indutoras, destacando que a capacidade contributiva somente seria 

extraída de um conjunto de valores prestigiados constitucionalmente. 

A extrafiscalidade encontrada nas normas tributárias indutoras não é 

uma excludente do sistema jurídico, permanecendo, portanto, sujeita aos 

ditames jurígenos tributários, que são utilizados em observância com os 

princípios da igualdade (isonomia) aplicados a indivíduos que se encontram 

restritos a situações de verdadeira igualdade. 

(...) é errôneo pretender reduzir a justiça tributária ao princípio da 

capacidade contributiva. Nem a igualdade, nem a justiça tributária se 

reduzem aos limites da capacidade contributiva. Nem assim o sistema 

tributário. Fenômenos como a extrafiscalidade (em que a necessidade 

e o mérito são critérios de comparação a informar o princípio da 

igualdade, havendo, nos incentivos, benefícios a contribuintes dotados 

de grande capacidade contributiva), a praticidade, a comodidade e o 

combate à evasão fiscal informam o sistema e atenuam o relevante 

papel cumprido pela capacidade contributiva de contribuir.28 

Neste sentido a capacidade contributiva atua como delimitador do 

poder de tributar, composta por efetividade (capacidade concreta, real e não 

meramente presumida para contribuir) e atualidade (presente a capacidade 

econômica no lapso temporal afetado pela legislação). 

O principio da capacidade contributiva atua, necessariamente, ao lado 

dos demais princípios, dentre eles os institutos da seletividade e/ou 

                                                 
27 Cf. GODOI, Marciano Seabra de. Justiça, Igualdade e Direito Tributário.  São Paulo: 
Dialética Editora, 1999, p.198. 
28 BALEEIRO, Aliomar. Limitações constitucionais ao poder de tributar. Atualizada por 
Misabel Abreu Machado Derzi. Rio de Janeiro: Forense Editora, 2003, p.697 a 698. 

6768



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

progressividade, revelando os verdadeiros interesses da extrafiscalidade da 

norma indutora, que deverá ter sua dosimetria amparada na aplicação destes 

outros princípios com o fito de se evitar o confisco. 

Nos casos da aplicação do cálculo progressivo das alíquotas do IPTU, 

onde se tornaram crescentes as alíquotas à medida que se elevava o valor e a 

utilização dos imóveis, pode se verificar claramente a ação conjunta da 

seletividade, progressividade, capacidade contributiva e da isonomia (tributando 

contribuintes em igualdade de situações). 

Neste sentido, a EC 29/2000 instituiu a progressividade em função do 

valor do imóvel, do grau de utilização e de sua respectiva destinação, de modo 

que tributaram de modo mais elevado aqueles imóveis que não possuíam 

edificações, conforme muito bem explicita CARRAZZA29 

(...) Impostos com alíquotas crescentes em função do aumento de 

suas bases tributáveis (base de cálculo in concreto) levam 

corretamente em conta que o sacrifício suportado pelo contribuinte 

para concorrer às despesas é tanto maior quanto menor a riqueza que 

possui (e vice-versa). Ademais, permitem que o Estado remova, pelo 

menos em parte, as desigualdades econômicas existentes entre as 

pessoas. 

Em igual sentido, verifica-se a aplicação da seletividade na situação 

anteriormente exposta, eis que os imóveis residenciais de menor valor serão 

tributados em alíquotas menores em relação aqueles de maior valor. Neste caso 

se conjuga a destinação e sua utilização, que são expectativas extrafiscais 

buscadas pelos Municípios, com a tributação graduada segundo a capacidade 

econômica do proprietário, decorrente do valor venal do imóvel. 

Não somente a doutrina tem entendido pela possibilidade de manejo 

das normas tributárias indutoras com a finalidade extrafiscal, como também os 

tribunais superiores. 

                                                 
29 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22. Ed. São Paulo: 
Malheiros, 2006, p.86. 
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O Supremo Tribunal Federal, nos autos do AI 36041 AgR/MG, julgado 

em 06/12/2005 e relatado pelo Ministro Celso de Melo, legitimou a implantação 

de políticas extrafiscais indutoras com o intuito de instituir benefícios a 

determinado segmento, como forma de promover o desenvolvimento econômico, 

considerando a possibilidade de conciliar a capacidade contributiva e a isonomia 

(sob o prisma de absoluta igualdade de condições). 

E M E N T A: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IPI - AÇÚCAR DE 

CANA - LEI Nº 8.393/91 (ART. 2º) - ISENÇÃO FISCAL - CRITÉRIO 

ESPACIAL - APLICABILIDADE - EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO - 

ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - 

INOCORRÊNCIA - NORMA LEGAL DESTITUÍDA DE CONTEÚDO 

ARBITRÁRIO - ATUAÇÃO DO JUDICIÁRIO COMO LEGISLADOR 

POSITIVO - INADMISSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 

CONCESSÃO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA E UTILIZAÇÃO 

EXTRAFISCAL DO IPI. - A concessão de isenção em matéria 

tributária traduz ato discricionário, que, fundado em juízo de 

conveniência e oportunidade do Poder Público (RE 157.228/SP), 

destina-se - a partir de critérios racionais, lógicos e impessoais 

estabelecidos de modo legítimo em norma legal - a implementar 

objetivos estatais nitidamente qualificados pela nota da 

extrafiscalidade. A isenção tributária que a União Federal concedeu, 

em matéria de IPI, sobre o açúcar de cana (Lei nº 8.393/91, art. 2º) 

objetiva conferir efetividade ao art. 3º, incisos II e III, da Constituição 

da República. Essa pessoa política, ao assim proceder, pôs em relevo 

a função extrafiscal desse tributo, utilizando-o como instrumento de 

promoção do desenvolvimento nacional e de superação das 

desigualdades sociais e regionais. 

 

 
4. CONCLUSÃO 
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A tributação exerce expressiva e pesada participação quantitativa no 

cenário macro econômico e ao mesmo tempo representa importante ferramenta 

de arrecadação para manutenção de todo aparato estatal. Neste cenário, os 

tributos vêm sendo cada vez mais utilizados para desempenhar não só o papel 

de instrumento de arrecadação (função fiscal), mas também vem passando a 

desempenhar outras funções, inaugurando sua função extrafiscal. 

Por conseqüência, a extrafiscalidade passou a ser apresentada em 

sua diversidade de formas, sejam elas como instrumento de financiamento da 

seguridade social, de manutenção das entidades de classe regulamente 

constituídas, como mecanismo de intervenção no domínio econômico e/ou como 

indutor de determinados comportamentos. 

Nesta ultima finalidade a tributação é recorrentemente utilizada, 

revelando como importante ferramenta de aproximação do homem do Estado, 

desvencilhado da medieval argumentação da existência da primazia do 

interesse público sobre o privado e aproximando o Estado dos administrados. 

O Estado, imbuído no dever de promover o desenvolvimento 

econômico e social por meio da utilização dos tributos, passa a manusear a 

extrafiscalidade contida na norma indutora como principal ferramenta de sua 

finalidade. 

Neste cenário, a extrafiscalidade indutora se torna importante 

mecanismo de estímulo positivo/negativo de determinados comportamentos, 

elaborados dentro de preceitos constitucionalmente estabelecidos, destacando-

se o comprometimento com o desenvolvimento econômico e com uma teoria de 

igualdade de oportunidades por meio da progressão ou redução dos tributos. 

Não são poucos os estudiosos da matéria que questionam a 

compatibilidade entre o princípio da capacidade contributiva e a extrafiscalidade 

da norma tributária indutora, uma vez que aparentemente não preservaria nexo 

entre estes institutos.  

Consideramos, todavia, que os pressupostos aplicados ao sistema 

tributário são extensivamente utilizados nas questões relacionadas à 
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extrafiscalidade, uma vez que este instituto é uma extensão da fiscalidade, 

sendo que ambas as regras se sujeitam ao mesmo ordenamento. 

Neste cenário, os princípios constitucionais tributários, onde se insere 

a capacidade contributiva e a isonomia, operam como limitadores do poder de 

tributar do Estado, dentro de uma sensível combinação destes institutos. 

Em igual sentido, os princípios da capacidade contributiva, legalidade, 

seletividade, progressividade e não o confisco, revelam sua importância, 

especialmente quando conjugadas às normas tributárias indutoras, perpetradas 

por meio de medidas extrafiscais, assegurando direitos subjetivos e objetivos ao 

pagador de tributos, consubstanciando na dosimetria do potencial econômico do 

individuo para suportar os encargos provocados pelos tributos, sem que exista 

confisco, ferimento da dignidade humana ou o perecimento da riqueza.  

Não seria razoável pressupor que alguma forma de norma tributaria 

indutora escape dos efeitos do principio da capacidade contributiva,  quando 

compatível com o referido princípio, como ocorre com o exemplo do IPTU citado 

no decorrer do texto. Logo, devem sempre ser observadas as condições 

pessoais do contribuinte como forma de inibir a existência de impostos com 

efeitos confiscatórios. 

Os princípios constitucionais ora debatidos, em especial a capacidade 

contributiva, atuam em conjunto com o principio da isonomia, assegurando a 

igualdade de tratamentos a indivíduos que se encontrarem na mesma situação 

abarcada pela medida extrafiscal indutora, sendo ambos os institutos 

harmonicamente preservados pelo sistema tributário nacional. 
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RESUMO: Rompidos os vínculos que antes uniam o casal é ressalvada a dissolução do 

casamento, conforme emoldura a legislação. Com a recente reforma da Constituição Federal 

alterou-se o paradigma do Direito de Família ao decretar o fim da separação e reconhecer o 

divórcio como a única medida de extinção da relação matrimonial. Ao enveredar para o 

divórcio, os consortes devem partilhar o patrimônio amealhado no percurso do casamento, 

consoante o regime adquirido à época do enlace. A lei elenca que deverá haver a meação do 

patrimônio entre os cônjuges, caso estes partilhem em desigualdade incidirá o Imposto de 

Transmissão causa mortis e Doação (ITCMD), já que essa diferença de bens se caracterizará 

como doação. Contudo, este instituto em nada se assemelha com a partilha desigual, sendo 

que a aplicação do supracitado imposto evidencia a influência estatal sobre a divisão 

patrimonial do casal separando, ao intervir nas deliberações que ambos ponderaram em 

conjunto para melhor certificar seus direitos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: matrimônio; divórcio; partilha desigual; ITCMD. 

 
IMPUESTOS La herencia y la donación (ITCMD) INCIDENTE EN LA DESIGUALDAD EN 

EL VALOR DE PARTICIPACIÓN DE LA PROPIEDAD DERIVADOS DE DIVORCIO 

 
RESUMEN: Roto los lazos que una vez unidos a la pareja es a excepción de la disolución del 
matrimonio, tal como está concebida en la legislación. Con la reciente reforma de la Constitución ha 

cambiado el paradigma del derecho de familia, al decretar el fin de reconocer la separación y el 

divorcio como la única medida de la terminación de la relación matrimonial. Por un paso adelante para 

el divorcio, los cónyuges deben compartir el patrimonio acumulado en el curso del matrimonio, de 
acuerdo con el régimen de compra en el momento del enlace. La ley enumera una fracción que debe 

haber equidad entre los cónyuges, si comparten el enfoque sobre la herencia y la donación de la 

desigualdad tributaria (ITCMD), ya que la diferencia de los bienes se caracteriza como una donación. 
Sin embargo, el instituto se ve nada como el intercambio desigual, y la aplicación del impuesto de 

arriba muestra la influencia del Estado en la división de patrimonio de la pareja de separación, por 

intervenir en las deliberaciones que tanto pesaron en conjunto para garantizar mejor sus derechos. 

 
PALABRAS CLAVE: el matrimonio, el divorcio, el intercambio desigual; ITCMD. 
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1. Introdução 

O propósito de presente artigo é analisar a influência que a cobrança do imposto 

de transmissão causa mortis e doação - ITCMD exerce sobre a divisão patrimonial do casal 

separando, interferindo nas decisões que ambos sopesaram em conjunto para melhor 

assegurar seus direitos. 

2. Definição e Conceito de Matrimônio 

Antes de iniciar a fundamentação do tema sugerido, cabe uma análise do instituto 

nuclear do direito de família: o matrimônio. 

Arquitetado como pilar da organização social, o casamento é a ―mais importante e 

poderosa de todas as instituições de direito privado, por ser uma das bases da família, que é a 

pedra angular da sociedade‖ (DINIZ, 2009, p. 37).  

Washington de Barros Monteiro conceitua o casamento como ―a união 

permanente entre o homem e a mulher, de acordo com a lei, a fim de se reproduzirem, de se 

ajudarem mutuamente e de criarem os seus filhos‖ (MONTEIRO, 2004, p. 22). 

Para Silvio Rodrigues, casamento é ―o contrato de direito de família que tem por 

fim promover a união do homem e da mulher de conformidade com a lei, a fim de regularem 

suas relações sexuais, cuidarem da prole comum e se prestarem mútua assistência‖ 

(RODRIGUES, 2004, p. 20), conceito do que mais se adéqua à realidade atual. 

Das ideias explicitadas pode ser observado que o matrimônio é um contrato 

subordinado às regras de direito de família e obedece à vontade dos contratantes; e ao 

absorver o conceito da natureza jurídica de contrato, o casamento pode ser dissolvido pelos 

contratantes por mero desiderato.  

Desfeitos os valores que antes uniam o casamento é ressalvada a sua dissolução 

consoante emoldurado na legislação. Portanto, o vínculo matrimonial termina com a morte de 

um dos cônjuges, invalidade do casamento, divórcio e presunção de óbito do consorte 

declarado ausente
3
. 

                                                             
3 Código Civil de 2002: 

Art. 1.571. A sociedade conjugal termina: 

I - pela morte de um dos cônjuges; 
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3. Divórcio: Conceito e legislação pertinente 

Maria Celina Bodin de Moraes  ao discorrer sobre o fim do casamento assevera: 

(...) a relação de casamento é, juridicamente, uma relação simétrica e solúvel entre 
pessoas iguais. Se, por circunstâncias que não cabe ao direito investigar, não está 

ocorrendo o que se espera de uma relação conjugal, a solução é a sua dissolução. 

Assim, a separação do casal em virtude da ruptura da vida em comum é o único 

remédio razoável, servindo como meio apaziguador do conflito. (apud PEREIRA, 

2006, p. 171/202) 

 

O atual Código Civil brasileiro destaca no artigo 1571, o término da sociedade 

conjugal pela morte de um dos cônjuges, pela nulidade ou anulação do casamento;  pela 

separação judicial ou  pelo divórcio. 

Nas palavras de Maria Helena Diniz, o divórcio é a dissolução de um casamento 

válido, que culmina com a extinção do vínculo matrimonial, habilitando as pessoas a convolar 

novas núpcias (DINIZ, 2009, p. 280). 

Buscando discorrer sobre o instituto do divórcio, importante debruçar sobre seus 

aspectos históricos para melhor conceitua-lo. 

Sob a égide de uma sociedade fortemente conservadora e influenciada pela igreja, 

justificava-se a concepção do casamento como instituição sacralizada. Quando da edição do 

Código Civil de 1916, o enlace juramentado era indissolúvel. A única possibilidade legal de 

romper com o matrimônio era o desquite, que, no entanto, não o dissolvia. Permanecia intacto 

o vínculo conjugal, a impedir novo casamento (DIAS, 2010, p. 292). 

Como a indissolubilidade do vínculo matrimonial era consagrada na Constituição 

Federal, houve a necessidade  de modificá-la, por meio da Emenda Constitucional n.º 9 de 28 

de junho de 1977
4
, para que fosse possível introduzir a dissolubilidade do casamento no país. 

Para que fosse aprovada a Lei do Divórcio, conservou-se o desquite, todavia com 

a nova nomenclatura de separação, possuindo as mesmas características: rompe, mas não 

dissolve o casamento. 

                                                                                                                                                                                   
II – pela nulidade ou anulação do casamento; 

III - pela separação judicial; 

IV - pelo divórcio. 
4 Emenda Constitucional n.º 9, de 28 de junho de 1977: 

Dá nova redação ao § 1º do artigo 175 da Constituição Federal. 
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Assim, com o advento do divórcio, surgiram duas modalidades de dissolução do 

casamento. Primeiro, havia a separação e depois, a convertia em divórcio. 

Foi somente após a Emenda Constitucional n.º 66/2010
5
, que o sistema jurídico 

passou a contar com um único mecanismo volitivo para por fim ao casamento: o divórcio.  

Este instituto se divide, nos dias hodiernos, em três tipos: divórcio judicial 

litigioso, divórcio judicial consensual e divórcio extrajudicial consensual. O primeiro se dá 

por meio de processo judicial que reconhece o fim do casamento solenizado pelas partes, 

quando as mesmas não alcançaram um ajuste amigável. O segundo e o terceiro são os 

divórcios por mútuo consentimento, sendo que este é  realizado mediante escritura pública 

lavrada por notário e aquele se averigua quando o casal convenciona suas condições e 

apresenta um acordo para que proceda a homologação judicial. 

A partir desta definição, é imprescindível para o âmbito deste artigo de que a 

separação acabou e que qualquer exigência sobre ela se tornou despicienda a partir da EC n.º 

66/2010, assunto que será tratado a seguir. 

4. A Separação e o Divórcio após a Emenda Constitucional n.º 66, de 13/07/2010 

Para o tema sugerido, importa delinear a apreciação da doutrina e das previsões 

procedimentais previstas para a separação, existente à época, e para o divórcio.  

Ensejando regularizar tais institutos, criou-se a Lei n.º 6.515/1977
6
, conhecida por 

Lei do Divórcio, para regulamentar as disposições constitucionais trazidas pela EC nº. 09 de 

1977, que introduziu o divórcio no Brasil.  

Denota-se que a Constituição Federal de 1988 manteve o divórcio como forma de 

dissolução da sociedade conjugal, porém com a prévia separação judicial por mais de um ano 

ou comprovada separação de fato por mais de dois anos. 

                                                             
5 Emenda Constitucional n.º 66, de 13 de julho de 2010: 

Dá nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição Federal, que dispõe sobre a dissolubilidade do casamento 

civil pelo divórcio, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. 
6 Lei nº 6.515, de 26 de dezembro de 1977: 

Regula os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, seus efeitos e respectivos processos, e dá 

outras providências. 
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O Código Civil 2002
7
 inseriu acertadas alterações no direito de família, sendo a 

principal a redução do prazo de dois anos, previsto na Lei nº 6.515 de 26/12/1977, para um 

ano, consoante o art. 1.574 do CC
8
, para se requerer a separação judicial. 

Insta aclarar que a Lei do Divórcio (Lei n.º 6.515/1977) e o Código Civil de 2002 

trouxeram significativos avanços para a separação, porém não suficientes que impedisse a 

interferência estatal nas relações humanas.  

Até a promulgação da Emenda Constitucional n.º 66/2010, o divórcio somente 

poderia ser estabelecido como conversão da separação judicial, decretada há mais de um ano, 

ou após dois anos da separação de fato do casal, na modalidade "divórcio direto
9
". 

Com o advento desta emenda, que alterou o § 6º do artigo 226 da Constituição 

Federal
10

, entendeu-se pela autonomia de vontade das partes em detrimento da intervenção do 

Estado,  proporcionando a dissolução do casamento pelo divórcio imediato, independente de 

culpa, motivação ou da prévia separação judicial. 

Silvio Salvo Venosa ao analisar a emenda dispõe que ―a singeleza do novo texto 

constitucional não permite outra conclusão que não a da exclusão da separação judicial do 

ordenamento bem como, como consequência, de qualquer referência à culpa no desfazimento 

do casamento. Essa foi a precípua finalidade da Emenda. (VENOSA, 2011)‖  

Nesse sentido são os escólios da jurista Maria Berenice Dias: 

 
(...) a separação, instituto que traz em suas entranhas a marca de conservadorismo, 

atualmente injustificável. Trata-se quase de um limbo: a pessoa não está mais 
casada, mas não pode casar de novo. Se, em um primeiro momento, para facilitar a 

aprovação da Lei do Divórcio, foi útil e, quiçá necessária, deixou de existir razões 

para manter dupla via para pôr fim ao matrimônio. (...) a inútil, desgastante e 

                                                             
7 O Código Civil de 2002 passou a regulamentar os casos de dissolução da sociedade conjugal e do casamento, 

revogando os dispositivos que tratavam dos temas previstos na Lei 6.515, de 26.12.1977. Código Civil 

comentado: doutrina e jurisprudência: Lei n. 10.406, de 10.01.2002; contém o Código Civil de 1916/ 

coordenador Cezar Peluso. – 3ª ed. red. e atual. São Paulo: Manoele, 2009. p. 1.640. 
8  Código Civil de 2002: 
Art. 1.574. Dar-se-á a separação judicial por mútuo consentimento dos cônjuges se forem casados por mais de 

um ano e o manifestarem perante o juiz, sendo por ele devidamente homologada a convenção. 
9 O divórcio direto distingue-se do indireto, porque resulta de um estado de fato, autorizando a conversão direta 

da separação de fato por mais de 2 anos, desde que comprovada, em divórcio, sem que haja partilha de bens e 

prévia separação judicial em virtude de norma constitucional.  
10 Constituição da República Federativa de 1988: 

Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 

(...) 

§ 6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UNIMAR – Universidade de Marilia

6782



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

onerosa – tanto para o casal, como para o próprio Poder Judiciário – duplicidade de 

procedimentos para manter, durante o breve período de um ano, uma união que não 

mais existe, uma sociedade conjugal "finda", mas não "extinta" (DIAS, 2010, p. 

293). 

 

Portanto, os casais que aspiram se divorciar estão desobrigados da realização 

prévia da separação judicial por mais de um ano ou de comprovada separação de fato por 

mais de dois anos, como previa a Carta Maior.  

Assim, a separação judicial (art. 1.571, III, do CC), que era a causa da dissolução 

da sociedade conjugal, não rompendo o vínculo matrimonial, de maneira que nenhum dos 

consortes poderia convolar novas núpcias, após a promulgação da aludida emenda, se tornou 

um dispositivo inerte. 

Outrossim, o divórcio (art. 1.571, IV, do CC) que é a extinção do vínculo 

matrimonial, mediante sentença judicial ou escritura pública, e habilita as pessoas a convolar 

novas núpcias, passou a ser a única forma de dissolução da sociedade conjugal.  

Observar-se-á que da alteração da norma constitucional abre-se uma lacuna, já 

que embora a separação não constitua mais condição para a realização do divórcio, a mesma 

permanece no ordenamento jurídico nos artigos 1.571 a 1.578 do Código Civil. 

Denise Damo Comel assevera em seu raciocínio que: 

 

Será suprimido do ordenamento jurídico o instituto da separação judicial, 
permanecendo tão somente o divórcio como solução voluntária para o fim do 

casamento, resolvida, ainda, a dicotomia atualmente existente na dissolução do 

vínculo conjugal. De conseqüência, serão de se ter por revogados os artigos 1.572 a 
1.578, do Código Civil, que tratam das formas de separação judicial e seus efeitos, 

também o artigo 1.580, que trata da conversão da separação em divórcio e do 

divórcio direto. (...) Suprimida a separação judicial e consolidando-se o divórcio 
como a única possibilidade de dissolução voluntária do casamento, deixam de 

existir as figuras do divórcio por conversão e do divórcio direto, não havendo, pois, 

que se estabelecer regras ou prazos diferenciados para uma ou outra situação. 

(COMEL, 2009) 

 

Assim sendo, com um só golpe a referida Emenda Constitucional altera o 

paradigma de todo o direito das famílias. O fato de ser possível a dissolução do casamento 

sem a necessidade de implemento de prazos ou identificações de culpados tem um efeito 
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simbólico. Deixa o Estado de imiscuir-se na vida das pessoas, tentando impor a mantença de 

vínculos jurídicos quando não mais existem vínculos afetivos (DIAS, 2010, p. 294). 

Nota-se que além de reduzir a interferência do Estado na vida privada dos 

cidadãos, a referida medida acarreta economia de recursos técnicos e financeiros ao Judiciário 

e aos indivíduos que pretendem se divorciar, uma vez que não é mais necessário os dois 

processos, um para conseguir a separação e outro para se divorciar (NASCIMENTO, 2011). 

A contenda é formidável, entretanto encontra-se pré-matura, o que suscita, 

inclusive, incerteza quanto à aplicação dos novos preceitos, principalmente nos cartórios. 

Entretanto, para o presente estudo não vem a calhar tal discussão, já que a partilha dos bens 

somente ocorre após o divórcio, o que se desconsidera desde agora o instituto da separação. 

Denota-se que essa melhoria da prestação jurisdicional é meta buscada com 

persistência pelo judiciário brasileiro, sendo tema presente nas questões que envolvam a 

justiça e seus integrantes.  

Posto isso, observa-se que a vinda da Lei n.º 11.441/2007
11

, que alterou os 

dispositivos do Código de Processo Civil, possibilitou a realização da partilha e divórcio 

consensual por via administrativa, ou seja, extrajudicial, desde que verificado os requisitos 

existentes na legislação (art. 1.124-A, do CPC
12

). Assim, resta claro que tal reforma visa 

alcançar o verdadeiro propósito motivador da separação que é o de desburocratizar e facilitar 

o desenlace matrimonial quando então reunisse condições para isso. 

Ocorre, porém, que ainda existem entraves e atrasos, uma vez que os legisladores 

e os operadores do direito não acompanharam a evolução social do indivíduo para que o 

direito viesse a atender aos seus anseios práticos e sociais.  

E a prova evidente dessa afirmativa é a incidência do imposto de transmissão 

causa mortis e doação (ITCMD) sobre a partilha desigual efetivada pelos cônjuges, quando há 

consentimento entre ambos sobre a partilha dos bens que amealharam no período 

matrimonial. 

                                                             
11 Lei nº 11.441, de 4 de janeiro de 2007: 

Altera dispositivos da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 – Código de Processo Civil, possibilitando a 

realização de inventário, partilha, separação consensual e divórcio consensual por via administrativa. 
12 Código Civil de 2002: 

Art. 1.124. Homologada a separação consensual, averbar-se-á a sentença no registro civil e, havendo bens 

imóveis, na circunscrição onde se acham registrados. 
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5. Do Regime e da Partilha dos Bens 

A lei civil brasileira põe à disposição dos contraentes, quatro maneiras distintas de 

se adquirir um casamento, quais sejam, casamento pelo regime parcial de bens, casamento 

pela comunhão universal de bens, casamento de participação final nos aquestos e casamento 

pelo regime da separação total de bens. 

Versando este trabalho sobre a partilha desigual, analisaremos somente os três 

primeiros regimes, já que no último, a separação total dos bens, prevista nos arts. 1.687 e 

1.688 do CC, cada cônjuge sairá da relação conjugal com os seus bens pessoais que trouxe 

para o casamento e mais os que ele adquiriu na constância do mesmo que não se comunicou. 

No regime da comunhão parcial de bens, o que prevalece é comunicabilidade do 

patrimônio amealhado durante o período de convívio, presumindo a lei ter sido adquirido pelo 

esforço comum do par. Não se compartilha, entretanto, os bens particulares que cada cônjuge 

levou para o casamento e ainda os recebidos individualmente, a título de doação ou herança. É 

o regime que a lei prefere.  

Os dispositivos 1.658 a 1.666 do Código Civil são os que regram o assunto. A lei 

elenca os bens que não se comunicam, quando findo o vínculo conjugal, no art. 1.659
13

, e no 

art. 1.660
14

, do referido códex, tem-se as hipóteses que entram para a comunhão parcial.  

                                                             
13 Código Civil de 2002: 

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão: 

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação 

ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar; 

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens 

particulares; 

III - as obrigações anteriores ao casamento; 

IV - as obrigações provenientes de atos ilícitos, salvo reversão em proveito do casal; 

V - os bens de uso pessoal, os livros e instrumentos de profissão; 

VI - os proventos do trabalho pessoal de cada cônjuge; 
VII - as pensões, meios-soldos, montepios e outras rendas semelhantes. 
14 Código Civil de 2002: 

Art. 1.660. Entram na comunhão: 

I - os bens adquiridos na constância do casamento por Título oneroso, ainda que só em nome de um dos 

cônjuges; 

II - os bens adquiridos por fato eventual, com ou sem o concurso de trabalho ou despesa anterior; 

III - os bens adquiridos por doação, herança ou legado, em favor de ambos os cônjuges; 

IV - as benfeitorias em bens particulares de cada cônjuge; 

V - os frutos dos bens comuns, ou dos particulares de cada cônjuge, percebidos na constância do casamento, ou 

pendentes ao tempo de cessar a comunhão. 
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Neste regime, formam-se até três formas de bens distintas, ou seja, a do marido, a 

da mulher e os bens comuns do par. Ao avesso do antigo código, o Novo Código Civil exclui 

da universalidade dos bens comuns os frutos civis, que recebe a designação de proventos do 

trabalho pessoal de cada consorte. Contudo, aproveitados esses proventos na aquisição de 

bens, automaticamente, ocorre a comunicabilidade. 

A partilha entre os cônjuges, ocorrendo divórcio, atua somente nos bens comuns 

ou bens aquestos. 

Em relação ao regime da comunhão universal de bens, o que predomina como 

preceito geral é a integralidade de todo os acervos. Assim, ocorre uma fusão entre os bens 

trazidos ao casamento por qualquer um dos contraentes, seja o que cada um possuía antes de 

se casar, seja os adquiridos na constância do enlace conjugal, a título oneroso, por doação ou 

herança. Pretendendo esta comunhão do patrimônio, necessário a lavratura de pacto 

antenupcial. 

O regime da comunhão universal está elencado nos arts. 1.667 a 1.671 do CC. Há 

de se advertir que mesmo sendo a regra a comunhão universal, a lei declara algumas exceções 

no art. 1.668 do CC
15

. 

Cumpre observar que este regime se forma uma massa única de bens, indivisível, 

até a dissolução do vínculo conjugal. Antes do advento da Lei do Divórcio, esse era o regime 

comum ou legal de casamento no Brasil. 

A partilha entre os cônjuges na comunhão universal, em caso de dissolução do 

vínculo conjugal, opera sobre todos os bens entendidos como bens comuns do casal, em que 

importa a comunicabilidade. 

                                                             
15 Código Civil de 2002: 

Art. 1.668. São excluídos da comunhão: 

I - os bens doados ou herdados com a cláusula de incomunicabilidade e os sub-rogados em seu lugar; 

II - os bens gravados de fideicomisso e o direito do herdeiro fideicomissário, antes de realizada a condição 

suspensiva; 

III - as dívidas anteriores ao casamento, salvo se provierem de despesas com seus aprestos, ou reverterem em 

proveito comum; 

IV - as doações antenupciais feitas por um dos cônjuges ao outro com a cláusula de incomunicabilidade; 

V - Os bens referidos nos incisos V a VII do art. 1.659. 
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Por último, tem-se o regime de participação final nos aquestos, também conhecido 

como regime híbrido, que possui regulamento nos arts. 1.672 a 1.686 do CC.  

Em termos de funcionalidade, tem a feição de um regime de separação universal 

de bens, mas em caso de dissolução conjugal ou de falecimento de um dos consortes, ele 

adquire as características similares de um regime de comunhão parcial de bens. Em outras 

palavras, cada cônjuge administra seu patrimônio independentemente do outro, inclusive 

pode-se até mesmo alienar os bens imóveis livremente, se assim convencionado. Porém, tudo 

o que obteve lucro, em termos de administração, competirá ao casal. Em caso de divórcio ou 

morte, terá que ser efetuado uma minuciosa contabilidade, e o que resultar em ampliação de 

patrimônio próprio de cada cônjuge, deve ser aglomerado em um só acervo, para viabilizar 

sua divisão. Finalmente, os aquestos se comunicam. O feitio deste regime está sujeito da 

lavratura do pacto antenupcial.  

A partilha entre os consortes ocorre nos bens comuns do casal ou aquestos. 

O cerne da questão se encontra na partilha dos bens do casal que decidiu pelo 

divórcio consensual, independente da escolha dos três regimes acima explicitados. Insta 

aclarar que mesmo existindo uma lei que prevê uma via mais célere quando há concordância 

entre os indivíduos em relação ao destino de suas posições jurídicas, bem como de seus bens, 

nos casos de partilha extrajudicial, é cobrado um imposto quando não acontece a meação 

deles, no caso o ITCMD.  

6. Considerações sobre o Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) 

No Direito Brasileiro, o Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis foi 

constituído, pelo Príncipe Regente D. João, por meio do Alvará n.º 3 de Junho de 1809
16

, com 

a designação de Siza. A competência deste imposto, era dos Estados e incidia sobre todas as 

compras, vendas e arrematações de bens de raiz, incluindo nestas categorias a 

comercialização de escravos. 

A Constituição de 1934 desmembrou o Imposto sobre Transmissão de Bens 

Imóveis, passando a existir o Imposto sobre Transmissão inter vivos e o Imposto sobre 

Transmissão causa mortis, permanecendo a competência dos Estados.  

                                                             
16 In: http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2pa509.htm e http://www.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l2pa510.htm. 

Acessado em: 20.07.2011. 
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O advento da Constituição Federal de 1946 não trouxe mudanças significativas 

para o aludido imposto. 

Com a Emenda Constitucional n.º 5 de 1961
17

, repartiu-se a competência do inter 

vivos e do causa mortis. Enquanto o aquele passou a ser da jurisdição dos Municípios, este 

continuou de competência dos Estados. 

Entretanto, tal divisão restou prejudicada com a unificação do inter vivos e o 

causa mortis em um só imposto, com competência estadual, consoante a Emenda 

Constitucional n.º 18 de 1965
18

. 

Somente, com a promulgação da Carta Magna de 1988, os impostos inter vivos e 

causa mortis vieram a se tornar impostos independentes novamente: o primeiro de 

competência municipal e o segundo de competência estadual. 

Sobre o supracitado Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação, importante 

se fazer algumas considerações. 

José Afonso da Silva indica os elementos básicos deste imposto estadual:  

São dois os modos de transmissão da propriedade. O primeiro pela morte do titular 
do bem; é a transmissão ―causa mortis‖. O segundo pela liberdade do dono do bem 

que o transmite a outrem gratuitamente, ato que também sofre a tributação, como 

forma de transmissão da propriedade móvel ou imóvel ―inter vivos‖. É garantido o 
direito de herança (art. 50, XXX). Em compensação fica ela sujeita ao imposto 

previsto no art. 155, I, segundo o qual compete aos Estados e ao Distrito Federal 

instituir o imposto sobre transmissão ―causa mortis‖ e doação, de quaisquer bens 

ou direitos (SILVA, 2010, p. 79).  

 

Nesse passo depara-se que o imposto de transmissão causa mortis e doação 

ITCMD, será determinado sempre em razão da transmissão da propriedade de qualquer bem 

ou direito em razão da morte de alguém ou em razão de doação.  

Eduardo Sabbag preleciona que ―a transmissão é a passagem jurídica da 

propriedade ou de bens e direitos de uma pessoa para outra. Ocorre em caráter não oneroso, 

                                                             
17

 Emenda Constitucional n.º 5 de 21 de novembro de 1961: 

Institui novas discriminações de renda em favor dos municípios brasileiros. 
18 Emenda Constitucional n.º 18 de 01 de dezembro de 1965: 

Dispõe sobre o sistema tributário nacional e dá outras providências. 
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seja pela ocorrência da morte (transmissão causa mortis) ou doação (ato de liberalidade) 

(SABBAG, 2010, p. 1017)‖. 

No que tange ao supracitado imposto, este detém guarida no artigo 155, I, § 1º da 

Carta Maior
19

 e no artigo 35
20

 e ss. do Código Tributário Nacional, além de sua 

regulamentação pela legislação de cada unidade federativa. 

O imposto de transmissão causa mortis ou doação é direcionado aos Estados e são 

tributos cobrados sobre a propriedade do cidadão. A Constituição Federal de 1988, na Seção 

IV, em seu artigo 155, I, estabelece a competência pra instituir tal imposto (I), sobre quais 

bens o referido imposto incide (§1º, I e II), sua regulamentação por lei complementar (§ 1º, 

III) e a fixação de suas alíquotas pelo Senado Federal (§1º, IV). 

Os artigos 35 a 42 do Código Tributário Nacional (Lei n.º 5.172, 25/10/1966
21

) 

trazem o imposto sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles relativos. 

É prudente observar que o Código Tributário Nacional trata o imposto de 

transmissão de bens imóveis inter vivos juntamente com o imposto de transmissão causa 

mortis, pois fora editado sob a égide da Constituição de 1946, quando os dois impostos ainda 

permaneciam unificados, logo, cabe ao intérprete identificar e separar os dispositivos que 

tratam dos impostos na Lei. 

Dessa forma, impõe definir as diferenças existentes entre ambos os impostos.  

O ITBI é um imposto que incide sobre operações de transmissão de bens imóveis 

entre vivos (inter vivos), de competência dos Municípios, com disposição constitucional no 

inciso II do artigo 156 da CF
22

. O fato gerador do ITBI é a transmissão, a título oneroso, de 

                                                             
19 Constituição da República Federativa de 1988: 

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:  

I - transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;  
20

 Código Tributário Nacional: 

Art. 35. O imposto, de competência dos Estados, sobre a transmissão de bens imóveis e de direitos a eles 

relativos tem como fato gerador: 

I - a transmissão, a qualquer título, da propriedade ou do domínio útil de bens imóveis por natureza ou por 

acessão física, como definidos na lei civil; 

II - a transmissão, a qualquer título, de direitos reais sobre imóveis, exceto os direitos reais de garantia; 

III - a cessão de direitos relativos às transmissões referidas nos incisos I e II. 
21 Lei n.º 5.172, de 25 de outubro de 1966: 

Dispõe sobre o Sistema Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, 

Estados e Municípios. 
22 Constituição da República Federativa de 1988: 

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: 
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propriedade, domínio útil, direitos reais (com exceção das garantias) sobre os bens imóveis; a 

sua base de cálculo é o valor venal do imóvel que está sendo transmitido; e em termos de 

legislação ordinária, o ITBI, sendo da competência dos Municípios, tem legislação própria 

para cada um deles, cabendo a fixação da alíquota. 

Como dito anteriormente, o ITCMD incide sobre transmissão de bens, não 

onerosos, de doação ou de inventários e arrolamentos de bens. O fato gerador do ITCMD é ―a 

transmissão de qualquer bem ou direito havido, por sucessão legítima ou testamentária, 

inclusive a sucessão provisória e por doação‖ (HARADA, 2004, p. 394); tendo como base de 

cálculo o valor venal do bem e; com alíquota que poderá ser fixa ou progressiva, estipulada 

pelo Senado Federal; e ―salvo esta limitação, prevalece a liberdade dos Estados e do Distrito 

Federal para o estabelecimento de tais alíquotas‖ (MACHADO, 2004, p. 342). 

Portanto, conclui-se que quando se trata do ITCMD, ocorre analisar sobre a 

transmissão daqueles bens móveis e imóveis e também sobre transmissão de direitos, a título 

não oneroso. Dá-se quando da doação inter vivos ou então da transmissão de bens do espólio. 

Porém, pode ocorrer, num mesmo título que incide o ITCMD, incidir também o ITBI. 

Zelmo Denari disciplina o assunto aventando que: 

Tratando-se da transmissão causa mortis ou doação de bens imóveis, aplica-se à 

espécie o princípio da territorialidade, que outorga essa receita tributária ao Estado 
da situação do bem. Nas transmissões a título gratuito de bens ou valores 

mobiliários, o imposto pertence ao Estado onde se processar o inventário ou 

arrolamento ou, ainda, onde tiver domicílio o doador (cf. art. 155, §1º, I e II). 

(DENARI, 2002, p. 305).  

Destarte, a alçada para recolher o ITCMD é dos Estados, mais precisamente do 

Estado onde se localiza o bem doado ou inventariado. 

Assim, muito se tem discutido sobre a incidência do imposto de transmissão 

causa mortis e doação nas ações de separação, quando há partilha desigual, se é caracterizada 

como uma doação. 

5. A Partilha de Bens Desigual e a Doação 

Imperioso um exame sobre a partilha e, posteriormente, sobre a doação. 

                                                                                                                                                                                   
(...) 

II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e 

de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição; 
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Conforme já exposto, em um divórcio consensual a partilha é o resultado de 

prévio acordo entre as partes, em que os cônjuges poderão livremente estabelecer os termos 

da divide, escolhendo, cada um os bens que melhor atenda os seus interesses. Essa separação 

de bens pode ser feita em quinhões diferentes da meação, o que se convencionou a chamar de 

―partilha desigual‖. 

Maria Berenice Dias ao abordar o tema profere: 

Quando da dissolução do casamento pelo divórcio ou pela morte, a identificação do 
regime de bens permite saber se existem bens em estado de mancomunhão: 

patrimônio comum pertencente a ambos em partes iguais. Só nessa hipótese há 

direito à meação, ou seja, à metade de um universo patrimonial. Para extremar a 
meação, tem significado saber se os bens forma adquiridos gratuita ou 

onerosamente, durante a vigência do casamento ou em momento anterior, pois é 

preciso identificar o patrimônio a ser dividido ao meio, daí ―meação‖. Somente nos 

regimes em que há comunhão de patrimônios cabe falar em meação (DIAS, 2010, 

p. 220). 

Entretanto, dessa partilha, consoante o regime de comunhão adquirido a época do 

casamento, caso haja desigualdade na divisão dos bens, mesmo se assim convierem as partes, 

é devido o imposto de transmissão causa mortis e doação àquele que receber a parte maior, de 

acordo com a legislação atual. 

E é aqui que reside a problemática, posto que as partes ao dividirem os bens, 

tentaram dar melhor conformação e comodidade à partilha, sendo que eventual excesso de 

meação em favor de um ou de outro cônjuge não configura doação a ensejar a incidência do 

imposto de transmissão. 

Deste modo, estando os consortes de pleno acordo para a dissolução matrimonial, 

e querendo a partilha de bens conforme entenderem perfeito, não há porque o Estado intervir 

nessa divisão requerendo uma meação dos bens e aplicando a incidência do ITCMD sobre os 

mesmos, para que se caracterize como uma doação.  

Sobre a doação, Código Civil, em seu artigo 538
23

, é claro ao afirmar que este 

instituto é um contrato que decorre da liberalidade das partes, e no qual ocorre a transferência 

de bens ou vantagens de um patrimônio para outro. 

O autor Nelson Rosenvald faz uma análise da doação:  

                                                             
23 Código Civil de 2002: 

 Art. 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens 

ou vantagens para o de outra. 
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Mantendo a opção legislativa do Código Civil de 1916, o legislador atual definiu a 

doação expressamente como contrato, ou seja, negócio jurídico bilateral resultante 

do consenso entre doador e donatário acerca de uma liberalidade que resulta na 

transferência de um patrimônio, bens ou vantagens. (PELUSO, 2011, p. 590). 

 

Recorrendo novamente aos ensinamentos de Maria Helena Diniz, esta traz em sua 

obra o assunto dizendo que ―a doação é um contrato mediante o qual uma parte, por espírito 

de liberalidade, enriquece a outra dispondo de um direito em seu favor e assumindo uma 

obrigação‖ (DIAS, 2010, p. 154).  

Reproduzir o conceito dos demais doutrinadores seria tornar a leitura árdua, uma 

vez ser ponto pacífico que a doação, em palavras mais simples, acontece quando uma parte dá 

a outrem algum bem que outrora lhe pertencia e esta pessoa que recebe a doação o aceita. 

Entretanto, por versar sobre direito de família, o que impera é a subjetividade, 

devendo investigar o porquê da partilha ter sido desigual, com o intuito de examinar se a 

transferência da propriedade ocorreu ou não por liberalidade, a fim de constatar se está diante 

de uma doação. 

Observa-se que a doação se refere a transferência de bens ou vantagens de um 

patrimônio para o outro. Ocorre, que de uma união entre duas pessoas, quando há 

integralização total ou parcial de patrimônio, não pode ser verificado a individualização dos 

bens, mas sim, contextualizando que os mesmos pertencem somente a um patrimônio 

adquirido por causa do casamento. 

Portanto, não há que se falar em doação, quando não há transferência de bens de 

um patrimônio para o outro, visto que tudo pertencia a um só patrimônio durante a constância 

do casamento. 

6. O Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) Incidente sobre a 

Desigualdade de Valores na Partilha de Bens Decorrente do Divórcio 

O Direito de Família, em algumas oportunidades, para solucionar determinados 

conflitos, necessita buscar auxílio em outros ramos da ciência jurídica, mormente no Direito 

Tributário.  

Assim ocorre, por exemplo, com a incidência do ITCMD sobre os valores 

desiguais em uma partilha decorrente do divórcio. Outrossim, mesmo quando há mútuo 
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consentimento entre os casais separando sobre a disposição de seus bens, havendo partilha 

desigual, cobra-se o aludido imposto, pois segundo o nosso Direito, resta caracterizado o 

instituto da doação. 

Dessa explanação subtrai-se que não tem como ser configurado o instituto da 

doação em um divórcio amigável, posto que os cônjuges de comum acordo resolvam pactuar 

a disposição de seus bens, sendo que não doam um para o outro, parte de seu patrimônio, 

apenas ajustam a melhor forma de divisão das suas propriedades segundo o averiguado no 

decorrer do enlace, ora não existente mais. 

Diz Francisco Cahali que impedir aos companheiros, com livre disposição sobre 

seus bens preexistentes ou futuros, de estipularem suas relações patrimoniais seria projetar 

restrições à capacidade dos conviventes, impondo-lhes uma limitação contrária à capacidade 

civil e ao exercício da propriedade (CAHALI, 2002, p. 82). 

Por conseguinte, o Estado tributar essa livre decisão, pertencente somente aos 

cônjuges de decompor o patrimônio conjunto da forma que crer, é uma clara intromissão aos 

direitos de liberdade e capacidade civil, já que o ente público faz entender que as partes não 

possuem discernimento para decidir sobre os seus bens, impondo-as uma meação obrigatória, 

que resultará na incidência do ITCMD. 

Lapidar a lição de Fernando Facury Scaff, em reforço das considerações 

apresentadas, ao analisar a questão do tema em sua obra, utilizando-se para tanto uma caso 

ficcional: 

No caso fictício sob análise — que por ser fruto de minha imaginação utilizarei de 

forma arbitrária para expor meu raciocínio — não se trata de uma doação, pois o 
que aconteceu foi uma partilha desigual, fruto de um acordo entre as partes 

envolvidas.  

Desta maneira, o caso em  apreço se  assemelha a uma transação. É claro que não 

seria possível proceder a uma transação no caso de separação judicial; mas, como 
no exemplo se trata de direitos puramente patrimoniais, não haveria o menor 

problema em se caracterizar esta operação como tal. Porém, há nesta espécie 

contratual uma vedação à transmissão de direitos, sendo possível apenas seu 
reconhecimento ou sua declaração. É verdade que existe um debate acadêmico 

sobre este ponto, pois há quem defenda que tal disposição se configura como uma 

regra geral, que pode sofrer exceções, pois o art. 845 do Código Civil fala de coisa 

transferida de uma a outra parte, o que permitiria classificar como transação esta 
operação de partilha desigual  entre os cônjuges A e B. 

Outra possibilidade é que esta situação se caracterize como uma espécie de troca, 

mesmo que haja uma desigualdade entre os valores e bens permutados. 
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O que importa é que pode ocorrer desta partilha desigual não se caracterizar como 

uma doação, mas como outra figura de direito civil, como a troca ou a transação. 

(SCAFF, 2006, p. 50/63) 

 

De obra acima, constata-se que, não qualificado como doação, os Estados ficariam 

proibidos de criar leis para cobrança de tributos sobre a permuta de patrimônio em caso de 

partilha desigual, posto que a Constituição prevê somente nos casos de causa mortis e doação.  

Logo, na conjectura de não ser classificada como doação, não poderia haver a 

incidência tributária por falta de competência constitucional para a cobrança do aludido 

tributo da doação.
24

 

Dos escólios de Fernando Scaff (2006), tem-se que as figuras da troca e da 

transação seriam as que mais se assemelhariam aos casos de partilha desigual. 

Qual seria a natureza da transmissão ora examinada? Saber se se trata de 

transmissão gratuita ou onerosa é imprescindível para definir a incidência do ITCMD; 

Passa-se, então, a análise dos referidos institutos. 

A troca ou permuta vem disciplinada no art. 533 do Código Civil
25

 e neste tipo de 

contrato as partes se sujeitam a dar uma coisa por outra, realizando-se, deste modo, a 

permuta correlata de bens ou de coisas entre os contratantes. Exclui-se desse acordo o 

dinheiro, uma vez que se estivesse envolvido, se transformaria em compra e venda. 

Nelson Rosenvald ao versar sobre o aludido artigo exemplifica dessa maneira: 

Assim, consiste a troca em um contrato bilateral e oneroso, pelo qual as partes, 

transferem, reciprocamente, quaisquer objetos diversos do dinheiro. As coisas 

permutadas podem ser heterogêneas: móveis por imóveis; uma universalidade por 
outra; coisa atual por coisa futura; coisa certa por coisa aleatória, na existência ou 

na quantidade. Enfim, inúmeras possibilidades. Ambas as partes possuem 

obrigações recíprocas, com sacrifícios e vantagens comuns. O objetivo da 
aquisição e transferência de coisas equivalentes é o mesmo do da compra e venda, 

diferenciando-se no que diz respeito à inexistência de um preço. Em comum, 

                                                             
24 Constituição Federal – art. 155 – Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: I – 

transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos. 
25 Código Civil de 2002: 

Art. 533. Aplicam-se à troca as disposições referentes à compra e venda, com as seguintes modificações: 

I - salvo disposição em contrário, cada um dos contratantes pagará por metade as despesas com o instrumento da 

troca; 

II - é anulável a troca de valores desiguais entre ascendentes e descendentes, sem consentimento dos outros 

descendentes e do cônjuge do alienante. 
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pretende-se adquirir propriedade móvel ou imóvel, através de posterior tradição ou 

registro do título. (PELUSO, 2011, p. 585) 

 

Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery explicam que na troca “as 

coisas cuja propriedade se transfere, são da mesma espécie (coisa por coisa, dinheiro por 

dinheiro).” (NERY, 2008, p. 570). 

Talvez a figura que mais se assemelha aos casos de partilha desigual de bens seja 

a figura da transação, pois o seu objeto é a composição de direitos patrimoniais que sejam ou 

possam ser disputados em juízo. A transação é disciplinada pelos artigos 840 a 850 do Código 

Civil. Contudo, nesta espécie contratual há uma vedação à transmissão de direitos, sendo 

possível somente o seu reconhecimento ou sua declaração, conforme apregoa o art. 843
26

 do 

referido códex. 

O jurista Carlos Fernando Mathias define transação como ―o negócio jurídico 

bilateral, por meio do qual as partes, mediante concessões mútuas, previnem ou terminam 

litígio” (MATHIAS, 2004, p. 59).  

Miguel Maria de Serpa Lopes segue o posicionamento acima, afirmando que é o 

“negócio jurídico pelo qual os interessados previnem ou terminam litígio entre eles mediante 

concessões mútuas” (LOPES, 2001, p. 268). 

José Augusto Delgado aduz que ―seu caráter é, sem mais qualquer dúvida, 

reconhecido como sendo constitutivo, modificando a relação jurídica até então existente pela 

via da concessão recíproca das partes” (DELGADO, 2004, p. 302). 

Utilizando novamente os escólios de Nelson Nery e Rosa Maria Nery, estes 

coadunam com a doutrina exposta acima: “é contrato orientado ao fim de prevenir ou 

terminar litígio mediante concessões mútuas (CC 840), litígio esse relativo a direitos 

patrimoniais de caráter privado (CC 841).” (NERY, 2008) 

Muito mais lógico e coerente a utilização do instituto da transação ao invés da 

doação, já que aquele melhor se adéqua as disposições referentes à partilha em uma 

dissolução do casamento, porque nada mais é do que um ajuste entre as partes contraentes, 

                                                             
26 Código Civil de 2002: 

Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se transmitem, apenas se declaram ou 

reconhecem direitos. 
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sobre o qual há concessões mútuas de ambas as partes, para melhor arranjar o patrimônio 

constituído pelo casamento. 

Comprovado a não incidência do ITCMD, insta informar que não haverá tributo a 

ser cobrado em decorrência da transmissão de propriedade do bem. Outros impostos poderão 

incidir, como por exemplo, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores (IPVA) e 

o imposto de renda (IR), no entanto, não o ITCMD, uma vez que a transmissão adveio por 

meio de um contrato que não se qualifica como doação. 

Ademais, é eficaz a medida alternativa aventada, uma vez que desonera o 

contribuinte de recolher mais um imposto sobre seus bens e, dessa forma, evitar angariar mais 

recursos ao erário sobre uma situação que não há pertinência. 

Há uma enorme contenda neste quesito, já que o fisco encontraria uma ampla 

dificuldade para identificar a circunstância concreta em que esta transferência adveio. 

Contudo a administração possui diversos meios para descobrir se houve uma dissimulação, e 

caso aconteça, poderá desconsiderar os negócios jurídicos dissimulados e buscar os efeitos 

concretos do ato sucedido, consoante apregoa o artigo 116
27

 do CTN. 

A jurisprudência brasileira não encontrou consenso sobre o assunto, tendo alguns 

Tribunais entendido pela não-incidência do ITCMD em casos de excesso de meação.  

Como por exemplo, o Tribunal do Rio Grande do Sul, que assim proferiu: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. PARTILHA. ITCD. 
INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. Eventual atribuição de quinhão maior a um dos ex-

cônjuges ou ex-companheiros na partilha de bens não caracteriza excesso de meação, capaz 

de fazer incidir ao suposto excesso o ITCD. O acordo relativo à partilha dos bens é uma 

acomodação que busca melhor atender aos interesses dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, 

no momento de dissolução da sociedade conjugal. NEGADO SEGUIMENTO. EM 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70038111068, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 20/08/2010) 

 

                                                             
27 Código Tributário Nacional: 

Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e existentes os seus efeitos: 

I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que o se verifiquem as circunstâncias materiais 

necessárias a que produza os efeitos que normalmente lhe são próprios; 

II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja definitivamente constituída, nos termos de 

direito aplicável. 

Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a 

finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da 

obrigação tributária, observados os procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária. 
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SEPARAÇÃO CONSENSUAL. PARTILHA 

DE BENS. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCD). Não restando caracterizado excesso 

de meação em favor de um dos separandos, mas sim simples ajuste entre os cônjuges, 

visando atender aos interesses de ambos, não ocorre o fato gerador do ITCD, tendo em vista 

não restar caracterizada cessão gratuita de direitos. Precedente. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70034702027, Sétima 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: André Luiz Planella Villarinho, Julgado 

em 14/04/2010) 

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEPARAÇÃO CONSENSUAL. PARTILHA. ITCD. 

INCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. Eventual atribuição de quinhão maior a um dos ex-

cônjuges ou ex-companheiros na partilha de bens não caracteriza excesso de meação, capaz 
de fazer incidir ao suposto excesso o ITCD. O acordo relativo à partilha dos bens é uma 

acomodação que busca melhor atender aos interesses dos ex-cônjuges ou ex-companheiros, 

no momento de dissolução da sociedade conjugal. AGRAVO PROVIDO. EM 

MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento Nº 70034387662, Oitava Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 17/03/2010). 

 

De tal modo, se tem que o patrimônio a ser partilhado, quando do divórcio do 

casal, engloba uma totalidade de bens, móveis e/ou imóveis, que serão objeto de partilha 

somente porque está sendo dissolvida a sociedade conjugal.  

Assim, não se trata de aquisição de propriedade, pois esta já existia e era comum 

entre os cônjuges, motivo pelo qual se entende que, havendo consenso entre eles em deixar, 

para uma das partes, excesso de meação, por simples comodidade, não se verifica a hipótese 

de incidência do tributo, pois não surgiu o fato gerador. 

Significa que ocorrendo uma partilha desigual, fruto de um consenso entre as 

partes, não há que se falar em doação, uma vez que evidente está que houve uma troca ou 

transação dos bens, por meio dos cônjuges separados, mesmo havendo uma diferença entre os 

valores e bens permutados. 

Logo, irregular a cobrança do aludido imposto na partilha desigual, como deveras 

aclamado, já que cabe somente aos cônjuges, que durante certo período gozaram juntamente 

dos mesmos bens, deliberar sobre a procedência dos mesmos.  

6. Conclusão 

Hodiernamente, requer uma maior prestação jurisdicional para a averiguação de 

cada caso individualmente. Da omissão de uma lei, que não antecipa todas as problemáticas 

que serão enfrentadas nos casos concretos, cabe a justiça definir os problemas e corrigi-los 

por meio de decisões, para que somente dessa forma seja aplicado o direito em sua plenitude. 
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O PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO E AS MULTAS POR INFRAÇÕES 

FISCAIS 

 

THE PRINCIPLE OF NON-FORFEITURE AND FINES FOR TAX VIOLATIONS 

 

Izabel Sousa Evora 

MARLUSA FERREIRA DIAS XAVIER 

 

  

RESUMO 

Pretende-se com o estudo sob o tema “O princípio do Não-Confisco e as multas por infração 

fiscal” tratar sobre as multas com efeito confiscatório instituídas pelo Estado através de 

normas infraconstitucionais. Do mesmo modo, identificar e descrever as garantias 

constitucionais que visam à proteção do contribuinte na esfera tributária e abordar o 

posicionamento do Supremo Tribunal Federal face ao problema, a quem por direito compete 

tratar das matérias que desrespeitam a Constituição. Utilizou-se no presente trabalho de 

pesquisa teórica o método dedutivo, no qual as fontes utilizadas foram leis constitucionais e 

infraconstitucionais, doutrina e jurisprudência dos tribunais e do STF, com o objetivo-mor de 

discutir a aplicabilidade do princípio do não-confisco às multas e à determinação do quantum 

legal pelo judiciário no caso concreto. 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO; MULTAS; GARANTIAS 

CONSTITUCIONAIS DO CONTRIBUINTE. 

 

ABSTRACT 
This study entitled "The constitutional principle of Non-Confiscation and the fines over fiscal 

offenses" treats about the fines with confiscatory effect instituted by the State through norms 

address in effect confiscatory fines imposed by state standards through infra. Likewise, 

identifies and describes the constitutional guarantees aimed at protecting the taxpayer in the 

tax sphere and approach the position of the Supreme Court address the problem, who 

competes for the right deal with matters that do not respect the Constitution. This study is a 

result of theoretical research, in which sources used were constitutional and infra-

constitutional laws, doctrine and jurisprudence of the Supreme Court, with the overarching 

goal of discussing the applicability of the principle of non-confiscation to fines and 

determination of the quantum legal by the judiciary in this case. 

KEYWORDS: PRINCIPLE OF NON-FORFEITURE; FINES; CONSTITUTIONAL 

GUARANTEES OF THE TAXPAYER. 
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INTRODUÇÃO 

  

  

              As políticas fiscais tributárias, que são base da nossa organização econômica, 

encontram no texto constitucional o pilar que sustenta a legalidade dos atos. Quando se 

reporta às multas por infração fiscal, aplicadas com efeito de confisco, esbarra-se na 

constitucionalidade de tal instrumento penalizador, em virtude dos princípios inerentes à 

matéria constante na Carta Magna de 1988. Partindo dessa premissa, pretende-se através da 

análise bibliográfica, doutrinária e jurisprudencial evidenciar os aspectos constitucionais e a 

posição jurisprudencial em relação aos atos lastreados em normas infraconstitucionais, 

considerando que a moderna dogmática prega a aplicação de normas principiológicas, através 

dos metas-princípio e todos aqueles presentes no texto constitucional e em demais leis. 

              A Constituição Federal em seu Art. 150 veda à União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios de utilizar tributo com efeito de confisco, porém nada sinaliza no tocante às 

multas, deixando a cabo da Doutrina e da Jurisprudência essa incumbência. 

              O esforço teórico deste trabalho busca abordar as multas com efeito confiscatório e 

traduzir à sociedade a realidade da conduta intransigente do Estado. Igualmente, identificar e 

descrever as garantias constitucionais à proteção do contribuinte na esfera tributária, bem 

como evidenciar o posicionamento dos tribunais especialmente do Supremo Tribunal Federal 

acerca do tema. Trata-se de uma pesquisa teórica em que se utilizou o método dedutivo para 

obtenção dos dados de forma indireta: lei, doutrina e jurisprudência. 

  

  

1 LIMITAÇÃO CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR DO ESTADO 

  

  

              O Estado Brasileiro constitui-se como entidade soberana
[1]

e desta soberania decorre 

sua vontade de ser superior às vontades individuais, criando uma relação de poder entre a 

nação soberana e o povo. Depreende-se com isso que o Estado, em sua necessidade de 

cumprir as determinações constitucionais e exercer seu liame administrativo, necessita captar 

fundos, recursos financeiros para o fiel cumprimento de suas metas administrativas. Assim, 

no exercício de sua soberania o Estado implementa políticas fiscais que têm como fim 

adquirir os recursos de que necessita para poder programar e realizar as políticas públicas no 

âmbito social: saúde, educação, lazer, segurança pública, etc., pois, sozinho, não tem como 

manter a nação. 

              Sendo o Estado formado por indivíduos, é destes enquanto contribuintes, que vem o 

respaldo financeiro, com o objetivo de fazer a máquina pública trabalhar em prol da 

coletividade. Logo, se, é a coletividade dona dessa grande máquina, é ela, a responsável 
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financeira, a quem compete injetar capital para que o Estado possa desempenhar seu papel. A 

forma que o Estado encontrou para arrecadar recursos financeiros foi através da exigência de 

tributos para toda a coletividade, denominando-os contribuintes. 

  Deve-se aclarar que não se trata de qualquer tributo, mas tão somente os criados por lei, 

como é o caso dos impostos, das taxas, das contribuições de melhoria, dos empréstimos 

compulsórios e das contribuições especiais (Art. 149, 149-A da CF e Art. 5º do CTN). 

Da mesma forma que é a lei quem dispõe sobre os tributos, é essa mesma quem impõe o 

limite à tributação (Arts. 150 151, e 152 da CF/88 e Arts. 6º e 9º do CTN - das limitações do 

poder de tributar), dizendo a quem pagar, como pagar, quando pagar e quanto pagar (Art. 162 

do CTN). 

  A Constituição proíbe a arrecadação de tributos com fins confiscatórios, tendo por preceito a 

finalidade de evitar que o Estado invada o patrimônio do particular de forma ilimitada para a 

percepção do tributo, posto que o poder de tributar do ente público não é absoluto e o 

regramento constitucional impede o exercício arbitrário da tributação. 

Para Ichihara (2009), as limitações ao poder de tributar podem apresentar características de 

vedações ou proibições, que se traduzem em imunidades constitucionais na esteira da 

proteção dos direitos e garantias individuais ou podem apresentar-se como limitações da 

competência tributária entre as diversas pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, 

Distrito Federal e Municípios). Essas limitações advêm dos princípios e das imunidades 

constitucionais tributárias disciplinadas nos Arts. 150, 151 e 152 da Constituição Brasileira de 

1988, os quais buscam tratar com isonomia o contribuinte, impedem a cobrança de tributos 

não instituídos por lei, bem como sua majoração; proíbem a retroatividade de lei instituidora 

ou majoradora de tributos nas relações passadas, bem como veda o tributo com efeito de 

confisco. 

  

  

  

  

1.1 HISTÓRICO DO CONFISCO 

  

  

O instituto do confisco existe desde os primórdios da humanidade. Na História do Direito, se 

tem os primeiros contatos com a essência da lei, com a política, a economia e a cultura das 

civilizações antigas, tendo Roma como o berço da humanidade, considerada uma das nações 

mais antigas e espelho das atuais. 
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Desde o período da Roma Antiga, entre os anos 753 a.C, já se tem notícia dos processos 

confiscatórios. Naquela época, era muito comum a nobreza confiscar os bens e até pessoas, 

quando os tributos não eram repassados aos cofres do Rei. 

Ao longo da história observa-se que o confisco teve vários contextos, estando inicialmente 

ligado às guerras. Assim, quando um inimigo era derrotado lhe era confiscado todos os bens 

como medida punitiva e preventiva. Depois, com o crescimento e desenvolvimento das 

populações nos impérios, instituiu-se altos impostos cobrados pela realeza à burguesia. Essa 

forma de impostos tinha características profundamente confiscatórias, porque era esta classe 

que sustentava os nobres e naquela época não havia a cultura do “trabalho” para essa classe 

privilegiada. 

Noutro plano, diante da inconformidade da burguesia, responsável por sustentar os nobres e o 

clero, houve uma crescente preocupação quanto a se resguardarem das exigências 

descomedidas da aristocracia, sendo a mais importante a proteção da propriedade particular 

contra a apropriação do Estado. Naquela época, os tributos eram instituídos conforme a 

necessidade da realeza, criados pelo impulso do poder dos imperadores e não conforme 

interesse público. 

Não havia, naquele contexto, a principiologia na figura do princípio da motivação, cujo 

preceito se dá através da indicação dos motivos fáticos ou de direito, para ensejar a edição de 

determinado ato antes de instituir qualquer tributo. Assim, o que o Rei dissesse era lei. 

Desconhecia-se o princípio da moralidade administrativa, no qual deveria prevalecer um 

comportamento ético de conduta, ligando-se aos conceitos de probidade, honestidade, 

lealdade, decoro e boa-fé (NADAL e SANTOS, 2008). Tampouco se conhecia conceitos 

ligados ao princípio de legalidade, que se têm atualmente, pautado na edição de leis 

regulamentando os fatos sociais. O princípio da isonomia só funcionava para alguns e, assim, 

as penas eram duríssimas e transitavam da confiscação dos bens à prisão, para aqueles que 

não pagavam os tributos. 

Nesse cenário de apreensões foi instituída a Carta Magna de 1215, cuja titulação é Magna 

Charta Libertatum seu Concordiam inter regem Johannen at barones pro concessione 

libertatum ecclesiae et regni angliae (Grande Carta das liberdades, ou Concórdia entre o rei 

João e os Barões para a outorga das liberdades da Igreja e do rei Inglês). Conhecida como a 

“Grande Carta”, esse documento limitou o poder dos monarcas da Inglaterra, especialmente o 

do Rei João que o assinou, impedindo, assim, o exercício do poder absoluto[2]. 

Segundo os termos da Magna Carta, o Rei João deveria renunciar a certos direitos e respeitar 

determinados procedimentos legais, bem como reconhecer que a vontade do Rei estaria 

sujeita à lei. Considera-se a Magna Carta o primeiro capítulo de um longo processo histórico 

que levaria ao surgimento do constitucionalismo e, desde aquela época, demonstrava a 

preocupação de impor limites ao poder de tributar. 

A partir do século XI, os povos europeus, sobretudo os ingleses, já propugnavam a 

necessidade de, para haver cobrança de tributos, as leis serem aprovadas pelas assembléias 

representativas. 

Conforme aponta Goldschimidit (2003), a necessidade de prévia aprovação de uma lei para 

instituir tributos foi um dos primórdios do princípio da legalidade que se configurou como 
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uma importante limitação ao poder de tributar e, por conseguinte, barreira, também, à 

tributação com efeito confiscatório. 

Observa o mencionado autor que na segunda metade do século XVIII, com a evolução do 

processo de humanização do direito, começou-se a pôr em dúvida a justiça e a aplicação do 

confisco. A partir de então, o instituto entrou e saiu da cena jurídica por diversas vezes. Como 

exemplo, cita o caso da França, que aboliu o confisco durante a Revolução Francesa, segundo 

os Arts. 2, 8, 17 da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 26.08.1789, e a Lei 

de 21.01.1790 e, posteriormente, voltou a admiti-lo nos tempos de Napoleão, como uma arma 

útil frente a adversários e inimigos. 

Depreende-se, da narrativa histórica, que a civilização desenvolveu-se ao longo da história se 

rebelando contra os abusos de pessoas que estavam sobre o manto da realeza e que se 

utilizavam de preceitos religiosos ou da força para se manterem no poder e com isso 

justificarem a violência cometida contra a coletividade. 

Por fim, pôde-se observar que as inconformidades estiveram ligadas ao direito de propriedade 

e à coletividade, insurgindo-se contra a conduta do Estado quando esse ultrapassou seus 

limites no momento da exigência de tributos. 

1.2 NOÇÃO DE CONFISCO 

  

  

Inicialmente importa explicar o termo confisco no sentido literal e posteriormente no sentido 

jurídico tributário. 

Para Silva (2006, p. 342) o termo “confisco” possui o seguinte significado: “Confisco, ou 

confiscação, é vocábulo que se deriva do latim confiscatio, de confiscare, tendo o sentido de 

ato pelo qual se apreendem e se adjudicam ao fisco bens pertencentes a outrem, por ato 

administrativo ou por sentença judiciária, fundados em lei”. 

Na concepção jurídica tributária de Castilho (2002), o confisco tributário corresponde a uma 

ação do Estado, empreendida pela utilização do tributo a qual retira a totalidade ou parcela 

considerável da propriedade do cidadão contribuinte, sem qualquer retribuição econômica ou 

financeira por tal ato. 

De forma sintética, Luciano Amaro (2008, p. 144) define: “confiscar é tomar para o Fisco, 

desapossar alguém de seus bens em proveito do Estado”. Para esse autor, quando ocorre esta 

apropriação desmesurada do Estado contra a propriedade do particular em matéria tributária, 

este tributo torna-se inconstitucional e abusivo. 

  

  

1.3 TRIBUTAÇÃO COM EFEITO DE CONFISCO 
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Machado (2010, p. 298) define tributação com efeito de confisco com excelência: 

  

Tributo com efeito de confisco é tributo que, por ser excessivamente oneroso, seja sentido 

como penalidade. É que o tributo, sendo instrumento pelo qual o Estado obtém os meios 

financeiros de que necessita para o desempenho de suas atividades, não pode ser utilizado 

para destruir a fonte desses recursos. 

  

  

Inicialmente vale recordar que o princípio da vedação ao confisco deriva do princípio da 

capacidade contributiva e a lógica indica que o contribuinte só pode pagar até o limite 

imposto pela sua capacidade econômica, configurando-se crime atentar contra o indivíduo 

além de sua possibilidade de efetivação do dispêndio. Porém, para se falar em capacidade 

contributiva é necessário conhecer a quem se destina o postulado do não-confisco na seara 

tributária, bem como delimitar a confiscatoriedade nos casos concretos. 

Sabbag (2010) e Castilho (2002) entendem que, dependendo da previsão da lei, o tributo será 

confiscatório se este servir como uma espécie de veículo da eventual tributação exacerbada. 

Logo, depreende-se que o princípio da vedação ao confisco se dirige ao legislador 

infraconstitucional e também ao intérprete, bem como ao aplicador da lei, ou seja, o Poder 

Judiciário. Afinal, será este último que terá o encargo de dizer se no caso concreto haverá ou 

não o confisco. Assim sendo, pode-se afirmar que o dispositivo do Art. 150, IV da 

Constituição está direcionado primeiramente ao legislador infraconstitucional e, 

subsidiariamente, ao intérprete e ao aplicador da lei. 

  

  

Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos 

Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: [...] 

IV - utilizar tributo com efeito de confisco [...]. 

  

  

  

Identificando a quem é dirigido o dispositivo constitucional da vedação ao confisco, resta 

identificar o que seria a tributação com efeito de confisco. Para Goldschmidt (2003) a 
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tributação confiscatória seria aquela que absorvesse 100% do bem tributado, todavia o “efeito 

de confisco” ocorreria antes, desde o momento em que a tributação soasse como penalização 

injustificada, por exagerada e irrazoável. 

Ichihara (2009) depreende, nos casos da tributação com efeito de confisco, que a exação fiscal 

deve limitar-se a participar de um percentual ou de uma parte da riqueza produzida pelo 

contribuinte e não confiscar toda a renda ou patrimônio, pois isso desvirtua a própria natureza 

do tributo. Nessa afirmação, observa-se haver um dado muito relevante, o qual não poderia 

passar despercebido, o “efeito” do confisco. É oportuno tecer comentários acerca deste efeito, 

já que ele está intimamente ligado à aferição tributária entre Estado e contribuinte, posto que a 

lei não proíbe o confisco e sim o efeito desse. 

Horvath (2002) afirma que a expressão “efeito”, descrita na Constituição Federal, amplia o 

alcance do princípio, tornando-o aplicável não apenas aos tributos que absorvam totalmente 

um bem, mas também na sua parcialidade, afinal, confisco é confisco. E assevera: 

. 

  

[...] se a vedação genérica do confisco está a proibir que a tributação seja onerosa a ponto de 

retirar 100% da renda ou do patrimônio de alguém (o que, de per si, é suficientemente óbvio 

para prescindir de jurisprudência que o diga), ao vedar-se a “utilização de tributo com efeito 

de confisco” se estaria ampliando o alcance do princípio, na medida em que não seria 

confiscatório somente quando se priva a pessoa das suas rendas ou bens por meio da 

tributação, mas também quando restasse comprovado que a imposição de que se cuida 

produziu esse indesejado efeito (HORVATH, 2002, p. 40-41). 

  

  

  

Igualmente, disserta o estudioso sobre os casos de tributos não previstos em lei, ou seja, 

inconstitucionais e que assumem caráter de tributo com efeito de confisco, posto que, ao não 

observarem o princípio da legalidade, invade vorazmente o bolso do contribuinte que será 

obrigado a pagar determinada exação, diminuindo o seu patrimônio. Depreende-se que essa 

não deixa de ser uma forma de confisco. É o que se observa nas palavras do autor: 

  

  

Seja como for, “utilizar tributo com efeito de confisco” é expressão (não a única), 

desdobramento, da proibição de confisco. Em outras palavras, ela está abrangida pela 

proibição genérica de confisco. Assim, mesmo quando um tributo não estiver sendo usado 

com “efeito de confisco”, poderá ele ser reputado confiscatório por outras razões. É o que 

ocorre, por exemplo, ao criar-se um tributo inconstitucional, de forma não autorizada pelo 

texto constitucional. [...] Assim, cada vez que se fuja dos contornos constitucionais no sentido 
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de se criar tributo não autorizado ou que exceda no seu montante aquilo que razoavelmente se 

pode presumir como sendo, estaremos diante de exação confiscatória (HORVATH, 2002, p. 

50). 

  

  

Daí se dizer que pode assumir a fisionomia de confisco a privação patrimonial, em si e a 

situação na qual se produziu esse indesejado efeito (SABBAG, 2010). É nesse ponto que entra 

o papel do Judiciário, tanto para delimitar o efeito do confisco, como para resguardar e zelar 

pela dignidade do contribuinte que, ao identificar tributo não regulamentado em lei, deverá 

provocar esse órgão, pois qualquer exigência econômica na seara tributária não prevista em 

lei também será uma forma de confisco. Trata-se de questão complexa sobre a qual a grande 

maioria dos estudiosos traz uma idéia de per si do efeito confiscatório. No entanto, nenhuma 

pessoa ainda ousou delimitar, dizer, demonstrar o quantum confiscatório. Por esse motivo, 

Carvalho (2004) afirma que ainda está para ser elaborada uma doutrina que trate sobre esse 

tema. 

  

  

1.4 O PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO APLICADO À CARGA TRIBUTÁRIA TOTAL 

  

  

Quando o Art. 150, IV da CF veda a utilização do tributo com efeito de confisco, surge uma 

dúvida: será que o efeito confiscatório deve ser feito em função da carga tributária total do 

contribuinte ou poderá ser tão somente sobre o tributo individualizado? 

Sabbag (2010) entende que a identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da 

totalidade da carga tributária, ou seja, no cotejo entre a capacidade tributária do destinatário 

do tributo e o grau de suportabilidade econômico-financeira da incidência de todos os tributos 

que podem sobre ele incidir, em dado período, destinados a uma mesma entidade tributante. 

Nessa mesma acepção, Machado (2010, p. 46) posiciona-se: “o caráter confiscatório há de ser 

avaliado em função do sistema, vale dizer, em face da carga tributária resultante dos tributos 

em conjunto”. Igualmente, o STF já se posicionou acerca do tema e concluiu que o caráter 

confiscatório do tributo deve ser avaliado à luz de todo o sistema tributário, isto é, em relação 

à carga tributária total, resultante dos tributos em conjunto, exigidos por certa pessoa política 

e não em função de cada tributo isoladamente analisado (SABBAG, 2010). Tal posição está 

bem clara, consoante trecho da ADIMC n. 2.010 - DF: 
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Ementa: (...) A identificação do efeito confiscatório deve ser feita em função da totalidade da 

carga tributária, mediante verificação da capacidade que dispõe o contribuinte – considerado o 

montante de sua riqueza (renda e capital) – para suportar e sofrer a incidência de todos os 

tributos que ele deverá pagar, dentro de um determinado período, à mesma pessoa política que 

os houver instituído (a União Federal, no caso), condicionando-se, ainda, a aferição do grau 

de insuportabilidade econômico – financeira, à observância, pelo legislador, de padrões de 

razoabilidade destinados a neutralizar excessos de ordem fiscal eventualmente praticados pelo 

Poder Público. Resulta configurado o caráter confiscatório de determinado tributo, sempre 

que o efeito cumulativo – resultante das múltiplas incidências tributárias estabelecidas pela 

mesma entidade estatal – afetar, substancialmente, de maneira irrazoável, o patrimônio e/ou 

os rendimentos do contribuinte. [...] [3] 

  

  

Numa análise dos posicionamentos apresentados, percebe-se que se mensura o quantum e se 

seria considerado confiscatório ou não, dentro do regime de tributação a que é exposto o 

contribuinte. Isso torna maior a incerteza na real inconstitucionalidade de cobrar-se tributos 

com efeito de confisco, necessitando se levantar discussão doutrinária e jurisprudencial no 

sentido de se chegar a um  posicionamento pautado na lei. 

  

  

1.5 A POSSIBILIDADE DE DEFINIÇÃO DO QUANTUM  PARA O PRINCÍPIO DO NÃO-

CONFISCO 

  

  

A Constituição Federal proíbe à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios 

utilizar tributo com efeito de confisco, no entanto a Carta Magna não traz em seu bojo a 

delimitação do confisco, ou melhor, o quantum. 

A priori surge a indagação sobre a quem recairia a difícil incumbência de dizer se 

determinado tributo tem efeito de confisco, bem como supostamente delimitar um valor. 

O legislativo se insurgiu nessa tarefa, apresentando um Projeto de Lei Complementar nº 168 

de 1989, de autoria do então Senador Fernando Henrique Cardoso (ex-presidente da 

República), que objetivava instituir um novo Código Tributário Nacional, trazendo algumas 

inovações, dentre elas a criação de critérios objetivos para limitação do confisco tributário. É 

o que dispõe o Art. 7º, Caput e § 2º do referido Projeto de Lei: 
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Art. 7º - Considerar-se-á caracterizada a utilização de tributo com efeito de confisco sempre 

que seu valor, na mesma incidência, ou em incidências sucessivas, superar o valor normal de 

mercado dos bens, direitos ou serviços envolvidos no respectivo fato gerador ou ultrapassar 

50% do valor das rendas geradas na mesma incidência. 

§ 1º. É vedada a pena de perdimento em matéria fiscal, ressalvadas as normas sobre abandono 

de mercadorias previstas na legislação vigente. 

§ 2º. Para os efeitos deste artigo computar-se-ão todos os tributos federais, estaduais ou 

municipais, que incidam no bem, direito ou serviço com fatos geradores simultâneos ou 

decorrentes de um único negócio. 

§ 3º. As normas deste artigo não se aplicam ao imposto de importação, utilizado como 

instrumento regulador do comércio exterior. 

  

  

Em suma, o que o Projeto de Lei 168/89 queria normatizar é que o tributo seria considerado 

confiscatório se este implicasse a perda total do bem ou a incidência superior a 50% do valor 

da operação. De certo, tal projeto não prosperou. 

Ressalta Machado (2010) ser problemático o entendimento do que seja um tributo com efeito 

de confisco e ratifica que o dispositivo constitucional pode ser invocado sempre que o 

contribuinte entender que o tributo lhe está confiscando bens. Assim, o entendimento do autor 

supra referenciado direciona-se ao Judiciário como detentor do poder de se pronunciar quanto 

à identificação, diante de um fato concreto, se o tributo é confiscatório. Assim, sua utilidade 

fica a depender da provocação dos interessados e da independência e coragem dos 

magistrados, especialmente dos Ministros que integram o Supremo Tribunal Federal. 

Apesar da dificuldade apontada por Machado, atinente ao judiciário decidir sobre o quantum, 

o limite da multa e a penalidade aplicada devem ser analisados, no caso concreto. 

Já Ricardo Corrêa Dalla (2002) dá o norte para se dirimir a discussão em âmbito 

administrativo ou judicial. Entende o estudioso que não há nenhuma razoabilidade, no ato da 

punição, impor como limite ao infrator obrigação de peso igual ao da que foi desrespeitada. 

Portanto, o “quantum” tributário deve ser um limite intransponível e em conseqüência, para 

melhor controle da relação entre o tributo e a multa, esta deve ser mensurada sob o tributo, 

não sobre a riqueza manifestada ou eleita como base de cálculo tributária. E observa: 

  

  

Riqueza e tributo, giro comercial, padrão de vida e tributo são alguns limites corretamente 

relacionados às multas. A riqueza e o tributo, no sentido de que estas não devem assumir 

valores comprometedores da riqueza e nem significativos do tributo, são apenas limites 

envolvidos neste debate como parte da verdadeira complexidade que envolve o problema do 

excesso punitivo. E esse excesso precisa ser analisado sob o enfoque da razoabilidade da 
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punição, pois a pena deve ser estipulada de forma suficiente a desestimular o ilícito e a punir 

o infrator. Nem mais nem menos (DALLA, 2002, p. 72). 

  

  

Posto isso, quando o magistrado analisar a multa e sob sua responsabilidade delimitar o 

“quantum” deve levar em consideração que o valor da penalidade não pode ultrapassar os 

limites da razoabilidade e da proporcionalidade, pois o ente estatal não pode lançar mão do 

patrimônio do particular desmotivadamente (DALLA, 2002, p. 72). Sobre essa pauta Prado 

(2001), analisando a individualização da pena de multa, assim se pronuncia: 

  

  

O juiz fixará a quantia da multa após ter examinado e considerado a situação econômica do 

condenado, assim como as circunstâncias que influem na dita situação, particularmente a 

capacidade de ganhar a sua vida. O juiz deve fundamentar a sua decisão (PRADO, 2001, p. 

65). 

  

  

Tal posição segue os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Se o magistrado, na 

análise do caso concreto, verificar que a multa é inexequível ela deverá ser modificada, mas 

se por ventura observar que está correta, considerando os limites da constitucionalidade e da 

infraconstitucionalidade, poderá mantê-la. 

  

  

2 AS MULTAS TRIBUTÁRIAS 

  

  

2.1 DEFINIÇÃO DE TRIBUTO E MULTA 

  

  

Antes de qualquer menção às multas tributárias, é imprescindível fazer uma distinção entre 

tributo e multa, pois, não raras vezes, sucede de o contribuinte confundir ambos, ou até 

mesmo encontrar dificuldade em saber quando começa um e termina o outro para efeitos de 
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delimitação, bem como identificar a possibilidade da aplicação do Princípio do Não-confisco 

às multas. 

Resta instar que infelizmente os conceitos de tributo e multa não são encontrados na 

Constituição Federal. No entanto, no que pese a norma infraconstitucional do Código 

Tributário Nacional (Lei nº 5.172/96), que tem sede legal, é quem traz a definição de tributo. 

  

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se 

possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 

atividade administrativa plenamente vinculada. 

  

  

Destarte as características principais do tributo são: 

1) Prestação pecuniária em moeda, cujo valor nela se possa exprimir, devendo ser quitada em 

dinheiro, isto é, em moeda corrente. Para efeito, no Brasil a moeda adotada é o “Real” ou em 

cheque, conforme o Art. 162,I do CTN, e havendo previsão em lei por estampilha, papel 

selado ou por processo mecânico (Art. 162, II do CTN); 

2) A prestação é compulsória, não é contratual, muito menos voluntária, pois o tributo é 

receita derivada cobrada pelo Estado, no uso de seu poder de império, o qual todos são 

obrigados a pagar; 

3) Não constitui sanção de ato ilícito, pois, que o tributo não é uma medida repressiva e sim 

uma contribuição em pecúnia, que visa a arrecadar e a intervir nas situações sociais e 

econômicas; 

4) A prestação deve ser instituída por lei, quer dizer, o tributo só pode ser criado por lei 

complementar ou ordinária ou ato normativo de igual força, como é o caso da Medida 

Provisória. Lembrando-se que a criação do tributo obedece ao comando do princípio da 

legalidade, consoante Art. 150, I da CF; 

5) E, por último, a prestação deve ser cobrada mediante atividade administrativa vinculada. 

Conforme os ditames do Art. 142 do CTN, compete privativamente à autoridade 

administrativa constituir o crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento 

administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, 

determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito 

passivo e propor a aplicação da penalidade cabível, devendo a atividade administrativa de 

lançamento ser vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional. 

Como bem denota Ricardo Alexandre (2007) na sua obra de Direito Tributário que a 

vinculação da atividade de cobrança do tributo decorre do fato de ele ser instituído por lei e se 

configurar como uma prestação compulsória. Logo, para este renomado autor, a autoridade 

tributária não pode analisar se é oportuno cobrar o tributo, pois a cobrança é feita de maneira 

vinculada, sem concessão de nenhuma margem de discricionariedade ao administrador. 
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Na doutrina de Hugo de Brito Machado, no plano estritamente jurídico, ou plano da Ciência 

do Direito, em sentido estrito, a multa distingue-se do tributo porque em sua hipótese de 

incidência, a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese de incidência do tributo é sempre algo 

lícito. Percebe-se a intenção do autor em atribuir a multa uma função sancionadora de ato 

ilícito, enquanto o tributo não configura nenhuma sanção (MACHADO, 2010). 

A Constituição Federal não traz nenhuma definição sobre a multa na esfera tributária. No 

entanto, importa esclarecer, mesmo não havendo classificação constitucional, uma vez que, 

também está adstrita ao princípio da reserva legal, que ela se encontra legitimada nas normas 

infraconstitucionais, pois o Inciso V, do Art. 97, do Código Tributário Nacional, reafirma que 

somente a lei poderá cominar penalidades, ou seja, impor multa ao particular que não cumpriu 

com as obrigações tributárias descritas em lei, in verbis: 

  

Art. 97. Somente a lei pode estabelecer: 

[...] 

V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus dispositivos, ou 

para outras infrações nela definidas; 

  

  

Dalla, na sua obra sobre Multas Tributárias, fez uma coletânea de legislações 

infraconstitucionais que instituíram multas[4], as quais são apresentadas abaixo: 

  

1) IR (Art. 992 RIR/91) não pagar imposto sobre a renda auferida: deve ser o pagamento da 

multa de 100% sobre o imposto e, nos casos de evidente intuito de fraude, 300% sobre o 

imposto; 

2) Em 1968, o Art. 21 do Decreto-lei n. 401/68, hoje alterado pela Lei n. 9.430, dispunha: 

multa de 50% sobre o valor do imposto por declaração inexata, aumentado para 150% nos 

casos de fraude; 

3) Lei n. 8.846/1994, Art. 3º (Declarado inconstitucional). Multa de 300% sobre o valor do 

bem objeto da operação ou serviço prestado, sem prejuízo da incidência do imposto sobre a 

renda e proventos de qualquer natureza e das contribuições sociais e suas multas. 

4) Art. 474 do RIR/91. Multa de duas vezes (200%) o valor da vantagem recebida 

indevidamente, nos casos de dolo, fraude, simulação e desvio de objeto. 

5) Decreto n. 91.030/85, Art. 522. Multa de CR$ 23.000 (vinte e três mil cruzeiros) a CR$ 

44.000,00 (quarenta e quatro mil cruzeiros) por infração do Regulamento aduaneiro. 

6813

file:///F:/MESTRADO%20UFRN/COMPEDI%202011/PRINCIPIO%20DO%20NÃ�O%20CONFISCO.doc%23_ftn4


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

6) Decreto n. 91.030/85, Art. 526. Multa de 100% do valor da mercadoria se importar 

mercadoria do exterior sem guia de importação. 

7) Decreto n. 1.578/1977, Art. 7º. Multa de 100% equivalente ao valor do tributo se não 

pagar o imposto de exportação. 

8) Lei n. 9.393/96, Caput do Art. 14.  Da respectiva lei. A que surge dúvida do como vai se 

aplicar a multa, pois diz assim: na falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de 

subavaliação ou prestação de informações inexatas, fraudulentas, etc. a Secretaria da Receita 

Federal fará o lançamento de ofício do imposto e as multas serão aquelas aplicáveis aos 

demais tributos federais. Quais? A qual tributo especificamente a lei se refere? 

9) Lei n. 4.052/64, Art. 80. Multa de 75% do valor do imposto, aumentado para 150% 

quando se tratar de infração qualificada. IPI, não pagar imposto sobre produtos 

industrializados. 

10) Lei Complementar n. 70/91 (Cofins), sequer estipula multa por atraso, apurada por 

lançamento de ofício; 

11) Lei n. 3.112/83, Art. 19, Incisos I e II do Município de Vitória – ES. Multa 40% sobre 

o valor do imposto, aumentado para 100% sobre a mesma base nos casos de dolo, fraude, 

etc. destinado a quem não pagar o ISS. 

Nos casos de ICMS. O não pagamento do imposto importa multa de 30% sobre o valor da 

operação quando houver documento encontrado no arquivo do contribuinte, aumentada para 

50% sobre a mesma base, “nos demais casos”. 

Verificada a hipótese de descumprimento do compromisso de exportação pela empresa 

fabricante de produtos manufaturados que tiver programa especial de exportação aprovado a 

vista de parecer de BEFIEX, a empresa infratora (aquela que usufrui este benefício 

cumulativamente com os demais benefícios fiscais à exportação) aplicar-se-á multa de até 

50% do valor corrigido do imposto. 

12) Lei n. 4.217/98, Art. 59, § 1º, Inciso V, alínea “a”, que modificou a Lei n. 5.253/67, 

hipótese de multa aplicada no Estado do Espírito Santo, que trata das faltas relativas ao 

recolhimento do imposto. Multa de 200% (duzentos por cento) do valor não recolhido 

(DALLA, 2002, p. 67-68). 

  

  

Demonstradas as multas, resta conceituá-las, conforme a lição de Coêlho (1993, p.41), “multa 

é a prestação pecuniária compulsória instituída em lei ou contrato em favor de particular ou 

do Estado, tendo por causa a prática de um ilícito (descumprimento de um dever legal ou 

contratual)”. 

Para Sabbag (2010, p. 374) “a multa é a reação do Direito ao comportamento devido que não 

tenha sido realizado. Trata-se de penalidade cobrada pelo descumprimento de uma obrigação 

tributária, possuindo nítido caráter punitivo ou de sanção”. Ensejar-se-á a aplicação da 
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penalidade, ou seja, da multa, em face do descumprimento de uma obrigação tributária, quer 

seja principal (Art. 113, §1º, CTN), quer seja acessória (Art. 113, § 2º, CTN). 

Como bem observa o estudioso, tanto o pagamento do tributo quanto da multa, são 

considerados obrigações principais. No entanto, o tributo não resulta de sanção por ato ilícito 

(SABBAG, 2010). Na análise de um caso, deve-se apenas tomar o devido cuidado quanto à 

imposição da penalidade, visto que, essa não elimina o pagamento integral do débito (Art. 157 

do CTN), uma vez que quando se paga um tributo, este pagamento está vinculado a um fato 

gerador, logo se o tributo não foi pago em tempo hábil, como determina a lei, dever-se-á 

recolher a multa imposta pela entidade pública por haver descumprido uma obrigação 

tributária. 

Entende-se que a principal diferença entre tributo e multa, apesar de compartilharem da 

mesma natureza jurídica e hipótese de incidência, é que, o primeiro é proveniente de um ato 

lícito, enquanto que o segundo pressupõe a ocorrência de um ato ilícito. 

Harada (2001) não compartilha totalmente com a declaração de que o tributo sempre é 

proveniente de um ato lícito. Para este estudioso nem sempre o tributo pressupõe a licitude de 

ato que o gerou, como sustentado por alguns autores, mesmo porque os atos ilícitos são 

passíveis de tributação, sob pena de violação do principio constitucional de isonomia. Na 

acepção da expressão, a cobrança de tributo não representa imposição de penalidade. Neste 

sentido, explica Machado (2010, p. 64): 

  

  

Quando se diz que o tributo não constitui sanção de ato ilícito, isto quer dizer que a lei não 

pode incluir na hipótese de incidência tributária o elemento ilicitude. Não pode estabelecer 

como necessária e suficiente à ocorrência da obrigação de pagar um tributo uma situação que 

não seja lícita. Se o faz, não está instituindo um tributo, mas uma penalidade. 

  

  

Arrematando em apartada síntese, conclui-se que não pode o Fisco exigir licitude dos 

pagamentos quando tributa recebimentos ilícitos; o que importa é a realidade da renda e não a 

sua licitude. É o que argumenta Machado (2010). 

Nesse diapasão, para alguns doutrinadores, quando o Estado tributa rendimentos oriundos de 

atividades criminosas, estaria se associando ao crime e obtendo, imoralmente, recursos de 

uma atividade ilícita que ele mesmo proíbe. No entanto, contra-argumenta Alexandre (2007) 

ser injusto cobrar imposto daquele que trabalha honestamente e conceder uma verdadeira 

“imunidade” ao criminoso. 

Nesse raciocínio posicionou-se em unanimidade o STF por sua Primeira Turma, ao julgar o 

HC 77.530-4/RS num caso sobre tráfico ilícito de entorpecentes (SOARES JUNIOR, 2005). 

Entendeu essa Corte que, antes de ser agressiva à moralidade, a tributação de tais atividades é 

decorrência do Princípio da Isonomia Fiscal, sendo essa possibilidade possível em 
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decorrência do princípio do non olet (dinheiro não cheira). Logo, incorrendo o contribuinte 

nos casos de hipótese tributária e ocorrendo o fato gerador, o tributo será exigido porque as 

hipóteses enumeradas na lei são lícitas. Já a forma como o contribuinte vai pagar, é algo 

desconhecido pelo fisco, que pode ser dinheiro de um trabalho lícito ou pode decorrer de 

atividades ilícitas. 

  

  

  

  

2.2 APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DO NÃO-CONFISCO À MULTA TRIBUTÁRIA 

  

  

Desde muito se questiona se é possível aplicar o Princípio da Vedação ao Confisco às multas 

tributárias, isto é, a penalidade decorrente do não adimplemento do tributo. 

Como se sabe, a Constituição em seu Art. 150, IV proíbe os tributos com efeitos de confisco, 

porém, a lei não traz a mesma normatização às multas decorrentes das obrigações tributárias 

não adimplidas. 

Percebe-se comumente que há uma divisão na doutrina quanto à aplicabilidade ou não do 

Princípio do Não-confisco a essa modalidade de penalidade. Apesar da divergência 

doutrinária, o Supremo Tribunal já pacificou o seu entendimento. Os posicionamentos 

elencados nos itens a seguir, sistematizam esse entendimento. 

  

  

2.2.1 Posicionamento Doutrinário 

  

  

Como já supra mencionado, o princípio da vedação ao confisco encontra guarida no Art. 150, 

IV da Carta Constitucional Brasileira, na qual tal norma constitucional não atingiu a multa 

decorrente do não adimplemento da obrigação tributária. Por este motivo, disseminou-se 

algumas incertezas no meio doutrinário criando posicionamentos antagônicos no tocante a 

aplicabilidade do princípio da vedação ao confisco às multas. Há os que entendem que o 

princípio suso é aplicado e há os que entendem que não. 
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Para os doutrinadores que defendem tal princípio, estes se apóiam na norma 

infraconstitucional, o Código Tributário Nacional, portanto lei específica. 

A base normativa se encontra no Art. 113 do CTN: 

  

  

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória. 

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o 

pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela 

decorrente. 

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, 

positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos 

tributos. 

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação 

principal relativamente à penalidade pecuniária. 

  

  

  

Quando se reporta a questão da obrigação tributária a priori a obrigação é de pagar tributo, e 

existe porque inicialmente houve um fato gerador, cuja lei quis que houvesse a incidência 

sobre ele. 

Sucede que o parágrafo terceiro dispõe que a obrigação acessória converte-se em obrigação 

principal pelo seu não cumprimento, fazendo-se entender que, no caso em que a obrigação 

acessória for uma multa, o não adimplemento dessa se torna obrigação principal,  como se a 

multa passasse a status de tributo. Já se o tributo está protegido pelo Princípio da Vedação ao 

Confisco, por conseguinte, em sintonia com o Caput do Art. 113 da CTN cumulado com seu § 

3º, estariam sob o mesmo regime jurídico tributário. 

Para Ricardo Corrêa Dalla (2002), a ocorrência do confisco na hipótese das multas tributárias 

em decorrência do inadimplemento dos deveres instrumentais e por descumprimento de 

obrigações principais ocorrerá sempre que se extrapole o valor monetário manifestado pela 

incidência tributária. Assevera que a multa será exorbitante quando causar redução do padrão 

de vida do contribuinte, descapitalização no giro comercial e/ou redução no seu patrimônio, 

naquele mês ou naquele (s) ano (s) de realização da referida hipótese. 

Nesses termos, o autor posiciona-se favorável à corrente dos que entendem que o princípio da 

vedação ao confisco deve ser aplicável à multa tributária. No entanto, adota também o 

princípio da razoabilidade, posto que ambos os princípios caminham juntos, pois quando a 
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multa é exorbitante ela deixa de ser razoável, se torna desproporcional e invade a esfera 

econômica do contribuinte. 

Como bem explica a doutrina de Eduardo Sabbag (SABBAG, 2010), a multa não é tributo, 

mas sanção exigível perante o descumprimento de obrigação tributária, como nítida reação do 

Direito a um comportamento devido, e não realizado. Acrescenta que a multa tributária dota-

se de valor preciso, que pode ser razoável ou não. No entanto, pondera ao registrar que a 

doutrina majoritária tem se manifestado favoravelmente à aplicação do postulado tributário às 

multas exacerbadas, sejam elas moratórias ou punitivas, desde que extrapolem a 

razoabilidade, com ofensa ao Art. 150, IV[5] e ao Art. 5º, XXII[6], da Constituinte de 88: 

  

  

Não há dúvida de que uma multa excessiva, que extrapole os limites do razoável, ainda que 

visando a desestimular o comportamento ilícito iterativo, além de irradiar sua carga punitiva, 

em seus dois elementares caracteres – o preventivo e o punitivo - mostra-se vocacionada a 

burlar o dispositivo constitucional inibitório de sua existência, agredindo o patrimônio do 

contribuinte (SABBAG, 2010, p. 243-244). 

  

  

Borges (2004) defende que o princípio da vedação ao confisco pode ser também aplicado às 

multas. Fundamenta seu entendimento no Art. 5º, XXII e XXIV da Carta Magna, cujos 

preceitos asseguram o direito de propriedade e dispõem que o proprietário somente poderá ser 

despojado dos seus bens através de processo regular expropriatório, na forma da lei, por 

necessidade ou utilidade pública ou interesse social. Dessa forma, entende que a propriedade 

só pode ser retirada por desapropriação nos termos da lei, o que não permite que uma 

exigência fiscal elevada correspondente a uma multa possa funcionar como um instrumento 

de supressão da propriedade privada. 

Já Machado (2010) defende que a vedação do confisco é atinente tão somente ao tributo e não 

a penalidade pecuniária, ou seja, a multa.  O regime jurídico do tributo não se aplica a multa, 

porque tributo e multa são essencialmente distintos. 

O estudioso explica que, no plano estritamente jurídico, a multa se distingue do tributo porque 

em sua hipótese de incidência a ilicitude é essencial, enquanto a hipótese do tributo é sempre 

algo lícito. 

No plano teleológico, ou finalístico, a distinção também é evidente, porque o tributo tem por 

finalidade o suprimento de recursos financeiros de que o Estado necessita, logo constitui uma 

receita ordinária e a multa não tem por finalidade a produção de receita pública, mas 

desestimular o comportamento que configura sua hipótese de incidência, constituindo uma 

receita extraordinária ou eventual. A justificativa do respeitado tributarista é a seguinte: 
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Porque constitui receita ordinária, o tributo deve ser um ônus suportável, um encargo que o 

contribuinte pode pagar sem sacrifício do desfrute normal dos bens da vida. Por isto mesmo é 

que não pode ser confiscatório. Já a multa, para alcançar sua finalidade, deve representar um 

ônus significativamente pesado, de sorte que as condutas que ensejam sua cobrança restem 

efetivamente desestimuladas. Por isto mesmo podem ser confiscatórias (MACHADO, 2010, 

p. 47). 

  

  

  

Ainda que a justificativa de Hugo de Brito Machado seja convincente, há de se analisar o caso 

concreto e observar as garantias constitucionais tributárias, evitando o aviltamento do Estado 

contra os bens do contribuinte. 

  

  

2.2.2 Posicionamento do Supremo Tribunal Federal 

  

  

Tem-se notícia através de julgados nos Tribunais de Justiça de todo o país, acerca do efeito 

confiscatório das multas tributárias e das controvérsias que insurgem daí, porém não se pode 

dizer o mesmo do Supremo Tribunal Federal (STF), pois esse, já demonstrou claramente seu 

posicionamento. 

Os casos mais relevantes decididos pelo STF são a ADI n. 1.075/DF de 17- 06 – 1998, de 

relatoria do Ministro Celso de Mello e a ADI 551-1-RJ de 24 -10-2002 de relatoria do 

Ministro Ilmar Galvão. Esse julgamento baseou-se na Ação Declaratória de 

Inconstitucionalidade de n. 1.075/DF que tinha como partes interessadas a Confederação 

Nacional do Comércio – CNC, o Estado Brasileiro, devidamente representado pelo Presidente 

da República e o Congresso Nacional, no qual se discutia a constitucionalidade de um 

dispositivo da Lei 8.846/94[7], que impunha multa de elevada proporção, em seu Art. 3º e seu 

Parágrafo Único, que trazia a seguinte previsão: 

  

  

Art. 3º Ao contribuinte, pessoa física ou jurídica, que não houver emitido a nota fiscal, 

recibo ou documento equivalente, na situação de que trata o Art. 2º, ou não houver 

comprovado a sua emissão, será aplicada a multa pecuniária de trezentos por cento sobre o 
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valor do bem objeto da operação ou do serviço prestado, não passível de redução, sem 

prejuízo da incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e das 

contribuições sociais. (Dispositivo Revogado após ser declarado inconstitucional). (Grifo 

nosso). 

Parágrafo único. Na hipótese prevista neste Artigo, não se aplica o disposto no Art. 4º da Lei 

nº 8.218, de 29 de agosto de 1991. (Revogado pela Lei nº 9.430, de 1996). 

  

  

Assim, toda a celeuma emanou da mencionada lei por culpa da penalidade aplicada, pois a 

norma punia os contribuintes que realizassem operações comerciais e não emitissem nota 

fiscal, ou documento similar, penalizando-os, 300 vezes o valor do bem, do objeto ou da 

operação. 

Logo, percebe-se, a penalidade era aplicada sobre o valor da transação e não sobre o imposto 

devido no momento da realização da operação. Analisa-se como sendo grave, decorrente 

dessa penalidade, que além de o cidadão pagar a multa, teria que pagar o imposto relativo à 

operação penalizada. 

Exemplificativamente, se um bem fosse vendido por R$ 500,00 (quinhentos reais) sem a 

emissão da nota fiscal, geraria uma multa de R$ 1.500,00 (um mil quinhentos reais) tendo em 

vista que seria aplicada a multa de 300% sobre o valor do objeto ou do serviço e não do 

imposto devido na operação que com certeza é mínimo em relação à multa. Verdadeiramente, 

tal situação fugia do princípio da proporcionalidade e marchava direto para a área do confisco. 

E assim entendeu a Corte Brasileira ao decidir pela inconstitucionalidade de tal dispositivo 

consonante a ADI 1.075 MC de relatoria do Ministro Celso de Melo [8]: 

  

  

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Nº 8.846/94 editada pela União 

Federal - Alegação de ofensa aos Postulados Constitucionais da Federação e da separação de 

poderes - inocorrência - exercício, pela União Federal, de sua competência impositiva, com 

estrita observância dos limites que definem essa atribuição normativa - diploma legislativo 

que não usurpa a esfera de competência tributária dos estados-membros e dos municípios - 

legitimidade do poder regulamentar deferido aos Ministros de Estado - atribuição 

regulamentar de segundo grau que possui extração constitucional (cf, Art. 87, Parágrafo 

Único, ii) - inocorrência de outorga, pela lei nº 8.846/94, de Delegação Legislativa ao 

Ministro da Fazenda - poder regulamentar secundário desvestido de conteúdo normativo 

primário - transgressão, no entanto, pela lei nº 8.846/94 (Art. 3º e seu Parágrafo Único), ao 

Princípio Constitucional da Não-confiscatoriedade Tributária - suspensão cautelar da eficácia 

de tal preceito legal - Medida Cautelar deferida, em parte. A Tributação Confiscatória é 

vedada pela Constituição da República. 
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É cabível, em sede de controle normativo abstrato, A possibilidade de o Supremo Tribunal 

Federal examinar se determinado tributo ofende, ou não, o Princípio Constitucional da Não-

confiscatoriedade consagrado no Art. 150, IV, da Constituição da República. Hipótese que 

versa o Exame de Diploma Legislativo (Lei 8.846/94, Art. 3º e seu Parágrafo Único) que 

instituiu multa fiscal de 300% (trezentos por cento). - A proibição constitucional do 

confisco em matéria tributária - ainda que se trate de multa fiscal resultante do 

inadimplemento, pelo contribuinte, de suas obrigações tributárias - nada mais 

representa senão a interdição, pela Carta Política, de qualquer pretensão governamental 

que possa conduzir, no campo da fiscalidade, à injusta apropriação estatal, no todo ou 

em parte, do patrimônio ou dos rendimentos dos contribuintes, comprometendo-lhes, 

pela insuportabilidade da carga tributária, o exercício do direito a uma existência digna, 

ou a prática de atividade profissional lícita ou, ainda, a regular satisfação de suas 

necessidades vitais básicas. - O poder público, especialmente em sede de tributação 

(mesmo tratando-se da definição do "quantum" pertinente ao valor das multas fiscais), 

não pode agir imoderadamente, pois a atividade governamental acha-se essencialmente 

condicionada pelo princípio da razoabilidade que se qualifica como verdadeiro 

parâmetro de aferição da constitucionalidade material dos atos estatais.[9] (grifo nosso). 

  

  

  

Na ADI 551-1-RJ[10] de 24 -10-2002 de relatoria do Ministro Ilmar Galvão, o STF adotou a 

mesma diretriz e mais uma vez a corte se pronunciou: 

  

  

EMENTA: Ação Direta de Inconstitucionalidade. §§ 2.º E 3.º do Art. 57 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. 

Fixação de valores mínimos para multas pelo não-recolhimento e sonegação de tributos 

estaduais. Violação ao Inciso IV do Art. 150 da Carta da República. A desproporção entre o 

desrespeito à norma tributária e sua conseqüência jurídica, a multa, evidencia o caráter 

confiscatório desta, atentando contra o patrimônio do contribuinte, em contrariedade ao 

mencionado dispositivo do texto Constitucional Federal. Ação julgada procedente.[11] 

(grifo nosso). 

  

  

A Corte Máxima, na época, foi incumbida de julgar a desditosa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade contra dois dispositivos do Ato das disposições Constitucionais 

Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, exatamente os §§ 2º e 3º do Art. 

57[12]. 
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Art. 57 - O Município do Rio de Janeiro será Centro Financeiro do Estado do Rio de Janeiro, 

cabendo às autoridades estaduais e municipais fomentar a atividade financeira no Município 

do Rio de Janeiro. 

[...] 

§ 2º - As multas consequentes do não recolhimento dos impostos e taxas estaduais aos cofres 

do Estado não poderão ser inferiores a duas vezes o seu valor. 

§ 3º - As multas consequentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não poderão ser 

inferiores a cinco vezes o seu valor. 

  

  

  

Inicialmente, o primeiro dispositivo previa que “as multas conseqüentes do não recolhimento 

dos impostos e taxas estaduais aos cofres do Estado não poderiam ser inferiores a duas vezes 

o seu valor”, ou seja, 200% (duzentos por cento), o segundo dispositivo afirmava que “as 

multas conseqüentes da sonegação dos impostos ou taxas estaduais não poderiam ser 

inferiores a cinco vezes o seu valor”, 500% (quinhentos por cento). 

Os ministros, de forma unânime, votaram pela inconstitucionalidade do dispositivo, pela 

violação do Artigo 150 da Constituição Federal, in verbis: 

  

  

Decisão do Mérito: "Por unanimidade, julgou procedente o pedido formulado na inicial da 

ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos §§ 2º e 3º do Artigo 57 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, votou 

o Presidente, o Senhor Ministro Marco Aurélio", Plenário, 24/10/2002. Acórdão publicado no 

D.J. 04.11.2002. - Acórdão, DJ 14.02.2003. 

  

  

Conforme se pode perceber no Acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar a 

ADI 551-1-RJ[13], apesar de o texto literal do Art. 150, IV, da CF anunciar o não confisco 

como princípio a ser aplicado aos tributos, o tribunal entendeu de outra maneira, a restrição 

também poderia ser aplicável às multas tributárias. 

Para o Relator do processo Desembargador Ilmar Galvão o Art. 150, IV, da Carta da 

República veda a utilização de tributo com efeito confiscatório, depreendeu que a atividade 

fiscal não poderia ser onerosa a ponto de afetar a propriedade do contribuinte, confiscando-a a 

título de tributação, evitando dúvidas, ao afirmar: “tal limitação ao poder de tributar estende-

6822

file:///F:/MESTRADO%20UFRN/COMPEDI%202011/PRINCIPIO%20DO%20NÃ�O%20CONFISCO.doc%23_ftn13


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

se, também, às multas decorrentes de obrigações tributárias, ainda que não tenham elas 

natureza de tributo” (ADI 551/RJ). No mesmo acórdão, o Ministro Sepúlveda Pertence 

também se manifestou e assegurou: 

  

  

Também não sei a que altura um tributo ou uma multa se torna confiscatório; mas uma multa 

de duas vezes o valor do tributo, por mero retardamento de sua satisfação, ou de cinco vezes, 

em caso de sonegação, certamente sei que é confiscatório e desproporcional (ADI 551/RJ, 

2002). 

  

  

Com a devida vênia, registra-se o manifesto do professor Hugo de Brito Machado contra o 

posicionamento do STF na ADI n. 551-1-1-RJ: 

  

É certo que o Supremo Tribunal Federal evoluiu quanto à fundamentação adotada no 

deferimento da cautelar, passando a considerar que a multa em tela contraria o princípio da 

razoabilidade. Mesmo assim, afirmou que a vedação ao tributo com efeito de confisco é uma 

limitação ao poder de tributar que se estende, também, às multas decorrentes de obrigações 

tributárias, ainda que não tenham elas natureza de tributo. 

A conclusão à qual chegou o Supremo é correta. O fundamento, todavia, deve ser outro. A 

rigor, a vedação ao tributo com efeito confiscatório não se estende às multas tributárias. O que 

impede a cominação de multas exorbitantes é o princípio constitucional de proporcionalidade, 

no que alberga a idéia de que deve haver uma proporção, sem sentido estrito, entre a 

gravidade do ilícito e a sanção ao mesmo correspondente (MACHADO, 2010, p. 47). 

  

  

Assim, para Machado, a decisão foi correta, no entanto, a fundamentação sobre a declaração 

da inconstitucionalidade do dispositivo legal que previa multas exorbitantes deveria estar 

pautado no princípio da proporcionalidade e não no princípio da não confiscatoriedade às 

multas. Ex positis: 

  

O que impede a cominação de multas exorbitantes é o princípio constitucional de 

proporcionalidade, no que alberga a idéia de que deve haver uma proporção, em sentido 

estrito, entre a gravidade do ilícito e a sanção ao mesmo correspondente (MACHADO, 2010, 

p. 47). 
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Observando que o STF se posicionou favorável à aplicabilidade do princípio da vedação ao 

confisco às multas, para Hugo de Brito a Corte não foi feliz ao adotar tal entendimento, pois, 

para o estudioso as multas como as sanções em geral são instrumentos destinados a 

desestimular condutas ilícitas. Assim, em certos casos, para o renomado estudioso, justificam-

se multas pesadas para que o contribuinte não queira correr o risco de ser apanhado no 

descumprimento de suas obrigações. (MACHADO, 2010). 

Assevera Sabbag (2010) que o STF já vem se manifestando neste sentido desde a década de 

60 e em sua obra colacionou vários julgados para solidificar o posicionamento dessa Corte 

que rechaça veementemente as multas com feição confiscatória. Segue abaixo alguns 

exemplos: 

  

  

EMENTA – RE 60.476, 2ª T., rel. Min. Evandro Lins, j. 28 -11 – 1967: Executivo fiscal. 

Graduação da multa de acordo com a gravidade da infração e com a importância desta para os 

interesses da arrecadação. Pode o Judiciário, atendendo as circunstâncias do caso 

concreto, reduzir a sanção excessiva aplicada pelo fisco. Precedentes do Supremo Tribunal 

Federal: recurso extraordinário conhecido, mas não aprovado (grifo nosso). 

EMENTA – RE 81.5520, 2ª T., rel. Min. Xavier de Albuquerque, j. 20 – 05- 1975: ICM. 

Cooperativa de consumo. Incidência do tributo desde o advento do Decreto-lei n. 406/68, 

consoante orientação ultimamente firmada no Supremo Tribunal. 2. Multa moratória de 

feição confiscatória. Redução a nível compatível com a utilização do instrumento da 

correção monetária. 3. recurso extraordinário conhecido e provido, em parte (SABAG, 

2010, p. 245). (grifo nosso). 

  

  

  

Assim sendo, conclui-se que, à luz da Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, último 

grau de instância, o Princípio Tributário da Vedação ao Confisco é aplicável a toda e qualquer 

multa que tenha caráter confiscatório, independentemente de entendimento doutrinário ou de 

qualquer Tribunal que tenha posicionamento contrário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

Buscou-se neste trabalho, a verificação de como os Ministros do STF estão procedendo 

quando da aplicação do Princípio do Não-confisco em relação às multas por infrações fiscais. 

Inicialmente, como forma de alicerce para o estudo, fez-se necessário entender-se os 

Princípios Constitucionais Tributários, como também, o confisco e historia do 

confisco,  impostos com efeito de confisco e multas. A partir dos conceitos estudados, viu-se 

que diante do poder de tributar, que é conferido ao ente estatal pela Carta Constitucional 

Brasileira, observa-se que não raras vezes o Estado perpassa suas limitações tornando-se um 

ente abusador de suas atividades e que ataca diretamente o contribuinte. Nesse passo, surgem 

os grandes enfrentamentos na órbita judicial para se evitar que o Estado se aproprie dos bens 

dos contribuintes, deixando ao arbítrio dos juízes delimitarem o efeito do confisco, bem como 

as multas tributárias. 

Na análise doutrinária e jurisprudencial conclui-se que, à luz da jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal, o princípio tributário da vedação ao confisco é aplicável a toda e qualquer 

multa que tenha caráter confiscatório, independentemente de posicionamento doutrinário 

contrário. 

Foi possível detectar na análise dos conceitos e dos julgados que quando o tributo for 

confiscatório, sendo a multa obrigação acessória, essa também poderá ser abusiva, 

ultrapassando os limites da razoabilidade e da proporcionalidade, o que a torna confiscatória. 

Nesse aspecto, vislumbrou-se a responsabilidade do Judiciário em definir o quantum, isto é, 

apurar quando o tributo apresenta o efeito confiscatório, cuja conveniência fica a depender da 

provocação dos interessados e da independência e coragem dos magistrados, especialmente 

dos que integram o Supremo Tribunal Federal. 

Assim sendo, comprovou-se que, devido às incessantes provocações do Judiciário por causa 

dos excessos das multas tributárias, o Supremo Tribunal Federal foi obrigado a pronunciar-se 

acerca da matéria para cessar as controvérsias nos tribunais inferiores. 

Por meio de inúmeros julgados, a Corte Máxima manifestou-se maciçamente sobre a 

aplicabilidade do Princípio do Não-confisco às multas tributárias com caráter confiscatório. 

Logo, não resta dúvida acerca da aplicabilidade do Princípio da Vedação ao Confisco às 

penalidades que onerem demasiadamente o contribuinte, devendo, ser o poder judiciário 

competente para enfrentar a discussão. 
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O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E A TESE DOS "CINCO MAIS 

CINCO" 

 

EL SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL Y LA TESIS DE "CINCO MÁS CINCO" 

 

Fernando Bretas Vieira Porto 

 

  

RESUMO 

Este artigo pretende apresentar as diversas teses e argumentos expostos no julgamento do 

Recurso Extraordinário (RE) 566621, no plenário do Supremo Tribunal Federal, no dia 04 de 

agosto de 2011. Para tanto, abordará a discussão a cerca da constitucionalidade da segunda 

parte do artigo 4° da Lei Complementar n° 118/2005, que impõe a aplicação retroativa ao 

artigo 3°, observada a disposição do art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, que 

versa sobre a retroatividade da norma meramente interpretativa. Toda celeuma é 

fundamentada em precedente de inconstitucionalidade de artigo da LC 118/2005, que afronta 

os dizeres do artigo 5°, XXXVI da Constituição Federal do Brasil. A partir das discussões 

doutrinárias e jurisprudencial, bem como o resultado do julgamento do RE 566621, concluir-

se-á sobre a justiça tributária e a segurança jurídica aplicadas no caso concreto, vez que o 

instituto da prescrição, em geral, sempre suscita dúvidas e argumentações diversas.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO TRIBUTÁRIO; SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL; 

PRESCRIÇÃO TRIBUTÁRIA; LEIS INTERPRETATIVAS; LEI COMPLEMENTAR 

118/2005; AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. 

 

RESUMEN 

Este artículo tiene como objetivo presentar las diferentes teorías y argumentos en el juicio de 

apelación extraordinaria (RE) 566621, en el pleno de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de 

agosto de 2011. Con este fin, abordar la discusión sobre la constitucionalidad de la segunda 

parte del artículo 4 de la Ley Complementaria N º 118/2005, que exige la aplicación 

retroactiva del artículo 3, con sujeción a lo dispuesto en el art. 106, inciso I, del Código Fiscal 

de la Nación, que se refiere a la retroactividad de la norma se limita a interpretación. El 

alboroto todo se basa en la inconstitucionalidad de la anterior artículo LC 118/2005, que se 

enfrenta el texto del artículo 5, XXXVI de la Constitución de Brasil. En el ámbito doctrinal y 

jurisprudencial de los debates y los resultados de la prueba de la RE 566621, se llevará a cabo 

en la justicia y los impuestos legales aplicadas en este caso, desde el Instituto de la 

prescripción, en general, siempre plantea preguntas y argumentos diferente. 

PALABRAS-CLAVE: LEY DEL IMPUESTO, LA CORTE SUPREMA; LIMITACIÓN DE 

IMPUESTOS EXTREMA; LAS LEYES INTERPRETATIVAS; LEY COMPLEMENTARIA 

118/2005; REPITA DEMANDA IMPUESTO MAL USO. 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 
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Poucos temas atuais despertam tanto interesse no meio acadêmico como a questão de 

normas interpretativas e prescrição.  

  

Nas atividades legislativas desenvolvidas diariamente, ninguém pode afirmar, segura 

e sinceramente, que conhece a intenção dos deputados e senadores que aprovaram a aplicação 

retroativa da norma do art. 3°, da Lei Complementar 118/2005, lembrando Machado (2005).  

  

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento no plenário do dia 04/08/2011, mais 

uma vez levou a discussão uma lei que está em vigor a seis anos. Trata-se da Lei 

Complementar 118/2005. 

  

No julgamento do Recurso Extraordinário n°566621, o tema foi amplamente 

discutido, surtindo efeitos tanto para ações em curso, quanto para as futuras pretensões, para 

contribuintes que pleiteiam créditos junto ao fisco, por meio da ação de repetição de indébito 

tributário. 

  

Nos capítulos seguintes serão abordados temas aventados tanto na doutrina nacional, 

quanto no julgamento ocorrido na Corte Suprema em agosto, como citado acima.  
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2 DAS PRETENSÕES FAZENDÁRIAS E O ADVENTO DA LEI 

COMPLEMENTAR 118/2005. 

  

   

  

2.1 Considerações iniciais 

  

  

  

O Congresso Nacional com o pretexto de compatibilizar o Código Tributário 

Nacional às novas disposições da Lei falimentar editou a Lei Complementar 118/2005. Uma 

das mais “pertinentes” alterações no campo tributário foi relativa ao prazo para se pleiteara 

restituição do indébito tributário, atenta Segundo (2007).    

  

Acontece que para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo para 

pleitear a devolução de valores pagos indevidamente é de cinco anos, deixou de ser contado a 

partir da homologação (que, quando tácita, ocorre cinco anos após o fato gerador) e passou a 

sê-lo no ato do pagamento antecipado, de acordo com Segundo (2007). Na realidade, como 

dificilmente ocorre uma homologação expressa por parte do Fisco, a alteração implicou um 

encurtamento na contagem do prazo prescricional, de dez anos (Tese dos “Cinco mais cinco”) 

para os cinco anos. 

  

Diante da perspectiva dos ditames da Teoria Geral do Direito, Machado (2007) 

visualiza que no estágio atual da Ciência do Direito, que realmente o argumento da verdade 

do legislador já não merece respeito, quando se defende determinada interpretação da norma 

(MACHADO, 2005). O atual jurista sabe que a norma é apenas uma “engrenagem” do 

sistema normativo no qual se encarta, e que seu significado depende do sistema legal ao qual 

pertence. 
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3 NORMAS JURIDICAS EXPOSTAS NOS ARTS. 3° E 4° DA LC 118/2005 

EM CONFLITO COM OS PRINCIPIOS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS DA CF/88 

  

   

  

3.1 Da lei expressamente interpretativa 

  

   

  

Para leis expressamente interpretativas, o Código Tributário Nacional, em seu art. 

106, inc. I viabiliza a retroatividade da norma tributária (CUNHA, 2007). Seu fundamento 

baseia-se no que a norma meramente interpretativa não inova no mundo jurídico, ela somente 

explicita o entendimento e os fins do legislador, no trâmite da produção da norma 

interpretada, declarando um conteúdo já exposto e, desta feita, colhem os fatos ocorridos 

desde a vigência da norma aclarada, não se revestindo de importância o comando 

interpretador como marco da eficácia do sentido explicitado. Mas, não corroboramos com tal 

visão de parte da doutrina.  

  

Em que se pese o reconhecimento das normas interpretativas no ordenamento, a 

doutrina já demonstrava restrições em aceitá-las, como explicita Friedrich Karl Von Savigny 

apud Cunha (2007, p.110) desferiu de forma crítica a essa forma interpretativa, dizendo   que 

“só é possível falar em um interpretação doctrinalis, e não de uma forma authentica, porque 

quando o legislador aclara uma lei, surge uma nova lei cuja a origem é a primeira, de forma 

que não é possível falar em interpretação daquela.” 
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Não rara às vezes, vê estabelecida a confusão entre norma jurídica e seu texto legal 

(CUNHA, 2007). Essa equivocada identidade compromete a noção mesma de interpretação, o 

que acaba por se resvalar na não menos distorcida noção de leis interpretativas. 

  

A questão da Lei interpretativa perante o direito intertemporal, no ordenamento 

estrangeiro, os autores Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho examinam e ao final 

afirmam que em nosso direito positivo a Lei puramente interpretativa, ainda que assim 

expressamente “rotulada”, não tem, só por dizer interpretativa, a virtude de retroagir em 

detrimento de situações jurídicas definitivamente constituídas (MACHADO, 2005). 

  

Por outro lado, autor Serpa Lopes advoga a tese que as Leis interpretativas, por sua 

própria natureza, possuem efeitos retroativos (MACHADO, 2005). A fim de contraporem o 

argumento exposto, Eduardo Espínola e Eduardo Espínola Filho invocam o art. 1°, § 4°, da 

antiga denominação da Lei de Introdução ao Código Civil, Filho Espínola citado por 

Machado (2005, p.54) diz “se a simples retificação, a mera correção da lei em vigor, feita com 

a re-publicação tão-somente, não pode retroagir, seria absurdo e gritantemente ilógico dar 

esse efeito a uma verdadeira lei nova, que se apresenta no intuito de interpretar a anterior.” 

  

Para que uma lei seja interpretativa, basta que não disponha de regra jurídica 

inovadora, limitando a atribuir um sentido mais claro ao comando de lei anterior. 

  

A despeito da discussão de norma geral interpretativa, por analogia, citamos a Lei 

que cuida da Administração Pública Federal, que estabelece parâmetros de proibição da 

retroatividade da nova interpretação, art. 2°, parágrafo único, inc. XII, da lei n° 9.784/1999, in 

verbis: 

  

Art. 2° - A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos 

princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, 
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moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e 

eficiência. 

  

  

  

§ único: Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os 

critérios de: 

  

  

  

(...) 

  

  

  

XIII – interpretação da norma administrativa da forma que melhor 

garanta o atendimento do fim público a que se dirige, vedada aplicação 

retroativa de nova interpretação (grifo nosso). 

  

  

  

É notória que eventuais incertezas decorrentes do montante de interpretações 

atribuídas às normas da CTN que regulam o tema já haviam sido superadas, diante da 

consolidação de entendimento do STJ, somente se explicando a intervenção do ente 

legislador, não para atuar como intérprete, coisa que não lhe cabe, vez que não há 

interpretação divorciada de um contexto concreto, mas para destituir a normatividade já 

existente, com o conseqüente prejuízo do contribuinte, observa Cunha (2007). 

  

A relação entre norma e texto da norma reside que essas duas figuras não se 

encontram apenas uma relação de conteúdo e continente, que nos permita, mediante um 
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processo de extração, revelando o sentido oculto do texto, como se a norma fosse um dado 

preexistente, ávido por ser descoberto por meio de uma apropriada metódica (CUNHA, 2007). 

Não existe uma intenção a ser reconstruída, tampouco um plexo de sentidos inicialmente 

dado. Assim, conclui-se que não há reconstrução do sentido do texto, mas construção 

contextual da norma pelo intérprete. 

  

A noção de que a norma somente se desvela pelo ato interpretativo escapa do modelo 

explicitado. Desta forma, ainda que justificável uma “interpretação autêntica, ela por si 

mesma, como ato puramente interpretativo, não seria reprodutora de coisa alguma, ao 

contrário, seria de fato, reveladora de uma normatividade nova. 

  

De fato é esclarecido o conteúdo da norma, não se cria nenhum comando novo, o 

sentido que se coloca na norma interpretativa é o sentido do dispositivo interpretado, que por 

óbvio, já estava disposto desde o nascedouro da norma interpretada, segundo Cunha (2007). 

Conclui-se que a afirmação de que os efeitos que se pretendiam ver dados já deveria haver 

sido efetivados e produzidos desde outrora, e jamais no marco esclarecedor. 

  

Analisando o art. 3° da LC 118/2005, extrai que o dispositivo não possui caráter 

meramente interpretativo, já que inova o mundo jurídico, reduzindo o prazo de dez anos 

sedimentado pela jurisprudência do STJ. 

  

A redação do texto legal teve intenção de criar norma interpretativa. Para tanto, 

redigiu no texto legal “para efeitos de interpretação”, e, em seguida no artigo 4° da LC 

118/2005, invocou os efeitos do art. 106, inc. I, do CTN (SEGUNDO, 2007).  Entretanto, 

como para criar uma lei interpretativa não basta, por si só, afixar-lhe esse rótulo, o propósito 

foi frutado.  
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3.1.1 Retroatividade da norma expressamente interpretativa e o comando do art. 

106, inc I do Código Tributário Brasileiro 

  

   

  

Diante da construção legislativa em torno da Lei interpretativa, cabe nos ilustrar os 

comandos do art. 106, inciso I, do Código Tributário vigente: 

  

Art. 106. A lei aplica-se ao ato ou fato pretérito: 

  

I – em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa que, só 

por ser interpretativa excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos 

interpretados (BRASIL, 2011, p.596) 

  

  

  

Como já aventado neste artigo, o Código Tributário Nacional, em seu artigo 106, 

descreve que a lei se aplica a ato ou a fato pretérito, em qualquer caso, quando seja 

expressamente interpretativa (CUNHA, 2007). Fato é que o dispositivo tem redação duvidosa. 

São traçados 2 criticas por Cunha (2007, p.114) que assim fundamenta: 

  

Primeiro, porque o caráter inovador ou interpretativo de uma lei, ainda 

que se pudesse formular tal distinção, não seria decorrente de mera declaração do 

legislador. Ou seja, o só fato de o legislador afirmar que determinada lei tem por 

escopo interpretar determinado preceito legal não significa que efetivamente o tenha 

feito. Seria do seu conteúdo que tal conclusão poderia ser adotada. Em segundo 

lugar, para nós, na linha da argumentação que vimos empreendendo, a norma é 

desvelada na interpretação, pelo que não teria mesmo cabimento, afirmando ou não 
o legislador, falar-se em interpretação não inovadora. 
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Existem sérias e fundadas dúvidas se um ordenamento jurídico que consagra a 

irretroatividade das normas jurídicas comporta a edição de leis puramente interpretativas. 

Assim, é latente que o comando do art. 3° da LC 117/2005 não veicula, de forma alguma, 

norma interpretativa (SEGUNDO, 2007). 

  

Mas, o que se pode extrair é que o texto do art. 3°, combinado com a referência feita 

no art. 4°, da referida Lei Complementar, ao art. 106, inciso I, do Código Tributário Nacional, 

revela o propósito de quem redigiu aqueles comandos de criar condições para a aplicação 

pretérita da norma segundo a qual o prazo temporal prescricional da ação de repetição de 

indébito inicia na data do pagamento indevido (MACHADO, 2005). 

  

Tal raciocínio também é compartilhado por outros juristas, Roque Antônio Carrazza, 

assevera: 

  

Há quem queira – seguindo na traça do art. 106, I, do CTN – que a lei 

tributária interpretativa retroage até a data da entrada em vigor da lei tributária 
interpretada. Discordamos, até porque, no rigor dos princípios, não há leis 

interpretativas. A uma lei não é dado interpretar outra lei. A lei é o direito objetivo e 

inova inauguralmente a ordem jurídica. A função de interpretar leis é concedida a 

seus aplicadores, basicamente ao Poder Judiciário, que as aplica aos casos concretos 

submetidos a sua apreciação, definitivamente e com força institucional 

(CARRAZZA apud MACHADO, 2005, p.55) 

  

  

  

È latente que pelas manifestações doutrinárias que acabamos de reproduzir vê-se que 

a questão aqui suscitada não é simples. O cerne da questão está realmente na retroatividade. 

Atento a isso, Hugo de Brito Machado interpreta o tema: 
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Se por um lado se pode admitir, em tese, uma lei meramente 

interpretativa, que não cria norma nova, por outro lado, na prática, é difícil admitir-

se que mesmo assim ela seria útil. Se tudo o que está contido na lei interpretativa já 

estava contido na lei interpretada, o tributo já poderia ser regularmente cobrado em 

face da primeira. Se tal possibilidade não existia e passou a existir com a lei 

interpretativa, é difícil de admitir que o conteúdo desta não seja de algum modo 

diverso do conteúdo desta não seja de algum modo diverso do conteúdo da lei 

interpretada e, portanto, inovador (MACHADO, 2005, p.59). 

  

  

  

Com a entrada em vigor da LC 118/2005, nota-se que o prazo prescricional não foi 

realmente reduzido. Ele continua sendo de cinco anos, como apregoa o caput do art. 168 do 

CTN. A questão reside em como, ou a partir de quando, iniciará o prazo.  

  

É bem verdade que em suma, o pagamento, por si só, não produz efeito de extinguir 

o crédito tributário, o que só ocorre com a homologação. Assim, com o advento do art. 3° da 

referida Lei Complementar, o pagamento passou a ter efeito de extinguir o crédito, dando 

inicio a fluência do prazo prescricional. 

  

Neste sentido, Hugo de Brito Machado Segundo (2007, p.45) conclui: 

  

Logo, um pagamento efetuado indevidamente antes de 09 de junho de 

2005, data do inicio da vigência da LC 118/2005, não extinguiu o crédito tributário. 
Só sua homologação (que poderá ser tácita) terá esse efeito. Só um pagamento 

efetuado sob a vigência da LC 118/2005, este sim, já produzirá o efeito de extinguir 

o crédito tributário, para fins de aplicação do art. 168, I, do CTN. 

  

Assim, tributo pago indevidamente em julho de 2004, por exemplo, 

poderá, em tese (se a homologação for tácita), ter sua restituição postulada até julho 

de 2014. Se houver sido pago em julho de 2005, contudo, sua restituição somente 

poderá ser pleiteada até julho de 2010. 
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 3.2 Da norma interpretativa e os três poderes ( executivo, legislativo e 

judiciário) 

  

  

  

 A pretexto de interpretar uma lei, não se pode admitir que o legislador, edite outra 

norma atribuindo à anterior significado que nela ninguém tenha observado. Para Machado 

(2005, p.59) só é norma interpretativa aquela que adota um dos sentidos possíveis da norma 

interpretada. Em especial significado que tenha sido enunciado em diversas manifestações 

jurisprudenciais, em contraposição a outros entendimentos que atribuam significado diverso 

para mesmo dispositivo.  

  

Não obstante admitir a necessidade de severas reflexões em torno da questão da 

norma interpretativa, Machado (2007, p.60) alerta que se admitirmos sua retroatividade nos 

termos do artigo 106, inciso I, do CTN, pode significar a abertura para excessos por parte do 

legislador. E esse excesso se torna tanto mais perigosa quanto maior seja, como tem sido a 

influência do Poder Executivo sobre o Legislativo, atualmente. 

  

Em relação à interpretação autêntica ou legislativa, o autor Hugo de Brito Machado 

trás a seguinte explanação: 

  

Se uma lei é publicada e logo no inicio de sua vigência alguma dúvida 

fundada é suscitada quanto a seu significado, pode o legislador, e diremos mesmo 

que ele deve, editar outra lei espancando as dúvidas suscitadas na interpretação da 

primeira. Esta será uma interpretação autêntica ou legislativa. Não pode, porém, o 

legislador a pretexto de editar norma interpretativa, modificar uma interpretação já 
pacificada pelo Poder Judiciário no exercício de sua função típica (MACHADO, 

2005, 67). 
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A posição de que o STJ, por força do art. 105, inc. II, alínea “a” e “b”, da 

Constituição da República, é o interprete constitucionalmente legitimado do ordenamento 

federal, segundo entendimento no meio doutrinário, consolidada a sua posição acerca do 

termo inicial para o transcurso do prazo para repetição de indébito, não poderia o legislador, 

sem retirar essa competência, pretender substituir-se aquele intérprete (STJ) para afastar sua 

convicção sobre a matéria. Desta forma, observa-se Sacha Calmom Navarro Coelho (2005, 

p.121): 

  

Trata-se de interpretação dada pelo Poder Judiciário, no âmbito de sua 

competência jurisdicional, que o Poder Executivo não pode interferir, sob pena – ai 
sim – de usurpar a competência atribuída constitucionalmente ao Poder Judiciário 

(no caso, ao Superior Tribunal de Justiça), abrindo perigoso precedente para, quando 

os demais Poderes da República entenderem que o Judiciário não caminha no 

sentido que desejavam, promulgarem nova lei, dando a interpretação que lhes 

aprouver. Pelo argumento ex absurdo teríamos a seguinte situação: mediante leis 

interpretativas o Legislativo, a serviço do Executivo (maioria parlamentares), 

anularia as interpretações judiciais sem necessidade de ações rescisórias do julgado 

(pro futuro), na medida em que fossem consideradas (leis novas). 

  

  

  

Desta feita, Cunha (2007, p.113) entende: 

  

Se a norma só pode ser desvelada em um contexto fático, e em um Estado 

efetivamente democrático, o único processo admissível para o controle dessa 

operação é o discurso, como advogar a possibilidade de o legislador editar uma 
norma com a pretensão de ser meramente interpretativa, não inovadora do mundo 

jurídico? 
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 3.3 Da segurança jurídica  

  

  

  

 O prazo prescricional é aquele previsto na norma vigente no lapso temporal em que 

ocorreram os fatos geradores, assim a importância do principio constitucional da 

irretroatividade das leis, pois estabelecem limites a atividade jurídica do Estado e aplicável a 

Lei da época do fato gerador do tributo, sob pena de ser vigente a mais gravosa, o que 

contraria os dispositivos da Constituição de 1988, artigos 5°, incisos XXXVI e XL; bem como 

o art. 150, inc. III, letra “a” (SOUZA, 2007). 

  

A segurança jurídica, de que é corolário a estabilidade das relações fiscais – 

tributárias, é um vetor de nosso sistema legal, restaram consagrados os institutos da 

decadência e da prescrição, os quais refletem efeitos no prazo dirigido ao contribuinte para 

exigir a sua pretensão de reaver valores pagos indevidamente ao orçamento fiscal (CUNHA, 

2007). 

  

Descabe dar ao artigo 3° da LC118/2005 aplicação retroativa, sob pena de violação 

ao principio da segurança jurídica. Não há de se negar que também viola tal principio a 

aplicação imediata e abrupta do prazo novo a ações imediatamente posteriores à publicação da 

LC 118/2005 (STF, 2010). Entende-se que os 120 dias de vacacio legis (adaptação) 

configuram tempos necessários e suficientes para a transição do prazo maior de dez anos para 

o menor de cinco anos, viabilizando, findo o seu decurso, a partir de 09.06.2005, a aplicação 

plena do art. 3° da citada lei às ações ajuizadas a partir de então. 

  

Para alguns estudiosos do tema, que considerem que se trata da redução de um prazo 

prescricional, que era de dez anos, e passou a ser de cinco, a determinação não poder ser 

aplicada a todas as ações protocoladas após sua vigência, expõe Segundo (2007). Se a Lei 

Complementar não tivesse contado com uma vacatio legis, a surpresa teria sido maior, mas 
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diante dos fatos expostos, isto é irrelevante, já que a vacatio  naturalmente não dá a lei a 

permissão para, quando entrar em vigor, retroagir. È uma conseqüência basilares de noções de 

Teoria Geral do Direito, bem como da segurança jurídica. 

  

   

  

3.4 Manifestações do Superior Tribunal de Justiça e a sedimentação da tese dos 

“Cinco mais cinco”  

  

   

  

No que infere da interpretação do art. 150, parágrafo 4°, do Código Tributário, a 

jurisprudência do STJ é mansa e pacifica, em sedimentar o entendimento que o prazo de 

restituição do indébito tributário que se sujeita a lançamentos por homologação era definido 

com o prazo de dez anos, sendo cinco para o fisco homologar o pagamento e mais cinco para 

o contribuinte exigir a restituição (SOUZA, 2007). Por exclusiva inércia da fiscalização é que 

se pode chegar ao prazo máximo de dez exercícios fiscais, por obvio, se a Fazenda homologar 

no prazo dos cinco anos, não se pode chegar ao prazo de 10 anos. 

  

Fato é que o pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário, mas é cediço 

que só se pode extinguir o que existe, e Machado (2007, p.61) lembra que não existe crédito 

tributário antes do lançamento, leva o problema, então, a saber, se o pagamento antecipado, 

que atualmente acontece em relação a quase todos os tributos, extingue desde já o crédito 

tributário e assim estabelece o marco do inicio do prazo de que dispõe o contribuinte para 

pleitear a restituição do que tenha creditado indevidamente. 

  

O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentindo que o termo 

inicial para o decurso do referido lapso temporal não seria o pagamento antecipado, mas o fim 
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do qüinqüênio que findava a partir de tal marco, já que sendo o prazo para homologação 

fixado em lei, é que certamente teria o condão de efetivar a extinção definitiva do crédito 

tributário (CUNHA, 2007). Entendimento este conhecido como a tese dos “cinco mais cinco”. 

  

A aclamada tese dos “cinco mais cinco”, consolidada pelo STJ, decorreu da 

aplicação combinada dos artigos. 150, parágrafos 1° e 4°, 156, inc. VII, e 168, inc. I, do CTN 

(STF, 2010).  Dada a devida interpretação de tais artigos, o contribuinte tinha o lapso 

temporal de cinco anos para solicitar a restituição de valores, contados do decurso do prazo de 

homologação, que é também de cinco anos, mas contados do fato gerador. Na realidade, os 

casos de homologação tácita, o prazo era de dez anos contados do fato gerador. 

  

Está foi à tese dominante até a entrada em vigor da Lei Complementar 118/2005, que 

a titulo de interpretação do inciso I do art. 168 do CTN, fixou que a extinção do crédito 

tributário ocorre, nos casos de tributos sujeitos ao lançamento por homologação, no ato do 

pagamento antecipado transcrito na norma do art. 1° do seu art. 150 do CTN (CUNHA, 

2007). 

  

Ao longo dos anos o Superior Tribunal de Justiça determinava a aplicação por 

analogia do art. 2.028 do C.C., que permitia que o prazo simples de cinco anos se aplicasse a 

fatos anteriores à LC 118/2005, colocando como marco inicial da contagem do prazo 

prescricional não no pagamento, mas sim, a entrada em vigor da Lei Complementar 

(VILELA, 2011). Vale ressaltar que na prática havia casos em que o prazo real não chegava a 

alcançar os dez anos (ou “cinco mais cinco”), que era o prazo que vigia antes da lei 

complementar, mas na verdade, superava em muito os cinco anos. 

  

Vale mencionarmos que a Corte Especial do STJ no RESP n° 644.736, nada data de 

06.06.2007, o relator Ministro Teori Albino Zavaski, acolheu por unanimidade, a argüição de 

inconstitucionalidade do art. 4°, segunda parte, da LC 118/2005, que sustentava a aplicação 

retroativa do art. 3° da referida Lei Complementar, para alcançar inclusive fatos passados 

(SOUZA, 2007). 
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Há referências de alguns julgados do Superior Tribunal de Justiça, datados de 2007, 

que aventam que o novo prazo já poderia ser aplicado aos processos distribuídos a partir de 

junho de 2005, data da entrada em vigor da Lei Complementar. 

  

   

  

4 RETROATIVIDADE VEDADA DAS NORMAS PRESCRICIONAIS 

  

  

  

No campo jurídico que reside à discussão sobre a possibilidade da Lei interpretativa 

que, só por ser interpretativa, possa retroagir, está longe de chegar a um debate pacifico. 

  

Há quem defenda a irretroatividade como imperativo da segurança do direito, 

Nogueira citado por Machado (2005, p.56) afirma que “fere a consciência jurídica das nações 

civilizadas a idéia de que a lei possa escolher fatos pretéritos, já consolidados e cujos efeitos 

se canalizam regularmente em consonância com as diretrizes da ordem institucional.” 

  

A irretroatividade das normas jurídicas é uma garantia constitucional das mais 

relevantes. Ressalta-se que tem figurado em todas as nossas Cartas Magnas, com exceção 

apenas da Carta de 1937. A garantia da irretroatividade, lembra Machado (2007, p.66), 

ampara-nos contra a obra do aplicador e também contra a obra do próprio legislador. 
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Vista a impossibilidade das normas puramente interpretativas serem atribuído efeito 

retroativo, mesmo reconhecido o poder do Legislativo, Carlos Maximiliano citado por Cunha 

(2007, p.109) nos esclarece: 

  

Opera-se a exegese autêntica, em regra, por meio de disposição geral, e, 

ainda que defeituosa, injusta, em desacordo com o verdadeiro espírito do texto 

primitivo, prevalece enquanto não a revoga o Poder Legislativo; é obrigatória, deve 

ser observada por autoridades e particulares. Entretanto só se aplica aos casos 

futuros, não vigora desde a data do ato interpretado, respeita os direitos adquiridos 

em conseqüência da maneira de entender um dispositivo por parte do Judiciário, ou 

do Executivo. Nos países onde o principio fulminador da irretroatividade das leis se 

acha inserto na Constituição, ele adquire excepcional amplitude, expunge restrições 

comuns entre os povos que adotam a mesma regra como doutrina para ser observada 
pelos tribunais, ou preceito positivo, porém ordinário, sem força para vincular o 

parlamento. No Brasil e nos Estados Unidos nem as próprias Câmeras se isentam do 

dever imperioso de não entender texto algum em sentido retroativo. 

  

   

  

5 MANIFESTAÇÃO FINAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

  

 No julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 566621, realizado no dia 05 de maio 

de 2010, o ministro Eros Grau interrompeu a sessão com o pedido vista. O pedido aconteceu 

quando os cinco ministros já haviam se manifestado pela inconstitucionalidade da segunda 

parte do artigo 4° da Lei Complementar 118/2005 por violação a segurança jurídica, pois teria 

se sobreposto, de forma retroativa, à pacifica jurisprudência do STJ, que sedimentou a 

interpretação no sentido de que o prazo seria de dez anos contados do fato gerador (STF, 

2010). 

  

No julgamento do RE 566621, do dia 05.05.2010, a relatora ministra Ellen Gracie, 

reportou-se ao julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade (ADI) 605, que naquela 

oportunidade a Suprema Corte assentou que mesmo que as leis que autoproclamam 

interpretativas estão sujeitas ao crivo do Judiciário (STF, 2010) 
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A relatora, a ministra Ellen Gracie, adotou o entendimento próprio do STF na 

Súmula 445[1], inviabilizando a aplicação do art. 2.028 do Código Civil. Trata-se que a LC 

118/2005 estabelece aplicação retroativa, só cabendo descartar o que é inconstitucional, não 

havendo lacuna que permite a busca do art. 2028 do citado Código (STF, 2010). 

  

No julgamento do dia 05.05.2010, o segundo a votar e abrir a divergência em relação 

ao voto da relatora foi o ministro Marco Aurélio. O então ministro sustenta que a lei 

complementar 118 apenas interpreta a regra que já é valida, digo, a reclamação de valores 

pagos indevidamente deve ser feita no prazo de cinco anos segundo o que estaria disposto 

desde 1966, com a edição do CTN (STF, 2010). Os então ministros do STF , Dias Toffoli, 

Cármen Lúcia Antunes Rocha e Gilmar Mendes acompanharam o raciocínio do ministro 

Marco Aurélio, de que foi o STJ que flexibilizou indevidamente esse prazo para dez anos.  

  

O plenário do STF, no dia 04 de agosto deste ano, por maioria, proferiu a decisão 

sobre o prazo prescricional para repetição de indébito de tributos sujeitos a lançamento por 

homologação, colocando fim ao julgamento iniciado no dia 05 de maio de 2010. 

  

No transcorrer do debate, o Supremo Tribunal Federal não confirmou integralmente 

o que assentava no STJ sobre a questão, na interpretação de Vilela (2011). A decisão elegeu 

como elemento definidor o ajuizamento da ação de repetição de indébito, estabelecendo a data 

de 09.04.2005 (data que a lei complementar entrou em vigor) como marco divisório, 

rejeitando a aplicação por analogia do artigo de transição 2.028 do Código Civil. Tal 

raciocínio difere das diretrizes que vinham sendo adotadas pelo STJ. Neste sentido, foi 

escolhido como elemento definidor o momento do pagamento, e não a do ajuizamento da ação 

de repetição. Tal raciocínio difere das diretrizes que vinham sendo adotadas pelo STJ. A 

respeito do marco regulatório temos a mesma data, 09.06.2005. 
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Durante a votação, Vilela (2007) observa-se que o ministro Celso de Mello entendeu 

que o elemento definidor deveria ser os fatos geradores ou o pagamento, e não o simples 

ajuizamento da ação. O ministro Luiz Fux corroborou tal entendimento. Diga se de passagem, 

que os ministros citados não foram acompanhados por seus pares na ressalva, de forma que a 

decisão da maioria se deu nos termos da relatora Ellen Gracie, que utilizou como elemento 

definidora data do ajuizamento da ação de repetição de indébito.   

  

Desta feita, ações ajuizadas em 2010, para ressarcimento de valores já creditados, 

como acontece no imposto de renda, que não seriam dadas por prescritas de acordo com o 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, podem agora ser extintas por prescrição, 

baseando-se na então decisão do Supremo Tribunal Federal (VILELA, 2011). 

  

É importante ressaltar que há duvidas sobre o alcance da decisão do STF. Em nosso 

sistema constitucional a possibilidade de existir julgados vinculantes e não-vinculantes pelo 

Supremo, mas ao que parece, não há consenso doutrinário que permita classificar a decisão do 

dia 04.05. O autor Hugo Otávio T. Vilela suscita o seguinte:  

  

Na prática, mesmo que um julgado da Corte Suprema não seja vinculante, 

a tendência é que os demais órgãos judiciais se alinhem por ele. Isso ocorre porque 

os juízes e tribunais, no juízo de ponderação dos casos concretos, dão especial peso 

aos valores de segurança jurídica e da uniformidade da jurisprudência, que 

geralmente prevalecem quanto já existe um pronunciamento da Corte Suprema sobre 

a matéria (VILELA, 2011, p. 2) 

  

  

  

Fato é que quando já existe decisão vinculante da Suprema Corte sobre uma matéria, 

é restringido ao magistrado ponderar quanto à aplicação ou não do entendimento da corte, 

relata Vilela (2011). Outra questão é se a decisão não tiver cunho vinculante, pois o 

magistrado não poderá se eximir de exercer o juízo de valor sobre a questão aventada.  Mas, 

ao exercê-lo, o magistrado concluirá pela adoção do entendimento elencado no STF, seja pela 
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prevalência de valores da segurança jurídica e uniformidade da jurisprudência, mas não 

poderá dar a questão por prejudicada, devendo exercer seu próprio juízo de valor.  

  

De fato, Vilela (2007) ressalta as diferenças de entendimento entre o Supremo 

Tribunal Federal e o Supremo Tribunal de Justiça e a dúvida quanto o alcance da decisão 

proferida pela Corte Suprema, ainda deve gerar um período de perplexidade e reflexão na 

comunidade jurídica, como um todo. Não há dúvida que estamos perto do fim da discussão 

sobre o prazo para a propositura da ação de repetição, contudo o impasse fazendário não está 

tão perto do fim como pensávamos. 

  

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

  

Passados cerca de 6 anos da edição e da vigência normativa da Lei Complementar, o 

tema ainda suscita várias teses e discussões nos tribunais superiores. O discutido julgamento 

final na Corte Suprema, no último dia 04.08.2011, sedimentou algumas teses, em 

contrapartida também gerou dúvidas e instabilidade na efetividade doutrinária da decisão.  

  

Realmente, o julgamento do RE 566621 expôs vários temas de direito. Ricos em 

discussões acadêmicas os componentes daquele plenário aventaram desde a Teoria Geral do 

Direito, a técnica legislativa, hermenêutica jurídica, entre tantos assuntos, passando pelos 

direitos fundamentais. Mas, para os vários litigantes que enfrentam a questão com a Fazenda 

Nacional, restaram algumas brechas teóricas, que não foram devidamente ou até amplamente 

exploradas pelos atores do Recurso Extraordinário. Resta nos observamos às ações de 
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repetição de indébito tributário em tramite no STJ, e até no STF, para termos uma breve 

noção o caminho que a jurisprudência deverá percorrer. 

  

Outro fato ricamente discutido, é o que se trata em admitir a retroatividade de uma 

norma por simplesmente ostentar o rotulo de norma interpretativa, significa desprezar o 

principio constitucional da irretroatividade das leis. 

  

Assim, sempre que o legislador cunhar por um interesse caro a sociedade ou não, 

mas que pretenda beneficiar certos grupos políticos, ira usufruir do rótulo de lei interpretativa 

em qualquer norma, sempre que pretender vê-la aplicável a fatos do passado. Essa inovação 

legislativa jamais pode retroagir.  

  

Para tanto, temos que acompanhar nos próximos meses, o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça na ações em curso e as posteriores, tendo em vista o julgamento 

no plenário do STF, para visualizarmos melhor os efeitos do pronunciamento da Suprema 

Corte nas cadeiras da magistratura. 
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curso na data de sua vigência (1° de janeiro de 1956), salvo quanto aos processos então 

pendentes. 
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PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA COMO PRIVILÉGIO DO CRÉDITO 

TRIBUTÁRIO FACE AO DIREITO À MORADIA. 

 

ATTACHMENT OF FAMILY PROPERTY AS THE PRIVILEGE TAX CREDIT 

TOWARDS THE RIGHT TO HOUSING. 

 

KEZIAH ALESSANDRA VIANNA SILVA PINTO 

MILENA ZAMPIERI SELLMANN DE MENEZES 

 

  

RESUMO 

A Constituição Federal traz como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil a 

dignidade da pessoa humana, que, apesar de inerente ao ser humano, quando positivada se 

torna um metaprincípio de interpretação. Por sua vez, o direito social à moradia vem expresso 

constitucionalmente como um dever do Estado. Utilizando-se da interpretação sistemática e 

teleológica conclui-se que o Estado, para promover a dignidade da pessoa humana tem que 

fomentar e manter o direito à moradia, já que não há se falar em dignidade humana sem a 

garantia de um lar. A Lei do Bem de Família vem atender ao fim constitucional de assegurar o 

direito à moradia, garantindo a impenhorabilidade do único imóvel destinado à residência da 

família ou da entidade familiar. Todavia, existem exceções legais à regra da 

impenhorabilidade do bem de família. Dentre elas, a possibilidade de penhora do referido 

bem, podendo-se chegar a sua efetiva expropriação, como forma de garantida da execução 

fiscal de crédito tributário composto por tributos oriundos do próprio imóvel. Esta exceção 

não mais se aplica desde a EC n° 26/2000, que introduziu expressamente o direito à moradia 

como direito fundamental, pois a se permitir a penhora do bem de família neste caso afasta-se 

o direito à moradia e, por consequência, desatende-se ao fundamento da dignidade da pessoa 

humana, fim último a ser alcançado pelo Estado. 

PALAVRAS-CHAVE: DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; MORADIA; BEM DE 

FAMÍLIA; IMPENHORABILIDADE; EXCEÇÃO 

 

ABSTRACT 
The Federal Constitution has as one of the foundations of the Federative Republic of Brazil to 

human dignity, which, although inherent to human beings, when positivity becomes an 

interpretation metaprinciple. In turn, the social right to housing is expressed as a 

constitutional duty of the state. By using a systematic and teleological interpretation 

concludes that the State, to promote human dignity has to promote and maintain the right to 

housing, since there is no one talk about human dignity if there is no housing. The Law of 

Family property come meet the constitutional order to ensure the right to housing, ensuring 

immunity from seizure of property for the single family residence or a family entity. 

However, there are legal exceptions to the rule of immunity from seizure of family property. 

Among them, the possibility of attachment of family property, being able to get the loss, as a 

guarantee of tax foreclosure tax credit consists of taxes from the property itself. This 

exception no longer applies since the EC n° 26/2000, which introduced the express right to 

housing as a fundamental right, as to allow the attachment of a family asset in this case 

removes the right to housing and therefore neglects-to the foundation of human dignity, the 

final goal to be achieved by the state. 
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Introdução 

  

A Constituição Federal de 1988 tutela expressamente no art. 6º os direitos sociais, 

que são direitos fundamentais e, antes de mais nada, direitos humanos de segunda dimensão. 

A partir da EC n° 26/2000 o direito à moradia passou a integrar expressamente o rol dos 

direitos sociais.  

Partindo da premissa de que a dignidade da pessoa humana, fundamento da 

República, é a base de todos os direitos sociais, por certo que para ver assegurada pelo Estado 

a dignidade humana se faz necessário fomentar e promover o direito social à moradia.  

Tem o Estado o dever de promover o direito à moradia, mas também de preservar 

este direito, quando já conquistado. Neste sentido, a Lei nº 8.009/90, que institui o bem de 

família, estabelece que o único imóvel destinado à residência da família é impenhorável. 

Trata-se de uma proteção legal não ao direito de propriedade, mas ao direito à moradia, ainda 

que mediatamente acabe havendo proteção ao direito de propriedade. 

Se a impenhorabilidade do bem de família busca alcançar como fim último a 

preservação do direito social à moradia como forma de se promover a dignidade da pessoa 

humana, excepcionar esta regra, permitindo a penhora do bem de família para assegurar 

crédito tributário originado do próprio bem, desatende ao escopo legal. 

Assim, parte-se da análise dos direitos sociais, mais especificamente o direito social 

à moradia, e da relação com a dignidade da pessoa humana, passando pela análise da Lei do 

Bem de Família – Lei nº 8.009/90, com sua exceção para fins tributários, amparada a mesma 

em garantia do crédito tributário prevista no Código Tributário Nacional, para se chegar, a 

partir da interpretação sistemática e teleológica, à ideia de que a exceção legal prevista na Lei 
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nº 8.009/90, art. 3º, inciso IV, não encontra respaldo constitucional, especialmente após a 

promulgação da EC n° 26/2000. 

  

  

1. Direitos sociais 

  

A Constituição Federal de 1988 assegura expressamente  os direitos sociais e se 

reveste de caráter eminentemente programático, pois contém normas que impõem ao Estado o 

desenvolvimento de programas de ação, ou seja, de políticas públicas, mormente no que tange 

às normas que asseguram os direitos sociais. Normalmente, as Constituições programáticas 

são analíticas, ou seja, desenvolvem em exaustão os conteúdos dos princípios que adotam, 

deixando pouca margem para a atuação legislativa ordinária, responsável pela implementação 

dos programas previstos constitucionalmente. 

Diante do crescente ativismo judicial, em que o Poder Judiciário, determina a 

efetivação de políticas públicas em caráter individual, os direitos sociais vão começando a 

ganhar maior importância prática.  

Mister esclarecer que, apesar de ter caráter programático, os direitos sociais têm 

eficácia plena, por força do art. 5º, § 1º, da CF/88 traz regra expressa no sentido de conferir 

eficácia e aplicabilidade imediata aos direitos fundamentais.  

Neste diapasão, as normas que disciplinam os direitos sociais têm como destinatário 

imediato o Estado, que tem o dever de desenvolver políticas públicas e outras medidas que se 

fizerem necessárias para a realização de tais direitos. 

A par destas considerações, sobreleva notar a relevância dos direitos sociais na 

ordem constitucional pátria. Os direitos sociais são direitos fundamentais denominados de 2ª 

Dimensão, que foram sendo conquistados ao longo do século XX, sob o mote da igualdade, 

especialmente a partir da Revolução Industrial. São direitos fundamentais e, mais, são dogmas 

da sociedade brasileira, encontrando-se expressos no Preâmbulo da Constituição. 

                       

  

2. Dignidade da pessoa humana 

                         

A dignidade da pessoa humana é inerente ao ser humano, não se caracterizando, 

portanto, como direito. Também não pode ser considerado, por si só, um princípio.  
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Inobstante isso, a dignidade humana tem que ser observada  pelos Estados 

politicamente organizados e estes têm que promover meios de assegurar a dignidade a todo 

ser humano que se encontre em seu território. Neste sentido, a dignidade da pessoa humana se 

encontra no art. 1º, inciso III, Constituição Federal de 1988 como fundamento da República 

Federativa do Brasil.  

Enquanto fundamento da República, a dignidade da pessoa humana é norteador de 

toda a interpretação constitucional enquanto valor supremo a ser observado quando da 

aplicação de todas as normas de Direito, das normas constitucionais aos atos normativos mais 

rasos. Inspira um valor fundante. 

O conteúdo da dignidade da pessoa humana  não é explicitado na Constituição 

Federal. Entretanto, só há se falar em dignidade humana a partir do momento que sejam 

assegurados valores mínimos, tidos como dogmas da sociedade brasileira. Como salientado 

acima, os dogmas estão expressos no Preâmbulo: “assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça 

como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos”. Mais 

especificamente, o art. 6º da CF/88 traz o rol dos direitos sociais (educação, saúde, trabalho, 

moradia, lazer, segurança etc.) que se expressam como o mínimo vital para se alcançar a 

dignidade humana. 

Partindo da concepção de Claus-Wilhelm Canaris de sistema jurídico como “ordem 

axiológica ou teleológica de princípios gerais de direito” [1], é possível inserir a dignidade da 

pessoa humana como o valor fundante do sistema, fim último de toda a interpretação jurídica. 

Serve de base para ponderação de valores, diante de conflito aparente de normas 

constitucionais, mas serve também de paradigma para a melhor interpretação, tanto 

sistemática, como teleológica, das normas jurídicas vigentes, a ponto de se realizar controle 

de constitucionalidade e de recepção ou não recepção de normas. 

Neste sentido a lição de Humberto Ávila, ao afirmar que “A importância do 

sobreprincípio da dignidade humana é tão grande na ordem constitucional que repercute até 

mesmo na atividade hermenêutica: a interpretação de qualquer norma deverá colocar o 

homem no centro de importância e de valoração.”[2] 

Logo, a noção de dignidade como valor deve ser prestigiada, já que não há se falar 

em direito à dignidade humana, na medida em que a dignidade é inerente ao ser humano, 
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sendo exterior e anterior ao sistema jurídico.  Assim, a mesma não se enquadra como 

princípio, muito menos como regra.  

O que pode ser considerado princípio é o direito fundamental de ter assegurada a 

dignidade humana. Neste passo, o que o ordenamento jurídico pode, e deve, resguardar, por 

ser um Estado Democrático de Direito, é o direito que o ser humano tem de ver assegurada a 

sua dignidade.[3]  

A dignidade da pessoa humana tem como conteúdo o piso mínimo vital. 

A Constituição Federal de 1946 dava claros sinais do que se deveria entender por 

mínimo vital ao estatuir no art. 15, § 1º acerca de imunidade de imposto sobre o consumo 

sobre aquilo que a lei considerasse  “como o mínimo indispensável à habitação, vestuário, 

alimentação e tratamento médico”. Este preceito não foi repetido na atual Carta Magna. 

Inobstante isso, a noção de mínimo vital continua apta a ser marco divisório entre a presença e 

a ausência de capacidade contributiva. Isso acontece porque o mínimo vital é o mínimo 

indispensável para propiciar a dignidade da pessoa humana, que é princípio fundamental da 

República Federativa do Brasil, art. 1º, inciso III, da CF/88. 

Assevera Ana Paula de BARCELLOS que o mínimo vital impõe-se como uma regra 

que está no núcleo do princípio da dignidade humana positivada. Assim se expressa a autora: 

  

A conclusão, portanto, é que há um núcleo de condições 

materiais que compõe a noção de dignidade de maneira tão 

fundamental que sua existência impõe-se como uma regra, um 

comando biunívoco, e não como um princípio. Ou seja, se tais 

condições não existirem, não há o que ponderar ou otimizar, ao modo 

dos princípios; a dignidade terá sido violada, da mesma forma como 

as regras o são. Para além  desse núcleo,  o enunciado mantém a sua 

natureza de princípio, estabelecendo fins relativamente 

indeterminados, que podem ser atingidos por meios diversos, 

dependendo das opções constitucionalmente legítimas do Legislativo 

e Executivo em cada momento histórico. 

(...) 

Em suma: mínimo existencial e núcleo material do princípio 

da dignidade humana descrevem o mesmo fenômeno.[4] 
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O mínimo existencial ou mínimo vital é o conjunto de situações materiais que 

proporcionam vida com dignidade ao ser humano, sob o ponto de vista físico, psicológico, 

cultural e social. A Constituição Federal de 1988 traz em seu art. 6º um rol destas situações, 

que estariam a proporcionar uma vida digna, a saber, “a educação, a saúde, o trabalho, a 

moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados”. Trata-se, portanto, do mínimo indispensável para que um ser 

humano tenha uma vida digna. Entretanto, não existe um dispositivo expresso sobre o mínimo 

existencial, razão pela qual Ricardo Lobo TORRES[5] afirma que está ele compreendido em 

diversos princípios constitucionais, estando relacionado aos direitos de liberdade. 

A dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil 

serve, portanto, de paradigma da interpretação de todo o ordenamento jurídico, na medida em 

que o fim último a ser alcançado pelo Estado quando do desenvolvimento de suas atividades 

deve ser a promoção da dignidade humana. Assim, se uma norma ou um ato estatal não tem 

este fim último, de forma explícita ou implícita, será ele inconstitucional.  

  

  

  

  

3. Direito à moradia 

  

Direito social relevante é o direito à moradia, também assegurado no art. 6º, CF, com 

redação pela EC 64/2010.  

Todavia, contrariando a tendência das normas constitucionais de conteúdo social, 

este direito não tem um programa traçado constitucionalmente, talvez por ter sido incluído 

expressamente como direito social pelo poder constituinte derivado reformador. Antes, só 

havia menção ao direito à moradia de forma indireta, ao ser fixado no art. 23, IX, CF a 

competência comum para “promover programas de construção de moradias e melhoria das 

condições habitacionais e de saneamento básico”. 

Inobstante isso, se reveste, tal como os demais direitos sociais, de caráter 

programático, impondo ao Poder Público a realização de políticas públicas e outras medidas 

cabíveis para sua implementação e manutenção. 

O direito à moradia é um direito social que integra o piso mínimo vital, eis que tal 

direito proporciona à pessoa uma vida com dignidade, sendo inconcebível  afirmar existência 

de dignidade para pessoa que não tem um lugar para morar.  
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Sobreleva notar que não basta que a pessoa tenha um lugar para morar para que se 

tenha assegurado este direito social pois, a partir de uma interpretação  sistemática com a 

dignidade da pessoa humana, a moradia tem que ter um mínimo de conforto e segurança para 

que a pessoa tenha preservada sua dignidade. Isto afasta, por completo, as moradias precárias 

que se estabelecem em favelas, embaixo de pontes e viadutos e em qualquer outro lugar que 

não seja uma construção habitacional que proporcione o mínimo de conforto, higiene e 

saneamento básico. Neste sentido: 

  

O que é moradia adequada? Moradia adequada é aquela 

onde se pode viver com dignidade, sem ameaça de remoção, servida 

de infraestrutura básica, como água, esgoto, energia elétrica, coleta de 

água de chuva e coleta de lixo, localizada em áreas com acesso à 

educação, à saúde, ao transporte público, ao lazer e a todos os outros 

benefícios da cidade.[6] 

  

Enquanto direito social, classificado como direito fundamental, o direito à moradia 

deve ser promovido pelo Estado. Não é suficiente, contudo, a promoção deste direito, mas 

também a manutenção dele, posto que, se permitida a perda da moradia contrariamente à 

vontade do titular deste direito, o Estado estará deixando de promover a dignidade da pessoa 

humana, afrontando o principal fundamento da República. 

Questão relevante diz respeito à relação existente entre direito à moradia e direito de 

propriedade. O direito de propriedade não pressupõe o direito à moradia, nem vice-versa. 

Todavia, quando o direito à moradia está atrelado ao direito de propriedade, deve haver 

preservação desta como forma de manutenção daquele. Outra não pode ser a interpretação que 

se deve dar a este direito fundamental e, mais, à Lei do Bem de Família, que imediatamente 

protege o direito de propriedade quando no imóvel existe a residência destinada à residência 

da família ou da entidade familiar. É neste sentido que o Estado, além de promover o direito à 

moradia, tem o dever de preservar este direito. 

A relação que pode ser traçada entre o direito individual de propriedade e o direito à 

moradia pode inclusive ser encontrada em vários textos católicos, como na Encíclia Mater et 

Magistra, de 1961, do Papa João XXIII, que traz os seguintes apontamentos acerca da 

propriedade: 
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A PROPRIEDADE 

112. Visto que a economia, como já notamos, experimenta, 

nos nossos dias, em vários países, um rápido desenvolvimento, o que 

gera um aumento sempre maior da produção, pedem a justiça e a 

eqüidade que dentro dos limites permitidos pelo bem comum, seja 

igualmente aumentada a remuneração do trabalho. Isso permitirá aos 

trabalhadores juntarem, mais facilmente, alguma economia e 

constituírem para si um certo patrimônio. É, por isso mesmo, estranho 

que alguns queiram negar o caráter natural do direito de 

propriedade; direito, dizemos, que tira o seu sentido e o seu valor da 

fecundidade do trabalho; que, de maneira tão eficaz, contribui à defesa 

da dignidade da pessoa humana e ao livre exercício das suas 

responsabilidades, onde quer que se manifestem; que garante, 

finalmente, a estabilidade e a tranqüilidade da família, promovendo, 

assim, a paz e a prosperidade públicas. 

  

Por certo que o direito à moradia não encontra pressuposto no direito de propriedade, 

mas ambos os direitos não se excluem. Enquanto direito social, o direito à moradia é dever do 

Estado, ainda que venha desacompanhado do direito de propriedade, já que o Estado pode 

promover o direito à moradia através de locação, comodato, concessão de direito real de uso 

etc.  

Entretanto, o direito à moradia não exclui a possibilidade de vir acompanhado do 

direito de propriedade, através de doação, venda e compra etc. Tanto é assim que existem 

políticas públicas de regularização fundiária urbana como forma de se efetivar plenamente o 

direito à moradia digna. Um bom exemplo é o programa Minha Casa Minhas Vida, criado 

pela Lei nº 11.977/09. Estas políticas públicas têm como escopo imediato atender ao direito 

social à moradia através da facilitação da aquisição da casa própria, o que expressará 

mediatamente, via de consequência, direito de propriedade. 

Logo, em nenhum momento reconhece-se incompatibilidade ou total dissociação 

entre o direito de propriedade e o direito à moradia. Ao contrário, existe uma convergência de 

valores informando o direito de propriedade e o direito à moradia, especialmente à luz da 

dignidade da pessoa humana, como exaustivamente já abordado. O fato de se proteger o 
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direito à moradia, indiretamente gera a proteção do direito de propriedade se, para o exercício 

daquele direito, existe esta. 

  

  

4. Impenhorabilidade do bem de família 

                         

Como forma de se atender à dignidade da pessoa humana a partir da proteção ao 

direito social de moradia existe a Lei nº 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do 

bem de família. 

Conforme o art. 1º da precitada lei: 

  

Art. 1º. O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida 

civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída 

pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e 

nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta Lei. 

  

Reforçando a noção da impenhorabilidade é oportuna a transcrição também do art. 5º 

do mesmo diploma legal: 

  

Art. 5º. Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata 

esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal 

ou pela entidade familiar para moradia permanente. 

Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade 

familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a 

impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver 

sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do 

art. 70 do Código Civil.[7] 

  

Esta regra legal expressa claramente o fim constitucional de promoção do direito 

social à moradia como forma de atender à dignidade da pessoa humana. Nítida preocupação 

existe com a preservação da dignidade não só da pessoa individualmente, mas de todos os 

membros da família, já que, voltando à interpretação sistemática, a família é a base da 

sociedade, com especial proteção do Estado, conforme o caput do art. 226, da CF, e, como o 
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Estado existe para tutela a vida em sociedade, deve, antes de mais nada, preservar a família e 

promover a dignidade de seus membros. 

Em conformidade com esta visão finalística, dois enunciados das Súmulas do STJ 

vêm para corroborar o entendimento aqui explicitado: 

  

364. O conceito de impenhorabilidade de bem de família 

abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e 

viúvas. 

  

449. A vaga de garagem que possui matrícula própria no 

registro de imóveis não constitui bem de família para efeito de 

penhora. 

  

Isso porque, o enunciado 364 reforça a tese da impenhorabilidade do bem de família 

como forma de se assegurar o direito social à moradia para o atendimento da dignidade da 

pessoa humana, enquanto o enunciado 449, a contrario sensu, diz a mesma coisa ao excluir 

vaga de garagem da impenhorabilidade, na medida em que não é indispensável à promoção à 

dignidade da pessoa humana uma vaga de garagem. 

Há então, além da interpretação sistemática, também uma necessária interpretação 

teleológica, na medida em que a finalidade da regra de impenhorabilidade é a promoção da 

dignidade da pessoa humana. Preservando-se o imóvel destinado à residência da família está o 

Estado proporcionando meios de assegurar a dignidade dos membros familiares. 

  

  

5.  Penhorabilidade do bem de família como privilégio do crédito tributário 

  

O Código Tributário Nacional traz garantias e privilégios ao crédito tributário. 

Oportuna a lição de Misabel Abreu Machado Derzi sobre o tema: 

  

As garantias são expressão amplíssima e genérica. Privilégios 

e preferências são garantias. Entretanto, nem toda garantia é um 

privilégio ou preferência. Configura garantia tudo o que conferir 

maior segurança, estabilidade ou facilidade e comodidade ao crédito, 

podendo estar ou não referida no Capítulo VI do CTN, razão pela qual 
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o art. 183 estabelece não ser exaustivo o rol das garantias. Elas são, 

em sentido lato, fiança, responsabilidade, caução. Já privilégio é 

sempre prerrogativa, prevalência ou preeminência de um crédito sobre 

outro. Se tal prevalência se dá em fase executiva, na ordem dos 

pagamentos em concurso de credores, denomina-se preferência. Mas 

o CTN não guarda esta distinção de forma rígida, denominando 

preferência o que é singela garantia (arts. 191, 192 e 193).[8]  

  

Não obstante o acerto legislativo na inserção da regra de impenhorabilidade do bem 

de família que, como forma de promover a dignidade da pessoa humana, deveria ser uma 

regra absoluta, o legislador ordinário introduziu exceções, onde se admite a penhora do bem 

de família.  

Dentre os privilégios conferidos ao crédito tributário encontra-se a inoponibilidade 

de cláusula de impenhorabilidade, conforme o art. 184, do CTN. Contudo, ressalva as 

hipóteses de impenhorabilidade fixadas em lei. Da mesma forma o art. 30, da Lei nº 6.830/80 

(Lei de Execuções Fiscais). Logo, insere-se nesta ressalva a impenhorabilidade do bem de 

família prevista na Lei nº 8.009/90.  

Urge esclarecer que a ressalva do Código Tributário Nacional refere-se apenas às 

impenhorabilidades legais, afastando desta ressalva qualquer cláusula convencional de 

impenhorabilidade, como aquela prevista no art. 1711, do Código Civil, que autoriza gravar 

por escritura pública ou testamento, imóvel como bem de família.  

Todavia, a Lei nº 8.009/90 traz exceções à regra da impenhorabilidade do bem de 

família, que estão expressas no art. 3º da Lei nº 8.009/90. Dentre elas, merece destaque em 

virtude de ser objeto deste estudo, o inciso IV, que trata da possibilidade de penhora do bem 

de família “para cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em 

função do imóvel familiar”.  

Em conformidade com o art. 3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90, o precitado art. 184, 

do CTN e também o art. 30, da Lei nº 6.830/80, admitem que a integralidade dos bens 

responde pelo pagamento do crédito tributário, inclusive bem de família legal, quando se 

tratar de crédito tributário que tem por fato gerador tributo devido em função do imóvel 

familiar. 

Por esta exceção legal, se o proprietário do imóvel tipificado legalmente como bem 

de família, não cumprir com a obrigação tributária principal de pagamento dos tributos 

devidos em função do imóvel, após inscrição em dívida ativa e propositura de Execução 
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Fiscal, será plenamente admitida a penhora do imóvel como forma de garantia da execução 

fiscal, nos precisos termos dos arts. 9º  a 11 da Lei nº 6.830/80.  

Em virtude da penhora do bem de família para garantia da execução fiscal, se o 

débito não for satisfeito pelo devedor, o bem de família será levado à hasta pública com a 

perda da propriedade pelo devedor. A consequência é que o devedor deixará de possuir seu 

direito social à moradia, direito fundamental para manutenção da sua dignidade e de sua 

família. 

  

  

6. Tributos incidentes sobre o imóvel 

  

Importante a verificação dos tributos, cujos créditos não pagos, justificam a penhora 

do bem de família, como exceção legal à impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, inciso IV, 

da Lei nº 8.009/90 c.c. art. 184, do CTN. 

Dispõe o inciso IV, do art. 3º da Lei nº 8.009/90 que é passível de penhora o bem de 

família quando a execução, no caso fiscal, for movida “para cobrança de impostos, predial ou 

territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar” (grifos nossos). Esta 

expressão final “em função do imóvel familiar” delimita os tributos que podem afastar a 

impenhorabilidade do bem de família, já que só admite-se a penhora para cobrança de créditos 

tributários  relacionados a tributos “em função do imóvel do imóvel familiar”, ou seja, que 

tenham se originado em virtude da propriedade do imóvel familiar.  

São tributos que têm com sujeito passivo da obrigação o proprietário, possuidor ou 

titular de domínio útil de imóvel destinado à residência da família e que tenham relação direta 

ou indireta com a propriedade. Logo, ainda que não integre o aspecto material da hipótese de 

incidência o imóvel, o tributo é devido em virtude da propriedade, posse ou domínio útil do 

imóvel qualificado legalmente como bem de família. 

  

6.1. IPTU 

A lei é clara em incluir o IPTU – Imposto sobre a Propriedade Territorial Urbana. 

Muito embora mencione “impostos, predial ou territorial”, trata-se de um único imposto, de 

competência dos Municípios, que incide sobre a “propriedade predial e territorial urbana”, ou 

seja, tanto sobre o imóvel sem benfeitorias, como sobre o imóvel com benfeitorias. No caso 

em testilha, como se analisa a penhora de bem de família por dívidas decorrentes de IPTU, 
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por certo que recai sobre o imóvel com benfeitorias, mais especificamente, com construção 

habitacional. 

O aspecto material da hipótese de incidência vem estatuído no  art. 32, do CTN, que 

define o fato gerador do IPTU como sendo  os verbos ser proprietário, possuir o domínio útil 

ou ser possuidor de bem imóvel por natureza ou acessão física localizado na zona urbana do 

Município. Pois bem, vale aqui ressaltar que compete a cada Município, ao instituir o IPTU 

por lei ordinária, definir o fato gerador do IPTU, que pode ter todos os elementos do art. 32, 

do CTN ou alguns. 

Pode integrar a hipótese de incidência do IPTU tanto a propriedade, como  o domínio 

útil e a posse de bens imóveis situados dentro da zona urbana do Município.  

A propriedade está relacionada aos poderes inerentes ao domínio. Gera a faculdade 

de usar, gozar, dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que 

injustamente a possua ou detenha (domínio pleno), nos termos do art. 1.228 CC. 

O domínio útil  é um direito real sobre coisa alheia que se apresenta através da 

enfiteuse, instituto que não mais vigora sob a égide do Código Civil de 2002, valendo, 

todavia, para os negócios celebrados na vigência do Código Civil de 1916, que o regulava nos 

arts. 678 e seguintes. 

Por fim, a posse, também é fato gerador do IPTU. Contudo, aqui deve ser ressalvada 

que somente a posse exercida com ânimo de dono pode ser fato gerador do IPTU. 

Continuando a análise do aspecto material da hipótese de incidência, o art. 32, do 

CTN prevê a propriedade, domínio útil e posse ad usucapionem de bem imóvel por natureza 

ou acessão física. Bem imóvel é, conforme art. 79, do Código Civil, “o solo e tudo quanto se 

lhe incorporar natural ou artificialmente”. Desta definição é fácil concluir que bem imóvel é 

tudo aquilo que não pode ser removido pela própria natureza, como o solo, bem como tudo 

aquilo que não pode ser removido sem destruição ou perda da finalidade, como as 

construções. 

Classificação  adotada pelo Código Civil de 1916, e que foi suprimida pelo Novo 

Código Civil estando apenas implícita no art. 79, prevê a existência de bem imóvel por 

natureza, conforme art. 43, inciso I, como “o solo com sua superfície, os seus acessórios e 

adjacências naturais, compreendendo as árvores e frutos pendentes, os espaço aéreo e o 

subsolo”; bem imóvel por acessão física, inciso II, do art. 43, aí incluído “tudo quanto o 

homem incorporar permanentemente ao solo, como a semente lançada à terra, os edifícios e 

construções, de modo que se não possa retirar sem destruição, modificação, fratura, ou 

dano”;  e bem imóvel por acessão intelectual, inciso III, do art. 43, como “tudo quanto no 
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imóvel o proprietário  mantiver intencionalmente empregado em sua exploração industrial, 

aformoseamento ou comodidade”, atualmente classificados como pertenças pelo art. 93 do 

vigente Código Civil, tais como máquinas agrícolas, animais ou materiais empregados na 

agricultura. 

O legislador pátrio, no art. 32, do CTN  delimita o fato gerador à propriedade, 

domínio útil ou posse de bem imóvel por natureza ou acessão física. Neste diapasão, 

somente integra a hipótese de incidência do IPTU “o solo e tudo o quanto se lhe incorporar 

natural ou artificialmente” (CC, art. 79), como as edificações, estando excluídas as pertenças 

ou bens imóveis por acessão intelectual (CC, art. 93). 

Quanto ao aspecto espacial, o art. 32, do CTN estatui que o imposto alcança os bens 

imóveis situados na zona urbana do Município. Zona urbana é, segundo o próprio Código 

Tributário Nacional, em seu art. 32,§ 1º, a área definida em lei municipal que contenha pelo 

menos dois entre cinco melhoramentos indicados nos incisos I a V. Também  o § 2º do 

mesmo dispositivo legal prevê que o Município pode incluir como zona urbana áreas 

urbanizáveis ou de expansão urbana constantes de loteamentos. 

No que tange ao aspecto pessoal da hipótese de incidência do IPTU, o contribuinte 

do IPTU, conforme art. 34, do CTN, é o “proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil 

ou o possuidor a qualquer título”. Proprietário  é aquele que detém o uso, o gozo e os atos de 

disposição e de defesa da propriedade. Ademais, o art. 1.228, do Código Civil, define o 

proprietário como sendo aquele que “tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”. É o 

proprietário o titular do domínio. Aquele que tem seu nome inscrito no Cartório de Registro 

de Imóveis  como dono do bem imóvel ali inscrito. 

Já o titular do domínio útil, também conforme já salientado quando da análise do 

aspecto material, é aquele que “pode usar, gozar e reivindicar a coisa, bem como alienar seus 

direitos a outrem, independentemente da aquiescência do senhorio. O enfiteuta adquire 

efetivamente todos os direitos inerentes ao domínio, com exceção do próprio domínio, que 

remanesce, nominalmente, em mãos do senhorio”[9]. 

Por fim, o possuidor a qualquer título também é sujeito passivo do IPTU.  Aqui vale 

ressaltar que não é possuidor para efeitos de IPTU o mero detentor ou aquele que detém a 

posse indireta da coisa. Possuidor é aquele que possui a coisa com animus domini, ou seja, 

deve  ser possuidor de forma  mansa, pacífica, contínua, duradoura, de boa-fé e justa. 
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No que tange ao aspecto temporal do IPTU, por se tratar de imposto lançado a certo 

período de tempo, ou seja, que tem fato gerador permanente, a lei municipal fixa uma data 

para verificar a ocorrência do fato gerador. 

Finalmente, em atenção ao aspecto quantitativo da hipótese de incidência do IPTU, a 

base de cálculo, segundo o art. 33, do CTN, é o valor venal do imóvel. Já a alíquota, 

normalmente proporcional (fixa, incidindo sobre a base de cálculo), segundo o art. 156, § 1º, 

incisos I e II, da CF/88, pode ser ainda progressiva em razão do valor venal do imóvel e ainda 

seletiva em função da localização e da destinação do imóvel, sem embargo da possibilidade 

de alíquota progressiva no tempo, dentro da Política Urbana, nos termos do art. 182, § 4º, II, 

da CF. 

  

6.2. ITR 

Poder-se-ia também pensar o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural como um 

imposto em função do imóvel, no caso, imóvel rural, que poderia abrigar a residência da 

família e, por conseguinte, estar acobertado pela impenhorabilidade do bem de família.  

Entretanto,  a se pensar em um imóvel rural que se revista dos requisitos necessários 

para configurar bem de família, ou seja, único imóvel destinado à moradia permanente, a 

Constituição Federal prevê hipótese de imunidade para o ITR, conforme art. 153, § 4º, inciso 

II (“não incidirá sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei, quando as explore o 

proprietário que não possua outro imóvel”). 

Diante disso, não existe necessidade de proteger da penhora o imóvel rural único em 

que o proprietário o explore e mantenha residência familiar. Também não há como, neste 

caso, haver execução fiscal 

  

6.3. Taxas 

Ainda há a penhora de bem de família para cobrança de taxas em função do imóvel. 

Isso significa que somente taxas de serviços ou de polícia que tenham vinculação com o 

imóvel destinado à residência da família podem afastar a impenhorabilidade do bem de 

família. 

A taxa é uma espécie tributária vinculada a uma prévia atividade estatal. Neste 

sentido, é classificada como um tributo vinculado a uma prévia atividade estatal. 

Por ser uma espécie tributária, por certo que sua instituição e majoração deverá 

ocorrer somente através de lei. No mais, a competência tributária legislativa é comum, ou 

seja, o ente político que realiza a atividade estatal é competente para instituir a taxa. No que 
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tange à cobrança, por se tratar de capacidade tributária, nos termos do art. 7º, do CTN, 

admite-se sua delegação, por lei, a outra pessoa.  

Duas atividades estatais podem integrar o aspecto material da hipótese de incidência 

da taxa: a prestação, efetiva ou compulsória, de serviço público específico e divisível,  ou o 

exercício regular do poder de polícia. No primeiro caso, será o serviço remunerado por uma 

taxa de serviço. No segundo caso, será o poder de polícia remunerado por uma taxa de polícia. 

São exemplos de taxas de serviços em função do imóvel: a taxa de coleta de lixo 

domiciliar, que tem por fato gerador a prestação compulsória do serviço coleta domiciliar de 

lixo doméstico;  a taxa de água e esgoto, que tem por fato gerador não o uso da água e do 

esgoto, mas o serviço público específico e divisível compulsório de tratamento da água e 

esgoto.  

Taxas de polícia, decorrente do exercício regular do poder de polícia, em função do 

imóvel que podem ser citados como exemplos são: taxa para alvará de construção; taxa para 

habite-se. 

Quanto ao aspecto quantitativo da taxa, esta deverá ter base de cálculo 

correspondente ao custo da atividade estatal, não podendo, por isso mesmo, ter base de 

cálculo própria de imposto[10], conforme art. 145, § 2º, CF/88. 

  

6.4. Contribuições 

Quando a Lei nº 8.009/90, art. 3º, IV, se refere a créditos  decorrentes de 

contribuições devidas em função do imóvel. Na seara tributária, apenas a contribuição de 

melhoria se enquadra nestas condições. Não será objeto de análise a questão de contribuições 

condominiais, que fogem do objeto do presente estudo, já que não têm natureza tributária. 

Afasta-se a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública que tem, 

segundo posicionamento do Plenário do STF, no julgamento do RE 537.610-RS, 2ª Turma, 

que teve como relator o Min. Cezar Peluso, como contribuintes os consumidores de energia 

elétrica. Em sendo assim, independente da propriedade, posse ou domínio útil do imóvel, 

qualquer pessoa, desvinculada da relação imobiliária, que seja consumidora de energia 

elétrica é sujeito passivo da obrigação, mesmo em relação de locação. Isso afasta por 

completo a possibilidade do imóvel destinado à residência da família ser penhorado para 

garantir dívida tributária decorrente do consumo de energia elétrica, ainda que se trate de 

contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública prevista no art. 149-A, da CF e 

de competência exclusiva dos Municípios e Distrito Federal.  
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Interessa, portanto, apenas a contribuição de melhoria, que é espécie de tributo 

prevista no art. 145, inciso III, da Constituição Federal  e no art. 5º, do Código Tributário 

Nacional. Vem regulada no art. 81 e seguintes do CTN e Decreto-lei nº 195/67. 

Na classificação de Geraldo Ataliba, a contribuição de melhoria é um tributo 

vinculado, isto é, vinculado a uma atividade estatal[11]. Significa dizer que existe uma prévia 

atividade estatal que vai desencadear o fato gerador da contribuição de melhoria. 

O art. 81, do CTN traz a definição do fato gerador da contribuição de melhoria como 

sendo a realização de obra pública de que decorra valorização imobiliária. Assim, se em razão 

de uma obra pública o imóvel sofreu valorização imobiliária, sobre esta valorização pode 

incidir contribuição de melhoria. 

Sobre a contribuição de melhoria, no que tange ao aspecto material da hipótese de 

incidência, oportuno esclarecer que não basta a realização da obra pública, mas que em razão 

dela tenha havido uma efetiva valorização do imóvel adjacente. 

Existe um questionamento na doutrina sobre os limites para apuração do quantum  da 

contribuição de melhoria, se observa-se apenas o limite individual, representado pela 

valorização do imóvel em específico ou se  também deve-se obediência ao limite global, 

expresso pelo custo orçamentário da obra. A discussão existe porque não é pacífico 

entendimento sobre a integral recepção ou não no art. 81 do CTN. Contudo, tal discussão é 

inoportuna no presente trabalho. 

Cumpre ressaltar que o dever de pagar a contribuição de melhoria existe ainda que a 

valorização seja involuntária ao proprietário do imóvel, visto ser a contribuição de melhoria 

um tributo e, na definição do art. 3º, do CTN, o tributo é toda prestação pecuniária 

compulsória, ou seja, independente da vontade das partes, sendo decorrência imediata da lei. 

  

  

  

  

  

7. Análise constitucional da exceção legal à impenhorabilidade do bem de 

família como privilégio do crédito tributário 

  

Considerando que o bem de família é corolário do direito social à moradia, direito 

fundamental para manutenção da dignidade da pessoa humana, pensar em excepcionar esta 
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regra por motivos tributários afronta norma constitucional, na medida em que se prestigia o 

interesse econômico do Estado em detrimento do direito fundamental à moradia, 

indispensável para o atendimento à dignidade da pessoa humana, fim último de todas as 

atividades do Estado.  

Isso significa que a exceção legal prevista no art. 3º, da Lei nº 8.009/90, 

especialmente o inciso IV, objeto de análise, não foi recepcionada pelo art. 6º, da CF/88, com 

redação dada pela EC 26/2000, que introduziu o direito à moradia expressamente como 

direito social. 

A proteção aqui não é pertinente ao direito de propriedade, mas ao direito social à 

moradia, que deve ser proporcionado pelo Estado e, quando já conquistado pelo indivíduo, 

deve por este mesmo Estado ser preservado. 

Não se compartilha aqui o entendimento jurisprudencial majoritário, que pode ser 

resumido através do voto do Min. Cezar Peluso  no RE 407.688/SP, que defende que, pelo 

fato do direito de moradia não expressar proteção ao direito à propriedade, deve o Estado, por 

vários meios, promover aquele direito social, já que existe uma classe muito maior de pessoas 

que não têm propriedade e que também têm direito à moradia, devendo, por conseguinte, 

prevalecer as exceções legais à penhora do bem de família. 

Por certo que não há se confundir o direito à moradia com o direito de propriedade, 

mas ambos podem coexistir e, muitas vezes, a moradia pressupõe a propriedade, pois o 

proprietário de único imóvel destinado à residência da família é acobertado pela 

impenhorabilidade do bem de família, como regra geral.  A lei do bem de família protege o 

proprietário, quando não o possuidor com ânimo de dono e o titular de domínio útil.  

Se o bem de família, como regra geral, é reconhecido como necessário para se 

alcançar a dignidade da pessoa humana, nada mais óbvio que esta mesma interpretação se 

aplique, por extensão, a outros direitos e outros valores relacionados com o direito de moradia 

e que possam integrá-lo, tal como acontece com o direito de propriedade, que, embora não 

seja pressuposto, pode acompanhar o direito à moradia. Nesta situação, de propriedade de 

imóvel residencial destinado à residência da família, poder-se-ia afirmar que o direito de 

propriedade é acessório ao direito à moradia. 

Neste sentido, não há como concordar com as razões do Min. Cezar Peluso em seu 

voto e no seu esclarecimento no RE 407.688-SP, ao defender, em linhas gerais, não ser 

possível proteger o direito de propriedade sob o manto do direito à moradia, já que o direito à 

moradia pode se realizar por meio de locação, por exemplo.  
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Por certo que pode o direito à moradia se realizar por meio da locação, mas nada 

impede que se realize também através do domínio e, quando isso acontece, para preservar o 

direito à moradia se faz necessário preservar o direito de propriedade. 

Esclarecedor o entendimento do Min. Carlos Velloso como Relator, em seu voto no 

RE 352.490-SP:   

  

Essa impenhorabilidade decorre de constituir a moradia um 

direito fundamental. Posto isso, veja-se a contradição: a Lei 8.245, de 

1991, excepcionando o bem de família do fiador, sujeitou o seu 

imóvel residencial, imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade 

familiar, à penhora. Não há dúvida que ressalva trazida pela Lei 8.245, 

de 1991, inciso VII do art. 3º feriu de morte o princípio isonômico, 

tratando desigualmente situações iguais, esquecendo-se do velho 

brocardo latino: ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio, ou em 

vernáculo: onde existe a mesma razão fundamental, prevalece a 

mesma regra de Direito. Isto quer dizer que, tendo em vista o princípio 

isonômico, o citado dispositivo inciso VII do art. 3º, acrescentado pela 

Lei 8.245/91, não foi recebido pela EC 26, de 2000. Essa não recepção 

mais se acentua diante do fato de a EC 26, de 2000, ter estampado, 

expressamente, no art. 6º, C.F., o direito à moradia como direito 

fundamental de 2ª geração, direito social. Ora, o bem de família da Lei 

8.009/90, art. 1º encontra justificativa, foi dito linha atrás, no 

constituir o direito à moradia um direito fundamental que deve ser 

protegido e por isso mesmo encontra garantia na Constituição. Em 

síntese, o inciso VII do art. 3º da Lei 8.009, de 1990, introduzido pela 

Lei 8.245, de 1991, não foi recebido pela CF, art. 6º, redação da EC 

26/2000 

  

Vale aqui destacar que toda a discussão apresentada no RE 407.688-SP relaciona-se 

à exceção de penhora de bem de família por dívida decorrente de fiança locatícia, que 

encontra-se no campo do Direito Privado, da autonomia da vontade. Diferente da obrigação 

tributária, que é obrigação ex lege, compulsória. Logo, não há como justificar, por qualquer 

fundamento, a permanência da exceção à impenhorabilidade do bem de família para garantir 

crédito tributário em função do próprio imóvel. 
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Por todo o exposto, a partir de uma interpretação sistemática e teleológica, que tem 

como fim último a promoção da dignidade da pessoa humana pelo Estado, inconcebível a 

exceção legal  que permite a penhora do bem de família para garantir créditos tributários 

originários do próprio imóvel.  

Como o direito à moradia só foi introduzido expressamente pela EC 26/2000, o art. 

3º, inciso IV, da Lei nº 8.009/90 se tornou incompatível com a ordem constitucional vigente, 

não tendo sido recepcionado pelo art. 6º, da CF, com redação pela EC 26/2000.  

Conclusão 

  

A partir da análise do direito social à moradia, que não afasta, nem é incompatível, 

com o direito individual de propriedade, à luz do pensamento sistemático voltado para a 

consecução de um dos maiores fundamentos do Estado que é a dignidade da pessoa humana, 

princípio enquanto valor positivado, constata-se que a moradia integra o piso mínimo vital 

para se alcançar dignidade, ao lado de outros direitos sociais, tais como saúde e educação. 

O Estado, enquanto destinatário imediato dos direitos sociais, enquanto previstos em 

normas de cunho programático, a depender de realização de políticas públicas para serem 

implementados, tem o dever de realizar estes direitos e, quando já existentes, tem o dever de 

preservá-los. Não se olvide ainda que, apesar de estarem expressos em normas de conteúdo 

programático, os direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, têm na ordem jurídica 

pátria, eficácia imediata. 

Como corolário desta regra constitucional, de modo de preservar o direito à moradia, 

quando já conquistado, a Lei nº 8.009/90 institui como bem de família o imóvel único 

destinado à residência da família e da entidade familiar. A consequência desta qualificação 

para o imóvel é a sua impenhorabilidade. O escopo desta regra é assegurar o direito à moradia 

como forma de assegurar, em última análise, a dignidade das pessoas que integram a família 

ou a entidade familiar. 

Embora seja uma regra de fim louvável, não se tratando de regra absoluta, por 

comportar exceções, é inevitável o questionamento acerca da compatibilidade das exceções à 

impenhorabilidade do bem de família aos dispositivos constitucionais que claramente 

expressam com valor último a promoção da dignidade humana. 

Dentre as exceções, mereceu destaque a possibilidade de penhora de bem de família 

por créditos tributários originados em função do imóvel. Apesar de entendimento dominante 

no STF em sentido contrário, mas no que se refere a outra exceção, relacionada à penhora do 

bem de família do fiador em contrato de locação,  a exceção legal no que se refere ao 
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privilégio conferido ao crédito tributário, não foi recepcionada pelo art. 6º, da CF, com 

redação dada pela EC 26/2000, que expressamente incluiu no rol dos direitos sociais o direito 

à moradia, já que permitir penhora de bem de família para assegurar crédito tributário, que 

decorre de obrigação compulsória, ainda que por fato gerador oriundo do próprio imóvel, 

afasta um direito já conquistado, qual seja, o direito à moradia e, por conseguinte, subtrai 

dignidade humana das pessoas que integram a família, o que é inconcebível à luz da ordem 

constitucional. 
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[1] CANARIS, Claus-Wilhelm. Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do 

direito. 3.ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 77. 

[2] ÁVILA, Humberto. Sistema constitucional tributário. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 

2008, p. 333. 

[3] Neste sentido a lição de SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e 

direitos fundamentais. In: LEITE, George Salomão (org.). Dos princípios constitucionais. 

Considerações em torno das normas principiológicas da Constituição. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 203: “a dignidade, como qualidade intrínseca da pessoa humana, é 

irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal e dele 

não pode ser destacado”. Também BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos 

princípios constitucionais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 126, nota 213 e p. 219. 

[4] BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios 

constitucionais. 2.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 226 e 230. 

[5] TORRES,  Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais, Revista de 

Direito Administrativo, n. 177, p.31. Aliás, este autor traz oportuna compreensão do mínimo 

existencial e sua proteção constitucional através de imunidades tributárias, ao afirmar que, 

neste caso, o mínimo existencial se reveste de status negativo, não se admitindo que o Estado 

invada por meio da tributação a esfera de liberdade mínima do direito que o cidadão tem a 

subsistência. 

[6] Direito à moradia: cidadania começa em casa! Defensores Públicos pelo direito à 

moradia. Disponível em 

www.anadep.org.br/.../CARTILHA_CAMPANHA_NACIONAL_DIA_DO_DEFENSOR_P_

UBLICO_2010.pdf. Acesso em 02/10/2011. 

[7] Art. 70 do Código Civil de 1916. Correspondente no Código Civil de 2002: arts. 1711 e 

1715 caput. Trata-se da instituição voluntária do bem de família, por escritura pública ou 

testamento, não podendo ultrapassar 1/3 do patrimônio líquido existente ao tempo da 
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instituição. A forma de constituição é pelo registro do título no Registro de Imóveis, conforme 

art. 1714, do Código Civil de 2002. A forma convencional não afasta a incidência da regra 

legal, objeto de estudo. 

[8] BALEEIRO, Aliomar, atualizada por DERZI, Misabel Abreu Machado. Direito tributário 

brasileiro. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 960. Na mesma esteira, deve ser 

destacada a lição de COELHO, Sacha Calmon Navarro. Curso de direito tributário 

brasileiro. 9.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 858-859: “Garantia, em acepçãoo ampla, é 

tudo o que garante o crédito tributário (...). Privilégio é étimo que deriva da locução latina 

privata lex. É lei só para um ou uns, com exclusão dos demais, significando vantagem que a 
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conceitos de garantia, privilégio e preferência confundem-se na linguagem do objeto. Por isso 

mesmo, o CTN trata-os agrupadamente, sem rigor técnico, e, muita vez, aparecem 

miscigenados. Celso Cordeiro Machado (...) possui, de longe, a melhor obra brasileira sobre a 

matéria que estamos a palmilhar. Segundo seu magistério, assim se distribui o trato da questão 

do CTN: (...) Privilégios: (...) (CTN, art. 184);”. 

[9] RODRIGUES, Silvio. Direito Civil. São Paulo: Saraiva, volume 5, 2002, p. 266. 

[10] A este respeito vale salientar que o art. 4º, do CTN dispõe que a natureza jurídica 

específica de um tributo se define por seu fato gerador e por sua base de cálculo. Ademais, a 

base de cálculo é a expressão econômica do fato gerador, na medida em que, segundo 

ATALIBA, Geraldo. Hipótese de incidência tributário. 5.ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 

99, “impossível que um tributo, sem se desnaturar, tenha por base imponível uma grandeza 

que não seja ínsita na materialidade de sua hipótese de incidência”. 

[11] Hipótese de Incidência Tributária, p. 129 
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RESUMO: O presente trabalho busca confrontar a racionalidade equitativa do Sistema 
Tributário brasileiro através do estudo da tributação incidente sobre as atividades notariais e de 
registro público. Para tanto, faz-se necessário analisar a tributação das atividades notariais pelo 
ISSQN, além dos regimes de apuração do tributo e da função de cada regime de apuração. Serão 
analisados, também, julgados recentes do Superior Tribunal de Justiça que determinam a 
apuração do ISSQN incidente sobre as atividades notariais pela regra geral, bem como a 
adequação dessa determinação aos princípios constitucionais da capacidade contributiva e da 
igualdade. Por fim, demonstra-se que a imposição tributária do ISSQN, pela regra geral, às 
atividades notariais é mais um dos casos nos quais não há qualquer coerência sistêmica, além de 
a interpretação equivocada do princípio da capacidade contributiva pelo Poder Judiciário. 
Palavras-Chave: Racionalidade equitativa. Capacidade Contributiva. ISSQN. Cartórios. 
Atividades notariais. 
 
ABSTRACT: This paper aims to confront the equitable rationality of the Brazilian tax system 
through the study of the taxation on the activities of the public notaries. To this end, it’s 
necessary to analyze the taxation on the public notaries’ activities, besides the system of 
verification of the ISSQN tax and the role of each system. As well, some precedents from 
Brazilian Superior court ordering the taxation by the general rule and its adequacy to the ability 
to pay and equality constitutional principles will be analyzed. Ultimately, it is demonstrated that 
the taxation by the ISSQN, trough the general rule, on the public notaries’ activities is another 
case in which the system does not have any coherence, and also the misplaced interpretation that 
the Judiciary gives to the ability to pay principle. 
Key-words: Equitable rationality. Ability to pay principle. ISSQN. Notary’s office. Public 
notaries’ activities. 
 

 

1  Introdução teórico-metodológica 

  

O trabalho proposto pretende analisar a racionalidade do sistema tributário nacional, 

para discutir se as normas tributárias brasileiras são construídas visando alcançar a capacidade 
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econômica dos contribuintes, de forma à obtenção de resultado planejado, eficiente e, sobretudo, 

equitativo1. A tarefa é importante e deveria chamar mais a atenção da doutrina, especialmente 

em virtude da complexidade causada pela forma de organização de Estado Federal, pela qual os 

três entes políticos podem exercer a competência tributária que lhes fora constitucionalmente 

atribuída2, o que pode contribuir para a imposição de regimes jurídico-tributários desarmônicos, 

onerando de maneira exagerada determinadas manifestações econômicas.  

A suposta racionalidade equitativa do sistema tributário será confrontada com o 

estudo de caso interessante: a tributação da atividade notarial pelo imposto sobre serviços, 

possibilitada por decisão do Supremo Tribunal Federal e cuja base de cálculo foi há pouco 

definida pelo Superior Tribunal de Justiça. O caso será utilizado para se comprovar que em 

inúmeras situações não há qualquer racionalidade sistêmica na tributação brasileira.  

Outros exemplos poderiam também ser utilizados para sustentar a hipótese, como: a) 

a inclusão dos serviços contábeis entre as atividades que podem ser incluídas no SIMPLES, ao 

contrário do que ocorre com as demais atividades intelectuais desenvolvidas pelos profissionais 

liberais3; b) a possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN apenas para a construção 

civil4; c) a possibilidade de desconto de serviços de terceiros em relação à Contribuição para o 

Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS devido pelas agências de 

publicidade, mesmo se submetidas ao regime cumulativo das contribuições5, o que inocorre com 

                                            
1 A final o sistema tributário deve levar em consideração as diferenças individuais entre os contribuintes. Confira-se 
a excelente obra: SCHOUERI, Luiz Eduardo. Direito Tributário. São Paulo, Saraiva, 2011. 
2 Sobre o Federalismo Fiscal brasileiro, confira-se: FRATTARI, Rafhael. As receitas tributárias no Federalismo 
Alemão. Revista da Associação Brasileira de Direito Tributário, Rio de Janeiro, n. 13, nov./dez., 2001. CD-ROM; 
DERZI, Misabel. Reforma tributária, Federalismo e Estado Democrático de Direito. Revista da Associação 

Brasileira de Direito Tributário, Belo Horizonte,  n. 03, p. 13-36, mai./ago., 1999. 
3 De fato, pela Lei Complementar n. 123/2006, as sociedades que prestam serviços contábeis, atividade intelectual 
desenvolvida sob responsabilidade pessoal do prestador, podem inscreverem-se no sistema do SIMPLES Nacional 
ao contrário das sociedades que prestam outros serviços também de natureza intelectual e sob responsabilidade 
pessoal, como os médicos, advogados, engenheiros, sem que haja qualquer justificativa econômica que fundamente 
a distinção.  
4 A base de cálculo do ISSQN é o valor do serviço prestado, segundo o art. 7º, da LC 116/2003. A única 
possibilidade de dedução da base de cálculo do ISSQN refere-se aos materiais na construção civil. No entanto, há 
outras atividades que se valem de fornecimento de materiais conjuntamente com a prestação de serviços que não 
podem deduzi-los da base de cálculo. A distinção no tratamento não encontra qualquer justificativa plausível. 
5 Dispõe o artigo 13 da Lei 10.925/04: 
Art. 13. O disposto no parágrafo único do art. 53 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, aplica-se na 
determinação da base de cálculo da contribuição para o PIS/PASEP e da COFINS das agências de publicidade e 
propaganda, sendo vedado o aproveitamento do crédito em relação às parcelas excluídas. 
BRASIL. Lei nº 10.925/04, de 23 de julho de 2004. Reduz as alíquotas do PIS/PASEP e da COFINS incidentes na 
importação e na comercialização do mercado interno de fertilizantes e defensivos agropecuários e dá outras 
providências. Disponível em < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2004/lei/l10.925.htm>. Acesso 
em 15 set. 2011.Confira-se ainda: BERGAMINI, Adolpho. PEIXOTO, Marcelo Magalhães. PIS e COFINS na 

teoria e na prática. Uma abordagem completa dos regimes Cumulativo e Não Cumulativo. São Paulo: MP Editora: 
2009. p. 92. 
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outros setores; d) a ausência de qualquer tributação sobre o consumo para a atividade de locação 

de bens móveis6, sobre a qual não incidente o imposto sobre serviços e nem qualquer outro sobre 

o consumo, etc. 

Vários outros exemplos poderiam ser colacionados para se demonstrar a 

despreocupação do sistema tributário frente ao princípio da capacidade econômica. Neste ensaio, 

importa discutir a questão da tributação definida para a atividade notarial em virtude da relativa 

novidade do problema.  

A metodologia utilizada no trabalho foi baseada na pesquisa bibliográfica e na 

análise jurisprudencial, enquanto que o procedimento de tratamento das informações obtidas 

obedecerá a análise discursiva de conteúdo7. A hipótese levantada é a de que se trata de mais um 

caso em que a legislação aplicável, definida por decisões judiciais recentes, fez pouco do 

princípio da capacidade econômica, não considerando a situação do regime jurídico genérico 

aplicado à atividade notarial.  

O presente trabalho adotou como marco teórico, o suposto de que a capacidade 

econômica dos contribuintes deve ser observada para o estabelecimento de regimes tributários de 

modo total, ou seja, a carga tributária relativa a todos os tributos incidentes sobre a atividade 

deve ser considerada e não apenas uma determinada incidência tributária.  

A concepção não é estranha ao Supremo Tribunal Federal. O Ministro Marco Aurélio 

já proferiu voto com entendimento semelhante ao dispor sobre o princípio do não-confisco: 

 
[...] fixarei um ponto de vista sobre um outro instituto que será considerado pela Corte, 
mas dia ou menos dia, numa evolução da própria jurisprudência. Refiro-me ao confisco. 
Num levantamento feito, deparei com um rol de 37 tributos hoje existente no Brasil, por 
coincidência, perfazendo, no caso, 37% do Produto Interno Bruto. 
O confisco precisa ser manejado por esta Corte no contexto da carga tributária, e não 
mais apenas tributo a tributo. Há de perquirir-se se há confisco, ou não, tendo em conta 

                                            
6 Em virtude da distinção dos impostos sobre o consumo em ICMS, IPI e ISSQN a atividade de locação de bens 
móveis não é tributada no Brasil, por impostos desta espécie, em situação que por si só beira ao desvario, ainda que 
definida por decisão do STF (RE n. 116.121/SP). 
7 A análise discursiva de conteúdo ora é tratada como método em sentido amplo, ora como técnica de pesquisa. 
Sobre o tema, cf: DEMO, Pedro. Pesquisa e informação qualitativa. Campinas: Papirus, 2001; MINAYO, Maria 
Cecília de Souza. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8. ed. São Paulo: Hucitec, 2004. Para 
efeitos deste trabalho, buscou-se verificar as condições de produção de cada discurso (texto doutrinário, legislação, 
jurisprudência), para que as informações sejam analisadas de acordo com as inclinações teóricas, políticas e 
ideológicas dos seus produtores, como também para averiguar eventuais contextos histórico-sociais relevantes. Após 
a análise textual preliminar, buscou-se identificar as unidades de informação que seriam requeridas no trabalho, 
quase sempre retiradas dos objetivos específicos já descritos. De posse de uma infinidade de “unidades de 

informação”, iniciou-se a tarefa hermenêutica propriamente dita. A terceira etapa partiu das unidades de informação 
recolhidas nos textos doutrinários, nas posições jurisprudenciais e nas normas positivas, relacionando-as com o 
problema escolhido. 

6880



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

a exarcerbação da carga tributária- hoje, um dos maiores empecilhos para o crescimento 
da nação e criação de empregos para os jovens projetados no mercado ano a ano.8 

 

O mesmo deve ser aplicado ao princípio da capacidade econômica, que foi desrespeitado no caso 

sob análise, como se  demonstrará. 

 

2 A TRIBUTAÇÃO DA ATIVIDADE NOTARIAL PELO ISSQN 

 

As discussões sobre a tributação das atividades desenvolvidas pelos Notários e 

Cartorários pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza são relativamente recentes, já que 

até 2003 não havia previsão legal que a autorizasse. A inovação foi colocada pela Lei 

Complementar n. 116/03, que previu expressamente a incidência do ISSQN sobre as atividades 

notariais: 

 

Art. 1º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos 
Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços 
constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade 
preponderante do prestador. 
(....) 
Lista de serviços anexa à LC n. 116 
(...) 
21 – Serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
21.01- Serviços de registros públicos, cartorários e notariais.9 

 

Seguindo a legislação complementar, inúmeros Municípios aprovaram dispositivos 

similares em suas legislações próprias, com vistas a permitir a incidência do ISSQN sobre as 

atividades notariais, que passou a ser exigível a partir de janeiro de 2004 em várias localidades.  

Em reação à essa alteração, a Associação dos Notários e Registradores do Brasil 

questionou a pretensão municipal perante o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI n. 

3089/DF, sob os argumentos de que os emolumentos percebidos pelos Tabeliães sempre foram 

considerados como taxas pelo próprio STF10, o que acarretaria a incidência de imposto sobre 

                                            
8
 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI 3105, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator p/ Acórdão Ministro 

Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18/02/2005. Disponível em: < 
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=363310>. Acesso em: 15 set. 2011 
9 BRASIL. Lei Complementar nº 116, de 31 de julho de 2003. Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer 
Natureza. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.htm>. Acesso em 15 set. 2011. 
10 EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 271 DA LEI ORGÂNICA E 
ESTATUTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE --- LEI 
COMPLEMENTAR N. 141/96. ISENÇÃO CONCEDIDA AOS MEMBROS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, 
INCLUSIVE OS INATIVOS, DO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS, NOTARIAIS, CARTORÁRIAS E 
QUAISQUER TAXAS OU EMOLUMENTOS. QUEBRA DA IGUALDADE DE TRATAMENTO AOS 
CONTRIBUINTES. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 150, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO 

6881



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

outro tributo (taxa), bem como em virtude de imunidade constitucional, já que se trata de 

atividade delegada pelo Poder Público, de nítido interesse social. 

Essa discussão não é objeto deste trabalho, uma vez que em 2008 o Supremo 

Tribunal Federal julgou improcedente a citada Ação Direta de Inconstitucionalidade, 

considerando que a atividade é exercida com caráter lucrativo, e, portanto, subsume-se ao perfil 

constitucional delineado para a tributação do imposto sobre serviços de qualquer natureza: 

 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. ITENS 21 E 21.1. DA LISTA ANEXA À LEI 
COMPLEMENTAR 116/2003. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE 
QUALQUER NATUREZA - ISSQN SOBRE SERVIÇOS DE REGISTROS 
PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra os itens 21 e 21.1 da Lista Anexa à Lei 
Complementar 116/2003, que permitem a tributação dos serviços de registros públicos, 
cartorários e notariais pelo Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN. 
Alegada violação dos arts. 145, II, 156, III, e 236, caput, da Constituição, porquanto a 
matriz constitucional do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza permitiria a 
incidência do tributo tão-somente sobre a prestação de serviços de índole privada. 
Ademais, a tributação da prestação dos serviços notariais também ofenderia o art. 150, 
VI, a e §§ 2º e 3º da Constituição, na medida em que tais serviços públicos são imunes à 
tributação recíproca pelos entes federados. As pessoas que exercem atividade notarial 
não são imunes à tributação, porquanto a circunstância de desenvolverem os respectivos 
serviços com intuito lucrativo invoca a exceção prevista no art. 150, § 3º da 
Constituição. O recebimento de remuneração pela prestação dos serviços confirma, 
ainda, capacidade contributiva. A imunidade recíproca é uma garantia ou prerrogativa 
imediata de entidades políticas federativas, e não de particulares que executem, com 
inequívoco intuito lucrativo, serviços públicos mediante concessão ou delegação, 
devidamente remunerados. Não há diferenciação que justifique a tributação dos serviços 
públicos concedidos e a não-tributação das atividades delegadas. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade conhecida, mas julgada improcedente.11 

 

Definiu-se, portanto, que sobre as atividades desempenhadas pelos cartórios incide o 

imposto municipal sobre prestação de serviços, tendo em vista o caráter de decisão proferida 

pelo Supremo Tribunal Federal, vinculante para todos os administrados e Municípios. 

No entanto, naquela ocasião, o Supremo Tribunal Federal não enfrentou a questão 

relacionada à forma de apuração do imposto, especialmente sobre a base de cálculo a ser 

                                                                                                                                             
BRASIL. 1. A lei complementar estadual que isenta os membros do Ministério Público do pagamento de custas 
judiciais, notariais, cartorárias e quaisquer taxas ou emolumentos fere o disposto no artigo 150, inciso II, da 
Constituição do Brasil. 2. O texto constitucional consagra o princípio da igualdade de tratamento aos contribuintes. 
Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 271 da Lei Orgânica e 
Estatuto do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte --- Lei Complementar n. 141/96. (BRASIL. 
Supremo Tribunal Federal. ADI 3260, Ministro Relator Eros Grau, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2007. 
Disponível em: < http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=469696>. Acesso em: 15 
set. 2011)  
11 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. ADI n. 3089. Ministro relator do acórdão Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, 
julgado em 13/02/2008. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=539087>. Acesso em: 20 set. 2011. 
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utilizada para a citada exigência. A indefinição parece ter sido resolvida por decisões recentes 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça, que serão alvo da discussão feita a seguir. 

Passa-se, agora, a uma pequena explanação sobre os regimes de apuração do ISSQN 

existentes em nosso ordenamento jurídico. 

 

 

3 OS REGIMES DE APURAÇÃO DO ISSQ 

 

Em razão da definição do STF pela incidência do ISSQN, se faz necessária uma 

análise sobre quais são os regimes de apuração do imposto, para que seja possível determinar 

qual deles é aplicável às atividades notariais e de registro. 

Em regra, a forma de apuração do imposto sobre serviços de qualquer natureza pode 

ocorrer de quatro maneiras distintas, de acordo com o critério quantitativo previsto pelo 

legislador para a hipótese. 

Para os contribuintes que se estruturam sob a forma empresarial e prestam serviços 

sem que haja responsabilidade pessoal do profissional prestador, o critério quantitativo do 

imposto é formado por base de cálculo e alíquota. Sobre a manifestação econômica tomada como 

base de cálculo sobrepõe-se determinada alíquota, prevista em lei própria do Município, nos 

limites colocados pela Constituição Federal. É o que pode ser chamado de regra geral: tributa-se 

com base no valor do serviço prestado.  

Uma segunda hipótese tem se tornado muito comum e se dá quando o montante do 

imposto a ser recolhido é apurado por estimativa. Essa forma de apuração é aplicada, com maior 

frequência, àqueles contribuintes que exercem atividade que, por qualquer motivo, faz com que a 

apuração do tributo pela regra geral seja inviável ou de difícil consecução. 

Toma-se como critério quantitativo determinado valor fixo, a ser recolhido 

mensalmente. Trata-se de modalidade inspirada na praticabilidade, princípio implícito e comum 

a todo ordenamento jurídico, que orienta o legislador tributário a buscar formas eficientes de 

aplicação da lei em massa12. As legislações municipais ora estabelecem estimativa definitiva 

                                            
12 Sobre o princípio da praticabilidade, cf: DERZI, Misabel Abreu Machado. Legalidade material, modo de pensar 
tipificante e praticidade no direito tributário. In: Justiça Tributária: direitos do fisco e garantias dos contribuintes 
nos atos da administração e no processo tributário. I Congresso Internacional de Estudos Tributários – IBET. Max 
Limonad: São Paulo, 1998, p. 638; DERZI, Misabel Abreu Machado. DireitoTributário, Direito Penal e Tipo. 2. Ed. 
rev., atual. e amp. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 138-139.  
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(presunção absoluta), ora estimativa provisória, que depois supõe o cotejo entre o estimado e as 

operações reais (presunção relativa)13.  

Uma terceira hipótese é aplicada aos profissionais autônomos que exercem a sua 

atividade sob responsabilidade pessoal do prestador. Tais contribuintes são tributados segundo 

critério quantitativo fixo (valor pré-definido na legislação), e desconectado do seu efetivo 

faturamento, nos termos do Decreto-lei n. 406/68, artigo 9º, parágrafo 1º: 

 

Art. 9º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. 
§ 1º Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio 
contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da 
natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância 
paga a título de remuneração do próprio trabalho.14 
 

O quarto modo de apuração do ISSQN aplica-se ao caso das sociedades de 

profissionais liberais, de profissão regulamentada em lei, e exercida sob responsabilidade pessoal 

do prestador, conforme dispõe o artigo 9ª, parágrafo 3º do Decreto-lei n. 406/68. 

Nessa forma de apuração, o montante de imposto a recolher é calculado utilizando-se 

como base de cálculo o valor fixo pago pelos autônomos, sobre o qual incide alíquota igual ao 

número de profissionais liberais que prestam serviços em nome da sociedade. Não se trata de 

critério quantitativo fixo, como adverte Aires Barreto15, já que o valor do tributo decorre da 

multiplicação de determinado montante pelo número de profissionais da sociedade, permitindo 

manifestação, ainda que tímida, do princípio da capacidade econômica. 

Ressalte-se que as inúmeras formas de apuração do montante a ser recolhido a título 

de ISSQN não ofendem o princípio da igualdade, ao contrário, reafirmam-no ao cumprir o 

brocardo de que “a regra da igualdade não consiste senão em quinhoar desigualmente aos 

desiguais, na medida em que se desigualam” 16, como se passa a demonstrar.  

                                            
13 O recolhimento por estimativa definitiva não pode ser obrigatório para o contribuinte, que deve optar por ele, 
tornando-o uma das manifestações da busca de consensualidade na relação entre o cidadão e a Administração 
Tributária, na reconfiguração da atividade tributária de acordo com as novas inspirações do agir administrativo, que 
busca harmonizar praticabilidade na aplicação da lei e participação do contribuinte nas decisões estatais. Confira-se: 
FRATTARI, Rafhael. . Administração Pública e participação cidadã na construção de presunções tributárias 
relacionadas ao critério quantitativo da obrigação tributária: o caso dos regimes de estimativa no ISSQN. Anais do 
XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, v. 1. 
14 BRASIL. Decreto-Lei nº 406, de 31 de Dezembro de 1968. Estabelece normas gerais de direito financeiro, 
aplicáveis aos impostos sôbre operações relativas à circulação de mercadorias e sôbre serviços de qualquer natureza, 
e dá outras providências. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del0406.htm>. Acesso 
em 15 de set. 2011. 
15 BARRETO, Aires. ISS na Constituição e na Lei. 2. ed. Revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Dialética, 2005, 
p. 366-368.  
16 BARBOSA, RUI. Oração aos moços. 5ª Edição. Edição popular anotada por Adriano de Gama Cury. Rio de 
Janeiro: Edições Casa de Rui Barbosa, 1999. 
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3.1  A justificativa dos regimes excepcionais de tributação com base no princípio da 

capacidade econômica 

 

A regra geral da tributação no ISSQN é ligada ao princípio da capacidade 

contributiva de modo evidente, já que a base de cálculo nessa hipótese é o valor do serviço 

prestado. Assim, aqueles contribuintes cuja prestação envolva valores mais relevantes pagarão o 

imposto de modo correspondente e proporcional à capacidade econômica demonstrada. 

De sua vez, a tributação por estimativa depende sempre da anuência do próprio 

contribuinte, que autoriza a Administração a distanciar-se da realidade e tributá-lo com base em 

presunção17. A tributação aplicável no caso não corresponde exatamente à capacidade econômica 

manifestada, por opção do contribuinte e da Administração Pública, mas existem formas de se 

amenizar o problema, especialmente por meio do ajuste nas estimativas propostas, tanto por 

parte da Fazenda Pública ou dos administrados. 

Já a forma de tributação per capita foi justificada pelo impacto resultante da 

tributação dos autônomos com base no valor do serviço prestado. É que se teria a utilização de 

base de cálculo do ISSQN semelhante àquela do imposto de renda das pessoas físicas, 

comprometendo de modo relevante a capacidade econômica dos contribuintes. 

Sacha Calmon noticia a justificativa relatando o momento histórico: 

 

(...) tratamento fiscalmente menos oneroso dos rendimentos do trabalho possui larga e 
universal tradição no imposto de renda e nos impostos sobre serviços, aqui e alhures. 
(...) 
Ex positis, devemos concluir, nos encerros de velha e conhecida doutrina e iterativa 
jurisprudência, que a Lei Complementar n. 116/2003 manteve o tratamento apartado, quanto à 
base de cálculo, que remonta aos tempos inaugurais do CTN, em 1966, tanto que preservou o 
art. 9 do Decreto-Lei n. 406/68. Aliás, a questão em exame vai além, tempo adentro. O ISS, 
como sabido, é sucessor do Imposto de Indústrias e Profissões da Constituição de 1946. Antes, 
devemos entender que, no Brasil, o IR dividiu-se em o IR Federal e parcelas do ISS, e o IVA 
tornou-se três pedaços: ICMS, IPI e parcelas do ISS. O Indústrias e Profissões, com efeito, era 
muito criticado, pois confundia-se ora com o imposto sobre vendas e consignações, imposto 
estadual que antecedeu o ICM, depois ICMS, ora misturava-se ao imposto de renda federal. O 
que o art. 9 do Decreto-Lei n. 406/68 fez, logo após o CTN, que é de 1966, foi reconhecer que 
a ambiguidade existente no Indústrias e Profissões trasladara-se parcialmente para o ISS, no 
tocante às sociedades profissionais. Quanto a elas, se gravasse o lucro bruto, sem deduções, 
seria como que um income tax, mais um imposto sobre a renda, concorrendo com o IR Federal, 
o que o sistema de repartições de competências da Constituição de 1967 não permitia, fazendo 

                                            
17 Confira-se: FRATTARI, Rafhael. Administração Pública e participação cidadã na construção de presunções 
tributárias relacionadas ao critério quantitativo da obrigação tributária: o caso dos regimes de estimativa no ISSQN. 
Anais do XVIII Congresso Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009, v. 1. 
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perecer as tentativas de imposto de renda, às claras ou disfarçados, de competência de Estados 
ou Municípios. 
(...) 
A Lei Complementar n. 116/2003 mantém como o direito anterior o continuum normativo, 
distinguindo o ISS-serviços e o ISS-renda, liberando este último da inconstitucionalidade de 
ser um imposto suplementar sobre a renda dos profissionais liberais de competência municipal, 
se gravasse a renda dos profissionais e de suas sociedades civis, baseadas no trabalho, não no 
capital organizado da empresa.18 

 

Portanto, a tributação fixa no ISSQN foi colocada aos profissionais liberais 

exatamente para que fosse impedida a sua sobreposição com a base de cálculo do imposto de 

renda das pessoas físicas, o que comprometeria a receita obtida pelo exercício da atividade 

autônoma, de advogados, médicos, engenheiros, arquitetos, e todos os profissionais liberais que 

exercem a profissão sob responsabilidade pessoal ilimitada. O fato não ocorre com as pessoas 

jurídicas prestadoras de serviços, pois em relação a elas a tributação pelo imposto de renda é 

mais benéfica se comparada à imposta às pessoas físicas, especialmente quando as primeiras 

submetem-se ao regime do lucro presumido, de acordo com o quadro abaixo: 

 

Contribuintes 

prestadores de 

serviços 

Percentual da receita tributada pelo 

imposto de renda 

Pessoa física de 7,5% a 27,5% 

Pessoa jurídica (lucro 

presumido/regra geral) 

5,88% 19 

 

Desta forma, a distinção da tributação pelo ISSQN entre os autônomos e as 

sociedades prestadoras de serviços justifica-se frente à diferença na tributação que tais 

contribuintes sofrem do imposto de renda, agindo a legislação para garantir a capacidade 

econômica de cada qual, de modo a não inviabilizar a atividade do administrado através da 

tributação, exatamente como exigem o princípio da capacidade contributiva e da vedação da 

utilização do tributo com efeito de confisco. 

Por isso mesmo, seria de se esperar que a atividade notarial fosse submetida à 

tributação especial (per capita) em relação ao imposto sobre prestação de serviços de qualquer 

                                            
18 COÊLHO, Sacha Calmon Navarro. A Lei Complementar n. 116/2003, os profissionais liberais, e as suas 
sociedades. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 99, dezembro de 2003, p. 110-111. 
19 Computando-se também a contribuição social sobre o lucro. 
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natureza, já que os notários e registradores são tributados como pessoas físicas no que tange ao 

imposto de renda, conforme orientação da própria Secretaria da Receita Federal: 

 

TRIBUTAÇÃO. RENDIMENTOS. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS PÚBLICOS. Os 
rendimentos auferidos pelos tabeliães, notários e oficiais públicos, consistentes em 
emolumentos e custas, estão sujeitos ao recolhimento mensal do imposto de renda por meio de 
carnê-leão, tributados na pessoa física.20 

 

Nesta trilha, para que se preserve a racionalidade do sistema tributário seria 

adequado que os notários fossem tributados pelo imposto sobre serviços por valor periódico fixo, 

já que são contribuintes do imposto de renda como pessoas físicas, exatamente aos moldes 

válidos para os profissionais liberais que exercem a atividade sob responsabilidade pessoal.  

Resta avaliar se a atividade notarial se encaixa nos requisitos exigidos pelo parágrafo 

3º, do art. 9º do Decreto-lei n. 406/68. 

 

 

4 O CUMPRIMENTO, NA ATIVIDADE NOTARIAL, DAS EXIGÊNCIAS PARA A 

TRIBUTAÇÃO ESPECIAL 

 

A Constituição Federal de 1988 delegou aos particulares a prestação de serviços de 

registros públicos21, cartorários e notariais, que deverão ser exercidos, exclusivamente, por 

profissionais devidamente habilitados em concurso público, conforme preconiza o artigo 236 do 

Texto Excelso: 

 

Art. 236. Os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por 
delegação do Poder Público.  
§ 1º - Lei regulará as atividades, disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos 
notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e definirá a fiscalização de seus 
atos pelo Poder Judiciário. 
§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos 
atos praticados pelos serviços notariais e de registro. 

                                            
20 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 173 de 05 de Setembro de 2002. Distrito 07. 
Disponível em: <http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-
DTPE&d=DECW&p=3&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=55&f=G&l=20&s1=&s6=&s3=173&s4
=&s5=&s8=&s7=>. Acesso em 15 de set. de 2011. 
21 A função notarial é uma função pública a cargo de um particular. Confira-se: ANDRADE, Valentino Aparecido 
de. O ISS sobre o Serviço Notarial. Revista Dialética de Direito Tributário, São Paulo, n. 143, agosto de 2007, p. 
93-105. 
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§ 3º - O ingresso na atividade notarial e de registro depende de concurso público de 
provas e títulos, não se permitindo que qualquer serventia fique vaga, sem abertura de 
concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.22 

 

Portanto, já a partir do Texto Constitucional infere-se que atividade notarial e 

cartorária é delegada, e apenas pode ser prestada em caráter pessoal, por pessoa natural 

devidamente aprovada em concurso público. É evidente a pessoalidade inerente à prestação de 

tais serviços, eis que não há como delegá-los sem a abertura de concurso público que aufira a 

capacidade pessoal do candidato à vaga. Mais, a Constituição Federal estabelece que a legislação 

ordinária disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários.  

Em atendimento ao § 1º do dispositivo transcrito, editou-se a Lei n. 8.935/1994, que 

regulamentou a execução dos serviços em comento, dispondo ainda sobre a responsabilidade dos 

notários e a forma de fiscalização dos serviços prestados. Os requisitos essenciais à habilitação 

do profissional que poderá prestar os serviços notariais e cartorários estão expressamente 

dispostos no artigo 14 do referido diploma legal: 

 

Art. 14 A delegação para o exercício da atividade notarial e de registro depende dos 
seguintes requisitos: 
 I - habilitação em concurso público de provas e títulos; 
 II - nacionalidade brasileira; 
III - capacidade civil; 
IV - quitação com as obrigações eleitorais e militares; 
V - diploma de bacharel em direito; 
VI - verificação de conduta condigna para o exercício da profissão.23 

 

A legislação ainda é clara ao prever a responsabilidade objetiva dos notários e 

registradores, pessoas físicas responsáveis pela prestação de serviços públicos auxiliares do 

Poder Judiciário, sob a fiscalização do Estado. Na mesma lei, há disposição sobre a 

responsabilidade pessoal do titular da serventia relativamente à realização dos serviços (artigo 

21) e, também, na esfera civil e penal, quanto aos danos causados a terceiros (artigo 22) 24: 

                                            
22 BRASIL. Constituição Federal de 1988, de 25 de outubro de 1988. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso em: 15 de set. de 2011. 
23 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em 15 de set. de 2011. 
24 Confira-se o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: 
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. TABELIONATO. AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE 
JURÍDICA. RESPONSABILIDADE DO TITULAR DO CARTÓRIO À ÉPOCA DOS FATOS. 1. O tabelionato 
não detém personalidade jurídica, respondendo pelos danos decorrentes dos serviços notariais o titular do cartório na 
época dos fatos. Responsabilidade que não se transfere ao tabelião posterior. Precedentes. 2. Agravo regimental a 
que se nega provimento. 
BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. AGREsp. n.200302212048, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, 
julgado em 21/10/2010, DJe 11/112010. Disponível em: < 
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Art. 21 - O gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de 
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular, inclusive no que diz 
respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal, cabendo-lhe estabelecer normas, 
condições e obrigações relativas à atribuição de funções e de remuneração de seus 
prepostos de modo a obter a melhor qualidade na prestação dos serviços. 
Art. 22 - Os notários e oficiais de registro responderão pelos danos que eles e seus 
prepostos causem a terceiros, na prática de atos próprios da serventia, assegurado aos 
primeiros direito de regresso no caso de dolo ou culpa dos prepostos.25 

 

A delegação é conferida apenas à pessoa física, vedada a sua extensão à empresa, 

que, obviamente, não se submete a concurso público, deixando de preencher os requisitos 

essenciais à habilitação para execução dos serviços. No entanto, para prestação de serviço 

eficiente e organizado, os tabeliães podem contratar auxiliares, como mesmo dispõe o caput do 

artigo 20 do diploma legal em referência: 

 

Art. 20. Os notários e os oficiais de registro poderão, para o desempenho de suas 
funções, contratar escreventes, dentre eles escolhendo os substitutos, e auxiliares como 
empregados, com remuneração livremente ajustada e sob o regime da legislação do 
trabalho.26 

 

Também para que possam contratar empregados que auxiliarão as atividades, os 

tabeliães devem possuir inscrição regular no Cadastro Nacional das Pessoas Jurídicas (CNPJ). 

Porém, isso não dota os cartórios de personalidade jurídica, permanecendo a responsabilidade 

pessoal do titular da serventia por todos os serviços prestados no estabelecimento. 

A Secretaria da Receita Federal, analisando a Consulta n. 194/2004, afastou qualquer 

dúvida quanto à personalização dos cartórios, que não são considerados pessoas jurídicas pelo 

simples fato de possuírem inscrição no CNPJ. Veja-se a ementa da consulta respondida pela 

SRF: 

 

TABELIÕES, NOTÓRIOS E OFICIAIS PÚBLICOS – DISPENSA DE RETENÇÃO. 
Não estão obrigadas a efetuar a retenção a que se refere o art. 30 da Lei n.º 10.833, de 
29.12.2003 os serventuários da justiça, como tabeliões, notários e oficiais públicos, que 
embora tenham inscrição no CNPJ, não são equiparados a empresas individuais, 
para os efeitos do imposto de renda. (Solução de Consulta da SRF n. 194/2004)27 

                                                                                                                                             
https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200302212048&dt_publicacao=11/11/2010>. Acesso em: 15 
set. 2011. 
25 BRASIL. Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. Regulamenta o art. 236 da Constituição Federal, dispondo 
sobre serviços notariais e de registro. (Lei dos cartórios). Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8935.htm>. Acesso em 15 de set. de 2011. 
26 Idem. 
27 BRASIL. Receita Federal do Brasil. Solução de Consulta nº 193 de 20 de maio de 2004. Distrito 07. Disponível 
em: <http://decisoes.fazenda.gov.br/netacgi/nph-brs?s10=&s9=NAO+DRJ/$.SIGL.&n=-
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Posto isso, conclui-se que os tabeliães e notários executam os seus serviços com 

responsabilidade pessoal, que se estende, inclusive, aos serviços prestados por seus prepostos. 

Em suma, são características da atividade notarial a pessoalidade na prestação do 

serviço (eis que os tabeliães e notários precisam ser aprovados em concurso público) e a 

responsabilidade pessoal pelos atos praticados (fixada em Lei). Por sua vez, esses são justamente 

esses os requisitos postos em Lei para a aplicação do regime de apuração fixo previsto no 

Decreto 406/68, em seu artigo 9º, §1º. 

A doutrina segue no mesmo sentido, veja-se: 

 

O sujeito passivo do ISSQN não é o cartório ou a serventia – é, sim, o seu titular. 
Consequentemente, os serviços prestados pelos notários, ou tabeliães, e registradores sujeitam-
se ao ISSQN, apurando-se a base de cálculo, de acordo com o art. 10 da Lei Complementar nº 
116/03, que manteve a vigência, indubitavelmente, do parágrafo 1º do art. 9º do DL nº 406/68. 
A ressalva expressa da Lei Complementar de normas gerais determina que “quando se tratar de 
prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do contribuinte , o imposto será 
calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da natureza do serviço ou de 
outros fatores pertinentes, nestes não compreendida a importância paga a título de remuneração 
do próprio trabalho.28 

 

No entanto, inúmeros Municípios passaram a exigir o ISSQN dos notários com base 

no valor do serviço prestado por eles, colocando-os sob a regra geral de tributação, o que gerou 

várias disputas judiciais, recentemente decididas pelo Superior Tribunal de Justiça.  

 

 

5  AS DECISÕES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

 

Ao analisar a questão debatida, as duas Turmas de Direito Pública do Superior 

Tribunal de Justiça consideraram que a base de cálculo a ser utilizada para o recolhimento do 

ISSQN devidos pelos notários e registradores é o valor do serviço prestado, prescrevendo, assim, 

a regra geral para o caso: 

 

                                                                                                                                             
DTPE&d=DECW&p=1&u=/netahtml/decisoes/decw/pesquisaSOL.htm&r=3&f=G&l=20&s1=&s6=&s3=&s4=&s5
=TABELI%D5ES,+NOT%D3RIOS+E+OFICIAIS+P%DABLICOS&s8=&s7=>. Acesso em 15 de set. de 2011. 
28 COÊLHO, Sacha; Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado; LOBATO, Valter. Base de cálculo do 
ISSQN incidente sobre os serviços notariais e de registro público. Vigência e aplicação do parágrafo 1o. do artigo 
9o. do Decreto-Lei 406/68. in Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 158, p. 140-155, novembro de 
2008. 
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PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS DE REGISTROS 
PÚBLICOS, CARTORÁRIOS E NOTARIAIS. BASE DE CÁLCULO. ART. 9º, § 1º, 
DO DL 406/1968. TRIBUTAÇÃO FIXA. MATÉRIA APRECIADA PELO STF. ADIN 
3.089/DF. 
1. Hipótese em que se discute a base de cálculo do ISS incidente sobre serviços de 
registros públicos, cartorários e notariais. A contribuinte defende tributação fixa, nos 
termos do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968, e não alíquota sobre o preço do serviço (art. 7º, 
caput, da LC 116/2003), ou seja, sobre os emolumentos cobrados dos usuários. 
2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a incidência do ISS, in casu, ao julgar a 
Adin 3.089/DF, proposta pela Associação dos Notários e Registradores do Brasil – 
Anoreg. Na oportunidade, ratificou a competência municipal e afastou a alegada 
imunidade pretendida pelos tabeliães e cartorários (i) ao analisar a natureza do serviço 
prestado e, o que é relevante para a presente demanda, (ii) ao reconhecer a possibilidade 
de o ISS incidir sobre os emolumentos cobrados (base de cálculo), mesmo em se 
tratando de taxas. 
3. O acórdão do Supremo Tribunal Federal, focado na possibilidade de os emolumentos 
(que são taxas) servirem de base de cálculo para o ISS, afastou, por imperativo lógico, a 
possibilidade da tributação fixa, em que não há cálculo e, portanto, base de cálculo. 
4. Nesse sentido, houve manifestação expressa contrária à tributação fixa no julgamento 
da Adin, pois "descabe a analogia – profissionais liberais, Decreto nº 406/68 –, caso 
ainda em vigor o preceito respectivo, quando existente lei dispondo especificamente 
sobre a matéria. O art. 7º da Lei Complementar nº 116/03 estabelece a incidência do 
tributo sobre o preço do serviço". 
5. Ademais, o STF reconheceu incidir o ISS à luz da capacidade contributiva dos 
tabeliães e notários. 
6. A tributação fixa do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968 é o exemplo clássico de exação ao 
arrepio da capacidade contributiva, porquanto trata igualmente os desiguais. A 
capacidade contributiva somente é observada, no caso do ISS, na cobrança por alíquota 
sobre os preços, conforme o art. 9º, caput, do DL 406/1968, atual art. 7º, caput, da LC 
116/2003. 
7. Finalmente, o STF constatou que a atividade é prestada com intuito lucrativo, 
incompatível com a noção de simples "remuneração do próprio trabalho", prevista no 
art. 9º, § 1º, da LC 116/2003. 
8. A Associação dos Notários e Registradores do Brasil – Anoreg, quando propôs a 
Ação Direta de Inconstitucionalidade, pretendia afastar o ISS calculado sobre a renda 
dos cartórios (preço dos serviços, emolumentos cobrados do usuário). 
9. A tentativa de reabrir o debate no Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial, 
reflete a inconfessável pretensão de reverter, na seara infraconstitucional, o julgamento 
da Ação Direta de Inconstitucionalidade, o que é, evidentemente, impossível. 
10. De fato, a interpretação da legislação federal pelo Superior Tribunal de Justiça – no 
caso a aplicação do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968 – deve se dar nos limites da decisão 
com efeitos erga omnes proferida pelo STF na Adin 3.089/DF. 
11. Nesse sentido, inviável o benefício da tributação fixa em relação ao ISS sobre os 
serviços de registros públicos, cartorários e notariais. 
12. Recurso Especial não provido.29 
 
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ISS. ATIVIDADE NOTARIAL E DE 
REGISTRO PÚBLICO. REGIME DE TRIBUTAÇÃO FIXA. ARTIGO 9º, § 1º, DO 
DECRETO-LEI N. 406/68. AUSÊNCIA DE PESSOALIDADE NA ATIVIDADE. 
INAPLICABILIDADE. 
1. A controvérsia do recurso especial cinge-se ao enquadramento dos cartórios no 
regime de tributação fixa, conforme disposição do artigo 9º, § 1º, do Decreto-Lei 
406/68, cuja vigência é reconhecida pela jurisprudência deste Tribunal Superior. 
Precedentes: REsp 1.016.688/RS, Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJe de 

                                            
29 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. n. 1187464/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado 
em 01/06/2010, DJe 01/07/2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201000536854&dt_publicacao=01/07/2010>. Acesso em: 
15 set. 2011. 
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5.6.2008; REsp 897.471/ES, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 
30.3.2007. 
2. Os serviços notariais e de registro público, de acordo com o artigo 236 da 
Constituição Federal, são exercidos em caráter privado por delegação do Poder Público. 
3. Ainda que essa delegação seja feita em caráter pessoal, intransferível e haja 
responsabilidade pessoal dos titulares de serviços notariais e de registro, tais fatores, por 
si só, não permitem concluir as atividades cartoriais sejam prestadas pessoalmente pelo 
titular do cartório. 
4. O artigo 20 da Lei n. 8.935/94 autoriza os notários e os oficiais de registro a 
contratarem, para o desempenho de suas funções, escreventes, dentre eles escolhendo os 
substitutos, e auxiliares como empregados. Essa faculdade legal revela que a 
consecução dos serviços cartoriais não importa em necessária intervenção pessoal do 
tabelião, visto que possibilita empreender capital e pessoas para a realização da 
atividade, não se enquadrando, por conseguinte, em prestação de serviços sob a forma 
de trabalho pessoal do próprio contribuinte, nos moldes do § 1º do artigo 9º do Decreto-
Lei n. 406/68. 
5. Recurso especial não provido.30 

 

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça acima transcrito merece algumas 

críticas, em que pese a autoridade jurídica dos Ministros. 

Em primeiro lugar, por considerar que a base de cálculo do tributo tenha sido objeto 

de discussão na ADI n. 3.089/DF. É que naquela oportunidade decidiu-se apenas que o imposto 

deva alcançar a atividade, que não seria protegida por imunidade constitucional. Ao se analisar o 

conteúdo daquela decisão, não se verifica qualquer discussão sobre o modo de apuração do 

imposto, mas apenas a definição de que seria ele devido pelo exercício da atividade.  

Portanto, a discussão sobre a sua forma de apuração pode e deve ser feita pelo 

Superior Tribunal de Justiça, sem risco de que seja colocada em jogo a autoridade do Supremo 

Tribunal Federal. Mesmo porque a definição da base de cálculo do tributo foi feita pela 

legislação complementar, e pelas diversas leis municipais, atraindo a competência do Superior 

Tribunal de Justiça, como guardião do respeito e da uniformidade da legislação federal. 

Portanto, equivoca-se o acórdão proferido pela pena do Ministro Herman Benjamin 

quando afirma:  

 

Nesse sentido, houve manifestação expressa contrária à tributação fixa no julgamento da 
Adin, pois "descabe a analogia – profissionais liberais, Decreto nº 406/68 –, caso ainda 
em vigor o preceito respectivo, quando existente lei dispondo especificamente sobre a 
matéria. O art. 7º da Lei Complementar nº 116/03 estabelece a incidência do tributo 
sobre o preço do serviço". 

 

                                            
30 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp 1185119/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, julgado 
em 10/08/2010, DJe 20/08/2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201000470377&dt_publicacao=20/08/2010>. Acesso em: 
15 set. 2011. 
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É que, como a doutrina já alertava, o caso dos notários e tabeliães não se refere aos 

profissionais liberais. Além disso, a consideração transcrita acima, não vincula as decisões do 

Superior Tribunal de Justiça, veja-se: 

 

À vista dos argumentos e considerações expostos ao longo deste Parecer, tem razão o Ministro 
Marco Aurélio, em futuro julgamento sobre a base de cálculo adequada aos serviços de registro 
público, cartorários e notariais, cabe-nos ponderar que, efetivamente, é inadequada a analogia 
entre os serviços prestados por “profissionais liberais”, que podem se associar, formando 
sociedades especiais (como ocorre com os advogados), e os serviços radicalmente diferentes, 
prestados pelos tabeliães, notários e registradores públicos. A analogia ao parágrafo 3º do art. 
9º do DL nº 406/68 somente poderia ser feita se os titulares de cartórios e tabelionatos 
pudessem, legalmente, integrar ou formar sociedades – o que não é possível – ou pelo menos se 
as serventias tivessem personalidade (o que não ocorre) e, uma vez feita a analogia, o que é 
incompatível com o nosso sistema jurídico, ela arrastaria consigo toda a problemática da 
vigência, superveniente ao advento da Lei Complementar nº 116, do mesmo dispositivo, o 
parágrafo 3º do art. 9º, constante do citado DL nº 406/68,31 

 

A segunda crítica decorre da afirmação de que a tributação especial desprezaria a 

capacidade contributiva dos administrados, constituindo-se como exceção ao princípio 

constitucional. Ora, a tributação per capita não contraria a capacidade contributiva, ao contrário, 

preserva-a, pois impede que dois impostos distintos alcancem a mesma manifestação econômica: 

a renda obtida pelo notário. A regra geral da tributação pelo valor do serviço é compatível com a 

tributação do imposto de renda das sociedades, mas se transforma em confiscatória se cumulada 

com a tributação da pessoa física, com base também na renda auferida pelo profissional. Trata-se 

de tributação distinta para contribuintes sujeitos a regimes jurídicos distintos e, sobretudo, à 

carga tributária geral diversa. 

Demais disso, se às sociedades de profissionais liberais de profissão regulamentada 

em lei e exercida sob responsabilidade pessoal é permitida a tributação fixa pelo ISSQN, mesmo 

que constituam pessoas jurídicas (e que assim se sujeitem ao imposto de renda), aos notários 

com maior razão deverá ser permitido o regime especial, pois se submetem à tributação do 

imposto de renda como pessoas físicas. 

No mesmo sentido já se posicionaram Hugo de Brito Machado Segundo e Raquel 

Cavalcanti Ramos Machado, veja-se: 

 

Não há dúvida, portanto, quanto à aplicabilidade do art. 9º, parágrafo 1º, do DL 406/68 
aos notários e registradores, sobretudo diante da necessidade de coerência lógica entre o 

                                            
31

 COÊLHO, Sacha; Calmon Navarro; DERZI, Misabel Abreu Machado; LOBATO, Valter. Base de cálculo do 
ISSQN incidente sobre os serviços notariais e de registro público. Vigência e aplicação do parágrafo 1o. do artigo 
9o. do Decreto-Lei 406/68. in Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 158, p. 140-155, novembro de 
2008. 
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tratamento dispensado aos mesmos pela legislação do ISS e o tratamento dispensado 
pelo sistema tributário e previdenciário. 
Realmente, até em respeito ao art. 110 do CTN, a qualificação quanto à natureza da 
atividade que desempenham não poderia ser uma para a legislação como um todo (civil, 
administrativa, tributária e previdenciária) e outra apenas para fins de incidência de um 
tributo específico, no caso, o ISS.32 

 

Por mais espantoso que possa parecer, as incongruências sistemáticas aqui relatadas 

foram aceitas com naturalidade pelo Poder Judiciário. E, ainda pior, o Superior Tribunal de 

Justiça ratifica a pretensão municipal de fazer incidir o ISSQN sobre o preço do serviço, sob a 

suposta proteção dos princípios da capacidade contributiva e igualdade, quando afirma: 

 

A tributação fixa do art. 9º, § 1º, do DL 406/1968 é o exemplo clássico de exação ao 
arrepio da capacidade contributiva, porquanto trata igualmente os desiguais. A 
capacidade contributiva somente é observada, no caso do ISS, na cobrança por alíquota 
sobre os preços, conforme o art. 9º, caput, do DL 406/1968, atual art. 7º, caput, da LC 
116/2003.33 

 

Ora, princípio da igualdade é citado para justificar a tributação em modalidade de 

apuração menos benéfica ao contribuinte, de maneira totalmente vaga e vazia de conteúdo. Isto 

porque, o julgamento de igualdade, só se torna possível quando feito entre dois ou mais sujeitos 

em razão de um critério que serve a uma finalidade.34 

A  utilização equivocada do princípio da igualdade acaba por resultar em situação de 

revés ao contribuinte,  paradoxal, eis que a função do princípio é garantir ao administrado o 

respeito à sua condição econômica35. Veja-se:  

 

Isto permite que os discursos sobre o Princípio da Igualdade, vazios de conteúdo mas 
embasados em importante princípio constitucional, sejam utilizados até mesmo como 
justificativa para a prevalência do interesse estatal sobre o particular. Algo totalmente 
descabido, já que o Princípio da Isonomia Tributária é uma garantia do 
contribuinte/cidadão, e não do Estado.36 

 

                                            
32 MACHADO, Raquel. C. Ramos. ; MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. . A Forma de Calcular o ISS 
Incidente sobre a Atividade de Notas e Registros Públicos. in Revista Dialética de Direito Tributário. São Paulo, n. 
160, p. 51-59, janeiro de 2009. 
33

 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. REsp. n. 1187464/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado 
em 01/06/2010, DJe 01/07/2010. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=201000536854&dt_publicacao=01/07/2010>. Acesso em: 
15 set. 2011. 
34 ÁVILA, Humberto. Teoria da Igualdade Tributária. São Paulo: Malheiros, 2007, p.40. 
35 Confira-se: MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 30ª ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 40. 
36 FRATTARI, Rafhael ; BRAGA, Renê . O Princípio da Isonomia Tributária e sua aplicabilidade no ordenamento 
jurídico brasileiro. Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2010, v. , p. -. 
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E não é só, outros problemas surgem em função da utilização do faturamento como 

base de cálculo do ISSQN incidente sobre as atividades realizadas por tabeliães e cartorários. 

A regra geral prevê que a base de cálculo utilizada seja o valor pago pelo tomador do 

serviço, no caso, o utente dos serviços cartorários. Ao prescrever a tributação sobre o 

faturamento dos profissionais de registro público sem a previsão de qualquer tipo de abatimento, 

permite-se sejam tributados valores recebidos pelos notários, mas que não os pertencem, como a 

Taxa de Fiscalização Estadual e o montante repassado ao RECOMPE, em Minas Gerais.  

De fato, na composição dos valores recebidos pelos Notários em Minas Gerais 

inclui-se a Taxa de Fiscalização Estadual, exigida pelo exercício do poder de polícia estadual, 

cuja legislação é própria de cada um dos Estados-membros. Tais valores são apenas retidos pelos 

Notários, que agem como agentes colaboradores da Administração Pública, cujo dever é o de 

fazer a retenção e o recolhimento da taxa para os cofres públicos estaduais. 

Os valores relativos à taxa estadual de fiscalização nunca poderiam ser alcançados 

pelo ISSQN, pois não constituem receita própria do contribuinte, e por isso são inalcançáveis 

pelo imposto municipal. No caso, o problema é mais grave uma vez que se trata de incidência de 

tributo (ISSQN) sobre outro tributo (taxa de fiscalização estadual), parcela que, obviamente, não 

pertence aos contribuintes notários, eis que apenas transitam em suas mãos em direção aos cofres 

públicos.  

Problema semelhante ocorre com os valores repassados ao RECOMPE. Trata-se de 

fundo compensatório instituído pela Lei Mineira n. 15.424/04 com o escopo de compensar os 

atos praticados pelos Tabelionatos de forma gratuita. Em suma, são destinados 5,66% (cinco, 

sessenta e seis por cento) do valor dos emolumentos de cada ato ao RECOMPE, de forma 

obrigatória, prevista em Lei, da qual não se pode furtar o Notário. Fazer incidir também o ISSQN 

sobre tais valores implica em tributar capacidade econômica que não pertence aos contribuintes, 

em clara afronta ao princípio constitucional da capacidade contributiva. 

 

6  CONCLUSÕES 

 

O estudo do caso proposto sinaliza que a tributação sobre a atividade notarial foi 

colocada na ordem jurídica de maneira açodada, sem a observância de uma racionalidade 

equitativa em relação ao princípio da capacidade econômica, globalmente considerada. Por certo, 
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a incidência do ISSQN sobre o faturamento dos cartorários e tabeliães, como determina o 

Superior Tribunal de Justiça, resulta em clara bitributação37. 

É que nessa hipótese a base de cálculo do imposto municipal acaba por ser a renda 

auferida pelo notário, mesma base de cálculo do IRPF. Ainda que a bitributação não fosse 

vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, fica evidente que a ausência de sistematicidade no 

Direito Tributário. 

Em verdade, os tabeliães e cartorários sofrem de uma crise de identidade sobre sua 

natureza e aos regimes jurídicos aos quais se submete. Para a Constituição e a legislação regente, 

trata-se de particulares que exercem função pública, passíveis de responsabilização civil e penal. 

Para a União Federal, são considerados como pessoas físicas e, por isso, recolhem o 

Imposto de Renda da Pessoa Física sob a alíquota, quase sempre, de 27,5%. Já para os 

Municípios, são tributados como pessoas jurídicas, à medida em que não podem se submeter ao 

regime especial previsto pelo artigo 9º, §1º, do Decreto 406/68. 

Assim, os notários submetem-se à mais cruel das cargas tributárias, pois segundo as 

decisões do STJ teriam que pagar o ISSQN como se empresas fossem (com base em percentual 

incidente sobre o faturamento) e também são submetidos ao imposto de renda como pessoas 

físicas (quase sempre sob a alíquota de 27,5%), sabidamente maior do que o imposto de renda 

pago pelas pessoas jurídicas prestadoras de serviços (em média 5,88% do faturamento, no lucro 

presumido para as atividades intelectuais). 

O caso analisado põe à calva a ausência de sistematicidade do sistema tributário 

brasileiro, extremamente complexo e formal, sem a preocupação em traçar relações sobre o 

impacto da tributação na economia e nas atividades desenvolvidas pelos administrados, o que 

indica a prevalência do interesse arrecadatório sobre qualquer racionalidade econômica 

equitativa. 
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REPERCUSSÃO DO CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE 

DE UM TRIBUTO NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO: ANÁLISE A PARTIR DE 

PAULO DE BARROS CARVALHO 

 

IMPACT OF CONCENTRATED CONTROL OF CONSTITUCIONALITY OF A TAX 

ON THE RESTORATION OF UNDUE PAYMENTS: ANALYSIS FROM PAULO DE 

BARROS CARVALHO 

 

Júlio César De Almeida 

 Thaís De Souza Lima Oliveira 

 

Resumo: A inconstitucionalidade, declarada, de uma norma dá azo a dúvidas pertinentes à 

teoria geral do direito. Por exemplo, se, em razão do processo de anulabilidade, as normas 

concretas e individuais, resultantes da incidência da norma anulada, perdem fundamento de 

validade. Trata-se de uma problemática preliminar, porque geral, à pergunta central deste 

artigo, de dogmática tributária, sempre atual num sistema em que matérias tributárias são, 

exaustivamente, tratadas na Constituição: se e em que medida a declaração de 

inconstitucionalidade de um tributo influencia na repetição de indébito. Para respondê-la, 

escolhe a metodologia normativista, de Paulo de Barros Carvalho, projetando-a sobre os dois 

termos aqui relacionados: a declaração de inconstitucionalidade de um tributo e a repetição de 

indébito. Não utiliza, para isso, de história dos institutos, nem de conceitos específicos de um 

ramo do direito. Parte, ao revés, de conceitos jurídicos fundamentais, como norma, validade, 

vigência, com o fito imediato de fornecer parâmetros aos submetidos ao subsistema tributário 

para identificar se o acórdão do Supremo Tribunal Federal pode fundamentar, 

dogmaticamente, uma repetição de indébito. Em um primeiro momento, estuda as espécies de 

controle de constitucionalidade e os respeitos efeitos sobre o tributo anulado, destacando as 

diferenças e semelhanças. Cinge-se ao controle concentrado, realizado pelo Supremo Tribunal 

Federal. Trata, em seguida, da repetição de indébito tributário: enfrenta a ambigüidade do 

termo e sua estrutura normativa. Ao final, oferece uma resposta à problemática central, 

atentando-se para as diferentes repercussões de cada espécie de controle. 

 

Palavras-chave: Controle de Constitucionalidade. Repetição de indébito. Direito Tributário. 
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Abstract: The unconstitutionality of a norm pointed to relevant discussions on general theory 

of law. For instance, the concrete and individual norms resulted by void provision due to the 

overruling procedure became invalidity.That´s the preliminary discussion of the main idea of 

this publication about the dogmatic of tax law, in a system where the tax issues are thoroughly 

being treated in the Constitution, and how much a statement of unconstitutionality of a tax 

leads to a restoration of undue payments. Considering the thought school of Paulo de Barros 

Carvalho, whose studies of Normativist Methodology helps us to understand the two related 

terms: the statement of unconstitutionality of a tax and the restoration of undue payments, it´s 

possible to answer this tangled question. Howsoever, without the notions of the history of the 

institutes or even their unique ideas of this field of law, but instead, using fundamental legal 

concepts, for exemple: norms, validity and effectiveness, in order to establish parameters for 

these specific notions of the tax law to aim recognize if the Supremo Tribunal Federal is able 

to dogmatically justify the restoration of undue payments. In a first moment, this paper 

presents studies of kinds of Judicial review and their effects on overruled taxes with intending 

to emphasize the differences and similarities. It also survey a layout of the concentrated 

judicial review by the Supremo Tribunal Federal and about the claim for tax repayment facing 

the problem of ambiguity of the terms and normative structure.  And, by the end of the 

publication, a solution is formulated for the main controversy by making proeminent the 

differences of each judicial review as a conclusion. 

 

Keywords: Judicial review. Restoration of undue payments. Tax law. 

 

SUMÁRIO: Introdução - Colocação do problema: se e em que medida a declaração de 

inconstitucionalidade de um tributo influencia na repetição de indébito. 1. Antecedente e 

consequente da norma de inconstitucionalidade: da inobservância dos limites à anulabilidade 

da norma viciada. 1.1. Os fatos ilícitos formais e materiais: vício no veículo introdutor e na 

norma introduzida. 1.2. Efeitos ex tunc e ex nunc: anulabilidade como limitação total e parcial 

do critério temporal da norma inconstitucional. 2. Repetição de indébito tributário: superação 

da ambiguidade. 3. Declaração de inconstitucionalidade e repetição de indébito: por uma 

semântica do pagamento indevido. 4. Conclusão – A repercussão jurídica da declaração de 

inconstitucionalidade é questão contingente, pois depende de outra norma. 5. Referências. 

 

1 INTRODUÇÃO – Colocação do problema: se e em que medida a declaração de 

inconstitucionalidade de um tributo influencia na repetição de indébito. 
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O sistema do direito positivo é composto por normas jurídicas, algumas das quais 

visam à constituição de novas unidades, outras, à desconstituição.  

A declaração de inconstitucionalidade, como sói acontecer, é uma norma jurídica 

cuja conseqüência é a desconstituição de outra norma, abstrata, objeto da declaração. Esta 

norma pode ter produzido efeitos, isto é, ter incidido, na medida em que uma autoridade 

aplicou-a, juridicizando um fato por ela abstratamente previsto.  

Daí já surgem perguntas: a inconstitucionalidade, declarada, da norma N¹ pode ou 

não repercutir na norma resultado de sua aplicação, N², ocorrida em tempo anterior? Se sim, 

como se dá a referida repercussão? Trata-se de um dado apriorístico, anterior a qualquer 

positivação, objeto de estudo da Teoria Geral do Direito? Ou, pelo contrário, em havendo 

repercussão, dependerá do sistema no qual ocorreu a declaração? 

O presente trabalho não é de Teoria Geral do Direito, mas de Dogmática Tributária. 

Tércio Sampaio Ferraz Jr. diz que a diferença fundamental entre dogmática e zetética 

jurídicas reside no fato de que esta dá ênfase à pergunta, sem um compromisso imediato com 

a solução de conflitos humanos, enquanto a dogmática já busca respostas, orientar a solução 

de conflitos, para o que não pode rediscutir os pontos de partida, arbitrariamente elegidos, do 

contrário a solução tornar-se-ia impossível.1 A própria colocação dos problemas, acima 

listados, já revela a adoção de determinados pontos de partida indiscutíveis. Por exemplo: que 

o Direito é sistema; que é composto por normas; que a repercussão da declaração de 

inconstitucionalidade pressupõe hierarquia da norma declarada, N¹, ante a norma sobre a qual 

se discute haver ou não repercussão, N². Assim sendo, o ponto de partida, de antemão, é 

normativista. 

Mas normativismo é um símbolo ambíguo, pois entre os tipos ideais, legalismo e 

realismo, há diversas escolas que tomam o direito como um objeto normativo.2 Aqui e ali, no 

artigo, partir-se, como metodologia, do marco teórico Paulo de Barros Carvalho. Logo, seus 

conceitos jurídicos fundamentais serão o ponto de partida, a forma de aproximação do objeto. 

O objeto do presente é a repercussão normativa do controle de inconstitucionalidade 

de um tributo na repetição de indébito. As perguntas colocadas acima, no entanto, são 

sobretudo de Teoria Geral do Direito. E o trabalho é de Dogmática Tributária. É-o porque 

                                           
1 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, p. 44-51, 2003. 
2 De um lado, há a tendência legalista, para a qual o juiz é a boca da lei, de outro, o realismo, ressaltando o 
decisionismo. Cf. ADEODATO, João Maurício. A retórica constitucional. São Paulo: Saraiva, p. 142-147, 
2009. 
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àquelas perguntas serão dadas respostas à luz do marco teórico eleito, para, ao final, responder 

à problemática central do trabalho, em torno da qual as demais questões, logicamente 

anteriores a ela, giram, a saber: se e em que medida a declaração de inconstitucionalidade de 

um tributo repercute na repetição do indébito? Em outras palavras: o contribuinte que cumpriu 

o seu dever jurídico tributário de pagar uma determinada quantia, dever este resultado da 

incidência de uma regra matriz de incidência tributária (RMIT), tem o direito subjetivo à 

repetição do indébito pelo simples fato do Supremo Tribunal Federal (STF), em controle 

concentrado, ter declarado a inconstitucionalidade da RMIT?  

Para responder à questão, mister se faz dizer o que é declaração de 

inconstitucionalidade de tributo, o que é repetição do indébito. São debates preliminares, em 

que se fixam as teses nas quais se sustenta a resposta da problemática central. A fixação das, 

por assim dizer, subteses fazem com que hipóteses, aqui e ali, sejam testadas: i) antes do STF 

declarar, o tributo já é inconstitucional, cabendo o direito à repetição do indébito; ii) uma 

declaração de inconstitucionalidade, do STF, imediatamente, cria o direito à repetição de 

indébito; (iii) a declaração repercute mediatamente; (iv) que a declaração em nada repercute; 

(v) depende de cada sistema de direito positivo; ou a combinação de algumas destas hipóteses. 

O objetivo do trabalho é estudar a relação entre a referida declaração e a repetição do 

indébito. Secundariamente, visa-se à análise da declaração de inconstitucionalidade e seus 

efeitos; e à análise do que faz um pagamento algo indevido.  

A justificativa teórica da pesquisa aí reside: a literatura jurídica pouco trata o tema a 

partir de um ponto teórico fixo, ou seja, de uma teoria geral do direito, porquanto usa de um 

ecletismo ao trabalhar com conceitos da dogmática constitucional e da dogmática tributária 

que dificilmente se comunicam, senão no seio dos conceitos jurídicos fundamentais, fixados 

na Teoria Geral do Direito. Por assim dizer, o trabalho busca usar o paradigma teórico de 

Paulo de Barros Carvalho na análise de uma problemática que transcende a Dogmática 

Tributária, sempre tendo em vista que o direito, sendo um sistema, é uno, não admitindo a sua 

divisão em ramos de forma estanque.  

A justificativa social está na importância dos contribuintes, diante de constantes 

declarações de inconstitucionalidade de normas em razão das quais pagaram, saberem analisar 

se a eles cabe pleitear repetição de indébito, fornecendo-lhes segurança jurídica, isto é, 

capacidade de prever os efeitos de determinados fatos. Sobretudo num sistema jurídico em 

que há matérias tributárias exaustivamente tratadas no texto constitucional, desafiando, se 

inobservadas, o controle de constitucionalidade. 

O trabalho se divide em quatro capítulos. 
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No primeiro capítulo, analisa a norma do controle de constitucionalidade: do seu 

antecedente, que prevê a inobservância de limite formal e/ou material, ao conseqüente, que 

prescreve a anulabilidade, ex tunc ou ex nunc, da norma viciada. Tem por problemática: quais 

os efeitos que a aplicação da norma de inconstitucionalidade, pelo STF, provoca na norma 

viciada formalmente e materialmente? Limita-se ao controle concentrado, de competência 

exclusiva do STF, no Brasil. Metodologicamente, utiliza-se, sobretudo, dos conceitos de 

norma, sanção, veículo introdutor, norma introduzida, enunciado-enunciado e enunciação-

enunciada, que estão no seio da teoria de Paulo de Barros Carvalho; utiliza-se da concepção 

expressiva das normas, explicada por Alchourrón e Bulygin.  

No segundo capítulo, analisa a repetição de indébito tributário, enfrentando a 

ambigüidade do termo. Parte da problemática: em quais sentidos é usada a expressão 

“repetição de indébito tributário”? Ingressa, preliminarmente, na semântica do “pagamento 

indevido”. Como reflexo da metodologia eleita, os sentidos expostos são os normativos. 

No terceiro capítulo, relaciona o estudo da declaração com o da repetição, buscando 

responder à problemática e perguntas a ela adjacentes: se e em que medida há repercussão da 

declaração de inconstitucionalidade formal ex tunc, material ex tunc, formal ex nunc e 

material ex nunc, sobre a repetição do indébito. Tem por pano de fundo uma proposta 

semântica de que pagamento indevido é, entre outros, o efetuado com base em lançamento 

anulado. 

No quarto capítulo, conclusivo, depois de testadas as hipóteses no terceiro capítulo, 

sustenta-se a tese central deste trabalho: a declaração de inconstitucionalidade, como sanção, 

não cria efeito algum na repetição de indébito, e que isso depende de uma opção de cada 

sistema de direito positivo, por meio de outra norma. Assim, defende que a reclamação 

constitucional, no caso do sistema brasileiro, foi a pedra de toque para que, mediatamente, a 

declaração de inconstitucionalidade tivesse algum efeito na repetição de indébito. 

 

1 Antecedente e conseqüente da norma de inconstitucionalidade: da inobservância dos 

limites à anulabilidade da norma viciada 

 

Neste capítulo, discutem-se a norma de inconstitucionalidade e, via de conseqüência, 

as espécies de inconstitucionalidade, seu antecedente, e os respectivos efeitos, seu 

consequente. Antes disso, explica, no plano de uma estática jurídica, o que é a norma de 

inconstitucionalidade; e, já na dinâmica jurídica, o papel do sujeito competente (ou sujeitos 

competentes, se difuso for o controle) na incidência da referida norma. Isso demanda rápidas 
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incursões teóricas em alguns conceitos fundamentais propostos por Paulo de Barros Carvalho, 

como norma e incidência, pontualmente explicados por uma questão didática, mas aqui 

pressupostos. 

Sob o ponto de vista estático, sendo o Direito Positivo composto por normas e 

somente normas, não há outro elemento que pode ser, metaforicamente, expulso ou fazer 

expulsar senão a norma.3 Outra possibilidade demanda outro conceito de direito, o que não é o 

caso neste estudo de Dogmática Tributária, não de Zetética Analítica. Trata-se, pois, de um 

ponto de partida indiscutível. 

O controle de constitucionalidade não foge à regra. Não é um instituto, um conjunto 

de pessoas, um tribunal ou um fenômeno “natural”. Mas normativo, cuja condição da 

experiência é o dever-ser. Logo, trata-se de uma norma.4 

O dever-ser se manifesta por um functor deôntico neutro que relaciona a proposição 

antecedente com a conseqüente. Isso não exaure a estrutura normativa, pois, dado o caráter 

coativo do direito positivo, sanção não é um elemento somente acessório, mas essencial, na 

medida em que só há dever e, pois, inobservância de dever, se à conduta contrária ao dever se 

imputar uma sanção. Assim, norma é proposição dual, composta por norma primária, que 

estabelece direitos e deveres como efeito de fatos, e secundária, que estabelece sanção para o 

descumprimento de dever.5 

Pois bem. A norma que é aplicada pelo Supremo Tribunal Federal, aqui chamada de 

norma de inconstitucionalidade, enquanto norma, pressupõe uma estrutura dual. Dessa 

estrutura a norma de inconstitucionalidade é a secundária, aquela que descreve o 

descumprimento de um dever, atribuindo-se-lhe o efeito de anular. A norma primária, que 

estabelece deveres, seria uma norma técnica: se uma autoridade quiser produzir norma6, deve 

observar os limites de sua competência, procedimento e matéria. Somente com a possibilidade 

de anular-se, isto é, com a estipulação da norma de controle (aqui, de inconstitucionalidade) 

existem os aludidos deveres por parte do controlado.  

                                           
3 Cf. VILANOVA, Lourival. Sobre o conceito de direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. São 
Paulo: Axis Mvndi, v. 1, p. 5-9, 2003. 
4 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 3 e 70, 1986; KELSEN, 
Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 341 e 362, 2001. 
5 Cf., por todos, COSSIO, Carlos. La plenitud del ordenamiento juridico. 2. ed. Buenos Aires: Los Andes, p. 
64, 183 e 185, 2005. 
6 Há, na hipótese, uma condição implícita: “desde que dentro do mesmo sistema” (cf. VILANOVA, Lourival. As 
estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 190, 2005). Não se fala em 
inconstitucionalidade no sistema brasileiro quando uma autoridade estrangeira, aquela cuja competência deriva 
de norma jurídica que não a nacional, inobserva um limite para criação de normas no seu respectivo sistema. Daí 
falar-se que inconstitucionalidade circunscreve-se às relações intrasistêmicas. Cf. NEVES, Marcelo da Costa 
Pinto. Teoria da inconstitucionalidade das leis. São Paulo: Saraiva, p. 69, 1988. 
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A norma completa poderia ser, em termos didáticos, expressa assim: uma autoridade, 

agindo, depara-se com limites materiais e formais construídos a partir da leitura do texto 

constitucional.7 A inobservância dos limites, ligados pelo disjuntor includente, configura 

ilícito, de modo que são condições suficientes o legislar de encontro ao conteúdo; o 

desobedecer procedimento; e o ser incompetente.8 A anulabilidade é a sanção, eficácia 

jurídica do fato ilícito.9  

Em suma, o ilícito refere-se ao antecedente, à espécie de controle: material e formal. 

A sanção refere-se ao conseqüente, aos efeitos: ex tunc e ex nunc.  

Sob o ponto de vista dinâmico, a incidência da norma de inconstitucionalidade não se 

dá automaticamente. Isto é, o simples evento (dir-se-ia suporte fático) de uma autoridade 

inobservar algum limite não implica no efeito-sanção. Dito de outra forma, o fato ilícito-

inconstitucionalidade não se configura automática e infalivelmente, como resultado da 

incidência da norma de inconstitucionalidade. O fato é, pois, relato de evento. A relevância da 

competência no direito aí reside: é uma autoridade que constitui o evento, elabora o relato 

“oficial”, único apto a gerar efeitos, como o de anulabilidade.10 Relatos extraoficiais não têm 

o condão de fazer incidir norma alguma.  

De antemão uma hipótese já se mostra inaceitável, qual seja: que, antes do STF 

declarar, o tributo já é inconstitucional, cabendo ao contribuinte o direito subjetivo à repetição 

do indébito. Afinal, nenhuma norma incide automaticamente. 

Na incidência da norma de inconstitucionalidade, há duas competências 

diferentemente distribuídas: a difusa, cuja peculiaridade está no conseqüente da norma de 

inconstitucionalidade que aplica: limita a anulabilidade aos sujeitos de direito (logo é 

                                           
7 As normas constitucionais de produção são aquelas das quais todas as demais derivam, numa relação de 
pertinencialidade. Assim, qualquer norma deriva, ao menos mediatamente, das referidas normas constitucionais. 
Mediatamente significa que, entre ela e norma constitucional, outra norma deu-lhe fundamento de validade 
imediato. À inobservância desta terceira norma dá-se o nome de ilegalidade. A inconstitucionalidade, enquanto 
fato ilícito, é predicado de normas em cuja produção houve um ilícito de produção imediatamente constitucional. 
Estes ilícitos são construídos somente a partir da leitura do texto constitucional. Logo, elementos extra-
sistêmicos, como a injustiça de uma norma ou sua ilegitimidade social, per si não ensejam a 
inconstitucionalidade (LINS, Robson Maia Lins. Controle de constitucionalidade da norma tributária. São 
Paulo: Quartier Latin, p. 80-81, 2005). Fala-se em per si porque toma-se o direito positivo como sistema 
autopoiético, deixando-se apartado, aqui, o debate de outros sistemas, como o político e econômico, na tomada 
de decisão (alopoiese). 
8 DANTAS, Ivo. O valor da constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 35, 1996. 
9 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, p. 103, 2009. 
10 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 264, 2006; PASSOS, José 
Joaquim Calmon de. Esboço de uma teoria das nulidades aplicada às nulidades processuais. Rio de Janeiro: 
Forense, p. 26, 27, 138 e 139, 2009. Terminologicamente, acórdão-enunciado-enunciado, decisão e declaração 
de inconstitucionalidade aqui são sinônimos de aplicação da norma de inconstitucionalidade, que é outra norma. 
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limitação do critério pessoal), da relação jurídica processual; ou a concentrada (realizada pelo 

STF), cujo conseqüente não tem limite pessoal, pelo contrário, a anulabilidade destina-se a 

toda a eficácia pessoal da ordem jurídica da qual o órgão-STF é centro de imputação.11  

O que importa, por ora, é fixar que concentrada ou difusa são formas de distribuição 

de competência para fazer incidir a norma de inconstitucionalidade sobre um suporte fático 

ilícito, juridicizando-o. No direito brasileiro, os efeitos pessoais são distintos: enquanto a 

difusa tem efeitos entre as partes, o concentrado tem efeitos erga omnes.12  

De tudo o que se afirmou, podem-se fixar as seguintes premissas: estaticamente, 

controle de inconstitucionalidade é norma que, de modo abstrato, descreve a inobservância de 

um limite, material e/ou formal, na produção de outras normas, cujo efeito é a anulabilidade, 

ex tunc ou ex nunc; dinamicamente, a norma de inconstitucionalidade exige aplicação por 

autoridade competente. A autorização está concentrada nas mãos do STF no caso de ausência 

de limitação pessoal dos efeitos; ou está difusamente distribuída, quando diversas autoridades 

podem fazê-lo com limitação pessoal dos efeitos.  

Restam, pois, fixadas as posições sintáticas, para fins deste trabalho, dos topoi do 

controle de inconstitucionalidade: o controle material ou formal estão no antecedente; os 

efeitos ex tunc e ex nunc, no consequente; e concentrada ou difusa são formas de distribuição 

de competência para aplicação da norma de controle. 

Doravante, limita-se o estudo ao controle concentrado de constitucionalidade de um 

tributo. Logo em seguida, fixam-se os critérios normativos para diferençar o ilícito formal do 

material, fazendo-se semântica da dicotomia; depois se parte para a análise dos efeitos, quer 

ex tunc, quer ex nunc, momento em que se utilizarão exemplos de direito tributário. 

 

1.1 Os fatos ilícitos formais e materiais: vício no veículo introdutor e na norma introduzida 

  

Neste tópico, parte-se do percurso gerador de sentido de Paulo de Barros Carvalho: 

em um primeiro momento, toma-se o subsistema composto por enunciados (S¹), sejam eles 

enunciados-enunciados, sejam eles enunciações-enunciadas, para, a partir da atribuição de 

sentido deôntico aos mesmos, propor uma diferenciação entre norma introdutora e norma 

introduzida, adotando-se a terminologia de seu discípulo, Tárek Moysés Moussallem; e, num 

                                           
11 Sobre a eficácia pessoal das duas espécies de controle, cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, p. 303-304, 2006. 
12 Como, sob o aspecto pessoal, os efeitos são distintos: um é limitado, outro, ilimitado, trata-se de normas 
distintas de inconstitucionalidade. Assim como se verá à frente, os efeitos ex tunc e ex nunc dizem respeito ao 
aspecto temporal, logo são normas distintas. Consequentes distintos, normas distintas.  
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segundo momento, propor uma diferenciação entre vício formal e material, já com ênfase 

específica nos limites constitucionais. Considerações teóricas são imprescindíveis porque 

serão usadas explicitamente nos capítulos subseqüentes. Por assim dizer, faz-se semântica do 

limite formal e do limite material. Como dito, o ser formal ou o ser material da 

inconstitucionalidade diz respeito ao limite desobedecido. A própria problemática, ora tratada, 

é: quais os critérios para identificar se o limite violado é formal ou material? 

O primeiro contato do jurista na sua atividade, quer descritiva, quer prescritiva, dá-se 

com o texto.13 A norma jurídica é objeto de estudos da Ciência do Direito mediatamente, pois 

para conhecê-la é preciso interpretar textos, que são, por assim dizer, o objeto imediato. 

Donde sobressai uma aporia: quais textos lhe são relevantes?  Esses textos relevantes 

compõem o subsistema dos enunciados prescritivos, ponto de partida inegável para a 

dogmática jurídica. 

A relevância do texto está na fonte da qual proveio. Trata-se de uma fonte especial, 

chamada de fonte do direito. Os enunciados, como os da lei, os artigos, os da Constituição, 

advêm de uma fonte credenciada para tal. Isso exige uma explicação mais pormenorizada. 

Os enunciados, aqui sinônimos de texto, de suporte físico, são produto de uma 

atividade de produção, a enunciação. Sendo todo signo produto dessa atividade, a enunciação 

mesma, da qual provém o produto-texto, precede-o, carecendo de linguagem. E, se para 

conhecer é condição necessária e suficiente a linguagem, é incognoscível.14 

Os enunciados são compostos de duas partes, as enunciações-enunciadas, que são as 

marcas de produção (ou dêiticos) do produto, e os enunciados-enunciados, a mensagem 

propriamente dita, sem marcas.15  

As enunciações-enunciadas, sendo elas  marcas, permitem reconstruir o quem, como, 

quando, onde, ou seja, a enunciação. Em linguagem jurídica, a enunciação é a fonte do direito, 

o fato da autoridade seguir um procedimento em coordenadas espaciais e temporais, cujo 

efeito é a criação de enunciados relevantes. Os seus traços estão nestes, de modo que pelo 

produto constrói-se a fonte.16  

A norma (S³) é produto da interpretação (S²) de textos (S¹). E textos ou são 

enunciações-enunciadas, ou enunciados-enunciados. Lendo as marcas, o sujeito cognoscente 

constrói uma norma jurídica concreta e geral, chamada veículo introdutor, em cujo 

antecedente há um fato – como tal, revestido em linguagem – de uma autoridade seguir um 

                                           
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, p. 108, 2009. 
14 MENDONÇA, Cristiane. Competência tributária. São Paulo: Quartier Latin, p. 141, 2004. 
15 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 25, 2005. 
16 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. 2. Ed. São Paulo: Noeses, p. 137, 2006. 
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procedimento em coordenadas temporais e espaciais específicas (fato jurídico criador de 

normas ou fonte do direito), cuja conseqüência é a juridicidade dos enunciados veiculados, 

isto é, obrigatoriedade de todos os sujeitos de observarem os enunciados por ela, fonte, 

produzidos, desde a sua publicação.
 17 Esta a resposta para qual texto é juridicamente 

relevante (S¹). 

No plano dos enunciados-enunciados, há a mensagem veiculada, cujo sentido 

deôntico é a norma introduzida, como a Regra Matriz de Incidência Tributária (RMIT), o 

lançamento, etc.  

Resumidamente, a enunciação-enunciada (S¹) está para o veículo introdutor (S³), 

assim como o enunciado-enunciado (S¹) está para a norma introduzida (S³). Analogamente 

como o agir da cozinheira, segundo um procedimento (receita), está para o bolo, a enunciação 

está para o enunciado: processo-fonte/produto-enunciado. 

Explicou-se a juridicidade do texto, que provém da fonte. Mas de onde vem a 

juridicidade desta, transformando-a em fonte do direito? O que faz da enunciação da União de 

um tributo juridicamente relevante, mas não a de uma mera pessoa física, que diz: “estou 

isenta de imposto de renda”? Para responder, o sistema é um conceito fundamental, 

compondo o S4 do percurso gerador de sentido.  

A fonte é-o juridicamente porque uma norma incidiu sobre um suporte fático, 

tornando-o fato jurídico. Aqui há a conjugação de duas normas, uma abstrata e outra concreta. 

A abstrata, que descreve um fato de possível ocorrência: a autoridade seguir um 

procedimento, é superior à norma concreta, em cujo antecedente está o fato jurídico-fonte do 

direito. Esta norma busca fundamento de validade naquela, da qual é aplicação. Fala-se, 

assim, em norma de produção normativa, que descreve – logo é abstrata – um fato de possível 

ocorrência: autoridade seguir procedimento em coordenadas temporais e espaciais, tendo por 

efeito a obrigatoriedade de todos observarem os enunciados veiculados. E, como já 

mencionado, em veículo introdutor, a norma concreta e geral, resultado da incidência da 

norma de produção normativa.18  

Da dialética norma-fato exsurge o caráter autopoiético e sistemático do direito 

positivo, na medida em que regula sua própria criação e aplicação.19 A própria anulabilidade 

                                           
17 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 81, 2005. 
18 Cf. MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. 2. Ed. São Paulo: Noeses, p. 62, 125 e 
126, 2006; MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 24, 31, 
32, 33, 81 e 87, 2005. 
19 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva,  p. 295, 2009. 
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de normas viciadas ocorre porque existem normas superiores às demais, dentro de um 

sistema. 

Com as normas constitucionais não é diferente. Elas são superiores porque, 

abstratamente, prevêem fatos que têm aptidão para criar novos enunciados – e, via de 

conseqüência, novas normas. Por isso, podem ser chamadas de normas de produção normativa 

constitucionais. 

Aqui já se pode dizer que o texto é juridicamente relevante pela fonte da qual 

proveio, cuja aptidão para tal advém de uma norma que assim prevê. 

“A norma que assim prevê”, por sua vez, é uma norma de produção normativa, que é 

jurídica por ter sido introduzida por outra fonte do direito, até chegar-se à norma fundamental, 

que confere unidade ao sistema de direito positivo, enquanto norma de produção normativa 

primária, pressuposta, que juridiciza a enunciação dos revolucionários ou da assembléia 

constituinte. 

Feitas as incursões teóricas, passa-se à análise da norma atacada pelo controle de 

constitucionalidade se e quando inobservados o limite formal e o material. 

Acertadamente a doutrina tradicional20 associa o limite formal à autoridade e ao 

procedimento. E autoridade, o quem, e procedimento e o como são enunciações-enunciadas. E 

associa o limite material ao conteúdo, aquilo sobre o quê fala a autoridade, que é o enunciado-

enunciado. Por ser um trabalho sobre controle de constitucionalidade, somente os limites 

formais e materiais fixados pelas normas constitucionais interessam aqui. 

Por um lado, a observância dos requisitos formais remonta à atividade de 

enunciação. O STF verifica se a fonte do direito corresponde, com rigor, às normas de 

produção normativa.21 Pergunta-se, por exemplo, se quem fez o documento tinha 

competência; se seguiu o procedimento. Mas, deveras, não é possível, tão-somente, frente aos 

enunciados-enunciados verificar se os limites formais foram ou não satisfatoriamente 

observados. Eles não contêm marcas, de modo que as enunciações-enunciadas, que as 

contêm, são o ponto de partida para o controle. Dito de outra forma: a corte Constitucional 

verifica se o veículo introdutor foi uma subsunção correta da norma de produção normativa. 

A análise, portanto, restringe-se às marcas deixadas no produto da enunciação: à enunciação-

                                           
20 Cf., por todos, CLÈVE, Clèmerson Merlin. A fiscalização abstrata da constitucionalidade no direito 
brasileiro. 2. ed. São Paulo: Editoria Revista dos Tribunais, p. 39 e 42, 2000. 
21 Coloca-se entre parênteses, por questão metodológica, a discussão da presunção de validade das normas, que 
entram no sistema mesmo quando provenham de autoridade incompetente ou inobservem procedimento: Kelsen 
caminha pela eficácia, Paulo de Barros Carvalho, pela validade pragmática. Esses conceitos, que não serão 
usados aqui, são deixados de lado para não tornar confuso o trabalho. Cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do 
direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 236-238, 2006. 
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enunciada, através da qual será possível construir: a) o agente competente, b) às coordenadas 

de tempo e espaço e o c) procedimento utilizado, enfim, o antecedente do veículo introdutor, 

para depois inquirir: este fato, composto por uma ação da autoridade competente em 

coordenadas de espaço tempo, é credenciado para isso? Tem aptidão para criar enunciados 

juridicamente relevantes? Se não tiver, configurada estará a inconstitucionalidade formal, 

prevista abstratamente, por sua vez, pela norma de inconstitucionalidade. 

Portanto, para se aferir a observância dos requisitos formais e, por conseguinte, se a 

norma introdutora é constitucional, é necessário ater-se à enunciação-enunciada 

juridicamente relevante. 

Por outro lado, o respeito ao limite material é analisado ante o enunciado-enunciado 

e ante limites negativos de conteúdo fixados na constituição, ou seja, é uma mensagem cujo 

conteúdo é vedado. Pressupõe uma separação entre a matéria sobre a qual alguém pode 

legislar (caso de limite formal) e como pode legislar acerca da matéria. Questão diferente de 

procedimento, do como produzir legislação sobre certa matéria. Um exemplo está na 

legislação de um tributo qualquer federal: a União é competente, deve seguir o processo 

legislativo e, quanto ao conteúdo, pode legislar de forma não-confiscatória.22 

Em síntese, a inconstitucionalidade formal é um erro de subsunção da norma de 

produção normativa, porque o fato jurídico do veículo introdutor ou não teve a participação da 

autoridade apta, ou não teve o procedimento adequado, ou as duas condições. Para saber se há 

ou não o referido erro, o STF trava contato com as enunciações-enunciadas. A 

inconstitucionalidade material é uma extrapolação de limites negativos pela norma 

introduzida. É aferida pelo STF a partir da compatibilidade entre os enunciados-enunciados e 

os enunciados-enunciados do texto da constituição que vedam determinados conteúdos. 

Tanto a inconstitucionalidade formal quanto a material concernem ao antecedente da 

norma de inconstitucionalidade. Passa-se, agora, para a análise do conseqüente, dos efeitos. 

 

1.2 Efeitos ex tunc e ex nunc: anulabilidade como limitação total e parcial do critério temporal 

da norma inconstitucional 

 

Os efeitos da norma de inconstitucionalidade, ex nunc ou ex tunc, estão diretamente 

ligados à norma objeto de controle de constitucionalidade, veículo introdutor, se o limite 

                                           
22 Vale dizer que os princípios não são conceitos jurídicos fundamentais. São partes de normas, como o princípio 
do não-confisco, que limita negativamente o conteúdo sobre o qual pode legislar uma autoridade. Cf. 
CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, p. 252, 
2008.  
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violado for formal, norma introduzida, se o limite violado for material. As referidas normas, 

construídas a partir, respectivamente, da enunciação-enunciada e do enunciado-enunciado, 

foram tratadas no tópico anterior. Neste, a problemática é: qual é a repercussão no tributo, 

isto é, na Regra Matriz de Incidência, quando há a aplicação da norma de 

inconstitucionalidade?  

Para tanto, abordam-se, primeiro, os efeitos ex nunc na norma introduzida (RMIT) e 

no veículo introdutor; depois, os efeitos ex tunc sobre as mesmas. A concepção expressiva 

das normas, segundo a qual a cada nova norma tem-se um novo sistema de direito positivo 

(SDP), e a sucessão de sistemas é o ordenamento jurídico,23 de modo que uma norma, uma 

vez pertence a um sistema, jamais dele deixará de pertencer, é, aqui, pressuposta.24 Por essa 

compreensão, uma vez válida no SDP¹ a norma N¹, ela sempre será, nele, válida. Deixando de 

pertencer ao SDP², a proposição: “a norma N¹ é válida no SDP¹” não perderá o valor lógico de 

verdade.25  

A conseqüência da inobservância de limite formal difere-se do violar limite material 

sob o prisma da norma objeto de controle: veículo introdutor do tributo ou a RMIT, 

respectivamente.26 Por sua vez, os conhecidos efeitos ex tunc e ex nunc limitam um critério 

(ou elemento, para falar com Kelsen) da norma inconstitucional, seja ela o veículo introdutor, 

seja ela a RMIT.  

As normas jurídicas, gênero no qual se enquadram a RMIT e o veículo introdutor, 

comportam os elementos material (verbo e complemento), temporal e espacial no antecedente 

(ser proprietário de veículo automotor, no 1º dia do ano a partir da data D, no território do 

Estado E, por exemplo); e, além destes, o pessoal, no consequente (proprietário pagar quantia 

                                           
23

 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 131, 2005. 
24 “La proposición de que una determinada norma deja de existir en un cierto momento pede dar lugar a 
confusiones. Todo lo que hay, son una serie de diferentes conjuntos de proposiciones y una proposición p dada 
puede pertenecer a algunos de tales conjuntos y no a otros. Si p pertence a un cierto conjunto, nunca deja de 
pertenecer a él, pero puede ocurrir que no pertenezca al conjunto siguiente. Lo que hacemos es tomar  en 
momentos diferentes conjuntos diferentes como puntos de referencia para nuestras aserciones de que ciertas 
proposiciones (o estados de cosas) son obligatorias, prohibidas o permitidas: esto pruduce la ilusión de cambio 
temporal. Pero en realidad lãs proposiciones normativas son atemporales, pues se refieren siempre a un sistema 
determinado. Por lo tanto, la proposición ‘p es obligatorio en A1’ es verdadera o falsa, pero si es verdadera, lo 
será siempre, aun después de la derogación de p. Pues si p es eliminado estamos en presencia de un nuevo 
sistema A2.” AUCHOURRÓN, Carlos E.; BULYGIN, Eugenio. La concepcion expressiva de las normas. 
In:____. Analisis lógico y derecho. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, p.134, 1991.  
25 Kelsen afirma que a verdade não é condicionada temporalmente: ou é, ou não é (KELSEN, Hans. Teoria 
geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 219, 1986). 
26 Como fixado na nota de rodapé nº 7, quando há conseqüências distintas, há normas distintas. Por isso, o mais 
preciso é falar em “norma de inconstitucionalidade formal” e em “norma de inconstitucionalidade material”. 
Mas, por preferência didática, aqui, preferiu-se partir de uma metáfora da unidade. 
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em coordenadas de tempo e espaço ao Estado), pois toda conduta juridicamente regulada é 

praticada por alguém (pessoa física ou órgão da pessoa jurídica).  

Como o próprio uso dos termos ex tunc e ex nunc sugere, eles limitam o elemento 

temporal, quer de forma total, naquele caso, quer de forma parcial, neste caso.27
 O acórdão de 

inconstitucionalidade material de RMIT altera o critério temporal da hipótese desta; ou, se 

formal, o elemento temporal da conduta no conseqüente do veículo introdutor.  

Em primeiro lugar, analisa-se a limitação parcial do elemento temporal, i.e., os 

efeitos ex nunc em caso de violação de limite material (logo a limitação do critério temporal 

da RMIT) e em caso de limite formal (logo limitação do critério temporal do veículo 

introdutor). 

Na inconstitucionalidade ex nunc, por vício material, aumenta-se a riqueza 

conotativa e, por conseqüência, diminui-se a denotação da hipótese da RMIT inconstitucional: 

deixa de abarcar os suportes fáticos ocorridos após a declaração. Isso não quer dizer, todavia, 

que a RMIT não poderá ser aplicada com relação aos fatos ocorridos anteriormente. Poderá. 

Desde que se refira a fatos geradores ocorridos no intervalo de subsunção.28 

A conotação é o conjunto de critérios para um elemento pertencer a uma classe, a 

intensão. A denotação é o conjunto de elementos que pertencem a esta classe, a extensão. Se 

há mais critérios (por exemplo: em vez de homens brasileiros, homens brasileiros negros), há 

menos elementos. Quanto maior o número de critérios, menor o número de elementos 

pertencentes à classe.29  

A RMIT, que tinha por critério temporal um termo a quo, passará, com os efeitos ex 

nunc da decisão da inconstitucionalidade, a ter outro critério, o termo ad quem. Assim, se não 

houvesse o aludido critério limitador do critério temporal, um “fato gerador” com coordenada 

temporal “posterior ao termo ad quem” poderia sofrer a incidência da RMIT. No entanto, a 

inserção, pela decisão, deste novo critério da RMIT (logo, aumento da riqueza conotativa), 

diminui o conjunto de elementos que a ela correspondem: somente os suportes fáticos que 

ocorrem até o termo ad quem, não os depois do ad quem. Ou seja, somente os suportes fáticos 

que ocorrem dentro do intervalo de subsunção. 

O intervalo de subsunção é o critério temporal na hipótese da norma geral e abstrata 

– RMIT. Assim, a RMIT que previa, no critério temporal, a sua aplicabilidade desde a 
                                           
27 GAMA, Tácio Lacerda. Competência tributária: fundamentos para uma teoria da nulidade. São Paulo: 
Noeses, p. 317, 2009. 
28 Por intervalo de subsunção entende-se o “ [...] intervalo de  tempo durante o qual há de ter lugar um 
acontecimento para este seja contemplado pela suposição do enunciado.”  MOUSSALLEM, Tárek Moysés. 
Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 155, 2005. 
29 GUIBOURG, Ricardo. Teoría general del derecho. Buenos Aires: La Ley, p. 133, 2003. 
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vigência, sendo objeto de decisão de inconstitucionalidade julgada procedente, sofre uma 

restrição (nota restritiva do critério temporal: aumento de conotação), de tal modo que 

somente terá aplicabilidade para os suportes fáticos ocorridos entre a vigência e a declaração 

de inconstitucionalidade. 

Aqui se faz recurso a um exemplo, doravante utilizado para explicar o assunto.  

O Estado do Espírito Santo, obedecendo ao processo legislativo, produz norma geral 

e abstrata (RMIT/IPVA) instituindo o IPVA, em 2006, da seguinte forma: Antecedente: se 

for proprietário de veículo automotor terrestre registrado no Espírito Santo no primeiro dia do 

exercício financeiro após a vigência de n¹. Conseqüente: deve ser o dever do proprietário de 

pagar o valor pecuniário calculado sob a alíquota de 50% do valor de mercado do automóvel 

(base de cálculo).  

Em 2015, o STF, observando o procedimento para aplicar a norma de 

inconstitucionalidade, verificou que houve, por parte do Estado do Espírito Santo, 

extrapolação do limite material (não-confisco), pelo que constituiu a anulabilidade no 

acórdão-enunciado-enunciado. 

Neste caso, o intervalo de subsunção da RMIT/IPVA termina em 2015, é dizer: 

possuiu aptidão para incidir sobre os suportes fáticos ocorridos entre 2007 (anterioridade) e 

2015. Em relação aos fatos passados, ela poderá ser aplicada desde que os fatos geradores 

tenham ocorrido no seu intervalo se subsunção.  

Destarte, antes da declaração, havia a seguinte norma abstrata: antecente: “se for 

proprietário de veículo automotor terrestre registrado no Espírito Santo no primeiro dia do 

exercício financeiro após a vigência da RMIT/IPVA”; após a “declaração”, o antecedente 

adquire tal forma: se for proprietário de veículo automotor terrestre registrado no Espírito 

Santo no primeiro dia do exercício financeiro ocorrido entre o início da vigência 

(01/01/2007) e o acórdão-enunciação-enunciada do STF”. Eis a limitação temporal da 

norma introduzida. 

Se a fazenda estadual cobrar um contribuinte com base na eficácia do fato jurídico 

ser proprietário do veículo X registrado sob o nº Y em 01/01/2017, incorrerá num erro in 

judicando, a saber: erro na formulação da premissa maior, a desafiar o controle de legalidade. 

Na declaração de inconstitucionalidade, ex nunc, por vício formal (ex.: o projeto não 

foi votado na Assembléia com o quorum necessário), é o elemento temporal do veículo 

introdutor que suporta alteração. Explica-se.  
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O veículo introdutor possui a seguinte estrutura: “dado o fato de a autoridade 

competente ter observado o procedimento legislativo, no Brasil, no ano X, dever-ser a 

obrigatoriedade de todos observarem os enunciados veiculados, desde a sua publicação”. 

No caso hipotético proposto acima, o veículo introdutor da RMIT é o seguinte: dado 

o fato de a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo ter observado o procedimento 

legislativo, no Brasil, no ano 2006, dever-ser a obrigatoriedade de todos observarem os 

enunciados veiculados pelo documento normativo-RMIT/IPVA, desde a sua publicação30, ou 

seja, desde 2006.  

Com a declaração de inconstitucionalidade formal da RMIT/IPVA, assim ficaria o 

veículo introdutor: “dado o fato de a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo ter 

observado o procedimento legislativo, no Brasil, no ano 2006, dever-ser a obrigatoriedade de 

todos observarem os enunciados veiculados pelo documento normativo-RMIT/IPVA, desde a 

sua publicação, ou seja, desde 2006, até o acórdão-enunciação-enunciada de 

inconstitucionalidade (2015)”. Eis a limitação temporal da norma introdutora.  

Indiretamente, a RMIT tem seu critério temporal afetado, pois os enunciados-

enunciados com base nos quais ela é construída só são juridicamente relevantes para 

juridicizar suportes fáticos que ocorram até o acórdão-enunciado-enunciado. Dito de outra 

forma: a autoridade fiscal não poderá cobrar o IPVA em 2016 por fato que ocorreu depois do 

acórdão de inconstitucionalidade formal ex nunc, haja vista a ausência de obrigatoriedade de 

observar o enunciado-enunciado do documento normativo RMIT/IPVA depois da decisão do 

STF. Mas poderá fazê-lo em relação a fato anterior ao acórdão, pois, na época, obrigatória era 

a observância dos enunciados veiculados e, via de conseqüência, da RMIT deles resultante. 

Donde se conclui: a declaração ex nunc não retira a validade, tampouco, a vigência 

da RMIT e de seu respectivo veículo introdutor:31 ambas as normas pertencem ao sistema 

inaugurado pelo acórdão-enunciação-enunciada
32, tanto que a validade é pressuposto de 

                                           
30 Neste trabalho, não se ingressa em maiores discussões sobre quando começa a vigência do veiculo introdutor. 
Sobre o assunto conferir, cf.: MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: 
Noeses, p. 143-147, 2005. 
31 Validade é uma relação de pertinência de uma norma a um SDP (CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de 
direito tributário. 21. Ed. São Paulo: Saraiva, p. 82, 2009). Vigência é aptidão de uma norma para incidir 
(CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, p. 406, 
2008). 
32 Tal afirmação resulta da concepção expressiva das normas. Antes da decisão, no sistema de direito positivo 
SDP¹, a RMIT/IPVA era uma e para sempre será a mesma, naquele sistema; com a norma inserida pelo acórdão-
enunciação-enunciada ou acórdão-veículo introdutor, há um novo sistema, SDP², no qual a RMIT tem um termo 
ad quem. A proposição: “a RMIT/IPVA tem termo ad quem” não é verdadeira por si e em si: é-o em referência a 
um SDP, no caso o SDP². Uma autoridade de um sistema, como o SDP², sempre aplica norma do sistema no qual 
é competente, o SDP², nunca do anterior. A autoridade fiscal, ao aplicar a RMIT no SDP², aplica a norma 
àqueles fatos que preenchem seus critérios abstratamente previstos, um dos quais é o termo ad quem.   
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incidência: a RMIT pode ser aplicada a fatos cujo critério temporal esteja dentro de seu 

intervalo de subsunção – agora com termo ad quem, diretamente efeito da decisão de 

inconstitucionalidade material; e indiretamente efeito da declaração de inconstitucionalidade 

formal. A anulabilidade ex nunc, então, é uma limitação temporal da conotação da hipótese da 

RMIT/IPVA; e do elemento temporal do conseqüente do veículo introdutor.  

Em segundo lugar, analisa-se a limitação total do elemento temporal, i.e., os efeitos 

ex tunc em caso de violação de limite material (logo a limitação do critério temporal da 

RMIT) e em caso de limite formal (logo limitação do critério temporal do veículo introdutor). 

Neste caso, a inconstitucionalidade não somente altera o critério temporal, mas 

mutila-o: daí a limitação total. Eis o papel do tribunal constitucional de legislador negativo.33 

A norma inconstitucional perde referência semântica com o mundo, pois, fora do tempo, nada 

ocorre, como um fato jurídico tributário, ou pode ocorrer, como a conduta de observar os 

enunciados. Em outras palavras: é impossível incidir sobre algo que ocorre no espaço e fora 

do tempo. Assim com as condutas: faz-se algo ou abstém-se de algo no tempo, jamais fora 

dele.  Daí dizer-se que a validade semântica34 ou o “mínimo de eficácia das normas”35 é 

retirado, de modo que no SDP², inaugurado pelo acórdão-enunciação-enunciada, não haverá a 

RMIT, no caso de inconstitucionalidade material, ou o veículo introdutor da RMIT, no caso 

de formal. 

Na inconstitucionalidade ex tunc, por vício material, a regra-matriz de incidência 

perde a validade, pois a hipótese normativa fica sem coordenada temporal: “se for proprietário 

de veículo automotor terrestre registrado no Espírito Santo sem coordenada temporal”. 

Logo, tem-se uma conotação sem denotação possível, o que retira a validade da norma. É 

impossível de incidir. 

                                           
33 DANTAS, Ivo. O valor da constituição: do controle de constitucionalidade como garantia da supralegalidade 
constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, p. 146, 1996. 
34 “ Validade semântica  é a relação entre a linguagem normativa e a linguagem da realidade social. [...] Ocorre 
que não basta ser qualquer tipo de linguagem da realidade social. A linguagem normativa trabalha no campo 
ontológico da possibilidade da ocorrência dos fatos. Nessa linha, se a norma prescreve o que factualmente  é 
impossível (por exemplo: a terra está obrigada a girar em torno do sol) ou o que é factualmente necessário (por 
exemplo: o rio está obrigado a seguir o declive) carece de sentido deôntico, isto é, encerra validade sintática mas 
não desfruta de validade semântica” (MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Fontes do direito tributário. 2. Ed. São 
Paulo: Noeses, p. 172-173, 2006). Cf. VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito 
positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 72, 2005; VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 79 e 108, 2000. 
35 Segundo Kelsen, “deve existir a possibilidade de uma conduta em desarmonia com a norma. Uma norma que 
preceituasse um certo evento que de antemão se sabe que necessariamente se tem de verificar, sempre e em toda 
parte, por força de uma lei natural, seria tão absurda quanto uma norma que preceituasse um certo fato que de 
antemão se sabe que de forma alguma se poderá verificar, igualmente por força de uma lei natural” (KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 12, 2006). A norma objeto de declaração ex 

tunc insere-se na segunda hipótese: prevê, no caso da RMIT, ou prescreve, no caso do veículo introdutor, algo 
sem coordenada temporal, o que não pode, necessariamente, ocorrer. 
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Na inconstitucionalidade ex tunc, por vício formal, o veículo introdutor da RMIT 

perde a validade e, via de conseqüência, também a RMIT. Naquele, a declaração afeta o 

elemento temporal do conseqüente, impedindo sua aplicabilidade. O veículo introdutor 

imputaria um dever-ser impossível a todos de observar os enunciados-enunciados: “dado o 

fato de a Assembléia Legislativa do Estado do Espírito Santo ter observado o procedimento 

legislativo, no Brasil, no ano 2006, dever-ser obrigatoriedade de todos observarem os 

enunciados veiculados, sem coordenada temporal”. 

Assim, diversamente do que ocorre no efeito ex nunc, em que a norma geral e 

abstrata permanece no sistema com limitação temporal parcial, na atribuição de efeito ex tunc 

ela é expurgada do sistema, por carecer de validade semântica. 

Conclui-se que a decisão de inconstitucionalidade ex tunc não tem o condão de 

retirar a norma do sistema imediatamente anterior, sem cuja pressuposição sequer teria objeto 

o controle de constitucionalidade, isto é, uma norma na qual se limitaria o critério temporal. 

Assim, no SDP¹ anterior ao acórdão-enunciação-enunciada, lá estarão a RMIT e suas 

respectivas aplicações-lançamentos, com fundamento de validade, para todo o sempre. No 

SDP², não haverá mais RMIT e/ou o veículo introdutor, a depender do limite desobedecido. 

Em síntese, com a atribuição de efeitos ex nunc a norma guerreada continua válida e 

vigente, porém com a limitação do critério temporal (hipótese da norma introduzida, se 

violado limite material, e conseqüente do veículo introdutor, se violado limite formal); ao 

passo que, na declaração com efeito ex tunc, a norma perde a validade, quer por nenhum fato 

ocorrer fora do tempo, quer por carecer de sentido deôntico o obrigar-se a uma conduta 

impossível. 

Finalizada a exposição sobre a norma de inconstitucionalidade, passa-se à exposição 

da repetição do indébito como norma jurídica, na qual a declaração de inconstitucionalidade 

pode ou não ter repercussão. 

 

2 Repetição de indébito tributário: superação da ambiguidade 

 

Neste capítulo, enumeram-se os sentidos nos quais é utilizada a expressão “repetição 

de indébito”: como norma, direito subjetivo geral, direito subjetivo individual, ação judicial e 

reclamação administrativa, reduzindo-lhe a ambiguidade. Propõe-se uma estrutura sintática da 

norma jurídica de repetição do indébito. Em um segundo momento, faz-se uma semântica do 

antecedente abstrato da referida norma, que conota o pagamento indevido. A pergunta central 

é: o que faz do pagamento indevido algo indevido? Introduz-se a problemática que é, no 
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próximo capítulo, respondida: se e em que medida a declaração de inconstitucionalidade de 

um tributo influencia na repetição de indébito? 

Visar à redução de ambigüidade faz parte do trabalho do jurista. Toda a linguagem, 

exceto a lógica, tem por característica a ambigüidade. O sistema de direito positivo, vertido de 

linguagem técnica-natural, não se esquiva desse vício; nesse sentido, também, o termo 

repetição do indébito.  

Limitando-se aos sentidos normativos e no âmbito tributário, sem excluir outras 

possibilidades, já se podem enumerar cinco sentidos atribuídos à restituição: i) norma de 

conduta geral e abstrata; ii) direito subjetivo previsto no conseqüente da norma geral e 

abstrata; iii) direito subjetivo previsto no conseqüente da norma individual e concreta; iv) 

ação judicial; e v) reclamação administrativa.   

Como norma de conduta, a restituição do indébito apresenta estrutura implacional. 

No antecedente normativo conota o pagamento indevido realizado pelo contribuinte ou 

responsável; no conseqüente, o direito subjetivo de receber a quantia paga. Em linguagem 

normativa: dado o fato de o contribuinte ou responsável ter realizado um pagamento indevido 

dever-ser o direito subjetivo do contribuinte de receber a quantia paga e o dever do Fisco de 

restituí-la.36  

Restituição no sentido de direito subjetivo é o efeito jurídico do fato pagamento 

indevido. No conseqüente da norma abstrata e geral, a restituição significa o direito dos 

sujeitos passivos da obrigação tributária (momento em que figurarão como sujeitos ativos) de 

receberem os valores pagos indevidamente; na norma concreta e individual, o direito de um 

determinado contribuinte/responsável. 

A restituição do indébito como ação judicial ou como reclamação administrativa 

constitui o direito de petição assegurado ao contribuinte/responsável para pleitear, na via 

judicial e na via administrativa, respectivamente, a devolução dos valores indevidamente 

recolhidos, isto é, de pleitear a aplicação da norma abstrata e geral-repetição de indébito. 

Para evitar ambigüidades, é especificado, pelo contexto, o sentido atribuído ao termo 

repetição/restituição. O significado que, primordialmente, interessa é o de norma abstrata e 

geral, utilizado na formulação da problemática, agora diferentemente colocada: se e em que 

medida o pagamento efetuado com base em RMIT ulteriormente declarada inconstitucional 

formal/material e ex tunc/ex nunc é indevido? Ou seja, quais são os critérios semânticos ou 

                                           
36 LINS, Robson Maia Lins. Controle de constitucionalidade da norma tributária. São Paulo: Quartier Latin, 
p. 89-90, 2005. 
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conotação da classe-pagamento indevido pertinentes à declaração de inconstitucionalidade 

prevista abstratamente pela norma-repetição de indébito?  

Sabe-se que o pagamento constitui o meio ordinário de extinção da obrigação 

tributária.  Por seu intermédio, o sujeito passivo (contribuinte ou responsável) entrega ao 

sujeito ativo (Fisco) o quantum pecuniário correspondente ao débito do tributo.37  

O pagamento realizado, por vezes, pode qualificar-se como indevido, por critérios 

disjuntivamente colocados (cada qual é condição suficiente e não necessário) a exemplo de i) 

pagamento efetuado a maior, ii) à sujeito de direito que não é portador do direito subjetivo, 

iii) após a prescrição do crédito, etc. Estes são já critérios semânticos da classe-pagamento 

indevido, nenhum dos quais se refere à problemática, doravante tratada. 

 

3 Declaração de inconstitucionalidade de um tributo e repetição do indébito: por uma 

semântica do pagamento indevido  

 

Eurico de Santi afirma que a declaração de inconstitucionalidade, no controle 

concentrado, serve de fundamento para configurar juridicamente o conceito de pagamento 

indevido.38 Logo, para ele, o pagamento, como cumprimento de dever criado pelo 

lançamento, norma que é aplicação de RMIT ulteriormente declarada inconstitucional é 

indevido. Se o é, por quê? Como já visto no capítulo segundo, pautando-se na concepção 

expressiva das normas, o lançamento, aplicação da RMIT, posteriormente declarada 

inconstitucional, sempre terá nela, RMIT, fundamento de validade. Um novo SDP não altera o 

anterior; é-lhe, simplesmente, sucessor. Logo, o critério semântico não pode ser a “perda de 

fundamento de validade” do lançamento com base no qual se pagou.  

Neste capítulo, analisa-se o que é este “configurar juridicamente”, sustentando que 

não é todo controle concentrado que tem o condão de fazê-lo. Propõe-se uma semântica do 

pagamento indevido em relação à declaração de inconstitucionalidade, para o que as espécies 

de controle quanto ao antecedente, formal e material, em nada influenciam, mas sim os 

efeitos, ex tunc ou ex nunc, conforme se sustenta nos dois estudos que seguem: em primeiro 

lugar, analisa-se a relação do controle ex tunc com a semântica do pagamento indevido, 

depois a relação desta com o controle ex nunc. 

                                           
37 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, p. 469-
470, 2008. 
38 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Prescrição e decadência no direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 
p. 276, 2001. 
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O controle de inconstitucionalidade ex tunc inaugura um SDP² no qual não estão 

contidas a RMIT, se o controle for material, ou o veículo introdutor e a RMIT, se for formal. 

De uma forma ou de outra, não há mais a RMIT no sistema. Daí a irrelevância do fato 

jurídico-ilícito, porquanto o violar limite material ou o formal tem, cada qual, o condão de 

retirar a validade da norma objeto do controle, caso à modulação se dê efeitos ex tunc.39 Uma 

autoridade fiscal não poderá aplicar a RMIT, porque não há RMIT, sob pena de incorrer em 

erro de direito (condição suficiente para anulação do seu lançamento, retirando a sua 

validade). Dessa decisão não segue nada em relação à repetição de indébito, mas tão-somente 

a retirada de validade. 

Outra hipótese, aquela segundo a qual a declaração de inconstitucionalidade, do 

STF, cria, imediatamente, o direito à repetição de indébito, se mostra inadequada. 

Portanto, de antemão já se pode dizer eventual repercussão do controle de 

constitucionalidade na repetição do indébito não decorre dos efeitos ex tunc, por si só. Isto é, 

da sanção constituída pelo acórdão do STF.  

O pagamento é um cumprimento de um dever, instaurado por um lançamento, norma 

concreta e individual, que é, por sua vez, aplicação de RMIT no SDP¹, onde havia RMIT. A 

proposição: “o pagamento do tributo é devido em SPD¹” será, de modo atemporal, verdadeira. 

Ou seja, a ausência do RMIT no SDP² em nada repercute no fundamento de validade do 

lançamento efetuado no SDP¹, com base na RMIT. 

A repercussão na repetição do indébito depende de opção de cada SDP, questão 

contigente. Depende de opção em atribuir mais efeitos à decisão de inconstitucionalidade. 

Esta a tese central do trabalho. Assim, deveras, a declaração repercute, mas só mediatamente, 

dependendo de cada sistema de direito positivo, pois, sozinha, isto é, sem haver efeitos outros 

imputados à decisão, em nada esta influencia na repetição de indébito. Restam, pois, 

combinadas três hipóteses, doravante explicitadas. 

O legislador brasileiro fez tal opção, em sede de uma norma primária-reclamação 

constitucional. Esta apresenta, no antecedente, a produção de norma de inconstitucionalidade 

com efeitos ex tunc;40 e, no conseqüente, o dever jurídico de o magistrado e da administração 

                                           
39 O STF é o órgão que decide pelos efeitos dos fatos jurídicos, isto é, qual será o limite temporal dado à norma 
objeto do controle: total ou parcial. Vale dizer que o controle para o futuro  (quando se diz que a decisão só terão 
efeitos em tempo posterior) é também uma limitação parcial, tendo a única diferença do ex nunc no possibilitar a 
incidência da norma a fato posterior ao acórdão-enunciação-enunciada, se e na medida em que estiver dentro do 
intervalo de subsunção da norma validade, vigente e inconstitucional. 
40 Ignoram-se, aqui, outras normas de reclamação constitucional, isto é, outras normas primárias de reclamação 
constitucional, com antecedentes e conseqüentes distintos, como a hipótese de criação de súmula pelo STF e o 
consequente dever de não contrariar a orientação sumulada. 
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pública41 considerar inconstitucional a RMIT e/ou o veículo introdutor para todos os efeitos, 

isto é, para antes e depois do acórdão-enunciação-enunciada, sob pena de anulabilidade da 

norma que desafiou a decisão da corte. Pode-se falar, assim, em norma primária e secundária 

da reclamação constitucional, respectivamente. 

Assim, em toda e qualquer discussão de direito, os magistrados devem considerar 

que a RMIT e/ou veículo introdutor são inconstitucionais. 

Aqui reside a proposta semântica do “pagamento indevido”. Numa ação de repetição 

do indébito, o fundamento da repetição, ou seja, a causa de pedir ou a hipótese-pagamento 

indevido está em ter pago algo com base em lançamento resultado de aplicação de RMIT, que 

deve ser entendida inconstitucional para todos os efeitos, inclusive para um tempo anterior à 

decisão do STF. 

Assim, o juiz, primeiro, deve anular o lançamento (aplicação da norma secundária 

abstrata de anulação, uma de cujas condições suficientes é “ser resultado de aplicação de 

RMIT tida por inconstitucional para todos os efeitos”), retirando-lhe a validade.42 Em 

momento logicamente posterior, aplicar a norma de repetição do indébito (aplicação da norma 

geral e abstrata de repetição de indébito), juridicizando o suporte fático-pagamento indevido e 

atribuindo ao sujeito ativo (outrora contribuinte) o direito subjetivo à repetição do indébito. 

Melhor explicando. O fundamento imediato da repetição do indébito é este: pagar 

com base em lançamento anulado. Esta anulação tem diversas condições suficientes, como a 

incompetência da autoridade fiscal para lançar, problema procedimental, isto é, vícios no 

veículo introdutor-lançamento, bem como erro de subsunção da RMIT. Outra condição para a 

anulação do lançamento, que ora interessa, é esta: lançamento resultado de aplicação de 

RMIT tida por inconstitucional para todos os efeitos. 

Logo, o pagamento indevido tem diversos sentidos, como (1) o pagar a maior, (2) 

pagar débito prescrito, (3) pagar com base em lançamento anulado. Este, o pagamento com 

base em lançamento anulado, é uma subclasse do pagamento indevido, mas é, ao mesmo, uma 

classe-de-classe em relação às espécies de “pagamento com base em lançamento anulado”, 

como (3.1) o pagamento efetuado com base em lançamento introduzido equivocadamente, 

(3.1.1) por vício de autoridade ou (3.1.2) de procedimento; (3.2) pagamento cujo lançamento 

por ele pressuposto é aplicação errônea da RMIT; (3.3) pagamento cujo lançamento 

pressuposto é resultado de aplicação de RMIT tida por inconstitucional para todos os efeitos. 

                                           
41 Doravante, só se falará em magistrados, mas as conclusões expostas aplicam-se, incontinenti, às autoridades 
administrativas. 
42 Não se lhe retira vigência pois não a tem: é predicado de norma abstrata, com “aptidão para incidir”.  
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Em suma, se for norma individual e concreta (lançamento) resultado da aplicação de 

RMIT objeto de declaração ex tunc de inconstitucionalidade material ou inserida por veículo 

introdutor inconstitucional ex tunc, de forma definitiva e publicada no diário oficial (art. 27 da 

Lei 9.868), deve ser a anulação do lançamento (retirada de validade). Em momento 

logicamente posterior, aplica-se a norma geral e abstrata de repetição de indébito: se for 

pagamento indevido (leia-se: cumprimento de dever jurídico com base em norma individual e 

concreta anulada) deve ser a restituição (direito subjetivo) do indébito. 

Note-se que a declaração de inconstitucionalidade não opera automática e 

infalivelmente a restituição do indébito.43  Imprescindível a aplicação pelo órgão competente 

de norma abstrata, anulando a norma concreta e individual (lançamento), em razão da qual 

havia a relação jurídico-tributária stricto sensu. 

É uma norma individual e concreta (a que aplica a norma de anulação do 

lançamento) que qualifica um tributo como indevido: ao anular o lançamento cujo 

fundamento de validade residia na RMIT inconstitucional ou, indiretamente, em seu veículo 

introdutor inconstitucional, adjetiva-se de indevido o pagamento efetuado. 

O acórdão que declara a inconstitucionalidade ex tunc, formal ou material, repercute 

mediatamente na configuração de pagamento indevido, mas é, per si, instrumento inapto a 

constituí-lo como tal, no caso concreto. Mediatamente porquanto somente haverá o fato 

jurídico-pagamento indevido se um contribuinte, dentro do prazo para entrar com a ação, cujo 

termo a quo é o pagamento, não a declaração44, e um juiz, por de um procedimento 

específico, reconhecer que o lançamento com base no qual se pagou é resultado da aplicação 

da norma inconstitucional ex tunc. Ou seja, a declaração é uma das condições, pois, sem ela e 

a previsão da reclamação constitucional, o juiz não deveria considerar inconstitucional para 

todos os efeitos, e “somente” verificar se o lançamento foi resultado da aplicação da norma 

objeto de controle. Afinal, só há obrigação porque há sanção.  

Nisto está a repercussão da declaração ex tunc: o dever dos magistrados de 

considerarem inconstitucional a norma objeto do controle, de modo que poderão eles, 

magistrados, aferindo se um lançamento tem fundamento na norma de antemão tida por 

inconstitucional, configurar o pagamento indevido.   

                                           
43 SANTI, Eurico Marcos Diniz de. Prescrição e decadência no direito tributário. São Paulo: Max Limonad, 
p. 242, 2001; CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do indébito tributário: delineamentos de uma 
teoria. São Paulo: Max Limonad, p. 82, 2000. 
44 No mesmo sentido posiciona-se Robson Maia Lins “Vê-se [...] que  decisão do STF, no controle concentrado 
de constitucionalidade, não tem “aptidão ontologica” de interromper ou reabrir o prazo de prescrição para o 
sujeito passivo repetir o indébito tributário” (LINS, Robson Maia Lins. Controle de constitucionalidade da 
norma tributária. São Paulo: Quartier Latin, p. 117, 2005) 
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Da declaração de inconstitucionalidade de RMIT ou do veículo introdutor, portanto, 

não deriva a restituição do indébito: mister a expedição de norma individual e concreta que 

contemple no antecedente normativo o fato jurídico-pagamento indevido, isto é, pagamento 

efetuado com base em lançamento anulado (conseqüente) por fundar-se em norma material ou 

formalmente inconstitucional (antecedente). Logo, o fato jurídico-pagamento indevido o é 

com a expedição de norma individual e concreta-repetitória do indébito, como leciona Tárek 

Moysés Moussallem: “a ação direta de inconstitucionalidade não opera por si só, como que 

automática e infalivelmente, a devolução do tributo. O direito, por ser fato lingüístico, requer 

a constituição (produção) de norma individual e concreta revogadora do indébito”.45 

Com base nas observações ulteriores, passa-se a uma análise do controle ex nunc. 

O controle de inconstitucionalidade ex nunc não exerce influência jurídica sobre a 

repetição de indébito (do pagamento efetuado antes do acórdão-enunciação-enunciada do 

STF). 

A norma primária da reclamação constitucional, quando tem por antecedente uma 

decisão de inconstitucionalidade ex nunc, não prescreve o dever do magistrado de considerar, 

para todos os efeitos (isto é, para tempo anterior à decisão), inconstitucional a RMIT ou o 

veículo introdutor. Cria, sim, o dever de considerar inconstitucional a partir da decisão. 

Registre-se, novamente, que este é um efeito criado pelo legislador, além daquele 

sancionatório de limitar temporalmente o critério temporal da RMIT ou do veículo 

introdutor. Já no âmbito da norma secundária da reclamação constitucional, atribui-se ao fato 

do magistrado descumprir este dever (ilícito) a anulabilidade da norma criada (sanção).  

A reclamação constitucional, neste caso, é cabível quanto o magistrado, depois do 

SDP², em relação a fatos cujo elemento temporal é posterior ao acórdão-enunciado-

enunciado, ainda entende por constitucional a RMIT e/ou o veículo introdutor já declarado, 

aplicando-os. Será um erro de direito especial, por desafiar um controle de legalidade por 

meio da reclamação constitucional. Em relação a fatos anteriores, eles estarão abarcados no 

intervalo de subsunção da RMIT, devendo-se, a eles, aplicar a RMIT, a menos que feito o 

controle incidental de constitucionalide, cabível na medida em que o controle ex nunc não 

constrange os magistrados a entender a RMIT inconstitucional para todos os efeitos: mas 

somente para depois do acórdão-enunciado-enunciado em razão do qual houve uma limitação 

parcial do critério temporal. 

                                           
45 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em matéria tributária. São Paulo: Noeses, p. 242, 2005. Cf. 
CERQUEIRA, Marcelo Fortes de. Repetição do indébito tributário: delineamentos de uma teoria. São Paulo: 
Max Limonad, p. 326-327, 2000. 
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Assim, a declaração ex nunc não impossibilita o controle incidental de 

constitucionalidade: o contribuinte poderá, dentro do mesmo prazo da ação de repetição de 

indébito (o acórdão do STF em nada influencia o prazo), postular a anulação do lançamento 

efetuado dentro do intervalo de subsunção, porque inconstitucional, material ou formalmente, 

é a norma da qual retira seu fundamento de validade; com isso, o pagamento torna-se 

indevido e, em última instância, faz-se jus à repetição de indébito (direito subjetivo). 

Em síntese, a diferença dos efeitos ex tunc ou ex nunc está na aplicação da norma que 

anula o lançamento. 

Naquele caso, o juiz “simplesmente” verifica se a norma individual e concreta objeto 

de pedido de anulação pelo contribuinte é resultado da aplicação da norma declarada 

inconstitucional pelo STF – se sim, anula-se o lançamento, configurando como indevido o 

pagamento pelo qual se cumpriu a obrigação tributária. Aplicam-se, então, duas normas 

abstratas: a de anulação do lançamento e a de repetição do indébito.  

No caso de ex nunc, o juiz, antes de proceder à verificação supra, deve fazer juízo 

incidental sobre a inconstitucionalidade da RMIT ou do veículo introdutor, pelo que, se 

positivo, diminuirá, criando nova norma, o âmbito de vigência daquela ou limitará o elemento 

pessoal do conseqüente (controle inter parts), respectivamente; ato contínuo, retirará a 

validade do lançamento, contanto que este seja aplicação da norma/veículo inconstitucional 

incidentalmente (inter parts), oportunidade em que se terá o pagamento como indevido. 

Aplicam-se, no controle incidental, três normas abstratas: a de controle incidental de 

inconstitucionalidade (que difere da concentrada na limitação do efeito pessoal de cada uma), 

a de anulação de lançamento e a de repetição do indébito. 

 

4 CONCLUSÃO - A repercussão jurídica da declaração de inconstitucionalidade na 

repetição de indébito é questão contingente, pois depende de outra norma 

 

No trabalho, viu-se que o acórdão do STF que “declara” a inconstitucionalidade 

material da regra-matriz de incidência tributária (RMIT), no controle concentrado, enxerta, no 

sistema jurídico, norma jurídica que, a depender de seu efeito, ou impossibilita a 

aplicabilidade da RMIT inconstitucional para depois do acórdão-enunciado-enunciado, pelo 

que não se subsumirá aos fatos geradores (suportes fáticos) futuros, se ex nunc; ou retira a 

aplicabilidade da RMIT, dada a perda de validade semântica, se ex tunc. 

Sendo formalmente inconstitucional, a eficácia ex nunc limita o dever geral de 

observar os enunciados-enunciados (conseqüente do veículo introdutor); ou, em sendo ex 
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tunc, retira o veículo do sistema (perda de validade), ao prescrever conduta impossível: fora 

do tempo. 

Tal decisão, independente de seu efeito – e, pois, de retirar a validade do veículo 

introdutor da RMIT ou desta própria –, não tem o condão, per si, de desconstituir as relações 

advindas da subsunção da RMIT.  

Por si só, sob o prisma normativo, a declaração ex tunc nada diz respeito a 

pagamento anterior à decisão de inconstitucionalidade de uma norma, no SDP², que confere 

fundamento de validade ao lançamento, no SDP¹, a cuja repetição se pleiteia. A decisão não 

tem o condão, per si, de desconstituir as relações advindas da subsunção da RMIT, tampouco 

de conferir, automática e infalivelmente, o direito subjetivo à repetição do indébito. Partindo-

se da concepção expressiva das normas, sustenta-se que qualquer pagamento que foi efetuado 

com base na norma declarada inconstitucional tem fundamento de validade: a norma que lhe é 

superior, inobstante o acórdão do STF.  

A repercussão do controle ex tunc só existe graças à norma da reclamação 

constitucional, que imputa ao fato do STF ter feito controle concentrado ex tunc o dever dos 

magistrados considerarem a norma viciada inconstitucional para todos os efeitos, sob pena de 

anulabilidade da decisão que desafia a orientação da corte constitucional. 

Por causa do dever conferido aos magistrados pela norma de reclamação, a 

declaração ex tunc, mediatamente, repercute na repetição de indébito.  

O mediato está aí: a norma de repetição do indébito conota o pagamento indevido; é-

se indevido, por sua vez, por diversos motivos, um dos quais é o cumprimento de dever 

jurídico criado por norma individual e concreta (lançamento) anulada por ser aplicação de 

norma declarada, quer material, quer formalmente, ex tunc inconstitucional pelo STF.  

Portanto, logicamente antes de repetir-se o indébito, o juiz deve constituir o 

pagamento como indevido, para o que deve anular, eis que inconstitucional o fundamento, o 

lançamento com base no qual se pagou. Aí, e somente aí, está a repercussão jurídica do 

controle ex tunc. 

Porém, quando a declaração, independente do limite violado: formal ou material, é ex 

nunc, não há efeito jurídico algum sobre a repetição de pagamento anterior à decisão, mesmo 

com a norma de reclamação constitucional no SDP. Uma vez que não há dever, para o juiz, 

de considerar a norma objeto do acórdão inconstitucional para todos os efeitos, mas só a 

partir do acórdão, o pagamento só será indevido se for anulado o lançamento instituidor do 

dever jurídico-tributário adimplido por tratar-se de subsunção de norma incidentalmente tida 
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por inconstitucional – para isso, o único efeito que tem a decisão do STF é psicológico, não 

jurídico.  

O efeito psicológico pode ser em dois sentidos diametralmente opostos: de um lado, 

o magistrado pode, vendo que o STF fez juízo positivo acerca da violação de um limite, ir no 

mesmo sentido, “pois estará amparado”; de outro, o magistrado, vendo que o STF fez uma 

limitação parcial no critério temporal, logo ex nunc, e não total, ex tunc, porque assim o quis, 

pode sentir-se constrangido a fazer juízo negativo no controle de inconstitucionalidade. De 

toda sorte, não é o efeito psicológico que é o objeto do presente estudo, mas o jurídico, que 

não existe. 

Diante disso, testadas as hipóteses, firmou-se a tese central: não há repercussão 

jurídica alguma da declaração de inconstitucionalidade na repetição de indébito sem uma 

outra norma. Existindo esta norma, como, no direito brasileiro, a da reclamação 

constitucional, a repercussão será mediata, dependendo: (i) do efeito do controle, pois só o ex 

tunc cria o dever, no âmbito da norma primária da reclamação, dos magistrados considerarem 

inconstitucional a norma viciada para depois e antes do acórdão-enunciação-enunciada; (ii) do 

ingresso do legitimado com a ação de repetição tempestivamente; (iii) da anulação do 

lançamento pelo magistrado por ser aplicação de RMIT tida por inconstitucional para todos 

os efeitos; (iv) e da aplicação da norma abstrata de repetição de indébito. 
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Sistema Constitucional Tributário: a Competência tributária para instituição das 

Contribuições Sociais e as modificações introduzidas na Lei 8.212/91 pela lei 11.941/09 

 

Autor: Luiz Gustavo Faria de Azevedo Branco 

 

RESUMO 

A competência constitucional em matéria tributária pode ser entendida como a 

faculdade outorgada à União, aos Estados, aos Municípios e Distrito Federal para criarem 

tributos, dentro dos limites constitucionalmente previstos. Neste contexto, a Constituição 

estabelece que cabe à União Federal criar contribuições sociais incidentes sobre folha de 

salários e demais rendimentos pagos ou creditados a qualquer título. Este é o arquétipo 

constitucional desta exação. Todavia, a Lei 8.212/91 estabelece que o fato gerador das 

contribuições sociais considera-se ocorrido com a “prestação do serviço”. Diante disso, torna-

se necessário analisar se a hipótese de incidência prevista na lei 8.212/91 transborda a 

competência tributária prevista no art. 195, inc. I, alínea “a” da Constituição, uma vez que o 

referido dispositivo não estabelece, expressamente, como núcleo da materialidade das 

contribuições sociais, a incidência sobre “serviço prestado”. 

Palavras-chave: competência – tributária – contribuições – previdenciárias – fato – gerador  

 

ABSTRACT 

The taxing power derived from the Federal Constitution can be defined as the 

capability attributed to the Federal Government, States and Local Governments to create and 

levy their own taxes accordingly to the constitutional boundaries.  In this context, the Federal 

Constitution sets forth that the Federal Government has the taxing power to create social-

security contributions on payroll and other earnings paid or credited whatsoever. This is the 

provision in the Federal Constitution that authorizes and regulates the social-security 

contributions. However, the federal Act 8.212/91 stipulates that grounds of the social-security 

contributions are the rendering of services. Therefore, it is necessary to analyze if the legal 

basis defined in the federal Act 8.212/91 exceeds the constitutional foundations of the social-

security contributions authorized in article 195, item I, sub-item “a”, because the expression 

“services rendered” is not stipulated in the constitutional text. 

Keywords: power to tax – social-security contributions – grounds – basis  
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8.212/91 - efeitos concretos na esfera trabalhista – 3. A competência tributária do art. 

195 da CR/88 e o arquétipo constitucional da materialidade das contribuições sociais 

– 3.1 A evolução histórica da redação do art. 195, inc. I da CR/88 para correta 

exegese da questão – 4. Peculiaridades do problema: verbas trabalhistas que são 

reconhecidas por sentença, necessidade do devido processo legal, respeito à coisa 

julgada e decadência – 5. Conclusões 

 

1. Introdução 

No Direito Tributário, ao se falar de competência tributária imediatamente vêm à 

mente aquela idéia de uma atribuição constitucional, com limites e fronteiras, para as pessoas 

jurídicas de direito interno instituírem seus tributos. Vale dizer, a Constituição não somente 

outorga competência aos entes tributantes para criarem seus tributos, mas também desenha, 

ainda que muitas vezes de maneira implícita, a materialidade de cada um dos tributos.  

Neste sentido, não se pode afirmar que é permitido à União, a título de autorização 

para tributar a renda, criar tributo que incida sobre qualquer tipo de acréscimo financeiro, ou 

até mesmo sobre movimentações financeiras que representam na verdade despesas, mas tão 

somente sobre aquele fato que evidenciar uma característica de “renda”. 

Da mesma forma, as contribuições sociais para o financiamento da seguridade social 

possuem não só sua competência para instituição prevista no art. 195 da CR/88, mas também 

sua materialidade neste mesmo dispositivo. 

Exercendo a competência constitucional prevista no art. 149 c/c art. 195 da CR/88, 

foi editada a Lei 8.212/91 que instituiu as contribuições previdenciárias do empregado e do 

empregador. Ocorre que no ano de 2009, após edição da Lei 11.941 (conversão da MP 

449/08), foi acrescentado o §2
o
. ao artigo 43 da referida lei 8.212/91 que passou a descrever 

que se considera ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do 

serviço, critério este que não está previsto na redação do art. 195 da CR/88. 

Considerando que a citada inovação vem gerando efeitos concretos na esfera 

trabalhista, por meio de decisões e justificativas divergentes quando de sua 

interpretação/aplicação, o presente artigo tem por escopo investigar a constitucionalidade da 

aludida inovação, sob a ótica das competências tributárias, da materialidade das contribuições 

previdenciárias, bem como em relação às peculiaridades das verbas trabalhistas reconhecidas 

por sentença judicial. 
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2. A redação do art. 195 da CR/88 e a atual redação do art. 43 da Lei 8.212/91 

– efeitos concretos na esfera trabalhista 

 

A análise da constitucionalidade das mudanças introduzidas no art. 43 da Lei 

8.212/91 passa, necessariamente, pela reconstrução legislativa da competência tributária 

atribuída à União para instituição das contribuições previdenciárias e comparação desses 

elementos constitucionais com aqueles da lei ordinária. Por isso, mesmo sabendo que é de 

conhecimento quase público e notório a redação dos dispositivos legais mencionados, não nos 

furtaremos de fazer as citações literais desses mesmos dispositivos, de modo a facilitar a sua 

compreensão e comparação. 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, de modo expresso, no art. 195, inc. I, 

alínea “a”, que a seguridade social será financiada mediante contribuição do empregador 

incidente sobre “a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a 

qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício”. 

Pela simples leitura do dispositivo citado, pode-se perceber que os vocábulos “folha 

de salários”, “pagos” e “creditados” são verdadeiros núcleos da materialidade das 

contribuições sociais. Neste dispositivo há uma referência expressa aos referidos vocábulos 

que permite extrair, de forma lógica, que as contribuições sociais somente podem incidir 

naqueles casos, ou seja, possuem como materialidade a realização daqueles fatos: folha de 

salário e rendimentos pagos ou creditados. Para que as citadas contribuições possam incidir 

sobre outros fatos, mister que o legislador altere, pois, os próprios contornos da competência 

tributária atribuída à União. 

Por sua vez, o caput do artigo 43 da Lei 8.212/91 trata, expressamente, das hipóteses 

de ações judiciais nas quais resulte pagamento de verbas trabalhistas sujeitas à incidência das 

contribuições sociais. E após o advento da Lei 11.941/09 (que resultou da conversão da MP 

449/08) foram acrescentados os parágrafos primeiro, segundo e terceiro, dentre outros, 

ficando o dispositivo com a seguinte redação, com nossos destaques: 

Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à 

incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade, 

determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social. 

 

§ 1o  Nas sentenças judiciais ou nos acordos homologados em que não figurarem, 

discriminadamente, as parcelas legais relativas às contribuições sociais, estas incidirão 

sobre o valor total apurado em liquidação de sentença ou sobre o valor do acordo 

homologado.  
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§ 2o  Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da 

prestação do serviço.  

 

§ 3o  As contribuições sociais serão apuradas mês a mês, com referência ao período 

da prestação de serviços, mediante a aplicação de alíquotas, limites máximos do 

salário-de-contribuição e acréscimos legais moratórios vigentes relativamente a cada 

uma das competências abrangidas, devendo o recolhimento ser efetuado no mesmo 

prazo em que devam ser pagos os créditos encontrados em liquidação de sentença ou 

em acordo homologado, sendo que nesse último caso o recolhimento será feito em 

tantas parcelas quantas as previstas no acordo, nas mesmas datas em que sejam 
exigíveis e proporcionalmente a cada uma delas. 

 

Pela confrontação do enunciado do art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88 com o 

dispositivo contido no art. 43, §2
o
 e 3º da Lei 8.212/91, vemos que esta última utiliza um 

vocábulo para definir a materialidade das contribuições sociais, vocábulo este que não está 

previsto naquele dispositivo constitucional, qual seja, a “prestação do serviço”. E mais: o art. 

43 da Lei 8.212/91 está tratando das hipóteses nas quais as verbas trabalhistas são 

reconhecidas por meio de sentenças em ações judiciais, ou seja, as verbas somente passam a 

ser devidas após serem determinadas pela Justiça Laborista, o que implica dizer que 

dependem de processo judicial e provimento jurisdicional para seu reconhecimento e 

exigibilidade. 

Criando uma situação hipotética, podemos verificar os efeitos práticos de uma 

aplicação impensada do citado §2
o
 do art. 43 da Lei 8.212/91. Imaginem, por hipótese, que 

determinado trabalhador “A” houvesse laborado na empresa “B” no período de 2000 a 2005 e, 

posteriormente, houvesse ajuizado uma reclamação trabalhista a qual, por sua vez, resultou 

em sentença que reconheceu serem devidas verbas trabalhistas sobre as quais incidem 

contribuições previdenciárias. Ocorre que a referida sentença foi proferida em 2009 e 

transitou em julgado somente em 2011. Neste contexto, apesar das verbas do trabalhador 

terem sido reconhecidas somente em sentença – pois poderia ocorrer o inverso, ou seja, não 

haver qualquer direito reconhecido – e ter a referida sentença transitado em julgado somente 

no ano de 2011, as contribuições previdenciárias deveriam ser calculadas e recolhidas com 

juros de mora e multa desde o início do período laborado, por mês de competência, ou seja, 

atualizadas com os acréscimos legais desde o ano 2000. Resultado: o contribuinte deve 

atualizar um crédito tributário com os acréscimos acumulados de 10 anos, apesar de o referido 

crédito ter surgido somente após o reconhecimento de verbas trabalhistas por sentença judicial.   

Nesse contexto, se o artigo 43 da Lei 8.212/91 trata dos casos em que as 

contribuições sociais incidem sobre verbas reconhecidas em razão, exclusivamente, de ação 
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trabalhista, nada mais lógico, portanto, focarmos a presente análise nas decisões que vêm 

sendo proferidas pelo Poder Judiciário. 

Assim, temos acórdãos que decidem a questão do fato gerador das contribuições 

sociais com base, simplesmente, no princípio da irretroatividade, no sentido de que os fatos 

geradores (prestação de serviços) anteriores à vigência da MP449/08 (que foi convertida na 

Lei 11.941/09) não estariam sujeitos à essa nova sistemática
1
. Outras admitem até mesmo a 

retroatividade da lei, sob o argumento de que se trata de mera regulamentação da forma de 

apuração da contribuição previdenciária
2
 e outras que se baseiam no art. 276 do Decreto 

3.048/99, para definir que a obrigação tributária somente é devida a partir do segundo dia do 

mês seguinte ao trânsito em julgado da sentença
3
.  

A despeito dos posicionamentos mencionados, entendemos que a questão deveria, 

primeiramente, ser resolvida pelo aspecto fundamental, qual seja, a competência 

constitucional para instituição das contribuições previdenciárias prevista no art. 195, inc. I, 

alínea “a” da CR/88, para, depois, se o §2
o
 do art. 43

 
da lei 8.212/91 sobrevivesse ao crivo da 

(in)constitucionalidade, passar-se-ia à análise da questão levando em conta a necessidade de 

uma sentença judicial para atribuir exigibilidade às verbas trabalhistas e, conseqüentemente, 

às contribuições sociais, bem como a questão da irretroatividade da lei tributária. 

 

 

                                                
1 TRT 3a. Região  – Agravo de Petição n º 0073100-26.2007.5.03.0004  -  Terceira Turma -  Relator: Des. César 

Pereira da Silva Machado Júnior. Data de Publicação: 03-08-2009 - DEJT - Página: 37 

“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIA. FATO GERADOR. LEI 11.941/09. IRRETROATIVIDADE. 

Em nome da preservação da segurança jurídica, também vigora no direito tributário o princípio da 

irretroatividade da lei, inclusive quando define o fato gerador da obrigação tributária, o que quer dizer que a lei 

deve ser anterior ao fato gerador do tributo por ela criado ou majorado (CF, art. 150, III, “a”). Anteriormente ao 

advento da Lei 11.941/09 era incontroverso perante esta Eg. Turma que o fato gerador da obrigação tributária 

relativa ao recolhimento das contribuições previdenciárias era o pagamento de parcelas salariais reconhecidas no 

título executivo. Dessa forma, constituído o título executivo anteriormente a citada lei, o fato gerador da 
contribuição previdenciária continua sendo o pagamento de parcelas salariais ao empregado, sob pena de 

aplicação retroativa da norma. [...]” 

 
2 TRT 3a. Região  – Agravo de Petição n º 0033200-98.2008.5.03.0069 – Sexta Turma – Relator: Des. Jorge 

Berg de Mendonça. Data de Publicação: 02-08-2010 - DEJT - Página: 83 

“EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PARCELAS TRABALHISTAS RECONHECIDAS EM 

JUÍZO - FATO GERADOR DO TRIBUTO - PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – [...] Por outro lado, entende-se 

que a alteração provocada pela referida Medida Provisória tem aplicação imediata, abrangendo, inclusive, os 

fatos ocorridos anteriormente. Não há que se falar em retroação ilegal, porque o que ocorreu, na verdade foi 

mera regulamentação, pela Medida Provisória em comento, da forma de apuração da contribuição previdenciária. 

Assim, não há que se cogitar em violação ao princípio da irretroatividade. [...]” 

 
3 TST – Recurso de Revista nº 147040-75.1998.5.04.0662 – 1a. Turma. Relator: Min. Luiz Phillipe Vieira de 

Mello Filho. DJ 06.08.2010. Em que pese o voto do Ministro relator ter asseverado que a norma do art. 43, §2o. 

da Lei 8.212/91 destoa da previsão contida no art. 195, inc. I da CR/88, não percebemos que o mesmo tratou a 

matéria sobre o enfoque das competências tributárias, o que se pretende neste artigo. 
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3. A competência tributária do art. 195 da CR/88 e o arquétipo constitucional 

da materialidade das contribuições sociais  

 

Ao se falar de competência tributária, é comum que surja somente aquela singela 

idéia da distribuição das faculdades de criação de determinados tributos entre União, Estados, 

Municípios e Distrito Federal. Dito de outra forma, fica-se unicamente com a noção de que o 

Imposto de Renda cabe à União, que o ITCD cabe aos Estados e que o ITBI cabe aos 

Municípios e que é vedado a um ente invadir a competência de outro. No entanto, essa 

simples divisão faz com que às vezes passe desapercebido o fato de que a Constituição define, 

também por meio da outorga das competências tributárias, a própria materialidade dos 

tributos. 

Vale dizer, a Constituição não só distribui as competências para criação de tributos 

entre os entes públicos, mas também define o núcleo da materialidade para criação de 

determinada exação. 

Nesse sentido, ainda que não exista um conceito constitucionalmente definido de 

“renda”, a Constituição utiliza este mesmo vocábulo para atribuir à União a competência para 

criar imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza o que não significa, todavia, que 

o referido imposto poderá incidir sobre toda e qualquer manifestação financeira. 

Com base nessa mesma linha de raciocínio, foi levado a julgamento pelo STF o 

recurso extraordinário nº 116.121-3/SP, no qual se discutia se poderia haver incidência de ISS 

(Imposto sobre Serviços) sobre a locação de bens móveis. Neste caso, o STF entendeu que era 

inconstitucional a incidência de ISS sobre locação, pois a própria terminologia constitucional 

do Imposto sobre Serviços já revelava o objeto da tributação (serviço) e, dessa forma, 

conflitava com a Lei Maior o dispositivo infraconstitucional que impunha o tributo aos casos 

de locação de bens móveis, pois na locação faltaria o núcleo para atrair a incidência desse 

imposto, qual seja, a prestação de um serviço.  

Pela decisão acima, percebemos que apesar da Carta Magna não definir o que é 

serviço, existe pelo menos um núcleo, um conceito mínimo, um piso que indica ao legislador 

o que pode ser objeto de tributação ou não, permitindo também ao aplicador do direito 

identificar se a lei que criou o tributo respeitou ou não aquele conceito mínimo, 

constitucionalmente previsto. 

No mesmo diapasão são as lições de Roque Carrazza, para quem a Constituição não 

cria tributo, mas cuida pormenorizadamente da tributação, traçando inclusive “a norma-
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padrão de incidência” de cada um dos tributos que poderão ser criados pelos entes 

tributantes.
4
 

Nas palavras do próprio autor, que merecem ser reproduzidas: 

A Constituição, ao discriminar as competências tributárias, estabeleceu – ainda que, por 

vezes, de modo implícito e com uma certa margem de liberdade para o legislador – a 

norma-padrão de incidência (o arquétipo, a regra-matriz) de cada exação. Noutros 

termos, ela apontou a hipótese de incidência possível, o sujeito ativo possível, o sujeito 

passivo possível, das várias espécies e subespécies de tributos. Em síntese, o legislador, 

ao exercitar a competência tributária, deverá ser fiel à norma-padrão de incidência pré-

traçada na Constituição. 
 

Desta forma, mesmo que a Constituição não tenha definido exaustivamente o que 

seria entendido por “renda”, ou “serviço”, ou “rendimentos do trabalho pagos ou creditados”, 

estabeleceu de modo obrigatório alguns enunciados que deverão compor as normas jurídicas 

que instituirão os tributos, enunciados estes que formam o “mínimo necessário (o átomo) de 

cada tributo”, sendo ponto de partida inafastável do processo de criação das exações
5
. 

Partindo-se desta premissa, temos que a matriz primeira da hipótese de incidência da 

contribuição previdenciária destinada à Seguridade Social, está prevista no art. 195, inc. I, 

alínea “a” da Constituição de 1988, ao dizer que: 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:  

I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes 

sobre: 

a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer 

título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo empregatício;[...] 

 

A Lei 8.212/91, que foi alterada pela Lei 11.941/09, por sua vez, estabelece em seu 

artigo 43, §2
o
 que se considera ocorrido o fato gerador das contribuições previdenciárias “na 

data da prestação do serviço”. Neste ponto surge a celeuma. 

Se a Constituição indicou como arquétipo das contribuições sociais a existência de  

folha de salários ou qualquer rendimento “pago” ou “creditado” para pessoa física que preste 

serviço, mesmo sem vínculo empregatício, poderia a Lei 8.212/91 ter estabelecido como 

hipótese de incidência a prestação de serviços, cujo núcleos “prestação” ou “serviço”  não 

fazem parte da redação do art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88? 

Acreditamos que não.  

                                                
4  CARRAZZA, Roque Antônio. Curso de Direito Constitucional Tributário. 22a. ed. p. 479. São Paulo: 

Malheiros, 2006. 
5 CARRAZZA, Roque Antônio. ob. cit., p. 484 
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Pela leitura do referido dispositivo constitucional, pensamos que não há maiores 

dúvidas ao se afirmar que a contribuição social incide sobre: a) folha de salários, ou seja,  

incidente sobre o pagamento de salários, assim entendido como a contraprestação paga em 

razão do vínculo empregatício e; b) sobre demais rendimentos pagos, ainda que não haja o 

aludido vínculo empregatício. 

A dúvida poderia surgir com relação ao termo rendimentos “creditados”, podendo 

dar a entender que ainda que não houvesse qualquer tipo de pagamento, mas se o serviço 

fosse prestado por trabalhador ou autônomo, haveria um “crédito” a favor do prestador do 

serviço contra a empresa e, a partir daí, poderia ser possível dizer que o fato gerador da 

contribuição social considerar-se-ia ocorrido com a prestação do serviço, tal como se refere o 

art. 43, §2
o
 da Lei 8.212/91. 

Necessário observar que o art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88 não utiliza (ou, nas 

palavras de Roque Carrazza, não define como arquétipo das contribuições), em qualquer 

momento, a incidência sobre a prestação de serviços, mas, ao contrário, sobre valores pagos, 

seja a título de salário ou não. A definição do léxico “creditados” é que ficaria duvidosa. 

Assim, não seria incorreto afirmar que a lei 8.212/91 (ou o aplicador da lei) pretende utilizar a 

aparente vagueza do termo “creditado” para dar a entender que a materialidade das 

contribuições sociais se aperfeiçoaria com a prestação de serviços, a qual geraria um crédito a 

favor do trabalhador (empregado ou autônomo). 

Para solução dessa questão é necessário, pois, que seja analisada a própria evolução 

histórica da redação do art. 195 da CR/88. 

 

3.1 A evolução histórica da redação do art. 195, inc. I da CR/88 para correta 

exegese da questão 

 

Não raro já nos deparamos com manifestações de Procuradores da Fazenda Nacional 

atribuindo ao termo “creditado” a interpretação ou significado acima mencionados, no sentido 

de que significaria que “a remuneração passa a ser devida com a prestação do serviço”, pois 

haveria um crédito a favor do trabalhador. E fazem isso normalmente invocando lições de 

hermenêutica de Carlos Maximiliano, justificando suas posições e intepretações pelo uso do 

critério interpretativo que se baseia na literalidade das palavras e do texto, o qual preceitua 

que a lei não traz palavras inúteis e todas as expressões devem ser consideradas.
6
 

                                                
6 Ver Agravo de Petição nºs 02401-1996-019-03-00-3, 00344-2009-016-03-00-4, todos TRT 3a. Região 
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Encontramos também decisões nesse mesmo sentido, afirmando que o termo 

“creditado” tem um significado que permite aferir que a contribuição social é devida com a 

prestação do serviço: 

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. 

PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. 1 - Quando a Constituição fala em salários 'pagos' 

e salários 'creditados' não se pode imaginar que se trata da mesma coisa. Não há 

na norma palavras inúteis. Creditar salário em folha é o mesmo que pagar, sendo 

forçoso concluir que o intérprete deve buscar outro sentido para 'creditados'. Daí 

decorre que o crédito salarial se dá com o trabalho prestado. 2 - A sentença trabalhista 

não constitui o crédito do trabalho, ela apenas o 'declara' devido. A sentença trabalhista 
é meramente declaratória e condenatória - não é constitutiva. 3 - Não há lei que defina a 

sentença trabalhista como fato gerador do tributo. Não se pode confundir a regulação 

'processual' que confere competência à JT com a regulação de direito 'material' 

tributário que institui a contribuição parafiscal. 4 - A Justiça do Trabalho não pode 

premiar o empregador que deixa de cumprir a norma trabalhista espontaneamente. Por 

fim, este é o entendimento que foi corroborado pela publicação da Medida Provisória nº 

449, de 03/12/2008, convertida na Lei 11.941/09, que conferiu nova redação do art. 43, 

§ 2º, da Lei 8.212/1991: “Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais 

na data da prestação do serviço”.  

(TRT 3a. Região – AP 0006900-65.2009.5.03.0069 – Sexta Turma – Relator: Des. 

Eduardo Aurélio Pereira Ferri. Data de Publicação: 08-11-2010 - Página: 138)  

 

Uma aplicação imediatista e sem maiores análises do art. 195, inc. I, alínea “a” da 

CR/88 poderia realmente levar ao entendimento acima transcrito, pois o termo “creditado” 

poderia possivelmente significar um crédito que o trabalhador teria contra a empresa que o 

contratou e para a qual prestou um serviço. 

Ocorre que o elemento da literalidade utilizado tanto pela Procuradoria da Fazenda 

quanto pelo decisum acima mencionado, se utilizado isoladamente, caracteriza-se como uma 

solução simplista, a qual se baseia num único critério interpretativo e, conseqüentemente, 

numa única possibilidade de solução da celeuma.  

Todavia, a idéia de hermenêutica implica justamente uma atitude diferente, pois é a 

arte de interpretar, ou seja, de determinar o sentido e o alcance das expressões do direito 

diante do caso concreto, na busca de uma resposta mais correta possível para o problema. 

Assim, utilizar-se única e exclusivamente de um critério interpretativo, sem sequer debater 

outras vertentes do problema, é não satisfazer à qualquer anseio por uma interpretação correta 

da norma, de forma ampla e sistemática, analisando todas as suas vertentes e variáveis que a 

envolvem, por meio de um verdadeiro processo de hermenêutico. O trabalho do intérprete e 

aplicador do direito é dar vida ao direito, revelando não só o sentido da norma, mas seu 

alcance diante de determinada situação real, em determinada época, sob determinadas 

circunstâncias. 

Para análise do caso trazido neste texto, poderíamos nos valer de inúmeros autores 

estrangeiros que trouxeram grandes avanços em relação à obra de Carlos Maximiliano. No 
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campo da hermenêutica, não se desconhecem as novas possibilidades interpretativas que 

surgiram ao longo dos anos, como a reviravolta lingüística-pragmática, bem como os 

ensinamentos de Heidegger, Gadamer, Carnap, Wittgenstein, Habermas e tantos outros. 

Todavia, para manter a simplicidade do debate, utilizaremos a mesma “fonte” referida por 

procuradores e Magistrados para demonstrarmos que não tem guarida constitucional a idéia 

de que, em ações trabalhistas que resultem pagamentos de verbas reconhecidas por sentença, 

o fato gerador das contribuições sociais ocorreria com a prestação do serviço.  

Retomando, então, conforme vimos acima, a jurisprudência tem entendido, sem 

maiores análises, que a modificação trazida pela Lei 11.941/09 à Lei 8.212/91 seria válida, no 

sentido de estabelecer que se considera ocorrido o fato gerador das contribuições 

previdenciárias com a prestação do serviços
7
. Sustentam ainda tal afirmação com base na 

interpretação atribuída ao termo “creditados” inserido no art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88, 

afirmando que ao ser prestado o serviço, ainda que não houvesse pagamento, surgiria um 

crédito contra a empresa em favor do trabalhador, uma vez que a lei deveria ser interpretada 

na sua literalidade, pois a mesma não traria palavras inúteis. 

Primeiramente, não seria demais lembrarmos que o legislador não possui linguagem 

técnica apropriada para elaboração de leis e, por inúmeras vezes, deparamo-nos com situações 

nas quais é necessário uma correção de sentido ao termo utilizado pelo legislador diante do 

caso concreto. 

Mas, em que pese a análise do nosso caso passar por outras vertentes, isso serve 

apenas como uma simples lembrança de que a própria literalidade da lei deve ser vista com 

cautela. 

Tratando-se de matéria de hermenêutica (interpretação e aplicação das leis), não é 

despiciendo lembrarmos que o próprio Carlos Maximiliano já alertava que a utilização de um 

                                                
7 Veja-se, ainda: TRT 3a. Região - Agravo de Petição nº 0071600-98.2008.5.03.0032 – Sexta Turma – Relator: 

Des. Jorge Berg de Mendonça. Data de Publicação: 01-02-2010 - DEJT - Página: 280 

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - JUROS DE MORA E MULTA - MP 449, DE 03/12/98, 

CONVERTIDA NA LEI 11.941, DE 27/05/2009 - ACORDO HOMOLOGADO APÓS A SUA VIGÊNCIA - 

FATO GERADOR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - Antes da alteração implementada pela MP 449, 

publicada em 04/12/98 e convertida na Lei 11.941/09, entendia-se que o fato gerador da contribuição 

previdenciária era o pagamento ao empregado da parcela que lhe seria devida, em virtude de sentença ou 

acordo judicial (cf. artigos 114 e 195 da CR/88, art. 43 da Lei 8.212/91 e art. 276 do Decreto 3.048/99). Assim, a 

incidência de multa e juros de mora só era possível quando o pagamento fosse feito após o prazo estabelecido no 

art. 276 do Decreto 3.048/99, sendo até o dia 02 (dois) do mês subseqüente ao da quitação do valor ou da parcela, 

antes da publicação da Lei nº 11.488/2007, e após a vigência desta, até o dia 10 (dez) do mês seguinte ao da 

quitação da parcela devida ao empregado. Todavia, há que se ter em vista a Medida Provisória nº 449, de 

04/12/2008, que alterou a redação do art. 43 da Lei nº 8.212/91, passando a dispor, no seu §2º, que o fato 

gerador das contribuições sociais, devidas em razão de sentença ou acordo judicial, considera-se ocorrido 

na data da prestação do serviço. E esta é a hipótese dos autos. [...]”  
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único critério interpretativo resultaria numa interpretação incorreta, eivada de excessos, 

distanciando-se, até mesmo, da segurança jurídica
8
. E aquele autor fazia ainda suas críticas às 

aplicações mecânicas da lei, argumentando que seria ideal se realmente fosse possível atingir 

alguma verdade independentemente de influências exteriores, qualquer que fosse o grau de 

inteligência e cultura do aplicados. Todavia, esse processo abstrato, mecanicista, retira do 

direito a sua principal característica, a de ser, por excelência, “uma ciência social e, portanto, 

destinada a adaptar-se à vida da coletividade”.
9
 

Assim, não foi à toa que o citado autor já previa o mal que consistia em se utilizar 

única e exclusivamente de um critério interpretativo, resultando em extremos pelo apreço do 

processo dogmático e silogístico, que levava a desprezar o coeficiente pessoal, bem como os 

valores históricos e jurídicos. Daí afirmar que a virtude estava no meio, no sentido de que os 

vários processos (critérios) interpretativos completam-se reciprocamente, contribuindo todos 

os elementos para a descoberta da melhor aplicação e maior aproximação da realidade. Dizia 

expressamente Carlos Maximiliano que “todos os exageros são condenáveis; nenhum 

exclusivismo se justifica”.
10

 Vale dizer, para o nosso caso aqui analisado, a utilização somente 

de uma interpretação literal já seria contrária ao anseio de uma busca por uma resposta mais 

correta possível, ou seja, já seria condenável a conclusão externada pelas decisões aqui 

citadas. 

Portanto, frisamos que em sua obra, Carlos Maximiliano já chamava a atenção para o 

fato de que os vários processos (ou critérios) interpretativos devem ser utilizados 

conjuntamente para se alcançar uma interpretação mais próxima do que seria correto. 

Afirmava categoricamente o jurista que “não é de rigor que se empreguem todos 

simultaneamente; pode um dar mais resultado do que outro em determinado caso; o que se 

condena é a supremacia absoluta de algum, bem como a exclusão sistemática de outro.”
11

 

Neste contexto, torna-se indispensável para o deslinde do problema a utilização de 

outro elemento tão importante quanto o literal, qual seja, o elemento histórico, uma vez que a 

Constituição foi alterada por emenda constitucional justamente no artigo em que estabelece a 

competência da União para criação das contribuições sociais. 

Como dizia Carlos Maximiliano, não é possível manejar qualquer desembaraço ou 

aprender a fundo uma ciência que se relaciona com a vida do homem em sociedade sem antes 

                                                
8 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 4a. edição. p. 158. Rio de Janeiro: Freitas 
Bastos, 1947. 
9 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 159. 
10

 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 160. 
11 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 160. 
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estudar a história que deu origem àquela situação, pois o direito não se inventa por si só; é um 

produto da evolução, da adaptação do meio em razão das mudanças e das transformações 

históricas. Assim, mais importante do que a história geral do direito – dizia o citado jurista – é, 

para o aplicador e intérprete da lei, a história de um instituto e, em proporção maior, a história 

do dispositivo ou norma submetida à exegese.
12

  

Nisso consiste o elemento histórico, pois ao Magistrado cabe ainda verificar quais as 

transformações que o preceito sofreu, da mesma forma que cabe analisar o sentido que ao 

mesmo foi atribuído nas legislações de que proveio, direta ou indiretamente. Em última 

análise, dizia o referido jurista que a exegese deveria se apoiar não somente em trabalhos de 

juristas nacionais e estrangeiros, mas inquirir a origem e o motivo da divergência e, por este 

meio, deduzir o sentido e o alcance da norma
13

. Portanto, “pelo espírito das alterações e 

reformas sofridas por um preceito em sua trajetória histórica, chega-se ao conhecimento do 

papel que ele é chamado a exercer na atualidade”.
14

 

É com base nesse elemento histórico que acreditamos que a análise da materialidade 

das contribuições sociais deve também ser realizada. 

Isso porque, antes do advento da Emenda Constitucional nº 20 de 1998, o art. 195, 

inc. I da Constituição previa que haveria incidência de contribuição previdenciária 

somente sobre folha de salários, faturamento ou lucro, excluindo-se, pois, demais 

rendimentos, “pagos ou creditados”, de qualquer espécie, que não constassem na folha de 

salários, bem como o pagamento feito a autônomos. 

A antiga redação do art. 195, inc. I, alínea “a”, antes da EC20/98, era a seguinte:  

 “Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais: 

I - dos empregadores, incidente sobre a folha de salários, o faturamento e o lucro;  

II - dos trabalhadores;” 

 

Desta forma, os valores que eram pagos aos trabalhadores autônomos não estavam 

sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias, pois não havia autorização 

constitucional (leia-se, competência tributária) para que tais valores fossem tributados, o que 

causava, para debates da época, grave distorção no sistema previdenciário, afora discussões 

que versavam sobre solidariedade e capacidade contributiva. 

                                                
12 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 172. 
13

 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 173. 
14 MAXIMILIANO, Carlos. ob. cit., p. 174. 
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Mas veja-se que, apesar daquela redação do art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88, o 

INSS pretendia que a contribuição previdenciária incidisse também sobre todo tipo de 

rendimento pago ou creditado à favor de empregados ou trabalhadores autônomos, com base 

no art. 3
o
. Lei 7.787/89. Isso fez com que inúmeros contribuintes se dirigissem ao Poder 

Judiciário, em defesa de seus direitos, argumentando que a Constituição Federal não tinha 

outorgado competência à União para que fizesse incidir as contribuições previdenciárias para 

além daquelas hipóteses (ou arquétipos) constitucionais então previstos. 

O assunto chegou ao STF e este se manifestou pela inconstitucionalidade das 

expressões contidas no art. 3º. da Lei 7.787/89, justamente porque a mesma desbordava dos 

limites autorizados pela Constituição para instituição das exações previdenciárias. Veja, por 

exemplo, o julgamento do RE 146.664/MG, dentre outros: 

RE 146644 / MG 

Relator(a):  Min. PAULO BROSSARD 

Julgamento:  07/06/1994 

Órgão Julgador:  Segunda Turma 

Publicação DJ 01-07-1994  

Recdo.(a/s): Agrovia Construções e Empreendimentos gerais ltda 

Recdo.(a/s): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 
Ementa  

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIA SOCIAL. 

CONTRIBUIÇÃO. INCIDENCIA SOBRE AS REMUNERAÇÕES CREDITADAS A 

TRABALHADORES AUTONOMOS E ADMINISTRADORES. LEI 7.787/89. 

INCONSTITUCIONALIDADE. O Plenário desta Corte declarou a 

inconstitucionalidade das expressões "autônomos" e "administradores", do inciso I do 

art. 3. da Lei 7.787/89, por não estarem compreendidas entre as fontes de custeio do 

inciso I do art. 195 da Constituição Federal; razão pela qual a instituição da 

contribuição social incidente sobre tais remunerações somente poderia efetivar-se por 

meio de Lei Complementar, par. 4. do art. 195 e inciso I do art. 154, da Constituição 

Federal. Precedente. Recurso extraordinário conhecido e provido. 
 

Assim, em que pese a edição da Lei Complementar 84/96 para atender aos requisitos 

do art. 195, §4
o
, na esteira do que decidiu o STF, foi somente a partir da EC nº20/98 que 

surgiu efetivamente uma autorização constitucional, uma outorga de competência, para que se 

criasse uma contribuição social que viesse a incidir, além de salários, sobre demais 

rendimentos pagos ou creditados a qualquer título.  

Conclui-se, portanto, em outras palavras, que para corrigir a ausência de permissão 

constitucional para tributação de demais valores pagos que não fossem salários, o Legislador 

derivado promulgou a EC 20/98, modificando-se a redação das alíneas do inciso I, do art. 195 

da CR/88, para que pudessem ser alcançados pela exação previdenciária todos os valores que 

fossem devidos pela prestação de trabalho, seja por autônomo ou celetista, utilizando-se das 

expressões “pagos ou creditados” para não deixar dúvidas de que seriam tributados quaisquer 
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valores, ainda que pagos indiretamente, tais como auxílio-creche, vales-transportes, planos de 

saúde, pagamentos “por fora”, etc..., mas desde que pagos. 

Desta maneira, considerando também o elemento histórico para a correta 

compreensão do sentido, alcance e extensão da competência constitucional para criação das 

contribuições sociais do art. 195, por meio ainda das razões que levaram à modificação do art. 

195 pela EC 20/98, é possível percebermos qual o real significado dos termos “rendimentos 

pagos ou creditados” adicionados pelo legislador derivado. 

Torna-se, pois, impossível se aceitar a intepretação emprestada ao termo “creditado”, 

no sentido de que o serviço realizado geraria para o trabalhador um crédito contra a empresa, 

pretendendo-se, assim, atribuir validade ao art. 43, §2
o
. da Lei 8.212/91, ao dizer que o fato 

gerador das contribuições previdenciárias ocorre com a prestação do serviço.  

Assim, voltando ao que dissemos anteriormente sobre competência tributária, a 

norma ordinária deve retirar sua validade da faculdade concedida constitucionalmente ao ente 

tributante, para instituir exações somente sobre aqueles núcleos previstos na Lei Maior, ou 

seja, conforme o arquétipo constitucional daquele tributo. 

Uma vez que, para Roque Carrazza, bem como para Paulo de Barros Carvalho
15

 e 

Luciano Amaro
16

, a competência tributária se identifica com a permissão para criar tributo e 

sendo as pessoas políticas simples delegadas desse poder de criação, não têm as mesmas 

poderes para alterar as faculdades tributárias que lhe foram atribuídas
17

. Destarte, 

considerando que as competências tributárias têm como destinatário imediato o legislador, 

este se encontra impedido de expedir leis que desbordem dos valores constitucionais, razão 

pela qual tais normas têm “sua validade vinculada à observância e ao respeito aos limites 

erigidos pelas normas constitucionais”.
18

 

Daí Roque Carrazza asseverar que “é evidente que a lei ordinária que cria, in 

abstracto, o tributo [...] só é lídima na medida em que consoa com os superiores preceitos 

constitucionais, máxime com a norma-padrão de incidência de cada uma das exações”. 
19

 

Aplicando-se tudo o que foi dito ao presente caso, se a Constituição estabelece que 

as contribuições sociais incidirão somente sobre folha de salários e demais rendimentos pagos 

ou creditados, não pode a lei ordinária destoar do núcleo da matriz legal constitucional, para 

estabelecer, como hipótese de incidência, a prestação de serviços. 

                                                
15 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. 17. ed., p. 217. São Paulo: Saraiva, 2005. 
16 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 17. ed., p. 115. São Paulo: Saraiva, 2011. 
17 CARRAZZA, Roque Antônio. ob. cit., p. 474. 
18

 CARRAZA, Roque Antônio ob. cit., p. 469-745 
19 CARRAZA, Roque Antônio. ob. cit., p. 479. 
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Não ignoramos que o art. 114 do CTN preceitua que fato gerador é aquela situação 

hipotética definida em lei. Contudo, essa situação definida em lei deve também guardar 

vínculo com as materialidades atribuídas pelas competências constitucionais, de tal sorte que 

não é possível que essa situação hipotética extrapole os núcleos ou arquétipos estabelecidos 

em sede constitucional. 

 

 

4. Peculiaridades do problema: verbas trabalhistas que são reconhecidas por 

sentença, necessidade do devido processo legal, respeito à coisa julgada e 

decadência 

 

A despeito do que foi exposto anteriormente, ainda que se admita que a Lei 8.212/91 

possa definir como materialidade das contribuições sociais o ato da prestação do serviço, 

necessário observarmos as peculiaridades do caso presente. 

Pois bem, se considerarmos que o termo “creditados” previsto no art. 195, inc. I, 

alínea “a” da CR/88 possa permitir que a hipótese de incidência das contribuições sociais seja 

materializada com a prestação do serviço, por amor ao debate, não podemos simplesmente dar 

a questão como acabada neste ponto. Devemos exercitar e concluir o raciocínio. 

Antes de mais nada, é bom lembrarmos que o art. 43 da Lei 8.212 diz, expressamente, 

no seu caput, que o mesmo regula as situações nas quais, em razão de ação judicial, ou seja, 

em virtude de uma sentença proferida ao final de um processo de conhecimento, são devidas 

verbas trabalhistas (direitos) sobre as quais incidam as contribuições sociais.  

Então, exercitando o raciocínio, primeiramente, como já dissemos, reconhecermos 

que estamos tratando de verbas trabalhistas que são devidas em razão de um provimento 

jurisdicional, ou seja, sentença. Por sua vez, para que houvesse uma sentença condenando a 

empresa ré ao pagamento de alguma verba, foi necessário que fosse produzida prova neste 

sentido. De outro lado, se o autor (reclamante) não houvesse se desincumbido do seu ônus 

probatório, ou seja, não houvesse produzido prova suficiente que demonstrasse seu direito, 

conseqüentemente, não obteria uma sentença que lhe concedesse direito às referidas verbas 

trabalhistas. 

Imaginemos, então, que o autor (reclamante) trabalhou em determinada empresa, não 

recebeu todas as suas verbas trabalhistas e, procurando a Justiça do Trabalho para fazer valer 

seu direito e obter uma sentença condenatória, não obteve êxito, pois não conseguiu fazer 

6941



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

prova suficiente. Mas, neste caso, não haveria qualquer dúvida de que o serviço foi prestado; 

penas não haveria pagamento de verbas trabalhistas sujeitas à exação previdenciária. 

Diante dessas considerações, podemos enumerar algumas incoerências (ou 

problemas) a serem enfrentados, se for considerado como fato gerador das contribuições 

sociais a simples prestação do serviço: 1) como é possível dizer que as contribuições são 

devidas desde a data da prestação do serviço se somente por meio de uma decisão judicial é 

que são reconhecidas (e somente se tornam exigíveis) verbas trabalhistas sujeitas à incidência 

das referidas contribuições? 2) Qual seria a base de cálculo então dessas contribuições se não 

houvesse uma apuração judicial do quantum devido a título de direitos trabalhistas? 3) Ainda 

que fossem devidas as verbas trabalhistas pelo empregador, mas, durante o processo judicial, 

o autor (reclamante) não conseguisse fazer prova de seu direito e a sentença julgasse 

improcedente seu pedido, como seriam apuradas as referidas contribuições? 

Pelas indagações acima, verifica-se facilmente as incoerências que surgem com a 

simples afirmação de que as contribuições previdenciárias são devidas com a prestação do 

serviços, notadamente porque é por meio de uma sentença judicial que as verbas trabalhistas 

se tornaram exigíveis e que é definido o quantum devido. 

Demonstra-se com clareza que antes de uma decisão judicial que reconheça direitos 

trabalhistas, inexiste até mesmo base de cálculo mensurável para fins de incidência da 

alíquota da respectiva contribuição social. 

Não estamos dizendo que a sentença judicial seja fato gerador de qualquer coisa, 

mesmo porque isso seria absurdo. 

Mas também discordamos de decisões que se limitam a dizer que a sentença 

trabalhista é meramente declaratória
20

, confundido a natureza constitutiva das sentenças com 

a materialização (constituição) do próprio crédito tributário, além de não encontrar respaldo 

em doutrina clássica e mais recente. Nesse contexto, Coqueijo Costa já afirmava que “só há 

condenação e constituição se a sentença agasalha a pretensão. Quando rejeita, é 

declaratória-negativa.”.
21

 Fredie Didier Jr., jurista de nova geração, também não destoa 

                                                
20 TRT 3a Região – Agravo de Petição nº 0006900-65.2009.5.03.0069 – Sexta Turma – Data de Publicação: 08-

11-2010 - DEJT - Página: 138 - Relator: Des. Convocado Eduardo Aurélio Pereira Ferri 

EMENTA: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. [...] 

2 - A sentença trabalhista não constitui o crédito do trabalho, ela apenas o 'declara' devido. A sentença 

trabalhista é meramente declaratória e condenatória - não é constitutiva. 3 - Não há lei que defina a 

sentença trabalhista como fato gerador do tributo. Não se pode confundir a regulação 'processual' que confere 

competência à JT com a regulação de direito 'material' tributário que institui a contribuição parafiscal. [...] Por 
fim, este é o entendimento que foi corroborado pela publicação da Medida Provisória nº 449, de 03/12/2008, 

[...] : “Considera-se ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço”.   

 
21 COSTA, Coqueijo. Direito Processual do Trabalho. 3a. ed., p. 397. Rio de Janeiro: Forense, 1986. 
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quando afirma que a ação declaratória (que dará origem a uma sentença também declaratória) 

é demanda de mera certificação, ou seja, não se busca a efetivação in concreto de qualquer 

direito, vale dizer, não se obtém o direito de exigir de outrem o cumprimento de uma 

prestação.
22

 Portanto, a sentença trabalhista não pode ser classificada como meramente 

declaratória para conseguir se justificar a afirmação de que o fato gerador das contribuições 

ocorre com a prestação do serviço e a sentença meramente o declara, pois, se não houver 

sentença condenatória, o trabalhador não terá nada a exigir da empresa reclamada. 

Insistimos em afirmar que, ao garantir ao reclamante, verbas que antes não faziam 

parte da base de cálculo das contribuições previdenciárias, a sentença trabalhista caracterizou-

se como uma sentença constitutiva, uma vez que tais verbas passaram a ser devidas somente a 

partir deste título executivo judicial.  

Com base justamente nesses argumentos, o Juiz da 16
a
. Vara do Trabalho de Belo 

Horizonte, Dr. Marcelo Furtado Vidal, julgou improcedente uma impugnação da União, que 

versava sobre a aplicação do art. 43, §2
o
. da Lei 8.212/91 às verbas reconhecidas por sentença 

trabalhista, expondo, com uma clareza impecável, que: 

“Entretanto, não há como se aplicar o novo regramento introduzido  pela MP 449/2008 

(convertida na Lei 11.941/2009) à hipótese em  tela,  pois tem-se entendido não ser a 

nova regra aplicável  aos  fatos  geradores ocorridos antes de sua vigência (CR/88, art. 

150,  III,  a),  que  por tratar-se de norma alusiva a direito material, deve ser  respeitado  

o princípio da irretroatividade da norma. 

 
Ademais, a alteração do parágrafo 2º artigo 43  da  Lei  nº  8.212/91, pela Medida 

Provisória nº 449 de 03 de dezembro de 2008, convertida na Lei nº 11.941/2009, não 

diz respeito a crédito resultante de  processo judicial, cuja existência é apurada 

pela prova existente nos autos  da ação reclamatória, nem pode ser acolhido, para 

essa finalidade, porque dispõe de forma contrária à norma da Constituição  

Federal,  bem  como contraria a regra específica acima  referida  (artigo  43  da  Lei  nº 

8.212/91), que trata do fato gerador nessa hipótese. Prevalece a norma especial sobre a 

geral, segundo  regra de hermenêutica”. (Disponível em 

http://as1.trt3.jus.br/consultaunificada/detalheLupa.do?evento=Detalhar&idDecisao=11

341375&idReclamacao=3570315 , acesso dia 01/10/11 - grifos nossos) 

 

Por fim, refletindo ainda sobre o assunto, deparamo-nos com outra situação que 

também deve ser levada em conta: a da decadência do direito de constituir o crédito tributário. 

Se partirmos da premissa de que a sentença trabalhista é meramente declaratória, se 

considerarmos que o fato gerador da contribuição ocorreu com a prestação do serviço, uma 

vez ocorrido o fato jurígeno tributário e não havendo pagamento do tributo devido, caberia 

então à União, por meio da RFB, exercer seu direito de constituir o crédito tributário e efetuar 

o lançamento de ofício, seja dentro do prazo de homologação de 5 anos contados do fato 

                                                
22

 DIDIER JR., Fredie. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do processo e processo de conhecimento. 

12a. ed., Vol. 1, p. 217-221. Salvador: Jus Podivm, 2010. 
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gerador, previsto no art. 150, §4º do CTN, seja dentro do prazo decadencial do art. 173, inc. I 

do CTN, qual seja, cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que 

houve a prestação do serviço. 

Não vamos neste trabalho analisar qual dos dois prazos seriam aplicáveis, mas 

apenas o fato de que em qualquer hipótese, estaria o direito da União de constituir o crédito 

tributário sujeito à decadência. 

Isso porque se  trata de uma questão de coerência. Se o fato imponível já ocorreu, 

mas não houve pagamento, iniciou-se, também, o prazo para a constituição do crédito 

tributário. Pelo menos essa era a regra que vigia no nosso ordenamento até o fechamento 

deste artigo. 

Como é público e notório, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, o 

direito de constituição do crédito tributário não se eterniza no tempo, possuindo prazo 

expresso definido em lei para seu exercício, pois não pode o contribuinte ficar sujeito, 

indefinidamente, à fiscalização e autuação do entre tributante.  

Esclarecemos também que não pretendemos responder de forma pontual e definitiva 

a todos os questionamentos que fizemos nesta segunda parte. Seria até mesmo necessário que 

se realizasse outra pesquisa sob a ótica ora enfocada, além da necessidade de se abordar 

outros temas que aqui foram, propositadamente, deixados de lado, tais como a questão da 

irretroatividade e da coisa julgada material e formal. Mas não poderíamos nos abster de 

provocar e exercitar o raciocínio baseado na premissa do art. 43, §2
o
. da Lei 8.212/91 para se 

verificar que existem inconsistências que merecem ser levadas em consideração para solução 

da questão. Não basta uma simples afirmação, mas a análise concreta das conseqüências de se 

adotar um posicionamento. 

Por isso entendemos que se a questão não for resolvida pela ótica das competências 

tributárias antes analisadas, aqui encontraríamos dificuldades ainda maiores para se 

compatibilizar a definição da matriz legal das contribuições previdenciárias com demais 

institutos do direito. 

 

 

5 – CONCLUSÕES: 

 

Neste breve estudo, focamos nossa análise na questão das competências tributárias 

definidas na Constituição, as quais outorgam aos entes públicos a faculdade de instituição de 

tributos dentro daqueles limites constitucionais. Desta maneira, a Constituição enumera as 
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hipóteses de materialidade dos tributos que poderão ser criados, definindo os núcleos ou 

arquétipos das possíveis exações. Assim, ainda que não exista um conceito constitucional de 

“renda” ou uma definição do que seria “demais rendimentos pagos ou creditados”, o ente 

público, ao expedir a lei ordinária criadora do tributo, não pode desbordar daqueles núcleos 

previstos no texto constitucional. 

Com base na competência tributária para instituição das contribuições sociais 

previstas no art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88, procedemos à análise se o termo “demais 

rendimentos creditados” poderia ser interpretado de forma a dar validade à disposição contida 

no art. 43, §2
o
. da Lei 8.212/91, que define que o fato gerador das contribuições sociais 

considera-se ocorrido com a prestação do serviço. Assim, nessa interpretação, se o 

trabalhador houvesse prestado um serviço à determinada empresa, ainda que não recebesse 

qualquer pagamento, teria ele um “crédito” contra a empresa e, por isso, poderia ser 

considerada devida a contribuição previdenciária, pois tal situação subsumir-se-ia à descrição 

de “demais rendimentos pagos ou creditados” prevista no art. 195, inc. I, alínea “a” da CR/88. 

Todavia, pela análise da evolução histórica do instituto, vimos que o termo 

“creditados” não poderia jamais ser entendido no sentido pretendido, de que o serviço 

prestado geraria um crédito a favor do trabalhador. Portanto, o art. 43, §2
o
. da Lei 8.212/91 

não teria amparo constitucional, pois o seu núcleo (“serviço prestado”) não está em 

consonância com o arquétipo constitucional daquele tributo. 

Ademais, ainda que se admitisse entendimento contrário, demonstramos a 

necessidade de se completar o raciocínio, para se verificar as conseqüências que adviriam de 

se considerar o fato gerador das contribuições sociais ocorrido desde a prestação do serviço. 

Surgiriam, então, outras inconsistências de ordem material e processual que deveriam ser 

sanadas, sob pena de se adotar um posicionamento para a solução de um questão (definição da 

matriz legal da contribuição previdenciária) e se adotar outro incompatível, ou incoerente,  

para a solução de outra questão (por exemplo, a decadência do direito de constituir o crédito 

tributário). 
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TRIBUTAÇÃO, JUSTIÇA DISTRIBUTIVA E DESENVOLVIMENTO 

TAXATION, DISTRIBUTIVE JUSTICE AND DEVELOPMENT 

 

Roberto Codorniz Leite Pereira 

 

RESUMO 

 O presente artigo tem como objetivo central analisar os impactos do sistema 

tributário sobre o desenvolvimento, não sob o ponto de vista econômico, mas sim do 

ponto de vista social na medida em que o sistema tributário é, por excelência, um 

mecanismo institucional capaz de promover justiça distributiva. A análise do sistema 

tributário sob a ótica do desenvolvimento social está inserida em uma moldura 

conceitual do desenvolvimento mais abrangente e que está alinhada com o atual 

momento do estudo do direito e desenvolvimento. 

 O artigo chama a atenção para o fato de que há necessidade de escolha de uma 

teoria de justiça social para se determinar a engenharia do sistema tributário pois a 

referida teoria indicará o grau de promoção de justiça distributiva buscado pelo sistema, 

com o objetivo de reduzir desigualdades sociais. Neste contexto, a escolha da base 

imponível sobre a qual recairá, em maior proporção, a carga tributária – consumo ou 

renda – deverá ser igualmente levada em consideração uma vez que a referida escolha 

terá repercussões distributivas. 

 A discussão aborda, sobretudo, como os mecanismos colocados à disposição 

pelo sistema democrático podem ser utilizados na definição das necessidades públicas, 

bem como na inclusão de classes menos favorecidas no processo de deliberação e 

controle do orçamento público, sendo esta uma dimensão do conceito de cidadania 

fiscal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Tributação, Justiça Distributiva, Teoria de Justiça Social, 

Democracia, Cidadania Fiscal, Desenvolvimento. 

 

ABSTRACT 

 This article’s main objective is to analyze tax system’s impacts over 

development, not from its economic point of view, but from its social point of view in 

the sense that the tax system is a fundamental tool that can be design in order to provide 

social distributive justice. The analysis of the relation between the tax system and 
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development from the social point of view is better understood in the actual moment of 

the debate in law and development literature. 

 The article claims that it is necessary to choose one social justice theory in order 

to determinate the extent to which the tax system will also promote distributive justice 

to reduce social inequalities. In this sense, the option among the tax basis – 

consumption base or revenue base – need to be taken into account once this option has 

important reflects on social structure. 

 The discussion also approaches how democracy can create arenas that promote 

public discussion about the definition of public needs, as well as means to include 

unprivileged social classes in the political procedure of deliberation and control of 

public budget, as a dimension of the role of tax citizenship. 

 

KEY-WORDS: Tax, Distributive Justice, Social Justice Theory, Democracy, Tax 

Citizenship, Development. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 O objeto do presente artigo é propor uma reflexão que não tem assumido o foco 

central dos debates brasileiros sobre tributação e reforma tributária. Neste sentido, nota-

se que o atual debate sobre a reforma tributária brasileira está essencialmente 

concentrado nos seguintes objetivos: redução da carga tributária e eficiência.  

 O primeiro objetivo possui como forte argumento de apoio o fato de que caberia 

ao Estado alterar o sistema tributário para que haja maior competitividade no mercado 

interno e melhores condições para as empresas competirem no mercado internacional. 

Tais alterações dizem respeito à simplificação do sistema tributário e à redução da carga 

tributária. O segundo objetivo visa reduzir os custos incorridos pelas empresas 

nacionais para apurar e efetuar o recolhimento das diversas espécies tributárias que 

existem atualmente (especialmente no âmbito da tributação indireta) bem como com 

diversas obrigações acessórias (e.g. declarações fiscais) impostas ao contribuinte 

nacional.   

 Não obstante a importância das questões mencionadas acima, o foco do presente 

estudo será a discussão do papel do sistema tributário como um meio para a promoção 

de justiça distributiva de renda, pois acredito que este foco envolverá uma compreensão 

do papel do sistema tributário que vai muito além do seu papel no desenvolvimento 

econômico; envolve, sobretudo, uma análise do seu papel em todas as distintas 

6948



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

dimensões que compõem o conceito de desenvolvimento. Proponho, portanto, uma 

abordagem mais abrangente do estudo das relações entre o direito e desenvolvimento 

que não se restringirá à sua dimensão econômica, mas incluirá, sobretudo, as dimensões 

social e política.  

 Além disso, a proposta do presente estudo está alinhada com o diagnóstico feito 

pelo Professor Richard Bird1 no sentido de que os debates da literatura tributária atual 

(optimal tax theory) estão concentrados nas relações causais entre o desenho do sistema 

tributário e a eficiência da economia, através da análise dos impactos da tributação 

sobre uma realidade econômica hipotética que, por sua vez, não corresponde à realidade 

de países em desenvolvimento. A conseqüência deste distanciamento entre a realidade 

hipotética adotada pela literatura tributária atual e a realidade econômica e social de 

países em desenvolvimento é a criação de modelos teóricos inúteis para a discussão de 

possíveis alternativas de reforma tributária em países em desenvolvimento.  

 Neste diapasão, concordo com o referido professor no sentido de que as 

possíveis propostas de reforma fiscal devem estar atentas para que os modelos teóricos 

de tributação guardem relação com os interesses privados dos contribuintes, bem como 

a sua percepção do efeito distributivo advindo do empenho da verba pública, na medida 

em que tais elementos serão determinantes para o seu sucesso.  

 Este artigo parte do pressuposto de que o sistema tributário deve ser analisado 

sob a ótica de uma política distributiva não apenas porque o conceito de 

desenvolvimento não deve ser restrito à sua dimensão econômica como também porque 

esta abordagem é fundamental para o sucesso de uma proposta de reforma tributária.  

 As perguntas que servem de guia para o presente artigo são: em que medida a 

opção por uma teoria de justiça social deve ser levada em consideração para definir o 

desenho do sistema tributário? Quais fatores são determinantes na criação de um 

sistema tributário que atenda aos postulados de uma teoria de justiça social?  

 Primeiramente, situarei o leitor no debate atual sobre direito e o desenvolvimento 

e indicarei os diversos momentos do estudo, bem como os aspectos e desafios que 

caracterizam o momento atual, destacando, sobretudo, a linha acadêmica que atribui 

maior enfoque às instituições como causa primordial do desenvolvimento. Esta será a 

linha específica que pretendo utilizar na abordagem do tema central deste artigo. 

                                                           
1 BIRD, Richard. Taxation and Development in Poverty Reduction and Economic Management Network 
(prem). The World Bank. N. 34. 2010. Págs. 03 e 04. 
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 Em seguida, farei uma abordagem das funções que o sistema tributário pode 

assumir na sociedade organizada e da importância que o debate público prévio de uma 

teoria de justiça distributiva - que seja coerente com a realidade social - possui para a 

definição do desenho institucional mais desejável que deve ser atribuído ao sistema 

tributário, tendo-se em vista os diferentes objetivos de justiça social envolvidos.  

 Na sequência, serão feitas ponderações sobre o papel da democracia para a 

construção de um ambiente favorável ao debate público sobre os objetivos de justiça 

distributiva buscados pela sociedade, bem como sendo prerequisito para o próprio 

funcionamento de uma ordem tributária justa e transparente. Por fim, apresentarei uma 

breve conclusão. 

 

2. DIREITO E DESENVOLVIMENTO: O DEBATE ATUAL 

 O estudo do direito e desenvolvimento busca compreender a relação causal que 

existe entre a engenharia do sistema jurídico e o fenômeno do desenvolvimento. A 

abrangência do conceito de desenvolvimento sofreu alterações ao longo dos diferentes 

momentos do estudo do tema. Cada um dos momentos de evolução do estudo será 

descrito, brevemente, adiante.  

 No entanto, antes de procedermos à tal explicação, é importante chamar a 

atenção para a tese elucidativa defendida por David Trubek e Álvaro Santos2 no sentido 

de que, em qualquer momento no tempo, o estudo do direito e desenvolvimento pode 

ser visto como sendo definido pela intersecção de três esferas distintas: (i) teoria 

econômica; (ii) políticas e práticas institucionais; e (iii) o direito. Nota-se que, de acordo 

com os referidos autores, ao mesmo tempo em que o estudo do direito e 

desenvolvimento é definido pela intersecção das três esferas, ele as influencia 

mutuamente. 

 Os diversos momentos que caracterizam o estudo não deixam de consistir em 

novas formas de interação entre as esferas mencionadas, determinando novas 

abordagens do estudo, porém todas voltadas à compreensão de como o direito pode criar 

condições para o desenvolvimento social, político e econômico, ora assumindo caráter 

nitidamente instrumental, ora sendo um fim em si mesmo. Há essencialmente três 

                                                           
2 TRUBEK, David M. e SANTOS, Alvaro. Introduction: the third moment in Law and Development 
theory and the emergence of a new critical practice, in The New Law and economic development. A 

critical appraisal. David Trubek e Alvaro Santos editors, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. 
Pág. 04. 
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momentos distintos que caracterizaram o referido estudo3. Vejamos abaixo cada um 

deles. 

 O primeiro momento do estudo do direito e desenvolvimento foi caracterizado 

pela crença de que o Estado deveria assumir a posição central no processo de 

organização e planificação da atividade econômica. Neste período (décadas de 1950 e 

1960), a função central que o Estado assumiu decorreu da constatação de que o mercado 

interno dos países em desenvolvimento era incapaz de sustentar uma política de 

desenvolvimento endógena e de que seria necessária a acumulação de capital na forma 

de poupança interna para que, posteriormente, o Estado o direcionasse para setores 

estratégicos da atividade econômica.  

 Neste momento, o direito passou a ser visto como um instrumento importante 

para a remoção de barreiras econômicas, a criação de mecanismos macroeconômicos de 

controle e a regulação da burocracia estatal visando torná-la mais eficiente. Ademais, 

houve a importação de modelos institucionais utilizados em países centrais em virtude 

da crença de que os resultados obtidos em seus países de origem poderiam ser repetidos 

nos países em desenvolvimento. Posteriormente, esta crença se demonstrou equivocada. 

 O segundo momento de estudo do tema foi fortemente influenciado pelas 

concepções do neoliberalismo econômico que ganhavam muita força nas décadas de 

1980 e 1990. Basicamente, tinha-se a crença de que o desenvolvimento econômico seria 

alcançado mediante a redução do grau de intervenção estatal na esfera econômica, 

permitindo-se que o mercado estabelecesse livremente seus preços. Além disso, 

buscava-se estimular a entrada de investimentos estrangeiros nos países em 

desenvolvimento juntamente com a promoção de um ajuste no sistema tributário que 

levaria à maior austeridade fiscal. 

 A função do direito, neste cenário, passou a ser instrumental na medida em que o 

direito era visto como uma forma de proteção de direitos de propriedade, garantia de 

enforcement contratual e de limitação à intervenção estatal na economia.  

 Conforme podemos observar, a função do direito, tanto no primeiro momento 

como neste segundo momento, era essencialmente instrumental e restrito ao 

favorecimento do desenvolvimento econômico. Esta concepção do papel instrumental 

                                                           
3 Veja-se, neste sentido, a divisão didática de cada um dos momentos que é proposta por: TRUBEK, 
David M. e SANTOS, Alvaro. Introduction: the third moment in Law and Development theory and the 
emergence of a new critical practice, in The New Law and economic development. A critical appraisal. 
David Trubek e Alvaro Santos editors, Cambridge, Cambridge University Press, 2006. Págs. 01 a 18. 
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do direito, bem como a restrição do conceito de desenvolvimento à dimensão 

econômica, passou por consideráveis mudanças no terceiro momento de estudo do tema. 

 O terceiro momento de estudo do tema é caracterizado pelo reconhecimento de 

que o modelo econômico neoliberal não é capaz de criar condições para o seu próprio 

sucesso, haja vista as crises econômicas enfrentadas durante a década de 1990. Além da 

constatação da incapacidade do modelo neoliberal de maximizar a eficiência e o bem 

estar produzido pelo mercado, constatou-se que o referido modelo não era capaz de 

solucionar satisfatoriamente problemas sociais, tais como a miséria e as desigualdades 

de renda. 

 Com base neste cenário, o direito assumiu dois papéis distintos: por um lado, o 

direito passou a representar um importante instrumento na regulação de mercados, com 

vistas à correção de distorções geradas por falhas de mercado (assimetria informacional, 

custos de transação, entre outras) e na consolidação de infra-estrutura; por outro lado, a 

garantia dos direitos sociais e das liberdades políticas, capazes de assegurar um grau 

mais elevado de participação social na determinação de objetivos a serem buscados pelo 

Estado, passou a ser um fim em si mesmo pois direitos sociais e liberdades políticas 

foram incorporados ao conceito de desenvolvimento. Este aspecto do debate merece 

uma análise mais aprofundada, pois é justamente o enfoque que se pretende dar a este 

artigo. 

 Observa-se, portanto, que, neste terceiro período de estudo, o direito não apenas 

deixou de assumir um papel puramente instrumental na busca pelo desenvolvimento, 

como também o próprio conceito de desenvolvimento foi ampliado de forma a abranger, 

não apenas o objetivo de crescimento econômico, como também metas envolvendo 

direitos sociais e liberdades políticas. 

 No Brasil, a Constituição Federal de 1988 foi influenciada por este novo papel 

do direito com a previsão de direitos sociais amplos e generosos, os quais atribuíram 

encargos elevados ao Estado que, em um primeiro momento, não dispunha de provisões 

orçamentárias suficientes para assegurá-los plenamente à população, haja vista os 

desafios macroeconômicos enfrentados à época4. Além disso, houve também a previsão 

de instrumentos de intervenção do Estado na economia. 

 Em virtude da alteração das atribuições do direito, passou-se a defender, em 

diversos países, uma reforma jurídica que possuísse uma relação causal direta com o 

                                                           
4 Veja-se, neste sentido: FISHLOW, Albert. O Novo Brasil – As conquistas políticas, econômicas, sociais 
e nas relações internacionais. Editora Saint Paul. 2010. 
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crescimento econômico, o progresso social e a ampliação das liberdades políticas. Em 

outras palavras, o conceito de desenvolvimento passou a ser considerado sob o ponto de 

vista de uma moldura conceitual mais abrangente, composta por diversas dimensões 

distintas (econômica, social, política e jurídica). Note-se que as interconexões causais
5 

entre as distintas dimensões apontadas levam ao desenvolvimento como um todo, não 

fazendo mais sentido, sob a moldura apontada acima, compreendermos o 

desenvolvimento de cada uma das esferas separadamente (e.g. desenvolvimento 

econômico isolado do desenvolvimento jurídico) pois, ao fazê-lo, corremos o risco de 

restringir o nosso alcance conceitual6. 

 Evidentemente, para que haja desenvolvimento, o sistema jurídico deve ser 

capaz de assegurar liberdades políticas aos seus cidadãos, uma vez que é somente 

através delas que metas sociais e econômicas são legitimamente estabelecidas. A 

democracia é, por excelência, o sistema que favorece o debate e a deliberação pública 

sobre tais temas. Mais adiante, discutiremos em maiores detalhes a importância da 

democracia para a definição de uma política distributiva adequada na esfera tributária. 

 Cabe apontar para um último aspecto do momento atual do estudo do direito e 

desenvolvimento. Trata-se do foco que vem sendo atribuído às instituições como causa 

primordial do desenvolvimento. Este ponto também será objeto de análise mais 

aprofundada no tópico a seguir. 

 Por ora, cabe ressaltar que é no contexto dos debates que permeiam este último 

momento de estudo do tema direito e desenvolvimento que deve ser situado o leitor, 

pois é justamente neste contexto que o papel da tributação na promoção de justiça 

redistributiva passa a ser visto como elemento integrante do próprio conceito de 

desenvolvimento.  

 

3. DESENVOLVIMENTO SOB A PERSPECTIVA INSTITUCIONAL 

 Conforme observado acima, o debate do direito e desenvolvimento evoluiu de 

modo a ampliar a moldura de abrangência do conceito de desenvolvimento ao mesmo 

tempo em que sofisticou o papel do direito na construção do desenvolvimento, deixando 
                                                           
5 SEN, Amartya. Reforma juridical e reforma judicial no processo de desenvolvimento in Direito e 
Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. Pág. 16. 
6 Trata-se do conceito de integridade conceitual proposto por Amartya Sen. De acordo com o referido 
autor, no extremo, a integridade conceitual pode tomar a forma de um argumento contra a viabilidade de 
qualquer conceito autônomo de desenvolvimento econômico, social, político ou mesmo jurídico. Neste 
sentido, veja-se: SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento in 

Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. Págs. 16 
e 17. 
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de ter uma caráter tão somente instrumental para ter valor em si mesmo, considerando 

as novas dimensões incorporadas ao conceito ora tratado. Neste sentido, observa-se que 

houve, igualmente, uma mudança na concepção, muito forte no primeiro momento do 

debate, segundo a qual os países em desenvolvimento precisariam acumular capital na 

forma de poupança para se desenvolver.  

 Com efeito, observou-se que o acúmulo de capital nos países em 

desenvolvimento, propiciado através de linhas de financiamento de empréstimos 

internacionais, não gerou o efeito pretendido no longo prazo. Isso ocorreu, basicamente, 

porque se observou que o desenvolvimento econômico dependia da forma pela qual as 

instituições dos países estavam organizadas, ou seja, se a sua engenharia estava voltada 

para (i) empenhar da forma mais eficiente possível o capital acumulado, (ii) capturar os 

ganhos obtidos pelos países e (iii) reduzir custos de transação. 

 Assim, na esfera econômica, ficou enfraquecida a idéia de que os países se 

desenvolveriam através do acúmulo de capital, passando-se a dar maior destaque para o 

papel da engenharia institucional no processo de desenvolvimento. Esta passagem é 

denominada por alguns autores7 como “The Institutional Turn”.  

 Douglas North8 atribui às instituições – tanto as formais (e.g. constituição, leis e 

direitos de propriedade) como às informais (costumes, sanções sociais, códigos de 

conduta, autoregulação e tradições) – o mérito da evolução das relações comerciais na 

medida em que elas facilitaram a cooperação humana por meio da redução de custos de 

transação. A redução dos custos de transação ocorreu, segundo North9, através da 

criação de inovações institucionais que possibilitaram: (i) o aumento da mobilidade de 

capital (e.g. criação de títulos de crédito, bancos, técnicas contábeis uniformes e “bills 

of exchange”); (ii) a redução das assimetrias de informações (e.g. criação de sistemas 

uniformes de pesos e medidas); e (iii) a pulverização de riscos (e.g. seguros).  

 A importância do papel das instituições na promoção do desenvolvimento não se 

restringe somente à dimensão da economia. Assim como na economia, as instituições 

também são capazes de promover ganhos sociais e políticos através, por exemplo, da 

redução das desigualdades sociais. A democracia pode ser vista, por outro lado, como 

uma instituição que favorece a deliberação pública sobre objetivos e metas a serem 

buscados.  

                                                           
7 EVANS, Peter. The challenges of the institutional turn: new interdisciplinary opportunities in 
development theory. 2003. Pág. 91. 
8 NORTH, Douglas. Institutions. Journal of economic Perspectives, V. 5, number 1, 1991. Págs. 97 e 98. 
9 Idem. Págs. 105 e 106. 
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 Certamente, não se pode deixar de considerar o fato de que as instituições 

podem ser tanto benéficas como prejudiciais ao desenvolvimento, pois, uma vez 

estabelecidas, elas tendem a se reproduzir e a persistir, bloqueando mudanças10. Neste 

sentido, podemos observar resquícios de instituições perversas em diversos países em 

desenvolvimento ao compreender, por exemplo, as razões de sua desigualdade social. A 

origem das desigualdades na América Latina pode ser justificada com base no 

comportamento de grupos que, durante parte da sua história, se estabeleceram e, 

posteriormente, se mantiveram no poder através da criação de instituições que os 

privilegiavam, através da manutenção da estrutura social desigual e do bloqueio de 

esforços de mudança. Apesar da idéia muito forte de que as instituições, uma vez 

estabelecidas, tendem a se reproduzir e a persistir no tempo, Adam Przeworski concebe 

a possibilidade de mudança institucional sob circunstâncias favoráveis11. 

 Conforme veremos adiante, a engenharia institucional do sistema tributário é, a 

nosso ver, um dos meios mais importantes de promoção de justiça distributiva em 

sociedades com elevado grau de desigualdade social. No entanto, o que tornará a 

engenharia institucional das regras tributárias legítima será a escolha social de uma 

teoria de justiça social que a orientará. No próximo tópico, estas questões serão 

discutidas em maiores detalhes. 

 

4. TRIBUTAÇÃO E JUSTIÇA DISTRIBUTIVA 

 4.1. Extrafiscalidade, Arrecadação Tributária e Gasto Público 

 A abordagem da tributação como um instrumento de promoção de justiça 

distributiva deve ser precedida da separação conceitual das distintas funções assumidas 

pelo sistema tributário. A abordagem proposta neste tópico foi muito influenciada pela 

teoria proposta por Liam Murphy e Thomas Nagel consoante os quais, para que uma 

política distributiva seja implementada, o sistema tributário deve incorporar valores de 

moralidade política e de justiça social12. 

 No sistema tributário, a incidência tributária possui duas funções essenciais: por 

um lado, a incidência tributária terá a conseqüência de retirar uma parcela da renda pré-

tributária do particular, destinando-a aos cofres públicos para o financiamento das 

                                                           
10 PRZEWORSKI, Adam. As instituições são causa primordial do desenvolvimento? Novos Estudos, n. 
72, Julho, 2005. Pág. 66. 
11 Idem. Pág. 75. 
12 MURPHY Liam, NAGEL Thomas. O mito da propriedade - os impostos e a justiça. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2005. pág. 16. 
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funções básicas do Estado; por outro lado, a incidência tributária promoverá alterações 

na ordem social e econômica pré-tributária podendo representar, portanto, um 

importante instrumento de intervenção estatal. A primeira função convencionou-se 

chamar de função fiscal e a segunda de função extrafiscal
13. 

 A função extrafiscal compreende os efeitos da imposição tributária sobre a 

dimensão da realidade econômica e social. Em outras palavras, a função extrafiscal do 

sistema tributário corresponde à indução comportamental provocada pelas normas 

tributárias normalmente atreladas à concretização de objetivos de políticas econômicas e 

sociais do Governo. Neste sentido, o desenho do sistema tributário poderá estar 

orientado de modo a fomentar setores estratégicos da economia - através e.g. de 

incentivos fiscais - e a buscar maior justiça social, reduzindo as desigualdades sociais 

existentes. A definição das materialidades alcançadas e das alíquotas aplicadas a cada 

segmento social são elementos fundamentais para o desenho de um sistema tributário 

que seja minimamente capaz de promover justiça distributiva.  

 A extrafiscalidade das normas tributárias está inserida em um cenário, 

identificado por Norberto Bobbio, no qual o direito atua não mais através de normas que 

prescrevem uma sanção para ações que se visa evitar (sanção negativa), mas sobretudo 

através da indução premial (sanção positiva)14. Assim, o direito parte de técnicas de 

encorajamento na sociedade contemporânea ao mesmo tempo em que mantém a sua 

função tradicionalmente protetora. Além disso, é através da indução premial que o 

Estado pode promover transformações e mudanças da realidade presente. 

 Note-se que, para muitos estudiosos do tema15, deve-se tomar cuidado ao efetuar 

a separação entre as funções apontadas acima (fiscal e extrafiscal) uma vez que 

dificilmente serão identificadas espécies tributárias que possuam função puramente 

fiscal (arrecadatória) ou puramente extrafiscal (indutora); as diferentes espécies 

tributárias possuirão ambas as funções em maior ou menor grau. A calibragem de cada 

uma das funções mencionadas será determinada de acordo com o objetivo de maior ou 

menor interferência do Estado nas relações econômicas e sociais. 

                                                           
13 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Editora Saraiva. 2009. Págs. 254 a 256. 
14 BOBBIO, Norberto. A função promocional do direito, in Da Estrutura à Função, São Paulo, Manole, 
2007. Pág. 14. 
15 Entre eles: OLLERO, Gabriel Casado. Los fines no fiscales de los tributos, Comentarios a la Ley 

General Tributaria y líneas para su reforma. Libro homenaje al Profesor Sainz de Bujanda, VV AA, vol I, 

Madrid, Instituto de Estudios Fiscales, 1991. Págs. 103 a 152.; SCHOUERI, Luis Eduardo. Normas 
Tributárias Indutoras e Intervenção Econômica. Editora Forense. Rio de Janeiro, 2005. Págs. 16 e 17.; 
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de Direito Tributário. Editora Saraiva. 2009. Págs. 254 a 256. 
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 Dessa forma, as normas tributárias podem representar não apenas instrumentos 

de intervenção na economia, estimulando algumas atividades e desestimulando outras, 

como também um meio de promoção de justiça distributiva. É sobre este segundo 

aspecto que concentraremos a nossa discussão neste tópico. 

 Podemos observar, neste sentido, que uma das grandes dificuldades envolvidas 

na engenharia institucional do sistema tributário voltada à redução das desigualdades é a 

necessidade de se chegar a um consenso social sobre o seguinte questionamento: em 

que medida cada indivíduo deseja se comprometer com a promoção do bem-estar dos 

menos favorecidos? A resposta a esta pergunta determinará a teoria da justiça social que 

orientará a política distributiva promovida pelo Estado.  

 Ademais, considerando que a capacidade individual de perceber e acumular 

riqueza depende da existência de um Estado organizado que, por sua vez, seja capaz de 

assegurar direitos de propriedade bem como as demais condições institucionais mínimas 

para o desenvolvimento regular das transações econômicas à sua população, adotamos o 

conceito de propriedade privada apresentado por Murphy e Nagel, segundo os quais os 

direitos de propriedade são uma convenção jurídica definida, em parte, pelo sistema 

tributário16. Os direitos de propriedade são definidos por um conjunto de normas 

jurídicas das quais o sistema tributário faz parte. Ao concebermos que os direitos de 

propriedade individual devem incorporar a tributação na sua definição, chegamos à 

conclusão de que não existe propriedade pré-tributária; a propriedade privada é o que 

resulta após a incidência da carga tributária. 

 Os tributos devem ser incorporados ao sistema geral de direitos de propriedade 

uma vez que eles mesmos financiam os mecanismos de proteção aos direitos de 

propriedade individual. Esta é uma noção de direito de propriedade que gera resistência 

pela maior parte do senso comum, especialmente por aqueles que defendem teorias 

libertárias de justiça social segundo as quais o indivíduo teria direito à propriedade pré-

tributária. Ora, conforme afirmamos, não há direito à propriedade na ausência de um 

Estado organizado e, por esta razão, não faz sentido afirmar que se tenha direito à 

propriedade pré-tributária. É por essas razões que a definição de direito de propriedade, 

ora discutida, se mostra muito mais adequada para a discussão de justiça distributiva 

promovida no presente tópico. 

                                                           
16 MURPHY Liam, NAGEL Thomas. O mito da propriedade - os impostos e a justiça. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2005. Pág. 11. 
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 Alguns países incorporaram objetivos de redução de promoção de uma 

sociedade justa e igualitária em seu próprio texto constitucional. No Brasil, a 

Constituição Federal prevê, nos incisos do seu artigo 3º, os objetivos de construir uma 

sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a 

pobreza e a marginalização, reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o 

bem de todos. A previsão constitucional de todos esses objetivos legitima o Estado a 

moldar o sistema tributário de modo a instituir mecanismos de redistribuição de renda e 

riquezas na sociedade. O princípio da solidariedade social passa a ser orientador do 

sistema tributário.  

 Entretanto, apesar do objetivo de promoção de justiça distributiva estar previsto 

constitucionalmente, deve-se chegar a um consenso sobre o grau de interferência do 

Estado na redistribuição de riquezas, o que dependerá da teoria de justiça social 

escolhida. Assim, a teoria escolhida deverá determinar o impacto que o desenho 

institucional do sistema tributário terá sobre a vida das pessoas, o qual não poderá estar 

orientado por uma racionalidade puramente utilitarista de maximização do bem estar 

geral17. 

 As várias teorias existentes referentes à engenharia institucional do sistema 

tributário devem tomar como ponto de partida uma das seguintes situações: (i) a 

distribuição de riquezas produzida pelo mercado é justa; (ii) a distribuição de riquezas 

produzida pelo mercado é injusta. 

 A primeira situação ensejará a aplicação do princípio da igualdade de 

sacrifícios18, segundo o qual o sistema tributário justo é aquele que distingue os 

contribuintes de acordo com a sua renda e tributa em maior proporção aqueles que 

possuem maior capacidade contributiva do que aqueles que possuem menor capacidade, 

através da imposição de alíquotas progressivas que sejam proporcionais à taxa de 

diminuição da utilidade marginal da renda19. O objetivo é que todos os contribuintes, 

                                                           
17 Concordo com o entendimento adotado por Murphy e Nagel no sentido de que o utilitarismo não é uma 
concepção adequada para propósitos distributivos na medida em que ele hierarquiza os resultados 
unicamente pela diferença entre o total de benefícios e o total dos custos, sem dar preferência a um 
distribuição mais homogênea entre custos e benefícios.  
18 MURPHY Liam, NAGEL Thomas. O mito da propriedade - os impostos e a justiça. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2005. Pág. 34 e 35. 
19 A utilidade marginal decrescente da renda significa que a cada unidade de renda adicional que o 
indivíduo aufere o bem estar promovido pelo respectivo ganho é progressivamente menor (e.g. se um 
indivíduo com renda mensal de $ 500 ganha $ 100 adicionais, o bem estar promovido por este ganho 
adicional será maior do que o bem estar promovido pelo ganho do mesmo valor adicional por um 
indivíduo cuja renda mensal corresponde a $ 5.000). A partir desta constatação, pode-se concluir que 
indivíduos com rendas distintas poderão arcar com cargas tributárias distintas, inclusive progressivas, e 
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independentemente da sua capacidade contributiva, arquem com a mesma perda de bem 

estar. Este princípio assume, por sua vez, características nitidamente associadas a um 

ideal de maior neutralidade fiscal uma vez que ela não altera a distribuição social de 

bem estar.  

 O princípio da igualdade de sacrifícios consiste, portanto, em uma teoria 

libertária de justiça social uma vez que ela limita a ação redistributiva do Estado ao 

propor que a tributação deve recair sobre a mesma parcela de bem estar de cada um dos 

indivíduos, mantendo a alocação de riqueza promovida livremente pelas forças de 

mercado. Além disso, a justiça tributária, neste caso, está restrita à forma pela qual é 

feita a arrecadação tributária, deixando-se de lado o modo pelo qual os gastos públicos 

são direcionados na sociedade. Veremos, mais a frente, o papel do direcionamento dos 

gastos governamentais na promoção de justiça distributiva. 

 Tendo-se em vista que o princípio da igualdade de sacrifícios parte do princípio 

de que a distribuição de riquezas promovida pelo mercado é justa, a crítica que se pode 

lhe atribuir é a sua irresponsabilidade para com os cidadãos com baixa renda e que, por 

vezes, vivem em condições miseráveis. Neste caso, uma possível solução seria a 

concessão de uma renda mínima destinada a tal parcela da sociedade a fim de lhes 

garantir uma existência digna. 

  A segunda situação, por outro lado, exigirá a adoção do princípio da igualdade 

de sacrifícios proporcionais associado com políticas de gastos governamentais voltados 

para a população de baixa renda20. O princípio mencionado impõe que os contribuintes 

arquem com cargas tributárias proporcionais ao seu nível de bem estar, ou seja, quanto 

maior o bem estar do contribuinte maior será a parcela de bem estar com a qual ele 

deverá contribuir. Neste caso, entende-se que a progressividade da tributação poderá 

ultrapassar a taxa de diminuição da utilidade marginal da renda, pois esta teoria de 

justiça social entende que é justo que os mais ricos arquem com a perda de maior 

parcela de bem estar do que os mais pobres.  

 Além disso, diante deste segundo cenário, o Estado não poderá ignorar os 

critérios de utilização de gastos governamentais de modo que tais gastos também 

deverão estar orientados para beneficiar as camadas mais pobres da sociedade. 

                                                                                                                                                                          

ainda assim arcar com a perda do mesmo bem estar. Basta que, para tanto, as alíquotas progressivas sejam 
igualadas à taxa segundo a qual decresce a utilidade da renda. 
20 MURPHY Liam, NAGEL Thomas. O mito da propriedade - os impostos e a justiça. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2005. Págs. 39 a 44. 
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 Antes mesmo de analisarmos o modo pelo qual o Estado direciona os gastos 

públicos de modo a reduzir as desigualdades sociais, é importante esclarecer que os 

limites estabelecidos ao poder de tributar do Estado dependerão da escolha da teoria de 

justiça social escolhida. Tal teoria será escolhida com base no nível de proteção que a 

sociedade deseja atribuir ao direito individual de liberdade econômica. Há, dessa forma, 

diversas teorias libertárias que defendem a intervenção mínima do Estado nas 

transações econômicas envolvendo particulares uma vez que a tributação somente se 

justifica em face de condições excepcionais (financiamento dos serviços públicos, 

garantia de direitos de propriedade, entre outros), não havendo espaço para que a 

tributação possa promover o aumento do bem estar geral, assegurar justiça distributiva 

ou mesmo procurar garantir igualdade de oportunidades a todos.  

 A teoria da interferência mínima dos atos do Estado na vida do particular está 

ancorada na idéia de que as pessoas possuem liberdade para determinar os rumos das 

suas vidas no exercício de atividades econômicas e de que a alocação de riquezas feita 

pelo próprio mercado já é justa. Esta concepção nos parece estar muito próxima do 

segundo momento de estudo de direito e desenvolvimento na medida em que a 

interferência do Estado na sociedade ocorria, tão somente, para assegurar instrumentos 

que facilitavam as transações de mercado sem, no entanto, promover alterações mais 

profundas de ordem econômica e social.  

 Assim, entendo que o momento atual do estudo de direito e desenvolvimento 

está mais alinhado com uma teoria de justiça social que admite maior interferência do 

Estado nas esferas social e econômica, inclusive através do sistema tributário, para a 

promoção de justiça distributiva e direcionamento da política econômica. 

  A justiça distributiva pode ser promovida não apenas no plano da engenharia 

institucional do sistema tributário como também no plano da alocação social dos gastos 

públicos. Em outras palavras, podemos dizer que uma política distributiva de renda 

deve ser pensada tanto a partir dos mecanismos oferecidos pelo direito tributário, 

através do dimensionamento da carga tributária na população em função da capacidade 

contributiva exteriorizada por cada segmento social, quanto pelos instrumentos 

oferecidos pelo direito financeiro, através da distribuição de bens e serviços públicos 

proporcionalmente à renda de cada segmento social e por meio de transferências diretas 

de recursos. 
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 Os gastos governamentais devem ser previamente previstos, por exigência 

constitucional, no plano plurianual, na lei de diretrizes orçamentárias e na lei 

orçamentária anual (conforme dispõe o artigo 165 da Constituição Federal).  

 Como se sabe, os bens e serviços públicos dificilmente comportam restrições 

quanto ao seu uso. Ademais, se for adotada a concepção de capacidade contributiva que 

admita a progressividade das suas alíquotas, ao menos na proporção em que decresce a 

utilidade marginal da renda, chega-se à conclusão de que as classes sociais mais ricas 

invariavelmente financiarão em maior peso os bens e serviços públicos. 

 A redistribuição promovida através da alocação de gastos governamentais 

poderá estar orientada por diferentes concepções, tais como: (i) criação de condições 

que possam garantir a cada uma das pessoas condições iniciais igualitárias de 

desenvolvimento humano, através de investimentos em educação, saúde, moradia, entre 

outros serviços; (ii) garantia de uma renda mínima a cada cidadão que possa lhe 

assegurar uma existência digna; (iii) concepções utilitaristas que defendem a 

transferência de recursos dos mais ricos para os pobres haja vista a utilidade marginal 

decrescente da renda21; (iv) necessidade de se priorizar a melhoria de vida dos mais 

pobres, entre outras diferentes concepções que poderiam ser legitimamente 

apresentadas. 

 As concepções acima, que orientam o empenho da verba pública, estão 

associadas à idéia de que a redistribuição dependerá, em alguma medida, da ação 

pública direta uma vez que ela parte da premissa de que o mercado não é capaz de 

efetuar uma alocação de riquezas de forma justa.  

 Entretanto, a redistribuição poderá ser feita seja através da ação pública direta 

(bens e serviços públicos) seja através de transferências diretas de renda. As formas 

mencionadas acima poderão assumir diferentes formas. Na hipótese de ação pública 

direta, o Estado adotará políticas de redistribuição voltadas que compreendem desde a 

prestação de serviço de saúde e educação até a atribuição de cestas básicas. Neste caso, 

o Estado estará excluindo a liberdade individual na escolha dos bens e serviços que a 

pessoa optaria por consumir.  

 Na hipótese da transferência direta de recursos, o Estado estará confiando que 

cada indivíduo será capaz de efetuar as suas decisões de consumo de modo a melhorar 

                                                           
21 A realocação de renda na sociedade, retirando-se das classes mais ricas para destiná-la às classes mais 
baixas, buscaria maximizar a sua utilidade marginal, já que, para quem tem pouco a utilidade da renda 
adicional é mais elevada do que para aqueles que já possuem elevada renda. 
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as suas condições de vida. Entretanto, o problema desta opção é que nem sempre as 

pessoas são capazes de fazer boas opções de empenho de dinheiro, não sendo incomum 

que pessoas beneficiadas com a transferência direta de recursos se mantenham 

miseráveis não obstante o auxílio recebido (e.g. gasto dos recursos com drogas e jogo). 

É por esta razão que a opção pela ação pública direta é preferível quando da instituição 

de uma política pública com finalidade distributiva22. 

 

 4.2. Tributação sobre a Renda versus Consumo 

 Além da discussão proposta até o presente momento – relativa ao 

dimensionamento da carga tributária e dos gastos governamentais entre os diferentes 

setores da sociedade - há um último aspecto do sistema tributário que deve ser levado 

em consideração na aplicação de uma política distributiva de renda; trata-se da escolha 

da materialidade (base tributária imponível) sobre a qual recairá a tributação.  

 Há uma pluralidade de materialidades distintas que pode ser escolhida pelo 

formulador de política tributária para fins de incidência tributária. As materialidades 

mais tradicionais – e que constituem a base de arrecadação tributária da maioria dos 

países - são a renda e o consumo. A tributação que recai sobre a renda é denominada de 

tributação direta, enquanto que a tributação que recai sobre o consumo é a tributação 

indireta.  

 A tributação incidente sobre a renda (tributação direta) atinge o lucro líquido 

auferido por sociedades empresárias, após exclusões e adições previstas na legislação 

tributária, bem como a renda das pessoas físicas. Entende-se que o conceito de renda 

corresponde ao produto do trabalho, do capital ou da combinação de ambos traduzido na 

forma de acréscimo patrimonial, sendo objeto de tributação a soma de todos os 

acréscimos patrimoniais auferidos pela pessoa com exceção dos acréscimos excluídos 

do campo de incidência tributária por expressa disposição legal (e.g. transferências 

patrimoniais). 

 No direito tributário brasileiro, de acordo com o artigo 43 do Código Tributário 

Nacional (CTN), o imposto não incide apenas sobre a renda como também incide sobre 

proventos de qualquer natureza. O Brasil adota, por expressa disposição constitucional 

(art. 153, §2º, inciso I da Constituição Federal), os princípios da generalidade, 

universalidade e progressividade como orientadores do critério quantitativo do núcleo 

                                                           
22 MURPHY Liam, NAGEL Thomas. O mito da propriedade - os impostos e a justiça. Editora Martins 
Fontes. São Paulo. 2005. Pág. 120. 
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da hipótese de incidência do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 

Neste sentido, a alíquota é progressiva em função da faixa de renda considerada, 

havendo isenção tributária do imposto para as pessoas físicas até uma determinada faixa 

de renda. Para as pessoas jurídicas, a progressividade do imposto, embora menos 

expressiva, se faz presente na figura do adicional do imposto devido. 

 A tributação incidente sobre o consumo (tributação indireta) ocorre atualmente, 

na maior parte dos sistemas tributários, através da tributação incidente sobre o valor 

agregado de mercadorias e serviços ao longo da cadeia produtiva. Neste contexto, 

observamos que a tributação sobre o consumo passou por uma evolução desde os 

tempos em que houve um primeiro esforço de se tributar o consumo até os dias de 

hoje23. Desde o século XIX até o começo do século XX, a tributação sobre o consumo 

passou por quatro etapas de evolução na Europa, em especial na França. 

 Inicialmente a tributação sobre o consumo recaía somente sobre o consumo de 

alguns bens e serviços e incidia apenas sobre um dos elos da cadeia produtiva sendo, 

portanto, monofásica. A tributação era devida pelos sujeitos pertencentes ao primeiro 

elo da cadeia produtiva (e.g. fabricantes, produtores, varejistas), bem como facilitava a 

fiscalização da arrecadação tributária devido à sua eleva simplicidade, mas tinha como 

ponto negativo a pouca eficiência na tributação do valor agregado por todos os demais 

elos da cadeia produtiva. Em virtude da pouca precisão desta técnica tributária em 

estimar o valor agregado pelas etapas posteriores da cadeia produtiva, a arrecadação 

tributária acabava ficando aquém do que poderia. 

 Posteriormente, como forma de sofisticação do modelo tributário anterior e 

pretendendo-se ampliar a base imponível do tributo, criou-se um novo tributo que 

incidiria “em cascata” sobre todos os elos da cadeia econômica (imposto plurifásico), 

sem possibilidade de compensação do imposto pago nas etapas anteriores da cadeia de 

modo a torná-lo cumulativo.  

 Entretanto, a cumulatividade do imposto afeta negativamente a economia, 

criando diversas distorções econômicas e rompendo com a neutralidade do sistema 

                                                           
23 TORRES, Heleno Taveira. O IVA na experiência estrangeira e a tributação das exportações no Direito 
Brasileiro. Revista Fórum de Direito Tributário – RFDT, Belo Horizonte, n. 16, jul/ago, 2005. Págs. 44 e 
45. 
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tributário. Neste sentido, é importante ressaltar que, segundo alguns autores24, a não 

cumulatividade seria a chave para a sua garantia. 

 Em relação às distorções econômicas criadas pela incidência de impostos 

cumulativos implica, vejam-se algumas delas: (i) distorção da alocação de recursos 

econômicos e dos mecanismos de determinação de preços pelo mercado haja vista o 

maior valor do imposto arcado pelo consumidor final dada a cumulatividade progressiva 

ao longo da cadeia econômica; (ii) estímulo à verticalização de mercados específicos 

com o objetivo de suprimir etapas da cadeia econômica como esforço de redução da 

cumulatividade progressiva da tributação e diminuição dos preços ao consumidor final; 

(iii) desestímulo às exportações pois o tributo pago na última etapa de circulação da 

mercadoria não pode ser restituído ao contribuinte; (iv) estímulo às importações pois o 

imposto incide apenas em uma parte da cadeia de circulação (após a importação) e não 

sobre a cadeia inteira; (v) aumento dos custos de administração tributária para a 

fiscalização do imposto devido pois não há nenhum tipo de vinculação entre os 

contribuintes ao contrário do que ocorre com o sistema de créditos e débitos usado para 

eliminar a cumulatividade do imposto. 

 Para combater a cumulatividade elevada do imposto, voltou-se ao modelo 

monofásico de incidência, porém sobre o último elo da cadeia econômica. Apesar da 

simplificação promovida, este modelo dificultava a identificação do sujeito passivo e 

estimulava fraudes fiscais, bem como implicava cumulatividade residual de difícil 

eliminação. Como resposta a este modelo, criou-se um tributo – adotado pela França em 

1954 (Taxe sur la Valeur Ajoutée – TVA) e utilizado até os dias de hoje pela maior parte 

dos países do mundo que tributam o consumo – que incide sobre o valor agregado por 

cada um dos elos da cadeia econômica. Assim, o Imposto sobre o Valor Agregado 

(IVA) passou a ser plurifásico e não cumulativo na medida em que incide tão somente 

sobre o valor agregado por cada um dos sujeitos da cadeia produtiva. A não 

cumulatividade seria assegurada por um mecanismo de créditos e débitos tributários que 

assegura o direito à tomada de crédito sobre o imposto pago anteriormente (imposto 

contra imposto) ou do cálculo independente do valor agregado por cada um dos elos 

(base contra base). 

                                                           
24 DERZI, Misabel Abreu Machado. Aspectos essenciais do ICMS como imposto de mercado. Direito 
Tributário; estudos em homenagem a Brandão Machado. Coordenadores: Luis Eduardo Schoueri e 
Fernando Aurélio Zilvetti. São Paulo: Dialética, 1998. Págs. 122 e 123. 
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 O modelo atual do IVA é neutro do ponto de vista fiscal pois a não 

cumulatividade é perfeita, ou seja, a soma das incidências tributárias sobre o valor 

agregado por cada um dos sujeitos envolvidos é repassada ao contribuinte e este paga o 

imposto como se ele tivesse incidido uma única vez ao final da cadeia.  

 O sistema tributário brasileiro, por sua vez, não possui um único imposto sobre o 

valor agregado. A Constituição Federal de 1988 prevê três espécies tributárias que 

incidem sobre o consumo: Imposto sobre o Produto Industrializado (IPI), Imposto sobre 

a Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual 

e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) e Imposto sobre Serviços de Qualquer 

Natureza (ISS). 

 A competência para a arrecadação de cada um dos impostos mencionados é 

repartida entre entes federativos distintos, fato que implica, ao menos em relação ao 

ICMS (competência estadual) e ao ISS (competência municipal), a adoção de 

legislações distintas muito embora sigam diretrizes gerais estabelecidas em leis 

complementares. Além disso, apesar do IPI e do ICMS serem não cumulativos por 

expressa disposição constitucional, o ISS não possui mecanismos para atenuar a sua 

cumulatividade.  

 Ressalte-se, no entanto, que a não cumulatividade do ICMS é imperfeita, em 

virtude: (i) das isenções concedidas não ensejarem direito a crédito para a etapa 

posterior da cadeia (trata-se de uma “falha” decorrente da adoção do sistema de 

compensação de créditos e débitos imposto contra imposto); (ii) de não haver, nas 

importações, a previsão de mecanismo que atenuem a cumulatividade suportada por 

contribuintes não habituais do imposto25; (iii) da inexistência de mecanismo rápido e 

eficiente que realize os créditos acumulados dos contribuintes, seja por compensação, 

seja por transferência a terceiros, seja por restituição em dinheiro, especialmente nos 

casos de exportações nas quais se adota o princípio da tributação no destino26; (iv) da 

utilização equivocada de técnicas de simplificação, tal como a substituição tributária, 

sem mecanismos de reposição e de acertos rápidos e automáticos27. 

                                                           
25 SALOMÃO, Marcelo Viana. O ICMS nas Importações. In: SCHOUERI, Luís Eduardo. Direito 
Tributário – homenagem a Paulo de Barros Carvalho. São Paulo. Quartier Latin, 2009.  
26 DERZI, Misabel Abreu Machado. Distorções do Princípio da Não-Cumulatividade do ICMS no ICMS 
– Comparação com o IVA Europeu in Temas de Direito Tributário, I Congresso Nacional da Associação 
Brasileira de Direito Tributário. Livraria Del Rey. Belo Horizonte, 1998. Pág. 120. 
27 Idem. 
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 No âmbito do ICMS, a Guerra Fiscal entre os diferentes estados-membros que 

instituem benefícios fiscais sem aprovação por unanimidade do CONFAZ leva à 

situação de guerra fiscal no Brasil. 

 Além disso, o cálculo de alguns dos tributos mencionados é efetuado “por 

dentro”, ou seja, eles mesmos são incluídos em sua própria base de cálculo e, por vezes, 

outros tributos também são incluídos, o que eleva a sua alíquota real (efetiva) 

distanciando-a sensivelmente da sua alíquota nominal. Tal fato é um exemplo da falta 

de transparência fiscal da legislação tributária brasileira que afeta, diretamente, o direito 

do cidadão em ter conhecimento da carga tributária efetivamente arcada no consumo de 

bens e serviços. 

Em virtude da dinâmica observada acima, em que a não cumulativa dos tributos 

incidentes sobre o valor agregado é imperfeita no sistema tributário brasileiro, a 

tributação direta acaba sendo uma opção mais transparente para a sociedade, pois cada 

pessoa física ou jurídica que é o contribuinte do imposto de renda tem conhecimento 

perfeito da alíquota incidente sobre o seu acréscimo patrimonial ao passo que o mesmo 

não ocorre na tributação sobre o consumo.  

Além disso, a tributação sobre a renda mede, com maior precisão, a capacidade 

contributiva individual através das suas alíquotas progressivas. Assim, aqueles que 

possuem maior capacidade contributiva - no sentido específico de possuir maior renda – 

contribuem mais para o fundo comum do que os sujeitos que manifestam menor 

capacidade contributiva.  

A tributação sobre o consumo, por outro lado, é repassada na cadeia de 

circulação de mercadorias podendo ser, inclusive, seletiva em virtude da essencialidade 

do bem considerado. O repasse dos tributos incidentes sobre o consumo acaba sendo 

feito de maneira indiscriminada a todos os consumidores, ou seja, geralmente não vem 

atrelada a uma progressividade em função da capacidade contributiva do consumidor 

final da forma como ocorre com a tributação direta. Em outras palavras, considerando-

se que as pessoas de baixa renda tendem a gastar todos os seus rendimentos no consumo 

de bens e serviços necessários à sua sobrevivência digna28, a tributação sobre o 

consumo acaba ocupando, em termos relativos, uma proporção maior no orçamento dos 

                                                           
28 A propensão a poupar é crescente de acordo com a renda  individual. Portanto, quanto mais pobre a 
pessoa for, menor será a sua propensão a poupar. Em alguns casos, a propensão a poupar poderá ser 
negativa, hipótese em que a pessoa se endividará para poder adquirir alguns bens e serviços. Neste 
sentido, confira maiores detalhes em: NOGAMI, Otto e PASSOS, Carlos Roberto. Princípios de 
Economia. Editora Cengage. São Paulo, 2011. 
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mais pobres do que no orçamento dos mais ricos uma vez que estes últimos não gastam 

todo o orçamento familiar no consumo de bens e serviços. Esta distorção do princípio 

da capacidade contributiva (art. 145, §1º da Constituição Federal) é agravada, ainda 

mais, considerando-se a não cumulatividade imperfeita dos tributos incidentes sobre o 

consumo. 

É justamente em virtude do problema apontado acima que os sistemas tributários 

serão tanto mais justos – em termos de distribuição relativa da carga tributária - quanto 

maior for a participação, na sua arrecadação total, dos tributos diretos. No Brasil, 

considerando a não cumulatividade imperfeita dos impostos incidentes sobre o valor 

agregado de bens e serviços destinados ao consumo, a carga tributária real suportada 

pelos consumidores finais acaba ficando muito acima da alíquota nominal, fato que 

agrava a injustiça gerada pela tributação sobre o consumo e torna o sistema pouco 

transparente. Este último ponto será analisado, em maiores detalhes, adiante. 

Ressalta-se, por fim, que o debate da literatura tributária internacional oscilou, 

desde a década de 1960, no sentido de atribuir maior importância à tributação sobre a 

renda ou sobre o consumo. O professor Richard Bird29 alerta para o fato de que, entre as 

décadas de 1960 e 1970, a literatura tributária defendia que o melhor modelo atribuiria 

maior tônica à tributação sobre a renda, por ser mais justa. Entretanto, a partir da década 

de 1970, novos estudos teriam revelado que a tributação progressiva sobre a renda e 

sobre ganhos de capital apresentaria efeitos negativos sobre a eficiência da economia, 

elevados custos de fiscalização e potenciais efeitos negativos sobre contas de poupança 

e fluxos de capital. Com isso, o IVA – como tributo incidente sobre o consumo – teria 

sido o foco de modelos ideais de tributação na medida em que ele teria facilitado o 

comércio de mercadorias e serviços, inclusive favorecendo a integração entre 

economias e a consolidação de mercados comuns em blocos comunitários, quando 

harmonizado em nível intracomunitário30 (e.g. União Européia). 

 

4.3. Engenharia Institucional do Sistema Tributário e Desenvolvimento 

 O presente tópico abordou diferentes aspectos envolvidos em uma política 

pública de promoção de justiça distributiva na qual o sistema tributário é peça chave 

                                                           
29 BIRD, Richard. Taxation and Development in Poverty Reduction and Economic Management Network 
(prem). The World Bank. N. 34. 2010. Págs. 01 e 02. 
30 Veja-se, neste sentido: BILL, Stephen. Harmonisation of Indirect Taxes in Europe. In DOURADO, 
Ana Paula et all. Planeamento e Concorrência Fiscal Internacional. Lisboa: Fisco. 2003; AMARAL, 
Antônio Carlos Rodrigues do. Imposto sobre o Valor Agregado – IVA. São Paulo, 1995. 
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para o seu sucesso.  A relação entre todos os aspectos tratados até o presente momento e 

as discussões precedentes sobre o desenvolvimento sob o ponto de vista das instituições 

é justamente o fato de que, assim como qualquer outra instituição, o sistema tributário 

pode, por um lado, manter inalterada a distribuição de renda promovida pelo próprio 

mercado (hipótese em que há menor intervenção estatal) ou, por outro lado, alterar a 

alocação de renda na sociedade de modo a aumentar ou diminuir as desigualdades 

existentes (hipótese em que há maior grau de intervenção estatal).  

 Desse modo, acreditamos que é a engenharia institucional do sistema tributário 

que determinará o seu sucesso em promover uma política de justiça distributiva e, 

consequentemente, desenvolvimento sob o ponto de vista social. Em outras palavras, 

parto da premissa de que o sistema tributário - visto como uma instituição - é essencial 

no combate às desigualdades sociais e na promoção do desenvolvimento social. Além 

disso, a engenharia do sistema tributário deverá levar em consideração as conseqüências 

advindas da atribuição de maior tônica seja à tributação sobre a renda seja à tributação 

sobre o consumo. Dessa forma, o legislador deverá levar em consideração os diferentes 

efeitos advindos da escolha pela base imponível. 

 Reconheço, no entanto, que a engenharia do sistema tributário dependerá da 

realização de diversos debates públicos para que a sociedade chegue a um consenso 

sobre a teoria de justiça social que orientará as normas do sistema tributário, as 

materialidades atingidas (base imponível) e a forma pela qual haverá o empenho dos 

recursos públicos. 

 Não é incomum que alguns pensem que o mercado, por si só, já efetue uma 

distribuição justa de riqueza ao passo que outros poderão defender que o mercado não 

cumpre tal tarefa sendo necessário, portanto, a ação direta governamental. Este debate 

depende da existência de um ambiente favorável à deliberação pública e ele definirá a 

profundidade e os limites de aplicação de princípios, constitucional previstos, como é o 

caso do princípio da solidariedade social. 

 Neste artigo, optei por analisar com maior profundidade as repercussões da 

engenharia institucional do sistema tributário na promoção de justiça distributiva. No 

entanto, é importante chamar atenção para o fato de que a engenharia do sistema 

tributário pode atender a dois objetivos distintos: (i) promoção de justiça distributiva e 

(ii) indução de comportamentos econômicos desejáveis. Do ponto de vista econômico, o 

sistema tributário induz comportamentos econômicos desejados e desestimula 

comportamentos indesejáveis. Neste sentido, a engenharia do sistema tributário também 
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pode estar orientada para a aplicação da política econômica buscada pelo Estado cujo 

sucesso levará ao desenvolvimento econômico. 

 A seguir, abordarei o papel que a Democracia possui no processo de escolha da 

teoria de justiça social mais adequada bem como no processo de criação e execução 

orçamentária. 

 

5. TRIBUTAÇÃO E DEMOCRACIA 

 No presente tópico, apresentarei algumas das interrelações existentes entre o 

sistema tributário e a democracia, sem pretender, no entanto, sermos exaustivos em tal 

análise já que a exaustividade exigiria um estudo muito mais aprofundado do tema. 

Buscarei conectar as interrelações identificadas com os propósitos de justiça 

distributiva. 

 A democracia é especialmente relevante no contexto da discussão proposta até o 

presente momento pois é através dela que a sociedade civil poderá: (i) definir a teoria de 

justiça social que orientará o sistema tributário; (ii) participar direta ou indiretamente no 

processo de criação das leis e planos orçamentários, definindo as necessidades públicas 

locais; (iii) fiscalizar a execução do plano orçamentário através do controle social dos 

atos de gestão fiscal e empenho dos recursos públicos.  

 Note-se que as formas de participação ativa do cidadão podem ser vistas tanto 

como direitos quanto como deveres advindos da cidadania fiscal. Ademais, as formas 

de participação enumeradas acima dependem da existência de um regime democrático 

de governo para que a sua aplicação seja efetiva. 

 Amartya Sen sustenta que as liberdades políticas possuem um papel construtivo 

no processo de definição das necessidades econômicas das pessoas na medida em que 

ela torna mais provável que haja uma resposta governamental às necessidades 

econômicas. Ademais, segundo o renomado economista, as liberdades políticas são 

necessárias para a própria definição de quais seriam as necessidades econômicas da 

população envolvida31. Assim, a definição das necessidades econômicas da população 

depende, segundo Sen, de um sistema que garanta liberdades políticas à população 

necessárias à existência de um debate aberto e crítico, inclusive através de uma 

imprensa livre. 

                                                           
31 SEN, Amartya. A importância da democracia in Desenvolvimento como Liberdade. Cia das Letras, 
2000. Pág. 150. 
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 Portanto, o Estado, no exercício da sua atividade financeira, deve representar os 

direitos e interesses da população que, em última instância, o legitima através do 

sufrágio universal. A atividade financeira do Estado envolve, inicialmente, um debate 

para a definição de metas sociais e econômicas de aplicação de recursos, posteriormente 

espelhadas nas leis orçamentárias mencionadas no tópico anterior. O empenho da verba 

pública é, neste sentido, a etapa final deste processo.  

 Ademais, o orçamento deve ser transparente, facilmente acessível à população e 

inteligível para permitir o controle social orçamentário sobre as despesas previstas. Em 

relação a este tema, veja-se que Sérgio Assoni Filho entende que o controle social 

orçamentário é um instrumento democrático primordial, pois a forma democrática de 

governo é sinônimo de transparência, especialmente no que tange à gestão dos meios 

materiais oriundos da atividade financeira estatal
32

. Neste diapasão, deve o orçamento 

público ser o mais inclusivo e participativo
33 possível. 

 Como se sabe, o controle social orçamentário pode ser feito de diversas formas 

distintas e, conforme sustentamos acima, a democracia é uma condição para o seu 

sucesso.  

 Por um lado, o direito ao voto é uma forma de controle social, ainda que 

indireta, dos atos praticados pelos representantes dos poderes legislativo e executivo 

tanto na formulação do orçamento quanto no processo de execução orçamentária. No 

entanto, o controle indireto é menos efetivo do que o controle direto, pois, uma vez 

eleitos, os representantes populares pertencentes aos Poderes Executivo e Legislativo 

tendem a permanecer no exercício das suas funções pelo período do seu mandato; a 

“sanção social” levará o período restante de mandato até poder ser exercida. Além 

disso, outros interesses poderão influenciar o processo político de formulação do 

orçamento público os quais nem sempre estarão alinhados com o interesse público. Tais 

interesses, inclusive aqueles de natureza político-eleitoral, podem, em última instância, 

tolher qualquer efetividade participativa da sociedade civil34. 

 Por outro lado, o controle direto pode ocorrer através do associativismo o qual é 

mais efetivo na medida em que leva à maior pressão social sobre o setor público ao 

mesmo tempo em que tem por objetivo a transformação do processo decisório 

                                                           
32 FILHO, Sérgio Assoni. Transparência fiscal e democracia. Editora Nuria Fabris. Porto Alegre. 2009. 
Pág. 82. 
33 FREITAS, Juarez. O controle social do orçamento público. Revista Interesse Público, nº 11. 2011. Pág. 
26. 
34 FILHO, Sérgio Assoni. Transparência fiscal e democracia. Editora Nuria Fabris. Porto Alegre. 2009. 
Pág. 181. 
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governamental da composição orçamentária em uma arena aberta à deliberação pública. 

Com a progressiva participação da população no processo de formulação do orçamento 

público, diversos interesses poderão ser trazidos para a arena política para a 

conceituação precisa das necessidades públicas locais.  

 O poder de influência da sociedade civil aumentará na medida em que a sua 

capacidade associativa se sofisticar. O propósito do controle social por meio de formas 

associativas será fiscalizar e controlar com maior proximidade as ações dos seus 

representantes dos poderes executivo e legislativo evitando-se que interesses distintos 

do interesse público orientem as suas ações. Ressalte-se que a sofisticação da 

capacidade associativa dos diversos segmentos sociais dependerá preponderantemente 

do interesse pessoal em participar ativamente da vida política.  

 A participação popular no processo de definição orçamentária através do 

associativismo é, portanto, uma dimensão do conceito de cidadania fiscal e depende, 

para o seu exercício, da existência de um sistema democrático que garanta direitos 

políticos. 

 Neste contexto, a democracia é capaz de criar os meios de controle dos cidadãos 

sobre os atos praticados pelo governo. A democracia fornece os meios para que a 

população exerça a sua fiscalização e controle dos atos praticados pelos seus 

representantes eleitos (accountability vertical). Por outro lado, os atos praticados por 

quaisquer dos poderes envolvidos no processo de formulação orçamentária estão 

sujeitos ao controle recíproco, exercido também pelo Judiciário, denominado sistema de 

freios e contrapesos (accountability horizontal). O Governo, por sua vez, exerce o seu 

controle sobre os agentes econômicos e sobre a sociedade em geral, fiscalizando e 

regulando a sua atuação. 

 Este mecanismo sofisticado de controles recíprocos, defendido por diversos 

estudiosos35, deve, em minha opinião, admitir o máximo possível de participação social. 

Neste sentido, o associativismo civil mostra-se como mais uma das formas pelas quais a 

população é capaz de fiscalizar a atuação governamental, tanto no processo de 

formulação do orçamento, quanto no processo de empenho das verbas previstas. Uma 

vez que a democracia fornece as liberdades necessárias para que as pessoas busquem se 

associar, a capacidade associativa popular dependerá unicamente do interesse pessoal e 

da importância que cada um atribui à sua cidadania fiscal. 

                                                           
35 PRZEWORSKI, Adam. A Better Democracy, A Better Economy. Boston Review. 1996. Disponível 
em: <HTTP://bostonreview.net/BR21.2/przeworski.html> 
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 Há, por fim, outra dimensão em que de importância da democracia para o 

sistema tributário; quanto maior o grau de democracia de um determinado país, maior 

será a transparência da carga tributária real arcada pela população. Neste sentido, alguns 

autores da literatura estrangeira - como Winer, Kenny e Hettich36 - defendem que há 

uma correlação entre a estrutura de arrecadação tributária e de financiamento dos países 

e o seu grau de democracia.  

Em consonância com os referidos autores, países que apresentam menor grau de 

democracia (o autor adota uma classificação dos países segundo a mensuração da sua 

democracia em graus distintos) utilizam-se mais dos tributos indiretos, pois ela implica, 

por vezes, menor grau de transparência da carga tributária real (encobrindo-se a alíquota 

real de incidência tributária) efetivamente arcada pela população. Os tributos diretos, 

por sua vez, além de serem economicamente mais justos e eficientes, exigem maior 

transparência fiscal à população, principalmente nos momentos em que há a majoração 

da sua alíquota. 

Reconheço, no entanto, que o posicionamento referido acima não está isento de 

críticas, pois se a tributação indireta sobre o consumo (especialmente através do IVA) 

for neutra e não cumulativa, haverá maior transparência fiscal na medida em que os 

contribuintes terão conhecimento da alíquota real incidente sobre o consumo de bens e 

serviços. 

No Brasil, no entanto, é importante chamar a atenção para o fato de que a não 

cumulatividade imperfeita de alguns dos tributos previstos na legislação tributária, 

conforme mencionado anteriormente, implica menor transparência fiscal à população da 

carga tributária efetivamente arcada no consumo, fato que possui repercussões diretas 

no modelo de democracia brasileiro. 

 

6. CONCLUSÃO 

 Este breve estudo procurou analisar o tema da reforma tributária sob o ângulo 

dos seus impactos sociais e não apenas econômicos, no contexto da moldura mais 

abrangente de desenvolvimento conforme tratado anteriormente. Neste sentido, a 

abordagem adotada está em conformidade, inclusive, com o terceiro momento do estudo 

de direito e desenvolvimento.  

                                                           
36  WINER, Stanley L., KENNY, Lawrence W., HETTICH, Walter in “Political Regimes, Institutions and 
the Nature of Tax Systems”, artigo preparado para a conferência “Tax Systems: Whence and Whither 

(Recent evolution, current problems and future challenges)” realizada pelo Saving Bank Foundation of 
Spain, FUNCAS e UNICAJA na cidade de Málaga, Espanha entre os dias 9 a 11 de Setembro de 2009. 
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 Além de o leitor ter sido situado no momento atual do debate sobre o direito e 

desenvolvimento – momento no qual a presente abordagem se insere – optei por uma 

perspectiva importante do estudo, qual seja o desenvolvimento sob o ponto de vista 

institucional pois esta linha, a meu ver, é a mais adequada para a construção da idéia de 

que é a engenharia das instituições brasileiras – o que inclui o sistema tributário 

nacional – que é capaz de promover o desenvolvimento não apenas econômico mas, 

sobretudo, social. É através da sofisticação da engenharia do sistema tributário 

brasileiro que se pode promover uma justiça distributiva. Este foi o ponto central 

defendido no presente artigo.  

 Com efeito, procurei percorrer algumas etapas que são, a meu ver, necessárias 

para que o sistema tributário assuma a sua função de promover justiça distributiva. 

Dentre eles, entendo ser fundamental que haja um consenso social sobre a teoria ou 

concepção de justiça social que se deseja adotar, tendo-se em vista que ela definirá a 

forma de aplicação de princípios constitucionais tributários vigentes, tais como o 

princípio da capacidade contributiva e o princípio da solidariedade social, bem como a 

engenharia institucional do sistema tributário no âmbito de uma reforma tributária. 

 Ademais, devem ser levadas em consideração, igualmente, as conseqüências 

advindas da escolha das materialidades sobre as quais haverá a incidência tributária. A 

escolha entre renda, consumo ou mesmo outras materialidades passíveis de incidência 

tributária (e.g. propriedade, transmissão de bens, operações financeiras, etc) dependerá 

igualmente de um debate prévio quanto à teoria de justiça social que se deseja aplicar. 

Se por um lado os tributos sobre o consumo poderão onerar, em termos relativos, mais 

os sujeitos com menor capacidade contributiva do que os que apresentam maior 

capacidade, por outro lado, adotar um sistema tributário majoritariamente pautado na 

tributação sobre a renda pode apresentar efeitos negativos à economia prejudicando, 

inclusive, os poupadores de recursos. 

 Neste sentido, entendo que a composição do sistema tributário seja, igualmente, 

submetida à deliberação pública e à escolha de uma teoria de justiça social que oriente a 

sua aplicação.  

 Ressaltamos também o papel da democracia que, além de poder ser vista como 

um fim em si mesma, é um elemento fundamental para que a sociedade tenha um papel 

ativo no controle de formulação orçamentária e no plano de execução do orçamento. 

Neste contexto, o associativismo tem um papel fundamental pois institui controles mais 

rígidos sobre a atuação dos representantes dos poderes legislativo e executivo.  
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 Entendo, portanto, que a democracia fornece as condições mínimas para que a 

sociedade exerça a fiscalização e o controle dos atos dos seus representantes. O 

associativismo é o meio que permite à sociedade o fortalecer o seu controle direto sobre 

as decisões orçamentárias, redefinindo constantemente os conceitos de necessidades 

econômicas e sociais. 

 Ressaltamos que a transparência do sistema tributário, no tocante à carga 

tributária real arcada pelos contribuintes, representa uma dimensão de abrangência do 

conceito de democracia. Neste contexto, o sistema tributário brasileiro possui, ainda, 

pouca transparência no tocante à tributação sobre o consumo na medida em que a não 

cumulatividade imperfeita e o cálculo “por dentro” de diversos tributos acabam 

transferindo ao consumidor final um ônus econômico muito superior ao indicado pelas 

suas alíquotas nominais. Este é um problema que deve ser superado em eventual 

reforma tributária futura. 

 Por fim, creio ser importante esclarecer que o presente estudo se propôs a 

debater temas que não necessariamente são debatidos no âmbito de reformas tributárias, 

mas que são essenciais para a definição de políticas tributárias – principalmente quando 

objetivos de justiça social estão envolvidos -  e para a interpretação da abrangência de 

muitos dispositivos constitucionais que já apontam para alguns objetivos positivados de 

justiça social. Não tive, no presente estudo, a intenção de ser exaustivo em relação à 

temática analisada; tenho consciência de que cada um dos temas discutidos deve ensejar 

discussões mais aprofundadas pela literatura tributária especializada. 

 O meu objetivo, no entanto, foi discutir temas importantes e que não estão 

sendo, até o presente momento, o foco central dos debates sobre reforma tributária no 

Brasil uma vez que o debate está concentrado em questões de natureza majoritariamente 

econômica. Neste sentido, é interessante observar as recomendações feitas pelo 

professor Richard Bird37 no sentido de que os dois elementos centrais que devem ser 

levados em consideração para o sucesso de uma reforma tributária são: (i) os custos 

incorridos na administração da política tributária escolhida; e (ii) a percepção das 

pessoas sobre os efeitos distributivos das políticas tributárias.  

 Entendo que o debate proposto está compreendido na agenda de discussão atual 

sobre o estudo do direito e desenvolvimento e que ele é importante para a futura 

                                                           
37 BIRD, Richard. Taxation and Development in Poverty Reduction and Economic Management Network 
(prem). The World Bank. N. 34. 2010. Pág. 04. 
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formulação de uma reforma tributária.  Espero que este breve estudo tenha ensejado a 

reflexão de novos temas para a agenda de discussão sobre reforma tributária. 
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A ARBITRAGEM COMO DESENCADEADORA DA GUERRA DE 

TRÓIA: A HISTÓRIA CULTURAL COMO FONTE PRIMÁRIA NO 

ESTUDO DE INSTITUTOS JURÍDICOS 

 

THE ARBITRATION AS THE BREAK OUT OF TROJAN WAR: THE CULTURAL 

HISTORY AS PRIMARY SOURCE OF RESEARCH IN LAW 

 

Adriana Silva Maillart 

Álvaro Gonçalves Antunes Andreucci 

 

  

RESUMO 

A literatura e a arte são de praxe fontes reconhecidas de pesquisa na área da História. Estas 

fontes, denominadas de fontes culturais de pesquisa, são reconhecidas como fontes primárias 

de estudo e podem revelar a realidade de uma determinada época ou fato por traz da ficção. 

No Direito, sua utilização ainda é incipiente, mas não menos relevante e importante. Com o 

intuito de analisar como a literatura e a arte podem influenciar o Direito, adotando as fontes 

culturais de pesquisa, este artigo tem por fim analisar como o “Julgamento de Páris”, uma 

arbitragem conduzida por Páris e que atribuiria um pomo de ouro à deusa mais bela, pode ter 

sido a desencadeadora da famosa Guerra de Tróia da mitologia grega, mas considerada pelos 

gregos antigos como um fato histórico, ocorrido por volta de 1200 a.C. Esta passagem 

literária tornou-se tão importante que se materializou diversas vezes nas mais variadas 

manifestações de arte como pinturas, esculturas e até mesmo foi representada no misticismo 

na carta de tarô número 7, intitulada: os enamorados. 

PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM; SOLUÇÕES ALTERNATIVAS DE 

CONTROVÉRSIAS; HISTÓRIA CULTURAL 

 

ABSTRACT 
Literature and arts are known for being sources of research in History. These sources, called 

of cultural sources of research, are considered primary sources of study and in some situations 

can disclose the reality of a historical moment or fact using the fiction. In Law, these sources 

normally are not used in research, but step by step the law researchers perceive the 

importance of this instrument to understand some law institutions. To analyze how literature 

and arts can influence Law, this paper analyzes how the “Judgment of Paris”, an arbitration 

lead for Paris and which would attribute a golden apple to the most beautiful goddess, may 

start the famous Trojan War of the Greek mythology and considered by the ancient Greeks as 

a historical fact, occurred around 1200 B.C. The importance of this literary episode may be 

confirmed because it was recreated several times by the arts, in paintings, sculptures and also 

by the mysticism how it may be verified in the tarot card number 7, named the lovers. 

KEYWORDS: ARBITRATION; ALTERNATIVE DISPUTE RESOLUTIONS (ADRS); 

CULTURAL HISTORY 

 

 

           Autores, como Robert Darnton (1996), Nicolau Sevcenko (1989) e Sidney Chalhoub 

(1998), demonstram, em suas obras “O grande massacre de gatos”, “Literatura como missão – 
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tensões sociais e criação cultural na Primeira República” e “A história contada”, como a 

literatura, até mesmo a infantil, pode retratar os costumes de uma determinada época, 

podendo indicar a posição da sociedade diante de um determinado tema. 

          Darnton (1996, p. 25), por exemplo, demonstra que as histórias infantis, tais como 

Cinderela, João e Maria, Chapeuzinho Vermelho, entre outras, podem expressar uma 

sociedade faminta, fazer apologia ao sexo na adolescência e demonstrar a atitude de pais 

miseráveis diante da fome que acaba, muitas vezes, com o abandono dos filhos à própria 

sorte. 

          Sevcenko aborda o início de nossa República a partir das obras literárias de Euclides da 

Cunha e Lima Barreto. Procurando analisar os projetos sociais que as obras destes autores 

propunham, a partir de um diálogo que estabeleciam com a realidade que lhes era visível, seus 

textos deixariam explícitas as tensões sociais existentes na nova estrutura social republicana. 

Estes escritores, protagonistas de seus tempos, produzem em suas palavras aquela realidade 

possível, imaginada por eles como algo que poderia ter ocorrido, como alternativas históricas 

possíveis: “A literatura portanto fala ao historiador sobre a história que não ocorreu, sobre as 

possibilidades que não vingaram, sobre os planos que não se concretizaram. Ela é o 

testemunho triste, porém sublime, dos homens que foram vencidos pelos fatos.” 

(SEVCENKO, 1989, p. 21) 

          Chalhoub, dentro da mesma linha de pensamento, faz uma análise da literatura de 

Machado de Assis, citando várias obras deste autor e apontando como elas retrataram as 

relações interpessoais da sociedade imperial e do início da República[1]. Ele contrapõe 

trechos da obra de Assis e analisa a relação hierárquica das personagens, demonstrando a 

necessidade da utilização da artimanha dos inferiores hierárquicos para conseguir seus 

objetivos, que ocorria devido ao paternalismo que possuía um mecanismo próprio. Os 

recursos utilizados pelos detentores de poder e outras pessoas da estrutura do poder 

compreendiam “rituais de afirmação, práticas de dissimulação, estratégias de estigmatização 

de adversários sociais e políticos, eufemismos e, obviamente, um vocabulário sofisticado para 

sustentar e expressar todas essas atividades”. (Chalhoub, 1998, p. 95) 

          Essas obras, que muitas vezes não são utilizadas como fontes de pesquisa na área do 

Direito, já têm sido utilizadas na História como fonte primária de estudo[2], as chamadas 

fontes culturais de pesquisa. Segundo Thaís Luiza Colaço: 

  

o objeto da História se volta ainda mais a cultura não oficial, da não-elite, 

preocupa-se com o cotidiano dos excluídos (mulheres, crianças, trabalhadores, 

mendigos, loucos, criminosos), o amor, a medicina, a morte, a loucura, o lazer, 

a família, a subsistência, a escravidão, a disciplinarização do corpo humano, as 

políticas públicas e a subversão. (COLAÇO, 2004, p. 9). 

  

          O que pode, sobremaneira, demonstrar as nuances da experiência da realidade 

enfrentada por um determinado grupo social em determinado momento histórico. O que 

constitui, sem dúvidas, em uma amostra fidedigna dos mais diversos temas da vida cotidiana, 

como sexo, amor, profissão e até mesmo de institutos jurídicos: objetivando a metáfora de que 

“a arte imita a vida”, e vice-versa. 
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           No entanto, apesar de se diagnosticar que essas fontes de pesquisas podem trazer 

contribuições significativas, a sua utilização ainda é incipiente na área do Direito. Porém, 

pode-se afirmar que dependendo do estudo a ser realizado, essa fonte constitui-se numa boa 

referência de pesquisa, podendo servir de base para analisar a utilização e a evolução de 

determinado instituto jurídico ao longo do tempo. Em rara abordagem, o tema é estudado por 

Marcelo Alves na obra Antígona e o Direito, na qual o autor procura elucidar as relações 

estabelecidas pelo clássico texto grego e o Direito aplicado na Grécia. Ao final de seu estudo, 

Alves indica que: 

Os próprios gregos bem o perceberam: o longo processo que vai da justiça 

ministrada pelo chefe do guénos à justiça promovida pela pólis é marcado por 

uma contínua transformação do julgamento e da vingança privada – capaz de 

arrastar famílias inteiras à carnificina e à destruição – até chegar ao julgamento 

e à aos cuidados da pólis. (...) Em vez da luta corpo a corpo, da guerra entre 

clãs, do incontrolável derramamento de sangue, a “luta” agora ocorre no 

espaço regrado pela pólis: o Tribunal. (ALVES, 2008, p. 102). 

  

          Desta forma, a partir da história de Antígona, escrita por Sófocles (e encenada pela 

primeira vez em 441 ou 442 a.C.), é possível analisar elementos estruturantes da sociedade 

grega como, por exemplo, o conceito de justiça e o papel do Direito na organização da pólis. 

Outro exemplo significativo para a compreensão do Direito, é a passagem lendária que dá 

origem a Guerra de Tróia - a disputa pela maçã de ouro pelas deusas Hera, Atenas e Afrodite - 

e que nada mais é do que a descrição de uma arbitragem feita por Páris, o herdeiro do trono de 

Tróia. 

           A arbitragem[3], um instituto jurídico, tem obtido grande evidência no Brasil após a 

promulgação da Lei n° 9.307, de 23 de setembro de 1996, que promulgou a Lei de 

Arbitragem brasileira. No Brasil, apesar de esse instituto ter alcançado seu “prestígio” apenas 

depois da criação dessa Lei, ele não se constitui em um instituto novo. Ele está presente desde 

a primeira manifestação escrita de Direito, ainda no período colonial, nas Ordenações 

Filipinas[4]. 

        A sua utilização tem, no entanto, origem em tempos bem mais remotos, havendo indícios 

de seu uso pelas tribos que habitavam cavernas, como prática de manutenção e preservação da 

integridade de seus membros[5], na Lei de Talião, na Bíblia e na mitologia grega e romana[6]. 

Por essas constatações pode-se observar que “as origens da arbitragem, enquanto meio de 

composição de litígios, são bem anteriores à jurisdição pública”. (Fiuza, 1995, p. 63) Essa 

constatação, no entanto, só pode ser feita por meio da análise de fontes de pesquisas, como no 

caso da Lei de Talião e no caso da publicação de obras que fazem referência a passagens 

mitológicas, ou seja, as fontes culturais de pesquisa. 

          Uma das manifestações culturais que se reporta à arbitragem, como se referiu 

anteriormente, é a passagem do “Julgamento de Páris” que dá início à Guerra de Tróia e 

consequentemente à descrição desta guerra na obra de Homero[7] intitulada Ilíada[8]. 

       Esse mito surge de uma disputa por uma maçã de ouro entre as deusas Hera (esposa de 

Zeus, o rei dos Deuses), Atena (deusa guerreira, protetora das artes e deusa da sabedoria) e 

Afrodite (deusa da sedução)[9]. A estória começa no casamento de Peleu (herói grego) e Tétis 

(deusa marinha)[10], quando Éris (a deusa da discórdia), que não tinha sido convidada para o 
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casamento, entra no salão, onde estava sendo realizado o referido casamento, e lança entre as 

deusas uma maçã dourada, e apenas repetiu as palavras que estavam gravadas na maçã: “Para 

a Mais Bela” [11], e saiu em seguida. 

         Nesse momento, as três deusas, julgando-se as mais belas, voltaram-se para pegar a 

maçã. Hera, no entanto, intervém e pronuncia que a beleza não deve ser atribuída por si 

mesma, mas sim em um julgamento imparcial e que, portanto, elas deveriam arrumar um 

árbitro para solucionar a disputa. Zeus, por não se julgar imparcial, pois era marido e pai das 

candidatas, sentiu-se impedido de proferir uma decisão. Assim, a maçã foi passando de mão 

em mão e acabou sendo esquecida em algum lugar do Olimpo. Um dia, Afrodite, ao 

presenciar a maneira elegante e imparcial que Páris havia julgado a disputa dos touros[12], 

encontrou a maçã que estava esquecida e levou-a à presença de Zeus, pedindo que Páris fosse 

eleito o árbitro da contenta, visto ter demonstrado possuir habilidades para essa decisão. 

        Passado alguns meses, Hermes aparece diante de Páris, trazendo consigo as três deusas e 

dizendo que ele, Páris, havia sido escolhido para julgar qual das deusas era a mais bela. Páris, 

diante de uma tarefa nada fácil, diz que não poderia resolver essa disputa, questionando como 

um simples mortal poderia julgar aos deuses. No entanto, Hermes contrapõe e ressalta que os 

deuses acreditavam que ele podia ser capaz de fazer tal julgamento com honestidade e 

idoneidade e estaria imune aos subornos que, provavelmente, as deusas fariam a ele. Páris, 

mesmo diante do crédito que lhe estava sendo dado, contestou que mesmo que ele fosse justo, 

honesto e incorruptível, ele poderia ser destruído pelas outras perdedoras e assim possuía 

receio em fazer tal julgamento. 

        Hermes, concordando com os receios de Páris, fez com que as deusas jurassem pelas 

frias águas do Estinge que não fariam nenhum mal ao seu julgador. No entanto, outro 

problema ainda assolava a mente do jovem mortal: como analisar a beleza física das deusas? 

Como não ser parcial se simplesmente analisasse a beleza facial das mesmas? E como faria 

para pedir que elas se despissem à sua frente, ainda mais vivendo num lugar onde elas 

poderiam ficar expostas aos olhos de algum trauseunte ou estranhos? 

        Hermes, novamente, tentando solucionar mais esse problema, propôs que se fosse criada 

uma névoa para que as Deusas tivessem sua intimidade preservada e que assim Páris pudesse 

analisar a beleza completa das deusas. E assim foi feito. Páris ficou parado entre as névoas 

com a maçã em suas mãos esperando que cada uma estivesse em sua presença. 

        A primeira a surgir à sua frente foi Hera, a rainha dos Céus. Hera era maravilhosa e 

imponente, seus longos cabelos negros caiam como uma cascata sobre seus ombros, e 

deslizavam por suas costas e seios. A deusa da Fertilidade não poderia ser mais bonita e 

tentadora, afinal, ela era a patrona dos casamentos, sendo a sua beleza transmitida para as 

nubentes. Era alta, de semblante sério e dominador, com grandes olhos cor de mel. Sua boca 

era perfeita nos detalhes, e na cor de rubis; seu corpo, como que esculpido no mais fino 

alabastro tinham formas perfeitas, possuíam fartos seios e largos quadris, que lhe serviam 

tanto para o amante como para a maternidade. 

       Diante de Páris, assim, como se soltasse as palavras ao vento, Hera profana que se fosse 

eleita a deusa mais bela, poderia tornar o árbitro que a elegeu no homem mais poderoso e rico 

da Terra, tornando-o o imperador do mundo. Páris, neste momento, disse a ela que não o 

tentasse com essas luxurias, que era um simples pastor e que essas coisas não lhe atraiam. Ele 

já havia visto a sua escolha: preferia cuidar do seu gado e de suas ovelhas a morar em Tróia 
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no palácio de seus pais. Assim, agradeceu a presença da deusa e esperou a entrada da outra 

candidata. 

          No entanto, após a saída de Hera, teve que admitir que ela era uma das deusas mais 

lindas, como próprio descreveu Zeus, no Canto V da Ilíada de Homero: 

         Com Torvo aspecto lhe disse o Grande Zeus, que as nuvens acumulam: Pare Leviano; 

não me venha novamente com tuas lamurias. És entre todos os deuses o que mais odeio. 

Sempre encontrastes prazer em combates e lutas. É da sua mãe que herdaste este gênio 

indomável e insuportável, sim, de Hera a quem me custa refrear (PÁRIS III, 2004). 

        Enquanto estava perdido em seus pensamentos, eis que entra a próxima candidata: 

Athena. Nua, era como uma estátua de bronze, pois sua pele queimada contrastava com os 

seus olhos verdes, o que a tornava admirável e terrível guerreira. Páris admirou a sua 

musculatura e seu ventre liso, seus quadris estreitos e seios pequenos e perfeitos. Mas como 

Hera, Athenas também fez sua chantagem. Athenas propôs que, em troca de ser eleita a deusa 

mais bela, o tornaria o maior rei de todos os tempos, sendo este considerado o melhor general 

nas batalhas e o mais sábio nos tempos de paz e que, ainda, que poderia lhe proporcionar 

fortuna e a multiplicação por tantas vezes quanto quisesse. 

        Páris, não se dando por vencido, diz à Athenas que não poderia lhe assegurar a sua 

vitória, pois apesar de ela ser muito bela, Hera também o era e, além de tudo, ele ainda não 

havia visto Afrodite, que diziam ser a deusa da beleza. Assim, Páris, afirmando que terras e 

fortuna não lhe importavam, pediu à Athenas que dele só esperasse uma coisa: justiça. 

          Antes de se retirar, no entanto, Athenas alertou que Afrodite, por ser uma mulher 

sedutora, era a mais enganadora de todo o Olimpo e que ele não deveria acreditar em suas 

promessas. E que se a escolha fosse feita pelas propostas que cada uma delas lhe faria, que 

este deveria lembrar que somente ela poderia lhe assegurar o que havia prometido. 

        Com a saída de Athenas, entrou Afrodite. Essa deusa chegou tão perto de Páris, que este 

pôde sentir o calor e o perfume que emanava de sua pele. Com seus poderes de sedução, 

comentava ao jovem camponês que não compreendia como ele, um jovem tão lindo e 

perfeito, podia estar morando tão isolado do mundo e com uma ninfa etérea. A ele deveria ser 

reservado o melhor, e o melhor era estar casado com a mulher mais linda do mundo: Helena, 

filha de Zeus. 

        Páris, extremamente perturbado pela presença de Afrodite, conseguiu proferir que 

Helena, apesar de muito bela, já era casada com Atrida Menelau, um hábil guerreiro. E que 

ele também estava feliz vivendo com Enone. Tentando recobrar a razão, Páris pediu a 

Afrodite que se distanciasse para que pudesse apreciar a sua beleza, no entanto, a distância só 

fez aumentar sua perturbação. Os movimentos luxuriantes da Deusa, com seus longos cabelos 

louros, sua pele de um suave rosado, levemente acetinado, suas formas perfeitas, alucinavam 

o jovem mortal. 

       Afrodite, com seu poder de persuasão, perguntou a Páris se este gostava de seu corpo, 

afirmando que Helena loura era como ela. Páris, admirado com a visão que tinha à sua frente, 

perguntou à Afrodite como uma simples mortal poderia ser tão bela como a deusa que possuía 

diante dos seus olhos. Afrodite respondeu que ele não podia esquecer de um detalhe: Helena 

era filha de Zeus; e que, por sua beleza, mais de cem reis disputaram sua mão. 
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        Com astúcia, Afrodite perguntou se Páris possuía algum interesse em Helena e que se 

assim fosse, ela poderia conceder a ele o que nem mesmo o marido dela tinha: o amor da 

mulher mais linda do mundo. Afirmou que, por ter contraído um matrimônio feito por 

interesses de Tíntalo, que deu a mão de Helena ao melhor e mais poderoso herdeiro de 

Esparta, Menelau apenas possuía o corpo de Helena, mas que ele, Páris, poderia ter sua alma e 

o seu coração. 

       Nesse instante, extremamente interessado pelo assunto, Páris questionou como ele, um 

simples pastor sem cultura e com poucas posses, poderia conhecer Helena. Afrodite afirmou 

que Eros faria sua parte e que também ajudaria se Páris chegasse em Esparta como um 

príncipe, com lindas roupas e presentes suntuosos. Outro passo seria a mudança para o palácio 

de Tróia, o que lhe ajudaria a pegar os costumes e maneiras da corte, onde poderia trabalhar 

como embaixador e ter uma nau rápida para seqüestrar Helena. E que o amor de Helena seria 

garantido por ela. 

         Páris, envolto nos seus pensamentos, relembrou de todas as candidatas e constatou que 

seria impossível fazer um julgamento justo. Todas as três poderiam ganhar, eram três tipos 

diferentes de beleza: Hera era sóbria e elegante; Athenas, jovem e atlética e Afrodite, 

encantadora em seus movimentos de víbora e na doçura dos seus olhos cor de mel, que podia 

hipnotizar o pássaro e abocanhá-lo de uma só vez. 

         Pensou como seria impossível não entregar a maçã à Afrodite, pois apesar de ser tão 

bela quanto às demais, ela possuía algo mais: seu hálito era como perfume de todas as rosas e 

seus poros transpiravam a sexo e luxuria. E, nesse momento, teve certeza do porquê de Zeus 

haver-se negado a ser o árbitro da contenta: a escolha sempre recairia em Afrodite, o ser 

feminino, a beleza mulher – Afrodite era a Deusa da Beleza. 

          Assim, Páris começou a meditar sobre suas propostas: 

Serei um grande, rico e poderoso rei, mas serei um desastre como guerreiro, pois 

Athena nunca me favorecerá, e viverei nas mãos dos meus generais. Ou poderei ser 

um brilhante general, mas Hera não me dará o poder, serei um criador de impérios, 

mas nunca governarei bem. E nos dois casos nunca ficarei bem com Afrodite, então 

o que me adiantaria ter o mundo ou todas as riquezas se não tiver o amor? 

Mas, se realmente Afrodite me der o amor de Helena, para que precisarei de terras 

ou poder? Terei já o suficiente, poderei governar algum território de Príamo, ter 

meus bois touros e carneiros. Tendo Helena comigo e sendo ela tão mais bonita que 

todas as mulheres, serei feliz, criaremos nossos filhos como um casal de 

camponeses. 

Além de tudo isso, serei um juiz justo. Afrodite é realmente a mais linda, e também 

nem tentou me subornar, como fizeram as outras, ela é a rainha da beleza é justo que 

ela falasse de um casal lindo. As moças da cidade não me chamavam de divo, diziam 

que eu era aparentado com Apolo, ela não me fez um oferecimento para que eu 

entregasse o pomo para ela, ela tem certeza da própria beleza (PÁRIS III, 2004). 

  

       Como bem havia alertado Athenas, Afrodite, com o seu feitiço, havia conseguido o seu 

objetivo. Páris começou a encontrar justificativas para escolhê-la como a deusa mais bela e já 

imaginava como seria sentir os lábios da loura Helena nos seus. Sem pensar em mais nada, 
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tendo consciência sobre ter feito o melhor julgamento e de não ter cedido a nenhuma 

chantagem, saiu da névoa e entregou a maçã à Afrodite: a mais bela. 

           A promessa foi cumprida. E neste momento, pelo amor de uma mulher, uma guerra foi 

iniciada o que resultou no incêndio da grande Tróia[13]. 

         Essa passagem, o “Julgamento de Páris”, apesar de atribuída à obra de Homero[14], a 

Ilíada, foi inspiração para a sua criação. Na verdade, a obra de Ilíada começa a narrar os fatos 

ocorridos depois do Julgamento de Páris. Essa obra é dividida em vinte e quatro cantos que 

relatam os últimos 50 dias antes da destruição de Tróia. Todavia, de acordo com a literatura, 

foram os 50 dias mais memoráveis da história da humanidade. 

         Essa lendária passagem, em que a arbitragem está evidenciada, serviu também de 

inspiração para outras manifestações artísticas e culturais. O reflexo disto pode ser percebido 

nas pinturas de Pedro Pablo Rubens (1577-1640), intitulada “O Julgamento de Páris” e que 

retrata a entrega da maçã de ouro a mais bela deusa. No quadro, que foi pintado entre 1638 e 

1639, pode-se observar à esquerda Athenas, à direita Hera e ao centro Afrodite, a 

vencedora[15]. Outra obra do mesmo autor e que faz menção ao mesmo tema é datada de 

1625 e pode ser encontrada na Galeria Nacional de Londres. No total ele se dedicou a este 

tema três vezes (1625, 1635 e 1638/39). Outros autores também se dedicaram a eternizar em 

pintura este mito, entre eles, Lucas Cranach -The Elder (com três obras datadas de 1512-1514, 

1528, 1530) e as de Joachim Wtewael (com duas obras de1605 e 1615, respectivamente), 

German Meteley (1987), Peter Paone (1998) e Morgan Walker (1998) também se dedicaram a 

esse feito[16]. Dorman Hering, por sua vez, eternizou este momento em sua escultura 

realizada no ano de 1529. 

         Traços do Julgamento de Páris também pode ser encontrado no misticismo. A carta 

número 7 do Tarô denominada “Os enamorados” é uma manifestação da lenda de Páris e seu 

julgamento na disputa pela maçã de ouro. Tão grande foi sua a proporção que tomou esse 

julgamento que essa carta no tarô traz interpretações para os níveis psicológico e divinatório. 

        Em nível psicológico, o julgamento de Páris, segundo interpretações esotéricas, 

representa o primeiro grande desafio da vida, para o desenvolvimento individual: o problema 

da escolha no amor, bem como a representação de valores (a escolha da pessoa que queremos 

nos tornar). “Páris, por causa de sua juventude, beleza e vigor sexual, não pôde realmente 

escolher com maturidade. Sua escolha está vinculada a seus desejos e não à sua pessoa. 

Estamos aqui diante do dilema: Livre arbítrio versus compulsão instintiva” (CARTA 7, 2004).  

         Segundo essas interpretações místicas, o concurso foi imposto a Páris da mesma forma 

que a vida nos coloca diante de desafios para os quais muitas vezes não estamos preparados, e 

de alguma forma o erro de Páris foi necessário e inevitável. O fato de desejar uma outra 

pessoa, força o indivíduo a desenvolver os próprios valores e a aprimorar o seu 

autoconhecimento por meio dos conflitos que resultam da escolha. (CARTA 7, 2004) 

         No plano divinatório, essa carta indica necessidade de escolha no plano amoroso e 

implica na necessidade de se olhar atentamente às implicações das escolhas pessoais e não se 

deixar conduzir cegamente pelos impulsos, que poderão trazer, tal como Páris, a conflagração 

da própria derrota[17]. 
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      Outra passagem, também atribuída à mitologia grega, que faz menção ao instituto da 

arbitragem, é a controvérsia levada ao conhecimento de Tirésias por Juno e Júpiter e que 

decidiu quem possuía mais prazer no amor. Tirésias foi eleito por ser considerado o mais apto 

para solucionar a disputa, visto que já havia pertencido aos dois sexos[18]. Assim, diante de 

tal questionamento Tirésias respondeu que a mulher possuía maior prazer. Juno, a perdedora, 

ficou com extrema raiva de seu julgador e como penitência fez com que Tirésias perdesse a 

visão. No entanto, para compensar o dano, Júpiter deu-lhe o dom de profetizar o futuro[19]. 

         Passagens como estas encontradas na mitologia grega, fontes culturais, podem 

demonstrar quão antiga é a prática ligada ao instituto da arbitragem. Muitos podem afirmar 

que, entretanto, essas passagens são apenas mitos criados pelo homem, que possivelmente 

nunca aconteceram na realidade. No entanto, pode-se concluir que, tendo elas ocorrido ou 

não, ao menos se pode ter certeza que, desde há muito tempo, o instituto da arbitragem tem 

sido utilizado pelo homem para solucionar suas controvérsias. E que, graças aos estudos 

multidisciplinares de pesquisa, criadas em 1929, pela Escola dos Annales em Estrasburgo, é 

que esses documentos são considerados atualmente fontes de pesquisa científica[20].  

      Como bem ressaltado pelos autores Robert Darnton, Nicolau Sevcenko e Sidney 

Chalhoub, muitas das narrativas literárias e mitológicas podem esconder algumas situações 

comuns em uma determinada época. Esse posicionamento revela, por meio da narrativa de 

seus autores, uma prática social, uma manifestação política-cultural que, se não existisse ainda 

de fato como realidade, já era ao menos imaginada como possível de ocorrer, como aconteceu 

com o Julgamento de Páris e na decisão de Tirésias. 

           O reflexo desses mitos também demonstra como alguns conceitos e características do 

instituto de arbitragem já estavam presentes naquelas épocas antigas. Pode-se perceber nessas 

passagens que os árbitros eram pessoas comuns eleitas pelas partes por possuírem sua 

confiança[21]. Na Grécia Antiga, por exemplo, e especialmente em Atenas, a arbitragem era 

utilizada para resolver conflitos indicando um árbitro que seria escolhido a partir de uma lista 

de cidadãos políticos, ou seja, habitantes da pólis, homens, maiores e nascidos na cidade[22]. 

E que em sua função deveriam atuar com imparcialidade, independência, competência, 

diligência e discrição[23]. Percebe-se que, no momento da eleição dos árbitros, em ambas as 

passagens, procurou-se eleger a pessoa que mais parecia idônea para o cargo e que possuía 

maior conhecimento a respeito da matéria. Infelizmente, ambas as imagens retratam a difícil 

função de ser árbitro. No Julgamento de Páris, constata-se que apesar de bem intencionado no 

início do julgamento, Páris cedeu aos encantos de uma das partes e acabou sendo subornado. 

Fato passível de ultrapassar as linhas literárias da ficção e se realizar na vida real. Todavia, 

essa passagem também demonstra que Páris, por ter tomado essa atitude, acabou sendo 

penalizado ao perder a Guerra e Helena, que volta a Esparta com Menelau. 

        Na decisão de Tirésias, pode-se constatar que apesar de possuir todas as características 

de um bom árbitro, este acaba sendo atingido pela fúria da perdedora da contenda. No 

entanto, por ter sido um árbitro justo e imparcial, ele acaba por ser recompensado com o dom 

de ver o futuro e que mais tarde o tornaria lendário ao prever que o príncipe Édipo mataria o 

pai e se casaria com sua própria mãe. 

         Como se pôde observar nestas pequenas passagens literárias sobre o instituto da 

arbitragem, esta desencadeou várias práticas culturais e perpetuou resquícios das 

características do instituto no sistema jurídico atual. Este, para ser melhor compreendido 

atualmente, deve ser visto à luz de seus significados e propósitos históricos, ao mesmo tempo 
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em que avaliado nas suas adaptações e mobilidades que produziram os diversos contextos 

históricos. No entanto, vale ressaltar que em determinadas situações só será possível 

compreender a utilização e a análise de institutos jurídicos em tempos remotos e os seus 

reflexos para a época atual, se as devidas fontes de pesquisa forem utilizadas. A Ciência 

Jurídica vem, aos poucos, abandonando os “antolhos” de seu isolamento e pseudo “auto-

suficiência” para ampliar os horizontes de análise e incluir abordagens interdisciplinares no 

seu campo de estudo. E, nesse sentido, é o que nos indicam, muitas vezes, as fontes culturais 

que podem ser esse meio transformador, renovando-se a pesquisa na área jurídica e 

resignificando sua prática. 
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[1] Machado de Assis nasceu em 21 de junho de 1836 e faleceu em 29 de setembro de 1908. 

[2] As fontes de informações são classificadas em primárias se os trabalhos publicados de 

forma integral ou resumida encontram-se na sua forma original. Ainda, segundo a 

classificação de José Van Den Besselaar, as fontes primárias podem ser escritas, ou seja, os 

documentos oficiais, particulares, bibliografia, literatura, periódicos, legislação e 

jurisprudência; orais, quando essas fontes são manifestadas por meio de depoimentos, boatos, 

costumes, sagas de heróis, lendas de santos, mitos de deuses e semi-deuses, contos de fadas, 

fábulas e anedotas; pictóricas, por meio de escultura, pintura, decoração, caricaturas, charges, 

fotografias, cinema, televisão, heráldica, numismática, sigilografia, plantas, mapas e fotos 

aéreas; ou ainda, restos arqueológicos, podendo ser humanos, objetos, desenhos, inscrições e 

construções. Apud Colaço, 2004, p. 5. 

[3] A arbitragem constitui-se em um meio de soluções de controvérsias em que as partes, por 

meio de um acordo, estabelecem que uma terceira pessoa, o árbitro, solucionará o litígio, 

sendo obrigatória a aceitação de sua decisão. 

[4] A arbitragem teve uma das primeiras manifestações no ordenamento jurídico lusitano no 

reinado de D. Afonso III, que publicou norma sob a epígrafe de juyzes aluydores. Esta norma 

veio a ser reeditada, com algumas melhoras, pelas Ordenações Afonsinas (cf. Livro II, Título 

113), Manuelinas (cf. Livro III, Títulos 81 e 82) e Filipinas (cf. Livro III, Título 16 – Dos 

Juízes Árbitros e Título 17 – Dos Arbitradores). As Ordenações Filipinas foram a primeira 

manifestação da arbitragem no Brasil e aqui vigoraram até em 1916, com o advento do 

Código Civil brasileiro. As Ordenações Filipinas se constituíram da compilação das 

Ordenações Manuelinas e de leis extravagantes editadas após promulgação destas 
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Ordenações. As Ordenações Manuelinas, por sua vez, foram resultantes da somatória das leis 

previstas nas Ordenações Afonsinas e das leis extravagantes promulgadas até a instituição das 

Ordenações Filipinas, em 1603. As Ordenações Afonsinas, por fim, foram uma compilação de 

leis esparsas promulgadas desde Afonso II, das resoluções das cortes desde Afonso IV e das 

concordatas de D. Dinis, D. Pedro e D. João, com influência do direito canônico, da Lei das 

Sete Partidas, dos costumes e do uso. Cf. NASCIMENTO, 1997,  p. 185. 

[5] Cf. TEIXEIRA; ANDREATTA, 1997, p. 3. 

[6] Cf. SILVA, 2005, p. 14-22. 

[7] “Baseados em informações do historiador grego Heródoto, que viveu no século 5 a.C., os 

estudiosos situam o nascimento de Homero por volta do século 9 a.C., provavelmente em 

Esmirna, na atual Turquia, ou na ilha grega de Quio. Ao todo, sete lugares disputam a honra 

de ter sido seu berço. Embora a sua origem e até mesmo sua existência sejam incertas, foram 

os próprios gregos de séculos posteriores que lhe atribuíram a autoria da Ilíada e da Odisséia, 

obras-primas da literatura mundial. Entre os séculos 6 a 5 a.C., vários poetas gregos, como a 

poetisa Safo, de Lesbos, fazem referências a Homero e citam seus versos. O estilo da Ilíada, 

para muitos, descende diretamente da tradição oral dos aedos – bardos nômades que 

transmitiam histórias de boca em boca pela Grécia antiga. É uma idéia bastante aceita a de 

que o próprio Homero teria sido um deles, talvez cego”. Cf. Terra, 2003, p.62. 

[8] Ílion era o outro nome da cidade de Tróia, cujo significado, "rica em cavalos", titulou a 

primeira obra, "Ilíada". Lugar onde hoje está a Turquia. Cf. TERRA, p. 56. 

[9] Essas deusas também são conhecidas pelos nomes de Minerva (Atena), Juno (Hera) e 

Vênus (Afrodite). 

[10] Fonte: PÁRIS III, 2004. 

[11] O que originou a expressão “pomo da discórdia”. Cf. PIQUE, 2003. 

[12] Nos estábulos de Agelau, nasceu um touro, que desde muito novo se afeiçoou à Páris, 

seguindo-o durante todo o tempo e tornando-se, portanto, seu amigo. Este enorme e lindo 

animal, chamou tanta a atenção que muito em breve ele passou a participar e a ganhar todos 

os encontros de touros que eram feitos na região. Este animal fazia Páris muito feliz e, com 

ajuda de Enone, coroou aos chifres imponentes de seu touro com uma delicada coroa de ouro, 

desafiando a todos os seus vizinhos, a trazerem um touro que vencesse ao seu, e que quando 

isto acontecesse o vencedor ganharia a coroa. Porém, isto estava longe de acontecer porque o 

animal com aparência divina vencia a todos os oponentes. Porém o jovem e seu touro já 

estavam sendo observados pelo Olimpo, o belicoso Ares, o deus da guerra, resolveu desafiar 

aquele animal, cujo porte e a sede de luta tanto o agradou. Chamou Ganimedes o copeiro dos 

deuses, um jovem lindo que causara paixão a Zeus, e combinou com ele. Ares se 

transformaria em touro e Ganimedes o conduziria as encostas do Ida onde ele enfrentaria o 

animal de Páris. 

Páris, perdido nas imensidões das pastagens de seus rebanhos, reparou que ao longe se 

aproximava um enorme touro vermelho, grande, aparentando ser ainda mais alto e forte que o 

seu, e quando se aproximou, percebeu que este era conduzido por um jovem, um pouco mais 

novo que ele, que sorrindo perguntou se era Páris e se seu touro aceitaria um desafio com o 

6989

file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref5
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref6
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref7
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref8
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref9
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref10
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref11
file:///C:/ADRIANA/ARTIGOS/para%20publicar/a%20arbitragem%20como%20desencadeadora%20da%20guerra%20de%20troia%20-%20versao%2003102011.doc%23_ftnref12


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

vermelho, e que apostaria uma bolsa de moedas contra a delicada coroa de ouro, que o seu 

touro venceria o de Páris, e que confiaria no julgamento dele, já que não existia mais ninguém 

que poderia desempenhar o papel de juiz. Em um dado instante, como se uma ordem vinda 

dos céus, as duas massas de carne, cascos e chifres se lançam um contra o outro, os dois 

borrões de tinta vermelha e negra se destacam na paisagem, indo um de encontro ao outro, 

como se toda natureza com seus sons e cores perdessem totalmente a importância, e o único 

ruído fosse a fúria dos cascos e todas as cores fossem apenas o preto e o vermelho em 

movimento. Tudo se calou a espera do selvagem som do choque entre o rei de uma espécie 

enfrentava um deus belicoso e selvagem. Páris analisa os dois animais e percebe que o seu 

touro negro cambaleia levemente, enquanto o magnífico animal vermelho permanece ereto e 

firme como uma rocha. Humildemente, coroa o animal vermelho como vencedor, numa 

decisão difícil de ser julgada, afinal, qualquer juiz humano declararia empate, mas como disse 

a pouco, a honestidade do jovem criado no campo longe das artimanhas e vícios da cidade, 

soube reconhecer a derrota de seu animal, pois nunca o vira cambalear de leve como havia 

ocorrido naquela luta desigual. Do Olimpo vários pares de olhos divinos acompanhavam 

aquela luta, e muitos se admiraram com a qualidade do juiz, o que e definitivamente selou o 

destino de Páris. Enquanto este se assustava, enquanto via a transformação do touro Vermelho 

em Deus da Guerra, que rindo até não mais poder, devolvia a coroa de ouro para o touro 

negro, enquanto esfregava a dolorida testa, e abraçando o rapaz prometia glórias nas batalhas 

e sua amizade, no que estava incluída lições de luta e uso das armas, afinal, um jovem honesto 

e bom juiz como ele deveria aprender a se defender e a comandar homens para que a justiça 

fosse mantida. Adaptação do texto: PÁRIS II, 2005. 

[13] PÁRIS III, 2004. 

[14] Para benefício de quem não está com pique para encarar os milhares de versos da Ilíada, 

aqui vai um resumo. Tudo começa no casamento do herói Peleu com a deusa Tétis, ao qual 

compareceram em peso as divindades do Olimpo. Éris, a deusa da discórdia, foi à festa com 

uma fruta de ouro que levava a inscrição “à mais bela”. [...]. LOPEZ, 2004, p. 48. 

[15] Museu do Prado, 2003. 

[16] Outros pintores também retrataram em suas telas a disputa pela maçã de outro: Enrique 

Simonet (1904), Joseph Hauber (1819), Renoir (1910), Joan de Joanes (1523 e 1579), 

Cornelis Cornelisz van Haarlem (1628), Hans Von Aachen (1588), Antoine Watteau (1720), 

Carel van Savoyen (1645-1646), Claude Lorrain (1645-1646), Max Klinger (1886-1887), 

Michel Rocca (1710 e 1720), Niklaus Manuel (1520), Henri-Pierre Picou (1824 e 1895), 

Hendrick van Balen (1599), Luca Giordano (1681-1683), Frans Floris (1548 e 1550), Adriaen 

van des Werff (1712) e Sandro Botticelli (1485 – 1488). 

[17] CARTA 7, 2004. 

[18] Acaso lembram Júpiter, alegre de néctar, as preocupações graves ter posto de lado e ter-

se ocupado de relaxados jogos com Juno folgada, e ter dito: “vosso prazer é maior, sem 

dúvida, do que aquele que atinge os machos”. Ela nega. Resolveu que seja a sentença ao 

douto Tirésias perguntar; para ele Vênus era conhecida pelos dois lados. Porque, de duas 

grandes copulantes, na verde floresta, os corpos das serpentes ele violentara com um golpe de 

cajado. De homem, admiravelmente, feito mulher, sete outonos passara. No oitavo, 

novamente às mesmas viu e disse: “para que mude a sorte do autor no contrário, agora, do 

mesmo modo, que eu vos fira”. Atingidas as mesmas cobras, à forma primeira volta e chega 
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ao seu aspecto de nascença. Este, tomado como árbitro do jocoso litígio, confirma a fala de 

Júpiter. Juno, mais violenta do que o necessário, é levada não por ter sofrido pelo assunto, e 

do seu juiz condenou os olhos à noite eterna. Mas o pai onipotente (pois não é lícito a nenhum 

deus fazer nulos os feitos de outro deus), em lugar da luz tirada, concedeu a ele saber o futuro 

e lavou o castigo com essa honra. OVÍDIO, METAMORFOSES III, 316-336 

[19] DIVINA COMÉDIA, 2005. 

[20] COLAÇO, 2004, p. 8. 

[21] A confiança das partes também é um dos elementos básicos para que um árbitro seja 

escolhido para resolver uma disputa no sistema atual brasileiro. Cf. caput do art. 13. 

[22] Segundo Raquel de Souza: “Um exemplo significativo de quão evoluído era o direito 

processual grego é encontrado no estudo dos árbitros públicos e privados. Trata-se aqui de 

duas práticas que se tornaram comuns, no direito grego, como alternativas a um processo 

judicial normal: a arbitragem privada e a arbitragem pública. A arbitragem privada era um 

meio alternativo mais simples e mais rápido, realizado fora do tribunal, de se resolver um 

litígio, sendo arranjada pelas partes envolvidas que escolhiam os árbitros entre pessoas 

conhecidas e de confiança. (…) Por outro lado, a arbitragem pública visava a reduzir a carga 

dos dikastas, sendo utilizada nos estágios preliminaries do processo de alguns tipos de ações 

legais. Nesse caso, o árbitro era designado pelo magistrado e tinha como principal 

característica a emissão de um julgamento, correspondendo à moderna arbitragem”. (SOUZA, 

2004, pp.77 – 78). 

[23] Essas características são mencionadas pelo art. 13, parágrafo 6 da Lei n. 9.307/96 como o 

modo em que o árbitro deve proceder ao ser eleito para solucionar uma controvérsia. 
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A ARTE DE INCLUIR CRIANÇAS AUTISTAS: UMA ABORDAGEM DO FILME 

“UMA FAMÍLIA ESPECIAL”, COMO PROPOSTA DE ELIMINAÇÃO DA 

SEGREGAÇÃO, O DESIDERATO CONSTITUCIONAL 

 

 

 

THE ART OF AUTISM INCLUDE CHILDREN: AN APPROACH FROM THE FILM "A 

FAMILY SPECIAL" AS PROPOSED DISPOSAL OF SEGREGATION, THE 

CONSTITUTIONAL BACKGROUND 

 

 

Taís Nader Marta 

 Telma Aparecida Rostelato 

 

 

RESUMO 

 

O presente artigo busca realizar uma análise sobre a relevância do cuidado e da vulnerabilidade, 

como valores jurídicos, a serem considerados na decisão dos juízes, com o fito de efetivar 

direitos de pessoas com deficiência, atendo-se à análise pormenorizada das pessoas autistas, que 

compõem um dos grupos vulneráveis, pertencentes àquela novel conceituação jurídica das 

pessoas com deficiência. O tema nos leva a uma importante reflexão jurídica, pois não se trata 

apenas do reconhecimento de mais alguns direitos no sistema jurídico (aliás, mostra-se 

insuficiente a mera declaração de direitos, ainda que em âmbito internacional, sob o espeque de 

Direitos Humanos), mas da necessidade de, no caso concreto, existir um julgamento alicerçado 

na realidade social, preocupado com a vulnerabilidade dos membros dessa relação, bem como o 

cuidado em atender as necessidades desses seres humanos marginalizados por inócuos pré-

conceitos da minoria. Pautadas no desiderato constitucional, do atingimento à felicidade, como 

desdobramento dos aludidos princípios constitucionais implícitos da vulnerabilidade e do 

cuidado, são apontados os ensinamentos demonstrados no filme: “Uma Família Especial”, que 

devem ser empregados como métodos de inclusão social de pessoas autistas, como meio 

consagrador de respeito à dignidade humana, esta, vista por um viés diferenciado, posto que sob 

um enfoque juridicamente atualizado dos Direitos Fundamentais, sugerindo assim, que a vida 

imite a arte.     
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Palavras-Chave: Pessoas com Deficiência; Autismo; Inclusão Social; Princípios 

Constitucionais; Cuidado; Vulnerabilidade.  

 

 

ABSTRACT 

 

This article attempts to perform an analysis on the relevance of care and vulnerability, as legal 

values, to be considered in the decision of the judges, with the aim of effecting the rights of 

persons with disabilities, in keeping with the detailed analysis of autistic people, who comprise 

one of the vulnerable groups, belonging to that novel legal concept of people with disabilities. 

The theme leads us to an important legal consideration, because it is not only the recognition of 

some more rights in the legal system (indeed, proves to be insufficient the mere declaration of 

rights, even internationally, under the puncheon of Human Rights) but the need, in this case, 

there is a trial grounded in social reality, concerned about the vulnerability of members of that 

relationship as well as care to meet the needs of those marginalized by innocuous human 

preconceptions of the minority. Ruled constitutional on the desirability of attaining happiness, 

as a consequence of the constitutional principles alluded to implicit vulnerability and care, are 

pointed out the teachings shown in the movie "A Family Special," which should be employed as 

methods of social inclusion of people with autism, consecrator as a means of respect for human 

dignity, that, viewed from a different bias, since from a perspective of Fundamental Rights 

legally updated, thus suggesting that life imitates art.  

 

Keywords: People with Disabilities; Autism; Social Inclusion; Constitutional Principles; Care; 

Vulnerability. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade contemporânea vem demonstrando ter sido alvo de importantes 

transformações, com relação aos direitos de grupos vulneráveis.  

  A vulnerabilidade está intrinsecamente presente nos seres humanos, pois todos estão 

sujeitos a serem feridos, atacados em sua complexa estrutura física e mental, porém, nem todos 

serão atingidos com a mesma intensidade, em razão de cada indivíduo se encontrar em estados 

de suscetibilidade distintos.  

No campo dos Direitos Fundamentais, o cuidado e a vulnerabilidade vêm ganhando 

espaço a cada dia, tendo em vista que a dignidade é o locus sagrado do ser humano, pois para 
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que um Estado Democrático de Direito disponha de uma sociedade equilibrada, é indispensável 

a valorização jurídica do cuidado e da vulnerabilidade no sistema jurídico. 

Estes novos valores jurídicos vêm sinalizando ao Direito a importância do 

reconhecimento de princípios específicos, os quais fundamentam o Estado, a dirimir conflitos, 

muitas vezes até lacunosos na legislação, sendo viabilizada aludida interpretação, diante dos 

propósitos sagrados, presentes no sistema jurídico nacional (através dos nominados Direitos 

Fundamentais) e internacional (através dos nominados Direitos Humanos).   

A inclusão é um direito constitucional, o qual é um desdobramento do princípio da 

dignidade humana, que também assegura cuidado, por ser inerente à vulnerabilidade no ser 

humano, e essencial à garantia da felicidade, como valor jurídico.  

Embasadas, nestas premissas, as autoras pretendem inferir que os ideais inclusivistas 

nunca devem exaurir-se e esgotar-se, em razão de os seres humanos serem inacabados, devendo 

buscar sempre novas experiências, que terão como corolário, novos valores a serem 

interpretados pelos operadores do direito e garantidos pelo Estado.  

Mas de que forma deve-se disseminar e assentar esta inclusão social?  

Para responder esta indagação, as autoras propõem-se primeiramente a elucidar, através 

da situação vivenciada por pessoas com deficiência, especificamente as pessoas pertencentes ao 

grupo vulnerável dos autistas, a fim de, após tecidas as ponderações imprescindíveis à 

conceituação e enquadramento da temática, asseverar que as técnicas empregadas no filme: 

“Uma Família Especial” constituem-se aptas e eficazes ao atingimento da efetivação ampla e 

irrestrita deste desiderato constitucional, para estas pessoas autistas.  

Nesta senda, anseiam despertar reflexões voltadas para o fato de que o 

desenvolvimento de métodos inclusivistas, fincados nos propósitos constitucionais da 

eliminação do preconceito e segregação, devem se enveredar para o cumprimento dos princípios 

do cuidado e vulnerabilidade, considerada a abrangente significância de ambas, que acabam por 

desaguar na salvaguarda do direito à felicidade, esta, interpretada sob a nuance atualmente 

concebida aos Direitos Fundamentais.  

 

2 AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – PONDERAÇÕES GENÉRICAS 

 

Todo estudo jurídico deve vincular-se à uma definição, com o fito de demonstrar-se a 

abrangência, significância e suas espécies, e foi por esta razão, que prima facie, estar-se-á 

buscando definir as pessoas com deficiência, posto que, embora seja reconhecida a celeuma 
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travada pela doutrina e legislação pátria, para efetuar a delimitação, daqueles que se enquadram 

como sendo pessoas com deficiência, sob o âmbito jurídico, buscou-se recorrer a demais ramos 

da ciência (dada a interdisciplinaridade do direito), com o fito de chegar o mais próximo 

possível do conceito considerado como sendo o adequado, hodiernamente. 

Desta minuciosa pesquisa, pôde-se constatar, que nos dicionários de língua portuguesa 

o termo pessoa com deficiência não é encontrado, não obstante, ansiando aprofundar e centrar a 

pesquisa à qual nos propusemos, buscou-se pelo vocábulo deficiente, face à proximidade com 

aquele, encontrando-se como definição, aquilo que carece de algo, que é falho, incompleto. 

Exatamente nesta senda, é que Francisco Fernandes define, veja: “Deficiente – sin. 

imperfeito, falho, incompleto, insuficiente [...]”,
1
cujos sinônimos, compõem ainda, a obra 

elaborada em conjunto com os autores Celso Pedro Luft e F. Marques Guimarães,
2
 de maneira 

idêntica Aurélio Buarque de Holanda Ferreira
3
 conceitua, acrescendo-lhes os termos: falto e 

carente, sendo da mesma forma definido aquele termo por Maria Tereza Biderman,
4
 Francisco 

da Silveira Bueno
5
 e Caldas Aulete,

6
 ora excetuando-se um ou outro sinônimo. 

José Ferrater Mora, ao conceituar filosoficamente, expõe o vocábulo, como tendo a 

seguinte significância: “Deficiente. Uma entidade é deficiente quando se acha privada de algo 

que lhe pertence; nesse sentido, a deficiência é equiparável à privação [...]”.  

Os escolásticos usaram os termos defectivus, deficiens e defectibilis referindo-se a 

certas causas ou a certos efeitos. Santo Tomás (S. Theol. I, XLIX, 01 ob. 03 ad. 03) fala da 

causa defectiva sive deficiens sive defectibilis (causa deficiente); “um efeito deficiente, como o 

mal, só pode proceder de semelhante causa. O deficiente é o mal, e a causa do mal é o próprio 

mal [...]”.
7
 

Como não poderia deixar de ser, recorreu-se finalmente, à definição jurídica, e ao 

consultar o dicionário de Jônatas Milhomens e Geraldo Magela Alves,
8
 no qual é encontrado o 

termo deficiente físico, para o qual não consta definição, somente sendo relacionado em 

generalidades, a competência dos entes federativos para a salvaguarda dos vários direitos destas 

pessoas, exemplificativamente nos casos de reserva de vagas para cargos e empregos públicos; 

nos de assistência social para habilitação, reabilitação e integração à vida comunitária, bem 

como no da garantia de um salário mínimo de benefício mensal e no caso da promoção de 

criação de programas de prevenção e atendimento especializado. 
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É possível aferir-se assim, que não fora encontrada definição precisa e acabada, acerca 

da nomenclatura, nem no dicionário da Língua Portuguesa e nem no de Filosofia, e sequer, no 

Jurídico. 

Sem desistir do intento, recorreu-se à história, que vem nos mostrar que diversas 

discussões houveram, a respeito do tema, resultando todas elas, invariavelmente, no enfoque da 

falha, retratando a indicação de imperfeição das pessoas, outros estudos desta natureza trazem o 

apontamento restritivo, a certas espécies de deficiências, como a deficiência física, a mental e a 

sensorial, e somente estas é que estariam enquadradas à conceituação, das pessoas com 

deficiência. 

Por oportuno, cabe salientar, que outras duas formas de pensar a deficiência nos são 

trazidas, uma delas baseia-se no modelo médico (mais antiga) e a outra, baseia-se no modelo 

social (tendência atual). 

Elucidativamente, a principal característica do modelo médico centra-se na 

descontextualização da deficiência, enfocando-a como sendo a ocorrência de um incidente 

isolado; infelizmente, há tempos esse modelo tem influenciado documentos legais e ações 

protetivas no mundo inteiro. 

Segundo Claudia Werneck, este modelo médico tem relação com a homogeneidade, 

porque trata a deficiência como um problema do indivíduo (e, no máximo, de sua família) que 

deve se esforçar para se “normalizar” perante os olhos da sociedade
9
. 

Sob uma outra nuance, o modelo social da deficiência valoriza a diversidade e surgiu 

por iniciativa de pessoas com deficiência, reunidas no Social Disability Movement, na década de 

60, este movimento provou que a maior parte das dificuldades enfrentadas por pessoas com 

deficiência, resultavam da forma com que a sociedade lidava com as limitações de cada 

indivíduo.  

Importante colacionar, nesta oportunidade, a posição trazida no Manual de 

Desenvolvimento Inclusivo, por Claudia Werneck
10

, que segue: “De acordo com o modelo 

social, a deficiência é a soma de duas condições inseparáveis: as seqüelas existentes no corpo e 

as barreiras físicas, econômicas e sociais impostas pelo ambiente ao indivíduo que tem essas 

seqüelas”. 

E arremata: “Sob esta ótica, é possível entender a deficiência como uma construção 

coletiva entre indivíduos (com ou sem deficiência) e a sociedade”.  grifo nosso 
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É de se ver que o modelo social é o mais adequado, porque analisa o “todo”, 

valorizando a importância do ambiente na vida das pessoas. Portanto, mister que se propague a 

ótica desse modelo, para que se tenha um perfeito entendimento acerca da abrangência deste 

conceito: deficiência.  

Observa-se do ora declinado, que não há um conceito perfeito e acabado, o que  se faz 

frequentemente, vislumbrando alcançar-se os fins traçados pela inclusão social das minorias
11

 é 

adotar a conceituação que possa ampliar as hipóteses de inclusão, infere-se daí,  

independentemente da conceituação que se adote, o fato é que, para estas pessoas, mesmo para a 

prática de singelos atos diários, as mesmas acabam necessitando de auxílio, e este auxílio não 

pode ser compreendido como sinônimo de beneficência, de caridade, mas sim de atuação do 

Estado, da sociedade, da comunidade e da família, para conceder-lhes meios concretos de 

inclusão social, sob todos os aspectos. 

Por tudo isso, é insuficiente a classificação das deficiências, restringindo-as, como 

sendo: físicas, sensoriais ou mentais, já que a definição de pessoa com deficiência, traçada por 

Luiz Alberto David Araújo, contempla outras categorias de deficiências, como se depreende do 

trecho adiante transcrito: “[...] o que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de 

um membro nem a visão ou audição reduzidas. O que caracteriza a pessoa portadora de 

deficiência é a dificuldade de se relacionar, de se integrar na sociedade”.
12

 

Considera-se mais adequada, por ser a mais abrangente, a conceituação acima, por 

estar a viabilizar a inserção de demais naturezas de deficiência. 

De mais a mais: a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 

ratificada pelo Estado brasileiro, juntamente com o seu Protocolo Facultativo, em 09 de julho de 

2008, faz alusão em seu Artigo 1, nominado Propósito, em seu segundo parágrafo, à 

nomenclatura que estamos abordando: Pessoas com deficiência são aquelas que têm 

impedimentos de natureza física, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 

barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade com as demais pessoas.  

Evidencia-se que o preceito dá azo à compreensão do tema, em conformidade com o 

que vínhamos expondo linhas acima, e é nesta conjectura de pensamento que se viabiliza o 

entendimento, restando o mesmo consolidado, face o disposto na alínea „e‟ do Preâmbulo da 

aludida Convenção, que estatui,„in verbis‟: “(...) e. Reconhecendo que a deficiência é um 

conceito em evolução e que a deficiência resulta da interação entre pessoas com deficiência e 
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as barreiras atitudinais e ambientais que impedem sua plena e efetiva participação na 

sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas”. 

Com o intuito de alcançar a inclusão social, conclui-se em suma, que a categoria de 

minorias: pessoas com deficiência, podem ser compreendidas como sendo aquelas, em que se 

enfatiza a dificuldade do convívio social, o sofrimento enfrentado para a prática de atos 

corriqueiros, o que seria atividade absolutamente trivial para os considerados “normais”, de 

molde que ao adotar esta conceituação está-se subsumindo a ampliação dos desígnios traçados 

pela inclusão social, repercutindo destarte, na ampliação do rol de beneficiários dos diversos 

direitos, assegurados pela legislação vigente, em atenção aos desideratos constitucionais.  

 

2.1 O AUTISMO CONSTITUI-SE ESPÉCIE DE DEFICIÊNCIA? 

 

O autismo é conceituado como sendo: “uma desordem na qual uma criança jovem não 

pode desenvolver relações sociais normais, se comporta de modo compulsivo e ritualista, e 

geralmente não desenvolve inteligência normal”.
13

  

Assim, compreende restrição no relacionamento social trivial das pessoas que têm esta 

patologia, a qual difere do retardo mental ou da lesão cerebral, não obstante algumas crianças 

com autismo também apresentem em seu quadro clínico, referidas doenças.  

Ora, como dito alhures, as pessoas com deficiência são aquelas que se deparam com 

dificuldades para praticar seus intentos diários, para incluir-se à sociedade, e uma vez delineado 

que o substrato do autismo centra-se no desencadeamento de condições desfavoráveis aos 

autistas, para o desenvolvimento de seus singelos atos, é possível lançarmos a ilação de que 

aludido grupo de pessoas, os autistas, enquadram-se à conceituação das pessoas com 

deficiência, segundo a hodierna concepção jurídica, alinhavada no capítulo anterior. 

Tal assertiva é viabilizada pelo fato de que as pessoas autistas, deparam-se com 

imensas dificuldades para a prática de seus intentos diários, ou seja, para incluir-se na 

sociedade.    

Diante deste panorama conclusivo, justifica-se a intenção da presente averiguação, ou 

seja, a investigação acerca do enquadramento ou não, ao conceito de pessoas com deficiência, 

que se constitui espécie de grupos vulneráveis (ladeando tantos outros, como os idosos, negros, 

indígenas e pobres), pelo fato de que, uma vez possibilitado este enquadramento, podem os 

representantes deste grupo  recorrer às vias judiciais, com o objetivo de sacramentar o amplo rol 
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dos direitos que são expressamente salvaguardados às pessoas com deficiência, no texto 

constitucional e em esparsas legislações infraconstitucionais.       

Enfim, o anseio da descoberta, através desta pesquisa, é esclarecido, para poder-se 

fundamentar o pleito judicial, que desditosamente se torna frequentemente necessário, já que 

este grupo de pessoas não alcança o atingimento de sua inclusão à sociedade, de forma ampla, 

irrestrita e incondicionada, por uma travessia espontânea.     

3 INCLUSÃO SOCIAL: A SIGNIFICÂNCIA JURÍDICA, PARA O SÉCULO XXI  

 

Primeiramente se faz necessária a elucidação do conceito.  

O que vem a ser a inclusão social? Pode-se responder que a inclusão social 

compreende a inserção social, pois a inclusão é um processo, segundo a concepção de Claudia 

Werneck: “(...) normalizar uma pessoa não significa torná-las normal. Significa dar a ela o 

direito de ser diferente e ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade”.
14

 

A inclusão tem como definição a remissão às desigualdades sociais, no dizer de 

Eugênia Augusta Gonzaga Fávero
15

.  

Nesta senda, é possível conceber ainda, que a República Federativa do Brasil estabelece como 

objetivo fundamental, além de garantir o direito à igualdade e à não-discriminação, a  não exclusão. Em 

suma,  é garantido o  direito  à  felicidade
16

 e o  desígnio clamado pela República Federativa do Brasil, 

consagrado expressamente na Constituição Federal, cujos anseios de inclusão social, para tanto esmiuçados 

os seus propósitos, revela-se através do rechaçamento a qualquer espécie de discriminação e tratamento 

preconceituosos, elevando uma incondicional observância ao princípio da igualdade.      

De mais a mais: o tratamento a ser dispensado às pessoas com deficiência, tem uma 

abrangência muito maior, se efetuada uma aprofundada análise de sua conceituação, como se 

fez no capítulo anterior deste estudo, pois é a vida delas que está sob destaque, ou melhor, a 

maneira de viver destas pessoas, e quando lhes é dispensado trato desrespeitoso, por eivado de 

desprezo e preconceito, a sociedade está contribuindo para o real processo de exclusão social 

destes. 

A temática da inclusão social, vem sendo constantemente discutida, alicerçando-se na 

Constituição de 1988, e o que nos permite tecer esta assertiva advém da interpretação de alguns 

de seus dispositivos, que pugnam, como dito alhures, pelo rechaçamento às desigualdades, tais 

como: (art. 3º, I, III e IV; art. 4º, V; art. 5º, “caput”, I, XLI e XLII; art. 7º, XXX, XXXI, XXXII 

e XXXIV; art. 19, III; art. 37, VIII; art. 150, III). 
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A preocupação acentuada com a proteção igualitária de todas as pessoas e a minoração 

ou supressão das desigualdades – ou seja, a necessidade de se promover a inclusão social –, 

assenta-se nos dispositivos que aludem aos objetivos fundamentais do Estado brasileiro, para 

construção de uma sociedade livre, justa e solidária (art. 3º, I, da CF), bem como no que trata da 

erradicação da pobreza e da marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais (art. 

3º, III, da CF), além do que dispõe acerca da concessão do bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV, da CF). 

O princípio constitucional da igualdade, está da mesma forma, presente em várias 

passagens da Constituição Federal brasileira, repetida nas mais diversas searas (art. 4º, V; art. 

5º, “caput”, I, XLI e XLII; art. 7º, XXX, XXXI, XXXII e XXXIV; art. 19, III; art. 37, VIII; art. 

150, III.), vindo demonstrar uma real preocupação do legislador constituinte em deixar explícita 

a vigência desse princípio e seu inarredável cumprimento, pelos jurisdicionados. 

A sociedade demanda do Estado, e mesmo da iniciativa privada, o compromisso do 

resgate das minorias e dos grupos vulneráveis (neste incluídas as pessoas com deficiência), 

compostos por aqueles que sofreram e sofrem discriminações e dificuldades que os afastam do 

acesso a direitos, que lhes são declarados. E a essas pessoas deve-se garantir que tenham uma 

vida tão igual quanto possível à das demais pessoas consideradas incluídas. 

Ora, as pessoas com deficiência, ocupam posição, num grupo vulnerável, e somente 

algumas destas pessoas conseguem alcançar o pleno exercício da cidadania, e justamente em 

apreço aos desideratos constitucionais de inclusão social, está em nossas mãos a transformação 

desse caminho e a construção de uma nova realidade, pois ainda falta muito para que essa 

concretização se efetive. 

Mas é necessário partir-se de algum lugar, fazer-se algo! 

Começa-se, então, a se construir o discurso da necessidade de viabilizar condições de 

vida digna para essa parcela da população e é camuflada nessa idéia, porém, que se pode 

perceber o viés funcionalista e economicista que sempre esteve atrelado ao atendimento 

institucional das pessoas com deficiência. 

Isto porque, num primeiro momento, pode parecer mais confortável (e menos 

trabalhoso) simplesmente considerá-las como sendo improdutivas e onerosas, tanto para o 

Estado, como para a sociedade.  

Este retrato está distante de refletir a verdade; aliás, as pessoas com deficiência não 

precisam ser tratadas com piedade, ao revés, devem ter oportunidade para continuar vivendo 
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dignamente, perpassando pelo respeito à sua igualdade, perante os demais membros da 

sociedade, que não têm deficiência, até mesmo para que estes nominados “normais”, tenham a 

oportunidade de conviver com estas pessoas, tornando-se mais sensíveis às dificuldades alheias, 

contribuindo para o rechaçamento da discriminação, sedimentando-se os conclamados objetivos 

da República Federativa do Brasil.  

Entretanto, esta atuação não deve ser imbuída apenas aos familiares e à sociedade, mas 

ao Estado, que tem o dever de promover a inclusão social.   

Com isso, haverá finalmente, a concessão de tratamento digno e igualitário às pessoas 

com deficiência, que representam hoje, aproximadamente 24 milhões e meio de brasileiros 

(conforme dados do IBGE, intermediado pelo CENSO), desaguando-se na observância do 

clamor do Estado Democrático de Direito, que se alicerça, dentre outros objetivos da República 

Federativa do Brasil, na promoção do bem de todos, sem preconceitos de qualquer natureza. 

A inclusão social, muito embora apresente louváveis avanços, que demonstram 

efetivação da extirpação da segregação de categorias que pertencem às minorias, como as 

pessoas com deficiência, rumo aos anseios inclusivistas disseminados; tal efetivação, ainda 

demonstra-se ineficaz, em pleno século XXI, porque não raros os casos em que se detecta  o seu 

inalcance. 

De idêntica forma, as pessoas autistas, que se enquadram ao conceito de pessoas com 

deficiência, encontram-se subjugadas à estas situações de desrespeito, menosprezo e descaso 

estatal, posto ser insuficiente declarar a existência de direitos, se não são desenvolvidos métodos 

e implementadas medidas eficientes, que possam dar-lhes efetiva consecução, que denote 

eficácia na atuação estatal. 

 
4 A ANÁLISE DA SALVAGUARDA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E A 

INCLUSÃO SOCIAL, SOB UM VIÉS HISTÓRICO MUNDIAL  

 

É certo que são grandiosas as dificuldades com que se deparam, as pessoas com 

deficiência, para integrarem-se ao convívio social e isto é perceptível, por todo o mundo, 

figurando-se desde logo, a proteção a esta categoria de pessoas, à conjuntura internacional, e se 

esta dificuldade é universal, também é desta natureza a salvaguarda que lhes foi conferida.   

Adiante discorrer-se-á pela investigação histórica protetiva, alusiva à matéria, posto 

que as pessoas com deficiência, ao enquadrarem-se aos nominados grupos vulneráveis, desde há 
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muito tem seus direitos resguardados, como direitos humanos, podendo estes, serem  

compreendidos como sendo um “plus” dos direitos fundamentais, haja vista que estes são 

reconhecidos nos lindes de proteção de determinado País, enquanto aqueles têm a proteção 

reconhecida, transpondo os limites territoriais de uma Nação. 

Desde 1948 as pessoas com deficiência estão amparadas pelos  direitos humanos, pela 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, vez que ao efetuar-se interpretação acerca dos 

propósitos traçados por aquela Declaração, conclui-se que dentre seus propósitos é feita 

remissão genérica a esta categoria de pessoas, além de ter sido explicado o que seriam estes 

ditos direitos humanos. 

É notório, que mesmo antes desta data, é possível constatar-se no panorama histórico 

mundial, que a salvaguarda da prefalada categoria destas pessoas já havia sido objeto de 

abordagem, o que se detecta em diversos documentos, tais como a Carta de São Francisco 

(tratado internacional que criou a Organização das Nações Unidas, em 1945) e a este respeito, 

assevera André de Carvalho Ramos, como segue: “[...] ora, a justificação dos direitos humanos 

está na vontade da lei e a vontade da lei é que fundamenta a preservação dos direitos humanos. 

Tal evidente tautologia enfraquece a proteção dos direitos humanos, quando a lei for omissa ou 

mesmo contrária à dignidade humana”.
17

 

A história confirma que a Carta de São Francisco fora o primeiro tratado de alcance 

universal, reconhecedor dos direitos fundamentais, de todos os seres humanos, como preconiza 

André de Carvalho Ramos
18

 e nesta abrangente definição, a que nos reportamos: “todos os seres 

humanos”, podemos fazer inserir realmente todos, logo as pessoas com deficiência, aqui se 

fazem  presentes.   

Na sequência, a Carta Internacional dos Direitos Humanos, que adveio do Pacto 

Internacional de Direitos Civis e Políticos (entrou em vigor em 23 de março de 1966, incluindo 

o Brasil, nos 148 Estados signatários), do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e 

Culturais (que entrou em vigor em 03 de janeiro de 1976, incluindo o Brasil, nos 145 Estados 

signatários) e da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Nos dias atuais, disponibiliza-se mundialmente, de mais de 140 tratados e protocolos 

adicionais que impõem obrigações jurídicas aos Estados, no que se refere a tratados de direitos 

humanos, sendo que se subdividem em: tratados gerais (por abordarem vários direitos 

humanos, tendo alcance universal); os específicos (por abordarem questões específicas); os que 

protegem certas categorias de pessoas (nestes estariam incluídos as pessoas com deficiência) e 
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os que dispõem contra as discriminações em geral (incluídas, uma vez mais, as pessoas com 

deficiência). 

À esta proteção de direitos, deve-se salientar que a evolução social ocupou-se de 

empregar-lhes um enfoque transmutado, como pondera Norberto Bobbio: “[...] O elenco dos 

direitos do homem se modificou, e continua a se modificar, com a mudança das condições 

históricas [...] direitos que as declarações do século XVIII nem sequer mencionavam, como os 

direitos sociais, são agora proclamados com grande ostentação nas recentes declarações 

[...]”.
19

 

Não sendo diferente o que diz respeito aos direitos das pessoas com deficiência, já que  

certos direitos antes proclamados, hoje tiveram a sua ênfase modificada, de molde que, as  

mencionadas transmutações fundamentam-se na óptica diversificada que foi sendo atribuída à 

significação das dimensões dos direitos fundamentais
20

, no decorrer da evolução dos tempos, 

sendo certo que a dignidade da pessoa humana, passou então a ser contemplada sob um prisma 

diferenciado, igualmente, vinculando-se à liberdade de autonomia, proteção da vida e outros 

bens fundamentais contra ingerências estatais.
21

 

Inserto neste anseio de resguardo à dignidade da pessoa humana, visualiza-se 

historicamente, que as pessoas com deficiência vem ocupar este painel de salvaguarda.  

O âmbito de proteção não se dá apenas no Brasil, sob a análise do texto constitucional, 

mas contempla ainda, preocupação de todos os países, que são signatários da Convenção 

Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência
22

, cuja aprovação se deu em dezembro de 

2006, pela ONU.                 

O Brasil, que figura como Estado parte da aludida Convenção, ratificou-a, juntamente 

com o protocolo facultativo, através do Congresso Nacional, em 09 de julho de 2008 (Decreto 

Legislativo nº 186/2008), frise-se porém, que se percorreu um longo caminho, para atingir este 

marco de proteção, consolidada à nível de Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, com aplicação em âmbito internacional.  

Vejamos: Indica-se, primeiramente, a Declaração de Direitos do Deficiente Mental 

(proclamada pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em 20 de dezembro de 1971) e a 

Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes (Resolução aprovada pela Assembléia Geral da 

Organização das Nações Unidas, em 09 de dezembro de 1975), por engendrarem o século XX, 

não obstante tenha-se verificado na história resquícios de proteção, em data anterior. 
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Desde os textos históricos, bem como os primeiros ordenamentos jurídicos já traziam 

notícias de proteção da pessoa com deficiência e em linhas gerais apontamos alguns deles: 1- 

pode-se verificar nas Cartas de Hammurabi, em que é trazido o caso de um surdo que havia sido 

roubado e que então se determinou a convocação do ladrão, para que procedesse a restituição ao 

surdo; 2- na Índia, o seu primeiro legislador, na Estância 394, do Livro VIII, veio determinar em 

suma, a isenção de impostos às pessoas com certas deficiências e, 3- na Lei das Doze Tábuas, 

foi preceituado que se uma doença ou velhice impedisse o citado em juízo, de andar, aquele que 

havia originado a sua citação deveria fornecer-lhe um cavalo e se não o aceitasse, devia ser-lhe 

fornecido um carro. 

Da bíblia, pode-se identificar o tema abordado em Levítico 19:14, em que assevera que 

não será amaldiçoado o surdo, nem será posto tropeço diante do cego, mas temerá a teu Deus. 

É expressada ainda, a salvaguarda de direitos das pessoas com deficiência, em demais  

documentos, de âmbito internacional, como a Declaração dos Direitos da Criança, que em seu 

quinto princípio estabelece proteção à criança incapacitada, física, mental, moral ou 

socialmente, sendo que a prefalada Declaração dos Direitos do Deficiente Mental, de 1971, foi o 

primeiro instrumento específico a tratar das pessoas com deficiência, a qual elenca princípios 

gerais a serem observados, como o tratamento isonômico, direito à educação e capacitação 

profissional, ao atendimento médico especializado, à reabilitação, a exercer uma atividade 

produtiva, a viver em família, a ser protegida contra explorações, abusos ou tratamentos 

degradantes, bem como a serem assistidas em processos judiciais. 

Outra demonstração de preocupação histórica com os direitos destas pessoas está presente 

na Convenção da OIT, sob nº 159/83 determina que cada país, que dela seja membro, formule e 

aplique uma Política Nacional sobre reabilitação profissional e emprego de pessoas com deficiência, 

objetivando fazer com que estas consigam se empregar, serem mantidas em seus empregos e sintam-

se bem nestes empregos, no desempenho de suas funções. 

No que pertine ao direito de acesso e permanência nas escolas, que foi assegurado às 

pessoas com deficiência, de maneira ampla, em junho de 1994, quando representantes de 88 

países, incluindo o Brasil, reuniram-se em assembléia para a Conferência Mundial de Educação 

Especial, tendo naquela ocasião aprovado a denominada Declaração de Salamanca sobre 

Princípios, Política e Prática em Educação Especial. 

Tal como no Brasil, na Comunidade Européia, um em cada dez cidadãos sofre certa 

deficiência, seja física, mental, sensorial ou psíquica; o Estudo censitário denominado: O 
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Portador de Deficiência no Brasil – 1991, realizado pela Coordenadoria Nacional para 

Integração da Pessoa Portadora de Deficiência (CORDE), em parceria com o Programa das 

Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e com o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), indica um percentual de 1,14% de pessoas com deficiência no Brasil.  

Deve-se enfatizar, entretanto, que este índice distancia-se bastante da estimativa da 

ONU, posto que segundo esta, cerca de 10% da população mundial sofre de algum tipo de 

deficiência. 

Com o fito de implementar igualdade de oportunidades a estas pessoas com 

deficiência, incluindo-as no seio da sociedade, que através da Comunicação da Comissão, em 30 

de julho de 1996 e a Resolução do Conselho e dos Representantes dos Governos dos Estados-

Membros, reunidos no Conselho, em 20 de dezembro de 1996, foi reiterado o empenho na busca 

da igualdade de oportunidades das pessoas com deficiência e no princípio que consiste em evitar 

ou suprimir todos os tipos de discriminação negativa, baseada numa única deficiência. 

E ainda, foi através da citada resolução que restaram convidados os Estados-Membros 

a verificar se suas políticas haviam percebido a importância e necessidade da inclusão social das 

pessoas com deficiência e, para tanto criado meios de participação daquelas pessoas em 

políticas e ações relevantes. 

Pelo demonstrado, infere-se que aquele retrógrado panorama, que consistia no 

tratamento dispensado pelos países da União Européia, às pessoas com deficiência, o qual se 

restringia a tratamento beneficente e de prestação de serviços de assistência especializada fora 

do contexto da sociedade, que veio gerar discriminação, acabou sendo transformado, 

transmutado. 

Isto porque fora evidenciado o longo caminho percorrido para que a salvaguarda dos 

direitos das pessoas com deficiência se elevasse à seara de proteção internacional, assim como 

encontram-se hoje, sob a guarida dos direitos humanos, reconhecidos sob o catálogo de uma 

Convenção.  

Por oportuno, há que se salientar que os países signatários desta Convenção dos 

Direitos das Pessoas com Deficiência (sendo o Brasil um deles) têm o dever de observar os 

preceitos nela consubstanciados, sob pena de responderem pela infringência e serem-lhes 

aplicadas penalidades, sendo idêntica a situação, para o caso da Convenção Interamericana de 

Direitos Humanos, da qual o Brasil é igualmente signatário e em seu bojo, conclama a proteção 

das pessoas com deficiência. 
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Significa então, que a responsabilidade pela disponibilização de meios destinados à 

concretização dos direitos desta categoria de pessoas recai sobre o Estado brasileiro, signatário 

que é da aludida Convenção, portanto deve promover mecanismos eficazes à observância dos 

mesmos, tal qual as políticas públicas, por exemplo, sendo assim, o dever de afastar as 

obstaculizações, com as quais se deparam as pessoas com deficiência, para praticar seus intentos 

diários, é incumbido igualmente ao Estado, além da família daquelas, bem como à própria 

sociedade. Por isso, mister se faz analisar quais as penalizações que recaem sobre o Brasil, em 

sendo constatadas violações aos direitos desta categoria de minorias.        

Apesar do rigor punitivo não se adequar como sendo garantia de segurança dos direitos 

fundamentais e/ou humanos, por afrontarem diversos princípios constitucionais, quer sejam 

explícitos ou implícitos, o meio repressivo veio consubstanciar-se mecanismo hábil à efetivação 

dos direitos das pessoas com deficiência.  

E com o objetivo de proteger esta categoria de pessoas, deve-se utilizar o recurso de 

defesa dos direitos fundamentais, fincando a fundamentação, na afronta à este direito, 

reconhecido no âmbito interno, nominado como direito fundamental (por estar contido no 

princípio da dignidade humana), o qual fora erigido ao reconhecimento internacional, como 

direito humano.  

A assertiva é viabilizada com fundamento em legislação de aplicabilidade 

internacional. 

À todas as pessoas com deficiência (sob todas as espécies), é assegurado, o direito à 

usufruição de meios, disponibilizados pelo Estado, para o gozo de seus direitos, incluindo-se a 

prevenção, que em muitas circunstâncias repercute diretamente na preservação do direito à vida, 

que deve ser internacionalmente protegido, de forma prioritária, como preconizam os arts. 4º.,   

5º. e  ainda, denota-se o alicerçado resguardo ao princípio da igualdade à esta categoria de 

pessoas, estabelecido no art. 24 daquela Convenção 24  da Convenção Americana sobre  Direitos 

Humanos, adiante transcritos:  

 
Artigo 4º - Direito à vida 

 

1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve 

ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. 

Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

 

2. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, esta só poderá 
ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final 

de tribunal competente e em conformidade com lei que estabeleça tal 
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pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se 

estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. 

 

3. Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam 

abolido.  

 

4. Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos 
políticos nem por delitos comuns conexos com delitos políticos. 

 

5. Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da 

perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, 

nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez. 

 

6. Toda pessoa condenada à morte tem direito a solicitar anistia, indulto 

ou comutação da pena, os quais podem ser concedidos em todos os casos. 

Não se pode executar a pena de morte enquanto o pedido estiver pendente 

de decisão ante a autoridade competente. 

 

Artigo 5º - Direito à integridade pessoal 
 

1. Toda pessoa tem direito de que se respeite sua integridade física, 

psíquica e moral. 2. Ninguém deve ser submetido a torturas nem a penas 

ou tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes. Toda pessoa privada da 

liberdade deve ser tratada com respeito devido à dignidade inerente ao ser 

humano. 

 

3. A pena não pode passar da pessoa do delinqüente. 

 

4. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em 

circunstâncias excepcionais, e ser submetidos a tratamento adequado à 
sua condição de pessoas não condenadas. 

 

5. Os menores, quando puderem ser processados, devem ser separados 

dos adultos e conduzidos a tribunal especializado, com a maior rapidez 

possível, para seu tratamento.  

 

6. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a 

reforma e a readaptação social dos condenados. 

 
Artigo 24º - Igualdade perante a lei 

 

Todas as pessoas são iguais perante a lei. Por conseguinte, têm direito, 

sem discriminação, a igual proteção da lei. 

 

Ora, se o Estado brasileiro envidasse desmesurados esforços para a busca da efetivação 

da inclusão social, pode-se deduzir que seriam imiscuidos estes repulsivos quadros que retratam 

grandiosas afrontas aos direitos das pessoas com deficiência, os quais deixam-nas à margem do 

tratamento social preconceituoso, reduzindo-os a um sentimento de inferioridade e ínfima 

incapacidade, o que é irreal, posto que são imensamente capazes e iguais, tal qual o conceito 

trazido alhures, para elucidar o princípio da igualdade.  
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Com isso, necessário se faz indicar, segundo os preciosos ensinamentos de Américo 

Bedê Freire Júnior
23

,  a definição de políticas públicas, o qual em suma, assevera  que  a 

expressão pretende significar um conjunto ou uma medida isolada praticada pelo Estado com o 

desiderato de dar efetividade aos direitos fundamentais ou ao Estado Democrático de Direito.  

Portanto, conclui-se que através da implantação de eficazes políticas públicas seria 

viabilizada a observância ao princípio constitucional da dignidade humana das pessoas com 

deficiência. Sendo assim, no caso sob apreço, em que nos debruçamos sobre a análise da 

necessária inclusão social desta categoria de pessoas, sobressai a recente manifestação de 

preocupação, por parte do Estado, para com a temática, reproduzida pela mencionada 

Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Não obstante, o Estado brasileiro, que já comprovou sua preocupação para com a 

matéria, necessita avançar um pouco mais, mediante compromissadas e sérias intervenções 

desta feita, rumo à efetivação deste imenso rol de direitos, que consagrou à estas pessoas, em 

esparsados e diversos preceitos legais, bem como previu expressamente  na sua Lei Maior e 

inclusive declarou-se expressamente solidário à temática, ao assinar Tratados Internacionais, é 

notório desditosamente, que meras declarações apesar de robustecerem um avanço, são 

insatisfatórias ao atingimento do clamor inclusivista.   

Ainda permanecem, as pessoas com deficiência, e aí englobadas, aquelas que têm 

autismo, ainda marginalizadas no seio da sociedade, apesar do imenso rol de direitos 

contemplados. Por tudo isso, é inolvidável que não basta proclamar aos quatro cantos que o 

Brasil, através de seus dirigentes, preocupa-se com a temática e já aderiu aos projetos de 

inclusão social, em âmbito internacional, se continuar sendo admitidas as constantes violações a 

dignidade destes...     

 

5    O DIREITO À FELICIDADE COMO DESDOBRAMENTO DO PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE HUMANA  

 

 O direito à felicidade é um desdobramento do princípio da dignidade humana. 

 Os dizeres de Maria Berenice Dias, expressa com clareza o que o ser humano espera 

de seu Estado, “o maior dever do Estado é o de cuidar e proteger seus cidadãos, pois todos têm 

o direito constitucional a felicidade, que só pode ser alcançada quando assegurado o direito de 

amar”.
24
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A afirmação da jurista encontra respaldo constitucional, pois o preâmbulo de nossa 

Carta Maior não deixa dúvida que o Brasil assegura o direito à felicidade aos seus cidadãos, 

tal direito decorre de uma interpretação sociológica. 

A discussão é complexa, pois o conceito de felicidade é subjetivo e muitas vezes 

atrelado a valores morais, no entanto, a felicidade tem seu critério objetivo, sendo este 

previsto e garantido em nosso ordenamento jurídico constitucional.   

O Estado que constantemente busca assegurar, através de normas ou princípios os 

direitos fundamentais aos seus cidadãos, oferece terreno fértil, para a busca da felicidade. 

Acreditamos, que logo o direito à felicidade deixará de ser um princípio implícito na 

Constituição Federal de 1988, pois já se tem manifestações para essa inclusão explícita. Em 

outubro de 2010, o Movimento mais Feliz protocolou uma proposta de emenda constitucional, 

nominada “PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL DA FELICIDADE” na Câmara dos 

Deputados, a qual foi assinada por 192 deputados e recebida pelo presidente da Câmara, 

deputado Michel Temer (PMDB-SP).  

Experiências iguais a essa já ocorrem nas Constituições dos Estados Unidos, da Coréia 

do Sul, do Japão e da África do Sul. Isso apenas vem demonstrar que esse direito não é utopia, 

ou delírio de juristas idealistas. Ao contrário, pois nossa Corte Suprema recentemente afirmou 

ser a felicidade um direito, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277 e a 

Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 132. As ações foram ajuizadas 

na Corte, respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do Rio de 

Janeiro, Sérgio Cabral reconhecendo a união estável entre casais do mesmo sexo, como 

decorrência do direito à felicidade.  

 

6 O CUIDADO E A VULNERABILIDADE COMO VALORES JURÍDICOS 

 

O estudo sobre vulnerabilidade no Brasil, na seara jurídica, iniciou-se com o Código de 

Defesa do Consumidor, em seu art. 4º, inciso I, ao reconhecer a vulnerabilidade do consumidor, 

em suas relações, no mercado de consumo. 

Partiu-se do pressuposto de que o consumidor é sujeito vulnerável frente à 

complexidade do mercado consumista, bem como vítima de uma sociedade capitalista que 

dispõe de meios altamente eficazes para atrair a atenção do consumidor.  
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No entanto, a vulnerabilidade não se limitou a tal ramo do direito, ganhando contorno e 

notoriedade em outras áreas jurídicas, pois vulnerável é o ser humano em si, haja vista que 

todos, na condição de pessoa que é, está suscetível a ser ferido ou mesmo atacado. 

No contexto deste trabalho, vulnerabilidade é a iminente suscetibilidade que vive o ser 

humano, em decorrência dos parâmetros ditados pela sociedade e respeitados pelo Estado, 

levando-se em consideração a circunstância vivida pelo ser humano. 

O Estado deve, a todo instante, analisar a situação de seus membros que, por diversas 

razões, originam grupos vulneráveis, os quais necessitam de tutelas específicas para estarem em 

pé de igualdade na convivência social. 

A criação de normas reguladoras, para tutelar a proteção de grupos vulneráveis 

encontra fundamento na Teoria Tridimensional de Miguel Reale: FATO + VALOR = NORMA. 

O fato (acontecimento) é vivenciado pelos membros da sociedade, valorizado por ela e 

normatizado pelo Estado. 

Portanto, independentemente de uma legislação vigente, o fato sempre existiu, devendo 

este ser cuidado pelo Estado, pois o art. 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro, faz-se clara ao dispor que na falta de previsão legal, deve o operador do direito fazer 

uso da analogia, costumes e princípios gerais do direito, tal dispositivo confirma que nem todos 

os acontecimentos estarão previstos no sistema jurídico. 

Nessa esteira, passa-se a valorizar juridicamente o cuidado, em razão de ter o 

indivíduo, não só o direito, mas também a aplicação de normas específicas em seus conflitos, ou 

seja, muito mais que isso, tem direito à atenção do Estado e da sociedade, na observância e 

prevenção dos princípios e garantias fundamentais. 

Portanto, o magistrado, em sua função jurisdicional, deve solucionar os conflitos, 

observando o cuidado como valor jurídico, em cada caso concreto, pois o legislador cria leis, 

mas lei não é Justiça, em razão de ser geral e impessoal, enquanto o Direito sim é pessoal.   

O cuidado e a vulnerabilidade como valores jurídicos portanto, se complementam na 

solução dos conflitos, pois o primeiro trata de analisar a aplicação da lei, com o objetivo de 

atender ao bem comum, já o segundo, caracteriza o estágio em que se encontra o indivíduo, 

sujeito da relação jurídica. 

A vulnerabilidade dos autistas se vislumbra no preconceito vivido por eles, no 

esquecimento do Estado e no descaso do Judiciário, o qual até então violava de forma maquiada 

os direitos fundamentais desses indivíduos.   
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O operador do direito deve não só se pautar na legislação vigente, mas, 

simultaneamente, nos princípios pelos quais ela foi criada, bem como no cuidado e na 

vulnerabilidade, ao solucionar o conflito, sem se olvidar do valor jurídico dos dois últimos 

requisitos, para, assim, alcançar-se o fim do Direito: A Justiça! 

A lei existe para regrar o comportamento humano, no entanto, ao aplicá-la, não pode o 

Judiciário deixar de considerar as circunstâncias do caso concreto e, principalmente de ponderar 

e atentar-se, verificando se a solução que se chegou atende o bem comum. 

 

7     A PROPOSTA DO FILME, A SER EMPREGADA COMO MÉTODO DE 

INCLUSÃO SOCIAL   

 

Num antigo filme, de nome: “Uma Família Especial”, curta metragem de Anna 

Barczewska, que retrata a história verídica do drama de vida, de Jackie Jackson, podemos 

visualizar diversificadas formas de inclusão, aplicadas por Maggi, que é mãe de sete filhos, 

dentre eles, os quatro homens são autistas, e empregando-se divertidas técnicas de inserção ao 

“mundo” dos irmãos, que não são autistas, o desenvolvimento intelectual das crianças é 

perceptível, e tal vitória só pôde ser alcançada, graças à renitente persistência da mãe, que não 

desiste de manter a família unida, a qual é comandada somente por ela.  

Não são deixadas de lado, entretanto, a demonstração das difíceis situações, que se faz 

necessário a mãe encarar, para poder incluir os seus filhos, à sociedade, o que é feito através de 

uma incansável luta, repleta de momentos mágicos, alegres e tristes, para ajudar seus filhos 

especiais a ter uma vida feliz, sobretudo porque o autismo dos filhos, apresenta-se em maior ou 

menor grau (desde o autismo mais severo até a Síndrome de Asperger), o que denota ainda a 

dificuldade para a dedicação diferenciada, rumo ao atingimento do mundo psíquico de cada um 

dos filhos, cada qual ao seu modo.  

A convivência é respeitada, a mãe insiste em manter todas as crianças juntas, o que 

demonstra ser bastante proveitoso para todas, porque aprendem a conviver com as diferenças 

que os outros irmãos apresentam, e com isso colaboram para que possam praticar todas as 

atividades, juntos, porque é mostrado o dia a dia da família, as rotinas e dificuldades 

comportamentais e sociais, com que se deparam, além das dificuldades das outras três irmãs, 

que têm que se adaptar. 
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É narrado, de forma magistral, a doação da mãe aos filhos, e as épocas do ano, focando  

as rotinas e dificuldades que elas geram na vida dos filhos. Auxiliada pelo zelador da escola das 

crianças (Bruno Lastra), Maggi conclui que seus filhos têm inúmeros potenciais, e que como 

mãe, não pode estar com eles o tempo todo, mas apesar disso, deve tentar deixá-los caminhar 

um pouco por seus próprios pés, deixar que se arrisquem um pouco dentro das suas limitações. 

As reflexões que o público é induzido a fazer, face às mensagens transmitidas pelo 

filme, expõe um método real de inclusão social, consubstanciado no amor e dedicação da mãe, 

que não poupa esforços para ver seus filhos felizes, mesmo nas atividades mais singelas do dia a 

dia. Aquelas mensagens levaram-nos a lançar a exposição do tema, com o fito de asseverar, que 

a vida deveria imitar a arte, sempre!  

A sociedade, os familiares e o Estado devem espelhar suas atuações naqueles mesmos 

ensinamentos, que nos foram transmitidos, para que se torne viável ousar falar-se em efetiva 

inclusão social das pessoas autistas, no Brasil, posto tratar-se de propósito ainda inalcançado, 

neste século XXI, apesar do imenso rol de legislações e instrumentos normativos mundialmente 

consagrados há décadas, reconhecedores dos direitos das pessoas com deficiência.          

   

8             CONCLUSÕES  

 

1) O objetivo de um Estado Democrático de Direito é a realização do bem comum, 

através da criação de uma sociedade livre, justa e solidária, sem distinção de qualquer natureza, 

portanto, qualquer forma de discriminação não poderá ser aceita pelo povo brasileiro.   

2) A proteção de pessoas com deficiência, cuja conceituação engloba as pessoas 

autistas,   exige do Magistrado, reflexões acuradas no momento da defesa dos interesses desse 

grupo, sempre considerando o estágio vulnerável que essas pessoas se encontram, em razão da 

discriminação que sofrem.  

3) A vulnerabilidade e o cuidado se apresentam como valores jurídicos a serem 

apreciados na defesa de direitos, impedindo a existência de obstáculos colocados para a não 

efetivação de um direito fundamental do ser humano.  

4) Assim, no presente estudo, o cuidado e a vulnerabilidade foram analisados como 

valores jurídicos a serem considerados pelo Magistrado no momento de suas decisões, afinal, o 

que é o cuidado, senão a expressão da aplicação dos direitos fundamentais, para a realização da 

dignidade humana? 
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5) A prefalada dignidade humana vem desaguar numa conceituação abrangente, que se 

destina à ampla, incondicionada e irrestrita inclusão social dos grupos vulneráveis (presentes as 

pessoas com deficiência, como espécie destes), cuja salvaguarda transcende a órbita do 

ordenamento jurídico brasileiro, encontrando-se erigido sob a seara do direito internacional, 

nominados direitos humanos, portanto a conscientização acerca da necessidade de concessão de 

meios e técnicas voltadas à proteção destas pessoas é fator incontroverso, apesar de ainda 

inatingido efetivamente.     

6) Em decorrência, objetiva-se lançar o ensinamento no sentido de que devem ser 

incutidas reflexões advindas dos desmesurados esforços que Maggi, a mãe de sete filhos, dentre 

os quais, quatro têm autismo, em grau maior ou menor, no filme: Uma Família Especial, para 

trazê-los ao mundo real, fazendo-os interagir com os irmãos e a sociedade, de modo que se 

possa acreditar no potencial das pessoas com deficiência, grupo vulnerável, que carece do 

cuidado, a fim de que possa ser-lhes dadas oportunidade de convivência, inclusive para que as 

pessoas que não são deficientes, tenham igual oportunidade de conviver com as diferenças e 

criem métodos para suplantar eventuais dificuldades, sacramentando os valores jurídicos do 

cuidado e da vulnerabilidade. 

7) Doar-se ao semelhante, para facilitar o convívio destes, em sociedade, viabilizando 

a sua efetiva inclusão subsume alcançar uma posição na sociedade e uma atuação, como ser 

humano, que seja apta a acolher o outro, vulnerável que é, respeitando as suas dificuldades e 

diferenças e apesar disso, dar-lhe um voto de confiança, oportunizando meios de vida social, 

feliz, que é um desdobramento do princípio da dignidade humana, interpretação hodiernamente 

concebida pelo instituto dos Direitos Fundamentais. 
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RESUMO 

 

 

O presente artigo tem o intuito de analisar o processo de mortificação do eu que se desenvolve nas 

penitenciárias. A partir de uma nova perspectiva da formação do conhecimento, na qual se tem a 

ideia de que o objeto nunca pode ser compreendido na sua plenitude e que tenta afastar a 

fragmentação dos saberes, busca-se tratar o fenômeno carcerário com mais um elemento de 

complexidade. Esse elemento, somado a crítica teórica, é a arte, que proporciona mais uma forma 

de perceber os fenômenos sociais. Além disso, as artes, e em especial a literatura no presente artigo, 

são capazes de destacar novos elementos de complexidade, permitindo um conhecer mais 

abrangente e que ao mesmo tempo seja provocador de empatia, elemento que, juntamente a uma 

nova postura epistemológica, seja capaz de transformação social e criação de novas subjetividades 

fundadas na alteridade. Tendo em conta esses aspectos, a literatura e as demais críticas são fatores 

importantes para entender a mortificação do eu que ocorre dentro do sistema carcerário, para então 

pensarmos uma alternativa ao modelo atual, que seja emancipadora e que leve em consideração a 

complexidade do problema, o que requer, por sua vez, a voz daqueles que são diretamente afetados 

pela prisão, aqui representados, em especial, por Graciliano Ramos e Fiódor Dostoiévski. 

 

 

 

 

Palavras-chave: Sistema Penitenciário – Alteridade - Mortificação 
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ABSTRACT 

 

 

This article intends to analyze the mortification process of self recurrent in penitentiaries. From a 

new perspective of knowledge construction, which comprehends that the object can never be 

understood in its plenitude as the same time that tries to avoid the fragmentations of knowledge 

sources, we intend to analyze the prison phenomenon with an extra element of complexity. This 

element, along with theoretical criticism, is art, which provides a new way of conceiving social 

phenomena. Moreover, arts, and mainly literature in this article, are capable of underscoring new 

elements of complexity, making a wider process of knowledge possible as well as being a 

stimulator of empathy, which, with a new epistemological conduct, enables social transformation 

and creation of new subjectivities grounded in otherness. Thus, literature and other technical 

criticisms are important factors to understand the mortification of self that happens inside the 

penitentiary system, in order to think about a new alternative to the current model. This alternative 

way should become an emancipation provider and should consider the complexity of the issue, 

which requires that the voices of those directly affected by prison are heard, mainly represented 

here by Graciliano Ramos and Fiódor Dostoiévski. 

 

 

 

Key-words: Penitentiary System – Otherness – Mortification 
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Abandonei o conto chinfrim, meti-me alguns dias na leitura dos romances. 
Estranhei ver José Lins afastar-se da bagaceira e do canavial, tratados com 
segurança e vigor em obras anteriores, discorrer agora sobre Fernando de Noronha, 
onde nunca esteve. Um crítico absurdo o julgara simples memorialista, e o homem 
se decidia a expor imaginação envolvendo-se em matéria desconhecida. Pessoa de 
tanta experiência, de tanto exame, largar fatos observados, aventurar-se a narrar 
coisas de uma prisão distante. O indivíduo livre não entende a nossa vida além das 
grades, as oscilações do caráter e da inteligência, desespero sem causa aparente, a 
covardia substituída por atos de coragem doida. Somos animais desequilibrados, 
fizeram-nos assim, deram-nos almas incompatíveis. Sentimos em demasia, e o 
pensamento já não existe: funciona e pára. Querem reduzir-nos a máquinas. 
Máquinas perras e sem azeite. Avançamos, recuamos – nem sabemos para onde 
nos levam. Zanguei-me com José Lins. Porque se havia lançado àquilo? O 
admirável romancista precisava dormir no chão, passar fome, perder as unhas nas 
sindicâncias. A cadeia não é brinquedo literário. Obtemos informações lá fora, 
lemos em excesso, mas os autores que nos guiam não jejuaram, não sufocaram 
numa tábua suja, meio doidos. Raciocinam bem, tudo certo. Que adianta? 
Impossível conceber o sofrimento alheio se não sofremos. O começo do livro de 
José Lins torturava-me. Quase desejei ver o meu amigo preso. (RAMOS, 1984, pp. 
215 e 216) 

     

A exaltada e compreensível crítica de Graciliano Ramos a seu amigo José Lins do Rego 

é uma expressão do quão difícil é colocar em palavras a complexa realidade do sistema carcerário. 

No trecho acima, o autor de Memórias do Cárcere se incomoda por seu amigo se inveterar a 

escrever sobre uma vida que lhe é distante. 

Qualquer análise está necessariamente fadada a um reducionismo. Nota-se, a exemplo 

da fala acima, a importância de se reconhecer a capacidade limitada e parcial de qualquer tipo de 

compreensão de uma realidade. O objeto nunca é compreensível em sua completude. Nesse sentido, 

o conhecimento que reconhece esses limites necessita de um pensamento que seja também 

complexo, que recusa as consequências mutiladoras, redutoras, unidimensionais e ofuscantes de 

uma simplificação que se coloca como reflexo do objeto.1  

Limitar-se à visão mutiladora e unidimensional pode significar um preço alto em 

fenômenos humanos, “a mutilação corta na carne, verte o sangue, expande o sofrimento” (MORIN, 

p. 13). Tendo isso em conta, a efetividade da justiça depende necessariamente de um compromisso 

com a complexidade dos sujeitos, com a busca pelo reconhecimento dos indivíduos sem padrões 

definidores e delimitadores de humanidade. 

                                                 
1 MORIN, p. 06. Para Morin, complexidade é “um tecido de constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: 
ela coloca o paradoxo do uno e do múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de 
acontecimentos, ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo fenomênico.” P. 13.   
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Compreende-se, a partir disso, a necessidade de um reconhecimento de novos métodos 

de compreensão, como, por exemplo, a análise de obras literárias para levantamento de 

problemáticas. No presente artigo, em referência, em especial, por autores como Graciliano Ramos 

e Fiódor Dostoiévski, trata-se mais especificamente da questão do processo de mortificação que se 

faz presente no sistema penitenciário. Busca-se, ainda, uma aproximação entre sujeito e objeto, de 

modo a evitar consequências limitadoras na compreensão do analisado, em superação ao modelo 

tipicamente moderno do conhecer.  

O relacionamento sujeito e objeto no pensamento moderno concebe-se na submissão de 

um frente o outro. O objeto só é entendido na medida em que é dominado, aniquilado, encaixado 

em classificações e simplificações, para somente então entrar no plano do mundo conhecido. A 

distância entre sujeito e objeto fundamenta-se na distância típica de assenhoramento. O pensar 

alicerçado no distanciamento automatiza o processo de conhecimento, torna-se ferramenta de si 

mesmo, maquinaria que torna incapaz a reprodução construtiva do dito objeto apreendido, 

refletindo-se em mera reificação das relações humanas e redução de complexidades. 2 (ADORNO, 

1999, p. 42) 

A concepção moderna, que se construiu desde Bacon e Galilei, passando pela proposta 

epistemológica desenvolvida por Descartes e amadurecida com o positivismo, faz do objeto a ser 

“apreendido” pelo jurista mero elemento esgotável e classificável dentro de padrões já pré-

estabelecidos. Daí, tem-se por já determinado os limites da complexidade dos objetos. (ADORNO, 

1999, pp. 21 e 22) 

O iluminismo se vale necessariamente pela busca de unidade. O que corresponde 

invariavelmente a uma consequência de ordem política em que a concepção sistêmica do mundo 

instrumentaliza os objetos do fazer científico. Não há multiplicidade a ser reconhecida fora das 

fronteiras já anteriormente delimitadas pela ciência. (ADORNO, 1999, pp. 21 e 22) 

Consequentemente, essa postura em relação ao mundo a ser apreendido envolve 

diretamente as relações interpessoais. A concepção de que a dita imparcialidade científica tem 

implicações políticas resta muito evidente com a segunda guerra mundial e com a guerra fria. 

Impossível negar que o desenvolvimento científico teve momentos em que a política foi a principal 

patrocinadora, que levaram, por exemplo, à bomba atômica e às conquistas do espaço através da 

                                                 
2Não queremos entrar aqui na discussão modernidade e pós-modernidade, mas reconhecemos uma busca pela superação 
desse pensar reificador, como por exemplo Habermas, que se declara a favor de dar seguimento no projeto da 
modernidade.  
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corrida armamentista disputada entre Estados Unidos e União Soviética. Tendo consciência, 

portanto, das potencialidades construtoras e destruidoras do fazer científico, implica-se, em 

decorrência, um necessário compromisso ético. (ARENDT, 2010, p. 7) 

A reificação da humanidade a apenas dados estatísticos é coerente com a prática 

iluminista, em sua busca pela unidade, que não se faz sem imposição, violência e mutilação. O 

enorme poder que a ciência conferiu ao homem se refletiu em uma alienação determinante em 

relação àquilo que dela depende. (ARENDT, 2010, p. 24). E o poder legitimador proporcionado 

pelas ciências não somente faz perpetuar antigas opressões, como também cria novas, tanto de 

ordem moral como política. 

A distância entre objeto e sujeito na prática científica nos últimos séculos, na busca pelo 

assenhoramento em direção à ideia de sistema fechado do mundo, gera implicações morais que 

refletem invariavelmente na reificação das relações sociais, nas quais seres humanos são reduzidos 

em sua complexidade para serem escondidos atrás de botões que lançam bombas, pessoas 

representadas como mera estatística e de canetadas nas pilhas de processos. (GINZBURG, 2001, 

pp. 199-218). 

De fácil identificação, a visão dicotômica e maniqueísta, sobretudo no âmbito político, 

está presente nos mais diversos níveis da organização social. A reprodução constante de um 

discurso de “nós” e “eles” se fez presente na guerra fria, encontrando hoje o antagonismo necessário 

no terrorismo, e se faz fortemente presente no discurso da defesa social (BARATTA, 2002, p. 17), 

em que “bandidos” se valem como verdadeira antítese da buscada unidade sistêmica da sociedade. 

A partir de uma visão dicotômica, uma sociedade em que o pensamento maniqueísta se 

faz dominante, tem-se a legitimidade a um Direito Penal fortemente segregador, podendo ser 

observado na distinção bandidos/homens de bem. Ao inimigo, a morte, a tortura e a compaixão são 

relativizados pela distância. Disso, tem-se que o que é distante não se compreende. A morte é 

menos tenebrosa naqueles que estão longe. (GINZBURG, 2001, pp. 199-218). 

Como exemplo disso, o campo de prisioneiros de Guantânamo tem no conjunto de 

presos a encarnação do “eles”. O Estado de exceção é uma possibilidade nascida no critério da 

distância. A tortura e a prisão, como práticas comuns, se tornam aceitáveis e até bem vistas, pois 

não é o “nós” o grupo atingido. É na justificativa da proteção do “nós” que se vale a arbitrariedade 

em relação a determinados grupos. Parecem proferir a sentença: “É necessário reduzi-los a um 

mínimo para que possamos ser completos”.  
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Os campos de concentração, locais em que se realizou a conditio inhumana 

(AGAMBEN, 2004, p. 143), têm, em sua justificativa jurídico-política, os critérios mais obscuros 

da distância. Ela gera a noção de vida “sem valor”, ou indigna de ser vivida. 

Contudo, o “nós” não só aniquila o “eles”, é também uma forma de suicídio. O 

desrespeito à diferença e a busca por unidade enseja em limites óbvios aos indivíduos, sob o 

argumento de que somente assim se pode constituir uma nação. A homogeneidade dos membros de 

um povo como fundamento para o funcionamento do Estado e da sociedade reduz os indivíduos em 

complexidade. 

O perigo é ver na diferença um elemento de fragmentação. É a falta de unidade que 

pode justamente significar o aumento da complexidade e completude do nosso ser. (HABERMAS, 

2007, p. 153-173). Aceitar o outro é aumentar-se, é permitir-se mais completude, e isso é diminuir a 

distância entre o ‘eu’ e o mundo. 

Compreender não é simples maneira de conhecer, a compreensão se dá mais 

essencialmente no modo de ser; a existência é esse processo de compreender. Mas ainda além, não 

basta a aceitação do outro; na relação sujeito e sujeito, o “ser-com” é um estar junto empobrecido, 

baseado numa tolerância também distante e indiferente.(CORBUCCI, 2005, pp. 118 e 121). 

A desconstrução de um sujeito em sua subjetividade é mérito principal de Lévinas, pois 

releva a importância da intersubjetividade. “Eu reconheço, ou seja, creio nele. Mas se este 

reconhecimento fosse minha submissão a ele, esta submissão retiraria todo valor de meu 

reconhecimento: o reconhecimento pela submissão anularia minha dignidade, pela qual o 

reconhecimento tem valor” (LÉVINAS, 2004, p.61). 

É a intersubjetividade que permite o conhecer-me. A relação entre os homens não se dá 

entre definições, mas em afeiçoes, em engajar-se não com o outro, mas no outro. O sujeito só existe 

se para com o outro, indo em sua direção. (POIRIÉ, 2007, p. 19) 

Ao objeto mutilado, aniquilado pelas padronizações das ciências modernas e de um 

Direito que estabelece regras gerais para particularidade, há de se ceder espaço a um sujeito outro, 

diferente e único em sua complexidade. 

Lévinas traz a concepção de responsabilidade entre sujeitos, de uma consciência que 

                Não é um ser menor, mas o modo do sujeito. Ela é poder de ruptura, 
recusa de princípios neutros e impessoais, recusa da totalidade hegeliana e da 
política. [...] Ela é poder de falar, liberdade de fala, sem que se instaure por trás da 
fala pronunciada uma sociologia ou uma psicologia que busca o lugar dessa fala 
em um sistema de referências e que a reduz assim ao que ela não queria. Daí poder 
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julgar a história em vez de esperar seu veredicto impessoal. (Difícil Liberdade). 
(POIRIÉ, 2007, pp. 18 e 19) 

 

A responsabilidade para com o outro é muito mais que um compromisso de uma boa 

consciência, é uma vinculação profunda e permanente com os demais sujeitos, na qual uma ligação 

meramente formal não é capaz de conceber o outro em toda sua complexidade, pelo contrário, trata 

de anulá-lo e distorcê-lo. Lévinas, em entrevista, responde a seguinte pergunta: sou eu responsável 

pelo mal que outrem realiza? 

 

                    Até onde vai minha responsabilidade? Eu acredito que em certa 
medida, eu sou responsável pelo mal em outrem – tanto daquele mal que o 
atormenta como daquele que ele faz. Jamais estou humanamente quite para com 
outro homem, eu não poderia contentar-me com minha bem aventurada perfeição e 
deixar o mal prolongar-se ou somente pensar em puni-lo. Concretamente, a 
situação é muitíssimo mais complexa porque eu jamais tenho de haver com uma 
única pessoa, eu sempre tenho de haver com uma multidão de pessoas, e, por 
conseqüência, essas relações entre pessoas e o conjunto da situação devem ser 
levadas em conta. Isto que limita, não minha responsabilidade, porém minha ação, 
modificando as modalidades de minhas obrigações. É isto que eu evocava como 
problemática da justiça que parece renegar prima facie essa benevolência natural, 
essa responsabilidade direta e simples com respeito a outrem, a qual é, entretanto, o 
fundamento e a exigência de toda justiça. (POIRIÉ, 2007, p. 94) 

                     

A justiça é contrária à simplificação do outro, tomá-lo como um estigma é olhar 

somente o seu rosto; a forma como ele se apresenta não pode ser tomada como conteúdo. (POIRIÉ, 

2007, p.27).  Apesar de nossa concepção do outro ser sempre construída por nossa subjetividade 

historicamente formada (HUSSERL, 2001, pp. 91 e 92), a responsabilidade em relação ao próximo 

só pode ser realizada a partir de uma desconstrução contínua e permanente dessas pré-noções, na 

consciência de que essas estão vinculadas diretamente às formas como concebemos o outro. 

Ou seja, a responsabilidade diante da complexidade do mundo é imprescindível à 

justiça, no entendimento de que essa não é estática, mas sim um processo nunca terminado que se 

faz por uma constante desconstrução. Neste sentido, afirma Derrida: 

 

Paradoxalmente, é por causa desse transbordamento do perfomativo, por causa 
desse adiantamento sempre excessivo da interpretação, por causa dessa urgência e 
dessa precipitação estrutural da justiça que esta não tem horizonte de expectativa 
(reguladora ou messiânica). Mas, por isso mesmo, ela [a justiça] talvez tenha um 
futuro, justamente, um por-vir que precisamos distinguir rigorosamente do futuro. 
Este perde a abertura, a vinda do outro (que vem) sem o qual não há justiça; e o 
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futuro pode sempre reproduzir o presente, anunciar-se ou apresentar-se como um 
presente futuro na forma modificada do presente. A justiça permanece porvir, ela 
tem porvir, ela é por-vir, ela abre a própria dimensão de acontecimentos 
irredutivelmente porvir. Ela o terá sempre, esse porvir, e ela o terá sempre tido. 
Talvez seja por isso que a justiça, na medida em que ela não é somente um 
conceito jurídico ou político, abre ao porvir a transformação, a refundição ou a 
refundação do direito e da política. (DERRIDA, 2010, p. 54 e 55) 

 

De um olhar tocado pela arte. 

 

A responsabilidade para com o outro, se valendo como um compromisso ético a ser 

trabalhado, implica uma nova postura epistemológica, que não negligencia outras formas de 

conhecimento, indo para além do rigor dos velhos manuais científicos. Nesse sentido, as artes se 

fazem imprescindíveis para o conhecimento que busca reconhecer seus objetos como ricos em 

complexidade. “A importância da arte repousa também no fato de nos interpelar, e de colocar o 

homem diante de si mesmo em sua existência determinada moralmente” (GADAMER, 1999, p. 93). 

Sobre isso, Apostolova, citando Nussbaum, ensina: 

 

Nussbaum explora a contribuição da literatura para o direito construindo a ideia de 
que o contato com a literatura tem o potencial de desenvolver habilidades nos 
alunos que são essenciais na condução democrática da vida pública. 
A defesa da imaginação literária para a autora norte-americana insere-se dentro de 
uma postura ética que engloba a preocupação com o bem-estar das pessoas 
desconhecidas, que certamente têm vidas diferentes da nossa. Ela acredita que o 
respeito à dignidade humana compromete de modo verdadeiro somente as pessoas 
que estão em condições de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação e 
de se emocionar com essa participação. 
(...) 
A literatura é um convite para que o leitor se coloque no lugar de pessoas diversas, 
entrando em contato com suas experiências por intermédio da fantasia e da 
emoção. A novela tem o poder de provocar a empatia no leitor, que se vê evolvido 
nos projetos dos personagens e compartilha as suas perplexidades. As histórias 
fictícias tornam-se mais reais, e as possibilidades de eleição diante das quais se 
encontram as personagens de certo modo são também as do leitor. 
A imaginação, ou seja, a faculdade dos sentidos de perceber coisas que não estão 
objetivamente diante dos nossos olhos, possibilita ao julgador ver um ser humano 
que está diante dele na sua complexidade e, transcendendo as aparências imediatas, 
transformá-lo em metáfora a ser descoberta. (APOSTOLOVA, 1999, 126-128) 

 

Por meio da literatura se aproxima o sujeito jurista, aplicador do direito, ao sujeito que 

se faz objeto na relação jurídica. Uma aproximação ética tão essencial que se ausente, difícil não 

haver efetiva reificação do chamado sujeito de direito. 
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 A partir desse contexto de ideias, podemos nos perguntar em qual sentido as artes 

podem contribuir para uma análise do sistema carcerário e de seu processo de mortificação. E não 

só isso, também podemos nos questionar se esse processo de sensibilização por meio de fenômenos 

artísticos seria capaz de produzir uma nova subjetividade que repensasse criativamente a prisão por 

meio da empatia com aqueles que nela se encontram. 

A arte, inserida em uma epistemologia que a reconhece como elemento necessário na 

compreensão dos objetos, principalmente no que tange à condição humana, não se restringe a mero 

rol exemplificativo de situações-problema, quanto menos se vale apenas para causar empatia, 

aproximando o sujeito do objeto. Para além disso, a arte se apresenta como provocadora de 

questões, jurídicas ou não, que delatam uma realidade que de outra forma se mostrariam distantes 

do alcance dos modelos clássicos da análise acadêmica.  

Dessa forma, este artigo procurou buscar problemáticas do sistema carcerário a partir de 

obras literárias, servindo de argumento fundamental à construção técnica concomitante, por ora 

complexificada e aprofundada por elementos típicos da arte.    

Olhando para a história dos processos emancipatórios e da conquista de direitos, 

notamos que essa associação entre as artes e a criação de novas subjetividades mais autônomas não 

é algo tão distante, pelo contrário, mostra-se fundamental para o surgimento de novos olhares sobre 

a realidade e sobre o outro. Como verdadeira paralaxe, a arte atua descortinando perspectivas do 

cotidiano comum através de um sentimento de aproximação e de identificação com o outro. 

Neste sentido, Lynn Hunt nos mostra que os direitos conquistados por meio dos 

processos revolucionários do século XVIII estavam fundamentalmente ligados a uma mudança de 

mentalidade da população da época. Essa transformação se deu em grande parte pelos romances em 

circulação naquele momento, os quais tinham a característica de serem narrativas em primeira 

pessoa, gerando um sentimento de identificação entre aqueles que os liam e os personagens neles 

desenvolvidos.  

Citando livro escrito por Rousseau, a autora diz que os romances levam as pessoas a 

terem um sentimento de empatia pelos personagens dos livros graças aos mecanismo da própria 

narrativa. No caso do século XVIII, os romances eram escritos em forma de cartaz, levando a uma 

aproximação entre leitor e herói ou heroína. Os romances ensinavam nada mais que uma nova 

psicologia, pois passavam, ao trabalhar com a intimidade dos sujeitos, o fundamento de que todas as 

pessoas são essencialmente iguais. A partir disso, estabeleciam as bases para uma nova ordem 
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política e social, pautada por um senso de igualdade e empatia que nascia do envolvimento 

sentimental com a história. Talvez não seja por nada que esses vários romances precederam 

imediatamente o surgimento do conceito de “direitos do homem” (HUNT, 2009, pp. 38 e 39) 

 

E mais para frente, citando Diderot, a autora prossegue sua argumentação: 

 

Diderot não usa os termos “identificação” ou “empatia”, mas apresenta uma 
descrição convincente dos dois. Nós nos reconhecemos nos personagens, ele 
admite, saltamos imaginativamente para o meio da ação, sentimos os mesmos 
sentimentos que os personagens estão experimentando. Em suma, aprendemos a 
sentir empatia por alguém que não é nós mesmos e não pode jamais ter contato 
direto conosco (ao contrário, digamos, dos membros da nossa família), mas que 
ainda assim, de um modo imaginativo, é também nós mesmos, sendo esse um 
elemento crucial na identificação. Esse processo explica por Panchoucke escreve 
para Rousseau: “Senti passar pelo meu coração a pureza das emoções de Júlia”. 
(HUNT, 2009, pp. 55 e 56) 

 

A partir das considerações feitas por Lynn Hunt, nota-se como os romances foram 

importantes para a criação de uma subjetividade preocupada com a causa dos direitos humanos. As 

verdades “autoevidentes”, proclamadas nas declarações dos governos da época, não eram apenas 

obra do dito conhecimento racional, mas também uma construção de empatia que se fazia presente 

nas expressões artísticas. Atuando em conjunto com outras causas, as obras literárias foram 

importantes para a formação dessa nova mentalidade, na qual estava implicada a ideia de igualdade, 

que em grande parte foi gerada pelo processo de identificação com o outro, ou seja, pela formação 

da empatia.3 

Assim, as artes nos proporcionam mais um ângulo para entender fenômenos complexos, 

como as lutas pelos direitos humanos e, neste contexto, o sistema carcerário. Talvez alternativas à 

prisão só possam ser visualizadas quando consideramos o contexto daqueles que nela estão 

inseridos, nos identificando e nos emocionando com a vivência experimentada pelos aprisionados. 

Pensar essa realidade imprescinde desse depoimento, o que nos leva a pensar até que ponto essas 

                                                 
3 No longa metragem “Julgamento de Nuremberg” (2000), de Yves Simoneau, às 2 horas e 28 minutos, em um diálogo 
célebre entre o promotor-chefe e o psicólogo designado a estudar os réus, este diz o seguinte: “I told you once that I was 
searching for the nature of evil. I think I’ve come close to defining it: a lack of empathy. It is one characteristic that 
connects all the defendants, a genuine incapacity to feel with their fellow men. Evil, I think, is the absence of empathy”. 
Tradução livre: Eu lhe disse uma vez que estava procurando a natureza do mal. Acho que estou perto de defini-la: é 
uma falta de empatia. É uma característica comum a todos os réus, uma genuína incapacidade de ter sentimentos para 
com outras pessoas. O mal, acredito, é a ausência de empatia. 
 

7029



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

instituições preservam a dignidade humana, ou se elas negam, como pressuposto, a própria 

alteridade. 

 

Ruptura total. O novo eu?  

 

Só dezessete meses?! – tornou Dantès –; não sabe o que são dezessete meses de 
cadeia! Dezessete anos, dezessete séculos! Especialmente para quem, como eu, ia 
ser feliz, para quem, como eu, ia casar-se com uma mulher amada; para quem via 
brilhar diante de si uma carreira honrosa, e a quem tudo falha no mesmo instante; 
quem, do meio do mais belo dia, cai na noite mais profunda; quem vê destruída a 
sua carreira, quem não sabe se ainda o ama aquela que o amava, quem ignora se 
está vivo ou morto o seu velho pai! Dezessete meses de cadeia, para um homem 
acostumado ao ar livre do mar, à independência do marinheiro, ao espaço, à 
imensidade, ao infinito! Senhor, dezessete meses de cadeia é mais do que merecem 
todos os crimes designados na língua humana com mais odiosos nomes! 
Compadeça-se de mim, senhor, e peça em meu favor, não indulgência, porém 
rigor, não mercê, porém julgamento! Juízes, senhor! Só peço juízes; não se podem 
negar juízes a um acusado! (DUMAS, 2009, p. 118) 

 

Segundo Goffman, uma instituição total pode ser definida como “um local de residência 

e trabalho onde um grande número de indivíduos com situação semelhante, separados da sociedade 

mais ampla por considerável período de tempo, levam uma vida fechada e formalmente 

administrada” (GOFFMAN, 2010, p. 11). Nesse ambiente, todas as pessoas são tratadas de forma 

supostamente igual e submetidas a um único plano racional também supostamente planejado. 

Devem seguir horários e realizar todas as atividades de caráter privado (banhar-se, comer, dormir, 

trabalhar e etc) em grupo e na companhia de outras pessoas. 

A partir dessa definição, pode-se questionar se uma instituição com tais características 

seria capaz de trabalhar o exercício da cidadania e permitir condutas emancipatórias e autônomas, 

ou até mesmo se ela estaria, de fato, comprometida com o suposto objetivo ressocializador.  

A respeito disso, Goffman aponta para o fenômeno de “desculturamento” do recluso, 

“isto é, “destreinamento” – que o torna temporariamente incapaz de enfrentar alguns aspectos de 

sua vida diária”. (GOFFMAN, 2010, p. 23). Na linguagem das instituições totais, o internado 

começa a sofrer uma série de rebaixamentos, degradações, humilhações e profanações do eu. O seu 

eu é mortificado. Há toda uma ressignificação em relação à imagem que tem de si e dos outros, toda 

a sua carreira moral construída no interior do estabelecimento permitirá progressivas mudanças de 

suas concepções de mundo. Como parte de uma engrenagem disciplinar, “o novato admite ser 
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conformado e codificado num objeto que pode ser colocado na máquina administrativa do 

estabelecimento, modelado suavemente pelas operações de rotina.” (GOFFMAN, 2010, p. 26) 

A transformação súbita na vida do internado é uma das características mais essenciais a 

qualquer instituição total. A mais imediata violência a que se submete um novato é uma mudança 

radical em seu modo de viver, na sua rotina e até nas mais simples vontades, como a hora do tomar 

banho, comer ou dormir. Já há, de início, uma reprovação a tudo o que formava a constituição do 

eu, para necessariamente dar espaço à construção de um novo sujeito, cujo principal formador é o 

próprio sistema da instituição total. 

A fala supracitada da obra “O Conde de Monte Cristo” ressalta esse aspecto. Sem 

conhecimento de seu crime, Dantès é preso na fortaleza de If, jogado em uma cela escura e fria, sem 

qualquer pré-julgamento. A conversa se dá no momento da visita de um inspetor à prisão, em que o 

protagonista aproveita para contar seu caso e sua revolta por estar encarcerado sem motivo 

aparente. Nos 17 meses em que ficou preso, Dantès se mostrou enfurecido perante os carcereiros, 

ganhando um estigma de “furioso”. No entanto, o que mais chama a atenção é sua exposição das 

mudanças drásticas e repentinas que o cárcere provocou forçadamente em sua vida. 

Essa ruptura radical é uma das primeiras impressões relatadas por Alieksandr 

Pietróvitch Gorjantchikov, protagonista do romance “Recordações da Casa dos Mortos” de Fiódor 

Dostoiévski4: 

 

O nosso presídio estava encravado no recinto da fortaleza, ao fundo, rente aos 
taludes. Não raro eu via, cosendo-me às brechas da paliçada, um trecho do mundo 
de Deus, lá fora. Mas meus olhos me ofereciam sempre a mesma coisa: um trecho 
mínimo de céu, um barranco íngreme coberto de azinheiras, dia e noite uma 
sentinela indo e vindo. E eu refletia, desanimado: “Anos e anos se passarão e tu hás 
de, como agora, espiar pela fresta, outra coisa não vendo senão a mesma muralha, o 
mesmo barranco, a mesma sentinela e apenas um pedacinho de céu; não o céu que 
se aconcava sobre o presídio, mas sim aquele acolá, distante, livre...” 
(DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 21) 
 

No livro, Pietróvitch vive o tormento que é ser destituído do poder de ter a sua própria 

vida em suas mãos, mostrando que o fundamento primeiro da prisão já é uma negação de qualquer 

autonomia dos sujeitos. O princípio básico da reclusão, que se aceita com tamanha naturalidade, 

além de contraditório, pois tem como objetivo a “ressocialização” retirando o indivíduo da 

                                                 
4 Dostoiévski ficou preso de 1849 a 1854, experiência pessoal que deu origem ao romance de ficção “Recordações da 
casa dos mortos”. 
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sociedade e tolhendo qualquer ato de liberdade, é uma afronta a tudo aquilo que se valoriza como 

elementos diferenciadores na constituição de cada subjetividade.   

Até mesmo o simples hábito de querer estar sozinho é inviabilizado, forçando-se a 

convivência com pessoas, lugares, sabores e cheiros que em momento algum podem ser afastados 

ou escolhidos. Até as impressões que se tem do mundo tentam ser impostas. Reprime-se toda uma 

realidade a ser vivida com o contraditório objetivo de que o preso aumente sua compreensão de seu 

contexto social, ou seja, a prisão se coloca no papel de dar uma maior conscientização do mundo ao 

mesmo tempo em que limita todas as outras formas de apreensão da realidade que não sejam a por 

ela considerada oficial. 

Nesse sentido, comenta Pietróvitch: 

 

Haverá, por exemplo, tormento maior do que não poder ficar sozinho – um 
momento ao menos –, e isso durante dez anos?! No trabalho: a escolta; no presídio: 
a companhia de mais de duzentos detentos; e nunca, uma só vez, a solidão! Ter de 
ser assim, irrevogavelmente! (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 24)  
 

Diretamente disso há um outro fator a ser considerado, ao não estar nunca inteiramente 

sozinho, o preso se faz sempre presente, visível e, consequentemente, vigiado, seja pelos agentes 

penitenciários, como pelos próprios colegas. (GOFFMAN, 2010, p. 32). 

Nas instituições totais, essa prática necessariamente deformadora do eu se faz pela 

destruição dos muros que existem entre a privacidade e o ambiente ali impostos. Deixam de existir 

espaços interiores reservados. Todas as informações sobre a interioridade dos internos são alvo de 

conhecimento da equipe dirigente, e o saber produzido a partir dessa coleta será retornado em 

práticas disciplinares sobre o próprio internado, a exemplo o comportamento de revolta em Dantès, 

em que já lhe foi definido pelos dirigentes a condição de furioso. Há, portanto, não só a constante 

prática de deformação do eu, mas também a negação, a rejeição daquilo que o constituía. 

(GOFFMAN, 2010, pp. 31 e 32). 

Nesse sentido, Pietróvitch, cujo principal passatempo era observar assiduamente o 

comportamento humano de seus colegas no interior do presídio, indaga “E cada um tinha a sua 

história, uma história tão confusa e negra como a noite vista por um ébrio. História que urgia 

esquecer, que todos enterravam no esquecimento categórico.” (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 24)  

O sistema penitenciário força um tratamento no qual os internados são considerados 

tábula rasa. A partir do momento que atravessam os portões dos presídios, uma nova vida começa, e 
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toda sua história até o momento se reduz a apenas àquele fato que o levou a ser preso. O ser 

humano, completo em subjetividade e a ser reconhecido em sua complexidade, se reduz a um 

estereótipo tipificado no código penal.  

A sentença condenatória é a sua certidão de nascimento, cuja nova vida será efetuada 

pelo necessário processo de mortificação a que será submetido.  

Talvez a parte mais marcante desse processo de desmontagem do eu seja a primeira 

etapa do processo de admissão, aquele momento em que o sujeito tem que se desamarrar do seu 

mundo anterior. A nudez a que muitos são submetidos serve como demonstração de desvinculação 

sentimental em relação a tudo aquilo que possuía anteriormente a sua entrada na instituição. A 

própria mudança de nome, como o sistema de apelidos ou a nomeação por números, serve como 

ressignificação da imagem. Em certas instituições, essa desfiguração do eu chega ao ponto de 

imprimir marcas ou desfigurações nos corpos dos internos, como o próprio jeito de andar, portar-se 

diante dos outros, de falar ou de comer. (GOFFMAN, 2010, pp. 26 e 27) 

Ricardo Ramos, filho de Graciliano Ramos, relata as marcas deixadas pela prisão em 

seu pai: 

 

E procurava orientar-se através de reminiscências, sem examinar as placas. A 
claridade forte, o movimento grande o atordoavam. Entrou num café, e ao levantar-
se arrastou os pés, como se ainda usasse tamancos. Havia perguntas que se 
repetiam e esperava as respostas com impaciência, olhando a valise. A mulher 
traria dinheiro bastante para o taxi? Aonde iriam? Como poderia viver? (RAMOS, 
1984, p. 319) 

 
Também os pertences, elementos que constituem a formação da particularidade, na 

prisão, são substituídos por objetos coletivizados e iguais para todos, ou seja, há uma 

desconstituição do eu por uma homogeneização imposta. (GOFFMAN, 2010, pp. 27 e 28). Talvez 

seja por isso que Graciliano Ramos, em “Memórias do Cárcere”, tenha se apegado tanto a sua valise 

como elemento único que resgatava seu eu e sua individualidade anterior. 

Outra passagem do livro que ressalta esse aspecto é a briga por reaver sua carteira que 

havia sido subtraída por funcionário da casa de correção. Após receber a notícia de que irá ser 

transferido de volta para o presídio no Rio de Janeiro, Graciliano Ramos se empenha calorosamente 

em um diálogo com o diretor do local para que devolvam o objeto anteriormente tomado por um 

agente penitenciário na revista de admissão.  Logo depois da ríspida conversa, o autor lembra de 

outro fato ocorrido que envolvia um objeto seu: 
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Ao entrar na Casa de Detenção, agarrara-me a um frasco de iodo quase vazio que 
me queriam tomar, defendera-o com vigor, mostrando uma unha já cicatrizada; 
conseguira salvá-lo e jogara-o no lixo, pois não me servia para nada. Qual seria o 
motivo dessa obstinação, agora repetida? Julgo que o meu intuito, embora indeciso, 
era reaver uma personalidade que se diluíra em meio abjeto. (RAMOS, 1984, pp. 
156 e 157) 

   

De quem é a culpa? 

Ainda no sentido de desmantelamento do eu, surge o poder disciplinar, descrito por 

Foucault em Vigiar e Punir como: 

 

(...) um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem como função maior 
“adestrar”; ou sem dúvida adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. 
Ele não amarra as forças para reduzi-las; procura ligá-las para multiplicá-las e 
utilizá-las num todo. (...) A disciplina fabrica indivíduos; ela é a técnica específica 
de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como 
instrumentos de seu exercício. (...) O sucesso do poder disciplinar se deve sem 
dúvida ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a sanção 
normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. 
(FOUCAULT, 2009, p. 164) 

 
A prisão obedece à lógica de uma fábrica, na qual o objeto a ser montado é o próprio 

indivíduo. Tem como objetivo formar indivíduos docilizados por meio de um processo de 

adestramento, de mortificação. Além disso, a disciplina dá um mesmo padrão de deveres e 

obrigações para todas as pessoas, no entanto, a partir da resposta dada por cada um, a instituição 

impõe uma “verdade” sobre os indivíduos construída por um processo posterior de diferenciação. 

(FOUCAULT, 2009, pp. 174 e 175). Desse modo, Foucault diz  

(...) o poder de regulamentação obriga à homogeneidade; mas individualiza, 
permitindo medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar 
úteis as diferenças, ajustando-as umas às outras. Compreende-se que o poder da 
norma funcione facilmente dentro de um sistema de igualdade formal, pois dentro 
de uma homogeneidade, que é a regra, ele introduz, como um imperativo útil e 
resultado de uma medida, toda a gradação das diferenças individuais. 
(FOUCAULT, 2009, p. 177) 

 

Essa interpretação oficial, baseada numa suposta verdade extraída das respostas dadas 

por cada um, passa a ser aceita, de certa forma, pelos reclusos. O processo de criação de 

estereótipos e de redução da complexidade do eu a categorias estanques é um dos principais 

responsáveis pela mortificação, uma vez que trabalha com um indivíduo estático, inexistente em 
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potencialidade, pois atua na lógica de que cada subjetividade corresponderá a uma categoria 

objetiva pré-estabelecida.  

Essa característica é relata por Graciliano Ramos em Memórias do Cárcere: 

 

Certamente nos atribuíam culpas graves; na melhor das hipóteses, éramos levianos 
e desastrados. E o pior é que nos sentíamos infratores, éramos levados a admitir 
isso. Sinais intempestivos de compaixão, simples referência ao ambiente sórdido, à 
horrível miséria, mais nos reforçariam a certeza. Tínhamos delinquido, sem dúvida. 
Muitas daquelas criaturas ignoravam que delito lhes imputavam. Na verdade não 
importavam: mantinham-nas em segregação, e isto devia bastar para convencê-las. 
Com o andar do tempo, chegariam a dar razão à justiça nova.  (RAMOS, 1984, p. 
138) 
 

A prisão é por excelência o exemplo desse sistema de obrigações e respostas que leva a 

um diagnóstico de cada indivíduo, tendo em vista que esse processo, tão comum e amplamente 

aceito na sociedade, é levado ao extremo, pois todos os atos praticados pelos reclusos são 

observados e sujeitados a uma avaliação que implicará uma categorização. O hábito mais banal é 

alvo dessa economia de produção da verdade. 

Essa interpretação oficial, quando confrontada com a realidade, se torna problemática, a 

partir do momento em que as condutas dos internos, a serem trabalhadas pelo sistema assim como 

se propõe, limitam-se às delimitações já definidas como possíveis respostas. Ou seja, as instituições 

totais só concebem como possíveis os comportamentos que se encontram dentro do quadro de atos 

que ela mesma pré-estabelece. 

Sobre isso, Goffman faz a distinção entre ajustamentos primários e secundários. 

Aqueles acontecem quando o indivíduo age de acordo com a interpretação dada pela instituição.  

Torna-se um colaborador, um participante normal e programado.  Já os ajustamentos secundários 

“são qualquer disposição habitual pelas quais o participante de uma organização emprega meios 

ilícitos, ou consegue fins não-autorizados, ou ambas as coisas, de forma a escapar daquilo que a 

organização supõe que deve fazer e obter e, portanto, daquilo que deve ser.” (GOFFMAN, 2010, p. 

160) É o uso ilegítimo de uma instituição como vantagem pessoal.5 

                                                 
5 No final do ano de 2010, em visita pela Faculdade de Direito da UnB ao Complexo Penitenciário da Papuda, ao entrar 
em uma cela, nós observamos um preservativo em cima de uma cama. Dividimos a observância com os colegas, e o 
agente penitenciário ao perceber, subtraiu-a. Diante do fato, indagou-se “Não é melhor deixar a camisinha aí, sabendo 
que o sexo de fato acontece entre eles e pode haver transferência de doenças”. O agente penitenciário respondeu “No 
Brasil, a lei não admite o terceiro sexo”, ou seja, o que está fora do que ele tem como ajustamento primário não existe. 
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O autor parte do pressuposto que esses ajustamentos secundários, encarados como uma 

doutrina ou ideologia ilegítima presente nos estabelecimentos totais, podem ser muito mais 

importantes para o funcionamento das organizações do que as próprias doutrinas oficiais, as quais 

podem ser praticamente não aceitas na prática, e que, portanto, ao analisarmos qualquer instituição 

fechada, devemos sempre ter em conta esses dois fenômenos, o oficial e o ilegal. 

Sobre esse fato, o autor comenta: 

 

(...) devemos pensar que as organizações têm uma tendência para adaptar-se a 
ajustamentos secundários, não apenas através de disciplina cada vez maior, mas 
também por legitimar seletivamente tais práticas, esperando, dessa forma, 
reconquistar o controle e a soberania, mesmo com a perda de parte das obrigações 
dos participantes. (...) Quando descobrimos algumas coisas a respeito do papel de 
ajustamentos secundários, também descobrimos alguma coisa sobre as 
conseqüências ambíguas da tentativa de sua legitimação. (GOFFMAN, 2010, p. 
165) 

 

Interessante o fato de Goffman dizer que para a doutrina oficial não existem 

ajustamentos secundários. Qualquer prática ilícita praticada pelos internados será filtrada pela lente 

da ideologia do estabelecimento e tomada como algum comportamento patológico ou descartável. 

Não se admitem práticas ilícitas como formas de reestruturação do eu ou como forma de obtenção 

de prazeres pessoais. Estas são sempre tomadas como parte de seu tratamento e descritíveis como 

algo sintomático de sua situação. (GOFFMAN, 2010, p. 173). 

Goffman afirma que toda vez que se tentam impor mundos, as pessoas acabam criando 

submundos; mundos a margem do mundo oficial. Este mesmo reino do lícito interpreta, a partir de 

sua ótica, todos os atos do submundo como demonstração das patologias objetivas no mundo 

oficial. Aqueles atos pelos quais os indivíduos tentam de alguma forma conseguir individualização 

e autonomia fora das garras da equipe dirigente nada mais são, para a disciplina hospitalar, do que 

exteriorizações das condições naturais da condição do internado. Ou seja, muitos atos com 

significações diversas são interpretados segundo uma ótica distorcida das reais motivações do agir. 

(GOFFMAN, 2010, p. 173). 

Um exemplo típico desses ajustamentos secundários na obra de Dostoiévski é o 

comércio ilegal de bebidas, no qual os presos participavam de um intrincado sistema de compra e 

venda de vodka que estava alheio ao regulamento interno da instituição, e que, no entanto, era 

importantíssimo para a constituição do eu de cada detento, já que esse comércio era algo essencial a 

própria vida na prisão.  
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Em “Memórias do Cárcere” encontramos também exemplos significativos desses 

ajustamentos secundários. Temos como exemplos os cômodos vazios que Graciliano Ramos 

encontra para escrever e se ausentar da vida em grupo; o breve contato que o autor tem com as 

mulheres que vivem em outro pavilhão; a cachaça; o cigarro; bem como o comércio de alimentos. E 

no âmbito de grupo, encontramos o coletivo formado por facções comunistas que lá dentro 

elaboravam estudos, jornais e planos de ação sobre revolução. Mais uma vez nota-se que a 

complexidade do eu e das relações sociais não se comportam somente naquelas estabelecidas pelo 

plano oficial da instituição. 

Depreende-se disso que os ajustamentos secundários se fazem, em realidade, como 

manifestação do eu, uma vez que à margem daquilo que é programado pela instituição, o indivíduo 

também se constrói. Os ajustamentos secundários são mais do que meros atos de insubordinação ou 

mecanismos de defesa, mas parte essencial na constituição do eu. (GOFFMAN, 2010, p. 257). São 

formas pelas quais os indivíduos procuram se apresentar diferentes da constituição deles pretendida 

pela doutrina oficial. 

Em “Recordações da Casa dos Mortos”, Pietróvitch descreve a voracidade desse 

fenômeno: 

 

Não raro as autoridades raciocinam: como é que um dado detento passa anos e anos 
suportando sua sorte quieto, acomodado, chega mesmo, em virtude de seu 
comportamento, a ser designado “veterano” (ou monitor) e, de súbito, sem um 
motivo lógico, como possuído pelo demônio, se põe a beber, a fazer estardalhaço, a 
brigar, indo até por vezes a cometer as piores faltas, matando ou ferindo alguém, 
destacando abertamente um alto funcionário, ou coisas assim? Toda a 
administração fica admirada. Ora, razão há e de sobra para explosões desta 
repentina natureza em tal gente; provêm, por mais inesperadas que sejam, duma 
ânsia pela posse, outra vez, da personalidade, duma instintiva angústia em busca do 
próprio eu, do desejo de recuperação de sua entidade humilhada, tudo isso se 
desencadeando subitamente até ao furor, até o paroxismo ou mesmo até à insânia 
em seus aspectos assim incontidos e convulsos. É algo comparável ao enterrado 
vivo, que acorda de repente, desanda a dar murros na tampa do esquife procurando 
desconjuntá-la, embora saiba que de nada adianta todo esse desesperado esforço. 
Aqui não se trata mais de saber se há ou não nexo. A razão não intervém nesse 
paroxismo. Ainda por cima todos consideram que qualquer afirmação da 
personalidade num detento nada mais é do que um novo acesso criminosos, eis por 
que ele próprio desdenha as consequências: maiores, ou menores, para ele dão no 
mesmo. Se a vontade é beber, então que se beba à farta; se o risco em que se 
incorre é um fato, então que se arrisque logo tudo duma vez! Em face mesmo do 
assassínio, por que se deter?! Basta começar para, então, advir a embriaguez que já 
agora nada mais sofreará! O melhor é deixa esse homem dar um pouco de 
expansão à sua potencialidade. Assim haverá mais conveniência geral. 
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Está bem. Mas como? (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 93) 
 

As limitações que restringem a manifestação do eu não se inserem somente no contexto 

carcerário, extrapolando para a vida posterior, fora da instituição total. O labeling approach,6 hoje 

no centro da discussão na criminologia, traz a compreensão de que a criminalidade não pode ser 

desvinculada da ação do sistema penal, que a define e reage contra ela. Revela a importância de 

como o sistema penitenciário gera efeitos no que se compreende como comportamento delinqüente, 

reconhecendo em como as instâncias oficiais de controle social constituem a criminalidade. O 

estudo da criminalidade passa necessariamente pelo efeito estigmatizante das instituições penais. 

(BARATTA, 2002, p. 86). 

Portanto, a mortificação do eu se reitera na própria vida civil que o recluso terá após a 

prisão. O labeling approach mostra que o processo de ressocialização é um mito quando 

confrontado com o que a sociedade pensa do recém saído do sistema carcecário, pois impossível 

passar pelo sistema penitenciário sem receber o carimbo da delinqüência e, com isso, fazendo-se 

objeto do controle social. (GOFFMAN, 2010, p. 289). A estigmatização reduz o indivíduo a um 

único elemento que o constitui.7 

Em relação a esse processo, o recluso muitas vezes desenvolve um mecanismo de 

alienação perante a sociedade civil, desejando não retornar ao seu círculo de convivência. Há 

constantemente o medo da liberdade. Em “Memórias do Cárcere”, Graciliano relata esse 

sentimento:  

                                                 
6 Segundo Baratta, o labeling approach “acentuou, a partir de uma atitude cética em face da tradicional definição de 
desvio (sceptical approach), o caráter parcialmente constitutivo que toda reação social contra o desvio tem para a 
qualidade de desviante de comportamento e, mais, ainda, para o status de desviante assumido por determinados sujeitos. 
Segundo os representantes deste enfoque, o fato de que os autores de certos comportamentos tornem-se objeto da ação 
dos órgãos da repressão penal, não é sem influência, especialmente por causa de seu efeito estigmatizante, sobre a 
realidade social do desvio e sobre a consolidação do status social do delinquente. Em outras palavras, o desvio e o 
status social do delinqüente não são uma realidade inteiramente preconstituída em relação às reações institucionais que 
desencadeiam, numa dada sociedade, ou uma realidade que poderia, portanto, ser estudada de modo totalmente 
independente destas reações. Se isto é verdade, o mesmo deve valer para as reações não-institucionais, porque o efeito 
estigmatizante da reação da opinião pública sobre o status social dos delinqüente talvez não seja menos relevante do 
que o da ação dos órgãos da repressão penal.” (BARRATA, 2002, pp. 24 e 25) 
7 Uma aproximação, ainda que de modo simples, relativa a estigmatização para um olhar que vê os indivíduos para além 
do fato que o levaram à prisão. Paulo Turco, relatado por Graciliano Ramos. Aquele já tinha cometido os piores crimes, 
no entanto, recebia vistas constantes de duas meninas que tinha adotado. Sobre essa situação, o autor comenta:  
Esse caso me preocupou em demasia. Sempre me parecera que os criminosos não se diferençavam muito da gente 
comum, mas ali me surgia um deles superior aos outros homens. Paulo Turco, era, se não me engano, assassino e 
ladrão. Contudo inspirava respeito. E aquele procedimento levava-me a admirá-lo. A extraordinária antinomia me 
assombrou, um vivente nocivo, capaz de matar, roubar, sacrificava-se para manter e educar pessoas encontradas por 
acaso, muito diferente dele. E perguntei a mim mesmo se a virtude singular não compensava as falhas anteriores. (p. 
248) 
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Sentia-me fraco, em desânimo excessivo. O espelho da saleta mostrava-me às 
sextas-feiras uma cara gorda e mole. Arrastava-me lento, as pernas bambas. A 
perspectiva de liberdade assustava-me. Em que iria ocupar-me? Era absurdo 
confessar o desejo de permanecer ali, ocioso, inútil, com receio de andar nas ruas, 
tentar viver, responsabilizar-me por qualquer serviço.  Longo tempo me esforçara 
para justificar a preguiça: todos os caminhos estavam fechados para mim, nenhum 
jornal me aceitaria a colaboração, inimigos ocultos iam prejudicar-me. (RAMOS, 
1984, p. 298) 
 

O processo de mortificação é tanto que junto ao encanto que a liberdade pode causar, há 

o medo. Esse temor se deve em grande parte pelo fato de que as instituições totais perturbam 

exatamente as ações que na sociedade civil têm o papel de atestar, ao ator e aos que estão em sua 

presença, que tem certa liberdade e autonomia no seu mundo. Que o sujeito é, portanto, uma pessoa 

adulta, livre e responsável por seus atos. (GOFFMAN, 2010, p. 46). 

Nesse sentido, Goffman afirma que “a impossibilidade de manter esse tipo de 

competência executiva adulta, ou, pelo menos, os seus símbolos, pode provocar no internado o 

horror de sentir-se radicalmente rebaixado no sistema de graduação de idade. (GOFFMAN, 2010, p. 

46). 

 

E então verão que, afinal, sempre somos gente. 

 

A afirmação do sujeito como ser autônomo e único em meio à pluralidade de humanos 

é, como tem sido observado, cronicamente abalada pelo sistema penitenciário. E há uma cobrança 

radical, frente à ruptura brusca da liberdade, por esse posicionamento de independência. A pretensa 

ressocialização é incongruente com todo o processo de mortificação levado a cabo pelo cárcere.  É 

importante ressaltar que a própria função ressocializadora do sistema penitenciário é um dos 

principais fundamentos que o legitima. 

Segundo Hannah Arendt: 

 

O discurso e a ação revelam essa distinção única. Por meio deles, os homens 
podem distinguir a si próprios ao invés de permanecerem apenas distintos; a ação e 
o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns para os 
outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens. Esse aparecimento, 
em contraposição a mera existência corpórea, depende da iniciativa, mas trata-se de 
uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser 
humano. (...) uma vida sem discurso e sem ação (...) é literalmente morta para o 
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mundo; deixa de ser uma vida humana, uma vez que já não é vivida entre os 
homens. (ARENDT, 2010, p. 220 e 221) 

 

Todo mecanismo do sistema penitenciário age no sentido de matar a ação e o discurso, 

que, como afirma Arendt, é o que nos caracteriza como seres humanos. Disso, depreende-se que a 

reclusão, qualquer que seja, nega diretamente a própria alteridade, o que, por sua vez, fere 

frontalmente a dignidade humana, pois nela há a inexistência do humano. 

Enquanto falam e agem, os seres humanos mostram quem são. Atos, esses, que revelam 

identidades pessoais únicas, e, assim, que se apresentam ao mundo. É pela ação e pelo discurso que 

as pessoas deixam de ser “que” para ser “quem”. (ARENDT, 2010, p. 224). Uma instituição que 

impossibilita essa transição, pois já diz, de forma preconcebida, o que cada pessoa é e pode ser, 

nega a pluralidade e a complexidade humana. Pois “É com palavras e atos que nos inserimos no 

mundo humano, e essa inserção é como segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o 

fato simples do nosso aparecimento físico original” (ARENDT, 2010, p. 221). 

Em “Recordações da Casa dos Mortos”, Pietróvitch relata vidas de internos repletas de 

monotonia e marasmo. No entanto, assim como em “Memórias do Cárcere”, há um momento em 

que esse ânimo se inverte, que é quando da preparação da récita no presídio. O autor assim 

descreve: “os detentos alegravam-se como crianças ante tal ensejo do êxito, fosse qual fosse, 

orgulhando-se com isso. “Quem sabe”, diziam entre si, “talvez os graúdos se interessem. Pode ser 

que compareçam! E então verão que, afinal sempre somos gente.” (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 160) 

Risadas sinceras e legítimos momentos de espontaneidade marcaram a récita do 

presídio. Naquele instante os presos se apresentavam para o mundo. As artes são um dos locais 

onde reside a riqueza do inesperado, do acaso e do improvável. Assim, “o fato de o homem ser 

capaz de agir significa que se pode esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o 

infinitamente improvável. E isso, mais uma vez, só é possível porque cada homem é único, de sorte 

que, a cada nascimento, vem ao mundo algo singularmente novo.” (ARENDT, 2010, p. 222 e 223). 

A instituição total, por tentar retirar o acaso da vida humana, acaba por negá-la. 

Sobre o caráter totalizante desses estabelecimentos, Goffman diz que o eu é constituído 

ou mortificado justamente por um balançar entre aquilo que é padronizado e pré-concebido, e 

também pelas brechas que os reclusos conseguem encontrar e fazer distantes da doutrina oficial. O 

indivíduo é, portanto, constituído por esse equilíbrio dialético entre aquilo que a instituição total diz 
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que ele é e aqueles espaços vazios preenchidos por atividades fora das legalmente permitidas ou 

impostas. 

Concluindo esse raciocínio, Goffman aduz: 

Sem algo a que pertençamos, não temos um eu estável; apesar disso, o 
compromisso e a ligação totais com qualquer unidade social supõem uma espécie 
de ausência do eu. Nosso sentimento de ser uma pessoa pode decorrer do fato de 
estarmos colocados numa unidade social maior; nosso sentimento de ter um eu 
pode surgir através das pequenas formas de resistência a essa atração. Nosso status 
se apóia nas construções sólidas do mundo, enquanto nosso sentimento de 
identidade pessoal reside, freqüentemente, em suas fendas. (GOFFMAN, 2010, p. 
259) 

  

Isso significa que a humanidade e sua apresentação não se restringem às contingências 

de seu mundo exterior, o que seria uma redução a um determinismo igualmente mutilador. Até 

mesmo a mais redutora das instituições é incapaz de prever e dominar o acaso e a complexidade 

humana.  

Em todos os espaços sociais as pessoas estão sujeitas às condicionantes do meio no qual 

se encontram, o que não significa que não haja construção do eu. “O impacto da realidade do 

mundo sobre a existência humana é sentido e recebido como força condicionante” (ARENDT, 

2010, p. 11). A instituição, por ter como pressuposto a totalização dos comportamentos e de suas 

respostas, nega a princípio a dignidade da pessoa humana, que é feita pelo agir e pelo discurso, 

frutos e geradores do acaso e do inesperado.  Somos iguais em humanidade, mas únicos por nossas 

ações. 

As instituições totais levam ao extremo os condicionamentos a que estamos sujeitos, 

dando-lhes um caráter oficial e ressocializador. Ou seja, estabelece-se um fim e por meio de 

imposições tenta-se alcançá-lo, acreditando na idéia simplificadora de que o ser humano é um 

objeto manipulável, negando a sua complexidade, unicidade e a imprevisibilidade.   

O fato de a destruição total do eu ser sempre incompleta e impossível, em uma 

instituição total, torna-se pior para constituição do indivíduo a sua formação em espaços à margem 

do que lhe permitem ser e do que dizem que ele é, pois disso resulta um sistema de identificação 

contraditório, já que o recluso não acredita naquilo que se afirma sobre ele. 

A emancipação dos sujeitos, o que significa reconhecê-los em toda sua complexidade, é 

uma forma de propiciar um ambiente no qual o indivíduo sinta o seu próprio destino em suas mãos. 

Derrida assim discorre: 
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Nada me parece menos perempto do que o clássico ideal emancipador. Não se 
poder tentar desqualificá-lo hoje, de modo grosseiro ou sofisticado, sem pelo 
menos alguma leviandade e sem estabelecer as piores cumplicidades. É verdade 
que também é necessário, sem renunciar a esse ideal, pelo contrário, reelaborar o 
conceito de emancipação, de franqueamento ou de libertação, levando em conta as 
estranhas estruturas que descrevemos nesse momento. (...) outras zonas devem 
abrir-se constantemente, que podem à primeira vista parecer zonas secundárias ou 
marginais. (DERRIDA, 2010, p. 57) 
 

Emancipar para libertar significa, portanto, reconhecer todas as limitações do sistema 

prisional, desconstruindo verdades estabelecidas e o senso comum, repensando e tendo um 

compromisso ético baseado na alteridade e que seja irrigado pelo sentimento que Pietróvitch tem 

em relação aos seus companheiros: 

 

Há que deixar bem explícito: a gente que aqui vive, não resta dúvida, é 
extraordinária. Trata-se, decerto, da parte mais dotada, estruturalmente mais 
vigorosa do nosso povo. Contudo, essa pujança foi aniquilada anomalamente, e jaz 
separada de quaisquer direitos. E de quem é a culpa?  
Sim, detenhamo-nos nisto: de quem é a culpa? (DOSTOIÉVSKI, 2006, p. 307) 
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A HERMENÊUTICA DO VAZIO: AS REPRESENTAÇÕES DA 

JUSTIÇA E DO HOMEM DA AMAZÔNIA NO ROMANCE "SAFRA", 

DE ABGUAR BASTOS 

 

HERMENEUTICS OF VOID: REPRESENTATIONS OF JUSTICE AND MAN OF THE 

AMAZON IN THE NOVEL "SAFRA" BY ABGUAR BASTOS 

 

Sandro Alex De Souza Simões 

 

  

RESUMO 

Análise do romance “Safra”, de Abguar Bastos, a partir de uma leitura dos vazios 

representados na obra, dentre os quais o vazio da Justiça. Parte de uma premissa a partir da 

qual a compreensão do texto envolve, notadamente, uma hermenêutica sobre o a formação de 

uma visão específica do Brasil na qual a Justiça desempenha o papel específico de uma 

relação com o tempo.A proposta é analisar essas representações e essa iconografia do vazio, e 

qual o significado dessa representação do vazio dentro do romance “Safra”. Um destes vazios 

é também um vazio em referência ao futuro. Uma imagem que não aparece no romance é essa 

imagem do futuro: não há vínculos com o futuro 

PALAVRAS-CHAVE: ROMANCE BRASILEIRO; REPRESENTAÇÕES DO MUNDO; 

JUSTIÇA E ALTERIDADE. 

 

ABSTRACT 
Analysis of the novel "Safra" by Abguar Bastos, from a reading of the voids in the work 

represented, among them the emptiness of Justice. Part of a premise from which the 

understanding of the text involves, notably, a hermeneutics on the a formation of a specific 

vision of Brazil in which the Court plays a special role in relation to the same time.This goal 

is to analyze these representations and this iconography of the void, and the significance of 

this representation of the void within the novel "Safra." One of these is also an empty void in 

reference to the future. An image that does not appear in the novel is the image of the future: 

no ties with the future 

KEYWORDS: BRAZILIAN NOVEL; REPRESENTATIONS OF THE WORLD; JUSTICE 

AND OTHERNESS. 

 

 

A HERMENÊUTICA DO VAZIO: representações da justiça e do homem da Amazônia 

no romance “Safra”, de Abguar Bastos 

  

Por Sandro Alex de Souza Simões[1] 
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Ocorreu-me falar sobre um romance. O romance é o “Safra”, de um autor paraense, nascido 

em 1902, chamado Abguar Bastos Damasceno, de nome artístico simplesmente Abguar 

Bastos. Este romance está caindo num absoluto esquecimento e pertence hoje ao domínio de 

um círculo cada vez mais restrito de intelectuais que mencionam o romance quando falam de 

alguma maneira da literatura produzida na região amazônica. Mas, mesmo em abordagens 

dessa natureza, em regra o nome do Abguar Bastos fica obscurecido do lado de nomes do 

mesmo período que ele, como Dalcídio Jurandir e Bruno de Menezes. Era um autor desse 

círculo, junto com outros autores do Amazonas daquele período: o autor de “Inferno Verde”, 

o de “O Paruára” etc. … uma série de romances que acabaram surgindo depois da semana de 

arte moderna de 1922, e que se incluem dentro do modernismo: mais especificamente, aquilo 

que nós tivemos de modernismo na região amazônica. 

  

O romance trata de uma história que, de alguma maneira, não é nova para nós: os ciclos 

econômicos pelos quais a Amazônia passou – desde as drogas do sertão, nos séculos XVII e 

XVIII; depois o conhecidíssimo ciclo da borracha e todos os legados que acabou deixando 

para a região, no séculos XIX e XX; e, logo depois desse ciclo da borracha, temos o ciclo do 

ouro negro ou da castanha: o “Safra” trata precisamente do ciclo da castanha, no rio Coarí – 

que fica no interior do Amazonas. Depois, até pessoalmente, o Abguar Bastos se estabeleceu 

durante alguns anos lá no estado do Amazonas, onde foi promotor. Anos depois, deputado 

federal. Ademais, foi embaixador brasileiro em Varsóvia durante um tempo; foi da aliança 

nacional; foi assessor do Governador e Interventor Magalhães Barata aqui no estado do Pará, 

depois do movimento de 1930. Ou seja, ele tem toda uma história política bastante 

movimentada, bem interessante. Morreu em 1995. Não se falará propriamente da vida dele, 

mas sim do romance e, principalmente, o porquê de nós estarmos colocando como título desse 

artigo, que trata desse romance, o nome “Hermenêutica do Vazio”. 

  

  

1. 1.      Introdução: 

  

Vamos começar por este último ponto: não se interpreta o vazio, não há uma Hermenêutica do 

vazio, ou do vácuo, propriamente. O que é possível interpretar são as representações sobre o 

vazio, e que, por serem justamente representações dele, já são alguma coisa. 

A proposta com que o artigo pretende trabalhar aqui é que, do ponto de vista literário, de 

todos os instrumentos narrativos e artísticos da literatura que plasmam socialmente estas 

representações – aí entende-se que estamos falando da literatura, do direito enquanto 

literatura–, todos estes elementos que servem para cristalizar valores e impressões históricas, 

a Amazônia tem tradicionalmente figurado como este vazio. 
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Um vazio paradoxal, que, ao mesmo tempo, é constituído pela magnitude impressionante dos 

rios, de um clima incontestável que cerca e esmaga tudo, de uma imensidão de floresta e de 

verde; mas com tanta coisa e diante de elementos tão intensos, que provocam o horror  a que 

Alfred Russel Wallace (um dos inúmeros visitadores estrangeiros dessa região) se referiu, 

diante da impressão que estes elementos, as suas intensidades, provocam; tem-se, do outro 

lado, um vazio humano, uma solidão extrema, que é, de alguma maneira, a representação de 

toda uma terra (literariamente falando) que está, em alguma medida, fora do tempo e do 

espaço. Euclides da Cunha, por exemplo, no “À margem da história”, logo inicia o livro 

falando da “terra sem história”: a Amazônia. 

A proposta aqui é analisar um pouco dessas representações e essa iconografia do vazio, e qual 

o significado dessa representação do vazio dentro do romance “Safra”. 

Um destes vazios é também um vazio em referência ao futuro. Uma imagem que não aparece 

no romance é essa imagem do futuro: não há vínculos com o futuro. E isso fica muito claro no 

momento em que um dos outros vazios acaba explicando este vazio do futuro: nós não temos 

justiça na região (o Vazio da Justiça). O único local que representa a Justiça [instituição] 

dentro do romance é uma tapera velha, cheia de lacraias e morcegos, que balança com o vento 

e está próxima do momento de cair. 

Esse lugar de desesperança que ele acaba construindo no romance é de um conjunto múltiplo 

de vazios, que não são senão representações sobre esse vazio. Portanto sobre isso nós 

podemos tratar, porque tais representações são eloquentes. 

Este vazio literariamente representado, este vazio de valores, esta desesperança e esta solidão 

nos dizem algo. Dizem-nos muito, a bem da verdade: dizem-nos muito a respeito de como 

nós, amazônidas, observamo-nos, de como interpretamo-nos e representamo-nos e quais são 

as expectativas muitas vezes silenciadas sobre essa representação, aquilo que queremos a 

partir disso. 

É sobre este tema que o artigo tratará: não sobre o vazio, mas sobre as representações desse 

vazio, que falam muitas vezes mais do que inicialmente nós imaginamos. 

  

  

1. 2.      Início da história: 

  

A história contada no “Safra” tem dois personagens principais, que são o Valentim e o Chico 

Polia. O Chico Polia é um soldado, cachaceiro – como todos eles são dentro do romance (o 

próprio Valentim é um cachaceiro). Ele guarda a cadeia da cidade, a única que existe nela, e 

onde está detido o Valentim. Este, por sua vez, é um trabalhador rural, tem um pequeno 

castanhal, o qual foi por ele conquistado a duras penas. Neste Castanhal, ele tenta lutar contra 

dois coronéis locais, que são o Dalvino e o major Leocádio. Estes sim são grandes donos de 

terras, dos grandes castanhais locais. Todas as pessoas ali, em regra, trabalham ou para um, ou 

para outro. O coronal mais poderoso do local naquele momento é o Dalvino, que também é o 

prefeito. Mas o Leocádio, que também já foi prefeito, é um figura política importante do local 
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e o único que tem forças para contrapor o Dalvino: são os dois únicos que têm lanchas no 

local e utilizam todas as práticas de coronelismo que são habituais nesses sertões[2] . 

A lógica é mais ou menos a seguinte: aqueles que estão do lado do Dalvino têm uma “costa 

larga” e utilizam de práticas como, por exemplo, fechar rios (em determinados períodos – a 

título de exemplificação – o Dalvino determina que um rio seja fechado: o homens ficam nos 

barcos, outras nas cabeceiras. Quem quiser passar pelo rio, só passa com pedágio, e só, 

também, quem eles quiserem. Essa é uma maneira de evitar que outras pessoas embrenhem-se 

para a mata amazônica com o intuito de descobrir novos caminhos de castanheiras; ao mesmo 

tempo que aqueles pequenos proprietários que têm castanhas não conseguem retirar as 

castanhas dos rios e levar para a cidade, para a vila ou para os grandes barcos que ficam nas 

enseadas, os quais compram as castanhas. Então, é uma prática extorsiva mesmo, de maneira 

a assegurar o poder local dessas pessoas. Quem quer se defender disso passa ou para o lado do 

Dalvino (e aí vai ter que pagar para ele), ou para o lado do Leocádio, o único que ainda 

consegue enfrentar o Dalvino, mas também tendo de pagar o custo: enfrentamentos estes a 

peso de bala, ou através de golpes políticos, ou de tentativa, por exemplo, em Manaus, de 

obter a nomeação de um promotor, de um delegado, que seja, evidentemente, do seu grupo. 

O Valentim é um sujeito esmagado entre essas duas pressões. Ele acaba matando uma pessoa 

que ele chamou para dentro do seu terreno, para dentro do seu Castanhal, que era um 

“amigo”, o qual passava por uma situação delicada de pobreza e que tinha sido um regatão[3]. 

Ele é o Bento, e acabou sendo convidado pelo Valentim, porquanto estava neste momento de 

dificuldade, para ficar nas terras dele e abrir alguns caminhos de castanha. Pois este Bento, 

aos poucos, ao invés de aumentar a produção do Valentim, começou a diminuir a sua 

produção. Este vai desconfiando que o Bento está desviando castanhas para a vila 

diretamente, ou seja, roubando dele. Depois isto se confirma na vila: o Bento realmente estava 

desviando, mas não só, ele tinha cobertura do chefe Dalvino para isso, ou seja, está protegido 

de fato pelo Dalvino. Doravante, o Valentim procura o coronel Leocádio para se proteger, 

fazer uma reclamação. O Leocádio diz para ele falar com o delegado. O delegado, por sua 

vez, é da parte do Dalvino: ele não faz nada. O promotor também queda-se inerte. O Leocádio 

acaba viajando para Manaus, e o Valentim fica sozinho, absolutamente sozinho diante 

daquela roubalheira toda do Bento. 

O que acontece um belo dia é que o Bento avisa para o Valentim que não irá sair das terras 

dele. Valentim o intima, com intensidade, a deixar as terras, porquanto já sabe que ele está 

envolvido em furto. Mas Bento não apenas diz que vai ficar nas terras, diz também que, no 

dia seguinte, passará de barco na frente da casa do Valentim com um carregamento de 

castanha. E tanto ele anuncia, que assim é feito. Ademais ele manda outro recado ao 

Valentim, no dia anterior, dizendo: “amanhã de manhã estarei passando aí pela frente do seu 

terreno e vou acenar para você”. E a mulher do Valentim se revolta com isso, desafia o 

Valentim, pergunta o que ele vai fazer, se ele não é homem o suficiente para enfrentar o 

Bento. 

 Valentim não consegue dormir, se enche de cachaça e, no dia seguinte, monta tocaia para o 

Bento: quando esse passa na canoa, com as castanhas carregadas, o Valentim já está com ele 

na mira da arma; ao aperceber-se disso, Bento saca a arma para se defender, mas bastará um 

só tiro de Valentim, que perfurará o seu peito, e Bento cairá no rio já sem vida. Ele estava 

com a sua amante, que, por sua vez, pega a arma e tenta, dando tiros a torto e a direita, acertar 

o Valentim. 
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Nesse momento é que surge o filho do Valentim, outro personagem importante e interessante 

da história: ele tem algum tipo de deficiência mental, o que o torna um personagem 

completamente singular na história toda, um estrangeiro entre os seus . Será esse filho a pegar 

a arma do Valentim e começar a atirar a esmo na direção da canoa, matando a mulher e ainda 

o cachorro do Bento. Enfim, a canoa vai descendo o rio, com aqueles corpos todos pregados a 

ela, e logo se descobre quem os matou. O Valentim acaba sendo preso. 

O núcleo da trama começa, de fato, com ele preso. O romance é montado de maneira que essa 

história vai se desfiando ao longo do livro, até que descobre-se o que o Valentim efetivamente 

fez, o que aconteceu, quem era o Bento, o que determinou aí esses eventos, qual era a história 

do Manduca (o filho do Valentim), o que foi que ele fez, como ele o fez etc. O romance tem 

uma estrutura que, do ponto de vista narrativo, é absolutamente inconsútil: é esse o termo. 

Como se ele fosse montado sem nenhuma costura, de ponta a ponta. Ela vai sendo desfiada 

com muita habilidade em capítulos, relativamente curtos, com cada um contendo início meio 

e fim. E os capítulos terminam com uma parte da história que leva imediatamente à uma outra 

parte da história, e à outra na sequência, e assim até o final do romance. 

  

1. 3.      As representações do vazio no “Safra”: 

  

3.1. O vazio do espaço 

  

O desafio que isso pode nos sugerir é também aquele que nos coloca no ponto de partida do 

tema desse artigo: quando nós falamos em “hermenêutica do vazio”, eu afirmei que não é 

possível interpretar o vazio, mas sim as suas representações; assim também como não se 

interpreta algo fora do tempo e do espaço: essas representações fora do tempo e do espaço 

constituem uma hermenêutica impossível, inexequível, inviável porque incapaz de produzir 

significados humanos. Portanto, mesmo quando se coloca essa região fora do tempo e do 

espaço, isso, por si só, já constitui um elemento dentro do tempo e do espaço que se pode 

interpretar. Esse é o ponto de norte também para aquilo que vamos tentar fazer na análise do 

romance: por que isto é considerado desta maneira? qual o significado dessas interpretações – 

e a possibilidade de construção sobre dessas interpretações – que tem sido utilizados ao longo 

do tempo? 

Eu classifico quatro espécies de elementos sobre o vazio que se permitem decifração no 

romance “Safra” – a hermenêutica é essencialmente a decifração desse signo (nós estamos 

fazendo a decifração do signo da representação do vazio): a Amazônia como um vazio 

humano e um vazio civilizatório[4]. O que é curioso aqui, além de mencionar uma série de 

impressões que se reproduzem às dúzias na literatura sobre a amazônia ( como “o homem 

tinha que lutar sozinho”, que “não adiantavam grandes roçados”, que “a questão não era 

plantar, era colher o que estava lá” (e que nem isso tinha muito sentido, porquanto, 

dependendo do período, apenas uma coisa era a realidade. Agora, no Cuari, a realidade era a 

castanha; antes, o seringal). Ele chega a falar, com um certo tom de saudade, da época em que 

o seringal era a realidade da região. Ele tinha até uma expressão que dizia o seguinte: “nem 

parecia que o mato era mato; cheio de homens, e era tiro aqui e acolá, e era animal 
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correndo, índio correndo; e a vida do índio era correr, e corria...” e começou a descrever 

aquela região toda movimentada. Esse aqui é um vazio: não adianta plantar, o trabalho do 

homem, a criação, é propriamente a plantação. Não adianta plantar, está-se sempre sozinho ali 

para isso, você é que tem que extrair. 

E esse é um modelo, é um valor paradigmático. E é interessante que o autor faz tal afirmação 

numa contraposição àquilo que é um discurso fundador sobre as terras do Brasil: “em se 

plantando tudo dá”. Mas, esta frase, é um discurso fundador de algum valor de trabalho sobre 

uma terra colonizada, uma terra que deve ser industriável. Aqui no “Safra”, ele (Leocádio) 

não vai negar, aqui tudo dá, mas não adianta: não tem máquina, não tem ajuda; é melhor 

colher o que tem, e nem tudo abunda, funciona, porque a realidade é absolutamente seletiva: a 

realidade é a castanha. No momento que isto dá, todo o resto perde o valor. E observe-se ao 

que ele se refere aqui, pois há uma série de exemplos: tem um determinado produto que pode 

substituir a matéria-prima do papel, uma fibra específica para fazer chapéus; ele fala de 

perfume… ele fala de uma série de elementos civilizatórios, elementos de uma cultura e de 

uma indústria do luxo: mas o que importa tudo isto, o que importa se é assim? O que importa 

é a castanha, é isso que se quer hoje (no tempo do romance), todo resto acabou, se estraga, 

depois a natureza recupera, vai se reproduzindo… não interessa, porque aqui não é 

civilização. 

Esses elementos civilizatórios não têm a mesma linguagem na Amazônia de Abguar Bastos e 

o mundo fora dela. Papel? Perfume? Fibra? Tudo isto que interessa para a indústria não 

interessa para cá; aqui é a castanha. E aqui, ninguém planta a castanha, ela já está lá. Você só 

precisa do homem suficientemente corajoso (ou resignado) para avançar na brenha da floresta 

e depois rezar para que o período da colheita, da safra, coincida com a boa maré, a maré alta, 

porque se não, colhe-se e vai-se estragar porquanto não se tem por onde descer. Isso é um 

vazio. 

  

3.2. O vazio das esperanças e o vazio do “eu”  

  

“Na vila desfinal os pés-de-boi, uns a caminho da cadeia, uns a caminho dos sírios, para se 

endividar no comércio local, outros passam para o cemitério, e ainda outros, já desposados, 

bebem cachaça e disparam murros sobre os balcões das tascas, enquanto as moscas zumbem 

e lhes emaranham os cabelos secos e duros. Todos vêm das goelas dos rios traiçoeiros. Todos 

suam na mescla ordinária a lama e o barro das estradas desertas. Todos, como Valentim, 

voltam angustiados e cansados para as suas casas, logo que a noite, como caranguejeira, 

solta sobre as florestas seus pelos negros e luzidios”[5]. 

  

Os caminhos determinam as esperanças que cada qual pode ter. Só existem fins muito 

precisamente delimitados aqui para os “pés-de-boi”: ou eles vão para a cadeia, ou eles vão se 

endividar no comércio, ou eles vão para o cemitério, ou eles se acabam na cachaça, com a 

mesma sujeira que sempre caminha com eles até que a noite os envolta. Não tem mais nada 

para eles além disso. 
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A esta altura, importa citar o Padre António Vieira, falar do Bandarra[6], mas principalmente 

do significado do quinto império. 

Uma questão que é importante mencionar é que nunca a idade cronológica, a história 

cronológica coincide precisamente com a história das ideias ou a história das mentalidades. E, 

do ponto de vista da história das mentalidades, nós tivemos uma idade média relativamente 

longa. 

Explicando-me melhor. A velocidade com que as coisas mudam deve levar em conta o poder 

inercial que está nas mentalidades e na cultura de um determinado povo. As datas mudam 

rapidamente, mas a maneira de nós alterarmos o nosso hábito e a visão de mundo que temos é 

muito mais lenta – ela é inercial – em relação àquelas mudanças que são institucionais, que 

podem resultar em rupturas políticas. Dizer que hoje caiu a Bastilha e que, a partir de amanhã, 

somos da idade contemporânea; e que, por outro lado, dizer que partilhamos, todos, da visão 

de que somos todos iguais perante a lei, são coisas bem diferentes.O marco político não 

implica necessariamente numa mudança nas mentalidades. Estas mudanças, em regra, são 

muito mais longas e funcionam sobre – ou a partir de – outros processos muito mais 

complexos. 

O Brasil é uma colônia nova, uma terra nova dentro de um continente absolutamente novo, 

num processo que mudou a maneira do mundo ver a si próprio, ou da Europa ver o mundo: 

desloca-se de um certo eurocentrismo para uma visão de mundo mais larga, mas ainda 

eurocêntrica. Mas a cultura que se implantou aqui era uma cultura medieval, e não uma 

cultura moderna, com as características que nós costumamos atribuir a essa racionalidade 

moderna ex post facto. Vieram, junto com os colonizadores, as crenças, os mitos, as visões de 

mundo, os hábitos e as tradições, que aos poucos vão se implantando nessa terra também, 

como uma espécie de espelho da terra portuguesa. 

Desejo valer-me da imagem do espelho do livro “Espelho da natureza”, de Geraldo Mártires 

Coelho[7]. Começarei a explicação sobre esse milenarismo a partir da palavra “espelho”. A 

palavra, etimologicamente, liga-se a uma outra palavra, que é maravilha: a origem 

etimológica da palavra espelho é a maravilha, o “mirroir”: é a ideia de que na contemplação 

existe uma descoberta (contemplar algo implica em uma descoberta). Quando nos vemos no 

espelho, nós estamos nos descobrindo, estamos vendo como somos. Não é, portanto, apenas a 

reprodução de uma coisa que nós conhecemos; é a representação de algo que nós ainda não 

conhecemos, é isso que o espelho mostra. Devemos comparar isto com a maneira cotidiana, 

individual, de encararmos o espelho, como apenas descritivo do que você observa; na 

verdade, ele é constitutivo. E ele nos ajuda a produzir uma descoberta, a qual não teríamos 

condições de fazer sem o reflexo, sem essa comparação, sem a externalidade que a imagem do 

espelho reflete, que ela constitui. 

O observar-se dentro do espelho implica, portanto, numa maravilha. As descobertas são 

maravilhas, no sentido aristotélico da palavra. Elas mostram algo que nós não conhecemos, 

elas fascinam, deslumbram, nos alegram ou nos entristecem: o que nós não somos é 

indiferentes em relação à descoberta. 

Quando a América foi descoberta, ou colonizada (ou, pelo menos, quando ela entra para o 

imaginário do homem europeu), ela é um espelho, para o homem europeu. Não é que ela 
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esteja reproduzindo o homem europeu, descrevendo o homem europeu, porque a América não 

é a Europa; mas o que o homem europeu consegue ver, no espelho, que a América representa? 

Ele consegue ver aquilo que ele não é. E, a partir do que ele não é, ele consegue identificar os 

parâmetros do que ele é. A descoberta do eu sucede a descoberta do outro. Nós só 

descobrimos o eu depois de termos descoberto o outro. Essa é uma base da psicanálise 

junguiana – a descoberta do outro sempre precede a descoberta do eu. Observando como as 

pessoas são, eu começo a imaginar como eu sou. Eu posso ser igual e, assim, me aproximar 

do que eu vejo; ou eu posso ser desigual e, dessa forma, me distanciar do que eu vejo. A 

aproximação e o estranhamento são duas possibilidades do maravilhamento provocado pela 

descoberta dessa representação do eu, que está no espelho. A América é o espelho da Europa: 

quando ela é descoberta, observa-se que o mundo não era do tamanho que se imaginava e que 

havia uma série de coisas que nem nas fantasias mais delirantes dos europeus existiria. Os rios 

do tamanho que eles são; o clima extremamente violento; o indígena e os seus hábitos; a 

descoberta do selvagem – que reintroduz o conceito de barbárie (e a relação entre civilização 

e barbárie) entre os europeus. 

E, dentre todos estes espelhos que a América representa para o europeu do século XV e XVI, 

a Amazônia é um capítulo especial, um espelho especial. Porquanto a Amazônia, ao mesmo 

tempo, confirma e surpreende toda a ficção medieval (parte dela derivada da antiguidade) 

sobre o que seria o paraíso edênico, sobre o que seria o paraíso na terra, depois do homem ter 

decaído dele. Há vários relatos de viajantes medievais sobre ilhas fantasiosas – e, nisso, 

muitos dos relatos de Marco Polo. A própria palavra “Brasil” vem de uma lenda medieval 

irlandesa que nada tem haver com a madeira cor-de-fogo “Pau-brasil”. A palavra “Brasil” 

vem de “Hy-brasil”, que é uma ilha edênica, a que os medievais atribuíam a uma localização 

para além da Irlanda. Quais eram as características do “hy-brasil”, dessa ilha edênica que seria 

o paraíso na terra? Correriam rios imensos de leite, os alimentos dariam nas árvores, o pão 

daria na árvore (daí, a fruta-pão); a ideia aí é muito simbólica: o pão é a representação 

simbólica do esforço e do suor do trabalho humano depois que o homem cai do paraíso, mas 

nesta ilha paradisíaca, o pão dá nas árvores. Os rios, imensos, onde há uma fartura de peixes 

que nunca foi vista na Europa.Então, tudo isso é espelho, tudo isso é maravilha. Eu me 

maravilho, por que tudo aquilo, de alguma maneira, confirma a ideia de que há um paraíso na 

terra; mas que, ao mesmo tempo, desconfirma esta mesma ideia (uma vez que, logo depois 

das primeiras tentativas de colonização, surgem outras expressões para designar esta nova 

terra bem diferentes de “paraíso” para designar a amazônia: “inferno verde”, “hileia”, 

“horror” etc.). 

Euclides da Cunha, no livro “À margem da história”, tem uma descrição bastante interessante 

a respeito do desencanto que sucede o entusiasmo e muda, por assim dizer, a polaridade do 

maravilhamento: 

“Assim, o Hoang-Ho  aumentou a China com um delta, que é uma província nova; e ainda, 

mais expressivo, o mississipi assombra o naturalista com a expressão secular do aterro 

desmedido que em breve chegará às bordas da profundura onde se encaixa o gulf stream. 

Nas suas águas barrentas andam os continentes dissolvidos. Mudam-se países. Reconstituem-

se territórios. E há um encadeamento tão lógico nos seus esforços contínuos, onde incidem as 

grandes energias naturais,  que o acompanhá-los implica algumas vezes o acompanhar-se o 

próprio rumo de um aspecto qualquer da atividade humana: das páginas de Heródoto às de 

Máspero, contempla-se a gênese de uma civilização de par com a de um delta; e o 

paralelismo é tão exato, que se justificam os exageros dos que,  a exemplo de Metchnikoff, 

vêm nos grandes rios a causa preeminente do desenvolvimento das nações” [8]. 
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Assim, acompanhar o curso dos rios é acompanhar, geograficamente, o desenvolvimento da 

história das civilizações, como acontesse com o Tigres e com o Eufrates. Todo o comércio se 

desenvolve ali, as grandes cidades começam em torno daquela área, que é o crescente fértil. E 

aí vem a vírgula de Euclides: “... ao passo que no Amazonas, o contrário. O que nele se 

destaca é a função destruidora, exclusiva. O enorme caudal está destruindo a terra”[9]. 

“Todos os rios constróem”. Para Euclides, contudo, o Amazonas destrói. Nenhuma cidade 

dura muito tempo às margens do Amazonas, por que as terras caem, os aluviões mudam de 

lugar. É tanta terra misturada àquela água que não adianta tentar controlar a força do rio, ou 

imaginar que vai-se formar um delta lá na frente, ou um aluvião, porque as águas avançam 

muito pra dentro do oceano, e depois as correntes marinhas, principalmente as do golfo do 

México, levam tudo para a Flórida – no gulf stream –, e se dispersam por ali... ou seja, nem a 

construção de um delta se pode aguardar do Amazonas. 

Havia alguns autores que descreviam o Amazonas, na época mais insólita, dizendo: “The king 

is builting his kingdom”  – quer dizer, o rei é o Amazonas; Euclides diz que não: o Amazonas 

não está construindo reino nenhum. Ele simplesmente destrói essa terra e faz com que, na 

amazônia, não se possa criar nada. Enquanto o curso de todos os rios é o curso civilizatório; o 

curso do Amazonas é o curso anticivilizatório, segundo Euclides. 

É sintomático que em várias passagens do “Safra” seja esta imagem que aparece: o rio é 

invencível, as terras que vão caindo passam em enormes pedaços, boiando ao longo do rio… e 

a imagem do rio, no momento das enchentes, é da destruição. É como a visão de um mundo 

que vai mudando de lugar para lugar: “hoje eu estou aqui, mas amanhã vou ter que me mudar 

porque a erosão já comeu aqui os pés da minha casa”. Você não pode construir nada 

verdadeiramente sólido e durável, por que o rio não permite, o rio muda tudo. 

Então, o rio é um dos elementos desse espelho. É aquele em que nós temos o portento titânico 

que se imagina nos momentos iniciais da humanidade, no paraíso, porque ele é quase como 

uma entidade gigantesca, mitológica, do início de todos os tempos; mas, ao mesmo tempo, ele 

não permite que se construa nada. Aí já entra o desespero e o horror que não fazem parte do 

sonho edênico, paradisíaco, do sonho da construção civilizatória que, em regra, se conta da 

história dos outros rios. Então, ele produz uma imagem de desolação, destruição, e não uma 

imagem de construção. Essa é uma referência importante. 

Tem-se, nessa imagem da representação do espelho, ao mesmo tempo, essa maravilha da 

descoberta daquilo que imaginávamos existir; mas também da surpresa da desolação que essa 

realidade provoca. Então, é o paraíso e o inferno ao mesmo tempo. 

Há outras passagens em que é possível identificar o paralelismo entre o texto de Euclides, que 

é representativo, e o mundo amazônico visto por Abguar Bastos. 

Acima mencionei uma passagem em que o Valentim está citando o Major Leocádio, e ele diz 

que “aqui tem tudo, mas não tem muita coisa para fazer com isso; tá tudo aqui, mas nós 

somos sós, não tem muita coisa a se fazer …”. 

Na releitura do texto de Euclides, há uma passagem que começa assim: “Na Amazônia, tem 

tudo e falta-lhe tudo”[10]: é quase a mesma lógica que o Valentim está usando para descrever 

o pensamento do Major Leocádio, no “Safra”. 

Uma outra passagem que é fortíssima, falando sobre a hiléia prodigiosa, a imagem do paraíso 

edênico que tudo dá, que é imenso, que é intenso e absolutamente gigantesco etc. ... Euclides 

diz: 
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“Além disso, sobre o conceito estritamente artístico, isto é, como um trecho da terra 

desabrochando em imagens capazes de se fundirem harmoniosamente na síntese de uma 

impressão empolgante, é de todo inferior a um cem números de outros lugares no nosso país. 

Toda a Amazônia, sob esse aspecto, não vale um segmento do litoral que vai do cabo frio à 

ponta do Munduba. (...) É, sem dúvida, o maior quadro da terra, porém chatamente rebatido 

num plano horizontal, que mal alevantam de uma banda à feição de resto de uma enorme 

moldura que se quebrou, às serranias de arenito do monte alegre e às serras graníticas das 

Guianas. E como lhe falta a linha vertical, preexcelente na movimentação da paisagem, em 

poucas horas, o observador sede às fadigas de monotonia inaturável e sente que o seu olhar, 

inexplicavelmente, se abrevia nos sem fins daqueles horizontes vazios e indefinidos como os 

dos mares”[11]. 

  

A passagem é enorme, o quadro é o maior da terra; mas é absolutamente monótono. Tudo 

acaba se assemelhando, todo acaba sendo a mesma coisa, a paisagem não muda: não tem as 

grandes montanhas, não surgem os vales as surpresas escondidas na paisagem… 

Quando, ontem, descrevemos a morrinha, a partir do Valentim, vimos que é justamente isto: é 

não buscar detalhes na paisagem. Você observa a paisagem, e ela é assim todos os dias. Mas 

há uma outra passagem que me lembra muito essa descrição: é quando se fala do lago. O 

episódio em que chega a rainha do café, o autor faz a rápida descrição do lago, o ponto 

turístico da localidade. E é somente o lago que há para ver, mas o que há para ver em um lago 

plácido? É nesse lago plácido que acabam sempre sucumbindo todas as nossas esperanças, 

inclusive as esperanças geográficas. 

O que o europeu viu aqui foi um espelho do que ele e sua terra não eram. O que nós víamos, 

decerto era que não éramos europeus, ainda que muito das elites coloniais persseguissem tal 

ideal como forma de distanciar-se do nativo. Mas o que éramos nós? 

Diz Euclides que: 

“Em 1762, o bispo do Grão-Pará, aquele extraordinário Fr. João de São José – seráfico 

voltairiano que tinha no estilo os lampejos da pena de Antônio Vieira – depois de resenhar os 

homens e as cousas, “assentando que a raiz dos vícios da terra é a preguiça”, resumiu os 

traços característicos dos habitantes, deste modo desalentador: “Lascívia, bebedice e furto”. 

Passam-se cem anos justos. Procura-se saber se tudo aquilo melhorou; abrem-se as páginas 

austeras de Russel Wallace, e vê-se que alguma vez elas parecem traduzir, ao pé da letra, os 

dizeres do arguto beneditino, porque a sociedade indisciplinada passa adiante das vistas 

surpreendidas do sábio – drinking, gambling and lying – bebendo, dançando, zombando – na 

mesma dolorosíssima inconsciência da vida…”[12]. 

A frase última aqui me interessa um pouco mais... “inconsciência de vida”.É o ambiente em 

que Valentim está, em que estão os pés de boi: alguns vão para o comércio, tentar se endividar 

um pouco mais e obter algum crédito; outros passam direto para o cemitério [estão mortos]; 

outros acabam sendo presos; e outros, os que vão para a taberna, acabam se embebedando. 

A lascívia é representada aqui por outras duas personagens, a China e a Maria Preta: China é 

uma prostituta que se entrega apenas aos presos. Há duas categorias de presos no “Safra”: 

aqueles que são soltos e vivem sob a ordem da justiça para servir aos delegados, promotores e 

juízes (eles trabalham como escravos desses funcionários), e em troca disso o juiz libera: ele 
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está cumprindo pena, mas cumpre pena trabalhando. O único condenado que está preso é o 

Valentim (aliás, acusado; não é nem condenado). E é uma situação absolutamente desigual: 

ele não pode sair, mas os outros todos saem; e a China é a prostituta que se entrega a todos os 

outros presos. É, inclusive, interessante a história dela: de quando ela se sente maior que 

alguém. Porque por mais que, na cabeça dela, ela ocupe o nível do chão nas atividades, com 

os presos ela sabe que tem um nível mais baixo, mais fundo que aquele onde ela se encontra: 

eles são mais miseráveis que ela, é por isso que ela só vive com os presos. E a Maria Preta 

materializa um outro tipo de lascívia, que está ligado ao personagem manduca – o filho do 

Valentim. 

Portanto, não há uma imagem, uma representação do homem amazônico nessa literatura e no 

imaginário senão como uma negação do homem europeu, industrioso, racional e civilizado. O 

mesmo desencanto com a terra amazônica, a qual resiste à indústria, será o desencanto com o 

homem nativo, que resiste de maneira endêmica à civilização, à razão e ao trabalho que 

transforma e integra. 

Ficamos preso ao jogo de espelhos da maravilha, mas olhamos outros e não pudemos 

descobrir nosso olhar sobre nós próprios. 

  

3.3. O vazio do presente 

  

O início de Portugal é um início místico. É como se Dom Afonso Henriques tivesse sido 

dotado especialmente de poderes para a libertação de Lisboa, uma vez que na batalha de 

Ourique, ele teria visto, como Constantino, o símbolo da cruz; e também teria sido dito a ele, 

com a voz do além, que “sob este sinal vencerás”. A mesma história da conversão de 

Constantino ao cristianismo na época do Império Romano, por volta de 313 d.C. Logo depois 

da retomada, Dom Afonso morre. Então, o início de reino Português é profundamente 

marcado por essa ideia mística de que aconteceu um milagre em Ourique. Milagre foi o 

aparecimento da cruz e a destinação que foi dada ao infante de Ourique, da libertação de 

Portugal no sec.XII. 

Séculos depois, com Dom Sebastião, já na época de franca expansão de Portugal (depois da 

criação de um Império Português realmente, o Império Ultramarino), na batalha de “Alcácer 

Quibir”, no norte da África, com Portugal expressando pretensões de expansão muito 

claramente definidas, com o intento de compor um império fora daqueles limites territoriais 

que, para Portugal, são muito difíceis de manter, afinal o vizinho espanhol não lhe deixava 

alternativas, senão o mar. Então, os lusitanos foram para a África e de lá expandiram para o 

resto do mundo… Dom Sebastião era herdeiro desta promessa Manuelina, de expansão 

territorial, que estava envolvida profundamente com a história da contra-reforma: como 

Portugal tinha uma delegação cristã mística (católica), os herdeiros dessa obrigação eram 

todos os reis portugueses, e Dom Sebastião sucumbe também numa luta contra os mouros no 

norte da África, mas ninguém viu o corpo de Dom Sebastião. Volta-se da batalha aguardando-

se que Dom Sebastião retorne, e isso acaba expandindo-se numa grande crença popular, e 

mística, porquanto como ele não volta logo de início (e não vai voltar nunca) inicia-se um 

período traumático para os Portugueses, que é o da união ibérica. Ou seja, o domínio espanhol 

legítimo sobre as terras de Portugal. Então, o Dom Felipe II acaba assumindo o governo com 
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a união das duas corroas, pois o herdeiro da coroa portuguesa seria um espanhol. Isso era o 

maior pesadelo dos portugueses, que a Espanha efetivamente conseguisse dominar o reino 

português (o que acaba acontecendo com o não-retorno de Dom Sebastião). 

Um elemento unificador da resistência portuguesa tanto nas cortes, mas principalmente entre 

os populares, era esta ideia de que o rei, um dia, retornasse. E aí já não se está falando 

propriamente do Rei Dom Sebastião, da figura pessoal e individual deste rei, mas sim se está 

falando do retorno do reino português: o que se tornou uma crença e um desejo popular de 

resistência. Isso permitirá aos portugueses articularem golpes, resistências, suas estratégias de 

expansão territorial – inclusive, ou principalmente dentro da Colônia. Deve-se lembrar que 

durante o período da União Ibérica a resistência portuguesa aproveitou para expandir o 

território para além – muito além – do tratado de Tordesilhas aqui na Colônia. 

Onde é que entra o milenarismo nisso? O milenarismo já era uma crença popular, medieval. 

Sua ideia era que depois dos primeiros mil anos de história todos os reinos da terra iriam 

sucumbir, e se levantaria um império que duraria mais de mil anos – o Império de Deus na 

terra. Esta é uma crença que se tornou profundamente popular a partir das profecias de Daniel, 

dentro da Bíblia. O milenarismo, portanto, da hermenêutica das profecias de Daniel. O tempo 

de duração – Daniel decifra o sonho de Nabucodonosor - de todos estes reinos na terra é por 

ele descoberto, profetizando o fim de todos eles. Daniel será jogado aos leões, aí vem toda 

uma história mais conhecida… e que era encenada no teatro popular, e cantada pelos 

menestréis medievais como a grande novela de seu tempo, de séculos. Isto era sempre 

representado nas festas do Divino, que vêm ao Brasil também – e vão se enraizar 

profundamente no Nordeste. E, inclusive, a festa do divino aparece no “Safra”, só que na 

Amazônia ela vai se misturar profundamente com o batuque, com as traduções do candomblé, 

dos descendentes de índios e escravos da amazônia… E a ideia era de que isso seria o ano 

Mil, que era o ano das grandes preocupações dentro da Idade Média, das primeiras ideias e 

histerias sobre apocalipse, porque no ano mil, a princípio, a coisa toda aconteceria: seria o 

primeiro prenúncio do fim do mundo e, depois, o reino de Deus se estabeleceria. 

Apesar de isto não ter acontecido no ano mil, este é um pequeno detalhe: não importa para a 

profecia e para o misticismo. O fato era que em algum momento aconteceria – e quando 

acontecesse teria mil anos. E isso tudo é recuperado e misturado com o sebastianismo, 

porquanto o sebastianismo, como disse ainda a pouco, transcende a figura de Dom Sebastião e 

vai se imaginar o retorno de um outro império, que é o Império português. 

Nesse ponto entra o Padre Antônio Vieira, alguns anos depois, com o fim da União Ibérica e a 

Restauração (com Dom João IV, em 1640). Quando Dom João IV restaura o governo 

português, Vieira que era seu principal assessor e o intelectual da corte, vai dizer que aquele 

era o império que se estava aguardando. Era o império milenarista; é a restauração do 

cristianismo católico, porque os portugueses nasceram com este signo, nasceram com o 

símbolo, e agora o Império está sendo restaurado, espalhando-se pelo mundo inteiro (os 

portugueses estavam nos cinco continentes). Um povo e um reino que tinham sido fundados 

sob o signo da cruz, que consegue escapar da espoliação e do domínio espanhol e que se 

restaura já estando no ultramar. Então, para Vieira, tudo fazia muito sentido: isso está 

acontecendo com os portugueses por uma missão muito específica: esse é o Quinto Império – 

depois dos quatro Impérios (dos fenícios, dos babilônicos, dos romanos e dos hititas) terem 

acabado, agora entra o Quinto Império, o português. E ele tem o espelho em que essa 

maravilha é representada, que é esta colônia aqui, a colônia brasileira – especialmente esta 

área de domínio absolutamente insólito, que é a Amazônia: o grande desafio do Império. 
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Por que ela é o grande desafio do Império? Porque é onde todas as forças serão testadas; é na 

Amazônia é que se dará a luta entre o bem e o mal. Ele vê isso com muita clareza: a mesma 

clareza que o levará a Inquisição – o homem que era o braço intelectual de Dom. João IV. 

Ele mesmo que apodrecerá nas prisões da inquisição, sempre pedindo revisão de processo, 

mas sem retificar nada do que ele disse. Por que ele acredita que é aqui que essa luta se 

estabelecerá? Porque nós temos o confronto, como disse ainda a pouco me referindo ao 

espelho, entre o gigantismo titânico das forças da natureza e o intuito civilizatório de resgatar 

aquelas almas a partir da catequese, do desafio da implantação de núcleos civilizatórios com a 

lei, com o governo, com a implementação das magistraturas, das ordenações portuguesas, 

enfim... de todo um sistema de trabalho e indústria que poderia regatar o homem dessa 

“inconsciência de si”. Ou seja, essa inconsciência de si seria resgatada através do valor do 

trabalho, sublime para os jesuítas. Eles lidavam com a catequese dessa maneira, ela era feita 

através do trabalho: da incorporação dos índios primeiro aos aldeamentos (eles saíam do 

interior da terra e ficavam nos aldeamentos, bem próximos das vilas) e, à medida que fossem 

assimilando a cultura do português, eles iriam sendo chamados dos aldeamentos para as vilas. 

Era nos aldeamentos que se dava o aprendizado das técnicas de agricultura, principalmente 

com a rotatividade de culturas que o indígena não tinha, rotatividade de culturas para que a 

terra fosse aproveitada como um todo. Para aqueles índios que se civilizassem – isto quer 

dizer, em termos da legislação das ordenações portuguesas, aqueles que jurassem fidelidade e 

homenagem (que é um instituto tipicamente feudal) ao rei – viriam às vilas: eles não poderiam 

ser incorporados antes de prestarem homenagem e se colocarem como súditos do rei. 

Depois da expulsão dos jesuítas na época pombalina, o sistema de aldeamento continuou, mas 

ele vai ser transformado naquilo que o Pombal implantou como o Diretório, a princípio – 

sendo realizado na Amazônia pelo irmão dele, Francisco Mendonça Furtado. 

Então, a ideia do milenarismo é de luta entre o bem e o mal nesta terra, que é onde os jesuítas 

irão se concentrar de maneira muito forte (jesuítas e beneditinos). 

Há uma passagem do “Safra” em que um personagem português, que é o Teotônio, o 

advogado, tem uma conversa com um homem – um índio – que está sendo espoliado por um 

homem branco, que era um agiota (o índio tinha contraído uma divida com ele, já tinha pago 

cinco vezes a dívida, e deu, inclusive, a filha dele para o agiota; e o Teotônio ficou 

absolutamente revoltado com isso). E ele espelha uma filosofia que o Teotônio chamará de 

“filosofia da natureza”: logo após o Teotônio ter dito como iria resolver o problema da dívida, 

que é para ele não pagar mais, o advogado pergunta para o sujeito espoliado “e você não quer 

processar o agiota por ter seduzido a sua filha?”. O índio abaixa a cabeça e diz que não, 

porque a mandioca que já foi arrancada não se planta mais. E ele começou a discorrer um 

pouquinho mais sobre isto, sobre a filosofia da natureza. O Teotônio fica profundamente 

impressionado com isso porque ele diz “a mandioca é uma raiz: no momento em que ela é 

arrancada não se planta mais, porque ela deixa de ser a raiz e não dará mais, não volta para 

o solo de onde foi arrancada”[13]. Teotônio vai dizer que todo o pensamento do indígena é 

baseado nessa comparação ou nesse espelho de natureza onde ele está: pensar os valores e as 

ações de acordo com aquilo que dá e aquilo que não dá, e aquilo que não der para fazer não se 

discute, resigna-se. 

Entendo ser esse o sentido desse vazio. Estamos presos, temerariamente, à desesperança de 

um Império que não veio, de uma profecia não cumprida e que aniquilou seu principal profeta 

entre os portugueses. Ata-nos o presente que nos restou, a maravilha que desencantou no 

espelho. 
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A escatologia que não houve razão a fazer-nos substituir e seu abandono ou sua preclusão, 

maltrataram-nos duplamente: de uma sorte, a própria escatologia não era da Amazônia, mas 

sobre a Amazônia. Ela não nos ajudou a compreender o que éramos, mas ao contrário fez-nos 

sonhar sonhos de outros e a desejar que fôssemos o que queriam que fôssemos[14]. Nosso 

presente era vazio, pois funcionou como uma projeção onde desenrolava-se, supostamente, 

uma batalha muito mais antiga de interesses fora de nosso alcance. Doutro modo, o abandono 

da escatologia não foi seguido pela redescoberta, mas pela nostalgia. Numa terra sem futuro –

essa é a representação simbólica, a visão do outro-, o presente é torpor, o sentido de culpa que 

marca uma espera inesgotável por não sei-o-quê. 

E agonia do vazio é a prisão do Valentim. 

  

3.4. O vazio da justiça 

  

A esposa do Valentim pedirá ao Teotônio que livre o Valentim da prisão. E aí nós entramos 

no vazio do eu quero tratar agora: o vazio da justiça. 

As perguntas que o Teotônio vai procurar-se fazer (e se ele tem algo efetivamente para fazer 

pelo Valentim: ele sabe que o Valentim está preso em condições que os demais presos não 

estão, mas ele não quer, por sua vez, pedir favor político para o Dalvino para poder liberar o 

Valentim. Ele, em nenhum momento, raciocina sobre a prisão do Valentim em termos 

jurídicos, mas apenas em termos políticos) mostram que se trata, aquela situação toda, de uma 

grande farsa entre os poderes políticos que disputam os cabras ou os pés-de-boi da região (um 

pé de boi está protegido por este, ou, senão, por aquele, mas sempre protegido por algum, 

caso contrário, é preso). 

A passagem em que nós percebemos isso é a do Chico Polia (o soldado, metido a filósofo. ele 

lia alguns livros que emprestavam e teve convivência durante algum tempo com o marujo 

Tobias, um carioca que viajava o mundo inteiro, e era o máximo que ele conseguia ver de 

uma pessoa que era cosmopolita: a imagem que vinha a mente do Chico Polia sobre o marujo 

era a de um sujeito cosmopolita, que conhecia o mundo. E o Chico tinha uma veneração quase 

que sobrenatural pelo Tobias, porque o mundo que este via era o mundo que aquele nunca 

poderia ver. Ele conhecia apenas aquele mundo que ele via imediatamente, limitado pelos rios 

Solimões e Coari e por Manaus), logo no início do livro, que fala o seguinte: 

“Então, nós, soldados, que arriscamos a vida para que os outros vivam em paz, nós fedemos; 

eles, que não tem essas obrigações é que cheiram – dizem essas beatas e esses carolas 

frouxos. Os índios não param de matar os pobrezinhos. Sim, também tenho pena, mas por 

que choram mais pelo Frade do que pelo soldado? Olha aqui, eu sou ignorante mas não 

engulo na primeira bocada o que o freguês me empurra: olho primeiro e me certifico; não 

estrago a língua por precipitação; não engulo anzol. Por isso é que sei que, de dez em dez 

anos, enquanto morrem dez frades, morrem meio milhão de soldados. Seu promotor me disse 

que na guerra do alemão, uns cinco ou seis milhões foram pra debaixo da terra, e o que 

escapou valeu que tem no corpo alguma coisa inteira. Na sepultura, todos nós somos iguais, 

o frade e o soldado. Isto é que é; nesta justiça eu acredito; a outro, eu renego”[15]. 
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A justiça, para o Chico Polia, é uma justiça que só pode ser compreendida de uma maneira, 

ela só tem uma natureza: é a justiça como igualdade, uma justiça constituida aí, e que lembra 

o pacto abstraído pela teoria da justiça rawlsiana. Nós imaginamos toda uma situação original, 

que é uma situação de igualdade, e nesta condição – e apenas nesta condição – nós teríamos a 

possibilidade de constituir um pacto sobre o que é verdadeiramente importante, sobre quais 

são os valores e bens básicos da constituição de uma determinada sociedade [a sociedade 

democrática]. Essa decisão sobre este pacto, essa decisão civilizatória, é uma decisão sobre 

justiça, porquanto se trataria das condições e dos critérios em que os bens produzidos 

coletivamente poderiam ser distribuídos. Então, tudo aquilo – todos os bens e valores que são 

produzidos coletivamente – deveriam ser distribuídos de alguma maneira, e cada sociedade 

tem a possibilidade de constituir, na ponta inicial do pacto, essa decisão de justiça. 

A primeira decisão seria sobre os critérios de distribuição – uma decisão de justiça. Uma frase 

de impacto na teoria de justiça rawlsiana é justamente aquela que diz: “A justiça é a primeira 

virtude das instituições sociais, como a verdade o é dos sistemas de pensamento”[16]. Não há 

sociedade sem justiça, sem uma decisão sobre o que seja o justo, e uma decisão que possa ser 

racionalmente compreendida por todos nós. 

A descrição desta sociedade (desta pequena sociedade) feita pelo Chico Polia e pelo 

Valentim, mas aqui principalmente pelo Chico Polia, é de uma sociedade em que esta decisão 

[sobre a justiça] não tem lugar: não há lugar para uma decisão desta natureza nesta sociedade, 

porque não há aí uma lógica de funcionamento baseada na igualdade. A única coisa que 

impera são as forças da natureza. Mesmo aqueles que integram essa sociedade humana se 

submetem de alguma forma a essa força: mesmo aqueles que são considerados os poderosos, 

porque eles também são considerados poderosos dentro de um limite muito restrito, 

absolutamente restrito, daqueles grupos. Quando a Rainha do Café aparece na cidade, se 

pergunta: “bem, quem é o Rei da Castanha?”. E nenhuma daquelas pessoas da comunidade 

sabia dizer quem era o rei da castanha... Quando a Rainha do Café vai-se embora é que eles 

vão começar a mimetizar estes hábitos, aí o Dalvino manda fazer um cartão: “Chefe Dalvino, 

o Rei da Castanha”. Aí compra uma Kodac para a mulher dele, um lorgnon também para ela, 

e as filhas começam a utilizar determinadas roupas que vieram na “entourage” da Rainha do 

Café... aquilo não é do lugar, não tem um sentido específico naquele lugar. Os poderosos, 

desse ponto de vista, são iguais a todos os demais quando em confronto com a natureza. Este 

confronto que ele procura descrever aqui, entre Natureza e Cultura, é invencível, porque o 

obstáculo era a Natureza: as casas não conseguem se estabelecer por muito tempo; o pasto não 

tem lugar; a castanha é um ciclo (todos eles sabem disso) … e o desfecho grande da história é 

que, depois de uma noite de bebedeira, uma véspera de natal, o Chico Polia resolve, ele 

próprio, tomar uma iniciativa de liberar o Valentim: o promotor não dá queixa; o juiz não quer 

se meter; o delegado empurra para os outros dois; e o Chico Polia diz “vou eu fazer”. 

Então, na véspera do natal, ele se embebeda de cachaça, acaba dormindo, mas na madrugada 

ele acorda e toma a decisão de abrir as portas da cadeia e libertar o Valentim. Ele diz para o 

Valentim fugir para um lugar distante, porque depois ele vai dar uns tiros para cima e fazer de 

conta que estava perseguindo o Valentim, mas ele não conseguiu apanhá-lo etc., e ele faz um 

relatório e tudo se resolve. Aí, ele efetivamente liberta o Valentim. Ele passa o dia pensando o 

que ele vai dizer para o tenente, que é superior a ele. Pela tarde, a mulher do Valentim procura 

o Chico Polia, preocupada com ele, perguntando o que vai fazer, o que ele vai dizer, como é 

que ele vai se livrar desse problema. E ele lhe responde que está pensando em simular que 

houve uma fuga e uma perseguição; a mulher vai-se embora. De noite, quando ele está prestes 

a se apresentar ao tenente, quem chega na cadeia é o Valentim. E o soldado, impressionado, 

pergunta o que ele está fazendo ali, enquanto já deveria estar muito longe. E o Valentim disse 

que não queria fugir naquelas condições: se ele fosse fugir para prejudicar o Chico Polia, ele 
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não aceitava esse benefício, porque o Chico Polia ia acabar sendo definitivamente punido. Aí 

ele entra na cadeia, fecha as portas e entrega a chave para o Chico Polia, e fica lá dentro. 

O desfecho do livro é que a decisão sobre o justo veio precisamente da vítima da “Justiça” 

(entendida como instituição): a vítima da “Justiça” é a única que consegue realizar essa 

mesma justiça que ele está procurando, porque ele se considera numa situação de igualdade 

com o Chico Polia; o Chico Polia não é o carrasco, é aquele capaz de reconhecer o outro no 

romance, é o único até o final que tem esta capacidade: de reconhecimento do outro e do 

estabelecimento de uma ética a partir da alteridade. E a partir dela ela estabelecerá a única 

significação autêntica no romance, uma semântica que não decorre de uma representação de 

um outro que não há, de um outro que é a negação de mim, mas sim um outro em que me 

reconheço. Eles são os personagens que conversam (Chico Polia e Valentim); a condição que 

o Chico Polia estabelece para si próprio de libertar o Valentim é uma condição auto-imposta, 

uma condição de dever em que ele se coloca, já que o sistema não vai se manifestar: o 

“soldado filósofo” é dominado por uma outra linguagem que é uma que passa muito longe da 

linguagem legal, qual seja, a linguagem da igualdade real. A lógica com a qual a justiça deve 

funcionar para o Chico Polia é a da igualdade, e ele se coloca nesta condição de igualdade que 

o deixa em face de uma dever de empatia. A empatia em que o Chico Polia se coloca, de 

reconhecimento da dignidade do Valentim, é a mesma com a qual o Valentim vai devolver a 

ele o reconhecimento: a relação de alteridade vai se desenvolver efetivamente entre eles dois 

– os únicos que tem deveres reciprocamente um com o outro. 

É esse o ponto em que quero chegar aqui: não há um dever ou um reconhecimento do dever 

de Chico Polia em relação aos seus superiores; não há uma relação de dever e de obrigação – 

e, ao mesmo tempo, de direito (é uma relação sinalagmática) – do Valentim em relação ao 

Dalvino, em relação ao Leocádio, ao Bento; não há também uma relação de dever entre Juiz e 

o promotor, entre o Juiz e o delegado, entre eles e os seus coronéis: eles apenas obedecem aos 

seus coronéis, assim como os pés-de-boi obedecem a eles também. Mas não é uma relação de 

dever, e sim de submissão: a mesma relação que o homem tem em relação à natureza titânica. 

Assim como quando a maré seca, não se tem como baixar a castanha, e  resigna-se; assim 

como quando a mandioca é retirada do chão, ela não pode ser plantada novamente, então o 

mal que se produziu na raiz é o mal que fica, ele não muda – é isso que o índio está querendo 

dizer –, e a única coisa que eu tenho a fazer é me resignar… enfim, isso tudo não é uma 

relação de dever, não é uma relação na qual reconhece-se uma obrigação perante o outro; eu 

simplesmente faço porque eu sou mandado e não tenho como resistir a isso. A questão de 

razão prática (o que devo fazer?), não está posta como um imperativo ético, um imperativo de 

justiça, dado que ela se resolve pelo destino, pela mesma inteligência das forças mitológicas 

que agem sobre os personagens dos poemas homéricos, sendo que no “Safra”, as potências 

mitológicas são da floresta. 

A única relação em que se estabelece a questão de justiça enquanto razão prática é permitida 

pela alteridade/reconhecimento/empatia  entre o Chico Polia e o Valentim. É por isso que se 

dá a reciprocidade: Chico Polia reconhece que só ele pode libertar o Valentim, e que é justo 

que ele o faça, ainda que ninguém faça o mesmo. E, igualmente, o Valentim reconhece que é 

justo que ele permaneça na cadeia, não porque ele não tivesse razão em matar o Bento, mas 

porque ele não pode produzir o mal para o Chico Polia: ele não pode retribuir o bem com um 

mal. 

Emanuel Lévinas, um filósofo francês de primeira grandeza do século XX, elege a ética como 

uma filosofia primeira, porque, para ele, a filosofia não é uma filosofia do ser; ela deve ser 
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pensada como uma filosofia do outro: é a partir do outro que nós podemos estabelecer algo 

sobre o ser. 

O que acontece no final desse romance me lembra muito esta proposição da filosofia de 

Lévinas[17]: as únicas relações de dever, as únicas obrigações de direito, o único 

reconhecimento do justo, o único pacto, sem palavras, um pacto silencioso, que permite o 

estabelecimento do justo, aqui, aparece entre Chico Polia e o Valentim. 

  

1. 4.      Conclusão: 

Um tema que muito me agrada pensar é o da desinstitucionalização do Direito[18]. Eu quero 

dizer que a realização da justiça não se dá pela instituição Justiça; a realização da Justiça se dá 

pelo reconhecimento da inviolabilidade do outro. Quem realiza a justiça aqui não é o 

delegado, não é o juíz, nem o promotor. E nem o Teotônio – que é sábio e digno –, porque ele 

não vai se manifestar, não vai se mexer: quando o Teotônio fala sobre o caso do Valentim, ele 

começa a fazer um discurso muito interessante sobre a injustiça no mundo – a injustiça dos 

poderosos etc. –, e  Abguar Bastos descreve a esposa do Valentim num canto da sala, e o 

Teotônio começa a discursar para si, esquecendo completamente que ela está lá. E é 

interessante que a outra descrição é que ela ficou tão deslumbrada, porque as palavras eram 

tão bonitas, e ele falava tão bem, e ele estava gastando um tempo enorme com ela … na 

verdade, ele não esta gastando tempo nenhum com ela: ele estava discursando sobre uma 

ideia, mas ele não fez nada a partir daí: ele não entrou em confronto com os coronéis; ele não 

se dispôs a pedir um favor para um deles, nada disso[19]. 

Ele tinha guardado no escritório dele um balão de álcool, e sempre depois dessas visitas ele 

cheirava o balão de álcool e lavava as mãos com álcool, ou seja, uma figura isolada, 

absolutamente rígida. A única vírgula que o Abguar Batos coloca nesse comportamento de 

Teotônio é que, depois dele ter feito aquele discurso todo e ela ter ficado enlevada por ele ter 

se preocupado com a questão dela, como se o discurso representa-se essa preocupação, ele 

não lava as mãos depois que ela sai. Em uma única frase, Abguar Bastos escreve isso: ele não 

cheira o balão e não lava as mãos, como ele sempre fazia. Ou seja, a única coisa que me 

ocorre é que o Teotônio, pelo menos na sua dignidade, tenha a coragem de ter vergonha: ele 

teve vergonha de manter o mesmo comportamento que ele sempre tinha, da sua relação íntima 

com as ideias e com os discursos. O sujo ali era ele, e não ela. E ele se sentiu sujo, e nem 

utilizando o álcool ele se tornará limpo. O sentimento dele era de vergonha: ele não consegue 

estabelecer com ela a relação que o Valentim estabelece com o Chico Polia, e vice-versa. 

Teotônio não se sente obrigado, ele se sente envergonhado. 

Todas as instituições são instituições que reproduzem um modelo que prende “Valentins”, na 

mesma lógica em que a floresta também não respeita quem está lá: as pessoas que estão lá são 

intrusos na floresta, que não tem dever nenhum para com eles, os quais, por sua vez, também 

não tem dever nenhum com a floresta, eles são extrativistas; eles não tem deveres entre si, 

porque eles são “bebedores”, eles são “lascivos” e eles são “jogadores” – eles fazem parte 

desse vazio todo. 

Mas Valentim e Chico Polia refletem um parêntese. Quando eu refletia sobre isso,  ocorre-me 

que talvez aqui é que esteja a única representação no final do que não seja um vazio. Tudo 

aquilo que é institucional, tudo que é da natureza, tudo isto submete o homem a uma força 
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titânica, a forças e coisas contra as quais ele não consegue lutar. Contudo, quando nos 

afastamos desse mundo da natureza, e esse mundo das instituições, estes dois homens 

conseguem se reconhecer um ao outro no final do romance. Ainda que Valentim esteja dentro 

da cadeia, e que Chico Polia esteja dentro, a sua moda, de uma outra cadeia também, ambos 

estão presos em algum lugar. Mas a diferença toda é que eles conseguem se libertar pelo 

reconhecimento dessa alteridade. A Justiça aqui é um vazio, a Justiça institucional é um vazio, 

mas que consegue ser preenchido – não institucionalmente – através do reconhecimento do 

valor do outro, do reconhecimento dessa alteridade, que é onde essa justiça se realiza, e é um 

momento em que cada qual age segundo uma vontade significante porque libertadora. 

Nenhum deles age pelo imperativo da natureza ou pelo mando dos coronéis. Eles libertam-se 

mutuamente, ainda que em apenas um gesto, em uma ação e palavra.  

O interessante é que, do ponto de vista da posição das pessoas, nada muda, mas ao mesmo 

tempo tudo muda. Há um toque que não é de desesperança, que não é de representação do 

vazio, mas de alguém ou alguns que conseguem reconhecer esse vazio e, por reconhecerem 

esse vazio, já não fazem mais parte dele. O reconhecimento dessa alteridade é o caminho de 

superação desse vazio no romance; o reconhecimento de que, através dessa metáfora da 

cadeia, através da relação entre natureza e cultura, através da metáfora que representa essa 

safra[20], mas aquilo que eles conseguem estabelecer ali de alguma maneira não é temporário. 

Existe um toque dessa representação que não é mais do vazio. 

Então, coloque-se na sazonalidade, as instituições, a falácia do positivismo[21] . Depois, a lei. 

Só que uma outra falácia – e esta eu poderia estar provocando se eu não esclarecesse um 

ponto – é que as coisas não se sucedem aí numa relação calma e tranquila – do pacto à justiça, 

e daí à lei –, porque entre a lei e este pacto inicial a tensão nunca sumirá, ela nunca 

desaparece. O reconhecimento da alteridade, o reconhecimento do outro, entre Valentim e 

Chico Polia, não vai fazer desaparecer a cadeia e nem as instituições: elas continuarão lá, mas 

numa tensão absoluta, que agora eles já têm capacidade de reconhecer, mas isso muda, e essa 

já é uma mudança grande – a relação não é de continuidade entre lei e justiça, mas sim de 

descontinuidade entre a lei e a justiça: isso precisa sempre reentrar no círculo da discussão. 

Nós discutimos muito pouco o justo nos cursos de direito; nós discutimos bastante as 

instituições dentro dos cursos de direito. E, de alguma maneira, nós entramos, portanto, nesse 

debate, que é um debate de sazonalidade, porque as leis são sazonais, as instituições são 

sazonais, e toda esta natureza amazônica é sazonal e uma natureza de destruição, que é o que 

determina essa sazonalidade. O que se viu não é, portanto, um rio civilizatório; é um rio de 

destruição das margens, mas ele permite uma compreensão, dentro deste universo, dos dramas 

verdadeiramente humanos: o drama de Valentim é verdadeiramente humano, e que coloca 

esse debate sobre a relação entre o justo e o legal, entre o outro e o eu, o reconhecimento dos 

deveres e das obrigações entre pessoas capazes de se reconhecerem numa posição de 

igualdade, coloca esse debate como um debate atual e que pode ser compreendido dentro dos 

seus parâmetros iniciais, a partir dele. 

Este é um romance clássico, portanto, no sentido mesmo que Ítalo Calvino e Harold Bloom 

postulam sobre o que são os clássicos: o elemento regional é o ambiente em que o drama 

verdadeiramente humano se dá – que é o reconhecimento da alteridade e da tensão entre a 

justiça e a lei, entre a cidade e o campo, entre a natureza e a cultura, entre os heróis épicos e 

os seus vilões, entre aqueles que resistem contra o destino e aqueles em que o seu heroísmo 

está precisamente em se resignarem ao destino … Valentim é um herói dessa natureza, é o 

herói que tem a coragem de se resignar àquilo que ele não consegue modificar, mas ele 

permanece dentro de si com a disposição da resistência passiva, de observar esse mundo, mas 
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sem estar parado também, porque ele volta para a cadeia, ele age, só que o agir dele não é de 

fugir, o agir dele é reconhecer a necessidade de permanecer. 
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[1] Professor de História do Direito e do Pensamento Jurídico do Centro Universitário do 

Pará-CESUPA (Belém) e também Coordenador do curso de Direito. Doutor em Direito pela 

Università Del Salento (Lecce). 

[2] Entendam-se aí “sertões” da forma como utiliza muito sabiamente o Abguar Bastos – 

sertão é todo deserto humano. Não importa que ele tenha muita água e muita chuva, ou seja, a 

palavra sertão não designa somente o sertão nordestino, dos galhos secos e do sol inclemente. 

Um sertão é um grande vazio demográfico: o ambiente que aqui é retratado. 

[3] Regatões são aqueles que fazem aviamento; são mascates que compram mercadorias, 

embarcam-nas e ficam nos seus barcos indo de localidade para localidade para vender a 

crédito, em regra, as mercadorias para os ribeirinhos. E muita gente acabou prosperando 

nisso: havia muitos sírio-libaneses envolvidos na atividade de regatão pelos rios da 

Amazônia. 

[4] “Major Leocádio dissera uma vez a Valentim que a Amazônia dava tudo e tinha tudo, mas 

não havia máquinas, não havia ajuda, o homem tinha que lutar sozinho, não adiantavam 

grandes roçados, não adiantava plantar; negócio era explorar o que a natureza dava, fosse 

madeira, borracha, ouro… fosse o perfume de cumaru, fosse remédio de copaíba ou de 

andiroba, fosse leite de maçaranduba, breu ou pluma de sumaúma. O negócio era este: 

levantar o braço e colher o fruto, a folha, a casca, a poupa, a resina. Era baixar o braço e 

colhar a raiz, o tubérculo… desde que isso desse dinheiro. Criar gado era bom; plantar 

mandioca, tinha alguém que a plantasse; mas o que se ganhava era só para enganar a vida. 

Naturalmente, dizia ainda o Major Leocádio, a cana de açúcar não era mal negócio, por que 

dava o açúcar, a rapadura, o mel, a cachaça e o álcool; porém, tudo isso não se ajustava 

áquelas funduras do rio solimões. O Major Leocádio apontava no mapa e ia dizendo o que 

sentia: o que importava se houvesse pérola no tocantins, cristal no rio branco, ou no 

araguaia, ou no iapoque, causoene, na ponta dos indios, ou no manori. Que que importava 

que da anhinga se tirasse matéria-prima para o papel; que a “cima” (cimeira) pudesse suber 

e substituir a “junta” indiana, ou que se tirassem inseticida do timbó. Tudo isto, segundo 

Major Leocádio, era bonito no papel ou no sonho; não na realidade, porque a realidade do 

Cuari era somente a castanha” (BASTOS, Abguar. Safra. Rio de Janeiro:Ed.Conquista. 

1958:123) 

[5]  Id.ibidem:134. 

[6] “Bandarra” foi como ficou conhecido um conjunto de trovas líricas que falavam sobre o 

fim do mundo. Seu autor é que chamava-se Bandarra, tendo sido um sapateiro de Trancoso, 

interior de Portugal. Diz BOSI a respeito que “como se sabe, os Inquisidores arremeteram 

contra a autoridade mesma do Bandarra, que fora elevado pelo réu e pelos sebastianistas à 

altura dos profetas do Velho Testamento, modelos efetivos do seu discurso. Isaías e Daniel, 

Jeremias e Zacarias falaram das vicissitudes do seu povo e do destino de Israel. Quanto à 

Vieira, transpõe para a história de Portugal as previsões do sapateiro de Trancoso. O Tribunal 

desautorizou a leitura das Trovas chamando a seu autor „leigo,casado, idiota e de baixo ofício 

e condição‟” (BOSI, Alfredo in VIEIRA, António. De profecia e Inquisição. 2º Ed. 

Brasília:Senado Federal. 2001:XXXII) 
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A ira da arte pós-moderna contra o direito de autor: 

preservando o sentido dos símbolos culturais e protegendo os autores da “recodificação” 

 

The rage of post-modern art against copyright: preserving the meaning of cultural symbols 

and protecting authors from “recodification”  

 

Leonardo Machado Pontes 

 

Resumo: 

 

 

Movimentos “pós-modernos’, no campo da Arte, criticam o conceito de originalidade e de 

criatividade no direito de autor. Segundo esses movimentos, a lei foi criada sob uma “visão 

romântica”, do século XVIII, onde, aparentemente, os conceitos legais não teriam “evoluído”. 

O artigo irá demonstrar a impropriedade dessas colocações em relação à arte pós-moderna. É 

importante destacar a função de estabilização dos símbolos culturais que a lei autoral protege 

e como isso se relaciona ao grande grupo de consumidores. A doutrina da criatividade, ao 

contrário da ideologia dos movimentos “pós-modernos”, serve à proteção do domínio público. 

A doutrina do mínimo de criatividade será estudada em relação aos Estados Unidos, França, 

Itália e Brasil. 

 

Palavras-chave: Criatividade. Arte pós-moderna. “Recodificação”. Estabilização de símbolos 

culturais. 

 

Abstract: 

 

 

“Postmodern” movements, in the Art field, criticize the concept of originality and creativity in 

copyright. According to these movements, the law was created by a “romantic vision”, from 

the XVIII century, where, apparently, the legal concepts did not “evolved”. The article will 

demonstrate the inaccuracy of these regards in relation to post-modern art. It’s important to 

detach the function of stabilization of cultural symbols, that copyright law protects and its 

relation to the major groups of consumers. The creativity doctrine, contrary to “postmodern” 
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movement’s ideology, serves as a protection to the public domain. The creativity doctrine will 

be studied in relation to the United States of America, France, Italy and Brazil.  

 

Keywords: Creativity. Postmodern Art. “Recodification”. Stabilization of cultural symbols.     

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Segundo Jaszi (1991), teorias “pós-modernas” tentam atingir e criticar o conceito de 

originalidade nas legislações sobre direito autoral ou, antes, atribuir o conceito de 

metamorfose da autoria, que não mais se “sustentaria” em termos legais, porque baseada em 

uma “visão romântica” do século XVIII, que abraçaria a “tradição” como uma forma 

”absoluta de autoridade”. 

Para Petruzzelli (1995), segundo essas teorias, a definição da arte teria evoluído do 

início do século XIX e final do século XVIII de uma visão clássica sobre a arte, que se 

baseava na precisão e imitação, para a visão Romântica, em que a arte seria uma forma de 

auto-expressão do espírito do artista. A visão pós-moderna teria negado as máximas das duas 

escolas anteriores (clássica e romântica), destruindo as fronteiras entre a arte de qualidade e 

sem qualidade e entre os gêneros artísticos.   

Conforme Katyal (2006), os “pós-modernos” conclamam o consumidor a resistir, 

subverter e recodificar os símbolos da cultura, dando-lhes significado e expressando sentidos 

diferentes daqueles anteriormente pensados por seus autores.  

O novo adágio “pós-moderno” ou “supermoderno” significa a morte do autor no 

ciberespaço, onde todas as suas funções são “substituídas” por uma comunidade hiper-técnica 

de consumidores, um fenômeno que se desenvolve a partir da década de 70 e que ganha cada 

dia mais adeptos.  

Para os “pós-modernos”, entre eles Jaszi (2009), a “autoridade” do autor é diluída 

pelos discursos transformativos sobre a cultura de massa; o enfraquecimento do controle 

“autor-itário”, infundido por uma concepção cultural de construção. Ao invés de se falar em 

“apropriação”, fala-se em “transformação” de significados primários em derivativos. Seria a 

lei ou a jurisprudência em socorro da mudança de paradigmas na teoria estética da arte. Basta 

“pegar” algo e dar-lhe outro “sentido” ou outro “ângulo” – remix, bricolagem, mash-ups –, 

onde tudo é reduzido à categoria unitária de “conteúdo” ou “informação”. 
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Recentemente, nos Estados Unidos, no caso Blansh v. Koons
1
, o artista pós-moderno 

Koons foi inocentado em sua defesa de fair use (uso justo)
2
, ao alegar que a fotografia 

Niágara, reproduzida sem autorização de Blansh, seria um uso “transformativo”, e, portanto, 

permitido. Esse caso é muitas vezes citado para revelar a ideologia “pós-moderna”. 

Conforme denuncia Ginsburg (2009), para os pós-modernos não existe mais o 

porquê de o autor impor significados “unilaterais”: a teoria “tecno-pós-moderna” desvaloriza 

sentidos individuais, substituídos pela “sabedoria da multidão”. 

A primeira parte do artigo irá analisar esses movimentos na arte. A segunda parte irá 

pesquisar sobre o quantum mínimo de criatividade necessário para a proteção autoral na 

França, nos Estados Unidos e na Itália. A última parte irá criticar a ideologia pós-moderna 

sobre a lei autoral. 

 

 

2. OS MOVIMENTOS DE ARTE “PÓS-MODERNA” 

 

 

Movimentos artísticos pós-modernos se rebelam contra as normas tradicionais da 

originalidade, propriedade e expressão que, por sua vez, definem todo o escopo do direito de 

autor. O artista pós-moderno, conforme Petruzzelli (1995), desafia as noções de originalidade 

ao alocar imagens de trabalhos pré-existentes, de maneira a apresentar novas idéias sobre a 

sociedade, política e consumismo. 

Entre os movimentos artísticos, podem ser destacados o movimento Dada (precursor 

da arte contemporânea), o movimento da Apropriação da Arte, o movimento dos 

Minimalistas e o Super Realismo. Pode-se acrescentar na lista, igualmente, o movimento Arte 

Objeto. 

Esses movimentos entram em conflito com o direito de autor por duas razões: a) o 

ato de apropriar a expressão de um trabalho pré-existente protegido é uma contrafação, b) 

alguns trabalhos de arte pós-moderna são tão conceituais e abstratos (idéias) que não atingem 

os requisitos mínimos de proteção. Conforme coloca Petruzzelli (1995), um dos grandes 

objetivos dos pós-modernos é obscurecer a lógica inerente às idéias artísticas e materiais, 

incluindo a herança da modernidade, o que, claramente, elimina as fronteiras da arte. 

 

 

2.1. O movimento Dada 
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Segundo Duchamp, considerado o pai do movimento Dada, a arte tem mais a ver 

com as intenções do artista do que com o ato criativo ou a expressão artística, em outras 

palavras, a arte seria a idéia de arte. É famosa a frase de Duchamp, como nos faz saber Mink 

(2000, p. 1) de que “um artista exprime-se com a alma, e é com a alma que a obra de arte deve 

ser assimilada”.  

O artista alemão Haacke, por exemplo, escreveu o nome de todas as pessoas que 

tinham comprado um quadro de Monet desde 1880 até ser adquirido pelo museu Wallraf-

Richartz em uma série de painéis. Segundo Petruzzelli (1995), essa arte não diz respeito à 

qualidade estética das letras escritas nem com relação aos aspectos visuais, mas, antes, 

questiona a idéia abstrata de transações no mundo da arte. Todavia, a idéia ou a intenção do 

artista não se qualifica enquanto expressão protegida; nem mesmo poderia, caso contrário, 

tudo virtualmente passaria a ser protegido pelo direito autoral, pois a proteção atingiria 

conceitos extremamente abstratos, com a criação de monopólios ilegítimos (ver 3.2.1).   

 

 

2.1.1. O movimento dos Minimalistas 

 

 

Os minimalistas, por sua vez, segundo Petruzzelli (1995), acreditam que a arte é um 

veículo para impor ordem nas coisas, ao contrário da auto-expressão. Por exemplo, o trabalho 

White on White, do artista Melevich, expressou sua idéia de pureza de arte ao pintar em uma 

lona um monocromático branco. Embora a expressão não atinja o requisito mínimo de 

proteção, uma vez que impossível conceder proteção autoral a um simples ponto branco, a 

idéia do artista é muito “original”, no sentido leigo da palavra. Como sugere Petruzzelli 

(1995), a arte conceitual quase nunca possui riqueza na expressão. 

 

 

2.1.1.1. O movimento Arte Objeto 

 

 

Segundo Greenberg (1992), os artistas do movimento da Arte Objeto se apropriam de 

objetos produzidos em massa, associados à classe média norte-americana, como chinelos, 
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bolas de basquete, e aspiradores de pó para colocá-los em uma prateleira, como ícones 

remanescentes de um shopping mall, forçando os visitantes a se depararem com a banalidade 

do sonho do consumidor. 

Esses artistas se apropriam de objetos de consumo e os “reciclam”. Isso sequer 

significa que eles os modifiquem fisicamente ou atribuam aos mesmos sentidos secundários. 

Assim, não se trata nem mesmo de readymades (veremos o que isso significa mais a baixo), 

uma vez que tais artistas se limitam a selecionar um objeto e o posicionar na galeria, sem que 

nem mesmo haja qualquer comentário ou nota explicativa.  

 

 

2.1.1.1.1 O movimento do Super realismo e o movimento da Apropriação da Arte 

 

 

Baseado em outras razões, o movimento do Super Realismo se apropria de imagens 

de fotografias e as duplica exatamente em um quadro ou meio similar. Segundo Petruzzelli 

(1995), o ponto desse movimento é demonstrar que não existe desvio da obra original. De 

modo similar, o movimento da Apropriação da Arte aloca imagens da mídia de massa 

(parciais ou inteiras) para comentar a imagem em si mesma e com relação à cultura 

multimídia. Eles fazem isso, segundo Petruzzelli (1995), ao incorporar um único elemento de 

um trabalho pré-existente em um novo trabalho (colagem) ou apropriando-se de uma imagem 

sem alteração (apropriação).  

 

 

3. O QUANTUM DE MINIMES DE CRIATIVIDADE PARA A PROTEÇÃO 

AUTORAL 

 

 

3.1 A Convenção de Berna 

 

 

Embora a Convenção de Berna para a Proteção das Obras Artísticas e Literárias 

(Dec. 75.699/75), o primeiro tratado internacional multilateral para a proteção autoral, não 

tenha determinado expressamente o que seria necessário para a aquisição de autoria, segundo 

Ricketson (1992), havia muitos documentos que permitiam afirmar existir um consenso entre 
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os Estados signatários quanto a sua definição e, assim, desnecessário sua menção expressa. 

Essa evidência estaria alocada nas provisões das leis nacionais daquele tempo e nos antigos 

tratados bilaterais firmados. Era auto-evidente, nesses termos, que noções como novidade, 

mérito, invenção ou propósito não determinariam o conceito de autoria. 

Igualmente, pelo que já se encontrava estabelecido nessas legislações, a noção de 

originalidade ou criação intelectual perfazia a exata natureza do conceito de autoria, servindo 

como um dos requisitos para a atribuição de proteção. Havia, ainda, a necessidade de o autor 

ser um ser humano e a necessidade de haver alguma contribuição intelectual, acima e além do 

simples esforço (sweat of the brow doctrine)
6
, bem como de um mero valor de troca.  

 

 

3.2 A influência do direito francês na lei autoral brasileira 

 

 

A lei brasileira sofreu influência do direito francês (droit d’auctor). Os franceses 

(DEBOIS, 1966; GOBAIN, 1986; PLAISANT, 1985; COLUMBET, 1992; POLLAUD-

DULIAN, 2005; LUCAS, LUCAS; 2006) trabalham originalidade no sentido da expressão da 

personalidade de um autor (une œuvre est originale si elle exprime la personnalité de son 

auteur). 

A Suprema Corte Francesa (Cour de cassation) veio a fazer menção expressa em 

seus julgados sobre a necessidade de se manifestar um esforço criador (effort créateur) para 

se qualificar o trabalho para a proteção autoral. Conforme relatam Lucas; Lucas (2006), entre 

esses julgados, destaca-se o de 1959 (fotografias), de 1979 (planos de barcos de diversão) e de 

1985 (ornamento decorativo de caixas de chocolate). Em 7 de março de 1986, a Suprema 

Corte Francesa veio a afirmar, conforme explica Feral-Shuhl (2010) que para a proteção de 

um trabalho basta que o mesmo expresse mais do que uma lógica automática e constritora 

(logique automatique et contraignante). De fato, a proteção pode ser fruto de uma estrutura 

individualizada (structure individualisée), desde que contenha uma escolha subjetiva (choix 

subjectif) entre os diversos modos de apresentação de uma idéia.  

O legislador brasileiro, ao seguir as provisões da Convenção de Berna e a influência 

francesa, passou a adotar o requisito da criatividade (BRASIL, 1998).   

 

 

3.3 O mínimo de criatividade necessária no direito norte-americano 
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Segundo Katherine e Juo (2009), no direito norte-americano, a proteção a um 

trabalho pode resultar não apenas dos elementos individualmente, mas de sua combinação 

como um todo, de modo que o arranjo dos elementos pode indicar uma autoria original, 

inclusive a combinação de elementos do domínio público, desde que a coleção de materiais 

não originais seja selecionada, coordenada ou arranjada de uma maneira original, ao contrário 

de uma mera aplicação mecânica de um lugar-comum. 

Assim, segundo os autores, é perfeitamente possível conceder proteção autoral à 

combinação de: a) formas geométricas simples (Atari Games Corp. v. Fronteer Directory 

Publishers, Inc)
4
; b) a combinação de formas com textos (Willard v. Estern)

5
; c) e na 

modificação de formatos e cores de letras (Sadhu Singh Hamdad Trust v. Ajit Newspaper 

Advertising, Marketing and Communication, Inc)
6
, o que realmente indica um quantum 

mínimo de criatividade. 

A Suprema Corte Norte-Americana, conforme explica Hart (1992), no julgamento do 

caso Feist Publications Inc. v. Rural Telephone Co. criou o standard conhecido como o teste 

da inevitabilidade prática (practical inevitability test). Segundo esse teste, toda vez que não 

houver alternativa para o arranjo de elementos não protegidos do domínio público, tal arranjo 

não poderá ser protegido pelo copyright. É por isso que a Suprema Corte entendeu que um 

catálogo de telefone organizado em ordem alfabética não poderia ser protegido, uma vez que 

o arranjo de fatos não protegidos era ditado por considerações de ordem prática e funcional, 

isto é, essa organização era praticamente inevitável. Isso significa apenas que somente quando 

a forma segue completamente o aspecto funcional, a proteção não poderá ser permitida    

 

 

3.4 O mínimo de criatividade na Itália 

 

 

No direito italiano, palavras como piccola (pequena), bassa creatività (baixa 

criatividade) ou minima attività creativa (atividade mínima criativa), são utilizadas para 

exprimir aquilo que é considerado necessário para a proteção autoral (CASELLI, 1927; 

STOLFI, 1932; ARE, 1963; FABIANI, 2004; FERRETI, 2008; GAUDENZI, 2009; 

SANCTIS, 2010).  
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 “Em doutrina se fala assim em baixa criatividade, por indicar que a presença mínima 

de uma graduação de originalidade na obra a rende de tal maneira a considerar-la como obra 

do engenho”
7
 (FERRETI, 2008, p. 31 – tradução nossa). 

De fato, isso não é novo, mas proveniente de uma antiga jurisprudência italiana que, 

conforme relata Are (1963), consagra a mínima atividade criativa, como os julgados da Corte 

de Apelação de Modena, em 4 de abril de 1914; do Tribunal Bolzano, em 19 de outubro de 

1929; da Corte de Apelação de Veneza, em 24 de fevereiro de 1933; do Tribunal de Pádua, 

em julho de 1933 e da própria Suprema Corte, em 25 de janeiro de 1933.  

  

 

3.4.1 Criatividade v. idéias 

 

 

Não há proteção para meras idéias no direito autoral. Isso porque, por força da 

doutrina da criatividade, que representa o interesse público, é preciso que as idéias sejam 

livremente alocadas por outros artistas, com o objetivo de aumentar a riqueza cultural e o seu 

intercâmbio. As idéias, assim, devem necessariamente pertencer ao domínio público, uma vez 

que a concessão de direitos de propriedade ou monopólios sobre as mesmas iria induzir a um 

fracasso de mercado. Ao invés de incentivar a criação de mais trabalhos, que é a função 

constitucional e econômica da lei autoral, a proteção de idéias iria congelar essa estrutura de 

incentivos. Isso porque iria impedir qualquer tipo de paralelo.  

Segundo Drassinower (2006), o domínio público é uma base de direitos que parte de 

um ponto de vista comum (rights-base standpoint), porque cria as condições de igualdade 

entre os autores, uma vez que todos, sem exceção, podem criar a partir dos elementos 

culturais comuns (idéias).  

 

 

4. O PROBLEMA COM A ARTE ABSTRATA: DUCHAMP V. WARHOL 

 

 

Ao se comparar, i.e, os trabalhos de Marcel Duchamp e Andy Warhol, ambos os 

trabalhos derivados de Mona Lisa, caída em domínio público, podemos ter uma boa idéia de 

porque a arte conceitual não atinge a proteção pelo direito de autor e nem mesmo deveria.  
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O trabalho de Duchamp, o Cartão Postal da República de L.H.O.O.Q, segundo Mink 

(2000), foi o trabalho no qual o artista acrescentou a lápis em um cartão postal de Mona Lisa 

um bigode, uma barbicha e uma pêra; ainda, uma legenda com os dizeres L.H.O.O.Q, o que 

em francês significa, foneticamente, Elle a chaud au cul – “ela tem calor no rabo”. Segundo 

Mink, essa obra, juntamente com a Fonte, foram os dois mais destrutivos readymades 

(eliminação da qualidade manual e individual da arte) de Duchamp. 

É importante entender um pouco da história do trabalho a Fonte, um modelo de 

urinol em porcelana, típico dos banheiros públicos. Este trabalho foi submetido à Society of 

Independent Artists (Sociedade dos Artistas Independentes), em Nova York (1917), não no 

nome de Duchamp, mas sob o pseudônimo de R. Mutt, uma vez que, embora fizesse parte da 

organização do evento, decidiu provocar os responsáveis por sua realização, uma vez que não 

gostava dos mesmos. Duchamp se limitou a comprar o mictório e pintar sobre o mesmo R. 

Mutt, alcunha dos desenhos em quadrinho Mutt and Geff, onde o R mudo significava Richard, 

isto é, rico para os franceses, mas também Mott Works, nome da empresa que fabricava o 

mictório. Pode-se dizer que Duchamp era um contestador incansável.  

A comissão do evento não exibiu e nem mesmo fez constar a Fonte no catálogo do 

evento e, pior, perdeu-a. Logo depois de encontrada, Alfred Stieglitz tirou uma fotografia da 

mesma, que saiu na revista The Blind Man, que era publicada pelo próprio Duchamp, Wood e 

Roché. A revista veio a escrever que:  

 

A Fonte do Sr. R. Mutt não é imoral, é absurda, tem tanto de imoral como uma 

banheira. É um objeto que se vê todos os dias nas montras dos canalizadores. Se o 

senhor Mutt fez a Fonte com as próprias mãos ou não, isso não tem qualquer 

importância. Ele ESCOLHEU-A. Pegou num artigo corrente da vida, colocou-o de 

forma que fez desaparecer o significado utilitário sob o novo título e ponto de vista – 

deu-lhe um novo sentido (MINK, 2000, p. 67).       

 

Para Duchamp, assim, a expressão artística era insignificante, em outras palavras, era 

o sentido secundário atribuído por ele que importava – que seria a alma da arte. Da mesma 

forma, no cartão postal de Mona Lisa, o bigode e a barbicha, por ele acrescentados, não têm 

importância ou qualidade na expressão. O que importa é sentido secundário por ele atribuído à 

pintura, em outras palavras, a arte conceitual. O fato de se acrescentar o bigode e a barbicha 

não atingem os requisitos mínimos de proteção autoral para um trabalho derivado do domínio 

público, de maneira que o trabalho em si não poderia ser protegido. Diferente, todavia, é o 

trabalho de Andy Warhol, que por mais mínima que seja a sua criatividade, apresenta uma 
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riqueza na expressão que merece ser protegida enquanto um trabalho de segunda geração, 

derivado do domínio público.   

Os problemas com os movimentos de Arte de uma maneira geral é que tendem a se 

opor a escola anterior, tentando sempre questionar o conceito anteriormente idealizado. 

Conforme questiona Petruzzelli (1995), se a Arte não tem limites, deveria um 

estatuto que protege a criação intelectual ser ilimitado ou modificado sempre para 

acompanhar as tendências de novas escolas? Será que os parâmetros que a Arte fornece são os 

melhores para determinar um estatuto como o direito de autor? 

O direito de autor incentiva trabalhos originais e reprime cópias porque eles 

acrescentam novos valores para a sociedade. Não há qualquer sentido em se incentivar cópias 

porque representam conhecimentos já disponíveis no mercado e, como tais, ineficientes e já 

explorados. O incentivo resulta em mais conhecimento, apresentado de maneiras 

diversificadas e não simplesmente copiadas ou sem uma mínima qualidade expressiva.  

Um estatuto que funcione apropriadamente, afirma Petruzzelli (1995), precisa de 

limites, segundo a noção de limites administrativos, senão qualquer coisa que servisse a um 

conceito de arte seria protegida.
 
 

Será que deveria ser protegida pela lei a seleção de um objeto comum da indústria, 

sem qualquer modificação, sem qualquer nota explicativa, sem absolutamente nada? Será que 

a arte conceitual deve ser protegida, criando monopólios sobre conceitos abstratos e 

genéricos? Será que a apropriação de trabalhos protegidos de outros artistas deve ser a regra 

norteadora da lei? Será que toda a lei deve mudar porque alguns artistas e alguns movimentos 

subitamente acham que não existe criatividade e nem autoria? E depois que esses movimentos 

vierem a ser reciclados por movimentos futuros? 

 

 

5 JUSTIN HUGHES E A IMPORTÂNCIA DE SÍMBOLOS CULTURAIS 

ESTABILIZADOS: COMBATENDO A “RECODIFICAÇÃO” 

 

 

5.1 Os recodificadores  

 

  

Segundo Hughes (1999), a nova onde de críticas à propriedade intelectual parte do 

argumento de que os direitos de personalidade e propriedade intelectual seriam nocivos aos 
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não-proprietários, uma vez que os símbolos da cultura, necessários para que um grupo de 

consumidores se expresse, seriam negados, criando uma espécie de “violência simbólica.”  

A propriedade intelectual deveria ser restringida, assim, para permitir a maior 

liberação de materiais para criar “um espaço social denso”, onde tais símbolos pudessem ser 

recodificados por um grupo de consumidores, evitando a “restrição do diálogo”. Os autores 

principais por trás dessa corrente, segundo Hugues (1999), são Michael Madow; Rosemary 

Coombe; Keith Aoki; James Boyle; Margaret Chon; Peter Jaszi; Andrea A. Lunsford; Lisa 

Ede; Martha Woodemansee; Patricia A. Krieg e John Fiske. 

Esses autores, no geral, tendem a focar sua análise em grupos marginalizados, como 

homossexuais, lésbicas, adolescentes e feministas, uma vez que tais grupos seriam aqueles 

que realmente teriam a necessidade de recodificar as imagens da cultura para proteger a sua 

própria comunicação ou subverter o sentido primário das imagens (cultura underground). E 

isso representaria a necessidade de se combater o “controle despótico” do discurso, de dar 

sentido àquilo que foi “congelado” pela sociedade ou de garantir um “elemento participativo” 

na cultura popular. 

 

 

5.1.1 Os interesses negligenciados 

 

 

Mas essas críticas ignoram importantes funções da propriedade intelectual, como: 

a) os mecanismos de equilíbrio criados por suas doutrinas
8
; 

b) o grande público de consumidores passivos, que dependem que o símbolo cultural 

tenha o seu sentido estabilizado; 

c)  Os artistas, os pequenos e médios produtores, que precisam da proteção fornecida 

pela propriedade intelectual. 

 

 

5.1.1.1 A recodificação somente tem sentido se o objeto cultural é conhecido  

 

 

Segundo Hughes (1999), importantes externalidades positivas existem no fato de ser 

ter um elemento cultural com o sentido estabilizado, cuja função de coesão é principalmente 

desenvolvida pela propriedade intelectual.  
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Em primeiro lugar, para o que uma pessoa atribua um sentido secundário a uma 

imagem previamente protegida pela propriedade intelectual, é necessário que essa imagem 

tenha um sentido primário estabilizado e conhecido. 

Assim, se nem mesmo houvesse um sentido primário, atribuído pelo direito de 

personalidade e propriedade, o sentido secundário não teria qualquer importância, eis que não 

haveria um elemento de coesão e identificação que desse sentido à recodificação.  

Em outras palavras, se o Batman não fosse um cavaleiro das trevas e um justiceiro, 

com um passado negro, haveria qualquer sentido para um homossexual desenhá-lo em uma 

relação sexual com Robin, recodificando o seu sentido?  

Se não houvesse um sentido definido e conhecido de Batman, haveria qualquer razão 

para que sua imagem fosse recodificada? Se a proteção à propriedade intelectual fosse 

realmente restringida, a ponto de que cada um fizesse o que bem entendesse e vários sentidos 

divergentes fossem atribuídos a uma imagem, que espécie de recodificação ou que espécie de 

interesse haveria em modificar esses sentidos?  

 

 

5.1.1.1.1 Os consumidores passivos 

 

 

Para Hugues (1999), existem consumidores, a grande maioria, que derivam utilidades 

não-informativas dos objetos culturais protegidos pela propriedade intelectual. Esses 

consumidores, acima de tudo, desejam um sentido estabilizado, de onde a utilidade social 

advém do controle substancial dos proprietários sobre os sentidos dos objetos culturais. O 

grande público de Batman não deseja modificá-lo, fazer com que ele pinte as unhas ou que dê 

flores para os vilões ou que compre bombons para Robin. Na realidade, esse grande público 

deseja apenas o desenho tal como ele é: o seu sentido estabilizado. 

Isso porque os consumidores da obra Batman dependem de que seu sentido primário 

seja mantido, para que eles se identifiquem com o personagem e continuem a gostar do 

mesmo. Esses indivíduos, segundo Hugues (1999), atingem o reconhecimento interno por 

meio de uma marca, dirigindo um automóvel X, ou apenas lendo um livro de sua preferência. 

Esses consumidores não estão nem um pouco interessados em qualquer 

recodificação, e mais, detestariam que os sentidos primários atribuídos ao desenho fossem 

modificados ou que houvesse uma proliferação de sentidos.  

7077



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Os recodificadores tendem, em sua literatura, a simplesmente tornar esses 

consumidores inexistentes e a não dar qualquer importância ao que os mesmos pensam. Mas 

isso é um erro, na medida em que esses consumidores podem vir a ter seus direitos afetados, 

sofrendo com a perda de utilidade e sentido do objeto cultural.  

A não diluição de sentidos, portanto, apresenta uma importante função não só no 

direito das marcas, mas também no direito autoral (anti-dilution doctrine). 

Embora existam consumidores que realmente desejam recodificar as imagens da 

cultura, eles não desejam tornar essa recodificação pública na internet, isto é, eles 

simplesmente fantasiam essas alterações de significado internamente. Os consumidores que 

realmente desejam recodificar os símbolos e tornar pública essa recodificação são uma 

parcela muito menor do que a sugerida pelos críticos. 

Para Hugues (1999, p. 957, tradução nossa), ao focarem “no interesse das pessoas 

que querem conscientemente redefinir objetos culturais eles desconsideram a vasta maioria – 

pessoas que querem que os objetos culturais as redefinam.”
9
  

A manutenção do status quo, assim, representa o interesse convergente de um vasto 

público de consumidores, não só em razão do sentido de significados, mas no nível de 

presença da imagem na paisagem cultural.  

 

 

5.2 O uso excessivo das imagens 

 

 

Conforme raciocina Hugues (1999), se as imagens pudessem ser usadas livremente e 

exploradas excessivamente, a exaustão do uso destruiria a habilidade de a imagem atrair 

atenção, tornando-se banalizada e vulgarizada, desaparecendo da paisagem cultural.  

As pessoas não percebem, mas a estabilização de sentidos atribuída pela propriedade 

intelectual desempenha uma função extremamente relevante. Todo o novo objeto cultural 

depende de proteção legal enquanto o seu sentido se difunde na cultura. Em outras palavras, 

se não houvesse uma controle inicial ou uma proteção inicial, jamais o objeto adquiriria um 

sentido pré-estabelecido, que define o próprio, entre um feixe restrito de possíveis 

significados. 

Se fosse dado a qualquer do povo derivar a música recém lançada de um grupo 

musical, com inúmeras proliferações de sentido, a confusão seria tão intolerável que os 
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sentidos se tornariam dispersos e vulgarizados, a ponto de não se saber qual das músicas é a 

primeira ou qual é o sentido prevalente. 

Pior: aquilo que foi primeiramente idealizado pelo grupo de música pode ser 

superado pelo sentido secundário de uma música derivada, onde o segundo sentido passa a 

consumir o primeiro sentido.  

 

 

5.2.1 O exemplo da Revolução Francesa 

 

 

Segundo Hugues (1999), o controle de significados entre poucos indivíduos fornece 

importantes barreiras contra a homogeneização de idéias, o que é o argumento justamente 

contrário ao exposto pela crítica. 

Na Revolução Francesa, os “revolucionários de esquerda”, i.e, aboliram o direito 

autoral em nome da liberdade de expressão. Sabe o que se sucedeu? Uma enorme corrida para 

o fundo do poço, com panfletos de baixa qualidade e fáceis de serem reproduzidos, na maioria 

das vezes, escandalosos, enquanto bons jornais e grandes livros, como os de Voltaire, 

deixaram de ser publicados. Ao contrário do que se imagina, houve uma homogeneização de 

idéias e não uma diversidade de idéias.  

Paradoxo? Não. Ao se proteger a personalidade e a individualidade, o resultado será 

mais trabalhos, mais conhecimento, mais qualidade, mais pesquisa, mais preparação, mais 

diversidade. Ao se proteger essa mesma individualidade, a propriedade intelectual força a 

necessidade de competição na própria criatividade, isto é, ao se impedir a apropriação de 

outros trabalhos, ela exige que os indivíduos alcancem suas próprias palavras, que projetem 

suas próprias visões.  

 

 

6. ANÁLISE ECONÔMICA DO DIREITO AUTORAL  

 

 

Para Landes e Posner (1989), a proteção ao direito autoral é necessária, uma vez que, 

em sua ausência, qualquer um poderia fazer cópias do trabalho e vendê-las, o que 

eventualmente levaria o preço do trabalho ao seu custo marginal, causando a conseqüência 

negativa de que o trabalho, em primeiro lugar, não seria nem mesmo criado, porque o autor 
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nem mesmo o intermediário seriam capazes de recuperar os custos na criação daquele 

trabalho.  

Para Landes e Posner, o custo médio do copista pode ser esperado ser menor do que 

do autor porque não se inclui aí o tempo gasto pelo autor na criação de seu trabalho, nem 

mesmo os custos de solicitação e edição do trabalho. Além disso, o fato de a tecnologia ter 

reduzido o tempo das cópias, bem como torná-las mais perfeitas e de baixo custo, levou, na 

realidade, com que houvesse uma maior necessidade de proteção pela lei. Segundo os autores, 

quanto maior a necessidade de distribuição de um trabalho para a geração de um retorno 

econômico ou, onde o trabalho é revendido ou executado, eventuais proibições contra cópias 

são ineficazes para impedir a disseminação do trabalho. Nesses termos, quanto maior o 

potencial de um trabalho, maior a necessidade de sua proteção. 

Lander e Posner (1989) partem do pressuposto de que, na ausência de proteção, a 

produção de trabalhos efêmeros e transitórios iria aumentar, uma vez que para se exceder os 

custos da ausência de proteção, ganharia quem primeiro colocasse o trabalho no mercado. Isso 

iria fazer com que houvesse uma mudança de produção para trabalhos que fossem difíceis de 

copiar, causando nos autores o efeito de circularem seus trabalhos em círculos mais fechados, 

sob o medo de cópia, bem como se iria aumentar o número de restrição às cópias. 

Segundo os autores, o direito autoral raramente confere um poder de monopólio, 

onde a doutrina do uso justo, da fusão e das “cenas justas”, desempenham importantes 

eficiências econômicas, uma vez que representam o balanceamento de efeitos contra a 

expansão de proteção ao copyright.  

Segundo Epstein: 

 

[...] o elemento de monopólio em seu retorno é superestimado porque os direitos 

exclusivos, na maioria das vezes, não se tornam monopólios econômicos à luz da 

concorrência feroz por leitores ou ouvintes que é facilitada pela lei de copyright [...] 

O monopólio conferido pela patente ou pelo copyright não precisa se traduzir em um 

monopólio econômico contanto que haja substitutos de perto, como há para cada 

música popular que é liberada no mercado [...] propriedade e monopólio não são 
lados diferentes de uma mesma moeda. Eles são o mesmo lado de uma mesma 

moeda. Nós não podemos decidir que o direito autoral apresenta qualquer risco 

social a não ser que nós pensemos que ele pode criar barreiras contra a criação de 

novos trabalhos [...] Ninguém precisa usar qualquer música ou estória particular para 

um projeto em especial, mas pode criar sob uma cultura rica, incluindo os itens que 

decaíram da proteção do direito autoral (Epstein, 2005, p. 23 – tradução nossa).10    

 

Conforme nota Wagner (2003), as pressões de mercado exercidas sobre a 

propriedade intelectual limitam substantivamente o real poder de monopólio que alguém 

poderia esperar que fosse conferido a esse ramo do direito. A mesma pressão exercida pelo 
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mercado pode induzir os agentes a abaixarem o custo ou mesmo o liberarem. Para Wagner, 

dada a habilidade de uso ou de se criar substitutos próximos aos trabalhos intelectuais 

protegidos, situações de verdadeiro monopólio econômico são raras de ocorrer, dado que as 

forças de mercado irão comumente oferecer constrição à habilidade dos titulares de 

controlarem a informação. 

Conforme Cotter (2006), o direito autoral possui inúmeras vantagens sobre outras 

formas de proteção ou estímulos à criação intelectual, como, i.e., a auto-ajuda (self-help), 

mecenato (patronage), contrato (contract) ou regulação pública ou privada, precisamente 

porque o mesmo se baseia no mercado para prover os incentivos e determinar o valor das 

produções resultantes. Assim, o seu papel é aumentar quantitativamente o volume das 

produções intelectuais sem interferir subjetivamente no que é produzido. Seu objetivo é criar 

e permitir a criação de uma enorme massa de trabalhos que serão mais bem escolhidos pelo 

mercado e pelos gostos preferenciais dos consumidores, que terão uma maior variedade de 

escolhas a fazer. Possui, assim, a enorme vantagem de não interferir ideologicamente no que é 

produzido, o que não acontece com a regulação pública e privada. 

Isso porque, como ressalta Cotter (2006), a lei permite a auto-expressão, a criação 

das próprias identidades e o desenvolvimento da autonomia individual. 

 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 

Muitas críticas são dirigias a lei autoral. Todavia, essas críticas, principalmente no 

que se refere ao campo da arte “pós-moderna”, devem ser reduzidas e repensadas. A principal 

função da lei autoral é permitir com que o mercado determine, sem interferências, o que é 

produzido para os consumidores. Isso implica em uma enorme massa de trabalhos que não 

sofrem censura em sua criação, uma vez que, por meio dos princípios da criatividade e não-

proteção das idéias (dicotomia idéia/expressão), a lei faz com que novos trabalhos sejam 

criados, sem limitações ilegítimas na estrutura de incentivos ou, ainda, contrárias à 

criatividade. É por isso que o direito de autor, na maioria dos casos, não cria um monopólio 

em sentido econômico, na medida em que não apresenta qualquer risco à competitividade, que 

a própria necessidade de criatividade gera. 

Além disso, o poder dos intermediários é limitado pelas pressões exercidas pelo 

mercado, o que realmente demonstra que o sistema eleito, consistente com a criatividade, 
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permite com que redes de trabalhos criativos venham a influenciar a criação de novas redes de 

trabalhos. Além disso, a doutrina da criatividade, ao contrário da doutrina da coleção 

industrial, representa uma proteção ao domínio público, uma vez que não protege elementos 

necessários, funcionais e utilitários. 

Além disso, com a doutrina da criatividade, os trabalhos são protegidos contra os 

efeitos dissolutivos e derrogatórios às imagens culturais criadas, o que gera externalidades 

positivas e a estabilização econômica para os consumidores, que podem contar com que os 

símbolos que os mesmos consomem não serão diluídos. Assim, os motivos iniciais que os 

fizeram consumir aquele símbolo não serão violados por terceiros, justamente porque a lei 

autoral irá proteger o mesmo contra a depreciação de sua preferência. O consumidor poderá 

continuar a se valer daquele símbolo, como motivo de orgulho ou escolha privada. 

A manutenção, assim, do status quo, por meio dos direitos de personalidade e 

propriedade, ao contrário do que se poderia imaginar, leva a uma diversificação da produção e 

não a uma homogeneização de criações, fenômeno que ocorre em ambientes onde a proteção 

é inexistente. 

Os artistas pós-modernos, eventualmente, também se enriquecem. Não pelos direitos 

autorais, mas porque vendem os originais de suas obras por preços elevados, onde há mercado 

para isso. Todavia, porque essas obras não são criativas, elas podem ser copiadas por terceiros 

sem violação à lei autoral. 

Por todo o exposto, a arte pós-moderna não representa qualquer ameaça à lei autoral 

e esta não deve ser modificada, esteticamente, para acompanhar as tendências dessas novas 

escolas. Permitir a proteção de meras idéias ou a apropriação livre de trabalhos iria destruir o 

sistema de incentivos criados, que se baseia na competição fomentada pela criatividade. 

Não é uma questão de desmerecer esses movimentos, mas olhar o quadro geral de 

benefícios gerados como um todo para a sociedade. A principal área para a recodificação no 

campo autoral se dá no limite de suas doutrinas e nas exceções criadas; aí sim há um espaço 

grande para o aumento da riqueza cultural sem que se prejudique injustificadamente a 

estrutura de incentivos da lei autoral.   
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1 467 F.3d 244 (2d Cir. 2006). 
2 A fair use doctrine (doutrina do uso justo) permite usos não autorizados de obras protegidas pelo copyright 

para certos propósitos específicos, como crítica, comentário, reportagem de imprensa, aulas, incluindo múltiplas 
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cópias para a sala de aula, escolaridade e/ou pesquisa. A doutrina, inicialmente judicial, foi incorporada na 

sessão 107, do Ato de 1976 (Copyright Act). São quatros os critérios fixados pelo Ato de 1976 para se 

determinar ou não o uso justo de uma obra: a) o propósito e o caráter do uso, perquirindo se tal uso teria natureza 

comercial ou educacional, sem fins lucrativos; b) natureza da obra protegida pelo copyright; c) a quantidade e a 

substancialidade da porção utilizada da obra protegida pelo copyright como um todo; d) o efeito do uso sobre o 
mercado potencial para o valor da obra protegida. Os critérios, todavia, não são taxativos ou exaustivos. 

Basicamente, são três os fundamentos da Fair Use Doctrine: 1) promoção do progresso das artes e das ciências 

(Rosemont Enters., Inc. v. Random House); 2) interesse público na disseminação da informação (Consumers 

Union v. Gen. Signal Corp.); e 3) resolução de conflitos do copyright e da first amendment – liberdade de 

expressão (Wainwright Sec., Inc. v. Wall St. Transcript Corp).  
6 A sweat of the brow doctrine (doutrina do suor da testa) ou industrious collection doctrine (doutrina da coleção 

industrial), segundo Drassinower (2004), defende que o trabalho e a indústria, mesmo na ausência de qualquer 

criatividade, podem ser suficientes para determinar o requisito de originalidade na proteção do direito autoral. 

Essa doutrina é aplicada no Reino Unido, Austrália e parcialmente no Canadá. Até 1991 também se aplicava, 

ainda que com divergências, nos Estados Unidos, que modificou o seu posicionamento, por força da decisão da 

Suprema Corte, no caso Feist Publication v. Rural Co. Segundo essa doutrina, o trabalho investido na reunião de 
informações para a criação de um diretório de telefone ordinário seria suficiente para dar cabo da proteção, 

porque o diretório seria original simplesmente por não ser cópia de outro, de maneira que a proteção poderia se 

originar de processos mecânicos ou tarefas automáticas de seleção, arranjo e coordenação, sem qualquer 

criatividade. É preciso apenas o esforço, mas não uma criatividade. 
4 756 F. 2d 801 (11th Cir. 1985). 
5 206 F. Supp. 2d 723 (D. V.I. 2002).   
6 503 F. Sup. 2d 577 (E.D.N.Y. 2007). 
7 [...] in dottrina si parla anche di bassa creatività, per indicare che la presenza minima di un grado di originalità 

nell’opera la rende tale da considerarla come oppere dell’engegno. 
8 As principais doutrinas de defesa, alegadas nos Estados Unidos, são a doutrina da fusão (merger doctrine), a 

doutrina das “cenas justas” (scenes a faire doctrine) e a doutrina do uso justo. A primeira doutrina estabelece que 

quando houver apenas poucas formas de se expressar uma idéia, a expressão dessa idéia não poderá ser 
protegida. A segunda doutrina estabelece que temas, cenas estanques, necessárias, que defluem naturalmente da 

situação ou enquanto solução lógica, correspondendo a mecanismos convencionais, reiterados na literatura, não 

recebem proteção. Segundo Posner e Landes (1981), essas doutrinas são responsáveis por criar importantes 

eficiências econômicas no sistema do copyright norte-americano, uma vez que permitem a continua criação de 

trabalhos intelectuais, sem que se criem monopólios em seu sentido econômico, na medida em que persiste uma 

ferrenha competição com outros trabalhos.  
9 […] in the interest of the people who conscientiously want to redefine cultural objects they disregard the vast 

majority - people who want that cultural objects redefine them. 
10 […] the monopoly element in the return is overstated because the exclusive rights often do not become 

economic monopolies, in the light of the fierce competition for readers or listeners that is facilitated by the 

copyright law […] The legal monopoly conferred by a copyright or a patent need not translate itself into an 
economic monopoly so long as there are close substitutes, as there are for every new popular song that is 

released […] property and monopoly are not different sides of the same coin. They are the same side of the same 

coin. We cannot decide that copyrights present any social risks unless we think that they make barriers against 

the creation of new works […] No one has to use any particular song or story for a particular project, but can 

draw on a rich culture, including items that have fallen out of copyright protection.   
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ANÁLISE DA DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO E DO ASSÉDIO SEXUAL NO 

TRABALHO A PARTIR DO FILME “TERRA FRIA” (“NORTH COUNTRY”) 

 

 

ANALYSIS OF GENDER DISCRIMINATION AND SEXUAL HARASSMENT 

AT WORK FROM THE MOVIE "NORTH COUNTRY" 

 

 

Ana Maria Viola de Sousa 

Grasiele Augusta Ferreira Nascimento 

 

Resumo 

O Presente estudo tem como objetivo abordar a discriminação de gênero e o assédio 

sexual no trabalho, especialmente vivenciado pelas mulheres, a partir do filme “North 

Country”, que recebeu o nome no Brasil de “Terra Fria”, dirigido por Niki Caro e 

lançado nos Estados Unidos no ano de 2005.  A análise é realizada através do estudo 

dos conceitos e características da discriminação de gênero e do assédio sexual com base 

na Organização Internacional do Trabalho (OIT) e na literatura brasileira atual, 

enfocando as conseqüências jurídicas nos âmbitos trabalhista, civil e penal.  Ao final, 

são relatadas as cenas do filme em que são evidenciadas as agressões enfrentadas pelas 

trabalhadoras americanas. 

 

Palavras-chave 

Discriminação de gênero – assédio sexual – “Terra fria” 

 

Abstract 

This study aimed to address gender discrimination and sexual harassment at work, 

especially experienced by women, from the movie "North Country", which was named 

in Brazil of "Terra Fria," directed by Niki Caro and released in United States in 2005. 

The analysis is performed by studying the concepts and characteristics of gender 

discrimination and sexual harassment on the basis of the International Labour 

Organisation (ILO) and the Brazilian literature, focusing on the legal consequences in 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo
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the areas of labor, civil and criminal. In the end, are reported scenes of the film as 

evidenced by the attacks faced by American workers. 

 

 

Keywords 

Gender discrimination - sexual harassment – “North Country” 

 

 

1. Introdução  

 

 As mulheres enfrentaram, ao longo da história, inúmeras formas de 

discriminação no trabalho.  

 Para combater a discriminação e o preconceito em relação ao trabalho feminino, 

inúmeras foram as leis nacionais e internacionais criadas, assegurando a igualdade de 

oportunidades, direitos e de condições de trabalho. 

 Infelizmente, porém, as mulheres ainda são vítimas de discriminação de gênero, 

incluindo o assédio sexual no trabalho, atualmente tipificado como crime pelo Código 

Penal brasileiro. 

 O objetivo do presente estudo é abordar a discriminação de gênero, o assédio 

sexual e suas conseqüências jurídicas, a partir do filme “North Country”, que recebeu o 

nome no Brasil de “Terra Fria”. 

 

 

2.  Proteção ao trabalho da mulher 

 

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu o princípio da igualdade entre 

homens e mulheres nos seguintes termos: 

 

Art. 5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos termos seguintes: 

I – homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos 

desta Constituição.” (grifo nosso) 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo
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 A igualdade prevista no artigo supra-citado abrange a condição da mulher no 

trabalho, devendo receber os mesmos direitos e tratamentos que os homens, respeitadas 

as diferenças inerentes à maternidade e à condição física.  

 Em relação à maternidade, a Constituição Federal assegurou à mulher o direito à 

licença-gestante de 120 dias, sem prejuízo do emprego e do salário, custeada pela 

Previdência Social.  Atualmente, a emprega fica responsável pelo pagamento do salário-

maternidade diretamente à trabalhadora, abatendo o respectivo valor da quantia a ser 

paga à título de contribuição previdenciária.  

A Lei 11.770, de 09 de setembro de 2009, que instituiu o Programa Empresa 

Cidadã, ampliou a licença-maternidade para 180 (cento e oitenta) dias.  Para tanto, a 

empresa empregadora deverá participar do programa e a trabalhadora interessada deverá 

solicitar a ampliação da licença até o primeiro mês após o parto.  No período da 

prorrogação da licença, porém, a trabalhadora fica impedida de exercer qualquer 

atividade remunerada ou manter o filho em instituições escolares ou creches. O valor 

pago à trabalhadora no período da prorrogação será integralmente descontado nas 

parcelas do Imposto de Renda devido pela empresa.  

De acordo com o art. 392-A da CLT, acrescentado pela Lei 10.421/2002, as 

mães adotivas e as mulheres que receberem crianças de até oito anos de idade em 

guarda judicial também terão direito à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias, 

sem prejuízo do emprego e do salário. 

 A legislação atual (art. 10, II, b, do ADCT) também assegura estabilidade 

provisória no emprego à gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após 

o parto, observado o disposto na Súmula 244 do TST. 

 

Súmula 244 do TST – Gestante – Estabilidade provisória 

I-O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não 

afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da 

estabilidade. 

II-Garantia de emprego.  A garantia de emprego à gestante só 

autoriza a reintegração se esta se der durante o período de 

estabilidade.  Do contrário,  a garantia restringe-se aos salários 

e demais direitos correspondentes ao período  de estabilidade. 
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III – Não há direito da empregada gestante à estabilidade 

provisória na hipótese de admissão mediante contrato de 

experiência, visto que a extinção da relação de emprego, em 

face do término do prazo, não constitui dispensa arbitrária ou 

sem justa causa. (ex-OJ nº 196 da SBDI-1 – inserida em 

08.11.2000) 

 

 Para amamentar o filho, o art. 396 da CLT assegura à trabalhadora o direito ao 

gozo de dois descansos especiais, de meia hora cada um, até o filho completar seis 

meses de idade.  

 A empresa que empregar pelo menos 30 mulheres com mais de 16 anos também 

deverá disponibilizar local apropriado onde seja permitido guardar sob vigilância seus 

filhos no período da amamentação, devendo ter um local com, no mínimo, um berçário, 

uma saleta de amamentação, uma cozinha dietética e uma instalação sanitária (art. 400 

da CLT). 

 Além disso, será assegurado à trabalhadora um repouso semanal remunerado de 

02 (duas) semanas, sem prejuízo do salário, no  caso de aborto natural (art. 395). 

 A condição física da mulher foi outro fator observado pela legislação trabalhista, 

estabelecendo que “ao empregador é vedado empregar a mulher em serviços que 

demande o emprego de força muscular superior a 20 quilos para o trabalho contínuo e 

25 quilos para o trabalho ocasional” (art. 390 da CLT). 

  

3) Proteção contra a discriminação de gênero 

 

 A Constituição Federal, conforme já mencionado, estabeleceu o princípio da 

igualdade em seu art. 5º, garantindo aos “brasileiros e aos estrangeiros residentes no 

País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade”. 

 A legislação trabalhista contempla vários dispositivos que protegem o 

trabalhador contra critérios discriminatórios.   
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 Entre eles, destacamos o art. 7º da Constituição Federal de 1988 que, além de 

assegurar a igualdade de direitos entre os trabalhadores urbanos e rurais, proíbe 

qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador 

portador de deficiência (inc. XXXI) e  proíbe a discriminação entre trabalhos manual, 

técnico e intelectual (inc. XXXII). 

 A Constituição Federal de 1988 também elencou entre os direitos dos 

trabalhadores urbanos e rurais, “a proteção do mercado de trabalho da mulher, 

mediantes incentivos específicos, nos termos da lei” (art. 7º, XX, CF). 

Para tanto, a Lei 9.799, de 26 de maio de 1999 acrescentou os seguintes artigos 

na CLT: 

 

Art. 373-A – Ressalvadas as disposições legais destinadas a 

corrigir as distorções que afetem o acesso da mulher ao 

mercado de trabalho e certas especificidades estabelecidas nos 

acordos trabalhistas, é vedado: 

I – publicar ou fazer publicar anúncio de emprego no qual haja 

referencia ao sexo, à idade, à cor ou situação familiar, salvo 

quando a natureza da atividade a ser exercida, publica e 

notoriamente, assim o exigir; 

II – recusar emprego, promoção ou motivar a dispensa do 

trabalho em razão de sexo, idade, cor, situação familiar ou 

estado de gravidez, salvo quando a natureza da atividade seja 

notória e publicamente incompatível; 

III – considerar o sexo, a idade, a cor ou situação familiar como 

variável determinante para fins de remuneração, formação 

profissional e oportunidades de ascensão profissional; 

IV – exigir atestado ou exame, de qualquer natureza, para 

comprovação de esterilidade ou gravidez, ma admissão ou 

permanência no emprego; 

V – impedir o acesso ou adotar critérios subjetivos para 

deferimento de inscrição ou aprovação em concursos, em 

empresas privadas, em razão de sexo, idade, situação familiar 

ou estado de gravidez; 
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VI – proceder o empregador ou preposto a revistas íntimas na 

empregadas ou funcionarias; 

Parágrafo único – O disposto neste artigo não obsta a adoção de 

medidas temporárias que visem ao estabelecimento das 

políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular 

as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a 

formação profissional, o acesso ao emprego e as condições 

gerais de trabalho da mulher. 

 

 O art. 7º, XXX, da Constituição Federal, também assegurou proteção contra a 

discriminação por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil, proibindo qualquer 

diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de 

sexo, idade, cor ou estado civil. 

Em relação à admissão no emprego, a Lei 9.029/95 proíbe a exigência de 

atestados de gravidez e esterilização, e outras práticas discriminatórias, para efeitos 

admissionais ou de permanência da relação jurídica de trabalho.  A referida lei protege a 

mulher contra a discriminação em razão da situação familiar, como a gravidez, 

assegurando o direito à readmissão, com todos os salários do período de afastamento ou 

a percepção em dobro da remuneração do período de afastamento, corrigida 

monetariamente e com juros legais.  

 

 A Organização Internacional do Trabalho, por sua vez, veda qualquer 

discriminação no trabalho, inclusive em relação à mulher, nos seguintes termos: 

 

Convenção 111 da OIT. 

Art. 1º. Para os fins da presente Convenção, o termo 

“discriminação” compreende: 

a)  Toda a distinção, exclusão ou preferência fundada na raça, 

cor, sexo, religião, opinião política, ascendência nacional ou 

origem social, que tenha por efeito destruir ou alterar a igualdade 
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de oportunidades ou de tratamento em matéria de emprego ou 

profissão; 

b) Toda e qualquer distinção, exclusão ou preferência que tenha 

por efeito destruir ou alterar a igualdade de oportunidades ou de 

tratamento em matéria de emprego ou profissão, que poderá ser 

especificada pelo Estado Membro interessado depois de 

consultadas as organizações representativas de patrões e 

trabalhadores, quando estas existam, e outros organismos 

adequados. 

 

 O assédio sexual pode ser incluído entre as formas de discriminação do 

trabalhador, interferindo no direito à liberdade sexual.  Neste sentido,  nas palavras de 

MARIA GORETTI DAL BOSCO, “o direito à liberdade sexual é uma expressão do 

direito à intimidade e à vida privada, podendo estar relacionado ao direito à integridade 

física, que inclui o direito à vida e ao próprio corpo” (2001, p. 2). 

 

4. Assédio sexual   

 

4.1.  Conceito e caracterização 

 

Considera-se assédio sexual “toda conduta de natureza sexual não desejada que, 

embora repelida pelo destinatário, é continuamente reiterada, cerceando-lhe a liberdade 

sexual” (PAMPLONA FILHO, 2001, 0. 35). 

Trata-se de conduta física ou verbal insistente e importuna praticada pelo 

assediador, que tem como objetivo obter qualquer vantagem de natureza sexual com a 

vítima, violando a sua liberdade sexual. 

Para a caracterização do assédio sexual, que não se confunde com a paquera ou o 

flerte, é indispensável que a conduta do assediador seja indesejada pela vítima.  

 

Para a configuração do assédio basta que a vítima, ainda que 

intimamente, não deseje a conduta do assediador.  Em outras 

palavras, que ela não aceite aquela atitude, mesmo que não se 

manifeste de maneira inequívoca neste sentido.  Não é 

imprescindível que a recusa seja “manifesta”, pelo menos no 
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sentido que se costuma dar ao termo.  É possível que se revele 

até através de um sentimento íntimo da vítima, que pode ser – 

conforme o caso – presumido, a partir de indícios. Desta forma, 

o assédio sexual somente se caracteriza se a proposta sexual for 

indesejada, pois é justamente essa rejeição – expressa ou oculta 

– que concretiza a violação da liberdade sexual do assediado 

(CANTELLI, 2007, p. 133). 

 

 Desta forma, para a caracterização do assédio sexual, além da conduta de 

natureza sexual do assediador, exige-se que a vítima não aceite e não tenha interesse na 

proposta do assediador, refletindo no ambiente de trabalho. 

 Neste sentido, entendeu o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região: 

 

ASSÉDIO SEXUAL.  Configuração.  Dano moral.  Indenização.  

Se a reclamante, no interior da empresa, sofre reiteradas 

investidas de conotação sexual, por parte do chefe da área, 

submetendo-a a situação vexatória e atentadora à sua dignidade, 

configura-se assédio sexual, que segundo José Wilson Ferreira 

Sobrinho “é o comportamento consistente na explicitação  da 

intenção sexual que não encontra receptividade concreta de 

outra parte, comportamento esse reiterado após a negativa” 

atraindo, assim, o direito da reclamante à reparação por dano 

moral (TRT 3ª Região, RO 14.159/97, Rel. Juíza Denise Alves 

Horta, DJMG de 13/06/98). 

  

Para obter a vantagem sexual pretendida, o assediador poderá agir por 

intimidação ou por chantagem. 

 O “assédio sexual por intimidação”, também conhecido como “assédio sexual 

ambiental”, é aquele praticado por qualquer pessoa no ambiente de trabalho, 

independentemente de hierarquia ou ascendência sobre a vítima, podendo ser realizada 

por colega de trabalho. A intenção do assediador, neste caso, é importunar a vítima, 

prejudicando-a no trabalho, por meio de comportamentos e importunações sexuais 

indesejáveis. 
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 O “assédio sexual por chantagem”, por sua vez, é caracterizado mediante a 

utilização da superioridade hierárquica do assediador em relação à sua vítima.  O 

assediador, neste caso, chantageia sua vítima, prometendo promoções ou benefícios no 

emprego, ou mesmo ameaçando-a com uma provável demissão, caso não ceda aos seus 

anseios sexuais.  

 

4.2.  Assédio sexual e suas implicações na relação de trabalho 

 

 Embora a Consolidação das Leis do Trabalho não aborde o assédio sexual de 

modo específico, é possível enquadrá-lo entre os motivos autorizadores da rescisão 

indireta do contrato de trabalho ou mesmo a rescisão por justa causa do assediador, caso 

este seja empregado. 

 A rescisão indireta do contrato de trabalho é cabível nos casos em que o 

assediador é o próprio empregador ou um de seus prepostos, com base no art. 483, c, d 

ou e, da Consolidação das Leis do Trabalho, conforme o caso: 

 

Art. 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato 

e pleitear a devida indenização quando: 

(...) 

c- correr perigo manifesto de mal considerável; 

d- não cumprir o empregador com as obrigações do contrato de 

trabalho; 

e- praticar o empregador ou seus prepostos, contra ele ou 

pessoas de sua família, ato lesivo da honra e da boa fama (...). 

 

 A rescisão indireta será aplicada nos termos da alínea c, por exemplo, nas 

hipóteses em que o assédio sexual ocasionar transtornos físicos ou psíquicos na vítima 

(GOLSDAL, 2003, p. 236). 

Outro exemplo autorizador da rescisão indireta é a importunação de ordem 

sexual à vítima ou mesmo a permissão ou exigência, pelo empregador, de favores 

sexuais dos empregados aos clientes da empresa. 

Caso o assediador seja empregado da empresa, poderá ele ser demitido por justa 

causa, com fundamento na alínea b, do art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho: 
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Art. 482. Constituem justa causa para rescisão do contrato de 

trabalho pelo empregador: 

(...) 

b- incontinência de conduta ou mau procedimento. (grifo nosso) 

  

A “incontinência de conduta” é caracterizada por condutas irregulares referentes 

à moral sexual do trabalhador que afeta o ambiente de trabalho.  São exemplos de 

incontinência de conduta, a atividade sexual na empresa, atitudes obscenas, envio de e-

mails pornográficos, e demais condutas de cunho sexual. 

 

 

4.3. Responsabilidade civil por danos morais 

 

 Além das conseqüências no contrato de trabalho, como a possibilidade da 

rescisão indireta do contrato de trabalho e a rescisão do contrato por justa causa, a 

vítima também poderá buscar a reparação civil pelos danos sofridos. 

 Nesta hipótese, caberá ao empregador responder pelos danos ocasionados à 

vítima, inclusive se praticados por seus prepostos, aplicando-se o disposto no art. 932, 

III, do Código Civil.  Estabelece o referido diploma legal, em seu art. 933, tratar-se de 

responsabilidade objetiva, devendo o empregador arcar com a reparação do dano 

independentemente da existência de culpa. 

 A competência para apreciar ação que objetiva a reparação civil por dano morais 

é da Justiça do Trabalho, com base no art. 114 da Constituição Federal. 

 Outro não é o entendimento jurisprudencial: 

 

 

Competência. Ação de indenização por danos morais. Suposto 

assédio sexual perpetrado pelo réu à autora em seu local de 

trabalho, durante a relação de emprego. Demissão supostamente 

causada pela negativa da autora em aceitar manter 

relacionamento amoroso com o superior. Competência da Justiça 

do Trabalho, mesmo antes da Emenda 45/2004. Posicionamento 

consolidado com a nova redação do art. 114, inc. VI, CF. 

Incompetência absoluta da Justiça Comum Estadual. Precedentes. 
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Sentença anulada de ofício. Remessa dos autos à Justiça do 

Trabalho. Recurso prejudicado. (TJ/SP - Apelação nº 

9065510-65.2004.8.26.0000  - Processo n. 9065510-

65.2004.8.26.0000 - Comarca: Pedreira - Apelante: MARISA DE 

OLIVEIRA SOUZA - Apelado: ANTONIO CARLOS 

MOREIRA DE SOUZA - Juíza: Carla dos Santos Fullin Gomes) 

  

 

4.4. Responsabilidade penal:  art. 216-A do Código Penal 

  

 O assédio sexual foi tipificado como crime no ano de 2001, através da Lei 

10.224, que acrescentou ao Código Penal o art. 216-A. 

 

Art. 216-A. Constranger alguém com o intuito de obter 

vantagem ou favorecimento sexual, prevalecendo-se o agente da 

sua condição de superior hierárquico ou ascendência inerentes 

ao exercício de emprego, cargo ou função. 

Pena – detenção, de 1 (um) a 2 (dois) anos 

Parágrafo único – VETADO 

Par. 2º - A pena é aumentada em até um terço se a vítima é 

menor de 18 (dezoito) anos.  (Incluído pela Lei 12.015/09) 

 

 O Código Penal contemplou, ao prever a superioridade hierárquica ou a 

ascendência sobre a vítima para a caracterização do delito, apenas o “assédio moral por 

chantagem”, não tipificando o “assédio moral por intimidação”, também conhecido 

como “assédio moral ambiental”, conforme anteriormente explicitado. 

 A vítima do crime de assédio sexual poderá ser tanto o homem como a mulher. 

 Três são elementos do tipo penal em estudo:   

 

- constrangimento da vítima; 

- intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual; 

- condição de superioridade hierárquica ou ascendência inerentes ao exercício de 

emprego, cargo ou função. (CABETTE, 2010, p.115). 
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 Trata-se de crime próprio, uma vez que o sujeito ativo do crime necessariamente 

deve atender à condição de superior hierárquico ou a de ter ascendência profissional 

sobre a vítima. Também o sujeito ativo deverá atender à condição de ser subalterno, ou 

seja, de ser hierarquicamente subordinado ao assediador. 

Pelas duas exigências indicadas no artigo em estudo, tanto para o sujeito ativo, 

como para o sujeito passivo, pode-se afirmar tratar-se de crime “bipróprio”.   

(MIRABETE; FABBRINI, 2011, p. 392). 

 Discute-se, doutrinariamente, se o Bispo, o sacerdote ou o professor podem ser 

sujeito ativo do assédio sexual. 

 Alguns doutrinadores, como LUIZ REGIS PRADO (apud CUNHA, 2009, p. 

238), por exemplo, entende cabível o assédio sexual pelo professor, diante da 

ascendência que possui em relação ao aluno.  No mesmo sentido, entende possível a 

caracterização do assédio sexual do Bispo em relação ao sacerdote. 

 Contudo, entendemos que para a caracterização do assédio sexual se faz 

necessária a existência de relação de trabalho entre o assediador e a vítima, uma vez que 

a superioridade hierárquica e a ascendência descritas no tipo penal são “inerentes ao 

exercício de emprego, cargo ou função”.   

 Entende EDUARDO LUIZ SANTOS CABETTE (2010, p. 117): 

 

(...) não há se falar em assédio sexual sem que o autor do crime 

possa pressionar a vítima com relação ao trabalho (promoção, 

demissão, aumento de salário etc.).  O professor em relação a 

seus alunos pode exercer constrangimentos, mas tais não são 

relativos ao exercício laboral da vítima.  Referem-se a faltas, 

notas, disciplina etc.  Nesses casos parece mais adequado o crime 

de “Constrangimento ilegal”, previsto no art. 146 do CP. 

 

 O tipo subjetivo do crime é o dolo, caracterizado pela intenção do sujeito ativo 

em constranger a vítima com o objetivo de obter vantagem ou favorecimento sexual 

para si próprio ou para terceiro (amigo, filho, entre outros). 

 Entendemos que a consumação do tipo penal ocorre com o constrangimento, 

mesmo que o sujeito ativo não obtenha a vantagem sexual pretendida.  

 

5.  Distinção entre Assédio Sexual e Assédio Moral no trabalho 
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Diferentemente do “Assédio Sexual”, em que o assediador tem como objetivo 

constranger a vítima para obter vantagem ou favorecimento sexual, o “Assédio moral”, 

tem como objetivo a exclusão da vítima do ambiente de trabalho. 

 Trata-se de “conduta abusiva, de natureza psicológica, que atenta contra a 

dignidade psíquica do indivíduo, de forma reiterada, tendo por efeito a sensação de 

exclusão do ambiente e do convívio social”. (PAMPLONA FILHO, 2009, p. 1079) 

 Várias são as condutas utilizadas para a caracterização do assédio moral, como 

simples gestos, humilhações, constrangimentos, difamações, piadas discriminatórias, 

isolamento, indiferença, ironia, entre outras. 

 O assediador poderá ser qualquer pessoa, independentemente de sua condição 

hierárquica, como o empregado em relação ao superior hierárquico, o superior e/ou 

empregador em relação ao empregado, e entre colegas de trabalho, sem qualquer 

hierarquia.  Trata-se de assédio moral vertical ascendente, assédio moral vertical 

descendente, ou assédio moral horizontal, respectivamente.  

 Para a caracterização do assédio moral são necessários os seguintes elementos: 

 

-  Conduta abusiva (ilícita) por parte do assediador; 

-  Violação da dignidade e dos direitos de personalidade da vítima;  

-  Reiteração da conduta ; 

-  Finalidade de exclusão da vítima do ambiente laboral. 

 

 A ocorrência do assédio moral na empresa assegura ao trabalhador, vítima do 

assédio, o direito de rescindir indiretamente o contrato de trabalho e de obter 

indenização pelos danos morais sofridos. Diferentemente do assédio sexual, até o 

presente momento o assédio moral não foi tipificado como crime pela legislação 

brasileira. 

 

 

6.  Análise do filme “Terra fria” (“North country”) 

 

6.1.  Resumo e indicadores do filme 
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O filme “North Country”, que recebeu o nome no Brasil de “Terra Fria”, foi 

lançado em 2005 nos Estados Unidos, sob a direção de Niki Caro, roteiro de Michael 

Seitzman, baseado no livro de Clara Bingham e Laura Leedy.  Entre os atores, 

destacam-se Charlize Theron, Elle Peterson, Thomas Curtis e Frances McDormand.  

 Com duração de 126 (cento e vinte e seis) minutos, o filme narra a história 

verídica de Josey Aimes, interpretada por Charlize Theron, que promoveu a primeira 

ação de assédio sexual nos Estados Unidos no ano de 1989. 

Na trama, Josey retornou à sua cidade natal, no Minnesota, com o objetivo de 

trabalhar para criar seus dois filhos, longe do marido que a agredia frequentemente. 

 Apesar da opinião contrária de seu pai, que também era funcionário da empresa, 

Josey foi trabalhar em uma mineradora, exercendo a função tipicamente masculina de 

extração do minério das pedreiras. A sua decisão em aceitar o emprego na mineradora 

foi fruto do incentivo de sua amiga Glory, interpretada por Frances McDormand, que 

exercia a mesma função. 

 Embora a diretoria da empresa fosse extremamente machista e preconceituosa 

em relação ao trabalho feminino, o governo dos Estados Unidos instituiu um sistema de 

cotas para a contratação de mulheres, o que possibilitou o ingresso do trabalho feminino 

na mineradora.  

A discriminação já é notada desde o início da contratação de Josey, em que a 

empresa realiza exame ginecológico para a constatação de que a candidata não estava 

grávida. 

 A partir daí, as funcionárias passaram a enfrentar todos os tipos de agressão dos 

colegas de trabalho e da diretoria da empresa, uma vez que eram tratadas com desprezo, 

ameaças, insultos e afrontas físicas e morais.  As piadas, agressões verbais, físicas e o 

assédio sexual eram constantes no cotidiano laboral.  O trabalho era prestado em um 

ambiente aterrorizante e desrespeitoso com as funcionárias. 

 A empresa não oferecia condições de higiene para as trabalhadoras, e os 

banheiros químicos no local da extração do minério eram comuns aos homens e 

mulheres.  Em uma das cenas do filme, por exemplo, Josey entra em um banheiro 

químico móvel e seus colegas de trabalho o derrubam, tornando o ambiente de trabalho 

insuportável.  Além disso, as frases escritas nos banheiros e armários eram 

discriminatórias e afrontavam a dignidade das trabalhadoras. 

 Ao reclamar da condição de trabalho aos seus diretores e ao sindicado, Josey é 

desprezada e ridicularizada, não encontrando qualquer apoio. 
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 A comunidade local também não apresenta um comportamento diferente, 

discriminando as trabalhadoras da mineradora e considerando-as masculinas ou 

promíscuas. 

 Um dos pontos fortes do filme ocorre no momento em que um dos funcionários, 

Sharp, seu ex-namorado enquanto adolescente, a  assedia sexualmente.   

 Com o apoio de um amigo advogado (Bill), Josey se demite e promove ação em 

face da mineradora.  Aos poucos consegue apoio das demais funcionárias, 

transformando em uma ação coletiva. 

 No decorrer do processo, descobre-se que um dos filhos de Josey é fruto de um 

estupro sofrido por seu professor, que teve como única testemunha seu ex-namorado, o 

mesmo que a assediou sexualmente no trabalho. A confirmação do estupro derruba o 

principal argumento da advogada da empresa, que era a desqualificação moral de Josey. 

 O julgamento marcou o primeiro caso vitorioso de assédio sexual na justiça 

americana e, posteriormente, foram criadas as primeiras leis de proteção às mulheres 

contra o assédio sexual no trabalho. 

  

6.2.  Discriminação de gênero e assédio sexual identificados no filme 

 

 O filme narra uma série de discriminações enfrentadas pelas mulheres na 

comunidade e na empresa mineradora onde os fatos são relatados. 

 Ainda na adolescência, a personagem principal é vítima de estupro praticado 

pelo professor, sob o olhar de uma única testemunha, que era seu namorado.  Temendo 

não ser compreendida pela família, Josey esconde a paternidade de seu filho e enfrenta a 

revolta de seu pai, que a desqualifica moralmente.  Seu namorado, por sua vez, não a 

defende e cala-se em relação à violência que presenciou. 

 Vale destacar que nos termos da legislação brasileira, o crime praticado pelo 

professor foi o de estupro.  Não caberia, no nosso entender, a caracterização do assédio 

sexual, pela inexistência do vínculo laboral. 

 A personagem principal também é discriminada por ter deixado o marido que a 

agredia fisicamente, marcando um comportamento machista da sociedade, inclusive de 

seu pai. 

 No trabalho, sofreu discriminação já no ato da contratação, diante da exigência 

de exame para a comprovação de que não estava grávida, o que é proibido pela 

legislação trabalhista brasileira. 
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 O ambiente de trabalho era insalubre e perigoso, não atendendo às exigências de 

higiene e segurança. 

 As mulheres trabalhadoras da empresa mineradora eram constantemente vítimas 

de assédio moral, tornando insuportável o trabalho, já que inúmeras eram as piadas, 

insinuações, gestos e insultos que recebiam dos colegas no ambiente de trabalho, nos 

banheiros, no refeitório e nos demais locais da cidade.   

 Sem dúvida, após as denúncias realizadas por Josey ao sindicato e à diretoria da 

empresa, o correto seria a aplicação de sanções aos assediadores e à empresa 

empregadora, esta responsável em oferecer um local de trabalho sadio e seguro às 

trabalhadoras.  

Como as funcionárias eram vítimas de assédio moral e sexual, caberia, no 

âmbito civil, a reparação pelos danos morais sofridos. 

No âmbito trabalhista, caberia a rescisão do contrato de trabalho dos empregados 

assediadores por justa causa, ou mesmo a rescisão indireta do contrato por iniciativa das 

vítimas, já que o assédio sexual sofrido configura ato grave praticado pelo empregador 

ou seus prepostos.   

  No âmbito penal, caberia a responsabilidade dos assediadores pelo crime de 

assédio sexual, uma vez que em vários momentos da trama percebe-se a utilização da 

superioridade ou ascensão dos superiores sobre as trabalhadoras com o objetivo de 

obtenção de vantagem de natureza sexual. 

   

   

7. Considerações finais 

 

 As mulheres, ao longo da história do Direito do Trabalho no Brasil e no mundo, 

enfrentaram, e ainda enfrentam discriminações de diversas ordens. 

 Além da discriminação em relação à maternidade, ainda recebem salários 

inferiores aos dos homens que ocupam as mesmas funções. 

 O assédio sexual é uma das formas de discriminação ainda enfrentadas no 

trabalho e, embora contemple vítimas de ambos os sexos, ainda tem a sua maior 

incidência entre as mulheres. 

 O filme relata com bastante precisão as dificuldades enfrentadas pelas mulheres 

no mercado de trabalho, em uma época em que foi preciso coragem e ousadia para 

enfrentar o preconceito e a discriminação. 
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 Atualmente, embora a legislação internacional e nacional assegure igualdade 

entre homens e mulheres, proteção contra a discriminação em relação ao sexo, à 

maternidade, ao estado civil e à liberdade sexual, os dados indicados pelo IBGE 

apontam que a discriminação ainda está presente nos ambientes de trabalho. 

 Diante disso, esperamos que a mensagem do filme “Terra fria” sirva de exemplo 

e de reflexão para a efetiva aplicação da legislação atual, promovendo, também na 

prática, a igualdade dentre homens e mulheres no trabalho. 
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RESUMO: 
 
Cidadania e direitos humanos são expressões possíveis de operá-las na 
comunicação social de modo a abrir possibilidades de inclusão na sociedade. A 
insatisfação de uma dimensão da cidadania é quase sempre e em forma 
simultânea à expressão de uma insatisfação de direitos humanos. Acreditamos 
que essa relação fica mais evidentes nas comunicações que a arte faz acerca de 
problemas no direito e outros sistemas sociais. Abordamos a Teoria dos 
Sistemas de Luhmann para analisar a relação direito e arte. Desde essa 
perspectiva, a função da arte é de oferecer ao mundo uma forma de observar a 
si mesmo a partir de possibilidades excluídas, tornando visível aquilo que não é 
perceptível. O direito, em suas operações, pode apoiar-se na arte para ampliar 
suas percepções e, portanto, observar a violência de suas exclusões. A arte, por 
sua vez, pode apoiar-se no código do direito para exprimir artisticamente 
conteúdos jurídicos. Desta forma o cinema, como arte consiste numa 
comunicação capaz de modificar e constituir o discurso jurídico. Nesta medida, 
constitui-se um acoplamento entre direito e arte. É no território desse 
acoplamento que este trabalho observa a questão da cidadania, como expressão 
de direitos humanos, apelando à inclusão das pessoas na sociedade. O presente 
trabalho analisa o filme brasileiro “Tropa de Elite 2. O inimigo agora é outro”   
como suporte empírico para a discussão proposta. 
 
Palavras-chaves: cidadania, direitos humanos, direito, cinema, sistemas. 
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ABSTRACT 

 

Citizenship and human rights are expressions possible to operate them in the 
media in order to open opportunities for integration in society. The 
dissatisfaction of a dimension of citizenship is almost always and 
simultaneously an expression of dissatisfaction with human rights. We believe 
that this relationship is most evident in communications that art makes about 
law issues and other social systems. We address Luhmann's systems theory to 
analyze the relationship between law and art. From this perspective, the 
function of art is to offer the world a way to look at yourself from the excluded 
possibilities, making visible what is not noticeable. The law, in its operation, 
can rely on art to expand their perceptions and therefore to observe the violence 
of their exclusions. The art, in turn, can rely on the code of the law to express 
artistically legal content. Thus the cinema as art is a communication able to 
change the legal discourse. To this extent constitutes a coupling between law 
and art. It is within this coupling, this work looks at the issue of citizenship as 
an expression of human rights, calling for the inclusion of people in society. 
This paper analyzes the Brazilian film "Tropa de Elite 2. O Inimigo agora é 
outro" as empirical support for the proposal discussion. 
 

KEYWORDS: Citizenship, human rights, Law, cinema, systems.
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APROXIMAÇÃO CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS: 
PERSPECTIVAS ATRAVÉS DA ARTE 

 

 

No presente trabalho, iremos desenvolver a hipótese de que a relação direito e 

cinema contribui para tornar perceptíveis os problemas que impedem a conquista de direitos 

por meio da cidadania, de forma que a obra de arte cinematográfica evidencia exclusões que 

ocorrem na sociedade. 

Nesse percurso, buscaremos apoio na Teoria dos Sistemas de Niklas Luhmann que 

nos permite a compreensão de direito e arte como sistemas diferenciados que se auto-

observam e contemporaneamente, observam outros sistemas sociais, portanto, constroem 

conhecimento através de trocas comunicativas com outros sistemas. 

Desde essa perspectiva, o discurso dos direitos humanos e a cidadania política 

merecem um tratamento diferente daquele que têm alcançado nas teorias do direito e de 

política. A forma na qual a Teoria dos Sistemas aborda tais questões também será fonte de 

inspiração para o que diremos a seguir. 

 

QUÃO PRÓXIMAS SÃO AS EXPRESÕES CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS? 

Para Luis Alberto Warat, cidadania e direitos humanos são expressões distintas, mas 

que tem convergido para um mesmo escopo: “as duas expressões vieram se cruzando tanto 

seus sentidos que terminaram por unificar-se bastante, são termos cada dia mais sinônimos” 

(WARAT, 2004, p. 110). Essa identificação, entretanto, apenas oculta o fato de que, em sua 

semântica e em sua função, direitos humanos e cidadania têm percursos diferentes.  

A noção de direitos humanos constituiu uma forma particular do sistema direito 

reorientar, face à diferenciação funcional, seu particular modo de se acoplar aos indivíduos, 

ou seja, de promover a inclusão1 social dos indivíduos, em suas próprias operações. 

Cabe falar, por exemplo, num diferente significado de direitos humanos e cidadania 

política. Ao comprometer-se, na forma de direitos humanos, com a inclusão social, o sistema 

do direito sobrecarrega-se, atribuindo para si, níveis de inclusão que na verdade, só podem ser 

alcançados nas operações de outros sistemas sociais. Daí que, no sistema da política, a 

                                                 
1 O conceito sociológico de inclusão significa a incorporação da população global às prestrações dos 
distintos sistemas funcionais da sociedade. (LUHMANN, 2007, p. 47). 

7106



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fórmula “cidadania” deve corresponder aos estímulos jurídicos de uma idéia em direitos 

humanos. 

Neste sentido, diz Juliana Neuenswander Magalhães que: 

 
“(...) os direitos humanos consistiram numa forma do sistema jurídico lidar 
com o seu específico problema de como, através do direito, incluir as 
pessoas na rede de suas operações, eles também consistiram num 
mecanismo jurídico disponibilizado a cada um dos sistemas sociais para a 
realização de suas respectivas operações.” (NEUENSCHWANDER 
MAGALHÃES, 2004, p. 17 ) 

O sistema do direito não pode promover inclusão generalizada, mas pode, mediante o 

falar, remeter aos direitos humanos, disponibilizando seus próprios mecanismos para que os 

diferentes sistemas sociais operem. Neste operar, os sistemas realizam, na rede de suas 

comunicações, operações de inclusão, e portanto, de exclusão. Outros sistemas, que não sejam 

inerentes aos seus. Os demais sistemas, que não o do direito, podem se utilizar da noção de 

direitos humanos de modo a promover inclusão, mas isso sempre no contexto de suas próprias 

operações. 

Vejamos como isso acontece no sistema político. A sociedade se diferenciou 

funcionalmente até o ponto que o “homem político”, como “cidadão”, foi representado 

diferentemente do “homem jurídico”, indicado pelo sistema jurídico como “pessoa” 

(NEUENSHWANDER MAGALHÃES, 2004, p. 79). Cidadania, a princípio, era cidadania 

política. O termo cidadania, porém, se generalizou na modernidade, não mais indicando 

apenas a forma de inclusão social no sistema político, mas a qualidade de um indivíduo no 

gozo de direitos civis e políticos em um Estado, ou seja, refletindo aspiração dirigida a outros 

sistemas sociais. 

Contemporaneamente, tornou-se usual a abordagem de cidadania elaborada pelo 

sociólogo britânico Thomas Humprey Marshall. Em sua definição do conceito: 

 

A cidadania é um status concedido àqueles que são membros integrais de 
uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são iguais com 
respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status. Não há nenhum 
princípio universal que determine o que estes direitos e obrigações serão, 
mas as sociedades nas quais a cidadania é uma instituição em 
desenvolvimento criam uma imagem de uma cidadania ideal em relação ao 
sucesso pode ser medido e em relação à qual aspiração pode ser dirigida. 
(MARSHALL, 1967, p.76) 

  

Descreve também três elementos da cidadania: direitos civis, políticos e sociais. Tal 

desdobramento seguiria uma seqüência lógica baseado no desenvolvimento da cidadania na 
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Inglaterra: primeiro vieram os direitos civis (séc. XVIII), depois os políticos (séc. XIX), e por 

fim a conquista de direitos sociais no séc. XX.  

Os direitos civis, ou a cidadania civil, refere-se às garantias de liberdades individuais. 

São os direitos ditos “fundamentais” à vida, à liberdade, à propriedade, e também à igualdade 

perante a lei. Por sua vez, os direitos políticos destinam-se a assegurar a igualdade política 

com voto universal e o direito de votar e ser votado, os direitos de associação e participação. 

Direitos sociais traduzem o acesso à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à 

previdência. São destinados à igualdade mínima para todos os homens em face da produção 

das desigualdades no mercado com o desenvolvimento do capitalismo (FALBO, 2002, p. 18).  

Entretanto, assevera José Murilo de Carvalho: 

O surgimento seqüencial de direitos sugere que a própria idéia de direitos, 
e, portanto, a própria cidadania, é um fenômeno histórico. O ponto de 
chegada, o ideal da cidadania plena, pode ser semelhante, pelo menos na 
tradição ocidental dentro da qual nos movemos. Mas os caminhos são 
distintos e nem sempre seguem em linha reta. Pode haver também desvios e 
retrocessos, não previstos por Marshall. O percurso inglês foi apenas um 
entre outros. A França, a Alemanha, os Estados Unidos, cada país seguiu 
seu próprio caminho. O Brasil não é uma exceção. Aqui não se aplica o 
modelo inglês. Ele nos serve apenas para comparar por contraste.” 
(CARVALHO, 2002, p. 11) 

 

Dos dois autores aqui escolhidos para sintetizar o modelo marshalliano, José Murilo 

de Carvalho e Ricardo Nery Falbo, diferem em suas interpretações da distinção entre cidadão 

e não-cidadãos. 

Para José Murilo, o cidadão pleno seria aquele titular dos três tipos de direitos (civis, 

políticos e sociais). Denomina “cidadãos incompletos” os que possuíssem alguns dos direitos. 

Os que não se beneficiassem de nenhum dos direitos seriam não cidadãos.  O grande mérito 

de sua crítica está em destacar a educação popular como um pré-requisito para a expansão de 

direitos: permitiu as pessoas tomarem conhecimento de seus direitos e se organizarem para 

lutar por eles, por isso mesmo, sua ausência seria o principal obstáculo a construção da 

cidadania civil e política (CARVALHO, 2002, p. 11). 

Falbo explica que para haver cidadania plena, as três dimensões ou ordens de direitos 

precisam existir de fato para conferir o status de cidadão ao homem. Entretanto, diferente de 

José Murilo, assevera que sem a presença de qualquer uma dessas dimensões ou direitos, não 

existe cidadania nem cidadãos.  E acrescenta: 
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O status de cidadão coexiste com a democracia e com as desigualdades 
provocadas pela inserção no mercado de trabalho capitalista e, por isso 
mesmo, caracteriza-se fundamentalmente pela produção de igualdade, real e 
em grau aumentado. Evolutivamente, a construção da cidadania se faz em 
distintos períodos históricos e supõe a ampliação da igualdade de fato de 
um período em relação ao outro período precedente. Nesse sentido, a 
igualdade quanto aos direitos legislados – e, portanto, a cidadania plena – é 
afirmada apesar das desigualdades, sobretudo por causa delas. (FALBO, 
2002, p. 19). 

Essa última interpretação compreende melhor aquilo que chamaremos de caráter 

paradoxal dos direitos humanos, ou seja, o fato de que sua afirmação dá-se na medida de sua 

violação. O não cidadão quer tenha algum ou nenhum direito reconhecido, pode reivindicar, 

pela igualdade, a cidadania. Assim, cidadania é um conceito para transformação para 

inclusão. 

Adotamos uma perspectiva de que os direitos humanos, em sua evolução adquirem 

um significado propriamente normativo e, desta perspectiva, apresentam as características das 

normas jurídicas em geral: a de revelarem sua validade e, portanto, sua faticidade, apenas na 

medida em que são violadas. Os direitos humanos são, portanto, um paradoxo a ser observado 

(NEUENSHWANDER MAGALHÃES, 2004 p. 270). 

Outro ponto relevante é a relação entre direitos humanos e cidadania desde a ótica 

daquilo que se consagrou chamar de ‘globalização”. No contexto de uma sociedade que se 

reconhece cada vez mais como sociedade do mundo, a cidadania já não está ligada à cidade, 

tampouco ao Estado Nacional, pois tem se afirmado no espaço internacional e no 

cosmopolita, através do discurso de direitos humanos (TORRES, 2006, p. 126). Entretanto, 

essa concepção sociológica abrangente acerca da cidadania tem sido pouco recepcionada pela 

dogmática jurídica. Neste sentido, a cidadania em pouco se diferencia da nacionalidade, 

expressando um vínculo jurídico-político da pessoa com o Estado. A organização estatal, 

ainda que tenha um intento de inclusão, é limitada e, portanto, excludente.  

Concretamente isso significa que ainda que na presença de um sistema diferenciado 

do direito, pessoas, sejam nacionais ou não, são privados de reconhecimento jurídico como se 

pode verificar no filme Babel de Alejandro González Iñárritu (2006). O filme expressa os 

limites de uma concepção tradicional de cidadania focada na inclusão política dada pela 

pertinência originária de um determinado Estado, pelo nascimento (ius sanguinis e ius soli). 

Uma trabalhadora imigrante nos Estados Unidos, que por não ser identificada como daquela 

nação, o direito à permanência e a compreensão por parte de quem lhe ouve e “julga” 

conforme o direito, não estão acessíveis. (SANTOS LIMA, 2010). 
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A constelação de direitos civis, políticos e sociais na concepção abrangente de 

cidadania podem ser tomadas como expectativas normativas2. Nosso objetivo é trabalharmos 

a perspectiva que a realidade construída pela arte seja meio, também, de estabilização de 

expectativas normativas, traduzindo-se em reconhecimento e formulações de pretenções 

claras e aplicáveis para aquilo que incondicionalmente, segundo Luhmann (2002, p. 656), 

merece ser protegido: a dignidade da pessoa humana. 

 

A ARTE E O CINEMA  

Tal como o direito, também o sistema da arte, disponibiliza suas observações aos 

outros sistemas. A arte para Luhmann, é capaz de oferecer aos outros sistemas a possibilidade 

de se ver através das escolhas que foram excluídas por eles mesmos e permanecem 

inacessíveis por causa da diferenciação realizada, onde o sistema só pode conhecer as 

possibilidades que ele reconhece como sistema, estando todas as outras do outro lado da 

forma, ou seja, num lado invisível para o próprio sistema (CORSI et AL, 1996, p. 25).  

Assim sendo, o direito só é capaz de ver aquilo (e aqueles) que ele mesmo incluiu, 

estando todo aquilo (e aquele) que ele excluiu, inacessível, invisível. 

Assim, a função da arte é visibilizar tudo aquilo que, para a sociedade e seus sistemas 

sociais, é invisível (NEUENSCHWANDER MAGALHÃES, 2007). A arte pode tornar visível 

aquilo que não é perceptível ao mundo do direito, fazendo–o ver a violência de suas 

exclusões. 

As operações comunicativas orientadas às obras de arte constituem um sistema 

social, que são observações de objetos criados e declarados arte, por ela mesma, visto que ela 

não tem nenhuma utilidade externa, ela é fim em si própria.  A recursividade desse mesmo 

tipo de operação é que resulta o sistema3.  

O sistema da arte assim, pode, em suas operações, produzir informações que podem 

irritar4 o direito. Uma vez selecionadas essas irritações pelo direito, esse produz suas prórias 

informações, através, de modo a modificar e constituír o discurso jurídico. Vale ressaltar que 

                                                 
2 Expectativas normativas no sentido de normas, ou seja, de comunicação propriamente jurídica, e 
também expectativas que o direito dirige aos outros sistemas sociais. Ou seja, este é o ponto central: o 
direito a um só tempo estabiliza expectativas de inclusão e faz depender a sua efetividade de 
fundamentalmente das operações de outros sistemas sociais. Esse é o paradoxo dos direitos humanos.  
3 “A operação deve ter a capacidade de concatenar no tempo outras operações do mesmo tipo, 

levando necessariamente a uma conexão seletiva das operações, na medida em que permite que, em 

outro lugar ocorra outro tipo de operação distinta.” (LUHMANN, 2009, p. 89) 
4 Irritar significa desenvolver o processamento de informação que só pode ser realizada dentro do 
sistema social em questão. 

7110



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

o sistema do direito produz as informações provenientes do seu entendimento sobre a irritação 

provocada pela arte, através de suas próprias estruturas, nunca utilizando de estruturas típicas 

da arte. 

A arte, como qualquer outro sistema social autopoiético (que produz e reproduz a si 

mesmo), constrói sua própria interpretação de direitos humanos, mas suas construções são 

mais radicais ou totalizadoras porque pretendem abarcar o mundo, ou seja, compreendem 

representações quanto aos próprios sistemas sociais5, o que instiga a observá-la de modo 

especial. 

Igualmente, nos chama a atenção sua capacidade de comunicar até mesmo sem 

palavras os mais diversos sentimentos. A arte pode evitar ou evadir da linguagem ao realizar 

um acoplamento entre os sistemas de consciências e sistema de comunicação (LUHMANN, 

2005, p 41). Isso ocorre por não necessitar de um símbolo específico simbiótico (entre 

significante e significado), mas recorre, por exemplo, a um medium imagético. A imagem é 

um veiculo para comunicação artística, que aguça nossa percepção e possibilita novas 

interpretações de temas. 

O cinema será o medium de arte observada neste trabalho, pois o cinema também 

constitui uma forma de interpretação do mundo que se coloca para o mundo, mas com uma 

diferença, como assinala Cristiano Paixão: 

 “(...) a técnica do cinema é completamente inédita em termos artísticos. O 
cinema é muito diferente do teatro, das artes plásticas e da literatura, dos 
quais, de alguma maneira descende. O cinema tem um poder muito maior 
de proporcionar ao espectador a sensação de que ele está sendo testemunha 
dos eventos, de fazer o espectador ser parte daquilo que ele está vendo, de 
conferir uma aparência de realidade a algo que, de fato, é uma construção” 
(NEUENSCHWANDER MAGALHÃES et al, 2009, p. 17 ). 

Neste ponto é que podemos verificar a conexão entre direitos humanos e arte. Dado o 

elevado grau de sensibilização, ou seja, de irritação, que o cinema pode promover, os apelos 

cinematográficos voltados para o direito e demais sistemas, observações da arte sobre a 

sociedade, podem ser deflagradores de operações próprias, do direito, na construção do  

discurso dos direitos humanos, dando ao direito a possibilidade de ver todas as formas 

possíveis no mundo. Importante função esta, pois o direito necessita conhecer, também, 

aquilo que, em suas operações foi excluído ou “invisibilizado”.  

 
                                                 
5 Não se afirma aqui que são a mesma coisa a representação e o representado, mas o que a arte 
comunica a respeito dos sistemas são também comunicações aproveitáveis aos sistemas observados, 
por serem estruturas comuns na arte e no outro sistema. 
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De modo a desenvolver as considerações feitas acima, vale analisar problemas da 

diferença entre inclusão e exclusão como apelos da arte voltados para o direito e demais 

sistemas, observações da arte sobre a sociedade, tomando para o estudo o filme Tropa de Elite 

2 – o inimigo agora é outro.  

Essa produção cinematográfica teve grande repercussão passando a deter o título de 

maior bilheteria da história do cinema no Brasil6. O filme se passa mais de uma década depois 

do final do primeiro, dando continuidade à história do personagem e narrador Roberto 

Nascimento, Capitão do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) da Polícia Militar 

do Estado Rio de Janeiro.  

O personagem não deixou o BOPE (como era seu objetivo no fim do primeiro filme) 

mas havia subido de patente dentro da instituição, se tornando Tenente-Coronel e comandante 

geral das operações especiais. No decorrer da trama, Nascimento é remanejado como 

subsecretário de Segurança Pública do Rio e busca a todo custo fazer um bom trabalho 

tentando por fim no tráfico de drogas e no poderio que os bandidos exerciam sobre os 

moradores dos morros cariocas. 

O crescimento do BOPE para combater e sufocar o tráfico fazia parte de uma 

estratégia do personagem para desmantelar o que chama de “sistema” - a rede de corrupção 

ativa por policias coniventes com o tráfico: 

 
- Coronel Nascimento: Sem a mesada do tráfico, os corruptos não iam se entender mais. 

 
 

Entretanto, esse plano não obteve sucesso. O Capitão Rocha, o principal policial 

corrupto, se aproveita da fragilidade do tráfico para assumir o controle da favela e da 

economia informal que nela existe: 

 
- Coronel Nascimento: “Foi só eu cortar o ‘arrego’ do tráfico que os corruptos perceberam o 
óbvio. Qualquer comunidade pobre do Rio de Janeiro é muito mais do que apenas um ponto 
de venda de drogas. O Rocha descobriu que, eliminando o intermediário o ‘sistema’ faturava 
muito mais. Favelado gosta de assistir tevê a cabo. Favelado bebe água. Favelado acessa 
internet. Favelado usa gás pra cozinhar. Favelado pega empréstimo. Toda a favela é um 
mercado poderoso onde muita coisa é comprada e vendida. O Rocha descobriu que era 
melhor arrecadar da favela inteira, do que de um bando de traficantes (...).” 

 
A prestação dos serviços econômicos serve de meio para manutenção e obtenção de 

lucro da milícia, uma rede de inclusão enquanto inclui, a seu modo próprio pessoas na 

economia. A tomada de comunidades pobres por um grupo de pessoas ligadas à agência 

                                                 
6 Fonte: TROPA DE ELITE 2 - Site Oficial (www.tropa2.com.br/) 
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policial, a denominada “milícia”, revela um sistema político particular que oferece serviços ou 

assistência, no qual o Estado não oferece, bem como uma pretensa segurança: 

 

- Coronel Nascimento: Pretexto? Defender a comunidade do tráfico. A realidade era bem 
diferente.” (...)“Em quatro anos, o sistema tomou conta de quase toda a Zona Oeste do Rio 
de Janeiro. Antes, a gente invadia e os traficantes voltavam. Só que quando os corruptos 
começaram a ocupar as favelas os traficantes não voltavam mais. Por um bom tempo eu 
pensei que o sistema tava ajudando o BOPE. Só que, na verdade, era o BOPE que tava 
ajudando o sistema. É, eu ajudei a criar o monstro que ia me engolir.” 

 
As cenas que acompanham a narrativa são de mortes promovidas pelos milicianos 

dos moradores que se opunham a exploração das atividades econômicas na favela. Em meio a 

isso, outro personagem dentro da esfera política se mobiliza contra a milícia, o Deputado 

Estadual Diogo Fraga, militante de Direitos Humanos. Em meio a sua campanha política, 

tenta instaurar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) na Assembléia Legislativa do 

Estado: 

 
- Deputado Fraga: “Sabe o que eu descobri analisando os inquéritos de homicídios nas áreas 
de milícia? É que começou a morrer muita testemunha. E antes de morrer essas mesmas 
testemunhas davam novos depoimentos. Onde tem milícia tem lucro e morte que são 
promovidos por agentes públicos da área de segurança. Na prática, milícia é máfia. Você 
paga para ela te proteger dela mesma” 

- Deputado Fraga: “Porque, além dessa violência que o senhor está vendo aí eles usam um 
discurso de legitimação. Falam de proteção, de autodefesa contra o tráfico mas, na verdade, 
o que eles querem é domínio.O que a gente está tratando aqui é de máfia, senhor presidente. 
Que na prática é isso, máfia, verdadeiro crime organizado” 

O presidente da Assembléia Legislativa é dissuadido pelo Deputado Fortunato, que 

está intimamente ligado à rede de corrupção, para que não haja investigação da ação da 

milícia. Seu argumento contra é por que o momento era de ano de eleição e a Comissão 

Parlamentar de Inquérito atrapalharia as campanhas dos políticos daquela casa legislativa O 

filme passa a revelar a relação entre o processo eleitoral e a manipulação da clientela das 

favelas por um partido político com a ajuda da milícia.   

 
- Coronel Nascimento: “O ‘sistema’ estava mudando, estava evoluindo. Antes os políticos 
usavam o ‘sistema’ pra ganhar dinheiro. Agora, eles dependiam do sistema para se reeleger”. 

“No Brasil, a eleição é negócio. E o voto é a mercadoria mais valiosa da favela. Não 
demorou muito para o Guaracy, o Fortunato,e o Gelino perceberem que a milícia aumentava 
a base eleitoral do governo. Quanto mais favelas a milícia dominava, mais votos eles 
tinham.”  
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Na busca de um novo reduto para obter lucros e votos, a milícia deseja tomar o bairro 

Tanque.  Maquinam um plano que consiste em roubar armas de uma delegacia do bairro e 

colocar a culpa nos traficantes que dominam a área. Assim, o BOPE é autorizado pelo 

Governador a invadir acabando com o domínio dos traficantes, deixando o caminho livre pra 

milícia. Mas a suspeita de um policial do BOPE por não achar as armas no poder dos 

traficantes e a investigação de uma jornalista, ambos mortos pela milícia, traz à tona o 

esquema da corrupção por policiais e políticos. Mas apenas o Cel. Nascimento e o Deputado 

Fraga tem consciência desse fato, que resulta num atentado em que sai ferido o filho de 

Nascimento e enteado de Diogo Fraga. 

 

- Coronel Nascimento: “Mesmo sem querer, o ‘sistema’ acaba machucando a gente onde 
mais dói. Eu vivi minha vida inteira acreditando que a polícia podia fazer a coisa certa. E de 
uma hora pra outra toda aquela certeza tinha ido embora. Eu não tinha mais alternativa eu 
tinha de bater de frente com o sistema. Só que no Brasil é muito difícil prender autoridade. 
Político então nem se fala.”        

 

A guerra contra o “sistema” estava só começando.  Destituído do cargo de 

subsecretário da Segurança Pública e em processo de expulsão da polícia militar, Nascimento 

está obstinado a continuar lutando, mas agora de um jeito diferente: como cidadão depondo na 

comissão parlamentar de inquérito que o Deputado Fraga consegue convencer o presidente a 

instaurar para investigando as milícias e os políticos do Governo do Estado. 

Alguns são presos, já outros sofrem “queima de arquivo”, isto é morreram para que 

não denunciassem ou fizessem chegar até as lideranças da rede: o Deputado Fortunato é 

preso, mas o Secretário Guaracy é eleito deputado federal, e o Governador Gelino consegue a 

reeleição. Já o Capitão Rocha é assassinado pelo Coronel Fábio, comandante de seu batalhão.  

O filme se encerra nos deixando a seguinte perspectiva:  

- Coronel Nascimento: “(...) O sistema continuava de pé. O sistema entrega a mão para 
salvar o braço. O sistema se reorganiza, articula novos interesses. Cria novas lideranças. 
Enquanto as condições de existência do sistema estiverem aí ele vai resistir. É... E custa caro. 
Muito caro. Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? O 
sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os 
milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa 
que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra Governo, sai Governo, a corrupção 
continua. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é ‘foda’. Ainda vai 
morrer muito inocente.”. 
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CONCLUSÃO 

É com essa inquietação deixada ao término da exibição de um filme como Tropa de 

Elite 2, os espectadores saem convencidos da violência e parasitismo gerados pelo que 

denominamos redes de inclusão (nomenclatura utilizada por Raffaele De Giorgi). Daí pode 

refletir sobre novas pretensões e aplicabilidades de direitos humanos que possam combater 

tais violações. 

Embora o protagonismo das cenas tenham sido do personagem Coronel Nascimento, 

é no pano de fundo em que reside a pessoa do morador da favela violado em seus direitos 

civis e políticos por parte do esquema mafioso, e também pelas falhas do Estado em lhe 

oferecer segurança e assistência.  

Raffaele De Giorgi descreve as redes de inclusão, como sistemas políticos 

particulares existentes em regiões da sociedade em que os sistemas sociais operam de 

qualquer forma, isto é, estão diferenciados e não diferenciados, funcionam e não funcionam, 

seus códigos operam e são ao mesmo tempo, corruptos. E acrescenta:  

 

Acontece então, que existem simultaneamente mercado e economia de 
sobrevivência e que neste ambiente, desenvolve-se uma economia ilegal e 
submersa que não pode ser legalizada. (...) Assim, como se verifica que 
indivíduos privados de reconhecimento jurídico porque nasceram na rua ou 
nas favelas, sendo como sombras da atuação social, privados de referências 
sociais do seu mesmo atuar, providas de uma conduta de desvio com 
respeito a qualquer forma de inclusão. Tudo isto, naturalmente, na 
simultânea presença de uma sistema diferenciado do direito. (DE GIORGI, 
1998, 144) 

 
 

Assim, as redes de inclusão atravessam as operações dos sistemas jurídico e político, 

corrompem os mecanismos oficiais de inclusão, corroem os códigos desses sistemas. Por isso, 

a invisibilização dessas redes, aparentemente é algo necessário a sobrevivência do próprio 

direito. Mas ao contrário, o direito pode se aproveitar da prestação de complexidade que a arte 

lhe oferece e produzir novas semânticas ou ressignificar as já existentes (CHAVES 

PEREIRA, 2009, p. 16). Isso se torna possível, precisamente, mediante as novas 

possibilidades de percepção e, portanto, observação, que a arte lhe disponibiliza. A arte revela 

ao direito aquilo que ele se recusa a ver porque coloca em risco sua existência. A arte 
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confronta o direito com a necessidade de reagir às ameaças que outros sistemas, como aquele 

apontado pelo “Capitão Nascimento” lhe apresentam. 

Uma das principais prestações que um filme como Tropa de Elite 2 pode oferecer, 

portanto, é irritar o sistema jurídico e o sistema político para que eles observem tanto aquilo 

que incluem, quanto aquilo (ou aqueles) que são excluídos de suas prestações.  

A arte, portanto, é capaz de dirigir-se para todos os sistemas sociais e irritá-los com 

suas construções de direitos humanos. A cidadania, enquanto expressão de direitos humanos 

no sentido em que as aproxima Warat, traduz-se numa possibilidade de inclusão que respeita a 

regularidade do direito e da política. 

Desta forma, a análise de como os direitos humanos são abordados no sistema da 

arte, e mais especificamente como o outro lado, aquele da exclusão, é representado na arte, 

torna possível ao direito uma nova modalidade de reflexão sobre a matéria. Mais do que isso, 

essas obeservações nos permitem avançar a tese de que a arte contribui, enquanto meio de 

difusão que se oferece as comunicações jurídicas, um mecanismo de contrução do sentido dos 

direitos humanos. 

Essa é perspectiva do construtivismo radical, no sentido de Luhmann, que o Grupo 

Direito e Cinema aplicou a suas pesquisas, no sentido de que o direito é não apenas 

representado, mas também constituído, pelos meios de difusão da arte 

(NEUENSCHWANDER MAGALHÃES, 2007). O conhecimento das formas de expressão 

fílmica do direito é, portanto, também conhecimento do direito. 
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Perguntada sobre o que os “distraídos” faziam 
em um grupo de estudos tão heterodoxo, a 
professora responsável respondeu: “Mágica”. 
   

 
 
 
RESUMO 
O exercício de competências e apetências quanto ao uso da palavra 
oral e escrita, por meio do desenvolvimento de habilidades 
expressivas e performáticas, tornam-se ferramentas para o ensino 
jurídico, tema que se pretende pesquisar neste trabalho. O Grupo de 
Estudos “Ensino Jurídico, Arte e Cultura (Distraídos Venceremos)”, 
utiliza metodologias alternativas para consolidar a formação geral e 
humanística dos alunos envolvidos no projeto, promovendo uma 
experiência que congrega pesquisa, extensão e responsabilidade 
social, com foco na ampliação da bagagem cultural requerida pelo 
ENADE. O artigo em questão tem como escopo relatar o know-how 
metodológico empreendido pelo grupo, como contraproposta ao 
ensino jurídico formalista, dogmatizante e acrítico.  
 
PALAVRAS-CHAVES: Arte. Cultura. Ensino Jurídico. Novas 
metodologias. Interdisciplinaridade. 
 
 
ABSTRACTS 
The exercise of abilities and desires regarding the use of spoken word 
and writing, through the development of expressive and performing 
skills, become tools for teaching legal education, intended search 
theme of this work. The Study Group “Ensino Jurídico, Arte e Cultura 
(Distraídos Venceremos)”, uses alternative methodologies for building 
up the general and humanistic education of the students involved in 
the project, thus promoting an experience that brings together 
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research, extension and social responsibility, focusing on the 
expansion of cultural knowledge as required by ENADE. This essay 
paper has the objective of reporting on the methodological know-how 
acquitted by the group, as an opposite attitude against uncritical legal 
education which tends to formalize and dogmatize. 
 
KEYWORDS: Art. Culture. Legal Education. New metodologies. 
Interdisciplinary. 

 

 

INTRODUCÃO 

 

O ensino jurídico direcionado ao academicismo exacerbado dissocia o Direito de 

sua dimensão social e reflexiva. A mentalidade de que, para lecionar Direito, seria suficiente 

ter professores e alunos dissecando códigos em uma sala de aula entrou em colapso, 

juntamente com profissionais despreparados para lidar com um mundo em transformação e 

nele assumir seu papel. 

Dessa forma, observamos currículos jurídicos exacerbadamente normativos, os 

quais se pautam apenas por uma transmissão de conhecimentos dogmáticos e pouco dirigidos 

à solução real de problemas. Isso resulta na elaboração de um conhecimento restrito e 

empobrecido, cujas consequencias reverberam na seara jurídica, culminando na formação de 

profissionais inábeis e acríticos. 

É necessário, portanto, dar condições aos alunos de Direito, para que consigam 

pensar com criatividade e autonomia, alicerçando-se no aprimoramento de competências 

discursivas, tais como leitura, compreensão, elaboração e interpretação de textos, 

expressividade e performance, além da utilização de raciocínio lógico e de reflexão crítica. 

A partir daí, percebemos que boa parte das grades curriculares relativas aos cursos 

de Direito se encontram inseridas em um contexto relativamente desligado da realidade social, 

por estarem lastreadas em projetos pedagógicos mais legalistas, e menos humanistas, para a 

formação do alunado.  

Assim, o principal objetivo do presente artigo consiste em – face a um contexto 

predominantemente tradicionalista de ensino jurídico – fazer um relato da experiência 

empreendida pelo Grupo de Estudos “Ensino Jurídico, Arte e Cultura” (sob a alcunha de 

“Distraídos Venceremos”) realizado na Faculdade Christus, em Fortaleza, como uma resposta 
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metodológica aos desafios engendrados pela emergência de sociedades mais complexas, 

mercados mais competitivos  - de um lado - e pelo aumento do número de alunos com déficits 

em sua formação geral, de outro. Para tanto, conjugaremos uma análise das mais novas 

diretrizes legais para o ensino jurídico, numa abordagem cruzada com a pesquisa de campo 

focada nesse estudo de caso.  

 

1 REFLEXÕES SOBRE AS EXIGÊNCIAS DE UMA SOCIEDADE GLOBALIZADA 
COMO PRÉ-REQUISITOS PARA UMA BOA ACEITAÇÃO NO MERCADO DE 
TRABALHO 
 
 
 

Observamos que a sociedade atual se enquadra em um perfil cada vez mais 

competitivo, complexo, plural, fragmentário e heterogêneo. Destarte, a formação profissional 

deve acompanhar, cada vez mais, esse mundo veloz e globalizado. 

O Relatório coordenado por Jacques Delors (UNESCO) traça o estabelecimento 

de quatro pilares (aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver com os outros e 

aprender a ser) da educação, ultrapassando a visão puramente formal do ensino, passando a 

considerar a educação em sua plenitude. 

Ressalta-se a importância de tais pilares no ensino jurídico, justamente pela 

necessidade de se inovarem os métodos didáticos utilizados no campo da estrita racionalidade 

lógico-formal, tendo em vista os desafios que emergem das sociedades hipercomplexificadas 

no mundo contemporâneo.  

Assim, é imprescindível que os novos estudantes de Direito possuam um vasto 

conhecimento de mundo, para que possam estar mais sensíveis e aptos à resolução dos 

problemas humanos e sociais em sociedades cada vez mais complexas. Não obstante essa 

necessidade de aporte dos discentes quanto aos saberes transdisciplinares, observamos que 

uma parcela considerável dos ingressantes (nos cursos jurídicos) trazem graves defasagens em 

sua bagagem cultural, problemas na escrita e dificuldades de se comunicarem em público. 

Esse quadro endêmico resulta em uma geração que não consegue se estabelecer no 

competitivo mercado de trabalho, demonstrando a insuficiência do ensino jurídico tradicional 

face aos problemas que o desafiam.  

Já não se trata, neste primeiro quadrante do século XXI, de entoarmos o “coro dos 
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descontentes”1, como dizia o poeta, mas de refletirmos positivamente sobre as possíveis 

soluções e alternativas aos problemas ensejados pelo ensino jurídico tradicional. Assim, 

mudanças vêm sendo promovidas no âmbito do ensino jurídico, a fim de adequar os discentes 

aos desafios decorrentes do mercado profissional.  

Encontra-se, em consonância com essas transformações, a Portaria MEC/ CES nº 

1.886 de 30 de dezembro de 1994, importante marco legal desse novo paradigma de ensino 

jurídico, que ressalta, entre outras diretrizes, a importância da interdisciplinaridade.2 

Outrossim, nota-se que a Portaria consagra uma visão de ensino jurídico que transcende em 

muito a sala de aula, ao determinar que “o curso jurídico desenvolva atividades de ensino, 

pesquisa e extensão interligadas e obrigatórias”, ultrapassando o antigo modelo de ensino 

unidimensional, ao incluir “pesquisa, extensão, seminários, simpósios, congressos, 

conferências, monitoria, iniciação científica e disciplinas não previstas no currículo pleno”3, 

com o propósito de aperfeiçoá-lo. 

Diante do panorama anteriormente exposto e no intuito de contribuir para a 

formação dos graduandos em Direito da Faculdade Christus, 4 oferecendo-lhes uma formação 

cultural e humanística mais adequada, é que se formou o grupo de estudos “Ensino Jurídico, 

Arte e Cultura”. Em atendimento às diretrizes estabelecidas na Resolução n° 09/2004, do 

Conselho Nacional de Educação CNE/CES; o grupo constitui um laboratório criativo voltado 

para o manejo da palavra oral e escrita, por meio de metodologias heterodoxas, com vistas ao 

desenvolvimento das competências e habilidades necessárias à qualificação da leitura, da 

compreensão, da produção textual e da performance dramática dos futuros profissionais do 

Direito. In verbis: 

 

Art.4º - O curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional 
que revele, pelo menos, as seguintes habilidades e competências: 
 
I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 
normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; 
 
II - interpretação e aplicação do Direito; 
 

                                                 
1 No início dos anos 70 o poeta Torquato Neto escreveu “vai bicho, desafinar o coro dos descontentes”. Itamar 
Assumpção, nos anos 90, sugeriu: “poeta, talvez seja melhor afinar o coro dos contentes” 
2 De acordo com Katya Kozicki, “somente um pensamento verdadeiramente interdisciplinar pode constituir a 
base para a transformação da realidade”.  KOZICKI, Katya. Afinal, o que significa uma “teoria do direito”? In: 
CERQUEIRA, Daniel Torres de. FRAGALE FILHO, Roberto (Org.). O ensino jurídico em debate: o papel das 
disciplinas propedêuticas na formação jurídica. Campinas: Millennium, 2006, p. 27. 
3 Alusão aos 3° e 4° artigos da Portaria MEC/ CES nº 1.886/94 
4 Em Fortaleza, no Ceará. 
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[...] 
 
V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do Direito; 
 
VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão 
crítica; 
 
[...] 
 
VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 
aplicação do Direito. 

   

 

As atividades realizadas no grupo oportunizam aos alunos, de forma 

interdisciplinar e prazerosa, o exercício positivo de suas competências discursivas. A 

experiência rica e inovadora da pesquisa de campo também se faz presente, ampliando, assim, 

os recursos interpretativos da realidade.  

Aliado a tudo isso, a integração de literatura (poesia, prosa e aspectos culturais de 

diversos movimentos artísticos) proporciona ao aluno uma visão mais ampla da epistemologia 

do conhecimento, novos modos de pensar e de ver o mundo, abrindo, assim, o leque da 

dialética como exercício inesgotável de sentidos e interpretações  

A propugnada interdisciplinaridade irá, ademais, valorizar todas as disciplinas 

ministradas no curso de Direito (propedêuticas e dogmáticas), posto que interagem, 

conciliam-se e aplicam-se todos os estudos e atividades propostas à dogmática jurídica. 

Assim, interdisciplinaridade e pesquisa de campo intentam subsidiar, ampliar, 

aprofundar a interpretação do Direito, de tal sorte a harmonizar seu pilar normativo (entenda-

se dogmatismo) com seus vetores “sociológicos” (fatos) e “axiológicos” (valores). 

 
 
2 GRUPO DE ESTUDOS “ENSINO JURÍDICO, ARTE E CULTURA”: MODUS 

OPERANDI  
 

2.1 Quanto à origem  

 

“Distraídos Venceremos” é o apelido carinhoso com que a profa. Dra. Fayga Bedê 

se refere ao grupo de estudos “Ensino jurídico, arte e cultura”, por ela idealizado, gerido e 

executado, em ações vinculadas ao Curso de Direito da Faculdade Christus, em Fortaleza, no 
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Ceará. A alcunha do grupo é um tributo à obra homônima do curitibano Paulo Leminski, 

professor, poeta, prosador e tradutor, por meio da qual ele intenta inserir a poesia no dia a dia 

das pessoas, de forma natural, despretensiosa, quase “distraída”. Nesse mesmo viés, o grupo 

foi concebido com a tríplice função de realizar pesquisa, extensão e responsabilidade social, 

com uma abordagem metodológica lúdica, estética e anticonvencional, numa experiência 

imbricada com literatura e teatro, tudo em um mesmo projeto. 

Em matéria para a Revista Interagir, a professora Fayga Bedê revela-nos que a origem 

do grupo se deu a partir da tentativa de resolução de certas questões, que foram surgindo ao 

longo de seus dez anos de magistério: 

 
 
Ele (o grupo) foi idealizado como uma espécie de linha de fuga 
(Deleuze), frente às formas convencionais de abordagem do ensino 
jurídico. Um modo estético de pensar a sala de aula. Ou melhor: a sala 
de aula para além da sala de aula. A grandeza do pequeno sonho. A 
beleza da pequena via. De como mirabolar pequenos milagres e, 
enquanto isso, fazer grandes amigos. De como aprender que o que 
humaniza o homem não é apenas a sua racionalidade, mas 
notadamente a sua dimensão simbólica (Durand). De como emprestar 
vida e beleza ao trato comezinho das coisas, aproximando a sala de 
aula de um encontro lúdico e festivo (Maffesoli), em vez de fazer dela 
um encontro meramente burocrático.5 
 
 
 

Eis aí o mais interessante do grupo: o paradoxo. Ele consiste em um projeto 

ambicioso em que os alunos almejam a realização de objetivos complexos e variados, mas 

que são tratados com uma abordagem metodológica de leveza, delicadeza, fruição, prazer e 

ludicidade. Acerca desse paradoxo, a professora responsável compartilha alguns de seus 

questionamentos e inquietações, colhidos em nossos estudos de campo: 

  

Como realizar objetivos ambiciosos com alunos ‘distraídos’, em vez 
de ‘oprimidos’? Como conduzir estudantes de Direito a promoverem o 
acesso de minorias sociais à cultura e ao conhecimento, enquanto eles 
mesmos reforçam, sem se darem conta, suas próprias competências 
discursivas? Como levar os nossos estudantes a abrir novas janelas, 
descortinando mundos que até então lhes pareciam insuspeitos? Como 
promover revoluções silenciosas, num plano molecular (Deleuze), 

                                                 
5 BEDÊ, Fayga. Curso de Direito mescla arte, cultura e responsabilidade social. Revista Interagir, Fortaleza, 
CE, p.10, mai/jun/2011.  
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suscitando o amor pela palavra, e não pela violência da exclusão? 
Como infundir em nossos alunos o amor pelo belo, enquanto 
emprestam sua voz, sua emoção, seu gestual, seu corpo, sua 
performance, a serviço da beleza? Como desenvolver e consolidar 
competências discursivas, de produção e interpretação textual, ao 
mesmo tempo em que se investe nas habilidades performáticas e 
dramatizantes do discurso falado, tão caras aos futuros advogados? 6 
 

O nascedouro do grupo foi marcado por uma disputada seleção, constando de 

duas etapas classificatórias, que chegaram ao preenchimento de 20 vagas. A 1ª etapa consistiu 

em uma leitura expressiva, performática e dramatizada de dois textos literários (os poemas 

“Quero” de Drummond e “Uma Arte” de Elizabeth Bishop, com tradução de Paulo Henriques 

Britto), perante banca examinadora. Os candidatos que alcançaram a média mínima 7,0 (sete) 

na 1ª etapa foram imediatamente convocados para a 2ª etapa, que consistiu de prova 

dissertativa acerca do “Estudo de campo no ensino jurídico”, com especial enfoque em estudo 

de caso, observação participativa, grupo focal e pesquisa qualitativa em geral.  

 

2.2 Quanto à metodologia  

 

Selecionados os alunos, foram iniciados os trabalhos concernentes ao projeto, 

observada a seguinte ordem de trabalhos:  

- rodas de leitura, mediante pesquisas coletivas de textos literários, de prosa e poética de 

autores consagrados, nacional e internacionalmente, com ênfase em produções 

contemporâneas;  

- discussão dos textos literários trabalhados em blog do grupo e em página de comunidade do 

grupo no Facebook; 

- ensaios de leitura dramatizada, expressiva e performática dos textos literários selecionados;  

- realização de apresentações em espaços públicos, voltadas, em um primeiro momento, aos 

deficientes visuais da Associação dos Cegos do Estado do Ceará – ACEC (como ação de 

responsabilidade social), em 10 e 31 de maio de 2011; 

- apresentações, em um segundo momento, voltadas para o público interno (em maio de 2011, 

na abertura de encontro de pesquisa da IES) e para o público externo, de modo geral, no 

                                                 
6 Cf. trecho de entrevista prestada, parcialmente aproveitada em matéria para a Revista Interagir, ibid., p.11. 
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Centro Cultural Dragão do Mar, em Fortaleza, essa última ocorrida em 02 de julho de 2011; 

- coleta e análise de dados a partir de observação participativa e realização de grupos focais 

e/ou entrevistas para avaliar os resultados obtidos com a experiência, confrontando-os com os 

resultados pretendidos, de modo a municiar os alunos interessados na produção de artigos 

científicos acerca da experiência individual e de grupo, enquanto estudo de caso, de modo a 

aferir as possíveis repercussões da experiência vivida pelo alunado (na condição de sujeito e 

objeto de seu próprio conhecimento), em relação ao paradigma de ensino jurídico traçado pela 

Resolução n.9/2004. 

 

2.3 Quanto aos objetivos 

  

Dentre os objetivos gerais almejados pelo grupo, enfatizamos o desenvolvimento 

das competências discursivas concernentes às performances oral, escrita e interpretativa 

utilizadas como ferramentas indispensáveis à orientação multilateral dos estudantes, 

rompendo, assim, com o paradigma metodológico tradicional adstrito à memorização de 

textos normativos e à aceitação passiva de argumentos. Dentre os objetivos específicos, o 

grupo se propôs a desenvolver nos discentes: 

- o domínio da palavra escrita, a partir da influência das estratégias e dos estilo de literatos;  

 - o reforço dos subsídios de apresentação em público;  

- a possibilidade de ampliação do horizonte hermenêutico dos envolvidos por meio da 

literatura e da alteridade que ela promove;  

- a realização de ações multifacetadas, mediante a experiência concreta de atividades que 

conjugassem pesquisa, extensão e responsabilidade social.       

 

3  INTERDISCIPLINARIDADE 

 

Partimos da premissa de que, para compreender o Direito, é necessário 

compreender muito mais do que o Direito. Fica claro, portanto, que a formação dos 

profissionais jurídicos deve, necessariamente, passar pelo crivo multidisciplinar de outros 

saberes humanos. Só assim o padrão normativo tão utilizado pelo Direito terá condições de 
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ser mais bem manipulado e, vale dizer, adequadamente aplicado às condições do meio social, 

inclusive aos casos concretos por eles expressos com maior eficácia. 

Em realidade, as relações sociais afloram de aspectos íntimos que confluem de 

cada indivíduo, sendo alguns deles a linguagem, o saber e as obrigações, acompanhadas de 

suas normas. Percebemos, então, que é a junção, e não a individualidade dos elementos 

diversos, a responsável pela formação da multidimensionalidade 7 nas vivências humanas. 

Torna-se possível, facilmente, perceber que nenhum estudo normativo consegue 

se exteriorizar, satisfatoriamente, quando se encontra isolado. Como François Recanati dizia, 

“a compreensão dos enunciados, longe de se reduzir à mera decodificação, é um processo não 

modular de interpretação que mobiliza a inteligência geral e faz amplo apelo ao conhecimento 

do mundo”. 8 

De igual modo, a análise do grupo “Distraídos Venceremos” permitiu-nos acesso 

a uma série de fatores desencadeadores de inter-relações disciplinares. A simples leitura e 

interpretação de textos consegue unir o despertar de sentimentos juntamente ao 

relacionamento com a plateia, assim como, de forma despretensiosa, amealha caracteres caros 

aos profissionais jurídicos, com ênfase na retórica e na oratória. 

Partindo das prerrogativas anteriormente elencadas, não podemos, contudo, nos 

furtar aqui de tecer um breve comentário acerca da influência exercida pelo desenvolvimento 

de atividades multidisciplinares no que tange ao desenvolvimento retórico-oratório dos 

profissionais jurídicos. 

A retórica não é um recurso novo; ela remonta aos tempos da práxis romana, 

quando, como é sabido, fazia parte da formação do jurista. Como citado por Ferraz Júnior “A 

influência da retórica é visível nas técnicas de interpretação, não só no seu arcabouço teórico, 

mas também na fixação das diversas tendências: interpretação da letra de lei contra 

interpretação do seu sentido”9. Mais uma vez observamos, além do entrelaçamento 

interdisciplinar das áreas do saber, a influência de um bom perfil performático por parte do 

jurista, a fim de que consiga legitimar-se em face de seu auditório – seja uma grande 

audiência, seja uma situação comunicacional promovida entre dois interactantes . Isso quer 

                                                 
7 Para Edgar Morin, consiste na inter – retroação permanente com todas as outras dimensões humanas, ou seja, a 
sociedade comporta várias dimensões, dentre elas a histórica, a economia, a sociológica, a religiosa, entre outras. 
Sendo assim, não se poderia isolar uma parte do todo. MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação 
do futuro. São Paulo: Cortez, 2000, p.38. 
8 Recanati, apud MORIN, ibid.. p.39. 
9 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. A ciência do Direito. SP: Atlas,2009, p.20. 
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dizer que precisamos dispor de ferramentas que consolidem o arsenal dialógico inerente às 

exigências normativas, fato que, como já explicitado anteriormente, constitui um dos 

principais objetivos do grupo “Distraídos Venceremos”.    

Em outro plano, é importante registrar que a disjunção entre as humanidades e as 

ciências, assim como a separação das ciências em disciplinas hiperespecializadas10, 

contribuem para uma menor inserção do profissional jurídico no âmbito real dos problemas 

que o rodeiam e ele se transforma em um mero disseminador de leis que já lhe haviam sido 

impostas durante sua formação, sendo impedido de realizar juízos de valor adequados, o que 

justifica, em parte, a falta de preparo dos recém-formados em lidar com as questões 

apresentadas logo no início de sua carreira profissional. 

Os problemas fundamentais e os problemas globais, quando da formação dos 

estudantes de Direito, não podem se ausentar das ciências disciplinares. Uma vez unidas, seus 

aportes irão figurar em uma agregação de completude aos futuros profissionais, fazendo que o 

humano não mais se desloque dos caracteres subjetivos, existenciais e poéticos, os quais se 

encontram confinados nos departamentos de literatura e poesia.11  

 Nessas condições, havendo uma distorção no ideal de unir disciplinas do saber 

para uma maior formação humanística, as mentes dos discentes, que, vale ressaltar, estão em 

estado de formação, perdem suas aptidões naturais para contextualizar os saberes. Torna-se 

difícil integrar situações fragmentadas e distintas, causando o enfraquecimento da 

responsabilidade (cada qual incumbindo-se apenas de sua tarefa especializada), reportando-

nos a modelos ultrapassados de produção moderna em que o homem é alienado à totalidade 

de suas funções. Outrossim, percebemos a fragilização da solidariedade, com a perda dos 

vínculos entre os concidadãos, que são mecanicamente levados a resolver problemas sem se 

preocuparem com a diversidade de soluções que a eles podem ser aplicadas. 

Com efeito, ressaltamos que a completude dos profissionais jurídicos encontra-se 

alicerçada na gama de conhecimentos por eles oferecida. A presença da transdisciplinaridade 

na vida desses profissionais, principalmente durante sua formação, amplia os horizontes para 

a resolução de casos concretos, pois os profissionais serão obrigados a sopesar conjecturas, e 

resolver, com equidade, os casos concretos. Daí, advêm alguns dos aspectos que o projeto 

“Distraídos Venceremos” buscou aprimorar durante sua trajetória como grupo de estudos, 
                                                 
10 Segundo Morin, consistiria na especialização que se fecha sobre si mesma, sem permitir sua integração na 
problemática global ou na concepção de conjunto do objeto do qual ela só considera um aspecto ou uma parte, 
MORIN, op. cit., p.40. 
11ibid., p.40.  
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destacando a necessidade de apostar na formação de estudantes multifacetados, preparados 

para lidar com as demandas multitarefárias a que serão, posteriormente, submetidos em sua 

atuação profissional. 

 

4 FORMAÇÃO HUMANÍSTICA E CULTURAL: O ENSINO JURÍDICO PARA 
ALÉM DO DIREITO 
 
 

Na sociedade informacional da era digital, em que as informações estão 

disponíveis on-line, mais do que nunca, a arte de ensinar não pode estar adstrita à simples 

transmissão de conhecimentos, do mesmo modo que a experiência de aprender não pode 

resumir-se ao mero acúmulo de informações a serem transferidas pelos professores a seus 

alunos. 

Não obstante, a formação humanística do profissional do Direito se encontra, 

ainda hoje, no mais das vezes, limitada à excessiva utilização de metodologias formalísticas e 

reprodutoras de um conhecimento senhorial e dogmático. O que culmina na formação de 

profissionais alienados face à realidade social. Esse estado de coisas se expande para uma 

população não esclarecida, já que os profissionais responsáveis pela transmissão de um 

pensamento crítico, aberto e pluralista, estão, eles mesmos, enfronhados em pensamento auto-

referencial e enclausurado.  

 

[...] é preciso reconhecer que, nos dias atuais, quando se fala em ciência do direito, 
no sentido do estudo que se processa nas faculdades de direito, há uma tendência em 
identificá-la com um tipo de produção técnica, apenas a atender às necessidades do 
profissional (o juiz, o promotor, o advogado) no desempenho imediato de suas 
funções. Na verdade, nos últimos 100 anos, o jurista teórico, pela sua formação 
universitária, foi sendo conduzido a esse tipo de especialização, fechada e 
formalista”12  

 
 
 
A passividade dos alunos em sala de aula, aliada aos problemas encontrados no 

ensino jurídico, causam um distanciamento dos futuros profissionais face à realidade social, 

engendrando-se indefinidamente as velhas estruturas de dominação. A formação de 

profissionais não qualificados resulta em uma população alienada politicamente, ou seja, uma 

população que não oferece ameaça alguma ao statu quo, inteiramente à mercê de manobras 

ideológicas, as mais variadas. Após essa breve digressão, é importante refletirmos que para 
                                                 
12FERRAZ JÚNIOR, op. cit., p.49. 
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que haja uma mudança na sociedade e em suas instituições é imprescindível a mudança da 

mente humana. 

No atual ensino jurídico, ainda tendemos predominantemente para a cristalização 

de ideologias dominantes, por meio de posturas metodológicas que encarceram os alunos em 

um pensamento não reflexivo e acrítico, basicamente voltadas para o reforço do chamado 

“argumento de autoridade”. Assim, não se desenvolvem as ferramentas apropriadas à 

formação de um pensamento autônomo, criativo e reflexivo, capaz de construir alternativas 

para problemas cujas soluções não estão prontas no mundo codificado da norma.  

Partindo da premissa de que a dúvida é a origem da verdade, entendemos que 

ações destinadas à ampliação do horizonte hermenêutico dos discentes são mais que 

benfazejas, por não adestrarem o seu pensamento, mas sim, desenvolvê-lo. 

 

6  DIREITO,  ARTE E LITERATURA  

  

Capacitar-se para as artes da retórica e da oratória, por meio de apresentações 

públicas, reiteradas e sistemáticas, não deve levar os futuros profissionais do Direito a se 

ancorarem no triunfo pragmático-funcionalista da “destreza de sofismas e de seduções da 

eloquência”13. Então, compreendemos que a experiência da leitura, além de funcionar como 

ferramenta de auxílio do profissional jurídico, encerra uma atividade especialmente humana, 

empática, de alteridade: a leitura pode ensinar o homem a se compreender e a se encontrar 

com o outro. 14  

Sendo assim, percebemos que o entrelaçamento15 entre leitor e livro propicia uma 

maior visibilidade do interlocutor com os problemas advindos da realidade circundante, pois 
                                                 
13BECCARIA, Cesare. Dos Delitos e das Penas. 2. ed. SP: Edipro, 2010, p.24. 
14 Qual seria, nesse contexto, a importância de fazer experiências com outras vidas, com outros mundos, por 
meio de devaneios feitos em leituras literárias? Casais Monteiro cita que o principal problema do homem é 
compreender-se a si mesmo e que isso é possível através da experiência com o outro, possibilitada pelos textos 
literários. Nesta relação, na experiência de leitura do poema, o leitor encontra-se consigo mesmo ao encontrar o 
outro. CASAIS MONTEIRO, Adolfo. O romance (teoria e crítica). Rio de Janeiro: José Olympio, 1964, p.52. 
15 A arte, como produtora de novas conexões, traduz muitas realidades direcionadas a um único sujeito, ou seja, 
a prática artística remete o sujeito a outras realidades distintas da sua, proporcionando-lhe novos enlaces com o 
mundo, descortinando diversos saberes que antes se escondiam por trás de interpretações estáticas e 
predeterminadas. Rodrigo Naves traduz parte desse pensamento ao mencionar: “Creio que não haveria 
necessidade de arte se nos satisfizéssemos com os nexos que experimentamos corriqueiramente. E portanto 
considero que a forma artística reside na construção desse outro complexo de relações que remete ao mundo que 
conhecemos, ainda que lhe voltemos as costas.”  NAVES, Rodrigo. O moinho e o vento. SP: Companhia das 
letras, 2007, p.508. 
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os leitores adquirem sensibilidade para resolver os mais variados problemas graças às 

experiências proporcionadas pelo relacionamento com os sujeitos dos textos, ou seja, é 

possível tornarmo-nos senhores de nossos problemas e deles nos apoderarmos, partindo de 

uma simbiose entre literatura e vida.16  

Quanto aos estudos de campo, envolvendo os alunos partícipes do grupo, ainda 

em fase inicial de pesquisa, percebemos a compreensão, da parte dos entrevistados, acerca do 

papel da literatura no meio acadêmico, a começar pela forma com a qual os textos literários 

podem contribuir para a formação do sujeito e, mais especificamente, do profissional jurídico, 

notadamente quanto à possibilidade de despertar o seu interesse pela palavra escrita e pelo 

desenvolvimento e consolidação de habilidades e competências discursivas. 

Ressaltamos que a leitura de textos literários dá ensejo, ainda, a uma dimensão 

catártica, uma vez que não procura somente despertar conhecimento, gerando, também, um 

efeito que atiça emoções. Utilizando os termos de Bobbio, que corrobora esse pensamento: “a 

função expressiva, própria da linguagem poética, consiste em evidenciar certos sentimentos e 

em tentar evocá-los, de modo a fazer participar os outros de uma certa situação 

sentimental.”17 

“Eu é um outro”, já dizia Rimbaud, reportando-se ao universo em que a Literatura 

se debruça, no qual se implica o leitor como um sujeito ativo de interpretação de problemas 

fictícios, provindos da identificação do interlocutor  com a expressividade adotada pelos 

personagens literários. Os profissionais jurídicos, igualmente, possuem a necessidade de lidar, 

frequentemente, com os problemas alheios, tendo que, nessas condições, achar as resoluções 

mais adequadas e cabíveis. A partir daí, é possível perceber a importância da literatura 

aplicada ao Direito, pois este exige um contínuo relacionamento com o outro (devido à 

imposição de um trânsito entre problemas e soluções) e aquela ensina o leitor a lidar com uma 

realidade distinta da sua. Então, por que não utilizar um em benefício do outro? Por que não 

alargar o horizonte hermenêutico dos estudantes de Direito, promovendo um laboratório de 

alteridades, por meio de um contínuo despertar literário?  

De forma bastante descontraída, o grupo “Distraídos Venceremos” é um 

laboratório experimental na tentativa de levar o educando a fazer novas descobertas em torno 

do conhecimento, sem que este processo adquira o caráter de adestramento, de domesticação. 
                                                 
16PRIGOL, Valdir. Como encontrar-se e outras experiências através da leitura de textos literários. SC: 
Argos, 2010, p.17. 
17BOBBIO, Norberto. Teoria da Norma Jurídica. SP: Edipro, 2008, p.78. 
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Nada mais natural, então, que a educação parta da realidade existencial dos 

indivíduos. Que a educação se fundamente no já conhecido, pois a transmissão do 

conhecimento se faz a partir da decodificação de símbolos, sendo esses referentes às 

experiências vividas pelo indivíduo.18  

Em contrapartida, experiências extrassala de aula, palco de atuação do grupo em 

foco, proporcionam uma maior aplicação do que antes só era absorvido conceitualmente. A 

transmissão do conhecimento e de conceitos alcança maior sucesso se feita por meio de casos 

concretos. Sendo assim, por em prática o que antes só se conhecia conceitualmente, culmina 

em uma maior aderência do conhecimento empírico face àqueles que o vivenciam 

concretamente. A partir dessas premissas, lembremo-nos de Gendlin: “Pensar implica uma 

corrente de sentimentos e experiências que se referem a algo concreto. O pensamento e a 

solução de problemas sempre ocorrem através da experiência (felt meaning) e não apenas 

mediante conceitos verbais como tais...” 19 

Ora, a teoria jurídica, neste plano, vai além de uma construção sistemática20 da 

razão e, em nome da própria razão, passa a ser um instrumento de crítica da realidade 

avaliada, deveras, pelos integrantes do grupo, engendrando-se um procedimento de obtenção 

do conhecimento, como critério de validação dos resultados, os quais foram efetivados de 

forma gradativa. Num período de seis meses, os integrantes do grupo já verificam uma 

ampliação de sua capacidade de assimilar recursos humanísticos, axiológicos e de 

interpretação, projetando o aprender da sala de aula para além da sala de aula. 

A propósito, nesse mesmo âmbito, podemos observar como a arte é capaz de 

educar. É preciso rejeitar o modelo falsamente universal, que consiste em um encadeamento 

de conceitos que passa pelo filtro da linguagem, e introduzir a ideia de uma compreensão 

corporal e afetiva, fundada sobre analogias pessoalmente sentidas.21 Faz-se mais interessante 

estimular as relações humanas exigidas pelo Direito, partindo de um “privilegiado espaço 

para que os alunos pesquisem, organizem, investiguem e identifiquem as linguagens artísticas 

no mundo em que vivem e nos anseios com que, por meio da linguagem universal da arte, 

                                                 
18 DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Fundamentos Estéticos da Educação. SP: Papirus, 1988, p.62. 
19 GENDLIN apud DUARTE JÚNIOR, João Francisco. Fundamentos Estéticos da Educação. SP: Papirus, 
1988, p.63. 
20 O modelo de educação sistemático , cujas conseqüências estamos suportando hoje, segundo Moacir Gadotti: 
“é um modelo, trazido pelos especialistas norte-americanos, desde 1966, quando foi firmado o acordo entre o 
MEC e a USAID (United States Agency for International Development)”. Esse modelo dispõe de 
profissionalização desde os níveis mais baixos do ensino e de especializações pragmáticas, que apresenta 
fórmulas e sentidos já prontos ao educando, desconectados de sua realidade social e cultural.  
21 Michel Tardy, 1976, p.93-94 
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buscam com os outros conviver”.22  

Partindo da ideia de que o jurista é essencialmente um ator, tendo que interpretar 

no seu ambiente de trabalho, percebemos a importância das dramatizações de cunho teatral 

desenvolvidas pelo grupo “Distraídos Venceremos”. Para ratificar esse pensamento, nas 

palavras de Erving Goffman:  

 
Não é provavelmente um mero acidente histórico que a palavra “pessoa”, em sua 
acepção primeira, queira dizer máscara. Mas, antes, o reconhecimento do fato de que 
todo homem está sempre e em todo lugar, mais ou menos conscientemente, 
representando um papel [...] é nesses papéis que nos conhecemos uns aos outros; é 
nesses papéis que nos conhecemos a nós mesmos.23 
 
 

É assim, procedendo a partir de dramatizações de cunho literário e teatral, que o 

grupo “Distraídos Venceremos” vem logrando atravessar o ensino jurídico com uma 

experiência estética e cultural, usando a Arte em benefício do Direito, a fim de promover e 

fomentar o interesse pela leitura, compreensão, produção e interpretação textual, no sentido 

lato da sua expressão, de forma a reverberar na consolidação dessas mesmas capacidades, no 

que concerne ao âmbito jurídico.  

 

CONSIDERACÕES FINAIS 

 

Optando por uma experiência metodológica rica e inovadora, o grupo de estudos 

“Ensino Jurídico, arte e cultura”, vulgo “Distraídos Venceremos”, promovido pela Faculdade 

Christus, proporciona a seus participantes a ampliação de sua visão de mundo. Dessa forma, 

dá voz ao aluno e respeita sua compreensão dos fatos, enfatiza a alteridade e introduz uma 

ampla dimensão de respeito pelo outro. Assim, como bem declara um dos integrantes do 

grupo, Enyo Venâncio da Silva, “a participação no grupo de estudo é uma 

experiência importante na carreira acadêmica e, também, na vida profissional [...] é uma 

ferramenta imprescindível para nossa completa formação”.  

Como já explicitamos, o projeto em apreço encontra-se amplamente corroborado 
                                                 
22 SELBACH, Simone. Arte e didática. Petrópolis: Vozes, 2010, p.40. 
23 Não podemos nos propor aqui a discutir, aprofundadamente, as características do homem como ator cujo palco 
de representação é a sua própria vida,apesar de ser muito interessante,  por ser algo demasiado específico.A obra 
“A representação do Eu na Vida Cotidiana”, do citado autor, constitui um bom guia a esse respeito. GOFFMAN, 
Erving. A representação do eu na vida cotidiana. Petrópolis: Vozes, 1985, P.27. 
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e justificado por constituir importante instrumento de realização dos objetivos pretendidos 

pela Resolução n.9/2004, notadamente no que se refere ao aprimoramento das competências e 

das habilidades vertidas em seu art.4º, supra, operando como um espaço qualificado em que 

se podem transcender os estritos limites da sala de aula. 
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DIREITO E LITERATURA: UM NOVO OLHAR À CIÊNCIA DO 

DIREITO NA BUSCA DE UMA ORDEM JURÍDICA JUSTA. 

 

LAW AND LITERATURE: A NEW LOOK TO THE SCIENCE OF LAW IN PURSUIT OF 

A JUST LEGAL SYSTEM. 

 

Angela Maria Griboggi 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho busca analisar a cientificidade no Direito e as barreiras que o mesmo - em 

atitude internalistas/área fechada - trouxe as concepções interdisciplinares - atitudes 

externalistas/área aberta, por assumir que a ciência jurídica é autossuficiente para a resolução 

de todas as questões que lhe são apresentadas pela sociedade. Contudo, a própria realidade 

social coloca em questão tal onipotência, tornando-se pertinente apontar a interação do Direito 

com outras áreas do conhecimento, como uma opção possível na busca da efetividade de uma 

ordem jurídica mais justa, centrando-se o tema no movimento “Direito e Literatura”, enquanto 

um novo olhar para a ciência jurídica, seja em suas perspectivas “Direito na Literatura” ou 

“Direito como Literatura”.  

PALAVRAS-CHAVE: INTERDISCIPLINARIDADE NO DIREITO; MOVIMENTO 

DIREITO E LITERATURA; CIENTIFICIDADE DO DIREITO. 

 

ABSTRACT 

This paper seeks to analyze the scientific barriers in law and that it - in an attitude internalist - 

brought the interdisciplinary concepts - attitudes externalist, by assuming that legal science is 

self-sufficient to resolve all issues submitted to it by society. However, the social reality itself 

into question such omnipotence, making it relevant to point out the interaction of law with 

other areas of knowledge, as a possible option in the pursuit of effectiveness of a more just 

legal system, focusing on the theme in motion "Law and Literature”, while looking for a new 

legal science, either in their outlook "Law in Literature "or" Law as Literature”. 

KEYWORDS: INTERDISCIPLINARITY IN LAW; LAW AND LITERATURE 

MOVEMENT; A SCIENTIFIC LAW. 

 

 

  

SUMÁRIO: Introdução. 1. A Interdisciplinaridade no Direito. 1.1 O papel de Christopher 

Columbus Langdell para a cientificidade no Direito. 1.2. Apontamentos sobre a 

interdisciplinar no Direito na visão de Learned Hand e Oliver Wendell Holmes Jr. 1.3. A 

benéfica interação entre o Direito e outras áreas do conhecimento. 2. Atitudes 

internalist            a e externalista ao Direito – o discurso da área aberta x área fechada. 3. O 

movimento Direito e Literatura. 3.1. Apontamentos sobre a Literatura. 3.2. As perspectivas do 

“Direito na Literatura” e do “Direito como Literatura”. Conclusões. 
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 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca analisar temas que envolvem a possível interdisciplinaridade no 

Direito, abordando aspectos de sua cientificidade, da relação com outras áreas do 

conhecimento, das atitudes internalistas e externalistas, centrando-se as considerações no 

movimento “direito e literatura, nas perspectivas do “direito na literatura” e do “direito como 

literatura”,  indicando-o como um novo olhar para a ciência jurídica. 

O estudo tem por fundamento as lições dos americanos Jack M. Balkin e Sanford Lenvinson, 

no texto “Law and the Humanities: An Uneasy Relationship” publicado no ano de 2006, no 

Yale Journal of Law and the Humanities, através do qual, tais juristas demonstram a 

inquietude existente no relacionamento entre o Direito e as ciências humanas, sobretudo em 

razão do necessário emprego da dialética pelo Direito. 

Corroborando com os desígnios de Balkin e Lenvinson abordam-se alguns aspectos das lições 

de Ronald Dworkin, Umberto Eco, Gary Miranda, Castanheira Neves, José Manuel Aroso 

Linhares, dentre outros cientistas do Direito. 

Será apontada a influência do jurista norte-americano Christopher Columbus Langdell para a 

concretização do movimento de cientificidade do Direito e a mudança de rumo em direção a 

sua interdisciplinariedade – área aberta, em oposição à área fechada, iniciada pelas lições de 

outros dois jusfilósofos americanos Oliver Wendell Holmes Jr e Learned Hand. 

O texto aborda a questão da resistência oferecida pelo Direito a interdisciplinariedade, em 

razão de seu dogma de autossuficiência. O que faz apresentando os argumentos internalistas e 

externalistas a, ou seja, contrapondo o discurso da área aberta em face ao da área fechada. 

Em um terceiro momento o trabalho abordará o movimento Direito e Literatura considerando 

os benefícios advindos com tal intercâmbio, principalmente aqueles provindos das concepções 

humanistas, apontando-o como uma possível resposta às ultrapassadas tendências formalistas, 

utilitaristas e positivistas da ciência jurídica. 

O que se deve já que a interação entre o Direito e a Literatura é positiva para ambas as 

ciências, principalmente para aquela, que encontra amparo e fundamento advindo de reflexões 

sobre seus paradigmas, na medida em que permite um mergulho no imaginário, seguido de 

retorno à realidade, ação que gera melhor compreensão sobre o mudo real e seus problemas 

concretos impostos pelas temáticas sociais. 

  

 1. A Interdisciplinaridade no Direito 

 1.1 O papel de Christopher Columbus Langdell para a cientificidade no Direito 

No séc. XIX o movimento de cientificidade intencionou construir uma ciência que fosse 

exclusiva ao campo do Direito, com cientificidade absoluta, caracterizada pelo empirismo 

explicativo, pelo discurso analítico, pela identificação de seu objeto com a juridicidade (que a 

tornou uma ciência de normas), pela autonomia centrada na universalidade racional e pela 

garantia de sua juridicidade na forma de universalidade (racionalidade universal) imposta a 

todos para que realmente fosse uma universalidade. 
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Tal cientificidade fez com que o fenômeno jurídico se moldasse as regras sistemáticas e 

dogmáticas das ciências e com isto, adquiriu objeto e metodologia próprios, fato que 

restringiu sua maneira de ser ensinado e conhecido, com a peculiariedade de limitar suas 

certezas as regras estatais encontradas na legislação e jurisprudência, por vezes em doutrina. 

Esta última assumida enquanto condição hipotética, por se origina do jogo de opiniões, 

convicções pessoais e preconceitos, que evidenciam um cenário de divergências, sem força 

cogente. 

Na Alemanha o discurso jurídico cientificista no séc. XIX foi representado pelo pensamento 

de Rudolf von Ihering, para quem o Direito seria constituído por normas legais e estas, por 

códigos, o que facilitaria seu estudo cientificamente e corroboraria para a inserção da lei 

escrita nos materiais jurídicos. Vale destacar que os ensinamentos do mencionado mestre 

alemão extrapolaram fronteiras, chegando inclusive a influenciar o direito brasileiro. 

Esta tendência de demarcação de territórios entre as diferentes áreas do conhecimento, através 

da cientificação, nos Estados Unidos teve sua consolidação por meio do jurista Christopher 

Columbus Langdell (1826-1906), que transformou a educação jurídica americana em uma 

"análise científica”, apoiando-se no formalismo. 

A missão assumida por Langdell em 1870 para conferir cientificidade ao Direito fez com seu 

estudo fosse centrado num conjunto relativamente fechado de materiais encontrados em 

bibliotecas, principalmente nas decisões dos juízes, fato que trouxe sérios problemas ao 

Direito, visto que, por exemplo, o cientista jurídico deveria discernir, por meio do poder de 

análise jurídica, e com fundamento em uma matéria chamada contratos, temas aparentemente 

tão díspares como a venda de batatas e a venda de escravos (BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 

159). 

Langdell sistematizou a conjugação de preocupações jurídicas de seu tempo e combinou 

perspectivas internas, que tratassem do pensamento jurídico enquanto tal e não como Direito, 

assim, optou pela primazia da cientificidade, pensando-o como um sistema de normas, 

caracterizado por linguagem e racionalidade universal. 

A influência exercida pela teoria langdelliana no Direito americano foi analisada por Gary 

Minda (2001, p.02), que reconheceu no discurso formalista de Langdell, um precoce 

antiumanista. 

O sucesso de Langdell fez com que seu modelo de cientificidade se expandisse entre as 

faculdades de Direito e partindo deste ponto, o psicodrama padrão do ensino jurídico norte-

americano fixou-se em torno da possibilidade de sepultar os ensinamentos de Langdell, em 

nome do humanismo, das ciências sociais, ou de outras formas de interdisciplinaridade 

(BALKIN e LEVINSON, 2006). 

Os acontecimentos sociais da atualidade demonstram com clareza que assumir o Direito 

enquanto ciência completa e independente e qualquer outra, capaz de resolver todas as 

questões que lhe são postas, traz fracassos ao mesmo. Revelando-se importantes os estudos 

que buscam o auxílio das demais ciências para que de modo conjunto, possa-se oferecer 

respostas adequadas às demandas da sociedade. 
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Neste sentido, seguem apontamentos sobre o início de preocupações voltadas para uma 

possível interdisciplinariedade ao Direito apontada por dois importantes jusfilósofos 

americanos Oliver Wendell Holmes Jr (1841-1935) e Learned Hand (1872-1961). 

  

 1.2. Apontamentos sobre a interdisciplinar no Direito na visão de Learned Hand e 

Oliver Wendell Holmes Jr. 

Oliver Wendell Holmes Jr e Learned Hand foram influentes jusfilósofos norte-americanos, 

dentre outros motivos, por introduzir, mesmo que indiretamente, a noção de limitação do 

Direito e necessário apoio de outras áreas do conhecimento, para a resolução das questões que 

lhe são impostas. 

Oliver Wendell Holmes Jr foi aluno e professor na Harvard Law School e caracetrizou-se com 

um dos juízes americanos de maior influência, chegando a atuar na Suprema Corte dos EUA. 

Holmes pregou a necessidade de aproximação do pensamento jurídico ao realismo e 

consequentemente seu afastamento do formalismo. É reconhecido por ter lutado contra o 

formalismo jurídico[i] e por ter levado o pragmatismo jurídico ao limite. Seu estudo 

fortaleceu as raízes do movimento chamado law and economics e também, o anti-formalismo 

do movimento critical legal studies.  

Implantou a ideia de que o fundamento de uma decisão judicial pode ser encontrado em 

outros campos que não exclusivamente a lei. E também, que a lei deve ser desenvolvida em 

conjunto com a sociedade. Segundo o jurista “(…) Men make their own laws...these laws do 

not flow from some mysterious omnipresence in the sky, and...judges are not independent 

mouthpieces of the infinite” (BIDDLE, 1960, p. 49). 

Cabe ressalvar que Holmes não foi um humanista, para ele o Direito representava um 

chamado aos pensadores e não um campo de estudo para artistas ou poetas. Incentivou a 

leitura desinteressada, isto é, a leitura de romances por diversão e não para ganhar 

informação ou instrução (HOLMES, 1992, p. 48 e 218). 

Os americanos Jack M. Balkin e Sanford Levinson no ensaio “Law and the Humanities: An 

Uneasy Relationship” publicado no Yale Journal of Law and the Humanities analisaram a 

relação multidisciplinar do Direito com outras ciências apontando a difícil e inquieta relação 

entre a ciência jurídica e as ciências humanas, principalmente em razão do necessário 

emprego da dialética pela ciência jurídica. 

Tais autores destacaram a importância do legado deixado por Oliver Wendell Holmes Jr e por 

Learned Hand, os quais abriram caminho à interdisciplinariedade no Direito norte-americano, 

influenciando outros paises, o que representou o início da ruptura à noção de soberania e 

completude da ciência jurídica e seus materiais para a resolução das questões jurídicas. 

A palestra "O Caminho da Lei" pronunciada por Holmes em meados de 1897 realizada 

perante os alunos e professores da Universidade de Boston School of Law foi considerada por 

BALKIN E LEVINSON (2006) como provavelmente a mais importante da história do direito 

norte-americano, nela Holmes lecionou a necessária relação entre Direito, Economia e 
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Estatística, nos seguintes termos “(…) the master of legal case law may be the man of the 

present, but the man of the future is the man of statistics and the master of economics”[ii] 

Os ensinamentos Holmes exerceram grande influência dentre os juristas e na perspectiva de 

Balkin e Levinson (2006) isto ocorreu em razão do ingresso de integrantes das classes mais 

baixas nas Faculdades de Direito e porque ocorreram mudanças naquilo que chamou 

"indústria dos serviços jurídicos", os quais passaram a ser exercido por escritórios de 

advocacia cada vez maiores, que operam com grandes conhecimentos e apoiados em outras 

áreas, tal como nas finanças e contabilidade. 

Outro jurista influente por haver indicado a necessidade de interdisciplinade ao campo 

jurídico foi Learned Hand, que estudou na Harvard Law School e foi juiz do Distrito de Nova 

York chegando ao Tribunal de Apelação dos EUA. 

Foi reconhecido pelo modernismo de suas interpretações jurídicas, pela defensa das 

liberdades civis e da tolerância e por ter enfatizado as dimensões históricas e humanas da lei 

em oposição ao império da norma legal, em oposição a Langdell, que foi seu professor. 

Enfatizava a necessidade de equilíbrio em decisões judiciais que envolvessem questões 

sociais[iii]. 

O mencionado doutrinador é considerado um dos mais ilustres juristas da história dos EUA e 

juntamente com Hand, um dos primeiros a chamar atenção para a necessária 

interdisciplinariedade do Direito, sobretudo quando associado com áreas ligadas às 

humanidades.  

BALKIN e LEVINSON (2006) chamaram a atenção para o discurso intitulado “Sources of 

Tolerance” proferido em 1930 por Hand, o qual alertou seus ouvintes da Sociedade Jurídica 

da Faculdade de Direito da Universidade da Pensilvânia, sobre a importância do juiz possuir 

um mínimo de conhecimento voltado para outros assuntos, que não exclusivamente o jurídico, 

tal como em Tucídides, Gibbon, Homero, Dante, Shakespeare, Maquiavel, Montaigne, Platão, 

Bacon, Hume, Kant, dentre outros. 

Hand é reconhecidamente um defensor das humanidades e no mencionado discurso assumiu 

OuviLer foneticamentetrês questões como centrais, quais sejam: que o estudo do direito é 

ligado às humanidades; que o advogado ou jurista chamado a analisar as questões jurídicas 

não pode fazê-lo limitando-se aos materiais jurídicos e que estes necessitam de outras fontes 

externas de conhecimento, encontradas não apenas nas ciências naturais ou sociais, mas nos 

indivíduos, habitualmente reconhecidos pelo termo "humanidades”[iv]. 

Holmes e Hand perceberam a insuficiência do Direito para a resolução de suas questões, 

verificando a imperiosa abertura para outras áreas do conhecimento, o que se convenciou 

chamar de discurso da área aberta, contudo, tais juristas divergiram quanto à escolha da 

adequada área a se associar a ciência jurídica, para Hand o futuro do Direito estaria nas 

humanidades, enquanto para Holmes, estaria nas ciências sociais, particularmente na 

economia. 

BALKIN e LEVINSON (2006, p. 158) observaram que a influência de Holmes no direito 

norte-americano tornou os advogados protagonistas de uma tecnocracia cada vez mais 

globalização e as Faculdades de Direito, ansiosas em fornecer mão de obra para tais 

escritórios, voltaram seus currículos para a economia e metodologia racional. E por tal, os 
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estudantes das escolas de Direito de hoje são mais familiarizados com a teoria da empresa de 

Ronald Coase do que com a teoria de Platão[v]. 

Observa-se que isto não ocorreu exclusivamente nos EUA, visto que tal evento reflete-se nos 

cursos de Direito de diversos países, os quais vêem incluindo disciplinas voltadas para a área 

econômica, além da crescente abertura de cursos de pós-graduação direcionados a especializar 

advogados nesta área. 

Em oposição, constata-se que as disciplinas voltadas às humanidades, tal como a filosofia, 

sociologia, história, aparecem nos currículos escolares, porém são assumidas enquanto 

matérias menos relevantes, com carga horária reduzida e em grande medida, são ensinadas 

superficiamente aos alunos. 

Pelo exposto, consta-se que desde o século passado a interdisciplinariedade desponta como 

opção favorável ao Direito para a melhor compreenssão e resposta às demandas que lhe são 

impostas, porém o modo de sua operação diverge entre os juristas, chamando atenção os 

ensinamentos de Holmes e Hand e a sobreposição da posição daquele, que idealizou a 

influência das ciências económicas sobre o Direito. 

Contudo, opita-se como ideal o retorno a algumas concepções de Learned Hand, sobretudo 

àquelas disciplinas que tratam dos aspectos do homem enquanto ser humano, tal como a 

filosofia, a história, a sociologia, antropologia, que o reconhecem como integrado em uma 

sociedade interligada pela globalização, para que o Direito atuando conjuntamente com as 

mesmas, possa melhor adequar-se as necessidades da sociedade. 

Corroborando com estas ideias segue-se com alguns apontamentos sobre a interação do 

Direito com outras áreas de conhecimento, indicando os proveitosos resultados gerados por tal 

interdisciplinariedade.  

  

1.3. A benéfica interação entre o Direito e outras áreas do conhecimento 

A ciência jurídica assume-se como autônoma, autossuficiente, fechada e por tal, independe de 

qualquer conhecimento além do próprio, fato que torna turbulenta a tentativa da promoção de 

sua interação com outras áreas do saber. O que desde já se aponta como favorável para uma 

melhor adequação, compreensão e emprego de seus potenciais. 

Analisando tal interação, BALKIN e LEVINSON (2006, p. 173) assinalam que o Direito 

oferece resistência à colonização por outras áreas, sendo que mesmo quando age 

interdisciplinariamente, buscando soluções para seus problemas em outros ramos do 

conhecimento, absorve as ideias destes campos, mas permanece sendo Direito e assumindo 

sua autonomia. 

Tais juristas expõem que muitas disciplinas vêm tentando colonizar o Direito, mas a academia 

jurídica continua a produzir conhecimento jurídico e os temas que dominam o campo jurídico 

permanecem presentes, tais como aqueles que pensam nos argumentos que os juízes devem 

produzir em casos especiais, nas regras jurídicas que devem ser criadas, ou nos textos legais e 

doutrinas que devem ser interpretadas. 
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Na visão de BALKIN e LEVINSON (2006) o Direito é capaz de assumir influências 

intelectuais sem ser drasticamente alterados, em razão do contexto institucional no qual é 

ensinado, isto é, a maioria dos estudiosos do Direito forma-se em escolas profissionais cujo 

negócio principal consiste na formação de advogados que vão exercer a advocacia e formular 

argumentos jurídicos, por tal, este contexto institucional constantemente reorienta o 

conhecimento jurídico para suas obrigações profissionais. 

Assim, constata-se que a normatividade da ciência jurídica é produzida pelo contexto 

institucional do qual provém seu ensino, onde os professores de Direito treinam seus alunos 

para a advocacia e ampla habilidade para o manuseio dos materiais jurídicos, principalmente 

os códigos e as jurisprudência, o que se repete num círculo vicioso, posto que tais alunos 

quando se tornarem professores ensinaram seguindo os moldes de seus mestres e assim 

sucessivamente. 

Tal circunstância impele os operadores jurídicos para o internalismo do Direito, porque 

continuamente renova-se o dogma de sua autosuficiencia e plenitude para a resolução de 

todos os assuntos que lhe são apresentados. 

Outra razão fundamental para o Direito resistir à invasão de outras disciplinas está no 

prescritivismo, na orientação profissional que tem produzido um tipo curioso de atitude 

normativa, ou seja, na maneira pela qual as pessoas dentro de uma disciplina normativa 

tomam posições e os tipos de reivindicações normativas que se espera que tomem (BALKIN e 

LEVINSON, 2006). 

Mesmo que os juristas ao longo dos anos tenham se rebelado contra o prescritivismo da 

academia jurídica, acabam sendo continuamente atraídos pela normatividade do Direito, que 

por sua vez, reflete sua orientação à prática jurídica, não apenas por uma imposição 

acadêmica, mas também estatal. 

Quando os estudiosos procuram tratar o Direito interdisciplinarmente, por exemplo, como um 

objeto cultural ou estético, são impulsionados a evidenciar como tal tratamento é capaz de 

promover debates sobre a escolha e interpretação das normas jurídicas, para que assim, sua 

atitude não seja julgada irrelevante. 

Por tal, verifica-se que na prática as atitudes externalistas – aquelas que vêem o Direito além 

das fronteirs da ciência jurídica - não são bem vistas. Contudo, há que se ressalvar que o 

Direito percebido holisticamente, atende mais aos interesses contemporâneos, do que se 

compreendido apenas pelo olhar da rigidez normativa.  

Inclusive, neste sentido observam BALKIN e LEVINSON (2006, p. 175) que as escolas de 

Direito apoiadas pelo Estado poderiam enfrentar retaliação política, caso optassem por 

valorizar as atitudes externalistas. Ainda destacam que tal situaçao poderia ser vista dentro 

das faculdades, como um desvio capaz de geral o isolamento do objetivo da educação 

profissional e assim, a perda de apoio financeiro. 

Ainda informam que alguns profissionais estudiosos do Direito - humanistas - conseguem 

estudar assuntos relativos às ciências humanas, porque a maioria dos professores continua a 

ensinar as habilidades tradicionais de análise e argumentação jurídica (Balkin e Levinson, 

2006, p. 175). 
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A filosofia e a história estão isentas dessa demanda, porque são vistas como auxiliares a 

normatividade jurídica, no sentido que a filosofia ajuda a legitimar o sistema jurídico e a 

clarifica os seus conceitos básicos, enquanto a história fornece dados úteis para a tomada de 

argumentos normativos legais e políticas (BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 176). 

A partir do século XX o estatuto da filosofia passou a ser empregado para promover 

determinadas posições jurídicas. No direito americano as idéias de Richard Rorty, Thomas 

Kuhn e John Rawls foram importantes para tal fim. E também, os trabalhos de Ronald 

Dworkin contribuíram para estabelecer um diálogo fecundo entre professores de Direito e 

filósofos políticos. 

Porém vale destacar que mesmo a filosofia e a história são matérias assumidas como 

inferiores aquelas ligadas diretamente ao Direito e assim, não representam tema central para o 

futuro da academia jurídica. 

Entretanto, o Direito requer uma demanda retórica, e por tal, o ensino profissional jurídico 

tem uma forte ligação com as ciências humanas, já que no cotidiano, seus operadores 

desempenham a retórica para desenvolver argumentos e persuasão que produzam o 

convencimento. 

Segundo BALKIN e LEVINSON (2006, p. 179) os argumentos precisam ser justificados com 

autoridade, a qual se encontra basicamente em duas fontes, isto é, na autoridade do poder 

legítimo e na autoridade da razão. A primeira inclui os atos passados de poder que possuem 

legitimidade política, como as declarações dos legisladores, ao considerar um projeto de lei, 

ou informações contextuais sobre um momento histórico que ajudam a explicar o significado 

dos últimos atos políticos e jurídicos. A segunda envolve o conhecimento e a experiência que 

justificam a opção por uma posição ser mais justificável do que outra normativamente. 

Tais autores consideram que os advogados, juízes e juristas são atraídos para o emprego de 

temas vinculados as humanidades com o fim de produzir autoridade. Principalmente aqueles 

encontrados nas ciências econômicas, história e filosofia. Enquanto a sociologia, psicologia, 

teoria literária, antropologia, dentre outras não conseguem o mesmo status (BALKIN e 

LEVINSON, 2006). 

Contudo, a multidisciplinariedade vinculada à ciência jurídica deve ser bem vista, não se 

criando hierarquia entre as diferentes áreas do conhecimento, visto que cada uma será útil de 

acordo com a especificidade de cada caso concreto posto ao Direito, isto porque não se desve 

perder a noçao de que qualquer destes casos são problemas sociais, os quais possuem 

múltiplas facetas, que para ser bem analisadas, dependem de um olhar interdisiplinar. 

Assumindo-se estes pontos de vista, inicia-se a análise dos mecânicos e consequências das 

atitudes voltadas exclusivamente às ciências jurídicas e aquelas que se abrem a outras áreas 

do conhecimento. 

  

 2. Atitudes internalista e externalista ao Direito – o discurso da área aberta x área 

fechada. 
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Abordar o tema do internalismo e externalismo torna-se importante para o presente trabalho, 

por refletir sobre as posibilidades que o Direito possiu e pode empregar, na resolusão dos 

conflitos sociais que lhe são apresentados. 

Ao analisar as mencionadas atitudes internalistas e externalistas BALKIN e LEVINSON 

(2006, p. 158) trazem a necessidade de resposta a três questões conexas ao tema, quais sejam: 

o cânon do formulário-padrão, ou seja, a questão de ser o material jurídico suficiente para a 

concretização de um bom trabalho jurídico[vi]; saber se o Direito é verdadeiramente uma 

disciplina com metodologias distintas e padrões de argumentação e provas próprios; e saber se 

o Direito é uma ciência. 

Para responder a tais questões os autores remetem-se para outros três questionamentos que 

envolvem o internalismo e externalismo, quais sejam: - o direito é auto-suficiente ou precisa 

da ajuda de fontes externas?; - o direito é uma disciplina ou apenas uma forma de estudo?; - o 

raciocínio jurídico é uma ciência distinta?[vii] 

Para encontrar as respostas é preciso analisar a divisão internalista e externalista existente nas 

abordagens do Direito e da educação jurídica. Quanto a tal divisão, há duas questões básicas 

do cânone disciplinar, isto é: - os métodos, técnicas e formas de conhecimento são adequados 

para discutir, analisar e decidir questões jurídicas? – estes métodos são puramente internos do 

direito ou são externos. Há que se questionar também, qual a atitude que o estudioso do 

Direito precisa ter sobre o assunto, isto é, deve-se voltar aos objetivos e propósitos da 

“empresa do direito”, ou deve assumir a atitude relativamente independente de um cientista 

social, estudando o fenômeno social a partir do exterior?[viii] 

Tal questão revela-se arguciosa posto que os propósitos da “empresa do direito” em grande 

medida voltam-se a defesa do modelo econômico capitalista assumido contemporaneamente 

pela maioria das sociedades e assumir uma atitude oposta pode representar a ruína para 

aqueles que dependem deste sistema. 

Por outro lado, assumir o arquétipo do cientista social acaba representando um ideal assumido 

pela moral e bons costumes e sobretudo pela razão. E sendo assim, desta questão emerge um 

conflito interno ao operador do Direito, envolto no ser e no dever ser. 

Uma abordagem internalista ao cânone disciplinar entende que os materiais jurídicos são 

suficientes para a resolução das questões jurídicas. 

Este enfoque internalista traz duas afirmações: primeiro que há um conjunto de argumentos, 

abordagens, técnicas e formas de conhecimento distintas para o Direito, as quais necessitam 

ser dominadas para o debate das competências, para a interpretação dos documentos e para a 

resolução de litígios; segundo que essas competências distintivas são suficientes para decidir 

questões jurídicas (BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 161). 

Estudar o Direito segundo a visão internalista significa promover a “empresa do direito” a 

decidir os casos jurídicos e justificar doutrinas jurídicas, o que pode ser feito em um nível 

muito concreto de síntese doutrinal ou em níveis mais abstratos através de teorias jurídicas, 

havendo identificação com a lei e com seus objetivos, na experança de tornar o Direiro mais 

coerente e racional. 
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Este ponto de vista internalista tem sido a perspectiva tradicional de muiitas faculdade de 

Direito. 

Por sua vez, a abordagem externalista ao cânone disciplinar, ao contrário, defende que as 

discussões jurídicas tornam-se incompletas, quando realizadas sem o conhecimento e as 

habilidades de outras disciplinas, sobretudo as mais proeminentes, tal como as ciências 

naturais, sociais e humanas. Tal visão estuda o Direito como um fenômeno social e por 

consequência, traz consigo a noção da interdiciplinaridade, como requisito para a resolução 

dos conflitos que o envolvem. 

Para elucidar atitudes internalistas e externalistas BALKIN e LEVINSON (2006, p. 162) 

indicam como exemplo os seguintes posicionamentos: - um internalista questiona-se "qual é a 

melhor interpretação de um documento legal?" Ou mesmo "como poderia fabricar argumentos 

para convencer um juiz a decidir em favor do cliente?" Enquanto o externalista, ao contrário, 

questionaria a capacidade de interpretação, os quadrantes políticos e sociais dos juízes e a 

conexão entre a questão de fundo e as decisões que poderiam tomar. Quem na verdade se 

beneficiaria ou perderia com as decisões proferidas. Como os movimentos sociais se 

organizam em torno de certos tipos de direitos e como podem influenciar na tomada de 

decisões e quais efeitos jurídicos no mundo real estas decisões provocariam. 

A oposição entre internalismo e externalismo passou a ser considerada pela academia jurídica, 

após o esforço formalista de Langdell e nos EUA reagiram de duas maneiras, uns mantiveram 

o escopo Langdelliano de promover os objetivos profissionais, acrescendo o emprego de 

novas ferramentas interdisciplinares como suporte para atingir esses objetivos, enquanto 

outros, insatisfeitos com as críticas intelectuais necessária para manter a postura internalista, 

procuraram estudar o Direito como um bem social, culturais, políticos, históricos, literários, 

religiosos, económicos, assumindo o emprego de todos estes recursos disciplinares écomo 

indispensável (BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 164). 

Neste sentido, a opção externalista pelo operador jurídico torna-se pragmática por se orientar 

pelos efeitos, isto é, determina-se pelo peso que representa a externalidade. Onde os casos 

fáceis são orientados por materiais jurídicos e os casos difíceis pelos efeitos que a decisão 

gerará, e por tal, não podem partir exclusivamente do Direito. 

A aplicação da interdisciplinaridade junto ao Direito foi em grande parte uma invenção 

americana e somente contemporaneamente, um número significativo de especialistas do 

Direito vem se interessando pelo tema, contudo, a tendência formalista nomeadamente na 

Europa e América Latina continua muito forte. 

BALKIN e LEVINSON (2006, p. 165) destacam que os advogados norte-americanos rejeitam 

a importância da formação especializada em história, inclusive muitos sugerem que qualquer 

um pode fazer história e que não existe uma metodologia diferente, ou um conjunto de 

metodologias que exigem anos de formação disciplinar. Destacam o orgulho de tais 

profissionais do Direito por sua versatilidade e capacidade de absorver fatos rapidamente. 

Para caracterizar tal onipotência autointitulada por tais advogados, Mark Tushnet - que foi 

presidente da Associação Americana das Faculdades de Direito - ironicamente empregou o 

termo "o advogado como o astrofísico”, explicando que os advogados acreditam que 

poderiam, em um fim de semana, tornarem-se suficientemente competentes na literatura de 

astrofísicos e ter condições de se engajar em conversações de nível profissional com pessoas 
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que passaram suas vidas neste campo. Para Tushnet, o termo técnico para essa atitude 

particular dos advogados é: ousadia[ix]. 

O excesso de confiança do advogado produziu dois efeitos diferentes e opostos, por um lado, 

no passado rejeitaram o trabalho de outras disciplinas, porque acreditavam que poderiam fazer 

tudo sozinhos. Por outro lado, os juristas de hoje abraçam outras disciplinas, mas seu trabalho 

interdisciplinar pode ser superficial, porque pensam que podem apreendê-lo com um esforço 

pequeno. 

Contudo, a superficialidade da interdisciplinaridade jurídica pode retroceder um pouco à 

medida que profissionais qualificados de outras ciências ingressem na docência e lecionando 

nos cursos de Direito. Verifica-se a existência de uma ascensão dos estudos interdisciplinares 

no Direito, enquanto resultado de um processo longo e lento, que vem ocorrendo desde as 

lições de Hand e Holmes. 

Muitos fatores vêm contribuindo para a interdisciplinariedade no Direito, os quais nas 

perspectivas de BALKIN E LEVINSON (2006, p. 167) estão em tendências governamentais, 

no fato das universidades americanas terem produzido um excesso de doutores na década de 

1960 e 1970, os quais migraram para as escolas de Direito e em razão dos movimentos 

voltados aos direitos civis e da segunda onda do feminismo, que abriram as portas para uma 

geração de mulheres e minorias, que começaram a entrar nas escolas de Direito, trazendo 

novas abordagens consigo, baseadas em outras disciplinas, particularmente nas 

humanidades.[x] 

Em favor do externalismo pode-se indicar o realismo, que representa um movimento que 

considera que os atores jurídicos não tomam decisões totalmente livres de suas crenças 

ideológicas e assim, entende que os juízes recorrem a uma grande variedade de normas não 

jurídicas para decidir casos concretos, havendo emprego de multidisciplinar também pelos 

advogados e juristas. Muitos realistas jurídicos abraçaram as ciências sociais na esperança de 

que ela iria ajudá-los a resolver questões importantes na administração jurídica[xi]. 

Com base nos dados apresentados até então, pode-se verificar que há interdisciplinariedade 

das ciências jurídicas com outras áreas do conhecimento, contudo este intercâmbio de 

conhecimento existe em grande medida, não para resolver efetivamente problemas sociais, 

mas sim, para auxiliar operadores do Direito na obtenção de respostas favoráveis ao interesse 

daqueles que defendem. 

É turbulenta sua relação com o discurso da área fechada em face da área aberta, porém esta 

última; externalista - mostra-se como uma possível perspectiva a questão da 

interdisciplinaridade ao Direito, inclusive para análise e correção dos desvios constatados em 

seu emprego. Oferecendo conhecimentos aptos a corroborar com a atuação da ciência 

jurídica, no desempenho de suas funções. 

Elucidando tais perspectivas da área aberta evidencia-se a relação interdisciplinar entre o 

Direito e a Literatura, enquanto instrumento apto a auxiliar a ciência jurídica em seus 

designíos. 

  

3. O movimento Direito e Literatura 
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O movimento Direito e Literatura trouxe a ciência jurídica concepções humanistas e surgiu 

como resposta às tendências tecnocráticas das faculdades e universidades de Direito norte-

americano e também, em resposta ao formalismo-racional do positivismo, e utilitarismo 

jurídico[xii]. 

Tal movimento é representado por grandes nomes, tal como Richard Posner, Ronald 

Dworkin, Samuel Weber, Jacques Derrida, Martha Nussbaum, François Ost, Stanley Fish, 

dentre outros. 

  

3.1. Apontamentos sobre a Literatura 

            A ciência literária representa um conjunto de saberes que envolve a escrita, a leitura, a 

arte retórica, poética dentre outras expressões que primam pelo imaginário e criatividade. 

STRECK e BONATTO (2008, p. 113) conceituam Literatura e Direito, indicando uma 

plausível interação entre ambas, nos seguintes termos: 

 “a literatura é expressiva em criatividade e está sempre às voltas com o incerto, 

com o inusitado; permite um mergulho no imaginário, no qual o sujeito vive a sua 

fantasia para após retornar a sua realidade. O Direito, tido na modernidade como 

uma ciência de fontes eminentemente normativas, permanece arraigado aos 

paradigmas da racionalidade, da certeza, da lógica e do positivismo. Tais 

diferenças demandam uma contribuição mútua, que enriqueça ambas as áreas. O 

intercâmbio dessas disciplinas é algo ainda por se solidificar; há um terreno fértil 

que renderá muitos benefícios se devidamente cultivado”. 

 OST (2005, p. 14) acredita que a Literatura assume papel libertador, abrangendo as mais 

diversas significações, colocando as convenções em desordem, enquanto o Direito codificaria 

a realidade em nome da segurança jurídica. A literatura exerce papel crítico por meio do 

cômico e do escárnio, investindo contra o direito com suas gargalhadas. A narrativa também 

pode mostrar as desordens que conduzem a um excesso de direito, ou seja, o direito aplicado 

ao pé da letra. Nisso desembocam personagens cheios do direito, ou “loucos de direito”, como 

é o caso do Mercador de Veneza. 

Na literatura, as personagens podem ser tomadas de ambivalências e até mesmo permutar de 

papel durante a narrativa, enquanto no Direito são criadas pessoas, que se arrogam de direitos 

e deveres, assumindo um papel estereotipado. Assim, o Direito faz escolhas que se esforça pra 

cumprir, em nome da “segurança jurídica”. Entre os interesses em disputa, decide entre as 

pretensões rivais e opera hierarquias, então, sua função social exige que lhe estabilize 

expectativas e tranquilize angústias (OST, 2005, p. 15). 

Para Dworkin a intenção do autor é uma das interpretações e pontos de vista possíveis de uma 

determinada obra de arte ou prática social, não descuidando da possibilidade deste ponto de 

vista tornar o objeto a ser interpretado, o melhor possível. Contudo, ao contrário da 

interpretação convencional, considera a interpretação das práticas sociais como um relato de 

propósitos que propõem a forma de ver a prática a ser interpretada como se fosse o produto de 

uma decisão, existindo certo finalismo associado à interpretação das práticas sociais. Para 
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desvendar as intenções da comunidade que abriga certas práticas sociais, é interessante 

interpretar aquilo que as pessoas fazem coletivamente[xiii]. 

A metáfora permite concluir que, notadamente em casos jurídicos controversos, cada juiz é 

como um romancista na corrente. Ele deve ler tudo o que os outros juízes escreveram no 

passado, não apenas para descobrir o que disseram, ou seu estado de espírito quando o 

disseram, mas para chegar a uma opinião sobre o que esses fizeram coletivamente, da maneira 

como cada um formou uma opinião sobre o romance coletivo escrito até então (DWORKIN, 

2005, p. 238). 

Marta Nussbaum uma filósofa americana que leciona na Universidade de Chicago e se 

dedicada ao estudo do movimento ora em análise, em sua obra “Poetic Justice” ensina que a 

literatura centra-se na possibilidade de convidar o leitor a fazer perguntas sobre si mesmo. 

Traz a diferença entre as obras históricas e as literárias, descrevendo que para estas os leitores 

são convidados a se por no lugar de pessoas muito diferentes, adquirindo suas experiências, 

nas mesmas formas de interpretação do leitor hipotético, transmitindo as sensações entre os 

personagens e os leitores. E como consequência ativam as emoções e a imaginação do 

leito[xiv]. 

NUSSBAUM (1995, p. 05) ensina que o poder da leitura de narrativas literárias em desperta 

emoções[xv] e a imaginação literária no leitor, pode fazer com que este se coloque no lugar de 

uma determinada personagem, partilhando suas dores e anseios, de modo que tal situação no 

âmbito jurídico poderia fazer com que o leitor (espectador judicioso) analisasse de modo mais 

justo e racional certa estória que lhe é apresentada. 

Marta Nussbaum destaca que a literatura pode estimular emoções e a imaginação literária no 

âmbito da racionalidade pública e propõem um discurso sujeito-sujeito, preocupado com o 

homem-humano e com o resgate de uma praxis comunitária e por tal, com o caso concreto. E 

assim, opõem às concepções formalistas e instrumentalistas do Direito, por não responderem 

adequadamente as questões jurídicas.  Não buscando repelir o formalismo-racional e 

científico, mas sim, conciliá-los a racionalidade emotiva e estimulada por uma imaginação 

literária preocupada não só com o custo-benefício, mas também com o humano 

(NUSSBAUM, 1995, p. 11). 

O professor português José Manuel Aroso Linhares, no texto: “Law in/as literature as an 

alternative humanistic discourse. The unavoidable resistance to legal scientific pragmatism or 

the fertile promise of a communitas without law?” ensina que para resistir simultaneamente ao 

formalismo e ao instrumentalismo científico é necessário não só uma alternativa a estes 

discursos, mas também uma renovada experiência de comunidade. 

Esta faceta da interdisciplinaridade qualificada pelo autor como uma questão cultural ou 

humanística envolve dois desafios básicos, o primeiro comprometido com o 

“returnreinvention of a communitarian context [α][xvi]” e o segundo com a possibilidade de 

uma praxis-prattein autônoma e seus tipos de racionalidade [β][xvii]. Sendo que a articulação 

destes desafios favorece, por seu turno, uma seqüência de outras convergências relevantes 

[γ][xviii]. 

Assim, conclui Aroso Linhares que se deve reconhecer que as abordagens humanísticas só 

começam a gerar uma alternativa eficaz ao instrumentalismo e pragmatismo jurídico quando 

convergem parcialmente, mas não menos paradoxalmente com estes adversários 
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privilegiados, ou seja, quando a-problematically reproduzir uma tese de indeterminação e 

uma concepção da área aberta concentrada em certos casos, uma teoria difícil. (LINHARES, 

2009, p. 35). 

Para o autor há dois problemas diferentes neste ponto, o primeiro diz respeito à eficiência da 

própria resistência. A resistência é à Zweckrationalität que os interlocutores reunidos estão 

em posição de se opor por causa da reinvenção da práxis e do pensamento prático que 

oferecem (se não por causa do mundo prático que pressupõem). Esta fragilidade, contudo, não 

reside na renúncia a uma ordem do ser e seu espelho ontológico. A circunstância desta 

renúncia que abre a possibilidade de uma filosofia prática[xix]. 

O segundo problema tem haver com uma espécie de erro de julgamento que os discursos da 

área aberta cultivam, um tipo de equívoco que inscreve a reivindicação de autonomia jurídica, 

exclusivamente no âmbito do normativismo e do formalismo e no pensamento jurídico 

formalista, reduzindo as possibilidades de uma atitude jurídica interna (a experiência do 

direito como um campo autônomo de conhecimento) para o programa correspondente de 

isolamento de um resumo selfsufficient normative cosmos (libertado da dinâmica da realidade 

social ou reduzindo-a a um conjunto de fatos discretos, como tal previsto na hipótese das 

regras).[xx] 

Quanto a estes tipos de racionalidade diz que a resistência ao eixo dominante da techné-

episteme é também uma resistência à exclusividade e unilateralidade do projeto de sociedade 

e este como núcleo de regulamentação de um estágio evolutivo historicamente insuperável, 

oferece a occasio privilegiada de reinventar, o equilíbrio das virtudes intelectuais aristotélicas 

como uma grande experiência de pluralidade. 

Neste sentido é importante apontar as argumentações de Ana Gaudêncio, no texto “Às portas 

da lei (?): reflexos do diálogo divergente entre West e Posner sobre as possíveis leituras de 

Kafka na perspectivação do Homem perante o Direito”[xxi], quando a autora aponta que para 

WEST a responsabilidade comunitária reconhece-se como uma base ideologicamente 

cunhada, a assumir um projeto de crítica das hierarquias estabelecidas nas atuais sociedades, e 

a ver no Direito um elemento a mobilizar politicamente, um projeto de emancipação de certas 

minorias. 

Ainda destaca que se este comunitarismo se propõe à alienação provocada pela absolutização 

da lógica do mercado capitalista, em nome do reconhecimento da humanidade do homem, o 

que cumpre questionar se a compreensão do Direito que advoga será sustentável como vetor 

de orientação fundamentalmente da juridicidade (GAUDÊNCIO, 2007, p. 151). 

Em seu texto, GAUDÊNCIO (2007) conclui contra uma diluição do homem no seio da 

comunidade política e um na renúncia ao individualismo a qualquer vinculação comunitária, 

situações suscetíveis de conduzir à impossibilidade de aceder ao Direito, ainda que através da 

lei, propondo então uma construção comunitária que assuma a diferença como tolerância e 

assente numa responsabilização individual e comunitária pelas respetivas condições de 

coexistência e convivência[xxii].” 

A interdisciplinaridade entre o Direito e literatura abre o universo de análise do fenômeno 

jurídico, o qual deixa de ser descritivo, a exemplo do positivismo jurídico e passa a ser 

narrativo e prescritivo. A narrativa é um terreno intermediário entre os pontos de vista 

descritivo e prescritivo acerca da ação, sendo assim, a teoria narrativa pode mediar entre 
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descrever e prescrever, na medida em que alarga o campo da ação (prática) e antecipa 

considerações éticas na estrutura do ato de narrar[xxiii]. 

CHUEIRI (2006, p. 234) destaca que a narrativa literária tem maior liberdade e independência 

para criticar a autoridade que é tanto constitutiva do direito quanto da literatura. Então, a 

literatura pode colaborar para a construção de uma narrativa jurídica melhor na medida de sua 

abertura para outras narrativas. A experiência literária está mais atenta a complexidade e 

pluralidade dos significados da vida social e assim, vale-se de uma narrativa cuja forma e 

conteúdo é mais sensível a diversidade. 

Com base no exposto, conclui-se que a literatura é um ramo do conhecimento que empregado 

interdisciplinarmente com o Direito pode auxiliá-lo na resolução dos problemas que lhe são 

apresentados e com isto, corroborar para uma ordem jurídica mais justa. 

  

3.2. As perspectivas do “Direito na Literatura” e do “Direito como Literatura” 

Convém ressaltar que o movimento “Direito e Literatura” está presente no campo jurídico há 

aproximadamente meia década e possui pelo menos duas linhagens distintas, tal como 

apontou Robert Weisberg, estando uma linha enfocada no “direito na literatura” e outro 

enquanto “direito como literatura”. 

O “Direito na literatura” diz respeito ao estudo de temas jurídicos na literatura, como meio de 

compreender e avaliar o Direito. 

A primeira abordagem “direito na literatura” é caracterizada por aqueles professores que 

escrevem sobre Billy Melville Budd, e seu dramático encontro com as reivindicações do 

direito contra as reivindicações concorrentes da moralidade. Esta é certamente a peça mais 

ensinada da literatura na escola de direito americano (CHUEIRI, 2006, p. 182). 

Neste viés, encontram-se as questões que envolvem a dogmática jurídica e a produção 

literária, nela estão às investigações de obras literárias e a possível incidência nelas. 

A maioria das pessoas interessadas no "Direito na Literatura" aceita a noção humanista de que 

é moralmente melhor abordar a arte dos grandes clássicos. Neste interim James Boyd White 

argumentou o que estes sempre transmitiram admiráveis noções morais. Por tal, surgem 

questões importantes sobre o "significado real" de tais "grandes obras”, como sucede com “O 

Mercador de Veneza”, com Richard Weisberg, por exemplo, alega que ela é melhor entendida 

como uma crítica ao anti-semitismo ao invés de uma ilustração do fenômeno (CHUEIRI, 

2006, p. 183). 

A segunda abordagem “direito como literatura” é defendida por estudiosos, tal como Balkin e 

Levinson[xxiv], dentre outros menos interessados em discutir Billy Budd ou Franz Kafka, e 

sim Jacques Derrida ou Stanley Fish, perante as idéias que oferecem sobre os recursos 

retóricos empregados no direito, o poder político e a autoridade, além dos próprios métodos 

de interpretação jurídica. 

O “Direito como Literatura” se baseou em uma série de filósofos anti-fundacionais e 

pensadores que vão desde Friedrich Nietzsche a Richard Rorty. Nele vê-se as narrativas 
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literárias empregadas em temas jurídicos, de modo que as questões regularizadas pelo direito 

são abordadas através de uma perspectiva literária. Nela a literatura é usada para compreender 

e avaliar o direito, as instituições jurídicas, os procedimentos jurisdicionais, a justiça, etc. 

Por tal, esta abordagem emprega a literatura enquanto instrumento literário e assim, partilha 

dos padrões linguísticos, comportamentais e humanos. 

CHUEIRI (2006, p. 234) ensina que é o conteúdo da obra literária que interessa ao direito, na 

visão do “direito na literatura” enquanto para o “direito como literatura” é a própria forma 

narrativa da obra que pode servir para melhorar a compreensão da narrativa jurídica, como 

exemplo as sentenças que os juízes constroem. 

Gary Minda (2001, p. 276) não percebe utilidade na diferenciação entre direito “na” ou 

“como” literatura, ensina que a teoria do direito jus-literária se apresentaria sobre três formas 

especiais: a narrativa, a interpretativa e a literária propriamente, ressaltando que a dicotomia 

“direito „na‟/„como‟ literatura” estaria superada, assim como a própria dicotomia 

direito/literatura, posto que tal movimento discorre sobre uma atitude de encorajamento de 

juristas e juízes abordarem o direito por uma perspectiva multicultural e pós-moderna. 

BALKIN e LEVINSON (2006, p. 183) narram que o espetáculo das artes envolve um 

triângulo entre criadores, intérpretes e público. A performance do mesmo, envolve as redes 

sociais que asseguram a formação e disciplina do artistas, como conservatórios, escolas de 

teatro e escolas de direito, bem como a panóplia de diferentes tipos de público. 

No entanto, descrevem que o "direito e a literatura" e de fato, o "direito e as artes do 

espectáculo," podem ter uma presença vital na academia jurídica, mas não terá força para 

competir com a influência interdisciplinar da economia e da história. 

Explicam que isto se dá porque os estudos interdisciplinares do direito são moldados pela 

orientação de profissionais de escolas do direito e da natureza prescritiva da normatividade 

jurídica e sendo o direito um campo dedicado à persuasão retórica, ele nunca será totalmente 

ocupado por quaisquer outras disciplinas, sejam elas ciências sociais como economia e 

sociologia, ou humanistas, como história, filosofia e crítica literária. Ao contrário, o direito 

vai cooptar os conhecimentos dessas disciplinas e convertê-las em seu proveito (BALKIN e 

LEVINSON, 2006, p. 183). 

No entanto, ironicamente, o direito tem natureza retórica, e a usa para estabelecer a sua 

autoridade e legitimar atos particulares de poder jurídico e político. Para BALKIN e 

LEVINSON (2006, p. 184) os advogados são oportunistas retóricos e pragmáticos e sempre 

procuram novas maneiras de impressionar e convencer para dar autoridade e legitimidade à 

suas argumentações. 

Conclui-se que Balkin e Lenvison, posto independente da questão ser justiça ou injusta, a 

ascensão das humanidades ou queda em relação a outras disciplinas, é certo que as 

humanidades os ajudam a executar sua tarefa retórica. 

Estes autores ainda destacam que sempre houve algo intrigante sobre o encontro do direito 

com as humanidades, uma tendência de desumanização do ensino jurídico, pelo qual o "bom 

advogado" sempre foi assumido como um pensador rigoroso, que não perde tempo 

denunciando a injustiça, em detrimento da análise jurídica, onde apenas os que têm formação 
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jurídica inadequada é que pensam na solução mais justa aos problemas do direito BALKIN e 

LEVINSON (2006, p. 185). 

Contudo, esta perspectiva do ensino jurídico tem conseqüências reais na carreira daqueles que 

se formam nas escolas de direito norte-americano. Há exemplo Balkin e Levinson citam o 

trabalho dos advogados do Departamento de Justiça no Gabinete de Assessoria Jurídica nos 

EUA, os quais através de memorandos argumentaram que o presidente enquanto comandante-

chefe tinha poderes quase absolutos para conduzir a guerra, portanto, nem os estatutos do 

Congresso, nem os acordos internacionais de restrição à tortura poderiam restringir sua 

autoridade. Contudo, acadêmicos do direito têm discutido se estes advogados estavam 

simplesmente cumprindo seu dever profissional, representando seu cliente, ou, pelo contrário, 

estavam traindo seus compromissos profissionais em sentido mais profundo[xxv]. 

Nada obstante, deve-se reconhecer que o significado político de promover as ciências 

humanas, e seu poder de influência sobre o direito mudou em meio século, sobretudo pelo 

esforço de Hand, e posteriormente James Boyd White e Williams Patricia na defesa de tal 

influência. 

BALKIN e LEVINSON (2006, p. 186) concluem que a influência das ciências humanas vai 

ser filtrada através do direito e do profissionalismo prescritivista, cercado por restrições 

institucionais, mas o direito sempre manterá um relacionamento inquieto com as 

humanidades, na medida de sua dependência retórica. E por tal, fica em aberta a questão do 

tipo de relacionamento que irá - ou deverá - satisfazer os humanistas frente ao olhar da 

academia jurídica a partir do exterior. 

O professor LINHARES (2008, p. 69), em palestra proferida na cidade de Ouro Preto, em 

Minas Gerais-Br, na forma do artigo: “Jurisprudencialismo: uma resposta possível em 

tempo(s) de pluralidade e de diferença?” concluiu que uma comunicação é criticamente 

exigente, mas não equidistante, por ser comprometida com a procura possível do projeto 

humano do direito. O que, corresponde a uma institucionalização com condições específicas, 

pelas quais se permite levar a sério uma dialética entre unidade e pluralidade, integração e 

diferença, que não podem ser partilhadas pelos outros mundos práticos, nem podem ser 

reconhecidas e experimentadas projetando unilateralmente os problemas e soluções que 

enfrentam. 

Pelo exposto, verifica-se que independente da compreensão do movimento “direito e 

literatura”, nas formas “direito na literatura” ou “direito como literatura”, ele representa um 

novo caminho possível às questões formais e materiais da ciência jurídica, passível de melhor 

incorporar e responder as demandas plurais que lhe são apresentadas, incentivando a 

efetividade de uma ordem mais justa. 

  

 CONCLUSÕES  

O Direito ao intencionar harmonizar a convivência em sociedade depara-se com uma 

infinidade de situações que lhe evidenciam sua limitação, sendo imperioso tal reconhecimento 

para que através do auxílio de outras áreas do saber, as ciências jurídicas respondam 

adequadamente as suas demandas sociais, principalmente aquelas voltadas à humanidade. 
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A interação entre o “Direito e Literatura” certamente é um novo olhar possível à academia 

direito e ao enfrentamento dos problemas jurídicos, contudo a questão levantada quanto a sua 

efetividade ainda não tem resposta. Contudo, em razão do exposto até então, opinamos pela 

probabilidade positiva de uma integração eficiente entre estas áreas. 

A atitude do pensamento jurídico nos séc. XVIII e XIX pregava um discurso interno do 

direito, na busca da construção de uma ciência que preservasse sua cientificidade e 

juridicidade. E o movimento “direito e literatura” veio reagir a tal pensamento dogmático e 

formalista, contrapondo-se as ciências empíricas explicativas, na busca respostas para os 

problemas jurídicos. 

Seria ideal que o direito evitasse a visão da juridicidade dos “sistemas”, sejam eles jurídicos, 

socialistas, econômico, educacional, dentre outros, para que estes não se hipertrofiem na 

busca da auto diferenciação um do outro. Isto porque a autonomia não deve representar 

isolamento, mas pelo contrário, deve primar pela interdisciplinaridade. 

A literatura traz diferentes perspectivas ao direito, impõe-lhe uma racionalidade e um discurso 

metodológico diferenciado do tradicional, e que pode ser representado por modelos de 

narrativa, tal como pelo cinema e literatura, dignos de proporcionar uma visão não engessada 

do direito, e, sobretudo, voltada para a humanidade, em resistência à hipertrofia do 

funcionalismo pragmático. 

Importante ressalvar os ensinamentos de Nussbaum quanto ao movimento “direito e 

literatura”, para a qual a leitura de narrativas literárias pode despertar emoções (fins em si 

mesmo) e também a imaginação os quais juntos, trazem contributo ao juiz no momento da 

realização do direito. 

Em “Law and the Humanities: An Uneasy Relationship” Balkin e Levinson analisaram 

seriamente o relacionamento existente entre o direito e as ciências humanas e concluíram que 

tal relação tende a sempre ser inquieta, sobretudo em razão do necessário emprego da 

dialética pela ciência jurídica, até mesmo em função do ensino voltado a formação de 

advogados para a “empresa do direito”. 

Sendo assim, é possível a integração entre “direito e literatura”, e tal intercâmbio não fará 

com que cada uma destas ciências perca suas características próprias, de modo que não haverá 

reciprocamente, nas palavras de Balkin e Levinson, colonização de uma pela outra.  

Desde o século passado a interdisciplinariedade desponta como condição necessária ao 

direito, porém o modo de sua operação diverge entre os juristas, e neste viés, as ciências 

económicas acabaram se sobrepondo as demais. O mencionado estudo interdisciplinar foi 

anunciado por Holmes e Hand, e se deu em contraste a visão apresentada por este último, 

posto que se sobrepusseram as idéias de Homes, para o qual a interdisciplinaridade buscou 

eliminar todas as formas de sentimentalidade humanista. 

Vale destacar que a interdisciplinariedade entre o direito e as humanidades foi prejudicada 

pela influência desempenhada por Langdell, quando este recebeu a incumbência de tornar o 

direito uma ciência autônoma. 

Face aos acontecimentos contemporâneos, tal como a globalização, a formação de blocos 

econômicos, a internet, o intecâmbio de informações, o surgimento de movimentos sociais 
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organizados, as reivindicações das sociedades, dentre outros, o estudo do direito enquanto um 

fenômeno literário, cultural, econômica ou social se tornou um imperativo. 

Por tal, o destino do movimento da literatura frente ao direito e vice-versa revela-se na 

possível interação entre ambos. Mesmo que se evidencie hodiernamente que o mesmo não 

possui força para competir com a influência interdisciplinar de outras áreas, tal como a 

economia. 

Avulta-se que a manipulação do conhecimento jurídico realizada por alguns juristas, tem forte 

tendência de emprestar e transformar o que recebe de outras disciplinas e convertê-las em 

argumentos convincentes sobre as normas jurídicas. Assim, tratando-se de 

interdisciplinaridade, o direito verifica as disciplinas que podem servir seus próprios fins, e, 

adequa-lhes a seu trabalho para atender o modelo normativo. 

Esta atitude, na qual se mobilizam os discursos disponíveis para a obtenção de certos fins é 

um fato que persistirá inclusive em razão do modelo económico capitalista atual. Contudo, 

não pode estar presente em todas as comunidades de juristas, tal como entre os juízes, juristas 

dogmáticos, juristas académicos. 

Em razão do exposto até então, conclui-se que o movimento “Direito e Literatura” auxilia a 

ciência jurídica a refletir sobre seus dogmas e ineficiências, na busca de solução à suas 

aflições, o que faz através de um espectro reconstruído. 
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[i] O formalismo jurídico é associado aos pandectistas na Alemanha e à Escola da Exegese na 

França. É comumente visto como uma manifestação do positivismo jurídico, enquanto 

expressão da composição e estrutura do ordenamento jurídico e constitui-se principalmente 

nas seguintes teses: “1. O direito é composto exclusiva ou predominantemente por normas 

promulgadas, explicita e deliberadamente por órgãos legislativos e não por normas 
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consuetudinárias ou jurisprudenciais. 2. Esse sistema de normas possui as seguintes 

propriedades: o sistema é fechado, ou seja, o conjunto de normas promulgadas pelo 

legislativo é exaustivo do Direito; o sistema é completo, isto é, não existe lacunas no sistema 

de normas; o sistema é consistente, o que significa que não há contradições e antinomias 

normativas; e as normas do sistema são precisas, não existe nenhuma espécie de 

indeterminação linguística, como ambiguidades sintáticas ou intoxicações semânticas como a 

vaguidade e a textura aberta da linguagem”. Em suma, o formalismo prescreve que o 

ordenamento é autossuficiente para oferecer para cada caso uma única solução correta, 

representando a plenitude hermenêutica do sistema jurídico. (STRUCHINER, 2006, p. 363 a 

366). 

[ii]  “(...) o mestre da jurisprudência do direito pode ser o homem do presente, mas o homem 

do futuro será o homem das estatísticas e o mestre da economia”. (BALKIN e LEVINSON, 

2006, p. 156 e 157).  

[iii] Em 1944 Hand ganhou reputação nacional ao proferir um discurso no Central Park em 

Nova York, afirmando que todos os americanos consistiam em imigrantes que vieram para a 

América em busca de liberdade, a qual não se localizava nas Constituições dos EUA, em leis 

ou tribunais, mas sim no coração das pessoas. Observou que: “What then is the spirit of 

liberty”? I cannot define it; I can only tell you my own faith. The spirit of liberty is the spirit 

which is not too sure that it is right; the spirit of liberty is the spirit which seeks to understand 

the minds of other men and women; the spirit of liberty is the spirit which weighs their 

interests alongside its own without bias; the spirit of liberty remembers that not even a 

sparrow falls to earth unheeded; the spirit of liberty is the spirit of Him who, near two 

thousand years ago, taught mankind that lesson it has never learned, but has never quite 

forgotten; that there may be a kingdom where the least shall be heard and considered side by 

side with the greatest”. (GUNTHER, 1994, p. 549).  

[iv] BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 155 e 156. 

 [v] Para BALKIN e LEVINSON (2006, p. 157) as idéias de Holmes sobrepuseram-se a tal 

ponto nas ciências, que hoje não faz muito sentido pensar que o estudo do Direito esteja na 

mesma categoria, por exemplo, que a crítica literária ou a filosofia.  

[vi] Apontam que caso fosse possível uma resposta oferecida por Hand a tal questão, 

provavelmente se verificaria que ele diria não. Por sua vez Homes também apresentou 

dúvidas sobre o emprego exclusivo dos matériais jurídicos, inclusive porque para ele o 

conhecimento da estatística e da economia poderiam produzir melhores decisões judiciais 

(BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 158).  

[vii] BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 161.  

[viii] BALKIN e LEVINSON, 2006, p. 161.  

[ix] Op. Cit, BALKIN e LEVINSON, p. 2006, p. 165.  

[x] Em exemplo BALKIN e LEVINSON (2006, p. 167) citam professores de Direito, como 

Patricia Williams e Bell Derrick que deliberadamente fundiram sua cultura jurídica com 

modelos literários, além de outros estudiosos que experimentaram narrativas através de um 

método de crítica jurídica apoiada em uma visão social.  
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[xi] BALKIN e LEVINSON (2006, p. 170) reconhecem que os realistas jurídicos obtiveram 

poucos progressos durante os primeiros anos, devido a uma combinação de fatores, que se 

encontravam na natureza rudimentar das ciências sociais, na dificuldade de obter 

financiamento para estudos voltados às ciências sociais e no fato de que os realistas foram 

treinados nas escolas de direito para se tornarem advogados tradicionais e não para fazer 

ciência.  

[xii] Nesse sentido leciona LINHARES, 2010. p. 270.  

[xiii] Op. cit. RODRIGUES, 2005, p. 34 e 35. 

 [xiv] MARTA NUSSBAUM, 1995, p. 30.  

[xv] Ensina LINHARES (2010, p. 284) que as emoções resultam numa praxis que representa 

a pedra-de-toque da resistência possível, capaz de cultivar nos guardians of the State uma vida 

emocional mais rica e responsável.  

[xvi] Significa, por um lado, libertar o contexto comunitário ou a sua “empresa interpretativa” 

a partir da ontologia ou representação-onto-antropológico-histórico, dizendo positivamente, 

que à procura de reinventar a experiência de communitas, assumindo a plenitude de seus 

atributos simbólico-culturais, por outro lado, a busca de um equilíbrio constitutiva dialética 

entre comunidade e sociedade (LINHARES, 2009, p. 27). 

[xvii] Quanto a estes tipos de racionalidade diz que a resistência ao eixo dominante da techné-

episteme é também uma resistência à exclusividade e unilateralidade do projeto de sociedade, 

e este como o núcleo de regulamentação de um estágio evolutivo historicamente insuperável 

oferece a occasio privilegiada de reinventar o equilíbrio das virtudes intelectuais aristotélicas 

como uma grande experiência de pluralidade (LINHARES, 2009, p 28). 

[xviii] Convergindo estes dois desafios e as alternativas pathos que invocam, poucas palavras 

são suficientes para justificar o catálogo da stepstopoi. Estas envolvem a seqüência de uma 

eventual «landings», a ser acessada (e mais ou menos intensamente habitada) com certas 

hipóteses: o normativo e o regulamentar se não a subversão - potencial do lingüístico-literária. 

A defesa da narrativa como a forma arquetípica da prática, a suposição de por meio de 

decisões das comunidades interpretativas "de escrevem e reescrevem, o pressuposto que a 

pragmática de interpretação e/ou desempenho envolvem não a prioridade metodológica e a 

leitura como a situação de uma circunstância retórica microscópica, como a possibilidade de 

criação ou perda de comunidade (LINHARES, 2009, p 28). 

[xix] Esta fragilidade reside nos caminhos específicos que, em nome desse estatuto de 

autonomia, práxis e virtude intelectual (phronesis) parecem constrangidos a seguir. Como se a 

perda de predomínio teórico do sophias condenasse uma contingência e mutabilidade de uma 

prática contínua. (Ibidem, p.35).  

[xx]  LINHARES, 2009, p 36. 

[xxi] O mencionado texto corresponde à participação de Ana Gaudêncio, em 30 de março de 

2007, nas Conferências Jurídicas organizadas pelo Departamento de Direito da Universidade 

Lusófona do Porto, sob o tema «Filosofia do Direito, Teoria do Direito e Metodologia 

Jurídica», em 30 e 31de março de 2007, p. 150.  
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[xxii] Em suma, não uma transcendentalização da Lei, que a transforme em inacessível e 

incompreensível arbitrariedade e que mantenha o homem “às suas portas”, mas antes uma 

afirmação material de referentes de sentido que confira um “verdadeiro acesso” ao Direito, 

para a construção de um projeto humano comum… Enfim, uma tentativa de agregação na 

desagregação que só pode partir, seja qual for a origem cultural e civilizacional dos sujeitos 

dialogantes, de um material substrato historicamente construído, assente no reconhecimento 

do outro na sua condição humana, do outro como o outro de si mesmo.” (GAUDÊNIO, 2007, 

p. 154).  

[xxiii] Neste sentido a partir da atitude interpretativa (crítico-hermenêutica) em relação a 

prática jurídica é possível compreender o direito para além da sua descrição, política e ética 

(CHUEIRI, 2006, p. 234). 

 [xxiv] Para BALKIN e LEVINSON (2006, p. 182) entender o “Direito como Literatura" é 

uma forma mais profícua para trazer os conhecimentos das ciências humanas ao direito, se 

comparado com o “direito na literatura”. 

 [xxv] Neste sentido BALKIN e LEVINSON (2006, p. 185) relatam que Holmes não 

compartilharia das idéias de que a leitura de literatura ou envolvimento com as humanidades 

teria o efeito edificatórias, tal como Learned Hand defendia. E provavelmente insistiria que a 

familiaridade com Homero e Shakespeare não teria mudado o ambicioso joven advogado do 

Escritório de Assessoria Jurídica no sentido de escrever para agradar quem está no poder. 
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RESUMO 

À medida em que verificamos a falha (tardia) do positivismo jurídico como o único discurso válido 
capaz de explicar a Lei, e ao mesmo tempo em que reconhecemos que há uma demanda crescente para 
a abordagem interdisciplinar e seus efeitos sobre os conhecimentos jurídicos, nossa pesquisa recai 
sobre o uso da literatura ficcional com base em um movimento acadêmico que  a  propõe como 
alternativa à abordagem teórica tradicional do Direito.  

Palavras-chave: Ensino jurídico. Direito. Literatura. Aprendizagem significativa.  

  

ABSTRACT 

LAW AND LITERATURE: AN INTERDISCIPLINAR ANALYSIS TO THE 
JURIDICAL PHENOMENON USING FICCIONAL LITERATURE.  

As we verify the (late) failure of the juridical positivism as the only valid discourse able to explain 
Law, and whilst we recognise that there is a growing demand for the so called interdisciplinary 
approach and its effects on the legal knowledge, our research is on the use of ficctional literature based 
on an academic movement that proposes an alternative to the traditional theoretical approach of Law.  

 Keywords: Legal education. Law. Ficctional literature. Meaningful learning.  
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INTRODUÇÃO 
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            Refletindo sobre a ordem econômica global, Paulo Freire, na sua obra À Sombra desta 

Mangueira, ressalta como é empobrecedor o ensino baseado numa pseudo-formação científica 

e no “treinamento”. Assim como Freire, cremos numa Universidade de Gente – sim, com letra 

maiúscula; que ama, que chora, que ri, que fala, que ouve, que acredita, que questiona, que 

duvida, que apresenta soluções, alternativas e caminhos. Gente que cria, que troca, que 

complementa, que pesquisa. Gente que não é esquizofrênica, dicotômica ou que tem uma 

parte esquemática e uma outra emotiva. Mas, Gente que é um todo inteiro, equilíbrio, razão e 

emoção também. 

Como é feita de/por gente, uma Universidade precisa criar, permanentemente, 

condições objetivas que potencializem professores, estudantes e funcionários, pois são eles os 

principais responsáveis pela continuidade da formação dos homens e mulheres que 

continuarão o ambicioso projeto de povoar a Terra: gerar novos frutos, perpetuar a espécie, 

inventando outros modos de produzir conhecimentos com consciência ampliada e, acima de 

tudo, ética.  

Neste sentido, as metodologias aplicadas à educação jurídica não poderiam se 

olvidar da importância da integração do ensino, pesquisa e extensão; esta última, 

especialmente por meio da arte e da cultura. 

A presente pesquisa estuda o programa Direito e Literatura, vinculado ao projeto 

“Direito à Arte e Cultura”, desenvolvido pelo Centro de Ciências Jurídicas – CCJ e pela Vice-

Reitoria de Extensão e Comunidade Acadêmica – VIREX da Universidade de Fortaleza – 

Unifor, e seus resultados, com vias à aprendizagem significativa, por meio de uma pesquisa 

exploratória que tem como objetivo analisar as citadas práticas metodológicas vivenciadas por  

docentes  e discentes do ensino superior e refletir criticamente sobre o significado político-

pedagógico dessas práticas na vida acadêmica dos alunos. Quanto aos processos de 

organização e sistematização metodológica, estabelecemos as seguintes fontes de coleta de 

dados e as respectivas técnicas: documentação e análise documental e entrevista-narrativa. A 

entrevista-narrativa e os procedimentos analíticos são embasados, em particular, no formato 

sistematizado por Schultz (1977; 1983), possibilitando situar as narrativas individuais dos 

docentes no contexto sócio-histórico mais amplo.  

 

1. A importância da leitura literária 

7160



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Encontra-se a origem da palavra literatura no radical latino littera que significa 

conhecimento afeito à arte de escrever.  Segundo Culler (2000), antes do século XIX, todo 

tipo de texto poderia ser chamado de literatura, desde tratados de Ciências Naturais e 

Medicina até os poemas de Homero porque tudo significava texto escrito. Mudança 

significativa aconteceu na concepção da estética expressiva literária e na contemporaneidade,  

textos tais como a Odisséia de Homero e a Eneida de Virgílio recebem um tratamento 

diferenciado. 

No contexto descrito é interessante a visão de John Culler(2000), Terry Eagleton 

(2001) e  Roberto Acízelo de Souza (2000),  quando podemos observar que eles 

compreendem a natureza da literatura a partir da concepção de estudos críticos da história da 

literatura de muitos países. E em todos os casos a definição do conceito de literatura é de 

difícil delimitação, no entanto necessário se faz atentar para as formas como buscam concebê-

la.   

Para Culler (2000, p.47) “a literatura é uma instituição paradoxal porque criar 

literatura é escrever de acordo com fórmulas já existentes”, fórmulas estas que segundo 

Eagleton (2001, p. 2) “intensificam a linguagem comum” sugerindo algo diferente da 

linguagem usual. De tal forma que se a linguagem é intensificada, logo mecanismos são 

necessários  para informar o que é e para que serve a literatura, portanto para estudar literatura 

é necessário explicar sua  origem, natureza e função” (SOUZA, 2000, p. 9).  

Em linhas gerais Souza (2000, p.10) nos relata que  “a origem da literatura é o 

ensinamento dos deuses; sua natureza consiste em ser uma narrativa dotada de especial poder 

de encantamento, sua função é reconstituir as ações dos heróis. E isso feito  de tal forma que 

seja possível dividir estes dois conceitos finais de natureza e função em seus desdobramentos. 

Assim, a natureza da literatura pode ser normativa ou descritiva e as funções podem ser de 

estética, lúdica, cognitiva, catártica e pragmática. 

1.1 A representação das funções da literatura  

A literatura nos permite inferir a relação da obra literária com o mundo por suas 

possibilidades de interpretação que podem se modificar dependendo da leitura e dos leitores 

nas mais diferentes épocas. Immanuel Kant, no século XIX, conceitua objeto estético como 

obras literárias por estas conterem uma combinação de formas e de conteúdo espiritual, 
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podendo segundo Culller (2000, p.390), “juntar o material e o espiritual”. E o texto enquanto 

objeto estético tem como fim primeiro a construção coerente de sua narrativa.  

A obra literária traz em sua construção uma natureza intertextual e retrorreflexiva. No 

conto “A Cartomante”, de Machado de Assis, percebe-se a presença do clássico de William 

de Shakespeare, Hamlet, logo no início do conto quando o narrador diz que há mais cousas 

entre o céu e a terra do que possa imaginar a nossa vã filosofia, é uma forma de prenunciar as 

dúvidas humanas que ultrapassam o plano do mundo material e, muitas vezes, necessita de 

respostas que acredita encontrar no mundo espiritual e em todo ritual de mistérios que o 

envolve. A intertextualidade, portanto, pode ocorrer desde a presença de uma obra dentro da 

outra ou até a simples alusão a um outro texto. 

 No poema “Autopsicografia”, Fernando pessoa nos leva a refletir sobre a condição 

ficcional da literatura que lança olhar sobre si para se autoavaliar: “O poeta é um fingidor/ 

Finge tão completamente/ Que chega a fingir que é dor/ A dor que deveras sente. / E os que 

lêem o que escreve/ Na dor lida sentem bem/ Não as duas que ele teve/ Mas só a que eles não 

têm.”  Tanto a intertextualidade quanto a auto-reflexão não são algo novo na literatura, mas 

têm recebido tratamento especial pelos estudiosos na contemporaneidade.  

Além de ter elementos que fazem parte da sua concepção e que contribuem para 

provocar identificação com o leitor, a literatura também tem suas funções. D’Onofrio (2002, 

23) nos ensina que as funções da literatura são “estética [arte da palavra e expressão do belo], 

lúdica [provocar um prazer], cognitiva[forma de conhecimento de uma realidade], catártica 

[purificação dos sentimentos] e pragmática[pregação de uma ideologia]”. 

A estética é a função da literatura que cumpre o papel de tornar ato de escrever 

literário diferente dos outros. Considera-se um texto como literário se ele cumprir a função de 

representar de forma metafórica o real.  Na literatura são combinados conteúdo e forma. O 

artista literário faz uso das características de cada gênero. Um gênero dramático diferencia-se 

do lírico não apenas por sua nomenclatura, mas pela forma e pelo conteúdo. No gênero 

dramático entram em cena as falas dos personagens. No lírico há o emprego da percepção do 

eu poético. A função estética muitas vezes ocorre pelo estranhamento que uma obra pode 

causar. 

Há uma via de mão dupla que precisa de dois elementos no processo de comunicação 

para se realizar: o emissor e o receptor. A função lúdica da literatura acontece por meio de um 
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jogo, no qual o artista exercita a literatura por prazer, que pode ser como forma de trabalho ou 

até mesmo como um passatempo, e o leitor sente o prazer de ler  um texto.  

Algumas vezes o autor se distancia do leitor, como em Clarice Lispector e o seu 

introspectivo narrador onisciente, em outras ele o traz para bem perto de si como ocorre com 

Machado de Assis, que em várias passagens da sua criação literária diz ao leitor que a escrita 

é uma forma de passar o tempo. Ao mesmo tempo em que ele diz ser um jogo a arte de 

escrever, ele convoca o leitor para que este seja um leitor interessado e, desta forma, consiga 

digerir o texto de forma inteira. Se  um  o leitor sente-se provocado, instigado  por um texto, 

logo encontrará nele possibilidades cognitivas de aprendizagem. E uma das funções da 

literatura é ser cognitiva. 

A função cognitiva nos mostra que a literatura pode trazer um certo grau de 

conhecimento  que é transmitido ao leitor e ele o  incorpora ao eu cotidiano de tal maneira 

que com o passar do tempo, sendo essas histórias matéria ficcional, elas não deixam de ser 

um conhecimento a ser repassado a posteridade.  Além de despertar o leitor para o 

conhecimento, às vezes, a literatura  executa uma outra função: a catártica. 

Aristóteles  nos diz que cartase ou função catártica é aquela que faz com que o leitor 

purifique os seus sentimentos ao se confrontar com uma obra literária. Isso depende das 

vivências de experiência de mundo e das vivências das experiências de leituras 

experimentadas pelo leitor e da capacidade do escritor  de aguçar a imaginação do leitor. Nas 

peças teatrais e no cinema, essa função atinge seu grau máximo pelo uso das faculdades de 

visão e audição, contudo nos textos literários é preciso que o escritor faça o leitor percorrer 

um caminho tortuoso até o conflito para tingir o máximo do grau catártico de uma obra. 

Oscar Wilde conduz o leitor através da narrativa de o “Retrato de Dorian Gray” de 

modo a levar o leitor à exaustão sobre o conflito vivido por Dorian, protagonista da história, 

na sua luta entre o bem e o mal  simbolizados no paradoxo espiritual e material humano. O 

que culmina com a morte estética da arte. O efeito de catarse no leitor faz com que este avalie 

os valores referentes ao direito à vida e às ideologias que são pregadas pela humanidade.  

A função pragmática refere-se a uma outra característica da literatura que é centrada 

na  capacidade da arte literária em pregar uma ideologia, o que tem ocorrido com mais 

frequência do que os leitores e críticos possam imaginar. Obras do Romantismo tais como 

Iracema (1857) de José de Alencar, cujo projeto era criar um obra romanesca que traduzisse a 
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origem do povo cearense, no que se remete à mistura de raças, com vistas a escrever um 

discurso de identidade nacional via entrelaçamento entre branco e índio.   

Em Macunaíma(1928), romance do Modernismo brasileiro, Mário de Andrade prega 

um discurso ideológico voltado para a brasilidade  das etnias e da cultura dos negros, brancos 

e índios, centradas em Macunaíma, personagem título da história, que viaja pelo Brasil em 

busca de uma pedra mágica, ao mesmo tempo que encontra-se frente a frente com a 

descoberta de um Brasil discursivo centrada em lendas e contos sobre a terra e seus mistérios. 

Macunaíma não desvenda mistérios como os heróis medievais, mas os absorve, a fim de ser 

tudo e tudo ser ele. 

A procura do significado da palavra literatura, talvez passe segundo Eagleton 

(2001,p.2)) não pelo fato dela ser ficcional ou imaginativa, mas porque ela “transforma e 

intensifica a linguagem comum, afastando-se sistematicamente da fala cotidiana”.  Talvez 

seja por este caráter motor, que a literatura não necessita de definição, mas sim de 

mecanismos que demonstrem  o que ela é e o que ela faz com temas, com ideologias, com as 

palavras e com a arte do homem em  mimetizar o real.  O processo de transformar o real em 

ficcional passa pela natureza da literatura e das funções a ela atribuídas em cada situação. Em 

termos comuns seriam a massa e as formas, que se encaixam para a produção do alimento do 

espírito do homem. 

1.2  A  Literatura como elemento formador do aluno do curso de Direito da Unifor 

De acordo com o planejamento da Assessoria Pedagógica do Centro de Ciências 

Jurídicas para o semestre 2011.1, destaca-se o programa “Direito e Literatura”, numa 

perspectiva de formação jurídica, cuja metodologia é pautada pela aprendizagem 

significativa, em que o educando é convidado a se relacionar com seu universo de 

conhecimentos, possibilitando-lhe “formular problemas” sobre seu aprendizado, além de lhe 

permitir refletir sobre questões de natureza social, ética, profissional, agindo com 

responsabilidade no processo de aprendizagem, possibilitando-lhe realizar uma interface com 

situações da vida cotidiana, sendo provocado a modificar comportamentos ou sua própria 

personalidade (ABREU; MASETTO, 1990). 

Uma das maiores dificuldades na formação jurídica é contextualizar os conteúdos 

das disciplinas de forma significativa com a realidade social, política, econômica, cultural e 

jurídica que enfrentará na prática profissional. 
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Tradicionalmente, as disciplinas costumam ser apresentadas de forma isolada, como 

se fossem autônomas e independentes, o que reflete em um processo de ensino bancário, 

acabando por reproduzir mecanicamente conceitos jurídicos, ainda como legado do 

pensamento cartesiano, que necessita, urgentemente, ser superado.  

A realidade contemporânea exige do profissional bacharelado em Direito uma 

proposta pedagógica voltada para a formação global, capaz de desenvolver uma consciência 

crítica diante da realidade social. Dessa maneira, pode-se entender a busca incessante por 

novas práticas pedagógicas, por uma formação jurídica de qualidade, em bases humanísticas, 

adequada aos novos tempos. Assim, o estudante de Direito deve estar atento para tudo que 

esteja além do saber posto, tendo um olhar crítico independente, com formas emancipadas de 

apreensão das práticas sociais e da complexidade do fenômeno jurídico. 

O papel do professor muda significativamente. Deve oferecer ao educando o 

conhecimento acumulado histórica e espacialmente do seu campo ou disciplina. Isso significa 

indicar e orientar leituras que mostrem teorias convergentes, divergentes, contraditórias, em 

toda a sua complexidade. Ao mestre incumbe sugerir caminhos e advertir quanto às possíveis 

dificuldades que poderá enfrentar. Afinal “navegar é preciso”! Ousar sempre, porque o 

processo de ensino-aprendizagem é uma via de mão dupla, onde se busca interagir a fim de 

construir e reconstruir saberes. 

Como nos adverte Paulo Freire: “uma das condições necessárias a pensar certo é não 

estarmos demasiado certos de nossas certezas”. Daí termos recorrido à aula de campo, 

conscientes de que o ensino jurídico pode possibilitar transformações, na medida em que se 

formem juristas que deixem de privilegiar o domínio dos códigos, saindo de um ciclo vicioso 

no qual se tem apenas reproduzido o saber jurídico. 

Inquestionavelmente, todos nós somos capazes e temos habilidades e competências 

muitas vezes adormecidas de superar nossos condicionamentos para, assim, não só termos a 

possibilidade de conhecer o mundo que nos cerca, mas, principalmente, torná-lo mais 

humano, justo e solidário. Como afirma Charles Chaplin, em O grande ditador, 1940: 

Nossos conhecimentos fizeram-nos céticos; nossa inteligência 
empedernidos e cruéis. Pensamos em demasia e sentimos bem pouco. 
Mais do que máquinas, precisam de humanidade. Mais do que de 
inteligência, precisamos de afeição e doçura. Sem estas virtudes, a 
vida será de violência e tudo será perdido. 

Neste sentido, o programa visa trabalhar as concepções pedagógicas da 

aprendizagem significativa e de metodologias ativas, procurando superar a visão cartesiana da 
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formação jurídica, para uma cosmovisão da realidade, como uma rede inseparável de relações 

de diversas ordens, viabilizando uma proposta pedagógica preocupada com a formação 

integral do indivíduo. Influenciado por esses ideais, Freire (1983, pp. 94-97) aponta matrizes 

necessárias para conquistar ou chegar à práxis por meio de uma educação libertária e 

emancipadora. São elas: 

a. O amor ao mundo e aos homens como um ato de criação e 
recriação;  

b. A humildade, como qualidade compatível com o diálogo;  

c. A fé, como algo que se deve instaurar antes mesmo que o diálogo 
aconteça, pois o homem precisa ter fé no próprio homem. Não se trata 
aqui de um sentimento que fica no plano divinal, mas de um 
fundamento que creia no poder de criar e recriar, fazer e refazer, 
através da ação e reflexão;  

d. A esperança, que se caracteriza pela espera de algo que se luta;  

e. A confiança, como conseqüência óbvia do que se acredita enquanto 
se luta;  

f. A criticidade, que percebe a realidade como conflituosa, e inserida 
num contexto histórico que é dinâmico.  

 

Neste sentido é que, por meio do diálogo, a relação educador-educando deixa de ser 

uma doação ou imposição, mas uma relação horizontal, eliminando as fronteiras entre os 

sujeitos, na busca de uma metodologia ativa e significativa de construção e desconstrução do 

conhecimento. 

É certo que para efetivar tal prática a formação docente continuada é condição sine 

qua non, de quebra de paradigma do ensino tradicional. E, como toda quebra de paradigmas, é 

algo gradual e paulatino. Maurice Tardif (2002, p. 287) ressalta a complexidade da formação 

docente: 

Finalmente, esse modelo de formação profissional apóia-se na idéia de 
que a formação dos professores supõe um continuum no qual, durante 
toda a carreira docente, fases de trabalho devem alternar com fases de 
formação contínua. De acordo com esse ponto de vista, na formação 
profissional podem ser percebidas pelo menos quatro fases de 
formação para a profissão que são cronologicamente distintas e 
apontam para aquisição de saberes e de competências diferenciadas. 
Essas fases expressam-se na longa duração e na variedade da 
formação dos professores, a qual começa antes da universidade, 
durante a formação escolar anterior, transforma-se na formação 
universitária inicial, validá-se no momento do ingresso na profissão, 
nos primeiros anos de carreira e prossegue durante uma parcela 
substancial da vida profissional. Em suma, as fontes da formação 
profissional dos professores não se limitam à formação inicial na 
universidade; trata-se, no verdadeiro sentido do termo, de uma 
formação contínua e continuada que abrange toda a carreira docente. 
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Esta prática pedagógica inovadora faz parte do programa de formação docente 

desenvolvido pela Universidade, de forma contínua e continuada, que vem desconstruindo e 

reconstruindo hábitos profissionais na educação jurídica. 

Considerando a classificação de Marc Auge (apud CARVALHO, 2005) dos lugares, 

entrelugares e não-lugares de formação docente, ao integrar o espaço de arte e cultura ao 

espaço acadêmico, poderíamos, inicialmente, denominá-los de não-espaço e espaço. Ao passo 

que se dá significado ao conteúdo teórico científico estudado a partir da arte e da cultura, 

acaba-se por tornar um não-lugar em um lugar de formação acadêmica. 

 

2  QUINTA LITERÁRIA:  UMA PROPOSTA INTERDISCIPLINAR ENVOLVENTE 

 

 O Centro de Ciências Jurídicas, da Universidade de Fortaleza, desde o semestre de 2011.1, 

tem desenvolvido um programa cultural e interdisciplinar intitulado Quinta Literária. O objetivo 

primeiro do evento é a análise e o debate de clássicos da literatura brasileira e estrangeira por um viés 

jurídico, literário, sociológico, psicológico, filosófico, jornalístico etc, para que através do lúdico, da 

interdisciplinaridade, das múltiplas representações das relações humanas encontradas na literatura, o 

nosso aluno possa ressignificar o conteúdo apreendido em sala de aula. Vejamos o que nos diz o 

professor de Direito Constitucional Leonardo Leal: 

A Quinta Literária é uma oportunidade que o discente da Unifor tem, não apenas 
para ler ou tomar gosto pela leitura, mas para dar vazão ao sentimentos e emoções 
que tocam a natureza humana. Na formação jurídica admirável só pode ser 
alcançada com a imersão no gênio dos grandes autores, cuja descrição daquilo que 
é, em essência, humana, perturba e atormenta nossos espíritos a ponto de purificá-
los.   

 O Programa Quinta Literária apresenta uma estrutura que se inicia com uma roda de poesia, 

feita por professores e alunos do Curso de Direito e de outros Centros da Universidade e traz como 

proposta homenagear poetas da literatura clássica e contemporânea, brasileiros e estrangeiros.  As 

temáticas abordadas em cada roda de poesia estão associadas aos diversos assuntos inferidos em cada 

obra literária. É uma maneira de envolver todos os presentes no mundo mágico da literatura e funciona 

como um rito de abertura. Observamos nas palavras de Antônio Cerqueira, professor do Curso de 

Direito da Universidade de Fortaleza, a importância do lúdico representado em cada obra analisada:  

 É um momento único nos intervalos das labutas diárias, sobremais para mim, 
operador e professor de Direito e Processo Penal. Ali, durante algumas horas que 
voam, permito-me sonhar, ouvir poemas criados por poeta anônimos, ou 
redescobertos; interpretar, sob múltiplas perspectivas obras importantíssimas. 
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Sumarizando: a Quinta Literária é um oásis que exala cultura, descobertas, sonhos e 
amores variados.  

 Num segundo momento, buscamos contar um pouco da narrativa presente no livro escolhido 

através de outras formas de se fazer, pensar e representar a arte humana: música, teatro, cinema, 

escultura, dança, fotografia. É uma maneira de instigar nossos alunos a ler o livro em debate e, 

também, levá-los a perceber a riqueza de possibilidades que podem ser encontradas a partir do texto 

literário, sendo a literatura exponencial mestre do conhecimento transmitido pelo ser humano nos mais 

variados momentos de sua história. Como corrobora  a  professora Nathalie de Paula: 

Muitas respostas não se encontram no plano racional... e como em decorrência desta 
constatação, surgem projetos acadêmicos que têm por objetivo conciliar o Direito, 
tratado como um mundo hermético, fechado e recheado de formalismos, muitas 
vezes desnecessários. Com outras ciências, tais como a psicanálise, a história, a 
sociologia, a filosofia etc. Assim é que vejo com muito respeito e admiração, a 
Quinta Literária, uma oportunidade para que possamos olhar o Direito muito além 
dos dispositivos legais. As obras trabalhadas possuem em seu âmago toques sutis da 
existência humana em suas mais diversas formas de expressão.(NATHALIE DE 
PAULA, PROFESSORA DE DIREITO  EMPRESARIAL, UNIVERSIDADE DE 
FORTALEZA)   

 Depois temos o debate. Necessário se faz registrar como é feita a seleção dos livros que serão 

analisados em cada Quinta Literária e, também, a escolha dos professores que participarão da Mesa 

Redonda. Inicialmente, fizemos uma pesquisa e ouvimos professores e alunos do Curso de Direito da 

Universidade de Fortaleza e pedimos que apontassem obras literárias que apresentassem nas suas 

narrativas temáticas suporte para a discussão do fato jurídico. 

 Desta forma, foram surgindo clássicos da literatura tais como Os Miseráveis, de Victor Hugo; 

Dom Casmurro, Machado de Assis; Dom Quixote, Miguel de Cervantes; O Criado-Mudo, Edgard 

Telles Ribeiro; Quarto de Menina, Lívia Garcia-Roza; Crime e Castigo, de Dostoievsky, nos quais 

Direito Penal e a Criminologia, o Direito de Família, o Direito da Infância e da Adolescência, a 

Psicologia, a Sociologia, a Filosofia seriam áreas do conhecimento nas quais as ações e o 

comportamento dos personagens dariam suporte para estudo do que hoje vem sendo chamado de 

“objeto prático de aprendizagem”. 

 É importante ressaltar que hoje temos uma lista com mais de duzentas obras clássicas da 

literatura que ao final do semestre são analisadas por uma equipe de professores e alunos com vistas a 

decidir assuntos objetivando  abordar no semestre seguinte.   

A escolha dos professores está atrelada às suas respectivas áreas de conhecimento e às 

múltiplas possibilidades de interpretação encontradas na obra escolhida. São realizadas três Quintas 

Literárias durante o semestre e sempre na última quinta-feira de cada mês. Trabalhamos um clássico 
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da literatura brasileira, outro da literatura estrangeira e, mais especificamente, uma obra da literatura 

contemporânea. 

A seleção dos clássicos brasileiros e estrangeiros tem como objetivo levar ao nosso aluno a 

cultura do que nos parece universal ao homem. A busca perene de solução para suas questões 

existenciais: medos, angústias, perdas, encontros, desejos, luta por poder, por amor, numa busca 

inconstante de ser feliz. É uma literatura que pode representar um passado histórico através dos 

interesses e relações do indivíduo dentro da sociedade. Buscá-las e refletir sobre as mesmas é uma 

forma de compreender a dinâmica e as necessidades da sociedade contemporânea. 

A contribuição oriunda do Programa Quinta Literária tem sido de relevante valos 
acadêmico. Neles são discutidas obras literárias muito bem selecionadas, e ainda 
promove inclusão da temática dos livros, ali abordados, nas ramificações 
procedentes da Ciência do Direito. Alem disso, permite e provoca o aluno a 
conhecer obras clássicas, onde em outra situação jamais as leriam devido à leitura 
não fazer parte, de maneira assídua, da cultura brasileira como percebemos ser tão 
viva em outras culturas. (DÁRDANA OLIVEIRA,  ALUNA DO 8º SEMESTRE 
DO CURSO DE DIREITO DA UNIFOR) 

 Se os clássicos nos remetem às formas de organização política, econômica, religiosa, cultural 

da sociedade antiga, medieval e burguesa até o final do século XIX e meados do século XX, a 

literatura dita contemporânea, na qual inserimos também os escritores cearenses, nos remete à 

sociedade chamada pós-moderna, concepção defendida por estudiosos tais como Lyotard(1986), 

Baudrillard(1990), Jameson(1986), Mafesoli(1987), para conceber a natureza da racionalidade estético 

expressiva que circula na literatura feita, principalmente, a partir da segunda metade do século XX. O 

mais importante é que as temáticas abordadas nas narrativas contemporâneas trazem à tona a 

sociedade atual. Os problemas e angústias  do homem contemporâneo.   

2.1 Quinta Literária: Dom Casmurro de Machado de Assis 

  A primeira Quinta Literária realizou-se no dia 31 de março de 2011 e trouxe ao debate a obra 

mais ambígua de toda a literatura brasileira, o clássico Dom Casmurro, do mestre Machado de Assis. 

Estiveram presentes à banca dois professores da área de literatura e, também, poetas, José Batista de 

Lima, Luciano Maia, o professor de   Introdução à Ciência do Direito, William Paiva,  todos da 

Universidade de Fortaleza. 

 A narrativa que traz como conflito primeiro a angústia alimentada pelo ciúme do personagem 

protagonista, Bentinho,  faz uma retrospectiva de sua vida desde a infância para ter a certeza de que a 

mulher que ele amou desde a infância o havia traído com o melhor amigo da juventude, trouxe ao 

debate discussões sobre o atual conceito de família, o comportamento da mulher pós década de 60 e a 

ambiguidade da riquíssima personagem Capitu. 

7169



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Na relação da literatura com a música houve a possibilidade de identificarmos a Capitu de 

Machado de Assis no contemporâneo mundo moderno, onde as “Capitus”, com seus olhares de 

ciganas oblíquas e dissimuladas desfilam com força e autonomia das personagens femininas 

machadianas. Uma aluna do primeiro semestre do Curso de Comunicação da Universidade de 

Fortaleza cantou no evento a canção “Capitu”, composição de  Na Ozetti, na qual observamos o 

delinear de uma Capitu com as características machadiana mas ambientada no moderno mundo 

globalizado, é a Capitu da geração Y, antentada com a tecnologia de ponta: 

 De um lado vem você com seu jeitinho/Hábil, hábil, hábil e pronto/Me conquista 
com seu dom/De outro esse seu site petulante/WWW ponto poderosa ponto com/é 
esse seu modo de ser ambíguo sábio, sábio/E todo encanto canto, canto/ Raposa e 
sereia da terra e do mar/Você é virtualmente amada amante/Você real é ainda mais 
tocante/Não há quem não se encante/Um método de agir que é tão astuto/Com 
jeitinho alcança tudo, tudo, tudo/É só se entregar, é não resistir, é capitular/Capitu, a 
ressaca dos mares/A sereia do Sul/ Captando os olhares/Nosso tem tabu/A mulher 
em milhares, Capitu”(2011, on-line). 

 E, desta forma, objetivamos despertar o interesse daqueles que ainda não haviam lido sobre a 

complexa história de Bentinho, Capitu e Escobar.  

2.2 Quinta Literária Crime e Castigo de Dostoievsky 

 A nossa segunda Quinta Literária ocorreu  em 28 de abril de 2011 e trouxe à discussão a 

história de Raskonikovi, jovem rapaz, estudante do Curso de Direito que angustiado com a miséria na 

qual ele e a família estavam inseridos cria uma teoria na qual ele tenta justificar um crime que 

premedita cometer. 

  Ele defende que na vida há os homens ordinários e os homens extraordinários. Os primeiros 

são os homens comuns, que se submetem a toda lei divina ou humana; os outros são seres superiores 

de acordo com a teoria. São homens que estão acima de todas as leis e para isto basta que tenham uma 

causa. Ele exemplifica que Napoleão Bonaparte é um exemplo, todos os assassinatos cometidos na 

história não fazem dele um assassino mas um herói, porque tinha uma causa nobre que justificava as 

atrocidades cometidas. 

  Raskonikovi planejava assassinar e roubar uma “velha que estava em fins de vida mas mesmo 

assim emprestava dinheiro a juros altíssimos explorando pobres miseráveis”, o nosso personagem 

protagonista era um deles. 

 A força do personagem Raskonikóvi nos levou a buscar o teatro como forma de provocar 

nossos alunos à leitura do clássico russo. Um ex-aluno do Curso de Comunicação, Léo de Oliveira, 

trouxe cenas emblemáticas da narrativa de Dostoiéviski.  
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 Nosso debate foi realizado por professores da Universidade de Fortaleza e Universidade 

Federal do Ceará. A escritora e professora de literatura Aíla Sampaio; o professor de Direito Penal e 

Procurador da Justiça Militar no Estado do Ceará Antônio Cerqueira;  o professor de Direitos 

Culturais, Humberto Cunha e o Procurador do Estado do Ceará, Dimas Macedo.  

 Na ocasião nos foram apresentados questionamentos sobre a representação da sociedade russa 

na história, discutiu-se sobre a religiosidade como elemento de escravidão humana; as atitudes e 

comportamentos de Raskonikóvi analisados à luz do Direito Penal, mas paritiu do auditório, onde 

escontrávamos alunos atentos, a espera do comentário de cada professor, o questionamento 

psicológico sobre o  personagem principal de o “Crime e Castigo”, que racionalmente planeja um 

crime e o executa mas é traído por sua consciência, seu castigo, e que se liberta, paradoxalmente, ao 

encontrar aquilo que a teoria criada negava, que o homem pode encontrar suas referências de vida na 

fé e no amor. 

 A roda de poesia, devidamente acompanhada por música ao violão, o que nos lembra a origem 

do lirismo poético, falou de amor e homenageou poetas tais como Fernando Pessoa, Carlos 

Drummond de Andrade, Manuel Bandeira e, também, os dois poetas que participaram do evento, Aíla 

Sampaio e Dimas Macedo.  

2.3. Quinta Literária Criado-Mudo  de Edgard Telles Ribeiro 

 A narrativa de Edgard Telles Ribeiro encerrou as Quintas Literárias planejadas para 2011.1. A 

obra do autor está ambientada no que a partir da segunda metade do século XX vem sendo chamado 

de literatura contemporânea e, por isso, representa as angústias, os medos, os desejos, os sentimentos e 

pensamentos ínfimos do homem na contemporaneidade.  

 A película que se desenrola em torno de Guilhermina, personagem protagonista, é uma 

história de transgressões. A própria criação da estrutura da narrativa nos remete a isso. A história 

atravessa o tempo, inicia-se na década de 30 e  vai até os idos da década de 80.  

 Os personagens também passeiam por espaços fincados em solo brasileiro e europeu, a 

heroína da história, ao contrário dos heróis clássicos não se faz presente no momento em que a 

narrativa é contada, podemos conhecê-la  através do ponto  de vista dos cinco narradores que 

desvendam sua história como a colocar em xeque o conceito de verdade única de um único narrador 

que conhece ou vivenciou os fatos.  

 Todas essas questões trouxeram ao debate a discussão sobre um perfil de mulher que se 

enquadra perfeitamente na teoria dos homens ordinários e extraordinários criada por Raskonikóvi na 

narrativa de Dostoiévski.   
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 Participaram da discussão a Socióloga Preciliana de Moraes, o professor de Direito 

Constitucional Leonardo Leal e o professor Antônio Cerqueira que trouxeram à baila questões 

voltadas ao novo conceito de família,  a motivação humana para o bem e para o mal e as concepções 

jurídicas sobre crime doloso. 

 Vinculamos a nossa terceira Quinta Literária ao cinema. Foram filmadas no Museu dos 

escravos do Ceará cenas emblemáticas da personagem Guilhermina, quando nos encontramos com 

uma rica personalidade de mulher que tem como causa nobre o fato de parecer trazer o conhecimento 

de toda a existência humana porque ela leu dos quatorze até os vinte e hum anos uma biblioteca 

inteira, dos Contos da Carochinha aos clássicos de Flaubert.  

 O Programa Quinta Literária surge, então, como instrumento criativo que busca despertar o 

interesse do aluno do Curso de Direito para uma aprendizagem significativa, na qual ele possa se 

reconhecer enquanto ser que faz parte da história humana através das infinitas possibilidades de 

interpretação do homem que podemos apreender no expressivo mundo da arte. 

Participar da Quinta Literária me oportuniza compreender o Direito de maneira mais 
completa. Através da literatura, é possível ir além da sala de aula, é debater a teoria, 
o conteúdo estudado como compreensão crítica e ao mesmo tempo sensível e 
humana. É explorar o universo da arte e da cultura na visão jurídica. (ANAYANA 
PINHEIRO, ALUNA DO 10º SEMESTRE DO CURSO DE DIREITO DA 
UNIFOR) 

 Do primeiro Programa Quinta Literária até o último, temos constatado a participação de  um 

total de 580(quinentos e oitenta alunos) alunos que têm divulgado aos colegas a importância do evento 

para os futuros operadores do Direito. Do interesse dos discentes depende a continuidade do Programa 

proposto sobre a interpretação dos clássicos. São eles que fazem toda a divulgação, utilizando-se, 

inclusive, das rede sociais, tais como “facebook” e “twitter” para que o evento seja conhecido e 

reconhecido pela comunidade acadêmica. 

 Todos os resultados até então alcançados devem-se a todos que acreditaram neste sonho e, 

principalmente,  ao apoio constante da Diretora do Centro de Ciências Jurídicas, Dra Gina Vidal  

Marcílio Pompeu, que nos tem permitido a ousadia de estudar o Direito muito além das teorias 

jurídicas tradicionais e  dogmáticas.        

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perfeita adequação da união entre a parte teórica, ministrada em sala de aula, e a 

promoção de atividades de cunho prático, desenvolvidas além das salas de aula, gera um 

aprendizado consolidado em bases mais fortes e aprofundadas. Sendo missão da Universidade 
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o desenvolvimento de conhecimentos científicos com responsabilidade social, integrando 

ensino, pesquisa e extensão, é que se desenvolve no curso de Direito da Unifor o programa 

“Direito e Literatura”,     a       partir     da      realização       das Quintas   Literárias. 

Este programa é implementado por meio da metodologia de aprendizagem 

significativa. É fato que a aprendizagem significativa é uma metodologia de ensino de 

vanguarda, sendo imprescindíveis também professores de vanguarda para encampar tal 

projeto. A formação docente contínua e continuada desenvolvida pela Assessoria Pedagógica 

do Centro de Ciências Jurídicas-CCJ, com o apoio da Vice-Reitoria de Ensino de Graduação e 

da Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Acadêmica, vem fomentando esta quebra de 

paradigmas no habitus professoral. 

 Constituiu objetivo deste projeto piloto, de forma singela, mas com resultados 

satisfastórios, demonstrar alguns pontos de interseção entre o direito e a literatura bem como  

a viabilidade do estudo direito através da literatura. O grande questionamento, dentro desta 

proposta de trabalho, é averiguar se o Direito pode ser visto como forma de arte, ou se a arte 

pode fornecer elementos que venham facilitar a compreensão do fenômeno jurídico. Como 

exemplo concreto de aproximação do Direito à arte, podemos citar, tomando como referência 

do Direito Comparado, o movimento surgido nos Estados Unidos nos anos 70 e fortalecido na 

década de 1980 denominado Law and Literature, em resposta à resistência de utilização de 

elementos literários na análise do Direito. 

Mais uma vez, afirma-se que esta mudança de paradigmas de práticas pedagógicas 

inovadoras, aliando-se teoria à prática, integrando-se ensino, pesquisa e extensão para 

formação integral e humanizada do acadêmico, é missão da Universidade, que vem se 

fortalecendo por meio de vários projetos. 

Incrementar o processo de ensino e aprendizagem, consubstanciando-se em 

metodologias ativas e na integração curricular, é trabalho constante. A articulação entre 

Direito, arte e cultura representa tão-somente um dos instrumentos de aprendizagem 

significativa. 

Buscamos, assim, estimular a criação de um ambiente acadêmico interdisciplinar, 

despertando  a todos para a necessidade  da leitura, fomentando a reflexão individual e crítica 

acerca  da produção de conhecimentos e das relações de poder, bem como a possibilidade de 

uma constante reflexão sobre o fenômeno jurídico não apenas com base na racionalidade 
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positivista e racional, mas também a partir de uma realidade emocional proporcionada pela 

literatura. 

Naturalmente que esta  é  tarefa inconclusa, pela riqueza que apresenta e 

principalmente por se encontrar na sua fase embrionária. Entretanto, alguns resultados, após 

as cinco QUINTA-LITERÁRIAS,  já realizadas,  podem ser identificados: 

• O ensino do Direito necessita de constantes revisões e críticas e a Literatura, neste 

contexto, exerce um relevante papel como quebra de paradigmas de uma visão 

juspositivista já ultrapassada; 

• Ao estudante de Direito não deve ser furtada esta fantástica oportunidade de 

aprendizado, auxiliando-o a compreender a ciência que estuda, aprimorando, inclusive 

a capacidade de expressão escrita e oral; 

• A formação jurídica não pode confinar-se aos estreitos limites do dogmatismo 

jurídico. A literatura, para jurista, deve ser entendida como algo que certamente o 

transformará  em um intérprete/aplicador do direito de forma mais humanizada. 

Diante das reflexões realizadas nesta pesquisa concluímos que “a vida só é possível 

reinventada”, como disse Cecília Meireles. E dessa maneira vivenciamos  no curso de Direito 

do Centro de Ciências Jurídicas da Unifor, uma constante reinvenção de nós, das nossas 

relações, da nossa forma de interagir com o mundo, e, por que não, com o Direito. Em tempos 

de isolamentos e superficialidades, transpassar, transgredir, transformar são imperativos 

vitais! 
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DIREITO E TRAGÉDIA: O PROBLEMA DA JUSTIÇA NA GRÉCIA ANTIGA1 
 
 

Artur Soares de Castro2 
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SUMÁRIO: 1 Considerações Preliminares Sobre a Polis Grega. 2 A Influência da Tragédia 
Grega na Formação do Conceito de Direito e de Justiça. 3 Considerações Finais. 4 
Referências Bibliográficas. 
 
RESUMO: O presente artigo se propõe a analisar a influência da denominada tragédia grega 
no conceito de Justiça e na evolução de institutos ligados ao Direito. Para tanto, inicialmente 
serão tecidas breves considerações sobre os principais aspectos que caracterizavam a polis 
grega antes e por ocasião do surgimento das tragédias, com destaque ao problema da Justiça 
na Grécia antiga. Ato contínuo, analisa a influência que a tragédia grega exerceu na formação 
do conceito de Direito e de Justiça, delineando os aspectos fundamentais que propiciaram a 
evolução dos institutos a eles relacionados. Em seguida, aborda, especificamente, algumas 
tragédias que contribuíram para o desenvolvimento do tema proposto, conferindo-se ao 
estudo um enfoque necessariamente vinculado aos institutos jurídicos referidos nas obras 
pesquisadas, para, finalmente, concluir pela relevância das tragédias gregas na criação, 
propagação e evolução de questões ligadas ao conceito de Direito e Justiça. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Grécia Antiga. Tragédia Grega. Justiça. Filosofia do Direito. 
 
ABSTRACT: This article aims to analyze the influence of Greek tragedy known as the 
concept of Justice and the evolution of institutions related to Law. Initially, it will be 
described a few comments on the main aspects that characterized the Greek polis before and 
during the emergence of the tragedies, especially the problem of justice in ancient Greece. 
Immediately thereafter, examine the influence of Greek tragedy played in shaping the concept 
of Law and Justice, outlining the key issues that prompted the evolution of institutions related 
to them. Then, addressing, specifically, some tragedies that have contributed to the 
development of the theme, giving the study an approach necessarily bound by the legal 
institutions referred to in the works studied, to finally establish the relevance of Greek tragedy 
in the creation, propagation and evolution of issues related to the concept of Law and Justice. 
 
KEYWORDS: Ancient Greece. Greek Tragedy. Justice. Philosophy of Law. 
 
 
1. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES SOBRE A POLIS GREGA 
                                                        
1 Artigo elaborado sob a orientação do Professor Dr. Everaldo T. Quilici Gonzalez (Doutor em Filosofia e Teoria 
Geral do Direito pela Universidade de São Paulo – USP. Professor de Filosofia e História do Direito do Curso de 
Mestrado em Direito da UNIMEP). 
2  Advogado da União responsável pela Procuradoria Seccional da União em Piracicaba/SP. Mestrando em 
Direitos Fundamentais Difusos e Coletivos pela Universidade Metodista de Piracicaba/SP – UNIMEP. 
3  Advogado da União em Campinas/SP. Mestrando em Direitos Fundamentais Difusos e Coletivos pela 
Universidade Metodista de Piracicaba/SP – UNIMEP. Aluno Especial do Mestrado em Ciência Política da 
Universidade Estadual de Campinas/SP – UNICAMP. 
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A essência da polis grega foi bem sintetizada por Fustel de Coulanges, em sua obra A 

Cidade Antiga, ao afirmar que “as instituições políticas da cidade nasceram com a própria 

cidade, no mesmo dia que ela” e que cada membro da cidade as “trazia em si mesmo pois elas 

se encontravam em germe nas crenças e religião de cada homem”4.  

 

Entretanto, para compreender essa afirmação, é preciso sucintamente rememorar 

alguns traços marcantes da sociedade grega na Antiguidade Clássica. 

 

A formação da polis grega como “espaço público onde se desenvolvia a vida 

pública”5 deu-se de modo gradual, tendo como ponto de partida a família patriarcal, a qual 

tinha como forte princípio constitutivo a religião domiciliar (politeísmo), o culto aos 

ancestrais mortos e ao fogo sagrado. Tudo girava em torno da família e de sua religião 

doméstica, guiada por seu pater familias. 

 

Essa estrutura familiar representava a principal fonte das normas de conduta daquela 

época. Vigorava o direito privado, não o público. Não era a cidade, de início, quem ditava o 

direito, mas o seio familiar. 

 

Paulo Dourado de Gusmão, por isso, afirma em sua obra que não havia, nessa época, 

um direito grego, mas “direito das cidades gregas, sob a forma de leis e de costumes”6. 

 

Daí não ter havido grandes sobressaltos ao surgimento da monarquia aristocrática na 

Grécia Antiga, já que seus elementos constitutivos eram muito presentes dentro da família 

grega. 

 

Ainda segundo Fustel de Coulanges, a religião da cidade estava imbricada em todas 

as coisas. Com isso, “o homem se sentia a todo instante na dependência dos seus deuses, e 

                                                        
4  FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A Cidade Antiga: estudos sobre o culto, o direito e as 
instituições da Grécia e de Roma. Bauru: Edipro, 1998, p. 149. 
5 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Direito Grego & Historiografia Jurídica. Curitiba: Juruá, 2008, p. 
196. 
6 GUSMÃO, Paulo Dourado de. Introdução ao Estudo do Direito. 24. ed. Rio de Janeiro, Forense, 1999, p. 
288. 
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consequentemente daquele sacerdote que se colocava entre eles e ele”7. A sorte e o destino da 

cidade, por assim dizer, estavam nas mão do sacerdote, mediante o culto diário do fogo 

sagrado. 

 

Na família, o responsável pelas cerimônias religiosas era o pai. Já a conservação do 

fogo público era do sacerdote (Arcontes ou Prítanes) que, por isso, acabava por cumular 

também as funções de magistrado e, até mesmo, de rei. 

 

Tanto era assim que a principal função do rei era realizar as cerimônias religiosas e, 

por isso, acaso se tornasse impuro pelo cometimento de algum crime grave (v.g., assassinato), 

não poderia mais ser sacerdote e, em consequência, não poderia mais ser rei8. 

 

Diante dessa estrutura social, que sofreu profundas reformas com a ascensão de 

Sólon ao poder (século VI a.C.), a sociedade grega acreditava que “as leis se apresentavam 

como algo antigo, imutável e venerável”9, obra dos deuses, motivo pelo qual o homem grego 

não se indagava quanto à justiça ou injustiça dela advinda. 

 

Em suma, a religião teve papel fundamental na formação da concepção do Direito e 

de Justiça na cidade grega antiga, conforme pontua Fustel de Coulanges: 

Tão velhas [as leis] quanto a própria cidade, foi o fundador que as 
estabeleceu ao mesmo tempo que estabelecia o fogo público [...]. Era a 
consequência direta e necessária da crença; era a própria religião sendo 
aplicada às relações dos homens entre si10. 

 

 

No Século VI a.C., com a superação da monarquia aristocrática e o advento da 

República e da democracia, a lei dos chefes cede lugar ao governo da lei do Estado, resultante 

da vontade popular na Assembleia11, instituindo-se a responsabilidade do indivíduo em vez da 

responsabilidade coletiva. 

 

Essa mudança política e social trouxe consigo grandes reflexos para a sociedade 

grega, notadamente para a compreensão do Direito e da Justiça nesse novo cenário 

                                                        
7 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. op. cit., p. 152. 
8 Ibid., p. 150. 
9 Ibid., 1998, 161. 
10 Ibid., 161-162, passim. 
11 GUSMÃO, Paulo Dourado de. op. cit., p. 288. 
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institucional que se inaugurava, algo que refletiu também no campo das artes.12 

 

Nesse ponto, ganha relevo o espetáculo proporcionado pelas tragédias gregas, 

encenações essas que legaram à Humanidade um retrato fiel do quadro social, político e 

jurídico que vigorava naquelas priscas eras. 

 

 

2. A INFLUÊNCIA DA TRAGÉDIA GREGA NA FORMAÇÃO DO CONCEITO DE 

DIREITO E DE JUSTIÇA NA POLIS GREGA 

 

 

A Antiguidade Clássica desempenhou relevante papel na formação do pensamento 

jurídico Ocidental13, sendo inegável, nesse aspecto, a contribuição das encenações trágicas 

gregas para as reflexões sobre o conceito de Justiça e para o surgimento e consolidação de 

importantes instituições estatais, como é o caso dos Tribunais. 

 

As encenações das tragédias e as reflexões filosóficas desse período histórico da 

Humanidade representavam uma ruptura com o modelo até então característico do Direito 

Arcaico, no qual “o Direito confundia-se com preceitos teológicos”14 . Na polis grega, a 

concepção do justo revelava-se o centro das preocupações. 

 

Segundo Everaldo T. Quilici Gonzalez, a preocupação dos gregos com a questão do 

justo e do Direito estava diretamente relacionada “à grande importância dedicada pelos 

antigos ao processo de construção de instituições que propiciassem uma vida social pacífica e 

harmoniosa aos moradores da polis”, uma vez que a polis grega estava ancorada no conceito 

                                                        
12 A filosofia divorcia-se, paulatinamente, da religião, e todas as tradicionais concepções do homem grego antigo 
começam a ser revisitadas, inclusive no que atine à distinção entre o justo divino ou por natureza e o justo por 
convenção ou por lei. Atribuem-se aos denominados sofistas a responsabilidade por essa “transposição de 
valores”, que podem “ser considerados os primeiros representantes do cepticismo e do relativismo filosóficos” 
(BODENHEIMER, Edgar. Ciência do Direito. Filosofia e Metodologia Jurídicas. Rio de Janeiro: Forense, 
1962, p. 19.). Para o Professor Miguel Reale, mesmo antes dos sofistas já havia uma clara distinção entre o justo 
por natureza e o justo por convenção ou lei. (REALE, Miguel. Filosofia do Direito. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 
1962, p. 525, v. II.)  
13 A civilização grega antiga foi de fundamental importância para a formação  da cultura ocidental, cujos 
reflexos podem ser observados até os dias atuais, sobretudo no campo da cultura, política e filosofia. Não é, por 
isso, demasiado afirmar que a Grécia Antiga é o “berço de nossa cultura” (GODOY, Arnaldo Sampaio de 
Moraes. Direito Grego..., p. 21). 
14 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. A Filosofia do Direito na Idade Antiga. Rio Claro: Obra Prima, 2005, 
p. 18. 
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de Justiça e na busca do bem comum15. 

 

Daí advém o motivo de as tragédias gregas invariavelmente invocarem em suas 

encenações a questão do justo. Afinal, ao incorporarem temas judiciários nos espetáculos, as 

tragédias gregas chamavam a atenção popular não só pelo fato de sua dinâmica entreter a 

todos, mas também por colocar em relevo as aspirações, angústias e temores que afligiam o 

homem grego naquela época de transição, não como mero indivíduo, mas como parte de um 

todo maior, corporificado na figura cívica da polis16. 

 

Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet, na obra Mito e Tragédia na Grécia 

Antiga, ao analisarem a linguagem jurídica e a estrutura empregadas nos espetáculos e os seus 

objetivos, conseguiram captar com clareza a dualidade marcante das tragédias gregas: 

entretenimento e educação do espectador. É o que se constata em passagem da citada obra: 

A presença de um vocabulário técnico de direito na obra dos trágicos 
sublinha as afinidades entre os temas prediletos da tragédia e certos casos 
sujeitos à competência dos tribunais, tribunais esses cuja instituição é 
bastante recente para que seja ainda profundamente sentida a novidade dos 
valores que comandaram sua fundação e regulam seu funcionamento. 
Os poetas trágicos utilizam esse vocabulário do direito jogando 
deliberadamente com suas incertezas, com suas flutuações, com sua falta de 
acabamento: imprecisão de termos, mudanças de sentido, incoerências e 
oposições que revelam discordâncias no seio do próprio pensamento 
jurídico, traduzem igualmente seus conflitos com uma tradição religiosa, 
com uma reflexão moral de que o direito já se distinguira, mas cujos 
domínios não estão claramente delimitados em relação ao dele. [...] 
Toma como objeto o homem que em si próprio vive esse debate, que é 
coagido a fazer uma escolha, a orientar sua ação num universo de valores 
ambíguos onde jamais algo é estável e unívoco.17 

 

 

Tal qual o Direito não se revelava uma construção lógica, os valores da cidade e a 

consciência da fragilidade e impotência humana diante de seu inexorável destino, traço 

marcadamente presente no homem grego, transformou a tragédia grega, ao incorporar essas 

questões, em algo maior do que um mero gênero literário ou expressão da arte daqueles 

tempos. 

 

                                                        
15 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 18 e 26, passim. 
16 Acerca da importância da “arte” para a vida do homem grego, vide NIETZSCHE, Friedrich Wilhelm. A 
Origem da Tragédia. São Paulo: Moraes, 1984, p. 52-53. 
17 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. Mito e Tragédia na Grécia Antiga. São Paulo: Duas 
Cidades, 1977, p. 13. 
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A tragédia refletia a inquietação psicológica e a realidade social da polis grega e, por 

isso, passou a dela fazer indissociável parte. Surgiu, como gênero literário, na Grécia no 

século VI a.C. num momento em que a linguagem mítica do herói, até então sobressalente, 

não mais conseguia retratar a realidade da polis 18: o herói apresentado nas tragédias não é 

mais aquela figura épica consagrada nas epopeias19. 

 

Consoante nos informa Thiago Rodrigues Braga,  o herói grego passa a representar 

“a falta de comedimento e acaba em sofrimento”20. Por meio desse novo herói, a tragédia 

apresentava ao povo grego as fraquezas humanas e suas limitações diante de seu destino 

cativo (pertencente aos deuses), bem como as incertezas e ambiguidades da vida, em todos os 

seus campos (religiosos, políticos, jurídicos, psicológicos, etc.), no intuito de admoestar os 

espectadores a ficarem atentos a tudo isso e, assim, evitarem a dor, o sofrimento e o próprio 

perecimento ou desonra.  

 

Quanto mais prudente o homem grego, melhor para sua vida e melhor para a polis. 

 

Thiago Rodrigues Braga condensa bem essa análise com os seguintes dizeres: 

[...] a tragédia ensina que todos os homens são iguais em termos de 
humanidade. Todos sofrem, amam, odeiam, choram, etc. 
Para os gregos a consciência de um destino, do qual nada se sabe, é uma 
evidência que não se consideravam donos dos próprios passos21. 

 

 

Dessa forma, a tragédia surge como a revelação da já crescente inquietude humana 

quanto à relação entre o Direito e a Religião22, vale dizer, do choque entre os valores jurídicos 

                                                        
18 “No conflito trágico, o herói e o tirano ainda aparecem bem presos à tradição heroica e mítica, mas a solução 
do drama escapa a eles: jamais é dada pelo herói solitário e traduz sempre o triunfo dos valores coletivos 
impostos pela nova cidade democrática (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. op. cit., p. 07). 
19 “A tragédia [...] assume um distanciamento em relação aos mitos de heróis em que se inspira e que transpõe 
com muita liberdade. Questiona-os. Confronta os valores heroicos, as representações religiosas antigas com os 
novos modos de pensamento que marcam o advento do direito no quadro da cidade. As lendas dos heróis, com 
efeito, ligam-se às linhagens reais, a géne nobres que, no plano de valores, de práticas sociais, de formas de 
religiosidade, de comportamentos humanos, representam para a cidade justamente aquilo que ela teve que 
condenar e rejeitar, contra o que teve que lutar para estabelecer-se mas também aquilo a partir do que se 
constituiu e com que permanece profundamente solidária” (VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. 
op. cit., p. 14). 
20  BRAGA, Thiago Rodrigues. Tragédia Grega e Polis. Disponível em 
<http://www.mundodosfilosofos.com.br/tragedia-grega-e-polis.htm> Acesso em: 15 ago.  2011. 
21 Idem. 
22 “A lei passou a ser respeitada, não como inalterável mandamento de um ser divino, porém como invenção 
puramente humana, nascida da conveniência e alterável à vontade. O conceito de justiça foi igualmente 
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e a tradição religiosa, algo impossível de imaginar-se em momento anterior, já que o Direito 

nascia no seio familiar a partir da religião domiciliar construída em torno do culto ao fogo 

sagrado. 

 

É o caso, por exemplo, de considerar-se injusto e arbitrário o despojo dos filhos por 

crimes ou desonras cometidos por seus pais, algo que, anteriormente, sequer era questionado 

pelo homem grego, por decorrer, em sua concepção, de seu inexorável destino e da justiça 

divina. 

 

A tragédia, assim, sempre apresentava uma tensão entre determinados valores e a 

ambiguidade das palavras e de contextos (político, jurídico, filosófico, etc.), os quais 

pareciam levar a um conflito insolúvel (antinomias).  Era uma forma de, segundo Alexandre 

Prudente Piccolo, “tornar público o problema, uma forma de discutir  imprecisão de um 

vocabulário [termos técnicos do Direito] em construção que se mostrava incoerente, ambíguo 

e dissonante, o que revelava na verdade a inconsistência, a discordância e as tensões internas 

de todo um novo sistema que estava sendo modelado”23. 

 

Essa também é a leitura que Jean-Pierre Vernant e Pierre Vidal-Naquet fazem dos 

objetivos e linguagem utilizadas nas tragédias gregas: 

Mas o que a mensagem trágica comunica, quando compreendida, é 
precisamente que, nas palavras trocadas pelos homens, existem zonas de 
opacidade e de incomunicabilidade. No próprio momento em que vê os 
protagonistas aderirem exclusivamente a um sentido e, nessa cegueira, 
dilacerarem-se ou perderem-se, o espectador deve compreender que 
realmente há dois ou mais sentidos possíveis. A linguagem se torna 
transparente para ele, e a mensagem trágica comunicável somente na medida 
em que descobre a ambiguidade das palavras, dos valores, do homem, na 
medida em que reconhece o universo como conflitual e em que, 
abandonando as certezas antigas, abrindo-se a uma visão problemática do 
mundo, através do espetáculo, ele próprio se torna consciência trágica. [...] 
Nos Trágicos, a ação humana não tem em si força bastante para deixar de 
lado o poder dos deuses, nem a autonomia bastante para conceber-se 
plenamente fora deles [...]. A ação humana é, pois, uma espécie de desafio 
ao futuro, ao destino e a si mesma, finalmente um desafio aos deuses que, ao 
que se espera, estarão ao seu lado. Neste jogo, do qual não é senhor, o 
homem sempre corre o risco de cair na armadilha de suas próprias decisões. 
Para ele, os deuses são incompreensíveis. Quando por precaução os interroga 

                                                                                                                                                                             

despojado de seus atributos metafísicos e analisado em termos de características psicológicas humanas ou de 
interesses sociais” (BODENHEIMER, Edgar. op. cit., p. 19).  
23 PICCOLO, Alexandre Prudente. A Tragédia Grega e a Identidade da Polis. Publicações de Alunos de 
Graduação e Pós-Graduação do Instituto de Estudos da Linguagem – UNICAMP.  Disponível em 
<http://www.unicamp.br/iel/site/alunos/publicacoes/textos/t00003.htm> Acesso em: 15 ago. 2011. 
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antes de agir e eles acedem em falar, a sua resposta é tão equívoca e ambígua 
quanto a situação sobre a qual seu conselho é solicitado24. 

 

 

O desfecho trágico dessa tensão era revelado aos espectadores numa dinâmica 

alternância de sensações, no que ficou conhecido como catarse25, no intuito de que, ao final, a 

reflexão os levasse a uma expiação psicológica dos sentimentos que os oprimiram durante o 

espetáculo e que poderiam, se inobservados em suas condutas diárias, afetar a polis. 

 

Conforme descrevia Aristóteles na obra Poética, a tragédia suscitava, por meio de 

seus atores, o “terror e a piedade”, que tinham por efeito a “purificação dessas emoções”26. 

 

Para melhor compreensão de tudo o que se discorreu alhures, passar-se-á, doravante, 

a apresentar uma breve síntese de algumas das principais tragédias gregas que enfatizaram, 

em algum momento de sua narração, a questão do Direito e da Justiça. São elas: 

I) Oréstia, de Ésquilo; 

II) Édipo Rei, de Sófocles; 

III) Antígona, de Sófocles; 

IV) Medéia, de Eurípedes; 

V) As Suplicantes, de Eurípedes; 

VI) As Vespas, de Aristófanes. 

 

 

I) ORESTEIA ou ORÉSTIA 

 

Oresteia ou Oréstia é uma tragédia grega de 485 a.C, de autoria de Ésquilo. Trata-se 

de uma trilogia composta por Agamémnon, Coéforas e Euménides. 

 

Agamémnon foi um importante rei e comandante militar grego durante a Guerra de 

Tróia. Era casado com Clitemnestra, com quem teve quatro filhos, dentre eles, Orestes. 

 

                                                        
24 VERNANT, Jean-Pierre; VIDAL-NAQUET, Pierre. op. cit., p. 27-28. 
25 “A ironia trágica poderá consistir em mostrar como, no decurso do drama, o herói cai na armadilha da própria 
palavra, uma palavra que se volta contra ele trazendo-lhe a experiência amarga de um sentido que ele obstinava 
em não reconhecer”(Ibid., p. 27). 
26 ARISTÓTELES. Poética. São Paulo: Ars Poetica, 1993, p. 37. 
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Ao regressar da longa e violenta guerra, da qual traz como troféu a princesa e 

profetiza de Tróia Cassandra, Agamémnon é assassinado friamente por sua esposa 

Clitemnestra em conluio com seu amante, Egisto, que também era primo dele, num ato de 

vingança27. 

 

Embora o tema da Justiça possa ser encontrado ao longo de toda essa trilogia, 

centralizaremos o foco de nossa análise sobre Euménides, por tratar especificamente do 

julgamento de Orestes que, em vingança pela morte de seu pai, mata sua mãe e o amante dela. 

 

Orestes, atormentado pelas Erínias, divindades que representavam a vingança cega e 

que estavam sendo pressionadas pelo fantasma de Clitemnestra a perseguirem 

impiedosamente seu filho, recebe apoio e proteção de Apolo, um dos deuses olímpicos, 

causando grande conflito entre eles, regado a indignação e ódio28. 

 

As Erínias não se conformavam em não poder cumprir sua sagrada missão de vingar 

o matricídio provocado por Orestes. Reiteradamente alertavam dos perigos dessa impunidade 

para a felicidade humana e para a estabilidade política e social29. 

 

Orestes, diante da iminente expiação pelas Erínias do matricídio por ele cometido, 

invoca a proteção de Atena, por parte de quem espera obter um veredicto de Justiça. 

 

Diante desse quadro, Atena surge e busca inteirar-se dos acontecimentos, instituindo 

um verdadeiro contraditório entre as partes30. 

 

Apolo ofendia reiteradamente as Erínias em suas falas, exasperando-as ainda mais. 

                                                        
27 ÉSQUILO. Oréstia: Agamêmnon - Coéforas - Eumênides. 6. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2003, v. II. 
28 KITTO, Humphrey Davey Findley. Tragédia Grega: estudo literário. 3. ed. Coimbra: Arménio Amado, 
1990, p. 163-170, v. I. 
29 Essa mensagem pode ser inferida, por exemplo, das advertências das Erínias durante o embate com Apolo 
perante Atena, no Tribunal, antes e após seu veredicto: “Nossa presença pesará sobre esta terra/se tentares 
privar-nos de nossos direitos!” [...] “Disseste estas palavras! Se nos derrotares,/nossa presença trará males para 
Atenas!” [...]Ah! Deuses novos! Como espezinhais/as leis antigas, pois arrebatais/de nossas mãos o que sempre 
foi nosso!/E nós, infortunadas e menosprezadas,/faremos com que este solo sinta/o peso todo de nosso 
rancor!/Ai! Ai de nós! Nosso mortal veneno/vai ser a arma de cruel vingança!/As gotas, destiladas uma a 
uma/por nossos corações, custarão caro/a este povo e à sua cidade;/uma praga mortal sairá delas,/fatal a todos os 
frutos da terra/e aos vossos filhos! Ah! Nossa vingança!/Caindo sobre vosso chão, a praga/será a ruína deste 
território!/Gememos sem saber o que fazer!/Ah! Nós, filhas da tenebrosa Noite,/sofremos a maior humilhação!”. 
No mesmo sentido: KITTO, Humphrey Davey Findley. op. cit., p. 175, v. I. 
30 É o que se infere do seguinte excerto da fala de Atena: “Estão aqui neste momento duas partes/e ouvi apenas a 
metade dessa história”. 
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Atena, pelo contrário, as tratava com muito respeito, inclusive ressaltando as relevantes 

funções por elas exercidas. Por isso, diante da impossibilidade de entrarem em consenso com 

Apolo, as Erínias atribuem a Atena a possibilidade de julgar/arbitrar o conflito31. 

 

Contudo, diante da gravidade do fato, Atena prefere atribuir a um tribunal composto 

pelos cidadãos mais sábios de Atenas, ao qual também integraria com direito a voto, o 

julgamento do conflito e que, doravante, passaria perpetuamente a julgar crimes similares. 

 

Apolo se torna defensor e testemunha de Orestes no julgamento. Nesse ponto, fica 

clara a irresignação de Orestes diante de seu inexorável destino, como se, ao cometer o 

matricídio, apenas estivesse cumprindo os desígnios que os deuses lhe haviam reservado e 

nada poderia ter feito para evitar. Daí seu pleito para que Apolo o defenda perante os juízes, 

já que, segundo entendia, teria agido conforme os ditames da Justiça. 

 

Afinal, como poderia ter ele cometido um grave crime se estava apenas cumprindo o 

destino que os deuses lhe reservaram? 

 

Orestes afirma que foi Apolo que o persuadiu a cometer o homicídio e, agora, é ele 

sua testemunha de defesa, embora não se queixe desse seu destino, com ele se conformando. 

 

Orestes afirma que sua mãe foi maculada por dois assassinatos: o do marido e de seu 

pai. E questiona o fato de as Erínias não terem a perseguido também. 

 

As Erínias, por seu turno, reafirmam a gravidade do matricídio, já que Orestes teria 

matado alguém de seu próprio sangue, enquanto Clitemnestra não. 

 

Encerrado o acalorado debate entre as partes, Atena convoca os juízes do tribunal 

(Areópago) para depositarem seus votos e esclarece a todos o procedimento para a ultimação 

do veredicto. Antecipa seu voto a favor de Orestes e ressalta que, para a absolvição do 

acusado, basta que “os votos se dividam igualmente”. 

 

                                                        
31 “Corifeu: Então, depois de ouvi-lo julga retamente. 
Atena: Pretendeis confiar-me a decisão da causa? 
Corifeu: E por que não? Assim seremos reverentes/a quem é digna de nossa veneração”. 
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Com a contagem dos votos, chega-se à conclusão de que o júri dividiu-se meio a 

meio. Diante desse quadro, proclama Atena a absolvição de Orestes: 

Ele foi absolvido de um crime de morte! 
Os votos dividiram-se em somas iguais. 

 

 

Eis a origem do denominado voto de Minerva! 

 

Apesar da fúria das Erínias quanto ao resultado do julgamento, Atena convence-as de 

que “não foram propriamente derrotadas, pois todos se comprometem, doravante, a 

reconhecerem a jurisdição do Tribunal para a solução dos conflitos da polis de forma geral”32. 

 

O resultado desse julgamento simbolizou não só o predomínio do direito patriarcal, 

como também a divisão de responsabilidade quanto à sorte e felicidade da polis entre 

humanos e deuses. 

 

A emblemática participação de Atena em um tribunal composto por humanos, seus 

concidadãos, revela o quão dependente estava a estabilidade política e social da  polis à 

relação entre os humanos e o divino33. 

 

 

II) ÉDIPO REI 

 

Édipo Rei é uma tragédia escrita por Sófocles no século V a.C. que tem, como pano 

de fundo, o embate de forças estabelecido entre o destino, estabelecido pelos deuses, e o livre 

arbítrio humano34. 

 

Narra a estória que Édipo nascera em Tebas, filho do rei Laios e da rainha Jocasta. 

 

Ocorre que o Oráculo de Delfos havia revelado que o filho de Laios e Jocasta teria a 

terrível sina de matar o próprio pai e desposar sua mãe. 

 

                                                        
32 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 20. 
33 KITTO, Humphrey Davey Findley. op. cit., p. 174-175, v. I. 
34 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 20. 
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Diante desse horrível destino previsto para o bebê, Laios decide ordenar a sua morte. 

Para tanto, determina que seus servos levem o bebê para uma floresta e lá o deixem para ser 

devorado por animais selvagens. Na floresta, o bebê foi pendurado pelos pés em uma árvore. 

 

Antes que a morte do bebê se consumasse, pastores da cidade de Corintos salvaram-

no e, ao ser levado para essa cidade, foi adotado pela família real, a qual lhe atribuiu o nome 

de Édipo, cujo significado era pés inchados ou inflamados (ou perfurados). 

 

Édipo, assim, tornou-se por acaso príncipe de Corintos. Certa vez, um homem 

embriagado numa festa em que Édipo estava disse-lhe, em tom de insulto, que ele era filho 

ilegítimo de Políbio e Mérope, reis de Corinto. 

 

Furioso, Édipo consultou seus pais, que se mostraram indignados com o insulto. 

Ainda intrigado com o insulto e sem que seus pais soubessem, Édipo foi ao Oráculo de Delfos 

consultá-lo sobre a veracidade desse fato. 

 

O Oráculo não respondeu às suas indagações. Entretanto, anunciou-lhe que estava 

predestinado a matar seu próprio pai e casar-se com sua mãe. 

 

Atormentado, Édipo decide fugir de Corintos para escapar de sua terrível sina e, 

assim, parte rumo a Tebas. O destino, porém, prega-lhe nova peça. 

 

Numa encruzilhada estreita, Édipo encontra uma pequena comitiva em sentido 

contrário com a qual se desentende gravemente, acabando por matar a todos que nela se 

encontravam, após luta corporal, sem se dar conta de que, dentre os mortos, encontrava-se 

Laios, rei de Tebas e seu pai natural. 

 

Ao chegar, enfim, a Tebas, depara-se com uma cidade passando por graves 

problemas em decorrência da morte de seu rei e do fato de uma Esfinge ter se instalado no 

pórtico da cidade. Somente quem decifrasse seu enigma era permitido passar. Caso contrário, 

era por ela devorado (decifra-me ou devoro-te). 

 

Jocasta, rainha de Tebas, havia prometido casar-se com quem eliminasse a Esfinge, 

livrando a cidade desse flagelo. 
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Édipo decifrou o enigma e tornou-se rei de Tebas, desposando Jocasta, com quem 

teve quatro filhos (Etéocles, Polinice, Antígona e Ismênia). 

 

Tebas foi próspera durante muito tempo. Contudo, calamidades começaram a assolar 

a cidade. Por isso, Édipo determinou que seu cunhado, Creonte, fosse ao Templo de Apolo 

para consultar o Oráculo sobre como deveria proceder. 

 

Ao retornar, Creonte disse que o rei Apolo havia ordenado que Tebas fosse 

purificada da mancha que nela continha e que isso significava a necessidade de expulsar ou 

matar o assassino do rei Laios, pois sua permanência em Tebas era a causa de todo o mal que 

a atingia. 

 

Édipo promete cumprir a ordem de Apolo. Todavia, como o crime ocorrera há muito 

tempo atrás, ele nota a dificuldade de identificar e localizar o assassino. 

 

Diante desse quadro, segundo o jusfilósofo Everaldo T. Q. Gonzales, Édipo decide 

“reconstruir os fatos passados através de um processo”, mediante a oitiva de testemunhas, 

apurando os fatos, até reconstruir uma verdade possível”35. 

 

Foi por meio desse procedimento que Édipo acabou por descobrir que fora ele 

mesmo quem matara o rei Laios e, em consequência, havia concretizado a profecia de que 

mataria seu próprio pai e desposaria sua mãe, não tendo conseguido livrar-se de seu nefasto 

destino, por mais que tivesse tentado dele se desvencilhar. 

 

Diante da comprovação desse fato, Jocasta se suicida e Édipo renuncia ao trono, 

perfura os próprios olhos e exila-se de Tebas. 

 

Em suma, Sófocles pretendeu, com essa tragédia, demonstrar o poder divino sobre os 

destinos dos homens que, diante dele, nada podem fazer. É uma visão determinista que se vale 

do drama particular vivido por Édipo para irradiar-se, como lição, aos demais homens. 

Revela, também, a abordagem do Direito Natural e as relações entre o poder político e o 

conhecimento da verdade pelas “práticas jurídicas gregas daquela época”, consubstanciadas 

                                                        
35 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 21. 
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não na verdade real, mas na possível, mediante “um jogo de prova, de desafio lançado por um 

adversário ao outro”36. 

 

 

III) ANTÍGONA 

 

Sófocles, um dos maiores expoentes da tragédia grega, dá continuidade a Édipo Rei 

em Antígona. 

 

Para André Bonnard, “Antígona, rainha das tragédias, é, sem dúvida, de todas as que 

conservamos da Antiguidade, a mais carregada de promessas”37. O autor ainda afirma ser, de 

todas as tragédias, a que nos confere ensinamentos mais atuais. 

 

Na história, Antígona é filha de Édipo e Jocasta38, que tinham mais três filhos: 

Etéocles, Ismênia e Polinice. 

 

Os irmãos Etéocles e Polinice, legítimos sucessores de Édipo, matam-se um ao outro 

por suas próprias mãos na batalha para disputa do reino de Tebas. 

 

Creontes, tio de ambos e irmão de Jocasta, herda este trono sangrento. Logo que o 

ocupa, publica um édito no qual concede as honras fúnebres a Etéocles, por ter defendido e 

lutado pelo solo da pátria, e, na mesma ocasião, proíbe que o corpo de Polinices, que no seu 

entender agira como traidor, fosse honrado com um túmulo, determinando que ficasse 

insepulto e fosse devorado por animais. Quem infringisse essas ordens arriscar-se-ia à morte. 

 

Relembre-se que a privação da sepultura era um dos castigos mais terríveis na Grécia 

antiga, conforme relata Fustel de Coulanges. Segundo o historiador francês: 

Pode-se ver em escritores antigos como o homem constantemente vivia 
atormentado pelo receio de que, depois da sua morte, não se observassem 
tais ritos. Era isto motivo para amargas inquietações. Temia-se menos a 
morte do que a privação de sepultura39. 

 

                                                        
36 Sobre esse tema, vide: OLIVEIRA, Alex Feitosa de [et al] . Édipo-rei: Uma Análise Jusfilosófica. THEMIS 
- Revista da Escola Superior da Magistratura do Estado do Ceará. v. 5, n. 1, p. 77, jan./jul. 2007. 
37 BONNARD, André. Civilização Grega – De Antígona a Sócrates. Lisboa: Estúdios COR, 1968, p. 10. 
38  Personagens de Édipo Rei. 
39 FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. op. cit., p. 20. 
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Edgar Bodenheimer explica que “sepultar os mortos era para os gregos uma 

imposição da lei sagrada, cuja violação seria vingada pela maldição e pelo castigo divinos”40. 

 

Creonte é comunicado por um guarda do reino que o corpo de Polinices fora 

sepultado com os ritos necessários, em desobediência às suas ordens, por Antígona, que 

confessa o fato e é condenada à morte pelo rei. 

 

Ao justificar sua ação perante Creonte, Antígona traz à discussão o conflito existente 

entre a lei positiva (editada pelo representante do Estado) e uma “lei divina”.  Afirma que o 

direito ao sepultamento, por ser estabelecido em leis superiores, não pode ser contrariado pelo 

governante, pois as leis divinas, não escritas, devem prevalecer sobre a decisão de um chefe 

de Estado insensato que as contrarie.41 

 

Antígona, assim, sustenta a validade do seu ato perante o reinado e coloca em risco a 

própria autoridade de Creontes, levando-o a “enterrar-se cada vez mais na arbitrariedade”42. 

 

A inconformidade de Antígona não fica apenas restrita ao aspecto da Justiça da 

conduta do governante, mas avança para questionar a própria validade da edição do decreto 

supostamente violador de uma norma superior, o que acaba por conferir aos fatos uma 

abordagem essencialmente jurídica.  

 

Conforme Bodenheimer, 

[...] vamos encontrar uma das mais antigas ilustrações de um problema que 
tem ocupado a atenção dos pensadores jurídicos de todos os tempos, ou seja, 
o problema do conflito entre duas ordens de leis, ambas as quais procuram 
obter a exclusiva obediência do homem43. 

 

 

No entanto, não se deve olvidar o apego a valores morais e a preocupação de cunho 

religioso que caracterizavam o homem grego antigo, de modo que todo o enredo das tragédias 
                                                        
40 BODENHEIMER, Edgar. op. cit., p. 18. 
41 É o que se infere da fala de Antígona: “Sim, porque não foi Júpiter que a promulgou; e a Justiça, a deusa que 
habita com as divindades subterrâneas jamais estabeleceu tal decreto entre os humanos; nem eu creio que teu 
édito tenha força bastante para conferir a um mortal o poder de infringir as leis divinas, que nunca foram 
escritas, mas são irrevogáveis; não existem a partir de ontem, ou de hoje; são eternas, sim! E ninguém sabe desde 
quando vigoram! – Tais decretos, eu, que não temo o poder de homem algum, posso violar sem que por isso me 
venham a punir os deuses!”  
42 BONNARD, André. op. cit., p. 12. 
43 BODENHEIMER, Edgar. op. cit., p. 18. 
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desenvolve-se no sentido de determinar a justiça dos fatos e o que seria moralmente aceitável. 

Ensina-nos Miguel Reale que à época não havia a intenção, ao menos deliberada, de distinguir 

o jurídico do não jurídico. Reale adverte que na Grécia não existia uma palavra própria para 

definir o Direito, estando o seu conceito ainda atrelado à concepção de justo. 44   

 

Sófocles, todavia, cultiva em Antígona a distinção entre o justo por natureza e o justo 

por convenção, ou, noutros termos, entre lei natural e lei positiva, doutrina que posteriormente 

veio a ser esclarecida na própria Grécia antiga por Platão e, de maneira exaustiva, por 

Aristóteles45. 

 

A peça de Antígona, assim, mais do que despertar uma análise acerca da justiça da 

decisão adotada pelo soberano, envereda para uma dimensão jurídica que Sófocles “elabora 

em defesa de uma teoria do Direito Natural e de um direito de resistência contra o soberano 

arbitrário e totalitário”, conforme leciona Everaldo T. Quicili Gonzalez.46 

 

Importante sublinhar que Antígona, apesar de questionar o mandamento estatal que a 

condenou à morte, não nega os direitos do Estado ou a lei dos homens, mas apenas limita-os à 

existência de uma justiça superior.  

 

Em análise esclarecedora sobre a peça, discorre André Bonnard: 

Frente a este mundo de Creonte, em que tudo está no Estado, eis, mais 
vasto, o cosmos de Antígona. Ao passo que Creonte submete o homem e os 
deuses, e todo o valor espiritual, à ordem política e nacional, Antígona, sem 
negar os direitos do Estado, limita-os. Os decretos de um homem, diz ela, 
desse homem que fala em nome do Estado, não podem prevalecer sobre as 
leis eternas de que a consciência é depositária. Antígona não contesta a lei 
dos homens, mas afirma a existência duma realidade superior que, a ela, lhe 
foi revelada no amor a seu irmão47. 

 

Mais adiante observa o citado autor: 

Assim, enquanto a ordem de Creonte tende a negar Antígona e se esforça 
por aniquilá-la, Antígona, em contrapartida, não nega Creonte e, se Creonte 
é o Estado, não contesta a legitimidade da sua existência. Antígona não nos 
tira esse Creonte que nós reconhecemos como parte do nosso ser. Não o 
aniquila, antes o coloca no seu lugar, o classifica48. 

                                                        
44 REALE, Miguel. op. cit., p. 524 e 527, v. II.  
45 Ibid., p. 524-525, v. II. 
46 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 18. 
47 BONNARD, André. op. cit., p. 36. 
48 Ibid., p. 37. 
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Embora a alegação de Antígona sobre a existência de um direito de resistência 

preexistente e superior à lei dos homens seja comumente identificada como o principal ponto 

a ser analisado na peça, o fato é que, sob uma abordagem propositadamente jurídica que se 

pretende estabelecer, outras questões retratadas por Sófocles – não menos importantes – 

devem ser identificadas para o estudo da influência das tragédias para o  Direito e o conceito 

de Justiça. 

 

Um desses aspectos relevantes diz respeito à ideia, ainda indefinida, de Democracia. 

Após a sentença de morte de Antígona, o filho mais jovem de Creonte, Hémon, tenta 

convencê-lo a revogar o seu decreto. Aparentemente, uma leitura desatenta do diálogo 

estabelecido entre Creonte e Hémon levaria a crer que a suposta razão buscada pelo herdeiro 

do trono seria de ordem estritamente pessoal, pois era ao mesmo tempo primo e noivo de 

Antígona. 

 

Creonte, no início do diálogo, defende seu édito sustentando que não poderia deixar 

de matar Antígona apenas por ser sua sobrinha e futura mulher de seu filho, pois, assim 

agindo, estaria sendo injusto no governo do Estado, por deixar de conferir aos governados o 

mesmo tratamento.49  

 

Hémon, seguro de si e dos sentimentos que então assolavam a comunidade, 

questiona a decisão de Creonte por contrariar a vontade de todo o povo de Tebas, 

mencionando que o rei não poderia governar sozinho, sem atender aos anseios do povo.50 

 

Ao colocar Hémon em cena, assim, Sófocles amplia a discussão antes adstrita ao 

Direito Natural para verdadeiramente traçar aspectos da Democracia. Hémon ouve a 

população e tenta convencer o soberano a agir conforme a vontade dos governados, 

promovendo um verdadeiro debate entre a democracia e o despotismo. A imagem do rei 

perante à população parece ser a preocupação constante de Hémon. 

 

Ao final da peça, Hémon e Antígona acabam se matando e Eurídice, esposa de 

                                                        
49 Trazendo-se a discussão aos dias atuais, há uma clara menção à noção de impessoalidade, elevada à condição 
de princípio da Administração Pública na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. 
50 Alguns trechos de Hémon: “Quanto a mim, ao contrário, posso observar, às ocultas, como a cidade inteira 
deplora o sacrifício dessa jovem; e como, na opinião de todas as mulheres, ela não merece a morte por ter 
praticado uma ação gloriosa” [...] “Não é assim que pensa o povo de Tebas”(...) “Ouve: não há estado algum que 
pertença a um único homem” [...] “Só num país inteiramente deserto terias o direito de governar sozinho”.  
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Creontes, também se suicida ao saber da morte do filho. Creonte passa, então, a observar o 

Direto Natural e conciliá-lo com o direito positivo, pois, exatamente por o ter descumprido, 

acreditou ter sofrido as punições dos deuses profetizadas ao longo da história.  

 

Verifica-se, desse modo, que Sófocles, em Antígona, traz um outro aspecto 

importante, inerente à evolução do conceito de democracia, de suma importância para o 

Direito e o conceito de justiça, pois se o Direito estiver pautado numa ordem democrática, 

logo a própria discussão entre direito natural e positivo, se não deixa de ter importância, acaba 

por se tornar, muitas vezes, desnecessária, pois o ordenamento, ao menos em tese, refletirá a 

vontade de toda a população. 

 

Em Antígona, tivessem os governados, representados na figura de Hémon, sido 

previamente consultados, logo evitar-se-ia o final trágico e demasiadamente custoso ao 

Estado. A própria discussão travada sobre a prevalência do direito natural restaria 

despicienda, tendo em vista que a vontade dos administrados refletiria, naquele caso, as 

diretrizes da lei superior. Mas aí, convenhamos, não teríamos uma tragédia grega e toda a 

contribuição ao desenvolvimento da idéia de justiça. 

 

 

IV) MEDÉIA 

 

Já em Medéia, de Eurípides, desenvolve-se o relato de uma mulher estrangeira que, 

vítima da traição do marido, Jasão, com quem tinha dois filhos, não possui meios assegurados 

pelo Estado para defender seus direitos advindos do matrimônio e sua posição de mulher 

perante a sociedade.  

 

A polis não assegura direitos mínimos de Medéia; ao reverso, estabelece o seu exílio, 

em razão do casamento de Jasão com a filha do rei de Corinto, Creonte.  

 

Medéia resolve vingar-se do marido infiel, que, além de tê-la traído, se aproveita da 

vantagem política propiciada pelo seu recente casamento com a filha de Creonte. Pretendia 

Medéia, na história, apenas manter intactos seus direitos matrimoniais e sua condição de 
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mulher perante a sociedade51.  

 

Na ausência de uma prestação estatal apta a assegurar os seus direitos e de 

instrumentos procedimentais para tal fim, Medéia resolve fazer a sua própria “justiça”, 

privatizando-a, e acaba por fazê-lo da maneira mais cruel que se possa imaginar, pois mata os 

próprios filhos por vingança, recusa a sua condição feminina na polis e ainda rejeita o étnico, 

vale dizer, o fato de pertencer ao povo “superior” dos gregos. 

 

A peça Medéia, sob a óptica do Direito e do próprio conceito de Justiça, edifica 

alguns elementos importantes que merecem análise. 

 

A ausência de uma prestação estatal apta a garantir os direitos de Medéia, em 

primeiro lugar, traz a reflexão acerca da necessidade de um órgão estatal e imparcial que 

possa distribuir e aplicar a justiça aos particulares. Há uma evidente reflexão sobre a 

necessidade da criação de sistemas e procedimentos estatais para a resolução de conflitos na 

sociedade.52  

 

A própria criação de um sistema procedimental para evitar abusos contra o poder 

estatal pode ser extraído da peça, na medida em que Medéia acabou por ser exilada de Corinto 

sem a possibilidade de qualquer questionamento do ato que a exilou, fato que veio a 

contribuir para o desfecho trágico.  

 

Embora para a época a ideia de estatização da resolução de conflitos de interesse 

possa parecer um tanto quanto complexa, o que focaria a discussão sobre a peça apenas na 

razoabilidade da “justiça” particular praticada por Medéia, as passagens escritas por 

                                                        
51 Sobre a condição de mulher e a necessidade de defender seus direitos, o trecho da fala de Medéia: “Sim, uma 
mulher pode ser cobarde e tremer diante de uma espada. Mas veja ela os ofendidos os direitos do seu leito, e não 
há alma mais alterada de sangue”.  Ainda: “De todos os seres que respiram e pensam, nós outras, as mulheres, 
somos as mais miseráveis. Precisamos primeiro comprar muito caro um marido, para depois termos nele um 
senhor absoluto da nossa pessoa, segundo flagelo ainda pior que o primeiro. [...] Para uma mulher abandonar o 
marido é escandaloso, repudiá-lo impossível. [...] O homem, dono do lar, sai para distrair-se de seu tédio junto 
de algum amigo ou de pessoas de sua idade; mas n6s, é preciso não termos olhos a não ser para eles [...]”. Mais: 
"Aproxima-se o dia em que a mulher será reverenciada e urna injuriosa reputação já não pesará sobre ela". 
52 Medéia: “Mas a vós e a mim não serve a mesma argumentação. Vós tendes aqui a vossa cidade e a casa 
paterna, a posse do bem-estar e a companhia dos amigos. E eu, sozinha, sem pátria, sou ultrajada pelo marido, 
raptada duma terra bárbara, sem ter mãe, nem irmão, nem parente, para me acolher desta desgraça” (...) “E que 
cidade me receberá? Quem, oferecendo uma terra imune de ofensa e uma casa fidedigna, salvará o meu corpo 
com a sua hospitalidade? Não há ninguém. Espero então ainda algum tempo, a ver se aparece algum baluarte 
seguro, e com o dolo e o silêncio executo este crime. E, se uma sorte irreparável me atingir, eu mesma 
empunharei a espada, ainda quando tenha de morrer, e os matarei, e seguirei os caminhos violentos da ousadia.”  
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Eurípedes parecem questionar a própria ausência de um órgão estatal para a resolução de 

conflitos de interesse, na medida em que a personagem principal do enredo clama por justiça 

e atribuiu ao próprio Estado a responsabilidade pelos atos que cometerá, tendo em vista a 

omissão das autoridades públicas diante de uma situação injusta e vexatória aliada à ausência 

de procedimentos próprios a exigirem uma resposta estatal. 

 

Outro ponto que merece especial destaque diz respeito à ausência do estabelecimento 

de normas estatais que prevejam e protejam os direitos das mulheres, questão que, como 

apontado, ganha especial relevo nos discursos de Medéia ao longo da peça. 

 

A ausência de regras protetivas do matrimônio, do mesmo modo, é mais um aspecto 

relevante a ser extraído da peça, na medida em que Medéia, apesar de traída e desamparada 

por seu ex-marido Jasão, não encontrou no Estado e na sociedade normas que guarnecessem a 

sua peculiar situação dentro da relação matrimonial, protegendo-a.  

 

 

V. AS SUPLICANTES 

 

A tragédia As suplicantes, de Ésquilo, também explora a temática, embora sob outro 

enfoque, sobre a existência de um direito superior que não deve ser desobedecido. 

 

A história é relativamente simples. Dánao e suas 50 filhas fogem de seu país em 

direção a Argos para não se casarem, contra a vontade delas, com os 50 filhos de Egito, seus 

primos. Nesta cidade grega, as filhas de Dánao pedem ajuda ao Rei Pelasgos, fundamentando 

seu pleito no direito superior vigente na Grécia Arcaica, de cunho religioso53. Sustentava-se 

que os deuses gregos estariam a proteger as suplicantes. 

 

                                                        
53 Basicamente, o direto de escolher com quem se casar e o direito de serem acolhidas pelo povo grego, por 
terem ascendência grega. Confira-se a seguinte passagem: “Rei – Diz-me que vens suplicar aos deuses desta 
cidade? E porque trazeis esses verdes ramos envolvidos em alva lã? Corifeu– Para não ser escrava dos filhos de 
Egipto. CORO- Zeus, de quem descendemos, vós [ os gregos, e neste grupo se insere o Rei Pelasgos] e nós [as 
Danaides, que não nasceram na Grécia, mas descendem de Io, e por isso tem sangue grego] escuta a nossa 
discussão com imparcialidade, pois ele põe naturalmente a injustiça no coração dos maus e a piedade no coração 
dos que acatam a lei. Ora, sendo a balança igual para todos, porque temes praticar o que é justo? Rei – Como 
poderei então testemunhar-vos a minha amizade? Corifeu – Liberta-nos dos filhos de Egipto, que nos reclamam. 
Rei – Grave é o que me pedes, pois poderá provocar uma guerra. Corifeu – Mas a justiça protege aqueles que 
combatem por ela. Rei - Sim, se desde o princípio [a justiça] esteve do nosso lado.” 
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O Rei de Argos, Pelasgos, preocupado em não contrariar Egito e causar uma guerra, 

nega auxílio às filhas de Dánao, supostamente infringindo a lei divina que em tese as 

protegiam. 

 

Diante da negativa, as Danaides ameaçam o rei com o sacrilégio de se enforcarem 

com os cordões de suas vestes nas estátuas dos altares. O rei, então, preocupado com o peso 

de sua decisão, coloca em votação o destino das suplicantes e o povo de Argos opta em 

defendê-las. 

 

Importante notar que em As Suplicantes, ao contrário do que ocorrera em Antígona, o 

chefe de Estado consulta a população e segue seu plebiscito, ordenando a conduta estatal 

conforme previamente definido pelos governados. 

 

Além de desenvolver a temática atinente à formação do conceito de Democracia, 

manifestada na peça como a vontade do povo que determinará os rumos do Estado, Ésquilo 

também aborda a existência de um direito superior e natural (divino na concepção da época) 

que deveria prevalecer sobre o direito posto. 

 

Mais do que isso, muito embora provavelmente não fosse a preocupação de Ésquilo, 

até pela observação já lançada de que não havia, à época, a intenção deliberada em separar o 

jurídico do não jurídico, não se pode deixar de mencionar a existência em As Suplicantes – ou 

a menos uma vaga ilação – de institutos relacionados ao direito internacional, como o refúgio, 

em razão da decisão do Estado que decide acolher as estrangeiras, ou mesmo a universalidade 

de determinados direitos, pois na história as Danaides vindicam em terras estrangeiras direitos 

reconhecidos em seu Estado de origem. 

 

A consulta prévia realizada pelo rei ao povo, da mesma forma, nada mais é do que o 

plebiscito54, instituto ligado à soberania popular, consistente na prévia consulta à população 

de questão específica de grande interesse público ou social. 

 

Há quem veja em As Suplicantes, ainda, o desenvolvimento da ideia sobre o “direito 

                                                        
54 Com previsão no artigo 14 da Constituição Federal de 1988. 
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do mais fraco”, em virtude da proteção conferida às Danaides pelo Estado.55 

 

No fim da tragédia, todavia, Ésquilo refere-se ao destino dos homens que contrariam 

a lei natural. Na história, os egípcios obtiveram êxito em alcançar as filhas de Dánao, para 

consumar o casamento ou matá-las. O casamento, por ser uma lei natural, não poderia ser 

contrariado, por tal motivo que os deuses favoreceram os egípcios. Por serem estrangeiras, 

protegidas por Zeus, as suplicantes, na cidade de Argos, só teriam o futuro de serem 

concubinas ou feiticeiras. 

 

Veja que embora o refúgio às suplicantes tenha sido concedido como obediência à 

vontade democrática, na verdade a decisão popular acabou por violar uma norma superior, de 

direito natural – o casamento –, o que também, de certa forma, acaba por estabelecer que a lei 

posta, ainda que fruto do sistema democrático, deve obediência aos direitos fundamentais, 

mais uma prova de atualidade das tragédias gregas nas questões jurídicas contemporâneas. 

 

Afirma-se que as duas tragédias que completariam a trilogia das Danaides se 

perderam. No mito elas foram obrigadas a casar com os egípcios. Quarenta e nove Danaides 

mataram os maridos na noite de núpcias para manter a castidade. Apenas uma, Hipermnestra, 

poupa o esposo Linceo. As Danaides assassinas são castigadas para encher um tonel sem 

fundo no Hades, carregando água em jarros. Mais um ensinamento de que a lei natural não 

deve ser contrariada. 

 

 

VI) AS VESPAS 

 

A tragédia As Vespas foi escrita por Aristófanes no século V a.C. 

 

Por meio dessa tragédia, Aristófanes “ridiculariza a mania de julgar que o povo 

grego de sua época estava habituado, encorajado pelos sofistas”56. 

 

Para compreendê-la, é preciso, de antemão, conhecer como funcionava o Tribunal de 

                                                        
55  PEREIRA, Gabriel de Oliveira e Knoll, Alessandra. O Direito do Mais Fraco na Tragédia Grega. 
Disponível em <http://jus.uol.com.br/revista/texto/18023/o-direito-do-mais-fraco-na-tragedia-grega> Acesso em 
25 ago. 2011. 
56 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 26. 
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Heliasta, que foi o alvo de crítica de Aristófanes na tragédia em comento. 

 

Segundo nos informa Arnaldo Sampaio de Moraes, anualmente eram sorteados seis 

mil cidadãos gregos, maiores de trinta anos, para comporem o Tribunal de Heliasta, na 

condição de jurados. Segundo esse jurista, 

O Tribunal dos Heliastas tinha competência para acompanhar e julgar as 
causas em geral, de âmbito público e privado, e muitos de seus membros 
eram pessoas de idade, de pequena e média condição, que eram pagos para o 
desempenho da função. Como o juiz recebia três óbulos por dia para 
participar das sessões do tribunal, a judicatura transformou-se no principal 
meio de vida para muitos cidadãos atenienses57. 

 

 

Em sua obra, Aristófanes revela sua contrariedade e desconfiança para com o sistema 

judiciário ateniense. Sua sátira objetiva justamente atacar essa realidade. 

 

Para ele, o tribunal deveria ser mais aristocrático, sem participação popular, ao 

contrário do que ocorria, pois acreditava que “o povo é capaz dos maiores males, conduzido 

que é por homens que nem sempre possuem compromisso com os princípios éticos e 

morais”58. 

 

O enredo da tragédia traz a figura de Filoclêon, velho camponês e que era viciado em 

julgamentos. Seu filho, Bdeliclêon, tenta curá-lo desse vício, trancando-o em casa. 

 

Em virtude disso, velhos jurados dirigem-se à frente da casa de Filoclêon, todos 

vestidos simbolicamente como vespas, para tentarem livrá-lo dessa prisão domiciliar e levá-lo 

de volta ao tribunal. 

 

A trama centra-se num embate entre pai e filho quanto à importância e ideia que 

possuem em relação ao Tribunal de Heliasta: 

Para o pai, o tribunal é bom porque lhe traz vantagens pessoais. Para o filho, 
o tribunal é ruim porque os jurados são meros instrumentos dos 
governantes59. 

 

                                                        
57 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Aristófanes e as vespas : o desencanto com o direito na literatura 
ática. Revista de Informação Legislativa, v. 37, n. 146, p. 253, jan./jun. de 2000. 
58 GONZALES, Everaldo Tadeu Quilici. op. cit., p. 26. 
59 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Aristófanes..., p. 253. 
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Como se nota, o texto revela o ceticismo de Aristófanes quanto ao direito ateniense, 

diante do modelo judiciário que ostenta. Ele não confia nos juízes, por considerá-los 

corruptíveis, vingativos e despreparados, além de despidos de preceitos éticos e morais, já que 

não provenientes da aristocracia. 

 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ante o exposto, verifica-se que as denominadas tragédias gregas contribuíram 

substancialmente para a evolução do conceito de Justiça e de diversos institutos ligados ao 

Direito, podendo-se afirmar que os autores da época foram responsáveis por suscitar e 

propagar diversos temas de cunho jurídico que permanecem atuais. 

  

Em resumo, por tudo o que se expôs, é possível apresentar as seguintes conclusões: 

 

I – No século VI a.C., modificações políticas e sociais de grande importância 

repercutiram diretamente nas concepções institucionais então vigentes na Grécia Antiga, 

influenciando sobremaneira a compreensão do Direito e do conceito de Justiça existentes; 

 

II – A arte foi elemento fundamental e transformador dessa realidade, ganhando 

especial relevo os espetáculos conhecidos como tragédias gregas, por retratarem e difundirem 

junto à sociedade grega os aspectos sociais, políticos e jurídicos em evolução, ensejando 

sentimentos e discussões junto ao povo grego que contribuíram para o incremento de 

institutos relacionados ao Direito e da própria noção de justiça; 

 

III – As tragédias gregas evidenciaram a preocupação da sociedade grega antiga 

com o conceito de Justiça e a criação de mecanismos aptos a assegurá-la, o que inspirou a 

criação e a evolução de diversos institutos jurídicos atuais, dentre os quais se podem destacar, 

de modo resumido e não taxativo, e considerando as obras tratadas no presente texto: 

 

– em Oresteia ou Oréstia, de Ésquilo, o reconhecimento da jurisdição de um tribunal 

composto por cidadãos para o julgamento de crimes, inclusive com a observância do 

contraditório, bem como a criação do denominado “voto de minerva”; 
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- em Édipo Rei, de Sófocles, a existência de uma sucessão de atos (processo) para a 

busca de uma verdade possível, mediante a reunião de provas para tal finalidade, sem 

olvidar de uma análise do Direito Natural; 

 

- em Antígona, de Sófocles, a discussão sobre a prevalência das normas de Direito 

Natural sobre o Direito Positivado em caso de conflito, a aceitação da figura estatal 

como agente pacificador de conflitos e a importância do conceito de Democracia 

para a sobrevivência do Estado; 

 

- em Medeia, de Eurípedes, a necessidade de debate sobre direitos matrimoniais, 

direitos das mulheres, igualdade dos sexos e de mecanismos procedimentais 

previamente criados pelo Estado para a resolução de conflitos entre particulares e 

mesmo entre estes e o próprio Estado; 

 

- em As Suplicantes, de Ésquilo, as discussões sobre a existência de um Direito 

Natural e da universalidade de determinados direitos, a possibilidade de prévia 

consulta ao povo para a decisão de determinados assuntos fundamentais ao Estado 

(plebiscito) e a abordagem de alguns temas atualmente ligados ao Direito 

Internacional, como o refúgio; 

 

- em As Vespas, de Aristófanes, a preocupação sobre o modelo judiciário existente, 

principalmente em relação ao processo de seleção e à composição de membros dos 

órgãos jurisdicionais. 

 

 

Por fim, não se pode deixar de mencionar a existência, na atualidade, de diversos 

meios de difusão que – a exemplo dos espetáculos conhecidos como tragédias gregas e 

guardadas as devidas diferenciações quanto às características, época e grau de disseminação – 

veiculam questões em evidência na sociedade e que refletem diretamente na evolução das 

instituições jurídicas vigentes e na própria noção de Justiça, podendo-se citar, como 

exemplos, o cinema, o teatro, os seriados e as novelas transmitidas em canais abertos. 
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MEDIAÇÃO NO DIREITO: UM OLHAR DA FILOSOFIA E DA 

LITERATURA NOS PROCESSOS DE MEDIAÇÃO 

 

MEDIATION AND LAW: THE PERSPECTIVE OF PHILOSOPHY AND OF 

LITERATURE IN THE PROCESSES OF MEDIATION 

 

Jaci Rene Costa Garcia 

 

  

RESUMO 

A pesquisa pretende investigar se o conceito de cooperação da Teoria dos Jogos poderá ser 

útil aos processos de mediação no direito. Com tal proposta, contrapõem-se as assimetrias 

existentes entre a jurisdição estatal e as alternativas extrajudiciais de resolução de conflitos, 

utilizando-se, na condução do trabalho, o método dialético. Foram buscados na filosofia, na 

literatura e na sociologia conceitos capazes de conduzir o trabalho de pesquisa e fornecer a 

sustentação teórica justificadora dos processos de mediação, indicando a cooperação como 

uma postura que corresponde a uma atitude reconciliadora e capaz de gerar autonomia nos 

sujeitos-partes envolvidos no processo de construção conjunta de solução aos litígios. 

PALAVRAS-CHAVE: TEORIA JURÍDICA; COOPERAÇÃO; FILOSOFIA; 

LITERATURA 

 

ABSTRACT 
The research aims to investigate if the concept of cooperation from the Game Theory would 

be useful to the processes of mediation in the Law. For this purpose, existent asymmetries 

between the jurisdiction and the extrajudicial alternatives for resolving disputes are opposed, 

using, to conduct the research, the dialectical method. From the philosophy and sociology 

were brought concepts that are capable of conducting the research work and capable of 

providing the theoretical basis that justifies the mediation processes, indicating that 

cooperation is a position that corresponds to a reconciliatory attitude, and that it is capable of 

generating autonomy in the subjects/parties involved in the process of joint construction of a 

solution to the disputes. 

KEYWORDS: LEGAL THEORY; COOPERATION; PHILOSOPHY; LITERATURE 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Partindo-se do fato incontroverso de que o processo judicial e o conceito de jurisdição estatal 

são constitucionalmente postos e historicamente aceitáveis como bens sociais, pode-se 

começar perguntando: por que as práticas alternativas de resolução de conflitos, dadas num 

espaço extrajudicial, manifestam-se persistentemente como assimetria, atestando 

precariedades e insuficiências em sua efetivação? Em que consiste tais assimetrias e como 
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conceitos operacionais como o de cooperação poderão auxiliar numa mudança de 

perspectiva? 

O caráter complexo da questão (e de suas possíveis respostas) exige que, num primeiro 

momento, procedam-se algumas delimitações. Há que se buscar um conceito que permita 

trabalhar com a dicotomia das partes envolvidas num litígio e capaz de produzir resultados 

satisfatórios e que sejam diferentes daqueles encontrados dentro do processo tradicional, com 

todas as suas fases e formalidades e dotados de autoridade estatal. O conceito-fim do trabalho 

é o conceito de cooperação, mas para chegar até sua aplicação é necessário contextualizar a 

questão. No início é eleito o conflito para tratar da dualidade dos conceitos de antagonismo e 

reconciliação, importantes para situar a metodologia de uma atuação extrajudicial na 

composição de conflitos, partindo-se da Tragédia de Antígona para capturar os conceitos 

envolvidos dentro de um caso clássico, onde a atuação do Estado encontra (a) uma crítica na 

postura de enfrentamento de Antígona e a (b) a perspectiva reconciliadora dos representantes 

do povo. 

Esta ausência de poder proveniente do Estado e a não-territorialidade como a existente nos 

processos judiciais é uma assimetria
[1]

 fundamental, à qual várias outras se associam. A fim 

de demonstrar tais assimetrias, a pesquisa avança mostrando como os sujeitos em sujeição no 

processo tradicional são tratados, utilizando-se das relações de oposição entre situações 

assimétricas com apoio nos textos filosóficos, literários e sociológicos. 

Na seqüência, são agregados os conceitos de emancipação dos sujeitos quando são chamados 

a construírem as respostas aos problemas que trazem, surgindo os conceitos de autonomia e 

não autonomia a relacionar a mediação com o processo estatal. 

Busca-se demonstrar que a existência de espaços de mediação no Brasil é necessária a 

confiança numa decisão compartilhada construída no âmbito extrajudiciário que passa, a toda 

evidência, pela confiança da sociedade e por uma boa condução dos processos de 

aproximação das pessoas envolvidas em conflitos. Por fim, o projeto irá investigar se o 

conceito de cooperação oferecido pela teoria dos jogos pode, de alguma forma, em 

consonância com os demais conceitos envolvidos, em especial o conceito de reconciliação, 

sinalizar para a efetividade da mediação como concreta possibilidade de se tornar um meio de 

pacificação de conflitos. 

Contextualizando o conflito e a tragédia como resultados da imposição do poder do estado, a 

pesquisa traz conceitos filosóficos e da teoria dos jogos para sustentar a prática de uma 

jurisdição privada ao lado da estatal, tendo como objetivo[2] a investigação da 

compatibilidade da transposição do conceito de cooperação para a condução dos processos de 

mediação e composição de conflitos no direito. 

  

2 ANTÍGONA: UMA BREVE ANÁLISE 

  

Para tratar da jurisdição e das alternativas extrajudiciais de solução de conflitos, elegeu-se a 

dialética e a categoria da resposta conciliadora, aquela que busca o distensionamento do 

conflito a partir do afastamento dos antagonismos existentes. 
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Fundar filosoficamente a cooperação significa compreender no que consiste uma 

compreensão dialética do fenômeno jurídico, em especial, quais as possibilidades em termos 

de superação de conflitos. Antígona permite que se pense numa arquitetônica[3] não linear ou 

procedural, a partir do conflito família-estado onde são desencadeadas uma série de cenas 

trágicas, produzidas pelo surgimento de duas divergentes posições: de um lado, a consciência 

de Antígona de estar agindo eticamente e, por outro, a de Creonte. Esclarecendo melhor a 

origem do conflito, a lei humana e a lei divina aparecem como duas forças rivais na tragédia, 

ambas refletindo comportamentos distintos. 

Essencial um breve resumo das três tragédias de Sófocles[4], com o objetivo de esclarecer 

todas as passagens do conflito que resultam na culminação da tragédia. Conta o texto que 

Após a morte de Polinices e Etéocles, Creonte, irmão de Jocasta, assume o poder de Tebas. 

Creonte concedeu, então, todos os rituais fúnebres a Etéocles, que, segundo ele, foi o defensor 

da cidade até sua morte; por outro lado, deixou Polinices sem os rituais fúnebres e proibindo 

qualquer cidadão de enterrá-lo, alegando que Polinices era um transgressor da cidade. Além 

disso, havia uma lei na cidade dizendo que todo aquele que não honrar a cidade até a sua 

morte, deveria ficar com o seu corpo exposto às aves de rapina, como forma de pagamento 

por todo mal que causou a polis. E mais, Creonte condenaria a morte todo aquele que 

concedesse os rituais fúnebres à Polinices. 

Segue a narrativa contando que Antígona, revoltada com a atitude de Creonte, resolve enterrar 

seu irmão, seguindo a lei divina de enterrar os mortos. Para isso esperava contar com a ajuda 

de sua irmã Ismênia, mas esta se recusou, temendo a reação de Creonte. Antígona mesmo 

sabendo do decreto de seu tio, de mandar matar aquele que enterrasse Polinices, acabou 

concedendo os rituais fúnebres ao irmão, seguindo a lei divina de enterrar os mortos. 

Ao tomar conhecimento da ação de Antígona, Creonte manda desenterrar Polinices e prender 

Antígona por ter desobedecido a lei humana
[5]

. Ismênia decidiu então assumir a culpa junto 

com a irmã, porém Antígona recusou a ajuda naquele momento. Hémon também intercede 

junto a seu pai, para que solte a noiva e prima, alegando que seu pai estava agindo com falta 

de temperança. Creonte não aceita o pedido do filho e coloca Antígona em uma morada 

subterrânea. Quando Hémon entra na morada para ver Antígona, ela tinha se suicidado. 

Creonte por intermédio do coro (os anciãos de Tebas), pelo Corifeu (porta voz) e ainda por 

Tirésias (sacerdote, adivinho) resolve revogar sua decisão. Quando foi a morada subterrânea 

para soltar Antígona, viu lá seu filho com Antígona morta em seus braços. Hémon acabou se 

suicidando também com sua própria espada na frente do pai, que implorava para não cometer 

tamanha loucura. Sabendo que seu filho estava morto, a mãe de Hémon (Eurídice) também se 

suicida. 

Do gênero literário, extraem-se diversos elementos importantes originários do conflito entre 

as leis humana e divina
[6]

. Estes dois aspectos constituem entre si uma profunda oposição. A 

lógica dialética consegue captar a contradição existente entre as duas leis, de maneira que não 

apenas reconhece os estágios contraditórios, mas também busca uma superação destes dois 

momentos. O resultado dessa superação é uma mediação entre o direito positivo e o direito 

natural. 

Percebe-se na tragédia que Antígona estava agindo de acordo com os laços familiares de 

sangue, fazendo cumprir a lei divina por uma vontade ligada a lei familiar. Esta lei esclarece 

que todo aquele indivíduo que morre é digno de ser enterrado com honras fúnebres. A clareza 

desta lei e a consciência de que ela deveria ser cumprida foi a justificativa que levou Antígona 
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a agir de tal forma - enterrar seu irmão independente de qualquer impedimento que possa 

surgir de vontades contrárias, justificada pelo fato de ser uma lei da família, cuja finalidade 

está em ser aplicada não a uma comunidade, mas sim a um grupo de indivíduos desta 

comunidade. 

A problemática da contradição que aparece na tragédia exige reconciliação. De forma breve, 

Resumidamente, caracterizou-se inicialmente a origem do conflito por representarem 

segmentos distintos da sociedade, quais sejam, o estado e a família. Assim, surgem três 

aspectos desta oposição: primeiro, o caráter universal da lei divina; segundo, o  caráter 

particular da lei humana; terceiro, a conduta singular de Antígona. 

A conduta de Antígona é singular. É o particular que se reconhece no universal – isto porque 

o envolvimento de Antígona que culminou no ato de enterrar o irmão é baseado nos laços de 

sangue (família). O seu caso excepciona a norma geral do Estado (polis), mas não exclui a sua 

aplicação. Diz-se isto, porque aquele que não pertence à família deveria respeitar a norma do 

estado. 

Há que se cuidar para que se preserve a atitude conciliadora em face da contradição existente. 

O que deve ser feito é uma superação dessa contradição. Portanto, a necessidade de um 

momento que seja superior àquele contraditório é fundamental, pois do contrário, a partir 

destes dois polos contraditórios nenhuma solução poderia ser derivada. 

O movimento de superação, revelará a composição para aquele momento, momento este em 

que as leis políticas ainda não são o suficientemente fixas, de modo que o Estado, neste caso, 

não possui maior poder e autonomia do que a família, que representa os dogmas religiosos. 

Dessa forma, na medida em que se reconhece o oposto e analisa-se o oposto diante de nossas 

próprias convicções, aí a atitude de composição de conflitos começa a se revelar. 

O Coro procura encontrar a verdadeira atitude ética: 

―Portanto, o único resultado a que a complicação trágica pode chegar 

consiste em que as partes em luta, sem renunciarem à legitimidade dos 

respectivos direitos, eliminam o que havia de unilateral em suas 

reivindicações, graças ao que se encontra restabelecida a harmonia interior, 

expressa pelo coro, o qual presta as mesmas honras a todos os Deuses‖. 

Dentro do espírito ético grego, o que revela a verdadeira atitude ética é o próprio coro
[7]

 

(anciãos de Tebas), composto pelo povo, pois segundo ele, o coro revela esta temperança 

(meio termo) entre dois opostos tão radicais, de tal maneira que ele elimina o que há de 

unilateral na atitude tanto de Antígona quanto de Creonte. 

Verifica-se, então, que a temperança permite que se encontre a reconciliação, demonstrando 

que a tragédia surge na luta dos opostos que não abrem mão da unilateralidade de suas 

posições, fato que é estimulado nos processos judiciais tal qual se apresentam e, em sentido 

oposto, a mediação estimula o acordo e a superação dos antagonismos, que só podem levar a 

existência das pequenas tragédias que se perpetuam nas decisões em que houve o exaurimento 

do espaço do diálogo e as soluções se deram por ato exclusivo do poder do estado. 

Os ensinamentos do povo grego, expressos pelos anciãos de Tebas, revelam que a 

radicalidade das posições em discussão não contribuem para as respostas e, ao contrário, há 
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necessidade de se encontrar um momento superior que se consubstancia na reconciliação das 

posições em litígio. A atitude que se espera é dependente de uma postura emancipatória dos 

sujeitos e na busca de espaços onde a voz mediadora do coro encontre ressonância. 

Diferente da percepção clássica da filosofia empirista de Hume[8], por exemplo, embora 

exista o espaço para soluções boas por obra até mesmo do acaso, o otimismo do texto faz crer 

que ainda são possíveis espaços onde se concretize a convergência de esforços em busca de 

soluções racionais aos conflitos, espaços onde os diálogos e as composições dos interesses em 

choque podem ser modelados e desses cenários, racionalmente construídos, emergirem as 

melhores soluções. Assim, a mediação reduz as possibilidades de respostas arbitrárias e 

muitas vezes trágicas aos litígios, servindo de exemplo limite da arbitrariedade a 

protagonizada por Creonte na tragédia grega sinteticamente analisada. 

 

3 A MEDIAÇÃO COMO CONDIÇÃO DA EMANCIPAÇÃO DO SUJEITO: 

NUMA JURISDIÇÃO DESCOMPLICADA A CONSTRUÇÃO DE RESPOSTAS 

COM A PARTICIPAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A mediação não extingue o direito e o processo, mas traz uma condição que conduz a uma 

autonomia do sujeito na construção de respostas, firmando o entendimento que aquele que é 

capaz de gerar problemas pode desenvolver a capacidade de promover soluções num 

ambiente de compartilhamento. 

A condição do sujeito no processo, com todas as suas fases, inclusive recursais, ao lado de 

uma linguagem técnica, acaba por distanciar os sujeitos do contato com o direito pelo qual 

litigam, eis que se encontram enredados numa teia de ritos e passos que desconhecem 

completamente, sendo que o direito discutido no âmbito do processo praticamente é destacado 

do sujeito que já não se reconhece nos discursos produzidos num cenário de alta 

complexidade. 

O perdimento do sujeito, visível no processo judicial, pode ser retratado pela filosofia de 

Hegel na relação entre o senhor e o escravo, quando o filósofo diz que ―o senhor considera o 

escravo não como pessoa, mas como coisa carente-de-si, e o escravo não conta como um Eu, 

mas o senhor é o seu Eu‖[9]. A clareza da visão filosófica permite uma transposição da 

filosofia hegeliana para a análise das partes no processo e permite inferir que estas, num 

determinado momento, perdem a sua identidade, podendo-se dizer que são uma ―coisa 

carente-de-si‖ na conceituação hegeliana, estando absolutamente sujeitas aos seus 

representantes num cenário de jogo onde participam apenas com o direito e, ao final, recebem 

o produto do jogo que, escamoteado pelo ritual e pela linguagem, pouco dizem às partes 

envolvidas. 

Na literatura de Homi Bhabha (BHABHA, 1998) surge a dialética do colonizador e do 

colonizado que nos permite algumas transposições entre essas categorias, especialmente a do 

colonizado (cujo lugar sócio-cultural é constituído exogenamente), expressa na angústia da 

parte que busca a realização de um pretenso direito. A partir de um exercício dialético, que 

exclui um modelo de conteúdo essencialmente idealista, Bhabha traz importantes 
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contribuições para uma compreensão de um mundo estereotipado e fetichizado, mundo 

construído por um discurso do colonizador que é internalizado pelo colonizado. 

Percebe-se que o processo judicial traz a idéia do grande pai, do provedor, que induz um 

comportamento da parte/colonizada, aquela que se deixa fisgar pelo campo semântico do 

advogado/juiz/colonizador e que, com a mediação, poderá criar uma exterioridade 

intradiscursiva para que, antes de entregar o seu direito a um processo onde o seu 

entendimento é reduzido, seja capaz de eleger uma pauta e, como ponto inaugural, 

acreditando em formas alternativas de resolução de conflitos, componha o seu próprio 

processo emancipatório. 

Na sociedade global e na brasileira, ambas como um grande sistema de sistemas, pode-se 

dizer que o artifício criado pelos Ordenamentos e pela aceitação histórica do poder dado às 

normas jurídicas processuais e pelos simbolismos e rituais que se desenvolvem nos 

templos/tribunais, demonstram que a mediação encontra óbices a efetivação, em especial pela 

assimetria na comparação com os processos judiciais: naqueles a vontade que produz a 

decisão é heterônoma, nestes é autônoma. 

Percebe-se que há uma grande dificuldade tanto do colonizado quanto do escravo de 

escaparem de uma situação de inferioridade, uma vez que internalizam discursos que indicam 

que os problemas somente encontram respostas quando judicializados, sendo recente (15 

anos) a possibilidade de alternativas diversas do processo para a resolução de conflitos no 

direito brasileiro. 

Embora as dificuldades de efetivação sejam visíveis, apontar para uma jurisdição simples 

como estratégia para solução de litígios é algo que já aparece no discurso hegeliano na obra 

Princípios da Filosofia do Direito, quando adverte que[10] 

  

223 - Com a sua divisão em atos sempre mais particulares e nos direitos 

correspondentes, segundo uma complicação que não tem limite em si 

mesma, o processo, que começara por ser um meio, passa a distinguir-se da 

sua finalidade como algo de extrínseco. Têm as partes a faculdade de 

percorrer todo o formalismo do processo, o que constitui o seu direito, e 

isso pode tornar-se um mal e até um veículo da injustiça. 

  

No mesmo parágrafo onde apresenta o problema o filósofo diz que[11] 

―para proteger as partes e o próprio direito, que é aquilo de que 

substancialmente se trata, contra o processo e os seus abusos deverá o 

tribunal submeter-se a uma jurisdição simples [...] e prestar-se a tentativas 

de acordo antes de entrar no processo.‖ 

  

A questão é que embora já perspectivado filosoficamente, os processos simplificadores como 

a mediação possuem como correlato o processo judicial, possuindo uma herança social que 

7209

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/CONPEDI-outubro-2011.doc%23_ftn10
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/CONPEDI-outubro-2011.doc%23_ftn11


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

implica em desprestígio a possibilidades diversas, em especial quando processos de mediação 

são desacreditados pelos advogados e magistrados. 

 Quando são produzidos discursos no interior de estruturas reconhecidas, ocorre uma 

internalização desses discursos pelos dominados ou desordenados sistemicamente. Essa 

capacidade de os dominados incorporarem o discurso dos dominadores aparece em Elias (Os 

Estabelecidos e os Outsiders) quando relata um estudo realizado em uma pequena 

comunidade, onde a diferença entre seus moradores consistia apenas no tempo de residência, 

constatando uma recorrência nas relações que se estabelecem entre os grupos, a partir da 

inferência de que praticamente em todas as sociedades os grupos estabelecidos há mais 

tempo, com história de vida em comum, estigmatizam outros grupos como sendo de status 

inferior e de menor valor. Discurso desse nível, quando internalizado pelos outsiders, revela 

que a herança social exercerá influência importante no modo de vida do grupo classificado 

como inferior. 

Processo semelhante aos estabelecidos e outsiders ocorre na mediação em relação ao processo 

judicial, sendo elucidativa a extrapolação da obra de Elias para a configuração da dificuldade 

de encontrar espaços para a jurisdição privada quando a jurisdição oriunda da tradição jurídica 

aparece socialmente como um correlato desigual e superior. 

Ocorre que há uma possibilidade de mudança nesse cenário quando discursos endogenamente 

produzidos em sistemas de alta confiabilidade social passam a ser conhecidos, como 

recentemente Ellen Gracie[12] afirmou que na conciliação as partes constroem uma saída 

vantajosa mutuamente e que métodos alternativos são melhores do que a resposta tradicional: 

―Os métodos alternativos de solução de litígio são melhores do que a solução judicial, que é 

imposta com a força do Estado, e que padece de uma série de percalços, como a longa 

duração do processo, como ocorre no Brasil e em outros países‖. 

O discurso filosófico do século XVIII é atualizado no cenário do século XXI, ou seja, Hegel 

mostra num tempo e espaço a necessidade das alternativas ao processo judicial e Ellen Gracie 

confirma num outro tempo/espaço a mesma necessidade.  

No mesmo sentido, Rezek[13] ao reconhecer a importância da Lei de Arbitragem, referiu que 

ela foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de uma homologação de 

Sentença Estrangeira (SE 5206), realizada em 2001, quando a Corte considerou constitucional 

a lei. Para Francisco Rezek, a arbitragem tem futuro promissor no Brasil, por ser um caminho 

alternativo à Justiça que permite a economia de tempo e de recursos. 

Com o cotejo do que se apresenta hoje no cenário brasileiro, percebe-se que discursos 

endogenamente produzidos em sistemas de alta confiabilidade social, como representantes do 

Supremo Tribunal Federal, podem diminuir as diferenças existentes entre a mediação de 

conflitos e a tradicional resposta judicial. Permite-se, então, inferir que surge um movimento 

de legitimação e que há uma tendência de que as alternativas extrajudiciais de resolução de 

conflitos (como a mediação, por exemplo) venham, gradativamente, a ocupar um espaço 

social importante. Do ponto de vista interno, dos processos no interior do sistema mediação, 

há que se apontar que a cooperação das partes em conflito é essencial ao êxito das 

negociações que se estabelecem num ambiente de interação dialógica. 
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4 A COOPERAÇÃO COMO CONDIÇÃO NECESSÁRIA À COMPOSIÇÃO DE 

CONFLITOS NUM ESPAÇO DE MEDIAÇÃO 

  

Tem-se como lugar comum que a teoria dos jogos é o estudo formal dos conflitos e da 

cooperação, sendo que os conceitos teóricos do jogo aplicam-se sempre que as ações de 

diversos agentes são interdependentes, estando em implicação recíproca.  

Quando o direito passa a ser objeto de análise, é lícito deduzir que a norma funciona como 

moldura e a previsibilidade de um comportamento conforme o Direito é correlato do signo 

norma, significando que algo deve ser ou acontecer, especialmente que um homem deve se 

conduzir de determinada maneira. Segundo Kelsen é o chamado dever ser que identifica a 

norma e se apresenta como prescrições às condutas humanas, servindo de modelagem ao que 

deve acontecer e permitindo a construção de um cenário daquilo que é lícito esperar em 

termos de comportamento humano em sociedade[14].   

O dever ser seria, portanto, um conceito subjetivo, atribuído a todo ato de vontade, que como 

o próprio nome diz, tem de ser intencional, produzido por alguém com a intenção de que o 

outro aja de determinada forma. Esse conceito se confunde com a própria norma jurídica 

quando seu conteúdo coincide com o da norma, a partir daí chamamos de dever ser positivado 

ou posto[15]. A norma é também constituída através de um ato de vontade do legislador 

supondo também ser a vontade de toda a coletividade, que os indivíduos se conduzam de 

determinada maneira, com o fim de preservar o bem comum de toda a coletividade. 

As leis processuais prescrevem desde as condições para que uma determinada causa tenha o 

direito de ter seu mérito julgado até como esse direito vai ser apreciado. O primeiro é 

chamado de direito de ação, que significa que, por opção do legislador que adotou a chamada 

concepção eclética, a ação fica condicionada à existência de determinas condições. A 

ausência de qualquer uma das condições da ação seria uma certeza de improcedência tão 

grande que justificaria o julgamento de improcedência da lide, sem maiores considerações. 

Essas condições da ação seriam o interesse processual, a legitimidade ad causam (art. 3º do 

CPC) e a possibilidade jurídica do pedido (art. 267, VI, do CPC) [16]. 

Infere-se que o processo de mediação, segue os mesmos pressupostos, também tendo 

símbolos e linguagem própria, que legitima e diferencia sua atividade frente à sociedade. 

Mesmo sendo um meio alternativo de resolução de conflitos, sem envolver o âmbito jurídico 

propriamente dito, não deixa de ser uma representação formal. A mediação segue regras e 

modelos pré-consolidados, pois afinal também é uma forma de expressão do direito, e dessa 

forma, também se assemelha a um sistema. Sobre isso, faz-se necessário falar sobre o estudo 

de Carla Zamith Boin Aguiar[17], justamente a mediação deve ser abordada como um 

sistema, focando as relações não no ―ou-ou‖, mas sim no ―e-e‖, ou seja, pensar nas relações 

além dos antagonismos, superando e ultrapassando posições, sem, no entanto, deixar de lado 

as contradições existentes. 

Para tanto a especialista formula o que chama de dimensões do pensamento sistêmico, 

nomeadas dimensão da complexidade, dimensão da instabilidade e dimensão da 

intersubjetividade onde expõe os argumentos que sustentam a tese. Para os operadores do 

direito, isso se trata de realmente um desafio, pois tão habituados a formular teses que 

excluem a do oponente, passam a ser desafiados a conjugar as teses e encontrar o bem 
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comum. Voltando á avaliação do modelo formal da Mediação, ressalta-se que o mediador, por 

exemplo, tem que passar por uma capacitação que inclui, necessariamente, conhecimentos 

metodológicos de caráter interdisciplinar, e se orientar pelos princípios do sigilo, da 

imparcialidade, da flexibilidade, do respeito mútuo e da igualdade, além de assumir 

obrigações éticas em relação ao processo de mediação[18]. 

O mediador também segue regras como a obrigação de não julgar, não procurar culpados, não 

se colocar como especialista, promover o diálogo, construir verdades que abranjam as 

necessidades de todos, esclarecer dúvidas, estabelecer um clima de confiança e proibir 

acusações mútuas e ofensas[19]. Os mediandos, também seguem certas regras como a 

proibição de interromper quando alguém estiver falando, o mútuo respeito, linguagem na 

primeira pessoa, visão do outro mediando como co-responsável pela solução da disputa e não 

como adversário, além de seguir os princípios da chamada comunicação construtiva, como 

conotação positiva, escuta ativa, não ameaça, entre outros[20]. 

Outra característica em comum, tanto entre jogo e Direito quanto entre os dois e a mediação, é 

a interação, que literalmente pode ser entendida como influência ou ação recíproca, 

permitindo-se dizer que há interação quando a ação de cada jogador/pessoa individualmente 

deve afetar os/as demais jogadores/pessoas. Esse ponto não necessita de maiores explicações 

ao passo que é de fácil visualização a interação no próprio ser do jogo, do Direito e da 

Mediação pelo comportamento dos envolvidos. O comportamento deriva da manifestação de 

vontades em interação, sendo possível representar cenários em razão da racionalidade e da 

expectativa de que as ações dos sujeitos estejam delimitadas pelo campo deontológico, em 

razão de que buscam maximizar ganhos e minimizar perdas possíveis dentro dos parâmetros 

estabelecidos[21]. Diz-se, então, que a norma como ato de vontade geral deverá regular as 

vontades individuais em sociedade, inferindo-se que o horizonte representacional induz e 

pressupõe racionalidade. 

Da racionalidade decorrem as interações entre agentes racionais, que se dando dentro dos 

limites do modelo formal, é tal que a ação de cada jogador individualmente deve afetar os 

demais jogadores. No âmbito judicial, é inegável essa ocorrência, os advogados, em processos 

litigiosos, se encontram em um ambiente competitivo, no qual a estratégia de um pode 

prejudicar a obtenção de resultados do outro. Quanto à Mediação, pode-se inferir que o êxito 

na aproximação das partes nos processos de Mediação é dependente da consciência que o 

mediador possua da reciprocidade das ações. Nesse sentido, o comportamento estratégico nas 

ações do mediador deve levar em conta, além da mútua implicação, a interdependência das 

ações dos jogadores, ou seja, a avaliação que cada jogador faz antes de uma decisão, sobre a 

reação, ou a expectativa de reação que os demais jogadores terão, levando em conta todos os 

fatores que podem influenciar na tomada dessa decisão[22]. 

Todo e qualquer indivíduo inserido na Mediação tem ambições em relação a realização de 

seus objetivos e, em razão deles, sempre irá utilizar os meios mais adequados para alcançar as 

metas previamente estabelecidas. Aqui, necessário é salientar a famosa frase de Maquiavel, os 

fins justificam os meios, referindo-se aos atos dos príncipes absolutistas[23]. A racionalidade 

no jogo se encaixa perfeitamente a esse conceito, pois se exclui qualquer avaliação de 

natureza moral ou ética do tipo fundacionista[24], concentrando esforços na realização do fim 

pretendido, só visando que sejam adotados os melhores meios possíveis. A questão da 

racionalidade também se refere à correta aplicação desses meios na Mediação, ou seja, aos 

limites do próprio modelo formal. 
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Esse conceito nos leva, necessariamente, ao último elemento a ser analisado, o 

comportamento estratégico, ao passo que se considera que há uma interdependência das ações 

dos jogadores. Isso se da, principalmente, na avaliação que cada jogador faz antes de uma 

decisão, sobre aquilo que acha que os demais jogadores farão depois dessa mesma decisão, 

levando em conta seus objetivos e possibilidades de escolha, devido ao outro elemento do 

jogo, a interação. 

Na interação emerge e deve ser resolvido o dilema, trata-se do momento em que os 

mediandos almejam que o conflito se resolva do modo que individualmente esperam, cabendo 

unicamente ao mediador tentar desfazer essas posições polarizadas. O desafio, portanto, seria 

escolher qual seria a melhor estratégia do mediador na pacificação de conflitos, ponderando-

se que o resultado também depende do que os mediandos farão em resposta aos indicativos 

apresentados pelo mediador. Por isso, o mediador tem sempre que levar em conta a reação, ou 

pelo menos uma expectativa de reação que os mediandos terão, considerando todos os fatores 

que podem influenciar nas suas reações. 

Nesse contexto, há que falar em ação que visa um melhor resultado para todos, pressupondo 

cooperação das partes envolvidas em busca de equilíbrio, tornando-se concreto quando todas 

as estratégias, efetivamente adotadas, de todos os jogadores, forem, cada uma 

individualmente, a melhor resposta possível às estratégias dos demais jogadores. Obviamente, 

ainda cabe inferir, que isso deve ser concebido como verdade para todos os jogadores. 

Assim, de posse do que o mediador considera a melhor resposta possível para o caso, convida 

os mediandos a superar a rigidez das posições polarizadas do início do processo e estabelecer 

uma comunicação construtiva, enquanto apresenta às suas idéias para resolver o conflito num 

total clima de entendimento, indo das questões mais simples ou mais consensuais às mais 

complexas ou contraditórias.  É indubitável mostrar e argumentar o porquê a decisão 

apresentada pode ser a mais vantajosa para todas as partes para que seja respeitada e 

reconhecida. 

Resta evidente a relação entre a teoria dos jogos e a mediação no conseqüencialismo da busca 

da melhor resposta nos processos de mediação, sendo que a resposta ideal é a que permita o 

maior ganho para os envolvidos na situação de conflito. A reciprocidade se dará na enorme 

afetação que uma decisão ou qualquer desdobramento desta causa nas demais, a ponto de se 

projetar que qualquer mudança é possível de alterar rumos e implicar em produção de 

resultados completamente diferentes para todo o processo de mediação. 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Cumpre registrar que as dificuldades de a sociedade assimilar mudanças que implicam numa 

alteração no próprio conceito de jurisdição - entendida originalmente como função de Estado 

desenvolvido no interior de instituições públicas -, acolhendo espaços e formas alternativas de 

solução de conflitos, poderão ser minimizadas se as alterações apresentarem vantagens, além 

da celeridade (que se pode imaginar comparando a mediação a um processo judicial), 

satisfação pela qualidade da resposta encontrada pelo usuário do sistema. Nesse ponto, 

visando encontrar a melhor resposta racional a uma situação de conflito, num cenário nos 
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quais existem regras e as pessoas estão dispostas a cooperar, entende-se que a teoria dos jogos 

poderá apresentar indicativos/procedimentos que servirão de facilitadores dos resultados. 

Nessa seara, a pesquisa discutiu a possibilidade de a teoria dos jogos com os conceitos de 

cooperação/deserção auxiliar teoricamente na construção e no fomento de uma cultura de 

mediação. Sem perder o mote, foram apresentados os sujeitos na correlação da jurisdição 

pública e privada, buscando situar filosoficamente a pesquisa e demonstrar que a cooperação 

envolve aspectos e/ou barreiras culturais que necessitam ser desnudadas e vencidas. 

Nesse sentido, a pesquisa permite concluir que as estratégias oferecidas pela Teoria dos Jogos 

podem, de alguma forma, instrumentalizar/capacitar os mediadores a fim de gerar confiança 

na sociedade a partir da eficácia dos resultados obtidos nos processos de mediação. 

Na evolução do trabalho, restaram evidenciadas as assimetrias existentes entre o processo 

tradicional e a mediação e que, na atualidade brasileira, existem discursos que tendem a 

facilitar a efetivação das alternativas de resolução de conflitos num espaço extrajudicial, 

sendo que conceitos operacionais como o de cooperação podem auxiliar na construção de 

respostas. 

Depois da análise comparativa entre jurisdição pública e privada, pode-se inferir que o direito 

através dos pressupostos da Teoria dos Jogos torna possível compreender mais 

profundamente os fatores determinantes para as escolhas de estratégias pelos operadores do 

direito. Essa é uma das funções da teoria dos jogos, através da comparação entre diversas 

ações e resultados, verificar o que há de geral e de específico em cada caso, entender 

teoricamente os processos de decisão, tendo presente que muitos fatores podem interferir. 

Assim, com o apoio na Filosofia e na Literatura, a teoria dos jogos como apresentada no 

presente estudo pode ser um importante instrumento de análise e, no limite, servir de 

indicativo da própria reforma da jurisdição institucional. 

Por fim, os conceitos estruturantes de antagonismo e reconciliação em Antígona, de 

autonomia e não autonomia em Hegel, Bhabha e Elias, foram tratados a fim de aclarar a 

relação entre as jurisdições e, ainda, contribuindo para o conceito-fim de cooperação que - 

cirurgicamente pinçado na teoria dos jogos – redefine-se na teoria do direito e, sem perder a 

operacionalidade, agrega os conceitos de reconciliação e autonomia, aumentando o seu campo 

semântico e abarcando a solução dos conflitos nos processos de mediação. 
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[1] Neste artigo, ―assimetria‖ — relaciona apenas jurisdição estatal e jurisdição privada (em 

especial, a mediação) — significando um déficit em uma ou mais prerrogativas produzidos 

pelos discursos e internalizados socialmente a respeito das formas de ―dizer o direito‖. 

[2] Para atingir o objetivo a pesquisa orientou-se sobre os conceitos filosóficos destacados: 

conflito/tragédia, antagonismo/reconciliação, autonomia/heteronomia, incluindo o conceito de 

cooperação da teoria dos jogos que se revela pertinente e operativo no presente trabalho. 

[3] ―Em todas as ciências, mas principalmente nas racionais, a Idéia de Ciência é o seu esboço 

(Abriss) em geral ou o delineamento do seu contorno (Umriss), portanto a extensão (Umfang) 

de todos os conhecimentos a ela pertinentes. Semelhante Idéia do todo – aquilo que, numa 

ciência, deve se ter em vista e que deve ser primeiramente procurado – é arquitetônica 

(architektonisch). Exemplo: A Idéia de Ciência do Direito.‖ (Kant. Immanuel, 1724-1804 – 
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Manual dos Cursos de Lógica Geral; tradução: Fausto Castilho – 2ª ed. – Campinas, SP: 

Editora da Unicamp; Uberlândia: Edufu, 2003.) 
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ordenou que amarrassem os pés do menino e o levassem para o monte Citerón, para que 
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sua mãe. Êdipo então resolveu sair de casa temendo as profecias do oráculo. No caminho para 

Tebas matou seu próprio pai em uma disputa, após ter sido insultado. Chegando a Tebas, 

decifrou o enigma da esfinge que abalava a cidade e como recompensa deram a ele o trono da 

cidade, casando-se então com Jocasta e tendo com ela quatro filhos: Polinices, Etéocles, 
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com sua mãe, ele acabou furando seus próprios olhos e Jocasta se suicidou. Após a morte de 

Édipo, seus dois filhos Polinices e Etéocles começaram a lutar pela posse do trono de Tebas. 

Em um confronto, eles acabaram se matando um ao outro pelas próprias mãos.‖ 

  

[6] Aristóteles, na Retórica, também se preocupa com a colidência da lei particular (dos 

homens) e a lei comum (natural), citando, também a passagem de Antigona, quando esta 

afirma que é justo, ainda que seja proibido, enterrar seu irmão Polinices, por ser justo por 

natureza. Assim, em resposta à acusação de Creonte, de que estava ela descumprindo a lei 

particular, Antígona evoca as imutáveis e não escritas leis do Céu. 

[7] O coro não toma parte real na ação, não exerce nenhum direito contra os heróis em luta, 

mas limita-se à expressão teórica de seus juízos.  

  

[8] ―Numa palavra, a vida humana é mais governada pelo acaso do que pela razão, deve ser 

encarada mais como um enfadonho passatempo do que como uma ocupação séria, e é mais 

influenciado pela temperamento de cada um do que por princípios de ordem geral.‖ HUME, 

David. Investigação sobre o Entendimento Humano; Ensaios Morais; Políticos e 

Literários. Trad. de Antônio Sérgio et al. São Paulo: Abril Cultural, 1980, p. 191. 

[9] HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich. Enciclopédia das Ciências Filosóficas em 

Compêndio. vol. 1. A Ciência da Lógica. São Paulo: Loyola, 1995, § 163, p. 298. 

[10] HEGEL, Georg Wilhelm Friederich. Princípios da filosofia do direito. Trad. de 

Orlando Vitorino. Lisboa, PO: Guimarães, 1990, § 223. 

[11] Ibid., § 223. 

[12] Extraído do seminário "Poder Judiciário e Arbitragem: diálogo necessário", em 

02.05.2011, no Supremo Tribunal Federal (STF), ocasião em que a Ministra Ellen Gracie. 

Ela destacou a importância para a Justiça de meios alternativos para a solução de conflitos 

como a arbitragem, a conciliação, e a mediação.  SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
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[22] Na mediação o que se espera é um comportamento diferente daquele adotado no 

experimento análogo ao Dilema do Prisioneiro para testar o comportamento humano frente a 

situações que estariam a exigir uma postura cooperativa, denominado Dilema do Lobo (mas 

ao contrário, o experimento revela um comportamento de deserção). No experimento, vinte 
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Resumo 
  
Através de recortes da música “Roda-vida” de Chico Buarque de Holanda abre-se, como 
metáfora, este artigo. Inicia-se assim uma análise contemporânea de nossa sociedade 
brasileira sob os conceitos de “biopoder” de Michel Foucault, como síntese do “poder 
disciplinar” e “biopolítico” que agenciam e gerenciam a vida dos sujeitos como corpos 
biológicos. Juntamente com o conceito de “dispositivo”, termo utilizado por Foucault e 
ampliado por Agamben, no sentido de tecnologia de captura e inserção da vida na gestão 
governamental dos homens, lança-se outra perspectiva sobre os discursos/práticas do Direito. 
Na primeira parte deste artigo apresenta-se a metáfora que se desenvolve mostrando que a 
antiga “roda-viva”, que remetia a máquina estatal da ditadura militar, hoje, com a perspectiva 
de Foucault e Agamben, amplia-se a leitura da metáfora proposta pelo poeta 
contextualizando-a em nossa realidade; na segunda parte afirma-se que nosso direito atual 
funciona capturando e inserindo a vida na sua gestão. Por fim, nos capítulos finais, uma das 
maiores manifestações “dispositivas” do “biopoder” emerge: a lei do seguro DPVAT, que 
captura a vida numa lei e estabelece valores monetários às partes do corpo denotando uma 
séria contradição nos discursos dos Direitos Humanos e Fundamentais. 
 
Palavras-chave: Chico Buarque, Foucault, Agamben, poder, captura, sujeito. 

 

The Law as a Manifestation of "Biopower": the "device" of the "wheel life" and the 

value (price) of life 

Abstract 
 
Through excerpts of the song "Wheel Life" by Chico Buarque opens as a metaphor, this 
article. Thus began an analysis of our contemporary Brazilian society under the concepts of 
"biopower" of Michel Foucault, as a synthesis of "disciplinary power" and "biopolitical" that 
promote and manage the lives of individuals as biological bodies. Along with the concept of 
"device", a term used by Foucault and extended by Agamben, to capture and integration of 
life in the management of government of men, he is starting another perspective on the 
discourse/practice of law. In the first part presents a metaphor that is developed showing that 
the old " Wheel Life ", which referred the state machine of the military dictatorship, and today 
the prospect of reading Foucault and Agamben, extends the reading of metaphor proposed by 
the poet contextualizing it in our reality, in the second part says that our current law works 
capturing the life and inserting in its management. Finally, in the final chapters, one of the 
largest demonstrations "dispositive" of "biopower" emerged: DPVAT insurance law, which 
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captures life in a law and sets monetary values to body parts denoting a serious contradiction 
in the discourse of human rights. 
 
Key words: Chico Buarque, Foucault, Agamben, power, capture, subject. 

 

 

 

Introdução 

 

Tem dias que a gente se sente como quem partiu 

ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi o 

mundo então que cresceu. A gente quer ter voz 

ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega 

a roda viva e carrega o destino prá lá.... 

(Roda Vida. Chico Buarque de Holanda) 

 

Chico Buarque de Holanda1 compôs uma música e uma peça teatral com o nome 

“Roda-Viva”, que na época em que surgiu, em1967, sugeria uma forte crítica à ditadura 

militar. Não é para tanto que depois da primeira exibição pública (estreou no Rio de Janeiro, 

no início de 1968, dirigida por Zé Celso2, do Teatro Oficina) e durante uma temporada em 

São Paulo, no mesmo ano, um grupo do CCC (Comando de Caça aos Comunistas) invadiu o 

Teatro Galpão, destruindo e espancando os atores no camarim, sendo a peça, logo em seguida, 

censurada pelo governo, que no mesmo ano instituíra o terrível AI-53.  

Deixando um pouco de lado as consequências trágicas (ou nefastas) desse período, o 

que já se tornou senso comum aos brasileiros, ou não; o que nos importa neste momento 

reflexivo é a música que nos traz a ideia central de sua crítica, e é a epígrafe que abre este 

artigo. 

A “roda-viva”, que sob muitas interpretações (deixando de lado o sentido místico-

oriental) representou, naquele contexto dos “anos de chumbo”, a máquina do Estado “calando 

vozes ativas e carregando o destino pra lá” como manifestação do seu poder policial 

repressivo, servindo de crítica à repressão e à censura que ocorria naquela época, não tão 

distante, da nossa história brasileira. Mas, com o fim da ditadura pensa-se também no fim 

dessa “roda-viva”.  

                                                           
1 Chico Buarque de Holanda nasceu em 1944 no Rio de Janeiro; é músico, dramaturgo e escritor brasileiro. 
2 José Martinez Celso nasceu em 1937, em Araraquara – SP; líder do Teatro Oficina; é diretor, ator, dramaturgo 
e encenador brasileiro. 
3 Ato Institucional número 5 (AI-5) – foi o quinto decreto de uma série de decretos emitidos pelo regime militar 
brasileiro nos anos seguintes ao golpe militar de 1964. O AI-5 foi emitido em 1968 e dava poderes 
extraordinários ao presidente da república e suspendia diversos direitos constitucionais, que fortaleceu a linha 
dura militar chegando até mesmo a fechar o congresso nacional.  
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Porém, cabe aqui outra interpretação: aquela “roda-viva” tão criticada por Chico 

Buarque “morre” num contexto para ressurgir noutro. Ou será mesmo que ela “morreu”, 

“parou”, ou continua girando com plenitude em nossa sociedade atual, de uma forma que, 

com certa dificuldade, ainda a percebemos, pois ela inscreveu-se e inseriu-se em nossos 

corpos, atuando “desapercebidamente” entre nós? Acredito que a resposta seja sim: a “roda-

viva”, que antes assumia a forma de ditadura, hoje, se levarmos em conta o pensamento de 

Michel Foucault4 e, atualmente, do filósofo italiano Agamben5, manifesta-se como 

“biopoder” 6 sendo “dispositivo” 7. Novos nomes para uma nova época cujas práticas são tão 

parecidas: esta pode ser a nova perspectiva daquela “roda-viva” que o eterno poeta nos alertou 

em sua música e com peças de teatro. 

 

1. Um Olhar Contemporâneo e a Metáfora da “Roda-viva” 

 

(...) 

A gente vai contra a corrente 

Até não poder resistir 

Na volta do barco é que sente 

O quanto deixou de cumprir 

Faz tempo que a gente cultiva 

A mais linda roseira que há 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a roseira prá lá...  

(Id., Ibidem.) 
 

Às vezes é preciso ser contemporâneo, como Agamben tão bem explicitou em sua 

obra “O que é contemporâneo? e outros ensaios”, nos orientando para olharmos para o nosso 

tempo com olhar distante. Este olhar “distante” que é feito agora ao resgatar a questão da 

“roda-viva”, “biopoder” e “dispositivo”, é uma leitura de nosso presente, nossa época, sob 

perspectivas de tempos não tão longínquos, mas próximos, para que este olhar capte “aquela 

invisível luz, que é o escuro do presente, projetando a sua sombra sobre o passado, e este, 

tocado por esse facho de sombra, adquira a capacidade de responder às trevas do agora” 
                                                           
4 Michel Foucault nasceu em 1926 em Poitiers – França e morreu em 1984; foi um grande pensador francês 
(circulou por diversas áreas do conhecimento, como a filosofia, a história, psicanálise, etc.) e professor da 
cátedra de História dos Sistemas de Pensamento no Collège de France. 
5 Giorgio Agamben nasceu em 1942 em Roma – Itália; é um filósofo italiano, autor de várias obras, que versam 
variados temas que vão da estética à política.  
6 “Biopoder” – termo cunhado por Michel Foucault em sua obra “História da Sexualidade – Vol. 1 – A Vontade 
de Saber” que significa a administração calculista e racional, pelo poder soberano (como aquele quem exerce o 
poder de decisão), dos corpos biológicos individuais e também como espécie (“coletivo”); respectivamente 
“poder disciplinar” e “biopolítica”, sendo gestão dos indivíduos e gestão das populações (controle de natalidade, 
mortalidade, saúde, previdência, etc.). 
7 “Dispositivo” – termo tomado de Michel Foucault e ampliado por Agamben que implica em “qualquer coisa 
que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e 
assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes.” Ver (AGAMBEN, 2010, p.12). 
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(AGAMBEN, 2010, p.72). E por isto é tão contemporâneo o olhar do “biopoder” sobre os 

acontecimentos do agora, sobre os discursos e as práticas do Direito, mas também em nossa 

sociedade e também nos indivíduos e instituições.  

Este olhar “distante” ao mesmo tempo em que é próximo sobre o que se dispõe 

próximo (colado) a nós permite obter sérias e assustadoras conclusões sobre o nosso tempo 

presente. A “roda-viva” antes alertada por Chico Buarque é o “biopoder” cunhado por Michel 

Foucault como uma tecnologia do poder capaz de inserir a vida na política, em seus mínimos 

detalhes, para melhor disciplinar, gerir, administrar, moldar e agenciar os corpos dispostos 

individualmente ou na população. Reflexo de uma sociedade pragmática e utilitária, que visa 

a racionalização e otimização máxima das coisas; influência do liberalismo do séc. XVIII e 

que atualmente é moldada e constituída pela providência do “divino Mercado”, onde tudo ou 

quase tudo passa ter um valor mercadológico, como já alertou Dufour em sua obra o “Divino 

Mercado” (DUFOUR, 2009, p.86). 

Do mesmo modo que no mercado, através das instituições privadas que visam uma 

otimização de seus resultados e máximos lucros, as instituições públicas também passam a se 

pautar. Assim, o Estado em seu exercício de poder para gerenciar o corpo individual e 

populacional da sociedade pauta-se inserindo a vida (individual e populacional) em seus 

cálculos racionais-objetivos, tratando-a como um “standart” ou buscando o seu máximo de 

normalização e excluindo, portanto, o que não se adequa à essa suposta normalidade.  

Em suma, retomando o contexto da ditadura militar, o “anormal” era o “comunista”, 

“subversivo”, que lutava por seus direitos, e por isso os tinha suspensos; era torturado, 

censurado: tudo o que fugia a normalização governamental, como manifestação do poder 

soberano que é, ficava à margem, podendo ser excluído, eliminado. 

Desta forma a música, que na voz do artista é um grito desesperado contra a captura da 

própria vida nas engrenagens dessa “máquina-político-social”, que “estanca de repente” e 

retira sua “voz ativa”, seu corpo, sua arte, sua subjetividade; representa a luta do poeta contra 

o estanque, a exclusão, que o faz sentir-se “morto-vivo”, representando também “dispositivo”, 

no sentido ampliado por Agamben, que transforma a vida múltipla e complexa, em “mera 

vida”, ou seja, “vida nua” 8 (“sobrevida”, “morto-vivo” citado acima) do “homo sacer” 9. 

                                                           
8 “Vida nua” - conceito de Agamben, que significa um “mero fato de vida”, “desqualificada”, reduzida ao seu 
mínimo biológico, como se fosse vegetativa, uma sobrevida, uma simples “zoé” (termo dos antigos gregos para 
definir a vida simples biológica, típica de todos os animais, diferentemente de “biós”, que representa a vida 
qualificada, incluída na política – Agamben percebe que na modernidade tanto “zoé” quanto “biós” se misturam 
e confundem-se). 
9 “Homo sacer” – figura criada por Agamben que “resgata um antigo termo do Direito romano, cuja vida humana 
é incluída no ordenamento jurídico unicamente sob a forma de exclusão, como sendo de sua absoluta 
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“Roda-viva”, portanto é conceito assim como “biopoder”. Mas é também, ao mesmo 

tempo, metáfora de um tipo peculiar dessa tecnologia. Pensamento que é imagem; que reúne 

numa crítica a um objeto sob um foco novo e permite mostrar outros ângulos do seu atuar. 

Este mecanismo por ser vivo, “rodopia”, gestionando a imensidão de corpos inseridos 

na política através dos discursos do Direito. Capturada essa vida pelo ato “dispositivo” (da lei 

ou da exceção) do girar da roda, ela a insere em sua administração, agencia corpos biológicos, 

inscritos e sacramente protegidos pelos Direitos Humanos e Fundamentais, ao mesmo tempo 

em que, como um ato perverso e contraditório de gestão do “biopoder”, pode destroçá-la 

nessa gigantesca engrenagem circular, expondo-a a violência e ao risco de morte. Nisto está o 

sentido ambíguo desse tipo de poder: pode “fazer viver” ao proteger a vida, como corpo 

biológico, inserindo-a na política através do Direito, mas pode também “deixar morrer”, 

expondo a perigos, ainda mais em nossa atual sociedade de risco, como já havia alertado 

Michel Foucault em seu curso “Em Defesa da Sociedade” (FOUCAULT, 2005, p.306). 

Se o modelo político de funcionamento de nossa sociedade é a constante captura dos 

corpos pela “roda-viva”, que hoje assume diversas formas de manifestações de poder, em que 

o poder soberano é manifestado capilarmente através do juiz, legislador e administrador, que 

decidem sobre a vida/morte das pessoas, e atribuem valores a ela, em unidades de medida 

racional-objetiva, e, consequentemente, às suas partes; (AGAMBEN, 2007, p.128) seja do 

Estado como máquina governamental de gerência e administração do corpo populacional; seja 

das instituições (tanto públicas quanto privadas) que condicionam ou agenciam as 

subjetividades dos sujeitos em sociedades, é perceptível e claro a presença “dispositiva” 

normalizadora desse tipo de controle do “biopoder”. 

Assim, voltando ao segundo objetivo deste artigo, para restringir o foco no Direito e a 

sua manifestação na sociedade e nos indivíduos, opta-se por, neste momento, deixar de lado, 

as instituições de caráter privado (as empresas, corporações, sociedade e associações) focando 

em uma específica manifestação do ente estatal. E também, para fugir um pouco das análises 

comuns de manifestações do “biopoder” que se encontram claramente no âmbito penal (nas 

prisões, nas ações repressoras da polícia, etc.), esta pesquisa foca noutro lado, ainda pouco 

desenvolvido pelos pesquisadores, seja o âmbito civil: a indenização por danos morais 

sofridas por culpa de outrem, mais especificamente nas relativas aos acidentes de trânsito; 

                                                                                                                                                                                     

matabilidade”, ver (AGAMBEN, 2007, p. 16); significa um indivíduo que se situa no limiar entre a sacralidade e 
a bestialidade, entre o sagrado e o profano, entre a pureza e a impureza; tratava-se de um homem que o povo 
julgou por um crime e, apesar de não ser permitido sacrificá-lo sob o jugo da lei, quem o matar não estará 
cometendo homicídio, ficará impune. Assim a “vida nua” confunde-se com a “vida sacra” do “homo sacer”, 
sendo uma vida insacrificável, pois protegida pelos Direitos Humanos e Fundamentais, porém matável, pois 
exposta à violência, aos riscos.  
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pois hoje este é o “dispositivo” que, literalmente, mais mata pessoas no mundo todo (ONU, 

2009). 

Assim, focar-se-á na manifestação da lei do seguro DPVAT10, como reflexo de uma 

sociedade de riscos, que vê como necessidade o pagamento de indenizações às vítimas de 

acidentes de trânsito, como forma de “legitimar” e compensar as perdas que inevitavelmente 

ocorrem nesse sistema. Talvez esta seja uma das manifestações mais significativas e 

completas do poder estatal em definir valores padrões do corpo e da vida cuja respectiva lei 

pacifica de vez o assunto sobre o valor das indenizações pagas às vítimas de acidentes de 

trânsito.  

Isto faz pensar. Quando vivenciamos uma plena “Era dos Direitos” (BOBBIO, 1992, 

p.6), onde a ditadura militar aparentemente virou história cedendo lugar à “democracia”, em 

que a vida (como corpo biológico) cada vez mais está inserida na política, como algo sagrado, 

protegido, garantido e inviolável; contraditoriamente, em uma sociedade de riscos, a vida 

pode, a qualquer momento, ser eliminada. Seja por balas perdidas, negligências 

governamentais, acidentes automobilísticos, etc. E se for em decorrência deste último, mais 

precisamente um acidente de trânsito, ela será valorada como um produto disponível em um 

mercado: o mercado das indenizações, ou “prêmios” das seguradoras. 

Assim, emerge outro problema antes oculto: como é possível existir a multiplicidade 

subjetiva da vida quando se convive com leis, decisões judiciais e administrativas do Estado, 

funcionando sob os moldes utilitários e pragmáticos do mercado, onde a “roda-viva” gira a 

todo o vapor e perpetua uma face insana e perversa do “biopoder”, que regula seus 

“dispositivos” com bases em valores de mercado? Como é possível definir, detalhadamente, 

em dinheiro o valor da vida, e suas partes?  

Neste momento, evidente se torna a denúncia da poesia, em que “aquela mais linda 

roseira”, destacada na música, reflete o cultivo de nossas vidas, em toda a sua beleza, e que de 

repente é arrancada e simplesmente “carregada pra lá”, no girar incessante desse mecanismo 

do poder. A “roda-viva” que reúne o que estava separado separando-o, é “biopoder” que 

engole a vida em sua imensa roda desqualificando-a ao mesmo tempo em que capturando-a 

como “dispositivo” atribui-lhe uma nova “qualidade” a de  valor de mercado, para logo 

                                                           
10

 O seguro DPVAT, ou seja, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via 
terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, foi criado pela Lei 6.194/74 (e amplamente alterada, 
emendada desde então, com maiores modificações entre 2007 e 2009) que tem a finalidade de amparar as 
vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional, não importando de quem seja a culpa dos 
acidentes. 
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depois expulsá-la como mera vida, “vida nua”, como disposta no mercado de vidas. 

Paradoxal? 

 

2. A vida capturada como corpo biológico 

 

(...) 

A roda da saia mulata 

Não quer mais rodar não senhor 

Não posso fazer serenata 

A roda de samba acabou... 

A gente toma a iniciativa 

Viola na rua a cantar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a viola prá lá... 

(Id., Ibidem.) 

 
Um assunto que gerava constantes demandas no judiciário para discutir o valor das 

indenizações pagas, e que entre 2007 e 2009, foram feitas diversas alterações, pacificado o 

assunto e definido uma lei clara e objetiva: a lei do seguro DPVAT que pôs fim às polêmicas, 

tabelando de uma forma específica cada parte do corpo, assim como da vida ou da morte das 

pessoas envolvidas em acidentes automobilísticos.  

Esta é uma lei utilizada pela administração Estatal para receber os valores dos seguros 

e é aplicada constantemente pelas seguradoras consorciadas ao Estado, que gerenciam o 

fundo, concedendo os devidos valores às vítimas, ou seus beneficiários. Portanto, ela reflete 

uma clara manifestação do judiciário, pois decorre do aumento das demandas processuais por 

indenização; do legislativo por criar a lei e pacificar o assunto e do executivo, por aplicar de 

fato a lei através das seguradoras, como quem cobra e indiretamente administra o seguro.  

A “roda-viva”, neste foco como um recorte da manifestação do poder soberano estatal 

(como aquele quem decide sobre o valor e o desvalor das coisas), inseriu e capturou neste 

“dispositivo” de lei, como manifestação do “biopoder”, o corpo biológico dos homens sob a 

proteção dos Direitos Fundamentais e separou os seus pedaços em valores monetários. A 

ilustração abaixo da lei do seguro DPVAT claramente nos mostra isso: 
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“Tabela do Corpo” (Imagem: Daniela Lima) 

 

Proposta no mínimo sugestiva, porém devidamente regulamentada em forma de lei e 

sendo constantemente aplicada nas indenizações por acidentes de trânsito. Uma “tabela” que 

atribui valores ao corpo de uma maneira hierárquica, como por exemplo, R$ 405,00 para a 

amputação de qualquer dedo do pé, que não o primeiro dedo pododáctilo (“dedão”), como 

sendo o menor valor pago a uma parte do corpo; ou R$ 1.215,00 com a perda do dedo 

“anelar” da mão; R$ 4.050,00 na perda total da visão de um olho; R$ 9.450,00 na perda total 

do uso de um dos braços; e R$ 13.500, 00 como o valor pago máximo, sendo atribuído à 

morte, ou às perdas totais da visão, dos braços, ou um braço e uma perna, etc. 

Não se quer neste momento contestar a necessidade ou a legitimidade do respectivo 

seguro, que chega a ser necessário em uma sociedade de risco. No entanto cabe refletir sobre 

esta lei e indagar como foi possível chegar ou estabelecer estes valores pecuniários 

específicos para cada parte do corpo, assim como para a vida e a morte, de uma forma tão 
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precisa e detalhada? (continuando nesta linha reflexiva, qual seria o valor atribuído – e como 

poderia se atribuir um valor monetário - ao órgão sexual, ou ao aparelho reprodutivo e a perda 

de suas funções?). E também, como se pode reduzir a multiplicidade, a variabilidade subjetiva 

da vida e do corpo dos sujeitos, a uma análise utilitária, científico-racional, sistematizada em 

um quadro simples de valores? Ainda mais quando a vida, em um contexto da “Era dos 

Direitos” (1992), dos Direitos Humanos e Fundamentais, assume o discurso defensivo da 

dignidade humana, não permitindo, jamais, a sua valoração em moeda corrente, devendo ser 

protegida a qualquer custo sub quaisquer pretextos. 

Isto permite concluir, sob o ponto de vista do “biopoder” moderno, que o sujeito 

quando inserido nesta lógica de poder, existe de uma forma nua, da mesma forma como o 

“homo sacer” de Agamben. Assim, se tratado como objeto, ou coisa, como simples sobrevida, 

supérfluo, ele pode ser medido, enquadrado, valorado de qualquer forma, pois não é levada 

em consideração a sua singularidade, multiplicidade e subjetividade de cada um. O 

“biopoder”, como manifestação do governo populacional, portanto “biopolítica”, organiza 

objetivamente a “vida nua” dos “homo sacer” dispostos na população, de uma forma utilitária 

para melhor gerir e otimizar o corpo social e individual destes sujeitos, segundo os interesses 

do poder soberano (manifestado, nesse caso, pelo Estado, direta ou indiretamente). 

Em uma sociedade que triunfa o sistema capitalista de mercado e um Estado inserido 

dentro desta lógica, nada mais útil e condizente do que, quando há danos ou lesões à vida, 

repará-los, ou tentar repará-los pagando-se um certo preço. E este preço deve ser pago de uma 

forma que seja o reflexo de nossa contemporaneidade: indenizações são pagas em moeda de 

mercado. Com isto é natural repercutir no judiciário, no legislativo e no executivo, a prática 

que retoma, repete, reafirma e rearma o “dispositivo” da lógica de mercado: capturar e atribuir 

valores à vida em dinheiro para mais facilmente conceder as indenizações quando se tem um 

corpo lesionado, ou morto. 

Uma tabela é muito mais precisa, fácil e rápida na hora de se encontrar os valores a 

serem pagos nas indenizações. Isto é otimizar a gerência dos corpos, dos casos, em um 

universo racional-objetivo, onde a demanda por indenizações, cujo objeto é a vida e suas 

partes, está em constante e acentuado crescimento. Assim, a lei é o instrumento por excelência 

de toda essa regulação, que se encarregará de estabelecer, criar, organizar os mecanismos 

contínuos, reguladores e corretivos para serem postos em funcionamento. A preocupação no 

“biopoder”, agora, se foca em “distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. E um 

poder dessa ordem tem que qualificar, medir, avaliar, hierarquizar (...)” (FOUCAULT, 2006, 

p.157). 
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A metáfora da “roda-viva”, recortada da poesia, serve como uma boa explicação e um 

alerta para esse paradoxo, ou contradição, que existe no universo da manifestação do Direito, 

e denunciada por Agamben, representando ao mesmo tempo um estado de exceção como 

sendo a regra: protege a vida como sendo um tabu inviolável dos Direitos Humanos ao 

mesmo tempo em que quando acionado o seu “dispositivo” trata os seres como “homo sacer”, 

cuja vida insacrificável pode ser ao mesmo tempo, a qualquer momento, matável, e muitas 

vezes indenizável.  

 

3. O “Holocausto” Contemporâneo 
 

(...) 

Roda mundo, roda gigante 

Roda moinho, roda pião 

O tempo rodou num instante 

Nas voltas do meu coração... 

(Id., Ibidem.) 

 

   Agamben havia denunciado em sua obra, “Homo Sacer – O Poder Soberano e a Vida 

Nua”, que no contexto atual todos nós somos virtualmente “hominis sacri”, pois a vida, 

atualmente encontra-se “exposta a uma violência sem precedentes, mas precisamente nas 

formas mais profanas e banais. O nosso tempo é aquele em que um week-end de feriado 

produz mais vítimas nas auto-estradas da Europa do que uma campanha bélica.” 

(AGAMBEN, 2007, p.121).  

Deslocando o pensamento do filósofo para a realidade do Brasil, constata-se um 

elevado número de mortes em acidentes de trânsito. Na média aproximada de 57 mil só no 

ano de 2008 (CFN, 2009), sem falar no número de lesionados que triplica em quantidade, e 

provavelmente este número não variou tanto até os dias de hoje (talvez tenha aumentado com 

a crescente venda de carros), o insere em um patamar de mortes acima do número de vítimas 

da guerra do Iraque em um ano (ARRAIS, 2010). Esta análise sobre as mortes e lesões 

ocorridas em acidentes automobilísticos, denota que há total exposição da vida das pessoas a 

esses riscos modernos. E este tipo de risco é passível de controle estatal. 

Ora, se um país aceita montadoras de automóveis em seu território, incentiva a 

produção/consumo destes veículos em massa, seja reduzindo impostos, ou oferecendo 

créditos (diminuindo juros e favorecendo o financiamento), necessariamente com isto 

aumenta o número de veículos transitando pelas vias ao mesmo tempo em que aumenta o 

número de acidentes que matam ou lesionam a vida das pessoas. Ao optar por aquecer a 

economia e inundar um país com carros circulando em suas vias, o Estado, ao incentivar tal 
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consumo, está priorizando claramente a economia de mercado (lucram as montadoras, as 

concessionárias vendedoras, os bancos, as financiadoras, seguradoras, retificadoras e 

mantenedoras, distribuidoras de combustíveis, concessionadas de rodovias, pedágios, a 

indústria da saúde e medicina, a indústria da farmácia, etc., e também o estado que arrecada 

com o IPVA, DPVAT, outros impostos e multas, mesmo que tenham aumentado seus gastos 

na saúde, com o SUS) em detrimento da segurança das pessoas e da população.  

Agindo assim, incentivando o aumento de automóveis em circulação, e sabendo que, 

consequentemente, aumentará as vítimas do trânsito, o poder soberano, em uma ótica 

“dispositiva” do “biopoder”, está expondo a sua população e os sujeitos ao risco de perderem 

suas vidas, ou parte dela. Priorizando para isso o mercado econômico em detrimento da vida. 

Este pensamento retoma todo o exposto sobre “roda-viva”, “dispositivo”, “biopoder”, 

a “vida nua” e o “homo sacer”, discorrido em tópicos anteriores. É um exemplo confirmativo 

de que a vida das pessoas, sob a ótica do funcionamento “biopolítico” moderno, em que se 

manifesta pelo poder soberano do estado com a capacidade de decidir sobre a vida dos 

sujeitos na população, trata a vida como coisa supérflua, como sendo uma sobrevida. E assim 

o sendo, ela é facilmente matável, ao mesmo tempo em que é insacrificável. 

Expor a vida das pessoas ao risco de morrerem (ou serem lesionadas) em acidentes de 

trânsito, favorecendo o aumento de veículos e aumentando, consequentemente, a 

probabilidade das tragédias ocorrerem, com o intuito de aquecer a economia, implica em uma 

decisão soberana em que a vida de todos está em jogo, e que pode ser tirada a qualquer 

momento. Bastando, para que o mesmo ocorra existir e circular neste novo “campo” moderno 

de aniquilamento: as vias, rodovias, etc. E talvez a “vida sacra” que neste modelo é 

insacrificável, porém matável, em certas ocasiões ela possa ser também indenizável. 

O reflexo desta “biopolítica” moderna se manifesta também nas decisões dos 

respectivos casos que ingressam no judiciário. São os casos de indenização por danos morais 

da perda de vítimas do trânsito (ou lesões de parte do corpo) por “culpa” de outrem. Nestes 

casos em que o juiz tem que decidir sobre o valor da vida e de suas partes, para poder 

indenizar o beneficiário, a “vida nua” mais uma vez é inserida na discussão do “biopoder”.  

Aqui a “vida nua” ganha uma qualificação objetiva e, por ser matável porém 

insacrificável, ela passa a ser indenizável. Aquilo que antes, no discurso dos Direitos 

Fundamentais é invalorável, nas mãos do poder soberano, manifestada seja pelo perito, ou 

pelo juiz, passa a ser valorada, e sua medida de valor passa a ser o dinheiro. 

Em suma, o “biopoder” ou a “biopolítica” moderna, como poder soberano, manifesta-

se duplamente no contexto de um acidente automobilístico com vítima. Primeiro por tratar a 
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vida dos sujeitos como sobrevidas, como “vidas sacras” (podendo ser matável porém 

insacríficável), ao colocar estes “homo sacer” em constante risco de morte em acidente de 

carro. Em segundo lugar, ocorrendo o acidente e existindo vítima, o poder soberano insere 

novamente esta mesma vida em seus cálculos racionais-objetivos de poder e estabelece 

valores indenizatórios a serem pagos em relação a esta vida. Seja com o seguro DPVAT, seja 

com os danos morais.  

Deste modo, quando a “vida nua”, que é gerida em escala populacional pela 

“biopolítica”, priorizando os interesses e as decisões do poder soberano, se vê inserida na 

máquina do poder, o poder soberano, neste caso especifico, transforma aquela “vida nua” em 

uma vida, de certo modo, “qualificada”, ou melhor, valorada em termos financeiros. Àquela 

“vida nua”, ou “vida sacra” do “homo sacer”; aquela vida que pode ser tirada a qualquer 

momento, mas é insacrificável, pois é protegida a qualquer custa pelos Direitos 

Fundamentais, aquela “vida nua” quando afetada, ou excluída (morta), e inserida no cálculo 

do poder, é atribuído, de uma forma objetiva e racional, um valor monetário, que segue 

orientações normativas, muitas vezes, padrões. 

Perpetua-se a lógica da “roda-viva” que, como indica o refrão da música destacado na 

epígrafe, afirma o contorno da roda assumindo proporções gigantescas, e ela roda tanto no 

mundo quanto num insignificante e pequeno pião, continuando de modo instantâneo a 

capturar a vida, envolvendo com voltas o “coração” das vítimas em seu incessante e eterno 

movimento circular. Assim, o girar da roda representa uma metáfora para o aniquilamento, e 

se olharmos para o massacre que há no trânsito de todo o mundo, com milhares, ou melhor, 

milhões de vidas ceifadas o ano todo, pode-se afirmar que este representa o “holocausto” 

contemporâneo. 

 

Considerações Finais 
 

(...) 

O samba, a viola, a roseira 

Que um dia a fogueira queimou 

Foi tudo ilusão passageira 

Que a brisa primeira levou... 

No peito a saudade cativa 

Faz força pro tempo parar 

Mas eis que chega a roda viva 

E carrega a saudade prá lá ... 

(Id., Ibidem.) 
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A “roda-viva” nunca parou, sempre girou. Hoje, talvez possamos dizer que da época 

de Chico Buarque, marcada pela ditadura militar, e a nossa atual, com a abertura democrática, 

pode-se pensar, sob a perspectiva dos “dispositivos” do “biopoder”, que há uma possível 

indeterminação entre a democracia e o autoritarismo, ainda mais sob o prognóstico pessimista 

de Agamben: em que o paradigma atual é o da “biopolitica”, ou “biopoder”, cujo modelo é o 

do estado de exceção que inclui a vida ao mesmo tempo em que a exclui; que a protege ao 

mesmo tempo em que pode eliminá-la ou expô-la a riscos. Paradoxo cada vez mais 

generalizado na política e no direito. 

Por fim, a “roda-viva”, como manifestação perversa do “dispositivo” do “biopoder”, 

na música, aos poucos vai capturando e esfacelando partes da vida em seu ato maquinal de 

girar. Pois “carregou o destino”, “carregou a roseira”, “carregou a roda de samba”, “carregou 

a viola”, e ao jogar na “fogueira” todas essas manifestações da vida, acaba consumindo em 

sua desenfreada roda gigante até mesmo a “saudade”, carregando a vida integralmente “pra 

lá”. Como se não bastasse somente carregar e capturar os corpos e as ações da vida, ela 

captura também a subjetividade, queimando-a na fogueira, desintegrando-a e aniquilando-a no 

seu incessante girar. Manifestando com isso uma sugestiva inclinação ou um prelúdio que o 

poeta Chico Buarque nos alerta para o totalitarismo que pode advir, que captura e aniquila o 

ser em toda a sua existência, objetiva e subjetiva.  

Depois disso o que sobra da vida? Como “dispositivo” que é essa manifestação 

“bizarra” do Estado, que determina valor para o corpo material e para o corpo espiritual, como 

a Lei do seguro DPVAT, que para conceder algumas garantias, ou ilusões de reparação 

indenizatória, acaba por inserir e capturar a vida em sua lógica “biopolítica” de mercado, 

esfacelando a sua singularidade e multiplicidade, resta somente “espectros” ou sobrevidas. 

Talvez com isso pretende-se colocar cada vez mais o ser, o sujeito, dependente, do 

Estado, das instituições; entes estes que definem e delimitam (pois também são 

“dispositivos”) valores para a vida e para os sentimentos da vida, a subjetividade. Hoje o 

dinheiro compra corpos, divide e atribui valores a ele, e extrapola até mesmo o âmbito 

anátomo-corporal, ingressando na subjetividade, nos sentimentos alheios, sendo moeda que 

negocia e define até mesmo valores que se pagam para esse tipo de sentimento. 

A exposição à violência do trânsito e a captura dos corpos biológicos pela lei do 

seguro DPVAT, com possível indenização quando há acidentes de trânsito com vítimas, 

denota a dupla face do “dispositivo” do “biopoder” que se manifesta na atualidade: primeiro a 

exposição aos riscos de morte no “holocausto” que se dá nas estradas, sob o aval das 

instituições que fomentam a compra/venda de automóveis para aquecer a economia (poderia 
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investir mais em transportes públicos, ou maiores seguranças – air bag como item obrigatório, 

redutor de velocidade, etc.); e o segundo, a captura pelo “dispositivo” da lei do corpo 

biológico e a sua valoração pecuniária dos pedaços lesionados ou da própria vida/morte, para 

o pagamento das indenizações ou “prêmios” da seguradora. 

Esta perspectiva revela a contradição que há nos Discursos dos Direitos Humanos e 

Fundamentais, em que numa sociedade marcada pela gestão da “roda-viva”, o “biopoder” e 

seus “dispositivos”, paradoxalmente podem tornar a vida de qualquer um que exista neste 

espaço (no caso destacado neste artigo as vias ou rodovias) como sobrevidas, vidas 

insacrificáveis, porém matáveis, e em alguns casos indenizáveis. 

Lança-se por fim a pergunta: é possível haver “vida” com toda a sua multiplicidade e 

singularidade em um sistema pautado por essa perversidade do “biopoder”? Ou o que nos 

resta é “sobreviver”? 

Utilizando-se de uma metáfora para melhor entender e explicar o presente, esta 

exposição serve de alerta para os perigos que podem se encobrir nos discursos dos Direitos 

Humanos e Fundamentais, mostrando a necessidade de buscar outras perspectivas para olhar 

o Direito, a política e a sociedade, e estabelecer críticas para criar e ampliar possibilidades de 

resistências.  
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O MUNDO DA VIDA EM G.H.-UMA LEITURA DA ‘PAIXÃO SEGUNDO G.H.’ 

NA PERSPECTIVA DO DIREITO NA LITERATURA 

 

    Míriam Coutinho de Faria Alves 

 

RESUMO 

O presente artigo tem o intuito de analisar na perspectiva do direito na literatura a  

narrativa  da “A paixão segundo G.H. “ de Clarice Lispector.  A narrativa  de Clarice 

Lispector cria a partir de componentes literários uma ordem psicológica na utilização 

das metáforas como ordenadoras do universo simbólico da personagem G.H  e nos leva 

a  pensar  sobre o imaginário literário de direitos. Diante da  noção de  que o mundo da 

vida se revela no imediato do cotidiano e  está enraizado nele refletimos sobre  a 

perspectiva fenomenológica do direito na narrativa literária.  

 

Palavras-Chave: Imaginário literário de direitos, o mundo da vida ,fenomenologia do 

direito. 

RESUMEN 

El presente articulo tiene por objetivo analizar la narrativa de La pasión según G.H. de 
Clarice Lispector desde la perspectiva del derecho en la literatura. La narrativa de 
Clarice Lispector crea, a partir de componentes literarios, un orden psicológico en la 
utilización de metáforas coordinadoras del universo simbólico del personaje de G.H. 
Frente a la idea de que el mundo de la vida se revela en lo cotidiano y su sentido está 
enraizado en él, reflexionamos sobre la perspectiva fenomenológica del derecho en la 
narrativa literaria.  

 

Palabras-clave:Imaginário literário de derechos,el mundo de La vida,fenomenologia  

del derecho. 
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SUMÁRIO: 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 2. O DIREITO E O MUNDO 

DA VIDA 3. O MUNDO DA VIDA E A POSSIBILIDADE DE SER 4. 

REFLEXÕES CONCLUSIVAS 5. REFERÊNCIAS.   

1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

A narrativa de Clarice Lispector na obra “A paixão segundo G.H.” nos coloca 

diante de possibilidades para uma reflexão do Direito através da literatura. Trata-se de 

um excepcional monólogo escrito em primeira pessoa no qual uma mulher (G.H.), 

procurando o sentido do mundo da vida, depara-se com um inseto (barata) que lhe 

provoca sentimentos de repúdio, angústia e náuseas, e cujo desejo de matar e vivenciar 

o grotesco a desperta para ir além do humano e expressar sua verdadeira paixão na 

transgressão da ordem habitual das coisas. 

 A paixão materializa-se na subjetividade da linguagem quando a personagem 

G.H. assume o pathos nas múltiplas dimensões da vida cotidiana. O início dessa 

trajetória é pontuada pela busca de sentido em meio à tarefa de arrumar a casa, fato este 

que a leva ao questionamento sobre a ordem das coisas. Mergulhada nesta forma de 

paixão, G.H. procura significações à sua situação existencial. A perspectiva 

hermenêutica é constante na narrativa e nos possibilita refletir sobre o Direito imerso na 

poética Clariceana e a poética entrelaçada no imaginário jurídico de quem a lê.  

Lispector, sem dúvida, demonstra a preocupação com o leitor desde o prefácio 

dessa obra, onde afirma claramente que:  

ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já 
formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer 
que seja, se faz gradualmente e penosamente – atravessando 
inclusive  o oposto daquilo que se vai aproximar. (Prefácio da 
Obra PSGH).   
 

O cuidado ao dirigir-se ao leitor e adverti-lo sobre as características da narrativa 

pretende estabelecer com o outro um vínculo autêntico a ser construído a partir da 

linguagem.A atitude intencional de G.H. de tornar-se evidente enquanto sujeito 

estruturador do seu universo simbólico nos faz refletir sobre a horizonticidade em que o 

mundo está configurado. Como nos diz Guimarães; 

O mundo é constituído no seu caráter de horizonticidade. Em 
geral, os horizontes do mundo se reduzem à capacidade 
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perceptiva da pessoa humana. A cada indivíduo é dada a 
potencialidade intencional da consciência para ‘descobrir 
horizontes’. A vivência do mundo da vida será sempre a ocasião 
de descoberta de novos horizontes. Esses horizontes são 
percebidos a partir dos modelos pelos quais os objetos se dão à 
intencionalidade intuitiva da consciência. Ver os objetos como 
fatos é papel das ciências positivas. Ver os objetos como coisas 
do mundo da vida é papel da fenomenologia.  ( GUIMARÃES, 
2011, p.4, grifo nosso). 

 

Dessa forma, desde o início da narrativa, a personagem assume a condição 

hermenêutica de buscar os horizontes de sentido, pontuando seus sentimentos na relação 

que constrói com o mundo da vida e o imaginário literário de direitos. G.H. percebe na 

singularidade dos objetos da casa, o essencial: o sentido das coisas. Nessa correlação 

com a existência, encontra a originalidade e a paixão segundo ela mesma (G.H.). Por 

certo, a “ordem” da casa, que G.H. se dispõe a organizar, está imbuída de valores que 

ela tenta compreender ao tempo em que percebe a “lei” existente na estruturação de seu 

universo. 

 

2 O DIREITO E O MUNDO DA VIDA 

A evidenciação do que lhe ocorre no mundo da vida, para utilizarmos a 

denominação Husserliana, leva à personagem uma capacidade perceptiva de, mediante a 

paixão, desvelar as relações de sentido percebidas entre o animal e o humano, entre a 

cultura e a natureza para a compreensão de valores que estruturam o arcabouço do seu 

mundo normativo, produzindo assim uma crítica à racionalidade quando esta abstrai do 

conhecimento as experiências cotidianas do mundo da vida. 

Esse retorno ao cerne dos princípios e valores ou às coisas é o que realiza a 

personagem, levando o leitor a desvelar o vivido e reconstruir o sentido jurídico do 

mundo da vida a partir da intuição e do fazer cotidiano. Só depois de vivenciar uma 

variedade de conflitos internos (angústias, medos, náuseas, repugnância), estando 

imersa num conjunto de percepções e sensações, a personagem G.H. “volta” ao mundo. 

A escrita Clariceana se evidencia, portanto, como uma escrita de religação da 

subjetividade com o mundo da vida e, não é isso a que se propõe o Direito?  
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E isso ocorre não por ser o Direito uma ciência dogmática ou 
assentada em jusnaturalística universal, mas por extrair do dado, 
o dado que se torna como o seu significado, seja ele a lei ou o 
próprio Direito, como o único modo de nos permitir remeter a 
um estudo da Lei e do Direito. Não se deve ignorar que isso é 
feito a partir da consciência de quem está no mundo. A realidade 
implacável a que nos interessa, é o da consciência, dada 
consciência intencional, que não é a consciência, e é dessa 
consciência que se define toda propriedade essencial, toda 
capacidade de referência do ser, nas suas infinitas 
diversificações, se quisermos dar uma pálida idéia de um 
domínio, por assim dizer, de uma construção do Direito 
moldado em um encontro da Fenomenologia do Direito. 
(FONTES, 2011, p.2). 

 

Esse processo de estruturação e sentido da ordem como problema, reflete a 

tensão entre linguagem, direitos e paixão em um movimento circular pontuado pela 

repetição (cada fim de capítulo é início de outro capítulo), mostrando um círculo 

existencial que se expande e retorna para a questão do ser e da linguagem, que ouvindo 

a própria paixão enuncia o sentido das coisas. 

A visão da trajetória de G.H. é também de direitos (humanos), pois aborda 

aspectos relativos à experiência humana ligada à antiguidade das emoções próprias do 

pathos imbuído na perspectiva identitária e jurídica. A natureza da norma que rege o 

universo de G.H. se manifesta enquanto enigma e problema-semântico transcendental 

na relação ordem/identidade. Essa problemática se diversifica na vertente ontológica 

(ser), na antropológica (mulher e inseto) e na questão ética de justificar a sua conduta 

diante do mundo da vida. 

As afirmações de G.H. regulam proposições estéticas e sua vocação pelo pathos, 

em meio ao sentimento de ausência, busca uma harmonia necessária para reinaugurar a 

ordenação das coisas. No entanto, a tensão estabelecida entre pensamento/sentimento 

sobre o mundo das coisas reorganiza a idéia de dignidade como integridade em meio à 

estruturação da casa. 

Nesse processo, o que se encontra válido para G.H. é orientar a resignificação da 

razão ontológica e axiológica entre o mundo da vida e os valores seccionados pelos seus 

anseios, ultrapassando o mal-estar e as condições corporais de intensa transformação em 

que está submetida.Toda a reinvenção do ser propicia mudanças de atitude na 
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personagem (atravessar o corredor escuro, enfrentar o inseto, respirar) que acompanha a 

subversão da ordem e a motiva a uma busca cada vez mais intensa, que se reflete na sua 

dimensão corporal. Desse modo, os aportes Heideggerianos também nos servem para 

perceber que a questão do Ser não é resolvida em G.H., mas colocada e, portanto, a 

intenção Heideggeriana de Clarice, que circula através de G.H., nos faz observar no viés 

do direito que o sujeito (feminino) de direitos (fundamentais), como liberdade e 

autenticidade, necessita de vias de compreensão que ultrapassam o fato cotidiano, 

transpondo a tradição moderna entre sujeito e objeto. 

 Por outro lado, G.H. vive uma situação existencial que a mantém ligada à 

condição de estar sendo em meio ao contexto cultural determinado (narrativa escrita em 

1964), que provoca as interfaces psicológicas e políticas em que encontra imersa sua 

dramaticidade. Nesse ser-aí de corte Heideggeriano, há uma manifestação que remodela 

o tempo exterior e interior que a personagem G.H. está vivenciando e nos faz perceber o 

fluxo entre “ser e tempo” disposto através da narrativa literária. 

Efetivamente para Heidegger não há, o tempo de um lado, o 
tempo no seu fluxo próprio e, do outro, as modalidades de 
consciência por intermédio das quais este fluxo seria 
apreendido; só há um único processo de temporalização ao qual 
não podemos atribuir qualquer subsistência separada, e que é 
precisamente o que o torna inadequado a toda apreensão 
conceptual. A questão do ser e a questão do tempo não 
constituem, portanto, dois temas separados do pensamento de 
Heidegger: a ‘novidade’ de Ser e tempo consiste, precisamente, 
pelo contrário, em ter feito destes dois problemas tradicionais 
uma única questão, a da Temporalidade do ser. (DASTUR, 
1997, p.40). 

 

 Essa busca existencial, original, não pode se resolver em um único método, não 

há predeterminação nos atos da personagem de Clarice. G.H. manifesta toda a sua 

multiplicidade e possibilidade de experimentar o mundo (da vida) diante da relação 

casa/quarto/vida. Em certo momento, a personagem vivendo tal “alucinação” pensa que 

se o telefone tocar será “salva” de si mesma, mas ela mesma conta ao leitor que havia 

desligado o telefone e se desligado do mundo. Assim, as relações consigo mesma e  a 

alteridade permitem que as manifestações do sujeito feminino (de direitos) retome à 

própria essência, transparecendo na narrativa a atitude radical de devorar o neutro da 

vida, tornar-se  o vivido.  
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 Ao deparar-se como o inseto – a barata – Clarice remete o leitor a uma gama 

intensa de significações. Aquele inseto passa a ser “objeto” e sujeito de várias 

dimensões, ao mesmo tempo é a barata um tema cotidiano e vulgar, como é o universo 

da doxa (opinião) para a ciência. Dessa forma, é a partir da intuição sobre o cotidiano 

que re-orienta G.H. na busca pela compreensão. O realismo estético sobre o qual a 

relação entre o animal no humano se dá e vice-versa produz a reconstrução da 

subjetividade da personagem, que vai além do formalismo e mergulha na sensibilidade 

do real, aquilo que é vivenciado pela experiência da paixão. 

 Vivenciando a relação ordem/desordem na busca incessante, o caráter 

mitológico da narrativa se assemelha em dado momento com as tragédias clássicas nos 

procedimentos ritualísticos (BARBOSA, 2001, p.119). Para conter a incompletude, 

aparecem os ritos e a procura do Outro. Não de outra forma, Suarez (2010, p.129) 

afirma que,  

Os pensadores do movimento romântico apontam uma saída 
para o sentimento de incompletude: a busca do outro, a 
alteridade como cura, inclusive, para a saturação que ameaça 
absorver o projeto moderno, otimista, mas monológico, de um 
paraíso terrestre promovido pela ciência e pela arte.   
 
 

 Nessa relação de alteridade para conectar-se consigo mesmo de forma mais 

concreta e real, dar-se a estruturação das regras simbólicas que compõem o universo e 

uma idealização do “dever-ser” se impõe no imaginário literário, assim como no 

imaginário jurídico como atividade normativa reguladora consciente. Os ritos que G.H. 

vivencia como forma de iniciação reestruturante da ordem fazem com que a personagem 

saia do cotidiano, ou senso comum, para adquirir um aprendizado que a possibilite 

maior autonomia e possa, então, retornar ou religar-se ao mundo cotidiano de posse 

dessa percepção. 

 Tal percepção só se realiza através do discurso, evidenciando as limitações e 

repensando paradigmas que nos servem para reconsiderar a teoria geral do Direito, 

assim como as relações entre a bioética e o Direito ou ecocidadania, apontando para a 

formação cultural na qual nos encontramos inseridos.Dessa forma, entre a razão 

ordenadora e o juízo estruturante do mundo da vida, Direito e literatura produzem 

relações intencionais e circulares num processo de estruturação e desvendamento. 
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No entanto, essa trajetória difícil e singular, faz em dado momento a personagem 

evidenciar o que chama de inferno – seu enfrentamento com a condição limite. 

O inferno é a boca que morde e come a carne viva que tem 
sangue, e quem é comido uiva com o regozijo no olho: o inferno 
é a dor como gozo da matéria, e com o riso do gozo, as lágrimas 
escorrem da dor. E a lágrima que vem do riso da dor é o 
contrário da redenção. Eu via a inexorabilidade da barata com a 
sua máscara ritual. Eu via que o inferno era isso: a aceitação 
cruel da dor, a solene falta de piedade pelo próprio destino, amar 
mais o ritual de vida que a si próprio – esse era o inferno, onde 
quem comia a cara viva do outro espojava-se na alegria da dor. 
(PSGH, 1998, p.120). 

  

 Nessa dimensão reestruturadora e constestadora dos ritos da vida e da 

imaginação (alegria, náusea, inferno, claro, escuro, deserto, água), a narrativa clariceana 

propõe uma nova ontologia imersa na experiência do mundo da vida e suas percepções 

alcançam dimensões corpóreas e sensitivas. Ao constituir as diferenças entre o quarto da 

empregada Janair e a casa, entre ordem e desordem interior e exterior, entre animal e 

humano, entre os rituais e o sentido do mundo da vida, percebe-se um liame que através 

do absurdo se expressa na linguagem enquanto experiência. A sustentação, portanto, da 

ordem estruturante da “lei” reside na simultaneidade e intencionalidade das imaginações 

narrativas, que pontuam o universo simbólico no qual se fazem e se evidenciam na 

intersubjetividade ordenadora das estruturas enquanto sentido estético da narrativa. 

 Diz a personagem G.H., 

A balança tinha agora um único prato. Nesse prato estava a 
minha profunda recusa de baratas. Mas agora ‘recusa de baratas’ 
eram meras palavras, e eu também sabia que na hora da minha 
morte eu também não seria traduzível por palavra. De morrer, 
sim, eu sabia, pois morrer era o futuro e é imaginável, e de 
imaginar eu sempre tivera tempo. Mas o instante, o instante este 
– a atualidade – isso não é imaginável, entre a atualidade e eu 
não há intervalo: e é agora, em mim. (PSGH, 1988, p.78). 

 

 G.H. vai além do senso comum do cotidiano feminino e exerce uma 

comunicação com os sentidos de equilíbrio e justiça, tornando-se consciente de que a 

intersubjetividade confere a “chave” para a compreensão dos fenômenos da vida. São 

dimensões jurídicas, literárias, filosóficas que se estabelecem no mundo da vida e se 
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interagem entrelaçadas pela experiência humana. Essa dramaturgia do mundo da vida 

manifesta a presença do Direito na literatura Clariceana, que se serve do mundo da vida 

para se afirmar como possibilidade discursiva de imaginários vivenciados entre o 

permitido e o proibido em G.H. 

Entretanto, a compreensão hermenêutica depende da interação dos horizontes 

que participam da experiência cotidiana da vida. O direito de se desprender de si mesmo 

e buscar novos sentidos na relação leitor e literatura possibilita inserir-se em um 

imaginário jurídico que questiona a normatização do humano e problematiza a ordem 

das coisas. Assim, Clarice nos transporta à outra dimensão do mundo da vida, que numa 

aproximação com Kafka, podemos intuir sobre o desejo da vida e da morte diante das 

possibilidades do ser. 

 

3 O MUNDO DA VIDA E A POSSIBILIDADE DE SER 

É interessante notar a relação sobre o animal e o humano tanto em Kafka quanto 

em Clarice.Cavalos, baratas, galinhas aparecem na literatura Clariceana e nos possibilita 

refletir sobre o conhecimento de sermos e a possibilidade de ser. A experiência da 

personagem em matar (o inseto), devorá-lo e ver a si mesma na dimensão do poder faz 

com que ela vivencie aquilo que lhe oprime, invertendo o jogo da submissão. GH. 

sobrevive através da violência simbólica, devorando a si e ao seu mundo na dimensão 

estética, reafirmando o poder de criação ficcional. Tempo e espaço se condensam na 

realidade Clariceana sobre os limites da sensibilidade. 

Por estar considerada dentro da relação de finitude, sobre a qual o imaginário 

jurídico também se debruça, o texto de Clarice nos revela o lugar da experiência 

dramática da linguagem (NUNES, p.89), mas também com ares trágicos enuncia uma 

luta interna da subjetividade feminina. Mediante a tentativa de traduzir a mensagem, 

tanto Clarice quanto Kafka nos remete à estranheza sobre o mundo habitual e a 

necessidade de exercer sobre ele uma reapropriação do espaço e ressiginifcação da vida. 

É como se o cotidiano se tornasse estranho e aquilo que pareceria absurdo se inserisse 

na lógica habitual das coisas não ditas. Diante dessa constatação, dá-se a “metamorfose” 

ou “transmutação” no dizer de Guerra (2011, p.6), em que o sentido político da 
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narrativa dimensiona também o caráter pré-mítico ou inconsciente das determinações 

legais. 

Ao sair da alienação, G.H. enxerga na animalidade uma estratégia de 

recuperação da sensibilidade. As sensações corporais que sofre proporcionam o fluxo de 

consciência e, portanto, o inseto representa o retorno à questão originária das coisas. No 

dizer de Guerra (2011, p.7), analisando a obra de Kafka,  

Trata-se da dimensão corpórea da vida, que é a dimensão 
originária, pois é no corpo que se enraíza a consciência 
produtora dos pensamentos que formam a filosofia, assim como 
o que chamamos de ‘eu’.  
 
 

Nesse sentido, em meio às sensações corporais, G.H. realiza o desvelar do ser, 

ao sofrer os sintomas corporais, transformando-se criativamente e assumindo corpo e 

linguagem como condição da paixão. 

O corpo, portanto, é hoje, referente privilegiado da 
subjetividade, estando amplamente difundida a consciência de 
que não existe um “eu” que é separado da mente (seja lá o que 
ela for) e do corpo (esse outro desconhecido, apesar de ser, junto 
com a mente, o que mais próximos temos de nós, de nosso ‘eu’ 
ou self). Essa idéia que ultrapassa o dualismo cartesiano e pensa 
o ser como unidade é um aspecto que faz parte do imaginário 
atual. Nas “bioidentidades”, o corpo é o lugar identitário por 
excelência que substitui inclusive o lugar ocupado pela alma 
anteriormente. Tal afirmação parte do pressuposto da superação 
da distinção corpo/alma, ou seja, de que a experiência corporal é 
inseparável da construção do que for mental. Nesse sentido, todo 
benefício ao corpo é de se afirmar como condição 
imprescindível para a vida e sua compreensão, posto que ele é a 
face aparente da essência do ser. Conhecer o corpo e a mente há 
de ser visto como fundamental para se ter uma experiência 
existencial significativa. O corpo é tido como instrumento 
imprescindível para a ação do sujeito sobre si e sobre o mundo, 
mas ele não deve ser o único, até porque o corpo que temos não 
o temos propriamente, pois melhor seria dizer que nele estamos, 
uma vez que não temos a disponibilidade  sobre ele, de onde nos 
advém necessidades como o sono e a  fome, e também desejos 
ou mal-estar, tanto físico como psíquico; e ele é formado e 
conformado na convivência que  extraímos nossa concepção do 
que pode o corpo. Daí a importância de se propiciar uma 
aproximação entre corpos para constituir a experiência do 
sujeito coletivo que se forma em um corpo coletivo, a que se 
referia Lygia Clark, quando propunha experimentos artísticos-
terapêuticas em que os participantes poderiam se 
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dissolver,dissolver o seu si-mesmo (self) em uma tal 
configuração. ( Guerra Filho, 2011, p.11). 

 

G.H., diante do drama da linguagem e ao mesmo tempo imersa nos rituais, põe 

em aberto o seu destino, que a levaria à continuidade de um aprendizado sobre o pathos. 

Como nos revela Barbosa (2001, p.121),  

Comparável a heroínas de tragédias clássicas, muitas 
protagonistas de Lispector percebem que os desafios e os 
perigos à sua frente são muito mais difíceis do que tinham 
antecipado. No período pós-catástrofe – como no coro das 
tragédias gregas – os narradores também examinam a rebeldia 
das personagens com relação ao destino e às implicações do 
processo trágico. 
 
 

Rompendo com o processo de imitação do qual havia necessitado até então, 

dispensando a terceira perna sobre a qual se apoiara, G.H. incide no estado estético, 

manifestando o lado dionisíaco e o caráter intencional da sua relação com as coisas 

(objetos da casa que a cercam) e o mundo da vida. A estética realista manifesta a 

relação conflituosa entre ordem e desordem e a pretensa tentativa de estabelecer um 

conceito lógico e psicológico no ato de reordenar e estabelecer juízos sobre a realidade e 

a existência. Esse deslocamento proporcionado e movido pela questão da sensibilidade 

(aesthesis) reinauguraria o ato fundamental de construção de sentido.O conhecimento 

ou acesso a si mesma através da vontade e dos juízos, realizando ciclos dionisíacos, 

referendam a relação circular entre vida e morte na dimensão estética e poética.  

O imaginário literário, em meio a um processo de autenticidade, expõe a 

qualidade do sujeito de direitos (G.H.) que se expressa e vive o processo de 

compreensão da ordem estruturante do seu universo manifestando-a como fenômeno 

estético. De certa forma, estética e Direito se relacionam na dimensão do dionsíaco. Nas 

palavras de Suarez (2010, p.134),  

Só assim o dionisíaco se converte efetivamente em fenômeno 
estético. Neste caso, segundo Nietzche, ele vem sempre 
acompanhado de um elemento apolíneo – a imagem, a palavra – 
em suma, de um elemento ligado à consciência. Mas, aqui, 
consciência significa uma forma de consciência onírica, 
diferente do arranjo lógico da vigília. É uma forma de 
consciência ligada à imaginação; isto é, ao surgimento de 
inúmeras imagens: coloridas, alegres, tristes, terríveis. Cortejo 
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onírico de imagens visuais, acústicas e verbais que 
correspondessem ao apelo negro da noite como se para distraí-la 
e consolá-la de sua grave sina. Nietzche usa uma bela palavra 
para dizer isso: transfiguração. 
 

Assim, a intencionalidade se faz a partir da semântica onde o sentido toma forma 

e relaciona-se com o mundo da vida, permitindo à G.H. a consciência dos objetos, 

possibilitando a formação dos juízos para a estruturação da ordem. Também podemos 

perceber essa forma simbólica no discurso jurídico, no qual os princípios emanam uma 

dimensão estética como unidade de sentido. No fundo, toda essa trajetória de G.H. nos 

permite alcançar os elementos de sentidos que giram em volta da unidade de sentido que 

é a paixão. 

 

4 REFLEXÕES CONCLUSIVAS 

As transformações emocionalmente sentidas e encarnadas na experiência 

corporal de G.H. iniciam-se no enfrentamento das ilusões e no mundo da vida. Em meio 

ao mundo da vida, o animal e o humano se entrelaçam numa interligação entre corpo e 

alma, reconfigurando o sentido da experiência imersa na relação entre o dado e o 

sentido do mundo da vida. Dessa forma, a expressão literária e a autenticidade 

desvelada na paixão em G.H. evidenciam algo novo, perturbador e questionador da 

ordem vigente.  O que nos proporciona reflexões sobre a problemática da ordem, bem 

como a relação entre natureza e cultura imersas na perspectiva do Direito na estética 

literária. 

A casa de G.H. se torna um simulacro de manifestações interpretadas nas 

circunstâncias da vida cotidiana e dimensionadas no sentido estético. Nesse ponto, a 

estética literária nos proporciona buscar o sentido do mundo da vida indo além da 

faticidade. Numa tentativa de organização muito mais interna que externa, tentamos 

resolver externamente o problema da ordem. No entanto, Clarice nos afirma que as 

sensações corporais e o conhecimento das coisas se revelam na proximidade da 

linguagem e na reestruturação da ordem interna das coisas.  

A sensibilidade a partir do corpo de G.H., e o corpo como referência, é evidência 

concreta do que lhe ocorre ao reestruturar o mundo da vida. A paixão torna-se “ação” e 

movida no corpo mostra um sujeito feminino capaz da percepção de si mesmo em meio 
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à multiplicidade de sensações, um direito ao acesso a si mesmo. A PSGH se traduz a 

partir de uma hermenêutica do mundo da vida que problematiza o sentido e à origem 

das coisas. Tempo e espaço se condensam na existência de G.H., entre o dito e o 

indizível, um imaginário literário de direitos experimentado através da narrativa que cria 

um universo simbólico em meio ao fluxo de consciência. 

De fato, na elaboração da narrativa, distância e proximidade se relacionam com 

a experiência fática que implica reconstrução da ordem e da conduta diante do mundo 

da vida. É a inalienabilidade da paixão a condição essencial para o acesso a si mesma. 

Enfim, o mundo da vida lhe é dado, a problemática da ordem aparece através de fluxos 

de consciência e a partir da experiência do sensível no qual o caráter jurídico está 

sempre presente nas vias da faticidade. 
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O POSITIVISMO JURÍDICO NOS LABIRINTOS DA LEGALIDADE 

THE LEGAL POSITIVISM IN THE LABYRINTHS OF LEGALITY 

 

João Andrade Neto
1
 

 

“[...] sem tradição – que selecione e nomeie, que transmita e preserve, 

que indique onde se encontram os tesouros e qual o seu valor 

 – parece não haver nenhuma continuidade consciente no tempo [...].”
2
 

 

 

Resumo: O objeto deste trabalho é o filme O labirinto do fauno, dirigido por Guillermo del 

Toro. A análise é conduzida em duas etapas. Primeiro, nas seções iniciais, identificam-se os 

aspectos totalitários do contexto histórico representado no longa-metragem, a Guerra Civil 

Espanhola (1936-1939). Depois, indaga-se se eles não estão presentes também nos regimes 

democráticos modernos. A hipótese é que tais elementos do totalitarismo decorrem da 

radicalização de uma difundida concepção do Direito, o Positivismo. A partir de conceitos 

extraídos da obra As Origens do Totalitarismo, de Hannah Arendt, pretende-se demonstrar 

que o formalismo positivista, que reduz os padrões jurídicos a regras convencionais que 

resultam de procedimentos formais, indiferentes ao conteúdo que produzem, favoreceu o 

surgimento dessa nova forma degenerada de organização política. 

Palavras-Chave: Direito. Cinema. Totalitarismo. Positivismo. Formalismo jurídico. 

 

Abstract: The object of this study is the film Pan’s Labyrinth, directed by Guillermo del 

Toro. The analysis is conducted in two stages. At first, in the initial sections, we identify the 

totalitarian aspects in the historical backdrop shown in the movie, The Spanish Civil War 

(1936-1939). In the next stage, we investigate whether these characteristics are also found in 

the modern democratic regimes. The hypothesis is that those totalitarian elements derive from 

a extreme view of a widespread conception of Law, the Legal Positivism. By applying 

concepts from Hannah Arendt‟s work The Origins of Totalitarianism, we intend to 

demonstrate that the legal formalism, which reduces the legal standards to the conventional 

                                                
1 Mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Endereço eletrônico: 

andradeneto.joao@gmail.com. 
2
 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução: Mauro W. Barbosa. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 

2007, p. 31. 
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rules created after formal procedures, unconcerned with the content they produce, has favored 

the emergence of this new degenerate form of political organization. 

Keywords: Law. Cinema. Totalitarianism. Legal positivism. Legal formalism. 

 

 

1 Introdução: o semitotalitarismo de Franco 

 

 

“Espanha, 1944. A Guerra Civil terminou. Escondidos nas montanhas, grupos 

armados ainda combatem o novo regime fascista, que luta para suprimi-los.”
3
 Com tais 

palavras, tem início O Labirinto do Fauno, filme dirigido por Guillermo del Toro, que usa o 

regime ditatorial do general Francisco Franco como pano de fundo para narrar a história de 

Ofelia. Na obra, a menina se muda com a mãe, Carmen, para um moinho no interior da 

Espanha, onde as esperava o padrasto, Vidal, capitão do exército franquista no comando do 

acampamento militar ali instalado, e pai do nascituro que virá a ser o irmão da protagonista. A 

partir da perspectiva da garota, o cineasta mexicano desenvolve um conto que oscila entre o 

terror e a literatura infantil, entre a brutalidade da realidade espanhola e o fantástico mundo 

imaginado por uma criança. 

Este trabalho, antes de ser uma crítica cinematográfica, propõe-se a trazer para o 

campo da reflexão jurídica elementos da visão política expressa pelo longa-metragem. 

Pretende-se demonstrar que o diretor enxerga no governo de Franco aspectos tipicamente 

totalitários, e que esses aspectos, embora se tornem visíveis sob o terror do semitotalitarismo, 

não são estranhos à forma de Estado reconhecida como democrática. Ao contrário, estão 

perigosamente presentes no dia a dia das comunidades políticas organizadas sob regimes 

legítimos de poder. E, se assim são percebidos, há de indagar se não seriam inerentes a certa 

concepção do Direito associada às democracias modernas. 

Antes de iniciar a argumentação, contudo, faz-se necessário esclarecer as premissas 

de que se parte. A década de 1930 na Espanha foi marcada por um sangrento conflito bélico 

deflagrado pela tentativa de golpe de Estado organizada pelo exército contra o governo 

                                                
3 O LABIRINTO do fauno. Direção: Guillermo del Toro. Produção: Bertha Navarro, Alfonso Cuarón, Frida 

Torresblanco, Guillermo del Toro. Escrito por Guillermo del Toro. Studios Picasso, Tequila Gang e Esperanto 

Filmoj, em associação com Cafefx Inc. Warner Bros. Entertainment Inc. 2006. DVD. 
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democrático da Segunda República. Em 1939, depois da guerra civil, instaurava-se naquele 

país um regime ditatorial fascista, liderado pelo general Francisco Franco.
4
 

Não se pretende que este governo seja caracterizado como totalitário. Semelhantes ao 

fascismo espanhol, ditaduras surgiram em outras nações depois da Primeira Guerra Mundial, 

quando “[...] uma onda antidemocrática e pró-ditatorial de movimentos totalitários e 

semitotalitários varreu a Europa [...].”
5
 Foi assim na Itália, na Romênia, na Polônia, na 

Lituânia, na Letônia, na Hungria e em Portugal.
6
 Não obstante isso, “Até hoje conhecemos 

apenas duas formas autênticas de domínio totalitário: a ditadura do nacional-socialismo, a 

partir de 1938 [na Alemanha], e a ditadura bolchevista, a partir de 1930 [na URSS].”
7
 

Na verdade, “[...] o totalitarismo difere essencialmente de outras formas de opressão 

política [...], como o despotismo, a tirania e a ditadura.”
8
 Trata-se de um regime inédito antes 

do século XX, de forma alguma subsumível às tradicionais categorias de governo concebidas 

pelo pensamento grego – sob as quais os homens haviam exclusivamente vivido até então, por 

mais diversos fossem os nomes historicamente recebidos. “Sua forma de domínio – a 

dominação permanente de todos os indivíduos em toda e qualquer esfera da vida – é algo que 

nenhum Estado ou mecanismo de violência jamais pôde conseguir, mas que é realizável por 

um movimento totalitário constantemente acionado.”
9
 

Ao contrário do que ocorre nas outras formas organizadas de opressão, as quais 

ameaçam essencialmente “[...] adversários autênticos, mas não cidadãos inofensivos e 

carentes de opiniões políticas [...]”
10

, somente nos primeiros estágios do totalitarismo ainda 

existem opositores a serem eliminados. O movimento se refere a eles como inimigos, sujeitos 

à persecução criminal. Com a posterior liquidação da resistência sob qualquer forma 

organizada, aberta ou secreta, o terror se torna o verdadeiro conteúdo do regime, que põe em 

prática sua segunda pretensão: o domínio total dos indivíduos e da sociedade.
11

 Na última fase 

inteiramente totalitária, os conceitos de inimigo e crime são abandonados: “[...] agora as 

vítimas são escolhidas inteiramente ao caso e, sem mesmo terem sido acusadas, são 

declaradas indignas de viver.”
12

 

                                                
4 O LABIRINTO..., 2006. 
5
 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 

1989, p. 358. 
6 ARENDT, 1989. 
7 ARENDT, 1989, p. 469. 
8 ARENDT, 1989, p. 512. 
9 ARENDT, 1989, p. 375. 
10 ARENDT, 1989, p. 371. 
11

 ARENDT, 1989. 
12 ARENDT, 1989, p. 483. 
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O regime espanhol, embora precedido de um movimento totalitário e impregnado de 

várias de suas características, nunca evoluiu para um autêntico totalitarismo. Enveredou pelo 

caminho mais familiar da ditadura unipartidária.
13

 De qualquer modo, justamente por se 

encontrar em algum nível entre um governo total e uma ditadura, o período fascista na 

Espanha, retratado no filme de Toro, é útil ponto de partida para a reflexão acerca de quais 

elementos da Modernidade desencadearam o surgimento daquela nova forma degenerada de 

ordem política. Entende-se que, dentre as ciências sociais aplicadas, o Direito pode oferecer 

uma resposta satisfatória à pergunta. 

A partir do marco teórico – os elementos do governo totalitário identificados por 

Hannah Arendt na obra As Origens do Totalitarismo
14

 –, desenvolve-se a hipótese de que a 

radicalização da concepção jurídico-positivista contribuiu para o surgimento daquela forma 

extrema de abuso do poder. Advirta-se que o Positivismo é aqui entendido como a perspectiva 

que reduz o Direito a regras convencionais explícitas, absolutamente distintas da moralidade 

pública e exclusivamente elaboradas pelos órgãos estatais autorizados a conduzir os processos 

jurígenos. Tal conceito, que não será problematizado neste trabalho, é amplo o suficiente para 

abrigar as concepções acerca do que é o pensamento positivista desenvolvidas por autores tão 

diferentes como Dworkin
15

, Bobbio
16

 e Höffe
17

, sem optar por nenhuma delas. 

Pretende-se demonstrar que, ao retirar da prática jurídica os critérios materiais de 

justificação e crítica da organização política, o Positivismo rigoroso permite que se realize 

histórica e radicalmente a afirmação kelseniana de que: “[...] todo e qualquer conteúdo pode 

ser Direito.”
18

 Tomado como um valor e não um fato dos sistemas jurídicos modernos, o 

formalismo decorrente da realização extrema desse pensamento (que pressupõe a 

aleatoriedade do conteúdo jurídico), antes de eliminar o apelo a padrões de justiça, 

considerados extrajurídicos, faz com que a indiferença passe a ocupar o lugar deixado por 

eles. 

 

 

                                                
13 ARENDT, 1989. 
14

 ARENDT, 1989. 
15 DWORKIN, Ronald. Law's Empire. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986; DWORKIN, Ronald. 

Levando os direitos a sério. Tradução Nelson Boeira. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
16 BOBBIO, Norberto. O Positivismo Jurídico: lições de filosofia do direito. Tradução e notas: Márcio Pugliesi, 

Edson Bini e Carlos E. Rodrigues. São Paulo: Ícone, 2006. 
17 HÖFFE, Otfried. Justiça Política: fundamentação de uma filosofia crítica do direito. Tradução: Ernildo Stein. 

São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
18

 KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Tradução João Baptista Machado. 8. ed. São Paulo: WMF Martins 

Fontes, 2009, p. 221. 
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2 A ideia do labirinto 

 

 

A mais conhecida imagem de um labirinto é a do mito de Teseu e do Minotauro. A 

construção mítica grega, “[...] um palácio dotado de corredores complicados onde as pessoas 

se perdiam [...]”
19

, teria sido edificada na ilha de Creta por Dédalo, a pedido do rei Minos, que 

nele enclausurou um “Monstro com corpo de homem e cabeça de touro [...]”
20

, ao qual eram 

enviados, como sacrifício anual, sete virgens e sete rapazes atenienses. Na época do terceiro 

envio, o jovem Teseu ofereceu-se para compor o grupo. O herói conseguiu matar o Minotauro 

com um soco e escapou da rede de salas e galerias com a ajuda de Ariadne, que lhe havia 

dado “[...] um novelo de linha que lhe permitiu entrar no Labirinto, morada do monstro, sem 

se perder, desenrolando o novelo à proporção que avançava, para saber por onde iria sair.”
21

 

Devido à notoriedade da história clássica, o labirinto é frequentemente mencionado 

em outras manifestações culturais, que incluem o cinema e a literatura. Do sentido original, de 

“[...] edifício com numerosos compartimentos que se comunicam por passagens tortuosas 

[...]”
22

, o signo passou a abranger, por derivação extensiva e figurativa, as ideias de um 

“emaranhado de caminhos”
23

 e de “coisa muito enredada”
24

. O termo “labiríntico” passou a 

designar, então, algo “de complexidade inextricável”.
25

 

Na Modernidade, em pelo menos duas famosas obras literárias encontra-se a imagem 

de indivíduos enredados em circunstâncias labirínticas. Os dois casos estão relacionados ao 

Direito. A primeira das ocorrências aparece no livro Alice no País das Maravilhas, publicado 

por Lewis Carroll em 1865
26

. Na fantástica história, Alice presencia o julgamento do Valete 

de Copas, acusado de furtar tortas da Rainha. Surpresa ao ser arrolada como testemunha 

embora nada soubesse sobre os fatos, a menina se depara com um rito processual repleto de 

absurdos. O júri é composto por 12 animais, e a sessão é conduzida pelo próprio Rei de 

Copas, que faz as vezes de juiz e obedece a regras escritas em um livro. Ao contestar a 

validade da sentença a ser proferida antes de os jurados haverem manifestado seu veredicto, a 

protagonista enfurece a Rainha, que ordena seja-lhe arrancada a cabeça. A menina, no 

                                                
19

 KURY, Mário da Gama. Dicionário de mitologia grega e romana. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990, p. 102. 
20 KURY, 1990, p. 268. 
21 KURY, 1990, p. 44. 
22 INSTITUTO ANTÔNIO HUAISS. Huaiss Eletrônico: Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. v. 3.0. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2009. CD-ROM. 
23 INSTITUTO..., 2009. 
24 INSTITUTO..., 2009. 
25

 INSTITUTO..., 2009. 
26 CARROLL, Lewis. Alice’s Adventures in Wonderland. Nova Iorque: Sam‟l Gabriel Sons, 1916. 
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entanto, escapa do decreto e do País das Maravilhas ao dar-se conta de que estava cercada de 

cartas de baralho e assim despertar do sonho
27

. 

A segunda referência é o romance O Processo, escrito por Franz Kafka e publicado 

pela primeira vez em 1925
28

. A obra conta a história de Josef K., que, certa manhã, é 

surpreendido em seu quarto por guardas que estão ali para detê-lo “[...] sem ter [ele] feito mal 

algum [...]”
29

. Os homens lhe comunicam que naquela ocasião se havia iniciado um 

procedimento, e, desde então, o protagonista passa a responder a um processo indecifrável, 

que escapava a qualquer lógica ou racionalidade. Durante a narrativa, K. se vê cada vez mais 

enredado na trama jurídica de que se tenta desvencilhar sem sucesso. Incapaz de encontrar um 

sentido subjacente à sucessão aparentemente aleatória de ocorrências burocráticas, o 

protagonista é conduzido a diversas repartições e tem contato com oficiais, juízes e tribunais. 

Ao final, é condenado e morto, ainda que não soubesse do que era acusado ou quem o 

acusava.
30

 

Ambas as histórias são importantes para a análise do longa-metragem de Guillermo 

Del Toro
31

 e para as implicações que dele se pretende extrair, na medida em que denunciam a 

perplexidade diante de elementos intrínsecos à estrutura dos sistemas jurídicos da 

Modernidade. A maneira como os dois livros se associam à obra cinematográfica será mais 

bem compreendida nas seções seguintes. 

 

 

3 Entre os homens, o medo da morte e da dor 

 

 

O filme O Labirinto do Fauno estabelece uma relação de contraste entre dois 

mundos. O primeiro é apresentado pelo narrador após as informações históricas iniciais. 

Trata-se de um cenário mágico, um reino subterrâneo habitado pela princesa “[...] que 

sonhava com o mundo dos humanos [...].”
32

 Essa dimensão imaginária é descrita como um 

lugar “[...] onde não existe mentira ou dor [...]”
33

. Em situação oposta, concebe-se o mundo 

exterior, dos homens. Nele, a herdeira da realeza, após a fuga do reino, tem contato “[...] com 

                                                
27 CARROLL, 1916. 
28 CARONE, Modesto. Posfácio: um dos maiores romances do século. In.: O Processo. São Paulo: Companhia 

das Letras, 1997. 
29 KAFKA, Franz. O Processo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 9. 
30 KAFKA, 1997. 
31 O LABIRINTO..., 2006. 
32

 O LABIRINTO..., 2006. 
33 O LABIRINTO..., 2006. 
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o frio, a doença e a dor [...]”
34

. Por exporem ou não a protagonista ao sofrimento, as duas 

realidades se opõem. Isso permite inferir serem a dor e a mentira, inexistentes na dimensão 

fantástica, características do mundo real: 

 

Conta-se que, há muito tempo, no reino subterrâneo, onde não existe mentira 

ou dor, vivia uma princesa que sonhava com o mundo dos humanos. Ela 

sonhava com o céu azul, a brisa suave e o sol brilhante. Um dia, burlando 
toda a vigilância, a princesa escapou. Uma vez do lado de fora, a luz do sol a 

cegou e apagou da sua memória qualquer indício do passado. Ela se 

esqueceu de quem era e de onde vinha. Seu corpo sofreu com o frio, a 

doença e a dor. E, passados alguns anos, ela morreu.
35

 

 

Tal contraposição não é construída ao acaso. Em uma primeira leitura, ela pode ser 

compreendida como uma alegoria da existência humana. Pois, antes protegido no útero 

materno, como a princesa no reino subterrâneo, o homem é dado à luz, cegado por ela e 

exposto à dor do próprio parto e ao frio do ambiente extrauterino. Tal e qual a protagonista da 

fábula, passados os anos, o ser humano necessariamente envelhece e morre. 

Nesse sentido, a relação antinômica que se estabelece entre as dimensões destaca a 

trajetória de Ofelia, que, depois da fuga inicial, se move na trama em sentido oposto ao 

descrito no conto infantil que narra essa escapada: não para fora do reino imaginário, mas em 

direção a ele; não para conhecer a dor, mas para escapar da opressão; não sob o perigo do 

esquecimento de si, mas sob a promessa de lembrar-se. 

Mas a antítese pode ser apreendida também como o contraste entre duas formas de 

organização política, avaliadas de maneira positiva ou negativa, conforme sejam legítimas ou 

ilegítimas. A primeira delas, a dimensão mágica, é retratada como um reino governado com 

justiça; a segunda, como o domínio de um ditador com tendências semitotalitárias, 

representado, naquele moinho, pelo capitão Vidal. 

Ofelia transita entre esses dois mundos. É o ponto de confluência deles. Há nela algo 

de Alice, a personagem de Lewis Carroll que, movida pela curiosidade, persegue um coelho 

branco pela toca do animal e assim cai numa terra de maravilhas, povoada por criaturas 

peculiares e antropomórficas.
36

 De modo semelhante, a protagonista da obra de Guillermo del 

Toro se põe a perseguir um inseto – que ela acredita ser uma fada – e é por ele conduzida até 

o labirinto onde vive o fauno. No caso do filme, contudo, o destino da menina, anunciado 

                                                
34 O LABIRINTO..., 2006. 
35

 O LABIRINTO..., 2006. 
36 CARROLL, 1916. 
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desde as primeiras cenas, não é acordar do sonho. E a curiosidade é apenas a motivação 

inicial da aventura, logo substituída pela premente necessidade de escapar do terror. 

Aqui, é pertinente observar que a simplicidade estrutural do longa-metragem, 

semelhante a uma fábula infantil, reforça a crítica do ambiente político que serve de cenário à 

trama. Pois a caracterização do mundo exterior, da realidade espanhola sob o domínio de 

Franco, dá-se a partir de um juízo de valor negativo. 

O pessimismo que pesava sobre a Espanha e a perplexidade diante do ambiente de 

medo e impotência política estão bem representados pela história que, em dada cena, Ofelia 

conta ao irmão não nascido, para tentar acalmá-lo na barriga da mãe: 

 

Há muitos e muitos anos, em um país longínquo e triste, havia uma 

montanha enorme de pedras negras e ásperas. Ao cair da tarde, em cima 
dessa montanha, floria, todas as noites, uma rosa que conferia imortalidade. 

Mas ninguém ousava se aproximar dela, pois seus muitos espinhos eram 

venenosos. Entre os homens, falava-se mais sobre o medo da morte e da dor, 
e nunca sobre a promessa de imortalidade. E, todas as tardes, a rosa 

murchava, incapaz de conceder sua dádiva a ninguém, esquecida e perdida 

no topo da montanha fria e escura, sozinha até o fim dos tempos.
37

 

 

A curta narrativa de autoria da menina denuncia a covardia daqueles que, 

deliberadamente ou por amedrontada inércia, sustentavam o governo fascista (o país triste). A 

protagonista-narradora percebe que, por “[...] medo da morte e da dor [...]”
38

, os homens 

renunciavam a algo que, embora não fosse imprescindível à subsistência deles – eis que 

continuavam vivos –, prometia-lhes mais que a mera vida biológica: a imortalidade. 

A metáfora de homens que não falam sobre a promessa de imortalidade ilustra uma 

sociedade em que os indivíduos não deixam “[...] atrás de si vestígios imorredouros [...]”
39

. 

Afinal, como esclarece Hannah Arendt
40

, a imortalidade é a “[...] capacidade de produzir 

coisas – obras e feitos e palavras – que mereceriam pertencer e, pelo menos até certo ponto, 

pertencem à eternidade, de sorte que, através delas, os mortais [os homens] possam encontrar 

o seu lugar num cosmo onde tudo é imortal exceto eles próprios [...].” 

Uma vez que “[...] a luta pela imortalidade é o modo de vida do cidadão, o bios 

politikos [...]”
41

, a resignação quanto à mortalidade representa o abandono da vida política, o 

fim do projeto de construir uma comunidade, um mundo público, que seja comum a todos e 

                                                
37 O LABIRINTO..., 2006. 
38 O LABIRINTO..., 2006. 
39 ARENDT, 2008, p. 28. 
40 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo, posfácio de Celso Lafer. 10. ed. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2008, p. 28. 
41 ARENDT, 2008, p. 29. 
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transcenda “[...] a duração da vida de homens mortais.”
42

 Ofelia parece intuir que, 

politicamente, a indiferença equivale à silenciosa tolerância e à aprovação ao governo
43

, e que 

“[...] o medo e a impotência que vem do medo são princípios antipolíticos [...]”
44

 por levarem 

“[...] os homens a uma situação contrária à ação política [...]”
45

. 

 

 

4 A usurpação do lugar do soberano 

 

 

O sofrimento de Ofelia remete a uma tragédia de Shakespeare
46

. Primeiro, porque a 

fantasiosa menina tem o mesmo nome de uma personagem shakespeariana, a filha de Polônio, 

que, proibida de se casar com o príncipe, Hamlet, é levada à loucura pelo amado e termina por 

suicidar-se depois que o pai é assassinado pelo protagonista
47

. Segundo, porque a própria 

história da garota espanhola parece saída desse clássico da literatura inglesa. Hamlet percorre 

a narrativa homônima guiado pela dolorosa certeza, revelada por uma aparição, de que o tio, 

Cláudio, matara-lhe o pai para desposar a rainha, sua mãe.
48

 Semelhantemente, Ofelia se 

move pela trama de Toro impelida pela revelação de que o pai era na verdade um rei, o que 

torna o padrasto um usurpador não apenas do amor materno, mas também do trono. 

Nesse sentido, é ilustrativa a recusa da menina em chamar o capitão Vidal de pai: 

“Ele não é meu pai. O capitão não é meu pai. Meu pai era alfaiate. Morreu na guerra. O 

capitão não é meu pai.”
49

 E é significativa também a consequente repreensão da mãe: 

“Quando chegarmos, saia e cumprimente o capitão. E quero que o chame de pai. Você ouviu? 

„Pai.‟ É só uma palavra, Ofelia.”
50

 Se se tratasse, como quer acreditar Carmen, de uma 

palavra apenas, não faria sentido o comportamento de Vidal, tão obcecado com a futura 

condição paterna que coloca em perigo a gravidez da mulher. Ele a faz viajar em precário 

                                                
42 ARENDT, 2008, p. 64. 
43 ARENDT, 1989. 
44

 ARENDT, 1989, p. 531. 
45 ARENDT, 1989, p. 531. 
46 SHAKESPEARE, William. Hamlet, príncipe da Dinamarca. In: Tragédias. Tradução de F. Carlos de Almeida 

Cunha Medeiros e Oscar Mendes. Sinopses, dados históricos e notas de F. Carlos de Almeida Cunha Medeiros. 

São Paulo: Abril Cultural, 1981. 
47 SHAKESPEARE, 1981. 
48 SHAKESPEARE, 1981. 
49

 O LABIRINTO..., 2006. 
50 O LABIRINTO..., 2006. 

7260



 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

estado de saúde, na contramão das recomendações médicas, por entender que: “Um filho deve 

nascer onde seu pai está.”
51

 

O personagem do capitão vê tanto sentido no signo da paternidade que, não é 

absurdo dizer, pratica os atos de arbítrio e crueldade que comete devido a um mal direcionado 

(e não reconhecido) esforço de se igualar em grandeza e coragem ao pai, um general. Só 

assim se pode entender por que Vidal nega publicamente a herança paterna: 

 

(Oficial) Seus homens contavam que, quando o General Vidal morreu no 

campo de batalha, ele quebrou o relógio para que seu filho soubesse a hora 
exata da sua morte. Para seu filho saber como morrem os valentes. 

(Capitão Vidal) Bobagem. Ele nunca teve relógio.
52

 

 

Mas, reservadamente, pretende dar continuidade ao legado dela, seja homenageando 

o pai ao dar nome ao próprio filho: “Ele receberá meu nome, o nome do meu pai [...]”
53

, seja 

cuidando para morrer como o ascendente, com um relógio a mão: “Diga ao meu filho a que 

horas o pai dele morreu.”
54

 

Outras referências à simbologia da paternidade estão presentes no longa-metragem. 

O amor paternal é ilustrado no conto de fadas narrado logo no início do filme: “No entanto, 

seu pai, o rei, sabia que a alma da princesa retornaria, talvez em outro corpo, em outro tempo 

e em outro lugar. Ele a esperaria até seu último alento, até que o mundo parasse de girar.”
55

 E, 

também, no ato final de misericórdia do capitão, que entrega o bebê recém-nascido aos 

cuidados de Mercedes, a guerrilheira infiltrada entre seus empregados de confiança. 

O valor simbólico da herança é então confirmado por esta corajosa mulher, que se 

recusa a cumprir o pedido do militar: “Ele nem saberá seu nome.”
56

 Bastante curioso é, ainda, 

o fato de que nem o nome do pai humano de Ofelia nem o do regente do reino subterrâneo 

sejam mencionados na película
57

. 

Ademais, tanto em Hamlet
58

 quanto em O Labirinto do Fauno
59

 ocorre o que, aos 

olhos de cada protagonista, aparece como uma dupla violação. Um tirano, com um só golpe, 

usurpa-lhes simultaneamente o papel do pai e o do soberano. Mesmo sem aprofundar na 

interpretação psicanalítica do arquétipo paterno, não é difícil ver encarnado nele o signo da 
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autoridade, do poder político do Estado, da soberania. Por oposição, o papel simbólico do 

padrasto serve de metáfora para o golpe, a usurpação, a ocupação ilegítima do trono. Aquele 

que se casa com a mãe viola duplamente o lugar do pai no mundo: primeiro, como objeto do 

amor materno e filial; depois, como fonte da obediência e destino da admiração inerentes à 

condição de autoridade reconhecida. Isso ajuda a compreender não só a antipatia de Ofelia 

pelo capitão, mas também sua simpatia pela causa dos rebeldes. 

 

 

5 O isolamento: a perda do vínculo com a comunidade política 

 

 

A tirania a que se presta o personagem de Vidal não é apenas simbólica, nem decorre 

exclusivamente de uma tensão familiar. O capitão comete atos de violência gratuita e 

desmedida, não raramente, contra pessoas inocentes ou incapazes de defenderem-se. Pelo 

medo, ele subjuga aqueles que o cercam. Nessa situação de submissão, encontra-se Carmen.
60

  

A relação entre a mulher e o militar oferece mais uma metáfora da opressão política. 

Compreendem-se as razões disso se se recorre ao papel pré-totalitário da solidão e do 

isolamento, como reconhecido pela teoria de Arendt
61

. Em certa passagem, conversando com 

Ofelia, e indagada sobre por que se casara novamente, a mãe confessa sentir-se só. Noutra 

sequência, durante um jantar, o próprio marido diz sobre ela: “[...] não tem visto muita 

gente.”
62

 Hannah Arendt observa que “[...] o terror só pode reinar absolutamente sobre 

homens que se isolam uns contra os outros e que, portanto, uma das preocupações 

fundamentais de todo governo tirânico é provocar esse isolamento.”
63

 

Dessa condição básica de isolamento, do “[...] impasse no qual os homens se vêem 

quando a esfera política de suas vidas, onde agem em conjunto na realização de um interesse 

comum, é destruída [...]”
64

, decorre a impotência política: “[...] na medida em que a força 

sempre surge quando os homens trabalham em conjunto, [...] os homens isolados são 

impotentes por definição.”
65

 Como visto na película, tamanha é a incapacidade de agir de 

Carmen que, logo na chegada ao moinho, é-lhe imposta uma cadeira de rodas. Apesar da 
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negativa inicial, o “não” que profere não produz efeitos, e a personagem se resigna diante da 

ordem para que se sente.
66

 

Mas também Ofelia é vítima do terror, que se torna mais forte na medida em que 

aumenta o isolamento da protagonista. Com a morte da mãe, a menina é colocada sob a 

vigilância do tirano. Órfã, ela se vê privada do lugar que ocupava no mundo. Sem poder 

suportar os aspectos acidentais e incompreensíveis da própria situação, entrega-se à 

desesperada tentativa de fugir da realidade. Afastada de seus livros e constantemente 

reprimida, abraça o fauno e o mundo de provações habitado por monstruosos seres 

antropomorfizados – um assustador reflexo do mundo humano. 

A partir desse contexto, o filme revela um dos aspectos mais impressionantes do 

totalitarismo: o fato de que “[...] jamais se contenta em governar por meios externos, ou seja, 

através do Estado e de uma máquina de violência [...]”
67

, mas intenta “[...] subjugar e 

aterrorizar os seres humanos internamente.”
68

 Não se satisfaz com a destruição da esfera 

política; “[...] destrói também a vida privada.”
69

 Interfere com igual brutalidade na vida 

pública do indivíduo e na sua vida interior
70

. 

O governo totalitário elimina a liberdade individual e o espaço para os contatos 

sociais. A solidão decorrente, nas palavras de Arendt, “[...] o fundamento para o terror [...]”
71

, 

tem íntima relação com o desarraigamento e a superfluidade que atormentam o homem 

moderno. “Não ter raízes significa não ter no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos 

outros [...]”
72

. Não por acaso, pela trama de Toro se move uma sucessão de sujeitos 

desarraigados. Nada se sabe da história de vida da maioria dos personagens, além das 

informações sobre a situação presente deles. 

Aqui, cabe apelar ao papel simbólico da precedência, dos valores e da tradição 

familiar. Apenas duas personagens, Carmen e Mercedes, falam sobre a própria infância, mas 

somente uma se refere a ela com carinho. A primeira lastima o fato de não ter tido quando 

criança vestido e sapatos tão bonitos quanto os de Ofelia. Só a segunda vê na ascendência e 

no passado próprios alguma dignidade, como exemplificam as passagens: “Quando era 
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criança, sim [acreditava em fadas]. Acreditava em muitas coisas [...]”
73

 e “Minha avó me dizia 

para ter cuidado com faunos.”
74

 

Todos os demais parecem ter laços tão tênues com o mundo que não têm memória 

ou, ao menos, não a julgam importante a ponto de compartilhá-la. O capitão Vidal chega a 

reprimir a mulher por contar durante um jantar como ambos se haviam conhecido. Para ele, 

era repreensível que ela achasse “[...] que essas bobagens [as histórias privadas] interessam às 

pessoas.”
75

 

Esse desarraigamento é indissociável do fato de que, “Sempre que galgou o poder, o 

totalitarismo criou instituições novas e destruiu todas as tradições sociais, legais e políticas do 

país.”
76

 A negação dos valores comuns historicamente compartilhados é a condição 

preliminar da superfluidade, do sentimento “[...] de não pertencer ao mundo de forma alguma 

[...]”
77

, da “[...] experiência de sermos abandonados por tudo e por todos [...]”
78

. Afinal, um 

grupo de indivíduos se torna uma comunidade, um povo, por partilhar um consentimento 

básico acerca da organização política comum.
79

 É esse um consensus iuris que a dominação 

total tentar romper: 

 

[...] sempre que estes [governos] se tornaram realmente totalitários, 

passavam a operar segundo um sistema de valores tão radicalmente diferente 

de todos os outros que nenhuma das nossas tradicionais categorias utilitárias 
– legais, morais, lógicas ou de bom senso – podia mais nos ajudar a aceitar, 

julgar ou prever o seu curso de ação.
80

 

 

 

6 A irrelevância da vontade: a obediência irrestrita à lei 

 

 

O Labirinto do Fauno revela uma forma de governo cuja essência é o terror. Um dos 

principais mecanismos de manutenção desse sentimento de assombro na sociedade é a 

violência, empregada aleatoriamente contra os indivíduos. No filme, ela está presente nas 

cenas de tortura física e psicológica capitaneadas por Vidal. Mas, como em qualquer 
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sociedade, as ocasiões para demonstração abusiva da força são relativamente limitadas – por 

contingências fáticas como a inferioridade numérica do corpo policial em função da 

população. Além disso, “[...] o terror no governo totalitário não é suficiente para inspirar e 

guiar o comportamento humano.”
81

 Para fazê-lo, o totalitarismo se vale então da ideologia. 

No longa-metragem, tais recursos aparecem nas referências ao aparato ideológico 

fascista, que substitui a realidade pela farsa, quer por meio da propaganda, destinada ao 

público externo – “[...] as camadas não-totalitárias da população do próprio país [...]”
82

 –, quer 

pela doutrinação, voltada para os iniciados. 

O caráter farsesco da propaganda institucional espanhola é revelado na cena em que 

um oficial distribuía vales-ração ao povo. Ele gritava: “Este é o pão de cada dia na Espanha 

de Franco que guardamos neste moinho!”
83

 O militar afirmava serem comunistas os 

oposicionistas do governo. Alardeava que: “Os Vermelhos mentem porque na Espanha 

nacionalista não há um único lar sem lenha ou pão.”
84

 Não mencionava, porém, que as 

porções individuais distribuídas eram sabidamente insuficientes e só eram necessárias porque 

se havia retirado daquela gente os meios de subsistência. 

Já a natureza ideológica e deformadora da doutrinação se explicita quando o capitão 

Vidal, durante um jantar oferecido aos simpatizantes do regime, reage ao comentário de que 

não ocupava aquela posição por vontade própria. Ele não apenas nega a afirmação, mas a trata 

como absurda. Para reforçar a ideia, propõe aos convivas um brinde: “À vontade própria.”
85

 

“Estamos todos aqui por vontade própria [...]”
86

, conclui. 

A vontade é um aspecto essencial da noção jurídica de autonomia individual – e da 

concepção moderna de liberdade. Por meio da conformação da vontade pela doutrinação 

ideológica, cria-se um grupo, o movimento, em oposição aos demais, os inimigos. O que une 

os membros da facção e os opõe aos outros é a certeza recém-adquirida de que são executores 

de uma lei evidente – embora pareça escapar à percepção dos não simpatizantes do 

movimento. 

A política totalitária tem por fim impor a legalidade apesar da vontade dos homens. 

Mais especificamente, ela “[...] promete libertar o cumprimento da lei de todo ato ou desejo 

humano; e promete a justiça na terra porque afirma tornar a humanidade a encarnação da 
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lei.”
87

 “O terror, como execução da lei de um movimento cujo fim ulterior não é o bem-estar 

dos homens nem o interesse de um homem, mas a fabricação da humanidade, elimina os 

indivíduos pelo bem da espécie, sacrifica as „partes‟ em benefício do „todo‟.”
88

 O capitão, 

afinal, estava sendo sincero quando disse querer que o “[...] filho nasça em uma Espanha 

limpa.”
89

 

Outro aspecto relevante da doutrinação da vontade, da deformação ideológica do 

saber e do querer direcionados ao agir, é ilustrado na passagem em que, flagrado após auxiliar 

o prisioneiro torturado que lhe pede para morrer, o médico é indagado por Vidal, que parece 

realmente surpreso com a não submissão do doutor. Nesse caso, ao combinar a noção de 

autonomia com a questão da legitimidade da autoridade, o filme permite refletir sobre o 

problema da obediência ao Direito e à legalidade: 

 

(Capitão Vidal) Por que fez isso? 

(Médico) Era a única coisa que eu podia fazer. 

(Capitão Vidal) Não. Poderia ter me obedecido. 
(Médico) Eu poderia, mas não o fiz. 

(Capitão Vidal) Teria sido melhor para você. Não entendo. Por que não me 

obedeceu? 

(Médico) Obedecer por obedecer... Assim, sem pensar... Só pessoas como 
você podem fazê-lo, capitão.

90
 

 

A partir desse diálogo, podem-se identificar duas formas distintas de se posicionar 

diante do poder instituído, da lei. Uma, representada por Vidal, é a obediência irrestrita ao 

Direito – pelo menos, às ordens expressas provenientes das autoridades que fazem as vezes do 

soberano. Outra, evocada pelo médico, traz à luz uma postura ética perante a ordem jurídica 

instituída: o apelo à legitimidade e à justiça, a crítica às decisões institucionais. 

Sem muito esforço, pode-se perceber com qual das duas atitudes se identifica Toro. 

Afinal, a protagonista do longa-metragem, Ofelia, só adentra o reino místico subterrâneo e é 

coroada princesa quando se recusa a cumprir a ordem do fauno, a determinação de que 

matasse o próprio irmão, mesmo que, previamente, houvesse prometido obediência irrestrita à 

criatura: 

 

(Fauno) O portal só se abre se derramarmos sangue inocente. Só um pouco, 
só um pouquinho. É a última prova. Depressa. Você me prometeu 

obediência! Dê-me o menino! 
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(Ofelia) Não! Meu irmão ficará comigo.
91

 

 

 

7 A destruição da separação entre legalidade e legitimidade 

 

 

É possível identificar um fio hermenêutico que liga os diversos elementos percebidos 

em O Labirinto do Fauno, aparentemente dispersos. As questões do reconhecimento da 

autoridade, da usurpação do poder, do terror fascista, da perda dos valores tradicionais, da 

desconsideração da autonomia individual e da obediência irrestrita à lei podem ser reunidas 

numa crítica a uma concepção específica do que é a legalidade e às desastrosas consequências 

da radicalização dessa concepção: uma crítica ao Positivismo jurídico. 

A ideia positivista de legalidade predominante por dois séculos – e talvez ainda hoje 

– é um fenômeno recente. Não existia antes do início da Modernidade. A noção de Direito 

positivo – ou do Direito posto pelo Estado, como lei, e oposto, portanto, ao Direito natural –, 

era conhecida desde a Antiguidade, embora recebesse denominações diversas até o 

aparecimento do termo atual, na Idade Média. Todavia, com a transformação no modo de 

produção jurídica ocorrida no início do século XIX, alterou-se o modo de conceber o próprio 

Direito. As grandes codificações desencadearam a monopolização dos processos jurígenos 

pelo Estado. Diante dela, Direito positivo e Direito natural não foram mais considerados 

Direito no mesmo sentido. Por obra do Positivismo, o Direito positivo passou a ser 

considerado o único Direito.
92

 

Com a mudança intelectual promovida pelo Positivismo, “[...] o próprio termo „lei‟ 

mudou de sentido [...]”
93

. Desde a Idade Antiga, as leis positivas eram vistas como “[...] 

forças estabilizadoras dos negócios públicos dos homens [...]”
94

. Valorizavam-se os limites 

estabelecidos por elas por garantirem “[...] a preexistência de um mundo comum, a realidade 

de certa continuidade que transcende a duração individual de cada geração [...]”
95

. Mesmo os 

primeiros códigos modernos eram recebidos como se convertessem e realizassem “[...] o 

imutável ius naturale ou a eterna lei de Deus, em critérios de certo e errado.”
96

 A positivação 

                                                
91 O LABIRINTO... 2006. 
92 BOBBIO, 2006. 
93 ARENDT, 1989, p. 517. 
94 ARENDT, 1989, p. 519, grifo nosso. 
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se justificava porque, “Somente nesses critérios, no corpo das leis positivas de cada país, o ius 

naturale ou os Mandamentos de Deus atingem realidade política.”
97

 

No entanto, em meados do século XIX, o conceito de lei positiva “[...] deixa de 

expressar a estrutura de estabilidade dentro da qual podem ocorrer os atos e os movimentos 

humanos, para ser a expressão do próprio movimento.”
98

 Como a seleção natural, de Darwin, 

introduz o conceito de evolução na natureza, e a luta de classes, de Marx, introduz na história 

a noção de desenvolvimento das forças produtivas, o Positivismo introduz no Direito a ideia 

de processo
99

. As leis passam a ser concebidas como o resultado de atos sequenciais 

praticados por autoridades e funcionários anônimos no interior da estrutura burocrática do 

Estado. Assim objetivados, os padrões jurídicos coincidem com o repertório de documentos 

produzidos em conformidade com os processos legislativo e jurisdicional, independentemente 

do conteúdo das prescrições que tragam. 

A ideia de movimento, combinada à de Direito, transforma cada norma jurídica no 

resultado aleatório de procedimentos previamente definidos. O próprio processo e as 

instituições encarregadas de conduzi-lo passam a ocupar no imaginário coletivo o papel 

estabilizador antes desempenhado pela lei. A aleatoriedade do conteúdo legislativo é 

representada pela máxima formalista de que toda manifestação estatal emanada do Poder 

Legislativo é lei. Na medida em que cada ato legislativo promulgado não esgota o processo, 

que pode sempre voltar a ser acionado para reformular o ato anterior, o que hoje se considera 

certo por ser exigido pela lei pode vir a ser errado por ser por ela proibido. 

Isso porque, para o Positivismo, o único critério reconhecido para identificar o 

fenômeno jurídico, diferenciá-lo das normas morais, é o formal, que leva em consideração 

somente o modo como as leis são produzidas, não o que elas estabelecem. Não é difícil 

perceber como essa doutrina, levada ao extremo, pode conduzir à afirmação do dever absoluto 

ou incondicional de obedecer à lei enquanto tal, à máxima de que “lei é lei”. Não que o 

Positivismo negue a possibilidade de formular um juízo de valor sobre o Direito e as 

instituições jurídicas. O que sustenta é que tal juízo se afasta do campo da ciência jurídica. 

Tratar-se-ia de um juízo moral, subjetivo e arbitrário, portanto, não científico nem jurídico.
100

 

De certo, a separação entre Direito e moral, promovida na Modernidade pelo 

Positivismo jurídico, respondeu aos anseios políticos de uma época em que a moralidade 

religiosa era perigosamente identificada com os padrões morais públicos da comunidade 

                                                
97 ARENDT, 1989, p. 516. 
98 ARENDT, 1989, p. 516. 
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política (do Direito e do Estado). Mas, gerou, entre outros preocupantes efeitos, um que não 

pode ser desconsiderado: não desvinculou, como prometia, a noção de justo e injusto da de 

legal e ilegal; ao contrário, tornou possível que a legalidade estrita fosse encarada como 

sinônimo de legitimidade. Assim, os desdobramentos mais extremos da ideologia formalista 

destruíram a própria distinção entre um governo legal e um governo legítimo. 

Devido à visão positivista extrema, a ilegitimidade passou a significar não mais que a 

contrariedade à lei. O único juízo público que se admite é o jurídico, e, na medida em que 

qualquer conteúdo pode ser Direito, o único critério seguro para identificar o Direito, separá-

lo do não Direito, é o formal. Noutras palavras, reformulando mais precisamente a assertiva 

anterior, o único juízo público que se admite é o legal. O julgamento moral (ético) das 

condutas humanas – inclusive das instituições e autoridades político-jurídicas – é rebaixado a 

atividade privada – como o são as manifestações religiosas –, o que abre caminho para a 

instauração do grande problema político contemporâneo, a questão sempre em aberto da 

legitimidade e do seu reverso, o abuso de poder. 

Afinal, sob a perspectiva do formalismo, a “[...] „lei‟ nada mais é que toda decisão 

tomada por toda maioria parlamentar [...]”
101

, de modo que surgem para todo grupo que detém 

maioria no parlamento recompensas pela aquisição legal do poder. Torna-se, pois, muito 

difícil impedir que, de posse das atribuições de governo, aqueles que conseguiram o poder por 

meio da legalidade fechem atrás de si a porta pela qual entraram.
102

 Certa fala do capitão 

Vidal ilustra com precisão essa ideia de que a legalidade esvaziada da legitimidade reserva 

prêmios aos vencedores da disputa política: “Essa gente parte da falsa premissa de que somos 

todos iguais. Mas há uma grande diferença. A guerra acabou e nós ganhamos.”
103

 

 

 

8 Conclusão: o Direito esvaziado de princípios 

 

 

O Positivismo jurídico pretende fornecer uma explicação total do fenômeno sobre o 

qual se debruça. Para tanto, liberta-se de toda experiência empírica que não possa apreender. 

Retira do mundo jurídico as dimensões axiológica e sociológica que o compõem.
104

 Por fim, 

                                                
101 SCHMITT, 2007, p. 26. 
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impõe ao seu objeto uma coerência lógica que não existe em parte alguma da realidade. 

Todavia, ao fazê-lo, permite que o Direito seja devorado pela lógica que pretende explicá-lo. 

A concepção positivista da legalidade se tornou realmente uma ameaça, a ponto de 

favorecer, durante todo o século XX, o surgimento de regimes ditatoriais que eventualmente 

evoluíram para o totalitarismo, porque ela mesma é uma visão total – e, embora não 

reconheça, ética – do Direito. O dogma de que não há lacunas jurídicas, associado à noção de 

que o único Direito válido é o expressamente elaborado pelo Estado, na prática, produziu algo 

inconcebível antes da Modernidade: não existe esfera da vida humana que não seja regulada 

pelo poder estatal. (É interessante pensar que, por isso, os direitos humanos, compreendidos 

como esferas a salvo da intervenção do governo só tenham sido declarados modernamente.) 

Pois é característico da lei o fato de ser geral e criada para durar indefinidamente.
105

 

Carl Schmitt
106

 já havia alertado para as consequências desse fenômeno. A 

Modernidade eliminou o dualismo entre Estado e sociedade, de forma que os indivíduos 

nascem no Estado e, dentro do ordenamento estatal, vivem. Como não existe Direito fora da 

legalidade, não existe possibilidade de exercício da resistência contra o Estado. A resistência 

ao poder estatal é necessariamente contrária ao Direito, antijurídica. Se tal ideia não parece 

ameaçadora quando se vive numa democracia, a história se ocupou de mostrar quão tirânico 

pode tornar-se um sistema degenerado de legalidade total. 

Se se tentou, com a positivação, retirar do soberano o poder de ditar arbitrariamente 

as normas jurídicas e fazê-lo submisso ao Direito, o Positivismo extremo “[...] terminou por 

criar um outro absolutismo, tão nocivo quanto o real, que se queria abolir definitivamente: o 

absolutismo legal.”
107

 Pois, encarado exclusivamente em sua normatividade abstrata, 

desprovida de elementos axiológicos (princípios) e sociológicos (fatos) – desprovido, 

portanto, de realidade histórica –, o Direito se presta a tornar-se instrumento para a realização 

de qualquer proposta de organização política, mesmo daquelas que atentam contra a própria 

ordem jurídica estabelecida. 

A prometida desvinculação de Direito e moral – que pretendeu o apartar não apenas 

da moralidade privada, o que é desejável, mas também da pública – conduziu não à pureza 

ética do Direito, mas ao fim da própria discrepância entre legalidade e legitimidade. Se a 

justificação ética se reduz a um juízo de legalidade, e se o status de lei é obtido 

indiferentemente ao conteúdo da manifestação do soberano, torna-se sem sentido o apelo à 

                                                
105 ARENDT, 1989. 
106 SCHMITT, Carl. Legalidade e legitimidade. Tradução de Tito Lívio Cruz Romão. Coord. e supervisor Luiz 
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justiça. Diante da constatação de que a concepção positivista iguala o justo à lei, o poder legal 

não pode cometer nenhuma injustiça. Na prática, portanto, “[...] a pretensão de legalidade 

torna toda resistência e toda defesa injustiça e contravenção, torna-as ilegalidade.”
108

 

Dessa maneira, a legalidade, encarada sob a ótica de um Positivismo extremo e 

esvaziada de outros princípios políticos, favorece a ascensão de esquemas totalitários de 

governo, que, uma vez instalados, subvertem, substituem ou simplesmente violam a própria 

ordem legal que outrora lhes havia sido útil. O Direito, reduzido ao repertório de documentos 

produzidos por órgãos legislativos, em constante processo de transformação, primeiro se torna 

inapreensível para os cidadãos, para depois perder importância. Concebidas como não mais 

que empecilhos burocráticos, um obstáculo ao livre movimento da sociedade, as leis, e com 

elas os direitos e o espaço de liberdade entre os homens, podem ser então, desconsideradas, 

postas de lado como estorvos. 

Ocorre que a pura legalidade é insuficiente para garantir a continuidade de uma 

organização política, pois ela “[...] impõe limites aos atos, mas não os inspira; a grandeza, mas 

também a perplexidade das leis nas sociedades livres está em que apenas dizem o que não se 

deve fazer, mas nunca o que se deve fazer.”
109

 Ainda que os teóricos positivistas não 

reconheçam, qualquer forma de governo necessita do que Hannah Arendt denomina “[...] um 

guia para a conduta dos seus cidadãos na esfera pública.”
110

 Para garantir a continuidade do 

corpo político, fazem-se necessários parâmetros orientadores – um princípio de ação, que, 

“[...] diferente para cada forma de governo, inspiraria governantes e cidadãos em sua 

atividade pública e serviria como critério, além da avaliação meramente negativa da 

legalidade, para julgar todos os atos no terreno das coisas públicas.”
111

 

Se, como quis indicar o título deste trabalho, a legalidade sob a perspectiva do 

Positivismo extremo é um labirinto jurídico de decisões aleatórias e indiferentes em que se 

perde o sujeito moderno, o monstruoso Vidal do filme de Guillermo del Toro é a 

manifestação do abuso do poder da autoridade, que, na sua aparição mais degenerada, assume 

a forma do totalitarismo. Em O Labirinto do Fauno, o militar cumpre o papel que, na clássica 

história mitológica, reserva-se ao temido Minotauro. Mas Ofelia não conseguiria vencer o 

capitão como fez Teseu, que assassinou com um soco a criatura mítica
112

. Por ser uma heroína 
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moderna, reduzida à impotência política, as virtudes públicas da coragem e do heroísmo 

clássico lhe são desconhecidas. 

Ademais, ainda que fosse possível manter o monstro (o abuso) afastado por algum 

tempo – e apenas provisoriamente –, permanece sem resposta o problema do próprio labirinto 

(da legalidade). Dele não se pode sair sem o fio de Ariadne, o qual permitiu ao herói grego 

percorrer sem perder-se a rede de galerias, morada do monstro, “[...] desenrolando o novelo à 

proporção que avançava, para saber por onde iria sair.”
113

 Noutras palavras, sem uma linha de 

princípios que dê significado às instituições, desde a origem da comunidade política até seu 

destino, sem o apelo a uma moralidade pública (a um princípio de ação) com a qual se 

identifique, o indivíduo é feito prisioneiro do próprio sistema de legalidade que o deveria 

garantir contra o arbítrio. 

Condenado a errar eternamente entre incontáveis normas de todas as espécies, 

incompreensíveis procedimentos e inidentificáveis funcionários e repartições, aos quais 

parece faltar sentido, o homem moderno, como Josef K., a vítima d‟O processo
114

, só escapa 

do labirinto em que está aprisionado mediante o sacrifício de si mesmo. Apenas por meio da 

morte (desaparecimento físico) ou da loucura (desaparecimento simbólico, delírio, 

esquizofrenia, incapacidade) pode pôr fim ao próprio desespero. Somente deixando o mundo 

e o convívio dos homens conquista a liberdade. Não é esse, afinal, o destino de Ofelia, e o que 

lhe promete o fauno? 
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RESUMO: Trata-se de uma pesquisa que reflete a relevância da leitura literária na formação 
do leitor universitário dos Cursos de Direito. Aponta-se como hipótese a ideia de que a 
natureza insólita do texto literário, que organiza o mundo infantil, poderia, ainda, orientar a 
intelecção textual na fase acadêmica. Como recorte para esta orientação, focalizar-se-á 
processos discursivos argumentativos literários como metodologia interdisciplinar para o 
ensino-aprendizagem das estratégias argumentativas. Caracterizando-se como bibliográfica e 
experimental, a pesquisa compreende a leitura a partir dos sentidos preconizados por Eliana 
Yunes, e endossa teorias da estética da recepção com Umberto Eco e Roland Barthes, que 
legitimam o papel do leitor no contexto literário.  
 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura; Leitura; Ensino; Argumentação. 

 
 
 
 
RESUMEN: Trata de una pesquisa que reflexiona la relevancia de la lectura literaria en la 
formación del lector universitario de los Cursos de Derecho. Se tiene como hipótesis la idea 
de que la naturaleza insólita del texto literario, que organiza el mundo infantil, podría, aún, 
orientar la intelección textual en la fase académica. Como recorte para esta orientación, se 
enfocará procesos discursivos argumentativos literarios como metodología interdisciplinaria 
para la enseñanza y el aprendizaje de las estrategias argumentativas. Calificada como 
bibliográfica y experimental, la pesquisa comprende la lectura desde los sentidos 
preconizados por Eliana Yunes, y endosa teorías de la estética de la recepción con Umberto 
Eco y Roland Barthes, que legitiman el papel del lector en el contexto literario.  
 
PALABRAS-CLAVE: Literatura; Lectura; Enseñanza; Argumentación. 

A leitura antecede a escrita e é sua matéria-prima. 

Eliana Yunes 
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1. Introdução 

 
Os estudos acerca da linguagem nos cursos de Direito apresentam como parte do 

conteúdo programático o entendimento da tipologia textual2, tendo como objetivo destacar a 

função argumentativa dos textos narrativos, descritivos e expositivos. Observa-se que mesmo 

apresentando uma estrutura discursiva narrativa, descritiva ou expositiva, tais textos 

intencionam fixar uma opinião, uma declaração sobre determinado assunto. 

Embora no âmbito do discurso jurídico, haja a necessidade, em muitos momentos, de 

um texto imparcial e objetivo, que prime por uma narrativa simples (por exemplo, os 

relatórios dos pareceres), Ingedore Koch (2009) reconhece que nenhum texto é neutro. Ou 

seja, toda narrativa será sempre valorada e apresentará traços linguísticos que, ao 

modalizarem o discurso, tornando-o parcial, demonstram um interesse específico. Ainda que 

tome uma posição aparentemente ingênua, o discurso seleciona e determinada uma construção 

estratégica em detrimento a outras possíveis. A linguagem é uma expressão marcada pela 

intencionalidade, de modo que uma de suas características principais é ser veículo de 

ideologia. “Não é a nossa voz que dirige o discurso, mas a voz do senso comum, da ideologia, 

da comunidade interpretativa em que nos fechamos; social e culturalmente ela determina o 

que dizemos, o que lemos, do mundo e da letra.” (YUNES, 2003, p.10) 

Nas aulas de linguagens no curso de Direito não é difícil atingir o objetivo que visa ao 

entendimento teórico desse assunto: os estudantes lêem os textos; ficham; comentam em aula; 

e, na prática, até identificam, na leitura de casos concretos, as principais características 

tipológicas; no entanto, não produzem textos escritos e/ou orais com a mesma competência 

empreendida nas atividades leitora teórica e prática. Na produção de texto observa-se pouca 

expressividade nas narrativas descritivas.  

Diante dessa observação docente, algumas questões foram levantadas: a competência 

argumentativa do estudante de direito depende também de sua formação leitora literária? A 

leitura literária propicia condição de o aluno construir textos narrativo-descritivos mais 

articulados e expressivos?  

Logo, aponta-se como hipótese a ideia de que a natureza insólita do texto literário, que 

organiza o mundo infantil, poderia ainda orientar o exercício da escrita na fase acadêmica. Ou 

                                                 
2 - DAMIÃO, Regina Toledo; HENRIQUES, Antônio. Curso de português jurídico. 9. ed. São Paulo: Atlas, 
2004. capítulos 5.5, 5.6 e 5.7. 
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seja, a interdisciplinaridade com as narrativas literárias contribui para o conhecimento 

jurídico. 

 

 

2. A experiência literária e a formação do leitor  

 

É sabido que a natureza insólita do texto literário organiza o mundo infantil. Ao 

procurar respostas, a criança não se prende ao convencionalismo do mundo adulto prático e 

utilitário. O excesso de racionalismo faz com que a razão humana apenas considere os 

acontecimentos dentro de uma relação de causa e efeito. Por sua parte, a criança parece não se 

indispor com a incerteza acerca de algumas questões. Ela aceita o jogo do faz de conta e 

acaba experimentando aquilo que para o homem adulto é fugidio. O mundo infantil, cheio de 

falas e imagens altamente poéticas, revela, ao aceitar o faz de conta, os aspectos fantásticos e 

maravilhosos da experiência pelo verossímil. 

Aceitar o jogo é a maneira de a criança compreender o mundo, transformando, pois, 

em brincadeiras aquilo que não pode conhecer. Pela brincadeira a criança aceita adiar as 

respostas, admite o irreal, mergulha no imaginário e experimenta as sensações do fabuloso. 

Cria-se uma possibilidade de conhecer o mundo por meio daquilo que não é real, ou seja, por 

meio da experiência literária. 

A língua da criança, ao ser a imagem da “língua primitiva” (BARROS, 2001), não 

manteria as relações semânticas pré-estabelecidas entre os signos linguísticos e nem mesmo 

pragmáticas. Ao transitar entre o real e o irreal, a criança satisfaz provisoriamente seu desejo 

de conhecer. A saída da realidade dá a ela uma outra razão, uma outra lógica para a 

compreensão do mundo. Em relação a isso os contos de fadas servem como exemplo. Eles 

apresentam um enredo com estrutura fixa e de uma situação-problema, vinculada à realidade, 

a história passa por um desequilíbrio. No desenvolvimento está presente a busca de soluções 

com a ajuda de personagens mágicos, voltando ao equilíbrio no final da narrativa, ou seja, 

retomando uma condição mais próxima da realidade.   

 

O conjunto aparentemente disperso aponta para um fundo comum: a 
literatura, porta mágica para tornar-se leitor, não reclama 
compreensão de texto, interpretação da obra ou explicações – tudo 
isto é corolário da experiência da literatura. Quando o leitor se deixa 
tocar e realiza de maneira, primeiro, desconstrutora, depois 
constitutiva, seu encalce com a linguagem, com o que está antes e 
depois dela como expressão e forma – sensações e percepções 
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inominadas - , a leitura torna-se experiência da gratuidade do verbo e 
opera de modo contínuo e não-consciente no fortalecimento da 
subjetividade e da ação crítica. (YUNES, 2003, p. 15) 
 
 

Logo, se a narrativa literária organiza o conhecimento para a criança, entender-se-á, 

aqui, que a narrativa literária pode também organizar, ou se preferirmos, facilitar o 

entendimento das estratégias narrativas para o público adulto. Ademais, há um público adulto 

presente no ensino superior que não teve a experiência de uma leitura literária. Outros, se a 

tiveram, fora, em muitos casos, de modo inadequado, o qual não favorecera o fortalecimento 

da subjetividade e bem menos da ação crítica. De acordo com Marisa Lajolo (2002),  

 

Levar em conta a interação leitor-texto para discutir literatura parece 
dar conta de forma mais adequada do modo de inserção da literatura na 
vida escolar, uma vez que a prática de leitura patrocinada pela escola é 
dirigida, planejada, limitada no tempo e no espaço. Tais atributos 
tornam a leitura escolar bastante afastada da individualidade, solidão e 
gratuidade que caracterizam a leitura prevista pelas teorias da literatura 
que desconsideram, em suas reflexões, as condições institucionais nas 
quais ocorre a leitura dos textos de cuja literariedade elas se ocupam.  
                                                                            (LAJOLO, 2002, p. 43) 
 
 
 

Além disso, há uma postura didática que transforma o texto literário em objeto de 

estudos gramaticais, condenando definitivamente a interação leitor-texto, por isso, “...o 

relacionamento do leitor com o texto fica distorcido e apequenado, não obstante a virtualidade 

estética de que o texto seja dotado.” (LAJOLO, 2002, p.51)  

Várias estratégias linguísticas presentes nas narrativas descritivas literárias podem ser 

apontadas para estudo comparativo de textos reais e ficcionais; no entanto, este artigo 

apresenta uma experiência específica no que diz respeito à relação entre leitura literária e 

procedimento argumentativo. São as ações e as cenas produzidas pelas narrativas descritivas 

bem elaboradas que tanto delineiam as imagens, assegurando o valor estético do texto, quanto 

desenham as pistas (os indícios) para a construção de um argumento, o qual se classifica 

como ilustração real ou hipotética
3.   

Os sentidos da ficção não são traduzidos numa discursividade referencial; isso 

restringiria o horizonte de expectativa do leitor, tal como adverte Wolfgang Iser (1996, p.34): 

“o sentido não é mais algo a ser explicado, mas sim um efeito a ser experimentado”. 
                                                 
3 - De acordo com GARCIA, 2004, os argumentos se fundamentam de modo consistente quando são utilizadas 
ilustrações reais e/ou hipotéticas. 
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3. O procedimento argumentativo: verdade ou discurso  

 

Entende-se por argumentação (GARCIA, 2004), o texto em que estará presente uma 

proposição para a qual serão apresentados argumentos fundamentados, que visem convencer 

e/ou persuadir o auditório. A fim de que os argumentos sejam consistentes busca-se 

apresentá-los como fatos, exemplos, ilustrações reais ou hipotéticas, dados estatísticos e 

polifonias (testemunhos). Do mesmo modo Perelman e L. Olbrechts-Tyteca, em seu Tratado 

da argumentação, vinculado à tradição da retórica e da dialética gregas, definem 

argumentação como o ato de provocar ou aumentar a adesão do auditório à tese apresentada, 

bem como seu assentimento.  

A fim de apresentar uma proposição como verdadeira cada parte busca um modo 

específico de narrá-la. De acordo com o discurso filosófico, em seu sentido mais amplo, a 

verdade seria a proposição que se refere a uma dada realidade. Os gregos se afinavam com 

essa ideia de verdade, à qual se opunha uma outra ideia falsa; já para os hebreus a verdade 

seria a confiança, ou primordialmente a segurança, logo para o hebreu o verdadeiro seria o 

fiel. Assim, sucessivamente, serão identificadas várias concepções de verdade ao longo da 

história. Porém, é o entendimento grego de verdade, como propriedade de certo enunciado, o 

que mais se aproxima da definição de verdade pensada no âmbito do discurso jurídico, 

atualmente. Para Aristóteles, a verdade seria, pois, uma concepção semântica, adequação, 

correspondência ou conveniência, isto é, um enunciado será verdadeiro, se houver 

correspondência entre o que se diz e aquilo sobre o que fala.  

Em sua releitura da retórica grega, Perelman dirá que a verdade será, pois, o fato: 

 

... a noção de fato é caracterizada unicamente pela ideia que se tem de 
certo gênero de acordos a respeito de certos dados: os que se referem a 
uma realidade objetiva e designariam, em última análise, o que é 
comum a vários entes pensantes e poderia ser comum a todos. 
                                                                       (PERELMAN, 2005, p.75)  

 
 

A noção que se tem a respeito de certos dados não será representada senão pelo 

discurso, de modo que tomaremos a verdade, aqui, como discurso. Com a leitura da crônica A 

verdade de Luis Fernando Veríssimo (transcrita no final deste artigo) é possível entender a 

noção de verdade como discurso, o qual ao se referir a uma realidade objetiva (ou não) 

determinará um posicionamento comum do auditório. Nesse sentido, estaríamos focalizando 
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um discurso argumentativo literário como metodologia interdisciplinar para o ensino-

aprendizagem das estratégias argumentativas. 

Observa-se que o fato narrado pela donzela fora perdendo a consistência, seu 

argumento não se sustenta, à medida que não se encontrava o homem, que supostamente teria 

roubado o anel. Ademais, ao encontrar o suposto homem, a narrativa da donzela se tornou 

menos consistente ainda diante da narrativa do homem (que, embora pescador, convencera). 

Com a leitura da crônica confere-se exemplarmente que a verdade pode ser definida na 

perspectiva aristotélica – uma concepção semântica. O pescador convence por adequar seu 

discurso ao auditório, há nisso uma correspondência de sentidos e interesses; pois, nesse 

contexto cultural, a donzela não poderia desonrar seu pai diante dos aldeões. 

A identificação das características das tipologias narrativa e descritiva e o modo como 

tais características conduziam o discurso a determinado posicionamento tornaram-se 

relevantes considerações para se pensar o texto argumentativo. Nota-se que a donzela, ao se 

justificar com o pai, não diz ter desfalecido em um canteiro qualquer, mas em linguagem 

bastante modalizada diz ter sido deixada em um canteiro de margaridas. O discurso da 

donzela de que fora deixada desfalecida no bosque, convence durante algum tempo os 

aldeões, que inclusive reforçam-no: “Foi ele que assaltou a donzela, e arrancou o anel de seu 

dedo e a deixou desfalecida – gritaram os aldeões. – Matem-no!”. Todavia, irrompe uma outra 

narrativa, a do pescador, na qual ele mesmo se qualifica como homem honrado e pobre, além 

disso, há uma mensagem subliminar de que ele seria um homem digno para receber o amor de 

uma donzela, a qual passa a ser ofendida e desqualificada pelos aldeões. A verdade do 

pescador prevalece, ou seja, mais valorado e adequado àquele público, seu discurso se torna 

gradativamente crível.  Observa-se, assim, que cada intenção argumentativa teve uma 

estratégia discursiva determinada pelas ações (circunstancias narrativas) e/ou imagens 

(descritivas) construídas textualmente que asseguram o posicionamento a ser defendido.   

Na perspectiva de entender a verdade como discurso cabe citar o poema A verdade de 

Carlos Drummond de Andrade, o qual também fora analisado em sala com os alunos: 

 

A porta da verdade estava aberta, 
mas só deixava passar 
meia pessoa de cada vez. 

Assim não era possível atingir toda a verdade, 
porque a meia pessoa que entrava 
só trazia o perfil de meia verdade. 
E sua segunda metade 
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voltava igualmente com meio perfil. 
E os meios perfis não coincidiam. 

Arrebentaram a porta. Derrubaram a porta. 
Chegaram ao lugar luminoso 
onde a verdade esplendia seus fogos. 
Era dividida em metades 
diferentes uma da outra. 

Chegou-se a discutir qual a metade mais bela. 
Nenhuma das duas era totalmente bela. 
E carecia optar. Cada um optou conforme 
seu capricho, sua ilusão, sua miopia. 

A noção de que a verdade é dividida em metades, presente no poema, reitera a 

concepção grega, ao entender que haverá para cada ideia verdadeira, uma ideia falsa em 

correspondente oposição. Observa-se, ainda, o verso “diferentes uma da outra” o qual sugere 

não apenas a dicotomia entre verdadeiro e falso, mas acaba por indefinir as verdades quando 

pluraliza a palavra diferente.  

A expressão mais bela parece apontar para a ideia de mais adequada, se retomarmos a 

noção aristotélica, bem como a mais conveniente, pois o verso anuncia que a opção foi 

motivada pelo capricho, pela ilusão e pela miopia. Assim, quase de modo dedutivo, é possível 

dizer que a verdade do pescador (que não é uma verdade, pois não confere com o fato 

ocorrido) é uma opção de discurso que se sustenta pela ilusão e até mesmo pela miopia 

daqueles que não puderam conferir ou enxergar o fato tal como ocorrera, em correspondência 

com sua realidade.  

 

4. Por uma pedagogia do gosto  

 

A leitura da crônica de Veríssimo permitiu aos alunos da disciplina Teoria e prática 

da argumentação jurídica, do terceiro período do Curso de Direito variadas experiências, as 

quais viabilizaram alguns conhecimentos acerca da linguagem jurídica, por meio de uma 

metodologia interdisciplinar e experimental, uma vez que a amostra seriam os alunos desta 

turma; e, os fatos observáveis, os objetivos propostos. Levando-se em consideração as 

possíveis variações nos resultados esperados, os fatos a serem observados foram basicamente 

quatro: a) a aplicabilidade da teoria acerca da noção de verdade e discurso; b) a análise das 

características das tipologias narrativa e descritiva; c) a função argumentativa do texto 

narrativo e descritivo, e d) o gosto. Este que talvez tenha definido de modo mais efetivo o 

resultado do trabalho. 
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Sair dos casos concretos “reais” e saborear um texto literário foi como abrir no tempo 

de aula um recreio. A atividade que a princípio não parecia séria, e até mesmo olhada com 

desdém por alguma parte da turma, aos poucos foi se revelando atraente e interessante, na 

medida em que respondia uma série de questões não resolvidas até então por métodos 

tradicionais de intelecção de texto. Vale ressaltar que alguns alunos carregavam dúvidas sobre 

tipologia textual desde a educação fundamental, conforme eles mesmos declararam.  

Em conformidade com Yunes (2003) sabemos que a literatura não reclama 

interpretação do texto, ou seja, explicações. Parece-me, pois, que, exatamente, este estado de 

descontração, ou se preferirmos, “descompromisso”, permitiu ao aluno uma leitura mais 

profícua, a qual atendia gradativamente aos objetivos propostos para as aulas. 

Alguns pesquisadores vão entender que a escrita tem um papel ainda não aprendido e 

exercido na escola. Para Sonia Kramer (2003, p.59), a escola produz não leitores, por que “a 

leitura na escola se fecha em leitura da escola, onde notas, provas de livros, fichas e apostilas 

com resumos das histórias ocupam o tempo e o espaço que poderiam ser destinados a ler e 

desfrutar o livro.” Ainda, segundo a referida autora este problema se estende à universidade, 

uma vez que nós, professores, sempre nos queixamos, do ensino fundamental ao doutorado, 

de que nossos alunos não sabem escrever. 

Na esteira de Roland Barthes, entendo que só se aprende a escrever, lendo e só se 

aprende a ler, lendo, por isso propusemos a análise da referida crônica, intencionando tornar o 

legível, escrevível. É, pois, pela experiência de leitor que o sujeito se articula. Todavia, 

perguntamos: “... na escola, há lugar de escrever para ler e ser lido ou tão-somente para ser 

corrigido? Será que temos tido a possibilidade de ler e de escrever e de aprender com essas 

práticas?” (KRAMER, 2003, p.59)  

Talvez a normatividade dos métodos somada à necessidade do imediatismo dos 

tempos atuais provoquem a perda da capacidade de narrar já anunciada por Benjamin (1994) e  

pensada por Yunes: 

 

A vida moderna, principalmente, acelerou a velocidade do cotidiano 
urbano com compromissos, tarefas, negócios que aboliram o tempo 
para pensar; só sentimos epidermicamente e agimos como que tocados 
à corda, à pilha, mecanicamente: chegamos ao tempo em que o ócio 
deixou de ser a ante-sala da preguiça para tornar-se preliminarmente da 
reflexão, condição e memorial de criação. E todo homem tem direito a 
este tempo de contemplação, experiência do ócio criativo. Contudo, na 
vida urbana ele nos escapa, premidos que estamos pela necessidade de 
produzir “automaticamente” (YUNES, 2003, p. 11) 
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Nesta aceleração perde-se não apenas a capacidade de narrar, mas de se fazer leitor, 

um leitor proficiente que possa, inclusive, nas palavras de Umberto Eco (1994) se demorar no 

texto. É nessa demora que se constrói o leitor, o leitor que reflete e pensa, sem que lhe seja 

subtraído o espaço para a contemplação.   

A leitura dos casos concretos para o trabalho de intelecção textual nos cursos de 

Direito é fundamental, não é isso que se critica, aqui. O artigo empreende o interesse de 

pensar a relevância da leitura literária nestes cursos, uma vez que o caso concreto, estando 

mais próximo, é claro, da realidade, cria no aluno uma ânsia de julgá-lo muitas vezes sem 

antes analisá-lo. Há neste gesto uma automaticidade própria da vida moderna, à qual Yunes 

faz menção. Este aluno ao querer “ganhar a causa” salta etapas importantes no processo de 

compreensão textual e acaba por se frustrar construindo argumentos inconsistentes, sem falar 

nos esdrúxulos desvios normativos (sintaxe de concordância e regência, pontuação, coesão e 

coerência...) que alteram o sentido da informação e/ou intenção textual. 

Talvez por fazer do próprio leitor o personagem principal, Eco, na perspectiva da 

estética da recepção, entende que a leitura precisa ser cultivada com demora, para tanto utiliza 

como metáfora um passeio no bosque; segundo ele, se algo importante está acontecendo 

temos que cultivar a arte da demora: 

 

Vamos ao bosque para passear. Se não somos obrigados a sair 
correndo para fugir do lobo ou do ogro, é uma delícia nos 
demorarmos ali, contemplando raios do sol que brincam por entre as 
árvores e salpicam as clareiras, examinando o musgo, os cogumelos, 
as plantas rasteiras. Demorar-se não quer dizer perder tempo: com 
frequência, a gente pára a fim de refletir antes de tomar uma decisão. 
Mas, já que se pode passear num bosque sem ir a nenhum lugar 
específico e já que às vezes é divertido se perder por puro prazer, vou 
falar daqueles passeios que a estratégia do autor induz o leitor a dar. 
Uma das técnicas que um autor pode utilizar para demorar-se ou 
diminuir a velocidade é a que permite ao leitor dar ‘passeios 
inferenciais’.                                                          (ECO, 1994, p. 56) 
 

 

Tendo o texto literário como ferramenta estratégica para o estudo de textos 

argumentativos colocou-se em observação, no decorrer da análise, outro fato não pensado 

como objetivo primeiro: o gosto, que conforme já apontado, representou uma variável 

significativa para o resultado alcançado.  Os alunos gostaram da experiência de uma leitura 

literária e perceberam a necessidade de se demorarem nos textos literários e/ou não-literários.  
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4. Resultados obtidos  

 

Nas aulas de Língua Portuguesa nos cursos de Direito, tivemos a literatura como 

material didático, transitamos entre o real e o irreal. Assim como a criança que satisfaz 

provisoriamente seu desejo de conhecer, os alunos, alguns ainda bem jovens, recém chegados 

do ensino médio, e outros já mais maduros, aceitaram o jogo do verossímil. O que eu quero 

dizer com isso?  

A fim de apresentar a possibilidade argumentativa presente nos textos narrativos e 

descritivos, realizamos a leitura literária, a qual nos serviu como chave para o entendimento 

da referida teoria acerca da tipologia textual. Observou-se que na leitura do caso concreto, 

muitas vezes extraído de gêneros próprios dos textos jurídicos (petições, relatórios, 

contestações, etc.) ou mesmo jornalísticos, o aluno não identificava tão imediatamente os 

elementos da narrativa (fato, partes, modo, época, espaço, causa, consequência), nem mesmo 

os traços descritivos, no que tange à caracterização marcada pela adjetivação, adverbialização, 

etc. Foi na experiência do verossímil, na leitura da crônica, e a partir dela, que os alunos 

começaram a identificar não apenas os elementos característicos de cada tipo textual, mas a 

função argumentativa inclusive dos modos e tempos verbais.  

Após a leitura da crônica, foram os alunos que me pediram referências bibliográficas 

literárias. Alguns relataram suas experiências como leitores literários e até fizeram indicações 

para os colegas. Outros se queixaram por não terem essa experiência. De modo bastante 

dialogal, partimos do Veríssimo, passando por Rubens Fonseca, Edgar Allan Poe, sem 

deixarmos de fora algumas intrigas polêmicas de Machado de Assis. Estávamos, pois, 

estudando várias questões de justiça a partir das representações literárias. Um momento, a 

partir do qual foi possível vislumbrar uma nova possibilidade didática metodológica para a 

contextualização dos conhecimentos jurídicos. 

É importante notar que esta perspectiva de estudo vai ao encontro do que propõe, 

também, Miguel Reale4: “para que haja um fenômeno jurídico deve haver sempre um fato 

com efetividade social e histórica sobre o qual deverá atuar a prática jurídica.” (REALE, apud 

                                                 

4 - Bacharel em  Direito em 1934, quando publicou seu primeiro livro, O Estado moderno. Doutor em Direito, 
em 1941, quando se tornou catedrático de Filosofia do  Direito. Com sua tese Fundamentos do Direito (1940), 
lançou as bases de sua “Teoria Tridimensional do Direito”. Faleceu em 2006. 
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FETZNER, 2009, p. 54) Ora, se o fato não for bem narrado e descrito sua ininteligibilidade 

comprometerá, pois, a eficácia do discurso jurídico. Desse modo, 

 
Sustentamos que o Direito, como atividade social, não tem condições 
de ser articulado sozinho. Ele somente pode existir concretamente por 
meio de argumentos que atribuem a determinados fatos a relevância e 
o significado possibilitados pelo contexto em que são produzidos e 
interpretados.   (Fetzner, 2009, p.57) 
 
 

Será, portanto, o argumentador munido de conhecimentos linguísticos acerca da 

tipologia textual, quem identificará as circunstâncias narrativas e os elementos descritivos 

com intenção argumentativa na organização do discurso jurídico. De acordo com Fetzner, 

(2009, p.58) “A exposição dos fatos importantes será feita predominantemente por meio de 

uma narração. Uma vez conhecidos os fatos, sua valoração deverá ser feita em seguida, na 

peça processual, por meio de uma argumentação.”  

Identificar os fatos importantes, selecioná-los e recontá-los significa construir uma 

imagem textual; trata-se de um exercício de escrita que refletirá a percepção do leitor no que 

tange à apreciação crítica e estética do texto literário. 

 

 

6. Considerações finais 

 

Buscou-se compreender, aqui, que o mundo de cada um terá seus limites demarcados 

pela sua competência leitora. Ter uma área específica de conhecimento é o que ocorre a cada 

um de nós, no entanto, o diálogo com outras áreas do saber permitirá conhecer os fatos por 

lógicas e/ou caminhos distintos. A literatura é um desses caminhos. A arte literária ao encenar 

a “realidade” acaba por reinventá-la e nessa reinvenção surgem os caminhos inusitados, os 

quais ao serem percorridos “sem demora” podem conduzir o sujeito leitor a uma experiência 

outra. Uma experiência que, exatamente, por ser reinventada não corresponde aos padrões 

convencionais ditados por modelos socialmente vigentes. Nessa ilusória saída da realidade 

(ilusória, por que, não saímos, a linguagem é nossa prisão) descobrimos possibilidades 

diferentes e conhecendo-as, acabamos por encerrar um conhecimento ou um 

“desconhecimento” acerca de nós mesmos, pois “ler é desfazer a certeza dura e vacilar com a 

confiança de que se perdendo há mais a encontrar: a linguagem não se esgota no sentido 

atribuído historicamente, suspenso sobre seu uso cotidiano.” (YUNES, 2003, p. 10)  
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Logo, tornou-se interessante experimentar o texto literário como ferramenta para a 

elaboração das estratégicas argumentativas. Pela indução, conceitos tradicionais foram 

apresentados aos alunos, além de fazê-los saborear a linguagem e ou a “verdade” que 

assegurará o argumento jurídico (sólito) noutra realização, a insólita literatura.  
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A verdade Luís Fernando Veríssimo 

Uma donzela estava um dia sentada à beira de um riacho, deixando a água do riacho passar 

por entre os seus dedos muito brancos, quando sentiu o seu anel de diamante ser levado pelas 

águas. Temendo o castigo do pai, a donzela contou em casa que fora assaltada por um homem 

no bosque e que ele arrancara o anel de diamante do seu dedo e a deixara desfalecida sobre 

um canteiro de margaridas. O pai e os irmãos da donzela foram atrás do assaltante e 
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encontraram um homem dormindo no bosque, e o mataram, mas não encontraram o anel de 

diamante. E a donzela disse: 

- Agora me lembro, não era um homem, mas dois. 

E o pai e os irmãos da donzela saíram atrás do segundo homem, e o encontraram, e o 

mataram, mas ele também não tinha o anel. E a donzela disse: - Então está com o terceiro! 

Pois se lembrara que havia um terceiro assaltante. E o pai e os irmãos da donzela saíram no 

encalço do terceiro assaltante, e o encontraram no bosque. Mas não o mataram, pois estavam 

fartos de sangue. E trouxeram o homem para a aldeia, e o revistaram, e encontraram no seu 

bolso o anel de diamante da donzela, para espanto dela. 

- Foi ele que assaltou a donzela, e arrancou o anel de seu dedo e a deixou desfalecida – 

gritaram os aldeões. – Matem-no! 

- Esperem! – gritou o homem, no momento em que passavam a corda da forca pelo seu 

pescoço. – Eu não roubei o anel. Foi ela que me deu! 

E apontou a donzela, diante do escândalo de todos. O homem contou que estava sentado à 

beira do riacho, pescando, quando a donzela se aproximou e pediu um beijo. Ele deu o beijo. 

Depois a donzela tirara a roupa e pedira que ele a possuísse, pois queria saber o que era o 

amor. Mas como ele era um homem honrado, ele resistira, e dissera que a donzela devia ter 

paciência, pois conheceria o amor do marido no seu leito de núpcias. Então a donzela lhe 

oferecera o anel, dizendo: “Já que meus encantos não o seduzem, este anel comprará o seu 

amor.” E ele sucumbira, pois era pobre, e a necessidade é o algoz da honra. 

Todos se viraram contra a donzela e gritaram: “Rameira! Impura! Diaba!” e exigiram seu 

sacrifício. E o próprio pai da donzela passou a forca para o seu pescoço. Antes de morrer, a 

donzela disse para o pescador: 

- A sua mentira era maior que a minha. Eles mataram pela minha mentira, e vão matar pela 

sua. Onde está, afinal, a verdade? O pescador deu de ombros e disse: 

- A verdade é que eu achei este anel na barriga de um peixe. Mas quem acreditaria nisso? O 

pessoal quer violência e sexo, não histórias de pescador. 
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RESUMO: Este texto analisa a letra de um samba, música tipicamente brasileira, 

intitulado “A Humanidade”, de autoria de Aluísio Machado, da Velha Guarda do Império 

Serrano. As contradições que a humanidade vem enfrentando desde os mais remotos 

tempos são aqui expostas, com adesões e críticas à posição do compositor. Guerra e paz 

são vistos como extremos contrapostos no direito, na literatura e na filosofia. Ao final, uma 

democracia mundial é propugnada em face da globalização dos direitos humanos e da 

economia livre. 

 

ABSTRACT: This text analyzes the lyrics of a “samba”, brazilian typical music, called 

“The Mankind”, composed by Aluísio Machado, from the Old Team of Império Serrano 

School of Samba. The contradictions that mankind has been facing since the most distant 

times are here exposed, when we agree and also desagree with the composer. War and 

peace are ssen as opposed extremes in the fields of law, literature and philosophy. At the 

end, a global democracy is defended in consideration of the globalization of the human 

rights and of the free economy. 

       

PALAVRAS CHAVE: Guerra; Paz; Riqueza; Pobreza; Democracia; Ditadura; Sociedade 

de Classes. 

 

KEY WORDS: War; Peace; Wealth; Poverty; Democracy; Dictatorship; Society divided 

by Classes.   

 

SUMÁRIO: 1- Análise da letra do samba; 2- Uma introdução aos conceitos de guerra e 

paz no Direito, na literatura e na filosofia; 3- Uma democracia mundial e os direitos 

humanos; 4- Conclusões; 5- Bibliografia. 
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SUMMARY: 1- Analysis of the ´samba´s´ lyrics; 2- An introduction to the concepts of war 

and peace in the fields of law, literature and philosophy; 3- A global democracy and the 

human rights; 4- Conclusions; 5- Bibliography. 

 

1- Análise da letra do samba 

 

A HUMANIDADE 

(Samba de Aluísio Machado, da Velha Guarda do Império Serrano) 

“A humanidade entrou em choque 

Ninguém se entende mais 

Os homens na face da terra 

Não querem paz, só pensam em guerra 

Querem alcançar o infinito 

Querem conseguir o que não está escrito 

O mal suplantou a bondade 

A mentira superou a verdade 

Quem tem muito quer ter mais 

Quem não tem resta sonhar 

Quem não estudou é escravo 

De quem pôde estudar 

Os direitos humanos são iguais 

Mas existem as classes sociais 

Eu não sou de guerra, sou de paz 

Quero trabalhar para poder ter 

É tendo que a gente pode dar 

Eu quero ser livre e liberar 

Eu quero estudar e aprender 

Eu só quero aprender para ensinar”. 

 

Efetivamente, a dificuldade de se analisar a linguagem poética e musical é enorme para 

um jurista. Entretanto, é aqui mesmo que se encontra a singularidade do que ora se publica 

nos Anais do Conpedi (Vitória/ES, 2011): a coragem de quebrar os vetustos paradigmas do 

tradicionalismo jurídico para representar o encontro da cultura popular brasileira com a 

cultura jurídica e com a filosofia. 
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Não é de hoje que as desavenças vêm marcando as sociedades, tanto interna quanto 

externamente analisando. Se as primeiras duas estrofes do verso fossem transcritas em 

inglês, certamente se utilizaria o autor do presente perfect, no sentido de deixar claro que, 

na realidade, a sociedade sempre esteve em choque e nunca se entendeu. Exemplos disso 

são os mais remotos textos do Antigo Testamento (a Torá), tais como o da queda de Adão, 

o de Caim e Abel e o da Torre de Babel1. Ao explicar a formação do Brasil, Sérgio 

Buarque de Holanda2 explica que “A falta de coesão em nossa vida social não representa 

um fenômeno moderno”. Em seguida, ensina mais Buarque de Holanda, referindo-se à 

falta de iniciativa governamental (de Portugal e do Brasil) no sentido de unificar o nosso 

povo: “As iniciativas, mesmo quando se quiseram construtivas, foram continuamente no 

sentido de separar os homens, não de os unir.”. 

O mundo tem-se mostrado bélico, tanto individualmente falando quanto estatalmente. 

Na vida animal, tal fator tem sido explicado pela Teoria da Seleção Natural de Charles 

Darwin3 no sentido de que sobrevivem e evoluem as espécies que conseguem se sobrepor 

às outras. 

E no mundo globalizado de hoje, tanto mais, banalizaram-se os – poucos – valores de 

outrora, e outros foram implantados – mesmo que ainda não assimilados ou que com eles 

não se concorde. Entretanto, mesmo hoje – e tanto mais hoje, repita-se! – a 

competitividade levou a humanidade a níveis de estresse jamais vistos, razão pela qual, 

cada vez mais, têm-se que imprimir especial relevo à importância dos direitos humanos 

individuais e sociais.  

Numa linguagem bastante dialética – utilizada em todo o transcurso deste samba –, 

desejou o compositor deixar claro que, no embate entre os contrapostos guerra e paz, 

mentira e verdade, bondade e maldade, sempre vencem os que mais prejuízo trazem à vida 

comunitária. No caso deste parágrafo: maldade, guerra e mentira preponderam; está certo o 

autor. Só que sempre preponderaram, acresço eu!  

Na continuação de sua análise da situação atual, continua o sambista:  

 

“Querem alcançar o infinito 

querem conseguir o que não está escrito” 

 

                                                      
1 BÍBLIA SAGRADA. 91. ed. São Paulo: Editora Ave-Maria Ltda., 1994. 
2 HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 17 ed. Rio de Janeiro: Livraria José Olympio 

Editora, 1984, p. 5 
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Por “querem alcançar o infinito (...) e conseguir o que não está escrito”, parece-me 

que o sambista desejou expressar indignação pelo fato de os ricos estarem cada vez mais 

ricos – e quererem ficar infinitamente mais ricos, além da imaginação e da escrita e de 

qualquer protocolo jurídico ou moral. Neste sentido, deve-se concordar com Aluísio 

Machado pela beleza abstrata – e, ao mesmo tempo realista – de sua construção poética. 

Após concluir em seu samba que o mal impera sobre o bem – como visto acima –, 

parte o autor para as estrofes que se referem a posse de bens materiais e aos estudos, 

cantando 

 

“Quem tem muito quer ter mais 

Quem não tem resta sonhar 

Quem não estudou é escravo 

De quem pôde estudar” 

 

O que diz o autor é majoritariamente verdadeiro, sociologicamente falando. De fato, a 

ganância andou sempre lado a lado com o ser humano, tanto quanto o sonho – melhor este! 

Porém, quando se fala de ensino, não é necessariamente verdadeiro que quem tem diploma 

supera aquele que não pode estudar, e vários fatores contribuem para isso nas atuais 

sociedades; por exemplo: (i) nos países-membros da União Europeia a existência de cursos 

técnicos à disposição da população a preços acessíveis ou gratuitos é bastante superior ao 

que se oferece no Brasil, e quem faz curso técnico não é necessariamente versado nas letras 

acadêmicas mais eruditas; (ii) mesmo no Brasil, o fato de se ser detentor de diplomas de 

alta qualificação pode até representar um fator de ojeriza ao mercado, que, por isso, dá às 

vezes preferência à contratação de menos instruídos – é o que acontece muitas vezes em 

instituições privadas de ensino superior.  

O regime de “escravidão” de que fala o sambista não se dá pelo sim ou pelo não de se 

deter diploma, mas dá-se, substancialmente, pelo fato de que os mais abastados detém os 

meios de comunicação, as instituições infantis privadas de educação – e as de ensino 

superior –, fator este que cria uma massa acéfala, acrítica e sem consciência de cidadania 

ativa e de democracia. Neste sentido, critica o sambista o disparate de se falar em direitos 

humanos numa sociedade de classes, crítica esta que o marca – data venia – como 

intelectual da antiga esquerda, isto porque nunca foi superada – nem na União Soviética – 

                                                      
3 DARWIN, Charles. A origem das espécies. São Paulo: Martin Claret, 640 pp. 
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o desnível entre as classes. Logo, sua tese, apesar de louvável neste samba, não se 

implantou no planeta Terra até o presente momento – talvez somente entre os primeiros 

evangelistas cujos bens e vidas foram compartilhados segundo o relato de Lucas em Atos 

dos Apóstolos.  

De fato, a igualdade que inspira o samba ora comentado, portanto, pode ser 

considerada como utópica, bem no sentido daquela de Tomás Morus4, o gênio medieval 

que descreve um estado imaginário sem propriedade privada nem dinheiro, preocupado 

com a felicidade coletiva e a organização da produção, mas de fundamento religioso. O 

modelo de Morus é a sociedade de A República e de As Leis de Platão. Pode-se até 

considerar que Tomás Morus, em A utopia, lançou as bases do socialismo econômico, 

tendo cunhado a palavra utopia (literalmente o não-lugar de nenhum lugar), e deu início ao 

gênero literário que faria fortuna nos séculos seguintes desde A nova atlântida (de Francis 

Bacon) e A cidade do sol (de Campanella) até os escritos dos socialistas do século XIX, 

chamados utópicos.  

Por fim, nesta análise da letra do belo samba que empolgou o povo brasileiro na 

Marquês de Sapucaí, canta o autor em versos que  

 

“Quero trabalhar para poder ter 

É tendo que a gente pode dar 

Eu quero ser livre e liberar 

Eu quero estudar e aprender 

Eu só quero aprender para ensinar” 

 

Nas palavras finais dos versos acima, expressa o sambista um espírito aparentemente 

altruísta, apesar do que: não só os que têm podem dar – todos devem dar numa sociedade 

solidária, todos! Nem só os livres podem liberar – até os enclausurados podem, pela 

palavra, libertar. E nem só os que estudam podem ensinar: segundo Guimarães Rosa, quem 

mais lhe ensinou na vida foi um analfabeto, caipira e jagunço de Cordisburgo, Manuelzão, 

aquele velho barbudo que tornou-se personagem de Manuelzão e Miguilin5. O altruísmo é 

a palavra chave dos direitos humanos! 

                                                      
4 MORUS, Tomás. A utopia – ou o Tratado da melhor forma de governo. Trad. Paulo Neves. Porto 

Alegre, LPM, 2007.  
5 ROSA, João Guimarães. Manuelzão e Miguilim. 32. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001, 260 

pp, ISBN 8520911773.   
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2-  Uma introdução aos conceitos de guerra e paz no Direito, na literatura e na 

filosofia 

 

Efetivamente, paz e guerra têm sido objeto de estudos levados a cabo por alguns dos 

mais influentes pensadores que a humanidade já leu e ouviu. 

Na literatura, os melhores escritores se dedicaram ao estado de não-paz de modo 

profícuo. Vê-se isso em Guimarães Rosa: “Remanso de rio largo, viola da solidão: 

quando vou p´ra dar batalha, convido meu coração…”. Comenta-se aqui isto sem 

demérito algum ao inigualável autor brasileiro. O que se quer dizer, ao se citar Guimarães 

Rosa, é que, assim como a paz, também a guerra e a discórdia são objetos de análise 

apaixonada, nos romances e na poesia. Trata-se, sem dúvida, do fascínio da luta entre o 

bem e o mal, o qual faz parte de nossas culturas desde sempre. De fato, em Grande sertão: 

veredas, romance que consagrou Rosa6, o escritor relata a guerra entre bandos de jagunços 

no sertão de Minas Gerais. 

Para Dostoiévski7, a guerra é a revolta do povo contra a ideia de que a razão orienta 

tudo. 

Defino paz como cessação de hostilidades entre diferentes Estados soberanos mediante 

a assinatura de armistício (tratado internacional de paz). Ausência de situação de 

belicosidade; paz como não-guerra. Situação de harmonia plena entre pessoas humanas.  

Pode ser considerado o verbete paz sob quatro perspectivas: (a) a interna (ou geral); 

(b) a externa (ou internacional); (c) a filosófico-religiosa; (d) a literária. No que tange aos 

negócios domésticos de um Estado (aspecto interno ou geral), paz significa harmonia 

entre os seus cidadãos em suas relações entre si, e entre os mesmos e o próprio Estado, 

sem que se detecte convulsão social ou guerrilha; ausência de conflito. 

A paz, às vezes, pode parecer um ato de ingenuidade, e isto é perigoso. Por exemplo, 

pensar que a morte de Bin Laden porá fim às hostilidades entre norte-americanos 

(provocadores) e radicais muçulmanos (provocados), é um equívoco! 

                                                      
6 ROSA, João Guimarães. Grande sertão: veredas. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2008. Encontram-

se neste clássico da literatura mundial dimensões universais da condição humana – o amor, a morte, o 
sofrimento, o ódio, a alegria, a guerra, a guerrilha, as desavenças, a(s) sexualidade(s) – retratadas através das 
lembranças do jagunço Riobaldo em suas aventuras no sertão mítico, e de seu amor impossível por Diadorim. 

7 KAUFMAN, Walter. Existentialism – from Dostoevsky to Sartre. New York: Plume/Penguin Group, 
1975, ISBN 0-452-00930-8, p. 12. 
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No passado, ao final da Segunda Guerra, a intelectual judia Hanna Arendt8 pensava que 

a paz reinaria, principalmente após a criação do estado judeu em 1948 em sessão da ONU 

presidida pelo ministro brasileiro das Relações Exteriores o Dr. Osvaldo Aranha. Mas 

Hanna se debruça sobre as razões que propiciaram regimes antidemocráticos, estudo este 

em que ela tentou entender as raízes e circunstâncias políticas que tornaram possível o 

extermínio em massa dos judeus europeus. A obra completa As Origens do Totalitarismo 

foi publicada em 1951. O livro lhe deu o seu primeiro reconhecimento público enquanto 

intelectual, isto por conta da imediata controvérsia que provocou ao iniciar a sua análise do 

totalitarismo em um clima de desespero absoluto (de guerra e perseguição) e o tinha 

concluído em meio a um otimismo desmedido (o da derrocada dos totalitários), suscitado 

pela vitória sobre o fascismo. Não obstante, ela conseguiu superar, tanto o profundo 

desalento da guerra, quanto as ingênuas ilusões de uma paz eterna no pós-guerra. 

No campo das relações internacionais, paz tem a significação de relação de 

concórdia, ou seja, de situação de um Estado que não se encontra em guerra com outro(s). 

No segundo sentido – que é o mais relevante –, a CF em vigor inscreveu em seu texto a 

palavra paz nos seguintes dispositivos: arts. 4º, VI, 5º, XV, 21, II, 49, II, 84, XX, 91, § 1º, 

I, 142, § 3º, VI, e 143, §§ 1º e 2º. 

Na jurisprudência pátria, a Suprema Corte já se manifestou pela inconstitucionalidade 

parcial do Estatuto do Desarmamento, tendo-se utilizado da palavra paz por diversas vezes 

nos votos dos ministros (STF – Ação direta de inconstitucionalidade, Lei 10.826/2003, 

julgada parcialmente procedente quanto à proibição do estabelecimento de fiança e 

liberdade provisória, ADI 3112 / DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 

02/05/2007). 

Na seara do Direito Internacional Público – aquela que seria eminentemente a da paz – 

é curioso e lamentável observar que nos 70 artigos que compõem o Estatuto da Corte 

Internacional de Justiça (CIJ – o famoso Tribunal da Haia, da ONU), a palavra paz não é 

mencionada nem uma única vez. A mesma omissão ocorre nos 109 artigos componentes do 

Regulamento da Corte (Règlement de La Cour, adotado em 14 de abril de 1978 e que 

passou a vigorar em 1º de julho do mesmo ano). Já no tratado internacional constitutivo 

das Nações Unidas (ONU) – a Carta de 1945 –, a palavra paz aparece 43 vezes, e, tendo 

em vista o descaso semântico para com a palavra paz nos documentos específicos da CIJ 

(Haia), é realmente um alento saber que na Carta da ONU – pelo menos nela – dentre os 

                                                      
8 ARENDT, Hanna. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. 
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seus 111 artigos, a palavra paz foi lembrada em 43 oportunidades. 

Na filosofia do Direito, o italiano Norberto Bobbio9 vê a paz como valor em si e como 

meio. Raymond Aron10, por sua vez distingue três tipos de paz: paz de potência, paz de 

impotência e paz de satisfação. A pax romana foi um exemplo da paz de potência, isto por 

ter sido capitaneada e implantada pelo Império. A paz da impotência foi notada por Aron 

nos tempos em que o mundo era dividido pela corrida atômica e pela Cortina de Ferro, 

numa situação de bipolaridade em que o “respeito” pelo outro era garantido pelo 

“equilíbrio do terror”. Por fim, na paz de satisfação nenhum Estado nutre ambições 

territoriais ou qualquer outra em relação aos outros entes soberanos da comunidade 

internacional, baseando-se as suas relações na confiança recíproca, sendo esta a situação 

que se instaurou na Europa nos anos após a Segunda Guerra Mundial, paz esta 

intensificada com os acordos internacionais que foram moldando a atual União Europeia. 

Influenciado pelos ideais da Revolução Francesa, Kant11 conseguiu um enorme 

sucesso junto aos eruditos de seu tempo com a sua Paz Perpétua. Seu pensamento visava 

fixar e garantir tal paz perpétua entre os povos europeus, e depois disseminá-la pelo mundo 

todo. Tratou-se de um manifesto iluminista em favor do entendimento permanente entre os 

homens, retomando uma posição anterior de consegui-la por meio da formação de uma 

sociedade das nações, já defendida por Saint-Pierre. A ideia kantiana, sem dúvida, acabou 

por influenciar o pensamento do austríaco Kelsen12 na criação de sua norma hipotética 

fundamental como sendo esta o equivalente ao droit coutumier international. 

No Antigo Testamento, a paz é por diversas vezes definida e evocada, como em “Orai 

pela paz de Jerusalém; prosperem aqueles que te amam. Haja paz dentro de teus muros, e 

prosperidade dentro dos teus palácios” (Salmos 122:6-7). Mas é no texto mais 

emblemático de todo o Novo Testamento, no Sermão da Montanha, que Jesus diz aos seus 

discípulos: “Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus” 

(Mt 5,9). Entretanto, nas Sagradas Escrituras o Criador, Ele próprio, era chamado Senhor 

dos Exércitos. De fato, a figura do Deus-Pai, amoroso e misericordioso (Abba, em 

aramaico, significando paizinho), apareceu definitivamente com o Cristianismo, de modo 

que a paz suprema só pode ser alcançada com o amor ao próximo (mesmo que seja um 

inimigo) e o perdão aos pecados (Eclo 28,2). (13). 

                                                      
9 BOBBIO, Norberto et alii. Dicionário de política. Brasília: UnB, 1999, p. 101.   
10 ARON, Raymond. Estudos políticos. Brasília: UnB, 1980. v. 18, p 67.    
11 KANT, Immanuel. Paz perpétua. São Paulo: Martins Fontes, 2009, p. 3.          
12 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 33. 
13 BÍBLIA SAGRADA. 91. ed. São Paulo: Editora Ave-Maria Ltda., 1994. 
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Por fim, em tempos de “guerra ao terror” (instaurada em nível mundial por George W. 

Bush), muito se fala sobre paz, guerra e terrorismo. Para mim, a grande diferença entre 

guerra e terrorismo é que a primeira é o mecanismo oficial dos ricos para a opressão dos 

pobres, enquanto a segunda significa a defesa irracional pelos pobres e dos pobres em face 

dos ataques imperialistas, no que se pode dizer que: ricos fazem guerra, pobres fazem 

terrorismo; ricos têm bombas atômicas, pobres têm bodoques. Prova disso foi o assassínio 

de Osama Bin Laden, anunciado em 1º de maio de 2011, pelo presidente Barak Obama.   

 

3- Uma democracia mundial e os direitos humanos 

 

Atualmente, tanto doutrina quanto jurisprudência internacionais relutam em reconhecer 

na pessoa humana a personalidade de Direito Internacional Público (DIP), e não o fazem 

sem balizadas razões, tais como: o indivíduo não participa da criação do acervo de normas 

internacionais; o indivíduo não tem legitimidade ativa para litigar, nem passiva, perante os 

tribunais permanentes internacionais. 

Entretanto, dois fatores acendem uma luz em favor do reconhecimento dos indivíduos 

– mesmo dos apátridas – de se verem ativamente considerados na seara do DIP. Os dois 

fatores são: a) o indivíduo já tem legitimidade ativa para acionar um Estado europeu 

perante a Corte Europeia de Direitos Humanos; b) também já tem legitimidade passiva 

para ser acionado perante o Tribunal Penal Internacional (TPI). Doutrina estrangeira14/15 de 

escol assim defende. 

De fato, o reconhecimento da pessoa humana, pela ONU, como portadora de 

personalidade internacional abriria flanco não só para a supressão de uma vetusta 

proibição, mas – o que é melhor – criaria ensejo para que se começasse a implantar a 

democracia no seio da mais importante organização internacional de nosso surrado planeta, 

na ONU – que, até agora, só tem sido um instrumento de governantes e burocratas. 

Sendo o indivíduo, homem e mulher, sujeito de direito internacional, então ele obteria 

automaticamente uma novel cidadania internacional, de modo que, na ONU, poderia se ver 

representado, a exemplo do que ocorre no Parlamento Europeu – onde cada país tem uma 

cota de eleitos populares.  

                                                      
14 DELMAS-MARTY, Mireille. Três desafios para um direito mundial. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2003.   
15 LUÑO, Antonio-Enrique Pérez (coord.). Derechos humanos y constitucionalismo ante el tercer 

milenio. Madrid: Marcial Pons, 1996.    
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Mas como seria uma ONU democrática? Seria assim: haveria uma Casa Parlamentar 

em que cada país teria um número de representantes proporcional ao seu número de 

eleitores, sempre com um teto mínimo e um máximo – a exemplo do que ocorre na Câmara 

dos Deputados, do Brasil; e, para contrabalancear, existiria uma outra Casa Parlamentar – 

semelhante ao Senado brasileiro – em que cada Estado-membro da ONU, 

independentemente de seu tamanho, de sua riqueza ou de seu poderio militar, teria o 

mesmo número de membros – por exemplo, três por país. Tal novidade criaria, inclusive, 

nos eleitorados do mundo inteiro, uma consciência democrática cosmopolitana, e não mais 

provinciana. O exemplo da Europa, apesar dos defeitos lá existentes, é de se estudar e 

aprimorar. E, quanto aos Direitos Humanos em nível internacional, os novos tempos já 

impõem um novo ordenamento jurídico e uma nova forma de encarar o assunto, pois, 

como ensina David Sánchez Rubio16 “La conformación de um mundo global ha provocado 

la consciencia de um destino común para toda la humanidad. La globalizatión y sus 

diversos procesos han posibilitado espacios de interconexión entre las personas 

pertenecientes a diferentes puntos de la Tierra”. 

Num aprofundamento do assunto direitos humanos, o modelo europeu – apesar de 

todas as mazelas econômicas que a Europa tem enfrentado desde o colapso da Grécia – é 

exemplar. 

Existem no continente europeu três modos17 pelos quais pode ser efetivada a proteção 

aos Direitos Humanos: (i) o dos Estados, em suas Constituições, isoladamente falando; (ii) 

o decorrente da Convenção de Roma18 (1950), como tratado internacional que obriga os 

Estados ratificantes a cumprir as suas normas; (iii) o da UE, produzido pela Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia, recentemente proclamada. 

                                                      
16 SÁNCHEZ RUBIO, David. Repensar derechos humanos – de la anestesia a la sinestesia. Sevilla: 

Editorial MAD, 2007. 
17 Durante a Convenção Giscard, logo após terem os convencionais decidido que o certo seria 

acoplar a Carta de Direitos Fundamentais da UE ao Tratado Constitucional, surgiu a indagação de que, então, 
seria necessária a instituição de um sistema jurisdicional da UE para julgar casos de ofensas aos direitos 
fundamentais. “Al tempo stesso, il progetto in esame istituisce la competenza dell´Unione ad aderire alla 
Convenzione europea dei diritti dell´uomo, ed anzi dichiara che questa deve ‘persiguire’ tale adesione (arts. 
I-7.2).” – TIZZANO, Antonio. Una Costituzione per l´Europa, p. 22. A mesma informação é confirmada por 
Jacques Ziller em: ZILLER, Jacques. L´Européanisation des Droits Constitutionnels à la lumière de la 
Constitution pour l´Europe / The europeanisation of constitutional law in the light of the Constitution for 
Europe. Paris: L´Harmattan, 2003, pp. 13/17. Sobre os trabalhos da Convenção Giscard, leia-se também: 
ZILLER. Avant propos, pp. 13/17. In: ______. L´Européanisation des Droits Constitutionnels à la lumière 
de la Constitution pour l´Europe / The europeanisation of constitutional law in the light of the Constitution 
for Europe. Paris: L´Harmattan, 2003.  

18 Para que a Corte de Estrasburgo possa exercer sua jurisdição, deve-se verificar o esgotamento 
das vias internas de recurso. In: DUARTE, Maria Luísa. A liberdade de circulação de pessoas e a ordem 
pública no Direito Comunitário, p. 424. 
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Fora os contextos nacionais de proteção dos Direitos Fundamentais constantes nas 

Cartas Magnas dos países, na Europa se verifica existente um tribunal exclusivamente 

competente para julgar casos de ofensa aos Direitos Humanos. Trata-se da Corte Europeia 

de Direitos Humanos (CEDH), prevista pelo artigo 19 da Convenção Europeia para a 

Proteção dos Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais, firmada em Roma (1950), 

sendo parte desta convenção uma Declaração de Direitos Fundamentais (artigos 2° a 14). 

Tal jurisdição tem sede em Estrasburgo, França, e faz sua atuação incidir sobre os sistemas 

dos países signatários do pacto. O mesmo acordo internacional instituiu, além da Corte 

Europeia de Direitos Humanos (CEDH), uma Comissão Europeia de Direitos Humanos19. 

A CEDH, no entanto, só passou a fazer parte da estrutura institucional da EU com o 

Tratado de Lisboa (que absorveu o texto da Carta Europeia de Direitos Fundamentais, de 

Nice, 2002). Submetem-se à sua jurisdição, portanto, os Estados-membros e também os 

países signatários da Convenção Europeia para a Proteção dos Direitos Humanos e 

Liberdades Fundamentais (1950). 

A existência da Corte Europeia de Direitos Humanos não esvazia a competência do 

Tribunal de Justiça Europeu (Corte de Justiça das Comunidades Europeias – CJCE) para 

também julgar casos em que se tenha detectado condutas ofensivas aos Direitos Humanos. 

Isso se justifica pelo fato de ser papel desta Corte a guarda e a aplicação do Direito 

Comunitário. Assim, a seguinte inferência é válida: se é verdade que os Direitos 

Fundamentais fazem parte essencial da formação comunitária europeia; se igualmente é 

verdadeiro que, no âmbito personificado da UE, acaba-se de proclamar uma Carta de 

Direitos Fundamentais da União Europeia, devidamente encampada pelo Tratado de 

Lisboa; então também é verdade que a CJCE tem competência para julgar casos referentes 

a condutas desrespeitosas aos Direitos Fundamentais. 

Do mesmo modo como a atuação da Corte de Estrasburgo não esvazia a competência 

da Corte de Luxemburgo, a antiga (1950) Convenção Europeia para a Proteção dos 

Direitos Humanos e Liberdades Fundamentais não anula a recentemente apresentada Carta 

de Direitos Fundamentais da União Europeia – como disse acima, a Convenção está hoje 

no Tratado de Lisboa. A primeira (de 1950), na realidade, consiste em documento 

                                                      
19 Na cidade francesa de Estrasburgo, no dia 5 de maio de 1997, firmou-se o Acordo Europeu 

Relativo a Pessoas que Participam nos Procedimentos da Corte Europeia de Direitos Humanos, que 
suprimiu um órgão intermediário, a Comissão Europeia de Direitos Humanos, dando assim legitimidade ativa 
ao indivíduo para recorrer diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos, em litígios judiciários contra 
os Estados (os das respectivas nacionalidades ou quaisquer outros, desde que sejam partes no Tratado de 
Roma de 4.11.1950). Tal fato tem servido para levar parte da doutrina a crer que o indivíduo, além dos 
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produzido pelo modo intergovernamental, obrigando assim os Estados que fizeram parte de 

tal pacto, nos moldes clássicos do Direito Internacional Público: é um tratado internacional 

em que se notam os consentimentos dos Estados ratificantes e seu âmbito de validade é o 

território de cada um daqueles Estados. A nova Carta, pelo contrário, não é um tratado 

internacional no sentido clássico, mas uma espécie de declaração solenemente proclamada 

após ter sido elaborada por uma Convenção, destinando-se a preservar no cenário 

comunitário os Direitos e Garantias Fundamentais, sendo, portanto, um instrumento da 

UE, não dos seus países-membros. Tal diferenciação aqui coloco só para fins didáticos, 

pois, repita-se: o tratado de 1950 tem vida própria para os seus países signatários, mesmo 

para os não-membros da União Europeia; os países da EU que foram signatários em 1950 e 

cujos membros convencionais também aprovaram a Carta Europeia de Direitos 

Fundamentais podem se servir da Corte de Estraburgo igualmente, e isto é previstro 

literalmente no Tratado de Lisboa.  

Com isto, podemos afirmar que no continente Europeu há três20 âmbitos de proteção 

aos Direitos Fundamentais, e isto tende a se intensificar devido ao fato de que a Carta 

proclamada pela Convenção, para a União Europeia, tende a encontrar indiscutível 

aplicabilidade a partir de seu acoplamento a uma possível (mas utópica) Constituição 

Europeia. 

 

4- Conclusões 

 

Após as longas análises aqui feitas, as conclusões são: 

1ª- Todas as situações denunciadas por Aluísio Machado, da Velha Guarda do Império 

Serrano, têm solução, pelo menos parcial: educando-se o povo, como fizeram os coreanos 

do sul, os japoneses e os europeus no pós-guerra. Assim, promover-se-á a inclusão do 

outro tão propagada por Jürgen Habermas21. 

2ª- Tem sido uma sina para a humanidade a desavença. A competição é do humano – e 

é de todos os animais: Antigo Testamento, Sérgio Buarque de Holanda e Charles Darwin – 

conforme visto acima. 

                                                      
Estados soberanos e das Organizações Internacionais, já é pessoa de direito internacional público (ou sujeito 
de DIP).   

20 a) o dos Estados, em suas Constituições, isoladamente falando; b) o decorrente da Convenção 
de Roma (1950), como tratado internacional que obriga os Estados ratificantes a cumprir as suas normas; c) 
o da UE, produzido pela Carta de Direitos Fundamentais da União Europeia. 
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3ª- A ganância também é do humano. Contudo, não concordo com o autor do samba 

quando dá a entender que só os detentores de diplomas acadêmicos se superam, isto 

porque, de fato, a tendência mundial, hoje em dia e para o futuro, privilegiará os que vêm 

do ensino técnico especializado. 

4ª- Não creio que haja disparate em se falar em direitos humanos numa sociedade de 

classes. Aliás, estou convicto que é justamente na sociedade de classes – das desigualdades 

e do reino do interesse privado – que se tem de falar insistentemente em direitos humanos, 

implantando-os. 

5ª- Nenhum regime governamental jamais suplantou as disparidades sociais em país 

nenhum do mundo; nem ditaduras de esquerda, nem de direita. Muito menos conseguem 

alcançar tal feito grupos clandestinos e/ou paramilitares, como ensina Vargas Llosa22 ao 

relatar o que ocorre na Colômbia: “É verdade que as organizações paramilitares 

colombianas perpretaram crimes horrorosos em sua luta contra as Farc”.   

6ª- Independentemente de possuirmos riquezas materiais, devemos doar. Isto é 

altruísmo e só assim se traduz solidariedade, fator este que não exime o Estado de suas 

responsabilidades sociais; e isso não é utópico! 

7ª- Guerra e paz, mentira e verdade, pobreza e riqueza, bem e mal… Contradições 

(contrapostos) que não são novidade da pós-modernidade: sempre existiram, e assim tem 

caminhado a humanidade. É nosso dever, todavia, lutar pelo bem, pelo primado do direito, 

pela vida, pela liberdade, pela solidariedade e pelo bem-estar social. 

8ª- Urge a implantação de uma democracia em nível global, e o instrumento para isso 

é a ONU (Organização das Nações Unidas). 

9ª- A paz depende diretamente de uma ONU fortalecida e da efetividade das normas 

de Direito Internacional Público, que, para funcionar, deve se metamorfosear num Direito 

Constitucional Internacional, e o ponto de partida para tamanha transformação vem a ser as 

normas internacionais de implantação do estado de paz e aquelas de direitos humanos 

fundamentais – jus cogens. Modelo para isso pode vir a ser o Direito Comunitário europeu, 

melhorado. 

10ª- A economia se globalizou. A cultura está a se globalizar; falta, entretanto, 

investimento de países emergentes neste sentido, bem como na educação formal. Qual é 

                                                      
21 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro – Estudos de Teoria Política. São Paulo: Loyola, 

2008, pp. 88/99. 
22 VARGAS LLOSA, Mario. Sabres e utopias – visões da América Latina. Trad. Bernardo Ajzenberg. 

Rio de Janeiro: Objetiva, 2010, p. 163. 

7301



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

então o papel do Direito no mundo contemporâneo? É o de acompanhar a economia global 

de mercado, regulando-a sem sufocá-la; e é o de aproximar-se da cultura popular – no caso 

deste artigo, do samba – a fim de que este objeto cultural prescritor de condutas (o Direito) 

se aproxime da realidade da nação popular que quer regrar.       
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RESUMO 

O presente texto tem o objetivo de explicitar, nas relações entre os conceitos de poder, 

de legitimidade, de discurso político e de construção da cidadania italiana, o papel dos 

discursos fascistas totalitários de Benito Mussolini e das suas categorias de 

compreensão da realidade italiana do entre guerras mundiais, através dos seus “ditos” e 

dos seus “não-ditos”. 

Para tanto, articulou-se a metodologia da Análise Semiolinguística do Discurso Político 

de Patrick Charaudeau em seus três lugares de compreensão do discurso, que são: a 

doutrina política, os elementos de legitimação e a retórica política, no intuito de se 

vislumbrar as visadas discursivas de Benito Mussolini.  

 

Palavras-chaves: Análise do Discurso; Fascismo italiano; Benito Mussolini; Nação 

italiana. 

 

 

RIASSUNTO 

Questo articolo è destinato a coprire, nei rapporti fra il potere, la legittimità, il discorso 

politico e la costruzione della cittadinanza italiana, il ruolo dei discorsi fascisti di Benito 

Mussolini e le loro categorie di comprensione della realtà italiana tra le due guerre, 

attraverso i concetti del il "detto" e il “non-detto", della teoria di Patrick Charaudeau.  
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A tal fine, abbiamo utilizzato la metodologia di Analisi Semiolinguistica del Discorso 

Politico, dimostrato secondo Charaudeau, in tre luoghi di compreensione (del discorso), 

che sono: la dottrina politica, gli elementi di legitimazzione e la rettorica politica, con lo 

scopo di individuare le caratteristiche intrinsiche dei discorsi di Benito Mussolini. 

 

Parole-chiave: Analisi del Discorso; Fascismo italiano; Benito Mussolini; Nazione 

italiana.  

 

Introdução 

 

 Este trabalho apresenta como base conceitual a teoria da Análise do Discurso 

(Teoria Semiolingüística) de Patrick CHARAUDEAU (2006a, 2006b, 2004), de caráter 

interdisciplinar, que enfocará a análise do discurso fascista, remetendo-nos aos efeitos 

pragmáticos e linguísticos dos atos de fala (os discursos de Benito MUSSOLINI entre 

os anos 1918 e 1930), atentando para o circuito da comunicação política, dividido em 

três partes de concomitantes influências para a análise. A primeira parte é a produção do 

discurso, que estabelece o lugar da produção, com as práticas de organização 

sócioprofissionais e de realização do produto. A segunda caracterizando o discurso 

como um produto em seu lugar de construção através da organização estrutural e a 

terceira como o consumo ou recepção do discurso pelo lugar de condições de 

interpretação, ou seja, o alvo e o público. 

 A proposta investigativa tem por objetivo identificar os elementos constituintes 

do discurso fascista totalitário e, ao mesmo tempo, visualizar seus efeitos no contexto 

social, filosófico, cultural e jurídico no período citado. 

 Cabe pontuar que o conceito de política será retrabalhado a partir dos conceitos 

da Ciência Política (Estado ou manifestações do poder) do teórico italiano Norberto 

BOBBIO (1997, 1985, 1988 e 1977), de Max WEBER (1964, 2002, 1991, 1977) e a 

teoria dos Campos de Poder de Pierre BOURDIEU (1989, 1992 e 2004). 

 É importante destacar também que tal pesquisa aborda temas correlatos à 

Filosofia,  à História e ao Direito (no que toca aos estudos vinculados à chamada “teoria 

do Estado”). Em relação a esses campos de conhecimento, o trabalho  distingue-se por 

não confundir as especificidades de cada uma das ciências mencionadas, mas tratá-las 

dentro do âmbito das categorias próprias à Análise do Discurso, que nos serviram para 
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explicar a doutrina política fascista, as categorias discursivas de legitimidade para a 

construção da identidade nacional presente nos discursos de Benito Mussolini, as suas 

estruturas retóricas e os contratos de comunicação presentes no contexto fascista do 

entre Guerras. Dessa forma, a Análise do Discurso não questiona sobre a legitimidade e 

mecanismos produtores da racionalidade e comportamentos políticos, mas sim, acerca 

dos discursos que tornam possíveis as racionalidades e regulações dos fatos políticos, e 

por conseqüência dos fatos jurídicos. (Patrick CHARAUDEAU: 2006a:37). 

 A proposta de análise do discurso político fascista depende de três lugares de 

produção do sentido para o entrelaçamento do discurso político com a realidade 

histórica. O primeiro topos é a doutrina ou sistema de pensamento político, que se 

sustenta em mais dois temas: a dinâmica comunicacional dos atores políticos, que para 

o presente estudo resumem-se a Benito Mussolini e as pessoas que segundo esse 

enunciador representariam a italianidade; e sua repercussão nas instituições fomentando 

uma cultura política, que na perspectiva totalitária do Fascismo será sustentada pela 

concepção de Hannah ARENDT (1979). O Fascismo foi um movimento político da 

primeira metade do século XX (1919 a 1945) que tem o seu nome derivado de fascio 

(um machado rodeado de varas), símbolo dos magistrados do Império Romano, como 

tradutor do poder e da unidade desse povo. 

 O segundo topos se caracteriza pela região ideológica de um discurso político 

que compreende o processo de identificações imaginárias do conceito de verdades 

políticas. Benito Mussolini e o povo italiano fazem parte nas diversas cenas de vozes 

comunicantes de um enredo permeado pelo desafio retórico do reconhecimento social, 

isto é, o consenso, a rejeição ou a adesão. Suas ações realizam vários eventos: comícios, 

debates, reuniões, manifestos, ajuntamentos, marchas, e principalmente, a ocupação do 

espaço midiático, que no contexto italiano concentrou-se pelo uso do rádio, cinema, 

arquitetura, jornal impresso e o muralismo. Os atores políticos precisam de filiações, 

estabelecendo organizações que se sustentam pelo mesmo sistema de crença política 

articuladora de ritos e mitos pela via dos procedimentos retóricos estabelecidos para 

estes fins desde os antigos helenos. 

 Para ilustrar o desenvolvimento deste segundo topos semântico- retórica- é 

importante a leitura do seguinte trecho de Patrick CHARAUDEAU (2006:79-81), a fim 

de que possamos demonstrar que esta teoria nos auxilia na explicitação da análise de 

nossos dados empíricos, tendo em vista que tal exercício enfatiza o caráter político dos 

discursos:  
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Sendo a política um domínio de prática social em que se enfrentam 
relações de força simbólicas para a conquista e a gestão de um poder, 
ela só pode ser exercida na condição mínima de ser fundada sobre 
uma legitimidade adquirida e atribuída. Mas isso não é suficiente, pois 
o sujeito político deve também se mostrar crível e persuadir o maior 
número de indivíduos de que ele partilha certos valores. É o que 
coloca a instância política na perspectiva de ter que articular opiniões 
a fim de estabelecer um consenso. Ela deve, portanto, fazer prova da 
persuasão para desempenhar esse duplo papel de representante e de 
fiador do bem-estar social. O político encontra-se em dupla posição, 
pois, por um lado, deve convencer todos da pertinência de seu projeto 
político e, por outro, deve fazer o maior número de cidadãos aderirem 
a esses valores. Ele deve inscrever seu projeto na “longevidade de 
uma ordem social”, que depende dos valores transcendentais fundados 
historicamente. Ao mesmo tempo, ele deve se inscrever na volátil 
regulação das relações entre o povo e seus representantes. O político 
deve, portanto, construir para si uma dupla identidade discursiva; uma 
que corresponda ao conceito político, enquanto lugar de constituição 
de um pensamento sobre a vida dos homens em sociedade; outra que 
corresponda à prática política, lugar das estratégias da gestão do 
poder: o primeiro constitui o que anteriormente chamamos de 
posicionamento ideológico do sujeito do discurso; a segunda constrói 
a posição do sujeito no processo comunicativo. Nessas condições, 
compreende-se que o que caracteriza essa identidade discursiva seja 
um Eu-nós, uma identidade do singular-coletivo.  

 

É importante, ainda nesse segundo lugar de significação do discurso político 

compreender o conceito de retórica. A retórica tem como seu primeiro paradigma o 

pensamento dos sofistas, representados principalmente por Córax, Górgias e Protágoras, 

como também de Aristóteles. Para os três sofistas, a retórica não visa à argumentação 

com base no verdadeiro, mas ao verossímil (eikos). Seu método opera a partir da 

existência de uma multiplicidade de opiniões, não raro conflitantes e contraditórias. Já 

Aristóteles sistematiza esse estudo, redefinindo o papel persuasivo da retórica na 

distinção e escolha dos meios adequados para persuadir. A retórica, tal qual a dialética, 

não pertenceria a um gênero definido de objetos, porém seria tão universal quanto 

aquela. Essa tekhné utilizaria três tipos de provas como meios para a persuasão: o ethos 

e o pathos, componentes da afetividade, além do logos, o raciocínio, consistente da 

prova propriamente dialética da retórica. (Olivier REBOUL, 2000).  

 O terceiro topos ou a repercussão do discurso político não se restringe, assim, ao 

campo político, mas vincula-se ao circuito do discurso político nas diversas instituições 

culturais que estabelecem os comentários sobre esse tipo de discurso. Os comentaristas 

do discurso político são cidadãos conscientes ou não de seus exercícios de poder, com 
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isso encontram-se engajados ou não, ultrapassam o risco político e revelam opiniões 

produtoras de conceitos que expandem a cultura relacionada a esse tipo de discurso. 

 Os Corpora serão os discursos de Benito Mussolini que fundamentam o 

discurso do Fascismo italiano na construção e na difusão de uma identidade nacional, 

entre os anos 1918 a 1930. Serão coletados todos os pronunciamentos de Benito 

Mussolini em atos públicos, em difusão midiática, em festividades cívicas e sessões 

políticas no parlamento italiano durante o período citado. Serão selecionados aqueles 

que servem de indicadores determinantes da temática da construção da identidade 

nacional italiana que, como já dissemos anteriormente, a ciência política apresenta 

como os elementos históricos definidores do sentimento de pertencimento e da 

nacionalidade no mundo ocidental: língua, religião, etnia e território. 

 No contexto de nosso corpora, língua será entendida como o italiano padrão 

oficial, religião, como a doutrina católica apostólica romana, etnia, como falantes no 

estrangeiro ou na própria Itália do italiano e como a “raça ariana mediterrânea” 

(MUSSOLINI), e por fim, território, como os espaços de atuação da soberania do 

Estado italiano. 

 Os discursos e temas que formam o nosso corpora são os seguintes: Discorso 

di Bologna; Discorso di Ancona; Torna, torna Garibaldi; Vincolo di sangue; Per La 

grande Roma: programma al governatore; Per l`educazione giovanile de 1928; e 

Fascismo e Popolo 

 

1. A análise dos discursos e a gramática discursiva de Benito MUSSOLINI: 
estruturas e estratégias 

 

A ideia de construção do presente texto surgiu da dificuldade de se encontrar 

material crítico, que se dedicasse de forma objetiva e não preconceituosa à análise dos 

discursos proferidos por Benito MUSSOLINI, durante os anos de criação e 

consolidação do regime fascista na Itália. Essa carência de informação baseia-se 

fundamentalmente na rejeição e no descaso que o tema sofre até hoje, no contexto 

acadêmico italiano, principalmente, porque seu conteúdo traz à cena lembranças 

dolorosas para os seus cidadãos. No entanto, a negligência com essas recordações não 

apaga os indícios que pensamos identificar em todas essas manifestações de força e 

convencimento político. Assim, optamos pela análise de 7 discursos, em um total 278 
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discursos proferidos de 1918 a 1930, que melhor nos possibilitariam verificar a presença 

de elementos que consideramos definidores de uma possível identidade/cidadania 

italiana.  

Esclarecemos, ainda, que nossa escolha analítica não seguiu uma linha 

cronológica, mas sim um caminho sustentado pelos temas envolvidos, que 

consideramos fortemente expressivos a fim de demonstrar nosso objetivo, tais sejam, 

língua, religião, etnia e território. 

 

a) O discurso de Bologna  

No decorrer de nosso trabalho de pesquisa, foi possível constatar que o 

discurso de Bologna é um dos mais expressivos, principalmente, por ter sido proferido 

em 3 de abril de 1921, mês que destaca a comemoração mítica da fundação de Roma, 

que segundo a lenda ocorre em 21 de abril, fato este que será enaltecido por 

MUSSOLINI com o objetivo de convencer o povo da Emilia-Romagna dos 

pressupostos heroicos contidos na proposta fascista. No texto de MUSSOLINI, é 

possível verificar a demonstração do orgulho por uma italianidade de uma Roma eterna: 

 
Altro elemento di vita del Fascismo è l’orgoglio della nostra italianitá. 
A questo proposito sono lieto di annunziari che abbiamo già pensato 
ala giornata fascista: se i socialisti hanno il 1º de Maggio, se i popolari 
hanno il 15 Maggio, se altri partiti di altro colore hanno altre giornate, 
noi fascisti ne avremo una: ed è nel segno de Roma Eterna, nel Segno 
di quella città che ha dato due civiltà al mondo e darà la terza, noi ci 
riconosceremo e le legioni regionali sfileranno col nostro ordine che 
non è militaresco e nemmeno tedesco, ma semplicemente romano. 
 

Nesse mesmo trecho, verifica-se que a intenção comunicativa do enunciador 

caminha para a criação de um novo corpo político e identitário nacional, ou seja, o 

Fascismo italiano e seus seguidores. Entendemos que o corpo político, presente em 

quase todos os discursos analisados, é uma construção discursiva metafórica e simbólica 

do uso corporal, para a realização da tradução concreta entre o regime político, 

MUSSOLINI e o povo da Itália. 

Este recurso discursivo atende à finalidade de se individualizar a massa fascista 

frente a outros movimentos políticos/sociais e unir a todos em um mesmo conjunto 

simbólico/valorativo de sentimentos e ações. 

É importante notarmos três presenças textuais do corpo fascista, o que nos 

auxiliou, ao longo da pesquisa, a entender a imagem deste corpo, que são: 1- o 
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enunciador (MUSSOLINI) se identifica com o próprio Fascismo, ao usar todos os 

pronomes em 1ª pessoa, afirmando reconhecer-se e a si mesmo nesse contexto; 2- 

temos, então, um corpo que se vê refletido, pois se auto-reconhece e; 3- uma localização 

racial e espacial deste corpo, como de estirpe ariana e mediterrânea. 

Potrei dirvi socraticamente che se ognuno deve conoscere se stesso, 
anche io conosco e devo conoscere me stesso (applausi). Come è nato 
questo Fascismo, attorno al quale è così vasto strepito di passioni, di 
simpatie, di odi, di rancori e di incomprensione? Non è nato soltanto 
dalla mia mente o dal mio cuore: non è nato soltanto da quella 
riunione che nel 1919 noi tenemmo in una piccola sala di Milano. E' 
nato da un profondo, perenne bisogno di questa nostra stirpe ariana e 
mediterrânea. 

 

Neste trecho, MUSSOLINI constrói para si e para a massa de todos os italianos 

a imagem de guia, (Il Duce), através do recurso repetitivo do pronome “noi”, o que 

acaba, no contexto político-social italiano, por levar ao sentimento de pertencimento 

que a todos une e congrega nos valores da coragem e da vitória. 

 

Noi sentimmo allora, noi che non eravamo i maddaleni pentiti; noi che 
avevamo il coraggio di esaltare sempre l'intervento e le ragioni delle 
giornate del 1915; (...) noi che volemmo una pace vittoriosa, noi 
sentimmo subito, appena cessata l'esaltazione della vittoria, che il 
nostro compito non era finito. 

 
Encontramos, também, no presente discurso um ponto bastante importante na 

construção do corpo fascista, visto que ressalta os elementos da construção de uma 

identidade cultural italiana, o que marca uma estratégia discursivo argumentativa de 

convencimento através da força simbólica que as categorias sangue e orgulho da raça 

possuem no contrato comunicativo fascista.  

Nota-se que o uso dos verbos por MUSSOLINI (legare, unificare) não é aletório 

e que segue uma linha de raciocínio lógico para traduzir o significado de união, 

congregação e de ligação total de um povo em torno de um único corpo e, portanto, de 

um único objetivo. A escolha lexical tende a demonstrar que nação e família são 

sinônimos, o que se traduz na identificação do indivíduo italiano como filho da mãe 

Itália. 

Tais elementos identificam e congregam todos os italianos como um povo único 

e distinto de todos os outros no mundo, unido por mentes em uma única ideologia 

(Fascismo) e braços fortes para a reconstrução e crescimento da Itália.  
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Muito interessante notar ainda que o corpo político fascista é um corpo que sente 

dor. Com a simbologia dos “camicie nere”, ou seja, do uniforme que identificava todos 

os fascistas, ela significa o luto pelas dores italianas, provenientes do colapso 

econômico, do período de dominação estrangeira e das mortes da 1ª Guerra Mundial. 

Tal comparação, por exemplo, não é casual, tendo em vista que o enunciador possuía 

uma clara percepção dos anseios de seu auditório, o que lhe permitia organizar e 

pronunciar os seus discursos com pleno domínio da força enunciativa necessária à 

obtenção de seus objetivos.  

 

... ci sarà il sangue di un italiano in Italia (...) perché infine sentivamo 
vivi e vitali quei vincoli di razza che non ci lega soltanto agli italiani 
da Zara a Ragusa ed a Cattaro, ma che ci lega anche agli italiani del 
Canton Ticino, (...) a questa grande famiglia di 50 milioni di uomini 
che noi vogliamo unificare in uno stesso orgoglio di razza (...) 
vogliamo che tra spirito e materia, fra cervello e braccio si realizzi la 
comunione, la solidarietà della stirpe. 

 
 

 Podemos encontrar ainda, neste discurso de Bologna, as seguintes 

características discursivas presentes no corpo político fascista. Este é um corpo criado 

por MUSSOLINI, para ser animalizado, narciso, feroz e com força juvenil, com a 

intenção de se impor a todos aqueles que se opõem a sua presença física e institucional, 

principalmente, a tudo aquilo que é velho e arcaico. 

 

... si dimenticava il mio spirito tenacissimo e la mia volontà qualche 
volta indomabile. Io, tutto orgoglioso del miei quattromila voti, e chi 
mi ha visto in quei giorni sa con quanta disinvoltura accettassi questo 
responso elettorale, dissi: la battaglia continua ! Perché io credevo 
fermamente che giorno sarebbe venuto in cui gli italiani si sarebbero 
vergognati delle elezioni del 16 Novembre (...) Ma ancora non è finito 
l'avvento di questo Fascismo, (...) di questo movimento giovane, 
ardimentoso ed eroico. Io solo qualche volta , io che rivendico la 
paternità di questa mia creatura. 

 
 

Finamente, temos um corpo político que se autorreconhece, ao se comparar com 

outro corpo (Socialismo). Constata-se neste ponto a tentativa de ocupação do espaço 

ideológico italiano, repudiando aquele corpo que se identifica como uma ameaça. 

 

Ma voi dovete spiegarvi il fenomeno dell'ira e della incomprensione 
dei socialisti. I socialisti avevano in Italia costituito uno stato nello 
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Stato (...) Noi siamo i primi a riconoscere che una legge dello Stato 
deve dare le otto ore di lavoro e che ci deve essere una legislazione 
sociale rispondente alle esigenze dei tempi nuovi. 

 

Teríamos, então, como imagem do corpo fascista e dos fascistas, um sistema 

totalitário, no qual o Duce, a ideologia e os italianos formam uma única massa racial 

revolucionária, jovem, trabalhadora, corajosa, portadora de todas as dores italianas e 

orgulhosa das suas capacidades na condução da Itália a grandeza mundial, com 

fronteiras alargadas, no jogo das nações. 

 

b) O discurso de Ancona 

 

No Discurso de Ancona, pronunciado em 1922, MUSSOLINI estabelece quais 

teriam sido as conquistas econômicas do sistema e quais deveriam ser os papéis 

desempenhados pelo povo e pelos trabalhadores na Itália fascista.  

Neste discurso, através da expressão “camicie nere” o enunciador 

(MUSSOLINI) associa o povo de Ancona e da Marche ao Fascismo, ou seja, transmite 

uma visão totalizante de que todos eram fascistas. Importante dar atenção à simbologia 

do termo “camicie nere”, que conforme apresentamos no breve resumo acerca do 

discurso de Bologna, representa o luto pelas dores italianas, principalmente, pelas 

mortes em decorrência da 1ª Grande Guerra. 

 Benito MUSSOLINI, neste texto, usa o pronome pessoal “noi” e o passato 

prossimo para apresentar através de uma ação já concluída que ele e o povo são capazes 

de construir a estrutura física do sistema fascista. Fato, que não obstante fosse um 

sistema totalitário, o Fascismo conquistou um crescimento econômico significativo.  

 

Oggi noi abbiamo inaugurato il nuovo palazzo delle poste, che deve 
servire al respiro più ampio della vostra città e ai suoi traffici 
aumentati. Abbiamo inaugurato il palazzo del Littorio, dove si 
raccoglieranno in perfetta concordia tutte le organizzazioni del 
regime, e abbiamo inaugurato il monumento ai caduti, che guarda quel 
mare che è ancora amaro. 

 

 Cabe lembrar, entretanto, que na verdade a Itália passava por uma grave crise 

de desemprego e de inflação. 

 Ele adota um lugar de narrador histórico para transmitir uma intenção de 

verdade, ou seja, ele faz referência a importantes datas da história humana, tais como, a 
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queda do Império Romano e o Descobrimento da América e a Queda de Napoleão, 

objetivando dizer que o Fascismo era um ponto revolucionário e inexorável da história 

italiana.  

 

Di qui a molti anni, quando il fatale andare del tempo ci avrà 
allontanato questa età, gli uomini verranno a vedere quello che noi 
abbiamo compiuto, in pace e in guerra. Ricorderanno il 1915, l'anno 
fatale nella storia dell'umanità, che pesa come il 476, il 1492, il 1815. 
C'è un prima e un dopo, c'è un prima della guerra e un dopoguerra. 
Non guardiamo più al prima della guerra, non abbiamo nostalgia per 
quel tempo, per quegli uomini, per quegli avvenimenti, per quelle 
dottrine, perché noi abbiamo bruciato i nostri possedimenti alle nostre 
spalle. 

 

c) O discurso Torna Torna Garibaldi! 

 

Em Torna Torna Garibaldi, discurso pronunciado a 2 de fevereiro de 1918, 

texto que é anterior, portanto, a ascensão política do Fascismo, MUSSOLINI faz 

referência a uma canção do movimento de unificação política da Itália e apela ao povo 

italiano para que este se imbua dos valores de um herói nacional, a fim de que a Itália 

alce o seu papel no jogo das grandes nações. 

 Giuseppe Garibaldi, o "herói de dois mundos", título que lhe foi conferido por 

sua participação nos conflitos em prol da liberdade na Itália e na América do Sul, 

tornou-se marinheiro e aos 25 anos chegou ao posto de capitão da marinha mercante, ao 

mesmo tempo em que se aproximava do movimento "Jovem Itália", que lutava pela 

independência e unificação da Itália. Ele foi condenado à morte e fugiu para a América 

do Sul, desembarcando no Rio de Janeiro em 1835. Logo, após, segue para o Rio 

Grande do Sul e se junta aos republicanos da Revolução Farroupilha, destacando-se nos 

combates às forças imperiais.  

 Em 1848, Garibaldi retorna à Itália para combater os exércitos austríacos na 

Lombardia e começar à luta pela unificação italiana. Fracassando na tentativa de 

expulsar os austríacos e foi forçado a refugiar-se primeiro na Suíça e depois em Nizza, 

sua cidade natal. Visando conquistar Roma do papado, os libertários italianos 

marcharam contra aquela cidade e a tomaram. Garibaldi participou da campanha com 

um corpo de voluntários e foi eleito deputado na assembléia constituinte da República 

Romana. Entretanto, os franceses e os napolitanos cercaram a cidade, visando a 
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restabelecer a autoridade papal. A cidade caiu em 1º de julho de 1849. Garibaldi 

empreendeu uma retirada com 4 mil soldados, sendo perseguido por três exércitos, 

franceses, espanhóis e napolitanos, que somavam dez vezes o seu número de homens. 

Ao norte da Itália, o exército austríaco, com 15 mil soldados, também aguardava 

Garibaldi. 

Condenado ao exílio, Garibaldi volta à Itália em 1854, participando da Segunda 

Guerra de Independência contra os austríacos. O Conde de Cavour, primeiro ministro 

do Piemonte, nomeou-o comandante das forças piemontesas e sob seu comando a 

Lombardia foi tomada à Áustria. Com isso, a Itália do norte estava unificada. 

Garibaldi voltou-se então para o centro do país, com o apoio de Vítor Emanuel 

II, rei do Piemonte, e de seu ministro Cavour. No centro da Itália, porém, a política e a 

diplomacia prevaleceram sobre as armas e os acordos com que Cavour e o rei cederam 

Nice e Savóia à França foram considerados uma traição por Garibaldi, que decidiu agir 

por conta própria. Seguiu para o sul, onde conquistou a Sicília e o reino de Nápoles. 

Governante absoluto do sul da península, Garibaldi promoveu um encontro de 

suas tropas com as de Vítor Emanuel, que se tornou o primeiro rei da Itália unificada, 

ou quase. Ainda faltava libertar Veneza dos Austríacos, em 1866, e Roma do papa, em 

1870. 

O líder político do Fascismo trabalha a apologia à guerra em favor da 

libertação de um povo oprimido e para tanto resgata a ideia heróica do exército de 

Garibaldi. MUSSOLINI faz, simultaneamente, uma exaltação ao sangue de inocentes 

mortos na 1ª Guerra Mundial e uma crítica à fraqueza do espírito humano na 

modernidade.  

 

E’ certo che ieri, quel telegramma che veniva da Roma, ha 
<<rimescolato>> il sangue a migliaia e migliaia di persone di ogni 
condizione, di ogni età. Ci avevano detto che l’epoca del 
<<garibaldinismo>> era inesorabilmente chiusa. Ci eravamo abituati 
alla macchina. Il tedesco ci vinceva perchè noi non abbiamo fatto che 
copiarlo. La materia era tutto, lo spirito umano, nulla. 

 

7314



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Neste discurso, Mussolini trabalha ideias já presentes em outros de seus textos 

ou discursos, como, por exemplo, a crítica à fraqueza de espírito e a consciência de 

massa, que se traduz na massa bem preparada ideologicamente. 

 

Si chiedevano dei cannoni, soltanto dei cannoni e non si pensava alle 
anime. Si è visto, noi abbiamo visto che la efficienza dei mezzi 
meccanici non basta ad evitare la disfatta, quando ci sia una deficienza 
negli spiriti. Fra una massa di automi e un’altra massa di automi, 
riporta la vittoria la massa più attrezzata e disciplinata; ma tra una 
massa bruta e una massa cosciente – anche quando ci sia sproporzione 
di numero, ma eguaglianza di mezzi – nessun dubbio che la massa 
cosciente sgominerà la massa bruta. 

  

MUSSOLINI desenvolve claramente a ideia de doutrinar o auditório pelo 

exemplo histórico de Garibaldi, heroi da unificação política italiana do final do século 

XIX, fazendo uma comparação das estratégias vitoriosas de guerra de Garibaldi. Nesse 

sentido, aponta para a associação do heroi nacional e do heroi mítico, reacendendo a 

chama e incitando à luta por uma nova vitória contra os inimigos do regime fascista. Na 

realidade, MUSSOLINI exalta valores positivos através da utilização de uma rede de 

adjetivos, endereçada ao personagem de Garibaldi neste discurso, associando suas lutas 

e vitórias às lutas e vitórias que ele deseja obter com a adesão do povo romano/italiano 

as suas colocações.  

 

Indubbiamente alcuni procedimenti della guerra garibaldina non sono 
più possibili oggi: la camicia rossa è abolita, come sono abolite le 
<<culottes rouges>> dei francesi; ma il garibaldinismo non è tutto nel 
panno di una uniforme, il garibaldinismo è nello spirito con cui si 
affrontano i disagi della guerra, e nella volontà disperata di vincere per 
cui si va <<alla morte>> come allo <<splendido convito>> della 
canzone leopardiana. 
 

 

Sua estratégia de convencimento se baseia, sobretudo e novamente, na utilização 

de pronomes de primeira pessoa (“io”-“noi”), além de trazer sempre para seu discurso a 

retomada de fatos históricos marcantes para a História da Itália, o que por si só confere 

credibilidade a seu discurso. Nota-se, entretanto uma escolha bastante seletiva de datas 

importantes para a nação, com a retomada dos anos de 476, 1492 e 1815. 

Entretanto, discursivamente, o enunciador opera uma contraposição importante 

em seu texto ao mencionar que o passado fora importante, mas que o povo italiano 
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deveria, agora, olhar para o advento do Fascismo como um operador de novos 

horizontes para a Itália. Um novo mundo se configura no horizonte italiano e esse novo 

mundo será demarcado pelo Fascismo e por seus seguidores. O futuro é promissor para 

o povo italiano e para aqueles que lutarem e oferecerem seu sangue em defesa da Itália e 

do regime fascista.  

 

Di qui a molti anni, quando Il fatale andare del tempo ci avrà 
allontanato questa età, gli uomini verranno a vedere quello che noi 
abbiamo compiuto, in pace e in guerra. (...) C’è un prima e un dopo, 
c’è un prima della guerra e un dopoguerra. Non guardiamo più al 
prima della guerra, non abbiamo nostalgia per quel tempo, per gli 
uomini, per quegli avvenimenti, per quelle dottrine, perchè noi 
abbiamo bruciato i nostri possedimenti alle nostre spalle. 

 

Dessa forma, o enunciador usa o recurso do pronome de 1ª pessoa do plural 

(majestático) “noi” e faz uma clara associação entre Garibaldi e Nação, Sacrifício e 

Salvação, criando uma relação entre o passado e o futuro, do que foi e do que deve ser, 

o que ele chama de movimento do “Garibaldinismo”. 

 

Noi abbiamo qui sul tavolo una grande busta che contiene le adesioni 
mandate a noi all’indomani del nostro appello per la creazione di 
un’armata di volontari. Sono documenti del più vivo interesse 
psicologico. Nell’ora tragica e oscura di Caporetto, quando il nostro 
fante franava dalle Alpi al Golfo di Panzano, nè si sapeva ancora a 
qual fiume si sarebbe fermata la ritirata – anche qui l’anima ha 
celebrato la sua rivincita sugli automi che in nome della strategia 
volevano <<camminare>> sino all’Adige o al Mincio! – noi 
invocammi dal Governo un grande appello alla Nazione per la 
costituzione di un’armata di volontari. Noi avevamo l’intima certezza 
che la Nazione avrebbe riposto, anche se non si fosse rievocato il 
nome sempre luminoso e abbacinante di Garibaldi. 

 

As categorias de “sangue” e de “patria” são elementos sustentadores que 

perpassam a maioria dos discursos de Benito MUSSOLINI, o que ressalta o seu 

interesse de utilizar de forma recorrente a estratégia de convencimento por meio da 

adesão dos indivíduos italianos a um ideal de povo, raça e nação unitários. 

 

d) O discurso Vincolo di Sangue 
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No discurso Vincolo di Sangue, pronunciado em 19 de janeiro de 1922 ao povo 

de Prato, MUSSOLINI defende a ideia de que o Fascismo é a salvação da Itália e de que 

ele é o próprio sangue da nação. 

A força simbólica do sangue traduz, no senso comum da cultural ocidental, o 

elemento vital que estabeleceria um dos vínculos mais fortes que as pessoas poderiam 

condividir, os vínculos de pais com filhos, os laços de família. Essa ideia retoma, 

portanto, claramente o recurso discursivo do corpo político fascista no sentido da 

construção de um sentimento de pertencimento, que desenvolvemos e encontramos 

presente, também, no discurso de Bologna.  

  

Oggi, a Prato, per le estreme solenni onoranze a Federico Florio, 
converranno i fascisti di tutta la Toscana, i cittadini di tutta Prato – 
quelli almeno, e devono essere la maggioranza che nutrono sensi 
d’italianità – e spiritualmente, i fascisti di tutta Italia. 

 

 O enunciador trabalha outros dois valores importantes em todos os discursos 

que profere: a tenacidade do espírito jovem e a valorização do sacrifício. “Il nostro 

Caduto, vero martire della fede fascista, è degno dell’universale rimpianto. Egli 

apparteneva alla schiera degli eletti. Tutta la sua giovinezza era stata meravigliosa di 

ardimento e di spirito di sacrificio.” 

 Dentro desta mesma linha de raciocínio, cabe salientar que a utilização de 

determinados substantivos e adjetivos procuram articular uma dualidade por oposição, 

definida entre o “bem” e o “mal”, entre o que é “certo” e o “errado”, o que no discurso 

se reflete entre o que é fascista e o que é “delinquência social comunista”. Na realidade, 

a estratégia de convencimento do auditório para a luta, se apresenta numa exigência 

“necessaria e fatale”, quase divina, de reagir e combater o “mal”, “o inimigo”, “a 

infecção comunista”, que atinge e banha de “sangue vermelho” os italianos fascistas. 

 

Non v’è dubbio che assistiamo ad una recrudescenza della 
delinquenza socialcomunista. Queste prime settimane del 1922 sono 
rosse di sangue fascista. Tutte le circolari Bonomi,(1) tutte le misure 
di pulizia hanno condotto al disarmo dei difensori della Nazione ed 
all’armamento dei nemici della Nazione. Se le cose non mutano, se la 
situazione non cambia, si appalesa come necessario e fatale che il 
Fascismo ritorni ad applicare i suoi metodi di attacco e di rappresaglia. 
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Ma, intendiamoci. Se il Fascismo sarà forzato a ciò, se il Fascismo, 
per salvare la Nazione e la vita dei suoi gregari, dovrà riprendere le 
armi, lo farà, stavolta, su scala vastissima. Non più lo stillicidio della 
bastonatura individuale, che è antifascista, ma un’azione di stile 
generale, che dovrà essere in qualche modo risolutiva. Azione 
intelligente. Bisognerà colpire i punti esiziali del nemico. Bisognerà 
distruggere i centri vitali del nemico. Bisognerà annientare i focolai 
dell’infezione dell’antiFascismo. 

 

 Assim, no texto, destaca-se a categoria “sangue” em dois grandes sentidos. O 

primeiro, importante para o Fascismo e para seu projeto de unificação cultural da Itália, 

vem destacado como elemento do “sentido de italianidade” e de “família” que congrega 

a todos (“o cimento, o vínculo sagrado dos nossos mortos”). No segundo, temos a 

concepção do sangue como metáfora que identifica a glória e a coragem como sendo 

parâmetros que devem nortear a escolha do indivíduo italiano pelo sacrifício que 

libertará a Itália de seus inimigos. 

 

Non ci fu, in questi ultimi tempi, battaglia in cui fossero in gioco 
l’onore e l’interesse d’Italia, senza che Federico Florio non si trovasse 
al suo posto di responsabilità, di coraggio, di gloria. Dopo la grande 
guerra, dopo l’impresa di Fiume, anch’egli era venuto al Fascismo, 
come lo sbocco naturale e fatale di tutta la rinascita nazionale 
iniziatasi nel maggio del 1915. Comandante delle squadre pratesi, egli 
era l’oggetto dell’odio bestiale e criminale di tutta la canaglia 
sovversiva. Lo hanno ucciso. L’assassino è un disertore. Basta questa 
constatazione per giudicare e condannare una politica di Governo che 
crede di poter rimanere al disopra della mischia nella quale, da una 
parte, stanno i disertori e dall’altra coloro che hanno difeso, a prezzo 
di sangue, la esistenza della Nazione. 

 

 Finalmente, reforçando a estratégia de que a categoria sangue é fundamental 

para os pressupostos combativos do Fascismo, MUSSOLINI, como enunciador e orador 

tenaz, desloca para um segundo enunciador a tarefa de convocar o povo italiano para a 

defesa da nação, ou seja, delega aos mortos (sangue fraterno derramado na luta) a tarefa 

de conclamar a todos para o embate. “Questo è il monito, questo, anzi, è il 

comandamento che sale dalle fosse dei nostri innumerevoli Morti.” 
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e) O discurso Per la grande Roma: programma al governatore 

No discurso Per la Grande Roma: Programma al Governatore, pronunciado 

em 31 de dezembro de 1925 ao 1º governador de Roma após a ascensão do Fascismo ao 

poder, Senador Cremosi, e aos membros da Assembleia Nacional, o líder do movimento 

político fascista traça quais deveriam ser os programas de políticas públicas na capital 

da Itália. Digno de nota, é a diferenciação de impostação deste discurso em relação aos 

outros analisados: não se trata mais do povo italiano neste caso, o que leva 

MUSSOLINI a tratar o seu destinatário não mais como um “io-noi”, considerando-o 

como personificado, como alguém que deve acatar as suas determinações, para tanto, 

usa o pronome “voi” deslocando a força de seu discurso para um alocatário, que é 

Cremosi e a Assembleia. 

 

Voi continuerete a liberare il tronco della grande quercia da tutto ciò 
che ancora la intralcia. Farete dei varchi intorno al teatro Marcello, al 
Campidoglio, al Pantheon; tutto ciò che vi crebbe attorno nei secoli 
della decadenza deve scomparire. Entro cinque anni da Piazza 
Colonna per un grande varco deve essere visibile la mode del 
Pantheon. Voi libererete anche dalle construzione parassitarie e 
profane i templi maestosi della Roma cristiana. I monumenti millenari 
della nostra storia debbono giganteggiare nella necessaria solitudine. 
Quindi la terza Roma si dilaterà sopra altri colli, lungo le rive del 
fiume sacro, sino alle spiagge del Tireno. 
Voi toglierete la stolta contaminazione tramviaria che ingombra le 
strade di Roma, ma darete nuovi mezzi di comunicazione alle nuove 
città che sorgeranno in anello intorno alle città antiche. Un rettilineo 
che dovrà essere il più lungo e il più largo del mondo porterà l’ansito 
del mare nostrum da Ostia risorta fino nel cuore della città. 

 

 Dessa forma, MUSSOLINI começa o seu discurso afirmando que a definição 

de romanidade, e poderíamos dizer de italianidade, é ostentar um estilo romano, tal 

qual, o do auge do Império Romano, em poucas palavras, deveria se adotar um estilo de 

‘os donos do mundo’. Ele personaliza e torna o discurso direto com o uso da 1ª pessoa 

do singular fazendo elogios a Cremosi e enumerando o que ainda falta se fazer pela 

cidade de Roma. 

Governatore! 

Il discorso che ho l`onore e il piacere di rivolgervi sarà di stile 
romano, intonato nella sua conscisione alla solenne romanità di questa 
cerimonia. Rigorosamente esclusa ogni divagazione retorica, il mio 
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discorso consisterà in un elogio per quanto avete fatto e in una precisa 
segna per quanto ancora vi resta da fare. 

 

 Neste discurso, o enunciador diz existirem duas grandes séries de problemas 

com a capital da Itália fascista, Roma: os problemas da necessidade, tais como: a 

urbanização da cidade, a melhoria nos serviços de comunicação, nos serviços públicos e 

nos serviços de saúde; e os problemas de sua grandeza histórica, tal seja, tornar Roma 

novamente a capital do Mundo. 

 

Ricordo che quando nell’aprile 1924 mi faceste l’onore supremo di 
accogliermi tra i cittadini di Roma, vi dissi che i problemi della 
capitale si dividevano in due grandi serie: i problemi della necessità e 
quelli della grandezza. Dopo tre anni di regio commissariato, nessuno 
osservatore obiettivo può contestare che i problemi della necessità 
sono stati energicamente affrontati e in buona parte risolti. Roma ha 
già un aspetto diverso. Diecine di quartieri sono sorti alla periferia 
della città che ha lanciato le sue avanguardie di case verso il monte 
salubre, verso il mare riconsacrato. 

 

O líder do movimento político fascista usa também em seu texto a estratégia da 

dualidade por oposições “novo” e “velho”, para trabalhar o conceito, importante para a 

afirmação de uma cultural nacional italiana, de romanidade. Ele faz uma clara remição à 

ideia fascista de continuidade do Império Romano, pois a Roma fascista deve ser como 

a do tempo do imperador Augusto. Através da descrição dos monumentos e das suas 

recuperações realizadas pelo regime fascista, MUSSOLINI vai construindo o conceito 

de romanidade, que se poderia ver concretamente por estas obras da milenar história 

romana. Ele acaba por se utilizar do artifício da dualidade por oposição para apresentar 

a ideia de uma Roma antiga e uma Roma nova. 

 

Le mie idee sino chiare, i miei ordini sono precisi e sono certo che 
diventaranno una realtà concreta. Tra cinque anni Roma deve apparire 
meravigliosa a tutte le genti del mondo; vasta, ordinata, potente, come 
fu ai tempi del primo impero di Augusto. [...] Quindi la terza Roma si 
dilaterà sopra altri colli, lungo le rive del fiume sacro, sino alle 
spiagge del Tireno.Voi toglierete la stolta contaminazione tramviaria 
che ingombra le strade di Roma, ma darete nuovi mezzi di 
comunicazione alle nuove città che sorgeranno in anello intorno alle 
città antiche. Un rettilineo che dovrà essere il più lungo e il più largo 
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del mondo porterà l’ansito del mare nostrum da Ostia risorta fino nel 
cuore della città. 

 

Finalmente, MUSSOLINI faz uma exaltação do Fascismo como o sistema 

político que foi capaz de ter dado moral e politicamente, uma capital digna de uma 

pátria vitoriosa. Para entender esta afirmação, é importante lembrar, que no processo de 

unificação política da Itália, Roma, até 20 de setembro de 1870 era um Estado 

Pontifício, e foi a última região a ser incorporada ao Reino da Itália. MUSSOLINI, quer 

dizer então, que os governos italianos anteriores ao seu, não foram capazes de 

estabelecer o esplendor que seria devido a Roma.  

Da tre anni Roma è veramente la capitale d’Italia, i municipalismi 
sono scomparsi. Il Fascismo ha, fra gli altri, questo non ultimo merito, 
di aver dato moralmente e politicamente la capitale alla Patria 
vittoriosa. 

 

 

f) O discurso Per l´educazione giovanile 

 

No discurso Per L’Educazione Giovanile, pronunciado em Roma no dia 28 de 

março de 1925, na Câmara dos Deputados, MUSSOLINI estabelece qual deve ser o 

programa de educação para os jovens no Fascismo e quais foram os ganhos trabalhistas 

neste regime. É importante lembrar, no contexto histórico do Fascismo, que já 

desenvolvemos nesta tese, que o analfabetismo era uma realidade da maioria da 

população italiana e que o projeto de escolarização fascista, responsável por tonar o 

ensino fundamental gratuito obrigatório, estabelece, também, a obrigatoriedade do 

ensino e do uso da língua italiana standard. 

MUSSOLINI começa o seu discurso alegando que apesar da Itália estar 

passando por um desemprego alto, ele estaria diminuindo graças às políticas fascistas. 

Ele diz, ainda, que a despeito deste problema do desemprego, o regime fascista teria 

conseguido implantar na nação italiana uma ordem disciplinada e “perfeita”. É 

importante atentar para o caráter providencial divino de que ele reveste o sistema 

político. Ordem disciplinada e perfeita, só a ordem divina. “Malgrado la 

disoccupazione, non vi è stato nessun turbamento e nemmeno nessun tentativo di 
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turbamento dell’ordine pubblico.La disciplina della Nazione è stata, come sempre, 

perfetta.” 

Cabe lembrar, entretanto, que a literatura italiana da época nos demonstra que 

esta ordem não era tão perfeita assim. Ilustrativas são as considerações de Ignazio 

SILONE (2003) que nos dizem que o regime fascista italiano determinava o 

confinamento das pessoas em suas regiões, portanto proibia o direito de ir e vir; como 

também, proibia a imigração de italianos. 

Neste discurso, MUSSOLINI trabalha, também, a ideia de como o regime está 

se fazendo popular entre os jovens e sustenta como as artes, e neste caso específico a 

Opera Nacional Balilla, foram importantes para a formação do capital simbólico 

totalitário, integral e intransigente a que se propunha o Fascismo. 

 

Non è fuor di luogo illustrare il carattere intrinseco, la significazione 
profonda della Leva fascista. Non si tratta soltanto di una cerimonia, 
ma di un momento importantissimo di quel sistema di educazione e 
preparazione totalitaria e integrale dell’uomo italiano che la 
Rivoluzione fascista considera come uno dei compiti fondamentali e 
pregiudiziali dello Stato, anzi il fondamentale. Qualora lo Stato non lo 
assolva o accetti comunque di discuterne, esso mette in gioco 
puramente e semplicemente il suo diritto di esistere. 

 

g) O discurso Fascismo e Popolo 

 
No discurso Fascismo e Popolo, pronunciado em Roma no dia 7 de maio de 

1925, no 3º Congresso Nacional dos Sindicatos Fascistas, MUSSOLINI estabelece 

quais são as relações entre o Fascismo e a massa proletária.  

MUSSOLINI começa o seu discurso estabelecendo, tal como uma questão de 

fé, com o sindicalismo fascista um contato não político discursivo e sim espiritual. Ele, 

enunciador, usa do artifício simbólico de remeter o auditório a uma memória fresca e 

tenaz dos fatos ocorridos na Itália, para exaltar a função ou responsabilidade messiânica 

do Fascismo de guiar o povo da Itália. É tão importante o símbolo de guia do povo 

italiano que MUSSOLINI era denominado de Il Duce, expressão que deriva de dux, do 

latim, que significa condutor ou guia. 

 

Voglio anche dirvi cose, che forse vi potranno interessare. Per 
capire esattamente che cosa sia oggi il sindacalismo fascista, 
bisogna riportarsi a quello che fu l’Italia negli anni immediati 
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del dopo guerra. Le memorie sono labili, ma coloro che si sono 
assunti la grave responsabilità di guidare un popolo, hanno 
l’obbigo di avere una memoria fredda e tenace. Possono 
perdonare, ma non debbono mai dimenticare (ovazioni). 
 

O líder do movimento fascista faz alusão à história da Itália do pós-Primeira 

Guerra Mundial e critica as concepções políticas ou modelos de visão de mundo dos 

outros partidos que existiam, como falsas. Ele afirma um Fascismo vencedor, política e 

ideologicamente, na Itália e congrega, em uma visão totalitária, que todos na Itália são 

fascistas. Há claramente uma tentativa de se criar uma sinonímia entre as palavras 

fascista e italiano. 

 

Quando il Fascismo s’impadronì della valle padana e annientò tutte le 
organizzazioni anti-fasciste, cioè tutte le organizzazioni 
controrivoluzionarie (e la contrarivoluzione antifascista va 
dall’anarchia al liberalismo), ci trovammo il problema sindacale sulle 
braccia. Migliaia di contadini, migliaia di braccianti vennero ad 
ingrossare le nostre file. I nostri avversari, i nostri nemici, ritenevano 
che costoro fossero dei prigionieri. Siamo così franchi nelle nostre 
cose, così schietti nelle nostre ammissioni che possiamo anche 
ammettere che un’aliquota di costoro non capissero bene dove 
andavano. Ma oggi tutto à passato, tutto è lontano finanche nelle 
memorie, oggi le masse rurali delle campagne italiane sono 
fermamente devote al Regime fascista, alta causa della rivoluzione 
(ripetuti e prolungati applausi). 

 

O enunciador se identifica com o próprio Fascismo, ao afirmar que ele é o 

líder, “capo”, do Fascismo, e os trabalhadores urbanos e rurais seriam os seus braços. 

Teríamos, então, mais uma vez articulado no discurso, assim como fora realizado nos 

discursos de Bologna e Vincolo di Sangue, a imagem do corpo fascista e dos fascistas, 

um sistema totalitário, no qual o Duce, a ideologia e os italianos formam uma única 

massa racial revolucionária, jovem, trabalhadora, corajosa, portadora de todas as dores 

italianas e orgulhosa das suas capacidades na condução da Itália a grandeza mundial no 

jogo das nações. 

 

Non solo, ma questa penetrazione, che per al cuni anni si era limitata 
solo alle masse rurali che si trovavano in particolari condizioni, oggi 
va attuandosi anche nel cosidetto proletariato delle grand città. Stiamo 
penetrando in ambienti e in fortilizi che parevano chiusi alle nostre 
conquiste: sopra tutto stiamo penetrando nelle anime. (Grida: “E’ 

vero”. Ovazioni prolingate). L’adunata di 10.000 operai milanesi al 
Colosseo dev’essere considerata come un evento storico di 
prim’ordine, in quanto per la prima volta le masse operaie del 
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proletariato industriale venivano da lontano, spontaneamente, a 
rendere omaggio e ad ascoltare la parola del Capo del Fascismo, del 
Capo della Rivoluzione facista. (Applausi). 

 

Ele, ainda, exalta a ideia do sacrifício realizado pelo trabalhador italiano, pelo 

povo italiano para que a Nação fosse grande. 

 

Voglio fare un elogio al popolo italiano lavoratore. Quando io decisi 
di salvare la lira, perchè non ammettevo che la lira diventasse un 
biglietto tranviario bucato, (risa, approvaziono), io sapevo che avrei 
imposto sacrifici durissimo sopra tutto alla popolazione lavoratrice, 
che hanno suoi salari dei margini più che modesti. Scontavo quindi 
con perfecta coscienza e chiara visione questa necessità. Ebbene, oggi 
che la battaglia, della lira può dirsi felicemente conclusa debbo 
dichiarare che le difficoltà, le mormorazioni, i “mugugni”, le 
sobillazioni sono venuti a me da tutte le categorie, esclusa la massa 
del popolo italiano. (Acclamazioni ripetute ed entusiastiche). 

 

Em Fascismo e Popolo, MUSSOLINI elenca duas questões importantes. A 

primeira, o corpo político fascista trabalha uma legislação social melhor do que a de 

seus inimigos, comunistas e democratas. A segunda, o Fascismo é uma obra para todos 

na Itália. Ainda neste discurso, ele desenvolve a ideia da segunda fase de 

implementação do Fascismo, o sindicalismo. 

Semelhante ao marxismo que idealiza três momentos ou fases de 

implementação do Comunismo (a revolução do proletariado, a criação do Estado 

socialista e, finalmente, o Comunismo), o enunciador apresenta o Fascismo como uma 

terceira via entre o Capitalismo liberal e o Socialismo marxista através, também, de três 

fases: a revolução, o sindicalismo e o cooperativismo.  

 

Occorre ancora migliorare qualitativamente le nostre masse, far 
circolare la linfa vitalissima della nostra dottrina nell’organismo 
sindacale italiano. Quando queste tre condizioni si siano realizzate noi 
passeremo, audacemente ma metodicamente, alla terza e ultima fase: 
la fase corporativa dello Stato italiano. Il secolo attuale vedrà una 
nuova oconomia. Come il secolo scorso ha vista l’economia 
capitalistica, il secolo attuale vedrá l’economia corporativa. Non vi è 
altro mezzo, o camerati, per superare la tragica antitesi di capitale e 
lavoro, che è un caposaldo della dottrina marxista che noi abbiamo 
superato. Bisogna mettere sullo stesso piano capitale e lavoro, bisogna 
dare all’uno e all’altro uguali diritti e uguali doveri. (Acclamazioni). 

 

MUSSOLINI termina o seu discurso exaltando os valores que congregariam a 

identidade fascista/italiana: braços (trabalho), sangue (família, raça e pertencimento) e 
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vida (existência), ou seja, reúne todas as características de sua filosofia dentro de uma 

intenção comunicativa de adesão do público italiano.  

O uso dos vocábulos empregados para a exaltação da ideologia fascista se 

apresenta na escolha de adjetivos valorativos, em sua grande maioria, marcados 

positivamente, tendo em vista que Il Duce se dirige à massa traçando um resumo da 

estética política fascista. 

 

Ecco perchè, camerati, voi non siete soltanto degli organizzatori 
sindacali, ben prima ancora siete dei fascisti (acclamazioni 

prolungate), poichè solo sul piano delle idee si conciliano gli interessi. 
Gli interessi non sono che un settore della vita, ma noi intendiamo 
abbracciare, compreendere, armanizzare tutta la vita del popolo 
italiano. Per questo vi dovete considerare in ogni momento della 
vostra giornata, in ogni attimo del vostro lavoro, davanti alle piccole 
come alle grandi cose, dei soldati della rivoluzione, pronti a difenderla 
qui e fuori di qui, col vostro braccio, col vostro sangue, con la vostra 
vita. 
 

 Finalmente, cabe informar que a opção pela análise deste texto como elemento 

conclusivo de nossa pesquisa se dá pela constatação de que ele apresenta um fio 

condutor e, ao mesmo tempo, um caráter global de toda a estética e conteúdo valorativo 

presentes nas escolhas discursivas de Benito Mussolini, na busca da construção de uma 

identidade sócio-cultural italiana. 

 Para tanto, o ideal do Fascismo italiano, conforme idealizado por 

MUSSOLINI, se coloca discursivamente no modo argumentativo, com base no 

convencimento e na adesão quase total da população. A partir do pressuposto de que o 

enunciador se considera a cabeça (il capo) do corpo político fascista, ele apresenta todo 

o conjunto valorativo do ideal do movimento de forma dogmática, ou seja, através da 

imposição de verdades absolutas por verbos no modo imperativo, presentes em 

praticamente todos os discursos por ele pronunciados. 

 

1.1 As estruturas e as estratégias da retórica ou a gramática discursiva de Benito 

MUSSOLINI  

 

A apresentação das análises dos discursos políticos proferidos por 

MUSSOLINI tem como função principal procurar destacar os principais 

temas/elementos discursivos que julgamos colaborar para a definição de uma 
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identidade/cidadania italiana. Desse modo, é necessário examinar a retórica política de 

MUSSOLINI que dá forma a seus discursos. 

Em outras palavras, objetivamos esclarecer quais seriam as estruturas, 

estratégias ou regras discursivas usadas pelo ditador no seu falar político, buscando a 

adesão do povo italiano as suas ideias. 

Estamos denominando de gramática o conjunto de regras individuais usadas 

para um determinado uso de uma língua, aqui especificamente, para o uso da linguagem 

decisória de afirmação nacional de Benito MUSSOLINI. Ela é o sistema que organiza o 

pensar e impõe estruturas mentais recorrentes ao falar, para que os discursos façam 

sentido àqueles socializados neste mesmo sistema de significados. 

Para usar uma denominação bourdieudiana, queremos explicitar o habitus do 

Fascismo, presente nos discursos de MUSSOLINI. 

A partir desta definição e com o auxílio da metodologia da Análise 

Semiolingüística do Discurso, vislumbramos quais seriam as intenções nos discursos, 

com os seus ditos e não ditos através das visadas discursivas, dos contratos de 

comunicação; e como estes discursos são organizados sempre pelos três lugares 

formadores de sentido: o sistema político, a retórica e os elementos de justificação ou de 

legitimação. 

Então, que gramática decisória Benito MUSSOLINI adota? Que regras 

perpassam o seu discurso decisório, levando-nos a afirmação de que esta ideologia foi a 

primeira a agir para uma unificação identitária italiana? 

 Para que possamos compreender toda a organização retórica presente nos 

discursos de Benito MUSSOLINI, a priori, alguns pressupostos precisam ser 

apresentados; dessa forma, elegemos os temas da oratória, dos argumentos de 

autoridade, da enumeração dos fatos históricos e de heróis nacionais, dos inimigos e do 

superego da sociedade italiana. 

Com a oratória, MUSSOLINI basicamente só desenvolve o pilar retórico da 

oratória, da grandiloquência em seus discursos. Não há uma intenção argumentativa de 

formação de consensos racionais, de preocupação com o diálogo com o outro 

(alteridade), e sim da mera imposição política persuasiva.  

Quanto aos argumentos de autoridade, MUSSOLINI trabalha com máximas, 

opiniões, adágios afirmados sem justificativas pelo simples fato de ser ele, o líder do 

movimento político, a proferi-los. Depreendemos dos discursos uma 

organização/dinâmica por pressupostos ou por “uma questão de princípios”. Há uma 

7326



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

moral fascista superficial, que não se sustentaria diante de um raciocínio mais 

sofisticado ou elaborado, mas, por trabalhar no desenvolvimento de um ethos e de um 

pathos com uma forte carga simbólico-valorativa das expectativas italianas do seu 

contexto histórico, era bastante efetivo entre as classes médias e proletárias italianas. 

Podemos citar como exemplo desta categoria que desenvolvemos, o discurso de 

Bologna, no qual MUSSOLINI estabelece para si a figura do capo, do duce, ou seja, do 

“cabeça” do movimento político e da própria Itália. Como tal, quem deve pensar, 

mandar e falar no sistema, é ele. Há uma autorreferencialidade. Os “outros” devem 

apenas escutar e trabalhar para o Fascismo. 

Já em relação a enumeração de fatos históricos e de heróis nacionais, vemos que 

MUSSOLINI em todos os seus discursos, obrigatoriamente, enumera, cita, fatos 

históricos e heróis nacionais, como Garibaldi, para doutrinar através dos exemplos. 

Veja-se como um excelente exemplo desse pressuposto o discurso “Torna, Torna 

Garibaldi”, em que MUSSOLINI exalta a todos os italianos a internalizarem em seus 

espíritos o movimento do “garibaldinismo”. 

Quanto ao pressuposto dos inimigos, pode-se verificar nos discursos 

“Bologna”, “Torna, Torna Garibaldi” e “Fascismo e Popolo”, que MUSSOLINI para 

apresentar as suas ideias necessita sempre contrapô-las a algum “inimigo”, seja ele uma 

nação estrangeira, os sistemas políticos liberal ou socialista/comunista, o sentimento da 

covardia ou agentes internos contra o regime. A ideia central é a de que os fascistas 

devem sempre lutar ou estarem preparados para o combate, seja ele real ou ideológico.  

Finalmente, em relação ao superego da sociedade italiana, MUSSOLINI 

enquanto enunciador apresenta sempre, como visadas discursivas, o reforço dos valores 

do Fascismo, o que somado ao símbolo do “Duce” e de líder carismático no sentido 

weberiano, nos permite afirmar que ele constroi os seus discursos no desempenho de 

um papel de censor ou vestal moral da sociedade italiana. Em outras palavras, 

MUSSOLINI seria o superego da sociedade fascista. No entender de FREUD (1980), o 

superego é uma das instâncias da personalidade que pode ter o seu papel próximo a de 

um juiz ou de um censor, na formação de uma consciência moral, na auto-observação e 

na formação de ideias, por delegação das instâncias sociais junto ao ego. 

MUSSOLINI, como o grande artífice da palavra política do Fascismo italiano, 

dividia estruturalmente os seus discursos em dois pilares: um formal, que se relaciona à 

organização textual, e outro, material (de conteúdo), que se traduz nas categorias ético-

valorativas que ele pretendia impor à sociedade italiana. 
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Quanto ao primeiro, temos o cumprimento das seguintes escolhas textuais: a) 

uso do plural majestático “noi”; b) parágrafos longos que levam a digressões; c) uso do 

italiano padrão; d) circularidade dos discursos; e) dualidade por oposições; e, f) o corpo 

político. 

E quanto ao segundo pilar, temos as seguintes categorias, família e trabalho, 

que traduziriam o conjunto de valores (sentimento de pertencimento) do povo italiano e 

raça, que traduziria o conjunto da romanidade ou italianidade. 

 

 

1.1.1. As escolhas ou regras formais nos discursos de MUSSOLINI 

 

a) uso do plural majestático “noi”  

 

 O uso de pronome de 1ª pessoa do plural “noi”, com a intenção de inserir a 

todos os italianos, a massa do povo da Itália, é uma constante em todos os discursos de 

Benito MUSSOLINI. 

 Este uso é uma característica dos discursos propriamente políticos, como nos 

diz CHARAUDEAU (2006:80): 

 

O político deve, portanto, construir para si uma dupla identidade 
discursiva; uma que corresponda ao conceito político, enquanto lugar 
de constituição de um pensamento sobre a vida dos homens em 
sociedade; outra que corresponda à prática política, lugar das 
estratégias da gestão do poder: o primeiro constitui o que 
anteriormente chamamos de posicionamento ideológico do sujeito do 
discurso; a segunda constrói a posição do sujeito no processo 
comunicativo. Nessas condições, compreende-se que o que caracteriza 
essa identidade discursiva seja um Eu-nós, uma identidade do 
singular-coletivo. O político, em sua singularidade, fala para todos 
como portador de valores transcendentais: ele é a voz de todos na sua 
voz, ao mesmo tempo em que se dirige a todos como se fosse apenas o 
porta-voz de um Terceiro, enunciador de um ideal social. Ele 
estabelece uma espécie de pacto de aliança entre estes três tipos de 
voz – a voz do Terceiro,  a voz do Eu, a voz do Tu-todos – que 
terminam por se fundir em um corpo social abstrato, freqüentemente 
expresso por um Nós que desempenha o papel de guia (“Nós não 
podemos aceitar que sejam ultrajados os direito legítimos do 
indivíduo”).  

 

b) parágrafos longos que levam a digressões 
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 Em todos os discursos de Benito MUSSOLINI constata-se uma estilística 

textual caracterizada por parágrafos muito longos que acabam por atender ao recurso 

retórico da digressão, ou seja, parte do discurso que visa distrair o auditório com a 

finalidade de causar sua piedade ou indignação. 

 

c) uso do italiano padrão 

 

 Atendendo ao espírito do trato linguístico fascista, caracterizado como 

totalitário, xenófobo e principal elemento de afirmação nacional, MUSSOLINI em 

todos os seus discursos usa a língua italiana padrão, o que contrasta com o grau de 

instrução da maioria da população.  

 

d) circularidade dos discursos 

 

 Constatamos que todos os discursos de Benito MUSSOLINI apresentam uma 

circularidade, ou melhor, uma organização circular que se traduz nos seguintes passos: 

1º passo- exaltação do Fascismo, dele próprio ou de uma personalidade do regime; 2º 

passo- exaltação e descrição de valores como raça, sangue, juventude, coragem, 

disciplina, consciência moral etc, como características do Povo italiano; e retorno ao 1º 

passo – exaltação do Fascismo, dele próprio ou de uma personalidade do regime.  

 

e) dualidade por oposições  

  

 Pela análise de nosso corpora, constatamos que MUSSOLINI usa como uma 

estratégia retórica articular os valores que pretende transmitir ao auditório através de 

dualidades por oposições. 

 As dualidades recorrentes são as seguintes: coragem vs. covardia, como nos 

discursos “Bologna” e “Torna, Torna Garibaldi”; italianos vs. estrangeiros, como nos 

discursos “Torna, Torna Garibaldi” e “Fascismo e Popolo”; mecanização vs. 

humanismo, como nos discursos “Ancona” e “Fascismo e Popolo”; corpo (físico) vs. 

espírito (metafísico), como nos discursos “Bologna” e “Fascismo e Popolo”; Fascismo 

vs. Socialismo ou Liberalismo, como nos discursos “Bologna” e “Fascismo e Popolo”; 

passado (ruína) vs. futuro (resgate ou reconstrução), como nos discursos “Fascismo 
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e Popolo” e “Per la grande Roma”; e, morte vs. juventude, como nos discursos 

“Vincolo di sangue” e “Torna, Torna Garibaldi”. 

 

f) o corpo político 

 

 Antes de fazermos a análise do corpo político fascista, faz-se necessário tecer 

algumas considerações preliminares acerca do que é o corpo, imagem corporal e 

linguagem corporal. 

 O corpo é um sistema biofísico instrumentalizado de uma animalidade 

racional, em que são representados todos os nossos arquétipos e potenciais por 

experiências concretas. 

 A imagem corporal significa todas as sensações e imagens mentais que este 

corpo representa de si mesmo. Para a psicanálise de leitura lacaniana, em seu primeiro 

momento, quando define a categoria de imaginário através do estádio do espelho, o 

corpo está ligado à representação significante do sujeito, no período de seis a dezoito 

meses da criança. 

 

Basta aí compreender o estádio do espelho como uma identificação no 
sentido pleno que a análise dá a esse termo: a saber, a transformação 
produzida no sujeito quando este assume uma imagem cuja a 
predestinação a esse de fase está suficientemente indicado pelo uso, na 
teoria, do termo antigo imago... É parecer-nos-á desde logo manifestar 
uma situação exemplar a matriz simbólica onde o eu se precipita em 
forma primordial, antes que se objetive na dialética da identificação 
do outro e que a linguagem lhe restitua no universal a sua função de 
sujeito (Jacques LACAN, 1998:97). 

 
 
 Desta forma, a linguagem corporal pode ser caracterizada como o dinamismo 

do corpo no espaço ao se auto-interpretar pelas imagens e representações que faz de si 

mesmo diante do outro. 

 A segunda representação do corpo para a psicanálise freudiana está na 

inscrição do sujeito pela interiorização simbólica, dando um lugar ao corpo na 

construção social do princípio de realidade, lugar do sujeito na cultura, que se desloca 

enquanto ideal de eu mediado por um superego. 

O corpo político fascista se constrói pelo seu autorreconhecimento, ao se 

comparar com outro corpo (socialismo, por exemplo no discurso de “Bologna”; ou 

liberalismo, por exemplo no discurso “Fascismo e Popolo”). Constata-se neste ponto a 
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tentativa de ocupação do espaço ideológico italiano, repudiando aquele corpo que se 

identifica como uma ameaça. 

Teríamos, então, como imagem do corpo fascista e dos fascistas, um sistema 

totalitário, no qual o Duce, a ideologia e os italianos formam uma única massa racial 

revolucionária, jovem, trabalhadora, corajosa, portadora de todas as dores italianas e 

orgulhosa das suas capacidades na condução da Itália a grandeza mundial no jogo das 

nações. 

 

1.1.2.  As categorias ético-valorativas ou as escolhas de conteúdo dos discursos de 

MUSSOLINI (Família, Trabalho e Raça) 

 

 Os principais termos usados pelo líder movimento fascista para criar um 

sentimento de pertencimento, diferente do racial são: “Il cemento, il vincolo sacro dei 

nostri Morti”, “Migliaia di contadini, migliaia di braccianti vennero ad ingrossare le 

nostre file”, “popolo italiano. 

 Esses vocábulos objetivam estabelecer uma consciência de grupo, ou seja, 

levam as pessoas a pensarem em si mesmas como membros de uma sociedade ou 

comunidade que divide uma mesma simbologia, que expressa valores, aspirações e 

medos.  

 A “estirpe ariana mediterrânea”, o “Garibaldinismo”, a “Roma de Augusto”, a 

“Roma cristã”, “o sentido de italianidade” são exemplos das expressões usadas por 

Benito MUSSOLINI nos discursos analisados nesta tese para construir um ideal de 

afirmação nacional italiano, de uma “Raça” que divide: a tradição do Império Romano, 

uma religiosidade Católica Romana, uma mesma “mãe” a pátria “Itália”, uma mesma 

língua, um mesmo sangue, os mesmos heróis. O Fascismo enquanto sistema político 

pretendia viabilizar e impor esta ideologia na Itália. 

 

Conclusão 

 

 No ano em que a Itália comemora os 150 anos de sua unificação política, ganha 

em relevância a coincidência histórica do desenvolvimento deste trabalho que procurou 

discutir e apresentar as estratégias políticas de um projeto de unificação identitária na 

Itália. 
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 Nosso estudo buscou identificar que elementos discursivos-valorativos foram 

articulados para o programa de construção de uma identidade/cidadania italiana, através 

das categorias raça, língua, religião e território.  

Nosso trabalho investigativo constatou também que a presença de um Estado 

forte e intervencionista, favorecido pela consolidação da mídia, provocou o surgimento 

de novas vertentes do nacionalismo no contexto histórico entre as duas Grandes Guerras 

Mundiais.  

Este processo representativo estabeleceu um novo efeito na dinâmica da 

comunicação política e na forma de representação da retórica estatal com a sua 

consequente espetacularização. 

Outro fator de destaque derivado desse contexto histórico-político de definição 

de uma identidade nacional italiana é a questão linguística, que surge nesse ambiente 

como símbolo de identidade e/ou alteridade na estruturação do mundo, permitindo 

assim o reconhecimento das diferenças entre os que são italianos e os que não são 

italianos. 

 Ao trabalhar com textos de um período histórico que suscita ainda dores e 

olhares preconceituosos a qualquer discussão acadêmica sobre o tema na Itália ou no 

Brasil, a presente tese se traduz em um estudo imparcial e isento de forma a oportunizar 

os elementos necessários ao debate científico, para que, em um mundo contemporâneo 

marcado por intolerâncias, a história não se repita. 
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 VALORES POLÍTICO-JURÍDICOS NA EPOPEIA HOMÉRICA: UMA LEITURA 

JUSFILOSÓFICA DA ILÍADA E DA ODISSEIA 

 

Luiz Ismael Pereira 

 

Sumário: Introdução; 1. A epopeia como estilo literário: entre estética e ética; 2. Valores 

burgueses em Homero; 3. Ágora e democracia: participação política; 4. 

Emancipação política e valores jurídicos; Conclusões; Referências bibliográficas. 

 

Resumo: Os valores políticos na epopéia homérica são estudados em vista da produção da 

Ilíada e da Odisseia. Nessas obras há grande contribuição para o Direito Político, como a 

verificação da criação de um ideal burguês antes mesmo da formação da burguesia como 

classe, bem como seus ideais políticos de posse, propriedade e família. A epopéia aparece 

como ligação entre o mito e o esclarecimento (Alfklärung) conforme entendido por Adorno e 

Horkheimer, também como forma de criação ética por meio da estética. A dominação de 

classes já aparece, na leitura frankfurtiana, em Homero como tipo a ser superado, sendo a 

Dialética do Esclarecimento, o melhor estudo sobre o tema e muito importante para estudar a 

cidadania cultural. 

Palavras-chave: Homero; mito; esclarecimento; Direito Político; Filosofia do Direito. 

____ 

POLITICAL AND LAW VALUES IN HOMERIC EPIC: A JUSPHILOSOPHICAL 

READING OF ILIAD AND ODYSSEY 

 

Abstract: Political values in the Homeric epic are studied in order production of the Iliad and 

Odyssey. In these works there is a great contribution to Political Law, such as checking the 

creation of a bourgeois ideal even before the formation of the middle class as well as their 

political tenure, property and family. The epic appears as liaison between myth and 

enlightenment (Alfklärung) as understood by Adorno and Horkheimer, also as a way of 

creation of ethics through aesthetics. Class domination is already present in reading Frankfurt 
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School, in Homer as the type to be overcome, and the Dialectic of Enlightenment, the best 

work on the subject and very important to study cultural citizenship. 

Keywords: Homer; myth; enlightenment; Political Law; Philosophy of Law. 

Ao denunciar sem maiores qualificações a epopéia 
como romance, ele deixa escapar o que a epopéia e o 
mito tem de fato em comum: dominação e exploração 

(ADORNO; HORKKEIMER, 2006: p. 49). 

 

Introdução 

 

É comum creditar à civilização grega o título de berço da cultura ocidental. Isso 

não é exagero, seja pela influência da língua, pelos costumes, ou pelos valores humanistas. O 

que nos cabe no presente trabalho é entender quais os aspectos existentes no nascedouro da 

Grécia Antiga influenciam, hoje, o estudo do Direito Político e Econômico, em especial, na 

produção poética de Homero. 

A Ilíada e a Odisseia são cantos poéticos que possuem o germe do ideal da 

civilização grega em aspectos míticos e filosóficos que vão muito além, diferentemente do 

que pensa o senso comum, da produção literária. O culto aos deuses, sua proteção aos seus 

devotos, a busca de honra e nobreza pelos heróis são algumas das narrações existentes nos 

mais de vinte e sete mil versos da produção homérica, somando-se ambas as obras. 

Interessante é observar que tais obras, ainda que com conteúdo mítico, são 

protótipos de diversos temas trabalhados pelo Direito Político. Atinge-o de forma certeira. 

Diversos valores podem ser mais bem compreendidos, como a idéia de esclarecimentos – ou 

iluminação; a estreita relação entre estética e ética no Direito; a formação da participação 

pública no Estado Democrático de Direito, bem como os mecanismos que tornam mais efetiva 

a absorção e aplicação da vontade da sociedade civil pela sociedade política, em destaque, no 

presente trabalho, as alterações no processo civil brasileiro. 

Por óbvio, a enumeração dos temas acima citados, objetos do presente estudo em 

ligação com a epopeia homérica e frutos de pesquisa sobre o Direito Político, não é exaustiva, 

mas provocativa. 

O presente artigo segue a metodologia crítico-filosófica com vistas a uma 

contribuição marxiana à leitura atual da epopéia de Homero, no caminho já percorrido em 

parte por Theodor W. Adorno e Marx Horkkheimer na Dialética do Esclarecimento, 
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terminada em 1947, como um alerta de busca da iluminação que leva à maioridade política do 

cidadão. 

A atualidade dessa pesquisa é demonstrada frente à necessidade de uma releitura 

dos valores político-democráticos no atual estágio da civilização. Marcada por um alto grau 

de dominação ideológica, assistimos o crescimento a desconfiança da sociedade no espaço 

público. Como se propõe, ao jurista é dada a oportunidade da auto-reflexão crítica. 

O materialismo histórico tem demonstrado que a história não acabou com a vitória 

do capitalismo sobre o socialismo de Estado, conforme Francis Fukuyama declarou ao 

presenciar o desmantelamento da União Soviética. Os caminhos trilhados no/pelo capitalismo 

não trazem a felicidade necessária para a plena vida humana.  

O presente estudo não tem a pretensão de resolver tais problemas, mas demonstrar 

e colaborar com a teoria marxista que visa o bem social. Teoria que não se contenta em 

compreender o mundo tomado por injustiças, mas em concentrar forças para impedir que elas 

se perpetuem. 

 

1. A epopeia como estilo literário: entre estética e ética. 

 

O mito surge na história ao passo que o homem sente necessidade de entender seu 

ambiente. Esse mesmo homem que é incapaz, inicialmente, de explicar situações pavorosas 

como a tempestade nos mares, os relâmpagos que queimam casas e plantações, a morte etc. É 

por meio da criação mítica que o homem tenta desenvolver respostas para o que não conhece.  

Juntamente com o rito, para Olgária Matos (2010, p. 87), é “o eixo das sociedades 

teológicas antigas”. Mythos, derivado do grego mythéomai (contar, narrar, falar alguma coisa 

para outros) e mythéo (conversar, contar, anunciar, designar), chega-nos como o mito, 

mitológico, a história contada. Utilizando de tais “narrativas sobre a origem de todas as 

coisas, o grego encontra as explicações de que precisa para se acalmar diante de um universo 

assustador, do qual ele não conseguia ordenar, controlar, nem compreender” (SILVA, 2009, 

p. 26).  

Esse estilo se ajusta ao momento pelo qual passa a civilização grega. O 

autoconhecimento como nação, embora ainda estivessem politicamente divididos, foi 

importante para enfrentar as guerras que viram. Por isso, “as epopéias desejam relatar algo 
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digno de ser relatado, algo que não se equipara a todo o resto, algo inconfundível e que 

merece ser transmitido em seu próprio nome” (ADORNO, 2003, p. 48). 

Ligado ao envolvimento religioso do espírito com o mundo, o mito não pode ser 

lido separado de ligação com o espiritual. No místico reside o encantamento do mito. 

Reflexões essas que permeiam toda a obra daquele que chamamos de “O Homero”.1 

Esse caráter mágico, religioso, confere ao mito uma característica especial: a da 

adaptação. Com o passar dos anos, “trazem consigo, a cada rememoração, um sentido 

exemplar, suas palavras tem efeito mágico” (MATOS, 2010, p. 87). Os mitos foram, com o 

tempo, utilizados ao prazer dos poetas com o objetivo de uma formação educativa sobre o 

povo grego que jamais apagará sua história. Homero os reforça na transformação racional 

pela qual passam ao criar a epopéia. 

Para Adorno e Horkheimer, no século XX, numa leitura alegórica de uma 

sociedade baseada na tensão da dominação dialética entre dominantes e dominados,2 essa 

força racional a que o mito se agrega por meio da epopéia é a exata transformação do mythos 

no logos. Cria-se, nesse instante, o próprio Alfklärung (Esclarecimento e Iluminismo a um só 

tempo): 

  

Mas os mitos que caem vítimas do esclarecimento já eram o produto do próprio 
esclarecimento. No cálculo científico dos acontecimentos anula-se a conta que 
outrora o pensamento dera, nos mitos, dos acontecimentos. O mito queria relatar, 
denominar, dizer a origem, mas também expor, fixar, explicar. Com o registro e a 
coleção dos mitos, essa tendência reforçou-se. Muito cedo deixaram de ser um 
relato, para se tornarem doutrina (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 20). 

 

É essa “doutrina” impregnada na obra de Homero – conceito utilizado por Adorno 

e Horkheimer – que permite entender até que ponto o mito e a filosofia, o mythos e o logos 

caminham lado a lado. Já há nessas obras um meticuloso “desenvolvimento íntimo e 

necessário das ações, que se sucedem passo a passo, numa inviolável conexão de causas e 

efeitos” (JAEGER, 2010, p. 78). Como dizem os frankfurtianos, “ao se apoderar dos mitos, ao 

‘organizá-los’, o espírito homérico entra em contradição com eles” (ADORNO; 

HORKHEIMER, 2006, p. 47). É a filosofia, pautada na razão, que deriva diretamente da 

epopéia mítica.  
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A idéia de Homero como totalmente irracional é absurda. (...) Em vez criar violentas 
oposições entre o pensamento racional e irracional e assumir que há períodos em 
que um ou outro dominam completamente; em vez de propagar a noção de que há 
uma classe especial de pensamento mítico é o oposto, em certo sentido, à filosofia, 
seria melhor olhar com mais atenção, em primeiro lugar, o que entendemos com o 
pensamento racional e filosófico e, em seguida, diferentes tipos de atitude mental 
que estiveram realmente presentes nos mitos gregos (KIRK, 2002, p. 275).3 

 

É esse elemento “racional”, iluminista – ou esclarecedor, para não confundir, por 

uma leitura apressada, com a doutrina desenvolvida apenas na Idade Moderna – que mostra a 

atualidade do estudo da obra homérica. Afinal, “o romance, cujos primórdios remontam à 

Antiguidade, precisou de centenas de anos para encontrar, na burguesia ascendente, os 

elementos favoráveis a seu florescimento”. Até lá, frise-se, são os ideais burgueses que 

permeiam a epopéia, separada do romance, apenas, pela forma do livro (BENJAMIN, 1994c). 

O papel fundamental da produção de Homero sobre a formação do homem grego 

é destacada por Jaeger que vê a impossibilidade e estudo da civilização daquele povo sem 

incluir o estudo da obra literária. É o que nos permite afirmar que a estética condiciona a ética 

e por ela é mutuamente condicionada. Essa relação dialética entre as categorias filosóficas 

fica clara com a visão da literatura como produção educadora. 

Nesse sentido que Walter Benjamin, com campo revolucionário, liga a 

importância da arte na formação política de um povo: “A dialética dessas tendências 

[evolutivas da arte] não é menos visível na superestrutura que na economia. Seria, portanto, 

falso subestimar o valor dessas teses [sobre a arte] para o combate político” (BENJAMIN, 

1994c, p. 166), seja para a conformação do povo aos valores de uma classe dominante, do 

Estado, ou mesmo para a produção de um espírito libertador. A estética condiciona a ética: a 

ação é sempre delimitada pelo modo com um povo recebe e compreende a produção cultural 

de sua época. Um povo que absorve uma cultura construtora de consciência, dotada de aura 

própria – o hic et nunc – de seu tempo, é muito mais crítico, exigente e consciente de seu 

papel. O contrário também é verdadeiro: para destruir um povo, destrua sua cultura, povoe sua 

mente com o lixo cultural que apenas (re)produz, somente repete, não reflete. 

 Na Ilíada, a figura de Fênix, mestre de Aquiles, bem como os tipos da 

Telemaquia e de Ulisses, na Odisseia, são grandes exemplos dessa relação entre a estética e a 

ética na obra de Homero como meio de educação e formação do homem grego. Nessas 

figuras, o papel do tutor, ou Mentor – nome de um amigo próximo e, por força do travestismo 

de Palas Atenas, guia de Telêmaco, filho de Ulisses – na indicação do caminho a seguir na 
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busca do verdadeiro ideal de arete (dignidade, honraria, dignificação) é imprescindível. Isso é 

notado no Canto II, versos 267 a 271 da Ilíada (HOMERO, 2001: 49): 

 

Dessa maneira suplica. Aproxima-se Palas Atenas,  

mui semelhante a Mentor, na figura exterior e na fala,  

e, começando a falar, lhe dirige as palavras aladas:  

“Para o futuro nem fraco, nem fútil serás, ó Telêmaco,  

se de teu pai, em verdade, possuíres o ardor invencível.  

Homem como ele é bem raro; não só nos discursos, nas obras! 

 

E quem é o homem Ulisses que Palas Atenas – na figura do amigo da família, 

Mentor – admoesta para que Telêmaco o siga como exemplo de vida? É o pai, o dono de 

terras, o senhor de escravos, o detentor de grandes honrarias e respeito por parte de seus 

ajudantes e dos próprios deuses, que luta para voltar a sua terra, família e tesouros. 

Esse ideal de educação do homem é o que perdurará por toda a obra de Homero e 

será impregnado na formação do grego que dele lê e houve falar, seja na aristocracia, seja nos 

cantos populares posteriores. 

 

2. Valores burgueses em Homero.  

 

Seria impossível e, por isso, ingenuidade falar na formação da burguesia durante a 

Antiguidade Clássica. A classe mercantil, que nasceu nas feiras da Europa Medieval, nos 

chamados burgos, não existia durante o sistema escravagista da Grécia Antiga. Mas esse fato 

não nos desautoriza a entender que o ideal burguês – ou aristocrático, para Jaeger – já nascerá 

lá. 

Walter Benjamin já combatera nas teses “Sobre o conceito da História” a ideia 

conformista de visão histórica apenas como a linearidade que vulgarmente aprendemos, como 

se ao fim de cada grande marco histórico todos os valores sumissem como um todo da face do 

planeta. Como diz na tese 14, “a história é o objeto de uma construção cujo lugar não é o 

tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de ‘agoras’” (BENJAMIN, 1994c, p. 

229). Disso decorre que é possível pensar na formação de um embrião na Antiguidade 
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Clássica que formaria, futuramente, a burguesia: seus medos, suas buscas, suas preocupações 

e seus padrões morais. 

Adorno e Horkheimer (2006, pp. 49/57) mais uma vez lembram que as linhas da 

razão identificam, ou assim o deveriam fazer, o aparecimento desse ideal burguês, já no 

aparecimento da epopéia homérica. Não apenas na forma estética, mas nos valores 

demonstrados na figura de Ulisses e, ainda, nas características romancistas que destacamos na 

epígrafe: dominação e exploração, pois o direito das figuras míticas é o do mais forte sempre. 

Como se observa na Odisseia, Ulisses é o verdadeiro padrão do homem burguês: 

luta contra o tempo, contra Sereias, vai ao Hades e retorna vivo, passa pelo grande Gigante de 

um único olho, todas essas aventuras com o objetivo devoltar a sua propriedade, seus tesouros 

e sua família. Sem qualquer pudor, a forte figura da família-e-propriedade é o motivo que o 

impulsiona. Não se deixa barrar, prossegue como fim justo, justificando os meios utilizados 

para tanto. Como já referira Lukcás, “o romance é a epopéia de uma era para a qual a 

totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, para a qual a imanência do 

sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por intenção a totalidade” 

(2000, p. 55). 

 

A epopéia imita o fascínio do mito, mas para amenizá-lo. [...] Por ser um 
empreendimento antimitológico, ela se destaca no esforço iluminista e positivista de 
aderir fielmente e sem distorção àquilo que uma vez aconteceu, exatamente do jeito 
como aconteceu, quebrando assim o feitiço exercido pelo acontecido o mito em seu 
sentido próprio. [...] Na ingenuidade épica vive a crítica da razão burguesa. Ela se 
agarra àquela possibilidade de experiência que foi destruída pela razão burguesa, 
pretensamente fundada por essa própria experiência. [...] Mas é apenas essa 
ingenuidade, novamente, que permite a alguém narrar os primórdios do capitalismo 
tardio uma era repleta de desgraças, apropriando-se desse momento pela anamnesis, 
em vez de simplesmente relatá-lo e, por meio de um protocolo que se relaciona com 
o tempo como um mero índex, rebaixá-lo com um ar enganador de atualidade a um 
nada incapaz de propiciar qualquer memória (ADORNO, 2003, pp. 49/50). 

 

As fortes semelhanças entre os temas de ambos os estilos literários demonstram 

que mantém uma decorrência: embora radicalmente opostos no marxismo, parece que Adorno 

concorda nesse ponto com Lukcás ao afirmar o ideal positivista da epopeia, bem como sua 

forma “ingênua” que, diante das paranóias perpetradas pelo capitalismo tardio, permitem seu 

relato.  
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Desse modo, fica clara a ligação entre a epopeia e o romance burguês, sem a qual 

seria impossível contar suas façanhas, em que pese o pensamento de Luckás que acaba por 

colocar o tema da epopeia – e por extensão a homérica – no campo do coletivo, como 

narração de façanhas de um povo, não do indivíduo, em oposição a Adorno: 

 

O herói da epopéia nunca é, a rigor, um indivíduo. Desde sempre considerou-se 
traço essencial da epopéia que seu objeto não é um destino pessoal, mas o de uma 
comunidade [...] a série de aventuras na qual o acontecimento é simbolizado adquire 
seu peso pela importância que possui para a fortuna de um grande complexo vital 
orgânico, de um povo ou de uma estirpe (LUKÁCS, 2000, p. 57) 

 

Vai de encontro direto com as ideias de Adorno. Neste último, posicionamento 

este que adotamos, há um “eu sobrevivente” da dialética expressa na aventura de Ulisses. 

“Como os heróis de todos os romances posteriores, Ulisses, por assim dizer se perde a fim de 

se ganhar” (ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 50). Esse pensamento de Lukcás não se 

ajusta à individualidade de que permeia a Odisseia e os valores que Ulisses tenta alcançar: 

família, propriedade e escravos. 

Vale destacar que Habermas chega a concordar com Adorno e Horkheimer ao 

confirmar que “nas aventuras de Ulisses, astuto e duplo sentido, espelha-se a proto-história de 

uma subjetividade que se desprende da coerção dos poderes míticos” (p. 155), mas sem razão 

ao afirmar que não fazem “justiça ao conteúdo racional da modernidade cultural, que foi 

conservado nos ideais burgueses (p. 162). É simplesmente impossível entender o motivo para 

se crer que há algum caráter emancipatório na civilidade moderna – e pós-moderna por 

consequência. A semicultura, produto da semiformação da sociedade é a regra de toda 

produção educacional, influindo em todos os campos da vida em sociedade – inclusive no 

Direito.4 Para Habermas e todos os que creem nessa impossível utopia do capitalismo tardio e, 

mais uma vez, inclusive no Direito, repetimos as palavras de Marcuse a Heidegger: “This not 

a political but instead an intellectual problem - I am tempted to say: a problem of cognition, 

of truth” (MARCUSE; HEIDEGGER;,1991, p. 31). 

 

3. Ágora e democracia: participação política. 

 

Sobre o papel político da Ágora grega, verifica-se que as decisões, de início, não 

eram democráticas, como se vê na Política atual. O centro de decisão era na parte alta da 
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cidade, onde as pedras invocavam a presença de Themis, a deusa da Justiça na teogonia 

homérica. 

Themis, palavra cuja raiz é ponto em comum com a da palavra pedra, era quem 

presidia a reunião aristocrata para a tomada de decisões. Em regra, no início, o povo não 

participava desses encontros. Com o passar do tempo a situação muda. Isso fica claro na 

passagem da Ilíada na qual os senhores, reunidos na Ágora, deliberam sobre a saída das tropas 

gregas em direção a Tróia. É na ágora – tipo do reino da liberdade, além da democracia, tendo 

o indivíduo atingido a emancipação política – que se decide o destino da cidade. 

Com o tempo, em especial com o nascimento de uma nova teogonia na obra de 

Hesíodo, a Themis de Homero é substituída por Diké, deusa que simboliza a justiça ligada aos 

homens. A Ágora passa, também com o tempo, para o centro das Cidades-Estado, onde, 

equidistantes de quaisquer lugares, permitia a fala e a participação política direta do povo. 

No cenário político atual, vê-se um esvaziamento da Ágora política com a criação 

de uma verdadeira massa de fantasmagorias – fantasmas na ágora, que caminham para a 

participação política sem qualquer preparação. Naquele tempo, não era dado ao povo opinar, 

participar. Hoje, em que pese a abertura, não há qualquer vinculação emocional direta entre o 

cidadão e o destino da cidade. 

Fala-se na existência de uma ágora virtual, como os sítios de relacionamentos 

facebook e twitter, para citar apenas alguns. Mas não há a verdadeira crítica e participação no 

destino da cidade, o que se espera de um povo que possui a tradição e a herança da formação 

ideal do homem grego. O que se observa é um verdadeiro vazio político, infantilização e 

despreparo. 

Em grande parte, essa é a conformação ética que a estética – e mais uma vez 

voltamos à relação da filosofia geral com a filosofia do Direito – na produção cultural do 

homem médio. Nesse ponto, mais uma vez Adorno e Horkheimer são os pioneiros ao 

descortinar o papel da Indústria Cultural no (des)ideal do homem contemporâneo. 

 

4. Emancipação política e valores jurídicos.  

 

Mito e esclarecimento não são duas faces da mesma moeda. Eles são a mesma 

face, possuem as mesmas forças motivadoras: o medo, a autoconservação do sujeito e o 
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instinto de sobrevivência. Não por acaso os artifícios criados na mitologia se ligarem à 

mimese, a cópia da Natureza pelo sujeito como meio de adequar-se ao ambiente, passar-se 

imperceptível. Introjetam-se características para assimilação ao meio. Como diz Márcia 

Tiburi, “assimilação física do indivíduo à natureza que ainda não estaria subjugada ao 

conceito e à racionalidade desejosos de poder” (1995, p. 84). Da mesma forma, com o projeto 

de emancipação iluminista, a razão passa a impedir a clara atuação da mimese.  

 

Tanto a mitologia quanto o Iluminismo filosófico (dos séculos XVII e XVIII) e 
científico encontram suas raízes nas mesmas necessidades básicas: sobrevivência, 
autoconservação e medo (Angst). [...] a autoconservação nasce do medo mítico de 
perder o próprio eu, medo da morte e a da destruição. [...] o outro é visto como 
hostil, perigoso e devendo ser dominado. Para tanto, mito e ciência têm 
procedimentos diversos: no mito, o recurso ao mimetismo; na ciência, à identidade 
(MATOS, 1999, pp. 155/156). 

 

Aliás, não poderia ser de outra forma. Não é útil para quem determina a ordem (e 

por isso tem o poder de decisão) que as pessoas saibam de algo tão fantasmagórico: “A ratio, 

que recalca a mimese, não é simplesmente seu contrário. Ela própria é mimese: a mimese do 

que está morto” (ADORNO e HORKHEIMER, 2006: 55), enquanto a mimese original 

“permanece como nostalgia” (TIBURI, 1995, p. 88).  

Para isso, com o fim de sobreviver, não mede esforços, como no episódio em que 

Ulisses, utilizando da razão (ainda não suficiente) para safar-se do ataque dos demais 

Ciclopes ao atacar Polifemo engana-o com o nome de Ninguém (HOMERO, 2001, pp. 

164/165 – Canto IX): 

 

Mas, quando vi que a bebida alterara a razão do Ciclope, 

para ele, então, me voltando, palavras melífluas lhe disse: 

“Pois bem, Ciclope, perguntas-me o nome famoso? Dizer-to 

vou; mas a ti cumpre dar-me o presente a que há pouco aludiste. 

Ei-lo; Ninguém é o meu nome; Ninguém costumavam chamar-me 

não só meus pais, como os mais companheiros que vivem comigo.” 

[...] 

Em altos brados, então, chama os outros Ciclopes, que em grutas 

da redondeza habitavam, nos cimos por ventos batidos. 

Estes lhe ouviram os gritos, correndo de todos os lados. 
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Postos em roda da furna, perguntam de que se queixava: 

“Ó Polifemo, que coisa te faz soltar gritos tão grandes 

na noite santa, o que tanto a nos todos o sono perturba? 

Mau grado teu, porventura, algum homem te pulha o rebanho? 

Mata-te alguém, ou com uso de força ou por meio de astúcia?” 

De dentro mesmo da funa lhes diz Polifemo fortíssimo: 

“Dolosamente, Ninguém que matar-me. Sem uso de força”. 

 

Nesse momento cabe crítica própria ao pensamento jurídico como utilitário do 

esclarecimento que nasce com o pensamento burguês. Tendo como espelho a produção 

nacional, o ensino jurídico – que se reflete na produção da literatura e das decisões judiciais – 

tem formado cada vez mais técnicos que o são apenas dentro da técnica.  

A retomada ético-moral promovida pelo Juspositivismo Ético não permite uma 

real revolução contra a desigualdade social existente na era do capitalismo tardio. O direito, 

como ‘instrumento da dominação destinado a dominar todos, deve se deixar alcançar por 

todos’ (ADORNO; HORKHEIMER, 2006: 42). O Direito ainda está preso a um ritual que já 

se observava nos mitos: uma vez acontecido no passado determinado ato, esse era relembrado 

ano a ano por meio de festas e sacrifícios, como que reproduzindo sua realização. 

O Direito também tem como função a autopreservação para a salvação da morte. 

“O automatismo ou a repetição do ritual é phármakon que faz ‘esquecer’ o horror e o medo da 

morte violenta da vida em comum dos homens” (MATOS, 2010: 85). 

O que o Juspositivismo Ético tem realizado com os discursos que dão vazão a 

diferenças menores entre regras e princípios é prender o pensamento ao binômio legalidade-

ilegalidade, o que será o mesmo que incluir a promoção de justiça social dentro do binômio 

violência-poder.  

Walter Benjamin, ao trabalhar a função da justiça promovida pelo Direito e pelo 

Poder Judiciário, considerou-a como Gewalt, poder e violência, a um só tempo. O Direito – e 

as instituições jurídicas, aproveitando o argumento de Benjamin – é instituído como forma de 

aplicação da violência/poder diretos sobre os movimentos que tendem a diminuir sua 

legitimidade. Não aceita a criação de outro direito que lhe faça as vezes. Regras ou princípios 

serão sempre formas de imposição de violência/poder – características, também, dos mitos 

homéricos. 
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A tarefa de uma crítica da violência pode ser definida como apresentação de suas 

relações com o direito e a justiça. Pois, qualquer que seja o efeito de uma 

determinada causa, ela só se transforma em violência, no sentido forte da palavra, 

quando interfere nas relações éticas. A esfera de tais relações é designada pelos 

conceitos de direito e justiça. (BENJAMIN, 1986: 160). 

 

Como já dito, a importância do Direito, bem como seus aparelhos de atuação – 

como valores, relevâncias, verdadeira arete – está para nossa sociedade total administrada, 

assim como a metafísica para os destituídos de utopia concreta: “permite o progresso, mas não 

sem abrir as portas para suas consequências intramundanas, a saber: poder e violência 

(Gewalt)” (PEREIRA, 2011). 

O Direito não pode se isolar, como se nada mais importasse além das construções 

legais e principiológicas diante das alterações filosófico-econômico-sociais ocorridas no 

decorrer da História, em especial das especificidades do povo brasileiro. O problema a 

enfrentar é a crescente velocidade de modificação da pós-modernidade. “O individualismo 

dos princípios gerais esquece que cada pessoa é um mundo e passa a existir em relação com 

outros, que todos nós estamos em comunidade” (DOUZINAS, 2010: 99). 

A reprodução da norma pelo pensamento jurídico técnico como fim de 

autoconservação não tem qualquer caráter emancipatório. Permite o apaziguamento do medo 

da desordem rumo ao progresso, ao desenvolvimento tecnológico e científico. O Direito, 

como ideologia, louva o sistema que instiga os desejos sem permitir as condições de 

realização. Ao capital são realizados, sistematicamente, diversos sacrifícios, os quais prendem 

os juristas ao mesmo medo que tentam esquecer. Diz-se que não há emancipação, pois o clima 

de semicultura existente – não apenas nas classes pobres – é o de construção de minoridade, 

de dependência, não de realização própria. 

 

Os artifícios de Ulisses são o protótipo da renúncia burguesa. A astúcia passa a 
ocupar o lugar do sacrifício, astúcia que é injustiça porque logra a natureza, e cada 
mudança na lei – a injustiça – ameaça e ao mesmo tempo, reforça o eu. [...] A 
viagem atraiçoadora de Ulisses antecipava a ideologia burguesa do risco como 
justificativa moral dos lucros. O homem se realiza na medida em que se sacrifica 
[...] A viagem de Ulisses é a viagem metafórica que a humanidade precisou realizar 
para efetuar a passagem da natureza à cultura, do instinto à sociedade, da auto-
repressão ao autodesenvolvimento (MATOS, 1999, pp. 159/160). 
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A passagem da natureza à cultura, a criação de uma Segunda Natureza, está bem 

demonstrada no protótipo de Ulisses que, por todas as artimanhas possíveis, busca os meios 

para chegar a seus fins: o retorno ao lar, a busca da propriedade e dos servos que já tivera. 

“Para Ulisses, Itaca é o centro do mundo, seu eixo arquimediano, o ponto fixo” (MATOS, 

1999, pp. 171). Da fuga do real, da natureza, o homem cria: para justificar a propriedade 

privada, não mede esforços nessa empreitada “O que os homens querem aprender da natureza 

é como empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa” 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2006, p. 18). 

 

O programa do esclarecimento era o desencantamento do mundo, Sua meta era 
dissolver os mitos e substituir a imaginação pelo saber. [...] Contudo, a credulidade, 
a aversão à dúvida, a temeridade no responder, o vangloriar-se com o saber, a 
timidez no contradizer, o agir por interesse, a preguiça nas investigações pessoais, o 
fetichismo verbal, o deter-se em conhecimentos parciais: isto e coisas semelhantes 
impediram um casamento feliz do entendimento humano com a natureza das coisas 
e o acasalaram, em vez disso, a conceitos vãos e experimentos erráticos: o fruto e a 
posteridade de tão gloriosa união pode-se facilmente imaginar (ADORNO; 
HORKHEIMER, 2006, p. 17). 

 

Para uma demonstração atualíssima dessa característica jurídica do Direito 

burguês que impõe a igualdade como meio de autoconservação – fruto da mimese, como já 

referimos –, afinal, só no campo da equivalência formal impera o conformismo, os mitos 

homéricos são de ajuda. Pode-se citar, ainda, o mítico e sublime Escudo de Aquiles (Canto 

XVIII), episódio-relato das armas de guerra da Ulisses, onde uma cidade grega antiga é 

descrita com uma riqueza de detalhes invejável.  

 

Vemos o relato de um julgamento entre os gregos (HOMERO, 2004, pp. 

426/427): 

 

Cheio se encontrava o mercado, que dois cidadãos contendiam 

sobre quantia a ser paga por causa de um crime de morte: 

um declarava ante o povo que tudo saldara a contento; 

outro negava que houvesse, até então, recebido a importância. 

Ambos um juiz exigiam, que fim à contenda pusesse. 

O povo, à volta, tomava partido, gritando e aplaudindo. 
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A multidão os arautos acalmam; no centro, os mais velhos 

em um recinto sagrado, sentados em pedras polidas, 

nas mãos os cetros mantêm dos arautos de voz sonorosa. 

Fala cada um por seu turno, de pé, e o seu juízo enuncia. 

Quem decidisse com mais equidade, dois áureos talentos 

receberia, que ali já se achavam, no meio de todos. 

 

Na sequências de imagens acima reside um dos procedimentos processuais civis 

mais antigos, no qual se ultrapassa a autotutela como meio de solução de conflitos, embora 

não seja possível discernir se o relato se refere a um costume observado e vivido por Homero 

ou se trata de memórias relatadas como observou Hans Julius Wolff (1946, p. 36).5 

Esse relato versa sobre a responsabilidade civil pela morte de uma pessoa. A 

compensação em dinheiro deve ser prestada e, para isso, as partes vão a público para ter 

resolvido o litígio: o homem que clama pela justiça, que inicia o pedido de julgamento, 

assassinou e, sabendo o dever indenizar, alega que já o fizera a contento, não havendo mais 

nada a saldar. Buscam um juiz neutro, imparcial, o istor, com o fim de decidir o caso. 

Primeiramente, destaca-se que a busca do início do procedimento está com o réu, 

com o devedor, com a pessoa que sofrerá no âmbito privado as conseqüências da justiça 

pessoal do credor caso não haja alguém que o socorra, de modo a garantir a justiça no caso 

concreto. Porque esse detalhe seria de importância atualmente? O valor político da justiça 

para a solução dos litígios tem levado ao desenvolvimento do ordenamento processual 

brasileiro, com fins a permitir sua atualidade.  

Dentre os institutos discutidos no projeto de lei de um Novo Código de Processo 

Civil que tramita no Congresso Nacional, bem como seu substitutivo, está o que se chama de 

estabilização da tutela satisfativa e da tutela de urgência, pela qual, em termos simples, o réu 

poderá propor ação para discutir a tutela concedida anteriormente, sob pena de formar coisa 

julgada. Os valores parecem não coincidir, pois lá, com o fim de “obter proteção do devedor 

contra a execução ilegal” (WOLFF, 1946, p. 46),6 aqui a proteção é posterior à ação, ainda 

que pela mão de um juiz. 

Tal dispositivo se baseia em estudo organizado por Ada Pellegrini Grinover, com 

o fim de concatenar as técnicas processuais utilizadas em países dos cinco continentes, 

citando, por exemplo, as disposições do direito italiano sobre as tutelas de urgência. No 
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estudo original, conclui-se que a técnica de processos com estrutura monitória é a mais 

difundida, tendo em vista o fim de promover a satisfação antecipada do pedido do autor. 

 

Chamado de “procedimento ingiuntivo” na Itália, de “mahneverfahen” na Alemanha 
e na Áustria, de “injonction de payer” na França e na Bélgica, o processo monitório 
é exclusivamente documental em alguns países (como na Itália, Bélgica e Brasil), 
conhecendo outros países a forma “pura”, em que a emissão da escrita do débito 
(França Alemanha, Áustria). Mas o traço comum é o de que a cognição se limita à 
prova produzida pelo requerente e é normalmente caracterizada pela ausência de 
contraditório inicial. Somente se o devedor, após o decreto injuntivo, se opuser à 
ordem de pagamento, é que se instaurará o procedimento comum, em contraditório 
pleno (GRINOVER, 1998, p. 14). 

 

Seguindo o raciocínio positivista já bem difundido, a proposta prevê a instauração 

de um procedimento sumário, monitório, no qual o autor requer a antecipação da tutela 

satisfativa, com o fim de dosar os efeitos que a cognição exauriente pode ter sobre o autor 

que, supostamente, tem direito. Reconhecendo o respeito ao devido processo legal, o 

contraditório diferido se tornaria a regra do sistema, pois se pretende atribuir ao réu o ônus de 

provocar a cognição plena (BEDAQUE, 2004, p. 393). 

Trata-se de técnica inovadora para o ordenamento civil brasileiro, em que pese a 

aproximação teórica com o procedimento monitório de adiantamento da tutela executiva. 

Como regra, não se prevê a cognição exauriente para a formação de preclusão com força de 

coisa julgada. Caso entenda necessário, poderá o réu mover a ação principal de conhecimento, 

sem a qual tornará a tutela como final, caso deferida. O que preocupa nesse tipo de 

procedimento é o equilíbrio de forças. Em que pese a difusão dos direitos na sociedade por 

órgãos como o IDEC, o PROCON, a TV Justiça e o famoso “boca a boca”, em geral não há 

uma cultura jurídica amplamente difundida. 

A Defensoria Pública continua defasada, pouco aparelhada, com poucos 

defensores concursados, com quadro de pessoal reduzido. A insegurança gerada por um 

procedimento posto na mão de um autor com possibilidade econômica de contratar grandes 

bancas de advogados para ajuizar um cidadão que necessite daquela instituição, ou não a 

procure, pois não sabe como fazê-lo, é de grande preocupação. O que haverá será, mais uma 

vez, a história contada pelos vencedores, e o pobre sofrendo. Isso não é Justiça. 

 

Conclusões. 
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Identifica-se, pelo exposto, que há verdadeira ligação entre a produção artística de 

Homero no campo da estética e sua produção política. Afinal de contas, como vimos, há uma 

forte ligação entre a estética e a ética que não pode ser apagada. Tais influências, inclusive, 

repercutiram na própria formação do ideal burguês. Isso não ocorre apenas para o lado bom: 

como visto, a mimese do mito é transportada para a equivalência burguesa, característica não 

desejável quando se fala em práticas de justiça. 

O pensamento jurídico atual deve ir além da reprodução ritual morta, como se o 

sacrifício – de animais, ou da própria vida do herói (Aquiles ou Ulisses) – fosse o mais 

importante. Ir além, por meio da crítica, inovar, pensar na conjuntura social é o que 

diferenciará o jurista que se preocupa, verdadeiramente, com a esperança de modo 

progressista. 

Categorias fundamentais para o estudo do Direito Político podem ser 

aprofundadas com o estudo da epopéia homérica: como a participação popular, a busca de 

uma emancipação política por meio de ações afirmativas que vão além dos direitos humanos 

garantidos e que só reforçam o papel ideológico do Direito. 

O procedimento judicial dos gregos visto na cena do Escudo de Aquiles, permite 

um melhor entendimento do que está implicado em renovar o pensamento processual – e por 

envolver a atuação do Estado, é Direito Político – deve envolver a realidade histórica, tendo 

em vista não apenas os cidadãos. Falamos em “para além do cidadão” com base na própria 

epopeia homérica, a qual destaca os feitos de quem tinha direitos, de quem era o cidadão e 

tinha voz na ágora.  

O que temos hoje é um exército de pessoas que, por estarem à margem 

econômico-social, de algum modo estão à margem do direito. Para essas devemos olhar, não 

de modo ideológico, mas de maneira humana, entendendo que esses também buscam justiça e 

que, por tais características, devem ser melhor assistidos, sob pena de cometermos a pior das 

injustiças: perpetuação da dominação. 
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1 Como se sabe, não há certeza sobre local e data de nascimento de Homero. Mais do que isso, não se sabe nem 
mesmo se existiu, se foi um único Homero, ou se vários “Homeros” compilaram os mitos na formação de uma 
epopéia. Seguindo a tradição, admitimos, aqui, que um único existiu na Grécia Antiga. 

2 Adotamos a possibilidade de leitura do mito para a aplicação por sua própria natureza de narração. Esse 
posicionamento não é uníssono, mas não podemos concordar com a estanque leitura histórica dos relatos, apenas 
ligado à sociedade em que produzida, como propõe Dan Edelstein (2007):  

 

A ‘introdução’ do mito no pensamento político moderno é, portanto, tanto um fator de miopia histórica, 
ou então um evento qualitativo, uma transformação do objeto de "mito" em si. [...] Identificar o momento 
(ou momentos) em que os mitos políticos se tornaram modernos requer que distingamos tais mitos como 
clássicos ou antigos. Enquanto há várias características que diferenciam essas duas categorias, 
argumentaria que o primeiro e mais importante contraste deita na relação entre um mito e a era ou cultura 
que o produziu. Para as mitologias políticas clássicas, o principal valor do mito reside em sua autoridade 
tradicional (no senso de Max Weber): o mito mais velho, e quanto mais respeitável a sociedade à qual ele 
está ligado, mais autoritário ele é (p. 32) – tradução livre. 
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    Não se fecha os olhos para a adequação do mito ao momento histórico em que estiver inserido. O que pode ser 
feito, e é autorizado pela natureza narrativa do mito, é sua aplicação antitípica. Essa foi a metodologia utilizada 
na Dialética do Esclarecimento e de valor para entender os modos de atuação do esclarecimento. Além disso, 
esse caráter histórico possibilita a melhor visualização do “amontoado de ‘agoras’” que compõe a História 
(Benjamin, 1994c), bem como sua relação com a sociedade e valores políticos atuais. 

    Nesse sentido, para Jeanne Gagnebin, ao comentar a leitura elaborada por Adorno e Horkheimer, “uma 
interpretação alegórica não é, por definição, nenhum comentário filológico rigoroso, mas sim uma leitura ao 
mesmo tempo salvadora, porque retoma e transfigura a tradição, e arbitrária, justamente porque não se baseia nos 
alicerces sólidos da pesquisa filológica” (GAGNEBIN, 2008, pp. 16/18). 
3 No original: “La idea de Homero como totalmente irracional es absurda. (...) En lugar de plantear violentas 
oposiciones entre pensamiento racional e irracional y suponer que hay periodos en los que uno u otro dominan 
completamente; en lugar de propagar la desvaída noción de que existe una clase especial de pensamiento mítico 
que es lo opuesto, en cierto sentido, a la filosofía, sería mejor examinar más detenidamente, en primer lugar, lo 
que entendemos por pensamiento racional y filosófico y luego los diferentes tipos de actitud mental que estaban 
realmente presentes en los mitos griegos”. 
4 A teoria da semicultura de Adorno demonstra o estado de desencantamento da sociedade, onde houve uma 
“queda irrevogável da metafísica”, afetando não só as classes pobres, banhadas na indústria cultural de massa, 
mas também nas chamadas semicultas, pois a condição geral é a de que o espírito foi “conquistado pelo caráter 
fetichista da mercadoria” (1996, p. 398 e 400). 
5 No original: “A priori, we may consider it as no less true to life than the wedding-scene which is supposed to 
have been depicted in another sector of the shield. It is of course impossible to decide whether the poet describes 
a custom known to him from his own observation or merely relates memories from a past age which lingered on 
his period”. 
6 No original: “[...] the protection of the debtor against unlawful execution”. 
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Resumo 

 

No presente  ensa io d i scu te-se  a  re lação possível  ent re  a  Educação  e  

a  efe t iva  rea l ização  dos  d i re i tos  na convivência  socia l  b ras i le i ra  e  

contemporânea ,  onde os  va lores  e  des -valores  se  sabem em permanente  

conf l i to .  As  teses  e  argumentos  propos tos  pe los  au tores  são  resu l tado  de 

pesquisa  em desenvolv imento junto  à Cátedra  da  UNESCO,  e  que  tem 

como pro je to pr incipal :  “Consciência  Juríd ica :  para  um modelo  jur íd ico 

educacional” .  Nes te ar t igo  os  au tores  a ler tam acerca  da  necess idade  de  se 

cons iderar  a  Educação  jur ídica  e  moral  como uma condição para  a  ef icác ia  

e  a  efe t ivação  do  d i re i to .  O tex to obje t iva  propic iar  uma melhor 

compreensão  da  corre lação  ex is tente  en t re  a  educação ,  a  in ternal ização  de 

valores  e  a  formação  de  uma “consciência”  que  permi ta  a  concre t ização  

dos  d i re i tos  j á  pos i t ivados .  A pesquisa  teve  como problemát ica  pr inc ipal  o  

s ign i f ica t ivo  aumento  da  cr iminal idade,  da  informal idade ,  da  corrupção  

e tc .  na  sociedade  bras i le i ra  e  contemporânea .  Os  autores  des tacam a  

impor tância de  uma educação  moral  em face  da  probidade ,  do  respei to ,  da 

ordem e  da  paz  socia l .  Inves t iga-se  a  u t i l idade  e  das  t eorias  educacionais  

na  ed i f icação  da  consciência  do  c idadão .  Conclu i -se  que  a  consciência  de  

um povo pode ser  cons t ru ída  por  meio  de  um processo  de  ens ino-
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aprendizagem que pr ior ize  tan to  a  formação  in te lec tual  (e  prof i ss ional )  

como a  ed i f icação  moral .   

 

Palavras-chave :  Educação  moral ,  Di re i to ,  Consciência  e  Convivência 

Socia l .   

 

Resumen 

 

En  e l  p resente  ensayo  se  d i scu te  l a  re lac ión  pos ib le  en t re  l a  

Educación  y la  efec t iva  rea l izac ión  del  derecho  en  la  convivencia  social  

b ras i leña  y contemporánea ,  donde los  va lores  e  des -valores  es tán  en 

permanente  conf l ic to .  Las  tes i s  y argumentos  propues tos  por  los  au tores  

son  resu l tado  de  una  inves t igación  desar ro l lada  jun to  a  la  Cátedra  de  la  

UNESCO,  que  t i ene como proyecto  pr inc ipal :  “Consciencia  Jur ídica :  para  

un  modelo  jur íd ico educacional” .  En  es te  ar t í cu lo  los  au tores  a ler tan 

acerca  de  la  neces idad  de  cons iderar  l a  Educación  Moral  como una 

condic ión  para  la  ef icac ia  y la  efec t iv idad   de l  derecho .  E l  t ex to  objet iva 

propic iar  una  mejor  comprens ión  de  la  corre lac ión  ex is ten te  en t re  l a  

educación ,  l a  in ternal izac ión  de  valores  y la  formación  de  una  

“consciencia”  que  permi ta  l a  concre t izac ión  de  los  derechos  ya  

pos i t ivados .  La  i nves t igación  t i ene  como problemát ica  pr inc ipal  el  

s ign i f ica t ivo  aumento  de  la  cr iminal idad ,  de la  in formal idad ,  de  la  

corrupción  e tc .  en  la  sociedad  bras i leña  y contemporánea .  Los  au tores  

des tacan  la  impor tancia  de  una  educación  moral  para  la  probidad ,  e l   

respeto ,  l a  orden  y la  paz  socia l .  Se  inves t iga  la  u t i l idad de  las  t eor ías  

educacionales  para  la  ed i f icac ión  de  la  consciencia  de  los  c iudadanos .  Se  

concluye  que  la  consciencia  de  un  pueblo  puede ser  cons t ru ida  por  medio 

de  un  proceso  de  enseñanza  -  aprendiza je  que  pr ior ice  tan to  la  formación 

in te lec tual  (y profes ional )  como la  ed i f icac ión  moral .   

 

Palabras-c lave :  Educación  moral ,  Derecho ,  Consciencia  y Convivencia  

Socia l .   
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como um di re i to  humano e  fundamenta l .  2  A cons t i tuc ional ização  do  
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Cons t i tuição  Federa l  de  1988.  3  O di re i to  à  educação  nos  documentos  
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Introdução.  

 

Uma das  preocupações  das  sociedades  modernas  cons i s te  em 

encont rar  a  melhor  forma de  in ib i r  a  c r iminal idade ,  a  i l egal idade ,  a  

corrupção  e tc .  

O in teresse  por  e levar  a  e f icác ia  das  normas  no  processo  de  

cons t rução  de  uma sociedade provida  é ,  de  fa to ,  um dos problemas  que 

enfren tam as  sociedades  modernas .  Nesse  sen t ido ,  to rnam-se  impor tantes  

as  t eor ias  educacionais ,  e t i ci s tas  e  ju r íd icas  que ,  a  part i r  de  uma postura  

funcional i s ta ,  p rocuram colocar  as  c iências  socia i s  em função  da  

rea l ização  da  convivência  socia l .   

Surge ,  ass im,  o  problema de  se  ver i f icar  a  d ia le t ic idade  ex is ten te  

en t re  a  Educação ,  o  Di re i to  e  a  F i losofia  Moral .  A respei to  dessa  

corre lação  d ia lé t ica ,  se  observa  a  necess idade  de  uma educação  que  

pr iv i legie  não  unicamente  a  ins t rução ,  mas  também a  ed i f icação  da  

consciência  socia l :  ju r íd ica  e  moral  nos  jovens  (cr ianças  e  adolescentes )  

v i sando a  in ib i r  a  v io lência  nas  escolas  e  o  corre la to  aumento  da 

i l egal idade ,  da  cr iminal idade ,  da  informal idade ,  da  corrupção  e tc .  E is  uma 
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problemát ica  para o  qual ,  na  l i t era tura  h i s tórica  e  moderna ,  não 

encont ramos  soluções  pass íveis .   

Contudo ,  o  pr incipal  ob je t ivo  do  presente  t rabalho  é  abr i r  um 

espaço  para  a  inves t igação  da  correção  ex is ten te  ent re  a  educação ,  o  

d i re i to  e  a  consciência  socia l ,  po is ,  a  nosso  ver ,  u rge  um modelo  jur íd ico-

educacional  que  permi ta  in ibi r  os  fenômenos  que  nos  ocupam.  

Nes te  es tudo,  no presente  ensa io decid imos  priv i legiar  uma  

s igni f icação  da  educação  jur íd ica  e  moral ,  ob je t ivando co locar  em 

des taque as  ques tões  re la t ivas  seu  desenvolv imento  no  contex to  onde o ser  

humano se  desenvolve:  comunidade,  esco la ,  famí l ia  e tc .  Procuramos ,  com 

i sso ,  des tacar  os  fa tores  socia i s ,  educacionais ,  ju r íd icos  e  morai s  que  

podem vi r  a  in f luenciar  a  conduta das  cr ianças  e  adolescentes  que ,  se  

sabem fu turos  prof iss ionais ,  in te lec tuais ,  po l í t i cos  e tc .  

É  por  es te  mot ivo,  que  concebemos como h ipótese  princ ipal  da  

nossa  pesquisa  a  seguin te :  “a  educação  jur íd ico-moral  é  condição 

impresc indível  para a  rea l ização  da  convivência  socia l” .  

Com base  nessa h ipótese pr iv i legiamos  o es tudo  de teor ias  e  

concepções  que  nos  permi t i rão ,  em próximo ensaio ,  p ropor  um modelo  

jur íd ico  –  educacional  como formando par te  das  conclusões  do  pro je to  de 

pesquisa  pr inc ipal .  

Em consonância  com i sso  e ,  aos  efe i tos  do  presente es tudo ,  

de l ineamos  os  seguin tes  objet ivos :  

 

a )  s ign i f icar  a  educação  jur íd ica  e  moral ,  a  par t i r  da  anál i se  das  

pr inc ipai s  concepções  educacionais ;  

 

b )  es tudar  a  corre lação  ex is ten te  en tre  a  Educação ,  a  Moral ,  o  

Di re i to  e  a  Convivência  socia l ;  

 

c )  suger i r  conclusões  que  permitam or ien tar  na  melhor  forma de  

conduzi r  o  processo de  ens ino-  aprendizagem.   

 

Do ponto  de  v i s ta  metodológico  cons iderou-se  opor tuno  carac ter izar  

a  educação  como um di re i to  h i s tór ico ,  humano e  fundamenta l .  Todavia,  

com o  in tu i to  de  desvendar  a  corre lação  en t re  a  Educação ,  o  Di re i to  e  a  
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Moral ,  será  de  grande val ia  o  uso do método h i s tór ico-socio lógico ,  da 

dedução ,  da  indução ,  da  anál i se  e  da  s ín tese .   

Nes te  pr imei ro ensa io  cons iderou-se  impor tan te  desenvolver  uma 

le i tu ra  b ibl iográf ica  prév ia  acerca  da  s ign i f icação  da  educação  no  

contex to  hi s tórico  e contemporâneo .   

Decid imos ,  todavia ,  des tacar  a  educação  como um di re i to  h i s tórico ,  

humano e  fundamenta l  e  a  educação  jur ídica  e  moral  em face  da  

efe t ivação  dos  d i re i tos  e  da  convivência  socia l .  

Em suma,  no  presente  es tudo,  que  como d izemos  forma par te  do  

Programa de  Pesquisas  da  Cátedra  UNESCO,  anal i sa-se  a  impor tância  (e  a  

necess idade)  de  um modelo  jur íd ico-educacional  que  cont r ibua  para  a  

ed i f icação  da  consciência  ju r ídica  nas  sociedades  modernas .   

 

1 A educação como um direi to  his tórico ,  humano e  fundamental .  

 

A educação  é  um di re i to  fundamenta l  de  cará ter  socia l  que  assegura  

a  d ignidade  da  pes soa  humana.  Nesse  sen t ido ,  se  faz  necessár ia  a  tu te la  

ju r íd ica  desse  d i re i to  nos  d i feren tes  ordenamentos  jur íd icos  quer  nacional  

quer  es t rangei ro .   

Em verdade  o  d i re i to  à  educação  é  um di re i to  subje t ivo e  públ ico 

ev identemente  compreendido  dent ro  os  d i re i tos  fundamenta i s .   

 

1.1  A  educação como um dire i to  h is tór ico .  

Estudos  h is tóricos  nos  revelam que desde  os  t empos  mais  remotos  a  

humanidade  já  se  preocupava com a  educação .  Diz-se  que  es tudos 

f i losóf icos  ( fundamenta lmente  da  f i losof ia  desenvolvida  na  Grécia  an t iga)  

j á  carac ter izaram a  educação  como ins t rumento  fundamenta l  ao 

desenvolv imento  do homem e  a  t ransformação  socia l .  

P i tágoras ,  por  exemplo ,  ens inava  que  a  pur i f icação  da  mente  ocorr ia  

pe lo  es tudo  da  ar i tmét ica ,  geomet r ia  e  mús ica .  Todavia ,  desse  des tacado 

f i lósofo  herdamos  a  or ien tação  que  ind icava  a  impor tância  socia l  da  

educação:  “Educai  as  cr ianças  e  não  será  preci so  punir  os  homens”.  

Sócra tes  def in i r ia  o  educador  como aquele  a judante  que  poss ibi l i t a r ia  ao  

d i sc ípulo  caminhar,  p ropic iando,  ass im,  i luminar  a  inte l igência  e  a  

consciência .  Nes te  sen t ido ,  a f i rmar ia :  “Só vo l tando-se  para  seu  in ter ior  o  
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homem agrega  à  sabedor ia  e  se  rea l iza  como pessoa” .  P la tão  ens inar ia  

que  toda  educação  era  de  responsabi l idade  do  Es tado e  que  “Todos  os  

c idadão que  têm os  esp ír i tos  cu l t i vados  for ta lecem o  Es tado  em que os  

melhores  serão  governantes” .  Ar is tóte les  a t r ibuiu  importância  à  famí l ia  

no  processo  educacional .  “Famí l ia  é  o  núcleo  da inic ia l  das  c idades  e  a  

pr imeira  instância  da  educação das cr ianças” .  (ARANHA,  1996,  p .  45-48  )  

Mas ,  a  educação  nem sempre  fo i  um di re i to  socia l izado 

(mass i f icado) .  Na Idade  Média ,  por  exemplo ,  a  educação  não  ser ia  um 

di re i to  de  todos .  Sabe-se  que  o  conhecimento  s i s temat izado  era  res t r i to  à  

monarquia  e  membros  da  cor te  e  des t inado  pr inc ipalmente  aos  homens .  

(ARANHA,  1996,  p .  70)  

Todavia ,  no  empenho por  d i fundi r  a  re l igião ,  a  educação  se  

expandiu  por  meio do  t rabalho  dos miss ionár ios  j esuí tas  ca tó l icos  e  

pas tores  pro tes tan tes  em todo o  mundo.  Surgi ram,  ass im,  as  escolas  

dominica i s  e  a  ofer ta  de  ens ino  gra tu i to  para  a lunos  pobres  e  cursos  

prof i ss ional izan tes  e  t écn icos  para  a  educação  de  adolescentes  e  adul tos .  

(PONCE,  1986,  p .  124)  

Hodiernamente ,  a  un iversa l ização  do  d i re i to  à  Educação  se  to rnou  

necessár io ,  po is ,  com o  advento  da  Revolução Indus t r ia l  (o  

desenvolv imento  da  c iência  e  da  t ecnologia)  ex igi r ia  mão de  obra  

qual i f i cada ,  da í  a  busca  pela  esco lar ização  formal  que ,  a inda ,  ob je t iva  a  

formação  prof i ss ional  dos  c idadãos ,  i s to  é ,  p reparar  o  ser  humano para  a  

v ida  prof i ss ional .   

 

1.2  A  educação como um dire i to  humano e  fundamenta l .  

O esforço  por  reconhecer  a  educação  como di re i to  fundamenta l  para  

a  cr iança  e  o  adolescente  não  é  in tei ramente  nova.  Lembrar-se-á  que ,  após  

a  II  Guerra  Mundia l ,  a  humanidade  tomou consciência  da necess idade  de  

tu te lar  ju r id icamente  a  educação .  

Ass im,  da  cr iação  da  Organização  das  Nações  Unidas  der ivaram 

diversos  t ra tados  in ternacionais  de  di re i tos  humanos  que abranger iam o  

d i re i to  à  educação  como um di re i to  fundamenta l  a  pessoa  humana.  É  

prec i so  lembrar ,  por  exemplo,  que  a  Declaração  Universa l  dos  Di re i tos  do  

Homem,  de  1948,  em seu  ar t igo  XXVI prescrever ia  que  toda  a  pessoa  tem 

d i re i to  a  ins t rução  gra tu i ta  pe lo  menos  nos  graus  e lementares  e  
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fundamenta i s  e  que es ta  ins t rução  deve  ser  or ien tada  no sen t ido  do  p leno  

desenvolv imento  da personal idade  humana e  do  for ta lec imento  do  respei to  

pe los  d i re i tos  humanos  e  pe las  l iberdades  fundamenta i s .  

Igualmente ,  a  Assemblé ia  Gera l  das  Nações  Unidas ,  em 20  de 

Novembro  de  1959,  aprovou a  Declaração  Universa l  dos  Di re i tos  da 

Cr iança   que  es ta tuía  seu  7 º  pr inc íp io  as  d i re t ivas  que  devem nor tear  as  

po l í t i cas  publ icas  educacionais  oferec idas  pe los  Es tados  para  que  a  

educação  se  to rne  i ns t rumento  de  efe t ivação  dos  d i re i tos  humanos .  Veja-

se :  

P R I N C Í P I O  7 º   
 
A  c r i a n ç a  t e r á  d i r e i t o  a  r e c e b e r  e d u c a ç ã o ,  q u e  s e r á  g r a t u i t a  e  
c o mp u l s ó r i a  p e l o  me n o s  n o  g r a u  p r i má r i o .  
 
S e r - l h e - á  p r o p i c i a d a  u ma  e d u c a ç ã o  c a pa z  de  p r o mo v e r  a  s u a  
c u l t u r a  g e ra l  e  c ap a c i t á - l a  a ,  e m c o n d i ç õ e s  d e  i g u a i s  
o p o r t u n i d a d e s ,  d e s e n v o l v e r e m a s  s u a s  a p t i d õ e s ,  s u a  c a p a c i d ad e  
d e  e mi t i r  j u í z o  e  s e u  s e n s o  d e  r e s p o n s a b i l id ad e  mo r a l  e  s o c i a l ,  e  
a  t o r n a r - s e  u m me mb r o  ú t i l  d a  s o c i e d ad e .  
 
O s  me l h o r e s  i n t e r e s s e s  d a  c r i a n ç a  s e r ão  a  d i r e t r i z  a  n o r t e a r  o s  
r e s p o n s á v e i s  p e l a  s u a  e d u c a ç ã o  e  o r i e n t a ç ão ;  e s t a  
r e s p o n s a b i l id a d e  c ab e ,  e m p r i me i r o  l u g a r ,  ao s  p a i s .   
 
A  c r i a n ç a  t e r á  a mp l a  o p o r t u n i d a d e  p a r a  b r in c a r  e  d i v e r t i r - s e ,  
v i s a n d o  o s  p r o p ó s i t o s  me s mo s  d a  s u a  e d u c a ç ã o ;  a  s o c i ed a d e  e  
a s  a u t o r i d ad e s  p ú b l i ca s  e mp e n h a r - s e - ã o  e m  p r o mo v e r  o  g o z o  
d e s t e  d i r e i to .  ( G r i f o  no s s o )  

 

A Convenção  Americana  sobre  os  Di rei tos  Humanos (Pacto  de  São 

José ,  1969)  al inha ,  em seu  ar t igo  19 que  “ toda  cr iança  tem d i re i to  às  

medidas  de  pro teção  que  a  sua  condição  de  menor  requer ,  por  par te  da  

famí l ia ,  da  sociedade  e  do  Es tado”.   

No mesmo sent ido  a  ONU,  em 20  de  novembro  de  1989,  aprovou a  

Convenção  In ternacional  sobre  os  Di re i tos  da  Cr iança ra t i f i cada  pelo  

Bras i l  em 14  de  se tembro  de  1990,  que  perf i lha  em seus  ar t igos  28  e  29 ,  

os  novos  caminhos da  educação  com base  em uma dout r ina  de  pro teção 

in tegra l  e  no  reconhecimento  de  di re i tos  especia i s  de  todas  as  cr ianças  e  

adolescentes .  Veja-se :  

Ar t i g o  2 8   
 
1 .  O s  E s t ad o s  P a r t e s  r e c o n h e c e m o  d i r e i t o  d a  c r i a n ça  à  
e d u c a ç ã o  e  t e n d o ,  n o me a d a me n t e ,  e m  v i s t a  a s s e g u r a r  
p r o g r e s s i v a me n t e  o  e x e r c í c i o  d e s s e  d i r e i t o  n a  b a s e  d a  i g u a l d a d e  
d e  o p o r t u n i d a d e s :  
a )  T o r n a m o  e n s i n o  p r imá r i o  o b r i g a t ó r i o  e  g r a t u i t o  p a r a  t o d o s ;  
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b )  E n c o r a j a m a  o r g a n i z a ç ã o  d e  d i f e r e n t e s  s i s t e ma s  d e  e n s i n o  
s e c u n d á r i o ,  g e r a l  e  p r o f i s s i o n a l ,  t o r n a m e s t e s  p ú b l i c o s  e  
a c e s s í v e i s  a  t o d a s  a s  c r i a n ç a s  e  t o ma m m e d i d a s  a d e q u a d a s ,  t a i s  
c o mo  a  i n t r o d u ç ã o  d a  g r a t u i d a d e  d o  e n s i n o  e  a  o f e r t a  d e  a u x í l i o  
f i n a n c e i r o  e m c a s o  d e  n e c e s s i d a d e ;  
c )  T o r n a m o  e n s i n o  s u p e r i o r  ac e s s í v e l  a  t o d o s ,  e m f u n ç ã o  d a s  
c a p a c id a d e s  d e  c a d a  u m,  p o r  t o d o s  o s  me i o s  a d e q u ad o s ;  
d )  T o r n a m  a  i n f o r ma ç ã o  e  a  o r i e n t a ç ã o  e s co l a r  e  p r o f i s s i o n a l  
p ú b l i c a s  e  a c e s s í v e i s  a  t o d a s  a s  c r i a n ç a s ;  
e )  T o ma m m e d i d a s  p a r a  e n c o r a j a r  a  f r eq ü ê n c i a  e s c o l a r  r e g u l a r  e  
a  r ed u ç ã o  d a s  t a x a s  d e  a b a n d o n o  e s c o l a r .  
 
2 .  O s  E s t a d o s  P a r t e s  t o ma m  a s  me d i d a s  a d e q u a d a s  p a r a  v e l a r  
p o r  q u e  a  d i s c i p l i n a  e s c o l a r  s e j a  a s s eg u r a d a  d e  f o r ma  
c o mp a t í v e l  c o m a  d i g n i d a d e  h u ma n a  d a  c r i a n ç a  e  n o s  t e r mo s  d a  
p r e s e n t e  C o n v e n ç ã o .  
 
3 .  O s  E s t a d o s  P a r t e s  p r o mo v e m e  e n c o r a j a m a  c o o p e r a ç ão  
i n t e r n a c i o n a l  n o  d o mí n i o  d a  e d u c a çã o ,  n o me a d a me n t e  d e  f o r ma  
a  c o n t r ib u i r  p a r a  a  e l im i n a ç ã o  d a  i g n o r â n c i a  e  d o  a n a l f a b e t i s mo  
n o  mu n d o  e  a  f a c i l i t a r  o  a c e s s o  ao s  co n h e c i m e n t o s  c i e n t í f i c o s  e  
t é c n i c o s  e  ao s  mo d e r n o s  mé t o d o s  d e  e n s i n o .  A  e s t e  r e sp e i t o  
a t e n d e r - s e - á  d e  f o r ma  p a r t i c u l a r  à s  n e c e s s i d ad e s  d o s  p a í s e s  e m  
d e s e n v o l v i me n t o .  ( G r i f o  n o s s o )  

 

Como base  nos  c i tados  documentos  ver i f ica-se  a  educação  é  um 

di re i to  internacional izado  e  formalmente  garan t ido ,  ass im sendo,  os  

Es tados  têm a  obr igação  de  tornar  o  ens ino  pr imár io  obr igatór io  e  

gra tu i to .  Diz -se ,  t ambém,  da  necess idade  de  encora jar  a  organização  de  

d i feren tes  s i s temas  de  ens ino  acess íveis  a  todas  as  cr ianças  e  de  tornar  o  

ens ino  super ior  acess ível  a  todos ,  em função  das  capacidades  de  cada  um. 

A d isc ip l ina  escolar  deve  respei tar  os  d i re i tos  e  a  d ignidade  da  cr iança .  

Para  garan t i r  o  respei to  por  es te  d i re i to ,  os  Estados devem promover  e  

encora jar  a  cooperação  in ternacional .  

 

Ar t i g o  2 9  
 
1 .  O s  E s t a d o s  P a r t e s  a c o r d a m e m  q u e  a  e d u c a ç ã o  d a  c r i a n ç a  
d e v e  d e s t i n a r - s e  a :   
a )  P r o mo v e r  o  d e s e n v o l v i me n t o  d a  p e r s o n a l i d a d e  d a  c r i a n ç a ,  
d o s  s e u s  d o n s  e  a p t id õ e s  me n t a i s  e  f í s i c o s  n a  me d i d a  d a s  s u a s  
p o t e n c i a l id a d e s ;  
b )  I n c u l c a r  n a  c r i a n ç a  o  r e s p e i t o  p e l o s  d i r e i t o s  d o  h o me m e  
l i b e r d a d e s  f u n d a me n t a i s  e  p e lo s  p r i n c í p io s  c o n s a g r a d o s  n a  
C a r t a  d a s  Na ç õ e s  U n i d a s ;   
c )  I n c u l c a r  n a  c r i a n ç a  o  r e s p e i t o  p e l o s  p a i s ,  p e l a  s u a  i d e n t i d ad e  
c u l t u r a l ,  l í n g u a  e  v a l o r e s ,  p e l o s  v a l o r e s  n a c i o n a i s  d o  p a í s  e m  
q u e  v i v e  d o  p a í s  d e  o r i g e m e  p e l a s  c i v i l i z aç õ e s  d i f e r e n t e s  d a  
s u a ;  
d )  P r ep a r a r  a  c r i a n ç a  p a r a  a s s u mi r  a s  r e s p o n s a b i l i d ad e s  d a  v i d a  
n u ma  s o c i e d a d e  l i v r e ,  n u m  e s p í r i t o  d e  co mp r e e n s ã o ,  p a z ,  
t o l e r â n c i a ,  i g u a l d a d e  en t r e  o s  s e x o s  e  d e  a mi z a d e  e n t r e  to d o s  o s  
p o v o s ,  g r u p o s  é t n i c o s ,  n a c i o n a i s  e  r e l i g i o s o s  e  c o m p e s s o a s  d e  
o r i g e m i n d í g e n a ;  
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e )  P r o mo v e r  o  r e sp e i t o  d a  c r i a n ç a  p e l o  me i o  a mb i e n t e .  
 
2 .  N e n h u ma  d i s p o s i ç ão  d e s t e  a r t i g o  o u  d o  a r t i g o  2 8  p o d e  s e r  
i n t e r p r e t ad a  d e  f o r ma  a  o f e n d e r  a  l i b e r d ad e  d o s  i n d i v í d u o s  o u  
d a s  p e s s o a s  c o le t i v a s  d e  c r i a r  e  d i r i g i r  e s t a b e l e c i me n t o s  d e  
e n s i n o ,  d e s d e  q u e  s e j am  r e s p e i t a d o s  o s  p r i n c í p i o s  e n u n c i a d o s  n o  
n . o  1  d o  p r e s e n t e  a r t i g o  e  q u e  a  e d u c a ç ã o  mi n i s t r a d a  n e s s e s  
e s t a b e l e c i me n t o s  s e j a  c o n f o r me  a s  r e g r a s  m í n i m a s  p r e s c r i t a s  
p e l o  E s t a d o .  

 

Segundo es te  d i spos i t ivo  a  educação  deve  des t inar -se  a  promover  o  

desenvolv imento  da  personal idade  da  cr iança ,  dos  seus  dons  e  ap t idões  

menta i s  e  f í s icas ,  na  medida  das  suas  potencia l idades .  E  deve  preparar  a  

cr iança  para  uma v ida  adul ta  at iva  numa sociedade l ivre  e  inculcar  o  

respei to  pe los  pa is ,  pe la  sua  ident idade ,  pe la  sua  l íngua e  va lores  

cu l tura i s ,  bem como pelas  cu l turas  e  va lores  d i feren tes  dos  seus .  

 

2 A const i tucional ização do  d ire i to  à  educação na  sociedade brasi le ira .  

 

A legis lação  educacional  no  Bras i l  t eve  in íc io  com  Cons t i tu ição  

Imper ia l  de  1824.  O ar t .  179 ,  XXXII ,  des ta  car ta ,  es tabelec ia  que  "a  

ins t rução  primár ia  é  gra tu i ta  a  todos os  c idadãos" .  A Cons t i tuição  de 

Republ icana  de  1891 nada  mencionou sobre  a  gra tu idade  do  ens ino  e  

de ixava  a  cr i t é r io  das  cons t i tu ições  es taduais  a  regu lamentação  do  

assunto .   Estabeleceu  ass im competência  res idual  aos  Es tados para 

legi s lar  em decorrência  do  es ta tu ído  em seu  ar t .  65 .  (MUNIZ,  2002  p. 81 

seg)  

O parágrafo  único ,  do  ar t .  150 ,  da  Const i tuição  de  1934 determinava  

a  gra tu idade  e  a  f reqüência  obr igatór ia  do  ens ino  pr imár io ,  t raçando 

d i re t r izes  para  a  educação  nacional .  Nes ta  Cons t i tuição ,  no ar t .  149  é  que 

apareceu  a  educação  como formação  da  personal idade .  (MUNIZ,  2002  p. 81 

seg)  

A Car ta  Magna d i ta tor ia l  de  1937,  no  ar t .  130  fez  referência  à  

educação  gra tu i ta ,  obr iga tór ia  e  so l idár ia ,  e  no  ar t .  125  ao dever  prec ípuo  

dos  pai s  de  minis t rá- la ,  cabendo ao  Es tado  apenas  o  dever  de  co laborar  e  

complementar  as  def ic iências  da  educação  par t icu lar .  Poder-se- ia ,  com 

efe i to ,  a f i rmar  que  um avanço  ocorreu  na  Cons t i tu ição  de  1946 quando fo i  

reforçado ,  pe lo  es ta tu ído  no  ar t .  166 ,  o  pr inc íp io  da  so l idar iedade  no  

d i re i to  educacional :  "A educação  é  d i re i to  de todos  e  será  dada  no  lar  e  na 
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escola .  Deve inspirar -se  nos  pr inc ípios  de  l iberdade  e  nos  ideai s  de 

so l idar iedade  humana".  Todavia ,  na  Cons t i tu ição  de  1967,  no  caput  do 

ar t .  168 ,  a  educação  aparece  de  forma mais  es t ru turada  que  nas  Car tas  

an ter iores .  Os  d i re i tos  econômicos  e  socia i s  d ivid i ram-se  em dois  t í tulos :  

um,  sobre  a  ordem econômica;  e  ou t ro ,  sobre  a  famí l ia ,  a  educação  e  a  

cu l tura ,  no  Tí tulo  IV,  Da famí l ia ,  Da educação  e  Da  cu l tura ,  sempre  

des tacando a  so l idar iedade  como nor teadora  do  processo  educacional .  

(MUNIZ,  2002  p. 81 seg)  

Como fo i  possível  consta tar  todos os  princ íp ios ,  la rgamente  

d i fundidos  nas  l egi s lações  in ternacionais ,  foram aos  poucos recepcionados 

pela  l egi s lação  cons t i tuc ional  bras i lei ra ,  que  avançou no  âmbi to  da 

educação .  Mas  es sa  caminhada fo i  sens ivelmente  ace lerada  com a  

promulgação  da  Cons t i tu ição  Federa l  em 1988,  que  t raz  consigo  o  

resguardo  do  d i re i to  à  Educação .   

 

2 .1  A  educação na  Const i tu ição  Federal  de  1988.  

A Cons t i tu ição  de  1988 fo i ,  sem dúvida ,  a  que  d i sc ip l inou  o  tema 

educação  de  forma mais  re levante .  Reconhecida  como di re i to  fundamental ,  

a  matér ia  es tá  inc lu ída  no  ro l  de  d i re i tos  socia i s ,  no  “caput”  do  ar t igo  6 º  e  

pormenor izada  no  t í tu lo  VII I ,  re feren te  à  Ordem Social  –  Capí tu lo I I I ,  nos  

ar t igos  205  a  214 ,  a lém de  vár ias  ou t ras  d i sposições  que  se  pode encont rar  

ao  longo do  tex to .  (ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR,  2004,  p .  439)  

Consoante  o  ar t igo  205 ,  há  t rês  propósi tos  bás icos  da  educação:  “o  

p leno  desenvolv imento  da  pessoa;  seu  preparo  para  exerc íc io  da  c idadania 

e  sua  qual i f i cação  para  o  t rabalho .”  (ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR,  2004,  p .  

440)  

O ar t .  206 es tabelece  a  forma como deve ser  desenvolv ida a  

educação  no  Bras i l ,  sempre  pautada nos  pr incíp ios  da  igualdade  e  

l iberdade ,  v inculando tan to as  en t idades  públ icas  quanto as  pr ivadas ,  de  

modo que  venha a  ser  garan t ida  uma boa  pres tação  do  serv iço  educacional  

de  forma i sonômica.   

Um dos  pr inc ípios  de  fundamenta l  impor tância  é  d i spos to  no  inc i so 

IV,  do  ar t .  206 ,  que  es ta tu i  a  gra tu idade  do  ens ino  em es tabelec imentos  

of ic ia i s  em decorrência  das  d i f icu ldades  socia i s  e  f inancei ras  enfren tadas  
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pela  grande maior ia  da  população  bras i le i ra  que  os  impedem de  custear  os  

es tudos .  (ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR,  2004,  p .  441) 

Segundo José  Afonso  da  S i lva  (2009,  p .  312) ,  os  pr inc íp ios  

aco lh idos  no  ar t .  206  da  Const i tu ição  e  sua  consecução  prá t ica  só  se  

rea l izará  num s i s tema educacional  democrá t ico ,  em que a  organização  da  

educação  formal  (via  esco la)  concre t ize  o  d i re i to  de  ens ino ,  in formados 

por  a lguns  pr inc íp ios  com eles  coerentes ,  como -  un iversa l idade  (ens ino 

para  todos) ,  igualdade ,  l iberdade ,  plura l i smo,  gra tu idade  do  ens ino 

públ ico ,  valor ização  dos  respect ivos  prof i ss ionais ,  ges tão  democrá t ica  da  

escola  e  padrão  de  qual idade .  

O ar t igo  208  contempla  a  igualdade  de  condições  para  o  acesso  e  a  

permanência  na  escola ,  p rer rogat iva  impresc indível  para  que  o  ens ino  

possa  ser  usufru ído por  todos ,  apontando mecanismos  para sua  rea l ização .  

Uma grande inovação  es ta tu ída  neste  ar t igo ,  em seu  parágrafo  pr imei ro ,  é  

a  declaração  de  que  o  acesso  ao  ens ino  fundamenta l  é  d i re i to  públ ico  

subje t ivo ,  e  o  seu  não-oferec imento ,  ou  o  seu  oferec imento  não 

sa t i s fa tór io ,  impor ta  em responsabi l idade  da  au tor idade  competente .  

(ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR,  2004,  p .  442)  

Cons t i tuindo o  di re i to  à  educação  um dever  do  Estado ,  t em-se  que 

sua  obr igação  em e fe t ivá- lo  es tá  coerente  com o  d i sc ip l inado  no  refer ido  

ar t igo ,  o  que  confere  a  todos  o  d i re i to  subje t ivo  públ ico  de  acesso  ao  

ens ino  obr igatór io  e  gra tu i to ,  a inda  que ,  cont rover t idamente ,  l imi tada  a 

gra tu idade  ao  ens ino  fundamenta l .   

Is to  pos to  poder-se- ia  compreender  que  o  d i re i to  à  educação ,  

enquanto  d i re i to  socia l  e  fundamenta l ,  pode  ser  chamado à  efe t iv idade  por  

qualquer  ind ivíduo que  se  s in ta  excluído  do  efe t ivo  acesso  prev is to  em 

nossa  Const i tu ição .  Tal  compreensão  garan t i r i a  uma melhor  d i s t r ibu ição  

do  ens ino,  fe i t a  de  manei ra  i sonômica  e  p lena ,  o  que permi t i r i a  uma 

ex is tência  digna  ao  homem,  f ru to  da  t ransformação  socia l  

A d i spos ição  dos  s is temas  de educação  bras i le i ra  es tá  es ta tu ído no 

ar t igo  211  que  af i rma que  a  União ,  os  Es tados ,  o  Dis t r i to  Federa l  e  os  

Munic ípios  organizarão  em regime de  co laboração  seus  s i s temas  de 

ens ino .  

Quanto  à  ap l icação dos  recursos  à  educação  a  Cons t i tu ição  obr iga ,  

nos  te rmos  do  ar t igo  212 ,  que  a  União  deve  ap l icar ,  anualmente ,  nunca  
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menos  de  dezoi to ,  e  os  Es tados ,  o  Dis t r i to  Federa l  e  os  Munic íp ios  v in te  e  

c inco  por  cen to ,  no  mínimo,  da  rece i ta  resu l tan te  de  impos tos .  

 Em regra ,  esses  recursos  públ icos  serão  des t inados  às  esco las  

públ icas ,  de  acordo  com o  ar t .  213  da  Lei  Maior ,  podendo também ser  

d i r igidos  às  escolas  comuni tár ias ,  confess ionais  ou  f i l an t rópicas ,  

def in idas  em lei ,  que  não  tenham f ina l idade  lucra t iva  e  ap l iquem seus 

excedentes  f inancei ros  em educação .  

Tais  recursos  também poderão  ser  apl icados  em bolsas  de  es tudo 

para  o  ens ino  fundamenta l  e  médio ,  para  os  que  demons t rarem 

insuf ic iência  de  recursos ,  havendo fa l ta  de  vagas  e  cursos  na  rede  públ ica  

na  local idade  da  res idência  do  educando.  (ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR, 

2004,  p .  443) 

No ar t igo  211 ,  há  também a  prev isão  de  que  as  a t iv idades  

univers i tá r ias  de  pesquisa  e  ex tensão  poderão  receber  apoio  f inancei ro  do  

Poder  Públ ico .  (ARAÚJO,  NUNES JÚNIOR,  2004,  p .  443)  

Conforme assevera  Alexandre  de  Moraes  (2010,  p .  841)  a  ap l icação  

dos  recursos  cons t i tuc ionalmente  prev is tos  na  área  da  educação ,  a  par t i r  

da  Emenda Const i tuc ional  n º  14 ,  de  12-9-1996,  com ent rada  em vigor ,  no 

pr imei ro  ano  subseqüente ,  to rnou-se  pr inc íp io  sens ível  da  Cons t i tuição  

Federa l  (CF,  ar t .  34 ,  inc i so  VII ,  a l ínea  “e” ,  cu ja  inobservância  pe lo  

Es tado-membro ou  Dis t r i to  Federa l  poss ib i l i t a rá  a  intervenção  federa l .  

Sendo ass im,  se  a  educação  é  cons iderada  pela  Cons t i tu ição  como 

d i re i to  fundamenta l ,  seu  cará ter  t ambém é  absolu to ,  in tangível ,  cu jo 

respei to  impõe-se aos  governantes  com um imperat ivo  ca tegór ico ,  

independente  de  abundância  ou  não  de  recursos .   

Os  Propós i tos  const i tuc ionais  com a  educação  foram es tabelec idos  

no  ar t .  214  da  Cons t i tuição ,  cu ja redação  fo i  dada  pela  Emenda 

Cons t i tuc ional  nº  59 ,  de  2009 determinando que  a  l e i  es tabeleça  o  p lano  

nacional  de  educação ,  de  duração  decenal ,  com o  obje t ivo  de  ar t i cu lar  o  

s i s tema nacional  de  educação  em regime de  co laboração .  Def in i r  

d i re t r izes ,  ob je t ivos ,  metas  e  es t ra tégias  para  assegurar  a  manutenção  e  

desenvolv imento  do ens ino  em seus  diversos  n íveis ,  e tapas  e  modal idades .   

Tudo por  meio  de  ações  in tegradas  dos  poderes  públ icos  das  

d i feren tes  es feras  federa t ivas  que  devem conduz i r  à  er rad icação  do  

anal fabet i smo,  a  un iversa l ização  do  a tendimento  escolar ,  a  melhor ia  da  
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qual idade  do  ensino;  a  formação  para  o  t rabalho  e  a  promoção  

humanís t ica ,  c ien t í f i ca  e  t ecnológica  do  País .  

 

3 O dire i to  à  educação nos  documentos  juríd icos  infraconst i tucionais .  

 

Es tabelec ido  o  parâmet ro  inic ia l  da p i râmide em cujo  vér t ice  

encont ram-se  as  d i sposições  de cará ter  gera l  es tabelec idas  pe la 

Cons t i tuição  Federa l ,  passa-se  a  ind icar  as  ba l izas  dessa  obr igação  es ta ta l  

es ta tu ídas  no  Esta tuto  da  Criança  e  do  Adolescente-ECA- Lei  n . º  8069/90.  

 

3 .1  O d ire i to  à  educação no  Es tatuto  da  Cr iança  e  do Adolescente .  

O ECA ins t i tui  um verdadei ro  s i s tema jur íd ico pol í t i co  de deveres  

para  cr ianças  e  adolescentes  de  nosso  paí s ,  por  i s so ,  tudo  que  es te ja  

re lac ionado a  esse  públ ico  inc lus ive  a educação  tem que obedecer  a  seus  

mandamentos ,  para  pro tegê- los  in tegra lmente .  

Conforme prescr i to  no  ECA,  no  campo da  educação ,  a  po l í t i ca 

socia l ,  em conformidade com a  Const i tu ição ,  deve  garan t i r  esco lar ização 

com qual idade  a  todas  as  cr ianças  e  ado lescentes .  Lutar  pe l a  não-exclusão 

da  escola  e  pro tegê- las  d ian te  da  s i tuação  de  vulnerab i l idade  socia l .   

Enf im,  assegurar  a  apropr iação  do  saber  em sua  forma mais  ampla 

como es ta tu ído no  Tí tu lo  II  -  Dos  Di re i tos  Fundamenta i s  no  seu  Capí tu lo 

IV –  Do d i re i to  à  educação ,  à  cu l tura ,  ao  espor te  e  ao  lazer  (ar t igos  53-

59) .  

O Art igo  53  do  Es ta tu to  da  Cr iança  e  do  Adolescente  não  só  

proclama a  educação  como um di re i to  a  seus  des t ina tár ios ,  mas  também os  

or ien ta  ao  p leno desenvolv imento ,  ao  preparo  para  a  c idadania  e  os  

qual i f i ca  para  o  t rabalho ,  assegurando- lhes ,  igualdade  de  condições  para  o  

acesso  e  permanência  na  escola ,  o  d i re i to  de  ser  respei tado  por  seus  

educadores ,  o  d i re i to  de  contes tar  c r i té r ios  aval ia t ivos ,  podendo recorrer  

às  ins tâncias  esco lares  super iores .  Alem des tes  d i re i tos  o  mesmo ar t igo  

garan te  d i re i to  de  organização  e  pa r t i c ipação  em ent idades  es tudant i s ;  o  

acesso  à  esco la  públ ica  e  gra tu i ta  próx ima de  sua  res idência .  

Ademais ,  garan te  o  ECA o  d i re i to  dos  pai s  ou  responsáveis  t e r  

c iência  do  processo  pedagógico ,  bem como par t ic ipar  da  def in ição  das  

7366



 
 

*  T r a b a l h o  p u b l i c a d o  n o s  A n a i s  d o  X X  C o n g r e s s o  N a c i o n a l  d o  C O N P E D I  r e a l i z a d o  e m  V i t ó r i a  -  E S  n o s  d i a s  1 6 ,  1 7 ,  1 8  e  1 9  d e  N o v e m b r o  d e  2 0 1 1  

propos tas  educacionais  l ançando ass im ra ízes  cada  vez  mais  profundas  na  

formação  global  da  personal idade  da  cr iança ,   

O legis lador ,  no ar t igo  54  do ECA, e lencou o  ens ino  fundamenta l  

obr iga tór io  e  gra tu i to  como di re i to  fundamenta l  subje t ivo  da  cr iança  e  do  

adolescente .  O mesmo ar t igo ,  t ambém menciona  a  necess idade  da  ex tensão 

da  obr igator iedade  ao  ens ino médio ,  o  a tendimento especia l izado  ao  

por tador  de  def ic iência ,  o  a tendimento em creche  e  pré-escola  às  cr ianças  

de  zero  a  se i s  anos  de  idade ,  o  acesso  aos  n íveis  mais  e levados  de  ensino 

e ,  por  der radei ro ,  o  a tendimento  no  ens ino  fundamenta l ,  a t ravés  de 

programas  suplementares  de  mater ia l  d idát ico-escolar ,  t ranspor te ,  

a l imentação  e  ass is tência  à  saúde.  

No mesmo dip loma se  es tabelece  a  obr igação  dos pai s  ou 

responsável  de  mat r icu lar  os  f i lhos  na  rede  regular  de  ens ino ,  f ixa  deveres  

dos  d i r igentes  de  es tabelec imentos  de  ens ino ,  para ,  f ina lmente ,  enfa t izar  

que  os  Munic ípios ,  com apoio  dos  Estados  e  da  União ,  devem es t imular  e  

fac i l i t a r  a  des t inação  de  recursos  e  espaços  para  programações  cu l tura i s ,  

espor t ivas  e  de  lazer  vo l tadas  para  a  in fância  e  a  juventude .  

 

3.2  O dire i to  à  educação na  Lei  de  Dire t r izes  e  Bases  da  educação 

nacional .  

Em 1996,  ocorreu  mais  um avanço  na  legi s lação  inf racons t i tuc ional  

bras i le i ra  em re lação  ao  d i re i to  a  educação ,  com a  reforma da  LDB,  Lei  de  

Di re t r izes  e  Bases  da  Educação  Nacional  -  Lei  n º  9 .394/96 .   

Da ação  conjunta  do  tex to  const i tuc ional  e  do  seu  contex to  fo i  

poss ível  es tabelecer  po l í t i cas  e  os  p lanejamentos  educacionais  que  devem 

nor tear  o  funcionamento  das  redes  escolares  de  todos  os  graus  de  ens ino .  

Realmente ,  o  seu  tex to  organiza  o  s i s tema legal ,  def in indo  as  

d i sposições  gera i s  (ar t .  1 º ) ,  p r inc ípios  e  f ins  da  educação  nacional  (ar t s .  

2 º  e  3 º ) ,  do  d i re i to  à  educação  (ar t s .  4 º  a  7 º ) ,  da  organização  da  educação  

nacional  (ar t s .  8 º  a  20) ,  da  educação  bás ica  (ar t s .  22  a  28) ,  da  educação  

infan t i l  (a r t s .  29  a  31) ,  do  ens ino  fundamenta l  (ar t s .  32  a  34) ,  do  ens ino 

médio  (ar t s .  35  e  36) ,  da  educação  de  jovens  e  adul tos  (ar t s .  37  e  38) ,  da 

educação  prof i ss ional  (ar t s .  39  a  42) ,  da  educação  super ior  (ar t s .  43  a  57) ,  

da  educação  especi a l  (ar t s .  58  a  60) ,  dos  prof i ss ionais  da  educação  (ar t s .  
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61 a  67)  e  dos  recursos  f inancei ros  para  a  educação  (ar t s .  68 a  77) .  

(LOPES, 1999, p. 28). 

Lei  de  Di re t r izes  e  Bases  da  Educação  Nacional  prescreve  uma 

pol í t i ca  educacional  que  rea lmente  cont r ibua  para  a  formação  dos  

su je i tos ,  compromet ida  com os  d i re i tos  humanos,  só  será  a lcançada se  

l evarmos  em conta  as  pecul iar idades  das  sociedades  em que es tes  vivem 

i s to  decorre  da  in te l igência  de  seu  ar t igo  1 º  que  es ta tuiu ;  “A Educação  

abrange  os  processos  format ivos  que  se  desenvolvem na  v ida  fami l iar ,  na  

convivência  humana,  no  t rabalho ,  nas  ins t i tu ições  de  ens ino  e pesquisa ,  

nos  movimentos  socia i s  e  organizações  da  sociedade  c iv i l  e  nas  

mani fes tações  cu l tura i s” .   

Po is  de  acordo  com o  es tabelec ido  na  LDB a  educação  é  um 

somatór io  de  processos  format ivos  que  ocorrem na  sociedade e  se  

desenvolvem mediante  a  in teração  do  educando com es ta .  Impl ica  também 

na  efe t iva  ação  e  pos tura  dos  prof i ss ionais  envolv idos  na  educação ,  bem 

como implementação  de  um Pro je to Pol í t i co  Pedagógico  que  a tenda  a  

necess idade  de  inc lusão .  

 

4.  A educação juríd ica  e  moral  em face  da  efet ivação dos  d ire i tos  e  da 

convivência  socia l .  

 

Como vimos ,  as  l egi s lações  comentadas  t ra tam o  tema da  educação ,  

em sua  maior  d imensão ,  como um processo  que  obje t iva  o  p leno 

desenvolv imento  da pessoa ,  seu  preparo  para  o  exerc íc io  da  c idadania  e  

sua  qual i f i cação  para  o  t rabalho .    

Todos  os  pressupostos  l egi s la t ivos  anal i sados co locam o  d i re i to  à  

educação  como in tegrante  do  própr io  d i re i to  à  v ida ,  cons t i tu indo-se ,  

ass im,  d i re i to  fundamenta l ,  ind ispensável  ao  pleno  desenvolv imento da  

pessoa  humana,  or iginár ia  do  d i re i to  na tura l ,  sempre  l igado  à  d ignidade .   

A a t iv idade  educacional ,  ass im,  t em natureza  públ ica  e  es tá  jungida ,  

necessar iamente ,  aos  fundamentos  e  pr inc íp ios  em que se  sus tém a 

Cons t i tuição  Federa l .  

 Inconcebíveis  o  a lcance  e  a  concre t ização  de  ta i s  p r inc íp ios  e  

fundamentos  sem que a  educação ,  l a ten te  e  em potência  no  ser  humano,  

es te ja  presente  e  se ja  uma constan te na  v ida do  c idadão ,  to rnando-se 
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ass im indispensável  para  o  p leno  desenvolv imento  da  pessoa ,  inc lusive  do  

desenvolv imento  moral .  

Torna-se  ev idente ,  por tan to ,  que  a  Educação  deve  vol tar -se  para  

uma é t ica  e ivada  de  humanização  para  que  todo  ser  sa iba cu idar ,  não só 

do  corpo  e  da  mente,  mas  também do  out ro  e  do  meio  ambiente  o  qual  es tá  

inser ido .  Essa  é t ica ,  segundo Morin (2000,  p .105) ,  pode  ser  representada  

pela  an t ropo-é t ica e  segundo Leonardo  Boff  (1999)  pe la  t eor ia  do  

cu idado .   

Ambos  os  au tores  defendem a  idé ia  de  que  é  necessár io  preservar  o  

meio  ambiente ,  cu idar  de  s i ,  dos  out ros  e  v iver  com amor .  A an t ropo-é t ica 

propos ta  por  Morin (2000,  p .104)  e  a  teor ia  do  cu idado  propos ta  por  Boff  

(1999)  podem representar   uma nova teor ia  para  a  Educação .   

Para  Morin  (2000,  p .105) ,  a  concepção  complexa  do  ser  humano 

compor ta  uma t r íade  denominada por  ind ivíduo/sociedade/espécie .  Os  

ind ivíduos  não  só  garan tem o  processo  reprodutor  da  espécie  humana a  

cada  geração ,  como,  t ambém,  são  produtos  desse  processo .  O au tor  

argumenta  que  é  a t ravés  da  in teração  en t re  ind ivíduos  que  se  produz  a 

sociedade  e  es ta ,  inc ide  sobre  os  mesmos .  É por  meio  dessa  in teração ,  que 

se  permi te  a  perpetuação  da  cu l tura  e  a  au to-organização  da  sociedade.  

Dessa  forma a  t r íade ,  ind ivíduo/sociedade/espécie ,  são inseparáveis  e  

coprodutoras  um do out ro .  É  no se io  dessa  t r í ade  que  nasce  a  consciência.  

A é t ica  humana,  an t ropo-é t ica ,  sét imo saber  necessár io  à  educação  do  

fu turo ,  deve  ser  en tendida  como a é t ica  da  cadeia  de  t rês  t e rmos  

ind ivíduos/ sociedade/espécie .  Essa  é  base ,  segundo Morin  para  ens inar  a  

é t i ca  do  fu turo .  (MORIN,  2000,  p  104  -107)  

Uma das  preocupações  de  Boff  (1999)  é  a  cr i se  que  afe ta  a  

humanidade  pela  fal ta  de  cu idado .  Para  sa i r  des ta  cr i se ,  segundo o  au tor ,  

p rec i samos  de  uma nova é t ica ,  e la  deve  nascer  de  a lgo  essencia l  ao  ser  

humano,  res ide  mais  no  cu idado do  que na  razão  e  na  vontade .  

P rossegue o  au tor  af i rmando ser ,  é  necessár io  que  o  ser  humano 

desenvolva  a  capacidade  de  cu idar  de  s i ,  das  pessoas  e  de  toda  natureza ,  

po is  a  fa l ta  de cu idado  se apresenta  cons tan te em nossos  dias .  Uma 

so lução  ser ia  a  busca  de  uma nova f i losof ia  com enfoque hol ís t i co pelo 

“respei to  mútuo ,  a  jus t iça ,  a  d ignidade  e  a  so l idar iedade  podem ser  

exerc idos  durante  o  processo  educacional” .  
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 Cuidar ,  segundo Boff  (1999) ,  é  mais  que  um ato ,  é  uma a t i tude  de  

preocupação ,  de  responsabi l idade  e  de  envolv imento  afe t ivo  com o  out ro.  

As  pessoas ,  não  possuem somente  corpo  e  mente ,  são  seres  esp i r i tua is .  

Ass im,  devemos  valor izar  esse  lado espi r i tua l  at ravés  do  sen t imento  e  do 

cu idado  com o  nosso  p laneta .  Boff  (1999)  acred i ta  que  ex is te  uma lacuna 

na  Educação ,  uma nova abordagem deve ser  urgentemente  apresentada ,  a  

t eor ia  da  Educação  para  c idadania  associada  ao  saber  cu idar .   

Mas  como deve ser  esse  cu idado?  Segundo o  teó logo  mais  que  ter  

cu idado ,  o  homem é  o  própr io  cu idado ,  po is ,  sem e le  o  homem deixa  de 

ser  humano.  Cuidado ass im pode ser  representado  pelo  car inho ,  

so l idar iedade ,  perdão ,  a tenção  e  cooperação  com os  out ros ,  an imais  e  com 

o  meio  ambiente .  

Boff  (1999)  observa  que  o  capi ta l i smo re inante  promove a  fa l ta  de  

respei to  com as  condições  básicas  do  ser  humano,  po is  a  exploração  

v i sando lucros  é  a  grande fer ramenta  do  s i s tema a tual .  

 Ass im é  prec i so  que  o  cu idado  com o próximo seja  promovido  em 

um pro je to  de  educação  para  a  c idadania  para  ha ja  r esga te  do  respei to  e  

do  sen t imento  por  todos .  Para  i s so,  é  necessár ia  que  no  processo  

educat ivo ,  ha ja  ênfase  no  sent imento  do  cu idado dos out ros .  É  necessár ia ,  

à  prá t ica  da  Educação  pela  c idadania  ocorram at iv idades  que  envolvam os  

sen t imentos .  “O que necess i tamos  são formar  a lunos  ques t ionadores  que  

procurem respos tas  às  ques tões  do  por  que  e  para  que  fazer? ” .  “É a t ravés  

des tas  ques tões ,  que  os  a lunos  podem ul t rapassar  a  idé ia  de  cu idar  apenas  

de  s i ,  de  sua  mente .  As  respos tas  podem t razer  a  ref lexão  e  o  cu idar  do 

próximo e  do  planeta  em que v ivemos  pode ser  a  so lução  para  o  v iver  

bem,  em paz  e  harmonia ,  a  ênfase  deve  ser  no  emocional” .  (BOFF,  1999)  

Prossegue o  au tor  af i rmando que  a  educação  a tual  nega  a  exclusão ,  

e le  acred i ta  que  é  pe la  é t ica  que  se  a t ingem obje t ivos  que  busquem 

melhoras  para  o  planeta  e  para  os  excluídos .   

Segundo Fre i re  (1987,  p .36) ,  o  cu idado  com os  opr imidos deve  ser  

rea l izado como ato do  amor ,  “só nes ta  p len i tude  é  que  a  so l idar iedade  

verdadei ra  se  cons t i tu i” .   

Para  Boff  (1999) ,  a  educação  pela  é t ica  e  c idadania ,  pode ser  

buscada  a t ravés  de  pro je tos  socia i s  promovidos  com alunos ,  que  auxi l i am 

os  opr imidos  a t ravés  de  pales t ras  sócio-educat ivas ,  p romoção  de  
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momentos  de  lazer  e  pres tação  de  serv iços .  Essa  prá t ica  educacional  pode 

ser  denominada de  c idadania  a t iva ,  mas  para  que  essa  prát ica  educat iva  

se ja  efe t ivada  é  prec i so ,  an tes  de  tudo ,  t ambém formar  educadores  numa 

pedagogia  denominada,  por  a lguns  educadores ,  de  "pedagogia  dos  d i re i tos  

e  deveres" .   

Um dos pr inc ípios  dessa  pedagogia  é  que  os  educadores  

permanentemente  t ragam para  o  ambiente  escolar  as  causas  e  

conseqüências  dos  fa tos  socia i s  da  infância  e  juventude  do  munic íp io  e  

por  ex tensão  do  paí s .   E  ass im possam discu t i - los  e  contex tual izá-los  

numa perspect iva cr í t i ca  em sa la  de  au la  com os  educandos  

compreendendo ass im o  porquê da  condição  de  subcidadania  em que o  

educador  e  o  educando da  escola  públ ica  es tão  inser idos ,  e  a  necess idade  

de  se  cons t ru i r  um quadro  sócio-pol í t i co  e  cu l tura lmente  uma prá t ica  

pedagógica  vol tada  para  a  c idadania .     

 

4.1  Para  uma s igni f icação  da  educação juríd ica  e  moral .  

Consideramos  que educação  jur íd ico-moral  é  uma espécie  da  

educação ,  i s to  é ,  uma d imensão  específ ica  que ,  in tegrando o  processo  de  

ens ino-aprendizagem,  objet iva  internal izar  va lores  em face  da  ed i f icação  

da  consciência  do  ser  humano.  

Alguns  es tudos ,  não necessar iamente  compromet idos  com propor  um 

método para  a  ed i f icação  da  consciência ,  nos  a ler tam acerca  da  

necess idade  de  uma educação  pautada  pela  formação  de  valores  nas  

cr ianças .  A obra mais  s ign i f ica t iva  e  à  qual  nos  remit imos  

s i s temat icamente ,  pe la  sua  opor tunidade  e  impor tância  é  “O ju ízo  moral  

na  cr iança” . 1 (PIAGET, 1994) 

 

4.1 .1  A  Educação e  o  Direi to  como ins t rumentos  para  a ed i f icação 
moral .  

 

                                                 
1 I n d e p e n d e n t e me n t e  d e  n ã o  s e r  o  c e r n e  d e  s u a s  t e o r i a s ,  i mp o r t a n t e s  a u t o r e s ,  c o mo  
J e a n  P i a g e t  ( c l á s s i co  d a  l i t e r a t u r a  p s i co l ó g ic a  c o n t e mp o r â n e a ) ,  s e  p r eo c u p a r a m c o m  
o s  r a c io c í n i o s  q u e  p r e s i d e m a  c o n d u t a  d a s  c r i a n ç a s :  o  j u í z o  ( j u l g ame n t o )  mo r a l  d a s  
c r i a n ç a s .  As s i m,  n o s  c h e g o u  a  s u a  o b r a  q ue  f o r ma r i a  f o n t e  o b r i g a t ó r i a  d e  e s t u d o s  
d e s e n v o l v i d o s  p e l o s  e s t u d i o s o s  d a  mo r a l  e  a  c o n v i v ê n c i a  s o c i a l .  O b r a  q u e  i n s p i r o u  o  
p e n s a me n t o  d e  i mp o r t a n t e s  j u r i s t a s ,  f i l ó s o f o s  e  s o c i ó lo g o s ,  a  s a b e r ,  R a wl s  e  
H a b e r ma s .  
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Examinaremos  a  Educação  e  o  Di re i to  como sendo inst rumentos  de  

t ransformação  socia l  que ,  independente  de  qualquer  ideologia ,  servem 

para  a  organização  de  uma “sociedade”  melhor .   

No nosso en tender ,  a  Educação  e  o  Di re i to  podem ser  pensados  e  

u t i l i zados  como s i s temas  comunicadores  de  valores  permanentes  e  

un iversa lmente  ace i tos  pe la  humanidade ,  cu jo  processo  de compreensão  e 

in ternal ização  devem ser  d i sseminados .   

A pr imei ra  v is ta ,  parece  acer tado  d izer -se  que  ambas  as  áreas  do  

saber  humano têm uma perspect iva “funcional” ,  po is  respondem às  

perguntas :  quais  são  as  suas  funções?  ou ,  se  se  prefer i r ,  para  que  servem? 

Conforme es te  pensamento  a  Educação  e  o  Di re i to  podem ser  cons iderados 

meios  para  a t ingi r  um f im,  qual  se ja :  o  desenvolvimento  de  uma 

“Consciência”  que permi ta  a  concre t ização  a  Ordem,  a  Paz  e  a  Jus t iça  

socia l .   

Acerca  do  Di re i to ,  especi f icamente ,  expl ica  Norber to  Bobbio  (2007,  

p .  57) ,    

 
o  q u e  d i s t i n g u e  e s s a  t e o r i a  f u n c i o n a l  d o  d i r e i t o  d e  o u t r a s  é  q u e  
e l a  e x p r e s s a  u ma  c o n c e p ç ão  me r a me n t e  i n s t r u me n t a l  d o  d i r e i t o .  
A  f u n ç ã o  d o  d i r e i to  n a  s o c i e d a d e  n ã o  é  ma i s  s e r v i r  a  u m  
d e t e r mi n a d o  f i m  ( a o n d e  a  a b o r d a g e m f u n c i o n a l i s t a  d o  d i r e i to  
r e s u me - s e ,  e m g e r a l ,  a  i n d i v i d u a l i z a r  q u a l  é  o  f i m e s p e c í f i c o  d o  
d i r e i to ) ,  ma s  a  d e  s e r  u m i n s t r u me n t o  ú t i l  p a r a  a t i n g i r  o s  ma i s  
v a r i a d o s  f i n s .  K e l s e n  n ã o  s e  c a n s a  d e  r e p e t i r  q u e  o  d i r e i to  n ã o  é  
u m  f i m,  ma s  u m  m e i o .  P r ec i s a me n t e  c o mo  me i o  e l e  t e m  a  s u a  
f u n ç ã o :  p e r mi t i r  a  c o ns e c u ç ã o  d aq u e l e s  f i n s  q u e  n ã o  p o d e m s e r  
a l c a n ç a d o s  p o r  me i o  d e  o u t r a s  f o r ma s  d e  co n t r o l e  s o c ia l .  

 

Surge ,  ass im,  o  problema de  se  de terminar  como ambas  as  c iências  

podem cont r ibu i r  para  a  ed i f icação  da  Consciência  Socia l  e ,  mais  

especi f icamente ,  da Consciência  Jur íd ica .  Eis  a í  o  problema que  es t imula  

o  presente  es tudo .  

Pois  bem,  a  af i rmação  de  que  essas  áreas  devem ser  v i s tas  como 

ins t rumentos  para  a  ed i f icação  da  Consciência  se  apóia  na  seguin te  

premissa :  toda  i l egal idade  (e  imoral idade)  é  um problema de  conduta  e  de 

Consciência ,  que  impor tam à  Educação  moral  e  ao  Di re i to .    

Poder-se- ia ,  com efe i to ,  duvidar  que  o  vocábulo  “Consciência”  se ja  

um concei to  ju r íd ico  ou  exclus ivo de  out ras  c iências .  Em verdade ,  o  

vocábulo  “Consciência”  (conscien t izar )  é  usado  ind is t in tamente  em vár ios  

d i scursos  jur íd icos  e  d i spos i t ivos  normat ivos .  Assim,  por  exemplo ,  se 
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af i rma que  o  problema do  desmatamento  tem sua  or igem na  “consciência 

ambienta l”2 ou  que  a lgum órgão  do  S is tema Nacional  de  Defesa  do  

Consumidor  t em como a t r ibuição  a  conscien t ização  do  consumidor.3 

De Ar thur  Schopenhauer  (2007,  p .  88  -90)  aprendemos  que  “honra  é  

a  consciência  ex terna  e  consciência  é  a  honra  in terna” .  Conforme ens ina  o 

c i tado  au tor  é  só  em sociedade que  as  capacidades  de  um homem podem 

ser  chamadas  à  p lena  a t iv idade .  Ele logo  descobre  i s so  quando sua 

consciência  começa a  se  desenvolver  e  surge  nele  o  dese jo  de  ser  v i s to  

como um membro  ú t i l  à  sociedade ,  como aquele ,  por  ass im dizer ,  que  é  

capaz  de  ter  seu  papel  como homem.  A honra  c ív ica  para  Schopenhauer  

t em a  es fera  mais  ampla  de  todas .  Cons is te  na  supos ição  de  que  teremos  

respei to  incondic ional  pe los  d i re i tos  dos  out ros  e ,  por tan to ,  nunca 

usaremos  meios  in jus tos  ou  i l egai s  de  consegui r  o  que  queremos .  É  a  

condição  de  todos  os  in tercursos  pací f icos  en t re  homem e  homem.  A honra  

c ív ica  se  ap l ica  igualmente  a  todos ,  sem exceção  das  c lasses .  

Mas ,  como as  c iências  humanas  e ,  especia lmente ,  a  Educação  e  o  

Di re i to ,  podem cont r ibu i r  para  a  ed i f icação  da  Consciência?  Esta  é  uma  

ques tão  que  preocupa aos  sociólogos ,  aos  ps icó logos ,  aos  educadores ,  aos  

e t ic i s tas  e ,  t ambém, aos  jur is tas .  

P rocurando uma respos ta  para  essa  ques tão ,  não  fa l tam os  que  

af i rmam que a  so lução  dos  problemas  ac ima c i tados :  c r iminal idade,  

imoral idade ,  in formal idade  e tc .  serão  reso lv idos  por  meio  da  inserção ,  na  

grade  curr icu lar  dos  d i feren tes  n íveis  de  ens ino ,  de  uma d isc ip l ina  que  

permi ta ,  por  exemplo ,  o  conhecimento  dos  d i re i tos  e  deveres  (ex .  Di re i to  

Cons t i tuc ional )  dos  c idadãos  ou  out ra  que  or ien te  o  agi r  das  pessoas  em 

face  do  meio  ambiente  (ex .  Educação  Ambienta l ) .  Alguns  preferem suger i r  

que ,  devido à  sua importância ,  deve-se  inc lu i r  na  grade  curr icu lar  do  

ens ino  pr imár io ,  a  di sc ip l ina  “Moral  e  Cív ica” .   

Tais  idé ias ,  t a lvez  se jam so luções  imedia t i s tas  que  prec i sam ser  

fundamentadas  c ient i f i camente ,  pois  impor ta  saber ,  como veremos:  o  que ,  
                                                 
2Consciência Ambiental e Desenvolvimento Sustentável. Disponível em 
http://www.schwartzman.org.br/simon/ambiente.htm. Acesso em 6 de junho de 2011. 
3 Veja-se CDC: Art. 106. O Departamento Nacional de Defesa do Consumidor, da Secretaria Nacional de Direito 
Econômico (MJ), ou órgão federal que venha substituí-lo, é organismo de coordenação da política do Sistema 
Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:  
(...) 
IV - informar, conscientizar e motivar o consumidor através dos diferentes meios de comunicação; 
(...) (Grifo nosso) 
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quando  e  como  ens inar .  Devido  às  incer tezas  que  der ivam dessas  e  de  

out ras  propos tas  de  ens ino ,  p r iv i legiamos ,  a  segui r ,  uma invest igação  

acerca  dos  recursos  jur íd icos  t eóricos  e  prát icos  que  podem cont r ibu ir  

para  a  ed i f icação  da  Consciência  e ,  consequentemente ,  in ib i r  os  

problemas  que  as  sociedades  modernas  enfren tam.  

Exis te ,  em verdade ,  uma corre lação  en t re  a  Educação 4 e  o  Di re i to .  

E is  que  o  Di re i to ,  ass im como out ras  c iências  socia i s ,  pode  cont r ibu i r  

para  um melhor  ens ino ,  fornecendo propos ições  va lora t ivas ,  descr i t ivas  e  

normat ivas  a  serem in t roduz idas  no  processo  de  aprendizagem.   

Mas ,  é  jus tamente  a  ex is tência  de  uma d i ferença  en t re  o  

conhecimento  e  a  consciência  o que  d if icu l ta  essa  compreensão .  Ambos os  

concei tos  não se confundem.  Consciência  não  é  sap iência .  E  aqui  

co locamos  uma debat ida  ques tão :  que  deve  ser  cons iderado  como 

pr imár io ,  a  c iência  (o  conhecimento)  ou  consciência?  

 

Nesse  sen t ido Hare  (1996,  p .  3 )  a f i rma,  

 
S e  p e r g u n t á s s e mo s  a  u ma  p e s s o a  “Q u a i s  s ã o  s e u s  p r i n c í p i o s  
mo r a i s ? ”  a  ma n e i r a  p e l a  q u a l  p o d e r í a mo s  t e r  ma i s  c e r t e z a  d e  
u ma  r e s p o s t a  v e r d a d e i r a  s e r i a  e s t u d a n d o  o  q u e  e l a  f a z .  E l a  
p o d e ,  l o g i c a me n t e ,  p r o f e s s a r  e m s e u  d i s c u r s o  t o d a  so r t e  d e  
p r i n c í p io s  q u e  d e s c o n s i d e r a  co mp l e t a me n t e  e m  s u a s  a ç õ e s ;  m a s ,  
q u a n d o  e s t i v e s s e  f r e n t e  a  e s c o l h a s  o u  d e c i s õ e s  e n t r e  c u r s o s  d e  
a ç ã o  a l t e r n a t i v o s ,  e n t r e  r e s p o s t a s  a l t e r n a t i v a s  à  q u e s t ã o  “Q u e  
d e v e  f a z e r ? ” ,  c o n h e ce n d o  t o d o s  o s  f a t o s  r e l e v a n t e s  d e  u m a  
s i t u a ç ã o ,  e l a  r e v e l a r i a  e m q u a i s  p r i n c í p i o s  d e  c o n d u t a  r e a l me n t e  
a c r e d i t a .  A  r a z ão  p e la  q u a l  a s  a ç õ e s ,  d e  u m a  ma n e i r a  p e c u l i a r ,  
s ã o  r e v e l a d o r a s  d e  p r i n c í p i o s  mo r a i s  é  q u e  a  f u n ç ã o  d o s  
p r i n c í p io s  mo r a i s  é  o r i e n t a r  a  co n d u t a .  

 

Admi tamos ,  po is ,  que  “os  fa tos  f ini tos  da  ciência  não  podem 

conduzi r  ao  valor  in f in i to  da  consciência ,  dever íamos  optar  pe la 

consciência ,  porque e la  conduz  à  rea l idade  do  valor .  O melhor  ser ia  por  a  

c iência  a  serv iço da  consciência ,  os  fa tos  a  serv iço  dos  valores” .  

(ROHDEN,  2008,  p .  47) .  

E is  porque  o  saber  nem sempre  resolver  os  d i lemas  morai s  nem 

responde às  questões  da  conduta  ex igidas  pe lo  Di re i to . (  PLATÃO,  1960,  

p .  52) .  

                                                 
4 U ma  “E d u c a ç ã o  t r a n s f o r ma d o r a ”  q u e  o b j e t iv e  o  d e s e n v o l v i me n t o  d a s  h a b i l id a d e s  
l ó g i c a s  e  j u r íd i c o - c o gn i t i v a s :  p r o c e s s o  q u e  p o s s i b i l i t a  a  f o r ma ç ã o  c u l tu r a l  e  m o ra l ,  
d o  q u a l  h ã o  d e  p a r t i c i p a r  o s  p a i s ,  a  e s co l a  e  a  c o mu n i d a d e  e m g e r a l .   
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Vê-se  que ,  por  exemplo ,  o  conhecimento  de  normas  e  sanções  não  

impl ica  obediência.  Ass im como os  d i scursos  jur íd icos  e  moral i s tas  

t ampouco ed i f icam a  probidade .  É  por  es te  mot ivo  que  a  fa lha  do  s i s tema 

de  ens ino  es tar ia  na  ten ta t iva  de  t ransmi t i r  conhecimento e  não  empenho 

em in ternal izar  va lores .  

Nes te  ponto  julgamos  conveniente  des tacar  que  cr iar  códigos  

tecn icamente  bem equipados ,  d iminui r  a  maior idade  penal ,  idea l izar  novos 

pro je tos  de  le i  e tc .  não  reso lvem o  problema do  aumento  da  cr iminal idade 

e  da  imoral idade .  Hoje ,  por  exemplo,  vemos  que  a  Fi losof ia  Moral  se  

vo l tou  para  a  normat ização  (codi f icação  da  moral idade)  ass im como o 

própr io  Di re i to  se  vo l tar ia  para  a  pos i t ivação ,  em ext remo,  da  

cr iminal idade  e  da  imoral idade .  Tais  são  so luções  (ou  a l ternat ivas)  

imedia t i s tas  que  acabam por  preencher  as  l acunas  do  s i s tema jur íd ico  e 

moral  com normas  e  regras ,  mui tas  vezes  desnecessár ias ,  ou t ras  

indesejadas .  

Deve-se  ver  que  des tas  so luções  surgem out ros  problemas  que  

repercutem e  cont r ibuem para  o  excesso  de  normas  pro ib i t ivas ,  na 

d i spersão  legi s la t iva ,  no  s i s tema pr is ional  e  na  ins tab i l idade  jur íd ica .  

Sem dúvida ,  a  in ternal ização  de  valores  e ,  consequentemente ,  a  

ed i f icação  da  Consciência ,  ser ia  a  melhor  opção  que ,  de  forma media ta ,  

in ib i r ia  a  desobediência  e  a  inef icác ia  socia l  das  normas .   

Deve-se ,  ass im,  cons iderar  que  o  caminho não  pode ser  outro  que  a  

cons t rução  de  uma “consciência  moral”  razoável  e  un iversal  sem olvidar  a  

rea l idade  de  dada  paí s  ou  nação ,  po is  os  es tandar tes  de  conduta  e  as  

normas  var iam em função  dos  contex tos .  No obstan te ,  se  segue  

defendendo um es tándar  de  conduta  universa l .  Nes te  sen t ido ,  é  prec i so 

aval iar  as  a t iv idades  de  formação  e  educação  a tualmente  rea l izadas  nesta  

matér ia . (VILLORIA,  2000,  p .  27 ,  37) .  

Es tes  momentos  dar -se- iam por  meio  de  processos  cogni t ivos  e  

prát icos  que ,  por  serem concre t izados  por  meio da  Educação ,  

cons ideramos  necessár io  a  abordagem de  determinadas  concepções  

( teor ias  educat ivas ) ,  v i sando a  aval iar  sua  a tual idade  e  ap l icação .   

 

4.2  O t rabalho  juríd ico-educacional  e  a  ed i f icação  da consciência .  
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Estudos desenvolv idos  na  área  da  educação  conf i rmam que o 

compor tamento  dos seres  v ivos  não  é  ina to ,  e le  é  resu l tado  das  v ivências  

e  condic ionamentos  ex ternos impos tos  quer  pe la na tureza,  quer  pe lo  ser  

humano.   

Por  meio  de  algumas  teor ias  (por  exemplo,  as  t eor ias  

ep is temológicas  denominadas  como in terac ionis tas )  se af i rma que  o 

compor tamento  humano é  resu l tado da  in teração  en t re  o  meio  e  o  

ind ivíduo .    

Cer tamente ,  condic ionamentos  e  acontec imentos  (exper iências )  

fornecem os  recursos  que  auxi l iam o  rac iocín io humano.  Os 

acontec imentos  “são  fa tores  que  a tuam indi re tamente  sobre  o  ind iv íduo,  

repercut indo  em cada  um de  forma diversa ,  po is  dependem,  sobre tudo ,  da 

sua  concepção  do  mundo e  do  modo que  o  sen te  ( . . . ) .  A cons t i tu ição  de  

nossa  consciência  é  o  e lemento  sempre  presente  e  permanente  em tudo  que  

fazemos  ou  sofremos .  Nossa  ind ividual idade  es tá  mais  ou  menos 

pers i s ten temente  em ação ,  a  cada  momento  de  nossa  v ida .  Todas  as  ou t ras  

in f luências  são  temporár ias ,  inc identa is ,  e fêmeras  e  su je i tas  a  todo  t ipo  de  

acaso  e  mudança” .  (SCHOPENHAUER,  2007,  p .  8 ,  29) .  

Dizemos  en tão  que  o  rac iocín io  das  cr ianças  se  d i ferencia  

no tavelmente do  rac iocín io dos  adul tos .  O primei ro se  desenvolve  com 

base  nos  acontec imentos ,  vivências  (ou  exper iências )  e  condic ionamentos  

(convencional i smos)  impos tos  pe los  Mundos I e  II .  J á ,  o  segundo se 

desenvolve  com base  nos  condicionamentos  (convencional i smos)  e  

v ivências  próprios  do  Mundo II I . 5 

Em verdade ,  os  maiores  di lemas que  enfren tam os  jovens :  as  

cr ianças  e  os  adolescentes  se  dão  a  par t i r  da  aprox imação  de  ambos  os  

mundos .  Cr ianças  não  sabem como agi r  e  adul tos  descuidam o  que 

ens inar .   

Agimos  er roneamente  quando desconhecemos  ou  subest imamos  as  

po tencia l idades  das  cr ianças .  Cr ianças  er ram quando ten tam agi r  ou  

quando lhes  impomos  responsabi l idades  própr ias  dos  adul tos .  

                                                 
5 P a r a  u ma  me l h o r  c o m p r e e n s ã o  p r o p o mo s  a  s e g u i n t e  c l a s s i f i c a ç ã o  d e  mu n d o s :  M u n d o  
I :  c r i a n ç a s  e n t r e  0  a  5  a n o s ,  M u n d o  I I :  c r i a n ça s  e n t r e  5  a  1 0  a n o s ,  M u n d o  I I I :  j o v e n s  
e n t r e  1 0  a  1 8  a n o s .   
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As cr ianças  não  têm os  recursos  ax io lógicos  que  lhes  permi ta 

desenvolver  um rac iocín io  próprio de  adul tos ,  mesmo ass im,  lhes  

aproximamos  o  Mundo II I  o  qual  não  têm v ivenciado .6 Cada Mundo ( I,  I I  e  

I I I)  é  cons t i tuído de  uma l inguagem (s ímbolos  -  representações)  e  

exper iências  que  formam a  base  para  o  rac iocín io  moral  dos  suje i tos  

(agentes ) .  Af i rmamos ,  ass im,  ex is t i r  uma lógica  e  uma hermenêut ica 

in fan t i l ,  juveni l  e  adul ta ,  uma forma de  rac iocinar ,  de  fa lar  e  de  

argumentar  l imi tada  a  um nível  de  desenvolv imento .  Ass im,  é  absurdo 

a lmejar  que  uma cr iança  desenvolva  o  rac iocín io  própr io  de  um adul to ,  a  

aproximação  desses  mundos é  fa ta lmente  cr í t i co .  

O desenvolv imento moral  do  adul to  o  habi l i t a  a  observar  regras  

socia i s  e ,  com base  nessa  capacidade  que  podemos  af i rmar  a  ex is tência  de 

uma consciência  jur íd ica  por  meio  da  qual  se  presume a  poss ibi l idade  de  

poder  d i s t ingui r  no p lano  socia l  o  bem do  mal .  Diz -se  da  necess idade  de  

“ t re inar  a  humanidade  no  caminho que  deve  segui r ,  a  manutenção  e  o  

for ta lec imento  do  sen t imento  de  honra  ocupam um lugar  impor tan te” .  

(SCHOPENHAUER, 2007,  p .  78)  

Não se  t ra ta  un icamente  de  um conhecimento  cogni t ivo  ou  do  

desenvolv imento  da  in te l igência ,  mui to  bem propos tos  por  des tacados  

au tores  t a i s  como Piaget 7,  Wal lon8 Vygot sky9 e  ou t ros .   

                                                 
6 As  c r i a n ç a s  n ã o  n a s c e m é t i c a s  n e m  mo r a l me n t e  c o n s c i e n t e s ,  s ã o  a s  e x p e r i ê n c i a s  q u e  
a s c e n d e  e  a u x i l i a m n a  i n t e r n a l i z a d o  d e  v a l o r e s :  a  e d i f i c a ç ã o  d a  co n s c i ê n c i a .  D a í  q u e  
a   ma n e i r a  d e  p e n s a r  e  d e  a g i r  d a s  c r i a n ç a  é  d i f e r e n t e  d a  ma n e i r a  d e  p e n s a r  e  d e  a g i r  
d o s  ad u l t o s ,  n ã o  s o m e n t e  p e l o  n í v e l  d e  i ns t r u ç ã o ,  ma s  p e l o  n í v e l  d e  c o n s c i ê n c i a .  
Aq u i  v a l e  d i s t i n g u i r  c o n s c i ê n c ia  d e  co n h e c i me n t o .   
7 Para Piaget o desenvolvimento cognitivo é uma teoria que pressupõe que os seres humanos passam por uma 
série de mudanças ordenadas e previsíveis. A base da sua teoria radica no “interacionismo”, idéia de 
construtivismo seqüencial e os fatores que interferem no desenvolvimento. Eis que, conforme o autor a criança é 
concebida como um ser dinâmico, que a todo momento interage com a realidade, operando ativamente com 
objetos e pessoas. Essa interação com o ambiente faz com que construa estrutura mentais e adquira maneiras de 
fazê-las funcionar. O eixo central, portanto, é a interação organismo-meio e essa interação acontece por meio de 
dois processos simultâneos: a organização interna e a adaptação ao meio, funções exercidas pelo organismo ao 
longo da vida. Neste sentido, afirma o autor: “o organismo e o meio constituem um todo indissociável, o que 
quer dizer que a par das mutações fortuitas é necessário haver lugar para variações adaptativas que impliquem, 
ao mesmo tempo, uma estruturação própria do organismo e uma ação do meio, sendo os dois termos 
inseparáveis. Do ponto de vista do conhecimento, isto quer dizer que a atividade do sujeito é relativa à 
constituição dos objetos, do mesmo modo que esta implica aquele: é a afirmação da interdependência irredutível 
entre a experiência e a razão”. PIAGET, Jean. O Nascimento da Inteligência na Criança. 9. ed. Trad. Maria 
Luísa Lima, ver. tipográfica: José Marques. Paris: Delachaux & Niestlé, S.A., 1971, p. 28. 
8 Henri Wallon propõe uma teoria do desenvolvimento cognitivo centrada na psicogênese da pessoa. Assim, 
preocupado com a gênese da inteligência afirmou que "o ser humano é organicamente social e sua estrutura 
orgânica supõe a intervenção da cultura para se atualizar" (Dantas, 1992).  
9 Para Vygotsky as funções psicológicas superiores (por ex. linguagem, memória) são construídas ao longo da 
história social do homem, em sua relação com o mundo. Elas referem-se a processos voluntários, ações 
conscientes, mecanismos intencionais e dependem de processos de aprendizagem. 
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Crianças  podem ser  cu l tas ,  in te l igentes ,  mas  não  obedien tes ,  ass im,  

como veremos ,  a  não  obediência  no Mundo I,  equivale  à  improbidade  

( i l egal idade ,  imoral idade  e tc . )  do  Mundo II .  “O e lemento  mais  essencia l  

para  e le  é  a  cons t i tu ição  da  sua  consciência  que  é ,  na  maior ia  dos  casos ,  

mui to  mais  impor tan te  do  que  as  ci rcuns tancias  formadoras  do  seu  

conteúdo”.  (SCHOPENHAUER,  2007,  p .  18)  

Des ta  forma,  consideramos  que  o processo  de  desenvolvimento  e  de 

aprendizagem socia l  das  cr ianças  deve ,  igualmente ,  p r iv i legiar  o  processo  

de  in ternal ização10  de  va lores ,  i s to  é ,  de  “uma vontade moderada  e 

to leran te  e ,  por tan to ,  uma boa  consciência  são  pr iv i légios  que  nenhuma 

condição  socia l  ou  r iqueza  podem enfe i tar  ou  subs t i tui r” .  

(SCHOPENHAUER, 2007,  p .  21)  

Daí  que  todo e  qualquer  es tudo  que  ser iamente  objet ive  a  ed i f icação  

da  consciência  deverá  abordar  os  métodos ,  p r inc íp ios  e  procedimentos  

para  a  in ternal ização  de  valores .   

Ass im como o conhecimento  não  é  apenas  descober to 

espontaneamente  pe la  cr iança ,  nem t ransmit ido  de  forma mecânica ,  

t ambém os  valores  devem ser  concebido  como resul tado  de  um processo 

de  in teração ,  no  qual  o  jovem:  a  cr iança  o  adolescente  será  su je i to ,  

e lemento ,  que  procura  a t ivamente  compreender  o  mundo que  o  cerca ,  e  

que  busca  reso lver  as  in ter rogações  que  esse  mundo provoca .  

Devemos  pensar  na necess idade  de  propic iar  exper iências ,  i s to  é ,  

aproximar  as  exper iências  que  o  Mundo I não  poss ibi l i t a ,  nes te  sen t ido ,  o  

modelo  jur ídico-educacional  poder ia  ser  ú t i l .11 

 

 

 

                                                 
10 E d u c a ç ão  q u e  n ã o  a b r a n g e  u n i c a me n t e  o  p r o ce s s o  d e  e n s i n o - a p r e n d i z a g e m  
d e s e n v o l v i d o  n a  e s c o l a .  T r a t a - s e  d e  u m  p r o c es s o  d e  i n t e r n a l i z a çã o  s o c i a l  d e  v a l o r e s  
p e r ma n e n t e  e  i mp o r t a n t e  p a r a  o  d e s e n v o l v i me n t o  mo r a l  d o  s e r  h u ma n o .  A  
i n t e r n a l i z a ç ã o  e n v o l v e  u ma  a t i v i d a d e  e x t e r n a  q u e  d e v e  s e r  d e s e n v o l v i d a  o b j e t i v a n d o  
u ma  a t i v i d a d e  i n t e r n a .  T a l  a t i v i d ad e  p o d e  s e r  d i f u n d i d a  e  d e s e n v o l v i d a  n a s  e s c o l a s ,  
n a  c o mu n i d a d e ,  n o  l a r  e t c .  Ac e r c a  d a  i n t e r n a c i o n a l i z a ç ã o ,  c o n s i d e r a ,  V yg o t s k y  q u e  é ,  
n a  t r o c a  c o m o u t r o s  s u j e i t o s  e  c o n s i g o  p r ó p r i o  q u e  s e  v ã o   i n t e r n a l i z a n d o  
c o n h e c i me n t o s ,  p a p é i s  e  f u n ç õ e s  s o c i a i s ,  o  q ue  p e r mi t e  a  f o r ma ç ã o  d e  c o n h e c i me n t o s  
e  d a  p r ó p r i a  co n s c i ê n c i a .  T r a t a - s e  d e  u m p r o c e s s o  q u e  c a mi n h a  d o  p l a n o  s o c i a l  -  
r e l a ç õ e s  i n t e r p e s s o a i s  -  p a r a  o  p l a n o  i n d i v i d ua l  i n t e r n o  -  r e l aç õ e s  i n t r a p e s s o a i s .  
11 N ã o  e s p e r a mo s  c o n t r i b u i r  p a r a  u m n o v o  mé t o d o  d e  e n s i n o ,  p o r é m  u n i c a me n t e  
p r o p o r  u m mo d e l o  d e  e n s i n o  j u r í d i c o - e d uc a c i o n a l  q u e  n o s  p e r m i t a  i n t e r n a l i z a r  
v a l o r e s ,  q u e  p o s s a  s e r  u m i n s t r u me n t o  d e  a v a l i a ç ã o  d e  p s i c ó lo g o s  e  p e d a g o g o s .  
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5.  Para  uma orientação da  educação moral .  

 

Para  a  pergunta  “O que deve  ens inar?”  ou ,  se  se  prefer i r  “Por  que  

devo  ens inar  pr inc íp ios?  Hare  ( 1 9 9 6 ,  p .  8 0 )  reserva  a  seguin te  respos ta :  

 
O  ú n i c o  i n s t r u me n t o  q u e  o  p a i  p o s s u i  é  a  e d u c a ç ã o  mo r a l  –  o  
e n s i n o  d e  p r i n c í p io s  p o r  me i o  d e  e x e mp l o s ,  p r e c e i to s  e  mé t o d o s  
mo d e r n o s  q u e  p e r mi t a m  o u t o r g a r - l h e  à s  c r i a n ç a s  u ma  b a s e  d e  
p r i n c í p io s  s ó l id a  ma ,  a o  me s mo  t e mp o ,  a mp l a  o p o r t u n i d a d e  d e  
t o ma r  a s  d e c i s õ e s  e m q u e  s e  b a s e i a m e s s e s  p r i n c í p io s  e  p e l a s  
q u a i s  s ã o  mo d i f i c a d o s ,  me l h o r a d o s ,  a d ap t a d o s  a  c i r c u n s t a n c i a s  
mo d i f i c a d a s ,  o u  me s mo  a b a n d o n a d o s  q u a n d o  s e  t o r n a m  
i n t e i r a me n t e  i n a d e q u a d o s  a  u m n o v o  a mb i e n t e .  E n s i n a r  s o me n t e  
o s  p r i n c í p io s ,  s e m c o n c e d e r  a  o p o r t u n i d a d e  d e  s u j e i t á - l o s  à s  
d e c i s õ e s  d e  p r i n c í p io s  d o  p r ó p r i o  a l u n o ,  é  co mo  e n s i n a r  c i ê n c i a  
e x c l u s i v a m e n t e  c o m  l i v r o s  d i d á t i co s ,  s e m e n t r a r  n u m  
l a b o r a t ó r i o .  E i s  q u e  n o s s a s  c o n s c i ê n c i a s  s ã o  o  p r o d u t o  d o s  
p r i n c í p io s  q u e  n o s s o  t r e i n a me n t o  p r i me i r o  g r a v o u  
i n d e l e v e l me n t e  e m n ó s  e ,  n u ma  s o c i e d a d e ,  e s s e s  p r i n c í p io s  n ã o  
d i f e r e m m u i t o  d e  u ma  p e s s o a  p a r a  o u t r a .   

 

A “edi f icação  da  consciência”  há  de  se  desenvolver ,  a  par t i r  da  

in ternal ização  da  de  valores  expressos  em propos ições  ( topos;  lugar  

comum,  valores  comuns)  fornecidos  e  própr ios  do  desenvolv imento  socia l .  

E is  que  “do  mundo dos  fa tos  não  há  nenhum caminho que  conduza  para  o  

mundo dos  valores”.  (ROHDEN,  2008,  p .  36)  

Vê-se ,  ass im,  a  impor tância  dos  pr incípios  que ,  envolvendo valores ,  

se  expressam em propos ições .  À respei to  desse  assunto ,  ens ina  Hare  

(1996,  p .  63) :  

S e m p r i n c í p i o s ,  a  ma i o r  p a r t e  d o s  t i p o s  d e  e ns i n o  é  i mp o s s í v e l ,  
p o i s  o  q u e  s e  e n s i n a ,  n a  ma i o r i a  d o s  c a s o s ,  é  u m p r i n c í p i o .  E m  
p a r t i c u l a r ,  q u a n d o  ap r e n d e mo s  a  f a z e r  a l g o ,  o  q u e  ap r e n d e mo s  é  
s e mp r e  u m p r i n c í p i o .  A t é  me s m o  a p r e n d e  um  f a t o  é  a p r e n d e r  a  
r e s p o n d e r  a  u ma  p e r g u n t a ,  é  ap r e n d e r  o  p r i n c í p i o .     

 

Com i s to ,  conforme ens ina  Hare  (1996,  p .  63-64 ,  66) ,  aprender  a  

fazer  não  é  aprender  a  r ec i tar  mecanicamente  a lguma sentença  impera t iva  

universa l ,  po is  i sso nos  envolver ia  numa regressão  v ic iosa .  Em vez  di sso,  

aprender  a  fazer  a lgo  é  sempre  aprender  a  rea l izar  a tos  de  um determinado 

t ipo  num determinado t ipo  de  s i tuação .  Ass im,  por  exemplo ,  ao  aprender  a  

d i r igi r ,  se  aprende,  não  a  mudar  a  marcha  agora ,  mas  a  mudar  a  marcha  

quando o  motor  faz  um determinado t ipo  de  ru ído.  O bom motor i s ta  é ,  

en t re  ou t ras  co isas ,  aquele  cu jas  ações  são  tão  exatamente  regidas  por  

pr inc íp ios  que  se  to rnaram um habi to  para  e le ,  que  normalmente  não  tem 
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de pensar  no  que  fazer .  O bom motor i s ta  não apenas  d i r ige  bem por 

hábi to ,  mas  es tá  cons tan temente  a ten to aos  seus  hábi tos  de  d i reção ,  para  

ver  se  não  podem ser  melhorados ;  e le  nunca  pára  de aprender .  Des ta  

forma,  sem pr incípios  não  poder íamos  aprender  absolutamente  nada  de  

nossos  predecessores .  Is so  s ign i f ica  que  cada  geração  ter ia  de  começar  do 

zero  e  ensinar  a  s i  mesma.  Mas mesmo que cada  geração  fosse  capaz  de 

ens inar  a  s i  mesma,  não  poder ia  fazer  is so  sem pr incípios .  

Ass im sendo,  é  a  própr ia  sociedade  que  deve  d i tar  seus  va lores  

to rnando-os  concretos  e  não-re la t ivos  e  não-abs t ra tos .  Eis  um processo 

que  se  const ró i  de  fora  para  dent ro .  Alguns  valores  comuns já  são  

conhecidos ,  a  saber ,  responsabi l idade ,  paz ,  harmonia ,  respei to ,  amor  e tc .  

ou t ros  deverão  ser  convencionados .   

 

Ora ,  ser ia  um erro  d izer  que  tudo  o que  prec i sa  ser  f e i to  para  

t ransformar  um homem em um bom homem ser ia  d izer - lhe  ou ,  de  out ro  

modo,  inculcar - lhe  mui tos  pr inc íp ios  gera i s .  Is so  ser ia  exclu i r  o  fa tor  da  

deci são .  Logo,  após  começar  a  aprender ,  e le  deparará  com s i tuações  em 

face  das  quais  os  pr inc íp ios  provisór ios  a té  en tão  ens inados  ex igi rão  

modi f icações  e  e le  te rá  en tão  de  decid i r  o  que  fazer .  Descobr i ra  bem cedo  

quais  deci sões  es tavam cer tas  e  quais  er radas ,  em par te  porque  o  ins t ru tor  

lhe  d iz  e ,  em par te ,  porque ,  t endo  v is to  os  efe i tos  das  deci sões ,  reso lve  

não  provocar  t a i s  e fe i tos  no fu turo .  Vemos ,  ass im,  que  todas  as  deci sões ,  

exceto  as  que  são  comple tamente  arb i t rár ias ,  são ,  em cer ta  medida ,  

deci sões  de  pr inc íp ios .  Decisão  e  pr inc íp ios  in teragem em toda  a  ex tensão  

do  campo.  (HARE,  1996,  p .  68)  

Nesse  sen t ido  ex is te  uma corre lação  d ia lé t ica  en t re va lores ,  

p r inc íp ios ,  deci são e  ju lgamento  jur íd ico-moral .  Na verdade ,  d iz  Hare  

(1996,  p .  72 ,  73) ,  “ fazer  um ju ízo  de  valor  é  tomar  uma decisão  de  

pr inc íp io” ,  po is  todo  bom agi r  se  fundamenta  numa decisão de  pr inc ípio .  

Contudo,  a  f rase  homem conscien te  é  ambígua quando não  f ica  

imedia tamente  c laro  que  padrão  (valor  ou  pr inc íp io)  es tá  sendo observado.  

Homem conscien te será  aquele  que  observa  os  va lores  e  pr inc íp ios  

socia lmente  ace i tos .  

Conforme ens inamento  de  Miguel  Reale  (2002,  p .  209-210) ,  os  

ps icó logos  e  soció logos  mos t ram bem como surgem os  valores ,  qual  a  sua 
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gênese  e  como se  t raduzem no  plano da  consciência  ind iv idual ,  ass im 

como naqui lo  que  podemos  chamar de  consciência  social .  Impor ta ,  porém, 

cont inua  o  nosso  au tor ,  saber  por  qual  mot ivo  o  que  surge  no  p lano  da  

consciência  ind iv idual  e  co le t iva  es tá  em condições  de  en t re laçar  o  

homem,  v inculando-o  a  uma d i reção  ou  a  um f im como “mot ivo  de  

conduta” .  Somente superando o  e lemento  propr iamente  empí r ico  é  que 

podemos  ver  a  razão  da  obr igator iedade  dos  valores ,  impondo-se  como 

única  v ia  a  anál ise  da  essência  do  homem.  

Vale  igualmente  des tacar  que ,  para  Miguel  Reale  (2002,  p .  208-

209) ,  os  va lores  não  possuem uma ex is tência  em s i ,  on tológica ,  mas  se 

mani fes tam nas  coisas  va l iosas .  Tra ta-se  de  a lgo  que  se  revela  na  

exper iência  humana.  Os  valores  não  são  uma rea l idade  ideal  que  o  homem 

contempla  como se fosse  um modelo  def in i t ivo ,  ou  que  só possa  rea l izar  

de  manei ra  indi re ta .  Os  valores  são ,  a lgo  que  o  homem real iza  em sua 

própr ia  exper iência  e  que  v ia  assumindo expressões  d iversas  e  

exemplares ,  a t ravés  do  tempo.   Não há  valores  que  possam ser  aprec iados  

p lenamente  sem se  levar  em cota  todos os  demais ,  a  exper iência  pessoal  e  

a  co le t iva .  

A educação  moral  de  uma cr iança ,  ens ina  Hare  ( 1 9 9 6 ,  p .  7 7 ) ,  
 
t e m u m e f e i t o  s o b r e  e l a  q u e  p e r ma n e c e r á ,  e m b o a  p a r t e ,  
i n a l t e r a d o  p o r  q u a l q ue r  c o i s a  q u e  l h e  a c o n t e ç a  n o  f u t u r o .  S e  
t e v e  u m a  c r i a ç ã o  e s t á v e l ,  s e g u n d o  b o n s  o u  m a u s  p r i n c í p i o s ,  s e r á  
e x t r e ma m e n t e  d i f í c i l  p a r a  e l a  ab a n d o n a r  e s s e s  p r i n c í p i o s  ma i s  
t a r d e  –  d i f í c i l  ma s  n ã o  i mp o s s í v e l .  T e r ão  p a r a  e l a  a  f o r ç a  d e  
u ma  l e i  mo r a l  o b j e t i va ,  e  s e u  c o mp o r t a me n t o  o f e r e c e r á  mu i t o s  
i n d í c i o s  e m f a v o r  d e  t eo r i a s  é t i c a s  i n t u i c i o n i s t a s .  

 

Impor ta  o  uso  de  métodos  a t ivos  que  poss ib i l i t em,  não somente  

t ransmit i r  in formações  ao  a luno ,  mas  a  ed i f icação  da  consciência  socia l :  

ju r íd ica  e  moral .  

 

Conclusão 

 

A educação  jur íd ica  e  moral  é  uma condição  para  a  convivência ,  um 

di re i to  fundamental ,  f ru to  do  modelo de  Es tado  Socia l  e  democrá t ico  

adotado  em nossa Cons t i tuição .  O Bras i l  cons t i tu i  um Es tado  socia l  de  

d i re i to  de  inspi ração  democrá t ica  por  impos ição  cons t i tuc ional .  Is to  

s ign i f ica  que  os  pos tu lados  subjacentes  ao  modelo  de  Es tado  socia l  e  ao  
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regime pol í t i co democrá t ico  não  podem ser  de ixados  de  lado  para 

compreensão  e  in terpre tação  da  ordem jur íd ica  v igente .   

Tais  pr inc íp ios  se  fazem presentes  j á  no  seu  ar t igo  1 º ,  quando a  

Cons t i tuição  inst i tui  um Es tado  democrá t ico  de  d i re i to  que  tenha  como 

fundamento  a  c idadania ,  o  p lura l i smo pol í t i co  e  o  pr inc ípio  da  soberania  

popular .   

O cará ter  socia l  des te  Es tado  democrá t ico  de  d i re i to  f i cou  mais  

ev idente ,  a inda ,  após  haver-se  incorporado ,  na  Const i tu ição ,  o  pr inc ípio 

da  d ignidade  da  pessoa  humana como seu  fundamento  e  como obje t ivos  

fundamenta i s  da  Repúbl ica ,  a  busca  por  uma sociedade l iv re ,  jus ta  e  

so l idár ia  e  a  redução  das  des igualdades  socia i s .  

O acolh imento  dos  pr inc íp ios  de  um Estado  socia l  e  democrá t ico  de  

d i re i to  pe la  Cons t i tu ição  bras i le i ra  impõe,  para  a  concre t ização  desse 

modelo ,  não  apenas  o  respei to  aos  d i re i tos  indiv iduais  como a  l iberdade  

de  expressão ,  d i re i to  de  voto ,  di re i to  de  i r  e  v i r ,  mas  também a  rea l ização  

dos  d i re i tos  socia i s ,  de  que  é  exemplo  o d i re i to  à  educação .  

Ass im,  como decorrência  da  adoção  do  modelo de  Estado  socia l ,  

impõe-se  aos  poderes  públ icos  uma série  de  tarefas  t endentes  à  rea l ização 

de  f ina l idades  co let ivas ,  as  quais  não se  l imitam à  produção  de  le i s  ou  

normas  gera i s  como ocorre  no  Es tado  de  d i re i to  l ibera l .  

No Es tado  socia l  de  d i re i to ,  é  a  e laboração  e  a  implementação  de  

pol í t i cas  públ icas  ob je to ,  por  excelência ,  dos  d i re i tos  socia i s ,  que 

cons t i tuem o  grande e ixo  or ien tador  da  a t iv idade  es ta ta l ,  o  que  pressupõe 

a  reorganização  dos  poderes  em torno da  função  p lanejadora ,  t endo  em 

vis ta  a  coordenação de  suas  funções  para  a  cr iação  de  s i s temas  públ icos  

de  saúde,  educação ,  prev idência  socia l  e tc .    

No âmbi to  desse  Es tado ,  de  cará ter  pres tac ional ,  a  pos i t ivação  

jur íd ica  de  valores  socia i s  passou  a  serv i r  de  base  não  apenas  à  

in terpre tação  de  toda  a  Cons t i tuição ,  mas  à  cr iação ,  d i reção  e  regulação  

de  s i tuações  concre tas .   

Nes te  contex to,  as  l e i s ,  no  seu sen t ido de  normas abs t ra tas  gera i s ,  

de ixam de  ser  o  ins t rumento  por  excelência  do  Es tado ,  uma vez  que  a  

promoção  de  seus  obje t ivos  socia is  e  a  rea l ização  do  pr inc ípio  

democrá t ico ,  em sua  mater ia l idade ,  demandam intervenções  por  meio de 

pol í t i cas  públ icas  (Comparato ,  1997,  p .  350) .   
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Acredi ta-se  que  a  forma mais  coerente  e  segura  para  a t ingi rmos  a  

a lmejada  t ransformação  socia l  es tá  na formação  in tegra l  de  nossas  novas  

gerações .  A lu ta  para  uma reformulação  da  educação  inc lus iva  em nosso 

paí s ,  deve  ser  pautada  por  uma nova concepção  do  ensino ,  que  es te ja  

l igado   à  formação  in tegra l  do  homem,  cons t i tu ída  de  conteúdo não  apenas  

in te lec tual ,  mas  moral ,  soc ia l  e  an t ro-é t ico .  Na verdade ,  acred i ta-se  que  

apenas  uma t ransformação  da  menta l idade  do  povo bras i le i ro ,  poderá  

levar ,  num futuro  a inda  d i s tante ,  a  uma t ransformação  social .  

Sociedade a tua  na  educação  do  jovem,  não  apenas  por  meio  das  

escolas  e  seus  professores ,  mas  primordia lmente  por  meio  do  próprio 

convív io socia l  (convivência  socia l  condic ionada) ,  ind icando padrões  de 

compor tamento .  O que  mui tas  vezes  acaba  por  comprometer  todo o 

processo  educat ivo  in ic iado  no  se io  da  famí l ia .  Nesse  sen t ido ,  o  papel  do  

educador  se  to rna  re levante .  

Numa sociedade cada  vez  mais  complexa ,  a  educação  socia l  vo l tada  

para  a  c idadania  e  para  os  d i re i tos  humanos  é  deci s iva .  A educação  a tual  é  

prev is íve l ,  repet idora ,  mais  próx ima do  ser ,  i s to  é ,  da  formação  

prof i ss ional ,  porém dis tan te  do  dever  ser ,  do  respei to ,  da  probidade  e  da  

so l idar iedade .   

Nes te  contex to ,  um modelo  para  a  ed i f icação  da  consciênc ia  socia l :  

ju r íd ica  e  moral  to rna-se  necessár io .  Novas  metodologias  vo l tadas  para  a  

in ternal ização  de  valores  por  meio  da representação ,  do  exemplo  e  dos  

jogos  e  prá t icas  devem ser  cons ideraras .  Nesse  processo  o  conhecimento 

do  Di re i to ,  suas  normas  também é  fundamenta l  no s is tema de  ens ino ,  onde 

o  processo de  integração  da  sociedade ,  da  escola e  da  famí l ia  ocupa um 

lugar  de terminante .  

P rec i sa-se  de  uma educação  mais  humanizada ,  competentes  na  

formação  do  conhecimento  e  efe t iva  na  formação  jur íd ica  e  moral .  Uma 

educação  inc lus iva ,  in tegrada ,  mais  organizada  e  cont inuada é  premissa  

fundamenta l  para  a  ed i f icação  da  consciência  socia l .  

O processo  de  ens ino-aprendizagem deve pr iv i legiar  os  va lores  

ú l t imos  e  f ina i s  da  sociedade ,  imprescindívei s  para  a  convivência .   

Enf im,  prec i sa-se  de  ações  pedagógicas  que  garan tam uma educação  

vol tada  à  cidadania  e  o  aos  d i re i tos  humanos ,  que  ed i f iquem o  ser  

humano,  poss ibi l i tando  não  só  o  conhecimento  e  reclamo dos  seus  
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di re i tos ,  mas  também a  consciência  da  necess idade  do  cumprimento  dos 

seus  deveres .  

Tra ta-se ,  po is  de  uma educação  vol tada  para  c idadania  que  tenha  

como obje t ivo  cons tru i r  no  conteúdo e  no  curr ícu lo  escolar  uma pedagogia  

para  a  ed i f icação  da  consciência  em face  do  respei to  dos  d i re i tos  

humanos ,  t endo  como pressuposto  básico  a  d i scussão  e  a  ap l icação  de  dos  

valores  morai s  e  dos  pr inc ípios  consagrados  na  legi s lação  vigorante .  
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A INCORPORAÇÃO DOS NOVOS POSTULAMENTOS LEGAIS: A 

EDUCAÇÃO COMO ESTRATÉGIA IDEOLÓGICA DO ESTADO 

 

THE LEGAL INCORPORATION OF NEW POSTULATES: EDUCATION AS A 

STRATEGY OF IDEOLOGICAL STATE 

 

Adreana Dulcina Platt 

 

  

RESUMO 

Este estudo pretende analisar criticamente as relações existentes entre o sistema econômico e 

a organização politico-jurídica no Brasil, a partir da década de noventa. Através de uma 

pesquisa bibliográfica e documental nos propusemos a fundamentar as principais alterações 

encontradas na Constituição Federal de 1988 – exarada pela legitimidade que oferece a nova 

ordem interna que se institui -, juntamente com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação de 

1996 – que corresponde ao centro nevrálgico de disseminação aos novos códigos de 

produtividade e ordem social que se opera a todos os indivíduos e em diferentes faixas etárias. 

Justificam-se tais alterações enquanto decorrentes ao modelo de reestruturação da produção 

que se desenvolve no país na década investigada. Os dados aqui analisados tiveram como 

referência os estudos de cientistas sociais, pesquisadores das áreas da Educação e da 

Economia, doutrinadores e constitucionalistas que se debruçam na investigação criteriosa ao 

eixo que descortina o liame na objetividade das categorias aqui definidas. O devido trato aos 

elementos destacados neste estudo se propõe crítico, uma vez que questiona a condição 

humana, a partir de uma produção de cunho capitalista enquanto pressuposto ao nexo entre os 

objetos aqui recortados. A pesquisa considera, a partir das análises produzidas, que há uma 

aguda relação entre o modelo de produção e as alterações que visam o restabelecimento da 

economia interna e externa do país por meio dos institutos político-jurídicos do Estado, que 

respaldam tanto a nova ordem que surge quanto justificam a formação continuada de quadros 

sociais adequados ao novo consumo e sua reprodução.  

PALAVRAS-CHAVE: REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA; CONSTITUIÇÃO 

FEDERATIVA DO BRASIL; LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO/LBD; 

DIREITOS SOCIAIS 

 

ABSTRACT 
This study it intends to critically analyze the existing relations between the economic system 

and the politician-legal organization in Brazil, from the decade of ninety. Through one it 

searches bibliographical and documentary we considered in them to base the main found 

alterations on the Federal Constitution of 1988 - engraved for the legitimacy that offers the 

new internal order that if it institutes -, together with the Law of Lines of direction and Bases 

of the Education of 1996 - that it corresponds to the neuralgic center of dissemination to the 

new codes of productivity and social order that if it operates to all the individuals and in 

different ages bands. Such decurrently alterations while to the model of reorganization of the 

production are justified that if develops in the country in the investigated decade. The data 

analyzed here had had as reference the studies of social, searching scientists of the areas of the 

Education and the Economy, doctrinaires and constitutionalists who if lean over in the 

criterial inquiry to the axle that discloses the connection in the objectivity of the categories 
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defined here. The had treatment to the elements detached in this study if considers critic, a 

time that questions the condition human being, from a production of capitalist matrix while 

estimated to the nexus enters cut objects here. The research considers, from the produced 

analyses, that an acute relation has enters the production model and the alterations that they 

aim at reestablishment of economy internal and external of country by means of Justinian 

Codes politician-legal of State, that in such a way endorses the new order that appears, how 

much justifies the continued formation of social pictures adjusted to the new consumption and 

its reproduction. 

KEYWORDS: PRODUCTIVE REORGANIZATION; FEDERATIVE CONSTITUTION 

OF BRAZIL; LAW OF DIRECTION AND BASES OF EDUCATION/LBD; SOCIAL 

RIGHTS 

 

 

(..) Eu tenho orgulho dele.  Tive, ontem, uma dessas idéias poéticas, 

exageradas, que temos sobre nós mesmos, sobretudo um homem vaidoso como 

eu.  De repente, pensei: Mas é algo demiúrgico. Vem de Deus. O que é a 

divindade senão aquele instituidor das leis?  O feixe de leis que organizou a 

realidade, que fez o mundo e que, sob sua pauta, para que o mundo se 

transforme. Vamos fazer uma coisa demiúrgica! 

(Discurso do Senador Darcy Ribeiro na apresentação do Projeto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação no Senado Federal, apud FARENZENA, Nalú. 

A Política de Financiamento da Educação Básica: rumos da legislação 

brasileira). 

A economia e as transformações promovidas pelo atual capitalismo em seus 

modos mais selvagens (..), explicam em grande parte a reestruturação e a 

reforma dos sistemas educacionais (..) 

(TORRES SANTOMÉ, Jurjo. Educação em tempos de Neoliberalismo) 

Introdução 

               Este estudo trata de duas questões particularmente caras em nosso envolvimento 

acadêmico-científico e que se faz ao longo de mais de uma década de atividades: a educação e 

o campo da política de Estado.  Os estudos em referência à temática da Educação e do Direito 

tem se concentrado nos esforços em desvelar elementos que se encontram truncados na 

insistente névoa de opiniões.  Nossa proposta será a de levantar dados que apóiem análises 

mais contundentes e respaldadas na realidade.  

            O desvelamento dos feixes que se entrelaçam, nestes dois campos tão densos e 

específicos da atividade social, é um exercício que demandou um cuidado para a apresentação 

de dados e nexos, agrupando tanto o registro da história quanto a qualificação do fato pela 

filosofia do momento vivido. 

            Uma vez que as atuais políticas de perspectiva neoliberal postulam a descentralização 

da “res publica”, enquanto referência imposta pelos novos códigos de produtividade, é 

centralmente importante reconhecer o novo sentido que se destina à “cidadania” e o 
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significado da “responsabilidade social” da comunidade (num sentido ampliado) àquilo que 

historicamente sempre foi condição postulatória, exclusiva, do Estado gestor.  

               Neste sentido, nos propusemos ao esforço de uma pesquisa bibliográfica e 

documental que resgatasse as teses de importantes cientistas sociais, pesquisadores das áreas 

da Educação, do Direito e da Economia, doutrinadores e constitucionalistas que se debruçam 

na investigação criteriosa ao eixo que descortina o liame existente entre a objetividade da 

reestruturação produtiva e legislação (constitucional e infraconstitucional) com destaque à 

área educacional.  

            O devido trato aos elementos destacados para a análise deste estudo se propõe crítico 

uma vez que analisa a condição humana na modernidade a partir da produção de cunho 

capitalista, enquanto pressuposto para o nexo entre as categorias aqui investigadas. 

            

Incorporação popular aos novos postulamentos legais: a Educação e o ideario estatal 

 existência de uma necessária adequação entre um modelo jurídico-institucional que orienta e 

legitima, concomitantemente, tanto as questões da organização interna nacional, quanto 

questões que postulam sua determinação e soberania frente as demais nações do mundo. 

              Reconhecemos, outrossim, que a produção de uma vida pública organizada possui 

uma orientação material e imaterial. O aspecto material sempre se relacionará pelo modo com 

que os sujeitos sociais produzem a vida (como falamos anteriormente) A história demonstra, 

entretanto, que a cada período histórico houve significativos saltos qualitativos na forma de 

produção que exigiram, outrossim, novos padroes estruturais da formação social, política e 

econômica nas nações em que se instalaram tais novidades. Exatamente neste cenário que 

entenderemos a necessária crítica a relação entre a incorporação ideológica dos determinantes 

que principiam as demandas de um novo modelo de produção voltada a grande massa social, 

tornando-os convenções concretamente aceitas e que vem sendo mediado pelo aparelhos 

ideológicos do Estado, com destaque à organização escolar e as políticas educacionais. 

           Segundo Ponce (1994, p. 169) será por meio dos processos educacionais que o Estado 

possibilita às massas trabalhadoras uma “adequada” preparação (na mentalidade e nas 

condutas) para uma existência social que mantenha o status quo das classes dominantes. O 

autor conclui: “pedir ao Estado que deixe de interferir na educação é o mesmo que pedir-lhe 

que proceda desta mesma forma em relação ao Exército, à Polícia e à Justiça”. 

             Para Rousseau (2004, p. 24): 

O mais forte não é nunca assaz forte para ser sempre o senhor se não 

transforma essa força em direito e a obediência em dever 

            Quando falamos em “processo de incorporação ideológica” podemos arrolar diferentes 

possibilidades para que a mesma se dê[1]. Segundo Ogburn & Nimkoff (apud CARDOSO & 

IANNI, 1973) o conceito de “processo social” é um importante elemento para que se 

desvelem “as tendências da vida grupal”, ou seja, este processo demonstra como os povos 

reproduzem suas particularidades de geração a geração. Estas (particularidades) serão espaço-

temporalmente determinadas uma vez que a ocupação de um território específico condiciona 
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o modo como a vida se reproduzirá – como os indivíduos responderão às suas necessidades de 

existência, às suas demandas.  Desta forma, os agrupamentos humanos que escolhem as áreas 

áridas reproduzem sua existência a partir de elementos materialmente disponíveis neste meio; 

os que se localizam nos litorais ou com maiores disponibilidade de água, necessitam de outras 

ferramentas e habilidades. E assim se sucede aos que da mesma forma se agrupam nos 

trópicos ou pólos, florestas ou desertos.  O liame que os identifica será a necessidade material 

de responder, de maneira objetiva, à sua existência e em perspectiva das gerações seguintes. 

                Estas condições são aportes que determinam os indivíduos, os “produzindo” de um 

modo especial e a maneira que os organiza particular e coletivamente - e em 

reciprocidade. Assim, a primeira reflexão possível a ser feita será a de que a incorporação de 

um “modo de fazer” está relacionada intrinsecamente a um “modo de pensar”. E quanto mais 

especializado for este modo de fazer, mais complexas serão as relações de produção, a divisão 

social do trabalho e o modo de pensar e reproduzir a vida. São produções que se 

complexificam com o possível aperfeiçoamento das invenções de cunho instrumental que 

cooperam para que os seres humanos ultrapassem sua relação primária com os elementos da 

natureza que os rodeiam, para aperfeiçoá-los e especializá-los ao longo do tempo, segundo 

seus interesses. 

               Ao produzirem mais e com menos perdas, há a possibilidade de irem além das 

condições de sua própria subsistência e, com o excedente, criar pólos mercantis – 

primariamente com o escambo depois com os rudimentos daquilo que se pode chamar de 

comércio[2]. Mas, como regular este segundo liame que possibilita uma identidade entre as 

ações humanas, uma vez que objetivamente determina-se a troca entre agrupamentos tão 

diferentes e com diferentes interesses daquilo que se produz, segundo um “modo de fazer” e 

que se processa a partir de outra racionalidade, ou “modo de pensar”. 

              Rousseau (2004) já apontava que a autoridade legítima para regular uma ordem entre 

os indivíduos é a convenção que estes estabelecem entre si – esta será a “declaração da 

vontade geral” (p. 124). Uma vez que o Estado é criado também com o fito de “tomar para si” 

a regularidade de tais “declarações da vontade geral” - como a formulação de leis que gerem a 

ordem pública -, é necessário que seu braço institucional se estenda para que todos os sujeitos, 

dentro e fora de seu campo de ação, reconheçam as cláusulas deste contrato social. 

               Mas esta legitimidade não pode ser apenas imposta como cautelosamente adverte o 

autor acima descrito (ROUSSEAU, 2004, p. 94). A “declaração da vontade geral”, como 

aludida anteriormente, tem sido construída a partir de interesses de classes que 

hegemonicamente regulam os modos de produção[3].  

               Portanto, o Estado precisa de uma nova ponte de legitimidade: 

Povoai por igual o território, estendei por toda parte os mesmos 

direitos, levai a todos os lugares a vida e a abundância. É assim que o 

Estado se tornará a um tempo o mais forte e o melhor governado 

possível (ROUSSEAU, idem). 

             O atual ritmo da atividade econômica mundial e os elevados níveis do 

desenvolvimento tecnológico e industrial tem superado em muito as expectativas quanto aos 

novos códigos que devem ser aprendidos, assimilados e reproduzidos pela vultosa massa 

humana mundial. 
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              Segundo Dowbor (2002, p. 96) a educação é um mecanismo imprescindível à 

“própria atividade econômica” que “exige mais conhecimentos e um nível de formação mais 

elevado”. E desde a publicização e sistematização da educação estes conhecimentos e 

formação passam indelevelmente pela instituição escolar. 

                Frigotto (1984) assevera que a conjuntura político-econômica moderna delegou aos 

espaços escolares a incorporação às necessárias adequações da agenda econômica através da 

“teoria do capital humano” [4]. Para o autor, é grassamente sabido que esta teoria determina 

um inseparável vínculo associativo, entre “educação e desenvolvimento”, “educação e renda” 

e “educação e mobilidade social”. Por meio da educação, os sujeitos serão capazes de agregar 

valores à sua produtividade: 

           A educação será considerada, desta forma, o principal capital humano enquanto for 

concebida como produtora de capacidade de trabalho, potenciadora do fator trabalho.  Neste 

sentido, se tranformará num investimento como qualquer outro. (FRIGOTTO, 1984, p. 39) 

               Educação, segundo a clássica teoria do capital humano, será também considerada 

“mercadoria”.  

             Como mercadoria distribuída no espaço do consumo, o interesse que o acesso à escola 

suscitará será o de "resultado", ou seja, os sujeitos terão interesse em inserir-se num “pacote 

de serviço” escolar com a previsão de uma apreensão instrumental que possibilitará uma 

mobilidade social (ainda que somente em nível perceptivo).  

            No campo desta formação instrumental capitalista Frigotto (idem, p. 60-61) lembra 

que a racionalidade aplicada ao desenvolvimento econômico (objetivo) se estende ao campo 

da individualidade (subjetivo) uma vez que os sujeitos “livres” tomam para si a gerência e 

responsabilidade de seu “fracasso”, caso não acessem melhores colocações no campo da 

empregabilidade. 

            Desta forma, as classes dominantes conquistam por meio do aparelho educacional, 

importantes elementos de sustentação ao atual modelo de produção capitalista[5]: 

1. A perpetuação de uma massa de trabalhadores que vende sua força de trabalho e que, 

embora produtora de riquezas, não participa da distribuição desta, e que não conflita 

com esta contradição uma vez que foi “adequada”, formada, a naturalizar estas 

injustiças; 

2. A instituição escolar é um aparelho estatal que tem como principio servir ao programa 

ideológico de gestão, no sentido de formar continuamente a mentalidade dos sujeitos 

sociais (gerações); 

3. Um dos pressupostos de formação humana para o capitalismo vem a ser a 

meritocracia, uma vez que, ao incorporarem esse “ideal” os sujeitos se revestem da 

responsabilidade pela sua condição social, não a associando enquanto resultado da má 

distribuição de renda e fruto das injustiças sociais; 

4. Os códigos da modernidade são transmitidos pelo sistema educacional, visando a 

formação dos sujeitos segundo uma instrumentalidade operacional, que se faz em 

conformidade com os elementos da produção; 

5. A escola é um importante aliado para a conformação da população a um ideal de 

produção e de produtividade, uma vez que se espraia em todo o território nacional, em 

um mesmo tempo, e a partir de diretrizes que se comunicam.  Seu status de 
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“obrigatoriedade” e seu “currículo unificado“ possibilita que a cada ano, um volume 

significativo de indivíduos incorporem um modo de fazer, de agir, de pensar, nos 

moldes oficialmente reconhecidos, garantindo que a “ordem” e o “desenvolvimento” 

esperados, se mantenham. 

          Para que estes códigos sejam amplamente difundidos, entretanto, faz-se necessário a 

chancela do Estado em otimizar a legalidade desta investida e traduzir, por meio da política 

social, a garantia deste direito que na modernidade capitalista foi reduzida a um produto que 

orientará os sujeitos no caminho da produtividade (agregando capital social e capital 

financeiro). 

    

          a. A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação como campo ideológico ao novo 

Modelo de Produção 

                               “A prioridade do ensino fundamental não foi 

uma novidade dos anos de 1990. No Plano Decenal de Educação 

para Todos, foi detalhada, no âmbito do planejamento, uma 

orientação já contida na Constituição Federal de 1988, nas 

proposições da LDB que tramitavam no Congresso Nacional e em 

compromissos internacionais firmados pelo governo 

brasileiro”                                       

(FARENZENA, Nalú. A Política de Financiamento da Educação 

Básica: rumos da legislação brasileira) 

              

             A complexidade social tem requerido do Direito, em amplo aspecto, assim como dos 

diferentes institutos que incorporam a dinâmica estatal (aparelhos), especialidades cada vez 

mais apuradas. 

          Este dado é facilmente verificável uma vez que atualmente os ramos do Direito se 

multiplicam em esferas dirigidas a questões muito específicas (como é o caso do Direito 

Ambiental, por exemplo). 

           Isso se justifica pelo grasso volume de produção, desenvolvimento tecnológico e 

intercâmbio que a sociedade moderna experimenta. O trânsito destes determinantes exige, 

igualmente, que também se especializem o formato que organizará as relações sociais 

oriundas deste novo desenvolvimento econômico. 

          Se a lei para a regulamentação do desenvolvimento político-econômico (nacional e 

internacional) tem a particular urgência de se especializar desta forma, no mesmo vetor segue 

o desenvolvimento social das nações que partilham do mesmo apanágio da produção 

capitalista (que é promovido pela ampliação geográfica da democracia capitalista). 

           Assim sendo, com o advento das políticas neoliberais a partir da década de setenta nos 

países de capitalismo central, e, nas economias de capitalismo dependente (ou periférico), 

especialmente no Brasil, a partir da década de noventa, verificamos a consolidação do 
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aparelhamento jurídico-institucional em direção ao novo modelo de reestruturação produtiva. 

Neste sentido, a organização do capital internacional se reequilibra apostando na 

internacionalização dos mercados consumidores e ampliando também um rol de importantes 

devedores. 

           Anderson (2000) aponta que na recomposição histórica do capitalismo em sua atual 

fase, o estrangulamento da produção nacional em detrimento ao acúmulo de um 

endividamento “eterno”, foi estrategicamente promovido pelos Organismos Multilaterais em 

prol de um “sobre fôlego” da lucratividade de poucos. 

           Um dos aportes do estatuto para filiação às “benesses” propaladas por tais Organismos, 

se encontrava nos requisitos dos níveis e taxas educacionais que o Banco Mundial determina 

enquanto como condição inquestionável de financiamento. 

          Este assunto tem sido exaustivamente enfrentado por importantes teóricos da economia 

e política educacionais[6] por toda a década de noventa até o presente momento, conciliando 

o que tem sido nossa preocupação desde o princípio deste estudo: as adequações entre a 

produção e a organização jurídico-social dos países desde o fim da década de 80 e em toda a 

década de 90. 

           A legislação maior de uma nação, a Constituição Federal, recebe os impactos deste 

novo modelo de estrutura produtiva, o que vem gerando por reflexo a necessária adequação 

das demais leis, reconhecidas como infraconstitucionais. 

         A Lei de Diretrizes e Bases da Educação é uma lei infraconstitucional.  Porém, um dos 

requisitos elementares sobre sua validade, será a de que seu conteúdo não pode se distanciar, 

em hipótese alguma, dos princípios e diretrizes impostas pela Magna Carta. 

Conforme Farenzena (2006): 

Promulgada a Constituição Federal em 1988, tornava-se urgente e 

indispensável elaborar uma nova lei de diretrizes e bases da educação 

nacional (LDB) que dispusesse sobre os renovados princípios, fins, deveres 

e garantias delineados na Carta e que, ao mesmo tempo legitimasse 

propostas - de acordo com as necessidades manifestas, diagnosticadas ou 

avaliadas - de reformulação da organização da educação escolar. 

            É esta a condição que ocorre com a elaboração da lei 9394, de 20 de dezembro de 

1996 - a Lei de Diretrizes e Bases da Educação brasileira.  

        A elaboração das novas diretrizes para o sistema educacional brasileiro se pautou por um 

significativo movimento conflituoso de interesses.  Segundo Herkenhorff (1989) e Farenzena 

(idem) as questões que acompanharam a construção da temática educacional na proposta 

constitucional, foram amplamente acompanhadas pelos diferentes movimentos da sociedade, 

como as Comissões e Fóruns Populares e permanentes de professores e profissionais da 

educação (como o “Fórum em Defesa da Escola Pública na LDB”), CNBB, OAB, etc., sem 

deixar de caminhar pari passu com os determinantes que, a seu tempo, ditavam a nova ordem 

econômica mundial - os princípios da globalização da economia e do Estado mínimo 

neoliberal. 
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        O projeto de reformulação das diretrizes educacionais foi primeiramente apresentado em 

idos de 1988, logo após a promulgação da Constituição Federal (já que o processo de sua 

discussão existisse em concomitância com a própria Assembléia Nacional Constituinte, 

principalmente promovida pela iniciativa popular) e tramitou ao longo de oito anos até sua 

promulgação em 1996 (FARENZENA, idem).  

          Vários foram os pontos que agudizaram as discussões ao longo dos oito anos em que se 

“negociou” um projeto de sistema educacional que estivesse de acordo aos “novos tempos” da 

produção e da gestão do Estado. Dentre estes pontos podemos citar aqueles que especialmente 

deliberavam sobre verbas públicas destinadas ao empreendimento educacional privado, ainda 

que de cunho filantrópico.  

             Ao analisarmos os estudos de Farenzena (2006), Saviani (1999; 2007), Silva Júnior 

(2007), Dias (2007), Oliveira & Duarte (2001), Neves (2007), Shiroma et. al. (2002), 

encontramos rico material descrevendo as alterações legais que se empreenderam em toda a 

década de noventa, período da formulação da LDB. As principais adequações entre o novo 

modelo de reestruturação produtiva e a organização politico-jurídica do sistema educacional 

brasileiro - alterações sofridas pela nova LDB -, que julgamos terem sido necessárias para que 

estas tivessem ocorrido a contento, serão apresentadas abaixo, por meio de um quadro com os 

principais eixos da reforma: 

   

  

Grandes Eixos 

(áreas alteradas) 

Principais debates da nova LDB para sua readequação 

junto a Constituição Federal e o modelo de Produção 

Capitalista dos anos 90. 

  

  

  

  

  

  

  

Princípios Gerais 

 Educação enquanto dever: a) Da família, b) Do 

Estado; (reformulando as novas obrigações 

dirigidas aos conceitos de “cidadania” e 

“participação popular” – conforme ocorre na 

indústria a partir da responsabilização do 

trabalhador ante possíveis crises financeiras e a 

necessária flexibilização de cargos, diante da 

alteração de demandas); 

 Pacificação entre os sistemas público e privado de 

ensino (embora tenham havido conflitos sobre a 

possibilidade de ampliação e redução da 

destinação de recursos); 

 Ampla aceitação ao conceito de formação visando 

“competências e habilidades”; 

 Reprodução da necessidade de vultoso 

investimento dirigido ao ensino básico – em 

detrimento as demais etapas, que seriam elementos 

agregados em relação a uma vantagem 

comparativa, um “mérito a mais” do individuo; 

 Do ponto de vista técnico, a formação para o 

trabalho era assentada entre “trabalho simples” 

(exige a “competência de minimamente „operar‟”) 
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e “trabalho complexo” (exige maior racionalidade 

cientifica – “adaptar”). 

 Formação Educacional apresentada enquanto 

“produto” disponível a comercialização e livre 

concorrência (ainda que não ocorra 

necessariamente em institutos próprios para que a 

mesma se dê – e facilidade no acesso a estes 

“serviços” como a inobservância aos quesitos do 

vestibular para acesso facilitado nas IES[7] 

Privadas); 

 Rompimento com “vícios” da gestão centralizada; 

 Leis de caráter mais genérico à interpretação e 

escrutínio das unidades federativas, responsáveis 

pelas políticas educacionais; 

 Tornar a política educacional nacional cada vez 

mais voltada aos interesses internacionais - 

“Globalização da agenda educacional”; 

 Políticas organizadas a partir do ideário de 

“mínimos” sociais. 

  

  

  

  

  

  

Gestão 

 Pautada principalmente na correção do fluxo idade 

versus série; 

  Descentralização das obrigações das unidades 

federativas: União: ensino superior; Estados: 

ensino médio; Municípios: educação infantil e 

ensino fundamental. (Consequentemente há uma 

descentralização dos recursos); 

 Descentralização pedagógica, financeira e 

administrativa (com o propósito da redução de 

gastos e responsabilidades); 

 Autorização e condições de financiamento para as 

escolas privadas e as de caráter filantrópico; 

 Avaliação quantitativa de fluxos permanentemente 

(“Provão”, etc.); 

 Aplicação de programas com ânimo de 

“efetividade” com a “realidade social imediata” - 

voltados a uma economia de mercado “just in 

time”; 

 Revisão curricular. 

 Embora se delegue à União a coordenação de 

ações educativas, não há menção sobre quais 

órgãos específicos seriam responsáveis pelo 

mesmo. 

  

  

  

 Limite ao recolhimento de tributos sobre o salário-

educação; 

 “(Re)distribuição de recursos” com a parceria de 

Estado e Sociedade“ para a realização de ações; 

 Ampliação das possibilidades de dedução fiscal. 

 Instituição de “Fundo de natureza contábil” - 
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Financiamento e Recursos FUNDEF/FUNDEB. 

  

Insumos 

 Propostas que versam sobre a inclusão ou exclusão 

de despesas sobre material escolar e transporte 

escolar a partir da racionalização e 

descentralização de gastos – que devem ser geridos 

pelas unidades federativas em parceria com as 

comunidades – enquanto membro co-responsável. 

  

  

Trabalhadores da Educação 

 Debates sobre a exclusão das despesas sobre 

inativos e pensionistas; 

 Investimento na formação técnica profissional 

(otimizar a capacitação em serviço e não uma 

formação continuada ampliada); 

 “Gratificações” de estimulo a docência e 

incentivos salariais sobre dados que otimizem a 

“produtividade” sem ampliar custos, reduzindo as 

resistências sindicais a implantação das mudanças; 

 Formação do “professor-reflexivo” que responda a 

uma otimização do “saber-fazer” e às demandas da 

sala de aula, solitariamente. 

  

            O presente quadro procura descrever o foco das principais alterações que, ao nosso 

entender, precisavam ser urgentemente efetivadas à época. 

  

Considerações Finais 

            Segundo o presente estudo verificamos  a aguda relação que há entre as adequações do 

Estado Democrático de Direito e o movimento de reestruturação produtiva, que o modelo de 

produção capitalista impõe enquanto condição para o reequilíbrio das contradições internas do 

próprio sistema. 

           O reequilíbrio que as contradições do modelo de produção demandam, principalmente, 

no alargamento do fosso entre a riqueza produzida e a renda distribuída, também sugere que 

no esteio do corpo social sejam diluídas uma perspectiva de propulsão ideológica que 

cautelosamente ampara o movimento de reestruturação por novos signos de convivência (ou 

códigos).  Tais códigos são plasmados na rotina social por meio dos aparelhos estatais que 

servem tanto à incorporação ideológica quanto à repressão dos conflitos mais emergentes. E 

neste vetor encontramos a Educação como um dos instrumento de incorporação aos novos 

ditames das relações e formação social. 

           Ao longo das décadas de 80 e 90 os Estados Nacionais apresentaram uma nova 

recomposição de seus núcleos jurídico-institucionais com vistas à readequação de seus 

programas de gestão junto aos ditames internacionais. Para a materialização desta proposta 
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apresentaram-se projetos de governabilidade que alteraria o cerne da legislação constitucional 

e infraconstitucional em direção a nova realidade econômica: a gestão neoliberal. 

           Com o realinhamento do Estado Nacional junto à agenda da economia neoliberal, o 

passo seguinte será a adequação que os aparelhos de disseminação ideológica devem sofrer 

em promoção dos princípios a serem seguidos. 

          Desta forma, recruta-se das legislações específicas à organização dos sistemas e das 

diretrizes educacionais, LDB, um formato consolidado a tais modificações.  

          O estudo apresentou cinco importantes eixos que foram centrais à adequação dos 

princípios neoliberais, neste estágio da economia mundial, a saber, quanto aos Princípios 

Gerais a serem incorporados pela sociedade nesta nova lógica de produção, quanto à 

organização da gestão e descentralização (ou “autonomia relativa”), quanto ao financiamento 

e distribuição de recursos, quanto aos insumos escolares e quanto à situação dos trabalhadores 

da educação. Tais eixos foram detalhados, em quadro próprio, possibilitando a devida análise 

crítica que o assunto exige. 
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[1] Estudiosos da sociologia explicam que os importantes mecanismos de inculcação 

ideológica se fazem não só no campo do mass media, mas por meio da institucionalidade (cf. 

FERNANDES (1980): tempos de uma “violência institucional”) de um sistema que elimina os 

conflitos sociais através da cooptação dos sujeitos à aderirem a um projeto de governabilidade 

sem eliminar os desigualdades econômicas e sociais: “A organização e o funcionamento do 

sistema escolar retraduzem continuamente e segundo códigos múltiplos, as desigualdades de 

nível social por desigualdades de nível escolar” (BOURDIEU E PASSERON. A 

REPRODUÇÃO. In: SNYDERS George. Escola, Classe e Luta de Classe, p.22).        

[2] Segundo Mandel (1982, Capítulo IV) a humanidade passa da produção que satisfaz as 

necessidades das coletividades, quando a troca era “acidental”, para o processo mais 

elaborado de produção e trânsito sobre o que se produz.  Será a partir da divisão social do 

trabalho e da aparição do excedente que o trabalho será fracionado a despeito dos interesses 

destas coletividades, sendo substituído pela produção privada – trabalho independente.  O fim 

neste tipo de produção se objetiva na mercadoria não para o consumo daquele que o produziu, 

mas para o exercício da mercancia.  O autor assevera que tais práticas (produção de 

mercadorias) surgiram há 11 ou 13 mil anos no Oriente Médio. 

[3] Cf. Fernandes (1980, p.28): “Não se pode discutir a forma política do Estado 

independentemente das funções que ele preenche nas relações e conflitos de classes. O Estado 

não busca apenas conter o antagonismo das classes. Cabe-lhe criar, fortalecer e reproduzir a 

„ordem‟ na sociedade em condições variáveis, mas permanentes de luta de classes”. 

[4] Theodor Schultz seria o precursor desta teoria, e que, enquanto “(..) construtor(a) básico 

da economia da educação, vai encontrar campo próprio para seu desenvolvimento no bojo das 

discussões sobre os fatores explicativos do crescimento econômico. A preocupação básica ao 

nível macroeconômico é, então, a análise dos nexos entre os avanços educacionais e o 

desenvolvimento econômico” (FRIGOTTO, 1984, p. 39 – grifos nossos). 

[5] Para MARX & ENGELS (1982, p. 48-49) “(o)s indivíduos que constituem a classe 

dominante possuem, ente outras coisas também uma consciência, e conseqüentemente 

pensam; na medida em que dominam como classe e determinam uma época histórica em toda 

a sua extensão, é evidente que estes indivíduos dominam em todos os sentidos e que têm uma 

posição dominante, entre outras coisas também como seres pensantes como produtores de 

idéias, que regulamentam a produção e a distribuição dos pensamentos da sua época, suas 

idéias são, portanto as idéias dominantes de sua época”. 

[6] Neste sentido verificar as referências arroladas a este estudo, como, FRIGOTTO, 

OLIVEIRA, BORON, GENTILI, LOMBARDI & SANFELICE, FARENZENA, entre outros. 

[7] IES: Instituições de Ensino Superior. 
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ACADEMIC PRODUCTIVISM 

 

Luciana Pedroso Xavier 

Marilia Pedroso Xavier 

 

  

RESUMO 

O presente artigo tem como principal objetivo a reflexão acerca do produtivismo acadêmico 

ocasionado pelo atual modelo de avaliação dos cursos de pós-graduação stricto sensu em 

Direito realizada pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES. Inicialmente, portanto, são necessários esclarecimentos sobre como tal aferição é 

realizada. São apresentados, então, a periodicidade e os critérios que norteiam a avaliação da 

CAPES. Em seguida, são apresentadas e debatidas as criticas mais frequentes endereçadas a 

tal processo de avaliação. Em prosseguimento, é enfrentado o ponto nodal do artigo, qual seja 

o dilema diante do qual os pesquisadores em Direito são colocados: tendo em vista o critério 

de avaliação pela quantidade de trabalhos publicados, devem eles optar por publicar ideias 

ainda não maduras, que necessitariam maior reflexão, ou devem “publicar para não perecer”, 

como estratégia de sobrevivência acadêmica? Por fim, são tecidas as considerações finais, que 

apontam para a necessidade de ampliar tal debate no cenário acadêmico.  

PALAVRAS-CHAVE: PÓS-GRADUAÇÃO; AVALIAÇÃO DA CAPES; PUBLICAR OU 

PERECER 

 

ABSTRACT 
This article aims at the reflection over the "publish or perish" rationale caused by the current 

model of evaluation of graduate legal studies institutions made by the Coordination of 

Improvement of Higher Education Personnel - CAPES. Initially, therefore, clarification on 

how such measurement is performed is needed. Then, the timing and criteria governing the 

evaluation of the CAPES are presented. Afterwards, the most frequent criticisms addressed to 

such assessment process are presented and discussed. In continuation, the nodal point of the 

article is faced, which is the dilemma before which the researchers in Law are placed: 

concerning the evaluation criteria for the amount of published work, should they choose to 

publish not yet mature ideas, that would need further consideration, or should they "publish or 

perish", as an academic strategy of survival? Lastly, some conclusions are woven, pointing to 

the need to broaden the debate in the academic setting. 

KEYWORDS: GRADUATE LEGAL STUDIES; CAPES EVALUATION; PUBLISH OR 

PERISH 
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1     CONTEXTUALIZANDO O PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA CAPES 

  

O termo “pós-graduação” aparece formalmente no Brasil apenas em 1940, figurando no artigo 

71 do Estatuto da Universidade do Brasil. A partir desse período, alguns passos importantes 

são dados para a consolidação desses cursos em nosso país – tais como o estabelecimento de 

acordos e convênios com Universidades norte-americanas –, mas é certo que contornos mais 

precisos só aparecem na década de sessenta (SANTOS, 2003, p.628). 

  

A partir de solicitação do Ministro da Educação Flávio Suplicy de Lacerda (governo de 

Castelo Branco), ficou a encargo do professor Newton Sucupira a elaboração de um parecer 

regulamentando essa nova modalidade de formação acadêmica. Tal documento veio a lume 

em 1965, sendo aprovado pelo Conselho Federal de Educação da época. 

  

A importância do Parecer 977/1965 é da maior grandeza, pois é a partir dele que todo o 

sistema de pós-graduação no Brasil foi organizado[1]. A estrutura fundamental, inspirada no 

modelo norte-americano[2] vigente na época, foi cindida em duas categorias: i. stricto sensu, 

voltada para a formação de pesquisadores, e ii. lato sensu, orientado ao aperfeiçoamento 

profissional. A pós-graduação stricto sensu, objeto de análise desse estudo, abarca os cursos 

de mestrado e doutorado.[3] 

  

O cenário descrito de implantação da pós-graduação, além de tardio, foi maculado por ter se 

dado durante o regime militar. Igualmente preocupante é o fato de ter sido forjado a partir de 

pressupostos europeus e, principalmente, estadunidenses, sem que houvesse uma reflexão 

maior sobre a necessidade de adaptação às peculiaridades e interesses brasileiros. Esses 

aspectos fazem com que o país padeça, num primeiro momento, de uma dependência 

científico-cultural (SANTOS, 2003, p.630 e segs). 

  

Pode-se dizer que a partir da década de setenta há um crescimento exponencial da pós-

graduação. Conforme Balbachevsky (2005, p.281), em 1965 foram identificados 38 

programas (sendo 27 de mestrado e 11 de doutorado). Já em 1975 este número já tinha 

aumentado para 578 (429 e 149, respectivamente). Na seara jurídica, os primeiros programas 

desse nível de ensino foram os seguintes: i. USP - 1971; ii. UFPE e PUC-RIO - 1972; 

iii. PUC-SP - 1973; iv. UFSC - 1974; e v. UFBA e UNB - 1975. 

  

Diante dessa verdadeira profusão de cursos stricto sensu, em 1976 a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES[4] instituiu o primeiro processo de 

avaliação dos programas existentes. É certo que com o decorrer do tempo a avaliação sofreu 

inúmeras mudanças até culminar com o atual modelo, fundado no acompanhamento anual dos 
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cursos que compõem o Sistema Nacional de Pós-Graduação – SNPG e da realização de uma 

avaliação trienal. 

  

Hodiernamente, os resultados da avaliação trienal são manifestados pela atribuição de notas 

entre 1 a 7. Enquanto os graus 1 e 2 significam o descredenciamento do programa, 6 e 7 

indicam que o desempenho do curso é considerado referência e possui inserção internacional. 

Para programas que tenham tão só o curso de mestrado a maior nota que poderá ser obtida é 5 

(CAPES, 2011e, p.6). 

  

A avaliação da CAPES, além de aferir a qualidade dos programas, desempenha outras duas 

grandes funções: determinar a renovação de reconhecimento dos cursos de mestrado e 

doutorado em vigor e nortear o repasse de verbas conforme a nota obtida na avaliação trienal. 

  

O principal parâmetro para a avaliação dos cursos jurídicos, em linhas gerais, é o 

cumprimento dos objetivos idealizados pela CAPES para os programas de pós-graduação 

stricto sensu, quais sejam: 

  

a) ensinar fundamentos teóricos e metodológicos do Direito, contemplando quer a produção 

bibliográfica clássica, quer contemporânea em níveis de graduação e pós-graduação; b) 

desenvolver com autonomia projetos de pesquisa científica; c) divulgar os resultados de 

pesquisa em eventos acadêmicos, em livros, capítulos de livros e em periódicos científicos 

devidamente qualificados; d) orientar graduandos e pós-graduandos (em níveis de mestrado e 

doutorado, com vistas à formação de novos pesquisadores; e) contribuir para a construção 

institucional de novos programas de pós-graduação stricto sensu, de novos núcleos e projetos 

de pesquisa científica; f) divulgar conhecimento científico para públicos não-acadêmicos, 

visando a difusão do conhecimento e a efetiva realização do ordenamento jurídico nacional e 

a concretização dos direitos dos cidadãos. (CAPES, 2011b, p.1). 

  

Por fim, cumpre esclarecer que diferente do que muitos são levados a crer pelos mais variados 

apelos publicitários[5], os cursos chamados MBA - Master Business Administration não 

integram a pós-graduação stricto sensu brasileira, sendo que proporcionam ao aluno tão 

somente um certificado de conclusão de curso, nos termos da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional[6].  
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2     PANORAMA ATUAL DOS CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EM 

DIREITO 

  

Ciente da necessidade de ampliar o acesso da população brasileira à pós-graduação stricto 

sensu na área jurídica, a CAPES tem buscado um equilíbrio entre a expansão de cursos e a 

manutenção da qualidade de ensino desses. Pelo que se depreende do Documento de Área 

2009, o intuito seria “evitar que esta necessária ampliação ocorra de forma descontrolada e 

sem fundamento, como o que, infelizmente, ocorreu durante anos com os cursos de graduação 

em Direito no país” (CAPES, 2011b, p.1). 

  

De acordo com Balbachevsky (2005, p.296-297), as razões para a expansão da pós-graduação 

stricto sensu no Brasil se devem, sobretudo, a dois fatores. O primeiro deles é a de que 

Instituições de Ensino Superior privadas devem obrigatoriamente possuir programas de pós-

graduação para poderem ser qualificadas como Universidades, conforme exigência da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional O segundo diz respeito à valorização dos 

profissionais egressos de pós-graduações stricto sensu, uma vez que “a evolução das 

exigências do mercado de trabalho emprestou ao mestrado um valor profissional extra-

acadêmico que ele originalmente não possuía”. 

  

Diante da valorização de tal perfil profissional no mercado de trabalho, a procura por tais 

cursos apresentou grande aumento. Como afirmam Martins e Carvalho (2003, p.75), o 

mestrado e o doutorado em Direito propiciam remunerações consideravelmente mais elevadas 

aos titulados. Ironicamente, a exceção recai sobre os que atuam exclusivamente na seara 

acadêmica.[7] 

  

Em 2006, a CAPES avaliou 68 cursos de mestrado e 27 de doutorado em Direito. A 

classificação final obtida pelos programas foi a seguinte: i) conceito 3 - 35 cursos; ii) conceito 

4 - 19 cursos; iii) conceito 5 - 12 cursos; iv) conceito 6 - 3 cursos. Nenhum curso recebeu 

conceito 7 (CAPES, 2011c, p. 20). 

  

Na última avaliação, correspondente ao triênio 2007-2009, os resultados evidenciaram a 

diretriz de expansão mediante a manutenção da qualidade de ensino. Ocorreu o 

descredenciamento de 7 cursos (sendo 1 de doutorado), o que corresponde a cerca de 11% do 

total de cursos em funcionamento. Conforme demonstra o gráfico a seguir, as notas foram: i) 

conceito 3 - 27 cursos; ii) conceito 4 - 11 cursos; iii) conceito 5 - 15 cursos; iv) conceito 6 - 6 

cursos. Novamente, nenhum curso recebeu nota 7 (CAPES, 2011c, p.20). 
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Distribuição de Programas de Pós-Graduação em Direito por Notas da Trienal 2010 

Fonte: Xavier (2011) 

  

Segundo manifestação oficial dos avaliadores da CAPES, a área do Direito, “apesar de já ter 

um número grande de programas de pós-graduação, ainda continua em expansão” (CAPES, 

2011b, p.1). No entanto, para além da quantidade de cursos, a questão central parece ser o 

contingente reduzido de programas em regiões menos favorecidas do país (CAPES - 

Documento, 2011b, p.1): 

  

O Nordeste (que conta com 3 programas de doutorado), o Norte (apenas 1 programa de 

doutorado) e o Centro-Oeste (2 programas de doutorado, ambos no Distrito Federal). Há 

vários Estados sem curso de pós-graduação stricto sensu em Direito, e há outros Estados com 

já elevado número de cursos (...) 

  

Visando à redução de assimetrias educacionais no nível superior, a CAPES tem implementado 

diversos programas, tais como Mestrado Interinstitucional – MINTER, Doutorado 

Interinstitucional – DINTER, dentre outros (CAPES, 2011d, p. 80). No entanto, essas 

iniciativas não tem sido suficientes, conforme revelam os gráficos a seguir: 
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 Fonte: CAPES (2011c, p.21) 

   

Embora se perceba maior harmonização na avaliação de 2007-2009, é notória a concentração 

de programas de pós-graduação nas regiões Sul e Sudeste. Além do critério quantitativo, 

chama a atenção o fato de, em ambos os triênios, serem essas as únicas regiões que 

contemplam cursos nota 6. 

  

Tudo isso faz com que a distribuição mais equânime de cursos seja um dos maiores desafios a 

serem superados no porvir. Segundo especialistas, há grande potencialidade de expansão da 

Área do Direito em relação a criação de mestrados e doutorados nos próximos seis e dez anos, 

respectivamente (ROCHA NETO, 2010, p.76). Seria desejável, portanto, que os novos cursos 

auxiliem na suplantação de tal disparidade regional. 
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3     CRÍTICAS FREQUENTES À AVALIAÇÃO DA CAPES 

  

Antes mesmo de se apresentar as críticas mais comuns endereçadas à avaliação levada a efeito 

pela CAPES, caberia questionar acerca da necessidade desse próprio processo. Nesse 

trabalho, parte-se da premissa de que a realização de avaliações periódicas é fundamental para 

o contínuo aprimoramento dos programas, devendo, portanto, ser mantida. 

  

Todavia, se a existência da avaliação é tida como um consenso (na opinião das autoras), o 

mesmo não se pode dizer acerca dos moldes como essa aferição é realizada[8]. Logo, 

entende-se que “avaliar é preciso”, mas é imprescindível questionar o modo como a avaliação 

é feita. 

  

Uma das críticas mais frequentes aos processos de avaliação é o apego à critérios 

eminentemente formais, tais como o cumprimento de metas estritamente quantitativas. Não há 

a mensuração das peculiaridades de cada caso concreto, o que pode gerar distorções nos 

resultados. É o caso, por exemplo, dos Mestrados Interdisciplinares. Apesar de muitos cursos 

apresentarem excelência acadêmica, os mesmos têm recebido baixos conceitos em razão da 

abstração exacerbada dos critérios avaliativos, que não conseguem captar as nuances mais 

pormenorizadas desses programas. Como consequência, ao invés de se estimular a 

diversidade e a interdisciplinaridade, produz-se “a homogeneização e padronização”. 

(OLIVEIRA; ALMEIDA, 2011, p.52). 

  

A complexidade da avaliação em comento atingiu níveis tão sofisticados que, para atingir as 

notas desejadas, faz-se necessária a contratação de um novo perfil de profissional. E aí que 

entra em cena a figura do gestor acadêmico[9], responsável por efetivar os ajustes necessários 

para que o Programa de Pós-graduação alcance as metas estabelecidas pela CAPES: 

  

Sumariamente, dentro de um cenário de produção de conhecimento orientado para o mercado, 

a reestruturação dos programas de pós-graduação, no sentido de ampliar e qualificar seus 

resultados, necessita de um remodelamento das suas práticas gerenciais e administrativas, 

com a adoção de estratégias que possibilitem superar as barreiras culturais e institucionais. A 

transição entre os modelos de produção de conhecimento obedece a uma necessidade 

competitiva, em que a Ciência é compreendida como um produto e, portanto, passível de 

valorização. Portanto, a qualificação dos gestores e dos processos administrativos dos 

programas de pós-graduação são necessidades prementes para uma transição bem-sucedida. 

(GOLDANI et al., 2010, p.115). 
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Dentre tais ajustes, até mesmo a produção acadêmica sofre impacto. Se antes os pesquisadores 

devotavam horas de estudo e pesquisa para, depois de longamente depuradas suas ideias, 

produzirem um texto e em seguida publicá-lo, os atuais critérios fazem com que ritmo de 

pesquisa seja apressado para que se possa lançar o maior número de artigos. Trata-se do 

chamado “produtivismo acadêmico”, tema que tem sido alvo de inúmeros debates, razão pela 

qual será abordado a seguir. 

  

4     PUBLISH OR PERISH: CRÍTICA AO PRODUTIVISMO ACADÊMICO 

  

Conforme explicitado no segundo tópico do presente estudo, a nota obtida pelos programas de 

pós-graduação stricto sensu norteia o repasse de verbas oriundas da CAPES. A partir do 

momento que foi estabelecida essa vinculação, em 1996, “os ditames da produtividade e da 

eficiência tornaram-se dominantes”. (OLIVEIRA; ALMEIDA, 2011, p.40). 

  

A avaliação da CAPES se pauta por critérios essencialmente quantitativos[10], tornando a 

publicação de textos uma verdadeira necessidade para docentes e discentes que desejam 

garantir um futuro próspero no meio universitário. A realidade dos campi tem se assemelhado 

às fábricas dominadas pelo modo de produção taylorista-fordista, nas quais houve uma 

verdadeira subversão da qualidade pela quantidade. Assim, “o imperativo é publicar, ainda 

que não se saiba bem o que deve ser publicado e nem importa se alguém lerá” (SILVA, 2009, 

p.3). 

  

O produtivismo tem acarretado muitas mudanças na estrutura das instituições de ensino, uma 

vez que os professores que não publicam – além de serem hostilizados pelos colegas – não 

raro tem sido demitidos.[11] Até mesmo os alunos de mestrado e doutorado têm sido 

pressionados, uma vez que os prazos de defesa de dissertações e teses estão sendo 

drasticamente reduzidos (MEZAN, 2010). 

  

É evidente que o ato em si de publicação é salutar, mas cabe diferenciar quando é exercido 

espontaneamente, fruto de cuidadosas reflexões, das hipóteses em que é feito unicamente para 

o cumprimento de exigências formais. A pressão imposta ao autor traz consigo o risco de 

termos uma realidade dominada pela “delinquência acadêmica”: 

  

A delinqüência acadêmica se caracteriza pela existência de estruturas de ensino onde os meios 

(técnicas) se tornam os fins, os fins formativos são esquecidos; a criação do conhecimento e 

sua reprodução cede lugar ao controle burocrático de sua produção como suprema virtude, 

onde “administrar” aparece como sinônimo de vigiar e punir – o professor é controlado 
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mediante os critérios visíveis e invisíveis de nomeação; o aluno, mediante os critérios visíveis 

e invisíveis de exame. (TRAGTENBERG, 1998). 

  

A expressão publish or perish — publique ou pereça — parece bem sintetizar a realidade 

brasileira contemporânea dos pesquisadores (GOLDANI et al., 2010, p.109). Mezan (2010) 

apresenta a ideia de que o medo de perder o posto de trabalho ou a vaga de estudante faz com 

que se publiquem textos ainda imaturos. Ainda, como consequencia, essa lógica darwiniana 

de sobrevivência gera grande desgaste emocional para os autores: 

  

Os dados estatísticos são frios, próprios do pensamento positivista imperante que deseja 

quantificar tudo. Mas como quantificar a angústia, o sofrimento humano dos que estão 

submetidos à pressão para publicar? Como quantificar o que sente aquele que não consegue se 

adequar a esta exigência? Nem todos somos escritores, nem todos temos os mesmos recursos 

e habilidades. Nem todos querem escrever e publicar. No entanto, não publicar é uma espécie 

de suicídio acadêmico e a condenação à exclusão. Os números nada dizem sobre a qualidade 

do que é publicado. É preciso repetir: „Quantidade não é qualidade!‟. 

  

O produtivismo, além de gerar a precarização do trabalho do docente e do pesquisador – 

tendo chegado às raias do insuportável – prejudica o próprio desenvolvimento científico 

brasileiro. É possível identificar ao menos duas implicações severas: no âmbito filosófico, o 

pragmatismo; no âmbito econômico, a mercadorização da ciência e da inovação tecnológica. 

O autor ainda afirma que, como consequência, a pós-graduação “virou pólo gerador de uma 

reforma da instituição universitária que tende a colocá-la a reboque do mercado” 

(BARSOTTI, 2011, p. 589). 

  

 A demanda pela produtividade representa uma dificuldade ainda maior para os estudiosos da 

área do Direito. Isso porque, como se pode inferir do gráfico abaixo, a maioria dos periódicos 

jurídicos está mal qualificada segundo avaliação do Qualis: 
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 Fonte: Galuppo (2011) 

  

 Por Qualis entende-se “o conjunto de procedimentos utilizados pela CAPES para 

estratificação da qualidade da produção intelectual dos programas de pós-graduação”. Após a 

avaliação é divulgada uma lista[12] com a classificação dos veículos utilizados pelos 

programas. A cada ano os periódicos recebem nova avaliação e são classificados “em estratos 

indicativos de qualidade - A1, o mais elevado; A2; B1; B2; B3; B4; B5; C - com peso zero” 

(CAPES, 2011g). 

  

Perceba-se que das 5 áreas contempladas no gráfico em comento, o Direito apresenta a maior 

parte de seus periódicos enquadrados no estrato C (mais de 60%), que, como acima dito, não 

conta pontos na avaliação. A área que apresenta o segundo maior número de periódicos C é a 

de Administração de Empresas, mas tal quantidade corresponde a menos da metade dos 

periódicos C do Direito. Frise-se que nas demais áreas os periódicos C não chegam a 

representar nem 10% do total de periódicos. 

  

Para uma elucidação ainda maior da distorção aludida, o gráfico abaixo evidencia os estratos 

nos quais os periódicos jurídicos foram enquadrados. Os periódicos C, sem valor para a 

avaliação trienal da CAPES, correspondem a 65%, seguidos pelos B5, que somam 15%. 

Perceba-se que apenas 1% recebeu classificação A1: 
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 Fonte: Xavier (2011) 

  

 Logo, constata-se uma disparidade muito grande entre os estratos Qualis dos periódicos 

jurídicos e dos de outras áreas, o que faz com que a necessidade de publicar para ser bem 

avaliado se torne mais árdua para os profissionais do Direito. Diante dessa dificuldade de 

acesso a periódicos bem qualificados, é no mínimo problemático o critério de avaliação pela 

quantidade de artigos publicados. 

  

Conforme Varella e Roesler (2011, p.19), esclarecem em estudo pioneiro, é bem verdade que, 

no campo jurídico, “livros são realmente a principal fonte de referência”, sendo os periódicos 

lamentavelmente ainda pouco difundidos na cultura acadêmica da área. 

  

Entretanto, no último triênio, a CAPES passou a avaliar a publicação em livros, segundo 

critérios de um Qualis específico.[13] Essa iniciativa gerou novas controvérsias entre os 
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estudiosos do Direito. Questiona-se, entre outras coisas, a viabilidade de uma aferição 

adequada diante de um volume tão abundante de obras (GALUPPO, 2011). 

  

Ressalta-se, mais uma vez, que a avaliação do que é produzido nos programas de pós-

graduação é necessária e benéfica. Todavia, não deve gerar um produtivismo que ao invés de 

resultar na elaboração de obras enriquecedoras, culmine em escritos repletos de ideias ainda 

não depuradas. A pesquisa comprometida exige tempo para a maturação das ideias e a 

construção de ligações entre os objetos de estudo. Para tanto, conforme bem assentado por 

Mezan (2010), é preciso que ao pesquisador sejam oferecidas condições que possibilitem seu 

trabalho, dando um voto de confiança ao seu ritmo de estudos: 

  

um trabalho intelectual de grande alcance só pode ser feito em condições adequadas – e uma 

delas é a confiança dos que decidem (e manejam os cordões da bolsa) em quem se propõe a 

realizá-lo. 

  

Tal confiança envolve não suspeitar que tempo longo signifique preguiça, admitir que pensar 

também é trabalho, que a verificação de uma idéia-chave ou de uma referência central pode 

levar meses – e que nada disso tem importância frente ao resultado final. 

  

 Mais do que nunca a célebre advertência feita pelo poeta inglês Samuel Johnson se faz 

oportuna: “A man will turn over half a library to make one book”. Urge compreender que não 

se pode forçar o pesquisador a apresentar uma produtividade linear, padronizada, robotizada. 

Para elevar ainda mais a qualidade de ensino dos programas de pós-graduação stricto sensu 

em Direito faz-se necessário repensar criticamente a utilização de instrumentos de avaliação 

para que estes não redundem no produtivismo estéril. 

  

5     CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

No presente trabalho, após esclarecido o modo de funcionamento da avaliação dos programas 

de pós-graduação stricto sensu no Brasil, bem como as principais críticas a ela dirigidas, 

buscou-se problematizar o produtivismo acadêmico daí advindo. 

  

Usualmente, após um processo de diagnose que traz a lume uma patologia, espera-se uma 

solução. Todavia, oferecer respostas prontas a essa questão foge aos objetivos desse estudo. A 

contribuição que se pretendeu dar foi no sentido de um despertar para as severas implicações 

do produtivismo acadêmico. 
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E, nesse sentido, as provocativas indagações de Silva (2009, p.4-5) indicam que a superação 

do produtivismo exige maior engajamento dos docentes e dos discentes dos cursos de pós-

graduação stricto sensu: 

  

Devemos nos perguntar: por que escrever e publicar? Por que nos submeter à pressão 

produtivista sem questionar seus fundamentos? Por que aceitar que as estruturas burocráticas 

determinem o que devemos fazer das nossas vidas? Afinal, para que servem tantos artigos 

“científicos”? Em que consiste o caráter “científico”? Na mera obediência aos padrões 

normativos? Quais as conseqüências da corrida pelos números em nossas vidas, na relação 

com os nossos alunos e colegas de trabalho? Qual a cultura que contribuímos para fortalecer 

quando simplesmente nos adaptamos e aceitamos as regras e normas como se fossem 

inexoráveis? (SILVA, 2009, p.4-5). 

  

Os que se propuserem a refletir criticamente sobre essas e sobre as demais questões abordadas 

certamente poderão contribuir para a construção de novos métodos de avaliação que 

prestigiem mais a qualidade das publicações que sua quantidade. 
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[1]     No dizer da própria Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES, foi o Parecer Sucupira que conceituou e normatizou a pós-graduação no Brasil. 

Disponível em: 

<http://capes60anos.capes.gov.br/index.php?option=com_linhatempo&view=linhatempo&Ite

mid=19>. Acesso em: 05 jun. 2011. 

[2]     “Os currículos seriam compostos conforme o modelo norte-americano, que 

compreendia o major (área de concentração) e o minor (matérias conexas)”. (SANTOS, 2003, 

p.630). 

[3]     Ressalta-se que o referido Parecer influenciou a constituição de uma matriz geradora de 

produção de conhecimento sustentada, preferencialmente, na área do pós-graduação das 

instituições de ensino público”. (GOLDANI et al., 2010, p.106). 

[4]     Idealizada por Anísio Spínola Teixeira, a CAPES foi instituída em 11 de julho de 1951 

pelo Decreto n.º 29741. 

[5]     Sobre o debate educação versus lucro veja-se as provocativas questões propostas por 

Moura Castro, Giuntini e Lima (2011, p.11): “O motivo de lucro mata a qualidade? É um 

aleijão incurável? Quando as escolas se associam a bancos, o que acontece? O diabo será tão 

feio quanto se pinta? São Tomás de Aquino mostrou, com todas as letras, seu desamor pelo 

mercado e por seus lucros. Mas por que não perguntar ingenuamente: o que haveria de errado 

com a entrada do capitalismo na sala de aula? Se é tão pernicioso assim, alguém deveria ser 

capaz de demonstrar os seus vícios. Se fora da escola o mercado dá mostras de oferecer 

qualidade amplamente superior às burocracias públicas, por que a educação seria um caso 

oposto?” 

[6]    Segundo o Ministério da Educação – MEC teríamos atualmente que: “As pós-

graduações lato sensu compreendem programas de especialização e incluem os cursos 

designados como MBA - Master Business. Com duração mínima de 360 horas e ao final do 

curso o aluno obterá certificado e não diploma, ademais são abertos a candidatos diplomados 

em cursos superiores e que atendam às exigências das instituições de ensino - art. 44, III, Lei 

n.
o
 9.394/1996. As pós-graduações stricto sensu compreendem programas de mestrado e 

doutorado abertos a candidatos diplomados em cursos superiores de graduação e que atendam 

às exigências das instituições de ensino e ao edital de seleção dos alunos (art. 44, III, Lei n.
o
 

9.394/1996). Ao final do curso o aluno obterá diploma”. Disponível em: 
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<http://portal.mec.gov.br/index.php?catid=127:educacao-superior&id=13072:qual-a-

diferenca-entre-pos-graduacao-lato-sensu-e-stricto-

sensu&option=com_content&view=article>. Acesso em 05.06.2011. Para a discussão sobre o 

“Mestrado Profissional” ver: Santos (2006); Ribeiro (2010); Vieira (2010). 

[7]    Não por acaso, segundo dados aferidos em 2002, o perfil dos egressos de cursos de 

mestrado na área do Direito apontava para os seguintes destinos profissionais: a) 19,7% 

mercado acadêmico e b) 80,3% mercado não acadêmico (BALBACHEVSKY, 2005, p. 291). 

[8]     Fazemos nossas as palavras de Oliveira e Almeida (2011, p.40): “Entretanto, quando se 

propõe o tema da avaliação, não é a necessidade ou não de avaliação que está em questão, 

esse parece ser um ponto de razoável consenso. No entanto, ainda há muito que caminhar 

quando se pretende discutir concepções de avaliação”. 

[9]    Nesse mesmo sentido, para dar conta da tarefa hercúlea de gerenciar um periódico, a 

Associação Médica Brasileira - AMB, em parceria com a Associação Brasileira de Editores 

Científicos - ABEC Brasil, requereu a criação da "Bolsa do Editor" junto ao Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (MUDANÇA DOS CRITÉRIOS 

QUALIS!, 2011, p.2). 

[10]  “O resultado desse processo é um ranking baseado num festival de letras e números que 

pode confundir quem não for da área – e que freqüentemente determina a distribuição de 

recursos para projetos de pesquisa e programas de pós-graduação” (ESTEVES, 2011). 

[11]   “Os „improdutivos‟ são criticados pelos próprios colegas e excluídos de programas de 

mestrados e atividades afins. E os envolvidos que não conseguem cumprir as metas de 

„produtividade‟ exigidas são pressionados e convidados a saírem. A quantidade da produção é 

o cartão de visitas do profissional que é visto, e ver a si mesmo, como um intelectual.” 

(SILVA, 2009, p.4). 

[12]  Para consultar a lista da Área do Direito e demais informações sobre o Qualis sugere-se 

consultar os seguintes endereços eletrônicos, respectivamente: 

<http://qualis.capes.gov.br/webqualis/ConsultaPeriodicos.faces>; e 

<http://www.capes.gov.br/avaliacao/qualis>. Acesso em: 24 jul. 2011. 

[13]   Para mais detalhes ver: CAPES, 2011b, p.6-9. 
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BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA EM 

DIREITO 

 

BRIEF CONSIDERATIONS FOR SCIENTIFIC RESEARCH IN LAW 

 

Leonardo Martins Wykrota 

Rafhael Frattari 

 

  

RESUMO 

O presente artigo tem por escopo familiarizar os iniciantes na atividade de pesquisa no âmbito 

do Direito. Para tanto, começa por deixar claro que uma investigação científica não se 

confunde com inventários superficiais ou a descrição de proposições doutrinárias ou 

jurisprudenciais. Procura-se, num primeiro momento, identificar, a partir da experiência de 

seus autores, dúvidas e equívocos comuns aos iniciantes na atividade de pesquisa no âmbito 

jurídico. Num segundo momento, são identificadas dúvidas mais específicas quanto ao 

projeto de pesquisa, começando pela construção do tema problema; passando pelo marco 

teórico, hipótese, justificativa e objetivos; até os elementos finais: o cronograma da pesquisa, 

o organograma financeiro, bibliografia preliminar e referências bibliográficas do projeto. Em 

todos os casos, traz-se uma explicação acessível a respeito das dúvidas apontadas, em busca 

de se desincumbir da tarefa de abrir um diálogo e reunir informações acessíveis, que possam 

fazer com que o pesquisador iniciante aumente sua familiaridade com o debate acerca da 

atividade investigativa no Direito.  

PALAVRAS-CHAVE: PESQUISA CIENTÍFICA; ENSINO; DIREITO. 

 

ABSTRACT 
The scope of this paper is to familiarize the beginner in research activity under the law. To do 

so, begins to make clear that scientific research should not be confused with superficial 

inventory or description of doctrinal propositions or jurisdiction. Wanted, at first, to identify, 

from the experience of its authors, doubts and misconceptions common to beginners in 

research activity within the legal framework. Secondly, are identified more specific questions 

about the research project, beginning with the construction of the theme issue, through the 

theoretical framework, hypothesis, rationale and objectives to the final elements: the timing of 

the survey, financial chart, bibliography and preliminary references of the project. In all cases, 

it brings up a handy explanation about the pointed questions, seeking to undertake the task of 

opening a dialogue and gather information accessible, which may cause the novice researcher 

to increase their familiarity with the debate about the activity in investigative law. 

KEYWORDS: SCIENTIFIC; RESEARCH; LAW 

 

 

1.                  CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 
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A experiência profissional na docência de cadeiras voltadas para a metodologia do 

Direito tem permitido identificar algumas dúvidas e equívocos comuns entre alunos de 

graduação e pós-graduação que iniciam a formulação de suas pesquisas. Assumindo-se o risco 

da generalização, pode-se dizer que boa parte dessas dúvidas e equívocos é possivelmente 

reforçada pela deficiência de alguns manuais e livros voltados para metodologia da pesquisa 

Jurídica, por vezes, presos aos aspectos formais, sem trazer, contudo, uma proposta 

explicativa pensada a partir das dificuldades dos alunos. É justamente essa a preocupação 

externada no presente artigo.  

  

Em primeiro lugar, pretende-se traçar, a partir da experiência pessoal dos autores em 

sala, um perfil de dúvidas comuns entre aqueles que se iniciam na pesquisa jurídica. Feito o 

diagnóstico geral, pretende-se, num segundo momento, uma análise mais específica das 

dúvidas recorrentes quanto aos elementos de um projeto de pesquisa. Por fim, pretende-se 

trazer uma proposta de explicação para essas dúvidas, a partir da unificação de conceitos e de 

exemplos mais acessíveis. 

  

De certo, é possível que a iniciativa aqui desenvolvida sofra a crítica de se  voltar 

para um campo limitado à experiência de seus autores. Em tese, seria possível arguir que este 

universo é pouco representativo de uma realidade que conta com mais de 1.200 cursos de 

Direito por todo o País. Por outro lado, é bastante razoável supor que as dúvidas aqui 

esmiuçadas, dado que o modelo de ensino jurídico raramente se desvia de um padrão que vem 

se reproduzindo há décadas, ao contrário, encontram eco em num espectro muito mais amplo 

de discentes.  

  

Aliado a essa premissa, constata-se um notável incremento na discussão sobre o 

ensino jurídico testemunhada nas últimas duas décadas. Nesse período constata-se o aumento 
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de obras e debates sobre o tema[3], acompanhado da edição de inúmeras normas voltadas para 

a disciplina do ensino jurídico[4], além da adoção de currículos e projetos pedagógicos 

inovadores; e, porque não dizer, o fortalecimento de instituições como o Conselho Nacional 

de Pós-Graduação e Pesquisa em Direito (CONPEDI) e a Associação Brasileira de Ensino em 

Direito (ABEDI).  

  

Neste período, produziu-se um diagnóstico sobre as mazelas do ensino jurídico 

tradicional, formal, bacharelista e profissionalizante[5]. Também pululam propostas sobre 

novos currículos, metodologias e abordagens do ensino jurídico[6], próprias para o 

desenvolvimento das competências e habilidade exigidas dos profissionais do direito no 

Século XXI. Também há unanimidade em que o desenvolvimento do ensino jurídico deve ser 

acompanhado do crescimento da pesquisa jurídica, em quantidade, mas, sobretudo, em 

qualidade, afinal as atividades são indissociáveis, inclusive, por comando constitucional.  

  

A adoção da monografia de final de curso trouxe elemento importante para estreitar a 

relação entre ensino e pesquisa, pois é esperado dos discentes que além de serem capazes de 

absorver conteúdos dogmáticos, sejam também capazes de alocar seus esforços para 

enfrentarem situações complexas e imprevistas (PERRENOUD, 2001), a partir do 

enfrentamento de questões jurídicas pontuais, a requererem uma problematização adequada.  

  

Assim, na linha premissa assumida anteriormente, constata-se que nas faculdades de 

direito ainda há um estranhamento enorme em relação às atividades de pesquisa, sobretudo 

naquelas onde não há programas de pós-graduação vinculados, nem auxílio à iniciação 

científica. O mérito desta iniciativa reside, portanto, na possibilidade de diminuir esta 

estranheza em discentes com pouca experiência na pesquisa jurídica, seja no que toca a um 

esforço monográfico daqueles que iniciam a tarefa investigativa na graduação, seja para 

aqueles que enfrentam a pesquisa no âmbito da pós-graduação. 

  

Nessa trilha, o objetivo do artigo é, como já anunciado, identificar um perfil comum 

de dúvidas e equívocos cometidos nos primeiros passos da pesquisa jurídica, para, então, 
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propor soluções ilustrativas fomentando a adequada construção de projetos de pesquisa em 

direito no âmbito da graduação e pós-graduação.  

  

Defende-se a hipótese de que o fomento da atividade de pesquisa entre aqueles que 

ainda enfrentam dificuldade nos primeiros passos da investigação científica requer, 

prioritariamente, a definição daquilo que deve ser considerado como pesquisa jurídica, em 

contraposição a simples resumos ou aprofundamentos de estudo. Além disso, é preciso uma 

boa compreensão dos elementos de um projeto de pesquisa científica.  

  

Daí a opção por uma linguagem simples, direta, e preocupada em indicar os 

requisitos básicos para que se criem condições de possibilidade para o desenvolvimento de 

pesquisa em nível de graduação, bem como para a adequada elaboração de projetos de pós-

graduação. Propõe-se uma reflexão preliminar, mas sem se descurar do constante movimento 

que deve caracterizar a atividade da pesquisa. 

  

Nessa trilha, o primeiro passo é promover um corte geral, em busca de dúvidas 

fundantes que talvez sejam, ao menos no que toca ao plano metodológico, o maior empecilho 

ao adequado desenvolvimento de uma pesquisa que se inicia. É essa a proposta do tópico 

seguinte. 

  

  

  

  

  

2.                  DOIS EQUÍVOCOS COMUNS NO ÂMBITO DA PESQUISA JURÍDICA 
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A monografia final de curso, o relatório final de pesquisa e os projetos de pesquisa 

para pós-graduação, não raro, confundem o simples aprofundamento de estudo, nos quais 

opiniões doutrinárias sobre um tema são recolhidas, posições jurisprudenciais são recenseadas 

e apresentadas aos leitores, com uma investigação científica propriamente dita.  

  

É comum o desconhecimento de que a monografia ou o documento final de projetos 

de pesquisa devem ser relatórios de investigação. Por isso, de um lado, é sempre necessária a 

realização de uma pesquisa que lhe anteceda - que não deve ser tomada como uma simples 

coletânea de posições sobre um assunto qualquer (GUSTIN, DIAS, 2006). De outro lado, é 

preciso transcender aos trabalhos de compilação que predominam no meio jurídico, 

especialmente em nível de graduação.  

  

Embora se tenha dito no início que as últimas duas décadas assistiram ao forte 

incremento na atividade de pesquisa jurídica, infelizmente, as discussões metodológicas ainda 

são rotineiras nas instituições de ensino. Ao contrário, esse debate é, na maioria das vezes, 

desprezado pelos próprios professores – especialmente quando carentes de formação 

metodológica adequada, em geral.  

  

Entretanto, o rigor metodológico emprestado à pesquisa jurídica, conquanto não esteja 

isento de críticas, não deve ser descartado. Bem lembra Pedro Demo (2008, p. 33) que 

“[d]esde sempre a academia buscou certeza no mundo das formas.” No resgate feito pelo 

Professor Emérito da Universidade de Brasília ficam claras as bases dessa busca:  
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O método experimental tem que ser, ademais, lógico. As 

regras do silogismo lembram bem esta pretensão, em especial a 

estratégia de montar uma demonstração tão perfeita logicamente que o 

oponente só pode se curvar. Não por acaso, a ciência adotou 

matemática como sua linguagem mais típica, porque imporia ao 

discurso científico o rigor da forma. A forma pode ser exata. (DEMO, 

2008, p. 33) 

  

  

  

Todavia, desde a incompletude postulada por Gödel, passando pela indeterminação de 

Heisenberg e chegando ao mundo inconfortavelmente indefinido pela relatividade de Einstein, 

onde a extensão do cognoscível demanda uma referência, um observador situado, tem-se no 

método mais uma fonte de testificação que uma garantia de verdade possível cartesiana.  

  

Assim, se de um lado as críticas ao método como extensão do cogito ergo sum de 

Descartes tiveram um importante papel para o avanço científico, de outro, vistas 

apressadamente, podem ter contribuído para chancelar o desleixo com os aspectos 

metodológicos – tão presente desde a iniciação científica até as pós-graduações, latu ou 

strictu sensu.  

  

Talvez por isso, ou mesmo por simples despreparo, seja comum encontrar situações 

em que o pesquisador iniciante  escolhe um tema de pesquisa, sobre o qual são feitos 

levantamentos bibliográficos restritos aos manuais ou a poucos livros específicos, e constrói-

se um “grande resumo” das opiniões emitidas pelos autores mais acessíveis. Quando muito, 

são feitas referências superficiais às posições dos tribunais ou dos órgãos administrativos 

sobre o assunto escolhido. 

  

Uma empreitada assim conduzida não pode ser considerada como pesquisa, mas tão-

somente um aprofundamento de estudos. Às vezes, nem isso é alcançado, tendo em vista que, 
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quase sempre, os discentes realizam trabalho de menor qualidade do que aqueles nos quais 

buscaram apoio.[7] 

  

De todo modo, o método como solução para os problemas de uma ciência que se 

queria neutra e rumo a uma universalidade última, bem demonstrada pela superteorias 

criticadas por GLEISER (2010), não consegue êxito. É preciso reconhecer que o observador, 

com seu experienciar, interfere mesmo nas pesquisas mais objetivamente consideradas, pois 

não há investigação científica completamente neutra.  

  

Entretanto, não seguir método algum inviabilizaria a construção de qualquer discurso 

científico, já que prejudicada a possibilidade de se testificar os resultados produzidos, como 

defendia POPPER (2004). É daí que deve partir a preocupação com o rigor metodológico, ou 

seja, da possibilidade de se permitir que os frutos da pesquisa sejam passíveis de verificação 

em determinado domínio de conhecimento científico.  

  

De modo simplificado, para que a investigação se configure como pesquisa científica, 

são necessárias duas características básicas: a) a boa construção do problema a ser pesquisado 

(e não apenas a escolha de um tema) e b) o planejamento das ações que serão desenvolvidas, 

através da definição de uma metodologia de trabalho adequada ao objetivo pretendido. 

  

Frequentemente essas duas características básicas costumam ser olvidadas pelos 

iniciantes na pesquisa jurídica. Quando se deseja realizar uma pesquisa que se pretenda 

científica, é imprescindível que o pesquisador elabore um projeto ou plano, que irá orientar a 

realização das suas atividades. Além disso, o projeto de pesquisa deve conter determinados 

elementos, cujo detalhamento nem sempre é observado. Isso costuma ser a principal 

dificuldade no adequado desenvolvimento da pesquisa.  

  

Tem-se, assim, um diagnóstico preliminar e geral da origem das deficiências 

comumente encontradas na pesquisa científica no âmbito do direito: (a) o desconhecimento de 
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que a monografia ou o documento final de projetos de pesquisa devem ser relatórios de 

investigação e (b) a má construção do problema a ser pesquisado, agravada pelo divórcio 

entre os objetivos da pesquisa e a opção metodológica eleita. 

  

Feito o diagnóstico geral, cabe refinar a anamnese inicial em busca de questões mais 

específicas do projeto de pesquisa, a fim de cumprir com o objetivo proposto.   

  

  

  

  

  

3.                  ALGUNS ELEMENTOS DO PROJETO DE PESQUISA E SEU 

PLANEJAMENTO  

  

  

  

Na trilha da proposta inicial de se decompor as dúvidas recorrentes quanto aos 

elementos de um projeto de pesquisa, a construção do tema-problema, certamente por ser o 

passo inicial mais comum das investigações científicas em geral, tem lugar privilegiado. É, 

portanto, o primeiro ponto a ser enfrentado. 
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3.1. Equívocos comuns na construção do tema-problema  

  

  

  

  

  

A maioria das investigações tem início na escolha do tema da pesquisa, que  é o 

assunto sobre o qual o discente iniciará o seu trabalho, com o objetivo de problematizar algum 

aspecto do fenômeno jurídico. A experiência tem revelado uma crença comum entre os 

iniciantes na pesquisa jurídica de que bastaria a simples escolha do tema para se iniciar uma 

investigação científica.  

  

Ao serem indagados sobre  a pesquisa que pretendem começar, soçobram respostas 

genéricas como, por exemplo: “minha pesquisa é sobre direitos humanos”, ou, mesmo, 

“investigo a posse no direito brasileiro”, ou, ainda, “estudo as formas de transferência de 

responsabilidade por débitos tributários”. 

  

Tais respostas revelam o equívoco inicial de se depositar as esperanças de um “bom 

começo” apenas na escolha de um tema do gosto do pesquisador. De fato, a esco lha do tema 

deve mesmo ser  de gosto pessoal, que, no mais das vezes, costuma advir das ambições 

culturais, sociais e econômicas de cada qual. [8] A escolha a priori, pautada pelo interesse 

pessoal  costuma guardar sintonia com a pré-compreensão histórica de mundo de cada um e, 

por isso, estimula a pesquisa, como constata  Paulo Salles Oliveira: 
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[...] promover a consonância entre pesquisa e biografia é 

altamente estimulante, pois atribui vida ao estudo, retirando da 

produção intelectual poeiras de artificialismo, que recobrem parte da 

pesquisa acadêmica ou, senão isso, que acabam contribuindo para a 

representação social da universidade como redoma, imagem que ainda 

encontra ressonância no conjunto da sociedade. (2001) 

  

  

  

A escolha da temática não é tarefa das mais difíceis, mas é apenas o primeiro passo, 

que é infrutífero se os próximos não forem dados com rigor e cuidado. Acontece que o tema 

somente guarda relação de inclusão com o objeto da pesquisa. Não se fazem pesquisas apenas 

com a escolha do tema. É necessário que se identifique um determinado problema. Assim, 

escolhido um tema, cabe ao pesquisador problematizá-lo.  

  

Afinal, o tema da pesquisa é apenas o conjunto teórico no qual está inserida a 

problemática que requer a investigação. Nada mais. Não é o objeto do trabalho. A exclusiva 

preocupação com a escolha do tema, sem a devida problematização é o que conduz à 

confecção de trabalhos que se denominam pesquisas sem que tenham as características 

próprias dessa atividade.  

  

Em razão da desatenção da tradicional ciência do Direito, a maioria das pesquisas de 

graduação, e até algumas em nível de pós-graduação, estão mais próximas de 

aprofundamentos de estudo.[9] Para iniciar qualquer investigação científica, é imprescindível 

que se tenha um problema, incluído em determinado núcleo temático, nunca apenas uma obra 

ou assunto que se considera atraente. A problematização, pois, implica a delimitação do tema 

escolhido. 

  

Problematizar algo deve ser, antes de tudo, uma atitude crítica, que pode consistir em 

várias tarefas, tais como inserir um objeto em novos contextos teóricos ou práticos, analisar os 

seus fundamentos teóricos sob perspectiva diferente da tradicional, perquirir sua eficácia, 
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eficiência ou efetividade (GUSTIN, DIAS, 2006, p. 75-76), enfim, qualquer tarefa que lance 

um novo olhar sobre um tema bem delimitado. 

  

Uma pesquisa não pode ser um amontoado de dados ou opiniões sobre algo. Há de ter-

se um problema prévio, que mereça a atenção do pesquisador. Esse problema não pode ser 

resolvido com a leitura de alguns artigos ou livros, sobretudo dos manuais e/ou de materiais 

de cursos básicos. Do contrário, não se tem um problema comum à maioria da comunidade 

acadêmica, mas simplesmente constata-se uma falha em nosso próprio conhecimento prévio 

sobre o assunto. Se, com uma busca superficial, consegue-se solucionar o problema que foi 

elaborado, em verdade, não se tem problema algum (GUSTIN, DIAS, 2006, p. 9) – a não ser 

que se discorde da resposta dada à indagação pelas pessoas que já se debruçaram sobre ela.  

  

O importante é que se tenha uma indagação.[10]  Porém, qualquer indagação não 

serve. É preciso que o pesquisador tenha fôlego para responder ao problema que se propõe a 

investigar. Isso requer desde condições pessoais e intelectuais para tanto até a existência de 

tempo hábil, ou ainda, o fácil acesso aos dados necessários à elaboração da resposta.[11]  

  

Parece haver uma tendência para a escolha de pesquisas “grandiosas”. Em geral, os 

pesquisadores inexperientes querem desvelar problemas de décadas, solucionar conflitos 

teóricos imensos, descobrir tudo que lhes seja possível. Por um lado, isso é extremamente 

positivo, pois mostra o entusiasmo com o qual o discente encara a atividade de pesquisa. 

Doutro lado, a pretensão pode transformar-se em frustração, diante das dificuldades 

encontradas pela adoção de problemas enciclopédicos. Então, a correta delimitação do tema-

problema é elemento, embora insuficiente, essencial ao sucesso de qualquer pesquisa.  

  

Não se pode descurar que a ciência, em grande parte, se faz por cumulação, embora 

cientistas de envergadura digam o contrário, com base na distinção entre ciência normal 

(cumulativa) e ciência revolucionária (não-cumulativa) (KUHN, 1982). 
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Essa noção de acumulação é bem representada pela afirmação atribuída a Isaac 

Newton de que “se vi mais longe, foi porque estava sobre os ombros de gigantes”. É claro que 

a pesquisa pode trazer algo de inovador, capaz de subverter preconcepções até então 

prevalentes (KUHN, 1982), mas já é significativo quando uma pesquisa consegue colocar 

“mais um tijolo” para que outros nela se escorem; ou consegue se apoiar um pouco mais alto 

no ombro dos antecessores.  

  

Não é necessário que construa um sistema científico completo.[12] Aliás, assumindo-

se que ciência é um domínio de coerências bem específico, isso nunca ocorre.[13]O 

importante é identificar um problema específico, que será o centro da atenção do 

pesquisador.[14] Mas para que o problema seja definido com precisão, é importante que o 

pesquisador detenha algum conhecimento mínimo sobre o tema de interesse. Isso quer dizer 

que, sem qualquer estudo preliminar, o discente terá muita dificuldade em problematizar algo. 

Portanto, em lugar da ansiedade comum nesses momentos, o pesquisador tem que começar a 

estudar o tema definido com afinco, para que consiga encontrar alguma indagação que mereça 

a sua atenção. Neste ponto, faz mais sentido “entrar logo na biblioteca” do que aguardar que 

a intervenção divina lhe traga um ótimo problema de pesquisa. 

  

Não se trata de investigar um caso, isolando-o das relações com os problemas que lhe 

são conexos ou apartando-o da realidade social. Essa perspectiva, outrora assumida com 

fervor pela ciência moderna, levou ao extremo das especialidades, que acabaram por deformar 

o conhecimento da realidade, tamanho o seu recorte. Um saber pode ser construído sobre um 

problema bastante limitado, sem que seja excludente de suas relações ou sem que seja 

artificial.[15] 
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3.2. Ainda o tema-problema: a herança kelseana 

  

  

  

  

  

Há outra consideração importante, sobretudo na pesquisa em direito: talvez pela 

influência formalista, constata-se uma preferência pela pesquisa teórica, geralmente sobre as 

normas jurídicas e suas possíveis relações com o ordenamento jurídico.  

  

A concepção possivelmente é tributária das contribuições de Hans Kelsen (1999), para 

 quem o papel da ciência jurídica seria apenas de descrição das normas que compõem o 

ordenamento jurídico. Qualquer outro estudo que buscasse centrar-se em fatos ou valores 

seria despiciendo à ciência do Direito.  

  

Na verdade, essa postura, ainda dominante em nossas faculdades, já foi superada, há 

muito, pelos principais juristas de nossa época. Mas o estudo de por que essa idéia ainda se 

sustenta em nossas universidades seria, inclusive, um bom tema de pesquisa, devidamente 

problematizado... 

  

Fato é que os últimos anos assistiram à denúncia da postura formalista, aparentemente 

neutra ideologicamente, como um dos grandes males da ciência do direito. Por vezes, essa 

insurgência chegou a ser radical, como mostra-nos o trecho do excelente Prof. Oscar Correas, 

da Universidade Autônoma do México: 
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Portanto, não adotaremos a limitada e mesquinha posição que 

consiste em declarar que, se alguém quer estudar certa parte do 

fenômeno, distinta da que querem estudar outros, então os primeiros 

não estudam Direito senão outra coisa, e portanto, não devem ter lugar 

numa Faculdade de Direito. Isto é muito importante, porque é o 

discurso com que se ataca, nessas faculdades, as correntes críticas e 

alternativas. O procedimento é este: primeiro definem o Direito; logo 

definem a ciência do Direito. E dizem que o Direito é essa classe de 

discursos; que a ciência jurídica é a que descreve as normas contidas 

nesse discurso. E logo, que quem não estuda isso, não ´faz´ Direito, e 

portanto, não tem lugar numa faculdade de Direito. Esta é a posição da 

doutrina tradicional, hoje dominante: existe somente uma ciência 

jurídica, a dogmática; e a Teoria do Direito tem como objeto produzir 

conceitos necessários para cultivar essa ciência. Todo o resto deve ser 

expulso da Faculdade de Direito. Resta dizer que por detrás dessa 

postura, aparentemente científica, esconde-se uma posição política 

cujo fundo reacionário é claro: os juristas devem estudar somente o 

que a lei diz, sem fazerem outras espécies de perguntas incomodas 

para quem detém o poder. (1995, p. 49) 

  

  

  

Mestres entre nós já deixaram claro que o fenômeno jurídico é composto por normas, 

fatos e valores (REALE, 1993). Portanto, em Direito, vários tipos de pesquisas podem ter 

lugar, e não somente os estudos teóricos sobre as normas do ordenamento, ou ainda, sobre a 

natureza jurídica deste ou daquele instituto. 

  

Temas emergentes como a efetividade dos direitos humanos, as relações de consumo, 

o controle de práticas anti-truste, a cidadania, dentre muitos outros, podem suscitar problemas 

que permitem abordagens empíricas valiosas. No primeiro momento, os discentes de Direito 

podem pensar que pesquisas empíricas são mais “difíceis” que as pesquisas eminentemente 

teóricas. Mesmo correndo o risco de não se ter sustentação comprovada, ousa-se dizer que 

estão redondamente enganados. O controle metodológico de uma pesquisa empírica costuma 

ser realizado de maneira mais evidente e objetiva que a aferição do rigor nas pesquisas 

teóricas. O problema é a falta de conhecimento dos discentes da própria atividade de pesquisa 

e do seu pouco contato com trabalhos empíricos, mal que assola inclusive os docentes[16]. 
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Assunto conexo a esse é o da interdisciplinaridade nas ciências sociais. Estão abertas 

múltiplas possibilidades de análise aos pesquisadores do Direito em correlacionar seus 

problemas com as discussões que ocorrem nas outras ciências sociais. A ciência do direito só 

tem a enriquecer-se com isso, bem como as pesquisas que o fizerem com o rigor devido. 

Exemplo notório é a ciência da História, que, no decorrer do Século XX, viveu uma revolução 

até hoje inacabada, através do diálogo incessante com outras ciências sociais, tais como a 

demografia, a economia, a sociologia e a antropologia (LE GOFF, 1998; AGUIRRE ROJAS, 

2000, FRATTARI, 2007). Assim, embora não se tenha tratado do tema com a profundidade 

que requer, registre-se que a interlocução entre o direito e as demais ciências não é perniciosa, 

como queria fazer parecer a doutrina formalista, mas, ao contrário, bastante bem-vinda. 

  

Com esses alertas preliminares, com um pouco de estudo e de reflexão crítica, os 

pesquisadores não encontrarão dificuldades intransponíveis à elaboração de problemas 

interessantes.  

  

Há, ainda, outros elementos que interessam para a análise aqui proposta. Um deles, 

também muito mal compreendido, é a adoção do “marco teórico”.  

  

  

  

  

  

3.3. Autor não é marco teórico 
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A ciência cartesiana tradicional, influenciada pelo positivismo científico, procurou 

extirpar qualquer tipo de valoração que pudesse interferir na produção do conhecimento 

científico. Considerou, durante séculos, que a cientificidade de determinado saber estaria na 

sua suposta neutralidade axiológica. Construiu-se, então, o mito de que a ciência é um saber 

neutro, no qual não têm lugar considerações éticas ou valorativas. Ao fazer ciência, o cientista 

deveria despir-se de todos os seus pré-conceitos.  

  

Todavia, a crise da ciência instrumental e a própria mecânica quântica incumbiram-se 

de espancar esse mito.[17] A problematização da realidade depende de alguns fatores que se 

tornam fundamentais no trabalho científico, pois lhe permitem a própria possibilidade de 

existência, o seu vir a ser, diga-se.  

  

Dessa forma, não se pode negar a importância das pré-compreensões de vida do 

pesquisador, de sua subjetividade.[18] Mas, se é assim, ainda é possível a produção de um 

conhecimento que seja inteligível a todos, que possa ser alvo de discussões objetivas? Se 

levada a inclusão da subjetividade do pesquisador ao extremo, não se teria o reino da 

relatividade a impedir qualquer conhecimento objetivo? A pesquisa seria possível? 

  

A resposta a essas perguntas passa por um elemento central: o marco teórico. De fato, 

é importante a pretensão de objetividade conferida ao conhecimento, sob pena de torná-lo 

mera opinião.[19] Essa pretensão de objetividade é marcada pela adoção de determinado 

sistema de referências que permita direcionar o olhar do pesquisador ao seu objeto. Nesse 

sistema, estão a ideologia do pesquisador e seu marco teórico, que lhe permitirá construir sua 

problemática, antever suas hipóteses e adotar as técnicas que lhe permitirão confirmar ou 

refirmar as soluções prévias por ele ofertadas. 
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O marco teórico é, pois, peça fundamental para controlar as ideologias do cientista, É 

uma afirmação de determinado autor pela qual se pode construir um quadro teórico capaz de 

moldar o olhar do pesquisador ao seu objeto, fixando-lhe as suas possibilidades e limites. Não 

se confunde, portanto, com o Autor mesmo.[20] Mais, direcionará desde a escolha do 

problema, as hipóteses oferecidas ao seu deslinde, até os procedimentos operacionais de 

pesquisa adotados.  

  

Isso não quer dizer, como é comum encontrar na opinião de pesquisadores 

inexperientes, que o marco teórico seja a resposta no problema escolhido. Se isso ocorre, há 

confusão entre o marco teórico e a hipótese do trabalho, que deve ser uma sugestão prévia de 

resposta ao problema.[21] 

  

O marco teórico, como dito, é uma escolha que irá orientar o trabalho de pesquisa, 

fruto de todo o sistema de referências de determinado sujeito, ou seja, de como o pesquisador 

“enxerga o mundo”. Assim, por exemplo, o pesquisador que se põe a indagar a força cogente 

do princípio da proporcionalidade não pode partir do marco teórico de que as normas jurídicas 

são apenas aquelas que se estruturam sob a forma do dever ser kelseniano, na sua famosa 

formulação: se A é, deve ser B. Seria mais prudente assumir, na trilha de Alexy (1997), 

seguido por Humberto Àvila (2008), que os princípios jurídicos não se estruturariam e não se 

aplicariam da mesma forma que as regras de conduta.[22] 

  

A escolha do marco teórico tem, pois, função de orientar a abordagem do tema-

problema. Essa escolha deverá ser feita a partir de determinado quadro de teorias. Também 

daí será elaborada a hipótese do problema e definidos os procedimentos operacionais de 

investigação que permitirão a realização da pesquisa. 

  

Quando se adota certo marco teórico, permite-se que a pesquisa possa ser discutida 

por pessoas com diversas orientações ideológicas, porque ninguém poderá evocar a seu favor 

um posicionamento estritamente pessoal.[23] O debate será orientado pelo marco teórico 

escolhido, que então balizará a atividade da pesquisa.  
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4.                  OUTROS ELEMENTOS DO PROJETO 

  

  

  

  

  

Além dos equívocos encontrados em relação aos elementos já traçados de um projeto 

de pesquisa, existem, ainda, outros pontos que suscitam dúvidas recorrentes, mas que podem 

ser sintetizados de modo menos abrangente. Não por isso, perdem a importância na 

construção de uma boa pesquisa científica.  

  

Nesse norte, uma vez definido o marco teórico da pesquisa – que, em verdade, precede 

ou possibilita, inclusive, a formulação do problema – é preciso elaborar a hipótese a ser 

proposta como solução provisória ao problema posto. 
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4.1.A hipótese do trabalho 

  

  

  

  

  

A hipótese de pesquisa é a sugestão provisória intuída pelo pesquisador antes de seu 

trabalho começar, passível de ser confirmada ou não ao final da pesquisa.  

  

Diferentemente do que o senso comum costuma imaginar, a hipótese não é uma 

pergunta. Ao revés, é uma solução prévia dada pelo pesquisador.[24] Uma possível resposta 

que será submetida ao teste de verificação, exatamente pela realização da pesquisa.  

  

É correto afirmar, portanto, que a pesquisa é feita para que seja possível verificar se a 

hipótese sugerida será confirmada ou não. Ou seja, a atividade de pesquisa é a busca da 

confirmação ou da rejeição da hipótese elaborada. 

  

Claro que a aferição da validade da hipótese ofertada depende das variáveis dela 

derivadas. Em razão do caráter introdutório deste ensaio, não se abordará quais são as 

características das variáveis de uma hipótese, bem como dos seus indicadores. Segue, apenas, 

um breve comentário sobre tais conceitos. As variáveis são os elementos decompostos da 

hipótese, constituídos de características, propriedades ou elementos verificáveis, relacionados 

com a solução do problema, aptos a permitirem a objetivação do conhecimento, segundo sua 

capacidade de relação com a problemática proposta. 

  

7436



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para a análise das variáveis identificadas, são utilizados indicadores, que nada mais 

são do que a identificação dos dados a serem coletados. Através deles, podemos definir o 

sentido das variáveis da hipótese e, assim, permitir a objetivação do conhecimento, segundo 

sua capacidade de aclarar e mensurar um fato determinante do problema escolhido. 

  

O que importa ressaltar é que uma pesquisa não é melhor nem pior que outra pela 

confirmação ou negação da hipótese proposta, como podem imaginar os mais incautos. O 

pesquisador não precisa distorcer os fatos ou argumentos para que, ao final, sejam eles 

compatíveis com a hipótese sugerida no projeto de pesquisa. Repita-se: não há problema em 

não se confirmar a hipótese proposta.[25] Isso não faz com que a pesquisa tenha menor valor, 

ao contrário, é indício de honestidade intelectual, isso sim. 

  

  

  

  

  

4.2. A justificativa da investigação 

  

  

  

  

  

Eleito e elaborado o tema-problema e a possível hipótese, a próxima etapa na 

construção de um projeto de pesquisa é justificar a escolha feita. Em termos práticos, isso se 

dá conjuntamente, no raciocínio do pesquisador. 
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A forma de se justificar a escolha de um tema relaciona-se com a importância que a 

resolução do seu problema terá na ciência, inclusive na sua prática social. Não se olvide de 

que a uma ciência sempre corresponde uma prática social (SANTOS, 1995). 

  

Dificilmente, algum problema será totalmente novo. A novidade em ciência é tema 

complexo e de muitas sutilezas. O importante é que a definição de novos problemas é muito 

rara, contudo, não é impossível. Mais comum é julgar certa questão relevante porque não 

houve ainda nenhuma resposta dada a ela, pelos autores que a abordaram.  

  

A justificativa também pode nascer da insatisfação das respostas dadas às perguntas já 

feitas. Nesse caso, essa insurgência deverá ficar clara, numa espécie de revisão da literatura 

existente, que é a principal função da justificativa do problema (GUSTIN; DIAS, 2006). 

Afinal, é preciso demonstrar aos interlocutores do pesquisador por que sua pesquisa é 

relevante. Não há como fazer isso, sem uma abordagem, ainda que sucinta, de como o 

problema já fora tratado. 

  

Inúmeras razões podem tornar relevante a realização do trabalho científico. A falta de 

eficácia de uma norma, por exemplo, ou mesmo a divergência entre interpretações da doutrina 

ou da jurisprudência são apenas algumas dentre as múltiplas justificativas de pesquisas 

jurídicas. Por isso, o pesquisador terá que demonstrar quais são as razões que justificam a 

abordagem daquele problema. 

  

Usando, mais uma vez, a linguagem comum, deve-se procurar “convencer” o 

interlocutor da importância em se analisar aquele determinado problema.  

  

Uma ressalva, porém, há de ser feita sobre esse assunto. A de que a ciência do Direito 

é uma ciência social aplicada. Isso lhe dá a responsabilidade de produzir conhecimento apto a 

interferir na realidade.  
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Mesmo as pesquisas mais teóricas visam a alterar ou incrementar o conhecimento 

anterior, com a finalidade, ainda que mediata, de interferir no real, transformando-o. Ocorre 

que, em temas mais teóricos e filosóficos, essa intervenção, normalmente, se dá 

vagarosamente, numa espécie de longa duração braudeliana (BRAUDEL, 1958). Contudo, 

isso não exime o jurista pesquisador, seja de qual nível for, de sempre ter como ideia retora o 

pressuposto de que a ciência jurídica deve produzir conhecimento para ser aplicado 

(GUSTIN, DIAS, 2006). 

  

Feita a ressalva, é preciso trabalhar, ainda, os objetivos de uma pesquisa. 

  

  

  

  

  

4.3. Os objetivos da pesquisa 

  

  

  

  

  

Devidamente justificada a eleição do tema-problema da pesquisa, necessário se faz 

apresentar quais são os seus objetivos. Diz-se objetivos da pesquisa porque é praxe comum, 

dividir o objetivo da pesquisa em geral e específicos. 
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Geral é o objetivo que o pesquisador alcançar como resultado final de sua 

investigação. O ideal, segundo Gustin e Dias, é que seja utilizado um verbo no infinitivo para 

descrever o objetivo geral do trabalho, que haverá de indicar uma ação ampla, genérica 

(2002).  

  

Os verbos ideais para essa tarefa são: compreender, propor ou determinar. Suponha-

se que o pesquisador tenha como problema os meios de se promover a harmonização da 

defesa fito-sanitária no Mercosul, com a finalidade de se evitar que surtos de febre aftosa nos 

países vizinhos prejudiquem o Brasil. O objetivo geral deste trabalho poderia ser 

“compreender as possibilidades de harmonização da defesa fito-sanitária nos países do 

Mercosul” ou algo que o valha. A idéia é que o pesquisador diga qual o produto final que 

espera alcançar ao fim da pesquisa. 

  

De sua vez, os objetivos específicos são os procedimentos através dos quais o 

pesquisador pretende alcançar o objetivo geral. Melhor, então, elencá-los passo a passo. Esses 

objetivos têm nítido caráter instrumental ou operacional. Veja-se como Gustin e Dias 

abordam o assunto: 

  

  

  

Os objetivos específicos têm, ao contrário do geral, natureza 

operacional. Ou seja, eles se referem a procedimentos ou operações 

que deverão ser realizados para que, ao final do cumprimento de todos 

aqueles previstos, chegue-se ao produto da pesquisa: realizando-se o 

objetivo geral e ratificando ou não a hipótese de investigação. Dessa 

forma, os verbos devem indicar ações precisas (2002, p. 52-53). 
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Os objetivos específicos traçam as etapas que deverão ser cumpridas pelo pesquisador 

para que ele tenha condições de chegar ao seu objetivo geral. No exemplo dado, deve o 

pesquisador identificar a legislação sanitária dos países do Mercosul, verificar os órgãos 

administrativos que a aplicam, analisar a eficácia dessas normas, as decisões judiciais 

existentes etc. 

  

  

  

  

  

4.4.A metodologia da pesquisa: os procedimentos de coleta dos dados da pesquisa e as 

técnicas de análise. 

  

  

  

  

  

É comum os estudantes conceberem a metodologia de pesquisa como o conjunto de 

procedimentos adotados para a realização da pesquisa. Realmente, têm razão. Porém, a 

metodologia não é só isso. Ela compreende outros elementos fundamentais à constituição da 

pesquisa.  

  

Com efeito, o método inclui, também, os fundamentos da pesquisa, a sua hipótese, o 

seu marco teórico, além dos procedimentos de execução da investigação, que envolvem o 

procedimento de coleta de dados da pesquisa e a técnica através da qual eles serão analisados. 

Outra não é a lição de Paulo Salles Oliveira: 
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Método envolve, sim, técnicas que devem estar sintonizadas 

com aquilo que se propõe; mas, além disso, diz respeito a 

fundamentos e processos, nos quais se apóia a reflexão. (...) A 

superação do entendimento meramente instrumental da metodologia, 

como se ela apenas representasse um conjunto de técnicas das quais o 

pesquisador pudesse dispor, independentemente de suas concepções 

acerca do mundo e as relações entre o sujeito e o objeto da pesquisa, 

reafirma a importância de uma reflexão, capaz de dar conta dos 

procedimentos pelos quais se constrói uma pesquisa em ciências 

humanas. (2001, p. 21) 

  

  

  

Desse modo, embora não componham a metodologia do trabalho, alguns elementos 

teóricos acabam influenciando no tipo de pesquisa que haverá de ser feita. Dentre esses 

elementos, o marco teórico desempenha um papel fundamental.  

  

É extremamente importante que o pesquisador lembre-se de seu marco teórico no 

momento de identificar quais são as melhores fontes de pesquisa, quais serão os 

procedimentos de coleta de material utilizados e, ainda, quais as técnicas que orientarão a 

análise dos dados encontrados. Ou seja, a escolha de procedimentos e técnicas não é feita ao 

léu, mas sim de acordo com as possibilidades e necessidades compatíveis com o marco 

teórico e o problema do trabalho. 

  

É preciso anotar, ainda, que uma investigação pode se valer de fontes construídas por 

outros atores ou pode buscar construir as suas próprias fontes a partir da observação da 

realidade. Isso é o que fundamenta, grosso modo, a distinção entre as pesquisas teóricas e 

empíricas, embora nem sempre ela ocorra de modo claro ou inequívoco. A apresentação da 

metodologia em projetos de pesquisa, contudo, não deve ser recheada de discussões teóricas, 

que, se cabíveis, ficam muito bem na introdução teórico-metodológica da monografia.  
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A objetividade do projeto requer que apenas sejam apresentados os procedimentos 

metodológicos de coleta de dados, e também as técnicas que serão utilizadas para a 

compreensão dos dados recolhidos pelo pesquisador. Na verdade, os procedimentos são as 

etapas operacionais da pesquisa, relacionam-se com o “como fazer a pesquisa?”. 

  

Os procedimentos de coleta de dados dependerão do tipo de pesquisa idealizado. É 

oportuno dizer aos alunos que a pesquisa teórica é a mais indicada, para o iniciante, embora a 

ciência do direito careça de abordagens empíricas, um de seus maiores problemas. É que o 

trabalho de natureza teórica propicia uma introdução às técnicas de pesquisa de forma mais 

didática, enquanto que o tratamento de dados empíricos requer alguma experiência e, em 

geral, um grupo de pesquisadores agindo em conjunto. 

  

Ademais, o tempo necessário para uma pesquisa empírica costuma ser maior, pois os 

seus dados encontram-se em estado bruto, precisam ser trabalhados pelo pesquisador com 

calma, desde a sua coleta e tabulação até a sua interpretação. Isso requer tempo e orientação 

adequada, no mínimo. 

  

De qualquer forma, um dos procedimentos de coleta de dados que deverá ser descrito 

no projeto é a pesquisa bibliográfica. No projeto o pesquisador ainda não precisa descrever a 

pesquisa bibliográfica que virá no decorrer da pesquisa em todas as suas minúcias. Deve 

apenas apresentar as suas linhas gerais. Dizer se há ou não material bibliográfico adequado 

sobre o tema; qual é o tipo de material disponível numa análise preliminar; afirmar se irá 

abordar decisões judiciais; discursos legislativos etc. Em suma, o pesquisador no projeto 

precisa somente apresentar os contornos da pesquisa bibliográfica que pretende fazer, não a 

discriminar exaustivamente. 

  

Usando a pesquisa bibliográfica (mesmo em pesquisa empíricas), o aluno ainda terá 

que dizer através de qual técnica pretende analisar as informações recolhidas. Assim, deverá 
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dizer se como procederá à análise dos discursos presentes dos textos trabalhados, cujo 

aprofundamento recomenda-se seja feito através da obra de Miracy Barbosa de Sousa Gustin 

e Maria Tereza Fonseca Dias (2006). 

  

Vista a questão da metodologia, cabe pontuar os elementos restantes do projeto, de 

modo a se completar a empreitada proposta inicialmente de identificar equívocos e propor 

explicações acessíveis, no intuito de fomentar a adequação da pesquisa científica no Direito.  

  

  

  

  

  

4.5.Elementos finais: o cronograma da pesquisa, o organograma financeiro, bibliografia 

preliminar e referências bibliográficas do projeto. 

  

  

  

  

  

O projeto de pesquisa deve conter, ainda, o cronograma das atividades planejadas. O 

cronograma de atividades é a programação do pesquisador, e, por isso, deve relacionar a 

atividade a ser desenvolvida, com a variável de tempo.  

  

Em geral, os cronogramas não passam de peça decorativa, o que é uma pena, pois 

trabalhar com o tempo requer atenção constante. Demorar demais com a pesquisa 

bibliográfica, por exemplo, pode reduzir perigosamente o tempo disponível para a pesquisa e 
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para a escrita da monografia. Por essa razão, deve o pesquisador estabelecer marcos temporais 

definidos para as atividades que serão desenvolvidas e procurar respeitá-los ao máximo. 

  

O organograma financeiro, a seu turno, refere-se ao planejamento dos recursos que 

serão necessários ao desenvolvimento da pesquisa, especialmente quando financiada por 

órgãos públicos ou agências de fomento. É preciso prever todas as despesas necessárias à 

consecução do projeto, inclusive, com as datas dos desembolsos. 

  

Já no que toca às referências bibliográficas do projeto, estas devem mostrar as obras 

citadas no decorrer do texto que compõe o projeto de pesquisa e devem ser acrescidas pela 

bibliografia preliminar, que é composta, por sua vez, daquelas obras que o pesquisador tem 

certeza de que serão utilizadas na pesquisa. Lembre-se de que se fala de bibliografia 

preliminar - por isso, não é preciso exagerar em sua profundidade ou tamanho.  

  

Isso não quer dizer que a bibliografia preliminar possa ser descurada pelo pesquisador, 

ao contrário. É desnecessária a apresentação de uma bibliografia extensa. Nesse momento, o 

pesquisador deve preferir a qualidade à quantidade, lembrando-se de obras consideradas de 

referência sobre o problema e não se olvidando de autores fundamentais que já se dedicaram a 

ele. 

  

É certo que caberiam muitas outras observações sobre esses diversos temas, mas isso 

fugiria à proposta inicial de se traçar um rol de dúvidas e equívocos recorrentes entre os 

discentes que se iniciam na pesquisa científica, acompanhados de uma proposta explicativa 

que lhes seja acessível. 
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5.                  CONCLUSÕES 

  

  

  

  

  

Seguindo a proposta inicial, o presente estudo procurou, a partir da experiência de seus 

autores, identificar dúvidas e equívocos comuns aos iniciantes na atividade de pesquisa no 

âmbito jurídico. Embora se trate de um universo restrito, aceitando-se a premissa inicial de 

que, mesmo com grandes inovações curriculares, o ensino do direito, em sua grande maioria, 

ainda segue um modelo arcaico de aprendizado, pode-se supor que as constatações aqui 

lançadas encontrem eco maior que o esperado. 

  

Nessa trilha, constatou-se, em primeiro lugar, a presença de equívocos gerais, quais 

sejam, (a) o desconhecimento de que a monografia ou o documento final de projetos de 

pesquisa devem ser relatórios de investigação; e (b) a má construção do problema a ser 

pesquisado, agravada pelo divórcio entre os objetivos da pesquisa e opção metodológica 

eleita. 

  

Num segundo momento, partiu-se para a identificação de dúvidas mais específicas 

quanto ao projeto de pesquisa, começando pela construção do tema problema; passando pelo 

marco teórico, hipótese, justificativa e objetivos; até os elementos finais: o cronograma da 

pesquisa, o organograma financeiro, bibliografia preliminar e referências bibliográficas do 

projeto. Em todos os casos, buscou-se uma explicação acessível a respeito das dúvidas 

apontadas, em busca de se desincumbir da tarefa a que se propôs o presente estudo. 
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 É preciso reafirmar que este trabalho nunca teve a pretensão de exaurir o tema, mas 

somente de dialogar com aqueles que sentem uma dificuldade inicial no seu trato, mostrando 

que as dúvidas não afligem só a eles, nem são intransponíveis. Trata-se de abrir um diálogo, 

ao qual se esperam críticas e concordâncias. Tudo com o intuito de reunir informações 

acessíveis que possam fazer com que o pesquisador iniciante aumente sua familiaridade com 

o debate acerca da atividade investigativa no Direito.  

  

Em suma, para que o ensino do direito seja reinventado, de modo a que possa se 

adequar às competências e habilidades exigidas do profissional do direito é necessário que ele 

altere a compreensão de pesquisa dominante nas faculdades de direito. A mudança pressupõe 

que também os professores estejam familiarizados com a atividade de pesquisa, que não 

depende de inventários superficiais ou que se restrinjam a descrever posições doutrinárias ou 

jurisprudenciais. A razão deste trabalho é fomentar o início deste diálogo que se espera longo 

e proveitoso.  
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[3] Por todos, confira-se: GALUPPO, Marcelo Campos. Da idéia à defesa: 

monografias e teses jurídicas. 2. ed. Belo Horizonte: Mandamentos, 2008; GUSTIN, Miracy 

Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. 2. ed. Re-pensando a pesquisa jurídica. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2006; BARRAL, Welber Oliveira. Metodologia da Pesquisa 

Jurídica. 3. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2007; MEZZAROBA, Orides; MONTEIRO, 

Cláudia Servilha. Manual de Metodologia da Pesquisa no Direito. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2009; NOBRE, Marcos (org). O que é pesquisa em Direito? São Paulo: Quartier Latin, 2006; 

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Ensino Jurídico: Parâmetros para Elevação de 

Qualidade e avaliação. 2. ed. Brasília: Conselho Federal da OAB, 1996; ORDEM DOS 

ADVOGADOS DO BRASIL. Ensino Jurídico: Diagnóstico, perspectivas e propostas. 2. ed. 

Brasília: Conselho Federal da OAB, 1996.   

[4] Sobre a importância das normas regulamentadoras no ensino jurídico, confira-se: 

FRAGALE FILHO, Roberto. Impacto das mudanças legislativas nos projetos pedagógicos. 

Anuário ABEDI, Florianópolis, n. 1, 2003, p. 91-104. 

[5] Por todos, confira-se: FARIA, José Eduardo. A reforma do ensino jurídico. Porto Alegre: 

Sergio Antonio Fabris, 1987. 

[6] Sobre a evolução das matrizes curriculares nos cursos jurídicos: RODRIGUES, Horácio 

Wanderlei; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino de Direito no Brasil: Diretrizes 

curriculares e avaliação das condições de ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.  
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[7] Os aprofundamentos de estudo são extremamente úteis na vida acadêmica, 

especialmente porque contribuem para solidificar a noção teórica que se tem de determinado 

tema. Em suma, são instrumentos essenciais ao ensino e ao estudo de conteúdos jurídicos. 

Não é por isso, porém, que devem ser confundidos com a atividade de pesquisa, no sentido 

técnico do termo. 

[8] De preferência, o tema deve pertencer à área de interesse da qual o pesquisador 

disponha de  conhecimento já razoável. Em geral, essas áreas são, naturalmente, as que mais 

atraem a atenção do aluno. Esse conhecimento prévio é que permitirá ao discente a 

possibilidade de sucesso na delimitação do temário e na sua problematização. Nesse ponto, 

abre-se parêntese para a seguinte observação, já com o pedido de desculpas pela sua 

informalidade. É salutar que se dê um conselho bastante pessoal aos discentes que procuram 

os professores ávidos por uma orientação preliminar: investiguem algo de que gostem! 

Tenham prazer em pesquisar! 

[9] É o caso de pesquisas que se propõem a investigar a obra de determinados 

autores, sem questionamentos mais específicos. Estudos sobre a obra de Kelsen, ou de Kant 

ou sobre a obra de quem quer que seja, não passam de um aprofundamento sobre o 

pensamento de determinado autor que se julga interessante. Para que a empresa possa ser 

identificada com uma pesquisa, a análise da obra do pensador deve ser guiada pela abordagem 

de um problema restrito, determinado. 

[10] É sempre proveitoso que o aluno busque uma pergunta. De preferência, essa indagação 

deve causar ao pesquisador certa perplexidade, ou mesmo indignação, seja com a falta de 

respostas, seja com as repostas dadas tradicionalmente a ela. Miracy Barbosa de Sousa Gustin 

e Maria Tereza Fonseca Dias são extremamente didáticas e, ao mesmo tempo, cirurgicamente 

rigorosas em sua definição de pesquisa: “A definição mais simples de pesquisa poderia ser 

formulada como a procura de respostas para perguntas ou problemas propostos e que não 

encontrem soluções imediatas na literatura especializada sobre o assunto” (2006, p. 9). 

[11] Há questões que, mesmo para um exemplar estudante, seriam extremamente complexas. 

Seria tarefa simples analisar por que o tipo penal não corresponde ao conceito de tipo 

utilizado nas ciências sociais, mas sim ao de determinação conceitual fechada? (DERZI, 

1988). Outras questões demandariam um tempo de que não dispõe o pesquisador que não 

pode dedicar-se em tempo integral à pesquisa, dadas as premências da vida cotidiana. Além 

disso, as condições materiais também devem ser levadas em conta, na elaboração e resolução 

de um problema. Por exemplo, seria quase impossível para um estudante brasileiro analisar a 

razão pela qual surgiram novas formas contratuais no sul do Irã - a não ser que conheça o 

idioma árabe, ou quiçá, o dialeto local, e vá até tal sítio realizar sua pesquisa. Daí a 

necessidade de que a escolha do problema seja refletida, com atenção, pelo pesquisador. 

[12] A delimitação do tema através da construção de um problema determinado 

ajuda a que o trabalho seja profundo, pois não se perderá numa imensidão de assuntos. Por 

exemplo, faz algum sentido o discente elaborar uma monografia sobre “as mudanças 

processuais necessárias ao nosso sistema”, sobre o “mandado de segurança”, sobre “as ações 

afirmativas”, sobre “os problemas do sistema penal brasileiro”? É claro que não, pois não se 

tem a definição de um problema, tão somente a escolha de um tema, que, em geral, é 

abrangente. Resultado freqüente é que tais trabalhos limitam-se a abordar superficialmente o 

conteúdo pretendido, até mesmo em virtude da sua extensão. 
[13]

Uma figura de linguagem bastante apropriada para se ter idéia do que deve 

procurar o pesquisador pode ser dada com as noções de horizontalidade e verticalidade. É 

muito mais produtivo que o pesquisador se proponha a fazer um recorte vertical, no ponto de 
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pesquisa escolhido. Assim, aumentam as suas chances de dar novas contribuições ao estudo 

do objeto. Na linguagem comum, a atitude pode ser assim resumida: “deve-se escrever muito 

– e bem -, sobre pouca coisa” e não “escrever pouco sobre muita coisa”. Quando o recorte 

dado é horizontal, o perigo quase inevitável é não abordar com profundidade o problema, 

restringindo-se à sua superficialidade. Sem dúvida, o primeiro aporte tem chance de realmente 

produzir conhecimento, enquanto que o segundo tende à simples reprodução do já feito. 

[14] Suponha-se que o aluno esteja interessado em pesquisar algo sobre o direito 

tributário. De nada adiantaria pretender investigar os “princípios constitucionais tributários,” 

dada a amplitude do tema. Um trabalho com essa orientação provavelmente seria rasteiro e 

superficial. A orientação seria para que o discente, depois de estudar os tais princípios, 

escolhesse um deles. Imagine-se que a escolha tenha recaído sobre o “princípio da 

progressividade”. Ainda assim, seria necessário, agora, identificar um problema relevante que 

envolva o princípio escolhido. Isso porque a progressividade fiscal pode ser abordada sobre 

vários aspectos e em relação a inúmeros tributos. No caso, um bom problema, com 

delimitação adequada, seria perquirir, por exemplo, se “o imposto predial e territorial urbano 

(IPTU) pode ser progressivo unicamente em função do valor do imóvel?”. Vejam que o ponto 

de partida para a construção do problema foram os princípios constitucionais tributários, mas 

a sua delimitação restringiu sobremodo o objeto sobre o qual se concentrará a atenção do 

pesquisador. Imagine-se, noutro exemplo, que o discente seja interessado em direito 

processual civil e pretenda estudar a “exceção de pré-executividade”. Caso ele não faça 

nenhum recorte ou problematização do tema, terá que enfrentar a árdua tarefa de abordar 

múltiplos aspectos que envolvem o procedimento referido. Desde a sua correta terminologia, 

passando pela forma, até os recursos que são cabíveis no caso haveriam de ser abordados. 

Melhor e mais interessante seria perguntar se “é possível fazer uma definição exaustiva das 

hipóteses de cabimento da denominada exceção de pré-executividade?”. 

[15] Se o aluno ainda não conseguiu pensar em algo bem circunscrito, deverá 

procurar por temas ainda gerais e ler o material que encontrar sobre ele, ainda que seja nos 

manuais. Embora os cursos e manuais não sejam boas fontes de pesquisa, em virtude da sua 

superficialidade, podem indicar caminhos férteis, ao menos. Se a leitura dessas obras não for 

suficiente para que o discente encontre algum problema interessante, resta buscá-lo na 

jurisprudência, que costuma ser fonte inesgotável de problemas.Se nada disso adiantar, o 

aluno, então, deverá voltar-se para o local mais apropriado de busca de problemas, a sua 

prática profissional, faça o que fizer. Em geral, conhece-se melhor aquilo com o qual se 

trabalha. Isso dá condição de pensar criticamente sobre as questões que envolvem a nossa 

atividade, sobretudo, nos problemas delas decorrentes. Por isso, a experiência profissional 

costuma apresentar um bom repertório de problemas interessantes... 

[16] Para uma enumeração exemplificativa dos tipos de pesquisa em Direito, confira-

se: GUSTIN; DIAS, 2002, p. 26-30. 

[17] Uma descrição brilhante desse processo pode ser vista na obra Um discurso sobre as 

ciências, de Boaventura de Sousa Santos (2001). Interessa apenas indicar que é impossível 

extirpar nossa pré-compreensão de vida de qualquer uma das nossas atitudes. Desde a escolha 

da cor das roupas, das opiniões em festas de família até os escritos científicos, tudo está 

pautado pelas vivências, mesmo que adormecidas no inconsciente. Portanto, qualquer 

produção de conhecimento estará eivada dos valores de seu autor. 

[18] Ora, qualquer sujeito tem uma visão de mundo que o informa, em todos os seus 

atos, sobretudo, os discursivos. Todos vivem inseridos em um círculo comunicativo composto 

pela escola que freqüentam, pela família, pelos amigos (e inimigos!), colegas de trabalho, etc. 
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Assim, todos têm atitudes políticas, filosóficas, sociais que acabam por se refletir nas 

investigações científicas. 

[19] Ou seja, se não houver um conjunto de perspectivas objetivamente assumidas pelo 

pesquisador ter-se-á como resultado de uma pesquisa apenas a opinião pessoal do 

pesquisador. Todas as espécies de “achismos” se multiplicariam. Não é assim que funciona a 

ciência. 

[20] É comum ouvir a seguinte frase: “meu marco teórico é Habermas”, ou “meu 

marco teórico é o positivismo jurídico”. A primeira assertiva não é correta, pois o marco 

teórico é uma afirmação teórica de determinado estudioso, ou o conjunto de sua obra, mas não 

o autor em si. Kelsen não pode ser marco teórico de ninguém, mas as suas teorias sim! O 

segundo exemplo erra por não especificar qual afirmação ou princípio do positivismo jurídico 

é assumida como quadro modelar. Na verdade, existem vários positivismos, cada qual com as 

suas peculiaridades. 

[21] O marco teórico é uma afirmação teórica mais ampla, que não se relaciona, 

especificamente, com o problema e nem responde a ele, senão que orienta a busca das 

respostas possíveis. Para que o aluno não seja vitimado pelo engano, sugere-se colocar o 

marco teórico escolhido ao lado do problema. Se ele responder à questão, não se tem marco 

teórico, mas sim hipótese de pesquisa... 

[22] Os exemplos não param por aí. O discente que queira pesquisar o lugar do 

direito do trabalho na ciência jurídica terá dificuldades em adotar como marco teórico alguma 

afirmação que tenha como pano de fundo a tradicional cisão da ciência jurídica entre direito 

público e direito privado. Portanto, terá que adotar uma afirmação teórica, para dirigir seu 

trabalho, que esteja fora da dicotomia direito público e direito privado, que a supere. Se 

determinada investigação pretende defender a punibilidade das pessoas jurídicas pela prática 

de crimes ambientais, não deverá escolher como marco teórico afirmações tradicionais do 

direito penal de que só a pessoa física pode ser responsabilizada por condutas tipificadas 

como crimes. Um trabalho que tenha por escopo demonstrar a necessidade da 

interdisciplinaridade em ciências sociais não pode adotar como marco teórico qualquer 

afirmação no sentido de que cada disciplina do saber tem objeto completamente apartado das 

demais. Se se pretende aferir a efetividade das normas de adoção no direito brasileiro, não 

podemos partir do pressuposto de que a ciência do direito é apenas normativa, restringindo-se 

ao estudo das normas. A restrição desse estudo às normas fatalmente não permitirá que o 

mesmo tenha sucesso, ao menos no que tange a identificar a efetividade das regras de adoção. 

  

[23] Não há problema em alguém divergir dos resultados de nossas pesquisas, se essa 

pessoa parte de outro marco teórico. O problema é se, partindo do mesmo marco teórico, 

alguém oferece resultados diversos dos encontrados pelo pesquisador. Aí sim, ter-se-á uma 

questão a ser solucionada, talvez de cunho metodológico, ou, mesmo, de incorreção na 

metodologia utilizada, de inadequada interpretação de dados, entre outros. 

[24] O fato pode parecer estranho aos que não são familiarizados com a atividade de pesquisa. 

Para quê me ponho um problema, se já possuo a sua resposta? Os que pensam assim, não 

reconhecem a provisoriedade da hipótese. 

[25] Também há pesquisadores que chegam a uma resposta diferente no final do 

trabalho e  assumem-na como se ela sempre tivesse sido a sua hipótese, ocultando que a 
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sugestão prévia feita fora outra. Isso não deve ocorrer, já que o pesquisador tem que 

apresentar a sua hipótese de trabalho no projeto, bem como reafirmá-la na introdução da 

monografia e rediscuti-la na conclusão, momento em que será verificada a sua confirmação 

ou não. 
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LAW AND EDUCATION FOR OTHERNESS: TEACHING METHODOLOGY AND 

CONFLICT RESOLUTION 
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RESUMO 

O artigo busca analisar a necessidade de se pensar o ensino jurídico e o papel da Academia na 

formação dos operadores do Direito, apresentando experiências pedagógicas desenvolvidas 

em duas disciplinas da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, com 

ênfase na atividade de observação das audiências no Poder Judiciário. A proposta é, portanto, 

pensar a metodologia do ensino jurídico como instrumento indispensável na formação de 

alunos que serão profissionais e cidadãos mais ou menos comprometidos com a realidade 

conforme o aprendizado recebido. A proposta busca compreender as relações no campo 

jurídico analisado por meio de instrumentos metodológicos qualitativos interdisciplinares, 

revisitando formas tradicionais de interpretação da lógica jurídica. 

PALAVRAS-CHAVE: ACADEMIA; ENSINO; PEDAGOGIA; AUDIÊNCIA 

TRABALHISTA. 

 

ABSTRACT 
The paper analyzes the necessity of thinking juridical education and the role of Academy on 

the law professionals‟ trajectory, sharing teaching experience developed in two disciplines on 

Universidade Federal de Minas Gerais Law School, emphasizing the activity of observing 

juridical hearings. The proposal is therefore think the juridical education methodology as an 

essential tool on educating students to be professionals and citizens more or less committed to 

the social reality depending on the education and skills they received. The proposal seeks to 

understand the relationships examined in the legal field through interdisciplinary qualitative 

methodological tools, revisiting traditional forms of interpretation of legal logic. 

KEYWORDS: ACADEMY; EDUCATION; PEDAGOGY; HEARING. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

  

  

As diferentes formas de conhecimento têm uma vinculação específica a diferentes práticas 

sociais (...). Uma transformação profunda nos modos de conhecer deveria estar relacionada, 

de uma maneira ou doutra, com uma transformação igualmente profunda nos modos de 

organizar a sociedade[1]. 
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A democracia ocupa hoje lugar central na modernidade.[2] A construção da democracia no 

Brasil vem ocorrendo a partir da organização da sociedade civil pelo fim do regime 

autoritário. Desde então, as lutas por direitos, a promulgação da Constituição de 1988, as 

formas de organização convencionais e os novos associativismos bem como os avanços 

procedimentais da democracia formal articulados às experiências participativas, vêm 

alterando os significados de “política”, “cidadania” e de “democracia”. 

Nesse contexto, o papel desempenhado pela universidade, experimentada a maturação de duas 

décadas do regime democrático e de mudanças paradigmáticas relevantes no campo da 

ciência e do conhecimento, torna-se fundamental em virtude de sua relevância na 

compreensão e diálogo com a sociedade. O paradigma social e epistemológico da 

modernidade ocidental em que se situa a academia sofreu contestações e rupturas 

significativas[3]. 

O fato é que o saber hoje é a principal força de produção[4]. A universidade, o conhecimento 

produzido, a pesquisa e a extensão têm o condão de construir realidades, interferir na criação 

e manipulação de símbolos e nas transformações do imaginário social. O espetáculo da 

democracia se faz pelo esvaziamento de propostas, pela falta de conteúdo e identidade 

ideológica, pelas falácias e fragilidade ética dos atores sociais, mas também e, principalmente, 

pelas idéias, pela imagem, pelas opiniões, pelo conhecimento produzido e compartilhado. 

Nesse sentido, o artigo se propõe a tratar de aspectos do ensino jurídico e do papel da 

Academia na formação do operador do Direito, socializando experiências pedagógicas 

realizadas na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, com 

ênfase na atividade de observação de audiências no Poder Judiciário. 

Foram utilizadas estratégias metodológicas de cunho qualitativo, com ênfase na análise de 

determinadas experiências pedagógicas e seu contributo para a formação de uma nova 

concepção de ensino jurídico no âmbito da resolução de conflitos, seja por meio da 

conciliação, seja pela via da solução adjudicada, seja utilizando-se de métodos alternativos, 

como a mediação. Buscou-se revisitar formas tradicionais de utilização da lógica e do ensino 

jurídico, buscando compreender as relações que permeiam o campo analisado. 

  

Estamos num círculo vicioso, num círculo de intersolidariedade em que é justo distinguir 

aquilo que é científico, técnico, sociológico, político... Mas é preciso distingui-los e não 

dissociá-los. E há sempre a cegueira, a incapacidade de ver a conexão onde existe conexão, a 

incapacidade de olhar-se a si próprio[5]. 

  

É indispensável problematizar e também repensar o papel do ensino universitário na formação 

de alunos que serão profissionais e cidadãos mais ou menos comprometidos com a realidade 

conforme o diálogo e a construção do conhecimento feita no espaço acadêmico. A Academia 

é um local não apenas de criação de saberes, mas, principalmente, de formação de operadores 
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do saber na sociedade e que, por isso, devem ser capazes de perceber a relevância do trabalho 

que realizarão e dos seus objetos de estudo, como forma de gerar reconhecimento de um lugar 

socialmente relevante. 

  

  

2 UMA Construção Pedagógica em Busca da Alteridade 

  

  

A ciência moderna construiu-se contra o senso comum que considerou superficial, ilusório e 

falso. A ciência pós-moderna procura reabilitar o senso comum por reconhecer nesta forma de 

conhecimento algumas virtualidades para enriquecer a nossa relação com o mundo. É certo 

que o conhecimento do senso comum tende a ser um conhecimento mistificado e mistificador 

mas, apesar disso e apesar de ser conservador, tem uma dimensão utópica e libertadora que 

pode ser ampliada através do diálogo com o conhecimento científico[6]. 

  

  

Ensino, pesquisa e extensão são os três elementos constitutivos e indissociáveis próprios da 

formação acadêmica. A realidade da educação superior ainda apresenta uma baixa vinculação 

entre esses três elementos, tornando necessária a criação de condições para que o ensino esteja 

associado à pesquisa e à extensão. 

Nessa perspectiva, o estímulo à problematização, à criatividade e à investigação é algo 

inexorável. Deve acontecer levando professores e alunos à produção de conhecimento 

socialmente relevante. As atividades extensionistas têm se transformado, por meio de projetos 

supervisionados, em um ambiente propício para a aprendizagem e para a análise crítica, 

resultando em experiências ricas de pesquisa e de intervenção social. É na ação extensionista 

que se vê mais concretamente a aproximação e a troca entre a academia e a sociedade. 

Mas, ensino e pesquisa têm também o condão da aproximação. A possibilidade de encontro 

com vários interlocutores, portadores de práticas e discursos distintos, lhes é também muito 

importante. Sendo um conceito e uma atividade em permanente construção, devem ser 

forjados no campo das práticas e das relações sociais concretas, na aventura da práxis e da 

aproximação do conhecimento científico do senso comum. 

Pode-se dizer que o papel histórico do diálogo necessário entre ensino, pesquisa e extensão é 

exatamente fazer com que a universidade seja relevante socialmente, constituindo-se em um 

instrumento transformador do real. Lidar com a realidade por meio da extensão, da pesquisa e 

do ensino é uma experiência fundamental na formação do pesquisador/ interventor e, 

especialmente, do indivíduo inserido em seu contexto social alcançado pela prática 

acadêmica. Além de criar as condições necessárias para uma atuação planejada e responsável 
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em ambientes sociais diversos, esse diálogo garante a troca de saberes entre universidade e 

comunidade e, ainda, dentro da própria realidade acadêmica. 

Em todos os ramos do Direito, seja em relação ao processo seja na esfera do direito material, 

o ensino deve estar sempre em contato com a realidade sociológica do mundo. Importante 

tocar e problematizar a realidade do trabalhador, do consumidor, da parte no direito de 

família, do aposentado, do ente estatal, do denunciado, da vítima, todos sujeitos de relações 

jurídicas sempre tão engessados pelo discurso jurídico, para que possam ser pensados de uma 

forma mais humana. 

O mundo, a sociedade, as relações sociais, jurídicas e políticas não podem ser encarados como 

um retrato petrificado na parede; precisam ser pesquisados sem serem aprisionados a 

conceitos rígidos. E é desse encontro com seu suposto objeto de pesquisa que se constrói o 

jurista, o aluno e o pesquisador, quando ele traduz e é traduzido sob uma nova perspectiva 

nascida na relação com a dimensão humana e sociológica do objeto de estudo. 

O aluno deve ser levado a perceber o objeto da pesquisa e do próprio Direito como sujeito em 

seu conteúdo de humanidade dentro das relações jurídicas. A não percepção e o 

distanciamento contribuem, inclusive, para um fenômeno perverso: a autodiscriminação, 

quando o sujeito passa a ter vergonha de quem ele é[7]. A discriminação, e esse fato deve ser 

reconhecido pela Academia, tem relação direta e proporcional com o tratamento jurídico dado 

às questões sociais de fundo. Um ensino jurídico hermético impede que as referências 

simbólicas desse sujeito permeiem a interlocução, reforçado pela própria natureza transitória 

das relações impostas pelo sistema capitalista. 

  

  

2.1 Pedagogia, Ciência e Resolução de Conflitos 

  

  

Nesse sentido, o objetivo da Academia, do ponto de vista do ensino jurídico, consiste em 

contribuir para o desenvolvimento de uma nova realidade possível, reconstruindo e 

repensando, inclusive, a idéia de resolução de conflitos e de pacificação social presente na 

concepção clássica de escopos sociais da jurisdição. 

Na noção clássica, a pacificação social é tratada como um escopo social e processual por se 

relacionar com o exercício da jurisdição na sociedade, tendo o Estado moderno o poder para a 

solução de conflitos interindividuais[8]. A lógica é pacificar, não importa se judicial ou 

extrajudicialmente; a relevância está na eficiência. 

No entanto, a ideia de pacificação assim elaborada é restritiva na medida em que parte de um 

olhar estanque, como se fosse possível “pacificar” o conflito, eliminá-lo, extingui-lo. Os 

conflitos não podem ser vistos por um único olhar, em uma única visão. Os conflitos existem 

e não podem ser negados, até porque, muitas vezes, são positivos, no sentido de que é 

exatamente por eles que patamares mais dignos e coerentes para os envolvidos são 
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alcançados. Assim, hodiernamente, fala-se em efetivar uma cultura voltada para a paz social, 

pois dessa forma, alcança-se o prometido acesso à ordem jurídica justa. 

 Os conflitos inerentes ao pano de fundo social, como, por exemplo, a luta de classes e o 

conflito capital/trabalho, imersos na lógica do próprio Direito do Trabalho, são reais e devem 

ser compreendidos e lidos na perspectiva de algo que se insere na sociedade capitalista. A 

Academia, reconstrutora da Ciência do Direito, pode trabalhar de diversas formas, 

especialmente, reconsiderando o conflito e a tensão, atuando de forma crítica, reposicionando-

se diante das demandas sociais relativas ao conflito posto. 

Está imersa na própria concepção de Academia a ideia de pedagogia. Uma construção 

pedagógica, ao contrário de tentar pacificar, pressupõe aprendizado de ambos os lados: 

universidade e cidadão; pesquisador e pesquisado; jurista e jurisdicionado. É um aprendizado 

constante em que a própria Academia se reconstrói a partir de seu objeto de análise, por meio 

da interação social. 

Existe, no seio da sociedade, uma pluralidade de realidades jurídico-sociais não percebidas 

pelas instituições. A Academia deve ter sensibilidade e capacidade para construir a alteridade 

nos espaços de diálogo. Numa concepção gramsciana, o homem comum é filósofo porque cria 

concepções de mundo no cotidiano[9]. É um processo pedagógico da vida social. Há, claro, 

um distanciamento de saberes entre o senso comum e o conhecimento científico, mas que 

tende a atenuar-se, segundo Boaventura de Sousa Santos, para quem o conhecimento 

científico visa constituir-se em senso comum: 

  

(...) a ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é, em si mesma, 

racional; só a configuração de todas elas é racional. Tenta, pois, dialogar com outras formas 

de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A mais importante de todas é o conhecimento 

do senso comum, o conhecimento vulgar e prático com que no quotidiano orientamos as 

nossas acções e damos sentido à nossa vida[10]. 

  

A participação dos atores é determinante para a composição das relações no campo[11]. Todo 

recorte da realidade é um campo e o próprio litígio entre empregado e empregador é um 

campo de correlação de forças, bem como a disputa pelas definições sociais e econômicas. E 

o que está em análise não é apenas a posição no processo produtivo, mas também as relações 

simbólicas. Os elementos culturais em Weber e Bourdieu são tão relevantes quanto o 

fundamento econômico marxista; Bourdieu faz uma articulação entre a posição econômica e a 

questão das representações. Os atores acumulam experiências morais, simbólicas e práticas 

que constituem um habitus[12] que devem ser percebidos pela Academia, seja pelo viés da 

pesquisa, do ensino, seja pela extensão. 

Esses sistemas simbólicos são importantes porque são estruturas estruturantes, estruturas que 

regem a vida social e que a partir delas as relações se dão. O convívio em sociedade e o 

exercício da liberdade individual perante uma coletividade de iguais, que não são iguais no 

olhar real e de realidade, como se sabe, gera conflitos e litígios, sendo a academia um 

importante espaço dialogal na prevenção, apreensão e compreensão dos conflitos existentes 

nas relações humanas. 
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3 SABER E CONFLITO: COMPLEXIDADE E EDUCAÇÃO PARA A PAZ 

  

  

“Não trata, pois, apenas, de um objeto controlável, mas rico, repleto de vida e de significado. 

O objetivo da idéia de complexidade sempre presente na atuação do operador é fazer com que 

ele sempre pense na vida, nas múltiplas implicações e, fundamentalmente, na riqueza de 

conteúdo que apresenta qualquer drama humano[13]”. 

  

  

Na concepção de um ensino jurídico abrangente e transformador, faz-se necessário 

demonstrar ao aluno do curso de Direito, o futuro operador e leitor do conflito na sociedade, 

não apenas a técnica jurídica, essencial à formação universitária, mas também a existência e 

aplicabilidade das variadas formas de resolução de conflitos consensuais e não consensuais, 

além do acesso à Justiça em uma perspectiva material e não meramente formal. 

Em outras palavras, não é possível formar operadores com uma visão restrita e limitativa de 

seu universo profissional e da realidade em que se insere uma universidade, apresentando 

como único caminho o ensino convencional dentro da sala de aula, a solução de conflitos 

adjudicada, relações pautadas em lógicas adversariais e em relações de pura e endêmica 

hostilidade. 

Aquele que lida com conflitos deve ter uma formação mais humanística e mais abrangente 

para que haja uma mudança paradigmática na construção de novas visões integradoras das 

múltiplas dimensões da vida na perspectiva do cidadão, desenvolvendo uma postura pró-ativa 

comprometida com a garantia do interesse público e a realização de efetiva justiça em uma 

concepção material. 

Como já salientado, o convívio em sociedade e o exercício da liberdade individual perante 

uma coletividade de iguais não tão iguais gera conflitos e litígios, sendo o Direito o 

instrumento de prevenção e resolução desses conflitos existentes nas relações humanas. Visa a 

prática jurídica, portanto, trazer a estabilidade social diante do conceito de Justiça construído 

numa dada coletividade. Observa-se que há, na realidade, necessidade de alterar a cultura 

adversarial que se instalou no seio da sociedade: vivemos um uma sociedade de litigantes, 

alguns mirins, prontos para, tão logo sejam capazes, moverem ações judiciais contra tudo e 

todos, como se o Poder Judiciário fosse ou pudesse resolver todas as questões a tempo e a 

modo, ou mesmo como se pudesse ocupar um lugar de alter ego social. 
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O paradigma jurídico-dogmático que domina o ensino nas faculdades de direito não tem 

conseguido ver que na sociedade circulam várias formas de poder, de direito e de 

conhecimento que vão muito além do que cabe nos seus postulados. Com a tentativa de 

eliminação de qualquer elemento extra-normativo, as faculdades de direito acabaram criando 

uma cultura de extrema indiferença ou exterioridade do direito diante das mudanças 

experimentadas pela sociedade. Enquanto locais de circulação dos postulados da dogmática 

jurídica, têm estado distantes das preocupações sociais e têm servido, em regra, para a 

formação de profissionais sem um maior comprometimento com os problemas sociais[14]. 

  

O ensino, como parte do tripé essencial do aprendizado jurídico, deve pautar-se em saberes 

transdisciplinares que habilitem o aluno não apenas a lidar com processos, mas em especial 

com os conflitos, como é a expectativa da sociedade. É preciso ensinar a condição humana e a 

compreensão[15], possibilitando ao jurisdicionado e, especialmente, ao aluno, tornar-se 

efetivo sujeito, empoderar-se: em outras palavras, ter capacidade de decidir por ele mesmo e 

pelo outro quando demandado. 

Na hipótese de ocorrência de um conflito, esse sujeito poderá atuar em prol, inclusive, de uma 

primeira tentativa de solução negociada e muitas vezes mais pacificadora dos interesses em 

conflito. O profissional do Direito trabalhará com essas questões em sua atuação profissional 

e em suas relações pessoais: “a compreensão do outro requer a consciência da complexidade 

humana”[16]. 

Os saberes são conjuntos de teorias e práticas voltadas para uma atividade específica, que 

pertencem ou não a algum ou vários ramos da ciência. Não se trata propriamente, aqui, de 

discutir o nível epistêmico dos conteúdos ocupacionais do aluno de Direito (se existe 

Medicina, ou Psicologia, ou Economia, etc. nas suas atividades profissionais), mas sim de 

alcançar o seu nível gnosiológico, que transcende ciências específicas, como desenvolvido, 

dentre outros, por Michel Foucault. Os fatos, o Direito e o próprio aluno devem ser sempre 

encarados a partir de uma perspectiva sistêmica e transdisciplinar[17]. 

  

Propõe a procura da verdade em toda a sua intensidade e extensão possíveis, onde quer que a 

verdade esteja. Compõe a verdade construtivistamente. Convecciona disciplinas 

transdisciplinarmente . Prospecciona todas as teorias do macro ao micro (e vice-versa), a fim 

de compor o influxo da ordem, trazendo instrumentos e instruções de sentido da para a 

ação[18]. 

  

Esses saberes, no seu conjunto, constituem o substrato de idéias e ações do exercício das 

trajetórias jurídicas, como identificados pela própria sociedade na construção de suas 

expectativas frente ao Estado e aqueles que são indispensáveis à sua administração (v.g. 

advogados), como responsáveis também pela solução do conflito. 

Em linhas sintéticas, os saberes expressam-se nas habilidades e competências que o aluno de 

Direito deve desenvolver para bem exercer a sua profissão e decorrem da síntese das 

expectativas da sociedade em torno dos seus afazeres no início do século XXI. Ensinar a 
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compreensão (empatia para alguns) é meio e fim da comunicação humana. É “uma das bases 

mais seguras da educação para a paz, à qual estamos ligados por essência e vocação”[19]. 

  

  

3.1 Experiências Pedagógicas e as Audiências 

  

  

A experiência do ensino em sala de aula é muito rica e gratificante. E é uma necessidade 

analisar, do ponto de vista pedagógico, a aplicação de métodos e técnicas relevantes ao 

aprendizado jurídico e que são utilizados nas disciplinas “Direito Processual do Trabalho” e 

“Formas de Resolução de Conflito” da graduação em Direito da Faculdade de Direito da 

UFMG: novas formas de atividades avaliativas, seminários direcionados, discussões, processo 

do incidente[20] e outras ações metodologicamente inovadoras. 

Uma das atividades de grande relevância pedagógica utilizada foi a “discussão em pequenos 

grupos”[21]. A primeira experiência foi em “grupos para formulações de questões”[22], em 

que os alunos foram estimulados a produzir questões relativas ao conteúdo dado em sala de 

aula sobre “Dissídio Individual, Petição Inicial e Resposta do Réu”. Foram formuladas 

questões extremamente profundas, algumas de cunho teórico e outras no formato de casos 

práticos pensados pelos próprios alunos, estimulando a criatividade e o conhecimento 

refletido. “Nenhuma formação docente verdadeira pode fazer-se alheada, de um lado, do 

exercício da criatividade que implica a promoção da curiosidade ingênua à curiosidade 

epistemológica (...)”[23].   

A segunda experiência de discussão ocorreu com a utilização de sentenças proferidas pelo 

Poder Judiciário Trabalhista, selecionadas pela professora conforme a relevância jurídica ou 

histórica da questão tratada nas decisões. As turmas foram divididas em “grupos de 

verbalização”[24] com a finalidade de discutir os pontos fático-jurídicos centrais trazidos 

pelas sentenças e relatá-los com objetividade e profundidade. 

Foram utilizadas ainda como estratégias de ensino-aprendizagem[25] as simulações, quando 

os alunos “assumem papéis existentes na vida real e comportam-se de acordo com eles. As 

conseqüências do desempenho desses papéis são percebidas pelos alunos, que são solicitados 

a refletir a esse respeito”[26]. 

A modalidade de simulação utilizada foi a “dramatização”[27], que é uma estratégia de ensino 

pautada na improvisação dramática a partir de casos apresentados. In casu, o tema 

desenvolvido foi o assédio sexual, a partir de um julgado do Tribunal Regional do Trabalho – 

TRT da 3ª Região.   

Outra atividade de simulação realizada em sala de aula foi proposta a partir de um 

caso/problema relacionado a um conflito comercial em que os alunos deveriam simular um 

processo de arbitragem. A ferramenta pedagógica também foi adotada para mostrar como 

acontece uma “mediação”, sempre a partir de uma situação jurídica do cotidiano da pessoa, 
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buscando mostrar e ensinar aos alunos que conflitos variados merecem soluções variáveis, ou 

seja, tratamento adequado para aquela situação conflituosa específica. 

Todas as atividades sempre se pautaram na perspectiva de estimular a reflexão sobre a prática 

simulada, além de promover a análise da situação conflituosa e desenvolver o conhecimento 

dos alunos para as diversas formas de resolução de conflitos, demonstrando que tal 

conhecimento importará um tratamento adequado para os referidos conflitos. 

Com isso, expande-se a costumeira e tradicional abordagem dos cursos jurídicos, estruturada 

na ideia de que a única forma de tratamento dos conflitos é o ajuizamento de uma ação 

judicial. Busca-se demonstrar que, na realidade, existe um sistema multiportas de acesso à 

Justiça, visando garantir ao cidadão um acesso à ordem jurídica justa. 

Paulo Freire, assim como Morin, enuncia os saberes necessários à prática docente de 

educadores críticos, salientando a necessidade da reflexão crítica sobre a prática para que a 

teoria não se transforme em algo vazio e a prática em ativismo. Ensinar exige criticidade e 

“quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender tanto mais se constrói e se 

desenvolve o que venho chamando „curiosidade epistemológica‟”[28], para que não se 

desenvolva um ensino “bancário”, como ele mesmo, criticamente, observa. 

Nesse sentido, a atividade pedagógica mais impactante do ponto de vista da metodologia do 

ensino foi o observatório das audiências no Poder Judiciário. A atividade consiste no 

comparecimento dos alunos às audiências realizadas pelo Poder Judiciário em Belo Horizonte 

ou outra localidade por ele escolhida e posterior relato dos alunos em sala de aula das 

audiências, práticas processuais, questões de direito material, dimensões do conflito 

presenciado. É uma técnica pedagógica extremamente enriquecedora e apaixonante que 

propicia o desenvolvimento de uma maior capacidade crítica do aluno, pois, possibilita o 

contato direto com a realidade e com o objeto de análise do próprio Direito. 

A observação de uma sala de audiência, embora, in casu, não tenha havido um rigor no 

controle metodológico no sentido de atenuar a incorporação de subjetividades e de elementos 

ideológicos[29] pelo aluno observador, justamente por não se tratar de uma pesquisa 

científica, é extremamente rica. E se isso afasta de uma “pesquisa científica” tem, por outro 

lado, o aspecto positivo que é a possibilidade de, a partir dessa subjetividade, dessa 

humanidade, trazer à tona, aspectos por vezes intangíveis em uma sala de aula dita 

“tradicional”. 

Quando se pensa o processo tradicional do ensino jurídico no Brasil, pautado no ensino 

“bancário”[30], percebe-se que o aluno recebe a informação acabada, sem interagir no 

processo de construção do conhecimento, sem se ater com o “humano” do conflito, da 

humanidade do direito. 

Por outro lado, o ambiente de uma audiência traz em si toda a diversidade e alteridade que é a 

realidade da jurisdição advinda do conflito nuclear e do jurisdicionado. Há encanto e, ao 

mesmo tempo, sua dureza. Nas salas de audiências, todos os dias, estão questões do mundo 

escancaradas naquelas demandas de um social e de um coletivo, nem sempre percebidas, mas 

possíveis de serem detectadas e pontuadas na atividade pedagógica, além de debatidas e 

construídas no diálogo. 
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Como técnica pedagógica, colocar o aluno em contato com essa realidade materialmente rica 

e real é algo que é capaz de gerar a percepção da teoria processual na prática. É capaz também 

de aproximar o futuro operador do direito do sujeito do seu estudo e ainda permite o contato 

do estudante, que vive uma realidade diversa, com seus próprios preconceitos e 

discriminações. 

Como ensina Paulo Freire, faz parte do pensar certo rejeitar as discriminações porque “ensinar 

exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação”.   

  

É verdade que as discriminações não acontecem em todos os momentos, nem com a mesma 

intensidade. Mas estão quase sempre presentes na rotina da Justiça, não tanto em razão de 

suas falhas, mas porque – ao contrário – ela reflete e reproduz o sistema em que se insere: na 

verdade, é uma espécie de cria dele, embora tente reduzir os seus excessos – as 

discriminações mais fortes e visíveis. Um exemplo bem simples? A sala de audiências. 

Mesmo na Justiça do Trabalho, onde tudo é menos formal, há um clima de solenidade que 

ajuda a reproduzir as disparidades sociais[31]. 

  

“Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática”[32]. Paulo Freire, nesse trecho, refere-se à 

prática docente, mas, é necessário também interpretar a prática como própria realidade: ver o 

processo, instituto tão caro ao Direito e tão doutrinariamente tratado, no dia-a-dia forense 

enquanto se analisa, em sala de aula, o mesmo instituto do ponto de vista teórico, gera 

aprendizado comprometido com a realidade. 

O comparecimento ao Poder Judiciário para o acompanhamento de audiências é uma 

atividade sempre estruturada e norteada por orientações específicas para que haja controle de 

resultados por parte da professora, quem estabelece o número de audiências a serem 

acompanhadas conforme o rito processual. Por outro lado, há roteiro que orienta o aluno sobre 

aspectos e questões processuais que devem ser verificadas, se acontecem ou não, podem 

acontecer ou não, além de aspectos que levam o aluno a analisar e perceber dimensões do 

conflito, para além do aspecto meramente jurídico. 

A atividade preenche a perspectiva da metodologia científica, em especial quando se analisa o 

Direito como ciência social aplicada, além de ser uma excelente técnica pedagógica de 

aproximação do aluno da graduação e do mestrando – o pós-graduando acompanha os 

graduandos às audiências em virtude do estágio de docência – à realidade do jurisdicionado. 

Na interação, graduando e mestrando tornam-se interlocutores realmente capazes de intervir 

na realização das práticas sociais e de alterá-las. 

A observação da dinâmica de uma audiência propicia ao aluno e ao estagiário docente do 

curso jurídico perceber os “cacoetes” da prática jurídica, as regras processuais e ainda as 

nuances da realidade social que é o pano de fundo de todo processo que tramita no Poder 

Judiciário. 

É uma experiência dinâmica e atenta a novas demandas pedagógicas e epistemológicas da 

Academia, tendo como foco a transdisciplinaridade. É dever de uma universidade permitir e 
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estimular o contato do corpo discente com a realidade da sala de aula e da vida social em que 

se insere em virtude da função social de peso que deve desempenhar. 

  

         

4 CONCLUSÃO 

  

  

A democracia e o nascimento do Estado Democrático de Direito tornaram-se variáveis 

determinantes na construção de um novo olhar sobre a atuação da academia no Brasil, que 

representa um locus de enunciação de conhecimento vinculado a uma pluralidade de saberes e 

identidades distintas. A transdisciplinariedade é o caminho: comunhão de conhecimentos 

produzidos para superar o distanciamento entre ciência e comunidade. 

 O Direito, a Academia ou mesmo o Poder Judiciário não são agentes da pacificação. Ao 

contrário, devem propiciar o desenvolvimento de uma cultura voltada para a paz social, 

fazendo esse movimento de aproximação em relação à realidade analisada e, a partir de uma 

observação participante, construir um espaço de troca, interação e entendimento. Há códigos 

de comunicação que devem ser decifrados e o acadêmico ou jurista devem interpretá-los, mas 

não como mero reprodutor de diálogos e sim como um interlocutor sagaz, permeável pelas 

representações simbólicas do objeto analisável, moldável pela interação e não insensível a 

ela.   

A idéia central do ensino acadêmico deve extrapolar o espaço da Academia: uma concepção 

de pedagogia pautada na construção concomitante dos atores imersos na interação social. É 

nesse sentido que a utilização de técnicas pedagógicas, propiciadoras da imersão do aluno na 

realidade, é essencial para a construção de uma sociedade mais justa, menos excludente e, 

portanto, inclusiva e não discriminadora. 

O artigo pretendeu trazer um compartilhamento de experiências e um “repensar” das 

finalidades do ensino e da Academia para que a metodologia do ensino seja capaz de permitir 

o desenvolvimento de relações mútuas e a percepção de que há sempre correspondência entre 

as partes e o todo em um mundo considerado complexo. 

O uso de estratégias de ensino-aprendizagem apropriadas e a consciência do professor em 

relação ao compromisso social que deve assumir são essenciais para o desenvolvimento de 

habilidades e percepções dos alunos de modo a torná-los socialmente engajados e 

comprometidos com a realidade em que estão inseridos, tornando ainda mais essencial o papel 

desempenhado pelo espaço dialógico proporcionado pela Academia. É o papel que se espera 

de um verdadeiro ensino jurídico de qualidade. 
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RESUMO 

RESUMO A presente pesquisa objetiva analisar as diretrizes curriculares do currículo do 

curso de Direito da Universidade Federal do Acre, averiguando em que medida o saber 

jurídico proporcionado à formação do bacharel em direito, tem sido orientado por uma 

perspectiva dialética e crítica, que permita uma formação mais comprometida com a realidade 

do Estado, com um ensino jurídico defensor de um direito emancipatório e de realização dos 

fins sociais do ordenamento jurídico e para uma sociedade mais humana e solidária. O estudo 

parte de uma análise histórica, política, social do Acre, enfocando o período de criação do 

ensino superior na década de 1960, demonstrando que o curso de Direito fora criado para 

manter a ordem social e política de manutenção da elite do Estado. Analisa as políticas 

educacionais, principalmente curriculares para o ensino superior e a noção de competências 

como defesa forte do governo federal para garantir uma melhor formação acadêmica e 

profissional, de acordo com os ideários neoliberais. O ensino jurídico no seu desenrolar 

histórico e os paradigmas norteadores do ensino que consolidaram e formataram concepções 

conservadoras, principalmente do positivismo jurídico, que em certa medida compromete o 

avanço do ensino jurídico rumo ao fortalecimento de uma cultura jurídica voltadas aos mais 

necessitados e da realização dos fins sociais da justiça social. Por fim, analisa as diretrizes 

curriculares nacionais para os cursos de direito, o projeto político-pedagógico do curso, as 

reformulações curriculares empreendidas no âmbito do curso de Direito da UFAC, 

finalizando com as percepções de docentes e discentes sobre o currículo realizado em sala de 

aula, nos aspectos de concepções, práticas pedagógicas e competências. O trabalho aponta 

como pontos nevrálgicos que o currículo do curso ainda reveste-se de uma concepção 

positivista, de um currículo fragmentado quanto aos eixos de formação e carece de um ensino 

de direito e saber jurídico mais voltado para a realidade amazônica, com toda a sua 

biodiversidade, carecedora de ser contemplada na formalização e práxis curricular.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ENSINO DE DIREITO; DIRETRIZES 

CURRICULARES NACIONAIS; POSITIVISMO JURÍDICO; DIALÉTICA SOCIAL DO 

DIREITO. 

 

ABSTRACT 

ABSTRACT The present objective research to analyze the curriculum guidelines of the 

curriculum of law, Federal University of Acre, to what extent the legal knowledge provided 

the formation of the bachelor in law, has been guided by a dialectical perspective and 

criticism, which allows a formation more committed to the reality of the State and a supporter 

of legal education and a law emancipating the achievement of social purposes of the legal 

system and society more humane and caring. The study starts with a historical analysis, 
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political, social of the Acre, since its origins until the present time, focusing the period of 

creation of superior education in the 1960s, demonstrating that the course of Law was created 

to maintain social order and maintenance policy the elite of the State. Analyzes the politics of 

education, especially curriculum for superior education and the notion of competencies as 

strong defense of the federal government to guarantee one better academic and professional 

formation, according to neoliberal ideologies. The legal education in its historical unfolding 

and the leading paradigms of education which consolidated and formatted conceptions 

conservative, especially of the legal positivism, which to some extent hinders the 

advancement of legal education towards the strengthening of a legal culture geared to the 

needy and the achievement of social goals of social justice. Finally, it analyzes the national 

curriculum guidelines for law courses, the political-pedagogical project of the course, the 

curricular changes undertaken in the course of Law of the UFAC, finishing with the 

perceptions of teachers and students about the curriculum held in classroom, in the aspects of 

conceptions, pedagogical practices and competencies. The work points out that hot spots like 

the course curriculum still is armed with a positivist conception of a fragmented curriculum 

regarding the areas of training and lack of a legal education and legal knowledge more toward 

the Amazonian reality, with all its biodiversity, which needs to be addressed in the formal 

curriculum and praxis.  

KEYWORDS: KEY-WORDS: TEACHING LAW; NATIONAL CURRICULUM 

GUIDELINES LEGAL; POSITIVISM; DIALECTICS OF THE SOCIAL LAW. 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

  

  

Neste trabalho pretende-se analisar o Direito e o seu ensino na Universidade Federal 

do Acre, a partir da dimensão curricular. O objeto central do estudo é verificar em que medida 

o currículo proposto desenvolve, na percepção de docentes e discentes, uma perspectiva 

crítica do Direito, rumo à realização de uma prática jurídica emancipatória, voltada à 

realização da justiça e de uma sociedade mais humana e solidária.  

  

Este trabalho se justifica pelo fato de o estudo científico na área do currículo não 

possuir um fim em si mesmo e nem se circunscrever ao seu território, mas por se constituir 

como corpo de saberes resultantes dos processos cultural, histórico, econômico e político de 

uma determinada sociedade. Nessa perspectiva, o artigo aborda o Curso de Direito e o Ensino 
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Superior no contexto acreano, enfocando os aspectos sociais, históricos, econômicos e 

políticos para compreender as singularidades que perpassam o movimento mais amplo da 

dinâmica da sociedade local e seus desdobramentos nas políticas e ações educacionais 

implementadas ao longo da história do curso de direito da UFAC.  

  

A metodologia da pesquisa se fundamenta em uma abordagem qualitativa que 

pressupõe uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva 

entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade 

do sujeito (CHIZZOTTI, 2000). Para tanto, elegeram-se técnicas para a abordagem do estudo 

a revisão bibliográfica, análise documental e entrevistas semi–estruturadas, aplicadas aos 

docentes e discentes do Curso de Direito da UFAC. Os instrumentos de pesquisa dos docentes 

e discentes obedeceram a um roteiro previamente estabelecido (anexo A e B) que contempla 

os seguintes eixos de análise: Concepções de direito, do ensino de direito e o currículo 

escolar; Ensino de Direito na prática pedagógica docente e, por último, Currículo do curso 

de direito da UFAC. Para a descrição da análise dos dados foram selecionados, 

aleatoriamente, dez instrumentos de pesquisa de docentes e dez de discentes do curso. Dessa 

forma, o presente trabalho pretende realizar uma abordagem crítica acerca das reformas no 

currículo do ensino jurídico nacional e do ensino jurídico acreano.  

  

No desenvolvimento do artigo abordam-se a criação do ensino superior e do Curso 

de Direito no Acre, em pleno início do regime militar no país, período de autonomia política 

do Estado, o contexto educacional da década de 1990, em que profundas reformas no ensino 

ocorreram no país, no campo da gestão escolar, avaliação e currículo nacional nos mais 

variados graus e níveis de ensino, o curso de direito no contexto brasileiro, enfatizando as 

diretrizes curriculares da década de 1990 e a reforma do curso de direito da UFAC. O curso 

de Direito da UFAC seguiu a mesma ordem institucional. Por fim, analisa, o discurso oficial 

preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais, as percepções de docentes e discentes do 

curso, sobre concepções de direito e ensino de direito, currículo, a prática pedagógica e a 

organização curricular em si, observando as competências desenvolvidas para a formação 

jurídica. 
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Nas considerações finais, procura-se estabelecer uma síntese provisória dos saberes e 

questões evidenciadas nesta investigação, no sentido de pensar, de forma reflexiva, quais os 

encaminhamentos necessários à concretização de um currículo do ensino de direito da UFAC 

que contribua para enriquecer a relação dialógica entre os saberes locais e os saberes 

universais necessários a uma plena formação do bacharel em direito comprometido com uma 

educação emancipatória e uma sociedade que represente efetivamente os sujeitos sociais que 

nela vivem como condição essencial da democracia, do pleno exercício da cidadania e do 

Estado Democrático de Direito. 

  

  

  

2 A CRIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR E DO CURSO DE DIREITO NO 

ACRE 

  

  

  

A constituição e o desenvolvimento da educação no Acre estão intimamente 

relacionados ao desdobramento dos fatos que ocorreram historicamente em torno da economia 

extrativa e a conseqüente organização social que teve como base essa atividade produtiva. 

  

Compreende-se que durante toda a história acreana a institucionalização do processo 

de ensino deu-se de forma conflituosa, numa sociedade claramente demarcada por interesses 

antagônicos entre seringalistas e seringueiros. 

  

Por não haver escolas, o estudo das primeiras letras e do cálculo matemático estava 

sob a responsabilidade de pessoas mais esclarecidas que ensinavam os filhos dos seringalistas 

e recebiam pagamento pelos seus serviços. Raramente os patrões seringalistas permitiam que 
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os filhos de seringueiros pudessem ter assistência educativa, quando permitiam era para 

contribuir nas tarefas de controle da produção gumífera e na venda de mercadorias aos 

seringueiros (BEZERRA, 1993). 

  

Com a necessidade maior de acesso ao saber escolar e a pressão das comunidades 

criou-se nos grandes seringais as primeiras escolas para os filhos dos seringalistas e 

seringueiros.  

  

Os seringueiros nordestinos viam o quanto era importante e necessário possuir 

conhecimentos mínimos para não serem enganados pelo patrão seringalista. Em muitos casos, 

após exaustiva jornada de trabalho e extensa caminhada pela floresta, os seringueiros 

alfabetizados se propunham, sob a luz da lamparina, a ensinar aos seus filhos e aos familiares 

(BEZERRA, 1993). 

  

O domínio da leitura, da escrita e da tabuada significava assegurar poderes. A 

convivência diária em meio a conflitos, aumentava no seringueiro o desejo pela superação da 

ignorância como forma de resistir a dominação dos seringalistas e fugir da dependência 

econômica, com as intermináveis dívidas contraídas (BEZERRA, 1993).  

  

À medida que foi se estruturando, a administração do Território, começou-se a 

organização, de forma rudimentar, de um sistema de ensino. Na capital Rio Branco, em 1915, 

foi inaugurada a primeira escola mantida pelo Governo do Território. Nesse período, o 

sistema de ensino contava com professores leigos e um altíssimo índice de analfabetismo pela 

carência de pessoas capazes de contribuir com a instrução primária na região (GINELLI, 

1982). Até 1920, a situação de atendimento à população era bastante precária e poucos tinham 

acesso à escola. 

  

Os primeiros fatores que interferiram na organização do ensino primário foram a 

dispersão da população no meio físico-geográfico, tendo em vista que os seringais eram 
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distantes, e a própria situação geográfica (clima, hidrografia, vegetação, etc.), além disso, as 

questões culturais e reais das comunidades também inviabilizavam a estruturação do sistema 

de ensino. Afirmam Azevedo e Bezerra (1999) que apesar das preocupações dos responsáveis 

pela instrução pública, as escolas precisavam da viabilização de melhores condições de 

trabalho e ensino para resolverem problemas como o elevado número de alunos em salas 

multisseriadas, a carência de livros didáticos e de materiais pedagógicos, a necessidade de 

investimento na formação dos professores e ampliação da infraestrutura física das escolas. Os 

professores primários recebiam seus salários uma vez por ano quando o repasse da União era 

feito ao Território. 

  

Considerando-se as peculiaridades de cada município ou comunidade do Acre, o 

quadro apresentado demonstra, em linhas gerais, o caminhar incerto e sinuoso da educação na 

região, palco dos intensos conflitos agrários e da urgência por intervenções necessárias à 

construção de uma ordem sócio–política e educacional para a população do Estado. 

  

Com a autonomia política do Estado, em 1962, os líderes do movimento pró–Estado 

realizaram uma série de reformas administrativas para atender a estrutura do novo Estado 

(SOUZA, 2002). O sistema de ensino estruturou-se timidamente na capital e interior do Acre 

com uma série de experiências educacionais como: o curso supletivo do Sistema Rádio 

Educativo Nacional destinado à educação de adultos, as escolas agrícolas, a educação pré–

primária e a ampliação do curso secundário. 

  

A década em que se fundaria o ensino superior no Acre é marcada por profundas 

transformações econômicas, motivadas por uma nova ordem política que se propusera a 

modificar as prerrogativas produtivas até então utilizadas no Estado. O extrativismo, fonte 

histórica determinadora do processo econômico movido na região por tanto tempo, daria lugar 

à pecuária extensiva. O espaço social do seringueiro passaria por enormes mudanças que, sem 

sombra de dúvida, dariam uma nova feição a sociedade acreana. O ensino superior a ser 

implantado teria que lidar com essa nova realidade, com esse novo tempo se quisesse traduzir 

as aspirações de uma sociedade em constantes transformações, ou ao menos deixar claro que 
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não estava disposto a criar uma ilha de letrados em um estado carente e sedento por melhorias 

em todos os setores (OLIVEIRA, 2000). 

  

O sistema de ensino da época da elevação do Acre a estado concentrava-se na oferta 

do ensino primário. Isso se verifica nos frágeis centros urbanos do Estado, vindo, tempos 

depois, e de forma extremamente tímida, a se expandir para a zona rural. Na época o grande 

contingente populacional alojava-se longe dos centros urbanos por conta de inúmeros motivos 

de ordens históricas e sociais. A educação nesta região, timidamente conseguia garantir os 

direitos mínimos do povo de terem uma boa escola e uma educação de qualidade. 

  

Nessa marcha, apontando poucas mudanças que aconteciam na esfera educacional 

acreana, Albuquerque Neto (2007), afirma que para atender as prementes exigências do 

mercado de trabalhos se implementou a profissionalização dos alunos em cursos técnicos e de 

magistério. 

  

O primeiro, para suprir a necessidade de profissionais em uma área bastante forte no 

estado, pois indústrias e outras atividades não conseguiam fazer frente ao comércio que desde 

os tempos iniciais de formação já era forte; e o segundo, como mecanismo para amenizar os 

problemas educacionais e diminuir o quadro de ensino crítico do Estado.   

  

Segundo Farias (2003, p. 14) a população do Estado era predominantemente rural, 

72, 23%, numa dispersão territorial e isolamento geográfico. As desigualdades sociais e 

econômicas se expressavam no campo educacional, no final da década de 60 e início da 

década de 70, a faixa etária em escolarização, 10 a 14 anos, perfazia um total de 78, 38% de 

analfabetismo no Estado. Este quadro educacional comprometia o projeto político do governo 

estadual de valorizar os profissionais da terra e de desenvolver uma gestão pública para os 

acreanos (ALBUQUERQUE NETO, 2007). 
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O quadro técnico que compunha o poder executivo local era constituído de recursos 

humanos que advinham de outros Estados do país, na década de 60, com a autonomia política 

do Estado, a defesa era “um Acre para acreanos”[1]. Assim, naquele momento percebeu-se a 

necessidade de preparar recursos humanos para atender as exigências burocráticas do Estado. 

  

Um fato que veio colaborar, para a implantação de uma universidade no Acre, foi a 

realidade precária da educação no estado. Em 1969, a realidade educacional para o antigo 

ensino primário tinha o seguinte quadro: das 49.608 crianças na faixa etária de sete a quatorze 

anos, 21.028 estavam sem escolas. Dos 1.159 professores que atuavam neste nível de ensino, 

121 tinham formação correspondente ao normal segundo ciclo, 232 tinham apenas o primeiro 

ciclo, 758 tinham o primário completo e 48 professores não tinham sequer o primário 

completo (BRASIL, 2006, p. 26). 

  

No ensino médio a precariedade era maior do que no primário, sobretudo se levada 

em consideração a qualificação dos docentes. Dentre os professores qualificados, alguns deles 

eram profissionais liberais, como médicos e advogados, que exerciam suas profissões nos 

municípios e também lecionavam, mas a grande maioria era oriunda desse mesmo grau de 

ensino. 

  

Segundo Albuquerque Neto (2007), no início da década de 60, o Acre não possuía 

jornal diário nem biblioteca pública. As verbas destinadas à educação giravam em torno de 

5% do orçamento geral do estado e eram constantes os atrasos de pagamento dos professores. 

A ingerência política nomeava ou afastava diretores de escolas, de acordo com os interesses e 

pressões partidárias. Nem mesmo os secretários de educação escapavam dessa regra. Em 

quatorze meses, o governo de José Augusto de Araújo, primeiro governo eleito, teve três 

titulares na pasta da educação. 

  

Dados do censo IBGE de 1960 dão conta que a população acreana na época girava 

em torno de 160.000 pessoas, das quais aproximadamente 120.000 eram analfabetas. A 

clientela escolarizável do ensino primário era formada por 30.000 crianças, das quais somente 
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10.000 tinham acesso à escola. Para piorar o quadro educacional alarmante, não existia curso 

superior de formação de professores e, mesmo no ensino normal, só havia uma escola pública 

na capital (ALBUQUERQUER NETO, 2007). 

  

Segundo Oliveira (2000, p. 84), na criação dos primeiros cursos superiores no Acre, 

não funcionou o planejamento em razão dos interesses sociais, que indicavam o curso de 

Filosofia, Ciências e Letras como o desencadeador da expansão da escola pública elementar e 

secundária, rompendo o círculo vicioso da ignorância e da falta de escolaridade dos acreanos. 

Também não funcionou o planejamento do ensino superior no Acre de acordo com os 

interesses econômicos do Estado que, por questão de coerência, exigia um curso superior de 

Agronomia. Prevaleceram os interesses da elite que desejava, de qualquer modo, um curso 

superior no Estado. E o curso de Direito se apresentava como o mais próximo da realidade, 

considerando as facilidades para sua concretização. 

  

O curso de Direito foi a semente que gerou a futura Universidade Federal do Acre, 

com as posteriores Faculdades de Economia (1968) e de Educação (1970) e proveu o Estado 

de profissionais qualificados necessários à consolidação do Poder Judiciário e do sistema de 

segurança civil com o preenchimento futuro do quadro de delegados, promotores, 

procuradores, juízes, por bacharéis de direito (OLIVEIRA, 2000, p. 84). 

  

Formava-se deste modo, prioritariamente, os intelectuais necessários aos órgãos 

coercitivos que garantiriam o exercício da dominação da sociedade política, num período em 

que a hegemonia do poder não era, evidentemente, conquistada pelo consenso da sociedade 

civil, como foi a década de 1960, período em que fora criado o ensino superior acreano.  

  

Para suprir as necessidades de recursos humanos para o Poder Judiciário, se recorreu 

aos setores político-governamentais para que a escolha privilegiasse a criação do Curso de 

Direito e, assim, atendesse as demandas provenientes da organização política do Estado, 

recém-criado, na primeira metade da década de 1960, dada a carência de pessoal qualificado 
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na área, pois o Estado contava com apenas seis profissionais da área jurídica (OLIVEIRA, 

2000). 

  

Através da Resolução nº 02, de 30 de dezembro de 1964 é autorizado pelo Conselho 

Estadual o funcionamento do Curso de Direito, inaugurando o ensino superior no Acre a partir 

do ano de 1965, sob o governo militar e sob o modelo estrutural e ideologicamente 

tecnocrático que imperava no país. 

  

O Acre contava então com apenas dois anos de sua elevação à categoria de Estado. O 

Curso de Direito foi criado com a estrutura de faculdade isolada por isso chamava até antes da 

departamentalização, ocorrida a partir de 1978, de Faculdade de Direito. 

  

Nesse período inicial de funcionamento do curso, houve certa resistência do 

Conselho Federal de Educação em aprovar o seu funcionamento pela precariedade das 

condições materiais e de pessoal para a instalação. Mesmo com todas as intempéries, o 

funcionamento do curso foi aprovado tendo em vista a carência de técnicos para atender a 

administração estadual e também porque a maioria dos profissionais de nível superior que 

residia e atuava profissionalmente no Acre era advindo de outros Estados e não fixava 

residência pela falta de condições de vida no Estado. Além do mais, os acreanos que iam para 

fora do Estado estudar, em sua maioria, não voltava para a terra natal. 

  

Em um estado sem base industrial, com o seu principal produto do setor primário em 

decadência, os empregos públicos conformavam um espaço privilegiado. Neste sentido, 

empregos melhores seriam para os mais escolarizados, daí advém a busca pela criação do 

ensino superior no Acre, onde a elite acreana, economicamente falida pela queda do 

extrativismo e os políticos eram os principais interessados. 

  

Os interesses em jogo no momento não eram os da sociedade acreana pobre e 

analfabeta, mas os dos seringalistas arruinados economicamente e de alguns comerciantes e 
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políticos. Estes, organizados em torno de partidos, visavam ocupar cargos públicos para, 

através deles, tirar proveito econômico e prestígio político. Como o conhecimento das leis 

sempre foi o caminho por excelência para se chegar aos cargos públicos, a implantação do 

Curso de Direito foi escolhida por satisfazer as exigências e interesses da elite local. 

(FARIAS, 2003, p. 99). 

  

A criação da Universidade Federal do Acre se deu em meio a essas intensas 

transformações como anseio de uma classe média recém constituída e como produto da 

situação política do país e do Estado com o regime da ditadura militar. Assim, a Universidade 

é criada no contexto de uma educação fortemente tecnicista que combinava com os interesses 

do Estado em ascensão. 

  

Avaliando os acontecimentos que antecederam a fundação do curso de Direito, 

podemos nos certificar que as contingências pontuais que marcaram tal momento fazem parte 

de algo mais bem desenvolvido. O Acre já tinha um Conselho Estadual de Educação (CEE), 

responsável pelo cumprimento das diretrizes previstas na LDB nº. 4.024/61 e que passava a 

funcionar efetivamente a partir de 1964. Esse órgão, responsável pela autorização de 

funcionamento dos estabelecimentos em nível estadual de ensino superior, pode ser 

considerado como um eficiente demonstrativo das conjunturas que se montavam para adequar 

o estado a novos tempos, favorecendo, quer os interesses das forças dominantes locais, quer 

dando sustentação ao projeto nacional proposto com o Golpe Militar (FARIAS, 2003).  

  

No fundo, nenhum nem outro contava com a participação popular em larga escala. 

Nesse projeto educacional, os clamores, anseios e problemas que ocupavam o dia a dia da 

população não foram trazidos, nem foram postos na ordem de construção de um debate mais 

democrático. É contumaz a crítica tecida por Farias (2007, p. 97 – 99): “mas por que foi 

criado o curso de Direito se, no Plano Estadual de Educação, constava a solicitação para a 

criação de uma Faculdade de Filosofia?”. 
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A criação de um curso de Direito no Acre representava, de certo modo, uma menor 

amostra do poder das elites acreanas. Pois estas, com os prestígios financeiros que dispunham, 

tinham totais condições de arcar com o ensino de seus jovens promissores em centros 

educacionais distantes do estado. Se a criação do curso significava exposição de poder dos 

mandatários regionais, a possibilidade de formar filhos em outros estados era a prova 

contundente de que esse mecanismo delimitava ainda mais o acesso do restante da sociedade 

a uma educação de qualidade. Ponto muito mais agressivo do que o ingresso em uma 

instituição pública que, relativizando os fatores de exclusão que encontramos nela, tornar-se-

ia muito mais democrática e indicava, de qualquer modo, uma chance aos segmentos 

estudantis do Acre. 

  

Como dito anteriormente, o cenário vislumbrava a montagem de uma estrutura no 

estado que tentou servir aos ditames de ordens maiores vindas do centro do poder brasileiro. 

A sucessiva mudança de atividade econômica, onde se relevaria o fracassado extrativismo do 

látex frente ao avanço da marcha agropecuária, dava novos ares ao estado. Como 

conseqüência, isso trouxe novos dilemas, novos problemas e novas ansiedades em uma 

sociedade que buscava a integração com o restante do país. Prova de tais mudanças 

encontramos na criação da Faculdade de Ciências Econômicas em 1969, através da Lei nº 195 

de 13 de setembro de 1968, nos pertinentes protestos da sociedade por novos cursos que 

dessem mais oportunidades e opções à clientela estudantil, surgindo, desse modo, os cursos de 

Letras, Pedagogia, Matemática, Estudos Sociais e outros, e na federalização da universidade 

em 28 de outubro de 1974, pelo Decreto-Lei nº 74.706 (FARIAS, 2007). 

  

Nesse sentido, a criação do curso de Direito deve ser entendido sobre diversos 

ângulos, diversas facetas em que o privilégio de um fator ou outro pode reduzir nossa 

compreensão de um fenômeno tão importante para a montagem das estruturas e orientações 

administrativas de um estado que mal acabara de nascer. 
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3 AS POLÍTICAS CURRICULARES PARA O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL A 

PARTIR DA DÉCADA DE 1990  

  

  

  

As Reformas de Estado empreendidas na América Latina, especialmente no Brasil, 

guardam, com variações, semelhanças com modelos implementados na Europa, com a 

definição de um Estado mínimo, caracterizado pela desregulamentação da economia, 

diminuição dos gastos públicos na área social, redução do quadro funcional de carreira, 

transferência de algumas responsabilidades do Estado para a sociedade, mediante a criação de 

organizações não-governamentais e aceleração da privatização como estratégia de busca de 

um Estado muito mais eficiente. 

  

Devido às alterações no cenário econômico foi construída uma agenda educacional 

pelos organismos internacionais posta em prática pelas reformas ocorridas nos países da 

América Latina como forma de controle educacional. As demandas sociais se fizeram 

explicitar na luta pela universalização da educação básica, empreendida pelas camadas mais 

pobres da população. A política adotada frente à pressão popular foi marcada pelo 

reducionismo da democratização, restrita ao acesso a parte inicial da educação básica.  

  

O Banco Mundial, uma das instituições financeiras importantes no contexto da 

elaboração e implementação de políticas educacionais nesse período, destaca como tarefas 

relevantes ao capital no campo da educação: a) ampliar o mercado consumidor, apostando na 

educação como geradora de trabalho, consumo e cidadania (incluir mais pessoas como 

consumidoras); b) gerar estabilidade política nos países com a subordinação dos processos 

educativos aos interesses da reprodução das relações sociais capitalistas (garantir 

governabilidade).  
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Para salientar, Freitas (1994) destaca que desde os anos setenta, as sucessivas crises 

do capitalismo internacional têm procurado recolocar novas bases para o processo de 

acumulação do capital. Criou-se um cenário com uma nova base política em que seus 

postulados orientam-se por: Estado forte que exerce responsabilidades mínimas; crença na 

livre iniciativa, aberta ao mercado internacional; redução da ingerência do Estado sobre a 

forma como as pessoas conduzem sua vida e a colocação do bem estar básico em mãos 

privadas; a percepção que todas as coisas são mercadorias passíveis de preços no mercado; 

crença na insuficiência e insensibilidade institucional, inclusive a escola, quando as 

instituições se distanciam das regras disciplinadoras do mercado. Neste quadro exige-se um 

bem educacional e um profissional com maior competência de gerenciamento no mundo do 

trabalho. 

  

No caso do Brasil, o governo federal define os rumos da reforma educacional 

embasado no discurso da produtividade, da eficiência técnica e da agilidade administrativa, da 

autonomia financeira e da flexibilidade, próprios da iniciativa privada nos marcos do 

capitalismo em seu estágio atual. Tem-se como prioridade a Educação Básica. E assim, como 

na maioria dos países da América Latina, a reforma educacional processa-se abordando três 

dimensões da educação: a estrutura, o currículo e a gestão. 

  

Como conseqüência dessa reforma educacional brasileira, fortemente implementada 

na década de 90, o novo marco jurídico-legal e as condições materiais empreendidas 

implicaram em alterações que geraram novos modos de regulação no campo educacional. 

Com a adoção de uma política mais descentralizada de gestão do sistema de ensino as 

responsabilidades foram redimensionadas. Instituiu-se como um dos instrumentos reguladores 

o sistema de avaliação nacional, que permitiria o forte controle do processo pedagógico, já 

que a escola experimentava uma maior descentralização nas outras esferas dos seus atos como 

instituição gestora. 

  

O que se percebe nesse período é o processo de agravamento, dada a prevalência do 

pensamento tecnicista/utilitarista, que vai transformando a ciência e as políticas educacionais 

numa força produtiva, "submetendo-as ao utopismo automático da tecnologia", sem permitir 
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qualquer privilegiamento do humanismo e em que pouco se tem avançado na "invenção social 

de um novo conhecimento emancipatório" (SANTOS, 2004, p. 117). 

  

Segundo Oliveira (2005, p. 36): 

  

[...] a política educacional no Brasil, atualmente, tem dado maior 

visibilidade a programas de inserção focalizada e dedicado menor 

atenção às questões da universalização. Isto vem ocorrendo graças ao 

modelo de reforma educacional em curso desde o início dos anos 1990 

[...]. A tentativa por parte do Estado de capitanear o processo de 

mudanças na educação, que ocorre a partir da primeira metade da 

década de 1990, foi buscada no discurso da técnica e da agilidade 

administrativa. Os conceitos de produtividade, eficácia, excelência e 

eficiência serão importados das teorias administrativas para as teorias 

pedagógicas, ao mesmo tempo em que a escola passa a ter maior 

importância como unidade administrativa.   

  

Oliveira (2006, p. 210) destaca ainda que: 

  

As reformas educacionais dos anos 1990 tiveram como principal 

orientação à eqüidade social, o que pode ser interpretado como a 

formação para o emprego formal e regulamentado permanece como 

um imperativo para os sistemas escolares, ao mesmo tempo em que 

estes devem desempenhar papel preponderante na condução de 

políticas sociais de cunho compensatório que visem à contenção da 

pobreza. As recentes mudanças nas políticas públicas educacionais do 

Brasil. 

  

O Governo FHC fora responsável pela implantação de um conjunto de políticas 

educacionais na construção de uma base neoliberal aos processos educacionais e 

racionalização da educação no campo da gestão, avaliação e currículo, áreas prioritárias aos 

anseios de um quadro de ensino baseado na gestão da qualidade total nas esferas 

educacionais. 
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Pós seu governo, o Governo Lula ingressou com a defesa de transformar as políticas 

educacionais e construir uma nova contra-esfera pública para o cenário educacional. Durante 

seu Governo as políticas educacionais não sofreram alterações substanciais, o governo 

ampliou os gastos com programas compensatórios de inserção social como o PROUni e 

manteve o desenvolvimento das políticas educacionais do governo anterior. 

  

Segundo Carvalho (2008, p. 209): 

  

[...] a política para educação superior no governo Lula tem se 

mostrado bastante ambígua, tanto no discurso como na práxis. No 

discurso presidencial, por um lado, afirma a educação superior como 

um bem público imbuído de função social, mas, ao mesmo tempo, 

justifica, constantemente, seu gasto por trazer um retorno econômico 

futuro à sociedade, nos moldes da lógica do investimento em capital 

humano, enfatizada nos documentos do BIRD. 

  

Na prática, por um lado, estreitou as relações público/privadas e optou 

pela solvência das IES privadas através do PROUNI, bem como 

manteve e até mesmo aprofundou os parâmetros avaliativos e a função 

regulatória do Estado através do SINAES, que minorou, por outro, 

reverteu, em parte, o processo de sucateamento do segmento federal e 

de desvalorização do serviço público em geral, inclusive, com a 

reposição dos quadros funcionais. 

  

Para Carvalho (2008) as reformas do ensino superior no Governo FHC e Governo 

Lula foram permeáveis às políticas macroeconômicas no tocante à reestruturação da produção 

e à reforma do Estado. As políticas educacionais nos dois governos foram subordinadas as 

decisões econômicas, atendendo os diagnósticos e recomendações dos organismos 

internacionais. A agenda governamental do governo FHC foi coerente com a agenda sistêmica 

neoliberal, diluindo a fronteira entre os segmentos público e privado de ensino. No entanto, os 

atores sociais e políticos vinculados ao meio acadêmico resistiram ao jogo político, 

impedindo a implementação de parte de metas dessa agenda neoliberal. O governo de origem 

popular que veio imediatamente depois não promoveu mudança significativa no rumo da 

política pública para o ensino superior.  
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Estas mudanças implementadas pelos dois últimos governos federais caminharam 

rumo ao desenvolvimento de uma gestão orientada pela política econômica internacional. 

Neste contexto, as reformas educacionais trouxeram mudanças substantivas às políticas de 

currículo em todos os seus níveis de ensino. 

  

  

  

4 O CURSO DE DIREITO NO CONTEXTO BRASILEIRO: E AS DIRETRIZES 

CURRICULARES NA DÉCADA DE 1990 E A REFORMA CURRICULAR DO 

CURSO DA UFAC 

  

  

  

Pode-se dizer, então, que o curso de direito da UFAC nasceu e se desenvolveu em 

um período no qual predominava uma orientação eminentemente positivista e dogmática nos 

currículos dos cursos de direito no Brasil. Com claro objetivo de formar recursos humanos 

aptos a preencher os espaços do Poder Judiciário do recém criado Estado do Acre, fundava 

suas bases na Reforma Francisco Campos, de 1931, na Constituição 1937, na Lei 4.024/61 e, 

posteriormente, na resolução CFE n.º 3/72, que consagrava esse tipo de orientação, 

privilegiando uma formação profissionalizante numa visão estrita de aquisição de habilidades 

técnico-instrumentais.  

  

Com o advento da portaria MEC n.º 1886/94, o curso de graduação de Direito da 

UFAC passou, no ano de 1997, por um processo de reformulação curricular. Esta 

reformulação curricular se deu mais no plano de elaboração técnico-formal do que no 

aprofundamento epistemológico e pedagógico. Tomando-se como referência a formação do 

corpo docente e discente, observa-se que a ação empreendida era um mero cumprimento das 

determinações legais quanto à exigência administrativa de modificação curricular para atender 

os anseios dos órgãos superiores de ensino, tanto da UFAC quanto do MEC. Em síntese, 
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elaborou-se um projeto de reformulação curricular sem a necessária construção aprofundada e 

séria de um projeto pedagógico para o curso de direito da UFAC.  

  

Por certo que ali, no documento intitulado “Proposta de Reformulação do Currículo 

do Curso de Graduação em Direito”, de janeiro 1997, constavam alguns dos elementos típicos 

aos Projetos Pedagógicos, tais como regime de oferta, os componentes curriculares, a duração 

e carga horária, os objetivos do curso e as condições objetivas de oferta, bem como as 

disposições relacionadas à monografia e ao estágio curricular supervisionado, já prevendo a 

instalação do Núcleo de Práticas Jurídicas. 

  

No entanto, não havia se quer menção no que de respeito à interdisciplinaridade, 

quanto mais às formas de sua realização, repetindo-se a omissão no que tange aos modos de 

integração entre a teoria e prática. Também nada dispunha acerca da pós-graduação, pesquisa 

e extensão. Pontos destacados nas diretrizes curriculares nacionais. 

  

Quanto às atividades complementares, exigência constante dos componentes do 

currículo pleno, institucionalmente não se definiu um percentual mínimo da carga horária e 

nem tão pouco a forma como estas poderiam ser oferecidas ou supervisionadas pela 

instituição. 

  

Não houve também uma preocupação mais detida quanto à definição do perfil do 

formando, bem como de suas competências e habilidades, em face aos objetivos do curso, o 

que por sua vez prescinde da determinação de sua concepção e sua vocação. Além da 

ausência de componentes curriculares (não necessariamente disciplinas) que caracterizassem, 

dentro do conteúdo curricular, o núcleo opcional da instituição, responsáveis pelo traço 

caracterizador da realidade regional e local, peculiaridades vocacionais do curso de direito da 

UFAC. 
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Quanto ao sistema de avaliação, o documento elencava diferentes níveis de avaliação 

com sugestões para sua instrumentalização e efetivação, sendo que, no entanto, tais 

procedimentos nunca chegaram a ser concretizados no período de vigência do currículo. 

  

Por outro lado, saliente-se os aspectos positivos advindos com a implementação 

deste currículo: a introdução inovadora de disciplinas de caráter humanístico além de outras 

disciplinas do conteúdo profissionalizante no fortalecimento da formação do bacharel em 

direito mais consistente, o que estendeu o curso de cinco para seis anos; institucionalizou-se o 

Núcleo de Práticas Jurídicas articulado ao Juizado Especial do Tribunal de Justiça do Estado 

do Acre, que possibilitou o atendimento à comunidade carente e à realização de estágio 

curricular supervisionado.  

  

Evidentemente, poucos anos após o estabelecimento das novas diretrizes 

curriculares, observou-se que na prática cotidiana, aquela reformulação curricular do curso de 

direito da UFAC não havia sido suficiente para suprimir ou ao menos diminuir as deficiências 

que residiam no cerne do que se pode denominar de crise do ensino jurídico local. Questões 

como a realização do princípio da interdisciplinaridade, da valorização do saber jurídico 

regional e local, demonstrando que a simples introdução de novas disciplinas, bem como a 

sua distribuição ao longo dos períodos letivos, por si só não foram, nem de longe, medidas 

suficientes para resolução dos problemas do ensino de direito e sua formalização curricular. 

  

A comissão que elaborou o currículo de 1997 fê-lo uma proposta curricular focada 

no Direito Privado e não no Direito Público. Sua estrutura não contemplava disciplinas 

fundamentais para o estudo e realização de atividades jurídicas junto à coletividade, à 

sociedade. Como consequência dessa opção, o currículo deixou de contemplar dimensões 

importantes da realidade local e regional, assim como os anseios mais amplos de uma prática 

jurídica com ênfase no caráter público do direito e nos direitos sociais. Um exemplo claro 

dessa afirmação é que o currículo estava distribuído com mais disciplinas do Direito Privado, 

o aluno fazia quatro disciplinas de Direito Comercial e tão somente duas de Direito 

Constitucional e não estudava nenhuma disciplina focada nos direitos sociais, novos direitos, 

direitos emergentes. Não estudava o Direito Ambiental ou a Proteção Jurídica dos 
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Conhecimentos Tradicionais da Amazônia, do Acre. Nessa perspectiva, reafirma-se que a 

configuração do currículo formal do curso de direito da UFAC voltou-se para uma realidade 

completamente diferente dos anseios mais locais e regionais. Este ainda é um desafio à prática 

curricular: realizar um currículo que potencialize o estudo do direito, levando em 

consideração a dinâmica de suas relações, de forma contextualizada, mais próxima às 

múltiplas contradições, lutas, omissões e desigualdades. 

  

Assim, apenas um ano após formar a primeira turma sob a égide do currículo de 

1997, foi nomeada, através da portaria n.º 695 de 7 de julho de 2003 (retificada pela portaria 

n.º1.073, de 6 de novembro de 2003) do magnífico reitor da UFAC, prof. Dr. Jonas Pereira de 

Souza Filho, uma comissão de docentes e discentes com objetivo de apresentar uma proposta 

de reformulação curricular, bem como de um projeto pedagógico que atendesse às orientações 

das diretrizes curriculares nacionais. 

  

Tendo como marco referencial legislativo, a portaria MEC n.º 1.886/94 e o projeto de 

Resolução do Parecer CES/CNE n.º 146/2002, a comissão sistematizou uma minuta 

preliminar do projeto pedagógico e do projeto de reformulação curricular.  

  

Destacam-se aqui alguns itens constantes do projeto de reformulação do curso para 

breve análise curricular. 

  

No tocante aos objetivos, os documentos estabeleciam como gerais: a) Formar 

juristas ecléticos e capacitados, voltados às especificidades da Amazônia, principalmente, do 

Acre; b) Possibilitar a criação de programas de pesquisa e extensão que visem o 

desenvolvimento da Ciência Jurídica voltados às peculiaridades da Amazônia; c) Despertar o 

espírito científico dos alunos, desenvolvendo as habilidades de observação, síntese, análise, 

reflexão crítica, generalização e comunicação; d) Proporcionar aos estudantes de Direito, 

formação técnica, científica e humanística ampla e eclética; e) Instrumentalizar os alunos para 

compreender e enfrentar as exigências teóricas e práticas da vida profissional e social. 
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Dos objetivos gerais desdobram-se os específicos: a) atender a demanda de 

profissionais da área jurídica para a região; b) formar profissionais capacitados a desenvolver 

atividades no campo jurídico e dos serviços públicos para a região; c) desenvolver a 

preocupação com a preservação ambiental e preparar profissionais voltados para atuar na 

defesa da flora e fauna amazônica; d) formar profissionais capacitados a atuar na defesa dos 

Direitos das comunidades tradicionais; e) formar profissionais com consciência 

preservacionista, visando a exploração sustentada dos ecossistemas amazônicos; f) buscar a 

integração das funções básicas da Universidade, ensino-pesquisa-extensão, de forma 

interdisciplinar. 

  

O projeto de reformulação curricular procurou centrar o perfil profissional no 

conjunto de habilidades e competências desejadas numa vocação jurídica regional e local, 

principalmente, para o campo dos direitos humanos e de proteção do meio ambiente, além de 

atender a formação mínima nacional.  

  

O perfil e as habilidades desejadas para os estudantes do curso de Direito da UFAC 

foram as seguintes: a) permanente formação humanística, técnico-jurídica e prática, 

indispensável à adequada compreensão interdisciplinar do fenômeno jurídico e das 

transformações sociais; b) conduta ética associada à responsabilidade social e profissional; c) 

capacidade de apreensão, transmissão crítica e produção criativa do Direito a partir da 

constante pesquisa de investigação; d) capacidade para equacionar problemas e buscar 

soluções para as demandas individuais e sociais; e) capacidade de desenvolver formas 

judiciais e extrajudiciais de prevenção e solução de conflitos individuais e coletivos; f) 

capacidade de atuação individual, associada e coletiva no processo comunicativo próprio ao 

seu exercício profissional; g) domínio da gênese, dos fundamentos, da evolução e do conteúdo 

do ordenamento jurídico vigente; e, h) consciência dos problemas de seu tempo e de seu 

espaço. 
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A comissão elaboradora do projeto de reformulação definiu o perfil e as habilidades 

a partir dos documentos institucionais mais amplos do MEC e do CNE. Assim, não houve 

alteração substancial ou adequação a um projeto mais local no que se refere a este item. 

  

A sua adequação aos anseios de formação específica para o Acre, deu-se no 

momento de justificar o perfil profissional almejado. Aqui advoga que a formação 

profissional do curso de Direito da Universidade Federal do Acre deve ser dotada de elevado 

senso crítico, em relação aos problemas amazônicos, considerando-os de forma holística, 

integrando os pontos de vista jurídico, político, humanístico, social, cultural, econômico e 

ecológico. 

  

A realidade amazônica deve ser analisada no que diz respeito às necessidades da 

população urbana e dos povos da floresta (seringueiros e índios), colonos e pecuaristas. Para 

isso o Bacharel em Direito deve ter profundo conhecimento da realidade local, quanto: a) aos 

conflitos de interesses entre os atores sociais (pecuaristas, seringueiros, índios e colonos); b) a 

questão fundiária e os conflitos agrários; c) a importância da biodiversidade, a necessidade de 

preservação da fauna e flora; d) o saber prevenir e mitigar os impactos ambientais causados 

pelas atividades econômicas desenvolvidas na Amazônia. 

  

O documento curricular expressa um novo profissional do Direito, voltado para o 

desenvolvimento sustentável, aliando conhecimento jurídico à administração dos recursos 

naturais renováveis, com elevado senso ético profissional, considerando o homem como 

elemento participante do processo, com Direito à vida em ambiente saudável, livre de 

poluição que possa causar danos à saúde ou de seus descendentes (BRASIL,CF, 1988, art. 

225). 

  

Em síntese, o profissional do Direito deve ser capaz de contribuir para o 

desenvolvimento ecologicamente sustentável, economicamente rentável e, sobretudo, 

socialmente justo. 
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Com relação às habilidades específicas, direcionou-se para a realidade local e 

regional, traço caracterizador do núcleo curricular opcional de cada instituição, a condição, do 

Estado do Acre, de Estado de fronteira da federação e a emergência de novas relações sócio-

jurídicas que certamente advirão do processo em andamento de integração física aos países 

fronteiriços (Peru e Bolívia) irão requerer a compreensão ampla dos meandros do Direito 

Internacional no contexto da globalização e da formação dos blocos econômicos e 

comunidades transnacionais, voltados para a realidade da região. De tal fenômeno, 

certamente, surgirá um novo campo do mercado de trabalho local, voltado para o comércio 

fronteiriço, exigindo do profissional do Direito, sobretudo do advogado, competências e 

habilidades específicas para lidar com as questões atinentes ao Direito da Integração e demais 

matérias e disciplinas conexas. Acredita-se que esta orientação deve nortear os objetivos, 

perfil, habilidades e competências desejadas. 

  

A análise prosseguiu com a definição dos componentes curriculares. Em princípio, 

centrou-se o foco na definição dos conteúdos curriculares tradicionais (respectivas 

disciplinas), seguindo-se as orientações normativas já mencionadas, para os três eixos de 

formação: fundamental, profissional e prática. Passou-se, então, para uma análise e avaliação 

do corpo curricular no sentido de dar nova forma a sua estrutura de acordo com o projeto 

pedagógico e o projeto de reformulação, para, a partir daí, conceber os demais componentes 

curriculares (estágio supervisionado, atividades complementares e monografia), e a 

organização curricular com a disposição dos conteúdos curriculares (disciplinas) ao longo dos 

ciclos letivos semestrais. 

  

O currículo do curso de direito da UFAC, após seu feixe curricular, deixou uma 

estrutura privatista de direito esboçado do Currículo Mínimo da década de 1960 e 1970, para 

um currículo de direito mais publicista, voltado para a afirmação dos direitos sociais e 

transindividuais. Durante a construção desse novo currículo, buscou-se dar vazão ao que foi 

definido nos objetivos e no perfil com relação aos traços característicos da realidade regional 

e local, caracterizadores da identidade institucional. Assim é que, ao lado das existentes 

disciplinas de Direito Agrário e Direito Ambiental, foram criadas as seguintes: Proteção 
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Jurídica dos Conhecimentos Tradicionais da Amazônia, Direitos Humanos, Direito da 

Integração e Globalização, dentre uma série de outras disciplinas. 

  

Procurou-se, também, sedimentar a ênfase na pesquisa jurídica, tão debilitada e 

ausente do cotidiano do curso, ao construir um conjunto de disciplinas que permitiriam o 

desenvolvimento da pesquisa pelo aluno no decorrer do seu percurso formativo.  

  

Pela primeira vez foram definidas disciplinas eletivas, introduzidas como 

componentes curriculares do curso de Direito da UFAC. Nesse regime, o colegiado de curso 

definiria de acordo com as condições objetivas de oferta e a disponibilidade docente, as 

disciplinas ministradas naquele semestre. O rol de disciplinas eletivas contribuiu para 

fortalecer o Direito Público e o perfil de formação almejado, com ênfase nos conteúdos mais 

humanísticos e crítico–reflexivos, salientando a importância dos direitos sociais, da 

linguagem, da teoria da argumentação e da hermenêutica jurídica. 

  

Nos anos de 2005 e 2008 o referido currículo passou por algumas modificações 

necessárias para dar continuidade ao anseio Institucional de fortalecer o currículo com uma 

formação mais do direito público e dos direitos sociais aliados a vocação regional, já que no 

percurso de 1997 a 2008, foram percebidas a necessidade de novas adequações à ordem legal, 

à demanda institucional e à formação profissional para o bacharel em direito no contexto 

local, regional e nacional.  

  

Por certo, é tarefa complexa o exercício de colocar em prática uma política curricular 

emancipatória, menos legalista e mais comprometida com os anseios sociais de um direito 

justo, principalmente, quando se precisa vencer desafios basilares tais como: a) as formas de 

realização da interdisciplinaridade, entre os três eixos da formação presente no currículo – 

fundamental, profissional e prática; b) os modos de integração entre a teoria e prática no 

decorrer do processo formativo; c) as formas de avaliação externa do rendimento escolar do 

MEC e da OAB, e a interna no tocante ao ensino- aprendizagem; d) a efetivação da pesquisa 

científica, seja através da seriedade em produzir trabalhos monográficos, seja por meio de 
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desenvolvimento de projetos de iniciação à pesquisa dos docentes e alunos; e) a concepção e 

composição das atividades de estágio curricular supervisionado, com a diversificação de 

atividades que o direito mais contemporâneo moderno exige, além do cumprimento de sua 

função social junto a sociedade e aos que carecem de prestação judiciária e de acesso a 

justiça; f) concepção e composição das atividades complementares, como ampliação e 

enriquecimento da formação profissional 

  

Segundo Rodrigues (2002, p. 54) os currículos de direito do Brasil precisam superar 

o judicialismo, o praticismo e o positivismo jurídico com a adoção de um modelo curricular e 

de ensino crítico, reflexivo, interativo e inovador, pois simples introduções de modificações 

curriculares sem mudança de concepção paradigmática não contribuirá para as mudanças 

substanciais que urge o ensino de direito brasileiro.  

  

Como muito bem salienta Silva (2000, p. 14-15): 

  

  

  

A questão central que serve de pano de fundo para qualquer 

teoria do currículo é a de saber qual conhecimento deve ser ensinado. 

De uma forma mais sintética a questão central é: “o quê?” [...] o quê 

eles ou elas devem saber? Qual o conhecimento ou saber é 

considerado importante ou válido ou essencial para merecer ser 

considerado parte do currículo? [...] “o quê?” nunca está separado de 

uma outra importante pergunta: “o que eles ou elas devem ser?”, ou 

melhor, “o que eles e elas devem se tornar?”. 
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Em tempos de globalização, do mercado que estabelece suas regras invisíveis, de 

reconfiguração de novas formas para manutenção do seu poder econômico, que atinge as mais 

diferentes ordens, inclusive o ensino. Percebe-se que a política curricular empreendida tem 

procurado construir uma nova prática para o ensino, reconhecendo-se que são passos lentos, 

pois é difícil mudar valores arraigados a bastante tempo nos profissionais do direito.  

  

Em face à reflexão proposta, vê-se, então, o desafio de se percorrer o caminho utópico 

em busca de um direito e de um ensino comprometidos com os anseios da justiça e de sua 

função social.  

  

5 O CURRÍCULO DO CURSO DE DIREITO DA UFAC: DO OFICIAL AO 

PERCEBIDO POR DOCENTES E DISCENTES 

  

  

  

No plano formal do currículo preconizado nas diretrizes curriculares nacionais para 

os cursos de direito a concepção dominante é de uma orientação técnica formal. A 

organização curricular dividida em eixos na prática pedagógica das instituições de ensino 

foram fragmentadas pela carência de articulação o que compromete um diálogo maior do 

direito com as outras disciplinas necessárias ao desenvolvimento dialógico e crítico do saber 

jurídico.  

  

Pela formação que pautou o ensino jurídico desde seu início, verifica-se a tendência 

da continuidade, o que dificulta a quebra de paradigmas no ensino jurídico. O formalismo do 

Direito é fator que contribui para que a barreira do ensino compartimentalizado seja 

efetivamente quebrada. Não basta buscar novos caminhos, técnicas ou recursos sem que o 

corpo docente esteja preparado para enfrentar novas propostas pedagógicas para levar o 

acadêmico a um nível de conhecimento que envolve outras áreas do saber, despertando o seu 

interesse pela aquisição de conhecimento dentro e fora da sala de aula. 
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O primeiro grande obstáculo encontrado é na formação das matrizes curriculares dos 

cursos jurídicos que impedem a integração de diversas áreas e muitas não têm área de 

concentração que proporcionem identidade ao curso, dificultando a formação integral e a 

concepção de totalidade necessária à formação interdisciplinar.  

  

A concepção de direito e ensino de direito na percepção docente articula o direito 

não apenas a regramentos normativos, mas a um sistema político democrático, percebendo 

que sua produção depende intrinsecamente da representação política. Assim, faz-se necessário 

no ensino de direito que o estudante compreenda o processo de produção do saber num 

contexto historicamente situado, tem autonomia de pensamento quanto ao seu processo 

axiológico de construção da norma. Esta concepção apresenta mais elementos novos ao 

processo de compreensão do significado de Direito e de Ensino de Direito. Além de pensar o 

Direito numa perspectiva complexa, já que a realidade é formada de uma teia de 

complexidade, ajuda-nos a ver o Direito como ciência aplicada de forma interdisciplinar. Ela 

nos alerta para um Direito não apenas pela construção do ordenamento pelo Estado enquanto 

representante político máximo, mas como legado e construção das relações jurídicas no seio 

das comunidades, do Direito vivo, produzido na realidade social concreta. Assim, o ensino de 

Direito seria o instrumental dialógico de percepção de como se dá essa construção pluralista 

do Direito.  

  

As concepções dos estudantes quanto ao direito e ensino de direito caminham por 

perspectivas conceituais com algumas características semelhantes aos dos docentes, mas 

reconhecem que ao iniciar o curso de graduação tinha uma visão do direito numa perspectiva 

positivista, e que no decorrer do curso essa concepção foi sendo modificada ao estudo mais 

profundamente a ciência jurídica. 

  

Assim, os estudantes se dividem entre uma concepção crítica do direito e uma 

concepção mais conservadora, pelos entrevistados a visão predominante é de mudança 

conceitual no decorrer do processo formativo, mas a resistência às mudanças ainda faz 
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presente no cotidiano das salas do curso em que alguns defendem o normativismo 

jurídico.Com raras exceções os entrevistados discentes esboçam a preocupação com a 

sistematização e prática transformadora do conhecimento jurídico, enfatizam a ética como 

elemento fundamental para a boa aplicação do direito. Pelos depoimentos observa-se que 

todos mudaram a sua forma de conceber o direito e o ensino de direito, de uma concepção 

fragmentada e positivista para uma concepção mais dialética e sócio-crítica do direito na 

sociedade atual. 

  

De acordo com os dados coletados junto aos sujeitos da pesquisa nota-se uma 

predominância de uma concepção de currículo como um fenômeno externo à escola e ao 

docente. Aqui apresenta uma concepção de abordagem mais técnica, não o veem como um 

documento produto histórico e constituidor de identidades e subjetividades. 

  

A concepção de currículo dos docentes do curso de direito está delimitada a uma 

abordagem técnica, em que delimitam o currículo a seus itens básicos como conteúdo, 

procedimentos metodológicos, avaliação, elementos básicos do planejamento curricular.  Esta 

concepção é própria dos docentes de formação em bacharelado, que por não ter uma 

compreensão mais ampla do processo pedagógico, vêem o currículo apenas sob o aspecto 

formal, técnico. 

  

Dos discentes entrevistados, alguns sentiram dificuldade de definir um conceito para 

currículo, mas aqueles que o significam, apresentaram também uma concepção técnica. 

  

O desvelamento dessa forma pretensamente neutra de enxergar o currículo faz-se 

necessária para compreender o significado do currículo na formação acadêmica e profissional, 

na sua influência como fomentador de mentalidades críticas ou acríticas a estrutura da 

sociedade em todas as suas interfaces. 
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Percebe-se aqui a necessidade de explicitar, teorizar mais profundamente sobre o 

currículo como mecanismo importante de compreender a epistemologia do conhecimento 

jurídico no contexto em que ele é produzido, às realidades amazônica e acreana, com todas as 

suas contradições, potencialidades e desafios. O currículo ainda se reveste de um instrumento 

externo aos sujeitos produtores e agentes do saber jurídico no contexto em que vivenciam. É 

necessário que se compreenda de forma crítica estas interfaces como maneira de impulsionar 

uma prática pedagógica e curricular mais significativa e emancipatória no âmbito do curso de 

direito da UFAC. 

  

A prática docente ora esboçada apresenta elementos de um compromisso profissional 

com a formação do estudante numa perspectiva ética e de fraternidade humana, na busca de 

desenvolver uma compreensão ideal do Direito. Percebe-se que o docente centraliza o 

processo de ensino-aprendizagem na sua pessoa, reconhece que não tem muito tempo para o 

processo de planejamento e carece dos saberes pedagógicos necessários a realização de uma 

prática educativa mais consistente. Esta realidade está presente em boa parcela das faculdades 

de direito do país, uma vez que os docentes desses cursos são profissionais das carreiras 

jurídicas com muito pouco tempo de dedicação ao magistério superior. 

  

Percebe-se na fala do docente uma preocupação em questionar a formação profissional 

mercadológica, trabalhar uma visão crítica do ordenamento jurídico, mas ao mesmo tempo 

este tem uma preocupação em desenvolver conteúdos que atendam aos concursos públicos e 

centraliza o processo ensino-aprendizagem na pessoa do docente como garantidor do sucesso 

pedagógico em sala de aula, colocando o estudante em segundo plano.  

  

A prática docente apresentada pelo professor demonstra-se comprometida com o 

desenvolvimento de uma consciência crítica e cidadã. Percebe-se que o seu intuito é desvelar 

o Direito, preocupação com o seu caráter mais amplo (global) e mais restrito às realidades 

regional e local. Desenvolve um saber interdisciplinar e procura tornar o estudante sujeito do 

processo ensino-aprendizagem como instrumento importante para garantir a aprendizagem. 
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O fragmento da fala do docente sinaliza para uma prática pedagógica mais 

comprometida com um discurso crítico e com o desenvolvimento de um ensino-aprendizagem 

mais qualitativo em sala de aula. 

  

O discurso apresentado pelos docentes em relação a sua prática pedagógica, 

planejamento de ensino e valorização dos saberes dos estudantes é bem contextualizado e 

crítico, pois apresentam uma preocupação com a interdisciplinaridade, com uma formação 

mais dialética do conhecimento na formação profissional do aluno. Percebe-se que os 

entrevistados demonstram uma preocupação em desenvolver em suas salas de aula um saber 

comprometido com a transformação social, com a humanização holística do ser humano. 

Acreditam que a boa formação profissional perpassa por todos esses elementos que alimentam 

e dão o tom consistente na qualidade do ensino jurídico e da inserção do bacharel em direito 

no mundo do trabalho. 

  

Nas primeiras falas dos entrevistados percebe-se uma preocupação com a prática para 

além do estudo teórico, além de revelarem que os docentes adotam uma postura 

preponderantemente positivista em suas práticas pedagógicas. 

  

De acordo com o relato em tela, a prática pedagógica docente caracteriza-se ainda pelo 

positivismo jurídico, pelo desenvolvimento de uma ação pedagógica descolada da sua 

produção ontológica e metodológica no contexto sócio-histórico. A vivência de um saber 

jurídico externo às relações dos sujeitos integra o processo ensino-aprendizagem. A avaliação 

do ensino-aprendizagem acaba incorrendo nesta prática tradicional de reprodução acrítica do 

conhecimento. 

  

A análise das respostas dos estudantes entrevistados reside numa crítica à 

simplificação do processo de socialização do saber jurídico no curso, em detrimento de um 

saber mais contextualizado, amplo, científico e mais crítico. Os docentes acabam 

transformando as atividades desenvolvidas em sala de aula em meras atividades preparatórias 

para os concursos das carreiras jurídicas, provocando um considerável empobrecimento e 

7504



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

reducionismo do conteúdo jurídico, o que acaba por ocasionar numa formação de frágil base 

teórico-epistemológica, dada a ênfase atribuída à dimensão técnica dessa mesma formação. 

  

Aqui aparecem questões de ordem estrutural dentro da Universidade Pública que não 

será diferente de outros lugares do país, a exemplo das condições mínimas e adequadas para 

desenvolver um ensino de qualidade. Um curso superior de qualidade exige espaço físico 

adequado, recursos didáticos e recursos humanos suficientes, um acervo bibliográfico quanti-

qualificado e condições institucionais favoráveis ao desenvolvimento integrado do ensino, 

extensão e pesquisa. Sem contar a necessidade de recursos humanos capacitados e com 

formação em nível de pós-graduação e com disponibilidade de tempo para a vivência 

acadêmica institucional. 

  

Pelas falas dos docentes percebe-se claramente a preocupação com um currículo que 

desenvolva competências para a formação profissional, de ênfase essencialmente prática. 

Demonstram uma preocupação com o caráter mais regional e mais crítico do direito. Alguns 

afirmam a necessidade da interdisciplinaridade como elemento importante da dinamização 

curricular. Os docentes apresentam uma perspectiva de ensino jurídico para além da repetição 

dos códigos e normas, mas para o desenvolvimento de um espírito reflexivo e crítico, aliado 

aos exemplos do cotidiano forense e das suas vivências profissionais fora da UFAC. O que se 

percebe de forma mais acentuada é a preocupação em desenvolver competências do saber-

fazer, caindo na visão praticista do direito. O estudante aprendendo como fazer o direito 

estará preparado para o exercício profissional e as carreiras jurídicas. Assim, a formação 

jurídica fica comprometida por se limitar às dimensões técnicas e práticas. 

  

De modo geral, os entrevistados criticam a formação muito teórica e abordagem 

técnica idealizada em casos fictícios. Defendem que a competências e habilidades devem ser 

voltadas para desenvolver uma formação que atenda o mercado de trabalho, uma abordagem 

mais regional do direito. Demonstram preocupação sobre o fato de a Instituição estar 

comprometida em desenvolver competências formativas técnicas e práticas para o 

aperfeiçoamento da formação profissional que permita uma atuação sólida no mundo 

profissional. Os aspectos de uma formação mais crítica são ressaltados de forma mais tímida. 
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Dos relatos dos docentes e discentes e apreciações tecidas se constatam que a 

formação do bacharel em direito da UFAC orienta-se mais predominantemente pelo 

positivismo jurídico, apesar dos relatos dos docentes expressarem elementos de uma 

concepção crítica do direito. Os relatos dos discentesevidenciam, por sua vez, que a prática 

docente na UFAC é mais conservadora, mais teórica, carecendo de uma postura mais 

reflexiva na sala de aula. O conteúdo curricular não aborda a dimensão regional, tornando o 

saber jurídico divorciado da realidade local, regional, isto compromete a formação 

profissional. Os docentes e discentes ressaltam a necessidade da interdisciplinaridade no 

desenvolvimento dos conteúdos e eixos curriculares o que contribuiria para o 

desenvolvimento mais dinâmico dos conteúdos. As competências e habilidades requeridas, na 

visão dos entrevistados, devem orientar-se para o saber-fazer que permitirá uma formação 

mais adequada ao mundo do trabalho na área jurídica. 

  

  

  

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

  

            O ensino jurídico vive uma crise estrutural, inicialmente por seus paradigmas 

epistemológicos, com importantes reflexos na formação acadêmica do bacharel em Direito. 

Há um descompasso entre os anseios da sociedade e o Direito instituído. 

  

            Historicamente os cursos de Direito foram criados para garantir a formação 

de intelectuais para atuação no Estado e em sua burocracia. No caso do Estado do Acre, não 

foi diferente, o curso criado na década de 1960, em pleno início da ditadura militar serviu de 

apoio básico a elite falida do extrativismo que no novo Estado precisava adentrar a burocracia 
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do governo e assumir postos para garantir a continuidade do exercício político no executivo, 

legislativo e judiciário, uma vez que o Estado do Acre só contava com seis profissionais com 

formação em direito naquela época.  

  

            É fato importante destacar que o ensino superior no Acre começou com a 

faculdade de Direito. Apesar de o Estado apresentar dados educacionais de quase 80% de 

pessoas analfabetas, a escola primária ser de acesso a parcela mínima da população, não 

existirem escolas de ensino médio para aqueles que concluíam o ensino fundamental, o 

investimento em educação era da ordem de 5% para todo o Estado e os professores recebiam 

seus salários uma vez por ano.  Nesse quadro crítico da educação básica e fechando os olhos e 

ouvidos aos reclames da sociedade acreana, que exigia curso superior para a formação de 

professores e voltados para agronomia, o Governo do Estado aprovou a criação do Curso de 

Direito, que iniciou em situações precárias, pois nem uma biblioteca com acervo mínimo 

existia. Funcionou com a boa vontade daqueles que tinham todo interesse que o curso 

seguisse em frente.  

  

            Com as mudanças importantes no campo legislativo, ocorridas no Brasil ao 

final da década de 1980 e início da década de 1990, com o processo de redemocratização do 

país, a nova Constituição Federal e a nova LDB, as exigências por mudanças no ensino foram 

visíveis em todo país. No caso do ensino jurídico, é perceptível, pela atuação da OAB, que 

passou a exercer papel atuante na Comissão de Especialistas do MEC para emitir parecer 

sobre à criação de cursos e exigir mudanças legislativas no tocante ao ensino de Direito. 

  

            É nesse contexto e diante de pressões que o Governo Federal passa a editar as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos de Direito, através de Portaria n. 1886/94 e 

alterações com a Resolução n. 09/2004, que modificaram, de forma visível, a organização 

curricular, desde a definição dos eixos de formação, ao lugar da pesquisa e extensão como 

elementos fundantes do tripé universitário e qualidade do ensino superior. Evidentemente, 

muitas críticas vieram com a aplicação desses dispositivos legais, principalmente pelas 

faculdades particulares que exigiam maior flexibilização das normas para criação e 
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implantação dos cursos jurídicos, já que estes cresciam de forma vertiginosa no país, filão dos 

grandes empresários do ensino.  

  

            Para além da crítica às reformas curriculares atuais, o ensino do Direito 

defronta-se com a hegemonia do paradigma positivista, que influencia na formação acrítica do 

estudante de direito da UFAC, à medida que contribui para a propagação de uma 

descredenciada noção eminentemente formalista do direito.  

  

            As diretrizes curriculares nacionais para os cursos de Direito apresentam 

competências e habilidades, no nível formal, mas olhando-se os outros dispositivos da mesma 

normativa, observa-se que os eixos de formação: fundamental, profissional e prática, acabam 

estruturando o currículo em disciplinas e não competências que exigiriam uma articulação 

dinamizadora do currículo, para além das fronteiras das disciplinas, o que não acontece. O 

documento apresenta contradições entre um ensino de direito classicamente conservador e a 

onda do modelo curricular oficial do governo brasileiro.  

  

            O que se percebe nas formalizações de currículo e sua expressão na prática é 

que os percursos de formação baseiam-se em práticas sociais desprovidas de uma dimensão 

histórico-cultural. Não discute o processo de produção de identidade e diferença como um 

processo mediado, sobretudo, pela cultura. Restringe-se a noção de competência ao exercício 

de saberes em situações do fazer. Resulta desse processo um currículo de caráter pragmático, 

que torna o conhecimento utilitarista e desprovido de reflexão. Isto é efetivamente 

demonstrado pelos relatos dos docentes e discentes do curso de direito da UFAC. Há uma 

preocupação utilitarista com a formação mais técnica do que com as outras dimensões 

essenciais da formação, como o aprofundamento crítico e epistemológico do trabalho no 

campo profissional. 

  

            O currículo não pode ser reduzido ao treinamento de conhecimentos em 

situações práticas, mas trabalhá-lo no contexto de suas multidimensionalidades. Compreendê-

lo como processo de mobilização de saberes e de recursos cognitivos e de resultado de uma 
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ação que conduza à reflexão, à crítica e à autonomia de pensamento, ultrapassando o mero 

saber-fazer. A noção deve ser tomada na dimensão explicativa e não prescritiva, isto é, como 

um modo de se pensar a relação do indivíduo com o saber e de que forma esse saber se 

constituirá nas mediações entre indivíduo, sociedade e cultura no processo de sua formação e 

vida profissional. 

  

            A singularidade de se ter um olhar transversal e interdisciplinar permeando 

todo o processo de aprendizagem, ampliando os limites do dogmatismo estritamente jurídico, 

aumenta a consciência e o investimento na formação humana de um profissional do direito 

mais eticamente comprometido com a sua realidade social, com a ambição de que a UFAC 

possa formar mais que um bacharel, um jurista com o sentido de justiça e de equidade.  

  

            Pelos relatos dos docentes e discentes do curso de Direito da UFAC, observa-

se que há uma tendência a um discurso crítico da formação profissional, mas a prática 

pedagógica desenvolvida no interior da instituição é ainda preconizada por posturas 

conservadoras, orientadas por elementos de um positivismo jurídico. O currículo não expressa 

os saberes jurídicos regionais necessários à atuação do bacharel em direito na prática 

profissional no Acre. Há exigência do desenvolvimento de uma formação mais técnica, 

orientada para as competências do saber fazer e da prática profissional, do que um saber mais 

teórico. O currículo não articula os eixos de formação profissional e acaba por trabalhar 

conteúdos desarticulados entre fundamentos teóricos, técnicos e prática de estágio curricular 

supervisionado.  

  

            Pensar mudanças no ensino de direito no Acre ou no Brasil, passa pela 

transformação e amadurecimento de ideias, pela crítica reflexiva e pela ousadia. O perfil da 

universidade precisa ser mudado como ideal para a construção de um direito emancipatório 

capaz de formar profissionais mais comprometidos com a sociedade.  

  

            Em síntese, cabe destaque o pensamento do grande educador Paulo Freire 

(1996, p. 129), ao alertar que a grande força que alicerça a nova rebeldia é a ética universal do 
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ser humano e não do mercado, insensível aos reclames das pessoas, aberto à gulodice do 

lucro. É a ética da solidariedade humana. Prefiro ser criticado como idealista e sonhador 

inveterado por continuar, sem relutar, a apostar no ser humano, a me bater por uma legislação 

que o defenda contra as arrancadas agressivas e injustas de quem transgride a própria ética. 

Assim, o ensino de direito deve ser objeto de luta, em tempos de mercantilização do ensino 

brasileiro, em que a qualidade do ensino precisa ser alvo constante para uma formação 

acadêmica e profissional, comprometida com uma sociedade mais justa, mais humana e 

solidária.  
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[1] Slogan utilizado pelo candidato José Augusto Araújo, primeiro governador eleito 
por voto direto (OLIVEIRA, 2000, p. 49). 
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ENSINO JURÍDICO E SOCIEDADE COMPLEXA: CONTRIBUIÇÕES DO 
PENSAMENTO LUHMANNIANO NA OBSERVAÇÃO DO SISTEMA EDUCATIVO 
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Resumo: A complexidade da sociedade pós-moderna exige um novo perfil de profissional do 

direito. O bacharel deve estar apto a atuar em um mundo em constantes transformações. 

Paradoxalmente a essa necessidade, é possível observar a reprodução de modelos pedagógicos 

incapazes de atender às demandas de uma sociedade do conhecimento, a qual pressupõe 

professores capazes de promover metodologias de ensino diferenciadas no preparo dos alunos 

para atuação em um contexto repleto de incertezas, riscos e contingências. Sendo assim, por 

meio de pesquisa bibliográfica, o objetivo do presente artigo é abordar o esgotamento dos 

paradigmas de ensino dominantes que aprisionam o pensamento jurídico brasileiro, bem como 

demonstrar a contribuição da Teoria dos Sistemas para a observação da educação jurídica.  

Palavras-chave: Ensino Jurídico, Teoria dos Sistemas, Complexidade. 

Abstract: The complexity of post modern society demands a new profile of Law 

professional. The graduated should be able to act in a world of constant changes. 

Paradoxically to this new need is possible to observe the reproduction of pedagogical models 

unable to meet the knowledge society needs which assumes having teachers able to promote 

differentiated teaching methodologies in students preparation to act in a context full of 

uncertainty, risks and contingencies. Thus, through literature research, the aim of this paper is 

to address the depletion of the dominant educational paradigms that capture the Brazilian 

legal thinking, as well as demonstrate the contribution of systems theory to the observation of 

legal education. 
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Key-words: Legal Education, Systems Theory, Complexity.  

 

Sumário: 1. Introdução. 2. Ensino do Direito e Esgotamento Paradigmático. 3. Teoria dos 

Sistemas e Educação (Jurídica). 4. Considerações Finais. Referências Bibliográficas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

Falar em educação jurídica não é novidade. Nos últimos anos, foi possível perceber 

um significativo aumento do número de publicações que abordam esse tema. Tais textos 

auferem a existência de uma suposta crise do direito e seu ensino, sendo esta causada pela 

falta de qualidade por parte de um número crescente de instituições no país. 

Outra crítica relevante ao tema refere-se à incapacidade das escolas jurídicas em 

formar profissionais aptos a atuar em uma sociedade que vive em constantes transformações. 

Tal incapacidade está associada ao modelo de ensino adotado, o qual é pautado na exigência 

de memorização de conteúdos, fragmentação dos saberes, especialização excessiva e em uma 

pedagogia centrada exclusivamente na figura do professor.  

Ocorre que o paradigma educativo adotado tradicionalmente é insuficiente diante de 

uma sociedade que exige um profissional competente para apresentar novas respostas em 

contextos de incertezas.  Nesse sentido, chama atenção o papel do professor enquanto grande 

responsável pela (in)suficiência das práticas adotadas ainda hoje para ensinar Direito. 

A resistência docente em promover uma ruptura com as bases pedagógicas adotadas 

está associada à reprodução dos modelos de ensino que este professor foi submetido ao longo 

de sua (de)formação escolar. Diante disso, este ensaio se propõe a enfrentar a temática do 

esgotamento do paradigma educativo ainda adotado pelas escolas de Direito brasileiras diante 

das necessidades da sociedade no século XXI. Através de levantamento bibliográfico, o 

estudo será delineado por meio do desenvolvimento de duas partes, quais sejam: 

I – Ensino do Direito e Esgotamento Paradigmático,  

II - Teoria dos Sistemas e Educação (Jurídica). 

Em se tratando da primeira parte, almeja-se abordar o esgotamento dos paradigmas 

dominantes que aprisionam o pensamento jurídico e educativo no Brasil em pleno século XX. 
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A segunda parte do artigo propõe reflexões em torno da contribuição da Teoria dos Sistemas 

para a observação do sistema parcial educativo (jurídico).  

 

2. Ensino do Direito e Esgotamento Paradigmático 

Falar sobre educação jurídica brasileira implica em assumir a existência de uma crise 

paradigmática no campo pedagógico e no modo como o direito vem sendo considerado. Isso 

porque o ensino jurídico permanece adotando práticas impróprias para atender às demandas 

de uma sociedade que vive em constantes transformações. 

As faculdades centram seus esforços para ensinar os futuros bacharéis que o direito se 

resume à simples aplicação da lei diante dos casos concretos, esquecendo-se da insegurança 

gerada quando esta vem a ser revogada após seu estudo exaustivo. Tal fator tem contribuído 

para o fomento da indústria dos cursinhos preparatórios, pois os bancos escolares perpetuam o 

mito de que o direito é capaz de dar conta de todos os problemas. Este fenômeno resulta em 

uma incapacidade de formar cidadãos aptos a pensar o direito no século XXI. 

Basta uma visita às principais livrarias para se observar que a cada dia que passa o 

direito está sendo reduzido a resumos e ao estudo manualesco de má qualidade. Tal ensino é 

também caracterizado pelo conteudismo, próprio de uma educação bancária, inexistindo 

preparo do profissional para apresentar as respostas necessárias aos problemas da sociedade 

(hiper) complexa. 

Ocorre que as constantes transformações da sociedade exigem um novo perfil de 

profissional do direito. Hoje, é necessário aceitar a existência de novos vínculos, sujeitos e 

direitos a serem pensados também com outra perspectiva, sob pena de se reproduzir uma 

mentalidade insuficiente às necessidades que o mundo global exige3.  

A faculdade de direito passa a ser especialmente importante para romper com as 

bases da cultura jurídica tradicional e no desenvolvimento de uma educação que produza um 

profissional preparado para atuar em um mundo complexo. Isso implica em alterar o 

paradigma de ensino até hoje praticado no país4.   

                                                           
3 Alguns desses problemas podem ser consultados em ARNAUD, André-Jean. O direito entre modernidade e 
globalização. Lições de filosofia do Direito e do Estado. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, p. 22-23. 
4 COSTA, Bárbara Silva (org); RUDNICKI, Dani. Ensino Jurídico e Realidade Prisional: impressões dos 
acadêmicos de Direito do UniRitter sobre presídios gaúchos. Porto Alegre: Ed. UniRitter, 2005, p.11. 
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Esse contexto requer práticas de ensino diferenciadas. Entretanto, a dificuldade está no 

fato dos docentes acabarem por reproduzir antigos hábitos pedagógicos voltadas para uma 

educação bancária, que valoriza a memorização de conteúdos aplicados em um mundo 

(supostamente) repleto por certezas e seguranças.  

Sobre o assunto, importa mencionar as palavras de Melo Filho: 

[...] a maioria dos professores de Direito tem adotado uma postura de mensageiro da 
verdade sobre as normas e instituições jurídicas de suas respectivas áreas de ensino. 
Por este prisma as aulas transformam-se numa simples transmissão de 
conhecimentos pelo “que sabe” aos “que não sabem”, reduzindo todo o ensino a 
uma “concepção bancária” em que o professor limita-se a “depositar” na mente do 
aluno estas informações e a solicitar-lhe uma “prestação de contas” mediante as 
provas e exames5. 

Convém lembrar que a institucionalização do saber jurídico é ocasionada pelas 

exigências avaliativas as quais os estudantes estão submetidos. Através da realização de 

provas ao longo da graduação e posterior a ela, é possível perceber uma tendência à adoção de 

práticas avaliativas centradas na simples memorização e reprodução de conteúdos 

mencionados pelo professor ao longo de suas aulas. Tais exames não medem a capacidade do 

aluno em desenvolver competências, e sim a quantidade de informações que este é capaz de 

reter. 

Sobre o assunto, convém lembrar o pensamento de Adorno ao mencionar que, desde o 

Império, o ensino jurídico brasileiro teria se caracterizado por uma visão lógica e harmônica 

do direito, uma percepção ingênua da realidade social, por um saber sobre o presente como 

algo a ser normatizado e, sobre o futuro, como eterna repetição do presente6.  

Com a República, inúmeras tentativas de reformas do ensino foram intentadas, 

contudo, a mera modificação das matérias não conseguiu de fato melhorar a qualidade do 

ensino oferecido. Esse fator contribuiu para que, em 1927, ano em que se comemorava 100 

anos da criação dos cursos jurídicos brasileiros, a Universidade do Rio de Janeiro promovesse 

um Congresso de Ensino Superior a tratar, especificamente, sobre o caráter teórico/prático do 

ensino jurídico. 

Na ocasião, discutiu-se o método de ensino mais adequado, tendo sido concluído que 

este não deveria ser nem prático, nem puramente teórico. Definiu-se que deveria ser adotado o 

denominado “método misto”, o qual ficaria responsável por conjugar teoria e prática. Em que 

                                                           
5 MELO FILHO, Álvaro. Metodologia do Ensino Jurídico. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1984, p. 77. 
6  ADORNO, Sérgio. Os aprendizes do poder. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988, p.92. 
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pese a conclusão do evento tenham sido “inovadora” para a época, de fato, em sala de aula, a 

proposta não ocorreu 7. 

O tempo passou, mas muitas escolas jurídicas continuam mantendo uma concepção de 

ensino dedicada à mera reprodução do conhecimento. Tal concepção conduz todo o processo 

educativo, desde o ingresso na vida escolar, até a formação universitária8.  

A segunda metade do século XX foi caracterizada pelo surgimento de diversos autores 

críticos do direito e seu ensino. Dentre os juristas que manifestaram críticas severas neste 

sentido, pode-se mencionar Roberto Lyra Filho9, Tércio Sampaio Ferraz Júnior, Luis Alberto 

Warat e José Eduardo Faria. 

 Ferraz Júnior avalia os pontos críticos do ensino do direito associando-os às 

concepções teóricas que são utilizadas. Segundo o seu entendimento: 

[...] O primeiro e mais importante deles está na própria concepção de ensino, que 
coloca mal o problema do saber especializado, vendo-o como um tecnicismo 
neutro, uma arte de saber voltado para o julgamento, acaba por se reduzir à mera 
instrumentação burocrática de uma decisão. Nestes termos a formação do bacharel 
é entendida como uma acumulação progressiva de informações, limitando-se o 
aprendizado a uma reprodução de teorias que parecem desvinculadas da prática 
(embora não o sejam), ao lado de esquemas prontos de especialidade duvidosa, que 
vão repercutir na imagem atual do profissional como um técnico a serviço de 
técnicos10.  

 Sobre o assunto, observa-se que o paradigma em questão avança para a especialização 

e profissionalização do conhecimento, gerando uma nova simbiose entre saber e poder. Essa 

visão exclui totalmente os leigos. Trata-se de uma racionalidade formal ou instrumental. O 

discurso proferido por essa lógica é distanciado do que se passa na sociedade nos dias de 

hoje. 

A compartimentalização dos saberes representa outro grande problema. De acordo 

com Morin, fruto dessa inteligência parcelada, compartimentada, mecanicista e reducionista, 

ocorre o rompimento da complexidade do mundo em fragmentos disjuntivos, fracionando os 

                                                           
7  Cumpre destacar que, na década de 50, a famosa aula inaugural proferida por San Thiago Dantas retomou a 
discussão do método a ser utilizado pelos cursos jurídicos. 
8 Podendo ser incluídos programas de pós-graduação. 
9 A grande contribuição do autor está relacionada à criação da Nova Escola Jurídica Brasileira, também 
designada de NAIR.            
10  FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. O Ensino Jurídico. In VENÂNCIO FILHO, Alberto (org.); 
ALBUQUERQUE, Guiomar Freitas de. Encontros da UnB: Ensino Jurídico. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1978-1979, p.70. 
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problemas e separando o que está unido11. Dessa forma, inviabiliza-se a formação de 

profissionais aptos a apresentarem respostas aos problemas complexos. 

A fragmentação do conhecimento pode ser observada através das disciplinas12 e 

departamentos, os quais se encontram segmentados na estrutura educacional. Os currículos 

universitários distribuem conteúdos em disciplinas do primeiro ao último semestres. O 

parâmetro normalmente utilizado varia, podendo ser constituído através de índices de 

manuais ou até mesmo de Códigos13. Ademais, cabe destacar a grande incidência dessa 

observação em disciplinas como Direito Civil (I, II, III...), Penal (I, II, III...), as quais são 

oferecidas de forma verticalizada e isolada ao longo do curso.  

 As Instituições de Ensino Superior brasileiras, visualizando as mudanças sociais (ou 

as exigências Ministeriais referentes às Diretrizes Curriculares dos Cursos), alteram seus 

currículos com o intuito de “atualizar” seu ensino14 através da criação e, até mesmo, 

multiplicação de disciplinas e departamentos15. Contudo, nessa luta de espaço curricular, as 

denominadas disciplinas de formação geral acabam sendo colocadas em segundo plano em 

benefício das disciplinas de formação profissionalizante.  

                                                           
11  MORIN, Edgar. Os sete saberes necessários à educação do futuro. Tradução de Catarina Eleonora F. da 
Silva; Jeanne Sawaya. 8 ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2003, p. 43. 
12 As disciplinas, no entendimento de Paviane, são sistematizações ou organizações de conhecimento, com 
finalidades didáticas e pedagógicas provenientes das ciências. Apesar de dependentes do progresso da ciência, 
elas apresentam uma tendência conservadora e uma falsa autonomia. Isso porque ela se tornou um modelo auto-
suficiente e distante das concepções de realidade e de conhecimento científico. PAVIANI, Jayme. 
Interdisciplinaridades. Conceito e distinções. Caxias do Sul, RS. Educs; Porto Alegre: Edições Pyr, 2005, p. 26, 
16 e 28. 
13 Streck, influenciado por Luis Alberto Warat, aborda que tal questão está relacionada com a formação do 
sentido comum teórico, a qual possui uma relação direta com o processo de aprendizagem nas escolas de direito. 
Isso porque o ensino jurídico continua preso às velhas práticas calcadas na cultura de manuais, de duvidosa 
cientificidade. Desse modo, forma-se um imaginário de ensino jurídico simplificado, repetido nas salas de aula e 
também em cursos de preparação para concursos, bem como fóruns e tribunais. STRECK, Lênio Luiz. 
Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do Direito. 6 ed. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2005, p.82-83. 
14 Suas considerações remetem a uma das grandes dificuldades do ensino jurídico brasileiro, que está relacionada 
ao fato de “mudanças institucionais” serem impulsionadas por alterações legislativas.  Acredita-se que esta é 
uma deficiência de mentalidade que não é modificada com leis e decretos. Desse modo, é ineficiente a tentativa 
de mudança sustentada somente na alteração legislativa. González, ao se referir à realidade brasileira, aponta ser 
bastante comum a busca por fazer reformas através de uma imposição legal com pretensão de moldar a 
sociedade conforme novos princípios. GONZÁLEZ, Rodrigo Stumpf. Direito, Democracia e Nova 
Institucionalidade: uma análise da criação de Conselhos Municipais de Controle de Políticas Públicas. In 
ROCHA, Leonel Severo (org.); STRECK, Lênio Luiz. Constituição, Sistemas Sociais e Hermenêutica. Programa 
de Pós-Graduação em Direito. São Leopoldo: Centro de Ciências Jurídicas – UNISINOS, 2004, p.33-34. 

15 Sobre o tema, Ventura aponta ser desolador constatar que muitas instituições constituíram estruturas onerosas 
(como bibliotecas, laboratórios, contratação de professores titulados) por obrigação. VENTURA, Deisy. Ensinar 
Direito. Barueri, Barueri, São Paulo: Manole, 2004, p. 83-84. 
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O problema reside no fato de que, uma das formas de incentivar a oferta de atividades 

que forneçam ao aluno uma concepção mais ampla do direito e da sociedade, ocorre através 

do estudo de conteúdos como Sociologia, Filosofia, Ciência Política, dentre outros16. Tais 

conteúdos, também denominados de “perfumarias”, não precisam ser tratados do ponto de 

vista disciplinar, mas esse olhar não vem sendo observado pelas práticas docentes e 

observações discentes.  

As disciplinas de formação geral, também chamadas de propedêuticas, são 

desvalorizadas por parte dos estudantes, para quem importa apenas as disciplinas de caráter 

técnico profissionalizante. Nesse sentido, cumpre destacar que, em que pese tais conteúdos 

sejam obrigatórios17, eles possuem uma profunda rejeição por parte dos alunos, que não 

concebem a sua vinculação com o direito18.  

Enfrentar os desafios mencionados acima significa abordar uma proposta pedagógica 

diferenciada para a área do direito. Nesse sentido, acredita-se que tal proposta esteja associada 

ao desenvolvimento de uma nova forma de observar o direito e seu ensino, a qual pressupõe o 

reconhecimento dos paradoxos, riscos e complexidades existentes na sociedade.  

 

3. Teoria dos Sistemas e Educação (Jurídica) 

Após a identificação da crise paradigmática vivenciada pelo ensino do direito no 

Brasil, importa apresentar as contribuições da Teoria dos Sistemas Autopoiéticos, desenvolvida 

por Nicklas Luhmann, para a observação do sistema educativo. Em que pese Luhmann seja pouco 

utilizado na área da Pedagogia, Mèlic ressalta que a importância da Teoria dos Sistemas para esse 

campo do conhecimento pode ser constatada a partir da utilização de autores como Bertalanffy, no 

entanto, as contribuições luhmannianas seguem sendo ignoradas pelos pedagogos19. 

                                                           
16 Sobre o tema, ver CERQUEIRA, Daniel Torres; FILHO, Roberto Fragale(orgs.). O ensino jurídico m debate: 
o papel das disciplinas propedêuticas na formação jurídica. Campinas, SP, 2006.   
17 A Resolução nº 9 do Conselho Nacional de Educação estabelece a obrigatoriedade por parte da instituição, 
através do seu Projeto Político Pedagógico e em sua organização curricular, de ofertar o chamado Eixo de 
Formação Fundamental, o qual possui o objetivo integrar o estudante no campo, estabelecendo as relações do 
Direito com outras áreas do saber, abrangendo dentre outros, estudos que envolvam conteúdos essenciais sobre 
Antropologia, Ciência Política, Economia, Ética, Filosofia, História, Psicologia e Sociologia. BRASIL. 
Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 
Graduação em Direito e dá outras providências, p. 02. 
18 PEREIRA, Aloysio Ferraz. Reforma Curricular: Perfumarias Fundamentais. In: O Direito nos anos 90. São 
Paulo: Unimep, 1996, p. 7-14. 
19 MÈLIC, Joan-Charles. Introducción: el laberinto de la teoría de la sociedad. In LUHMANN, Niklas. Teoría de 
la sociedad y pedagogia. 1 ed. Barcelona: Paidós, 1996, p. 09. 
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Para a Teoria dos Sistemas, o sistema da sociedade moderna caracteriza-se pela 

diferenciação funcional20 e suas funções são orientadas por uma grande quantidade de 

possibilidades, pontos de vista de comparação entre possibilidades realizadas e outras que 

estão por se realizar. No entendimento de Luhmann, toda observação e toda descrição devem 

apoiar-se numa distinção, pois para que algo possa ser designado, deve ser, primeiramente, 

distinguido21.  

 Dentre os subsistemas existentes, este texto se propõe a abordar o sistema educativo. 

Através de conceitos desenvolvidos principalmente por Luhmann, pretende-se apresentar os 

elementos que caracterizam o sistema educativo enquanto sistema parcial diferenciado 

funcionalmente.   

 Luhmann sustenta que a ambição crítica e social da pedagogia elaborada nas últimas 

décadas oferece poucos elementos úteis, uma vez que articulou as relações entre educação e 

sociedade de maneira deficiente em muitos sentidos, não desenvolvendo uma base teórica 

social suficiente. Para o autor, os pedagogos estavam preocupados com o ser humano a ser 

educado, ignorando as contingências sociais22.  

 Segundo Rocha, a educação é a melhor forma de construção de uma sociedade mais 

científica e democrática. Entretanto, carece de observações diferenciadas acerca de seus 

labirintos de significações, e das formas com as quais se comunicam frente às perspectivas da 

complexidade23. 

 Apesar de ignorado por muitos autores da área da educação, o pensamento de 

Luhmann aplicado à perspectiva do sistema educativo apresenta interessantes percepções para 

a observação do mesmo. Para o pensamento luhmanniano, as teorias sociais que não 

                                                           
20

 Para Luhmann e De Giorgi: “È difficile determinare quali siano stati gli inizi di questo processo di 
differenziazione, perchè non è possibile delimitarli rispetto a ciò che chiamiamo preadaptive advances. Decisivo 
è il fatto che, ad um certo momento la ricorsività della riproduzione autopoietica comicia a comprendere se 
stessa e raggiunge uma chiusura a partire dalla quale, per la política conta solo la política, per l’arte solo l’arte, 
per l’educazione solo la predisposizione e la disponibilità all’apprendimento, per l’economia solo il capitale e il 
profitto, mentre i corrispondenti ambienti sociali interni. [...]   LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. 
Teoria della società. Milano: FrancoAngeli, 1996, p.290-291. 
21 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. Tradução de Javier Torres Nafarrate. México: Universidade 
Iberoamericana/Colección Teoria Social, 2002, p.79. 
22 LUHMANN, Niklas; SCHORR, Karl Eberhard. El sistema educativo: problemas de reflexión. México: 
Universidad de Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estúdios Superiores de 
Occidente, 1993, p. 32 e 58. 
23 ROCHA, Leonel Severo. Prefácio. In TRINDADE, André (org.) Direito Educacional: sob uma ótica 
sistêmica. Curitiba: Juruá, 2007, p.07. 
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observam o sistema educativo como um sistema autopoiético cometem, pelo menos, seis 

erros, quais sejam: 

1) Non pueden percibir la dinámica específica de lo educativo. 2) No tienen la 
suficiente sensibilidad para detectar el tiempo própio de lo educativo y lo 
confunden com el de las urgencias del entorno. 3) Dan preeminência al ser social 
del entorno y tratan los câmbios sociales como idénticos para todos los sistemas. 4) 
No se dan cuenta de que todas las perturbaciones sociales non hacen sino generar 
uma dinámica de evolución, propia solamente del sistema educativo. 5) Hablan de 
retroalimentación social – com respecto a la sociedad – suponiendo de antemano 
que el sistema educativo existe em aras de la sociedad, y olvidan que el sistema 
educativo es una función de la sociedad. 6) No se dan cuenta de que todas las 
reformas y los câmbios, em el sistema educativo, están posibilitados previamente 
por el mismo sistema24.   

 As críticas realizadas por Luhmann às teorias que não concebem o sistema educativo 

como sistema autopoiético se sustentam em alguns pressupostos que o autor utiliza para 

demonstrar a existência do sistema educativo enquanto subsistema funcional da sociedade. 

Através de operações próprias, esse sistema contém alguns pressupostos, os quais são 

apresentados pela teoria luhmanniana ao elaborar uma teoria da educação. Os pressupostos 

são: 

 a) levando em consideração que todo sistema social é autopoiético, as diferenças do 

sistema educacional são produzidas pelo próprio sistema; 

 b) educação é a intenção de educar, a qual não deve ser tratada do ponto de vista do 

sujeito, como faz a fenomenologia, mas da ótica dos sistemas; 

 c) não existe um fim da educação, pois o sistema educacional é autopoiético, 

operacionalmente fechado, acoplado estruturalmente, reproduz-se por e desde si mesmo25; 

 d) o processo educacional também é orientado por um código binário; 

 e) o educando é uma máquina não trivial26. 

                                                           
24 NAFARRATE, Javier Torres. Nota a la versión en español. In LUHMANN, Niklas e SCHORR, Karl 
Eberhard. El sistema educativo: problemas de reflexión. México: Universidad de Guadalajara, Universidad 
Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estúdios Superiores de Occidente, 1993, p. 28.  
25 Antunes lembra que “Um sistema autopoiético constitui um sistema auto-referencial no sentido de que os 
respectivos elementos são produzidos e reproduzidos pelo próprio sistema graças a uma seqüência de interação 
circular e fechada”. ANTUNES, José Engrácia. Prefácio. In TEUBNER, Günther. O direito como sistema 
autopoiético. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1989, p.X. 

26 NEVES, Clarissa Baeta. Educação na perspectiva de Niklas Luhmann. In Encontro Anual da Anpocs realizado 
em Caxambu, Minas Gerais. São Paulo: Anpocs, 2003, p.17. 
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 Em se tratando do primeiro ponto proposto, importa relembrar que a diferenciação de 

um sistema implica na formação de sistemas parciais. Sendo resultado de um contexto 

histórico determinado, a diferenciação do sistema educativo ocorreu no início do século 

XVIII, período em que existia uma crescente organização estatal do sistema político27. Nesse 

contexto, a educação passou a ter funções diferenciadas em relação à religião e aos 

ensinamentos da Igreja. A partir desse momento, é possível educar dentro de um subsistema 

próprio para outros sistemas (dentre os quais pode ser mencionado o sistema do direito).      

 Com a diferenciação funcional do sistema educativo a família perdeu a posição central 

na educação, cedendo espaço para o ingresso na escola e na sociedade. Entretanto, Luhmann 

observa que a escola, enquanto instituição especial de um sistema funcional, não é 

representativa da vida social, somente socializa em termos escolares e não sociais28.   

 Na segunda metade do século XVIII, a literatura francesa passa a defender uma 

educação pública, voltada para o Estado. O surgimento de uma educação nacional fez com 

que a família passasse a desenvolver um papel secundário, atuando paralelamente na 

preparação do educando. 

 Através do currículo e das interações efetuadas pelo ensino, inicia-se o 

reconhecimento da diferenciação do sistema educacional. A partir da autonomização do 

subsistema educativo, é importante compreender que esse não pode ser confundido com 

elementos de outros subsistemas sociais, como por exemplo, a economia e a política.  

 Considerando o exposto, verifica-se que, embora grande parte da literatura descreva a 

existência de uma vinculação entre o sistema educativo com os sistemas político e econômico, 

tal perspectiva deve ser considerada com ressalvas. No entendimento de Luhmann, não 

compete ao sistema educacional tomar decisões políticas, contudo, este está atrelado a tais 

decisões quando se trata de planos de aula, ordenamento de avaliação, distribuição de 

disciplinas, etc. Segundo o pensamento sistêmico, algumas redes vêm sendo alcançadas, 

envolvendo partidos políticos e a administração educacional. Assim, a política educacional e a 

                                                           
27 Ressalta-se que, nesta época, constata-se a existência de outros sistemas parciais, dentre os quais podem ser 
destacados o subsistema científico, político, econômico e religioso.  
28 LUHMANN; SCHORR, El sistema... op. cit., p. 39. 
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universitária é parte importante da política simbólica, onde se podem comprovar atividades no 

nível das falas e decisões29.  

 A abordagem apresentada acima possibilita considerar algumas iniciativas da 

comunidade acadêmica na tentativa de influenciar as decisões políticas no que tange às 

Diretrizes Curriculares dos Cursos Jurídicos, tempo de duração dos cursos e critérios de 

avaliação. Nesse sentido, destaca-se o papel desempenhado pela ABEDI, ALMED, OAB e 

outros.    

 Conforme já apresentado em trabalhos anteriores30, embora a OAB ou qualquer outro 

órgão mantenha um papel importante na busca da qualidade dos cursos jurídicos do país, 

jamais poderá desenvolver a função própria do sistema educativo. Suas iniciativas podem 

causar ruído/perturbação, contudo, as modificações do sistema educativo somente poderão 

ocorrer através de suas próprias operações. Além disso, em termos sistêmicos, a sua atuação, 

no que tange à fiscalização dos cursos jurídicos, seria questionável.  

 Fazendo uma leitura luhmanniana sobre o tema, é possível afirmar que o sistema 

educacional será percebido tanto do ponto de vista de sua auto-referência, quanto da 

existência de referências externas. Essa relação com o ambiente e com os demais subsistemas 

sociais é processada no interior do próprio sistema, não ocorrendo diretamente entre um 

sistema e outro, conforme a leitura de alguns autores.  

 Apesar das tentativas, no entendimento da teoria dos sistemas, a decisão somente pode 

partir de operações realizadas no interior do próprio sistema funcional. Na perspectiva 

luhmanniana, é preciso compreender que os elementos dos sistemas econômico e político não 

se confundem com os do sistema educativo. Ademais, ressalta-se novamente a 

impossibilidade de sobreposição de um sistema em relação aos demais, pois nenhum sistema 

pode desempenhar as funções de outro31.      

 Tal concepção torna-se fundamental em virtude do necessário caráter operativo 

fechado dos sistemas parciais. No entanto, Neves esclarece que isso não significa que, no 

sistema educacional, poder e custo não tenham nenhuma importância. Diante disso, na 

perspectiva sistêmica, em que pese sejam observados regulamentos jurídicos e dependências 

                                                           
29 NEVES, Clarissa Baeta. Educação na perspectiva de Niklas Luhmann. In Encontro Anual da Anpocs realizado 
em Caxambu, Minas Gerais. São Paulo: Anpocs, 2003, p.26. 
30 COSTA, Bárbara Silva. Ensino Jurídico e o Paradigma da Complexidade. In Revista do Curso de Direito da 
FSG. Caxias do Sul, ano 3, jan./jun. 2009, p. 27-53. 
31 Esse acontecimento implicaria no conceito de “corrupção” utilizado pelo pensamento sistêmico. 
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financeiras, eles jamais poderão ser utilizados pelo sistema educativo como fonte de poder 

para dominar tendências pedagógicas e substituí-las por outras coisas32. Isso porque é possível 

observar que o caráter autopoiético do sistema educativo implica na utilização de operações 

pedagógicas produzidas pelo próprio sistema. 

 Para Luhmann: 

[...] el sistema educativo puede autoobservarse, distinguiendo las actividades 
propias de aquellas que atribuye al entorno, es decir, por ejemplo de la política, de 
la aspiración al beneficio econômico, de la religión, del arte. De outro modo no se 
podría llegar siquiera a la idea de dar clase sobre política, sobre arte, etc33. 

 O segundo aspecto levantado por Luhmann refere-se à intenção de educar, não 

devendo ser tratada do ponto de vista do sujeito34. Esse é um dos aspectos mais questionados 

por parte de alguns críticos da matriz sistemista, os quais a rotulam como sendo anti-

humanista. 

 Sobre o aspecto levantado, Rocha e Dutra esclarecem que tal mal entendido ocorre 

porque o conceito de pessoa/sujeito, para a teoria dos sistemas, é substituído pelo de 

comunicação. Essa matriz teórica rejeita conceitos humanistas e antropocêntricos porque 

representam uma única possibilidade de fundamentar cientificamente e não metafisicamente a 

noção de sujeito. A perspectiva sistemista considera a pessoa como integrante do ambiente do 

sistema. É no ambiente, formado pelo conjunto de individualidades, que se reflete toda a 

complexa rede de comunicação também chamada sociedade35.  

 Através da teoria dos sistemas autopoiéticos, o sistema educativo se reconhece através 

da intenção de educar. Em outras palavras, é possível dizer que a intenção de educar é o fator 

determinante para sua diferenciação.  

 Segundo Luhmann: 

La intención de educar sirve al sistema educativo, en lugar de un código próprio, 
como aquel símbolo que enlaza operación con operación y simboliza com ello la 
unidad del sistema. Para eso, igual que en el caso del código, no es necesario que 
la unidad del símbolo sea observada, es decir: distinguida y denominada. Basta 
con que permita el establecimiento de uma relación recursiva, que se retrotraiga y 
avance hacia operaciones pasadas y futuras. La intención pedagógica tiene uma 
existência exclusivamente social. [...]36.  

                                                           
32  NEVES, A Educação... op. cit., p.18. 
33 LUHMANN, Niklas. Teoría de la sociedad y pedagogia. 1 ed. Barcelona: Paidós, 1996, p. 144. 
34 Isso porque Luhmann rejeita o modo como a fenomenologia abordou o tema.   
35 ROCHA, Leonel Severo. DUTRA, Jéferson Luiz Della Valle. Notas introdutórias à concepção sistemista do 
contrato. In: Anuário 2004. Programa de Pós-Graduação em Direito. Mestrado e Doutorado. São Leopoldo: 
Centro de Ciências Jurídicas – UNISINOS, 2004, p.288. 

36 LUHMANN, Ibidem., p. 146-147. 
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 Como decorrência das boas intenções, surge a seleção, a qual já se encontra 

estabelecida na cultura escolar. Assim como todos os demais, o sistema educativo também 

apresenta um código binário. O código próprio do sistema educativo está centrado na 

distinção melhor/pior. Seus resultados podem influenciar sobre as oportunidades externas de 

seleção. Desse modo, os sistemas serão responsáveis pela inclusão social ou não do sujeito37. 

 O sistema produz seleções em conformidade com seus próprios critérios. Através do 

resultado de notas e provas, é possível determinar as oportunidades externas de seleção, sendo 

o código de seleção o elemento que permite distinguir entre um resultado melhor ou pior. 

Sendo assim, a inclusão dos indivíduos no sistema educacional adquire o caráter de carreira, a 

qual é entendida por Luhmann e Schorr como elogio/censura, acesso/não acesso ao curso 

superior, carreiras escolares/universitárias38.  

 O resultado da construção de uma rede de seleções formalizadas pode ser 

caracterizada, no entendimento de Luhmann, através de alguns aspectos:  

 1º) a seleção é desvinculada de camadas sociais. Embora a neutralização da origem 

social não seja alcançada totalmente, as estatísticas revelam que crianças de melhores famílias 

têm mais chances no sistema de seleção; 

 2º) os resultados da seleção são anotadas e formam uma memória de sistema, que 

possibilita esquecer o resto; 

 3º)os resultados do processo de seleção servem como indicadores para o sucesso ou 

insucesso da educação; 

 4º) a rede de seleção reveste o sistema de educação de incerteza auto produzida; 

 5º) enquanto a educação opera na base do bom e do certo, a seleção aparece como 

decisão; 

                                                           
37 LUHMANN, Niklas. Apêndice In El sistema educativo: problemas de reflexión. México: Universidad de 
Guadalajara, Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico y de Estúdios Superiores de Occidente, 1993, 
p.IV. 
38 Idem.; SCHORR, Karl Eberhard. Pressupuestos Estructurales de una pedagogia reformista. Analisis 
sociológicos de la pedagogia moderna. In Revista de Educación. Nº 29, Madrid: Ed. Agisa, 1990, p. 76. 
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 6º) os resultados da seleção tem por base a dissolução de um paradoxo. A 

transparência dos resultados e a intransparência do procedimento de decisão39. 

 O primeiro ponto levantado por Luhmann relaciona-se com o postulado da igualdade 

de chances, iniciada no século XVIII. Ocorre que, de fato, as crianças iniciam a escola 

apresentando diferenças trazidas pelo próprio ambiente, as quais não podem ser ignoradas. A 

educação passa a ter a função de nivelamento, possibilitando o acesso de todos a todos os 

sistemas parciais da sociedade. Sendo assim, os mecanismos de seleção é que constatam as 

desigualdades existentes. 

 De fato, Luhmann observa que a neutralização da origem social não é totalmente 

alcançada, chegando a referir a existência de pesquisas que indicam o melhor desempenho de 

alunos de determinadas famílias no processo de seleção. 

De acordo com as próprias palavras de Luhmann, os resultados desse processo de 

seleção servem como indicadores para o sucesso ou o insucesso da educação. Como exemplo, 

pode-se mencionar os índices de aprovação no exame da ordem, os quais, segundo a 

declaração do presidente da comissão de estágios e exame da ordem, apresentam maior êxito 

por parte dos egressos de instituições públicas. 

 Os cursos jurídicos recebem alunos com diferentes graus de formação e preparação 

para a Universidade. Cabe, então, aos Cursos de Direitos (principalmente os integrantes da 

iniciativa privada) minimizar essas desigualdades para que o aluno egresso dessas instituições 

tenha condições de se inserir no mercado de trabalho e que possam realizar processos 

seletivos ou exames, os quais provavelmente serão exigidos para o exercício da maior parte 

das profissões jurídicas.  

 Diante do exposto, ressalta-se que a seleção opera como decisão em um sistema 

baseado no bom e no certo (decorrentes do código melhor/pior). Assim, a inclusão, na 

perspectiva da teoria luhmanniana, não significa integrar a sociedade, mas sim, possibilitar o 

acesso de todos a todos os sistemas funcionais.  

 Por fim, Luhmann considera que um dos erros mais importantes da tradicional teoria 

dos sistemas consiste em considerar os educandos como uma “máquina trivial”. Segundo 

Mèlic: 

                                                           
39 LUHMANN apud Neves, A Educação... op. cit., p. 33-34. O uso de apud justifica-se por ser uma obra em 
alemão não traduzida por outros idiomas.  

7528



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Éstas se caracterizan por una regulación constante: reaccionan a un determinado 
input produciendo um determinado output, y no tienen em cuenta su respectiva 
situación. Las “máquinas no triviales”, por el contrário, no responden siempre de 
la misma manera, sino que lo hacen según su estado momentâneo. A uma pregunta 
em ocasiones responden de una forma y a veces de outra. Son menos seguras que 
lãs triviales, pero más flexibles. Todos los “sistemas psíquicos” (niños, 
educandos...) son “máquinas no triviales”. Parece que todo el mundo debería estar 
de acuerdo aqui, pero ni pedagogos, ni maestros, ni educadores em la práctica lo 
tiene em cuenta, y tratan al educando como una “máquina trivial”40. 

 Observa-se que todo sistema educativo apresenta essa dificuldade: trata o aluno como 

“máquina trivial”. Buscando a certeza e a confiabilidade do conhecimento, as teorias 

modernas foram construídas sob um modelo mais confiável, pautada em uma estrutura 

educativa preocupada com a lógica do estímulo/resposta. Isso porque as máquinas triviais são 

mais fáceis de observar e avaliar.   

 Tal perspectiva acompanha o aluno na escola, na universidade e posterior a ela 

(através de concursos, exames seletivos) Assim, não há espaço para a complexidade e a 

insegurança41. Nessa perspectiva, a proposta pedagógica de Luhmann apresenta-se como uma 

nova forma de observar o sistema educativo.  

 No entendimento de Luhmann, a pedagogia deveria se preparar para programar a 

educação em conformidade com os códigos instituídos. Para tanto, o educando deve ser 

considerado uma “máquina não trivial”. Nesse sentido, o autor expressa que: 

[...] una teoría reflectida del sistema educativo que quiera hacer justicia a esta 
situación haya de romper necesariamente com premisas tradicionales de tipo 
normativo, cargada de valores o incluso con cariz teleológico de la unidad, para 
convertirse em reflexión de la diferencia. Desde este punto de vista, el sistema 
tendría su unidad como diferencia, a saber, como diferencia entre sistema y 
entorno, entre delimitación y apertura, entre codificación y programación42.     

 Apropriando tais conhecimentos para o ensino do direito, importa mencionar as 

palavras de Rocha, para quem: 

Os profissionais do ensino jurídico devem buscar uma perspectiva diferenciada de 
educação, primando pela fuga de um saber compartimentalizado. Caso contrário, 
estaríamos fadados a formação de um quadro técnico-burocráta de profissionais 
despreparados para reflexões no mundo pós-moderno, onde a complexidade, a 
fluidez das relações comunicacionais e a incerteza tornam-se a realidade. [...] 

                                                           
40 MÈLIC, op. cit., p. 22. 
41 De acordo com o pensamento luhmanniano: “[...] l’autoreferenza, la riproduzione autopoietica e la chiusura 
operativa con la monopolizzazione di um próprio tipo di operazione, cioè la comunicazione, portano al fatto che 
un sistema della società costruisca una própria compressità strutturale e cosi organizzi la própria autopoiesi”. 
LUHMANN, Niklas; DE GIORGI, Raffaele. Teoria della società. Milano: FrancoAngeli, 1996,  p.40. 
42 LUHMANN, El sistema educativo... op. cit.,  p.VIII.  
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Necessita-se de uma formação crítica do profissional do direito, que transcenda a 
mera repetição das codificações e seus “enquadramentos”, que permita trabalhar de 
forma mais elaborada com o tempo, considerando situações paradoxais e um 
universo contingencial43. 

 Propõe-se, então, um novo olhar acerca do sistema educativo (jurídico), capaz de 

romper com os equívocos das teorias cientificistas elaboradas na modernidade. Apesar das 

teorias pedagógicas terem apresentado importantes contribuições ao tema, constata-se que o 

potencial do pensamento luhmanniano aplicado à educação ainda é pouco explorado. Nesse 

sentido, este capítulo pretendeu, em linhas gerais, apresentar a contribuição da teoria dos 

sistemas autopoiéticos para a observação da sociedade.   

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após analisar algumas limitações do paradigma adotado pelas escolas jurídicas no 

modo de pensar e ensinar o direito, constata-se a necessidade de adotar um novo olhar sobre 

o tema. A crise de paradigmas existentes nas diversas áreas do conhecimento exige uma nova 

forma de ver o mundo, considerando as complexidades, os riscos e os paradoxos existentes.  

Pautada em uma racionalidade apropriada ao século XVI, a ciência moderna foi 

desenvolvida através dos postulados da ordem, recusando as concepções de desordem, 

incerteza e insegurança. Desse modo, a tradição do pensamento formou um ideário adotado 

por diversas áreas do saber relacionado a uma percepção mecanicista, formalista e 

reducionista. 

No século passado, as descobertas ocorridas na física incentivaram a substituição da 

certeza pela incerteza e o indeterminismo do conhecimento. Os impactos dessa nova 

perspectiva acarretaram o desenvolvimento da Lógica, da Física, da Química, da Biologia, da 

Cibernética e das Ciências Sociais. Passa-se a adotar uma nova percepção de complexidade, a 

qual pode ser elevada à condição de novo paradigma.   

Segundo Morin, “os próprios desenvolvimentos do século XX e da nossa era 

planetária fizeram com que nos defrontássemos cada vez mais e, de modo inelutável, com os 

                                                           
43 ROCHA, Leonel Severo. Prefácio. In TRINDADE, André (org.) Direito Educacional: sob uma ótica 
sistêmica. Curitiba: Juruá, 2007, p.11-12.  
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desafios da complexidade”44.  Nesse sentido, o autor, conjuntamente com Le Moigne, 

escreve: 

Pensar a complexidade – esse é o maior desafio do pensamento contemporâneo, 
que necessita de uma reforma no nosso modo de pensar. O pensamento científico 
clássico se edificou sobre três pilares: a “ordem”, a “separabilidade”, a “razão”. 
Ora, as bases de cada um deles encontram-se hoje em dia abaladas pelo 
desenvolvimento, inclusive das ciências, que originalmente foram fundadas sobre 
esses três pilares45. 

Diante de um mundo complexo, as críticas ao ensino foram auferindo a existência de 

uma crise da Teoria do Direito e também do sistema jurídico educacional, sendo esta causada 

pela incapacidade dos operadores do direito de apresentarem respostas às novas condições de 

uma sociedade que vive em constantes transformações46.  

Grande parte das críticas realizadas ao ensino jurídico não se vincula apenas às escolas 

brasileiras, mas demonstra-se uma tendência da maioria das instituições as quais utilizam 

semelhantes bases teóricas na abordagem do curso.  

Diante de tais dificuldades, Teubner apresenta uma importante contribuição ao assunto 

ao propor uma percepção de direito voltada à análise dos fenômenos contemporâneos. 

Menciona como exemplos os conflitos intra-organizacionais, ou na observação de 

determinadas formas modernas de emergência de um direito parcialmente autônomo, surgida 

nomeadamente no direito internacional, no direito das organizações internacionais ou na “lex 

mercatória”47. 

A insuficiência da teoria jurídica no atendimento aos novos direitos do mundo 

globalizado é influenciada pela cultura jurídica, a qual se relaciona à práxis cotidiana do 

operador do direito, informada por uma determinada bagagem valorativa e conceitual que lhe 

é inculcada durante sua formação.  

                                                           
44 MORIN, Edgar. Educação e Complexidade: Os sete saberes e outros ensaios. ALMEIDA, Maria da Conceição 
de (org.); CARVALHO, Edgard de Assis. 2 ed. São Paulo: Cortez, 2005, p. 18.   
45 MORIN, Edgar; LE MOIGNE, Jean-Louis. A inteligência da complexidade. 2 ed. São Paulo: Fundação 
Peirópolis, 1999, p. 199. 
46 Como exemplo de novos problemas a serem enfrentados pelo profissional da área jurídica, pode-se mencionar 
os efeitos da globalização cultural, a qual conduz ao reaparecimento de identidades culturais em diversas partes 
do mundo. Assim, os nacionalismos locais florescem como resposta às tendências globalizantes, porque os 
velhos Estados-nação estão a ficar mais fracos. GIDDENS, Anthony. O mundo na era da globalização. 
Tradução de Saul Barata. 3 ed. Lisboa: Presença, 2001, p. 24.    
47 TEUBNER, Gunther. O Direito como Sistema Autopoiético. Liboa: Clouste Gulbenkian, 1989, p.77-79. 
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Assim, existe a necessidade de refletir sobre a (in)capacidade das academias de 

prepararem seu corpo discente para a atuação efetiva dos profissionais diante das incertezas, 

dos paradoxos e dos riscos. O problema é que a educação proporcionada pelas escolas 

jurídicas mantém uma lógica pautada na repetição do passado. Tal característica, no 

entendimento de Warat, “nos impede de receber os sinais novos, determina a morte do 

pensamento, do sentimento e da ação”48.  

Nesse contexto, Bachelard escreve sobre a psicologia da paciência científica, a qual 

significa acrescentar à lei dos três estados do espírito científico uma espécie de lei dos três 

estados de alma, quais sejam: 

Alma pueril ou mundana, animada pela curiosidade ingênua, cheia de assombro 
diante do mínimo fenômeno instrumentado, brincando com a física para se distrair 
e conseguir um pretexto para uma atitude séria, acolhendo as ocasiões do 
colecionador, passiva até na felicidade de pensar. 

Alma professoral, ciosa de seu dogmatismo, imóvel na sua primeira abstração, 
fixada para sempre nos êxitos escolares da juventude, repetindo ano após ano o seu 
saber, impondo suas demonstrações, voltada para o interesse dedutivo, 
sustentáculo tão cômodo da autoridade, ensinando seu empregado como fazia 
Descartes, ou dando aula a qualquer burguês como faz o professor concursado. 

Enfim, a alma com dificuldade de abstrair e de chegar à quintessência, 
consciência científica dolorosa, entregue aos interesses indutivos sempre 
imperfeitos, no arriscado jogo do pensamento sem suporte experimental estável; 
perturbada a todo momento pelas objeções da razão, mas absolutamente segura de 
que a abstração é um dever, o dever científico, a posse enfim purificada do 
pensamento do mundo!49 

A análise da referida alma professoral caracteriza perfeitamente o cenário do ensino 

jurídico atual50. Apesar de buscar conter as dificuldades da modernidade, as práticas docentes 

não estão preparadas para o fato de que a sociedade está se alterando profundamente. As 

idéias de soberania territorial, de territorialidade da aplicação da lei, monismo jurídico, 

segurança jurídica, por exemplo, não resistem a uma ordem mundial51.  

                                                           
48 WARAT, Luis Alberto. O outro lado da dogmática jurídica. In Epistemologia e ensino do direito: o sonho 
acabou. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, p. 174. 
49 BACHELARD, Gaston. A formação do espírito científico.contribuição para uma psicanálise do conhecimento. 
Tradução de Estela dos Santos Abreu. Rio de Janeiro: Contraponto, 1996, p. 12-13.  
50Sobre a contribuição de Bachelard para a reflexão jurídica, destaca-se a obra de ROCHA, Leonel Severo. 
Genealogia da crítica  jurídica: de Bachelard a Foucault. Porto Alegre: Ed. Verbo Jurídico, 2007.  
51 Aprofundamentos sobre o tema podem ser realizados através da consulta ao livro de IANI, Otavio. A era do 
globalismo. 3 ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997.  
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Assim, constata-se que o racionalismo jurídico desembocará num sistema de regras 

jurídicas estáticas e falsamente universais, imutáveis. Diante disso, verifica-se o perigo 

existente na fundação do direito sobre um pensamento puro. 

Observa-se, ainda, a necessidade de novas teorias que enfrentem a sociedade 

moderna e sua complexidade produzida pela possibilidade de se tomar decisões sempre 

diferentes. Logo, se no velho paradigma, primava-se pela crença da certeza e segurança, em 

um novo modelo, entende-se que todas as concepções e teorias científicas são limitadas e 

aproximadas. Isso porque a ciência nunca pode fornecer uma compreensão completa e 

definitiva52, pois o conhecimento não pode ser visualizado como algo terminado ou 

inquestionável. Ao contrário, o conhecimento deve estar sempre buscando novas 

possibilidades e a evolução do saber. 

De acordo com o pensamento de Morin, hoje em dia é possível dizer que inexiste um 

fundamento único, último e seguro do conhecimento53. Assim, faz-se necessário pensar em 

uma reformulação do paradigma epistemológico dominante na modernidade, observando a 

contribuição luhmanniana para a observação do direito e seu ensino. 

Dentre as inúmeras contribuições de Luhmann para o sistema educativo (jurídico), 

pode-se destacar que: 

a) Apesar de escrever suas duas obras sobre o sistema educativo no início da 

década de 1990 e em um cenário distinto ao brasileiro, constata-se a atualidade de suas obras 

para a reflexão sobre o ensino jurídico no país. 

b) Em que pese seu pensamento não seja utilizado por pedagogos, constata-se a 

sofisticação e riqueza de suas contribuições na observação do sistema jurídico enquanto 

subsistema da sociedade. 

c) Diferentemente de nossa tradição jurídica, Luhmann enfrenta o problema da 

segurança e certeza jurídicas por meio do desenvolvimento de uma teoria que possui como 

pressupostos a complexidade, os riscos e as indeterminações. 

                                                           
52 CAPRA, Fritjof. A teia da vida: uma nova compreensão científica dos sistemas vivos. Tradução de Newton 
Roberval Eichemberg. 5 ed. São Paulo: Cultrix, 2001, p.49. 
53 MORIN, Edgar. O pensar complexo. In PENA-VEGA, Alfredo (org.); NASCIMENTO, Elimar Pinheiro do. O 
Pensar Complexo: Edgar Morin e a crise da modernidade. Rio de Janeiro: Garamond, 1999, p. 22. 
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d) A lógica estímulo-resposta visa manter o mito de que o conhecimento é certo e 

confiável, no entanto, a observação do sistema educativo (jurídico) deve partir de uma 

compreensão da educação como máquina não trivial. 

Para além das reflexões realizadas neste ensaio até o momento, importa lembrar o 
pensamento de Luis Alberto Warat. De acordo com o professor, somos como crianças ao nos 
sentirmos seguros aprendendo o que o mundo já sabe e cansa de repetir. Para o autor, talvez o 
que esteja faltando seja um pouco de amor, pois o amor é doloroso porque nos deixa sem 
armaduras, vulneráveis, o amor nos coloca no risco, fora dos cálculos, fora dos portos 
seguros. Nesse sentido, além das inúmeras contribuições deixadas pelo jusfilósofo para os 
estudiosos do direito, é possível destacar o seguinte questionamento: Há espaço para o amor 
nas Faculdades de Direito? 
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REQUIREMENTS TOWARDS QUALITY 
 

 

Carolina Maria Morro Gomes Galbiati1 
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RESUMO 

 
O ensino jurídico no Brasil tem sido alvo de críticas severas – o que tem estimulado debates e 
deliberações, tanto no passado quanto na atualidade, no sentido de se investigarem soluções 
com que triunfar de sua crise. Há quem a atribua ao aumento do número de vagas e à criação 
de novos cursos. Essa situação seria diferente se os resultados das avaliações das instituições 
de ensino superior não apresentassem desempenhos insatisfatórios, segundo estimativas do 
Ministério da Educação. Ademais, o problema se estende à avaliação promovida pela Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) – cujos exames habilitam um bacharel em Direito ao 
exercício da profissão -, que vem corroborando a ineficiência de muitos cursos jurídicos 
responsáveis pelas expectativas não satisfeitas. Fundado nesses aspectos relevantes, o 
presente artigo tenta analisar o ensino jurídico no Brasil. A abordagem divide-se em três 
segmentos. Inicialmente, trata-se do desenvolvimento dos primeiros cursos jurídicos no país. 
Segue-se uma possível abordagem aos avanços, controvérsias e às exigências contemporâneas 
para a educação universitária pertinente à área, para, por fim, abordar os apontamentos 
essenciais com que procurar reformas para reverter o cenário do mau desempenho do ensino 
jurídico e responder mais depressa às expectativas evolucionárias que conduzem à construção, 
em bases sólidas e seguras, da qualidade. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Ensino Jurídico. Crise. Qualidade.  
 
ABSTRACT 
 
The legal education in Brazil has been target of unfavourable and sharp criticism – which 
stimulates both the former and the current arguments and deliberations involving opposing 
points of view in order to search for answers in further efforts to overcome its crisis. Some 
people impute it to the increasing number of vacancies for students and to the creation of new 
                                                 
1 Advogada, Mestranda pelo Centro Universitário Eurípides de Marília – UNIVEM e integrante do Grupo de 
Pesquisa sobre a “Constitucionalização do Direito Processual” e do “Gramática dos Direitos Fundamentais”, 
ambos da instituição mencionada. 
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courses. It would be different if the results from evaluation of colleges and universities did not 
exhibit unsatisfatory performances, based on judgment from the Ministry of Education. 
Moreover, the problem spreads to the assessment made by BLA (Brazilian Lawyers´ 
Association), whose examinations enable a law college graduate to practise the profession, 
emphasizes the inefficiency of many law courses which are being held accountable for 
unfulfilled expectations. Due largely to these relevant aspects, the present article offers an 
analysis of the juridical education in Brazil. The subject matter falls into four sections. At 
first, it deals with the development of law courses since Brazilian earliest days as a nation. 
Second, there is a possible survey of advances, controversies and contemporary requirements 
to improve college and university education concerning the legal area. Finally, this essay 
intends for the essential keynotes with which to seek urgent reforms to change the scenario of 
the law graduates´ bad performance and to respond more quickly to the evolutionary 
expectations that lead to the building up of quality, now in reliable and solid foundations. 
 
KEYWORDS: Education. Law Teaching. Crisis. Quality. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

Mesmo em se tratando de um ligeiro passar de olhos panorâmico pela incipiente 

educação brasileira, ainda no I Império (séc. XIX), verifica-se que o contexto histórico já 

apontava falhas, dado que não se pensou a Educação para, irrestrita e amplamente, alcançar a 

todos, senão se destinou a atender a determinadas camadas sociais. Destarte, desde seus 

primeiros passos, a Educação no país nada havia de democrática. 

Ora, a visão míope e distorcida da educação naquela época produz reflexos 

indeléveis e repete-se na contemporaneidade, a ponto de se tornar o mais grave problema do 

país e estar na ordem do dia. 

Constata-se que estudantes egressos do ensino médio – para muitos a etapa final da 

escolaridade, cujos indicadores são os piores da rede pública – aprendizes de currículo com 

ênfase em grande quantidade de informações e “conhecimento geral”, não leem, não 

escrevem, não calculam, não desenvolvem um raciocínio argumentando, não compreendem 

um texto, não apreendem conceitos basilares, não importando de que disciplina seja. Por 

conseguinte, são ineptos e incapazes de desenvolver-se plenamente para conquistar 

competência e autonomia no mundo moderno. 

É forçoso deduzir que serão eles exclusos e marginalizados, uma vez que privados de 

condições com que ocupar cargos ou posições sociais privilegiadas, reivindicar por educação 

justa e de qualidade e, sobremaneira, pela continuidade de seus estudos em nível superior, ao 

menos com o mínimo de qualidade, para manterem-se no mercado de trabalho e suprirem a 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNIVEM – Centro Universitário Eurípedes de Marília

7539



   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

   
 

 

necessidade social futura. Instalou-se e se perpetua, pois, a anciã ciranda da insipiência, que 

se faz ainda presente no cotidiano dos cidadãos brasileiros formados nesses moldes de 

antanho. Corrobora-o a máxima do Marquês de Maricá (1773 – 1848): “Fazem-se 

modernamente (sic) Constituições para os povos como se fariam vestidos para as pessoas, 

sem lhes tomar a medida.” 

Não obstante, informações e dados estatísticos que veiculam nos meios de 

comunicação social – são do conhecimento público, portanto -, apontam que o fenômeno 

parece se distanciar da realidade brasileira. Verdade? 

Se não, observe-se que, no confronto de informações a respeito da inclusão escolar, 

constata-se que houve aumento significativo da população discente, e o acesso à educação 

parece ter se tornado um direito de todos, considerando os termos preconizados pelo Estado 

Democrático de Direito. 

Com efeito, a solução “à moda brasileira” para o estado caótico e instável em que se 

desequilibra a Educação no país resulta iníqua e inoperante, porquanto a causa do problema 

não se resolve efetuando ajustes numéricos. Antes, faz-se imprescindível considerar a 

qualidade do ensino a se oferecer, porque a finalidade do Artigo 205 e seguintes da 

Constituição Federal (1988) seja alcançada, efetivada e plenamente cumprida em seus termos 

precisos. 

Verifica-se que a busca incessante mas inglória empreendida pelo Estado 

Democrático de Direito não se pode dar irrefletidamente e a qualquer custo. Ao contrário, 

demanda reflexões graves, estudo de causas, contextualização e, sobremaneira 

comprometimento, no intuito de alterar este lamentável cenário com vistas à Educação e ao 

ensino de qualidade. 

A educação jurídica não escapa incólume ao quadro exposto, dado que a expansão da 

rede de ensino haja ramificado seus efeitos, atingindo o campo do Direito. De fato, matérias 

transmitidas na imprensa e resultados da avaliação promovida pela OAB, por meio do Exame 

de Ordem, conduzem à conclusão de que os cursos jurídicos no Brasil estão longe de 

representar o ideal da qualidade. 

Eis, destarte, tanto a motivação quanto o propósito deste estudo: repensar – à maneira 

de um processo de reestruturação e de reengenharia -, o contexto da Educação, do qual o 

Brasil está defasado e deve irreversivelmente se ajustar para acompanhar os tempos de 

globalização e modernidade. 

Este ajustamento não exclui antes perpassa o Direito. Decorre daí a possível 

abordagem aos avanços, controvérsias e às exigências contemporâneas, porque, seguramente, 
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se edifique a educação jurídica de qualidade no país, direcionada à formação e à posterior 

inserção do bacharel de Direito no mercado de trabalho. Trata-se, pois, de resgatar como 

centro de interesse e dos processos educativos mormente o homem como parâmetro, e não 

enfatizar o mercado em primeiro lugar. Apenas dessa forma haverá profissionais 

comprometidos com os valores humanos e promotores de um legado futuro em que, 

efetivamente, se inaugurem a solidariedade, a justiça, enfim a democracia – termo aqui usado 

acorde com Silva: “Podemos, assim, admitir que a democracia é um processo de convivência 

social em que o poder emana do povo, há de ser exercido direta ou indiretamente, pelo povo 

e em proveito do povo.” 
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1 ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 

 

Inauguram-se os primeiros Cursos de Ciências Jurídicas e Sociais no Brasil por meio 

da Lei 11 de agosto de 18273. O imperador Dom Pedro I os criou - um na cidade de São 

Paulo, outro em Olinda (PE). Importa destacar que, de acordo com o teor desta Lei, o Império 

tomou a si o controle do ensino de Direito na época. 

Moldados, inicialmente, para atender às elites, formá-las intelectualmente e prepará-

las para o preenchimento dos quadros políticos e administrativos do embrionário Estado 

Brasileiro, os cursos jurídicos no Brasil, desde aquele período de instalação, deixam 

transparecer e emergir a crise de sua formação. 

Ao longo da evolução histórica dos cursos de Direito, nota-se que se engendraram 

mudanças ou modificações, reformas, cujo propósito era articular, conciliando, interesses 

díspares, numa tentativa de, se não solucionar, ao menos contornar a crise da educação 

jurídica, que já se instalara e tomava vulto desde então. Seguiu-se o desfilar de alterações 

curriculares, reformas no ensino das disciplinas, possibilidade da criação de novos cursos. 

Não obstante os esforços e as reformas propostas durante o desenrolar dos fatos 

históricos que marcaram a educação jurídica no país, a crise inicial persistiu e se perpetua na 

contemporaneidade. 

Segundo dados divulgados em 2009 pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira4, o Brasil possui 1096 cursos de Direito presenciais. 

Confrontando-se com dados do ano de 1999, em que havia 362 cursos apenas, constata-se que 

o aumento foi de mais de 300% com respeito à criação de novos cursos na área jurídica. Resta 

verificar se a oferta de novos cursos e novas vagas se fez acompanhar do sinete e da égide da 

qualidade. Lamentavelmente, a verificar por fatos que a esse procedimento sucederam, tudo 

parece indicar que não. 

                                                 
3 “Art. 1.º Crear-se-ão dous Cursos de sciencias jurídicas e sociais, um na cidade de S. Paulo, e outro na de 

Olinda, e nelles no espaço de cinco annos, e em nove cadeiras, se ensinarão as matérias seguintes: 1.º ANNO 1ª 

Cadeira. Direito natural, publico, Analyse de Constituição do Império, Direito das gentes, e diplomacia. 2.º 

ANNO1ª Cadeira. Continuação das materias do anno antecedente. 2ª Cadeira. Direito publico ecclesiastico. 3.º 

ANNO 1ª Cadeira. Direito patrio civil. 2ª Cadeira. Direito patrio criminal com a theoria do processo criminal. 

4.º ANNO 1ª Cadeira. Continuação do direito patrio civil. 2ª Cadeira. Direito mercantil e marítimo. 5.º ANNO 

1ª Cadeira. Economia politica. 2ª Cadeira. Theoria e pratica do processo adoptado pelas leis do Imperio. Art. 
2.º - Para a regencia destas cadeiras o Governo nomeará nove Lentes proprietarios, e cinco substitutos.”. 
(BRASIL. Lei de 11 de agosto de 1827. Base de dados de legislação histórica do Senado. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/Lei_1827.htm>. Acesso em: 06 set. 2011). 
4 Sinopse Estatística da Educação Superior do INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira, do Ministério da Educação. Disponível em <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 05 set. 2011. 
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Com efeito, o Ministério da Educação, em 05/07/2011, fez veicular notícia de que 

cursos com desempenho insatisfatório em avaliação impeliu-o à suspensão de 34 mil vagas5: 

 
O Ministério da Educação determinou a suspensão de 34 mil vagas de 
ingresso em cursos de direito que obtiveram resultados insatisfatórios nas 
aferições do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 
As medidas foram tomadas no âmbito da regulação e supervisão realizadas 
pelo MEC, por meio da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação 
Superior (Seres), em cursos que apresentaram baixo desempenho nos 
conceitos e indicadores de qualidade. 

 

Da matéria veiculada, extrai-se que o aumento quantitativo não vem sendo 

acompanhado da qualidade, o que demonstra que o Ministério da Educação está retrocedendo 

em suas deliberações e adotando medidas drásticas. Decorre daí a necessidade de ações 

políticas voltadas para diagnosticar problemas e estabelecer as possíveis soluções. 

Ademais, outro indicador de que a educação jurídica não anda bem e deixa a desejar 

quanto à formação dos futuros profissionais é o Exame da Ordem dos Advogados do Brasil 

(OAB), que também aponta indicadores da péssima qualidade do ensino jurídico ofertados 

pelas redes superiores de ensino na área jurídica, dado que a média de aprovação no exame, 

na maior parte das vezes, não ultrapassa a cifra de 20% de aprovação do número de inscritos. 

Observa-se que o ensino jurídico ministrado aparta-se da realidade social, não 

acompanha as transformações sociais e tecnológicas, deixa a desejar quanto à formação 

humanística, a transmissão dos saberes não se ajusta aos moldes dos tempos hodiernos, não 

desenvolve competências e habilidades necessárias para a formação de um profissional do 

Direito comprometido com os valores humanos e democráticos. 

Mudar as estruturas e currículos, elaborar novas diretrizes, editar novas leis tem sido 

o caminho percorrido, na tentativa de alterar o cenário da educação jurídica no Brasil. No 

entanto, urge aplicá-las adequadamente, porque se erradiquem os péssimos resultados e os 

paradigmas tradicionais obsoletos se alterem. Inevitavelmente, a qualidade será alcançada. 

                                                 
5 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília, 2011. Notícia veiculada no site do órgão. Disponível em 
<http://www.portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16835>. Acesso em: 05 set. 
2011. 
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2 UMA POSSÍVEL ABORDAGEM 

 

2.1 AVANÇOS 

 

O confronto entre o “velho” e o “novo” ensino jurídico praticado no Brasil, desde a 

sua instalação nos tempos do Império até a contemporaneidade, faz-se imprescindível, dado 

que constitui pressuposto fático para aferir se as mudanças ao longo deste período foram 

decisivas para os possíveis avanços em busca da qualidade. 

A prática do ensino do Direito à época do Império marcou-se da doutrina dominante 

do jusnaturalismo6, apartada da realidade e voltada para a formação das elites intelectuais que 

passariam a ocupar os altos cargos político-administrativos do então Estado brasileiro em 

formação. Este modelo inicial não atendia às mudanças e à evolução social, por que, 

naturalmente, passaria a sociedade. 

Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira7 retratam pormenores do 

ensino praticado nesse período: 

 
No Império o Ensino do Direito se caracterizou por: (a) ter sido totalmente 
controlado pelo governo central. Os cursos, embora localizados nas 
províncias, foram criados, mantidos e controlados de forma absolutamente 
centralizada. Esse controle abrangia recursos, currículo, metodologia de 
ensino, nomeação dos lentes e do diretor, definição dos programas de ensino 
e até dos compêndios adotados; (b) ter sido o jusnaturalismo a doutrina 
dominante, até o período em que foram introduzidos no Brasil o 
evolucionismo e o positivismo, em torno de 1870; (c) ter havido, em nível de 
metodologia de ensino, a limitação às aulas-conferência, no estilo de 
Coimbra; (d) ter sido o local de comunicação das elites econômicas, onde 
elas formavam os seus filhos para ocuparem os primeiros escalões políticos e 
administrativos do país; (e) por não ter acompanhado as mudanças que 
ocorriam na estrutura social. 

 

Já no período da República, as exigências sociais do mercado clamavam pela 

formação massificante de novos bacharéis, fazendo que aquela prática pitoresca de ensino 

permaneça. A isso, soma-se o agravante de a proposta haver favorecido a abertura de novos 

cursos jurídicos, o que, da mesma forma, induz ao empobrecimento da qualidade. O aumento 

                                                 
6 O conceito de jusnaturalismo pode ser compreendido segundo a observação de Rodrigues: “como teoria 
metafisica ele abstrai a juridicidade da história e a coloca em nível de idealismo. O seu método dogmático-
dedutivo, por tentar apreender o Direito fora da realidade social, vendo-o como padrão de julgamento do direito 
posivitivo, não consegue conhecê-lo em sua totalidade.” (Rodrigues, Horácio Wanderlei. Ensino Jurídico e 
Direito Alternativo. São Paulo: Editora Acadêmica, 1993. p. 114.   
7 RODRIGUES, Horácio Wanderlei; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino do Direito no Brasil: diretrizes 
curriculares e avaliação das condições de ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002. p. 19.   
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dos cursos de ensino do Direito no Brasil possibilitou a inclusão da classe média no ensino 

superior. Essa fase não provocou alterações significativas no modelo instituído desde o 

Império. As alterações nos currículos com vistas a garantir a formação profissional não foram 

suficientes para alterar estruturalmente o ensino, nem mesmo para aproximar o ensino do 

Direito à realidade social. 

Não obstante as mudanças empreendidas nessas fases, verifica-se que nada de 

significativo se propôs porque o ensino do Direito, então praticado nos moldes primitivos, 

caminhasse para alcançar a qualidade. Ademais, as estruturas curriculares previamente 

concebidas e a transmissão dos conhecimentos davam-se nos mesmos paradigmas de que se 

serviram na época da instalação dos cursos de ensino do Direito. 

Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira8 observam: 

 
Na República Velha continuou havendo uma desvinculação entre a instância 
educacional e a realidade social, sendo que as principais alterações 
motivadas pela alteração do regime político foram: (a) a introdução de 
alterações no currículo dos cursos, procurando dar maior profissionalização 
aos seus egressos. Continuou ele, no entanto, sendo rígido, não sendo 
introduzida nenhuma alteração estrutural; (b) a influência decisiva do 
positivismo na concepção de Direito e seu ensino; (c) o início das discussões 
sobre a questão da metodologia do ensino. No entanto, a aula-conferência 
continuou sendo, em regra geral, a opção didático-pedagógica adotada. 

 

Posteriores ao período, apresentam-se reformas no ensino que, num primeiro 

momento, poderiam representar possíveis avanços: propostas voltadas para a preparação de 

profissionais capacitados para atuar no mercado profissional, pesquisadores, formação de 

docentes, currículo mínimo, desenvolvimento de novas didáticas e metodologias do ensino 

voltadas a despertar o conhecimento de novos saberes e habilidades. No entanto, a sociedade 

continuava exigindo a formação em massa de profissionais. Acrescenta-se o fato de os cursos 

de Direito continuarem a perpetuar o “velho”, ou seja, geravam profissionais tecnicistas 

reprodutores dos conhecimentos tradicionais ministrados. 

Destituídas de efeitos práticos e de resultados positivos concernentes à qualidade da 

educação, as alterações até então propostas em nada contribuíram para os possíveis avanços 

no ensino jurídico. Por outro lado, houve significativo aumento do número de vagas nos 

cursos já existentes e criação de novos cursos nesses períodos. No entanto, essas medidas não 

se fizeram acompanhar da correspondente preocupação com a qualidade do ensino 

                                                 
8 RODRIGUES, op. Cit., p. 20.  
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transmitido. Reminiscência da tradição impregnou-se nos cursos de Direito, o que se mantém 

até os dias atuais. 

Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira9 anotam: 

 
No período que vai de 1972 até os dias de hoje, grande foi a produção 
acadêmica preocupada com o diagnóstico e a solução da crise do Ensino do 
Direito. É também nesse período histórico que há o crescimento 
descontrolado do número de vagas em Cursos de Direito, principalmente 
através da criação de Faculdades de Direito em instituições particulares e do 
aumento abusivo das vagas nos cursos já existentes. 

 

As discussões persistem e rodam o ensino do Direito desde então. As medidas 

adotadas, no entanto, pouco se distanciam do domínio de seus idealizadores no sentido de se 

concretizarem no mundo dos fatos e, se postas em prática, a própria sociedade tem-se 

encarregado de repeli-las, porquanto patenteiam o apego ao “velho” – inoperante, pois -, de 

modo que não se ceda lugar ao “novo” e não se efetive a emancipação democrática. 

As alterações por que passou o ensino jurídico desde a sua instalação não foram 

suficientes para provocar avanços relevantes. Em decorrência, instala-se a crise 

contemporânea do ensino jurídico. 

 

2.2 CONTROVÉRSIAS 

 

A polêmica que envolve o ensino jurídico no Brasil manifesta-se por diversas ordens. 

Destarte, as propostas de alterações perpetradas ao longo dos anos, na tentativa de alcançar a 

excelência do ensino jurídico, não ficam atrás: não representaram os avanços esperados, nem 

mesmo foram capazes de alterar o cenário da crise do ensino jurídico. Iníquos foram os 

esforços; tudo permaneceu como antes. 

Evidencia-o a observação de que o desejo constitucional não vem sendo cumprido, 

porquanto o ensino jurídico não oferece bases sólidas para a formação mínima essencial, nem 

tem formado cidadãos conscientes e comprometidos com a Ética e a Justiça. Basta analisar os 

resultados do exame de ordem – aplicado pela OAB -, em que se constata que a maioria dos 

bacharéis recém-formados não compreende os conceitos fundamentais do Direito que lhe são 

cobrados na prova, o que justifica os alarmantes índices de reprovação, considerando que os 

bacharéis não se apresentam aptos para atuar no mercado de trabalho. 

                                                 
9 RODRIGUES, op. Cit., p. 22.  
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Esse quadro demonstrativo aponta a deficiência e a incapacidade de os cursos 

jurídicos brasileiros desenvolverem as competências e habilidades mínimas para a formação 

do profissional do Direito, não capacitam seus alunos egressos para a prática profissional, de 

forma que possam atuar ética e comprometidamente pactuados com os valores humanos. 

Tampouco os tornam capazes de aplicar, com destreza, os conhecimentos obtidos durante o 

curso. Por conseguinte, não formam cidadãos emancipados o bastante para gerar o 

fortalecimento do processo democrático. 

Nesse sentido a evolução da educação jurídica caminha a passos lentos, o que torna 

as questões a ela concernentes descomedidas e controvertidas, a ponto de contrariarem o teor 

preconizado na Constituição Federal de 1988, ou seja, seguem na contramão do art. 20510. 

Este emaranhado de discussões em busca do diagnóstico das possíveis causas dos problemas 

enfrentados desde há muito responde tanto pelas falácias quanto pela crise nos cursos 

jurídicos. 

Não obstante, setores específicos da sociedade têm empreendido estudos diversos, 

contemplando as causas geratrizes dos problemas, identificando-as, num esforço conjunto 

para precisar soluções com que erradicar a crise da educação jurídica tal como se fortaleceu e 

fixou entre nós ao longo do tempo. De fato, têm eles dispensado a devida atenção – tanto 

quanto a situação desordenada reclama. Voltam inusitados olhares a essa área de ensino, 

porque, no processo de elaboração de diretrizes e bases, de novas propostas bem como na 

adoção de medidas outras, abandone-se a esfera da abstração e se tornem elas reais, legítimas 

e efetivas. 

Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira11 discutem o tema com 

propriedade: 

 
A simples introdução de modificações nos diversos componentes 
curriculares (conteúdos e habilidades, trabalhados e desenvolvidos em 
disciplinas e atividades), sem uma mudança de mentalidade, não resolve 
basicamente nenhum dos problemas atuais do Ensino do Direito nacional. 

 

Malgrado a dificuldade e os entraves que qualquer processo de mudança demanda, 

para se alterar o cenário de crise em que se encontra o ensino jurídico no Brasil, importa 

                                                 
10 Art. 205. “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho.”. (BRASIL. Constituição Federal, Organização por Anne Joyce 
Angher. 12. Ed. São Paulo: Rideel, 2011, pág. 74).  
11 RODRIGUES, op. Cit., p. 54.  
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alterar paradigmas estagnados da tradição, esquecer vaidades e imprimir novo colorido ao 

debate, porque o ensino jurídico passe a atender às novas demandas sociais. 

 

2.3 EXIGÊNCIAS CONTEMPORÂNEAS 

 

A Constituição Federal de 1988, ao longo de cujo texto se asseguram direitos e 

garantias fundamentais ao exercício da cidadania, insta a democratização do debate e 

conclama a sociedade a participar das decisões políticas do Estado. Eis aí definida a 

democracia participativa12. 

Particularmente se referindo ao setor da educação jurídica, seu retrato histórico e as 

tentativas frustradas de alteração provocaram a comunidade - jurídica e social - a repensar seu 

futuro no Brasil. 

O modelo de ensino adotado no passado não mais se coaduna com as exigências 

contemporâneas. A sociedade evoluiu, e os problemas enfrentados pela modernidade são 

diversos daqueles encontrados na época da criação dos cursos jurídicos. 

O mercado passou a exigir uma formação profissional multidisplinar e diferenciada, 

revestida de conteúdo ético, humanístico e jurídico. Necessita-se de profissional capaz de 

compreender o contexto sociopolítico, econômico e financeiro, além dos novos direitos deles 

decorrentes, dado que as transformações sociais ocorrem em diversas ordens. 

Enfatiza-se que aos novos direitos - consumerista, ambiental, tecnológico, biológico, 

os concernentes às relações humanas, entre outros, não comportam mais as soluções 

tradicionais. A coletividade ganhou voz, reclama seus direitos e soluções eficientes que 

prestigiem a duração razoável do processo de solução das questões a se enfrentarem de modo 

que demandem o mínimo de desgaste econômico e emocional. 

Atualmente, é comum deparar-se com outras modalidades alternativas antes nunca 

cogitadas para a resolução dos conflitos sociais, nas quais a interferência estatal é afastada. 

Solucionam-se muitas questões no âmbito extrajudicial sem que se recorra ao Poder 

Judiciário. Outras tantas sequer chegam às vias conflituosas, imprimindo sentido à atuação 

dos profissionais que prestam assessorias e consultorias jurídicas nos diversos ramos do 

Direito. 

                                                 
12 Conceitua-se democracia participativa segundo Dallari, “a intensificação da participação direta do povo nas 

decisões políticas, por meio de manifestações coletivas, aprovando proposições para a adoção de políticas 

públicas.”.(Dallari. Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 156. 
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Os dogmas da tradição jurídica, paulatinamente, vêm sendo abandonados. Trata-se 

de exigência do mundo contemporâneo. A ordem constitucional de 1988 impõe uma nova 

leitura do Direito, o que segue na contramão das raízes históricas dos cursos jurídicos. Exige-

se a observância de mecanismos eficientes ao atendimento das novas demandas sociais. 

Longo foi o caminho percorrido na busca de alternativas visando à solução da crise 

dos cursos jurídicos. Além das operadas no período histórico a que já se referiu neste trabalho, 

há que considerar as adotadas em momento posterior mais próximo do atual estágio: a 

formação de Comissões de Especialistas do MEC (Ministério da Educação), da OAB (Ordem 

dos Advogados do Brasil) e da SESu/MEC (Secretaria de Ensino Superior/Ministério da 

Educação) - todas com a finalidade de analisar, diagnosticar a situação do Ensino do Direito e 

apresentar as propostas de alteração.  

Imbuído do espírito motivador para solucionar a crise da educação jurídica, o 

Ministério da Educação editou a Portaria nº 1886/94, que fixou as diretrizes curriculares; 

conteúdo mínimo; diretrizes para integração do ensino, pesquisa e extensão; maior autonomia 

das Instituições de Ensino Superiores; previsão de atividades complementares; apresentação 

do trabalho de conclusão do curso; estágio; núcleo de prática jurídica e acervo bibliográfico. 

Não obstante, tais prescrições não surtiram os efeitos esperados, já que suas diretrizes não 

foram colocadas em prática. 

Horácio Wanderlei Rodrigues e Eliane Botelho Junqueira13 tecem observação 

interessante: 

 

Ao lado disso, a reforma incidiu, novamente, no mesmo erro histórico: 
acreditar que o Direito pode mudar a realidade, quando ele pode, no 
máximo, ser um indutor da mudança e, mesmo assim, desde que outras 
condições (volitivas, materiais, psicológicas, culturais, etc.) mais 
importantes estejam preenchidas. 

 

Sucessivas tentativas de solucionar a crise da educação jurídica vêm percorrendo a 

linha do tempo e, mais do que anteriormente, resta a premente necessidade de atender às 

exigências contemporâneas. É imprescindível que não se abandonem as decisões no campo 

das boas intenções. 

A Resolução nº 9 do Conselho Nacional de Educação, aos 29 de setembro de 2004, 

instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Direito, 

Bacharelado, a serem observadas pelas Instituições de Educação Superior. Expressa-se a 

                                                 
13 RODRIGUES, op. Cit., p. 51.  
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organização do curso por meio de seu projeto pedagógico, contido no art. 2º da Resolução nº 

9, emanada do Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Superior (CNE/CES), 

de 29 de setembro de 200414 e aponta para os fatores essenciais e mínimos dos cursos de 

Direito.  

Outro ponto da Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004, que merece 

destaque refere-se às disposições dos seus arts. 3º e 4º15. Tratam do perfil do graduando e da 

formação profissional, com as respectivas habilidades e competências a serem desenvolvidas 

durante o curso de graduação em Direito.  

Interessante observar que as diretrizes traçadas atendem a boa parte das exigências 

contemporâneas. Resta saber se são efetivamente postas em prática pelas Instituições de 

Ensino Superiores e pelos docentes que nelas atuam. 

                                                 
14 “Art. 2º A organização do Curso de Graduação em Direito, observadas as Diretrizes Curriculares Nacionais 

se expressa através do seu projeto pedagógico, abrangendo o perfil do formando, as competências e 

habilidades, os conteúdos curriculares, o estágio curricular supervisionado, as atividades complementares, o 

sistema de avaliação, o trabalho de curso como componente curricular obrigatório do curso, o regime 

acadêmico de oferta, a duração do curso, sem prejuízo de outros aspectos que tornem consistente o referido 

projeto pedagógico. § 1° O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, com 

suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, sem prejuízo de outros, os 

seguintes elementos estruturais: I - concepção e objetivos gerais do curso, contextualizados em relação às suas 

inserções institucional, política, geográfica e social; II - condições objetivas de oferta e a vocação do curso; III 

- cargas horárias das atividades didáticas e da integralização do curso; IV - formas de realização da 

interdisciplinaridade; V - modos de integração entre teoria e prática; VI - formas de avaliação do ensino e da 

aprendizagem; VII - modos da integração entre graduação e pós-graduação, quando houver; VIII - incentivo à 

pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da atividade de ensino e como instrumento para a 

iniciação científica; IX - concepção e composição das atividades de estágio curricular supervisionado, suas 

diferentes formas e condições de realização, bem como a forma de implantação e a estrutura do Núcleo de 

Prática Jurídica; X -concepção e composição das atividades complementares; e, XI - inclusão obrigatória do 

Trabalho de Curso. § 2º Com base no princípio de educação continuada, as IES poderão incluir no Projeto 

Pedagógico do curso, oferta de cursos de pós-graduação lato sensu, nas respectivas modalidades, de acordo 

com as efetivas demandas do desempenho profissional.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília. 2004. 
Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de setembro de 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf.>. Acesso em 06 set. 2011). 
15“Art. 3º. O curso de graduação em Direito deverá assegurar, no perfil do graduando, sólida formação geral, 

humanística e axiológica, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, adequada 

argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada a uma postura reflexiva e 

de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável 

ao exercício da Ciência do Direito, da prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Art. 4º. O curso 

de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele, pelo menos, as seguintes 

habilidades e competências: I - leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou 

normativos, com a devida utilização das normas técnico-jurídicas; II - interpretação e aplicação do Direito; III 

- pesquisa e utilização da legislação, da jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; IV - 

adequada atuação técnico-jurídica, em diferentes instâncias, administrativas ou judiciais, com a devida 

utilização de processos, atos e procedimentos; V - correta utilização da terminologia jurídica ou da Ciência do 

Direito; VI - utilização de raciocínio jurídico, de argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; VII - 

julgamento e tomada de decisões; e, VIII - domínio de tecnologias e métodos para permanente compreensão e 

aplicação do Direito.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília. 2004. Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de 
setembro de 2004. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf.>. Acesso em 06 
set. 2011). 
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A questão é das mais preocupantes e tem causado inquietudes ao mundo jurídico, a 

se considerarem os resultados das avaliações do Ministério da Educação somados aos baixos 

índices de aprovação dos bacharéis no Exame de Ordem: demonstram que o ensino do Direito 

tal como vem sendo praticado se dissocia das diretrizes traçadas pela Resolução CNE/CES nº 

9, de 29 de setembro de 2004, e resulta deficiente e falível. 

Afirmar que o sistema necessita de mudanças, não basta. Antes é preciso adotar 

postura enérgica, crítica e reflexiva. 

Abandonar as antigas práticas docentes de ensino, romper as barreiras do 

dogmatismo ultrapassado, deixar para trás a produção em série de profissionais repetidores 

dos conhecimentos jurídicos adquiridos sem qualquer correlação com a realidade social – eis 

aí fatores que estiveram presentes em diversas passagens da discussão acerca da evolução da 

crise do ensino jurídico no Brasil, e ainda compõem o presente cenário nacional da educação 

jurídica.  

Demonstra-se que não poucas das Instituições de Ensino Superior que atuam nestes 

moldes, possuem apenas o ideal mercantilista, visando ao lucro fácil, porque despreocupadas 

e descompromissadas com a formação adequada do bacharel, exigida pelo mercado 

profissional da atualidade. 

José Wilson Ferreira Sobrinho16 

 

A crise da universidade talvez assente na mudança de concepção que ela tem 
sofrido ao longo do tempo. Passou de um centro afastado de saber para um 
participante do capitalismo desenfreado, uma vez que as parcerias com a 
indústria privada são uma realidade. Mas o setor privado não financia 
pesquisas por amor ao saber. Tais pesquisas são financiadas por razões 
estritamente comerciais, ou seja, deverão render produtos capazes de 
aumentar o lucro do financiador. 

 

Nos cursos jurídicos autorizados no Brasil, a repressão dessas práticas constitui uma 

das mais importantes exigências contemporâneas, talvez a primeira delas numa ordem de 

inúmeras outras, suas conseqüentes. As demais naturalmente decorrerão da conscientização 

de que é preciso transformar a realidade dos cursos jurídicos, observando o mundo dos fatos. 

Importa, com efeito, fomentar a formação de profissionais do Direito que sejam críticos, 

reflexivos, emancipados, comprometidos com a Ética, os valores humanos, a cidadania e o 

                                                 
16 SOBRINHO, José Wilson Ferreira. Metodologia do Ensino Jurídico e Avaliação em Direito. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1997. p. 105.   
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exercício da função essencial à Justiça, visando realizar e influenciar o exercício e a defesa da 

democracia.  
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3 CONSTRUÇÃO DA QUALIDADE 

 

Expuseram-se algumas das possíveis abordagens a respeito de avanços, controvérsias 

e as exigências contemporâneas que envolvem a educação jurídica no Brasil. Há de se convir 

que é pouco, quase nada se considerar a multiplicidade de questões que mereciam destaque, 

em se tratando dos cursos jurídicos. 

Não obstante, o bom senso e a esperança perene de um futuro de melhorias urgem a 

lutas diárias quem busque tornar real a excelência dos cursos jurídicos. Deve-se considerar, 

entretanto, que construir a qualidade demanda uma sucessão de compromissos – moral, ético, 

legal, cívico, político, econômico, para citar alguns – e a ação conjunta de todos os setores da 

sociedade, sem que se omita ou se exclua cidadão algum. Pouco ou nada bastam as boas 

intenções: delas estão plenos os textos legais. A experiência e as evidências demonstram que 

não foram capazes o bastante para alterar o cenário da sofrível qualidade de ensino tal como 

vem sendo ofertada em inúmeros cursos jurídicos, não importando se devidamente 

autorizados, ou daqueles cujo número de vagas iniciais foi ampliado. 

A prioridade dos cursos jurídicos deve ser, pois, não apena a de preservar o caráter 

da ciência do Direito senão também a de servir de alicerce, onde se fundem e se abriguem 

valores humanos e éticos. Assiste às Instituições de Ensino Superior a responsabilidade de 

formar cidadãos conscientes de seus compromissos com a sociedade. 

Nesses casos, justifica-se a necessidade de o Estado, por meio do Ministério da 

Educação, interferir na atuação das Instituições de Ensino Superior, que se valem de políticas 

severas de fiscalização, posto que a Constituição Federal de 1988 garanta a autonomia 

didático-científica. Com efeito, é ilegítimo declarar que, em sua maioria, os cursos jurídicos 

oferecidos no Brasil tenham se desobrigado de seu mister. No entanto, são naturalmente 

falíveis, deficitários e deficientes, ou mesmo incapazes de oferecer o desenvolvimento 

mínimo de competências e habilidades imprescindíveis à formação profissional, o que, 

deploravelmente, pode convertê-los em uma espécie de estelionato educacional 

institucionalizado. 

Prova decorrente do descuido são os baixos índices de aprovação no chamado 

“exame de ordem”, sob a responsabilidade da Ordem do Advogados do Brasil (OAB), em 

cujos resultados de aferição se verifica que os cursos jurídicos são incapazes de oferecer 

conhecimentos básicos do Direito. 
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Posto isso, não há que se esquivar ao destaque do relevante papel desempenhado pela 

OAB – instituição jurídica a que, obrigatoriamente, devem pertencer os advogados, porque 

possam exercer sua profissão, constituindo um órgão de seleção, de defesa e disciplina da 

classe -, porquanto, antes de pretender reservar a si o mercado de trabalho, busca obstar que as 

deficiências do ensino jurídico se perpetuem e vitimem a coletividade. Por meio de sua 

avaliação, selecionam-se apenas os bacharéis que, em seu curso de graduação, obtiveram a 

formação mínima essencial, e são considerados aptos para prestar serviços à sociedade. Não 

obstante, não raro se depara com profissionais que não firmam o compromisso de bem servir 

e de tornar democrático o debate sociopolítico. Ceder aos interesses subjetivos dos bacharéis 

que não obtêm êxito no exame de ordem não é a melhor medida a que se proceder: coloca-se 

em risco a sociedade e o Estado Democrático de Direito. 

Destarte, utilizar-se de indicadores, avaliações, fiscalização, da aplicação de medidas 

restritivas, de análises criteriosas sobre as estruturas e a composição docente e do 

cumprimento das diretrizes curriculares do Curso de Graduação em Direito, absolutamente 

deve compor o sistema de aferição da qualidade do ensino de Direito nas Instituições de 

Ensino Superiores. Ademais, deve-se desafiar a sociedade a interferir nesses processos e a 

discuti-los, uma vez que seja a maior interessada. 

Considera-se, por fim, que políticas drásticas de fiscalização devam conter a abertura 

desenfreada de novas vagas e de cursos jurídicos. Urge fazer retroceder as políticas de 

expansão do ensino superior, sem que haja a imprescindível observância de critérios 

qualitativos, porque se promovam, no interior das Instituições de Ensino Superior, a alteração 

dos paradigmas tradicionais e a implementação de novas práticas de ensino, adequadas a 

realidade e transformações sociais. Apenas assim se pode chegar à consecução de um dos 

objetivos basilares da educação universitária: estimular a pesquisa, o criticismo, a reflexão e 

formar profissionais éticos, comprometidos com os valores humanos e o dever cívico, com 

competências e habilidades que os tornem capazes de atender às novas demandas sociais. 

Acredita-se que seja esse um dos caminhos destinados à mudança e à construção da qualidade 

do ensino jurídico. No entanto, para empreender a caminhada, exigem-se mudança de postura, 

compromisso e muito trabalho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desafio de instituir um processo inovador e prospectivo de ensino-aprendizagem 

tem constituído a problemática central de diversas pesquisas, dado que, nos anos iniciais da 

educação escolar, as deficiências peculiares do ensino tradicional são capazes de impedir a 

emancipação do aprendiz e o acompanhar pelo resto de sua vida, causando-lhe o risco de 

tornar-se inepto e inapto para desvendar o mundo do conhecimento. 

Muitas vezes, a prática desse ensinar-e-aprender estende-se aos níveis superiores da 

educação, o que lhe é fatal. Ora, trata-se de um ser cuja formação foi moldada dessa forma. 

Como lhe incutir a ideia de que é preciso inovar e alterar os paradigmas? Obviamente, custa-

lhe o processo de aprender: exige-se-lhe esforço mental desmedido. O atalho da desistência é 

mais curto e fácil. Urge que a cultura da reprodução mecânica dos saberes e da práxis seja 

dizimada. Insistir nessa prática não é o caminho, mas desenvolver o aprendiz reflexivo pode 

ser a solução mais coerente. 

Transporta-se para o ensino do Direito a mesma lição. A crise na educação jurídica 

institucionou-se apenas porque não se desprendeu da tradição, não rompeu dogmas, não 

inovou, não mudou sua postura. Limitou-se a formular propostas de alteração que não saíram 

do papel. Por conseguinte, os profissionais do Direito formados nesse modelo não restam 

compromissados com a Ética, com os valores humanos e a cidadania; são incapazes de 

investigar no mundo do Direito as possíveis soluções, porque atendam as novas demandas 

sociais, porquanto foram treinados para reproduzir conhecimentos da dogmática jurídica, e 

não para desenvolver o criticismo capaz de provocar o debate e a evolução do Direito, 

atendendo a transformações sociais e a exigências contemporâneas. 

A atual situação da educação jurídica representa um retrocesso às conquistas 

políticas do Estado Democrático de Direito; prescinde, pois, de uma configuração inovadora e 

prospectiva, ademais exige a tenacidade do pensar crítico e reflexivo àqueles que desejam ver 

esse cenário alterado com responsabilidade.  

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNIVEM – Centro Universitário Eurípedes de Marília

7555



   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

   
 

 

REFERÊNCIAS 

 

BRASIL. Constituição Federal, Organização por Anne Joyce Angher. 12. ed. São Paulo: 
Rideel, 2011. 
 
BRASIL. Carta da Lei nº 1827, de 11 de agosto de 1827. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/revista/Rev_63/Lei_1827.htm. Acesso em: 06 set. 2011. 
 
CASTANHO, Sérgio; CASTANHO, Maria Eugênia (orgs.). Temas e textos em metodologia 
do ensino superior. 7. ed. Campinas: Papirus Editora, 2001.   
 
DALLARI. Dalmo de Abreu. Elementos de Teoria Geral do Estado. 30. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2011. 
 
DELORS, Jacques. Educação: um tesouro a descobrir. 2. ed. São Paulo: Cortez: Brasília. 
DF: MEC: UNESCO, 1999.  
 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. 
3. ed. Revista e atualizada. Curitiba: Positivo, 2004. 
 
HARGREAVES, Andy; EARL, Lorna; RYAN, Jim. Educação para mudança: recriando a 
escola para adolescentes. Porto Alegre: Artmed Editora, 2001. 
 
INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, do 
Ministério da Educação. Disponível em <http://www.inep.gov.br>. Acesso em: 05 set. 2011. 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília, 2004. Resolução CNE/CES nº 9, de 29 de 
setembro de 2004. Disponível em: 
<http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/rces09_04.pdf>. Acesso em 06 set. 2011 
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Brasília, 2011. Notícia veiculada no site do órgão. 
Disponível em 
<http://www.portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16835>. 
Acesso em: 05 set. 2011. 
 
OAB. Ensino jurídico OAB: 170 anos de cursos jurídicos no Brasil. Brasília, 1997.  
 
PERRENOUD, Philippe. Avaliação: da excelência à regulação das aprendizagens – entre 
duas lógicas. Tradução de Patrícia Chittoni Ramos. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 1999. 
 
RODRIGUES, Horácio Wanderlei. Ensino Jurídico e Direito Alternativo. São Paulo: 
Editora Acadêmica, 1993. 
 
______; JUNQUEIRA, Eliane Botelho. Ensino do direito no Brasil : diretrizes 
curriculares e avaliação das condições de ensino. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2002.  
 
SCHMIDT, Mario Furley. Nova História Crítica do Brasil: 500 anos de história 
malcontada. São Paulo: Editora Nova Geração, 1998. 
 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNIVEM – Centro Universitário Eurípedes de Marília

7556



   

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

   
 

 

SILVA. José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. 26. ed. São Paulo: 
Malheiros Editores, 2006. 
 
SOBRINHO, José Wilson Ferreira. Metodologia do Ensino Jurídico e Avaliação em 
Direito. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1997.   
 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do UNIVEM – Centro Universitário Eurípedes de Marília

7557



 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ENSINO JURÍDICO, COMPLEXIDADE E MEIO AMBIENTE: UM DIÁLOGO 

NECESSÁRIO 

LA ENSENANZA  JURIDICA, COMPLEJIDAD Y MEDIO AMBIENTE: UN 
DIÁLOGO NECESARIO 

Bruno Barros Carvalho 

 Germana Parente Neiva Belchior 

RESUMO: O mundo globalizado, tecnológico e ambientalmente instável gera a necessidade 
de um conhecimento complexo que transpasse por várias áreas, inclusive aquelas que ocorrem 
no âmbito das Universidades. Dentro deste contexto, o objetivo geral deste artigo é investigar 
as transformações que o pensamento complexo ocasiona no ensino jurídico, tendo em vista a 
obrigatoriedade da educação ambiental no Ensino Superior, consoante a Lei n º 9.795/99. A 
metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é teórica, bibliográfica, 
histórica, descritiva e exploratória. Verifica-se que o pensamento complexo exige uma 
reconstrução do ensino jurídico, devendo o estudioso do Direito ter um conhecimento não 
mais linear, mas complexo, no sentido de atender às demandas sociais. No contexto brasileiro, 
o problema enfrentado não é a falta de política pública, uma vez que a Lei nº 9.795/99 criou a 
Política Nacional de Educação Ambiental, que confere obrigatoriedade na implantação e na 
aplicação da educação ambiental para todos os níveis de ensino, inclusive o superior. O que se 
verifica é a falta de eficácia social da norma, motivada tanto pela ineficiência de fiscalização 
do Ministério da Educação, bem como pelo despreparo e até desinteresse das Universidades 
em incluir a educação ambiental no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. A 
complexidade do Ensino Superior, portanto, é essencial para que a eficiência pedagógica 
ocorra no atual contexto pós-moderno, devendo a educação ambiental estar na pauta dos 
projetos e dos planos institucionais das Universidades.  

 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO, PENSAMENTO; COMPLEXIDADE, 
EDUCAÇÃO AMBIENTAL. 

 

RESUMEN: El mundo globalizado, tecnológico frente a un mundo con un medio ambiente 
inestable genera la necesidad de un conocimiento complejo que atraviese muchas áreas de 
conocimiento, incluso aquellos que ocurren en el ámbito de las Universidades. Dentro de este 
contexto, el objetivo de este  trabajo es investigar los cambios que el pensamiento complejo 
impacta en la enseñanza jurídica, puesto que hay la obligación de la enseñanza de la 
educación ambiental a nivel superior, de acuerdo con la Ley nº 9.795/99. La metodología 
utilizada en el desarrollo de esta investigación es teórica, bibliográfica, histórica, descriptiva y 
exploratoria. Se evidencia que el pensamiento complexo  exige  una reconstrucción de la 
enseñanza jurídica, ya que el estudiante de Derecho no debe tener un conocimiento linear, 
sino complejo, con el objetivo de satisfacer las demandas sociales. En la actual coyuntura 
brasileña el problema a enfrentarse no es la falta de política pública, pues la Ley nº 9.795/99 
ha creado la Política Nacional de Educación Ambiental que dicta la obligación de la 
implementación de una educación ambiental en todos niveles educacionales, incluso el 
superior. Lo que se percibe es la falta de eficacia social de las leyes, incentivada por una 
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ineficiente fiscalización del Ministerio de Educación, así como por la falta de preparación y 
de interés de las Universidades en añadir la educación ambiental dentro del ámbito de la 
enseñanza, de la investigación y extensión.   La complejidad de la enseñanza superior, por lo 
tanto, es esencial para que la eficiencia pedagógica pueda ocurrir  en el actual escenario 
posmoderno. Por fin, se concluye que la  educación ambiental debe entrar en la agenda de 
discusión de los proyectos y planos institucionales de las Universidades. 

 

PALABRAS CLAVES: ENSENANZA JURÍDICA; PENSAMIENTO; COMPLEJIDAD, 
EDUCACIÓN AMBIENTAL.  

 

INTRODUÇÃO 

O mundo globalizado, tecnológico e ambientalmente instável gera a necessidade de um 

conhecimento complexo que transpasse por várias áreas, inclusive aquelas que ocorrem no 

âmbito das Universidades. A problemática ambiental é ontologicamente transdisciplinar e 

dialoga com todos os ramos do conhecimento, haja vista que o meio ambiente sadio está 

diretamente relacionado à vida em todas as suas formas. 

Dentro desse contexto, surge uma indagação: ao considerar que as Instituições de 

Ensino Superior devem preparar o aluno para a sociedade, de que forma elas estão educando 

com uma nova demanda social, cuja situação é complexa, globalizada, tecnológica e 

ambientalmente insuficiente? Eis, pois, a problematização a ser enfrentada nesta pesquisa. 

Diante disso, o objetivo geral deste artigo é investigar as transformações que o 

pensamento complexo ocasiona no ensino jurídico, tendo em vista a obrigatoriedade da 

educação ambiental no Ensino Superior, consoante a Lei n º 9.795/99, diploma normativo que 

criou a Política Nacional de Educação Ambiental no Brasil.  

A metodologia utilizada para o desenvolvimento desta pesquisa é teórica, 

bibliográfica, descritiva e exploratória. Valeu-se, ainda, do método histórico, na medida em 

que se analisa a evolução histórica do ensino jurídico no Brasil. 

Em um primeiro momento do trabalho, serão abordadas considerações em torno da 

complexidade, a fim de que se entenda como a forma de pensamento emergente hoje, 

defendida como inúmeros sociológicos, cujo destaque é Edgar Morin, traz consequências 

imbricadas para o meio ambiente.  
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Adiante, discute-se como o pensamento complexo demanda uma reconstrução do 

ensino jurídico, haja vista que a sociedade hodierna exige que o aplicador do Direito tenha 

conhecimento não mais linear, mas complexo, no sentido de atender às demandas sociais. Por 

fim, em um terceiro momento, enfrenta-se o problema principal deste artigo ao se discutir a 

imbricada e necessária relação entre complexidade e educação ambiental. 

Alerta-se, por oportuno, que este trabalho não pretende exaurir o tema, mas provocar 

reflexões na academia, em especial durante o evento do CONPEDI, momento em que 

pesquisadores de todo o Brasil se reúnem para discutir temáticas relevantes no âmbito da 

ciência jurídica. Desta feita, o ensino jurídico assume papel essencial na pauta das discussões, 

ocasião em que a complexidade e a educação ambiental merecem espaço no diálogo 

acadêmico.    

1 CONSIDERAÇÕES EM TORNO DO PENSAMENTO COMPLEXO 

O meio ambiente é uma temática complexa, uma vez que aborda cultura, saúde, bem-

estar, educação, política, direito, ciência, consciência, natureza, contexto social, história, 

dentre outros. Estudar a questão ambiental é navegar por todas as áreas do conhecimento, haja 

vista que o meio ambiente é fundamental à vida não apenas do ser humano, mas de todas as 

formas de existência. 

Dentro desse contexto, é necessário discutir a transformação do pensamento linear, 

defendido no paradigma cartesiano e moderno, para a complexidade, forma de pensar exigida 

no emergente paradigma da pós-modernidade. 

A Revolução Industrial do século XVIII foi o embrião do que se chama hoje de 

sociedade de riscoi, potencializada pelo desenvolvimento tecno-científico e caracterizada pelo 

incremento na incerteza quanto às consequências das atividades e tecnologias empregadas no 

processo econômico.ii 

A modernidade, por assim dizer, é mais uma das consequências geradas pelo 

Iluminismo, momento histórico marcado pela Revolução Francesa, acontecimento que causou 

transformações irreversíveis à sociedade. Proclama-se, a partir de então, de forma mais 

incisiva, o racionalismo, o antropocentrismo clássico e o universalismo. 

Ilustra Touraine que esse período remonta à concepção clássica da modernidade, 

identificando-a com a racionalização. O autor francês sugere uma redefinição da modernidade 
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como a relação entre a razão e o sujeito, carregada de tensões, assim como racionalização e 

objetivação, ciência e liberdade.iii 

A forma de pensar na modernidade é linear, mediante antagonismos como do feio ao 

belo, do falso ao verdadeiro, do sim ao não, do simples ao composto, como ocorre no 

pensamento dialético.iv De acordo com Hegel, a afirmação de algo da realidade se reveste 

como tese. No entanto, haverá uma antítese que, mais do que negar, enriquece a realidade, 

transformando-se em síntese.v Desta feita, o pensamento dialético e cartesiano, próprio do 

paradigma moderno, acompanhou e influenciou o ensino das Universidades. 

A primeira premissa do pensamento cartesiano é nunca aceitar algo como verdadeiro até 

analisar todas as possibilidades, a fim de que não exista motivo para duvidar da alegação. O 

segundo passo é dividir os problemas e analisá-los cuidadosamente com o intuito de melhor 

resolvê-los. Em um terceiro momento, devem-se reger os pensamentos, começando do mais 

simples ou mais fácil de resolver para, pouco a pouco, chegar ao conhecimento do mais 

difícil. Por último, para garantir a veracidade do pesquisado, criam-se enumerações completas 

e revisões gerais para se ter a certeza de que nada foi omitido.vi 

Essas duas formas de pensar marcaram o pensamento moderno que criaram paradigmas 

científicos, ou seja, modelos de pensamento que predominaram durante um longo período e 

que serviram de bússola para pesquisas, cuja solução era limitada, assim como o método. 

É exatamente desse fracasso que se considera ter nascido o atual momento da pós- 

modernidade, marcada por uma sociedade pós-industrial, de consumo, assim como pelo risco 

e excessivo individualismo do homem.vii 

Notadamente, a sociedade pós-moderna produz riscos que podem ser controlados e 

outros que escapam ou neutralizam os mecanismos de controle típicos da sociedade industrial. 

A sociedade de risco revela-se, portanto, como um modelo teórico que marca a crise da 

modernidade, emergindo de um período pós-moderno, na medida em que as ameaças 

produzidas ao longo da sociedade industrial começam a tomar forma.viii 

Caracteriza-se, ademais, a pós-modernidade pela liquidez dos conceitos. Diz-se líquido 

aquilo que não é sólido, isto é, o que não se enquadra em formas rígidas. Ao contrário, trata-

se de conceitos maleáveis, flexíveis, fluidos. Essa nova realidade reflete diretamente na vida 

do homem que sofre diante da crise de valores, da falta de referência, relatado por Bauman.ix 
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Os pensadores da pós-modernidade, como Popper, que apresenta teses para uma 

pesquisa, entendem que “o conhecimento não começa de percepções ou observações ou de 

coleção de fatos ou números, porém, começa mais propriamente, de problemas”.x 

Nesse sentido, afirma que a ignorância do homem é ilimitada e que o conhecimento e a 

ignorância não são contrários como defendia Hegel. Ocorre que quanto mais se conhece, mais 

caminhos surgem. Ao se deparar com um problema e achar uma solução adequada, não 

significa o fim de um ciclo, pois, a cada nova solução, há novos problemas, surgindo a 

necessidade de novas soluções.xi 

A complexidade também se encontra no contexto pós-moderno, cuja origem deriva do 

latim complexus, como uma “acção de abraçar, de rodar, abraço, aperto, amplexo, ligação, 

encadeamento”.xii É, portanto, “grupo ou conjunto de coisas, fatos ou circunstâncias que têm 

qualquer ligação ou nexo entre si”.xiii 

O pensar será por intermédio de uma complexidade na qual a percepção e a descrição 

dos contextos em que o objeto de análise está inserido produzirão conhecimento que ajude a 

descrever muito mais que apenas prescrever. Assim, um comportamento, mesmo ciente da 

interpretação teleológica, optará pela racionalidade crítica, pois, ao utilizar um meio para 

alcançar um fim, sabe que a finalidade pode ser transformada e sugere outro meio. Dessa 

maneira, propõe uma ação humana ecológica em que é sabido que todo ato encadeará em 

efeitos de consequências não previstas e, algumas vezes, indesejados, outras até impiedosos. 

Algumas dessas ações podem ser revistas para mudar a finalidade do ato e evitar 

consequências danosas por um raciocínio crítico. xiv 

Falar em complexidade pode soar como um retrocesso ao pensamento, pois ela 

reintroduz a ideia da incerteza em um momento em que a ciência traz a lógica da certeza 

absoluta, conquista realizada após grandes revoluções científicas para abordar temas de forma 

científica.xv Contudo, é preciso findar o absoluto, pois o aspecto positivo e progressista da 

complexidade é ter como ponto de partida um pensamento multidimensional.xvi 

A forma de pensar complexo foi tolhida pelo sistema educativo adotado que remota ao 

modelo do século XIX. Com o desenvolvimento da industrialização e a necessidade de se 

investir em conhecimentos específicos, o mundo passou a compreender que o homem deve 
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capacitar-se em apenas uma área. O trabalhador deixou de conhecer todo o processo de 

produção e se especializou em apenas uma parte.  

O sistema de ensino atendeu à demanda político-econômica e profissionalizou seus 

alunos em conhecedores de uma só área. Houve a necessidade de desaprender o sistema 

complexo para aprender os elementos que o constituem, sem a percepção do todo. 

O fato é que a educação do século XXI não acompanhou as mudanças e permanece no 

passado; educa-se para uma simplificação e compartimentalização dos conhecimentos de 

forma individualizada. 

O erro e a ilusão assombram o ser humano desde a origem do homem racional; seu 

passado é marcado por erros e ilusões. Há um conflito do ser com o dever ser, do que se pode 

ser com o que se quer ser, a busca por uma utopia, a realização de um sonho, o imaginar o 

imaginário, o visualizar o impossível e, nessa tentativa incansável de elaboração de falsas 

concepções sobre si, é que o homem não consegue fugir do erro. 

Pensar uma educação baseada na complexidade é visualizar um conhecimento 

ameaçado pelo erro e pela ilusão. Portanto, deve-se pensar em um novo sistema educacional, 

uma nova ciência, desenvolver o conhecimento científico pautado em uma ordem complexa. 

Ainda sobre o tema, manifesta-se Morin: 

O desenvolvimento do conhecimento científico é poderoso meio de detecção dos 
erros e de luta contra ilusões. Entretanto, os paradigmas que controlam a ciência 
podem desenvolver ilusões, e nenhuma teoria científica está imune para sempre 
contra o erro. Além disso, o conhecimento científico não pode tratar sozinho dos 
problemas epistemológicos, filosóficos e éticos.xvii 

Trabalhar com a ideia de uma verdade absoluta ou pautado em paradigmas com o 

objetivo de elaborar um conhecimento científico é criar falsas conclusões sobre a pesquisa, 

pois o meio utilizado para o fim limita o senso crítico e as possibilidades de conclusões do 

pesquisador. Portanto, “a educação deve-se dedicar, por conseguinte, à identificação da 

origem de erros, ilusões e cegueiras”.xviii 

O pensamento complexo, segundo Edgar Morin, pode ser apresentado por sete 

princípios basilares à sua formação.xix 
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O primeiro é o princípio sistêmico ou organizacional que une o conhecimento 

individualizado ao conhecimento complexo, é a junção da parte ao todo. Sua fundamentação 

maior é baseada na ideia de que é insuficiente conhecer o todo sem conhecer a parte e que de 

nada vale conhecer a parte sem conhecer o todo. 

Como princípio segundo, tem-se o hologramático, ao se defender que, assim como a 

parte está no todo, o todo se encontra na parte, havendo uma interdependência de 

funcionalidade, pois um locupleta o outro, não há como dissociá-los. 

O terceiro é o princípio do círculo retroativo que rompe com o pensamento da 

causalidade linear em que a causa age sobre o efeito e este sobre aquele. É o conhecimento de 

um processo autorregulador, ou seja, um sistema complexo e cíclico em que há uma 

manutenção automática adaptativa. 

O princípio do círculo recursivo apresenta-se como o quarto sustentado por Morin. 

Afirma o sociólogo que, por meio deste, desprende-se da ideia de regulagem para a de auto-   

-organização. Aqui é um sistema em que o produto e o efeito são os próprios produtores e 

causadores daquilo que os produz. 

O quinto é o princípio da autoeco-organização: autonomia e dependência; os seres 

vivos são auto-organizadores e se autoproduzem de forma autônoma. No entanto, dependem 

de outros seres e do meio em que vivem. Segundo o autor, a relação com o meio ambiente é 

de autonomia e de dependência, estando inserido na ideia de um direito/dever ao meio 

ambiente equilibrado, pois, ao mesmo tempo em que ele é de todos, não pertence a ninguém. 

Os seres vivos compõem-no, mas precisam dele para existir. 

O sexto (e penúltimo) é o princípio dialógico que realiza um paralelo entre a ordem, a 

desordem e a organização. A ordem e a desordemxx são princípios interligados desde a origem 

do universo. Tudo nasce de uma desordem para então ingressar em um processo de ordem 

para, finalmente, organizar-se. Há uma associação das ações contraditórias na busca de um 

fenômeno complexo. 

Por fim, o sétimo trata do princípio da reintrodução do conhecimento em si mesmo, 

fazendo uma reestruturação do homem quando busca renovar o sujeito e trazer à tona a 

problemática cognitiva central. Há um envolvimento da percepção com a teoria científica, 
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ocasião em que todo o conhecimento é uma tradução de um cérebro inserido em uma cultura e 

em um determinado tempo. 

Como se vê, referidos princípios regerão, segundo a lição de Morin, a lógica do 

pensamento complexo que transcende as variadas formas do pensar e quebra paradigmas 

científicos. Elimina as certezas pelas incertezas, havendo uma marcha entre esta e aquela. 

Existe uma linha tênue entre o elementar e o global, entre o separável e o inseparável. 

Portanto, pensar complexo é abandonar o pensamento linear pautado no paradigma 

moderno e nas certezas científicas, passando a entender o mundo sob uma visão global, não 

uniforme e líquido; é perceber que não se pode afirmar nada com certeza e que o pensamento 

científico deve estar sempre acessível a novas perspectivas. 

2 ENSINO JURÍDICO: DA LINEARIDADE À COMPLEXIDADE 

Uma vez discutidas as características gerais acerca da complexidade, resta analisar 

como essa nova forma de pensar influenciou (e influencia) o ensino jurídico no mundo e, 

principalmente, no Brasil. 

2.1 Ensino jurídico no mundo 

A Universidade surge no século XII, no período da Idade Média, e cria uma 

identificação com a sociedade e a cultura da época, passando a representar, em pouco tempo, 

o pensamento medieval. Antes de terminada a Era Medieval, essa instituição passa por uma 

crise e entra em decadência por causa de um congelamento de pensamentos, de valores e de 

ideais tradicionais da época que não se adaptaram ao novo espírito trazido pelo Renascimento 

e pelo Humanismo nos séculos XVI e XVII.xxi 

No século XVIII, o pensamento Iluminista prevalece e propõe a extinção das 

universidades com o argumento de que eram resquícios de uma obsoleta cultura medieval e 

sugere a criação de escolas especializadas com capacitação profissional e acadêmica, voltadas 

à pesquisa e ao desenvolvimento de uma cultura elevada. Essa ideia foi abraçada pela 

Revolução Francesa e pelas posteriores mudanças no Ensino Superior realizadas por 

Napoleão.xxii 
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Hoje, vários países adotam o sistema educacional de ensino superior trazido pelos 

iluministas, mesmo reconhecendo o importante valor das Universidades na formação do 

saber. 

No século XIX, na Alemanha, a universidade desperta para a realidade intelectual e 

passa a ser o grande centro de pesquisa científica. Contudo, continua a ser seletiva, social e 

intelectual, uma vez que é endereçada apenas a um grupo da elite. Pouco depois, na França, as 

universidades buscaram a formação de profissionais que formassem a elite da sociedade como 

médicos, juristas e professores. 

Referido século é marcado, também, pela industrialização, nas palavras de Sucupira: 

Em 1862, o Morril Act, ao instituir os Land Grant Golleges, lança as bases da 
universidade moderna de massas, destinada também ao treinamento de agricultores, 
mecânicos, comerciantes que constituem, na linguagem da lei, as classes industriais, 
enfim, toda uma gama variada de técnicos exigidos pelo rápido desenvolvimento 
industrial. Era a primeira tentativa de se dar formação universitária aos mais 
diversos tipos de profissões.xxiii 

Desde então, as Universidades aderem novos valores e buscam adequar--se à realidade 

proposta pela sociedade. Passam a dar formação técnica, científica e humana para que se 

possa atender a uma demanda de um mundo globalizado e, até mesmo, complexo. 

2.2 Ensino jurídico no Brasil 

Dentro do contexto brasileiro, é importante destacar que a criação de uma universidade 

no Brasil, não seguiu os padrões da América Latina, pois durante o século XVI, os espanhóis 

criaram as instituições em suas colônias, na América, contudo eram com o cunho religioso. 

Só foi possível implementar uma instituição de Ensino Superior no Brasil, no início do século 

XIX, que era voltada apenas para a elite portuguesa residente na colônia poder se graduar, 

sem ter que deslocar a Portugal. xxiv 

Na Colônia, o ensino formal era feito pelos jesuítas, cuja dedicação era dada à 

cristianização dos índios e dos escravos, mas abraçava o clero para que pudesse ter uma 

formação básica para enfrentar a seleção para a Universidade de Coimbra, uma vez que, no 

Brasil, não havia Universidade. No entanto, era de suma importância para a elite o título de 

doutor, além do acesso ao conhecimento para continuar no topo da pirâmide societária.   
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Para Teixeira, esta foi a primeira universidade brasileira, haja vista que nela eram 

ofertados os cursos de Teologia, Direito Canônico, Direito Civil, Medicina e Filosofia. Os 

alunos brasileiros que estudavam em Portugal eram considerados portugueses nascidos no 

Brasil e podiam até se tornar professores da Universidade.xxv 

O ano de 1808 marca a vinda da Família Real ao Brasil. A viagem se deu por receio da 

realeza com as invasões napoleônicas a Portugal tentaram se firmar em sua colônia. 

O porto seguro firmou-se em Salvador que sediou os cursos de Cirurgia, Anatomia e 

Obstetrícia. Contudo, com a mudança de sede da Coroa Portuguesa para o Rio de Janeiro, 

formou-se a Escola de Cirurgia, Academias Militares e a Escola de Belas Artes. Em 1822, o 

Brasil ganha sua independência, e, em 1827, são criados dois cursos de Direito: um em Olinda 

e outro em São Paulo. Medicina, Direito e Politécnica, as primeiras faculdades brasileiras, 

eram localizadas em cidades de referência e eram independentes umas das outras, no entanto 

mantinham a característica elitistaxxvi. 

O advento do Curso de Direito no Brasil possibilitou o surgimento de uma elite 

pensante em um período bacharelista, pois o título de doutor impressionava a população 

carente de educação. 

O contexto era de exclusão social, de um pensamento conservador que excluía o 

exercício da cidadania do povo brasileiro sem que ele pudesse contribuir para o 

desenvolvimento político e jurídico do país. Contudo, nesse período, foi desenvolvida a 

primeira Carta Política, a Constituição do Império, trabalho realizado pelos bacharéis da 

época. 

O Brasil teve grandes juristas que contribuíram significadamente para o 

desenvolvimento do pensamento jurídico. Por influência alemã, surge um pensamento 

evolucionista e histórico-sociológico.xxvii 

Como se vê, o ensino jurídico é uma arma transformadora que depende do ideal que o 

norteia, por isso é de fundamental importância para a sociedade e para o desenvolvimento do 

Estado. A forma de pensamento adotada influencia o ensino jurídico.  
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Se hoje há uma transformação para a complexidade, como discutido anteriormente, por 

conseguinte, o ensino jurídico também deve ser complexo. E, quando se trata de meio 

ambiente, a complexidade se faz ainda mais evidente e emergencial. 

3 ENSINO JURÍDICO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL: UMA PERSPECTIVA 

EDUCACIONAL COMPLEXA 

No último tópico deste trabalho, será abordado o problema principal deste artigo: 

analisar a necessidade de uma reestruturação da educação ambiental, dentro do ensino 

jurídico, em virtude do pensamento complexo. 

O ideal da educação que prevalece em uma sociedade determina o caminho que esta irá 

seguir. E a educação é desenvolvida exatamente por meio do pensamento vigente à época. 

Pensamento linear, educação linear; pensamento complexo; educação complexa. Logo, o 

ensino das Universidades é consequência direta e imediata desse fenômeno. 

Por isso, a universidade exerce uma grande influência na sociedade, é o caminho para o 

desenvolvimento do pensamento, da ação, da pesquisa, da profissionalização para o mercado 

de trabalho, enfim, é ela quem prepara para a vida. 

Contudo, surge uma indagação: ao se considerar que a instituição de Ensino Superior 

tem que preparar o aluno para a sociedade, de que forma ela está educando com uma nova 

demanda social, cuja situação é complexa, globalizada, tecnológica e ambientalmente 

insuficiente? Chega-se, pois, ao ponto crucial desta pesquisa. 

Sobre o tema, expõe Barbosa Neto: 

Educar é fazer emergir vivências do processo do conhecimento. Toda educação 
implica doses fortes de instrução, entendimento e manejo de regras e 
reconhecimento de saberes já acumulados pela humanidade. No mundo atual, o 
aspecto instrucional da educação já não consegue dar conta da profusão de 
conhecimentos disponíveis e emergentes mesmo em áreas específicas.xxviii 

Hoje, a concepção de educação transpassa por várias ideologias e ciências. O mundo 

atual não comporta o pensamento compartimentalizado ou específico; todos os processos de 

conhecimento devem ser unificados. 
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A influência da educação na sociedade é fundamental, pois “o fim (o resultado) da 

educação se identifica com os seus meios (o processo), do mesmo modo, aliás, que os fins da 

vida se identificam com o processo de viver”.xxix 

Um dos pontos a se questionar é a eufemização da ciência, pois é comum partir de um 

problema e chegar a uma solução por caminhos bem desenvolvidos que ninguém se questiona 

como. Manuais trazem resultados de experiências antes mesmo de sua realização, o que 

parece ser uma castração intelectual, uma vez que poupa o aluno de uma parte importante do 

estudo científico: a problematização. Faz-se mister que, anterior à resposta possível de uma 

questão, é necessário saber que há uma questão.xxx 

Chegou o momento de se revisar as práticas humanas, de se ter um entendimento mais 

complexo do ser humano e do mundo, de perceber novos conceitos, pois “conhecer a 

realidade, por si só, não impele nem possibilita ir-se além: é preciso, a partir da leitura que se 

elabora, considerar a complexidade presente nas diversificadas interpretações que dela (e 

nela) podem surgir”.xxxi 

O ensino deve ser feito de forma a proporcionar oportunidade de o homem conduzir as 

próprias interpretações. Nas palavras de Paulo Freire: “[...] ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção”.xxxii 

O papel de uma nova visão do educador é importante para a formação de um homem,  

porque “a educação não é, porém, a simples transmissão da herança dos antepassados, mas o 

processo pelo qual também se torna possível a gestação do novo e a ruptura do velho”.xxxiii 

A Universidade surge no período da Idade Média e, desde então, vem se moldando à 

sociedade, busca suprir lacunas em uma demanda social, na capacitação de profissionais e na 

formação de pessoas. 

A educação já teve pensamento liberal, absolutista e democrático. Hoje, a demanda é 

ambiental, e os profissionais que compõem o corpo docente de uma instituição de nível 

superior devem receber uma capacitação adequada, pois a demanda existe e é preciso 

capacitar aquele que irá formar os profissionais. 

O Ensino Superior, nos moldes ocidentais, possui três objetivos básicos. O primeiro é a 

profissionalização em diferentes áreas; o segundo é a formação científica do profissional 
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especializado; e o terceiro é a formação humana do estudante, principalmente, o estímulo à 

racionalidade crítica. xxxiv 

A Política Nacional de Educação Ambiental foi instituída com a edição da Lei nº 

9.795/99, que confere obrigatoriedade na implantação e na aplicação da educação ambiental 

para todos os níveis de ensino. Segundo o referido diploma normativo, a educação ecológica é 

entendida como processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores 

sociais voltados para a conservação do meio ambiente. O processo educacional pode ocorrer 

no meio formal, na estrutura curricular das escolas, nos cursos profissionalizantes e de nível 

superior, assim como no âmbito não formal. 

Para o desenvolvimento da Educação Ambiental, é necessário abordar todos os aspectos 

que a compõem: políticos, sociais, econômicos, científicos, tecnológicos, culturais, ecológicos 

e éticos, pois, assim, os indivíduos podem ter uma visão da natureza complexa do meio 

ambiente.xxxv 

Dessa forma, os arts. 4º e 5º do referido corpo normativo instituem os princípios e os 

objetivos dessa política educacional, promovendo a compreensão e a importância do tripé 

formador do desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento econômico, a equidade social e 

o equilíbrio ambiental. Propõe permitir que os cidadãos adquiram novos valores éticos de 

forma a propiciar uma sadia qualidade de vida. Logo, a educação ambiental induz novas 

formas de comportamento individuais e sociais. 

O meio ambiente é considerado um direito-dever fundamental, nos moldes do art. 225, 

da Constituição Federal de 1988, pois, na mesma proporção que todos têm um direito ao meio 

ambiente sadio, cabe a todos o dever de protegê-lo. O bem ambiental é difuso e de uso 

comum do povo, o que fez o constituinte originário dar-lhe uma especial proteção. 

Durante o paradigma moderno e racionalista, os recursos naturais eram considerados 

fontes inesgotáveis, consequência de um pensamento linear e de um adágio científico pautado 

em paradigmas que bloqueavam uma mudança de pensamento. As Universidades foram 

influenciadas por esse modelo, mas agora assumem uma nova postura educacional: complexa 

e baseada na incerteza do pensamento pós-moderno, haja vista que a temática ambiental 

reflete um grande exemplo desse novo pensamento. 
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Nessa nova perspectiva, a Universidade ganha destaque e, como consequência, adquire 

grande responsabilidade na formação profissional e humana.xxxvi Como se vê, a educação 

universitária deve atender à nova demanda social, assim como o legislador preceitua, no 

sentido de efetivar o dispositivo normativo que prevê uma educação ambiental mais sólida na 

formação profissional. 

O ensino jurídico é valorizado, na medida em que forma profissionais capazes de atuar 

em um âmbito específico e de grande importância ao desenvolvimento de uma sociedade. O 

profissional do Direito é responsável por gerir a estrutura jurídica, ocasião em que se depara 

com o corpo normativo e efetivo da aplicação dos interesses da sociedade. Desta feita, é 

indiscutível que a educação ambiental deve fazer parte do processo de formação universitária 

desse profissional. 

CONCLUSÃO 

Discutir a problemática ambiental é navegar por todas as áreas do conhecimento, na 

medida em que o meio ambiente é essencial para todas as formas de vida. Revela-se 

complexo, pois se revela como um direito e um dever fundamental ao cuidar de um bem 

difuso e de uso comum do povo, consoante preceitua o art. 225, da Lei Maior brasileira.  

Hoje, a solução para a crise ambiental é uma demanda social, inserindo-se, pois, na 

responsabilidade do Ensino Superior. A partir de pesquisa histórica, verificou-se que a 

Universidade recebe influencia do anseio social na busca de respostas porque há uma 

adequação no pensamento universitário por meio da necessidade social vigente. 

Dessa forma, a transformação do pensamento linear, defendido no paradigma cartesiano 

e moderno, para a complexidade, forma de pensar exigida no emergente paradigma da pós-

modernidade, é fundamental para entender os fenômenos globais, tecnológicos e ambientais 

da sociedade hodierna. 

O pensamento complexo exige uma reconstrução do ensino jurídico, devendo o 

estudioso do Direito ter um conhecimento não mais linear, mas complexo, no sentido de 

atender às demandas sociais. Para tanto, é fundamental que o educador do ensino superior 

receba formação adequada, de forma que consiga transmiti-lo ao discente de maneira 

eficiente.  
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No contexto brasileiro, o problema enfrentado não é falta de política pública, uma vez 

que a Lei nº 9.795/99 criou a Política Nacional de Educação Ambiental, que confere 

obrigatoriedade na implantação e na aplicação da educação ambiental para todos os níveis de 

ensino, inclusive o superior. O que se verifica é a falta de eficácia social da norma, motivada 

tanto pela ineficiência de fiscalização do Ministério da Educação, bem como pelo despreparo 

e até desinteresse das Universidades em incluir a educação ambiental no âmbito do ensino, da 

pesquisa e da extensão. 

A complexidade do Ensino Superior, portanto, é essencial para que a eficiência 

pedagógica ocorra no atual contexto pós-moderno, devendo a educação ambiental estar na 

pauta dos projetos e dos planos institucionais das Universidades.  
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GARANTIA DO DIREITO À EDUCAÇÃO AO HOMOAFETIVO E AO 

TRANSGÊNERO - SISTEMA NORMATIVO TRUNCADO E 

FRAGMENTÁRIO 

 

LA GARANTÍA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN PARA GAYS Y TRANSEXUALES 

- SISTEMA NORMATIVO TRUNCADO Y FRAGMENTARIO 

 

Hélcio José Da Silva 

 

  

RESUMO 

Este estudo analisa as implicações jurídicas decorrentes de orientação afetivo-sexual e de 

identidade de gênero no contexto jurídico-educacional brasileiro, demonstrando as 

consequências negativas da omissão legislativa, sobretudo pela insuficiente proteção estatal 

para a garantia da inclusão e permanência do vulnerável na escola. Utiliza o método do 

levantamento de dados legislativos para demonstrar a insuficiência normativa, em razão dos 

limites territoriais ou departamentais, e da pouca abrangência protetora. Demonstra, pela 

análise dos dados, que a insuficiente e fragmentária legislação não atende integralmente às 

demandas homoafetivas e de identidade de gênero. Verifica a ocorrência de divergências tanto 

quanto ao conteúdo como quanto à extensão dos direitos reconhecidos ou equiparados. Sugere 

normatização, nacional e específica, como forma de diminuir a insegurança jurídica dos 

indivíduos homoafetivos e transgêneros no âmbito escolar. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO À EDUCAÇÃO; DISCRIMINAÇÃO; EVASÃO 

ESCOLAR; HOMOSSEXUAIS; TRANSEXUAIS 

 

RESUMEN 
Este estudio examina las implicaciones jurídicas derivadas de la orientación afectiva y sexual 

e identidad de género en el contexto jurídico-educacional brasileño, lo que demuestra las 

consecuencias negativas de omisión legislativa, sobre todo por la insuficiente protección 

estatal para garantizar la inclusión de los grupos vulnerables y la estancia suya en la escuela. 

Utiliza el método de recogida de datos para demostrar la insuficiencia de la legislación, por 

razones de límites territoriales o departamentales, y debido a la poca protección. Muestra que 

la legislación insuficiente y fragmentaria no se ajusta a las exigencias homoafetivas y de la 

identidad de género. Comprueba estas diferencias tanto en el contenido y como en el alcance 

de los derechos reconocidos. Sugiere la normalización, nacional y específica, como una forma 

de reducir la incertidumbre jurídica a las personas homoafetivas, travestis e transexuales, y 

sus relaciones con la escuela. 

PALABRAS-CLAVE: DERECHO A LA EDUCACIÓN; DISCRIMINACIÓN; 

ABANDONAR A LA ESCUELA; GAY; TRANSEXUALES 
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AL                  Estado de Alagoas 
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CE                 Estado do Ceará 
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CG-CEDU     Chefia de Gabinete da Secretaria de Estado da Educação do Maranhão 

CGDH           Coordenação-Geral de Direitos Humanos 

CGEPD         Coordenação-Geral de Estudos, Pareceres e Procedimentos Disciplinares da 

Consultoria Jurídica do Ministério da Educação 

CID               Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados 

com a Saúde 

CME             Conselho Municipal de Educação 

CMF             Conselho Federal de Medicina 

CNE              Conselho Nacional de Educação 

CNPq           Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

CONJUR      Consultoria Jurídica do Ministério da Educação 

CP                 Conselho Pleno 

DEIDHUC   Diretoria de Educação Integral, Direitos Humanos e Cidadania 

IBGE             Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LDB              Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

LGBTT         Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

MEC             Ministério da Educação e Cultura 

MG               Estado de Minas Gerais 
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PB                 Estado da Paraíba 

PI                  Estado do Piauí 

PNDH-3      Programa Nacional de Direitos Humanos 

RN               Estado do Rio Grande do Norte 

SC                Estado de Santa Catarina 

SECAC       Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade 

SP                Estado de São Paulo 

   

1 Considerações iniciais 

  

Na história da humanidade foram muitas as tentativas de uniformizar as formas de 

pensar, sentir e agir, buscando-se padronização obrigatória de comportamentos, à 

partir da presunção de existência de um paradigma de verdade única e 

incontestável. A pretensão de que determinada convenção (cultural) seja a mais 

correta, é reproduzida, direta ou indiretamente, nos processos de ensino e 

aprendizagem.[1] 

Por mais que se negue, existe uma desigualdade perene entre seres humanos, 

construída e transformada pela interação de fatores culturais, psicológicos e 

biológicos. As diferenças, enquanto realidades complexas, são inconstantes e 

indeterminadas, todavia, a existência da diferença é fato simples, perceptível e 

perpétuo. O princípio da diferença é um fenômeno genérico e abundante no 

universo, permeando todo seu funcionamento, desde o menor ao maior objeto já 

estudado. Pelo fato de ser, talvez, a única “normalidade” possível no universo, a 

diferença deveria ser entendida como fenômeno positivo. 

Entretanto, prevalecem as condutas que tomam as diferenças para valorar aspectos 

qualificadores ou desqualificadores dos seres humanos, visando fundamentar a 

tentativa de padronização das pessoas, pela imposição de alguns paradigmas 

convencionados (culturalmente) com os atributos de normalidade, correção e 

veracidade, respaldados por pretensa exatidão científica[2], religiosa ou ideológica. 

Não obstante a obstinação pelo padrão convencionado, fenômeno puramente 

cultural, as leis naturais continuam funcionando no seu ritmo, inexoráveis, 

independentemente de quaisquer posturas conceituais oriundas dos agrupamentos 

humanos. A prova da naturalidade das variações afetivo-sexuais e de identidade de 

gênero está no fato de que elas ocorrem em todas as sociedades humanas, de 
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qualquer época, inclusive naquelas onde a diversidade é severamente reprovada, 

reprimida ou, até mesmo, punida. 

É demasiadamente reducionista a classificação negativa de seres humanos tão 

somente em razão das funcionalidades sexuais, pois a personalidade de uma pessoa 

não se limita nem se determina exclusivamente pela atração sexual e, além disso, 

nos relacionamentos humanos costuma prevalecer o afeto, razão pela qual se optou 

pelo uso do vocábulo homoafetividade[3] em substituição ao tradicional 

“homossexualidade”. 

Estudos recentes têm sugerido que tanto a homoafetividade quanto a 

transexualidade podem ser inatas[4], isto é, impulsionadas por forças biológicas. O 

neurocientista Simon LeVay resume evidências científicas que apontam para uma 

conclusão inevitável: a orientação sexual resulta essencialmente de uma interação 

entre genes, hormônios sexuais, e as células do corpo e do cérebro em 

desenvolvimento, decorrendo em grande parte dos processos biológicos que já 

estão em andamento antes do nascimento.[5] Logo, a crença em uma condição de 

simples “opção” do indivíduo tem sido questionada. Estudos indicam a existência 

de possíveis forças propulsoras biológicas. Como os cientistas sociais defendem 

que ocorre também a influência de variáveis culturais, pode-se conceber uma teoria 

sócio-biológica, mista, pela qual a força propulsora da afetividade (e da 

sexualidade) humana teria determinantes biológicos (fatores internos, inatos), 

todavia, sua expressividade (comportamento externo, cultural) seria construída com 

o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. De qualquer modo, ambas as 

vertentes já demonstraram que o indivíduo não tem escolha (interna) quanto ao que 

vai sentir ou desejar, mas pode moldar seu comportamento externo (ao se 

feminilizar, masculinizar ou tornar-se andrógino). Já existe certeza científica de que 

não se trata de exceção, desvio, inversão, patologia ou anormalidade, e sim de 

múltiplas potencialidades naturais de expressão da sexualidade (e da afetividade) 

humana, fenômeno para o qual inexiste padrão absoluto, pois ocorre de modo não-

uniforme.[6] 

Para efeitos desse estudo, considerou-se a formação dos transgêneros por dois 

grupos: travestis e transexuais. Em ambos os casos o corpo do ser, a princípio, 

destoa do conteúdo de sua mente, e o indivíduo passa a operar sucessivas 

transformações, adquirindo, progressivamente, a aparência do sexo oposto ao seu 

(biológico originário). Existem classificações diferentes, com base em outros 

critérios.[7] O critério da diferença foi considerado relevante para a pesquisa 

relacionada à escola e à educação, e sua legislação pertinente. Por esse critério, e 

exclusivamente para fins dessa análise, transgênero será tanto o homem que 

adquiriu completa aparência feminina, quanto a mulher que adquiriu completa 

aparência masculina. Isso porque qualquer pessoa que, de modo ostensivo, fuja do 

padrão heteronormativista[8] é passível de sofrer discriminações em ambiente 

escolar. 
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A transexualidade encontra definição legal em específico, sob o nome de 

transexualismo. Para sua configuração é necessário que a pessoa, mentalmente sã, 

sinta, de forma contínua e consistente, por no mínimo dois anos, desconforto com o 

sexo anatômico natural, desejando, expressamente, a eliminação dos genitais e a 

perda das características primárias e secundárias do próprio sexo, ganhando as do 

sexo oposto.[9] A medicina, portanto, considera a transexualidade como transtorno 

(ou desordem) de identidade de gênero, estando elencada na Classificação 

Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID), 

publicada pela Organização Mundial de Saúde. Todavia, existem controvérsias 

doutrinárias, científicas e filosóficas quando à catalogação da transexualidade como 

um transtorno. Está se desenvolvendo a tendência científica de considerar toda a 

diversidade afetivo-sexual e de identidade de gênero como variantes naturais 

próprios da condição humana, logo, saudáveis. Questiona-se, cientificamente, os 

critérios para eleição do que é “normal” ou “anormal”. Se acontece naturalmente, 

não haveria motivo para se falar em perturbação ou desordem, mas tão somente no 

direito de as pessoas se realizarem com plenitude, transformando-se ou não, 

conforme os ditames próprios de sua natureza inata. 

A tendência da afetividade e da sexualidade seria, então, impulsionada por 

determinantes biológicos congênitos.[10] O comportamento homossexual, segundo 

alguns, foi fundamental, inclusive, para a evolução das espécies. Cientistas da 

Universidade da Califórnia publicaram um relatório revisional de diversas outras 

pesquisas, por meio das quais se provou que o comportamento homossexual no 

reino animal é comum e extremamente variável, e que isso foi fundamental para a 

evolução das espécies. Contraria, portanto, o argumento da antinaturalidade 

predominante no senso comum.[11] 

O Estado tem o dever de promover, prioritariamente, o ensino de conteúdo 

resultante de estudos e pesquisas que seguiram o rigor sistemático próprio das 

ciências. Não obstante todas as evidências científicas, os homoafetivos e 

transgêneros são constrangidos a viver, seja em ambiente escolar, seja fora dele, 

sob o domínio de sistemas convencionais heteronormativistas, oriundos do 

heterossexismo, sem se levar em consideração a distinção que lhes é própria, fato 

que dificulta, sobremaneira, sua plena capacidade humana em termos de liberdade, 

dignidade e realizações. É necessário questionar se o modelo educacional vigente 

está sendo capaz de garantir, às crianças, adolescentes, jovens e adultos 

homoafetivos e transgêneros, o direito pleno à educação. O sistema normativo 

brasileiro de educação, tal qual está, é suficiente para esta garantia? As atuais 

normas vigentes são suficientes promover a diminuição dos preconceitos e 

combater as discriminações?  Se existem diversas pesquisas e estudos, tanto no 

âmbito das ciências sociais quanto no das biológicas, atestando a natureza normal 

da homoafetividade, da bissexualidade e da transexualidade, por que essas 

pesquisas não são divulgadas, ensinadas, citadas ou referenciadas no conteúdo 

disciplinar das escolas? Se é dever da escola ensinar o que é propriamente 

científico, por que as recentes e antigas “descobertas” científicas acerca da 
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sexualidade humana não são satisfatoriamente previstas no sistema normativo 

nacional, para serem trabalhas no processo de ensino-aprendizagem? 

  

2 Legislação educacional pertinente, relacionada às demandas de pessoas 

LGBTT 

  

Denomina-se legislação educacional LGBTT, para fins deste trabalho, o conjunto 

de instrumentos normativos que tratam de questões educacionais envolvendo 

temática regulamentar ou de políticas públicas em prol da comunidade de lésbicas, 

gays, bissexuais, transexuais e travestis, visando inclusão social e enfrentamento 

dos preconceitos e discriminações, consolidando direitos e/ou instituindo deveres 

aos órgãos e agentes públicos, bem como às demais organizações civis vinculadas 

aos Sistemas de Ensino nacionais e regionais. 

Para fundamentar as argumentações desenvolvidas, foi realizada pesquisa 

bibliográfica e levantamento de dados legislativos[12], demonstrando-se o 

panorama quantitativo e qualitativo da normatização educacional brasileira acerca 

dos temas da homoafetividade e transexualidade. O método, portanto, é indutivo, 

pois à partir da análise individual dos vários instrumentos normativos chegou-se a 

conclusões gerais. Não deixa de ser, porém, sistemático, pois, definido o objeto 

(legislação educacional LGBTT), sobre ele foram aplicados os seguintes critérios 

avaliativos, pré-estabelecidos: A) abrangência (restrita, se a norma atinge apenas o 

seguimento homoafetivo ou apenas o transgênero, ou ampla, se aplicada a ambos; 

B) territorialidade (nacional, estadual, distrital, municipal ou orgânico-

institucional, esta última, quando limitada a determinado(s) órgão(s) ou 

instituição); C) Efeitos (diretos, quando produzem resultados imediatos às pessoas 

homoafetivas e/ou transgêneros, indiretos, quando provocam resultados apenas 

mediatos, ou parciais, quando geram ambos os resultados anteriores, conforme a 

possibilidade de fruição de direitos distintos, ou por provocar efeitos separados, 

sendo que alguns atingem somente o público homoafetivo e outros tão só o público 

transgênero). 

Do total de 23 normas pesquisadas[13], 73,91% tratam apenas da inclusão do nome 

social dos trangêneros nos registros escolares (ou nos órgãos públicos em geral e 

instituições da iniciativa privada, quando a norma extrapola a vertente 

educacional). 26,09% delas abordam questões relacionadas tanto aos transgêneros 

quanto aos homoafetivos. Apenas 8,70% aplicam-se a todo território nacional, 

39,13% são de aplicabilidade restrita aos Estados e ao Distrito Federal, 30,43 % 

estão circunscritas aos municipais e 21,74% só podem ser aplicadas no âmbito 

institucional de determinados órgãos ou repartições. 60,87 % das normas 

possibilitam a imediata fruição do direito pelo interessado e em 17,39% delas tal 
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fruição está condicionada a atos de terceiros, os quais podem, arbitrariamente, 

garanti-los ou não. Já em 21,74% dos instrumentos normativos pesquisados a 

fruição do direito é imediata para transgêneros (inclusão do nome social nos 

registros escolares), mas indireta para pessoas LGBTT em geral (criação e 

manutenção de programas educativos e de combate à disciminação), pois deixam 

ampla margem discricionária para educadores, os quais podem agir ou não, 

segundo a conveniência e oportunidade.  Em 39,13% das normas as ações para 

educação contra os preconceitos e discriminações são apenas sugeridas, ou seja, são 

conteúdos normativos meramente prescritivos, sem caráter imperativo. Passa-se, a 

seguir, à análise das normas, planos e programas pesquisados. 

O Plano Nacional de Educação para o decênio 2001-2010 não previa nenhuma ação 

direcionada ao seguimento homoafetivo e transgênero, nem tampouco ao combate 

aos preconceitos e discriminações acerca da questão.[14] Já o novo plano, para o 

decênio 2011-2020, em seu item 3.9 do Anexo Único (Metas e Estratégias), prevê a 

implementação de políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e 

discriminação à orientação sexual ou à identidade de gênero, criando redes de 

proteção contra formas associadas de exclusão. O plano para esta década, todavia, 

ainda não foi votado, até a data de término deste trabalho, pelo Congresso 

Nacional, apesar de ter-lhe sido enviando em dezembro de 2010.[15] 

Segundo as Estratégias do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBTT), caberá 

ao Ministério da Educação diversas ações, dentre elas: incluir recomendações 

relacionadas à promoção do reconhecimento da diversidade sexual e ao 

enfrentamento ao preconceito e violência por orientação e identidade de gênero nos 

editais de avaliação e seleção de obras didáticas; estimular e incluir as temáticas 

nos currículos universitários, sem excluir nenhum campo do saber; fomentar os 

temas relativos à “legislação e jurisprudência LGBTT” no âmbito do Referencial 

para as Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação em Direito; 

fomentar os cursos de pós-graduação sobre diversidade sexual para professores, 

gestores e profissionais do setor público, em parcerias com as universidades 

públicas; criar um programa de bolsas de estudos que incentive a qualificação ou a 

educação profissional de travestis e transexuais em diversas áreas; inserir nos livros 

didáticos a temática das famílias compostas por formação diversa da 

heteronormativa; incentivar a criação e o fortalecimento de instituições, grupos e 

núcleos de estudos acadêmicos, bem como a realização de eventos de divulgação 

científica sobre gênero, sexualidade e educação, de modo que a expansão do 

conhecimento contribua para a diminuição da violência, dos preconceitos e 

discriminações; estruturar metodologia que permita categorizar as questões de 

orientação sexual e identidade de gênero nos sistemas de coleta de dados 

educacionais; agregar a temática LGBTT nos bancos de dados da CAPES e do 

CNPq; incluir obras científicas e literárias que abordem as temáticas de gênero e 

diversidade sexual nos programas de distribuição de livros para as bibliotecas 

escolares.[16] 
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O Programa Brasil sem Homofobia trouxe, em seu item V do programa de ações, 

diversos objetivos para o setor educacional, dentre eles: elaboração de diretrizes 

que orientem os Sistemas de Ensino na implantação de ações que promovam a não-

discriminação por orientação sexual; fomentação e apoio de cursos de educação 

continuada (para professores) na área da sexualidade; formação de equipes 

multidisciplinares para a avaliação dos livros didáticos, de modo a eliminar 

aspectos discriminatórios; estimulação da produção de materiais temáticos 

educativos; divulgação de informações científicas sobre a sexualidade humana, 

estimulando a pesquisa e a difusão de conhecimentos que contribuam para o 

combate à violência e à discriminação.[17] 

Ao contrário do Programa Nacional de Direitos Humanos - PNDH-3, elencado no 

Decreto n° 7.037/2009, o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos 

Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (LGBT) e o 

Programa Brasil sem Homofobia não são dotados de força normativa, mas apenas 

informacional. São diretrizes para diversas pastas do governo que podem ou não ser 

executadas. Nem o plano nem o programa estão resguardado por um instrumento 

normativo, portanto, inexistem no ordenamento jurídico. Ideal seria que tivessem 

sido positivados no ordenamento jurídico e transformados em efetivos programas 

de governo. Os Parâmetros Curriculares Nacionais não foram abordados, nesta 

pesquisa, por terem caráter apenas referencial, e não normativo. 

A Resolução CD/FNDE n° 16/2009 do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação do Ministério da Educação foi um avanço 

considerável em termos de instituição normativa de políticas públicas voltadas para 

educação em diversidade sexual, visando à formação de professores do ensino 

fundamental. O supramencionado instrumento normativo abre possibilidades para 

que Instituições de ensino superior apresentem projetos de formação continuada 

(para professores), os quais, se aprovados, recebem recursos do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação para sua implementação. Em 2009 foram aprovados 

quinze projetos[18], número pequeno se comparado à quantidade de Instituições de 

Ensino Superior no País.  

O Parecer Técnico n° 141/2009 – CGDH/DEIDHUC/SECAC ressalta o 

posicionamento proferido pela Consultoria Jurídica do Ministério da Educação no 

Parecer n° 786/2009 – CGEPD/CONJUR, por meio do qual se estabeleceu que a 

competência para deliberar sobre a inclusão ou não do nome social dos 

transgêneros nos registros escolares é dos sistemas estaduais e municipais de 

educação, alegando que uma eventual normatização do Ministério ou do Conselho 

Nacional de Educação suscitaria conflito de competência em razão do disposto nos 

artigos 10 e 11 combinados com os artigos 17 e 18 da Lei de Diretrizes e 

Bases.[19] Tal argumentação não é suficiente para fundamentar o posicionamento 

em ambos os pareceres, pois cabe o Ministério da Educação, subsidiado ou não por 

pareceres do CNE, além de outras funções, editar normas gerais sobre a educação, 

por força do parágrafo primeiro do artigo 8° da Lei de Diretrizes e Bases da 
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Educação Nacional, que descreve sua irrenunciável função normativa.[20] 

Abdicando que uma atribuição própria, o MEC deixou a decisão ao arbítrio dos 

estados e municípios. Não obstante isso, o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia de Santa Catarina normatizou a questão em seu âmbito orgânico-

institucional, por meio da Deliberação CEPE/IFSC n° 06/2010. Se uma instituição 

integrante do sistema federal de educação pôde, isoladamente, dentro da 

regularidade do ordenamento jurídico, emitir norma, por que o MEC não poderia 

fazê-lo, em âmbito geral, uniformizando o reconhecimento dos princípios da 

igualdade e da dignidade da pessoa humana aplicados aos indivíduos transgêneros? 

Os Estados de Goiás, Maranhão, Pará, Santa Catarina, Mato Grosso, Alagoas, 

Paraná, Tocantins, Rio Grande do Sul e o Distrito Federal, assim como os 

Municípios de João Pessoa – PB, Picos – PI, São Paulo – SP, São João Del Rei – 

MG, Natal – RN, Belo Horizonte – MG e Fortaleza – CE, normatizaram a inclusão 

do nome social dos transgêneros nos registros escolares. Nove Estados, mais o 

Distrito Federal, representam apenas 37% das Unidades da Federação. E num 

universo de 3.388 municípios[21] pertencentes aos Estados que não emitiram 

norma a respeito, Belo Horizonte, Fortaleza, Natal, São João Del Rei, São Paulo 

Picos e João Pessoa representam, juntos, apenas 0,20% dele. Os Estados do Piauí, 

Pará e São Paulo, bem como os Municípios de Fortaleza – CE, João Pessoa – PB e 

São Paulo – SP, emitiram normas determinando o uso do nome social de travestis e 

transexuais no âmbito da administração direta e indireta. As medidas se aplicam, 

por óbvio, às instituições públicas de ensino destes entes estatais, mas não há 

obrigatoriedade jurídica para as demais, da iniciativa privada. O Distrito Federal, 

por meio da Portaria n° 13/2010 da Secretaria de Educação determinou a mesma 

medida para suas instituições educacionais da rede pública. Portanto, tais normas 

possuem uma abrangência territorial de caráter orgânico-institucional, isto é, 

limitada aos órgãos do poder público. No Estado do Maranhão não houve 

propriamente a emissão de um instrumento normativo, todavia, pode-se considerar 

havida uma normatização, em razão da ordem emanada do Secretário da Educação 

determinando que as reivindicações da ABGLT fossem cumpridas, conforme 

noticiado no Ofício n° 731/2009-CG-CEDU, oriunda da Chefia de Gabinete da 

Secretaria de Educação. 

Portanto, na maior parte do território brasileiro, considerando-se inclusive as 

regiões de maior densidade demográfica, travestis e transexuais continuam não 

tendo suas identidades de gênero reconhecidas, o que dificulta sobremaneira a 

convivência sócio-escolar. Seria difícil imaginar o constrangimento moral de uma 

pessoa, com aparência e trajes indubitavelmente femininos, sendo chamada numa 

lista, pelos professores, por um nome masculino? E a realidade demonstra que nem 

mesmo o autoritarismo heteronormativo consegue transformar essas pessoas, pois a 

maioria delas, em respeito à sua própria natureza, para não continuar sofrendo 

discriminações, abandona a escola. 
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O heternormativismo e o sexismo são muito presentes na cultura brasileira.[22] 

Qualquer que seja o posicionamento aceito sobre homoafetividade e 

transexualidade (considerando-as mera “opção” da pessoa por um estilo de vida, ou 

acatando-as como biologicamente determinadas), a cultura heteronormativa terá 

respostas opressoras: quer a pessoa ser gay, que seja, desde que não demonstre, isto 

é, desde que os homens não renunciem à masculinidade nem as mulheres à 

feminilidade. Seria o mesmo que determinar: quer o indivíduo ser judeu, que seja, 

desde que não deixe a barba crescer, nem use chapéu, nem se vista de modo 

conservador; quer a pessoa ser evangélica tradicional, que seja, desde que não use 

tranças longas, nem saias compridas. Mesmo se admitindo a condição inata do 

homoafetivo e do transgênero, ainda assim, pela cultura heteronormativa, teriam 

eles que se adaptar à vida social.[23] Seria o mesmo que sentenciar: nasceu a 

pessoa negra, tudo bem, mas para viver bem em sociedade terá que alisar os 

cabelos. 

A Resolução n° 32/2010 do Conselho Estadual de Educação do Estado do 

Tocantins apenas faculta às unidades de ensino da Educação Básica, vinculadas ao 

Sistema Estadual de Ensino, incluir nome social de travestis e transexuais em seus 

registros internos. Ressalta-se: apenas as instituições da Educação Básica estão 

autorizadas. Já a Resolução n° 739/2009 do Conselho Estadual de Educação do 

Estado do Rio Grande do Sul tão somente aconselha às escolas do Sistema Estadual 

de Ensino a tal procedimento. Em ambas as normas trata-se de uma faculdade, 

podendo o estabelecimento de ensino executar ou não. São normas sem caráter 

coercitivo, portanto, de fraca eficiência e modesta repercussão. 

Por força do artigo 6° da Resolução n° 132/2009 do Conselho Estadual de 

Educação do Estado de Santa Catarina, a norma foi considerada ampla, por atingir 

tanto homoafetivos quanto transgêneros, ao determinar que a escola ou a instituição 

deve viabilizar as condições necessárias de respeito às individualidades, mantendo 

programas educativos de combate à homofobia, assegurando as ações e diretrizes 

previstas no plano nacional da cidadania e dos direitos humanos.[24] É uma norma 

de efeitos fortes, porque determina deveres objetivos para as escolas. Não as 

faculta, e sim as obriga ao cumprimento das determinações. 

Já o item 1 do Voto do Relator do Parecer n° 115/2010-CEE/AL do Conselho 

Estadual de Educação do Estado de Alagoas[25], recomenda que as Unidades de 

Ensino Públicas e Privadas assegurem o acompanhamento às travestis e transexuais 

em sua trajetória escolar a fim de que sejam garantidas as condições de 

permanência destas estudantes na escola. No item 2 recomenda que todas as 

unidades de ensino mantenham programa de combate à homofobia em suas 

atividades escolares, de modo a contribuir para a diminuição dos preconceitos e 

discriminações em razão de orientação afetivo-sexual ou identidade de gênero. O 

instrumento normativo, apesar de autorizar o uso do nome social aos transgêneros, 

desde que o interessado se manifeste por escrito, apenas sugere a adoção de 
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políticas inclusivas e de proteção ao seguimento composto por LGBTT. Trata-se, 

pois, de norma de efeitos fracos, porque pouco impositiva. 

As normas dos Estados de Goiás, Mato Grosso, Alagoas, e do Distrito Federal, 

apesar de terem sido classificadas como amplas, por atenderem tanto a 

homoafetivos como a transgêneros, verifica-se a ocorrência de obrigatoriedade 

apenas em relação à inclusão do nome social nos registros escolares, isto é, são 

parcialmente coercitivas. Sobre as políticas de garantia e proteção aos vulneráveis e 

sobre as atividades educativas de combate aos preconceitos e discriminações há 

apenas recomendações, orientações, sugestões, ou seja, nada obrigatório ou 

vinculativo. As instituições de ensino podem cumprir ou não os alvitres. Bem 

diversa é a norma do Estado de Santa Catarina (Resolução n° 132/2009 do 

CEE/SC), na qual o artigo 6° estabelece o caráter obrigatório da manutenção dos 

programas educativos direcionados e das condições de proteção e respeito às 

diferenças. 

O rol de normas pesquisadas não é exaustivo. Vale ressaltar a opção sistemática 

pela seleção daquelas nas quais houve direcionamento de conteúdo voltado ao 

público de LGBTT, e cujos efeitos refletem nos processos (principais ou 

acessórios) para a realização das atividades de ensino e aprendizagem. A maioria 

das normas trata da inclusão do nome social dos transgêneros. Mesmo aquelas mais 

genéricas, aplicadas ao poder público em geral e à iniciativa privada, foram 

consideradas capazes de produzir efeitos na seara do Direito Educacional[26] e, por 

essa razão, foram consideradas na pesquisa. Poucas tratam da proteção à 

diversidade afetivo-sexual em geral, com o estabelecimento de medidas objetivas 

(educacionais ou correcionais), visando à diminuição dos preconceitos e o combate 

às discriminações. 

Diversos Estados, Municípios e órgãos do poder público emitiram normas tratando 

do reconhecimento e da obrigatoriedade do respeito à diversidade social.[27] 

Mesmo tendo reflexos, direta ou indiretamente, nos estabelecimentos de ensino, 

tais normas possuem caráter de aplicabilidade geral em matéria de direitos 

humanos, fugindo à sistemática inerente ao Direito Educacional, proposta nesta 

pesquisa, razão pela qual não foram abordadas. 

  

3 A deficiente preparação para o exercício da cidadania 

  

Uma grande deficiência da população brasileira está na ausência amplo e claro 

conhecimento acerca das instituições sociais e estatais, assim como sobre seu 

funcionamento. A população desconhece a finalidade geral, e até mesmo a 

existência, dos entes e órgãos do poder público, confundido-os com freqüência. 
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Isso se torna muito evidente nos períodos de campanha eleitoral, quando tanto 

candidatos quanto eleitores manifestam pensamentos equivocados sobre o 

funcionamento Estatal. Candidatos a vereadores prometem, por exemplo, o 

asfaltamento de determinados bairros, e obtém muitos votos em razão dessa 

promessa. Tanto candidato quanto eleitores desconhecem as finalidades específicas 

do Poder Legislativo Municipal, cujas atribuições não incluem execução de obras 

públicas, haja vista ser esta uma atividade típica do Poder Executivo. Semelhantes 

equívocos ocorrem quando candidatos a deputados estaduais prometem, com o 

apóio de agrupamentos populares, criminalizar ou descriminalizar determinadas 

condutas sociais, ignorando que a competência para legislar sobre matéria penal é 

do Poder Legislativo Federal.[28] 

No caso dos homoafetivos e transgêneros, ocorre ainda a confusão quanto ao órgão 

ao qual recorrer no caso de discriminação em locais abertos ao público. 

Dependendo da conduta do agressor, em geral, preposto do estabelecimento, ele (e 

somente ele) pode ser enquadrado no crime de Constrangimento Ilegal ou no Crime 

de Ameaça. Mas crime de homofobia ou transfobia ainda não existe no 

ordenamento jurídico brasileiro. 

Há, em alguns Estados e Municípios, leis que prevêem punições administrativas 

para os casos de discriminação. Essas punições são multas, cassação do alvará de 

funcionamento, etc. A denúncia deve ser feita nos órgãos competentes para 

fiscalizar e aplicar tais leis, os quais podem ser tanto estaduais quanto municiapais, 

dependendo de como está estatuído em norma específica. Portanto, delegacia de 

polícia não é lugar adequado para registrar tais ocorrências, a não ser para noticiar 

ocorrência dos Crimes de Ameaça ou Constrangimento Ilegal. Nenhuma dessas leis 

prevê a responsabilização penal dos agressores, em razão da competência privativa 

da União para legislar sobre matéria penal. Se falta, para o cidadão brasileiro em 

geral, educação acerca das finalidades e do funcionamento de das instituições 

sociais e estatais, também faltará ao educando homoafetivo e transgênero as 

informações fundamentais à construção da consciência de sua cidadania. E se já 

existe o reconhecimento, por porte de muitos setores do poder público[29], desta e 

de outras deficiências correlatas, não há mais razões para se protelar a implantação 

de medidas eficazes em todas as esferas e funções do poder estatal, de modo a 

produzir eficácia em todos os Sistemas de Ensino do país. 

Impossível a qualquer pessoa usufruir de integral qualidade de cidadã sem o 

conhecimento pleno acerca do funcionamento, pelo menos geral, das instituições 

vigentes no país. Se a educação, por mandamento legal e constitucional, tem 

também como finalidade o apresto do educando para exercício da cidadania[30], 

seria adequada a inclusão, nos currículos escolares, de disciplina específica capaz 

de efetivamente prepará-lo para tal. Tal disciplina, assim como as demais, teria 

conteúdo gradativo em todos os anos do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

Sua missão seria explicar, prioritariamente, o Estado e seu funcionamento, expondo 
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a finalidade dos seus entes e órgãos, e poderia ser ministrada por profissional 

jurista com formação específica.   

  

4 Considerações finais 

  

            A heteronormatividade pode ser entendida como um determinismo cultural 

em gênero, de onde se deriva o determinismo educacional, como espécie. O homem 

não é exatamente aquilo que a educação fez dele. É por demais reducionista afirmar 

que o comportamento humano e a formação das personalidades individuais se dá 

apenas pela educação, tradicionalmente sexista e heteronormativa. Existem outras 

variáveis e fatores que influenciam na formação do homem enquanto ser humano. 

Qualquer vertente determinista de caráter absoluto será um equívoco, dada a 

natureza complexa do ser humano, constituído e determinado pela conjugação 

(harmoniosa ou não) de inúmeros fatores (biológicos, emocionais, psíquicos, 

educacionais ou culturais, morais ou transcendentes, etc.). O determinismo cultural 

não é absoluto, do contrário não existiriam indivíduos que desafiam, afrontam ou 

contrariam as convenções sociais, apesar de toda educação que tenham recebido e 

da cultura na qual estão imersos. 

Nota-se que a maior dificuldade dos indivíduos homoafetivos e transgêneros não 

está na compreensão e no desenvolvimento de sua própria condição íntima, tanto é 

que, gradativamente, deixam transparecer suas essências e assumem suas 

identidades, apesar do ônus social. Os problemas surgem do enfrentamento das 

imposições heteronormativas, em geral, de caráter externo – relação com outro. O 

desvio, a anormalidade, a perversão ou a patologia não estão nos homoafetivos e 

transgêneros, e sim nos preconceituosos, nos discriminadores, ostensivos ou 

velados, nos intolerantes e nos autoritários, que querem impor seu pretensioso 

“modo correto” de vida. Para esses últimos sim, em função dos seus desequilíbrios, 

urge a necessidade de reeducação, cabendo à sociedade aplicar-lhes as medidas 

corretivas. 

Estão presentes tanto na Constituição Federal quanto na Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional que a educação é dever do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e de solidariedade humana, e que tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento da pessoa e seu preparo para o exercício da cidadania. Logo, deve 

ser promovida dando especial atenção aos socialmente vulneráveis, para que estes 

tenham igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, e para 

desenvolver suas potencialidades personalísticas e intelectuais, com liberdade e 

dignidade. 

As medidas para a formação de professores acerca de temas relacionados à 

sexualidade e identidade de gênero ainda atingem uma quantidade muito pequena 
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de docentes, em relação às dimensões brasileiras. Além disso, a estratégia de deixar 

a cargo da instituição a apresentação espontânea de projetos, por parte das 

universidades, não é a mais adequada, pois os movimentos organizacionais 

acadêmicos neste sentido, apesar de elogiáveis, em função do pioneirismo, ainda 

são poucos. Ideal seria que, a partir de normas e diretrizes centrais, todas as 

instituições de ensino superior recebessem tal incumbência, pela obrigatoriedade de 

inclusão nos currículos dos cursos relacionados, sem prejuízo da continuidade dos 

programas de suporte e incentivo, por parte do Ministério da Educação. 

Não obstante os significativos avanços da última década, ainda não são abordadas e 

divulgadas, com amplitude suficiente, as informações científicas sobre a 

sexualidade humana, sobretudo as mais recentes. Se é inegável a resistência 

cultural a esse assunto na sociedade brasileira, faz-se necessária urgente 

intervenção estatal por meio da educação, com a inclusão obrigatória da temática 

nos currículos escolares e nos conteúdos curriculares dos cursos superiores. E isso 

talvez só tenha efetividade se houver normatização nacional direcionada e 

específica. É dever da educação se pautar pelo ensino prioritário de conteúdos 

científicos, ainda que para tal seja necessário o enfretamento de ditames culturais 

do senso comum (heteronormatividade), de ideologias e de fundamentalismos 

religiosos. Um Estado laico deve dar prioridade ao desenvolvimento científico, 

com reflexos imediatos nos processos de ensino e aprendizagem. 

A legislação educacional LGBTT atual é incipiente, truncada e fragmentária, 

insuficiente para atender as demandas de inclusão escolar (e, a longo prazo, de 

inclusão social), sobretudo no aspecto de garantir a permanência segura e 

harmônica de homoafetivos e transgêneros nas escolas, evitando-se a evasão 

escolar. Verificou-se ausência de uniformidade. Algumas normas atingem todas as 

instituições de ensino do respectivo ente estatal, outras se aplicam tão somente às 

instituição públicas. Em todas, o uso do nome social dos transgêneros está 

autorizado apenas nos registros internos, não se aplicando a documentos externos, 

tais como declarações, certidões, histórico escolar e diploma. Existem normas 

dotadas de caráter imperativo, já outras são apenas autorizatórias, não obrigando as 

instituições ao seu comprimento. Algumas se ocupam somente do nome social dos 

transgêneros, outras abordam também os homoafetivos. Algumas recomendam 

providências para segurança e manutenção do estudante vulnerável na escola, 

outras sugerem, de modo muito genérico e superficial, a criação de programas ou 

cursos educativos voltados ao tema.  

Projetos importantes, como Programa Brasil sem Homofobia e Plano Nacional de 

Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis e Transexuais (LGBT), fundamentais para a compreensão do modus 

operandi dos trabalhos nesta seara, não estão instituídos por meio de normas, isto é, 

não estão positivados, logo, tecnicamente, não pertencem ao ordenamento jurídico, 

funcionando apenas como uma espécie de manual de sugestões. Para que os 

diversos órgãos do poder estatal federal trabalhassem de modo sincronizado, de 
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modo que cada qual pudesse ser cobrado e responsabilizado rigorosamente pelo 

cumprimento das atribuições de sua competência, relacionadas ao tema, bastaria 

que ambos os projetos tivessem sido positivados. Sem pertencerem ao ordenamento 

jurídico, podem ser facilmente interrompidos ou descumpridos. E para envolver os 

demais entes estatais (estados, distrito federal e municípios), bastaria que a União, 

de igual modo, legislasse a respeito. Ao Poder Legislativo cabe determinação ou 

autorização legislativa, para que o Poder Executivo, por seus meios, elabore e 

implemente as políticas públicas já muito bem delineadas nos supramencionados 

projetos. 

É competência privativa da União legislar sobre as diretrizes e bases da Educação 

Nacional, logo cabe ao Poder Legislativo Federal determinar ou autorizar, por 

instrumento normativo, a criação de efetivas políticas públicas ou de programas 

específicos para garantir a inclusão e permanência das pessoas homoafetivas e dos 

transgêneros nas escolas, bem como fomentar a educação acerca desses temas por 

meio várias vertentes científicas já desenvolvidas, com sua inclusão obrigatória nos 

currículos escolares, sobretudo visando o crescimento do respeito à diversidade e o 

combate aos preconceitos e discriminações. 
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01 
Distrito 

Federal 
Portaria n° 13/2010 

Determina a inclusão do 

nome social de travestis e 

transexuais nos registros 

escolares das instituições 

educacionais da rede 

pública de ensino. 

a o p 

02 
Estado de 

Alagoas 
Parecer n° 115/2010-CEE/AL 

Autoriza a inserção do 

nome social de travestis e 

transexuais nos 

documentos internos do 

estabelecimento de 

ensino, exceto no 

histórico escolar e no 

diploma. 

a e p 

03 
Estado de 

Goiás 
Resolução CEE/CP n° 05/2009 

Dispõe sobre a inclusão 

do nome social de 

travestis e transexuais nos 

registros escolares. 

r e p 

04 

Estado de 

Santa 

Catarina 

Resolução n° 132/2009-CEE 

Dispões sobre a inclusão 

do nome social de 

travestis e transexuais nos 

registros escolares 

internos e dá outras 

providências. Por força do 

artigo 6°, a norma é 

considerada ampla, por 

atingir tanto homoafetivos 

quanto transgêneros. 

a e p 

05 
Estado de 

São Paulo 
Decreto n° 55.588/2010 

Dispõe sobre do 

tratamento nominal das 

pessoas transexuais e 

travestis nos órgãos 

públicos do Estado. 

r o d 

06 
Estado do 

Maranhão 
Ofício n° 731/2009-CG-CEDU 

Descreve a ordem 

emanada do Secretário da 

Educação, determinando 

que as reivindicações da 

ABGLT, qual seja, a 

inclusão do nome social 

de travestis e transexuais 

nos registros escolares, 

fosse atendida. 

r e d 

07 
Estado do 

Mato 
Parecer-plenária  n°  10/2009 

Autoriza o Sistema 

Educacional do Estado do 
a e d 
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Grosso Mato Grosso a 

acrescentar o nome social 

de travestis e transgêneros 

nos registros acadêmicos, 

exceto no histórico 

escolar e no diploma. 

08 
Estado do 

Pará 
Portaria n° 16/2008   

Estabelece que, a partir de 

02 de janeiro de 2009, 

todas as Unidades 

Escolares da Rede 

Pública Estadual do Pará 

passarão a registrar, no 

ato da matrícula dos 

alunos, o pré-nome social 

de Travestis e 

Transexuais. 

r e d 

09 
Estado do 

Pará 
Decreto n°     1.675/2009 

Determina aos órgãos da 

Administração Direta e 

Indireta o respeito ao 

nome público dos 

transexuais e travestis. 

r o d 

10 
Estado do 

Paraná 
Parecer CP/CEE n° 01/2009 

Autoriza a inserção do 

nome social de travestis e 

transexuais nos 

documentos internos do 

estabelecimento de 

ensino. 

r e d 

11 
Estado do 

Piauí 

Lei Ordinária n° 5.916/ 

2009 

Assegura às pessoas 

travestis e transexuais a 

identificação pelo nome 

social em documentos de 

prestação de serviço 

quando atendidas nos 

órgãos da Administração 

direta e indireta. 

r o d 

12 

Estado do 

Rio 

Grande do 

Sul 

Parecer n° 739/2009 

Aconselha às escolas do 

Sistema Estadual de 

Ensino à adoção do nome 

social escolhido pelo 

aluno perten-centes aos 

grupos transexuais e 

travestis. 

r e i 

13 
Estado do 

Tocantins 
Resolução n° 32/2010 

Faculta às unidades de 

ensino da Educação 
r e i 
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Básica, vinculadas ao 

Sistema Estadual de 

Ensino, incluir nome 

social de travestis e 

transexuais em seus 

registros internos 

14 

Instituto 

Federal de 

Educação, 

Ciência e 

Tecnologia 

de Santa 

Catarina. 

Deliberação CEPE/IFSC n° 

06/2010. 

Regulamenta a inclusão 

do nome social de 

travestis e transexuais nos 

registros acadêmicos da 

instituição. 

r o d 

15 

Ministério 

da 

Educação 

Parecer Técnico n° 141/2009 – 

CGDH/DEIDHUC/SECAC/MEC 

Reconhece a competência 

dos sistemas estaduais e 

municipais de educação 

para inclusão do nome 

social dos transgêneros 

nos registros escolares. 

r n i 

16 

Ministério 

da 

Educação 

Resolução CD/FNDE n° 16/2009 

Estabelece orientações e 

diretrizes para a 

realização de curso de 

formação continuada de 

profissionais da Edu-

cação básica e produção 

de materiais didático-

pedagógicos e 

paradidáticos voltados 

para a promoção do reco-

nhecimento da 

diversidade sexual e o 

enfrentamento ao sexismo 

e à homo-fobia e para a 

promoção da equidade de 

gênero no contexto 

escolar. 

a n i 

17 

Município 

de Belo 

Horizonte 

– BH 

Resolução n° CME/BH 002/2008 

Dispões sobre os 

parâmetros para inclusão 

do nome social de 

travestis e transexuais nos 

registros da Rede 

Municipal de Educação e 

deveres no tocante à 

proteção dos vulneráveis. 

a m p 
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18 

Município 

de 

Fortaleza – 

CE 

Portaria n° 03/2010 

Estabelece o direito ao 

uso e tratamento pelo 

nome social às travestis e 

transexuais, no âmbito da 

rede municipal de ensino 

r m d 

19 

Município 

de João 

Pessoa – 

PB 

Portaria n° 384/2010 

Estabelece o direito ao 

uso e tratamento pelo 

nome social às travestis e 

transexuais, no âmbito do 

governo municipal, em 

especial na rede de 

ensino, saúde e 

assistência social. 

r m d 

20 

Município 

de Natal – 

RN 

Lei n° 5.992/2009 

Institui a observância do 

nome social dos 

transexuais e travestis nos 

órgão da Administração 

Pública Municipal e da 

iniciativa privada. 

r m d 

21 

Município 

de Picos – 

PI 

Decreto n° 006/2009 

Determina aos órgãos da 

Administração Pública 

Municipal e da iniciativa 

privada que observem e 

respeitem o nome social 

dos transexuais e 

travestis. 

r m d 

22 

Município 

de São 

João Del 

Rei – MG 

Decreto n° 3.902/2009 

Determina aos órgãos da 

Administração Pública 

Municipal e da iniciativa 

privada que observem e 

respeitem o nome social 

de travestis e transexuais. 

r m d 

23 

Município 

de São 

Paulo – SP 

Decreto n° 51.180/2010 

Dispõe sobre a inclusão e 

uso do nome social de 

pessoas travestis e 

transexuais nos registros 

municipais relativos a 

serviços públicos 

prestados no âmbito da 

Administração Direta e 

Indireta. 

r m d 
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TABELA 2 – Legenda demonstrativa da quantidade e percentual das normas 

A – Abrangência: 

  Quantidade Porcentagem 

a  = ampla 06 26,09 % 

r  = restrita 17 73,91 % 

  

B – Territorialidade: 

  Quantidade Porcentagem 

n  = nacional 02 8,70 % 

e  = estadual ou distrital 09 39,13 % 

m = municipal 07 30,43 % 

o  = orgânico-institucional 05 21,74 % 

  

C – Efeitos: 

  Quantidade Porcentagem 

d = diretos 14 60,87 % 

i  = indiretos 04 17,39 % 

p = parciais 05 21,74 % 

  

 

 

 

[1] Adriana Nunan, doutora em Psicologia Clínica, esclarece: “Assim, de acordo com a teoria 

da aprendizagem social, preconceitos e estereótipos seriam parte de um conjunto de normas 

sociais, isto é, as crenças de uma sociedade acerca dos comportamentos que são corretos e 

permitidos. Visto que essas crenças não são universais, o que é aceitável para uma cultura 

pode não ser para a outra. Os indivíduos aprenderiam desde cedo [...], as atitudes e 

comportamentos partilhados pela sua comunidade, incluindo, claro, preconceitos e 

estereótipos, sobretudo se estes forem endossados pelas leis”.  NUNAN, Adriana. 

Homossexualidade: do preconceito aos padrões de consumo. Rio de Janeiro: Caravansarai, 

2003, p. 67-68. 

[2] “Há todo um aparato técnico, filosófico e científico que embasa nossas práticas sobre a 

sexualidade humana, mas há também uma necessidade premente de reconhecer que a ciência 

é um modelo histórico e social, e que a literatura sobre esse tema não deveria apresentar, de 

modo algum, padrões irrefletidos de normalidade para a conduta sexual humana.” MAIA, Ana 

Cláudia Bortolozzi. Sexualidade, Deficiência e Gênero: reflexões sobre padrões definidores 

de normalidade. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade Sexual na Educação: 

problematizações sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009, p. 267. 
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[3] O termo homoafetividade (e seus derivados) foi concebido por Maria Berenice Dias, 

fundadora doutrinária do chamado Direito Homoafetivo. DIAS, Maria Berenice. União 

Homoafetiva: o preconceito & a justiça. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

[4] Por exemplo, estudos sobre o funcionamento do cérebro. SAVIC, Ivanka; LINDSTRÖM, 

Per. PET and MRI show differences in cerebral asymmetry and functional connectivity 

between homo- and heterosexual  subjects. Proceedings of the National Academic of 

Sciences, vol. 105, n. 27 9403-9408. Disponível em: 

<http://www.pnas.org/content/early/2008/06/13/0801566105.full.pdf+html>. Acesso em: 1° 

ago. 2010. 

[5] LE-VAY, Simon. Gay, Straight, and the Reason Why: The Science of Sexual 

Orientation. New York: Oxford University Press, 2010. 

[6] A Associação Americana de Psicologia considerou fato científico que “atração pelo 

mesmo sexo, comportamento sexual ou orientação homoafetiva são, por si só, variantes 

normais e positivas da sexualidade humana – em outras palavras, eles não indicam qualquer 

transtorno mental ou de desenvolvimento. [...] Gays, lésbicas e bissexuais formam famílias e 

relacionamentos afetivos estáveis, que são equivalentes às relações heterossexuais em 

aspectos essenciais”. Glassgold, Judith M.; Beckstead, Lee et al. Report of the American 

Psychological Association Task Force on Appropriate Therapeutic Responses to Sexual 

Orientation. Washington, DC: American Psychological Association, 2009, p. 2. Disponível 

em: <http://www.apa.org/pi/lgbt/resources/therapeutic-response.pdf>. Acesso em: 30 nov. 

2010. 

[7] “De modo bastante rápido, defino as travestis como pessoas que se identificam com a 

imagem e o estilo feminino, apropriando-se de indumentárias e adereços de sua estética, 

realizando com freqüência a transformação de seus corpos, quer por meio de ingestão de 

hormônios, quer através da aplicação de silicone industrial, e das cirurgias de correção 

estética e de próteses. As transexuais são pessoas com demanda de cirurgia de mudança de 

sexo e de identidade civil, demandas que não encontramos nas reivindicações emancipatórias 

das travestis. Já as transgêneros são pessoas que se caracterizam esteticamente por orientação 

do gênero oposto, não se mantendo o tempo todo nesta caracterização, como fazem as 

travestis e as transexuais. Como exemplo dessas últimas podemos elencar as/os 

transformistas, drags queens, drag kings etc.”. PERES, Wiliam Siqueira. Cenas de exclusões 

anunciadas: travestis, transexuais e transgêneros e a escola brasileira. In: JUNQUEIRA, 

Rogério Diniz (org.). Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a 

homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009, p. 236. 

[8] O alinhamento entre sexo, gênero e sexualidade sustenta o processo de 

heteronormatividade, isto é, a produção e a reiteração compulsória da norma heterossexual, 

pela suposição de que todas as pessoas são (ou deveriam ser) heterossexuais. Esse 

pensamento permeia os sistemas jurídico, legislativo e administrativo, moldando-os segundo 

os valores da maioria heterossexual, excluindo os que fogem à norma. LOURO, Guacira 

Lopes. Heteronormatividade e homofobia. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). 

Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, UNESCO, 2009, p. 90. 
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[9] Conforme artigo 3° da Resolução CFM n° 1.195/2010. BRASIL. Conselho Federal de 

Medicina. Resolução CFM n° 1.195/2010.  Disponível em: 

<http://www.abglt.org.br/docs/resolucao_CFM_1955.pdf>. Acesso em: 10 fev. 2011. 

[10] Sugerem esta conclusão, por exemplo: McCormick, C. M.; Witelson, Sandra F. 

Functional cerebral asymmetry and sexual orientation in men and women. Behavioral 

neuroscience, Department of Psychology, Bates College, Hamilton, Ontario, Canada, n. 108: 

3, p. 525-31, junho de 1994. Disponível em: <http://expertise.cos.com/cgi-

bin/esearch?mode=show_abstract;pmid=7917046>.  Acesso  em:  30  nov.  2010.  Há    també

m    pesquisas    sobre    a   diferença    de    tamanho    de    partes    do    cérebro:    LE-

VAY,    Simon.    A    difference    in    hypothalamic    structure    between    heterosexual    a

nd    homosexual    men.    Science,    USA,   v.   253,    n.  5023,   p.  1034-

1037,  30  de   agosto   de  1991.   Disponível   em: 

<http://www.sciencemag.org/content/253/5023/1034.abstract?sid=92e4806a-cf1a-4029-a7c2-

07a6a7333622>. Acesso em: 30 nov. 2010. Outra pesquisa, mais recente, revela diferenças 

físio-estruturais entre homo e heterossexuais: Witelson, Sandra F., Kigar, D. L. et al. Corpus 

callosum anatomy in right-handed homosexual and heterosexual men. Archives of sexual 

behavior, Department of Psychiatry and Behavioural Neurosciences, McMaster University, 

Canada, n. 37: 6, p. 857-63, dezembro de 2008. Disponível em: <http://expertise.cos.com/cgi-

bin/esearch?mode=show_abstract;pmid=17975723>. Acesso em: 30 nov. 2010. 

[11] Bailey, Nathan W.; ZUK, Marlene. Same-sex sexual behavior and evolution. Trends in 

Ecology & Evolution, Riverside (USA), v. 24, n. 8, p. 439-446, ago. 2009. 

[12] Vide Tabela 1 do Apêndice A. 

[13] Vide Tabela 2 do Apêndice A. 

[14] BRASIL. Lei n° 10.172/2001. Brasília: Imprensa Nacional, 2001. 

[15] BRASIL. Ministério da Educação. Lula envia ao Congresso o projeto de lei com as 

metas para 2011-2020. Disponível em: < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16160:lula-envia-

ao-congresso-o-projeto-de-lei-com-as-metas-para-2011-2020&catid=222&Itemid=86>. 

Acesso em: 21 fev. 2011. 

[16] 

BRASIL.     Presidência     da     República.     Secretaria     Especial     de     Direitos     Huma

nos     –

     SEDH.   Plano    Nacional    de    Promoção    da    Cidadania    e    Direitos    Humano

s    de    Lésbicas,  Gays,   Bissexuais,  Travestis  e  Transexuais   (LGBT).  Brasília:  SED

H,  2009.  Disponível  em: <http://portal.mj.gov.br/sedh/homofobia/planolgbt.pdf>. Acesso 

em: 10 jan. 2011. 

[17] BRASIL. Conselho Nacional de combate à discriminação. Brasil sem Homofobia: 

programa de combate à violência e à discriminação contra GLBT e promoção da 

cidadania homossexual. Brasília: Ministério da Saúde, 2004, p 22-23. 

[18] BRASIL. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade. Projetos Aprovados. Disponível em: 
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<http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/relacao_projetos_aprovados_280809.pdf>. Acesso 

em: 10 fev. 2011. 

[19] “Art. 10. Os Estados incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 

instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; III - elaborar e executar políticas e planos 

educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e 

coordenando as suas ações e as dos seus Municípios; V - baixar normas complementares para 

o seu sistema de ensino; Art. 11. Os Municípios incumbir-se-ão de: I - organizar, manter e 

desenvolver os órgãos e instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, integrando-os às 

políticas e planos educacionais da União e dos Estados; III - baixar normas complementares 

para o seu sistema de ensino; [...] Art. 17. Os sistemas de ensino dos Estados e do Distrito 

Federal compreendem: I - as instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder 

Público estadual e pelo Distrito Federal; II - as instituições de educação superior mantidas 

pelo Poder Público municipal; III - as instituições de ensino fundamental e médio criadas e 

mantidas pela iniciativa privada; IV - os órgãos de educação estaduais e do Distrito Federal, 

respectivamente. Parágrafo único. No Distrito Federal, as instituições de educação infantil, 

criadas e mantidas pela iniciativa privada, integram seu sistema de ensino. Art. 18. Os 

sistemas municipais de ensino compreendem: I - as instituições do ensino fundamental, médio 

e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; II - as instituições de educação 

infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada; III – os órgãos municipais de educação”. 

[20] “Art. 8º A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarão, em regime 

de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. § 1º Caberá à União a coordenação da 

política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função 

normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais”. 

[21] Cálculos baseados nos dados de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. IBGE Cidades@. Disponível 

em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/topwindow.htm?1>. Acesso em: 2 fev. 2011. 

[22] “É preciso, assim, atentar para o fato de que a lógica de „homossociabilidade 

homofóbica‟ própria de determinados espaços sociais (como bares, times e torcidas 

organizadas de futebol, forças armadas, internatos, conventos, seminários etc.) pode 

encontrar, no interior das escolas, novos meios e oportunidades para produzir, reproduzir ou 

alimentar mecanismos de discriminação e violência contra estudantes mulheres, LGBT, bem 

como todo indivíduo cuja expressão de gênero parecer destoar da tida como convencional”. 

JUNQUEIRA, Rogério Diniz. Homofobia nas escolas: um problema de todos. In: 

JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). Diversidade Sexual na Educação: problematizações 

sobre a homofobia nas escolas. Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 

Continuada, Alfabetização e Diversidade, UNESCO, 2009, p. 22. 

[23] “Os outros, que fogem à norma, poderão na melhor das hipóteses ser reeducados, 

reformados (se for adotada uma ótica de tolerância e complacência); ou serão relegados a um 

segundo plano (tendo de se contentar com recursos alternativos, restritivos, inferiores); 

quando não forem simplesmente excluídos, ignorados ou mesmo punidos”. LOURO, Guacira 

Lopes. Heteronormatividade e homofobia. In: JUNQUEIRA, Rogério Diniz (org.). 

Diversidade Sexual na Educação: problematizações sobre a homofobia nas escolas. 
Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade, UNESCO, 2009, p. 90. 
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[24] SANTA CATARINA. Conselho Estadual de Educação. Resolução n° 132/2009-

CEE.  Disponível em: 

<http://www.cee.sc.gov.br/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=31>. 

Acesso em: 10 fev. 2011. 

[25] ALAGOAS. Conselho Estadual de Educação. Parecer n° 115/2010-CEE/AL. 

Disponível em: <http://www.abglt.org.br/docs/parecer_155_2010_%20cee_alagoas.pdf>. 

Acesso em: 10 fev. 2011. 

[26] “Em sentido amplo, conceitua-se Direito Educacional como conjunto formado de 

normas dispositivas, prescritivas e imperativas, que dispõem sobre princípios e conceitos; que 

prescrevem como orientar a conduta dos poderes públicos e das pessoas físicas e jurídicas, 

dando-lhes diretivas coerentes e orientações para a as relações ensino-aprendizagem; que 

impõem deveres, obrigações e limites à liberdade. [...] A finalidade do Direito Educacional é 

também de sistematizar a legislação educacional dispersa no interior do ordenamento jurídico 

brasileiro, em uma estrutura orgânica e sistemática”. LINHARES, Mônica Tereza Mansur. 

Ensino jurídico: educação, currículo e diretrizes curriculares no curso de direito. São 

Paulo: Iglu, 2010, p. 101-103. 

[27] Por exemplo, verificam-se os seguintes instrumentos normativos para a esfera municipal: 

artigo 150 da Lei Orgânica do Município de Porto Alegre-RS; Lei Complementar n° 

0181/2008 - Cuiabá-MT; Lei Municipal n° 5.275/1997 - Salvador-BA; Lei Municipal n° 

152/1997 - Natal-RN; Lei Municipal n° 9.809/1998 - Campinas-SP; Lei Municipal n° 

9.791/2000 - Juiz de Fora-MG; Lei Municipal n° 8.176/2001 - Belo Horizonte-MG; Lei 

Municipal n° 8.211/1998 - Fortaleza-CE; Lei Municipal n° 8.812/2002 - Londrina-PR; Lei 

Municipal n° 4.667/1997 - Maceió-AL; Lei Municipal n° 1.549/2007 - Novo Hamburgo-RS; 

Lei Municipal n° 3.277/2001 - Alfenas-MG; Lei Municipal nº 5.304/2007 - Colatina-ES; Lei 

Municipal n° 16.780/2002 - Recife-PE; Lei Municipal n° 17.025/2004 - Recife-PE; Lei 

Municipal n° 4.172/2007 - São João Del Rei-MG; Lei Municipal n° 7.153/2007 - Blumenau-

SC; Lei Municipal n° 3.506/2002 - Contagem-MG. No âmbito estadual constam: artigo 3°, 

inciso IV da Constituição do Estado do Pará; artigo 2º, inciso I da Constituição do Estado de 

Alagoas; Lei n° 3.406/2000 do Rio de Janeiro; Lei n° 11.872/2002 do Rio Grande do Sul; Lei 

n° 2.615/2000 do Distrito Federal; Lei n° 14.170/2002 de Minas Gerais; Lei n° 10.948/2001 

de São Paulo; Lei n° 3.157/2005 do Mato Grosso do Sul; Lei n° 5.431/2004 do Piauí; Lei n° 

6.671/2007 do Pará; Lei n° 8.444/2006 do Maranhão. De normas federais, cita-se: artigo 2° e 

artigo 5°, parágrafo único da Lei 11.340/2006; artigo 8° da Portaria n° 41/2007 do Ministério 

de Estado do Trabalho e Emprego; Resolução n° 1/99 do Conselho Federal de Psicologia; 

Resolução n° 489/2006 do Conselho Federal de Serviço Social; Súmula Normativa n° 

12/2010 da Agência Nacional de Saúde Suplementar; Circular 257/2004 da Superintendência 

de Seguros Privados do Ministério da Fazenda; Parecer n° 1.503/2010 da Procuradoria-Geral 

da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministério da Fazenda. 

[28] “Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: I - direito civil, comercial, 

penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho”. BRASIL. 

Constituição Federal de 1988. Brasília: Imprensa Nacional, 1988. 

[29] “É inegável que o preconceito e a discriminação contra lésbicas, gays, travestis, 

transexuais e bissexuais são responsáveis por restringir-lhes até mesmo os mais básicos 

direitos de cidadania, além do direito à livre expressão afetivo-sexual e de identidade de 

gênero. O Ministério da Educação, por meio da Secretaria de Educação Continuada, 
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Alfabetização e Diversidade (Secad) tem fomentado, junto às instituições educacionais dos 

diferentes níveis de ensino, ações qualificadas visando à valorização e promoção da 

diversidade e de uma cultura de direitos humanos nos diversos espaços educativos. Nesse 

sentido, vem se comprometendo, desde 2004, com ações e metas estabelecidas pelo governo 

brasileiro por meio de instrumentos como o Programa Brasil sem Homofobia e o Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de  Lésbicas, Gays, 

Bissexuais,    Travestis  e  Transexuais     (LGBT),    recém     publicado.”      BRASIL.    Min

istério     da 

Educação.    Secretaria     de     Educação     Continuada,     Alfabetização     e     Diversidade. 

   Promoção     do Reconhecimento da 

Diversidade  Sexual   e   Enfrentamento   ao  sexismo  e  à  homofobia.  Disponível  em:  <

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=13901&Itemid=8

71>. Acesso em: 10 fev. 2011. 

[30] “Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e 

incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Art. 206. O 

ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: I - igualdade de condições para o 

acesso e permanência na escola”. BRASIL. Constituição Federa de 1988. Brasília: Imprensa 

Nacional, 1988. “Art. 2º A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios 

de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 

para o trabalho”. BRASIL. Lei nº 9.394/1996. Brasília: Imprensa Nacional, 1996. 
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RESUMO: Os processos judiciais são interessante fonte de dados para a pesquisa jurídica de 

cunho científico, que frequentemente tem sido questionada pela ausência de comprovação 

empírica. Neste contexto, a análise de conteúdo como técnica de coleta de dados permite 

compreender e evidenciar indicadores não expressos explicitamente na mensagem. Assim, a 

análise não se resumiria a descrição (enumeração das características do texto) e nem da 

interpretação (a significação concedida a essas características), mas a um procedimento 

intermediário que permite a passagem, explícita e controlada em referenciais teóricos, da 

descrição à interpretação. Isto porque os elementos de análise representam uma ponte entre a 

descrição e as diferentes interpretações possíveis, conforme o marco teórico definido no início 

do processo de construção do trabalho científico. 

PALAVRAS CHAVE – pesquisa jurídica – análise de conteúdo – processos judiciais – 

pesquisa empírica 
 

TITLE: Data Collection in law research – the content analysis technique  

ABSTRACT: The judicial process is interesting data source for judicial research with 

scientific mark, and frequently has been questioned by the lack of empirical proof. In this 

context, the content analysis as a dada collection technique leads to understand and evidence 

indicators not cleared expressed in the message. Thus, the analysis is not a mere description 

(specification of characteristic of the text) neither interpretation (meaning given to these 

characteristics), but an intermediate proceeding that enables the passage, elucidate and control 

theoretical references, from description to interpretation.  This is because the analysis 

elements represent a link between description and different possible interpretations, according 

to the theory approach defined in the beginning of the process of scientific work construction. 

KEY WORDS – judicial research – content analysis – judicial process – empirical research 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. A pesquisa científica no Direito e suas peculiaridades; 2. 

Levantamento de Dados – a análise de conteúdo; 3. A análise de conteúdo na pesquisa em 

Direito; Considerações Finais; Referências Bibliográficas.  

 

INTRODUÇÃO 

A pesquisa em Direito é frequentemente alvo de críticas no campo científico e de 

debate sobre sua cientificidade no próprio campo jurídico. (ex. NOBRE, 2005) Muitas destas 

críticas advém do fato de que a pesquisa em Direito se restringe muito a uma abordagem 

dogmática, se concentrando demasiadamente na produção da análise da norma, sem 

problematizar as diferentes temáticas jurídicas, sem relacioná-la com outras áreas do saber, 
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sem analisar os impactos da norma e o desempenho dos diferentes atores jurídicos, como o 

Poder Judiciário, os advogados, o Ministério Público.  

Não temos como objeto do presente artigo aprofundar o debate sobre a pesquisa em 

Direito per si, mas ele é o pano de fundo para a problemática proposta – em que medida a 

técnica de pesquisa “análise de conteúdo” pode contribuir para um processo de coleta de 

dados na pesquisa em Direito? 

Assim, iniciaremos com uma breve análise das peculiaridades da pesquisa em 

Direito, normalmente apontadas como entraves a uma pesquisa strictu sensu. Convém 

salientar que não trataremos aqui de questões relacionadas ao conceito de ciência, ao método 

científico, ou ao processo de construção do conhecimento científico de forma mais 

aprofundada. O enfoque aqui é mais pragmático: trata-se da aplicação de uma determinada 

técnica de pesquisa na coleta de dados na pesquisa em Direito.  

Em seguida abordaremos a análise de conteúdo. Importante salientar desde já que 

não se trata de metodologia, mas sim de técnica de coleta de dados. O processo de construção 

do pensamento científico é permeado por diversas fases, dentre elas a definição do problema, 

a hipótese, o marco teórico, a metodologia e nesta, a coleta de dados.  

A análise de conteúdo se insere neste desdobramento da metodologia, mais 

especificamente nas pesquisas de campo. Muito conhecida nas pesquisas feitas na 

comunicação social, na propaganda política e na psicologia, trata-se de uma técnica que busca 

expressar um significado e um sentido, extravasando a leitura real do texto analisado.  Assim, 

há uma dupla tentativa de compreensão: compreender o sentido da comunicação (como se 

fosse o receptor normal), mas também e principalmente desviar o olhar para outra 

significação, outra mensagem entrevista através ou ao lado da primeira mensagem, realçando 

um sentido que se encontra em segundo plano, atingindo outros significados, de natureza 

psicológica, sociológica, política, histórica, etc. (BARDIN, 1979) 

Por fim, proporemos exemplos da aplicação da técnica. Trata-se de uma singela 

contribuição para a implementação da proposta, visto que a técnica, conforme destacaremos 

pode ser utilizada em corpus de documentos muito mais amplos. Aqui nosso objetivo é 

apenas buscar apontar a concretização da implementação da técnica em casos concretos na 

pesquisa em Direito, sem qualquer possibilidade de generalização ou conclusões de cunho 

teórico, apenas metodológico. 

Partimos da premissa de que os processos judiciais podem contribuir como fonte de 

dados para a pesquisa jurídica, mas desde que questões como poder e interpretação estejam 

envolvidas nas análises do material.  A análise de conteúdo, que trabalha com a palavra, seja 
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quantitativa ou quantitativamente, permite produzir inferências do conteúdo da comunicação 

deste importante documento da pesquisa jurídica. 

1. A pesquisa científica em Direito e suas peculiaridades 

A construção do conhecimento científico advém da dúvida, de uma inquietação 

diante da realidade, o que metodologicamente denominamos o problema de pesquisa. 

Conforme aponta Popper (1996) “nunca começamos por observações, mas sempre por 

problemas: por problemas práticos ou por uma teoria que deparou com dificuldades – quer 

dizer, uma teoria que criou, e frustrou, certas expectativas” (p. 124) 

No processo de construção do problema e do próprio conhecimento científico, esta 

inquietação será o “motor” que conduzirá o pesquisador no seu levantamento de dados, na 

busca por uma “resposta” - a hipótese - que deverá estar embasada em um marco teórico, em 

um quadro de leitura que permita ao leitor relacionar este tripé – problema/hipótese/marco 

teórico - de forma coerente e sistematizada. 

Entretanto, permeando a relação entre este tripé surge a metodologia:  

Contudo, a validade de um conhecimento está na qualidade e detalhamento da 
descrição do método, ou seja, com que instrumentos opera, em que fases se exerce, 

quais mecanismos dispõe para controle das operações, por meio dos quais se testa, 

se mede, se descreve, se explica, se justifica, se fundamenta, se legitima, se constrói, 

se produz, se elimina, se aumenta, se diminui, se multiplica, se divide, se participa, 
se exclui, se inclui. (MOLL, 2007, p. 161) 

 

É neste momento que a pesquisa em Direito é conclamada a mudanças e adaptações. 

O conhecimento científico produzido no Direito tende a “reproduzir” e não “produzir‟. O 

pesquisador “jurista” se limita a “aprofundar” a leitura já feita pela chamada “doutrina”, 

reproduzindo o que a norma diz, e elevando a inquestionáveis dogmas a jurisprudência, em 

especial as das Cortes Superiores, esquecendo que o fenômeno jurídico é um fenômeno social, 

histórico, econômico, político. Urge uma reflexão sobre esta abordagem de cunho 

“repetitivo”: “Isto é, a cientificidade do Direito reside no campo científico do Direito como 

área de conhecimento da realidade, trabalha com fatos e sua prática e formula teorias. Trata-se 

de uma concepção científica culturalista do Direito” (MOLL, 2007, p. 143) 

Podemos apontar três elementos que ratificam a tendência de “reprodução” apontada. 

Um deles é a confusão feita entre a pesquisa instrumental, por convicção, típica da construção 

profissional dos diferentes atores jurídicos, da pesquisa científica propriamente dita. A 

primeira escolhe os argumentos na doutrina já existente e na jurisprudência, combinados com 

a interpretação da legislação, com vistas a resolver uma demanda específica. O “pesquisador”, 

neste caso, já sabe a resposta, e isto não é pesquisa científica.  
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A pesquisa científica também está próxima da realidade, conforme já apontamos, 

mas ela busca solucionar um problema desta realidade a partir da coleta de dados que 

conduzam a comprovação de uma hipótese pré-estabelecida, mas não definitiva. A resposta na 

pesquisa instrumental no Direito advém da convicção do “jurista” e não na construção e seu 

processo.
1
   

Outro elemento que conduz o pesquisador em Direito a uma reprodução é o 

argumento da autoridade. Oliveira (2003) associa este argumento às ideias de 

“reverencialismo” e de “manualismo”, ou seja, uma confusão entre a defesa de uma hipótese e 

a defesa de uma causa. O pesquisador se reporta a “doutrina” no estilo jurídico (“como 

preleciona fulano de tal”), associando a construção da sua hipótese apena a exposição dos 

doutrinadores citados, sem construir o raciocínio propriamente dito, o que implica na 

mencionada “reprodução” do pensamento. 

Por fim, o último elemento que consideramos importante é a resistência a pesquisa 

empírica, o que já aponta para o principal objeto do presente artigo.  Não há uma tradição de 

pesquisa empírica no campo do Direito e muitas vezes se confunde a pesquisa empírica com a 

pesquisa sociológica, com o mero levantamento de dados. (OLIVEIRA, 2003; FRAGALE 

FILHO, 2005; NOBRE, 2005). A pesquisa empírica (quantitativa ou qualitativa) não está 

dissociada de referenciais teóricos. Pelo contrário, ela só fará sentido quando imersa em um 

quadro referencial que sustente as hipóteses suscitadas para responder o problema científico.
2
  

A empiria só se faz necessária quando o pesquisador encontrar uma problemática que permite 

uma análise da realidade por intermédio da coleta de dados e a posterior interpretação destes 

dados. Ademais, nem todas as técnicas de pesquisa empírica são viáveis na pesquisa em 

Direito, e é neste sentido que tentamos apontar uma nova possibilidade.  

A resistência a pesquisa empírica decorre também da própria falta de tempo dos 

pesquisadores em Direito, que acaba sendo associada à tendência a ampliação exagerada dos 

temas, a mega-hipóteses, sem um foco específico de pesquisa, um objeto determinado e um 

problema bem elaborado.
3
 Assim, supre-se este distanciamento do processo de construção do 

                                                
1 Um debate sobre a pesquisa instrumental e a pesquisa científica foi feito no Seminário organizado pela FGV-

EDESP “O que é pesquisa em Direito?” em 2004 e disponível na íntegra em NOBRE, et alii, O que é pesquisa 

em Direito? São Paulo: Quartier Latin, 2005. 
2 “A pesquisa científica busca ultrapassar o senso comum (que por si é uma reconstrução da realidade) através do 

método científico.... o método científico permite que a realidade social seja reconstruída enquanto objeto do 

conhecimento, através de um processo de categorização (possuidor de características específicas) que une 

dialeticamente o teórico e o empírico” (DESLANDES, 2007, p. 34). 
3 “A definição do problema ou objeto de pesquisa às vezes é tarefa difícil, mas também é a razão da existência de 

um projeto. A construção de um objeto de estudo científico constitui um verdadeiro exercício contra a idéia de 

que as coisas estão dadas na realidade e que basta apenas estar atento ao que acontece no cotidiano” 

(DESLANDES, 2007, p. 39) 
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conhecimento científico com a utilização excessiva da “doutrina”, na linha do “manualismo” 

apontado anteriormente, o que fecha um círculo de vícios que acarretam a “reprodução” e não 

a “produção”. 

Após estas breves considerações sobre o “estado da arte” da pesquisa em Direito, 

adentraremos na técnica da análise de conteúdo propriamente dita.  

2. Levantamento de Dados - a Análise de Conteúdo  

Conforme já mencionado, na fase de levantamento de dados, o pesquisador pode se 

deparar com uma série de documentos cuja análise poderá permitir inferências sobre a sua 

problemática.  

Ou seja, o material sujeito à análise de conteúdo é concebido como o resultado de 
uma rede complexa de condições de produção, cabendo ao analista construir um 

modelo capaz de permitir inferências sobre uma ou várias dessas condições de 

produção. Trata-se da desmontagem de um discurso e da produção de um novo 
discurso através de um processo de localização-atribuição de traços de significação, 

resultado de uma relação dinâmica entre as condições de produção do discurso a 

analisar e as condições de produção da análise. (VALA, 2003, p. 104) 

 

Bardin (1979) destaca que a análise de conteúdo compreende um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações, o que permite um amplo campo de aplicação, como 

discursos políticos, manuais escolares, entrevistas, novelas, etc... O que aqui propomos é 

utilizar a técnica na análise das decisões judiciais, isto porque o domínio de análise de 

conteúdo é justamente o material e o conjunto de técnicas que permitam a explicitação e 

sistematização do conteúdo das mensagens e da expressão deste conteúdo. 

 

Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objectivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 
(BARDIN, 1979, p. 44) 

 

Assim, a técnica procura conhecer aquilo que está por trás das palavras sobre as 

quais se debruça, e não uma restrita “leitura do real”, que aceita o caráter provisório das 

hipóteses, que descreve os conteúdos, mas sim no que estes poderão nos ensinar após serem 

trabalhados com o quadro referencial específico do tema. Aqui adentramos um dos principais 

elementos da análise de conteúdo quando aplicada qualitativamente nas ciências humanas, a 

inferência.  

 

... O analista é como um arqueólogo. Trabalha com vestígios. Mas, os vestígios são 

as manifestações de estados, de dados e de fenômenos. Há mais alguma coisa a 
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descobrir por e graças a eles... o analista tira partido do tratamento das mensagens 

que manipula, para inferir (de maneira lógica) conhecimentos que extrapolem o 

conteúdo manifesto nas mensagens e que podem estar associados a outros elementos 
(como o emissor, suas condições de produção, seu meio abrangente, etc). Tal como 

um detetive, o analista trabalha com índices cuidadosamente postos em evidência 

por procedimentos mais ou menos complexos. (FRANCO, 2007, p. 29; grifos no 

original) 

 

No Direito é comum a análise documental, ou seja, a representação condensada da 

informação, para consulta e armazenamento. Assim, trabalha-se com a jurisprudência de 

forma que esta corrobore a hipótese defendida. A proposta da análise de conteúdo de um 

documento jurisprudencial iria além: ela visa a manipulação da mensagem expressa na 

decisão (conteúdo é expressão desse conteúdo) para evidenciar os indicadores que permitam 

inferir sobre uma outra realidade que não a da mensagem, podendo responder a perguntas 

como: 

a) o que levou a determinado enunciado? (causas ou antecedentes da mensagem); 

b) quais as consequências que determinado enunciado vai provavelmente provocar? 

(efeitos das mensagens) 

O processo judicial como fonte de dados aqui apontado, pressupõe o posicionamento 

dos atores envolvidos – os juízes não são atores neutros, ou mero porta-vozes do discurso 

oficial do Estado. Na verdade, a manifestação dos juízes nos processos pode ser 

compreendida como reproduzindo o discurso da corporação, ou seja, a ideologia dominante; 

ou ainda como um posicionamento do ator no campo jurídico (BOURDIEU, 1989), que luta 

pela melhor definição de sua posição neste campo.
4
 

Portanto, a análise não se resumiria a descrição (enumeração das características do 

texto) e nem da interpretação (a significação concedida a essas características), mas a um 

procedimento intermediário que permite a passagem, explícita e controlada em referenciais 

teóricos, da descrição à interpretação.  Os elementos da técnica permitem uma ponte entre a 

descrição pura (o levantamento de dados propriamente dito) e as diferentes interpretações 

possíveis, conforme o marco teórico previamente definido. 

Isto porque os elementos de análise representam uma ponte entre a descrição e as 

                                                
4“Pela análise das narrativas dos processos judiciais, pode-se buscar aquilo que é transmitido com a ocorrência 

de determinados comportamentos e com o discurso sobre esses comportamentos, ou seja, pode-se apreender a 

lógica que informa tais comportamentos e discursos empreendidos pelos grupos sociais estudados” (OLIVEIRA; 

SILVA, 2005, p. 258). O discurso não necessariamente explica o comportamento, mas a sua análise mais 

detalhada permite a percepção do que está informando a ação e o posicionamento das pessoas enfocadas. “A 

verdade acaba sendo dada muito mais na compreensão das coisas do que nelas próprias” (OLIVIERA, SILVA, 

2005, p. 247). 
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diferentes interpretações possíveis, conforme o marco teórico definido no início do processo 

de construção do trabalho científico.  

Com vistas a ilustrar as diversas formas como a análise de conteúdo pode ser utilizada, 

apontamos alguns exemplos explorados por BARDIN (1979) e FRANCO (2007). Mais 

adiante retomaremos exemplos parciais de utilização da técnica na pesquisa em Direito.  

a) pesquisa educacional: analisando o discurso sobre o papel do educador, o pesquisador 

deve ser capaz de poder compatibilizar o conteúdo do discurso (lido ou ouvido) com 

alguma, ou algumas teorias, explicativas. Assim, poderá descobrir se está lidando com 

abordagens do tipo “construtivista”, “neoliberais”, “behavioristas”, “positivistas”, 

“estruturalistas”, “dialéticas”, “críticas”, e outras; 

b) pesquisa sociológica: temas abordados e referências à Bíblia nos sermões religiosos, 

tendo como hipótese e interpretação a função social da religião como instrumento de 

comunicação no seio das igrejas; 

c) pesquisa política/comunicação: análise dos símbolos políticos encontrados nas notícias 

necrológicas da morte de Mao, do que se inferiu o destaque do apoio dos líderes 

militares e civis segundo tendências moderadas ou radicais. 
 

Importante ressaltar ainda os procedimentos apontados para a utilização da técnica. 

Bardin (1979, p. 128) destaca as seguintes fases: 
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Tabela 1 - Desenvolvimento de uma análise de conteúdo 

 
PRÉ-ANÁLISE 

  
Leitura «flutuante» 

  

     

Escolha de documento  
Formulação das hipóteses 

e dos objetivos 

 Referenciação dos índices 

  

     

 
   Elaboração dos 

indicadores 

     

Constituição do corpus  Dimensão e direções de 

análise 

  

 

    Regras de recorte, 
categorização, codificação 

     

Preparação do material    Testar as técnicas 

     

     

EXPLORAÇÃO DO MATERIAL 

     

  Administração das 

técnicas no corpus 

  

     

TRATAMENTO DOS RESULTADOS 
E INTERPRETAÇÕES 

     

  Operações estatísticas   

     

    Provas de validação 

  Síntese e seleção dos 

resultados 

  

     

     

  Interferências   

     

     

  Interpretação   

     

 
Outras orientações para 

uma nova análise 

   Utilização dos resultados 
de análises com fins 

teóricos ou pragmáticos 
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Depreende-se do acima exposto, que as diferentes fases organizam-se em torno de 

três momentos distintos: a pré-análise, a exploração do material e o tratamento dos resultados 

(inferência e interpretação).  

Na pré-análise há a fase de organização da pesquisa que será feita, com a escolha dos 

documentos que serão submetidos à análise, a formulação das hipóteses e dos objetivos, e a 

elaboração dos indicadores que fundamentarão a interpretação final. Trata-se de uma fase em 

que é preciso estabelecer contato com os documentos a analisar (a “leitura flutuante”), sem 

deixar de fora qualquer um dos elementos por esta ou por aquela razão (dificuldade de acesso, 

impressão de não-interesse), que não possa ser justificável no plano do rigor científico.  

No segundo momento, de exploração do material, surge a necessidade de codificação 

e de categorização – relacionar elementos do conteúdo coletado com os referenciais teóricos, 

de forma que inferências e interpretações possam ser feitas na fase seguinte. A codificação 

implica em um recorte (escolha das unidades), enumeração (escolha das regras de contagem – 

quando a pesquisa for predominantemente quantitativa) e a classificação e agregação (escolha 

das categorias).  

O recorte deve buscar dois tipos de unidades, de registro e de contexto: 

a) a unidade de registro é a unidade de significação a codificar e corresponde ao 

segmento de conteúdo a considerar como unidade de base. Pode ser a palavra, o tema
5
, 

o objeto ou referente
6
, o personagem, o acontecimento, o documento; 

b) a unidade de contexto serve de unidade de compreensão para codificar a unidade de 

registro e corresponde ao segmento da mensagem, cujas dimensões são utilizadas para 

que se possa compreender a significação exata da unidade de registro. 

Cumpre salientar que como o presente artigo busca sustentar a técnica da análise de 

conteúdo na pesquisa em Direito, não adentraremos detalhes acerca dos procedimentos 

relacionados à análise de conteúdo quantitativa, como regras de enumeração, freqüência, 

operações estatísticas.
7
 “A abordagem não quantitativa recorre a indicadores não frequenciais 

susceptíveis de permitir inferências; por exemplo, a presença (ou a ausência) pode constituir 

                                                
5 Conforme apontaremos em seguida, a análise temática, na nossa visão, é uma boa unidade de registro para os 
documentos jurídicos propostos aqui, as decisões. Isto porque a análise temática “consiste em descobrir os 

„núcleos de sentido‟ que compõem a comunicação e cuja presença, ou freqüência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objectivo analítico escolhido” (BARDIN, 1979, p. 131). Aponta-se sua utilidade para 

estudar motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências... 
6 São temas-eixo, em redor dos quais o discurso se organiza. 
7 Outro instrumento que pode ser utilizado mas que também não será objeto de detalhamento é a categorização: 

uma operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, seguidamente, por 

reagrupamento segundo o gênero, com os critérios previamente definidos. Impõe determinar o que cada uma das 

categorias tem em comum com as outras. Maiores informações ver BARDIN (1979) e VALA (2003). 
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um índice tanto (ou mais) frutífero que a frequência de aparição” (BARDIN, 1979, p. 140). 

Assim, a ênfase é dada a inferência, em “saber mais”, além do que expressamente encontrado 

no texto.  

Desta feita, a análise de conteúdo pode realizar-se a partir dos códigos e das 

significações que a mensagem fornece. Dois exemplos (BARDIN, 1979, p. 166): 

a) Quanto ao código: a pergunta para a mensagem seria como varia o 

comprimento das frases, nos discursos políticos? Após o processo de 

inferência, passaria a ser, em que medida é que o comprimento das frases de 

um discurso político nos informa sobre a segurança do orador? 

b) Quanto à significação: quais os conteúdos do discurso publicitário? Isto 

pode já ser interessante, mas o conteúdo pode estar ligado a outra coisa, ou 

seja, aos códigos que contêm, suportam e estruturam estas significações – 

que valores e que ídolos veiculam, apesar de tudo, as mensagens 

publicitárias? 

3.  A análise de conteúdo na pesquisa em Direito 

Após descrever a análise de conteúdo, suas características, elementos e fases, 

passaremos ao principal objetivo do presente artigo – apontar uma possível proximidade entre 

a pesquisa em Direito e a técnica da análise de conteúdo, em especial nas análises 

jurisprudenciais. 

As decisões emitidas pelo Poder Judiciário podem ser uma interessante fonte de 

dados para o pesquisador. Isto porque é uma mensagem que além dos significados 

estritamente jurídicos, que atendem aos requisitos processuais exigidos para a manifestação 

do juiz, permite inferir outros sentidos, como tendências do posicionamento doutrinário, 

visões de mundo (ideologias), compreensões quanto a temas complexos como Estado, relação 

entre poderes, papel do Poder Judiciário, legitimidade democrática, enfim, temas caros a 

marco teóricos científicos no Direito. 

Um exemplo sem análise jurisprudencial propriamente dita e de cunho meramente 

ilustrativo
8
: há um grande debate acadêmico e doutrinário quanto ao papel do Poder Judiciário 

no controle de políticas públicas quanto à efetivação dos direitos sociais. O debate se insere 

justamente na legitimidade que o Poder Judiciário tem de suprir lacunas do Poder Executivo 

                                                
8 Salientamos que este exemplo não traz reflexões profundas sobre a temática, apenas uma análise superficial 

sobre a possibilidade de um levantamento de dados com a análise de conteúdo contribuindo para a comprovação 

de determinada hipótese de pesquisa. 
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sendo que não foi eleito para tal e não tem conhecimento e acesso aos principais entraves na 

efetivação destes direitos: os de cunho econômico.
9
  

Entretanto, uma abordagem que poderia ser utilizada para analisar as decisões 

judiciais sobre o tema é quanto ao papel do Estado. Em que medida a visão do juiz sobre o 

papel do Estado influencia sua decisão na implementação de políticas públicas? O objetivo 

desta interpretação seria relacionar esta “visão de mundo” com a própria relação com o Poder 

Executivo, e consequentemente com o papel do Estado em determinado momento histórico. 

Se as visões são totalmente incompatíveis as demandas sociais terão realmente o Poder 

Judiciário como última ratio e solução, o que contudo poderá acarretar uma morosidade maior 

no acesso a justiça e um descrédito das funções do Poder Executivo.  

Neste mesmo exemplo, uma segunda possibilidade é utilizar o ativismo judicial 

como marco teórico. Quais unidades de registro podem indicar um perfil “ativista” por parte 

do Poder Judiciário? Esta análise corrobora com a abordagem de Bourdieu (1989) sobre as 

diferentes lutas simbólicas travadas nos campos, aqui o jurídico
10

 e o político: os atores se 

posicionam em torno de interesses específicos, caracterizados pelas manifestações de relações 

de poder, e buscam impor a visão de mundo considerada legítima. A “luta simbólica” entre 

Executivo, Legislativo e Judiciário pode ser trabalhada por intermédio da técnica da análise 

de conteúdo, que propiciará a conexão entre o discurso jurídico e interpretações sócio-

políticas sobre o posicionamento do Poder Judiciário em determinadas decisões judiciais, 

considerando o ativismo judicial como categoria teórica principal. 

Com o intuito de ilustrar e detalhar ainda mais a proposta de utilização da técnica na 

pesquisa em Direito, elaboramos a tabela abaixo a partir de temas de interesse da autora e/ou 

de alunos sob sua orientação ou pesquisas já elaboradas.  

 

 

 

 

                                                
9 Aqui surgem expressões como “reserva do possível”. Para maior aprofundamento sobre o tema ver , por 

exemplo, Ana Paula de Barcellos, A eficácia jurídica dos princípios constitucionais – o princípio da dignidade 
da pessoa humana. 2 ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
10 “O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 

distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo 

social e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou 

menos livre ou autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social.” 

BOURDIEU, 1990, p. 212, grifos no original). A proposta aqui apresentada é de analisar a “luta simbólica” entre 

estes profissionais do campo jurídico e os atores do campo político, Executivo e Legislativo, quando da 

discussão sobre a efetivação dos direitos por parte do Poder Judiciário, tendo como premissa teórica o ativismo 

judicial.  
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Tabela 2 – Propostas de análise de conteúdo na pesquisa em Direito 

 

TEMA UNIDADE DE 

CONTEXTO 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

REFERENCIAL 

TEÓRICO/HIPÓTESE 

Poder Judiciário e 

implementação de 

políticas públicas 

 

 
 

 

 

Efetivação dos direitos 

sociais 

- “reserva do possível” 

- “mínimo existencial” 

- papel do Estado 

- dimensão política da 

jurisdição 
constitucional 

- programaticidade das 

normas constitucionais 

Processo de judicialização da 

política e Poder Judiciário 

mais atuante (ativismo 

judicial) 

Repercussão Geral e 

requisitos de 

admissibilidade 

Elementos Decisórios  

 

-Questão relevante do 

ponto de vista 

econômico e jurídico 

-O Tribunal, por 

ausência de 

manifestações 

suficientes para a 

recusa do recurso 

extraordinário (art. 
324, parágrafo único, 

do RISTF 

Ausência de critérios objetivos 

para a seleção dos recursos 

representativos da controvérsia 

Jurisdição 

constitucional, poder e 

processo 

Concepção 

procedimentalista e 

concepção finalista  

- finalista: forma de 

interpretação 

adequada, preocupação 

com o resultado e 

duração razoável 

- valorização da 

segurança jurídica e da 

forma 

Explicitar uma das 

funcionalidades do processo 

que não é usualmente 

reconhecida pelos juristas – o 

processo como estratégia de 

poder, com pretensão de 

legitimar a atuação da Corte, a 

partir dos discursos atuais, 

aspirantes à legitimidade, 

dentro do campo jurídico, 
considerados na perspectiva 

dos seus autores. 

A  constitucionalidade 

do conceito de família e 

a adoção de crianças 

por parceiros 

homoafetivos 

 

 

Conceito de Família - referência a gênero 

no conceito 

- referência a objetivos 

com a união 

- tipo de união 

(classificação) 

Alterações na forma como se 

define família: hoje não é a 

família, como valor autônomo 

(proteção fundada no 

compromisso do casamento), 

mas sim as pessoas que a 

compõem.  

 

Os exemplos aqui apontados permitem comprovar a principal hipótese levantada no 

presente trabalho: a possibilidade da análise de conteúdo como técnica de levantamento de 

dados para a pesquisa jurídica. As inferências possíveis permitem conectar temas jurídicos a 

problemáticas de cunho sócio-político relevantes para a compreensão do campo jurídico hoje, 

cada vez mais complexo e demandado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o exposto, torna-se viável, então a proposta ora apresentada – de um liame 

entre pesquisa em Direito e pesquisa empírica por intermédio da técnica da análise de 

conteúdo. Os exemplos apontados são meramente ilustrativos e não adentram em hipóteses 

fechadas e de maior intensidade teórica, mas permitem apontar recortes em pesquisas em 

andamento.  

O contexto da proposta é justamente as freqüentes críticas ao caráter da pesquisa em 

Direito efetuada no Brasil, apesar dos avanços já ocorridos. Na última década o ensino de 

Direito e a própria pesquisa tem sido alvo de estudos per si, o que já demonstra também esta 

inquietação com a qualidade científica dos trabalhos. Este foi o nosso objetivo geral: propor 

uma técnica de coleta de dados que proporcione aos pesquisadores uma nova abordagem de 

análise do material disponível na pesquisa em Direito e, por conseguinte assentar ainda mais 

os critérios científicos no campo de pesquisa jurídica. 

A técnica de análise de conteúdo permite um novo olhar na pesquisa empírica 

efetuada na pesquisa em Direito, vislumbrando reflexões mais profundas sobre as decisões 

judiciais, inferindo como os diferentes atores jurídicos, principalmente o Poder Judiciário, 

percebem questões importantes na sua relação com a Sociedade e os demais Poderes do 

Estado.  

Ademais, por intermédio da técnica da análise de conteúdo dos processos judiciais as 

hipóteses levantadas nas diferentes pesquisas jurídicas podem ser efetivamente comprovadas 

ou não, o que enrique o processo de construção do conhecimento científico, pois ultrapassa a 

pesquisa bibliográfica doutrinária. A compreensão sobre o posicionamento dos atores 

envolvidos no processo, as diferentes posições ocupadas e os diferentes interesses envolvidos 

enriquecem o levantamento de dados sobre temas que buscam problematizar a prestação 

jurisdicional.   
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RESUMO 

Este trabalho tem por objeto de estudo o Ensino Jurídico no Brasil, focalizado em sua matriz 

epistemológica que é o paradigma dogmático de Ciência Jurídica. Desenvolve a configuração 

do paradigma dogmático da ciência Jurídica na circunscrição específica do Direito ocidental 

de tradição romanística, demonstrando que este paradigma confere à Ciência Jurídica 

características especiais que condicionam a forma de se conhecer e de se apreender o Direito, 

uma vez que determina até mesmo o que deve ser entendido como “Direito”. A abordagem do 

Ensino Jurídico será direcionado para “qual” Direito se ensina e não “como” se ensina o 

Direito no Brasil. Trata-se de um estudo descritivo e exploratório, desenvolvido com base na 

pesquisa bibliográfica e histórica para qual nos servimos do método indutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO JURÍDICO; CIÊNCIA JURÍDICA; DOGMÁTICA 

JURÍDICA 

 

ABSTRACT 
The study objective of this work is the Juridical Teaching in Brazil, centralized in its 

epistemological origin that is the dogmatic paradigm of Juridical Science. Develop the 

configuration of the dogmatic paradigm of the Juridical Science in the specific 

circumscription of the occidental Law of the roman tradition, showing that this paradigm 

confer to the Juridical Science special characteristics that stipulate the shape of knowing and 

learning Law, once it determines even what it should be understood as “Law”. The approach 

of the Juridical Teaching will be addressed to “which” Law is taught and not “how” it is 

taught in Brazil. It‟s a description and exploratory study, developed with base in the 

bibliographical and historical research in which us used myself of the inductive method. 

KEYWORDS: JURIDICAL TEACHING; JURISPRUDENCE; JURIDICAL DOGMATIC 

 

 

Sumário: Introdução; 1 Jurisprudência Romana; 2 Glosadores; 3 

Jusnaturalismo Racionalista e Codificação; 4 Escola da Exegese; 5 Escola Histórica; 

6 Positivismo Científico; 7 Positivismo Jurídico; Conclusão; Referências. 

  

Introdução 
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O objeto de estudo desta pesquisa são as matrizes epistemológicas da 
Ciência Jurídica, a qual se denominou de o “Direito que se Conhece”. Este Direito, 
ou seja, esta Ciência, é a que será ensinada nos Cursos de Direito de todo o Brasil, 
o que, fazendo alusão à obra de LYRA FILHO, denominou-se de o “Direito que se 
Ensina”. A abordagem do Ensino Jurídico será direcionado, portanto, para “qual” 
Direito se ensina e não “como” se ensina o Direito no Brasil. 

O objetivo da pesquisa é investigar como se dá a configuração da Ciência 
Jurídica nos moldes que se apresentam na atualidade, para tanto, será necessário 
reconstruir o processo de desenvolvimento do conceito da Dogmática Jurídica 
entendida como um paradigma científico, situando as matrizes epistemológicas que 
o condicionam e a identidade que este foi assumindo ao longo da sua configuração. 

A Dogmática Jurídica é uma forma de conhecimento teórico e prático acerca 
do “Direito” predominante no mundo europeu e espalhado pelo mundo em virtude do 
colonialismo e após o advento do Estado Moderno. Trata-se de um saber que irá 
eleger a norma jurídica como o seu objeto de estudo científico, e não irá além dela. 
Consubstancia-se num tipo de conhecimento que tem por objeto o direito 
identificado nas normas jurídicas. 

Quando hoje se fala em Dogmática Jurídica, a tendência é identificá-la com 
uma técnica utilizada por profissionais do Direito no desempenho imediato de suas 
funções ou, então, com o conteúdo dos livros didáticos e Manuais dirigidos para o 
consumo cada vez mais massificante do Ensino Jurídico, os quais convencionou-se 
chamar de “Doutrina”. 

A concepção dogmática de Direto se configura paulatinamente, na Europa 
continental do século XIX, como convergência de um conjunto de matrizes e 
processos parciais que estão na base da modernidade. Esse processo é antigo, 
iniciando-se com a jurisprudentia dos romanos, caracterizada por uma forma de 
solução de conflitos a partir de fórmulas generalizadoras a serem adotadas por 
decisão de autoridade nos casos concretos. Depois, na idade média, sobretudo com 
os glosadores, a esta técnica romana é acrescentada uma forma de pensar 
específica com a interpretação eminentemente exegética dos textos romanos. Já 
nos séculos XVII e XVIII os jusnaturalistas racionalistas irão substituir a crença nos 
textos romanos pelos princípios da razão que deveriam ser investigados e 
sistematizados para a sua correta aplicação.  

Por se tratar de um estudo descritivo e exploratório foi desenvolvido com base 
na pesquisa bibliográfica e histórica e utilizando-se do método indutivo. 

  

1 Jurisprudência Romana  

  

A primeira herança da dogmática Jurídica, e que irá fundamentar as bases para o 

aparecimento de uma teoria jurídica na acepção do termo, é a jurisprudência romana. 
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O pensamento prudencial romano surgiu da necessidade de se construir em 

regras que possibilitassem a solução dos conflitos concretos pelos juízes. Neste 

sentido, utilizando-se da técnica dialética grega, os romanos chegaram a um “saber 

considerado de natureza prática”. 

Para a construção destas regras, o Direito teve que passar por um processo 

de abstração, tornando-se uma programação decisória, capaz de contemplar 

diferentes pretensões jurídicas e fornecer as condições para decisões corretas. 

Segundo FERRAZ JR, é assim que surge o pensamento prudencial com suas 

“regras, princípios, figuras retóricas, meios de interpretação, instrumentos de 

persuasão”, transformando o Direito em uma “ordem reguladora dotada de validade 

para todos”. 

Aqui surge a possibilidade de um deslocamento do lugar do Direito, que 

passa a ser encontrado não mais nos fatos concretos, mas nas normas que 

fornecerão os critérios para posterior julgamento dos fatos. Assim, “na jurisprudência 

romana encontra-se, portanto, enraizada uma das notas típicas que irá marcar o 

paradigma dogmático, que é a condição de ciência prática, ou da ação.” 

Conclui-se com FERRAZ JR: 

  

A „ciência‟ jurídica dos romanos nos põe em meio do 

problema da cientificidade do direito, sem tematizá-lo 

diretamente. Nela está presente, de modo agudo, a 

problemática da chamada ciência prática, do saber que não 

apenas contempla e descreve, mas também age e prescreve. 

Este caráter, aflorado na jurisprudência romana, vai marcar o 

pensamento científico do direito no correr dos séculos, 

tornando-se não só um dos traços distintivos, mas também 

motivo para inúmeras tentativas de reforma, cujo intuito – bem 

sucedido ou fracassado – será dar-lhe um caráter de ciência, 

conforme os modelos da racionalidade matemática.” 

  

A herança romana chega até o tempo presente devido ao fenômeno de “recepção” do Direito 

Romano, que ocorreu nos séculos XII e XIII, principalmente em na Itália e na Alemanha. 
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2 Glosadores 

  

Segundo WIEACKER, pode-se dizer que a Ciência Jurídica européia nasceu 

em Bolonha, no século XI, e segundo LIMA LOPES, a escola de direito propriamente 

dita, também. Pois é desta época que se tem notícia de que Irnério, em Bolonha, 

ensinava direito com base no Corpus Juris Civillis de Justiniano, compilado no 

século VI d.C. 

Os séculos XI e XII são os marcos da redescoberta da tradição clássica, 

principalmente da filosofia grega e do direito romano. Isto se dá em um período em 

que muito pouco havia de comum com a época clássica. A base material da 

sociedade era um regime feudal de servidões e apropriação diferenciada da terra e 

havia uma descentralização extrema da vida civil em que as pessoas encontravam-

se sujeitas a diferentes ordenamentos jurídicos e poderiam ser julgadas conforme a 

sua descendência, situação ou condição.  

Neste ambiente é que se dá a recepção do direito romano, como um 

movimento intelectual que começou na Universidade de Bolonha, em finais do 

século XI, e daí se espalhou por toda a Europa, resultando de um processo de 

convergência de interesses econômicos e culturais. “Essa convergência 

proporcionou o aparecimento de um saber jurídico autônomo, humanista e laico que 

pôs a autoridade do imperium romanum e o fascínio pelo ideal cultural romano ao 

serviço de um novo projeto jurídico, político e societal”. Foi um processo de criação 

de um direito novo, independentemente dos senhores feudais e em oposição ao que 

se poderia chamar de sistema jurídico feudal. 

Em finais do século XII, o direito romano já havia deixado de ser um 

conhecimento disciplinar e passou a ser aplicado como um direito residual. Nesta 

época, havia em Bolonha milhares de estudantes de direito que espalharam esse 

conhecimento por todo o continente europeu, no papel de diplomatas, conselheiros 

reais, juízes e outros. “A partir daí, o direito romano reuniu as duas formas de poder-

saber, e foi provavelmente esse o segredo dos notáveis resultados que obteve.(...) 

Ao lado do clérigo, surgiu o jurista ou legista que, nos séculos seguintes, iria 

monopolizar a administração pública e o sistema judicial em toda a Europa.” 
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LIMA LOPES observa que o ambiente cultural onde se dão os estudos dos 

textos de Justiniano é característico. Os homens letrados são, em sua maioria, 

eclesiásticos que já possuem uma familiaridade com textos de tradição e de 

autoridade. Textos Bíblicos, deliberações e cânones, os quais haviam aprendido a 

selecionar, copiar e organizar, sempre respeitando as deliberações que eles 

continham. Assim “a recompilação justinianéia é agregada, à sua moda, aos textos 

de autoridade e de tradição. Ela já encontra um ambiente acostumado a lidar com 

textos de autoridade.” 

Utilizava-se para o ensino do Direito o mesmo método para o ensino das artes 

liberales. Uma técnica oriunda da antigüidade, denominada de trivium, que era 

composto de gramática, retórica e dialética. Segundo o relato de WIEACKER, as 

lições de Direito eram estudadas a partir de três partes do Corpus Iuris: Instituições, 

Código e Pandectas. Os estudos de Pandectas desdobravam-se de acordo com 

uma antiga divisão do Digesto, partindo dos argumentos anteriormente referidos da 

interpretação ocorrida no texto. Para isto combinam-se procedimentos filológicos, 

analíticos e sintéticos. Filológica é a leitura do texto com indicações e opções acerca 

de sua leitura; analítico era a análise lógica do problema exposto no texto, com o 

estudo de sua exemplificação e causas. Já as operações sintéticas, são um conjunto 

de operações que deveriam permitir a inserção harmônica do texto no conjunto da 

obra estudada. 

Desenvolveram, assim, uma técnica específica para abordar os textos já 

dados e aceitos devido a sua autoridade: a glosa, que era a explicação gramatical-

filológica do texto, quase que a sua tradução. 

É exatamente aí, na idéia de um texto estabelecido e que deve ser explicado 

que, para FERRAZ JR: 

  

nasce a Ciência do Direito com seu caráter 

eminentemente dogmático, portanto de Dogmática Jurídica 

enquanto processo de conhecimento, cujas condicionantes e 

proposições fundamentais eram dadas e predeterminadas por 

autoridade. 
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Desta forma, a nota típica da Ciência Jurídica medieval será a dogmaticidade. 

Esta “não extingue o pensamento prudencial romano, mas redefine-o, dando lugar a 

uma combinação entre prudência e dogmática: a prudência se faz dogmática.” 

A universidade medieval, como salienta LIMA LOPES, não gera diretamente a 

universidade contemporânea. Fruto de reformas importantes ao final do século XVIII 

e início do século XIX, já inspiradas na ciência moderna, a universidade do nosso 

século dividir-se-á em dois grandes modelos, o norte-americano e o europeu. 

Porém, “a profissão dos juristas e seu treinamento acadêmico – com exceção da 

Inglaterra e Estados Unidos até o século XX – não se perderão mais ao longo da 

história da Europa ocidental e das colônias americanas.” 

A Ciência Jurídica, após receber o seu contorno dogmático dos glosadores, ainda possuirá 

conteúdos diferentes, principalmente desenvolvidos pelas idéias humanistas e iluministas, as 

quais no Direito serão representadas pelos jusnaturalistas racionalistas, conforme o próximo 

item. 

  

3 Jusnaturalismo Racionalista e Codificação 

  

A teoria jurídica designada de Direito Natural é a que está situada nos séculos 

XVII e XVIII, e foi elaborada em um intenso período de eventos históricos, como o 

desenvolvimento capitalista do mercado, o fim da cristandade, a conquista da 

América e a afirmação do Estado nacional. Conforme relato de WIEACKER, pode 

ser designada como época do jusracionalismo estes dois séculos “nos quais a antiga 

filosofia jurídica e social do ocidente (jusnaturalismos), na forma que lhe foi dada 

pelo primeiro iluminismo, adquiriu uma influência direta sobre a ciência jurídica, a 

legislação e a jurisprudência da maior parte dos povos da Europa.” 

Foge ao escopo do presente trabalho o estudo aprofundado do Direito Natural, pois o 

termo abrange uma elaboração doutrinária sobre o Direito que é multissecular e de variadas 

vertentes, as quais, segundo LAFER, “não permitem atribuir-lhe univocidade.” 

Porém, neste específico período analisado, o Direito Natural, nas palavras de 

LIMA LOPES será: 
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uma luta contra o sistema medieval de estudo e ensino, 

de submissão à tradição e aos costumes e sobretudo contra a 

ordem pré-liberal, pré-burguesa e pré-capitalista. Por isso a 

revolução burguesa, francesa ou americana, será travada em 

termos jusnaturalistas, com a invocação do direito natural como 

arma de combate, justamente contra o edifício jurídico-

institucional do Antigo Regime. Os juristas filósofos do direito 

natural terão um papel ideológico relevante no processo 

revolucionário porque justificarão a derrubada da tradição 

medieval, incorporada seja nas instituições políticas, seja na 

regulação privada dos negócios (contratos, propriedade, família 

e sucessões).  

  

A cultura e a filosofia neste início da modernidade são marcadas pela 

reafirmação do sujeito e da razão individuais, a partir de um novo postulado 

antropológico, que vê no homem um ser natural, um elemento de um mundo 

concebível segundo leis naturais.” 

Por sua vez, a sociedade “passa a ser encarada como soma de indivíduos isolados, que 

se organizam por formas de contrato social. O novo direito será, pois, contratualista.”(grifos 

do autor) 

Assim, fez-se necessária uma nova teoria política e jurídica que deveria “entreter-se 

com os assuntos da soberania e do pacto de dominação (sujeição) entre soberano e 

súdito.”Uma teoria na qual a justificação do poder passará a residir na sua “eficácia na 

consecução dos novos objetivos políticos: paz civil e prosperidade econômica.”  

Direitos inatos oriundos da razão, estado de natureza e contrato social foram, 

portanto, os principais conceitos que caracterizaram o jusnaturalismo deste período 

e “permitiram a elaboração de uma doutrina do Direito e do estado a partir da 

concepção individualista de sociedade e da história, que marca o aparecimento do 

mundo moderno.” 

No âmbito da teoria jurídica, o jusnaturalismo racionalista caracteriza-se pela 

influência dos sistemas racionais, uma vez que o pensamento jurídico medieval dos 
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glosadores, após dominar a Ciência do Direito até o século XVI, começa a ser 

criticado devido a sua falta de sistematicidade.  

O conceito de sistema, segundo WIEACKER, será a maior contribuição do 

jusnaturalismo moderno ao direito privado europeu. Pois a ciência jurídica européia, 

que até então era mais uma ciência da exegese e de comentários de textos 

isolados, “passa a receber um caráter lógico-demonstrativo de um sistema fechado, 

cuja estrutura dominou, e até hoje domina, os códigos e os compêndios jurídicos.”  

A preocupação dos jusnaturalistas desta época com a sistematização e a 

racionalização tem origem no humanismo jurídico dos séculos XV e XVI, que 

modificou o tratamento dado ao Direito Romano, purificando e refinando o método 

de interpretação dos textos.Por sua vez, a preocupação com o método conjuga-se 

no século XVII com o entusiasmo pela nova ciência de Galileu e de Descartes, numa 

combinação que irá abrir as portas para a entrada da ciência moderna na teoria 

jurídica. 

Mas, como observa FERRAZ JR, se o jusnaturalismo racionalista por um lado 

rompe o elo entre a teoria jurídica e o procedimento dogmático fundado na 

autoridade dos textos romanos, por outro “não rompe com o caráter dogmático que, 

ao contrário, tenta aperfeiçoar ao dar-lhe uma qualidade de sistema que se constrói 

a partir de premissas, cuja validade repousa na sua generalidade racional.” 

Assim, desloca o ponto de partida da teoria jurídica da autoridade para a 

razão, “introduzindo a noção de sistema como herança que não mais abandonará e 

que constituirá uma das notas típicas do paradigma dogmático, não obstante o 

deslocamento que fará em relação aos axiomas norteadores do sistema 

jusnaturalista.” 

Destaque-se, também, outra conseqüência importante do jusnaturalismo 

racionalista fundamental para a configuração do paradigma moderno de Ciência 

Jurídica: o movimento de codificação de direitos.  

Na afirmação de WIEACKER, “a ligação do jusnaturalismo com o iluminismo 

produziu, primeiro nos estados absolutos do centro e do sul da Europa, depois na 

Europa ocidental após o processo revolucionário francês, uma primeira grande onda 

das codificações modernas.” 

Os códigos jusnaturalistas são diferentes de todas as redações de direito 

anteriores, uma vez que não “fixam, ordenam ou melhoram (reformam) direito já 

existente, nem pretendem completá-lo(...); eles dirigem-se antes a uma planificação 
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global da sociedade através de uma reordenação sistemática e inovadora da matéria 

jurídica.”  

A Codificação contraria os costumes e a tradição e apresenta-se como 

alternativa à falta de unidade e coerência do conjunto de normas vigentes em quase 

todos os países da Europa, refletindo o desejo de ordem, de hierarquia e de 

concentração legislativa no poder central, ou seja, no Estado. Neste sentido, aduz 

WIEACKER que “os códigos jusnaturalistas foram atos de transformação 

revolucionária”, ainda que na maioria dos casos foram levados à prática pelo 

despotismo esclarecido e não por revolucionários políticos como na França. 

Resume-se esta questão com as palavras de LAFER: 

  

a codificação surge como um processo de simplificação 

e racionalização formal que correspondia a um duplo 

imperativo sócio-econômico: o primeiro era a necessidade de 

pôr ordem no caos do Direito privado para garantir a segurança 

das expectativas, e atender, desta maneira, às necessidades 

do cálculo econômico-racional de uma economia capitalista em 

expansão. O segundo era o de fornecer ao Estado, através da 

lei, um instrumento eficaz de intervenção na vida social. 

  

Data de 1756 o surgimento do primeiro código jusnaturalista, o Codex 

Bavaricus de Max José III da Baviera. Logo depois, em 1786 surge o Código 

Josefino na Áustria, e em 1794 o Código Civil da Prússia.Porém o de maior impacto 

formal e de conteúdo foi o Code Civil Francês de 1804. 

Em Portugal, não foi criado propriamente um Código, mas uma 

sistematização das fontes do Direito mediante a da Lei da Boa Razão editada pelo 

Marquês de Pombal em 1769. A reforma pombalina teve seus reflexos no ensino 

jurídico português e brasileiro. 

Constata-se do exposto acima que a afirmação da existência de um direito 

racional e universalmente válido defendida pelo jusnaturalismo moderno teve efeitos 

práticos importantíssimos tanto na teoria constitucional quanto nas codificações que 

irão caracterizar a experiência jurídica do século XIX. Porém, paradoxalmente, como 

lembra LAFER, “contribuíram para corroer o paradigma que os inspirou”. 
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Acontece que, ao positivar os direitos naturais, a codificação oferece à ciência 

jurídica um objeto de estudo que se adequa perfeitamente à necessidade de 

construção de um saber jurídico sistemático e lógico-demonstrativo, como 

demandava a teoria jurídica jusracionalista. Assim, “transposta e positivada pelos 

códigos e pelas constituições a visão jusnaturalista de um Direito racional e 

sistemático, foi perdendo significado a idéia de outro Direito que não o Direito do 

Código e da Constituição.” 

Assim, a codificação “terminou por constituir-se uma ponte involuntária entre o 

jusnaturalismo e o positivismo jurídico” , fenômeno que se inicia com a Escola da 

Exegese, estudada no próximo item neste Capítulo.  

  

4 Escola da Exegese 

  

Logo após o advento das primeiras codificações, surge na França, nas décadas 

iniciais do século XIX, a Escola da Exegese, que irá exercer sua influência também na 

Inglaterra, na Alemanha, na Itália e em todo o mundo ocidental. 

A tese fundamental da Escola da Exegese é a de que o Direito é o revelado 

pelas leis contidas nos códigos, que são normas gerais escritas emanadas pelo 

Estado, “sendo o Direito um sistema de conceitos bem articulados e coerentes, não 

apresentando lacunas aparentes.” 

A tarefa do jurista seria a análise metódica da leis para interpretá-las e assim 

revelar o Direito contido nestas leis, ou seja, traduzir as palavras do legislador para 

expressar a sua vontade. Segundo BOBBIO, este é o “argumento fundamental que 

guia os operadores do direito no seu raciocínio jurídico (...) o princípio da autoridade, 

isto é, a vontade do legislador que pôs a norma jurídica.” 

A exegese era a técnica adotada pelos expoentes da escola no estudo do 

Código de Napoleão. Consistia esta técnica em seguir, na busca de um tratamento 

científico para a interpretação das leis, o mesmo sistema de distribuição da matéria 

seguido pelo legislador, comentando o Código artigo por artigo. 

A ciência jurídica, portanto, para a escola da Exegese fica reduzida “a uma 

mera análise metódica dos textos em seus aspectos gramatical, lógico e sistemático, 
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sem maiores questionamentos sobre a validade mesma desses textos, ou sua 

adequação às condições sociais.” 

A disseminação do método exegético por toda a França deveu-se 

principalmente pela pressão exercida pelo regime napoleônico sobre as faculdades 

de Direito, para que fosse ensinado somente o Direito Positivo e fossem 

abandonadas as concepções jusnaturalistas consideradas “perigosas aos olhos do 

governo napoleônico que,(...) era nitidamente autoritário.” 

Segundo REALE, a Escola da exegese “encontrava em si mesma o princípio 

de sua negação”, devido à “unilateralidade” do seu formalismo dogmático. Assim, ela 

perdurou enquanto o “mundo das normas constituiu a expressão técnica de uma 

realidade histórico-social”.Porém, cabe salientar que ela “ainda exerce notável 

influência na forma mentis de muitos juristas contemporâneos”, inclusive no Ensino 

Jurídico brasileiro como será visto no Capítulo III. 

Na Alemanha, a correspondente da Escola da Exegese foi a Pandectista, porém naquele país o 

movimento de codificação encontrou grande resistência da Escola Histórica que se opôs tanto 

à codificação quanto ao Direito Natural, o que estudarei no próximo item. 

  

5 Escola Histórica 

  

Foi a Escola Histórica que preparou o terreno para o apogeu do positivismo 

jurídico, por meio de sua crítica radical ao direito natural como um direito universal e 

imutável deduzido pela razão. A este direito contrapôs-se o direito consuetudinário, 

produto da história e não da razão. Ela surgiu e se difundiu na Alemanha ao final do 

século XVIII e início do XIX, tendo como seu maior expoente SAVIGNY (1779 – 

1861).  

Opôs-se, também, ao normativismo da Escola da Exegese procurando 

estabelecer uma visão mais concreta e social do Direito, comparando-o à linguagem, 

pelo fato de ambos terem surgido de maneira espontânea nas sociedades e se 

desenvolvido ao longo do tempo. Entende o Direito como expressão do espírito do 

povo, fruto do sentimento do justo e do injusto, expresso nas particularidades dos 

costumes e não na abstração das leis.  

A primeira obra considerada como expressão da Escola Histórica é a de 

Gustavo HUGO (1764 – 1840), intitulada Tratado do Direito Natural como Filosofia 
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do Direito Positivo, na qual irá considerar o Direito Natural não mais como um 

sistema normativo auto-suficiente, mas como um conjunto de considerações 

filosóficas sobre o Direito Positivo. No entendimento de BOBBIO, ao reduzir o Direito 

Natural à filosofia do Direito Positivo, “a tradição jusnaturalista é esgotada.(...) a obra 

de Hugo assinala a passagem da filosofia jusnaturalista para a juspositivista.” Por 

este motivo, a obra de Gustavo HUGO é considerada importante muito mais do que 

pelo seu valor intrínseco, pelo seu novo modo de considerar o Direito. 

Por seu turno, SAVIGNY foi um dos principais opositores da idéia de 

elaboração de um Código Civil na Alemanha, sendo que sua intensa polêmica com 

THIBAUT sobre este assunto tornou-se famosa. 

THIBAUT também considerava o Direito como uma realidade histórica, porém 

defendia a idéia de um Código Civil único para a Alemanha. Enquanto que, para 

SAVIGNY, a codificação só deveria ocorrer em nações onde os costumes já 

estivessem consolidados como ponto culminante do processo jurídico, o que, para 

ele, não ocorria na Alemanha por não formar ainda uma nação unificada. Nas 

palavras de REALE:  

  

Savigny, portanto, manifestava-se contra um plano prematuro de codificação, 
invocando contra a lei abstrata e racional a força viva dos costumes, tradução 

imediata e genuína do que denominava „espírito do povo‟, pois temia que a 

precipitação codificadora gerasse leis dotadas de vigência, de validade técnico-

formal, mas destituídas de eficácia ou de efetiva existência como comportamento, 

como conduta. 

  

A opinião de SAVIGNY não foi a que prevaleceu, uma vez que a onda de 

codificação, ainda que tardiamente, também chegou à Alemanha. Antes vigorava um 

Direito Romano que se misturava com regras do direito alemão antigo, formadas 

com base nos usos e costumes. Daí o apego de SAVIGNY ao Direito Romano, o 

que iria “levar os próprios adeptos da Escola Histórica a assumir uma atitude 

dogmática normativista (..) posta em termos de leis consagradoras dos costumes.” 

SAVIGNY, segundo LARENZ, criou uma metodologia que “influenciou 

duradouramente a literatura jurídico-científica do século XIX, mesmo onde se 

empreendia a sua refutação.”  

De fato, a Escola Histórica é apontada como a responsável pela tentativa de 

buscar um caráter científico para a teoria jurídica. Segundo FERRAZ JR, “a 
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expressão juris scientia é criação sua, como é seu o empenho de dar-lhe este 

caráter, mediante um método próprio de natureza histórica.” 

Segundo SAVIGNY, todas as leis que regem a sociedade possuem axiomas principais, sendo 

que, 

  

Distinguir estes e deduzir deles a conexão interna, e o 

grau exato de afinidade que subsiste entre todas as regras e 

idéias jurídicas, está entre os problemas mais difíceis da 

jurisprudência. De fato, é isso, em especial, que dá a nossos 

trabalhos o caráter científico. 

  

A Escola Histórica procurou realizar a correspondência entre a norma e a sua 

realidade histórico-social, entre a Ciência do Direito e sua pesquisa histórica, aliando 

a isto a preocupação de ordenação sistemática dos seus enunciados. Assim, para 

SAVIGNY: 

  

Um espírito duplo é indispensável ao jurista: o histórico, 

para apreender com presteza as peculiaridades de cada era e 

de toda a forma de lei; e o sistemático, para ver cada idéia e 

cada regra em viva ligação e cooperação com o todo, isto é, na 

única relação verdadeira e natural. 

  

Entretanto, os seguidores de SAVIGNY não se mantiveram fiéis ao espírito do 

povo e a investigação histórica passou a limitar-se à história dos textos legais, o que 

acabou fortalecendo o formalismo, uma vez que a Escola “formalizou seu 

historicismo”, levando “inevitavelmente para a cova o programa de uma dogmática 

jurídica de caráter histórico como ciência do direito positivo.”  

Com isso, o historicismo deixou “de ser historicismo de conteúdo social, para 

ser historicismo meramente lógico-dogmático” , e a ciência jurídica elaborada pela 

Escola Histórica “acabou por se reduzir a um conjunto de proposições, logicamente 

ordenado e concatenado” como um sistema orgânico. 

Desta forma, a Escola Histórica terminou realizando um enorme trabalho de 

reelaboração conceitual e sistemática do Direito Romano, que redundou, 
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principalmente com PUCHTA, numa genealogia de conceitos, metodologicamente 

formal, que assinalou a pandectística, preparou a codificação alemã e inspirou a 

jurisprudência dos conceitos. 

Paralelamente à discussão sobre o jurídico, desde o século XVI, já vinha 

sendo difundida uma nova forma de conhecer os fenômenos da natureza e, 

posteriormente, da sociedade. Trata-se da revolução científica, ou também 

denominado positivismo científico, que será abordardado no próximo item.  

  

6 Positivismo Científico 

  

O termo “positivismo” não é unívoco. Ele pode ser utilizado como expressão da 

filosofia “positivista” de SAINT-SIMON e CONTE, ou da teoria da evolução de DARWIN, 

como também de outras doutrinas e Escolas que se ligam a estas ou a elas se assemelham. 

Por positivismo ou positivismo científico referir-se-a aqui, indistintamente, ao modelo 

de racionalidade que começou a desenvolver-se a partir da revolução científica de século XIV 

e foi constituído nos séculos seguintes principalmente nas ciências naturais. No século XIX 

esse modelo de racionalidade se estende às ciências sociais emergentes. A partir de então 

pode falar-se em ciência moderna como um “modelo global (isto é, ocidental) de 

racionalidade científica” , caracterizado por restringir o seu conhecimento aos fatos e às leis 

desses fatos, considerados empiricamente,e se opor ostensivamente a duas formas de 

conhecimento: o senso comum, ou conhecimento dito vulgar e ao conhecimento metafísico. 

O cientificismo, sendo um modelo global, é também um modelo totalitário, na medida 

em que consagra a ciência como a única forma válida de conhecimento, negando o caráter 

racional a outras formas de conhecimento que não se pautarem pelos seus princípios e 

métodos. Segundo SOUSA SANTOS, é 

  

esta sua característica fundamental e a que melhor simboliza a ruptura do novo 

paradigma científico com os que o precedem. Está consubstanciada, com crescente 

definição, na teoria heliocêntrica do movimento dos planetas de Copérnico, nas leis 

de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a queda dos corpos, 

na grande síntese da ordem cósmica de Newton e , finalmente, na consciência 

filosófica que lhe conferem Bacon e Descartes. 
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Os protagonistas do novo paradigma desconfiam das evidências imediatas e se 

contrapõem a todas as formas de dogmatismo e de autoridade, assumindo uma postura 

contrária ao conhecimento metafísico e do senso comum. Pensando desta maneira, 

DESCARTES, cria uma forma peculiar de conhecimento baseado em quatro preceitos da 

Lógica: 

  

O primeiro era o de jamais acolher alguma coisa como verdadeira que eu não 

conhecesse evidentemente como tal. (...) O segundo, o de dividir cada uma das 

dificuldades que eu examinasse em tantas parcelas quantas possíveis e quantas 

necessárias fossem para melhor resolvê-las. O terceiro, o de conduzir por ordem 

meus pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de 

conhecer, para subir, pouco a pouco, como por degraus, até o conhecimento dos 

mais compostos, e suponho mesmo uma ordem entre os que não se precedem 
naturalmente unas aos outros. E o último, o de fazer em toda parte enumerações tão 

completas e revisões tão gerais, que eu tivesse certeza de nada omitir.” 

  

Assim, esta nova ciência consistirá num conhecimento causal que possui por objeto 

“os fatos sensíveis, juntamente com a leis que deles se extraem e se comprovam na 

experimentação” com o objetivo de “descobrir as leis de harmonia com as quais o 

determinismo se realiza em pormenor e, depois disso, explicar os fenômenos.” O que não 

pode ser reduzido a um fato experimentalmente verificável não entra no sistema da ciência. 

Pretende excluir, portanto, do seu âmbito, os juízos de valor, considerando-os 

subjetivos e contrários a sua exigência de objetividade. Para BOBBIO, a característica 

fundamental da ciência é a sua avaloratividade, segundo ele:  

  

o cientista moderno renuncia a se pôr diante da realidade com uma atitude moralista 

ou metafísica, abandona a concepção teleológica (finalista) da natureza (segundo a 

qual a natureza deve ser compreendida como pré-ordenada por Deus a um certo fim) 

e aceita a realidade assim como é, procurando compreendê-la com base numa 

concepção puramente experimental.” 
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Para garantir a objetividade e neutralidade de seus enunciados, a ciência moderna dará 

fundamental importância ao método de captação do seu objeto. A metodologia será, portanto, 

um conjunto de regras inquestionáveis e que assegurarão a cientificidade e conseqüente 

validade do conhecimento produzido. Quanto mais confiáveis forem as técnicas 

metodológicas utilizadas no processo de investigação científica, tanto maior a credibilidade 

do conhecimento que delas resulta. Conforme observa MARQUES NETO, 

  

Dessa maneira, ele (o positivismo) transfere a crença 

no objeto para a crença no método, o qual se validaria por si 

mesmo. É por isso que o positivismo afirma a possibilidade da 

existência de um método único, comum a todas as ciências, 

independentemente do grau de evolução que elas tenham 

atingido e das circunstâncias histórico-culturais em que se 

processe sua elaboração. 

  

No século XVIII, ampliar-se-ão para o estudo da sociedade todos os princípios 

epistemológicos e metodológicos que dominavam o estudo da natureza desde o século XVI. 

Para estudar os fenômenos sociais como se fossem fenômenos naturais, Durkheim, o fundador 

da sociologia acadêmica, pretendeu reduzir os fatos sociais às suas dimensões externas, 

observáveis e mensuráveis.Segundo ele: “Tinha COMTE, na verdade proclamado que os 

fenômenos sociais são fatos naturais, submetidos às leis naturais.” 

  

7 Positivismo Jurídico 

  

O termo “positivismo jurídico” já foi utilizado, conforme demonstra FERRAR JR, 

como um “positivismo prático-jurídico”, como “sociológico-pragmático”, como “teórico-

filosófico”, correspondentes à antítese dos diversos direitos naturais. 

Aliás, a forma mais comum de se definir o positivismo jurídico tem sido a de 

contrapô-lo ao direito natural, identificando-o pela sua recusa a aceitar um outro 

direito, inspirado na natureza, em Deus, ou na razão. Neste sentido esclarece 
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BOBBIO que “o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe 

outro direito senão o direito positivo” 

É importante destacar que o jusnaturalismo moderno teve efeitos importantíssimos 

tanto para o processo de codificação dos direitos naturais quanto para o conseqüente processo 

de consolidação do positivismo jurídico. 

Estudando o tema, BOBBIO conclui que o positivismo jurídico pode ser 

considerado sob três aspectos dos quais apresentarei um breve resumo: a) um certo 

modo de abordar o estudo do Direito; b) uma certa teoria do Direito; c) uma certa 

ideologia do Direito.  

Como um modo de abordagem (a), o positivismo jurídico significará o estudo 

avalorativo do Direito, a partir dos postulados de neutralidade axiológica do 

positivismo científico. 

Movido pelo ideal cientificista moderno que estava tomando conta das 

ciências sociais, após a bem sucedida experiência nas ciências naturais, conforme 

já visto no presente Capítulo, o positivismo jurídico surge da busca em transformar a 

teoria jurídica “numa verdadeira e adequada ciência que tivesse as mesmas 

características das físico-matemáticas, naturais e sociais”, rompendo com o 

racionalismo dedutivo do Direito Natural e o romantismo da Escola Histórica. 

Nas palavras de BOBBIO:  

  

O positivista jurídico assume uma atitude científica frente ao direito, já que ele 

estuda o direito tal qual é, não tal qual deveria ser. O direito, objeto da ciência 

jurídica, é aquele que efetivamente se manifesta na realidade histórico-social; o 

juspositivista estuda tal direito real sem se perguntar se além deste existe também 

um direito ideal (como aquele natural), sem examinar se o primeiro corresponde ou 

não ao segundo e, sobretudo, sem fazer depender a validade do direito real da sua 

correspondência com o direito ideal.” 

  

A busca de elaboração de uma ciência nestes moldes para o estudo do Direito resultou 

na configuração de várias tendências que dominaram o século XIX e transformaram a Ciência 

Jurídica ora em teoria psicológica do Direito, ora em teoria sociológica do Direito e ora em 

dogmática jurídica como ciência positiva da norma. Porém, apesar destas três teorias 

positivistas serem entre si muito diversas, concordam “em considerar o Direito 

exclusivamente como positivo e em rejeitar, ao invés, como não científica, toda questão sobre 
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um fundamento supra-positivo do Direito – sobre um Direito natural, ou sobre a idéia de 

Direito como um sentido material a priori de todo o Direito.” 

Inicialmente a sociologia do Direito colocou-se como a autêntica Ciência do Direito, 

cabendo à ciência jurídica tradicional o papel de uma tecnologia. Foi Hans KELSEN quem 

procurou desempenhar a missão de desenvolver uma metodologia científica para a ciência do 

Direito, e, segundo LARENZ, “a sua Teoria Pura do Direito constitui a mais grandiosa 

tentativa de fundamentação da ciência do Direito como ciência.” 

O positivismo jurídico, a partir de KELSEN, transformou-se no chamado 

positivismo legal, com a “autolimitação da Ciência do Direito ao estudo da lei positiva 

e o estabelecimento da tese da estatalidade do Direito.” 

Como teoria do Direito (b), o positivismo irá elaborar uma série de conceitos 

que comporão o rol das chamadas teorias positivistas do Direito. Estas teorias 

partem de diversas premissas, apontadas por BOBBIO como características do 

positivismo jurídico.  

A primeira característica abordada acima trata-se do estudo avalorativo do Direito. 

A segunda característica do positivismo jurídico refere-se à definição do Direito, 

diferenciando-o dos demais ordenamentos normativos pelo seu elemento principal 

que seria a coação. Concebe-o como um conjunto de normas jurídicas gerais 

aplicadas coativamente. Porém a atribuição desta característica ao Direito não é 

exclusividade do positivismo, não sendo suficiente, portanto, para caracterizar uma 

teoria como positivista. 

Como terceira característica encontra-se a norma jurídica como fonte 

exclusiva do Direito para o positivismo jurídico, pois uma norma jurídica só pode 

derivar de outra para poder ser válida. Assim, para o positivismo jurídico, o direito 

fica definido como o conjunto das normas postas pelo Estado e por ele reconhecidas 

como válidas. E este Estado, conforme visto, é um só, “precisamente o chamado 

Estado Moderno, uma forma de organização instituída para a dominação da 

sociedade como um todo, o que pressupõe um poder uno, central e forte, apoiado 

numa força militar em condições de obrigar ao cumprimento daquelas normas.”  

A Quarta característica concebe a norma jurídica como um imperativo, edificando toda 

uma teoria da norma jurídica, com suas características, destinatários, estrutura, validade e 

eficácia, em função desta premissa inicial. 
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Como quinta característica, BOBBIO aponta a referência à Teoria do 

Ordenamento Jurídico, considerado como o conjunto das normas jurídicas que 

formam um sistema coerente (sem antinomias), completo (sem lacunas), decidível, 

do qual o proibido e o permitido são logicamente inferíveis e se podem extrair 

soluções para todos os casos concretos.  

O positivismo sustenta a teoria da interpretação mecanicista do Direito, sendo 

esta a sexta característica que BOBBIO lhe atribui. Tanto a interpretação científica 

(do jurista) quanto a judicial (do juiz), são consideradas como atividades 

essencialmente lógicas e dedutivas, portanto neutras. Esta característica do 

positivismo jurídico nos remete para a questão da Hermenêutica Jurídica que, 

apesar de característica de suma importância, será abordada no presente trabalho 

somente de forma indireta, na medida em que for pertinente nos vários itens dos 

capítulos. A interpretação do Direito feita pela Hermenêutica Jurídica é tarefa 

fundamental da Ciência Jurídica, uma vez que, enquanto ciência prática, possibilita 

desta forma a aplicação do Direito aos casos concretos que são trazidos aos órgãos 

judicantes. Tema complexo, sobre o qual muitos autores já escreveram, o estudo da 

Hermenêutica Jurídica extrapola os objetivos do presente trabalho. 

A sétima e última característica também é considerada por BOBBIO como o terceiro 

aspecto do positivismo jurídico, ou seja, o positivismo jurídico como uma certa ideologia do 

direito (c). 

Na conceituação de BOBBIO ideologia é a “expressão do comportamento 

avaliativo que o homem assume em face de uma realidade, consistindo num 

conjunto de juízos de valores relativos a tal realidade, juízos estes fundamentados 

no sistema de valores acolhido por aquele que o formula, e que têm o escopo de 

influírem sobre tal realidade.” No que se refere ao Direito, representa a crença no 

“dever absoluto ou incondicional de obedecer à lei enquanto tal.” 

O aspecto ideológico do positivismo jurídico confere ao Direito Positivo duas 

importantes valorações às quais BOBBIO denomina de positivismo extremo e positivismo 

moderado.  

Para a concepção extrema o Direito Positivado passa a ser sinônimo de 

justiça, ou seja, o Direito é justo pelo mero fato da sua positivação. O critério de 

justiça coincide com o de validade. Já para a concepção moderada o Direito 
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Positivado deve ser obedecido pelo fato de que sua finalidade é a obtenção da 

ordem e da paz em determinada sociedade. 

Não é, portanto, coincidência o fato de, que no plano social, o positivismo jurídico 

revelou-se o mais adequado aos interesses da burguesia ascendente, que necessitou dos 

axiomas do Direito Natural para a realização da revolução, mas que para sua segurança 

precisava doravante garantir o cumprimento da normas contidas nos Códigos. Por estas 

razões, a Escola da Exegese, conforme já foi visto, ganhou grande difusão na França, 

correspondendo a ela na Alemanha a doutrina pandectista. 

Finaliza-se essa trajetória de configuração do paradigma dogmático da Ciência 

Jurídica com a afirmação de que “é com o positivismo jurídico que o paradigma dogmático 

assumirá uma identidade autônoma e acabada”, uma vez que é com ele que o objeto da 

dogmática Jurídica se identifica com o Direito Positivo Estatal. 

Convém, porém, esclarecer, como salienta COELHO, que positivismo jurídico 

e dogmática jurídica não são expressões sinônimas, uma vez que  

  

o positivismo jurídico é uma doutrina filosófica, 

resultado da elaboração racional que conduziu ao positivismo 

francês e alemão e que se expandiu por todo o mundo 

ocidental, inclusive na América Latina. E a dogmática jurídica é 

uma ideologia que lança suas raízes nas próprias origens das 

sociedades européias, tendentes a atribuir às leis do soberano 

o caráter de dogmas de uma religião. Só que, com a 

consolidação do predomínio burguês, essa ideologia se afirma 

(...) e se legitima como produto de uma elaboração científica e 

filosófica.  

  

Assim, toda a concepção pretensamente científica, sobre a qual se baseia a 

Dogmática Jurídica na atualidade, é “uma teoria geral que trata de estabelecer o 

quadro metodológico, os fundamentos e limites objetivos que devem pautar a teoria 

do direito positivo.” 

  

Conclusão 
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O presente estudo foi dedicado a estudar a configuração do paradigma dogmático de 

Ciência Jurídica, na circunscrição específica do Direito ocidental de tradição romanística. 

Procurou-se demonstrar que a concepção dogmática de Direto se configurou, paulatinamente, 

na Europa continental do século XIX, como convergência de um conjunto de processos 

parciais, que estão na base da modernidade, os quais denominou-se de matrizes 

epistemológicas.  

Verificou-se que este paradigma confere à Ciência Jurídica características especiais 

que condicionam a forma de se conhecer e de se apreender o Direito, uma vez que determina 

até mesmo o que deve ser entendido como “Direito”. 

O dogmatismo da Ciência Jurídica e o dogmatismo do Ensino Jurídico vivem uma relação de 

retroalimentação, perpetuando o paradigma. Por este motivo, é necessário repensar, 

dessacralizar e romper com a dogmática lógico-formal e o seu ensino nos Cursos Jurídicos, 

desbaratando com o círculo vicioso propiciando as condições e os pressupostos necessários 

para uma educação Jurídica que leve ao esclarecimento, autocosciência, emancipação e 

transformação da realidade. 
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O PERFIL DOS PROFESSORES E A CRISE DO ENSINO JURÍDICO: 

REFLEXÕES A PARTIR DA PESQUISA DE SURVEY REALIZADA NA 

UNIVERSIDADE FUMEC 

 

PROFESSORS’  PROFILE AND TEACHING CRISIS IN THE LAW 

COURSE: ANALYSIS BASED ON  A SURVEY AT FUMEC UNIVERSITY 

 

Cesar Leandro De Almeida Rabelo  

 Helena Collares Rodrigues 

 

RESUMO: O presente artigo aborda uma pesquisa de survey realizada na Universidade 

FUMEC com os alunos e professores do curso de graduação em Direito dos turnos matutino e 

noturno, procurando traçar um perfil aos alunos e professores, principalmente no que tange ao 

perfil, metodologias de ensino e métodos de avaliação adotados pelos docentes e preferidos 

pelos discentes, relações entre ensino/aprendizagem, razões pelo exercício do magistério e 

dedicação profissional. Foram analisados especificamente os motivos pelos quais os 

professores exercem o magistério, as características comportamentais dos alunos da 

graduação e a comparação destes dados com os fatores da atual crise no ensino jurídico. A 

pesquisa retrata a influência do perfil dos professores na escolha do exercício profissional, 

suas motivações, o perfil dos alunos e o impacto na formação profissional, bem como no 

desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Professor; crise do ensino jurídico; perfil; motivação; vocação. 

 

ABSTRACT: This article is based on a survey with students and professors  of  Law School  

at FUMEC university, with the objective of drawing  students and professors profile, mainly 

characteristics related to teachers’ profile, teaching and evaluation methodologies applied by 

the teachers and preferred by students. It also treats the relationship between teaching and 

learning, as well teaching and dedication reasons as Law School Professor. It was specific 

analyzed the reasons that professors work with education, college students characteristics and 

the comparison of this data to current law teaching crisis.This research shows the influences 

of professors’ profile in choosing the teaching career, their motivation, students’ profile and 

the impact  on  their professional formation, as well on their skills development and teachers 

abilities.  
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KEYWORDS: Professor, law educational system crisis; profile, motivation, ability. 

 

SUMÁRIO: 1 Introdução; 2 O perfil dos professores; 3 Razões pelas quais os professores 

exercem o magistério; 3.1 Continuidade dos estudos e atualização acadêmica; 3.2 Vocação; 

3.3 Outros fatores; 4 A crise no ensino jurídico; 5 A relação entre as razões pela qual os 

professores exercem o magistério e a atual crise do ensino jurídico; 6 Conclusão; Referências 

bibliográficas. 

 

1 Introdução 

 

Os estudos sobre a metodologia do ensino jurídico apresentam uma notória crise no 

ensino jurídico
1
 que pode decorrer de interferências da relação aluno e professor, dos métodos 

de avaliação e metodologias de ensino, do perfil dos alunos e/ou do perfil dos professores na 

atualidade, das estruturas funcionais das Instituições de Ensino Superior, dentre outras 

diversas possibilidades para constatação de uma grave crise do ensino jurídico.  

As metodologias de ensino/aprendizagem e avaliações utilizadas pelos professores 

em sala de aula podem estar diretamente ligadas à relação entre aluno e professor e, 

principalmente, à influências do perfil do profissional docente no âmbito jurídico.   

Visando aproximação da realidade, realizou-se uma pesquisa de survey
2
, cuja 

elaboração dos questionários foram discutidos com uma equipe de pesquisadores do programa 

de mestrado da Universidade FUMEC e aplicadas aos professores e alunos do curso de direito 

desta Instituição de Ensino Superior. 

Os questionários foram aplicados em novembro de 2010, a 121 alunos da graduação 

em direito do 1
o
, 3

o
, 5

o
, 7

o
 e 9

o 
períodos, em amostra aleatória, dos turnos matutino e noturno, 

o que representa o percentual de 5,5% dos alunos efetivos do curso.  

Da mesma forma procedeu-se com os professores do curso de direito, sendo a 

pesquisa realizada no universo de 30% do corpo docente na data da pesquisa, cujo objetivo 

era alcançar o maior número possível.  

Na análise dos dados quantitativos constantes dos questionários aplicados foi traçado 

o perfil dos pesquisados (alunos e professores), as metodologias e formas de avaliação 

                                                             

1 Maiores informações: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. Ensino Jurídico OAB: 170 anos de cursos 

jurídicos no Brasil. Brasília, DF : OAB, Conselho Federal, 1997,p. 164-170.  
2 BABBIE, Earl R. Métodos de pesquisa de survey. Belo Horizonte: UFMG, 1999. 
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adotadas pelo professores e aquelas que mais se interessam os alunos dentre outra 

informações relevantes, buscando demonstrar os fatores que mais contribuem com a crise no 

ensino jurídico na visão dos alunos e professores pesquisados. 

Em que pese a universalidade de dados coletados abranger estudantes e professores, 

o presente trabalho ficará adstrito aos dados apresentados nas pesquisa com o docentes da 

instituição, tendo em vista a reflexão sobre as respostas apresentadas. 

Cumpre salientar não se trata de uma pesquisa institucional, mas da apresentação de 

dados empíricos referentes aos problemas encontrados na relação aluno-professor, buscando-

se compreender a realidade e os principais fatores que contribuem para a crise ensino jurídico 

brasileiro. 

 

2 O perfil dos professores 

 

As principais informações coletas na aplicação dos questionários constatou-se que, 

dos 17 (dezessete) professores pesquisados, equivalente a 30% do corpo docente da graduação 

em direito da Universidade FUMEC, sendo 13 (treze) do sexo masculino e apenas 4 (quatro) 

do sexo feminino
3
.  

Constatou-se um equilíbrio na faixa etária dos pesquisados conforme descrito na 

tabela 1. 

  

Tabela 1 

Idade dos professores 

Idade N % 

30-35 03 18 

36-40 02 12 

41-46 03 18 

47-52 04 22 

53-58 03 18 

Acima de 59 02 12 

Total 17 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

A diversidade etária dos professores é um dado favorável a Instituição de Ensino 

Superior, principalmente no que tange ao ensino jurídico, devido as constantes alterações 

                                                             

3 FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  
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legislativas e influências políticas no sistema jurídico, possibilitando ao discente um contato 

com diferentes experiências, vivências e conhecimentos dos professores, que variam em no 

mínimo três décadas. 

Outro dado que está diretamente relacionado à faixa etária do corpo docente diz 

respeito ao ano de conclusão do curso superior pelos professores pesquisados (Tabela 2). 

Verifica-se que 47% do corpo docente graduaram-se antes da Constituição da República 

Brasileira de 1988, demonstrando a necessidade primordial de se manterem atualizados, e em 

formação complementar constante, inclusive pela alteração de toda ordem constitucional. 

 

Tabela 2 

Ano de conclusão do curso superior 

Ano N % 

1974-1980 03 18 

1981-1986 05 29 

1987-1992 04 24 

1993-1998 01 6 

1999-2004 04 23 

Total 17 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

Esta obrigatoriedade de atualização não pode ser considerada como uma 

desvantagem para os discentes, visto que esses professores são os únicos capazes a fazer um 

contraponto entre o ordenamento jurídico constitucional antes e depois de 1988 por vivência 

própria, independentemente da compreensão do descrito nas doutrinas jurídicas.  

Inclusive, visando observar se o ano de conclusão da graduação dos professores 

comprometeria de alguma forma a atividade docente, foi questionada na pesquisa a formação 

complementar do corpo docente.  

Demonstrou-se que não ficariam comprometidos ou ultrapassados os conhecimentos 

específicos dos professores, concluindo-se que 47% dos professores pesquisados são 

especialistas em algum ramo do direito, 64% mestres e 24% doutores
4
, fatores que 

influenciam positivamente na atualização, formação complementar e, principalmente, na troca 

de conhecimentos sobre a ordem jurídica vigente após a Constituição da República de 1988.  

Quanto às atividades profissionais remuneradas desempenhadas pelos professores da 

FUMEC a pesquisa nos apresentou o seguinte resultado, conforme dados da Tabela 3: 

                                                             

4 FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  
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Tabela 3 

Quanto a suas atividades profissionais 

 N % 

Desempenha, exclusivamente, a função de professor, e somente na FUMEC? 1 6 

Desempenha, exclusivamente, a função de professor, na FUMEC e em outra 

instituição de ensino superior? 

1 6 

Desempenha a função de professor, na FUMEC e outra profissão jurídica? 9 53 

Desempenha a função de professor, na FUMEC e em outra instituição de 

ensino superior e possui outra profissão jurídica? 

6 35 

Total 17 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 

 

Constatou-se que 88%
5
 dos professores pesquisados exercem outra atividade 

profissional jurídica além do magistério, seja na advocacia privada, assessoria ou no serviço 

público, o que demonstra ainda mais a necessidade de atualização quanto às alterações da 

legislação brasileira. De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB), nas Instituições de Ensino Superior a exigência é de que um terço (1/3) do corpo 

docente, pelo menos,deve possuir a titulação acadêmica de mestre ou doutor. 

Considerando os dados levantados, embora não comporte todo universo do corpo 

docente, constata-se o atendimento por parte da Instituição de Ensino, na medida em que a 

grande maioria dos professores pesquisados possui como formação complementar o curso de 

mestrado (64%), seguidos dos especialistas (47%) e 24% com doutorado
6
. Com certeza 

apenas a qualificação dos docentes não é suficiente para certificar um ensino de qualidade, 

mas a pesquisa de campo realizada demonstrou, ainda, que mais de 64,7% dos professores 

entrevistados exercem o magistério há mais de 10 (dez) anos
7
, fator de importante destaque 

que pode demonstrar uma grande experiência do corpo docente da Universidade FUMEC. 

Para complementar e aprofundar mais na pesquisa e, ainda, observando o 

determinado pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, constatou-se que 76% dos 

professores pesquisados na Universidade FUMEC informaram não terem realizado qualquer 

curso de formação pedagógica (Tabela 4): 

Tabela 4 

Participação dos professores em curso de formação pedagógica 
                                                             

5 FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 
6 FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  
7 FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  
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 N % 

Sim 4 24 

Não 13 76 

Total 17 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 

 

Tal dado é de grande relevância na relação ensino/aprendizagem, metodologias de 

ensino aplicáveis e, principalmente, para habilitar o docente na exploração das habilidades e 

competências dos discentes. 

Era aceito como curso de formação pedagógica qualquer disciplina voltada para 

metodologia do ensino em grau de especialização, mestrado ou doutorado, ainda que durante 

um semestre apenas. 

A ausência de cursos de formação pedagógica demonstra que não existe preocupação 

por parte do corpo docente e até da coordenação da instituição, o que dificulta a obtenção e o 

aprofundamento de conhecimentos quanto às metodologias, avaliações e estratégias de ensino 

e aprendizagem.  

Atentos à ausência de cursos de formação pedagógica, os pesquisados informaram 

em questões livres e subjetivas sendo as respostas compiladas na Tabela 5 as razões pelas 

quais exercem o magistério superior: 

Tabela 5 

Razões pelas quais exerce o magistério superior 

 N % 

Vocação 8 21 

Continuidade dos estudos e atualização acadêmica 11 29 

Satisfação pessoal 6 16 

Remuneração 5 13 

Outros 8 21 

Total 38 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 

 

Mais curioso que a ausência de curso de formação pedagógica, foi constatar que, a 

maioria dos docentes optaram pelo exercício do magistério, em razão da continuidade dos 

estudos e atualização acadêmica. 

A vocação ficou em segundo lugar juntamente com os outros, sendo que este referia-

se a compartilhamento de experiências, contato com a juventude, contribuição e envolvimento 

acadêmico, intimidade com o conhecimento e conteúdo de ensino e, ainda, existiram aqueles 

que responderam que foram solicitados que o fizesse. 
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Os dados coletados possibilitam que fosse traçado o perfil, formação, titulação e 

exercício de atividades dos professores da Universidade FUMEC, constatando-se que a 

maioria o corpo docente é composto de profissionais do sexo masculino, com faixa etária 

diversificada.  

Embora a maioria dos entrevistados tenham concluído o ensino superior antes da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, esta circunstância foi superada pelo 

alto índice de especialização, formação complementar e cursos de pós-graduação 

apresentados pelos professores, bem como o fato de 88% dos professores exercerem outras 

atividades profissionais além do magistério, o que contribui positivamente quanto a 

atualização. 

O corpo docente da Universidade FUMEC está em consonância com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, vez que preenche os requisitos de 1/3 do corpo 

docente composto de mestres e doutores e de 1/3 dos professores com trabalho em regime de 

tempo integral. 

A preocupação maior, sendo objeto principal do presente, está, exclusivamente, pelos 

76% dos professores pesquisados que não realizaram qualquer curso de formação pedagógica 

e pelas razões que exercem o magistério, o que influencia diretamente na relação 

ensino/aprendizagem e metodologias aplicadas e, até, com a crise do ensino jurídico nacional.  

 

3 Razões pelas quais os professores exercem o magistério 

 

O grande número de profissões existentes na atualidade impõe ao jovem a difícil 

tarefa de escolher apenas uma dentre tantas possibilidades igualmente atraentes e distintas. 

Mas o problema supera a simples escolha, pois diversos questionamentos são 

levantados. Quais critérios deveriam utilizar para definir o desenvolvimento profissional? 

Retorno financeiro? Realização pessoal? Continuidade dos negócios da família? Vocação? 

Profissão da moda ou profissão do futuro? Interesse? Aptidão?  

Diversos profissionais qualificados dedicam sua vida à tentativa de responder esses 

questionamentos, mas concluem que não existe uma única solução a este questionamento. 

Existem apenas critérios que devem ser considerados no ato da escolha. 

Escolher de forma consciente, madura e responsável sendo fundamental o 

conhecimento do mundo das profissões, gostos, preferências, habilidades, e seus limites, 

ficando mais fácil decidir o que se aproxima de seu interesse.  
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Com a profissão docente não é diferente. A opção de se tornar professor de 

Instituição de Ensino Superior depende de um planejamento a médio e longo prazo, anos de 

estudo e de preparo para o exercício profissional, que variam de acordo com a opção, mas que 

sempre distanciam a efetivação dessa escolha. 

Considerando o complexo mundo da educação superior, é imperioso ter informações 

sobre o mercado profissional, suas várias possibilidades e exigências, considerar as atividades 

em sala de aula e extraclasse, aptidões, conhecimentos dentre outras questões determinantes. 

Entretanto, não há como desvincular desejos pessoais no ato da escolha profissional, 

bem como nem sempre a profissão condiz com as expectativas durante a formação. Dessa 

forma, mais um conflito acomete os indivíduos: insistir na profissão ou tentar buscar outra 

que atenda mais as expectativas? 

Muitos são aqueles que procuram adequação de forma a realizar-se 

profissionalmente, mas ainda existem aqueles que permanecem na mesma atividade, ainda 

que desmotivados, por questões que variam de comodidade ao retorno financeiro. 

Visando analisar tais motivações profissionais do corpo docente de Instituições de 

Ensino Superior, a pesquisa suscitou as razões pelas quais os pesquisados optaram pelo 

magistério (Tabela 5 acima) cujos dados serão agora discutidos. 

 

3.1 Continuidade dos estudos e atualização acadêmica  

 

A pesquisa de campo retrata que 29% dos pesquisados optaram pela carreira no 

magistério para continuidade dos estudos e atualização acadêmica. Longe de tornar uma 

verdade absoluta, mas dizer que o exercício profissional do magistério é uma forma de dar 

continuidade dos estudos e de manter-se atualizado parece um tanto discordantes. 

Ao ingressar no mercado de trabalho, no caso o magistério em Instituições de Ensino 

Superior, o profissional passar a trabalhar com problemas teóricos e práticos, com implicações 

sociais, na medida em que serão apresentadas demandas da alçada do profissional, 

compartilhando conhecimento que produzirá modificações consistentes, diretamente ou 

indiretamente, repercutirão no desenvolvimento das habilidades e competências dos discentes, 

que repercutirão futuramente em sua vida profissional e social. 

A atuação profissional do professor depende do envolvimento direto com a 

Instituição de Ensino e seus alunos, através da aplicação de procedimentos eficazes se 

comprometendo com o acervo teórico, metodológico e avaliativo, alinhados com a 

responsabilidade de formar um profissional crítico e independente.  
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Trata-se de uma atuação consciente, estabelecendo metas passíveis de serem 

alcançadas, com base nos procedimentos aplicados. É certo que ao ingressar no mercado 

profissional, o professor deverá orientar sua atividade observando as alterações teóricas, 

legislativas e práticas, de forma a garantir um ensino atualizado e eficaz. 

Contudo, afirmar que tais práticas estão relacionadas a continuidade dos estudos e 

atualização acadêmica seria uma tanto quanto fora de um contexto educacional. A 

continuidade da formação e atualização acadêmica é possível, principalmente, com o ingresso 

em programas de pós-graduação compreendidos pela Especialização Lato Sensu, Mestrado 

profissional/acadêmico e Doutorado Stricto Sensu, ou outros cursos voltados ao 

aperfeiçoamento dos conhecimentos para aplicação imediata no ambiente profissional, na 

condição, também, de alunos.  

Estes cursos possibilitam o avanço em rotinas profissionais com o aperfeiçoamento 

de procedimentos e técnicas para o exercício acadêmico ou não, possibilitando, neste caso, a 

continuidade dos estudos e atualização acadêmica.  

 Já no que se refere ao exercício do magistério, espera-se do profissional amplos 

conhecimentos para o ramo ao qual foi contratado, competência para trabalhar metodologias, 

formas de avaliação e a relação ensino/aprendizagem capazes ao desenvolvimento das 

habilidades e competências dos alunos.  

A qualidade do exercício docente dependerá do contínuo contato com os alunos, 

incentivando a participação de congressos, cursos de extensão e iniciação científica, 

promovendo a interdisciplinaridade, bem como a formação de grupos de pesquisa na própria 

Instituição de Ensino ou mediante parcerias externas. 

O objetivo primordial do professor é criar condições efetivas para que os discentes se 

tornem indivíduos críticos e independentes, com habilidades e competências devidamente 

desenvolvidas para uma prática profissional eficaz. 

Contudo, resta saber se as obrigações profissionais dos docentes são compatíveis e 

proporcionam a continuidade dos estudos e atualização acadêmica conforme pretendido pelos 

pesquisados. 

Considerando que o professor de Instituições de Ensino Superior desenvolverá, 

principalmente, atividades de ensino e coordenação de projetos de extensão voltados para a 

comunidade, pois o desenvolvimento de pesquisas, em muitas delas, não é valorizado e/ou 

subsidiado, tornando incompatível o exercício do magistério com a continuidade dos estudos 

e atualização acadêmica podendo, até, prejudicar o processo de ensino-aprendizagem dos 

discentes. 
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3.2 Vocação 

 

Seguido da continuidade dos estudos e atualização acadêmica, ficaram classificados 

como os motivos pelos quais os professores exercem o magistério, a vocação e “outras 

razões” empatados no segundo lugar, com 21% dos pesquisados. Considerando que em 

“outros” estão compreendidos respostas como compartilhamento de experiências, contato 

com a juventude, contribuição, envolvimento acadêmico, intimidade com o conhecimento, 

liberdade para críticas e, até, aqueles que foram solicitados para fazê-lo, serão abordados no 

tópico seguinte. 

No que tange a vocação como razões pela escolha do magistério, compreenderemos 

que seja por vocação inicial ou adquirida posteriormente, até com a prática efetiva.  

A vocação pela profissão docente pode aparecer desde a infância desde as simples 

brincadeiras aos modelos de professoras que marcaram suas vidas. Mas não podemos excluir 

aqueles que tomaram gosto pela docência durante o processo de formação. Ainda assim 

existem aqueles que adentraram na profissão docente ao acaso, por necessidade de trabalhar 

ou até por falta de opção, circunstâncias da vida que determinam por consolidar a opção tão 

forte quanto aquela gestada na infância. 

A vocação inicial ou durante o processo de formação não deve ser considerada com 

diferença, não se podendo afirmar que a vocação inicial revela compromisso mais consistente 

do que a vocação no processo.  

Mas independente do momento em que surgiu a vocação, o importante é que está 

seja fator preponderante para o exercício profissional, evitando que o professor seja um mero 

executor, um simples prático que deve apenas realizar o melhor caminho para o processo de 

ensino-aprendizagem, uma vez que, a educação universitária deverá promover o 

desenvolvimento de talentos e potencialidades.  

A vocação, segundo Paulo Freire (1996, p. 161) é “que explica a quase devoção com 

que a grande maioria do magistério nele permanece, apesar da imoralidade dos salários. (...) 

mas cumpre, como pode, o seu dever”, sendo um fator presente no exercício da atividade 

docente.  

A vocação não é um dom inato, mas uma capacidade de realizar bem o trabalho, com 

satisfação e dedicação, superando as dificuldades e lutar pela qualidade do ensino. Então, é 

uma característica profissional aprendida e desenvolvida com muito esforço e estudo.  
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Mas quais as principais características de um bom professor? Como se descobre a 

vocação para o magistério?  

Inicialmente é essencial que o docente goste de aprender e tenha vontade de ensinar, 

estando sempre pronto para encontrar com o inesperado, para os resultados imprevistos, 

querer investir no outro, justamente para que ele possa superá-lo, para cultivar no outro uma 

autonomia e independência progressiva. 

A formação do professor é um processo longo e constante, como bem define Novoa: 

 

Sentir-se professor ou assumir-se como professor é o resultado de um processo 

evolutivo, construído dia a dia e ao longo dos anos, desde o momento da opção pela 

profissão docente, à custa, fundamentalmente, de um saber experiencial, resultante 

do modo como os professores se apropriam dos saberes de que são portadores, que 

deverão reconceptualizar; da capacidade de autonomia com que exercem a sua 

atividade; e do sentimento de que controlam o seu trabalho. (NOVOA, 1991, p. 17) 

 

Maturana muito bem explica o que é educar: 

 

O educar se constitui no processo em que a criança ou o adulto convive com o outro 

e, ao conviver com o outro, se transforma espontaneamente, de maneira que o seu 

modo de viver se faz progressivamente mais congruente com o do outro no espaço 

de convivência. O educar ocorre, portanto, todo o tempo e de maneira recíproca. 

(MATURANA, 2005, p. 29)  

 

A escolha profissional é umas das mais importantes que realizamos na nossa vida e 

são várias as razões que motivam o exercício profissional, podendo oscilar desde o destaque 

social, a influência familiar, as perspectivas de mercado e salarial, entre outras, inclusive a 

vocação. 

Historicamente, principalmente por questões financeiras, a carreira profissional 

docente não é muito atrativa para no âmbito do ensino fundamental e médio. Já para o ensino 

superior o atrativo é maior, principalmente pelo fator econômico em instituições privadas e 

destaque profissional que a área do ensino jurídico pode proporcionar.  

Entretanto, os desafios e responsabilidades da atividade docente, trabalhando num 

contexto social heterogêneo para alcançar uma eficiência pedagógica ultrapassam qualquer 

tentativa de mera transmissão de conhecimento, o que tem reflexo direto com as razões 
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externadas nos apontamentos sobre o perfil dos alunos de graduação (Tabela 6), segundo os 

professores. 

 

Tabela 6 

Perfil dos alunos da graduação 

Perfil Nº % 

Interessados/comprometidos 10 25 

Desinteressados 8 19 

Imaturos 4 10 

Despreparados 3 7 

Outros* 16 39 

Total 41 100 
* Folgados, pouco estudiosos, narcisitas, desfocados, etc... 

FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

Conforme dados coletados na pesquisa, apenas 25% dos professores pesquisados 

atribuíram qualidades positivas aos alunos considerando-os interessados e comprometidos. Os 

demais adjetivos utilizados demonstraram uma falta de esperança para o futuro social e 

profissional desses discentes, que com certeza tem implicação direta na motivação que levam 

os profissionais no exercício docente. 

Ademais, os dados foram apontados por professores que, em sua maioria, alegam ter 

optado pelo magistério pela continuidade dos estudos, atualização acadêmica e não por 

vocação, sem falar naqueles que optaram apenas em função da remuneração ou destaque 

social da posição. 

Na atualidade, o papel do professor é mais complexo e exigente, servindo não apenas 

como transmissor de conhecimento, mas como agente de socialização política, técnica e 

profissional, capaz de desenvolver habilidades e competências para formar um profissional 

independente e crítico. 

Os professores precisam adquirir um autoconhecimento e traduzir no processo de 

ensino/aprendizagem um aperfeiçoamento crítico das suas capacidades para assim 

desenvolverem a consciência dos valores sociais, culturais e econômicos nos discentes; 

introduzir práticas e valores democráticos; preparar a adaptação dos sujeitos às rápidas e 

incessantes mudanças sociais; proporcionar contato com uma cultural flexível às novas 

circunstâncias.  

Não basta ao docente assumir a postura tradicionalista e conservadora, por falta de 

motivação para estar em sala de aula, visto que a sociedade contemporânea exige um 
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professor apto a desempenhar funções nos planos científico, tecnológico, social, cultural e 

pedagógico, e somente através de uma qualificação e interesse adequados é que terá 

condições de desempenhar eficazmente as funções que lhe compete. 

A formação profissional não deve permanecer de forma abstrata pela simples 

acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, muito menos através de longa 

experiência dentro de sala de aula, mas sim através de um trabalho de reflexão crítica. 

 

3.3 Outros fatores 

 

Conforme já explanado acima, em segundo lugar, na respostas dos professores 

pesquisados sobre os motivos pelos quais exercem o magistério, empatado com o item 

vocação, ficou o tópico “outros motivos”. 

Cabe esclarecer que dentre estes “outros motivos” estão enquadrados os seguintes 

itens: 

- compartilhamento de experiências; 

- contato com a juventude; 

- contribuição; 

- envolvimento acadêmico; 

- intimidade com o conhecimento; 

- liberdade para críticas; 

-  solicitação para fazer. 

Diante do acumulo de 21% de escolha destes fatores como motivo pelo qual o 

professor exerce o magistério, a escolha de cada um dos itens elencados acima, não é 

significativa, porém, o que chama a atenção neste ponto é o de que, estes mais variados 

fatores somados alcançaram o segundo ponto de escolha da pesquisa na mesma posição que o 

item vocação. 

Estes outros fatores, por mais variadas que sejam suas razões, não poderiam estar em 

posição de igualdade com o item vocação, uma vez que, a escolha profissional é umas das 

mais importantes que realizamos na nossa vida, porém, sem vocação o professor estará 

contribuindo decisivamente com os negativos rumos do ensino jurídico no Brasil, dá já falada 

crise do ensino jurídico. 

Historicamente a carreira profissional docente não é muito atrativa para o ensino 

fundamental e médio. Já para o ensino superior o atrativo é maior, principalmente pelo fator 
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econômico e destaque profissional que a área do direito pode proporcionar. Entretanto, 

escolher a profissão de professor não se trata de escolher uma profissão qualquer.  

Os desafios e responsabilidades de trabalhar em um contexto social heterogêneo para 

alcançar uma eficiência pedagógica ultrapassam qualquer tentativa de mera transmissão de 

conhecimento. 

 

4 A crise no ensino jurídico 

 

Os dados levantados apontam, claramente, para uma grave crise no ensino jurídico, 

tanto na visão do professor, quanto na do aluno, conforme especificam as tabelas 7 e 8. 

 

Tabela 7 

Fatores da “crise” do ensino jurídico na visão dos professores. 

Fatores da Crise Nº % 

Influência negativa de valores de nossa sociedade nos alunos e professores, 

tais como: competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e 

individualismo. 

12 19 

Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso. 10 16 

Número excessivo de cursos de direito. 9 15 

Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por 

visar exclusivamente a realização de concursos públicos. 

9 15 

Problemas institucionais/estruturais: número excessivo de alunos em sala de 

aula, ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc. 

4 6 

Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em salada de aula. 4 6 

Predomínio do positivismo jurídico em detrimento de outras concepções 

teórico-ideológicas sobre o Direito e a Ciência Jurídica. 

4 6 

Saturação do mercado de trabalho. 3 4 

Ausência de preparo científico-pedagógico dos docentes. 2 3 

Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão. 2 3 

Estrutura curricular inadequada. 2 3 

Problemas na concepção e estruturação  do projeto pedagógico do curso. 2 3 

Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições reais para o 

desenvolvimento da profissão docente. 

1 1 

Inexistência de relação entre teoria e prática no curso. 0 0 

Total 64 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

Tabela 8 

A crise do ensino jurídico, segundo a opinião dos alunos do Curso de 

Direito da Universidade FUMEC 

Fatores da crise do ensino jurídico Nº % 

Número excessivo de cursos de direito 72 20 
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Saturação do mercado de trabalho 48 14 

Despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso 46 13 

Falta de interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por 

visar exclusivamente a realização de concursos públicos 

40 11 

Inexistência de relação entre teoria e prática no curso 29 8 

Influência negativa dos valores de nossa sociedade nos alunos e professores, 

tais como: competitividade, indiferença moral, unidimenssionalismo cultural e 

individualismo 

25 7 

Tradicionalismo dos métodos pedagógicos usados em sala de aula 20 6 

Ausência de conexão entre ensino, pesquisa e extensão 14 4 

Problemas institucionais/ estruturais: número excessivo de alunos em sala, 

ausência de recursos instrumentais, biblioteca, etc 

13 4 

Ausência de preparo científico- pedagógico dos docentes 13 4 

Inexistência de planos de carreira, salários dignos e condições reais para o 

desenvolvimento da profissão docente 

11 3 

Estrutura curricular inadequada 7 2 

Problemas na concepção e estruturação do projeto pedagógico do curso 7 2 

Predomínio do Positivismo Jurídico em detrimento de outras concepções 

teórico- ideológicas sobre o Direito e a Ciência Jurídica 

5 1,2 

Outros 3 0,8 

Total 350 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 

 

Observa-se a coincidência no que tange a três tópicos que aparecem nas duas 

pesquisas dentre os quatro primeiros lugares, alterando-se apenas a ordem de uma para outra, 

quais sejam, número excessivo de cursos de direito; saturação do mercado de trabalho; 

despreparo acadêmico/educacional dos alunos que ingressam no curso e a falta de interesse do 

estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar exclusivamente a realização de 

concursos públicos. 

Dentre os tópicos presentes os mais discutidos na atualidade são o excessivo número 

de cursos de direito e a saturação do mercado de trabalho, não que os demais tenham menos 

importância, mas, de certa forma, são decorrência lógica daqueles. 

A falta do interesse do estudante no objeto de estudo da Ciência do Direito por visar 

exclusivamente o concurso público decorre da saturação do mercado de trabalho. A 

dificuldade de firmar-se profissionalmente deriva da saturação do mercado, isso sem falar da 

instabilidade econômica, que faz com que os novos profissionais optem por uma carreira mais 

estável, somente conquistada através do concurso público. 

Lado outro, o número excessivo de cursos de direito faz com que as portas fiquem 

abertas para o ingresso de alunos despreparados, na medida em que o vestibular não mais 

funciona como filtro para ingresso de alunos com o mínimo de interesse e conhecimento. 
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Principalmente pelo fato do aumento de instituições de ensino superior ocorrer na rede 

privada, que depende dos alunos para sua sobrevivência. 

Assim, o ensino de qualidade acaba se confundindo com a necessidade de manter 

uma sala de aula completa com alunos adimplentes, para garantia de sobrevivência financeira 

da instituição de ensino. 

Desta forma, o filtro acaba sendo realizado pelo exame de ordem cuja aprovação é 

necessária para exercício da profissão de advogado. Apenas nesse momento que os egressos 

podem considerar como foi trabalhada a relação ensino\aprendizagem, bem como suas 

competências e habilidades. 

O curso de direito não deve se limitar ao texto de lei, mas preparar o aluno para saber 

pensar o Direito, refletir, desenvolvendo autocrítica, capacitando-o para analisar e atuar nos 

casos jurídicos que se deparar no seu futuro profissional, o que acaba sendo função do 

professor.  

Aprender é muito mais do que acumular conhecimentos transferidos pelos 

professores. A construção do conhecimento se dá com a reflexão, o debate, a realização de 

atividades práticas e, além do ensino, através da pesquisa e da extensão, para que o aluno, 

enquanto estiver estudando possa refletir sobre as informações recebidas e possa reconstruí-

las ao longo de sua experiência profissional. 

Assim, os fatores apontados na tabela 7 acima, possuem relação direta com os fatores 

pelos quais os professores exercem o magistério, uma vez que, repita-se, a vocação para 

ensinar é requisito indispensável nesta profissão. As respostas constantes da tabela 8, sobre 

quais os motivos da “crise” do ensino jurídico na visão dos alunos, são, também, reflexos 

práticos da visão apontada pelos professores. 

 

5 A relação entre as razões pela qual os professores exercem o magistério e a atual crise 

do ensino jurídico 

 

Cabe, neste tópico, abordar a formação de um professor do ensino superior e as 

oportunidades que este possui de testar e conhecer/descobrir sua vocação para o magistério.  

A formação profissional não deve permanecer de forma abstrata pela simples 

acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, muito menos através de longa 

experiência dentro de sala de aula, mas sim através de um trabalho de reflexão crítica. 

Os programas de especialização, mestrado e doutorado, apesar de enfatizar o 

aperfeiçoamento teórico, inclusive com a apresentação de um trabalho final como requisito 
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para obter a titulação, também visam a formação de profissionais para o exercício da carreira 

no ensino superior. A título de exemplo, na maior parte dos programas de mestrado, os 

interessados devem se inscrever em um processo seletivo composto por fases como prova 

teórica, proficiência em língua estrangeira, entrevistas e análises de projetos de pesquisa.  No 

decorrer do mestrado o aluno cumpre créditos das disciplinas teóricas, da consecução da 

pesquisa e tem a possibilidade de realizar estágios em docência. Nesses estágios serão 

atribuídos ao mestrando responsabilidades por atividades didáticas, como ministrar aulas, 

conduzir grupos de estudos, elaborar e aplicar avaliações, etc. 

Como mencionado anteriormente, os programas de Mestrado tem por objetivos 

formar indivíduos para a docência e para tal, são exigidos em diferentes momentos do curso, 

que o mestrando adquira conhecimentos sólidos no campo de estudo, no qual, o projeto de 

pesquisa está inserido. Também são oferecidas disciplinas para que o mestrando adquira 

conhecimentos sobre didática e planejamento do processo de ensino e aprendizagem. 

 A futura atuação no ensino superior também exige do mestrando o aperfeiçoamento 

do conhecimento relacionado à metodologia da pesquisa científica. Nessa direção, o aluno 

terá que cursar disciplinas específicas para esses fins ou buscar cursos sobre procedimentos 

metodológicos, como por exemplo, palestras sobre programas computadorizados para análises 

estatísticas. 

Assim, os motivos pelos quais os professores exercem o magistério são de extrema 

importância para que este profissional, no decorrer das atividades citadas acima, avalie sua 

vocação para o ensino, uma vez que este não será capaz de fazer, com a dedicação necessária, 

tantos esforços exigidos nestes cursos, se para isso não tiver vocação. 

Se analisarmos que a continuidade do estudos, foi o primeiro motivo pelo qual os 

professores exercem o magistério, com 29% das escolhas na pesquisa realizada, temos a 

certeza de que a sala de aula não é o local mais adequado para continuação e aprimoramento 

dos estudos e formação de um professor, pelo que este erro quanto a escolha e objetivos na 

profissão pode estar contribuindo para a “crise”do ensino jurídico. 

As intenções do professor que exerce o magistério para se manter atualizado, jamais 

vão coincidir com os objetivos dos alunos de um curso de direito, o que dificultaria a 

comunicação, uso da linguagem no processo de aprendizado, desmotivando tanto os alunos 

quanto os professores, uma vez que nenhum destes conseguira alcançar o objetivo almejado. 

Assim, não se pode afastar a relação direta entre os motivos pelos quais os 

professores exercem o magistério e o atual quadro da “crise” do ensino jurídico.  
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As metodologias de ensino/aprendizagem adotadas pelo professores possuem relação 

direta com os fatores de escolha da profissão pelo professores, uma vez que estes tentarão, 

através das metodologias aplicadas alcançar seus objetivos. 

A pesquisa realizada apurou os seguintes quadros quanto as metodologias mais 

utilizadas pelos professores e na visão destes e dos alunos, vejamos as tabelas abaixo: 

 

Tabela 9 

Principais metodologias utilizadas pelo professor em sala de aula 

Metodologia Nº % 

Aula expositiva 14 33 

Estudo de casos e jurisprudência 7 16 

Trabalhos em grupo 4 9 

Aula prática 3 8 

Seminários 3 8 

Outros* 11 26 

Total 42 100 
* Análise de filmes, vídeos, documentários, estudos dirigidos, exercícios de fixação, etc.. 

FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010 

 

Os dados levantados revelam que a aula expositiva ainda é a principal metodologia 

adotada pelos professores pesquisados, destoando, em número, das demais metodologias 

apontadas.  

Observa-se que 33% dos entrevistados, seguido por 26% de outras metodologias, 

sendo que este tópico abrange mais de 10 métodos distintos. As aulas expositivas são seguidas 

diretamente dos estudos de caso e jurisprudência, que, apesar de pouco utilizado, segundo os 

docentes (16%), é um método de suma importância para o desenvolvimento do curso de 

direito, tendo em vista a dinâmica e rapidez com que o entendimento dos tribunais e a 

legislação são alterados.  

Ademais, os estudos de caso permitem ao aluno uma visão mais prática da atividade 

jurídica, possibilitando um contato mais específico com a profissão quer irá exercer ao final 

da graduação. 

Quanto a apuração das metodologias de ensino utilizadas pelo corpo docente da 

graduação em Direito da Universidade FUMEC, segundo a opinião dos alunos, a pesquisa 

apresentou os resultados constantes na Tabela 10 seguinte: 

 

Tabela 10 
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Tipos de metodologias de ensino utilizadas pelos professores Curso de Direito da 

Universidade FUMEC, segundo os alunos pesquisados 

Tipos de metodologias Nº % 

Aulas expositivas 76 24 

Aulas dialogadas 55 18 

Trabalhos em grupo 53 17 

Leitura de legislação 34 11 

Estudo de casos/problemas 24 8 

Leitura de apostilas 18 6 

Leitura e discussão de textos 15 5 

Atividades práticas simuladas 15 5 

Resolução de exercícios 09 3 

Debates 08 2 

Seminários 04 1 

Total 309 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

De acordo com os alunos, as metodologias mais utilizadas pelos professores são as 

aulas expositivas, aulas dialogadas e trabalhos em grupo. De certa forma, as aulas dialogadas 

podem estar diretamente ligadas às aulas expositivas, caso esta última seja feita de forma 

participativa ao invés de meramente monológica.  

Os trabalhos em grupo têm grande importância em sala de aula para troca de 

informações e entendimentos, estimulam o raciocínio e a pesquisa desde que sejam feitos de 

forma séria e com dedicação.  

As demais formas metodológicas são menos utilizadas, mas não menos importantes. 

A sala de aula é o ambiente de exercício da prática de ensino-aprendizagem com plenitude e 

diversidade, o que inclui todos os tipos de metodologias de ensino existentes, todas visando o 

desenvolvimento intelectual do discente. 

É a diversidade de metodologias que possibilitam ao estudante um razoável grau de 

autonomia acadêmico-intelectual, estimulando suas habilidades e competências, bem como 

evitando a dependência deste a uma única forma metodológica. Essa diversidade deve ser 

observada pelo professor de forma a evitar que o ensino permaneça enraizado numa 

metodologia antiquada de aulas exclusivamente expositivas, sem fazer uso das demais 

existente, que são tão importantes, senão mais eficientes. 

Ainda tratando do conflito de objetivos do aluno e do professor na sala de aula, a 

pesquisa apurou quais as metodologias de ensino consideradas ideais para os alunos da 

graduação em direito da Universidade FUMEC, com o seguinte resultado, conforme dados da 

Tabela 11: 
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Tabela 11 

Tipos de metodologias de ensino ideais para os alunos do Curso de Direito da 

Universidade FUMEC 

Tipos de metodologias N % 

Aulas expositivas 58 23 

Estudo de casos/problemas 54 22 

Aulas dialogadas 30 12 

Atividades práticas simuladas 29 12 

Debates 24 10 

Trabalhos em grupo 21 8 

Leitura e discussão de textos 10 4 

Leitura de legislação 9 4 

Resolução de exercícios 5 2 

Leitura de apostilas 4 2 

Seminários 3 1 

Total 247 100 
FONTE: Pesquisa direta – Questionário Pesquisa de Survey – Mestrado em Direito – FUMEC - 2010  

 

Na opinião dos discentes pesquisados, observou-se que não houve muita distinção 

entre as informações prestadas pelos professores e a visão dos alunos em relação aos tipos de 

metodologias que são utilizadas e as que são consideradas ideais para qualidade do curso de 

Direito. 

As aulas expositivas, como anteriormente visto, seguem em primeiro lugar, seguido 

de perto dos estudos de caso e problemas, sendo que este último sequer foi indicado pelos 

professores e foram apontados pelos alunos como um método pouco utilizado. 

É a demonstração de que os estudos de caso e problemas, na visão dos alunos, são 

tipos relevantes de metodologia e que deveriam ser mais utilizada pelos professores na relação 

ensino/aprendizagem. A utilização de metodologias variadas evita não só a acomodação do 

aluno, como proporciona uma maior interação entre a teoria e prática, que é bastante relevante 

na formação da autonomia do estudante, bem como sua profissionalização.   

É interessante observar que as metodologias tradicionais (aula expositiva) são as 

mais aplicadas pelos docentes e as mais aceitas pelos discentes, indicada, inclusive, como 

metodologia ideal.  

Resta saber se este tipo é capaz, principalmente quando aplicado em larga escala 

como no presente caso, de extrair o maior potencial dos alunos, fazendo com que interajam 

socialmente, provoquem o raciocínio e exponham suas idéias, de forma a contribuir 

satisfatoriamente no processo educacional e na formação profissional 
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A maioria das vezes, a falta de interesse por parte dos alunos deriva da utilização de 

metodologias pouco motivadoras, sendo importante que o educador, além de transmitir o 

conhecimento, seja eficaz em despertar no aluno a capacidade de construção do aprendizado, 

por si próprio, como bem assevera Charlot: “Aprender é uma relação entre duas atividades: a 

atividade humana que produziu aquilo que se deve aprender e a atividade na qual o sujeito 

que aprende se engaja, sendo a mediação entre elas assegurada pela atividade daquele que 

ensina.” (CHARLOT, 2001, p. 280) 

A motivação desperta a curiosidade, que possibilitará o desenvolvimento para uma 

aprendizagem satisfatória, fazendo com que o docente estabeleça uma relação com o objeto 

de estudo, estimulando a busca pelo conhecimento. E para motivar é indispensável a figura do 

professor, envolvido e com um objetivo comum ao do aluno no exercício de sua profissão. 

 

6 Conclusão 

 

Será através da relação interdisciplinar que o aluno construirá seus próprios 

pensamentos, de forma autônoma, ao mesmo tempo em que se organiza socialmente, 

aprimorando suas habilidades e competências necessárias a formação de um indivíduo sadio.   

O ensino jurídico precisa ser reavaliado como um todo, confrontando com a atual 

pedagogia aplicada, as formas metodológicas e avaliativas, como também a postura e a 

relação entre professores e alunos.  

Um problema basilar, que pode ser um dos fatores da “crise” no ensino jurídico, pode 

ser demonstrado pelos motivos pelos quais os professores exercem o magistério, uma vez que 

os objetivos destes professores, conforme demonstrado acima, não coincidem com os dos 

alunos e, muito menos, com os rumos que o ensino jurídico deveria seguir. 

A escolha e utilização de metodologias de ensino/aprendizagem e de avaliação em 

sala de aula estão relacionadas diretamente com os motivos pelos quais os professores optam 

pelo magistério, e com isso podem fazer com que os alunos se tornem desmotivados, pois o 

professor ao não alcançar o que almeja, no exercício de sua profissão, acaba transmitindo esta 

decepção aos alunos. Que se tornam apáticos e desinteressados. 

Os professores preferem adotar uma postura conservadora, por comodidade ou 

praticidade, ao invés de acompanhar os progressos e transformações sociais para exercer suas 

aplicabilidades pedagógicas no processo de ensino e aprendizagem. 
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Ademais, uma boa avaliação dissertativa tem de trabalhar a capacidade de raciocínio, 

articulação com as palavras, coerência textual e domínio gramatical, mas não são suficientes 

para avaliar as competências e habilidades dos estudantes em formação profissional.   

O propósito da avaliação é informar o nível de conhecimento e habilidades de seus 

alunos, dentro do processo de ensino-aprendizagem, para determinar o quanto progrediram, 

bem como sua “bagagem” cognitiva. Com ela intenta-se determinar quais conhecimentos e 

habilidades devem ser retomados, antes de introduzir novos conteúdos programáticos. 

Os dados da pesquisa com os estudantes da Universidade FUMEC demonstraram que 

os métodos de avaliação são variados e trouxeram um conjunto de informações adequado a 

fornecer subsídios ao trabalho do professor que terá maiores informações para verificação do 

aprendizado efetivamente realizado pelo aluno e, até, a melhoria da qualidade do ensino, 

possibilitando o trabalho adequado das competências e habilidades individuais. 

A avaliação é uma parte importante de todo o processo de ensino-aprendizagem, 

sendo o maior problema dos professores avaliar a aprendizagem dos estudantes com critérios 

que despertem no estudante espírito reflexivo e sua autonomia crítica. Assim é possível 

trabalhar competências e as habilidades dos alunos, formando cidadãos e profissionais 

conscientes, críticos, criativos, solidários e autônomos. 

O ensino tradicional está ultrapassado e comprometido. Atualmente o papel da 

educação é promover a mudança do indivíduo, fazendo-o interagir com o mundo, torná-lo um 

agente crítico e reflexivo para que, assim, possa trabalhar suas competências e habilidades 

tanto em sala de aula, quanto fora dela, seja na vida profissional ou cotidiana. 

O professor deve estimular a curiosidade do aluno, dar condições deste pensar 

juridicamente, estabelecer conexões entre várias disciplinas, relacionando a teoria e prática, 

permitindo que o aluno se adapte às necessidades do mercado de trabalho cada vez mais 

competitivo e exigente. 

A educação tem que proporcionar autonomia consciente ao aluno, para que possa 

construir o autoconhecimento, que somente será atingido através da inovação do método 

didático e avaliativo utilizado pelos professores para que desperte a consciência crítica do 

aluno. Enfim, o processo de ensino eficaz decorre de uma relação conjunta, onde alunos e 

professores dependem uns dos outros para atingir os objetivos buscados para realização de um 

curso de direito adequado. 
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O PROFESSOR REFLEXIVO DE DIREITO1 

 

 

Rodrigo Bassetti Tardin2 

 

 

RESUMO 

O presente artigo tenta demonstrar através do método dialético, utilizando principalmente as 

ideias de MARCOS TARCISO MASETTO, a quem se baseia como referencial teórico, a 

possibilidade da reflexividade do docente do Direito. Para isso, o texto, após apontar 

conceitos e características de ambos os professores – os que ensinam Direito e os que ensinam 

outras matérias – suavemente as mescla para, no final, dando a impressão de fracasso no 

objetivo introdutório proposto, aclarar ao leitor que ambos os professores são a mesma 

pessoa, bastando apenas aos de Direito, mediação e domínio das técnicas pedagógicas, 

integração com o alunado e a mais importante característica de quem realmente quer, além de 

se transformar, transformar os outros através da educação: humildade. 

 

ABSTRACT 

This article attempts to demonstrate through the dialectical method, using mainly the ideas of 

MARCOS TARCISO MASETTO, who is based theoretical framework, the possibility of 

reflexivity of the teaching of law. For this, the text after point concepts and characteristics of 

both teachers - those teaching law and those who teach other subjects - to sweetly mix in the 

end, giving the impression of failure in introductory aim proposed to clarify that both the 

reader teachers are the same person, just by the law, mediation and mastery of teaching 

techniques, integration with the student and the most important feature of who you want, and 

turn, transform others through education: humility. 

 

Palavras-chave: professor – reflexivo – direito – ensino – técnica – pedagogia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

É interessante a visão acadêmica do Direito na nuance do professor, ou seja, aquele realmente 

responsável pelo ensino dentro da sala de aula. É interessante, também, a ótica daqueles que 

estão sentados nas carteiras escolares, vendo naquele professor, exemplo de vida, capacidade 

profissional, intelectual e, principalmente, pela dificuldade de acessibilidade ao conteúdo 

vocabular que apresenta frente aos alunos, na maioria das vezes, sem nenhuma didática, a 

inteligência inconcebível. Afinal de contas, ‘ele é do Direito’. 

Os profissionais do Direito são facilmente identificados pelos leigos, não somente pelos trajes 

que usam, confundidos ora ou outra com pastores das igrejas evangélicas ou demais religiões, 

mas são caracterizados, principalmente, pelos vocábulos que fazem questão de utilizar para 

tornar incompreensível uma coisa tão simples de se entender, o Direito. 

As palavras difíceis, as frases de impacto e bem elaboradas, ditas com uma concatenação 

perfeita e tom de voz emocionado e pausado, fazem do Direito uma ciência para poucos e de 

seus professores, aparentemente, uma espécie em extinção. 

 Erudita, clássica, inacessível, a ciência do Direito torna aqueles que a ensinam, verdadeiros 

sacerdotes, detentores de um conhecimento inalcançável e de uma sapiência incomensurável, 

ratificada ora pelo contexto profissional em que o profissional está inserido, ora pelo tempo de 

profissão, ora, apenas, pelos títulos que possui ou está investido; então, por isso, ao professor 

de Direito não há mais o que ensinar. 

Não há, por estes professores erguidos por um pedestal de conhecimento, a 

interdisciplinariedade com outras áreas de conhecimento, principalmente com aquela que 

regula a verdadeira essência do ensino, a pedagogia. 

Para os professores de Direito, àqueles vestidos com os mais diversos títulos profissionais ou 

acadêmicos, qualquer assunto referente a pedagogia, é ‘perolar aos porcos’, ou seja, o Direito, 

além de ser absoluto, torna absoluto também aqueles que o ensinam, imunizando-os de 

críticas, correções e, notadamente, aprendizado presente ou futuro. 

Já os alunos, discípulos perfeitos, esponjas de um conhecimento sólido, inflexível sob 

qualquer temperatura, são desprovidos, diante da sabedoria do mestre, da oportunidade de 
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construir um senso crítico para debater as ideias expostas em sala de aula; afinal, não tem 

capacidade suficiente para criticar uma pessoa de tão alto gabarito; ainda estão no começo. 

Neste contexto, os ‘mestres do Direito’ – generalizando – seja acadêmico, seja profissional, 

seja pessoal, não põe à prova seu método de ensino e não questiona seus alunos (a não ser 

para impingir-lhes arguições orais e ministrar-lhes correções morais), sua atitude, suas 

avaliações, e a forma que os verdadeiros interessados no conhecimento querem aprender a 

matéria; mais ainda, é revestido de uma qualidade pior, não questiona a si próprio. 

Não se questiona sobre a maneira que entra em sala de aula, não se pergunta se há outras 

técnicas para ministrar as tão majestosas aulas que diariamente prepara, não experimenta 

outras formas de avaliação dos alunos, não flexibiliza qualquer atitude que possa inferir em 

modificação de suas próprias atitudes; a integralidade de seus atos é baseada, somente, nas 

negativas confirmadas pelos títulos e discursos inatingíveis que o Direito proporciona, sem 

qualquer oportunidade de recurso pela parte contrária. Esses, talvez, os piores defeitos àqueles 

que tentam ensinar o Direito.  

Assim, a inexistência da interdisciplinariedade com as demais áreas do conhecimento, a falta 

de humildade e, principalmente, a falta de autocrítica e de reflexão sobre como melhorar o 

acesso do conhecimento jurídico aos discentes que, diuturnamente, esforçam-se para 

construírem seus próprios castelos, espelhados, sempre, no exemplo equivocado do professor 

que possui um conhecimento trancado, guardado, inacessível e fechado à sete chaves por 

barreiras intransponíveis que, em sua realidade, talvez, não signifiquem nada além de 

ignorância ou desconhecimento da matéria ministrada. 

Talvez seja um paradigma a postura do professor de Direito, quem sabe? 

O objetivo deste artigo é, justamente, após uma breve exposição sobre o professor reflexivo e 

suas características, passando também pelas nuances dos docentes jurídicos, tentar chegar a 

conclusão de que é possível fazer esse profissional da educação, que reflete suas atitudes em 

sala de aula, que tenta, em todo momento, melhorar a capacidade de ensino aprendizagem, e 

é, sobretudo, preocupado com seus alunos, entrar nas vestes intransponíveis dos professores 

de Direito, dissolvendo a capa construída pelos títulos e experiência profissional que 

compõem aqueles que tentam transmitir um conhecimento rebuscado, e não possuem, em sua 

maioria, contato com a pedagogia ou, até mesmo, com algumas de suas técnicas. 

 

2 O PROFESSOR REFLEXIVO COMO CONCEITO 
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Todo conceito ou definição deve passar, necessariamente, pelo sentido etimológico que seu 

signo denota. Então, partirei da noção de reflexividade para construir o conceito de professor 

reflexivo. 

Libâneo3 aponta o significado de reflexividade dizendo que este “[...] parece ser, pois, um 

termo adequado para designar a capacidade racional de indivíduos e grupos humanos de 

pensar sobre si próprios”. 

Entretanto, Libâneo4 mostra ainda três significados diversos sobre o termo, afirmando que 

reflexividade é “[...] como consciência dos meus próprios atos, isto é, da reflexão como 

conhecimento do conhecimento, o ato de eu pensar sobre mim mesmo, pensar sobre o 

conteúdo da minha mente”. Em outro momento, diz “[...] num segundo significado, a reflexão 

é entendida como uma relação direta entre a minha reflexividade e as situações práticas.” 

Derradeiramente, diz o escritor que “[...] o terceiro caminho de entender a reflexividade é a 

reflexão dialética. Há uma realidade dada, independentemente da minha reflexão, mas que 

pode ser captada pela minha reflexão.”5 

A reflexão no ensino é tudo. É uma atitude crítica do professor, e a “[...] capacidade de 

pensarmos sobre nossos atos, sobre as construções sociais, sobre as intenções, representações 

e estratégias de intervenção.”6 

Intervenção na vida dos alunos, no meio social através da educação e formação de pessoas, 

que não se dá somente pelo conhecimento, mas pela atividade pensante construída por um 

repertório de experiências que ultrapassam os conceitos teóricos absorvidos com a simples 

leitura7. 

É verdade que os conceitos podem ser distorcidos de acordo com as vertentes que os estudam, 

mas também é verdade, que o professor, principalmente o professor universitário, é atuante 

ser social na formação de pessoas, mormente porque, nas universidades, em tese, os alunos já 

                                        
3 LIBÂNEO, José Carlos. Reflexividade e formação de professores: outra oscilação do pensamento pedagógico 
brasileiro? In PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil gênese e 
crítica de um conceito. 6ª edição. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 53-79. 
4 LIBÂNEO, 2010, 56. 
5 LIBÂNEO, 2010, 57. 
6 LIBÂNEO, 2010, 62 
7 PIMENTA, Selma Garrido. Professor reflexivo: construindo uma crítica. In PIMENTA, Selma Garrido. 
GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil gênese e crítica de um conceito. 6ª edição. São 
Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 17-52. 
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possuem um senso crítico maior do que aqueles que ainda buscam a vocação ou enfrentam as 

fileiras dos vestibulares de ingresso para os cursos superiores. 

Assim, o professor reflexivo é o profissional da educação que não se contenta nem com 

amarras intelectuais, nem com as dificuldades impostas por seu empregador ou as meramente 

estruturais do ambiente que leciona, ao contrário, procura sempre inovar visando 

prioritariamente o bem-estar e a transmissão do conhecimento aos alunos.  

Não é sem razão que MASETTO8 salienta que: 

Necessita-se de profissionais intercambiáveis que combinem imaginação e ação; 
com capacidade para buscar novas informações, saber trabalhar com elas, 
intercomunicar-se nacional e internacionalmente por meio dos recursos mais 
modernos da informática; com capacidade para produzir conhecimento e tecnologia 
próprios que os coloquem, ao menos, em alguns setores, numa posição não-
dependência em relação a outros países; preparados para desempenhar sua profissão 
de forma contextualizada e em equipe com profissionais não só de sua área mas 
também de outras. 

Diante dos inúmeros adjetivos lançados por MASETTO ao professor, percebe-se, em 

discrepância a realidade concreta vivida pela classe, a desvalorização, tanto na formação, 

quanto na remuneração percebida pelos docentes. Realmente, não há como o professor, 

digamos, comum, aglomerar tantas qualidades ‘necessárias’, trabalhando três turnos para, 

reunindo os salários, subsistir com qualidade e ainda investir em uma formação robusta e 

consistente para alçá-lo para cima no mercado de trabalho acadêmico. 

A questão levantada já envolve uma questão de política pública. É que, olhando sob a ótica 

dos professores ligados às redes de ensino mantidas pelos municípios, Estados ou pela União 

(onde, devido ao regime de trabalho que estão submetidos e pelo que se tem notícia, os 

professores tem facilidades maiores para engordar o currículo do que os professores 

vinculados a determinados municípios e Estados), percebe-se que, diante das greves e dos 

movimentos sindicalistas que se tem notícia, a classe é subvalorizada. Assim, a formação fica 

mesmo em último plano, sobretudo por que o professor, antes de apresentar um currículo 

recheado de títulos, prêmios, publicações ou comendas, precisa existir, subsistir. 

Conquanto possa reunir todas as qualidades lançadas por MASETTO em detrimento dos 

pontos abordados acima, o professor reflexivo é o sacerdote da educação que, além de realizar 

diariamente uma autocrítica em busca da perfeita transmissão do conhecimento ao alunado, 

dissolvendo não só em sua mente, mas na prática do dia-a-dia, qualquer posição social ou 

título adquirido, seja por ingresso em carreiras judiciais, seja por conquistas acadêmicas 

                                        
8 MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Sumus, 2003, 
p. 14. 
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solidificadas ao longo do tempo, reúne forças para suportar as intempéries postas pelas 

dificuldades da profissão; tudo, com vistas à educação. 

 

3 O PROFESSOR REFLEXIVO COMO SUBSTANTIVO E NÃO ADJETIVO 

 

Sabe-se que substantivo é a classe gramatical da língua portuguesa “[...] que designa um ser 

real ou metafísico, que expressa, unicamente e sem reforço de outra, a substância”9; ou seja, o 

substantivo realmente dá significado a uma coisa, nomina, grava e, até por vezes, em virtude 

do vocábulo, descreve; ao contrário do adjetivo que “[...] é a palavra que atribui 

características (qualidades, estados) aos seres.”10 

Desta maneira, o professor reflexivo não deve ser apenas um conceito, não deve ser um 

adjetivo entre tantos outros que apontem as características do objeto, mas sim um substantivo, 

uma descrição em si mesmo; uma pessoa com motivação suficiente para pensar sobre seus 

atos e, sem qualquer resistência, mudar seu comportamento, revendo na prática diária da aula, 

uma nova forma de ensinar; é dizer, sem qualquer oposição à mudança de paradigmas. 

O professor reflexivo para ser um descritivo em si mesmo necessita, especialmente, de apoio 

da instituição onde presta seus serviços, visto que, até as atitudes, por mais reflexivas que 

sejam, precisam alcançar os diferentes níveis de inteligência localizados na heterogeneidade 

da sala de aula e, sem escola, não há alunos, muito menos, reflexividade. 

Em afinação a este pensamento que, na construção ou lapidação do professor reflexivo a 

escola, nos dizeres de Edite Lopes Sant’Ana e Marilda Aparecida Behrems11, frente ao novo 

paradigma educacional: 

[...] precisa oferecer um ambiente ‘inteligente’, um lugar rico em recursos e 
atividades educativas que levem à aprendizagem efetiva, um local onde os alunos 
possam construir seus conhecimentos segundo estilos individuais de aprendizagem 
que atendam aos diferentes tipos de inteligências múltiplas, além da lingüística e da 
lógica matemática, e que ofereça uma visão holística do conhecimento humano e do 
universo. 

                                        
9 Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Vocábulo “substantivo”. Disponível em: 
<http://houaiss.uol.com.br> Acesso em 14/12/2010. 
10 CEREJA, Willian Roberto. MAGALHÃES, Thereza Cochar. Gramática. Texto, reflexão e uso. Volume 
único. 3ª edição reformulada. São Paulo: Atual Editora. 2009, p. 117. 
11 SANT’ANA. Edite Lopes. BEHRENS, Marilda Aparecida. Superação dos Paradigmas Conservadores na 
Sociedade do conhecimento. In BEHRENS, Marilda Aparecida (Org). Docência Universitária na Sociedade do 
Conhecimento. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 2003. p. 15-29. 
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Observe-se que não somente o professor reflexivo deve se adequar as mudanças 

paradigmáticas, mas também as instituições de ensino que, forçadas pela evolução e rapidez 

da informação, precisam adaptar da melhor forma possível seus currículos de modo a atender 

os alunos e suas diferentes capacidades, buscando uma homogeneidade na aprendizagem em 

sala de aula e com isso, também a reflexividade. 

Não somente o professor deve ser reflexivo, mas a escola também deve ser.  

O investimento econômico tanto na formação do professor reflexivo, quanto na criação de 

uma estrutura reflexiva na instituição de ensino, irá demonstrar à seus clientes e a comunidade 

onde está localizada que o interesse da universidade/escola, além do próprio negócio 

capitalista, é vender um produto de qualidade, voltado para a excelência em sua fabricação e 

aproveitamento imediato dele no mercado de trabalho, qual seja, o profissional formado. 

Desta maneira, devido aos inúmeros compromissos que sobrecarregam a tarefa diária do 

professor, a instituição de ensino necessita auxiliá-lo a cuidar de seu equilíbrio bio-psico-

socio-espiritual12 para que, em plena harmonia, possa vender o que a instituição de ensino 

deve produzir de melhor, ou seja, a educação. 

 

4 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR REFLEXIVO 

 

A formação de professores não é tema novo na pedagogia, tampouco a formação do professor 

reflexivo. O que a questão levanta, observando a prática reflexiva, são discussões acerca da 

alienação das teorias pedagógicas para uma valorização da prática educadora como formação 

única do professor dito reflexivo. 

É a discussão entre o modelo antigo para a formação dos professores e o debate de um atual, 

como disse Evandro Ghedin13: 

[...] o modelo de formação que se orienta no positivismo pragmático não responde às 
necessidades concretas de um profissional que responda, mais amplamente, aos 
desafios contemporâneos. Isto quer dizer que não estamos diante de um problema 
exclusivamente prático, como quer o modelo tradicional de orientação pragmática, 
mas frente a uma questão eminentemente epistemológica, isto é, o problema de 

                                        
12 A expressão é de: REINHOLD. Helga Hinkenickel. Auto-estima e estresse do docente. In NETO, Armindo 
Quillici. ORRÚ. Sílvia Ester (Orgs). Docência e formação de professores na educação superior: Múltipos 
Olhares e Múltipas Perspectivas. Curitiba: CRV, 2009. p. 218-231. 
13 GHEDIN, Evandro. Professor reflexivo: da alienação da técnica à autonomia crítica. In PIMENTA, Selma 
Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil gênese e crítica de um conceito. 6ª edição. 
São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 129-150. 
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formação dos professores não está centrado tanto no como formar bons profissionais 
da educação e sim, em quais os pressupostos que possibilitam e tornam possível uma 
proposta válida em detrimento e em oposição a outra. 

A adoção de uma das propostas para a formação do professor, seja ele reflexivo ou não, 

também vai depender do estudo não somente pela equipe pedagógica responsável pela 

implementação de qualquer projeto pedagógico na instituição de ensino mas, sobretudo, da 

oitiva daqueles que executarão o plano de ensino, que darão vida às diretrizes teoricamente 

escolhidas, ou seja, tudo vai depender, outrossim, da opinião dos próprios professores. 

O grande problema é, evidentemente, como admite a doutrina, entre a teoria e a prática, como 

já nos disse José Gimeno Sacristán14: 

[...] não há conhecimento firme, seguro, que possibilite uma prática correta, porque a 
prática deve ser inventada pelos práticos. Quer dizer, a prática não pode ser 
inventada pela teoria, a prática é inventada pelos práticos. O problema é saber o 
papel que cumpre a teoria na invenção da prática. 

Frente a isto, a formação do professor, mormente a do professor reflexivo, deve voltar-se da 

prática à teoria, porquanto a atitude deste professor fará com que a prática vivida, sentida e 

refletiva por ele, possa, ou adequar-se às teorias existentes implementando-as ou até mesmo 

alterando-as, ou ainda, construir novas bases teóricas visando solidificar o conhecimento 

prático que, após teorizado, terá posteriormente suas arestas aparadas pela própria teoria 

outrora formulada. 

O que deve ser colocado em lugar de destaque, realmente, é “[...] o papel que cumpre a teoria 

na invenção da prática”15, ou, invertendo as sentenças, o papel que cumpre a prática na 

invenção da teoria, visto que, após inventada, a prática assume atitude reversa para, 

cumprindo teorizações, ser catalogada para aproveitamento, no futuro, de pessoas que 

também queiram seguir aquela técnica. 

Assim a prática, agora também transmudada em teoria, pode ser relida por aqueles que nunca 

tiveram contato com ela para, criticando-a, tentar aprimorar os efeitos de sua aplicação na 

vida real. É um procedimento cíclico, ou seja, teoria-prática-teoria que, reinventando-se 

diuturnamente, possui a tendência de, a cada modificação, flexibilizar-se moldando-se às 

necessidades que a vida cotidiana exige. 

Desta maneira, o professor reflexivo não relega as teorias, mas insere o contexto social, 

econômico e cultural dentro da sala de aula, transformando a realidade caótica do exterior em 

                                        
14 SACRISTÁN, José Gimeno. Tendências investigativas na formação de professores. In PIMENTA, Selma 
Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil gênese e crítica de um conceito. 6ª edição. 
São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 81-108. 
15 SACRISTÁN, 2010, 100. 
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uma realidade palpável voltada unicamente ao aprendizado prático, solucionador de 

problemas, ou seja, um aprendizado efetivo e eficaz aplicando, aí sim, posteriormente, as 

teorias para fundamentá-lo, não renegando, obviamente, a ciência na qual possui em tese 

formação, qual seja, a pedagogia. 

Esse professor exerce uma parceria com o aluno na construção tanto de seu conhecimento, 

quanto do dele, passando assim a ser, segundo Eva Sueli Nasser Vidal, Marilda Aparecida 

Behrens e Simone de Miranda16, um professor no paradigma emergente, ou seja um professor 

que: 

[...] tem como pressuposto fundamental buscar a transformação social, defendendo a 
parceria entre aluno e professor num processo dialógico amoroso e solidário. O 
docente que atua com um paradigma emergente leva em consideração a sociedade 
em constante movimento. Dessa forma, procura a construção da cidadania 
responsável, provocando o desenvolvimento de ações concretas com vistas à busca 
da justiça social. 

Esse o retrato da formação do professor reflexivo que, sabendo as teorias, colhe da prática 

suas verdadeiras experiências inovadoras aprimorando suas técnicas de ensino. É dizer, como 

prático, também acha que “[...] a prática é inventada pelos práticos”17. 

Assim, “[...] caberá ao professor organizar as condições para a realização dessa experiência de 

aprendizagem, orientando todo esse processo”18, ou seja, o professor reflexivo é independente 

em seu processo de criação, aprimoramento e catalogação dos resultados empíricos obtidos 

com a prática educacional, nunca se permitindo a inércia daqueles que se contentam 

simplesmente em aplicar, sem qualquer iniciativa inovadora, as teorias educacionais que lhe 

são apresentadas. 

Sua atitude, enfim, é somada com as práticas reflexivas, quando existentes, da instituição de 

ensino que está vinculado fazendo da docência no ensino superior, como por vezes dito, um 

verdadeiro sacerdócio.  

Embora o sacerdócio, observado na lente das tradições religiosas, possua um ritual rígido e 

inquebrantável, a atitude reflexiva possui a destreza da maleabilidade de, moldando-se às 

necessidades da vida real, encaixar-se com perfeição às prioridades daquela turma e/ou aluno 

com deficiência.  

                                        
16 VIDAL, Eva Sueli Nasser. BEHRENS, Marilda Aparecida. MIRANDA, Simone de. A Conexão das 
Abordagens Pedagógicas na Sociedade do Conhecimento. In BEHRENS, Marilda Aparecida (Org). Docência 
Universitária na Sociedade do Conhecimento. Curitiba: Editora Universitária Champagnat, 2003, p. 31-57. 
17 SACRISTÁN, 2010, p. 83. 
18 SERRÃO. Maria Isabel Batista. Superando a racionalidade técnica na formação: sonho de uma noite de verão. 
In In PIMENTA, Selma Garrido. GHEDIN, Evandro (Orgs). Professor Reflexivo no Brasil gênese e crítica de 
um conceito. 6ª edição. São Paulo: Cortez Editora, 2010. p. 151-160. 
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A recompensa da docência reflexiva pode ser traduzida, também, não pelo ensino àqueles que 

são facilmente educados, mas aqueles que, possuindo alguma deficiência são atingidos pela 

capacidade crítica do professor que, vendo onde está o problema, encaixa-se como cimento 

solidificando a cratera porventura existente e solidificando o conhecimento por vezes faltante. 

Educar é, realmente, como diz Paulo Freire19, uma prática da liberdade, salientando que: 

[...] a partir das relações do homem com a realidade, resultantes de estar com ela e 
de estar nela, pelos atos de criação, recriação e decisão, vai ele dinamizando o seu 
mundo. Vai dominando a realidade. Vai humanizando-a. Vai acrescentando a ela 
algo que ele mesmo é o fazedor. Vai temporalizando os espaços geográficos. Faz 
cultura. E é ainda o jogo destas relações do homem com o mundo e do homem com 
os homens, desafiado e respondendo ao desafio, alterando, criando, que não permite 
a imobilidade, a não ser em termos de relativa preponderância, nem das sociedades 
nem das culturas. E, na medida em que cria, recria e decide, vão se conformando as 
épocas históricas. É também criando, recriando e decidindo que o homem deve 
participar destas épocas. 

Com as respostas, criações, decisões, modificações e dinamizações em sala de aula, percebe-

se que a formação do professor reflexivo não termina jamais, é eterna! 

 

5 A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DE DIREITO 

 

Embora sem dados empíricos, mas percebendo este mundo através da experimentação prática 

seja da sala de aula, seja através da docência, seja até mesmo como aluno, nota-se que 

pouquíssimos professores de Direito exercem o magistério como única forma de renda, ou 

seja, são somente professores.  

É certo que há alguns professores que, de posse da carteira da Ordem dos Advogados do 

Brasil, mesmo somente dando aula, não se intitulam como professores, e sim como advogados 

que dão aulas. Tem preconceito de si próprio. 

Ser advogado e dar aulas, é sinal de erudição, conhecimento...Ministrar aulas e ser advogado, 

é sinal de pobreza, fracasso na profissão...desmerecimento. 

É comum nas salas de aula, logo no início das apresentações dos professores no curso de 

Direito, os alunos questionarem o professor com a seguinte indagação: “Professor (a), o 

senhor (a) trabalha ou só dá aula?” 

Embora soe engraçado, a pergunta tem um viés preconceituoso inacreditável, fruto daquele 

professor descrito no início que, vestindo-se do cargo e de títulos, além de tornar inacessível 

                                        
19 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009, p. 51. 
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aos alunos o conhecimento, também menospreza a profissão que foi a responsável por sua 

formação e a que hoje exerce e menoscasba, qual seja, a de professor. 

Tanto é assim, que o próprio MASETTO20, discursando sobre a questão da profissionalização 

da docência, enfatiza que: 

Em geral, esse é o ponto mais carente de nossos professores universitários, quando 
vamos falar em profissionalismo na docência. Seja porque nunca tiveram 
oportunidade de entrar em contato com essa área, seja porque vêem-na como algo 
supérfluo ou desnecessário para sua atividade de ensino. 

Talvez, a carência do profissionalismo na docência advenha, também, não da falta de 

oportunidade do contato com a pedagogia ou ciências do ensino ou a opinião sobre a 

irrelevância da pedagogia sobre sua atividade, mas seja oriunda, simplesmente, de um gesto 

repetido daqueles professores que, ensinando a matéria com maestria, apenas posicionavam-

se frente à turma e, mostrando conhecimento do conteúdo, o transmitiam motivadamente.  

Não é crível, ao menos em tese, que professores universitários não saibam da existência da 

pedagogia ou nunca tenham ouvido falar de meios possíveis que provavelmente lhe ajudarão 

a, além de motivar seus alunos, transmitir a matéria com um grau maior de aprendizagem. A 

tese pode ser provada através da fala MASETTO21 que, diagnosticando a questão com a 

sabedoria diz:  

O corpo docente ainda é recrutado entre profissionais, dos quais se exige um 
mestrado ou doutorado, que os torne mais competentes na comunicação do 
conhecimento. Deles, no entanto, ainda não se pedem competências 
profissionais de um educador no que diz respeito à área pedagógica e à 
perspectiva político-social. A função continua sendo a do professor que vem 
para “ensinar aos que não sabem”. 

Ou seja, os professores, e aqui trata-se dos que ensinam as ciências jurídicas, se revestidos dos 

títulos de mestrado ou doutorado, já adentram às salas de aula não por que possuem uma 

excelência na docência do ensino superior, mas sim, porque atendem as exigências do 

Ministério da Educação quanto ao número de mestres ou doutores minimamente exigidos nos 

cursos de graduação e pós-graduação. Se possuem título que os legitimem à ministrarem 

aulas, nada mais lhes falta, são absolutos. 

Novamente, a instituição de ensino também possui sua parcela de culpa na boa formação do 

professor de Direito, porquanto visa, na maioria das vezes, satisfazer as exigências do MEC, e 

não formar continuadamente seus professores para, como dito antes, serem multiplicadores do 

produto que lhes garante o sustento, qual seja, a educação.  

                                        
20 MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Sumus, 2003, 
p. 27. 
21 MASETTO, 2003, p. 37. 
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Há a outra ótica que não é tema de estudo deste artigo que são as exigências do Ministério da 

Educação em face da qualidade do ensino ofertado em comparação a verdadeira habilidade 

docente dos professores universitários. Em resumo, e apenas para levantar a questão, caso a 

instituição educacional não atenda as exigências impostas pelo Ministério, ela também corre 

risco de não ter seu curso aprovado nos quadros educacionais podendo, de consequência, ter 

suas portas cerradas. 

Voltando ao assunto, mesmo aqueles mais despreparados, embora com títulos acadêmicos que 

lhes conferem legitimidade para ministrarem aulas na perspectiva governamental, “[...] a 

instituição confere ao discurso professoral uma autoridade estatuária que tende a excluir a 

questão do rendimento informativo da comunicação”22. 

Como conseqüência da inércia da instituição de ensino em fiscalizar a atividade de seus 

professores em sala de aula, e diante da omissão em promover-lhes cursos de formação 

continuada na docência do ensino superior, ditos professores legitimam-se perante os alunos, 

não só pelos títulos, mas também pela linguagem, inculcando-lhes a atitude de uma “cultura 

legítima”23 que consideram correta. 

Deste modo, segundo Bourdieu24: 

O professor encontra nas particularidades do espaço que lhe concede a instituição 
tradicional (o estrado, a cadeira e sua situação do lugar de convergência dos olhares) 
as condições materiais e simbólicas que lhe permitem manter os estudantes à 
distância e com respeito, e que o coagiram mesmo se ele se recusasse a aceitá-las. 

No mesmo diapasão, tais características, ou seja, o discurso, as vestes, os títulos e o cargo, 

cobrem o professor sem uma formação pedagógica profunda, com o sempre denominado por 

Bourdieu, poder simbólico25. 

Embora poderoso, didaticamente perante a turma, o professor munido de títulos e cargos não 

se legitima como um exímio transmissor do conhecimento ou facilitador da consciência 

crítica reflexiva; sua autoridade vem carregada de simbolismo, apenas para produzir efeitos 

sem dispêndio de energia. 

É, na verdade, como continua Bourdieu26: 

O poder simbólico, poder subordinado, é uma forma transformada, quer dizer, 
irreconhecível, transfigurada e legitimada, das outras formas de poder: só se pode 

                                        
22 BOURDIEU, Jean-Pierre. PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Elementos para uma teoria do sistema 
de ensino. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008, p. 137. 
23 BOURDIEU, 2008, 137. 
24 BOURDIEU, 2008, 138. 
25 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 13ª edição. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2010. 
26 BOURDIEU, 2010, 15. 
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passar para além da alternativa dos modelos energéticos que descrevem as relações 
sociais como relações de força e dos modelos cibernéticos que fazem delas relações 
de comunicação, na condição de se descreverem as leis da transformação que regem 
a transmutação das diferentes espécies de capital em capital simbólico e, em especial 
o trabalho de dissimulação e da transfiguração (numa palavra, de eufemização) que 
garante uma verdadeira transubstanciação das relações que elas encerram 
objectivamente e transformando-as assim em poder simbólico, capaz de produzir 
efeitos reais sem dispêndio aparente de energia. 

A pose assumida pelo professor de Direito que se apoia somente em títulos acadêmicos é uma 

falácia imposta por ele mesmo que, vendo a deficiência no aprendizado de seus alunos, não 

procura refletir seu modo de ensinar. 

Em tudo, menos na reflexão, o professor com autoridade simbólica toma por base a posição 

que lhe é conferida pelos títulos e cargos alçados, ou seja, tudo representa uma parcela de 

poder que, afastando o aluno, permite ao professor deficiente, angariar nova conquista, a de 

acrescentar mais uma profissão em seu currículo, a de professor universitário. 

A economia de energia que menciona Bourdieu contém, implicitamente, uma falácia que já 

apontei aqui por vezes, qual seja, a deficiência do professor universitário na docência do 

ensino superior ou a completa ignorância da matéria ministrada. 

A realidade hoje se impõe de maneira diversa; o aluno não enxerga somente o professor 

universitário como fonte única de informação; também possui, é certo, outras fontes, 

principalmente as virtuais, que lhe dão chances de desenvolver seu pensamento crítico, 

embora não apoiado pelo mestre, ainda que de forma mínima. 

Com esse pequeno, mas existente desenvolvimento, o aluno está mais perceptivo, sensível e, 

sobretudo, culto. Não acredita no professor, além de duvidar dele a maioria do tempo 

questionando cada vez mais e, se possível, com uma ferramenta informativa sobre a carteira, 

como por exemplo, um notebook conectado a rede mundial de computadores. 

É óbvio que o professor de Direito não deve saber a integralidade da matéria que ensina, 

entretanto, antenado para poder responder àquele aluno, principalmente aquele que sempre 

traz a tiracolo um notebook ou um livro de autor de esquerda, deve servir de guia na escuridão 

jurídica ainda experimentada pelo neófito. 

Todavia, embora o “[...] professor pôde abandonar o arminho e a toga, e ele pode mesmo 

gostar de descer do seu estrado a fim de misturar-se à multidão, mas não pode abdicar de sua 

proteção última, o uso professoral de uma língua professoral.”27 

                                        
27 BOURDIEU, Jean-Pierre. PASSERON, Jean-Claude. A reprodução. Elementos para uma teoria do sistema 
de ensino. 2ª edição. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2008, p. 139. 
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Não pode abdicar, ainda. A informação, hoje em grande quantidade, supera, em muito, o 

andar de qualquer ciência amparada nos epítetos vocabulares rebuscados para se espalhar; e 

ela toma forma, ela é fluída, flexível, moldável até mesmo nas mais simples técnicas de 

aprendizado. O importante para a informação é ser absorvida, nada mais. 

Desta forma, o professor de Direito deve guiar-se pelas características da informação que irá 

tentar transmitir, repassando-a ao aluno não unilateralmente, mas ajudando-o a absorvê-la na 

mais fácil e prazerosa nuance que ele, aluno, possa ajudar a escolher. 

 

6 TÉCNICAS PARA O ENSINO DO DIREITO 

 

Nós alunos de Direito quando estamos em sala de aula, sabemos que, dificilmente um 

professor chegará em sala de aula desprovido de algum código em mãos, principalmente, se a 

matéria ministrada não vincular-se a alguma cadeira filosófica, por exemplo. 

Em tese, as aulas de Direito tem sempre o mesmo modelo, ou seja, o professor, em uma aula 

magistrocêntrica ora usa o quadro para distribuir os conceitos, ora aponta ‘causos’ ditos 

práticos para que o aluno, a partir daí, consiga raciocinar e compreender o conceito daquela 

matéria que ele ainda irá expor. Aprende através da problematização o que, aparentemente, 

pode se mais fácil. 

Não é o que pensa Angélica Lucia Carlini28, quando diz que: 

Ao trazerem para a sala de aula dos cursos de direito sua experiência profissional, os 
professores de direito contribuem com exemplos vividos que podem tornar a 
compreensão da matéria mais fácil. Em contrapartida, praticam um ensino que peca 
por uma metodologia precária, em que o conceito teórico vem imediatamente 
acompanhado de um exemplo, fazendo crer ao aluno que aquele exemplo contempla 
todas as possibilidades do aspecto que está sendo ensinado. 

O exemplo dado e o artigo do código lido pelo professor, por óbvio, não abraçam toda e 

qualquer possibilidade para ensinar a integralidade daquela matéria ao aluno que, ali, está 

sendo apresentado ao conteúdo jurídico pela primeira vez, e que pretende entrar no mercado 

de trabalho com um conhecimento teórico e prático suficiente para conseguir um lugar no 

ranking competitivo. 

                                        
28 CARLINI, Angélica Luciá. O professor de Direito e a identidade docente: construindo reflexões a partir da 
aprendizagem baseada em problemas. In TAGLIAVINI. João Virgílio (Org.). A superação do positivismo 
jurídico no ensino do direito. Uma releitura de Kelsen que possibilita ir além de um positivismo restrito e 
já consagrado. São Paulo: Junqueira & Marim. 2008, 203-229. 
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Assim, o profissional docente do Direito, deve ao menos conhecer as técnicas pedagógicas de 

ensino aprendizagem, que além de serem, nos dizeres de MASETTO29 “[...] precisam estar 

adequadas a um objetivo e ser eficientes para ajudar na consecução deste.” 

A pergunta que o professor de Direito deve formular, ao menos quando for apresentado a 

alguma técnica pedagógica de ensino é “para que isso irá me servir?” 

Se a resposta, íntima, particular e crítica, for a de que, com o uso da técnica talvez os alunos 

aprendam mais, já será um grande avanço àquele que, resistente, acredita, generalizando, ser 

entendedor de toda letra. 

O planejamento, a metodologia e a grade curricular fazem parte da técnica a ser desenvolvida 

pelo professor de Direito para tornar a matéria ofertada mais atraente. Mas é importante 

salientar que o usar uma única técnica ao longo de todo semestre ou ano, embora atinja uma 

parcela dos alunos em sala de aula exclui, sumariamente, a outra não alcançada por ela. 

Por isso, o professor de Direito deve alterar o uso das técnicas que a pedagogia mostra, colher 

os resultados apresentados pela sala, desprezar os resultados ruins juntamente com as técnicas 

selecionadas e, aproveitando os bons resultados e repetindo as técnicas ou estratégias 

selecionadas tentar obter do máximo dos alunos, a máxima compreensão da matéria exposta e 

buscar na alternatividade das técnicas, a estratégia acertada para a atividade docente. 

Na verdade, disse MASETTO30 que: 

[...] estratégias para a aprendizagem constituem-se numa arte de decidir sobre um 
conjunto de disposições, que favoreçam o alcance dos objetivos educacionais pelo 
aprendiz, desde a organização do espaço sala de aula com suas carteiras até a 
preparação do material a ser usado, por exemplo, recursos audiovisuais, visitas 
técnicas, internet etc., ou uso de dinâmicas de grupo, ou outras atividades 
individuais. 

A escolha de diferentes técnicas para o ensino do Direito age sobre o aluno como a 

propaganda sobre o produto; tem o poder de seduzir, tornar o produto agradável tanto aos 

ouvidos quanto aos olhos, fazendo o produto ter cheiro, sabor, textura, acentuando a cor, as 

características, enfim, desperta no público a vontade de adquirir aquele bem que, mesmo 

longe financeiramente, lhe trará uma satisfação inenarrável.  

É preciso que o Direito seja assim, colorido, cheiroso, macio...para isso, é necessário que os 

professores estimulem as mais diversas inteligências do alunado para que eles despertem o 

interesse pela matéria ensinada. 

                                        
29 MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor universitário. São Paulo: Sumus, 2003, 
p. 86. 
30 MASETTO, 2003, 86. 
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De acordo com MASETTO31, se espera do professor em relação as técnicas que: 

1. que o professor tenha conhecimento de várias técnicas ou estratégias, bem como o 
domínio do uso destas para poder utilizá-las em aula; 

2. que o professor desenvolva capacidade de adaptação as diversas técnicas, 
modificando-as naquilo que for necessário para que possam ser usadas com 
aproveitamento pelos alunos individualmente ou em grupos; 

3. que o professor, pelo conhecimento e domínio prático de muitas técnicas e por sua 
capacidade de adaptação das técnicas existentes, se torne capaz de crias novas 
técnicas que melhor respondam às necessidades de seus alunos. Afinal, técnicas são 
instrumento e como tais podem ser criadas por aqueles que vão usá-las. 

A percepção que se tem, é que o professor de Direito pensa que tem um plus em relação aos 

demais por não se envolver com as ciências educacionais para aprimoramento da técnica que 

acha deter. 

Ita est que fenece a pletora de ruídos entrépitos renitentes, nefelibatos de gongorismo quando, 

amiúde demonstram com menoscabo, denodo ao labeu de professor, em face da miríade 

contrária que busca, inçada, porém unida, a sinecura tarefa de encetar a dissolver a niquenta e 

monótona aula de Direito. 

Muito mais fácil, realmente, principalmente aos ouvidos daquele que está sendo apresentado 

ao Direito, dizer que há algumas vozes que procuram tentar fazer da enfadonha aula de 

Direito, um prazer desafiador, mesmo perante a fortes ruídos dos professores de Direito que, 

sempre que podem, mancham a própria reputação, em verdadeiro suicídio acadêmico. 

A verdade é que não existe a técnica mais adequada para o ensino desta ou daquela matéria. 

Existe um público alvo que se adaptará ou não a técnica usada. Com o Direito, não pode ser 

diferente. 

Embora o tópico tenha iniciado com o título, ‘técnicas para o ensino do Direito’, para 

finalizar, apontamos apenas uma técnica ao professor de Direito que deseja mesmo se 

especializar não no ensino jurídico, mas na missão sacerdotal de ser professor. 

A verdadeira técnica, muitas vezes relegada pelos professores de Direito por preciosismo ou 

até mesmo por orgulho, é acessível, simples de ser compreendida e que pode ser ensinada 

com uma complexidade microscópica, visto ser do seu próprio objetivo, que os alunos a 

absorvam com maior rapidez, eficiência e facilidade. 

Esta técnica que todo professor de Direito deve conhecer, é traduzida “[...] no conjunto de 

métodos que asseguram a adaptação recíproca do conteúdo informativo aos indivíduos que se 

                                        
31 MASETTO, 2003, 89. 
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deseja formar”32 e, além de adaptável às mais diversas situações, é flexível, não possui regras 

e pode ser, a todo tempo inovada, além de haver uma vasta bibliografia escrita sobre suas 

inúmeras vertentes, podendo o professor de Direito, se desejar, especializar-se em uma delas 

para auxiliá-lo no ensino jurídico. 

O que chamei de técnica, a maioria dos professores e profissionais da área da educação, 

chamam pedagogia! Foi como eu disse, nada mais simples! 

 

7 O PROFESSOR REFLEXIVO DE DIREITO 

 

Após toda a exposição feita, é necessário ao professor de Direito, para tornar-se reflexivo, 

primeiramente, a vontade de querer melhorar seu desempenho em sala de aula e, não menos 

importante, por em dúvida sua conduta à frente do alunado em geral. 

Seria pretensão em demasia de minha parte enumerar os passos ou os requisitos para que o 

professor de Direito torne-se reflexivo, principalmente por que, nem seria legítimo que três 

pessoas diferentes, um estudante, um professor e um profissional do Direito que há pouco 

tempo tiveram contato com a pedagogia quisessem fazê-lo; muito menos se essas três pessoas 

estivessem reunidas em uma só! Assim, apenas farei sugestões embasadas na pouca reflexão 

que pude adquirir com a leitura das referências bibliográficas para a confecção deste artigo, 

imaginando, através das experiências com a docência do ensino superior o que pode ou não 

dar certo. É a teoria antes da prática. 

Continuando, um segundo ponto seria essencial para a reflexão do professor de Direito, talvez 

mais difícil, mas essencial; esse ‘ponto’, seria orientar o professor a descer dos pedestais 

vocabulares, despindo-se dos títulos e cargos para, sentando-se à mesa com o aluno, dialogar 

em um mesmo nível, observar-lhe as expressões e colher, de consequência, suas opiniões 

sobre a matéria adaptando, se necessário, o conteúdo às necessidades percebidas.  

Talvez, o aluno esteja sentado no chão. Nesta ocasião, o professor, para alcançá-lo e erguê-lo, 

terá que olhá-lo nos olhos, motivá-lo, ensiná-lo para, somente depois oferecer-lhe a mão para 

que sirva de apoio novamente à altitude; bengala àqueles que, vítimas de um docente 

                                        
32 Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Vocábulo “pedagogia”. Disponível em: 
<http://houaiss.uol.com.br> Acesso em 16/12/2010. 
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irresponsável, perdem as forças na presença do professor irresoluto, nunca mais as 

encontrando, quem dirá buscando. Enfim, morrem academicamente, sem sequer ter nascido. 

Reflexivo, o professor de Direito dissolve as três características da linguagem que são 

apresentadas por Gustavo Smizmaul Paulino33, quando cita Luiz Alberto Warat, a saber: 

(a) mitificadora; (b) é veiculadora de massificação; (c) não concede tratamento 
adequado às questões de ordem ideológica. 

O próprio Gustavo Smizmaul Paulino34, concorda com a reflexão não do professor, mas do 

próprio Direito, senão, vejamos: 

Nosso entendimento é o de que precisamos superar esse modelo de justificação 
aumentando a capacidade de reflexão do Direito o que implica, em outros termos, 
fazer com que ele, primeiramente, se interesse por problematizar a si próprio. E isso 
só é possível com uma mudança na mentalidade jurídica, que, atualmente, está 
bastante massificada. 

É certo que o Direito precisa se flexibilizar. Antes, todavia, precisa-se de uma “mudança na 

mentalidade jurídica”35. Contudo, a mudança na mentalidade jurídica só virá quando 

regressarmos àqueles que são responsáveis pela formação da mentalidade jurídica; com vocês, 

novamente, os professores. 

Este porventura seja um dos cernes da questão, a mudança não somente da atitude do 

professor de Direito, mas de sua mentalidade. Possivelmente, a mudança da mentalidade 

jurídica que o autor aponta, advém da inexistência da reflexão não do Direito, mas dos 

professores que o transmitiram aos responsáveis hoje, pela massificação e densificação desta 

mentalidade. 

Sem a reflexão, sem a autocrítica, os alunos são coisas, objetos nas mãos de professores 

medíocres que sem complicações vomitam a matéria; os alunos perdem a capacidade de 

crítica e decisão, mormente por que àquele professor, não reflexivo, vestido de títulos e 

glórias, nada se pode questionar. 

Paulo Freire36 há tempo percebia essa questão, dizendo: 

Uma das grandes, se não a maior, tragédia do homem moderno, está em que é hoje 
dominado pela força dos mitos e comandado pela publicidade organizadas, 
ideológica ou não, e por isso vem renunciando cada vez, sem o saber, à sua 
capacidade de decidir. As tarefas de seu tempo não são captadas pelo homem 
simples, mas a ele apresentadas por uma “elite” que as interpreta e lha entrega em 
forma de receita de prescrição a ser seguida. E, quando julga que se salva seguindo 

                                        
33 PAULINO, Gustavo Smizmaul. O ensino jurídico em crise. Reflexões sobre o seu desajuste epistemológico 
e a possibilidade de um saber emancipatório. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabril Editor. 2008, p. 125. 
34 PAULINO, 2008, 127. 
35 PAULINO, 2008, 127. 
36 FREIRE, Paulo. Educação como prática da liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2009, p. 51. 
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as prescrições, afoga-se no anonimato nivelador da massificação, sem esperança e 
sem fé., domesticado e acomodado: já não é sujeito. Rebaixa-se a puro objeto. 
Coisifica-se. 

O papel do professor reflexivo do Direito é exatamente o oposto à coisificação. O professor 

reflexivo do Direito aproveita as técnicas pedagógicas, recolhe as opiniões do alunado e está, 

a todo momento, pronto para rever suas atitudes, bem como por à prova da sua postura mais 

simples até seu comportamento mais enraizado. 

O professor de Direito quando assume um papel reflexivo, sobretudo na sala de aula e na vida 

dos alunos, traz a vida social para dentro da sala, ciente que o mal construído exemplo, a 

leitura do código e a aula expositiva já não são suficientes para atingir os diversos níveis de 

inteligência encontrados no ambiente didático. 

O professor jurídico reflexivo questiona até sua vestimenta, mormente por que, certas atitudes 

corporais não são compatíveis com o habitual e clássico costume. Uma coisa é falar em 

reflexividade na sala de aula e nas atitudes do professor; outra é ter coerência para acoplar as 

atitudes reflexivas com o comportamento em sala de aula. 

Não há congruência no professor reflexivo vestido com o tradicional costume, iniciar um 

teatro em sala de aula buscando o entendimento dos alunos da matéria através de um caso 

prático. 

Isso atravanca o senso comum até mesmo do aluno como coisa, como objeto. É estranho, para 

não dizer bizarro, imaginando um professor de Direito trajando um costume e encenando em 

sala de aula. Porque não? 

O professor reflexivo não busca somente do contexto social exemplos para a crítica, mas 

também critica o seu próprio exemplo. Insere no ensino jurídico métodos pedagógicos 

normais para a pedagogia, mas estranhos ao Direito, como por exemplo, a encenação, a 

confecção de cartazes etc. 

Excluindo o famoso júri simulado e as audiências encenadas, que a maioria dos alunos de 

Direito tiveram oportunidade de apresentar nos bancos da graduação, não é costume no 

pessoal ‘do Direito’, teatralizar um ‘causo’ contado pelo professor. 

Com a teatralização, o caso concreto ganha vida, respeito e adquire todas as qualidades 

necessárias para que o Direito tenha cor, cheio, textura, enfim, seja aprazível. Entretanto, 

como foi dito, a massificação da cultura jurídica no ensino brasileiro engessa as técnicas 

pedagógicas à disposição do professor. 
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Mesmo àquele professor que, outrora paralisado, tem a chance de tentar refletir o seu 

argumento diante dos alunos, talvez seja brecado pelos próprios discentes, haja vista a 

percepção ‘careta’ daquela dinâmica de ensino. Mais ainda, o uso de materiais ligados a 

informática, ainda caracterizam o professor de Direito como enganador ou, na visão dos 

alunos, gazeteador de aula, preguiçoso etc. 

Assim, diz MASETTO que: 

[...] é importante contribuir para que se modifique uma cultura muito comum entre 
os alunos: “o professor só trabalha quando dá aula expositiva”, quer os alunos 
aprendam ou não. Ou ainda: “quando os alunos trabalham em sala de aula, em 
atividades planejadas pelo professor, mesmo que estejam aprendendo, o professor 
‘está matando aula’. 

A formação crítica deve existir desde os bancos escolares, não no sentido somente de 

desmassificar o conteúdo jurídico mas, outrossim, de transmitir ao alunado que as diferenças 

presentes em sala de aula fazem com que o professor de Direito não assuma uma postura 

única, estática e inerte. É preciso que a aula seja uma surpresa onde o aluno apenas tenha 

ciência prévia do conteúdo que o professor irá administrar, mas nunca da forma como ele irá 

expô-lo. 

Agindo assim, a aula sempre será uma surpresa e o aluno irá em direção de sua sala com a 

pergunta: ‘o que ele (o professor) fará hoje?’, ‘será que ele falará daquela questão da 

exoneração dos Desembargadores?’ Além das perguntas, o aluno agirá como verdadeira 

propaganda viva, seja daquele professor, seja da instituição de ensino que proveu todas as 

suas necessidades estruturais durante o curso de graduação com salas de aula bem 

estruturadas, bibliotecas equipadas e, sobretudo, com professores capacitados. 

Para atingir esse objetivo, o professor reflexivo do Direito, deve também assumir uma postura 

de “mediação pedagógica”37. Com isso, como já disse MASETTO38: 

A mediação pedagógica coloca em evidência o papel de sujeito do aprendiz e o 
fortalece como ator de atividades que lhe permitirão aprender e alcançar seus 
objetivos; dá também um novo colorido ao papel do professor e aos novos materiais 
e elementos com que ele deverá trabalhar para crescer e se desenvolver. 

Com essa postura, o professor reflexivo de Direito traz o aluno para o aprendizado, 

convidando-o a fazer parte da construção do seu próprio saber, excluindo, doravante, o papel 

do professor autoritário e vestido de todos os adjetivos mencionados ao longo deste artigo. 

                                        
37 Por mediação pedagógica entendemos a atitude, o comportamento do professor que se coloca como um 
facilitador e incentivador ou motivador da aprendizagem, que se apresenta com a disposição de ser uma ponte 
entre o aprendiz e sua aprendizagem. (MASETTO, Marcos Tarciso. Competência pedagógica do professor 
universitário. São Paulo: Sumus, 2003, p. 48) 
38 MASETTO, 2003, 49. 

7694



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Sob essa perspectiva do professor reflexivo e da mediação pedagógica, como se disse, o aluno 

também passa a ter papel fundamental em sua própria aprendizagem. Não menos relevante é 

transcrever a proposta de MASETTO39, a saber: 

O que proponho é que a relação entre professor e aluno parta da consideração de que 
ambos são capazes de assumir um processo de aprendizagem, que o aluno está apto 
a trabalhar em parceria com o professor e com os outros colegas para aprender. 

É certo que o aluno tem um papel fundamental em sua própria aprendizagem, entretanto, a 

instituição de ensino também precisa entender seu papel reflexivo na formação continuada, 

tanto dos professores, quanto na formação ininterrupta de seus clientes, os alunos. 

Desta maneira, o professor reflexivo, quando renitentes seus diretores ou administradores da 

instituição de ensino a que estão ligadas, devem, talvez, salvo melhor reflexão a respeito, 

seguir a orientação de MASETTO40, que diz com maestria, em outras palavras, que o 

professor deve também mediar com a instituição de ensino, precisa estar em constante contato 

com o diretor da faculdade e “[...] informá-lo sobre o que se pretende fazer, que resultados se 

esperam, e como vamos motivar e interessar os alunos [...]” “[...] poderá colocar o diretor ao 

nosso lado, como participante efetivo do processo de aprendizagem”. 

Percebe-se que o papel de mediação não deve existir somente entre o professor e o aluno, mas 

também com o diretor da instituição de ensino a que está vinculada. 

O que chama atenção na fala de MASETTO, é exatamente o fato do professor poder colocar o 

diretor ao lado dele “[...] como participante efetivo do processo de aprendizagem”41 . Ora, é 

um paradoxo o diretor de uma instituição de ensino que vende educação, não estar ao lado dos 

profissionais responsáveis pela engrenagem principal de fabricação da sua própria renda. 

Mesmo que haja todas as mudanças no professor para que se torne reflexivo, este, pronto para 

exercitar a reflexão junto à seus alunos, com mediação e utilizando as técnicas pedagógicas à 

disposição, será impedido pela instituição de ensino, porquanto, os mais interessados no 

processo de ensino-aprendizagem de seus alunos não são participantes efetivos do processo de 

aprendizagem. 

Talvez haja necessidade de um salto na percepção reflexiva do professor, antes de aplica-la 

em sala de aula para que obtenha resultados reais e concretos.  

                                        
39 MASETTO, 2003, 52. 
40 MASETTO, 2003, 52. 
41 MASETTO, 2003, 52. 
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Há três agentes integrantes, para que se entenda o salto de que estamos falando; o professor 

(cujo processo reflexivo está em construção), os alunos (a quem o processo de reflexão 

atingirá) e a instituição de ensino (principal incentivadora estrutural do professor reflexivo). 

Dependendo da situação fática do professor e após sua formação reflexiva, talvez ele, 

professor, não possa exercer seu papel reflexivo na ordem professor-aluno-instituição de 

ensino, devendo, portanto, inverter os sujeitos do processo para obter o efeito desejado, a 

aprendizagem completa. 

Assim, o professor reposiciona os agentes do raciocínio, invertendo o lugar entre o aluno e a 

instituição de ensino. Teríamos, então, professor-instituição de ensino-aluno.  

O aluno, colocado como destino final da reflexão, na verdade, será alvo do resultado do 

professor reflexivo que, depois de lapidado na sua própria reflexão, media com a instituição 

transformando-a para, em conjunto, atingirem os alunos com toda a força modificadora que a 

educação reflexiva pode trazer. 

O professor não seria reflexivo somente perante o aluno, mas também diante da instituição de 

ensino, porquanto, observando até as atitudes administrativas, seria capaz, através da 

reflexividade, de fazer da escola um ambiente aonde todos, desde os da mais tenra idade, até 

nós, adultos, irão sempre querer retornar para reencontrar aquele professor dinâmico, 

enérgico, altivo, tendo ciência da matéria que ele leciona, do conteúdo que distribuirá naquele 

dia, mas com a eterna dúvida do método e de como será a disposição de sua aula. 

A certeza que os egressos terão, é única e exclusivamente de que irão aprender, mas nunca, 

diante do professor reflexivo, saberão como. 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Após tratarmos do professor de direito como conceito, expondo também suas características, 

dissolvendo a adjetivação da reflexividade do docente, e relatando as características, mesmo 

que por reflexo, dos professores de Direito, podemos concluir que é bastante crível a 

existência da reflexividade nos professores de Direito. 

Para isso, basta que os profissionais do ensino jurídico foquem sua atenção naqueles que 

realmente são alvos de sua fala rebuscada, seus títulos e, principalmente, de seus exemplos 
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representados pelo poder simbólico facilmente solúvel mediante a uma prova de eficiência 

didática. 

A junção reflexiva com o professor de Direito compreende, também, a humildade deste para 

aceitar e acertar os erros, aprendendo com as técnicas que não foram bem utilizadas ou bem 

aproveitadas em sala de aula, sem qualquer desprezo ou menosprezo tendo, por consequência, 

paciência para desgastar as arestas aparentes. 

Na reflexividade do mundo jurídico, tudo se transforma. E essa transformação questionadora, 

modificadora e destruidora que acontece no professor do Direito de dentro para fora, até 

tomar por completo suas atitudes, não tem retorno, é uma ponte sem volta capaz de ampliar 

em 360° os horizontes daqueles que estiverem dispostos a suportar a gama de experiências 

que a reflexividade proporciona. 

Com isso, o professor reflexivo não será meramente um conceito, um adjetivo ou 

propriamente um substantivo para designação da coisa. Ele será a coisa. Ele será reflexivo, 

independente de ser professor. 

Infelizmente, e diante da parca formação pedagógica deste articulista, não se conseguiu 

chegar ao intento proposto na introdução deste artigo, qual seja, fazer o professor reflexivo 

entrar nas vestes intransponíveis dos professores de Direito, dissolvendo, de consequência, a 

capa construída pelos títulos e experiência profissional que compõem aqueles que tentam 

transmitir um conhecimento rebuscado e não possuem, em sua maioria, contato com a 

pedagogia. 

Na verdade o inverso se formou, ou seja, embora não tenha tido sucesso em fazer o professor 

reflexivo entrar nas vestes dos professores de Direito, consegui fazer o profissional de Direito 

vestir-se com a capa da reflexividade demonstrando que é possível a crítica dentro das aulas 

de Direito desde que, ao menos, sejam observadas duas coisas: humildade e pedagogia. 
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo avançar nas discussões acerca do 
ensino jurídico e da formação do Bacharel em Direito, a partir de uma 
reflexão que toma a superação do paradigma científico moderna como 
centralidade do processo de produção do conhecimento e, 
consequentemente do ensino. Considerando o transito epistemológico para 
uma visão de mundo que acolha a complexidade da vida e a reaproximação 
dos saberes do senso comum com a episteme, apresentamos a presente 
proposta para a formação do Bacharel em Direito 
crítico/sensível/científico/social. Pois, acreditamos que a mesma pode 
formar juristas capazes de realizar práticas jurídicas acordes com a 
complexidade, diversidade e demandas da sociedade atual. Como espaços 
privilegiados para essa formação apontamos a extensão universitária e a 
experiência artística. 

Palavras-chaves: Ensino jurídico; extensão universitária; experiência artística. 

Abstract: This paper aims to advance discussions about legal education 
and training of the Lawyer, from a reflection that intends to overcome the 
modern scientific paradigm as the centrality of knowledge production 
process and hence of education. Considering the traffic to an 
epistemological worldview that embraces the complexity of life and the 
rapprochement of common sense knowledge with the episteme, we present 
this proposal for the formation of a critical / sensitive / scientific/ social 
lawyer, because we believe this kind of education can form lawyers 
capable of legal practices according to the complexity, diversity and 
demands of society today. As the particularly adequate sites for this kind 
of training we single out both university extension and artistic experience. 
Keywords: legal education; university extension; artistic experience. 

 

1 Ensino jurídico: entre crise e reforma, a necessidade do transito paradigmático. 

O modelo de racionalidade que preside à ciência moderna constitui-se a partir da revolução 

cientifica do século XVI e foi desenvolvido nos séculos seguintes basicamente no domínio 

das ciências naturais, da Física, da Biologia e da Química. Ainda que com alguns prenúncios 

no século XVIII, é só no século XIX que este modelo de racionalidade se estende às ciências 
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sociais emergentes. A partir de então, pode falar-se de um modelo de racionalidade científica 

que se defende ostensivamente de duas formas de conhecimento não científico e, portanto, 

potencialmente perturbadoras: o senso comum e as chamadas humanidades ou estudos 

humanísticos em que se incluiriam, entre outros, os estudos históricos, filológicos, jurídicos, 

literários, filosóficos e teleológicos (SANTOS, 2004). 

A racionalidade científica moderna constituiu-se por meio de um modelo de pensamento, um 

paradigma,  que buscou construir métodos capazes de produzir saber puro e aferível, possível 

de ser universalizado e, portanto, verificável em qualquer tempo e espaço. Fazer ciência é 

olhar para o mundo por meio de uma lente metodológica, e o saber científico é tudo que dai 

surgir como resultado desse experimento. Assim, buscou, sobretudo, definir quais saberes 

estariam aptos a conquistar o status de ciência. Essa busca se concretizou em uma instância 

chamada episteme. Aqueles saberes que não preenchem as condições para alcançar a categoria 

de ciência foram relegados à condição de senso comum, saberes de segunda classe, inaptos a 

orientar a vida dos homens. Nessa perspectiva, muitos aspectos da experiência e do 

conhecimento humano foram negligenciados, abandonados e mesmo ocultados. Os aspectos 

densos, imagéticos, simbólicos, sensíveis, passionais, místicos, da experiência vivida foram 

deixados de lado em detrimento dos aspectos intelectuais, racionais e científicos.  

Ao negligenciar essas dimensões da experiência e do conhecimento humano, o racionalismo 

empenhou-se em sufocar, excluir porções inteiras da vida. Estratégia que pretende que tudo 

entre num molde preestabelecido, desbastando ou acrescentando, conforme as necessidades 

da causa, sem verdadeira preocupação com o homem vivo, que sofre, que é feliz, que tem 

emoções e sentimentos, e do qual, em suma, nada se aprende etiquetando-o de um modo ou de 

outro. O racionalismo produz um esquema totalitário no qual falta o essencial: a vida. Como 

diz Michel Maffesoli, “É certo que a ciência moderna eliminou tudo aquilo que é 

incompatível com o apriori da distância objetivante, recusando a intuição, o senso comum, a 

sensibilidade, o mítico, em suma, daquilo que se pode chamar erotismo do conhecimento 

(1998, p. 150)”. 

A dimensão estética da vida, catalogada como irracional, foi confinada à esfera das “belas-

artes”, isto é, num lugar destinado à utilização pelo lazer que caracteriza o aspecto não-sério, 

por oposição ao senso de utilidade, de poder, em suma, de uma concepção racional e 

economicista do mundo. A marginalização do sensível e a perda do senso estético foram 

erros epistemológicos, levando o conhecimento tradicional, a sabedoria popular, a arte, a 
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serem desqualificados enquanto espaços de produção de conhecimento. A razão moderna 

pretende-se hegemônica e é indiferente às afinidades profundas, às sutis e complexas 

correspondências que constituem a existência social. Daí vem, certamente, o afastamento do 

mundo sensível, erótico, imagético, do mundo da vida, que a modernidade tende a desprezar, 

por não poderem ser reduzidos a ciência (MAFFESOLI, 1998). 

O saber científico para a ciência moderna, seria o conhecimento fruto de uma metodologia 

rigorosa, capaz de construir verdades universais por meio da aplicação das suas regras na 

realidade, descartando todo o saber que não surgisse por meio dessas regras, ou que não 

estivesse presente no conhecimento científico já catalogado. O olhar científico privilegia o 

caminho para a investigação, nele, causa e intenção não coexistem, pois, não se pergunta 

sobre a finalidade do saber produzido, e sim qual o fundamento de um saber capaz de 

interferir e prever o mundo real. 

A ciência moderna adentra o campo do Direito e elege a norma enquanto o objeto de estudo 

da ciência jurídica, e instrumento apto à intervir em um mundo ficcional. Nesse contexto, o 

fenômeno jurídico é entendido enquanto um fenômeno normativo, delineando a ciência 

jurídica, criada por Hans Kelsen: 

[...] são as normas jurídicas o objeto da ciência jurídica, e a conduta humana só o é 
na medida em que é determinada nas normas jurídicas como pressuposto ou 
consequência, ou - por outras palavras - na medida em que constitui conteúdo de 
normas jurídicas. Pelo que respeita à questão de saber se as relações inter-humanas 
são objeto da ciência jurídica, importa dizer que elas também só são objeto de um 
conhecimento jurídico enquanto relações jurídicas, isto é, como relações que são 
constituídas através de normas jurídicas. A ciência jurídica procura apreender o seu 
objeto “juridicamente”, isto é, do ponto de vista do Direito. Apreender algo 
juridicamente não pode, porém, significar senão apreender algo como Direito, o que 
quer dizer: como norma jurídica ou conteúdo de uma norma jurídica, como 
determinado através de uma norma jurídica (KELSEN,1998, p.50) 

A conduta humana enquanto parte integrante do fenômeno jurídico está condicionada ao 

enquadramento, ou a possibilidade de compreensão por meio de uma norma que seja 

pressuposto ou consequência desta conduta. Como resultado, uma estrita conceituação de 

fenômeno jurídico reforça o caráter científico e delineia o campo do Direito enquanto um 

espaço neutro, purificado, filtrado por uma metodologia que não demonstra interesse em 

práticas sociais por direitos não normatizados. Para que um fenômeno social fosse 

compreendido enquanto parte integrante do fenômeno jurídico, seria necessário o 

enquadramento, ou a previsão normativa previa. Nesse sentido, as práticas sociais ou qualquer 

outra articulação social político-jurídica, foram desconsideradas enquanto fenômeno jurídico, 
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pois Kelsen (1998) entende que uma ciência jurídica não é uma ciência política do Direito, 

sendo esta incapaz de produzir e criar novos direitos. 

Esse Direito puro pretendeu ser uma abstração que paira sobre nossas cabeças, que orienta o 

real e o modo de produção de saber no campo jurídico, deslegitimando outras normatividades 

sociais. Esse forma de conhecer o mundo não leva em consideração as práticas e lutas por 

direitos, por entender que elas estão inseridas no campo da política ou da ciência política. A 

ciência jurídica de Kelsen(1998) não se atenta para os valores, gostos e preferencias do jurista 

na hora de aplicar a norma, nem busca compreender como essa norma é produzida, o que 

demonstra que esse modelo científico do Direito foi utilizado para camuflar  interesses 

daqueles que ocuparam os espaços de poder e de produção do Direito, sob o mito da 

neutralidade. Contudo, a norma e as práticas assentadas na ciência jurídica, carregam em si 

um conjunto de crenças e ideais camuflados por uma epistemologia do Direito carregada de 

valores e regras morais. O campo jurídico fez sobreviver, na linguagem operativa, discursos 

retóricos ao lado de discursos científicos. A essa montagem,  que Luis Alberto Warat 

compreende como mecanismo ideológico, ele denomina senso comum teórico do jurista: 

Assim, o conhecimento científico do Direito, termina sendo um acumulo de opiniões 
valorativas e teóricas, que se manifestam de um modo latente em seu discurso, 
aparentemente controlado pela episteme. Estamos diante do sentido comum teórico 
dos juristas, que é um conhecimento constituído também por todas as regiões do 
saber, porém, aparentemente, suprimido pelo processo epistêmico. O sentido comum 
teórico não deixa de ser uma significação extra-conceitual no interior da ciência, 
uma doxa no interior da episteme. (WARAT, 2004, p.198). 

Ao juiz aplicar a sentença estão no texto um conjunto de valores que ele carrega consigo, a 

norma fruto destes valores esconde uma ou várias intenções, opiniões, ideologias de classe, 

criando um dogma, um conjunto de valores e crenças que são reproduzidos por meio do 

discurso jurídico, contudo fundamentados em uma ciência jurídica que se pretendeu 

metodológica e rigorosa que transmite  sensação de segurança e estabilidade.  

Essa epistemologia é nada mais que um discurso legitimado pela ciência, carregado de valores 

camuflados dentro da norma e do processo de aplicação do Direito pelo juiz, que se diz 

axiologicamente neutro e imparcial. Essa ideologia esconde na norma os valores políticos da 

sociedade, os conflitos e os preconceitos de classe, que  instaura uma doxa no interior da 

episteme, também conhecida como dogmática jurídica (WARAT, 2004). 

Nesse prática jurídica, o que importa é a manutenção da ordem por meio das teorias 

hermenêuticas que ora aplica, ora interpreta, “Ou, como já queria Miguel Reale (2000), ora 
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valem os fatos, ora valem as normas, ora vale os valores para tomada de decisão desde que 

mantenha ordem, leia-se a estrutura social concentradora e violenta.” (CÔRTES, 2009, 

p.128).  

O Direito dogmático está orientado pelo positivismo científico que instaura a norma como 

única fonte do Direito, centrando o estudo jurídico na validade das normas e nos consensos 

sociais apriorísticos que camuflam o poder inscrito na ordem jurídica. O positivismo é 

dogmático, ou seja, ideológico, por se utilizar da pretensa neutralidade científica, seu rigor e 

métodos, como forma de camuflar os ideais de classe, gostos, valores morais e preferencias do 

sujeito, por meio da aplicação científica do Direito (WARAT, 2004). 

O Direito moderno não se concretiza enquanto uma ciência normativa como pretendeu 

Kelsen, constituindo-se muito mais um conjunto de opiniões valorativas que se sustenta em 

pressupostos científicos, um positivismo vulgar. O Direito utiliza-se do arcabouço teórico 

normativo, para justificar suas práticas, e utiliza-se convenientemente do imaginário social 

historicamente construído pela crença exacerbada na ciência, como único meio capaz de 

trazer ordem e estabilidade ao mundo da vida (WARAT, 2004). 

Por conta deste fundamento científico o Direito fechou os olhos às outras  formas de 

conhecimento  e foi gradativamente se distanciando da realidade social. Apesar de encobrir 

sobre o manto da cientificidade e da fidelidade à norma todo um conjunto de saberes 

produzidos dogmaticamente, além dos gostos, preconceitos, preconcepções e visões de mundo 

do operador. 

Como parte integrante desse modelo de Direito, o ensino jurídico ocupou-se desde a criação 

dos primeiros cursos de Direito no Brasil (ADORNO, 1988; RODRIGUES, 2005), com a 

manutenção do Direito dogmático, sendo a sala de aula uma instância de reprodução de saber. 

Um saber que a cada dia apresentava-se mais afastado do contexto social, e que não 

proporcionava para a formação do bacharel o desenvolvimento de uma visão critica e 

interdisciplinar, ao contrario, formava bacharéis para uma atuação tecnicista, ausente de 

sensibilidade. Nesse marco, podemos vislumbrar um ensino jurídico posto desde sempre em 

crise e exposto a propostas reformistas. 

Nesse sentido, tem-se que a década de 1980 é marcada pelo aprofundamento dos debates 

sobre o ensino jurídico no Brasil. Uma tentativa de compreender as implicações sociais da 

perpetuação de um modelo de ensino dogmático, tecnicista, bacharelesco, cuja crise já se 
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arrastava há muitas décadas. Superar o cenário de crise aprofundado por esse novo contexto 

social, traz a necessidade de abertura do ensino jurídico a sujeitos e espaços estranhos a 

formação tradicional em Direito.  

A evidencia de um modelo de ensino jurídico em crise, torna-se um tema de maior relevância 

a partir de grandes transformações sociais vivenciadas com a efetivação constitucional de 

garantias sociais. O momento constituinte que se instaurou no Brasil abriu perspectivas 

avançadas para a reorganização de forças sociais nunca inteiramente contidas nos esquemas 

espoliativos e opressores de suas elites. Com efeito, a experiência da luta pela construção da 

cidadania que nele se materializou, atualizou o seu sentido libertário e demarcou no espaço 

constituinte o lugar do povo como sujeito histórico emergente no contexto das lutas sociais 

(SOUSA JÚNIOR, 2008). Diante disso, a formação tradicional do bacharel apresentava-se 

como um modelo esgotado e insuficiente para o desenvolvimento de uma reflexão jurídica 

sensível aos anseios sociais. Isso porque a instância social coletiva não era reconhecida pelo 

campo jurídico enquanto uma autêntica instância que opera e cria direitos.  

Em contraponto a perpetuação deste modelo, as complexas litigiosidades típicas dos 

momentos de grandes transformações sociais exigem dos operadores do Direito habilidades 

outras que orientem a formação de um jurista consciente e engajado. Nesse contexto, superar 

a crise pressupõe pensar espaços de formação e práticas pedagógicas capazes de oxigenar o 

discurso jurídico, fazendo o saber dos bacharéis em diálogo com os saberes advindos das 

práticas sociais em um contexto sócio, político, cultural em constante ressignificação. 

Na tentativa de promover uma nova cultura jurídica, foi instaurado um debate que contou com 

o protagonismo das Comissões instaladas 1no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil e do 

Ministério da Educação e Cultura MEC, além da associações de âmbito civil, que buscaram 

compreender a situação atual dos cursos e elaborar propostas para a formação do bacharel.  

Como medida efetiva de combate a crise um dos tópicos do relatório da Comissão (CEJ-

OAB, 2002), reflete na formação do bacharel, a necessidade de adoção de diretrizes 

representadas pela adoção do Perfil e Habilidades do graduando, que deveriam proporcionar 

ao bacharel o desenvolvimento de novas competências, perante o novo quadro sócio-político 

do Brasil. Ao reivindicar efetiva formação jurídica para o profissional de Direito, vinculando 

                                                           
1As referidas Comissões se instalaram na seguinte ordem, Comissão de Ensino Jurídico da OAB, de 1991 e 
Comissão de Especialistas da SESu/MEC, de 1993. 
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o jurídico com a  “compreensão das formas de organização jurídica da vida social” e a 

necessidade de impressão de um perfil do bacharel em Direito, a Comissão de Ciência e 

Ensino Jurídico (CEJ-OAB)2, dá impulso às propostas de mudanças ao campo do ensino do 

Direito. “Trata-se, assim, de estabelecer uma visão de crise e de discernir no âmbito destas 

rupturas, a perspectiva de futuro acerca da função do Direito, do papel do jurista e dos 

profissionais do Direito”(CEJ-OAB, 2002, p.19). Assim, a Comissão compreende que o 

ensino jurídico deve estar vinculado às ocorrências judicias e sociais, noções necessárias tanto 

para a fuga do “burocratismo”, ou prática sem referencias conceituais, quanto da “abstração 

sem referenciais práticas”.   

 As propostas da Comissão, podem ser percebidas no conteúdo da Portaria MEC 

n.˚1.886/1994 e Resolução N.˚ 9/2004 do Conselho Nacional de Educação (CNE)/Câmara de 

Ensino Superior (CES); normativos que efetivam a obrigatoriedade das  orientações à 

formação do bacharel. E, deles emergem: o rompimento com o positivismo normativista; a 

superação da concepção de que só é profissional do Direito aquele que exerce atividade 

forense; a negação de auto-suficiência do Direito; a superação da concepção de educação 

como sala de aula; a necessidade de um profissional com formação integral (interdisciplinar, 

teórica, crítica, dogmática e prática). 

A busca pela construção de um perfil não apenas técnico, mas também humanista é uma 

demanda que está inserida na agenda contemporânea, pois a dimensão humanística dentro do 

modelo tradicional de ensino, não era um atributo necessário à compreensão do Direito.  Hoje, 

as propostas de reforma contida na Resolução N.˚ 9/2004 (CNE/CES) pretendem contemplar 

a formação humanística interdisciplinar e reformula o ensino jurídico por um olhar que abarca 

o fenômeno jurídico em sua complexidade. Assim, a promoção do “perfil do graduando”, 

composto por “habilidades” e “competências”; a integração entre “ensino”, “pesquisa” e 

                                                           
2 A CEJ-OAB, foi criada com a finalidade de cartografa as origens da crise do ensino jurídico, para a 
compreensão do contexto a atual, seguido de propostas de reforma. A sua composição primeira, contou com: 
Luiz Neto Lôbo (Coordenador), Roberto Armando Ramos de Aguiar (Relator), Álvaro Villaça Azevedo, 
Edmundo Lima de Arruda Júnior, José Geraldo de Sousa Júnior e Sérgio Ferraz. A síntese do trabalho realizado 
pela Comissão, está contido no relatório “Uma Cartografia dos Problemas”, que podemos encontrar no livro 
OAB Ensino jurídico – diagnostico, perspectivas e propostas, editado em 2002; volume inaugural da coleção 
intitulada OAB Ensino Jurídico, organizada pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB (1981; 1993; 1996; 1997; 
2000; 2001; 2002; 2003a; 2003b e 2007); que trata a fundo de temas relevantes ao ensino jurídico no Brasil, 
transitando duma perspectiva de crise para uma perspectiva de reforma. 
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“extensão”; o diálogo entre teoria e prática indica uma vontade de transitar para o modelo 

inter ou transdisciplinar; foram algumas das conquistas advindas desse contexto. 

A Resolução CNE/CES N.˚9, é hoje o diploma que  fornece as diretrizes e bases para o ensino 

jurídico nas faculdades de Direito. A proposta contida no normativo, contudo, não esgota o 

rol de habilidades necessárias a formação do bacharel, além de não estar posta na sua 

totalidade através dos projetos que orientam a oferta de cursos jurídicos no Brasil.  

Não há como negar os avanços formais e mesmo os materiais desde a implantação desse 

longo debate sobre o ensino jurídico no Brasil, que resultou na edição da Portaria n.˚1886/94 

sucedida pela Resolução n.˚9/2004. Contudo, ainda hoje os cursos de Direito formam 

bacharéis desde um viés dogmático/técnico/burocrático, fundado em uma perspectiva 

científica inspirada no paradigma moderno. Dessa formação emergem práticas jurídicas 

descontextualizadas da complexidade da sociedade atual, que se apresenta profundamente 

desigual, multicultural e multiétnica, o que revela o descompasso da formação do bacharel em 

Direito com as demandas por novas sociabilidades, e reforçam a persistência da crise do 

ensino jurídico.  

Essa questão, localizada como reprodução do habitus foi enfrentada por Mariana Rodrigues 

Veras em sua pesquisa de mestrado. Diz a autora: 

[...] apesar deste “consenso” em relação ao propósito explícito na descrição do perfil 
do bacharel desejado, quando posto em movimento nas práticas de ensino, esse dito 
consenso a estas promessas entram em descompasso com um habitus, 
representações e disposições dos atores do campo do ensino. Deste modo, é 
possível, a princípio afirmar que o avanço no ensino só se torna viável a partir da 
análise das dificuldades e conflitos que emergem das práticas educativas[...] O 
cenário atual aponta para as dificuldades na implementação da anunciada mudança 
no ensino jurídico, sem a consideração do silente, do implícito, das atitudes e 
disposições que orientam as ações, dos lugares comuns cristalizados e de dimensões 
que inspirem a constituição de determinadas disposições para a ação, e não outras. A 
desconsideração deste campo silente, mas atuante no processo de formação, implica 
a desconsideração de mecanismos que guiam o sujeito, mesmo que não sejam 
visíveis ou explicitados, o que gera um entrave em qualquer processo de mudança. 
(VERAS, 2008, p. 14-15). 

Na linha aberta por Veras, ou seja, analisar as dificuldades e conflitos que emergem das 

práticas educativas e dos entraves e obstáculos para a realização das diretrizes lançadas pelo 

referido normativo, é que nos encontramos com a fala de Roberto Lyra Filho, que apesar de 

publicada no ano de 1980, ilumina o nosso olhar. 

Em O Direito que se ensina errado, Lyra Filho diz que na crise do ensino jurídico existiam ao 

menos duas ordens de implicações que deveriam ser enfrentadas. Uma implicação, estaria no 
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âmbito pedagógico, que compreende a forma como o Direito é ensinado, outra no próprio 

conceito ou ideia do Direito que vem sendo construído ao longo dos séculos dentro das 

escolas no Brasil. O Direito que se ensina errado, tem portanto dois sentidos: um que 

corresponde ao vício de metodologia, uma forma equivocada do ensino do Direito, e outro 

relativa a errada concepção do Direito que se ensina, nutrindo esse equívoco a partir de uma 

visão incorreta dos conteúdos que se pretende ministrar. No campo do ensino jurídico as duas 

coisas permanecem vinculadas, uma vez que não se pode ensinar bem o direito errado; e o 

direito, que se entende mal, determina, com essa distorção, os defeitos de pedagogia” (LYRA 

FILHO, 1980).  

Emerge da fala do autor duas dimensões que precisam ser enfrentadas para uma verdadeira 

transformação no ensino do Direito, uma dimensão relativa ao conceito de Direito e as formas 

de produção do conhecimento jurídico, ou seja, uma dimensão epistemológica e outra 

relacionada às práticas educativas. Uma e outra, como bem afirmado por Lyra Filho, estão 

implicadas, imbricadas e são indissociáveis. 

Falar das condições de produção de conhecimento que orientam as práticas pedagógicas é 

tocar na compreensão do que é conhecimento; é falar da visão e da concepção de mundo: falar 

de paradigma. Assim é que a proposta que estamos tecendo parte do convite à ruptura com os 

modos de produção de conhecimento firmados no paradigma moderno cientificista.  

Nesse sentido é que em um movimento de transição do paradigma moderno que determina 

conceitos soberanos e prescreve a disjunção como relação lógica, vislumbramos a proposta 

de religação de saberes (MORIN, 2010), nesse caso não somente das ciências da natureza 

com as ciências da cultura, mas de todas as formas de conhecimentos produzidos pelos 

homens. 

Assim, surgem outras perspectivas como formas de encarar a vida e o mundo, numa tentativa 

de resgate das dimensões da experiência e do conhecimento humanos que foram negados pela 

modernidade. Abordagens que desenham deslocamentos de uma concepção de mundo 

fundada basicamente no racionalismo e no seu paradigma científico, para outras visões de 

mundo que possam devolver ao homem a complexidade da existência e suas dimensões 

imagéticas, sensíveis, místicas, do senso comum, da incerteza, do novo, do imprevisível 

(MAFFESOLI, 1998). 
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Admitimos, assim, a complexidade da tessitura social já que o conhecimento científico 

durante muito tempo foi concebido como tendo por missão dissipa-la a fim de revelar a ordem 

simples a que eles obedecem. Nesse sentido, Edgar Morin propõe um pensamento complexo 

que não pode ser reduzido a uma lei, a uma simples ideia, pois, “[..] integra o mais possível os 

modos simplificadores de pensar, mas recusa as consequências mutiladoras, redutoras, 

unidimensionais e finalmente ofuscantes de uma simplificação que se considera o que há de 

real na realidade”. (MORIN, 2005, p. 6). A um primeiro olhar, a complexidade é um tecido de 

constituintes heterogêneas inseparavelmente associadas: ela coloca o paradoxo do uno e do 

múltiplo. Num segundo momento, a complexidade é efetivamente o tecido de acontecimentos, 

ações, interações, retroações, determinações, acasos, que constituem nosso mundo 

fenomênico. Mas então a complexidade se apresenta com os traços inquietantes do 

emaranhado, do inextrincável, da desordem, da ambiguidade, da incerteza. Assim, o 

pensamento complexo pretende articular entre os campos disciplinares desmembrados pelo 

pensamento disjuntivo (um dos principais aspectos do pensamento simplificador), aspira ao 

conhecimento multidimensional. Implica o reconhecimento de um princípio de incompletude 

e incerteza e, também é animado por uma tensão permanente entre a aspiração a um saber não 

fragmentado, não compartimentado, não redutor, e o reconhecimento do inacabado e da 

incompletude de qualquer conhecimento. Admite a contradição interna, a incerteza e a 

ambiguidade como partes do real (MORIN, 2005). 

A esses aportes, reunimos a fala de Boaventura de Souza Santos, que desde Um discurso 

sobre as ciências propõe a reaproximação do senso comum com a episteme da 

contemporaneidade, necessário a construção de uma ciência a qual reconhece pós-moderna:  

[...] a ciência pós-moderna sabe que nenhuma forma de conhecimento é, em si 
mesma, racional; só a configuração de todas elas é racional. Tenta, pois, dialogar 
com outras formas de conhecimento deixando-se penetrar por elas. A mais 
importante de todas é o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar e 
prático com que no quotidiano orientamos as nossas ações e damos sentido à nossa 
vida. (SANTOS, 1988, pp. 20-21) 

A proposta desse deslocamento requer a construção de uma cartografia e a superação das 

categorias de análises que foram elaboradas ao longo da modernidade. Não que se deva negá-

las, abandoná-las, mas abrir o seu campo de atuação, inserir aspectos que lhes eram até então 

vetados: aspectos que eram reconhecidos como não-racionais ou não lógicos. 

Na modernidade a rejeição da complexidade da vida fez-se em nome de uma racionalidade 

funcional, em referência a uma interpretação objetiva e unívoca da vida. Foi essa 
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racionalidade funcional ou instrumental que privilegiou as leis gerais, impositivas e 

separadas, os conceitos estritos e fechados. Mas é igualmente isso que se distingue de uma 

racionalidade mais ampla, flexível, inventiva, que exige uma audácia de pensamento e, 

sobretudo que possui o sentimento que é precária, aleatória, submissa ao instante. Assim, não 

há mais verdade única, geral, aplicável em qualquer tempo e lugar, mas ao contrário, uma 

multiplicidade de valores que se relativizam uns aos outros, se completam, se nuançam, se 

combatem, e valem menos por si mesmos que por todas as situações, fenômenos, 

experiências que supostamente exprimem. É para perceber tal organicidade, transgressora da 

unidimensionalidade moderna, que necessitamos de uma multiplicidade de razões – da razão 

sensível, da razão lógica – capazes de perceber, ao mesmo tempo, a força interna de cada 

fenômeno e sua necessária conjunção (MAFFESOLI, 1998).  

Tudo isso delimita bem certo tipo de relações sociais que repousam sobre o reconhecimento 

de si e do outro, de si e dos outros, a partir da correspondência, a partir da consideração da 

diversidade e da unicidade. A vida quotidiana repousa sobre as múltiplas experiências de 

forte carga erótica. Convém, é claro, entender este termo em sua acepção mais ampla, isto é, 

aquilo que implica um elemento afetual, emocional, no mais próximo de sua etimologia, 

aquilo faz intervir a paixão. Coisas que estão na base da vida social, coisas que o 

racionalismo moderno não consegue integrar em suas diversas análises, ou, quando muito, 

reprime no domínio — hermeticamente fechado — da vida privada (MAFFESOLI, 1998). 

Não negligenciar nada daquilo que nos cerca neste mundo que é ao mesmo tempo sentimento 

e razão. É isso que torna obsoleto o famoso corte epistemológico caro à modernidade. Que 

seja a desconfiança quanto ao bom senso, o desprezo pela sabedoria popular, a 

estigmatização ao senso comum, aos saberes produzidos no território do sensível, da 

criatividade, do saber produzido pelas artes; são numerosas as modulações de uma separação 

estrita entre o saber especializado e o conhecimento ordinário. Para além da lógica racional 

que marcou a modernidade, a vida social pode repousar sobre o compartilhamento de um não 

lógico que não faz menos sentido. As numerosas participações afetuais, emocionais, que 

pontuam a vida diária, pedem classificação nessa rubrica. O sonho, o mito ou o arquétipo, a 

imaginação também são dimensões que devem ser legitimadas.  

 

2 Para uma formação do Bacharel em Direito crítico/sensível/científico/social. 

7709



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A formação de um profissional do Direito comprometido com uma cultura jurídica 

democrática e apto a enfrentar os desafios de uma realidade complexa e desigual, as 

demandas por novas sociabilidades, as lutas por novos direitos, pela efetivação dos direitos 

positivados; capaz de escutar as vozes daqueles envolvidos em demandas judicias e 

extrajudiciais, requer a superação do modelo de ensino vigente o que necessariamente 

pressupõe uma ruptura epistemológica.  

No plano jurídico, a ruptura epistemológica anunciada significa o afastamento do jurista das 

determinações da ideologia dominante, quebra da unidade do mundo e do pensamento 

jurídico, fundada sobre as certezas e a segurança que foram adquiridas ao preço do 

imobilismo da produção do saber e consequente eliminação de todo o espírito crítico, 

sensível, criativo, social, no processo de formação.  

Esse horizonte reclama uma nova formação do bacharel em Direito,  que supere a orientação 

racionalista, o senso comum teórico do juristas, e se deixe guiar pelo paradigma da 

complexidade e pela reaproximação do senso comum com a episteme.  

Entendemos que uma formação que acolha as dimensões científico/social/crítico/sensível 

carrega em si as possibilidades de abarcar a complexidade do real,  buscando compreender o 

Direito e suas práticas por meio do sentido e intenção à elas atribuídos pelos sujeitos no 

mundo da vida; reconhecendo a dimensão política do Direito. Assim como apreendendo a 

dimensão simbólica dos conflitos, por operadores que entendam de gente, de conflito, e das 

subjetividades contidas no contexto de pluralidade cultural construído pelo povo brasileiro.  

Nessa busca, a norma não é mais debatida pela norma, mas por uma perspectiva 

multidisciplinar: a história ganha importância, o campo político ganha relevância, a escuta e o 

diálogo são pautados. Enxergamos nesse ponto, o caminho para experimentar “o novo”, a 

partir da necessidade de implementar experiências comprometidas com a transformação da 

lógica de ensino, e que instaura o agir reflexivo enquanto condição metodológica e epistêmica 

no trânsito paradigmático pelo qual atravessa o ensino jurídico. Instaurar na formação do 

jurista práticas pedagógicas pelo despertar da consciência cidadã e política, nas causas sociais 

coletivas; pelo resgate da dimensão do sensível e do agir com postura crítica, contestadora da 

ideologia científica. 

Surge assim a necessidade de contextualizar socialmente os debates enfrentados pelo Direito, 

o que significa desenvolver a capacidade de escuta e diálogo com os sujeitos que as 
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protagonizam, mais do que tomar consciência das demandas emergentes. Para isso é 

necessário formar profissionais capazes de promover um olhar que abarque a complexidade 

do humano diante da vida. E, essa complexidade do real abarca os novos sujeitos, novas 

demandas, novas formas de se perceber e operar a normatividade, que não resulta somente do 

processo legislativo, mas também das práticas sociais. E, assim, reconhecer a importância do 

diálogo entre os saberes. 

O olhar do Direito pelo âmbito social, conduz o interesse do jurista para as ações dos agentes 

que exercitam direito no seu dia-dia, a partir de códigos construídos pela experiência de vida, 

da necessidade de convivência e sobrevivência no mundo. A capacidade de compreender 

esses fenômenos sociais deve ser uma habilidade inscrita na formação do bacharel, para que o 

conhecimento e as práticas jurídicas se reconstruam a partir das relações sociais, 

compreendidas de forma intersubjetiva. Ao compreender o Direito por meio de práticas 

sociais, é possível reconhecer o fenômeno jurídico através do ambiente complexo no qual 

estamos inseridos hoje, dos sujeitos e das subjetividades. 

Nesse sentido, emerge a necessidade de uma formação que pauta  a sensibilidade, que 

capacite o jurista a lançar um novo olhar para o conflito, liberando-o da condição de litígio; 

observando e escutando as partes nele envolvidas: 

A sensibilidade, atualmente, não interfere nas práticas jurídicas, porque se os juristas 
fossem sensíveis, eles se abririam para perceber as problemáticas das partes e não 
considerariam os processos apenas como algo formal e burocrático, submetidos a 
uma legislação processual que diz mais que a vida, que os sentimentos e afetos que 
estão sendo tratados. (WARAT, 2010, p.41). 

Uma formação para a sensibilização cria o ambiente para o entendimento subjetivo e as 

capacidades de empatia, alteridade e reconhecimento do outro. Entendendo empatia como a 

atitude dialogal de abrir-se para o universo do outro e nele poder reconhecer sua dor, sua 

humanidade e infinita precariedade. Por alteridade, Emmanuel Lévinas (1997) define a 

capacidade de colocar-se no lugar do outro, de deixar-se atravessar pela sua história de vida, 

por seus dramas e tragédias pessoais. Alteridade significa colocar-se no lugar de outro na 

relação interpessoal, com valorização, consideração, identificação, e diálogo com o outro. A 

prática da alteridade leva em conta sempre os fenômenos da complementaridade e da 

interdependência, no modo de pensar, de sentir, de agir; pretende conduzir da diferença à 

soma nas relações interpessoais entre os seres humanos, na medida em que propõe estabelecer 

uma relação pacífica e construtiva com os diferentes, na medida em que se identifique, 

entenda e aprenda a aprender com o contrário. A alteridade é a visão e a inclusão do outro. E, 
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por último, a capacidade de reconhecimento do outro que é diferente como igual, mas que 

guarda a sua identidade e originalidade. A capacidade de reconhecer supera a de respeitar 

porque envolve o ato de “olhar no olho”. 

No ensino jurídico essas formas contra-hegemônicas de produção de saber podem ser geradas 

por meio do diálogo entre os saberes social e científico e também por meio da experiência 

artística. Um conhecimento fruto de um processo intersubjetivo e compreensivo é uma 

pretensão que centra os olhares do jurista para o homem e as suas práticas no mundo. Sendo o 

Direito uma ciência social aplicada, o fenômeno jurídico emerge das práticas sociais por 

direitos que já não é mais unicamente entendida pela normatividade estatal. 

Na formação científico/social/crítico/sensível, o conhecimento científico e sua aplicação 

técnica, necessita dialogar com outros conhecimentos e outras formas de aplicação do saber 

em torno de um problema em comum para ambos. Esse diálogo pressupõe uma ruptura com 

as práticas hegemônicas da pedagogia, tendo em vista que essa produção de saber 

científico/social pressupõe que seja por meio de uma situação de conflito, que o homem 

produz novo saber e novas técnicas. Pois, quando as técnicas da ciência são postas em conflito 

com um modelo alternativo de saber, surge a necessidade de mediar essa tensão entre os 

saberes, por meio de uma prática pedagógica de facilitação em detrimento das atitudes de 

transmissão e explicação. O ponto de partida para uma pedagogia capaz de mediar a produção 

de um saber científico/social está presente no diálogo entre os saberes, contraposta a pretensa 

autoridade do discurso científico.  

Segundo Paulo Freire, o diálogo é muito mais do que uma troca de ideias, ou uma prática de 

transmissão de conhecimento, ele se instaura pela intenção em comum que atravessa os 

sujeitos, e os orienta reciprocamente para a compreensão da vida, ainda que pertencentes a 

contextos sociais diversos:  

[...] o diálogo é este encontro dos homens, mediatizados pelo mundo, para 
pronunciá-lo, não se esgotando, portanto, na relação eu-tu. [...] Por isto o diálogo é 
uma exigência existencial. E, se ele é o encontro em que se solidarizam o refletir e o 
agir de seus sujeitos endereçados ao mundo a ser transformado e humanizado, não 
pode reduzir-se a um ato de depositar idéias de um sujeito no outro, nem tampouco 
tornar-se simples troca de idéias a serem consumidas pelos permutantes. (FREIRE, 
2005, p. 78-80). 

O diálogo é momento de travessia de sentidos, pois juntamente com os olhares, os cheiros, as 

vozes, o corpo, e as diversas possibilidades de articular e construir uma fala, estão presentes 

uma personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana 
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singular de estar no mundo, que instaura uma estética do saber que pressupõe ser o homem, 

um autêntico sujeito de produção de saber. 

Esse diálogo requer abertura para lidar com a diferença do outro, e buscar compreender o 

contexto social multicultural, que está relacionado a capacidade de viver em sociedade, a 

capacidade de conviver com a diferença, atributos esses apagados da formação tradicional que 

opera o ensino como forma de homogeneizar o saber através de uma prática pedagógica que 

visa normalizar os sujeitos. Essa abertura ao diálogo está relacionada com uma formação 

sensível.  

A sensibilidade é necessária ao diálogo, pois nele quem fala também escuta de maneira atenta 

as dimensões subjetivas do outro, sendo o diálogo uma relação entre-nós que exige uma 

abertura sensível à compreensão do outro. Pois, o diálogo não é uma etapa processual ou uma 

formalidade. Não é um ato de educação, nem de gentileza. O diálogo é uma relação, um entre-

nós que se estabelece e assim exige mais dos interlocutores que um gesto polido. Exige uma 

real condição de abertura para o outro, para a diferença, para o desconhecido. Exige a escuta 

sensível, o reconhecimento, a empatia e a alteridade. Exige sensibilidade. Exige que nos 

deixemos atravessar pelo outro e isto quer dizer incorporar ao outro como um devir da nossa 

própria subjetividade (GONÇALVES, 2010). 

Uma real condição de abertura para o outro em um momento de diálogo, requer do 

interlocutor uma escuta sensível (BARBIER, 2007) que propicie o trânsito de sentido por 

meio das palavras, uma escuta que explore as dimensões subjetivas, ideias, valores, símbolos 

e mitos dos sujeitos envolvidos na experiência.  

A escuta sensível é então uma competência que auxilia na mediação de saberes, pois 

proporciona um processo de compreensão intersubjetivo e compreensivo do fenômeno 

jurídico enquanto prática social, por meio da compreensão do outro em sua totalidade. Essa 

escuta orienta-se para compreensão de expectativas e sentidos, por meio da fala que carrega as 

palavras de expressões, gestos, condutas e postura, por isso escutar é muito mais do que 

simplesmente ouvir. A escuta se diferencia da audição. A audição se refere à apreensão, 

compreensão de vozes e sons audíveis, a escuta refere-se à apreensão, compreensão de 

expectativas e sentidos, ouvindo através das palavras as lacunas do que é dito e os silêncios, 

ouvindo expressões e gestos, condutas e posturas. A escuta não se limita ao campo da fala ou 

do falado, ao contrário, busca abertura para os mundos interpessoais que constituem nossa 
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subjetividade para cartografar o movimento das forças de vida que engendram nossa 

singularidade. É, portanto, uma disposição para o que é dito e o que permanece interditado, o 

não dito, e funda-se numa ampliação da fala para além do que é verbalizado e, ou expresso. É 

uma busca de sentidos em que, mais do que a audição, é preciso empreender um movimento 

de “ouvir-ver-sentir” (GONÇALVES, 2010). 

A sensibilidade e a escuta são dimensões desprezada na formação do bacharel, pois o ensino 

dogmático tecnicista, esgota a formação por meio da leitura de códigos e normativos. Esse 

efeito está presente nas práticas jurídicas, excessivamente formalistas e burocráticas, que 

desconsideram o protagonismo dos sujeitos na dinâmica do conflito. Ao transformar o 

conflito em litigio, as dimensões intersubjetivas são desprezadas em nome da razão técnica 

que cristaliza o conflito no papel e encerra a possibilidade de diálogo entre as partes. Essa 

cultura litigiosa é transmitida e reforçada pelo modelo de ensino jurídico dogmático, 

informativo e opinativo.  

Segundo Jorge Larrosa (2002), o excesso de informação e opinião retira do aprendizado a 

dimensão da experiência, transformando o processo de ensino em um momento de 

aperfeiçoamento técnico/científico, em detrimento do processo de ensino que atribui 

experiência/sentido para o saber construído pelo diálogo e pelas palavras3. As palavras são 

carregadas de sentidos e o diálogo é um momento de transmissão de sentidos em um dado 

contexto que tenta construir um lugar comum aos sujeitos envolvidos nessa tarefa. 

O diálogo também produz saber em comum, por meio dos sentidos que emergem de uma 

experiência de ensino aprendizagem interessada em construir laços afetivos e pontos de 

tangencia que vinculem os sujeitos em torno de uma ideia ou um problema interessante a 

ambos. Essa experiência e o saber produzido por meio dela, diz respeito a uma necessidade 

local, particular e contextualizada. Portanto, o saber da experiência é um saber 

contextualizado: 

Se a experiência é o que nos acontece e se o saber da experiência tem a ver com a 
elaboração do sentido ou do sem-sentido do que nos acontece, trata-se de um saber 
finito, ligado à existência de um indivíduo ou de uma comunidade humana 
particular; [...] Por isso, o saber da experiência é um saber particular, subjetivo, 
relativo, contingente, pessoal [...] O saber da experiência é um saber que não pode 

                                                           

3 Acerca das palavras, elas “[…]determinam nosso pensamento porque não pensamos com pensamentos, mas com 
palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar 

não é somente “raciocinar” ou “calcular” ou “argumentar”, como nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é 
sobretudo dar sentido ao que somos e ao que nos acontece (LARROSA, 2002, p.21). 
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separar-se do indivíduo concreto em quem encarna. Não está, como o conhecimento 
científico, fora de nós, mas somente tem sentido no modo como configura uma 
personalidade, um caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana 
singular de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzir-se) e 
uma estética (um estilo). Por isso, também o saber da experiência não pode 
beneficiar-se de qualquer alforria, quer dizer, ninguém pode aprender da experiência 
de outro, a menos que essa experiência seja de algum modo revivida e tornada 
própria (LARROSA, 2002, p.27). 

O saber da experiência dota o sujeito de alforria para produzir conhecimento, que se 

contrapõe ao método de produção do saber dogmático, advindo de uma prática pedagógica 

impositiva e sem significado para o bacharel, pois desvinculado das práticas sociais. Esse 

saber que advém de práticas de ensino reprodutoras de conteúdo, é uma anti-experiência que 

não encarna, nem forma sujeitos, pois descreve e simplifica o mundo ao invés de 

compreender e refletir a partir dele. 

A experiência pode desenvolver, aguçar, um senso crítico que diga da impossibilidade de uma 

verdade, de uma única forma de resolver o conflito, de uma única forma de pensar e atuar no 

mundo. Com isso, o saber da experiência subverte a ordem das coisas, pois, por meio dele o 

sujeito deixa de ser expectador para ser produtor de conhecimento. O saber da experiência 

pode, assim, conduzir a criação de sujeitos autônomos diante do conhecimento. Carrega em si 

a potencialidade de desenvolver pensamento crítico. 

O diálogo e a experiência com outros saberes podem constituir um senso crítico no estudante. 

Esse senso crítico exige a compreensão dos diversos contextos sociais no qual se inserem o 

saber do Direito, com o objetivo de apontar as limitações dessas práticas diante do cenário 

social complexo. 

O pensamento critico é por sua própria natureza inconformado, pois se dirige ao 

questionamento do estabelecido, dos enunciados e práticas hegemônicas de formação. O 

senso crítico é desenvolvido como fruto dessa experiência, que não acomoda, que teima em 

não ceder à opinião, em detrimento daquilo que o estudante experimentou e refletiu. Para o 

pensador crítico, a transformação permanente da realidade e não a sua conformação é um 

dado. E, assim, não se trata de eliminar os riscos da temporalidade, agarrando-se ao espaço 

garantido, mas temporizar o espaço.  

Formas emancipadas de apreensão das questões concretas e da complexidade do fenômeno do 

saber, podem ser estimuladas por meio de uma formação científico/social/crítico/sensível para 

o bacharel em Direito, por meio do diálogo e da experiência que atribui sentido ao saber, uma 
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experiência sensível pautada por uma escuta sensível. Contudo, os espaços institucionais e 

seus códigos de produção de saber, que se constituem em verdadeiras anti-experiência de 

aprendizado precisam ser reinventados como condição para que o processo de ensino-

aprendizado forme sujeitos críticos e sensíveis. 

As salas de aula ainda se constituem como um espaço pouco propenso para esse saber, o que 

requer novos espaços de aprendizado, e acima de tudo novas práticas de ensino capazes de 

formar bacharéis que produzam e pratiquem saber entrelaçando com tantos outros saberes que 

se direcionem para a construção de um Direito que se aproxime da vida.  

 

Nesse sentido, apontamos o espaço da extensão como um lugar possível para a experiência, 

para o diálogo dos saberes, que também pode conduzir à sensibilização, à abertura para a 

alteridade, à empatia e a escuta sensível. Um dispositivo4 que alargue a visão do bacharel em 

Direito para as questões sociais, culturais, politicas e econômicas da nossa sociedade.  

Na nossa proposta também indicamos a experiência artística como um espaço para a formação 

critico/sensível do bacharel. Pois, ela é capaz de estabelecer entre percepção e concepção uma 

ruptura, uma descontinuidade, a tensão criadora de uma diversa experiência de mundo, 

geradora de novas percepções e concepções. Por meio da arte poder-se-á acessar reservas de 

sensibilidade e criatividade, redescobrindo o prazer de conhecer, de adquirir um saber que se 

vincula ao saborear. Somente através do jogo criativo, sem censuras, inventivo e imaginativo, 

acreditamos ser possível a constituição de um sujeito ativo, comprometido, afetuoso, 

responsável e transformado. 

3 A extensão universitária: um rico espaço de possibilidades 

As orientações contidas nas Diretrizes Curriculares da Resolução N˚.9 de 2004 MEC/Sesu 

apontam  para uma atuação profissional concebida em um campo multi-referenciado pelo 

caráter sócio-político-cultural. É concebida, desse modo, uma formação que possibilite o 

desenvolvimento de um bacharel capaz de corresponder às exigências técnicas, assegurando, 

ao mesmo tempo, uma disposição ética, reflexiva e sensível.  

                                                           
4
 Dispositivo conceito criado por Michel Foucault é uma espécie de novelo ou meada, um conjunto multilinear. 

É composto por linhas de natureza diferente e essas linhas do dispositivo não abarcam nem delimitam sistemas 
homogêneos por sua própria conta ( o objeto, o sujeito,  a linguagem), mas seguem direções diferentes, formam 
processos sempre em desequilíbrio, e essas linhas tanto se aproximam quanto se afastam uma das outras 
(DELEUZE, 1990). 
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A partir dessas demandas anunciadas na formação do bacharel, a Resolução abre caminho 

para outros espaços de formação e outras práticas de ensino, dando enfoque a extensão, já 

prevista na Lei de Diretrizes e Bases e no Plano Nacional de Educação que inclui essa 

atividade entre os objetivos e metas do ensino superior. Com isso, a extensão se apresenta sob 

forma do princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, bem como sua 

organicidade, dispostos no art. 207 da Constituição Federal. 

Enquanto espaço de formação do bacharel, a extensão vem sendo recentemente operada nos 

cursos de Direito, visto que, no campo jurídico, historicamente este espaço foi explorado 

como forma de aplicar os conhecimento teóricos de maneira assistencialista, sem nenhuma 

preocupação em problematizar a relação entre o saberes acadêmico e popular e a formação do 

bacharel por meio desse espaço. 

No ensino jurídico, que busca rupturas com o modelo tradicional, as atividades de extensão 

são desejadas como forma de impulsionar a construção de uma nova cultura jurídica. Esse 

horizonte, instaura por um meio de uma formação orientada pelo diálogo entre o 

conhecimento científico e o social, que busque contextualizar o debate jurídico com outros 

saberes, por meio desse espaço de formação  

De maneira integrada ao Ensino e a Pesquisa, a concepção atual que orienta a Extensão 

Universitária5 vem se demonstrando capaz de instaurar rupturas com as práticas de ensino, 

que formam bacharéis excessivamente técnicos. No espaço extensionista estas rupturas podem 

ocorrer por meio da abertura epistemológica, interdisciplinaridade e integração entre teoria e 

prática de um ensino que articula saber científico comprometido com os saberes advindos do 

contexto social complexo, mediado por criticidade e sensibilidade, uma formação com 

dimensões científico/social/crítico/sensível. 

Contudo, para a construção do diálogo promotor de tensões ao ensino tradicional do Direito, 

são necessárias atividades de extensão que não se limitem aos cursos, conferencias e 

                                                           
5
 Segundo o Plano Nacional de Extensão Universitária do FORPROEX: A Extensão Universitária é o processo 
educativo, cultural e científico que articula o Ensino e a Pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 
transformadora entre Universidade e Sociedade. A Extensão é uma via de mão-dupla, com trânsito assegurado à 
comunidade acadêmica, que encontrará, na sociedade, a oportunidade de elaboração da práxis de um conhecimento 
acadêmico. No retorno à Universidade, docentes e discentes trarão um aprendizado que, submetido à reflexão 
teórica, será acrescido àquele conhecimento. Esse fluxo, que estabelece a troca de saberes sistematizados, acadêmico 
e popular, terá como consequências a produção do conhecimento resultante do confronto com a realidade brasileira 
e regional, a democratização do conhecimento acadêmico e a participação efetiva da comunidade na atuação da 
Universidade. Além de instrumentalizadora deste processo dialético de teoria/prática, a Extensão é um trabalho 
interdisciplinar que favorece a visão integrada do social. (Plano Nacional de Extensão Universitária – FORPROEX – 
SESU/MEC.) 
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prestação de serviços, sendo necessária à extensão universitária, ações extensionistas de 

caráter continuo e de troca de saberes sistematizados, acadêmico e popular, como 

metodologia de aprendizado mutuo, enquanto ponto de partida à reinvenção do ensino do 

Direito. 

A premissa que nos guia “é que a extensão concebida como uma prática educativa e cultural 

que entrelaça o saber acadêmico com o saber produzido na sociedade acaba por tencionar o 

modelo estático de transmissão e reprodução.”(VERAS, 2008, p.90) Contudo, ainda é 

possível perceber limites a implementação dessas propostas, que dizem respeito às estratégias 

de reprodução e perpetuação do modelo dogmático de ensino por meio da extensão. A relação 

transformadora de saberes, dispõe-se como um horizonte de aprendizado que instaura reflexão 

teórica, critica e sensível, apta a produção de conhecimento científico/social resultante do 

confronto com a realidade. A democratização do conhecimento acadêmico com a participação 

efetiva da comunidade na atuação da Universidade, ocorrem por meio do diálogo entre os 

sujeitos, numa perspectiva de complementariedade de saberes, e com articulação 

teoria/prática, num espaço de ensino aprendizagem que integra o ensino, a pesquisa e a 

extensão, inter-relacionados nas diversas situações pedagógicas.  

Neste sentido, a atividade de extensão possibilita uma formação ao bacharel por meio da 

comunicação e diálogo entre os saberes científicos e sociais, implicando o processo de 

produção de conhecimento acadêmico por outros conhecimentos, advindos de outros campos 

do saber, “[...]constituídos por outros agentes, por outras comunidades, por outras vivências, 

por outros discursos/práticas/habitus, pelo comprometimento com um mundo para além da 

própria universidade.(VERAS, 2008, p.90) 

Diferente da formação em sala de aula, a extensão possibilita a produção de um saber novo, 

pois se orienta a compreensão das práticas sociais imersas na complexidade do mundo, em 

detrimento do conhecimento da norma e das práticas jurídicas institucionais. No espaço 

extensionista, esse diálogo entre os sujeitos da academia e da sociedade ocorre por meio de 

pluralidades epistemológicas e pedagógicas, que buscam romper com as práticas de ensino da 

sala de aula: 

Como contraponto à concepção de que o aprendizado se dá apenas por meio da 
cognição da palavra, falada ou escrita, a extensão universitária introduz um convite à 
experimentação na educação do direito. Diferente de ler ou ouvir, a vivência 
possibilita outros meios de aprendizagem, que se comunicam por outras 
racionalidades e aproximam-nos dessa difícil postura democrática que é colocar-se 
no lugar do outro. (TOKARSKI, 2009, p.62) 
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A extensão universitária é um espaço de convite à experimentação na educação do Direito, a 

vivência de colocar-se no lugar do outro, um convite que busca dotar a formação do bacharel 

de reflexões criticas e sensíveis, que podem emergir da relação entre universidade e 

sociedade, por meio dos seus atores em uma relação de ensino-aprendizado guiada pelo 

diálogo e pela troca de saberes. Essa aproximação, que se orienta por meio do diálogo, 

pressupõe uma real condição de abertura do bacharel para o outro, para a diferença, para o 

desconhecido, instaurando a sensibilidade e a instancia afetiva e subjetiva, que aproximam os 

sujeitos em torno de um conhecimento comum. 

Na academia, o primeiro contato que um estudante tem sobre o Direito, é pelo código, pelos 

livros, e isso diz muito acerca dos pontos de partida para a compreensão da vida. O Direito da 

academia parte da abstração teórica em direção à vida. Ao mundo da vida, entender o Direito 

não é o mais importante, porque a sociedade é palco de lutas por direitos, uma luta pela 

sobrevivência, que proporciona impressões distintas acerca do Direito. 

No espaço extensionista, o ponto de partida que dá significado ao Direito é diferente tanto 

para o bacharel, quanto para o sujeito social que prática direitos. Esse confronto, proporciona 

ao estudante um compreensão plural que lhe possibilita um pensamento crítico, que se dirige 

em direção a desconstrução de um direito único, enquanto norma (KELSEN, 1998), Dogma 

(LYRA FILHO, 1980) e senso comum teórico (WARAT, 2004). Essa percepção do fenômeno 

jurídico instaura no estudante a possibilidade de um agir crítico permanente, que busca 

(re)significar o Direito por meio de uma ética da ação, que antes de subsumir a vida pela 

norma, busca compreender a visão de mundo do outro, por meio das suas práticas, 

representações e expectativas. 

No diálogo, a necessidade de ir com calma, de escutar, de compreender, é marcada pela 

compreensão de que é preciso ter sensibilidade para adentrar as representações e imaginários 

do outro. Essa sensibilidade (WARAT, 2004) e a escuta (BARBIER, 2007) são ferramentas 

que fazem parte desta formação, como um meio para ir a fundo nas representações e 

imaginários do outro,  que contribuem para uma visão critica sobre o Direito trabalhado em 

sala de aula.  

A escuta, advém da dimensão sensível e subjetiva pela qual o bacharel se relaciona com o 

processo de produção de saber. Na sala de aula não há diálogo, ha transmissão de 

conhecimento, porque a palavra final é a do professor, e a palavra final do professor é do 
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Direito dogmático; então o estudante na sala de aula não se relaciona com o saber, ele 

assimila conteúdo. Por esse motivo o processo de produção de saber na sala de aula é ausente 

de sentido, de significado, porque explora somente a cognição e a memória, e porque tem um 

ponto de chegada e um ponto de saída objetivo e pragmático, desprezando a experiência 

(LARROSA, 2002) da construção do saber. 

A escuta, uma ferramenta de aprendizado, está presente na formação deste bacharel, sendo 

fruto da sensibilidade que permite ao estudante instaurar um agir reflexivo, que se dirige para 

ao outro que dialoga com ele. Esse saber construído no entre-nós não é um saber advindo de 

uma sensibilidade modelada pelo medo de errar, pelo medo das retaliações dos professores e 

colegas, e de si próprio. A racionalidade instrumental que guia os métodos de pesquisa e 

produção de conhecimento pode ser reinventada pela escuta, pelo diálogo, pela criticidade e 

sensibilidade, dimensões da formação do bacharel ocorrida por meio da extensão, e que 

proporciona ao estudante uma nova compreensão acerca do fenômeno jurídico. 

O pensamento crítico é fruto do movimento que rompe com os muros da universidade e vai 

buscar na rua, compreendida como o palco da lutas diárias onde as práticas sociais se 

manifestam e, por conseguinte, onde surgem os direitos fora daquele positivado pelo Estado, 

o único transmitido pela educação bancária (FREIRE, 2005) da sala de aula. O contato com a 

comunidade, uma realidade muitas vezes distinta, possibilita ao estudante uma perspectiva 

critica, que se contrapõe à invisibilidade e abstração social proporcionadas pelo Direito que é 

ensinado na sala de aula. 

A constatação de uma prática jurídica que acontece no Direito por meio da transgressão, 

regulação, obediência, proporciona ao estudante uma visão prismática do fenômeno jurídico, 

pois lhe possibilita entender por meio de práticas, um Direito que não está escrito, não esta na 

Constituição, não está na lei, e sim na vida em movimento. Há o deslocamento do Direito em 

abstrato para o direito em movimento. Esse trânsito insere no debate outros fatores que não 

podem ser desconsiderados na forma de compreender o fenômeno jurídico. As relações de 

poder, de hierarquia, de classe enquanto fatores que influenciam o acesso aos direitos, 

emergem em meio aos relatos da comunidade, e dizem qual a compreensão que hoje carregam 

sobre o Direito. Ao deslocar o foco do processo para as práticas sociais, insere-se, então, a 

dimensão politica como componente implícito no conceito de Direito 

Na formação, a interdisciplinaridade que integra arte, literatura, história, sendo utilizadas 
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como forma de contextualizar o Direito em seu meio histórico-social, possibilita ao bacharel a 

noção de que nem sempre as coisas foram iguais na nossa sociedade, que o direito de 

propriedade nem sempre existiu, que a família é uma construção, que a exclusão social de 

hoje, a qual o ensino do Direito ajuda a perpetuar, é uma valor intrínseco nas teorias do 

Direito, e que pode ser desnudado. Esse pensar, proporciona-lhe criar e expandir seu olhar 

sensível e crítico ao Direito e aos conflitos e possibilita-lhe compreender o seu campo de 

trabalho, por meio de uma articulação teórico-prática que inova com os limites do Direito 

dogmático, alcançando o perfil do bacharel aqui delineado.  

Por isso, compreendemos que a extensão universitária, operada com vias à construção de uma 

relação universidade-sociedade comprometida com a produção de saber novo, que privilegie o 

exercício da cidadania e a participação social na produção de saber, e metodologias que 

possibilitem a emergência e o reconhecimento de outros saberes, pode proporcionar uma 

formação científico/social/crítico/sensível para o bacharel em Direito. 

4 A experiência artística como processo pedagógico para a alteridade, a escuta e o diálogo. 

Admitindo-se experiência como a possibilidade de que algo nos aconteça, nos toque, nos 

atravesse, nos forme e nos transforme. A experiência como um encontro, uma relação com 

algo que se prova, que se experimenta, que apresenta sempre a dimensão da travessia e do 

perigo, e que requer a exposição do sujeito, a sua passividade e aceitação. Temos que ela se 

constitui em um espaço para a produção do novo, do desconhecido (LAROSSA, 2002). Na 

perspectiva da presente proposta, a experiência é proporcionada por meio da experimentação 

das formas poéticas em suas diversas linguagens. Nesse ponto fica claro que o que se deseja é 

proporcionar um tipo de experiência que se entende essencial à formação do bacharel em 

Direito. 

E a experiência essencial é a experiência no campo do sensível que abre espaço para a 

recuperação da corporeidade, da ativação da criatividade e da imaginação; que cria laços 

afetivos entre os participantes, que origina a confiança entre os jogadores; que recupera a 

ludicidade. A experiência que proporciona o reconhecimento do outro, a alteridade e a escuta 

sensível. 

A proposta é trazer para o ensino do direito, fundamentalmente racionalista, exercícios 

poéticos que possam auxiliar o estudante a se descobrir em sua sensibilidade, o seu corpo e 

encontrar o corpo do outro,  a sua criatividade, as suas pulsões e os seus desejos. As 
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experimentações artísticas são instrumentos pedagógicos que abrem espaço para o 

desenvolvimento de competências e aptidões do aluno cujas abordagens tradicionais do 

ensino — a aula expositiva, os seminários, as aulas com discussão de textos etc. — são 

incapazes de proporcionar, e que instigam a reflexão sobre o Direito e oportunizam pensá-lo a 

partir de outras concepções de mundo além daquela estritamente 

racionalista/cientificista/positivista.  

Acreditamos que a experimentação artística pode ser uma prática pedagógica de importância 

fundamental na aquisição de competências relacionais, de abertura para o outro em posição de 

reconhecimento e alteridade, que possa abrir caminho para o verdadeiro diálogo onde existe 

fala e escuta, troca e aperfeiçoamento, um verdadeiro espaço para construção de um entre-

nós. 

A dimensão da experiência poética aqui referida não está adequada à esfera da obra de arte, 

mas da ordem do fazer artístico, da experiência artística que se encontrava dissolvida no 

cotidiano das sociedades tradicionais, integrado aos processos de produção de subjetividade, 

quando essa dimensão da experiência humana ainda não havia sido atribuída ao único espaço 

de obra de arte, a ser adorada e admirada ou de objeto de consumo (GUATTARI, 1992). 

A experimentação artística funciona como um instigante meio de provocação do aluno para 

que tome contato com o seu corpo sensível, um verdadeiro estímulo à percepção do humano 

que habita em si e no outro, libertando estes “corpos” dos ditames de um modelo de ensino 

explicativo e castrador de iniciativas de libertação das inteligências. Essa experiência com o 

sensível, com o poético, pode ser percebida como abertura de espaço para novas formas de 

compreender o Direito e a sua realização. 

Assim, é valiosa para a formação do jurista a experiência do processo artístico, pois este 

integra o jogo, a brincadeira e, consequentemente, a criatividade. Mais ainda, a arte é uma 

experiência de afirmação da vida; é um fazer, é prática que se constitui em gesto e matéria 

sensível em relação a tudo o que se encontra disponível no ambiente cultural. Vale ressaltar 

desde logo que o que desejamos é que o estudante de Direito experimente o fazer artístico, a 

prática, não a interpretação de uma obra de arte, pois o que confere a produção de 

subjetividade é a experiência. 

Warat reconhece essa potencialidade mais especificamente nos  jogos teatrais, nos trabalhos 

de consciência corporal, no fazer artístico que requer o compartilhamento, o trabalho em 
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grupo e ao mesmo tempo o trabalho de cada um. Para ele, a tarefa “[...] do teatro como 

didática é a de constituir – correlacionando pelo jogo corpos e significações – a situação 

primária onde o prazer e o conflito podem vir à luz”(2004, p. 156). Nessa tensão constitutiva 

nos descobrimos e também ao outro; nos encontramos, nos acariciamos, nos enxergamos.    

O deslocamento proposto oportuniza o aluno a construir uma consciência da alteridade e da 

diferença, que será de enorme importância nas suas práticas jurídicas. Pois, tomamos 

decisões baseadas na cartografia de nossa experiência. E, quando experimentamos algo e o 

armazenamos como experiência, o fazemos com a integralidade de nosso organismo. A 

sensibilidade é indispensável neste processo. Essa racionalidade opera com base real, na base 

do sentir, sem dicotomias entre mente e corpo. 

E, o cinema e a literatura também podem transformar-se em experiência, podem transformar-

se em formas de viver o mundo. Abandonando-se a atitude racional de crítica para 

embarcarmos na experiência  que nos convida uma película ou uma obra literária. 

Entendemos que o cinema não pode ser compreendido apenas como obra de arte ou uma 

possibilidade de lazer, independente de seu conteúdo, de sua “escola”, ele sempre nos convida 

a uma viagem extraordinária, fora do nosso cotidiano, diferente de nossas vidas. E, ainda que 

a narrativa se aproxime de nossa experiência existencial, ela nos interpela sobre nós mesmos. 

Consideramos, assim, o cinema uma verdadeira experiência artística, pois, apesar de estarmos 

em uma posição que poderia assegurar a mera assistência, no momento em que a narrativa 

começa a ser desvelada, nos transporta para outros lugares, épocas, situações. Voltamo-nos 

para outros mundos e vivemos intensamente. Deixamos de ser meros espectadores e somos 

introduzidos pelo efeito mágico na narrativa.  Cada película nos propõe uma participação 

afetiva e não uma assistência passiva, uma experiência vivida com todo o nosso corpo, com 

todos os nossos sentidos e percepções. Quando assistimos a um filme o nosso ser no mundo 

pode ser marcado como tatuagem. Ficam as sensações, resíduos com o poder de nos afetar e 

transformar as nossas subjetividades e a nossa forma de colocarmo-nos no mundo. 

Na sala escura, diante do nosso próprio silêncio, somos convidados ao devaneio, a habitarmos 

terras antes nunca conhecidas, vilas, ruas vielas, lugares estranhos, tempos, épocas, narrativas 

fantásticas, dramáticas, lúdicas, assustadoras. O cinema possibilita a troca de papéis, ou seja, 

de que o espectador se coloque no lugar do personagem, outro diferente, que sofre, que é 

feliz. E através desse exercício sensibiliza para outras realidades, para a diferença. Através do 
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cinema somos confrontados com situações desconhecidas, que jamais teríamos oportunidade 

de vivenciar na nossa existência, mas que naquele instante somos transportados para dentro da 

tela.  

A desterritorialização não é só geográfica, o desapego ao tempo não é cronológico é, 

sobretudo, anímico. Através do cinema podemos percorrer territórios desconhecidos e não 

revelados da alma humana, na sua mais autêntica humanidade, em que muitos reconhecem 

uma desumanidade. A crueldade, a passionalidade, a vaidade, a bondade, a compaixão... São 

tantos recantos e dobras, desvios e atalhos possíveis de serem visitados, experimentadas. 

Infinitas possibilidades desveladas nas narrativas já contadas e daquelas que ainda estão por 

vir. Por meio do cinema podemos viver vidas, estar em momentos e lugares, nunca 

imaginados ou mesmo impossíveis. 

Trata-se do enriquecimento da vida em todas as suas dimensões a partir de processos de 

criação. Apreender a potencialidade criativa, através da experiência artística, antes que ela se 

aplique às obras de arte, aos conceitos filosóficos, às funções científicas, aos objetos mentais 

e sociais, é essa tensão que funda o novo paradigma estético proposto por Félix Guattari 

(1992). Produzir novos infinitos de possíveis a partir de um mergulho na finitude sensível da 

criação, infinitos não apenas carregados de virtualidade, mas também de potencialidades 

atualizáveis em situação, se demarcando ou contornando os universos repertoriados pela arte 

que implica a promoção permanente de outros agenciamentos enunciativos, uma alteridade 

apreendida em sua posição de emergência. Enfim, uma política de uma ética da 

singularidade, em ruptura com os consensos, os lenitivos infantis destilados pelas 

subjetividades dominantes (GUATTARI, 1992). 

O centro de todo o processo é sempre o eu que se deixa atravessar pelo outro — um outro que 

tem uma história, que vive, que sofre, e é feliz, assim como eu— e a consciência de 

alteridade que essa atitude ensejar, que também constrói o respeito pelas diferenças e ensina 

as pessoas a desenvolverem sua capacidade crítica-reflexiva, sua autonomia frente ao saber.  

A experiência artística opera, assim, na dimensão da subjetividade, na perspectiva disruptora 

do instituído, própria da arte em sua feição mais sincera. É um convite à desterritorialização, à 

relativização da relação espaço e tempo. É um convite ao encontro consigo mesmo nas 

instâncias mais íntimas do nosso ser. Um olhar longo e profundo para o que nos constitui 

como humanos: a nossa precariedade, a nossa falibilidade e também toda a simplicidade da 
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grandeza. Reconhecer o quanto somos humanos, demasiado humanos, passíveis de gestos 

cruéis e bestiais, ao liberarmos os interditos fluentes nas nossas sombras e territórios 

desconhecidos; mas também capazes de gestos infindavelmente belos. Somos assim, 

complexos. Acredito que o que nos credita a condição humana é a apreensão da ausência de 

certezas e linearidades, vias retas. Mas caminhos tortuosos, dramas existenciais, vidas reais.  

Ao reconhecer a própria dimensão profunda e precária, que sinaliza para a dimensão 

complexa da vida, através do olhar para minha dor, através da dor do outro, emerge uma 

dimensão de alteridade. Não só porque me coloco no lugar do outro, com valorização, 

consideração e identificação, mas porque reconheço no outro a minha própria humanidade. 

Somos feitos da mesma matéria, impulsionados por sonhos, desgastados pela vida, desafiados 

pela sociedade. Não importa desde onde estejamos, algo nos une e nos torna iguais, na 

profunda incerteza da existência.  

Esse olhar, sentir, escutar, implica sempre na admissão da complementaridade, da 

intersubjetividade e da interdependência, no modo de pensar, de sentir, de agir; pretende 

conduzir da diferença à soma nas relações interpessoais entre os seres humanos, na medida 

em que propõe estabelecer uma relação construtiva e de reconhecimento com os diferentes, na 

medida em que se identifique, entenda e aprenda a aprender com o contrário; prioriza a busca 

do sentido do humano, onde se verifica a possibilidade da relação com o outro, sem que o 

outro se reduza ao mesmo, nem o mesmo se absorva na identidade do outro, mantendo, cada 

um, a condição de separação e a verdadeira relação de alteridade.  

Nessa cartografia, observamos uma oportunidade: a possibilidade de vivencia da alteridade, 

que nos coloca em uma posição de abertura para o outro, para sua memória; que nos dá a 

oportunidade de nos colocarmos no seu lugar e dimensionarmos a sua dor. Os sentimentos de 

empatia, alteridade e reconhecimento, poderão assim nortear uma ética para nossas ações e 

forma de estar no mundo. Acreditamos, assim, que a experimentação artística pode ser uma 

prática pedagógica de importância fundamental na aquisição de competências relacionais, de 

abertura para o outro em posição de reconhecimento e alteridade, que possa abrir caminho 

para o verdadeiro diálogo onde existe fala e escuta, troca e aperfeiçoamento, um verdadeiro 

espaço para construção de um entre-nós. 

CONCLUSÃO 
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A construção de um modelo de ensino baseado na formação crítico/sensível/científico/social e 

não centrado meramente na aquisição de conteúdos pode significar um grande avanço na 

formação dos profissionais de Direito. Isto porque o que representa uma combinação 

dinâmica de conhecimento, adquirido por meio da própria experiência e da experiência do 

outro, capacidades, atitudes e valores. O que pressupõe a formação não somente desde o 

conhecimento técnico, mas das experiências adquiridas no caminhar da vida. Significa uma 

disposição para agir diante de novos desafios, de situações inusitadas, imprevisíveis, de forma 

criativa, autônoma, crítica, com espírito de iniciativa e responsabilidade. 

Assim, representa uma ruptura com a gramática adotada pelo modelo vigente e a 

possibilidade de formar profissionais capazes de enfrentar os desafios impostos pela 

sociedade atual. Contudo, a adoção desse modelo requer uma mudança de paradigma. Requer 

o abandono/superação de um modelo educativo desgastado, centrado na figura do docente, da 

aula expositiva, nos modelos tradicionais de avaliação, para outro centrado na pessoa do 

aluno, nos aspectos subjetivos/intersubjetivos/relacionais. E isso exige uma mudança na 

compreensão dos docentes sobre o processo de aprendizado, uma mudança nas estruturas 

educativas, nos modelos de aprendizagem e avaliação. 

Considerando o debate sobre o perfil do bacharel em Direito e as competências a serem 

desenvolvidas no processo de sua formação, sobretudo aquelas relacionais, tem-se que as 

práticas estético-poéticas e a experiência extensionista podem ser compreendidas como 

momentos pedagógicos de formação do profissional do Direito. O horizonte iluminado por 

estes lugares inventados aproxima-se da busca de um bacharel capaz de compreender, na 

interpretação e aplicação do Direito, os fenômenos políticos, sociais, econômicos e subjetivos 

presentes no cenário em que atua.  

Paulatinamente, fissuras minam as bases de uma determinada concepção de produção de 

conhecimento — de mundo e, portanto, das formas de produzir o conhecimento jurídico — 

constituídas na modernidade, cujo o elemento central é uma determinada forma de 

racionalidade, dando espaço à formação de novas subjetividades e de novos imaginários, 

novas formas de compreender o mundo comprometidos com a alteridade, o reconhecimento, a 

escuta e o diálogo. 
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RESUMO  

O presente artigo é resultado de pesquisa realizada com alunos dos semestres finais 

de 2011 do Curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP), Araputanga/MT, 

com objetivo de conhecer as práticas pedagógicas dos professores e a relação ensino e 

pesquisa, estabelecendo uma análise em torno das limitações dos alunos quando da elaboração 

do projeto de pesquisa e monografia jurídica. Tratou-se ainda da descrição do processo de 

implantação do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Direito (NUPEDI) e da primeira avaliação 

feita pelos membros do referido grupo. Procede-se à análise descritivo-qualitativa dos dados 

oriundos de questionário e entrevistas semi-estruturadas, além de observações nos encontros 

de orientações de monografia jurídica. Os resultados refletem uma visão tecnicista nas 

práticas pedagógicas do Ensino Jurídico como fator que não tem contribuído na formação do 

aluno pesquisador. Ademais, a experiência do NUPEDI que a priori se apresenta como 

possibilidade de mudança no Ensino Jurídico. 

PALAVRAS-CHAVES: Formação e Educador do Direito. Pesquisa. Núcleo de Estudos e 

Pesquisas em Direito (NUPEDI) 
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RESUME 

The preent article is a result of a research made with students of the end semester of 2011 of 

the Law course of the Catholic college Queen of peace (FCARP), Araputanga MT, with the 

object to know the pedagogic practice of the teachers and the relation with teaching and 

research, doing a knowledge of the students limitations when the elaboration of the project 

and research and Juridic monograph. Still did a description of the implantation process the 

research nucleo and studies in Law (NUPEDI) and the first avaliation made by the menbers of 

the same group. Procede the quality analise of the quiz and interview semistructures, besides 

the observation of the orientation meetings of the Juridic monograph. The results seem a 

tecnic vision at the pedagogic tecnics of the Juridic teaching with fact that don't have help the 

student research formation However, the experience of the NUPEDI that introduced first with 

the possible changes in the Juridic teaching. 

Key-words: Formation and Law teacher. Research. Nucleo of the studies and research in Law 

(NUPEDI) 

 

Introdução  

 

O estudo que apresentamos procura refletir sobre a formação do educador do Direito e 

a prática com a pesquisa como instrumento pedagógico, assim como o reflexo da sua prática 

pedagógica na formação do aluno pesquisador. De acordo com Nóvoa (1995, p.15-17), o 

professor é a pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor e a maneira como cada 

um de nós ensina está diretamente dependente daquilo que somos como pessoa quando 

exercemos o ensino. A compreensão dos processos de mudanças na prática pedagógica dos 

professores passa, portanto, pelo entendimento da forma como cada um deles constrói sua 

identidade profissional, concebida enquanto um espaço de elaboração de maneiras de ser e 

estar na profissão docente.  

Os dados apresentados são oriundos de um questionário e entrevistas aplicadas aos 

alunos do oitavo e décimo semestres (2011) do curso de Direito da Faculdade Católica Rainha 

da Paz (FCARP) município de Araputanga, Mato Grosso. Apresentamos ainda o processo de 

implantação do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Direito (NUPEDI) da FCARP como 

proposta de iniciação à prática da pesquisa jurídica, visando ao desenvolvimento de pesquisas 

no campo jurídico, com a criação de grupos de pesquisa, com a participação de acadêmicos, 
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egressos e docentes do curso de Direito, inseridos em uma das linhas de pesquisa do 

NUPEDI, contribuindo no desenvolvimento da formação jurídico-acadêmica dos estudantes 

de Direito, por meio da promoção da pesquisa, além de promover a interdisciplinaridade. 

A escolha do tema justifica-se pelas experiências da nossa prática docente nas 

disciplinas Metodologia Cientifica e Monografia Jurídica, considerando ainda as avaliações 

das primeiras experiências dos membros do NUPEDI. Nesse sentido, foram levantadas 

algumas questões norteadoras para a pesquisa: Como a formação do educador do Direito 

reflete nas suas práticas pedagógicas e na pesquisa?  Existe trabalho na perspectiva 

interdisciplinar? Quais as limitações e desafios dos alunos que cursam os últimos semestres 

do curso de Direito quanto à elaboração do projeto de pesquisa e produção da monografia? 

Quais as representações dos alunos e professores que participam do NUPEDI?  

A metodologia adotada no desenvolvimento da pesquisa foi do tipo descritiva, com 

abordagem qualitativa. Os sujeitos dessa pesquisa são um total de quarenta alunos dos oitavo 

e décimo semestres do curso de Direito; os membros do NUPEDI (alunos e professores) do 

ano de 2011. Como instrumentos de coleta de dados foram utilizados entrevistas semi-

estruturadas, questionário com questões abertas e fechadas. Apesar da existência de um 

roteiro básico, houve a preocupação em deixar vir à tona as representações dos professores a 

respeito da sua formação e das suas práticas pedagógicas, assim como os depoimentos dos 

alunos quanto suas dificuldades na elaboração dos projetos de pesquisa e de monografia que 

coletadas em observações durante as orientações com professores, no Núcleo de Monografia 

Jurídica do curso de Direito (NUMON) da Faculdade Católica Rainha da Paz.   

            Dessa maneira, foi possível conhecer como professores exercem a docência na relação 

prática pedagógica e a pesquisa, bem como as limitações dos alunos em torno da pesquisa. 

Foram analisados ainda os relatos dos membros do NUPEDI com base na avaliação produzida 

em reunião do grupo, ao final das leituras e estudos dos textos, e dos artigos produzidos pelos 

membros e entrevistas. 

 Inicialmente apresentamos uma reflexão acerca da formação e prática dos professores 

com a pesquisa, assim como os dados coletados.  Segue a descrição do processo de 

implantação do Núcleo de Pesquisa e Estudos em Direito (NUPEDI) e os resultados da 

primeira avaliação dos trabalhos desenvolvidos pelo Núcleo. 
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1. A formação e atuação dos professores do Curso de Direito e a prática com a pesquisa 

 

Na formação dos professores que atuam no ensino superior, especialmente nos 

cursos de bacharelados, no caso deste estudo, o curso de Direito, identificamos a ausência de 

uma formação pedagógica, como disciplinas de Didática e Metodologia de Ensino que 

contribuam no desempenho das atividades docentes. Mesmo os que fizeram a pós-graduação 

(especialistas, mestres e doutores) na maioria dos casos, não passaram por um processo 

sistemático de formação pedagógica. Neste sentido, GIL (2009, p.16) menciona que alguns 

cursos já incluem na pós-graduação lato sensu disciplinas de formação pedagógica. O autor 

diz que diante da acomodação, do não reconhecimento da importância da formação 

pedagógica, muitos professores se negam a participar de qualquer programa de formação 

continuada. Ao analisar o problema do magistério do ensino superior, fica evidente a 

necessidade da formação pedagógica dos professores. Formação que incorpore os métodos de 

ensino e a parte conceitual em torno do papel do professor. 

O conceito de formação, neste sentido, é tomado não só como uma atividade de 

aprendizagem situada em tempos e espaços limitados e precisos, mas também como ação vital 

de construção de si próprio (NÓVOA, 1995). Portanto, trata-se de compreender como cada 

pessoa se formou, possibilitando-nos encontrar as relações existentes entre as pluralidades que 

atravessam a vida pessoal e profissional. Isso porque entendemos que a formação supõe o 

trabalho coletivo, a troca de experiências, interações disciplinares, num movimento 

construtivo, inacabado. Importante ressaltar que não se nasce professor.  Esta é uma formação 

que vai ocorrendo paulatinamente, sendo que as razões e o modo como cada um ingressa na 

docência está intimamente relacionado às vivências, conjugadas à visão pessoal de sociedade 

e de mundo, bem como as interações estabelecidas com o meio e outros significados.   

Desta forma, parece correto afirmar que repensar a formação do profissional da área 

jurídica implica em superar o reducionismo acerca da ação docente, indo além do método e da 

técnica, a fim de se valorizar a história de vida dos professores. Estes trazem na bagagem 

crenças, valores e desejos em relação à educação que não podem ser ignorados ou deixados de 

lado, pois “o professor é uma pessoa e uma parte importante da pessoa é o professor” 

(NÓVOA, 1992, p. 15) e “a maneira como cada um de nós ensina está diretamente 

dependente daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino” (p.17). O 

desenvolvimento profissional, portanto, não se constrói apenas por acúmulo de cursos, 

conhecimentos ou de técnicas, mas também por um trabalho consolidado na identidade, na 

experiência pessoal, enfim, por um investimento na pessoa embutido no campo profissional. 
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A compreensão dos processos de mudanças na prática pedagógica dos professores 

passa pelo entendimento da forma como cada um constrói sua identidade profissional, 

concebida esta enquanto um espaço de elaboração de maneiras de ser e estar na profissão. 

Grande parte dos professores de Direito das faculdades brasileiras se mostram 

preocupados com o ensino jurídico, apontando uma crise nesses cursos. Alerta Marconi 

(2001, p.25) que as faculdades se tornaram centros de transmissão de conhecimento jurídico 

oficial, deixando de lado a produção do conhecimento. A pesquisa tem sido exclusivamente 

bibliográfica, estando os professores mais voltados para o ensino da prática forense, das 

doutrinas e da jurisprudência dos tribunais.  

Os dados revelados pela pesquisa realizada junto aos alunos do 8º e 10º semestres do 

curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP), apontam que a maioria dos 

professores (90º%) utilizam como técnicas de ensino as aulas expositivas seguidas de debates 

esporádicos. Destacam-se ainda que são poucas as disciplinas em que os alunos levantam 

questões problematizadoras, já que não são motivados para tal. Esta prática adotada pelos 

professores poderia ser implementada, inicialmente, com a atividade de pesquisa 

bibliográfica, em fontes sugeridas pelos professores, antes da “aula expositiva”. Isso traria 

subsídios teóricos e ou mesmo práticos para realizar o debate orientado, motivando diversos 

olhares sobre o tema. Ainda que a prática forense seja importante para o conhecimento da 

aplicação concreta do Direito; seminários, visitas técnicas orientadas, entrevistas, pesquisas, 

aulas práticas e tecnologias como as redes sociais que estão no cotidiano dos alunos, podem 

propiciar uma formação mais qualificada. Reconhecemos, porém, que somente a pesquisa não 

resolverá a problemática do ensino jurídico. 

O ensino teórico tem sua importância e lugar, bem como a aula expositiva, mas torna-

se imperativo provocar questionamentos que ultrapassem a recepção do existente e germinem 

a busca da construção de novos conhecimentos; utilizando-se, para tanto da pesquisa como 

ferramenta pedagógica. Com isto, sairíamos dos textos básicos que se limitam as aulas 

expositivas e copistas.  

Neste sentido, a prática pedagógica dos professores baseada na concepção de educação 

bancária (FREIRE, 1985, p. 66) em que o educador é o sujeito, conduz os educandos à 

memorização mecânica dos conteúdos narrados. Nessa narração, a realidade apareceria como 

algo imutável, estática, compartimentada e bem comportada, como se fosse uma “coisa 

morta”. No modelo tradicional de prática pedagógica de “educação bancária”, entendida esta 

como a mera transmissão passiva de conteúdos do professor; o professor é visto como aquele 
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que supostamente tudo sabe e o aluno, como aquele que nada sabe. Paulo Freire também 

denominava esta educação bancária como prática de dominação.  

O aprendizado para o aluno se restringe às matérias dogmáticas. Disciplinas como 

Filosofia, Sociologia, História do Direito ainda são vistas apenas como exigência curricular e 

que pouco contribuem com a formação profissional.  Talvez agora, em face das novas 

exigências do Exame de Ordem, exigência da Ordem dos Advogados do Brasil, com a 

inclusão dessas disciplinas, tal visão possa ser superada. O fato é que o Operador do Direito, 

dentro do paradigma atual, tem pouco de combatividade, de capacidade critica e de 

consciência do papel social do direito. Ao conhecimento jurídico especializado, deve-se aliar 

o conhecimento genérico sobre a produção, a função e as condições do Direito. Levar o aluno 

a desvendar as relações sociais condicionadas às normas e às relações jurídicas e oferecer a 

ele, alem de novos métodos de trabalho, o diálogo com as demais ciências sociais. A negação 

desta educação feita por Paulo Freire está representada pela concepção problematizadora e 

emancipadora de educação. Uma exigência também no campo jurídico em face dos novos 

tempos. Pois como diz Boaventura Santos, para questões novas, as respostas devem ser 

também igualmente novas.  

  O positivismo Jurídico, evento típico de manifestação do Direito Moderno pode ser 

visto como a causa desta realidade tecnicista do Ensino Jurídico. É o direito produto do 

chamado Estado moderno, datado da Revolução Francesa e, tem como objeto em torno do 

qual os juristas desenvolvem uma atividade técnica – e não política – é o modelo de direito do 

modo de produção capitalista (GRAU, 2002). Nesse modelo, a coerção e a obediência à lei se 

apresentam como facetas do Direito. Em relação à coerção, esta pode se compreendida como 

a realização de uma finalidade por meio da subjugação da vontade alheia. E, o Direito neste 

caso, está fundado no poder coercitivo do Estado a fim de garantir as condições vitais da 

sociedade. Para tanto, o elemento da coerção é a sanção, ou seja, um conjunto de regras que 

têm por objeto a regulamentação do exercício da força numa sociedade (SCREMIM, s/d) 

  Em face disso, não é forçoso dizer que o modelo acima exposto vai refletir nas práticas 

do ensino jurídico, marcando todas as relações neste campo. Só para ilustrar, causa 

estranheza, sobretudo no campo da Pedagogia o fato dos pensadores e intérpretes do Direito 

serem chamados de doutrinadores. Ora, doutrina nos remete ao elemento da reprodução. No 

dicionário Aurélio, doutrina trata-se de conjunto de princípios de uma escola literária ou 

filosófica, de um sistema político, econômico etc., ou de dogmas de uma religião, ou ainda é 

Fonte do Direito, constituída pela opinião de juristas. Portanto, as concepções de Direito são 
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a-críticas e constituem um modelo de formação muito presente no Ensino Jurídico, ensejando 

tão somente a reprodução.  

Ademais, o modelo supracitado permeia o senso comum, pois os que ingressam nos 

cursos jurídicos, a partir da nossa experiência, a priori exigem um tipo de educação bancária. 

Isso no direito representa a exigência de, desde logo, estudarem as disciplinas normativas. 

Assim, conforme apresentado pelos alunos, o tipo de aula que mais aprendem são as 

expositivas seguidas do debate promovido pelo professor. Segundo eles, “o professor precisa 

„passar‟ com clareza o conteúdo, passar o que sabe”. A questão “passar o conteúdo” esteve 

presente na maioria das respostas do questionário respondido pelos alunos pesquisados. Isto 

reproduz o modelo de aula que se pratica em que o aluno só conhece uma possibilidade de 

aprender. Levar o aluno através da pesquisa, a olhar os problemas jurídicos que são colocados 

e ou vividos cotidianamente pela sociedade, e trazê-los para analisá-los à luz da teoria, das 

leis e da  jurisprudência, seria a outra face da moeda. 

Não é demais lembrar nesta perspectiva, o olhar humanista da educação, 

influenciado por educadores que enfatizam o aspecto político do ato de ensinar. Paulo Freire é 

uma das mais importantes expressões dessa tendência. Suas ideias, que começaram a ser 

propostas na década de 60, propõem um sistema completo de educação libertadora que iria 

desde a pré-escola até a Universidade. Essa proposta se opõe aos sistemas tradicionais de 

educação e visa a transformação das estruturas econômicas, políticas e sociais de opressão do 

povo. 

Neste sentido, Marconi (2001, p. 25-26) diz que a didática utilizada pelos professores 

tem papel fundamental ao equacionar os problemas das informações atuais e discutir 

propostas cabíveis. É importante incentivar a reflexão por meio de técnicas modernas que 

levem o aluno à criatividade. A formação do raciocínio jurídico pode oferecer ao aluno 

condições para que este enfrente os conflitos e que esteja apto a encontrar soluções. Para 

tanto, desenvolvendo certas aptidões, como a curiosidade, estímulo, iniciativa e assim, 

aumentando o interesse e levando-o a querer aprender.  

Todo esforço para melhorar a qualidade do ensino jurídico é válido, embora a 

mudança obrigue a uma modificação de mentalidade do professor. Isso não é fácil, 

principalmente para aqueles que estão acostumados somente a ministrar aulas expositivas. 

Obstáculos à mudança, desafios da metodologia do curso depende de mudanças qualitativas; o 

cenário é muitas vezes de professores acomodados, desinteressados, não dispostos a 

modificar, ou alterar suas práticas, uma vez que o ensino é uma atividade secundária. A 

maioria advogam, são juízes ou  promotores. Dar aulas não é uma atividade prioritária, 
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embora, para alguns seja uma questão de manter o status quo. Por outro lado, devemos 

reconhecer a importância dos operadores do direito no espaço da academia com sua vasta 

experiência.  

Como possibilidade de superação algumas propostas podem ser construídas. Como 

exemplo, destacamos os trabalhos inter e multidisciplinares, maior intercâmbio entre as 

faculdades de direito e as demais; aumento nas atividades de pesquisas, possibilitando ao 

aluno certo equilíbrio entre as funções de ensino e pesquisa.  

Práticas desenvolvidas por um grupo de professores do curso de Direito da Faculdade 

Católica Rainha da Paz (FCARP) de Araputanga, com base em um planejamento 

interdisciplinar, pelas disciplinas de Metodologia Científica, Filosofia, Sociologia Jurídica, 

Ciência Políticas, Teoria Geral do Estado, História do Direito e Direito Romano. Ademais, 

importa dizer, que mesmo disciplinas do núcleo dogmático, sendo o professor portador de 

uma visão nesta perspectiva da educação libertadora, a experiência nos faz dizer, que é 

possível fazer uma outra abordagem. Temos a experiência da disciplina de Processo Penal que 

é trabalhada nesta ótica, com resultados significativos.  

Convém lembrar que a pesquisa exerce papel fundamental como uma atividade 

comum de todos os professores e alunos. Para o autor Pedro Demo (2007, p.93) toma como 

definição mínima de pesquisa o “questionamento reconstrutivo”, atitude crítica diante da 

realidade, de tendência desconstrutiva e analítica; preocupada com desvendar os fenômenos 

para além da superfície. Neste sentido é importante haver reconstrução-elaboração própria, 

individual e/ou coletiva, proposta dotada de alguma autonomia. O autor destaca que o que se 

observa na produção dos alunos, é que permanecem em simples considerações gerais, 

reflexões dispersas, descrições externas dos fenômenos e problemas, fichamento de livros ou 

textos, amontoado de dados. Toda pesquisa implica atividade sistemática e é, no fundo, 

sempre exercício de argumentação própria. 

Dos alunos pesquisados, o equivalente a 60%, reconhecem a importância da 

pesquisa, como citado por eles: “ensina melhor a aprender a matéria, amplia conhecimentos 

não ficando restrito à sala de aula, porém são poucos os professores que trabalham”. Outros 

identificam a contribuição da mesma no sentido de que “somos forçados a ler”, além dos que 

ainda percebem que “a pesquisa poderia contribuir como incentivo a leitura, para comparar 

posições acerca de doutrinas, identificando as divergências entre os autores, de ajudá-los a 

interpretar”. Os dados representam significativamente o quanto das dificuldades encontradas 

na elaboração do projeto de pesquisa para a monografia de conclusão de curso, haja vista que, 
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100% dos alunos afirmam que no decorrer da sua formação acadêmica não fizeram nenhum 

projeto. 

Um dos alunos pesquisados chama a atenção para a seguinte questão: “É de extrema 

importância os professores começarem a incentivar os alunos desde o primeiro semestre a 

pesquisar, desta maneira viria a contribuir com seu aprendizado. Realizar projetos de pesquisa 

com rigor científico, como a realização da pesquisa, elaboração do relatório conforme as 

normas técnicas exigidas pela Metodologia Científica desde o primeiro semestre para depois a 

gente não ficar perdido”. 

Neste sentido, o autor Pedro Demo (2007, p.94) diz que é importante distinguir entre 

pesquisa como princípio científico e princípio educativo. Propõe pesquisa como estratégia 

fundamental de aprendizagem reconstrutiva e de gestação da autonomia do sujeito, de 

elaboração própria para que possa produzir conhecimento do qual seja a referência central. 

Aceita como pesquisa o que for dotado de algum nível de questionamento reconstrutivo, 

evitando a tendência reprodutiva. Lembra o autor que no início o aluno copia, sem nada a 

acrescentar, pois é o modo de iniciar. Depois quando o aluno se propõe a elaboração própria, 

tornando-se atividade estratégica que é a base da aprendizagem ativa, vai aprimorando à 

medida que pesquisa sistematicamente, em um processo combinando a elaboração individual 

e coletiva, respeitando-se cada um desses lugares.  

Tais afirmações nos remetem a avaliar o papel e as contribuições dos conteúdos 

trabalhados no início do semestre pela disciplina de Metodologia Científica, pois o aluno é 

orientado com questões teóricas e práticas das técnicas de elaboração dos trabalhos 

acadêmicos; desde os fichamentos dos textos às resenhas, artigos, ensaios, além da estrutura e 

das finalidades de um projeto de pesquisa, seja apenas bibliográfica ou outros tipos de 

abordagens de pesquisa que devem seguir o rigor metodológico. Segundo o que confirmam as 

falas dos alunos, os professores se limitam aos fichamentos e resumos para “valer como 

notas” não articulando à importância da elaboração própria do conhecimento. Entendemos 

que há possibilidades da articulação da disciplina Metodologia Científica com as demais, pois 

já percebemos resultados interessantes de um grupo de professores do curso de Direito da 

FCARP que estão trabalhando em torno de uma abordagem interdisciplinar, planejando ações 

conjuntas de modo a contribuir com a melhoria do quadro que se apresenta. Porém, muito 

ainda há de ser feito. 

As dificuldades apontadas pelos alunos e também por professores orientadores de 

monografias se acentuam no momento da escrita da monografia. Neste ponto, os alunos têm 

que dialogar com as ideias dos autores, cotejá-las e relacioná-las aos dados do estudo que se 
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propuseram a fazer no final do curso. Como orientar “no final do curso”, alunos que não 

tiveram a vivência com a pesquisa no decorrer de sua formação? Como entender um problema 

de pesquisa? E ainda, relacioná-los aos objetivos? E mais: como motivar alunos a escrever se 

existem professores orientadores que não produziram sequer um artigo científico no decorrer 

de toda a sua profissão de educador do Direito?  

Sabemos que poucos são os incentivos na formação acadêmica no que se refere à 

pesquisa jurídica, revelando-se mais como um conjunto de ações residuais de interesse 

localizado, destinado a superar situações circunstanciais específicas desta ou daquela 

disciplina.  O desinteresse com a pesquisa pelos professores e que são transferidos aos alunos, 

advêm da compreensão de que os estudos jurídicos são apenas estudos sobre a norma 

positiva, sem conexões com a sociedade e seus problemas, bem como sobre a capacidade de 

modificação a partir do resultado de pesquisas. 

A resistência do trabalho articulado entre ensino e pesquisa pelos professores, como 

ferramenta pedagógica, pode ser justificada pela falta de formação para o magistério jurídico, 

sendo exercida a função docente por advogados e alguns casos, juízes e promotores. Então, 

estes adotam as mesmas metodologias de ensino de seus professores e encaram com 

naturalidade que ensinar é a simples transmissão dos conteúdos que aprenderam, sem ter, de 

fato, uma formação específica para o magistério e quiçá, a pesquisa. 

O caminho é árduo. Os desafios constituem um capítulo a parte nesse contexto de 

proposição de novas práticas no Ensino Jurídico. Há resistências veladas e explícitas, por 

parte de alunos e professores, pois há uma ameaça ao Status Quo vigente, uma vez que essas 

antigas práticas que estão consolidadas, são questionadas em face desse outro olhar.  E, essas 

novas práticas são rotuladas como transferência da responsabilidade de ensinar para o aluno, 

falta de preparação para as aulas, “professores bonzinhos” que não preparam para o campo 

jurídico.  Interessante verificar relatos de professores do Núcleo de Pesquisa e Estudos em 

Direito (NUPEDI),  

É inconsciente: a gente reproduz o que aprende com os nossos professores. 

Preparamos muito para as aulas. Achamos que estamos fazendo a coisa certa, pois 

aprendemos assim e sentimos seguros fazendo desta maneira. Porque aí você tem 
certeza que fez a coisa certa, pois a cobrança lá fora vai ser em cima disso. No 

começo .... quando havia esses questionamentos ao ensino jurídico eu pensava: 

“Meu Deus... esse povo não sabe o que é o curso de direito”. Como se vira um 

Procurador? Um Juiz? Por provas... é uma avaliação quantitativa; quanto mais 

conhecimento tiver, melhor se sairá na prova. Então esse é o método de ensino. O 

que precisavam saber é aplicar a lei ao caso concreto e só isso. A maioria pensa 

assim (...)   (Professora Isaline). 

 

7738



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  Muitas vezes a entrevistada procurou destacar, “eu era assim, agora, com as 

contribuições, as leituras e debates promovidos no grupo de pesquisa (NUPEDI), o 

compartilhar das experiências com outros professores, ao ouvir o relato dos alunos, das suas 

dificuldades para aprender e produzir com autonomia intelectual percebo a importância de 

uma mudança na minha prática pedagógica. Sei que há um caminho longo a percorrer, mas já 

estou fazendo diferente”.  

 Como relata a professora “Isaline” é possível a mudança. Mas tem que partir da 

vontade de cada um, de uma auto-avaliação da nossa prática, de saber ouvir o aluno, conhecer 

suas limitações, de planejar suas aulas coletivamente. Para os técnicos positivistas dos cursos 

jurídicos, diante da quantidade de normas do ordenamento jurídico, acabou por enfatizar mais 

o aspecto legalista do que o lógico-sistemático do ensino, refletindo na visão de muitos 

professores. Para estes, é mais fácil e rápido expor os códigos, as leis os tornando  livro-texto, 

do que trabalhar com os alunos os aspectos históricos, filosóficos e sociológicos que 

sustentaram a produção das mesmas. 

Para uma possível mudança, requer do professor uma nova postura, conforme o 

depoimento do aluno do décimo semestre e membro do NUPEDI, diz que: 

Requer-se do professor uma postura de liderança, capaz de colocá-lo como agente 

transformador da cultura nativa do aluno e apto para motivá-lo a novas abordagens 

culturais. Espera-se dele que conduza seu ministério de maneira tal a desvencilhar 

sua imagem da ultrapassada figura de um mero transmissor de informações e 

conteúdos. Esta postura despertará no aluno o interesse em ser amigo do saber e, 

nesta aproximação, fará da reflexão um hábito que lhe conduzirá ao sucesso. 

Deixará o aluno o comportamento passivo, de mero e distraído ouvinte, e tomará o 

lugar que lhe cabe no diálogo pedagógico entre aprendiz e mestre. Perceberá no 

tempo oportuno que seus esforços acadêmicos devem ir além da memorização da 
matéria e do “aprender apenas o suficiente para passar nas provas”. Trará para a 

vida profissional a certeza de que a maior lição de seus professores foi ensinar-lhe a 

aprender (Wesley). 

 

    Em face dos dados, representações de alunos e professores, convém refletir sobre o 

que Boaventura chama de período de transição. Segundo ele, estamos vivendo num período 

avassalado pela questão da própria relatividade: o ritmo, a natureza e o alcance das 

transformações sociais são de tal ordem que os momentos de destruição e os momentos de 

criação se sucedem uns aos outros numa cadencia frenética, sem deixar tempo nem espaço 

para momentos de estabilização e de consolidação (SANTOS, 2003, p. 03).  Nesse contexto, o 

direito na perspectiva positivista se encontra em crise, pois, limitado o bastante para dar conta 

dessa realidade multifacetária. Exige-se uma nova leitura, numa dimensão jurídico-crítica. 

Essa nova leitura, passa necessariamente, por um ensino jurídico que favoreça os acadêmicos, 

pensar o Direito e não simplesmente reproduzi-lo.   
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2. Iniciação à Pesquisa: A Criação do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Direito da 

Faculdade Católica Rainha da Paz (FCARP) de Araputanga-MT 

 

No ensino superior, a aprendizagem, a docência, o ensino, só serão significativas se 

forem sustentadas por uma permanente atividade de construção do conhecimento baseados na 

pesquisa. Segundo Severino (2008), tanto quanto o aluno, o professor precisa da pesquisa para 

bem conduzir um ensino eficaz. Tudo aquilo de que ele vai utilizar para a condução do 

processo pedagógico deve derivar de uma contínua atividade de busca. Tendo presentes as 

finalidades do ensino superior, aos professores universitários se impõe o compromisso com 

um investimento sistemático no planejamento de suas disciplinas, na qualificação de sua 

interação pedagógica com seus alunos e numa concepção do ensino e da aprendizagem como 

processo de construção do conhecimento.  

Consideramos ainda a importância do envolvimento dos alunos ainda na fase inicial da 

graduação, com procedimentos sistemáticos de produção do conhecimento científico, 

familiarizando-os com as práticas teóricas e empíricas da pesquisa, pois é o caminho mais 

adequado inclusive para se alcançar os objetivos da própria aprendizagem.  Minayo (1997, 

p.17) conceitua a pesquisa como “atividade básica da Ciência na sua indagação e construção 

da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do 

mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula pensamento e ação”. 

Muito se discute sobre a obrigatoriedade da pesquisa, principalmente no que se refere 

às Instituições de Ensino Superior (IES) que não são Universidades. Às Universidades não há 

qualquer dúvida, considerando que a Constituição Federal estabelece expressamente no Art. 

207 que estas “gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão”. Da aplicação desse dispositivo resta claro a obrigatoriedade de atividades de 

pesquisa nas IES credenciadas como Universidades.  

No que se refere à educação superior, de forma geral (ou seja, para todas as IES, 

mesmo que não sejam universidades), o tema é tratado pela Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) da seguinte forma: 

Art. 43 – A educação superior tem por finalidade: 

[...] 

III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da 

cultura, e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio 

em que vive; 

[...] 
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Neste sentido, a educação superior, de forma geral (em IES credenciadas ou não 

como universidades), tem por finalidade incentivar o trabalho de pesquisa e investigação 

científica. Ou seja, a obrigatoriedade da pesquisa não se restringe às Universidades. 

A necessidade do incentivo à pesquisa na educação superior decorre, então, do 

disposto no artigo 43, inciso III, da LDB. Em nível de IES, seu regimento e os projetos 

pedagógicos de seus cursos devem estabelecer, de forma clara, como será realizado. Isso 

significa que todo e qualquer curso superior deverá possuir atividades de pesquisa. 

A pesquisa, nesse sentido, envolve, de um lado, um princípio educativo e, de outro, o 

desenvolvimento de competências e habilidades básicas para a sua efetivação, em especial em 

nível da iniciação científica, e deve ser incentivada e promovida em toda a educação superior. 

Com base nas recomendações dos textos legais, o processo educacional, para ser 

eficaz em sua dinâmica formativa, deve abranger o ensino, a pesquisa e a extensão – 

restringindo-se a atividades exclusivamente de ensino, torna-o meramente informativo. O 

sentido é que essa exigência não deve ser apenas por força da lei, mas numa perspectiva de 

processo, que passe necessariamente pela produção de novos conhecimentos e pela inserção 

de seus futuros profissionais na própria realidade política, econômica, social e cultural do país 

e, em especial, da região onde se encontra.  

No que diz respeito aos cursos de Bacharelado em Direito, as novas diretrizes 

curriculares, presentes na Resolução CNE/CES n.º 9/2004, estabelecem, em seu artigo 10, a 

obrigatoriedade do trabalho de curso. Essas mesmas diretrizes, em seu artigo 2º estabelecem: 

Art. 2º [...]. 

§ 1º O Projeto Pedagógico do curso, além da clara concepção do curso de Direito, 

com suas peculiaridades, seu currículo pleno e sua operacionalização, abrangerá, 

sem prejuízo de outros, os seguintes elementos estruturais: 

VIII - incentivo à pesquisa e à extensão, como necessário prolongamento da 

atividade de ensino e como instrumento para a iniciação científica; 

XI - inclusão obrigatória do Trabalho de Curso. 

 

Ainda nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação em Direito, constantes da 

Resolução CNE/CES n.º 9/2004, artigos 3º e 4º, encontram-se o perfil que se espera de seus 

egressos e às habilidades e competências que devem possuir, em síntese: a formação geral, 

humanística, capacidade de análise, domínio de conceitos e da terminologia jurídica, 

adequada argumentação, interpretação e valorização dos fenômenos jurídicos e sociais, aliada 

a uma postura reflexiva e de visão crítica que fomente a capacidade e a aptidão para a 

aprendizagem autônoma e dinâmica, indispensável ao exercício da Ciência do Direito, da 

prestação da justiça e do desenvolvimento da cidadania. Chama a atenção habilidades como 

leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com 
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a devida utilização das normas técnico-jurídicas; pesquisa e utilização da legislação, da 

jurisprudência, da doutrina e de outras fontes do Direito; utilização de raciocínio jurídico, de 

argumentação, de persuasão e de reflexão crítica; julgamento e tomada de decisões, entre 

outras. 

Para que tais habilidades e competências sejam desenvolvidas nos futuros 

profissionais, a legislação apresentada faz a exigência do incentivo à pesquisa em todas as 

etapas do ensino superior através das diretrizes curriculares contempladas no projeto 

pedagógico estruturado por competências e conteúdos, em substituição ao projeto pedagógico 

tradicional, estruturado apenas por conteúdos. Muitas competências e habilidades propostas 

nos documentos legais para o Bacharelado em Direito, podem ser desenvolvidas de forma 

adequada em um processo de ensino-aprendizagem no qual a pesquisa possa ser um 

instrumento, como um todo e não apenas como “exigência” colocada em um único espaço; no 

caso, a Monografia Final ou o Trabalho de Conclusão de Curso. 

As monografias apresentadas pelos alunos no final do curso podem apresentar 

limitações, seja de valor teórico e prático e não garantir a formação efetiva de um 

pesquisador, como já discutimos neste estudo. É, porém, indiscutível que a utilização do 

método científico e do emprego do raciocínio lógico, indispensáveis para o desenvolvimento 

daquelas competências e habilidades que nos referimos acima, deverão fazer o aluno 

compreender que a pesquisa objetiva uma melhor qualidade em sua formação. Ela deveria ser 

uma experiência, com o rigor metodológico que caracteriza o conhecimento científico, 

preferencialmente interdisciplinar, criando novos modos de se conhecer o Direito. Se o aluno 

não se tornar um pesquisador, pelo menos, pode reconhecer o valor da pesquisa como um 

modo de melhor conhecer o Direito.  

Compreendemos a pesquisa como aquela aprendida e desenvolvida durante todo o 

curso e não somente no momento de sua saída. Esse não deve ser o momento para se aprender 

a fazer pesquisa, mas sim para consolidar a capacidade de fazer pesquisa.  

Fazer o aluno aprender é objetivo da ação docente e a pesquisa instrumentaliza para 

uma aprendizagem permanente. 

Pesquisar, assim, é sempre também dialogar, no sentido específico de produzir 

conhecimento do outro para si, e de si para o outro, dentro de contexto 

comunicativo nunca de todo devassável e que sempre pode ir a pique. Pesquisa 

passa a ser, ao mesmo tempo, método de comunicação, pois é mister construir de 

modo conveniente a comunicação cabível e adequada e conteúdo da comunicação, 

se for produtiva. Quem pesquisa tem o que comunicar. Quem não pesquisa apenas 

reproduz ou apenas escuta. Quem pesquisa é capaz de produzir instrumentos e 

procedimentos de comunicação. Quem não pesquisa assiste à comunicação dos 
outros (DEMO, 2001, p. 39). 
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Estas considerações sobre a inclusão da pesquisa têm repercussões metodológicas. A 

pesquisa deve funcionar como instrumento da relação ensino/aprendizagem. Ela é 

indissociável do ensino e esta indissociabilidade conduzirá ao desenvolvimento constante do 

raciocínio jurídico e à reflexão crítica. Para o autor Boaventura de Sousa Santos (2000, p. 

106), a indissociação do ensino, pesquisa e extensão “entende que tais atividades deveriam 

fundir-se de modo a que se confundissem”. Nesse sentido, as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão transformar-se-iam em acepções de um processo complexo de ensino, e não 

atividades isoladas, reservadas a espaços que não se comunicam. Assim, também no 

quotidiano das salas de aula – e, portanto, nas atividades de ensino – o espírito da crítica e da 

pesquisa poderia ser experimentado. A pesquisa então, se desdobraria do próprio processo de 

ensino/aprendizagem pela aquisição dos instrumentos de indagação da realidade. 

O curso de Direito da Faculdade Católica Rainha da Paz de Araputanga (FCARP), 

motivado pela sua coordenação, e como resultado das propostas debatidas e consolidadas no 

ano de 2010 no Núcleo Docente Estruturante-NDE, implantou o Núcleo de Pesquisas e 

Estudos em Direito (NUPEDI), tendo suas atividades iniciadas em 2011.  

O NUPEDI estabeleceu, num processo de discussão coletiva, entre seus objetivos, o 

incentivo a investigação científica, visando ao desenvolvimento de pesquisas no campo 

jurídico; criar grupos de pesquisa, com a participação de acadêmicos, egressos e docentes do 

curso de Direito, que deverão se inserir em uma das linhas de pesquisa do NUPEDI; estimular 

o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo nos acadêmicos de 

Direito; auxiliar o desenvolvimento da formação jurídico-acadêmica dos estudantes de 

Direito, por meio da promoção da pesquisa, permitindo a reflexão acerca da teoria e das 

práticas jurídicas; realizar a publicação dos artigos produzidos pelos Grupos de Pesquisa e 

divulgar o resultado dos trabalhos em eventos científicos e no meio acadêmico; divulgar 

conhecimentos culturais, científicos e jurídicos e comunicar o saber por meio de publicações 

ou de outras formas de comunicação; criar e manter a revista eletrônica do curso de Direito; 

promover a interdisciplinaridade; estabelecer intercâmbios e parcerias com outras IES para o 

desenvolvimento de estudos e pesquisas e despertar nos docentes e discentes da graduação o 

interesse pela pesquisa, encaminhado-os para a pós-graduação. 

  O NUPEDI tem natureza interdisciplinar. Esta é uma maneira de atingir a integração 

entre as disciplinas e os diversos saberes das diferentes áreas do conhecimento. Objetiva a 

articulação dos projetos de pesquisa científica e extensão de forma a integrar o curso de 

Direito à sociedade civil e à comunidade jurídica, assim como, contribuir para com o 
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fortalecimento do trabalho acadêmico em torno do eixo Direitos Humanos, Educação e 

Políticas Públicas. 

A linha de pesquisa se dedica ao tema dos Direitos Humanos, Educação e Políticas 

Públicas em sua configuração integral, de modo a abranger os chamados direitos civis, os 

direitos políticos e os direitos sócio-econômico-culturais, problematizando, assim, a natureza 

política em sentido amplo. Os objetivos gerais da linha de pesquisa é fomentar o estudo para a 

pesquisa e o debate acadêmico, por meio da interação entre estudantes e professores, com o 

intuito de divulgar a pesquisa científica na área de estudos escolhida, criando um espaço para 

troca de experiências entre os interessados e sedimentando um canal comunicativo com a 

sociedade.  

O grupo delimitou uma proposta inicial de estudos procurando dialogar com as ideias de 

Educação em Direitos Humanos sob a ótica dos ensinamentos de Paulo Freire, Maria Victoria 

Benevides, além de uma contribuição do professor Celestino Alves da Silva Júnior na 

possibilidade de construção de uma Pedagogia para o Direito.  

A análise de tais produções textuais nos faz refletir sobre a importância da didática 

para a análise do dispositivo legal junto ao Ensino Jurídico, entendido como conjunto de 

estudos que buscam descrever e analisar problemas que historicamente têm se manifestado no 

processo de formação inicial do profissional do Direito. Além disso, é proposta uma vertente 

pedagógica vista como uma superação dos modelos tradicionais que se estende para a 

discussão das formas de transmissão de conhecimentos existentes, a discussão da natureza do 

saber jurídico, a definição de seleção de conteúdos de ensino. E, por sua vez, os modos de 

organização curricular e de transposição didática. 

As percepções dos alunos nos motivam a acreditar nas contribuições que o NUPEDI 

poderá trazer para a formação dos futuros profissionais do Direito. Com base nos autores 

estudados no grupo, o texto produzido pelo aluno do 10º semestre, faz a seguinte reflexão:  

Na medida em que o indivíduo toma consciência de sua postura de sujeito capaz de 

interferir no curso da própria realidade e na realidade da sociedade em que está 

inserido, restaura em si o direito-dever de ser livre. Direito porquanto a liberdade é 

elemento intrínseco à qualidade humana, a ninguém podendo se sujeitar senão a sua 

própria consciência, salvo se, por sua manifesta vontade, desejar submeter a outros 

em benefício de um ideal desejado. A compreensão destes conceitos é essencial 

para o amadurecimento acadêmico, na medida em que trás ao profissional em 

formação a consciência de que pode “ser mais”, pode ir além daquilo que lhe é 

oportunizado acesso em sala de aula. E assim, uma vez emancipados pela 

academia, se tornarão profissionais aptos a não só operar a ciência na qual se 

formaram como também, e principalmente, colaborar para o seu amadurecimento e 
progresso (Wesley). 
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Ademais, este espaço de pesquisa fomentado no curso de Direito da FCARP, coloca 

em pauta a questão da interdisciplinaridade, enquanto possibilidade de se fazer interlocução 

com os diferentes saberes, uma vez que a sociedade globalizada na qual vivemos tem 

múltiplas demandas e, portanto complexa. Nesse caso, o Direito sozinho se torna muito 

limitado como resposta para as novas questões da sociedade. De acordo com Severino (1989, 

p. 68) a interdisciplinaridade nas diferentes práticas sociais, dentre elas a atividade de ensino, 

é algo pressentido, desejado e buscado, mas ainda não atingido. Por isso, todo o investimento 

que pensadores, pesquisadores, educadores, profissionais e especialistas de todos os campos 

de pensamento e ação fazem, no sentido de uma prática concreta da interdisciplinaridade. 

Isso,  representa um esforço significativo rumo à constituição do trabalho interdisciplinar.  

Reflexões produzidas no grupo, traduzidas em artigos por professores e alunos, são 

consideradas como significativos avanços, conforme relato de um professor membro do 

NUPEDI ao realizar uma análise sobre os estudos realizados: 

(...) pensamos na criação de uma pedagogia do Direito que ligada às práticas 
existentes, a realidade social e embasadas nos valores jurídicos de cunho 

humanitário possa proporcionar uma formação e compreensão do Direito num 

caráter mutável que não fique enraizado aos paradigmas fixos e determinados, mas 

sim, numa aprendizagem pautada nos valores humanos, nos princípios sociais e 

constitucionais e que por fim, venham por deturpar as mentalidades 

preconceituosas, discriminatórias e indiferentes (...) Ensejamos não só a discussão 

de um ensino jurídico desbarbarizante das mentalidades estritamente dogmáticas, 

mas sim um processo de aprendizado que ligado aos direitos e deveres possa 

proporcionar uma formação cidadã continuada, dinâmica, valorizadora da mudança 

cultural, globalizada e permanente. Alguém poderá dizer: essa formação é possível? 

Não, essa é a formação que pode ser tornada assim, possível, por um conjunto de 
condições e decisões humanas, que, uma vez feitas, também podem ser desfeitas e 

refeitas. Em suma, urge pensarmos nesta alternativa de formação para exaurirmos a 

barbárie do discurso jurídico que não forma um cidadão (Jefan). 

 

Corroboram ainda as primeiras produções dos alunos pesquisadores do grupo. 

Segundo as análises que fizeram em relação aos temas propostos nos estudos do grupo, 

manifestaram-se criticamente, principalmente no debate alunos e professores, conforme relata 

uma aluna pesquisadora do grupo: “As mudanças são possíveis, em meio a ideologias 

utópicas os desafios são lançados e vencidos”. Quanto à participação, o sentimento 

preponderante é o de igualdade entre alunos e professores mediante os estudos e os debates 

que foram estabelecidos. Isso está presente nas avaliações feitas pelos alunos: “Nós achamos 

importante discutir com os professores, sem medo de errar. Houve integração, parece que o 

professor aqui não é aquele que sabe tudo, é diferente da sala de aula”.  

Entendemos que os Grupos de Pesquisa e Estudos em Direito da FCARP que integram 

o NUPEDI constituirá estratégia favorável à construção de um projeto societário para uma 
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pedagogia de um direito humanitário, como instrumento de autocrítica e de formação de 

novas mentalidades e a essa tarefa precisam acorrer a todos os interessados e convencidos da 

sua possibilidade e necessidade. Um projeto de educação libertadora e transformadora, 

experimentada e comprovada na nossa práxis como educador e educando, numa relação 

dialética e dialógica, entre ensino e pesquisa. Nas relações interdisciplinares em que se 

articulam o conhecimento, possibilitará pensar quais os tipos de conteúdos e metodologias 

para uma pedagogia do direito. 

 

Considerações Finais 

 

Este estudo permitiu estabelecer reflexões sobre a formação do educador do Direito e 

a prática tendo a pesquisa como instrumento pedagógico, assim como o reflexo da sua prática 

pedagógica na formação do aluno pesquisador. Os resultados nos permitiram compreender os 

desafios e limitações enfrentados, tanto pelos professores quanto pelos alunos, bem como as 

possibilidades para a mudança. Consideramos, para tanto, que este é o centro de todo processo 

de construção do conhecimento. Para Demo (2007, p.153-154) conhecimento não se opõe à 

ignorância, porque em termos dialéticos, é apenas seu contrário. Contrário, em dialética, 

significa forma excludente de incluir. Faz parte intrínseca. Pois não há como iluminar sem 

produzir sombra. Manipular a consciência alheia ainda é o produto mais sofisticado e 

procurado do conhecimento. (...) Mas há outro lado na dialética do “limite aberto”, na luta 

contra o dogma, na desparadigmatização dos paradigmas, na discutibilidade das propostas, no 

discurso cuidadoso metodologicamente e capaz de entender, na capacidade de reinventar 

também a si mesmo, autocorrigindo-se hermeneuticamente, no “saber” que sabe sobre tudo 

que pouco sabe.  

Os aspectos apontados pela pesquisa constituem importantíssimas possibilidades de 

mudanças, e não podem ser considerados isoladamente. Fazem parte do processo de discussão 

coletiva, uma experiência a partir do desconforto de alguns educadores em face das 

abordagens reducionistas e resistências nas produções monográficas. O movimento ensejou o 

repensar das práticas pedagógicas em curso, relacionando-as a formação do aluno 

pesquisador.  

Ademais, já é possível vislumbrar, pelos dados, que o antes sonhado para o Curso de 

Direito, já apresenta resultados favoráveis: estamos no caminho certo.  
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GT: Direito, Educação, Ensino e Metodologias Jurídicos 

RESUMO 

A pesquisa explora o campo das políticas de avaliação da educação superior no Brasil. 

Apresenta o processo de implantação do Sistema de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) e de criação dos indicadores de qualidade para os cursos de graduação, 

notadamente ENADE (Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes), IDD (Indicador de 

Diferença entre os Desempenhos Observados e Esperados) e CPC (Conceito Preliminar do 

Curso). Expõe a cronologia dos principais documentos que regulam a política de avaliação 

entre 2003 até 2011. Desenvolve focando na análise dos resultados referente aos cursos de 

bacharelado em Direito. Descreve o processo de nacionalização do Exame da OAB e seu 

respectivo procedimento de apresentação dos resultados. Conclui com uma análise 

comparativa entre os resultados das avaliações realizadas no ENADE 2009 e no Exame da 

OAB de 2011. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política de Avaliação da Educação Superior; Cursos de Bacharelado 

em Direito; Qualidade da Educação; Educação Jurídica. 

 

ABSTRACT 
The research explores the field of assessment policies of higher education in Brazil. Displays 

the process of implementing the System of Higher Education Assessment (SINAES) and 

creation of quality indicators for undergraduate courses, especially ENADE (National Survey 

of Student Performance), IDD (Indicator Difference between Observed and Expected 

Performances) and CPC (Concept Preliminary Course). Expose the chronology of the key 

documents governing the evaluation policy from 2003 until 2011. Developed focusing on the 

analysis of results related to bachelor degree in law. Describes the process of nationalization 

of the Examination of OAB and its associated procedure for presentation of results. It 

concludes with an analysis of evaluations in ENADE 2009 and Examination of OAB in 2011. 

 

KEYWORDS: Policy Assessment of Higher Education, Law Courses, Quality Education, 

Law Education. 

 

INTRODUÇÃO 

 

É recorrente a afirmação de que a educação superior está em crise e, particularmente 

os cursos superiores ou de graduação. Devido aos resultados insatisfatórios que vêm sendo 

obtidos nos Exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e ENADE é comum a 
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afirmação genérica de que os cursos de direto possuem baixa qualidade. Constatação em geral 

decorrente de um “senso comum” que acarreta na condenação geral dos cursos jurídicos no 

Brasil. De fato, parte-se de uma análise baseada em premissas reais como: 1) a existência de 

um número exagerado faculdades de direto e alunos matriculados no Brasil; 2) a presença 

considerável de bacharéis egressos das IES que não conseguem ser aprovados no Exame da 

OAB; e 3) a falta de competência e responsabilidade no exercício profissional por parcela dos 

egressos.  

Por isso é comum perceber este tipo de generalização superficial, baseada em uma 

conclusão questionável quanto à metodologia de ensino empregada (que passa a ser a 

“culpada” por vários dos males identificados). Nesta seara é que surgem as perguntas: será 

que as metodologias realmente não estão adequadas ao contexto de melhoria da qualidade da 

formação jurídica? O cerne do problema reside na questão das metodologias de ensino? Quais 

mecanismos práticos as IES podem tomar para que consigam promover a melhoria da 

qualidade dos cursos de bacharelado em direito? Em que sentido uma adequada avaliação 

pode auxiliar no processo de auto-compreensão pedagógica dos cursos? 

Neste contexto, o artigo pretende investigar os dois distintos procedimentos de 

avaliação aplicados para reconhecer a qualidade dos estudantes, cursos e IES de bacharelado 

em direito no Brasil. Possui o objetivo descrever e comparar o ENADE e o Exame da OAB. 

Objetiva-se deste modo analisar a concepção político-pedagógica das duas avaliações e os 

seus desdobramentos práticos para a docência, a gestão dos cursos e das IES, sempre se tendo 

em vista o ideal de incrementação da educação.  

O primeiro tipo de avaliação eleito para o estudo é apenas uma parte dos três eixos 

da política pública de avaliação. Está inserido no SINAES que é composto por: 1) Avaliação 

das IES; 2) Avaliação dos Cursos; e 3) o ENADE. Dos três eixos propostos pela política o 

ENADE é o que se encontra em um processo mais desenvolvido, pois já realizaram duas 

edições; em 2006 que foi plenamente divulgada e mais recentemente, em 2009, com a 

publicização dos resultados em 2010. Esta avaliação tem sua base original na proposta do 

CEA denominada de PAIDEIA. Porém é possível perceber que diversos princípios da 

proposta base foram alterados na implementação da política de avaliação. 

O ENADE acontece em ciclos de três anos e os alunos são selecionados por 

amostragem considerando os estudantes ingressantes e concluintes de cada IES. Está 

operacionalizado por meio de quatro instrumentos de coleta de dados: 1) prova; 2) 

questionário de impressões sobre a prova; 3) questionário socioeconômico; 4) questionário 

aplicado aos coordenadores de curso. O questionário de impressão tem por objetivo verificar 

o posicionamento do estudante em relação à prova (formato, tamanho, nível de dificuldade, 

questões, etc.). O questionário socioeconômico visa compor um perfil dos estudantes 
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avaliados e o questionário do coordenador busca colher informações a respeito da prova, do 

PPC e as condições gerais do curso. O ENADE tem como objetivo:  

 
aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores 

ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento, contribuindo assim para a avaliação dos cursos de graduação (INEP, 2004, p. 9).  

 

O outro procedimento eleito para pesquisa é bastante polêmico, pois ainda hoje se 

discute a sua constitucionalidade.
1
 O Exame da OAB é um instrumento bastante simples de 

avaliação que se caracteriza como um concurso para a admissão dos bacharéis em direito ao 

organismo de classe dos advogados. É obrigatório para todos que desejam exercer o ofício na 

área jurídica. Quanto à metodologia da prova é importante destacar que, diferente do ENADE, 

acontece três vezes por ano e só pode ser realizado por estudantes concluintes ou bacharéis 

formados mediante a inscrição prévia no concurso e identificação da origem institucional do 

egresso.  

O Exame da OAB foi criado em 1963, mas era opcional. Em 1972 se dispensou 

inteiramente a realização do exame, pois se inseriu o estágio de prática forense e organização 

judiciária no currículo obrigatório de todos os cursos de direito. Somente com o novo Estatuto 

da OAB, Lei nº 8906/94, e com a regulamentação do exame em 1996 após a aprovação da 

LDBN - Lei nº 9394/96, foi que a classe conseguiu implantar definitivamente seu modelo de 

avaliação na política educacional brasileira.  

Porém a listagem das IES recomendados pela comissão de ensino jurídico da OAB 

Federal começou a ser editada em 2001, tomando-se como base a porcentagem de aprovação 

dos bacharéis no exame. Foram determinados períodos de três anos avaliativos e nova 

listagem foi editada em 2004 e novamente em 2007, ano em que a metodologia do exame 

recebeu reforma. Em 2008 o exame deixou de ser realizado pelas seccionais estaduais e 

passou a ser executado no nível nacional. Amparados pelo critério trienal uma nova lista de 

recomendação deverá sair em 2010.  

Por certo as duas políticas para a avaliação dos cursos de bacharelado tomadas para 

estudo se encontram em um cenário demasiadamente controvertido e por isso problemático. O 

SINAES é a política pública de avaliação da educação superior no Estado brasileiro, mas está 

sendo implantada desde 2004 e ainda não está completa. Estavam previstos três tipos de 

avaliações distintas: o ENADE e as duas avaliações in loco; somente de uma análise global 

seria emitido um parecer da CONAES a respeito da qualidade dos cursos e IES. Apesar de 

                                                 
1
 Cf. Ref: RE 603.583/RS (STF). Inconstitucionalidade do artigo 8º, § 1º, da Lei nº 8.906/94 e dos 

Provimentos nº 81/96 e 109/05 do Conselho Federal da OAB. 
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previsto em calendário planejado as avaliações in loco se inviabilizaram devido ao grande 

volume de cursos (mais de 22 mil) e de IES (mais de 2 mil).  

 

A CONCEPÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 

SUPERIOR 

 

No ano de 2003 uma Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior (CEA) 

foi criada pelo MEC com o objetivo de analisar, fazer recomendações, propor critérios e 

estratégias para a reformulação dos processos e políticas de avaliação para educação superior, 

e simultaneamente, elaborar uma revisão crítica nos instrumentos, metodologias e critérios 

adotados e, por fim, no prazo de 120 dias para elaborar uma proposta para alteração do 

sistema da Avaliação da Educação Superior (ROTHEN, 2006, p. 113).  

A CEA apresentou publicamente a síntese da proposta para o SINAES em 2 de 

setembro de 2003, posteriormente divulgado pelo INEP no documento intitulado: Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – da concepção à regulamentação. 

Resumidamente:  

 

A ênfase da concepção avaliativa exposta está na preocupação com a tomada de consciência sobre a 

instituição, conseguida pela participação coletiva em todo o processo, o que lhe outorga caráter 

formativo e de aperfeiçoamento individual e institucional. O processo estaria centrado na auto-

avaliação, realizada no interior das instituições, com subcomissões internas que avaliariam os 

diferentes cursos. Outros dados para a avaliação seriam advindos de um exame do Processo de 

Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área (PAIDEIA), aplicado a 

uma amostra de alunos de segundo e do último ano das instituições, com o intuito de analisar os 

processos educativos em cada área de conhecimento, além de informações estatísticas coletadas 

regularmente pelo MEC. A auto-avaliação seria completada com um momento de avaliação externa 

realizada por membros da comunidade acadêmica e científica, por meio de visitas in loco, com o 

objetivo de contrastar as informações provindas do relatório de auto-avaliação institucional. O 

relatório final, derivado das variadas instâncias, seria remetido ao órgão encarregado da avaliação, 

criado para tal fim: a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (BARREYRO; 

ROTHEN, 2006, p. 960-961). 

 

Oficialmente o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) foi 

instituído pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, e tem seus procedimentos avaliativos 

regulamentados mediante a Portaria MEC nº 2.051, de 9 de julho de 2004, já na gestão do 

ministro da educação Tarso Genro. A Lei o documento oficial que institui a política pública 

para a avaliação da qualidade educação superior no Brasil, o artigo 1º desta norma expõe 

como finalidades do SINAES: 

 

a melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua oferta, o aumento 

permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica e social e, especialmente, a 
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promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições de 

educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade 

institucional (Lei nº 10.861, 2004, artigo1º). 
 

Segundo Jackson (2005), o SINAES se diferencia dos outros programas por criar: 

 

uma nova concepção de avaliação da educação superior calcada em outra lógica, integrante de um 

conjunto de políticas públicas, voltados para a expansão do sistema, pela democratização do acesso de 

forma que a qualificação do mesmo se integre a um processo mais amplo de revalorização da 

educação superior. Contextualiza a educação superior ao mundo atual em que entre as finalidades da 

construção do saber se insere a intervenção social no sentido de reduzir as assimetrias sociais, 

propiciando condições para a construção de novas pontes de inclusão social. Portanto, o SINAES 

amplia suas dimensões, objetos, procedimentos, integrando os vários instrumentos de avaliação 

(alguns deles já existentes mas adequados à nova lógica) e propondo outros, como o PAIDEIA. Como 

tal, incorpora aos processos avaliativos todos os atores sociais, as dimensões sociais e todas as 

instâncias da educação superior. Busca assegurar, as dimensões externas e internas, particular e 

global, somativo e formativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação. Trata-se de um Sistema e 

não mais de procedimentos isolados de avaliação. 

 

A composição do SINAES está alinhada em três eixos avaliativos: a instituição, o 

curso e o desempenho dos estudantes; é operacionalizado pelos procedimentos de 1) 

Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), 2) Avaliação dos Cursos de 

Graduação (denominada por ACG ou in loco) e a 3) Avaliação do Desempenho dos 

Estudantes (ENADE, em substituição a proposta do PAIDEIA).  

Para a coordenação e supervisão de todo o sistema foi instituído um órgão colegiado 

vinculado ao gabinete do ministro da educação e cultura; trata-se da Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (CONAES). Sua composição está determinada na referida 

Lei (artigo 7º) e se apresenta com 13 membros representantes dos seguintes segmentos: um do 

INEP; um da CAPES; três do MEC, sendo um obrigatoriamente do órgão responsável pela 

regulação e supervisão da educação superior; um do corpo discente das IES; um do corpo 

docente das IES; um do corpo técnico-administrativo das IES; cinco membros indicados pelo 

ministro da educação escolhidos entre cidadãos.  

Ainda em 2004, fundamentado nos estudos do CEA, a CONAES divulga o 

documento base do SINAES, intitulado Diretrizes para a Avaliação das Instituições de 

Educação Superior. Estava destinado a todos os interessados pela avaliação da educação 

superior, mas principalmente ao INEP e as CPA, os dois agentes que junto com a CONAES 

integram os órgãos avaliativos no SINAES. Suas atribuições são explicitadas no documento 

nos seguintes termos: 
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As atribuições da CONAES incluem: coordenar o processo de avaliação articulado e coerente em 

âmbito nacional e, definindo seus respectivos prazos, garantir a integração e coerência dos 

instrumentos e práticas da avaliação; estabelecer diretrizes para o recrutamento e capacitação de 

avaliadores; analisar os relatórios de avaliação consolidados pelo INEP e, a partir deles, elaborar 

pareceres conclusivos, encaminhando-os às instâncias competentes; integrar os instrumentos de 

avaliação e de informação; promover seminários, debates e reuniões nas áreas de sua competência; 

estimular a formação de pessoal para as práticas de avaliação da educação superior; assegurar a 

qualidade e a coerência do SINAES, promovendo o seu aperfeiçoamento permanente; oferecer 

subsídios ao Ministério da Educação para a formulação de políticas de educação superior de curto e 

longo prazo. 

O INEP é o órgão responsável pela operacionalização dos processos coordenados pela CONAES, 

cabendo-lhe implementar as deliberações e proposições no âmbito da avaliação da educação superior, 

bem como produzir relatórios pertinentes para o parecer conclusivo a ser emitido pela CONAES que 

os encaminhará aos órgãos competentes. 

Cada uma das CPA é também parte integrante do SINAES, estabelecendo um elo entre seu projeto 

específico de avaliação e o conjunto do sistema de educação superior do País. Estas comissões, no 

desempenho de suas atribuições, serão responsáveis pela “condução dos processos de avaliação 

internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP” [Lei 

nº 1.0861, art. 11]. Daí decorre o papel crucial das CPA na elaboração e desenvolvimento de uma 

proposta de auto-avaliação, em consonância com a comunidade acadêmica e os conselhos superiores 

da instituição (CONAES, 2004, p. 18). 

 

A CONAES (2004, p. 5) define o documento base como aquele que “sistematiza a 

concepção, os princípios e as dimensões da avaliação postulados pelo SINAES e define as 

diretrizes para a sua implementação”. Ou seja:  

 

As características fundamentais da nova proposta são: a avaliação institucional como centro do 

processo avaliativo, a integração de diversos instrumentos com base em uma concepção global e o 

respeito à identidade e à diversidade institucionais. Tais características possibilitam levar em conta a 

realidade e a missão de cada IES, ressalvando o que há de comum e universal na educação superior e 

as especificidades das áreas do conhecimento (CONAES, 2004, p. 5). 

O objetivo central do processo avaliativo é promover a realização autônoma do projeto institucional, 

de modo a garantir a qualidade acadêmica no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão e no 

cumprimento de sua pertinência e responsabilidade social (CONAES, 2004, p. 10). 

 

No entanto, e apesar desta ênfase na autonomia, o Estado não se ausentou da 

responsabilidade regulatória imposta pela Constituição Federal de 1988 e reafirmada pela 

nova LDB. Assim sendo a CONAES salienta: 

 

A avaliação se esgota quando os efeitos regulatórios são assumidos pelo Poder Público, em 

decorrência dos resultados da avaliação. Daí a importância de destacar três momentos desse processo: 

A regulação, como atributo próprio do Poder Público, que precede o processo de avaliação nas etapas 

iniciais da autorização e do credenciamento dos cursos. 

O processo de avaliação que se realiza autonomamente pela instituição de forma integrada e segundo 

suas diferentes modalidades. 

A regulação novamente, uma vez concluída a avaliação (após emissão de pareceres da CONAES), 

quando são aplicados os efeitos regulatórios – previstos em lei – decorrentes da avaliação (CONAES, 

2004, p. 10-11) 

 

O componente central do SINAES é a avaliação institucional, realizada em dois 

momentos: 1) auto-avaliação realizada pela CPA e 2) avaliação externa realizada pelas 
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comissões designadas. Porém na AVALIES também serão considerados os resultados da 

ACG e do ENADE, assim como o Censo da Educação Superior, Cadastro Nacional da 

Educação Superior e informações da avaliação da CAPES. Os resultados das avaliações serão 

expressos numa escala padrão de 5 níveis; os níveis 4 e 5 são considerados de altos 

desempenho, os níveis 1 e 2 são baixos e o nível 3 é o mínimo aceitável. Ressalta-se que é 

com base nestes resultados que será realizada a análise para concessão de credenciamento ou 

recredenciamento à IES;
2
 do mesmo modo ocorrerá com os cursos de graduação para 

autorização, reconhecimento ou renovação do reconhecimento (Portaria MEC nº 2.051, 2004, 

artigo 32).  

A CONAES apresentou as datas para a realização do processo avaliativo no 

documento das Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior. Porém 

não foi seguido e um novo cronograma veio na Resolução nº 1, de 11 de janeiro de 2005, 

determinando-se um ciclo de avaliação em quatro etapas: 1) agosto de 2004 até maio de 2006 

a finalização da auto-avaliação e a entrega dos relatórios; 2) junho de 2006 até setembro de 

2006 a realização das avaliações externas; 3) maio de 2006 até dezembro de 2006 a 

consolidação dos relatórios do INEP para o CONAES; por fim, 4) agosto de 2006 até maio de 

2007 a apresentação do parecer final da avaliação. Contudo, a efetiva realização do ciclo 

avaliativo das IES ainda não se concretizou.  

O INEP, seguindo as instruções do CONAES, publicou em 2004 as Orientações 

Gerais para o Roteiro da Auto-avaliação das Instituições, com o objetivo de auxiliar as CPA 

no processo de avaliação interna. Porém somente em 2006, mediante a Portaria nº 300, de 30 

de janeiro, e a Portaria nº 563, de 21 de fevereiro, é que foram divulgados os procedimentos 

de avaliação externa (Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e 

Instrumento) e ACG (Avaliação de Cursos de Graduação: Instrumento).  

As avaliações são realizadas por uma comissão de especialistas in loco, capacitadas e 

designadas pelo INEP sob orientação da CONAES. A avaliação é realizada em todos os tipos 

de cursos (bacharelado, licenciatura e tecnologia) e modalidades (presenciais e a distância) 

por um único instrumento, cumprindo com o objetivo identificar as condições de ensino 

oferecidas pela IES aos estudantes. As categorias avaliadas no ACG são as seguintes: 

  

                                                 
2
 Ressalta-se que as IES classificadas pela organização acadêmica universitária continuam seguindo os 

termos da Resolução da CES nº 2, de 07 de abril de 1998, que considera os indicadores de produção intelectual 

institucionalizada para fins de credenciamento e recredenciamento. 
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TABELA 1: CATEGORIAS DA AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO NO SINAES 

CATEGORIA 1) Organização didático-pedagógica – PESO 40 

1.1 Administração acadêmica: coordenação do curso 

1.2 Administração acadêmica: colegiado de curso 

1.3 Projeto Pedagógico do Curso – PPC: concepção do curso 

1.4 Projeto Pedagógico do Curso – PPC: currículo 

1.5 Projeto Pedagógico do Curso – PPC: avaliação 

1.6 Atividades acadêmicas articuladas à formação: prática profissional e/ou estágio 

1.7 Atividades acadêmicas articuladas à formação: trabalho de conclusão de curso (TCC) 

1.8 Atividades acadêmicas articuladas à formação: atividades complementares 

1.9 ENADE 

CATEGORIA 2) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo – PESO 35 

2.1 Corpo docente: perfil docente 

2.2 Corpo docente: atuação nas atividades acadêmicas 

2.3 Corpo discente: atenção aos discentes 

2.4 Corpo técnico-administrativo: atuação no âmbito do curso 

CATEGORIA 3) Instalações físicas – PESO 25 

3.1 Biblioteca: adequação 

3.2 Instalações especiais e laboratórios cenários/ambientes/laboratórios para a formação geral/básica/... 

 3.3 Instalações especiais e laboratórios específicos:cenários/ambientes/laboratórios para a formação 

profissionalizante/específica  

3.4 Instalações especiais e laboratórios específicos: cenários/ambientes/laboratórios para a prática profissional 

e prestação de serviços à comunidade 

FONTE: INEP, 2004. 

 

Mais recentemente, algumas alterações vêm sendo implementadas no SINAES, como 

por exemplo a emissão de um instrumento de avaliação exclusivo para os cursos de graduação 

em medicina, autorizado mediante a Portaria nº 474 de 14 de abril de 2008. E ainda, tratando-

se especificamente da avaliação externa das IES, o MEC emitiu uma Portaria (nº 1.264, de 17 

de outubro de 2008) alterando o que foi previamente acordado no documento Avaliação 

Externa de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento. As modificações 

realizadas no instrumento de avaliação externa trazem novas dimensões avaliativas e 

redistribuem os respectivos pesos para cada área. A seguinte tabela explicita os critérios 

atuais:  

 

TABELA 2: DIMENSÕES E PESOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA DAS IES NO SINAES 
DIMENSÕES DE AVALIAÇÃO PESOS 

1. A missão e o plano de desenvolvimento institucional 5 

2. A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas normas de 

operacionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, para as 

bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades 

35 

3. A responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua 

contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do 

meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural 

5 

4. A comunicação com a sociedade 5 
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5. As políticas de pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu 

aperfeiçoamento, seu desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho 
20 

6. Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos 

colegiados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos 

segmentos da comunidade universitária nos processos decisórios 

5 

7. Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, recursos de informação 

e comunicação 
10 

8. Planejamento e avaliação, especialmente em relação aos processos, resultados e eficácia da auto-

avaliação institucional 
5 

9. Políticas de atendimento aos estudantes 5 

10. Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos 

compromissos na oferta da educação superior 
5 

FONTE: Portaria nº 1.264, de 17 de outubro de 2008. 

 

O ENADE é a parte do SINAES que se encontra em um processo mais desenvolvido, 

pois desde 2004 vem sendo aplicado. O Exame da OAB acontece pelo menos uma vez a cada 

três anos para cursos de graduação recomendados pela CONAES e aprovados pelo MEC. Os 

alunos são selecionados por amostragem considerando os ingressantes e concluintes. Está 

operacionalizado por meio de quatro instrumentos de coleta de dados: 1) prova; 2) 

questionário de impressões sobre a prova; 3) questionário socioeconômico; 4) questionário 

aplicado aos coordenadores de curso. E tem como objetivo: 

 

aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes 

curriculares do respectivo curso de graduação, às suas habilidades para ajustamento às exigências 

decorrentes da evolução do conhecimento e às suas competências para compreender temas exteriores 

ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade brasileira e mundial e a outras áreas do 

conhecimento, contribuindo assim para a avaliação dos cursos de graduação (INEP, 2004b, p. 9) 

 

O questionário de impressão tem por objetivo verificar o posicionamento do 

estudante em relação a prova (formato, tamanho, nível de dificuldade, questões, etc.). O 

questionário socioeconômico visa compor um perfil dos estudantes avaliados e o questionário 

do coordenador busca colher informações a respeito da prova, do PPC e as condições gerais 

do curso. O ENADE tem sua base na proposta do CEA denominada de PAIDEIA.  

 

A IMPLEMENTAÇÃO DO SINAES E O CONCEITO ENADE, IDD, CPC E IGC 

 

Na idéia original do CEA visava-se avaliar os estudantes em quatro áreas, podendo 

haver subdivisões em cada uma delas: a) ciências humanas, sociais, letras e artes; b) exatas; c) 

tecnológicas; d) biológicas e da saúde. Todavia o ENADE manteve a abordagem do ENC 

testando os cursos individualmente, distinguindo-se principalmente do Provão pela ênfase não 

estar exclusivamente no conteúdo, contemplando o currículo e temas atuais em forma de 
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estudo de caso, situações-problema, simulacros e outros. A prova está composta por duas 

partes: formação geral e específica (VERHINE, DANTAS, 2005, p. 18). 

Deste modo, algumas das características do ENC mantiveram-se no ENADE e 

ainda pode-se ressaltar: é um componente curricular obrigatório registrado no histórico 

acadêmico dos estudantes; os resultados individuais são disponibilizados somente para os 

alunos; os melhores desempenhos por área de conhecimento são premiados com bolsas de 

estudos;
3
 simultaneamente ao exame são levantados dados referentes à prova, ao aluno, ao 

curso e à instituição; e está prevista a expansão gradativa do exame (VERHINE, DANTAS, 

2005, p. 18).  

Os estudos sobre avaliação de Barreyro e Rothen (2006) destacam importantes 

diferenças entre a proposta elaborada pelo CEA e a sua concretização na Lei que instituiu o 

SINAES, conforme a tabela: 

 

TABELA 3: QUADRO COMPARATIVO ENTRE AS DIRETRIZES DA PROPOSTA DO CEA E A LEI 

INSTITUIDORA DO SINAES 
PROPOSTA DO CEA LEI DO SINAES 

1) a função é emancipatória 1) a função é controladora 

2) a responsabilidade é da comunidade interna da IES 2) a responsabilidade é dos órgãos estatais 

3) o coordenador SINAES e executor das avaliações 

é a CONAES 

3) o coordenador do SINAES é a CONAES e o 

executor é o INEP 

4) divulgação era realizada pela CONAES 4) divulgação realizada pelo MEC 

5) CONAES era uma agência executiva (oferecia 

apoio técnico às IES, realizava a articulação entre os 

instrumentos e analisa os resultados globais) 

5) CONAES transformou-se em uma agência 

consultiva 

6) avaliação para subsidiar as políticas para a 

educação 

6) avaliar a educação para “orientar a expansão de 

sua oferta” (art.1) 

7) foco nas IES, sendo a avaliação de cursos e o 

PAIDEIA apresentados como instrumentos 

subsidiários da avaliação institucional 

7) o resultado da avaliação é o conjunto de três eixos 

avaliados separadamente: IES, curso e desempenho 

dos alunos 

8) o PAIDEA orientava os processos de auto-

avaliação e avaliação institucional interna e externa 

8) o ENADE é um dos três componentes da avaliação 

das IES; busca avaliar o processo de aprendizagem 

9) propunha uma divulgação de resultados apontando 

os pontos fortes e fracos da IES 

9) determina a notação de cinco conceitos numerados 

de 1 a 5 para as IES, curso e ENADE 

FONTE: Elaborado pelo próprio autor com base em Barreyro e Rothen (2006). 

 

Desde 2004 os resultados do ENADE permitiram a elaboração dos indicadores 

denominados de conceito ENADE e do conceito IDD (Indicador de Diferença entre os 

Desempenhos Observados e Esperados), ambos pontuados pela escala padrão do SINAES, ou 

seja, de 1 a 5. O conceito do curso no ENADE é calculado a partir da média ponderada da 

nota padronizada da seguinte maneira: concluintes no componente específico com o peso de 

60%; ingressantes no componente específico com o peso de 15%; e ingressantes em formação 

                                                 
3
 Neste mesmo sentido algumas IES do setor privado “prometem pagar prêmio que varia de R$300 a 

R$600 aos alunos que participarem do ENADE se as instituições obtiverem boa nota no exame” (Folha de São 

Paulo. Caderno: Cotidiano. São Paulo, sexta-feira, 09 de novembro de 2007). 
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geral com o peso de 25%. Já o IDD é um conceito comparativo gerado a partir do IDD Índice 

(com escala de -3 até +3). A nota técnica do INEP define que seu objetivo é: 

 

trazer às instituições informações comparativas dos desempenhos de seus estudantes concluintes em 

relação aos resultados obtidos, em média, pelas demais instituições cujos perfis de seus estudantes 

ingressantes são semelhantes. Entende-se que essas informações são boas aproximações do que seria 

considerado efeito do curso. 

O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio 

estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, portanto, quanto cada curso se destaca 

da média, podendo ficar acima ou abaixo do que seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus 

estudantes (INEP, 2008). 

 

O ENADE por levar em consideração a média geral e a média de cada curso pode ser 

considerado uma competição entre as IES, pois o desempenho de cada uma interfere na 

totalidade, assim sendo na atribuição de notas e de conceitos.  

 

O ENADE pode ser considerado uma “competição” onde todos os cursos, independentemente das 

condições iniciais, são avaliados de igual maneira, em uma versão modificada do procedimento 

adotado pelo Provão. O conceito IDD, por sua vez, apresentou um método de avaliação inovador, 

visando a equalizar a competição ao atribuir uma vantagem competitiva àqueles cursos com condições 

iniciais desfavoráveis, tendo sido bem-sucedido no seu intento. Ainda que a criação do IDD tenha sido 

um dos pontos destacados como positivos do ENADE, há muitas ressalvas, por parte das IES, com 

relação à divulgação dos resultados na mídia. Como o INEP divulga os dois conceitos 

simultaneamente, as IES têm utilizado os que mais lhes convêm, identificando-se uma preferência 

pelo conceito ENADE, o que provavelmente pode ser ocasionado pela sua semelhança metodológica 

com o Provão. A metodologia mais complexa do IDD pode estar refletindo negativamente na sua 

menor divulgação (BITTENCOURT, 2008, p. 261). 

 

Com base no ENADE e após a avaliação in loco seria atribuído um conceito ao 

curso, porém o MEC com a publicação da Portaria Normativa nº 4, de 5 de agosto de 2008, 

oficializou o Conceito Preliminar de Cursos (CPC) um indicador de qualidade do curso. Sua 

notação segue a metodologia estabelecida pelo SINAES. Porém como o próprio nome diz é 

nota inicial (preliminar) que orienta a avaliação do curso in loco, destaca-se que somente após 

a realização da avaliação do curso que será determinado o conceito final. O CPC veio ao 

encontro da regulamentação contida na Portaria Normativa nº 40, de 12 de dezembro de 2007, 

que definia a suspensão da avaliação in loco para os cursos com conceito de curso superior a 3 

e obrigatoriedade para os cursos com nota inferior (1 e 2) para a renovação do 

reconhecimento. No mesmo momento de lançamento do CPC foi apresentado o IGC (Índice 

Geral de Cursos) que serve como base para a realização da avaliação externa, o indicador de 

qualidade da IES é descrito nestes termos pelo INEP:  

 

é uma média ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da instituição. Para 

ponderar os conceitos, utiliza-se a distribuição dos alunos da IES entre os diferentes níveis de ensino 
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(graduação, mestrado e doutorado). O IGC será utilizado, entre outros elementos e instrumentos, 

como referencial orientador das comissões de avaliação institucional (INEP, 2008, p. 1). 

 

Todavia uma série de questões vêm sendo levantadas sobre os indicadores do 

ENADE. Situação que coloca em xeque as diretrizes estabelecidas pela CONAES e, ainda, a 

própria eficácia das políticas estabelecidas no SINAES. Ressalta-se o seminário promovido 

pela Associação Brasileira de Mantenedores do Ensino Superior (ABMES) sobre os 

indicadores de qualidade do ENADE que ocorreu em Brasília no dia 9 de setembro de 2008. 

Neste evento os membros da ABMES tiveram a oportunidade de levantar questionamentos 

diretamente ao presidente do INEP que foi convidado como palestrante. Neste momento foi 

explicado por Reynaldo Fernandes (2008) que o ENADE no SINAES subsidia a avaliação 

dos cursos e das IES. Porém sua função se distingue conforme o público de interesse nos 

resultados da avaliação:  

 

TABELA 4: PÚBLICO ALVO E FUNÇÃO DOS INDICADORES DO ENADE SEGUNDO O INEP 

INDICADOR PÚBLICO FUNÇÃO 

ENADE EXTERNO guiar estudantes e o mercado na escolha do curso de melhor qualidade 

IDD INTERNO fazer gestores, professores e alunos refletirem sobre a qualidade da formação 

CPC ESTADO definir a qualidade mínima para a regulação dos cursos  

FONTE: Elaborado pelo próprio autor com base em FERNANDES (2008). 

 

Fernandes (2008) defende que o ENADE é um indicador de resultado, pois só 

classifica; o IDD é um indicador de valor adicionado, tem fins formativos, compara os 

estudantes iguais por instituição e área. Ambos possuem instrumentos rígidos e são 

normatizados, porém o CPC é um indicador que se diferencia dos outros dois por duas 

características: 1) o instrumento é flexível, trata-se da visita in loco; 2) o conceito não é 

normatizado, pois são critérios observados pelo avaliador na IES. O CPC pretende ser um 

indicador de critério, ou seja, para notas iguais ou superiores a três atende ao requisito para o 

funcionamento e serão considerados cursos de excelência os que obtiverem notas cinco. Já os 

cursos com notas inferiores não atenderam ao critério de qualidade e precisam de intervenção, 

assim sendo o CPC é indicador de qualidade com fim regulatório (FERNANDES, 2008). 

Resultando numa concepção muito distinta da elaborada pelo CEA na proposta do SINAES. 

Ponderando sobre as vantagens e desvantagens do CPC, aponta-se um grande ponto positivo 

no seu instrumento, pois nada substitui a percepção do avaliador in loco; nenhum indicador 

estatístico é capaz de mensurar ou perceber algumas qualidades. Porém o antigo método para 
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a operacionalização da avaliação apresentava dois sérios problemas: o primeiro diz respeito à 

falta de homogeneização dos resultados da avaliação in loco, pois depende da percepção de 

cada avaliador que não está explícito; o segundo trata-se do grande universo a ser avaliado 

não compatível com a estrutura do INEP. 

Estes são os dois problemas que justificaram a criação do CPC, garantindo a 

operacionalização e orientação do processo de realização da avaliação in loco. Os cursos que 

obtiveram notas satisfatórias ganharam o direito de abrir mão da visita, não manifestando o 

interesse pela a avaliação in loco a nota do CPC se torna definitiva. A prioridade foi dirigida 

para os cursos que indicavam sinais de deficiências, ou seja, os cursos com notas inferiores a 

3 são obrigados a passar pelo processo de avaliação in loco para a verificação da qualidade e 

lançamento da nota definitiva para o indicador. Este procedimento viabilizou a execução da 

avaliação, pois o número de IES teve uma redução significativa. Cita-se como exemplo a 

indicação dos CPC de 2208 cursos calculados pelo ENADE 2007, em que aproximadamente 

25% dos cursos possuem qualidade duvidosa, ou seja, somente 508 cursos serão avaliados in 

loco. Com o CPC também foi possível garantir uma melhor homogeneização dos resultados 

do processo de avaliação in loco, pois uma análise da discrepância entre os resultados 

preliminar e final podem ser observados e identificados, garantindo um nível melhor de 

detalhamento do processo avaliativo e evitando um procedimento complacente por parte do 

avaliador. A obtenção do CPC é alcançada por meio da junção de três variáveis: 1) insumos – 

peso de 30%; 1 ENADE – 40% e IDD – 30% (INEP, 2008). 

Especificamente a variável insumos refere-se as informações sobre a infra-estrutura e 

as instalações físicas, os recursos didático-pedagógicos e o corpo docente oferecidos pelo 

curso. Estas informações são coletadas pelos questionários e cadastros respondidos pelos 

alunos e coordenadores de curso durante o ENADE, estando composta da seguinte maneira na 

nota técnica do INEP:  

 

TABELA 5: COMPOSIÇÃO DA VARIÁVEL INSUMO  

INSUMOS (30%) PESO 

Infra-estrutura e instalações físicas - os equipamentos disponíveis são suficientes para o número de 

estudantes (aulas práticas) 
10,2% 

Recursos didático-pedagógicos - os planos de ensino contêm todos os seguintes aspectos: objetivos; 

procedimentos de ensino e avaliação; conteúdos e bibliografia da disciplina. 
27,2% 

Corpo docente - percentual de professores (no mínimo) doutores no curso (38,9%) 

62,7% 
Corpo docente - percentual de professores que cumprem regime parcial ou integral (não horista) no 

curso (23,8%) 

FONTE: INEP, 2008 
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O principal problema do CPC é que se tornou um indicador de qualidade regulatório, 

pois determina ou não o funcionamento do curso, mesmo que sua composição tenha sido 

realizada de maneira arbitrária. Não existe uma razão plausível na determinação das 

porcentagens peso das variáveis. Outro fator para se contestar é o motivo da consideração 

quase que exclusiva no aluno (seu desempenho e sua opinião chegam a pesar 80% da nota, os 

20% restante do peso correspondem ao corpo docente do curso). Esta situação regulatória está 

em desacordo com o SINAES. Destaca-se que o artigo 2º da Lei nº 10.861 descreve: 

 

O SINAES, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, 

deverá assegurar: 

I - avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e integrada das dimensões, 

estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior e de seus cursos; 

II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos avaliativos; 

III - o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos; 

IV - a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo das instituições de educação 

superior, e da sociedade civil, por meio de suas representações. 

Parágrafo único. Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo constituirão referencial 

básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o 

credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, 

o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação. 

 

A aplicação da política de avaliação da qualidade educacional vem tomando o 

ENADE como único referencial para o processo de regulação e supervisão da educação 

superior, esquecendo-se da sua característica principal que é de possuir um caráter sistêmico. 

A implantação da política desconsidera a visão estrutural da avaliação e implanta três 

avaliações distintas, de curso, da IES e, principalmente, a dos alunos. Por isso parece 

oportuno e necessário destacar as diretrizes da CONAES quando ressalta as finalidades 

essenciais da avaliação no SINAES:  

 

o SINAES recupera também as finalidades essenciais da avaliação: 

Ultrapassa a simples preocupação com desempenhos ou rendimentos estudantis, buscando os 

significados mais amplos da formação profissional. 

Explicita a responsabilidade social da educação superior, especialmente quanto ao avanço da ciência, 

à formação da cidadania e ao aprofundamento dos valores democráticos. 

Supera meras verificações e mensurações, destacando os significados das atividades institucionais, 

não apenas do ponto de vista acadêmico, mas também quanto aos impactos sociais, econômicos, 

culturais e políticos. 

Aprofunda a idéia da responsabilidade social no desenvolvimento da IES, operando como processo de 

construção, com participação acadêmica e social, e não como instrumento de checagem e cobrança 

individual. 

Valoriza a solidariedade e a cooperação e não a competitividade e o sucesso individual (CONAES, 

2004, p. 8). 
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Assim sendo pode ser observada certa discrepância existente entre “o ser” e “o deve 

ser” da política pública executada pelo Estado. Tomando como partida a política de avaliação 

proposta pelo CEA, a Lei do SINAES e as diretrizes do CONAES e comparando com a 

efetiva realização é possível perceber os caminhos incertos das políticas públicas de avaliação 

no sentido de efetiva realização do escopo de melhoria da qualidade da educação superior no 

Brasil.  

TABELA 6: CRONOLOGIA DA IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA DO SINAES (2003-2011) 

DATA PROPOSTAS, LEIS E DOCUMENTOS LEGAIS 

2003 
 cria-se a CEA (Portarias nº 11 de 28 de abril e nº 19 de 27 de maio) e  

 divulga-se a proposta do SINAES 

2004 

 institui-se o SINAES (Lei nº 10.861 de 14 de abril) e a CONAES (Decreto de 28 de maio - sem 

número) 

 divulgam-se os procedimentos do SINAES (Portaria nº 2.051, de 9 de julho)  

 divulga-se o procedimento para realização do ENADE (Portaria nº 107, de 22 de julho) 

 divulga-se o documento Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior elaborado 

pela CONAES (de 26 de agosto) 

 divulga-se o documento Orientações Gerais para o Roteiro de auto-avaliação das IES elaborado pelo 

INEP e destinado a CPA 

2005 

 divulga-se o primeiro calendário para a avaliação da IES (Resolução CONAES nº 1 de 11 de janeiro) 

 divulga-se o procedimento para organização e execução das avaliações externas (Portaria nº 31 de 17 

de fevereiro) 

 suspende-se o recebimento de solicitação de credenciamento de universidades ao sistema (Portaria nº 

2.261 de 19 de junho) 

2006 

 aprova-se e divulga-se o Instrumento para Avaliação dos Cursos de Graduação do SINAES (Portaria 

MEC nº 563 de 21 de fevereiro) 

 aprova-se e divulga-se o procedimento para Avaliação Externa da IES: diretrizes e instrumento do 

SINAES (Portaria MEC nº 300 de 30 de janeiro) 

 descreve-se as funções de regulação, supervisão e avaliação das IES e cursos (Decreto Federal nº 

5.773 de 9 de maio) 

 reorganizam-se as IES 

 determinam-se os critérios e exigências para os Centros Universitários (Decreto nº 5.786 de 24 de 

maio) 

2007 

 divulga-se um novo calendário para a realização das avaliações (Portaria normativa nº 1 de 10 de 

janeiro) 

 descrevem-se os procedimentos de regulação e avaliação da EAD (Portaria normativa nº 2 de 10 de 

janeiro) 

2008 

 divulga-se o instrumento de avaliação exclusivo para autorização de cursos de graduação de medicina 

(aprovado pela Portaria nº 474 de 14 de abril) 

 divulga-se o CPC e IGC (Portaria Normativa nº 4 de 5 de agosto) 

 alteram-se as dimensões e pesos da avaliação externa das IES (Portaria nº 1.264 de 17 de outubro) 

2009 

 

 oficializa-se os resultados do IGC-2007, do Conceito ENADE-2007 e do CPC-2007 (Portaria nº 296, 

de 17 de novembro) 

2010 

 oficializa-se os resultados do IGC-2008, do Conceito ENADE-2008 e do CPC-2008 (Portaria Inep nº 

27, de 20 de Janeiro) 

 aprova-se o extrato para o instrumento de avaliação para reconhecimento dos cursos de graduação em 

Direito, Pedagogia, Medicina, Tecnologia,  Bacharelados e Licenciaturas assim como Bacharelados e 

Licenciatura, na modalidade de educação a distância no âmbito do SINAES 

 designa-se a Comissão de Revisão dos Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES, 

para operacionalização do SINAES e Comissão de Acompanhamento das Capacitações de 

Avaliadores do BASIs nos Instrumentos de Avaliação dos Cursos de Graduação e IES, na 

operacionalização do SINAES (Portaria nº 386-387, de 27 de setembro) 

2011 

 emite-se uma Medida Cautelar para a redução de vagas de Cursos de Direito - bacharelado - de IES 

com resultados insatisfatórios no CPC referente ao ciclo 2007-2009 (Despacho do Ministro em 1º de 

junho) 
FONTE: Elaborado pelo próprio autor. 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS DA AVALIAÇÃO EXAME DA OAB E DO ENADE 

 

Quanto à metodologia da avaliação do Exame da OAB, é importante destacar que é 

diferente da política pública de avaliação da eficiência educacional proposta pelo ENADE (e 

que ocorre a cada triênio). O Exame da OAB acontece três vezes por ano e só pode ser 

realizado por estudantes concluintes ou bacharéis formados mediante a inscrição prévia no 

concurso e identificação da origem institucional do egresso. O procedimento segue em duas 

fases distintas: a primeira etapa da avaliação é classificatória, o inscrito realiza um teste com 

cem questões de múltipla escolha com quatro alternativas. Os conteúdos da prova dizem 

respeito a dez grandes áreas do Direito; para ser aprovado neste estágio o candidato precisa 

responder corretamente no mínimo 50% das perguntas postas. A segunda fase do exame é 

escrita, trata-se de uma prova técnico-profissional conforme a área específica de atuação que 

o inscrito optou no momento da sua inscrição.  

No ano de 2003, quando ainda o exame era realizado pelas seccionais a média de 

aprovação era de 50%; em 2006 caiu para 30% de aprovação (destaca-se São Paulo com 

apenas 10% de aprovados e o maior número de cursos de direito). Ressalta-se que a tendência 

é desse número sofrer uma queda maior, pois a maioria dos cursos existentes ainda não 

concluiu sua primeira turma de egressos.  

Evidentemente que este tipo de avaliação possui várias imperfeições (destaca-se que 

a área Jurídica ainda debate a própria constitucionalidade do Exame da OAB). Seu histórico é 

conturbado, pois já foi fraudado e cancelado; ademais, os testes já tiveram inúmeras questões 

anuladas e contestadas por conta de erros na execução do gabarito e correção das questões 

discursivas. Interessante que os recursos e impugnações acarretam na alteração do 

posicionamento das IES no ranking geral das IES, que muitas vezes se distinguem nos 

décimos da porcentagem (FLORES, 2006. p.90-91). Desde 2008 o Exame da OAB vem 

sendo realizado no âmbito nacional com freqüência de três edições ao ano. No quadro abaixo 

estão relacionados os resultados disponibilizados do Exame da OAB realizados no âmbito 

nacional:
4
 

  

                                                 
4
 A publicização dos resultados da avaliação: OAB. Exame de Ordem. Disponível em: 

<http://www.oab.org.br/exameOrdem.asp>. Acesso em: 25 dez. 2010. 
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TABELA 7: DISPONIBILIZAÇÃO DO RESULTADOS DO EXAME DA OAB 

EDIÇÃO RELATÓRIOS DISPONÍVEIS 

1_2008 
Desempenho das IES 

Desempenho das Seccionais (Estados) 

2_2008 

Desempenho das IES 

Desempenho das Seccionais (Estados) 

Desempenho das IES com 20 (ou mais) examinados inscritos  

Estatísticas por Área 

Estatísticas por Faculdade/Universidade 

Estatísticas por Faculdade/Universidade e Sexo 

Estatísticas por Faixa etária 

Resultado Geral 

3_2008 
Desempenho das IES 

Desempenho das Seccionais (Estados) 

1_2009 
Percentual de acertos por área/IES 

Desempenho das IES 

2_2009 Desempenho das Seccionais. 

3_2009 Desempenho de IES por estado. 

1_2010 Percentual de acertos por área/Instituição de Ensino Superior (IES) 

2_2010 Informações ainda não divulgadas 

3_2010 Desempenho das IES 

1_2011 Desempenho das IES 

 

Tendo em vista a participação das IES pode ser realizado um comparativo das quatro 

primeiras e das duas últimas edições do exame. Observa-se: o número de IES participantes; o 

número de IES que não apresentam nenhum candidato aprovado; e a média de aprovação 

geral do exame. As demais edições não estão relacionadas pela impossibilidade de 

levantamento dos dados nos relatórios disponibilizados pela OAB. Todavia importante 

ressaltar a possibilidade de outros estudos a partir dos resultados apresentados nos relatórios 

relacionados acima. Cita-se o exemplo dos Relatórios que apresentam o desempenho dos 

alunos do curso no exame conforme as dez áreas do Direto. Uma análise comparativa 

possibilita realizar um diagnóstico detalhado do desempenho dos alunos. 
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GRÁFICO 1: NÚMERO DE IES QUE APRESENTARAM INSCRITOS NO EXAME DA OAB 

 

 

 

Atualmente o Brasil possui 1240 cursos; e cerca de 50% dos cursos de Direito do 

mundo estão no Brasil. Destaca-se que muitos cursos não participam do exame pois ainda não 

possuem bacharéis formados e por isso nunca foram avaliados pelo Exame da OAB. 

Tratando-se do ENADE o número de cursos participantes da avaliação foi de 811 em 2006 e 

968 em 2009. Observa-se que existe um número relevante de IES que não teve nenhum aluno 

aprovado no Exame da OAB. Estes números ficam mais evidentes na 3ª edição do exame de 

2008 e 3º de 2010. Cabe uma consideração a respeito das IES públicas e privadas pois 

especificamente nestas duas edições mais de 20% das IES privadas não conseguiram aprovar 

nenhum candidato. Nas instituições públicas 14% dos egressos não foram aprovados. E ainda, 

no tocante à porcentagem média de aprovação é demasiadamente notável a distinção entre as 

IES públicas e a privadas. 
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GRÁFICO 2: NÚMERO DE IES QUE NÃO APROVAM NENHUM CANDIDATO NO EXAME 

 

 

Para efeitos comparativos analisou-se isoladamente o desempenho das IES que não 

aprovaram nenhum candidato no 1º Exame da OAB em de 2011. Percebe-se que das 27 IES 

avaliadas 67% eram reincidentes neste tipo de resultado. Comparando este mesmo grupo com 

os resultados do ENADE 2009 percebe-se que 78% das IES não possuem conceito definido 

pelo MEC a respeito das suas condições de ensino. Os 22% restantes distribuem-se 15% com 

conceito 3 aceitável e ausente de avaliação in loco e 7% com conceito 2 abaixo do aceitável e 

avaliação in loco compulsória.  

Importante destacar que atualmente ocorre uma série de dificuldades no processo de 

operacionalização do SINAES. Em termos de efetividade somente o eixo que avalia os alunos 

obteve resultados satisfatórios. Até o momento é a avaliação do ENADE que propicia o 

cálculo do CPC. Em termos de regulação este é o indicador que define a qualidade mínima 

para o funcionamento dos cursos. Possui a finalidade de fazer os gestores, professores e 

alunos refletirem a qualidade do curso e serve para guiar os estudantes para a escolha do curso 

com melhor qualidade no mercado. 

A seguinte tabela compara os resultados da avaliação de 948 IES pelo ENADE 2009 

com as médias de aprovação das 709 IES que realizaram o Exame da OAB 2011 por unidade 

federativa. 
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TABELA 8: COMPARATIVO DOS RESULTADOS DO ENADE 2009 E DO EXAME DA OAB 2011 

  ENADE  2009 EXAME DA  OAB 1_2011 

UF 

N. DE CURSOS 

AVALIADOS 

% DE IES COM 

CONCEITO 

SATISFATÓRIO 

N. DE CURSOS 

AVALIADOS 

% DE  

APROVAÇÃO 

AC 3 34% 3 14% 

AL 14 21% 11 13% 

AM 9 55% 9 12% 

AP 6 50% 9 14% 

BA 53 30% 38 17% 

CE 16 81% 15 14% 

DF 18 39% 16 19% 

ES 32 34% 27 14% 

GO 37 27% 27 11% 

MA 16 34% 13 15% 

MG 129 50% 98 16% 

MS 21 71% 14 15% 

MT 24 29% 23 13% 

PA 16 75% 11 13% 

PB 16 56% 14 17% 

PE 27 48% 25 15% 

PI 21 38% 18 17% 

PR 81 63% 60 12% 

RJ 65 65% 36 15% 

RN 13 39% 10 19% 

RO 11 64% 9 14% 

RR 4 75% 3 24% 

RS 72 70% 33 18% 

SC 54 57% 28 14% 

SE 9 23% 4 24% 

SP 170 62% 144 11% 

TO 11 18% 11 13% 

FONTE: elaborado pelo próprio autor. 

 

Ao confrontar o ENADE e o Exame da OAB percebe-se algumas incongruências do 

sistema de avaliação. É o caso do Ceará que possui um índice de aprovação mediano porém é 

o Estado que possui mais Cursos qualificados. Sergipe possui o maior índice de aprovação na 

OAB, mas segundo o MEC 77% das IES estão  sem conceitos ou o conceito é insatisfatório e 

precisam ser avaliadas in loco. E ainda São Paulo que possui o maior número de cursos de 

Direito, baixo índice de aprovação no Exame da OAB e alta porcentagem de IES com 

conceito satisfatório no ENADE.   
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CONCLUSÃO 

 

O Exame da OAB tende a surtir mais efeitos que o ENADE por diferentes motivos; 

um deles é a sua freqüência de execução, que é maior. A disponibilização dos resultados desta 

avaliação está em forma de ranqueamento nacional dos cursos de bacharelado. Ele é 

estruturado com base no percentual de inscritos aprovados na primeira e segunda fase do 

exame, apresentando as médias regionais e a média nacional, assim como um detalhamento 

do desempenho de cada IES nas dez áreas contempladas pelo teste na 1º fase. Importante 

destacar que o órgão de classe demonstra preocupação em aperfeiçoar o instrumento de 

avaliação. Assim motivado o Conselho Federal da OAB retirou a autonomia das seccionais 

estaduais padronizando nacionalmente o Exame. 

Diferentes práticas da OAB têm influenciado o rumo da política pública para a 

educação da área jurídica; exemplos: 1) envio de pareceres negativos à abertura de novos 

cursos de Direito realizado por comissões de ensino jurídico; 2) recomendação dos cursos 

mediante a emissão do selo “OAB Recomenda”; e 3) publicização de denúncias de IES com 

qualidade duvidosa; nestes casos toma-se como base o baixo desempenho dos inscritos no 

Exame da OAB, assim como a ausência de aprovação dos bacharéis em direito no provimento 

das vagas em concursos públicos, em especial para a magistratura e para o Ministério Público. 

O aumento de reprovações é diretamente proporcional ao aumento de número de candidatos. 

Todavia a atuação por parte do organismo de classe não possui poder regulatório na 

matéria. A competência normativa em matéria de ensino superior é o Poder Público 

representado pelo MEC. Nos atos de autorização e reconhecimento de cursos e IES a OAB 

restringe-se a emitir pareceres (em geral negativos) elaborados por suas comissões de ensino 

jurídico e encaminhados para o Conselho Nacional de Educação (BITTAR, 2006, p.194-200). 

A OAB defende a observação obrigatória do critério de necessidade social para a abertura de 

novos cursos de graduação em Direito.
5
 Todavia a regulamentação se orienta a partir de regras 

de mercado; com dispositivos flexíveis de controle toma-se a política de avaliação dos cursos 

e IES como parâmetro para a manutenção do credenciamento no sistema.  

  

                                                 
5
 Os parâmetros utilizados pela Comissão de Ensino Jurídico da OAB encontram-se na Instrução 

Normativa nº 1/1997, possui aspectos relacionados com questões demográficas e possibilidade de inserção no 

mercado profissional desconsiderados pelo MEC. 
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RESUMO 

Os Cursos de Direito devem promover, de modo integrado, as atividades de ensino, pesquisa 

e extensão. Observa-se, na atualidade, que somente as atividades de ensino são realizadas e, 

por outro lado, pouca atenção tem recebido a pesquisa e a extensão jurídicas. Para que o 

ensino jurídico não se torne uma mera repetição de pensamentos, as atividades 

complementares devem ser pensadas como um instrumento para integrar o ensino, a pesquisa 

e a extensão. É obrigatório em todos os cursos de direito que além das disciplinas 

obrigatórias, do trabalho final de monografia (TCC), o aluno também realize um determinado 

número de horas de atividades complementares. Ao se reconhecer a importância das 

atividades complementares, é possível pensar e efetivar o ensino para além da sala de aula, 

cumprindo assim o contido no artigo 207 da Constituição Federal, ao determinar que as 

universidades devem obedecer o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  

PALAVRAS-CHAVE: ENSINO; PESQUISA; EXTENSÃO; ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

 

RESUMEN 
Los Cursos de Derecho deven promocionar, de modo integrado, las actividades de enseñanza, 

investigación y extensión.|Se observa em la actualidad, que solamente las actividades de 

enseñanza son realizadas y, por outro lado, poca atención há recebido la investigaciony la 

extensión jurídicas. Para que La enseñaza jurídica no se torne una simple repetición de 

pensamientos, las actividades complementares deven ser entendidas como un instrumento 

para integrar la enseñanza, la investigación y la extención. Es obligatório en todos los Cursos 

de Abogacía además de las disciplinas obligatórias, del trabajo final de monografia,o el 

trabajo de conclusión de curso (TCC), que el alumno tambiém realize um determinado 

número de horas en actividades complementares. Al reconocer la importancia de las 

actividades complementares, es posible pensar e efectivar la enseñanza para más allá de las 

clases, cumpliendo asi lo que está contenido en el artículo 207 de la Constitución Federal, al 

determinar que las universidades deben obedecer el princípio de la inseparabilidad entre 

enseñanza, investigación y extensión.  

PALABRAS-CLAVE: ACTIVIDADES COMPLEMENTARES; ENSEÑANZA; 

INVESTIGACIÓN Y EXTENSIÓN 
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INTRODUÇÃO 

As atividades complementares, segundo o Ministério da Educação, "têm a finalidade de 

enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, privilegiando a complementação da formação 

social e profissional"[1]. Constituem-se ainda em uma exigência do artigo 8.
o
 da Resolução 

n.
o
 9 do Conselho Nacional de Educação. Assim, um número de horas complementares, 

compostas pela participação do aluno em cursos de extensão, projetos de pesquisa, 

participação em eventos, iniciação científica, publicações, monitorias, bem como diversas 

outras atividades que não fazem parte das disciplinas obrigatórias do curso, passou a integrar 

os currículos das Faculdades de Direito no Brasil. Porém, pouco se discute acerca dessas 

atividades. 

Indagações sobre sua finalidade e/ou os critérios utilizados para classificação dessas 

atividades tem ocupado de maneira discreta os debates do ensino jurídico. Antes, nota-se um 

silêncio que se reflete na falta de questionamentos de professores e alunos: qual é a função 

que essas atividades complementares desempenham para a formação dos operadores do 

Direito? Quais são os critérios que norteiam a escolha e classificação das atividades que 

integram as horas complementares? 

Tomando tais fatos em consideração, o presente artigo utiliza-se das afirmações de Michel 

Miaille acerca da atividade do jurista: na sua pretensão de construir o direito acaba por 

reproduzir um direito que já existe. E com vistas a romper o silêncio que impera em torno das 

atividades complementares, indaga-se: essas atividades constituem-se como um "mal 

construído" do Direito? 

Tais questionamentos suscitam um confronto com os temas da pesquisa e da extensão, que 

constantemente aparecem no rol das atividades complementares. Trata-se de pensar a 

universidade para além do ensino, conforme crítica de Pedro Demo: é necessário construir e 

reconstruir o conhecimento com um sentido social, tarefa esta que ultrapassa o ensino na 

universidade e chega à pesquisa e à extensão. Atenta-se, então, para a pesquisa no Direito e 

seu panorama, afeto ao isolamento em relação a outras ciências e constantemente confundida 

com a pesquisa profissional, nos termos suscitados por Marcos Nobre. E, finalmente, para a 

extensão no Direito, tomada como comunicação, no sentido suscitado por Paulo Freire. 

Para delinear as discussões suscitadas pelos questionamentos e confrontos, acima expostos, os 

projetos de atividades complementares de instituições de ensino brasileiras integram o 

trabalho, para indagar as funções e critérios que presidem as atividades formativas dos 

graduandos em Direito. 

1     UNIVERSIDADE: ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO 

Se o conhecimento jurídico não é mais considerado como pronto e acabado, não se pode 

esperar que as faculdades de Direito sejam meros centros de reprodução de um Direito, mas 

sim de sua construção. 

Os avanços tecnológicos, vivenciados nas últimas décadas, converteram o conhecimento em 

principal fator de progresso pessoal e coletivo. Na "sociedade de conhecimento", este último 

representa a grande propriedade, ao colocar seu titular em posição dominante (FERNÁNDEZ, 

2006, p.418). 
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Contudo, esse conhecimento é exclusivo e excludente: requer os meios adequados para sua 

produção e gestão, afastando de seu acesso aqueles que não são detentores desses meios. Por 

conseguinte, o conhecimento revela-se no conjunto de ferramentas que determinam o 

desenvolvimento econômico e o progresso da sociedade (FERNÁNDEZ, 2006, p.418). 

Cabe à universidade construir e reconstruir esse conhecimento. Porém, os contornos dessa 

tarefa, emoldurados sob a tríade – ensino, pesquisa e extensão –, revelam-se deficientes. A 

universidade não vai além de um ensino que se traduz em reprodução do conhecimento e 

pouco chega à pesquisa e extensão: 

A trilogia 'ensino, pesquisa, extensão' sinaliza, assim, uma etapa vencida da universidade, na 

qual continuamos ainda apegados porque não estamos conseguindo acompanhar o ritmo de 

mudanças imposto pela intensividade do conhecimento e também porque fazemos parte de 

um processo recente e certamente ainda imaturo. É fundamental perceber, então, que uma 

instituição universitária que apenas repassa conhecimento de segunda mão não é, a rigor, 

necessária. A tarefa de repassar conhecimento vai sendo tomada, com grandes vantagens, pela 

instrumentação eletrônica. É neste sentido que a aula, se for apenas para expor idéias alheias, 

de fora para dentro e de cima para baixo, não cabe, por dois motivos principais: porque não 

ocorre a reconstrução do conhecimento, e porque não permite competência profissional 

renovadora (DEMO, 1999, p.4). 

Se a causa central da universidade é o conhecimento, na sua construção e reconstrução 

repousa sua tarefa. Mas, não basta dominar conhecimentos, pois na sociedade atual, estes logo 

se desfazem com o tempo. É preciso saber construí-los e reconstruí-los com um sentido 

social. E, para tanto se coloca em discussão as atividades complementares dos Cursos de 

Direito. 

2     AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES NOS CURSOS DE DIREITO: O "MAL 

CONSTRUÍDO"? 

O "recuo do formalismo jurídico", pronunciado por Franz Wieacker (1967, p.626), nas 

primeiras décadas do século XX, mostrou que a tarefa do profissional do Direito vai além da 

mera subsunção dos fatos às previsões normativas. É preciso descobrir os valores que 

inspiraram a norma jurídica. Trata-se de delinear uma percepção axiológica do Direito, pois: 

...um advogado que não tenha todas essas noções será capaz talvez de uma tarefa mecânica de 

subsunção: pegar o fato e encontrar a norma aplicável; mas ele não será capaz, jamais, de, 

através de uma análise de interesses, de uma análise axiológica do texto legal, exercer uma 

advocacia criativa, que abra caminhos novos e que seja a provocação para que o Judiciário 

também exerça uma tarefa de jurisprudência criativa (OLIVEIRA, 1981, p.44). 

O Direito constrói-se na combinação dialética entre a lei e a jurisprudência. Para tanto, 

caminha a tarefa do intérprete na aplicação dos princípios jurídicos. Demanda-lhe um esforço 

no sentido de construir a regra aplicável ao caso concreto, o que não se faz sem uma 

ponderação de valores. 

Constata-se, então, que o jurista tem por missão criar a regra jurídica, de tal modo, que ela se 

aproxime ao máximo do ideal de justiça. Por conseguinte, o Direito não é um "dado", mas um 

construído (MIAILLE, 1994, p.173). 
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Abre-se, então, espaço para uma indagação, realizada por Michel Miaille: "de facto, que 

significa isso de o jurista construir?" (MIAILLE, 1994, p.173). E responde: "é preciso convir 

que a 'construção' dos nossos juristas é, a maior parte do tempo, do tipo da 'reprodução' de um 

construído que já existe" (p.174). É suficiente melhorar o Direito, sem, no entanto, intervir na 

sua essência? Por outras palavras, bastaria "encher odres velhos com vinho novo"? (p.175). 

É necessária uma ruptura com esse panorama, formando bacharéis capazes de empreender 

uma leitura axiológica do sistema jurídico. Para tanto, requer-se da universidade a formação 

de uma capacidade de reflexão crítica nos acadêmicos de Direito. Eis que: 

O jurista não pode ser um homem que vá atrás dos fatos. Ele tem de ser um homem capaz de 

exercer uma reflexão crítica sobre a adequação entre a norma e os problemas, e de exercer 

esta reflexão crítica não apenas numa linha de eficácia, não apenas numa linha a que 

realmente o empirismo leva que a de verificar se o Direito está servindo eficientemente ao 

sistema, mas uma linha crítica aos próprios valores fundamentais do próprio sistema 

dominante, numa linha que seja capaz de propor uma reformulação dos próprios valores 

fundamentais do sistema dominante (OLIVEIRA, 1981, p.48). 

Ocorre que por meio de um ensino que apenas reproduz conhecimento, essa capacidade 

crítica não é alcançada. E: 

Não é suficiente porque o ensino meramente exegético – e de uma exegese no mal sentido, no 

sentido de uma interpretação da lei com os recursos meramente de gramática ou, no máximo, 

da sistemática externa do Código, da taxonomia, ou de argumentos ligados a trabalhos 

preparatórios da lei, esse ensino, evidentemente não leva a nada, leva a formação de leguleios, 

leva à formação de rábulas. E, por respeitáveis que sejam os seus esforços, não são advogados 

porque não estarão aptos àquela tarefa de desbravamento de caminhos, de provocação da 

criação de uma jurisprudência nova [...], porque como juízes não estarão aptos a esta criação 

(OLIVEIRA, 1981, p.49). 

Impõe-se uma indagação: como formar nos alunos que reflitam criticamente acerca do 

Direito, e atuem, no sentido de construir, em lugar de reproduzir o conhecimento jurídico? 

Antes de responder essa pergunta, é necessário voltar as atenções para as atividades 

complementares que se desenvolvem nos cursos de Direito, com vistas a indagar sua função 

na formação dos operadores jurídicos. 

3     O PANORAMA DA PESQUISA JURÍDICA NO BRASIL E AS ATIVIDADES 

COMPLEMENTARES 

A situação da pesquisa[2] jurídica no Brasil pode ser descrita como de relativo atraso em 

relação a outras ciências. Segundo Marcos Nobre (2005, p.24), concorrem para tanto, dois 

fatores: (i) o isolamento do Direito em relação a outras ciências; e (ii) a confusão entre prática 

profissional e pesquisa acadêmica. 

Em atenção ao primeiro desses fatores, as pesquisas jurídicas ocorrem, com frequência, no 

cenário nacional, em centros isolados e não em grupos. Trata-se da imagem 

...do doutrinador 'perdido' em sua biblioteca, imerso em um mar de livros, a construir uma 

opinião abalizada sobre os fatos e a norma. Principalmente, porque a identidade da doutrina 
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está assentada em um duplo fator: a primazia da dogmática (ainda que incorporando um certo 

fascínio pelas outras contribuições possíveis da Economia, da História, da Estatística, da 

Antropologia e, sobretudo, da Sociologia ao discurso jurídico) e o 'magistério' dos professores 

(expresso em manuais e decantados pelo prestígio universitário) (FRAGALE FILHO; 

VERONESE, 2004, p.62). 

Esse isolamento do jurista encontra tradução no ensino jurídico: a propriedade, a família e o 

contrato são constantemente apresentados como se fossem "gavetas fechadas", que somente 

se abrem no momento em que são estudados.[3] 

Esse afastamento refere-se, ainda, a outras categorias do saber. Estuda-se a civilística 

dissociada não apenas de outras áreas do Direito, mas de outras ciências, como a história, a 

sociologia, a filosofia e a antropologia. O contato com as ciências humanas importa, tão-

somente, quando delas se extraí algum elemento de reflexão jurídica, subtraindo-se no 

restante (NOBRE, 2005, p.26). Cobre-se o ensino jurídico de uma unidisciplinaridade, 

fragmentando-se o conhecimento em disciplinas, cujo resultado apresenta-se na interdição do 

diálogo com outros saberes (CORTIANO JR., 2002, p.132). 

Por conseguinte, as soluções jurídicas, enunciadas pela legislação ou criadas pela 

jurisprudência, apresentam-se destituídas dos problemas que as geraram. Arremata-se o 

Direito como um "dado" e não como um "construído", que se esboça na distância entre o 

Direito vivido e o Direito ensinado. 

A ausência de pesquisa científica no ensino jurídico corresponde a uma porta fechada para 

"descobrir e interpretar fatos que estão inseridos em uma determinada realidade" (FACHIN, 

1999, p.66). Trata-se de dizer: a pesquisa não pode ser neutra, pois como pondera Orlando de 

Carvalho, "não há sistemas neutros [...] todo o Direito é ideológico" (apud FACHIN, 1999, 

p.63).[4] 

Impõe-se a interdisciplinaridade à pesquisa jurídica, sendo insuficiente retratar a realidade 

pelo instrumental de uma única ciência, reduzindo a sua totalidade a esse recorte. A 

complexidade da realidade requer olhares de todos os lados, delineando uma perspectiva 

interdisciplinar, que não descuida da profundidade, antes, "representa uma estratégia mais 

cuidadosa e sistemática de aprofundamento do conhecimento" (DEMO, 1999, p.4). 

Considerando que a interdisciplinaridade não é relativa a uma pessoa, mas a um grupo, torna-

se imprescindível ao Direito o olhar da sociologia, da filosofia, da história, da antropologia e 

de outras ciências que possam dialogar com o jurídico. Isto remete as reflexões para a 

pesquisa como princípio científico, eis o segundo fator que contribui ao relativo atraso da 

pesquisa jurídica no Brasil. 

O ensino jurídico carrega consigo uma distinção quanto ao significado da pesquisa para os 

práticos e para os acadêmicos. Para advogados, juízes e promotores, a pesquisa jurídica 

constitui-se no levantamento dos dados que sustentam uma tese nos tribunais. Para os 

acadêmicos, a busca das decisões tomadas nos tribunais destina-se a uma análise crítica; a tese 

ainda não está pronta, pois será o resultado dessa pesquisa (SCAFF, 2005). Porém, essa 

distinção é constantemente dissipada nas faculdades de direito, prevalecendo na academia, o 

significado que a pesquisa tem para os práticos. 

7776

file:///E:/ARTIGO._E..%5b1%5d.doc%23_ftn3
file:///E:/ARTIGO._E..%5b1%5d.doc%23_ftn4


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Em Marcos Nobre (2005, p.31-32), essa confusão é sinalizada pela técnica do parecer: toma-

se como modelo de pesquisa a escolha de argumentos, presentes em parcela da doutrina e 

jurisprudência, capazes de fundamentar a tese a ser defendida. Trata-se de um tipo de 

investigação científica que parte da resposta, em lugar de buscar no material disponível a 

melhor solução para o caso concreto. 

Diante dessa constatação, indaga-se acerca da suficiência da pesquisa como princípio 

científico. Pondera Pedro Demo (1999, p.4), que a universidade brasileira, na tríade – ensino, 

pesquisa e extensão –, pouco ultrapassa as atividades de ensino.[5] Trata-se de dizer: poucas 

instituições de ensino implantam os programas de educação tutorial e iniciação científica no 

âmbito do Direito. Desenvolvem-se grupos de pesquisa, quando muito, alavancados pela Pós-

graduação stricto sensu, arrematando-se a presença mitigada da pesquisa jurídica no Brasil. 

Laura Garbini Both (2008, p.41) traduz em dados esse panorama da pesquisa, por meio dos 

programas de educação tutorial: 

Com base nos dados da CGRAG, no ano de 2007 existiam 326 grupos PET nas IES 

brasileiras, distribuídos por praticamente todo o território nacional, agregando 3.200 alunos 

dos mais diversos campos do conhecimento. Os grupos PET organizados nos cursos de 

Direito e cadastrados na SESu – conforme a mesma fonte – somam até esse ano de 2008 

apenas 5 (cinco): Universidade Federal do Maranhão, Universidade Federal de Santa 

Catarina, Universidade Federal do Paraná, Universidade de São Paulo e Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro. Considerando que, segundo dados do MEC, no ano 

de 2007 existiam 1066 cursos de graduação em Direito reconhecidos no Brasil, tem-se que 

apenas 0,46% deles constituem grupos PET. 

Os programas de educação tutorial revelam decisiva contribuição para construção e 

reconstrução do conhecimento com sentido social na Universidade. Para, além disso, ainda 

contribuem para que esse conhecimento seja manejado pelo acadêmico com autonomia 

(BOTH, 2008, p.42). Ambas as contribuições entrelaçam-se para dissipar a confusão entre 

formação profissional e produção científica, apontando para uma ruptura com o "mal 

construído" do direito. 

Cogita-se, portanto, que a pesquisa seja trazida para dentro do ensino jurídico, não apenas 

como princípio científico, mas, ainda, educativo. Em relação a primeira das afirmações, a 

reforma empreendida pela Portaria n.
o
 1.886/94, do MEC, deu o primeiro passo neste sentido: 

a elaboração do trabalho de conclusão de curso. Enunciado sob a forma de uma monografia, 

este requisito inseriu a pesquisa dentre os pilares da formação jurídica. Não obstante as 

dificuldades que essa prática tem encontrado, atenua-se o "caráter essencialmente dogmático e 

profissionalizante do saber jurídico", tornando-o mais crítico e criativo: 

Essa inovação deu oportunidade ao docente de mostrar aos alunos a diferença existente entre 

a pesquisa para produção de trabalho profissional e para a elaboração da monografia, porque 

na primeira o aluno está fazendo a pesquisa para elaboração de uma peça processual, uma 

pesquisa jurisprudencial, tem como tese principal a defesa de seu cliente. Na segunda é 

totalmente diferente, a pesquisa destina-se a elaboração da monografia, a qual segue um 'rito', 

não processual, mas acadêmico, realizado em várias fases (ALMEIDA, 2006, p.5). 
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Atualmente a estrutura curricular de um curso de Direito é formada, além da monografia, 

pelas disciplinas obrigatórias do curso (e que devem atender às orientações das diretrizes 

curriculares), do estágio supervisionado e pelas Atividades Complementares. 

4     AS ATIVIDADES COMPLEMENTARES E O ENSINO PARA ALÉM DA SALA 

DE AULA 

Para o Curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas, com as atividades complementares 

"objetiva-se gerar profissionais capazes de formular ou orientar a criação de estratégias 

inovadoras e medir seus riscos"[6]. As atividades complementares, nos termos do artigo 8.
o
 da 

Resolução n.
o
 9 do Conselho Nacional de Educação, "são componentes curriculares 

enriquecedores e complementadores do perfil do formando, possibilitam o reconhecimento, 

por avaliação de habilidades, conhecimento e competência do aluno, inclusive adquirida fora 

do ambiente acadêmico, incluindo a prática de estudos e atividades independentes, 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado 

do trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade." 

A conceituação das atividades complementares, contida na referida Resolução, é 

acompanhada de uma ressalva, prevista no parágrafo único, qual seja: a "realização de 

atividades complementares não se confunde com a do Estágio Supervisionado ou com a do 

Trabalho de Curso". 

Toda reflexão sobre o ensino jurídico, e que passa pela análise das atividades 

complementares, requer uma pausa para se saber qual o lugar que o Direito ocupa no contexto 

social contemporâneo e qual deve ser o espaço a ser ocupado pelos futuros profissionais. O 

antropólogo e jurista Louis Assier-Andrieu emprestou de Pierre Legendre a definição de que o 

direito é como "uma massa textual em movimento ininterrupto" (ASSIER-ANDRIEU, 2000, 

p.17). A partir desta frase, Assier-Andrieu afirma que: 

O direito é, portanto, o conjunto dos modos como esses textos são produzidos, as maneiras 

pelas quais são lidos, as instituições que os produzem, zelam por sua leitura e por sua 

tradução em atos da vida corrente (relações familiares, contratuais, administração da vida 

pública, gestão da propriedade) ou em atos de controle dos desvios, transgressões e disfunções 

(ASSIER-ANDRIEU, 2000, p.17). 

Portanto, o ensino do direito não se encerra na sala de aula. Deve ir muito além da teoria e 

colocar o aluno em contato com a realidade social. As atividade complementares, portanto, 

não têm a finalidade de substituir experiências a serem vivenciadas pelos alunos, mas sim 

complementá-las, quer sejam externas ou internas ao curso. A definição gramatical do termo 

complementar nos remete para a ideia de "aspecto ou manifestação diferente de um mesmo 

fenômeno, que pode ser investigado ou medido separadamente, mas não simultaneamente" 

(FERREIRA, 1986, p.440). Por meio das atividades complementares o aluno do curso de 

Direito exercitará suas habilidades e competências, associando o conhecimento auferido nas 

disciplinas obrigatórias do curso com um determinado contexto social de tempo e espaço, pois 

o processo de aprendizagem não deve recair apenas no ensino do direito, mas também na 

pesquisa e na extensão. 

Justamente em reação ao modelo de formação predominantemente teórica dos cursos de 

Direito é que nos Estados Unidos, na reunião anual de 2011 da American Bar Association, foi 

proposto que os cursos estejam preocupados em ensinar o aluno a compreender e solucionar 
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casos complexos e reais, direcionados sobretudo para a aplicação do direito. Como exemplo 

desse projeto de mudanças podemos citar o caso de duas universidades americanas, senão 

veja-se: 

A Nova York contratou 15 novos professores nos últimos dois anos, todos advogados 

atuantes, com a missão de ensinar aos estudantes técnicas de negociação, assessoria jurídica, 

pesquisa de legislação e investigação de fatos. Na Universidade Washington and Lee, o curso 

de Direito substituiu, no currículo do terceiro ano, todas as palestras e seminários no estilo 

"socrático" por simulações fundamentadas em casos reais, feitas por advogados atuantes 

(MELO, 2011). 

A mera reprodução de um conhecimento teórico passa a ser substituído pela problematização 

e pela análise do caso em busca de soluções concretas. E pensar o caso exige a análise sobre 

sujeitos e o objeto de uma relação. Paulo Freire toma a comunicação como uma ideia 

essencial para educar. Eis que a comunicação rompe com o paradigma moderno de 

conhecimento, no qual pensamos sem o outro. A comunicação pressupõe sujeitos 

interlocutores diante de um objeto. Ela ocorre por meio do diálogo, que é essencialmente 

problematizador. Os sujeitos pensantes se comunicam e se intercomunicam a propósito do que 

é pensado. Isto significa que a comunicação nunca ocorre por meio da extensão do que é 

pensado de um sujeito para outro (FREIRE, 1980, p.46). Isto significa que a educação não 

pode ser uma extensão do conhecimento de um sujeito para outro, porque deve ser uma 

comunicação. 

E essa comunicação exige o ensino para além da sala de aula, e uma proposta de diálogo do 

corpo discente com a comunidade por meio de projetos de extensão deve ser pensada e 

implementada, bem como a atuação do aluno em projetos de pesquisa deve ser valorizado. 

Ainda, o aluno deve ser instigado a participar de projetos de vivência profissional para 

deparar-se com a realidade social que o aguarda e requer intervenções jurídicas. Também 

deverá experimentar a rotina de várias profissões jurídicas para, a partir do acúmulo de tais 

experiências, decidir pelo seu espaço no cenário das carreiras jurídicas. 

Além disso, atividades interdisciplinares devem ser contempladas no rol de atividades 

complementares, como projetos de Direito e Cinema, Direito e Arte e Direito e Literatura. 

Cita-se como exemplo a relação entre o direito e a literatura, que segundo Vera Karam de 

Chueiri "o recurso da narrativa literária é uma possibilidade de que a narrativa jurídica dispõe 

para responder às questões que lhe são cotidianamente colocadas e que a gramática do 

positivismo jurídico não deu conta de responder" (CHUEIRI, 2011). A criatividade é, então, 

uma ferramenta complementar para a formação do bacharel em direito, que poderá ter contato 

sob outra lente, qual seja: a literatura. 

  

  

5 AS CATEGORIAS E A FUNÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

O rol de atividades complementares é amplo e extenso, incluindo, como mero exemplo, a 

participação do aluno em eventos, cursos, palestras, debates, seminários, congressos ou 
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simpósios (oferecidos pela instituição ou realizados em ambiente externo), atividades de 

monitoria, iniciação científica, participação do aluno em projetos de extensão universitária, 

aproveitamento de disciplinas realizadas em outros cursos (desde que não aproveitadas para 

dispensa de disciplina no curso de direito, mas que possuam alguma afinidade com a área 

jurídica), publicações de resumos ou artigos jurídicos, estágio não curricular ou obrigatório, 

participação em representação de órgão discente do curso de Direito, assistência a audiências, 

atividade de ouvinte em bancas de monografias de conclusão de curso, dissertação de 

mestrado ou tese de doutorado. 

As atividades acima descritas constituem um rol exemplificativo que pode variar de acordo 

com a regulamentação de cada curso de Direito. A título de exemplificativo desta variação, ou 

seja, de que uma determinada atividade pode ser considerada como atividade complementar 

por uma instituição e por outra não, mencionamos o caso dos cursos de idiomas, que são 

aceitos como atividades complementares no Curso de Direito da Universidade do Vale dos 

Sinos (UNISINOS) e, por outro lado, não são consideradas como atividades complementares 

no Curso de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). 

Tais diferenças devem-se ao fato de que cada instituição irá construir o seu rol de atividades 

complementares de acordo com a identidade do seu projeto pedagógico, tendo autonomia para 

compor seu quadro de atividades, e as variações que surgem em decorrência deste processo de 

construção são absolutamente legítimas e possíveis, pois cada curso definirá seu perfil 

comprometido com a realidade social. E esta interlocução entre a universidade e a realidade 

poderá ocorrer por meio das atividades complementares, sendo exemplo os projetos de 

extensão e de pesquisa. Os projetos de extensão e de prática jurídica, como exemplo, 

permitem uma nova análise do caso concreto, pois quando o aluno compreende as dimensões 

da realidade social "o ser humano concreto, de carne, sangue e sonho toma o lugar da parte, 

do requerente, do réu" (AGUIAR, 2002, p.54). 

Tão importante quanto o rol de atividades complementares a serem desenvolvidas é a 

preocupação para que o aluno tenha contato com uma ampla diversidade de atividades. Não 

deve ser permitido ao aluno concentrar sua atuação em apenas uma ou algumas poucas 

modalidades de atividades. Ele deverá vivenciar a maior parte delas e isso será possível com a 

adequada distribuição das atividades, ou seja, a cada modalidade deverá ser atribuído um 

limite de horas a serem aproveitadas, até o aluno integralizar a carga total de atividades 

complementares. 

Embora as instituições tenham autonomia para criar a relação das atividades complementares 

e sua limitação de carga horária a ser aproveitada, deve-se lembrar a determinação da 

Resolução n.
o
 2, de 18 de junho de 2007, da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação, no sentido de que os estágios e atividades complementares dos cursos 

de graduação, bacharelados, na modalidade presencial, não deverão exceder a 20% (vinte por 

cento) da carga horária total do curso, salvo nos casos de determinações legais em contrário. 

Uma das principais dificuldades em se analisar as atividades complementares nos cursos de 

Direito é o fato de que a carga horária varia de uma instituição para outra. Cada curso elabora 

seu quadro de atividades, atribuindo uma determinada carga de horas para determinados 

grupos ou categorais de atividades. 

Tal constatação pode ser demonstrada pela variação de horas que são exigidas nas mais 

diferentes instituições. Citamos como exemplo alguns dos mais respeitados cursos de Direito 
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do país: a) o Curso de Direito da Universidade Federal do Paraná exige 200 horas de 

atividades complementares; b) o Curso de Direito da Universidade do Vale dos Sinos exige 

180 horas de atividades complementares; c) o Curso de Direito da Universidade Estadual do 

Rio de Janeiro exige 240 horas de atividades complementares, d) o Curso de Direito da 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo exige 210 horas de atividades complementares 

e e) o Curso de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro exige 420 horas de 

atividades complementares. 

Dentre as instituições acima citadas, observamos uma variação de 180 a 420 horas de 

atividades complementares. Todavia, a menor ou maior carga horária, por si só, não pode ser 

considerada como critério de avaliação para demonstrar o grau de exigência de uma 

instituição para com seu corpo discente pois os critérios de validação das atividades podem 

variar. As quatro primeiras instituições mencionadas acima, sendo duas particulares e duas 

públicas, apresentam alguns dos mais conceituados programas de pós-graduação em Direito 

do país (Mestrado e Doutorado com nota 6 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior - CAPES). Por fim, a quinta instituição, o curso de Direito da Fundação 

Getúlio Vargas é considerado uma escola de referência no ensino jurídico privado, dispondo 

de convênios com instituições internacionais com a Harvard e Stanford University. 

Poderíamos, ainda, elencar outras várias instituições de notável qualidade no ensino jurídico, 

todavia os cursos acima descritos são suficientes para demonstrar a variação na carga horária 

das atividades complementares exigidas. 

Além de um quadro bem estruturado de atividades complementares, divididos de modo a 

propiciar e a exigir uma diversidade de atuações do aluno, a instituição de ensino superior 

deve preocupar-se com a criteriosa análise dos protocolos daestas atividades. 

É dever de toda instituição de ensino esclarecer o aluno, desde o início das atividades 

acadêmicas, sobre a finalidade e objetivos das atividades complementares, até mesmo para 

que o aluno possa administrar e planejar a realização destas atividades durante o curso. Todas 

as informações referentes às atividades complementares devem estar disponíveis ao aluno 

durante todo o curso, bem como a coordenação deve prestar atendimento pessoal ao aluno 

para eventuais esclarecimentos sobre as atividades complementares. 

É comum nas instituições de ensino jurídico que as atividades realizadas dentro da própria 

instituição (tais como palestras, monitorias, projetos de extensão, dentre outros), dispensam o 

requerimento formal do aluno, sendo aproveitadas automaticamente pois tais atividades foram 

promovidas e supervisionadas pela instituição a qual pertence o aluno. Por outro lado, as 

atividades complementares realizadas em ambientes externos, como órgãos públicos ou outras 

instituições, devem ser devidamente comprovadas pelos alunos, algumas inclusive por meio 

de relatórios, bem como devem ser objeto de requerimento formal, que deverá, após 

apreciado, permanecer nos arquivos da instituição de ensino. 

A análise para inserção e aproveitamento das atividades complementares não deve atentar 

apenas para critérios de ordem formal. Por tratar-se de atividades que complementam e 

enriquecem o aprendizado, tais atividades devem encontram ressonância com projeto 

pedagógico e integrar as matrizes das atividades de ensino, pesquisa e extensão do curso de 

Direito. 

É necessário que o aluno compreenda a importância de cada atividade complementar e saiba a 

função e o sentido de realizá-la. Tal atividade deve estar relacionada – e efetivamente 
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complementar – aquilo que está sendo aprendido durante o curso. Essa integração é que 

possibilitará o ensino para além da sala de aula, todavia tal prática depende tanto da 

participação do corpo discente como da colaboração do corpo docente, pois observa-se que há 

pouca comunicação entre a sala de aula e as atividades complementares, tais como a pesquisa 

e a extensão. Trata-se de um diálogo a ser construído para que o ensino, a pesquisa e a 

extensão possam estar relacionados. 

A esse respeito, o artigo 207 da Constituição Federal, ao tratar do ensino superior, determina 

que "as universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão 

financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão". 

Portanto, promover a disposição constitucional de indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão é desenvolver o perfil crítico no estudante de direito e estabelecer uma 

reciprocidade entre a universidade e a sociedade, sobretudo para atender as demandas sociais. 

Nas palavras de Jacques Távora Alfonsin: 

Uma relação de reciprocidade com tal nível de convivência, no qual os estudantes saem da 

aula para um outro "tempo" (seguramente mais lento) e para um outro lugar social 

(seguramente mais pobre) parece suficiente para vacinar tantas pretensões docentes que, no 

passado, "desciam" teorias da universidade para o povo, como se esse tivesse apenas uma 

papel passivo de depositário de um saber alheio à sua vida e cultura, sem nada pra dizer nem 

fazer (ALFONSIN, 2011). 

E nesse percurso de reciprocidade as atividades complementares desempenham função de 

destaque, por constituírem, embora não únicas, em ferramentas para a conquista do ensino 

para além da sala de aula. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Retira-se de Paulo Freire a lição, segundo a qual o conhecimento não é algo pronto e acabado. 

Por isso, não se pode esperar das Faculdades de Direito a mera reprodução do conhecimento, 

mas sua construção. Se a causa central da universidade é saber construir o conhecimento e 

reconstruí-lo com um sentido social, indaga-se se por ocasião da exigência das atividades 

complementares, não estamos fazendo de nossos alunos meros "arquivadores de [nossos] 

comunicados" (FREIRE, 1980, p.46), em lugar de sujeitos interlocutores da comunicação. 

Observa-se em alguns Cursos de Direito um distanciamento, ou desencontro, entre as 

atividades complementares e o conteúdo ministrado em sala de aula. Pouco diálogo existe 

entre o que se produz no ensino e o que se produz na pesquisa e na extensão. Enquanto tal 

afastamento existir a função de tais atividades, que é justamente complementar o aprendizado, 

estará comprometida e o conhecimento continuará sendo tão somente reproduzido. O desafio 

atual dos cursos de Direito é que o ensino, a pesquisa e a extensão sejam pensados de modo 

integrado e indissociado, como determina a Constituição Federal. 
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<http://portal.mec.gov.br/index.php?id=14384& 

option=com_content&view=article#atividades_complementares>. Acesso em: 12 jul. 2011. 

[2]    Para Pedro Demo "pesquisa é a atividade básica da ciência, a atividade científica pela 

qual se descobre a realidade, partindo do pressuposto de que ela não se desvenda na superfície 

e não é o que se apresenta a primeira vista." Para Magda Macedo "pesquisa é a investigação e 

o estudo, minudentes e sistemáticos, com fito de descobrir ou estabelecer fatos ou princípios 

relativos a um campo qualquer do conhecimento. Ela é uma atividade voltada para solução de 

problemas através do emprego de processos científicos." (ALMEIDA, Maria Suely Cruz de. 

Os trabalhos de conclusão de curso e a contribuição para a produção do conhecimento 

científico no ensino do direito. Anais do Conpedi. Manaus: Fundação Boiteux, 2006. p.5). 

[3]    "O estudo do Direito não deve ser feito por setores pré-constituídos, mas por problemas, 

com especial atenção às exigências emergentes como, por exemplo, a habitação, a saúde, etc. 

Os problemas concernentes às relações civilísticas devem ser colocados recuperando os 

valores publicísticos ao Direito Privado e os valores privatísticos ao Direito Público." 

(PERLINGIERI, Pietro. Perfis do direito civil: introdução ao direito civil constitucional. 

Tradução de Maria Cristina de Cicco. 3.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. p.55). 
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[4]    Justifica o autor: "…não há sistemas neutros porque o sistema externo 'é um sisitema de 

educação jurídica, quer dizer, um sistema de comunicação da matéria da lei e um sistema de 

persuasão sobre o interesse da lei', daí lhe advindo 'um indiscutível relevo para a compreensão 

do ordenamento: dos seus valores, do seu 'projecto' ideológico e sociológico, numa palavra, 

da sua táctica e da sua estratégia [...]. Sem dúvida, a minha crítica é idológico-política e não 

podia conscientemente não o ser, porque todo o Direito é ideológico-político (e tanto mais 

quanto menos o mostra...) como ideológico-político é o seu sistema de exposição." 

(CARVALHO, Orlando de. Para uma teoria da relação jurídica. 2.ed. Coimbra: Centelha, 

1981. v.1. p.15). 

[5]    Segundo Laura Garbini Both: "... as atividades de ensino consistem na promoção de 

cursos, oficinas, seminários didáticos e técnicos, na realização de visitas técnicas e de 

trabalhos de campo, na organização de grupos de trabalho e atividades culturais, como 

também, na participação em congressos, seminários e simpósios; as atividades de pesquisa 

consistem no desenvolvimento de projetos, trabalhos, artigos, monografias – individuais ou 

coletivas visando a publicação em periódicos, anais, livros, jornais; e, finalmente, as 

atividades de extensão consistem no desenvolvimento de atividades para a comunidade 

interna (na própria Instituição de Ensino Superior) e externa (segmentos da sociedade civil e 

do poder público)." (BOTH, Laura Garbini. O programa de educação tutorial (PET) na 

formação do bacharel em direito: reflexões teóricas e relato de um experiência no âmbito dos 

direitos humanos e democracia. Cadernos da escola de direito e relações internacionais da 

UniBrasil, Curitiba, v.8, n.8, p.40, jun./jul. 2008). 

[6]    Graduação – Atividades Complementares. <http://direitorio.fgv.br/graduacao/atividades-

complementares>. Acesso em: 07 jul. 2011.  
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A DEMOCRACIA EM GRAMSCI: “REVOLUÇÃO PASSIVA” E 

CONSTITUIÇÃO SEMÂNTICA NO BRASIL 

 

Murilo Leite Pereira Neto 
 Newton De Menezes Albuquerque 

 

 

RESUMO 

Antonio Gramsci não se destacou apenas por sua militância política e ativa crítica à 

sociedade burguesa italiana, destacou-se também como um dos mais importantes teóricos 

marxistas do século XX. Seus conceitos ultrapassam a barreira temporal e geográfica, projetando-

se para além da terra natal. Dono de um rico e sofisticado arcabouço teórico, Gramsci se destaca 

pela originalidade de seus conceitos dentro do campo marxista; devido, principalmente, a seu 

caráter não dogmático e universal. O presente trabalho visa problematizar o processo de 

formação do Estado no Brasil, destacando a dificuldade de se construir processos “democráticos” 

no bojo de uma sociedade marcada por uma burguesia local que se caracteriza pela sua forma 

estamental de se manifestar em termos econômicos e pelo seu dirigismo político. Dessa forma, o 

diálogo entre a realidade brasileira, marcada pela permanência de uma burguesia heteronômica e 

patrimonialista e seu capitalismo amalgamado de elementos arcaicos e modernos, com o conceito 

de “Revolução Passiva”, a qual denota processos políticos elitistas, “de cima para baixo”, isto é, 

sem a participação das massas, refletindo uma realidade em que “o estado é tudo e a sociedade 

civil é gelatinosa”, leva-nos ao enriquecimento do debate acerca da construção de uma 

democracia real no Brasil através de processos crescentes de “socialização da política”.  

Palavras-chave: Gramsci. Revolução Passiva. Democracia. Estado de Direito. 

ABSTRACT 

Antonio Gramsci is a remarkable personality not only for his political activism and 

active criticism of the Italian bourgeois society, but also due to the fact that he stood out as one of 

the leading Marxist theorists of the twentieth century. His concepts go beyond time and 

geographical barriers, projecting beyond his homeland. Owner of a rich and 

sophisticated theoretical framework, Gramsci is distinguished by the originality of its 

concepts within the Marxist field, mainly due to its non-dogmatic and universal approach. This 
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paper aims to problematize the process of state formation in Brazil, highlighting the difficulty of 

the construction of a “democratic” process in the midst of a society highly influenced by the local 

bourgeoisie, which is characterized by its form of social stratification, manifested in economic 

terms, and its political interventionism. Thus, the dialogue between the Brazilian reality, marked 

by the permanence of a heteronomous and patrimonial bourgeoisie and   its amalgam 

capitalism  of archaic and modern elements, with the concept of "passive revolution", which 

denotes elitist political processes, "top-to-bottom", i.e. without the participation of the masses, 

reflecting the reality in which "the State is everything and civil society is gelatinous", leads us to 

enrich the debate about building a real democracy in Brazil through an increasing number of 

processes of  "socialization of politics." 

Keywords: Gramsci. Passive Revolution. Democracy. Rule of Law.  

1. Introdução: Gramsci e a “socialização da política” na modernidade. Impasses e 

insuficiências da “Revolução Passiva” nos países capitalistas periféricos. 

Gramsci se notabilizou como o principal marxista a atualizar no plano filosófico-político 

as reflexões sobre as modificações sofridas pela sociedade e Estado capitalistas na 

contemporaneidade. A crítica aos aspectos mecanicistas defluidos da cultura socialista da II 

Internacional se havia recebido a justa e acabada crítica na esfera política e organizativa com 

Lênin a partir da ênfase que este fez a centralidade da subjetividade revolucionária do partido e 

de sua relação com a classe trabalhadora; de outro lado no que se refere a “concepção geral de 

mundo” a maior parte da tradição revolucionária marxista ainda gravitava em torno de tendências 

economicistas, evolucionistas e anti-dialéticas que secundarizavam no plano teorético a ação 

política autônoma dos trabalhadores e sua dimensão criativa sobre o real.  

A compreensão gramsciana do desenvolvimento global do capitalismo em sua feição 

agressivamente imperialista e suas repercussões na definição da relação entre as distintas partes 

que o integram, o levou a intentar flagrar as especificidades do desenvolvimento da ordem 

burguesa tanto em seu centro dinâmico, quanto em suas estruturas periféricas. Ou seja, se para 

Gramsci como para todo marxista a apreensão do capitalismo deve se dar com base na totalidade 

de seu processo sistêmico e mundializado de produção e reprodução ampliada do Capital, 

também faz-se necessário saber flagrar as singularidades regionais ou nacionais desse processo 

para melhor delimitar e alavancar a ação política revolucionária. Aliás, talvez consista nisso a 

maior contribuição dada pelo pensador sardo a teoria política marxista contemporânea a de 
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perceber os desníveis do processo de “universalização” burguesa e de seus pressupostos 

modernos na esfera internacional, ou mais precisamente sobre os diferentes espaços-tempo que 

conformam os circuitos do modo de produção capitalista; bem como a ausência de sincronia entre 

o desenvolvimento das relações econômicas – de seus fatores infraestruturais - e sua expressão 

cultural, política ou superestrutural, através do qual segundo Marx tomamos consciência destas 

contradições.  

Sublinhe-se ainda o exame aguçado que Gramsci fez sobre as formas de consciência 

cultural sobre as quais se representavam os conflitos sociais de classe na contemporaneidade, 

principalmente a partir da inclusão formal da classe trabalhadora e das maiorias proletárias ao 

processo político-institucional com o reconhecimento do sufrágio universal e da legitimidade do 

associativismo popular encetado no século XX. Afinal o Estado burguês antes configurado em 

sua feição clássica de Estado de Direito possuía uma dupla face aparentemente antinômica: 

incorporadora das reivindicações da lógica individualista-proprietarista emanada da burguesia; ao 

mesmo tempo que excludente, coercitiva e criminalizadora das solicitações do movimento 

operário e popular em favor dos direitos civis e sociais que lhe eram caros. Com o advento das 

lutas e pressões revolucionárias das massas assalariadas e a necessidade de abrigá-las 

minimamente sob pena da rotura institucional, o Estado Capitalista sente a necessidade de 

“ampliar-se”, abrindo-se a novos direitos, deveres e dicções políticas, culturais e econômicas. O 

capitalismo ingressa em outra fase, onde ao pluralismo individualista tradicional das sociedades 

burguesas adiciona-se o pluralismo social, corporativo e segmentar, o que resulta em um processo 

de “socialização da política”.   A dominação burguesa agora não se constitui predominantemente 

sobre o uso da coerção, da força, mas ergue-se precipuamente sobre a “ideologia”, na medida em 

que o poder do Estado e todo espectro de suas instituições públicas e privadas veicula-se, 

concretiza-se e vincula a sociedade civil por meio da recorrência a instrumentos persuasivos de 

instauração de formas superiores de representação cultural dessa mesma sociedade.  

Contudo, tal domínio hegemônico plasmado na instância cultural das representações de 

mundo, não estrutura as formas de poder nos países periféricos, dada a sobrevivência nestes dos 

arcaísmos de formações sociais, econômicas e culturais pré-modernas em suas relações sociais e 

da debilidade da criação de um operariado em decorrência da industrialização incipiente de suas 

economias. Para Gramsci enquanto nos países centrais, politicamente desenvolvidos o poder se 

estrutura por todo o tecido da sociedade, conformando distintas trincheiras antes de se chegar a 
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“casamata” (Estado no sentido estrito) o que torna mais difícil a apreensão de todas suas 

determinações político-culturais de sentido; nas sociedades periféricas, por sua vez, “o Estado é 

tudo e a sociedade é gelatinosa”. Nesse sentido as fricções entre as classes, a resolução de seus 

conflitos fundamentais nos países periféricos tendem a ser “dirimidos” através da utilização da 

força, dos meios coercitivos do poder, ou da manipulação daquilo que Gramsci chamará de 

“Revolução Passiva”. 

Conceito de “Revolução Passiva” que nasce em Gramsci a partir do repto que a 

realidade italiana enquanto contradição viva entre norte adiantado e sul atrasado lhe faz, 

notadamente em relação ao último, onde a força das formações sociais retardárias acrisola e 

constringe o desenvolvimento de processos políticos e moleculares mais intensos. Análise sobre a 

formação do Estado burguês na Itália que ficou conhecido como Risorgimento que se deu entre 

1815 e 1870 a partir da unificação dos inúmeros e pequenos Estados submetidos à dominação 

estrangeira de outros impérios. E que se relaciona com os processos de transformação por cima 

sem a participação das massas que caracteriza a vida italiana, bem como todos os países que não 

passaram por uma devida “socialização da política”. Segundo Gramsci os processos resultantes 

de uma “Revolução passiva” são marcados por rupturas parciais no âmbito do Estado em que o 

“velho” não fenece, mas, pelo contrário preserva-se através do “novo” que lhe serve como 

disfarce. A bem da verdade a “Revolução Passiva” é a forma paradoxal onde se faz uma 

“revolução sem revolução”, mudando “para nada mudar” à exemplo do tigre de Leopardi.  

Compreensão da natureza dual dos processos contraditórios vividos pela Itália a meio 

caminho da revolução e da contra-revolução, que o conduzem a deter-se sobre países que 

sofreram experiências análogas como é o caso de alguns Estados da Europa Continental, 

especialmente a França. A análise da revolução francesa foi paradigmática para o pensamento 

político gramsciano, haja vista que nosso autor identificou no processo revolucionário francês o 

elemento jacobino que teria faltado nos demais processos que realizaram suas revoluções pela via 

passiva, enquanto na França ele teria funcionado como ingrediente propulsor e agregador de 

outros setores sociais, mormente os camponeses à vida política e social. Esse elemento jacobino 

não esteve presente no processo que culminou com a formação do Estado burguês unificado na 

Itália, haja vista que diferentemente da burguesia francesa, que fez penetrar seus ideais de 

igualdade, fraternidade e liberdade nas massas camponesas, criando dessa forma, uma verdadeira 

hegemonia pautada em elementos consensuais, a burguesia italiana realizou seu processo 

7790



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

revolucionário sem agregar outras parcelas da sociedade. Gramsci atribuiu esse caráter elitista à 

debilidade do Partido de Ação Italiano, que não tinha um programa que despertasse a 

credibilidade da população. O Partido da Ação que se identificava com o “jacobinismo” foi 

incapaz de neutralizar o partido moderado e organizar um movimento de massa, especificamente, 

o movimento dos camponeses do sul da Itália. Dessa maneira, o que se formou foi um Estado 

pautado menos em processos de participação popular do que em métodos de coerção social.  

2. Sociedade e Estado no Brasil: caráter exterior e autocrático de nossa formação 

sócio-econômica e política. 

Como já foi anteriormente sublinhado a crença ingênua de alguns analistas de que os 

processos de desenvolvimento econômicos, sociais e políticos e até mesmo jurídicos obedecem a 

uma lógica linear histórica implacável mostra-se, para quem observa a concretude da evolução 

das sociedades periféricas é profundamente equivocada, além de perigosamente indutora de uma 

postura passiva diante da realidade. No caso particular de países como o Brasil que se inseriram 

subordinadamente na modernidade capitalista, sem sequer ter conseguido integrar efetivamente a 

sociedade às estruturas formais do Estado-Nação, haja vista o completo divórcio entre ambas, 

isso se mostra ainda mais perceptível. Pois aqui distintamente da Europa e de outros processos 

tradicionais o Estado e suas instituições plasmaram-se do projeto burocrático das cortes 

portuguesas e da pressão do império inglês em conflito com as forças de Napoleão Bonaparte. O 

“transplante” das instituições patrimonalistas-ibéricas do além-mar a partir da vinda de Dom João 

VI em 1808 assinala com particular vigor simbólico o quanto de estranheza, de exterioridade 

preside as relações entre sociedade e Estado no Brasil.  

Características de exterioridade e subordinação externa a Divisão Social do Trabalho 

que nos foi imposto pelo capitalismo mercantil que foi devidamente apreendido por Caio Prado 

Júnior em sua obra ao descrever minuciosamente os ciclos econômicos que mantiveram o Brasil 

e seu povo anelados as determinações do mercado internacional, sem que a inserção no mesmo 

induzisse processos autênticos e sustentáveis de desenvolvimento do mercado interno. Da cana-

de-açúcar, passando pela extração de minérios, pelo couro, pelo café e até mesmo pela incipiente 

industrialização do Brasil moderno pós-Vargas nosso país sempre se notabilizou pela ausência de 

uma dinâmica interna que propulsionasse a constituição de uma economia e de uma sociedade 

relativamente autônomas, porque não dizer soberanas. A miscelânea de relações sociais 

produzidas da assimilação de formas sociais egressas da pré-modernidade, onde o capitalismo em 
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sua expressão mercantil e industrial se combinava a sobrevivências culturais estamentais e 

escravistas nos  exemplifica a natureza particularmente avessa aos valores da cidadania presentes 

em nossas instituições políticas.    

   A centralização de forças material e política que propiciou a constituição do Estado 

Nacional na transição para modernidade, calcado na secularização de suas instituições e na 

completa juridicização da política
1
, encontra forte resistência para se adensar nos países da 

periferia da ordem capitalista. Principalmente após a configuração imperialista do capitalismo no 

século XX, baseada em uma divisão internacional do trabalho mais rígida e hierárquica, onde os 

Estados Capitalistas Periféricos se cingiam à mera produção de produtos complementares às 

economias dos países centrais, constrangendo ainda mais os espaços políticos, culturais e 

jurídicos para a afirmação de uma identidade nacional própria.  Particularmente no que se refere a 

constituição de um Estado calcado em um dinamismo político e social manifestadamente 

autônomo/soberano do ponto de vista nacional em face da ordem internacional, e democrático 

sob o ângulo da resolução dos litígios de interesse inerentes a uma sociedade repartida entre 

classes opostas, pois, infelizmente, o que vemos em relação ao Estado brasileiro é o contrário, 

conforme enfatiza Florestan Fernandes: 

De acordo com a descrição apresentada, a versão final dessa forma de Estado, a que se 

está constituindo e consolidando com a irradiação do capitalismo monopolista pelas 

áreas da periferia do mundo capitalista que comportam semelhante desenvolvimento, é a 

de um Estado nacional sincrético. Sob certos aspectos, ele lembra o modelo ideal nuclear, 

como se fosse um Estado representativo, democrático e pluralista; sob outros aspectos , 

ele constitui a expressão acabada de uma oligarquia perfeita, que se objetiva tanto em 

termos paternalistas-tradicionais  quanto em termos autoritários e modernos; por fim, 

vários aspectos traem a existência de formas de coação, de repressão e de opressão ou de 

institucionalização da violência e do terror, que são indisfarçavelmente fascistas2.       

As três fases do desenvolvimento capitalista no Brasil tematizado por Florestan 

Fernandes: constituição de um mercado interno, maior competitividade e por fim, transição para a 

                                                
1
 Neste sentido, a concepção lógico-normativista de Kelsen do Direito, ao buscar construir um 

fundamento auto-referente para este, deve ser compreendida como a realização plena dos 

pressupostos weberianos da modernidade burguesa decorrentes do “Desencantamento do Mundo”, 

onde os conteúdos metafísicos, éticos e utópicos da pré-modernidade, cedem lugar ao espaço 

reificado do mercado como espaço natural da sociabilidade.    
2
 FERNANDES, Florestan. A Revolução Burguesa no Brasil. 5. ed. São Paulo: Globo, 2006.  
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fase de concentração de capitais em torno de monopólios e oligopólios, apesar de suas 

especificidades - são perpassadas por um problema comum - o da ausência de um padrão 

soberano de ordenação do espaço institucional do Estado face aos centros externos de poder 

internacional.  

 

3. Estado Nacional, modernidade periférica e a “Constituição Semântica” no Brasil: 

caráter autocrático de nosso desenvolvimento institucional 

O que confere à construção do Estado-Nação brasileiro uma debilidade ingênita, 

particularmente no que se refere à dificuldade na articulação de um processo de instauração de 

um dinamismo social calcado na supremacia da vontade popular, bem como na estruturação de 

procedimentos decisórios institucionais abertos, dialógicos que valorizem a representação política, 

os conflitos e o poder legislativo como expressão mais lídima no âmbito do Estado da razão 

democrática. Afinal como bem dizia Sérgio Buarque de Holanda a “democracia no Brasil sempre 

foi um mal-entendido”, haja vista a natureza eminente semântica, fundamentalmente litúrgica 

com  que as classes dominantes se relacionavam com seu conteúdo. As fórmulas democráticas 

em nosso país sequer podiam adquirir uma feição procedimental, formalista a exemplo da 

proclamada pela tradição liberal que circunscreve a democracia ao regime da competitividade 

eleitoral, extirpando-lhe qualquer conteúdo ético e político. Afinal para os liberais não só a 

desigualdade material entre as classes burguesa e trabalhadora é insuperável, como também o 

espaço da política é deletério, na medida em que é potencialmente eversivo dos limites 

intransponíveis da sacrossanta propriedade privada.  

No entanto, no âmbito da sociedade brasileira e de sua formação sócio-econômico-

política e cultural não havia condições de aplicar ou dar efetividade aos valores do demo-

liberalismo, ou melhor, dizendo da democracia liberal, em razão da inexistência da socialização 

dos pressupostos da modernidade clássica. Pois aqui, como dizia Werneck Vianna: 

(...) o Estado-nação, inspirado no liberalismo, nascia sem uma economia 

que se apresentasse em homologia ele. Se, na sociedade civil, o liberalismo 

atuava como “fermento revolucionário”, induzindo rupturas moleculares 

na ordem senhorial-escravocrata, ele não poderia se comportar como 

princípio de sua organização, sem acarretar com isso  o desmonte da 

estrutura econômica, fundada no trabalho escravo e no exclusivo agrário e 
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que assegurava ao Estado uma forma de inscrição  no mercado mundial e 

presença internacional. Ademais,  o patriciado rural se comportava como 

um coadjuvante insubstituível, da perspectiva das elites políticas, para o 

controle de variáveis-chave como território e população. O liberalismo 

devia consistir em uma teoria confinada nas elites políticas, que saberiam 

administrá-lo como conta-gotas, sob o registro de um tempo de longa 

duração, a uma sociedade que ainda não estaria preparada para ele, sob 

pena da balcanização do território, a exposição ao caudilhismo e a 

barbárie3.  

  

O que levava a pensadores autoritários como Oliveira Viana a propugnar em favor de 

nossa ingênita indisponibilidade para os valores do liberalismo e da democracia, justificando em 

seu lugar a centralidade de um Estado calcado em um instrumentalismo autocrático, onde o 

sentido de disciplina e ordem deve preponderar sobre a liberdade. Fundamentação de Oliveira 

Viana que se arraiga em motivações antropomórficas, culturalistas e na percepção do claro 

descompasso entre o ideal normativo eurocêntrico e nossa realidade concreta marcada pelo 

domínio do “particularismo clãnico” dos pequenos interesses oligárquicos, abissalmente 

contrapostos ao universalismo racional do Ocidente.  

Nossa realidade segundo a leitura dominante dos “liberais” ou pensadores nativos não se 

compaginava com a descentralização política e administrativa, nem muito menos com os valores 

da participação cidadã, por menor que esta se afigurasse dada a antifuncionalidade de ambas para 

a realização dos propósitos econômicos ou “estratégicos” a que estava subordinado o Brasil. 

“Evolução econômica” atrelada às determinações do mercado internacional que nos condenava 

exportação de matérias-primas para Inglaterra e demais centros dinâmicos do capitalismo 

mercantil, deixando-nos estreitos limites de exercício de autonomia política e, inclusive, 

administrativa.  

Florestan Fernandes em várias passagens de sua reflexão teórica faz menção às 

deficiências do processo de modernização estabelecido no Brasil e em outros países da América 

Latina, devido à falta de incorporação plena da maioria da sociedade civil aos frutos do progresso 

capitalista, assim como a ausência de uma Revolução Democrática que azeitasse os dínamos de 

                                                
3
 VIANNA, Luiz Werneck. Caminhos e Descaminhos da Revolução Passiva à Brasileira, In: 

AGGIO, Alberto. Gramsci: A Vitalidade de um Pensamento. São Paulo: Unesp, 1998. 
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nosso Estado Nacional, assimilando a ampla maioria da sociedade civil brasileira ás suas 

estruturas políticas, sociais e jurídicas. Basta que se detenha na natureza bastante restritiva da 

formação de nosso mercado consumidor, voltado quase exclusivamente para o atendimento de 

uma pequena elite em detrimento da constituição de um mercado de massas como ocorreu nos 

países capitalistas centrais. 

Se constituindo nos países periféricos uma modernização incompleta, insatisfatória 

diante dos desafios da implantação de uma ordem social competitiva nos moldes do instituído nos 

países capitalistas centrais, onde a difusão da força de trabalho livre, do individualismo burguês 

lastreado na valorização da meritocracia, na afirmação da autonomia e supremacia do poder do 

Estado Nacional perante centros externos e heterônomos de determinação da “vontade nacional” 

e na articulação dos fundamentos políticos de uma cultura liberal deitaram raízes profundas; 

enquanto por aqui se encontram asfixiadas, como lembra Florestan Fernandes sobre o processo 

de desenvolvimento do capitalismo no Brasil: 

A influência modernizadora externa se ampliara e se aprofundara; mas ela morria dentro 

das fronteiras da difusão de valores, técnicas e instituições instrumentais para a criação 

de uma economia capitalista competitiva satélite. Ir além representaria um risco: o de 

acordar o homem nativo para sonhos de independência e de revolução nacional, que 

entrariam em choque com a dominação externa. O impulso modernizador, que vinha de 

fora e era inegavelmente considerável, anulava-se, assim, antes de tornar-se um fermento 

verdadeiramente revolucionário, capaz de converter a modernização econômica na base 

de um salto histórico de maior vulto4.  

Diferenciação interna entre os “cidadãos” que engendraram o caráter assimétrico e 

dualista das sociedades periféricas, moldando-as à margem dos valores emancipatórios do 

Iluminismo clássico, e por sua vez, do Estado de Direito e da democracia.  Minando até a 

consolidação de uma efetiva constitucionalização do poder do Estado no Brasil á exemplo do 

praticado nos países que ingressaram na via moderna de desenvolvimento de suas instituições 

políticas e jurídicas. No máximo a idéia de Constituição foi utilizada como ícone de legitimação 

retórica do poder constituído como enfoca Marcelo Neves
5
 ao constatar, em nosso país, a 

inexistência dos pressupostos políticos e jurídicos da formação de uma sociedade moderna, 

calcado na “autopoéisis” dos diferentes sistemas normativos de regulação da vida social moderna.  

                                                
4
 FERNANDES, Florestan. op. cit., 2008, p. 206.  

5
 Neves, Marcelo. A Constituição Simbólica, São Paulo: 1994. 
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No máximo se aceitava a Constituição como procedimento simbólico de absorção semântica das 

reivindicações, visando protelá-las, ou mesmo esvaziá-las de sua força. Ademais a mera mimeses 

das fórmulas liberais do Estado de Direito e de sua variante mais inclusiva o Estado Democrático 

de Direito, não é por si só suficiente para transportá-las como eficácia para outras realidades 

abissalmente desiguais.  

A ausência no Brasil e em sua formação compósita de atraso e modernidade para 

conformar os pressupostos weberianas de uma sociedade integrada, segmentada normativamente 

e mediada em seus influxos, conflitos e processos decisórios pela lógica tecnocrática do direito. 

A gestação da sociedade de produção de mercadorias  e da impessoalidade que a funda são 

requisitos imprescindíveis para o funcionamento e aplicação do direito como expressão 

normativa da equivalência geral dos interesses do mercado por ele regulado e garantido. A 

superação dos arcaísmos pré-modernos, do personalismo e da ética comunitarista cristã antecede 

de maneira geral, ou pelo menos classicamente, a modelagem do Estado Capitalista e do direito 

moderno que se lhe corresponde.  

No entanto, o que assistimos no Brasil é a permanência de formas de vida remissivas a 

um substrato estamental-ibérico, forcejado nas retortas de uma modernidade singular de feição 

portuguesa, onde Estado e Constituição construíram-se como veiculo unilateral das determinação 

“dos de cima” e não como resultado da fricção contraditória de demandas e cosmovisões. A 

Constituição por aqui, longe de figurar como instrumento de contenção do poder, ou de 

domesticação da política em nome da impessoalidade do “governo das leis”, tende a funcionar 

como meio impositivo, cercado de pomposidade e apego a formalidades, dos interesses 

sempiternos de uma pequena oligarquia divorciada da vontade das maiorias trabalhadoras.   

Aliás a história constitucional brasileira tem sido pródiga em arranjos de acordo com os 

interesses momentâneos de quem se encontra no poder e quase nunca como decorrência da 

vontade geral manifesta da nação de afirmar outra realidade constituinte. A Constituição no 

Brasil tem mais funcionado como artefato “moderno” que nos alinha no clube dos países 

“civilizados”, demonstrando assim nossa filiação ao universalismo europeu dos direitos 

fundamentais, em que pese a sua inobservância concreta no interior das relações sociais 

dominantes.     O que fica muito claro quando vemos a presença constante de Constituições  

outorgadas ao longo de nossa curta vida como Estado e que mesmo quando vem a tona 
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Constituições promulgadas por via de processos de participação da Nação, cedo apresentam-se os 

fatores de obstruimento da tão propalada prática constitucional, de aferrado cumprimento das leis, 

dos princípios e das regras do ordenamento jurídico. E que encontra entraves ainda mais 

profundos devido às enormes resistências impostas pelos estamentos dirigentes a um efetivo 

processo de extirpação dos fundamentos anti-igualitários e anti-republicanos de nossa formação 

econômica, política e institucional remanescente dos elementos escravistas e senhoriais inscritos 

em nossa mentalidade cultural.  O que é perfeitamente sintetizado por Florestan Fernandes 

quando menciona que: 

Aqui, pois, é evidente que o consenso burguês concilia a ”tradição brasileira”, de 

democracia restrita – a democracia entre iguais. Isto é, entre os poderosos, que 

dominam a representam a sociedade civil – com a “orientação modernizadora”, de 

Governo forte. A ordem legal e política se mantém “aberta”, “democrática” e 

“universal”, preservando os valores que consagram o Estado de Direito; e este Estado se 

concretiza, historicamente, por sua vez, na medida em que tudo isso é necessário à 

monopolização do poder real, da autoridade e do controle das fontes de legitimidade 

pelas classes burguesas e suas elites. No entanto, a validade formal ou positiva e a 

fruição ou participação  da ordem legal e política são coisas distintas: a eficácia dos 

direitos civis e das garantias políticas se regula, na prática, através de critérios 

extrajudiciários e extrapolíticos6.   

Arcaísmo institucional e ausência de parâmetros jurídicos modernos do Estado brasileiro 

periférico que se projeta na exteriorização de formas políticas marcadas pela tibieza dos 

procedimentos legitimatórios do poder do Estado, predominantemente ancoradas no recurso à 

coerção contra as classes trabalhadoras e não pela instituição do consenso ativo. Exterioridade do 

Estado que se origina da implantação das instituições políticas e jurídicas a partir da empresa 

colonizatória lusa, e não com base nas determinações interiores da sociedade civil brasileira, 

ainda pouco desenvolvida - no que atine as classes sociais que a formam – na gestação de uma 

dinâmica nacional identidária.  

Contudo, no Estado brasileiro o liberalismo não conseguiu florescer de maneira a moldar 

uma realidade político-institucional temperada pelo culto às liberdades privadas e públicas na 

qual a hegemonia dos valores da competição nos mercados econômico e político ganhassem 

vigor, pois em nossa realidade o liberalismo sempre se apresentou como a outra face do 

                                                
6
 FERNANDES, Florestan. op. cit., 2008, p.347. 
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conservadorismo excludente que priva as maiorias do acesso à cidadania ou que funciona como 

mecanismo retórico, comprobatório da sintonia de nossas elites com os padrões civilizatórios de 

alhures. O que é confirmado por Marilena Chauí quando aborda a formação de uma consciência 

nacional pela burguesia brasileira detendo-se sobre as evidentes debilidades de sua estruturação 

em face das insuficiências do processo de industrialização brasileira e seus descompassos sobre a 

idéia de nacionalidade, tardiamente erigida: 

Essa permanência não é casual nem espontânea, visto que a industrialização jamais se 

tornou o carro-chefe da economia brasileira como economia capitalista desenvolvida e 

independente. Na divisão internacional do trabalho, a industrialização se deu por 

transferência de setores industriais internacionais para o Brasil, em decorrência do baixo 

custo da mão-de-obra, e o setor agrário exportador jamais perdeu força social e política. 

Se antes o verde-amarelismo correspondia á auto-imagem celebrativa dos dominantes, 

agora ele opera como compensação imaginária para a condição periférica e subordinada 

do país7. 

Daí as indeléveis marcas de uma cultura dualista impressa sobre a vida social brasileira. 

Uma cultura que permite a compatibilização entre a defesa abstratamente retórica da igualdade 

formal e o problema de sua eficácia, já que esta não pode, sob nenhuma hipótese, ultrapassar os 

lindes estreitos dos papéis definidos pela ordem senhorial que media as relações entre as classes 

dominantes e as subalternas. O que dificulta o pleno reconhecimento da sociedade brasileira 

como sociedade ocidental em consonância com os cânones propostos por Gramsci, pois não 

obstante a sua complexificação crescente decorrente da expansão das estruturas industriais, da 

urbanização brutal e das contradições entre “Mundo do Trabalho” e o Capital, ainda percebemos 

uma grande resiliência dessa mesma sociedade na absorção dos parâmetros da racionalidade 

moderna, mormente em seus aspectos emancipatórios. O peso do substitucionismo burocrático, 

os enlaces patrimonialistas entre as pessoas e sua projeção sobre o espaço institucional e a 

perseverança daquilo que Machado de Assis denominava de “cultura do favor” continuam a 

imprimir seus contornos sobre a dinâmica societária e política nacional. Ou seja, se a democracia 

contemporânea nascida das “tripas” do Estado Liberal e de seus processos de conflito distributivo 

foi capaz de se constituir como espaço pluralista de disputa hegemônica de valores - em alguns 

                                                
7
 CHAUÍ, Marilena. Brasil: Mito Fundador e Sociedade Autoritária, São Paulo: Editora 

Fundação Perseu Abramo, 2000. 
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casos potencialmente revolucionários – na situação brasileira, perifericamente condicionada o 

que assistimos é a recalcitrância dos “fatores reais de poder” na assimilação da universalidade 

democrática. Infelizmente as classes dominantes nativas continuam a considerar a democracia 

como sinônimo de “bagunça”, “anarquia”, suscetíveis a excessivas e subversivas demandas por 

direitos. José Murilo de Carvalho em seu já clássico “A cidadania no Brasil” reflete sobre a 

ausência no país de uma generalização ainda que tardia dos direitos civis, dada a identificação 

destes com a dimensão ativa da busca por direitos através do exercício individual e coletivo 

postulatório de demandas. Quando muito se acata os “direitos sociais” como fetiche normativo, 

sempiternamente postergado em sua viabilização, mas que revelaria nossa mística 

confraternizante, socialmente unificada em detrimento de uma interpretação dos direitos sociais 

como expressão de conflitos internos a sociedade civil. Pois como diria Gilberto Freyre sociólogo 

genial, mas conservador da realidade brasileira: 

Verificou-se entre nós uma profunda confraternização de valores e de sentimentos. 

Predominantemente coletivistas, os vindos das senzalas; puxando para o individualismo 

e para o privatismo, os da casa-grandes. Confraternização que dificilmente se teria 

realizado se outro tipo de cristianismo tivesse dominado a formação social do Brasil; um 

tipo mais clerical, mais ascético, mais ortodoxo; calvinista ou rigidamente católico; 

diverso da religião doce, doméstica, de relações quase de família entre os santos e os 

homens, que das capelas patriarcais, das casas-grandes, das igrejas sempre em festas – 

batizados, casamentos, „festas de bandeira‟ de santos, crismas, novenas – presidiu o 

desenvolvimento brasileiro8. 

4. Conclusão 

 A dificuldade da socialização política no Brasil tem como causa primeira a relação anti-

política e não-relacional que se desenvolveu entre sociedade e Estado, dada a natureza exterior, 

colonial que cinzelou a inserção do país no plano mundial do capitalismo mercantil.  

Exterioridade esta que também se fez sentir a partir dos laços de “servidão voluntária” que nossas 

classes dominantes estabeleceram com as burguesias centrais, cosmopolitas. O caráter 

dependente agregava-se a estreiteza da constituição de nosso mercado interno marcado pela 

inexistência de um circuito interno de consumo e investimento que propiciasse a conformação do 

                                                

 
8
FREYRE, Gilberto. Casa-Grande &Senzala. 35. ed. São Paulo: Editora Record, 1999. 
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espaço-tempo do Estado-Nação em acordo com as linhagens clássicas dos seus homólogos 

europeus e norte-americanos.  

A concentração territorialista de poder no âmbito de burocracias divorciadas da 

sociedade civil, sedimentaram uma lógica de poder fundada na utilização preponderante da 

coerção em detrimento do consenso nos vínculos entre governantes e governados, onde a própria 

idéia de Estado de Direito e Constitucionalismo enquanto apanágios da “razão esclarecida” 

iluminista viam-se toldadas pela prevalência do “puro interesse” ou do “particularismo clânico” 

sem maiores mediações ideológicas Características que se projetam na criação de uma ordem 

jurídica casuística, socialmente autista, e exacerbadamente procedimentalista e elitista no 

reconhecimento da titularidade do poder de interpretação/aplicação do ordenamento jurídico e da 

estrutura formal do Estado de Direito no Brasil.     

   A constituição de um Estado Patrimonialista que desfaz os lindes entre esfera pública e 

privada no Brasil, define um padrão de produção do Direito contraposto ao processo de 

igualação/formalização do poder no âmbito do Estado Liberal de Direito.  A prevalência de 

formas cesaristas de exercício do poder, reveste o Estado de um profundo estranhamento com a 

sociedade civil, até no que tange às classes dominantes, pouco afeitas a uma legalidade aberta e 

dialógica na qual a titularidade do exercício do poder deve ser de todos, indistintamente. Antes de 

darmos consecução a uma sociedade civil autônoma, forte, fundamos o Estado burocrático, 

precocemente centralizado ao nível de suas estruturas administrativo-decisórias, que busca 

constantemente acentuar a dimensão vertical das relações políticas e jurídicas em uma evidente 

manifestação da natureza antidemocrática do Estado Capitalista periférico brasileiro. Pois como 

havia dito Gramsci, ao referir-se às “sociedades orientais” em contraposição às “sociedades 

ocidentais”, “o Estado era tudo e a sociedade civil era gelatinosa”. O que explica em grande parte 

as fragilidades de um processo de socialização da política no Brasil, dado o apego à via prussiana 

em nossa formação político-institucional, em que o poder em suas mais variadas formas de 

expressão seja cultural, política ou econômica sempre engendrou relações autoritárias entre 

governantes e povo. Favorecendo uma certa tendência ao conservantismo político-jurídico e ao 

conseqüente desprezo pela criação de processos políticos democráticos, mesmo sob uma feição 

minimalista-liberal a exemplo do ocorrido em países como a França, que desenvolveu um 

conceito de nação inclusivo, produzido antinomicamente pela disputa entre as diversas classes 

que a formavam. 
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No Estado brasileiro, contudo, as intercorrências autocráticas constantes presentes nas 

formas de exercício do poder político, transforma o debate doutrinário sobre as diferentes 

compreensões da teoria democrática da soberania, em meros devaneios retóricos, historicamente 

descompromissados com a estruturação de uma verdadeira Revolução Democrática no Brasil; já 

que esta requer a fratura dos mecanismos de construção de poder, minando as formas 

antidemocráticas de ordenação do poder que historicamente tem favorecido os mecanismos de 

subordinação internas e externas do povo, bem como processos heterônomos de decisão presentes 

no Estado. No máximo nossas elites estamentais admitem formas de legitimação políticas 

alicerçadas no apelo ao populismo, que durante muitos anos se constituiu em instrumento de 

concertação política entre os interesses antagônicos da classe dominante brasileira com as massas 

excluídas
9
, apesar de todas as dificuldades de aceitação, por parte de nossas elites, de acatamento 

da reivindicação “dos de baixo”, sempre vistos como potencialmente subversivos e ameaçadores 

da ordem social, política e jurídica estabelecida. Somente com a superação do estrutural dualismo 

político, jurídico e institucional do Estado brasileiro, - que se opõe ao processo de modernização 

e secularização do Estado Nacional Capitalista percorrido em sua via clássica -, é que poderemos 

configurar, de fato, uma democracia no Brasil, acabando com a polarização arcaica e socialmente 

perversa, entre classes sociais sobreintegradas à ordem política, cultural e econômica, e classes 

sociais subintegradas, à margem do acesso aos requisitos mínimos da Cidadania, mesmo sob a 

ótica daquela ordem jurídico-política minimalista em relação a direitos propugnados pelo Estado 

Liberal de Direito. Como se refere Florestan Fernandes à natureza histórica do Estado no Brasil: 

Preserva estruturas e funções democráticas, mas para os que monopolizam, 

simultaneamente o poder econômico, o poder social e o poder político, e usam o Estado 

exatamente para criar e manter uma dualidade intrínseca da ordem legal e política, 

graças à qual o que é oligarquia e opressão para maioria submetida, é automaticamente 

democracia e liberdade para a minoria dominante10.    

Processo de construção dos fundamentos de uma democracia que não deve se restringir 

aos lindes da representação política, especialmente quando esta se vê obliterada pela interferência 

abusiva do poderio econômico, particularmente, intensa e nefasta nas ordens sociais periféricas. 

Institutos da democracia representativa e parlamentar que se vêem asfixiados, quando não 

inviabilizados em sua legitimidade política em decorrência dos imensos obstáculos que se 

                                                
9
 WEFFORT, Francisco. O Que é Populismo? São Paulo: Paz e Terra, 1982. 

10
 FERNANDES, Florestan. op. cit., 2008, p.350. 
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interpõem entre as mesmas e a plena absorção das demandas por direitos apresentadas pelos 

setores populares às instituições do Estado. O que demonstra de maneira inequívoca o caráter 

notadamente procedente das previsões de Rousseau sobre a conspurcação da vontade do 

representado pelo representado nas democracias liberais representativas, que se tornam ainda 

mais verazes nos países periféricos, especialmente em relação aos mais pobres de sua população 

que se vêem excluídos de qualquer participação no processo competitivo de formação da 

“vontade geral” da nação contida nas sociedades capitalistas, pois como observa Florestan 

Fernandes: 

Sem contar com um sistema de produção capitalista autônomo e universalizado tanto em 

bases nacionais quanto de classes, a ordem social competitiva só é eficiente e aberta para 

os „mais iguais‟ (os quais oscilam, nos povos de capitalismo dependente, entre um e 

cinco por cento, raramente atingindo um quarto da população total). Esse pequeno setor 

realmente constitui toda a sociedade competitiva da Nação. Não obstante, seria incorreto 

dizer-se que a ordem social competitiva não exista, em tais casos, ou que ela opere como 

„um sistema fechado‟. As influências sócio-dinâmicas que ela desencadeia são 

consideráveis, comandando todo o fluxo da reorganização da economia, da sociedade e 

da cultura. Além disso, ela se abre „para baixo‟: há forte mobilidade social vertical, 

ascendente e descendente, com alguma “circulação das elites” e intensa absorção dos 

elementos em ascensão social ( nacionais ou estrangeiros) . Contudo, tudo se passa como 

um processo típico de socialização pelo tope,o qual promove uma constante redefinição 

das lealdades dos grupos em mobilidade ascendente e uma permanente acefalização das 

classes “baixas” e destituídas11. 

 Daí a necessidade da articulação dos processos indiretos e semidiretos da representação 

política, com o aprofundamento dos processos de participação popular direta, tornados concretos 

pelas diversas e variadas experiências de organização popular. Sem este horizonte político, se 

dará a continuidade de nosso processo político-institucional que transforma a democracia em 

mais um ícone de legitimação social, a partir do qual subjaz a dominação sempiterna das mesmas 

elites estamentais que nos governam secularmente. 
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RESUMO 

Este artigo se propõe a analisar se direitos fundamentais são violados a partir da alegação, 

pelo poder público, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Este 

princípio que impõe uma supremacia a priori da Administração Pública se não aplicado de 

forma adequada, pode ensejar o exercício de práticas administrativas autoritárias, revestidas 

sob o manto da legalidade. A premissa teórica utilizada é a desconstrução, elaborada pelo 

filósofo Jacques Derrida (1930-2004). Neste artigo, almeja-se demonstrar como direitos 

fundamentais são violados, a partir de uma incidência do aludido princípio e que importa na 

reprodução de valores tão criticados por Derrida, enfatizando como atos de autoritarismo que 

são sutilmente disfarçados sob a vestimenta da legalidade. 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO 

SOBRE O PRIVADO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; DESCONSTRUÇÃO. 

 

ABSTRACT 
This article aims verifying the violation of fundamental rights, by Public Administration, 

when it motivates the administrative act based on the principle of supremacy of public interest 

over private one. This principle imposes an a priori supremacy of Public Administration is not 

properly implemented, may lead to the exercise of authoritarian management practices, 

covered under the cloak of legality. The theoretical premise is used to desconstruction, 

elaborated by the philosopher Jacques Derrida (1930-2004). In this article, aims to 

demonstrate how fundamental rights are violated, from an incidence of the aforementioned 

principle and that matters in the reproduction of values so criticized by Derrida, emphasizing 

how acts of authoritarianism that are subtly disguised under the garb of legality. 

KEYWORDS: PRINCIPLE OF SUPREMACY OF PUBLIC INTEREST OVER PRIVATE; 

CONSTITUCIONAL RIGHTS; DESCONSTRUCTION. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A desconstrução do princípio da supremacia do interesse público sobre o particular e os 

direitos fundamentais a serem trabalhados no presente artigo possui como fundamentação 

teórica a filosofia desenvolvida por Jacques Derrida (1930-2004). 

  

Derrida promovia essa leitura crítica e, assim, desconstruía textos de várias áreas do 

conhecimento como a linguística, a antropologia, a literatura e o direito. Seu maior objetivo 

foi descortinar o que o texto deixava oculto e revelar como o mesmo texto se prestava a 

atender a alguns intentos típicos da sociedade ocidental, como o eurocentrismo, a 

simplificação e homogeneização, o império da razão, o binarismo, a tradução e, em relação ao 

direito, a relação de força existente para o exercício da autoridade imposta pela lei. 

  

As críticas realizadas por Derrida serão analisadas no presente artigo e servirão como marco 

teórico para a análise dos direitos fundamentais, de práticas administrativas brasileiras e do 

direito administrativo, a fim de evidenciar como direitos fundamentais são violados pela 

Administração Pública a partir da incidência do princípio da supremacia do interesse público 

sobre o privado. 

  

Almeja-se promover um repensar, uma reanálise, uma atitude de não aceitação das verdades 

discursivamente construídas e reconhecidas com passividade. Ademais, a alegação do 

princípio da supremacia do interesse público sobre o privado já legitima essa atuação desigual 

da Administração Pública e contra ela o cidadão pouco pode fazer. 

  

Pretende-se evidenciar que a noção de interesse público acaba por aglutinar qualquer 

conteúdo desde que coincidente com a vontade dos detentores do Poder, ou melhor, dos 

“donos do poder”, numa alusão bem apropriada à obra de Raymundo Faoro[1], capazes de 

conduzir a gerência dos negócios públicos em prol, apenas, de seus interesses, deixando os 

interesses coletivos à margem de suas prioridades. 

  

  

1 A IDEIA DE DESCONSTRUÇÃO EM JACQUES DERRIDA 

  

A ideia de desconstrução está ligada ao filósofo argelino Jacques Derrida (1930-2004), que ao 

longo de sua vasta obra pretendeu dissolver a aparente verdade posta nos textos que analisava. 

Imprescindível, portanto, o estudo das premissas filosóficas de forma a obter uma definição a 

respeito da desconstrução. 

  

7806

file:///C:/Users/Isabelle/Documents/pen%20drive%20isabelle28-06-11/DISSERTAÃ�Ã�O/artigo%20conpedi%20vitÃ³ria.docx%23_ftn1


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O intento filosófico de Derrida foi denunciar o eurocentrismo – a leitura a partir dos padrões 

europeus; o logocentrismo – que compreende a sobreposição e hipervaloração da razão; o 

fonocentrismo – a supremacia da palavra falada; e o falocentrismo – a superioridade do 

elemento masculino. 

  

O filósofo partia de uma premissa muito clara: a pluralidade de interpretações e o 

reconhecimento da complexidade típica da vida humana. Via de consequência, não aceita as 

características estruturantes de toda a sociedade ocidental, desenvolvidas principalmente após 

o movimento iluminista[2], como o individualismo, a homogeneidade e a simplificação, 

entretanto sugere o movimento, a crítica cerrada, a revelação das estratégias de reprodução 

dos valores ocidentais. Eis, sucintamente, a desconstrução. 

  

Ler Derrida significa que ao leitor é dada a capacidade de refletir e, em seguida, interpretar e 

buscar a força de um pensamento marcado sobremaneira pela crítica, pela não aceitação, pela 

contraposição. Em tudo há o que se ler com “outros olhos”, com olhos críticos capazes de 

descortinar o que não foi, estrategicamente, lançado no texto. 

  

Permanecer fiel a uma obra que, por sua essência, está em constante mutação, inserida em um 

processo de mudança que nunca se acaba, acrescido ao fato da completa ausência de uma 

metodologia clara e precisa. É como ser infiel e fiel simultaneamente. Infiel pelo trabalho de 

desconstruir as aporias dos textos que se analisa; fiel, pois não intenta nada além do diálogo, 

da crítica, da análise, sem que isso seja condenar o texto à própria morte. 

  

A importância da desconstrução ocorre por conta da identificação das aporias, pelo fato de 

haver ou parecer haver razões análogas nos textos, desprovidas de contradição. Para isso, 

Derrida não propõe um novo método, apenas os desconstrói.  “[...] Se nossa leitura permanece 

inacabada, é também por outra razão: embora não tenhamos a ambição de ilustrar um novo 

método, tentamos produzir, muitas vezes embaraçando-nos neles, problemas de leitura 

crítica” (DERRIDA, 2004, p. VIII). 

  

Derrida utiliza, portanto, uma sistemática pouco comum: a leitura e o diálogo cerrado com 

outros pensadores, que através de citações e comentários, demonstra seu raciocínio e 

evidencia seu anseio de denunciar o propósito ocultado, mas que se encontra embutido nos 

textos. 

                 

E essa forma de leitura que será utilizada no presente artigo, com o intuito de descortinar o 

ocultado, de demonstrar práticas de autoritarismo e de violação de direitos e garantias 
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fundamentais, por ocasião da invocação do princípio da supremacia do interesse público sobre 

o privado. 

                     

Através da leitura das principais obras de Jacques Derrida como Gramatologia (2004); Torres 

de Babel (2002) e Força de lei: o fundamento místico da autoridade (2007), torna-se possível 

inferir que a desconstrução possui como real intuito a desestabilização dos principais alicerces 

e axiomas do pensamento ocidental, normalmente aceitos e reconhecidos com total 

passividade, que foram moldados desde a Antiguidade, mas que tiveram, no Iluminismo, suas 

estruturas arquitetadamente definidas. 

  

  

  

Derrida comumente é associado ao pós-estruturalismo[3] em razão das críticas que teceu aos 

grandes nomes do estruturalismo[4], como Ferdinand de Saussure, Lévi-Strauss e Lacan. Seu 

foco de análise foi, basicamente, a linguagem (esta observada no discurso); a total 

desconfiança das “verdades” discursivamente construídas; e a evidência da significação como 

resultado de um jogo de relações intrínsecas e de diferenças. 

  

Conforme se depreende em entrevistas por ele concedidas[5], não se considerava um niilista, 

porque sua preocupação era sempre positiva, fomentava a análise constante dos conceitos ante 

a sua inerente necessidade de reajuste e adaptação. Não era irracionalista, porque defendia a 

racionalidade, só que com “mais Luzes”, “outras Luzes” ou na própria “reinvenção do 

Iluminismo” que seja capaz de pensar, contextualizadamente, os problemas filosóficos atuais. 

  

  

1.1 A DESCONSTRUÇÃO COMO FUNDAMENTO FILOSÓFICO PARA UMA 

REFLEXÃO A RESPEITO DAS PRÁTICAS ADMINISTRATIVAS BRASILEIRAS E A 

VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS 

  

Derrida procedeu, ao longo de sua vasta obra, severas críticas aos aspectos fundamentais do 

pensamento ocidental. Vale ressaltar que sua filosofia não compreende um estudo sistemático, 

preocupada em tecer, de forma didática, seus contornos metodológicos, conceitos e definições 

claras das aporias e neologismos propostas pelo filósofo. Ao revés, sua filosofia baseia-se 

num processo de leitura com outras obras, especialmente as literárias, efetuando um diálogo 

crítico. Nesse processo dialógico, Derrida explana seus alicerces teóricos e filosóficos que 

marcam seu pensamento. 
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Em uma de suas primeiras obras, Gramatologia (2004), Derrida empreende algo 

aparentemente ambicioso: questionar os elementos tradicionais do pensamento ocidental, 

numa abordagem que não sugere a remoção ou a extinção desses elementos e paradoxos 

existentes, mas, tão-somente, revelá-los e propiciar, este sim é seu intuito, a criatividade e a 

invenção na filosofia. 

  

Derrida critica o que se apresenta como hegemônico e o resgate do movimento e da 

criatividade são os grandes intuitos do filósofo, em contraposição às leis do pensamento 

ocidental, que são: a simplicidade, pois em tudo existe uma realidade essencial, desprovida de 

qualquer contradição; homogeneidade, ou melhor, tudo possui uma mesma substância ou 

ordem; e separada e distinta de qualquer complexidade que envolva a discussão sobre a 

origem e a consciência de si. Tudo o que está fora dessas “leis”, tende a ser excluído. Dessa 

forma, excluem-se a complexidade, a mediação e a diferença, sendo tratadas como 

“impurezas” pela sociedade ocidental. 

  

Em relação à prática administrativa brasileira, a simples alegação do princípio da supremacia 

do interesse público sobre o privado já afasta qualquer visão crítica da atuação do poder 

público. Basta a devida correlação e a motivação do ato administrativo com o interesse 

público, para que a atuação administrativa fique revestida de legalidade. 

  

Pouco importa se práticas democráticas tenham sido tomadas para convalidar a decisão, na 

esteira dos procedimentos assegurados constitucionalmente, responsáveis por efetivar o 

Estado Democrático de Direito no Brasil. Dessa forma, resta inferir que o aludido princípio 

vai ao encontro dos aspectos que foram denunciados por Derrida. 

  

Verifica-se, na verdade, uma atuação estatal pautada na homogeneidade, distante da 

contradição intrínseca à prática administrativa; no favorecimento de uma linguagem simples 

que camufla os desafios enfrentados na resolução das necessidades sociais da população 

brasileira; na utilização de discurso midiático que se apodera de números estatísticos, capazes 

de simplificar, por excelência, a grande heterogeneidade da sociedade brasileira, camuflando-

se problemas existentes no cerne da estrutura social; na publicidade utilizada responsável por 

difundir uma imagem de total inexistência de divergências e diferenças, promotora da máxima 

perfeição na prática administrativa e, como isso, do fomento na sociedade de um sentimento 

generalizado de felicidade. 

                      

A contabilidade pública é restrita a órgãos[6] que pouco se importam na transparência de suas 

ações; as legislações específicas[7] impõem a transparência dos gastos públicos, entretanto 

através dos cálculos contábeis acessíveis praticamente para os exímios conhecedores desse 
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ramo do conhecimento. Há um desconhecimento generalizado a respeito de balancetes 

contábeis e de expressões típicas como déficits, superávits, restos a pagar, dividendos, fluxo 

de caixa, suprimento de fundos, ativo e passivo financeiros. Assim, não há como se ter a real 

noção de como os recursos públicos são devidamente gastos. Todavia, basta a publicação dos 

balancetes contábeis das prestações de contas que a sociedade se dá por satisfeita. E como 

isso, para os exercentes do Poder, práticas de corrupção e desvio de recursos públicos se 

tornam práticas reiteradas e, porque não, “normais”. 

  

Essa ausência do reconhecimento da complexidade típica da atuação administrativa favorece a 

uma atuação desconexa com os reais interesses públicos, no fortalecimento de práticas 

democráticas, na efetivação dos princípios constitucionais, no respeito e satisfação dos 

direitos e garantias fundamentais. 

  

A sociedade brasileira, de forma majoritária, não se interessa sobre os assuntos ligados aos 

negócios públicos. O chamamento da coletividade a partir da efetivação de práticas 

democráticas de gestão, como referendo, plebiscito, conselhos populares, orçamentos 

participativos, não configura numa habitualidade pela Administração Pública brasileira. 

  

Conforme visto no capítulo I, nos termos do ensinamento de Hector Jorge Escola (1989, p. 

240), será interesse público todo querer e pretensão consciente de uma maioria, exteriorizado 

através da solidariedade e da integração social. Portanto, o reconhecimento do interesse 

público que autorize a incidência do princípio da supremacia do interesse público, deve haver, 

obrigatoriamente, a efetivação de práticas democráticas, sob pena do interesse se tornar uma 

vontade do Estado, próprio da Administração Pública, mas não um interesse público. 

  

O interesse público compreende toda e qualquer necessidade da coletividade, que não se 

confunde com o interesse da Administração Pública, pois, neste caso, direitos e garantias 

fundamentais podem sutilmente ser violados por conta de práticas de verdadeiros atos de 

autoritarismo. Assim, entende-se que apenas é possível a incidência do princípio da 

supremacia do interesse público desde que esse interesse corresponda, de fato, com a vontade 

da coletividade. 

  

1.2 A DESCONTRUÇÃO E DIFFERANCE COMO FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

PARA UMA REFLEXÃO SOBRE O BINARISMO PÚBLICO VERSUS PRIVADO E O 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

  

Jacques Derrida também adverte a respeito de outro traço característico do pensamento 

moderno é a instituição de conceitos sempre voltados para significados apresentados de forma 
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dual: sensível/inteligível; ideal/ real; interno/externo; bem/mal; bom/ruim; ficção/verdade; 

natureza/cultura; fala/escrita; atividade/passividade etc. 

  

Para fazer a crítica a esse dualismo tão presente na metafísica ocidental, Derrida propõe a 

noção de differance, melhor traduzido para o português como diferência, que remete tanto às 

diferenças semânticas, genéricas, históricas, étnicas, culturais como também à prorrogação do 

sentido final, da verdade estabelecida, de forma que não há uma verdade e sim sua construção 

permanente e infinita, diante da impossibilidade de deter a verdade em uma positivação. Há 

sempre movimento para reintroduzir a negatividade da dúvida, que propositadamente empurra 

a análise da verdade sempre para frente. 

  

Em relação ao direito, há tradicional classificação entre o direito público e o direito privado, 

cabendo ao primeiro os assuntos do Estado, e ao segundo aos marcados pela predominância 

da autonomia da vontade, nas relações de trato particular. Assim, os assuntos de Estado e os 

assuntos particulares são abordados por ramos do direito devidamente equidistantes, 

aparentemente impossibilitados de aproximação e interdisciplinariedade. 

  

Cabe aqui a differance, cabe explorar as diferenças teóricas do binarismo público/ privado que 

tanto influencia a ciência do direito, em especial ao direito administrativo[8]. 

  

Enquanto ramo do direito público, o direito administrativo foi instituído de forma a aglutinar 

as regras para o exercício da atividade administrativa. A relação da Administração com os 

administrados passou, sutilmente, a ser basear, em atos de dominação e subordinação. Nesse 

diapasão, o direito administrativo confere ao administrador o arcabouço jurídico que, dentro 

da esfera da legalidade, impõe suas decisões com força e autoridade, todavia sem adentrar na 

esfera privada dos administrados. 

  

Reproduz-se, com isso, a ideia que apenas a interferência dos cidadãos no ato de escolha dos 

representantes políticos já basta para o exercício da democracia e fomento da esfera pública, 

uma vez que não é imprescindível que a sociedade delibere sobre a atuação estatal. Dessa 

forma, a concepção de democracia mostra-se esvaziado e mitigado em razão da visão binária 

do próprio direito. 

  

Imprescindível aqui trazer os ensinamentos de Hannah Arendt quando analisa que essa 

equidistância entre as esferas pública e privada existe desde a Antiguidade, fruto da criação da 

polis que organizou a fixação das pessoas e a relação delas com os assuntos políticos, comuns 

a todos os cidadãos. 
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Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização política não apenas difere 

mas é diretamente oposta a essa associação natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) 

e pela família. O surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, “além da 

vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos. Agora cada cidadão pertence 

a duas ordens de existência; e há uma grande diferença em sua vida entre aquilo que lhe é 

próprio (idion) e o que é comum (koinon)” [...] precedera a fundação da polis a destruição 

de todas as unidades organizadas à base do parentesco [...]. (ARENDT, 2008, p. 33, grifo 

nosso) 

                                                         

Na Antiguidade, a esfera privada relacionava-se com as necessidades particulares; já a esfera 

pública com a liberdade na vida política, no pleno exercício da cidadania. 

  

Já a modernidade, para Arendt, é responsável por criar a esfera do social, responsável por 

separar as questões como família e política, antes englobadas na esfera pública, o que fomenta 

o uso da força e da violência de forma exclusiva pelo Estado. A respeito da promoção do 

social, leciona que 

                                   

A passagem da sociedade – a ascensão da administração caseira, de suas atividades, seus 

problemas e recursos organizacionais – do sombrio interior do lar para a luz da esfera pública 

não apenas diluiu a antiga divisão entre o privado e o público, mas também alterou o 

significado dos dois termos e sua importância para a vida do indivíduo e do cidadão, ao ponto 

de transformá-los quase irreconhecíveis (ARENDT, 2008, p. 47). 

                                                                                                                                        

O direito administrativo, enquanto ramo do direito público, foi criado a partir da concepção 

moderna da esfera pública e não em relação à concepção desenvolvida na Antiguidade, 

ocasião em foi retirado o aspecto social da área publicística. Responsável por ditar as regras 

para o exercício da função administrativa, esse ramo do direito, portanto, traz em seu cerne o 

monopólio pelo Estado do exercício da força, da imposição coercitiva das decisões 

administrativas à sociedade e, sutilmente, as relações de dominação, poder e autoritarismo são 

camufladas a partir do exercício da legalidade. 

                                       

Por ocasião da análise do interesse público no Estado Democrático de Direito, procurou-se 

apresentar uma contextualização das características que marcam a atualidade, desde o final do 

século XX, ocasião em que se vivencia as consequências da chamada pós-modernidade. 

Hodiernamente, o Estado presta-se a efetivar a reelaboração do sistema capitalista fortemente 

marcado pelos efeitos da globalização financeira que produz considerável concentração de 

renda a partir da inserção nos países da política neoliberal; fomento ao consumo exarcebado; 

urbanização da sociedade que gera o enfraquecimento dos mecanismos de controle social 
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como família e religião; e desemprego estrutural provocado, principalmente, pela revolução 

tecnológica. 

  

Nesse contexto, reproduzem-se práticas administrativas denominadas de “reforma do Estado”, 

com o intento de reduzir as funções estatais e ampliar a participação da iniciativa privada, 

principalmente no que se refere à prestação de serviços públicos. Alega-se a inoperância 

estatal e, ao revés, a eficiência privada. 

  

Considerando as consequências do binarismo público versus privado, do esgotamento do 

espaço público, da retirada dos assuntos sociais da esfera pública, nesse contexto se impõe as 

forças do poderio econômico em detrimento dos direitos fundamentais que tutelam a 

coletividade contra os arbítrios do Estado e de particulares. 

  

José Luiz Quadros de Magalhães (1999) adverte sobre os riscos que o poder econômico 

exerce sobre a ordem constitucional que exige a efetivação de práticas democráticas para 

legitimação da atuação estatal. Nesse sentido, propõe que os princípios econômicos devam ser 

retirados do texto constitucional, com a desconstitucionalização da propriedade privada, uma 

vez que os direitos universais básicos não podem ser reduzidos a meras questões de ordem 

econômica, ditadas, inclusive, por importantes grupos financeiros internacionais. 

  

[...] a Constituição democrática, que pensamos, deve se aproximar de um texto que reduza 

seus princípios àqueles considerados universais, somados a princípios regionais, desde que 

não inibidores da evolução de modelos locais, principalmente no que diz respeito ao 

estabelecimento de modelos socioeconômicos pré-fabricados pelos conglomerados 

econômicos mundiais (MAGALHÃES, 1999, p. 202). 

  

Diante desse cenário, importante observar a differance, relevante destacar como o 

desenvolvimento do binarismo público versus privado propiciou ao esgotamento do espaço 

público, à mitigação das práticas democráticas, ao enfraquecimento da atuação estatal 

comprometida com a efetivação de direitos fundamentais e ao fomento da condução privada 

dos negócios públicos guiados pelos interesses econômicos que, sutilmente, são camuflados e 

revestidos com o discurso de satisfação do interesse público. 

  

  

1.3 A DESCONSTRUÇÃO, FONOCENTRISMO E LOGOCENTRISMO COMO 

FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS PARA A ANÁLISE DO PRINCÍPIO DA SUPREMACIA 
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DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PRIVADO E A TEORIA DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

                                                                

Outra discussão marcante feita por Jacques Derrida constante também na obra Gramatologia 

(2004), foi no que denominou de fonocentrismo, ou seja, a superioridade da metafísica da 

escritura fonética, que influencia na superioridade e dominação dos seguintes aspectos: 

  

1. do próprio conceito de escritura; 

2. da história da metafísica, dos pré-socráticos a Heidegger, que sempre atribuiu ao 

logos[9] a origem da verdade em geral; 

3. do conceito de ciência ou da cientificidade da ciência – que sempre foi denominado 

pela filosofia como lógica – não deixa de contestar o imperialismo do logos, 

utilizando-se, para tanto, a escritura não-fonética (DERRIDA, 2004, p. 04). 

  

Toda noção de verdade, na concepção nascida do logos, que gera uma “racionalidade” 

hegemônica, simplista e homogênea que é o alvo da crítica de Derrida e que denominou de 

logocentrismo. 

  

O foco do ataque de Derrida foi o pensamento de Ferdinand de Saussure (1857-1913), 

considerado um dos grandes representantes do estruturalismo, na seara da linguística. Teceu 

severas críticas ao idealismo do signo e seu dualismo entre significante (como imagem 

acústica, ou seja, impressão psíquica do som na representação de um signo) e significado (o 

conceito da representação do signo), pressupondo a representação; bem como os modelos 

racionais até então utilizados na linguística, na antropologia e na crítica literária. 

  

Saussure, como fundador da linguística moderna, defendeu que a linguagem compreende um 

sistema[10], só possuindo significação se for relacionado com outros elementos externos, e 

não o contrário, os próprios e intrínsecos elementos da linguagem responsáveis pelo seu 

significado. 

  

A noção do signo, se visto como algo resultante da união do seu significante com seu 

significado, é arbitrária, pois é necessário investigar as estruturas profundas que influenciaram 

na definição dos elementos constituintes da linguagem. Nesse espaço que entra o trabalho do 

antropólogo para discernir essas estruturas profundas. No presente caso, Derrida analisa o 

texto Tristes Trópicos (1955) de Lévi-Strauss. 
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Em contraposição à Saussure, Derrida entende que a língua compreende um sistema de 

diferenças entre signos – até aqui há identidade entre os dois estudiosos –, mas o significado 

não é obtido externamente, como entendeu Saussure, e sim internamente. O pensamento 

humano, composto pelo que o homem diz e escreve, compreende uma exploração das 

possibilidades internas do sistema, e não apenas uma análise da realidade e dos fatos externos 

que são relevantes para ele. 

  

Derrida contesta o papel da escritura como ocupante de um papel secundário em relação à 

fala, que ele denomina de fonocentrismo. Comumente, a fala é associada à razão e à 

racionalidade (aqui utilizada com a noção grega de logos) e a voz é aceita como a mais 

próxima da verdade, por refletir a consciência individual. A escritura, por sua vez, é 

considerada como secundária ou suplemento da voz por se tratar de uma tecnologia criada 

humanamente. Nesse sentido, Derrida esclarece: 

  

Todas as determinações metafísicas da verdade [...] são mais ou menos imediatamente 

inseparáveis da instância do logos ou de uma razão pensada na descendência do logos, em 

qualquer sentido que seja entendida: no sentido do entendimento infinito de Deus ou no 

sentido antropológico, no sentido pré-hegeliano ou no sentido pós-hegeliano. Ora, dentro 

deste logos, nunca foi rompido o liame originário e essencial com a phoné. [...] a essência da 

phoné estaria imediatamente próxima daquilo que, no “pensamento” como logos, tem relação 

com o “sentido”; daquilo que o produz, que o recebe, que o diz, que o “reúne”. (...) é porque a 

voz, produtora dos primeiros símbolos, tem com a alma uma relação de proximidade essência 

e imediata. (...) E a primeira convenção, a que se referiria imediatamente à ordem da 

significação natural e universal, produzir-se-ia como linguagem falada. A linguagem escrita 

fixaria convenções, que ligariam entre si outras convenções (2004, p. 13, grifo do autor). 

  

Observa-se que desde o nascedouro da concepção, a voz é tida com a mais próxima do 

significado da coisa, e o significante escrito ocupa uma posição 

secundária,  derivada,  meramente   técnica  e  representativa.   Nesse  sentido,   “[...]  a leitura 

e a escritura, a produção ou a interpretação dos signos, os textos em geral, como tecido de 

signos, deixam-se confinar na secundariedade. Precedem-nos uma verdade ou um sentido já 

constituído pelo e no elemento do logos” (DERRIDA, 2004, p. 18). 

  

O filósofo evidencia que desde Platão (427-347 a.C.) o Ocidente privilegia a voz, considerada 

como a verdadeira essência da verdade, portadora do sentido e do significado, em detrimento 

da escritura e toda a história do ocidente retrata esse esvaziamento. A gramatologia se impõe, 

portanto, como a “ciência” da escritura que dá aos signos à sua reconhecida libertação. Dessa 

forma, Derrida deixa como legado a supremacia da escrita e da textualidade. 
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Há portanto uma boa e uma má escritura: boa e natural, a inscrição divina no coração e na 

alma; perversa e artificiosa, a técnica, exilada na exterioridade do corpo. Modificação 

totalmente interior do esquema platônico: escritura da alma e escritura do corpo, escritura do 

dentro e escritura do fora, escritura da consciência e escritura das paixões, assim como há uma 

voz da alma e uma voz do corpo: “A consciência é a voz da alma, as paixões são a voz do 

corpo” (Profissão de Fé). A “voz da natureza”, a “santa voz da natureza”, confundindo-se 

com a inscrição e a prescrição divinas, é preciso voltar-se incessantemente a ela, entreter-se 

nela, dialogar entre seus signos, falar-se e responder-se entre suas páginas (DERRIDA, 2004, 

p. 21, grifo do autor). 

  

Derrida procede à desconstrução dos alicerces dos principais expoentes do estruturalismo, 

Saussure e Lévi-Strauss, e traz à tona, em relação a postura de Saussure, como total 

prisioneira da tradição ocidental, por visualizar o sujeito presente para si mesmo por meio da 

sua fala, desvalorizando a escrita e apresentando-a tão somente como representação da fala. 

  

De um lado, segundo a tradição ocidental que rege não só teoricamente mas na prática (no 

princípio de sua prática) as relações entre a fala e a escritura, Saussure reconhece a esta não 

mais que uma função estrita e derivada. Estrita porque não é senão uma entre outras, 

modalidade dos eventos que podem sobrevir a uma linguagem cuja essência, conforme 

parecem ensinar os fatos, sempre pode permanecer pura de qualquer relação com a escritura. 

[...] Derivada porque representativa: significante do significante primeiro, representação da 

voz presente a si, da significação imediata, natural e direta do sentido (do significado, do 

conceito, do objeto ideal ou como se queira). (DERRIDA, 2004, p. 36-37). 

  

Nesse sentido, Derrida defende uma prevalência e supremacia da escrita e da textualidade, em 

razão do próprio desenvolvimento humano. Todavia, torna-se imprescindível a leitura com 

desconfiança, a não aceitação do que está posto, o reconhecimento de que a verdade estáem 

construção. Ouseja, Derrida propõe a desconstrução permanente dos textos. 

  

A intenção de Derrida não é destruir e sim desvelar os conceitos e argumentos, as sequências 

e as associações de ideias dos referidos autores que analisa, ou seja, revelando a estrutura 

interna que ele denomina de logocentrismo. A importância desse movimento de 

desconstrução é a ampliação dos quadros de referência que normalmente moldam nossas 

concepções e são tidas como verdades e acabam por proporcionar uma restrição em nossa 

compreensão do mundo. 

  

Não é por acaso que a consideração exclusiva da escritura fonética permite responder à 

exigência do “sistema interno”. A escritura fonética tem justamente como princípio funcional 

respeitar e proteger a integridade do “sistema interno” da língua, mesmo que não o consiga de 

fato. A limitação saussuriana não satisfaz, por uma feliz comodidade, à exigência científica 
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do “sistema interno”. Esta exigência mesma é constituída, enquanto exigência 

epistemológica em geral, pela própria possibilidade da escritura fonética e pela 

exteriorização da “notação” à lógica interna (DERRIDA, 2004, p. 41, grifo do autor). 

  

A separação entre o discurso e a escrita é insustentável para Derrida. Entende que os 

estruturalistas operam com um conceito coloquial de escrita, que acaba por não levar em 

consideração toda a complexidade existente. Na medida em que a escrita inclui complexos 

elementos pictográficos, ideográficos e fonéticos, é considerada “impura” e secundária. E, 

como tal, desafia a ideia de identidade e da origem tida como “simples”. 

  

Mas o que, de fato, significam estes limites e pressupostos a respeito da escritura tecidos por 

Derrida? Explica o filósofo que 

  

[...] Primeiramente, que uma lingüística não é geral enquanto definir seu fora e seu dentro, a 

partir de modelos lingüísticos determinados; enquanto não distinguir rigorosamente a essência 

e o fato em seus graus respectivos de generalidade. O sistema da escritura em geral não é 

exterior ao sistema da língua em geral, a não ser que se admita que a divisão entre o exterior e 

o interior passe no interior do interior ou no exterior do exterior, chegando a imanência da 

língua a ser essencialmente exposta à intervenção de forças aparentemente estranhas a seu 

sistema. Pela mesma razão a escritura em geral, a não ser que se reconsidere a natureza, a 

lógica e o funcionamento da imagem no sistema de que se quereria excluí-la. A escritura não 

é signo do signo, a não ser que o afirmemos, o que seria mais profundamente verdadeiro, de 

todo signo. Se todo signo remete a um signo, e se “signo de signo” significa escritura, tornar-

se-ão inevitáveis algumas conclusões, que se consideraremos no momento oportuno. O que 

Saussure via sem vê-lo, sabia sem poder levá-lo em conta [...] é que um certo modelos de 

escritura impôs-se necessária mas provisoriamente (quase à infidelidade de princípio, à 

insuficiência de fato e à usurpação permanente) como instrumento e técnica de representação 

de um sistema de língua. E que este movimento, único em seu estilo, foi mesmo tão profundo 

que permitiu pensar, na língua, conceitos tais como os de signo, técnica, representação, 

língua. É no sistema de língua associado à escritura fonético-alfabética que se produziu a 

metafísica logocêntrica determinado o sentido do ser como presença (DERRIDA, 2004, p. 52-

53, grifo do autor). 

  

O que está subjacente a este entendimento é incessante trabalho filosófico de trazer à tona 

situações que aparentemente são negligenciadas se vistas sob o olhar da simplicidade e da 

unidade. A escritura, em seu sentido mais estrito, é virtual (como aquilo que não se realizou, 

mas é possível de se realizar), e não um reflexo secundário e fenomenal. A escritura não 

apenas reflete o que foi produzido, numa visão simplesmente subsuntiva, mas o que torna a 

produção possível. 
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A importância do pensamento de Derrida é a capacidade de colocar tudo em movimento, 

promover um repensar constante e fazer da dúvida a parte integrante de todo o processo, pois 

a identidade do significado esquiva-se de si mesma e desloca-se incessantemente. O 

logocentrismo da fala, segundo Derrida, 

  

[...] suspendeu, reprimiu, por razões essenciais, toda a reflexão livre sobre a origem e o 

estatuto da escritura, toda ciência da escritura que não fosse tecnologia e história de uma 

técnica apoiadas numa mitologia e numa metafórica da escritura natural. É este logocentrismo 

que, ao limitar através de uma má abstração o sistema interno de língua em geral, impede a 

Saussure e à maior parte de seus sucessores a determinação pela e explícita do que tem como 

nome “o objeto integral e concreto da lingüística” (DERRIDA, 2004, p. 53, grifo do autor). 

  

Torna-se imprescindível vincular o legado de Derrida à hermenêutica constitucional, em 

especial à hermenêutica dos direitos fundamentais. É preciso efetuar um repensar constante, 

fazer da interpretação constitucional uma melhor forma de efetivação dos direitos 

fundamentais. Cada caso concreto exige uma interpretação específica e, com isso, uma melhor 

forma de sua efetivação. 

  

Na esteira desse entendimento, manifesta-se Alexandre de Castro Coura no sentido de que 

[...] a interpretação de qualquer texto normativo, mesmo quando ensejar a aplicação de uma 

regra, deve passar por um realinhamento constitucional, o que requer a análise de todo o 

sistema jurídico, a cada situação de aplicação. [...] A interpretação correta será a que 

expressar a efetivação dos direitos e garantias fundamentais no caso concreto, para o que 

os textos legais existem. [...] O caminho aberto pela ideia de Interpretação Constitucional é 

uma via de mão dupla, na medida em que a Constituição filtra a interpretação das normas 

infraconstitucionais, ao mesmo tempo em que a aplicação dessas normas configura 

instrumento para a efetivação da Constituição, com a afirmação do sistema de direitos e 

garantias fundamentais em cada decisão (COURA, 2009, p. 262-263, grifo nosso). 

  

Considerando que os direitos fundamentais compreendem um catálogo de direitos a serem 

efetivados pelos Poderes estatais, apresentando-se como legítimos interesses públicos, 

importante que cada atuação administrativa que importe na incidência do princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado, deva ter a devida correlação com a 

efetivação de direitos fundamentais. 

  

Críticos ao aludido princípio, propõe que caso haja conflito entre a satisfação de interesses 

públicos e privados, a solução deva ser buscada não na dogmática do direito público, mas 

através da teoria dos direitos fundamentais, a partir da incidência da técnica da ponderação. 

Gustavo Binenbojm entende que o “[...] o raciocínio ponderativo funciona como verdadeiro 
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requisito de legitimidade dos atos da Administração Pública”, por traduzir na postura “[...] 

mais objetivamente comprometida com a realização dos princípios, valores e aspirações 

sociais expressos no documento constitucional” (BINENBOJM, 2005, p. 150, grifo nosso). 

  

A técnica da ponderação, na esteira do que propõe Robert Alexy, leva em consideração a 

análise da adequação, necessidade e proporcionalidade da medida, que importe na opção pela 

otimização dentre as várias possibilidades jurídicas existentes. 

  

Imprescindível, aqui, apoderar-se do raciocínio de Derrida. A técnica da ponderação 

apresenta-se como um artifício para a aplicação da melhor racionalidade, na esteira do que foi 

denominado de logocentrismo. 

  

A ponderação é apresentada como a melhor forma de solução dos conflitos existentes entre os 

interesses público e particular, pois a partir da incidência de carga de argumentação, decisões 

administrativas formuladas podem ocultar os reais interesses que, de fato, influenciaram na 

tomada da decisão. 

  

O apego à racionalidade pode importar na aplicação legítima de violência e poder por parte da 

autoridade pública, travestida de legalidade. Através do uso da argumentação, esta tida como 

racional, o administrador público pode fundamentar sua decisão naquela que melhor 

solucione o conflito entre os interesses público e privado, mas que na verdade imponha o 

interesse da Administração Pública e não propriamente o interesse da coletividade. Trata-se, 

portanto, de verdadeiro simulacro e aporia. Daí a importância do diálogo com a filosofia de 

Jacques Derrida. 

  

Derrida nos aguça o prazer de penetrar no texto. Fazer o texto falar por si. Instigar até que 

seus espectros se revelem. Para os grandes linguistas, que aqui cita-se o seu maior 

representante, Ferdinand de Saussure, a língua falada é a que mais se aproxima da verdade. 

Trata-se de uma grande ilusão da modernidade, já que a língua escrita traz em si muito mais 

do que está propriamente está escrito. Daí a necessidade desse tipo de leitura para o direito. É 

preciso trazer à luz o que, de fato, está dissimulado nas decisões administrativas. 

  

É preciso inserir, ao estilo derridaniano, a dúvida, a não aceitação de atos administrativos que 

já impõe a supremacia a priori da Administração Pública sem a devida correlação com a 

satisfação de direitos e garantias fundamentais e com a utilização de práticas democráticas 

para a indicação do real interesse público. 
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Os fenômenos jurídicos são, por natureza, complexos, todavia a modernidade imprimiu a 

árdua tarefa de torná-Ios simples, homogêneos e desprovidos de toda a inerente 

complexidade. Mister resgatar e reconhecê-Ios como tal. 

  

A técnica da ponderação reflete, incontestavelmente, uma nova fase do direito. Contudo, 

direitos fundamentais não podem ser relativizados em nome da racionalidade na definição do 

que seja o direito fundamental a ser mitigado em prol da incidência do principio da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

  

  

1.4 A DESCONTRUÇÃO E A TRADUÇÃO COMO FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS 

PARA A ANÁLISE DO INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO 

  

A tradução compreende a pedra de toque da filosofia de Jacques Derrida, pois é através da 

consciência desse processo que fomenta seu intento de denunciar o eurocentrismo. A tradução 

promove a abertura e o reconhecimento de outras línguas, culturas, contextos e sujeitos, daí 

abalar a hegemonia eurocêntrica. 

  

Derrida chamou a atenção para o processo de tradução em sua obra Torres de Babel, 

iniciando-a com a passagem bíblica constante no Livro de Gêneses que trata da revolta 

organizada pelo líder tirano Ninrode contra Deus, cujo intento era organizar os homens, que 

até então falavam a mesma língua e viviam no mesmo lugar. 

  

Como forma de unir a terra ao céu, o tirano decide construir uma cidade e uma torre, cujo 

topo penetrasse o céu, como forma de centralizar o poder e tomá-lo de Deus. Na sua ira, Deus 

decide separar os homens dando-lhes uma multiplicidade irredutível de línguas. Como não 

conseguiam mais se comunicar, as obras da Torre foram encerradas, bem como o projeto de 

dominação. 

  

Nessa passagem, Deus instaura a confusão, a dispersão e a disseminação dos homens que 

passam a criar novas culturas, esfacelando, portanto, o poder centralizador humano desde a 

sua gênese. Diante da diferença instaurada, novas culturas são criadas e, nesse processo, logo 

ocorre a hegemonia de uma cultura de dominantes que se impõe a dominados. 
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Diante desse fato, Derrida inicia sua desconstrução analisando a nomenclatura “Babel” e, para 

tanto, utiliza a definição de Voltaire constante em seu Dicionáriode Filosofia (Dictionnaire 

philosophique). Segundo o filósofo, Deus, ao destruir e provocar a disseminação, torna-se o 

próprio significado da palavra (Ba significa pai nas línguas orientais e Bel significa Deus; 

logo Babel compreende a cidade de Deus). 

  

Entretanto, há outro significado para a mesma terminologia que remonta à confusão imposta 

por Deus, fruto de Sua ira. Assim, a torre arruinada e o autor da ruína, e de todas as 

consequências, possuem o mesmo significado: Deus. 

  

“Babel: antes de tudo um nome próprio, seja. Mas quando dizemos Babel, hoje, sabemos o 

que nomeamos? Sabemos quem nomeamos? Consideremos a sobrevida de um texto legado, a 

narrativa ou o mito da torre de Babel: ele não forma uma figura em meio a outras. Falando ao 

menos da inadequação de uma língua a outra, de um lugar na enciclopédia a outro, da 

linguagem a ela mesma e ao sentido, ele também fala da necessidade da figuração, do mito, 

dos tropos, das circunlocuções [des tours], da tradução inadequada para suprir aquilo que a 

multiplicidade nos interdiz. Nesse sentido, ele seria o mito da origem do mito, a metáfora da 

metáfora, a narrativa da narrativa, a tradução da tradução. Ele não seria a única estrutura a se 

aprofundar assim, mas o faria à sua maneira (ela mesma por pouco intraduzível, como um 

nome próprio) e seria necessário salvar seu idioma” (DERRIDA, 2002, p. 11). 

  

Deus destina aos homens à sujeição “[...] à lei de uma tradução necessária e impossível. [...] A 

tradução torna-se a lei, o dever e a dívida, mas dívida que não se pode mais quitar” (2002, p. 

25), pois, simultaneamente, se traduz e não se traduz, “[...] pertence sem pertencer a uma 

língua e endivida-se junto dele mesmo de uma dívida insolvente, ao lado dele mesmo como 

outro. Tal seria a performance babélica” (DERRIDA, 2002, p. 25-26). 

                                               

Em Torres de Babel, Derrida dialoga com a obra de Walter Benjamin, “Die Aufgabe des 

Übersetzers” (A tarefa do tradutor), traduzido para o francês (constante da obra “Mythe et 

violence”) por Maurice de Gandillac, que foi professor de História da Filosofia da Sourbonne, 

de1946 a 1977 e lecionou para os pensadores mais influentes desse período como o próprio 

Derrida, Foucault, Althusser e Deleuze e conviveu profissionalmente com Bachelard, Simone 

de Beauvoir, Sartre, entre outros. 

  

A obra de Benjamin trata da missão que a tradução possui: engajamento, dever, dívida e 

responsabilidade com a “reconciliação”. Convoca-nos a pensar na vida a partir de seus 

elementos históricos e espirituais e não apenas a partir da visão orgânica. 

O que está em jogo é uma lei, de uma injunção à qual o tradutor deve responder. Ele deve 

quitar-se também, e de qualquer coisa que implique talvez em uma falha, uma queda, uma 
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falta, até mesmo um crime. Ver-se-á que o ensaio tem por horizonte a “reconciliação”. E tudo 

isso dentro de um discurso, multiplicando os motivos genealógicos e as alusões – mais ou 

menos metafóricas – à transmissão de uma semente familiar. O tradutor é endividado, ele se 

apresenta como tradutor na situação da dívida; e a sua tarefa é de devolver, de devolver o que 

devia ter sido dado (DERRIDA, 2002, p. 27, grifo do autor). 

  

Daí pensar na tarefa do tradutor e não na tradução, diante da capacidade que este possui de 

dar “sobrevida” ao texto, sendo, dessa forma, simultaneamente herdeiro e devedor – diante da 

capacidade de conferir “sobrevida” às obras e não dos seus autores; dos nomes e assinaturas 

dos autores, e não deles próprios, enquanto seres biológicos. 

  

Dessa forma, conclui que a tradução não é anunciada a partir de uma recepção, não se destina 

a comunicar e não se configura como uma reprodução – “a tradução não é nem uma imagem 

nem uma cópia”. A tradução destina-se a vocação de confluir todas as línguas, diante do 

reconhecimento do seu passado supra-histórico, babélico, reconciliando o que foi dispersado. 

  

Derrida intervém nesta obra, dialogando com Benjamin, e alerta que, em razão das diferenças 

existentes, qualquer tentativa de plenitude e centralização se torna inviável. Diante do 

reconhecimento desse fato, eis que se torna imprescindível a tarefa do tradutor. Mas, segundo 

o filósofo, nada é mais grave que uma tradução, pois 

[...] todo tradutor está em posição de falar da tradução, em um lugar que não é nada menos 

que segundo ou secundário. Pois se a estrutura do original é marcada pela exigência de ser 

traduzido, é que, fazendo disso a lei, o original começa por endividar-se também em relação 

ao tradutor (DERRIDA, 2002, p. 40, grifo do autor). 

  

Ou seja, a tradução coloca-se como forma suplementar de promover a aproximação entre as 

línguas, contudo, essa intenção de aproximação por si só não é capaz de apagar as diferenças 

existentes. Além disso, é mister valorar o endividamento da tradução em relação ao original, 

as repercussões da obra traduzida e sua inserção em contextos que, por sua natureza e gênese, 

são essencialmente diferentes. “[...] Pois Babel é intraduzível” (DERRIDA, 2002, p. 40). 

  

A tradução promete um reino à reconciliação das línguas. [...] Tratar-se-ia da verdade como 

autenticidade verdade de ato ou de acontecimento que pertenceria ao original mais do que à 

tradução, mesmo se o original já está em situação de demanda ou dívida. E se existisse uma 

tal autenticidade e uma tal força de acontecimento no que se chama correntemente uma 

tradução, é que ela se produziria de alguma forma como obra original. Existiria então uma 

maneira original e inaugural de endividar-se, seriam o lugar e a data do que se chama original, 

uma obra (DERRIDA, 2002, p. 64-65). 
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Assim, ao desconstruir, Derrida adverte que o problema que se coloca em relação à tradução é 

como as obras traduzidas são assimiladas, em razão da dívida em relação ao original. A 

tradução pode não expressar adequadamente o sentido e o contexto no qual o original foi 

escrito, mas segundo as necessidades de quem o traduz, uma vez que o “[...] o parentesco não 

implica necessariamente a semelhança” (DERRIDA, 2002, p. 65). 

  

Esse raciocínio é fundamental para as conclusões que se almeja alcançar a respeito da 

utilização no Brasil da classificação oriunda da teoria administrativa italiana que atribui ao 

interesse público os aspectos primário e secundário. Pretende-se, a partir das considerações 

feitas por Derrida, demonstrar que a tarefa de traduzir não é imparcial, pois não consegue 

trazer consigo toda a complexidade de uma realidade para a qual uma teoria foi elaborada. 

Simultaneamente, o original torna-se tributário do seu tradutor que impregna, naturalmente, 

suas próprias marcas no texto traduzido. 

  

Ora, a tese acima descrita foi pensada e formulada para um contexto de organização 

administrativa bem diversa da realidade brasileira. Para o publicista italiano Renato Alessi 

(1953), os interesses primários decorrem da dimensão pública dos direitos individuais, ao 

passo que os interesses secundários decorrem de toda manifestação de vontade do Estado 

enquanto pessoa jurídica, interesses estes de cunho patrimonial. 

  

No Brasil, tradicionalmente a Administração Pública convive com atos reiterados de 

corrupção, desvio de recursos públicos e práticas de autoritarismo. Entende-se que o interesse 

secundário não se configura em interesse público, por mais que haja a alegação de que apenas 

através de rígido controle patrimonial ocorra a adequada satisfação dos interesses primários. 

  

Como já afirmado, o interesse público que impõe a atuação desigual pela Administração 

Pública é aquele que satisfaz direitos e garantias fundamentais, constitucionalmente 

determinados e de observância e efetivação obrigatória por parte dos Poderes, em especial 

pelo Poder Executivo. O interesse secundário decorre do múnus de administrar, de gerir as 

finanças e os recursos públicos. Nesse sentido, manter a equilíbrio das contas públicas 

compreende um encargo típico de quem administra. Daí o grande legado da filosofia de 

Derrida: através da desconstrução trazer à luz as próprias contradições do objeto analisado. 

  

Não se está diante da nobre tarefa de reunir o que babelicamente foi separado, ou seja, a 

tradução aqui não se refere à simples inserção de uma teoria em um ordenamento jurídico 

diverso para o qual foi, inicialmente, formulada. 
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Derrida nos adverte que o tradutor implementa sua marca, portanto, não há que se falar em 

uma tradução totalmente descompromissada com o original. As línguas foram, divinamente, 

separadas e, agora, não há como obter o perdão de Deus pela pretensão humana de construir a 

Torre de BabeI. Assim, o original torna-se tributário da tradução. Eis um grande risco. 

  

Resta inferir que, no caso da Administração Pública, a alegação de incidência do interesse 

público secundário que importe numa atuação pautada na desigualdade frente ao particular, 

pode se traduzir em um grande risco de violação a direitos fundamentais e na utilização de 

práticas autoritárias, em nome do interesse da coletividade. Ademais, sua influência na teoria 

administrativa brasileira demonstra a hegemonia eurocêntrica que inviabiliza a construção 

teórica adaptada ao nosso contexto social, político e administrativo. 

  

  

  

  

2 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O princípio da supremacia do interesse público sobre o privado é defendido pelos principais 

teóricos do direito administrativo brasileiro como basilar do regime jurídico administrativo e, 

dessa forma, os institutos jurídicos desse ramo do direito são interpretados e aplicados tendo 

como premissa a incidência do aludido princípio, ou seja, a supremacia do interesse público 

está no cerne de todos os institutos administrativos. 

  

O direito administrativo, enquanto ramo autônomo da ciência do direito, compreende todo o 

arcabouço de regras e princípios que ditam como o Estado, enquanto ente administrativo, 

deve realizar e concretizar suas funções, estas estabelecidas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil e pela legislação infraconstitucional, com vistas à concretização dos 

interesses oriundos da sociedade. 

  

É fruto do Estado de Direito que vinculou a atuação administrativa aos ditames estabelecidos 

na lei e não mais no arbítrio de quem exerce o comando dos negócios públicos. Assim, o 

direito administrativo possui como objeto a missão de limitar, condicionar a atuação estatal 

pelas determinações estabelecidas pela lei. 
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Percebe-se que o surgimento desse importante ramo do direito foi criado não para a defesa 

dos interesses dos administrados, mas como mecanismo de controle do exercício do poder, 

conferindo à Administração Pública privilégios e prerrogativas, dentre eles o princípio da 

supremacia do interesse público sobre o privado. 

  

No Brasil, práticas autoritárias e arbitrárias são exercidas pela Administração Pública, em 

descumprimento ao Estado de Direito, à ordem constitucional e, via de consequência, em 

desrespeito aos direitos fundamentais. O direito se traduz numa força autorizada e só pode ser 

aplicado por tal força. Através do uso dessa citada força, práticas autoritárias são revestidas de 

aparente legalidade. No caso da Administração Pública brasileira, os desvios e as distorções 

aparecem quando a autoridade administrativa é exercida de forma a efetivar não as pretensões 

oriundas democraticamente da coletividade, mas quando a função administrativa é exercida 

para a satisfação de interesses privados dos detentores do poder que acaba por gerar o 

exercício reiterado de autoritarismo por parte do Estado, distante dos preceitos do Estado 

Democrático de Direito e da nova disposição constitucional que impõe a observância e a 

efetivação dos direitos e garantias fundamentais. 

  

E essa angústia que motivou a realização desta pesquisa. Entende-se, em divergência à 

relevante teoria nacional, que à luz do Estado Democrático de Direito, marcado pela 

centralidade da Constituição, o princípio da supremacia do interesse público não se configura 

no princípio basilar do regime jurídico administrativo, uma vez que a supremacia decorre da 

estrutura jurídica hierarquizada, constitucionalmente disposta, e que vincula a Administração 

Pública. 

  

Defende-se a supremacia da Constituição que somente é devidamente compreendida se 

interpretada e efetivada a partir dos direitos fundamentais, pois o catálogo de direitos e 

garantias fundamentais é responsável por proteger os indivíduos frente às razões de Estado, 

que, por algumas vezes, levando em consideração o contexto político brasileiro, são 

permeadas por atos de autoritarismo em detrimento da satisfação dos interesses públicos. 

  

A presente pesquisa pretendeu evidenciar que o princípio da supremacia do interesse público 

apenas deve ser utilizado desde que a desigualdade frente aos interesses privados satisfaça 

direitos e garantias fundamentais, inseridos na atual ordem constitucional, como legítimos 

interesses públicos. Portanto, o interesse coletivo que requer tratamento desigual por parte do 

poder público é o interesse que efetiva os direitos fundamentais. 

  

A partir do estudo da filosofia de Jacques Derrida, observa-se que o filósofo não propôs 

qualquer novo método, mas permitiu o resgate da dúvida, do movimento, da posição de não 

aceitação ao que se apresenta de forma simples, homogênea, racional, e, com isso, propiciar 

uma leitura que seja capaz de descortinar o que não fora, estrategicamente, lançado no texto. 
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Através da desconstrução, restou evidenciado como a Administração Pública brasileira se vale 

do princípio da supremacia do interesse público como forma de impor a sua decisão e o que 

compreende ser interesse público. Não há qualquer comprometimento no fomento do uso de 

práticas democráticas que legitimem a atuação estatal. O princípio em tela incentiva que 

práticas clientelistas e patrimonialistas se perpetuem no exercício da atividade administrativa, 

com a utilização do simulacro, da ocultação dos atos de autoritarismo sob o manto da 

legalidade. 

  

O direito é usado como força, como imposição de uma violência sutil, como legitimadora de 

práticas que em muito se distanciam das pretensões que reflitam, de fato, o interesse da 

coletividade. 
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[1] FAORO, Raymundo. Os donos do poder: formação do patronato político brasileiro. 3. 

ed. São Paulo: Globo, 2001. 

[2] A respeito do conceito e características do Iluminismo, para Aloísio Krohling “o 

iluminismo é a fusão das ideias cartesianas da racionalidade e das ideiais baconianas da 

realidade, sintetizadas no termo “modernidade” ou “paradigma do pensamento moderno”. Foi 

o movimento cultural e intelectual surgido na Europa, no século XVIII, herdeiro do 

humanismo do Renascimento e originado do racionalismo e do empirismo da época moderna, 

baseado no uso e na exaltação da razão. Considerava o conhecimento, a liberdade e a 

felicidade como objetivos do homem. [...] A França teve destacado desenvolvimento em tais 

ideias, e entre seus pensadores mais importantes figuram Voltare, Montesquieu, Diderot, 

D’Alembert e Rousseau. [...] As características básicas do Iluminismo são: racionalismo, 

cientificismo, antiabsolutismo, anticlericalismo e a defesa das liberdades individuais” 

(KROHLING, 2009, p. 135-136). 

[3] Derrida é mundialmente conhecido como pertencente a uma geração de intelectuais como 

Michel Foucalt, Gilles Deleuze, Jean-François Lyotard e Roland Barthes, que influenciaram 

as diversas correntes de pensamento a partir de 1960. O termo pós-estruturalista se deve à 

leitura norte-americana que tentou identificar nesses autores a composição de uma escola ou 

um movimento próprio, comprometida com uma postura filosófica, capaz de pensar o sujeito 

de outras e novas formas e maneiras. Segundo Leyla Perrone-Moisés (2004, p. 219), tal 

sucesso se deveu mais ao fato de que “nos anos de 1980 e 1990, instalou-se a ideologia do 

“politicamente correto”, acirraram-se as reivindicações das “minorias”, contestaram-se as 

hierarquias culturais e as fronteiras entre alta cultura e cultura de massa. Nas universidades, 

implantaram-se os “estudos culturais” em suas várias vertentes: feminismo, estudos do 

gênero, estudos de etnia, estudos pós-coloniais, neo-marxismo. Na plataforma de cada uma 
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dessas vertentes se encontram teóricos franceses: Foucault, por sua crítica ao poder, à ordem 

dos discursos e à defesa dos vários “outros” (da loucura, da sexualidade). Deleuze, pela ênfase 

na diferença e suas propostas anarquistas. Barthes, pela sua crítica das mitologias veiculadas 

na cultura de massa, nas imagens da publicidade. Derrida pelo conceito de logocentrismo e 

pela proposta de descentramento. Lyotard, pelo anúncio do “fim dos grandes relatos”. 

Althusser, pela releitura de Marx e Freud. [...] Concomitantemente, caíram em descrédito a 

estética, a teoria literária e a própria literatura, como instituição, colocadas sob suspeita e 

idealismo e elitismo pela crítica ideológica”. 

[4] Estruturalismo compreende todo método ou processo de pesquisa que faça uso de teorias 

sociais que surgiram a partir da antropologia cultural, desde o final dos anos 40 do século XX, 

com a obra de Claude Lévi-Strauss. Entende o indivíduo sob o ponto de vista holístico, ou 

seja, não é a parte (o indivíduo) que explica o todo, mas é o todo que deve explicar a parte. O 

estruturalismo nasce com essa posição globalizante, segundo a qual: a) os fatos sociais são 

realidades independentes de outros planos da existência humana; b) os fatos sociais são 

solidários e não podem ser estudados individualmente, como fenômenos isolados; mas c) 

devem ser analisados a partir de uma totalidade, de um sistema; e d) os fatos sociais devem 

ser vistos em suas relações uns com os outros. SILVA, Benedicto (coord.). Dicionário de 

Ciências Sociais. Rio de Janeiro: FGV, 1986. p. 429-430. 

[5] Cita-se como exemplo: Jacques Derrida. “A democracia é uma promessa”. Entrevista com 

Elena Fernandes. Jornal de Letras, Artes e Ideias,12/10/1994, p. 9-10; Sergio Paulo Rouanet. 

“A Técnica segundo Derrida”, “Mais!”, Folha de São Paulo,19/8/2001. 

[6] O controle da Administração Pública no Brasil é realizado por diversos órgãos, dentre eles 

destacam-se os Tribunais de Contas por possuírem a atribuição específica para o exercício do 

controle, em auxílio ao Poder Legislativo. Suas funções são definidas na CRFB, nos artigos71 

a 74, e realizam a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial no 

que tange à verificação da legalidade, legitimidade e economicidade dos atos que importam 

na aplicação de recursos públicos. Apesar das importantes funções constitucionais, os 

Tribunais de Contas no Brasil possuem uma atuação tímida e são pouco atuantes no combate 

aos desvios de recursos públicos. 

[7] A respeito do controle contábil dos recursos públicos, são aplicadas as disposições 

contidas na Lei n. 4.320/1964 e na Lei Complementar n. 101/2000. Esta última, mais 

conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, nos artigos 52 e 53, exige dos 

administradores públicos a publicação a cada bimestre do exercício financeiro do relatório 

resumido de execução orçamentária, ou seja, bimestralmente são divulgados os dados 

contábeis de receitas e despesas públicas e a forma que o orçamento público está sendo 

executado durante toda a gestão do administrador público. A LC n. 101/2000 também exige, a 

cada quadrimestre, a publicação do relatório de gestão fiscal, conforme artigos 54 e 55, que 

compreende a divulgação dos dados referentes aos gastos com a folha de pagamento de 

servidores, dívidas, concessões de garantias e operações de crédito. 

[8] Sobre o tema, vale destaque a obra Direito Administrativo pós-moderno (2003) em que a 

autora Maria Tereza Fonseca Dias faz uma relevante análise sobre esse importante ramo do 

direito, através de novos paradigmas teóricos, a fim de demonstrar a importância do processo 

discursivo de atuação dos cidadãos de forma a legitimar as ações da Administração Pública 

brasileira. 
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[9] Logos compreende uma terminologia grega que significa a palavra razão. “É com 

Heráclito que o logos entre no campo da reflexão filosófica, como razão comum a todos os 

seres. Sentido transcendente e razão que governa o mundo e exprime “a ordem das coisas”, o 

logos – para esse pré-socrático – ainda tem de ser decifrado, embora a mensagem que ele 

transmite não seja totalmente acessível. A seguir, o logos torna-se entre os estóicos a razão 

(logos universal) que anima todas as partes do universo e em Plotino e nos neoplatônicos, um 

ser inteligível intermediário entre Deus e o mundo. Observemos que no cristianismo, designa 

o Verbo, ou a segunda pessoa da Trindade. Na filosofia contemporânea (principalmente em 

Heidegger), o termo reencontra sua acepção etimológica para designar um “recolhimento” do 

próprio Ser, que fundamenta a possibilidade de uma ontologia”. DUROZOI, Gerard; 

ROUSSEL, André. Dicionário de filosofia. 2. ed. Tradução de Marina Appenzeller. 

Campinas: Papirus, 1996. p. 293. 

[10] Para Saussure, a língua é um sistema no qual o sentido de cada palavra é a diferença 

entre ela e todas as outras, pois “quando se diz que os valores correspondem a conceitos, 

subentende-se que são puramente diferenciais, definidos não positivamente por seu conteúdo, 

mas negativamente por suas relações com os outros termos do sistema. Sua característica mais 

exata é ser o que os outros não são.” SAUSSURE, Ferdinand de. Curso de Linguística 

Geral. 20 ed. Tradução de Antônio Chelini, José Paulo Paes e Izidoro Blikstein. São Paulo: 

Cultrix, 2000. p. 136. 
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Resumo: Este estudo pretende analisar a formação de princípios morais nas crianças e 
adolescentes, que, hodiernamente, consiste num dos pilares principais para se resgatar 
valores por vezes abandonados quer seja pela família, pela sociedade e pelo Estado. É 
compreendido que cabe à família e ao sistema educacional de cada País a responsabilidade 
de proporcionar ao cidadão condições para que ele adquira habilidades e conhecimentos 
numa das áreas do saber (prática ou intelectual), ou seja, um adequado desenvolvimento. 
Além disso, a educação é um dos direitos fundamentais positivado pela Constituição da 
Republica Federativa do Brasil - CF e demais leis ordinárias, a garantia à formação digna 
para as crianças e adolescentes. Neste contexto, é indispensável um Modelo Jurídico 
(teórico, prático), que permita a construção de uma sociedade onde a educação, a ordem e a 
paz efetiva, viabilizem os direitos humanos e a realização da cidadania. É notável, e 
amplamente divulgado os problemas sociais, resultantes da não formação humanizadora do 
nosso povo, traduzindo, inevitavelmente no aumento da criminalidade, na falta de 
deferência nas relações interpessoais e profissionais, é comum nos nossos dias a 
divulgação, pelos Órgãos de Representação de Classe, de condutas reprováveis de ordem 
ético-profissionais praticadas pelos seus associados. Sem dúvida, há de se cogitar neste 
momento, uma forma de mudar esta situação: pensa-se que seja pela educação de um modo 
geral, contudo o que chamamos de Modelo Jurídico ainda não se solidificou. Pretende-se, 
neste momento, apresentar a importância do conhecimento dos direitos e deveres do ser 
humano enquanto criança e jovem e o papel da educação, com vistas à formação 
consciente e jurídica dos valores sociais, indispensáveis na busca do bem-estar. Portanto o 
estudo se justifica na medida em que é fato que a cada dia a sociedade depara-se com 
notícias terríveis de se entender, são acontecimentos horrendos vinculados à violência e ao 
desamor envolvendo crianças e adolescentes, sendo eles às vezes vítimas e às vezes 
infratores, acredita-se que esta situação pode mudar na efetiva construção de caráter.   
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Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Direitos e deveres da criança e do adolescente; 
Formação de Valores.  
  
  
Resumem: Este estudio tiene como objetivo analizar la formación de principios morales en 
los niños, niñas y adolescentes, que, en nuestros tiempos, constituye uno de los pilares 
principales para rescatar los valores a veces abandonados ya sea por la familia, la sociedad 
y el Estado. Se entiende que se ajusta a la familia y el sistema educativo de cada país la 
responsabilidad de crear las condiciones para los ciudadanos que adquieran las habilidades 
y conocimientos en las áreas de conocimiento (práctica o intelectual), o un desarrollo 
adecuado. Por otra parte, la educación es un derecho fundamental legalizado por la ley 
superior del País y otras leyes ordinarias, garantizar una formación decente para los niños, 
niñas y adolescentes. En este contexto, es esencial para un Modelo legal (teórico, práctico), 
para construir una sociedad donde la educación, la paz y el orden efectivamente a la 
realización de los derechos humanos y la ciudadanía. Es notable, y ampliamente 
publicitado problemas sociales que se derivan de la no-humanizar la formación de nuestro 
pueblo, lo que lleva inevitablemente al aumento de la delincuencia, la falta de respeto en 
las relaciones interpersonales y profesionales, es común hoy en día a la divulgación, por 
los órganos de representación clase de conducta reprobable de la política de ética y práctica 
profesional de sus miembros. Sin duda, podemos considerar en este momento, una manera 
de cambiar esta situación, creemos que es para la educación en general, pero lo que 
nosotros llamamos la Ley Modelo no se ha solidificado, se pretende en este momento de 
presentar la importancia de conocimiento de los derechos y deberes de los seres humanos 
como los niños y jóvenes y el papel de la educación, con miras a la formación y la 
conciencia jurídica de los valores sociales, que son esenciales en la búsqueda de bienestar. 
Por lo tanto, el estudio se justifica en que es un hecho que cada día la sociedad se enfrenta 
a una terrible noticia a entender, los terribles acontecimientos están vinculados a la 
violencia y el descontento con niños y adolescentes, a veces las víctimas y los delincuentes 
a veces considera que esta situación puede cambiar en el carácter eficaz de la capacidad. 
 
Palabras-clave: Derechos Fundamentales; Derechos y deberes de la infancia y de los 
adolescentes; Formación de Valores. 
 
Sumário: Introdução. 1. Concepção moderna acerca dos direitos e deveres da criança e do 
adolescente. 1.1 Estudos conceituais da criança e do adolescente. 1.2 O julgamento moral 
da criança. 2. O caráter formativo da educação e a inspiração em valores: o papel da 
escola. 2.1 A formação de valores. 2.1.1 Valores morais. 3. O direito como instrumento 
para a formação de valores e da consciência moral. Conclusão. Referências. 
  
  

Introdução 

 
A princípio quando falamos em formação educacional da criança e jovem, alguns 

conceitos são inevitavelmente lembrados, como: estado, família, escola, valores, 
consciência, direitos, deveres dentre outros. 

A corrida insaciável e individualista por colocação no mercado de trabalho, 
estabilidade financeira e poder, deixou a humanidade com uma herança desumana: a falta 
de solidariedade e responsabilidade social, latente nas relações sociais, a população a cada 
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dia tem demonstrado a inabilidade de tratar os conflitos mais simples e até mesmo 
rotineiros pertencentes ao convívio social. Neste particular, se não for diagnosticada a 
causa do desvio de conduta (atitude esta, que deprime e oprime o ser humano), não há 
outro meio eficaz que promova a convivência harmônica e feliz em sociedade.  

Refletir sobre o direito e deveres da criança e do adolescente, mais precisamente no 
que tange à educação e formação de valores é o propósito deste estudo. Desta forma, 
dividimos o texto em tópicos tratando primeiramente dos direitos e deveres da criança e do 
adolescente, em seguida o papel da escola na formação de valores e por último como se 
exterioriza esses valores morais. 

As conseqüências da conduta irregular na formação social e educacional do caráter 
do indivíduo, nos parece ser um tema de grande importância. Assim sendo, entender 
melhor como se dá a formação de consciência na criança e no jovem, levando-se em conta 
a construção do entendimento de conceitos jurídicos, sobretudo, despertar a consciência 
social, é na verdade, preocupações que assolam o mundo inteiro. 

Temos certeza que a chave para abrir os olhos, assim como, os demais sentidos do 
ser humano, reside na educação, nossa inquietação e justamente neste âmbito, será que 
estamos prontos para receber uma formação que vise à melhoria de um povo, sobretudo 
com vistas para o futuro? A tendência da natureza humana é valorizar o imediatismo, ou 
seja, o cuidado maior com o presente, contudo, neste mister é semear agora para a colheita 
futura.  

Como método utilizou-se a pesquisa bibliográfica, interpretação, exegético-
hermenêutica. 

 
 

1. Concepção moderna acerca dos direitos e deveres da criança e do adolescente 

 
Em função da própria evolução humana (tecnologia da informação) o mundo está 

cada vez mais instruído e consciente, e com isto, mudando as veredas do comportamento 
em relação às necessidades físicas e psicológicas da criança e do jovem. Esta nova vertente 
se justifica com a clara idéia de que, ao propiciar à criança e ao jovem de hoje condições 
dignas de desenvolvimento de seu potencial, os futuros adultos, responderão aos anseios 
desta própria sociedade, formando deste modo, pessoas cônscias e engajadas na luta por 
uma sociedade mais justa e digna.  

A criança da era moderna vem sendo vista como patrimônio humano importante 
para futuro. Na medida em que se dê atenção à pessoa nesta fase, respeitando suas 
necessidades nas variadas etapas de sua vida, estarão se minimizando os problemas sociais, 
por investir na criação e desenvolvimento de pessoas comprometidas com o bem-estar 
coletivo.  

Paradigmas em torno da criança e do jovem, afirmando que esses devem seguir tão 
somente o que é imposto pelos seus pais e/ou responsáveis, tirando-lhes o direito de 
liberdade e expressão de vontade, vêm gradativamente se quebrando. Diuturnamente se 
fala em direitos e deveres da juventude, enfatizando o dever da família, sociedade e Estado 
no garantismo da igualdade material, no seu desenvolvimento, nas condições dignas de 
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crescer com segurança e respeito. Esta ideia nos permite a esperança de ver um futuro 
seguro e melhor: um povo saudável.  

Ressalta-se que na linha do tempo, no que se refere ao ordenamento jurídico – as 
chamadas garantias legais - o Brasil, a partir da Constituição Federal de 1988, tem 
caminhado em passos largos, na tentativa de minimizar os prejuízos deixados, 
principalmente nos 24 anos do governo militar, onde se sabe que o País acabou por sofrer 
atraso de grande vulto, mormente, no tocante à liberdade de expressão. Portanto, 
atualmente nos permitimos entender que a criança é vista como ser potencial de maior 
relevância na construção de uma sociedade melhor.  

Não podemos esquecer que a criança somente foi reconhecida como pessoa em 
dignidade, no final do sec. XX. Antes, porém, os dispositivos legais brasileiros, por 
carregarem fortes influências políticas, tanto nacionais, como internacionais, dadas a cada 
época, não conseguiam traduzir em seus termos o sentido de proteção e reconhecimento do 
direito infanto-juvenil na sua plenitude.  

A grande precursora da orientação jurídica, na tutela do Estado aos direitos e 
garantias do ser humano é sem dúvida a Declaração dos Direitos do Homem, promulgada 
pela Assembléia Geral das Nações Unidas em 1948. Este é considerado um marco na 
legislação humanizadora em vários países ao redor do mundo, seguido da Declaração 
Universal dos Direitos da Criança em 1959, instituída pelos Estados-Membros da 
Organização das Nações Unidas – ONU. Neste último dispositivo a criança deixa de ser 
extensão de seus pais e/ou responsáveis e passa ser sujeito de direito e obrigações. A partir 
daí outro ordenamento, neste sentido, é promulgado pela ONU em 1989: a Declaração 
Internacional dos Direitos da Criança, que reafirma o reconhecimento à criança de todos os 
seus direitos e garantias, posto tratar-se de cidadão em desenvolvimento, propiciando-lhe 
oferecer condições de formação digna. Já a legislação Pátria promulgou em 1927 o Código 
de Menores. Este sofreu em 1979 uma revisão, com a promulgação da Lei 6.697 de 
10/10/1979, que ainda manteve em seu bojo a teoria da “situação irregular” da criança: até 
1990, quando o evento ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, se norteou à teoria da 
“proteção integral” da criança.  

Entre o Código de Menores de 1927 e sua revisão em 1979 foi promulgada a Lei 
que criou a Fundação Nacional do Bem-Estar do Menor, Lei 4.513 de 1/12/64. Esta teve 
como ponto negativo a veemência de nivelar menores infratores a carentes e abandonados, 
dando-lhes um só tratamento: a repressão.  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, conhecida como a Constituição Cidadã, 
destinou acolhimento relevante à criança e adolescente em seu artigo 227 e incisos, que 
posteriormente serviu de “pano de fundo” na feitura do atual Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA - Lei 8069 de 13 de julho de 1990. Acerca da evolução histórico-
jurídica, destas pessoas que carregam tamanha importância no cenário humano, citamos o 
ensinamento de Werneck1, para quem, no âmbito de legalidade Pátria, houve um progresso 

                                                 
1  “Com isto, há ainda um longo caminho a ser percorrido antes que se atinja um estado de 
garantia plena de direitos com instituições sólidas e mecanismos operantes. No entanto, pode-se 
dizer com tranqüilidade que avanços importantes vêm ocorrendo nos últimos anos, e que isto tem 
um valor ainda mais significativo se contextualizado a partir da própria história brasileira, uma 
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relevante. Contudo ainda há que se evoluir no contexto social, a população precisa 
reconhecer a necessidade de refinamento nas relações humanas.   

 A considerar a vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA em seus 21 
anos de promulgação, as conquistas são consideradas de grande importância. A sociedade 
contribuiu muito na construção de novos valores em torno das garantias do menor. Sabe-se 
que não basta mais “criar - conceber” - no verdadeiro sentido de colocar no mundo e nutrir 
com o mínimo necessário à sobrevivência - assim como foi no passado, onde filhos eram 
vistos como força de trabalho. Este sistema mudou (...) a responsabilidade da família, da 
sociedade e do Estado vai além, pois é preciso proporcionar a este cidadão condições de 
educação, ensinando-lhe antes de tudo a maneira de se desenvolver como pessoa dotada de 
princípios norteadores do bem comum. Hodiernamente se vê pais conscientizados não só 
na obrigação de formar seus filhos - homens probos e profissionais competentes - mas 
também em ajudá-los com seus próprios negócios e com as carreiras escolhidas, até chegar 
à efetiva conquista profissional.  

Por fim, direito e dever é uma via de mão dupla, é muito bom ter direitos, mas não 
devemos esquecer que há deveres. Não é porque se falam de crianças e de adolescentes que 
não se devem enfocar seus deveres. Isto também faz parte da educação consciente, com 
limites e formação de valores, como: cumprir regras escolares, estudar e freqüentar as 
aulas, respeitando as normas pedagógicas e os professores; em casa: a obediência aos pais 
e familiares; freqüentar a igreja e os espaços religiosos; preservar e defender o meio 
ambiente; respeitar todas as pessoas e não praticar discriminação. 

O princípio da isonomia mencionado no artigo 5º da Constituição Federal é claro 
quando dispõe igualdade de condições a todos, homens e mulheres no que diz respeito a 
direitos e deveres. Este conceito, por óbvio, abarca a criança e adolescente, visto tratar-se 
de cidadãos. Portanto, é dever da humanidade considerar os direitos do seu próximo, regra 
fundamental da boa convivência, sob pena de incorrer, quando criança e jovem, em ato 
infracional, passível de internação (em instituições próprias). Então, pode-se dizer que 
direitos e obrigações são inerentes a qualquer pessoa seja adulto, criança ou jovem. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente como norma infraconstitucional vem simplesmente 
reafirmar este princípio da isonomia na proposta de tratamento específico aos desiguais na 
verdadeira proporcionalidade de suas desigualdades, na absoluta justeza de entender as 
condições peculiares de cada pessoa ou grupo de pessoas.    

Nossas crianças e adolescentes têm direito à educação. Esta garantia consta no 
caput do art. 227 da Constituição Federal2. Ainda no mesmo artigo, encontra-se a proibição 

                                                                                                                                                    
história atravessada mais pelo autoritarismo que pelo fortalecimento de instituições democráticas. 
Neste sentido, a luta pelos direitos humanos no Brasil é ainda uma luta em curso, merecedora da 
perseverança e obstinação de todos os que acreditam que um mundo melhor para todos é possível”. 
WERNECK, Gisella Lorenzi. Uma Breve História dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
Brasil. Disponível em: <http:www.promenino.org.br>. Acesso em: 29 abr. 2011.  
 
2  Art. 227 da CF/1988. “É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e 
ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 

7835



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

da discriminação de qualquer natureza, comungando no que se refere ao preconceito com o 
art. 2º, item 1 da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas3. 

Portanto, a criança e o adolescente na condição de se encontrarem numa fase 
vulnerável da vida integram a tutela dos direitos humanos, cabendo em última instância à 
Sociedade a titularidade deste direito.  

No sentido de não deixar dúvidas quanto à normatização legal, e ainda para 
arrematar este legado de dispositivos legais, o Estatuto da Criança e do Adolescente traz 
em seu art. 4º a reafirmação da responsabilidade pela garantia desses direitos4.  

Sociedade e Estado, através de escolas, instituições filantrópicas e ONGs 
desempenham um papel importante na fase de formação da pessoa. A criança nasce e está 
submetida aos mandos e desmandos de seus pais e muitas vezes dos responsáveis (sendo 
legais ou não). Ela não possui qualquer autonomia e nem maturidade para saber o que lhe é 
melhor: portanto, em sendo carente e não recebendo deste lar o amparo que ela necessita 
para se desenvolver, cabe à escola a tarefa de resgatá-la e livrá-la deste prejuízo, 
proporcionando-lhe condições dignas de viver e se desenvolver 5. Como se vê, a evolução 
trouxe um novo olhar no que diz respeito à distribuição de responsabilidade, fazendo com 
que família, sociedade e Estado se aproximem num objetivo comum: zelar pela boa 
formação de seu povo. Aqui não há hierarquia de responsabilidades: é cada um fazendo, 
através de suas atitudes, emergir a responsabilidade social.  

 
 

1.1 Estudos conceituais da criança e do adolescente 

                                                                                                                                                    
comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão”.  
3  Concordante art. 2º, item 1, da Convenção sobre os direitos da Criança das Nações Unidas: 
“Os estados-partes respeitarão os direitos previstos nesta Convenção e os assegurarão a toda a 
criança sujeita à sua jurisdição, sem discriminação de qualquer tipo, independentemente de raça, 
cor, sexo, língua, religião, opinião política ou outra, origem nacional, étnica ou social, posição 
econômica, impedimentos físicos, nascimento ou qualquer outra condição da criança, de seus pais 
ou de seus representantes legais.”  
4  Art. 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA. “É dever da família, da 
comunidade, da sociedade em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e a convivência familiar e 
comunitária.”   
5  Interessante, a esse respeito, é o que escreve Jacques Delors: “Um dos principais 
papéis reservados à Educação consiste, antes de mais, em dotar a humanidade da capacidade de 
dominar o seu próprio desenvolvimento. Ela deve, de fato, fazer com que cada um tome o seu 
destino nas mãos e contribua para o progresso da sociedade em que vive, baseando o 
desenvolvimento na participação responsável dos indivíduos e das comunidades.” (...) “Contudo, 
este desenvolvimento responsável não pode mobilizar todas as energias sem um pressuposto: 
fornecer a todos, o mais cedo possível, o “passaporte para a vida”, que os leve a compreender-se 
melhor a si mesmos e aos outros e, assim, a participar na obra coletiva e na vida em sociedade”. 
DELORS, Jacques et al. Educação Um tesouro a descobrir, Relatório para a Unesco da Comissão 
Internacional sobre Educação para o Século XXI. 8. ed. São Paulo: Cortez; UNESCO-MEC, ano 
1998, p. 82. 
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A palavra criança deriva do latim “creantia”, ou seja, criar, fazer, crescer. 

Juridicamente a Lei 8069/90 que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
define para efeitos legais como criança a pessoa de até 12 anos de idade incompletos. 

 Adolescente entende-se o indivíduo que deixa a fase de criança e passa para a fase 
adulta, contudo esta afirmação não é absoluta, haja vista os aspectos psicológicos, culturais 
e de formação cognitiva.  

Em nosso sistema positivado, considera-se adolescente a pessoa cuja faixa etária 
esteja entre 12 anos completos a 18 anos de idade, artigos 1º e 2º do Estatuto da Criança e 
do Adolescente - ECA.  

É considerado jovem toda criança ou adolescente que, de acordo com o sistema 
jurídico respectivo, pode responder por uma infração de forma diferente que o adulto. 

 
Art. 2º Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até 12 (doze) anos 
de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 
  
Parágrafo único - Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este 
Estatuto às pessoas entre 18 (dezoito) e 21 (vinte e um) anos de idade. 

 
O parágrafo único do art. 2º acima in verbis, vem disciplinar a maioridade no 

âmbito deste Instituto. Equivale dizer que será considerado para efeitos somente do ECA 
tal indicativo. Eis aí, pelo menos no início da promulgação do Código Civil de 2002, 
celeuma instaurada, pois o “novo” Código estabelece maioridade civil aos 18 anos. 

Aponta-se abaixo, somente com o intuito de elucidar, quais são os casos expressos 
em lei que admitem tal excepcionalidade?  

Destaca-se: 
 

1. Art. 36 do ECA, previsão baseado no CC de 1916, que previa o deferimento 
da tutela aos menores de 21 anos;  

2. Art. 40 do ECA, que se refere à adoção de maior de 18 anos, nas 
possibilidades em que o adotando já esteja sob a guarda ou tutela dos 
adotantes; 

3. Art. 121 § 5º do ECA, que trata da medida de internação, não devendo 
estender após 21 anos de  idade, ou seja, a liberdade é imediata ao jovem 
que estiver sob este regime e completa 21 anos; 

4. Art. 148 § único alínea "e" do ECA, que concede a emancipação, nos termos 
da lei civil, na falta dos pais. 

Voltando à questão da maioridade, o ECA por ser lei especial, dispõe de direitos 
próprios de uma minoria, especialmente quando se refere ao parágrafo único do artigo 2º, 
cuja excepcionalidade atinge o jovem de até 21 anos incompletos. A natureza aqui é 
particular: trata-se de regras inferidas pelo Instituto em questão, abarcando, por 
conseguinte, os titulares deste direito. Até a promulgação do “novo” Código Civil não 
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havia outra interpretação, pois coincidentemente essas regras coadunavam com o Código 
Civil de 1916, cuja maioridade se dava aos 21 anos completos (art. 9º caput). 
 Entretanto, com a promulgação do Código Civil de 2002 - Lei 10.406/02, em vigor 
desde 11/01/2003, alguns juristas à época entenderam que a maioridade tratada no ECA 
devesse ser revogada. Contudo, atualmente esta ideia já foi superada e a doutrina 
majoritária, os estudiosos do direito, os políticos e constitucionalistas dentre eles pode-se 
citar: Dalmo de Abreu Dallari, Luiz Flávio Gomes, Cristovam Buarque, Paulo Afonso 
Garrido de Paula, Nicolau Dino, entendem que a natureza do ECA é protetiva e preventiva, 
por esta razão deve prevalecer a maioridade até 21 anos como preconiza o art. 2º, parágrafo 
único deste Instituto.  

Observa-se, no entanto, que o indivíduo a partir dos 12 anos de idade que comete 
atos infracionais já responde por eles, podendo ser internados, processados e cumprir 
medidas sócio-educativas.   
 
 

1.2 O julgamento moral da criança 

  
 

O julgamento moral da criança, seu desenvolvimento e percepção do mundo é 
uma ciência complexa e exige importante estudo. Esta reflexão não tem o condão de 
oferecer vistas aprofundadas sobre o assunto e sim esforçar-se para entender como o 
conceito moral nasce e se desenvolve na criança.  

Perceber o comportamento humano é uma área fascinante do saber filosófico, 
teológico e outros. Muitos estudos foram e são desenvolvidos acerca deste tema, assim 
como, perguntas são sugestionadas - de que forma e como se desenvolve o entender 
cognitivo na criança? Vigotski desenvolveu pesquisas experimentais por anos no intuito 
de explicar como o comportamento se forma e se desenvolve na mente da criança.  

Neste sentido, a Psicologia moderna sugere que paradigmas ligados aos métodos 
comparativos com a botânica (associando a maturação do organismo e assim o 
desenvolvimento se dava como um todo), fossem abandonados em prol de modelos 
zoológicos, para buscar respostas para o desenvolvimento do comportamento infantil, 
utilizando-se da psicologia experimental, observando o comportamento animal.  

W. Stern afirmava que os signos (desenho, escrita, leitura, o uso de sistema de 
números) verbais têm significado e é a maior descoberta da criança no 1º ano de vida. 
Concluiu que a criança com dois anos guarda em sua mente todos os estágios do futuro 
desenvolvimento intelectual e espera o momento certo para emergir.6 

No entendimento de Vigotski o aprendizado e o desenvolvimento são fenômenos 
que pertencem a duas classes completamente diferentes. Esclarece que o afloramento do 
desenvolvimento intelectual se dá quando a fala e a atividade prática convergem.  

                                                 
6  LURIA, A. R. Pensamento e linguagem: últimas conferências de Luria. Porto 
Alegre: Artes Médicas, 1987, p. 201. 
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A percepção da criança muito tem a ver com a linguagem. Esta acontece de duas 
maneiras: a percepção visual e a linguagem propriamente dita.7 

É possível, com efeito, afirmar que o processo cognitivo no homem se da a partir 
da própria concepção (gestação) seguido do nascimento (com vida) e suas diversas fases 
subseqüentes, e cada fase nova necessita do aprendizado da fase anterior para completar 
o processo de desenvolvimento. Esta situação varia de criança para criança, dependendo 
do mundo em que esta se encontra inserida. Como argumenta Vigotski8. 

Com isto conclui-se que o desenvolvimento e a aprendizagem nem sempre se 
constrói juntos, o entendimento está ligado a fatores intrínsecos de formação da criança, 
isto é, decorrente de seu cotidiano. E a aquisição da linguagem é sem dúvidas uma 
ferramenta de grande ajuda neste processo, pois se vê como instrumento facilitador. 

 Ainda neste diapasão é relevante trazer o pensamento de Piaget. Este defende que 
o raciocínio ocorre como uma atividade interna, onde a criança vai buscar valer seu ponto 
de vista, reafirmando e consubstanciando seu pensamento reflexivo. A cooperação fornece 
base para o desenvolvimento do julgamento moral pela criança.9   

Ainda, acerca do desenvolvimento educacional na criança diz Willian James: “Em 
resumo não existe melhor maneira de descrever a educação do que considerá-la como a 
organização dos hábitos de conduta e tendências comportamentais adquiridas”.10 

Deste modo, a linguagem ou fala é muito importante no processo de aprendizagem, 
contudo a capacidade de aprender por meio dos sentidos ou da mente vem a corroborar 
este quadro de desenvolvimento.  

                                                 
7  “O pensamento e a linguagem, que refletem a realidade de uma forma diferente daquela da 
percepção, são a chave para a compreensão da natureza da consciência humana. As palavras 
desempenham um papel central não só no desenvolvimento do pensamento, mas também na 
evolução histórica da consciência como um todo. Uma palavra é um microcosmo da consciência 
humana.”. VYGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. Trad. Jefferson L. Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1977, p.190.  
8  O aprendizado está relacionado com o desenvolvimento, embora não são realizados na 
mesma medida, é diferente da sombra que acompanha o objeto que a projeta. Cada assunto tratado 
na escola tem sua própria relação específica com o curso do desenvolvimento da criança, cada 
criança dá importância particular a cada assunto dependendo do seu desenvolvimento mental 
global. A aquisição da linguagem deve ser vista como paradigma do problema aprendizado e 
desenvolvimento. O aprendizado está relacionado com o desenvolvimento, embora não são 
realizados na mesma medida, é diferente da sombra que acompanha o objeto que a projeta. Cada 
assunto tratado na escola tem sua própria relação específica com o curso do desenvolvimento da 
criança, cada criança dá importância particular a cada assunto dependendo do seu desenvolvimento 
mental global. A aquisição da linguagem deve ser vista como paradigma do problema aprendizado 
e desenvolvimento.A linguagem surge no ambiente como meio de comunicação entre criança e 
adulto. “O próximo passo é a criança interiorizar esta fala e fazer a conversão mental interna.”. 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. Trad. José C. Neto et al. São Paulo: 
Martins Fontes, 1991, p. 78. 

 
9  PIAGET, J. O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977, p. 89.  
10  JAMES, Willian. Talks to Teachers. New York: Norton, 1958. pp 36-37. 
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Eis o ponto a ser analisado, como este ambiente no qual a criança vive lhe 
proporcionará condições materiais, físicas intelectuais, espirituais para esta formação? Há 
de se perceber que devemos invocar significativas mudanças. Estas importam até nas 
questões ligadas à filosofia da educação. 

Criar desde cedo um ambiente social (escolar), que se preocupe em primeiro lugar 
com a garantia da integridade e perenidade dos valores (sem sentido estrito), estes já 
trazidos de casa (sobretudo quando são bons), e em seguida criar conceitos do “bom 
conviver”: no âmbito escolar é tarefa multidisciplinar. 

Salientamos que, independente de como esta criança foi concebida e quais foram às 
condições ambientais em seus primeiros anos de vida, particularmente antes de iniciar sua 
jornada escolar, os cuidados, devem se amontoar em favor de buscar o melhor para seu 
desenvolvimento. Neste sentido entra o papel da sociedade enquanto guardiã perene dos 
direitos sociais e o Estado como ente indispensável na promoção do bem-estar, fechando 
sobremaneira, a tríade garantidora, que entendemos família, sociedade e Estado.  

Concluímos, logo, que o julgamento moral da criança é algo que não se impõe, é 
um abstrato que se forma feito uma semeadura (passo a passo): primeiro ela reconhece e 
absorve persuasões das mais variadas situações de convívio de seus entes queridos no seio 
do lar, de como deve se comportar frente a quaisquer adversidades. 

Seqüencialmente, num outro ambiente social (eventualmente a escola), ela irá 
desenvolver o que já é consolidado, não só desenvolver, mas também aprimorar suas 
habilidades com as exortações verbais, escritas e signos, vindas deste ambiente. 

Assim, diante destas exortações forma-se lentamente seu juízo moral. De outra 
forma não há sucesso, pois o simples fato de falar a uma criança que isto ou aquilo é errado 
ou certo, feio ou bonito, bom ou ruim, são conceitos jogados ao vento: ela terá que 
entender e correlacionar dentro de suas necessidades esses conceitos.11  

Quanto à materialização deste ambiente, pensa-se que não seja uma condição 
penosa para criança, posto que é inerente à convivência humana a respectiva imposição de 
limites sejam eles, legais e/ou morais, visando ao final à concordância e o entendimento. 
Neste estado de paz a criança vai se adequando, comungando e formando suas convicções.  
 
 

2. O caráter formativo da educação e a inspiração em valores: o papel da escola. 

 
 

A arte de ensinar é sem dúvida um trabalho louvável e sagrado reconhecido pela 
humanidade. Nesta esteira, destacamos a observação do Prof. Lino Rampazzo, para quem o 
professor é como uma parteira no desempenho de suas funções. Há, neste sentido, um 
aspecto que converge: quem dá à luz é a mãe, mas a parteira a ajuda. Assim é o mister do 

                                                 
11  JIMÉNEZ SERRANO, Pablo. Direto, Educação e Consciência Jurídica: Para um Modelo 
Jurídico-Educacional. Em Conpedi, Belo Horizonte, 2011. 
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professor que ajuda sair a verdade que existe dentro da pessoa como se desse à luz12 
(informação verbal). 

A importância da educação consiste não apenas no aspecto teórico como também 
no aspecto prático-pedagógico, nas estratégias do bom educar pois é através da educação 
que o indivíduo desenvolve seu potencial e vai buscar melhores condições de vida. Neste 
passo podemos ir mais além e afirmar que a contribuição deste indivíduo para com a 
humanidade se traduz no devolver a esta sociedade o que ela própria lhe proporcionou na 
solidificação de sua formação.  

No contexto infantil os educadores ganham um papel importante no 
desenvolvimento e formação da personalidade da criança, na medida em que promovem 
ações no plano afetivo, cognitivo e motor. O desenvolvimento intelectual não é 
considerado o único objetivo da pedagogia, esta também se preocupa em desenvolver as 
potencialidades deste ser para o enfrentamento da vida. Buscar com que este educando 
tenha facilidade em adaptar-se na sociedade em que vive é fundamental.  

O conteúdo programático é um instrumento valioso na formação e no 
desenvolvimento deste indivíduo, deve ser trabalhado a cada semestre, procurando inserir 
temas diversos em todas as disciplinas que visem à formação reta de caráter. 

O desenvolvimento do ser humano reside na educação, o sistema educacional vive 
um paradigma; educar para ser? e/ou  educar para ter? Contemporaneamente se educa 
visando ter - é o ensino eminentemente utilitário - formar o indivíduo tecnicamente 
qualificado para o mundo capitalista e globalizado, ou seja, o fim precípuo desta formação 
é nutrir a pessoa de capacidade para que ela busque sua independência financeira.  

É positivo o fato de que esta visão aos poucos está se abrindo para outros valores 
mais importantes do ponto de vista da formação humana, não obstante o Estado procure, 
em primeiro lugar, a qualificação técnica do cidadão. Todavia, passa também a se 
preocupar com sua formação de caráter, buscando sua formação humanista; é o educar para 
ser: ser um cidadão consciente, justo respeitador das culturas e tradições.  

Claro que isto não se consegue do dia para noite, a educação continuada (no caso 
para adultos) é uma boa forma de propagar esses valores que emergem do seio da 
sociedade, a formação permanente se responsabiliza pela atualização e enriquecimento 
deste saber.   

Como foi visto a educação ocupa espaço que vai muito além de formar pessoas bem 
qualificadas para o mercado de trabalho. Visa, sobretudo, preparar seres humanos ávidos 
por justiça e inclinados para o princípio de solidariedade e responsabilidade social. Vai-se 
neste sentido, a tirar pelas recomendações de Dacar (apud DELORS et al., 1998, p. 18)13    

                                                 
12  Informação fornecida por Lino Rampazzo nas aulas de Metodologia da Pesquisa e do 
Ensino Jurídico, para alunos do curso do mestrado em Direito, no Centro UNISAL/Lorena, em 
abril de 2011. 
13

  Recomendações de Dacar: “Diversificar as ofertas educativas diferenciando I) os seus 
conteúdos, a fim de escapar ao modelo único, fonte de competição e, muitas vezes, de frustração (o 
desenvolvimento do ensino artístico e artesanal pode ser uma maneira útil de tornar a escola 
atrativa); II) os tipos de percursos educativos, em nível de sistemas e estruturas, preservando 
sempre a coerência do conjunto (utilização dos meios de comunicação social; participação da 
educação informal; parcerias educativas; organização de percursos escolares distribuídos ao longo 
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Neste diapasão, acerca do processo de desenvolvimento o ex-Diretor Geral da 
UNESCO, FEDERICO, Mayor Zaragosa no colóquio internacional E o desenvolvimento, 
asseverou:  

 
(...) deve, antes de mais nada, fazer despertar todo o potencial 
daquele que é, ao mesmo tempo, o seu principal protagonista e 
último destinatário: o ser humano, o que vive hoje aqui na Terra, 
mas também o que nela viverá no dia de amanha.(...). (Apud 
DELORS, 1994, p. 85).    

   
Para dar continuidade, Delors ensina que existem quatro momentos de 

aprendizagem, em torno dos quais a educação tem o dever de se nortear, são tidos como 
pilares da educação, e esses pilares irão inevitavelmente aparecer em dado momento da 
vida, eles servirão para orientar a aprendizagem do indivíduo: aprender a conhecer; 
aprender a fazer; aprender a viver juntos e aprender a ser. (DELORS, 1994, pp 89 a 101). 

 Conclui-se que o caráter formativo da educação é, sem dúvida nenhuma, 
responsável pela inspiração em valores. Não há como entregar à sociedade um indivíduo 
tecnicamente eficiente, esquecendo-se da formação humanista.  
 

 

2.1 A formação de valores 

 

 

As pessoas estão preocupadas com a competitividade no mercado de trabalho que 
exige cada vez mais. Neste passo, a educação se obriga a nortear suas vertentes a fim de 

                                                                                                                                                    
da vida de cada um); III) os métodos e locais de aprendizagem, especialmente no que se refere ao 
saber-fazer (escolaridade mais ou menos prolongada; aprendizagem em serviços; alternância com o 
local de trabalho). - Criar capacidades de pesquisa e peritos em nível regional: ensinar ciências 
segundo uma problemática sistêmica, recorrendo à “lição das coisas”, o que permite retirar 
conhecimentos da observação do meio envolvente natural ou artificial; mobilizar os conhecimentos 
tácitos de todos, incluindo os das gerações mais velhas (processos de rodízio dos campos, 
problemas de erosão dos solos, riscos naturais, etc.); mobilizar os conhecimentos científicos 
internacionais para projetos pluridisciplinares, fazendo por exemplo, intervir as ciências sociais – 
história, sociologia, etnologia, geografia econômica – sem deixar de tratar da especificidade local 
(há muitos exemplos de projetos agrícolas abortados não por falta de preparação dos agrônomos 
implicados, mas por estes desconhecerem as condições sociais e culturais de aplicação).  - 
Estimular o desenvolvimento da criatividade e das capacidades de empreendimento endógenas. A 
observação da economia informal nos países em desenvolvimento e da inovação tecnológica nos 
países desenvolvidos prova que os mais criadores não são, necessariamente, os que obtêm sucesso 
na escola formal. Criar é, em si, um processo educativo orientado para resolver problemas. Sem 
matar as faculdades de iniciativa e de originalidade, é preciso preceder de modo a que o potencial 
de desenvolvimento da personalidade não seja malbaratado – em atividades ilícitas por exemplo – 
ou desencorajado.”. Fonte: Rapport de La deuxième session de La Comission (Dacar, 18-21 de 
setembro de 1993). apud DELORS, Jacques et al. Educação Um tesouro a descobrir. Relatório 
para a Unesco da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI. 8. ed. São Paulo: 
Cortez; UNESCO-MEC, ano 1998, p 18.  
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propiciar ao indivíduo condições técnicas para desenvolver suas atividades: é o que Delors 
define como a segunda aprendizagem, o “aprender a fazer”, estritamente vinculado à 
formação profissional, de forma que o conviver, o apreço às pessoas, o respeito à vida e a 
dignidade da pessoa humana (que é a parte mais desafiante), fica renegada a outro plano.  

A natureza humana sempre foi conflitante, o viver em sociedade não se faz sem 
dificuldades. A expressão de Delors “Aprender a viver juntos, aprender a viver com os 
outros” aponta para um espaço mais expressivo dentro deste contexto educacional. Não se 
pode esperar da educação apenas a formação profissional, mesmo que os interesses atuais 
se preocupem muito com isto.  

A educação vai muito além, promove o desenvolvimento da pessoa, incita o espírito 
transformador conduzindo a bons termos os conflitos oriundos do conviver humano. As 
reflexões acerca destes valores e a incitação de boas maneiras podem ser propostas por 
qualquer educador independente da disciplina que ministra ou de sua formação nas 
diversas etapas do aprendizado.  

Porém, desde a mais tenra idade se deve trabalhar esta conscientização, seja na 
família, na comunidade e na escola. É uma luta continua, tanto é que tais métodos já são 
usados no mundo adulto, quando se vê em vários organismos empresariais projetos 
(promovidos pelos setores de recursos humanos), que visem o bem-estar social e o sucesso 
nas relações. 

A educação do século XXI fundamentalmente se preocupa como já dito, com os 
quatro pilares da formação, sejam eles: aprender a conhecer - como instrumento da 
compreensão; aprender a fazer, preparar para poder agir no meio em que escolha se 
profissionalizar; aprender a viver juntos – visando a convivência harmoniosa em 
sociedade, a educação do conviver, o despertar da consciência individual e em grupo, 
deixar que o indivíduo se conheça para, assim, poder conhecer os outros, respeitando suas 
particularidades; e aprender a ser – integralização com as demais esferas, afirmação de 
que um pilar se interliga ao outro.   

Como amplamente apontado por pensadores, estudiosos do comportamento 
humano e filósofos, o indivíduo é responsável pelo seu próprio destino, é ele quem escolhe 
o que pretende para sua vida.  

Contudo, há de se dizer que este indivíduo necessita de bases morais bem ajustadas, 
que irão ajudá-lo a garantir êxito nas suas escolhas. É aí que entra o papel da educação na 
formação do caráter do educando. Claro que, particularmente, a família tem sua quota de 
responsável, mas a escola precisa se engajar a este desafio.  

A formação de valores, neste encadeamento, diz respeito à promoção necessária à 
renovação do pensamento, buscando melhorar o agir moral. Assim, a escola deve fornecer 
elementos concretos em prol desta construção.  

Interessante a este respeito é o pensar de Sai Baba (1999, p. 3). Com relação ao 
caráter definindo assim: “unidade entre pensamento, palavra e ação”. Destaca-se ainda que 
o “exemplo” é uma grande ferramenta no processo de formação de caráter do indivíduo.  
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Ensinar valores é antes de qualquer coisa praticar valores.14 Neste momento o 
educador deve mostrar sua capacidade de convencer, pois, certamente, ensinar valores 
frente às transformações oriundas do mundo pós-industrial, onde a cada dia nos deparamos 
com desvio de conduta praticado pelos próprios dirigentes, não é empreitada fácil, exige 
tempo, determinação, perseverança e acima de tudo consciência (motivos individuais), que 
governe e estabeleça sentimentos e emoções interiores.    

    
 
 
 
      

2.1.1 Valores morais 

 
O que difere o ser humano de um animal irracional é justamente sua 

potencialidade, seu desenvolvimento que é adquirido através da cultura. Para agir, 
aprender, compreender e transmitir saberes, necessário se faz a mente. Contudo a cultura 
vem depois da mente e esta por sua vez depois do cérebro, órgão necessário ao entender 
humano.  

Na doutrina de Edgar Morin há, portanto, uma “tríade em circuito”: 
cérebro/mente/cultura, em que cada um dos termos é necessário ao outro. A mente é o 
surgimento do cérebro que suscita a cultura, que não existiria sem o cérebro.15 

                                                 
14  Oportuno, a este respeito são as considerações de José Raimundo Maia Neto: “A Educação 
é fundamental na formação da personalidade e do caráter de um indivíduo. Falo isso a partir de 
minha experiência pessoal, com meus pais, na minha Educação formal e no que ofereço ao meu 
filho. A importância de servir como modelo aos seus filhos vem muito mais do que se faz do que 
daquilo que se fala. Meu pai, por exemplo, era uma pessoa muito calada. Mas sua seriedade e 
integridade moral tiveram um impacto enorme em mim. Agora, tento fazer a mesma coisa pelo 
meu filho, que está com 14 anos. Também é necessário ter em casa um bom ambiente de estudo. 
Meu pai sempre estudou muito, por iniciativa própria, já que sua profissão (engenheiro) nem exigia 
muito isso dele. Um ambiente assim possibilita também que a criança esteja envolvida com livros 
desde pequena. Fora de casa, tive a sorte de ter tido professores dedicados que me motivaram a 
melhorar intelectualmente. Tanto na escola pública quanto na universidade. Agora, tento retribuir 
isso sendo um professor estimulante para meus alunos. 
No entanto, vemos que hoje em dia a Educação não é mais prioridade. O consumo, festas, tudo isso 
desvia o valor que deveríamos dar ao ensino. E falta de recurso não é desculpa. Mesmo para pais 
que têm dificuldades financeiras, eles podem recorrer às bibliotecas e escolas públicas. Devem 
reforçar em seus filhos a importância do estudo, principalmente na fase formadora da 
personalidade, que vai de pequenininho até aproximadamente 18 anos.” MAIA NETO, José 
Raimundo. Depoimento.  Disponível em: < http://educarparacrescer.abril.com.br>. Acesso em: 23 
set. 2011. 
 
15  O homem somente se realiza plenamente como ser humano pela cultura e na cultura. Não 
há cultura sem cérebro humano (aparelho biológico dotado de competência para agir, perceber, 
saber, aprender), mas não há mente (mind), isto é, capacidade de consciência e pensamento, sem 
cultura. A mente humana é uma criação que emerge e se afirma na relação cérebro-cultura. Com o 
surgimento da mente, ela intervém no funcionamento cerebral e retroage sobre ele. Há, portanto, 
uma tríade em circuito entre  cérebro/mente/cultura, em que cada um dos termos é necessário ao 
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Com isto, percebe-se que o ser humano é um organismo evoluído e que já vem 
pronto, ao menos no que se refere a cérebro e mente; e com relação à cultura, está claro 
que é um resultado de tudo aquilo que é depositado na mente. Na medida em que se 
alimenta esta mente de conceitos probos, verdadeiros e íntegros se obtém resultados 
positivos, que podemos traduzir em cultura positiva.  

Mas ainda há de se encontrar uma forma para trabalhar melhor o desenvolvimento 
dos conceitos científicos na infância, porque é na infância que tudo começa. Pergunta-se 
o que acontece na mente da criança com os conceitos científicos que lhe são ensinados na 
escola? Existe relação entre a assimilação da informação e o desenvolvimento interno de 
um conceito científico na consciência da criança? Para Vygotsky, a psicologia 
contemporânea tem duas respostas para essas perguntas16. 

Ao que se apurou o ensino imediato de conceitos, na base de armazenamento 
compulsivo de ideias não chega a resultado nenhum, o ensino não se edifica na prática 
constante da reiteração e verbalização de vocábulos, conceitos, princípios etc. Caso o 
educador persistir, logo verá que o resultado é nulo.  

Tolstoi pondera que ensinar conceito a uma criança da mesma forma que se 
ensina uma língua estrangeira na base da repetição-memorização, é inócuo, pois a criança 
somente irá compreender uma nova palavra quando a ouvir outras vezes em situações 
diferentes.  

A criança não absorve conceitos pré-formulados: ela precisa ter oportunidade, a 
partir de experiências próprias dentro do mundo em que vive, com todas as 

                                                                                                                                                    
outro. A mente é o surgimento do cérebro que suscita a cultura, que não existiria sem o cérebro. 
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro.Trad. Catarina Eleonora F. da 
Silva e Jeanne Sawaya; Revisão técnica Edgard de Assis Carvalho. São Paulo: Cortez; Brasília, 
DF: UNESCO, 2000, pp. 50-51. 
16  Uma escola de pensamento acredita que os conhecimentos científicos não têm nenhuma 
história interna, isto é, não passam por nenhum processo de desenvolvimento, sendo absorvidos já 
prontos mediante um processo de compreensão e assimilação. A maior parte dos métodos e teorias 
educacionais ainda se baseia nessa concepção. No entanto, é uma concepção que não resiste a um 
exame mais aprofundado, tanto teoricamente como em termos de suas aplicações práticas. Como 
sabemos, a partir das investigações sobre o processo de formação de conceitos, um conceito é mais 
do que a soma de certas conexões associativas formadas pela memória, é mais do que um simples 
hábito mental; é um ato real e complexo de pensamento que não pode ser ensinado por meio de 
treinamento, só podendo ser realizado quando o próprio desenvolvimento mental da criança já tiver 
atingido o nível necessário. Em qualquer idade, um conceito expresso por palavras representa um 
ato de generalização. Mas os significados das palavras evoluem. Quando uma palavra nova é 
aprendida pela criança, o seu desenvolvimento mal começou: a palavra primeiramente uma 
generalização do tipo mais primitivo; à medida que o intelecto da criança se desenvolve, é 
substituída por generalizações de um tipo cada vez mais elevado – processo este que acaba por 
levar à formação dos verdadeiros conceitos. O desenvolvimento dos conceitos, ou dos significados 
das palavras, pressupõe o desenvolvimento de muitas funções intelectuais: atenção deliberada, 
memória lógica, abstração, capacidade para comparar e diferenciar. Esses processos psicológicos 
complexos não podem ser dominados apenas através da aprendizagem inicial. VYGOTSKY, L. 
S. A formação social da mente. Trad. José C. Neto et al. São Paulo: Martins Fontes, 1991, 
p. 71. 
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peculiaridades, de compreender novos conceitos. Observe o pensamento de Tostoi quanto 
ao entender da criança.17 

Como visto, tanto Vygotsky, como Tolstoi, comungam basicamente da mesma 
ideia, segundo a qual a criança irá compreender o sentido do conceito científico quando 
se familiarizar com este, ou seja, a criança somente irá entender o significado de uma 
determinada palavra quando esta se convergir, de maneira natural, com as características 
da sua própria mente, utilizando-se para tanto de seus experimentos do dia a dia.  

Neste plano transmitir e se fazer entender acerca do que são valores morais, nos 
faz pensar nos ensinamentos de Aristóteles18, muito embora, Sofistas e Platão, antes de 
Aristóteles também escreveram sobre o agir humano.  

Todavia é em Aristóteles que se encontra apropriadamente a resposta concisa 
acerca do assunto em questão quando diz que o objeto do agir é a felicidade (vista como 
um bem supremo), a atividade virtuosa da alma (a prática do bem, que nem sempre é 
útil).  

As virtudes são condições para realização da felicidade podendo ser intelectuais 
(aprendidas por ensinamento) e morais (que resultam do hábito). O justo vem da prática 
constante de atos virtuosos.  

Assim, o homem é o principal responsável pelos seus atos. Não existe 
possibilidade de haver atos irresponsáveis numa conduta moral. Como já dito, o que 
diferencia o homem dos animais é a capacidade de raciocinar. Portanto ele escolhe seu 
estado de felicidade, sendo que a prática das virtudes e da justiça enriquece a alma do 
homem, dando-lhe prazer.  

Sendo o homem racional e sabendo que a melhor virtude é aquela que se aprende, 
o homem por instinto de sobrevivência usa da razão para buscar condições melhores de 
se viver em sociedades. E isto pode ser entendido com uma virtude do homem. Sendo 
assim, ensinar virtudes (reiteradamente) ao cidadão desde cedo é um patrimônio que 
precisa assegurar às novas gerações.     

 
 

3. O direito como instrumento para a formação de valores e da consciência moral 

                                                 
17            Temos que admitir que tentamos várias vezes... fazer isso, e que sempre nos deparamos 
com uma enorme aversão por parte das crianças, o que mostra que estávamos no caminho errado. 
Esses experimentos me deixaram com a certeza de que estávamos no caminho errado. Esses 
experimentos me deixaram com a certeza de que é impossível explicar o significado de uma 
palavra... Quando se explica qualquer palavra, a palavra é “impressão”, por exemplo, coloca-se em 
seu lugar outra palavra igualmente incompreensível, ou toda uma série de palavras, sendo a 
conexão entre elas tão ininteligível quanto à própria palavra. Quando ela ouve ou lê uma palavra 
desconhecida numa frase, de resto compreensível, e ela lê novamente em outra frase, começa a ter 
uma idéia vaga do novo conceito: mais cedo ou mais tarde... sentirá a necessidade de usar essa 
palavra – e uma vez que a tenha usado, a palavra e o conceito lhe pertencem... Mas transmitir 
deliberadamente novos conceitos ao aluno... é, estou convencido, tão impossível e inútil quanto 
ensinar uma criança a andar apenas por meio das leis do equilíbrio. Apud VYGOTSKY, L. S. A 
Formação Social da Mente. Trad. José C. Neto et al. São Paulo: Martins Fontes, 1991, p. 72.   
18  ARISTÓTELES. Ética a Nicômacos. Trad. Mário da Gama Kury. 2. ed. Brasília: 
Universidade de Brasília, 1992. 
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A palavra direito apresenta uma pluralidade de sentidos, provém do latim 
directum, reto, correto. 

O direito enquanto norma - estudo das leis; ciência social e jurídica; denominado 
direito objetivo, que por sua vez é um conjunto de normas sociais que regula o 
comportamento humano em sociedade,19 e como força coercitiva: à sanção, o objetivo 
fim é a tendência pela justiça. 

O direito enquanto faculdade - direito subjetivo – o poder da pessoa de exigir o 
cumprimento das normas, quando ocorre o não reconhecimento desta. 

Como se sabe, a palavra direito tem múltiplos significados. A tendência maior é a 
correlação de direito com justiça, mas sabe-se que nem tudo que é direito é justo, pois 
aspectos de natureza culturais e éticos mudam de tempos em tempos e também com 
relação ao lugar e suas peculiaridades o conceito de ética ganha outros sentidos. Mas a 
população busca incansavelmente fazer valer seus direitos ao longo da história da 
humanidade. 

Desta feita, a preocupação universal versa em torno dos direitos do homem, neste 
contexto a palavra direito se insere em dotar o cidadão de condições dignas para viver em 
sociedade.  

Sabe-se que o referido tema é objeto de debate em vários ambientes, tais como: 
fóruns internacionais, seminários e conferências governamentais. Pergunta-se quando 
nasceu esta necessidade de se promover a disseminação em apologia aos direitos do 
homem? Há bem da verdade este cuidado vem desde o início da era moderna com as 
doutrinas jusnaturalistas e a Declaração dos Direitos do Homem, que, por sua vez, tais 
conceitos foram introduzidos em várias constituições de Estados liberais.  

Mas foi com o famigerado advento da Segunda Guerra Mundial que o problema 
do reconhecimento dos direitos do homem passou a ser o propósito mundial. Onde 
Bobbio classifica-o de “progresso moral da humanidade”, diferenciado, todavia do 
progresso científico e técnico.20 Esses, últimos são efetivos e fazem presentes através de 
duas características a continuidade e a irreversibilidade.  

                                                 
19  “Direito” é uma figura deôntica e, portanto, é um termo da linguagem normativa, ou seja, 
de uma linguagem na qual se fala de normas e sobre normas. A existência de um direito, seja em 
sentido forte ou fraco, implica sempre a existência de um sistema normativo, onde por ‘existência’ 
deve entender-se tanto o mero fato exterior de um direito histórico ou vigente quanto o 
reconhecimento de um conjunto de normas como guia da própria ação. A figura de direito tem 
como correlato a figura da obrigação. Assim como não existe pai sem filho e vise-versa, também 
não existe direito sem obrigação e vice-versa. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos 
Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elservier, 2004, p. 74.  
20  ... do ponto de vista da filosofia da história, o atual debate sobre os direitos do homem – 
cada vez mais amplo, cada vez mais intenso, tão amplo que agora envolveu todos os povos da 
Terra, tão intenso que foi posto na ordem do dia pelas mais autorizadas assembléias internacionais 
pode ser interpretado como um “sinal premonitório” (signum prognosticum) do progresso moral da 
humanidade”. “Decerto uma coisa é o progresso científico e técnico, outra é o progresso moral. 
Não se trata de retomar a antiga controvérsia sobre a relação entre um e outro. Limito-me a dizer 
que, enquanto parece indubitável que o progresso técnico e científico é efetivo, tendo mostrado até 
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Contudo difícil é enfrentar o problema da efetividade atributo do progresso moral, 
num universo onde o direito do homem desabrocha da reivindicação moral.  

Neste cenário irrompe a “consciência moral”, a consciência é a principal 
responsável pelo agir humano. Kant dizia que, juntamente com o céu estrelado, a 
consciência moral era uma das coisas que o deixavam maravilhado.  

Para Bobbio a consciência moral está relacionada com o estado de sofrimento, de 
indigência, de penúria, de miséria, ou, mais geralmente, de infelicidade, em que se 
encontra o homem no mundo, bem como ao sentimento da insuportabilidade de tal 
estado.21 De forma que a saída deste estado somente se dará no efetivo cumprimento das 
propostas em torno da consciência moral.  

É partir de esforços em procurar soluções e explicações para os problemas sociais, 
denominado por Bobbio “a parte obscura” da história do homem, como a escravidão, 
pena de morte, é que se flui a consciência, considerada “a parte clara" a favor da 
afirmação e do reconhecimento dos direitos do homem.  

Em síntese a conclusão de Bobbio é que todos os esforços para o bem, que são 
essencialmente próprios do mundo humano, nascem da consciência. Partindo do 
pressuposto que o homem encontra-se no estado de sofrimento e infelicidade e, por certo, 
deseja sair deste estado, a exigência para tal são suas boas atitudes, denominadas como 
“zona de luz”.  

                                                                                                                                                    
agora as duas características da continuidade e da irreversibilidade, bem mais difícil – se não 
mesmo arriscado – é enfrentar o problema da efetividade do progresso moral, pelo menos por duas 
razões: 1. O próprio conceito de moral é problemático. 2. Ainda que todos estivessem de acordo 
sobre o modo de entender a moral, ninguém até agora encontrou “indicadores” para medir o 
progresso moral de uma nação, ou mesmo de toda a humanidade, tão claros quanto o são os 
indicadores que servem para medir o progresso científico e técnico. 3. O conceito de moral é 
problemático. Não pretendo, certamente, propor uma solução. Posso simplesmente dizer qual é, em 
minha opinião, o modo mais útil para nos aproximarmos do problema, qual é o modo também 
pedagógico mais eficaz, para fazer compreender a natureza do problema, dando assim um sentido 
àquele conceito obscuríssimo, salvo para uma visão religiosa do mundo (mas aqui busco encontrar 
uma resposta do ponto de vista de uma ética racional), que é habitualmente designado com a 
expressão “consciência moral”. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Elservier, 2004, p. 49-50. 
21  O que chamamos de “consciência moral”, sobretudo em função da grande (para não dizer 
exclusiva) influência que teve a educação cristã na formação do homem europeu, é algo 
relacionado com a formação e o crescimento da consciência do estado de sofrimento, de indigência, 
de penúria, de miséria, ou, mais geralmente, de infelicidade, em que se encontra o homem no 
mundo, bem como ao sentimento da insuportabilidade de tal estado. A história humana é ambígua 
para quem se põe o problema de atribuir-lhe um “sentido”. Nela o bem e o mal se misturam, se 
contrapõem , se confundem. Mas quem ousaria negar que o mal sempre prevaleceu sobre o bem, a 
dor sobre a alegria, a infelicidade sobre a felicidade, a morte sobre a vida? Sei muito bem que uma 
coisa é constatar, outra e explicar e justificar. De minha parte, não hesito em afirmar que as 
explicações ou justificações teológicas não me convencem, que as racionais são parciais, e que elas 
estão tão frequentemente em tal contradição recíproca que não se pode acolher uma sem excluir a 
outra (mas os critérios de escolhas são frágeis e cada um deles suporta bons argumentos). Apesar 
de minha incapacidade de oferecer uma explicação ou justificação convincente, sinto-me bastante 
tranqüilo em afirmar que a parte obscura da história do homem (e, com maior razão, da natureza) é 
bem mais ampla do que a parte clara. BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Trad. Carlos Nelson 
Coutinho. Rio de Janeiro: Elservier, 2004, p. 51     
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Estas afirmações são validas, sabe-se que o homem sempre buscou segurança 
assim como, sua defesa com relação aos seus semelhantes no mundo hostil em que vive, 
ora, como enfrentar a problemática dos limites e a conseqüente garantia da ordem social? 

Forçosamente, os sistemas de regras surgem com o objetivo de disciplinar a 
conduta humana, que mediante pena, reduzem os impulsos agressivos desta natureza. 
Dessa maneira os anseios de paz saem do abstrato e passam a fazer parte do ordenamento 
jurídico.  

Neste plano, pode-se considerar que a virtude consiste no respeito e obediência as 
regras, e que, o comportamento reiterado faz nascer o hábito. Qual seja o hábito de fazer 
a justiça. 

Assim como no pensar de Bobbio o homem para sair da face escura, é obrigado 
praticar boas ações, rever seus conceitos, flexibilizando valores, analogicamente deve-se 
ser repensado como se sai da fase escura, a qual somos compulsoriamente submetidos, 
que é o descaso com a educação e o descompromisso com a formação digna para 
população, sabe-se que a falta de cultura deixa uma nação entregue a própria sorte, então 
quais seriam os meios de que se dispõe para que seja atingida a face clara da consciência 
social e a formação de valores? 

Indiscutivelmente é o exercício da cidadania. Esta possui intrinsecamente uma 
grande força no combate as falhas do sistema, a sociedade deve tomar conhecimento, 
desde cedo, dos ditames estabelecidos na CF no tocante aos princípios fundamentais. Por 
que se sabe que a liberdade de consciência por si só não alcança o propósito eficaz, há de 
se buscar fulcro num dos direitos sociais invioláveis que é o alcance à educação.   

A conquista dos direitos obtidos pelos homens; a conscientização objetiva se faz 
pela educação, em última instância pode-se dizer que: quem não tem assegurado seu 
direito à educação não tem cidadania, pois não pode tomar decisões sociais e políticas 
acertadas, fica excluído do grupo e à margem da sociedade. 

Há, portanto, que ressaltar, a cidadania se expressa a partir do exercício e do 
respeito à democracia. Lamentavelmente vivemos num País de tantas desigualdades 
sociais (miséria, fome, desemprego, analfabetismo funcional) que a fragilidade da 
democracia é flagrante. 

Interessante a este respeito é o pensar de Covre, no tocante ao Estado 
assistencialista onde se há um trabalho no sentido de resolver problemas sociais, desta 
forma, acaba por maquiar as discriminações. Sistema que controla e mobiliza um povo, e 
ainda por cima lhe dá a falsa ideia de que ele tem direito de participar e sobre tudo 
desenvolver-se. 

Portanto neste passo, a única forma de se construir a cidadania é através de 
movimentos sociais totalmente desvinculados do Estado. 

  
Com base nas reflexões é possível afirmar que o direito é útil como instrumento 

axiológico, que estuda princípios e valores, como parte indissociável da vida em 
sociedade. Além disso, se justifica exatamente na medida em que possui força ética moral 
e legal para reafirmar a positividade e validação em responder determinadas exigências 
sociais. 
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Conclusão 

 

  

Não foi propósito deste, a aspiração de apresentar um modelo jurídico educacional, 
visto a impossibilidade e os entraves legais, e sim buscar uma reflexão acerca do deste 
assunto. Contudo pode-se constatar que é inquestionável a importância da educação, 
quando se procura o desenvolvimento social, político e cultural de uma determinada 
sociedade. Haja vista, que o País que não investe na ciência estará predestinado às mazelas 
e a superveniência de um povo medíocre. Por outro lado o conhecimento e a consciência 
efetivada direitos fundamentais (dentre eles a educação) é condição indispensável para a 
evolução da nação.  

Consideramos, assim, como premissa essencial a preocupação com a formação 
axiológica do cidadão, mais precipuamente da criança e do adolescente, que formam o 
patrimônio circular de um País. Neste contexto, cabe à família, sociedade, Estado, sendo 
este último, na figura da escola (porque é neste lugar que por costume é o local mais 
apropriado para se aprender), a responsabilidade de transformar essa criança (que hoje é a 
matéria-prima de uma sociedade desenvolvida do amanhã), em cidadãos conscientes 
dotado de competências e habilidades para adaptar-se nas diversas situações da vida. 

Ainda com relação às reflexões legais acrescenta-se a seguinte ponderação. O 
direito natural é totalmente desvencilhado do direito positivo, posto que aquele cuida do 
despertar da justiça e da consciência moral, e este além de se comprometer com 
determinadas exigências éticas, ainda examina com atenção as razões que vão muito além 
dos dispositivos das normas. Desta forma, a aplicação do direito à educação, por exemplo, 
vem não só porque é positivado, mas também porque se faz necessário para atender as 
necessidades morais daqueles que detém prerrogativas para tanto. Percebe-se que os dois 
institutos não guardam similitudes aparentes, mas nas razões morais se interagem.     

Fácil perceber que criança e adolescente são sujeitos detentores de direitos e 
obrigações, destacou-se o direito à educação no caput do art. 227 da CF e art. 4º do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Contudo se sabe que a sociedade tem ainda uma 
grande herança negativa no que tange à educação infantil, basta dizer que 7,5 milhões de 
crianças brasileiras a partir de 6 anos de idade trabalham (10horas por dia) e não 
freqüentam escolas. Ganham R$ 2,00 a 6,00 por dia, é a chamada “mão-de-obra invisível” 
sem direitos trabalhistas. (DIMENSTEIN, 2000). 

Esses dados são no entender de Bobbio a face escura da sociedade, e para que seja 
possível a libertação desta situação, necessário se faz a instauração do “progresso moral da 
humanidade”, que consiste na necessidade de uma reforma de pensamento onde deve 
nascer o entendimento moral, que este após os respectivos inputs se torna a consciência 
moral.    

Para que a criança e adolescente exerçam efetivamente seus direitos e cumpram 
com os seus deveres, mister se faz a ajuda de profissionais capacitados, educadores 
dotados de criatividade e dinamicidade que as façam desenvolver um comportamento 
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reflexivo e interpretativo, orientado a contestar e reafirmar compromissos públicos. 
Trabalhando no ambiente escolar e fora dele assuntos como: educação; cidadania; relações 
solidárias; democracia; liberdade; igualdade; autonomia; pensamento; julgar valor das 
questões; o ser e o dever-ser; ações afirmativas, consciência, escola, dentro outros assuntos 
ligados ao efetivo cumprimento da cidadania.  

Entendemos que a escola é um agente muito importante nesta formação porque 
trata-se em via de regra, do segundo ambiente social da criança, em que se pese a 
legislação educacional já abarcar medidas que visem o ensino-aprendizagem de temas 
socialmente relevantes; estes inseridos no bojo das disciplinas transversais em se tratando 
do ensino fundamental e em nível de ensino médio a disciplina de filosofia (introduzida 
pela Lei 11.684/2008); mas sabemos que tal mandamus não é implementado em muitas 
cidades da federação, quer por questões políticas ou administrativas. 

Perceba, então que é através deste cenário que as crianças e os adolescentes 
começam a desenvolver seu julgamento moral, porque a eles serão oferecidas condições de 
voz, envolto a problemas dramatizados e concretos, obviamente levando-se em conta sua 
faixa-etária. 

Como já dito as crianças e os jovens são os maiores interesses da sociedade, por 
outro lado, a principal referência que ela possui de instituição social é a família: a esta 
cabe, da mesma forma, um esforço importante na realização de suas necessidades sociais e 
culturais. A criança aprende com observação, ela traz consigo características próprias que 
vão se delineando com base nas suas experiências e nas observações daqueles que a 
cercam. Na concepção de Piaget as etapas de desenvolvimento vão de 0 a 15 anos, 
começam-se pelas atividades reflexivas as soluções lógicas dos problemas concretos22.  

Desta forma o desenvolvimento é contínuo, pois cada etapa vai se desencadeando a 
próxima na linha do saber infanto-juvenil: a criança irá se adaptando e se transformando, 
de acordo com o que lhe é oferecido. 

É assim que se começa a despertar a fixação do conceito. O Direito, nesta relação, 
assume sua contribuição legal que compreende em mostrar suas determinações positivadas 
num contexto de normas e regras, cuja força na obediência consiste na sanção: poder 
coercitivo do Estado.  

Destaca-se por derradeiro, a maturação da compreensão em torno do 
reconhecimento dos direitos humanos, por certo foi um grande passo. O entendimento 
universal de que a humanidade necessita de respeito, condições materiais, psicológicas e 
espirituais para seu desenvolvimento digno, há de ser considerado um avanço acelerado no 
despertar da consciência social neste início de século. O direito humano, com esta nova 
consciência, deixou simplesmente de ser um mandamus jurídico-moral para também 
ocupar lugar de destaque nas entranhas de cada cidadão: eis a moralidade positiva, 
compactuada tacitamente entre os povos na base da razão e do razoável. 

O crescimento aqui deve ser norteado pelos caminhos do bem e do bom, na 
construção de valores morais e éticos. Pois só se consegue o tão sonhado bem-estar social, 
através deste processo ensino-aprendizagem: este é o sentido da palavra educar. Só 

                                                 
22  PIAGET, J. O julgamento moral na criança. São Paulo: Mestre Jou, 1977, p. 167. 
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teremos um povo preparado para os desafios que o futuro nos espera, quando efetivamente 
se solidificar este modelo jurídico-educacional. A consciência jurídica vem neste mesmo 
passo, pois não se fala em sanção disciplinar, quando não há infração para reprimir; uma 
criança bem informada hoje será um jovem preparado, um adulto seguro e humano do 
amanhã.   
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A FUNDAMENTALIDADE DO DIREITO AO AMBIENTE EQUILIBRADO E 
PRESERVADO 

THE FUNDAMENTALITY OF THE RIGHT TO THE PRESERVED AND BALANCED 

ENVIRONMENT 

 

João Hélio Ferreira Pes1 

Andrea Narriman Cezne2
 

 

RESUMO: Este artigo analisa a fundamentalidade do Direito ao Ambiente Equilibrado e Preservado. Expõe 
posicionamentos doutrinários divergentes acerca da caracterização desse direito como fundamental. Sintetiza 
pesquisa bibliográfica sobre esse tema, sendo que em algumas partes, utiliza-se da dialética para averiguar a 
complexidade teórica da conceituação de Direitos Fundamentais. Após verificar o processo de 
constitucionalização do direito ao ambiente em duas modernas Constituições, a portuguesa e a brasileira, 
conclui-se que esse direito se reveste de fundamentalidade formal por estar positivado constitucionalmente e de 
fundamentalidade material por tratar-se de posições jurídicas concernentes às pessoas com importante conteúdo 
e significado e, também, por tratar-se de um direito imprescindível para as estruturas do Estado e da Sociedade. 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos Fundamentais; Direito ao Ambiente; fundamentalidade; constitucionalismo. 
  
ABSTRACT: This article analyzes the fundamentality of the Right to the Preserved and Balanced Environment. 
It presents divergent doctrinal positions about the characterization of this right as fundamental. It synthesizes 
bibliographic research about this subject, and, in some parts, uses the dialectic method to investigate the 
theoretical complexity of the conceptualization of the Fundamental Rights. After examining the constitutional 
process of the Right to the environment in two modern constitutions, Portuguese and Brazilian, this article 
concludes that this right endues itself of formal fundamentality, since it is constitutionally expressed, and of 
material fundamentality, because it treats of  legal positions referring to people with significant content and 
meaning,  and, also, because it is an essential right to the structures of State and Society. 
KEYWORDS: fundamental rights; right to the environment; fundamentality; constitutionalism. 

 

Introdução 
Este trabalho tem como ponto de partida algumas ponderações à difícil tarefa de 

conceituar Direitos Fundamentais, utilizando-se conhecimentos e pesquisas realizadas por 

diversos autores que já tiveram a oportunidade de constatar a complexidade desse tema. 

A caracterização do Direito ao Ambiente Equilibrado e Preservado como 

fundamental não é consenso entre os operadores do direito, principalmente os de Portugal e 

Espanha, destacando-se as ponderações de Jorge Miranda, Carla Amado Gomes e Perez Luño, 

por um lado, e de Vasco Pereira da Silva e Canotilho, por outro lado. Assim, justifica-se o 

presente estudo que tem como objetivo analisar os fundamentos desse direito. Para tanto, foi 

necessário abordar a “razão de ser” dos direitos fundamentais, passando pelo processo de 

constitucionalização dos direitos do homem, processo esse denominado de 

                                                 
1 Doutorando Universidade de Lisboa, Mestre/UFSM e Professor Curso de Direito/UNIFRA. 
joaohelio@unifra.br 
2 Doutora em Direito e Professora do Curso de Direito do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), Santa 
Maria-RS. ancezne@gmail.com 
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“fundamentalização formal de direitos”, adotando-se nesse ponto os ensinamentos de Robert 

Alexy. 

Dessa forma, efetua-se a análise da fundamentalidade do Direito ao Ambiente 

Equilibrado e Preservado, tendo como base uma bibliografia condizente com o grau de 

dificuldade que o tema apresenta e utilizando-se, em algumas partes, de determinados 

momentos da pesquisa, da dialética para construir esboços de sínteses. 

Assim, verifica-se o processo de fundamentalização formal do direito ao ambiente, 

tanto na Constituição brasileira como na Constituição portuguesa. Constata-se ainda, o 

processo de fundamentalização material que ocorre quando o objeto do direito analisado são 

interesses e carências cuja “necessidade” de seu respeito, sua proteção ou seu fomento são 

passíveis de serem abarcadas pelo direito ou por tratar-se de posições jurídicas concernentes 

às pessoas com importante conteúdo e significado e, também, por tratar-se de um direito 

imprescindível para as estruturas do Estado e da Sociedade. 

Por fim, analisa-se o direito ao ambiente na Constituição portuguesa, por ser uma das 

primeiras constituições a explicitar o direito ao ambiente como fundamental, influenciando 

outras constituições como a Espanhola e a redação do artigo 225 da Constituição Brasileira de 

1988. Finaliza-se com a análise do direito ao ambiente equilibrado e preservado na 

Constituição Federal de 1988, considerando a sua fundamentalidade e aspectos conceituais 

adotados no texto constitucional, passando pelas técnicas de constitucionalização da tutela ao 

meio ambiente adotadas pelo constituinte.  

 

1 Algumas ponderações à complexa tarefa de definir Direitos Fundamentais 

A complexidade do tema “Direitos Fundamentais” é aflorada quando se tenta 

conceituar tais direitos. Qualquer definição de direitos fundamentais que almeje abranger de 

forma definitiva, completa, e abstrata, isto é, com validade universal, o conteúdo material, ou 

seja, a fundamentalidade material dos direitos fundamentais, está fadada, no mínimo, a um 

certo grau de dissociação da realidade de cada ordem constitucional individualmente 

considerada. 

Nesse sentido, Robert Alexy (2003, p.25), ao criticar o conceito elaborado por Carl 

Schmitt, principalmente a afirmação de que “somente os direitos humanos liberais do 

individuo são direitos fundamentais em sentido próprio” (SCHMITT, 1982, p. 170), faz 

referência ao fato de que é impossível ligar um conceito de direitos fundamentais com a 

concepção de Estado de direito burguês e liberal, porque existem outras concepções de 

Estado. 
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Além das diversas concepções de Estado, adotadas em determinados momentos por 

um conjunto de países, há, também, variações do modelo de Estado adotado em uma 

determinada nação em diferentes momentos históricos, fazendo com que aumente a 

complexidade da adoção de um conceito para “Direitos Fundamentais”.  Para Konrad Hesse 

(1996. p. 84-85): “o conteúdo concreto e a significação dos direitos fundamentais para um 

Estado, dependem de numerosos fatores extrajurídicos, especialmente das peculiaridades, da 

cultura e da história dos povos”. 

Admitir que direitos fundamentais fossem em cada ordenamento aqueles direitos que 

a sua Constituição, expressão de certo e determinado regime político, como tais definisse, 

seria o mesmo que admitir a não consagração ou a violação de direitos realmente 

fundamentais  (ver exemplos da Europa nos anos 30 a 70 do século passado) (MIRANDA, 

2000, p.9). 

Uma tentativa de conceituar Direitos Fundamentais ocorre a partir da pretensão de 

identificar elementos comuns encontrados nesses direitos. Jose Carlos Vieira de Andrade 

(2004, p. 97) faz a defesa de que o ponto característico que serviria para definir um direito 

fundamental seria a intenção de explicitar o princípio da dignidade da pessoa humana: “a 

dignidade da pessoa humana está na base e constitui a referência valorativa de todos os 

direitos fundamentais”. 

Ancorado no mesmo porto do “princípio da dignidade humana”, Ingo Sarlet (2004, p. 

109), com firmeza, faz a defesa da relação da dignidade humana com os direitos 

fundamentais, sustentando, de modo incontestável que: “os direitos fundamentais, ao menos 

de forma geral, podem ser considerados concretizações das exigências do princípio da 

dignidade da pessoa humana”. 

É possível afirmar que a dignidade da pessoa humana é o núcleo essencial dos 

direitos fundamentais e, ainda, que qualquer direito que estiver em conexão imediata com a 

dignidade humana pode ser qualificado como fundamental. Francisco Fernadez Segado (1994, 

p. 77) afirma, no mesmo sentido, que “os direitos fundamentais são a expressão mais imediata 

da dignidade humana”.  

Sem dissociar Direitos Fundamentais do Princípio da Dignidade Humana, 

acrescentando o aspecto da historicidade, Prieto Sanchis (1990, p.88) se refere à inter-relação 

histórica que há entre bens considerados fundamentais e a dignidade humana: “historicamente  

os direitos humanos têm a ver com a vida, a dignidade, a liberdade, a igualdade e a 

participação política e, por conseguinte, somente estaremos na presença de um direito 

7857



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

fundamental quando se possa razoavelmente sustentar que o direito ou instituição serve a 

algum desses valores”. 

Assim, além da análise do ordenamento jurídico, de aspectos históricos e culturais, 

pode revelar-se importante na busca de uma definição aceitável para “direitos fundamentais” 

a verificação das características básicas comuns encontradas nesses direitos. 

O Prof. Jorge Miranda (2000, p.7) entende por direitos fundamentais “os direitos ou 

as posições jurídicas activas das pessoas enquanto tais, individual ou institucionalmente 

consideradas, assentes na Constituição, seja na Constituição formal, seja na Constituição 

material”, consequentemente, direitos fundamentais em sentido formal e direitos 

fundamentais em sentido material. 

Toda posição jurídica subjetiva das pessoas enquanto consagrada na Lei 

Fundamental (de forma expressa) define direitos fundamentais em sentido formal, por isso, a 

constatação óbvia de que, para além dos direitos fundamentais em sentido formal, há os 

direitos que são só materialmente fundamentais (PES, 2010). 

Assim, há direitos fundamentais em sentido material que não o são formalmente, 

porque não estão incluídos no catálogo constitucional. O inverso também é verdadeiro para 

alguns doutrinadores, como Jose Carlos Vieira de Andrade (2004, p. 77) que assim se 

posiciona: “poderá haver preceitos incluídos no catálogo que não constituam matéria de 

direitos fundamentais, e até porventura ‘direitos subjetivos’ só formalmente fundamentais”. 

No entanto, a posição defendida por Jorge Miranda (2000, p.9) é no sentido de que “todos os 

direitos fundamentais em sentido formal são também direitos fundamentais em sentido 

material”. 

Destaca-se, também, o conceito de ‘Direitos do Homem’ como sendo “direitos 

válidos para todos os povos em todos os tempos” e de ‘Direitos Fundamentais’ como sendo 

“os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados espacio-

temporalmente e, ainda, direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta” 

(CANOTILHO, 2003, p. 393). 

Os direitos fundamentais não se resumem àqueles tipificados na Constituição, 

quando ela própria contém “cláusula aberta” ou adota o princípio da não-tipicidade dos 

direitos fundamentais, admitindo que outros direitos, além daqueles que prevê, possam existir, 

seja em razão de decorrerem do regime e dos princípios que adota, seja em razão de 

decorrerem dos tratados internacionais, como dispõe a própria Constituição do Estado 

brasileiro. 
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A distinção de direitos fundamentais em sentido formal e direitos fundamentais em 

sentido material tem origem no IX Aditamento3 (emenda constitucional de 1791) à 

Constituição dos Estados Unidos, com a inclusão da cláusula de “abertura constitucional” em 

que ocorre a abertura material a outros direitos fundamentais não previstos expressamente 

pelo seu texto, cláusula essa que se encontra, expressa ou implícita, em diversas Constituições 

– entre as quais as portuguesas de 1911, 1933 e 1976 e as brasileiras (todas menos a de 1824). 

Assim, coerente é o posicionamento de Ingo Sarlet (2004, p. 89), que se refere aos 

direitos fundamentais como sendo todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas 

que, do ponto de vista do direito constitucional positivo, foram, por seu conteúdo e 

importância (fundamentalidade em sentido material), integradas ao texto da Constituição e, 

portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como as que, 

por seu conteúdo e significado, possam lhes ser equiparadas, agregando-se à Constituição 

material, tendo, ou não, assento na Constituição formal. 

Alexy (2003, p.21-39), ao se referir às propriedades que deve ter um direito para ser 

considerado um direito fundamental, elabora três concepções de direitos fundamentais: 

formal, material e procedimental. O conceito formal de direitos fundamentais, abrange todos 

os direitos catalogados expressamente como tais pela própria constituição. Essa definição 

apresenta a vantagem de sua simplicidade, corroborada quando os direitos fundamentais 

aparecem compilados em um único catálogo, no entanto, essa definição fica esvaziada quando 

as constituições estabelecem direitos fundamentais por fora do catálogo. 

A definição material está no sentido de que os direitos fundamentais são em sua 

essência direitos humanos transformados em direito constitucional positivo. É certo que um 

repertório de direitos fundamentais pode incluir mais direitos que aqueles que são anteriores e 

superiores ao direito positivo, quer dizer, mais direitos que aqueles direitos humanos que 

somente têm validade moral. Para Alexy quando um catálogo de direitos fundamentais não 

inclui todos os direitos humanos é, necessariamente, deficiente.  

O conceito procedimental de direitos fundamentais enlaça elementos formais e 

materiais. A resposta para a pergunta: “por que os direitos humanos devem ser elevados ao 

nível da constituição mediante sua transformação em direitos fundamentais?”, pode auxiliar 

na compreensão do conceito procedimental. Por ter-se como preocupação a não afetação 

desses direitos e na tentativa de manter o parlamento engessado quanto a qualquer alteração 

desses direitos por decisão pouco representativa, transforma-se direitos humanos em direitos 
                                                 
3 O texto que propicia tal interpretação é o seguinte: “ a enumeração de certos direitos na Constituição não deve 
servir para negar ou menosprezar outros direitos possuídos pelo povo” (ANDRADE, 2004, p. 76). 
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fundamentais.  Assim, a definição procedimental é formal na medida em que a definição dos 

direitos que serão protegidos de uma maioria simples do parlamento são decisões do 

constituinte.  

 

2 A “razão de ser” dos direitos fundamentais 

Historicamente duas teorias abordam de forma antagônica a “razão de ser” dos 

direitos fundamentais. A Teoria Jusnaturalista surge apresentando o fundamento dos direitos 

fundamentais em uma ordem superior universal, imutável e inderrogável. Já a Teoria 

Positivista busca fundamento na ordem normativa, enquanto legítima manifestação da 

soberania popular, sendo direitos fundamentais somente aqueles previstos expressamente no 

ordenamento jurídico positivado. 

  Diante dessa discussão, Norberto Bobbio (2004, p.45) com razão escreveu: “o 

problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do homem, não é mais do de 

fundamentá-los, e sim o de protegê-los”. Os direitos do homem nascem como direitos naturais 

universais, desenvolvem-se como direitos positivos particulares, para finalmente encontrarem 

sua plena realização como direitos positivos universais. A declaração Universal contém em 

germe a síntese de um movimento dialético, que começa pela universalidade abstrata dos 

direitos naturais, transfigura-se na particularidade concreta dos direitos positivos, e termina na 

universalidade não mais abstrata, mas também ela concreta dos direitos universais.  

Quanto a Fundamentalização, Alexy(1997, p. 503 a 506) define que é a especial 

consideração que se dedica à proteção de certos direitos, que pode ocorrer tanto num sentido 

formal quanto num sentido material. 

Num sentido material, a fundamentalidade dá ênfase ao conteúdo dos direitos. A 

idéia de fundamentalidade decorre de circunstância de serem os diretos fundamentais 

elementos constitutivos da Constituição material. Só a fundamentalidade material pode 

fornecer suporte para a abertura da constituição a outros direitos, também fundamentais, mas 

não positivados, direitos fundamentais materiais, mas não formalmente fundamentais, 

conforme os art. 5º, § 2º da Constituição Brasileira (CF)4 e art. 16, nº 1 da Constituição da 

República Portuguesa(CRP)5. 

                                                 
4 CF - Art. 5º... § 2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil 
seja parte. 
5 CRP - Artigo 16.º Âmbito e sentido dos direitos fundamentais. 1. Os direitos fundamentais consagrados na 
Constituição não excluem quaisquer outros constantes das leis e das regras aplicáveis de direito internacional.  
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É tradição do constitucionalismo fixar por meio da Constituição formal o 

reconhecimento da fundamentalidade material, ao permitir a abertura material a outros 

direitos fundamentais não previstos expressamente pelo seu texto. 

   Do mesmo modo que há uma constituição formal e uma constituição material, 

pode-se conceber, igualmente, a existência de direitos fundamentais em sentido formal e 

direitos fundamentais em sentido material. 

Os direitos serão formal e materialmente fundamentais se, a par de sua relevância 

para o Estado e para a sociedade, eles estão incorporados a uma constituição escrita. Serão 

apenas formalmente fundamentais se estiverem, só por isso, inseridos num texto 

constitucional escrito, embora não representem importância para o Estado e para a sociedade. 

Serão (só)6 materialmente fundamentais se, embora se revelando, por seu conteúdo, 

imprescindíveis para as estruturas básicas do Estado e da sociedade, não estiverem expressos 

na constituição.  

Alexy (2003) reconhece que a definição de direitos fundamentais como direitos 

humanos transformados em direito constitucional positivado apresenta uma debilidade 

significativa que consiste na dificuldade de conceituar direitos humanos. O próprio Alexy 

(1999, p. 55-66) em outro momento conceitua direitos humanos partindo da distinção desses 

direitos em relação aos demais direitos. Aponta algumas marcas que distinguem os direitos 

humanos de outros direitos, destacando que os direitos humanos são universais e 

fundamentais. 

Quanto ao aspecto da universalidade, é importante ressaltar que compreende não 

apenas a caracterização dos direitos do homem como ideal universal e, sim, a universalidade 

dos titulares, ou seja, que direitos do homem são direitos que cabem a todos os homens. 

No tocante à caracterização dos direitos humanos como fundamentais, Alexy quando 

esteve em Porto Alegre em 1998, na UFRGS, disse que os objetos dos direitos do homem 

devem ser interesses e carências que sejam tão fundamentais que a necessidade de seu 

respeito, sua proteção ou seu fomento se deixe fundamentar pelo direito. Assim um interesse 

ou uma carência é fundamental quando sua violação ou não satisfação possa significar: 1º - “a 

morte” (relacionado ao direito à vida); 2º - a perda da “autonomia do ser”, (relacionado às 

                                                 
6 A expressão “só” aqui empregada significa que não serão, também, formalmente fundamentais. 
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liberdades de locomoção, opinião, etc.) e; 3º - “grave sofrimento”, (fere a dignidade da pessoa 

humana)7. 

Robert Alexy sempre relatou problemas relacionados aos direitos fundamentais, que 

cabem ser referidos neste momento. São os problemas epistemológicos que dizem respeito a 

como esses direitos podem ser conhecidos ou fundamentados; os problemas substanciais, 

como esses direitos, devem ser reconhecidos, ou seja, que direitos são direitos do homem, e 

de que forma são fundamentais; os problemas institucionais, o artigo 28 da Declaração 

Universal dos Direitos do Homem diz que todo homem tem um direito “a uma ordem social e 

internacional na qual os direitos e liberdades mencionados na presente declaração podem ser 

realizados”, isso pode ser compreendido como direito à institucionalização. 

Nesse contexto, pode-se observar o que Robert Alexy (1999, p. 68) chamou de 

Colisão de Direitos Fundamentais, situação que ocorre quando o exercício ou realização de 

um direito fundamental acarreta consequências negativas sobre outros titulares de direitos 

fundamentais. O jurista alemão, para contornar o problema, criou uma teoria que, em apertada 

síntese, pode ser entendida da seguinte forma: consideram-se os princípios como ‘mandados 

de otimização’, que podem ser cumpridos em diferentes graus, dependendo das possibilidades 

reais e jurídicas sendo, portanto, possível existir uma ponderação entre princípios, onde um 

princípio será aplicado em menor grau do que outro princípio. 

Assim, a solução de conflitos ou tensões entre direitos fundamentais na teoria dos 

princípios, é respondida pela hierarquização dos princípios conflitantes. Para realizar tal 

hierarquização, procede-se a uma ponderação racional ou argumentativa, feita num enfoque 

pragmático-argumentativo, indicando qual dos interesses em conflito ou tensão possui maior 

ou menor peso no caso concreto. 

Portanto, para a caracterização da fundamentalidade ou para a configuração de uma 

definição de direitos fundamentais, devem ser considerados simultaneamente alguns 

elementos, como: a) Direitos fundamentais são direitos humanos; b) Direitos fundamentais 

são direitos considerados essenciais ao resguardo e à promoção da dignidade humana; c) 

Direitos fundamentais são direitos sujeitos a funcionalidade social. 

O primeiro elemento está relacionado a uma concepção esboçada por Alexy. Os 

direitos fundamentais devem representar direitos humanos transformados em direito 

constitucional positivo. 

                                                 
7 No dia 09 de dezembro de 1998 o autor deste relatório participou da palestra proferida pelo Prof. Alexy, 
posteriormente a palestra foi traduzida por Luis Afonso Heck e publicada (ALEXY, 1999, p. 55-66). 
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Quanto ao resguardo e à promoção da dignidade humana, a essencialidade é 

característica que deve integrar o próprio conceito de direitos humanos. 

A funcionalidade social, a que se sujeitam os direitos fundamentais, expressa uma 

certa forma de compreensão da dimensão horizontal. A todo direito corresponde um dever, 

dever do estado na dimensão vertical e dever de cada um na dimensão horizontal. A 

compreensão dos direitos fundamentais em toda sua extensão e profundidade não prescinde 

da simultânea consideração dos deveres que lhes são inerentes. 

 

3 A caracterização do Direito ao Ambiente como Fundamental 

O problema da natureza jurídica do direito ao ambiente, além de ser complexo, é 

também polêmico. As divergências de concepção verificadas na doutrina é que dão 

consistência à complexidade da caracterização do direito ao ambiente e sua fundamentalidade.  

O direito ao ambiente como uma importação linguística do Direito Internacional, é 

carregado de simbolismo e de intenções pedagógicas, mas sem conteúdo jurídico em face da 

impossibilidade de apropriação de bens de natureza coletiva, reduzido a um interesse de fato. 

É a posição que defende Carla Amado Gomes (2007, p. 118).  

A impossibilidade de apropriação, conforme interpretação da autora (GOMES, 2007, 

P. 130), resulta de uma leitura sistemática da Constituição da República Portuguesa em que o 

objeto de tutela visado pelo artigo 66.º8 são os bens ambientais naturais, sendo esses, por 

força da natureza das coisas, impossíveis de ser objeto de qualquer pretensão de apropriação 

individual, nem tampouco passíveis de fixação de um quantum de fruição pessoal. 

Navegando nas mesmas águas, Perez Luño adverte que a constatação de uma 

evidente necessidade de conservação da espécie, ameaçada pela degradação do ambiente, 

mesmo constituindo um valor prioritário para qualquer sociedade, não significa que exista um 

direito fundamental ao ambiente. Para o jurista espanhol, “O reconhecimento de um direito ao 

ambiente não implica o surgimento de nenhum direito novo ou específico, mas apenas um 

ponto de referência, de suporte para situações, faculdades ou interesses diversos” (PEREZ 

LUÑO, 1998, p. 485-486). Assim, o direito ao ambiente somente é reconhecido através de 

suas manifestações, nomeadamente, saúde, paisagem, contaminações, radiações. 

                                                 
8 Art. 66º da Constituição da República Portuguesa: “1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio 
e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. 2. Para assegurar o direito ao ambiente…, incumbe ao 
Estado, por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: a) Prevenir…;b) 
Ordenar e …; c) Criar e desenvolver …; d) Promover… 
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Como um verdadeiro estuário jurídico, por ter posições sobre os mais variados 

temas, Jorge Miranda pensa o direito ao ambiente como um complexo de situações jurídicas 

de diversa natureza (procedimental e substantiva; pessoal e patrimonial; negativa e positiva). 

“É duvidoso que se possa falar num único, genérico e indiscriminado direito ao ambiente. 

Porém, toda a matéria, direta ou indiretamente, vem a projetar-se no domínio dos direitos 

fundamentais não tanto pelo seu lugar no texto constitucional quanto pela dinâmica que 

coenvolve e pelo sentido das normas que a regem” (MIRANDA, 2000, p. 538). 

O direito ao ambiente é, para Jorge Miranda, um interesse na fruição de bens naturais 

e um dever de utilização racional dos mesmos, sendo que a inapropriabilidade do bem jurídico 

ambiente leva-o a classificar o interesse de fruição individual como um interesse difuso, 

afastando a idéia de direito subjetivo. 

Por outro lado, a concepção que faz a defesa de que o direito ao ambiente, por ser um 

direito fundamental9, possui a natureza de direitos subjetivos, tem como grande expoente o 

professor Vasco Pereira da Silva. Essa corrente doutrinária parte da idéia de que todos os 

direitos fundamentais (inclusive o direito ao ambiente) apresentam uma dupla dimensão: 

negativa e positiva. Por um lado, são direitos subjetivos, na medida em que possuem uma 

dimensão negativa, enquanto direitos de defesa contra agressões de entidades públicas e 

privadas na esfera individual constitucionalmente protegida; por outro lado, configuram-se 

como estruturas objetivas da comunidade, pois compreendem também uma dimensão 

positiva, enquanto conjunto de valores e princípios conformadores de toda a ordem jurídica 

que estabelecem deveres de atuação e tarefas de concretização para os poderes públicos 

(SILVA, 2002. p. 90-91). 

A crítica que é feita à concepção subjetivante da proteção do ambiente consiste na 

argumentação de que a idéia de tutela subjetiva aponta para um quadro de utilização egoísta 

dos bens ambientais, em contradição com o preceito constitucional de salvaguarda do 

interesse das gerações futuras, portanto, rompendo com a lógica de aproveitamento racional 

de bens coletivos ou comuns numa vertente de solidariedade intergeracional (GOMES, 2007, 

p. 120). 

Canotilho (2004, p. 184), inicialmente, define direito subjetivo fundamental como “a 

posição jurídica pertencente ou garantida a qualquer pessoa com base numa norma de direitos 

fundamentais consagrada na Constituição”, sendo que essa definição permite a caracterização 

do direito ao ambiente como direito subjetivo fundamental no ordenamento constitucional de 
                                                 
9 O constituinte, tanto no Brasil como em Portugal, pronunciou-se inequivocamente no sentido de considerar o 
direito ao ambiente como um direito fundamental. 
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Portugal por existir uma posição jurídico-ambiental garantida à pessoa através de um preceito 

inserido nas disposições sobre direitos fundamentais. Posteriormente, ao abordar a natureza 

desse direito subjetivo, conclui: “pela localização sistemática do direito ao ambiente na 

Constituição Portuguesa, ele é um direito subjetivo do tipo dos direitos econômicos, sociais e 

culturais” (CANOTILHO, 2004, p. 185). 

Outro autor lusitano que concorda com ser o direito ao ambiente um direito 

fundamental subjetivo é Jose Eduardo Figueiredo Dias (2002, p.30) que, ao referir-se à 

capacidade de intervenção procedimental e jurisdicional de qualquer pessoa para a defesa do 

direito fundamental ao ambiente, afirma que “parece que acaba por valer a pena a previsão do 

direito subjectivo individual ao ambiente, uma vez que se permite aos cidadãos actuar em 

nome individual, exigindo a protecção ambiental em nome próprio”. 

Independentemente do reconhecimento de um direito fundamental ao ambiente como 

direito subjetivo, para Canotilho (2004, p. 187), parece indiscutível que os particulares têm 

direitos especificamente incidentes sobre o ambiente, como os direitos procedimentais, 

nomeadamente, o direito de ação popular, consagrado na Constituição Portuguesa10. 

Para o desbravador dos mares de direitos fundamentais, Robert Alexy (1997, p. 429), 

“o direito ao meio ambiente é um exemplo de direito fundamental como um todo”, na medida 

em que representa um conjunto de situações diferentes vinculadas à tutela de direitos 

fundamentais. O direito ao ambiente como direito fundamental pode referir-se ao Estado no 

sentido de: a) omitir-se de intervir no meio ambiente (direito de defesa); b) proteger o cidadão 

contra terceiros que causem danos ao meio ambiente (direito de proteção); c) permitir a 

participação do cidadão nos procedimentos relativos à tomada de decisões sobre o meio 

ambiente (direito ao procedimento); e finalmente, realizar medidas fáticas tendentes a 

melhorar o meio ambiente (direito de prestações de fato). 

No âmbito da União Européia, o direito ao meio ambiente é também um direito 

fundamental dos cidadãos dos países que a integram. Nesse sentido, o art. 174º, 1, do Tratado 

CE, com as alterações do Tratado de Lisboa, determina que a política do meio ambiente passa 

a ser uma política comum, tendo em vista “a preservação, a protecção e a melhoria da 

qualidade do ambiente; a protecção da vida das pessoas; a utilização prudente e racional dos 

recursos naturais; e a promoção, no plano internacional, de medidas destinadas a enfrentar os 

                                                 
10 Art. 52º/ 3. É conferido a todos, pessoalmente ou através de associações de defesa dos interesses em causa, o 
direito de acção popular nos casos e termos previstos na lei, incluindo o direito de requerer para o lesado ou 
lesados a correspondente indemnização, nomeadamente para: a) Promover a prevenção, a cessação ou a 
perseguição judicial das infracções contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de vida e a 
preservação do ambiente e do património cultural.  
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problemas regionais ou mundiais do ambiente, e designadamente a combater as alterações 

climáticas”11 

O ambiente, no contexto contemporâneo, após uma evolução dos direitos 

fundamentais que supera dois séculos, pode ser compreendido como direito fundamental que 

não se destina especificamente aos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um 

determinado Estado. Tem como destinatário o gênero humano, aqui compreendido como cada 

pessoa humana, viva e concreta, com sua dignidade inviolável, na acepção consensual de que 

é a pessoa humana a razão final da existência do Estado e do Direito. 

Assim é possível afirmar que o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado, “é 

um direito individual de conteúdo supra-individual que está relacionado com o resguardo e 

com a promoção da dignidade humana” (SILVA, 2007, p.548). Por outro lado, há direitos 

individuais de exercício supra-individual com conteúdo individual como o direito de 

associação. Não é o conteúdo divisível de um direito, nem a forma de seu exercício, muito 

menos os meios de sua tutela, que o qualificam como individual. Direito individual é direito 

de titularidade individual, é direito que o ordenamento reconhece como passível de integrar o 

patrimônio jurídico de um indivíduo, gerando, a partir daí, efeitos práticos (PES e 

OLIVEIRA, 2009).  

A fundamentalidade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado expressa-se 

na garantia de sua qualidade como condição imprescindível ao desenvolvimento das 

potencialidades individuais (BONAVIDES, 2001, p. 523).  

Os direitos fundamentais, por serem prerrogativas da emancipação humana, não 

podem ser vistos de forma isolada e como incomunicáveis, portanto, unidade e 

interdependência são características dos direitos fundamentais – Um exemplo dessa 

interdependência pode ser verificado nos direitos fundamentais de locomoção, de moradia e 

ao ambiente. Para um indivíduo que não tem moradia, o “ir” ou “vir” não passa de obrigação, 

enquanto que o permanecer pode passar a ser uma proibição. Assim, as prerrogativas do 

exercício da liberdade estão relacionadas com o direito de morar e correlacionadas com a 

emancipação humana que, por sua vez, devem guardar reciprocidade com a prerrogativa de 

viver num ambiente natural. Portanto, o direito de liberdade(locomoção), o direito que 

demanda prestações do estado (moradia) e o direito individual de conteúdo 

supraindividual(meio ambiente equilibrado) se complementam e se delimitam 

reciprocamente. 
                                                 
11 Com a nova redação definida no Tratado de Lisboa, publicado no Jornal Oficial da União Européia em 
17.12.2007. 
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O direito ao meio ambiente, além de se vincular à dignidade da pessoa humana , 

consiste num direito-dever, no sentido de que a pessoa, ao mesmo tempo em que o titulariza, 

deve preservá-lo e defendê-lo como tal, em níveis procedimental e judicial (ação popular), 

mediante a figura do interesse difuso. Assim, o direito ao meio ambiente diferencia-se de um 

direito individual ou de um direito social na medida em que a obrigação a que ele corresponde 

não é apenas dever jurídico do Estado, mas também do próprio particular, que é seu titular. 

Carla Gomes (2007, p. 149), ao mesmo tempo em que faz objeções à corrente 

doutrinária que vê o ambiente como objeto de direitos subjetivos, defende existir o “dever 

fundamental de proteção ao ambiente”, ao ressaltar que o direito ao ambiente, fruto de uma 

retórica constitucional bem intencionada, apresenta-se, no art. 66/1, 2ª parte da Constituição 

da República portuguesa12, ao prever o dever de proteção do ambiente como única dimensão 

subjetiva operativa. Poder-se-ia perguntar: como pode o cidadão ter apenas deveres, ou seja, 

ser devedor da tutela ambiental sem ser também credor de um ambiente ecologicamente 

equilibrado? Portanto, não há como defender que o dever individual de proteção do ambiente 

não seja correlativo a um direito de fruição individual do ambiente. 

 

4 A fundamentalização formal do direito ao ambiente 

4.1 O processo de constitucionalização  

A fundamentalização formal do direito ao ambiente significa a sua positivação, a sua 

incorporação na ordem jurídica positiva, seja no catálogo dos Direitos Fundamentais(parte da 

Constituição em que se enumera esses direitos), seja fora do catálogo (direitos dispersos no 

próprio texto ou fora do texto a  exemplo das Emendas Constitucionais brasileiras). Essa 

positivação dos direitos fundamentais torna-os protegidos sob a forma de normas (regras e 

princípios) do direito constitucional. 

Assim, são direitos fundamentais constitucionalizados formalmente todos aqueles 

direitos expressos no rol dos chamados direitos fundamentais, geralmente enumerados em 

artigos ou parágrafos localizados em capítulo próprio, ainda aqueles que devam ser 

considerados direitos fundamentais e estão previstos em preceitos constantes de outras partes 

da Constituição ou nos textos das Emendas Constitucionais (direito de aposentadoria integral 

previsto no art. 3º da Emenda Constitucional nº 47 de 05 de julho de 2005). 

Os direitos fundamentais formais "são aqueles direitos que o direito vigente qualifica 

de direitos fundamentais" (HESSE, 1998, p. 225).  Desse modo, a formalidade decorre do 
                                                 
12 Art. 66/1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de 
o defender. 
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simples fato de alguns direitos terem sido eleitos pelo Poder Constituinte Originário ou 

Derivado como direitos fundamentais e terem sido escritos na Constituição, passando esses 

direitos a assumir um status jurídico especial, com um regime jurídico próprio.  

A inserção dos direitos fundamentais na Constituição faz com que eles sejam 

analisados em várias dimensões. Enquanto normas fundamentais, são colocadas num grau 

superior da ordem jurídica; como normas constitucionais, estão submetidos a processos 

especiais de revisão constitucional; como normas incorporadoras de direitos fundamentais 

passam, muitas vezes, a constituir limites materiais da própria revisão; por fim, vinculam os 

poderes constituídos. 

Assim, a constitucionalização formal ou a “fundamentalização num sentido formal”13 

ocorre pela opção do constituinte originário de assim proceder e pela inserção de direitos pelo 

constituinte derivado via processo revisional ou reformador. 

Em vários países, a proteção ao meio ambiente, enquanto direito/garantia ao 

ambiente, foi tratada no âmbito do direito constitucional como direito individual, bem como 

direito difuso e coletivo, podendo o cidadão ou qualquer pessoa (a exemplo do Brasil e 

Portugal), através de ação popular, ingressar em juízo contra o degradador, seja ele pessoa 

física, seja pessoa jurídica de direito privado, seja pessoa jurídica de direito público, para 

fazer cessar o dano ou para obrigar o ressarcimento, através da reparação ambiental e 

pagamento de indenização. 

 Essa constitucionalização e, acima de tudo, valorização jurídica relacionada com o 

meio ambiente e a qualidade de vida, surgiu, como interesse internacional, a partir da 

Declaração do Meio Ambiente, adotada pela Conferência das Nações Unidas, em Estocolmo, 

em junho de 1972, a qual elevou o meio ambiente de qualidade ao nível de direito 

fundamental do ser humano. Conforme o texto do princípio primeiro da Declaração da 

Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Declaração de 

Estocolmo)14:  

Princípio 1 - O homem tem o direito fundamental à liberdade, à igualdade e ao 
desfrute de condições de vida adequadas, em um meio ambiente de qualidade tal que 
lhe permita levar uma vida digna, gozar de bem-estar e é portador solene de 
obrigação de proteger e melhorar o meio ambiente, para as gerações presentes e 
futuras.(...) 

                                                 
13 Terminologia utilizada por Alexy e Canotilho. 
14 Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano (Declaração de Estocolmo), 
adotada na  Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, realizada em Estocolmo de 5 a 16 de junho 
de 1972. 
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Entre as constituições e ordenamentos jurídicos que prevêem ser o direito ao 

ambiente um direito de todos, portanto fundamental, pode-se destacar a constituição brasileira 

no art. 225; a Constituição da República Portuguesa no art. 66; da Espanha no art. 45; da Itália 

no art. 9º; da China no art. 9º e 26; da Guiné-Bissau no art. 15; do Equador no art. 50; da 

Alemanha no art. 20-A e a Carta do meio ambiente de 2003 (PRIEUR, 2003), na França, 

combinada com o preâmbulo da Constituição de 1946. Nas próximas seções, abordar-se-á 

apenas o meio ambiente nas constituições de Portugal e do Brasil. 

 

 4.2 O direito ao ambiente na Constituição portuguesa 

Antes da atual Constituição portuguesa, de 1976, somente a Constituição de 1822, no 

art. 223, fez referências à natureza e à bens ambientais, porém, sem a finalidade de tutelar o 

ambiente, quando determinou que as Câmaras Municipais promovessem a plantação de 

árvores nos imóveis baldios e nas terras dos Conselhos. 

Até a década de 70 as referências jurídicas ao ambiente eram escassas e esparsas. 

Uma nova fase abriu-se com a Lei Fundamental portuguesa de 197615, “ao consagrar um 

explícito direito ao ambiente, ao ligá-lo a um largo conjunto de incumbências do Estado e da 

sociedade e, assim, inseri-lo, em plenitude, no âmbito da Constituição material como um dos 

elementos da sua idéia de Direito” (MIRANDA, 2000, p.533). O certo é que o pioneirismo 

lusitano influenciou a redação do art. 45 da Constituição Espanhola de 1978 e o art. 225 da 

Constituição Brasileira de 1988. 

Inegavelmente, a relevância do ambiente tornou quase obrigatória a sua inclusão 

como norma fundamental em textos constitucionais dos mais variados estados. Mas essa 

quase universalização não significa, por si só, que a efetividade dessas normas seja plena e 

que os Estados que a positivaram tenham resolvido os problemas relacionados com a proteção 

dos bens ambientais. 

A Constituição portuguesa trata da problemática ambiental sob dois enfoques. Do 

ponto de vista objetivo, define como tarefa fundamental do Estado promover o bem-estar e a 

qualidade de vida do povo, bem como a efetivação dos direitos ambientais (art. 9º, alínea d)16 

                                                 
15 Antes, a Constituição da Grécia , de 1975, no art. 24, tratou o ambiente como bem jurídico protegido. 
(PECES-BARBA, 1999, p. 185) 
16 CRP: Art. 9º.São tarefas fundamentais do Estado: d) Promover o bem-estar e a qualidade de vida do povo e a 
igualdade real entre os portugueses, bem como a efectivação dos direitos económicos, sociais, culturais e 
ambientais, mediante a transformação e modernização das estruturas económicas e sociais; 
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e, ainda, defender a natureza e o ambiente, assim como preservar os recursos naturais e 

assegurar um correto ordenamento do território (art. 9º, alínea e)17. 

 Já do ponto de vista subjetivo, estabelece um direito (e dever) fundamental ao 

ambiente e à qualidade de vida, definindo que todos têm direito a um ambiente de vida 

humano, sadio e ecologicamente equilibrado e o dever de o defender, incumbindo ao Estado, 

por meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos, 

estipulando uma série de ações para assegurar o direito ao ambiente, no quadro de um 

desenvolvimento sustentável, conforme artigo 66.º, I e II: 

Art. 66: 1. Todos têm direito a um ambiente de vida humano, sadio e 
ecologicamente equilibrado e o dever de o defender. 2. Para assegurar o direito ao 
ambiente, no quadro de um desenvolvimento sustentável, incumbe ao Estado, por 
meio de organismos próprios e com o envolvimento e a participação dos cidadãos: 
(...). 

É essa dimensão subjetiva que parece corresponder a uma “preferência” do legislador 

constituinte pela subjetivização da tutela jurídica das questões ambientais, “na medida em 

que, para além da consagração de um direito fundamental ao ambiente, mesmo quando trata 

das tarefas estaduais, refere-se expressamente aos direitos ambientais (vide o artigo 9.º, alínea 

d)” (SILVA, 2002, p. 84). 

“A dimensão subjetiva aponta para a densificação do direito ao ambiente através de 

uma série de direitos sociais ambientais que envolvem dimensões prestacionais,” 

(CANOTILHO; MOREIRA, 2007, p. 279) como direitos a serviços públicos e a atos do poder 

de polícia ambiental (coleta de lixo, sistema de controle de poluição); direito e esquemas 

jurídicos processuais e procedimentais (audiência pública e ação popular). 

A Constituição portuguesa garante a ação popular para prevenir, fazer cessar ou 

perseguir as infrações contra a saúde pública, os direitos dos consumidores, a qualidade de 

vida, a preservação do ambiente ou do patrimônio cultural (art. 52, nº 3/a). Esses direitos 

sociais (arts. 60º, 64º, 66º e 78º) recebem assim uma proteção  constitucional qualificada. A 

previsão da ação popular não é só para promover a prevenção, a cessação ou a perseguição 

judicial, mas também para requerer para o lesado ou lesados a correspondente indenização. 

(art. 52, nº 3, caput). 

A Constituição portuguesa de 1976, logo na sua redação originária, incluiu o direito 

ao ambiente no catálogo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Independentemente da 

caracterização do ambiente como direito e da natureza desse direito, era inequívoco que o 

                                                 
17 CRP: Art. 9º.São tarefas fundamentais do Estado: e) Proteger e valorizar o património cultural do povo 
português, defender a natureza e o ambiente, preservar os recursos naturais e assegurar um correcto ordenamento 
do território; 
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‘legislador constitucional’ consagrava a proteção ao ambiente como tarefa obrigatória do 

Estado (PES, 2008). 

No processo das revisões constitucionais18, algumas alterações e agregações 

significativas foram efetuadas no âmbito do direito ambiental. A revisão constitucional de 

1982 elevou a proteção do ambiente e dos recursos naturais a tarefa fundamental do Estado 

(art. 9.º, alínea e) e conferiu a todos o direito de defesa contra a degradação do ambiente (art. 

66.º, n.º 3). Nas últimas revisões, foi elucidada a noção de “direitos ambientais” (art.9º, alínea 

d) e a de “desenvolvimento sustentável” (art. 66.º, corpo); substituído “apelo e apoio a 

iniciativas populares” por “envolvimento e participação dos cidadãos”; introduzido o 

princípio da solidariedade entre gerações (art. 66.º, n.º 2, alínea d); acrescentadas 

incumbências concernentes à qualidade ambiental das povoações e da vida urbana e à 

educação ambiental (art.66.º, n.º 2, alíneas ‘e’ e g). 

Embora a epígrafe do art. 66º da Constituição seja o “Ambiente e Qualidade de 

Vida”, no seu texto não consta especificamente menção à “qualidade de vida”, que estava no 

nº 4 da versão original19 e que foi retirada no processo revisional.  “A inserção anterior dessa 

locução foi criticada, posto que não se revelaria um direito formal dos cidadãos, porém tão 

somente uma diretriz constitucional de atuação estatal” (JUCOVSKY, 2001, p. 108), inserida 

no art. 9º, alínea d, ao dizer que ao Estado cabia promover o bem-estar e a “qualidade de 

vida” do povo. 

Dentre os princípios constitucionais da política ambiental, a Constituição portuguesa 

adotou expressamente os princípios da prevenção20, da participação coletiva21, da 

cooperação22, da solidariedade entre gerações e do equilíbrio23. 

Relativamente à defesa ambiental, ao Estado incumbem certas obrigações e o seu 

inadimplemento caracteriza omissão inconstitucional, passível de controle de 

                                                 
18 A Constituição da República Portuguesa foi revista pelas Leis Constitucionais nº 1/82, 1/89, 1/92, 1/97, 
1/2002, 1/2004, 1/2005. 
19 A versão original definia que o Estado deveria implementar a melhoria progressiva e acelerada da “qualidade 
de Vida” de todos os portugueses. 
20 Princípio da prevenção, segundo o qual as  ações incidentes sobre o meio ambiente devem evitar sobretudo a 
criação e perturbações na origem e não apenas combater posteriormente seus efeitos, sendo melhor prevenir a 
degradação ambiental do que remediá-la a posteriori. 
21 O princípio da participação coletiva, isto é, a necessidade de os diferentes grupos sociais interessados 
intervirem na formulação e execução da política do ambiente  
22 O princípio da cooperação, que aponta para a procura de soluções concertadas com outros países e 
organizações internacionais(cfr. art. 81º/n). 
23 Princípio do equilíbrio, que se traduz na criação de meios adequados para assegurar a integração das políticas 
de crescimento econômico e social e de proteção da natureza. 
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inconstitucionalidade por omissão (art. 283). Não somente o Estado tem o dever de 

preservação ambiental, mas todos têm esse dever, por intermédio dos meios 

constitucionalmente previstos, ou seja, por ações tomadas individual ou coletivamente e pelas 

vias administrativas, judiciais e jurídicas administrativas, sendo a ação popular um exemplo 

de meio utilizável para essa finalidade. 

Mergulhado na complexidade do direito ao ambiente e sua constitucionalização, 

Jorge Miranda afirma que, enquanto reconduzíveis a direitos, liberdades e garantias ou a 

direitos de natureza análoga, os direitos atinentes ao ambiente são direitos de autonomia ou de 

defesa das pessoas perante os poderes, públicos e sociais. Por sua vez, enquanto direito 

econômico, social e cultural, o direito ao ambiente é um direito a prestações positivas do 

Estado e da sociedade, um direito a que seja criado um “ambiente de vida humana, sadio e 

ecologicamente equilibrado” (art. 66.º, n.º 1). Com essa estrutura bifronte, os direitos 

atinentes ao ambiente “ficam sujeitos ora ao regime dos direitos, liberdades e garantias (art. 

17.º), ora ao dos direitos econômicos, sociais e culturais. De todo modo, eles têm de ser 

conjugados com os restantes direitos fundamentais” (MIRANDA, 2000, p. 542). 

 

4.3 O direito ao ambiente na Constituição brasileira 

A constituição da República Federativa do Brasil de 1988, além de ser dotada de um 

capítulo próprio para as questões ambientais24, traduz em vários dispositivos25 o que pode ser 

considerado um sistema abrangente e atual sobre a tutela do meio ambiente. Ao longo do 

texto, nos mais diversos Títulos e Capítulos, observa-se o caráter de interdisciplinaridade que 

é uma das características do Direito Ambiental. Os diversos artigos constitucionais 

contemplam normas de natureza processual, de natureza penal, de natureza econômica, de 

natureza sanitária, de natureza tutelar administrativa e, ainda, normas de repartição de 

competência administrativa. 

A Constituição Federal de 1988, no que diz respeito ao meio ambiente, dedicou de 

forma global referências aos recursos ambientais, diferentemente do que ocorreu com aquelas 

que a antecederam. “Nelas sequer uma vez foi empregada a expressão meio ambiente, a 

revelar total inadvertência ou, até, despreocupação com o próprio espaço em que vivemos” 

(MILARÉ, 2001, p. 230). 
                                                 
24 Capítulo VI, do Título VIII,dirigido à Ordem Social, art. 225 e seus parágrafos. 
25 Cf. art. 5º, LXXIII; art. 20, II a XI e § 1º; art. 21, XII, b e f, XIX, XX, XXIII, a, b e c, e XXV; art. 22, IV, X, 
XII,  XXVI; art. 23, II, III, IV, VI, VII, IX, XI; art. 24, I, VI, VII, VIII; art. 26, I, II, III; art. 30, VIII e IX; art. 43, 
§ 2º, IV e § 3º; art. 49. XIV e XVI; art. 91, § 1º, III; 129, III; 170, VI; 174, § 3º; art. 176 e §§; art. 177, § 3º; art. 
182 e §§; art. 186, II; art. 200, VII e VIII; art, 216, V e §§; art. 220, § 3º, II e § 4º; art. 225; e, art. 231. 
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A Lei Fundamental vigente reconhece que as questões pertinentes ao meio ambiente 

são de vital importância para a sociedade, seja porque são necessárias para a preservação de 

valores que não podem ser mensurados economicamente, seja porque a defesa do meio 

ambiente é um princípio constitucional que fundamenta a atividade econômica26.  

A norma suprema brasileira define o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo a corresponsabilidade do cidadão e do Poder Público pela sua 

defesa e preservação. O caput do art. 225 assim dispõe: 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações. 

 
Examinando os aspectos mais gerais definidos no caput do artigo 225, verifica-se 

que: “o estabelecimento do direito ao ambiente como um dos direitos fundamentais da pessoa 

humana é um importante marco na construção de uma sociedade democrática e participativa e 

socialmente solidária”(ANTUNES, 2002, p. 48). 

O artigo 225 descreve um direito constitucional de todos, o que, apesar de não estar 

ele localizado no capítulo dos direitos e deveres individuais e coletivos, não afasta o seu 

conteúdo de direito fundamental. Para Cristiane Derani (2008, p. 245) este direito é 

explicitado como sendo simultaneamente um direito social e individual: “O caráter jurídico do 

meio ambiente ecologicamente equilibrado é de um bem de uso comum do povo. Assim, a 

realização individual deste direito fundamental está intrinsecamente ligada à sua realização 

social”. 

No que se refere ao meio ambiente na Constituição Federal de 1988, José Rubens 

Morato Leite e Patrick Ayala (2004, p. 87) defendem que o meio ambiente é um direito 

fundamental de terceira geração, que tem como característica a transindividualidade.  

Todo o conjunto de normas do artigo 225 estabelece um rol de ações e abstenções 

que devem ser observadas pela Administração Pública ou pelos particulares. No interior do 

citado artigo existem (como exemplo, dentre outras) normas que explicitam um direito da 

cidadania ao meio ambiente sadio (art. 225 caput), normas que dizem respeito ao direito do 

                                                 
26 Princípio constitucional, conforme prevê o art. 170, inciso VI da Constituição Federal. 
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meio ambiente (art. 225, § 1º, I) e normas que explicitam um direito regulador da atividade 

econômica em relação ao meio ambiente (art. 225, § 1º, V)27. 

A constitucionalização da proteção do meio ambiente é uma irresistível tendência 

internacional que surgiu simultaneamente ao processo de consolidação do direito ambiental. 

Mas, como enfatiza Antonio Herman Benjamin, “constitucionalizar é uma coisa; 

constitucionalizar bem, outra totalmente diversa” (2005, p.363). Na elaboração da 

Constituição Federal de 1988 foram utilizadas algumas técnicas de constitucionalização do 

meio ambiente que merecem ser referidas28. 

A técnica dos direitos fundamentais, que consiste em reconhecer a existência de um 

direito fundamental ao meio ambiente equilibrado e preservado, foi adotada nos países que 

modificaram suas Constituições após a Conferencia de Estocolmo de 1972. A caracterização 

de fundamental a esse direito “leva à formulação de um princípio da primariedade do 

ambiente, no sentido de que a nenhum agente, público ou privado, é lícito tratá-lo como valor 

subsidiário, acessório, menor ou desprezível” (BENJAMIN, 2005, p. 382).   

Além disso, é preciso relembrar que se tratando de direito fundamental ele deve ter 

aplicabilidade imediata; está numa escala hierárquica superior aos demais direitos e; está 

protegido da atuação legislativa nos processos de revisão e de reformas constitucionais. 

Já a técnica dos deveres fundamentais, ora desprezada e ora mal interpretada, é a 

previsão de deveres constitucionais direcionados à tutela ambiental, em favor dos próprios 

cidadãos e futuras gerações, ou ainda da própria Natureza. A Constituição de 1988 impõe ao 

Poder Público e particulares uma série de encargos, sendo fácil identificar um dever geral de 

não degradar e deveres derivados e secundários, de caráter específico, listados no § 1º do 

artigo 225. 

A técnica dos princípios é também utilizada pela Constituição brasileira em matéria 

ambiental, assim como tem sido pelas principais constituições modernas. Tem-se na  

Constituição brasileira um leque de princípios ambientais, que ora são expressos ou 

implícitos, ora gerais ou especiais, ora substantivos ou procedimentais. Entre os princípios 

implícitos estão o já referido princípio da primariedade do meio ambiente, o da 

explorabilidade limitada e o do uso sustentável dos recursos naturais. Entre os princípios 

                                                 
27 Referente à atividade econômica há também na C.F. o art. 170, VI, no capítulo “Dos princípios gerais da 
atividade econômica”. 
28 As técnicas de tutela do meio ambiente identificadas na Constituição de 1988 são as referidas por Antonio 
Herman Benjamin (2005). 
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expressos pode-se mencionar o princípio poluidor-pagador e o princípio da função ecológica 

da propriedade (BENJAMIN, 2005, p. 392-393). 

Destaca-se, ainda, a técnica da função ecológica da propriedade que consiste em 

impor limites constitucionais ao exercício do direito de propriedade, o qual deve observar o 

cumprimento de uma função social e de uma função ecológica. A imposição ao proprietário é 

de que há um dever de exercer o direito/poder em benefício de outrem e não, apenas, de não 

exercer em prejuízo de outrem. Constata-se assim, que a função social e a função ecológica da 

propriedade atuam como fonte da imposição aos proprietários de comportamentos positivos - 

prestação de fazer, e não, meramente, de não-fazer. O artigo 186 da Constituição Federal de 

1988 expressa com clareza a adoção da técnica da função ecológica da propriedade quando 

dispõe que “A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, 

segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos: (...) II – 

utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente; (...)”. 

A Constituição Federal de 1988 adotou, ainda, a técnica dos objetivos públicos 

vinculantes (artigo 3º); a técnica dos programas públicos abertos (artigo 225, § 1º, VI); a 

técnica dos instrumentos(artigo 225, § 1º, V) e; a técnica dos biomas e áreas especialmente 

destacados (artigo 225, § 4º). 

Para Jose Afonso da Silva ( 2007, p. 59) o combate aos sistemas de degradação do 

meio ambiente convertera-se em uma preocupação de todos, provocando o surgimento de um 

novo direito fundamental, previsto na Constituição brasileira, que é o “Direito fundamental à 

Qualidade do Meio Ambiente”. “A tutela da qualidade do meio ambiente é instrumental no 

sentido de que, através dela, o que se protege é um valor maior: a qualidade da vida”( 2007, 

70). Essa posição reforça a idéia de que o direito à vida, como matriz de todos os demais 

direitos fundamentais do Homem, é que há de orientar todas as formas de atuação no campo 

da tutela do meio ambiente. 

Aspecto que deve ser ressaltado é a ponderação que faz Cançado Trindade (1993, 

p.162) ao alertar que o reconhecimento de novos direitos humanos não pode ter o efeito de 

rebaixar o grau de proteção estendida aos direitos existentes: “é de se lamentar que o 

reconhecimento do direito a um meio ambiente sadio tenha levado alguns ao mal entendido de 

que poderia ele conflitar com outros direitos, ou com o objeto destes últimos”. 

Analisando apenas alguns aspectos da proteção ambiental constitucional, é possível 

concluir que existe uma base legal mínima capaz de assegurar a proteção legal ao meio 

ambiente. A inclusão de um capítulo próprio sobre o assunto na Constituição brasileira, 

mesmo considerando que o Direito não se restringe à normas, mas, sim, à aplicação das 
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normas de forma concreta, revestiu-se de importância e foi reflexo da pressão do movimento 

ecológico pela institucionalização desse que é um dos direitos fundamentais: direito ao meio 

ambiente natural equilibrado e preservado. 

 

Conclusão 

Da exposição empreendida, são extraídas as seguintes considerações a título de 

conclusão: 

1. É polêmico e complexo o conceito de Direitos Fundamentais. Eles são em sua 

essência direitos humanos transformados em direito constitucional positivo. Conceituam-se, 

ainda, como fundamentais todas aquelas posições jurídicas concernentes às pessoas que por 

seu conteúdo e importância, foram integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas 

da esfera de disponibilidade dos poderes constituídos, bem como as que, por seu conteúdo e 

significado, possam lhes ser equiparadas, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, 

assento na Constituição formal. 

2. O ponto característico que serviria para definir um direito fundamental seria a 

intenção de explicitar o princípio da dignidade da pessoa humana que está na base e constitui 

a referência valorativa de todos os direitos fundamentais. A dignidade da pessoa humana é o 

núcleo essencial dos direitos fundamentais, sendo que qualquer direito que estiver em 

conexão imediata com a dignidade humana pode ser qualificado como fundamental.  

3. Objetivando uma definição aceitável para “direitos fundamentais”, pode revelar-se 

importante a verificação das características básicas comuns encontradas nesses direitos, a 

exemplo da referência valorativa fundamentada na dignidade humana. Ainda, pode ser 

adicionada, a análise do ordenamento jurídico e dos aspectos históricos e culturais. 

4. Os direitos fundamentais não se resumem àqueles elencados na Constituição, 

quando ela contém “cláusula de abertura constitucional”, admitindo que outros direitos, além 

daqueles que prevê, possam existir, seja em razão de decorrerem do regime e dos princípios 

que adota, seja em razão de decorrerem dos tratados internacionais, como ocorre com a 

Constituição brasileira. 

5. A fundamentabilidade dos direitos tidos como fundamentais é dividida em dois 

aspectos. Um é relativo à feição formal desses direitos,  e outro é pertinente à índole material 

desses direitos. Nesse contexto, a fundamentabilidade formal dos Direitos Fundamentais é 

decorrente do próprio fenômeno da Constitucionalização dos direitos. Por sua vez, a 

fundamentabilidade material relaciona-se à correspondência entre os Direitos Fundamentais e 

o núcleo de valores que informam a Constituição, especialmente os princípios adotados. Os 

7876



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Direitos Fundamentais representam, ainda, sob a perspectiva material, as decisões axiológicas 

fundamentais adotadas pelo poder Constituinte sobre a estrutura do Estado e da Sociedade. 

Assim, são considerados Direitos Fundamentais aqueles que forem dotados de uma 

fundamentabilidade material, relacionada à dignidade da pessoa humana. 

6. A “cláusula aberta” dos direitos fundamentais, nos termos da atual constituição 

brasileira, admite considerar como direitos fundamentais certas situações jurídicas não 

previstas na Constituição (chamados de direitos fundamentais não enumerados). Portanto, 

com a adoção do “princípio da não-tipicidade dos direitos fundamentais”, passam a ser 

também considerados direitos fundamentais aqueles que decorrem do regime democrático, 

dos outros princípios adotados pela Constituição brasileira e dos tratados de direitos humanos, 

bastando estar consagrados em lei ou regras (inclusive de costume) nacionais ou 

internacionais reconhecidas pelo Estado brasileiro. 

7. A constitucionalização formal dos direitos fundamentais significa a sua 

positivação, a sua incorporação à ordem jurídica positiva, seja no catálogo desses direitos 

(parte da Constituição em que se enumeram os direitos fundamentais), seja fora do catálogo 

(direitos dispersos no próprio texto ou fora do texto, a exemplo das Emendas Constitucionais 

brasileiras). Essa positivação dos direitos fundamentais torna-os protegidos sob a forma de 

normas (regras e princípios) do direito constitucional. Desse modo, a formalidade decorre do 

simples fato de alguns direitos terem sido eleitos pelo Poder Constituinte Originário ou 

Derivado como direitos fundamentais. 

8. A caracterização do direito ao ambiente como fundamental também tem gerado 

polêmica. Ela pode ser facilmente comprovada no fato de se permitir aos cidadãos atuarem 

em nome individual, exigindo a proteção ambiental em nome próprio ou em nome da 

coletividade por meio da ação popular. 

9. O direito ao meio ambiente, além de se vincular à dignidade da pessoa humana , 

consiste num direito-dever, no sentido de que a pessoa, ao mesmo tempo em que o titulariza, 

deve preservá-lo e defendê-lo como tal, em níveis procedimental e judicial (ação popular), 

mediante a figura do interesse difuso. Assim, o direito ao meio ambiente diferencia-se de um 

direito individual ou de um direito social na medida em que a obrigação a que ele corresponde 

não é apenas dever jurídico do Estado, mas também do próprio particular, que é seu titular. 

10. O direito ao meio ambiente é um exemplo de direito fundamental como um todo. 

O direito ao ambiente como direito fundamental pode referir-se ao Estado no sentido de ser 

direito de defesa, direito de proteção, direito ao procedimento, e finalmente, direito de 

prestações de fato. 
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11. Assim, o direito ao ambiente ecologicamente equilibrado é um direito individual 

de conteúdo supraindividual que está relacionado com o resguardo e com a promoção da 

dignidade humana, por conseguinte, não pode ser visto de forma isolada e incomunicável, 

porque unidade e interdependência são características desse direito fundamental. 

12. A Constituição portuguesa trata da problemática ambiental sob dois enfoques. Do 

ponto de vista objetivo, define como tarefa fundamental do Estado a defesa e a preservação do 

ambiente ( art. 9º, alíneas ‘d’ e ‘e’).  Já do ponto de vista subjetivo, estabelece um direito (e 

dever) fundamental ao ambiente e à qualidade de vida (art. 66, I e II). 

13. A norma suprema brasileira define o meio ambiente ecologicamente equilibrado 

como direito de todos e lhe dá a natureza de bem de uso comum do povo e essencial à sadia 

qualidade de vida, impondo a corresponsabilidade do cidadão e do Poder Público pela sua 

defesa e preservação. 

14. A inserção do direito ao ambiente equilibrado e preservado na Constituição 

brasileira faz com que ele seja analisado em várias dimensões. Enquanto norma fundamental, 

é colocado num grau superior da ordem jurídica; como norma constitucional está submetido a 

processo especial de revisão constitucional; como norma incorporadora de direitos 

fundamentais passa, muitas vezes, a constituir limites materiais da própria revisão; por fim, 

vincula os poderes constituídos e tem aplicabilidade imediata. 

15. O direito ao meio ambiente equilibrado e preservado, no contexto 

contemporâneo, pode ser compreendido como direito fundamental que não se destina 

especificamente aos interesses de um indivíduo, de um grupo ou de um determinado Estado. 

Tem como destinatário o gênero humano, aqui compreendido como cada pessoa humana, viva 

e concreta, com sua dignidade inviolável, na acepção consensual de que é a pessoa humana a 

razão final da existência do Estado e do Direito. 

16. A fundamentalidade (razão de ser) do direito ao ambiente equilibrado e 

preservado pode ser analisada a partir do enfoque de que os objetos dos direitos do homem 

devem tratar de interesses e carências que sejam tão fundamentais que a necessidade de seu 

respeito, sua proteção ou seu fomento se deixe fundamentar pelo direito. Assim um interesse 

ou uma carência é fundamental quando sua violação ou não satisfação signifique “a morte” ou 

a perda da “autonomia do ser” ou, ainda, “grave sofrimento”. Portanto, o direito ao meio 

ambiente é fundamental, eis que sua não-satisfação pode significar grave sofrimento (fere a 

dignidade da pessoa humana) ou até mesmo a morte. 
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no Estado Democrático de Direito. 3 – A compreensão da separação 
dos poderes no Estado Democrático de Direito. 4 – O risco para a 
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Agenda. 5 - O bonapartismo como risco permanente das reformas 
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Resumo: Com o presente artigo visa-se contribuir para a reflexão da Reforma Política no Brasil 

destacando os efeitos nocivos da implementação de medidas que reforçam uma política 

personalista e centralizadora de poder nas mãos do Presidente da República e seus prejuízos 

para a afirmação da democracia no Estado Democrático de Direito. Para atingir o objetivo será 

necessário destacar a importância e a configuração do Direito e da Democracia segundo o 

paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito. Posteriormente será 

evidenciada a contrariedade entre o sistema presidencialista e a democracia do século XXI 

tendo como pontos de partida a ocorrência do Presidencialismo de coalizão e seus riscos para 

a democracia e a possibilidade do bonapartismo como forma de governo na atualidade. As 

reflexões aqui desenvolvidas partem de um projeto de Reforma Política comprometido com a 

tomada de decisões consensuais por parte do povo e não com propostas de alteração que 

erroneamente confundem votação majoritária com a efetivação da democracia. 

Palavras-chave: Bonapartismo; Presidencialismo; Democracia; 
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Abstract: The present article aims to contribute to the reflection of Political Reform in Brazil 

highlighting the harmful effects of the implementation of measures enhancing a personal politics 

and centralizing power in the hands of the President and his democratic inefficiency in 

Constitucional Democracy . To achieve the goal you need to highlight the importance and the 

configuration of law and democracy under the Constitutional Democracy’s procedural paradigm 

. Later will be shown the opposition between the presidential system and democracy in the 

twenty-first century as the starting point with the occurrence of coalition presidentialism and the 

risks for democracy and the nowadays possibility of Bonapartism form of government. The 

considerations developed here are for a political reform project committed to a consensus 

decision-making by the people and not with the amendments that majority vote mistakenly 

confused with the realization of democracy. 

Keywords: Bonapartism: Presidentialism, Democracy; 

 

1 - Introdução 

Ao longo da última década um dos temas mais debatidos no Brasil, seja 

pela imprensa seja na academia, foi justamente a reforma política.  

A reforma política, segundo Avritzer e Anastasia (2006, p.11), pode ser 

compreendida tanto como uma reorganização das regras para competições 

eleitorais periódicas – caso do Brasil após a promulgação da Constituição da 

República, de 1988 - como pode ser compreendida como reorganização mais 

ampla do sistema político brasileiro que pode ser destinada à reorganização 

das instituições políticas, à tentativa de mudança do comportamento político e 

à reforma da interação política. 

Os projetos de reforma política têm contemplado as mais diversas 

propostas: financiamento público ou privado de campanha, voto obrigatório ou 

facultativo, critérios mais efetivos de investigação política, formas de 

participação política, métodos de constituição das instâncias decisórias como 

distribuição das cadeiras na Câmara dos deputados, manutenção do 

bicameralismo ou adoção do unicameralismo, as coligações eleitorais, as listas 

abertas ou fechadas, a polêmica envolvendo os suplentes, entre vários outros 

temas. 

No presente artigo é escolhida a temática da relação entre os poderes 

Legislativo e Executivo sob a égide de uma hipertrofia deste último, além de 

todo um comportamento político que lhe é subjacente que prejudica a 

consolidação do Estado Democrático de Direito consagrado na Constituição da 

República, de 1988. 
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A história constitucional brasileira é marcada por intenso processo de 

centralização de poder nas mãos de poucos - geralmente detentores do poder 

econômico e militar - e por um processo de exclusão da participação política do 

povo brasileiro. 

Contrário a uma operação de exclusão e alienação política do povo (que 

marca a maioria da existência política brasileira), a Assembleia Constituinte 

instituída em 1º de fevereiro de 1987, refletindo o anseio central do povo pela 

participação política, consagrou na Constituição promulgada em 5 de outubro 

de 1988, que a forma de governo democrática é constitutiva do Estado de 

Direito desejado pelo povo entendido como o real centro detentor do poder 

político. 

Todavia, imersa em uma cultura política marcada pelo personalismo 

político, pela demagogia, pelo autoritarismo e pela corrupção, a democracia 

brasileira enfrenta o grande desafio de desenvolver-se contra um 

comportamento político e um estrutura que concentra poderes no Executivo, 

resquícios do Estado Ditatorial, que ao invés de implementar os procedimentos 

pelos quais se dê uma participação crescente do povo na deliberação das 

questões públicas e torne seus canais de representação política o reflexo das 

intenções dos representados, adota um sistema de governo que possibilita a 

centralização de poder nas mãos de um único agente político, que rivaliza com 

a representação plural da complexa sociedade brasileira. É a chamada 

hipertrofia do presidencialismo brasileiro. 

Toda reforma política deve ser refletida sob a ótica dos riscos de dano à 

ordem constitucional vigente que podem advir dessa hipertrofia 

presidencialista. O presente trabalho busca elucidar questões para uma 

Reforma Política que, ao se ater à consecução dos objetivos fundamentais do 

Estado Democrático de Direito, se posiciona contra elementos autoritários e 

bonapartistas de governo.   

 

2 – A Relação entre Direito e Democracia no Estado Democrático de 

Direito. 

 

Qualquer reorganização mais ampla do sistema político brasileiro que 

pode ser destinada à reorganização das instituições políticas, à tentativa de 
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mudança do comportamento político e à reforma da interação política deve ser 

pensada sob a relação existente entre Direito e Democracia no Estado 

Democrático de Direito. 

 Não há como garantir o Estado de Direito sem democracia radical 

(Habermas, 1996, 1998), que contempla todos os segmentos da sociedade e 

que só pode ser entendida pela implementação dos canais de participação 

política do povo. 

Nas sociedades contemporâneas, marcadas pelo pluralismo e pela 

complexidade, a democracia deve ser compreendida como governo 

eminentemente do povo que realiza, através de uma estrutura pelo povo 

construída, um projeto de coexistência pacífica entre os diversos segmentos da 

sociedade, que é inexistente sem uma estrutura de governo comprometida com 

um igualitarismo político e uma representação proporcional que possibilite 

acesso às minorias3. 

 É fundamental delimitar aqui o que se entende por Direito e Democracia 

na contemporaneidade. 

Para Habermas (2002, p.286), o Direito moderno caracteriza-se por ser 

positivo, ou seja, um Direito escrito que é histórico, contingente, modificável e 

coercitivo, por um lado, e, por outro, garantidor da liberdade. Há, segundo 

Habermas, uma relação entre o caráter coercitivo e a modificabilidade do 

Direito positivo, por um lado, e um modo de positivação ou de estabelecimento 

do Direito que é capaz de gerar legitimidade, por outro. 

Se normas coercitivas remontam a decisões modificáveis de um 

legislador político, essa circunstância liga-se à exigência de legitimação, 

segundo a qual, esse Direito escrito deve garantir eqüitativamente a autonomia 

de todos os sujeitos de direito. Segundo Habermas (2002, p.287), o processo 

legislativo democrático deve ser suficiente para atender tal exigência. E, nesse 

sentido, cria-se, pois, uma relação conceitual ou interna entre Direito e 

democracia, e não apenas uma relação historicamente casual.  
                                                           
3 Contrário aos interesses do povo tem-se na atualidade a velha concepção oligárquica, 
reacionária, conservadora que esvazia o potencial revolucionário do sufrágio universal 
limitando-a a escolha de líderes, heróis do povo que ao concentrar em suas mãos funções 
executivas e legislativas, impõem suas concepções de mundo que por fim solapam a 
possibilidade de voz às minorias, subvertem a ordem constitucional e transformam o eleitor em 
mero instrumento de legitimação plebiscitária. Assim descrever-se-á que o bonapartismo e o 
presidencialismo de coalizão representam dois grandes óbices à implementação de uma 
democracia radical necessária à configuração do Estado Democrático de Direito. 
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Habermas (2002, p.287) lembra que, num primeiro momento, tal 

relação interna pode parecer uma espécie de “truque filosófico”. Todavia, tal 

relação interna está alicerçada em pressupostos da nossa própria práxis 

jurídica cotidiana. Isso porque na própria validade jurídica a facticidade da 

imposição do Direito por via estatal entrelaça-se com a força legitimadora de 

um processo legislativo que pretende ser racional, justamente, por fundamentar 

a liberdade.4 Em outros termos, isso se revela no modo ambíguo com que o 

próprio Direito se endereça aos seus destinatários e deles espera obediência: 

eles podem agir estrategicamente em face das conseqüências previsíveis de 

uma possível violação das normas ou podem cumprir as normas por respeito 

aos resultados da formação comum da vontade que exige legitimidade para si. 

O conceito kantiano de legalidade já expressava, segundo Habermas (2002, 

p.287), esse duplo sentido da validade jurídica: As normas jurídicas são a um 

só tempo “leis coercitivas” e “leis de liberdade”.  

Essa é, pois, a nossa própria compreensão do Direito moderno. 

Consideramos a validade jurídica de uma norma como “um equivalente da 

explicação para o fato de o Estado garantir ao mesmo tempo a efetiva 

imposição jurídica e a instituição legítima do direito”, ou, ainda nas palavras de 

Habermas, do Estado: 

 “garantir de um lado a legalidade do procedimento no sentido de 
uma observância média das normas que em caso de necessidade 
pode ser até mesmo impingida através de sanções, e, de outro, a 
legitimidade das regras em si, da qual se espera que possibilite a 
todo o momento um cumprimento das normas por respeito à lei” 
(HABERMAS, 2002, p.287). 
 

É, então, que, segundo Habermas (2002, p.287), surge a seguinte 

questão: Como se deve fundamentar, afinal, a legitimidade de normas que 

podem ser alteradas pelo legislador a qualquer momento? 

Enquanto se pôde recorrer a um Direito natural, quer religioso, quer 

metafísico, pôde-se represar por meio da Moral o turbilhão da temporalidade 

que o Direito positivo atraia para si. Mas mesmo que não se considere o pano 

de fundo de uma crescente dessacralização das imagens de mundo e de 

desintegração de eticidades ou formas de vida tradicionais, que um processo 

de modernização social e cultural tenha implicado, o Direito moderno, em razão 
                                                           
4 Sobre isso, ver também CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Devido processo 
legislativo, pp. 114-115. 
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do seu caráter formal, exime-se em todo caso de uma ingerência direta que 

advenha de uma “consciência moral remanescente”, pós-tradicional 

(HABERMAS, 2002, p.288). 

Para Habermas (2002, p.290) não é de se espantar que as teorias 

jusnaturalistas modernas tenham dado uma dupla resposta às questões de 

legitimação, por um lado, pela alusão ao princípio da soberania popular e ao 

reconhecimento de direitos à comunicação e à participação que asseguram a 

autonomia pública dos cidadãos, e, por outro, pela referência ao domínio das 

leis, garantido pelos direitos humanos ou direitos fundamentais clássicos que 

garantem a autonomia privada dos membros da sociedade civil. 

Para Habermas (2002, p.291), o Direito legitima-se como um meio para 

a garantia equânime da autonomia pública e da autonomia privada. As 

tradições da filosofia política moderna, contudo, não conseguiram dirimir a 

tensão entre soberania popular e direitos humanos, entre “liberdade dos 

antigos” e “liberdade dos modernos”. Por um lado, o Republicanismo dá 

primazia à autonomia pública e, por outro, o Liberalismo dá primazia aos 

direitos humanos. Assim, por um lado, a autonomia política tomaria corpo na 

auto-organização de uma comunidade que dá a si suas leis; e a autonomia 

privada, por outro, deveria afigurar-se no domínio anônimo dessas mesmas 

leis.5 Tais compreensões levam Habermas a afirmar que: “Quando é esse o 

caminho traçado, então uma idéia só pode ter validade à custa da outra. E a 

equiprimordialidade de ambas, intuitivamente elucidativa, não segue adiante” 

(HABERMAS, 2002, p.290). 

Segundo Habermas (2002, p.291), os direitos humanos não podem nem 

simplesmente ser impostos ao legislador político como uma restrição externa, 

nem se deixarem instrumentalizar como requisitos funcionais para seus fins 

político-legislativos. É preciso, então, considerar o procedimento democrático a 

partir da Teoria do Discurso: sob as condições do pluralismo social e cultural, é 

o procedimento democrático que confere força legitimadora ao processo 

legislativo (HABERMAS, 1998). Regulamentações que podem pretender 

legitimidade são justamente as que podem contar com a concordância de 

                                                           
5 Sobre isso, ver HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez, cap. 7, parte 2; HABERMAS, 
Jürgen. “Três modelos normativos de democracia” In: HABERMAS, Jürgen. A inclusão do 
outro, p. 269.; CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Devido processo legislativo, pp. 77-
116. CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito, política e filosofia, pp. 25-44. 
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possivelmente todos os afetados enquanto participantes em discursos 

racionais, nos termos do “princípio do discurso”(HABERMAS, 2002, p. 292).6 

Se discursos e negociações são o que constitui o espaço de formação da 

opinião e da vontade política racional, então, segundo Habermas, (2002, 

p.292)7 a suposição de racionalidade que deve embasar o processo 

democrático tem que se apoiar num arranjo comunicativo segundo o qual tudo 

depende das condições sob as quais se podem institucionalizar juridicamente 

as formas de comunicação necessárias para a criação legítima do Direito.8  

 

3 – A compreensão da separação dos poderes no Estado Democrático de 

Direito. 

 

 Uma reflexão sobre as propostas de Reforma Política - que leve em 

consideração a relação interna entre Direito e Democracia e a conseqüente 

institucionalização jurídica das formas de comunicação necessárias para a 

criação legítima do Direito, consolidando uma democracia radical, participação 

que é a garantia maior contra apropriação do bem público ou de sua 

destinação para interesses outros que não os do povo - deve ter como uma de 

suas diretrizes a implementação de tomadas de decisões consensualistas a 

partir de uma adequada compreensão da separação dos poderes segundo o 

paradigma procedimentalista do Estado Democrático de Direito. 

 Com o advento do Estado de Direito na Modernidade que se insurge 

contra a estrutura absolutista de Poder, surge a preocupação com a limitação e 

descentralização do Poder Político que serão temas centrais das teorias 

políticas modernas. A teoria da separação dos soderes é um dos grandes 

princípios de organização política adotado pela Constituição do Estado de 

Direito, em que se atribui a órgãos (ou corps) estatais distintos diferentes 

poderes, dentro de um sistema de controles recíprocos. 

                                                           
6 Para uma explicação mais aprofundada, Facticidad y validez, p.172. Sobre o princípio do 
discurso e sua concretização em princípio da moralidade e em princípio da democracia, ver a 
análise precisa de SALCEDO REPOLÊS, María Fernanda. Habermas e a desobediência civil, 
p.95. 
7 Ver, também, HABERMAS, Jürgen. Facticidad y validez, pp. 119-262. CATTONI DE 
OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito, política e filosofia, pp. 45-56. 
8 Sobre isso, ver a análise de SALCEDO REPOLÊS, María Fernanda. Habermas e a 
desobediência civil, p. 118. 
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Assim, sob o paradigma do Estado Liberal, cabe ao Poder Legislativo a 

supremacia, já que ele é quem elabora as leis, fontes supremas do Direito, 

obedecendo às limitações de não-fazer, presentes na Declaração de Direitos. 

Cabe ao Poder Judiciário dirimir conflitos interparticulares ou, conforme o 

modelo constitucional, entre esses e a Administração Pública, quando 

provocado, através dos procedimentos devidos, aplicando o direito material 

vigente de modo estrito, através de processos lógico-dedutivos de subsunção 

do caso concreto às hipóteses normativas, sob os ditames da igualdade formal, 

estando sempre vinculados ao sentido literal, no máximo lógico, da lei, enfim, 

sendo a “boca da lei” (Montesquieu). E, enfim, cabe ao Poder Executivo 

implementar o Direito, garantindo a certeza e a segurança jurídicas e sociais, 

internas e externas, na paz e na guerra. A relação entre os três poderes deve 

dar-se através de um sistema de "freios e contrapesos" (MADISON, 1984, 

p.417 et seq.), "em que o poder limita o poder", no exercício das "faculdades de 

impedir".9 

 Com a crise paradigmática da política liberal que tem como pano de 

fundo toda uma crise social acentuada pela concentração de renda, 

desigualdade social e péssimas condições de vida da população, um novo 

padrão compreensivo das relações de poder se insurgirá contra o modelo 

liberal de política. O paradigma seguinte do Estado Social constrói todo um 

ideário pautado na afirmação do sufrágio universal, na redução da 

desigualdade social com a intervenção do Estado na Economia, um Estado 

atuante na e para toda a sociedade, orientado pela justiça social. Tendo a 

preocupação em evidenciar a luta entre as classes, presente na lógica da 

sociedade capitalista, critica uma política liberal oligárquica voltada para os 

interesses dos donos do capital aliada à postura antidemocrática das políticas 

de restrição censitária e conseqüente alienação política da maioria do povo.  

Sob o paradigma do Estado Social, assim como os direitos 

fundamentais, o princípio da separação dos poderes é reinterpretado. Nesse 

contexto, caberia falar de funções do Estado e não em separação de poderes, 

                                                           

9 Sobre as "faculdades de impedir", bem como acerca das "faculdades de estatuir", ver 
MONTESQUIEU, Charles Louis de Sécondat, Baron de la Brède et de. Do espírito das leis. 
Coleção Os Pensadores: Montesquieu. São Paulo: Abril Cultural, 1979, p. 151. Para uma análise 
crítica, ver  CARVALHO NETTO, Menelick, A sanção no procedimento legislativo. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1992, p. 130. 
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já que não haveria propriamente uma atribuição de diferentes competências a 

órgãos distintos, mas sim a de funções a órgãos distintos que as exercem 

cooperativamente, na unidade da soberania estatal.10 Assim sendo, o Poder 

Executivo passa a ser dotado de instrumentos jurídicos, inclusive legislativos, 

de intervenção direta e imediata na economia e na sociedade civil, em nome do 

"interesse coletivo, público, social ou nacional" o que propicia toda a hipertrofia 

atual do sistema presidencialista brasileiro. Ao Poder Legislativo, além da 

atividade legislativa, cabe o exercício de funções de fiscalização e de 

apreciação da atividade da administração pública e da atuação econômica do 

Estado. Ao Poder Judiciário cabe, no exercício da função jurisdicional, aplicar o 

direito material vigente aos casos concretos submetidos à sua apreciação, de 

modo construtivo, buscando o sentido teleológico de um imenso ordenamento 

jurídico. Não se prendendo à literalidade da lei e à de uma enormidade de 

regulamentos administrativos ou a uma possível intenção do legislador, deve 

enfrentar os desafios de um Direito lacunoso, cheio de antinomias. E será 

exercida tal função através de procedimentos que muitas vezes fogem ao 

ordinário, nos quais deve ser levada mais em conta a eficácia da prestação ou 

tutela do que propriamente a certeza jurídico-processual-formal: no Estado 

Social, cabe ao juiz, enfim, no exercício da função jurisdicional, uma tarefa 

densificadora e concretizadora do Direito, a fim de se garantir, sob o princípio 

da igualdade materializada, "a Justiça no caso concreto".11 

Assim como vimos no capítulo anterior sobre a relação interna entre 

Direito e democracia no Estado Democrático de Direito, também as 

configurações entre os poderes ou funções do Estado devem ter em conta a 

preocupação incessante de possibilitar as condições efetivas de participação 

política e consequente criação legitima do Direito. Para isso é necessário partir 

da compreensão segundo a qual uma vez que o poder emana do povo, cada 

uma das suas manifestações de poder na estrutura do Estado é caracterizada, 

identificada, reconhecida pelo compromisso de incessantemente criar as 

condições de autoconstituição dessa sociedade livre, complexa e plural.  
                                                           

10 Por exemplo, em CARRÉ DE MALBERG, R. Teoría general del Estado. Trad. José Lión 
Depetre. México: Fondo de Cultura Económica, 1948. 
11 Acerca do papel assumido pelo Judiciário no Estado Social, ver a análise penetrante de 
CAPPELLETTI, Mauro, em Juízes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro Oliveira. Porto Alegre: 
Sérgio Antônio Fabris, 1993. 
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Desta maneira, qualquer reforma política deve ser comprometida com 

uma representação política consensual que atenda à pluralidade dos projetos 

de vida e não uma representação majoritária e um sistema de governo em que 

as manifestações do poder sejam concentradas, limitadas, fechadas à 

participação ampla da sociedade e à defesa dos interesses do povo.  

Neste sentido, segundo o paradigma procedimentalista do Estado 

Democrático de Direito, cada poder está vinculado a implementar as condições 

para a participação política de todos e não só de uma maioria, como garantir os 

direitos fundamentais contra toda violação, uma vez que são constitutivos da 

própria democracia. O Poder Legislativo deverá ser desenvolvido 

contemplando uma estrutura em que os diversos segmentos da sociedade 

estejam representados e todos os projetos políticos sejam paritariamente 

considerados durante a deliberação política. O Poder Executivo tem a 

atribuição de governar para o povo e administrar os interesses públicos, 

cumprindo fielmente a Constituição, que vincula, orienta e limita sua atuação, 

devendo descentralizar seus centros de decisão, criando mecanismos de 

participação popular, sem contudo se arrogar representante único do povo, 

submeter o Legislativo e direcioná-lo utilizando seu poder de agenda. O Poder 

Judiciário deverá desempenhar a função jurisdicional no exame e na garantia 

de realização das condições procedimentais, formais e materiais 

reflexivamente consideradas, das formas comunicativas e negociais, para um 

exercício discursivo da autonomia política, na sua equiprimordialidade com a 

autonomia privada. Os direitos fundamentais individuais, coletivos, sociais e 

difusos exprimem essas condições, possibilitam um consenso racional, ou, ao 

menos, um processo eqüânime de negociação, acerca da institucionalização 

das normas do agir, e tornam possível a gênese democrática do Direito.  

Através da participação discursiva no processo legislativo democrático, 

os destinatários das normas jurídicas são os autores das mesmas. Para isso é 

inconcebível que o Poder Legislativo seja desautorizado por qualquer outro 

poder que vise concentrar nos seus agentes a função da representação da 

sociedade plural e complexa e se avoque voz legítima do povo. 

 

4 – O risco para a Democracia do Presidencialismo de Coalizão e seu 

Poder de Agenda. 
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Ao se objetivar uma reforma política comprometida com a 

implementação das vias participativas de construções das decisões e uma 

reorganização das instituições políticas visando atender aos mais diversos 

grupos de interesses da sociedade, se faz necessário criar as condições de um 

modelo consensual de democracia concomitante com um sistema 

parlamentarista de governo no qual o Executivo seja hiper-fiscalizado e sua 

agenda seja fruto de uma composição política dos diversos partidos existentes 

e nunca seja o mero reflexo do presidencialismo hipertrofiado subjacente a um 

monopartidarismo competitivo. Para que isso ocorra devem ser consideradas 

algumas medidas para a efetivação de um modelo consensual de democracia 

como o sugerido por um autor como Lijphart, tendo como um dos seus pontos 

basilares a descentralização do poder executivo e os benefícios gerados pela 

adoção de sistema de governo aberto à participação plural dos cidadãos, que 

fortaleça o parlamento. 

 Lijphart (2003) classifica as democracias contemporâneas em dois 

modelos: o majoritário e o consensual. Segundo o mencionado autor: 

“O modelo majoritário concentra o poder político nas mãos de uma 
pequena maioria, e muitas das vezes, mesmo, de uma maioria 
simples (plurality), em vez de uma maioria absoluta (...) ao passo que 
o modelo consensual tenta compartilhar, dispersar e limitar o poder 
de várias maneiras. Uma outra diferença, relacionada a esta última, é 
que o modelo majoritário é exclusivo, competitivo e combativo, 
enquanto o modelo consensual se caracteriza pela abrangência,  
negociação e concessão” (LIJPHART, 2003, p.18) 
 

O modelo consensual entende como características necessárias no 

plano das relações entre Executivo e os partidos: Grandes coalizões 

correspondentes da disputa eleitoral no âmbito do Poder Executivo seja ele 

entendido sob o sistema de governo presidencialista ou parlamentarista12, a 

efetividade do sistema de freios e contrapesos, um sistema multipartidário, um 

sistema eleitoral marcado pela representação proporcional (LIJPHART, 2003). 

Segundo Lijphart (2003), quando se têm regras que definem as relações 

entre Legislativo e Executivo com a afirmação do sistema de freios e 

contrapesos é configurado o modelo consensual de democracia 

contemporânea, enquanto que a existência de fusão de poderes e predomínio 

                                                           
12

 No presente trabalho optamos pelo sistema parlamentarista, se opondo a esta tese de Lijphart por 

razões que serão expostas a seguir. 
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do executivo qualifica o modelo majoritário que impossibilita a participação 

efetiva das minorias na política. 

A divergência que apresentamos à teoria de Lijphart refere-se à possível 

escolha pelo sistema presidencialista de governo, pois este, segundo Lijphart 

constituiria duas correntes de accountability, sendo por este motivo preferível 

num momento, enquanto que o sistema parlamentarista de governo seria por 

este motivo preterido, pois constituiria uma corrente de accountability, uma vez 

que o chefe de governo é escolhido indiretamente pelo parlamento. 

O presidencialismo no Brasil é característico do modelo majoritário, além 

de possibilitar a continuidade de uma cultura política autoritária e demagógica 

que ao longo da história política brasileira frustrou qualquer implementação de 

um novo canal de accountability, com suas funções legislativas operadas pelas 

medidas provisórias, desempenhado assim, um papel pertinaz na 

obstaculização a uma atividade livre e plural por parte do Poder Legislativo. 

A aparente estabilidade e governabilidade do sistema presidencialista é 

comumente posto à prova quando entra em panne, transparecendo grande 

desarmonia, havendo tumultos e golpes de estados, marcados por revoluções 

e descontrole popular. 

Lembra Bonavides (2009, p.337) que, segundo muitos autores contrários 

ao presidencialismo, o poder neste sistema de governo se exprime nas mãos 

de um só governante, colocando-o a par de todo o patrimônio e de toda 

responsabilidade nacional, o que de verdade deveria ser entregue para 

pessoas mais próximas do povo, de seu Estado, para que possam ser tratadas 

suas deficiências e necessidades. 

Outro problema seria o uso abusivo pelo Presidente de seu poder, 

podendo este se eximir várias vezes de sua irresponsabilidade, sendo 

absolvido por falhas e só retirado do poder havendo sua morte, deposição ou 

impeachment em casos mais raros. Foram marcas do presidencialismo no 

Brasil e no resto da América Latina as intervenções funestas à ordem 

federativa, nos Estados de sítio, no apelo freqüente aos quartéis, nos levantes 

armados, na tomada militar do poder, na implantação das ditaduras, no 

governo unipessoal dos caudilhos (Bonavides, 2009, p.337) 

O sistema presidencialista possibilita a desordem no que diz respeito à 

organização dos poderes, sendo que um atropela o outro, gerando problemas 
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nas instituições com a crise no sistema governamental. Na atual conjuntura 

política brasileira, o Presidente teve ampliado seus poderes, com a 

possibilidade de até intervir na constituição para se reeleger (elemento 

demarcador da existência da forma bonapartista de governo). A obediência 

abusiva do Congresso à vontade dos detentores do cargo de Presidente, 

tornando o poder legislativo um poder fantasma; sem falar no Congresso, que 

se mostra com métodos antiquados ao resolver problemas com o Executivo 

(Bonavides, 2009, p.337). 

O arranjo político caracterizado pela hipertrofia do Poder Executivo na 

experiência brasileira recebeu de Sérgio Abranches, a denominação de 

presidencialismo de coalizão. Segundo Avritzer e Anastasia(2006, p.12): 

“Nesse arranjo, o presidente se elege por maioria absoluta, mas o 
seu partido dificilmente consegue uma bancada com mais de 20% 
das cadeiras na Câmara dos Deputados. Apesar de boa parte da 
intelectualidade na área de ciência política no Brasil considerar o 
presidencialismo de coalizão como um sistema exitoso (Figueiredo; 
Limongi, 1999), há, também, um grupo significativo de críticos do 
sistema, especialmente na ciência política norte-americana, que 
questionam o sucesso do presidencialismo de coalizão no Brasil” 
(Mainwaring, 1999; Ames, 2003) (Avritzer e Anastasia, 2006, p.12).  

 

Segundo os mencionados autores, o presidencialismo de coalizão tem 

sido questionado sobre o método de formação de coalizões que em razão do 

presidencialismo com multipartidarismo e representação proporcional, 

dificilmente sairá das urnas uma coalizão governativa majoritária do processo 

eleitoral (Avritzer e Anastasia, 2006, p.12). Assim, a transformação da coalizão 

eleitoral vitoriosa em coalizão governativa majoritária exige a mobilização de 

outros recursos, que resultam na patronagem, no fisiologismo, no clientelismo, 

que facilitam a corrupção no governo e afastam os interesses do povo da 

deliberação política.  

Segundo Lúcio Rennó (2006,p.264), o crítico  mais contundente do 

presidencialismo de coalizão no Brasil é Barry Ames (1995; 1995a; 2001). Para 

Ames, o presidencialismo de coalizão incentiva uma política personalista, cara-

a-cara, em que a negociação se dá para além dos partidos, se dá - muitas das 

vezes - diretamente entre o presidente e o deputado federal. Além do 

personalismo, a negociação em busca de apoio, em busca da formação da 

base é dispendiosa e lenta, podendo levar ao atraso na aprovação de reformas 
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necessárias13e à completa modificação das propostas de lei originais, podendo 

frustrar uma proposta original de lei oriunda da iniciativa popular ou com grande 

aceitação para uma proposta deformada que não atende às suas finalidades. 

Rennó (2006, p.264) ressalta que para Barry Ames explicar a natureza da 

negociação ele utiliza um termo bastante incomum, Pork barrel (Cf. também 

Stein; Bickers,1994): 

“Pork barrel é o termo utilizado pela literatura americana para se 
referir, de forma pejorativa, a políticas distributivistas, que Theodore 
Lowi define como tendo benefícios concentrados e custos difusos 
(1963). São as trocas de apoio por políticas distributivistas, na forma 
de emendas orçamentárias, que fazem com que o sistema político 
brasileiro funcione, mas esse funcionamento é subótimo, ineficiente. 
Pior, o Legislativo, principalmente pelos incentivos de caráter 
personalista e descentralizador do sistema eleitoral, foca muito mais 
na formulação de políticas localistas, de caráter clientelista, do que de 
políticas nacionais. As implicações, portanto, da troca de apoio entre 
o Legislativo e o Executivo é bastante prejudicial à democracia 
brasileira. Essas trocas favorecem a continuidade de práticas antigas, 
mas ainda arraigadas, de clientelismo fisiologismo e patrimonialismo, 
que podem, em último caso, estar na base de práticas corruptas” 
(Rennó ,2006, p.264).  

 

O presidencialismo de coalizão (Pereira; Mueller, 2002) propicia o 

fenômeno da patronagem: o Presidente, para compor a base do governo, 

forma seu ministério com elementos dos partidos de base que muitas das 

vezes não têm qualquer afinidade ideológica e expõe o governo a crises - como 

os diversos escândalos ministeriais ocorridos pós-1988 - e à fragmentação de 

suas políticas públicas. 

“Para Ames, um dos problemas centrais do arcabouço institucional 
brasileiro é que ele não restringe suficientemente essas práticas que 
podem resultar em perdas coletivas graves e que um país em 
desenvolvimento e necessitando dramaticamente de reformas 
estruturais não se pode dar ao luxo” (Rennó, 2006, p.264). 

 

Outra questão que é fundamental para se compreender a necessidade 

da reforma política quanto à relação existente entre Legislativo e Executivo que 

não se enquadra na proposta defendida pelo paradigma procedimentalista do 

Estado Democrático de Direito é o poder de agenda centralizado no Poder 

Executivo no caso brasileiro. Segundo Magna Inácio (2006, p.170), o poder de 

agenda pode ser compreendido como a “capacidade de determinado ator 

influenciar ou mesmo determinar as alternativas consideradas nos processos 
                                                           
13

 O caso estadunidense com as reformas do governo Obama para sair da crise econômica e a lentidão 

da negociação no Congresso são outros exemplos aplicáveis. 
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decisórios, em relação ao conteúdo e aos procedimentos a partir dos quais tais 

alternativas se convertem em decisões políticas”. Essa influência seria 

exercida, segundo Inácio (2006, p.170), portanto, por meio da restrição e 

seleção das alternativas de políticas e mediante a redução das oportunidades 

para a modificação ou substituição dessas alternativas pelos demais 

participantes do processo decisório. 

A hipertrofia do presidencialismo no Brasil, esse resquício do período 

autoritário brasileiro, fica evidente ao se analisar detidamente a Constituição de 

1988. Segundo o sistema de separação de poderes previsto na Constituição, é 

atribuída ao Presidente da República, segundo Inácio: 

“um conjunto de competências e prerrogativas institucionais, que lhe 
confere recursos e vantagens estratégicas na definição da agenda 
legislativa e uma forte influência sobre a produção legal. A 
abrangência das iniciativas legislativas e as condições de 
participação do Poder Executivo na produção legal garantem ao 
Presidente amplos poderes de agenda. Tais iniciativas incluem o uso 
de poder de decreto constitucional e delegado, a competência para 
propor Emenda Constitucional, a iniciativa legislativa exclusiva em 
diferentes matérias, além da iniciativa concorrente em legislação 
ordinária e complementar. A regulamentação desses poderes 
legislativos assegura ao Presidente a capacidade de alterar o 
contexto decisório, com a adoção de movimentos que afetam os 
procedimentos e a dinâmica do processo legislativo” (Inácio, 2006, 
p.170). 
 

5 – O bonapartismo como risco permanente das reformas políticas 

irrefletidas sob o paradigma do Estado democrático de Direito 

 

  Uma análise das instituições políticas e suas mais diversas inter-

relações - como a hipertrofia do Poder Executivo manifesta em suas várias 

facetas, seja no poder de agenda conferido ao Presidente da República, seja 

no Presidencialismo de coalizão – aponta para o risco que é gerado pela 

incompreensão da relação entre Direito e Democracia, para o risco decorrente 

de uma sobreposição/submissão entre as manifestações do poder político ou 

Poderes de Estado sob o paradigma do Estado Democrático de Direito. 

  Ao invés de se garantirem os procedimentos necessários à participação 

popular segundo um modelo de democracia consensual, a presente 

configuração da política brasileira hiper-centralizada no Executivo, assegurada 

pela existência de um modelo majoritário de democracia ou de um 
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monopartidarismo competitivo14 (surdo à voz política das minorias) propiciou as 

experiências autocráticas marcadas pela demagogia e o populismo, própria dos 

líderes carismáticos latino-americanos. 

A fusão entre Executivo e Legislativo é comum numa forma autocrática 

de governo denominada bonapartismo que é percebida na modernidade como 

uma tentativa de centralização de poder nas mãos de uma pessoa que fala 

diretamente à população, se diz seu único representante e se afirmacomo 

forma democrática de governo por realizar sucessivos plebiscitos e referendos 

que funcionam ferramenta de sustentação do governo bonapartista. 

Os referendos, plebiscitos, consultas populares são previamente 

manipulados para atender as intenções do presidente ou líder político. 

Decorrente desta estrutura, a relação entre representante e representado, 

própria do parlamento, é preterida ou serve como mera câmara de consulta ou 

instrumento de legitimação ao líder carismático, principalmente no sistema 

majoritário uninominal (Losurdo, 2004).  

O bonapartismo pode surgir a partir de um projeto de reforma política 

irrefletida que tenha como base superar o paradoxo entre representatividade e 

governabilidade com a concentração do poder nas mãos do presidente que 

acumula funções legislativas, podendo concorrer a reeleições sucessivas e 

submeter reformas constitucionais ou novos textos constitucionais redigidos 

sob sua orientação a referendos o que desautoriza o Poder Legislativo ao 

mesmo tempo em que impede o debate e a participação política. 

Domenico Losurdo, um dos principais filósofos marxistas da atualidade, 

afirmará que a história do sufrágio universal, o movimento de emancipação dos 

cidadãos como um todo, com a conquista de direitos sempre se seguiu à 

tentativas de des-emancipação, fosse por resultado de golpes de Estado ou de 

revoluções. Contudo, superadas na sua forma tradicional, as cláusulas de 

exclusão e as discriminações tendem a se apresentar sob a forma de 

bonapartismo nos dias atuais. 

Sorel, segundo Losurdo, é o autor que talvez tenha ido mais longe ao 

definir as características do Bonapartismo, que progressivamente se afirma a 

partir do início do século XX : 

                                                           
14

 Ver Losurdo, Domenico. Democracia ou bonapartismo, Ed. UNESP, 2004. 
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“1)ele se baseia no “poder pessoal exercido por um grande político”, 
uma espécie de “rei sem coroa”, investido e legitimado pela “vontade 
popular”; 
2)não se trata de uma ditadura militar, mas de um regime em cujo 
âmbito “o princípio da ditadura está implícito”; 
3)este regime, caracterizado pela personalização do poder e pela 
facilidade com que consegue passar da normalidade ao estado de 
exceção e vice-versa, encontra na “Constituição americana” e na 
tradição política dos Estados Unidos seu principal ponto de 
referência” (Losurdo, 2004, p.204) 

 

Muitos autores, segundo Losurdo, entendem que a democracia está 

triunfando em nível planetário. Mas, o autor contrapõe esta idéia dizendo que 

em países de tradição liberal mais consolidada, como os Estados Unidos e 

Inglaterra, por exemplo, firmou-se um mecanismo eleitoral que além de reduzir 

a competição à disputa entre dois líderes mais ou menos carismáticos, de 

marginalizar os partidos organizados com base em um programa (os partidos 

ligados às classes subalternas), não hesita em cancelar a soberania popular. 

Como exemplo, o autor lembra que o partido conservador, que minoria na 

Inglaterra, foi maioria esmagadora na Câmara dos Comuns graças ao sistema 

uninominal, e, as eleições estadunidenses de 2000 em que Al Gore, derrotado, 

conseguiu mais votos que o vencedor George W. Bush (Losurdo, 2004, p.10 -

11). Losurdo alerta para uma característica existente em vários países, mas 

evidenciada nos Estados Unidos, o monopartidarismo competitivo. No plano 

jurídico, toda uma série de normas e de casuísmos dificulta a apresentação de 

candidaturas fora dos dois partidos oficiais ou dos maiores partidos existentes; 

por outro lado, as grandes empresas de televisão são livres para convidar os 

candidatos considerados merecedores de atenção e para excluir os candidatos 

de risco para o sistema e a ideologia dominantes. E assim a campanha eleitoral 

se reduz a um duelo televisivo e midiático entre dois contendentes. O autor 

afirma que dificilmente, o que se verá são dois programas diferentes de 

governo e por uma razão lógica “os candidatos oficiais remetem não só a um 

mesmo partido político, mas também a uma mesma classe social”(Losurdo, 

2004, p.11). 

No Brasil, pode-se observar as constantes tentativas da imposição da 

cláusula de barreira, o discurso igual e os planos de governo semelhantes, 

apesar de pertencerem a partidos com ideologias em tese “diferentes”. 

Todavia, pelo uso dos meios de democracia direta, não se afirma o conceito de 
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democracia, mas se reafirma seu contrário, o conceito de autocracia. Este é o 

paradoxo existente nos meios de democracia direta, pelo fato de todos 

decidirem, é necessário que um dentre todos organize a pergunta, a temática a 

ser respondida, e este ator político no momento da pergunta se desiguala dos 

demais, é o líder. 

 

6 - Conclusões 

 Ante o exposto, buscou-se delimitar os riscos para a democracia de uma 

escolha de reforma política que sirva ao bonapartismo, ao modelo majoritário 

de democracia que impedem o amadurecimento da política brasileira e a 

participação política cada vez mais crescente, como aquela defendida pelo 

paradigma do Estado democrático de Direito. Toda reforma política deve ser 

pensada no sentido da efetivação da relação interna entre Direito e 

democracia, para se superarem, mais e mais, os resquícios da ordem 

autoritária anterior que se apresentam sob a forma do presidencialismo 

hipertrofiado, que rivaliza e subjuga o parlamento, estrutura que é geradora de 

diversos efeitos negativos na política nacional e é incapaz de enfrentar os 

desafios crescentes, decorrentes de uma maior complexidade da sociedade 

atual. O risco, ao se reformarem as estruturas políticas, sem se comprometer 

com um modelo democrático, orientado por uma participação de todos os 

grupos e construtor de um consenso necessário à deliberação política justa 

com suas maiorias e minorias dinamicamente consideradas, é reforçar a 

tradição e a forma autocrática e autoritária do bonapartismo, bastante 

conhecida pela cultura política populista latino-americana. 
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A REGRA DA MAIORIA E O PERIGO DAS MASSAS: O EXEMPLO DA 

ALEMANHA NACIONAL-SOCIALISTA 

 

THE MAJORITY RULE AND THE DANGER OF MASSES: THE EXAMPLE OF 

NATIONAL-SOCIALIST GERMANY 

 

THIAGO LUIZ DAGOSTIN MACHADO 

 

  

RESUMO 

Este artigo analisa um ponto crucial da teoria democrática: a regra da maioria. A proposta é 

realizar uma investigação um caso paradigmático em que a democracia sucumbiu àquela regra 

como mecanismo de autodestruição. Para tanto, são desconstruídos alguns mitos que 

impedem seja vista a ascensão do Partido Nacional-Socialista Alemão dos Trabalhadores 

como democraticamente legítima: o mito da inércia do povo alemão que estaria transformada 

numa – outro mito – massa indiferente diante de um líder extraordinário. A ascensão do 

partido se deu de forma democrática e a formação da coletividade massa a partir da instalação 

do regime nazista, que a utilizava para legitimação estatística de suas decisões, estão 

diretamente relacionadas. Conclui-se, por meio da desmistificação da história, que a 

democracia contém em si, enquanto produto humano, os potenciais destrutivo e construtivo, 

cabendo ao homem, por meio da democracia deliberativa calcada em direitos humanos 

efetivos, proteger-se da repetição do erro.  

PALAVRAS-CHAVE: DEMOCRACIA; REGRA DA MAIORIA; MASSA; NAZISMO, 

DIREITOS HUMANOS. 

 

ABSTRACT 
This article analyzes a crucial feature of the democratic theory: the majority rule. The purpose 

is to pursue an investigation of a paradigmatic case where democracy collapsed through the 

majority rule as a mechanism of self-destruction. In this intent, myths that obstruct the view 

of the rising of the National Socialist German Workers' Party as democratically legitimate are 

deconstructed: the myth of the German people's inertia turned into – another myth – an 

indifferent mass before an extraordinary leader. The rising of the Party worked in a 

democratic way and the formation of a collectivity mass from the establishment of the nazi 

regime, which used that mass for statistically legitimating their decisions, are directly related. 

In conclusion, through the demystification of history, it is possible to say that democracy has 

in itself, as a human product, the destructive and constructive potential, being mankind in 

charge of, by a deliberative democracy based on effective human rights, protect itself from the 

repetition of that mistake. 

KEYWORDS: DEMOCRACY; MAJORITY RULE; MASS; NAZISM; HUMAN RIGHTS. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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A democracia se consagrou, na atualidade, para além de uma forma de governo, como um 

valor universal fortemente atrelado aos direitos humanos, tornando inaceitável, por 

conseguinte, que qualquer Estado dela se afaste sob pena de violar sua própria legitimidade. 

 Embora seja a democracia quase inquestionável, enquanto forma de governo e valor 

essencial, sua real concreção, perfazendo-se em diversas concepções (representativa, direta, 

deliberativa etc.), apresenta sérios dissensos. O presente trabalho, a despeito de reconhecer a 

grande relevância dessas variáveis democráticas, almeja elucidar um ponto que precede a toda 

essa discussão, indo no âmago da democracia, qual seja: a regra da maioria. A questão 

fundamental, portanto, que perpassa todo e qualquer governo que se pretenda democrático 

envolve necessariamente a obediência ao princípio majoritário, visto que este fabrica e, 

supostamente, legitima as decisões democraticamente. 

 Ante a importância do princípio majoritário, também entendido como regra da maioria, 

convém fazer uma análise minuciosa de seu significado e aplicação, entendendo sua origem, 

para se chegar, precisamente, a uma elucidação satisfatória dos limites impostos à decisão 

majoritária, importa dizer, aos limites da regra da maioria. Em outras palavras: Quais são os 

limites do princípio majoritário? Existe, de fato, limitação ao exercício pleno da decisão por 

parte da maioria? Revisitar essas indagações, principalmente em tempos de descrédito na 

política e sociedades de massa, permite-nos repensar, de forma mais justa e real a democracia 

que temos e a democracia a que almejamos. 

 Imperioso afirmar ainda que o presente problema se mostra decisivo também para a atual 

discussão acerca da legitimidade daqueles que exercem o controle de constitucionalidade, em 

última análise, o controle da democracia[1] (SANTIAGO NINO, 1996) Se o Estado 

Democrático de Direito, o qual encontra seus valores e garantias supostamente inabaláveis 

expressos na Constituição, deve se adequar à sociedade para a qual se apresenta – não 

somente adequando-a a seus ditames – cabe sempre questionar qual seria a via mais adequada 

para que essa adaptação ocorra. A razoabilidade no entendimento de que o Supremo Tribunal 

Federal, por exemplo, pode isoladamente decidir no embate entre dois direitos fundamentais 

ou no argumento segundo o qual deve haver certa abertura democrática neste processo de 

decisão, aproximando o decisum da deliberação popular – como a que já se começa a assistir 

nos dias atuais ("aborto de feto anencefálico” – ADPF nº 54) – é assunto de exacerbada 

complexidade cujo debate será certamente facilitado por uma compreensão mais acertada 

acerca do problema do princípio da maioria. 

 Essa celeuma e outras questões que perpassam o problema da legitimidade democrática das 

decisões judiciárias e demais atos governamentais carecem sempre de uma noção de 

democracia que se coadune com o sentido e valor real desse termo. Por isso, o entendimento 

do principal elemento da democracia, qual seja, a regra da maioria, acredita-se, permitirá 

desvelar esses problemas. 

 Optou-se, convenientemente para este estudo, por uma análise preponderantemente 

historiográfica da regra da maioria, a partir de um exemplo concreto. A abordagem teórica da 

democracia combinada com uma visitação à história permitirá um estudo do episódio de 

aplicação da democracia como regra da maioria que possibilitou gravar os capítulos mais 

nefastos da história humana. É nesse sentido, partindo-se do contrário, do estudo e da análise 

do erro, que serão buscados os limites à aplicação da regra da maioria. 
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 Desponta com imensa relevância para o presente trabalho, portanto, a abordagem dos fatos 

ocorridos na Alemanha, principalmente no período de 1918-1945. Há muita divergência 

quanto à legitimidade da ascensão do regime nazista naquele país e é crucial para este estudo 

desmistificar esse processo, com a ajuda de estudiosos do assunto, incluindo os que 

presenciaram os anos de barbárie. 

 Na persecução do objetivo deste trabalho – desvelar os limites da regra da maioria – será feita 

uma análise do conceito de democracia e, consequentemente, da regra da maioria; o 

enfrentamento do problema da aplicação irrestrita deste princípio, exemplificado na República 

de Weimar, durante o Terceiro Reich Alemão, análise esta fundamental que permitirá elucidar 

com maior precisão e objetividade os perigos de uma maioria tirânica; e, por fim, a 

interpretação atual da democracia, assentada sobre direitos fundamentais e compreendendo a 

contingência da regra da maioria. 

  

   

2 A DEMOCRACIA E A REGRA DA MAIORIA 

  

A origem do princípio majoritário encontra-se indissociável da própria gênese da democracia, 

remontando-nos obrigatoriamente aos primeiros relatos daquela embrionária democracia da 

antiguidade ateniense. Convém entender, portanto, a priori, o contexto em que funcionava 

aquela democracia e a forma peculiar em que ela se desenvolvia. 

 A democracia ateniense, necessário lembrar, era exercida apenas por alguns, uma vez que as 

mulheres estavam excluídas do espaço público, bem como os escravos que lá constituíam a 

base da mão de obra. Evidente que a democracia, tal qual a entendemos hoje, afasta-se 

diametralmente de qualquer regime que negue direitos políticos aos habitantes do território 

onde é exercida. A vedação de direitos com fulcro no gênero é antidemocrática, vez que fere o 

próprio sentido de democracia, impedindo que todos os indivíduos, sem restrição justificada, 

se governem. O mesmo também deve ser dito, talvez com mais atenção, aos escravos, que 

constituíam a base do sistema econômico daquela civilização. Este último fato, no entanto, 

ressalta ainda um aspecto mais fundamental daquela sociedade para além da vedação da 

liberdade de certos indivíduos: a forma de subsistência daquele povo. 

 As lembrarmos o regime escravocrata do povo ateniense, ressaltamos a ampla possibilidade 

que era concedida ao cidadão grego livre para se dedicar aos assuntos públicos. Uma vez que 

na esfera privada, o sustento era patrocinado pela força e tempo de indivíduos os quais não 

participavam do espaço público, podemos concluir que os sujeitos reais da democracia 

ateniense tendiam a ser esclarecidos e tinham à disposição tempo suficiente para se dedicar 

aos assuntos públicos. Daí sua responsabilidade total pelas decisões resultantes da deliberação 

na qual estavam constantemente envolvidos. 

 Comporta dizer aqui, portanto, que o zoon politikon aristotélico condizia apenas àquela 

realidade, visto que, o homo economicus da atualidade, em contrapartida, não dispõe da 

mesma possibilidade de engajamento amplo ou exclusivo nas decisões públicas, sem prejuízo 
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ao provimento de seu sustento (CALAZANS[2], 2003, p. 79), isto sem inserir na análise o 

acúmulo, propugnado pela ideologia capitalista). 

 Assim, como a democracia era exercida por homens que viviam da/para sua realização, vez 

que o homem ateniense mantinha no espaço público, na atuação cívica, sua própria razão de 

existência, vê-se desde já uma grande diferença entre os atores da democracia originária ou 

clássica, de origem grega, e os atores da democracia atual. A democracia grega era 

democracia direta (BONAVIDES, 2001, p. 272) e o Estado-cidade daquele tempo guarda 

distinções quiçá insuperáveis com o Estado moderno. 

 A decisão majoritária em Atenas, portanto, tendia a ser muito mais facilmente respeitada que 

na atualidade, vez que os cidadãos se dedicavam quase com exclusividade, na racionalização 

das decisões, a justificá-las por meio de debates públicos. Em outras palavras, a decisão 

política de então não era uma mera agregação de interesses, tendia a não ignorar a voz de 

sujeitos com opiniões minoritárias, visto que estes tinham voz para argumentar e as decisões 

só podiam se fundar na discussão gerada com estes. Estava presente, então, aquela diferença 

realçada por Rousseau entre a vontade geral e a vontade de todos, sendo a busca pelo bem 

comum buscada pela via dialógica e não pela soma de interesses (ROUSSEAU, 1999, p. 37). 

 Atentos à ressalva feita à situação da mulher e dos escravos, é possível dizer que a 

deliberação presente na democracia ateniense direciona o princípio majoritário ao respeito às 

minorias (participantes da decisão), racionalizando as decisões resultantes da deliberação que 

obedecia a este princípio. Vale dizer, de outro modo, que a democracia, tal qual foi concebida, 

tratava-se de uma democracia horizontal, diferente da democracia vertical dos dias atuais 

(SARTORI, 1994, p.181). 

 Robert Dahl (2009, p. 117) lembra duas das principais diferenças entre a democracia dos 

antigos e a democracia dos modernos. A primeira seria o critério democrático da inclusão, o 

segundo a instituição da representação, ambos indesejáveis e mesmo inaceitáveis para os 

gregos. A dicotomia democracia direta/ democracia representativa é um dilema moderno 

(DALTON, BÜRKLIN, DRUMMOND, 2001, p. 142), já que a representação é uma 

instituição moderna (ROUSSEAU, 1999, p. 114). Ainda assim, como são os gregos 

iniciadores deste modelo político, conquanto suas considerações não satisfaçam mais os 

critérios exigidos à configuração da prática democrática atual, pode-se afirmar que eles 

constituíram uma democracia primária. A regra da maioria, vale dizer, já estava presente 

desde a origem mais remota da democracia. 

 Por tal razão, a regra da maioria, enquanto princípio solucionador de conflitos dentro da 

sociedade, funcionando como a "regra do jogo", deve ser aceito por todos. É o que conduz à 

máxima de que na democracia, enquanto regime e forma política, concordamos em discordar. 

As discordâncias ocorrem dentro da regra da maioria. Sartori (1994, p. 130-131) lembra que 

um consenso sobre o princípio majoritário é a própria condição necessária para o início da 

democracia. 

 Vale lembrar ainda que o significado de maioria, utilizado para efeitos deste trabalho, deve 

ser aquele adstrito à sociedade, uma vez que é o significado social do termo maioria que 

significa caracteristicamente a expressão "tirania da maioria". Não se adotará, para fins 

conceituais, a diferença entre tirania da maioria e tirania social, defendida por Sartori (1994, 

p. 185-187). 
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 Conquanto pareça desarrazoado defender, atualmente, um outro regime político fora da 

ordem democrática, é necessário perceber que a democracia, principalmente no que tange à 

regra da maioria, é um sistema falho. Falho porque possibilita trair um dos principais 

objetivos a que visa alcançar: evitar a tirania. E desta falha inicia-se a sucumbência de tantos 

outros de seus objetivos: "liberdade geral", "direitos essenciais", "a busca pela paz", "a 

igualdade política", "a prosperidade" etc. (DAHL, 2009, p. 58). 

 A debilidade contingente da democracia se assenta, portanto, na realização da distorção do 

próprio significado da política: liberdade (ARENDT, 2010, p. 161). A convicção dessa 

contingência pode ser encontrada nas palavras de vários autores, principalmente aqueles que 

estudaram as origens dos regimes totalitários e perceberam que esses não passaram de 

distorções nascidas no seio da própria a democracia, e o que é incômodo reconhecer, num 

processo natural de sua lógica. É possível dizer que os totalitarismos "revelam tragicamente à 

luz do dia o que é o desvio da democracia quando ela cede à sua lógica imanente de unidade 

homogênea da sociedade humana". (GOYARD-FABRE, 2003, p. 273). 

 Diante disso, uma vez conhecendo a regra da maioria, responsável pela natureza débil da 

democracia, capaz de engendrar naturalmente regimes tão perversos, faz-se necessário agora 

enfrentar o problema da maioria tirânica, quando a maioria oprime uma minoria de forma 

legitimada pelos critérios democráticos mais rasos, isto é, adstritos à compreensão da 

democracia enquanto regra da maioria. Assim, passa-se à análise do exemplo em questão, 

qual seja a ascensão do partido nacional socialista alemão. 

  

   

3 O EXEMPLO DO NACIONAL-SOCIALISMO ALEMÃO 

  

Os riscos de uma aplicação irrestrita da regra da maioria, infelizmente, já pôde ser vivido pelo 

homem na primeira metade do século passado de forma dantesca. A noção de democracia que 

prevaleceu naquela época, diferente da ateniense e da atual, evidencia uma tensão entre 

maioria e minoria que não é balizada por nenhuma racionalidade supostamente intrínseca ao 

processo dito democrático ou controlada externamente. Carl Schmitt (2007) demonstra com 

clareza a ideia de democracia da época em que a maioria podia simplesmente suprimir a 

minoria, sem maior justificação que o fato de ser maioria. 

 Para Schmitt, a Constituição de Weimar possuía três legisladores extraordinários, um em 

razão da matéria, outro em razão de sua supremacia, e, por último, aquele por motivo de 

necessidade. O primeiro era o próprio legislador ordinário, o parlamento (Rechstag) alemão, 

que deveria assumir uma maioria qualificada para determinados assuntos. Esta maioria 

qualificada, segundo o autor, obedece a uma lógica que evidencia ainda mais a potencialidade 

cruel da regra da maioria. Ilustra o autor (SCHMITT, 2007, p. 42): 

  

De modo geral, seria um tipo estranho de “justiça” 

declarar uma maioria melhor e mais justa quanto mais 
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opressora ela fosse, da mesma forma que seria abstrato 

afirmar que o fato de 98 indivíduos maltratarem outros 

dois não seria, nem de longe, tão injusto quanto o fato 

de 51 indivíduos maltratarem 49. A matemática pura 

torna-se pura desumanidade. 

  

Um outro legislador, ratione supremitatis, consistia no povo em si, que exerceria diretamente, 

por meio de iniciativa popular e plebiscitos, a sua soberania. O último legislador elencado por 

Schmitt seria o chefe político em estado de exceção, que poderia decidir e, assim, legislar em 

certas situações excepcionais. 

 Em condições de ordem, no entanto, ocorre, ainda na visão schmittiana, um grande embate 

entre a legalidade parlamentar e a legitimidade plebiscitária. O autor assevera que a 

Constituição de Weimar criou duas formas de justificação: uma na ratio do parlamento outra 

na voluntas do povo. No entanto, cabe ressaltar a advertência de Rousseau (1999, p. 114) 

acerca da impossibilidade de ser a vontade geral efetivamente representada, visto que 

ninguém é capaz de melhor expressar os interesses que o próprio interessado. 

 Destarte, a República de Weimar configurou um Estado jurisdicional que encontra 

justificação última no âmbito da legitimidade da democracia plebiscitária. O povo era, em 

última instância, o detentor da legitimidade e da última palavra sobre qualquer assunto. 

 Não se fez, no entanto, ressalvas à atuação legitimadora do povo. Não se atentou, à época, 

para os perigos de uma política plebiscitária por parte do governante. Pelo contrário, 

entendeu-se a política de forma exclusivamente agonística, em que os interesses conflitantes 

são inconciliáveis e deve o mais forte, no sentido de mais abrangente ou mais numeroso em 

adeptos, se sobrepor a todos os demais. 

 Neste sentido, a democracia consistiu apenas na vontade da maioria, parlamentar ou 

plebiscitária, sendo esta última a mais legítima e constantemente utilizada discricionariamente 

pelo chefe político para justificar suas decisões no exercício de suas atribuições como chefe 

político. Desta forma, a própria maioria pôde excluir uma minoria do processo "democrático" 

e do próprio corpo social que compreendia a hegemonia nacional SCHMITT. 

 O anti-semitismo propagado pelo partido nacional socialista alemão foi legitimado pelo 

povo. O fato de os judeus terem se tornado indivíduos apátridas não foi a decisão de um único 

homem insano imposta coercitivamente a toda uma nação. Essa perda da nacionalidade ou, 

mais significativamente, a perda da cidadania (que evidencia os direitos políticos) dos judeus, 

representou claramente a violência idealizada pelos governantes e legitimada pela maioria da 

sociedade alemã não-judia contra a minoria alemã judia, sem quaisquer limites ou critérios 

que exigissem uma justificação racional – neste caso inalcançável – da decisão. 

 Convém observar aqui, um aspecto importante trazido por estes eventos que foi o fato de a 

nacionalidade, conquanto não seja um conceito novo, ter despontado, a partir desses eventos, 

como um direito fundamental, à medida que corresponde à "situação subjetiva em que se 

atribui constitucionalmente a toda e qualquer pessoa um ordenamento pátrio com os direitos e 

deveres inerentes a uma nacionalidade" (TANURE, 2008, p. 215-216). Alça-se, portanto, a 
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nacionalidade àquele núcleo de direitos essenciais, impondo obstáculo a eventuais maiorias 

tirânicas que intentem suprimir minorias. 

 Não é pacífico, no entanto, o posicionamento citado de que o povo alemão apoiou livremente 

o nacional-socialismo. Em virtude disso, mister se faz adentrar esta celeuma e desmistificar o 

envolvimento e grau de participação do povo alemão no surgimento e atuação do Partido 

Nacional Socialista Alemão dos Trabalhadores (Nationalsozialistische Deutsche 

Arbeiterpartei – NSDAP). 

  

 3.1 O MITO DA INÉRCIA DO POVO ALEMÃO 

  

Forçoso salientar, desde logo, que o que ocorreu na Alemanha nos anos pré-Segunda Guerra 

Mundial e os que se seguiram até o seu fim, não foi mera manipulação da massa pelo 

governo, por meio da propaganda política, embora isso possa sim ter se dado em menor grau. 

O que houve de fato foi um consentimento efetivo da população alemã ao regime totalitário. 

Hannah Arendt (2009, p. 339), analisando o totalitarismo que se ergueu na Alemanha no 

início do século XX, demonstra com perplexidade o apoio legitimador que Hitler tinha do 

povo alemão: 

  

É muito perturbador o fato de o regime totalitário, 

malgrado o seu caráter evidentemente criminoso, contar 

com o apoio das massas. Embora muitos especialistas 

neguem-se a aceitar essa situação, preferindo ver nela o 

resultado da força da máquina de propaganda e de 

lavagem cerebral, a publicação, em 1965, dos relatórios, 

originalmente sigilosos, das pesquisas de opinião 

pública alemã dos anos 1939-1944, realizadas então 

pelos serviços secretos da SS [...] demonstra que a 

população alemã estava notavelmente bem informada 

sobre o que acontecia com os judeus ou sobre a 

preparação do ataque contra a Rússia, sem que com isso 

se reduzisse o apoio dado ao regime. 

  

Imperioso ressaltar um traço essencial do excerto acima: o reconhecimento da autora quanto 

às adversidades presentes na historiografia no que tange ao período do nazismo. Poucos são 

os autores que admitem a legitimação do nazismo pelo povo alemão. 

 Desse modo, após o fim da guerra, outra guerra foi travada, que foi aquela entre os 

historiadores sobre o que havia ocorrido na Alemanha na primeira metade do século XX. Nos 

dizeres de Josep Fontana (2004, 366) 
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Uma guerra da história diferente [...] é a produzida na 

Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial quando, 

com o país dividido e tendo de fazer frente ao peso dos 

crimes do nazismo, os sobreviventes sentiram a 

necessidade de redefinir a própria identidade histórica, 

não podendo fazê-lo sem encontrar alguma forma de 

explicar o nazismo e o extermínio dos judeus. 

  

Assim, com o país dividido, várias explicações divergentes surgiram sobre o passado. Uma 

ideia, entretanto, que auxilia na percepção do caráter tendencioso de certas teorias 

influenciadas pela situação da época, devido à plausibilidade de seu teor, merece destaque 

(FONTANA, 2004, p. 367): 

  

O problema que os aliados ocidentais tiveram de 

enfrentar foi que, em 1945, havia oito milhões de 

alemães filiados ao partido nazista e que, na "guerra 

fria" que se iniciava, não seria desejável considerá-los 

como inimigos. Devido a isso, o castigo limitar-se-ia a 

poucos líderes, escolhidos para dar exemplo. Sendo 

assim, o processo de desnazificação mais buscou 

reabilitar e integrar os nazistas, branqueando seu 

passado, do que castigá-los. Nesse cenário, os crimes 

hitleristas, especialmente o extermínio dos judeus, eram 

vistos como responsabilidade direta de dirigentes 

criminosos que deveriam ser castigados e não do povo 

alemão. 

  

Percebe-se, então, uma tentativa de absolver o povo alemão das culpas pelos crimes nazistas. 

Diversas polêmicas históricas, contudo, realçam a ingenuidade de se conceber o nazismo 

apenas como fruto da atuação de alguns dirigentes, como os relatos ressaltados na obra de 

Fontana: o livro de Goldhagen, Hitler's willing executioners: ordinary Germans and the 

holocaust, descreve pesquisas realizadas com profundidade relatando a ciência (e conivência) 

dos alemães comuns sobre os desaparecimentos de judeus e ciganos; o artigo de Duchinsky 

publicado no Times Literary Supplement, intitulado Vender o passado, denunciava os 

historiadores que aceitavam elaborar histórias de empresas alemãs para "limpar" o passado 

nazista dessas, apagando a utilização do trabalho-escravo de suas histórias, a exemplo da 

Wolkswagen, que possuía uma fábrica em Auschwitz e chegou a utilizar a mão de obra de 

365 crianças polonesas e ucranianas, que posteriormente foram mortas. (FONTANA, 2004, p. 

373-377). 

 Torna-se crucial, na Alemanha pós-Guerra, reconstruir a identidade do povo. No entanto, 

naquele esforço, a história é falseada. "É desejável que a informação histórica, fornecida pelos 

historiadores de ofício, vulgarizada pela escola [...] e os mass media, corrija esta história 

tradicional falseada" (LE GOFF, 1990, p. 29). Este esforço é importante para que não seja 
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deturpada a memória coletiva do povo e que seja possível assim conhecer a história real, a 

encampar verdades que auxiliem na construção de obstáculos aos erros já cometidos. Neste 

ponto, não há que se confundir memória coletiva com história. Halbwachs (1990, p. 45) já 

advertia que 

  

a memória coletiva não se confunde com a história, e a 

expressão memória histórica não é tão felizmente 

escolhida, uma vez que ela associa dois termos que se 

opõem em mais de um ponto. A história, sem dúvida, é a 

coleção dos fatos que ocuparam o maior lugar na 

memória dos homens. Mas lida nos livros, ensinada e 

aprendida nas escolas, os eventos passados são 

selecionados, aproximados e classificados, seguindo 

necessidades ou regras que não se impunham aos 

círculos de homens que mantiveram por muito tempo o 

depósito vivo [da memória][3]. 

  

Assim, pode-se perceber que a história, tal qual retratada talvez pela maioria dos livros atuais, 

é guiada por diversos propósitos e, infelizmente, não torna fácil uma comprovação cristalina 

da autenticidade de alguns fatos. No entanto, entre tantas polêmicas dessa época, um assunto 

merecedor de atenção a ser discutido com maior afinco neste momento é precisamente o da 

participação do povo alemão. O entendimento que prevalece, impondo a culpa aos dirigentes 

do governo da época, exonerando o povo alemão por entendê-lo como uma massa manipulada 

ou obrigada a aceitar o surgimento e os ditames do regime totalitário é um mito que advém, 

certamente, de uma "investigação do fascismo antifascistamente orientada" (FALTER, 1997, 

p. 52). Corroborando o que foi até agora exposto, Jürgen Falter (1997, p. 50) explica: 

  

As lendas históricas surgem, sobretudo, quando os feitos 

são aceitos sem maior exame científico, por considerá-

los evidentes, porque se adequam perfeitamente a um 

determinado modelo de interpretação teórico ou 

ideológico. Efetivamente, durante muito tempo, tanto na 

historiografia alemã como em partes da historiografia 

internacional, predominou a concepção [...] segundo a 

qual o NSDAP haveria sido predominantemente um 

movimento pequeno-burguês que não haveria tido maior 

atrativo nem para a classe alta nem para a baixa[4]. 

  

O autor se propõe a analisar a ascensão do Partido Nacional-Socialista Alemão dos 

Trabalhadores (NSDAP), obedecendo o rigor científico, não estando imbuído de valores que 

possam comprometer a seriedade de sua pesquisa. Entre seus objetivos alcançados, Falter 
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(1997, p. 103-104) elucidou a questão acerca da configuração do partido Nazista como um 

partido popular: 

  

Assim, pois, do ponto de vista da origem política de seus 

partidários, o NSDAP tinha uma composição muito mais 

heterogênea que a maioria dos outros partidos da 

República de Weimar. Seus novos partidários não 

procediam nem exclusivamente nem 

predominantemente dos ex-partidos liberais de classe 

média. Por conseguinte, a origem político-partidária dos 

partidários do NSDAP não contradiz em absoluto o 

conceito de partido popular[5]. 

  

Explica o autor que o avanço do partido nazista foi auxiliado pela crise econômica e 

desemprego que se instalou na Alemanha após a Primeira Guerra Mundial, sendo que apenas 

os católicos e os comunistas demonstraram uma resistência real à "contaminação nazista". A 

composição social do partido era, portanto, muito mais heterogênea do que supõem as teorias 

que defendem o NSDAP como um partido da classe média. Pelo contrário, o NSDAP foi o 

partido que encontrou mais apoio das diversas classes sociais, estando "distribuído mais 

uniformemente através dos diferentes grupos profissionais e categorias democráticas que 

qualquer outro partido importante da República de Weimar"[6] (FALTER, 1997, p. 116). 

 Assim, Falter argumenta ser "indiscutível" o apoio da "maioria do povo alemão" ao nacional-

socialismo, principalmente em determinados períodos do Terceiro Reich. A despeito de ser 

"difícil, quando não impossível, determinar de uma maneira medianamente realista o número 

dos nacional-socialistas realmente convencidos"[7], o autor lança mão de entrevistas 

realizadas no pós-guerra para comprovar o apoio da população à atuação do partido 

(FALTER, 1997, p. 188-191): 

  

Assim, em uma entrevista do Instituto de Demoscopia 

de Allensbach, realizada em 1948, aproximadamente 

41% manifestou que em 1933 haviam visto com 

beneplácito a "tomada do poder" pelos nacional-

socialistas" enquanto que só 26% afirma que a havia 

rechaçado. Segundo própria declaração, 48% estava de 

acordo com a política interior e exterior nacional-

socialista e 25% não. [...] 57%  dos entrevistados 

considerava que o nacional-socialismo havia sido uma 

boa ideia mal realizada. 

Assim, em uma pesquisa do governo militar americano 

do ano de 1948, 20% resultou ser claramente anti-semita 

e outros 30%, racista em sentido mais geral; um ano 

mais tarde, em uma pesquisa do Instituto de Allensbach, 
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20% dos entrevistados expressou que havia prestado 

crédito à propaganda anti-semita do nacional-socialismo 

(27% a considerou bem mais repugnante e a maioria se 

manifestou que lhe havia sido indiferente); ao mesmo 

tempo, 70% (!) dos entrevistados indicou que não 

haviam se casado nem se casariam agora com um 

cônjuge judeu, enquanto que apenas 8% respondeu com 

um "sim" sem reservas[8]. 

  

 Também realçando o apoio consciente da maioria do povo alemão, Hannah Arendt, ao 

discorrer sobre o tratamento dado aos judeus com o advento das Leis de Nuremberg, afirma 

que essa lei só veio regular algo que já acontecia na realidade para os judeus, visto que "sua 

separação quase completa do resto da população havia sido obtida em semanas ou meses – 

por meio do terror, mas também por meio da conivência mais que normal de todos a sua 

volta". (ARENDT, 1999, 50-51) 

 Importa dizer, oportunamente, que não é relevante, para os fins deste trabalho, discorrer 

minuciosamente acerca da teoria da culpa coletiva alemã, uma vez que o que se busca é 

simplesmente a revisitação de um caso claro em que uma maioria, valendo-se da regra que faz 

funcionar a democracia, permitiu que manifestações de opinião e processos eleitorais válidos 

legitimassem, entre outros crimes, o holocausto. 

 Consoante tudo o que foi trazido à tona neste ensaio e uma vez sedimentado o entendimento 

de que a maioria do povo alemão consentiu e apoiou livremente a ascensão do NSDAP e seus 

projetos políticos, importa passar à reflexão sobre a articulação da massa alemã e, em última 

análise, da opinião pública. Em outras palavras, passa-se agora à análise da massificação pela 

qual, acredita-se, passou o povo Alemão durante o nazismo. Isso se fará a fim de que seja 

alcançada, assim, uma compreensão de como se deu o "desatino" da maior parte de um povo 

que voluntariamente adentrou um processo de "embriaguez" coletiva. Certamente, não existe 

mais claro exemplo de como uma maioria pode ser tão perniciosa ou, por que não dizer, 

democraticamente suicida. 

   

3.2 O MITO DA MASSA INDIFERENTE E DO LÍDER EXTRAORDINÁRIO 

  

Restando comprovado que a atuação do povo alemão se deu de forma livre e, a o sucesso do 

partido nazista resultou de uma escolha consciente. Cumpre agora discorrer sobre o limite 

dessa consciência alemã que, segundo alguns, teria se tornado inconsciente e mesmo coagida 

após a tomada do poder. 

 Expondo de forma viva a lancinante realidade alemã do período de hegemonia do partido 

nacional-socialista, os relatos imparciais de Sebastian Haffner (2003, p. 236), alemão não-

judeu que viveu durante aquele período, podem ser esclarecedores acerca da influência do 

partido sobre a população e do clima de "camaradagem" altamente pernicioso que sobre ela se 

instalou: 
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Está claro que existe algo demoníaco, profundamente 

perigoso, nesta camaradagem inofensiva vastamente 

louvada. Os nazistas sabiam o que eles estavam fazendo 

quando tornaram-na a forma normal de vida para toda a 

nação. E os alemães, com sua falta de talento para a vida 

e a felicidade individual, estavam tão terrivelmente 

preparados para se submeterem a esta forma de vida, tão 

dispostos e ansiosos para trocar os delicados e 

dificilmente alcançáveis frutos da liberdade pela 

suculenta e crescente intoxicação geral, indiscriminada 

camaradagem vulgar que estava à mão. 

  

Diz-se que os alemães são subjugados. Isto é apenas meia verdade. Eles são também algo 

mais, algo pior para o qual não existe palavra: eles são "camaradas", uma condição 

terrivelmente perigosa. Eles estão sob um feitiço. Eles vivem uma vida drogada num mundo 

de sonho. Eles são terrivelmente felizes, mas terrivelmente rebaixados; tão satisfeitos consigo, 

mas tão irrestritamente repugnantes; tão orgulhosos e ainda tão desprezíveis e desumanos. 

Eles pensam estar escalando altas montanhas, quando na verdade eles estão rastejando por um 

pântano. Contanto que o feitiço dure, não existe praticamente nenhum antídoto[9]. 

 E essa camaradagem alemã, presente no discurso nacional-socialista, parecia pertencer ao 

sangue alemão e possibilitar o processo de massificação desse povo. 

  

O apavorante foi que não havia verdade neste discurso. 

Se você o interpretasse corretamente, era de fato verdade 

que bastava colocar-nos em certas circunstâncias para 

um tipo de processo químico a corroer nossas 

individualidades e transformar-nos em uma massa não-

pensante, facilmente incitável por qualquer causa...[10] 

(HAFFNER, 2003, p. 238) 

  

No mesmo sentido, é possível citar também as palavras de Sloterdijck (2002, p. 29): 

  

[...]era preciso o talento especial dos alemães pela auto-

hipnose coletiva para encenar aquelas luas-de-mel entre 

idealismo e brutalismo, que nos extáticos primórdios da 

"revolução nacional" de 1933 produziram um singular 

clima de alienação de massa. Thomas Mann 

representava o juízo de uma minoria quando, em 

setembro de 1939, já decidido a emigrar para os Estados 
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Unidos, diagnosticava os alemães como um povo que 

tinha passado a "venerar a ignorância e a rudeza". 

  

O que é necessário frisar é essa predisposição da massa à conivência, à perda de 

racionalidade, à "embriaguez voluntária coletiva". é possível perceber com clareza que o 

exemplo alemão, com amparo nas palavras de Peter Sloterdjik (2002, p. 15), representa o 

"colapso da visão romântico-racional do sujeito democrático, que poderia saber o 

que quer; dissipou-se o sonho do coletivo autotransparente, o fantasma 

sociofilosófico de um abraço entre espírito do mundo e coletivo despedaça-se num 

bloco de indissolúvel escuridão: pretume humano". 

O próprio desenvolvimento da democracia, da massa como sujeito representa um sério risco 

para a democracia, se a ela não forem impostos limites. A aplicação irrestrita da regra da 

maioria, portanto, torna-se perniciosa e até letal se realizada por uma maioria que, 

massificada, pode apresentar projetos mesmo antidemocráticos ou desumanos. 

 A questão fundamental aqui é entender que a sociedade atual, ainda que realçado seu caráter 

pluralista, configura indubitavelmente uma sociedade de massas. Como, no regime 

democrático, é o demos quem tem a última palavra, a massa assume a função de sujeito 

legitimador do processo democrático e da atuação Estatal. Assim, é inerente à democracia o 

risco do fascismo representado pela transformação do povo em sujeito político. 

  

  

Fascismo é um estágio relativamente provável, mesmo 

que não inevitável, na execução do programa de 

desenvolver a massa como sujeito – pela razão tão 

complicada quanto plausível de que as massas ativadas e 

em busca de descarga podem fantasiar em seus líderes 

sua própria subjetividade inacabada como sendo 

acabada. O tornar-se sujeito por meio do outro que se 

sobressai se apresenta, nessa visão, como um interstício 

para a real autocompreensão. Não foi por acaso que a 

maioria dos regimes fascistas, mas também os populistas 

de esquerda, estavam possuídos pela motivação da 

popularesca assembléia geral, e de tudo tenham feito 

para mobilizar as massas numéricas, através de cuja 

aclamação esses regimes se afirmam como formas 

legítimas de ordem política, como massas unidas 

fisicamente reais. Os comícios do Partido Nacional-

Socialista dos Trabalhadores Alemães (NSDAP) do 

Terceiro Reich perseguiram essa motivação até as mais 

extremas consequências. (SOLTERDIJCK, 2002, p. 25) 
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Neste diapasão, vislumbra-se que o nascimento do fascismo, especificamente o alemão, deu-

se como resultado do processo democrático. Hitler, por sua vez, não tinha nenhuma qualidade 

especial, mas era exatamente sua vulgaridade que pôde fazê-lo o receptor do idealismo da 

massa 

  

que se entregava como líder, ele não era absolutamente 

um contraente destacado das massas por ele conduzidas, 

mas seu subordinado e sua essência. [...] ele não entrou 

em campo em função de alguma extraordinariedade, 

mas por sua inequívoca rudeza e pela manifestação de 

sua trivialidade. [...] a autoconsciência de Hitler de ser a 

encarnação de um destino era adequada ao seu papel 

histórico na mídia. (SLOTERDIJCK, 2002, p. 31) 

  

É claro – e impossível frisar suficientemente este ponto – que não se pretende aqui 

argumentar a existência de um caráter democrático durante o regime ditatorial nazista 

enquanto tal – já que a noção de democracia no regime ditatorial carrega uma contradictio in 

terminis –, mas afirmar que a ascensão do partido conhecido como nazista se deu de forma 

livre e democrática, com aderência do povo alemão e sua atuação após a tomada do poder. 

Muito embora durante o regime ditatorial não se possa falar em democracia nem medir com 

exatidão a voluntariedade do consentimento do povo ao governo, os argumentos e dados até 

aqui apresentados nos permitem asseverar certa preponderância do apoio ao nazismo por parte 

da maioria do povo alemão. 

 Não seria um equívoco dizer, então, que a ascensão do NSDAP foi democraticamente 

legítima, alicerçada na regra da maioria, e que o governo nacional-socialista alemão, após 

assumir seu caráter totalitário obteve ainda assim forte apoio da massa. Esta massa após a 

ascensão, vale dizer, já corresponde a uma coletividade cujos referenciais sociais 

desaparecem, restando uma "maioria silenciosa", no sentido de não dialógica ou viva, mas 

condicionada á manifestação por enquete e destituída de existência social. A dimensão de sua 

existência é estatística. 

 O problema da democracia pode então ser definido quando percebemos o perigo da massa 

enquanto sujeito (demos) da democracia. 

  

As paixões dominam a massa popular. Disso resulta que 

ela "sempre age de mais ou de menos". Os arroubos 

passionais não só privam-na do senso da medida, como 

a tornam irracional, mutável e imprevisível em sua 

instabilidade. ... Na impulsividade das multidões, por 

natureza irracional, a impetuosidade prevalece sobre os 

projetos. Mil armadilhas ameaçam, pois, a massa 

popular, incapaz de prevê-las. Desde sempre, as paixões 

humanas formam o motor que movimenta a mecânica 
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governamental; mas, embora sejam onipresentes na 

política, mostram-se particularmente nefastas numa 

democracia porque desafiam essa forma prática da razão 

que Locke qualificava de "racional". (GOYARD-

FABRE, 2003, p 256). 

  

O essencial da convivência humana na política democrática carrega em si um potencial 

dialético em constante tensão. "O que os homens produzem pode ser destruído pelo homens; o 

que os homens destroem pode ser reconstruído. A capacidade de destruir e a capacidade de 

produzir se equilibram" (ARENDT, 2010, p. 214). 

 Como as relações que compõem qualquer democracia surgem não da força ou do indivíduo, 

mas do coletivo, pois "é de sua reunião que surge o poder, um poder diante do qual mesmo a 

maior força individual é impotente" (ARENDT, 2010, p. 222), é nesta coletividade que reside 

o potencial (re-)construtor e destruidor. A democracia, portanto, resulta de um equilíbrio e, 

portanto, em sua existência contingente reside o bem e mal que potencializa sua destruição: a 

coletividade. Quando esta é homogeneizada, em massa não-pensante, afastada de toda 

racionalidade e diálogo, torna a regra da maioria um mecanismo pernicioso a implodir o 

próprio sistema em que vigora. 

  

   

4 CONCLUSÃO 

  

Deve estar claro que a democracia não pode ser reduzida a um esquema lógico, puramente 

matemático, uma vez que é caracterizado pela natureza humana e, fabrica assim as próprias 

armadilhas nas quais se enreda. (GOYARD-FABRE, 2003, p. 276) 

 Existiu, por parte da maioria da população alemã, uma efetiva volição que antecede a 

ascensão do nacional-socialismo, fornecendo a este apoio e co-existindo com os anos de 

torpeza de seu governo. 

 É necessário definir e estar claro que a democracia a qual se deve buscar é uma democracia 

substantiva, participativa ou deliberativa, alicerçada obrigatoriamente nos diretos humanos e, 

por isto, jamais neutra. Vale dizer, se o princípio majoritário encontra-se no cerne da questão 

democrática, esta, porém, não se limita àquele. Equiparar democracia à vontade da maioria é 

incorrer em risco deveras grave à própria democracia, conforme foi visto, desconstituindo-a. 

 O projeto moderno de desenvolver a massa como sujeito acumula "material explosivo 

psicopolítico e facilmente inflamável" (SOLTERDIJCK, 2002, p 37). Por essa razão, a 

democracia de hoje deve obedecer a critérios substantivos, devendo, antes de tudo, reconhecer 

o outro numa perspectiva que ultrapassa os meros direitos políticos, numa noção de alteridade 

que deve subsistir em todo campo pluralista. Uma solução proposta para a democracia atual, 

que visa impossibilitar que se caia novamente nos erros originados por uma visão da 
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democracia como pura regra da maioria ou mera força dos números é aquela defendida por 

muitos hoje como democracia deliberativa, alicerçada em fortes direitos humanos que 

protejam a pluralidade e o diálogo imanente a esta. 

 A imposição de uma deliberação prévia às decisões – racionalizando os discursos –com 

necessidade de justificação diante das eventuais minorias vencidas e amplo respeito à 

liberdade alheia afasta a democracia do risco de ser apoderada novamente por uma massa, que 

valendo-se apenas da regra da maioria, acabe por optar desvirtuar o sistema e tolher direitos. 

Infelizmente – o que é mais assustador – é que a sociedade de massas de hoje revela uma 

potencialidade para que se incorra no mesmo erro. A grande diferença é que já se sabe dos 

perigos que comportam a utilização da regra da maioria ilimitadamente por massas no seio da 

democracia, razão pela despontam os direitos humanos a opor obstáculo à repetição do erro. 
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[1] Nas palavras de Santiago Nino: os "guardiões da democracia", como é o caso do Supremo 

Tribunal Federal (STF), no Brasil e da Supreme Court nos Estados Unidos. 

[2] Paulo Calazans lembra a origem da palavra idiota como aquele que se furta da 

participação política no espaço público. 

[3] la mémoire collective ne se confond pas avec l'histoire, et que l'expression : mémoire 

historique, n'est pas très heureusement choisie, puisqu'elle associe deux termes qui s'opposent 

sur plus d'un point. L'histoire, sans doute, est le recueil des faits qui ont occupé la plus grande 

place dans la mémoire des hommes. Mais lus dans les livres, enseignés et appris dans les 

écoles, les événements passés sont choisis, rapprochés et classés, suivant des nécessités ou des 

règles qui ne s'imposaient pas aux cercles d'hommes qui en ont gardé longtemps le dépôt 

vivant. 

[4] Las leyendas históricas surgen, sobre todo, cuando los hechos son aceptados sin mayor 

examen científico, por considerárselos evidentes, porque se adecuan perfectamente a un 
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determinado modelo de interpretación teórico ideológico. Efectivamente, durante largo 

tiempo, tanto en la historiografía alemana como en partes de la historiografía internacional, 

predominó la concepción […] según la cual el NSDAP habría sido predominantemente un 

movimiento pequeñoburgués que no habría tenido mayor atractivo ni para la clase alta ni para 

la baja. 

[5] Así, pues, desde el punto de vista del origen político de sus partidarios, el NSDAP tenía 

una composición mucho más heterogénea que la mayoría de los otros partidos de la República 

de Weimar. Sus nuevos partidarios no procedían ni exclusiva ni predominantemente de los ex 

partidos liberales de clase media. Por consiguiente, el origen político-partidista de los 

partidarios del NSDAP no contradice en absoluto el concepto de partido popular. 

[6] […] estaba distribuido más uniformemente a través de los diferentes grupos profesionales 

y categorías demográficas que cualquier otro partido importante de la República de Weimar. 

[7] […] es difícil, cuando no imposible, determinar de una manera medianamente realista el 

número de los nacionalsocialistas realmente convencidos 

[8] Así, en una encuesta del Instituto de Demoscopía de Allensbach, realizada en 1948, 

aproximadamente el 41% manifestó que en 1933 habían visto con beneplácito la "toma del 

poder" por los nacionalsocialistas, mientras que sólo el 26% afirma que la había rechazado. 

Según su propia declaración, el 48% estuvo de acuerdo con la política interior y exterior 

nacionalsocialista y el 25% no; el 57% de los encuestados consideraba que el 

nacionalsocialismo había sido un buena idea mal realizada. 

Así, en una encuesta del gobierno militar americano del año 1948, el 20% resultó ser 

claramente antisemita y otro 30%, racista en un sentido más general, un año más tarde, en una 

encuesta del Instituto de Allensbach, el 20% de los encuestados expresó que habían prestado 

crédito a la propaganda antisemita del nacionalsocialismo (el 27% la consideró más bien 

repugnante y la mayoría que le había sido indiferente); al mismo tiempo, el 70% (!) de los 

encuestados indicó que no se hubieran casado ni se casarían ahora con cónyuge judío, 

mientras que sólo el 8% respondió con un "sí" sin reservas. 

[9] It is clear that there is something demonic, deeply dangerous, in this widely praised, 

harmless male comradeship. The Nazis knew what they were doing when they made it the 

normal way of life for an entire nation. And the Germans, with their lack of talent for 

individual life and happiness, were so dreadfully ready to submit to it, so willing and eager to 

exchange the delicate, hard-to-reach fruits of freedom for the juicy, swelling, close-at-hand 

intoxication of general, undiscriminating, vulgar comradeship. 

 It is said that the Germans are subjugates. That is only half true. They are also something 

else, something worse, for which there is no word: they are 'comraded', a dreadfully 

dangerous condition. They are under a spell. They live a drugged life in a dream world. They 

are terribly happy, but terribly demeaned; so self-satisfied, but so boundlessly loathsome; so 

proud and yet so despicable and inhuman. They think they are scaling high mountains, when 

in reality they are crawling through a swamp. As long as the spell lasts, there is almost no 

antidote. 

[10] The appalling thing was that there was some truth in this speech, If you interpreted it 

correctly, it really was true that you had only to place us in the right circumstances for a kind 
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of chemical process to corrode our individualities and turn us into an unthinking mass, easily 

arousable for any cause whatever… 
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A TEORIA E A PRÁTICA DA EFETIVIDADE DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS NO BRASIL* 

 

Por: Matheus Felipe de Castro** 

 

Sumário: 1) Introdução; 2) Direitos fundamentais: entre 

teoria e prática; 3) Direitos fundamentais: entre relações 

verticais e horizontais; 4) Direitos fundamentais e 

ordenamento jurídico; 5) Considerações finais; 6) 
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Resumo: O presente artigo busca analisar os principais 
gargalos políticos e jurídicos para a efetivação dos direitos 
fundamentais no Brasil contemporâneo, seja nas relações 
marcadas pela verticalidade (relações Estado/cidadão), 
seja nas marcadas pela horizontalidade (relações 
cidadão/cidadão ou cidadão/sociedade civil). Sustenta que 
uma práxis de transformação social a partir da efetivação 
dos direitos fundamentais demanda uma mudança de 
mentalidade por parte dos juristas, com abandono dos 
pressupostos teórico-práticos do positivismo, além de 
transformações estruturais que permitam ao país 
abandonar velhas práticas de violação de direitos humanos 
que tem levado o Estado brasileiro a ser reiteradamente 
condenado pelos organismos internacionais pela violação 
dos direitos mais básicos do seu povo. 

Abstract: This paper analyzes the political and legal 
bottlenecks for the realization of fundamental rights, is 
marked by vertical relations, is marked by the horizontal. 
It claims that a praxis of social transformation from the 
enforcement of fundamental rights demands a change of 
mentality on the part of lawyers, with abandonment of 
assumptions of positivism. 

Palavras-chave: Direitos Fundamentais; Relações 
Privadas; Constitucionalismo; Política Jurídica; Dialética; 
Filosofia da práxis. 

Keywords: Fundamental Rights; Private Relations; 
Constitutionalism; Legal Policy; Dialectics; Philosophy of 
praxis. 

 

1. Introdução 

 

 O constitucionalismo moderno está todo baseado sobre a idéia-força dos direitos 
fundamentais. Não há autor, jurista, legislador ou administrador que não admita, ao 
menos retoricamente, que os ordenamentos jurídicos hodiernos não podem senão fincar 
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seus alicerces sobre a base do respeito a direitos essenciais positivados nas 
Constituições nacionais. 

 No entanto, o que se percebe, na realidade que se opera fora dos textos, é um 
total descompasso entre o que é dito e o que é praticado, entre o que é pensado e o que é 
realizado em termos de efetivação de um rol mínimo de direitos historicamente 
construídos e conquistados pelas lutas sociais travadas pelo “povo soberano” nos 
últimos séculos. 

 Na verdade, embora o próprio discurso constitucionalista (de onde se extrai a 
base dos direitos fundamentais) faça parte de uma tradição política que vem desde o 
liberalismo, também ele, como discurso, teve grande dificuldade para se impor na 
realidade, na medida em que o constitucionalismo inicial possuía características 
meramente formais, permitindo que a realidade fosse comandada preponderantemente 
pela lógica das leis de mercado, o que evidentemente encontrava sua maior expressão 
jurídica nos códigos civis e nas leis do comércio. 

 Agora, na medida em que avança a assim chamada constitucionalização dos 
ordenamentos jurídicos – o que implicitamente admite que as constituições foram, por 
muitos séculos, meras folhas de papel submetidas às relações reais de poder (Lassale) – 
e que o discurso dos direitos fundamentais vai tomando foros de verdadeiro leitmotiv a 
guiar a atividade dos homens de Estado, há que se questionar sobre as lacunas e tensões 
existentes entre aquilo que se declara e aquilo que se pratica, questionando-se sobre 
medidas concretas que possam redesenhar as funções de Estado para a concretização de 
um programa mínimo de direitos fundamentais que atendam aos interesses de um povo 
determinado na história. 

 Para tanto, o presente artigo, partindo do referencial teórico da filosofia da 

práxis (teoria dialética do Direito = método da concreção), buscará realizar uma 
reflexão crítica a respeito das defasagens políticas e estruturais existentes entre o 
discurso constitucionalista dos direitos fundamentais e a prática concreta do Estado 
brasileiro, tentando apontar os nós que devem ser desfeitos para que o poder político 
possa se reestruturar para a realização efetiva – não meramente discursiva – dos direitos 
fundamentais, seja nas relações marcadas pela verticalidade (relações clássicas 
Estado/cidadão) seja naquelas marcadas pela horizontalidade, ou seja, onde prevalecem 
relações privadas, entre pessoas ou entre essas e os poderes privados. 

 

2.  Direitos Fundamentais: entre teoria e prática 

 

 Há grande discussão em torno da natureza dos direitos fundamentais, sendo que 
as várias teorias e posições existentes se vinculam, respectivamente, às diversas 
posições político-ideológicas dos intérpretes. Classicamente, no entanto, se admitiu que 
os direitos fundamentais seriam direitos públicos subjetivos, no sentido de direitos dos 
cidadãos oponíveis ao poder de Estado1 numa sociedade liberal saída das entranhas do 
Absolutismo. 

Para essa concepção, Estado e sociedade seriam instâncias separadas, que se 
comunicariam numa relação de desconfiança recíproca, razão pela qual caberia à 
sociedade o controle do Estado mediante a imposição constante de limites jurídicos à 

                                                           

1 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 517. 
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sua atuação, como ressaltou Bonavides: “Que todas as diligências do libealismo 
convergiam para esse fim – a limitação do poder – afigura-se-nos dos traços mais 
peculiares à doutrina liberal” 2. Segundo esta visão, toda a administração pública 
moderna (e o direito administrativo que lhe corresponde) teria sido constituída, segundo 
Bercovici, “para o modelo liberal de proteção dos direitos individuais em face do 
Estado, não para a implementação dos princípios e políticas consagradas na 
Constituição” 3. 

 A evolução dos Estados de corte liberal para os Estados de modelo social operou 
profunda modificação nas formas de efetivação dos direitos fundamentais, antes 
concebidos negativamente, ou seja, como deveres de abstenção por parte do Estado 
frente aos indivíduos (que Alexy divide em três grandes grupos: direitos a que o Estado 
não impeça ou não dificulte certas ações do titular do direito; direitos a que o Estado 
não afete determinadas características ou situações do titular do direito e, enfim, direitos 
a que o Estado não elimine determinadas posições jurídicas do titular do direito) 4 e, 
depois, concebidos positivamente, como deveres de atuação diante das necessidades 
concretas de um povo como saúde, educação, cultura, lazer, trabalho, desenvolvimento 
(e que o mesmo Alexy subdivide em dois grandes grupos: ações estatais de conteúdo 
fático e ações estatais de conteúdo normativo) 5, amenizando a rígida separação 
Estado/sociedade que o liberalismo impunha e concebendo o poder político como uma 
espécie de prestador de serviços públicos fundamentais aos cidadãos 6, mas sem alterar 
a concepção inicial de que também essas prestações ativas seriam direitos públicos 

subjetivos dos cidadãos perante o Estado 7. 

 Outra visão seria aquela que considera a evolução dos direitos fundamentais 
como trincheiras conquistadas na luta política das classes trabalhadoras e das maiorias 
excluídas, com o fim de equilibrar a luta de classes inerente ao tecido social no qual se 
assenta as bases do Estado 8. Esta concepção realista leva em conta o fato de o poder de 
Estado quase nunca corresponder efetivamente às declarações constitucionais que 
consideram sua fonte e controle popular 9. Assim, o direito estabeleceria os limites do 
exercício do poder de Estado, quer dizer, da intervenção dos seus aparelhos, fixando a 
linha de demarcação entre o indivíduo – e os seus direitos “subjetivos”, “naturais”, 
“inalienáveis”, etc. – e o Estado, exprimindo uma relação de força que se operaria no 
interior de uma relação de classes. Neste sentido, esses limites, postos pelo direito 
seriam igualmente a expressão da limitação do poder de dominação de classe pela luta 
das massas populares. 10 

Mais atualmente, acabaram tendo grande aceitabilidade concepções que 
admitem um Estado constitucionalizado, no sentido de que sua estrutura e poder 

                                                           

2 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 167. 
3 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento: uma leitura a partir da 
constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, p. 77. 
4 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 196 
5 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 201. 
6 FURTADO, Celso. A pré-revolução brasileira. Rio de Janeiro: Fundo de Cultura, 1962, p. 78. 
7 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. Op. cit. p. 11. 
8 AGUIAR, Roberto A.R. de. Direito, poder e opressão. 3. ed. São Paulo: Alfa-Ômega, 1990, p. 153-
157. 
9 BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, Artigo 1º, parágrafo único: 
“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição”. 
10 POULANTZAS, Nicos. Fascismo e ditadura. São Paulo: Martins Fontes, 1978, p. 344. 
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estariam colocados acima das disputas entre classes e outros grupos sociais existentes 
numa sociedade pluralista, onde a Constituição e a Democracia haveriam se consolidado 
frente aos poderes privados.  O poder não pertenceria a um grupo ou classe social e a 
soberania seria legal, expressa na Constituição, que criaria um complexo de 
procedimentos que garantiriam a todos os cidadãos individualmente ou organizados em 
grupos de pressão (partidos, sindicatos, associações, classes, etc.) se expressar de forma 
equilibrada, de maneira que nenhum grupo conseguisse se tornar hegemônico, 
desequilibrando as regras do jogo democrático formalizado na Constituição. 11 

Embora esta última posição seja sedutoramente adotada pela maioria dos autores 
atuais que estudam e divulgam os direitos fundamentais, ela parece partir de um 
idealismo básico que aprofunda a concepção de uma sociedade onde os conflitos se 
operem de forma (constitucionalmente) controlada e localizada (na esfera privada), sem 
interferir na condução efetiva do poder político a partir da própria sociedade civil. Não 
à toa, um autor como Friedrich Müller afirma que sua teoria estruturante do direito só 
seria aplicável às sociedades onde o povo fosse realmente soberano, fonte e 
manipulador do poder político, em nada colaborando para o entendimento de sociedades 
onde o povo seria um mero pedestal passivo sobre o qual se levanta o poder de Estado 
sob o domínio de um grupo social minoritário em tamanho, mas majoritário em poder: 

Eles (os direitos fundamentais) fundamentam normativamente uma sociedade à 
medida que ela é livre e pluralista, e um Estado, à medida que ele é democrático. 
Eles são os meios de realização por excelência do “poder constituinte do povo”. Sem 
a prática dos direitos humanos e da cidadania, o “povo” permanece sendo uma 
metáfora abstrata de função ideológica. Mas por meio da prática dos human rigths 
ele se torna, em função normativa, “povo titular do Estado” (“Staatsvolk”) em uma 
democracia legítima. 12 

 Evidentemente, trata-se de um ideal que ainda não parece ter sido alcançado por 
nenhuma sociedade concretamente considerada e que faz recordar os ideais 
democráticos que vem sendo desenhados desde a antiguidade clássica e que nos fazem 
perceber que a democracia não é uma coisa pronta e acabada (o que existiria somente 
no mundo das idéias), mas uma relação sócio-político-econômica em contrução 
permanente e submetida a avanços e reveses conforme a correlação concreta das forças 
políticas em embate na sociedade. 

E o jurista apenas realizaria um trabalho de relegitimação do sistema político 
vigente, que mantém e aprofunda as assimetrias de poder social, político e econômico 
existentes na sociedade, se partisse do pressuposto de que esse Estado realmente 

existente encontra seu fundamento não mais numa teoria da soberania estatal há muito 
questionada 13, mas sim na realização dos direitos fundamentais dos seus cidadãos, o 
que não vem acontecendo na prática de nenhuma nação atual, como ocorre com o 
Brasil, recordista em condenações internacionais pela violação de direitos fundamentais 
dos seus cidadãos 14 (o Brasil conta com um sistema judiciário profundamente marcado 
                                                           

11 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil: ley, derechos, justicia. 4. ed. Madrid: Trotta, 2002, 
p. 13 e HÄBERLE, Peter. Pluralismo y constitución: estudios de teoría constitucional de la 
sociedad abierta. Madrid: Tecnos, 2002, p. 103. 
12 MÜLLER, Friedrich. Teoria moderna e interpretação dos direitos fundamentais, 
especialmente com base na teoria estruturante do direito. Anuário iberoamericano de justicia 
constitucional, La Rioja, n. 07, 2003, pp. 315-327 (p. 324). 
13 VICTORINO, Fábio Rodrigo. Evolução da teoria dos direitos fundamentais. Revista CEJ, 
Brasília, n. 39, out./dez. 2007, p. 10-21 (pp. 11-12). 
14 Somente perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos o Brasil já foi condenado nos 
casos Damião Ximenes, Sétimo Garibaldi, Guerrilha do Araguaia, extensão da lei de anistia aos 
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pelo positivismo jurídico e pela seletividade criminal de setores empobrecidos, 
combinado com baixíssima taxa de participação popular efetiva nos negócios públicos) 
e até mesmo os Estados Unidos da América, nação alardeada como berço da democracia 
liberal moderna, mas que mantém um campo de concentração na Baía de Guantánamo, 
Cuba, onde implementou um verdadeiro Direito Penal do Inimigo 

15, além dos 
conhecidos atos de terrorismo de Estado que promove mundo afora, inclusive com 
violação à soberania e autodeterminação da maioria dos outros povos, embora essas 
duas nações, retoricamente, tenham avançado e consolidado uma profunda justificação 
de seus poderes políticos com base na realização dos direitos fundamentais. 

 Por outro lado, se a constatação de que a teoria dos direitos fundamentais 
encontra-se muito mais avançada do que a prática dos direitos fundamentais não quer 
significar que haja, necessariamente, um descolamento entre ambas, como se fossem 
fenômenos distintos. Na verdade, teoria e prática são faces do mesmo processo real se 
desdobrando no tempo/espaço e não podem ser separadas artificialmente, porque 
compõem uma unidade. A aparente separação entre teoria e prática decorre do fato de 
os homens se apegarem aos discursos oficiais que encobrem os funcionamentos reais 
dos processos de poder. E o discurso da teoria dos direitos fundamentais parece vir 
sendo apropriado pelos ideólogos estatais como forma de justificação de uma forma 
política que cumpriria funções diferentes das declaradas na realidade, relegitimando-se 
pela velha fórmula transformista enunciada por Lampedusa no seu “Il Gattopardo”: tudo 

deve mudar para permancer como está! 

Se há uma lacuna ou uma tensão entre ambas, é exatamente nela que deve ser 
buscada a explicação racional para essa defasagem, como quer Zizek 16. Há que se 
perguntar se teoria e prática não estariam cumprindo funções distintas para a reprodução 
de certa realidade composta de aparências ideológicas e essências reais de 
funcionamento, ou seja, não estariam cumprindo funções distintas, mas complementares 
de uma mesma realidade oculta num mundo de aparências, onde a legitimidade (ou 
legitimação) é aspecto crucial para a manutenção prática do sistema 17. 

 

3. Direitos Fundamentais: entre relações verticais e horizontais 

 

 Como mencionado linhas atrás, os direitos fundamentais nasceram 
primeiramente como forma de contraposição dos poderes privados ao poder público, 
com a ascenção das burguesias nacionais ao poder de Estado em suas respectivas 
nações, dando origem ao conceito primário de Estado burguês de Direito 

18. A proteção 
de direitos humanos fundamentais teria surgido na história da humanidade como 

                                                                                                                                                                          

torturadores do Regime Militar (decisão do STF), etc. Esses casos representam uma ínfima 
amostra da violação de direitos fundamentais no Brasil, que chegaram a ser conhecidos porque 
julgados pelo organismo internacional. 
15 KHAN, Mahvish Rukhsana. Diário de Guantánamo: os detentos e as histórias que eles me 
contaram. São Paulo: Larousse do Brasil, 2008, p. 17. Para a fundamentação de um Direito Penal 
do Inimigo, cf. JACOBS, Günter & MELIÁ, Manuel Cancio. Direito penal do inimigo: noções e 
críticas. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Para a crítica desta construção teórica, 
cf. ZAFFARONI, Eugênio Raúl. O inimigo no direito penal. 2. ed. Rio de Janeiro: Revan, 2007. 
16 ZIZEK, Slavoj. A visão em paralaxe. São Paulo: Boitempo, 2008, p. 18. 
17 ANDRADE, Vera Regina Pereira de. Dogmática jurídica: escorço de sua configuração e 
identidade. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 85. 
18 BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. Op. cit., p. 39. 
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maneira de conter o poder do Estado, sempre propenso ao abuso e à arbitrariedade, 
dentro de certos limites fixados pela lei, colaborando para conformar muito mais do que 
uma simples nova ordem política da sociedade, mas consolidando, decisivamente, a 
própria civilização burguesa, como lembra Comparato: 

Sem dúvida, esses efeitos não foram minimamente previstos pelos próceres 
revolucionários. Mas não é menos verdade que a civilização burguesa e o sistema 
econômico capitalista não teriam prosperado tão vivamente, a partir do século XIX, 
se o direito revolucionário não tivesse criado as instituições que lhe serviram de 
fundamento. 19 

 No entanto, o desenvolvimento do sistema capitalista de produção revelou que 
também e principalmente os entes privados (empresas, corporações, pessoas 
individualmente consideradas) exercem poder sobre outras pessoas ou sobre a 
coletividade, possuindo inclusive grande poderio para causar danos individuais, difusos 
e coletivos, que se manifestam sob a forma de violências à saúde pública, ao bem-estar 
coletivo, ao meio ambiente e mesmo às chamadas “minorias”, entendidas como 
agrupamentos coletivos em torno de características bem definidas para com a 
universalidade da comunidade onde estão inseridas (raça, etnia, orientação sexual, 
política e religiosa, gênero, etc.). 

Essa constatação lançou por terra a velha visão liberal de uma contraposição 
simplista entre sociedade civil e Estado, revelando que não somente nas relações 
verticais (Estado/sociedade civil/cidadãos), mas também e principalmente nas relações 
horizontais (onde o Estado permanece de fora/relações cidadãos/cidadãos ou poderes 
econômicos/cidadãos) o poder se exerce e efetiva de maneira assimétrica, não existindo 
igualdade material possível numa sociedade marcada pela desigualdade. Samuel 
Pinheiro Guimarães é preciso em sua observação, quando assevera que: 

A contraposição entre o Estado – mau, autor e fonte das violações – e a 
sociedade civil – boa, generosa e inocente – ignora que a lei e o Estado 
refletem a concentração de poder e a reforçam, a concentração de poder e as 
violações que ela necessariamente provoca originam-se na própria sociedade 
civil. 20 

 Nesse passo, uma vez consolidada a idéia-força de que o Estado e suas múltiplas 
manifestações funcionais (administrativas, legislativas e judicantes) se vinculariam 
estritamente à realização dos direitos fundamentais 21 (o que, por enquanto, parece ser 
um discurso ideológico de re-fundamentação do poder estatal), surge e prolifera o 
pensamento de que também os poderes privados deveriam se vincular à efetivação dos 
direitos fundamentais, o que levaria a uma sociedade funcionalizada por valores 
constitucionalmente definidos pela comunidade política nacional. 

 A principal crítica a essa visão surgida a partir do Direito Constitucional 
Alemão, é decorrente de setores liberais extremistas que negam qualquer legitimidade 
ao Estado para interferir na autonomia da vontade e na livre iniciativa, como formas de 
funcionamento “normal” da sociedade moderna, eis que qualquer admissão em 
contrário viria a lesar irremediavelmente, para eles, o próprio cerne do direito geral a 
liberdade. Na sociedade civil, os homens seriam livres para se autodeterminar, mediante 

                                                           

19 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos fundamentais. 3. ed. São Paulo: 
Saravia, 2004, p. 142. 
20 GUIMARÃES, Samuel Pinheiro. Desafios brasileiros na era dos gigantes. Rio de Janeiro: 
Contraponto, 2005, p. 108. 
21 SARLET, Ingo Wolfgan. A eficácia dos direitos fundamentais. 6. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010, p. 381 e ss. 
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acordo de vontades (contrato), sendo que a vinculação prévia de seus comportamentos a 
valores políticamente definidos seria ilegítima e abusiva. 

 O argumento é ideologicamente comprometido e não parece constituir entrave à 
efetivação dos direitos fundamentais nas relações privadas, como já o demonstrou 
Alexy quando afirmou não ser difícil refutar o argumento de que os efeitos diretos da 
irradiação dos direitos fundamentais nas relações privadas diminuiriam ou anulariam a 
autonomia privada, eis que ela própria é um objeto de proteção pelos direitos 
fundamentais 22.  Aliás, Alexy chega a criticar como uma “deficiência da discussão 
acerca dos efeitos perante terceiros que a questão da restrição à autonomia privada tenha 
ocupado o primeiro plano e que sua proteção não tenha sido tratada como uma questão 
de igual importância” 23. 

 O grave problema parece residir na própria estrutura jurídico-administrativa do 
Estado brasileiro que parece não estar preparada institucionalmente para efetivar 
direitos fundamentais a partir de si mesma (a partir do próprio Estado), muito menos 
para fazer valer direitos fundamentais nas relações horizontais, ou seja, entre os 
particulares. Na verdade, mesmo quando se fala em efetivação de direitos fundamentais 
em relações horizontais, não se prescinde de certa verticalidade, eis que a pergunta “a 
quem caberia garantir a efetivação dos direitos fundamentais nas relações privadas?” 
vem encontrando uma única e idêntica resposta num Estado constitucionalizado e, mais 
especificamente, na própria jurisdição constitucional. Como já ressaltado linhas acima 
toda a administração pública brasileira e o direito administrativo nacional tem servido 
para o modelo liberal de proteção dos direitos individuais em face do Estado, mas não 
para a implementação de princípios e políticas consagrados na Constituição 24. 

O Estado brasileiro, como já mencionado linhas atrás, ainda é apontado 
internacionalmente como grande violador de direitos humanos, sendo que as três esferas 
funcionais do Estado nacional (embora tenham ocorrido avanços consideráveis), ainda 
possuem grande dificuldade em superar uma visão pouco democrática da vida em 
sociedade, onde o povo seja efetivamente (e não somente nos dizeres constitucionais) o 
proprietário do poder. Nesse passo, os direitos fundamentais previstos na Carta 
constitucional de 1988 não foram capazes, pela sua própria força normativa, de 
constitucionalizar o próprio Estado, que precisa ele mesmo ser constituído como Estado 
de direitos fundamentais. 

 Para citar alguns exemplos, o processo judicial, instrumento de efetivação da 
função jurisdicional do Estado, ainda não conseguiu se libertar de suas raízes 
autoritárias. O processo penal, de inquestionável matriz inquisitiva, tem se mostrado 
historicamente seletivo, alcançando apenas as camadas marginalizadas da sociedade e 
“imunizando” o poderio econômico e político de suas malhas. O processo civil, por sua 
vez, vem cada vez mais rejeitando o que possui de bom (a sua matriz acusatória), 
tendendo cada vez mais a aceitar pressupostos de inquisitorialismo, ficando preso à 
velha visão do processo como “instrumento” do Estado para “dirimir conflitos de 
interesses”, “pacificando a sociedade”, o que possui inquestionável conteúdo político-
ideológico. 

 Se o Estado brasileiro e mais especificamente o seu Poder Judiciário pretendem 
fazer garantir os direitos fundamentais também nas relações privadas, distensionando a 

                                                           

22 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 540. 
23 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., loc. cit. 
24 BERCOVICI, Gilberto. Constituição econômica e desenvolvimento. Op. cit. p. 77. 
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assimetria de poder existente na sociedade civil, primeiro precisarão adaptar o seu 
aparelho a respeitar os direitos fundamentais que vem historicamente violando, e em 
segundo, construindo um processo judicial que supere as práticas tradicionais acima 
apontadas, tendendo a se tornar um instrumento de concretização dos direitos 

fundamentais em todas as esferas do próprio Estado e da sociedade civil. 

 Sem que o haja uma reengenharia do aparelho do Estado e de seu ordenamento 
jurídico, tendente a constituir uma administração pública democrática e fundada 
verdadeiramente na soberania popular, o discurso dos direitos fundamentais não passará 
de um mero discurso e, pior, um discurso de legitimação de um aparelho de poder 
decrépito em sua essência. E essas grandes transformações devem partir do próprio 
Estado, ou seja, a partir da esfera do político, para irradiar-se sobre o domínio do 
econômico. Sem que as relações verticais Estado/cidadão sejam efetivamente 
constitucionalizadas, dificilmente haverá irradiação de direitos fundamentais nas 
relações horizontais entre particulares. 

 

4. Direitos fundamentais e Ordenamento Jurídico 

 

 Outro grande obstáculo à realização dos direitos fundamentais é a forma em que 
se estrutura o ordenamento jurídico e a forma dogmática com que os operadores do 
direito abordam o seu objeto de estudo. Apesar do seu potencial de instrumento de 

transformação social (eis que se vive sob a égide de uma constituição amplamente 
democrática), os operadores do direito insistem em manejá-lo como mero reprodutor de 

uma ordem social vigente, mantendo e reproduzindo velhos preconceitos e formas de 
dominação que não se coadunam como uma verdadeira democracia popular.  

O direito possui caráter eminentemente dialético, podendo, conforme ao caso, 
servir como instrumento de limitação do poder, mas também como instrumento de 
realização do poder, como sintetizava Norberto Bobbio ao referir que “o objetivo de 
todo legislador não é organizar a força, mas organizar a sociedade mediante a força” 25, 
razão pela qual “o Direito, como ele é, é expressão dos mais fortes, não dos mais justos” 
26 sendo tanto melhor que os mais fortes sejam também os mais justos! 

No entanto, como não se pode contar com a simples “bondade” dos homens, eis 
que o sistema jurídico não pode se fundamentar em meras posições subjetivas ou 
preferências dos sujeitos que intervém na administração pública em geral e juridicional 
em particular, o ordenamento jurídico precisa, em primeiro plano, traduzir de forma 
objetiva um conjunto estruturado de normas que garantam efetivamente a realização dos 
direitos fundamentais, permitindo que a partir dele os sujeitos acima referidos possam 
construir uma práxis constitucionalmente adequada à realização dos pressupostos de 
uma democracia verdadeira, o que, evidentemente, demanda uma profunda mudança de 
mentalidade por parte dos operadores do direito, o que não é tarefa fácil de ser 
realizada, eis que, como constatava Warat “a cultura estatizada produz indivíduos 

                                                           

25 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. 6. ed. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, 1995, p. 70. 
26 BOBBIO, Norberto. Teoria do ordenamento jurídico. Op. cit, p. 67. 
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normalizados, articulados uns aos outros conforme sistemas hierárquicos, sistemas de 
valores e sistemas de submissão dissimulados” 27. 

Ora, o positivismo jurídico, ainda hegemônico nas Universidades de direito e no 
foro judicial aborda os textos normativos como pontos de chegada, quando eles são 
apenas pontos de partida num regime constitucionalizado, constituindo um 
ordenamento jurídico aberto à ponderação de princípios. Tratando-os da primeira 
forma, acabamos buscando desesperadamente o seu significado intrínseco, como se os 
textos normativos possuíssem uma verdade intrínseca que poderia ser descoberta pela 
atividade intelectual do jurista, sendo que, quando isso não é realizado, ficaria 
evidenciada uma incapacidade intelectual de “interpretar corretamente a norma” por 
parte do sujeito do conhecimento. 

Ao contrário, como pontos de partida, os textos normativos passam a ser 
entendidos como programas abertos para o mundo, ou seja, como programas que 
devem ser desenvolvidos pela atividade prática dos homens, dando origem às normas 
concretas (sentenças, decisões em casos particulares), que devem produzir soluções de 
problemas que garantam a efetividade dos direitos fundamentais. 

Com isso não se está a pregar o subjetivismo absoluto daqueles que negam 
sentido objetivo às normas, delegando o sentido somente aos processos interpretativos 
como queria Nietzsche ao afirmar “não há fatos, somente interpretações”. Interpretar 
não é conferir qualquer sentido à norma, mas construir o seu sentido “hic et nunc” 
conforme às aspirações dos direitos fundamentais expressos na constituição e às 
necessidades da consolidação democrática do momento histórico, partindo-se de algo 
objetivamente colocado. É absolutamente importante que o ordenamento jurídico tenha 
concretude objetiva, eis que, aqui, como bem lembra Alaor Caffé Alves, é que adentra a 
variável específica do poder para a determinação do conteúdo do comando normativo, 
fixando-lhe os contornos impositivos, garantindo segurança, certeza, calculabilidade e 
previsibilidade nas relações sob sua tutela 28. 

Ora, se os textos normativos são pontos de partida, a definição do seu 
significado, na práxis, se operará também por meio de uma disputa de visões de mundo, 
de posições políticas e de ideologias. Ou seja, o direito vai se concretizar em meio a 
uma luta política que se opera também na teoria interpretativa. O texto normativo é um 
espaço de luta, um espaço aberto, embora tenha sido previamente colocado por aqueles 
que detêm o poder de estabelecê-lo, sujeitos que nem sempre correspondem àqueles 
cuja Constituição declara a titularidade do poder soberano. 

A constitucionalização do ordenamento jurídico (afirmação que seria 
lógicamente absurda perante a moderna ciência do direito, mas que não o é 
empiricamente quando observadas as sociedades concretas) passa por superar velhas 
barreiras e cristalizados preconceitos em torno de visões de mundo que não são 
meramente interpretativas, mas que são interpretações vinculadas a um compromisso 
(ainda que inconsciente) que em última instância se vincula aos interesses das classes 
dominantes, ou seja, visões e práticas que reproduzem e mantém o “establishment”. 

                                                           

27 WARAT, Luis Alberto. O monastério dos sábios: o sentido comum teórico dos juristas. In: 
Introdução geral ao direito II: a epistemologia jurídica da modernidade. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2002, p.62. 
28 ALVES, Alaôr Caffé. Dialética e direito: linguagem, sentido e realidade: fundamentos a uma 
teoria crítica da interpretação do direito. Barueri, SP: Manole, 2010, p. 152. 
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Somente assim se poderá aspirar àquilo que se vem chamando de efeitos 
irradiadores dos direitos fundamentais nas relações sociais, por intermédio do 
ordenamento jurídico positivo, sejam elas marcadas pela verticalidade (Estado/cidadão) 
ou pela horizontalidade (cidadão/cidadão ou cidadão/poderes privados), irradiação essa 
que, num regime de verdadeira democracia popular e vinculação estrita dos legisladores 
à vontade soberana, deveria significar irradiação do próprio ideal de justiça 29 a todo o 
ordenamento jurídico e dele para toda a sociedade realmente existente. 

 

5. Considerações finais 

 

A realidade é unitária, síntese de múltiplas determinações concretas. Seria um 
erro afirmar que, em direito, haveria uma dualidade entre teoria e prática. Ao contrário, 
teoria e prática são manifestações do mesmo processo de desdobramento do real no 
tempo/espaço. No entanto, existe uma clara lacuna entre a programação oficial do 
direito e a sua efetivação prática, o que nos coloca a pergunta incômoda se a 
programação oficial do direito não passaria de um discurso sobre a programação real 

do direito, ou seja, um metadiscurso, com evidentes conteúdos ideológicos. 

Ora, acreditamos que é nessa lacuna que se deve buscar compreender o 
funcionamento real do direito. A lacuna é o momento eminentemente negativo, ou seja, 
o momento que abre o caminho à síntese do real. Síntese do real que não aparece ao 
observador de forma imediata, mas que precisa também ela ser decifrada: toda ciência 

seria supérflua se a essência e a aparência das coisas concidisse imediatamente 
(Marx). 

Nesse sentido é que a democracia não é uma coisa, mas um processo em 
constante devir, ou seja, uma relação social que se vai construindo no tempo/espaço e 
que não pode ser confundida com um discurso sobre a democracia que longe de efetivá-
la parece sempre postergá-la para depois. A idéia-força dos direitos fundamentais, 
surgida com as revoluções que, uma-a-uma, foram consolidando a civilização burguesa, 
tem sofrido grandes transformações desde o advento das grandes declarações de 
direitos, como a francesa e a norte-americana. Agora parecem ter adentrado aos cenários 
constitucionais como forma de fundamentar um regime baseado verdadeiramente na 
dignidade da pessoa humana. 

No entanto, embora o discurso dos direitos fundamentais tenha avançado 
sobremaneira no Brasil, ainda existem defasagens históricas, políticas, jurídicas e 
sociológicas que devem ser superadas para a realização desses direitos. O Estado 
brasileiro é recordista internacional de violações a direitos fundamentais, não sendo 
justo imaginar que dessa forma possa se instrumentalizar para a efetivação desses 
valores. Por outro lado, parece menos justo ainda imaginar que direitos fundamentais 
possam se realizar sem a intervenção ativa da esfera do político nas relações sociais, o 
que coloca o desafio da construção de um Estado de direitos fundamentais apto a 
comandar esse processo de grandes transformações. 

Portanto, um Estado constitucionalizado e uma jurisdição constitucional 
predisposta à realização efetiva dos direitos fundamentais podem jogar papel decisivo, 
colaborando para a consolidação de uma democracia possível, cuja caminhada obteve 
uma grande vitória em 1988, mas que apenas engatinha na história de um povo que 

                                                           

29 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 544. 
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aspira por uma nação livre, justa e solidária, desenvolvida e regionalmente harmônica, 
onde se erradiquem a miséria e a marginalização, abrindo caminho para a plena 
realização dos potenciais de cada um de seus membros. 
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AÇÃO POPULAR PROMOVIDA POR ESTRANGEIRO: LEGITIMIDADE 

BASEADA NA PAZ PERPÉTUA KANTIANA? 

 

POPULAR ACTION PROMOTED BY FOREIGN:  LEGITIMACY BASEAD ON 

KANTIAN´S PERPETUAL PEACE? 
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Bruno César Braga Araripe 

 

 

RESUMO 

Immanuel Kant estuda a possibilidade de uma paz perpétua, onde os Estados se desarmariam 

belicamente, assinariam tratados definitivos, e tenderiam a praticar a hospitalidade aos 

estrangeiros, de modo a construir uma sociedade cosmopolita, com direito iguais a todos. 

Nesse tocante, a Ação Popular prevista na Constituição de 1988, como instrumento de defesa 

do interesse público, restringe a legitimidade para apenas quem seja cidadão brasileiro. Este 

trabalho discute a possibilidade de cidadãos estrangeiros, que vivem legalmente no Brasil, e 

analisados sob uma perspectiva de cidadão universal, de tornarem-se legítimos perante o 

Judiciário para intentar uma ação popular. 

PALAVRAS-CHAVES: Ação Popular; Estrangeiro; Legitimidade 

 

ABSTRACT 

Immanuel Kant aims the question for perpetual peace, which is to disarm the belligerent 

states, to sign the final treaty, and tend the practice hospitality to strangers, in order to build a 

cosmopolitan society with equal rights for all. In this respect, the People's Action, envisaged 

in the 1988 Constitution as an instrument of the public interest, restricted to just who is 

entitled to a Brazilian citizen, sets limits on right of petition. This work discusses the 

possibility of stranger citizens, who are legally based in Brazil, to become also a parte before 

judiciary in order to set a people‟s action. 

KEYWORDS: Popular Action; Foreign; Legitimacy. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O legislador constituinte originário de 1988, visando tornar ainda mais efetiva a 

realização da cidadania e da primazia do direito social, ideais qualificados de direitos 

fundamentais, previu o instrumento da Ação Popular no Art. 5º LXXIII, como meio a tutelar 

o interesse público, este compreendido o patrimônio público, histórico e cultural, a 

moralidade administrativa, entre outros. 

Contudo, o modo de efetivação deste instrumento foi atribuída a apenas um sujeito: o 

cidadão brasileiro, pessoa física que, nos termos do art. 1º, §3º, Lei n º 4717, de 29 de junho 

7932



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

de 1965, identifica-se como aquele detentor do titulo de eleitor ou documento que o 

corresponda. Exclui-se deste rol as entidades de classes, órgãos de fiscalização da lei, como o 

Ministério Público, e, especialmente, o estrangeiro não naturalizado. 

Ao proceder a uma averiguação dos princípios fundamentais albergados na Constituição 

da República do Brasil observa-se a existência, dentre outros, da igualdade de direitos entre as 

pessoas, sustentada por um Estado Democrático de Direito, onde é disponibilizado a qualquer 

pessoa o acesso ao Poder Judiciário na reparação de ato lesivo ou mesmo ameaça.  

Nessa perspectiva igualitária, convêm afirmar que os estrangeiros não estão excluídos, 

sendo permitido também a estes a proteção aos seus direitos em patamar de igualdade para o 

cidadão brasileiro. 

Agora, é também possível afirmar que quando se analisa a proteção não mais a direito 

individual, mas coletivo, a tarefa restringe-se a apenas um sujeito: o cidadão brasileiro. Afasta 

a legitimidade a estrangeiro que reside no país há anos, com vínculo formado com a nação 

brasileira, que aceitou o pacto constituinte brasileiro e que, por isso, tem capacidade de 

proteger o interesse público.  

Não se afigura com razão haver a negativa em conferir aos cidadãos de outros países a 

possibilidade para intentar essa medida protetora do interesse coletivo, ainda mais se se 

pensar em uma sociedade cosmopolita, na qual não há diferenças entre os povos quando, em 

especial, busca-se a proteção da sociedade. 

Para tanto, reforçando a idéia de inserção do estrangeiro na igualdade de condições aos 

brasileiros, buscam-se os ensinamentos de Immanuel Kant, que em seu postulado da Paz 

Perpétua, sugerirá construir uma sociedade cosmopolita, caracterizada pela igualdade de 

direitos entre os povos, de respeito à diversidade cultural e hospitalidade aos estrangeiros 

praticada pelas nações. De acordo com o filósofo, só assim, tais condutas importarão na 

harmonia entre os Estados e no reconhecimento do papel relevante trazido por outras culturas 

na defesa maior do interesse público. 

Este trabalho, fundamentado pelo entendimento fornecido por Immanuel Kant, busca 

lançar a idéia da possibilidade de ajuizamento da ação popular por não cidadãos brasileiros, 

quer dizer, por estrangeiros, notadamente àqueles não naturalizados que em adotando o Brasil 

como pátria e visando a defesa do interesse público, darão alargamento ao princípio do acesso 
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à justiça e da igualdade de direitos, considerados fundamentais pela constituição republicana e 

democrática. 

1 DO PROJETO DA PAZ PERPÉTUA KATIANA 

Immanuel Kant, envolto dos problemas surgidos com a Guerra da Primeira Coalizão, de 

1795, com a conseguinte celebração da “Paz de Basiléia” entre França e Prússia, além de 

contar com a companhia de pensadores como Leibniz, Voltaire e Rousseau, elabora um 

trabalho, elencando um conjunto de regras com a finalidade de estabelecer uma espécie de paz 

perpétua entre as Nações e alcançar o respeito entre os povos. Estrutura a sua obra como se 

um tratado fosse, dividindo-a em duas secções, a primeira sendo utilizada para discorrer sobre 

as condições preliminares para a paz perpétua entre os Estados, enumerando seis artigos, 

enquanto que a segunda, para estabelecer as definitivas, apresentando, desta vez, três artigos. 

Os artigos preliminares são considerados para o filósofo os meios para atingir o fim da 

guerra entre os Estados, bem como evitá-la, e estabelecer um futuro tratado de paz definitivo. 

Enumerando-os de modo apenas sintético, uma vez não ser a tarefa deste trabalho a análise 

pormenorizada, propõe Kant que os tratados de paz não devem conter em seu bojo intenções 

propiciadoras de uma futura guerra, sendo esta a intenção do primeiro artigo.  

No segundo, prevê que “nenhum Estado independente (grande, pequeno, não tem 

importância este aqui) não pode ser adquirido por meio da herança, troca, compra ou doação”, 

preocupando-se o filósofo com a questão da soberania, interna e externa, que deverá permear 

entre as Nações. (KANT, 1988, p. 120-121) 

Em seus terceiro e quarto artigos tenta sugerir que os “exércitos permanentes devem, 

com o tempo, desaparecer totalmente” e que “não deve existir endividamento do Estado em 

favor de outro relacionado a assuntos de política exterior”. (KANT, 1988, p. 121-122) 

Como quinto e sexto têm-se que “nenhum Estado deve intrometer-se na constituição e 

no governo de outro” e que “nenhum Estado, em guerra com outro, deve permitir que as 

hostilidades impossibilitem a confiança recíproca na paz futura, tais como assassinatos, 

envenenamentos, ruptura da capitulação e instigação à traição” (KANT, 1988, p. 123-125) 

Em relação aos três artigos definitivos, Kant ousa propor soluções inovadoras à sua 

época. Assim sugere que “A Constituição civil em cada Estado deve ser republicana”, dando 
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enfoque à soberania popular e primando pela democracia, de modo a permitir que o povo opte 

por instaurar guerra com outros Estados; o “direito das gentes deve fundar-se numa federação 

de estados livres” e “o direito cosmopolita deve limitar-se às condições da hospitalidade 

universal”. (KANT, 1988, p. 126-140) 

Procurando interpretar o último artigo, observa-se que a ideia da hospitalidade universal 

seria a de acolher a pessoa de outra cidadania, sem a prática de hostilidades. Aqui, não caberia 

intentar a repressão ou vontade de impor-se sobre o outro. Repele-se o pensamento de aceitar 

o estrangeiro com o fito de dominar-lhe, impor-lhe uma dominação. 

A intenção do pensamento kantiano na busca da harmonia entre os povos perfaz-se na 

acomodação do estrangeiro que aceita o pacto constituinte do Estado visitante, garantido a ele 

igualdade de direitos, tal qual são conferidos aos cidadãos, privilegiando-se dessa maneira a 

dignidade da pessoa humana, a democracia e universalidade de gêneros e propiciando a paz 

entre os povos, esse como o princípio maior a ser alcançado. 

Antes de Kant havia duas dimensões de direito: o estatal, atinente aos assuntos internos 

de cada Estado, e o das gentes, na qual regulava as relações dos Estados entre si e dos 

indivíduos de um Estado com os do outros.  

Com o advento das idéias do filósofo de Königsberg, surge uma nova categoria: a 

cosmopolita, na qual concebe os cidadãos sujeitos universais, considerando cada um não 

membro do seu Estado, mas sim posicionados ao lado de cada Estado, através de uma 

sociedade cosmopolita, de todos. A lógica reside no seguinte: todos têm o mesmo direito 

sobre o solo, e assim, ninguém tem mais direito que um outro de estar em um lugar da Terra. 

Sendo assim, os habitantes de toda a Terra podem constituir um sistema que qualquer ataque a 

um direito em um lugar da Terra é sentida por todos. (NOUR, 2004, p. 56). 

Tal visão kantiana credita a qualquer cidadão o direito de visita, oportunizando as 

pessoas de tentarem a comunidade com todos, dando-lhes a faculdade de conhecer vários 

lugares, e com estes conviver como se cidadão fossem, caso aceite o pacto constituinte em 

cada território.  

Para que esta proposta surta efeitos, exige-se que se paute no respeito às diferenças 

culturais, étnicas, religiosas, etc. dos povos entre si. É o que Kant preconiza ao sugerir o 

direito à hospitalidade: o direito de nessa tentativa de em se relacionando com o outro, não ser 
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tratado pelo estrangeiro como o inimigo. Se o objetivo é alcançar a paz perpétua dentro de 

uma sociedade cosmopolita, então os povos devem está dispostos a receber aquele que aceite 

viver sob as normas do país receptivo, gozando, portanto, do direito à hospitalidade, ou à 

tolerância. 

Se se partir destes pressupostos, é possível afirmar que os cidadãos de outros países 

possuem acesso livre entre os territórios, no momento que acharem oportuno, podendo viver 

no local visitado, caso aceite as normas vigentes do Estado. Possibilita supor, por exemplo, 

que um muçulmano ingresse livremente no território norte-americano, colocando a 

indumentária típica da sua cultura sem ser vítima de discriminações, trabalhando em 

condições iguais a um americano; ou de um brasileiro poder adentrar na Espanha sem sofrer 

restrições por ser qualificado como possível imigrante. Ou mesmo possibilitar a um norte-

coreano atravessar a fronteira com o Estado vizinho, Coréia do Sul, sem ser visto como 

inimigo. Semelhante idéia servindo para o iraniano que pretende residir nos Estados Unidos 

da América, e adotando esta nação como pátria, sem sofrer atitudes discriminatórias. 

Todas essas receptividades são capazes de impulsionar a harmonia e a busca pela 

igualdade de direito entres os povos. 

A idéia de cidadão universal considera todos os povos detentores, e não proprietário, do 

mesmo solo, ou do mesmo meio ambiente saudável, e, a partir daí, torna-os co-responsáveis 

pela sua preservação e defesa. 

Isto não tem nada de idealista, mas de realista uma vez que o „Projeto da Paz Perpétua‟ 

é baseado no direito, e não na vontade de ninguém e nem num momento metafísico. Não é 

estudada a partir de uma visão naturalista, mas, em verdade, fundamentada no concreto. O 

próprio filósofo, em sua obra deixa claro isto, quando afirma tratar não de filantropia, mas de 

direito. 

A finalidade de alcançar a hospitalidade, portanto, importa em propiciar a convivência 

maior dos povos entre si, inserido-os em uma sociedade cosmopolita, dotando-os de cidadania 

universal e reconhecendo-se reciprocamente a legitimidade de suas crenças, culturas, formas 

de comportamento etc., sem hierarquização de qualquer ordem, e contribuindo para o alcance 

da paz. 
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Levando em consideração o Brasil, o qual é pautado em um Estado Democrático de 

Direito, alicerçado pela soberania popular, e tomando como norte as ideias acima 

demonstradas advindas da sociedade cosmopolita kantiana, parece extremamente aceitável 

supor as igualdades de direitos de ordem constitucional a serem oferecidos aos brasileiros e 

estrangeiros, como o direito de expressar-se livremente e adotar qualquer religião, de 

inviolabilidade de domicílio, de constituir uma família, de obter um emprego ou mesmo criar 

uma empresa, e de buscar uma reparação em face da ofensa a direito perante as instâncias 

judiciárias. 

Isto não é novidade no Brasil, uma vez que Constituição Federal de 1988 albergou essas 

idéias, alocando-as especialmente no art. 5º, dando-lhes status de direito fundamental, o que 

de imediato possibilita dizer que são intangíveis por serem inerentes à condição humana. Esta 

Constituição, inclusive, simboliza o marco jurídico da transição democrática e da 

institucionalização dos direitos humanos no país (PIOVESAN, 2009, p. 196). Uma vez 

realizados, concretizados, conferem ao indivíduo autonomia suficiente para que possa 

livremente trilhar o seu caminho em busca da felicidade. 

Contudo, tais prerrogativas são vistas apenas no aspecto individual, quer dizer, visam a 

proteger os interesses subjetivos. Agora, se se procurar estender essas intenções, fugindo do 

âmbito individual, para ressoar perante pessoas indeterminadas, à coletividade, ao direito 

social propriamente dito, a Constituição Federal legitima alguns meios de dar-lhes 

efetividade, como, por exemplo, o mandado de segurança coletivo, a ação civil pública e a 

ação popular. 

Nesse sentido, nossa Constituição de 1988 também inova e fortalece sua perspectiva 

cidadã quando prevê mecanismos processuais que, em última análise, visam ao 

desenvolvimento da dignidade da pessoa humana (BERNARDES, W; 2003, p.185) 

Para o presente trabalho, busca-se discorrer apenas sobre a possibilidade do ajuizamento 

da ação popular, na pretensão de serem concretizados os direitos da coletividade, tendo como 

sujeito iniciador o estrangeiro não naturalizado, mas inserido nessa perspectiva de sociedade 

cosmopolita e universal acima abordada. 
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2 DA AÇÃO POPULAR – FINALIDADE E LEGITIMIDADE 

Ao lado do mandado de segurança, habeas corpus, habeas data, foi conferida à ação 

popular o caráter de remédio constitucional (art. 5º, LXXIII da Constituição Federal de 1988). 

A diferença maior, no caso desta última, reside no fato de ser o ponto nodal deste instituto a 

defesa dos direitos da coletividade, da sociedade, estes identificados como sendo o patrimônio 

público (bens e direito de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico), a 

moralidade administrativa, ou a proteção do meio ambiente. 

Tendo esta finalidade, não subsiste fazer cogitações quanto a intenções individuais, 

porquanto o beneficiário não será o autor, mas a coletividade, que ciente de um ato 

administrativo causador de uma lesão ao interesse geral, buscará a sua anulação do ato 

impugnado, e, se for o caso, a devida condenação do infrator em perdas e danos.  

O doutrinador José Afonso da Silva, em sua obra Curso de Direito Constitucional 

Positivo, pontua o seguinte: 

Contudo, ela se manifesta como uma garantia coletiva na medida em que o autor 
popular invoca a atividade jurisdicional, por meio dela, na defesa da coisa pública, 

visando à tutela de interesses coletivos, não de interesse pessoal. (SILVA, A; 2010, 

p. 463) 

Com efeito, será cabível a ação popular, fundamentado na Lei que lhe dar 

regulamentação (nº 4717, de 29 de junho de 1965) quando se tratar de atos lesivos ao 

patrimônio de pessoas jurídicas de direito público (art. 1º).  

Detalhando que espécies de atos são esses, determina o art. 4º que estes devam conter 

vícios de incompetência (quando o agente que praticou o ato não tinha atribuição para tanto), 

quanto a forma (inobservância de formalidades que devem nortear os atos), de ilegalidade no 

objeto (violação a uma determinação normativa), quanto à inexistência motivos (não há 

fundamentação de fato ou direito para o ato) e/ou desvios de finalidade (o agente desvirtua o 

seu ato, de modo implícito ou explícito). 

Contudo, tal ação, expressando-se como uma fiscalização pela sociedade, na prática 

revela-se limitativa, isso porque, na ânsia de proteger os interesses da coletividade, restringe 

apenas ao cidadão brasileiro a legitimidade para intentá-la. E, por cidadão brasileiro, 

entende-se aquele brasileiro nato ou naturalizado em gozo dos direito políticos (votar e ser 

votado), portador, nos termos do art. 1º, §3º, da Lei nº 4717/65, do título eleitoral, ou com 
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documento correspondente. Quem não atender a esses requisitos, não poderá ajuizar ação, 

vez que ausentes as condições da ação. 

Assim, é possível afirmar que restam excluídos, do rol de legitimados, para propositura 

da ação, pessoas com os direitos políticos cassados, os menores de dezesseis anos e os 

estrangeiros não naturalizados. 

Veja-se que a soberania popular, compreendida juntamente com o direito ao sufrágio, 

ao voto, plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei é exercitada com este instrumento 

constitucional. 

Como observado linhas acima, se se pensa na idéia de implantação e fortalecimento 

uma sociedade cosmopolita, onde haja a paz e igualdade entre os povos, devemos considerar 

as pessoas dotadas de ampla cidadania. Possibilita supor, consequentemente, que se o nativo 

tem o poder de defender a sua pátria, o estrangeiro que aceitou o pacto constituinte do 

território alheio, também o tem.  

Dentro de uma ótica cosmopolita, não se visualiza motivos para negar a uma pessoa 

qualquer, em especial ao estrangeiro, o direito de exercer um ato cívico, materializado na 

ação em comento, o qual tem o condão de proteger a sociedade brasileira, usando do instituto 

preventivamente, ou mesmo de almejando solucionar a lesão, através da anulação ou da 

declaração de nulidade do ato administrativo ilegal, e por que não dizer, injusto. 

Não é demais ressaltar que a Constituição Federal de 1988, no caput do art. 5º adotou o 

princípio da igualdade entre as pessoas, sem fazer qualquer distinção de qualquer natureza, 

seja ela étnica, religiosa, cultural, ou partidária. E como o aludido princípio não pode ser 

reduzido, mas, pelo contrário, estendido, de sorte a tornar efetivos os direitos fundamentais, 

por que não permitir a garantia da legitimidade a um estrangeiro não naturalizado? 

A todos é conferido o direito de petição aos órgãos públicos, quer seja administrativo 

ou judiciário, não havendo a preferência para o nacional, em detrimento do estrangeiro. Não 

se encontra justificativas para se impedir ao estrangeiro de exercer um papel de paladino do 

interesse popular, de fiscalizador dos atos públicos, quando essa pessoa é vista como cidadão 

universal, acolhido, tolerado e respeitado pela sociedade aonde reside. 

A título ilustrativo, imagine-se um ato público de âmbito federal que está maculado por 

um vício de finalidade, que tem o condão de causar uma grave lesão a patrimônio 
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arqueológico. Sabe-se que o direito de possuir um meio ambiente harmonioso e protegido é 

de todos, isto é, estende-se esta prerrogativa do cidadão brasileiro ao não-cidadão, pelo que 

prevê a Constituição Federal, no art. 225. Permitir a qualquer pessoa a defesa desta 

prerrogativa, além de atender ao interesse social, dá aplicabilidade aos princípios previstos no 

Ordenamento Jurídico. Então, por qual razão não conceber a um estrangeiro a titulação para 

promover a ação popular, quando mais esse indivíduo foi aceito no território alheio dentro de 

um ambiente hospitaleiro e receptivo? Não significa uma intenção sincera do estrangeiro tal 

pretensão, demonstrando os laços de afetos com o território ao qual convive há anos e que 

por conta disso quer protegê-lo? 

É preciso compreender as vantagens de adotar-se a legitimidade de estrangeiros 

residentes no Brasil e que não sejam naturalizados. Primeiro, porque dar amplitude ao acesso 

à justiça, previsto no artigo 5º, XXXV da Constituição Federal, vez que confere poderes a 

mais um sujeito de buscar nas vias judiciais a defesa do interesse público.  

Estar-se-á nada mais que impondo ao Estado-Juiz o dever de efetivar os direitos 

fundamentais, qual seja a de uma sociedade justa e igualitária, de sorte a buscar a reparação 

ao causador do ato lesivo, ou mesmo prevenindo e privilegiando a dignidade da pessoa 

humana, independentemente de qual nacionalidade seja titular. 

Cumpre dizer que este é o cerne do estado democrático de direito, que repudia o 

arbítrio e a injustiça, legitimando o Poder Judiciário, como terceiro desinteressado, para, 

exercendo a função de árbitro, garantir os direitos das pessoas (JAYME, 2003, p. 118). 

Em segundo lugar, privilegia o direito de igualdade. Como isto está inserido na 

moldura de direitos fundamentais, a hermenêutica constitucional concebe o princípio da 

máxima efetividade das normas constitucionais, ou com outras palavras, princípio da 

eficiência, garantindo as tais normas a atribuição de um sentido que possa conferir a maior 

eficácia possível. É nesse sentido a lição de COELHO (I; 2010, p. 179): 

[...] oriente os aplicadores da Lei Maior para que interpretem as suas normas em 

ordem a otimizar-lhes a eficácia, sem alterar o seu conteúdo. De igual modo, veicula 

um apelo aos realizadores da Constituição para que em toda situação hermenêutica, 

sobretudo em sede de direitos fundamentais, procurem densificar os seus preceitos, 

sabidamente abertos e predispostos. 

Interpretar as normas constitucionais, alerta Marcelo Cattoni (apud BERNARDES, W; 

2003, p. 184), exige-se que se leia o texto da Constituição brasileira sabendo explorar as 
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tensões entre o texto e o contexto, para evitar o contraste entre o ideal e o real, entre a 

inclusão e a exclusão, se se pretende reconstruir adequadamente o Estado Democrático de 

Direito. 

Terceira vantagem, é que estará em consonância com outros Estados, também adotantes 

do modelo democrático de direito. Utilizando-se do direito comparado, é possível verificar 

que a Constituição Espanhola de 27 de dezembro de 1978, conferiu o direito de obter uma 

tutela efetiva dos Órgãos judiciários por todas as pessoas, sem fazer distinção. 

Artículo 24. 1. Todas las personas tienen derecho a obtener tutela efectiva de los 

jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión. 

Some-se ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, criado em 1948, no qual 

o Brasil é signatário. Este documento, possuidor de efeito jurídico vinculante, segundo 

posicionamento de muitos doutrinadores, tenciona princípios que visam privilegiar o direito à 

igualdade e liberdade. Seu principal significado consagra o reconhecimento universal dos 

direitos humanos pelos Estados, consolidando um parâmetro internacional para a proteção 

desses direitos (PIOVESAN, 2006, p. 141).  

3 DA CIDADANIA SOB UMA PERSPECTIVA UNIVERSAL 

As Constituições brasileiras, desde a década de 30, adotam os termos cidadãos naturais 

e nacionais, possuindo uma distinção básica entre os dois tipos. No que tange ao primeiro, 

define-se a partir do local do nascimento. Ocorre em situações em que o indivíduo é natural 

de determinada localidade; seu nascimento ocorreu um local específico. (BERNARDES, W; 

2003, p. 179)  

Já o termo nacionalidade, a partir de uma análise priorizando as formas contidas no art. 

12 da Constituição de 1988, deriva da vinculação àquelas pessoas que mantêm um vínculo 

efetivo com o Estado brasileiro. Enquadram-se nesse conceito, os brasileiros natos e 

naturalizados, definidos como nossos nacionais. (BERNARDES, W; 2003, p. 180) 

A terminologia cidadão comporta maiores generalizações, surgindo daí o cidadão em 

sentido amplo e estrito. Para este, é considerado cidadão aquele que pode votar e prova essa 

condição com o título de eleitor. O cidadão, assim considerado, está vinculado às disposições 

do art. 14, Constituição Federal. É um sentido tradicional, que reflete um discurso jurídico do 
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Estado Liberal, expresso na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1776. 

(BERNARDES, W; 2003, p. 180) 

Relativo ao segundo significa, antes de tudo, ser parte, no sentido próprio de 

compartilhar de uma mesma sociedade. Envolve o reconhecimento do indivíduo como ser 

integrante da sociedade estatal e, portanto, incluído e acolhido pelo ordenamento jurídico. 

Este ser conhece os seus direitos e deveres, necessitando tê-los concretizados para alcançar o 

ideal da dignidade da pessoa humana. Esta conceituação é adotada na sociedade 

contemporânea, recebendo uma conotação que verdadeiramente se pretende atribuir-lhe 

sociedade moderna (BERNARDES, W; 2003, p. 180) 

Pautado nessas últimas assertivas, tem-se que para a sociedade contemporânea, 

valorizadora do cidadão em sentido amplo, vislumbra-se a aceitação da universalidade da 

cidadania. O ideal é que a sociedade conte também com um indivíduo questionador, 

participativo, atuante e propulsor de mudança, fomentando uma nova proposta dialógica, e 

sendo veículo propulsor da democracia de forma universal, isso por que: 

A democracia, como regime pelo qual o povo é detentor e destinatário do poder 

soberano, exige que haja a sua participação em todos os momentos da vida política 

de seu país, não somente por meio do sufrágio – como se o direito de votar esgotasse 

a participação democrática – mas, sobretudo pelo acesso aos poderes públicos, pelo 
controle dos atos dos agentes estatais e pela prerrogativa de interferir nas decisões 

sobre o seu próprio destino. A Constituição, que define a natureza soberana do poder 

do povo (art. 1º, parágrafo único e art. 14), estabelece, além do voto secreto, 

universal e periódico, outros instrumentos sociais de participação democrática, como 

o controle sobre atos de seus representantes e os mecanismos de defesa da 

Constituição e de exercício da cidadania. (JUNIOR, B; 2003, p. 15) 

Com efeito, resta consagrado pelo poder constituinte originário como corolário do 

Estado Democrático de Direito a importância aos direitos fundamentais, princípio que deve 

ser conjugado com a soberania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho 

e da livre iniciativa e o pluralismo político. (JUNIOR, B; 2003, p. 13) 

Retirar a restrição da cidadania composta apenas do brasileiro nato e naturalizado, 

adotando a cidadania universal, a partir de uma sociedade cosmopolita, é garantir a toda e 

qualquer pessoa o acesso livre entre os Estado, respeitando as diferenças de gêneros, 

acolhendo-os. É tornar os estrangeiros também partícipes da democracia vigente no país, 

reconhece-lhes a relevância no aprimoramento das relações internacionais, dando maior 

eficácia às garantias constitucionais e promovendo, finalmente, a paz entre os povos. 
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É ademais, reconhecer a contribuição que possivelmente possa trazer o estrangeiro não 

naturalizado, mas residente no Brasil há 20 anos, que possua uma família com filhos 

brasileiros, que exerce uma atividade laboral, que contribui para o desenvolvimento do país e 

que, principalmente, aceitou o pacto constituinte. Dar-lhe chance de participar da efetivação 

da cidadania repercute positivamente na realização dos direitos fundamentais. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se, através do presente estudo, verificar a possível legitimidade de estrangeiros 

não naturalizados de promoverem a ação popular, não obstante a Constituição Federal de 

1988 não confirir essa capacidade. 

Para tanto, apresentou-se o „Projeto da paz perpétua‟ desenvolvido por Immanuel Kant. 

Vislumbrou-se nesta obra a proposta de construir uma sociedade mais justa e igualitária, 

baseada nos desarmamentos dos Estados, abstinência de invadir território vizinho, ou neste 

constituir império, de implantar uma República pautada na soberania popular, e, mormente, 

na receptividade de um estrangeiro. 

Esta última intenção configura-se o cerne do presente trabalho em virtude de 

caracterizar-se pelo respeito e hospitalidade que deve ser conferida a qualquer estrangeiro, 

dando-lhe suporte para convivência como se nativo fosse. Considerando este inserido no 

conceito de cidadão universal, englobado em uma sociedade cosmopolita, as idéias de Kant 

faz do sujeito não-cidadão detentor do solo como um todo. Sob esse plano, para o filósofo, 

alcançar-se-á a paz perpétua entre os povos.  

Nesta perspectiva, e somadas à atitude do estrangeiro não naturalizado e residente há 

anos em um país, como o Brasil, por exemplo, em adotando o Pacto Constituinte, 

concordando com as normas vigentes como se cidadão fosse, mostra-se sem razão negá-lo o 

direito de defender a coletividade contra atos públicos viciados. 

Não se patenteia inconstitucional conceder a legitimidade a um estrangeiro não 

naturalizado para propositura da ação popular, tendo vista que se estar garantindo a 

prevalência do principio do acesso à justiça, em cuja função não distinguiu quais tipos de 

pessoas podem acionar o Estado-Juiz para reparar um dano, ainda mais este dano ferindo 

interesse público. 
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E mais, por envolver direitos fundamentais, no que respeita à igualdade entre as 

pessoas, estar-se permitindo a aplicação do princípio da máxima eficácia das normas 

constitucionais. Para fortalecer essa ideia, compreende-se que o art. 5º da Constituição 

Republicana, por tratar de direitos fundamentais, não pode ser reduzido, mas, por outro lado, 

aceita-se a sua extensão, de modo a albergar qualquer pessoa, quando tal atitude implica a 

prevalência do direitos e garantias individuais em face de atos ilegais, aéticos e amorais 

advindos do poder público. 

De mais a mais, o objetivo maior da proposição da ação popular não representa 

interesses meramente individuais, subjetivos. É a defesa da coletividade. Permitir o 

alargamento do rol de legitimados, deixando que o estrangeiro “interfira” pelos meio legais, 

defendendo o meio ambiente ou a moralidade administrativa, flagrantemente violada por um 

ato público ilegal e não rechaçada por quem competia constitucionalmente tal mister, é dar 

subsídios para uma melhor fiscalização do Poder Público, além de proporcionar a paz entre os 

povos, através do respeito e hospitalidade, acima estudado. 

Tal ideia, ademais, encontra consonância em países como a Espanha, onde também há a 

valorização pelo estado democrático de direito, bem como é capaz de dar aplicabilidade à 

Declaração Universal dos Direitos Fundamentais, o qual o Brasil é signatário. 

Por fim, a cidadania, na sociedade contemporânea brasileira, sustentada pelo estado 

democrático de direito, importa em tornar o indivíduo protagonista da defesa dos princípios 

insculpidos na Constituição, através dos meios que assegurem a efetivação da soberania 

popular. Uma cidadania consciente e preocupada com os rumos almejados no país é o que se 

requer atualmente. 

Adotar o conceito universalista de uma cidadania, quando isto desemboca no 

alargamento dos meios para a defesa dos direitos sociais e prima pela realização do princípio 

à igualdade mostra-se possível antes a estrutura humanista com o qual a Constituição de 1988 

dispõe.  

Por tais motivos, conclui-se como plenamente possível a extensão do rol de legitimados 

para a propositura da ação popular, para acolher os estrangeiros não naturalizados, sendo uma 

das formas a garantir a paz perpétua preconizada em uma sociedade cosmopolita 

desenvolvida por Immanuel Kant. 
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DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE DE CONVICÇÃO: UM EXAME DA 

EFICÁCIA MATERIAL DESTE DIREITO NA EXPERIÊNCIA FRANCESA E 

POSSÍVEIS REPERCUSSÕES NO MUNDO OCIDENTAL 

 

Riva Sobrado de Freitas1 

Danielle Jacon Ayres Pinto2 

 

Resumo:    O exame que nos propomos a realizar cinge-se à análise dos limites que devam 

ser impostos à Liberdade de Expressão e Manifestação do Pensamento, especialmente no que 

se refere à Liberdade de Convicção filosófica e religiosa frente a valores relevantes, presentes 

na grande maioria das sociedades contemporâneas, tais como o laicismo. O laicismo, 

introduzido nas sociedades ocidentais, notadamente a partir do Estado Moderno (séc. XVIII), 

tem identificado um processo progressivo de emancipação das sociedades quanto ao domínio 

das religiões. Neste rumo, a afirmação da Liberdade de Crença e de Culto religioso 

representaram em diferentes países etapa significativa do movimento de independência do 

poder público em face do poder das religiões. Entretanto, o que se coloca no presente trabalho 

como objeto de reflexão é exatamente como deve repercutir esta separação entre Estado e 

Igreja nas sociedades contemporâneas, considerando a Dignidade Humana e a Liberdade de 

Crença filosófica e religiosa. Lembremo-nos que a Liberdade de Crença é uma Liberdade de 

Convicção e que, portanto não se restringe apenas a uma Liberdade de Expressão do 

Pensamento, mas sobretudo indica uma necessidade de exteriorização de comportamentos tais 

como: a prática de cultos religiosos, a utilização de vestimentas apropriadas (burca, solidél), 

símbolos religiosos (crucifixos),etc. 

Palavras-chave: Liberdade de Convicção Religiosa, Laicismo, Dignidade Humana e 

Símbolos Religiosos.  
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Abstract: The survey that we intend to accomplish confines itself in the analysis of the limits 

that should be imposed in Freedom of Speech and Thought, especially in relation to freedom 

of conviction against relevants values, presents in most contemporary societies, such as 

secularism. The secularism, which was introduced in western societies, particulary in the 

Modern State (XVIII century) has identified a progressive process of emancipation societies 

in  contraposition of the domain of religions. In this way, the affirmation of Freedom of Belief 

and Religious Worship in different countries, means a important step into independence 

movement of public power in face to religious power. However, what we search in this paper 

as an object of reflection is actually how it should reflect its separation of State and Church in 

contemporary society, taking into account the Human Dignity and Freedom of Belief. Let us 

remember that Freedom of Belief is a Freedom of Conviction and therefore, isn´t restricted 

only as a Freedom of Speech, but mainly indicate a need to externalization of behaviors such 

as: the practice of religious cults, the use of appropriate clothing (headscarf, yarmulke), 

religious symbols (crosses), etc. 

Keyword: Freedom of Speech and Thought, Secularism, Human Dignity and Religious 

Symbols 

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

Quando nos propusemos à análise da experiência francesa no trato da diversidade 

religiosa em seu território, tínhamos em mente as indagações, já há algum tempo referidas, 

pelo professor Boaventura da Sousa Santos quanto à legitimação dos Direitos Humanos no 

Sistema Internacional. 

Em verdade, tratando-se os Direitos Humanos de uma linguagem do sistema 

internacional, originada, contudo, no Ocidente, a questão suscitada tocaria a real possibilidade 

destes direitos estarem aptos a promover a necessária tutela à Dignidade Humana, respeitando 

plenamente as suas diversidades culturais, religiosas, valores e visões distintas do mundo.3  

Para Boaventura,4 como os Direitos Humanos não se originam de uma matriz 

universal, devem ter sua legitimidade e validação colocadas à prova de modo a evitar que os 

Direitos Humanos acabem por se constituir em instrumento para a propagação do 

                                                           
3 Santos (2003). 
4 Santos (2003). 
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imperialismo cultural e da hegemonia de países avançados sobre segmentos sociais carentes 

ou países de economia débil. 

Dessa forma, pareceu-nos interessante recuperar nesta pesquisa a tradição francesa, 

berço das primeiras declarações dos Direitos do Homem, de caráter universalista, no que se 

refere à construção do Estado Laico e à afirmação da Liberdade de Crença do século XVIII 

aos dias atuais, com vistas a constatar os ensinamentos de Boaventura quanto ao respeito ao 

pluralismo cultural e à proteção da eficácia material da Liberdade de Convicção Religiosa. 

Para tanto, em primeiro plano buscamos retomar alguns conceitos técnicos sobre a 

Liberdade de Expressão e a Liberdade de Crença, identificando suas semelhanças e 

distinções, para referenciar a importância da sua eficácia material à promoção da Dignidade 

Humana. 

Identificamos, de outra parte, a relevância da afirmação do laicismo na modernidade, 

como forma de garantir o exercício da convicção religiosa plena, até a atualidade, com a sua 

evidente flexibilização e reflexos para a garantia das religiões minoritárias. 

Posteriormente tratamos da experiência francesa, sem desconsiderarmos a realidade 

social na qual se evidencia antigo preconceito contra os adeptos do islamismo, analisando as 

restrições a eles impostas, como as proibições do uso do véu islâmico e do nigah, em escolas 

públicas, hospitais, edifícios públicos e meios de transporte públicos, com a curiosa alegação 

de que seu uso configuraria proselitismo e desrespeito às liberdades dos outros. 

Com essas observações, voltamos a Boaventura5 para concordar que os Direitos 

Humanos somente serão universalmente válidos nas relações internacionais, se forem 

retomados sob uma política emancipatória de respeito ao multiculturalismo. 

 

2.  DIGNIDADE HUMANA E LIBERDADE: A LIBERDADE DE PENSAMENTO 

E A LIBERDADE DE CRENÇA RELIGIOSA, DISTINÇÕES E 

SEMELHANÇAS 

 

Em um primeiro plano procuraremos indicar a natureza do conceito operacional que 

ora utilizamos para o termo Dignidade Humana. 

Partimos da afirmação de que a Dignidade Humana equivale a um valor existente na 

sociedade e que corresponde a uma ideia de justiça e de adequação essencial ao 

desenvolvimento da vida humana em sua plenitude. Naturalmente, a opção por considerá-la 

                                                           
5 Santos (2003). 
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um valor social flexibiliza substancialmente seu conteúdo, possibilitando alterá-lo em 

conformidade com as transformações sociais no tempo e no espaço em que estiver situado. 

Dessa forma, ao longo da história observamos conteúdos distintos para Dignidade 

Humana, consoante as variáveis políticas e sociais, havendo pois diferentes expectativas para 

Dignidade Humana, em constante revisão, de modo a corresponder aos novos valores sociais.6 

Uma das primeiras aspirações na modernidade (séc. XVIII), no que se refere à 

Dignidade Humana foi a afirmação da liberdade enquanto valor essencial à condição humana. 

Um espaço sem ingerência de terceiros, de modo a garantir a qualquer indivíduo a realização 

de seus próprios objetivos, sem o dever de obediência a outrem. 

Naturalmente, a consciência da liberdade enquanto um poder de autodeterminação 

necessário à dignidade do ser humano é contemporânea a concepções ideológicas liberais do 

século XVIII, marcado pela afirmação da burguesia frente ao absolutismo da monarquia de 

então. É importante ressaltar que a liberdade para os gregos era unicamente a prerrogativa 

conferida aos cidadãos de participar das decisões políticas e nisto diferenciava-se do 

liberalismo clássico.7 Entretanto, de qualquer forma, ainda que eivada em sua origem (séc. 

XVIII) dos aspectos ideológicos do paradigma liberal vigente, as liberdades permaneceram 

como um direito de escolha até os dias atuais, apenas sofrendo alterações quanto às técnicas 

de tratamento implementadas pelos Estados contemporâneos. 

Neste sentido, a liberdade, quanto ao seu conteúdo, caracteriza-se por não haver 

submissão a outrem, no fato de não estar sob o controle de terceiros, de não sofrer restrições 

impositivas, venham estas do Estado ou de outro indivíduo. Observamos portanto uma 

inequívoca conotação de restrição que recai sobre uma esfera social dentro da qual o 

indivíduo pode exercer a sua autodeterminação.8  

Este aspecto redutivo em relação à intervenção de terceiros é ressaltado por George 

Burdeau9 quando discorre sobre liberdade: “liberdade é a ausência de todo e qualquer 

constrangimento.” Salienta o autor que esta poderá ser física ou espiritual, explicando que no 

segundo caso seria considerada como sentimento de independência. Ressalta, também, a 

importância da liberdade como a faculdade de participar da elaboração das normas 

necessárias à manutenção da ordem social. Para o autor, o homem seria efetivamente livre, à 

                                                           
6 Martins Costa (2002) com um conceito bem mais restrito de Dignidade Humana. Para ela, este conceito refere-
se apenas à ‘última ratio da argumentação’, com o objetivo apenas de vedar o que está no limite da inumanidade.  
7 Coulanges (1971). 
8 Burdeau (1972). 
9 Burdeau (1972, p. 10). 
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medida que o Poder não lhe pudesse impor atitude para a qual não houvesse dado 

consentimentos. 

Para Haroldo Laski,10 a liberdade é “[...] ausência de coação sobre a existência 

daquelas condições sociais que, na civilização moderna, são as garantias necessárias da 

felicidade individual.”  

Verificamos que Laski também faz referência ao aspecto restritivo da liberdade, 

opondo limites à intervenção de terceiros, muito embora nos moldes já de um paradigma de 

Estado Social. 

Isaiah Berlin11 apresenta duas expectativas para o conceito de liberdade: a liberdade 

negativa, opositora a todo o tipo de ingerência, e, nesse aspecto, em nada difere da grande 

maioria dos doutrinadores (freedom of) e a liberdade positiva, identificada pela expressão 

freedom to, enfocando a liberdade enquanto participação política. Nesse aspecto, identifica-se 

com Burdeau. 

Muitos outros autores ainda poderíamos relacionar, mas, com certeza, verificaríamos a 

presença de ambas conotações atinentes à liberdade: a) o aspecto de negação a qualquer 

coação ou intervenção e b) a possibilidade apenas de submissão a normas para as quais 

diretamente ou por intermédio de seus representantes houvesse dado consentimento. 

Concluímos então que a liberdade consiste em um direito de escolha, exercido em 

determinada situação, circunstância ou espaço social, na qual o indivíduo ou um segmento 

social (para os casos de liberdade coletiva) exercem plenamente a sua autodeterminação. 

 

3.  LIMITES AO EXERCÍCIO DA LIBERDADE 

 

Entre as variáveis de comportamento em face do dever-ser estatal, identificamos 

apenas três possibilidades de ação para o indivíduo: ou ele está obrigado ao cometimento de 

um ato; ou está proibido a empreendê-lo; ou, ainda, para aquela circunstância estabelecida por 

lei existe a garantia de escolha da conduta mais adequada. Trata-se, este último caso, da 

liberdade: um direito à autodeterminação reconhecido pelo Estado. 

Entretanto, mesmo havendo previsão legal para escolha, a liberdade não poderá ser 

exercida de forma ilimitada. É fundamental o entendimento de que a escolha, por definição, 

apresenta limites quanto ao seu exercício. Qualquer conduta que ultrapasse os limites dessa 

esfera de autodeterminação poderá ser objeto de repressão. Assim, por exemplo: a liberdade 

                                                           
10 Laski (1945, p. 17). 
11 Berlin (1981). 
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de Manifestação do Pensamento estabelecida pelo ordenamento jurídico, não autoriza a 

calúnia ou a injúria, condutas estas situadas para além da possibilidade de escolha garantida 

pela liberdade de expressão. Nesse sentido, poderíamos observar ainda outro exemplo: a 

liberdade de Culto Religioso. Esta não é compatível com o sacrifício de criancinhas, ainda 

que este esteja previsto em algum ritual religioso. São, pois, condutas inadmissíveis, 

reprovadas pela sociedade, que teriam ultrapassado os limites da liberdade de culto religioso, 

possível portanto de ação estatal. 

A liberdade, quando inserida e tutelada pelo ordenamento jurídico faz contraponto 

com a legalidade, por ele mesmo estabelecida, que lhe oferece os limites de atuação e escolha. 

Objetiva-se que o indivíduo poderá, no exercício da liberdade, escolher livremente até 

encontrar uma lei que lhe imponha uma obrigação ou uma proibição. Deverá então 

autodeterminar-se até que uma lei disponha em sentido contrário a sua escolha. A proibição e 

a obrigação quando objeto de lei (espécie normativa originada do legislativo) constituem os 

limites ao exercício da liberdade. 

Dessa forma, temos o núcleo da liberdade tutelada diretamente pela Constituição, por 

se tratar de Direito Fundamental. Entretanto, os contornos que lhe estabelecem limites estão 

disponibilizados mediante leis do ordenamento jurídico que impõem obrigações ou 

proibições. 

É importante entretanto ressaltar que estes limites deverão se originar em leis em 

sentido estrito, ou seja Ato Normativo originado do Congresso Nacional. O sentido para este 

entendimento é preciso: A limitação para o exercício da liberdade somente poderá advir de 

decisão para a qual houve  consentimento popular. Assim, somente a lei enquanto decisão 

oriunda da soberania popular (diretamente ou mediante seus representantes) teria legitimidade 

para opor limites ao exercício da liberdade. Por extensão, consoante Ferreira Filho12 outros 

atos normativos primários seriam capazes também de estabelecer tais limites: medidas 

provisórias e leis delegadas. 

Verificamos, pois, que os limites ao Direito de Escolha somente poderão ser 

interpostos pela vontade popular, expresso por intermédio de leis, buscando sempre a defesa 

do interesse da coletividade, na proteção do Direito de todos. Decretos regulamentares, 

portarias e outros dispositivos não teriam legitimidade popular para tanto e seriam tentativas 

infrutíferas face à legalidade exigível para o caso em tela. 

 

                                                           
12 Ferreira Filho (1988). 
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4.  LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO E EXPRESSÃO DO PENSAMENTO E 

LIBERDADE DE CONVICÇÃO POLÍTICA E RELIGIOSA: SEMELHANÇAS 

E DISTINÇÕES 

 

A Liberdade de Pensamento enquanto modalidade de liberdade considerada em si 

mesmo, portanto, antes de sua comunicação dirigida à sociedade, pouco interesse tem 

despertado na diversidade dos doutrinadores na área do direito. Em verdade compreende-se 

tratar de matéria unicamente atinente ao próprio indivíduo e sua esfera intelectual, sem 

interesse à sociedade e ao ordenamento jurídico. 

Em que pese esta afirmação desconsiderar a importância dos formadores de opinião 

(proselitismo) ou através da mídia, a força da propaganda, para além de eventuais 

manipulações dos fatos veiculados, capazes de condicionar o pensamento e a formulação de 

opiniões em geral, ainda hoje tal entendimento é veiculado de forma recorrente. A 

preocupação com a tutela da liberdade na própria elaboração do pensamento tem sido 

relegada a segundo plano. 

Entretanto, parece não haver dúvidas no que se refere à tutela do pensamento quando 

ele se desloca do foro íntimo, ou simples função psíquica, para a palavra manifesta. Tutela-se, 

portanto, a Liberdade de Manifestação do Pensamento quando dirigida ao público, ou em 

caráter sigiloso. De igual maneira esta proteção alcança a palavra escrita, ainda quando 

veiculada pela imprensa. 

Observamos então que a Liberdade de Pensamento ganha expressão enquanto uma 

liberdade primária, da qual outras liberdades são derivadas.13 O Ser Humano, social por 

excelência, sente a necessidade de transmitir seu pensamento, de forma direta e imediata, 

quando se encontra em presença de outro homem. Temos então a Liberdade de Pensamento 

que poderá ter caráter público ou sigiloso. Entretanto, quando houver entre o Ser Humano que 

emite o pensamento e a pessoa que o recebe, um vínculo de comunicação (imprensa, 

televisão, rádio, etc.) temos para o caso descrito o desdobramento de mais um aspecto da 

proteção: a Liberdade de Imprensa, ou a tutela do Direito de Informar, essencial à 

consolidação da democracia nos Estados contemporâneos. Consistem ambos no direito de 

veicular livremente o pensamento e os fatos, sem submetê-los à censura de qualquer natureza. 

Como decorrência do Direito de Informar (liberdade individual) afirma-se o direito da 

coletividade à informação. Observa-se, portanto, o deslocamento da liberdade individual 

                                                           
13 Colliard (1972). 
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(liberdade de imprensa) para o direito de caráter coletivo: o Direito da coletividade à 

informação.14  

 

5.  LIBERDADE DE CONVICÇÃO FILOSÓFICA E RELIGIOSA 

 

Entre as liberdades que focam o pensamento, ressaltamos a necessidade ainda de uma 

distinção. Esta refere-se aos casos em que o pensamento abandona a singeleza de um simples 

pensar, sem grandes comprometimentos, para transformar-se em uma convicção de cariz 

filosófico ou religioso. Nesses casos, as repercussões são profundas e transformadoras na 

órbita do comportamento humano. Uma convicção, tenha ela a natureza filosófica ou 

religiosa, não se restringe apenas ao foro íntimo, implica a externalização de um agir em 

sociedade, consoante a ideologia adotada. Torna-se inclusive muito difícil a identificação de 

uma convicção. Invariavelmente, aquele que a possui evidencia o comportamento pertinente 

ou uma atitude intelectual de sua escolha. 

Assim, por exemplo, aquele que adotou por convicção a filosofia Vegan,15 terá o 

hábito de alimentar-se sem a ingestão de alimentos derivados de animais, por convicções 

éticas de respeito a estes. Também vai apresentar-se vestido com tecidos não especistas, como 

couro, seda, lã, etc. Verificamos, portanto, que a convicção não constitui apenas um 

pensamento fortuito, facilmente cambiável, mas, ao contrário, implica a reprodução de hábitos 

comportamentais próprios a esta convicção. Não se trata de proselitismo, ou do simples ato de 

manifestar o pensamento. Falamos de uma interação em sociedade pautada pela convicção. 

Situação equivalente há de ser observada quando a convicção recai sobre as religiões 

em geral. É comum encontrarmos padres fora de seus templos católicos envergando 

vestimentas sacerdotais, como batinas e crucifixos; judeus exibindo em festas ou em público, 

nas ruas, sua Kipa e a utilização das burcas por mulheres muçulmanas. 

Ao observarmos tais fatos somos levados a concluir que o respeito à liberdade de 

convicção (filosófica, política ou religiosa) não pode se restringir apenas à Liberdade de Culto 

Religioso ou à Liberdade para a criação de partidos políticos ou agremiações para a 

veiculação de ideologias. Sem dúvida, a tutela dessas liberdades é fundamental à garantia da 

liberdade de convicção. Entretanto, o que se ressalta aqui é a necessidade de uma proteção 

mais ampla para a Liberdade de Convicção. Esta deve compreender o respeito à 

                                                           
14 Greco (1974). 
15 Vegan é a terminologia utilizada na língua inglesa; no português utiliza-se a palavra vegano. Porém, termo 
esse bem menos conhecido do que o primeiro citado. Para saber mais sobre essa filosofia acessar o site 

<www.americanvegan.org>.  
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exteriorização de um comportamento, para além dos templos religiosos, consentâneo com a 

convicção, como forma de garantia da dignidade de cada um, em sua diversidade. 

Ainda, como Liberdade de Convicção, apontamos também a importância do direito de 

criar a sua própria religião, bem como de não seguir nenhuma, adotando o ceticismo.  

 

6.  ESTADO LAICO E LIBERDADE DE CONVICÇÃO: O LAICISMO  

 

Com vistas à delimitação de um conceito operacional para o termo Estado Laico, ou 

para Laicismo, é importante esclarecermos em um primeiro momento tratar-se de vocábulo de 

origem latina. Países de tradição anglo-saxônica preferem a palavra secularismo para designar 

conteúdo semelhante.16  

De qualquer maneira estamos a tratar do Estado Leigo, ou de uma cultura leiga: o 

Laicismo, já emancipada de uma dogmática religiosa, como até então havia imperado. 

É importante ressaltarmos que a moral religiosa cristã havia florescido desde as 

invasões bárbaras de modo a transformar-se em força organizadora hegemônica e elemento de 

unificação capaz de superar os entraves da sociedade feudal para contribuir decisivamente à 

implantação do Estado Absolutista. 

Com a Renascença foram desprestigiados os dogmas religiosos e as “verdades 

absolutas reveladas”, para ganhar importância as ciências naturais e a busca pelas verdades 

relativas, passíveis de serem superadas mediante comprovações científicas e pelo exame 

crítico. 

A partir do século XVII já é possível observar uma separação que gradualmente 

demarca os espaços ocupados pelo pensamento político e pelo ideário religioso, favorecendo a 

afirmação de uma cultura laica. 

No século XVIII, a criação do Estado Moderno, em oposição ao absolutismo das 

monarquias de então, revela, de maneira inequívoca, a opção por uma racionalidade leiga, 

baseada em ideias iluministas que, entre tantas propostas, também repelem qualquer 

subordinação a preceitos religiosos, afirmando a autonomia entre o pensamento político e o 

religioso.17 

O Estado laico situa-se portanto ligado a esta nova racionalidade política que ganha 

expressão no século XVIII e surge em oposição ao Estado Confessional. Este, por sua vez, 

                                                           
16 Zanone (2002). 
17 Durante algum tempo defendia-se a ideia de que Grocius tinha sido o iniciador do Jus-naturalismo moderno. 
Entretanto difunde-se atualmente a noção de que este começa com Hobbes, porque se tem colocado em dúvida a 
originalidade filosófica de Grocius, considerando a filosofia do fim do renascimento. (BOBBIO, [19--], p.1-2). 
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pode ser identificado como aquele que estabelece uma relação íntima, de natureza jurídica 

com determinada religião. Isto o leva a privilegiar os adeptos desta igreja em detrimento de 

outros. 

É interessante que se observe, entretanto, que o Estado Confessional, embora faça de 

maneira explícita a opção por uma religião, não proíbe a existência em seu território de outras 

religiões, ou, até mesmo, a tolerância quanto à descrença religiosa. Nesses Estados, as demais 

religiões seriam apenas toleradas.18  

Podemos citar como exemplo a nossa Constituição Política do Império (art. 5º). 

Consoante esta constituição havia previsão expressa para a participação do Estado na 

designação e subvenção de ministros religiosos (art. 102º, II e XIV). 

Entretanto, quanto ao Estado leigo é interessante notar que este não adota uma 

ideologia laicista. De forma alguma se identifica com uma ideologia irreligiosa ou 

antirreligiosa. O Estado Laico não implica uma irreligiosidade, assim como o leigo não 

necessariamente incrédulo. A convivência entre as esferas temporal e espiritual traduz-se em 

autonomia e reciprocidade. Essa separação não significa portanto confronto entre Estado e 

Igreja.19  

No que se refere à reciprocidade e autonomia entre religião e política, um autor de 

grande importância para a modernidade deve ser lembrado: John Locke. Manifesta-se este 

autor em sua obra Epístola sobre a tolerância, afirmando que o poder político não deve emitir 

juízos sobre religião, por não ter legitimidade ou competência para elaborar conceitos em 

matéria de fé. De outra parte indica que a Igreja deve se restringir ao campo exclusivamente 

espiritual por meio do culto a Deus, sem qualquer ingerência em bens terrenos e, sobretudo, 

em utilizar-se da força enquanto elemento de persuasão. A adesão à fé, segundo o autor, deve 

advir espontaneamente pela formação livre de uma convicção religiosa.20  

Ainda no que se refere às relações entre Estado e Igreja, convém fazer menção a 

documentos de importância que foram firmados com o escopo de esclarecer a natureza desta 

autonomia. Assim, os documentos do Concílio Ecumênico Vaticano II, por exemplo, fazem 

referência explícita à independência que deve existir entre a comunidade política e a Igreja. 

Quanto aos Estados, o que se verifica é que a grande maioria tem reivindicado, desde o século 

XVIII, os princípios laicos. Nesse sentido, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

promulgada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1948, vem respaldar tais objetivos 

                                                           
18 Robert (1977). 
19 Zanone (2002). 
20 Locke (1689). 
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quando em especial reconhece (art. 18º) a cada indivíduo o direito à mais ampla liberdade de 

convicção religiosa, tratando também de outras liberdades conexas, como: a liberdade de 

culto; observância de cultos religiosos, abarcando, inclusive, a liberdade de manifestar de 

forma particular ou pública sua crença ou religião, inclusive no ensino. 

Entretanto, em que pese as informações dos doutrinadores em sua grande maioria, para 

além dos documentos ao longo da história que propugnam pela defesa da independência do 

Estado Laico em questões religiosas, o que se observa nos dias atuais é um certo 

abrandamento no que se refere à tradição anticlericalista que marcou o século XVIII. 

Observa-se, não sem alguma preocupação, certa tolerância por parte dos Estados leigos 

quanto à influência religiosa na vida pública.21  

Em verdade, a partir da constatação de que a comunidade política é composta em sua 

pluralidade por crentes, que exercem seu direito de voto, torna-se inviável a vedação total de 

alguma ingerência das Igrejas na vida pública. 

Entretanto, é pertinente que se esclareça precisamente em que termos esta nova 

relação de autonomia e reciprocidade (Estado/Igreja) deve ser revista, de modo a não 

inviabilizar todo um caminho já percorrido na defesa da liberdade de convicção religiosa. 

Quando investigamos os caminhos percorridos pelo Estado Laico concluímos pela sua 

relevância na proteção da sociedade civil, especialmente, porque tem neutralidade e isenção 

suficientes para impedir qualquer ingerência indesejada oriunda de religiões (especialmente as 

majoritárias) sobre os indivíduos em geral. 

De outra parte, e isto nos parece substancial, apenas o Estado Leigo, independente de 

ligações religiosas, estaria apto para garantir a autonomia de todas as opções religiosas, 

sobretudo as minoritárias, impedindo, de maneira eficaz, qualquer imposição ou controle 

originado de Igreja oficial ou majoritária. 

Atualmente, na sociedade contemporânea uma nova forma de interação entre Estado e 

Igreja deve ser cogitada. Entretanto, não pode o Estado Laico, sob pena do comprometimento 

da Liberdade de convicção (seja ela religiosa, política, seja filosófica) se render a influências 

religiosas, especialmente quando estas forem suficientemente fortes para se sobrepor às 

opções políticas em favor das liberdades já conquistadas, ou da Dignidade Humana em sua 

diversidade. 

 

                                                           
21 Zanone (2002). 
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7.  A EXPERIÊNCIA FRANCESA CONTEMPORÂNEA NA EFICÁCIA 

MATERIAL DA LIBERDADE DE CONVICÇÃO 

 

O desconforto dos europeus ante a presença islâmica, a partir de atentados terroristas, 

especialmente o ocorrido em 11 de setembro de 2001, e de outra parte uma notada impotência 

no que se refere à promoção da segurança de seus cidadãos tem ensejado em diferentes países 

uma rejeição explicíta aos adeptos da religião mulçumana. 

Observa-se uma manifesta opção pela sua exclusão social, utilizando-se, de modo a 

silênciá-los, da supressão de sua identidade religiosa, com a proibição recorrente da utilização 

dos símbolos religiosos que os identificam. 

Providências governamentais e medidas na órbita da educação têm repercutido a 

proibição da burca e do nigah nas ruas e em centros comerciais em vários países europeus, 

para além da proibição de tais símbolos em estabelecimento de ensino público, sob a 

argumentação de que constituem práticas atentatórias aos valores democráticos. Quando essas 

decisões adentram os estabelecimentos de ensino, constatamos sua repercussão no acesso ao 

ensino. 

Como já tivemos a oportunidade de proceder à análise da Liberdade de Convicção 

religiosa, sabemos que esta não se restringe à liberdade para um simples pensar fortuito de 

foro íntimo. Uma convicção implica a externalização de comportamentos e atos com ela 

compatíveis. 

Entendemos ainda que sua manifestação é mais abrangente do que a simples expressão 

verbal dessa crença. Engloba atitudes, vestimentas, alimentação, cultos, práticas religiosas e 

toda a sorte de comportamentos consentâneos com a convicção adotada. 

 De maneira alguma estamos afirmando que o exercício da convicção há de se realizar 

de forma a ferir o ordenamento jurídico ou a ordem pública de um determinado país. Toda a 

liberdade é limitada, e consiste na possibilidade  de se autodeterminar senão em virtude de lei 

que lhe imponha, ou um comportamento obrigatório, ou uma proibição. 

Então, quando a ordem constitucional de um país tutela uma liberdade, o exercício 

dessa escolha, prevista na constituição, deve ser respeitado, ou então temos uma situação de 

flagrante inconstitucionalidade. 

Consoante as afirmações apresentadas no texto e pela importância que proibições 

desta natureza possam significar à Dignidade Humana, no que se refere à expressão da 

convicção religiosa, com repercussões até para a liberdade de ensino é que passamos então ao 
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estudo de casos emblemáticos da realidade francesa, de modo a identificar traços marcantes 

da sua trajetória de Estado Laico na tutela da Liberdade de convicção religiosa. 

 

8.  ASPECTOS DO LAICISMO FRANCÊS E LIBERDADE DE CONVICÇÃO 

RELIGIOSA 

 

A afirmação da cultura laica em França ganha relevo já no século XVIII com a 

Revolução Francesa de 1789. A partir de então, por força e vigor das ideias iluministas que 

inspiraram a construção da racionalidade moderna, o que se constata é a clara opção pela 

separação entre o pensamento político e o pensamento religioso. 

Esta tendência na cultura de maneira geral e com repercussão na construção do Estado 

Moderno, haveria de ser identificada, com maior ou menor intensidade nas revoluções 

liberais. 

Entretanto, apesar da preferência pela introdução de uma racionalidade laica, a 

separação entre Estado e Igreja foi gradualmente demarcada na França mediante a 

implementação progressiva de atitudes governamentais e iniciativas na legislação, levadas a 

efeito, não sem resistência e confronto, em especial com a Igreja Católica. 

Já em 26 de agosto de 1789 o povo francês estabelece a Declaração de Direitos do 

Homem e do Cidadão, cujos preceitos influenciaram as constituições vindouras. Nesta 

declaração (art. 10º) fica expressamente reconhecida a liberdade de convicção religiosa, cuja 

externalização não deveria comprometer as barreiras legais e a ordem pública22  

Observa-se, portanto, a demarcação de limites para a atuação das igrejas e do Estado 

em relação à sociedade civil,23 evidenciando de outra parte a neutralidade do Estado, à medida 

que tutela a liberdade individual para qualquer adesão religiosa. 

Sabemos que a Declaração de Direitos do Homem foi fortemente influenciada pelo 

Direito Natural, marcado pelo cristianismo. Todavia, já se constata à época a presença das 

ideias racionalistas capitaneadas por Grocius (De Iure Belli at Paces). A “vontade de Deus” já 

havia sido substituída pela razão humana. 

Em continuidade à afirmação do laicismo, em 1791 a Constituição francesa 

estabeleceu a Liberdade de Culto em acréscimo à Liberdade Religiosa. Posteriormente, outras 

medidas foram introduzidas, dando seguimento aos processos de autonomia Estado/Igreja, 

como o registro de nascimento e morte que migrou para o Estado e a instituição do casamento 

                                                           
22 Silva (1989). 
23 Duverger (1971). 
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civil. A partir do século XIX, o poder público assume a responsabilidade pelos hospitais e 

cemitérios até então sob o controle da Igreja Católica.24  

Entretanto, parece-nos que o embate de maior visibilidade e relevância no processo de 

emancipação foi a laicização do ensino, a partir das ideias de Jules Ferry, que revolucionou a 

educação em França. Em 1880, o ensino primário tournou-se público, gratuito e obrigatório.25  

Sem dúvidas, estas medidas dirigidas à formação das novas gerações em bases 

distintas de dogmas religiosos foram essenciais à consolidação da cultura laica francesa e 

desencadearam logo a seguir outras providências legislativas em acréscimo, por força da 

implantação do projeto de Jules Ferry. Em 1886, por intermédio de dispositivo legal foram 

exigidos professores leigos no ensino primário público; retiraram-se os crucifixos de sala de 

aula e toda a propaganda quer política, quer religiosa foi abolida da atividade docente. 

Certamente a Igreja Católica sentiu-se desprestigiada e desencadeou, de maneira 

implacável, atitudes persecutórias quanto a Jules Ferry. De qualquer forma, naquele momento 

as transformações já eram irreversíveis.26  

Finalmente, em 1905 ocorreu a separação oficial entre Estado e Igreja, por força de lei. 

A partir de então a imparcialidade do Estado tornou-se obrigatória. 

Analisando a trajetória francesa, quanto ao reconhecimento da Liberdade de 

Convicção, o que se percebe é que a sua efetivação jamais teria ocorrido sem o processo de 

laicização do Estado na França.  

Esta constatação nos leva a cogitar se a Liberdade de Convicção religiosa, política ou 

filosófica, haveria de ser viável em países cuja emancipação do pensamento político não 

levou à implementação do Estado Laico. 

Claude-Albert Colliard, em sua obra, Liberté Publique, faz algumas digressões sobre a 

liberdade de crença que talvez possa vir em auxílio. 

O autor27 descreve a Liberdade Religiosa como aquela constituída por duas 

expressões. A primeira diz respeito ao seu conteúdo e a segunda refere-se aos seus limites. 

O primeiro aspecto, denominado de “valor indiferença”28 faz alusão à neutralidade do 

Estado, que há de agir com a necessária indiferença, quanto à externalização da crença (ou 

convicção política ou filosófica). 

                                                           
24 Werebe (2004). 
25 Werebe (2004). 
26 Werebe (2004). 
27 Colliard (1972). 
28 Colliard (1972, p. 336). 
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De outra parte, a Liberdade de Convicção possibilita a seu titular, reivindicar a 

proteção do Estado a qualquer momento, sempre que houver contra ela qualquer turbação. 

Menciona ainda Colliard29 o direito do titular exigir também do Estado que considere 

a sua consciência de modo a eximi-lo de alguma obrigação incompatível com a sua crença 

religiosa. Essa possibilidade, admitida em diferentes ordenamentos jurídicos (i.e. Brasil) ficou 

conhecida como escusa de consciência.30  

Analisando os ensinamentos de Colliard, concluímos que apenas a neutralidade do 

Estado quanto às pressões religiosas é suficiente para garantir completude à Liberdade de 

Convicção. 

Quer nos parecer que, enquanto houver isenção por parte do Estado, seja ele laico, seja 

confessional, haverá o respeito à Liberdade de Crença. 

Considerando em contrapartida o “abrandamento” do laicismo nos dias atuais, 

flexibilizando sua neutralidade e adequando as decisões ao sabor das pressões exercidas pelas 

comunidades religiosas (os crentes votam e ocupam cadeiras no parlamento), vemos, com 

muito receio, o futuro da liberdade religiosa, com repercussões inevitáveis para a Dignidade 

Humana. 

De outro lado, o Estado Laico contemporâneo enfrenta outro desafio na atualidade, por 

força dos ataques terroristas que repercutiram no mundo inteiro, levando à identificação do 

Islamismo com a prática do terrorismo, estigmatizando os muçulmanos como possíveis 

terroristas. Especialmente na França, onde há um grande contingente populacional de origem 

muçulmana (segunda religião na França), esta questão acabou por tomar alguns rumos que 

pretendemos descrever e discutir. 

O colonialismo francês tem sido apontado como fator decisivo para o preconceito 

bastante arraigado contra os muçulmanos no território da França. A população muçulmana, 

formada na sua grande maioria por imigrantes, para além da sua situação econômica precária 

sofre, sistematicamente, discriminações explícitas em hospitais, escolas e repartições públicas, 

sob o argumento do laicismo das instituições do Estado.31 

Em verdade, como já pudemos observar, as restrições de neutralidade devem ser 

direcionadas ao Estado e suas instituições. O Estado francês declarou-se laico. A sociedade 

civil, entretanto, que acorre as suas dependências (hospitais, escolas, repartições públicas) 

                                                           
29 Colliard (1972). 
30 Bastos (1997). 
31 Jerónimo (2010). 

7961



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

devem ser respeitadas na externalização da sua liberdade de religião, sob pena de flagrante 

inconstitucionalidade. 

E que não se alegue o desrespeito ao Princípio da Igualdade, uma vez que este 

princípio já se flexibilizou (igualdade material)32 de modo a proporcionar tratamentos 

distintos a situações diferentes em sua aplicação. Esta atitude supostamente rigorosa é 

descabida e preconceituosa. 

Todo este desconforto eivado de preconceito em relação aos adeptos do islamismo, 

com atentados terroristas de 11 de setembro, praticados por grupos islâmicos radicais, 

transformaram esta rejeição em desconfiança, estiolando ainda mais as relações já tensas, 

aumentando os conflitos sociais. 

Esta situação levou os parlamentares do governo francês à propositura de projeto de 

lei, proibindo externalização da Liberdade de crença religiosa, vedando a utilização de 

símbolos religiosos por parte dos cidadãos (véu islâmico, taipa, estrela de david, crucifixos, 

etc.). Certamente, esta proposta sofreu oposição de todas as religiões, em especial a Igreja 

Católica.33 Entretanto, o que se deve indagar é sobre a constitucionalidade da eventual Lei 

com tal conteúdo. 

Já procedemos a análise da liberdade religiosa e constatamos que para além do aspecto 

íntimo da opção, é da sua essência a externalização de atitudes. Não podendo exibir símbolos 

religiosos necessários à sua identidade de adepto, a sua relação de pertinência com a religião 

fica comprometida. 

De outra parte, é bom lembrarmos os ensinamentos de Colliard.34 Para o autor faz 

parte da liberdade de crença o direito de exigir, por parte do Estado, providências distintas 

para o adepto, de modo inclusive a aximí-lo de obrigações a todos impostas (i.e. excusa de 

consciência). 

Trata-se, portanto, de qualquer lei ou projeto de lei desta natureza, de incontestável 

inconstitucionalidade. Maior coerência legislativa haveria na desconstitucionalização desta 

liberdade, com a consequência de assumir perante a comunidade internacional o ônus de tal 

retrocesso. 

Entretanto, em janeiro de 2010, uma comissão ad hoc foi instituída pelo Parlamento 

em França, e esta recomendou a proibição do uso da burca e do nigah em hospitais, 

transportes públicos, escolas e edifícios públicos, novamente reiterando velhos argumentos 

                                                           
32 Ver a respeito Celso Antônio Bandeira de Melo (1984), quando menciona os critérios de discriminação para 
aplicação da igualdade material. 
33 Werebe (2004). 
34 Colliard (1972). 
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supostamente laicos, indicando que os símbolos islâmicos constituem uma afronta aos valores 

republicanos franceses.35  

Dessa forma, distorcendo os preceitos laicos, necessariamente dirigidos ao Estado e 

não à sociedade civil, a França mascara sob tal argumento, o seu preconceito contra os 

adeptos do islamismo e também a sua impotência para promover segurança aos seus cidadãos 

em território francês, diante da ameaça do terror. 

 

9.  CASO BELGIN DOGRU CONTRA A FRANÇA EM 2008  

 

Trata-se do caso de uma jovem aluna muçulmana que passou a utilizar o véu islâmico 

em escola pública francesa. Belgin, matriculada no primeiro ano do ensino secundário, 

recusou-se a despir o véu nas aulas de Educação Física mesmo contra as alegações de seu 

professor que justificava, para a solicitação de retirada do véu, questões de saúde, segurança e 

presença nas aulas em questão. 

No exercício da sua convicção religiosa, a aluna compareceu às aulas de educação 

física trajando o véu islâmico e foi impedida de tomar parte às atividades por não estar 

adequadamente vestida. Para além desta providência, não lhe foi também conferida a 

comprovação da sua presença, o que lhe levou a ser acusada de não assiduidade. 

Belgin, na busca de evitar a sua reprovação optou por usar apenas um chapéu, uma 

balaclava (tipo de gorro) em substituição ao véu islâmico. Mesmo assim, foi expulsa da escola 

pública, por acusação de haver ultrapassado os limites do direito de manisfestar suas 

convicções religiosas dentro do recinto escolar, para além da falta de assiduidade. 

A partir de então, Belgin passou a ter aulas em casa, por correspondência.36  

Naturalmente houve interposição de recurso por parte dos pais da aluna. 

Primeiramente em relação ao Comitê Disciplinar da Escola, que decidiu expulsá-la. Não 

houve sucesso; sequer consideraram a tentativa de Belgin para compatibilizar a situação 

conflituosa quando da sua opção pela balaclava. 

Posteriormente, houve a propositura de ação perante o Tribunal Administrativo de 

Caen, para anular a referida decisão. Com os argumentos relativos à incompatibilidade do 

vestuário, o Tribunal indeferiu a pretensão e ainda acusou Belgin de proselitismo, por ter 

criado uma aura de tensão no ambiente escolar. 

                                                           
35 Jerónimo (2010). 
36 Jerónimo (2010). 
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Houve ainda o recurso ao Tribunal Administrativo de Recurso de Nantes. Este 

confirmou a decisão do Tribunal anterior.37  

Esgotadas todas as alternativas, Belgin recorreu ao Tribunal Europeu de Direitos do 

Homem, alegando interferência na sua crença religiosa e, ainda, violação do seu direito à 

instrução. 

O Tribunal aceitou suas alegações quanto às restrições atinentes à Liberdade 

Religiosa, mas confirmou a proferida pela França, não restando alternativas à aluna. 

 

10.  CONCLUSÃO: POSSÍVEIS REPERCUSSÕES DA EXPERIÊNCIA 

FRANCESA NO MUNDO OCIDENTAL 

 

Observando o comportamento do Estado francês no trato dos conflitos religiosos e na 

interpretação contemporânea do laicismo verificamos duas questões preocupantes: 

 

a) Em primeiro plano a intransigência e o desrespeito à liberdade de convicção religiosa 

mediante decisões e iniciativas legislativas de flagrante inconstitucionalidade; 

b) De outra parte a evidente deturpação conceitual do Estado laico, em uma tentativa 

extremada de “flexibilizá-lo”, transferindo à sociedade civil a neutralidade a ela 

dirigida. O Estado francês é laico, a sociedade civil não. 

 

Há ainda de se lamentar a tibieza do Tribunal Europeu de Direitos Humanos, para 

além da conivência com tal desrespeito. 

Entendemos que a jurisdição deste Tribunal é, meramente subsidiária, no que se refere 

às questões delicadas de relacionamento entre Estado e Igreja. Entretanto, a defesa deste 

Tribunal é justamente a defesa plena da Dignidade Humana. Furtando-se à verdadeira 

possibilidade de efetuar a dupla tutela quanto à defesa dos Direitos Humanos, em verdade não 

há justificativas para sua existência. 

Outro aspecto a merecer reflexão diz respeito à possibilidade de legitimação desse 

novo paradigma francês, alcançando outros países europeus de modo a se alastrar de maneira 

generalizada, pelo mundo ocidental. 

Especialmente em momentos de crise na economia mundial que repercute com 

gravidade, inclusive em países de capitalismo avançado, o preconceito contra as diferenças 

                                                           
37 Jerónimo (2010). 
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religiosas facilmente pode alcançar questões sociais, culturais e sexuais, recaindo 

especialmente em minorias economicamente carentes. Certamente a diversidade, caso não 

tenha a suficiente proteção, poderá se transformar em fonte de conflito de grande expressão. 

A indicar certa razoabilidade em nossas preocupações constatamos, já na atualidade 

semelhante comportamento em países europeus que passaremos a indicar. 

 

a) Em 2009, o povo suiço demonstrou claramente em referendo popular sua opção pela 

proibição da construção de torres nas Mesquitas (minaretes). Para tanto, propugnaram 

inclusive por uma revisão constitucional. Essas torres têm a finalidade de chamar os 

adeptos religiosos muçulmanos para realizar as suas orações. 

Neste episódio, felizmente, o referendo teve sua legalidade contestada pelo 

Tribunal Europeu dos Direitos do Homem;38  

b) Em 2010, uma Comissão instituída pelo Parlamento francês recomendou proibições do 

uso da burca e do nigah (tipo de véu islâmico que cobre o corpo e o rosto da mulher), 

nas escolas públicas, hospitais, meios de transporte, etc. A Comissão manifestou-se 

ainda pela proibição destes símbolos nas ruas e centros comerciais. Felizmente, neste 

aspecto, retrocedeu pelo temor de que as medidas, na sua integralidade, fossem objeto 

de censura pelo Couseil d’Etat ou pelo tribunal Europeu dos Direitos do Homem; 

c) Em 1998, na faculdade de Medicina Cerrahpara – Universidade de Istambul, a aluna 

Leyla Sahir foi impedida de fazer exame escrito na disciplina de Oncologia por estar 

usando o véu islâmico. 

As repercussões deste episódio acabaram culminando na sua suspensão da 

universidade pelo período de um semestre. Leyla então abandonou a Turquia e 

transferiu-se para a Universidade de Viena; 

d) Belgin Dogru em 2008 foi retirada das salas de aula e obrigada a realizar os seus 

estudos por correspondência, conforme já relatamos; 

e) Evidenciando as discussões acerca do Estado laico, no que se refere ao seu conteúdo e 

sua neutralidade, verificamos em 2009 o caso Lautsi, em relação à Itália. 

Soile Lautsi protestou contra a presença de crucifixos em salas de aula de 

Escola Pública Italiana em Albano Terme, onde estudavam seus dois filhos. 

Lautsi entendeu que esta prática violaria os princípios do laicismo segundo os 

                                                           
38 Jerónimo (2010). 
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quais pretendia educar seus filhos e interpôs ação perante o Tribunal 

Administrativo de Veneza. 

O Tribunal Administrativo indeferiu o pedido de Soile Lautsi, com o 

argumento de que o crucifixo constitui um símbolo de cultura da história 

italiana, bem como um símbolo dos princípios da igualdade, da tolerância e da 

laicidade estatal. Felizmente estas decisões foram rejeitadas pelo Tribunal 

Europeu de Direitos Humanos. 

 

 Torna-se evidente portanto as contradições e incoerências no tocante ao laicismo 

contemporâneo.  

 Entretanto, em que pese as distintas interpretações, parece-nos essencial a neutralidade 

no trato da diversidade religiosa, e, de outra parte, da responsabilidade estatal na proteção da 

externalização da fé adotada. Entendemos que tais comportamentos possam advir inclusive de 

um Estado Confessional quando, apesar de externar suas preferências religiosas, atue com a 

devida neutralidade quanto às crenças minoritárias, sem opor obstáculos às suas 

manifestações, como a utilização de símbolos religiosos, cultos e a própria organização 

institucional de uma nova Igreja. 

Ao procedermos à análise de experiência francesa quanto ao laicismo e à liberdade de 

crença, fomos levados à verificação de casos análogos, no Brasil. Embora não tenhamos no 

território brasileiro uma herança colonial (do ponto de vista de país dominador) ou outros 

fatores que nos induzam a um preconceito religioso relevante, encontramos um episódio 

digno de menção. 

 

f) O caso Siegfried Ellwanger. 

O caso que ora evocamos com brevidade refere-se ao editor Siegfried Ellwanger, 

que escreveu e publicou livros pregando e justificando o ódio aos judeus. Acusou-

os de responsabilidade pelas mais variadas mazelas e problemas mundiais, 

inclusive pela eclosão da 2ª Guerra Mundial, da qual teriam sido os maiores 

responsáveis. 

Encita, portanto, em seus livros, à segregação e à aversão do povo judeu. 

Menciona, ainda, o que ele identifica como “inclinação racial parasitária” do 

caráter e do povo judeu. 

Seus livros foram: Holocausto Judeu ou Alemão? Nos bastidores da Mentira; Os 

conquistadores do Mundo: os verdadeiros criminosos de Guerra. 
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Embora fique evidente a intolerância religiosa, a questão no Brasil ganhou 

conteúdo de discriminação racial, por se estender para além de uma simples 

rejeição ao judaísmo, abarcando o preconceito contra o povo judeu. 

Dois princípios constitucionais, ambos atinentes à Dignidade Humana foram 

evocados lado a lado: a Liberdade de Expressão do Pensamento (por meio da 

palavra escrita) e, de outra parte, a Discriminação Étnica contra os Judeus. 

O caso Siegfried Ellwanger no Judiciário:39 um breve relato40 processado contra o 

crime imprescritível de racismo: 

 

- Em primeira instância Siegfried foi absolvido por ter entendido a juíza 

singular, tratar-se meramente do exercício da Liberdade de Expressão do 

Pensamento, sem constituir crime de discriminação contra a comunidade 

judaica (O crime seria prescritível); 

- Em momento posterior impetrou-se, em favor do réu um Habeas Corpus, 

afirmando com base argumentativa que o povo judeu não constitui raça. Logo 

o réu, consoante esta justificativa, não poderia ser apenado pelo crime de 

racismo (haveria portanto crime prescritível). 

 

Entretanto, eivado de bom senso, o Superior Tribunal de Justiça, mediante seu 

relator entendeu que houve delito contra a comunidade judaica, englobando o 

racismo em tal comportamento (em havendo racismo, o crime seria imprescritível); 

 

- Finalmente, o caso Siegfried Ellwanger chegou ao Supremo Tribunal Federal. 

A partir de então incorreram aos autos os mais contraditórios argumentos, 

claramente eivados de ideologias, as mais distintas, não apenas sobre a 

conceituação de racismo41 mas também quanto aos limites no exercício da 

Liberdade de Expressão do Pensamento. 

O Ministro Moreira Alves, em seu voto afirmou categoricamente que os Judeus 

não constituem uma raça, indicando que tal constatação poderia ser verificada 

em razão de dados físicos, como a cor da pele, formato dos olhos, textura do 

                                                           
39 Para saber mais sobre esse caso consultar o site do Supremo Tribunal Federal do Brasil <www.stf.gov.br>. 
40 Lei n. 7716/95; art. 20º: “Praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de 
qualquer natureza, a discriminação ou o preconceito de raça, religião, etnia, procedência nacional. Pena de 
reclusão de dois a cinco anos.” 
41 Ver a esse respeito as afirmações do professor Miguel Reale Júnior sobre o conceito contemporâneo de 
racismo (REALE JÚNIOR, 2003, p. 223-248). 
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cabelo, etc. Não havendo raça, o crime não poderia ser enquadrado como 

racismo (haveria prescrição); 

- Já o Ministro Ayres Brito, considerou em seu voto que a “Liberdade de 

Expressão seria a maior expressão da liberdade”. A seu ver seriam excludentes 

de qualquer abusividade a Liberdade de Expressão, bem como a crença 

religiosa, a convicção filosófica e a política.42 

Quando procedemos à leitura deste ficamos cogitando se estas liberdades 

poderiam ser realmente exercidas de forma ilimitada? Como ficariam então os 

crimes de calúnia e injúria? Seriam admissíveis, por exemplo, cultos religiosos 

com sacrifícios humanos? Tratou-se apenas de uma retórica em prol da 

Liberdade de Expressão, o voto do Ministro? 

Felizmente tais fundamentos não informaram a unanimidade dos votos. A 

Liberdade de Expressão, em que pese a sua relevância à Dignidade Humana, 

não constitui justificativa para acobertar manifestações preconceituosas, 

capazes de incitar violência e intolerância contra grupos humanos. Assim, deve 

ser também compreendido o racismo de forma ampla, até porque, já há muito 

tempo se sabe que as teorias racistas não têm fundamentos biológicos.43 O 

racismo, portanto, decorre da convicção de que há hierarquia entre grupos 

humanos, preconceito que pode vir a justificar além da segregação, a 

eliminação de pessoas, incompatível com o pluralismo que há de existir em 

Estados Democráticos. 
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DIREITO COMO PROBLEMA, CONSTITUCIONALISMO, 
DEMOCRACIA E A EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 
PABLO MALHEIROS DA CUNHA FROTA

1 

Sumário: 1. Direito e as representações sociais positivadas 2. O papel do intérprete e o direito pensado: 

do problema para o problema 3. Democracia e constitucionalismo: tensão necessária e complementar 

na efetivação dos direitos fundamentais 4. Referências 

“PERMANENTE É O QUE É CAPAZ DE SER 

RELIDO E RESSIGNIFICADO CONSOANTE UMA 

SEMPRE RENOVADA GRAMÁTICA DE PRÁTICAS 

SOCIAIS.” 

MENELICK DE CARVALHO NETO 

RESUMO 

Constitucionalismo e democracia são significantes que constantemente tencionam em um caso concreto, a 
fortificar a ideia de direito problemático, ou seja, interpretação jurídica que tem como prius o problema e 
como posterius a solução do problema, momento em que muitas vezes a referida tensão pode se 
intensificar. Essas reflexões podem auxiliar o intérprete em diversas questões, como na efetivação (ou 
não) de direitos fundamentais, no reconhecimento jurídico de uniões entre pessoas homossexuais como 
recentemente julgado pelo Supremo Tribunal Federal (ADI 4277) ou mesmo acerca do papel do juiz na 
vigente estrutura jurídico-constitucional brasileira. 

Palavras-chaves: constitucionalismo, democracia, problema, direitos fundamentais 

ABSTRACT 

Constitutionalism and democracy are significant intend to constantly in one case, the idea of fortifying the 
right problem, legal interpretation that has the prius the problem and how to posterius solution of the 
problem, when often that tension can be intensify. These reflections may help the interpreter in several 
issues, such as in the effectiveness (or not) of fundamental rights, such as legal recognition of marriages 
between homosexuals as recently dismissed by the Supreme Court (ADI 4277) or even about the role of 
judge in the current Brazilian legal-constitutional structure. 

Key-words: constitutionalism, democracy, problem, fundamental rights. 

1. DDIIRREEIITTOO  EE  AASS  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÕÕEESS  SSOOCCIIAAIISS  PPOOSSIITTIIVVAADDAASS   

O Direito explicita representações sociais <<discursos possíveis em cada 

época, tempo e cultura, ante a constante disputa de poder pelos grupos sociais >>.2 A 

                                                           
1 Doutorando em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná. Mestre em Função 
Social do Direito pela Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo. Especialista em Direito Civil pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina. Graduado pela Universidade Católica de Brasília. Professor do 
Centro Universitário de Brasília (UNICEUB) e de cursos de pós-graduação lato sensu. Sócio do Caputo, 
Bastos e Serra Advogados (DF). 
2 Sobre história ou leitura do tempo e representações veja CHARTIER, Roger. A história ou a leitura 

do tempo. Trad. Cristina Antunes. 2.ed. Belo Horizonte: Autêntica, 2010; CHARTIER, Roger. A 
história cultural: entre práticas e representações. Trad. Maria Manuela Galhardo. Lisboa: Difusão 
editorial, 1988. 
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representação social da propriedade no Brasil, por exemplo, pode ser demonstrada na 

Constituição Federal de 1988 nos arts. 5º, XXII (“é garantido o direito de propriedade” 

– ccoonncceeppççããoo  vviinnccuullaaddaa  aaoo  EEssttaaddoo  LLiibbeerraall e que interessava mais aos ruralistas na 

época de feitura da Constituição da República de 1988 – CF/88), XXIII (“a propriedade 

atenderá a sua função social” – concepção voltada para as perspectivas do Estado 

Social, pois o discurso é ligado aos movimentos sociais que lutam por uma melhor 

distribuição de riquezas e de terras no Brasil – ccoonncceeppççããoo  ssoocciiaall) e 225, caput (“Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 

e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações” – ddiissccuurrssoo  

vvoollttaaddoo  ppaarraa  oo  EEssttaaddoo  DDeemmooccrrááttiiccoo  ddee  DDiirreeiittoo, unificador dos demais discursos 

liberal e social, agregando o discurso ambiental, na tentativa de se efetivar uma possível 

dialética entre as mencionadas concepções).  

O tratamento conferido à propriedade na CF/88 retrata a representação social 

possível do discurso constitucional para aquele momento histórico, cujo intuito foi o de 

acomodar os diferentes interesses das citadas correntes político-ideológicas 

representadas na Assembleia Constituinte, o que acabou reforçando o modelo 

econômico capitalista, como se extrai do art. 170 da CF/88, apesar das inúmeras críticas 

que este modelo econômico sofre.3 

Normalmente, trabalha-se o Direito de maneira dogmática, vinculada a uma 

racionalidade instrumental que forma, na grande maioria dos casos, operadores do 

Direito, que, mesmo construindo o Direito em cada caso, na maioria das vezes somente 

reproduzem o que está posto pelo Estado na legislação e nas decisões dos tribunais, sem 

a devida reflexão. Deve, talvez, no atual momento histórico brasileiro, o jurista ter uma 

postura que perceba o Direito por um viés político,4 fulcrada numa razão sensível, em 

que o agente <<na relação sujeito inicial-sujeito final>>5 interaja com o que estuda, a 

interpretar o Direito a fim de transformá-lo e de realizá-lo de maneira efetiva e não 

                                                           
3  Veja COELHO, Luiz Fernando. Saudade do futuro. 2.ed. Curitiba: Juruá, 2007, p. 30/60 e ss.; 

CHOMSKY, Noan. Ou o lucro ou as pessoas. 5.ed. trad. Pedro Jorgensen Jr. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2002. 

4  Sobre política jurídica, veja MELO, Osvaldo Ferreira de. Fundamentos da política jurídica. Porto 
Alegre: Sergio Fabris, 1994; DIAS, Maria da Graça dos Santos; SILVA, Moacyr Motta da; MELO, 
Osvaldo Ferreira de. Política jurídica e pós-modernidade. Florianópolis: Conceito, 2009. 

5  Veja MARRAFON, Marco Aurélio. O caráter complexo da decisão em matéria constitucional: 
discursos sobre a verdade, radicalização hermenêutica e fundação ética na práxis jurisdicional. 
Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 111-211. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso. 3.ed. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 415-574.  
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somente reproduzi-lo acriticamente em cada caso concreto. Na atualidade, o intérprete, 

por meio da “razão sensível”, não apenas reproduzirá o conceito abstrato em cada caso 

analisado, denunciando-o, condenando-o ou lastimando-o, mas também deve ter o 

prazer da participação.
6 A razão sensível autoriza a percepção do Direito como realidade 

– fato social – e como intenção – valor.7 

Frise-se que as representações sociais retrocitadas e a análise da história não 

são lineares, ou seja, o período liberal não foi sucedido pelo período social etc. Eles 

coexistem até hoje e demonstram ser possível haver a dialética entre diversas 

representações, sendo que umas podem preponderar quantitativamente e (ou) 

qualitativamente sobre outras. A representação do real ocorre a partir das experiências e 

da visão de mundo de cada um. Isso não quer dizer que fatos diversos de nossa 

concepção de mundo não possam ser tutelados pelo Direito, o que demonstra a força e a 

necessidade de trabalharmos com a ideia de pluralidade das formas de vida, 

perseguindo-se a inclusão de direitos e de pessoas no Direito. Isso revela que o Direito, 

a política etc. experimentam ao longo dos tempos avanços e retrocessos, estes sendo 

sempre possíveis de ocorrer. Veda-se, contudo, o que tem ocorrido 

corriqueiramente: a invenção do real pelos juristas, como denunciado por Bernard 

Endelman, trazendo a ficção como álibi da razão.8  

O Direito e a Política, por exemplo, são autônomos que se complementam a 

partir dos princípios,9 pois são condições para a solução dos destinos humanos.10 Para 

Simone Goyard-Fabre, “todas as condutas dos homens são jurídicas, ou, pelo menos, 

                                                           
6  Para uma possível construção deste raciocínio crítico do Direito, fazem-se necessárias várias leituras 

como, por exemplo: COELHO, Luiz Fernando. Teoria crítica do direito. 3.ed. Belo Horizonte: Del 
Rey, 2003; FACHIN, Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 
2003; MAFFESOLI, Michel. Elogio da razão sensível. Trad. Albert Christophe Migueis 
Stuckenbruck. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2008; CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o <<legislador>>, a 
<<sociedade>> e o <<juiz>> ou entre <<sistema>>, <<função>> e <<problema>> - os modelos 
actualmente alternativos da realização jurisdicional do direito. In: SANTOS, Luciano Nascimento. 
Estudos jurídicos de Coimbra. Curitiba: Juruá, 2007, p. 229-268; BRANDOM, Robert. Hacerlo 
explícito: razonamiento, representación y compromisso discursivo. Barcelona: Herder, 2005. 
BRANDOM, Robert. La articulación de las rezones. Madrid: Siglo Veintiuno de España Editores, 
2002. AMARAL, Francisco. Direito civil – introdução. 7.ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 1-
132; BAUMAN, Zygmunt. Legisladores e intérpretes. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010; 
PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio 
de Janeiro: Renovar, 2008. 

7  Direito como realidade e intenção: MALTEZ, José Adelino. O direito como ciência de princípios. 
Disponível em: http://maltez.info/ Acesso em 15 de janeiro de 2011. 

8  ENDELMAN, Bernard. Quand les juristes inventent le réel. Paris: Hermann Éditeurs, 2007.  
9  Sobre o Direito como uma ciência de princípios veja MALTEZ, José Adelino. O direito como 

ciência de princípios.  
10  LIMA, Alceu Amoroso. Prefácio. In: MOREIRA, Adriano; BUGALLO, Alejandro; 

ALBUQUERQUE, Celso (Coords.). Legado Político do Ocidente. O Homem e o Estado. Rio de 
Janeiro: Difel, 1977, p. 12-13.  
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juridicizáveis. Eis porque não há zona de não-direito nem de adormecimento do 

direito”.
11  

Certo é que não se tem acesso a fatos, mas a versões de fatos e a algum 

referente externo. Faz-se uma leitura – tese central da hermenêutica – da história e a 

tudo que pode ser interpretado – somos constitutivamente linguagem, que delimita a 

visão. Olhar para a história é um olhar renovado. O real existe, mas somente temos 

acesso por meio da linguagem (o dito e o não dito).12 

Para isso, aduz Ricardo Marcelo Fonseca, o Direito não pode ser explicado 

pelo Direito, isolando-o do processo histórico em que se insere, visto que determina e é 

determinado pelo social, pelo político, pelo econômico etc.13 Maltez alude que o Direito 

é autônomo por ter um método próprio (o objeto formal) e um objeto específico (o 

objeto material), todavia há a necessidade de se pesquisar de maneira multidisciplinar os 

problemas que afetam a todos, não se podendo entender o Direito “como torre de 

marfim ou com umas ciências sociais amarradas aos preconceitos da metodologia 

empírico-analítica”.14 

Nessa linha, tem razão Perlingieri ao tratar do <<direito como estrutura>> da 

sociedade, que expressa e faz parte da sua cultura, não se modificando <<ad nutum>> 

por alterações legislativas, bem como por ser uma força promocional e transformadora 

da sociedade. O Direito não pode ser considerado uma superestrutura (identidade direito 

e lei) da sociedade, somente condicionado pelas relações econômico-sociais, uma vez 

que “seria o direito, força vital e promocional somente até a instauração de um certo 

tipo de relações econômico-sociais que decretariam a sua inutilidade”. O Direito está 

em constante relação dialética com as demais Ciências Sociais, a afastar uma concepção 

que reduz ao econômico o fenômeno social, porque a cultura de um povo condiciona “o 

significado, o conteúdo e a concretização das normas jurídicas”,15 não se podendo 

privilegiar a racionalidade econômica e restritiva de direitos e desprezar outras 

                                                           
11  SIMONE GOYARD-FABRE, Le Droit est-il de ce Monde?, in Droits, nº 4, Paris, PUF, 1986, p. 35, apud 

TENZER, cit., p. 359 (toutes les conduites des hommes sont juridiques, ou, à tout moins, juridisibles. 

C’est pourquoi il n’y a ni zone de non-droit ni sommeil du doit) apud MALTEZ, José Adelino. O 
direito como problema. Disponível em: http://maltez.info/ Acesso em 15 de janeiro de 2011.  

12  CARVALHO NETTO, Menelick. Aula proferida no Programa de Pós-Graduação em Direito da 
UnB no dia 11 de janeiro de 2011.  

13  FONSECA, Ricardo Marcelo. Notas sobre a construção de um discurso historiográfico jurídico. 
Revista Sequência, n. 30, Edusc, 1995, p. 100-107. Por um Direito conectado com a práxis social 
veja BARCELLONA, Pietro. Diritto senza società: dal disincanto all’indifferenza. Bari: Edizioni 
Dedalo, 2003. 

14  MALTEZ, José Adelino. O direito como problema. 
15  PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional., p. 171-173. 
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dimensões sociais.16 Frise-se que a relação entre Direito e Economia é de extrema 

importância, mormente pela prognose que deve ser realizada das consequências 

econômicas de cada pedido e de cada decisão, entretanto, o que não pode ser feito é 

subjugar o Direito e os direitos aos ditames econômicos, como querem fazer muitas 

linhas da análise econômica do direito. 

Por tudo isso, pode-se refletir sobre a afirmação de Simone Goyard-Fabre (não 

há zona de não direito), bem como acerca da célebre frase de Ulpiano: “ubi societas, ibi 

jus” <<onde está a sociedade, aí está o direito>>,17 com base na afirmação de 

Castanheira Neves de que o Direito não é um fenômeno universal – está onde o homem 

se encontra – e sim um modo de vida que singulariza determinadas experiências 

civilizacionais, no caso, a do Ocidente – direito como forma de vida e como 

possibilitado e possibilitador da política.18  

Pensa-se na concretude de cada situação – o Direito e a Filosofia19 como 

conhecimentos concretos e problemáticos partindo-se da ordem social para a ordem 

jurídica e filosófica, sendo o Direito <<a alternativa humana>> e garantidor da 

humanidade do ser humano, respeitando-se a pessoa e a sua dignidade. Certo é que 

“então o verdadeiro, o capital e o último direito fundamental homem (homem-pessoa) é 

o “direito ao direito”.20 O Direito, para Castanheira Neves, é uma resposta específica, 

                                                           
16  MAFFESOLI, Michel. A violência totalitária: ensaios de antropologia política. Trad. Nathanael C. 

Caixeiro. Porto Alegre: Sulinas, 2001. Veja sobre o Direito como realidade cultural em MALTEZ, 
José Adelino. O direito como realidade cultural. Disponível em: http://maltez.info/ Acesso em 15 
de janeiro de 2011. 

17  ROMANO, Santi. L`ordinamento giuridico. Firenze: Sansoni, 1945, p.21. Maltez elucida Ulpiano: 
“podemos considerar que onde está a sociedade está o direito, porque onde está o homem está a 
liberdade. Ora, onde existe mais do que um, tem de estar o direito”. MALTEZ, José Adelino. Ubi 
societas, ubi jus. Disponível em: http://maltez.info/ Acesso em 15 de janeiro de 2011. 

18  CASTANHEIRA NEVES, A. Questão–de-facto – questão-de-direito ou problema metodológico 
da juridiciadade (ensaio de uma reposição crítica). Coimbra: Almedina, 1967, p. 907. Veja sobre o 
assunto: COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. Pessoa, Igualdade (Isogoria) e 
controvérsia. Notas sobre o sentido da ideia de direito, (co)fundadora da experiência civilizacional 
ocidental. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Ano XXIII, n. 25, p. 183-192, jul/dez. 
2007, p. 184; COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. O princípio ontológico da 
historicidade radical e o problema da autonomia do direito – ensaio de aproximação filosófica do 
jurisprudencialismo. Revista da Faculdade de Direito da UFMG, v. 47, p. 217-247, 2005. Nessa 
linha: PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional., p. 196 – nota de rodapé 
100.  

19  ZUBIRI, Xavier. Prólogo à Primeira Edição. MARIAS, Julián. História da filosofia. Trad. Cláudia 
Berliner. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. XVII-XXVII; DELRUELLE, Edouard. Metamorfoses 
do sujeito: a ética filosófica de Sócrates a Foucault. Trad. Susana Silva. Lisboa: Piaget, 2004, p. 11. 

20  CASTANHEIRA NEVES, A. Coordenadas de uma reflexão sobre o problema universal do direito – 
ou as coordenadas de emergência do direito como direito. In: CASTANHEIRA NEVES, A. Digesta. 
Coimbra: Coimbra editora, 2008, v. 3, p. 9-41, p. 41. Veja WARAT, Luis Alberto. Derecho al 
Derecho. In: WARAT, Luis Alberto. A procura surrealista pelos lugares do abandono do sentido e 
da reconstrução da subjetividade. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004, v.1, p. 27-60. 
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não necessária e não universal, para o problema universal da coexistência humana.21 

Com razão Maltez, ao afirmar que o Direito não é tudo, mas lida com o todo da 

existência humana (Deus, natureza e polis) – com o que há de mais misterioso e de mais 

real no nosso viver e no nosso viver-com.
22 

Edgar Morin nos mostra as três instâncias que devem ser consideradas para se 

interpretar os objetos de estudo: 

Como vimos (O Método 5), as três instâncias indivíduo-sociedade-espécie 

formam uma tríade inseparável. O indivíduo humano, mesmo na sua 

autonomia, é 100% biológico e 100% cultural. Apresenta-se como o ponto de 

um holograma que contém o todo (da espécie, da sociedade) mesmo sendo 

irredutivelmente singular. Carrega a herança genética e, ao mesmo tempo, o 

imprinting e a norma de uma cultura.
23 

Desse modo, deve-se, a todo momento, refletir se as representações sociais 

positivadas não estão a reduzir o Direito a um discurso justificador do econômico e do 

político, o que pode gerar uma irrealização dos direitos fundamentais em cada caso 

decidendo, a relevar o papel do intérprete na contemporaneidade. 

22..  OO  PPAAPPEELL  DDOO  IINNTTÉÉRRPPRREETTEE  EE  OO  DDIIRREEIITTOO  PPEENNSSAADDOO  --  DDOO  PPRROOBBLLEEMMAA  

PPAARRAA  OO  PPRROOBBLLEEMMAA  

O intérprete, definitivamente, não deve e não pode ignorar a realidade social 

que o circunda, porque o texto só o é no contexto histórico-social no qual é interpretado 

– perspectiva dialética (pensamento racional produtor de objetos culturais) que percebe 

o Direito como uma totalidade existencial perenemente transformada pela junção do 

fato, do valor e da norma.24  

                                                           
21  COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. Pessoa, Igualdade (Isogoria) e controvérsia. p. 184.  
22  MALTEZ, José Adelino. O direito como problema.  
23  MORIN, Edgar. O método 6 - ética. Trad. Juremir Machado da Silva. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 

2005, p. 19. Veja MORIN, Edgar. O método 5 – a humanidade da humanidade – a identidade 
humana. Trad. Juremir Machado da Silva. 4.ed. Porto Alegre: Sulina, 2007, p. 51-69. 

24  COELHO, Luiz Fernando. Direito e complexidade na sociedade contemporânea – homenagem a 
Niklas Luhmann. Ius Gentium, Curitiba, ano 3, n. 6, p. 115-133, jul./dez. 2009, p. 120-121 e 128-
133. O autor aduz: “O direito não é autopoiético, ele é instrumento da autopoiese. Não é um sistema, 
mas componente que permeia todos os sistemas sociais, dando-lhes um certo grau de consistência e 
favorecendo sua autopoiese. O direito, como sempre, está a serviço de grupos microssociais 
hegemônicos, e se configura como instrumento de reprodução das relações intersubjetivas que devem 
prevalecer sobre o conjunto da macrossociedade. (...) Por isso, é preferível falar em 
interdisciplinariedade objetiva do ordenamento jurídico, enfatizando que ele está integrado nos demais 
microssistemas e é com eles permanentemente articulado. (...) Como existem interesses conflitantes e 
interesses prevalecentes em cada grupo, estes se esforçam para impor seu direito aos demais. Daí a 
caracterização de uma ordem jurídica horizontal, onde as relações entre as normas não são lógicas, de 
subordinação hierárquica, mas sociológicas, de coordenação e conflito. (...) A ordem jurídica é 
circular, como horizontal é a sociedade, na convivência dos grupos que manipulam o direito positivo 
para a manutenção de seus privilégios e reprodução de sua hegemonia. A consciência dessa realidade 
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Para grande parte da doutrina, a interpretação teleológica adapta a norma ao 

momento da sua interpretação, pois visa atender às necessidades sociais e de justiça 

vigentes e incidentes no caso concreto, adaptando a norma ao fim social (objetivos da 

sociedade, por exemplo, o art. 1º da CF/88) e ao bem comum25, considerados standards 

jurídicos <<“construções jurídicas apoiadas em generalizações da moral social26, que 

permitem, com mais segurança, a identificação do sentido de “boa-fé, bons costumes, 

etc.”>>. Por isso, Maria Helena Diniz afirma que o bem comum e o fim social são 

“sínteses éticas da vida em sociedade, pressupondo uma unidade de objetivos na 

conduta social do homem”, sendo que o intérprete sempre se baseará no sentido mais 

razoável da norma para o caso concreto na época em que a interpreta. Bem comum e 

fim social também servem para preencher lacunas ontológicas e axiológicas. A 

adaptabilidade do rigor normativo às nuances sociovalorativas do caso concreto é 

chamada por Maria Helena Diniz de equidade, que deverá sempre ser observada pelo 

juiz.27 As reflexões de Maria Helena Diniz devem ser temperadas, pois ela não parte do 

problema para interpretar o Direito, mas da norma, mesmo defendendo uma postura 

concernente à equidade do magistrado, o que pode gerar interpretações apriorísticas e 

insuficientes em cada caso. 

Afasta-se, destarte, a dicção posta no art. 127 do Código de Processo Civil, que 

determina ao juiz julgar por equidade somente nos casos determinados por lei, já que a 

equidade deve ser aplicada em todos os casos analisados, pois ela nada mais é do que 

<<direito justo do caso concreto>>.28 Esse entendimento pode possibilitar que 

representações sociais positivadas não incidam em um caso decidendo e gerem uma 

decisão injusta. 

                                                                                                                                                                          

pode conduzir a que o direito finalmente se transforme em instrumento de libertação das pessoas e 
povos oprimidos. Mas isso é tarefa para as futuras gerações”. 

25  Francisco Amaral conceitua bem comum como o “conjunto de condições necessárias ao bem 
particular dos membros da comunidade, e é também um valor social que se realiza com a participação 
de todos na criação das condições necessárias à existência de paz e estabilidade, prescindindo o 
desenvolvimento do direito em geral”. O princípio da solidariedade é o elo para a consecução do valor 
bem comum. AMARAL, Francisco. Direito civil. introdução., p. 20–21. Percebe-se, por exemplo, o 
valor bem comum no direito civil e no do consumidor com a conformação dos princípios individuais 
dos contratos pelos princípios sociais. 

26  Também chamada de moral de costumes MALTEZ, José Adelino. O direito e a moral. Disponível 
em: http://maltez.info/ Acesso em 15 de janeiro de 2011. 

27  DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada. 15. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010, p. 165-166, 182-194. Sobre o Direito como problema veja: MALTEZ, José Adelino. O 
direito como problema. 

28  Veja sobre o assunto AMARAL, Francisco. A equidade no código civil brasileiro. Revista do CEJ, 
Brasília, n. 25, p. 16-23, abr./jun. 2004. 
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O jurisprudencialismo ou o paradigma judiciativo-decisório de Castanheira 

Neves tem como ponto de partida a historicidade radical do Direito como experiência 

humana, sendo o Direito a expressão de uma decisão fundamental do humano que 

decide viver pautado pelo reconhecimento do outro como pessoa, em sua autonomia e 

responsabilidade,29 sendo a pessoa uma categoria ética – ante a coexistência com as 

outras – e não uma categoria antropológica ou ontológica.30  

Essa perspectiva do Direito não se ombreia no jusnaturalismo, porque é o ser 

humano que decide a si mesmo na coexistência, dispondo sobre o seu próprio sentido 

como humano. Também não compraz o positivismo, já que a validade do Direito 

repousa na decisão do humano, com o Direito fundamentando-se como problema num 

constante indagar sobre a validade. O Direito reafirma-se continuamente com a 

autorrecuperação do humano ao coexistir com o outro. Cada decisão jurídica em um 

caso concreto recupera a ideia do Direito a partir da mediação pelo conteúdo da decisão 

deflagradora das formas de expressão do Direito – do problema para o problema31 – sem 

circunscrever o Direito àquele imposto pelo Estado. O Direito como princípio 

normativo da pessoa fundante da juridicidade e refletido em cada problema concreto 

advindo da coexistência das pessoas. No jurisprudencialismo, a igualdade ganha foros 

de essencialidade no sentido de pessoa – base para a compreensão do Direito como 

Direito em si.32 Como salienta Juliano Zaiden, verifica-se a “alteridade como condição 

do direito”, com a relação se estabelecendo entre sujeito e co-sujeito como participantes 

do discurso, sendo a realidade concreta o espaço para a reflexão social das pretensões de 

validade <<tensão entre facticidade e validade>> passando-se da razão pura à razão 

situada33 e sensível. 

                                                           
29  COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. Pessoa, Igualdade (Isogoria) e controvérsia., p. 185.  
30   CASTANHEIRA NEVES, A. Coordenadas de uma reflexão sobre o problema universal do direito – 

ou as coordenadas de emergência do direito como direito.  
31  Em sentido parecido PERLINGIERI, Pietro. Direito civil na legalidade constitucional., p. 193 (nota 

95) - A decisão recairá no decidir normativo que inspira o caso concreto, a traduzir princípios e regras 
pertencentes ao complexo sistema no <<ordenamento do caso concreto>>, “destinado a passar do 
particular ao particular, reduzindo tudo à unidade dos valores jurídicos sobre os quais se funda a 
convivência social que se substancia na justiça de cada caso”. 

32  COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos. Pessoa, Igualdade (Isogoria) e controvérsia., p. 
185-188.  

33  ZAIDEN BENVINDO, Juliano. Os fundamentos dos direitos fundamentais? Quando o 
antifundacionalismo de Rorty enfrenta o agir comunicativo de Habermas. Pensar, Fortaleza, n. 1, v. 
15, p. 178-206, jan/jun. 2010, p. 179 e 192-200. Nessa linha assevera Maltez, ao trabalhar o Direito 
como problema: “À maneira de HEGEL, talvez importe começar pelas coisas complexas, considerando 
que, no princípio, pode estar o fim, que o princípio é o verbo que caminha em direcção ao fim, 
superando as circunstâncias para atingir a ideia do todo. E talvez seja pela dialéctica que pode aceder-
se ao todo. Uma dialéctica que, em primeiro lugar, seja a capacidade do pensamento se reencontrar na 
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Paulo Ferreira da Cunha defende, com base em Castanheira Neves, ser a 

jjuussttiiççaa34  o princípio constitutivo do Direito numa dimensão eennttiittaattiivvaa (constituinte e 

ontológica) e numa dimensão ccooggnniisscciittiivvaa (de relevância epistêmica e metodológica), 

sendo a justiça um constante constituir-se e refazer-se, sem remontar ao jusnaturalismo 

e ao positivismo jurídico.35 Maltez afirma que o todo do problema do Direito é uma 

questão prática seja na decisão de um juiz, seja na interpretação de um particular: 

questiona-se o que é justo para cada caso. Certo é que o sentimento do justo e do 

injusto alicerçam as ordens sociais.36  

Lembra-se das palavras de HELMUT COING: “o Direito, como ciência, diz-nos o 

que é justo ou injusto; como técnica, ensina-nos o como; diz-nos como alcançar o justo 

e como evitar o injusto; como obter para os indivíduos e para a colectividade, a 

máxima ‘utilitas’ compatível com a existência humana”.37 Assim o deveria ser, embora 

saibamos que não tem ocorrido dessa forma.  

A perspectiva axiológica do Direito entra em confronto com a perspectiva 

finalista, que pretende substituir os valores pelos fins, podendo-se desfavorecer o valor 

justiça em detrimento de determinados fins,38 como o econômico ou o político. Isso 

porque a proteção jurídica coativa é exigência do justo – condição sine qua non – da 

norma jurídica <<intenção regulativa voltada para a realidade – relação de querer fim 

                                                                                                                                                                          

alteridade; e que, em segundo lugar, leve ao reconhecimento como uno, num plano superior, do que, 
num plano inferior, aparece como antitético”. MALTEZ, José Adelino. O direito como problema. 

34  Sobre o tema sugere-se exemplificativamente: COELHO, Luiz Fernando. Aulas de introdução ao 
direito. Barueri: Manole, 2004; CASTANHEIRA NEVES, A. Justiça e Direito. In: CASTANHEIRA 
NEVES, A. Digesta: escritos acerca do direito, do pensamento jurídico da sua metodologia e 
outros. Lisboa: Coimbra editora, 1995, v.1, p. 241-286; LUDWIG, Celso Luiz. Para uma filosofia 
jurídica da libertação: paradigmas da filosofia, filosofia da libertação e direito alternativo. 
Florianópolis: Conceito, 2006; SEN, Amartya. A ideia de justiça. Trad. Nuno Castello-Branco 
Bastos. Lisboa: Almedina, 2010; RICOEUR, Paul. O justo ou a essência da justiça. Trad. Vasco 
Casimiro. Lisboa: Instituto Piaget, 1997; CASTAN TOBEÑAS, Jose. La Idea de justicia social. 
Madrid: Reus, S.A, 1966; FORST, Rainer. Contextos da justiça. Trad. Denilson Luís Werle. São 
Paulo: Boitempo editorial, 2010; GARGARELLA, Roberto. As teorias da justiça depois de Rawls. 
Trad. Alonso Reis Freire. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

35  FERREIRA DA CUNHA, Paulo. Da filosofia jurídica contemporânea em Portugal. Disponível em 
www.filosofiayderecho.com/rtfd/numero6/2-6.pdf. Acesso em 30dez2010.  

36   MALTEZ, José Adelino. O direito como problema. Frisa Maltez citando Larenz: “LARENZ, a este 
respeito, salienta que o Direito “positivo”, medido pelo ideal de uma justiça perfeita, nunca é 

plenamente justo, é também, portanto, em parte, injusto; mas segundo o seu sentido está sob a 

exigência da justiça e não pode negar esta exigência sem deixar de ser “direito”. Daí entender que a 
ideia do Direito tenha uma função “constitutiva”, fundadora de sentido (é o sentido a priori geral 

concreto, logo, cheio de conteúdo, de todo o Direito). MALTEZ, José Adelino. Ubi societas, ubi jus. 
37  COING, Helmut. Las tareas del historiador del derecho. reflexiones metodologicas. Trad. cast. de 

Antonio Merchán. Sevilha: Publicaciones de la Universidad de Sevilla, 1976. apud MALTEZ, José 
Adelino. O direito como problema. 

38  Veja MALTEZ, José Adelino. O direito como realidade cultural. 
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dependente de um valor>>, sem ser a sua causa primeira, por ser o Direito uma “ordem 

ao serviço de um valor supremo que é a justiça”.39 

António Castanheira Neves, com extrema razão, sugere significados para a 

interpretação na contemporaneidade: 

(...) não há um sentido prévio e determinante da interpretação, e sim os 

sentidos que resultem da interpretação –, por outro lado, e decisivamente, há 

que superar essa compreensão textual por uma compreensão normativa – é 

essa a minha tese e posição – e a dizer, no fundo, que a interpretação jurídica 

tem essencialmente um sentido problemático-judicativo concreto e, nesses 

termos, os interpretativos sentidos jurídicos de quaisquer fundamentos ou 

critérios jurídicos que se mobilizem judicativamente apenas se obtêm no 

próprio juízo em que operem como fundamentos ou critérios (como que 

numa circularidade de ponderação jurídico-normativa em função do 

problema jurídico concreto judicando), assim como toda a interpretação será, 

já por isso, normativamente constitutiva em concreto, tal como 

normativamente constitutivo será sempre o concreto juízo jurídico. E daí ou 

neste continuum normativamente judicativo não há delimitações ou fronteiras 

formais entre “interpretação”,“aplicação” e “integração” – a interpretação é 

sempre “aplicação”, com ser sempre concretamente judicativa, e não menos 

sempre “integração”, mais ou menos ampla, com ser sempre também 

normativamente constitutiva. (...) E então, se os textos nunca se fecham a 

diversas interpretações possíveis, já a problemático-concreta decisão 

juridicamente judicativa deverá ser concludente relativamente ao caso 

decidendo através de uma fundamentação judicativa que a sustente. Tenho, 

pois, por errada a comum invocação de sempre possíveis decisões 

alternativas, porquanto é isso apenas o correlato do abandono, justo 

abandono, dos esquemas lógico-subsuntivos, a que todavia não seguiu a 

exigível procura metodológica da fundamentação judicativa. E através desta 

o caso admitirá só uma solução correcta. Pelo dever-se-á dar razão a Dworkin 

quando defende a mesma conclusão, embora de um modo já 

metodologicamente criticável, como julgo ter mostrado. (...) Devendo ainda 

distinguir-se aqui dois momentos intencionalmente metodológicos: o 

momento do ante decisório, em que as alternativas serão hipoteticamente 

possíveis, e o momento do iter e da conclusio judicativos, em que a decisão 

judicativa já não admitirá ser outra senão a normativamente fundada e 

correcta - em que não haverá, pois, alternativa (cfr, Metodologia jurídica, 32, 

ss., e passim) (...) É que o problema da interpretação jurídica não é o de saber 

o que textual-significativamente consta e se comunica, p. ex., nos textos das 

                                                           
39  Veja MALTEZ, José Adelino. O direito como realidade cultural. 
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leis, em termos puramente exegéticos ou especificamente hermenêuticos e 

tomados, portanto, esses textos como quaisquer outros textos linguísticos, 

literários ou culturais em geral, mas o de saber de que modo prático-

normativamente se deve aceder e assimilar o sentido normativo-jurídico, a 

normatividade jurídica, intencionada por esses textos enquanto expressões de 

fundamentos e critérios jurídicos vigentes, e para que possam ser 

fundamentos e critérios juridicamente adequados, problemático-

juridicamente adequados, de uma “justa” (i.é, com justeza problemático-

normativa) decisão dos problemas jurídicos concretos.40  

Parece adequada a tese de que a um caso concreto somente é possível uma 

<<solução correcta e justa>>, a partir da efetivação metodológica da fundamentação 

judicativa. Filia-se à ideia de jurisprudencialismo ou construção judicativo-decisória 

proposta pelo jusfilósofo português Castanheira Neves. A metodologia por ele 

elaborada altera a fórmula norma, ordenamento e subsunção41 por um novel esquema 

metodológico: caso, princípios e razão prática, a fim de que o intérprete encontre a 

<<solução correcta e justa>> para cada caso decidendo.42 Pensa-se que o referido 

esquema metodológico poderia ser: caso – formas de expressão do Direito – razão 

prática, a fim de ampliar as possibilidades para o intérprete encontrar a “norma” do caso 

concreto. 

Maltez destaca a importância da fundamentação:  

Aliás, a fundamentação nos domínios do direito significa constituir face às 

circunstâncias concretas, ser guiado por uma luz que nos vem dos princípios 

a realizar. Só a fundamentação nos permite criar perante as circunstâncias 

concretas e dar sentido a um objecto. Isto é, integrá-lo na ordem de todos os 

outros objectos, referindo-os a um mesmo critério de sentido, através de uma 

global compreensão.43 

O conflito jurídico é condição de possibilidade de uma decisão, que não o 

elimina, mas o soluciona, o finaliza e impede que seja novamente rediscutido (coisa 

julgada),44 salvo nos casos em que os pedidos da demanda rescisória são julgados 

procedentes ou nas hipóteses em que a coisa julgada é relativizada. 

                                                           
40  CASTANHEIRA NEVES, A. Entrevista. Disponível em http://pauloqueiroz.net/entrevista-

concedida-pelo-prof-dr-antonio-castanheira-neves/. Acesso em 15dez2010. 
41  A subsunção se expressa na seguinte fórmula: premissa maior – a norma – premissa menor – o caso 

concreto – conclusão – decisão com base nas premissas. Veja DINIZ, Maria Helena. Lei de 
introdução ao código civil brasileiro interpretada., p. 163-164. 

42  CASTANHEIRA NEVES, A. O actual problema metodológico da interpretação jurídica. 
Coimbra: Coimbra Editora, 2003, v.1. 

43  MALTEZ, José Adelino. O direito como ciência de princípios. 
44  DINIZ, Maria Helena. Lei de introdução ao código civil brasileiro interpretada., p. 163. 
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A sobredita metodologia de realização do Direito necessita ainda do amparo de 

um modelo interpretativo capaz de estabelecer uma releitura conceitual das formulações 

dogmáticas dos institutos jurídicos e inclusiva das hipóteses fáticas não positivadas, 

alcançável por meio da utilização de uma linguagem filosófica que implique o intérprete 

relativamente ao objeto analisado – relação sujeito inicial-sujeito final. A formulação 

teórica de Robert Brandom, por ele intitulada inferencialismo,45 uma vez transportada 

para as ciências sociais aplicadas, pode ser adequada ao contexto das ciências jurídicas, 

refazendo as matrizes da discursividade racional que permeia a interpretação do Direito, 

afastando-se definitivamente daquela de natureza lógico-dedutiva para se ocupar com as 

repercussões de sua atuação no meio social, sem que se caia em realismos jurídicos.  

Dessa maneira, o intérprete tem como prius o problema e como ponto de 

chegada (posterius) a solução do problema, que passará pela fundamentação judicativa, 

porque a discussão acerca da efetivação dos direitos fundamentais está na ordem do dia. 

Pode-se entender que o modelo constitucional que norteia as premissas 

metodológicas, jurídicas e filosóficas retrocitadas é o Estado Democrático de Direito, 

consubstanciado na Lei Fundamental brasileira de 1988. A realização dessas premissas 

requer um aparelhamento jurídico-dogmático que resulte na eficácia direta, imediata e 

horizontal dos direitos fundamentais às relações jurídicas de qualquer espécie, conforme 

determinação constitucional (art. 5º, § 1º), reaproximando o Direito dos valores éticos46 

que o inspiram. 

Nessa linha, a efetivação dos direitos fundamentais em cada situação concreta 

pode estar explicitada na tensão democracia versus constitucionalismo, porque, como 

aduz Vera Karam de Chueiri: “interpretar o Direito (Constitucional) é compreender e 

interpretar a nós mesmos como comunidade”.47  

Esta afirmação de Vera Karam de Chueiri serve como elo do que foi dito até 

agora e o que se está por dizer: como interpretar a nós mesmos como comunidade sem a 

noção do outro (pessoa como categoria ética), sem a noção de justo em cada 

                                                           
45  BRANDOM, Robert. La articulación de las rezones.; BRANDOM, Robert. Hacerlo explícito: 

razonamiento, representación y compromisso discursivo.  
46 Maria Celina Bodin de Moraes define valores constitucionais: “Tais valores, extraídos da cultura, isto 

é, da consciência social, do ideal ético, da noção de justiça presentes na sociedade, são, portanto, os 
valores através dos quais aquela comunidade se organizou e se organiza. É neste sentido que se deve 
entender o real e mais profundo significado, marcadamente axiológico, da chamada 
constitucionalização do direito civil”. MORAES, Maria Celina Bodin. O conceito de dignidade 
humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In: SARLET, Ingo (Org.) Constituição, direitos 
fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, p. 107.  

47 CHUEIRI, Vera Karam de. Prefácio. In: CARVALHO NETO, Menelick de; SCOTTI, Guilherme. Os 
direitos fundamentais e a (in)certeza do direito. Belo Horizonte: Fórum, 2011, p. 7-12, p. 7.  
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interpretação diante de uma situação concreta, efetivando princípios e valores que 

compartilhamos (razão sensível e paradigma judicativo decisório), sem a ideia de direito 

como problema?  

Como visto, os pressupostos jusfilosóficos sobreditos servem de alicerce para 

se estudar a tensão constitucionalismo e democracia, mormente quando se discute a 

efetivação (ou não) de direitos fundamentais em um caso concreto, devendo os 

princípios servir de fundamento para as decisões judiciais. 

33..  DDEEMMOOCCRRAACCIIAA  EE  CCOONNSSTTIITTUUCCIIOONNAALLIISSMMOO::  TTEENNSSÃÃOO  NNEECCEESSSSÁÁRRIIAA  EE  

CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARR  NNAA  EEFFEETTIIVVAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDIIRREEIITTOOSS  FFUUNNDDAAMMEENNTTAAIISS  

Um bom exemplo para corroborar com a ideia de direito pensado foi o 

julgamento pelo Supremo Tribunal Federal acerca da possibilidade de se realizar uma 

interpretação conforme a Constituição << “princípio de interpretação da lei ordinária de 

acordo com a Constituição (...) não deve tomar nunca uma extensão que consinta a 

interpretação contra legem
48”>> e se aceitar como constitucional a ideia de pessoas com 

o mesmo sexo constituírem uma entidade familiar protegida pelo Direito (ADI 4277) – 

união estável homossexual. O resultado do julgamento foi pela possibilidade de tal 

constituição de entidade familiar com os efeitos derivados da união estável entre 

pessoas de sexos diferentes. 

Esse julgamento colocou em debate também o papel e os poderes do juiz na 

atual conjuntura da ordem jurídica nacional, já que o Parlamento ainda não editou 

qualquer lei que autorize a referida união, ante a elevada polêmica que o assunto 

carrega, embora existam projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Há 

resistência de grupos influentes da sociedade, como as alas religiosas e militares, em 

relação ao assunto, como se vê em recentes declarações do Deputado Federal Jair 

Bolsonaro e do Pastor Silas Malafaia, que comparou a homossexualidade à zoofilia e a 

necrofilia.49 O Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia do PT-RS, em 14 de 

março de 2011, antes da decisão do STF, afirmou que ainda não é hora de o Congresso 

brasileiro discutir temas como aborto e união homossexual.50
 O jornal O Globo noticiou 

                                                           
48 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 25.ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 517-

525.  
49  Disponível em: http://sapatomica.com/974/uma-geral-pelo-caso-bolsonaro/; 

http://sapatomica.com/882/silas-malafaia-compara-homossexualidade-com-zoofilia-
enecrofilia/.Acesso em 30 de maio de 2011.  

50 Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/03/14/em-entrevista-ao-programa-roda-viva-
marco-maia-diz-que-ainda-nao-a-hora-de-discutir-temas-como-aborto-uniao-homossexual-
924012399.asp Acesso em 30 de maio de 2011. 
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em que um casal homossexual necessitou passar por quatro cartórios em Curitiba para 

conseguir registrar a sua união, isso após a decisão do STF, sendo certo que o número 

de casais homossexuais no Brasil é minoritário em relação à população de cada Estado 

brasileiro.51
 

Não obstante isso, a acalorada discussão sobre o assunto serve para apresentar 

o debate sobre a tensão constitucionalismo versus democracia, já que a maioria da 

população é preconceituosa com o reconhecimento jurídico e social de tais relações 

homoafetivas e ainda entende que a decisão do STF ofendeu a vontade da maioria do 

povo brasileiro representada por grande parte dos deputados e dos senadores no 

Congresso Nacional, a tornar a decisão do STF antidemocrática e invasora da 

autonomia conferida pela Constituição ao Poder Legislativo, inclusive por violar o 

próprio texto constitucional (art. 226, §3º): “Para efeito da proteção do Estado, é 

reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo 

a lei facilitar sua conversão em casamento”. 

Para muitos, a decisão democrática do Parlamento e a representação social 

orientam-se pela noção de que o discurso possível estabelecido pelo constituinte e pela 

própria Constituição é a de que a união estável e o casamento somente ocorrem com 

seres humanos de sexos diferentes. 

Entender o sentido dos dois significantes <<democracia e 

constitucionalismo>> é de suma importância para a presente reflexão. Vera Karam de 

Chueiri, novamente, ilumina a presente reflexão:  

Não há constitucionalismo e democracia fora da tensão que os constitui, a 

qual reaparece no momento da aplicação do direito, relativamente às 

demandas que se colocam ao juiz, sobretudo de direitos fundamentais. (...) 

Definitivamente, certezas não combinam com o exercício da cidadania, da 

democracia e do constitucionalismo sendo muito mais afeitas aos arranjos 

totalitários e autoritários.52 

O paradoxo necessário e complementar entre democracia e constitucionalismo 

está no centro dos debates contemporâneos. Isso porque tais significantes expressam 

sentidos que, numa primeira leitura, são contraditórios, como alude Vera Karam de 

                                                           
51  Disponível em: http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/05/09/casal-homossexual-so-consegue-

registrar-uniao-apos-passar-por-quatro-cartorios-em-curitiba-924415337.asp. Acesso em: 30 de maio 
de 2011. Veja a pesquisa do CENSO 2010 sobre o número de casais homossexuais no Brasil em: 
http://oglobo.globo.com/pais/mat/2011/05/06/confira-os-dados-do-censo-2010-sobre-numero-de-
casais-homossexuais-nos-estados-brasileiros-924401116.asp. Acesso em 30 de maio de 2011. 

52 CHUEIRI, Vera Karam de. Prefácio., p. 11-12.  
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Chueiri e Miguel G. Godoy: “democracia53 significa o povo decidindo as questões 

politicamente relevantes da sua comunidade, inclusive os conteúdos da constituição; e o 

constitucionalismo significa, por sua vez, limites à soberania popular”.54 

Frank Milcheman aponta que a Constituição <<norma fundamental – law of 

lawmaking>> é o meio de controlar essa tensão, haja vista que o constitucionalismo 

conforma a soberania55 popular, expressada pela política majoritária.56  

Existem determinados conteúdos constitucionais que ficam de fora da 

deliberação democrática, a ensejar um paradoxo marcante da democracia constitucional, 

gerador de debates entre constitucionalistas como Carlos Santiago Nino e Roberto 

Gargarella. Para o Direito, numa visão tradicional, o poder constituinte é o nascedouro 

de uma ordem constitucional, por meio de uma Constituição escrita (ou não) e 

instituidora de uma ordem jurídico-constitucional. Esse poder constituinte se relaciona 

com a soberania, representada pela soberania popular.57 

Antonio Negri sustenta que o poder constituinte é fonte onipotente, expansiva e 

produtora de normas constitucionais, assim como sujeito de tal atividade, a gerar uma 

complexidade deste sujeito/objeto, a ligar poder constituinte com democracia58: 

“ordenar o poder constituinte enquanto sujeito da política e para a política democrática é 

complexa”.59 

                                                           
53  Robert Dahl, cientista político, considera democracia como um “sistema político que tenha, como uma 

de suas características, a qualidade de ser inteiramente, ou quase inteiramente, responsivo a todos os 
seus cidadãos”. Além disso, a responsabilidade do governo deve dar vazão às preferências dos 
cidadãos, politicamente iguais, que devem ter a oportunidade plena de formular as suas preferências, 
de expressá-las a todos por ações individuais e coletivas e de tê-las consideradas sem discriminação 
decorrente do conteúdo ou da fonte da preferência, cujos requisitos são: 1 – liberdade de formar e 
aderir a organizações; 2 – liberdade de expressão; 3 – direito de voto; 4 – elegibilidade para cargos 
públicos; 5 – direito de lideres políticos disputarem apoio; 6 – fontes alternativas de informação; 7 – 
eleições livres e idôneas; 8 – Instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de 
eleições e de outras manifestações de preferência. DAHL, Robert. Poliarquia. Trad. Celso Mauro 
Pacionik. São Paulo: EDUSP, 2005, p. 25-27. 

54  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 
Poder Constituinte. Revista Direito GV, SP, v.11, p.159-174, jan-jun 2010, p. 159. 

55  David Held conceitua soberania como “a autoridade política, no seio de uma comunidade, que detém 
o direito incontestado de definir o sistema de normas, regulamentos e políticas de um dado território, e 
de governar de acordo com esse direito”. HELD, David. A democracia, o Estado-nação e o sistema 
global. Revista Lua Nova, n. 23, março de 1991, p. 165-166. 

56  MICHELMAN, Frank. Excerpst from Brennan and democracy. New Jersey: Princenton University 
Press, 1999, p. 1 apud CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e 
Democracia – Soberania e Poder Constituinte., p. 159. 

57  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 
Poder Constituinte., p. 160-162. 

58  NEGRI, Antonio. O poder constituinte – ensaio sobre as alternativas da modernidade. Trad. 
Adriano Pilatti. 1ª. ed. Rio de Janeiro: DP&A, 2002, p. 7-24. 

59  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 
Poder Constituinte., p. 162. 
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Negri entende que o poder constituinte funda o direito e se opõe a esta 

fundação, sendo certo que a democracia é rebelde à constitucionalização.60 Nessa linha, 

“a democracia é a teoria do governo absoluto, ao passo que o constitucionalismo é a 

teoria do governo limitado, da democracia limitada”.61 

Vera Karam de Chueiri e Miguel G. Godoy, baseados em Siyés, sustentam que 

a Constituição pressupõe a si própria como poder constituinte, a demonstrar o paradoxo 

da soberania. Destaca-se que a Constituição criada pelo poder constituinte e para a 

democracia conforma a ambos, por meio dos poderes constituídos – pensando-se, a 

partir da dynamis<<transformação do ser>> aristotélica, o poder constituinte como 

uma potencialidade constituinte62 conformada e conformadora da e pela soberania. 

Negri parece estar equivocado em relação ao freio estabelecido pelo 

constitucionalismo ao poder constituinte, tendo em vista que o constitucionalismo 

explicita e reafirma o poder constituinte ao garantir e proteger as conquistas históricas e 

sociais, também tutelando as minorias ou grupos sociais necessitados.63 Tem razão 

Paulo Bonavides ao sustentar que a soberania constitucional é a soberania dos 

princípios.64  

O constitucionalismo se refere ao passado, ocorre no presente e se projeta para 

o futuro, como requisito para a ação política. Claude Lefort entende que a democracia é 

um processo de reinvenção de direitos, contrária às formas de totalitarismo e geradora 

de conflitos que não podem ser apartados da sociedade. Desse modo, o poder é um 

locus vazio ser preenchido de maneira temporal, sem descaracterizar a unidade e sem 

apagar a divisão social.65 

O constitucionalismo e a democracia se renovam com a constante demanda por 

inclusão de pessoas e de grupos marginalizados por não estarem enquadrados na 

“majoritária” acepção de vida cultural de um país ou região, o que torna necessário 

caracterizar os direitos fundamentais. 

                                                           
60  NEGRI, Antonio. O poder constituinte – ensaio sobre as alternativas da modernidade., p. 7-

24/207-208. 
61  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 

Poder Constituinte., p. 162. 
62  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 

Poder Constituinte., p. 163. 
63  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 

Poder Constituinte., p. 164. 
64  BONAVIDES, Paulo. Teoria do estado. 6.ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 51–59. 
65  LEFORT, Claude. A invenção democrática – os limites do totalitarismo. São Paulo: Brasiliense, 

1981, p. 62 e 118. 
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Atualmente, os direitos fundamentais – presentes na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem (1948) e em várias outras declarações posteriores – estão “antes e 

acima da lei, em todas as constituições contemporâneas e no pensamento jurídico em 

geral”, segundo Castanheira Neves. Não é a lei que confere validade jurídica a direitos, 

como direitos subjetivos, mas são os direitos fundamentais que condicionam a validade 

jurídica da lei (Constituição portuguesa, art. 1866 e a Constituição brasileira de 1988, art. 

5º, § 1º). O sentido hodierno dos direitos fundamentais perpassa por duas perspectivas 

contrárias: individualismo liberal (liberalismo) e a compreensão comunitária 

<<direitos têm deveres correlatos de sentido>>. Essa concepção comunitária supera a 

ideia de indivíduo titular de direitos, de sujeito que assume os direitos no quadro de 

cidadania vinculante e chega à concepção de pessoa, com uma constitutiva e 

indefectível responsabilidade comunitária.67 

Vera Karam de Chueiri assevera sobre o vigente sentido acerca dos direitos 

fundamentais:  

os direitos só são fundamentais porque cotidianamente se reinventam na 

concretude das nossas vivências como “comunidade de pessoas que se 

reconhecem reciprocamente como livres e iguais” e isso não se dá sem 

tensões, ou como dizem os autores, sem uma “eticidade reflexiva,plural e 

fluída, apta a se voltar criticamente sobre si mesma”.68 

Menelick de Carvalho Neto aponta que os direitos fundamentais:  

só fundamentam a nossa sociedade porque descalçam os nossos preconceitos 

naturalizados, permitindo a permanente abertura de processo de inclusão que 

se traduz nas sempre novas pretensões de direito ao reconhecimento de 

diferenças específicas, como direito básico à igualdade, tal como prefigurado 

no §2º do art. 5º da CR/88, que, no entanto, por sua vez, sempre volta a 

excluir. Quando afirmamos que a Constituição constitui uma comunidade de 

pessoas que se reconhecem reciprocamente como livres e iguais, afirmamos 

quais são as diferenças que não podem fazer qualquer diferença social, 

comprometendo-nos a tratar a todos, independentemente de tais diferenças, 

com igual respeito e consideração.69 

                                                           
66 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o <<legislador>>, a <<sociedade>> e o <<juiz>> ou entre 

<<sistema>>, <<função>> e <<problema>> - os modelos actualmente alternativos da realização 
jurisdicional do direito., p. 233.  

67 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o <<legislador>>, a <<sociedade>> e o <<juiz>> ou entre 
<<sistema>>, <<função>> e <<problema>> - os modelos actualmente alternativos da realização 
jurisdicional do direito, p. 233.  

68 CHUEIRI, Vera Karam de. Prefácio., p. 8.  
69 CARVALHO NETO, Menelick de. Entrevista. Revista do Tribunal de Contas – MG, n. 4, v. 65, p. 

8-12, out./dez. 
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O autor, com razão, continua afirmando que a história do constitucionalismo 

abre possibilidades de inclusão, ao mesmo tempo em que exclui, sem que se possa 

eliminar “a liberdade enquanto direito a diferença”. Democracia e constitucionalismo 

são opostos que se complementam e que se constituem reciprocamente, porque “não 

haverá democracia se não houver limites constitucionais à vontade da maioria, e nem 

haverá constitucionalismo se a constituição não for democrática”.
70

  

Partindo da premissa jusfilosófica de direito como problema, analisar-se-á a 

relação existente entre democracia e constitucionalismo, a fim de tentar justificar a 

possibilidade de o STF efetivar os direitos fundamentais mesmo que contra uma 

concepção majoritária ou minoritária que esteja no poder.  

Reconhecem-se princípios normativos transcendentes à lei, à legalidade e aos 

fundamentos normativos da juridicidade, nos quais as próprias leis e decisões devem 

respeitar <<“princípios de justiça”>>. Castanheira Neves aponta que os “princípios de 

justiça” diferem dos princípios gerais de direito, porque estes são axiomas jurídico-

racionais do positivismo normativo-sistemático. Os “princípios de justiça” são 

“expressões normativas de “o direito” em que o sistema jurídico positivo cobra seu 

sentido e não apenas a sua racionalidade”, a gerar uma vasta problemática no 

pensamento jurídico contemporâneo. Essa racionalidade translegal tem uma 

intencionalidade concreta e a sua normatividade é realizada na praxis histórico-social, 

“pois o seu sentido autêntico só se atinge realizando-se e na sua realização”.71 

O normativismo presente na legalidade é pensado doutrinariamente em uma 

juridicidade existente no próprio sistema dogmático-normativo que a define. O sentido 

axiológico-normativo e material da juridicidade translegal exprime nos direitos e nos 

princípios uma titularidade efetiva e real no contexto social – em uma projeção 

dominante na prática histórica – que expressa os compromissos axiológico-normativos 

dos princípios de justiça. Os direitos só o são se efetivam condições de realização 

pessoal. Os princípios só o são se constituírem a práxis e a determinarem 

normativamente, como referências axiológico-normativas da prática e fundamento 

normativo para o juízo.72 

                                                           
70  CARVALHO NETTO, Menelick de. Entrevista., p. 8-9. 
71  CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o <<legislador>>, a <<sociedade>> e o <<juiz>> ou entre 

<<sistema>>, <<função>> e <<problema>> - os modelos actualmente alternativos da realização 
jurisdicional do direito., p. 234.  

72 CASTANHEIRA NEVES, A. Entre o <<legislador>>, a <<sociedade>> e o <<juiz>> ou entre 
<<sistema>>, <<função>> e <<problema>> - os modelos actualmente alternativos da realização 
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A concretização dos “princípios de justiça” expressados em muitos direitos 

fundamentais, de incidência direta e imediata em qualquer relação jurídica,73 necessita 

de uma ideia de constitucionalização do direito << interpretação dos institutos jurídicos 

aos valores e aos princípios constitucionais>>, cuja ppeerrssppeeccttiivvaa  pprroossppeeccttiivvaa é a única 

que pode minorar a distância entre o Direito posto e a realidade social e ainda efetivar 

valores e princípios que compartilhamos, como esclarece Fachin: 

É possível encetar pela dimensão formal, como se explica. A Constituição 

Federal brasileira de 1988 ao ser apreendida tão só em tal horizonte se reduz 

ao texto positivado, sem embargo do relevo, por certo, do qual se reveste o 

discurso jurídico normativo positivado. É degrau primeiro, elementar 

regramento proeminente, necessário, mas insuficiente. 

Sobreleva ponderar, então, a estatura substancial que se encontra acima das 

normas positivadas, bem assim dos princípios expressos que podem, 

eventualmente, atuar como regras para além de serem mandados de 

otimização. Complementa e suplementa o norte formal anteriormente 

referido, indo adiante até a aptidão de inserir no sentido da 

constitucionalização os princípios implícitos e aqueles decorrentes de 

princípios ou regras constitucionais expressas. São esses dois primeiros 

patamares, entre si conjugados, o âmbito compreensivo da percepção 

intrassistemática do ordenamento. 

Não obstante, o desafio é apreender extrassistematicamente o sentido de 

possibilidade da constitucionalização como ação permanente, viabilizada na 

força criativa dos fatos sociais que se projetam para o Direito, na doutrina, na 

legislação e na jurisprudência, por meio da qual os significados se constroem 

e refundam de modo incessante, sem juízos apriorísticos de exclusão. Nessa 

toada, emerge o mais relevante desses horizontes que é a dimensão 

prospectiva dessa travessia. O compromisso se firma com essa constante 

travessia que capta os sentidos histórico-culturais dos códigos e reescreve, 

por intermédio da ressignificação dessas balizas linguísticas, os limites e as 

possibilidades emancipatórias do próprio Direito.
74 

Nessa linha, talvez não seja mais adequado tratar de uma dicotomia entre 

direito público e direito privado, mas entre direitos coletivos (abarcando o antigo direito 

                                                                                                                                                                          

jurisdicional do direito. In: SANTOS, Luciano Nascimento. Estudos jurídicos de Coimbra. Curitiba: 
Juruá, 2007, p. 229-268, p. 234.  

73 Veja sobre o assunto: PERLINGIERI, Pietro. O direito civil na legalidade constitucional; FACHIN, 
Luiz Edson. Teoria crítica do direito civil. 

74  FACHIN, Luiz Edson. Apresentação. In: CORTIANO JÚNIOR, Eroulths; MEIRELLES, Jussara 
Maria Leal de; FACHIN, Luiz Edson; NALIN, Paulo (Coords.). Apontamentos críticos para o 
direito civil brasileiro contemporâneo: anais do projeto de pesquisa virada de copérnico. 
Curitiba: Juruá, 2009, p. 9-15, p. 12-13. 

7988



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

público em sua maioria) e direitos individuais (açambarcando, em regra, os chamados 

direitos privados), haja vista que o direito constitucional é o ponto de encontro do 

direito coletivo e do direito individual, assim como pelo fato de a Constituição albergar 

ambas as espécies de direitos.75 Tal dicotomia não é excludente, mas complementar, 

pois é difícil distinguir qual direito é individual e qual é coletivo em um caso concreto. 

A missão atual do intérprete é construir possibilidades de efetivação dos direitos 

fundamentais e não fundamentais das pessoas, sem jamais esquecer que a um direito 

corresponde um dever de não exercê-lo de forma abusiva.  

Diante disso, a Constituição (documento) não se esgota nas representações 

sociais que expressou no momento de sua promulgação, o que geraria a sua 

consideração como um simples texto, de interpretação parasitária e traidora do 

constitucionalismo, que não pode se acomodar com as suas conquistas – papel da 

democracia. Nessa senda, o documento Constituição não é só texto e é diuturnamente 

interpretado e reinterpretado pelos influxos trazidos pela praxis social. 

Por isso, pode-se falar em desobediência civil de normas inconstitucionais, 

visto que a “potência revolucionária da Constituição aparece quando ela é aplicada, 

quando ela é o substrato fundamental de decisões que garantem direitos e seu exercício, 

inclusive o direito de dizer que uma norma constitucional é inconstitucional e, por isso 

mesmo, desobedecê-la”.76 

O direito visto como problema, a razão como sensível << percepção do Direito 

como realidade – fato social – e como intenção – valor>>, a constitucionalização como 

prospectiva e crítica <<sempre ressiginificando os institutos e visando a legitimidade 

material dos direitos em jogo>>, os direitos fundamentais como descalçadores dos usos, 

dos costumes e das tradições que se tornaram abusos, assim como conferindo validade 

as formas de expressão do direito, com fulcro nos “princípios de justiça”, mediante um 

metodo judicativo decisório <<caso-formas de expressão do Direito-razão prática>> nos 

leva a sustentar o acerto da tese de complementariedade da necessária tensão entre 

democracia e constitucionalismo apontada neste trabalho. 

                                                           
75  ASSAGRA DE ALMEIDA, Gregório. Direito material coletivo: superação da summa divisio 

direito público e direito privado por uma nova summa divisio constitucionalizada. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2008, p. 606–607.  

76  CHUEIRI, Vera Karam de; GODOY, Miguel G. Constitucionalismo e Democracia – Soberania e 
Poder Constituinte., p. 167. 
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Dessa maneira, a resposta justa e correta para o caso julgado pelo STF é 

reconhecer os direitos e os deveres dos casais homossexuais, embora não tenha 

enfrentado expresamente a possibilidade de casamento entre os referidos casais.  

Isso porque não existe qualquer abusividade em se reconhecer direitos e 

deveres, bem como categorizar o compartilhamento existencial e (ou) material, entre 

pessoas do mesmo sexo, visto que a opção sexual de cada um não faz qualquer 

diferença social, a fim de impossibilitar a aquisição de direitos e de deveres para si 

próprio e com relação a terceiros. O STF, tardiamente e ainda de maneira conservadora, 

defendeu o constitucionalismo contra discursos majoritariamente preconceituosos e 

excludentes, que interpretam a Constituição como texto parasitário, fora do contexto e 

que trai o constitucionalismo vigente. Tais discursos, no entanto, não conseguem 

expurgar a incidência dos princípios da igualdade <<ausentes fatores para discriminar 

tais pessoas e impossibilitar a construção jurídica de uma entidade familiar>> e da 

liberdade <<sobre a orientação sexual>> como possibilitadores do reconhecimento da 

união estável homossexual como entidade familiar protegida pelo direito brasileiro. 

O presente texto é uma reflexão provisória sobre o assunto, mais com o intuito 

de suscitar o debate na comunidade jurídica e novas meditações deste subscritor, cujo 

conhecimento é sempre histórico, datado e precário. 
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Resumo  

 

O artigo aborda a ordenação das normas de Direitos Fundamentais na Constituição brasileira. 

Há a investigação de como as formas de ordenação textual possibilitam a organização de um 

sistema constitucional de Direitos Fundamentais Há ainda a investigação das várias 

possibilidades de inserção, por recepção ou remissão, de normas de Direitos Fundamentais 

situadas em textos infraconstitucionais e das normas jusfundamentais dispersas no texto 

constitucional, além do Título II da Constituição, o título base das normas jusfundamentais. 

Usa-se a abordagem de que o sistema constitucional de direitos fundamentais tem como 

primeiro elemento organizador as disposições textuais, definindo-o como sistema jurídico 

aberto, móvel e receptivo às normas infraconstitucionais - ou não escritas - e normas de outros 

sistemas jurídicos. 

Palavras chave 

Constituição – normas de Direitos Fundamentais – sistema textual das normas de Direitos 

Fundamentais – ordenação e abertura das normas de Direitos Fundamentais 

Key words 

Constitution – rights norms – textual system standards of fundamental rights – sorting and 

openness of the standards of fundamental rights 
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Abstract 

The article discusses sorting of constitutional rights norms in the Brazilian Constitution. More 

than the textual ordering forms, there is the research of multiple insertion possibilities for 

reception or remission, constitutional rights standards located in sub constitutionis and texts 

of standards constitutional rights dispersed in the text of a Constitution, more than the title II 

of the Brazilian Constitution, the basic title of standards of constitutional rights. Use the 

approach of the constitutional system of fundamental rights as legal system open, receptive 

and mobile. 

 

 

INTRODUÇÃO  

 

O artigo enfrenta o problema de ordenação das normas de Direitos Fundamentais no 

sistema constitucional. Para que se trabalhe com a ideia de ordenação se faz a menção ao 

conceito de direito como sistema. No caso, a concepção de ordenação engloba a ideia de que 

o sistema se organiza em partes compartimentadas ou subsistemas. Interessa ao trabalho 

captar a forma de ordenação do subsistema constitucional para a matéria de Direitos 

Fundamentais.  

No texto, aborda-se o conjunto de normas dos direitos fundamentais com a colocação 

do seguinte problema: a partir das disposições textuais normativas é possível delimitar o 

universo de direitos fundamentais na Constituição brasileira? Usa-se o referencial das várias 

decisões do Supremo Tribunal Federal e o referencial bibliográfico de direitos fundamentais. 

Para a obtenção de resultados orientadores da interpretação do conjunto de direitos 

fundamentais, trabalha-se com a ideia de sistema aberto, móvel, remissivo e não exaustivo 

como parâmetro para a concepção de sistema constitucional, em constante conexão com 

outras partes textuais do ordenamento jurídico (ou de outros ordenamentos jurídicos). Assim, 

o trabalho apresenta os resultados de que a ordenação textual oferece ferramentas à 

compreensão do sistema possibilitando entendimentos mais abrangentes do conjunto 

jusfundamental constitucional.  
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1. SISTEMA JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E A DISPOSIÇÃO 

TEXTUAL DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

A expressão sistema jurídico-constitucional é naturalmente plurívoca. Pode ser 

empregada como a ordenação realizada pela ciência e pela teoria constitucional, englobando 

uma série de construções decorrentes de observações empíricas, ou construções decorrentes 

de abordagens analíticas ou ainda construções decorrentes essencialmente de conteúdos 

constantes de normas jurídicas - o sistema jurídico pode ser visualizado como sistema 

empírico ou, mais detalhadamente, como sistema empírico prescritivo (de normas jurídicas) 

(Vilanova, 1997, pp. 247-248). 

Ao se visualizar o emprego da expressão sistema jurídico-constitucional como 

construção teorética, pode bem ser visualizada que ao abordar disposições normativas 

variadas, a teoria constitucional parte de alguns dados principiológicos para a ordenação das 

várias matérias constantes da Constituição (Passos, 2011). Estes dados de ordenação 

englobam alguns pressupostos metodológicos da teoria constitucional:  

(i) Verificação da pertença das normas constitucionais à ordem jurídica de um 

Estado nacional; 

(ii) Distribuições realizadas pelo agente produtor da norma – o legislador 

constituinte; 

(iii) Forma e ordem dos conteúdos distribuídos no texto constitucional produzido. 

O primeiro ponto vai gizar a sistematização no âmbito de validade das normas do 

Estado. No escopo do trabalho, a querela entre monismo e dualismo de ordens jurídicas serve 

apenas para a ordenação formal de conjuntos normativos, sem que a ideia de superioridade ou 

inferioridade, entre ordem jurídica nacional e a ordem jurídica internacional, seja um 

elemento limitador do sistema. Pode-se dizer que o monismo e o dualismo são variáveis a 

influenciar o artigo sem constituir hipótese central do trabalho (Jo, 2004) (Kelsen, 2004). 

Como afirma Jorge Miranda (Curso de direito internacional público, 2009, p. 125): 

 

 [...] segundo as concepções dualistas, o direito internacional e o direito interno são 

dois mundos separados, dois sistemas com fundamentação e limites distintos. E, na 
sequência (Miranda, 2009, p. 126): Pelo contrário, as correntes monistas – e são 
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muitas e diversas – afirmam a unidade sistemática das normas de direito 

internacional e das normas de direito interno. 

 

O segundo e o terceiro pontos interessam ao trabalho, pois as formas do direito 

legislado supõe ordenação de textos e referência às fontes formais do direito. O direito 

legislado supõe ordenações racionais de textos, com indicação de fonte produtora, com a 

indicação do momento solene de edição, com a posição do texto nas fontes normativas de tal 

maneira que seja possível identificar as normas em disposições hierárquicas formais. Mais 

ainda, o direito legislado supõe que o texto, internamente, apresente a correta distribuição dos 

conteúdos de acordo com as técnicas de legislar (sobretudo redação legislativa) (Ferraz Jr., 

2003). 

Após, a referência aos três pontos anteriores, cumpre destacar que o estado da arte da 

teoria jurídica impõe às conctepções sistêmicas uma cada vez maior referência a conteúdos. A 

teoria jurídica trabalha no momento atual de desenvolvimento das construções teóricas com a 

ideia de ordenações materiais – não exclusivamente formais. São constantes as referências a 

algumas expressões como axiologia dos sistemas, constituição e base material das normas. 

Estes conceitos também são aproveitados nas construções de sistemas dos Direitos 

Fundamentais, como se vê na sequência do texto (Canaris, 1996). 

Na ordem do texto aqui apresentado, discute-se a distribuição de uma determinada 

matéria de direitos constitucionais, os Direitos Fundamentais, no sistema jurídico-

constitucional brasileiro. Mais especificamente, visualiza-se no texto a distribuição dos 

conteúdos jusfundamentais na Constituição brasileira. A abordagem procura alinhar os 

critérios formais de distribuição dos conteúdos jusfundamentais e a abertura textual a outras 

fontes – abertura textual das normas jusfundamentais da Constituição. 

Com isto, quer-se visualizar o texto constitucional como um sistema que guarde uma 

ideia mínima de unidade, uma ideia mínima de coerência e uma ideia mínima de 

racionalidade (Asis, 1999, p. 20). O texto constitucional deve pois evitar o aparecimento e a 

manutenção de contradições lógicas, teleológicas ou valorativas – coerência interna do 

sistema. Mais ainda, deve apresentar uma estrutura externa que é a forma de exteriorização e 

publicidade dos conteúdos que seja realmente ordenada em forma de estrutura (Mendes, 2011, 

p. 4). 
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2. A DISPOSIÇÃO DAS NORMAS DE DIREITOS FUNDAMENTAIS 

NA CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA 

 

A Constituição brasileira adotou a distribuição de conteúdos em oito títulos com a 

abertura das matérias constitucionais com quatro artigos denominados Princípios 

Fundamentais. Na sequência do texto há um segundo título todo dedicado aos Direitos 

Fundamentais – Título II. Os Direitos Fundamentais por ordem textual dividem-se em 

Direitos Individuais e Coletivos, Direitos Sociais, Direitos de Nacionalidade e Direitos 

Políticos.  São artigos numerados do 5° ao 17, divididos em 5 capítulos. Cada um dos Direitos 

Fundamentais forma um capítulo: o capítulo dos Direitos Individuais e Coletivos, o capítulo 

dos Direitos Sociais, o capítulo dos Direitos de Nacionalidade e o capítulo dos Direitos 

Políticos (Fernandes, 2010, pp. 223-224). 

 

2.1. Posição dos Direitos Fundamentais no texto – supremacia dos Direitos 

Fundamentais 

 

Como dito acima, o Título II, dos Direitos Fundamentais, encontra-se à abertura, logo 

após os Princípios Fundamentais. Há a possibilidade de exploração da vontade original do 

constituinte, entendendo-se que a posição dos Direitos Fundamentais, à entrada, seja um 

demonstrativo de ascendência hierárquica desses direitos sobre outros assuntos. Nos textos 

constitucionais anteriores a distribuição obedecia a ordem diferenciada: 

(i) Na Constituição de 1824, as Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos 

Cidadãos Brazileiros encontravam-se no Título 8°. Antecediam as garantias as disposições 

sobre organização do Estado e dos Poderes. É de se mencionar que, embora constante do 

Título 8° as garantias, o Título 3° estampava um rol de direitos de nacionalidade. Com isto, os 

hoje conhecidos direitos de nacionalidade, na Constituição de 1824 encontravam-se à abertura 

do texto (utiliza-se a expressão em algarismos ordinais indo-arábicos para manter a 

integralidade do texto) (Groff, 2008, p. 105). Na Constituição de 1824 não se usaram 
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titulações com algarismos romanos como é praxe nas redações contemporâneas. O artigo 6° 

tratava da seguinte forma os direitos de nacionalidade:  

 

São Cidadãos Brazileiros:   I. Os que no Brazil tiverem nascido, quer sejam 

ingenuos, ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, uma vez que este não resida 

por serviço de sua Nação.  II. Os filhos de pai Brazileiro, e Os illegitimos de mãi 

Brazileira, nascidos em paiz estrangeiro, que vierem estabelecer domicilio no 

Imperio.  III. Os filhos de pai Brazileiro, que estivesse em paiz estrangeiro em 

sorviço do Imperio, embora elles não venham estabelecer domicilio no Brazil.  IV. 

Todos os nascidos em Portugal, e suas Possessões, que sendo já residentes no 

Brazil na época, em que se proclamou a Independencia nas Provincias, onde 

habitavam, adheriram á esta expressa, ou tacitamente pela continuação da sua 

residencia.  V. Os estrangeiros naturalisados, qualquer que seja a sua Religião. A 

Lei determinará as qualidades precisas, para se obter Carta de naturalisação.  

 
Embora as garantias estivessem no Título 8°, a Constituição de 1824 emprestava rigidez 

diferenciada a estes assuntos:  

 

Art. 178. E' só Constitucional o que diz respeito aos limites, e attribuições 

respectivas dos Poderes Politicos, e aos Direitos Politicos, e individuaes dos 

Cidadãos. Tudo, o que não é Constitucional, póde ser alterado sem as formalidades 

referidas, pelas Legislaturas ordinárias (manteve-se a grafia de acordo com os 
padrões ortográficos da época da edição da Constituição). 
 

(ii) Na Constituição de 1891, os Direitos vinham no Título IV, a partir do artigo 69 

e o artigo 72 como o artigo da declaração de direitos. Antecediam-lhe a organização do 

Estado e dos Poderes (Groff, 2008, p. 108). 

(iii) Na Constituição de 1934, o Título III, artigo 106 e seguintes, trata da 

declaração de direitos. Antecediam-lhe a organização do Estado e dos Poderes. A novidade 

foi a inclusão de um Título IV com disposições sobre a Ordem Econômica e Social. Daí a 

natureza de marco da Constituição de 1934 como a constituição inaugural dos Direitos Sociais 

(Groff, 2008, p. 112). 

(iv) Na Constituição de 1937, a partir do artigo 115, apresentavam-se os direitos 

com abertura dos direitos de nacionalidade. No artigo 122, a sequência de direitos individuais 

(Groff, 2008, p. 115). 

(v)  Na Constituição de 1946, o Título IV apresentava a declaração de direitos. 

Como nas constituições anteriores, os direitos de nacionalidade vinham à abertura do rol de 

direitos – artigo 129 (Groff, 2008, p. 117). 

(vi) Na Constituição de 1967, o Título II apresentava o rol de direitos. Embora seja 

o Título II, o rol de direitos iniciava no artigo 142 e era antecedido pela organização do 

Estado e dos Poderes (Groff, 2008, p. 119). 
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Levando-se em consideração a análise histórico-comparativa, a Constituição de 1988 

levou ao ponto de destaque os Direitos Fundamentais. Deve ser considerado também o fato 

dos Princípios Fundamentais da Constituição de 1988 também serem marcados por conteúdos 

de Direitos Fundamentais (ao contrário dos demais textos que sobrepunham conteúdos de 

organização do Estado e dos Poderes aos conteúdos jusfundamentais). Outro ponto de 

destaque é o fato dos Direitos Individuais antecederem os Direitos de nacionalidade – ao 

contrário da tradição constitucional anterior de antecedência da nacionalidade como conteúdo 

jusfundamental. 

 

2.2. A não exaustividade das normas de direito constitucional 

 

O § 2°, artigo 5°, também permite a interpretação de que normas não escritas também 

são consideradas normas integrantes dos Direitos Fundamentais constitucionais. Com isto, vê-

se que o sistema é tipicamente um sistema não exaustivo. É possível que normas não escritas 

(por vezes chamadas não positivadas) sejam consideradas integrantes do sistema desde que 

guardem a pertinência com o regime do Estado brasileiro. Entende-se que o regime é aquele 

do Estado Democrático de Direito. 

A partir das disposições do § 2°, artigo 5°, pode-se dizer que o sistema textual brasileiro 

dos Direitos Fundamentais apresenta as seguintes características: (i) As normas 

jusfundamentais podem ser encontradas além do Título II – o título dos Direitos 

Fundamentais; (ii) As normas jusfundamentais podem ser encontradas além do texto 

constitucional – normas jusfundamentais em sentido material e não no sentido formal; (iii) As 

normas jusfundamentais podem ser encontradas em documentos de direito internacional – 

além da Constituição; (iv) As normas jusfundamentais podem ser implícitas ou não escritas.  

Utilizando-se de uma abordagem de conteúdo e não formal, pode-se dizer que os 

Direitos Fundamentais apresentam natureza diferenciada que os posiciona além da disposição 

formal constitucional. Carl Schmitt ilustra da seguinte maneira (Schmitt, [s.d], p. 188): 

 
 
No todo derecho fundamental se encuentra garantido em las Constituciones del 
Estado de derecho por uma regulácion constitucional, y, a la inversa, no toda 
protección contra la reforma por ley ordinária significa ya um derecho fundamental. 
 

A complementação deste conceito vem da seguinte maneira (Schmitt, [s.d], p. 189): 
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Para tener um concepto utilizable por la ciência es preciso dejar  afirmado que em el 
Estado burgués de derecho son derechos fundamentales solo aquellos que pueden 
valer como anteriores y superiores al Estado, aquellos que el Estado, no es que 
otorgue com arreglo a sus leyes, sino que reconoce y protege como dados antes que 
él, y em los que solo cabe penetrar en cuantia mensurable em principio, y solo 
dentro de un procedimiento regulado. 
 

Tomando-se a ideia de Direitos Fundamentais além do texto, por seu conteúdo, as 

posições ocupadas além da Constituição são explicadas pelo conteúdo e não por uma 

disposição formal. No mesmo sentido, Canotilho (Direito constitucional e teoria da 

Constituição, 2000, p. 379): 

 
A fundamentabilidade formal, geralmente associada à constitucionalização, assinala 
quatro dimensões relevantes: (1) as normas consagradoras de direitos fundamentais, 
[...], são normas colocadas no grau superior da ordem jurídica; (2) [...] encontram-se 
submetidas aos procedimentos agravados pela revisão; (3) [...] passam, [...], a 
constituir limites materiais da própria revisão; (4) [...] constituem parâmetros 
materiais de escolhas, decisões, açcões e controlo [...]. 
 

E já sobre a ideia de materialidade, distinta à formalização, Canotilho complementa 

(Direito constitucional e teoria da Constituição, 2000, p. 379): 

 
A ideia de fundamentabilidade material insinua que o conteúdo dos direitos 
fundamentais é decisivamente constitutivo das estruturas básicas do Estado e da 
sociedade. [...]. Por outro lado, só a ideia de fundamentabilidade material pode 
fornecer suporte para: (1) a abertura da Constituição a outros direitos [...]; (3) a 
abertura a novos direitos fundamentais [...];  
 

Levadas em consequência, as idéias distintas de materialidade dos direitos fundamentais 

permitem a abertura do texto constitucional. Um conceito de abertura pode ser encontrado em 

Claus Canaris (Pensamento sistemático e conceito de sistema na ciência do direito, 1996, p. 

107): 

 
Segue-se, daí, finalmente, que o sistema, como unidade de sentido, compartilha de 
uma ordem jurídica concreta no seu modo de ser, isto é, que tal como esta, não é 
estático, mas dinâmico, assumindo pois a estrutura de historicidade. 
 

Bem se vê que a abertura não significa necessariamente a constante remissão às 

outras normas. Antes, representa a possibilidade de constante atualização do sistema a novos 

valores ou novos conjuntos normativos. Isso possibilita afirmar que a abertura permite a 

incessante atualização do sistema constitucional de direitos fundamentais (Larenz, 1997, p. 

693): 

 
O sistema interno não é, como se depreende do que foi dito, um sistema fechado em 
si, mas um sistema aberto, no sentido de que são possíveis tanto mutações na espécie 
de jogo concertado dos princípios, do seu alcance e limitação recíproca, como 
também a descoberta de novos princípios; seja em virtude de alterações da 
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legislação, seja em virtude de novos conhecimentos da ciência do direito ou 
modificações na jurisprudência dos tribunais. 
 

Se a abertura é a constante possibilidade de atualização do sistema, outra 

característica também pode ser alinhada para se verificar e apontar a razão para a inserção e a 

detecção de normas jusfundamentais em vários quadrantes. Trata-se da característica de 

mobilidade. A mobilidade permite a inserção, a integração e o deslocamento a várias normas 

jusfundamentais sem que se estabeleça a rigidez do texto constante do Título II (Canaris, 

1996, p. 132): 

 
[...] o sistema móvel  deve, pois, tornar perceptível a unidade na pluralidade. 
[...] 
Surge aqui, exactamente, o quadro característico do sistema móvel [...] devem 
ponderar-se vários fatores entre si, podendo um substituir o outro e sem que exista 
entre eles qualquer hierarquia rígida 
 

Complementando a realidade dos direitos fundamentais na Constituição, deve-se 

mencionar a natureza de que normas como o § 2°, artigo 5° tem caráter remissivo. Normas 

remissivas remetem ao âmbito de regulação de outras normas. Assim, o sistema de normas 

jusfundamentais da Constituição remete a outras regulações, além do Título II e além da 

própria Constituição (Larenz, 1997, p. 367). 

 

2.3 As normas de Direitos Fundamentais espraiadas por todo o texto 

constitucional 

 

O § 2°, artigo 5°, permite interpretação ampliada do rol de direitos – permitindo a 

leitura além do Título II. Já há julgados do STF com entendimento de que os Direitos 

Fundamentais encontram-se além do Título II. São casos ilustrativos a presença de normas 

jusfundamentais na parte de Organização do Estado – regras de direitos sociais dos servidores 

públicos -, na Ordem Tributária – regras de proteção ao contribuinte -, na Ordem Econômica 

– direitos e garantias de propriedade e de liberdade -, e grande parte das normas do Título 

VIII, a Ordem Social. No Título VIII há proliferação de normas de direitos sociais de 

prestação pelo Estado, seja sob a forma de políticas públicas, seja sob a forma de serviços 

públicos. O STF interpreta disposições da Ordem Tributária sempre com referências aos 

Direitos Fundamentais – do Título II – e também às disposições jusfundamentais tributárias – 

do Título VI (ADI 605-MC - STF, 1991): 
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O princípio da irretroatividade 'somente' condiciona a atividade jurídica do estado 
nas hipóteses expressamente previstas pela Constituição, em ordem a inibir a ação 
do poder público eventualmente configuradora de restrição gravosa (a) ao status 
libertatis da pessoa (CF, art. 5º, XL), (b) ao status subjectionais do contribuinte em 
matéria tributária (CF, art. 150, III, a) e (c) a segurança jurídica no domínio das 
relações sociais (CF, art. 5º, XXXVI). Na medida em que a retroprojeção normativa 
da lei ‘não’ gere e ‘nem’ produza os gravames referidos, nada impede que o Estado 
edite e prescreva atos normativos com efeito retroativo. As leis, em face do caráter 
prospectivo de que se revestem, devem, ‘ordinariamente’, dispor para o futuro. O 
sistema jurídico- constitucional brasileiro, contudo, ‘não’ assentou, como postulado 
absoluto, incondicional e inderrogável, o princípio da irretroatividade. A questão da 
retroatividade das leis interpretativas. 
 

No julgado há a interpretação do STF de que as normas de Direitos Fundamentais estão 

presentes no artigo 150 em absoluta conexão com as disposições do artigo 5°. 

Há outro julgado, no mesmo sentido, relacionado ao direito à saúde, do artigo 196 (RE 

271.286 AGR - STF, 2000):  

 

O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica indisponível 
assegurada à generalidade das pessoas pela própria Constituição da República (art. 
196). Traduz bem jurídico constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve 
velar, de maneira responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular – e 
implementar – políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 
cidadãos, inclusive àqueles portadores do vírus HIV, o acesso universal e igualitário 
à assistência farmacêutica e médico-hospitalar. O direito à saúde – além de 
qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa 
consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, 
qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 
federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da 
população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave 
comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode 
transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da 
regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes 
políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado 
brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob 
pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela 
coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável 
dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a 
própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento judicial da validade 
jurídica de programas de distribuição gratuita de medicamentos a pessoas carentes, 
inclusive àquelas portadoras do vírus HIV/Aids, dá efetividade a preceitos 
fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, caput, e 196) e representa, na 
concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário de apreço à vida e à saúde 
das pessoas, especialmente daquelas que nada têm e nada possuem, a não ser a 
consciência de sua própria humanidade e de sua essencial dignidade. 
 

Neste último julgado, o STF opta por uma conexão entre a norma de direito 

fundamental – direito à vida do artigo 5° - e a específica norma da Ordem Social, artigo 196. 
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2.4 Normas não escritas de Direitos Fundamentais 

 

O STF tem o entendimento consagrado de que normas jusfundamentais podem ser não 

escritas. Robert Alexy encontra dois tipos de normas não expressas: existem normas 

adscritas, ou seja, decorrentes de outras normas, e normas escritas propriamente no texto 

constitucional (Teoría de los Derechos Fundamentales, 2002, pp. 68-70): 

 

Normas como [...] no son estatuídas directamente por el texto constitucional sino 
que, más bien, son adscriptas a las normas directamente estatuídas por la 
Constitución. Esto justifica llamarlas normas adscriptas. 

[...] 
Una norma adscripta vale y es una norma de derecho fundamental si para para su 
adscripción a una norma de derecho fundamental estatuída directamente es posible 
dar una fundamentación iusfundamental correcta. 
[...] 
Por lo tanto, el que una norma adscripta sea o no una norma de derecho fundamental 
depende de la argumentacion iusfundamental que para ella sea posible. 

 

É patente tal entendimento ao se analisar como o Tribunal enfrenta a interpretação 

adequada do inciso LXIII, artigo 5° (HC 79.812 - STF, 2000): 

 

O privilégio contra a autoincriminação – que é plenamente invocável perante as 
Comissões Parlamentares de Inquérito – traduz direito público subjetivo assegurado 
a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva 
prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do 
Poder Judiciário. O exercício do direito de permanecer em silêncio não autoriza os 
órgãos estatais a dispensarem qualquer tratamento que implique restrição à esfera 
jurídica daquele que regularmente invocou essa prerrogativa fundamental. 
Precedentes. O direito ao silêncio – enquanto poder jurídico reconhecido a qualquer 
pessoa relativamente a perguntas cujas respostas possam incriminá-la (nemo tenetur 

se detegere) – impede, quando concretamente exercido, que aquele que o invocou 
venha, por tal específica razão, a ser preso, ou ameaçado de prisão, pelos agentes ou 
pelas autoridades do Estado. 
 

 Como se vê, o STF não fica restrito à norma escrita que, na literalidade, resume-se ao 

preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado. Entende-se que 

a expressão engloba o preso, o acusado, o indiciado – como na expressão do STF qualquer 

pessoa deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou 

do Poder Judiciário.  

 

2.5 Conteúdo das Constituições Estaduais 
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As Constituições Estaduais apresentam-se como constituições remissivas ao texto da 

Constituição Federal. Não tratam de matérias jusfundamentais de maneira inédita ou 

inovadora – na comparação com a Constituição Federal – embora sejam integralmente 

acolhedoras dos Direitos Fundamentais do texto federal. Na verdade, é obrigatória a 

reprodução do rol de Direitos Fundamentais da Constituição Federal na Constituição Estadual 

(ou nas Constituições Estaduais). Isto não constitui uma menoridade essencial das 

constituições estaduais. O STF entende, inclusive, que apesar da repetição das disposições 

constitucionais federais, pelas constituições estaduais, essas constituições servem de 

parâmetro para o controle de constitucionalidade (RE 199.293 - STF, 2004): 

 

Competência – Ação direta de inconstitucionalidade – Lei municipal contestada em 
face da Carta do Estado, no que repete preceito da CF. O § 2º do art. 125 do 
Diploma Maior não contempla exceção. A competência para julgar a ação direta de 
inconstitucionalidade é definida pela causa de pedir lançada na inicial. Em relação 
ao conflito da norma atacada com a Lei Máxima do Estado, impõe-se concluir pela 
competência do Tribunal de Justiça, pouco importando que o preceito questionado 
mostre-se como mera repetição de dispositivo, de adoção obrigatória, inserto na 
Carta da República. Precedentes: Rcl. 383/SP e Rcl. 425-AgR, relatados pelos 
Ministros Moreira Alves e Néri da Silveira, com acórdãos publicados no Diário de 

Justiça de 21 de maio de 1993 e 22 de outubro de 1993, respectivamente. 
 

Assim, pode-se afirmar que as constituições estaduais encontram-se balizadas por duas 

determinações: (i) devem seguir os Direitos Fundamentais da Constituição Federal; (ii) 

qualquer disposição inédita deve ser absolutamente compatível com o regime de Direitos 

Fundamentais da Constituição Federal. 

 

2.6. Normas de Direitos Fundamentais infraconstitucionais 

A disposição do § 2°, artigo 5°, combinada com a disposição do § 3° do mesmo artigo 

indica que as normas de direitos humanos, internacionais, podem ser incorporadas As normas 

de direito internacional são incorporadas ao sistema nacional pela via processual idêntica 

àquela do poder constituinte derivado (3/5, em dois turnos de votação, em cada casa 

Congressual). O § 3°, artigo 5°, menciona que somente as normas de direitos humanos são 

recepcionadas com o status de norma constitucional. Às normas de direito internacional, que 

não veiculem matérias de direitos humanos, reserva-se o papel tradicional de normas em 

equivalência hierárquica à lei ordinária. É o caso do Decreto n° 6.949, de 2009, que inseriu a 

Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
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Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007, norma de direito 

internacional, de direitos humanos, incorporada ao texto constitucional brasileiro. 

 

2.6.1. Normas de Direitos Fundamentais supralegais 

 

O STF enfrentou o problema das normas de conteúdo jusfundamental recepcionadas 

anteriormente à Emenda Constitucional n° 45, de 2004, que instituiu o processo de recepção 

de normas de forma equivalente às Emendas Constitucionais. Prevaleceu a tese de que as 

normas anteriores à Emenda Constitucional n° 45 gozam de situação diferenciada. São 

normas inferiores à Constituição, pois não receberam a aprovação pela via similar àquela do 

artigo 60, mas são superiores à lei, pois eis que o conteúdo jusfundamental as coloca em 

posição diferenciada.  

A forma como o direito brasileiro enfrentou o problema de incorporação das normas de 

Direito Internacional, e a hierarquia assumida após a incorporação, reflete a opção entre várias 

linhas gerais da recepção, que podem ser descritas sob diferentes ângulos, na visão de J. J. 

Gomes Canotilho: (i) valor constitucional, ou seja, as normas de Direito Internacional 

integram-se ao patamar hierárquico das normas constitucionais; (ii) valor infraconstitucional 

mas supralegislativo, ou seja, as normas de Direito Internacional integram-se ao patamar 

hierárquico peculiar, infraconstitucional mas supralegal; (iii) valor legal, ou seja, as normas de 

Direito Internacional integram-se ao patamar hierárquico das leis; (iv)  valor 

supraconstitucional, ou seja, as normas de Direito Internacional integram-se ao patamar 

hierárquico superior à Constituição (Canotilho, 2000, p. 820) 1. 

O STF adotou o entendimento de que as normas jusfundamentais, anteriormente à EC 

n° 45, podem ser recepcionadas da seguinte maneira (RE 466.343 - STF, 2009): 

 

Desde a adesão do Brasil, sem qualquer reserva, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto 
de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), ambos no ano de 1992, não há mais base legal 
para prisão civil do depositário infiel, pois o caráter especial desses diplomas 
internacionais sobre direitos humanos lhes reserva lugar específico no ordenamento 

                                                
1  Sobre a relação dos Direitos Fundamentais e os Direitos Humanos, notadamente a natureza dos Direitos 
Humanos e sua simbologia ver Marcelo Neves (A força simbólica dos Direitos Humanos, 2005). 
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jurídico, estando abaixo da Constituição, porém acima da legislação interna. O 
status normativo supralegal dos tratados internacionais de direitos humanos 
subscritos pelo Brasil, dessa forma, torna inaplicável a legislação infraconstitucional 
com ele conflitante, seja ela anterior ou posterior ao ato de adesão. Assim ocorreu 
com o art. 1.287 do CC de 1916 e com o Decreto-Lei  911/1969, assim como em 
relação ao art. 652 do novo CC (Lei 10.406/2002). 

 

Com a decisão acima, o STF resolveu o problema criado com o advento da EC n° 45 e, 

por consequência, deu destaque material às normas jusfundamentais produzidas fora do 

direito brasileiro. Para tanto, é necessário estabelecer a relação dos Direitos Fundamentais e 

os Direitos Humanos, notadamente a natureza dos Direitos Humanos e sua simbologia 

(Neves, 2005). 

 

2.6.2. Normas de Direitos Fundamentais legais 

 

Por força do § 2°, artigo 5°, não se pode abandonar a possibilidade de que as normas de 

Direitos Fundamentais sejam encontradas em textos além da Constituição, ainda que essas 

normas infraconstitucionais sejam legais. J. J. Gomes Canotilho sustenta o entendimento de 

que há a fundamentabilidade formal e a fundamentabilidade material de alguns direitos.  

A matéria jusfundamental pode muito bem apresentar em textos outros, além do texto 

formal da Constituição. Por certo que, em casos como este, normalmente se vai do texto legal 

a algum princípio constitucional como se a norma jusfundamental se concretizasse na lei 

infraconstitucional (ADI 319 - QO - STF, 1993): 

Em face da atual Constituição, para conciliar o fundamento da livre iniciativa e do 
princípio da livre concorrência com os da defesa do consumidor e da redução das 
desigualdades sociais, em conformidade com os ditames da justiça social, pode o 
Estado, por via legislativa, regular a política de preços de bens e de serviços, 
abusivo que é o poder econômico que visa ao aumento arbitrário dos lucros. 

 

Neste caso, as normas infraconstitucionais – reguladoras de preços – são concretizações 

dos direitos fundamentais. As normas infraconstitucionais, neste caso, são limitadoras de 

alguns direitos fundamentais para a realização de determinados direitos constitucionais.  
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Pode-se também alinhar linha diversa, qual seja, de normas legais ampliadoras de 

direitos fundamentais – Código de Defesa do Consumidor: 

Art. 5° Para a execução da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o 
poder público com os seguintes instrumentos, entre outros: 

        I - manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para o consumidor 
carente; 

        II - instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no âmbito 
do Ministério Público; 

        III - criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 

        IV - criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas Especializadas 
para a solução de litígios de consumo; 

        V - concessão de estímulos à criação e desenvolvimento das Associações de 
Defesa do Consumidor. 

 

No CDC, é nítido o caráter de ampliação dos direitos fundamentais constitucionais. A 

lei n° 8.078 desenha um quadro de instituições, programas e políticas de ampliação dos 

direitos fundamentais do consumidor – artigo 5°, XXXII. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os Direitos Fundamentais da Constituição brasileira permitem ordenações dos 

conteúdos de maneiras diversas em função de abertura textual, múltiplas possibilidades de 

mobilidade, remissões a outros ordenamentos e a outros sistemas jurídicos: 

(i) A parte nuclear do sistema de direitos fundamentais encontra-se no Título II da 

Constituição; 

(ii) Dispositivos da parte nuclear, como os parágrafos 2° e 3ª do artigo 5°, 

permitem a ampliação do rol a outros sistemas ou ordenamentos: 

a. Às normas infraconstitucionais – legais ou supralegais; 

b. Às normas constitucionais, de outras partes além do Título II da Constituição; 

c. Às normas não escritas, subsumidas a partir da Constituição ou afeiçoadas ao 

seu regime político; 
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d. Às normas presentes nas Constituições Estaduais. 

Com isto, pode-se concluir pela existência de um sistema amplo de direitos fundamentais, 

ordenado a partir do texto do Título II, mas aberto a outras dimensões normativas, voltadas ao 

conteúdo das normas, à dimensão material dos direitos fundamentais (direitos fundamentais vistos 

pelo conteúdo, a partir de abertura textual).t 

8010



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA PENAL A PARTIR DA LEITURA DE MARCELO 

NEVES. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS, FUNDAMENTAIS E O 

EXERCÍCIO DA DEMOCRACIA 

Frederico Garcia Guimarães 

Maria Eliza Lemos Schueller Pereira Da Silva1 

 

 

Sumário: 1 – Introdução; 2 – Legislação simbólica: tipos e 

efeitos; 3 – Legislação simbólica penal: visão da doutrina 

contemporânea; 4 – Constituição  

Simbólica: leitura a partir de Marcelo Neves; 5 – Constituição 

simbólica – legislação penal simbólica; 6 – Direitos humanos e o 

direito penal simbólico ; 7 – Conclusão 

 

 

Resumo: A partir da obra de Marcelo Neves, A Constituição Simbólica2, em que o 

autor traz a leitura sobre o aspecto simbólico das Constituições da modernidade 

periférica3, tendo como ponto de início a visão do que seja uma legislação também 

simbólica, na melhor definição de kinderman4, traz um paralelo com o que a Doutrina 

Criminalista entende ser a norma simbólica no seu campo de incidência. Demonstra-se 

o que a Doutrina especializada apresenta como sendo uma norma penal simbólica e se 

pretende traçar um paralelo entre o simbolismo da Constituição e das normas, em 

especial as de natureza penal. Feita esta análise, quer se demonstrar que se aflora uma 

ameaça aos Diretos Humanos consagrados.  

 
Palavras chaves: Constituição; legislação; simbólica; direitos; penal; fundamentais; 

humanos. 

 

                                                 
1 Pesquisadores do Núcleo Jurídico de Políticas Públicas – NUJUP – da Pontifícia Universidade Católica 
de Minas gerais – PUC/MINAS, sob a coordenação da Prof. Doutora Marinella Machado Araújo 
2 NEVES, Marcelo, A constituição simbólica, São Paulo: Martins Fontes, 2007; 
3 Neves, p. 170; 
4 Neves, p. 33 a 51; 
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Abstract: Based on the work of Marcelo Neves, “A Constituição Simbólica”, in which 

the author highlights the symbolic aspects of the peripheral modernity Constitutions, 

having as a start point a vision of a legislation that is also symbolic, defining kinderman 

as its best, it traces a parallel with what the Forensic Doctrine understands to be the 

symbolic rule in its area. It demonstrates what the specialized Doctrine presents as being 

the symbolic penal regulation and it intends to draw a parallel between the symbolism 

of the Constitution and the rules, especially the ones from penal nature. Once this has 

been analyzed, it wants to demonstrate that a threat to the established Human Rights is 

outcropping.  

 

Key words: Constitution, legislation, symbolic; rights, penal; fundamental; humans 
 

 

 

1 – INTRODUÇÃO 

 

 

A primeira versão do texto que é o condutor do presente trabalho foi publicada em 

1994, sendo que somente em 2007, houve uma nova edição, devidamente revisada e 

atualizada. 

 

A legislação simbólica é tratada por três modelos: a) confirmar valores sociais; b) 

demonstrar a capacidade de ação do Estado; c) adiar a solução de conflitos sociais 

através de compromissos dilatórios5. A partir da análise das três modalidades, 

conceitua-se a legislação simbólica em que o significado latente prevalece sobre o 

significado manifesto6. Diante disso: 

“’legislação simbólica’ aponta para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se 

refere ao sistema jurídico, da função simbólica da atividade legiferante e do seu 

produto, a lei, sobretudo em detrimento da função jurídico-instrumental”.7 

 

Da definição da legislação simbólica, utilizando-se do modelo proposto por 

Kinderman8, o autor conceitua a Constituição simbólica e suas implicações tanto em 

                                                 
5 Modelo apresentado por Kniderman. Neves, p. 33; 
6 Neves, p. 22; 
7 Neves, p. 23; 
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países periféricos9, como nos países centrais10. Seu trabalho inicia-se com a 

conceituação de legislação simbólica e mais adiante traz o estudo sobre o que seria em 

si a própria Constituição11, como veículo do próprio direito positivo, e seu caráter 

simbólico, que consiste numa supremacia do sistema político sobre o jurídico, 

caracterizando, assim, a Constituição simbólica como por sua falta de normatividade12. 

 

Assim, a Constituição simbólica representa a falta da sua própria concretude para o qual 

foi construída, visto que a realidade social se apresenta outra13. 

 

Do ponto de vista das ciências penais, a legislação simbólica se apresenta como a 

excessividade de normas de natureza penal e punitiva: 

“A consideração das intervenções legislativas predispostas como objetivo de enfrentar 

fenômenos criminosos novos (criminalidade de fundo racial e contra interesses 

difusos), pelo menos nas dimensões (criminalidade organizada), evidencia as formas 

nas quais se exprime a atual involução do sistema penal, que envolve sob o perfil 

técnico, essencialmente o princípio da legalidade, ante de mais nada no que diz 

respeito à determinação dos casos particulares incriminadores, bem como os da 

materialidade e da ofensividade; do ponto de vista político-criminal, aquelas 

intervenções assumem, ao contrário, características quase pragmáticas de legislação 

simbólica”.14 

 

                                                                                                                                               
8 Neves, p. 31/54; 
9 Neves, p. 170; 
10 Neves, p. 191;  
11 “De acordo com esse modelo, Luhman define a Constituição como ‘acoplamento estrutural’ entre 
política e direito. Nessa perspectiva, a Constituição em sentido especificamente moderno apresenta-se 
como uma via de ‘prestações’ recíprocas e, sobretudo, como mecanismo de interpenetração (ou mesmo de 
interferência) ente dois sistemas sociais autônomos, a política e o direito, na medida em que ela 
‘possibilita uma solução jurídica do problema de auto-referência do sistema político e, ao mesmo tempo, 
uma solução política do problema de auto-referência do sistema jurídico’.” Neves, p. 65/66; 
12 “Dessa maneira, não apenas se desconhece que leis constitucionais não podem resolver imediatamente 
os problemas jurídico e políticos que freqüentemente se encontram na ordem do dia estão associados à 
deficiente concretização normativo-jurídica do texto constitucional existente, ou seja, residem antes na 
falta das condições sociais para a realização de uma Constituição inerente à democracia e ao Estado de 
direito do que nos próprios dispositivos constitucionais.” Neves, p. 187; 
13 “A falta de concretização normativa-jurídica do texto constitucional está associada a sua função 
simbólica. A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo democrático ocidental encontra 
respaldo no documento constitucional. Em face da realizada social discrepante, o modelo constitucional é 
invocado pelos governantes como álibi: transfere-se a ‘culpa’ para a sociedade ‘desorganizada’e 
‘atrasada’, ‘descarregando-se’ de ‘responsabilidade’ o Estado ou o governo constitucional”. Neves, p. 
186; 
14 MOCCIA, Sérgio. “Emergência e Defesa dos Direitos Fundamentais”. Revista Brasileira de ciências 
criminais. São Paulo: v. 25, 2008, p. 59; 
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Assim, adota ela –a legislação penal simbólica- uma conotação de legislação álibi15, 

“Ou seja, a legislação penal simbólica tem na sua própria existência a sua principal 

virtude, visto que representa ações expressivas, catárticas, no sentido de censurar o 

crime e confortar o público, uma vez que aprovadas no calor da indignação popular em 

face de crimes violentos marcantes”.16 

 

Caracterizando-se o texto constitucional simbolicamente includente, mas contrapõe-se a 

uma realidade constitucional excludente17, observa-se que a legislação penal simbólica, 

que se defini como álibi, vem asseverar o distanciamento das normas constitucionais 

garantidoras dos direitos fundamentais. 

 

Daí, o que se vislumbra é que os direitos humanos que têm reflexo nos direitos 

fundamentais, constitucionalmente garantidos em uma esfera estatal18, se encontram 

ameaçados, ou pelo excesso de normas penais ou pela mudança da qualidade das 

próprias normas penais19.  

 

Com isso, não há como se exercer a própria cidadania: 

“Hoje pode-se afirmar que a realização plena, e não apenas parcial dos direitos da 

cidadania, envolve o exercício efetivo e amplo dos direitos humanos, nacional e 

internacionalmente assegurados.”20 

 

 

2 – LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA: TIPOS E EFEITOS 

 

 

                                                 
15 Neves, p. 36; 
16 WERMUTH, Maiquel Ângelo Dejordi. “Medo, Direito Penal e Controle Social”. Revista da 
Faculdade de Direito – UFU. Uberlândia: vol. 39, 2011,< http://www.revista.fadir.ufu.br>, acesso em 
28/06/2011; 
17 Neves, p. 101; 
18“Os direitos fundamentais valem dentro de uma ordem constitucional estatalmente determinada. Os 
direitos humanos pretendem valer no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos, ou seja, para qualquer 
ordem jurídica existente na sociedade mundial (não apenas para a ordem jurídica internacional).” 
Transconstitucionalismo. São Paulo: Martins Fontes, 2009. p. 253; 
19“Em geral, tem tido por objeto um excesso que se manifesta não apenas em uma maior quantidade de 
leis (Gesetzesflut), como também em uma mudança qualitativa delas.” SANCHÉZ, Jesús-Maria Silva. A 
ingerência das Lei: problemas da juridificação das relações sociais. Tradução: Bruno Costa Teixeira, 
Julio Pinheiro Faro Homem de Siqueira. Revista Parótica. São Paulo: v.2, março de 2008; 16-29, 
<http://www.panoptica.org/marcojunho08.htm>, acesso em 27/06/2011. p.18; 
20 PIOVESAN, Flávia. Temas de Direitos Humanos. São Paulo: 2010, Saraiva, 4ª ed., p. 77; 
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Após uma análise da conceituação do que é símbolo, perpassando pelas diversas 

ciências, e também pelo tempo em que estas ciências forma estudadas, Marcelo Neves 

inicia a conceituação jurídica do que seja símbolo e legislação simbólica: 

“produção de textos cuja referência manifesta à realidade é normativo-jurídica, mas 

que serve, primária e hipertroficamente, a finalidade políticas de caráter não 

especificamente normativo-jurídico”.21 

E mais: 

“o conceito de legislação simbólica deve referir-se abrangentemente ao significado 

específico do ato de produção e do texto produzido, revelando que o sentido político de 

ambos prevalece hipertroficamente sobre o aparente sentido normativo-jurídico.”22 

 

Depara-se, assim, com a classificação de Kinderman que toma o autor como base e o 

mesmo o se faz neste trabalho. 

 

O primeiro modelo de legislação simbólica é quando uma norma se encontra uma 

prevalência de uma concepção valorativa de uma facção social, sendo que secundária a 

eficácia normativo jurídica23. Portanto, há o vencedor e o vencido, sendo que o valor 

daquele se sobrepõe ao valor deste. Assim, este tipo de legislação simbólica vem 

confirmar um valor social.24 

 

O outro modelo tem como objetivo demonstrar a capacidade de ação do Estado, 

denomina-se também como legislação-álibi: “O objetivo da legislação simbólica pode 

ser também fortificar ‘a confiança dos cidadãos no respectivo governo ou, de modo 

geral, no Estado’”25. Visa, assim, a legislação simbólica álibi produzir confiança nos 

sistema político. 

 

Aponta-se três submodalidades deste tipo: a primeira é no sentido de que são elaboradas 

“muitas vezes sob pressão direta do público, elabora diplomas normativos para 

satisfazer as expectativas dos cidadãos, sem que isso haja o mínimo de condições de 

                                                 
21 Neves, p. 30; 
22 Neves, p. 30/31 
23 Neves, p. 33 
24“A legislação simbólica destinada primariamente à confirmação de valores sociais tem sido tratada 
basicamente como meio de diferenciar grupos e os respectivos valores ou interesses. Constituiria um caso 
de política simbólica por ‘gestos diferenciados’, os quais ‘apontam para glorificação ou degradação de um 
grupo em oposição a outros dentro da sociedade’”. Neves, p. 35; 
25 Neves, p. 36; 
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efetivação das respectivas normas”26. Ainda, a legislação-álibi existe “em face da 

insatisfação popular perante determinados acontecimentos ou da emergência de 

problemas sociais, exigi-se do Estado muito freqüentemente uma reação solucionadora 

imediata”27. A legislação-álibi desta espécie é que mais se apresenta nas normas penais. 

Por fim, “a legislação-álibi serve como mecanismo de exposição simbólica das 

instituições”.28 

 

Portanto, a “legislação-álibi decorre da tentativa de dar aparência de uma solução dos 

respectivos problemas sociais ou, no mínimo, da pretensão de convencer o público das 

boas intenções do legislador”.29  

 

Há, ainda, por último, a legislação que formula um compromisso entre setores facções 

sociais em conflito, mas tem apenas uma efeito dilatório para a solução das partes 

envolvidas: 

“A legislação simbólica também pode servir para adiar a solução de conflitos sociais 

através de compromissos dilatórios. Nesse caso, as divergências entre grupos políticos 

não são resolvidos por meio de ato legislativo, que, porém, será aprovado 

consensualmente pelas partes envolvidas, exatamente porque está presente a 

perspectiva da ineficácia da respectiva lei. O acordo não se funda então no conteúdo 

do diploma normativo, mas sim na transparência da solução do conflito para um futuro 

indeterminado”.30 

 

Diante destes modelos, o que se verifica é que a legislação simbólica encontra-se 

despida de uma real eficácia, ainda que possa ser eficiente31. Mas, como não possui 

eficácia, não possui um conteúdo jurídico-normativo, ou o possui em pequeno grau, não 

exercendo junto aos jurisdicionados a verdadeira normatividade: 

“pode-se afirmar que a legislação simbólica só tem lugar quando a vigência social da 

normal legal, ou seja, a sua função de ‘congruente generalização de expectativas 

normativas’ é prejudicada. Nesta hipótese o texto legal não é apenas incapaz de dirigir 

normativamente a conduta, caracterizando-se principalmente por não servir para 

                                                 
26 Neves, p. 36; 
27 Neves, p. 37; 
28 Neves, p. 37; 
29 Neves, p. 39; 
30 Neves, p. 41; 
31“A eficácia diz respeito à realização do ‘programa condicional’, ou seja, à concretização do vínculo ‘se-
então’ abstrata e hipoteticamente previsto na norma legal, enquanto a efetividade se refere à 
implementação do ‘programa finalístico’ que orientou a atividade legislativa, isto é, à concretização do 
vínculo ‘meio-fim’ que decorre abstratamente do texto legal.” Neves, p. 48; 
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orientar ou assegurar, de forma generalizada, as expectativas normativas. Falta-lhe, 

portanto, normatividade.”32  

 

 

3 – LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA PENAL: VISÃO DA DOUTRINA 

CONTEMPOÂNEA 

 

 

No campo das ciências criminais, o modelo legislação-álibi é que melhor representa a 

legislação simbólica penal. Isto porque, as normas penais são construída na grande 

maioria a fim de atender uma necessidade iminente, de urgência33:  

 

Tanto o é que Marcelo Neves invoca o direito penal para exemplificar o tipo 

“legislação-álibi”: 

“No campo do direito penal, tem-se salientado que a legislação serviria para 

satisfazer, de forma sublimada, a ‘necessidade de vingança’ do povo, evitando-se, 

então a justiça do linchamento. Analogicamente, satisfaz-se por leis punitivas e 

restritivas de direitos à necessidade de ‘bodes expiatórios’, estigmatizando-se 

determinados membros da sociedade e descarregando outros de responsabilidade ou 

sentimento de culpa. Porém, nessa hipótese, em não havendo eficácia dos preceitos 

legais, estaremos num típico caso de legislação simbólica.”34 

 

O que se verifica no Direito Criminal contemporâneo é justamente um aumento 

significativo de condutas sócias sendo abraçadas por normas de natureza penal, tudo 

com um intuito de atende um clamor imediato35 e para reafirmar a posição estatal junto 

à opinião pública36. 

                                                 
32 Neves, p. 53; 
33“A resolução dos problemas da sociedade depende da interferência de variáveis não normativo-
jurídicas. Parece, portanto, mais adequados afirmar que a legislação-álibi destina-se a criar a imagem de 
um Estado que responde normativamente aos problemas reais da sociedade, embora as respectivas 
relações sociais não sejam realmente normatizadas de maneira conseqüente conforme o respectivo texto 
legal”. Neves, p. 39; 
34 Neves, p. 50; 
35“O emergencialismo, em outras palavras, gerou o uso simbólico do direito penal em nome de uma 
presumida política criminal da eficiência, que acabou por suplantar a busca de soluções de política social 
geral bem mais eficientes.”. Mocci, p. 62; 
36“Embora o simbolismo não seja um fenômeno estranho ao direito penal, ao utilizarmos o termo direito 
penal simbólico o fazemos em sentido crítico, ou seja, arroga-se à pena um fim incompatível com a sua 
natureza: a obtenção do consenso almejado pelos dirigentes políticos na opinião pública: (citando Gomes 
e Bianchini: “a alteração da legislação penal em momentos de aguda crise popular (e midiática), ... tende 
a não atender os fins legítimos do direito penal (de proteção fragmentária e subsidiária dos bens jurídicos 
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Daí o poder da mídia é destacado por alguns autores, como sendo o veículo fortificador 

de uma política estatal legiferante que criam cada vez mais hipóteses e tipos penais: 

“Ao partirmos do pressuposto de que “(...) o conhecimento advindo da mídia não é 

oferecido ao público como um dos possíveis, mas como o único possível (...)” 

(AMARAL, 2007), podemos sustentar que o discurso criminalizante dos meios de 

comunicação de massa passa a determinar nossa percepção sobre os fatos, normas e 

valores, fortalecendo o poder punitivo estatal e saciando a sede de retribuição e 

vingança da sociedade, ainda que para isso inúmeros direitos e garantas individuais 

sejam violados e os custos (reais) superem os benefícios (simbólicos).”37 

 

O mesmo é o que se verifica também: 

“A Alteração da legislação penal em momentos de aguda crise popular (e midiática), 

tal como a que está ocorrendo neste momento no Brasil, tende a não atender os fins 

legítimos do Direito Penal (de produção fragmentéria e subsidiária de bens jurídicos 

relevantes). Ao contrário, retrata uma legislação penal simbólica e de emergência”.38 

 

Conseqüência, é que as excessividade de normas penais, ou como é chamado 

expansionismo do Direito Penal, de caráter puramente simbólico, serve de fonte para 

ameaça a direitos fundamentais da cidadania, como se pode observar do próprio direito 

penal do inimigo: 

“Fonte de inspiração para o direito penal do inimigo, o direito penal simbólico surge a 

partir de um “(...) argumento legitimador de reformas legislativas e administrativas, 

voltadas ao esvaziamento das garantias processuais do suspeito e do acusado e ao 

recrudescimento dos poderes investigatórios e punitivos do Estado (...)” Neste contexto, 

a criminalização de determinadas condutas configura-se como uma das causas de 

expansão do direito penal.”39 

 

A título de exemplo de legislações simbólicas, podem ser citadas a Lei 8.072/90, a Lei 

9.677/98, (alterar marco penal de várias condutas relacionadas ao escândalo dos 

                                                                                                                                               
relevantes). Ao contrário, sempre retrata uma legislação penal simbólica e de emergência”. KROHLING, 
Aloísio. BOLT, Raphael. “Entre cidadão e inimigos: o discurso criminalizante da mídia e a expansão do 
direito penal como instrumento de consolidação da subcidadania”. Revista Direitos Fundamentais & 
Democracia. São Paulo, v. 4, n. 4, julho/dezembro de 2008; 
http://revistaeletronicardfd.unibrasil.com.br>, acesso em 27/06/2011;  
37 Krholing;  
38 GOMES, Luiz Flávio. “Moralidade Penal e Direito Penal Emergencial e Simbólico”. Revista Magister 
de Direito Penal e Processo Penal. Porto Alegre, n. 16, fev/mar de 2007;< 
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-j.htm&2.0>, acesso em 
27/06/2011; 
39 Krholing; 
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remédios falsos), a Lei. 9.605/98, transformar em crimes hediondos e a Lei 9.605/98 

(crimes ambientais). Também: 

“Como afirma Paulo César Busato: ‘é necessário centrar a atenção no fato de que 

legislações de matizes como os da Lei 10.792/03 correspondem por um lado a uma 

Política Criminal expansionista, simbólica e equivocada e, por outro, a um esquema 

dogmático pouco preocupado com a preservação dos direitos e garantias fundamentais 

do homem.”40 

 

Verifica-se, assim, que no Direito Penal a legislação simbólica é presente na medida em 

que as normas punitivas e penalistas abraçam mais e mais relações jurídicas, além de 

aumentar o rigor instrumental, processual, formal e material das normas que recaem 

sobre bens jurídico protegidos por aquele direito. Com isso, aclama-se um retrocesso no 

próprio direito e garantias, o que poderá ser constado mais abaixo. 

 

 

4 – CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA: LEITURA A PARTIR DE MARCELO 

NEVES 

 

 

Como mesmo identifica Marcelo Neves ao titular o seu capítulo segundo41 do livro em 

estudo, propõe ele um debate, o que também se pretende aqui. 

 

O referido autor quando ainda estava a discorrer sobre a legislação simbólica, destaca 

que ela tem “efeitos sociais latentes, em muitos casos bem relevantes do que os ‘efeitos 

manifestos’ que lhe faltaram”.42 

 

Portanto, o que se deve partir da análise do que é uma Constituição simbólica é que ela, 

assim como a legislação simbólica, tem efeito social latente, no entanto, falta, também e 

ainda, normatividade, como se narrou anteriormente (Introdução e Legislação 

Simbólica: tipos e efeitos). 

 

                                                 
40MOREIRA, Rômulo de Andrade. Este monstro chamado RDD.< 
https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=templates&fn=main-hit-j.htm&2.0>, acesso em 
28/06/2011; 
41 Neves, p. 55; 
42 Neves, p. 42; 
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Munido da Teoria Sistêmica de Luhman,o autor apresenta a Constituição como sendo 

um conceito baseada interdependência de dois subsistemas: o político e o jurídico43. 

 

Entretanto, aponta que a Constituição se torna simbólica a partir do momento que este 

equilíbrio entre este dois subsistemas não existe, sendo que deixa ela de ter uma leitura 

autopoiética e passa a ser considerada alopoiética. Portanto, há uma sobre posição do 

subsistema político sobre o jurídico.44 

“No caso de constitucionalização simbólica, a politização desdiferenciante do sistema 

jurídico não resulta do conteúdo dos próprios dispositivos constitucionais. Ao 

contrário, o texto constitucional proclama um modelo político-jurídico no qual estaria 

assegurada a autonomia operacional do direito. Mas no sentido em que se orientam a 

atividade constituinte e a concretização do texto constitucional resulta o bloqueio 

político da reprodução operacional, em proporção muito elevada, não correspondem 

expectativas normativas congruentes generalizadas e, por conseguinte, ‘consenso 

suposto’ na respectiva sociedade. A partir de sua emissão não se desenvolve uma 

Constituição como instância reflexiva do sistema jurídico.45 

 

Diante disso, em razão da política e seus interesses46 vislumbra-se um distanciamento 

da concretização da Constituição no campo social, pois as normas lá estabelecidas não 

alcançam o seu fim, não há devida normatividade.47 

 

Cria-se, assim, na modernidade periférica48, em que há a diferença entre aqueles para os 

quais é direcionado a norma constitucional e esta não os alcança, na medida em que há 

uma diferença entre a Constituição escrita e a Constituição vivida49. Assim, a 

                                                 
43“Assim sendo, a Constituição serve à interpenetração e interferência de dois sistemas auto-referenciais, 
o que implica, simultaneamente, relações recíprocas de dependência e independência, que, por sua vez, só 
se tornam possíveis com base na formação auto-referencial de cada um dos sistemas.” Neves, p. 66/67; 
44 Neves, p. 148; 
45 Neves, p. 149/150; 
46 “Neste sentido, a constitucionalização simbólica também se apresenta como um mecanismo ideológico 
de encobrimento da falta de autonomia e da ineficiência do sistema político estatal, sobretudo em relação 
a interesses econômicos particularistas. O direito fica subordinado à política pulverizada, incapaz de 
generalização consistente e, pois, de autonomia operacional.” Neves, p. 152; 
47“De acordo com essa abordagem, pode-se afirmar: o texto constitucional só obtém a sua normatividade 
mediante a inclusão do público pluralisticamente organizado no processo interpretativo, ou melhor, no 
processo de concretização constitucional.” Neves, p. 86; 
48“A bifurcação no desenvolvimento da sociedade moderna (mundial) resultou para os países periféricos 
em uma crescente e veloz complexificação social, sem que daí surgissem sistemas sociais capazes de 
estruturar ou determinar adequadamente a emergente complexidade.” Neves, p. 172; 
49“... o texto constitucional includente contrapõe-se uma realidade constitucional excludente do ‘público’, 
não surgindo, portanto, a respectiva normatividade constitucional; ou, no mínimo, cabe falar de uma 
normatividade constitucional restrita, não generalizada nas dimensões temporal, social e material.” Neves, 
p.94; 
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Constituição simbólica “desempenha uma função ideológica”50, sendo que isso impede 

a sua concretude, visto que “o problema ‘ideológico’ consiste no fato de que se 

transmite um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais totalmente 

diversas.”51  

 

Cria-se, assim, a figura do excluído, da subintegração52, o subcidadão53, que são para os 

quais as normas penais simbólicas se dirigem, reforçando-se, assim, a ideia de uma 

Constituição simbólica, já que não alcança e não há a normatividade para tal parcela 

social. 

 

 

5 – CONSTITUIÇÃO SIMBÓLICA – LEGISLAÇÃO PENAL SIMBÓLICA 

 

 

Ao discorrer sobre o modelo constitucional brasileiro, que o autor o coloca com o sendo 

pertencente a uma modernidade periférica, constata que “o advento da sociedade 

moderna está intimamente vinculado a uma profunda desigualdade econômica do 

desenvolvimento inter-regional, trazendo conseqüências significativas na reprodução 

de todos os sistemas sociais, principalmente no político e no jurídico, estatalmente 

organizados”54.  

 

Assim, imposto ao subcidadão ou mesmo o subintegrado normas ordinárias de conduta, 

no caso de natureza penal, que apresentam restrições e sanções, de variáveis 

quantitativas e qualitativas, o que se observa é que não é garantido a estes direitos 

fundamentais constitucionalmente previstos, daí estes mesmos direitos constitucionais 

devem ser encarados como meramente simbólicos. 

“No agir e vivenciar do ‘subcidadão’ a Constituição apresenta-se como 

complexo de restrições oficiais corporificadas nos órgão e agentes 

estatais, não como estrutura constitutiva de direitos fundamentais.”55 

 

                                                 
50 Neves, p. 97; 
51 Neves, p. 98; 
52 Neves, p. 173; 
53 Neves, p. 175; 
54 Neves, p. 170/171; 
55 Neves, p. 175; 
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Cria-se, portanto, normas penais em grande escala, abarcando várias relações sociais ou 

mesmo endurecendo a penalidade e sua processualística, com o intuído de responder a 

um pretenso clamor social –legislação simbólica álibi-, sendo que o seu significado 

latente se sobrepõe ao seu significado manifesto56, repita-se. 

 

A eficácia dos direitos e garantias Constitucionais, principalmente, os direitos 

fundamentais, não se opera, pelo contrário são sistematicamente lesionados pela 

legislação simbólica penal, basilada na definição hordiena do Direito penal 

expansionista. 

 

E esta imposição de normas excessivamente penais não têm o condão, ainda, de 

assegurar a boa vida do cidadão, pelo contrário, além de criar um efeito puramente 

ilusório57. Observa-se claramente que ela é dirigia ao subcidadão, que tem natureza 

excludente, e a norma Constitucional garantidora de direitos fundamentais não é 

devidamente assegurada, o que torna, a partir da legislação penal simbólica, um 

Constituição com esta mesma característica. 

“Parece necessário, portanto, desenvolver as implicações de uma concepção do 

sistema penal orientada para os princípios constitucionais de respeito à dignidade 

humana, proporcionalidade, subsidiariedade, legalidade-determinação, lesividade, 

personalidade da responsabilidade, privilegiado a perspectiva da redução da área de 

intervenção penal e da impostação não meramente negativa do problema das garantias, 

mediante uma elaboração que coloque ao lado da limitação garantidora do poder 

punitivo a predisposição de instrumentos ordenamentais de maior alcance e, portanto, 

mais eficazes”.58 

 

Necessário enfatizar, na visão de Zaffaroni, que a legislação penal simbólica, que se 

apresenta em razão dos expansionismo do Direito Penal, verá a deteriorização das 

garantias e direitos constitucionais fundamentais e conseqüentemente humanos:  

 “... a renúncia ao princípio da lesividade; b) a legitimação de provas ilícitas 

introduzidas em processo excepcionais (que tendem a se ordinarizar); c) o 

desenvolvimento de um direito penal de velocidade: um com maiores garantias para os 

                                                 
56 Neves, p. 22; 
57 “A disfunção simbólica do direito penal gera sua inoperatividade e aponta para o elemento de engano, 
falsa aparência e instrumentalidade (HASSEMER, apud GOME; BIANCHINI, 2002). Embora seja eficaz 
no combate à criminalidade real, o direito penal simbólico revela a opção por uma política criminal que 
‘(...) volta-se penas para a eficiência, para o êxito no combate à criminalidade, esquecendo-se 
completamente da justificação e dos custos da intervenção’ (SHMIDT, 2001, p. 341)”. Krholing; 
58 Moccia, p. 79; 
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débeis e outro com menores garantias para os poderosos, ignorando que o último (o de 

menores garantias) acabará por alcançar os menos poderosos, os não poderosos que 

aspiram ao poder ou aqueles que perderem e que, ademais, terminarão por também se 

tornarem comuns; d) reconhece-se que o direito penal para os poderosos será de 

aplicação mais excepcional, razão pela qual se propõe compensar a impunidade com 

mais pena para os poucos casos em que se lhe aplique: tal regra, carente de qualquer 

lógica, acabará por culminar na aplicação de penas mais graves aos menos poderosos 

para que creiam eles na sua (falsa) eficácia; e) quanto menos grave for a pena, 

menores serão as garantias a serem observadas para sua imposição; f) o resultado de 

uma abordagem que pretende diminuir as garantias para a imposição de penas aos 

poderosos, ‘menos poderosos’, ou não poderosos, bem assim das penas leves, acabará 

por culminar na redução das garantias para todas as penas.”59 

 

 

6 – DIREITOS HUMANOS E O DIREITO PENAL SIMBÓLICO 

 

 

Em outra obra de Marcelo Neves60, trata ele dos direitos humanos e dos direitos 

fundamentais, como mecanismo de exercício, em ambos, da cidadania.  

 

Os direitos humanos, então, para o autor “estariam relacionados ao problema da 

exclusão, orientando-se, portanto, para a inclusão do homem como pessoa nos sistemas 

funcionais da sociedade, principalmente no direito.”61 

 

Quanto aos direitos fundamentais, entende, que seriam aqueles disposto em um regime 

Estatal, como garantias constitucional, mas que também tem um viés que busca a 

inclusão.62 

 

No entanto, assevera que sendo os direitos humanos relacionados com a exclusão, 

propõe que estes direitos “sejam definidos primariamente como expectativas 

                                                 
59 Krholing;  
60 Transconstitucionalismo; 
61 Neves, p. 251; 
62“Dessa maneira, tanto os direitos humanos (caráter mundial, nota minha) quanto os direitos 
fundamentais dizem respeito à inclusão da pessoa e à diferenciação da sociedade”. Neves, p. 253; 
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normativas de inclusão jurídica de toda e qualquer pessoa da sociedade (mundial) e, 

portanto, de acesso universal ao direito enquanto subsistem social”.63 

 

Consenso, na ótica adotada no presente trabalho que o direito penal expansionista, que 

tem natureza simbólica fere os direitos humanos: 

“Este perverso processo criminalizador traz em seu bojo uma violência aos diretos 

humanos. De um lado porque cominando pena a pequenas e pouco relevantes 

infrações, que podem se enfrentadas, e com mais eficiência, por outras sanções à 

disposição do ordenamento jurídico, se violenta, sem real necessidade, um dos mais 

relevantes direitos do homem, a sua liberdade.”
64

 

 

Na medida em que existente uma proliferação de normas penais, caracterizando-se a sua 

natureza e função simbólica, comungado com a falta de normatividade dos princípios 

constitucionais junto a sociedade, o que a caracteriza também como simbólica, 

vislumbra-se a lesão a direitos humanos que devem ser invocados, de maneira 

transversal, como também aponta o autor: 

“A questão dos direitos humanos, que surgiu como um problema jurídico-

constitucional no âmbito dos Estados, perpassa hoje todos os tipos de ordem jurídicas 

no sistema jurídico mundial de níveis múltiplos: ordens estatais, internacionais, 

supranacionais, transnacionais e locais.”65 P. 256 

‘ 

Deve, assim, diante de tal constatação –de uma legislação penal simbólica e do caráter 

simbólico que a Constituição pode tomar na medida em que a publicação daquelas 

normas vão de encontro aos direitos fundamentais desta, e a Constituição não tem 

normatividade no âmbito social- há que se invocar os direitos humanos, ainda que de  

forma utópica, como destaca o prof. José Adérsio: 

“O que se pretende com o destaque do aspecto teleológico dos direitos é demonstrar 

que não são uma ordem axiológica destacada da ordem jurídica e mesmo da ordem 

política, pois são elemento deontológicos, inspirados em valores cambiantes, e ao 

mesmo tempo, em idéias de universalidade, que se realizam em contextos concretos 

atualidade (como resultado das possibilidades e restrições contingenciais), orientadas 

                                                 
63 Neves, p. 252/253 
64LUISI, Luiz. “Direitos Humanos – Repercussões penas”. Revista Brasileira de Ciências Criminais. 
São Paulo, v. 21, 2008, p. 79-80; 
65 Neves, p. 256; 
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para a emancipação do homem de seu estado de opressão, miséria e ilegítimo domínio. 

É o que resta ainda da sempre necessárias utopia.”66 

 

 

8 – CONCLUSÃO 

 

 

Assim, como na obra de Marcelo Neves –Constituição Simbólica- propõe uma reflexão 

sobre o tema, o mesmo se pretendeu neste trabalho, que foi objeto de apresentação na 

aula ministrada na disciplina Direito Penal e Direitos Humanos do Programa de Pós-

graduação da PUC/Minas. 

 

O Direito Penal hoje, como demonstrado acima, se apresenta em quase todas as relações 

interpessoais presentes na sociedade. Esta excessividade de normas penais caracteriza 

na maioria das vezes por meio de legislações penais simbólicas. Estas, por sua vez, 

dirigem-se a determinada camada social que não exerce plenamente os seus direitos, 

visto que excluídos. 

 

Depara-se, assim, com a Constituição simbólica, visto que é a que se apresenta na 

modernidade periférica e mesmo central, como um fenômeno no qual este instrumento 

normativo maior não alcança os jurisdicionados, os cidadãos, pelo contrário, a estes é 

negado o exercício de garantias e direitos fundamentais, não havendo a devida 

normatividade, pois são excluídos, subcidadãos, subintegrados. 

 

Portanto, reconhece-se e invoca-se os direitos humanos para que possam salvaguardar 

estes excluídos, dando-lhes a devida garantia, para se concretizar tanto os direitos 

humanos em si, quanto os próprios direitos fundamentais devidamente garantidos na 

Constituição, que deixa, então de ter um caráter meramente simbólico, mas sobre tudo 

inclusivo: 

“Enfatize-se que a Constituição brasileira de 1988, como marco jurídico da 

institucionalização dos direitos humanos e da transição democrática  do País, 

inevitavelmente, consagra o primado do respeito aos direitos humanos com paradigma 

propugnado para a ordem internacional. Esse princípio invoca a abertura da ordem 

                                                 
66 SAMPAIO, José Adércio Leite. Direitos Fundamentais. Belo Horizonte: Del Rey Editora; 2010, 2ª 
ed., 125; 
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jurídica brasileira ao sistema internacional de proteção aos direitos humanos e, ao 

mesmo tempo, exige uma nova interpretação de princípios tradicionais como a 

soberania nacional e a não intervenção, impondo a flexibilização e relativização desses 

valores. SE para o Estado brasileiro a prevalência dos direitos humanos é principio a 

reger o Brasil no cenário internacional, está-se conseqüentemente admitindo a 

concepção de que os direitos humanos constituem tema de legítima preocupação e 

interesse da comunidade internacional. Os direitos humanos, para a Carta de 1988, 

surge como tema global.”67 

 

 

                                                 
67 Piovesan, p. 74. 
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LEGITIMAÇÃO DEMOCRÁTICA DAS DECISÕES EM QUESTÕES 

MORAIS POR MEIO DA PARTICIPAÇÃO POPULAR DIRETA 

 

DEMOCRATIC LEGITIMACY OF DECISIONS IN MORAL ISSUES 

THROUGH DIRECT POPULAR PARTICIPATION 

 

Diego Pimenta Moraes 

Adriano Sant’Ana Pedra 

 
RESUMO: As sociedades modernas experimentam substanciais processos de 
transformação social e estas modificações têm dado lugar ao aparecimento de novas formas 
de organização político-democrática. A democracia, enquanto processo para a constituição 
de um governo e para a formação das decisões políticas, pode materializar-se de três 
formas, a saber: a democracia direta, a democracia indireta e a democracia participativa. 
Neste quadrante, sustenta-se que a participação democrática é o meio de legitimação do 
regime democrático e que o Brasil, ao adotar expressamente a democracia participativa 
como regime político, imprescinde da colocação das questões morais como objeto de 
deliberação popular, sob pena de ilegitimidade do seu regime democrático. 
 
ABSTRACT: All the modern societies face process of social transformation and those 
modifications have been placed by new ways of political democratic organization. 
Democracy, as a method of building a government and of formulation of political 
decisions, can be materialized by three ways, which are: direct democracy, indirect 
democracy and semi-direct democracy. Therefore, it is argued that democratic participation 
is the instrument of legitimacy of democratic system and that Brazil, by adopting the semi-
direct democracy as political organization, needs to insert moral issues as object of popular 
appreciation, otherwise, the democratic organizations would be illegal. 
 
PALAVRAS-CHAVE: democracia participativa; legitimidade democrática; questões 
morais. 
 
KEY WORDS: participatory democracy; democratic legitimacy; moral issues. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Em meados do século passado, a democracia representativa consagrada pelo 

constitucionalismo clássico entrou em profunda crise. A concepção teórica do poder que 

emana do povo, pelo que é exercido exclusivamente por seus representantes, mostrou-se 

insuficiente para conter as demandas populares e alcançar uma sociedade com mais liberdade, 

igualdade e justiça social – nos moldes preconizados pela grande maioria dos textos 

constitucionais pós-modernos. 
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As sociedades modernas experimentam substanciais processos de transformação 

social. Estas modificações têm dado lugar ao aparecimento de novas formas de produção e 

organização do trabalho, estruturas de poder, formas de comunicação social, sistemas de 

estratificação social, realidades econômicas e políticas de caráter supranacional, culturas 

cívicas, protagonistas sociais e políticos e problemáticas sócio-políticas (desemprego 

estrutural, marginalização social, decadência urbana). Enfim, verifica-se nos Estados 

modernos um campo político, social e cultural bem diferente daquele no qual o sistema 

representativo puro se proliferou. 

 

Desta forma, as instituições democráticas tradicionais, para poder satisfazer novas 

demandas e a sua falta de adaptação a esta nova sociedade, passaram a demandar uma maior 

qualidade democrática e o aprofundamento dos todos os mecanismos e instâncias de 

participação. 

 

A solução encontrada foi justamente assimilar no regime democrático representativo 

instrumentos de participação direta do povo na forma de poder, a fim de que o governo 

pudesse captar diretamente a vontade do povo e afastasse a falta de legitimidade política que o 

sondava. 

 

Seguindo tal diretriz, o texto constitucional brasileiro expressamente consagrou a 

forma da democracia semidireta ou participativa como regime de governo (CRFB, art. 1º). E 

foi além, uma vez que disciplinou os mecanismos pelos quais o povo participaria diretamente 

da vida política (CRFB, art. 14º). Para legitimação do regime democrático brasileiro, faz-se 

imprescindível a utilização efetiva e progressiva de tais instrumentos de participação popular, 

sobretudo no campo legislativo. 

 

Assim, este estudo busca analisar em que medida o povo deve ser consultado 

diretamente antes que uma decisão política seja tomada. Para tanto, o trabalho desdobra-se em 

três partes. Na primeira, será descrita a democracia como forma de governo e as formas de 

materialização do regime democrático, a saber: democracia direta, democracia indireta (ou 

representativa) e democracia semidireta (ou participativa). Na segunda parte, por seu turno, 

será abordada a exigência de participação democrática do povo como critério de legitimação 

da democracia brasileira. Por fim, a última parte cuidará da delimitação das questões morais 

como objeto necessário dos instrumentos de participação legislativa popular. 
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A hipótese que se levanta é que as diversas questões que se apresentam devem ser 

decididas em foros próprios, de acordo com a sua natureza. Para tanto, o estudo é feito a partir 

da abordagem de Ronald Dworkin, utilizando-se o método dedutivo. Dessa forma, sustenta-se 

a obrigatoriedade das consultas populares para as questões morais.  

 

 

2 A DEMOCRACIA 

 

Democracia não é um termo unívoco. Ao longo dos anos a sua definição foi fonte de 

inúmeras controvérsias, na medida em que, quando se têm por objetivo conceituá-la, algumas 

teorias abordam exclusivamente a questão procedimental enquanto outras priorizam o aspecto 

material da sua finalidade. 

 

Em verdade, o conceito de democracia é tradicionalmente abordado pela filosofia 

política, que, por sua vez, ao abordar o conceito político de democracia como um modo de 

articulação do poder, empresta ao direito as referências a serem aplicadas nos textos 

constitucionais contemporâneos. 

 

Sem pecar pela elasticidade, Abraão Lincoln em seu célebre discurso de Gettysburg, 

deu à democracia o seu mais famoso conceito, a saber: “governo do povo, pelo povo e para o 

povo”1. Embora abstrata, a definição de Lincoln guarda a virtude de conter em si os atributos 

que melhor se adequam ao estudo jurídico da democracia; porquanto carrega sintéticas 

respostas para as seguintes questões: o governo ou quem governa; o funcionamento da 

democracia ou como se governa; e, por fim, a finalidade da democracia ou para quem se 

governa. 

 

Acerca da abordagem feita por Lincoln, José Afonso da Silva apresenta os seguintes 

esclarecimentos quanto aos atributos da democracia: 

 

Governo do povo significa que este é fonte e titular do poder (todo poder emana do 

povo), de conformidade com o princípio da soberania popular que é, pelo visto, o 
princípio fundamental de todo regime democrático. Governo pelo povo quer dizer 

                                                           
1 Discurso proferido por Abraham Linoln em 19 de Novembro de 1863, na cerimônia de inauguração do 
Cemitério Militar de Gettysburg, no local onde se tinha dado a batalha do mesmo nome. 

8031



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

governo que se fundamenta na vontade popular, que se apóia no consentimento 

popular; governo democrático é o que se baseia na adesão livre e voluntária do povo 
à autoridade, como base da legitimidade do exercício do poder, que se efetiva pela 
técnica da representação política (o poder é exercido em nome do povo). Governo 
para o povo há de ser aquele que procure liberar o homem de toda imposição 
autoritária e garantir o máximo de segurança e bem-estar.2 

 

O mesmo doutrinador afirma, ainda, que nos moldes da concepção de Lincoln a 

democracia é um processo de convivência social instituído pela Constituição em que o poder 

emana do povo, havendo de ser exercido, direta ou indiretamente, pelo povo e em proveito do 

povo.3 

 

Como se nota, a democracia sempre implica, de alguma maneira, na participação do 

povo no exercício do poder, conferindo validade à afirmação de que a democracia é um 

governo do povo, pelo povo, e para o povo. Neste sentido, a vontade popular constitui 

indelegável fundamento para o exercício das funções do Estado.  

 

Sendo assim, o vínculo existente entre o povo e o poder é o cerne da democracia; e, 

destarte, a soberania popular é sua essência. Esclarece Alexis de Tocqueville que a vontade do 

povo no governo democrático não podem encontrar obstáculos: 

 

É, pois, realmente o povo que dirige e, muito embora a formação do governo seja 
representativa, é evidente que as opiniões, os preconceitos, os interesses, até as 
paixões do povo não podem encontram obstáculos duradouros que os impeçam de 
produzir-se na direção cotidiana da sociedade.4 

 

No presente trabalho, o tema democracia interessa de uma maneira geral. Contudo, a 

problemática de como se governa é o aspecto que ganha realce, pois a democracia, para 

realizar-se como governo pelo povo, não pode existir sem um mecanismo socialmente 

apropriado ao estágio de desenvolvimento político da sociedade. Reafirma-se que mais do que 

legitimar o governo, a expressão “pelo povo” explicita a ideia de que governo se dá através de 

uma série de arranjos constitucionais que determinam o modo de tornar efetiva a participação 

popular no exercício do poder político. 

 

                                                           
2 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 139. 
3 SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 40. 
4 TOCQUEVILLE, Alexis de. A democracia na América: leis e costumes. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. 
197. 
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Portanto, sob o aspecto procedimental, entende-se que a democracia é um método ou 

um conjunto de regras de procedimentos para a Constituição de um Governo e para a 

formação das decisões políticas que imprescinde da participação popular e tem nesta premissa 

seu pilar de sustentação. 

 

2.1 FORMAS DE MATERIALIZAÇÃO DO REGIME DEMOCRÁTICO 

 

A participação do povo na tomada de decisões pode ocorrer basicamente de duas 

formas: direta ou indireta. Essas formas de participação, isoladas ou em combinação, dão 

origem a três tipos de democracia, a saber: a democracia direta; a democracia indireta e a 

democracia semidireta5. 

 

Esta tríplice diferenciação entre as formas de democracia se reveste de um caráter 

meramente formal e se forjou ao longo da própria formulação histórica das instituições 

políticas. É o que se apreende da lavra de Paulo Bonavides: 

 

De um ponto de vista meramente formal, distingue-se, na história das instituições 
políticas, três modalidades básicas de democracia: a democracia direta, a democracia 
indireta e a democracia semidireta; ou, simplesmente, a democracia não 
representativa ou direta, e a democracia representativa – indireta ou semidireta –, 
que é a democracia dos tempos modernos.6 

 

Embora comum e de fácil aceitação, vale ressaltar que esta tríplice divisão da 

democracia não está livre de críticas. Pontes de Miranda aponta em seus estudos a 

inexistência de uma terceira forma de democracia. Para o renomado autor, a principal 

classificação de democracia se restringe à democracia direta e indireta e a mistura dos 

elementos que as caracterizam não compreendem uma nova modalidade de democracia.7 

 

Todavia, ao contrário do que apontou Pontes de Miranda, a mistura dos elementos 

que formam a democracia direta com os elementos da democracia indireta tem o condão de 

formar uma nova modalidade de democracia, que não se confunde com as outras. A 

democracia semidireta ou participativa, como se denomina, não apenas é aceita pela doutrina, 

como também é uma tendência nos Estados contemporâneos. 

                                                           
5 PEDRA, Adriano Sant’Ana. A Constituição viva: poder constituinte permanente e cláusulas pétreas. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2005, p. 248-263. 
6 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 288. 
7 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade. Campinas: Bookseller, 2002, p. 214. 
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Nesta divisão, a democracia direta e a indireta representam dois extremos, ao passo 

que a democracia semidireta ou participativa constitui o meio termo, já que é formada 

justamente pela junção ponderada dos elementos das outras duas modalidades. 

 

Portanto, voltando ao cerne da questão, conclui-se que, sob o ponto de vista da 

tomada de decisões, existem três formas de democracias distintas: democracia direta, 

democracia indireta e democracia semidireta ou participativa. 

 

2.1.1 A democracia direta 

 

Sob o ponto de vista histórico, a democracia direta teve sua primeira e principal 

manifestação nas polis gregas. A Grécia foi o berço da democracia direta, em especial Atenas, 

onde o povo, reunido na ágora para o exercício direto e imediato do poder político, 

transformava a praça pública “no grande recinto da nação”.8 

 

Acerca do funcionamento da democracia antiga, esclarece Paulo Bonavides que 

 

a democracia antiga era a democracia de uma cidade, de um povo, que desconhecia 
a vida civil, que se devotava por inteiro à coisa pública, que deliberava com ardor 
sobre as questões do Estado, que fazia de sua assembleia um poder concentrado no 
exercício da plena soberania legislativa, executiva e judicial.9 

 

O referencial grego da democracia, contudo, deve ser visto como parâmetro 

meramente formal à democracia. É que a democracia, enquanto direito de participação no ato 

de criação da vontade política, refletia no espaço grego antigo um privilégio de uma minoria 

qualificada. Ou seja, apenas uma minoria social de homens livres reunia-se para debate da 

coisa pública. 

 

Paulo Bonavides aponta os dois principais vetores de sustentação da democracia 

direta. Em primeiro lugar, destaca a base social escravocrata, 

 

que permitia ao homem livre ocupar-se tão somente dos negócios públicos, numa 
militância rude, exaustiva, permanente, diuturna. Nenhuma preocupação de ordem 
material atormentava o cidadão da antiga Grécia. Ao homem econômico dos nossos 

                                                           
8 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 288. 
9 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 288. 
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temos correspondia o homem político da antiguidade: a liberdade do cidadão 
substituía a liberdade do homem.10 

 

Em segundo lugar, destaca que o cidadão grego era provido da consciência quanto à 

necessidade do homem integrar-se na vida política. Esta condição social, conforme sustenta 

Bonavides, “compelia o cidadão grego a conservar aceso o interesse pela causa de sua 

democracia e a valorar aquela ponta de participação soberana com que sua vontade entrava 

para moldar a vida pública, a vida da cidade.”11 

 

Estes vetores davam aos cidadãos gregos a ideia de que as questões do Estado eram 

muito mais do que prolongamento ou complementação de suas vidas pessoais: eram, segundo 

esta ótica, um dado condicionante de toda a sua existência. É que os gregos consideravam 

democracia como aquela forma de governo que fizessem da liberdade e da sua observância a 

base sobre a qual repousava toda a sociedade política. 

 

A democracia praticada na antiga Grécia evoluiu para a democracia direta, tal como 

conhecemos hoje. A única imagem ainda sobrevivente desta estrutura de poder político 

clássico está representada em alguns cantões da Suíça: Uri, Glaris, os dois Unterwald e os 

dois Appenzelles, onde anualmente seus cidadãos se congregam em logradouros públicos para 

exercício direto da soberania.  

 

Sob o aspecto conceitual – preponderante para o desenvolvimento do presente tema – 

entende-se que a democracia direta é “aquela em que os membros que compõem o grupo 

social resolvem sobre o que há de ser a lei ou o ato de execução, inclusive julgamento 

judicial, relativo a interesse público.”12 Ou seja, a democracia direta é aquela em que o 

exercício direto do poder é feito pelo próprio povo e os atos de execução lato sensu são 

tomados diretamente pelo povo com o escopo de limitar as referências normativas a serem 

observadas pela sociedade. 

 

2.1.2 A democracia indireta 

 

                                                           
10 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 289. 
11 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 289. 
12 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade. Campinas: Bookseller, 2002, p. 214. 
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O processo de decisão direta do povo para com as questões políticas do seu entorno 

foi um regime excepcional que teve êxito na Grécia antiga, sobretudo, em razão das 

peculiaridades das polis (cidades estados gregas). Na prática, fora dos limites políticos, 

geográficos e culturais daquelas cidades estados, a democracia direta encontrou inúmeros 

obstáculos ao seu desenvolvimento. 

 

Montesquieu, um dos principais teóricos defensores da democracia indireta, dizia 

que o povo era excelente para escolher, mas péssimo para governar. Precisava, pois, segundo 

sua teoria, de representantes que iriam decidir e querer em nome do povo.13 

 

A justificativa da democracia indireta, na verdade, não tinha raízes meramente 

filosóficas (na valoração negativa que Montesquieu atribuiu à incapacidade de autogoverno 

do povo). Em verdade, a organização do Estado Democrático sob a forma de representação 

(democracia indireta) atendia aos problemas de ordem prática que a implementação da 

democracia direta apresentava. 

 

A técnica de captação direta da vontade do povo praticada na Grécia antiga não é 

compatível como a dinâmica do Estado Moderno. Não se concebe reunir toda a população de 

uma nação, de um Estado Moderno, em uma praça pública para se fazer leis, administrar ou 

proferir decisões. 

 

Outro problema de ordem prática é que o homem da democracia grega era 

integralmente político, já o homem do Estado moderno é homem apenas assessoriamente 

político,14 e nitidamente econômico. Ele se preocupa, antes de mais nada, com o seu bem estar 

econômico. É que, modernamente, o homem precisa prover suas necessidades de subsistência. 

Ao contrário do paradigma grego, não existe base escravocrata que o sustente e lhe permita a 

abdicação das questões econômicas para integral dedicação às questões políticas e públicas. 

Como sustenta Bonavides: 

 

O homem moderno, via de regra, homem de massa, precisa de prover, de imediato, 
às necessidades de sua existência. Ao contrário do cidadão livre ateniense não se 
pode volver ele de todo para a análise dos problemas de governo, para a faina 

                                                           
13 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 293. 
14 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 293. 
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penosa das questões administrativas, para o exame e interpretação dos complicados 
temas relativo à organização política e jurídica e econômica da sociedade.15 

 

Enfim, as características que fizeram prosperar a democracia direta na Grécia não 

mais se verificam nos Estados modernos. Evidentemente, só há, pois, uma solução única para 

o poder consentido, dentro no Estado moderno: um governo democrático de bases 

representativas.16 

 

Sob o enfoque formal, a democracia indireta é o regime de governo onde o povo não 

governa a si mesmo, mas elege representantes que os governam. Segundo lição de Pontes de 

Miranda, 

 

na democracia indireta, ou a convocação é regulada em lei, e então a sessão 
parlamentar é um momento em que se dá a resolução, tendo sido a votação (eletiva) 
noutro momento; ou depende de ato convocatório, que é o impulso, vindo depois a 
resolução. Num e noutro caso, a votação no Parlamento é apenas processo para 
resolver sobre o fundo.17 

 

Dessa forma, é possível concluir que, em uma democracia indireta, o povo não 

governa a si mesmo, e o resultado de sua deliberação será entregue àqueles que farão a sua 

representação, que, por sua vez, decidirão sobre as questões de fundo. 

 

2.1.3 A democracia semidireta ou participativa 

 

O meio termo entre a democracia direta dos antigos e a democracia representativa 

tradicional dos tempos modernos foi alcançado com a concepção de democracia semidireta ou 

participativa. Neste sentido, entende-se a democracia semidireta ou participativa como a 

modalidade de regime democrático em que se integram as formas clássicas da democracia 

representativa com os instrumentos típicos de participação direta, em busca de eficiência e 

maior legitimidade ao regime. 

 

A democracia semidireta surge em um contexto no qual a participação direta se 

tornou inviável e participação indireta se mostrou insuficiente. Isso ocorre porque as 

modernas sociedades de massa são enormes e extremamente complexas, de maneira que é 

                                                           
15 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 293. 
16 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 293. 
17 MIRANDA, Pontes de. Democracia, liberdade, igualdade. Campinas: Bookseller, 2002, p. 236. 
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impossível que o povo delibere diretamente sobre todas as questões. Por outro lado, a 

complexidade social exige, sob o ponto de vista da legitimidade do poder, que a participação 

do povo na tomada de decisões não se restrinja à escolha dos representantes. 

  

A proposta de um regime no qual se integram mecanismos típicos da democracia 

direta com mecanismos afetos a democracia indireta é oferecida como solução que mescla o 

de melhor de cada um de ambos os regimes. Da democracia direta, extrai-se a possibilidade 

de o povo tomar as decisões diretamente, de forma que, para alguns assuntos, não há 

alienação do poder. A manifestação do poder de decisão é feita diretamente pelo povo 

interessado. Da democracia indireta, por seu turno, retira-se a possibilidade de alguém (um 

corpo de pessoas) ter o dever de assumir as inúmeras questões políticas que um Estado 

Moderno possui. 

 

Como se nota, a parcela de atributos retirados da democracia direta confere 

legitimidade ao novo regime (democracia semidireta), ao passo que a parcela retirada da 

democracia indireta confere eficiência. 

 

Neste contexto, a democracia semidireta é um regime que se materializa por 

intermédio dos instrumentos de participação direta do povo na tomada do poder, mediante o 

emprego dos diversos instrumentos de participação direta. Diogo de Figueiredo Moreira Neto, 

em dissertação acerca do assunto, apontou diversos mecanismos de participação popular na 

tomada de decisões. Segundo o autor, institutos de participação popular se dividem entre os 

três órgãos de poder: Legislativo, Executivo e Judiciário.18 

 

Para o desenvolvimento da temática proposta, delimita-se a discussão em torno dos 

instrumentos de participação regularmente utilizados no âmbito do Poder Legislativo, com 

destaque para plebiscito, referendo, iniciativa popular, veto popular, opção popular, recall, 

lobby, coleta de opinião, debate público, audiência pública e colegiado público. Insta destacar 

que tais instrumentos imprimem maior e mais efetiva participação popular na tomada de 

decisão, conferindo o caráter legítimo e a eficiência buscada, peculiares ao regime da 

democracia participativa. 

 

                                                           
18 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 
234. 
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3 A PARTICIPAÇÃO DEMOCRATICA COMO LEGITIMAÇÃO DA 

DEMOCRACIA 

 

3.1 A LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DEMOCRÁTICO PELA (PROGRESSIVA) 

UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO POPULAR. 

 

A democracia participativa busca fundar-se em instituições que façam do governo 

popular um meio termo entre a democracia direta dos antigos e a democracia representativa 

tradicional dos modernos. 

 

Esclareça-se que no modelo adotado tradicionalmente (democracia representativa)  

tudo se passa como se o povo realmente governasse; há, portanto, a presunção de que a 

vontade representativa é a mesma vontade popular, ou seja, aquilo que os representantes 

querem, vem a ser legitimamente aquilo que o povo haveria de querer, se pudesse governar 

com as próprias mãos.19 

 

Na democracia participativa, por outro lado, não se afasta a representação. No 

entanto, a sua utilização não é exclusiva. A representação é mesclada com os instrumentos de 

participação direta. Neste sentido, a alienação política da vontade popular não se faz na 

totalidade, mas, sim, apenas parcialmente. 

 

Neste giro, cabe destacar que na democracia semidireta somente o indispensável 

deve ser alienado, de forma que a legitimidade do regime é conferida com parcimônia. É que 

neste regime, a representação (poder de ficção) só vai ser utilizada quando absolutamente 

necessária – é um mecanismo de freios e contrapesos. 

 

Assim sendo, caberá ao povo a expressa manifestação direta sobre as questões mais 

importantes da vida pública. É isso que dá ao governo da democracia semidireta a 

legitimidade que faltava ao governo da democracia indireta. Por outro giro, as questões menos 

relevantes, mas ainda assim necessárias à garantia da ordem e do desenvolvimento do Estado, 

são deixadas a cargo dos representantes. 

 

                                                           
19 BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 295. 
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Além de garantir legitimidade nas decisões, a participação popular proporciona 

outros benefícios. Em primeiro lugar, ela permite adequar a atuação do Estado às reais 

necessidades da população interessada. Ademais, podem-se acrescentar ainda as vantagens 

apontadas por Dennis Thompson, em sua obra “O cidadão democrata”, a saber: assegurar que 

interesses espúrios não prevaleçam; cuidar para que nenhum interesse seja excluído de 

consideração no processo político; desenvolver a percepção e o conhecimento político dos 

cidadãos e realizar mais amplamente os membros da coletividade.20 

 

Aliás, sob uma visão mais apropriada, é possível concluir que a participação do povo 

está diretamente relacionada com a democracia participativa, conferindo, assim, legitimidade 

ao processo representativo. Dessa forma, o povo reveste-se da autoridade para o exercício do 

poder, possibilitando ao Estado a apreciação das necessidades próprias do povo com a 

consequente consolidação da prática democrática. 

 

O Estado Democrático de Direito, fundado no princípio da soberania popular, 
impõe a efetiva participação do povo nas decisões políticas, participação que não se 
exaure na mera formação das instituições representativas. Estas constituem um 
estágio da evolução do Estado Democrático, mas não o seu completo 
desenvolvimento. A democracia estritamente representativa não encontra mais 
legitimidade no Estado contemporâneo, especialmente no Brasil, onde por vezes se 
verifica a insatisfação dos representados em razão do comportamento dos seus 
representantes21. 

 

Essa prática significa relegar ao Estado as funções que lhe são próprias, reservando 

para o povo o exercício direto do poder que lhe pertence. A democracia participativa 

proporciona, pois, a consolidação da participação popular – coletiva ou individual – 

garantindo ao povo uma reserva de poder em face do Estado para que seus anseios sejam 

atendidos. 

 

Neste contexto, nada mais natural que o texto constitucional, instrumento 

organizador da distribuição do poder no Estado brasileiro, preveja instrumentos que 

viabilizem a participação popular no cenário político nacional, garantindo, assim, que o poder 

seja exercido em prol de seu verdadeiro titular: o povo.  

 

                                                           
20 THOMPSON, Dennis F. apud MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política. Rio 
de Janeiro: Renovar, 1992, p. 66. 
21 PEDRA, Adriano Sant’Ana. Participação popular no poder local: o papel do cidadão no aprimoramento das 
decisões do Executivo e do Legislativo municipal. Revista Brasileira de Estudos Políticos, Belo Horizonte, n. 
100, p. 29-55, jan./jun. 2010, p. 50. 
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3.2 A LEGITIMAÇÃO DO SISTEMA DEMOCRÁTICO BRASILEIRO PELA 

(PROGRESSIVA) UTILIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO 

POPULAR. 

 

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 05 de outubro de 1988, adotando 

um regime democrático participativo, admite a combinação da democracia indireta 

(representativa) com a democracia direta. Ao célebre preceito “todo poder emana do povo” 

acresceu-se “que o exerce por meio de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos 

desta Constituição” (CRFB, art. 1º, parágrafo único). 

 

A inovação está na utilização do advérbio diretamente. Por intermédio dele, o Brasil 

ingressa em um novo patamar de legitimação do seu regime democrático, baseado na efetiva 

participação popular nas decisões governamentais. 

 

Nesse sentido, o texto constitucional expressamente consagrou alguns instrumentos 

de participação direta do povo no exercício do poder. Assim, dispõe o artigo 14 da 

Constituição Federal que a soberania popular será exercida pelo voto direto e secreto, com 

igual valor para todos, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

 

Diante deste contexto, a participação direta do povo na tomada de decisão não pode 

mais ser vista como uma mera orientação do texto constitucional, mas, sim, como um 

verdadeiro imperativo de legitimidade do regime democrático brasileiro. Ressalva-se, 

inclusive, que a não utilização dos instrumentos de participação direta afronta a determinação 

constitucional e põe em xeque a legitimidade do regime democrático. 

 

Cumpre destacar que é a coexistência ponderada entre a representação e os 

instrumentos da democracia direta que legitimam a democracia posta na ordem constitucional 

brasileira. Tal premissa guarda em si uma questão de fundo extremamente importante, qual 

seja, para que esteja garantida a legitimidade do governo brasileiro é preponderante o 

emprego dos instrumentos da democracia direta presentes no texto constitucional. 

 

A conta disso pode-se concluir que o governo tem o dever de utilizar 

substancialmente as formas de democracia direta através dos instrumentos que lhe são 
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reservados. É que estes instrumentos têm em comum o fato de que neles a última palavra 

sobre determinada questão de fundo é dada pelo povo. Logo, a adequada utilização dos 

instrumentos da democracia permite que o povo, em determinado momento, delibere sobre 

determinada matéria e exerça a soberania do seu poder. 

 

E como definir quais questões são relevantes para serem decididas diretamente pelo 

povo?  Isto depende do grau de cultura política do próprio povo. Merece ser frisado que não é 

possível lançar todas as matérias, indistintamente, para o povo decidir diretamente. Diante 

dessa premissa é importante delinear os temas a serem expostos à consulta popular, sob pena, 

se assim não for, comprometer a própria efetividade da democracia semidireta. 

 

Por óbvio, em um plano utópico, deveria o povo manifestar-se diretamente sobre 

todas as matérias que tocassem sua vida, exceto aquelas que cuidassem de direitos 

fundamentais e direitos das minorias. Ocorre que, no plano fático, não há condições que 

possibilitem tal exercício, quer seja por limitações técnicas e culturais, quer seja por 

limitações de ordem prática. 

 

Dessa forma, as matérias que devem ter a participação popular direta garantida 

devem ser definidas gradativamente, observando a evolução cultural, política e técnica da 

sociedade. 

 

Porém, nada pode refletir de forma mais fiel o estágio de determinada sociedade do 

que as questões morais, visto que tais questões originam-se no seio da própria sociedade e, 

independentemente do grau de cultura, as sociedades têm questões morais a serem analisadas. 

 

Assim, é de bom alvitre que as questões morais sejam postas à deliberação direta do 

povo. É que, como bem destaca Diogo de Figueiredo Moreira Neto, a importância da 

participação política não está só na sua excelente base doutrinária, que vem a ser o 

reconhecimento da insuficiência do instituto da representação política para transmitir, em 

todos os assuntos e a qualquer tempo, com fidelidade, a vontade popular. Certas decisões 

governamentais, no Estado contemporâneo, por sua imensa importância e transcendência na 

vida dos indivíduos e dos grupos secundários, só surtem plena eficácia quando revestidas de 
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nítida legitimidade, isto é, a transparente adequação do agir do Estado aos interesses 

predominantes na sociedade que organiza e dirige.22 

 

4 AS QUESTÕES MORAIS COMO OBJETO DOS INSTRUMENTOS DE 

PARTICIPAÇÃO LEGISLATIVA POPULAR 

 

A fim de delimitar o tema, cumpre inicialmente asseverar que o termo moral remete 

à ideia de costumes adotados por determinada sociedade em determinado momento histórico, 

político e cultural. Assim, a moral reflete a realidade de determinada sociedade à medida que 

materializa as questões que definem o comportamento a ser adotado. Ou seja, a moral reflete 

os aspectos do ambiente em que se desenvolve a sociedade, possibilitando concluir que o 

local em que se vive é determinante para procedimento social a ser adotado. 

 

Neste sentido, a moral, na concepção de Emile Durkheim23, constitui-se na ciência 

do costume, inerente à própria sociedade.  Assim, ela é determinante no processo de formação 

do caráter dos indivíduos, refletindo os aspectos do ambiente em que se desenvolve a 

sociedade. 

 

Assim, questões morais são justamente aquelas atinentes às matérias que surgem no 

seio da sociedade determinadas pelo comportamento adotado pelos indivíduos. Há, contudo, 

que se destacar que não há unicidade nesses comportamentos na medida em que a sociedade 

da qual defluem é plural. Daí a necessidade de colocar as questões morais em debate, 

mormente quando trazem reflexos no mundo jurídico. 

 

Nesse giro, pode-se apontar como questões morais da atualidade, que refletem a 

diversidade e apresentam reflexos jurídicos: legalização da prostituição, descriminalização do 

comércio de drogas, reconhecimento jurídico da união homossexual, dentre outros temas. 

 

Tais questões, quando reguladas pelo direito, devem ser previamente submetidas à 

apreciação popular, visto que os rumos a serem adotados pela sociedade quanto às questões 

                                                           
22 MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Direito da participação política. Rio de Janeiro: Renovar, 1992, p. 
36-37. 
23 COSTA, Cristina. Sociologia. 2. ed. São Paulo: Moderna, 1997, p. 34. 
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pertinentes aos valores e comportamentos dos indivíduos devem refletir aquilo que a 

sociedade anseia. 

 

Em certas circunstâncias, a decisão deve ficar a cargo das instâncias majoritárias, não 

porque esta decisão seria necessariamente a correta, 

 

mas porque é uma maneira justa, nessas circunstâncias, de decidir questões morais 
sobre as quais pessoas sensatas e sensíveis discordam. Será uma maneira justa de 
decidir quando a decisão satisfizer o primeiro princípio da equidade que descrevi, se 
a decisão tratar todos como iguais, porque, seja qual for a concepção escolhida da 
importância dos diferentes danos morais, essa decisão será igualmente favorável ou 
contrária ao conjunto dos interesses antecipados por cada pessoa, isto é, pela 
combinação de seus interesses morais e básicos24. 

 

Se o que está em jogo é como a sociedade percebe determinado valor moral, esta 

resposta deve ser dada pela própria sociedade. Para tanto, indispensável, pois, a utilização dos 

mecanismos de participação direta. É que a representação, in casu, jamais atingiria a 

finalidade pretendida e usurparia o poder que confere a legitimidade da participação 

democrática. 

 

Sendo assim, cabe ao povo a manifestação direta acerca das questões morais. Para 

tanto, faz-se imprescindível que sejam adotados mecanismos de participação popular que 

garantam ao povo a última palavra acerca dessas matérias. Dessa forma, com a garantia da 

participação democrática garantida pela expressa manifestação popular, o ordenamento 

jurídico vai tomando forma. 

 

Aliás, no que concerne à formação do ordenamento jurídico, cumpre destacar, nos 

termos dos ensinamentos de Dworkin, que sua composição é feita basicamente por (i) leis, (ii) 

precedentes judiciários e (iii) princípios. Os dois primeiros componentes são denominados 

elementos rígidos, enquanto o último (princípios) é um elemento dinâmico.  A parte rígida é 

importante por ser o retrato histórico da prática jurídica, que deverá ganhar ou perder 

legitimidade, conforme sua compatibilidade com a consciência moral vigente. 

 

Denomino “política” aquele tipo de padrão que estabelece um objetivo a ser 
alcançado, em geral uma melhoria em algum aspecto econômico, político ou social 
da comunidade (ainda que certos objetivos sejam negativos pelo fato de estipularem 

                                                           
24 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 127-128. 
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que algum estado atual deve ser protegido contra mudança adversas). Denomino 
“princípio” um padrão que deve ser observado, não porque vá promover o assegurar 
uma situação econômica, política ou social considerada desejada, mas porque é uma 
exigência de justiça ou eqüidade ou alguma outra dimensão da moralidade. Assim, 
o padrão que estabelece que os acidentes automobilísticos devem ser reduzidos é 
uma política e o padrão segundo o qual nenhum homem deve beneficiar-se de seus 
próprios delitos é um princípio.25 

 

Para melhor apresentar a sua definição de princípios, Dworkin se vale de alguns 

casos polêmicos da jurisprudência norte-americana, nos quais a sua aplicação foi 

determinantes para a resolução do litígio: 

 
Em 1889, no famoso caso Riggs vs. Palmer, um tribunal de Nova York teve que 
decidir se um herdeiro nomeado no testamento de seu avô poderia herdar o disposto 
naquele testamento, muito embora ele tivesse assassinado seu avô com esse 
objetivo. O tribunal começou seu raciocínio com a seguinte admissão: “É bem 
verdade que as leis que regem a feitura, a apresentação de provas, os efeitos dos 
testamentos e a transferência de propriedade, se interpretados literalmente e se sua 
eficácia e efeito não puderem, de modo algum em quaisquer circunstâncias, ser 
limitados ou modificados, concedem essa propriedade ao assassino.” Mas o tribunal 
prosseguiu, observando que “todas as leis e os contratos podem ser limitados na sua 
execução e seu efeito por máximas gerais e fundamentais do direito costumeiro. A 
ninguém será permitido lucrar com sua própria fraude, beneficiar-se com seus 
próprios atos ilícitos, basear qualquer reivindicação na sua própria iniqüidade ou 
adquirir bens em decorrência de seu próprio crime”. O assassino não recebeu sua 
herança.26

 

 

Na lição de Dworkin, os princípios jurídicos atuam de maneira mais vigorosa nas 

questões judiciais complexas, os denominados hard cases. Contudo, quando aplicados, os 

princípios dão origem às regras jurídicas que serão aplicadas por meio de subsunção ao caso 

concreto. No caso “Riggs versus Palmer”, acima relatado, a aplicação do princípio “ninguém 

pode se beneficiar da própria torpeza” enunciou uma nova regra: “um assassino não herdar os 

bens testamentários de sua vítima.” 

 

A origem desses princípios enquanto princípios jurídicos não se encontra na decisão 
particular de um poder legislativo ou tribunal, mas na compreensão do que é 
apropriado, desenvolvida pelos membros da profissão e pelo público ao longo do 
tempo. A continuidade de seu poder depende da manutenção dessa compreensão do 
que é apropriado. Se deixar de parecer injusto permitir que as pessoas se beneficiem 
de seus próprios delitos ou se deixar de parecer injusto impor encargos especiais 
sobre monopólios que fabricam máquinas potencialmente perigosas, esses princípios 
não mais desempenharão um papel em novos casos, mesmo se eles não forem 
anulados ou revogadas.27 

                                                           
25 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 36. 
26 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 37. 
27 DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 
2007, p. 64. 

8045



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Dessa forma, volta-se a afirmar que as questões morais, à medida que adotam 

moldura jurídica, devem ser submetidas ao crivo popular, sob pena de não alcançarem a 

legitimidade necessária à implementação. Significa dizer que toda questão moral, para ser 

juridicizada, precisa refletir os reais anseios da sociedade acerca de determinada questão. Em 

termos práticos, exemplifica-se, só haverá legitimidade em uma lei que descriminalize o 

comércio de drogas caso a sociedade diretamente tenha decidido dessa forma. 

 

Atualmente tramitam no Congresso Nacional projetos de lei que tratam sobre 

questões morais, abordando temas variados. Conforme sobredito, a legitimidade para 

manifestação sobre tais temas deve ser reservada ao povo, verdadeiro titular do poder. Por 

outro lado, as minúcias do projeto, bem como as questões técnicas subjacentes devem ficar a 

cargo do legislador investido do poder de representação que lhes foi conferido pelo povo. 

 

Vale dizer, após a submissão ao crivo popular, caberá ao legislador adequar a decisão 

tomada com a regularidade formal, a fim de regular a melhor forma de aplicação da decisão 

popular. 

 

Convém destacar que, nesse processo, o que se mostra preponderante é a 

identificação da vontade popular. Os meios a serem utilizados para se atingir este fim não são 

pré-determinados, devendo apenas observar a possibilidade de refletir com amplitude os 

anseios populares. 

 

Quanto à participação direta do povo nas decisões morais, vale destacar que Portugal 

tem exemplo recente a respeito. No dia 11 de fevereiro de 2007, os portugueses foram 

chamados em consulta popular para dizer se concordavam ou não “com a despenalização da 

interrupção voluntária da gravidez, se realizada, por opção da mulher, nas primeiras dez 

semanas, em estabelecimento de saúde legalmente autorizado”. 

 

Os parâmetros da futura lei, estabelecidos na pergunta do referendo foram: o aborto 

não será penalizado; a decisão de sua prática nas 10 primeiras semanas de gestação caberá 

somente à mãe; e o aborto deverá ser feito em um estabelecimento legal. Com as diretrizes 

básicas firmadas pelo povo, o projeto foi para o Parlamento a fim de que o conteúdo da lei 

fosse elaborado. Assim, a lei portuguesa nº 16, 17/04/2007 procedeu à aprovação do regime 
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de exclusão de ilicitude nos casos de interrupção voluntária de gravidez, alterando também o 

artigo 142º do Código Penal português. 

 

O exemplo português é ainda mais instigante porque também foi realizada uma 

consulta popular sobre a mesma matéria em 1998. Todavia, naquela ocasião o povo português 

deliberou pela não liberação do aborto. O debate permaneceu na ordem do dia, constituindo 

um tema que recorrentemente era objeto de discussão no plano político, nos meios de 

comunicação social e no seio da sociedade portuguesa, até a consulta de 2007. 

 

Entretanto, devem ser distinguidas as questões morais propriamente das questões de 

princípio, para que questões que envolvam direitos fundamentais ou direitos das minorias, por 

exemplo, não fiquem à mercê das vontades majoritárias. 

 

Para Dworkin, em nome da integridade, a jurisdição constitucional pode pronunciar a 

inconstitucionalidade dos processos políticos que contenham normas que atentam contra os 

princípios contemplados na Constituição. 

 

A revisão judicial assegura que as questões mais fundamentais de moralidade 
política serão finalmente expostas e debatidas como questões de princípio e não 
apenas de poder político, uma transformação que não pode ter êxito – de qualquer 
modo, não completamente – no âmbito da própria legislatura. Isso é mais 
importante que as efetivas decisões a que se chegam nos tribunais com essa 
incumbência. A revisão judicial é uma característica distintiva de nossa vida 
política, invejada e cada vez mais copiada em outros lugares. É uma característica 
penetrante porque obriga o debate político a incluir o argumento acerca do 
princípio, não apenas quando um caso vai ao Tribunal, mas muito antes e muito 
depois. Esse debate não é necessariamente muito profundo nem é sempre muito 
vigoroso. É, não obstante, valioso. Nas últimas décadas, os norte-americanos 
debateram a moralidade da segregação racial e chegaram a um grau de consenso, no 
nível do princípio, que antes se julgava impossível. Esse debate não teria tido o 
caráter que teve, não fosse o fato e o simbolismo das decisões do Tribunal28. 

 

Por fim, a despeito da necessidade da participação democrática em relação às 

questões morais, observa-se a ocorrência de deturpações quanto à limitação do povo causadas 

por um tecnicismo inerente à formação do ordenamento jurídico.  Um recurso frequentemente 

utilizado para limitar a participação popular é o argumento de que a complexidade das 

questões a serem resolvidas pressupõe a intervenção de profissionais e técnicos, e, com isto, já 

não atuariam no papel coadjuvante de adequação formal, mas, sim, usurpam o poder do povo 

                                                           
28 DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Trad. Luís Carlos Borges. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 
p. 102. 
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ao tomar decisões valendo-se puramente de critérios científicos. A contradição entre essas 

especulações e o ideal democrático tem sido claramente expressada por Norberto Bobbio: 

 

A tecnocracia e a democracia são antitéticas: o protagonista da sociedade industrial é 
o perito, enquanto quem leva o papel principal na sociedade do poder é o cidadão 
comum e corriqueiro. A democracia se embasa na hipótese de que todos podem 
tomar decisão sobre tudo, pelo contrário, a tecnocracia pretende que quem tome 
decisões sejam os poucos que entendem de tais assuntos.29 

 

Notadamente, o argumento tecnocrata não faz sentido frente aos ideais democráticos 

e perde força, uma vez que as questões morais em geral prescindem de conhecimentos 

científicos para seu deslinde. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O regime da democracia participativa, adotado expressamente pela Constituição 

Federal de 1988, tem suporte na combinação da democracia indireta (representativa) com a 

democracia direta e mostra-se imprescindível ao combate da crise de legitimidade que o 

regime representativo passou nos últimos anos. 

 

Diante deste contexto, a participação direta do povo na tomada de decisão não pode 

mais ser vista como uma mera orientação do texto constitucional, mas, sim, como um 

verdadeiro imperativo de legitimidade do regime democrático brasileiro. A conta disso, o 

Estado tem o dever de utilizar as formas de democracia direta através dos instrumentos que 

lhe são reservados, pois a adequada utilização destes instrumentos permite que o povo, em 

determinado momento e sobre determinada matéria, exerça a soberania do seu poder. 

 

As questões morais originam-se no seio da própria sociedade e, independentemente 

do grau de cultura, o povo tem questões morais a serem analisadas. Inegavelmente tais 

questões, quando reguladas pelo direito, devem ser previamente submetidas à apreciação 

popular, visto que os rumos a serem adotados pela sociedade quanto às questões pertinentes 

aos valores e comportamentos dos indivíduos devem refletir aquilo que sociedade anseia. 

 

                                                           
29 BOBBIO, Norberto. O Futuro da democracia: uma defesa das regras do jogo. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. Rio de Janeiro: Paz e Terra. 1986, p. 41. 
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Em outras palavras, se o que está em jogo é como a sociedade percebe determinado 

valor moral, por óbvio esta resposta deve ser dada pela própria sociedade. Para tanto, 

indispensável, pois, a utilização dos mecanismos de participação direta. É que a 

representação, in casu, jamais atingiria a finalidade pretendida e usurparia o poder que 

confere a legitimidade da participação democrática. 
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LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA: O CONCEITO DE 

NOTÍCIA E OS SEUS REFLEXOS SOBRE O DIREITO DE RESPOSTA 

 

LIBERTÉ DE LA PRESSE: LE CONCEPT DE L'INFORMATION ET SA RÉFLEXION 

SUR LE DROIT DE RÉPONSE 

 

Pedro Augusto Lopes Sabino 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho se dedicará ao estudo da liberdade de informação jornalística. Pretende-se 

examinar os reflexos do conceito de notícia e a importância dada ao direito de resposta 

correlato. Constatou-se a insuficiência de determinadas posições doutrinárias seja para 

resguardar o direito à liberdade de informação jornalística seja para proteger o direito de 

quem for objeto da notícia. Para o desenvolvimento do presente texto, analisou-se a seguinte 

questão: cabe direito de resposta em face de notícia desacompanhada de comentário 

explicitamente valorando a conduta da pessoa? Partindo-se da constatação de estar a 

valoração, explícita ou implícita, presente no conjunto da produção jornalística, o direito de 

resposta deve ser assegurado mesmo se a crítica só aparece de forma subliminar. O que se 

torna notícia depende de opções editorias próprias cada veículo de comunicação. Não é 

possível afirmar que o conjunto de notícias divulgadas por um veículo de comunicação é 

incapaz de revelar o juízo crítico acerca de determinada conduta. 

PALAVRAS-CHAVE: LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA; DIREITO DE 

RESPOSTA; CONCEITO DE NOTÍCIA 

 

RESUME 
Ce travail sera consacré à l'étude de la liberté de la presse. Il est destiné à examiner les 

conséquences du concept de l‟Information et l‟importance donnée au droit de réponse qui est 

attache. On dejà noté l'insuffisance de certaines positions doctrinales qui étaient, soit de 

préserver le droit de liberté de la presse, soit de protéger le droit de celui qui est l'objet de 

l‟information. Dans le cadre de ce texte, nous allons analyser la question suivante: existe-t-il 

un droit de réponse à une information qui ne commente pas explicitement la conduite d‟une 

personne? Partant de la constatation qu´il existe un jugement, explicite ou implicite, dans 

l'ensemble de la production journalistique, le droit de réponse doit être appliqué même si la 

critique n‟apparaît que de façon subliminale. Ce qui rend l‟information dépendente des choix 

éditoriaux propre à chaque média. Il est impossible d‟affirmer que tous les bulletins 

d‟information divulgués par les médias sont exemptes de jugements critiques quand au 

comportement d‟une personne. 

MOT-CLES: LIBERTÉ DE LA PRESSE; DROIT DE RÉPONSE; CONCEPT DE 

L‟INFORMATION 

 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Liberdade de informação jornalística na Constituição de 1988. 

2.1. Dissociação entre norma e disposição. 2.2. A liberdade na Constituição de 1988. 2.3. 
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Direito à liberdade de informação jornalística. 3. Direito de resposta. 4. Amplitude do direito 

de resposta em face de valorações constatadas em notícias. 5. Conclusão. 6. Referências. 

  

  

1 INTRODUÇÃO 

  

  

A liberdade de informação jornalística tem recebido atenção crescente da doutrina nacional 

após decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento da ADPF n. 

130. Neste ano, sucedem-se trabalhos que, partindo do esclarecimento de conceitos 

fundamentais ao estudo do tema, analisam a crítica jornalística, o direito de resposta, o pedido 

de explicações, entre outros aspectos relevantes à compreensão desse direito fundamental de 

supina importância para a ordem jurídica brasileira. 

Todos esses conceitos orbitam o de notícia. Sucede que este conceito não é utilizado 

exclusivamente no âmbito jurídico e, surpreendentemente, importantes trabalhos dedicados ao 

exame da liberdade de informação jornalística não se detêm em sua observação. Mais do que 

isso, é possível observar trabalhos de grande aceitação no meio jurídico nacional sem 

qualquer referência a fontes de outras áreas. Vale dizer, a literatura relacionada ao exercício 

profissional em veículos de comunicação não é cotejada com a literatura jurídica. 

Vale dizer, os destinatários da norma, a despeito da grande aceitação doutrinária da 

necessidade de abertura do debate constitucional (HÄBERLE, 1997), não são integrados ao 

debate jurídico sobre o conceito de notícia. Trata-se de uma falha comum com implicações 

substanciais na proteção ao direito à liberdade de informação jornalística: o conceito de 

notícia deve ser fornecido por quem vivencia a realidade da norma. 

O reflexo dessa limitação dos participantes do debate constitucional ao mundo dos juristas é a 

insuficiência de determinados entendimentos seja para assegurar a máxima efetividade do 

direito à liberdade de informação jornalística seja para proteger o direito de pessoas que 

constituem o objeto da notícia. O intérprete das normas constitucionais deve ouvir a sociedade 

aberta de intérpretes (HÄBERLE, 1997) e buscar a atribuição de sentido que satisfaça às 

necessidades contemporâneas dos destinatários das normas. Em outras palavras, o conceito de 

notícia e o modo de produção da notícia – atualmente, distante da produção artesanal de um 

pasquim ou cordel – devem ser examinados a partir da literatura especializada na área de 

comunicação. 

Invés disso, os trabalhos dedicados ao tema, arrimados em fontes estritamente jurídicas, 

apresentam evidente prejuízo para a sua compreensão. Em alguns casos, diferenciações 

ingênuas são didaticamente apresentadas ao leitor – como a afirmação de inexistência de 

crítica em uma pintura ou na música. Uma noção mínima, por exemplo, do modo de produção 

de um jornal e da definição de um projeto editorial são essenciais para compreender como a 

crítica jornalística permeia conscientemente toda a produção, ainda quando nos deparamos 

com desenhos ou fotografias desacompanhados de qualquer texto. Efetivamente, o conceito 
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de liberdade de informação jornalística utilizado pelos juristas deve dialogar com as idéias 

que inspiram os profissionais da comunicação. Apenas o cotejamento entre essas duas 

realidades pode ser satisfatório: seja modificando a prática jornalística em respeito aos 

direitos fundamentais, seja provocando uma reavaliação dos meios de exercício do direito de 

informar. 

Talvez o reflexo mais relevante da referida concepção limitada de notícia seja a indevida 

restrição ao exercício do direito de resposta. Para uma delimitação mais precisa, constitui o 

objetivo geral deste do presente trabalho analisar os reflexos sobre o direito de resposta da 

revisão do conteúdo do conceito de notícia que integra a liberdade de informação jornalística. 

Especificamente, será analisada a liberdade de informação jornalística na ordem jurídica 

brasileira; o direito de resposta e sua relação com o direito de informação jornalística; o uso 

de conceito de notícia difundido em obras jurídicas alheias aos estudos verificados na área do 

jornalismo; o entendimento de acordo com o qual é possível notícia sem valoração. 

A questão básica a orientar o presente trabalho é a seguinte: cabe direito de resposta em face 

de notícia desacompanhada de comentário explicitamente valorando a conduta da pessoa? 

Defende-se que a diferenciação entre notícia (puramente informativa) e crítica (valorativa) é 

inadequada. O juízo de desvalor acerca da conduta de uma pessoa pode ser feito de maneira 

subliminar quando, aparentemente, apenas se descreve um fato jornalístico. Nesse caso, será 

possível o exercício do direito de resposta. 

Por esse ponto de vista, conferindo-se maior efetividade ao direito de resposta, a liberdade de 

informação jornalística ganha relevo. Isso se reproduz na própria sustentação do Estado 

Democrático que consubstancia a República após a Constituição de 1988 (CF). Sob o pálio 

dessa liberdade, direito de informar, de se informar e de ser informado se integram de 

maneira mais efetiva. Do ponto de vista do meio de emissão da notícia, ganha-se com outras 

perspectivas fornecidas pelas respostas; do ponto de vista do receptor da mensagem, o acesso 

à informação ganha consistência. 

Com o propósito de analisar o problema proposto, o trabalho foi dividido em três partes: a 

primeira é dedicada ao estudo da liberdade de informação jornalística na Constituição Federal 

de 1988; a segunda parte, ao exame do direito de resposta; a terceira, ao exame da amplitude 

do direito de resposta em face de valorações constatadas em notícias. 

  

  

2 LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

  

Robert Alexy, em sua obra Constitucionalismo discursivo, ao tempo em que afirma a relação 

estreita entre os direitos do homem e os direitos fundamentais, analisa a diferenciação entre 

eles. Os direitos do homem são definidos por cinco características: universais, fundamentais, 

preferenciais, abstratos e morais. “Como direitos morais, eles têm um caráter suprapositivo”. 

Isso os diferencia dos direitos fundamentais: estes “são direitos que foram acolhidos em uma 
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constituição com o intuito ou com a intenção de positivar direitos do homem”. Ainda de 

acordo com o autor, os “direitos fundamentais, como direitos do homem transformados em 

direito positivo, descansam sobre uma base filosófica, no núcleo, intemporal e universal. 

Simultaneamente, porém, sua institucionalização somente na história é possível e, lá, eles são 

objetos de lutas políticas” (ALEXY, 2007, p. 10 e 13). Essa compreensão dos direitos 

fundamentais como direitos humanos positivados em específico sistema normativo-

constitucional encontra ampla difusão na doutrina nacional[1]. 

Para a ordem constitucional brasileira, a liberdade é um direito fundamental. A Constituição 

Federal de 1988 revela, explicitamente, a proteção da liberdade, amplamente considerada, em 

vários dispositivos. O conjunto desses enunciados normativos fornece parâmetros para a 

compreensão do conteúdo do direito à liberdade. Para os fins do presente texto, observar-se-á 

o conteúdo do direito à liberdade de informação jornalística. 

O sentido atribuído ao conceito de liberdade de informação jornalística exige um papel ativo 

do intérprete que elabora a norma a ser aplicada a partir das disposições fornecidas pelo 

ordenamento. Nesse aspecto, a hermenêutica jurídica não difere da hermenêutica geral. 

Nenhuma delas se restringe à literalidade do texto, mas ambas são limitadas pela literalidade 

do texto. De outra maneira, ignorando-se um mínimo de fidelidade aos parâmetros fornecidos 

pelo texto interpretado, sucumbindo-se à vontade do autor do texto ou a do seu leitor, ocorrerá 

o que Umberto Eco denomina de superintepretação (ECO, 1997). 

A análise do conteúdo da liberdade de informação jornalística, no presente trabalho, partirá da 

dissociação entre norma e dispositivo. Desenvolvido esse entendimento, notadamente com 

base em Riccardo Guastini, será feito o exame do tratamento jurídico-positivo da liberdade na 

CF. De outro modo, o sentido atribuído ao texto pelo intérprete estaria claramente vulnerável 

à produção de superinterpretações. 

Considerando o caráter democrático do nosso Estado de Direito (art. 1º da CF), a 

superinterpretação configura uma quebra da legitimidade democrática das decisões. Desse 

modo, o sentido atribuído à norma assecuratória da liberdade de informação jornalística é 

extraído de um conjunto de disposições normativas interdependentes, que mutuamente 

contribuem para o delineamento de seu conteúdo. 

Em um terceiro momento, será desenvolvido o conteúdo específico do direito à liberdade de 

informação jornalística. Na oportunidade, serão feitas diferenciações fundamentais para se 

compreender a extensão do seu conteúdo jurídico. 

  

  

2.1 DISSOCIAÇÃO ENTRE NORMA E DISPOSIÇÃO 

  

  

Na ordem jurídica brasileira vigente, a liberdade é um direito fundamental. Em diversos 

enunciados da CF, constata-se a referência à liberdade. Verificam-se diversos enunciados 
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normativos que dimensionam o conteúdo significativo do direito e concretizam a norma 

assecuratória da liberdade na ordem jurídica brasileira. 

A idéia de liberdade, explícita ou implicitamente, está presente em diversas passagens da 

Constituição. As suas diferentes ocorrências no texto constitucional devem ser compreendidas 

de modo a ser conferida unidade ao conceito básico para o qual convergem desdobramentos 

dotados de especificidades. 

A compreensão do conteúdo jurídico da liberdade constitucionalmente tutelada demanda a 

dissociação entre o dispositivo constitucional e a norma constitucional. Consoante Riccardo 

Guastini, o vocábulo norma possui dois sentidos. O primeiro sentido é associado à 

manifestação legislativa, ao enunciado; o segundo, ao conteúdo, ao sentido da manifestação 

legislativa. Por conseguinte, o significado do vocábulo “norma” não é o mesmo quando 

utilizado nas expressões “interpretação de norma” e “aplicação de norma”: no primeiro, tem o 

sentido de enunciado; no segundo, de conteúdo. Tendo em vista a falta de uma nítida 

distinção entre os dois sentidos do vocábulo norma, Guastini propõe uma diferenciação 

terminológica a ser adotada no presente trabalho: o enunciado legislativo passou a ser 

chamado de disposição; o conteúdo de sentido passou a ser chamado de norma em sentido 

lato. A disposição constitui o objeto da atividade interpretativa; a norma é o seu resultado 

(1998, p. 15-16)[2]. Em síntese, o conteúdo jurídico da liberdade na ordem jurídica brasileira 

resulta das múltiplas conexões de sentido estabelecidas pelo intérprete ao interpretar a 

linguagem legislativa e reformulá-la na linguagem do intérprete[3]. 

Ainda de acordo com Riccardo Guastini, entre disposição e norma não há uma 

correspondência biunívoca. Com efeito, é possível uma única disposição exprimir mais de 

uma norma. Muitos dispositivos possuem um conteúdo complexo, exprimindo várias normas 

(veja-se o caso da disposição por meio da qual é expresso o devido processo legal na CF)[4]. 

Além disso, muitos dispositivos são ambíguos, de modo a permitirem atribuições de 

significados diversos e conflitantes. Uma única disposição não corresponde a uma única 

norma. Entre as diversas normas pode existir alguma incompatibilidade[5]. 

De outro modo, podem existir dispositivos que apenas reiteram o que foi afirmado em 

outro[6]. Nesse caso, também é possível que a sinonímia seja parcial (quando os elementos 

de um conjunto de normas “A” relacionado com o dispositivo “1” corresponderem 

parcialmente aos elementos do conjunto de normas “B” relacionado ao dispositivo “2”) [7]. 

Ademais, Guastini enfatiza, valendo-se das lições de Crisafulli, a possibilidade de um 

dispositivo não exprimir norma alguma. Sintetizando a sua abordagem, Guastini afirma que 

as disposições não exprimem norma por exprimirem apenas fragmentos de normas ou uma 

norma incompleta ou inacabada[8]. Ao final, destaca-se ainda a possibilidade de o 

ordenamento jurídico ser constituído por normas não extraídas de qualquer disposição 

específica[9]. 

Em síntese, não há uma correspondência entre disposição prevendo o direito à liberdade e a 

norma identificada pelo intérprete. Desse modo, o conteúdo jurídico do direito à liberdade de 

informação jornalística deve ser delineado pelo intérprete observando o direito à liberdade 

amplamente considerado. Vale dizer, no que concerne aos fins do presente trabalho, o 

exercício da liberdade de informação jornalística deve ser compatibilizado com o exercício do 

direito à liberdade assegurado a todos os indivíduos. Os desdobramentos específicos do 
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conceito de liberdade (de ir e vir, de manifestação do pensamento, entre outros) exercem 

influência recíproca. 

  

  

2.2 A LIBERDADE NA CONSTITUIÇÃO DE 1988 

  

  

Essa noção inicial acerca da dissociação entre disposição e norma, saliente-se, é importante 

para a compreensão do conteúdo da proteção constitucional à liberdade de informação 

jornalística na Constituição de 1988. As diversas passagens relacionadas à liberdade insertas 

na CF subsidiam o entendimento tanto de normas manifestamente relacionadas a disposições 

constitucionais como de normas que podem não encontrar um enunciado que explicitamente 

lhe fundamente. Assim, a ampla proteção da liberdade pode ser inferida de várias disposições 

da CF. A demonstração desse fato pode ser feita a partir da observação de diversas passagens. 

Por meio da leitura do Preâmbulo da Carta Magna, nota-se que os representante do povo, 

reunidos em Assembléia Constituinte, tiveram entre os seus objetivos a garantia do exercício 

da liberdade. No Título Primeiro, dedicado aos Princípios Fundamentais da República[10], 

além da livre iniciativa, a própria idéia de dignidade da pessoa humana, quando relacionada à 

capacidade de autodeterminação, é indissociável da liberdade. 

Como afirmado pela doutrina, a dignidade é um conceito em “permanente processo de 

construção e desenvolvimento” (SARLET, 2002, p. 41). Em que pese a aceitação dessa idéia, 

impõe-se o reconhecimento da autonomia, do direito de autodeterminação da pessoa, como 

elemento nuclear do conceito de dignidade. Trata-se de norma com conteúdo complexo – 

como no primeiro caso analisado por Riccardo Guastini –, verdadeiro ponto de convergência 

axiológico da Constituição de 1988. A realização plena da dignidade humana pressupõe o 

respeito ao conjunto dos direitos fundamentais. 

Caso inexistisse outra disposição constitucional, a liberdade já estaria assegurada na ordem 

jurídica pátria pela simples inclusão da dignidade da pessoa humana entre os fundamentos da 

República. O cidadão não tem a sua dignidade respeitada quando privado do seu direito à 

liberdade. Sem qualquer prejuízo aos direitos fundamentais, o constituinte de 1988 deixou 

explícito o que poderia ficar implícito. Considerando a ordem jurídica precedente, marcada 

pela violação aos direitos humanos, cumpre reconhecer o acerto de tal opção: se do ponto de 

vista dogmático ela não aumenta a tutela da liberdade, do ponto de prático ela reduz a margem 

de discussão ao explicitar parte do conteúdo normativo do princípio da dignidade da pessoa 

humana – sem prejudicar desdobramentos implícitos eventualmente reconhecidos. 

Entre os objetivos fundamentais da República, igualmente expressos no Título Primeiro, 

verifica-se o propósito de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Manoel Jorge e 

Silva Neto, ao discorrer sobre o art. 3º, I, da CF, diferenciou os seus elementos. “Livre é a 

sociedade na qual contenções outras não podem ser impostas ao indivíduo no tocante ao 

exercício de sua liberdade individual (gênero da espécie liberdade sexual) que as provenientes 
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de lei em sentido formal”. Justa “é a sociedade não apenas reverente ao Direito, mas a que 

igualmente satisfaz a justiça substancial”. Ainda em conformidade com o entendimento do 

autor, “solidária é aquela que se organiza para a solução de problemas comuns, composta que 

é de indivíduos preocupados com os destinos de todos os membros da comunidade” (2002, p. 

93-94). 

Nas relações internacionais, desvela-se o compromisso do Estado brasileiro com a proteção 

das pessoas físicas por meio da prevalência dos direitos humanos (art. 4º, II). No que 

concerne aos demais Estados, verifica-se o compromisso com o respeito à autodeterminação 

dos povos, com a não intervenção bem como com o reconhecimento da igualdade entre os 

Estados (art. 4º, III, IV e V). Todos esses dispositivos contêm subjacente a idéia de liberdade, 

tanto em respeito às pessoas individualmente consideradas quanto em relação aos Estados. 

Entendendo-se os direitos fundamentais como direitos humanos positivados e considerando-

se o fato de a CF reconhecer a liberdade como um direito fundamental (art. 5º, caput), o 

compromisso da República, no âmbito internacional, com a prevalência dos direitos humanos 

traduz a prevalência da liberdade. De outro lado, tendo como fundamento a soberania (art. 1º, 

I), a República Federativa do Brasil reconhece o mesmo atributo aos demais Estados quando a 

Constituição estabelece os princípios da autodeterminação dos povos, a não intervenção e a 

igualdade entre os Estados. 

O caput do art. 5º da Constituição mais uma vez explicita o direito à liberdade. Essa 

disposição, no que concerne à liberdade, se integra com a do art. 1º, III. Tem-se, conforme a 

doutrina de Riccardo Guastini, uma sinonímia parcial. Trata-se de disposição constitucional 

que assegura a liberdade amplamente considerada. 

No art. 139, III e IV, vê-se que mesmo em situações de extraordinária anormalidade 

institucional, as limitações à liberdade só poderão ser adotadas em termos restritos. Vale 

dizer, mesmo a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão só poderão ser limitados “na 

forma da lei” – respeitada a exceção prevista no Parágrafo único do artigo. Por lei, nesse caso, 

deve-se entender lei em sentido formal e material. Considerando a necessidade de atribuição 

de máxima efetividade aos direitos fundamentais, as possibilidades de limitação destes devem 

ser interpretadas restritivamente. Por consequência, não se pode admitir que a restrição 

provenha de qualquer norma. Além disso, entre as diversas possibilidades de exercício do 

direito à liberdade, a suspensão se restringirá à liberdade de reunião. Fora desses casos, 

mesmo na vigência de um estado de sítio, as limitações ao exercício da liberdade constituirão 

caso de inconstitucionalidade. 

O art. 206 explicita desdobramento específico do direito à liberdade no âmbito educacional. 

Observe-se que a liberdade de ensinar deve ser compreendida em conformidade com o projeto 

pedagógico da instituição educacional a qual o docente esteja vinculado. O Estado não 

reconhece apenas uma única orientação, haja vista a proteção do pluralismo de idéias e de 

concepções pedagógicas. Todavia, cada instituição educacional desenvolve o seu projeto 

pedagógico como uma obra a ser realizada pelo conjunto dos integrantes. A liberdade de 

ensinar não significa inviabilizar propostas educacionais cuja realização demanda um esforço 

coletivo em benefício da total independência de um docente isoladamente considerado. Vale 

dizer, a liberdade de ensinar será exercida pelo docente em harmonia com o projeto 

educacional adotado. 
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A partir da leitura do art. 227, caput e §3º, V, da CF, verifica-se a especial atenção dedicada à 

proteção da criança e do adolescente pela ordem constitucional em vigor. Entre os diversos 

aspectos a serem observados para se aferir a efetividade do direito à proteção especial da 

criança e do adolescente, “com absoluta prioridade”, tem-se a liberdade. 

Todos os dispositivos citados revelam a dimensão magna do direito à liberdade e a sua 

irradiação por diversos campos de atuação do Estado. Para o presente trabalho, um dispositivo 

merece especial destaque: o art. 220. Neste se encontram as principais disposições 

especificamente dirigidas à liberdade de informação jornalística. No art. 220, § 1º, encontra-se 

expressamente previsto o direito “à plena liberdade de informação jornalística”: 

  

Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer 

forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta 

Constituição. 

§ 1º Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no 

art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 

§ 2º É vedada toda e qualquer censura de natureza política, ideológica e artística. 

§ 3º Compete à lei federal: 

I - regular as diversões e espetáculos públicos, cabendo ao Poder Público informar sobre a 

natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 

apresentação se mostre inadequada; 

II - estabelecer os meios legais que garantam à pessoa e à família a possibilidade de se 

defenderem de programas ou programações de rádio e televisão que contrariem o disposto no 

art. 221, bem como da propaganda de produtos, práticas e serviços que possam ser nocivos à 

saúde e ao meio ambiente. 

§ 4º A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e 

terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, e 

conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso. 

§ 5º Os meios de comunicação social não podem, direta ou indiretamente, ser objeto de 

monopólio ou oligopólio. 

§ 6º A publicação de veículo impresso de comunicação independe de licença de autoridade. 

(grifo nosso) 

  

A doutrina tem diferenciado, dentro do conteúdo semântico da liberdade de informação, três 

direitos: de se informar, de ser informado e de informar. Nesse sentido, Manoel Jorge e Silva 

Neto assevera: “O direito de informação é tripartite: direito de informar, se informar e ser 

informado” (2010, p. 695)[11]. Esses três aspectos do direito à liberdade de informação 

8057

file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftn11


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

“apresentam elevado grau de interdependência”. O direito de ser informado, por exemplo, 

relaciona-se com o dever de informar (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 44-45)[12]. 

Quanto ao direito de se informar, ele pode ser identificado no art. 5º XIV, e o art. 5º, LXXII. 

Nesse ponto, deve ser salientada a inovação da Constituição de 1988 representada por ação 

constitucional especificamente destinada à assegurar a efetividade desse direito. 

No que se refere ao direito de ser informado, a doutrina tem destacado o seu caráter relativo. 

Ele “é restrito aos assuntos ligados à atividade do poder público (CUNHA JÚNIOR, 2009, p. 

668). Partindo do reconhecimento do caráter bilateral do direito, Vidal Serrano Nunes Júnior 

afirma a existência desse direito apenas quando existente o dever de prestar as informações 

desejadas pelo titular do direito de ser informado. “Seguindo esse raciocínio, podemos dizer 

que a Constituição não atribui a nenhum organismo privado, de caráter informativo ou não, o 

dever de prestar informações” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 47). Quando a fonte de 

informações é relacionada à atividade pública, diversamente, com base no art. 5º, XXXIII, e 

art. 37, caput e § 1º, o pleno direito de ser informado é assegurado. 

  

  

2.3 DIREITO À LIBERDADE DE INFORMAÇÃO JORNALÍSTICA 

  

  

A norma assecuratória do direito à liberdade de informação é compreendida pelo intérprete a 

partir da leitura de mais de uma disposição da Constituição de 1988. Protegem-se tanto o 

direito do cidadão à informação como os meios de a informação chegar ao conhecimento 

público[13]. 

O art. 5º, XIV, da CF, dispõe: “É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o 

sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional”. Este enunciado enfatiza um dos 

aspectos da liberdade de informação: o acesso à informação. Mais do que isso, considerando 

o fato de o acesso dos profissionais da informação a dados de interesse coletivo nem sempre 

ser facilitado, assegura-se que a fonte dos dados seja preservada. O sigilo da fonte é garantia 

do acesso dos profissionais da informação a dados de interesse público e, por conseguinte, 

garantia do acesso dos destinatários da informação jornalística a fatos relevantes que, 

possivelmente, permaneceriam ocultos em prejuízo da opinião pública. 

No art. 5º, XXXIII, da CF, encontra-se outra disposição fundamental para o entendimento do 

direito à liberdade de informação em todos os seus desdobramentos. Por meio de sua leitura, 

contata-se que o acesso à informação é particularmente assegurado quando a fonte de 

informação é um órgão público. Nesse caso, o indeferimento do pedido de acesso ou a 

omissão no fornecimento dessas informações dentro de determinado intervalo de tempo 

importa na responsabilização de quem obstar o pleno exercício desse direito[14]. 

O direito de receber informações de órgãos públicos é vital para o Estado democrático. De 

outro modo, a fiscalização exercida pelos cidadãos sobre quem exercesse funções públicas 
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restaria inexoravelmente prejudicada. Ademais, independentemente do propósito de exercer 

qualquer espécie de fiscalização, não raro o exercício de um direito depende de prova 

documental obtida em órgãos públicos. Em síntese, o direito previsto no art. 5º, XXXIII, da 

CF, tanto tem um reflexo imediatamente individual quanto coletivo; tanto serve ao cidadão 

imediatamente considerado quanto à coletividade. 

Entre as disposições relacionadas ao direito à liberdade de informação, como afirmado 

anteriormente, deve-se destacar o art. 220, do capítulo dedicado à Comunicação Social. Ele 

assegura as condições necessárias para o cidadão ser informado de maneira adequada e, 

consequentemente, cria as condições necessárias ao exercício da cidadania. Neste consta a 

vedação, sob qualquer forma, processo ou veículo, da imposição de restrições às 

manifestações do pensamento, à criação, à expressão e à informação. O exercício pleno da 

liberdade de informação jornalística, em qualquer veículo de comunicação social, não poderá 

ser dificultado sequer por lei (ar. 220, § 1º). 

O pluralismo de idéias também é resguardado por meio do art. 220 da Comunicação Social. 

Nele encontra-se expressamente proibida “toda e qualquer censura de natureza política, 

ideológica e artística” (art. 220, § 2º). Criam-se, pois, condições para a divergência[15], para a 

exteriorização de outras perspectivas a respeito de assunto de interesse da coletividade. 

Contra eventual violação do direito à liberdade de informação, deve ser enfatizada a garantia 

constitucional referente à inafastabilidade da jurisdição. O art. 5º, XXXV, da CF, garante a 

possibilidade de submeter à apreciação judicial lesões ou ameaças a direitos. Desse modo, é 

amplamente assegurada a proteção judicial contra violações dos direitos previstos na ordem 

constitucional brasileira, entre os quais o direito à liberdade de informação. 

Impende observar que a CF prevê uma norma específica relacionado ao direito de ser 

informado ainda no art. 5º. Trata-se da previsão da ação de Habeas Data (art. 5º, LXXII). 

Também por meio dessa ação, mas não apenas por meio dela, é garantido o direito à liberdade 

de informação. 

Em sua obra Direito e jornalismo, Vidal Serrano Nunes Júnior insere o direito de informação, 

quando exercido através de meio de comunicação de massa, dentro do conteúdo do direito de 

comunicação (2011, p. 43). Nele estão relacionados dois aspectos complementares do regime 

jurídico do processo de comunicação: a transmissão do pensamento por meios de 

comunicação social e a regulamentação dos veículos ou meios de comunicação social. O 

direito da comunicação tanto disciplina a existência quanto a atuação dos meios de 

comunicação; tanto a “preservação da opinião, da expressão e da informação, quando 

exteriorizadas através de um meio de comunicação de massa” quanto a “integração jurídica da 

existência e do funcionamento desses meios de comunicação”; a recepção e manifestação do 

pensamento junto com o regime da propriedade e das concessões relacionadas à comunicação 

social. A comunicação, como direito subjetivo público do indivíduo (art. 220, §§ 1º a 4º e art. 

221, da CF) é protegida assim como os órgãos de comunicação social (arts. 220, §§ 5º e 6º, 

222, 223 e 224) (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 43-44). 

A liberdade de imprensa se insere dentro do direito à comunicação social. Como destacado 

por Claudio Luiz Bueno de Godoy, “Por meio dela se assegura a veiculação das informações 

pelos órgãos de imprensa” (GODOY, 2008, p. 51). Ela garante a livre manifestação do 

pensamento e o fornecimento de informações ao público por meio dos veículos de 

comunicação social. Disso decorre a correta conclusão do autor no sentido da existência de 
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uma dimensão individual e outra coletiva relacionadas à liberdade de imprensa: garante ao 

indivíduo a manifestação da informação e à coletividade o acesso à informação. 

Dando continuidade a sua abordagem, Dirley da Cunha Júnior afirma que a liberdade de 

informação jornalística é “um direito fundamental de primeira geração, de caráter negativo, 

porquanto consiste num poder de agir, livre de qualquer freio estatal. Consiste, em derradeira 

análise, numa liberdade de informar através dos meios de comunicação” (2009, p. 669). Note-

se, nesse aspecto, que é um direito de caráter usualmente negativo, mas excepcionalmente 

positivo – quando se vale do direito de resposta. 

O conceito de imprensa, atualmente, não abrangerá, apenas, informações veiculadas de 

maneira impressa. Como destacado por Claudio Luiz Bueno de Godoy, a liberdade de 

imprensa passa a abranger qualquer meio de divulgação de informações ao público. 

Hodiernamente, a liberdade de imprensa alcança uma conceituação moderna de jornalismo, 

desvinculada do meio impresso (2008, p. 52). Ela “alcança qualquer forma de difusão de 

notícias, comentários e opiniões, por qualquer veículo de comunicação social” (SILVA, 2005, 

p. 823). A liberdade de imprensa se relacionava com a idéia de difusão pública de notícias e 

opiniões. Considerando o desenvolvimento tecnológico e a diversificação de meios de 

difusão, a antiga liberdade de imprensa assumiu “uma nova e mais moderna forma: a 

liberdade de informação jornalística” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 51). 

  

  

3 DIREITO DE RESPOSTA 

  

  

Luiz Manoel Gomes Junior e Miriam Fecchio Chieiri, na obra Direito de imprensa e 

liberdade de expressão (2011, p. 21-113), apresentam amplo estudo do direito de resposta 

após o julgamento da ADPF n. 130, que declarou revogada a Lei de Imprensa (Lei n. 

5.250/67) pela Constituição Federal de 1988. De acordo com os mesmos, a finalidade do 

direito de resposta é tornar possível ao interessado esclarecer fatos de modo a apresentar a sua 

versão. 

Tendo em vista a previsão constitucional (art. 5º, V), afirma-se que a ausência de disciplina 

legal não pode justificar a recusa ao exercício deste direito (GOMES JUNIOR; CHIEIRI, 

2011, p. 23). Efetivamente, é assegurado o seu exercício pela Constituição independentemente 

de norma regulamentadora. 

No que concerne à eficácia do direito de resposta de acordo com classificação doutrinária 

amplamente conhecida, trata-se de norma de eficácia plena – tendo em vista que assegurar um 

direito significa garanti-lo (SILVA, 2005, p. 91). Por outro, neste trabalho, não se 

pretendendo identificar a norma com a disposição. Partindo da noção de função social dos 

meios de comunicação, do direito de ser informado, seria possível reconhecer o direito de 

resposta como congênito à liberdade de informação jornalística. 
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Ao lado do direito do interessado em esclarecer os fatos divulgados, há um interesse de toda a 

coletividade por informações verdadeiras. Disso decorre o duplo caráter do direito de 

resposta: individual (protege o interesse particular de quem é objeto de notícia) e difuso 

(atende ao interesse de toda a sociedade por informações imparciais). Adotando-se o conceito 

de Owen M. Fiss, imparcialidade está relacionada ao fato de o Estado não servir a um lado do 

debate em prejuízo de outro. Vale dizer, deve ser promovida a diversidade de pontos de vistas 

contrapostos – sem distorções promovidas pelo Estado – e a escolha deverá recair sobre o 

cidadão (2005, p. 84). 

O direito de resposta independe da responsabilidade civil ou penal (GOMES JUNIOR; 

CHIEIRI, 2011, p. 25-26 e 36-37). O exercício do direito de crítica jornalística, por exemplo, 

pode não configurar ilícito civil nem penal. Ainda assim, o interessado poderá ter assegurada 

a possibilidade de exteriorização de sua versão dos fatos por meio do exercício do direito de 

resposta. Em síntese, não se deve condicionar o direito de resposta à comprovação de um 

dano. Para o deferimento do direito de resposta, deve-se aferir se uma informação jornalística 

específica possibilita ou não o direito de responder. 

Afirma-se que o exercício do direito de resposta se justifica quando presente ofensa, acusação 

ou fato inverídico ou errôneo que justifique uma resposta. Com acerto, Luiz Manoel Gomes 

Junior e Miriam Fecchio Chieiri destacam que a recusa na admissão de direito de resposta 

quando o fato veiculado é verídico deve ser visto com reservas, haja vista a necessidade de 

esclarecimentos (GOMES JUNIOR; CHIEIRI, 2011, p. 35-36). 

Entende-se necessária uma complementação relativa à amplitude do direito de resposta 

quando o juízo de desvalor do veículo de comunicação acerca de uma conduta só pode ser 

aferido por meio da observação do conjunto de notícias divulgadas. Como será observado, 

mesmo uma crítica subliminar pode justificar o direito de resposta. 

  

  

4 AMPLITUDE DO DIREITO DE RESPOSTA EM FACE DE VALORAÇÕES 

CONSTATADAS EM NOTÍCIAS 

  

  

A efetividade do direito de resposta é comprometida por concepção restritiva de notícia 

observada em eminentes autores de escol. Afirmando-se a inexistência de juízo valorativo em 

notícias (o que é rejeitado neste trabalho), justificam-se abusos praticados de modo velado em 

detrimento de outros direitos assegurados pela Constituição. 

Uma reflexão acerca do direito à liberdade de informação jornalística não pode prescindir de 

uma análise dos conceitos de informação jornalística e de notícia tal como compreendidos 

fora do universo restrito dos juristas. Como afirmado na Introdução, a discussão da liberdade 

de informação jornalística não deve ser conduzida imune às reflexões desenvolvidas pelos 

estudiosos do jornalismo. Trata-se de valorizar a sociedade de intérpretes da Constituição e de 

conferir ao texto constitucional, sem deturpá-lo, um sentido capaz de atender às necessidades 
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contemporâneas. Estudos jurídicos imunes à literatura especializada na área de jornalismo 

tentem a perpetuar preconceitos e lugares comuns há muito superados. Um reflexo desse 

problema é verificado no trato do conceito de notícia – tão relevante para o direito à 

informação jornalística. 

Vidal Serrano Nunes Júnior, dentro do conceito de liberdade de informar, identifica dois 

direitos distintos: 1) “o direito de transmitir idéias, conceitos ou opiniões”; 2) o direito “de 

veicular notícias e os respectivos comentários ou críticas” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 49). 

Entende o autor que a informação jornalística é um conjunto informativo difundido por meio 

de comunicação de massa, em muitos casos com interpenetração desses direitos (2011, p. 50). 

No que concerne à liberdade de informação jornalística, todos esses direitos orbitam os fatos 

divulgados pelos meios de comunicação social. Idéias, conceitos, opiniões, comentários e 

críticas exteriorizadas livremente que consubstanciam o exercício desses direitos estão 

associados aos acontecimentos divulgados para o público. Desse modo, torna-se indispensável 

uma atenção especial ao conceito de notícia. 

O autor defende entendimento merecedor de crítica. Afirma que notícia “são aqueles fatos 

cujo conhecimento é necessário para que o indivíduo tenha concreta participação na vida 

coletiva de determinada sociedade” (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 54, grifo nosso). Em seguida, 

afirma o seguinte: 

  

De parte de tais predicados, a veiculação de uma notícia, em si, ou seja, abstraída do contexto 

crítico em que geralmente é divulgada, não implica necessariamente qualquer juízo de valor. 

A crítica que a ela muitas vezes se agrega, não raro na própria forma, tendenciosa, da 

divulgação, é que reveste a informação de juízo crítico (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 54). 

  

Dirley da Cunha Júnior, nesse aspecto muito influenciado pelo entendimento de Vidal Serrano 

Nunes Júnior, igualmente expressa entendimento acerca do conceito, com o qual não se pode 

concordar, de notícia supostamente neutra (2009, p. 669). 

O conhecimento necessário para que o indivíduo tenha concreta participação na vida coletiva 

está relacionado a fatos supostamente despidos de juízos de valor? É possível notícia sem 

juízo de valor? A notícia não é algo dado pelo mundo. A notícia é produzida. Um fato do 

mundo é transformado em notícia pela ação humana. Uma notícia não é a própria realidade, 

mas um recorte do mundo que nos circunda. Por conseguinte, qualquer notícia depende de 

escolhas humanas – notadamente quando o veículo de comunicação social precisa trabalhar 

com limitação de tempo e de espaço. 

Na obra Estrutura da notícia, Nilson Lage destaca que as notícias são dotadas de motivação: 

  

No mundo atual, se queremos falar de notícias, não é possível pôr de lado a comunicação por 

imagens, o exemplo mais comum de semântica analógica. No jornal, nada além de convenção 

relaciona as palavras e o que elas significam, e o signo, portanto, é arbitrário; no vídeo, cada 

8062



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

imagem é análoga à situação que registra, e, se tomarmos essas imagens como elementos para 

a construção de um discurso, não há dúvida de que são signos dotados de motivação. 

(...). 

Diante de um relato feito em um texto, pode-se sempre perguntar “como terá sido isso”, e 

imaginar uma possível realidade concreta. Diante do relato com imagens que se sucedem, 

cabem as perguntas “qual o nome disso?” e “o que isso quer dizer?”. Assim, se uma imagem 

pode conter informações que não cabem em mil palavras, uma palavra pode resumir o 

conhecimento de mil imagens (2006, p. 6). 

  

Por que determinados fatos, e não outros, são objeto da notícia? Cada meio de comunicação 

social tem um projeto editorial que define a hierarquização das informações e, por via de 

consequência, estabelece o que é notícia em consonância com as suas próprias opções 

valorativas. Desse modo, quando nos referimos a uma notícia, é possível falar de uma crítica 

subliminar a determinado fato ou mesmo do deliberado propósito de fazer da notícia um meio 

de entretenimento por meio do qual o receptor da mensagem se distancia dos seus problemas 

cotidianos para acompanhar a cobertura jornalística de banalidades. Em qualquer caso, é um 

equívoco acreditar em notícias alijadas de juízos de valor. 

Venício A. de Lima fornece exemplo muito oportuno para ilustrar a produção da notícia em 

conformidade com o projeto editorial. A Article 19, organização dedicada aos direito 

humanos, em 2007, divulgou relatório sobre levantamento feito no Brasil acerca da liberdade 

de expressão e de informação. Neste relatório foram destacados os seis “maiores desafios à 

liberdade de expressão no Brasil”. Entre eles constava o “uso abusivo de indenizações por 

dano moral contra jornalistas”. O autor salientou o “destaque seletivo” dado pela grande 

mídia brasileira, que praticamente não expôs os demais desafios – entre os quais se 

encontrava a ameaça ao pluralismo decorrente do “elevado grau de concentração da 

propriedade dos meios de comunicação social” (2010, p. 93-97). 

É preciso discordar do entendimento manifestado por Vidal Serrano Nunes Júnior ao discorrer 

sobre o direito de expressão: 

  

Numa análise progressiva, vemos que, ao lado dos juízos de valor do pensamento, existem 

outras formas de manifestação humana que, sem atilar para os conceitos, voltam-se para a 

exteriorização de sensações, tais como a música, a pintura, a manifestação teatral, a fotografia 

etc. 

(...). 

Tais observações se prestam à finalidade de demarcar que, enquanto a opinião exterioriza um 

juízo conceitual, uma afirmação do pensamento, a expressão diz com a sublimação da forma 

das sensações humanas. Ou seja, por intermédio dela o indivíduo exterioriza suas sensações, 

seus sentimentos ou sua criatividade, independentemente da formulação de convicções, juízos 

de valor ou conceitos, como na hipótese já ventilada do direito de opinião (NUNES JÚNIOR, 

2011, p. 40). 
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Como pode ser observado, o referido autor restringe exageradamente a própria idéia de crítica 

pela exclusão de outras formas de manifestação humanas. A respeito do art. 5º, IX, Dirley da 

Cunha Júnior oferece a mesma distinção questionável entre opinião e expressão (2009, p. 

666). 

A distinção oferecida parece equivocada. Os referidos autores conferiram ao direito de 

expressão um caráter demasiadamente subjetivo (“manifestações das sensações, sentimentos 

ou criatividade do indivíduo”) incompatível com a expressão do art. 5º, IX: expressão da 

atividade intelectual e científica. Não se nega a essas atividades um caráter criativo nem a 

destacada importância do indivíduo[16] em seu resultado. Contudo, ao direito de expressão 

pode ser atribuída a exteriorização de dado eminentemente objetivo. 

Com base em Eros Roberto Grau, cumpre observar que um conceito é uma idéia. Disto 

provém a sua crítica à inadequação da expressão conceito indeterminado. O conceito sempre 

se reportaria a uma idéia universal, a uma apreensão sensitiva ou imagem daquilo que foi 

objeto de concentração. Dirigindo-se à essência do analisado, seria marcado pela abstração. A 

indeterminação seria do termo, responsável pela mediação entre a significação de uma coisa, 

estado ou situação em um contexto histórico e o conceito. A essência, não definida, da coisa, 

estado ou situação aproximar-se-ia de uma idéia universal. O sentido jurídico da mesma coisa, 

estado ou situação, sua significação, todavia, seria mutável. O termo, por conseguinte, 

refletiria esta indeterminação semântica. Disso decorre a conclusão de Eros Grau no sentido 

de ser mais preciso, no lugar de conceitos indeterminados, a utilização da expressão termos 

indeterminados de conceitos (1988, p. 65-66). 

Uma obra de arte também expressa conceitos. Músicas, pinturas, manifestações teatrais e 

fotografias não são produções humanas neutras. Elas podem exteriorizar juízos dos seus 

autores. De outro modo, seríamos forçados a concluir, equivocadamente, que a arte é 

dissociada da realidade e o artista consolida esse distanciamento entre a arte e o real. 

Mesmo um leigo em matéria artística pode reconhecer a conexão entre as relações sociais e a 

produção artística. A centralização do poder no Egito antigo se refletiu em uma produção 

artística que transmite a idéia de ordem, de austeridade, de estabilidade, por meio de seus 

monumentos ricamente ornados. O crescimento do poder da burguesia se traduziu na 

mudança dos temas retratados por pintores: a representação de comerciantes, do interior de 

residências de burgueses entre outros temas distantes da tradicional representação da 

aristocracia e do clero. Um livro de fotografias como Trabalhadores, do fotógrafo brasileiro 

Sebastião Salgado, tem um nítido caráter crítico das condições sociais a que são submetidas 

inúmeras pessoas pelo mundo. No livro O berço da desigualdade de Sebastião Salgado e 

Cristovam Buarque, a crítica aos problemas que afligem as crianças do mundo é 

extremamente eloqüente. Uma pintura, como Guernica, de Pablo Picasso, expressa a opinião 

do artista com vigor, não raro, maior do que o verificado em um texto escrito em linguagem 

denotativa. O que dizer de um poema como “Navio Negreiro”, de Castro Alves? Ou dos 

poemas “Reprovações”, de Gregório de Matos? Na história do Brasil recente, quantas 

manifestações teatrais foram censuradas? 

Não é possível distinguir opinião e expressão com base na análise da existência de juízo 

conceitual, de afirmação do pensamento. Note-se o fato de as mídias utilizarem recursos 

multimídias. Os recursos utilizados para atingir o receptor de uma mensagem se 
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diversificaram. Corriqueiramente, verificam-se, v.g., telejornais nos quais textos, narrações e 

vídeos são exibidos simultaneamente. Além disso, em uma única publicação, observam-se 

textos em linguagem denotativa e conotativa, em prosa e em verso, com fotografias e com 

desenhos. Vale dizer, o receptor de uma mensagem jornalística recebe estímulos variados que, 

no seu conjunto, refletem a opção valorativa do projeto do veículo de comunicação. 

Pelas razões expostas, não se pode concordar com a concepção de notícia despida de juízo de 

valor assim como não há notícia alijada da possibilidade de responsabilização do emissor. 

Não é possível entender que o juízo de desvalor depende de um texto ou comentário 

explicitamente destinado[17]. Ou seja, se uma emissora de televisão, vinculada a um grupo 

político, dedica um extraordinariamente dilatado tempo de sua programação à cobertura de 

fato supostamente criminoso relacionado a adversário político de atuação local (ouvindo-se 

profissionais envolvidos com o caso, especialistas de plantão, entre outros recursos), não pode 

ser afastada a existência de juízo desvalor da conduta a justificar o direito de resposta. Um 

juízo de desvalor transmitido de maneira subliminar também pode ser propiciar o exercício do 

direito de resposta. 

Em síntese, diferentemente do entendimento defendido pelos eminentes juristas citados, não 

há uma fronteira nítida entre opinião e expressão em uma obra artística apta a fundamentar a 

diferenciação baseada na existência de juízos e pensamentos. É preciso superar esse 

entendimento. Não é possível fundar a distinção supondo uma manifestação artística separada 

do propósito de afirmar o gênio humano em suas variadas possibilidades. Mesmo um texto 

dissertativo pode ser influenciado por sentimentos. A distinção, entre opinião e expressão, 

claramente, não pode ser associada a isso. 

A maneira como os acontecimentos são apresentados ao público resulta de um processo de 

produção coletivo (notadamente em grandes veículos de comunicação social). De acordo com 

Ana Estela de Sousa Pinto, o processo de produção de uma reportagem tem essencialmente 

quatro etapas: “pensar numa pauta (ideia para uma reportagem)”; “apurar (recolher 

informação)”; “organizar e hierarquizar (descobrir o que é mais importante e como estruturar 

informações)” e “escrever”. A referida autora destaca também fazer parte da produção de um 

jornal a edição (2009, p. 29). 

Para o desenvolvimento do presente trabalho, optou-se pelo agrupamento dessas cinco etapas, 

juntamente com a distribuição da informação jornalística, em três fases: pré-produção, 

produção e pós-produção da notícia. A primeira compreende a definição da pauta e a sua 

apuração; a segunda, a organização e a hierarquização das informações junto com a escrita 

(no caso de uma informação impressa) e a edição; a terceira compreende a impressão (se for o 

caso) e a distribuição da informação jornalística. 

“Pauta é uma proposta de reportagem, um projeto de cobertura”. Para sugerir pautas, Ana 

Estela de Sousa Pinto afirma a necessidade de se exercitar algumas capacidades básicas do 

jornalismo: descobrir o que é notícia (conceito associado ao que é novo, importante e 

interessante), hierarquizar informações, prever etapas de apuração e antecipar a edição do 

material, “imaginar como será a reportagem, que título ela terá, se há boas imagens para 

acompanhá-la etc” (2009, p. 38 e 59-61). 

O conceito de notícia mudou durante a evolução histórica dos jornais. Melvin L. DeFleur e 

Sandra Ball-Rokeach, na obra Teoria da comunicação de massa, analisam esse fato quando 

discorrem sobre a ampliação do público leitor. Na primeira metade do século XIX, um 
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determinado jornal atingiu circulação enorme dirigindo-se para novos leitores. O conceito de 

notícia foi redefinido “para se adaptar aos gostos, interesses e capacidades de leitura do nível 

menos instruído da sociedade”. De um conceito de notícia geralmente associado a relatos de 

acontecimentos sociais, comerciais ou políticos de importância inquestionável ou outros 

acontecimento de interesse comum, passou-se para um conceito capaz de abranger “relatos de 

crimes, estórias pecaminosas, catástrofes e outras desgraças –, notícias que a gente da rua 

achava empolgantes, divertidas ou engraçadas”. Ganhou destaque, nesse contexto de 

transição, um jornal considerado vulgar, ordinário e sensacionalista, voltado para as massas há 

pouco alfabetizadas. Essa nova proposta de trabalho foi imediatamente copiada, haja vista a 

atração exercida sobre os anunciantes interessados em publicações capazes de atingir maior 

raio de pessoas (DEFLEUR; BALL-ROKEACH, 1993, p. 67-69). 

Ana Estela de Sousa Pinto informa que os manuais de redação de jornalismo listam os 

critérios para definir a importância e o interesse da notícia – todos sujeitos às especificidades 

do projeto editorial do veículo de comunicação. A importância é aferida pelos seguintes 

critérios: ineditismo, improbabilidade, utilidade, apelo, empatia, conflito, proeminência, 

oportunidade. O interesse é dividido em dois grandes grupos de notícias: “fatos de 

incontestável interesse geral e notícias de enorme utilidade pública”; “acontecimentos que 

provocam grande comoção pública, a dinâmica das relações entre instituições e seus 

integrantes e as reportagens contendo análises originais” (PINTO, 2009, p. 60-61). De acordo 

com esse entendimento: 

  

Incontestável interesse geral é o que pode modificar as estruturas políticas, econômicas e 

culturais de uma população, afetando a História (...). 

Grande utilidade pública é o que afeta fundamentalmente a vida cotidiana dos leitores (...). 

Causam comoção pública situações que se tornam objeto exemplar de admiração, catarse ou 

de empatia da parte do leitor, (...). 

Relações entre instituições e seus integrantes são, por exemplo, convenções nacionais 

partidárias ou a disputa pela reitoria de uma universidade. 

Análises originais reúnem numa mesma interpretação acontecimentos diversos ou distantes 

entre si, mas de grande relevância para a compreensão da realidade (PINTO, 2009, p. 61). 

  

Apurados os fatos e organizados, já é possível não apenas dizer se é algo novo quanto dizer se 

atende aos critérios estabelecidos pelo veículo de comunicação quando decide o que deve ou 

não ser divulgado. Quando se hierarquizam as informações a serem divulgadas, quando se 

escreve e se edita, já há condições plenas de avaliação do conteúdo e de seus fundamentos. 

A avaliação da relevância e do interesse pela notícia relaciona-se ao projeto editorial do 

veículo de comunicação. Todavia, a proteção de direitos constitucionalmente assegurados 

impede que o exercício da liberdade de informação jornalística ocorra imune ao interesse da 

coletividade por uma informação verdadeira bem como ou aos direitos do noticiado. Seja por 
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uma falha na pré-produção da notícia, seja por uma opção deliberada do veículo, nesse 

contexto, eleva-se a importância do direito de resposta. 

Conforme assevera José Afonso da Silva, tendo em vista o fato de a imprensa escrita, falada e 

televisionada constituir poderoso instrumento de formação da opinião pública, deve ser 

adotada, hodiernamente, a idéia de desempenho de uma função social. A liberdade de 

informação jornalística não deve ser compreendida a serviço do emissor da mensagem, mas 

dos seus destinatários. Nas palavras do referido jurista: 

  

A liberdade de informação jornalística não é simplesmente a liberdade do dono da empresa 

jornalística ou do jornalista. A liberdade destes é reflexa, no sentido de que ela só existe e se 

justifica na medida do direito dos indivíduos a uma informação correta e imparcial. A 

liberdade dominante é a de ser informado, a de ter acesso às fontes de informação, a de obtê-

la. O dono da empresa e o jornalista têm um direito fundamental de exercer sua atividade, sua 

missão, mas especialmente têm um dever. A eles se reconhece o direito de informar ao 

público os acontecimentos e idéias, mas sobre eles incide o dever de informar à coletividade 

tais acontecimentos e idéias objetivamente, sem alterar-lhes a verdade ou esvaziar-lhes o 

sentido original; do contrário se terá não informação, mas deformação. Os jornalistas e as 

empresas jornalísticas reclamam mais seu direito do que cumprem seus deveres (2005, p. 

823). 

  

Com efeito, a liberdade de informação jornalística assim compreendida está em harmonia com 

a ampliação do direito de resposta preconizado no presente texto. Não se afastando a 

possibilidade de responsabilização por qualquer notícia veiculada, privilegia-se a idéia de 

função social dos meios de comunicação. 

“Para o nascimento concreto do direito de resposta não se exige a culpa do emitente do 

pensamento. Basta a sua existência objetiva” (SILVA, 2005, p. 91). Ainda em conformidade 

com José Afonso da Silva, o direito de resposta consiste “na faculdade de ver divulgada, da 

mesma maneira, pronta e gratuitamente, a contestação ou a retificação de afirmativas 

inverídicas”. 

Como destacado, excepcionalmente, a Constituição assegura ao titular do direito de informar 

os meios de necessários quando prevê o direito de resposta no art. 5º, V. Vidal Serrano Nunes 

Júnior destaca a íntima relação entre o direito de resposta e o direito de crítica. Em algumas 

circunstâncias, “a resposta serve como veículo da crítica jornalística, ou, mais precisamente, 

de uma espécie de contracrítica” (2011, p. 107). É um direito que assegura o embate entre o 

crítico e o criticado e, dessa maneira, confere efetividade ao direito de o cidadão ser 

informado de maneira adequada, tendo acesso à pluralidade de perspectivas envolvidas. 

A reposta não fica restrita à correção de um erro na informação divulgado por meio de 

comunicação social. Ela serve ao esclarecimento considerado necessário pelo criticado. Como 

afirmado anteriormente, o direito de resposta proporcional ao agravo não é restrito à notícia 

falsa. Ele se estende a qualquer agravo (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 107-108). Por isso, ao 

direito de resposta é atribuída uma conotação de direito ao contraditório no âmbito dos meios 

de comunicação de massa. 
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A resposta serve como garantia da opinião pública livre[18]. Além disso, ela preserva o 

“direito à autodeterminação informativa” ao permitir que uma pessoa se mostre ao público de 

acordo com a visão que tem de si mesma (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 107-108). Por meio da 

resposta, em síntese, é assegurado à sociedade o acesso ao ponto de vista diferente daquele 

expresso no meio de comunicação de massa. Contra a concentração dos meios de informar, a 

compreensão ampliada das possibilidades de exercício do direito de resposta contribui para o 

acesso da sociedade a uma pluralidade de perspectivas e para a efetividade do direito de quem 

é objeto de notícia sem dispor de meios de informar. 

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

  

A liberdade de informação jornalística é um direito fundamental para a ordem jurídica 

brasileira. Ela é inexoravelmente relacionada ao direito de resposta. 

Integram o conteúdo do direito à liberdade de informação três outros: o de informar, de se 

informar e de ser informado. Quando esses direitos são exercidos no âmbito de veículos de 

comunicação, devem ser analisados a partir do direito de comunicação. Este compreende o 

direito à liberdade de informação jornalística. 

O direito de resposta é um corolário do exercício do direito de informação jornalística. A um 

só tempo, atende ao interesse de quem é objeto da notícia e ao interesse da coletividade pelo 

acesso à informação. 

Verifica-se na doutrina nacional conceito de notícia que pode conduzir a restrições indevidas 

à amplitude do direito de resposta na ordem constitucional brasileira. Um conceito distorcido 

de notícia, alheio ao entendimento difundido entre os estudiosos da comunicação, afeta as 

suas conclusões. A precisa compreensão do direito de resposta deve atentar para a perspectiva 

trazida por aqueles vivenciam a norma cotidianamente no exercício de suas atividades 

profissionais. 

Toda notícia, explícita ou implicitamente, reflete uma opção valorativa do veículo de 

comunicação. A própria escolha do que é notícia está inexoravelmente associada ao projeto 

editorial específico do veículo de comunicação. 

Não se pode olvidar que a notícia, notadamente em grandes veículos de comunicação social, é 

um produto coletivo. O processo de produção da notícia pode envolver várias pessoas de tal 

modo que o juízo de desvalor acerca de uma conduta não se verifica por um texto específico, 

mas pelo conjunto de informações divulgadas. 

O direito de resposta não se justifica apenas quando o receptor da mensagem está diante de 

uma inequívoca manifestação de opinião por meio de um texto escrito (ou lido, no caso de um 
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telejornal). A mensagem depreciativa exteriorizada de modo subliminar também justifica o 

direito de resposta. 

Os veículos de comunicação buscam transmitir as suas mensagens aos seus destinatários de 

modos variados. Descrições, fotos, desenhos, entre outros recursos, em seu conjunto, 

traduzem opções valorativas dos veículos de comunicação. Por conseguinte, não se pode 

excluir a possibilidade de direito de resposta baseada em uma suposta falta de juízo de valor, 

de pensamento ou de um contexto crítico que a justifique. Vale dizer, independentemente de 

ser acompanhado de comentário por meio do qual explicitamente seja valorada uma conduta, 

é possível reconhecer a satisfação dos requisitos para a configuração do direito de resposta. 
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[1] Nesse sentido, Manoel Jorge e Silva Neto (2010, p. 631-632). 

Paulo César Santos Bezerra, sem ignorar essa diferenciação, propõe a distinção entre os 

direitos humanos e os direitos fundamentais utilizando como critério distintivo “o diferente 

grau de concreção positiva destas duas categorias” (2007, p.19-22). 

[2] Cumpre salientar que, no Brasil, essa dissociação entre norma e dispositivo, tomando por 

base os trabalhos de Riccardo Guastini, já encontra análise na obra amplamente difundida de 

Humberto Ávila, Teoria dos Princípios, desde a sua primeira edição, em 2003 (ÁVILA, 

2003, p. 21-22). 

[3] Observe-se que, de um ponto de vista muito diferente, já se fazia a distinção entre da 

norma e dispositivo pela teoria egológica do direito. Por esse ponto de vista, a norma é 

compreendida como um esquema interpretativo cujas partes são complementadas por 

dispositivos variados. No sentido de um conteúdo abstrato servir como esquema 

interpretativo, pode ser utilizado o exemplo de Antônio Carlos A. de Oliveira, na obra 

Problemas de teoria geral do direito. 

“A fórmula completa da norma jurídica é a seguinte: „dado Ft. deve ser P. por So face a SP ou 

dado Np deve ser S. por Fo face a Cp‟” (OLIVEIRA, 1977, p. 35). Partindo da análise dos 

arts. 129, 130, 131, 143 e 147 da Consolidação das Leis do Trabalho e da fórmula completa 

da norma jurídica (de acordo com a teoria egológica do direito), ele fornece o seguinte 

exemplo: “7. Enquadrando todos esses elementos na fórmula da norma, temos o seguinte 

enunciado: „Dado o fato de o contrato de trabalho completar doze meses de vigência (fato 
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temporal), deve ser a concessão de um período de descanso remunerado no decurso dos doze 

meses subseqüentes (prestação ou dever jurídico) pelo empregador (sujeito obrigado) ao 

empregado (sujeito pretensor, sujeito titular do direito ao descanso ferial), ou dado o fato de 

não conceder o descanso ao empregado no decurso dos doze meses (não prestação) deve ser o 

pagamento de uma importância correspondente ao dobro das férias não concedidas (sanção) 

determinado pelo juiz do trabalho (funcionário obrigado) em face de a sociedade brasileira 

(comunidade pretensora) pretender que ele sancione o transgressor” (OLIVEIRA, 1977, p. 

28, grifo nosso). Nota-se como, a partir de um referencial teórico distinto, antes da abertura 

dos debates propiciados pela discussão dos princípios, há muito já se diferenciava norma e 

dispositivo. 

[4] À disposição (D1) corresponde mais de uma norma (N1, N2 e N3 – sendo que N1 está 

contida em N2 e N1 não está contida em N3) (GUASTINI, 1998, p. 16-17). 

[5] À disposição (D1) corresponde mais de uma norma (N1, N2 e N3 – sendo que N1 é 

compatível com N2 e N1 é incompatível com N3) (GUASTINI, 1998, p. 17). Guastini 

exemplifica com normas do ordenamento italiano que autorizariam o presidente da Itália a 

nomear 5 senadores vitalícios ou poderia apenas nomear os remanescentes até o total de 5. 

[6] As disposições D1, D2 e D3 são totalmente sinônimas e correspondem a apenas uma 

norma (N1) (GUASTINI, 1998, p. 17-18). 

[7] As disposições D1, D2 e D3 são parcialmente sinônimas e correspondem à normas 

distintas: D1 corresponde à N1 e N2; D2 corresponde à N3 e N2; D3 corresponde à N4 e N2. 

Vale dizer, das três disposições decorreriam duas normas. Do conjunto de seis normas 

oriundas das três disposições, uma (N2) seria comum e outra variaria entre as disposições 

(GUASTINI, 1998, p. 18). 

[8] À disposição (D1) não corresponde norma alguma (GUASTINI, 1998, p. 18-19). 

[9] Sem qualquer disposição específica (D1) pode ser reconhecida uma norma (N1) 

(GUASTINI, 1998, p. 19-20). São identificadas pelo autor algumas possibilidades: normas 

consuetudinárias e normas implícitas ou inexpressas. Essas últimas poderiam ser de três 

espécies: 1) logicamente inferidas de normas explícitas; 2) validamente inferidas de normas 

explícitas com acréscimos extranormativos; 3) persuasivamente inferidas com raciocínio ao 

dedutivo e logicamente inválidos. 

[10] Cumpre avalizar, nesse ponto, a crítica formulada por Manoel Jorge e Silva Neto contra a 

tendência para compreender a Constituição sem qualquer reflexão a respeito dos “Princípios 

Fundamentais” (2002, p. 92). Com efeito, o esforço dedicado pela doutrina no sentido de 

explorar o conteúdo jurídico desses princípios é de grande utilidade. Em um país marcado 

pela efemeridade de várias constituições ou por diversas modificações formais do conteúdo 

das mesmas, a identificação de desdobramentos de normas insuscetíveis de supressão (art. 60, 

§ 4º, da CF), como é o caso dos “Princípios Fundamentais”, confere aos intérpretes da 

Constituição um referencial mais estável para a compreensão de toda a ordem jurídico-

positiva nacional. 

[11] No mesmo sentido: CUNHA JÚNIOR (2009, p. 667-668) e NUNES JÚNIOR (2011, p. 

44-47). 
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[12] Deve ser destacado que, em regra, a Constituição não garante os meios de exercer o 

direito de informar. Excepcionalmente, esse direito é garantido constitucionalmente pelo 

direito de resposta (NUNES JÚNIOR, 2011, p. 45-46; CUNHA JÚNIOR, 2009, p. 668). 

Amplo estudo do direito de resposta, após o julgamento da ADPF n. 130, que declarou 

revogada a Lei de Imprensa, pode ser encontrado em: GOMES JUNIOR; CHUEIRI, 2011. 

[13] Owen M. Fiss, em sua obra A ironia da liberdade de expressão, analisa questões de 

enorme relevância, mas que não poderão ser desenvolvidas nos limites desse trabalho. Com 

efeito, a concentração dos veículos de comunicação – limitados a um pequeno número sem 

limitações à propriedade cruzada – tem um efeito silenciador no debate público. Perspectivas 

de vanguardas, aptas a enriquecer o debate de questões de interesse público, podem acabar 

sem a projeção necessária. Nesse caso, a omissão do Estado, em benefício de uma concepção 

liberal clássica, pode prejudicar o direito à informação ao permitir a limitação da diversidade 

na esfera pública. Soma-se a isso a concentração de recursos alocados pelo Estado em 

benefício de uma orientação em detrimento de outras. Nesse caso, a ação do Estado pode 

distorcer o debate e provocar o efeito silenciador capaz de prejudicar o direito à informação 

do cidadão. Sem ignorar a relevância dessa discussão e a sua atualidade no contexto 

brasileiro, o recorte do presente texto não permitirá o seu desenvolvimento. 

[14] Observe-se que a parte final do enunciado prevê uma exceção à regra de amplo acesso às 

informações de interesse particular, coletivo ou geral: “ressalvadas aquelas [informações] cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado”. A Lei n. 11.111, de 5 de 

maio de 2005, regulamenta essa parte final do inciso XXXIII do art. 5º. Fora da exceção 

prevista na parte final da disposição, fora do prazo de restrição do acesso a essas informações, 

é amplamente assegurado o direito de receber informações de órgãos públicos. 

[15] O pluralismo de idéias na esfera pública, como mencionado anteriormente com base em 

Owen M Fiss (2005), pode sofrer restrições tanto da ação como da omissão do Estado. No que 

concerne ao caso brasileiro, Venício A. de Lima, em sua obra Liberdade de expressão x 

Liberdade de imprensa, faz sérias críticas a isso. A concentração dos veículos de 

comunicação no Brasil compromete o pluralismo (2010). 

[16] Seja no que concerne à sua pré-compreensão seja no se refere à percepção variável da 

realidade. 

[17] Essa restrição parece orientar o entendimento de Vidal Serrano Nunes Júnior (2011, p. 

55). 

[18] Sobre opinião pública, leia-se Lenio Luiz Streck e José Luís Bolzan de Morais (2004, p. 

181-184). 

 

8074

file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref12
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref13
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref14
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref15
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref16
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref17
file:///D:/Computador%20novo/CONPEDI/CONPEDI%202011.2/CONPEDI%20-%20Liberdade%20de%20informaÃ§Ã£o%20jornalÃstica%20-%2014%2007%2011.doc%23_ftnref18


 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

LIBERDADE POLÍTICA E REPUBLICANISMO EM MAURIZIO VIROLI 

 

Em seu sorriso havia sempre aquele amor pela liberdade e 
pela igualdade civil que sempre fora fortíssimo nele, porque 
somente entre livres e iguais, e não entre patrões e servos, é 

que se pode realmente rir.  
Maurizio Viroli. O sorriso de Nicolau. 

 

Rodrigo Valin De Oliveira 

RESUMO 

 
 
Maurizio Viroli, uma das maiores expressões do republicanismo, define a liberdade 
política como ausência de dominação. Tal conceito revela divergência em relação à 
tradição liberal, que considera a liberdade ausência de interferência. Será consistente a 
construção teórica do filósofo italiano? O problema delineado sugere a análise de duas 
premissas. Em primeiro lugar, o republicanismo pretende resgatar a experiência 
histórica das repúblicas italianas no Renascimento, cujas instituições adotaram o 
governo misto. Sublinhe-se, neste contexto, a participação de todos os cidadãos nas 
decisões do poder soberano. Maquiavel e Guicciardini enfatizam a importância da 
virtude cívica. Em segundo lugar, o republicanismo considera liberdade política a 
ausência de sujeição à vontade arbitrária de outra pessoa. Estimula-se o espírito cívico 
como meio de alcançar a liberdade. Interferências na esfera privada são aceitas em 
nome de estruturas emancipatórias.  

 

 

Palavras-chave: Republicanismo. Liberdade política. Virtude cívica. 

 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
 
 A liberdade política, tema central do presente estudo, constitui o centro de 

gravidade do republicanismo, marco do pensamento de Maurizio Viroli. O filósofo e 

cientista político italiano, com efeito, fundamenta sua concepção de liberdade política 

na ideia de ausência de dominação: livres são os indivíduos que não estão sujeitos à 

vontade arbitrária dos demais. Esse entendimento (que pretende superar o paradigma 

liberal) vincula-se à dada experiência histórica: as instituições e práticas políticas 

republicanas em determinadas cidades italianas do Renascimento. Para tanto, há o 

resgate e a reinterpretação de dois pensadores em especial, cujo papel será emblemático 

no republicanismo clássico: Nicolau Maquiavel e Francesco Guicciardini. O aparente 
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pragmatismo de ambos esconderia, supõe Viroli, uma defesa da política em sua melhor 

acepção, fulcrada no civismo e na igualdade de direitos.  

 Tal conceito de liberdade tem por lastro uma rica e problemática distinção. A 

liberdade política implica ausência de dominação, o que não supõe ausência de 

interferência. O republicanismo, por conseguinte, descarta a definição de liberdade 

oriunda da tradição liberal (não-interferência). A concepção de liberdade dos modernos, 

uma das mais importantes contribuições de Benjamin Constant, sofrerá repúdio por 

parte do republicanismo. 

 Questiona-se, contudo, a consistência da distinção estabelecida, no quadro do 

republicanismo, entre ausência de dominação e ausência de interferência. Silveira, em 

obra recente, denuncia-lhe a falta de clareza1. O problema, pois, está na solidez dessa 

distinção. Haverá razão para o esforço teórico de Maurizio Viroli?  

 Nossa resposta (hipótese) será, provisoriamente, afirmativa. Dois elementos, 

queremos crer, justificam a polêmica distinção. Primeiramente, a concepção republicana 

de liberdade exige forte estímulo ao civismo. Em segundo lugar, sublinhamos uma 

característica da ausência de dominação: os mecanismos de efetivação dessa construção 

ampliam, parcialmente, a interferência, a despeito do que buscava a tradição liberal.  

 Em nosso estudo, testaremos a hipótese descrita acima.  Empregaremos, assim, o 

método hipotético-dedutivo, cujo desenvolvimento requer: 

1) a identificação de um problema ou lacuna no mundo do conhecimento; 

2) o estabelecimento de hipótese para esse problema; 

3) a realização de testes de falseamento em relação à hipótese. 

 Os testes de falseamento, quando muito, corroboram a hipótese, sem convertê-la 

em dogma ou verdade incontestável. O descrédito da hipótese é a alternativa. Duas 

partes prepararão as considerações finais. Inicialmente, identificaremos as linhas 

principais do republicanismo de Maurizio Viroli. Analisaremos, depois, seu conceito de 

liberdade.     

 
 
2  VIROLI E O REPUBLICANISMO 

 
                                                           
1SILVEIRA, Pablo da. Maurizio Viroli: un retorno contemporáneo a Maquiavelo. PORTILLO, José 

(org.). Reflexiones sobre el pensamiento italiano contemporâneo. Montevidéu: Ediciones Trilce, 2010. p. 

128-130. 
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 O republicanismo, em sua concepção clássica, não se confunde com a defesa da 

democracia participativa. Trata-se, acima de tudo, de uma teoria da liberdade política, 

fulcrada na premissa de que a participação dos cidadãos nas deliberações soberanas é 

desejável se respeitar determinados parâmetros constitucionais.2 Sustenta Viroli que o 

“republicanismo não era uma teoria da democracia participativa direta, mas de um 

autogoverno representativo dentro de limites constitucionais”.3 

 As deliberações soberanas (adotadas pela integralidade dos cidadãos) devem 

dirigir-se ao bem comum, que não significa a soma de interesse de todos os cidadãos 

nem o bem superior ou transcendental aos interesses particulares. Conforme o 

republicanismo clássico, o bem comum comporta dois elementos: 

a) os cidadãos não querem ser oprimidos; 

b) os mesmos não alimentam a ambição de dominar. 

 O arranjo institucional que mais adequadamente garante o bem comum é o 

governo misto (combinação das três clássicas formas: monarquia, aristocracia e 

democracia), pois este alberga distintos grupos sociais e equilibra as diferentes funções 

do poder soberano (legislação, deliberação e execução).4 Nesse contexto, as 

deliberações do soberano são implementadas de uma forma célere; facilitam-se o 

controle e a coordenação das relações exteriores; aproveitam-se as habilidades políticas 

das pessoas (por exemplo, o Senado acolhe os cidadãos mais experientes).5 O governo 

misto, no quadro teórico do republicanismo clássico, mostra-se uma barreira contra a 

tirania ou o domínio de facções.        

 Intenta Viroli resgatar a experiência das repúblicas italianas no que diz respeito à 

gênese do republicanismo moderno: Florença, Veneza, Siena, Lucca, Gênova e outras 

marcaram fortemente o pensamento republicano moderno. A descrição mais usual dos 

historiadores a respeito destas repúblicas sublinha o domínio oligárquico de umas 

poucas famílias, cujos esforços concentravam-se na defesa dos próprios privilégios. 

Tais comunidades políticas, no entanto, constituíram experimentos políticos que 

visaram à participação do maior número possível de cidadãos nos mecanismos 

governamentais.6 Governos representativos, organizados sob a forma de conselhos, 

representavam os habitantes da cidade. Quanto maiores os conselhos ou assembleias, 

                                                           
2 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 4.  
3 Cf. VIROLI. Op. cit. p. 6. 
4 Cf. VIROLI. Op. cit. p. 5. 
5 Cf. VIROLI. Op. cit. p. 28. 
6 Cf. VIROLI. Op. cit. p. 22-23. 
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mais consistente afigurava-se a estrutura representativa. Em Florença, cerca de três mil 

cargos públicos eram ocupados por uma pequena parcela de homens que detinham esse 

privilégio; os conselhos legislativos dos dezesseis distritos que dividiam a cidade (os 

gonfaloni), contudo, contrapunham-se à tendência oligárquica. Os cidadãos que 

ocupavam os referidos conselhos, aduz Viroli, “consideravam a si próprios, e eram 

considerados, representantes governamentais consoante o moderno entendimento do 

conceito de representação”.7  Na cidade de Siena, aqueles que ocupassem os mais altos 

cargos (o grupo dos Nove) tinham mandato fixo de dois meses; deveriam, ainda, esperar 

vinte meses para ocuparem os mesmos postos. A lei, de igual modo, vedava a eleição 

para o grupo dos Nove se um parente, sócio ou parceiro de negócios estivesse investido 

de outra função pública. Nesta mesma república italiana, existia um Grande Síndico, 

“cuja tarefa era assegurar que as deliberações públicas fossem conduzidas com inteiro 

respeito aos procedimentos definidos pelas leis”.8 

 A história das repúblicas italianas, afirma Viroli, se comparada à experiência 

grega e romana, desvela um elemento da moderna ideia de liberdade: diferentemente 

das civilizações antigas, as comunidades italianas não fundaram sua economia na 

escravidão; as classes mais baixas desfrutavam de um sentido civil de dignidade e 

direitos.9 Nota-se, no caso das repúblicas italianas, uma sorte de conciliação entre 

liberdade individual, busca da riqueza e vida artística e intelectual. 

 Resta evidente o esforço de Maurizio Viroli no que tange à revalorização de 

pensadores contemporâneos às repúblicas italianas, especialmente Maquiavel e 

Guicciardini. A propósito assinala Silveira: 

 

En primero lugar, Viroli tiene mucho éxito en describir la extrema complejidad 
y crueldad del mundo en el que vivió Maquiavelo. Si su pensamiento nos 
parece hoy descarnado y cruel, eso se debe en buena medida a que el contexto 
que enfrentaba tenía esos mismos atributos. (...). 
En segundo lugar, Viroli tiene éxito en mostrarnos toda la originalidada y 
agudeza que efectivamente existen en el pensamiento de Maquiavelo. Este es 
un punto de vista importante, porque todavía es frecuente que se lo ignore. En 
la visión de muchos de nuestros contemporáneos, Maquiavelo es una figura 
con perfil “moderno” porque aportó una cuota de pragmatismo escéptico que 
no era frecuente en aquellos días. Pero sus aportes en el plano teorico no suelen 
ser considerados demasiado originales ni relevantes. (...). 
En tercer lugar, Maquiavelo retomó y dio nueva vitalidad a un tema que los 
romanos habían percibido pero los griegos habían ignorado: la idea de que el 
aparato estatal no es sólo el instrumento del que se sirven los gobernantes para 
poner en práctica sus ideas, sino una fuente de resistencias ante la voluntad de 

                                                           
7 VIROLI. Op. cit. p. 24. 
8 VIROLI. Op. cit. p. 25-26. 
9 VIROLI. Op. cit. p. 25.  
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esos mismos gobernantes y una posible amenaza para los ciudadanos. La 
burocracia estatal recién estaba haciendo su aparición en la escena, pero 
Maquiavelo comprendió rápidamente su significado.10 

  

Viroli retoma a interpretação de James Harrigton sobre Maquiavel. A virtude do 

pensador florentino seria revitalizar a ideia republicana de política. Harrington 

comparou a prudência antiga à prudência moderna. A primeira, revelada por Deus 

diretamente ao homem, inspira os governos de direito, ou seja, aqueles que criam e 

mantêm uma sociedade civil voltada ao bem comum. Essa prudência antiga foi adotada 

pelos gregos e romanos. A segunda (prudência dos modernos) traduz-se na arte de 

submeter uma nação aos interesses de poucos. Nos governos de fato, promulgam-se as 

leis para contemplar os interesses destes poucos. Maquiavel, na compreensão de 

Harrington, recuperaria o primeiro tipo de prudência.11 

 No Príncipe, conforme Viroli, Maquiavel não faz uso da palavra político nem 

emprega termo equivalente: escrevia o florentino sobre a arte de conservar e reforçar o 

estado do Príncipe. O viver político, assim, consiste em “uma forma específica de 

organização política que exclui a tirania e o governo despótico”.12 Se um partido 

desobedece ao Direito e aos magistrados, teremos o Estado de alguém, mas não se pode 

falar em República. O príncipe, empenhado em conservar o Estado, não pode tolerar 

ingerências no controle que exerce sobre as instituições.13 Na literatura da época de 

Maquiavel, a palavra político indica a autoridade limitada por leis, vinculando-se ao 

vocabulário da civitas. E mais: a mencionada expressão comporta outro elemento do 

pensamento republicano: a ideia de igualdade cívica14. Na lição de Viroli 

 

Al definir político en relación con la igualdad cívica, Maquiavelo hacía uso de 
convención del lenguaje republicano de sus tiempos, restableciendo un 
principio que, en opinión tanto de Cicerón como de Livio, debía ser el 
fundamento de la res publica. En el vocabulario republicano la igualdad cívica 
implicaba sobre todo iguladad de los ciudadanos ante la ley. En el De officiis, 
Cicerón hablaba del aequum ius afirmando que se trataba del principio por el 
que debían regirse las relaciones entre ciudadanos, de manera que todos se 

                                                           
10 SILVEIRA, Pablo da. Maurizio Viroli: un retorno contemporáneo a Maquiavelo. PORTILLO, José 
(org.). Reflexiones sobre el pensamiento italiano contemporâneo. Montevidéu: Ediciones Trilce, 2010. p. 
122-124.  
11 Cf. VIROLI. De la política a la razón de Estado: la adquisición y transformación del lenguaje político 
(1250-1600). Trad. Sandra Chaparro Martínez.  Madri: Akal, 2009. p. 162-163.  
12 Ibidem, p. 166. 
13 Ibidem, p. 172. 
14 Cf. VIROLI, Maurizio. O sorriso de Nicolau: história de Maquiavel. Trad. Valéria Pereira da Silva. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2002. p. 281-296. 
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relacionaran con sus conciudadanos sobre la base de la igualdad (aequo et pari 
iure) sin mostrarse ni arrogantes ni obsequiosos15.  

 

 Além da igualdade cívica, a tradição republicana defendia o acesso em 

condições de igualdade dos virtuosos às mais altas magistraturas. Maquiavel 

incorporará tal tese: na boa ordem política os melhores cidadãos (mais sábios e 

honrados) não deveriam permanecer na esfera privada nem ocupar posições menos 

importantes na esfera pública.               

 Francesco Guicciardini (1843-1540) equiparava, em alguma medida, a arte de 

governar um Estado à arte do comércio. Ambas relacionam-se às paixões humanas, 

buscando incrementar algo: o comércio tem por escopo aumentar a riqueza; a arte do 

Estado, o poder. Para o bom exercício da arte do estado, mostra-se necessário formar e 

ampliar lealdades privadas, sendo pouco importantes nesse caso as regras gerais e a 

razão humana. Quem governa uma cidade, a exemplo do banqueiro ou do comerciante, 

trata com homens e deve conhecê-los, interpretando suas inclinações e afeições. A 

política, ao contrário, almeja o bem público, da mesma maneira que o Direito e a 

Ética.16  

 Sob forte inspiração de Cícero, Guicciardini, na obra intitulada Dialogo del 

reggimento di Firenze, sustenta que os deveres patrióticos são mais importantes do que 

qualquer outra obrigação.  A política, antes de tudo, é uma disciplina cívica, ocupada de 

nobres ações. Para alcançar a liberdade, faz-se necessário um determinado arranjo 

institucional: o governo misto, cuja virtude será temperar os excessos do governo 

popular ou da tirania. Estimula-se, assim, uma verdadeira arquitetura da política: a 

conservação do status mostra-se bem menos relevante do que a possibilidade de 

reformar as instituições.  Os governos melhor organizados, ademais, serão capazes de 

durar.  

Existem, no pensar de Guicciardini, dois meios de criar um governo estável e 

bem ordenado: a força ou a persuasão. O bom governo, criado pela força, depende da 

presença de um político sábio, que empregue a autoridade concentrada para o bem da 

cidade. Certamente, tal caminho comporta muitos riscos, pois é um longo processo, que 

poderá incutir no líder apego ao poder.  O bom governo, criado pela persuasão, surgirá 

se o príncipe abdicar e der um passo em direção à república. Neste caso, também haverá 

                                                           
15 Cf. VIROLI. De la política a la razón de Estado: la adquisición y transformación del lenguaje político 
(1250-1600). Trad. Sandra Chaparro Martínez.  Madri: Akal, 2009. p. 191. 
16 Ibidem, p. 214.  
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a modificação gradual das instituições, que deve ser conduzida com grande prudência. 

O tempo é um elemento chave na teoria de Guicciardini: acelerar o processo de 

aprimoramento das instituições pode resultar em desvios tirânicos ou demagógicos. No 

quadro de um governo misto, não poderia haver concessão de um espaço preponderante 

ao povo. Nesse ponto, o conservadorismo de Guicciardini opõe-se a Maquiavel.  De 

toda forma, a conservação de uma república exige a amizade com todos os cidadãos, o 

que impõe um mínimo respeito à justiça e à igualdade; a discriminação produziria 

discórdias incontroláveis.                          

 O republicanismo, na prespectiva de Viroli, não pretende ser uma aternativa ao 

liberalismo. Sustenta o filósofo italiano contemporâneo que a escola liberal herdou 

determinadas ideias do republicanismo clássico. Por exemplo, o republicanismo 

transmitiu ao liberalismo o princípio de que o poder soberano acha-se limitado pelas 

normas legais e constitucionais. O inividualismo político seria, também, um elemento 

comum às citadas correntes de pensamento. Tanto o republicanismo como o liberalismo 

afirmariam, explica Viroli, que a meta principal da sociedade política é a proteção do 

indivíduo, especialmente no que se refira à vida, à propriedade e à liberdade.17 Outro 

elemento comum seria o princípio da separação de poderes. O republicanismo, porém, 

jamais delineou ou defendeu uma teoria de direitos naturais do homem (inalienáveis e 

inatos). No dizer de Viroli,  

 

Essa doutrina é fundamental, mas sofre de óbvia fraqueza teórica: direitos são 
(mais ou menos) respeitados somente quando sustentados por leis e costumes. 
Direitos são então históricos, não naturais, e quando eles não são sustentados 
por leis e costumes, eles não são senão pretensões morais – nobres, decentes e 
razoáveis, mas apenas pretensões.18 
 

 O republicanismo, na visão de Viroli, exige patriotismo, que se resume à paixão 

política baseada na experiência da cidadania. Elementos pré-políticos, como a etnia, a 

linguagem comum, o nascimento em dado território, a religião e os costumes, não 

integram essa modalidade de patriotismo. Trata-se, pois, de um patriotismo sem 

nacionalismo. Republicanos e nacionalistas divergem quanto à noção de pátria: para os 

primeiros, ela é uma instituição moral e política; para os últimos, uma criação natural. O 

                                                           
17 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 6. 
18 VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 7. 
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verdadeiro patriotismo, conforme o republicanismo, possui por principais estímulos as 

leis, o bom governo e a participação dos cidadãos na esfera pública19. 

 O republicanismo histórico e o etnonacionalismo dividem, considera David 

Williams20 determinados pontos teóricos. Ambos priorizam a unidade em relação à 

diferença e alimentam sentimentos nostálgicos por uma era dourada. Para escapar aos 

riscos da opressão, decorrentes da diversidade, exigem da política uma certa 

homogeneização, embora apenas o etnonacionalismo suponha um ideal metafísico de 

povo. 

 
 
2 A LIBERDADE EM VIROLI 

 

 

 O conceito de liberdade, no republicanismo de Maurizio Viroli, tomando por 

base o referencial liberal, explora as contradições do mesmo, visíveis na obra de 

Benjamin Constant. Teria Constant, de algum modo, diminuído ou combatido a 

liberdade política?  

A questão da liberdade integra o âmago do pensamento de Constant. Definir a 

mesma reveste-se de incontestável importância. De igual forma, sua classificação 

revela-se crucial. Para proteger a liberdade, livrando-a dos excessos cometidos em nome 

da soberania popular ou do absolutismo (duas expressões do poder concentrado), 

desenvolve-se o constitucionalismo de Constant.  

 Com efeito, em um dos textos de sua maturidade, Mélanges de Littérature et de 

Politique, Constant avalia a importância da ideia de liberdade. Sustenta, no prefácio 

desta obra, ter defendido, durante quarenta anos, “o mesmo princípio, liberdade em 

tudo, em religião, em filosofia, em literatura, em indústria, em política”.21  

 Existem, para Constant, duas espécies de liberdade: a liberdade dos antigos e a 

liberdade dos modernos. A confusão entre as mesmas teria causado boa parte dos males 

políticos da França. A liberdade dos antigos, segundo Constant, consistia em exercer 

coletivamente, mas diretamente, a soberania. Em praça pública, os antigos deliberavam 

                                                           
19 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 
13-15. 
20 WILLIAMS, David. European and U.S. perspectives on civic republicanism. Global Legal Studies 
Journal, v. 2:71, p. 75, 1994. 
21 CONSTANT, Benjamin. Mélanges de littérature et de politique. In: ___. Écrits politiques. Paris: 
Gallimard, 1997. p. 623. 

8082



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sobre a guerra ou a paz, celebravam tratados, votavam leis, julgavam, fiscalizavam as 

contas e examinavam os atos dos magistrados.22 Tal compreensão, para os antigos, tinha 

um preço: a liberdade coletiva significava a sujeição total do indivíduo ao Estado. A 

vontade individual, assim, acata as determinações do corpo social. Explica Constant 

que, sendo o indivíduo soberano nos negócios públicos, torna-se escravo nas suas 

relações privadas.23  

 A liberdade dos modernos, no entendimento de Constant, supõe inversão das 

prioridades e valores da existência humana. A liberdade é tudo o que os indivíduos têm 

o direito de fazer, sem a intromissão da sociedade.24 Constant elenca, então, o direito de 

opinião, o direito de ir e vir, o direito de propriedade, o direito de reunião, a liberdade 

religiosa, a liberdade de culto, a garantia física (ser tratado conforme as leis), o direito 

de escolha e exercício da profissão etc. No sentido dos modernos, interpreta Todorov, a 

liberdade é uma espécie de barreira, cuja função consiste em separar a esfera pública da 

esfera privada. A intervenção social que, de algum modo, viole essa barreira, despe-se 

de toda a legitimidade.25 

 A regulação, no sistema de Constant, da liberdade dos modernos, infere 

Schermerhorn, deve ser a menor possível. Retira-se dos indivíduos apenas o necessário 

à subsistência do Estado.26 

 Inegavelmente, entre as duas espécies de liberdade, existe o que se poderia 

chamar de conflito. Constant percebeu tal fato claramente: a ampliação ilimitada da 

soberania (autoridade política) gera a escravidão da liberdade individual.27 A visão de 

mundo de Constant, alerta Todorov, imprime às relações entre o indivíduo e a sociedade 

o caráter de combate. A sociedade, naturalmente, promove a ingerência na vida privada 

dos homens; os indivíduos protegem-se o quanto possível. De tal luta, resulta a 

felicidade individual ou a tragédia privada.28 Resta evidente, pois, a preferência de 

Constant pelo segundo tipo de liberdade. Seria tal preferência absoluta? A necessidade 

de uma resposta vem gerando compreensões distintas e, poderíamos dizer, opostas.  

                                                           
22 Cf. CONSTANT, Benjamin. De la liberté des anciens comparée à celle des modernes. In: ___. Écrits 
politiques. Paris: Gallimard, 1997. p. 594.  
23 Ibid., p. 595. 
24 Cf. TODOROV, Tzvetan. Benjamin Constant: la passion démocratique. Paris: Hachette, 1997. p. 37. 
25 TODOROV, loc. cit. 
26 SCHERMERHORN, Elisabeth W. Benjamin Constant: his private life and his contribution to the cause 
of liberal government in France. Boston and New York: Houghton Mifflin Company, 1924. p. 380. 
27 Cf. BERLIN, Isaiah. Quatro ensaios sobre a liberdade. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 
1981.p. 164.  
28 TODOROV, op. cit., p. 44. 
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 Norberto Bobbio, queremos crer, considera o constitucionalismo de Benjamin 

Constant inteiramente devotado à proteção da liberdade dos modernos. Constant 

defenderia, sem restrições, o espaço de vida privada do indivíduo, sem maior 

preocupação com a autonomia política do ser humano. O adjetivo moderno, assim, 

implica um elogio. O antigo, ao contrário, remete ao indesejável.29 Escritores liberais 

como Constant, afirma Bobbio, acreditaram que as liberdades modernas pudessem 

existir sem plena aplicação das liberdades antigas. “Trata-se, como qualquer um pode 

ver, do velho problema da relação entre liberalismo e democracia”.30 Na lição de 

Constant, conclui Bobbio, a liberdade verdadeira e boa é apenas a liberdade dos 

modernos.31 

 Considerando a obra de Constant sob outro enfoque, Todorov revisa as 

interpretações na linha de Bobbio. Reaparece Benjamin Constant, na história das ideias 

políticas, como o “primeiro crítico moderno da modernidade”.32 Em vez de entusiasta 

incondicional da modernidade, Constant defenderia a liberdade negativa com uma real 

inquietude. As vantagens da liberdade negativa, certamente, são consideráveis. E mais: 

o contexto cultural que a engendrou parece irreversível. Alguns traços negativos do 

individualismo moderno, porém, transparecem. Constataríamos aí uma certa falta de 

entusiasmo, considerável descaso pela política e, ainda, apatia moral. Afirma Todorov: 

 

Que os modernos se contentem da liberdade civil torna-se então para Constant 
não motivo de contentamento mas fonte de inquietude e matéria de censura. A 
falta de entusiasmo, de toda a coragem, de todo o patriotismo não poderia ser 
título de glória. (...) 
O diagnóstico, vemos, é sombrio; estamos longe aqui da imagem, proposta por 
certos comentadores, de um Constant partidário ingênuo da modernidade. A 
modernidade é ao mesmo tempo desejável e perigosa. Poderíamos, com 
certeza, nos consolar nos dizendo que entre dois males é preciso escolher o 
menor, e que os inconvenientes da liberdade moderna (a falta de força e 
elevação) são apesar de tudo preferíveis àqueles da liberdade antiga (sujeição 
do indivíduo).33  

 

O grau de entusiasmo pela liberdade dos modernos, podemos afirmar, afigura-se 

discutível. A interpretação de Todorov, pois, apresenta relativa consistência, mormente 

se tomarmos como ponto de referência as primeiras obras de Constant. De todo modo, 

Constant é um escritor político liberal, mais próximo de Montesquieu do que de 
                                                           
29 Cf. BOBBIO, Norberto. Igualdade e liberdade. 3. ed. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Ediouro, 1997. p. 63.  
30Ibid., p. 65.  
31 Ibid., p. 67. 
32 TODOROV, op. cit., p. 47. 
33 Ibid., p. 49-50. 
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Rousseau. O grande temor de sua obra é o excesso de poder; o limite jurídico para seus 

abusos materializa-se na liberdade negativa. A eventual inquietude com relação aos 

efeitos perversos do individualismo moderno ocupa um espaço infinitamente menor no 

constitucionalismo de Constant. 

 Na concepção de Viroli, a liberdade possui caráter negativo, conservando-se 

algum terreno em comum com a tradição liberal. Nas palavras de Viroli 

 
A liberdade democrática é um tipo de liberdade positiva que expressa a si 
própria por meio da participação nas decisões soberanas. A liberdade 
republicana é um tipo de liberdade negativa da qual os indivíduos desfrutam 
quando eles estão livres de dominação, quando eles não estão sujeitos à 
vontade arbitrária de um indivíduo ou grupo. Dessas diferentes interpretações 
da liberdade, seguem diferentes interpretações do significado da participação 
política. Os teóricos democráticos consideram a participação política como 
algo que as instituições democráticas devam promover de todos os modos 
possíveis; os teóricos republicanos pensam nela como um meio de proteção da 
liberdade e de seleção dos mais virtuosos e melhor qualificados cidadãos para 
posições de liderança, encorajando então uma cultura política hostil à 
dominação.34[grifo nosso] 
 

 Entre liberais e republicanos, todavia, há uma divergência importante: consoante 

os primeiros, a essência da liberdade reside na ausência de interferência; no 

entendimento dos últimos, a liberdade existirá na ausência de dependência. O ideal 

republicano, com efeito, converte a liberdade política em ausência de dominação. 

Podemos ser livres de interferência, mas dependentes: o escravo (cujo senhor permite 

que faça o que bem quiser) resta dominado; é, ainda, sujeito a um mestre.35 A 

concepção republicana de liberdade política enraíza-se no Direito Romano, que definia 

o status de uma pessoa livre como a não-sujeição à vontade arbitrária de outra pessoa; 

no mesmo Direito Romano, ao invés, o escravo dependia da vontade de outra pessoa. 

Na visão de Pettit (principal expoente do republicanismo com Viroli), a relação de 

dominação ocorre na medida em que alguém: 

a) tem a capacidade de dominar; 

b) lança mão de bases arbitrárias; 

c) influencia em certas escolhas que o outro estaria em posição de fazer.36 

 A dominação, aduz Pettit, invariavelmente, comporta maior ou menor grau de 

intencionalidade. Se formas involuntárias de obstrução fossem qualificadas de 

                                                           
34 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 
11. 
35 Idem, p. 10. Republican liberty and its constitutional significance. Australian Journal of Legal 
Philosophy, v. 25, 2000. p. 256. 
36 PETTIT, Philip. Republicanism: a theory of freedom and government. Oxford: Oxford University 
Press, 1999. p. 52. 
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dominação, perderíamos a possibilidade de diferenciar os efeitos da sorte e da 

incapacidade dos efeitos da sujeição que podemos sofrer dos demais. A proteção das 

pessoas em relação a fatores involuntários (por exemplo, sob dadas circunstâncias a 

escassez) mostra-se bastante diferente da proteção dessas mesmas pessoas em relação a 

intervenções arbitrárias. O ideal de não-dominação, ao propiciar mecanismos 

constitucionais específicos de proteção, exerce uma dupla função. De um lado, confere-

se aos indivíduos o entendimento de que eles não vivem à mercê dos agentes públicos. 

De outro lado, forma-se a convicção de que as pessoas não se encontram submetidas à 

riqueza e ao poderes privados.37 A robustez do sistema constitucional (seu maior ou 

menor sucesso) dependerá da difusão de virtudes cívicas. O republicanismo resgata, em 

última análise, as condições estipuladas por Maquiavel para o exercício da liberdade: 

a) boas instituições políticas e militares; 

b) suficiente virtude política; e 

c) a sorte de não viver perto de países vizinhos poderosos e agressivos.38 

 Na cosmovisão do republicanismo clássico, a dependência viola mais 

gravemente a liberdade do que a interferência. Em realidade, não podemos ser, 

simultaneamente, livres da dominação e das interferências e obrigações impostas pelo 

Direito, pois a dedicação à cidade cobrará seu preço. A rejeição da dominação não 

implica hostilidade aos propósitos da república.  Preleciona Viroli: 

 

Para emancipar as mulheres da dominação dos homens, uma república deve 
impor leis que interfiram na liberdade de escolha dos homens. Para emancipar 
os trabalhadores do poder arbitrário dos patrões, uma república deve impor leis 
que restrinjam a liberdade de escolha dos empregadores. Para permitir que 
muitas pessoas gozem de direitos sociais indispensáveis para alcançar e 
praticar a cidadania, uma república deve impor tributos e coletar os recursos 
almejados.39 
 

 A revalorização da virtude cívica não faz do republicanismo uma forma de  

comunitarismo. Inexiste, dentre as principais estratégias do republicanismo, o reforço de 

uma identidade cultural e moral. No pensar de Viroli, entender o republicanismo como 

uma forma de aristotelismo consiste em um erro historiográfico. O cidadão, mais do que 

aquele que integra uma dada comunidade étnica e cultural, é o indivíduo apto a exercer 

direitos civis e políticos, decorrentes de sua participação na res publica. No cerne do 

                                                           
37 Cf. PETTIT. Philip.  Republican liberty and its constitutional significance. Australian Journal of Legal 
Philosophy, v. 25, p. 237-256, 2000. 
38 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 7. 
39 Idem, p. 11-12. 
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ideal republicano, descobrimos a noção de justiça ou de direitos iguais, que não remete 

à ideia de bem moral dos comunitaristas40. 

 O republicanismo, note-se, não eleva a participação no autogoverno à qualidade 

de mais importante valor ou objetivo da sociedade política, contrariamente ao que 

imaginaram alguns intérpretes e historiadores.41 42   Estimulada em termos razoáveis, a 

participação nos órgãos decisórios representa, antes, um meio de preservação da 

liberdade, seleção dos cidadãos mais aptos aos cargos públicos e educação cívica dos 

membros de uma república. “É frequentemente mais importante- aduz Viroli- ter bons 

governantes do que ter cidadãos participando de toda decisão”.43            

  
 
3 CONCLUSÃO 

 
 
 O republicanismo, embora seja uma das matrizes do pensamento liberal, 

diferencia-se da referida corrente teórica. Ressalte-se, por evidente, a divergência no 

campo historiográfico. O republicanismo descobre aspectos positivos na experiência das 

repúblicas italianas do Renascimento. A engenharia das instituições comporta o governo 

misto e o princípio da separação de poderes. Certo controle sobre os governantes, 

ademais, antecipa traços do constitucionalismo. A superação da escravidão reforça os 

ideais de justiça e igualdade. O alargamento da participação dos indivíduos nos órgãos 

políticos de deliberação soberana, por derradeiro, fortalece o espírito cívico. 

 As novas dimensões atribuídas às obras de Nicolau Maquiavel e Francesco 

Guicciardini, ainda que controversas, revelam-se profícuas. Para além de um 

pragmatismo mesclado de cinismo, descortina-se a utopia da política dominada pelo 

civismo e pelo espírito de igualdade. Todos os cidadãos investem-se de um sentido de 

dignidade civil. Os direitos passam a ser uma experiência histórica: sua concretização 

exige o implemento de condições concretas, das quais é exemplo a participação nas 

coisas da res publica.  

 O republicanismo propugna por um patriotismo sem nacionalismo. A igualdade 

de direitos, mais do que a religião, o nascimento em um determinado território, a raça, 

                                                           
40 Idem, p. 64-65. 
41 Idem, p. 66. 
42 Cf. PETTIT, Philip. Deliberative democracy and the case for depoliticising  government. UNSW Law 
Journal, v. 24(3), p. 724-736. 
43 Cf. VIROLI, Maurizio. Republicanism. Trad. Antony Shugaar. Nova Iorque: Hill and Wang, 2002. p. 
66. 

8087



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

os costumes ou a língua, estimula a paixão cívica.  São prescindíveis as demandas por 

identidade moral ou étnica. 

 O conceito republicano de liberdade manifesta vitalidade. Afirmar que a 

liberdade política significa ausência de dominação não é mero jogo de palavras: 

enfatiza-se com isto o exercício do civismo, que será o meio de realização da liberdade. 

O liberalismo clássico desestimulou a participação política do conjunto de cidadãos, 

pois temia a tirania das maiorias, inimigas potenciais da liberdade individual. A teoria 

do mandato imputativo e o sistema de checks and balances materializam esse receio. 

Estreitam-se, no Estado liberal, os limites da liberdade política: ela existe somente no 

exercício esporádico do sufrágio.  

 A crise da democracia representativa tem várias causas, mas é impossível 

ignorar a apatia infundida pelo modelo liberal. O próprio Constant, a crer em Todorov, 

notara o perigo de tal contexto. O fortalecimento do espírito cívico, estratégia do 

republicanismo, tem sua razão de ser. 

 Em certa medida, a ideia de liberdade como ausência de dominação incorpora, 

mais facilmente do que o conceito liberal, problemas contemporâneos. Os direitos 

sociais livram as pessoas da dependência econômica, evitando estruturas de domínio 

estruturadas pelo poder econômico. O liberalismo enxerga aqui uma restrição pura e 

simples da liberdade, uma vez que se avizinham interferências na liberdade individual. 

O republicanismo, no entanto, assume tais interferências como necessárias à 

emancipação dos cidadãos.  
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ABSTRACT 

 
 
Maurizio Viroli, one of the greatest expressions of republicanism, defines political 

liberty as absence of domination. This concept reveals divergence from liberal tradition, 

which considers liberty as absence of interference. Will be consistent such theoretical 

construction of the Italian philosopher? The problem outlined suggests an analysis of 

two premises. First, republicanism intends to recover the historical experience of Italian 

republics in Renaissance, whose institutions have adopted the mixed government. It 
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should be noted, in this context, that all citizens participate in sovereign power 

decisions. Machiavelli and Guicciardini emphasize importance of civic virtue. 

Secondly, Republicans consider political liberty as lack of subjection to arbitrary will of 

another person. Civic spirit is stimulated as a means to achieve freedom. Interference in 

private sphere is accepted in the name of emancipatory structures. 

 
 
Keywords: Republicanism. Political liberty. Civic Virtue.   
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O DIREITO FUNDAMENTAL AO LIVRE DESENVOLVIMENTO DA 
PERSONALIDADE: contributo do direito comparado para o ordenamento 

jurídico brasileiro. 
 

El derecho fundamental ao libre desarollo de la personalidade: una 
contribución del derecho comparado al ordenamento jurídico brasileño 

 
 

Rodolpho Barreto Sampaio Júnior 
 Thiago Penido Martins 

 
RESUMO 
 
O presente artigo tem como objetivo precípuo, a partir do estudo das manifestações 
doutrinarias e jurisdicionais colhidas nos ordenamentos jurídicos europeu e colombiano, 
proceder à análise do conteúdo do direito fundamental ao livre desenvolvimento da 
personalidade humana e do princípio da dignidade da pessoa humana, com o desiderato de 
apontar as semelhanças e diferenças entre estes preceitos constitucionais, analisando em que 
medida é possível afirmar ser o direito ao livre desenvolvimento da personalidade um direito 
fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, bem como os efeitos de sua adoção para a 
proteção dos direitos de personalidade e para a tutela da liberdade e da autonomia privada. 
 
 
 
Palavras-Chave: Direitos Fundamentais – Livre desenvolvimento da personalidade humana 
–– Dignidade da pessoa humana - Direito comparado – Direitos da personalidade – Liberdade 
e autonomia privada. 

ABSTRACT 

El artículo tiene como objetivo principal, a partir del estudio de las manifestaciones 
doctrinales e jurisdicionales obtenidas en los ordenamentos jurídicos europeu y colombiano, 
examinar el contenido del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad humana 
y el principio de la dignidad humana, con lo objetivo de señalar las similitudes y diferencias 
entre estos preceptos constitucionales, analisando en qué medida se puede decir que el 
derecho al libre desarrollo de la personalidad es un derecho fundamental en el ordenamiento 
jurídico brasileño, así como los efectos de su adopción para la protección de los derechos 
personales y para la protección de la libertad y la autonomía privada. 

 

Keywords: Derechos Fundamentales – Libre desarrollo de la personalidad humana – 
Dignidad de la persona humana – Derecho comparado – Derechos de la personalidade – 
Libertad y autonomia privada. 
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1 Introdução 

 

O direito à dignidade da pessoa humana e o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade encontram-se positivados de forma expressa em diversos textos constitucionais 

europeus, especialmente nos ordenamentos jurídicos alemão, espanhol e português, nos quais 

assumem relevante papel na construção e desenvolvimento da doutrina e das manifestações 

jurisdicionais das Cortes Constitucionais Européias. 

A proteção aos direitos à dignidade da pessoa humana e ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana já se encontrava prevista no artigo XXII, da Declaração Universal dos 

Direito do Homem (1948), segundo o qual, toda pessoa, como membro da sociedade, tem 

direito à realização dos direitos individuais, econômicos, sociais e culturais indispensáveis à 

sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua personalidade.1 

Em Alemanha, o texto constitucional, que serviu de inspiração para diversos outros 

ordenamentos jurídicos, incorporando os preceitos contidos na Declaração Universal dos 

Direito do Homem (1948) é expresso ao preceituar em seu artigo 2.1, que “todos tem o direito 

ao livre desenvolvimento da sua personalidade, desde que não violem os direitos de outrem e 

não atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral.”2 

Em Espanha, o texto constitucional estabelece em seu artigo 10.1 que a “dignidade da 

pessoa humana, os direitos invioláveis que lhe são inerentes, o livre desenvolvimento da 

personalidade, o respeito a lei e aos direitos dos demais são fundamentos da ordem política e 

da paz social.”3 

Em Portugal há a previsão no artigo 26.1, que “a todos são reconhecidos os direitos à 

identidade pessoal, ao desenvolvimento da personalidade, à capacidade civil, à cidadania, ao 

bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva da intimidade da vida privada e 

familiar e à protecção legal contra quaisquer formas de discriminação.”  

Na América Latina, em Colômbia, o texto constitucional traz em seu artigo 16 preceito 

muito parecido com o contido no ordenamento jurídico espanhol, o qual prevê que “todas as 

                                                           
1 “Artigo XXII –  Toda pessoa, como membro da sociedade, tem direito à segurança social e à realização, pelo 
esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos 
direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento da sua 
personalidade”. 
2 Nos termos do artigo 2.1 “Jeder hat das Recht auf die freie Entfaltung seiner Persönlichkeit, soweit er nicht die 
Rechte anderer verletzt und nicht gegen die verfassungsmäßige Ordnung oder das Sittengesetz verstößt.” 
3 De acordo com o artigo 10.1 “La dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el 
libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 
político y de la paz social.” 
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pessoas tem o direito de livre desenvolvimento de sua personalidade, mas com as limitações 

que impõe os direitos dos demais e a ordem jurídica.”4  

No Brasil, uma detida análise do ordenamento jurídico permite inferir que não existe 

preceito constitucional idêntico àqueles contidos nos textos constitucionais alemão, espanhol, 

português ou colombiano. Contudo, similarmente ao verificado nos ordenamentos alemão e 

espanhol, existe expressa previsão constitucional da garantia ao direito fundamental à 

dignidade da pessoa humana. 

Assim, diante dos objetivos do presente artigo, imperioso delimitar o conteúdo do 

direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade e da dignidade da pessoa 

humana, bem como verificar se aquele teria como correspondente, no ordenamento jurídico 

brasileiro, o princípio da dignidade da pessoa humana, estudo que demanda a realização de 

análise comparativa entre os conteúdos desses preceitos normativos. 

 

 

2 O conteúdo do direito fundamental ao livre desenvolvimento de personalidade. 

 

 

A inserção do direito ao livre desenvolvimento da personalidade nos textos 

constitucionais representou grande marco para todo o constitucionalismo europeu, 

especialmente para o ordenamento jurídico alemão. Isto porque, logo após o período das 

grandes guerras mundiais, caracterizado pela ascensão dos regimes totalitários, pelo 

desrespeito aos direitos humanos e pelo extermínio de centenas de milhares de pessoas, 

promulgou-se a Lei Fundamental de Bonn (1949), primeiro texto constitucional a prever o 

direito ao livre desenvolvimento da personalidade. 

A positivação do direito ao livre desenvolvimento da personalidade constituiu, no 

âmbito do ordenamento jurídico alemão, importante passo na ruptura com os regimes 

totalitários e, inquestionavelmente, uma relevante resposta à banalização e ao desrespeito aos 

direitos humanos ocorrida, principalmente, em Alemanha. A positivação do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade promoveu a recuperação e revalorização dos conceitos de 

pessoa e personalidade, pois como bem destaca STEIN “todo direito fundamental tem a sua 

raiz histórica numa prévia falta de liberdade contra a qual se dirige.”5  

                                                           
4 Nos termos do artigo 16 “Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su personalidad sin más 
limitaciones que las que imponen los derechos de los demás y el orden jurídico.” 
5 1973, p.126. 
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 Outro fator relevante para a construção do conteúdo e fortalecimento da importância 

do direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade foi a implantação da Corte 

Constitucional alemã em 1951, a qual, desde sua instalação, tem ampliado e aperfeiçoado 

gradativamente a aplicação deste direito fundamental, aumentando o lastro protetivo 

conferido pelo texto constitucional alemão à pessoa humana, inclusive mediante o 

reconhecimento da aplicabilidade deste direito fundamental no âmbito das relações jurídicas 

privadas, ou seja, do reconhecimento da sua eficácia nas relações jurídicas entre particulares. 

 Nos demais ordenamentos jurídicos europeus que consagram o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, a inserção deste relevante direito fundamental nos textos 

constitucionais também refletiu um processo de ruptura com os regimes totalitários 

vivenciados em Portugal e Espanha. Garantiu-se aos indivíduos um amplo e relevante espaço 

de liberdade e de autodeterminação, ao se impor sérias restrições e obstáculos a qualquer 

forma de intervenção do poder público e dos particulares nas esferas íntimas da existência 

humana, relacionadas a vida privada, intimidade e autonomia privada.  

 A grande questão que envolve a aplicabilidade do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana é aquela atinente à determinação de seu conteúdo jurídico. Desde sua 

positivação, uma das maiores preocupações e dificuldades encontradas por estudiosos e 

órgãos jurisdicionais está assentada justamente na complexa tarefa de se determinar o grau de 

abrangência do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, ou seja, quais condutas ou 

comportamentos humanos estão protegidos por este direito fundamental. Conforme destaca 

SUÁREZ BERRIO: 

 

o interesse pelo direito ao livre desenvolvimento da personalidade é todo 
prático, a solução dos problemas jurídicos que o envolvem tem gerado a 
necessidade de abordar, desde a teoria jurídica, a compreensão do núcleo 
essencial deste direito, seu âmbito de aplicação e seus limites, e a relação 
deste direito com outros.6 (1999, p. 68, tradução nossa) 

 

Conforme destacado pela Corte Constitucional colombiana, a grande questão é que o 

direito de livre desenvolvimento da personalidade:  

 

se distingue de outros direito constitucionais na medida em que não opera 
em um âmbito específico, nem ampara conduta determinada – com o fazem 
por exemplo a liberdade de expressão ou a liberdade de cultos – e 

                                                           
6 Segue o original em espanhol: “el interés por el derecho al libre desarrollo de la personalidade es del todo 
practico, la solución de los problemas jurídicos que lo involucram há generado la necesidad de abordar, desde 
la teoria jurídica, la comprensión del núcleo esencial del derecho, su ámbito de aplicación y sus limites, y de la 
relación de éste com otros derechos.” 
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estabelece uma proteção genérica motivo pelo qual se aplica a toda 
conduta.7 (COLOMBIA, n.º 309-1997, tradução nossa) 

 

Fora esta questão, há que se destacar que outro fator dificultador da delimitação do 

conteúdo do direito ao livre desenvolvimento da personalidade está no fato de que as normas 

constitucionais que o preveem, além de terem alcance semântico muito aberto e amplo, 

estabelecem, de maneira geral uma “possibilidade muito ampla e geral de restrição, pois 

assinala que o limite ao direito ao livre desenvolvimento da personalidade são os direitos dos 

demais e a ordem jurídica”8 

É o que ocorre, por exemplo, quando o texto constitucional alemão garante o direito ao 

livre desenvolvimento da personalidade “desde que não violem os direitos de outrem e não 

atentem contra a ordem constitucional ou a lei moral”, quando o texto constitucional 

espanhol garante, mas, simultaneamente, condiciona o exercício do direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade ao “respeito a lei e aos direitos dos demais”, e, por fim, o 

colombiano quando estabelece como limite ao seu exercício “os direitos dos demais e a 

ordem jurídica.”9 

A despeito das dificuldades conceituais, no âmbito dos ordenamentos jurídicos 

europeus, especialmente em Alemanha, os estudiosos dos direitos fundamentais tendem a 

atribuir ao direito de livre desenvolvimento de personalidade natureza de “cláusula geral ou 

direito geral de personalidade”, que confere aos indivíduos uma ampla, mas restringível, 

liberdade para autodeterminação de sua vida privada, ou seja, uma verdadeira “liberdade 

como faculdade de autodeterminação de todo o ser humano.”10 Neste sentido se manifesta 

SUAREZ BERRÍO, para quem:  

 

Como ocorre com o direito a igualdade, o livre desenvolvimento da 
personalidade tem um campo de aplicação amplíssimo (condutas nas quais 
se pode predicar sua aplicação normativa), não há determinação de um tipo 
de comportamento em relação aos quais se aplica este direito e de outros 

                                                           
7 Segue o original em espanhol: “se distingue de otros derechos constitucionales en la medida en que no opera 
en un ámbito específico, ni ampara conducta determinada – como lo hacen por ejemplo la liberdad de expresión 
o la liberdad de cultos – ya que establece una protección genérica por lo cual se aplica en principio a toda 
conducta.” 
8 Segue o original em espanhol: “posibilidad muy amplia y general de restricción, pues señala que él limite al 
derecho al libre desarrollo de la personalidade son los derechos de los demás y orden jurídico”, e “parece estar 
sujeto a culquier tipo de restricción” (COLOMBIA, n.º C-309-1997) 
9 Segue o original em espanhol: “los derechos de los demás y el orden jurídico”. Há que se destacar que, como 
os demais direitos fundamentais, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade não é absoluto, podendo 
sua aplicabilidade ser relativizada face a outros direitos fundamentais. 
10 1999, p.120. 
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em que não. Daí que a jurisprudência o denomine como cláusula geral de 
liberdade. 11 (1999, p.72, tradução nossa) 

 

E conclui SUAREZ BERRÍO: 

 

Esta amplitude de aplicação nos leva a concluir que o direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade não tem um conteúdo normativo próprio. 
Este direito é o reconhecimento da faculdade genérica de eleger o modo de 
comportar-se de acordo com determinados fins.12 (1999, p.73, tradução 
nossa) 

 

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade, segundo entendimento 

predominante no âmbito do ordenamento jurídico alemão, encontraria dúplice fundamento, o 

primeiro, no direito fundamental de liberdade, que permite ao indivíduo a livre determinação 

de seu agir em observância ao ordenamento jurídico vigente e, o segundo, no direito 

fundamental à igualdade, que exige que o exercício do direito de liberdade por um indivíduo 

não represente uma indevida restrição às liberdades alheias.  

A partir da análise de algumas das principais manifestações jurisdicionais proferidas 

pelas Cortes Constitucionais dos Estados cujas Constituições preveem o direito fundamental 

ao livre desenvolvimento da personalidade, é possível inferir que estas, acompanhando as 

manifestações doutrinárias sobre tema, tem conferido uma ampla interpretação e abrangência 

ao conteúdo desde direito, objetivando abarcar as mais diversas situações jurídicas 

envolvendo a proteção da personalidade humana. 

Nesse interim, a partir dessa concepção protecionista à pessoa humana, os órgãos 

jurisdicionais europeus e colombiano tem aplicado o direito fundamental ao livre 

desenvolvimento da personalidade, por exemplo, para proteger o direito ao nome, como nos 

casos de alteração do nome em decorrência de intervenção cirúrgica para mudança de sexo, 

para garantia o direito a não submissão de intervenção médica contra a vontade do paciente, 

reconhecimento da legalidade da prática de eutanásia. 

 Em outros casos, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade tem servido de 

fundamento jurídico para garantia do direito de liberdade de crença e religião, garantia do 

direito de contratar, permitindo a escolha do outro sujeito contratual e a definição do conteúdo 

                                                           
11 Segue o original em espanhol: “Como sucede con el derecho a la igualdad, el libre desarrollo de la 
personalidade tiene un campo de aplicación amplíssimo (conductas en las cuales se puede predicar su 
aplicación normativa), no hay determinación de un tipo de comportamentos respecto de los cuales se aplique 
este derecho y de otros en lo que no. De ahí que la jurisprudencia lo denomine como clausula general de 
libertad.” 
12 Segue o original em espanhol: “Esta amplitude de aplicación nos lleva a concluir que el derecho al libre 
desarrollo de la personalidade no tiene un contenido normativo próprio. Este derecho es el reconocimiento de la 
faculdade genérica de eligir el modo de comportarse de acuerdo com unos fines.” 
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do contrato, proteção dos direito autorais, garantia da intimidade, vida privada, imagem, 

direito ao conhecimento da origem biológica, direito de autodeterminação na utilização das 

informações de natureza pessoal.  

MARTINS destaca que no ordenamento jurídico alemão, ao direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade tem se atribuído “dois ramos fundamentais: o direito geral 

de personalidade, que por sua vez tem diversas concretizações, e a liberdade geral de 

ação.”13 O primeiro se destinaria à proteção dos direitos de personalidade dos indivíduos, ou 

seja, aqueles atinentes a sua existência enquanto pessoa, tais como nome, sexo, identidade, 

imagem, intimidade, vida privada, honra, direito ao próprio corpo, informações pessoais.  

O segundo, por sua vez, seria destinado a tutelar o indivíduo em sua liberdade de agir, 

isto é, mediante a atribuição da capacidade de autodeterminação de sua existência, em 

aspectos como liberdade de crença e religião, liberdade de opinião e convicção, liberdade de 

profissão, liberdade contratual. Ademais, há que se destacar que, no que concerne ao direito 

ao livre desenvolvimento da personalidade em sua dimensão de direito geral da personalidade, 

preleciona MARTINS que: 

 

Quanto o Tribunal Constitucional Federal alemão, juntamente com a 
literatura especializada trabalha com o direito geral da personalidade, ele 
não vislumbra diversas configurações desse direito geral em vários âmbitos 
da vida, como sugere a teoria do núcleo da personalidade, mas diferentes 
modos de desenvolvimento do titular do direito, sobretudo a auto-
determinação, a auto-conservação e a auto-exposição, dependendo do 
aspecto respectivamente relevante em determinado momento na vida do 
titular que pretende fazer valer. Assim, ele poderá querer determinar 
autonomamente o seu próprio destino (auto-determinação), como por 
exemplo: casar-se ou não, ter filhos ou não, definir sua orientação sexual; 
ou se apartar do mundo externo (auto-conservação), por exemplo pelo 
caráter confidencial de uma consulta médica e seus documentos, caráter 
sigiloso de um diário ou correspondência pessoal; ou preferirá, finalmente, 
escolher a forma como se apresentará ao público (auto-exposição), o que 
se dará pelo exercício de acepções do direito como direito a própria 
imagem, a própria voz, à honra pessoal. (2005, p.189) 

 

 Por sua vez, acentua SUAREZ BERRIO, que no ordenamento jurídico colombiano, o 

alcance atribuído ao direito de livre desenvolvimento da personalidade é muito parecido com 

o constatado no ordenamento jurídico alemão, no sentido de que: 

 

A Corte e a doutrina tem entendido que o único sentido genuíno que se 
pode conferir a esse direito é o de considerar que este consagra uma 
proteção geral à capacidade que a Constituição reconhece às pessoas de 
autodeterminar-se, isto é, a atribuir-se as suas próprias normas, 

                                                           
13 2005, p. 188-189. 
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desenvolver planos próprio de vida, sempre e quando não afetem direitos 
de terceiros.14  (1999, p.73, tradução nossa) 

 

Importa ressaltar, que a despeito de no ordenamento alemão o direito ao livre 

desenvolvimento estar precedido de preceito constitucional que consagra o direito à dignidade 

da pessoa humana, não existem maiores digressões ou estudos apontando a existência de 

interligações entre estes relevantes preceitos constitucionais, o que, de certa forma, causa 

estranheza. Isto porque, a despeito de inexistir no ordenamento jurídico brasileiro norma 

constitucional que consagre o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, pode-se 

sustentar existir pontos de aproximação entre o seu conteúdo e o conteúdo do princípio da 

dignidade da pessoa humana, conforme se analisará.   

  

 

3 O Conteúdo do princípio da Dignidade da Pessoa Humana 

 

 

 Após um longo período imerso em um regime ditatorial, a promulgação da 

Constituição da República Federativa do Brasil representou um importante passo para a 

criação das bases e o desenvolvimento do Estado Democrático de Direito. O texto 

constitucional, promulgado em 1988, foi responsável pela promoção de uma efetiva e 

importante ruptura com o regime constitucional anterior, sendo, inclusive, reconhecido pelo 

seu caráter cidadão, especialmente em razão de possuir um extenso rol de direitos e garantias 

fundamentais. 

 A dignidade da pessoa humana, a despeito de não ter sido positivada como um direito 

fundamental, foi elevada pelo texto constitucional à essencial condição de fundamento da 

República Federativa do Brasil, sendo considerada, por inúmeros estudiosos e órgãos 

jurisdicionais, como fundamento, base ou núcleo axiológico de todo o ordenamento jurídico 

brasileiro, especialmente por reconhecer a pessoa não como meio, mas como fim de toda a 

ordem jurídica, elemento subjetivo indispensável à existência da sociedade e do próprio 

Estado. 

                                                           
14 Segue o original em espanhol: “La Corte y la doctrina han entendido que el único sentido genuíno que se 
puede conferir a ese derecho es el de considerar que este consagra una protección general a la capacidade que 
la Constitución reconoce a las personas a autodeterminarse, esto es, a darse a sus propias normas  desarrollar 
planes propios de vida, siempre y cuando no afecten derechos de terceros.” 
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Nesse sentido é que KANT parte do pressuposto de que o homem não pode ser 

considerado como um objeto, como um meio para atingir determinadas finalidades. Segundo 

o autor, o homem deve ser considerado um fim em si mesmo, ao aduzir que: 

 

[…] no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode pôr-se em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o preço, e portanto 
não permite equivalente, então tem ela dignidade... Esta apreciação dá pois 
a conhecer como dignidade o valor de uma tal disposição de espírito e põe-
na infinitamente acima de todo o preço. Nunca ela poderia ser posta em 
cálculo ou confronto com qualquer coisa que tivesse um preço, sem de 
qualquer modo ferir a sua santidade. (2006, p.77). 

 

 A despeito de sua relevância para o constitucionalismo brasileiro, uma vez que 

constitui verdadeiro centro gravitacional e fundamento axiológico para a existência de todos 

os direitos fundamentais consagrados, há que se destacar que uma das questões mais 

complexas e controvertidas assenta-se justamente na definição do conteúdo jurídico do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Isto porque, conforme destaca BARROSO, o termo 

é, sem dúvidas, semanticamente vago, impreciso, aberto, fluido, caracterizando-se por sua 

ambigüidade, porosidade e polissemia.15  

 A despeito da imprecisão e polissemia do termo dignidade da pessoa humana, pode-se, 

na esteira do entendimento de SARLET, aduzir que a dignidade da pessoa humana é, 

 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada pessoa humana que o faz 
merecedor de mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da 
comunidade, implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de 
cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as condições 
existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover 
a sua participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência 
e da vida em comunhão com os demais seres humanos. (2002, p.2) 

  

A inserção da dignidade da pessoa humana no texto constitucional brasileiro e sua 

condição de princípio fundamental do Estado brasileiro, vem desempenhando importância 

ímpar, principalmente ao promover a repersonalização das relações jurídicas, aumentando o 

lastro protetivo conferido ao indivíduos. Relações jurídicas antes analisadas apenas sob o 

prisma patrimonialista e individualista, influência do Direito Romano sob a legislação civil 

brasileira, passam a ser interpretadas sob um novo enfoque, o da busca pela plena promoção 

da dignidade humana.  

                                                           
15 2000, p.196. 
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 Assim, de forma muito análoga ao que se infere nos ordenamentos jurídicos alemão, 

espanhol, português e colombiano, tem se verificado que, a despeito da inexistência de 

preceito constitucional assegurando o direito ao livre desenvolvimento da personalidade, 

alicerçados no princípio da dignidade da pessoa humana, estudiosos e órgãos jurisdicionais 

brasileiros, tem construído importantes entendimentos jurídicos para casos referentes à 

mudança de sexo e alteração de nome, direito ao conhecimento a origem biológica, direito de 

não se submeter a tratamento médico contra a própria vontade, proteção da vida privada, da 

imagem, honra e intimidade. Isto porque, conforme destaca MORAES: 

 

a dignidade é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que se 
manifesta singularmente na auto-determinação consciente e responsável da 
própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das 
demais pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto 
jurídico deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam 
ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 
sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 
enquanto seres humanos. (2006, p. 16). 

 

 Infere-se, portanto, que o princípio da dignidade da pessoa humana, similarmente ao 

direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, reconhece a cada indivíduo a 

capacidade de autodeterminar os aspectos mais relevantes de sua vida, especialmente aqueles 

que lhe digam respeito em caráter exclusivo, ou seja, que não afetem a interesses de terceiros 

ou à ordem pública, como instrumento indispensável à garantia do desenvolvimento de sua 

personalidade e promoção de uma vida digna, que deve ser compreendida a partir da 

perspectiva individual, enquanto busca por aquilo que melhor lhe promova enquanto ser 

humano. Nos dizeres de MOUREIRA “reconhecer a autonomia privada no Direito é 

reconhecer a possibilidade da pessoa humana se construir enquanto pessoa humana” 

permitindo-se “que ela seja o que quiser e assuma as coordenadas da sua pessoalidade, na 

medida em que liberdades e não liberdades lhe são legitimamente conferidas e, portanto, 

aceitáveis”.16 

Em termos pragmáticos, a partir de uma detida análise de manifestações doutrinárias e 

jurisdicionais europeias, colombianas e brasileiras, constata-se que pouca diferença há entre o 

direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade e o princípio da dignidade da 

pessoa humana. Ambos constituem expressões fluidas e imprecisas, o que amplia 

sobremaneiramente os seus campos de aplicação na resolução de casos concretos. Assim, 

procedido o estudo do conteúdo do direito fundamental ao livre desenvolvimento da 

                                                           
16 2009, p. 74-75. 
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personalidade e do princípio da dignidade da pessoa humana, analisar-se-á se seria possível 

afirmar ser o direito ao livre desenvolvimento da personalidade um direito fundamental 

tutelado pelo ordenamento jurídico brasileiro, bem como analisar em que medida este direito 

fundamental contribuiria para uma melhor interpretação e resolução de casos envolvendo a 

proteção da pessoa humana.  

 

 

4 O direito ao livre desenvolvimento da personalidade humana no ordenamento jurídico 

brasileiro 

 

 

 Um dos pontos centrais e mais relevantes do presente trabalho pode ser 

consubstanciado pelo seguinte questionamento: é possível afirmar ser o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade um direito fundamental no ordenamento jurídico 

brasileiro? Ou o direito ao livre desenvolvimento da personalidade seria um direito implícito 

ao ordenamento jurídico brasileiro, decorrência do principio constitucional da dignidade da 

pessoa humana?  

 De fato, no ordenamento jurídico brasileiro inexiste preceito constitucional que 

expressamente preveja o direito ao livre desenvolvimento da personalidade. Ocorre, todavia, 

que a despeito disso, surgem algumas manifestações incipientes no sentido de ser o direito ao 

livre desenvolvimento um princípio implícito, que encontraria seu fundamento no conjunto de 

direitos fundamentais atribuídos a pessoa humana e, especialmente, o princípio da dignidade 

da pessoa humana. 

 Nesse sentido se posiciona LUDWIG, que se manifesta no sentido de que: 

  

a partir da composição de todas as normas constitucionais asseguradoras 
de direitos e garantias fundamentais, com fulcro comum na dignidade da 
pessoa humana, que se torna possível compreender o direito ao livre 
desenvolvimento da personalidade como princípio geral do direito brasileiro, 
embora não haja, em nossos textos legais, referência expressa ao mesmo. 
(2002, p.292) 

 

 E completa o autor: 

 

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade situa-se entre os 
princípios fundamentais do Direito brasileiro, tendo especialíssima 
relevância no âmbito jusprivado. Tanto é assim que, de acordo com Konrad 
Hesse, a tarefa central do direito privado atualmente se constitui na defesa 
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do direito da personalidade, entendido tanto em seu aspecto negativo 
(intimidade), quanto em seu aspecto positivo (autonomia privada): 
resgataria, desse modo, seu caráter de baluarte da liberdade. (2002, p.292) 

 

 Ao se proceder à análise das manifestações jurisdicionais proferidas no âmbito dos 

ordenamentos jurídicos cujos textos constitucionais prevêem o direito ao livre 

desenvolvimento de personalidade, as quais tenham por base argumentativa este direito, 

verificar-se-á que elas pouco se diferem de manifestações jurisdicionais ocorridas no âmbito 

do ordenamento jurídico brasileiro que tenham como objeto principal de analise a proteção de 

direito da personalidade.  

 Isto porque, apesar de inexistir preceito específico prevendo o direito ao livre 

desenvolvimento da personalidade, fato é que, além do princípio da dignidade da pessoa 

humana, que por si só seria suficiente em razão de sua ampla abertura semântica, o 

ordenamento jurídico brasileiro, de uma forma particular e minuciosa, positiva uma série de 

direitos fundamentais de natureza personalíssima, tais como intimidade, vida privada, 

imagem, honra, autonomia e direitos autorais. 

 Ora, inquestionavelmente, o texto constitucional brasileiro, ao positivar esse extenso 

rol de direitos fundamentais, bem como ao elevar a condição de princípio e objetivo do 

Estado brasileiro a promoção da dignidade da pessoa humana, cria as bases necessárias a 

assegurar que a pessoa promova livremente o desenvolvimento de sua personalidade, seja  ao 

garantir um complexo de direitos da personalidade, seja ao assegurar importantes espaços 

privados de liberdade de ação, de forma similar aos ordenamentos jurídicos alemão, espanhol 

e colombiano.  

 Apesar desta conclusão, há que se concordar com o entendimento adotado por 

LUDWIG, que ao analisar a aplicabilidade do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana no ordenamento brasileiro, aduz que “a jurisprudência pátria parece 

não ter descoberto todas as potencialidades desse princípio implícito em nosso ordenamento 

jurídico, como tampouco o fez em relação ao princípio expresso da dignidade da pessoa 

humana.”17 Destaque-se, todavia, que as manifestações jurisdicionais tem evoluído e, 

gradativamente, tem reconhecido os influxos que as normas constitucionais promovem sobre 

a legislação infraconstitucional e sobre as relações jurídicas privadas, especialmente no que 

concerne ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

 Assim, apesar de não estar positivado como direito fundamental pelo ordenamento 

jurídico brasileiro, imperioso reconhecer, com o intuito de aumentar o lastro protetivo à 

                                                           
17 2002, p.298 
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pessoa humana, inclusive como forma de promoção e efetivação do princípio da dignidade da 

pessoa humana, o direito ao livre desenvolvimento da personalidade como um princípio 

implícito do ordenamento, a ser utilizado como um importante vetor interpretativo na 

resolução de conflitos jurídicos, não só no que tange a proteção das questões existenciais 

referentes à vida privada ou intimidade, mas, inclusive, em sua dimensão de cláusula geral de 

liberdade, destinada a tutela da liberdade individual e a autonomia privada. 

 

 

5 Análise do Recurso Especial n.º 1.195.995 a luz do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade. 

 

 

 Em recente caso que bateu às portas do Superior Tribunal de Justiça, este órgão 

jurisdicional foi instigado a se manifestar acerca de questão relevante afeta ao direito de livre 

desenvolvimento da personalidade, qual seja, se uma pessoa teria o direito de se recusar a 

tomar ciência de resultado de exame médico realizado contra a sua vontade. 

 Um paciente, sob prescrição e orientação médica, solicitou a determinado hospital a 

realização de uma série de exames médicos para analisar seu estado clínico. Ocorre, todavia, 

que o hospital, além de realizar todos os exames prescritos, realizou, por equívoco, sem que 

tenha havido prévia solicitação do paciente, exame anti HIV, o qual teve resultado positivo. 

 Inconformado com a conduta adotada, o paciente ingressou com ação judicial 

mediante a qual pleiteou indenização por danos materiais e morais, aduzindo, em síntese, ter 

havido a violação ao seu direito de intimidade, decorrente de uma investigação abusiva de sua 

vida, eis que houve a realização de exame médico contra a sua vontade e sem que tenha 

havido prescrição médica.  

 Ao apreciarem o caso, os juízos de primeiro e segundo grau julgaram improcedentes 

os pedidos formulados na exordial sob o fundamento de que o ato praticado pelo hospital não 

configurou ato ilícito, pois, apesar de ter havido a realização de exame médico sem 

autorização do paciente, além do resultado comunicado não ser falso, permitiu ao paciente o 

conhecimento da doença. 

 O Superior Tribunal de Justiça, analisando o Recurso Especial interposto pelo 

paciente, houve por bem confirmar a improcedência dos pedidos sob o fundamento de que por 

não ser o direito à intimidade absoluto, como os demais direitos fundamentais, no caso 
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concreto, este sucumbiria ao direito a vida, isto é, a uma vida mais saudável e longeva, razão 

pela qual o ato praticado não seria ilícito. Conforme a decisão: 

 

I - O direito à intimidade, não é absoluto, aliás, como todo e qualquer direito 
individual. Na verdade, é de se admitir, excepcionalmente, a tangibilidade 
ao direito à intimidade, em hipóteses em que esta se revele necessária à 
preservação de um direito maior, seja sob o prisma individual, seja sob o 
enfoque do interesse público. Tal exame, é certo, não prescinde, em 
hipótese alguma, da adoção do princípio da dignidade da pessoa humana, 
como princípio basilar e norteador do Estado Democrático de Direito, e da 
razoabilidade, como critério axiológico; II - Sob o prisma individual, o direito 
de o indivíduo não saber que é portador do vírus HIV (caso se entenda que 
este seja um direito seu, decorrente da sua intimidade), sucumbe, é 
suplantado por um direito maior, qual seja, o direito à vida, o direito à vida 
com mais saúde, o direito à vida mais longeva e saudável; III - Mesmo que o 
indivíduo não tenha interesse ou não queira ter conhecimento sobre a 
enfermidade que lhe acomete (seja qual for a razão), a informação correta e 
sigilosa sobre seu estado de saúde dada pelo Hospital ou Laboratório, ainda 
que de forma involuntária, tal como ocorrera na hipótese dos autos, não tem 
o condão de afrontar sua intimidade, na medida em que lhe proporciona a 
proteção a um direito maior; IV - Não se afigura permitido, tão-pouco 
razoável que o indivíduo, com o desiderato inequívoco de resguardar sua 
saúde, após recorrer ao seu médico, que lhe determinou a realização de 
uma série de exames, vir à juízo aduzir justamente que tinha o direito de 
não saber que é portador de determinada doença, ainda que o 
conhecimento desta tenha se dado de forma involuntária. Tal proceder 
aproxima-se, em muito, da defesa em juízo da própria torpeza, não 
merecendo, por isso, guarida do Poder Judiciário; V - No caso dos autos, o 
exame efetuado pelo Hospital não contém equívoco, o que permite concluir 
que o abalo psíquico suportado pelo ora recorrente não decorre da conduta 
do Hospital, mas sim do fato de o recorrente ser portador do vírus HIV, no 
que o Hospital-recorrido, é certo, não possui qualquer responsabilidade; VI - 
Sob o enfoque do interesse público, assinala-se que a opção de o paciente 
se submeter ou não a um tratamento de combate ao vírus HIV, que, 
ressalte-se, somente se tornou possível e, certamente, mais eficaz graças 
ao conhecimento da doença, dado por ato involuntário do Hospital, é de seu 
exclusivo arbítrio. Entretanto, o comportamento destinado a omitir-se sobre 
o conhecimento da doença, que, em última análise, gera condutas 
igualmente omissivas quanto à prevenção e disseminação do vírus HIV, vai 
de encontro aos anseios sociais; VII - Num momento em que o Poder 
Público, por meio de exaustivas campanhas de saúde, incentiva a feitura do 
exame anti HIV como uma das principais formas de prevenção e controle da 
disseminação do vírus HIV, tem-se que o comando emanado desta augusta  
Corte, de repercussão e abrangência nacional, no sentido de que o cidadão 
teria o direito subjetivo de não saber que é soropositivo, configuraria 
indevida sobreposição de um direito individual (que, em si não se sustenta, 
tal como demonstrado) sobre o interesse público, o que, data maxima venia, 

não se afigura escorreito. VII - Recurso Especial improvido. (STJ, Resp. 
1.195.995; DJE 06/04/2011) 

 

 Segundo fundamentos contidos na decisão, a despeito do indivíduo titularizar o direito 

à intimidade, não seria titular de um “direito subjetivo de não saber que é soro-positivo”18, 

pois se lhe fosse atribuído este direito, tal fato “configuraria indevida sobreposição de um 

                                                           
18 STJ, Resp. 1.195.995; DJE 06/04/2011 
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direito individual sobre o interesse público.”19 Isto porque, segundo entendimento que 

predominou, “o direito a intimidade, ainda que essencial à preservação da dignidade 

humana, não prepondera, em situações excepcionais, em que o sacrifício deste direito revela-

se necessário a preservação de um interesse maior.”20  

 Mas afinal, qual seria esse interesse maior indicado pela decisão? Quem melhor do 

que o próprio indivíduo para definir o que representa o maior ou melhor interesse para a sua 

vida? Estar-se-ia garantindo a dignidade de alguém obrigando-a a tomar conhecimento de 

uma doença contra a sua vontade, em prol em um interesse público? O que é afinal uma vida 

digna? Esses são questionamentos imprescindíveis a permitir uma adequada análise do caso e, 

principalmente, evitar que se crie e se imponha de forma generalizada um conceito de “vida 

boa”21, assentado em juízos axiológicos unilaterais, que desconsideram o pluralismo e a 

diversidade social.22 Isto porque, conforme bem define STANCIOLI, ao tecer o conceito de 

direitos da personalidade: 

 

Os direitos da personalidade são direitos subjetivos que põem em vigor, 
através de normas cogentes, valores constitutivos da pessoa natural e que 
permitem a vivência de escolhas pessoais (autonomia), segundo a 
orientação do que significa vida boa, para cada pessoa, em um dado 
contexto histórico-cultural e geográfico. (2010, p.95) 

 

SÁ salienta que o ato de “viver é singular, está permeado por sensações inúmeras que, 

ao longo da história, moldaram a ideia que cada um desenhou para si do que seria uma vida 

‘boa’ e ‘digna.”, razão pela qual, por ser “impregnado por experiências, por expectativas, 

por toda sorte de juízos de valores que não carecem ser inquiridos em face de uma ‘pretensão 

conceitua coletiva.”23 E aqui, indispensável colacionar a indagação levantada pelo prolator do 

voto condutor do acórdão: 

 

Apenas para efeito de reflexão, poder-se-ia cogitar hipótese em que o 
Hospital demandado, por engano, procedesse equivocadamente ao exame 

                                                           
19 STJ, Resp. 1.195.995; DJE 06/04/2011 
20 STJ, Resp. 1.195.995; DJE 06/04/2011 
21 Segundo STANCIOLI: “Outro ponto decisivo, em especial após o ocaso das teorias jusnaturalistas, foi a 
percepção de que não uma fonte moral única, capaz de ser a matriz de valores que conduzam à vida boa. As 
teorias procedimentalistas de direito, hodiernas, bem representam isso. A opção por afirmar valores válidos 
para toda a sociedade é substituída pela possibilidade dada aos interlocutores de construírem, 
pragmaticamente, os valores constitutivos da pessoa humana, em cada contexto.” (2010, p.94) 
22Nesse sentido importa colacionar importante excerto da obra de HABERMAS, que ao discursar sobre a 
necessidade de se proteger a esfera privada de existência de cada indivíduo, permitindo-lhe elaborar seu plano de 
vida, sustenta que: “a ‘sociedade justa’ deixa a critério de todas as pessoas aquilo que elas querem iniciar como 
o tempo de suas vidas. Ela garante a todos uma mesma liberdade para desenvolver uma autocompreensão ética, 
a fim de formar uma concepção pessoal da ‘boa vida’ segundo capacidades e critérios próprios” (2004, p.5) 
23 2009, p; 49-50 
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de HIV e identificasse que o paciente-examinado era soro-positivo, tal como 
ocorrera no caso dos autos. Porém, antes de entregar o resultado ao 
paciente, o Hospital, ou o Laboratório verifica que o exame solicitado não 
era o anti-HIV, mas sim o anti-HCV. Indaga-se qual seria a providência 
correta do Hospital. Evidente que, em tal hipótese, caso o Hospital 
remanescesse inerte, o paciente jamais tomaria conhecimento de seu 
engano. Mas, seria correto, razoável que o Hospital não informasse ao 
paciente sobre o seu real estado de saúde? (STJ, Resp. 1.195.995; DJE 
06/04/2011) 

 

Em nome do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, que encontra 

fundamento no direito fundamental à dignidade humana, não seria juridicamente mais 

adequado e legítimo que o paciente, em casos semelhantes, seja previamente consultado pelo 

hospital se gostaria ou não de saber o resultado do exame realizado contra a sua vontade e sua 

decisão respeitada, haja vista que é ele quem possui o direito de determinar as questões afetas 

aos aspectos mais íntimos de sua vida privada?24 

Ademais, ilógico e atentatório aos direitos fundamentais à vida privada, à intimidade 

ao livre desenvolvimento da personalidade, sustentar a existência de um interesse público no 

caso, quando se está diante de uma situação restrita a pessoalidade do paciente. Tanto é que a 

própria decisão em comento, a despeito de admitir ser do livre e exclusivo arbítrio do paciente 

optar por se submeter ou não ao tratamento de combate do vírus do HIV25, não considerou 

inserido dentro de seu direito de livre desenvolvimento da personalidade a possibilidade de 

optar por ter ou não ciência do resultado de exame realizado sem o seu consentimento.  

Cumpre destacar, dada relevância, que a referida decisão não foi unânime, uma vez 

que a Ministra Relatora Nancy Andrigui foi voto vencido, apresentando entendimento no 

sentido de que no caso em comento, por mais que não tenha havido a divulgação do resultado 

a terceiros, o hospital, ao realizar o exame sem prescrição médica e sem o consentimento do 

paciente, violou o seu direito à intimidade, mediante uma indevida invasão em sua esfera 

privada, uma investigação abusiva da vida alheia. Nos termos do voto proferido pela Ministra 

Nancy Andrighi: 

 

Por mais que se possa adotar a presunção de que a constatação da doença 
pelo recorrido lhe propiciou melhores condições de tratamento, esse fato, 
por si só, não retira a ilicitude de sua conduta – negligente – de realizar 
exame não autorizado nem pedido em favor do recorrente. Acrescente-se 

                                                           
24 Há que se destacar que, pela leitura dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e 
pelo Superior Tribunal de Justiça, não houve qualquer prova no sentido de que o Hospital teve ciência do erro na 
realização dos exames ao ponto de lhe ser possível consultar previamente o paciente acerca de sua vontade em 
conhecer ou não o resultado do exame indevidamente realizado. 
25 “Veja-se que a opção de o paciente se submeter ou não a um tratamento de combate ao vírus do HIV, que, 
ressalte-se, somente tornou possível e, certamente, mais eficaz graças ao conhecimento da doença, dado por ato 
involuntário do Hospital, é de seu exclusivo arbítrio.” (STJ, Resp. 1.195.995; DJE 06/04/2011) 
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que a intimidade abrange o livre arbítrio das pessoas em querer saber ou 
não algo afeto unicamente à sua esfera privada. Vale dizer: todos têm 
direito de esconder suas fraquezas, sobretudo quando não estão 
preparadas para encarar a realidade. (STJ, Resp. 1.195.995; DJE 
06/04/2011) 

  

Em igual sentido ALFONSO VARGAS, sustenta que: 

 

O direito ao livre desenvolvimento da personalidade também é conhecido 
como direito a autonomia pessoal. É um direito de caráter genérico e omni-
compreensivo cuja finalidade é compreender aqueles aspectos da 
autodeterminação do indivíduo, não garantido por outros direitos, de tal 
maneira que a pessoa goze de uma proteção constitucional para tomas, 
sem intromissões nem pressões as decisões que estime importantes para 
sua própria vida.26 (2008, p.131) 

 

 LIMA ao analise do direito do indivíduo não se submeter a exames médicos contra a 

sua vontade, manifesta-se no sentido de que: 

 

a pessoa é livre para ser sujeito de pesquisas para obter diagnósticos 
pessoais do mesmo modo que é livre para recusar a investigação, se 
prefere desconhecer a verdade genética, ou ainda a pessoa é livre para ser 
submetida a exames, mas pode renunciar ao direito de ser informada sobre 
o diagnóstico e dados genéticos. (2007, p.163) 

 

A Corte Constitucional colombiana, analisando caso em que se discutia o direito de 

um paciente a não se submeter a tratamento médico contra sua vontade, aplicando ao caso o 

direito ao livre desenvolvimento da personalidade, manifestou-se no sentindo de ser 

atentatório a sua capacidade de se autodeterminar e ao direito de livre desenvolvimento da 

personalidade, obrigá-lo a se submeter a tratamento contra sua vontade, pois conforme restou 

assentado “considerar a pessoa como autônoma tem suas consequências invitáveis e 

inexoráveis, e a primeira e mais importante de todas consiste em que os assuntos que somente 

a ela atinem, somente por ela devem ser decididos.”27  

Conclui a Corte Constitucional que, “decidir por ela é arrebatar-lhe brutalmente sua 

condição ética, reduzi-la a condição de objeto, coisificá-la, converte-la em meio para os fins 

                                                           
26 De acordo com o original em espanhol: “El derecho al libre desarrollo de la personalidade también es 
conocido como derecho a la autonomia personal. Es un derecho de carácter genérico y omni-comprensivo cuya 
finalidad es compreender aquellos aspectos de la auto-determinación del individuo, no garantizado por otros 
derechos, de tal manera que la persona goce de una protección constitucional para tomar sin intromisiones ni 
pressiones las decisiones que estime importantes en su própria vida.” 
27 De acordo com o original em espanhol: “considerar a la persona como autónoma tiene sus consecuencias 
inevitables y inexorables, y la primera y más importante de todas consiste en que los assuntos que sólo a la 
persona atañen, sólo por ella deben ser decididos.” (COLOMBIA, n.º C-309-1997) 
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que por fora se escolhem”28. Ressalte-se, ainda que, SUÁREZ BERRÍO, analisando a referida 

decisão judicia, sustenta que “a liberdade tem um caráter intimo y um desenvolvimento 

interior sobre o qual não pode ingerir o ordenamento jurídico de um Estado de Direito que 

respeite a pessoa humana e reconheça sua autonomia”29. Segundo o autor, o indivíduo é que 

deve “procurar as condições mais aptas para sua realização como pessoa”.30
 

Aqui não se pode olvidar da necessidade de se assegurar espaços para o livre exercício 

da autonomia e liberdade, pois a irrestrita e incondicionada intervenção judicial, mediante 

decisões de cunho paternalista, em searas que deveriam estar restritas a autodeterminação 

individual, acarretará situações jurídicas absurdas e insuportáveis, inclusive com o risco de se 

promover uma verdadeira planificação do agir humano.31 Essa controvérsia e a relevância da 

questão estão claramente representadas nas palavras de BILBAO UBILLOS, segundo o qual:  

Nem mesmo aqueles que advogam pela máxima eficácia dos preceitos 
constitucionais negam que essas áreas de imunidade ou autonomia 
existem. Ao fim e ao cabo, a abolição dessa esfera privada é um dos sinais 
de identificação do totalitarismo. A existência dessas válvulas de escape, 
desses espaços de vida privada nos quais alguém atua sem ter que dar 
explicações, marca a diferença entre uma sociedade livre e uma sociedade 
ocupada pelo Estado. (2007, p. 394) 

 

 Nesse diapasão, em casos similares ao ora analisado, não pode o intérprete se olvidar 

da necessidade de reconhecer que determinadas decisões estão reservadas à esfera privada do 

existir humano32, razão pela qual não podem desconsiderar a capacidade de autodeterminação 

atribuída a cada indivíduo, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana 

e ao princípio implícito do livre desenvolvimento da personalidade. Obviamente que não se 

está a defender um absolutização da autonomia privada e do direito de livre desenvolvimento 

da personalidade, até mesmo porque, conforme aduzido, estes poderão sofrer limitações em 

                                                           
28 De acordo com o original em espanhol: “decidir por ella es arrebatarle brutalmente su condición ética, 
reducirla a la condición de objeto, cosificarla, convertila en médio para los fines que por fuera de ela se eligen” 
(COLOMBIA, n.º C-309-1997) 
29 De acordo com o original em espanhol: “la libertad tiene um carácter íntimo y un desarrollo interior sobre el 
cual no puede ingerir el ordenamento jurídico de un Estado de Derecho que sea respetuoso de la persona 
humana e reconoza su autonomia.” (1999, p. 73). 
30 De acordo com o original em espanhol: “procurar las condiciones más aptas para su realización como 
persona.” (1999, p. 73). 
31 Nesse sentido preleciona MC CRORIE: “É duvidoso que o direito privado, no qual os indivíduos actuam uns 
com os outros livre e arbitrariamente, seja espaço jurídico para se impor uma moral oficial.” (2005, p. 45).  
32 Em igual sentido é o entendimento de PARGENDLER e MARTINS-COSTA, para quem “A autonomia 
privada liga-se ao reconhecimento da existência de um âmbito particular de atuação do sujeito, com eficácia 
normativa. É manifestação da subjetividade, decorrendo da autodeterminação dos homens, princípio da 
Modernidade que reconhece liberdade individual e a autonomia do agir, segundo HEGEL.” (E, também 
(AMARAL NETO, 1999, p.26) 
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sua eficácia face às peculiaridades do caso concreto, em especial face a outros direitos 

fundamentais e a preceitos de ordem pública.   

 

 

6 Considerações Finais 

 

 

O objetivo do artigo não foi esgotar toda a análise do direito fundamental ao livre 

desenvolvimento da personalidade, mas sim, a partir do reconhecimento de sua importância e 

atualidade, proceder ao estudo do direito comparado, com o desiderato de contribuir para o 

desenvolvimento da dogmática, fornecendo questionamentos e apontamentos que possam ser 

úteis para a delimitação do conteúdo do direito fundamental ao livre desenvolvimento da 

personalidade humana, bem como, a partir de um estudo comparativo, apontar as semelhanças 

e diferenças entre este direito fundamental e o direito fundamental à dignidade da pessoa 

humana. 

Foi possível inferir que nos ordenamentos jurídico em que há a garantia do direito 

fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade tanto a doutrina, quanto os órgãos 

jurisdicionais, tem atribuído relevante função a este direito fundamental, reconhecendo-lhe 

uma dupla dimensão, quais sejam, a primeira, de cláusula geral ou direito geral de 

personalidade, destinada a proteger questões atinentes a sua pessoalidade, tais como nome, 

sexo, identidade, imagem, intimidade, vida privada, honra, direito ao próprio corpo, 

informações pessoais, e, a segunda, de cláusula geral de liberdade, destinada a tutelar o 

indivíduo em sua liberdade de agir de se autodeterminar em aspectos como liberdade de 

crença e religião, liberdade de profissão, liberdade contratual. 

O estudo realizado também permitiu concluir que, a despeito de não estar positivado 

como direito fundamental pelo ordenamento jurídico brasileiro, imperioso reconhecer, com o 

intuito de aumentar o lastro protetivo à pessoa humana, inclusive como forma de promoção e 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade como um princípio implícito do ordenamento, a ser utilizado como um 

importante vetor interpretativo na resolução de conflitos jurídicos, não só no que tange a 

proteção das questões existenciais atinentes à vida privada ou intimidade, mas, inclusive, em 

sua dimensão de cláusula geral de liberdade, destinada a tutelar da liberdade individual e a 

autonomia privada. 
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A partir da definição do conteúdo do direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade e de uma análise comparativa com o princípio da dignidade da pessoa humana, 

conclui-se ser possível sustentar que o interprete não pode se olvidar da necessidade de 

reconhecer que determinadas decisões, por estarem umbilicalmente afetas à esfera privada do 

existir humano, só ao indivíduo interessam e dizem respeito, razão pela qual deve ser 

respeitada a sua capacidade de autodeterminação. Isto porque, não se pode olvidar da 

necessidade de se assegurar espaços para o livre exercício da autonomia e liberdade, pois a 

irrestrita e incondicionada intervenção judicial em searas que deveriam estar restritas a 

autodeterminação individual, acarretará situações jurídicas absurdas e insuportáveis, inclusive 

com o risco de se promover uma verdadeira planificação do agir humano, eliminando os 

espaços privados de agir livre e democrático. 
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RESUMO 

 

O presente trabalho pretende investigar a partir da teoria dos sistemas de Niklas 

Luhman e da adequação à modernidade periférica na teoria de Marcelo Neves os 

fenômenos da autopoiese e alopoiese do sistema jurídico, a fim de averiguar o 

impacto do fenômeno alopoiético na concretização dos direitos fundamentais. 

Através da utilização do método dedutivo e pesquisa bibliográfica concluiu-se que 

diante de uma carência da esfera cidadã nos países de modernidade periférica, 

dentre os quais se encontra o Brasil, as disposições constitucionais perdem sua 

força normativa por não refletir características de uma parcela da sociedade 

universalizante, comprometendo a plena realização do Estado Democrático de 

Direito.  

 

Palavras chaves: Modernidade periférica. Estado Democrático de Direito. Cidadania. 

Alopoiese. Direitos Fundamentais.  

 

                                                 
1 Mestranda em Direitos e Garantias Fundamentais pela Faculdade de Direito de Vitória. Especialista 
em Direito Civil e Processual Civil pela UCDB. Advogada.  
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RÉSUMÉ 

Cette étude vise à étudier la théorie des systèmes de Niklas Luhmann et de 

l'adéquation de la modernité périphérique dans la théorie des Marcelo Neves des 

phénomènes de la autopoïèse et alopoiese du système juridique afin d'étudier 

l'impact du phénomène allopoietic dans l'application des droits fondamentaux. En 

utilisant la méthode déductive et revue de la littérature a conclu que contre les d'un 

manque de sphère civique dans les pays périphériques de la modernité, entre ce qui 

est le Brésil, les dispositions constitutionnelles perdent leur force normative par 

reflètent pas les caractéristiques d'une partie de la société répandue, affectant la 

réalisation complète de l'état de droit démocratique. 

 

Mots-clés : La modernité périphérique. Etat de droit démocratique. Citoyenneté. 

Alopoiese. Droits fondamentaux. 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A teoria dos sistemas desenvolvida por Niklas Luhmann (1998) importa o conceito 

de autopoiese da biologia e impõe sua aplicabilidade aos sistemas sociais, 

defendendo a existência, necessária, de subsistemas herméticos com abertura 

cognitiva consciente, os quais representam as categorias de um sistema macro, que 

é a sociedade.  

 

Neste contexto, Marcelo Neves (2006) impõe reflexões acerca da aplicabilidade da 

teoria defendida por Luhmann no contexto dos países entendidos como de 

modernidade periférica, eis que nestes o problema a ser enfrentado é o de 

autorreferência, inexistindo assim autopoiese desses subsistemas sociais. A este 

fenômeno, onde falta identidade/autonomia do sistema, o autor dá o nome de 

alopoiese.  

 

Ocorre que neste contexto, em havendo consagração de uma teoria alopoiética do 

direito, degenera-se a afirmação de que a constituição funciona como acoplamento 

estrutural entre os subsistemas político e jurídico, de modo que esta, que assim 

deveria ser, passa a sofrer ingerências inconscientes principalmente do poderio 
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econômico. Daí, portanto, passa-se a questionar se essa constituição possui a força 

normativa que dela se espera, e se, em não traduzindo os reais interesses dos 

cidadãos, e sim dos fatores de poder, de que forma impacta a consecução dos 

direitos fundamentais assegurados constitucionalmente.  

 

Dito isto, a presente pesquisa interessa à resposta a seguinte indagação: De que 

forma o fenômeno da alopoiese verificado nos países de modernidade periférica 

impacta o apelo pela concretização dos direitos fundamentais? 

 

Parte-se da hipótese de que os direitos fundamentais previstos constitucionalmente 

traduzem os anseios dos cidadãos. Entretanto, a esperada generalização 

institucionalizada da cidadania não se verifica na modernidade periférica, ante a 

existência de categorias de subcidadãos ou sobrecidadãos, reflexo, principalmente, 

do fenômeno da alopoiese dos sistemas sociais; há, pois, uma ingerência dos 

poderios econômico e político em demasia no subsistema jurídico – previsto 

constitucionalmente - descaracterizando sua autonomia, o que acaba por fomentar o 

descumprimento dos preceitos fundamentais justamente por não traduzir a realidade 

social.  

 

2. O ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO NOS PAÍSES DE MODERNIDADE 

PERIFÉRICA  

 

A transposição do paradigma Estado Liberal ao Estado Social possui ampla 

abordagem doutrinária, abordagem esta uníssona no sentido de que a mudança 

paradigmática ocorreu através de uma evolução deste primeiro modelo, quando 

assumidas paulatinamente tarefas positivas de prestações públicas.  

 

Corre sem maiores divergências o fato de que a ascensão do Estado Liberal tem 

como marco a Revolução Burguesa de 1789, e o Estado Social possui seu marco na 

Revolução Industrial, já no século XIX. Situados tais modelos, a noção de 

Constituição sai de um patamar de contrato social onde se engendraria o império da 

lei, para ocupar um “terreno de intermediação e negociação entre interesses e 

valores sociais conflitantes” (SANTOS, 2002, p. 149).  
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Entrementes, sob outra vertente diz-se que os países de modernidade periférica, 

dos quais o Brasil é um legítimo representante, tiveram uma crise ainda mais 

dramática do que a noticiada acima dado que “o Estado Social foi um simulacro na 

medida em que sua implementação foi altamente precária e insuficiente” (MOREIRA, 

2010, p. 147).  

 

Neste ínterim de incerteza, no século XXI a concepção de Estado Democrático de 

Direito positivada superaria o ideário de unidade de um povo, para a compreensão 

de uma universalidade pacífica interior da noção de Estado, presente mesmo ante a 

diversidade cultural da população. Destarte, mesmo no multiculturalismo deveria 

haver convívio harmônico com as opiniões diferentes.  

 

No Estado Democrático de Direito tal como concebido na atualidade pressupõe-se 

uma organização flexível, “[...] que assegure a permanente supremacia da vontade 

popular, buscando-se a preservação da igualdade de oportunidades, com liberdade, 

onde a democracia deixa de ser um ideal utópico para se converter na expressão 

concreta de uma ordem social justa”. (DALLARI, 2011, p. 305) 

 

Vê-se, pois, que a idéia de um Estado Democrático perpassa pela necessidade de 

garantia de isonomia entre seus pares e, outrossim, preservação da liberdade dos 

indivíduos, daí porque questionar-se a existência efetiva de um Estado Democrático 

de Direito em países de modernidade periférica tais como o Brasil.   

 

Ora, a necessária isonomia inserida em um Estado Democrático é o primeiro 

obstáculo encontrado para a concretização deste ideário em países de modernidade 

periférica dada a flagrante desigualdade social existente entre os indivíduos.  

 

Em países cuja desigualdade é gritante, não há como defender-se, por outro viés, a 

existência de liberdade individual de seus pares, eis que a liberdade pressupõe a 

ausência de dominação de uma elite minoritária pensante que defende seus 

interesses particularistas, os quais acabam incutidos sutilmente como verdades 

intrínsecas de uma dada coletividade majoritariamente prejudicada por essa 

desigualdade.   
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Em outras palavras, no entendimento da liberdade como não-dominação, Philippe 

Pettit (2007, p. 200) sustenta que a pessoa ao ser escrava ou sujeita a outra não é 

livre, ainda que a outra nunca tenha agido contra ela; espera-se, portanto, a época 

em que os cidadãos gozem de um status no qual ninguém seja vulnerável aos olhos 

do outro, evidenciando o Estado como garantidor desta condição. Essa lógica 

pressupõe, por óbvio, igualdade entre os pares.  

 

E ainda que se fale em igualdade formal, como quer fazer valer o texto constitucional 

brasileiro, a realidade mostra a inaplicabilidade normativa de direitos a uma dada 

categoria da sociedade, e os rigores legislativos dos deveres a essa mesma parcela, 

o que leva a crença de que haveria, tal como o simulacro de Estado Social, um 

simulacro de Estado Democrático de Direito no Brasil.  

 

Feitas tais digressões, a se falar tanto em modernidade periférica há de ser 

retomada a discussão acerca da necessária distinção entre esta e a modernidade 

central para plena compreensão das considerações deste item.  

 

A dicotomia nasce do ideário de modernidade de Alexis de Tocqueville (1998, p. 11) 

para quem a modernidade deveria ser vista como um ininterrupto processo de 

afirmação da democracia e da universalização da igualdade. A partir daí, a diferença 

essencial entre modernidade central e periférica reside no fato daquela ter percorrido 

o caminho democrático e isonomicamente universalizante em todos os estratos 

sociais, enquanto esta explorou o mesmo caminho de maneira insatisfatória ou 

sequer iniciou o percurso.  

 

Em uma modernidade central, pois, os valores essenciais que derivam da igualdade 

como fonte primária permite ao indivíduo sentir-se membro efetivo da comunidade 

política, cidadão digno porque igual na construção da vontade soberana 

(TOCQUEVILLE, 1998, p. 184).  

 

Sob outro prisma, a sociedade periférica não constituiu a igualdade como fonte 

primária de sua construção, de modo que “jamais atuou como elemento capaz de 

gerar sentimentos, de sugerir práticas, de fundamentar a origem das instituições, e 

muito menos de modificar tudo aquilo que fosse contrário ao seu reconhecimento 
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universal” (MOREIRA, 2010, p. 128).  

 

Vê-se, em contraposto: “hierarquias, relações personalistas e de parentesco, 

apropriação privada do público, da lei como expressão de privilégios, afinal da 

‘naturalização da desigualdade’ e da ‘construção social da subcidadania” 

(MOREIRA, 2010, 128).   

 

A importação, pois, da noção de Estado Democrático de Direito de forma alguma 

tem as mesmas bases e percalços nos dois modelos, ante a construção da 

sociedade imbuída desta dicotomia central e periférica.  

 

Inclusive, sob outra vertente, há que se questionar a chegada dos países periféricos 

na dita modernidade. Isto porque a modernidade “propôs uma dupla possibilidade 

para a humanidade. Por uma delas, a realização da razão seria o desenvolvimento 

universal para um sistema social que concretizasse o princípio da igualdade formal” 

(GENRO, 1996, p. 76). 

 

Destarte, em não havendo sequer o desenvolvimento universal de um sistema que 

concretize a igualdade formal, dada a institucionalização generalizada de situações 

de sobre e subcidadania, o acentuamento da desigualdade e das relações cada vez 

mais alienadas fugiriam ao ideário da modernidade. Entretanto, ausente outra 

nomenclatura mais adequada entendeu-se por bem separar o processo em 

modernidade central e modernidade periférica.  

 

Importante frisar essa constatação para que não se tenha a ilusão de que a 

modernidade central seja evoluída, ao passo que a periférica evolutivamente 

alcançará a central em dado espaço de tempo. A este respeito sustenta-se (SOUZA, 

2004, p. 107) que existe, de fato, uma forma específica de modernização na periferia 

de países como o Brasil, e que isto implicaria uma forma distinta de abordar o 

fenômeno, chamando atenção a suas precondições morais e políticas, e não 

somente econômicas – como tem sido a regra.   

 

2.1 O CASO BRASILEIRO 
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À revelia das constatações anteriores, o Brasil é um país inserido em um processo 

de modernização – se é que assim pode ser chamado, de sociedade da nova 

periferia. E diga-se nova periferia porque está alocado a partir da expansão 

ocidental, enquanto as velhas periferias são resultado de culturas milenares 

desenvolvidas de forma paralela ao Ocidente (SOUZA, 2003, p. 96). 

 

Dito isto, este país encontra obstáculos na ausência da organização de uma tradição 

moral ou religiosa para esquematizar “o impacto modernizante das práticas 

institucionais transplantadas como artefatos prontos” (MOREIRA, 2010, p. 129).  

 

Em outras palavras, a modernização exigiu um influxo exógeno, de “fora para 

dentro”, surgindo daí o desvio retórico da cultura jurídica e, outrossim: 

 

[...] a discussão constitucional orientada basicamente pelas questões e 
casos jurídico-constitucionais da experiência estrangeira. Em linguagem 
psicanalítica, trata-se, então, de reações sublimadoras diante da realidade 
constitucional rejeitante.  (NEVES, 1994, p. 136)   

 

Diante, pois, da importação de conceitos inaplicáveis à sociedade construída 

perifericamente, forma-se uma cultura material e simbólica na qual não existe 

espaço para reação e sobrepujança dos interesses reais e libertadores de uma 

sociedade escravizada pelo influxo exógeno.  

 

Este fato se confirma com a constatação de que essas sociedades enaltecem as 

práticas ao invés dos ideais modernos. Isto é, práticas institucionais são 

implementadas sem acompanhamento idealizante, prejudicando a “articulação, 

reflexividade e consciência de longo prazo dos seus dilemas e contradições” 

(SOUZA, 2003, p. 100).  

 

Desta forma não se institucionaliza uma esfera moral autônoma de fundo ético-

religioso, passando a viger o comportamento prático regulado pela defesa 

incondicional da honra. Não é difícil perceber-se a logicidade na conseqüência do 

raciocínio: violência. Esta nasce como uma conduta aceita e legítima, para 

restabelecimento da integridade ferida, e permeia todos os estrados da sociedade 

apesar de o Estado ignorar as classes mais elevadas no momento da aplicação da 
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sanção.  

 

A investigação deste processo viciante por via reflexa clareia a constatação da 

ocorrência do fenômeno alopoiético nos sistemas sociais periféricos, objeto de 

análise no próximo item.  

 

 

3. AUTOPOIESE E ALOPOIESE: BREVES CONSIDERAÇÕES 

 

Etimologicamente autopoiesis relaciona-se ao grego auto – através de si próprio e 

poiesis – criação/produção, isto é, produção de si mesmo.  

 

A origem da teoria da autopoiese está ligada aos biólogos chilenos Humberto 

Maturana e Francisco Varela (1997, p. 65) os quais em tentativa de resposta ao 

problema “o que define um sistema vivo?”, nas ciências biológicas, sustentaram uma 

revolucionária idéia: a definição da vida nos seres vivos individualmente concebidos 

é a autonomia e constância da organização das relações entre os elementos 

constitutivos desse mesmo sistema; sua ordem interna é gerada a partir da interação 

de seus próprios elementos, evidenciando a característica de autorreferencialidade. 

São ainda autorreprodutivos na medida em que os elementos são produzidos por 

essa rede circular e recursiva.  

 

Ainda na teoria biológica, os autores supramencionados introduzem a idéia de 

máquinas. Fazem, pois, distinção entre máquinas autopoiéticas e alopoiéticas:  

 

Uma máquina autopoiética é uma máquina organizada como um sistema de 
processos de produção de componentes concatenados de tal maneira que 
produzem componentes que: I) geram os processos (relações) de produção 
que os produzem através de suas contínuas interações e transformações e, 
II) constituem à máquina como uma unidade no espaço físico (1997, p. 71). 

 

Sob outra vertente, máquinas alopoiéticas produzem ao final algo diferente delas 

mesmas:  

 

Outras máquinas, denominadas [...] alopoiéticas, produzem com seu 
funcionamento algo diferente delas mesmas. [...] possuem uma identidade 
que depende do observador e que não é determinada em seu operar 
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porque o produto deste é diferente de sua organização.  
 

Feita essa digressão – a ser retomada adiante, Niklas Luhmann (1998) em uma 

segunda fase – rompendo com o funcionalismo Parsoniano de sua pesquisa volta-se 

a uma perspectiva autopoiética da teoria sistêmica, fundada nos trabalhos dos 

biólogos supramencionados.  

 

Na importação da autopoiese para aplicação nos sistemas sociais, Luhmann (1998, 

p. 64) traça necessária diferenciação entre os sistemas constituintes de sentido – 

psíquicos e sociais, dos não constituintes de sentidos – orgânicos e 

neurofisiológicos; necessária tal diferenciação para entender o caráter de auto-

observação dos sistemas constituintes de sentido possibilitando um fechamento 

operacional com abertura de modo que a circularidade da autopoiese possa ser 

interrompida pela referência ao meio ambiente.  

 

Outra importante diferenciação reside na constatação de que o vetor/unidade básica 

de análise nos sistemas sociais são os atos comunicativos. Cada subsistema que 

emana do sistema social possui sua própria comunicação, e esta comunicação 

diferenciada que faz com que o sistema adquira unidade e fechamento operacional, 

daí porque dizer que existe para cada subsistema um código binário distinto que o 

diferencia. 

 

Destarte, o sistema jurídico é caracterizado pelo código lícito/ilícito, legal/ilegal ou 

direito/não direito; o sistema político revela o código poder/não poder, enquanto o 

econômico revela o código ter/não ter.  

 

Tentando didaticamente exemplificar a complexa teoria Luhmaniana, referido autor 

faz alusão à compreensão dos subsistemas como bolas de bilhar, o que apesar de 

esdrúxulo é capaz de induzir à necessária separação (operacional) entre estes, e 

quando se tocam, resta traduzida a abertura cognitiva a que remete Luhmann. Vê-

se, pois, que o fechamento operacional do sistema lhe confere autonomia, e não 

clausura ou isolamento.  

 

Enfaticamente, sob influência notável dos biólogos chilenos, Luhmann importa do 
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conceito de autopoiese biológica a questão da autorreferência, impondo ao 

subsistema sua constituição através de seus próprios elementos. Todavia, a 

autopoiese não se limita à autorreferência, sendo constituída ainda por outros dois 

momentos: reflexividade e reflexão.  

 

Na reflexividade verifica-se o momento da autopoiese em que ocorre referência de 

um processo a si mesmo. A referência a si mesmo, entretanto, não caracteriza 

devidamente a reflexividade, ante a constatação de que o processo de 

“normatização da normatização”, v.g, nem sempre representa reflexividade da 

produção normativa, como no caso de normatização religiosa ou moral da 

normatização jurídica (NEVES, 2006, p. 65).  

 

A reflexão baseia-se na distinção entre sistema/ambiente, opondo um conceito da 

identidade do sistema em oposição ao seu ambiente. A diferenciação 

sistema/ambiente é o paradigma essencial da compreensão da sociedade moderna, 

eis que o que pertence a um sistema pertence simultaneamente ao ambiente de 

outros sistemas (LUHMANN, 1998, p. 243). 

 

Dito isto, frise-se mais uma vez, o fechamento operacional do sistema não significa 

isolamento (LIMA, 2009, p. 26); e havendo um acoplamento estrutural entre os 

sistemas haverá troca de comunicação capaz de ensejar irritação e nova 

comunicação. Destarte, vê-se que os subsistemas autônomos possuem ligações 

entre si, sendo, pois, cognitivamente abertos para interferências do meio-ambiente, 

que só se processam mediante filtro interno consciente.  

 

As críticas que Luhmann recebe sustentam que a clausura operacional do sistema 

jurídico conduz a um purismo conceitual, e exaltação da positividade do direito. 

Neste sentido Rottleuthner (1989, p. 779) em crítica sustenta haver na autopoiese 

uma redução exacerbada causada pela rigidez teórica.  

 

Considerando-se um sistema social autopoiético, Celso Campilongo (2000, p. 81) 

afirma: “A democracia não possui, neste circuito, um valor em si. A legitimidade 

também perde a característica de canal de difusão do consenso. Tudo se resume, 

então, na simples suposição de que a parte majoritária da população conforma-se 
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com as instituições políticas e jurídicas”.  

 

Ora, pressupondo que este sistema pauta-se pela generalização institucionalizada 

da cidadania, é certo que se legitimam decisões por meio da aplicação de um 

consenso procedimental deflagrado pela observância à norma e outros instrumentos 

jurídicos. Este fato contribui para a redução da complexidade social, objetivo da 

teoria Luhmaniana.  

 

E não se está a defender a ausência de democracia, e sim justamente a 

impossibilidade de o poder submeter-se às individualidades, devendo esta ser 

promovida por decisões que regulem a convivência social, considerados os 

indivíduos enquanto seres coletivos.  

 

Talvez o ponto de discordância de Campilongo não seja realmente da teoria 

autopoiética em si, e sim do seu intento de reduzir a complexidade social. Para 

Campilongo (2000, p. 123) a democracia, necessária ao Estado, possui a tarefa de 

manter elevadas as taxas de contingência e complexidade, e não o contrário.  

 

Complexidade entendida como pluralidade de alternativas; e contingência no sentido 

de que a decisão tomada hoje poderia ser diferentemente tomada no futuro. É certo 

que em uma sociedade complexa e contingente as chances de decisões 

consensuais são escassas, daí porque a crítica referenciar-se-ia então às 

considerações de Habermas (2003, p. 196) acerca de um consenso conteudístico – 

cujos resultados são aceitáveis, a partir de procedimentos com potencialidade 

normativa universal.  

 

A defesa de Luhmann (1983, p. 52) refere-se à necessidade de simplificação das 

expectativas, por meio de uma redução generalizante - daí a necessidade de 

positivação do direito. Em sendo verdade que existe um dissenso conteudístico, 

também o é que necessariamente deve haver um consenso procedimental que 

abstrativamente seja capaz de compatibilizar expectativas recíprocas da categoria 

de cidadãos – frise-se, em um sistema autopoiético perfeito tal como concebido em 

países de modernidade central.  
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Ainda sobre a positividade, neste contexto ela desvela-se como a autodeterminação 

central do Direito, tendo em vista que a ela caberá o controle do código binário 

jurídico estabelecido: o que é licito e o que não é. Contudo, a exaltação da 

positividade não significa clausura e isolamento do sistema jurídico, eis que a 

escolha do lícito ou ilícito será condicionada pelo meio ambiente.  

 

Daí porque “a qualidade normativa serve à autopoiese do sistema, à sua 

autocontinuação diferenciada do meio ambiente. A qualidade cognitiva serve à 

concordância desse processo com o meio ambiente do sistema” (LUHMANN apud 

NEVES, 1994, p. 120). Caso contrário, em não havendo este fechamento normativo, 

o sistema jurídico acabaria por confundir-se com outros sistemas: econômicos, 

políticos, etc.   

 

Inclusive, em terceira obra sobre a temática referenciada, Campilongo (2002, p. 68) 

defende a teoria Luhmaniana no que tange a percepção do homem como objeto do 

ambiente – e não do sistema. As censuras a teoria de Luhmann, no sentido de ser 

anti-humanista, antidemocrática ou tecnocrática por menosprezar o indivíduo, não 

prevaleceriam segundo o autor.  

 

Se para Luhmann o indivíduo faz parte do ambiente, e não do sistema, isso não 

significa a possibilidade de manobras ou condução irrefreada deste; e sim, o 

entendimento de que este é representado dentro de uma margem de liberdade, 

imprevisibilidade e autonomia deveras superior que o sistema – que não as possui.  

 

A alopoiese difundida por Marcelo Neves (1994, p. 125) não segue a diferenciação 

exposta por Maturana e Varela acima referenciada. Se para Maturana e Varela 

alopoiese significaria o sistema que só pode ser caracterizado com referência a um 

contexto – e não a ele mesmo, Neves elabora o conceito de alopoiese como a 

reprodução do sistema por critérios, programas e códigos do seu meio ambiente. 

Perde-se, assim, a diferenciação proposta por Luhmann entre sistema e meio-

ambiente, daí porque no caso do subsistema jurídico, por exemplo, existe a 

sobreposição de outros códigos de comunicação sobre a licitude/ilicitude do Direito, 

diminuindo sua eficiência, funcionalidade e sua própria racionalidade.  
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Vê-se, pois, que a configuração da alopoiese imprescinde da sobrepujança indevida 

de um código binário pertencente a um subsistema sobre o outro, indevidamente. 

Enquanto a autopoiese pressupõe interferências do meio-ambiente mediante um 

filtro interno consciente que confere abertura cognitiva ao sistema, a alopoiese não 

traduz o fechamento operacional dos sistemas, que sofrem interferências 

inconscientes e destrutivas. É como se a aplicação judicial desconsiderasse a 

ilicitude/licitude do fato para avaliar tão somente a condição econômica do agente, o 

que esdruxulamente causaria a sobreposição do código binário econômico sobre o 

jurídico, destruindo este sistema.  

 

A partir das distinções conceituais acima, é que fica clara a exposição de Neves 

(2006, p. 228) sobre o problema da concretização do Estado Democrático de Direito 

em países de modernidade central e periférica.  

 

Em países de modernidade central e, portanto, nos quais onde existe divisão 

sistematizada de forma autopoiética, o problema do Estado Democrático de Direito 

resume-se a questão da heterorreferência. Em outras palavras, o Estado, tal como 

um Leviatã, hipertrofia-se – politicamente e juridicamente, e passa a desconsiderar 

as ingerências dos demais sistemas funcionais e do “mundo da vida”, de modo a 

questionar-se o próprio limite da atividade estatal.  

 

Acaba este Estado por regular excessivamente, obstaculizando o surgimento de 

alternativas criativas a partir da esfera pública (NEVES, 2006, p. 232). Entretanto, a 

solução da contenda não está na aplicação do lado imediatamente oposto: 

desjuridificação e desestatalização; a convivência construtiva com o impasse 

narrado acima é o que promoveria, nas palavras de Neves (2006, p. 234) a 

reciclagem do sistema.  

 

Sob outra vertente, e aí sim no que interessa ao presente artigo, o problema da 

consecução do Estado Democrático de Direito na modernidade periférica, tal como 

foi anunciado implicitamente no item anterior é de autorreferência. Nos abismos da 

alopoiese dos subsistemas há reprodução hipertrófica do código econômico sobre 

os demais, principalmente no que tange ao sistema jurídico objeto desta pesquisa, 

gerando consequentemente privilégios e exclusões.  
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Desde então, a legalidade não pode mais ser vista como generalização igualitária de 

conteúdos jurídicos, pois acaba deturpada no processo de concretização do direito. 

A concretização jurídica acaba violada por códigos de preferências, daí porque não 

se trata mais de edição maior ou menor de normas, e sim de “superação das 

condições desjuridicizantes que determinam a colonização do direito pela 

sociedade” (NEVES, 2006, p. 241).  

 

 

3. CIDADANIA, ALOPOIESE E CONCRETIZAÇÃO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

Quanto à sua origem histórica, a cidadania não raras vezes vincula-se à burguesia, 

dado o repúdio intrínseco da categoria às situações do sistema feudal; sob outro 

prisma a cidadania é relacionada às relações de trabalho rurais, ou ainda a noção de 

direitos humanos – ao se falar de direitos de cidadania (CORRÊA, 2002, p. 210).  

 

À revelia dos argumentos traçados acima a noção de cidadania sempre possuiu 

sentido de igualdade básica da participação da sociedade, através de direitos e 

obrigações recíprocas. Paradoxalmente, o capitalismo insere a idéia de 

desigualdade em um aspecto de normalidade, dado que o rico assim o é por mérito, 

e o pobre por fracasso. 

  

Entrementes, mesmo no capitalismo o núcleo da cidadania permaneceu imutável. 

Entendeu-se (MARSHALL, 1967, p. 79) que a parcela de diretos civis eram 

inatingíveis pela dominação do capital, e estes significavam a capacidade de cada 

indivíduo lutar pelos objetos que desejasse possuir, mas não garantiam a posse de 

nenhum deles.  

 

A cidadania desenvolveu, ainda, outras duas fases: dos direitos ligados à 

participação no exercício do poder político; e os direitos ligados ao bem-estar 

econômico e à herança social.  

 

Em que pesem os argumentos tecidos acima, não se deve confundir o conceito de 
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cidadania à noção de direitos humanos, eis que a cidadania “significa a realização 

democrática de uma sociedade, compartilhada por todos os indivíduos ao ponto de 

garantir a todos o acesso ao espaço público e condições de sobrevivência digna, 

tendo como valor-fonte a plenitude da vida” (CORRÊA, 2002, p. 217).  

 

Daí porque a vinculação da cidadania à noção de direitos humanos é um tanto 

restritiva. Civilmente, cidadania possui o intento de assegurar a pertença do 

indivíduo à nação recebendo do Estado a mesma proteção jurídica, com direitos e 

deveres. Já a cidadania política remete a constatação de tomada de decisão de 

parte em nome do todo social, através do voto e elegibilidade.  

 

A categoria de cidadania que se almeja traçar no presente tópico não é indiferente à 

constatação de que a configuração da esfera cidadã depende das condições globais 

da sociedade, e mais aproxima-se da noção de cidadania civil e social que deve ser 

conferida a todos os indivíduos ocupantes de uma dada sociedade indistintamente. 

 

Ocorre que no Brasil, no que tange à vinculação dos cidadãos a direitos e deveres 

notam-se, nas palavras de Jessé Souza (2003, p. 175) “[...] acordos e consensos 

sociais mudos e subliminares, mas, por isso mesmo tanto mais eficazes que 

articulam, como que por meio de fios invisíveis, solidariedades e preconceitos 

profundos e invisíveis”.  

 

Diante deste fato normalizam-se as situações de impunidade, não de forma 

intencional, mas mesmo assim de forma a descaracterizar o enquadramento de 

cidadãos independentemente da pertença de classe.  

 

Não por ausência de leis, mas sim pela inexistência de cumprimento normativo a 

depender da classe a que pertença o “cidadão”. Neste aspecto é que se percebe 

como a ocorrência da alopoiese no sistema jurídico, “prejudica a própria eficácia da 

norma, acarretando uma ‘desjuridificação no plano da ação’” (LOPES, 2008, p. 116). 

 

Essa perda de eficácia da norma acaba por contrastar com o argumento de Hesse  

(1991, p. 14) de que a constituição possuiria uma força normativa intrínseca. Isso 

porque nas palavras do autor, em contraste aos argumentos de Lassale (2001), a 
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constituição pretenderia impor ordem e conformação à realidade política e social, e 

não apenas refletir condições de força social e política. Diz Hesse, portanto, que a 

constituição revela sua força normativa quando idealiza sua pretensão de eficácia.  

 

Essa constituição jurídica não estaria dissociada de vinculação às forças 

espontâneas e às tendências dominantes de seu tempo – assemelhando-se ao 

ideário de Lassale (2001, p. 30) de constituição real; mas só traduz uma força ativa 

quando a consciente vontade dos principais responsáveis pela ordem constitucional 

pelo poder vier acompanhada da “vontade de constituição”.  

 

Para Neves (1994, p. 137) esta constituição, simbólica diante da sobrepujança de 

interesses políticos dependentes sobre os jurídicos, não é capaz de traduzir a força 

normativa que dela se espera, quer porque não concretiza sua pretensão de eficácia 

a uma generalizada categoria de cidadãos, quer porque os principais responsáveis 

pela ordem constitucional igualmente não são representados pela parcela 

generalizada de uma esfera cidadã – ao menos nos países de modernidade 

periférica, tal como o Brasil.  

 

É como, nas palavras de Boaventura (1988, p. 92) “Torna-se evidente que as 

diferentes funções estruturais, incluindo a do consenso, são exercidas do ponto de 

vista de classe e como tal devem ser teoricamente avaliadas”.  

 

Em outras palavras, isso corrobora a afirmação de que o consenso procedimental 

criado em torno do suposto acoplamento estrutural entre política e direito, tal como 

se concebe a constituição, não reflete os interesses de uma generalizada parcela 

dos cidadãos periféricos.  

 

E não reflete, pois apesar de constar literalmente normas aplicáveis a parcela 

generalizada de cidadãos, estes na modernidade periférica não são percebidos 

majoritariamente, generalizando-se, por outro lado, relações de subintegração e 

sobreintegração no sistema jurídico.  

 

Essa generalização de situações de subcidadania e sobrecidadania faz com que a 

constituição perca sua força normativa; mas não se está aqui a impor qualquer 
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semelhança às considerações de Lassale (2001, p. 33) no sentido de que a 

constituição para ter valor e ser durável deve traduzir os reais fatores de poder que 

imperam na realidade social, e sim justamente o contrário, que a tradução 

constitucional deve pautar-se em uma generalização da esfera de cidadania, de 

modo que a constituição escrita generalize expectativas normativas dotadas de 

concretude plausível a todos indistintamente.  

 

Entretanto, como se pode verificar a própria institucionalização dos Direitos 

Fundamentais, inseridos nesta constituição simbólica, tornam-se privilégio de 

minorias, sobrevivendo à outra parcela da população somente na retórica.  

 

A partir de então, nas palavras de Neves (1994, p. 140):  

 
A inclusão através do Estado de bem-estar, proclamado na Constituição, é 
relevante apenas no discurso da realização das normas programáticas num 
futuro remoto. O desrespeito ao due process of Law constitucionalmente 
festejado é a rotina da prática dos órgãos estatais (principalmente da 
polícia) com relação às classes populares (à maioria). A politização 
particularista da administração impede a concretização generalizada dos 
princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade. A corrupção e as 
fraudes eleitorais impossibilitam a legitimação constitucional (generalizada) 
do sistema político, que passa, então, a subordinar-se instavelmente aos 
interesses particularistas de cima e às necessidades concretas de baixo, 
sendo constrangido a adotar mecanismos substitutivos de ‘legitimações 
casuísticas’ inconstitucionais (favores, concessões, ajudas e trocas ilícitas).   
 
 

Tais privilégios – favores, concessões, ajudas e trocas ilícitas, de que trata Neves só 

são concedidos, por outro lado, a essa categoria de sobreintegrados, que de 

qualquer modo localizam-se acima de uma esfera generalizada de cidadania. São 

aqueles que José Murilo de Carvalho (2005, p. 215) chama de “cidadãos de primeira 

classe”, aos quais há ou inexistência da lei, ou a mobilidade desta aos seus próprios 

interesses.  

 

Como sói dizer, a categoria acima referenciada é titular de direitos, competências, 

poderes e prerrogativas, porém, não se subordina à atividade punitiva Estatal quanto 

aos seus deveres e responsabilidades.  

 

Os cidadãos de segunda classe (CARVALHO, 2005, p. 215) seriam aqueles 

submetidos aos rigores e benefícios das leis, embora não possam ser chamados de 
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cidadãos em um conceito generalizado. Isto porque ainda para estes perdura a 

aplicação dos códigos civil e penal de maneira parcial e incerta, a depender dos 

interesses da categoria acima exemplificada, mas ainda assim não são os 

subcidadãos elucidados por Jessé Souza (2003, p. 155).  

 

Finalmente, ainda existem os cidadãos de terceira classe, os “elementos”, tal como o 

jargão policial (CARVALHO, 2005, p. 216). Estes participam da comunidade política 

apenas nominalmente; ignoram seus direitos ou os têm desrespeitados por outros 

cidadãos, pelo governo, pela polícia. Vale-lhes apenas os rigores da legislação 

penal: são os subintegrados.  

 

Eis que a categoria de subintegrados ou sobreintegrados evidencia uma carência de 

cidadania, que como mecanismo de inclusão social pressuporia igualdade. Os 

desdobramentos da carência de cidadania podem ser verificados na inflexibilidade 

da lei aos subintegrados, e na impunidade dos sobreintegrados.  

 

Mais uma vez, o Estado Democrático de Direito sofre obstáculos, agora com a 

conexão entre legalismo e impunidade, que impede a estruturação de uma esfera 

pública legal. É cediço que o Estado Democrático de Direito “não se realiza pela 

simples declaração constitucional dos procedimentos legitimadores” (NEVES, 2006, 

p. 257), mas vai mais além.  

 

Dependente da consecução de variáveis complexas, a realização do Estado 

Democrático de Direito necessita da superação das relações de subintegração e 

sobreintegração, com a instituição satisfatória de uma esfera pública pautada na 

generalização institucional da cidadania. Por óbvio que esta construção imprescinde 

do fechamento operacional do sistema jurídico - autopoiese, que confira através das 

leis, direitos e deveres indistintamente a todos os cidadãos, sem sobreposição de 

outros códigos – principalmente políticos e econômicos, de modo que possa haver 

efetivação/concretude das normas constitucionalmente previstas.   

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Em suma, nos países periféricos ocorre a produção de normas legais que não 

possuem concretização dada a desjuridificação engendrada pelo fenômeno 

alopoiético.   

 

Alopoiético porque os sistemas sociais, nestes países, não possuem hermetismo 

suficiente para barrar influências irrefreadas de outros subsistemas (meio-ambiente), 

sofrendo interferências inconscientes e sobrepujança de outros códigos binários – 

principalmente no código jurídico. Destarte, mascara-se a diferenciação funcional 

dos sistemas e se impede a autonomia/autorreferencialidade destes.  

 

Neste contexto insere-se o Brasil, que possui, por conseguinte, problemas com a 

realização do Estado Democrático de Direito formalmente expresso na carta 

constituinte de 1988.  

 

Isto ocorre porque a consecução do Estado Democrático de Direito pressupõe a 

existência de igualdade formal entre os indivíduos que compõem a sociedade. 

Entretanto, tais indivíduos não podem ser nominados “cidadãos”, diante de uma 

categoria de subintegrados e sobreintegrados, os quais não se submetem 

respectivamente aos direitos, ou aos deveres constitucionalmente previstos.  

 

Mais flagrantemente, e relevante à pesquisa, é que a questão da ausência de 

concretude dos direitos fundamentais vincula-se, em teoria dotada de certo 

ineditismo, à questão da formação de uma esfera de carência de cidadania cujo 

reflexo é a alopoiese do sistema, responsável por irradiar normas constitucionais de 

previsibilidade inócua por não representar os reais interesses de uma parcela 

universalizante da sociedade.  

 

Naturalizada a desigualdade, naturalizam-se a aplicação do fetichismo da lei apenas 

aos subintegrados, reservando os privilégios – da consecução de direitos 

fundamentais, aos sobreintegrados.  

 

Neste cenário não se está a defender a instituição de um novo sistema apto a 

substituir as mazelas das opções existentes. A democracia é de fato o meio de se 

garantir que as decisões estatais sirvam aos interesses da sociedade; contudo, a 
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democracia deve respeitar as diferenças dentro de uma esfera de igualdade de 

condições entre os indivíduos, fazendo-se necessário desestruturar a parcela 

subcidadã e sobrecidadã do ordenamento, através do cultivo da legalidade e 

coercibilidade Estatal quando necessária, tornando o sistema jurídico autopoiético. 
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O PROCEDIMENTO DEMOCRÁTICO NO ESTADO DE DIREITO:  

O DIREITO À CONSULTA PRÉVIA DOS INDÍGENAS NO CASO BELO MONTE. 

 

THE DEMOCRATIC PROCEDURE IN THE RULE OF LAW: THE RIGHT TO PRIOR 

CONSULTATION OF INDIGENOUS IN THE CASE OF BELO MONTE. 

 

Larissa Caetano Mizutani 

 

RESUMO 

A participação de todos, inclusive de minorias, na tomada de decisões políticas encontra 

respaldo na presunção de igualdade em dignidade humana. O exercício democrático foi 

garantido aos participantes do Estado de Direito por meio das normas constitucionais que, a 

partir da leitura neoconstitucionalista, dispôs sobre o direito à consulta prévia de indígenas 

cujas terras seriam atingidas para aproveitamento de recursos hídricos. A inexistência de um 

momento comunicativo afronta o Estado Democrático de Direito. O caso Belo Monte ilustra 

como a leitura sobre um dispositivo constitucional é amparada pelo paradigma democrático e 

pelo princípio da dignidade da pessoa humana e demonstra, assim, a gravidade de não se 

observar uma regra procedimental mínima de matriz democrática. 

 

Palavras-chave: democracia; povos indígenas; Belo Monte; neoconstitucionalismo. 

 

ABSTRACT 

The participation of everyone, including minorities, in policy-making is supported by the 

presumption of equality in human dignity. The democratic exercise were guaranteed for 

participants of the rule of law through the constitutional rules that, from a 

neoconstitutionalism reading, arranged on the right to prior consultation with indigenous 

people whose land would be targeted for exploitation of water resources. The lack of a 

moment for communication affronts the democratic state of law. The case of Belo Monte 

illustrates how the reading of a constitutional provision is supported by the paradigm of 

democracy and the principle of human dignity and thus demonstrates the seriousness of 

failing to observe a minimum democratic procedural rule framework. 

 

Key words: democracy; indigenous people; Belo Monte; neoconstitucionalism. 
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Introdução 

O caso Belo Monte, referente à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte no 

rio Xingu, no estado do Pará, faz parte de um projeto da década de setenta e que retornou à 

pauta de política energética do país no ano 2000. Tal é a complexidade do projeto e dos 

impactos socioambientais nele previstos que há ações de vários setores da sociedade civil, 

como dos órgãos públicos, em sua maioria contra a continuidade do projeto.  

No que tange a seara jurídica, foram ajuizadas até o presente momento onze ações 

civis públicas e duas ações de improbidade administrativa, desde 2001, tendo como réus as 

empresas concessionárias de energia elétrica, autarquias federais e particulares. Além disso, 

houve até mesmo manifestação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) da 

Organização dos Estados Americanos (OEA) dirigida ao Governo Brasileiro, em proteção as 

populações indígenas do local. 

Dentre os vários problemas encontrados nos procedimentos adotados para a 

construção de uma usina hidrelétrica nessa região, como se observa no Painel de Especialistas 

(SANTOS; HERNANDEZ, 2009), um em particular afronta diretamente o disposto no artigo 

231, §3º, da Constituição Federal, que preceitua a necessidade de prévia oitiva das populações 

indígenas quando houver interesse em aproveitamento de potencial energético de suas terras. 

Tal dispositivo foi observado pelo Supremo Tribunal Federal em duas ocasiões, tanto na 

decisão do Min. Marco Aurélio (Pet 2604 / PA, julgado em 26/10/2002, DJ 12/11/2002, p. 47) 

quanto naquela da Ministra Ellen Gracie (SL 125 / PA, julgado em 16/03/2007, DJ 

29/03/2007, p. 36), ambas proferidas pela Presidência. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar, no contexto do caso Belo Monte, a 

relevância do dispositivo constitucional não observado nos procedimentos adotados para a 

construção da usina hidrelétrica, sob o prisma do neoconstitucionalismo e dos fundamentos 

do Estado Democrático de Direito. Para tanto, será empregado como instrumento de análise 

doutrinária que delineia a proposta neoconsitucionalista, bem como o aporte teórico de Jünger 

Habermas para fundamentar a existência e direta aplicação do artigo 235, §3°, da Constituição 

Federal de 1988, e destacar sua relevância para o processo democrático pátrio. Ao final, 

percebe-se o déficit democrático do caso por não se concretizar o momento comunicativo para 

os povos indígenas afetados. 

 

1. A dignidade humana em um “Estado constitucional democrático” 
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É indiscutível o destaque que a Constituição possui no ordenamento jurídico, não 

somente por limites impostos aos administradores públicos e aos legisladores, mas porque 

também lhes prescreve deveres no chamado Estado constitucional de direito (BARROSO, 

2010, p. 245). Nessa nova ordem jurídica, conhecida como neoconstitucionalismo
1
, os 

princípios tornam-se os vetores da união entre direito e filosofia (BARROSO, 2010, p. 250). 

Por isso, o princípio da dignidade da pessoa humana centraliza a função do direito em sua 

compreensão, qualquer que seja sua especialidade, de maneira a ter como foco a pessoa 

humana em todo contexto que se apresentar ao intérprete legal. 

Esse princípio transcende os contextos sociais particulares, sendo muitas vezes 

considerado como um dos pilares dos direitos humanos, e não apenas dos direitos 

fundamentais, como distingue José Adércio Leite Sampaio (2010, p. 8). Tanto em uma 

perspectiva positivista quanto não-positivista atribui-se relevância a esse princípio em função 

das necessidades que se tornam fundamentais ao ser humano. De um lado, a positivação 

reconhece interesses ou bens cuja tutela, proteção ou prestação é dever do Estado; de outro 

lado, a condição humana abarca per se alguns direitos que carregam “valores intrínsecos”, que 

refletem necessidades “maiores” ou superiores (SAMPAIO, 2010, p. 21-22), o “valor-fonte 

dos demais valores, aos quais serve de fundamento como categoria ontológica pré-constituinte 

ou supraconstitucional” (REALE Apud MENDES et alii, 2009, p. 171) 

A dignidade da pessoa humana, por qualquer aspecto que seja tomada, não possui 

qualquer limite de atribuição – reconhecida apenas a determinado grupo ou maioria em um 

Estado democrático de direito, por exemplo. Sua centralidade, tanto na ordem jurídica interna 

como na internacional, quer refletir a não-discriminação de qualquer espécie, em qualquer 

contexto social, de maneira a garantir minimamente a dignidade humana diante do relativismo 

extremado. Não é por outro motivo que a democracia, tal como é entendida em um cenário 

reconhecidamente multicultural – tanto interno como internacional – não se resume mais em 

interesse da maioria em detrimento do interesse de minorias. Perceber a complexificação das 

relações jurídico-sociais é atentar-se para a necessidade de compor, ao menos minimamente, 

interesses opostos de forma a garantir a todos os participantes sua dignidade como pessoa 

humana. 

                                                
1 “O termo identifica, em linhas gerais, o constitucionalismo democrático do pós-guerra, desenvolvido em uma 

cultura filosófica pós-positivista, marcado pela força normativa da Constituição, pela expansão da jurisdição 

constitucional e por uma nova hermenêutica.. [...] Há quem questione a efetiva novidade dessas ideias, assim 

como seus postulados filosóficos e ideológicos. Mas a verdade é que, independentemente dos rótulos, não é 

possível ignorar a revolução profunda e silenciosa ocorrida no direito contemporâneo, que já não se assenta 

apenas em um modelo de regras e de subsunção, nem na tentativa de ocultar o papel criativo de juízes e 

tribunais”. (BARROSO, 2010, p. 266-267). 
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Embora consolidada como ideal, mas empregada como dogma em muitas situações 

concretas, a dignidade da pessoa humana não pode ser esvaziada de seu conteúdo por mera 

reprodução discursiva. Ela pode se manifestar como direitos de liberdade, igualdade, 

segurança e propriedade, interesses sociais e econômicos (SAMPAIO, 2010, p. 22). Ou mais, 

como expõe Paulo Gustavo Gonet Branco (MENDES et alii, 2009, p. 271): 

Não obstante a inevitável subjetividade envolvida nas tentativas de discernir a nota 

de fundamentalidade em um direito, e embora haja direitos formalmente incluídos 
na classe dos direitos fundamentais que não apresentam ligação direta e imediata 

com o princípio da dignidade da pessoa humana, é esse princípio que inspira os 

típicos direitos fundamentais, atendendo à exigência do respeito à vida, à liberdade, 

à integridade física e íntima de cada ser humano, ao postulado da igualdade em 

dignidade de todos os homens e à segurança. É o princípio da dignidade humana 

que demanda fórmulas de limitação do poder, prevenindo o arbítrio e a injustiça.  

(Grifei) 

A igualdade em dignidade norteia a necessária compreensão de uma democracia não 

apenas formal, mas substancial, ainda que utópico, como atesta Norberto Bobbio: 

[A democracia] Chama-se formal [...] porque é caracterizada pelos chamados 

“comportamentos universais” (universali procedurali), mediante o emprego dos 

quais podem ser tomadas decisões de conteúdo diverso (como mostra a co-presença 

de regimes liberais e democráticos ao lado dos regimes socialistas e democráticos). 

[...] “Democracia formal” [...] indica m certo número de regras de comportamento 

[...] independentemente da consideração dos fins. A segunda [Democracia 

substancial] indica um certo conjunto de fins, entre os quais sobressai o fim da 

igualdade jurídica, social e econômica, independentemente dos meios adotados para 

os alcançar. [...] Os dois tipos de regime são democráticos segundo o significado de 

Democracia escolhido pelo defensor e não é democrático segundo o significado 
escolhido pelo adversário. O único ponto sobre o qual uns e outros poderiam convir 

é que a Democracia perfeita – que até agora não foi realizada em nenhuma parte do 

mundo, sendo utópica, portanto – deveria ser simultaneamente formal e substancial. 

(BOBBIO et alii, 2004, p. 328-329) 

Tais observações apontam para a seguinte reflexão: uma vez que a utilização da 

expressão “democracia” pode ser empregada para revestir um regime que poderia ser 

desconsiderado como democrático por seus opositores, o princípio da dignidade da pessoa 

humana pode trazer algum parâmetro mínimo, ainda que de conteúdo mais ou menos variável, 

que sirva como indicativo da existência de meios e fins democráticos em um Estado que se 

diz “democrático” de direito. 

Pode-se, ainda, atribuir sentido à expressão “Estado democrático de direito” como 

método e fim, pelo direito, de um Estado desempenhar sua função e servir como instrumento 

das pessoas humanas para a realização mínima de direitos. Dessa forma, compreende-se a 

adjetivação “democrática” como indicadora de um regime formal e substancial pelo “medium 

do direito” (HABERMAS, 2003b, p. 22). Inocêncio mártires Coelho assim sintetiza: 

Em que pesem pequenas variações semânticas em torno desse núcleo essencial, 

entende-se como Estado Democrático de Direito a organização política em que o 

poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, 
escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto 

e secreto, para o exercício de mandatos periódicos, como proclama, entre outras, a 
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Constituição brasileira. Mais ainda, já agora no plano das relações concretas entre o 

Poder e o indivíduo, considera-se democrático aquele Estado de Direito que se 

empenha em assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos 

direitos civis e políticos, mas também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais 

e culturais, sem os quais de nada valeria a solene proclamação daqueles direitos. 

(Grifo no original. MENDES et alii, 2009, p. 171). 

Nesse ponto, retorna-se à centralidade da Constituição e os princípios ali inseridos 

que lhe conferem centralidade, no Estado constitucional de direito. Se esta expressão enfatiza 

o lugar destacado da Constituição no ordenamento jurídico-social, aquela (o Estado 

democrático de direito) ressalta os meios e fins de um Estado que se serve do direito. Seria 

possível, portanto, considerar a complementaridade de ambas expressões, de tal forma que a 

qualidade democrática pressuponha a centralidade constitucional, pois a Constituição deve 

determinar os parâmetros democráticos a partir dos quais meios e fins serão concretizados. 

Por esse raciocínio, percebe-se que a presença da dignidade da pessoa humana, 

como princípio constitucional que direciona deveres, funções e ações do Estado, é o que 

fundamenta o artigo 231, §3°, da Constituição Federal: 

Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 

crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 

bens. [...] 

§ 3º - O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 

pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser 

efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades 

afetadas, ficando-lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da 

lei. 

Esse dispositivo demonstra, em seu caput, o reconhecimento do direito à diferença 

dos indígenas, com indicações exemplificativas de como tais diferenças são manifestadas 

(organização social, costumes, línguas, crenças e tradições). Em um segundo momento, 

confere, em nome da União, o dever de reconhecer direitos originários sobre terras 

“tradicionalmente” ocupadas
2
, de demarcá-las, protegê-las e respeitá-las. No referido 

parágrafo, vê-se mais uma vez o dever do Estado, por meio do Congresso Nacional, em ouvir 

comunidades afetadas por interesses que podem ser atribuídos à Nação, e não necessariamente 

ligados aos interesses dos indígenas daquelas terras. 

A redação do parágrafo terceiro exemplifica a dignidade da pessoa humana 

concretizada como dever do Estado em uma democracia, sob o aspecto formal e substancial: 

sendo a dignidade válida tanto para indígenas quanto para não-indígenas, quando afetar 

diretamente terras que são reconhecidamente objeto de proteção constitucional, é 

                                                
2 No parágrafo primeiro do referido artigo conceitua-se o que seriam terras “tradicionalmente” ocupadas: “§ 1º - 

São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para 

suas atividades produtivas, as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar 

e as necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições.” (BRASIL, 1988). 
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imprescindível que haja um procedimento no qual seja oportunizada a oitiva da minoria 

indígena. Ainda que haja uma maioria interessada em aproveitar o potencial energético dos 

recursos hídricos, não se pode afetar terras de uma minoria antes de uma autorização 

congressual que depende de audiência com as populações indígenas afetadas. E por óbvio, 

para que a autorização seja legítima – ou seja, que se respeite a dignidade dos habitantes da 

área a ser explorada – ela deve ser precedida pela audiência.  

A prévia consulta, a posterior autorização (se assim for deliberado), além de outros 

requisitos procedimentais que informam se uma parcela da população brasileira, minoritária 

como é a indígena, são meios de realização formal da democracia e servem como instrumento 

para as comunidades atingidas não serem irreversivelmente prejudicadas. E para que esses 

meios sejam eficazes, exige-se que ao menos a audiência seja prévia e garanta a palavra para 

todos que quiserem se manifestar, além de os relatórios ambientais (o Estudo e o Relatório de 

Impacto Ambiental – EIA/RIMA) conterem informações verídicas e completas, que abranjam 

todos os aspectos técnicos envolvidos.  

No caso Belo Monte, porém, o interesse das minorias indígenas parece não ter sido 

considerado como um direito garantidor de sua dignidade – tanto como sujeito a perder as 

terras em que constitucionalmente se reconhece pelo caput do artigo 231, quanto pessoa que 

não possui igualdade em dignidade, ao se ver impedida do seu direito de ter voz  em uma 

construção de usina hidrelétrica em suas terras. A dignidade humana foi afrontada em um 

Estado reconhecido como democrático sob a ótica formal, uma vez que não houve oitiva de 

todos aqueles que quiseram se manifestar nas audiências; e ainda sob a ótica substancial, que 

não tratou de maneira igualitária em dignidade uma minoria indígena que possui, 

expressamente, o direito à voz antes de qualquer autorização do Congresso Nacional.  

Esse direito deve ser assegurado porque, se autorizado, as comunidades indígenas (e 

não somente) serão removidas de suas terras, e desse deslocamento há prejuízos irreversíveis 

quanto aos valores e bens que a Constituição reconhece proteção no caput do artigo 231. Ou 

seja, de nada adianta o reconhecimento formal se não há, como no caso Belo Monte, plena 

produção de efeitos desse reconhecimento, como é ao se realizarem as audiências e considerar 

o que for exposto como requisito necessário para uma pretensa autorização congressual. A 

remoção sem anterior consulta fere diretamente a dignidade da pessoa do indígena, que se vê 

obrigado a deixar suas terras por imposição do Estado. 

Há uma aparente oposição de interesse das minorias (substanciado pelo dispositivo 

constitucional e pelo princípio da dignidade humana) e de interesses que poderiam ser 

chamados “das maiorias”, considerando o grupo indígena minoritário em relação aos não-
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indígenas no país
3
. Pelo medium do direito a vontade de uma “maioria” não pode servir como 

único critério para as decisões democráticas, sem que haja a consideração da opinião das 

minorias. Por esse motivo seria aparente a oposição, pois o a prevalência do interesse de uma 

maioria é legitimada democraticamente quando o interesse de todos foi observado. E por 

haver alterações contextuais ao longo do tempo, com consequente mudança de qual seja o 

interesse majoritário prevalente, as regras mínimas do debate democrático devem ser 

preservadas, que é interesse da maioria de hoje, sujeita a se tornar uma minoria em um futuro 

contexto. 

A garantia democrática e jurídica do mínimo procedimental afeta a legitimação 

atribuída ao direito e ao processo político democrático, construída ao longo da história. 

Ambos são indispensáveis para estabelecer um horizonte comum de diálogo entre os 

participantes da sociedade multicultural e pluralista. No caso Belo Monte, tais premissas 

concretizam-se 1) pelo referencial neoconstitucionalista de compreensão e aplicação das 

normas; e 2) pelo resgate procedimentalista como requisito mínimo de participação 

democrática. 

 

2. O ambiente neoconstitucionalista para a concretização de normas constitucionais   

 

A promulgação da Constituição Federal de 1988 representou a tentativa de instaurar 

um “novo momento político e jurídico, fundado na democracia, no Estado de Direito, na 

dignidade da pessoa humana e na revitalização dos direitos fundamentais” (SCHIER, 2005, 

p.1). A ideia trazida pelo chamado neoconstitucionalismo não seria, em princípio, uma nova 

teoria constitucional ou um movimento doutrinário, mas um momento teórico de superação 

dos modelos positivistas, que se mostraram insuficientes na busca de respostas mais 

adequadas às questões constitucionais (SCHIER, 2005, p. 5). 

O referencial neoconstitucionalista parece adequar-se aos propósitos da 

“Constituição Cidadã”. Para ser cumprida e ter sua força normativa reconhecida, um novo 

olhar seria necessário para fortalecer a nova ordem político-jurídica almejada: 

Os neoconstitucionalistas destacam como a criação de ações constitucionais 

eficientes para a efetivação dos direitos fundamentais é um meio para aumentar a 

legitimidade do regime político. Em suma, a participação popular torna-se a fonte 

                                                
3 A relação entre as minorias e o Estado demonstra o aspecto dialógico da construção de identidades. Ser 

“minorias” somente é possível diante de uma “maioria”, que também assim se torna por referência ao Outro 

minoritário. A dupla construção identitária que determina quem se é pelo que não se é enfoca a diferença como 

critério para individualização. A identificação de minorias é resultado dessa mútua determinação de quem seja 

maioria e de quem resta minoria, em um processo de “individualização” coletiva – o grupo minoritário e o grupo 

majoritário. 
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de legitimidade do Estado não só em sua fundação, mas em sua estrutura e 

funcionamento. (AMARILES, 2008, p.7)4 

Os meios utilizados para tanto seriam as regras e os princípios, não contendo a 

Constituição apenas uma dessas espécies de norma. Como sintetiza Paulo Ricardo Schier 

(2005, p. 8-9), as regras prescrevem imperativamente uma exigência, enquanto os princípios 

otimizam o sistema, em vários graus de concretização, de acordo com condicionantes fáticos e 

jurídicos. A Constituição Federal de 1988 construiu-se por essa normatividade: 

Tomou-se por certo, como ponto inicial, o fato de verificar-se a absoluta 

impossibilidade de existência de um sistema formado apenas por regras (pois 

inexistiam critérios seguros para solução de colisões e resolução de casos difíceis), 

assim como seria impossível a existência de um sistema formado apenas por 

princípios (principalmente diante da enorme imprecisão de sues enunciados, que 

geraria dúvidas sobre a exata forma de agir nas situações concretas e poderia 

quebrar a exigência de segurança jurídica imposta pelo Estado de Direito e pela 

própria função estabilizadora do Direito). (SCHIER, 2005, p. 8) 

Se o artigo 231 e seu parágrafo terceiro, que são regras, justificam-se de acordo com 

as diretrizes democráticas e fundamentam-se no princípio da dignidade da pessoa humana tal 

como anteriormente exposto, seria plausível considerá-lo um direito fundamental de 

participação das comunidades indígenas nas matérias ali determinadas: 

Assim, então, é de se afirmar que o especial regime jurídico de proteção e 

realização dos direitos fundamentais, criados pela Constituição de 1988, não se 

aplica apenas aos direitos fundamentais do catálogo do Título II, definidos, assim, 
como fundamentais, pelo critério formal topográfico. Ao contrário, mais que 

qualquer aspecto formal, a Lei Fundamental, aqui, possibilita a substancialização 

do conceito de direitos fundamentais, passando a aderir, claramente, a um conjunto 

de valores materiais plasmados, certamente, em princípios democraticamente 

positivados pelo constituinte. (SCHIER, 2005, p. 14-15) 

O caráter fundamental desse direito, amparado pelas diretrizes democráticas formal 

e substancial e pelo princípio norteador da Constituição
5
, permite que se atribua o efeito da 

imediata aplicabilidade e vinculação dos três Poderes a esse dispositivo. Por conseguinte, tal 

                                                
4 Tradução do original: “Neoconstitutionalists highlight how the creation of efficient constitutional actions for 

the actualization of fundamental rights is a means for increasing the legitimacy of the political regime. In brief, 

popular participation becomes the source of legitimacy of the state not only in its foundation but in its structure 

and functioning”.  
5 Vale registrar a observação de Coelho (MENDES et alii, 2009, p. 173): “Por isso, nas palavras do próprio 

Alexy, o princípio da dignidade da pessoa comporta graus de realização, e o fato de que, sob determinadas 

condições, com um alto grau de certeza, preceda a todos os outros princípios, isso não lhe confere caráter 

absoluto, significando apenas que quase não existem razoes de preferência em favor da dignidade da pessoa sob 

determinadas condições. Entretanto, uma tese como essa – de posição central – vale também para outras normas 
de direitos fundamentais, sem que isso afete o seu caráter de princípio. Por isso, conclui Alexy, pode-se dizer 

que a norma da dignidade da pessoa não é um princípio absoluto e que a impressão de que o seja resulta do fato 

de que esse valor se expressa em duas normas – uma regra e um princípio – , assim como da existência de uma 

série de condições sob as quais, com alto grau de certeza, ele precede a todos os demais. Em suma, tanto numa 

hipótese quanto na outra, não se discute o valor da dignidade humana em si mesmo – até porque, sob esse 

aspecto, ele parece imune a questionamentos –, mas tão-somente se, em determinadas situações, ele foi ou não 

respeitado, caso em que, se a resposta for negativa, legitima-se a precedência da norma ou da conduta 

impugnadas em nome desse princípio fundamental [...]”. Também assim considerado, a dimensão de regra da 

dignidade humana reforçaria, ainda mais, seu caráter fundamental. 
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condição não poderia ser ignorada na apreciação do Supremo Tribunal Federal – STF, 

tampouco pela autorização prematura do Congresso Nacional. 

Como antes afirmado, não se pode ignorar o papel criativo dos Tribunais, mesmo 

porque esta função decorre da vinculação do Poder Judiciário a direitos fundamentais 

(MENDES et alii, 2009, p. 284):  

A definição do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa humana [...] 

também transfere para o intérprete uma dose importante de discricionariedade. [...] 
impõe-se a atuação do intérprete na definição concreta de seu sentido e alcance. 

(BARROSO, 2007, p. 10) 

 Esse “papel criativo” não é outra coisa senão a aplicação imediata desses direitos 

em uma interpretação jurídica norteada pela realização dos direitos fundamentais, ainda que 

haja limitações a esse exercício funcional (MENDES et alii, 2009, p. 286). Entretanto, não há 

limitações no dispositivo em análise, cuja redação prevê expressamente a manifestação. 

A leitura jurídica hodierna deve ser realizada a partir do paradigma 

neoconstitucionalista, em que se “procura empreender uma leitura moral do Direito, mas sem 

recorrer a categorias metafísicas” (BARROSO, 2007, p. 5). Esse paradigma pode ser assim 

caracterizado: 

No conjunto de ideias ricas e heterogêneas que procuram abrigo neste paradigma 

em construção incluem-se a atribuição de normatividade aos princípios e a 

definição de suas relações com valores e regras; a reabilitação da razão prática e da 

argumentação jurídica; a formação de uma nova hermenêutica constitucional; e o 

desenvolvimento de uma teoria dos direitos fundamentais edificada sobre o 

fundamento da dignidade humana. Nesse ambiente, promove-se uma 

reaproximação entre o Direito e a filosofia. (BARROSO, 2007, p.5)  

O comando constitucional que rege o caso Belo Monte é uma regra, fundamentada 

por um princípio, e assim deve ser lida sem que se afaste o princípio regente da dignidade 

humana, de modo a não ser contestada inclusive pela crítica sobre uma das concepções do 

neoconstitucionalismo empregada no Brasil, conforme expôs Humberto Ávila:  

Não se pode, em primeiro lugar, asseverar que o tipo normativo prevalente adotado 
pela Constituição Brasileira de 1988 seja o principiológico: embora não se possa 

afirmar que a Constituição tenha adotado um modelo exclusivo de princípios, nem 

um arquétipo único de regras, se um qualificativo tiver de ser escolhido para 

representar a sua espécie normativa típica, esse qualitativo deverá ser o de 

“Constituição regulatória”. [...] O que se pode afirmar é, tão-só, que a constituição é 

um complexo de regras e princípios com funções e eficácias diferentes e 

complementares. (ÁVILA, 2009, p. 17) 

O texto constitucional que garante a oitiva visa, procedimentalmente, assegurar a 

manifestação dos indígenas a serem afetados e, substancialmente, considerar suas 

manifestações com a mesma importância que as demais, sejam técnicas, jurídicas ou políticas, 

dada a igualdade de dignidade. A imposição de uma vontade contra os bens sócio-culturais de 

outrem é situação estranha ao exercício democrático, especialmente quando há intermediação 

do direito que carrega consigo um dispositivo constitucional.  

8141



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

3. Participação democrática dos indígenas no Estado democrático de direito
6
 

 

Os representantes dos povos indígenas atingidos
7
 subscreveram pedido de consulta 

prévia dirigido ao então presidente da República Luís Inácio Lula da Silva, constantes no 

parecer técnico da FUNAI de 30 de setembro de 2009: 

[...] solicitamos que sejam providenciadas consultas prévias aos povos indígenas 

atingidos pelo empreendimento da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu 

do Estado do Pará, nos seguintes termos: [...] 2. O processo de consulta seja 

executado com anterioridade a toda decisão administrativa do Governo Federal 
encaminhada à implementação do citado empreendimento. [...] 4. O processo de 

consulta seja executado preferivelmente dentro do território indígena dos povos 

indígenas atingidos, respeitando os procedimentos e métodos de tomada de decisão 

tradicional de cada povo, e levando em consideração as particularidades linguísticas 

do processo, as quais implicam a presença permanente de intérpretes assim como a 

tradução dos principais documentos e acordos nas diferentes línguas dos povos 

envolvidos na consulta. [...] O propósito deste Requerimento consiste em viabilizar 

o comprimento [sic] da obrigaçao legal que ordena ao governo a consultar os povos 

indígenas sempre que se tenha em vista decisões administrativas capazes de afeta-

los diretamente. A mencionada previsão normativa está consignada no Decreto 

legislativo n° 143, de 20 de junho de 2002 que incorpora à legislação nacional a 

Convenção n° 169 da OIT sobre povos indígenas e tribais em países independentes. 
Ao ser esta obrigação oriunda de norma internacional relativa à dignidade humana 

é importante lembrar que a Constituição brasileira estabelece que os tratados 

internacionais têm força hierárquica infraconstitucional, equiparando-os à força de 

lei ordinária. [...] Consequentemente, “antes de aprovar qualquer projeto que afete 

suas terras ou territórios e outros recursos, particularmente em relação ao 

desenvolvimento, à utilização ou à exploração de recursos minerais, hídricos ou de 

outro tipo, como é o caso da UH de Belo Monte deverão ser promovidas “consultas 

aos povos interessados”, que na hipótese em apreciação consistem em todos os 

povos indígenas atingidos pelo citado empreendimento segundo estudos de impacto 

ambiental e laudos antropológicos já realizados na avaliação preliminar do 

empreendimento. Importa esclarecer, por oportuno, que a consulta prévia cuja 
realização é objeto deste Requerimento, não se confunde com a celebração de 

audiências públicas a ser reaizadas com povos indígenas no marco do processo de 

participação cidadã do licenciamento ambiental que vem sendo executado pelo 

IBAMA. [...] No mesmo sentido é possível diferenciar o processo de consulta 

prévia, o qual constitui um direito específico dos povos indígenas, processo de 

audiências públicas dentro do licenciamento ambiental, cujo principal objetivo é 

avaliar os impactos ambientais de um empreendimento que afeita [sic] todo tipo de 

população e que em nada atende as particularidades culturais, sociais, territoriais, 

lingüísticas e organizativas dos povos indígenas. A aplicaçao do direito de consulta 

prévia, como direito fundamental dos povos indígenas é imediata e ao está 

                                                
6 Para ilustrar algumas manifestações de representantes da Procuradoria da República, da FUNAI, do IBAMA e 

de parcela dos indígenas afetados, ver o vídeo “Consulta previa informata que não ocorreu”, disponível em 
<http://www.youtube.com/watch?v=cAA_z0R7f7w >. E ainda, indica-se o vídeo “Filme – Povos do Xingu 

contra a construção de Belo Monte”, que apresenta a seguinte descrição: “Cenas gravadas na Aldeia Piaraçu, na 

Terra Indígena Capoto/Jarina, entre os dias 28 de outubro e 4 de novembro de 2009. Nesse período, os ministros 

do Meio Ambiente e Minas e Energia foram convidados a ir ao Xingu para discutir os impactos da obra de 

construção da usina de Belo Monte na região”. disponível em 

<http://www.youtube.com/watch?v=ZmOozYXozb8&feature=results_video&playnext=1&list=PLDCD4852C5

23CDD77> , acessados em 01 out. 2011. 
7
 Os povos representados foram: Arara, Juruna, Paraanã, Xirin, Xipaia, Kuruaia, Kayapó e Araweté, atingidos 

pela obra. 
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condicionada à regulamentação interna que do mesmo se faça em cada país, já que 

a obrigação de consulta nasce diretamente da Convenção 169 [...]. Nessa ordem de 

ideias se faz necessário adaptar o procedimento administrativo à realização de 

consultas prévias com os povos indígenas chamados a opinar em decisões que lhes 

afetam antes da materialização de qualquer tipo de obra que impacta radicalmente 

seus territórios e formas de vida. Por jamais ter sido verificada a adoção destas 

medidas aqui requeridas para a implementação do direito de consulta assume 

relevância no contexto da AHE Belo Monte com impacto internacional. Assim as 

lideranças abaixo assinadas requerem que sejam realizadas OITIVAS INDÍGENAS 

em cada uma das terras indígenas aqui mencionadas garantindo, dessa forma, a 

preservação dos direitos humanos conforme determinado na convenção 169 da OIT 
da qual o Brasil é signatário. (FUNAI, 2009, Anexo 6, p. 175-178. Grifos e 

destaques no original) 

Tal pedido reflete o interesse dos povos indígenas atingidos em serem ouvidos, 

ainda que bastasse a previsão constitucional. E mesmo que a aplicação da norma da 

Constituição fosse, por algum motivo, afastada, o pedido dos povos indígenas invocam a 

norma constante na Convenção n° 169 da OIT, como expressão legal internacional de direitos 

humanos garantidos aos indígenas. Percebe-se que as demandas veiculadas na solicitação dos 

interessados resumem-se em participar, uma vez que a consulta prévia
8
 lhes é garantida 

juridicamente.  

O que se quer expressar com a expressão “participação democrática”? De acordo 

com os comentários de Gomes Canotilho e Vital Moreira à redação original do artigo 2° da 

Constituição de Portugal de 1976 (Apud MENDES et alii, 2009, p. 73), que tratava do 

“Estado democrático” da República Portuguesa, a democracia aliada à expressão “Estado de 

Direito” pode ser assim considerada: 

A qualificação democrática do Estado de direito não significa que as características 

tradicionalmente associadas a este conceito desapareçam; significa porém que elas 

têm de ser lidas a uma luz específica e têm de ser unificadas por esse critério.  

Essa qualificação, de acordo com Habermas (2003b, p.9), relaciona-se com o Direito 

na medida em que um sistema político constituído no Estado de direito opera tendo em vista a 

“validade do direito e a força legitimadora da gênese democrática do direito”. Para o autor, o 

princípio da democracia caracteriza-se por explicar “o sentido performativo da prática de 

                                                
8 “As Audiências Públicas e as Consulta Prévias são duas coisas de natureza totalmente diferente. As Audiências 

Públicas são espaços de informação sobre o processo de licenciamento ambiental para a população em geral cujo 

objetivo é „expor aos interessados o conteúdo do produto em análise e do seu referido RIMA, dirimindo dúvidas 

e recolhendo dos presentes as críticas e sugestões a respeito‟ [Artigo 1o da Resolução no 9º de 1987 do 
CONAMA]. As Consultas Prévias estão dirigidas especificamente aos povos indígenas, com o objetivo de 

deliberar sobre a oportunidade, as condições e as conseqüências da decisão de implementar ou não um 

empreendimento ou atividade que os afetem. As Consulta Prévias devem ser verdadeiras oportunidades de 

participação dos povos indígenas afetados no processo de tomada de decisão como o objetivo „de se chegar a um 

acordo ou consentimento com as medidas propostas‟ [Artigo 6º C -169 da OIT aprovada pelo Congresso 

Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 143 de 20 de junho de 2002 e promulgada pelo Presidente da 

República, por intermédio do Decreto nº 5.051 de abril de 2004]. Ou seja, a Consulta Prévia é um processo de 

decisão e não uma simples reunião de informação como as Audiências Públicas.” Instituto Socioambiental – 

ISA. Disponível em: <http://www.fvpp.org.br/noticias_detalhe.asp?cod=192>. Acesso em 01 out. 2011. 
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autodeterminação de membros do direito que se reconhecem mutuamente como membros 

iguais e livres de uma associação estabelecida livremente”. (HABERMAS, 2003a, p. 145). 

O paradigma do Estado Democrático de Direito (ou procedimental) serve como pano 

de fundo para a participação democrática dos povos indígenas atingidos no caso Belo Monte: 

Os paradigmas do direito permitem diagnosticar a situação e servem de guias para a 

ação. Eles iluminam o horizonte de determinada sociedade, tendo em vista a 

realização do sistema de direitos. Nesta medida, sua função primordial consiste em 

abrir portas para o mundo. Paradigmas abrem perspectivas de interpretação nas 

quais é possível referir os princípios do Estado de direito ao contexto da sociedade 

como um todo. Eles lançam luz sobre as restrições e as possibilidades para a 

realização de direitos fundamentais, os quais, enquanto princípios não saturados, 

necessitam de uma interpretação e de uma estruturação ulterior. Por isso, o 

paradigma jurídico procedimentalista, como qualquer outro paradigma, necessita de 

elementos normativos e descritivos. (HABERMAS, 2003b, p. 181). 

A partir da visão habermasiana é possível ressaltar a própria razão de ser da norma 

contida no artigo 231 e seu parágrafo terceiro da Constituição Federal de 1988, bem como, em 

conteúdo, a relevância da oitiva prévia, como garantia do princípio da dignidade da pessoa 

humana sob o aspecto da igualdade em dignidade. A existência do referido dispositivo atende 

à necessidade normativa do paradigma democrático do Estado de Direito, ao mesmo tempo 

em que contém a diretriz procedimentalista mínima de exercício democrático daqueles 

sujeitos participantes, os povos indígenas atingidos: 

O projeto de realização do direito, que se refere às condições de funcionamento de 

nossa sociedade, portanto de uma sociedade que surgiu em determinadas 

circunstâncias históricas, não pode ser meramente formal. Todavia, divergindo do 

paradigma liberal e do Estado social, este paradigma do direito não antecipa mais 

um determinado ideal de sociedade, nem uma determinada visão de vida boa ou de 

uma determinada opção política. Pois ele é formal no sentido de que apenas 

formula as condições necessárias segundo as quais s sujeitos do direito podem, 

enquanto cidadãos, entender-se entre si para descobrir os seus problemas e o modo 
de solucioná-los. Evidentemente, o paradigma procedimental do direito nutre a 

expectativa de poder influenciar, não somente a autocompreensão das elites que 

operam o direito na qualidade de especialistas, mas também a de todos os atingidos. 

E tal expectativa da teoria do discurso, ao contrário do que se afirma muitas vezes, 

não visa à doutrinação, nem é totalitária. Pois o novo paradigma submete-se às 

condições da discussão contínua, cuja formulação é a seguinte: na medida em que 

ele conseguisse cunhar o horizonte da pré-compreensão de todos os que participam, 

de algum modo e à sua maneira, da interpretação da constituição, toda 

transformação histórica do contexto social poderia ser entendida como um desafio 

para um reexame da compreensão paradigmática do direito. (HABERMAS, 2003b, 

p. 189-190) 

A participação, em igual consideração de seus participantes por todos os envolvidos 

no processo dinâmico da democracia, é imprescindível ao Estado Democrático de Direito e, 

uma vez partilhado esse paradigma e assim considerado na tomada de decisões políticas, há 

de se atribuir aos sujeitos de direito a mesma condição de liberdade e igualdade – sendo, nesta 

última, a igualdade material e formal consideradas. São esses os elementos que legitimam o 

direito, seja pelas normas emitidas pelo legislador ou pela aplicação das leis pelo Judiciário, e 
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que o caracteriza como instrumento processual capaz de alcançar resultados racionais 

(HABERMAS, 2003b, p. 153). 

O que se pretende com a possibilidade intersubjetiva de comunicação é, nos dizeres 

de José Eduardo Elias Romão (2003, p. 123), “a apresentação de provas e contraprovas entre 

os interlocutores, na tentativa de um ajuste recíproco e, finalmente, a obtenção de um 

consenso através da argumentação racional”. Oportunizar esse momento comunicativo entre 

Estado, projetores do empreendimento e populações indígenas atingidas é a mínima garantia 

constitucional que assegure, nessa relação desigual de poder político, a participação das partes 

envolvidas no caso Belo Monte. 

Embora o mecanismo não seja de todo garantidor da igual consideração a todos os 

participantes, dada a desigualdade material que revela a necessidade de se haver um 

dispositivo de status constitucional como esse em exame, quer-se destacar que no plano fático 

não houve sequer a observância dessa norma procedimental, institucionalizada nos termos da 

proposta habermasiana: 

O Estado de direito institucionaliza o uso público das liberdades comunicativas [...]. 

estas [as negociações], por seu turno, têm que ser institucionalizadas juridicamente, 

caso se queira garantir a pretensão dos cidadãos em relação ao exercício de seus 

direitos de participação política. O conceito de institucionalização refere-se 
diretamente a um comportamento esperado do ponto de vista normativo, de tal 

modo que os membros de uma coletividade social sabem qual comportamento eles 

podem estimular, em que circunstâncias e quando. No entando, podem ser 

institucionalizados também procedimentos que determinam as regras segundo as 

quais uma cooperação deve transcorrer, a fim de dominar certas tarefas. 

(HABERMAS, 2003a, p. 221) 

Não há registro de qualquer consulta dirigida por representantes do Congresso 

Nacional aos povos indígenas da região afetada, nem resposta às reivindicações por oitivas 

por parte dos indígenas, que querem ser escutados
9
. Os veículos de manifestações dos 

indígenas são os “blogs”, como é o Xingu Vivo Para Sempre
10

, criado para esse fim, como 

ilustrado nas seguintes declarações:  

                                                
9 “A Funai considera que cumpriu seu papel institucional no processo de esclarecimento e consulta junto às 

comunidades indígenas, conforme explanado na Parte 01 desse parecer, no decorrer do processo de 

Licenciamento, realizando diversas oitivas nas aldeias. Entretanto, as comunidades indígenas se manifestaram 

formalmente nas atas das reuniões (em anexo) pela realização de audiência com os representantes do 

Congresso Nacional. Essa mesma posição foi reiterada pelas comunidades indígenas durante as 

Audiências Públicas promovidas pelo Ibama. As comunidades indígenas entenderam que essa demanda 
deva ser encaminhada aos representantes do Congresso Nacional. Diante dessa manifestação indígena 

sugerimos que seja articulada reunião com os representantes de todos os grupos indígenas afetados, em data e 

local a serem definidos, com a participação de representantes da Comissão de Minorias e Direitos Humanos e da 

Comissão da Amazônia, ambas do Congresso Nacional, para que os índios possam ter a oportunidade de 

expressar suas opiniões novamente, desta vez junto aos congressistas.” (Grifei. FUNAI, 2009, p. 98) 
10 O texto de apresentação do veículo de comunicação é o seguinte: “Para tentar empurrar a UHE de Belo Monte 

“goela abaixo” dos povos da Amazônia, o governo federal marcou para setembro de 2009 quatro audiências 

públicas. A audiência pública “privada” de Belém aconteceu no dia 15/09, e teve a presença de centenas de 

soldados da Força Nacional que tentaram de todas as formas impedir a entrada de manifestantes indígenas e dos 
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Raoni Metuktire, principal liderança kaiapó que nos anos 1980 liderou uma grande 

articulação indígena contra a construção do complexo hidrelétrico Kararaô no rio 

Xingu culminando com o abandono do projeto na época pelo governo, vem mais 

uma vez à público reafirmar sua posição contrária a construção de Belo Monte e 

denunciar a falta de consulta dos povos indígenas em todo o processo. “O governo 

brasileiro devia consultar nós povos indígenas e respeitar nossos direitos, primeiros 

habitantes deste lugar. Se querem fazer, tem que perguntar primeiro, fazer consulta 

primeiro. Mas não, vem fazendo coisas para prejudicar nós indígenas, querem fazer 

de qualquer jeito. Deveríamos viver em paz – vocês respeitam nós indígenas, e nós 

respeitando vocês. Não quero briga, só quero que vivemos em paz. Não tem 

caminhão de dinheiro que me faça ser a favor de Belo Monte e reafirmo que não 
quero a construção de Belo Monte. Não quero mais ouvir de Belo Monte. Vamos 

deixar o rio do jeito que está.” (Raoni Metuktire. XINGU VIVO PARA SEMPRE, 

de 3 de dezembro de 2010). 

 

“No fim da fala do Diretor da Eletrobrás, ele disse que principais lideres indígenas 

concordam e apóiam o projeto e que a FUNAI estaria acompanhando todo o 

processo. Eu pergunto que caciques são esses? que líderes são esses? Algumas 

pessoas me perguntaram sobre o papel da FUNAI e eu respondi que a FUNAI 

ultimamente não representa o índio diante do governo mas representa mais o 

governo diante do índio pois desta forma o índio não dialoga diretamente com o 

governo.” (Patxon Metuktire Indigena Mebengokre Metuktire. XINGU VIVO 
PARA SEMPRE, de 1° de julho de 2011. Destaques no original) 

 

A existência de um comando constitucional dessa espécie somada às ações (não) 

adotadas pelos agentes políticos envolvidos escancara uma realidade incompatível com o dito 

Estado Democrático de Direito que a Constituição Federal de 1988. Sua norma procedimental 

é ignorada, ainda que sua redação prescinda de esclarecimentos jurídicos. O momento de 

comunicação, idealmente entre iguais em dignidade, não é oferecido pelo politicamente mais 

forte. Não há, pois, comunicação entre os sujeitos de direito, nem mesmo por mandamento da 

“Constituição Cidadã”, o ponto de partida dos participantes. 

 

Conclusões 

O paradigma do Estado Democrático de Direito traz consigo uma perspectiva 

peculiar sobre o direito, especialmente pela centralidade que a dignidade da pessoa humana, 

como princípio constitucional, recebe pelo chamado neoconstitucionalismo. A partir desse 

referencial, a leitura realizada sobre dispositivos constitucionais que envolvam direitos 

fundamentais recebe maior atenção, de maneira a orientar a leitura para a garantia desses 

direitos. 

                                                                                                                                                   
movimentos sociais. Porém, contrário ao que empresários, barrageiros e o governo federal e estadual 

imaginavam, a resistência foi grande, selando assim a aliança campo-cidade. Fruto do processo iniciado 

exatamente um mês antes à audiência em Belém (15/10), foi lançado o Comitê Metropolitano do Movimento 

Xingu Vivo para Sempre, que se propõe trazer para a região metropolitana o debate sobre a Usina. O Blog tem a 

finalidade de cumprir esse papel, ou seja, de informar à sociedade os reais interesses que existem por trás dessa 

hidrelétrica, a que e a quem ela servirá. Buscamos mostrar, ainda, o posicionamento dos povos indígenas em 

relação à Usina, alertando o poderá ocorrer, caso o governo federal insista em agredir a floresta, e às pessoas que 

moram na Amazônia”. Disponível em: <http://xingu-vivo.blogspot.com>. Acesso em: 01 out. 2011. 
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Os parâmetros trazidos pelo paradigma democrático do Estado de direito e pela 

compreensão neoconstitucional são perceptíveis pela análise de casos concretos. O caso ora 

analisado diz respeito à construção da usina hidrelétrica de Belo Monte, especificamente a 

respeito da consulta prévia, constitucionalmente requerida na norma do artigo 231 e seu 

parágrafo terceiro da Constituição Federal de 1988, aos povos indígenas cujas terras seriam 

afetadas.  

A inobservância a esse dispositivo afronta os parâmetros de Estado Democrático de 

Direito delineados pelo paradigma de Jünger Habermas e pelo papel do direito no contexto 

neoconstitucional. Tal afronta revela-se ainda mais grave por se tratar de uma norma 

procedimental claramente expressa, que oportunize o momento prévio de manifestação dos 

povos indígenas. A dignidade humana dos povos atingidos é limitada ao não permitir a igual 

dignidade entre os participantes do processo democrático do Estado de direito, especialmente 

por se tratar de um direito fundamental de manifestação sobre o tema. 

A manifestação, no caso, deveria ser imprescindível, pois as consequências de um 

empreendimento que ignora o comando constitucional trazem prejuízo à sua condição humana 

de dignidade, com a remoção de suas terras imposta àqueles povos não ouvidos 

adequadamente. A presente situação do caso Belo Monte quanto a esse ponto macula o tão 

proclamado Estado Democrático de Direito do Brasil. 

O que se verifica, a partir dos ensinamentos de Habermas, é a ausência da 

comunicação entre os participantes, sujeitos de direito, no caso Belo Monte, e a evidência de 

que, nem ao menos formalmente, a igualdade em dignidade foi garantia. A ainda inconclusa 

história da construção da UHE de Belo Monte, da forma como vem sendo construída, serve 

como referência para questionar-se que “democracia” existe no Estado de Direito brasileiro.   
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TUTELA JUDICIAL DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE: INTERPRETANDO 
A CONSTITUIÇÃO A PARTIR DO PROJETO DEMOCRÁTICO BRASILEIRO 

 
JUDICIAL PROTECTION OF FUNDAMENTAL RIGHT TO HEALTH: 

INTERPRETING THE CONSTITUTION FROM THE BRAZILIAN DEMOCRATIC 
PROJECT 

 
 

Saulo Lindorfer Pivetta1 
 
Resumo: O trabalho destina-se a contribuir com o debate acerca do conteúdo material do direito à 
saúde que é passível de tutela pelo Poder Judiciário. Para promover esta reflexão, o texto adota 
como ponto de partida um recente voto exarado pelo ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo 
Tribunal Federal, em que o problema da saúde é debatido de maneira meticulosa, servindo para 
balizar a atuação do STF nas ações relacionadas a prestações sanitárias. Posteriormente, a partir da 
idéia de paradigma de controle judicial, desenvolvida por Lucas Grosman, o hodierno entendimento 
do STF é enquadrado no chamado paradigma da inclusão, advindo daí algumas observações críticas 
que são abordadas pelo texto. Finalmente, a partir, principalmente, de Cass Sunstein, é debatida a 
necessidade de determinação, pelo Poder Judiciário, de um princípio interpretativo que oriente a 
atuação judicial nos casos que demandam prestações do direito à saúde, tendo em vista a existência 
de posições sobremaneira divergentes a respeito do tema nos diversos órgãos jurisdicionais. 
Continuando a reflexão, define-se a democracia deliberativa como princípio interpretativo a nortear a 
interpretação constitucional do direito à saúde, sendo na seqüência delineados alguns critérios, a 
partir da fundamentação apresentada, os quais podem orientar, de maneira coerente, a atuação 
judicial quando estiver em pauta alguma questão sanitária.     
 
Abstract: This work aims to debate about the material content of the right to health is susceptible to 
judicial protection. To promote this reflection, the paper takes as its starting point a recent vote 
recorded by Gilmar Ferreira Mendes, of the Supreme Court, in which the health problem is discussed 
thoroughly and in a manner that has served to mark the work of the Supreme Court in actions health-
related benefits. Later, from the idea of judicial paradigm, developed by Lucas Grosman, the 
understanding of today's Supreme Court is framed in the paradigm of inclusion, arising some critical 
observations that are covered by the text. Finally, based mainly on Cass Sunstein, is discussed the 
necessity of an interpretive principle to guide judicial action in cases that demand the right to health 
benefits, in view of the existence of greatly divergent positions on the subject in various courts. 
Continuing the discussion, we define deliberative democracy as a principle of interpretation in guiding 
the interpretation of the constitutional right to health, and in the sequence outlined some criteria, from 
the reasons given, that can guide in a coherent way judicial action when in agenda a health issue. 
 
Palavras-chave: Tutela judicial do direito à saúde, paradigmas de controle judicial, interpretação 
constitucional, democracia deliberativa.  
 
Key words: Judicial protection of the right to health, paradigms of judicial control, constitutional 
interpretation, deliberative democracy. 
 
Sumário: 1. Introdução – 2. O hodierno entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação ao 
direito à saúde – 2.1 A audiência pública da saúde – 2.2 Delineamento do conteúdo do direito à 
saúde – 2.3 Critérios de concessão da tutela judicial – 3. A identificação do paradigma de controle 
judicial – 3.1 Três paradigmas de controle judicial – 3.2 Os paradigmas de controle judicial e o 
entendimento do STF – 4. O direito à saúde e a busca por um princípio de interpretação da 
Constituição – 4.1 A necessidade de definição de um princípio interpretativo – 4.2 Construindo um 
critério de determinação do conteúdo do direito à saúde – 4.2.1 Fixação de um princípio interpretativo: 
a democracia deliberativa – 4.2.2 A concessão da tutela judicial a partir do princípio da democracia 
deliberativa – 5. Conclusão – 6. Referências bibliográficas. 
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(PPGD-UFPR). Pesquisador bolsista da CAPES. Graduado em direito pela UFPR. E-mail: 
saulolpivetta@gmail.com 

8150



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1. INTRODUÇÃO 

A positivação da saúde como direito fundamental social (art. 6º da 

Constituição Federal), apesar de significar um considerável avanço, não é capaz de, 

sozinha, promover todas as alterações necessárias para a transformação da 

realidade sanitária brasileira. Isso porque, a despeito da inegável força normativa da 

Constituição, diversas outras questões também devem resolvidas para que a 

satisfação do direito à saúde possa alcançar níveis satisfatórios.   

Uma delas é o fato de que a concretização desse direito demanda a 

implementação, pelo Poder Público, de políticas públicas. Contudo, nem o texto 

constitucional nem a legislação ordinária indicam, de modo inequívoco, qual o 

conteúdo exato do direito à saúde que deve ser contemplado por tais políticas. 

Assim, torna-se cada vez mais comum a busca pelo Poder Judiciário para que este 

determine, em cada caso, se a prestação requerida deve ser considerada direito 

subjetivo do cidadão, o que autorizaria a condenação do Estado ao seu custeio.  

Este trabalho tem como objetivo analisar criticamente o entendimento que 

vem sendo firmado no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto, que tem como 

paradigma voto elaborado pelo ministro Gilmar Mendes. Para alcançar a meta 

proposta, a primeira parte do artigo (ponto 2) realizará uma breve descrição da 

decisão citada. Na sequência (ponto 3), será utilizado o aporte doutrinário de Lucas 

Grosman para identificar o paradigma de controle judicial em que se encontra 

situado o entendimento do Corte constitucional brasileira. Finalmente (ponto 4), com 

base principalmente nas fundamentações de Cass R. Sunstein, o trabalho justificará 

a necessidade de se definir um princípio interpretativo da Constituição que oriente a 

atuação judicial nos casos relacionados ao direito à saúde.  

   

2. O HODIERNO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM 

RELAÇÃO AO DIREITO À SAÚDE 

2.1 A audiência pública da saúde  

O esquema teórico e dogmático em que se enquadra o direito à saúde é 

bastante complexo.  Apesar do consenso a respeito de sua eficácia e aplicabilidade 

imediata2, há uma específica dificuldade em se definir quais prestações materiais 

                                                           
2 Em razão das limitações de páginas a que deve ater-se este trabalho, não será possível realizar um 
aprofundamento doutrinário em relação ao direito fundamental à saúde (art. 6º da Constituição). De qualquer 
forma, para um estudo sobre o tema, cf. BARROSO, 2007; FIGUEIREDO, 2007; SARLET, 2001; SCHWARTZ, 
2001. 
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seriam exigíveis do Poder Público em razão da normativa constitucional e 

infraconstitucional. É nesse âmbito que ganha relevo a atuação judicial, haja vista 

que é volumosa a quantidade de demandas no Poder Judiciário envolvendo o direito 

à saúde. 

Diante da significativa quantidade de ações, e da complexidade que as 

envolvia, o então presidente do STF, ministro Gilmar Ferreira Mendes, convocou 

uma audiência pública para discutir o tema, a qual ocorreu nas datas 27, 28 e 29 de 

abril e 4, 6 e 7 de maio de 2009. Nos seis dias de debates, foram ouvidas mais de 

cinquenta pessoas, desde usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), passando 

por médicos, técnicos de saúde, gestores do SUS, até advogados, promotores de 

justiça, defensores públicos, magistrados e professores.  

As ações relacionadas ao direito à saúde envolvem as mais diversas facetas 

que pode assumir esse direito, como a concessão de medicamentos, de próteses e 

de tratamentos, a construção de leitos hospitalares e de UTI’s, a realização de obras 

de saneamento básico etc. Como não seria possível, partindo exclusivamente do 

texto da Constituição e dos demais dispositivos legais atinentes ao tema, definir 

rigorosamente quais dessas prestações estariam sob a tutela do direito fundamental 

à saúde, a audiência pública deveria prestar-se a fornecer subsídios que 

viabilizassem ao Poder Judiciário definir “se, como e em que medida o direito 

constitucional à saúde se traduz em um direito subjetivo público a prestações 

positivas do Estado, passível de garantia pela via judicial” (STF – SL 47 – Rel. Min. 

Gilmar Mendes).   

Nesse contexto, consignou o ministro Gilmar Mendes que o posicionamento 

definido pelo Supremo Tribunal Federal, levando em conta as informações colhidas 

por ocasião da audiência pública, teria o condão de erigir critérios mais bem 

definidos que orientariam as futuras atuações do Pode Judiciário quando estivesse 

em pauta alguma prestação envolvendo o direito à saúde. Com efeito, o voto 

elaborado pelo ministro após a audiência tem sido utilizado corriqueiramente por ele 

para fundamentar seus posicionamentos nos processos de sua relatoria3.  Ainda, 

diversos ministros exaltaram o entendimento ali firmado, reputando-o como decisão 

de referência para os demais casos ligados ao direito à saúde e às políticas 

                                                           
3 Cite-se, como exemplo, além da SL 47, a STA 175 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), 
Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010 e SS 3724 AgR, Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, 
julgado em 17/03/2010. 
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sanitárias4. Assim, dada sua relevância, o referido voto será analisado sob dois 

aspectos principais: a delimitação realizada acerca do direito à saúde e os critérios 

estabelecidos para a concessão da prestação jurisdicional. 

 

2.2 Delineamento do conteúdo do direito à saúde 

O ministro Gilmar Mendes realiza minucioso estudo do art. 196 da 

Constituição, dividindo-o analiticamente em 6 elementos: (i) a saúde representa 

direito de todos; (ii) dever do Estado; (iii) garantido mediante políticas sociais e 

econômicas; (iv) que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos; (v) 

regido pelo princípio do acesso universal e igualitário; (vi) e que envolvam ações e 

serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 

O primeiro elemento (“direito de todos”), segundo o ministro, reforça a idéia 

de que o direito à saúde consignado na Constituição não se resume a mera norma 

programática – considerá-lo como tal implicaria a abolição de seu conteúdo 

normativo. Assentada a normatividade da norma, prossegue o ministro afirmando 

que o direito à saúde congrega uma dimensão individual (a saúde de cada pessoa 

não pode ser desassistida pelo Estado) e uma dimensão coletiva (a generalidade 

das pessoas deve ter acesso às políticas sociais e econômicas de efetivação do 

direito à saúde). 

Diante dessas considerações, o ministro define que não há um direito 

subjetivo absoluto a qualquer prestação jurisdicional, mas sim um direito público 

subjetivo a políticas públicas que promovam, protejam ou recuperem a saúde. Nesse 

sentido, a tutela judicial seria condicionada, prima facie, ao não comprometimento do 

Sistema Único de Saúde como um todo. 

O segundo elemento (“dever do Estado”) explicita que o Estado, em todos os 

níveis da federação (União, Estados, Distrito Federal e municípios), está obrigado a 

promover as políticas públicas necessárias à concretização do direito à saúde. O art. 

23, II da Constituição estabelece competência comum dos entes da federação para 

zelar pela saúde. Disso decorre que há responsabilidade solidária entre todos os 

entes, que poderão figurar no pólo passivo das ações em que forem pleiteadas 

prestações de saúde negadas ou não ofertadas pelo SUS.  

                                                           
4 Nesse sentido manifestaram-se os ministros Marco Aurélio, Eros Grau, Ayres Britto e Celso de Mello (cf. SL 47 
AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010, f. 34-65). 
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O terceiro elemento (“garantido mediante políticas sociais e econômicas”) 

ressalta que a concretização do direito à saúde engendra escolhas alocativas, o que 

deve ser realizado mediante a formulação de políticas públicas. Tais políticas, além 

de realizarem a distribuição de recursos escassos, permitem o constante repensar 

das ações e serviços de saúde, tendo em vista a evolução da medicina e os novos 

desafios que se colocam perante o gestar de saúde. 

O quarto elemento (“políticas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos”) indica a necessidade de serem adotadas atividades preventivas 

como medidas integrantes da política sanitária. O art. 198, II, da Constituição 

inclusive alça as medidas preventivas ao patamar prioritário de ação do Estado. 

O quinto elemento (“políticas que visem ao acesso universal e igualitário”) 

impõe ao Poder Público que as políticas públicas de saúde sejam formuladas de 

modo a alcançar a população como um todo, sem qualquer discriminação. 

O sexto elemento (“ações e serviços para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde”), segundo o ministro, é central para a compreensão da 

efetividade do direito à saúde no Brasil. Isso porque, ressalta o ministro Gilmar 

Mendes, grande parte das ações e serviços necessários à adequada satisfação das 

necessidades sanitárias da população já se encontram previstos em políticas 

públicas. O problema, portanto, estaria no âmbito na inexecução das políticas pelos 

entes federativos, e não na inexistência de políticas públicas. 

 

2.3 Critérios de concessão da tutela judicial 

A partir do contexto apresentado anteriormente, o ministro desenvolveu uma 

série de critérios para balizar a atuação judicial quando estivesse em questão 

alguma pretensão envolvendo o direito à saúde. A seguir este entendimento será 

apresentado descritivamente. 

Em primeiro lugar, as demandas de saúde foram repartidas em dois grandes 

grupos, a partir da existência ou inexistência de política pública que abarque a 

prestação requerida. Caso exista a política pública, a solução apontada é simples: a 

administração pública omissa deverá ser obrigada a prestar a tutela, tendo em vista 

que a existência da política confere um direito subjetivo ao indivíduo. Em caso de 

omissão administrativa injustificada, portanto, a determinação judicial de concessão 

da tutela não significa, de modo algum, interferência do Poder Judiciário em esfera 

alheia à sua competência.  
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O segundo grupo de casos (aqueles não abarcados por políticas públicas) 

exige um refinamento maior dos critérios a serem adotados. Tais demandas são 

subdivididas, pelo ministro, de acordo com a causa da negativa da prestação da 

tutela pleiteada. São identificadas duas causas principais: (i) decisão administrativa 

motivada; (ii) existência de vedação legal.   

Quando se tratar de ausência de prestação devido a decisão administrativa 

motivada (i), dever-se-á atentar para a justificativa apresentada pelo administrador 

público. São basicamente duas hipóteses: a) negativa da prestação em face da 

existência de tratamento alternativo ofertado pelo SUS, comprovadamente eficiente 

para aquele tipo de caso; b) omissão administrativa pelo fato de o SUS não dispor 

de tratamento específico para o caso.  

Na hipótese aventada em “a” (existência de tratamento alternativo eficaz), o 

Poder Judiciário deve orientar-se, em regra, a não conceder prestação diversa 

àquela oferecida pelo Sistema Único de Saúde. Isso porque a adoção de 

determinado tratamento médico ou medicamento pelo SUS é sinal de que ele já foi 

devidamente referendado pela comunidade científica, ou seja, ele mostra-se mais 

seguro em termos de saúde pública. Por outro lado, o SUS opta, dentre os 

medicamentos ou tratamentos eficazes, por aquele que apresenta a melhor relação 

custo/benefício. Essa conduta decorre da necessidade de o Poder Público 

racionalizar a distribuição dos recursos existentes, viabilizando o fornecimento da 

prestação a um número maios de cidadãos. 

Na segunda hipótese (SUS não dispõe de tratamento eficaz para 

determinado caso), dever-se-á verificar se o tratamento disponível é experimental 

(de eficácia ainda não comprovada cientificamente) ou se é tratamento novo, ainda 

não avaliado pelo SUS. Se o tratamento pleiteado pelo paciente for experimental, o 

Poder Judiciário não deverá conceder a tutela. Isso porque, se o sujeito deseja se 

submeter a tratamentos cuja eficácia ainda não tenha sido reconhecida, ele deverá 

inscrever-se no respectivo projeto de pesquisa médica, não sendo razoável exigir 

que o Estado o custeie ou forneça.       

Diversamente, quando se tratar de situação em que existe tratamento cuja 

eficácia tenha sido chancelada pela comunidade científica, mas que ainda não tenha 

sido recepcionado pelo SUS, poderá ser concedida a tutela judicial. A evolução do 

saber médico caminha em ritmo mais acelerado que as burocracias estatais, de 
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modo que não se pode admitir que um obstáculo burocrático represente limitação ao 

direito à saúde.  

Consigne-se que o SUS, como aponta o ministro, baseia sua atuação na 

chamada “medicina com base em evidências”, havendo todo um regramento legal 

para que determinado tratamento ou remédio passe a integrar os Protocolos Clínicos 

e Diretrizes Terapêuticas. Assim, muitas vezes o tratamento/medicamento leva um 

tempo considerável até ser devidamente aprovado e recepcionado pelo Sistema 

Único de Saúde. E através da atuação jurisdicional é possível minimizar as barreiras 

impostas pela burocracia.  

Finalmente, há situações em que existe vedação legal ao fornecimento da 

prestação (ii). Trata-se, sobretudo, da hipótese descrita pelo art. 12 da Lei nº 

6.360/1976, que dispõe sobre os procedimentos de vigilância sanitária a que se 

sujeitam medicamentos, drogas e insumos farmacêuticos. De acordo com tal 

dispositivo, “nenhum dos produtos de que trata esta Lei, inclusive os importados, 

poderá ser industrializado, exposto à venda ou entregue ao consumo antes de 

registrado no Ministério da Saúde”.  

Ou seja, os produtos que não tenham sido devidamente registrados na 

ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) não podem ser fornecidos à 

população pela administração pública. Esta é uma medida imprescindível à proteção 

da saúde pública, haja vista que o registro só é concedido depois de verificada a 

eficácia do medicamento. Ainda, a ANVISA também realiza a regulação econômica 

dos fármacos, de modo que o novo produto somente poderá ser comercializado se 

seu preço estiver no mesmo padrão daqueles que promovem benefícios 

semelhantes. 

 

3. A IDENTIFICAÇÃO DO PARADIGMA DE CONTROLE JUDICIAL 

O estudo realizado até aqui teve por escopo descrever como o Supremo 

Tribunal Federal tem enfrentado as demandas que envolvem o direito à saúde. A 

partir deste ponto, o trabalho terá como objetivo promover uma análise crítica do 

entendimento que tem sido consolidado naquela Corte. Para isso, serão adotadas, 

principalmente, as construções teóricas de Lucas S. Grosman (item 3) e de Cass R. 

Sunstein (item 4), conforme se verá a seguir. 

   

3.1 Três paradigmas de controle judicial  
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Lucas S. Grosman, no livro “Escasez e igualdad: los derechos sociales en la 

Constitución”, busca delinear as situações em que o Estado tem o dever de ofertar 

uma prestação positiva5 para efetivar um direito social plasmado pela Constituição. 

Sua referência é o texto constitucional da Argentina, o que não diminui a fertilidade 

de sua obra para a análise de ambientes diversos – realizadas as devidas 

contextualizações, naturalmente. 

O referido autor parte da seguinte premissa: a escassez é um fato que não 

pode ser negado. Contudo, essa realidade não é suficiente para se determinar que 

algum direito social não deva ser efetivado pelo Estado. Assim, Grosman 

desenvolve um raciocínio que permite balizar a atividade de distribuição de recursos 

pelo Estado – o que se mostra fundamental, notadamente para definir o âmbito 

legítimo de intervenção judicial nas escolhas alocativas operadas pela administração 

pública. 

Para o presente estudo, é frutífera a distinção que o autor faz a respeito das 

ações judiciais que versam sobre direitos sociais (e que, por conseguinte, têm 

potencial para gerar decisões de cunho redistributivo). Os casos são agrupados no 

que Grosman chama de “paradigmas de controle judicial”, que correspondem ao 

paradigma do abuso, paradigma da inclusão e paradigma da escassez. Cada um 

deles reclama uma atuação específica dos magistrados. 

O paradigma do abuso compreende os casos em que o Poder Judiciário 

deve reprimir a atuação estatal que importe na violação de direitos individuais. São 

exemplos de casos alocados nesse paradigma: a tortura promovida pelo Estado, a 

perseguição política, a censura realizada sobre os meios de comunicação etc. 

Nessas situações a escassez não possui qualquer relevância normativa, vale dizer, 

o Estado não pode alegar falta de recursos como argumento válido de defesa 

perante o Poder Judiciário. Igualmente, os juízes não precisam se preocupar com a 

repercussão orçamentária que decorrerá de eventual condenação do Poder Público 

(GROSMAN, 2008, p. 37).  

De qualquer forma, ressalte-se que, ainda que seja possível o Estado alegar 

que o abuso por ele cometido tenha causa na falta de recursos (por exemplo, se 

                                                           
5 Alexy, principalmente, é responsável pela formulação inicial da proposta de classificação dos direitos 
fundamentais segundo a função principal que exerçam (classificação funcional). Ingo Sarlet adaptou essa 
classificação à realidade constitucional brasileira, fazendo a distinção entre direitos de defesa (operando limites à 
atuação estatal, na tutela da liberdade individual) ou direitos a prestações, em sentido amplo (direitos à proteção 
e os direitos à participação na organização e no procedimento) e em sentido estrito (prestações materiais). Para 
um estudo aprofundado, cf. ALEXY, 1997; SARLET, 2007. p. 191-241.  
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dispusesse de mais recursos poderia preparar e aparelhar melhor a polícia, que 

assim não torturaria), esta não será uma justificativa válida.  

O segundo grupo de casos, agrupados sob o paradigma da inclusão, 

corresponde às situações em que Estado já tem estruturado determinado órgão ou 

entidade (estruturas protetoras), dotados de recursos financeiros suficientes, que se 

destinam à realização de algum direito garantido pela Constituição. Nesse 

paradigma, a atuação judicial tem o fim de evitar que o Poder Público exclua 

ilegitimamente algum indivíduo do alcance da prestação. São estruturas desse tipo: 

o sistema de educação, o sistema de seguridade social etc. (GROSMAN, 2008, p. 

38). 

Nas ações judiciais que envolvem estes casos, assim como no paradigma 

do abuso, não se admite seja invocada a escassez de recursos como justificativa 

estatal válida para a não prestação da atividade (exclusão de determinado cidadão 

do âmbito de tutela do direito). Certamente que a quantidade de recursos destinada 

pelo Estado ao órgão ou entidade será determinante para a sua capacidade de 

ação. Entretanto, para que o caso seja situado no paradigma da inclusão, o 

respectivo ente deve dispor de fundos suficientes para proteger os direitos que não 

foram devidamente tutelados. Havendo estrutura protetora e recursos dotados para 

a proteção do direito, não poderá o Estado valer-se do fundamento de que lhe faltou 

reserva financeira para justificar sua inação.  

Ressalte-se que não é necessário existir uma finalidade discriminatória na 

ação estatal para que o caso seja abarcado pelo paradigma da inclusão. Em suma, 

é estritamente objetivo o critério para a alocação de determinada hipótese sob o 

paradigma em comento – qual seja, a exclusão de determinado sujeito, ou grupo de 

sujeitos, de uma estrutura protetora estatal, mesmo havendo capacidade para incluí-

lo (GROSMAN, 2008, p. 39). 

Se, por outro lado, a concessão de determinado benefício social excede a 

capacidade da estrutura protetora, o referencial analítico deve ser modificado. 

Assim, supera-se o paradigma da inclusão, adentrando-se no paradigma da 

escassez. É comum que as ações individuais envolvendo direitos sociais sejam 

albergadas por este paradigma, tendo em vista que a concessão de determinada 

prestação a um indivíduo pode implicar a negação desse mesmo benefício a outro 

(em razão da escassez de recursos disponíveis). A função dos magistrados, nesses 

casos, deve ser a de garantir que a distribuição de recursos operada pelos 
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governantes não seja incompatível com as prescrições da Constituição (GROSMAN, 

2008, p. 40). 

O paradigma da escassez não é autossuficiente: para resolver os casos sob 

este rótulo é necessário recorrer aos valores consignados na própria Constituição. 

São esses valores que dão conteúdo ao paradigma da escassez. Nos paradigmas 

do abuso e da inclusão, a ausência de recursos é irrelevante normativamente. A 

simples conduta abusiva ou excludente é determinante para legitimar a atuação 

judicial. Nos casos sob o paradigma da escassez, é necessário definir um critério 

adicional, a partir da Constituição. É a partir de um parâmetro constitucionalmente 

fundamentado que se pode definir se a distribuição de recursos realizada pelo 

Estado foi constitucional. Isso porque partindo exclusivamente do texto da 

Constituição nem sempre é possível afirmar com exatidão se a escolha distributiva 

do administrador foi legítima (GROSMAN, 2008, p. 40). 

Para realizar uma primeira análise da decisão do Supremo Tribunal Federal 

bastam as informações trazidas até aqui. Posteriormente a essa primeira 

aproximação, o trabalho realizará um segundo desdobramento, de modo a 

desenvolver uma reflexão que colabore com a identificação dos parâmetros, a partir 

da Constituição Federal de 1988, que possam auxiliar o Poder Judiciário a decidir as 

ações de saúde que estejam sob o paradigma da escassez. 

 

3.2 Os paradigmas de controle judicial e o entendimento do STF  

Retomando o entendimento do Supremo Tribunal Federal apresentado 

anteriormente (ponto 2), a primeira grande divisão realizada para agrupar os casos 

foi a partir da existência ou inexistência de política pública para a prestação 

requerida. Em caso positivo (existência de política pública), bastaria ao Poder 

Judiciário determinar que a política fosse efetivamente implantada. Considerando o 

aporte teórico utilizado, tais casos seriam incluídos no paradigma da inclusão: se o 

próprio Estado se comprometeu a efetivar o direito, criando para isso não só uma 

estrutura protetora, mas também uma política pública específica, a prestação 

pleiteada não poderá ser negada por suposta falta de recursos. Nesses casos, 

entendeu o Supremo, a alegação de escassez não é relevante para a decisão.   

O segundo grupo de casos, aqueles não abarcados por políticas públicas, foi 

subdivido pelo ministro Gilmar Mendes em (i) negativa de prestação motivada 

administrativamente e (ii) existência de vedação legal à atuação do Poder Público. 
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Na primeira situação (negativa de prestação motivada), o STF entendeu que 

deve ser privilegiado o tratamento oferecido pelo Sistema Único de Saúde, de modo 

que, se o autor da ação pleiteia tratamento diverso sem demonstrar que aquele 

ofertado pelo SUS é ineficiente para seu caso, a tutela judicial não deve ser deferida. 

Assim, o Supremo presta deferência às escolhas realizadas pelos Poderes 

Executivo e Legislativo, restando claro que a atuação do Estado não foi nem abusiva 

nem excludente (o que ensejaria uma atuação judicial). 

Semelhante é o entendimento que se aplica quando a negativa da prestação 

da tutela de saúde decorre de existência de vedação legal (como, por exemplo, a 

impossibilidade de a administração pública fornecer medicamentos não registrados 

na ANVISA). Também nessa hipótese o Supremo Tribunal Federal entendeu que 

não há abuso nem exclusão na conduta do Estado, de modo que deverá ser 

prestada deferência ao Poder Legislativo (que definiu a vedação mediante lei) e à 

administração pública (que se recusa a fornecer o medicamente, respaldada em 

determinação legal). 

Para esses casos, parece não haver críticas ao entendimento esposado pelo 

Supremo Tribunal Federal. Deveras, os ministros demonstraram real preocupação 

com o problema da saúde pública brasileira (fato evidenciado até mesmo com a 

convocação de uma audiência pública para debater o tema), esclarecendo que as 

decisões distributivas realizadas pelos gestores merecem, ao menos em princípio, 

ser respeitadas (ou seja, foi delineado o âmbito de legitimidade de intervenção do 

Poder Judiciário).  

Lacunar foi a abordagem realizada pela Suprema Corte em relação aos 

casos em que o Sistema Único de Saúde não oferece tratamento eficaz para 

determinada doença. O ponto fulcral a ser analisado é quanto aos tratamentos 

reconhecidos pela comunidade científica, mas que não são oferecidos pelo SUS. 

Nesses casos, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser possível a concessão da 

tutela judicial, mas não foram estabelecidos parâmetros para isso. Isso permite que 

sejam avaliados da mesma forma tratamentos simples e tratamentos complexos, 

que exigem o dispêndio de uma quantidade significativa de recursos. Vale dizer, a 

não delimitação de um critério que funcione de parâmetro para avaliar a 

constitucionalidade da negativa de prestação do tratamento pelo Estado faz com que 

os diversos casos envolvendo o direito à saúde sejam enquadrados no paradigma 
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da inclusão, quando, em verdade, vários deles deveriam ser situados no paradigma 

da escassez.  

A indicação topológica do caso (se situado no paradigma da inclusão ou da 

escassez) não tem repercussão meramente teórica ou conceitual. Muito pelo 

contrário. Compreender, ainda que implicitamente, que uma situação se enquadra 

no paradigma da inclusão significa que a conduta (omissão de fornecimento da 

prestação) deverá ser avaliada em si, mostrando-se irrelevante o problema da 

escassez. Situando quase a totalidade dos casos no paradigma da inclusão, o STF 

tem utilizado a mesma fundamentação para conceder a tutela judicial de saúde, seja 

na hipótese de determinar que o Estado promova melhorias gerais em hospital 

público que se encontra em situação precária6, seja na hipótese em que é deferido 

tratamento no valor de R$ 920.000,000 (novecentos e vinte mil reais) anuais a uma 

única pessoa7. 

Em ambos os casos a Corte Constitucional entendeu que a omissão do 

Estado, ao não realizar adequada manutenção do hospital ou não fornecer 

determinado medicamento, era por si só inconstitucional, ensejando a condenação 

do Poder Público sem que fosse debatida a consequência distributiva que poderia 

haver em ambos os casos. A partir de Lucas Grosman, admite-se que a decisão que 

impõe a realização de melhorias em hospital público que se encontra em situação 

precária realmente esteja localizada no paradigma da inclusão, pois é de se 

presumir que o município que constrói um hospital deve destinar recursos suficientes 

para a sua adequada manutenção. Ou seja, existe a estrutura protetora e existe (ou 

deveria existir) dotação orçamental para a prestação da tutela.  

Contudo, essa hipótese não é idêntica àquela em que o Estado é condenado 

a fornecer tratamento de saúde caríssimo a uma única pessoa. E, ressalve-se desde 

já, isso não quer dizer que a tutela judicial deveria ter sido negada. Apenas se está 

dizendo que ambos os casos não deveriam ser tratados da mesma forma, como de 

fato foram. Com efeito, ao conceder uma tutela judicial dessa natureza 

(medicamento de alto custo), o problema da escassez não pode ser olvidado. E, se 

tivessem situado o caso no paradigma da escassez, a postura dos ministros seria 

diversa: não bastaria a mera conduta estatal em si (a não concessão do 

medicamento), sendo necessário que o STF definisse algum parâmetro externo 

                                                           
6 SL 47 AgR, Relator(a):  Min. GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2010. 
7 STA 361 AgR, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2010. 

8161



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

(constitucionalmente referendado) que autorizasse a intervenção judicial. Na 

sequência do trabalho este debate será aprofundado. 

 

4. O DIREITO À SAÚDE E A BUSCA POR UM PRINCÍPIO DE INTERPRETAÇÃO 

DA CONSTITUIÇÃO 

4.1 A necessidade de definição de um princípio interpretativo  

O professor Marcelo da Costa Pinto Neves já alertou para a possibilidade de 

atuação muitas vezes incoerente do Supremo Tribunal Federal. De acordo com o 

doutrinador, o problema “reside no fato de que a decisão e os argumentos utilizados 

para fundamentá-las tendem a limitar-se ao caso concreto sub judice, mas não 

oferecem critérios para que se reduza o ‘valor surpresa’ das decisões de futuros 

casos” (NEVES, 2010, p. 198).  

A ausência de um parâmetro faz com que, diante de casos que envolvam 

situações de escassez (como as ações que demandam medicamentos de alto 

custo), os ministros promovam ponderações ad hoc (NEVES, 2010, p. 200-201). 

Vale dizer, como não há definição quanto aos critérios de atuação, o Tribunal 

Constitucional sopesa princípios de maneira casuística, utilizando de maneira 

imprecisa a técnica de ponderação ensinada, notadamente, por Alexy.8 Ou seja, 

guiados por particularismos, e principalmente em situações que envolvem efeitos de 

curto prazo (como o são, via de regra, os casos envolvendo a saúde em geral, e o 

fornecimento de medicamentos, em especial), os magistrados decidem cada caso 

de maneira específica, sustentando sua posição em uma suposta ponderação de 

valores.  

O principal efeito deletério ocasionado por essa postura é o de não se definir 

a extensão do direito à saúde assegurado constitucionalmente. Disso decorrem dois 

problemas notórios: (i) atuação controversa do Poder Judiciário, nos diversos níveis 

de jurisdição, em relação às possibilidades de concretização judicial desse direito; e 

(ii) ausência de critérios mínimos orientadores da administração pública no momento 

de formulação das políticas sanitárias. 

Quanto ao primeiro problema (i), é de se notar que diversos ministros 

exaltaram o entendimento firmado pelo ministro Gilmar Mendes, reputando-o como 

norteador dos demais órgãos judiciais nos casos envolvendo o direito à saúde. 

Ocorre que, a partir das reflexões e dos argumentos aduzidos no voto supra 
                                                           
8 Para uma investigação aprofundada sobre o tema, cf. ALEXY, 1997 e 2010.  
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analisado, um vasto leque de questões permanece não respondido, justamente por 

não se ter estabelecido um critério que permitisse avaliar, em cada caso, a 

possibilidade de concreção judicial do direito à saúde.  

Ademais, e esse é outro dado importante a ser destacado, os fundamentos 

daquela decisão voltam-se, quase que exclusivamente, às questões envolvendo a 

concessão de medicamentos e tratamentos de saúde. Ora, evidentemente que os 

problemas sanitários não se resumem a esses pontos. Como exemplo, veja-se que 

é reconhecido pelos ministros que as medidas preventivas devem ser prioritárias nas 

políticas públicas, mas na seqüência não se discute como isso deve ser 

implementado pelo Poder Público, nem quais parâmetros devem guiar os 

magistrados para sopesar eventual embate entre medidas preventivas e medidas 

curativas. 

Diante desse quadro, verifica-se uma enorme pluralidade de posições 

adotadas pelos diversos órgãos do Poder Judiciário. Se por um lado está 

sedimentada (e praticamente unânime) a possibilidade de concessão judicial de 

medicamentos, há grande controvérsia quanta à intervenção em outros âmbitos 

relativos à saúde, como, por exemplo, a determinação de que o Estado promova 

melhorias em hospitais públicos. Da mesma forma que o STF já decidiu pela 

viabilidade da condenação do Poder Público à construção de novos leitos 

hospitalares9, nos demais órgãos essa possibilidade está longe de ser pacífica10. 

Esse contraste de posições decorre justamente da ausência de um critério norteador 

da atuação judicial na área da saúde.  

O outro problema aventado (ausência de critérios mínimos orientadores da 

administração pública na formulação das políticas sanitárias) também decorre da 

ausência de uma postura uniforme por parte do Poder Judiciário. Não se alega, com 

isso, que são os magistrados que devem comandar as decisões políticas dos 

administradores. Contudo, dentro do arcabouço institucional brasileiro, a Justiça tem 

um papel relevante na definição do conteúdo da Constituição, sobretudo o Supremo 

Tribunal Federal. Tanto é assim que o próprio STF já consolidou a possibilidade de 

                                                           
9 Como, por exemplo, no AI 734487 AgR, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 
03/08/2010. 
10 Como, por exemplo, o seguinte julgado do TJ-PR: “O Poder Judiciário não pode invadir a área de atuação do 
Poder Executivo, determinando a realização de atos administrativos na condução de hospital, inclusive com 
contratação de pessoal especializado e equipamentos necessários, porque se assim fora, implicaria em se 
afastar da sua missão de julgar, para de forma exorbitante, passar a administrar” (TJPR - 5ª C.Cível - AI 
0615341-1 - Paranaguá - Rel.: Des. Rosene Arão de Cristo Pereira - Unânime - J. 24.08.2010). 
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intervenção em políticas públicas quando a atuação da administração não é 

suficiente para concretizar os ditames constitucionais11.  

Na área do direito à saúde essa questão adquire notável relevância. Por se 

tratar de direito social que demanda uma série de prestações estatais para ser 

efetivado, nota-se uma grande dificuldade em se determinar quais dessas 

prestações seriam abrangidas pelo direito à saúde. Apesar de o legislador e o 

administrador buscarem implementar medidas de satisfação das necessidades da 

população, ainda assim o tema se mostra controvertido, razão pela qual é enorme o 

volume de ações judiciais sobre a matéria.  

Desse modo, se o STF admite a possibilidade de intervenção judicial quando 

o Estado não promove as políticas públicas necessárias, é imperioso que o próprio 

Poder Judiciário tenha claro o liame que separa o adimplemento do inadimplemento 

do dever de concretização do direito à saúde. Se o assunto estivesse 

satisfatoriamente pacificado, o próprio administrador público conheceria os 

contornos que obrigatoriamente devem alcançar as políticas sanitárias.  

Como alerta Grosman (2008, p. 63), se os tribunais não definem um critério 

para sua atuação nos casos do paradigma da escassez, desemboca-se em um 

vácuo de justiciabilidade, quando nem os demais órgãos judiciais nem os 

administradores têm ciência dos limites alcançados pelo respectivo direito social. 

Nesse contexto, segundo o doutrinador, o Poder Judiciário acaba por adotar, ainda 

que implicitamente, o critério da “ordem de chegada”, que significa que o acesso ao 

direito assegurado pela Constituição depende da habilidade de cada indivíduo de 

chegar aos tribunais em tempo oportuno.  

  

4.2 Construindo um critério de determinação do conteúdo do direito à saúde 

4.2.1 Fixação de um princípio interpretativo: a democracia deliberativa 

Como exposto acima, é imperioso que se estabeleçam parâmetros que 

orientem a atuação dos tribunais na concessão de tutelas que perpassem o direito à 

saúde. Certamente este não é o espaço para se esgotar a matéria, que exige um 

árduo esforço argumentativo. Contudo, em modestas páginas é possível contribuir 

para o debate a partir de algumas ideias que serão a seguir apresentadas. E nesse 

intento é proveitosa a obra de Cass R. Sunstein, notadamente o livro “A Constituição 

Parcial”. 
                                                           
11 Por exemplo, no RE 607381 AgR, Relator(a):  Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/05/2011. 
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Uma lição inicial de Sunstein (2008, p. 150) é quanto ao método de se 

interpretar a Constituição. Ressalta o autor que qualquer sistema de interpretação 

deve levar em conta três elementos básicos: texto, estrutura e história.  

O texto da Constituição jamais pode ser desprezado na atividade 

interpretativa. Mas isso não se trata de mero dogma; pelo contrário, exigir-se que os 

magistrados permaneçam adstritos ao texto constitucional representa importante 

mecanismo de contenção de eventuais decisões arbitrárias. Os próprios dispositivos 

inseridos na Carta Magna impõem limites às possibilidades de interpretação. 

Contudo, ressalta o próprio Sunstein (2008, p. 151), sua redação freqüentemente 

mostra-se aberta o suficiente para inviabilizar a extração de uma orientação 

completa. Assim, é necessária a construção de princípios interpretativos que 

permitam delimitar o alcance da Constituição.  

A estrutura constitucional pode auxiliar na construção de um princípio 

interpretativo. Vale dizer, os dispositivos insertos na Carta não devem ser lidos 

isoladamente, mas sim à luz uns dos outros. Isso contribui para a coerência e a 

racionalidade do direito constitucional. Mas a leitura estrutural também apresenta 

limites, principalmente na medida em que é possível a existência de dispositivos 

conflitantes dentro da mesma Constituição (SUNSTEIN, 2008, p. 152). 

Ciente das possibilidades e dos limites do texto e da estrutura 

constitucionais, Sunstein admite como sendo razoável voltar os olhos à própria 

história em que o intérprete se encontra inserido. Ou seja, quando as lacunas 

textuais e estruturais da Constituição dificultam sua interpretação, parece adequado 

considerar o entendimento histórico que pode ser atribuído ao texto. Certamente há 

limites à utilização da história nos estudos do direito constitucional, quer dizer, o 

intérprete da Constituição não está adstrito ao que pensava o constituinte originário; 

pelo contrário, a história se mostra útil somente na medida em que possa contribuir 

para o aperfeiçoamento da operatividade da democracia constitucional, 

considerando os tempos atuais (SUNSTEIN, 2008, p. 152-153). 

De qualquer forma – e talvez aqui resida o cerne da lição apresentada –, a 

utilização desses elementos não exaure a atividade interpretativa. O intérprete, ao 

utilizá-los, certamente partirá de dimensões valorativas próprias. Contudo, as suas 

valorações deverão ser justificadas com base em princípios interpretativos 

substantivos (que não se fundamentam apenas com o texto da Constituição, 

exigindo uma fundamentação política). Nas palavras de Sunstein (2008, p. 153-154):  
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A busca por justificações não será completamente desregrada ou inatingível; não seria 
meramente “o que o juiz pensa”. Sempre haverá (por boas razões) um compromisso 
proeminente de fidelidade ao texto, estrutura e história, e esses disciplinarão a investigação. 
Porém, a disciplina não é uma camisa de força. Pessoas razoáveis divergirão, e, para 
solucionar tais diferenças que restam, os princípios interpretativos devem ter outra fonte.   

  
A partir disso, resta claro que não há como se esposar exclusivamente no 

texto, na estrutura e na história para definir princípios interpretativos. Estes 

requerem uma defesa com argumentos substantivos, que invariavelmente terão 

natureza política – não há neutralidade na interpretação da Constituição. Sunstein 

então propõe, a partir de argumentos adequadamente fundamentados, que os 

princípios interpretativos devem ser provenientes do compromisso geral com o 

funcionamento adequado da democracia deliberativa (o que ele faz a partir do texto, 

da estrutura e da história da Constituição norte-americana).12 Contudo, apesar dos 

pontos de partida diferentes, é possível aproveitar as lições do autor norte-

americano, com as devidas contextualizações. 

De maneira sintética, a democracia deliberativa é calcada na valorização da 

deliberação política, que deve ser empreendida pelos cidadãos. E, de forma geral, 

os direitos são estabelecidos como pré-condições para o fortalecimento do processo 

deliberativo (ainda que, por diversas vezes, os direitos sejam resultado da 

deliberação política)13. Da valorização da deliberação política, afirma Sunstein (2008, 

p. 172), decorrem três compromissos complementares: a cidadania, o acordo como 

ideal regulatório e a igualdade política. Como neste momento não seria possível 

discorrer aprofundadamente sobre cada um deles, serão ressaltados aqueles 

elementos que parecem úteis ao desenvolvimento de um princípio interpretativo 

adequado à realidade constitucional brasileira. 

É possível utilizar a noção de democracia deliberativa como fonte de 

princípios interpretativos da Constituição Federal de 1988. Há diversos dispositivos 

que plasmam, no texto constitucional, a relevância do elemento democrático na 

                                                           
12 Importante deixar claro que outros autores propõem critérios diversos (nem sempre conflitantes) para delimitar 
os limites de intervenção judicial na atividade interpretativa da Constituição, o que é realizado, por esses 
pensadores, também com outros argumentos. Como exemplo, cite-se: DORF e TRIBE, 2007; ELY, 2010; 
COMELLA, 1997. 
13 Por “processo deliberativo” tem-se uma concepção ampla: não se trata apenas da deliberação realizada por 
ocasião das eleições gerais, incluindo-se também todas as esferas de participação política que, de uma forma ou 
de outra, influenciam na formação da vontade dos administradores e governantes, como, por exemplo, os 
conselhos municipais e estaduais de saúde, os conselhos tutelares, ONG’s com alguma atuação política, 
conselhos de bairros, conselhos escolares etc. Ainda, sobre uma concepção de democracia deliberativa a partir 
da teoria discursiva fundada em Jürgen Habermas, cf. ARROYO, 2000.  
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construção da sociedade brasileira.14 Como afirma a professora Eneida Desiree 

Salgado (2007, p. 247), a Constituição de 1988 estabeleceu um verdadeiro projeto 

democrático para o Brasil. E, como ressalta a autora, não se trata de mera 

democracia formal, ou seja, a Constituição determina a democratização do próprio 

Estado brasileiro, que deverá diminuir, de forma progressiva, a distância entre 

governantes e governados.15  

A democratização da esfera pública operada pela Constituição relaciona-se 

com a própria história do Brasil. Depois de vários anos sob regime ditatorial, a 

ordem, no final da década de 1980, era a de ampliar todas as possibilidades de 

participação popular na gestão da coisa pública brasileira. Não apenas democracia 

formal, mas sim democracia material, sob o viés de democracia deliberativa, ou seja, 

os próprios cidadãos inseridos nas estruturas de decisão do Estado (BONAVIDES, 

2003, p. 18-24).  

A partir de uma profunda leitura do contexto político-constitucional brasileiro 

é possível admitir a democracia deliberativa como vertente, como princípio 

interpretativo da Constituição Federal. Significa dizer, quando as disposições 

constitucionais não puderem ser interpretadas a partir de sua própria redação, é 

admissível recorrer à idéia de democracia deliberativa para que seja extraído o 

conteúdo da Constituição. 

A escolha da democracia deliberativa como princípio interpretativo não é 

simplesmente dogmática. Há bons fundamentos para isso, sobretudo para a 

interpretação do alcance dos direitos sociais consignados no texto constitucional, 

dentre os quais figura o direito à saúde. Essa espécie de direito, como ressaltado, 

tem um conteúdo de difícil definição, havendo grande controvérsia no meio judicial 

para se definir até que ponto é lícito ao Poder Judiciário determinar que alguma 

prestação deve ou não ser cumprida pelo Estado. Diante dessa complexidade, o 

compromisso geral com a democracia estabelecido pela Constituição pode funcionar 

como critério de atuação do magistrado. 

Note-se que o direito à saúde representa não somente um resultado do 

exercício da democracia (ao ser inserido no texto constitucional pelo constituinte 

originário), mas também como uma verdadeira pré-condição para o seu adequado 

funcionamento. Essa é uma primeira aproximação do princípio interpretativo 
                                                           
14 Desde o preâmbulo, passando pelo art. 1º, caput e § 1º, até o art. 198, II (que determina a gestão democrática 
como uma das diretrizes do Sistema Único de Sáude). Isso para ficar em apenas poucos exemplos. 
15 Ainda sobre o tema, cf. CLÈVE, 1993, p. 16 e ss. 
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proposto: o direito à saúde deve alcançar, ao menos, um patamar que garanta aos 

cidadãos tomar parte nos processos decisórios do Estado. O direito à saúde, sob 

esse viés, é verdadeiro pré-requisito para a viabilização da cidadania.  

Conectada à idéia de cidadania está a disponibilização, pelo Poder Público, 

de condições que assegurem a igualdade política (segundo pilar da deliberação 

política). Sunstein aponta a igualdade política como uma oposição ao sistema de 

castas, ou seja, as políticas de Estado devem ser voltadas à equalização da 

sociedade como um todo, o que, aliás, está expressamente registrado na 

Constituição Federal de 1988 como objetivo fundamental da República (art. 3º, III)16. 

  

4.2.2 A concessão da tutela judicial a partir do princípio da democracia 

deliberativa 

Dessas idéias é possível extrair algumas linhas que orientem a 

determinação do conteúdo do direito à saúde. Para viabilizar que os cidadãos 

participem das instâncias deliberativas do Estado, é necessário que lhes seja, 

preliminarmente, assegurado o acesso às políticas públicas existentes. Neste ponto, 

verifica-se que o posicionamento do STF mostra-se adequado, pois reconhece a 

existência de direito subjetivo público à prestação quando esta for prevista por 

política estatal. 

Mas a compreensão deste ponto (existência de políticas públicas) não pode 

ser resumida às prestações individuais, quando o debate rotineiramente desemboca 

na possibilidade de concessão de medicamentos ou tratamentos médicos a 

determinadas pessoas. Vale dizer, a intervenção jurisdicional também pode ocorrer 

quando estiver em questão o âmbito coletivo do direito à saúde, como, por exemplo, 

a determinação de construção de hospital público quando a quantidade de leitos 

existente mostrar-se insuficiente (ou seja, quando apesar de existir política pública, 

esta não pode ser executada em razão da falta de estrutura física adequada). Como 

isso não ficou claro no voto prolatado pelo ministro Gilmar Mendes, analisado acima, 

a jurisprudência ainda se mostra titubeante para conceder esse tipo de tutela (como 

no AI 0615341-1, julgado pelo Tribunal de Justiça do Paraná).  

A existência de uma rede hospitalar satisfatória também evita a formação de 

sistemas de castas dentro da comunidade, na medida em que será assegurado a 

qualquer cidadão, independentemente de sua classe social, o acesso a cuidados 
                                                           
16  III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 
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médicos essenciais. Ou seja, ao deferir medidas dessa natureza, o Poder Judiciário 

pode colaborar com o fortalecimento da igualdade política. Deve-se afastar, 

portanto, a concepção de que reside principalmente no âmbito de discricionariedade 

da administração pública a decisão pela construção ou estruturação dos hospitais 

públicos.  

Essa mesma análise pode ser realizada em relação às medidas preventivas, 

especialmente aquelas ligadas ao saneamento básico. A Organização Mundial de 

Saúde alerta sobre a relevância do saneamento para a saúde pública em diversas 

de suas publicações17. Há estudos significativos que revelam que cada real gasto 

com saneamento básico importa numa economia de quatro a cinco reais com saúde 

pública. Ainda, há indicações de que 68% das internações em hospitais públicos 

decorrem de problemas ligados ao precário saneamento.18 Ademais, como já 

afirmado acima, a própria Constituição Federal definiu que as medidas preventivas 

devem ser prioritárias no sistema de saúde pública brasileiro (art. 198, III da CF). 

Verifica-se, portanto, que os investimentos realizados em atividades 

preventivas geram benefícios superiores àqueles empregados em atividades 

curativas, já que promovem maior qualidade de vida (ao evitar que a população seja 

contaminada) a um custo bastante inferior. Isso sem contar a opção constitucional 

pela prioridade em ações de prevenção. Assim, esse tipo de medida sanitária 

mostra-se com enorme potencial inclusivo, quer dizer, viabiliza que parcela 

significativa da comunidade tenha seu direito à saúde efetivado, o que implica 

maiores possibilidades de participação democrática. Desse modo, as demandas 

judiciais que tenham por objeto impor uma obrigação ao Estado para a adoção de 

medidas preventivas deverão ser deferidas, como regra geral. Entretanto, o voto do 

ministro Gilmar Mendes não enfrentou essa questão, a despeito de sua relevância. 

 O critério delineado como princípio interpretativo da Constituição mostra-se 

útil no deslinde de ações que pleiteiam medicamentos e tratamentos não fornecidos 

pelo Poder Público. Para que a concessão judicial seja admitida, vislumbram-se 

cinco requisitos (definidos a partir do entendimento da jurisprudência): (i) 

comprovação científica da eficácia do remédio/tratamento; (ii) adequação do 

remédio/tratamento para a pessoa do requerente; (iii) inexistência de outro 

                                                           
17 Veja estudo completo em 
http://www.who.int/water_sanitation_health/publications/2011/dwq_guidelines/en/index.html 
18 Trata-se de estudo do próprio Governo Federal, disponível em 
http://www.snis.gov.br/PaginaCarrega.php?EWRErterterTERTer=19 
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medicamento/tratamento igualmente eficaz, constante das políticas estatais; (iv) o 

medicamento/tratamento tenha sido prescrito por médico credenciado no SUS; (v) o 

requerente não disponha de condições financeiras para arcar com o 

medicamento/tratamento sem comprometer seu sustento e o de sua família. 

Contudo, apesar de o próprio STF admitir tais requisitos, o Pretório Excelso, bem 

como os demais órgãos jurisdicionais, não têm se mostrado rigorosos ao analisá-los.   

A deferência a esses critérios é imperiosa, justamente para que o acesso ao 

direito à saúde não fique adstrito ao critério da “ordem de chegada” ao tribunal, 

como alertado por Grosman. O princípio interpretativo de fortalecimento da 

democracia deliberativa impõe que as políticas sanitárias tenham um viés 

largamente coletivo, haja vista que o objetivo deve ser o de assegurar a cidadania a 

todas as pessoas. A concessão indiscriminada de medicamentos pelo Poder 

Judiciário pode orientar o administrador público a estabelecer como prioridade o 

cumprimento de todos os mandados judiciais, com prejuízo de outros investimentos 

na área da saúde e de outros direitos sociais.  

A partir disso, verifica-se que as decisões sobre a concessão de 

medicamentos fazem uma análise rasa do preenchimento dos requisitos 

(estipulados pela própria jurisprudência). Como exemplo, veja-se a já citada 

Suspensão de Antecipação de Tutela nº 361, caso em que fora concedida a tutela 

para condenar o Estado da Bahia a fornecer medicamento cujo custo anual girava 

na casa de R$ 920.000,00. Inicialmente, o pedido liminar foi negado pelo juízo 

federal de 1º grau, que alegou não ter sido demonstrada “a inexistência ou 

indisponibilidade de outro tratamento adequado ao controle da patologia da qual a 

parte autora é portadora, bem assim a comprovação da eficácia e segurança da 

droga para as demais formas de manifestação da referida patologia”.  

Ora, verifica-se que ao menos dois requisitos não restaram pacificados 

(inexistência de outro medicamento eficaz, fornecido pela rede pública; adequação 

do tratamento ao requerente). Contudo, essa situação foi simplesmente 

desconsiderada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que concedeu a tutela 

liminarmente, decisão mantida pelo STF. Ou seja, antes mesmo de se questionar o 

problema do valor do tratamento, havia outros requisitos que demandavam uma 

atuação mais acurada do Poder Judiciário. 

Apesar da importância das políticas preventivas, o viés individual do direito à 

saúde também merece proteção destacada para a promoção da democracia 
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deliberativa. Contudo, os critérios para a concessão judicial de tutelas dessa 

natureza não podem ser aleatórios, sob pena de se orientar demasiadamente as 

políticas públicas para o aspecto curativo do direito à saúde, em prejuízo do aspecto 

preventivo. 

A partir do exposto, e visando contribuir com o debate acerca da 

problemática ora enfrentada, a seguir serão sugeridos critérios para que o Poder 

Judiciário possa deferir a concessão de medicamentos ou tratamentos não previstos 

pelas políticas públicas existentes. 

Inicialmente, constitui-se ônus do requerente provar que se encontram 

presentes os cinco critérios apresentados (inexistência de tratamento eficiente 

ofertado pelo SUS; prescrição por médico do SUS do tratamento pleiteado; 

eficiência do tratamento pleiteado; adequação do tratamento para o caso do 

requerente; incapacidade financeira do paciente). Somente depois de comprovada a 

presença desses requisitos é que se tornaria lícita a análise do valor do tratamento. 

Como parâmetro objetivo de avaliação, sugere-se que, nas situações em que 

efetivamente for demonstrado o preenchimento daquelas condições, deverão ser 

deferidos os tratamentos cujo valor seja igual ou inferior ao tratamento mais caro 

disponibilizado pelo SUS19.  

Valendo-se do aporte teórico de Grosman, tais casos estariam inseridos 

dentro do paradigma da inclusão, ou seja, neles não seria admitido ao Estado alegar 

insuficiência de recursos para negar a prestação. Isso porque, considerando que o 

Poder Público dispõe de política de distribuição de medicamentos de alto custo, é de 

se concluir que o Estado é capaz de suportar financeiramente tratamentos 

excepcionais (não previstos pela política) que estejam dentro do mesmo patamar de 

preço dos tratamentos ordinários (previstos pela política de distribuição de 

medicamentos de alto custo). 

Quando o valor do tratamento pleiteado ultrapassar o valor do tratamento 

mais caro fornecido pelo SUS, entra-se, então, no paradigma da escassez, 

admitindo-se que a insuficiência de recursos financeiros seja alegada pelo Poder 

Público. A comprovação, pelo requerente, de que os cinco critérios arrolados acima 

foram satisfeitos garante ao indivíduo uma presunção relativa de titularidade do 

direito subjetivo ao tratamento pleiteado. A presunção de titularidade é necessária, 

                                                           
19 Frise-se que o SUS dispõe de programa de dispensação de medicamentos de alto custo, denominado 
Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (regulamentado pela Portaria MS/GM nº 2.981/2009). 
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haja vista a relevância da tutela da saúde para que o sujeito possa tomar parte nos 

processos decisórios do Estado e, com isso, fortalecer o projeto democrático 

estabelecido constitucionalmente. Contudo, essa presunção poderá ser afastada 

pelo Estado, desde que este comprove materialmente insuficiência de recursos para 

arcar com o tratamento requerido judicialmente.  

Portanto, comprovados os requisitos para a concessão da tutela (ônus 

probatório do requerente), e verificado que o tratamento pedido ultrapassa o 

patamar usualmente suportado pelo Poder Público, ocorrerá uma inversão do ônus 

da prova, cabendo agora ao próprio Estado demonstrar que este não poderá arcar 

com os valores necessários ao custeio da tutela sem que os demais serviços de 

saúde sejam prejudicados. Ressalte-se que não se admite alegação genérica de que 

o custo do tratamento ocasionará lesão à ordem, à economia e à saúde públicas. É 

necessário demonstrar concretamente a impossibilidade de cumprimento da medida. 

Com esse método de enfrentamento do problema, é reforçado o projeto de 

democracia deliberativa estabelecido pela Constituição Federal, porquanto são 

delineados os critérios de concessão de prestações de direito à saúde, tanto nos 

âmbitos curativo e preventivo, como no aspecto individual e coletivo. Ainda, busca-

se demonstrar a relevância das atividades preventivas e das medidas de saúde 

coletiva, sem que seja descartada a atenção da saúde individual. 

 

 

5. CONCLUSÃO   

A complexidade do tema tratado neste artigo exige que doutrina e 

operadores do direito estejam em constante debate. De qualquer forma, é 

necessário avançar os termos em que se dá a discussão. Ou seja, se até pouco 

tempo atrás ainda se questionava a possibilidade de tutela judicial do direito à 

saúde, hoje essa é uma questão pacificada. Contemporaneamente, o problema 

central a ser enfrentado é a dificuldade de definição dos contornos que esse direito 

adquire na realidade concreta.  

Nesse intento, o artigo buscou delinear a linha divisória dos casos que 

deveriam ser analisados à luz do paradigma da inclusão daqueles que devem 

receber o tratamento típico dos casos incluídos no paradigma da escassez. Ainda, 

para as situações enquadradas nesta última hipótese (paradigma da escassez), 

defendeu-se a utilização da idéia de democracia deliberativa como princípio 
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interpretativo da Constituição – a partir do qual a delimitação do conteúdo do direito 

à saúde torna-se mais clara. 

Assim, a partir da defesa da democracia deliberativa como princípio 

norteador da compreensão do texto constitucional, enfatizou-se a importância da 

tutela judicial das prestações de cunho coletivo e preventivo, haja vista sua superior 

capacidade de inclusão cidadã. Isso sem descuidar da atenção que merece a o 

aspecto individual da saúde – e, nesse âmbito, foram apresentados critérios mais 

claros para orientar uma atuação coerente do magistrado. 

Certamente é possível opor críticas às propostas ora apresentadas para a 

superação dos problemas ligados a esse direito. Contudo, este é um caminho que 

precisa ser trilhado, de modo que a Constituição de 1988 não se resuma nem a 

mera carta compromissória, nem se transforme num livro em branco, que admita 

qualquer inscrição que nele queira-se fazer. 
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RESUMO 

Neste trabalho visou-se realizar a defesa do termo autodeterminação como direito 
fundamental que possibilita com que as liberdades de escolha e conseqüentemente, a 
gestão de cada próprio projeto de vida, ocorram efetivamente. Por isso ela deve ser 
aplicada como meio de emancipação dos grupos sociais minoritários. Busca-se 
demonstrar como as ações afirmativas se mostrariam como um eficaz instrumento para 
concretização e exercício efetivo de tal direito. Ela é uma alternativa interessante para 
eliminar ou ao menos minorar os empecilhos sociais e econômicos que se colocam 
como obstáculos à concretização de projetos de vida. Como fundamento teórico adota-
se a concepção construtiva do Direito como Integridade de Ronald Dworkin e sua teoria 
política chamada de Igualitarismo Liberal.  
Palavras chave: direito, Igualdade, liberdade, moral e política. 

 

ABSTRACT 
This work aimed to conduct the defense of the term self-determination as a fundamental 
right that allows that freedom of choice and consequently, the management of one's own 
life project, effectively occur. So it must be applied as a means of social emancipation 
of minority groups. It attempts to show how affirmative action would prove as an 
effective tool for implementation and effective exercise of this right. It is an interesting 
alternative to eliminate or at least mitigate the social and economic obstacles that stand 
as obstacles to the realization of life projects. As a theoretical foundation adopts the 
conception of law as constructive Integrity Ronald Dworkin and his political theory 
called Liberal Egalitarianism. 
Keywords: law, equality, freedom, morality and politics. 
 

 

A AUTODETERMINAÇÃO COMO DIREITO FUNDAMENTAL 
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A compreensão ora proposta para a definição de autodeterminação está 

intimamente ligada à idéia de liberdade, porém este conceito não se restringe apenas à 

idéia de liberdades individuais. Quando se fala em autodeterminação, compreende-se 

ainda o direito de “ser”, o direito de seguir as próprias vocações e ver possibilitado 

todos os meios de concretização dessas vocações. E mais, entende-se que ela possa ser 

exercida sem que o indivíduo venha a sofrer a privação dos direitos mais básicos e 

essenciais para isso. A grosso modo, significa o direito de determinar os rumos da 

própria vida e assumir a responsabilidade por isso. Para uma melhor compreensão do 

termo autodeterminação, se faz importante levar em consideração as lições de Ronald 

Dworkin no que diz respeito à sua teoria política denominada de Liberal igualitária. 

Dworkin propõe a construção de uma sociedade que abarque identidades 

pessoais distintas e que proporcione os meios necessários para construção e afirmação 

das mesmas, sem, contudo, infringir a liberdade dos demais. Ressalta-se que o termo 

liberal advém da não interferência do Estado nas escolhas pessoais dos indivíduos do 

que entendem por vida boa. Dworkin utiliza autodeterminação como um direito 

fundamental que garante tanto quanto os direitos políticos de participação nas decisões 

do Estado, quanto de liberdade de escolha dos próprios projetos de vida, de suas 

escolhas individuais. Por isso essa teoria pode servir de diretriz na construção de tal 

sociedade e melhor se compreender a autodeterminação como liberdade de escolha se 

torna eminentemente o objeto deste trabalho.  

Dworkin parte da premissa que liberdade e igualdade não são direitos básicos 

que possuem fundamentações distintas nem tampouco conflitantes. Este concebe a 

igualdade não como igualdade de recursos apenas, mas como igualdade de 

oportunidades. Igualdade de recursos não implica, portanto uma simetria quantitativa de 

recursos, mas que cada um tenha a parcela justa de recursos que lhe cabe de forma a 

eleger os bens de seu desejo que coadunam com seu projeto de vida boa.  

Ao buscar maior visibilidade com o que pretende com igualdade de recursos, 

Dworkin propõe que se imagine um leilão hipotético. O autor traz a hipótese do 

acidente em que um grupo de náufragos venha a se estabelecer em uma ilha desabitada 

com abundancia de recursos, estes recursos devem ser igualmente divididos por todos 

sem que ninguém tenha direito prévio sobre nenhum deles. A divisão deve ser feita de 

tal forma que após repartidos os recursos nenhum dos que ali estão deseje os recursos 

que estão na posse do outro. Assim, argumenta Dworkin, que o responsável pela divisão 

dos recursos para que tenha êxito em promover uma divisão atendendo a distribuição 
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igualitária de recursos deve se valer de algum tipo de leilão ou outro método de 

mercado (DWORKIN, 2005).  

Adotando-se o leilão como método de distribuição dos recursos, o autor imagina 

que será distribuído um numero X de conchas a cada um dos habitantes da ilha que 

funcionaram como fichas no leilão onde os recursos disponíveis serão adquiridos por 

lotes a serem livremente arrematados segundo a vontade dos participantes. É 

imprescindível, porém, para que haja uma distribuição igualitária de recursos que as 

pessoas entrem no leilão em condições iguais, essa igualdade de condições nem sempre 

irá significar igual quantidade de conchas, mas em situações especiais pode ser 

preterível que alguns sejam munidos de um numero superior de conchas sem que isso 

viole a igualdade de condição inicial.  

Suponha-se que algum dos participantes do leilão tenha sido gravemente ferido 

no acidente e que haja no lote do leilão remédios ou plantas medicinais, este 

necessariamente será obrigado a adquirir tais produtos de modo que forçosamente abrirá 

mão de outros que são objetos de seu desejo. Diz-se então que este está em uma 

situação de deficit de equidade, e dessa forma, irá cobiçar o montante do outro, 

verificando então que não houve uma distribuição igualitária de recursos, devendo ser 

aplicada a teoria do aprimoramento que tem como fim último a redução do deficit de 

equidade. Assim é aceitável que este, em razão de uma condição especial, receba um 

numero maior de conchas para que possa ao mesmo tempo suprir sua carência inicial e 

concorrer em pé de igualdade com os demais pelos recursos disponíveis. Não se trata 

então de colocá-lo em uma situação de vantagem, mas sim de se restabelecer o 

equilíbrio inicial.3. 

Após o leilão, como bem coloca Dworkin, é possível que alguns participantes se 

destaquem mais que os outros por vários motivos. Uns podendo ampliar seus recursos 

em razão de talentos pessoais, outros podem diminuí-los em razão de escolhas 

deliberadas, estes também podem se encontrar em pior situação em razão de casos 

fortuitos como serem acometidos de doenças ou tragédias. Ao primeiro caso chama-se 

                                                 
3 Will Kymlicka, ao trabalhar a igualdade liberal em Dworkin observa que: “Uma pessoa com deficiência 

ou má saúde congênita pode ser capaz de fazer lances pelo mesmo pacote de bens sociais que as outras 

pessoas, mas ele tem necessidades especiais e, portanto, suas 100 conchas irão deixá-la em situação pior 

que as outras. Ela preferiria estar nas circunstâncias delas, sem a deficiência”. Continua ainda, 
afirmando que “A compensação antes do leilão asseguraria que cada pessoa fosse igualmente capaz de 

escolher e implementar um plano de vida valioso; uma divisão igual de recursos no leilão assegura que 

estas escolhas sejam tratadas equitativamente”. (KYMLICKA, Will. Filosofia Política 
Contemporânea: uma introdução. São Paulo: Martins Fontes, 2006.p.101) 
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de sorte por opção, ao segundo, chama-se de sorte bruta, que não é resultado de escolhas 

deliberadas, mas de uma situação que foge ao controle do sujeito (DWORKIN, 2005 p. 

91). Conforme coloca o autor, se alguém acumulou recursos ou ficou em pior situação 

em razão da sorte por opção, isso não é incompatível com o ideal de igualdade de 

recursos, vez que foram dados aos sujeitos iguais recursos na posição inicial, sendo que 

alguns preferiram levar um modo de vida arriscado, podendo ganhar ou perder ou que 

alguns preferiram a vida segura de acordo com seus idéias ou projetos de vida. Quando 

alguém se encontra em pior situação em razão da sorte bruta, o mesmo argumento pode 

ser levantado se foi dado àquele igual oportunidade de aquisição de um seguro que o 

compensasse por eventuais danos (DWORKIN, 2005). 

Dworkin propõe, então, um modelo de liberalismo sensível às dotações e 

insensível às opções, claro, desde que as opões possam ser feitas com base em uma 

igualdade de recursos na qual seja dada ao individuo a oportunidade prévia de conhecer 

o preço de suas escolhas, sendo-lhe dada inclusive a igual oportunidade de fazer uma 

escolha diversa da qual a princípio lhe atribuísse melhores vantagens na sociedade 

(DWORKIN, 2005 p. 86).  

Compreendido o ideal básico da concepção política liberal igualitária formulada 

por Dworkin pode-se a partir de então entrar na discussão empreendida pelo referido 

autor sobre a relação entre igualdade e vida boa.  

Já de inicio, observa-se que a sociedade possui múltiplos projetos de vida boa, 

de viver bem. Por conta disso Dworkin propõe a adoção do modelo do desafio como 

ponto de aferição do bem viver. 

O modelo do desafio defende a idéia de que a vida boa tem o valor inerente de 

uma ação habilidosa, com isso quer dizer que viver uma vida requer habilidade no 

enfrentamento dos desafios trazidos pela própria vida, devendo se entender esses 

desafios como dirigidos a qualquer um que tenha uma vida à viver. Ao se adotar um 

modelo de desafio pouco importa o resultado desse enfrentamento, mas sim qual o 

processo utilizado para se enfrentar tais desafios, sendo que o maior desafio de todos é 

viver. Desse modo, conclui-se que o valor da vida em Dworkin é que esta seja vivida. 

Assim, projetos de vida têm iguais valores, considerando que toda vida tem igual valor, 

deve-se adotar um sistema que permita que todas as vidas sejam vividas. Desse modo: 

 
os liberais éticos partem de um forte motivo ético para insistir em uma 
distribuição simétrica de recursos. Se têm a mesma importância o modo 
como cada pessoa vive, então a vida que levamos deve contemplar esse 
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pressuposto importante, e isso só é possível se os recursos forem distribuídos 
de maneira compatível com ele (DWORKIN,2005 p.390). 

 

Dworkin não trabalha com uma definição de vida boa para permitir que a 

manifestação de cada individualidade escolha distintas concepções. Tal modelo sustenta 

uma imparcialidade frente a estas concepções, desde que, sob um sistema de igualdade 

de recurso, observados, principalmente, o principio do igual respeito e consideração por 

todos. O liberalismo igualitário tem como característica a tolerância a distintos projetos 

de vida, no sentido de que ainda que a maioria em uma sociedade considere desprezível 

determinado modo de vida ou julgue que este possa pejorar a vida daquele que adota 

determinado modo, não pode adotar a lei como modo de punir ou restringir o modo de 

vida adotado por determinada minoria. 

Dworkin entende que o conceito de vida boa ou o viver bem tem uma dimensão 

social e que uma vida pode tornar-se melhor ou pior na medida que essa sociedade 

considera o empenho para realização desse plano de  vida boa como mais ou menos 

importante. Este pensamento é demonstrado por ele a partir do modelo denominado de 

desafio, vez que não elege quais convicções éticas devem ser adotadas ou quais são 

superiores, mas sim, permite que as pessoas escolham entre o modo de vida que 

julguem mais habilidoso para enfrentamento dos desafios e que lhes proporcionem os 

parâmetros fundamentais à uma vida boa.  

Sob o fundamento da igualdade liberal de Dworkin, tem-se que o Estado deveria 

proporcionar a concretização de projetos de vida, preservando certa neutralidade no que 

diz respeito às concepções de vida boa, neutralidade não absoluta vez que deve 

considerar as conseqüências de fato e de que alguns projetos de vida são mais difíceis 

de executar que outros por varias razões, admitindo-se desse modo o que Dworkin 

chama de paternalismo educativo. Mas ele traz duas ressalvas importantes que são: o 

paternalismo educativo tem de ter curto prazo de duração e o Estado deve garantir 

também que ao exercer esse projeto de vida o indivíduo não fique em situação pior que 

a anterior, ou seja, considerando a igualdade de recurso proposta por Dworkin, ao 

exercer o projeto de vida o indivíduo não seja privado dos recursos mais básicos a 

manutenção de uma vida qualitativa. 

A autodeterminação como liberdade de escolha implica que a escolha autônoma 

ou livre seria aquela que não tem nenhuma outra motivação inicial se não o próprio fim 

em si mesmo. Ou seja, o indivíduo como fim em si mesmo. O direito fundamental a 

autodeterminação significa o direito de livremente gerir projetos de vida e tomar 
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escolhas para enfrentamento dos desafios da vida que tenham como fim último a 

felicidade do individuo.  

O alcance da concepção de vida boa tem que mensurar se suas escolhas são 

viáveis do ponto de vista econômico ou ainda se podem sofrer uma possível retaliação 

social em razão de sua escolha. Os direitos fundamentais devem ser abertos a 

interpretações, não podendo ser taxativamente previstos ou hierarquicamente 

determinados. O próprio Dworkin ao perceber o direito sob uma ótica construtivista 

permite a ampliação do horizonte de consideração dos direitos fundamentais para além 

dos literalmente previstos nos textos normativos, propondo assim uma interpretação 

principiológica do direito. Diante disso, considerando que os direitos fundamentais não 

se esgotam apenas àqueles positivados, seja pela Constituição, seja pela legislação, mas 

abarcando os direitos implicitamente garantidos, há de se considerar que a 

autodeterminação se configura como um direito fundamental.  

A Constituição da República de 1988 em seu artigo 5°, § 2°, traz em cláusula de 

abertura ao afirmar que os direitos e garantias nela previstos não excluem outros 

decorrentes do regime e princípios por esta Constituição adotados.  Não se pretende, 

pois, encarar a autodeterminação como um dado universal, previamente existente e 

intrínseco a própria condição humana, sob o risco de levantar-se um argumento 

facilmente acusável de jusnaturalista. Mas, pretende-se aqui afirmar que este  é o 

fundamento que encontra respaldo por promover o principio da dignidade da pessoa 

humana, da liberdade e garantias individuais.  É por meio da viabilização dos direitos 

sociais e políticos, a concretização destes princípios elementares. Não se pode constituir 

uma sociedade livre e igual se não é dado a todos o igual direito e oportunidade de 

realização de seus projetos pessoais ou projetos de vida boa, daí o inegável caráter da 

autodeterminação como direito fundamental. 

 

 

O DIREITO A AUTODETERMINAÇÃO COMO FORMA DE EMANCIPAÇÃO 

DAS MINORIAS 

 

 

Aqui se busca demonstrar como a autodeterminação pode ser aplicada em uma 

situação concreta funcionando como agente promotor dos direitos das minorias. Cumpre 

ressaltar, que os argumentos aqui levantados podem ser invocados para coibir toda e 
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qualquer dominação de um grupo pelo outro por acreditar que todos os casos de 

discriminação têm uma raiz comum, qual seja, a desconsideração da autodeterminação 

como um direito fundamental. A desconsideração do outro como titular de tal direito e 

reconhecimento.  

A partir deste ponto trabalhar-se-á o direito a autodeterminação aplicada em um 

grupo determinado, a saber, o grupo LGBT, sigla usada para identificar orientações 

sexuais minoritárias.  

A escolha de tal grupo não se deu de maneira aleatória, mas sim levando em 

consideração o fato de ser um grupo historicamente4 discriminado no Brasil e que ainda 

assim, conseguiram estabelecer um histórico de luta e organização em defesa de seus 

direitos. Ademais, as constantes discussões doutrinarias e judiciais envolvendo o tema, 

contribuem para a atualização das discussões dentro da ciência do direito. 

Com o advento da Constituição Federal de 1988 e a consolidação do Brasil em 

um Estado de Direito Democrático, com fundamento no principio da dignidade da 

pessoa humana, o direito de família tendeu a também se democratizar de modo a entrar 

em consonância com esse novo paradigma jurídico e social, adotando como seu 

principio orientador a afetividade dos direitos fundamentais. O casamento deixou de ser 

a única forma de constituição da família, admitindo-se ainda o reconhecimento da união 

estável. Apesar de o texto Constitucional, em seu art 226 § 3°, afirmar que a união 

estável será reconhecida entre o homem e a mulher,5 podia-se encontrar no judiciário 

brasileiro, até pouco tempo atrás, uma tímida, porém flexível e inovadora tendência em 

legitimar a união estável homoafetiva. Em março de 2011, no processo de autos nº 

583.00.2009.131417-2, a Justiça Paulista reconheceu a união estável entre um casal 

homossexual masculino que conviveram por mais de 30 anos, de 1974 a 2008. Em sua 

decisão o Juiz Marcos Alexandre Santos Ambrogi, afirmou que a união estável entre 
                                                 
4 João Silvério Trevisan, em sua obra “Devassos no Paraíso”, fornece um excelente documento histórico 
que retrata a historia da homossexualidade no Brasil desde a colonização até o século XX, e como esta era 
vista pela sociedade. Segundo mostra no séc XIV, a então chamada pratica da sodomia era punida pela 
Santa Inquisição com castigos físicos, exílio e até a morte. No séc XIX a manifestação publica de afeto 
entre pessoas do mesmo era punida como ofensa a moral. No código penal republicano de 1890 o 
travestismo era punido com 15 a 60 dias de prisão. Ainda no séc XX permanece o preconceito, a 
diferença é que se já não é mais possível a morte do homossexual pela mão do Estado, aplica-se a este a 
morte social, a segregação e o preconceito. (TREVISAN, João Silvério. Devassos no paraíso: a 
homossexualidade no Brasil, da colônia à atualidade. 7 ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Record, 2007). 
5 Para Maria Berenice Dias “é meramente exemplificativo o enunciado constitucional ao fazer referência 
expressa à união estável entre um homem e uma mulher e às relações de um dos ascendentes com sua 
prole. O caput do art. 226 é, conseqüentemente, cláusula geral de inclusão, não sendo admissível excluir 
qualquer entidade que preencha os requisitos de afetividade, estabilidade e ostensibilidade” 
(http://www.mariaberenice.com.br/uploads/28_-_fam%EDlia_homoafetiva.pdf FamiliaHomoafetiva) 
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pessoas do mesmo sexo em nada se difere da união estável heterosexual. Concluiu 

dizendo que: 

 

 na espécie, como já dito, resta cristalina a existência desta união que não 
pode ser outra coisa que não estável, pouco importando inexistir diversidade 
de sexo, importando em clara necessidade da tutela jurídica para que se 
resguardem os direitos do autor. Neste sentido, há precedentes de nossos 
tribunais.(http://www.tj.sp.gov.br/Corregedoria/Noticias/Noticia.aspx?Id=99
02 Processo nº 583.00.2009.131417-2) 

Nesse mesmo sentido se posicionou o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, 

no Acórdão de n° 70003967676 do 4° grupo de Câmaras Cíveis, tendo como Relator 

Sérgio Fernandes Vasconcellos Chaves ao acolher a união estável entre casal 

homossexual nos mesmos moldes da união entre homem e mulher, concedendo ao 

parceiro sobrevivente o direito a sucessão hereditária, conforme consta na ementa:  

 

Incontrovertida a convivência, duradoura, pública e continua entre parceiros 
do mesmo sexo, impositivo que seja reconhecida a existência de uma união 
estável, assegurando ao companheiro sobrevivente a totalidade do acervo 
hereditário. A omissão do constituinte e do legislador, em reconhecer efeitos 
jurídicos às uniões homoafetivas, impõe que a justiça colmate a lacuna legal, 
fazendo uso da analogia. O elo afetivo que identifica as entidades familiares  
impõe seja feita analogia com a união estável , que se encontra devidamente 
regulamentada (TJRS, AC 70003967676, 4° Grupo C.Cív, Rel Dês. Sérgio 
Fernando de Vasconcellos Chaves.J. 09/05/03) 

 

Se por um lado a Constituição é invocada para viabilizar e promover direitos e 

garantias fundamentais, por outro é igualmente invocada para suprimir estes mesmos 

direitos, sendo esta utilizada não com o intuito de reconhecer a união estável 

homoafetiva, mas sim com o intuito de negá-la ou ressaltar sua impossibilidade frente 

aos ditames Constitucionais. Veja:  

 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO HOMOSSEXUAL. 
IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO À UNIÃO ESTÁVEL. O 
relacionamento homossexual entre duas mulheres não se constitui em união 
estável, de modo a merecer a proteção do Estado como entidade familiar, 
pois é claro o § 3º do art. 226 da Constituição Federal no sentido da 
diversidade de sexos, homem e mulher, como também está na Lei 8.971, de 
29 de dezembro de 1994, bem como na Lei 9.278, de 10 de maio de 1996. 
Entretanto, embora não possa se aplicar ao caso a possibilidade de 
reconhecimento de união estável, em tendo restado comprovada a efetiva 
colaboração de ambas as partes para a aquisição do patrimônio, impõe-se a 
partilha do imóvel, nos moldes do reconhecimento de uma sociedade de fato. 
Apelo parcialmente provido. (Apelação Cível Nº 70007911001, Oitava 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Carlos Stangler 
Pereira, Julgado em 01/07/2004)  
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Recentemente, no dia 04 de Maio de 2011, o Supremo Tribunal Federal, em 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 4277, ajuizada pela 

Procuradoria-Geral da República, e a Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) 132, decidiu pelo reconhecimento da união estável homoafetiva, 

decidiu por dar interpretação conforme à Constituição ao artigo 1.723 do Código Civil,6 

no sentido de afastar qualquer interpretação que impeça o reconhecimento da união 

estável de pessoas do mesmo sexo como entidade familiar. 

Certo é que a constituição é sim aberta a uma comunidade de interpretes e que 

haverá interpretações diferentes no que diz respeito a qual é a melhor leitura para a 

aplicação dos princípios em um caso difícil. Pergunta-se então: é possível neste caso 

dos homossexuais uma resposta correta?  

Está-se aqui, portanto, diante do que Dworkin chama de um “Hard case”, caso 

difícil, no qual há um aparente conflito entro dois princípios bases, colocando o 

interprete ou o aplicador do direito em uma situação de difícil ação ou solução. Situação 

que apenas pode ser resolvida ao se adotar uma concepção interpretativa do direito em 

sua integridade, o que permite obter a resposta correta ao caso. 

Dworkin em sua obra “O Império do Direito” estabelece ideais a serem 

observados para a construção de uma estrutura política imparcial, sendo estes as 

virtudes da equidade, justiça e devido processo legal (DWORKIN, 1999). Paralelamente 

e relacionada a estas, concebe ainda uma quarta virtude política, a integridade que nas 

palavras do próprio Dworkin, a integridade é um ideal político, no sentido em que 

insistimos que “O Estado aja segundo um conjunto único e coerente de princípios 

mesmo quando seus cidadãos estão divididos quanto a natureza exata dos princípios de 

justiça e equidades corretos” (Dworkin, 1999,  p.202).  

Para melhor visualização propõe-se que se pense em uma situação concreta, 

adota-se com exemplo o objeto deste estudo ou seus reflexos na possibilidade de direito 

relativos ao matrimonio e união estável a casais homossexuais. Pois bem, ainda que haja 

uma clara divisão na sociedade brasileira no que concerne a concessão de tais direitos, 

                                                 
6 O artigo 1.723 do Código Civil assim diz: “É reconhecida como entidade familiar a união estável entre 
homem e mulher, configurada na convivência pública, continua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituição de família”. Ainda que o artigo faça clara  menção aos gêneros homem e mulher, 
sua leitura sob a luz da Constituição Federal de 1988, exige que o mesmo se aplique a pessoas do mesmo 
sexo que preencham os requisitos trazido no referido artigo. Lembrando que para concepção democrática 
de família essa não significa apenas o modelo tradicional de pais e filhos, assim tanto pode ser família um 
casal heterossexual sem filhos como também o pode um casal homossexual. 
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sendo levantados fortes argumentos tanto em defesa desta união quanto em repúdio da 

mesma, deve o Estado e o direito brasileiro manter-se firme aos seus princípios 

estruturantes, não sucumbindo a qualquer argumento ou pressão que venha a 

comprometer sua integridade. Resta agora definir e visualizar quais são estes princípios. 

Para melhor compreensão da teoria do Direito como Integridade Dworkin utiliza 

a metáfora do “romance em cadeia” (DWORKIN,1999), relacionando a construção e 

interpretação do direito com o modo de redação de um romance. O objetivo é compor 

uma metáfora em que um grupo de romancistas escrevesse um único romance no qual 

cada um seria responsável pela redação de um capitulo, para isso, necessário é 

anteriormente analisar e interpretar o capítulo anterior de modo a dar uma sequência 

lógica e coerente entre os capítulos, como se fosse obra de um único autor. Segundo 

Dworkin essa tarefa reproduz a complexidade de decidir um caso difícil (hard case) de 

direito como integridade. Pode haver situações em que o romancista perceba que mais 

de uma interpretação é capaz de dar continuidade ao texto, devendo este verificar qual 

destas melhor se ajusta ao desenvolvimento do texto, optando por aquela que melhor 

atenda a um conceito estético de qual a melhor obra de arte possível e não aquela que se 

pauta na intenção do autor do primeiro capitulo. 

Transportando tais reflexões para o campo jurídico, pode-se considerar o 

momento em que o romancista se depara com duas interpretações possíveis à 

continuidade do texto como a ocasião em que o juiz se vê diante de um caso difícil, no 

qual duas interpretações são possíveis ao mesmo caso, cabendo-lhe o papel de 

interpretação e aplicação do direito em sua melhor luz ou da maneira que lhe apresente 

a melhor resposta. A melhor resposta ou interpretação de uma norma seria aquela que se 

configura como a melhor peça política possível.  

Ao se adotar a concepção interpretativa do Direito como Integridade esta deve 

então ser vista como um conjunto coerente de princípios que visam garantir o igual 

respeito e consideração por todos, efetivando os princípios  que  corporificam a 

integridade a partir dos princípios da igualdade e liberdade. O direito seria um 

projeto político de uma comunidade que se vê como uma associação de homens livres e 

iguais, de modo que aqueles que criam as leis devem mantê-la coerente com seus 

princípios, considerando ser esta obra de uma única pessoa, nas palavras de Dworkin, a 

comunidade personificada (OMMATI, 2008).  

O que nos leva a considerar o projeto político e jurídico de um Estado como um 

projeto coletivo, jamais pode ser atribuído a um individuo ou a um grupo específico, ou 
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seja, a Constituição da República não pode ser vista como um projeto de determinado 

grupo, nem tampouco da Assembléia Constituinte, mas sim como um ideal ou projeto 

de toda a sociedade brasileira que nela se reconhece e vê abarcado seus projetos de vida 

e garantias fundamentais, sendo, portanto universal e atemporal. 

No que consiste a concepção do Direito como Integridade cabe responder à 

indagação anterior. Como resolver este caso difícil? Existe ou não a possibilidade do 

reconhecimento da união estável homoafetiva frente ao artigo 226 § 3° da Constituição 

da República?  

Para tanto é preciso tomar por base as lições de Dworkin no que diz respeito a 

tese da resposta correta, ou seja, para cada caso difícil existe uma resposta correta que é 

aquela que melhor se adéqua à integridade do direito e às virtudes da igualdade, justiça 

e equidade. Ainda que a sociedade esteja divergente sobre a matéria ou não tenha sequer 

uma opinião concreta, ressalta-se que a pergunta a ser realizada não pode se fundar em 

uma concepção tão-somente kantiana, se cada indivíduo moralmente aceita a união 

homoafetiva.  

As decisões políticas e jurídicas não podem ser atribuídas a um individuo em 

especial, mas sim à comunidade enquanto dotada de personificação, e mais, como o 

debate aqui se dá em termos constitucionais. Importante lembrar que as decisões devem 

ser formuladas por um projeto político e jurídico de toda sociedade brasileira. Portanto, 

indagar se a Constituição comporta a união homoafetiva é indagar se aceitamos a união 

homoafetiva. A pergunta mais adequada a se fazer seria: é admissível restringir as 

liberdades individuais interferindo nas escolhas particulares a pretexto de atender a 

opinião da maioria?  

Em um sistema jurídico complexo e desenvolvido serão raras as situações em 

que os juristas considerem, levanto em conta a dimensão da adequação, que nenhuma 

delas forneça uma resposta melhor que a outra, isso não significa dizer que não 

discordem sobre qual interpretação fornece a melhor resposta. Já quando analisamos a 

questão sob a perspectiva da dimensão da moralidade política, pode-se supor que duas 

resposta são igualmente boas porém, uma delas oferece melhor justificativa e apreende 

melhor os direitos que uma pessoa realmente tem, do ponto de vista da teoria política ou 

moral (DWORKIN, 2005, p. 213). 

O que se pode concluir a partir das reflexões empreendidas por Dworkin é que 

não existem casos para o qual não haja uma resposta correta. Essa resposta certa só pode 

ser obtida se adotamos uma concepção interpretativa do Direito como Integridade.  
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Observe: apesar do artigo 226 § 3° da Constituição Federal fazer menção ao 

gênero homem e mulher para configuração da união estável. A Constituição é um 

projeto político inacabado do povo brasileiro. Não sendo atribuído exclusivamente aos 

membros da Assembléia Constituinte. Como visto, integridade na deliberação judicial 

exige a consideração de normas implícitas além daquelas expressas no texto normativo. 

Assim para que uma decisão judicial seja coerente à concepção de integridade 

deliberativa deve-se basear e identificar tais princípios. Quando um caso envolvendo o 

reconhecimento à união homoafetiva for submetido a apreciação judicial, não pode o 

julgador simplesmente recorrer às regras de direito material positivadas, sob pena de 

incorrer em um silogismo jurídico ou uma visão positivista acerca do que venha ser o 

direito. Deve pelo contrario, conceber o direito em sua plenitude, como um conjunto de 

regras e princípios, estando atento a estes princípios como ideais a serem perseguidos 

pelo sistema jurídico e político de dada sociedade, desse modo irá encontrar no 

principio da igualdade, da liberdade, e mais, no próprio direito fundamental à 

autodeterminação fundamentação suficiente ao reconhecimento desta união. 

É papel das gerações atuais empreenderem um trabalho de interpretação 

construtiva do texto constitucional de modo a ampliar e efetivar os direito e garantias 

nela previstos, promovendo acima de tudo, os princípios da dignidade humana e da 

igualdade de respeito e consideração que são os pilares para a concretização de um 

Estado de Direito Democrático. Assim, há de se considerar a possibilidade da união 

homoafetiva frente à integridade do direito e os princípios constitucionais adotados pela 

sociedade brasileira. Negá-la é também suprimir a virtude da justiça, a efetividade do 

princípio das iguais liberdades civis. Viola o igual respeito e consideração quando 

permite a discriminação de determinada parcela da sociedade e a marginalização de 

alguns modos de vida boa. 

Dada à complexidade de raciocínio que envolve questões como estas não se 

deve deixar de observar o risco que se assumi ao submetê-las exclusivamente a análise 

do judiciário, sem uma legislação especifica que regule a matéria, conforme observa 

Dworkin, essa complexa estrutura de interpretação jurídica deve ser realizada por um 

juiz com paciência e força sobre-humanas que aceita a perspectiva do direito como 

integridade, chamado, por esse motivo, pelo autor de Hércules (DWORKIN, 1999 

p.287). 
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A CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À 

AUTODETERMINAÇÃO 

 

 

Como foi colocado, aceitar ou considerar a autodeterminação como direito, por 

si só, não resolve o problema das minorias nem promove sua emancipação. É necessária 

a adoção de mecanismos que possibilitem o exercício de tal direito. Uma alternativa que 

se mostra viável e eficaz é a adoção das chamadas ações afirmativas.7 

Como mostra Dworkin (2005), deve-se adotar o modelo do desafio como forma 

de aferição do bem viver sob um sistema de igualdade de recursos. O sistema da 

igualdade liberal exige ainda, ao trabalhar a metáfora do leilão, que todos iniciem a vida 

em igual condição e recursos para escolha dos bens que correspondem ao seu projeto de 

vida, e que assim, aqueles acometidos pelo que o autor chama de sorte bruta, devem, 

pois, ser amparados para suprir sua carência natural e restabelecer a igualdade de 

recursos. 

Não se pretende aqui propor um modelo paternalista, nem subestimar as 

capacidades do individuo estabelecendo uma relação de dependência deste para como o 

Estado, mas conforme defende o próprio Dworkin, a igualdade liberal, admitindo em 

casos especiais a adoção de um paternalismo educativo desde que seja a curto prazo 

(DWORKIN, 2005 p. 396). Lembrando ainda que a igualdade de recursos exige que os 

déficits de equidade sejam supridos por métodos de aprimoramento.  

Dworkin salienta ainda que as sociedades atuais do ponto de vista de como os 

recursos são distribuídos estão longe de atingir a igualdade ou a distribuição justa que o 

leilão requer, assim, coloca que muitos membros da comunidade podem ser 

enquadrados em uma das seguintes classes: “aqueles cujas circunstâncias são 

claramente melhores, confirme eles mesmos julgariam, do que seriam em quaisquer dos 

arranjos que um leilão igualitário poderia ter produzido, e aquelas cujas as 

circunstancias são claramente piores” (DWORKIN, 2005 p.223). Por esta razão é que 

há a necessidade de uma teoria do aprimoramento para que esta sociedade se torne mais 

igualitária ao modelo da igualdade de recursos, para tanto é necessário se aferir o déficit 

                                                 
7 O termo “ações afirmativas” diz respeito a uma serie de políticas públicas que têm como objetivo a 
ascensão de grupos sociais tidos como minoritários, ou seja, visa diminuir as desigualdades sociais, 
oriunda da discriminação por raça, sexo, religião e qualquer outra forma de discriminação negativa que 
tenha como fim a inferiorização de determinada classe ou seguimento social. 
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em que cada pessoa se encontra levando em conta as condições em que estaria em uma 

distribuição igualitária de recursos. Assim, pela ótica da igualdade de recursos verifica 

se alguém esta em déficit e se seu acesso a recursos é inferior ao acesso a estes mesmos 

recursos que teria sob um sistema de distribuição igualitária de recursos. Há ainda que 

se observar, além do déficit de recursos, o déficit de liberdade que determinadas pessoas 

se encontram, ou seja, sob que aspecto do exercício da liberdade ela está em pior 

situação do que estaria sob um sistema de igualdade liberal, vez que sua sociedade não 

aplica um sistema de liberdade que a igualdade liberal requer. 

Qualquer teoria do aprimoramento só tem lugar se observado o princípio da 

abstração. Este principio exige que a comunidade trate todos seus membros com igual 

consideração e que a liberdade não pode jamais ser arbitrariamente suprimida. E mais, o 

principio requer que não seja imposto um único modo de vida ou uma única escolha, de 

modo que o estado seja sensível a preferências diversas. Deve ser observado ainda o 

principio do sacrifício. Conforme coloca Dworkin: 

 

O principio do sacrifício é valoroso para além de seu papel de proibir certas 
restrições à liberdade no real mundo real: ajuda a indicar um programa mais 
abrangente de reformas ao identificar um pacote de medidas, no qual pode 
haver restrições, que o governo poderia adotar legitimamente na distribuição 
defensável dos recursos da comunidade (DWORKIN, 2005 p.244). 

  

O principio do sacrifício impõe que as liberdades fundamentais sejam 

respeitadas e que o objetivo de uma ação de aprimoramento coerente com tal principio é 

eliminar parte da vantagem que um grupo tem sobre outro, decorrente somente da 

superioridade de poder econômico que não existiria sob um sistema de distribuição 

igualitária de recursos. 

Nossa sociedade não se constitui de maneira originaria ao modo de distribuição 

igualitária de recursos conforme exige o leilão hipotético concebido por Dworkin. 

Assim sendo, deve-se recorrer às ações de aprimoramento para efetuar a correção na 

distribuição de recursos e eliminar a gritante desigualdade social. Não se pretende que 

todos estejam no mesmo patamar quantitativo ou que todos tenham uma igualdade 

numérica de recursos, mas sim que todos tenham iguais oportunidades de alcance dos 

recursos que julga necessário a sua concepção de vida boa, e que sejam conferidos a 

todos o igual respeito e consideração. Tal ação de aprimoramento só podem ser as ações 

afirmativas. Estas se mostram como uma perfeita ação de aprimoramento se 

devidamente trabalhadas. 
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Dworkin se questiona se as ações afirmativas de fato funcionam, ou seja, se são 

realmente necessárias e capazes de diminuir as desigualdades sócias e promover a 

emancipação das minorias. Ao analisar dados referentes à inclusão de negros nas 

universidades norte americanas, Dworkin chega à conclusão de que estas funcionam e 

que se tem um numero considerável de negros freqüentes as universidades e ocupando 

cargos na sociedade até então pouco ocupados por este seguimento social e reservados 

apenas a uma único grupo social.8 Veja Dworkin: 

 

Segundo as melhores provas até este momento disponíveis, a ação afirmativa 
não é contraproducente. Pelo contrario, parece muito bem sucedida. Nem é 
injusta: não transgride os direitos individuais nem compromete nenhum 
principio moral (DWORKIN, 2005 p.578). 
 
 

Daí conclui-se pela necessidade das ações afirmativas, em caráter temporário, 

como meio que possibilita o pleno exercício do direito fundamental à autodeterminação 

considerada como liberdade escolha. Tendo como fundamento a promoção do próprio 

direito a igualdade de recursos e igual liberdade, configurando uma eficaz ação de 

aprimoramento ao modelo proposto por Ronald Dworkin. Ao se adotar as ações 

afirmativas, como sistema de cotas em universidades, ou ainda, as criticadas políticas 

assistencialistas adotadas pelo Governo Federal, de fato, confere-se um maior espaço de 

exercício das liberdades, permitindo que aqueles para quem as realidades sociais se 

mostraram como um fator negativo e como mais um obstáculo na concretização de seus 

projetos de vida, possam competir, de maneira minimamente igualitária com aqueles 

para com que a realidade social não funciona como um obstáculo, mas pelo contrario, 

como um fator que lhe confere vantagem em razão de poder econômico ou racial, por 

exemplo. Ainda que as ações afirmativas não possam impor aceitação do ponto de vista 

subjetivo, elas podem impor igual respeito e igual consideração, pelo menos sob o ponto 

de vista legal a todos os membros de uma comunidade, pode ainda permitir que 

determinados seguimentos, que até então se encontravam marginalizados, sem qualquer 

participação ativa na sociedade possam ser integrados nessa comunidade e se afirmarem 

                                                 
8 Na Obra “A Virtude Soberana”, Ronald Dworkin trabalha a teoria e a prática da igualdade. Na segunda 
parte do livro dedicada a Prática, abre especial capitulo para tratar da funcionalidade das ações 
afirmativas, neste capitulo analisa a funcionalidade desta dentro de um caso específico da justiça Norte-
americana, a respeito da reserva de cotas para negros nas universidades públicas, reserva essa que a 
Suprema Corte alegou que feria a 14ª emenda à Constituição dos EUA. Ainda que o debate seja 
interessante, ele aborda um caso especifico. Por isso dar integra visibilidade a este acabaria por tirar o 
foco deste trabalho, razão pela qual se opta por fazer mera menção. Aquele que tenha por ventura o 
interesse de se aprofundar na discussão, esta encontra-se disponível em: DWORKIN, Ronald. A Virtude 

Soberana: a teoria e a pratica da igualdade – São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 243-279. 
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como sujeitos de direitos, iguais, sem, contudo, abrirem mão de sua subjetividade, negar 

suas próprias concepções éticas para ser aceito por esta comunidade. Não há dúvida de 

que as ações afirmativas permitem a concretização da autodeterminação, contribuído 

significativamente para uma sociedade justa e igualitária, onde o pluralismo é tido como 

uma boa qualidade e não um problema a ser eliminado ou desconsiderado pelo direito, 

como é feito com a falta de previsão legal ao casamento homossexual, ou com a 

proibição do uso da maconha ou criminalização da prática do aborto, por exemplo. 9 

Álvaro Ricardo de Souza Cruz, coloca que a ação afirmativa mais significativa 

em defesa dos direitos dos homossexuais seria o projeto de lei 1.151/95, que dentre 

outras medidas, propõe regras para regulamentar a união civil entre pessoa do mesmo 

sexo, que aqui são tratados como contratantes e dá caráter patrimonial à questão. Tem-

se um forte motivo para afastar tal projeto, que ainda que bem intencionado, não eleva a 

união entre pessoas do mesmo sexo ao caráter de família, o que vai contra toda 

fundamentação levantada neste trabalho e mais é incoerente com a própria concepção 

do direito como integridade e a concepção de igualdade e autodeterminação aqui 

defendidos.  

O autor cita ainda o segundo Plano Nacional dos Direitos Humanos no qual o 

decreto 4.229 previa dentre suas medidas, a proposta de emenda constitucional no 

sentido de proibir expressamente a discriminação por orientação sexual (CRUZ, 2003 

p.239).  

Pode-se trazer ainda outras propostas como por exemplo a criminalização da 

homofobia, esta entendida também como a vinculação, por qualquer meio de 

argumentos e discursos que pejorem a imagem do homossexual, ou ainda, a recente 

proposta de adoção, nas escolas públicas, de cartilhas de conscientização a respeito da 

homossexualidade, visando a extinção da homofobia no ambiente escolar e 

conseqüentemente na sociedade à longo prazo. 

Tais propostas não violam o principio da abstração nem o principio do sacrifício, 

pois liberdade não significa fazer o que bem se entende, admitindo, a igualdade liberal. 

                                                 
9Álvaro Ricardo de Souza Cruz defende a adoção das ações afirmativas como meio se combater o que ele 
chama de “discriminação ilícita”, definida como “aquela que viola os direitos das pessoas com base em 
critérios injustos, tais como raça, o sexo, a idade, a opção religiosa e outros”. Em oposição à 
“discriminação ilícita” está a “discriminação licita”, que é aquela na qual se estabelece diferença entre os 
indivíduos com o objetivo de promover os princípios da isonomia, ou seja, desigualar para promover a 
igualdade, sem que isso seja paradoxal. Para este autor negar as ações afirmativas é negar a existência da 
própria discriminação. (CRUZ, Álvaro Ricardo de Souza. O Direito a Diferença: as ações afirmativas 
como meio de inclusão de inclusão social de mulheres, negros, homossexuais e portadores de deficiência 
-Belo Horizonte: Del Rey: 2003) 
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A restrição da pretensa liberdade é viável quando compromete o igual direito de 

terceiros atentando contra sua segurança.  

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Conclui-se que a autodeterminação como direito fundamental deve ser adotada 

em uma perspectiva interpretativa do Direito como Integridade. Ao se pretender como 

uma resposta ao positivismo, superação do pragmatismo e convencionalismo jurídico 

concebe o direito sob uma perspectiva principiológica propondo uma leitura moral, nas 

palavras de Dworkin, da Constituição. Assim, só tal concepção hermenêutica poderia 

reconhecer o direito fundamental a autodeterminação já que este não se encontra 

expressamente positivado em nossa Constituição da República, mas pode ser abstraído 

das inúmeras liberdades ali previstas e do próprio projeto político destas Constituição 

que é a construção de um Estado de Direito Democrático. A autodeterminação é 

elemento fundamental para o reconhecimento da união estável bem como do casamento 

entre pessoa do mesmo sexo.  

Por fim, as ações afirmativas possuem fundamento na própria necessidade que a 

realidade social e histórica impõe de que determinados grupos e seguimentos sócias 

sejam integrados na vida social e política de sua comunidade, além do mais permitem a 

emancipação das minorias sem restringir o igual direito de liberdade e recursos de 

terceiro. Ao contrario, restabelece o equilibro que a igualdade de recursos requer, 

lembrando que igualdade não quer dizer igualdade material, mas igualdade de 

oportunidades. E que discriminar para conceder direito é uma discriminação licita e 

desejável, em outras palavras é permitido desigualar para se promover a igualdade. A 

igualdade não quer dizer homogeneidade, mas sim construir uma comunidade que 

efetive iguais liberdades aos indivíduos para concretizar seus sonhos e projetos de vida. 
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A CRISE ECONÔMICO-FINANCEIRA MUNDIAL, O ESTADO 
CONTEMPORÂNEO E OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 
SOCIAIS 

 

Lucas Franco De Paula 
 Tania Lobo Muniz 

 

RESUMO: Busca, após analisar inicialmente o Estado contemporâneo diante das recentes 
transformações da economia mundial globalizada e interdependente, e, em um segundo 
momento, situar a discussão no contexto da atual crise econômico-financeira mundial, 
iniciada no ano de 2008 e seguida da atual crise da dívida pública que abrange principalmente 
os países da zona do euro, estabelecer uma relação possível das crises e suas conseqüências 
com os direitos fundamentais sociais concedidos pelas constituições dos Estados e sua 
proteção e garantia, principalmente quando, diante da recessão econômica, se vê uma menor 
disponibilidade orçamentária e, muitas vezes, a necessidade de assinar acordos de recuperação 
financeira que prevêem corte de gastos por parte dos estados nacionais com direitos sociais. 

PALAVRAS CHAVE: Crise econômico – financeira de 2008;  Direitos fundamentais Sociais; 
Estado Contemporâneo e intervenção no domínio econômico; Direitos Sociais e Economia; 

ABSTRACT: It aims, after an initial analysis on the contemporary State confronted on the 
recent transformations on the global interdependent economy, and, afterwards, situate the 
discussion on actual economic and financial worldwide crisis context - originated in 2008 and 
is followed by a public debt crisis on the eurozone - to establish a possible connection 
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1 Introdução 
 

Os desdobramentos da atual crise econômico financeira global iniciada no ano de 

2008 com os títulos do subprime do mercado imobiliário estadunidense se estenderam e se 

estendem por todas as cada vez mais interligadas economias do planeta, e ainda se mostram 

incertos, atualmente se observando o advento de uma nova crise de dívida pública dos países 

da zona do euro, em cujo âmbito a Grécia é a maior referencia de sua gravidade, e de como 

um calote poderá desencadear uma nova quebra sistêmica.  

As conseqüências da crise, que se ascendeu no setor financeiro, se estenderam 

afetando, direta ou indiretamente, vários setores da economia de cada país, de modo que passa 

a ser objetivo deste trabalho, através de revisão bibliográfica e do estudo de dados e 

informações recentes e atualizadas coletadas em jornais e periódicos, constatar se e o quanto 

ela está afetando os direitos fundamentais constitucionalmente garantidos pelos Estados, 

principalmente os direitos sociais, o que se mostra de extrema relevância para futurametne 

contribuir nas discussões em andamento sobre vários aspectos da positivação, garantia, 

efetividade e eficácia desta categoria de direitos, e passa a ser a principal justificativa da 

pesquisa e deste trabalho. 

Para tanto, primeiramente se fará uma análise sobre a atual posição do Estado 

contemporâneo diante de uma economia globalizada e transnacional, abordando o fenômeno 

da “crise do Estado” soberano tradicionalmente concebido, e em um segundo momento, será 

apresentado um breve e atualizado panorama sobre a atual crise econômica global, e sem se 

almejar adentrar a todas suas causas e conseqüências, mas somente naquelas que mantém um 

elo com os objetos-referência Estado Contemporâneo e Direitos Fundamentais, será traçado 

um cenário para contextualizar a discussão principal.  

Deste modo, em seguida, buscar-se-á estabelecer a relação possível entre a recessão e 

demais conseqüência econômicas e sociais provocadas pela crise financeira e os direitos 

humanos fundamentais sociais e sua proteção, não se perdendo de vista o papel do Estado 

contemporâneo enquanto garantidor dessas categorias de direitos.  

2 O Estado contemporâneo diante das transformações na economia globalizada e os 
Direitos Humanos Fundamentais Sociais 

Observou-se, em determinado momento na segunda metade do séc.XX, que o 

fenômeno da internacionalização da economia e, consequentemente, o capital político por ela 

transportado, passaram gradualmente a transformar o Estado numa unidade de análise 

relativamente obsoleta, apresentado restrições à possibilidade de sua intervenção no domínio 
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econômico e impossibilitando-lhe executar alguns de seus instrumentos tradicionais de 

cumprir tal objetivo, como a regulação e a execução das políticas cambial, monetária e 

tributária. 

Ao analisar essas transformações pela qual o Estado Nacional passou, Luigi Ferrajoli 

(2005, p.109), traz em sua análise uma aporia que apresenta o primeiro tema a ser enfrentado, 

explicando a denominada “Crise do Estado” como sendo, de forma essencial, uma crise da 

soberania do Estado, manifestada na “transferência de cotas crescentes de poderes e funções 

públicas, tradicionalmente reservada aos Estados, para fora de seus limites territoriais”.  

Acompanhou-se então o esgotamento da eficácia e da operacionabilidade dos 

mecanismos jurídicos tradicionais dos Estados, em especialmente dos instrumentos legais de 

regulação e de controle econômico e financeiro, que passaram a não acompanhar a velocidade 

com que o mundo se globalizou. Em âmbito internacional operou-se uma crescente 

diferenciação dos sistemas funcionalmente especializados que compõem os mercados 

bancário e financeiro, dois setores que passaram a atuar de modo mais desterritorializado, e as 

Constituições nacionais, enquanto “leis da totalidade social” seguiram a tendência de perder 

tanto sua força normativa, e também a capacidade de absorver mudanças e inovações 

econômicas, como as que estiveram envoltas na crise de 2008 (FARIA,2009, p.303,304). 

E, ante a crescente característica multicêntrica inerente aos mercados financeiros 

globalizados, nos quais os capitais são marcados por sua hipermobilidade e instituições 

intermediárias passam a disseminar ativos de altíssima complexidade, ativos esses associados 

à transferência de risco, conectando participantes localizados nas mais variadas regiões do 

planeta, os estados nacionais mostraram ao agir enorme lentidão nos campos jurídico e 

judicial, averiguando-se graves falhas operacionais no exercício de sua função reguladora da 

atividade econômica: 

Por causa desse enfraquecimento, (a) os Estados Nacionais tem comprometida sua 
capacidade de coordenação macroeconômica, (b) perdem as condições materiais de 
estabelecer critérios políticos e dispositivos jurídicos aptos a permitir a superação da rigidez 
da lógica econômica na busca do bem estar coletivo, (c) revelam-se incapazes de impedir a 
transferência de parte de seu poder decisório para as áreas de influência do capital privado e 
dos grandes conglomerados empresariais; (d) enfrentam dificuldades para assegurar a 
eficácia de seus instrumentos de política industrial baseados na imposição de restrições aos 
fluxos de capitais e mercadorias e, por fim, (e) dispõe de poucas condições políticas e 
financeiras para administrar o custo social da transformação das relações entre o capital e o 
trabalho provocada pela substituição do antigo paradigma “fordista”, pelo novo paradigma 
da “especialização flexível da produção”. (FARIA, 2011, p.141). 
O economista Celso Furtado (apud FARIA, 2009, p.299), ao receber o título de 

doutor honoris causa da Universidade Técnica Lisboa já há mais de duas décadas, afirmava 

que num mundo de bancos particulares atuando transnacionalmente, desprezando fronteiras 
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geográficas nas transferências de capital entre países, que fogem as pré-concebidas formas de 

controle, e ainda do fato de que se dispor de liquidez internacional passa constituir inegável e 

importante fonte de poder, uma vez que uma mera transferência de recursos financeiros entre 

agências de uma mesma instituição, localizada em países diversos, pode colocar em risco a 

estabilidade de determinada moeda, e, ademais, bancos transnacionalizados, ao se financiarem 

mutuamente, capacitam-se para criar nova liquidez, “o que fez emergir um novo sistema de 

decisões no plano internacional que tem como contrapartida menor liberdade de ação dos 

governos nacionais”.  

Cabe observar, entretanto, que é necessário distinguir duas situações, que apesar de 

terem acontecido simultaneamente, não podem se confundir: uma parte dessa decadência do 

poder do Estado nacional no quarto final do sec.XX é uma conseqüência inexorável do 

fenômeno da globalização, especificamente, em razão do tema desse estudo, da dimensão 

econômica deste fenômeno, enquanto parte se trata da ascensão de uma ideologia de livre 

mercado que buscava o afastamento do Estado para o crescimento e expansão do capitalismo 

financeiro sem intervenções do poder público. 

Destaca Luigi Ferrajolli (2005, p.117) que o principal efeito do declínio do poder 

estatal no plano internacional tem sido de fato um vazio de direito internacional público, ou 

seja, a falta de regras, de limites e de vínculos que garantam a paz e os direitos humanos 

diante dos novos poderes transnacionais, públicos e privados, que destronaram os velhos 

poderes estatais ou que perderam o seu papel de governo e de controle. 

Danilo Fontenele Sampaio Cunha (2009, p.346), neste vértice, expõe que: 

O reflexo da globalização do risco econômico no campo jurídico acaba por tornar o direito 

internacional dos Estados em direito internacional das relações entre vários atores 

legítimos, surgindo uma nova ordem normativa econômica global envolvendo, além dos 
Estados, também empresas multinacionais, grupos e minorias (representados ou não por 
organizações não governamentais), sendo certo que caso os interesses envolvidos versem 
sobre ações de política externa estatal, patrimônio público ou interesses difusos dos 
nacionais, caso refiram-se a questões tratadas em acordos, tratados ou convenções 
internacionais, cabe ao Estado atuar e responder conjuntamente com os demais agentes 
incluídos na polêmica. 
Neste aspecto, vê-se que mesmo ao se falar da crise do Estado como ente político e 

regulador hierárquico normativo, não se pode esquecer que determinadas funções 

continuaram sendo atribuídas a este ente, sendo uma das principais delas a necessidade de 

garantir direitos humanos fundamentais, entendido estes pelo conjunto de direitos da pessoa 

humana, contidos expressa ou implicitamente dentro de uma determinada ordem 

constitucional: 

A constituição de 1988 incorporou esta terminologia para designar sua generosa carta de 
direitos. Embora incorporados pelo direito positivo, os direito fundamentais continuam a 
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partilhar uma série de características com o universo moral dos direitos da pessoa humana. 
Sua principal distinção é positividade, ou seja, o reconhecimento por uma ordem 
constitucional em vigor. (VIEIRA, 2006. p.36) 
Destaque maior merece para o problema são aqueles direitos que, para serem 

efetivados, dependem do orçamento público Estatal e de grandes investimentos, os 

denominados direitos sociais, econômicos e culturais, como lembra Ingo Wolfgang Sarlet 

(2008, p.13): 

De outra parte, a crescente insegurança no âmbito da seguridade social decorre, neste 
contexto, de uma demanda cada vez maior por prestações sociais (ainda mais em sociedades 
marcadas pelo incremento da exclusão social) e de um paralelo decréscimo da capacidade 
prestacional do Estado e da sociedade. O quadro delineado remete-nos, por outro lado, ao 
angustiante questionamento de o quanto as conquistas sociais podem e devem ser 
preservadas e, portanto, dizem diretamente com a pergunta de o quão segura é, afinal de 
contas, a segurança social.  
Constata-se, contudo, que a aceitação plena dessa retirada do poder decisório do 

Estado passa a ser revisada com a crise econômico-financeira iniciada no ano de 2008, na 

qual o setor bancário e financeiro foi o principal protagonista e reiniciando-se, assim, as 

discussões a respeito da autorregulação desta área do domínio econômico, da necessidade de 

se estabelecer normas para atividade econômica destes setores, e o papel que os Estados terão 

na definição deste arcabouço normativo, regulatório e de supervisão, da atividade financeira 

internacionalizada.  

3 Breve panorama sobre a crise econômico-financeira mundial iniciada em 2008 

Se o simples fato de o Estado nacional ter perdido a capacidade de articulação 

normativa e do estabelecimento de políticas macroeconômicas sobre a economia global e 

transnacional já era motivo de preocupação em relação aos direitos fundamentais garantidos 

por suas constituições, que demandam alto gasto público, a situação parece se agravar ainda 

mais com advento da atual crise-econômico financeira mundial, desencadeada em 2008 com a 

os derivativos do mercado imobiliário norte-americano, e atualmente se alastrando para uma 

crise da dívida pública dos Estados, cujas respostas em busca de uma solução ainda se 

mostram longe de serem alcançadas. 

Na apuração do contexto de sua origem, a crise denota a especificidade e ineditismo 

de fatores, como o aumento sem controle de derivativos, a ampliação de operações 

despadronizadas fora de mercados regulados, arbitragens com taxas de câmbio e juros, a falta 

de transparência de tipos novos fundos de investimentos e operações, níveis altos e sem 

controle de alavancagem, políticas remuneratórias que estimulam executivos financeiros a 

uma excessiva exposição de risco, e coexistência entre instituições financeiras regulamentadas 
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e outras instituições em mercados com pouca ou sem qualquer regulamentação. (FARIA, 

2011, p.22).  

Paul De Grauwe (2009, p.19,20), ao fazer uma releitura da crise econômica de 

2008, estabelece um cenário em que dois fatores propiciaram o seu desenvolvimento, a 

influência cada vez maior da crença no paradigma do mercado eficiente e, em consequência, a 

política de desregulamentação no setor financeiro e a atribuição aos mercados da 

possibilidade de se autorregular sem a intervenção do poder público, citando um marco 

histórico importante: A rejeição nos Estados Unidos do “Glass-Steagall act”, que seria um 

marco regulatório para atividade do mercado financeiro e para os ativos que apresentaram 

quase uma década depois os problemas que geraram a crise: 

The efficient market paradigm provided the intellectual backing for deregulation of 
financial markets in general and the banking sector in particular. At about the same time 
financial markets experienced a burst of innovations. Financial innovations allowed 
designing new financial products. These made it possible to repackage assets into different 
risk classes and to price these risks differently. It also allowed banks to secuterize their 
loans, i.e. to repackage them in the form of asset backed securities (ABSs) and to sell these 
in the market. The efficient markets paradigm was extremely influential. It was also 
captured by bankers to lobby for deregulation. If markets work so beautifully there was no 
need for regulation anymore. And bankers achieved their objective. They were 
progressively deregulated in the US and in Europe. The culmination was the repeal of the 
Glass-Steagall act in 1999 by the Clinton administration. This allowed commercial banks 
to take on all the activities investment banks had been taking, e.g. the underwriting and the 
holding of securities; the development of new and risky assets like derivatives and complex 
structured credit products. Thus banks were allowed to take on all risky activities that the 
Great Depression had thought us could lead to problems. The lessons of history were 
forgotten. 
 

Concluí, então, que se passou a acreditar, inspirando-se exacerbadamente no 

otimismo do mercado eficiente, que a securitização e o desenvolvimento de produtos 

financeiros mais complexos levaria a uma maior disseminação do risco à cada vez mais 

sujeitos, sendo possível, assim que o próprio mercado reduzisse o risco sistêmico, reduzindo, 

ou excluindo a necessidade de se supervisionar e regular os mercados financeiros, 

vislumbrando-se uma nova era de livre e desonerado progresso sem a participação dos 

mecanismos jurídicos de controle externo, inclusive do Estado ou qualquer ente regulatório. 

As preocupações atuais giram em torno do fato de que esta crise, iniciada com a 

atividade financeira privada, atualmente se alastrou até a dívida pública do Estado, 

principalmente os situados na zona do euro, onde a Grécia sofre uma retração econômica de 

7%, com a dívida pública equivalente a 143% do seu PIB, a Itália com a dívida pública 

correspondente a 120% do PIB e uma proposta de arrocho de 54 bilhões de euros, a Espanha 
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com uma taxa de desemprego de 20%, e Portugal, resgatado em 2010 pelo FMI e países 

vizinhos com uma redução de gastos públicos da ordem de 7% do PIB até 2015.1 

Na mesma semana em que o alerta de contágio cresce quando agência de 

classificação risco Moody´s rebaixou a nota de dois dos maiores bancos franceses expostos à 

dívida grega, o bancos centrais da zona do euro, dos EUA, do Japão e do Reino Unido e 

Suíça, anunciaram, para os meses subseqüentes, o fornecimento de uma linha ilimitada em 

dólar aos bancos europeus, que cada vez mais enfrentam dificuldades de acesso ao crédito.2  

Esses dados, coadunando com a abordagem até aqui trazida sobre a 

internacionalização do mercado financeiro, denotam que a atual crise envolve de forma 

intrínseca atividade e interesses públicos e atividade e interesses privados, sendo muitas vezes 

difícil se fixar um corte entre tais concepções, assim como se revela que concepções 

ideológicas clássicas se enfraquecem diante da conjuntura das finanças internacionalizadas, o 

que passa a ser reforçado com as soluções buscadas para a crise, tomando-se como exemplo, 

os aportes financeiros de Estados e seus bancos centrais para a crise de liquidez das 

instituições financeiras privadas. 

Ao se observar as imediatas conseqüências da crise sobre a economia globalizada e 

as soluções que estão sendo propostas para o alastramento da recessão operante sobre os 

Estados, a discussão deste trabalho centra-se então em tentar identificar se há uma influência, 

um impacto da crise sobre os direitos fundamentais sociais.  

4 A Influência da crise econômico-financeira sobre os Direitos Fundamentais Sociais e 
sua garantia 

O crescimento de demandas sociais e a ascensão de um modelo de sociedade 

complexa ocorreu junto com a crise no modelo de Estado anteriormente abordada, e criou um 

paradigma que antes mesmo da atual crise financeira já vinha sendo problematizado do ponto 

de vista jurídico: a multiplicação de demandas sociais,  a conquista e a positivação de novos 

direitos coincide com a diminuição da capacidade do sistema político de atendê-las:  

Essa pressão mostra-se triplamente desafiadora ao Estado, pois as demandas se apresentam 
(a) crescentes, em face do contínuo aumento das expectativas sociais, (b) gradualmente mais 
complexas e contraditórias e (c) apontam para a impotência do Estado em responder a elas, 
quer por exigüidade de recursos, quer por inadequação de fluxos e procedimentos. 
(MARQUES NETO, 2002, p.116) 
Assim, quanto mais o Estado é desprovido de sua capacidade de estabelecer a 

coordenação macroeconômica e também a autonomia na formulação de estratégias 

regulatórias, pois elas passam a definidas, negociadas e organizadas em outro âmbito, por 

organismos multilaterais além de entidades internacionais, mais cresce a responsabilidade 
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para com as conseqüências em nível local da crise, e “quanto maior se mostra a “crise social”, 

menor é a capacidade do Estado de dispor de fontes de investimento e de linhas de 

financiamento para atender as demandas de segmentos sociais mais pobres(...)”(FARIA, 

2011, p.39), além da que permite formular políticas compensatórias típicas dos Estado social-

democrata, devido à resistência quanto à utilização de transferências fiscais e à capacidade de 

endividamento do setor público. 

PIOVESAN (2002, p.67), assevera que com o impacto de transformação e 

desagregação da análise aqui anteriormente explorada sobre transnacionalização dos 

mercados financeiros sobre as estruturas político-institucionais, ao passo que as decisões, 

passaram a ser tomadas cada vez menos pelo Estado nesse setor, constata-se o 

comprometimento da vigência dos direitos humanos, em especial dos direitos sociais e em 

face da indivisibilidade dos direitos humanos, essa violação implica também a de direitos 

civis e políticos. 

De acordo com a concepção apresentada, portanto, quanto à indivisibilidade dos 

direitos humanos, há de ser definitivamente afastada a equivocada noção de que a uma classe 

de direitos (civis e políticos) se destina reconhecimento e respeito e outra (direitos sociais, 

econômicos e culturais), não. Sob a ótica normativa internacional mostra-se definitivamente “ 

(...) superada a concepção de que os direitos sociais, econômicos e culturais não são direitos 

legais. A idéia da não acionabilidade dos direitos sociais é meramente ideológica, e não 

científica.” (PIOVESAN, 2004, p.26), isto porque são eles verdadeiros, autênticos direitos 

fundamentais que apresentam acionabilidade e exigibilidade e demandam uma séria e 

responsável observância, sendo possível serem reivindicados como direitos e não como 

generosidade ou compaixão.  

Afinal, ainda que o fenômeno relatado tenha retirado determinados poderes do 

Estado na sua possibilidade e efetividade de intervenção na área econômica, transferindo-os 

para níveis policêntricos e transnacionais, o mesmo parece não ter ocorrido, pelo menos com 

a mesma intensidade, com competências atribuídas por pactos internacionais de direitos 

humanos e suas respectivas constituições, como é a prestação e garantia de direitos sociais, 

que continuam tendo sua principal, senão exclusiva, referência no Estado nacional. Saúde 

pública, educação pública, seguridade social e demais direitos congêneres ainda são custeados 

pelo Estado. 

Contextualiza-se então essa já problemática discussão sobre o papel do Estado 

Contemporâneo e os direitos fundamentais sociais diante da necessidade de implantá-los não 

só em um cenário de crescimento e estabilidade econômica, mas também num cenário de 
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escassez de recursos, após a crise econômico financeira mundial, em um cenário de recessão 

mundial, crise da dívida privada e agora da dívida pública, aproximando alguns Estados do 

default e colocando-se uma discussão de revisão sobre regulamentação do mercado financeiro 

internacional, âmbito da crise instalada. 

Direitos sociais demandam uma atuação provedora do Poder Executivo, formulando 

políticas públicas e prestando serviços essenciais, que pressupõe, por sua vez, dotações 

orçamentárias específicas dependentes da receita fiscal e, por conseqüência, sucesso ou 

fracasso de políticas tributárias, de modo que, quando as políticas tributárias são ineficientes, 

ou no caso aqui abordado, apresentam arrecadação aquém do previsto ou necessário, em razão 

da redução da atividade econômica objeto da tributação (como é o caso de uma crise 

econômica), não conseguem levantar os recursos necessários tanto para custeio quanto para 

investimento. 

Estabelecendo uma inter-relação entre o declínio dos tradicionais poderes estatais, o 

controle do risco no mercado financeiro e os impactos da crise atual sobre a área social, 

Cunha (2009, p.349,350) afirma ser: 

(...) intuitivo, no entanto, que a crise econômica atualmente vivenciada reduzirá a capacidade 
de investimento do setor público na manutenção e ampliação de tais sistemas de proteção, 
com a consequente assunção, por parte dos próprios agentes econômicos, das simultâneas 
ações de atuação no mercado e auto-regulação, ao lado das obrigações de cooperar, informar, 
consultar e, se necessário, negociar com as economias envolvidas sobre o possível efeito de 
medidas, investimentos ou reduções de mercado planejados, além da obrigação de prevenir e 
mitigar danos significativos correspondentes. A responsabilidade dos próprios agentes 
econômicos cresce inclusive no sentido de evitar a exploração dos países menos 
desenvolvidos até porque a escassez de mercado,tanto por sua quantidade como por sua 
qualidade, é uma tendência crescente, assumindo a questão matizes sociais patentes com sua 
consequente importância política. Nesse aspecto, percebe-se que a inter-relação entre 
economia, mercado e política torna-se essencial para a adoção de ações políticas locais, 
nacionais e internacionais,além de práticas públicas e normatização respectiva, sempre tendo 
em vista as repercussões intergeracionais e extraterritoriais dos possíveis riscos.  
O impacto negativo que distorções no setor podem causar na esfera jurídica de toda 

população mundial já é visualizado por si só com alguns números da crise: Cerca de 3 

milhões de pessoas ficaram sem suas casas em 2008, com a estimativa de que esse número 

ultrapasse 10 milhões em 2011, foi vista forte queda na demanda de bens de consumo 

duráveis, levando a atividade econômica global a recuar 1,9% em 2009, e iniciou-se um 

período “de recessão no sistema de crédito internacional e de contração nos fluxos de capital, 

provocando depreciação cambial nos países emergentes e uma crise de balanço de 

pagamentos nos países com situação financeira mais frágil.” (FARIA, 2009, p.300). 
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Assim, a problematização da questão econômica em termos globais e seu vínculo 

com o Estado e o direito foi retomada com a atual crise econômica, destacando-se os 

seguintes aspectos (CUNHA, 2009, p.350):  

(a) nunca alguma civilização possuiu, em termos planetários, o poder de destruição 
econômica da sociedade industrial atual; (b) agora não mais apenas as camadas mais pobres 
da população são afetadas; (c) possibilidade real do colapso do modo de produção baseado 
no uso intensivo de especulação financeira sem garantias; e (d) a economia mundial 
necessita de proteção ante a verificação concreta de riscos iminentes à existência do mercado 
ou à sua mínima qualidade e dimensão. Qualquer que seja a conjectura correta, o certo é que 
as relações diretas da economia com o direito, atuações políticas dos Estados e agentes de 
mercado, sempre careceram de limites que servissem à prevenção de degradação ou 
possibilitassem a reparação dos prejuízos já causados, sendo tal necessidade criticamente 
atual e essencialmente urgente.  
A crise econômica mundial pode inclusive comprometer o cumprimento das Metas 

de Desenvolvimento do Milênio na América Latina e no Caribe, conforme demonstra o 

estudo divulgado pela Comissão Econômica para América Latina e Caribe (Cepal), que 

destaca que no período entre 2002 e 2008, a região mostrou avanços em setores como a 

universalização do ensino básico e redução da pobreza, mas o impacto da crise iniciada em 

2008, pode acabar fazendo com que alguns países não consigam atingir as metas, sendo uma 

das principais a redução da pobreza extrema pela metade até 2015, data estabelecida na 

Declaração do Milênio das Nações Unidas (CEPAL, 2010). 

Não há como negar, outrossim, uma nova onda de aumento das áreas de 

informalidade e desregulamentação de vários setores da economia e das relações de trabalho, 

com o aumento da precarização e tendência de prevalecer atividades laborais em tempo 

parcial:  

A repartição do emprego, uma alternância entre grupos de trabalhadores em determinados 
períodos nos seus empregos, de forma a possibilitar que, pelo menos por certo tempo, as 
pessoas fiquem empregadas e empregos temporários, transformação frágil e temerária de 
empregados em proprietários de suas próprias empresas unipessoais, para prestarem serviços 
aos seus antigos empregadores, e crescimento do desemprego e do subemprego podem se 
mostrar constantes, potencializando ainda mais as diferenças sociais e, provavelmente, 
influenciando a taxa e modalidade de criminalidade, gerando um cenário de degradação 

social. De igual forma, a capacidade das grandes empresas influenciarem politicamente as 
decisões e as ordens públicas e tributárias dos Estados, aliada à sua mobilidade mundial, 
poderá submeter legiões de empregados a uma insegurança global. (CUNHA, 2009, p. 355) 
A multiplicação, na atualidade, de manifestações da sociedade civil por todo o 

mundo, tendo como alvo direta ou indiretamente os problemas causados pela recessão 

econômica gerada pelas crises deflagradas, é outro fator que pode ser considerado como 

consequência da crise econômico-financeira que se desencadeia em nível mundial, e 

indicativo do seu impacto nos direitos sociais. 
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Pode-se citar como exemplo, além dos distúrbios violentos que ocorrem por seguidos 

meses na Grécia contra as medidas de austeridade que estão sendo impostas pelo governo no 

contexto de recuperação do crescimento da atividade econômica e redução a assustadora 

dívida pública, na Espanha o movimento 15-M, ocorrido em março e abril de 2011, com 

reivindicações relacionadas ao desemprego de jovens, diminuição de salários e cortes com a 

educação3, e mais recentemente, em Nova York, o movimento denominado “Occupy Wall 

Street”- Ocupar Wall Street4, atualmente organizando protestos nos Estados Unidos contra o 

desemprego e a “ganância corporativa”5, que tem como alvo o principal centro financeiro 

mundial, e também marco simbólico da crise econômica deflagrada no mercado imobiliário 

norte americano em 2008.    

O prejuízo causado aos direitos humanos fundamentais, decorrente de uma recessão 

econômica também cria outro problema ao ser visto sob a ótica constitucional, pois ao 

tomarmos a idéia da proibição de retrocesso em um sentido amplo, conforme Ingo Wolfgang 

Sarlet (2008, p.8,9):  

constata-se, desde logo, que a nossa ordem jurídica, ainda que não sob este rótulo, também já 
consagrou a noção, pelo menos em algumas de suas dimensões, da garantia constitucional 
dos direitos adquiridos, dos atos jurídicos perfeitos e da coisa julgada, assim como as demais 
limitações constitucionais de atos retroativos ou mesmo as garantias contra restrições 
legislativas dos direitos fundamentais, constituem uma decisão clara do Constituinte em prol 
de uma vedação do retrocesso pelo menos nestas hipóteses. Da mesma forma, a proteção 
contra a ação do poder constituinte reformador, notadamente no concernente aos limites 
materiais à reforma, igualmente não deixa de constituir uma relevante manifestação em favor 
da manutenção de determinados conteúdos da Constituição, notadamente de todos aqueles 
que integram o cerne material da ordem constitucional ou – para os que ainda teimam em 
refutar a existência de limites implícitos – pelo menos daqueles dispositivos (e respectivos 
conteúdos normativos) expressamente tidos como insuprimíveis (inclusive tendencialmente), 
pelo nosso Constituinte. Ambas as constelações referidas, todavia, em que pese a sua 
relevância e a despeito de abarcarem expressiva parcela das situações envolvendo a 
problemática de medidas retrocessivas do poder público (especialmente, mas não 
exclusivamente na esfera legislativa), não esgotam o espectro de situações carentes de uma 
proteção em face de um retrocesso. 
Como visto, a ordem constitucional interna não permite retrocesso aos direitos 

fundamentais sociais assegurados, mas se chega a um paradigma problemático no qual ainda 

devem ser feitas discussões, pois muitas vezes, para que seja possível o recebimento de ajudas 

financeiras externas e de reestímulo econômico no “combate” à crise mundial, pressionado 

por seu déficit na dívida pública, passa a o Estado a ser obrigado a “relativizá-los”, com cortes 

nos gastos com a área social, demissão de funcionários públicos, aumento do rigor nos 

critérios para aposentadoria e outras medidas que, por mais que muitos reduzam a 

“impopulares”, representam, num contexto histórico, desenvolvimento e conquistas dos 

direitos e garantias fundamentais sociais, e desprovendo-se de qualquer critério ideológico 
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assim como desprezando-se os contextos específicos geradores da crise sofrida pela economia 

do país, um fato que analisado por si só representa para o constitucionalismo, para o direito 

internacional dos direitos humanos, inegável involução. 

5 Conclusão 

O esgotamento da operacionalidade e da eficácia dos mecanismos jurídicos 

convencionais dos Estados – especialmente dos instrumentos legais de regulação e controle 

econômica e financeira, não acompanharam a velocidade com que o mundo se globalizou, 

fazendo com que em determinado momento na segunda metade do séc. XX, a 

internacionalização da economia e o capital político por ela transportado transformassem o 

Estado numa unidade de análise enfraquecida, restringindo a intervenção no domínio 

econômico e retirando-lhe a possibilidade de execução de alguns de seus instrumentos 

tradicionais de regulação. 

Contudo, vê-se que mesmo ao se falar da crise do estado como ente político e 

regulador hierárquico normativo, não se pode esquecer que determinadas funções 

continuaram sendo atribuídas a este ente, sendo uma das principais delas a necessidade de 

garantir direitos humanos fundamentais sociais, cuja efetividade guarda relação direta com a 

disponibilidade orçamentária para custeio, investimentos e para implementação de políticas 

públicas. 

A atual crise econômico-financeira mundial, iniciada em 2008 com os derivativos 

do mercado imobiliário norte-americanos e que atualmente se alastra para uma crise da dívida 

pública dos Estados da zona do euro, principalmente os países Grécia, Portugal, Espanha, 

Irlanda e Itália, cujas respostas em busca de uma solução ainda se mostram longe de serem 

alcançadas, traz novas reflexões acerca do papel do Estado contemporâneo e, como se 

procurou estabelecer, influenciou os direitos fundamentais, conforme as várias evidencias 

trazidas.   

O caso europeu remete ao paradigma que se busca identificar aqui: os resgates 

financeiros feitos aos Estados demandam o aumento da tributação, e principalmente o corte de 

despesas com área social, como a educação, saúde e seguridade social, assim como a 

privatização de instituições públicas. 

Foi observado então que a influência da recessão econômica trazida pela crise não 

traz conseqüências negativas somente à economia de um país, mas afeta diretamente os 

direitos humanos fundamentais, e, principalmente, os direitos ditos de segunda e terceira 
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dimensões, os direitos sociais, culturais e econômicos, que dependem de uma prestação 

econômica por parte do Estado.  

Enquanto determinado Estado vê-se refém da desaceleração de sua economia, o 

mesmo acontece quanto aos direitos conquistados e inseridos que suas próprias constituições, 

para qual tem o dever de garantir e efetivar, mas que para cumprir tal tarefa dependem do seu 

orçamento público cada vez mais deficitário, e são muitas vezes obrigados a fazer concessões 

nessas áreas em prol de um financiamento externo que permita a recuperação econômica. 

 Apresentou-se neste ponto mais duas problematizações no que diz respeito à relação 

estabelecida, que é a o fato de que a violação dos direitos humanos fundamentais, ainda que 

sejam somente os relativos à área social ou econômica (os mais influenciados por dependerem 

da atividade econômica do Estado), consistem a violação dos direitos humanos como um todo 

por sua indivisibilidade e também, deve-se considerar a proibição do retrocesso no que diz 

respeito à restrição de revogação da prestação ou garantia de determinados direitos 

fundamentais. 

Infere-se, por derradeiro, apenas com o intuito de gerar futuras discussões, que não é 

possível se conceber o debate em torno da efetividade, eficácia e garantia dos direitos 

fundamentais sociais sem contextualizar referida discussão em relação a economia global, 

transnacionalizada e interdependente, e sua relação dialética com o modelo de Estado 

Contemporâneo e também no impacto que crise econômico-financeira iniciada em 2008 e que 

se vive na atualidade trouxe sobre esta categoria de direitos, existindo, com base nas 

evidências apresentadas, uma relação de influência entre a crise e os direitos fundamentais 

sociais cujos desdobramentos deverão ser tratados na atualidade e no futuro de forma 

interdisciplinar por várias ciências, dentre elas pela ciência jurídica. 
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A PROTEÇÃO DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO COMO 

DIREITO FUNDAMENTAL NA DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL: O 

PROBLEMA DA CONCENTRAÇÃO DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE 

MASSAS NO BRASIL 

 

Daniela Mesquita Leutchuk De Cademartori 

 Elias Jacob De Menezes Neto 

 
RESUMO: A liberdade de expressão e comunicação é direito fundamental assegurado pela Constituição 
brasileira e por diversos documentos internacionais. Partindo dessa premissa, o autor define e explica o conceito 
de liberdade de expressão e comunicação e os relaciona à democracia constitucional, tendo o pluralismo político 
como ponto chave para essa relação. Investiga a existência da concentração dos meios de comunicação de 
massas no Brasil e seus efeitos na opinião pública, no pluralismo e na democracia. Propõe um modelo de Estado 
que intervenha positivamente para que os indivíduos tenham acesso aos meios de comunicação de massas. 
  
PALAVRAS-CHAVE: Liberdade de expressão e comunicação; Meios de comunicação de massas; Pluralismo 
Político; Democracia. 
 
 
Protection of the freedom of expression and communication as a human right in the 

constitutional democracy: the problem of concentrated ownership of mass media 

companies in Brazil. 

 
ABSTRACT: The Freedom of expression and communication is a human right guaranteed by the Brazilian 
Constitution and by several other international documents. Considering this, the author defines the concept of 
freedom of expression and communication and relates it to the constitutional democracy, with the political 
pluralism as the keystone for this relation. The existence of concentrated ownership of mass media companies in 
Brazil and its effect on public opinion, pluralism and democracy are investigated. Proposes a model of 
interventional State, which acts positively so that individuals have active access to mass media. 
  
KEYWORDS: Freedom of expression and communication; Mass media; Political pluralism; Democracy. 
 
 
SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A liberdade de expressão e comunicação e a democracia ; 2.1. Delimitação 

conceitual; 2.2. Dos direitos fundamentais à democracia 2.3. Garantias constitucionais de incensurabilidade e 

pluralismo; 3. Democracia constitucional e necessidade de pluralismo político; 4. Comunicação política e os 

efeitos da concentração dos meios de comunicação na opinião pública; 4.1. O conceito de comunicação política; 

4.2. A concentração dos meios de comunicação de massas no Brasil; 4.3. Fabricando o consenso: a 

homogeneização da opinião pública; 5. Conclusão; Referências. 

 
 
 
1 − Introdução 

 

 A liberdade de expressão e comunicação está presente de maneira difusa na 

Constituição Federal brasileira de 1988. Aparece como liberdade de pensamento (art. 5º, IV); 

8209



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
 

como liberdade de expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, 

independente de censura (art. 5º, IX); como direito de acesso à informação (art. 5º, XIV); 

como direito à livre manifestação de pensamento, liberdade de informação jornalística e 

vedação de censura política e ideológica (art. 220 e parágrafos).1 Percorreu longo trajeto 

histórico para adquirir a força que tem hoje no texto constitucional.  

 No decorrer do presente trabalho, será analisado o conceito de liberdade de expressão 

e comunicação especialmente sob a ótica da doutrina jurídica dos direitos fundamentais, mas 

também levando em consideração aspectos políticos e sociológicos. Posteriormente, será feita 

a relação entre esse direito fundamental e a existência do pluralismo político. 

 Fundamentando-se no conceito de democracia constitucional, pretende-se investigar a 

imprescindibilidade do pluralismo político para a existência do regime democrático. Esse 

pluralismo, contudo, não pode ser alcançado em um sistema em que exista a concentração dos 

meios de comunicação de massas (mass media) nas mãos de poucos grupos econômicos e 

políticos. Será feito um breve balanço sobre a situação em que se encontram as mass medias 

brasileiras.  

 Por fim, será demonstrado, utilizando-se como suporte o conceito de "comunicação 

política", de que maneira a concentração dos meios de comunicação de massas pode 

prejudicar a formação de uma opinião pública plural, de modo que a democracia 

constitucional seja efetivada.  

 

 

2 − A LIBERDADE DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO E A DEMOCRACIA 

 

2.1 − Delimitação conceitual 

                                                 
1  A título de exemplo, pode-se observar também a liberdade de expressão e comunicação na Constituição 
espanhola de 1978, em seu artigo 20.1 (a, b, c, d): "Se reconocen y protegen los derechos: a) A expresar y 

difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio 

de reproducción. ; b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. ; c) A la libertad de 

cátedra. ; d) �A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 

regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades." e 
20.2: "El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa."  
Na Constituição italiana de 1947, está presente no artigo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il 

proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad 

autorizzazioni o censure".  
Na Carta portuguesa de1976, está presente no artigo 37.1: "Todos têm o direito de exprimir e divulgar 
livremente o seu pensamento pela palavra, pela imagem ou por qualquer outro meio, bem como o direito de 
informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem discriminações." e 37.2: "O exercício 
destes direitos não pode ser impedido ou limitado por qualquer tipo ou forma de censura." 
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 O problema conceitual, fruto da pluralidade de designações utilizadas para descrever 

os direitos relacionados à liberdade de expressão e comunicação, parece ser recorrente tanto 

do ponto de vista doutrinário quanto jurisprudencial.2 Para Edilsom Farias (2004, p. 52), essa 

incongruência terminológica tem como consequência o aumento da insegurança jurídica e da 

dificuldade de se trabalhar o tema. O próprio autor modificou a nomenclatura por ele utilizada 

para definir tais direitos. Antes, utilizava "liberdade de expressão e informação"3 (FARIAS, 

2000); posteriormente, passou a utilizar, com coerente justificativa, a denominação de 

"liberdade de expressão e comunicação" (FARIAS, 2004). Segundo o autor, 

 
[...] a opção pelos termos liberdade de expressão e comunicação justifica-se, 
em primeiro lugar, pelo fato de o termo liberdade de expressão (gênero) 
substituir os conceitos liberdade de manifestação do pensamento, liberdade 
de manifestação de opinião, liberdade de manifestação de consciência 
(espécies), podendo-se, pois, empregar a frase liberdade de expressão para 
abranger as expressões de pensamento, de opinião, de consciência, de ideia, 
de crença ou de juízo de valor [...] em segundo lugar, em razão de os termos 
liberdade de comunicação representarem melhor do que as expressões 
liberdade de imprensa e liberdade de informação o atual e complexo 
processo de comunicação de fatos ou notícias existentes na vida social. 
(FARIAS, 2004, p. 53) 
 

 Outro ponto de confusão diz respeito à incompreensão da natureza dicotômica das 

liberdades presentes na locução "liberdade de expressão e comunicação". O direito 

fundamental à livre e pública divulgação de notícias é garantido por duas liberdades: a 

liberdade de expressão, cujo objeto é a manifestação do pensamento humano e a liberdade de 

comunicação, que tem por objeto a divulgação daquelas manifestações. Apesar de tal 

distinção ser importante do ponto de vista jurídico-terminológico, por facilitar o controle de 

abusos, liberdade de expressão e liberdade de comunicação, na prática, são conceitos 

interligados (FARIAS, 2004, p. 514). 

 

2.2 − Dos direitos fundamentais à democracia 

 O debate sobre a liberdade de expressão e comunicação deveria ser irrelevante, ou 

melhor, esse direito fundamental deveria ser tão óbvio que as discussões não fossem mais 

                                                 
2 Em razão dos fins propostos para este trabalho, não será detalhado todo o debate sobre a delimitação, tanto no 
direito nacional quanto internacional, de um conceito que abrigue o direito fundamental de comunicar 
pensamentos, ideias, opiniões, notícias e o direito de receber livremente essas comunicações. Para maiores 
detalhes sobre o debate, remete-se o leitor ao texto de Edilsom Farias (2004, p. 52 e seguintes). 
3 Da mesma maneira, a locução "liberdade de informação" é utilizada por "LOPES, Maria de Oliveira Nusdeo. O 
direito à informação e as concessões de rádio e televisão. São Paulo: RT, 1997" e por "GÓIS, Veruska 
Sayonara de. O direito à informação jornalística: garantias constitucionais ao direito de ser informado no 
sistema brasileiro. 2009.149 f. Dissertação (Mestrado em Direito Constitucional)– Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte, Natal, 2009", dentre outros. 
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necessárias. Pelo menos essa era a esperança de John Stuart Mill, no segundo capítulo, 

denominado "Of the liberty of thought and discussion" do seu clássico "On Liberty".4 Para 

ele,  

The time, it is to be hoped, is gone by when any defence would be necessary 
of the 'liberty of the press' one of the securities against corrupt or tyrannical 
government. No argument, we may suppose, can now be needed, against 
permitting a legislature or an executive, not identified in interest with the 
people, to prescribe opinions to them, and determine what doctrines or what 
arguments they shall be allowed to hear. This aspect of the question, besides, 
has been so often and so triumphantly enforced by preceding writers, that it 
needs not be specially insisted on in this place. (2006, p. 18)5 
 

No entanto, o tema ainda é extremamente rico, apesar do enfoque diverso àquele dado pelo 

autor britânico. 

 A importância da liberdade de expressão e comunicação pode ser deduzida da sua 

forte presença nas atuais sociedades democráticas. De acordo com Llamazares Caldazilla 

(apud Farias, 2004, p. 73), é pacífico na doutrina e jurisprudência espanhola o 

reconhecimento da liberdade de expressão e comunicação como manifestação imediata da 

dignidade humana e do princípio democrático.  

 Uma das referências obrigatórias é a primeira emenda da Constituição dos Estados 

Unidos da América. Parte integrante da Bill of Rights (1791), visava corrigir a ausência de 

liberdades civis, em especial religiosa, de expressão e de reunião, na Constituição através da 

proibição de elaboração de leis que violem esses direitos fundamentais. Em seu texto6 lê-se: 

 
Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or 

prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, 

or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to 

petition the Government for a redress of grievances. (grifei )7 
 

 A liberdade de expressão e comunicação8 "[...] constitui uma das características das 

atuais sociedades democráticas [...] é considerada inclusive como termômetro do regime 

                                                 
4 Para Ronald Dworkin (1978, p. 259), a obra de Stuart Mill foi, de maneira geral, mais útil aos conservadores do 
que aos liberais no decorrer da história, pois serviu de alvo fácil para os críticos do liberalismo.  
5 "É de se esperar que já não seja mais necessária qualquer defesa da 'liberdade de imprensa', uma das garantias 
contra a governos tirânicos ou corruptos. Atualmente, podemos supor que não seja necessário nenhum 
argumento contra leis que permitam ao legislativo ou executivo, sem interesse popular, prescrever opiniões às 
pessoas e determinar quais doutrinas ou argumentos elas são podem ouvir. Este aspecto da questão, além disso, 
tem sido tão reforçada por escritores anteriores que não é necessário insistir nesse assunto" (tradução livre). 
6  O texto integral da Constituição dos Estados Unidos da América e suas emendas pode ser encontrado 
facilmente no sítio oficial do The U.S. National Archives and Records Administration, disponível em 
<http://www.archives.gov/exhibits/charters/bill_of_rights_transcript.html> 
7 "O congresso não elaborará nenhuma lei relacionada ao estabelecimento de uma religião, ou proibindo seu livre 
exercício; ou cerceando a liberdade de expressão ou de imprensa; ou o direito do povo se reunir pacificamente e 
de peticionar para que o governo corrija injustiças" (tradução livre). 
8 Nessa obra, o autor ainda utiliza a denominação "liberdade de expressão e informação". 
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democrático" (FARIAS, 2000, p. 159). Em outro momento, o mesmo autor considera "[...] a 

liberdade em questão como uma das estrelas mais reluzentes da constelação dos direitos 

fundamentais amparados na constituição do Estado democrático de Direito" (FARIAS, 2004, 

p. 63). No mesmo sentido é a afirmação feita por Noam Chomsky e Edward Herman (2003, p. 

492) de que "A luta pela liberdade de expressão [...] está no cerne de toda uma gama de 

liberdades e direitos." 

 Coloca-se, no entanto, a seguinte questão: sendo um direito fundamental tão precioso 

para a doutrina, estará sendo tratado com o mesmo apreço pelos juristas durante a aplicação 

do caso concreto? A resposta é iluminada em parte pelo professor de filosofia do direito da 

Universidade de Oxford, Joseph Raz 

 
Freedom of expression is a liberal puzzle. Liberals are all convinced of its 
vital importance, yet, why it deservers this importance is a mystery. The 
source of the problem is simple. While a person's right to freedom of 
expression is given high priority, and its protected (or, in political morality, 
is held to deserve protection) to a far greater degree than a person's interest 
in having employment, or not running a risk of an accident when driving 
along public roads, it is evident that most people value these interests, and 
many others which do not enjoy special legal protection, much more than 
they value their right to free expression. Worse still, there can be little doubt 
that most people are right not to value their right to free expression highly. 
With few exceptions people's interest in their right to free expression is 
rather small. (1991, p. 303)9 
 

É de se ressaltar que o autor deixa claro, em nota de rodapé da mesma página, que se refere ao 

liberalismo como cultura política dominante na maioria das sociedades e não a uma doutrina 

filosófica específica. 

 No mesmo sentido, mas já dando pistas do momento em que a liberdade de expressão 

e comunicação adquire importância social, é a afirmação de David van Mill: 

 
The topic of free speech is one of the most contentious issues in liberal 
societies. If the liberty to express oneself is not highly valued, as has often 
been the case, there is no problem: freedom of expression is simply curtailed 
in favor of other values. Free speech becomes a volatile issue when it is 

                                                 
9 "A liberdade de expressão é um quebra-cabeças liberal. Os liberais estão todos convictos de que ela é de vital 
importância, mas o motivo para merecer importância é um mistério. A fonte do problema é simples. Enquanto a 
liberdade de expressão de uma pessoa tem alta prioridade e é protegida (ou, na moralidade política, é tida como 
merecedora de proteção) em um nível muito maior do que o interesse dessa pessoa em ter um emprego ou não 
correr o risco de sofrer um acidente ao dirigir em vias públicas, é evidente que a maioria das pessoas valorizarão 
esses interesses (e tantos outros que não possuem proteção legal especial) muito mais que sua liberdade de 
expressão. Pior ainda, não há muita dúvida de que a maioria das pessoas estejam certas ao não valorizar tanto 
sua liberdade de expressão. Com algumas exceções, o interesse das pessoas em sua própria liberdade de 
expressão é bem pequeno" (tradução livre). 
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highly valued because only then do the limitations placed upon it become 
controversial. (2009)10 

 

Já Giacomo Sani (1998, p. 241) afirma que a dificuldade que a liberdade de expressão e 

comunicação tem para encontrar o consenso entre o público diz respeito à sua natureza de 

princípio (concebido pelo autor como como genérico e abstrato). Segundo ele, 

 
Pesquisas feitas nos Estados Unidos demonstraram, por exemplo, que, 
enquanto a aceitação do princípio da liberdade de expressão é aplicação a 
casos específicos — como, por exemplo, a aceitabilidade e conveniência de 
conferências proferidas por oradores que assumem uma atitude demasiado 
crítica quanto às instituições políticas do país — não encontra grande 
Consenso entre o público. É provável que as diferenças de Consenso a nível 
da enunciação dos princípios e da sua aplicação a situações particulares 
sejam devidas ao fato de que os princípios são expressos de forma bastante 
genérica e abstrata, prestando se a interpretações diversas, ao passo que, em 
sua aplicação, eles são inseridos, por assim dizer, nas situações e 
experiências particulares dos protagonistas, aí incluídas as divergências 
táticas derivadas da oposição das forças políticas. 
 

Para que seja possível a mudança desse cenário, é necessário o reconhecimento e o 

desenvolvimento da liberdade de expressão e comunicação como direito fundamental, 

indispensável à proteção da dignidade e ao pleno desenvolvimento humano. 

 A comissão MacBride da Unesco, conforme relata Farias (2004, p. 62-63), 11 

configurou a liberdade de expressão e comunicação em três direitos: 1) o direito de saber, ou 

seja, de procurar e receber livremente as informações (não falseadas ou deturpadas) sempre 

que desejar, especialmente quando forem pertinentes à vida individual e coletiva do homem; 

2) o direito do indivíduo comunicar aos outros a verdade (naquilo que entende por verdade) 

sem sofrer intimidação nem ser impedido de ter acesso aos meios de comunicação; 3) o 

direito de discutir, ou seja, de influir (e sofrer influência) nas decisões que o afetem. 

 Neste trabalho será adotada a concepção dual da liberdade de expressão e 

comunicação, no sentido daquela trabalhada por Edilsom Farias (2004, p. 64-74). Para ele, 

essa liberdade possui duas perspectivas: uma, de natureza subjetiva, considera a liberdade de 

expressão um valor indispensável para a proteção da dignidade humana e para o livre 

                                                 
10 "A liberdade de expressão é um dos assuntos mais controverso nas sociedades liberais. Se a liberdade para se 
expressar não é muito valorizada, como frequentemente é o caso, não há problema: a liberdade de expressão é 
apenas restringida em favor de outros valores. Ela se torna um assunto volátil quando é muito valorizada apenas 
nos momentos em que suas restrições tornam-se controversas" (tradução livre). 
11 Para salientar a importância internacional do tema, o autor trás extensa lista de documentos internacionais 
referentes à liberdade de expressão e comunicação. 
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desenvolvimento do homem; outra, de natureza objetiva,12 diz respeito ao grau de diversidade 

dos pontos de vista expressos na sociedade e da sua pertinência com assuntos de interesse 

público. 

 A perspectiva subjetiva da liberdade de expressão e comunicação é aquela voltada 

para o indivíduo e tem suas fontes em John Milton (1608-1674) e em John Stuart Mill (1806-

1873). Para ambos, a verdade −que teria natureza objetiva− só poderia ser alcançada através 

da livre discussão de ideias, mesmo que erradas, pois estas seriam naturalmente rechaçadas e 

ajudariam a encontrar a verdade. Atualmente, um dos defensores da liberdade de expressão e 

comunicação na perspectiva subjetiva é o norte-americano Ronald Dworkin. Na sua 

conhecida obra "Taking Rights Seriously" (1978), Dworkin estabelece limites ao direito da 

coletividade interferir na liberdade de expressão e comunicação do indivíduo, pois, como 

todos os direitos fundamentais, a liberdade de expressão e comunicação deve ser "levada a 

sério". 

 A perspectiva objetiva da liberdade de expressão e comunicação é aquela voltada para 

a sociedade. Nesse sentido, a liberdade de expressão e comunicação deve atuar como 

instrumento para a pluralidade de expressão e debate de ideias e, consequentemente, como 

suporte da democracia deliberativa. Foi nessa perspectiva que se deu a primeira emenda da 

Constituição norte-americana, já mencionada anteriormente. Ao tratar sobre o tema, Farias 

(2004, p. 68-74) trás o exemplo de James Madison (1751-1836). Para Madison, só seria 

possível existir liberdade de expressão e comunicação quando houvesse a possibilidade de 

coexistência entre diversos pontos de vista relacionados aos assuntos de interesse público. O 

direito fundamental em questão cumpriria, assim, uma dupla função na democracia: 

 
[...] (i) uma função informativa pela qual o livre fluxo de informações 
possibilita o melhor conhecimento e a melhor avaliação dos assuntos de 
relevância pública. Desta forma, estarão os cidadãos mais preparados para 
levarem a cabo decisões inteligentes, uma vez que compete à soberania 
popular efetivar as decisões fundamentais no regime democrático; (ii) uma 
função crítica pela qual a liberdade de expressão e comunicação assegura 
aos cidadãos a faculdade de criticar o poder político, as instituições 
estabelecidas e os agentes públicos, o que pode resultar na mudança dos 
governantes. (FARIAS, 2004, p. 70) 
 

 

 O maior nome na defesa da perspectiva objetiva da liberdade de expressão e 

comunicação foi o filósofo inglês Alexander Meiklejohn (1872-1964). Para Meiklejohn 
                                                 
12 Owen M. Fiss, citado por Farias (2004, p. 70), apelida de "concepção libertária ou privada" as perspectivas 
subjetivas da liberdade de expressão e comunicação e de "concepção democrática ou social" as perspectivas 
objetivas da liberdade de expressão e comunicação. 
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(1948, p. 46), seria inevitável a ligação entre liberdade de expressão e comunicação com a 

democracia, pois, para que esta funcione, é necessário que os eleitores sejam livremente 

informados, sem restrições à livre circulação de pensamentos e informações. Meiklejohn está 

inserido, no entanto, no modelo que Luigi Ferrajoli (2008, p. 25) denomina de "democracia 

mayoritaria o plebiscitaria". Apesar desse modelo ser diverso daquele que será trabalhado 

neste trabalho, o pluralismo político almejado pela liberdade de expressão e comunicação é 

essencial para o normal funcionamento tanto da democracia majoritária quanto da democracia 

constitucional. 

 

2.3 − Garantias constitucionais de incensurabilidade e pluralismo 

 Da liberdade de expressão e comunicação podem ser extraídas duas garantias13: de 

incensurabilidade e de pluralismo. A união entre as dimensões pessoal e comunitária 14 

fortalece a liberdade de expressão e comunicação como princípio jurídico-constitucional. 

 A garantia de incensurabilidade é, sem sombra de dúvidas, a mais afeita à liberdade de 

expressão e comunicação. Censura e liberdade −e, por extensão, democracia− são 

completamente antagônicos. Para que se possa falar em democracia, é necessário que ocorra a 

livre circulação de pensamentos e opiniões. Qualquer monopólio político, artístico ou 

ideológico impossibilita a existência de uma democracia. Classicamente associada ao poder 

público, atualmente a censura é vista também em relação à iniciativa privada, especialmente 

em virtude da "emergencia de nuevos poderes (financieros, mediáticos, tecnocráticos) que 

escapan a los tradicionales controles políticos y jurídicos" (FERRAJOLI, 2008, p. 100). 

Outra mudança em relação à concepção liberal clássica da incensurabilidade diz respeito à sua 

natureza de mera abstenção estatal (vínculo negativo). Na atualidade, como será detalhado 

mais adiante, essa garantia é considerada como também de vínculo positivo, logo, exige-se 

que o Estado interfira sempre que se fizer necessária a promoção da livre expressão e 

comunicação. Por fim, vale ser ressaltado que incensurabilidade não significa imunidade 

                                                 
13 Farias prefere definir a incensurabilidade e o pluralismo como princípios. Entende-se, contudo, que se tratam 
de garantias constitucionais do cidadão, especialmente em virtude do esvaziamento teórico e do uso aleatório e 
descompromissado dos princípios, conforme a aguçada crítica que pode ser lida em "BARRETO, Vicente P; 
STRECK, Lenio L; OLIVEIRA, Rafael. T. Ulisses e o canto das sereias: sobre ativismos judiciais e os perigos 
da instauração de um "terceiro turno da constituinte". Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e 
Teoria do Direito (RECHTD). São Leopoldo, v. 1. n. 2, julho-dezembro 2009, p. 75-83, 2009."  
Ferrajoli (2008, p. 60-67) define garantia como toda obrigação correspondente a um direito subjetivo, seja em 
sua perspectiva negativa (dever de abstenção estatal) ou positiva (dever de ação estatal). Dessa forma, o autor 
esclarece a diferença entre garantias positivas e garantias negativas. Para maiores detalhes, remete-se o leitor ao 
trecho da obra indicada. 
14 Para um maior aprofundamento sobre o embate contemporâneo entre liberais e comunitaristas, consultar 
"SANTOS, André Leonardo Copetti. Elementos de Filosofia Constitucional. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2009. p. 139-181. 
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absoluta de expressão e comunicação, que encontra os limites impostos pela própria 

Constituição.  

 A segunda é a de pluralismo. Ela se fundamenta na ideia de que a multiplicidade de 

opiniões no debate público aumenta sua riqueza cultural e legitimidade social e democrática. 

Somente pelo pluralismo os integrantes da sociedade poderão conhecer as diversas opiniões 

sobre os assuntos públicos e, assim, terem um leque mais amplo de possibilidades para 

analisar ao tomarem decisões. Somente através do pluralismo os cidadãos poderão tornar-se 

"[..] (i) mais gabaritados para avaliar assuntos em discussão na arena pública; (ii) mais 

instruídos para assumir as responsabilidades destinadas à soberania popular num regime 

constitucional" (FARIAS, 2004, p. 79). Para John Rawls, (1996, p. xix) "[...] the aim of 

political liberalism is to uncover the conditions of the possibility of a reasonable public basis 

of justification on fundamental political questions".
15 O pluralismo das fontes de comunicação 

terá como consequência a melhoria da qualidade do conteúdo da comunicação, evitando-se o 

(atual) problema da concentração dos meios de produção de informação e o risco de 

homogeneização das ideias e notícias divulgadas por esses meios de comunicação de massas 

("mass media"). Existindo liberdade de expressão, existirá também um direito fundamental à 

expressão e comunicação pluralistas. 

 

 

3 − DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL E NECESSIDADE DE PLURALISMO 

POLÍTICO 

 

 O pluralismo político, de acordo com Norberto Bobbio (1998, p. 928) é 

 
[...] a concepção que propõe como modelo a sociedade composta de vários 
grupos ou centros de poder, mesmo que em conflito entre si, aos quais é 
atribuída a função de limitar, controlar e contrastar, até o ponto de o 
eliminar, o centro do poder dominante, historicamente identificado com o 
Estado. Como tal, o Pluralismo é uma das correntes do pensamento político 
que sempre se opuseram e continuam a opor-se à tendência de concentração 
e unificação do poder, própria da formação do Estado moderno. [...] A luta 
que o Pluralismo trava tem sempre duas frentes: uma contra a concentração 
de todo o poder no Estado, outra contra o atomismo. É uma luta travada em 
nome da concepção de uma sociedade articulada em grupos de poder que se 
situem, ao mesmo tempo, abaixo do Estado e acima dos indivíduos, e, como 
tais, constituam uma garantia do indivíduo contra o poder excessivo do 

                                                 
15 "O objetivo do liberalismo político é desvelar as condições de possibiliade de uma base de justificação pública 
razoável em questões políticas fundamentais". (tradução livre) 
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Estado, por um lado, e, por outro, uma garantia do Estado contra a 
fragmentação individualista. 
 

 Já Luis Gustavo Grandinetti Castanho de Carvalho (1999, p. 159-160), vai afirmar que 

o pluralismo político se difunde no ordenamento jurídico, afetando, especialmente, os direitos 

coletivos. Entende, assim, ser inconcebível a existência de uma sociedade democrática sem 

pluralismo político e elenca o pluralismo como princípio ao qual se submetem todos os meios 

de comunicação. Liberdade de expressão e comunicação é valor indissociável de uma 

sociedade plural e fundamental para a legitimidade democrática.  

 No mesmo sentido anterior de indissociabilidade entre a liberdade de expressão e 

comunicação e a democracia, bem como da relação entre o pluralismo político e a luta contra 

a concentração do poder no Estado, já se manifestou o Supremo Tribunal Federal no Agravo 

de Instrumento 505.595/RJ através do Ministro Celso de Mello ao afirmar que 

 
[...] no contexto de uma sociedade fundada em bases democráticas, 
mostra-se intolerável a repressão estatal ao pensamento, ainda mais 
quando a crítica – por mais dura que seja – revele-se inspirada pelo 
interesse coletivo e decorra da prática legítima, como sucede na espécie, 
de uma liberdade pública de extração eminentemente constitucional (CF, art. 
5º, IV, c/c o art. 220). Não se pode desconhecer que a liberdade de 
imprensa, enquanto projeção da liberdade de manifestação de 
pensamento e de comunicação, reveste-se de conteúdo abrangente, por 
compreender, dentre outras prerrogativas relevantes que lhe são inerentes, 
(a) o direito de informar, (b) o direito de buscar a informação, (c) o direito 
de opinar e (d) o direito de criticar. [...] É preciso advertir, bem por isso, 
notadamente quando se busca promover, como no caso, a repressão à crítica 
jornalística, mediante condenação judicial ao pagamento de indenização 
civil, que o Estado – inclusive o Judiciário – não dispõe de poder algum 
sobre a palavra, sobre as ideias e sobre as convicções manifestadas pelos 
profissionais dos meios de comunicação social. (grifei) 
 

 Em outro momento, Norberto Bobbio (1997, p. 60) vai relacionar pluralismo e 

democracia ao colocar a questão "O que significa então dizer que a democracia dos modernos 

deve fazer as contas com o pluralismo?". A resposta vem logo em seguida: 

 
Significa dizer que a democracia de um estado moderno nada mais pode 
ser que uma democracia pluralista. Vejamos por que�. A teoria 
democrática e a teoria pluralista têm em comum o fato de serem duas 
propostas diversas mas não incompatíveis (ao contrário, são convergentes e 
complementares) contra o abuso do poder; representam dois remédios 
diversos mas não necessariamente alternativos contra o poder exorbitante. A 
teoria democrática toma em consideração o poder autocrático, isto é, o poder 
que parte do alto, e sustenta que o remédio contra este tipo de poder só" pode 
ser o poder que vem de baixo. A teoria pluralista toma em consideração o 
poder monocrático, isto é, o poder concentrado numa única mão, e sustenta 
que o remédio contra este tipo de poder é o poder distribuído. (1997, p. 60) 
(grifei). 
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 A relação entre pluralismo político, democracia e liberdade de expressão, com ênfase 

na imprensa, também é proposta por Maria Lipman (2010, p. 164) quando afirma que o 

impacto de uma mídia independente é inseparável da questão de maior importância que é o 

pluralismo político e que somente através da participação pública por direitos e liberdades 

civis, inclusive a liberdade de expressão e comunicação, será possível promover a democracia 

e melhorar o tratamento que o Estado dá aos direitos humanos. A liberdade de expressão e 

comunicação e o livre acesso de todos ao conhecimento também são colocados por Aluízio 

Ferreira) como fundamentais para uma autêntica convivência democrática, pois 

 
À medida que se vai tornando universal a convicção de que os processos 
democráticos são os que mais efetivamente podem contribuir para a 
realização humana nos âmbitos familiar, comunitário e político; que 
democratização passa crescentemente a significar cada vez mais 
participação; e à medida que a humanidade a cada dia passa a ser a 
'sociedade da informação', deter conhecimento − sobretudo conhecimento 
específico − erige-se em condição sine qua non à concretização das idéias e 
ao engajamento humano. De outra forma, participação autêntica não haverá 
e a correspondente democracia declarada não está sendo mais que um 
simulacro, uma democracia meramente formal, democracia de alguns 
privilegiados e multidões de manipulados e excluídos . Pois sem 
conhecimento adequado e suficiente ou se manifesta interesse algum por 
participação, ou se participa só por participar, sem nenhuma possibilidade de 
escolha nem de engajamento, sem capacidade de argumentação ou contra-
argumentação consistente e convincente e, portanto, sem qualquer 'chance' 
de fazer valer pretensões diante de interlocutores ou concorrentes mais 
qualificados e superiormente informados, não raros dotados de 
conhecimentos privilegiadamente obtidos. (apud FARIAS, 2004, p. 74-75). 
 

 A democracia constitucional está intrinsicamente ligada ao controle da concentração 

do poder e, portanto, ao pluralismo. A Constituição, qualificadora desse tipo de democracia16, 

é, nesse sentido, "un sistema de límites y de vínculos a todo poder" (FERRAJOLI, 2008, p. 

26). A democracia constitucional é fruto de uma mudança radical de paradigma17 do papel do 

direito e da democracia ao longo dos últimos cinquenta anos e que, apesar do tempo, "[...] 

aún hoy en día no hemos tomado suficiente conciencia y, sobre todo, cuyas formas y técnicas 

de garantía aún estamos lejos de haber elaborado y asegurado." (2008, p. 28).  

 Essa mudança paradigmática da democracia estabeleceu novos imperativos, 

especialmente no que diz respeito aos direitos fundamentais, seja do ponto de vista do direito 

                                                 
16 Para uma aguçada crítica sociológica ao estado da democracia contemporânea, recomenda-se a leitura do 
artigo "MIGUEL, Luis F. Os meios de comunicação e a prática política. Lua Nova. São Paulo, v. 56, p. 155-
184, 2002."  
17 A opção pela palavra "paradigma" é feita pelo próprio Ferrajoli. 
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interno, seja no âmbito internacional, através da carta das Nações Unidas (1945) e da 

declaração universal dos direitos humanos (1948)18.  

 Dentre as mudanças trazidas pela democracia constitucional, vale ressaltar o papel da 

ciência jurídica que 

 
[...] resulta investida de una función ya no sólo descriptiva, como en el viejo 
paradigma paleopositivista, sino crítica y proyectual frente a su objeto: 
crítica de las antinomias y de las lagunas de la legislación vigente respecto a 
los imperativos constitucionales, y proyectual en orden a la introducción de 
técnicas de garantías que son necesarias para superar aquellas antinomias y 
lagunas. (FERRAJOLI, 2008, p. 31) 
 

Ferrajoli também ressalta as mudanças ocorridas na democracia e na relação entre a política e 

o direito. A maior mudança ocorreu na raison d'être da democracia, que passou a ter 

dimensão material como complemento da tradicional dimensão formal. Essa dimensão 

material da "democracia sustancial" se refere tanto ao que não pode ser decidido −a esfera do 

indecidível− quanto ao que deve ser decidido pela maioria, sempre vinculada aos limites da 

Constituição. Essa nova dimensão modifica a relação entre direito e política, pois esta, 

submetida aos princípios constitucionais, passa a ser o instrumento de atuação daquele. 

Passam a existir, assim, 

 
vínculos negativos, tales como los generados por los derechos de libertad 
que no pueden ser violados; vínculos positivos, tales como los generados por 
los derechos sociales que deben ser satisfechos. Política y mercado quedan 
configurados de tal manera como la esfera de lo decidible, rígidamente 
delimitada por los derechos fundamentales, los cuales, justamente por estar 
garantizados a todos y sustraídos de la disponibilidad del mercado y de la 
política, determinan la esfera de lo que debe o no debe ser decidido, sin 
ninguna mayoría − ni siquiera la unanimidad − pueda decidir legítimamente 
violarlos o no satisfacerlos (FERRAJOLI, 2008, p. 31-32). 

 
 É necessário que fique claro, contudo, que o advento da democracia constitucional não 

esvazia o espaço do debate político, ou seja, não diminui o valor do direito fundamental à 

liberdade de expressão e comunicação e a importância do pluralismo político. Tal conclusão 

resultaria de uma compreensão equivocada do que foi proposto por Ferrajoli. O fato de que 

alguns temas fazem parte da esfera do "indecidível" não extingue os espaços da política, 

muito pelo contrário, pois há a esfera do que não só pode, mas deve ser decidido por todos. E 

aí há uma obrigação coletiva de discutir e decidir, pois tais decisões, apesar de limitadas pelos 

                                                 
18 O artigo 19º da declaração universal dos direitos humanos estabelece que "Todo o indivíduo tem direito à 
liberdade de opinião e de expressão, o que implica o direito de não ser inquietado pelas suas opiniões e o de 
procurar, receber e difundir, sem consideração de fronteiras, informações e idéias por qualquer meio de 
expressão". 
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direitos fundamentais, servirão para fortalecer e concretizar tais direitos. É nesse sentido que 

argumenta o próprio Ferrajoli ao antecipar as possíveis críticas de que sua teoria de uma 

democracia constitucional −e sua natureza eminentemente contramajoritária− extinguiria o 

espaço de debate público e plural. Os espaços da política não foram diminuídos, como 

poderiam sugerir os defensores da onipotência das maiorias eventuais. A política tem que 

lidar com toda a esfera do que pode e deve ser decidido, sempre respeitando a Constituição. 

Mais que isso: a política passa a ter fundamental importância na implementação e 

regulamentação das funções, garantias e fins constitucionais. Afinal, "todos los derechos 

fundamentales, de hecho, requieren una legislación que los haga aplicable" e esta legislação 

é competência da política. Assim, é possível concluir que a democracia constitucional é uma 

construção jurídica, mas também política e social, concretizada através da prática política e 

das lutas sociais. Assim como o direito, a democracia constitucional é uma construção 

artificial que merece proteção de todos os cidadãos (FERRAJOLI, 2008, p. 108-109). 

 

 

4 − COMUNICAÇÃO POLÍTICA E OS EFEITOS DA CONCENTRAÇÃO DOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO NA OPINIÃO PÚBLICA 

 

4.1 − O conceito de comunicação política 

 Nos regimes democráticos, a comunicação tende a ocorrer constantemente entre as 

elites e a opinião pública das massas populares. Funciona como forma das elites solicitarem 

apoio ao povo ou, mais raramente, fazendo o caminho inverso, ou seja, das massas para as 

elites.19  

 Segundo Angelo Panebianco (1998, p. 201-204), a comunicação política é o conjunto 

de mensagens que condicionam a atividade de um sistema político, das formações de 

demandas e respostas dadas pelo sistema. O autor divide três correntes de pensamento sobre o 

assunto:  

 
A primeira, elaborada pela escola estrutural-funcionalista, é a que trata a 
comunicação como um aspecto importante, mas não essencial para a 
compreensão dos processos políticos. A segunda é a dos autores que aplicam 
modelos cibernéticos ao estudo da política e que fazem, por isso, da 
comunicação a unidade de análise decisiva das suas teorias. A terceira, 

                                                 
19 O autor faz uma análise pormenorizada dos fluxos de comunicação (seguindo a descrição de Richard Fagen) 
em regimes democráticos, mas também nos totalitários e nos autoritários (PANEBIANCO, 1998, p. 201). No 
entanto, para os limites do presente trabalho, o foco será dado aos regimes democráticos. Recomenda-se a leitura 
integral do verbete "comunicação política" na obra mencionada. 
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enfim, que está ligada, por um lado, às pesquisas de sociolingu�ística e, 
por outro, à sociologia das comunicações de massa, é própria das teorias 
que se concentram nos efeitos de um acesso desigual aos recursos de 
comunicação sobre a distribuição do poder político dentro dos diversos 
grupos organizados. (1998, p. 201). (grifei) 
 

 Assim, a comunicação política estaria presente em todo o comportamento humano 

com a função de manter e adaptar o sistema político. Os contatos informais entre os membros 

de um determinado grupo seriam a forma mais comum de comunicação política, com papel 

especial dos líderes de opinião na formação da opinião pública. Uma importante mudança 

nesse modo de comunicação política aconteceu nos sistemas modernos: a introdução dos 

meios de comunicação de massas. Essa transferência do eixo da comunicação política para 

esses novos meios de comunicação torna o tipo, qualidade e frequência das mensagens 

transmitidas pela mass media decisivos "para a formação das atitudes da opinião pública e, 

consequentemente, para o tipo de pressões que ela exerce sobre os centros decisórios do 

sistema político" (PANEBIANCO, 1998, p. 201).  

 Nas democracias modernas, tanto as elites quanto as massas estão expostas à 

influência dos meios de comunicação de massas. O mecanismo dos processos de 

comunicação política é afetado por fatores socioculturais e históricos de uma determinada 

sociedade, mas varia, especialmente, se é a elite que controla diretamente os meios de 

comunicação de massas ou se os seus adversários têm oportunidade de elaborar críticas 

públicas e difundi-las através desses meios, influenciando a opinião pública e provocando 

reações por parte da elite (PANEBIANCO, 1998, p. 203). 

 

4.2 − A concentração dos meios de comunicação de massas no Brasil 

 A concentração e o protagonismo nos meios de comunicação de massas é fato social 

reconhecido amplamente, mas poucos dados são mencionados quando se fala sobre o assunto. 

Um ambicioso projeto de pesquisa denominado "Donos da Mídia"20, busca, através da coleta 

e cruzamento dos dados públicos sobre diversos veículos de comunicação de massa21, traçar 

um panorama sobre a situação da concentração desses meios no Brasil.  

                                                 
20 O projeto tem como coordenador o jornalista e pesquisador gaúcho James Marlon Azevedo Görgen, vinculado 
ao Ministério das Comunicações. Todas as referências são oriundas do sítio da internet 
<http://donosdamidia.com.br/>. Maiores detalhes sobre a metodologia adotada podem ser consultados no sítio do 
projeto. Os acessos para este trabalho ocorreram entre o período de 1 a 9 de julho de 2011. 
21  Assim definidos pelos realizadores do projeto: "Emissoras e retransmissoras de TV; rádios AM, FM, 
Comunitárias, OT e OC; operadoras de TV a cabo, MMDS e DTH; canais de TV por assinatura; e as principais 
revistas e jornais impressos". 
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 Através do cruzamento dos dados da Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) e a lista de prefeitos, governadores, deputados e senadores mantida pelo Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE), o projeto identificou, até o momento, 271 políticos que são sócios 

de 324 veículos de comunicação no Brasil. Destes veículos, 149 (54,98%) encontram-se 

vinculados aos políticos de 3 partidos (DEM, PMDB e PSDB).22 

 As cinco maiores redes de televisão brasileiras −Rede Globo, SBT, Band, Record e 

EBC− e suas afiliadas acumulam 938 veículos de comunicação −de um total de 9477 em todo 

o Brasil−. A "Rede Globo de Televisão", como sede o Rio de Janeiro, está no topo da lista de 

maior influência no sistema de mídia nacional. Composta por 35 grupos, controlam 340 

veículos de comunicação −aí inclusos jornais, revistas, emissoras de televisão e rádio−. Em 

segundo lugar, o "Sistema Brasileiro de Comunicações − SBT", possui 37 grupos afiliados 

que controlam 195 veículos de comunicação. A pesquisa também detectou que existem 41 

grupos nacionais de mídia −definidos como o conjunto de empresas, fundações ou órgãos 

públicos que controlam mais de um veículo de comunicação em mais de dois estados 

brasileiros−. Esses grupos detêm o controle de 551 veículos de comunicação. 

 Apesar da análise completa dos dados fugir ao escopo deste trabalho, é possível notar, 

pelos dados expostos, uma forte tendência de concentração dos meios de comunicação de 

massas na mão de poucos conglomerados privados. Além disso, a presença direta de políticos 

no controle e sociedade dos meios de comunicação de massas é expressiva. O problema, no 

entanto, não é apenas brasileiro. A "Resolução do Parlamento Europeu de 25 de Setembro de 

2008 sobre a concentração e o pluralismo nos meios de comunicação social na União 

Europeia"23 constata, em seu item 3, que "[...] a paisagem mediática europeia está sujeita a 

uma crescente convergência, tanto no tocante aos meios de comunicação social, como no que 

respeita aos mercados" e salienta, em seu item 4, que "[...] a concentração da propriedade do 

sistema mediático [...] conduz, também, à uniformidade do conteúdo mediático".  

 Talvez dois passos interessantes tenham sido dados recentemente no Brasil. O 

primeiro, diz respeito à liberação em maio deste ano, pelo Ministério das Comunicações, do 

que a imprensa denominou "caixa-preta" com a lista dos sócios e diretos das emissoras de 

rádio e TV do Brasil, na qual constam o nome de 56 deputados e senadores com 

envolvimento direto ou indireto através dos seus parentes. O segundo passo, ainda não 

concretizado, foi a iniciativa do governo federal de submeter as empresas de mídia ao 

                                                 
22 A lista ainda está incompleta, pois não considera a relação indireta dos políticos através de familiares e 
terceiros vinculados aos políticos. 
23 Texto aprovado: P6_TA(2008)0459 
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Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e de regulamentar esse importante 

setor, conforme notícia de autoria da jornalista Karla Mendes e publicada na página A13 do 

jornal "O Estado de São Paulo" do dia 29 de abril de 2011. Segundo a matéria, o governo quer 

dar ao CADE autonomia para analisar a concentração de poder econômico de grupos de 

radiodifusão. Na opinião do então ministro das comunicações, Paulo Bernardo, "Há uma 

inclinação de remeter análises como essa para o CADE", pois "fica mais coerente com o que é 

feito em outros setores da economia". A delegação de poderes ao CADE deverá ocorrer 

através do novo marco regulatório de comunicação eletrônica. Essa legislação estabeleceria 

também a criação de uma agência única para regular tanto o mercado de telecomunicações 

quanto a radiodifusão. Assim, é provável que a Agência Nacional de Telecomunicações 

(ANATEL) tenha suas atribuições ampliadas. 

 Impedir a formação de oligarquias controladoras dos meios de comunicação de massas 

não é, per se, suficiente para tutelar a liberdade e a democracia24. É preciso "garantizar 

directamente la libertad de información y el derecho a la información" (FERRAJOLI, 2008, 

p. 113), especialmente através da separação entre a política e os meios de comunicação de 

massas; entre o poder econômico e a independência do exercício da liberdade de expressão e 

comunicação, questões não menos essenciais que a separação dos poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário. É igualmente necessário reconhecer o caráter primariamente público 

dos meios de comunicação de massas como locus privilegiado para o pluralismo político e 

agir, através de financiamentos estatais e da criação de infraestrutura pública que permita a 

livre expressão de pensamentos e comunicação de ideias. 

 

4.3 − Fabricando o consenso: a homogeneização da opinião pública  

 Como demonstrado, a liberdade de expressão e comunicação é abordada 

tradicionalmente sob a ótica liberal clássica, ou seja, como um direito de liberdade com 

vínculos negativos (FERRAJOLI, 2008, p. 31). É necessário, no entanto, a superação desse 

modelo de papel do Estado e suas relações com o indivíduo. Longe de ser um inimigo dos 

direitos fundamentais, que oprime o homem e suas liberdades, o Estado deve, especialmente 

sob a luz da Constituição Federal de 1988, também ser um parceiro do indivíduo, protegendo-
                                                 
24 Contextualizado na situação brasileira, Igor Fuser (2007) recorre ao pensamento de Bernard Manin para 
explicar o que o brasileiro denomina de metamorfose da representação. O atual momento no cenário mundial, 
para Manin, é de um modelo que ele denomina "audience democracy", expressão traduzida por Fuser como 
"democracia de plateia". Esse modelo representativo teria surgido a partir dos anos de 1970, associado ao 
crescimento da mídia e ao declínio dos partidos políticos como meio de articular as opiniões e de exercer o 
governo. Os meios de comunicação, então, substituiriam o Parlamento como principal fórum das discussões 
públicas. Os eleitores estariam limitados ao restrito leque de estímulos que recebem através dos meios de 
comunicação em massa, daí a denominação "democracia de plateia". 
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o contra a violação dos seus direitos fundamentais através de prestações positivas que possam 

garantir a sua materialização. 

 Nesse sentido, surge o questionamento sobre o papel do Estado na preservação do 

pluralismo, componente indispensável do direito fundamental à liberdade de expressão e 

comunicação. 

 A opinião pública está intimamente relacionada à visibilidade do poder em uma 

democracia, ou seja, "para constituir-se uma opinião pública nos moldes apontados é 

imprescindível que se dê publicidade aos debates e decisões político-jurídicos" (BOLZAN DE 

MORAIS; STRECK, 2010, p. 193). Os autores concordam quando Norberto Bobbio (1997, p. 

88-89) afirma que a maior ou menor relevância da opinião pública depende, também, da 

acessibilidade que as massas tem as informações relativas aos atos públicos e atos decisórios 

do Estado. 

 É necessário esclarecer os estreitos vínculos que unem a opinião pública à sociedade 

de massas, especialmente à sociedade midiática de massas que é forjada na "cultura global 

pasteurizada", na qual a opinião pública é moldada sob medida, domesticada, controlada, 

infantilizada e incapacitada de distinguir os próprios interesses dos alheios, defendendo-os 

como se próprios fossem, tendo seu poder de criticar usurpado pela mass media. (BOLZAN 

DE MORAIS; STRECK, 2010, p. 193). Desde o início do século XX, a indústria das relações 

públicas dedicou incansáveis esforços para controlar a o único perigo sério: a mente popular. 

Uma importante figura da indústria das relações públicas dos EUA, Edward Bernays (apud 

CHOMSKY, 2003, p. 454-455) chega ao ponto de afirmar que "A manipulação consciente e 

inteligente dos hábitos e opiniões organizados das massas é um componente importante da 

sociedade democrática". Esse controle da opinião pública é mais importante para governos 

livres e populares do que para os Estados despóticos e militarizados, pois enquanto nestes 

últimos o controle da opinião pública, nos Estados livres há diminuição do uso da força física 

e, por isso, é necessário "pôr o público em seu lugar"25 através de outros meios de dominação 

(CHOMSKY, 2003, p. 444). 

 A concentração e protagonismo dos meios de comunicação de massas diminui a 

possibilidade de um diálogo plural e acarreta o desaparecimento da opinião pública. 

Indispensável, aqui, citar Nicola Matteucci (1998, p. 845) quando afirma que 

 
A sociologia crítica atual aceitou algumas das intuições de Tocqueville, para 
provar o desaparecimento ou declínio da Opinião pública. Como triunfo do 
'grande', deixaram de existir os lugares que facilitavam a formação, através 

                                                 
25 A expressão é do próprio Chomsky. 
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do diálogo, da Opinião pública: em lugar da sala de reuniões, temos a 
televisão; os jornais tornaram-se empresas especulativas; as associações e os 
partidos são dirigidos por oligarquias; os espaços da formação da Opinião 
pública não são autogovernados, mas administrados por potentes 
burocracias. Além disso, no Estado contemporâneo, vai desaparecendo a 
distinção entre Estado e sociedade civil, já que ambas as realidades se 
compenetraram, dando lugar à formação de uma classe dirigente que, ávida 
do poder, pode manipular facilmente a Opinião pública.  
 

 A manipulação da comunicação política por grupos privilegiados, política ou 

economicamente, se dá através de diversos filtros. Um dos aspectos mais importantes desses 

filtros é o ideológico, pois "quando alguma informação mais crítica consegue passar pelo 

filtro (ideológico) do establishment', ocorre o fenômeno da 'bulimia informacional" 

(BOLZAN DE MORAIS; STRECK, 2010, p. 193). Corroborando a ideia exposta 

anteriormente neste trabalho de que a concentração dos meios de comunicação de massas 

(mass media) é fator decisivo para a deformação da opinião pública, Noam Chomsky e 

Edward Herman (1988, p. 2), apesar de tratarem dos Estados Unidos da América, fazem uma 

classificação ampla e perfeitamente compatível com o Brasil desses filtros. Para os autores 

norte-americanos, existem cinco filtros essenciais ao propaganda model: o primeiro é relativo 

ao tamanho, monopólio, riqueza dos proprietários e a orientação para o lucro das empresas 

que dominam as mass medias; o segundo diz respeito à publicidade como principal fonte de 

receita −que possibilita às empresas anunciantes o poder de influir, direta ou indiretamente, 

no conteúdo disseminado−; o terceiro está relacionando com a dependência pelas mass 

medias de informações fornecidas pelos governos, por empresas e por “especialistas” 

financiados e aprovados pelas fontes primárias de poder −empresas anunciantes e governo−, 

que estabelecem o viés de interpretação dominante sobre os assuntos difundidos; o quarto está 

vinculado à capacidade dos agentes com poder político e/ou econômico de retaliar os meios 

que divulgarem informações ou ideias contrárias aos seus interesses; o quinto filtro é o 

anticomunismo como religião nacional26. 

 Norberto Bobbio vai afirmar que Kant foi o principal pensador que contribuiu para 

esclarecer o nexo entre a opinião pública e a natureza pública do poder . Para o pensador 

italiano, Kant é o ponto de partida de todo o discurso sobre a necessidade de visibilidade do 

poder, que, para Kant, tem natureza moral. Continua afirmando que  

 
Em seu famoso ensaio sobre o iluminismo, Kant afirma resolutamente que o 
iluminismo exige 'a mais inofensiva de todas as liberdades, qual seja, a de 
fazer uso público da própria razão em todos os campos'. A esta afirmação faz 

                                                 
26  Em entrevistas mais recentes, Chomsky argumenta que o anticomunismo foi recentemente trocado pela 
"guerra contra o terrorismo".  
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seguir o comentário: "O público uso da própria razão deve ser livre o tempo 
todo e apenas ele pode realizar o iluminismo entre os homens", desde que 
por "público uso da própria razão" entenda-se "o uso que alguém dela faz 
como douto diante do inteiro público dos leitores"(BOBBIO,1997, p. 89-90). 

 
 Luigi Ferrajoli fala de uma crise que sofre a liberdade de expressão e comunicação27 

na Itália, mas que, pelo que vem sendo exposto, pode ser facilmente "importada" para o 

Brasil. Segundo o professor italiano, a crise é provocada pela forte concentração da 

informação televisiva, de grande parte da imprensa e de uma relevante parte da indústria 

editorial e cinematográfica. Um dos grandes problemas enfrentados é o conflito ideológico, 

com origem na tradição liberal, "entre la libertad de información y propiedad de los medios 

de información, y por ello la configuración de la propiedad, que en realidad es un poder, 

comprendida dentro de la libertad de expresión". Em decorrência dessa confusão, os direitos 

patrimoniais −o poder empresarial e a propriedade dos meios de comunicação de massa− se 

sobrepõem à liberdade de expressão e comunicação. A maior parte da doutrina considera 

apenas a garantia de livre concorrência dos meios de comunicação de massas como suficiente 

para que haja liberdade de expressão e comunicação, mas 

 
[...] olvidando que esa libertad es una variable dependiente del mercado, 
merecedora de tutela en la medida en que esté asociada al pluralismo de los 
propietarios de los medios de comunicación, y no ya en cuanto valor por sí 
misma, constitucionalmente garantizado como derecho fundamental. De esta 
manera la libertad de imprenta pasa de ser un derecho fundamental, 
universal e indisponible, presupuesto esencial de la democracia política, a 
ser un derecho patrimonial, es decir, una mercancía confiada a las dinámicas 
del mercado. Así, la propiedad de los medios de información devora la 
libertad de imprenta, resolviéndose únicamente como libertad de los 
propietarios, o, mejor dicho, bajo condiciones de monopolio, en la libertad 
del único propietario. Y los espacios de la comunicación política, en los que 
Jürgen Habermas ha identificado la esfera pública, son privatizados y 
transformados en esfera privada. La libertad de información, en vez de 
limitar y controlar el poder, es de esta forma limitada y controlada. 
(FERRAJOLI, 2008, p. 111-112). 
 

Essa transformação relatada da liberdade de expressão e comunicação em direito de 

propriedade não é nova. A doutrina dominante entre os "pais fundadores" dos Estados Unidos 

da América era de que somente as pessoas que são donas do país devem governá-lo 

(CHOMSKY, 2003, p. 448).  

 Uma opinião pública forte, democrática e alicerçada no pluralismo de ideias é, 

portanto, uma ameaça aos interesses dos responsáveis pela produção do consenso. O melhor 

                                                 
27 O autor utiliza a denominação "libertad de prensa y de información", mas, pelas questões conceituais já 
suscitadas no início do texto, é totalmente aplicável ao que denomina-se aqui de "liberdade de expressão e 
comunicação". 
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controle da opinião pública ocorre na forma de poder invisível, quando não se percebe tal 

controle. Através da limitação da liberdade de expressão e comunicação, especialmente em 

virtude da concentração política e econômica dos meios de comunicação de massas, a opinião 

pública pode ser manipulada conforme os interesses escusos de uma minoria. É a fabricação 

do consenso28. 

 

 

5 − CONCLUSÃO 

 

 A liberdade de expressão e comunicação, como se viu, é direito fundamental na 

democracia constitucional. Sua importância vem sendo demonstrada tanto no direito interno, 

especialmente na Constituição brasileira de 1988, quanto no direito internacional, com ênfase 

na declaração universal dos direitos humanos. Para além de um conceito simples conceito, é 

possível falar, junto com Edilsom Farias (2004), na existência de um direito da comunicação, 

que deve ser cuidadosamente estudado.  

 O pluralismo político é indispensável para a democracia constitucional. Somente 

através da livre circulação de ideias é possível falar em liberdade de expressão e 

comunicação, ameaçada pelo problema da concentração dos meios de comunicação de 

massas. 

 A relevância do tema para o atual momento histórico é inegável. Enquanto o ocidente 

se diz cada vez mais democrático, inclusive comprando guerras sob a alegação de levar a 

democracia para o oriente, a penetração dos meios de comunicação de massas e a velocidade 

no fluxo de dados pelo mundo aumenta vertiginosamente. Cabos de fibra ótica cruzam o 

oceano, levando informações na velocidade da luz; satélites retransmitem notícias por todo o 

planeta; os espectros eletromagnéticos estão saturados pela incrível quantidade de 

informações que neles trafegam. Em nenhum outro período da história a humanidade esteve 

tão "conectada". Estar conectado, contudo, não basta, especialmente se fibras óticas, satélites 

e ondas eletromagnéticas estiverem saturados da mesma informação. É preciso que exista 

lugar para que sejam transmitidas as opiniões e pensamentos mais diversos. É preciso 

promover a "cultura do diferente". Essa é a base do pluralismo político e, consequentemente, 

da democracia que tanto se fala.  

                                                 
28 Acredita-se que esta seja a melhor tradução (literal e contextual) para a expressão "Manufacturing Consent", 
título da obra de Noam Chomsky e que, em sua versão brasileira, foi traduzido como "A manipulação do 
público". 
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 Pelo que foi demonstrado, contudo, o cenário não é dos mais animadores. No Brasil e 

no mundo, o problema da concentração dos meios de comunicação de massas nas mãos de 

poucos é um fato. Ainda assim, são poucos os estudos que buscam demonstrar empiricamente 

essa verdade tão óbvia. Darcy Ribeiro já afirmou em célebre frase que "Deus é muito treteiro, 

faz as coisas de forma tão recôndita e disfarçada que se precisa desta categoria de gente −os 

cientistas− para ir tirando os véus, desvendando, a fim de revelar a obviedade do óbvio". 

Talvez o antropólogo só tenha se enganado com um detalhe: treteiro não é deus, mas o 

próprio homem. 

 É papel de uma ciência jurídica séria o estudo desse problema de concentração dos 

meios de comunicação de massas. Mais ainda: seu papel é propor soluções democraticamente 

viáveis pra garantir que todos tenham a possibilidade de ter acesso aos meios de comunicação 

e de divulgar seus pensamentos. É um compromisso constitucional-democrático que o direito 

assumiu nos tempos atuais. A intervenção do Estado parece ser essencial no sentido de abrir 

espaço ao pensamento plural, pois, acaso dependentes do pensamento em vigor, as vozes 

divergentes serão silenciadas, dissolvidas pelo poder econômico e político daqueles que 

controlam os canais de acesso direto à população. A democracia constitucional enfrenta um 

grave perigo com a concentração dos meios de comunicação de massas, perigo que requer a 

introdução de garantias que possam ir muito além da simples legislação anti-trust, incapaz de 

tutelar a liberdade de expressão e comunicação. Ficou claro também que, apesar das atitudes 

tomadas pelo governo brasileiro não serem suficientes, aumentam a esperança de mudanças 

do cenário de concentração da mass media nacional.  

 O controle da opinião pública é um dos efeitos mais nefastos da concentração nada 

inocente dos meios de comunicação de massas. Conforme extensamente denunciado, em um 

mundo no qual grande parte das notícias são produzidas por menos de meia dúzia de agências 

internacionais, o controle da opinião pública parece inevitável. Esse controle só poderá ser 

combatido com a criação de espaços institucionais que, através dos meios de comunicação de 

massas, efetivem o direito fundamental à liberdade de expressão e comunicação, permitindo a 

real participação dos cidadãos na formação da opinião pública. Imperativo, pois, a 

regulamentação do setor, no sentido de possibilitar a criação de um diálogo fundado num 

processo de pública comunicação, não na manipulação do público atomizado.  

 É preciso, por fim, desenvolver mais estudos sobre o tema. Ciências sociais, ciências 

jurídicas, ciência política, comunicação social: todos podem −e devem− contribuir para uma 

teoria da diversidade, para uma democracia em que todos tenham o acesso aos meios 

necessários para transmitirem suas ideias. Tudo na velocidade da luz. 
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A RECEPÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS PELA CARTA DE 

DIREITOS E LIBERDADES CANADENSE DE 1982 

LA RÉCEPTION DES DROITS FONDAMENTAUX DANS LA CHARTE DES DROITS 

ET LIBERTÉS CANADIENNE 1982 

José Guilherme Berman 

1. Apresentação do tema 

 

Este trabalho tem por objetivo investigar o fenômeno da recepção de direitos 

ocorrido no Canadá com a aprovação da Carta de Direitos e Liberdades, em 1982. A 

“recepção de direitos” é compreendida nos termos propostos por A. Papachristos, que a define 

como “a introdução de um sistema jurídico estrangeiro em um meio social”.1 Em outras 

palavras, o que se pretende é analisar como um instituto jurídico alienígena (uma declaração 

de direitos rígida e suprema) foi inserido em um sistema jurídico nacional em determinado 

momento (Canadá, 1982). Neste sentido, serão examinadas as razões favoráveis e contrárias 

ao transplante realizado, bem como as adaptações promovidas pelo constituinte canadense 

para uma melhor adaptação do instituto recepcionado. 

O estudo da recepção aqui proposto justifica-se por diversas razões. A principal delas 

é que o caso canadense retrata a transição de um modelo constitucional derivado da 

experiência britânica, fortemente amparada na supremacia do Parlamento, para um sistema de 

supremacia da Constituição, no qual a vontade da maioria, expressada através de seus 

representantes democraticamente eleitos, é limitada por uma declaração jurídica de direitos 

dotada de supremacia e rigidez. Este contraste realça a contradição fundamental do 

constitucionalismo democrático2 e permite examinar como uma sociedade altamente 

desenvolvida procurou resolvê-la. 

Isto ocorre porque o Canadá, até 1982, quando foi finalmente editada a Carta de 

Direitos e Liberdades, não possuía qualquer declaração de direitos dotada de supremacia e 

rigidez em relação à atividade parlamentar. As declarações que existiam possuíam o valor de 

                                                           
1
 PAPACHRISTOS, op. cit., p. XIX, tradução livre.  

2
 Sobre a contradição entre democracia e constitucionalismo, consultar ZURN, Cristopher. “The Logic of 

Legitimacy: Bootstrapping Paradoxes of Constitutional Democracies”, in Legal Theory, vol. 16, 2010. 
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leis ordinárias, passíveis de alteração ou revogação por maiorias parlamentares simples, o que, 

diga-se, estava em absoluta conformidade com o princípio da supremacia do Parlamento, 

herdado da colonização britânica. 

O produto da recepção realizada, que, como se verá, foi uma tentativa de conciliar a 

supremacia parlamentar com a necessidade de proteção a direitos das minorias, deu origem a 

um novo modelo de constitucionalismo – chamado de dialógico – que é visto por alguns 

estudiosos como capaz de conciliar o melhor dos dois mundos (democracia e 

constitucionalismo), ao reconhecer papeis importantes tanto aos representantes das maiorias 

como a juízes não-eleitos na proteção aos direitos fundamentais.3  

2. Recepção de direitos e direito constitucional 
 

O estudo das recepções de direitos, particularmente no âmbito do direito 

constitucional, traz consigo algumas dificuldades. Nota-se claramente que os estudos 

clássicos da recepção de direitos têm por objeto especialmente o direito civil, podendo-se 

destacar a recepção do direito romano, ocorrida na Alemanha, em Portugal e na Grécia, a 

influência do Código Civil francês de 1804 (Código Napoleão), recepcionado em boa parte da 

América Latina, a introdução do código suíço de obrigações na Turquia, entre outros casos de 

transplantes mais ou menos bem sucedidos.4  

Não obstante a tendência por privilegiar estudos jusprivatistas, a recepção de direitos 

no âmbito constitucional vem ganhando espaço entre pesquisadores de todo o mundo.5 Para 

tentar compreender a distância existente entre as duas áreas, pode-se recorrer ao fato de que o 

direito privado possui uma longa tradição de codificação (iniciada com as grandes 

                                                           
3
 A expressão “melhor de dois mundos” é usada, por exemplo, por Jeremy Waldron e Michael J. Perry para 

referir-se ao sistema canadense de proteção a direitos fundamentais. Conferir TRIBE, Lawrence H., WALDRON, 
Jeremy e TUSHNET, Mark. “On Judicial Review”, in Dissent Magazine, verão de 2005, disponível em 
http://www.dissentmagazine.org/article/?article=219, acesso em 38 de abril de 2011  e PERRY, Michal J. 
“Protecting Human Rights in a Democracy: What Role for the Courts?”, Wake Forest University School of Law, 
Public Law and Legal Theory Research Paper Series, Research Paper n. 03-02, fev. 2003, disponível em 
<http://ssrn.com/abstract_id=380283>, acesso em 15 de maio de 2010. Em português, sobre o tema, consultar 
PINTO, José Guilherme Berman Corrêa. “Supremacia Judicial e Controle de Constitucionalidade” e BRANCO, 
Paulo Gustavo Gonet. “Experiências no Controle de Constitucionalidade – O Diálogo Institucional Canadense e 
a Constituição Brasileira de 1937”, ambos os artigos publicados na Revista Direito Público, vol. 31, jan/fev 2010. 
4
 Estes exemplos foram tirados de PAPACHRISTOS, A. C. La Réception de Droits Privés Étrangers comme 

Phénoméne de Sociologie Juridique. Paris: LGDJ, 1975, obra que Jean Carbonnier apresenta, em seu prefácio, 
como a precursora dos estudos sobre a recepção de direitos (p. XV). 
5
 Sobre a crescente relevância dos estudos comparativos na área do direito constitucional, ver KOMMERS, 

Donald P. “Comparative Constitutional Law: Its Increasing Relevance”, in JACKSON, Vicki e TUSHNET, Mark 
(ed.). Defining the Field of Comparative Constitutional Law. Westport: Praeger, 2002, p. 61-62. 
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compilações do direito romano feitas pelos juristas italianos e alemães)6, que atingiu seu ápice 

com o Código napoleônico, exportado como modelo para diversos locais. Ademais, o direito 

civil por muito tempo foi considerado como a principal disciplina do Direito, o que 

naturalmente levou a exames mais detalhados da legislação civilista e sua circulação entre 

diferentes sistemas.  

Enquanto isso, o direito constitucional conheceu seus primeiros textos escritos 

apenas a partir das revoluções francesa e americana, já em fins do século XVIII. Após este 

primeiro período de intensa produção de constituições ao redor do mundo, entre 1789 e 1799, 

Marcus C. Melo, apoiando-se em Jan-Erik Lane, destaca ter havido mais três “ondas” de 

constitucionalização, todas elas já no século XX: entre 1914-1926, com a consolidação 

democrática e a decadência monárquica na Europa; entre 1945-1975, com a restauração 

democrática pós-fascismo e a descolonização no terceiro mundo; e a partir de 1989, com o 

colapso do comunismo. Ou seja, o histórico de desenvolvimento escrito do direito 

constitucional, comparado ao civil, é bem mais recente.7  

Além do simples fato de que há uma enorme gama de novas constituições elaboradas 

após a 2ª Guerra, é a partir deste momento que o direito constitucional foi alçado ao papel de 

disciplina central para a compreensão e o estudo do Direito, o que leva diversos estudiosos a 

falar em uma “constitucionalização do direito”. Com isso, ganham força a comparação e a 

recepção de modelos constitucionais, especialmente na parte relacionada à proteção dos 

direitos fundamentais dos cidadãos.8  

Pode-se afirmar que há, mais recentemente, uma profusão de países que decidem 

incorporar a proteção a direitos fundamentais como elemento central de sua organização 

jurídico-constitucional. Este fenômeno pode ser observado, por exemplo, em países ligados à 

tradição britânica da common law (neste grupo incluem-se o Canadá, aqui estudado, Israel, 

Nova Zelândia, Austrália e o próprio Reino Unido, com a aprovação do Human Rights Act, 

em 1998)9 e nos países do Leste europeu, que, após o fim da União Soviética, aproximaram 

                                                           
6
 KOSCHAKER, Paul. Europa y el derecho romano, tradução de José Santa Cruz Teijeiro. Madrid: Editorial Revista 

de Derecho Privado, 1955. 
7
 MELO. Marcus C. “Constitucionalismo e Ação Racional”, in Lua Nova, n. 44, 1998, p. 55. 

8
 Sobre a constitucionalização do direito há disponível um enorme número de trabalhos recentes. Pela 

abrangência dos estudos ali contidos, remete-se para a obra organizada por Daniel Sarmento e Claudio Pereira 
de Souza Neto, A Constitucionalização do Direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: 
Lumen Juris, 2007. 
9
 Sobre o Human Rights Act, consultar MARSHALL, Geoffrey. “The United Kingdom Human Rights Act, 1998”, in 

TUSHNET, Mark e JACKSON, Vicki (ed.), op. cit., p. 107-114. 
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seus sistemas jurídicos dos ocidentais.10 Em todos os casos, a influência de textos clássicos 

(como a Constituição dos Estados Unidos ou a Declaração de Direitos do Homem e do 

Cidadão de 1789), e até mesmo de constituições mais recentes, sobre os constituintes dos 

países que decidem adotar a tal modelo é evidente, o que reforça o interesse por estudos de 

recepções de direitos nesta seara.11 Neste estudo, interessa-nos especificamente o caso 

canadense, que tem como marco a Carta de Direitos e Liberdades de 1982.12  

 

3. A constituição canadense e a proteção aos direitos fundamentais 

 

Como é sabido, o Canadá foi colonizado pelo Reino Unido, tendo herdado desse país 

as principais características de seu sistema jurídico. Uma dessas características é a ausência de 

um texto único que consolide todas as normas de organização política e de limitação do 

poder. De fato, a constituição canadense, seguindo a linha britânica, é composta por diversas 

fontes, sendo as principais delas o British North American Act, de 1867 (depois renomeado 

para Constitution Act, 1867), e o Constitution Act, 1982. Além destes atos, outra importante 

fonte é a common law, que consiste no direito criado pelos juízes britânicos e canadenses. Há 

ainda outras, encontradas em leis ordinárias e em convenções que, apesar de não possuírem 

valor jurídico, são aceitas de facto como parte do direito constitucional canadense.13  

Uma das grandes dificuldades enfrentadas pela constituição canadense decorre do 

fato de que muitas de suas disposições foram elaboradas por fontes britânicas, o que 

                                                           
10

 Sobre a constituição da Federação Russa, e seu distanciamento do modelo comunista, consultar DAVID, René 
e JAUFFRET-SPINOSI, Camille. Les grands systèmes de droit contemporains, 11ª ed. Paris: Dalloz, 2002, p. 188-
192.  
11

 Sobre tal influência na África do Sul, ver DAVIS, D. M. “Constitutional borrowing: The influence of legal 
culture and local history in the reconstitution of comparative influence: The South African experience”, in 
International Journal of Constitutional Law, vol. 1, n. 2, 2003, p. 181-195. Sobre o caso brasileiro, ver TAVARES, 
Ana Lucia de Lyra. Contribuições do direito comparado às fontes do direito brasileiro. In Prisma Jurídico, v. 5, 
2006, p. 59-77. 
12

 Sobre o caso israelense, permitimo-nos remeter a BERMAN, José Guilherme e TAVARES, Rodrigo de Souza. 
Teorias dialógicas e os sistemas de constituições não escritas: o caso israelense.  In: Anais do XVIII Congresso 
Nacional do CONPEDI. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2009. Ver, ainda, TELES PEREIRA, J. A. De actor 
secundário a actor principal: o Supremo Tribunal e a “revolução constitucional” em Israel. In Revista Brasileira 
de Direito Constitucional, n. 9, jan/jun 2007, p. 275-305 e WEISBERG, Tatiana. Notas sobre o direito 
constitucional israelense: a revolução constitucional e a constituição escrita do estado de Israel. In Revista 
Brasileira de Direito Constitucional, n. 11, jan/jun 2008, p. 107-134.  
13

 BAKAN, Joel et all. Canadian Constitutional Law, 3ª Ed. Toronto: Emond Montgomery, 2003, p. 4-5. Sobre as 
conveções constitucionais, sua importância e distinção do direito constitucional,ver WALUCHOW, W. J. A 
Common Law Theory of Judicial Review: The Living Tree. New York: Cambridge University Press, 2007, p. 28-30. 
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comprometia enormemente sua aceitação. Por esta razão, lutou-se durante muito tempo pela 

nacionalização da constituição canadense, mas apenas em 1982 é que a autoridade legislativa 

britânica sobre os canadenses deixou de ser reconhecida, ocorrendo, assim, o que ficou 

conhecido como “patriação” da constituição canadense.14 Neste mesmo momento, aparecem 

outras características próprias do constitucionalismo europeu-continental: a supremacia e, 

especialmente, a rigidez constitucionais, elementos centrais para o reconhecimento aos juízes 

do poder de invalidar leis contrárias ao texto constitucional, além da incorporação de uma 

declaração de direitos, batizada de “Carta Canadense de Direitos e Liberdades”, doravante 

referida simplesmente como “Carta”. 

Outra notável característica que permeia o direito constitucional canadense é (ou era) 

a supremacia parlamentar, ou seja, a ideia de que uma lei aprovada pelo Parlamento é 

soberana, não podendo ser suplantada pela monarquia (poder executivo) ou pelos tribunais 

(poder judiciário). Assim, mesmo os atos que tinham reconhecida sua natureza constitucional 

não eram dotados de rigidez, podendo sofrer alterações por maioria parlamentar ordinária. 

Este quadro, no entanto, irá mudar em 1982, com a aprovação da Carta, que prevê 

expressamente a possibilidade de o poder judiciário invalidar atos legislativos contrários aos 

direitos ali protegidos e estabelece um procedimento mais exigente para sua alteração.15 

O judicial review, na verdade, já era admitido por tribunais canadenses desde a 

década de 1870, mas limitava-se a um exame formal baseado na repartição de competências 

estabelecida pelo federalismo canadense ou na compatibilidade de atos do governo central e 

provinciais com a legislação imperial.16 Mas, além de não haver um escrutínio material das 

normas elaboradas pelo legislativo, não havia previsão expressa do judicial review, o que só 

aparece em 1982. Este poder está contido nas seções 24(1) e 52(1) da Carta, que asseguram, 

respectivamente, (a) o direito do titular de um direito por ela garantido de recorrer ao 

judiciário e dele obter um provimento adequado; e (b) a supremacia da constituição, de 

maneira que qualquer norma contrária a ela não será considerada válida. 

                                                           
14

Idem, p. 6-8. Apesar de, curiosamente, o Constitution Act, 1982, ter sido aprovado pelo parlamento britânico, 
a requerimento do governo canadense (como se fazia necessário desde o fim do período colonial), há consenso 
no sentido de que este fato não compromete a nacionalização da constituição canadense. Ver, a respeito, 
HOGG, Peter W. “Patriation of the Canadian Constitution: Has It Been Achieved?” In Queen’s Law Journal, vol. 
8, n. 1, 1982, p. 123-130. 
15

 BAKAN, op. cit., p. 5. 
16

 Idem, p. 29-30. 
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Especificamente em relação aos direitos fundamentais, já havia diversas cartas 

dotadas de um valor quasi constitucional, destacando-se, no plano federal, a Declaração de 

Direitos canadense, de 1960. Apesar de tais cartas prevalecerem sobre o direito federal ou 

provincial, conforme o caso, elas podiam ser modificadas por maioria simples, faltando-lhes, 

assim, a característica que as diferencia da Carta de 1982: a rigidez constitucional, 

caracterizada pela existência de um procedimento qualificado para sua modificação.17 

Portanto, apenas com a aprovação da Carta é que o Canadá integrou-se ao modelo 

constitucionalista pós-Guerra de proteção a direitos fundamentais.18 

4. Causas favoráveis e contrárias à recepção 

 

Delimitado o instituto cuja recepção é objeto de análise neste estudo, faz-se agora um 

breve exame dos fatores que contribuíram para a significativa transformação ocorrida no 

direito constitucional canadense com a aprovação da Carta, bem como dos argumentos 

contrários à sua adoção.  

4.1 Causas favoráveis 

 

Alguns autores destacam as razões político-econômicas determinantes para a adoção 

da Carta em 1982. É o caso de Ran Hirschl, para quem a adesão ao modelo constitucionalista, 

amparado em uma constituição liberal suprema e dotada de mecanismos judiciais de proteção, 

é decorrência de uma tentativa de perpetuar o modelo neoliberal, protegendo-o contra 

ameaças de diversos tipos.19 

Nesta mesma linha, pode-se destacar a obra de três participantes diretos do processo 

de aprovação da Carta (Roy Romanow, John Whyte e Howard Leeson).20 Os autores afirmam 

que sua adoção foi resultado de uma estratégia adotada para aliviar uma intensa disputa entre 

o governo federal canadense a algumas de suas províncias. As principais dificuldades eram 

enfrentadas com a província de Québec, na qual ganhava força o Parti Québécois, que lutava 

                                                           
17

 BEAUDOIN, Gérald A. Les droits et libertés au Canada. Montréal: Wilson et Lafleur, 2000, p. 17. 
18

 Sobre este modelo, consultar WEINRIB, Lorraine E. “Canada Charter of Rights: Paradigm Lost?”. In Review of 
Constitutional Studies, vol. VI, n. 1, 2002, p. 119-178. 
19

 HIRSCHL, Ran. Towards Juristocray: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Cambridge: 
Harvard University Press, 2004, p. 75-82. 
20

 ROMANOW, Roy et all. Canada... Notwithstanding. The Making of the Constitution 1976-1982. Toronto: 
Carswell/Methuen, 1984. 

8238



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pela sua independência do Canadá – e com as províncias do Oeste (especialmente Alberta), 

onde se localiza a maior parte das reservas petrolíferas canadenses, já que, com a Crise do 

Petróleo, no final dos anos 1970, e a consequente alta dos preços, a autonomia de Alberta 

passou a ser vista como uma ameaça à economia do Canadá central (notadamente Ontario), 

dado o aumento dos custos da energia necessária para suportar as indústrias locais.21  

A disputa entre o governo federal e as províncias chegou a ameaçar seriamente a 

aprovação da Carta. Uma primeira versão, apresentada em outubro de 1980, depois de 

debatida e modificada, foi submetida a referendo nas províncias, tendo sido aprovada apenas 

por duas das dez integrantes da federação canadense. A Suprema Corte, consultada sobre a 

necessidade de aprovação pelos governos locais, afirmou que ela não era obrigatória, mas que 

deveria haver um grau substancial de consentimento, que não havia sido alcançado. Depois de 

novas modificações (inclusão de direitos dos nativos e de igualdade sexual), apenas Québec 

permaneceu opondo-se à adoção da Carta, posição que não mudou nem mesmo com a 

introdução de cláusulas protegendo a educação e a cultura e a limitação de direitos 

educacionais das minorias lingüísticas naquela província.22 

Certamente os fatores econômicos e políticos ajudam a explicar a adoção da Carta. 

Mas não se pode deixar de reconhecer outra causa extremamente relevante, especialmente sob 

o prisma jurídico-político: a intenção de reforçar a proteção aos direitos fundamentais dos 

indivíduos, considerada frágil sob o sistema das declarações quasi constitucionais. A 

importância desta tarefa fica bastante clara na seguinte passagem: 

A reforma constitucional tem sido vista principalmente como uma espécie de resolução da 
disputa de poder federal-provincial. Esta característica tem mudado lentamente. No último 
quarto de século tem havido movimentos na direção de examinar a posição dos indivíduos 
no estado. A proteção aos direitos individuais, incluindo direitos linguísticos, começou a 
substituir o argumento sobre a respectiva responsabilidade política por questões 
legislativas a respeito de direitos e linguagem. O interesse nas desigualdades regionais 
evolui para considerações sobre a proteção de direitos econômicos e de mobilidade.23  

Com efeito, a influência dos desenvolvimentos alcançados após a 2ª Guerra Mundial 

no campo do direito internacional dos direitos humanos pode ser apontada como um dos 

                                                           
21

 Idem, p. xvii-xviii. 
22

 HOGG, Peter W. Canada Act 1982 Annotated. Toronto: Carswell, 1982, p. 1-3. 
23

 ROMANOW, Roy et all. Op. cit., p. xvi-xvii, tradução livre. No original: “Constitutional reform has been viewed 
predominantly as a sorting out of federal-provincial power relationships. This pattern has slowly changed. In the 
last quarter century there has been a movement towards examining the position of individuals in the state. 
Protection of individual rights, including language rights, has begun to replace argument over respective 
political responsibility for legislative matters bearing on rights and language. The interest in regional disparities 
has evolved into concern over protecting economic and mobility rights.” 
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motores propulsores da Carta.24 Pierre Trudeau, que viria a ser Primeiro Ministro e o principal 

responsável pela adoção da Carta, já em 1968, quando ocupava o cargo de Ministro da 

Justiça, defendia sua adoção, mencionando os esforços das Nações Unidas a partir da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, e dos diversos tratados que se seguiram 

à sua promulgação.25 

Lorraine Weinrib, igualmente, assinala que a aprovação da Carta significou a adesão 

do Canadá ao modelo desenvolvido no pós-guerra para a proteção a direitos, contido em 

diversos documentos internacionais, tais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

a Carta das Nações Unidas e as Convenções sobre Direitos Humanos. Este modelo incorpora 

três características principais: a proteção dos direitos humanos em face do Estado, a 

possibilidade de limitação desses direitos em razão da dignidade humana ou da proteção a 

outros direitos, admitida apenas quando o Estado conseguir demonstrar sua compatibilidade 

com os princípios democráticos, e, finalmente, a passagem da supremacia parlamentar para a 

supremacia da constituição.26 Com isso, faz-se necessário buscar um novo equilíbrio na 

separação de poderes, já que, neste quadro, o fórum para discussão da admissibilidade de 

condutas estatais limitadoras de direitos deixa de ser a arena política e se transfere para os 

tribunais.27  

4.2 Causas contrárias  

 

Como já afirmado acima, a introdução de uma declaração de direitos no Canadá foi 

resultado de uma longa disputa política, iniciada em 1968, e que só chegaria ao fim 

(parcialmente, ainda assim) em 1982, ou seja, 14 anos depois. Os fatores desfavoráveis à 

                                                           
24

 Ver WEINRIB, op. cit. 
25

 Citado em BAKAN et all, op. cit., p. 683-686. 
26

 WEINRIB, op. cit., item II. Sobre a influência da Convenção das Nações Unidas sobre Direitos Civis e Políticos 
sobre a Carta de Direitos e Liberdades do Canadá, embora ressaltando que esta não se tratou apenas de 
reproduzir os direitos previstos naquela, consultar TARNOPOLSKY, W. S. “A Comparison Between the Canadian 
Charter of Rights and Freedoms and the International Covenant on Civil and Political Rights.”, in Queen’s Law 
Journal, vol. 8, ns. 1 e 2, 1982/1983, p. 211-231. 
27

 Idem, p. 131, de onde se destaca: “The forum for justification, as others sections of the Charter make clear, is 
a court, which adjudicates infringements on a case-by-case basis, invalidating measures that do not conform to 
the requirements of section 1.” A mesma autora observa que, apesar de o entrincheiramento de direitos 
fundamentais em documentos constitucionais ter levado, na Europa pós-2ª Guerra, à criação de cortes 
constitucionais especializadas, o Canadá optou por seguir o modelo estadunidense, investindo o poder de 
judicial review of legislation nos juízes e tribunais já existentes (p. 121). Ressalte-se aqui a posição de James 
Kelly, para quem a Carta fortaleceu especialmente o poder executivo, e não o legislativo ou o judiciário. 
Conferir, a respeito, KELLY, James B. “Governing with the Charter of Rights and Freedoms”, in The Supreme 
Court Law Review, vol. 21, 2003, p. 299-337. 
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recepção, portanto, merecem ser explicitados, até mesmo para que se possa compreender o 

processo de aclimatação sofrido pelo instituto transplantado. 

A principal causa contrária à adoção da Carta foi, certamente, a oposição inicial das 

províncias que a viam como obstáculo a seus interesses econômicos (no caso das províncias 

do Oeste) ou políticos (no caso de Québec). Como já assinalado, a Carta acabou sendo 

adotada sem a ratificação da província de Québec, e a Suprema Corte teve de se pronunciar 

acerca da sua validade diante daquela ausência de consentimento (tendo respondido que ele 

não se fazia necessário).28  

Posteriormente, chegou a haver duas tentativas – ambas mal-sucedidas – de se 

aprovarem emendas à constituição que viabilizassem a ratificação por Québec. As 

negociações ficaram conhecidas como o “Acordo de Lake Meech” e o “Acordo de 

Charlottetown”. A primeira tentativa não logrou aprovação unânime das províncias dentro do 

prazo estabelecido (três anos) e a segunda, apesar de apoiada por todos os governadores de 

províncias e pelo governo federal, foi rejeitada pela maioria da população em um referendo 

realizado em 1992. Assim, a Carta até hoje permanece em vigor sem a ratificação de Québec, 

o que, não obstante, não compromete sua validade e eficácia.29  

W. A. Bogart, ao analisar argumentos jurídico-políticos contrários à adoção da Carta, 

com a consequente diminuição do poder do parlamento, os resume em três pontos: (i) o 

acesso a membros eleitos do governo e seus respectivos órgãos é, de diversas maneiras, um 

veículo mais efetivo para melhorar a vida dos canadenses; (ii) uma democracia vigorosa, 

responsável e respeitada é melhor garantida por representantes eleitos; e (iii) os custos de 

acesso às cortes privilegiariam grupos organizados e poderosos, que poderiam se utilizar do 

judicial review para proteger seus próprios interesses.30 

Além de tais fatores, não se pode deixar de assinalar a tradição canadense, herdada 

dos colonizadores britânicos, de respeito ao princípio da supremacia parlamentar. Peter Hogg 

                                                           
28

 BAKAN et all..., op. cit., p. 451, onde há referência para as duas decisões que afirmaram esta possibilidade: 
Patriation Reference (Re Resolution to Amend the Constitution of Canada), [1981] 1 SCR 753 e Re Objection by 
Québec to Resolution to Amend the Constitution, [1982] 2SCR 793. Na primeira decisão, a Suprema Corte 
afirmou que o consentimento das províncias não era necessário, mas deveria haver um acordo substancial. Na 
segunda, diante da recusa apenas de Québec de ratificar a constituição, a Suprema Corte considerou que isso 
não afetaria sua validade e eficácia, mesmo naquela província. 
29

 DUPLÉ, Nicole. Droit Constitutionnel: principes fondamentaux. 4ª Ed. Montréal: Wilson e Lafleur, 2009, p. 
608-609. 
30

 BOGART. W. A. Courts and Country: The Limits of Litigation and the Social and Political Life of Canada. 
Toronto: Oxford University Press, 1994, p. 267. 
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explica que este princípio, no Canadá, sempre teve feições distintas da matriz britânica em 

função do modelo federal adotado em 1867. Enquanto o Reino Unido, por ser um estado 

unitário, reconhece no parlamento de Westminster a única instituição soberana no país, sendo 

vedado aos juízes e tribunais deixar de aplicar uma lei ali aprovada, no Canadá a repartição de 

competências feita pela constituição entre o governo central e as províncias permite que o 

judiciário declare nulo um ato que tenha desrespeitado tais limites (este ato será considerado 

como um ato ultra vires). Não obstante, o mérito dos atos elaborados pelos legisladores era 

considerado, até 1982, como não sendo passível de controle por parte do judiciário, e a 

supremacia parlamentar seguiu como uma importante influência na teoria constitucional 

canadense.31 

5. Adaptações realizadas pelo constituinte canadense 

 

Diante das causas contrárias à adoção da Carta, dificilmente se conseguiria implantar 

um modelo de proteção a direitos fundamentais que transferisse para o poder judiciário a 

absoluta supremacia na interpretação de suas disposições. Por esta razão, dois relevantes 

mecanismos foram acrescentados após intenso debate: uma cláusula que autoriza restrições 

legais aos direitos e liberdades fundamentais (s.1) e outra atribuindo ao legislativo (federal ou 

provincial) o poder de determinar a aplicação de determinada lei, não obstante a existência de 

contradição entre ela e alguns dos direitos contidos na Carta (s.33). 

A seção 1 da Carta afirma que “A Carta Canadense de Direitos e Liberdades 

assegura que os direitos e liberdades nela estabelecidos estão sujeitos apenas aos limites 

razoáveis prescritos pela lei, como possa ser demonstrado em uma sociedade livre e 

democrática.” Esta disposição, ao deixar claro que os direitos e liberdades fundamentais não 

são absolutos, permite que eles sejam relativizados pela via legal. Apesar de ser evidente que 

será o judiciário, ao apreciar a constitucionalidade da lei restritiva, que irá determinar sua 

validade, os primeiros-ministros das províncias canadenses, durante o debate que precedeu a 

elaboração da Carta, argumentavam que esta cláusula permitiria ao legislativo de cada uma 

delas promover valores conflitantes, mediante a restrição de alguns direitos protegidos.32 

                                                           
31

 HOGG, Peter, op. cit., p. 305-309. 
32

 Cf. HIEBERT, Janet L. Limiting Rights: The Dilemma of Judicial Review. Montreal & Kingston: McGill-Queen’s 
University Press, 1996. 
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Além disso, o segundo instrumento concebido pela Carta complementa o primeiro:33 

de acordo com a seção 33 da Carta, “O Parlamento ou a legislatura de uma província pode 

expressamente declarar em uma lei do Parlamento ou da legislatura, conforme o caso, que 

aquela lei ou disposição será válida, não obstante as disposições incluídas na seção 2 ou nas 

seções 7 a 15 desta Carta”. Este dispositivo, que é limitado a um prazo de 5 anos (mas que 

pode ser prorrogado sucessivamente por prazos idênticos após este período), devolve ao 

legislativo o poder de proferir a última palavra na interpretação da Carta. 

A história da cláusula não-obstante está diretamente ligada à s.1, que prevê a 

limitação dos direitos e liberdade enunciados na Carta. O primeiro projeto apresentado – que 

não incluía uma cláusula restritiva de direitos – não conseguiu a aprovação de mais do que 

duas províncias canadenses. Justamente para tentar atrair a aprovação das opositoras, foi 

apresentada a proposta que acabou resultando na adoção da seção 1.34  

Mas a primeira redação apresentada foi considerada demasiadamente fraca, pois 

permitia a restrição sem fazer menção à necessidade de lei e citando apenas os “limites 

razoáveis geralmente aceitos em uma sociedade livre e democrática com um sistema 

parlamentar de governo”. Ora, qualquer ato do parlamento é visto como expressão da vontade 

geral, logo, dificilmente deixaria de ser considerado como um ato geralmente aceito. Desta 

maneira, a cláusula proposta, na opinião dos especialistas, não surtiria qualquer efeito positivo 

na proteção aos direitos.35 

O debate, então, ganhou força, inclusive entre o grande público, e a redação final 

apresentada pela comissão encarregada da sua redação acrescentou a exigência de lei 

autorizando a restrição, bem como passou a exigir a necessidade de que a sua razoabilidade 

possa ser demonstravelmente justificada numa sociedade livre e democrática. Com isso, a 

medida restritiva deve passar por dois testes, um de legalidade e outro de legitimidade, 

incumbindo ao governo demonstrar que ela seria admissível em ambos os sentidos.36 

As duas cláusulas provocaram – e continuam provocando – intenso debate no direito 

constitucional canadense. Com relação à s.1, Luc Tremblay e Grégoire Webber apontam para 

a dificuldade de estabelecer o significado de expressões como “limites razoáveis” e 

“sociedades democráticas”. No âmbito da Suprema Corte canadense, dentre diversas respostas 

                                                           
33

 Sobre a complementaridade das duas cláusulas, consultar WEINRIB, op. cit., item III. 
34

 WEINRIB, op. cit., p. 135-137. 
35

 Idem, p. 137. 
36

 Idem, p. 137-146. 

8243



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

oferecidas pelos seus juízes a mais influente é a que foi enunciada pelo então chief justice 

Brian Dickson no julgamento do caso R. v. Oakes, em 1986. Para aqueles que possuem algum 

conhecimento de direito constitucional, o “teste de Oakes” não causa qualquer estranheza: 

consiste basicamente na aplicação do princípio da proporcionalidade.37 

Referindo-se ao voto do juiz Dickson, os autores resumem o “teste” que irá aferir a 

legitimidade de uma norma restritiva nas seguintes proposições: (1) o ônus da prova da 

razoabilidade da restrição incumbe à parte que a apoia; (2) a admissibilidade da medida deve 

ser provada de acordo com o que se exige nos processos civis (deve haver um alto grau de 

probabilidade); e (3) a restrição deve atender aos seguintes critérios de justificação: (a) o 

objetivo buscado deve decorrer de preocupações urgentes e reais, deve ser relevante e 

compatível com os princípios que constituem a essência de uma sociedade livre e 

democrática; (b) os meios escolhidos devem ter ligação com o objetivo buscado; (c) os meios 

escolhidos devem ser necessários, causando o menor dano possível ao direito ou liberdade em 

questão; e (d) os efeitos prejudiciais produzidos devem ser proporcionais ao objetivo 

reconhecido como suficientemente importante.38 

Lorraine Weinrib, por sua vez, aponta para uma recente tendência na Suprema Corte 

de se afastar do “teste de Oakes”, adotando, em seu lugar, uma postura mais deferencial por 

parte do judiciário. A seu ver, no entanto, esta postura é inapropriada, já que é incompatível 

com a gênese da Carta, na qual está patente o desejo de se estabelecer um novo equilíbrio 

entre os poderes em questões de direitos. A Carta, para ela, significaria um afastamento da 

supremacia legislativa, o que restaria comprometido pela excessiva reticência do judiciário 

em declarar determinados atos inconstitucionais.39 

Ademais, a introdução da cláusula não-obstante (s.33) deveria ter servido justamente 

como um fator de desinibição do judiciário no controle de constitucionalidade das leis, já que 

uma decisão que porventura fosse extremamente impopular poderia ser superada por meio de 

uma decisão tomada por maioria simples pelo legislativo. Mas, apesar de possível, esta 

medida teria um custo político elevado, pois exigiria que a legislatura expressamente afastasse 

a aplicação da Carta, e que renovasse seu julgamento a cada cinco anos. Como afirma 

                                                           
37

 TREMBLAY, Luc B. e WEBBER, Grégoire C. N. Introduction: La Fin de Oakes?, disponível em 
http://ssrn.com/abstract=1434125, acesso em 12/01/2009, p. 1-2. 
38

 Idem, p. 2-3. 
39

 WEINRIB, op. cit., p. 166-167. 
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Weinrib, ao adotar a postura deferencial “a Corte permite que o estado derrogue direitos sem 

arcar com o custo de usar a cláusula não-obstante”.40  

Se não existe consenso sobre a aplicação adequada da seção 1, cabendo à Suprema 

Corte, em última instância, decidir pela aplicação do standard mais ou menos rigoroso, o uso 

da cláusula não-obstante (s.33) tem sido bem menos frequente do que se poderia imaginar, 

como assinala Howard Leeson.41 De fato, apenas duas províncias fizeram uso da cláusula 

(Québec e Saskatchewan), e há muitos anos ela não vem sendo invocada. Como O próprio uso 

da cláusula não-obstante também é digno de atenção. O número de ocasiões em que a seção 

33 foi invocada desde 1982 é relativamente pequeno, o que levanta questionamentos acerca 

de sua utilidade.  

 

 

Como se vê, a transposição do modelo constitucional desenvolvido após a 2ª Guerra, 

baseado em uma declaração de direitos dotada de supremacia e garantida pela atuação do 

poder judiciário para um país tradicionalmente ligado à supremacia parlamentar não foi 

simples. A intensa negociação política estabelecida entre o governo central e as províncias 

acabou levando a alguns ajustes que, inicialmente, destinavam-se a satisfazer às vicissitudes 

locais, mas que acabaram tornando-se objeto de estudo de acadêmicos por todo o mundo e 

influenciando até mesmo legisladores estrangeiros a adotar soluções semelhantes.42 

                                                           
40

 Idem, p. 173, tradução livre. No original: “the Court enables the state to abrogate rights without paying the 
cost of using the override”. 
41

 LEESON, Howard. “Section 33, The Notwithstanding Clause: A Paper Tiger?”, in Choices, vol. 6, n. 4, junho 
2000, p. 14. 
42

 No Brasil, o Grupo de Pesquisa “Novas Perspectivas da Jurisdição Constitucional”, integrado pelo autor deste 
trabalho, publicou recente trabalho avaliando a teoria dialógica desenvolvida, inicialmente, no Canadá. 
Conferir SILVA, Cecília de Almeida et all. Diálogos Institucionais e Ativismo. Curitiba: Juruá, 2010. 
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SUA APLICABILIDADE NAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS REALIZADAS 

NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 

 

THE THEORY OF COMMUNICATIVE ACTION BY JÜRGEN HABERMAS AND ITS 

APPLICATION IN THE PUBLIC REARING HELD BY THE FEDERAL SUPREME 

COURT 

 

João Bruno Dacome Bueno 

William Fracalossi 

 

  

RESUMO 

Jürgen Habermas é um dos maiores pensadores contemporâneos, no que pertine a área da 

filosofia-jurídica. Dentre as suas análises científicas, destaca-se a Teoria da Ação 

Comunicativa, que por foco prioriza a idéia de um consenso ético. Esta teoria esta inserida em 

um sistema alopoiético, pelo qual o Direito e a Constituição aparecem como formas abertas de 

interação para com outras áreas do pensamento humano (História, Sociologia, Filosofia, etc.). 

Contrapõe-se o filósofo aos defensores da autopoiese, a qual trabalha com um sistema 

fechado de Direito, sem a interação necessária para com a realidade social. É nessa linha de 

raciocínio que se estabelece correlação com as audiências públicas realizadas no Supremo 

Tribunal Federal, cuja contribuição habermasiana é evidente, ao ponto de proporcionar aos 

conteúdos dos acórdãos melhores fundamentações, e conseqüentemente, legitimidade ao 

Estado Democrático de Direito. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; DEMOCRACIA; COMUNICAÇÃO; HABERMAS; 

ALOPOIESE. 

 

ABSTRACT 
Inside the philosophical-juridical field, Jürgen Habermas is contemporaneously, one of the 

most important thinkers. Among his scientific analysis, it is necessary to highlight the Theory 

of Communicative Action, which prioritizes an ethical consensus. This theory is inserted in an 

alopoiético system, where the Right and the Constitution appears as open forms to interact 

with others fields related with human thoughts. (History, Sociology, Philosophy, etc.). The 

philosopher doesn‟t agree with the autopoiese defenders, who deal with a close Right system, 

without the important interaction with the social reality. It is following these thoughts, that an 

interconnection with the public rearing held by the Federal Supreme Court, is made. The 

Habermas`s contribution is very evident, providing better substantiation to the judgments and 

consequently a bigger Rechtsstaat. 

KEYWORDS: JUSTICE; RECHTSSTAAT; COMMUNICATION; HABERMAS; 

ALOPOIESE. 
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DO PENSAMENTO HABERMASIANO; 4 CONCLUSÃO; 5 REFERÊNCIAS. 

  

  

1  INTRODUÇÃO 

  

  

Habermas foi um dos membros da famosa Escola de Frankfurt - grupo de filósofos e 

cientista sociais com fortes tendencias marxistas que se encontram no final da década de 

1920. Importante lembrar que a Escola de Frankfurt está intimamente ligada à chamada 

Teoria Crítica da Sociedade. Atribui-se à Escola de Frankfurt a criação de conceitos como 

indústria, cultural e cultura de massa. 

Exatamente por possuir este profundo lastro cognitivo multifacetário, Habermas tem 

buscado debater acerca do conhecimento, da sociedade, do Estado e das ciências. Nesta 

esteira, utiliza-se do cabedal teórico de grandes cientistas e filósofos, tais como Kant, Hegel, 

Marx, Weber, Freud, Adorno, Horkheimer, Wittgenstein, Austin, Searle, entre outros. 

Este saber de Habermas contribuiu para sua visão alopoiética do Direito. Sua 

contribuição mais relevante foi a teoria da ação comunicativa. 

O presente trabalho pretende analisar como a Alopoiese foi delineada por Habermas. 

Dentro deste estudo, buscar-se-á diagnosticar qual é a importância da teoria da ação 

comunicativa para o filósofo alemão. 

Outrossim, almedar-se-á traçar um paralelo entre o pensamento habermasiano e as 

audiências públicas que estão sendo cada vez mais  utilizadas pelos Poderes Públicos 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), destacando-se os julgados no Supremo Tribunal Federal. 

Com a proposta de emancipação pela participação, conceito de esfera pública e 

composição de um novel modelo de democracia houve uma notada interferência de suas 

idéias no amadurecimento do Estado Democrático de Direito.   

Assim, o texto será conduzido à análise da emancipação participativa pela razão 

prática comunicativa desenvolvida por Habermas para a construção da democracia e dos 

próprios cidadãos. 
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2  O SISTEMA EM HABERMAS  

  

  

O funcionamento sistêmico de Habermas é aberto, por essa razão é alopoiético, 

admitindo o Direito Constitucional como uma membrana fissurada que faz a interconexão 

com o discurso social para garantir a validade e a legitimidade do Estado e do próprio jus. 

Enfim, a alopoiese reflete um caráter aberto do Direito e da Constituição, os quais 

enquadram-se em um contexto sistêmico de interpretação e, portanto, inequivocadamente 

vinculados à realidade social – mundo da vida (possui maiores perspectivas de relações com 

outras áreas do pensamento humano, v. g., a História, a Sociologia e a Filosofia). Em sentido 

diametralmente oposto, tem-se a denominada autopoiese. Esta não se destaca por uma 

vinculação com a realidade circundante, amoldando-se, assim, em um contexto assistêmico de 

interpretação, refletindo, pois, um caráter verdadeiramente fechado do Direito e da 

Constituição.1[1] 

Realmente, para Habermas: 

  

O direito não é um sistema fechado narcisisticamente em si 

mesmo, uma vez que se alimenta da „eticidade democrática‟ dos cidadãos e 

da cultura política liberal. [...] Para que o direito mantenha sua legitimidade, 

é necessário que os cidadãos troquem seu papel de sujeitos privados do 

direito e assumam a perspectiva de participantes em processos de 

entendimento que versam sobre as regras de sua convivência. 1[2] 

  

Habermas apresenta o Direito revestido com um discurso jurídico aberto, 

democrático e assistencial. Em conseqüência, este direito habermasiano possui força de 

transformação social e de inclusão do cidadão nas tomadas de decisões mais relevantes. 

Garantida a participação das pluralidades sociais na dialética alimentadora da 

normatização do direito, haverá espaço democrático e, de consequência, legitimidade do 
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Direito, porquanto todo jus que se produz a partir da razão comunicativa que respeita a 

intersubjetividade dos participantes legitima o resultado do diálogo. 

A alopoiese fornece um novo modelo de justiça participativa, ou seja, promove um 

discurso jurídico calcado na participação, no pluralismo social e na efetiva relação 

procedimental entre o direito e a sociedade: 

Fundamental advertir que Habermas não discute a legitimidade material da norma 

produzida, ou seja, a justiça na sua teoria é a garantia de que o procedimento participativo e 

dialógico foi respeitado. Eis o cerne do consenso deliberativo de que cogita como categoria 

central de sua teoria. 

  

Pretende Habermas, através da teoria discursiva, fornecer uma 

construção dialógica e moral, reforçando o contrato social hobbesiano, 

kantiano e rawlsiano, com o consenso, acoplando a isso uma argumentação 

oriunda de bases sólidas de comunicação social.1[3] 

  

 Jürgen Habermas constrói seu raciocínio em torno de um sistema alopoiético, o qual 

vislumbra o Direito como um sistema aberto que possui imperiosa (inter)dependência com  

outros sistemas. O direito não é ciência hermeticamente fechada, ao contrário, insere-se num 

sistema de inputs e outputs. Neste diapasão, busca “instituir o direito como um elo entre o 

sistema e o mundo da vida, faz com que o fenômeno jurídico esteja mais conectado com a 

sociedade, a ponto de ser colocado como uma condição imprescindível do próprio 

sistema”.1[4] 

Para Habermas: 

  

 Toda mediação e toda relação estão entrelaçadas a fatos 

lingüísticos e suportando uma relação discursiva; é certo que, para 

Habermas, esta dimensão não poderia ser negligenciada, mas sim tornar-se-

ia o cerne das questões investigativas que tem movido uma intensa jornada 

de produção filosófica acerca de múltiplos assuntos de grande relevância e 

importância, inclusive para temas da ciência, da política, da bioética, da 

responsabilidade social, da cidadania, da democracia.1[5] 
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 Ao constituir e aplicar as normas jurídicas, tanto no plano abstrato como concreto, 

respectivamente, ou seja, na produção do direito, cada cidadão é parte imprescindível nesse 

processo, onde se discutem as diferentes noções interpretativas, capazes de implementar  o 

exercício da cidadania e da justiça social.1[6] 

A justiça social é também edificada sob um prisma participativo da sociedade: 

  

 Não é irrelevante explicar que os princípios da isonomia, da 

igualdade jurídica, da dignidade humana, da razoabilidade e da 

proporcionalidade – só para citar alguns – são legitimados com o resgate de 

um direito construído discursivamente sob o paradigma procedimental da 

sociedade. Nesse sentido, a justiça social é também edificada sob um prisma 

participativo da sociedade. Portanto, a função social da justiça encontra 

guarida na sociedade pós-moderna. Diante dos riscos sociais vividos, a 

justiça social precisa ser realizada.1[7] 

  

 Analisando este contexto, é possível vislumbrar que Habermas constrói uma 

fundamentação de liberdade e sociedade ancoradas na linguagem. 

A noção de justiça, de participação, de cidadania necessita cada vez mais de 

intensificação, para que o Poder Judiciário, enquanto solucionador de conflitos sociais, possa 

proferir decisões corretas, éticas e eficazes, sempre com a finalidade de produzir a justiça que 

a sociedade realmente merece.1[8] 

Não se relegue que a objetivo da poiese – sistêmica – de Habermas é o de permitir a 

circularidade entre as complexidades sociais e as fontes produtoras de direito, mediada pelo 

diálogo e a participação das pluralidades, e isso é o bastante para garantir-se a justiça de 

qualquer direito produzido, seja abstratamente considerado (a norma), seja particularizado 

(decisão judicial). As formas de insumo/produto da comunicação guiam a fundamentação e 

afiançam a legitimidade do direito. 

Aponta com propriedade Carla Patrícia Frade Nogueira Lopes: 

  

8253



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Tem-se aí a textura aberta dos direitos fundamentais e que está 

intimamente ligada à visão do direito como um sistema igualmente aberto, o 

que se define pelo fenômeno da alopoiese jurídica, afastada da concepção 

clássica do direito reduzido à norma (autopoiese do direito), para explicá-lo 

e legitimá-lo por meio de componentes exteriores e que lhe estão à volta, 

vale dizer, os sistemas político, econômico, social e cultural, assumindo um 

nítido caráter multidisciplinar [...]. 1[9] 

  

O Direito tem uma participação expressiva, significativa e 

necessária na constituição e determinação dos modos de ação social, 

determinando, desta forma, o esquema de atuação de cada um dentro do jogo 

de troca social. Por isso mesmo se torna importante pensar o Direito, 

fundando-o em um solo muito concreto, que parte de evidências reais e 

possibilidades concretas de realização. Mas esta realidade é plural, é o 

mundo da vida, de onde se extraem as múltiplas experiências que atravessam 

a condição humana (injustiças, sentimentos, dificuldades, debilidades, 

instituições, tradições, moralidades...), e que não pode ser reduzido a uma 

categoria única e organizadora de todo o real, como o econômico em 

Marx.1[10] 

  

 Tecidas estas considerações, percebe-se que Habermas busca construir um novo 

modelo de justiça participativa, democrática e alopoiética, isto é, fomenta um discurso 

jurídico calcado no pluralismo entre o direito e a sociedade, cuja ponte que estabelece esse elo 

é a comunicação introjetada no Direito pelas normas princípio de natureza abstrata e textura 

aberta. 

  

  

2.1   Teoria da ação comunicativa 
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A principal teoria formulada por Habermas é a teoria da ação comunicativa. Esta 

ação comunicativa pressupõe a interação de dois ou mais sujeitos, capazes de se comunicar e 

agir, que estabelecem relações com a finalidade de alcançar uma compreensão sobre a 

interação, coordenando suas ações por meio do entendimento. 

A ação comunicativa ocorre:   

  

[...] sempre que as ações dos indivíduos são coordenadas, não através de 

cálculos egocêntricos de sucesso, mas através de atos de alcançar o 

entendimento. Na ação comunicativa os participantes não estão orientados 

para o seu próprio sucesso individual, eles buscam seus objetivos individuais 

respeitando a condição de que podem harmonizar seus planos de ação sobre 

as bases de uma definição comum de situação. Assim, a negociação da 

definição de situação é um elemento essencial do complemento 

interpretativo requerido pela ação comunicativa. 1[11] 

  

 Arremata Bittar: “No sentido de valorizar a dimensão da intersubjetividade e de 

combater a unilateralidade da idéia da razão solitária é que se funda a teoria do agir 

comunicativo”.1[12] 

Habermas aponta: 

  

Por isso, Karl-Otto Apel e eu sugerimos tomar a própria 

argumentação moral como o processo adequado para a formação racional da 

vontade. Ora, o exame de pretensões de validade hipotéticas representa esse 

processo, pois todo aquele que deseja argumentar seriamente tem que entrar 

em contato com as suposições idealizadoras de uma forma de comunicação 

exigente. Todo aquele que se envolve numa prática de argumentação tem 

que pressupor pragmaticamente que, em princípio, todos os possíveis 

afetados poderiam participar, na condição de livres e iguais, de uma busca 

cooperativa da verdade, na qual a única coerção admitida é a do melhor 

argumento.1[13] 

 

A teoria comunicativa democratiza o espaço público com a pluralização das idéias 

atribuídas a determinada ordem, convergindo-as a reintegração de um bem comum altruísta: 
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“A ação comunicativa se contrapõe à ação estratégica. Na primeira, os sujeitos visam um 

entendimento sobre uma dada situação, coordenam seus planos de ação através de um 

consenso. Já na ação estratégica, um dos participantes busca realizar intenções próprias”. 

1[14] 

 A Ética da Razão Comunicativa é uma teoria moral que procura fornecer um novo 

princípio moral que oriente nossas ações em contextos sociais estruturados: 

  

O consenso é uma idéia comunitária a ser desenvolvida pelo grupo que 

pensa seus problemas em comum, e, portanto, constrói, comunicativamente, 

suas soluções (morais e jurídicas). Assim, toda a discussão sobre a ética do 

discurso perpassa a temática do consenso enquanto finalidade mesmo da 

realização discursiva.1[15] 

  

Esta teoria moral parte do pressuposto de que a linguagem é o  meio de interação 

entre a Filosofia, a Sociologia e a Psicologia. É através da interação das idéias que os sujeitos 

chegam ao consenso e tornam-se frente aos resultados remetentes eqüitativos e destinatários 

cônscios. A Teoria da Ação Comunicativa enfatiza: 

  
Trata das condições onde os sujeitos a partir de uma situação ideal de fala, 

buscam resolver seus impasses utilizando-se do discurso argumentativo, 

onde livre de coerções permite-se chegar a um entendimento e de suscitar o 

consenso. Desenvolve um conceito de racionalidade baseada no diálogo, 

simbolicamente mediada, que liberta os sujeitos das situações 

escravizadoras, tornando-os capazes de emancipação.1[16] 

  

De acordo com este referencial, quando duas ou mais pessoas se comunicam pode 

haver concordância e aceitação da verdade. Quando alguém rompe com as pretensões de 

validade (Geltungsansprüche) surge um impasse. A superação do mesmo pode ocorrer por 

uma ação estratégica, como na guerra, ou pela restauração da comunicação, verificada pela 

coerência entre discurso e ação. 

Na projeção das idéias o instrumento comum e de grande valia se perfaz no discurso, 

cuja arguição dever ser estabelecida de forma despretensiosa, com o único objetivo de suscitar 

considerações e princípios relevantes, capazes de ensejar na formação ética da compreensão 

do processo, cuja perspectiva seja a formação de um juízo imparcial. Habermas afirma que: 
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A ética do discurso não dá nenhuma orientação conteudística, mas sim, um 

procedimento rico de pressupostos, que deve garantir a imparcialidade da 

formação do juízo. O discurso prático é um processo, não para a produção de 

normas justificadas, mas para o exame da validade de normas consideradas 

hipoteticamente. É só com esse proceduralismo que a ética do Discurso se 

distingue de outras éticas cognitivistas, universalistas e formalistas, tais como a 

teoria da justiça de Rawls.1[17] 
 

  

Através da análise dos processos lingüísticos, a linguagem é erigida a um novo 

paradigma filosófico. Nesse contexto, a razão comunicativa só é possível em função do 

medium lingüístico, através do qual as interações se fundem numa interdependência, 

possibilitando o entendimento. Esse tipo de razão teria o poder de emancipação.1[18] 

Importante salientar que a ética da Razão Comunicativa se ancora em três regras 

básicas: 

  

  

Regra da Inclusão:  

Todo e qualquer sujeito capaz de agir e falar pode participar de 

discursos. 

Regra da Participação:  

Todo e qualquer participante de um discurso pode problematizar 

qualquer afirmação, introduzir novas afirmações, exprimir suas 

necessidades, desejos e convicções. 

Regra da Comunicação Livre de Violência e Coação:  

Nenhum interlocutor pode ser impedido, por forças internas ou 

externas ao discurso, de fazer uso pleno de seus direitos, assegurados nas 

duas regras anteriores.1[19] 

  

 É primordial, nessa ação comunicativa, que todos os interessados possam participar 

do discurso e que todos eles tenham oportunidades idênticas de argumentar. A interação das 

manifestações, cada qual com sua peculiaridade intersubjetiva contributiva na formação da 

ação comunicativa: 
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Nenhum sujeito falante que se apropria de uma língua para dela usar estará 

somente praticando um mero ato isolado de fala. Muito menos ainda 

estruturará seu pensamento e suas categorias de organização mental a partir 

da imanência. Tanto a fala quanto a organização do pensamento são 

decorrências de um processo de troca de experiências comunicativas que são 

constitutivas da ordem social e da própria noção de intersubjetividade. 

Pensar estas trocas e os modos pelos quais se tornam condições de realização 

da ação comunicativa, eis o modus desta teoria.1[20] 

  

 A teoria da ação comunicativa reflete verdadeiramente uma noção emancipatória, 

pois quando os homens se comunicam com outros, pensam ou agem de forma racional, se 

libertam de todo tipo de misticismo e das formas de poder impostas pelas instituições. Esta 

teoria combate com veemência a coação interna e externa e, ainda, a dominação social, 

promovendo a emancipação. 1[21] 

Emancipar-se é inerente ao procedimento evolutivo estabelecido pela “ética 

democrática”, para fins de se estabelecer o já mencionado “objetivo altruístico”, além do ego 

individual: 

  

Conforme visto, para Habermas o direito não é um sistema fechado 

autopoieticamente, sendo que, para o direito legítimo surgir de sua 

legalidade, este deve se alimentar da “eticidade democrática”, o processo 

democrático carrega o fardo da legitimação do direito. Isto pressupõe que os 

cidadãos devem utilizar plenamente seus direitos de comunicação e 

participação voltados para além da esfera privada, mas também para o bem 

comum.1[22] 

  

 O conceito habermasiano de democracia passa obrigatoriamente pela teoria do agir 

comunicativo, ou seja, pelo desenvolvimento da consciência exteriorizada pela linguagem, 

instrumento que possibilitará a comunicação racional. A teoria busca efetivar que as pessoas 

interajam e, através da utilização da linguagem, organizam-se socialmente, buscando o 

consenso de uma forma livre de toda a coação externa e interna. 
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A teoria da competência comunicativa Habermas consigna que o poder somente será 

legítimo quando estiver ancorado em um consenso. Esse consenso dar-se-á através da 

comunicação eficiente, que se firma sobre quatro pilares básicos: 1) os conteúdos transmitidos 

podem ser compreensíveis; 2) os interlocutores são verazes; 3) os conteúdos proposicionais 

são verdadeiros e 4) o locutor, ao praticar o ato lingüístico em questão (afirmando, 

prometendo, ordenando) tinha razões válidas para fazê-lo, ou seja, agia de acordo com as 

normas que pareciam justificadas.1[23]  

Para que a teoria da ação comunicativa seja eficiente, é necessário que haja diálogo 

eficiente e exeqüível entre o conjunto das instituições estatais e um conjunto de entidades 

mais consensuais e comunicativas, entre as quais se destacariam as instituições associativas da 

sociedade civil (tais como sindicatos, associação de consumidores e outras). 

Esse diálogo é essencial num Estado Democrático de Direito, pois a democratização, 

segundo o mesmo autor, se resume à institucionalização no sistema político dos princípios 

normativos da racionalidade comunicativa. Habermas trabalha a questão democrática através 

de um aspecto participativo e social, em que todos os cidadãos podem ter oportunidade de 

expressão e participação.  

Reitera-se que o instrumento discursivo, amplamente utilizado na formação 

comunicativa, não seja aplicado de forma tendenciosa, mas sim na apresentação de 

predisposições significativas, ou não, capazes de resultar na imparcialidade conclusiva: 

“Discurso significa, para Habermas, uma interação comunicativa que não se propõe a trocar 

informações sobre algo, mas a fundamentar as pretensões de validade levantadas na ação 

comunicacional. A linguagem é compreendida como ação”.1[24] 

Precisamos dessa ação comunicativa para: 

  

  

“construir uma sociedade livre, justa e solidária”, onde seja 

garantido “o desenvolvimento nacional”, erradicada “a pobreza, a 

marginalidade e reduzida a desigualdade e quaisquer formas de 

discriminação”, além de se “promover o bem de todos, sem preconceito de 

origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”, 

como se proclama no citado art. 3º da nossa Carta Constitucional, para que 

esses objetivos não se tornem meros enunciados de uma Constituição „folha 

de papel‟.1[25] 
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A teoria da ação comunicativa busca uma profunda integração social, calcada em 

valores democráticos e de cidadania. A sociedade deve ser construída através de um consenso 

ético entre seus cidadãos – e em consequencia vislumbra uma concepção dialógica do Estado. 

Na prática democrática anseia-se a expansão participativa dos interessados, na forma 

convergente de unidade, posto o resultado implicar considerações diversas, as quais, não 

necessariamente serão aplicadas, contudo, é nesta diversidade de interesses que a ação se 

desenvolve em prol de uma finalidade superior: 

  

A teoria da ação comunicativa indica o entendimento lingüístico 

como mecanismo capaz de coordenar a ação social nas sociedades 

modernas. Portanto, o entendimento lingüístico implica uma ação 

subseqüente, que logicamente buscará a realização das metas dos 

participantes. Assim, a ação comunicativa contém também um componente 

teleológico. O que caracteriza e qualifica a ação comunicativa são os 

mecanismos de coordenação da ação que ela envolve.1[26] 

  

Pelo meio da habitualidade na aplicação do poder comunicativo amplia-se a margem 

de interesses e participação dos indivíduos, por certo, as atividades demonstram-se mais 

organizadas, perfazendo o ideal de política dentro da administração e organização dos 

Estados: “Para Habermas o uso público da razão e do poder comunicativo não apenas 

monitoram o exercício do poder político a posteriori, mas também o programa, de certa 

forma”. 1[27] 

O antagonismo das idéias é natural, razão de conflitos sociais decorrentes da 

reprodução cultural, da integração social e da socialização. Para fazer valer os direitos, grupos 

ou indivíduos inseridos em novos “espaços públicos” de uma “sociedade civil” emergente não 

podem amparar-se somente na legalidade formal, cuja efetividade empreende a regulação com 

base em valores consensuais. Direitos efetivos prescindem da regeneração das associações 

voluntárias e formas coletivas, forma aberta e democrática para a prática em prol da vida 

pública. 1[28] 
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É pelo meio da linguagem de expressão, natureza específica do ser humano, presente 

em toda comunicação humana, que existe a possibilidade do entendimento mútuo e a 

validação do discurso. 1[29] 

Na busca pelo consenso algumas ressalvas são necessárias, ante a possibilidade de 

dissimulação do contexto real e imposição de objetivos próprios acima do bem comum. Os 

meios de comunicações atualmente disponíveis são projetam estes interesses individuais, no 

intuito de criar um falso consenso e distorcê-lo em verdade absoluta: 

  

É comum em nossa sociedade que os que têm mais dinheiro e poder 

imponham sua vontade e interesses aos outros, ou que se fabriquem falsos 

consensos através da manipulação de informações de forma unilateral. Os grandes 

meios de comunicação são um bom exemplo disso, pois difundem certas visões de 

mundo sem permitir que sejam submetidas à crítica. Grande parte do público 

acaba acatando tais opiniões como se fossem verdades indiscutíveis.1[30] 

Percebe-se que a teoria da ação comunicativa busca promover: 1) um diálogo 

incessante e produtivo; 2) a harmonia social; 3) o multiculturalismo; 4) a participação social; 

5) implementar uma  democracia mais pura e participativa. 

Tendo em vista essas considerações, vê-se que Habermas oferece uma grande 

contribuição para a sociedade contemporânea, apresentando uma visão que possibilita a 

concretização de uma ética fundamentada numa razão calcada no diálogo, que se comunica de 

forma multifacetária, incessante e consensual. 

Todavia, realizar uma integração plena baseada no consenso é tarefa árdua num país 

extenso como o Brasil, onde a sociedade não está amadurecida e capacitada ao diálogo e à 

eticidade. A teoria de Habermas foi idealizada tendo por fulcro, principalmente, um país 

homogêneo e espacialmente reduzido como a Alemanha. Em um país altamente multicultural 

como o Brasil seria algo utópico de se imaginar. Todavia, mesmo se não concretizada esta 

teoria em sua pureza, é obrigação dos Poderes Públicos buscarem mecanismos para 

implementá-la e garantir o Estado Democrático de Direito. 

  

  

3 AUDIÊNCIAS PÚBLICAS NO BRASIL COMO CONCRETIZAÇÃO DO 

PENSAMENTO HABERMASIANO 
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As Audiências Públicas, cada vez mais utilizadas pelos Poderes Públicos 

(Legislativo, Executivo e Judiciário), refletem indubitavelmente o pensamento de Habermas, 

pois busca o consenso através do pluralismo de idéias. 

Pelo procedimento em análise busca-se não apenas informações técnicas, aptas a 

instruir os processos do Tribunal, como também subsídios para um amplo e pluralista debate 

público em prol do aprimoramento das manifestações judiciais. 

Na esfera do Poder Judiciário, as Audiências Públicas foram previstas na Lei nº 

9.868 de 1999, e, depois, referidas também na Lei nº 9.882 de 1999; a primeira trata da ação 

direta de inconstitucionalidade - ADI e da ação declaratória de constitucionalidade – ADC, e a 

segunda trata da argüição de descumprimento de preceito fundamental - ADPF. Sentiu-se, 

porém, a necessidade de que as audiências públicas se estendessem para outros processos e 

procedimentos. 

Expressa a Lei 9.868/1999, que trata da ação direta de inconstitucionalidade: 

  

Art. 9
o
, § 1

o
 Em caso de necessidade de esclarecimento de matéria ou 

circunstância de fato ou de notória insuficiência das informações existentes 

nos autos, poderá o relator (...) fixar data para, em audiência pública, ouvir 

depoimentos de pessoas com experiência e autoridade na matéria. 

  

Sublinhe-se que o funcionamento da audiência pública seguirá o disposto no art. 154, 

III, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 

  

Art. 154. Serão públicas as audiências: 

[...] 

III – para ouvir o depoimento das pessoas de que tratam os artigos 

13, inciso XVII, e 21, inciso XVII, deste Regimento. 

Parágrafo único. A audiência prevista no inciso III observará o 

seguinte procedimento: 

I – o despacho que a convocar será amplamente divulgado e fixará 

prazo para a indicação das pessoas a serem ouvidas; 
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II – havendo defensores e opositores relativamente à matéria objeto 

da audiência, será garantida a participação das diversas correntes de opinião; 

III – caberá ao Ministro que presidir a audiência pública selecionar 

as pessoas que serão ouvidas, divulgar a lista dos habilitados, determinando 

a ordem dos trabalhos e fixando o tempo que cada um disporá para se 

manifestar; 

IV– o depoente deverá limitar-se ao tema ou questão em debate; 

V – a audiência pública será transmitida pela TV Justiça e pela 

Rádio Justiça; 

VI – os trabalhos da audiência pública serão registrados e juntados 

aos autos do processo, quando for o caso, ou arquivados no âmbito da 

Presidência; 

VII– os casos omissos serão resolvidos pelo Ministro que convocar 

a audiência. 

  

Desta forma, as audiências públicas são organizadas pelo Supremo Tribunal e 

seguem algumas formalidades para sua viabilização: 

  

As audiências públicas organizadas pelo Supremo Tribunal Federal 

seguem formalidades para sua viabilização. Assim, em respeito às tradições 

desta Corte e aos argumentos defendidos pelos palestrantes, não serão 

permitidos aplausos, vaias, cartazes, faixas, camisetas ou outras formas de 

manifestações relativas ao tema a ser debatido. Solicitamos que atentem para 

a limitação de tempo de quinze minutos oferecidos a cada palestrante, 

considerando que, ao final desse tempo, o áudio será automaticamente 

cortado. Informamos que o cronômetro situado no fundo do auditório será 

acionado ao início de cada palestra, para evitar incorreções relacionadas à 

contagem do tempo.1[31] 

  

A audiência pública mais recente efetuada pelo STF versou sobre a 

Constitucionalidade de Políticas de Ação Afirmativa de Acesso ao Ensino Superior. 

Lewandowski é relator da ADPF (Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental) 

186 e do RE (Recurso Extraordinário) 597285, em que esses sistemas são discutidos. A ADPF 
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186 questiona o sistema de cotas raciais adotado pela UnB (Universidade de Brasília) para 

preenchimento de 20% das vagas abertas nos vestibulares, enquanto no RE se debate o 

sistema de reserva de vagas destinadas a estudantes do ensino público e a estudantes negros, 

também egressos desse sistema de ensino, adotado pela UFRGS (Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul). 

Foram convidados para participar a esta audiência pública todos os ministros do STF, 

os presidentes do Congresso Nacional e da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), o 

procurador-geral da República e o advogado-geral da União, o Ministério da Educação, as 

SEPPIR (Secretarias Especiais de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) e dos SEDH 

(Secretaria Especial dos Direitos Humanos) e o IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada). 

Na abertura da audiência, o Ministro Ricardo Lewandowski, Presidente da Mesa e 

Relator da ADPF 186 e do RE 597.285, Rio Grande do Sul, proferiu as seguintes palavras, 

que sem mostram, extremamente, emblemáticas e totalmente coadunas com o pensamento de 

Habermas: 

  

[...] as audiências públicas realmente representam uma 

oportunidade que tem o Supremo Tribunal Federal de ouvir não apenas a 

sociedade civil de modo geral, mas os membros dos demais Poderes e 

também os especialistas nos assuntos. 

As audiências públicas são convocadas não de forma rotineira, mas 

de forma muito excepcional, quando algum tema tenha uma grande 

repercussão na sociedade, como foi o caso do julgamento das células-tronco 

embrionárias, da questão dos territórios indígenas, e este, a meu ver, que é a 

questão da reserva de vagas nas universidades públicas, um tema magno que 

deve ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal com a audiência da 

sociedade em geral, dos cidadãos brasileiros.1[32] 

  

Outra audiência pública recente e de grande repercussão teve por objeto o direito à 

saúde. Esta audiência pública realizada no Supremo Tribunal Federal reuniu 50 especialistas 

entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de Justiça, magistrados, 

professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do Sistema Único de Saúde. A 

audiência foi convocada pelo presidente do STF, ministro Gilmar Mendes, para auxiliar no 
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julgamento dos processos de competência da Presidência do Supremo que versam sobre 

direito à saúde. Entre eles estão os Agravos Regimentais nas Suspensões de Liminares 47 e 

64, nas Suspensões de Tutela Antecipada 36, 185, 211 e 278, e nas Suspensões de Segurança 

2361, 2944, 3345 e 3355. 

Marcos Salles, representante da Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB, um 

dos especialistas que participaram desta audiência, citou Habermas de forma expressa: 

  

Quantas vezes não nos deparamos, e é muito comum, Ministro 

Gilmar Mendes, também, no âmbito do Judiciário, a dificuldade que nós 

temos de julgar questões como essas, que Atienza e o Habermas, do alto de 

sua cultura, chamou, denominou de “questões trágicas”. E quanto é difícil ao 

magistrado - sobretudo, aquele no início da prestação do serviço, qual seja, o 

de juízo singular - julgar questões que lhe são postas de maneiras tantas 

vezes trágicas. Mas nós temos de enfrentar a influência do poder econômico, 

a subrepresentação das minorias e, não raras vezes, a incapacidade de lidar 

com temas que tragam custos políticos. Mas é para isso que chamo de 

“legitimação democrática meritória”, porque nós magistrados, em qualquer 

dos níveis, temos as garantias que a Constituição nos assegura, que muitas 

vezes soam a muitos desavisados como privilégio da autoridade, quando é 

garantia da cidadania. E é para isso que nós dispomos da vitaliciedade, 

inamovibilidade e irredutibilidade de vencimentos.1[33] 

  

Gilmar Ferreira Mendes, na abertura desta audiência pública deu verdadeira aula 

sobre o tema: 

  

[...] Com base no artigo 13, inciso XVII, do Regimento Interno, e 

considerando os pedidos de suspensão de segurança, suspensão de liminar e 

suspensão de tutela antecipada de competência da Presidência, esta 

Audiência Pública foi convocada para ouvir o depoimento de pessoas com 

experiência e autoridade em matéria de sistema único de saúde. 
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A Audiência objetiva esclarecer as questões técnicas, científicas, 

administrativas, políticas e econômicas envolvidas nas decisões judiciais 

sobre saúde. 

Por estar relacionada aos vários pedidos de suspensão que tratam 

da matéria, esta Audiência Pública distingue-se das demais pela amplitude 

do tema em debate. Todos nós, em certa medida, somos afetados pelas 

decisões judiciais que buscam a efetivação do direito à saúde. 

O fato é que a judicialização do direito à saúde ganhou tamanha 

importância teórica e prática que envolve não apenas os operadores do 

direito, mas também os gestores públicos, os profissionais da área de saúde e 

a sociedade civil como um todo. [...] 1[34] 

  

Verifica-se que a audiência objetiva esclarecer as questões técnicas, científicas, 

administrativas, políticas e econômicas envolvidas nas decisões judiciais sobre saúde. 

Sem titubear, é possível afirmar que os magistrados, principalmente os que estão na 

primeira instancia, não detêm conhecimento científico, cultural ou técnico suficiente para 

resolver situações, que por vezes implicam na vida ou na morte de alguma das partes. Nestas 

circunstancias, muitos magistrados deixam de decidir as lides jurídicas com imparcialidade, 

sob o risco de em razão de uma decisão equivocada decorra a morte para o autor da ação. 

Dilema este enfrentado no dia-a-dia dos operadores do Direito com efeito direto sobre os 

cidadãos. 1[35] 

Importante lembrar que as audiências públicas realizadas em questões relevantes no 

âmbito do Supremo Tribunal Federal foram realizadas nesta busca pelo consenso ético e 

cognitivo, em prol do consenso jurídico e pautado pelas ciências aplicáveis: 

Biossegurança - realizada em 20 de abril de 2007 para debater a Lei de 

Biossegurança (Lei 11105/05). A audiência foi convocada pelo ministro Carlos Ayres Britto, 

relator da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 3510 ajuizada pela Procuradoria Geral 

da República. A discussão sobre quando começa a vida do ponto de vista científico, religioso 

e jurídico foi destaque nessa audiência, que debateu o uso de células-tronco embrionárias em 

pesquisas científicas.  

           Anencefalia - convocada pelo ministro Marco Aurélio e teve início em 28 de agosto de 

2008. Especialistas foram convidados para debater a ADPF 54, que trata da interrupção da 

gravidez quando comprovada a ausência de cérebro no feto. Foram vários dias de debates. De 

um lado estavam aqueles que defendiam a liberdade de escolha da mulher em prosseguir ou 
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não com a gestação de um feto sem cérebro. De outro estavam aqueles que consideram a vida 

intocável e não admitem a interrupção da gravidez mesmo no caso de um bebê anencéfalo. 

           Pneus - a audiência sobre importação de pneus usados foi realizada em 27 de junho de 

2008, a pedido da ministra Cármen Lúcia Antunes Rocha. Relatora da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 101, a ministra coordenou a audiência que 

reuniu especialistas em saúde, comércio exterior e meio ambiente. A ação foi ajuizada pela 

Presidência da República contra a importação por empresas brasileiras de carcaças de pneus 

para a fabricação de pneus reformados.  

A valorização dos ideais habermasianos perfaz na pessoa do amicus curiae, o qual 

também foi introduzido formalmente no direito brasileiro pela Lei n. 9.868/99, cuja origem 

remonta ao direito norte-americano. Sua aplicabilidade oportuniza a legitimação das decisões 

do Supremo Tribunal Federal em sua atuação como tribunal constitucional,1[36] para tanto, a 

referida Lei, em seu art. 7º, § 2º1[37], delineou dois requisitos a serem utilizados como 

critérios de admissibilidade pelo relator: a) relevância da matéria; b) a representatividade do 

postulante. 

Assim sendo, presentes os requisitos para a atuação do amicus curiae junto ao 

Supremo Tribunal Federal, acrescenta-se mais uma ferramenta contributiva do 

desenvolvimento democrático em prol da efetividade dos direitos pleiteados. 

Destaca-se que as audiências públicas e demais ferramentas comunicativas têm sido 

utilizadas no âmbito de outros poderes, como no executivo e legislativo. Essas ferramentas 

são preciosos instrumentos de cunho democrático, onde é possível visualizar de forma 

indubitável os postulados de Habermas sobre o bem comum e a participação popular nas 

tomadas de decisões. 

  

  

4  CONCLUSÃO 

  

  

Habermas debateu com eficiência a questão do conhecimento, da sociedade, do 

Estado e das ciências. Seu pensamento influência incomensuravelmente a filosofia, o Direito 

e a sociologia. 
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Habermas apresenta o Direito revestido com um discurso jurídico aberto, 

democrático e assistencial. Em conseqüência, este direito habermasiano possui força de 

transformação social e de inclusão do cidadão nas tomadas de decisões mais relevantes. 

Habermas oferece um novo modelo de justiça participativa, ou seja, promove um 

discurso jurídico calcado na participação, no pluralismo social e na efetiva relação 

procedimental entre o direito e a sociedade 

Enfim Jürgen Habermas constrói seu raciocínio em torno de um sistema alopoiético, 

o qual vislumbra o direito como um sistema aberto que possui imperiosa dependência de 

outros sistemas. O direito não é ciência hermeticamente fechada, ao contrário, insere-se num 

sistema de inputs e outputs. 

A noção de justiça, de participação, de cidadania necessita cada vez mais de 

intensificação, para que o Poder Judiciário, enquanto solucionador de conflitos sociais, possa 

proferir decisões corretas, éticas e eficazes. 

A Ética da Razão Comunicativa é uma teoria que procura fornecer um novo princípio 

moral que oriente nossas ações em contextos sociais estruturados. 

A ação comunicativa possui um caráter emancipatório, pois quando os homens se 

comunicam com outros, pensam ou agem de forma racional, se libertam de todo tipo de 

misticismo e das formas de poder impostas pelas instituições. 

É primordial, nessa comunicação, que todos os interessados possam participar do 

discurso e que todos eles tenham oportunidades idênticas de argumentar. 

Através da análise dos processos lingüísticos, Habermas adota a linguagem como um 

novo paradigma filosófico.               

A legitimação do direito nas sociedades contemporâneas deve ser construída a partir 

do consenso obtido por meio da comunicação e diálogo públicos, e não a partir de argumentos 

autoritativos ou consensos materiais prévio. 

A idéia de Habermas é estabelecer uma jurisdição constitucional com base em uma 

democracia participativa, que propicie a atuação efetiva dos cidadãos, o que seria um antídoto 

contra a ameaça de que os tribunais constitucionais se fechem em um ciclo autônomo de 

decisões. 

Diante de tal percepção, ele busca conciliar elementos teóricos da sociologia, da 

psicanálise, das ciências políticas e da lingüística no sentido de estabelecer análises mais 

amplas. 
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A teoria da ação comunicativa busca concretizar diálogo incessante e produtivo, uma 

harmonia social, o multiculturalismo, a participação social, uma democracia mais pura e 

principalmente um consenso ético. 

Sublinha-se que muitos pensadores criticam de forma veemente a visão de 

Habermas, pois o mesmo teria ignorado as pessoas que não têm voz na sociedade, ou seja, as 

que não possuem poder linguístico e as que não sabem argumentar bem e falar em público. 

As audiências públicas refletem limpidamente o pensamento de Habermas, pois 

através das mesmas busca-se não apenas informações técnicas, aptas a instruir os processos 

do Tribunal, como também subsídios para um amplo e pluralista debate público em prol do 

aprimoramento das manifestações judiciais. 

Na sistemática atual, as audiências públicas são convocadas não de forma rotineira, 

mas de forma muito excepcional, quando algum tema tenha uma grande repercussão na 

sociedade. 

As audiências públicas realmente representam uma oportunidade que tem o Supremo 

Tribunal Federal de ouvir não apenas a sociedade civil de modo geral, mas os membros dos 

demais Poderes Públicos e também especialistas do assunto em voga. 

 As audiências públicas não são restritas ao Poder Judiciário, ao contrário, têm sido 

utilizadas no âmbito do Poder Legislativo e Executivo. 

Como a teoria da ação comunicativa tem por pressuposto um consenso, chega-se a 

conclusão que todo o movimento de conciliação fomentado pelo Poder Judiciário está de uma 

forma ou de outra ancorado nos postulados de Habermas. Vivemos hoje uma excessiva 

jurisdicionalização dos conflitos, com o conseqüente congestionamento do Judiciário. Esta 

busca é vislumbrada no Movimento Conciliar é Legal, ou Movimento pela Conciliação. 

É possível encontrar o pensamento de Habermas, em especial a teoria da ação 

comunicativa (mesmo que indiretamente) em vários dispositivos constitucionais. Estes 

dispositivos exaltam a necessidade do consenso, da pacificação, do acordo, do entendimento, 

do diálogo. 

Tendo por fulcro as considerações tecidas, é possível afirmar de forma categórica 

que o pensamento de Jünger Habermas é imprescindível para o amadurecimento do Estado 

Democrático de Direito, para o fortalecimento das Instituições organizadas e, sobretudo, para 

o crescimento do próprio homem enquanto ser ativo - pensante e comunicativo. 
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A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES A DIREITOS FUNDAMENTAIS NO DIREITO 

COMPARADO E NO BRASIL: PROPOSTA DE SISTEMATIZAÇÃO 

 

Rafael de Souza Borelli 

 Francisco Emílio Baleotti 

 

RESUMO 
 
Os direitos fundamentais surgiram como um meio de defesa dos cidadãos em face do 
Estado, servindo como proteção em face da tirania do absolutismo. Eles inicialmente 
tiveram um status negativo, ou seja, obrigavam o Estado a não atuar em certos 
aspectos da vida dos cidadãos. Com as mudanças e evoluções na sociedade, os 
direitos fundamentais passaram a ter outras dimensões, sendo que o Estado passou a 
realizar determinadas prestações aos cidadãos, inicialmente no âmbito individual e 
depois também de maneira supraindividual. Já os princípios jurídicos, os quais são 
espécies do gênero norma jurídica, são, na perspectiva do presente estudo, 
mandamentos de otimização do ordenamento jurídico, seguindo-se a teoria de Robert 
Alexy. É importante ressaltar que os direitos fundamentais, em sua maioria, tem a 
natureza de princípios. Neste diapasão, ou seja, da evolução histórica dos direitos 
fundamentais, principalmente na Alemanha e nos Estados Unidos, desde meados do 
século XX, passou-se a discutir acerca da possibilidade da vinculação não só do Estado 
aos direitos fundamentais, mas também dos particulares. No âmbito alemão as 
discussões acerca da vinculação dos particulares a direitos fundamentais, passaram em 
grande parte pela análise das teorias da eficácia imediata e da eficácia mediata, 
enquanto que no âmbito estadunidense discutiu-se acerca da aplicação da teoria da 
state action. Desde a virada do século estas teorias passaram a ser estudadas no 
Brasil, com produção científica acerca do tema, o qual, como visto acima, possui 
diversos matizes. Nesta senda, o presente trabalho buscará dialogar com as teorias 
alemãs, estadunidenses e brasileiras, com fito de se chegar, enfim, a uma 
sistematização lógica satisfatória. 
 

Palavras-chave: Teoria dos princípios; Direitos fundamentais; vinculação dos 
particulares; sistematização. 

 

The fundamental human rights were created as ordinary citizens mean of defense 
against the government and the tyranny of the absolutism. Initially these rights had a 
negative status, acting as an obligation to the State to not act in certain aspects of 
everyday life. As society changed and evolved the fundamental rights began to have 
other dimensions, such as the right to health, to education, social security and to a clean 
environment. In another matter, the principles of law, as studied here, are seen as 
orders of optimization of the law system, following the lesson of Robert Alexy. In 
general, the fundamental rights can be viewed as principles of law. In this light, in the 
middle of the XX century, both in Germany and in the United States a discussion was 
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initiated on the subject of the horizontal effect of fundamental rights (effect of the 
horizontal rights on private parties). In Germany the discussion centered on two 
theories: the direct and the indirect, while in the United States the discussion almost 
solely analyzed the ‘state action’ theory. Since the turn of the century these theories 
began to be studied in Brazil, with some scientific essays on the matter. Hence, this 
paper aims to study all these aforementioned theories with the main objective of 
systematization of knowledge. 
 

Keywords: Principles theory; fundamental rights; horizontal effect; systematization. 
 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho buscará, de maneira não exauriente, elucidar a 

problemática da eficácia horizontal dos direitos fundamentais (vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais), com análise das posições tanto jurisprudenciais 

como doutrinárias, verificando qual atenderia melhor as particularidades de nosso país, 

com base nos princípios vigentes na Constituição Federal. 

Para realizar o presente exame, estruturou-se o trabalho de forma 

simples. Iniciar-se-á o estudo com breve análise acerca da teoria dos princípios 

jurídicos, com exame mais aprofundado da visão do estudioso alemão Robert Alexy 

sobre os princípios, à luz tanto das posições doutrinárias tradicionalmente dominantes 

no Brasil, as quais descrevem os princípios seja como ‘mandamentos nucleares do 

sistema’, seja como ‘vetores interpretativos, ’como também as posições dos autores 

nacionais que vem redesenhando o conceito de princípios jurídicos. 

Em seguida, anotar-se-á acerca dos aspectos históricos dos direitos 

fundamentais, os quais inicialmente serviram como meio de proteção dos particulares 

contra o Estado absoluto, contudo posteriormente passaram a significar a obrigação do 

estado de disponibilizar aos seus súditos certos serviços, como os de educação, saúde, 

entre outros. Mais à frente, já no seio da sociedade de massa, percebeu-se que os 

direitos fundamentais ainda se mostravam insuficientes para as demandas de então, 

motivo que influenciou a positivação dos direitos ao meio ambiente equilibrado e outros 

de natureza supraindividual. Este é o estudo das chamadas ‘dimensões’ dos direitos 

fundamentais.  
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Desta ideia de evolução histórica dos direitos fundamentais extrai-se a 

noção do que é a eficácia horizontal dos direitos fundamentais, vez que no seio da 

sociedade de massas os particulares passaram também a violar os direitos 

fundamentais uns dos outros. Após realizada esta incursão, buscar-se-á perquirir 

acerca de possíveis fundamentações no direito positivo brasileiro que autorizem a 

vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

Estabelecida a premissa no direito positivo nacional, iniciar-se-á 

minucioso, contudo sem buscar ser completo, estudo das principais teorias da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, a saber: da eficácia mediata, da eficácia imediata, 

da imputação do Estado, e a teoria de Robert Alexy. 

Já nas proximidades do fim da exposição, buscar-se-ão possíveis 

conclusões para a questão apresentada, com releitura das obras nacionais de maior 

fôlego acerca da vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

Por fim, adotar-se-á uma posição acerca do tema, demonstrando-se, o 

porquê de tal adoção, sendo o discurso terminado com uma proposta de sistematização 

do conteúdo apresentado. 

Neste sentido, justifica-se a pesquisa ora apresentada por tratar-se de 

tema relativamente novo no seio da doutrina constitucional brasileira, sendo de maior 

importância ainda por realizar tentativa de sistematização dos institutos apresentados, 

com fim de fomentar discussões e debates na academia. 

 

1 APONTAMENTOS TEMÁTICO-METODOLÓGICOS E TERMINOLÓGICOS 

 

Por tratar-se de tão interessante e extenso tema, é necessária uma 

delimitação do que se irá abordar no presente artigo. 

Como exposto acima, a pesquisa limitar-se-á a realizar um estudo não 

exauriente acerca da teoria dos princípios, vez que aqui se sustenta que os direitos 

fundamentais têm natureza principiológica. Após transitar por estes conceitos, a 

pesquisa direcionar-se-á às teorias da vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais, com verificação da argumentação favorável e contrária a cada uma, para 
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ao final realizar-se uma singela tentativa de sistematização do conhecimento antes 

exposto. 

Tudo isto será feito com base no método hipotético-dedutivo. 

Ademais, como será salientado mais à frente, no presente trabalho serão 

utilizados, prioritariamente, os conceitos de Robert Alexy acerca dos princípios e dos 

direitos fundamentais. 

Ademais, acerca das nomenclaturas “efeito horizontal”, “aplicabilidade 

horizontal”, “eficácia horizontal” e “vinculação dos particulares a direitos fundamentais”, 

apesar de na doutrina existir discussão acerca do correto uso de cada um, para o 

presente trabalho, pela exigüidade do espaço em solucionar tão sutil problema, os 

termos serão utilizados como sinônimos. 

 

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCÍPIOS JURÍDICOS 

 

Antes de adentrar-se na análise da problemática apresentada, convém 

realizar um breve prelúdio com exame do que seja princípio para o Direito. Antes de se 

definir princípios, é importante salientar que no presente estudo se utilizará, 

prioritariamente, da ideia de princípio como adotada pelo estudioso alemão Robert 

Alexy. 

Previamente à definição de princípio concebida por Alexy, é de interesse 

destacar a posição de outros autores, para que se possa entender o porquê de se ter 

escolhido tal teoria como premissa para o presente estudo. 

Karl Larenz, para citar um autor, define os princípios como normas de grande 

relevância para o ordenamento jurídico, na medida em que estabelecem fundamentos 

normativos para a interpretação e aplicação do Direito, deles decorrendo, direta ou 

indiretamente, normas de comportamento (LARENZ, 1979, p. 26 apud ÁVILA, 1999). 

Este conceito, com algumas poucas diferenças, é o que se pode afirmar como o mesmo 

trilhado por Celso Antônio Bandeira de Mello (2002, p. 545), com sua famosa frase que 

afirma que o princípio é 

o mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, 
disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas 
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compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata 
compreensão e inteligência. 

 
Não se pode olvidar, outrossim, a contribuição de Canotilho (2000, p.  1126), 

o qual aponta que os princípios estabelecem padrões juridicamente vinculantes, 

estabelecidos em função da justiça ou da própria idéia de direito. Ou seja, o 

constitucionalista português, os autores acima e todos os que seguem a mesma linha 

de raciocínio apontam que os princípios denotam alto valor axiológico, servindo como 

ferramentas para interpretação das demais normas.  

 Já outra escola é a professada pelo americano Ronald Dworkin (2002, 

passim). Ele, buscando rebater as teorias de Hart, seu antecessor na cadeira de Teoria 

do Direito em Oxford, apontou que as regras seriam aplicadas de forma tudo ou nada 

(all or nothing), enquanto os princípios devem ser conjugados com outros fundamentos, 

derivados de outros princípios. Ou seja, para Dworkin, os princípios devem ser 

analisados sob a ótica de seu peso relativo, dentro de cada caso concreto. 

A teoria de Robert Alexy, ao olho desatento, pode parecer similar à de 

Dworkin, já que também aponta a existência, dentro dos ordenamentos jurídicos, de um 

complexo normativo composto de regras e princípios, sendo as normas o gênero do 

qual aqueles (regras e princípios) são espécies (2008, p. 86).  

Contudo, a famosa lição de Alexy dispõe que os princípios são 

mandamentos de otimização do ordenamento jurídico, normas que obrigam que algo 

seja realizado na maior medida possível, de acordo com as possibilidades fáticas e 

jurídicas. Esta lição pode parecer genérica, mas é deveras científica. Para Alexy as 

condições sob as quais um princípio tem precedência em face de outro constituem o 

suporte fático de uma regra que expressa a conseqüência jurídica do princípio que tem 

precedência. Ou seja, para o jurista germânico sempre que, no caso concreto, após o 

devido sopesamento, um princípio der precedência a outro, criar-se-á uma regra para 

aquele caso individual (2008, p. 99). 

Humberto Ávila (2011, p. 79) e Marcos Striquer (2005) apontam que os 

princípios têm elevado grau de abstração e generalidade. Ávila vai mais longe, 

apontando que a única diferença constatável entre regras e princípios é o grau de 

abstração. Essa constatação foi incisivamente atacada por Virgilio Afonso da Silva 
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(2003), que aponta que em verdade a regra jurídica é tão abstrata quanto o princípio 

jurídico. Para o autor, a diferença entre os dois é que a regra, após a conversão de seu 

texto em um dever jurídico, já seria subsumível ao caso concreto, de pronto, enquanto o 

princípio ainda poderá entrar em colisão com outros princípios, no que poderá e/ou 

deverá ser sopesado.1 Importante frisar que Virgílio Afonso tem entendimento, neste 

ponto, similar ao de Robert Alexy. 

Portanto, remanescendo nesta senda, Virgílio Afonso (2002), aponta que 

segundo a obra de Alexy2 os princípios são expressões de deveres prima facie, sendo 

que seu conteúdo final somente poderá ser estabelecido após um sopesamento destes 

com princípios colidentes. Nesta linha, salutar anotar que princípios a priori antagônicos 

podem coexistir de forma pacífica, contrariamente às regras antinômicas, que 

forçosamente excluem a que estava no ordenamento anteriormente ou a regra geral, 

dependendo do caso concreto (GUERRA FILHO, 2003, p. 59). 

Ademais, importante mencionar que para a teoria de Alexy, o conceito de 

princípio não é sinônimo de carga de valores, sendo axiologicamente neutro, como 

apontado por Virgílio Afonso (2003). 

De outro lado, não de pode deixar de salientar que para Alexy, os direitos 

fundamentais, em sua maioria, tem estrutura de princípios (SILVA, 2005).  

Após esta breve incursão acerca da teoria dos princípios, salienta-se que 

sempre que se discorrer acerca de princípios (ou direitos fundamentais, os quais, em 

regra, tem natureza principiológica) no presente estudo, se fará com base na teoria de 

Robert Alexy. 

 

3 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS 

 

É notório que a posição histórica dos direitos fundamentais foi sempre uma 

de defesa dos cidadãos em face do Estado. Inicialmente, os direitos fundamentais 

foram o produto peculiar do pensamento burguês do final do século XVIII (BONAVIDES, 

2006, p. 563). Seus primeiros reflexos no Direito Positivo foram a Declaração de 

Direitos do Bom Povo de Virginia, a Declaração Universal de Direitos do Homem e do 

Cidadão, entre outras. Os direitos então reconhecidos como fundamentais eram 
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tipicamente direitos de defesa do indivíduo frente ao Estado, direitos do indivíduo de 

que o Estado abstenha-se de certas condutas, como por exemplo o direito do cidadão à 

integridade física, à propriedade e à liberdade. Estes direitos ficaram consagrados na 

doutrina como os direitos fundamentais de primeira dimensão3. (SARLET, 2009, p. 45-

54; VIEIRA, 2006, p. 38). 

Ou seja, ao tempo do triunfo do liberalismo clássico o Estado era visto como 

um ‘mal necessário’, e por isso devia ter seus poderes estritamente definidos, limitados 

e controlados, através de uma Constituição. Não é à toa que o Artigo 16 da Declaração 

dos Direitos do Homem e do Cidadão tinha a seguinte a redação: A sociedade em que 

não esteja assegurada a garantia dos direitos nem estabelecida a separação dos 

poderes não tem Constituição (grifo nosso). 

Com o advento da Revolução Industrial e o impacto o qual esta causou nos 

meios de produção e circulação das riquezas, ocorreram grandes mudanças na 

dinâmica social. Apenas a existência dos direitos de defesa dos particulares contra o 

Estado não garantia aos cidadãos uma existência sadia, vez que apesar das 

Constituições preverem os direitos de primeira dimensão aos indivíduos, as mesmas 

não propiciavam a estes os meios para a consecução daqueles direitos (SILVA, 2003c, 

p. 159-160). Por isto, a nota distintiva daqueles novos direitos fundamentais (direitos de 

segunda dimensão) foi a sua dimensão positiva, a garantia de uma atividade estatal. 

Exemplos dos direitos que passaram a ser positivados então são os direitos à 

educação, saúde, trabalho, moradia, alimentação, cultura, previdência e assistência 

sociais, entre outros. Apesar de estes direitos terem sido positivados em meados do 

século XIX, foi apenas no século XX que os mesmos passaram a ter maior efetividade, 

principalmente no momento em que as Constituições (dentre as quais a brasileira) 

passaram a formular o preceito da aplicabilidade imediata dos direitos fundamentais 

(SARLET, 2009, p. 55-56; BONAVIDES, 2006, p. 564).  

Já no último terço do século XX, derivados de novas comoções sociais 

originadas das evoluções tecnológicas, e das cada vez mais rápidas transformações 

sociais surgiram os direitos de solidariedade e fraternidade, também chamados de 

direitos de terceira dimensão, Estes se caracterizam por sua natureza difusa ou 

coletiva. A doutrina diverge em relação aos direitos consagrados nesta terceira 
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dimensão, contudo o direito mais lembrado é o direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado (SARLET, 2009, p. 56-58; BONAVIDES, 2006, p. 523).  

Há certas discussões no interior da doutrina constitucional acerca da 

existência de uma quarta e/ou quinta dimensão dos direitos fundamentais, contudo, por 

questões de espaço e temática, não se adentrará nesta discussão no presente 

trabalho.4 

No contexto apresentado, percebe-se, seja qual for o critério ou classificação 

adotados, os direitos fundamentais, historicamente, vem ampliando de maneira robusta, 

o seu rol e o seu significado. 

Prosseguindo nesta linha, verificando-se a progressão histórico-positiva 

realizada pelos direitos fundamentais, passa a ser crível a afirmação de que os direitos 

fundamentais, para que atinjam um grau aceitável de promoção de justiça social, não 

podem ser oponíveis somente perante o Estado, mas sim também perante os outros 

particulares (ALEXY, 2008, p. 528). 

Aliás, é de salientar que já de muito tempo a direção da sociedade não vem 

cabendo mais ao Estado, concentrando-se em outras forças, como as corporações e os 

grupos de pressão, o que, por óbvio, impõe uma nova visão acerca da eficácia dos 

direitos fundamentais (CASTRO, 2008, p. 133-152). 

Sarmento aponta, outrossim, que a plena normatividade dos princípios e sua 

conseqüente projeção no ramo do direito privado é uma maneira de humanizar as 

relações privadas, submetendo-as ao crivo da Constituição, a qual tem como norte 

promover e proteger a dignidade da pessoa humana (SARMENTO, 2003, p. 272-297). 

Dito isto, analisar-se-á quais seriam os marcos positivos e teóricos para a 

fundamentação da oponibilidade perante particulares dos direitos fundamentais. 

 

4 AS TEORIAS DA VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES AOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS NO DIREITO COMPARADO E NO BRASILEIRO 

 

Como muitas das teorias do direito constitucional, a teoria da eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais, também chamada de vinculação dos particulares a 

direitos fundamentais, teve seu início na Alemanha, em meados dos anos 1950 
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(STEINMETZ, 2005, p. 11-53). Canaris (2003, p. 223-244) aponta o início da discussão 

na doutrina alemã como sendo o emblemático caso Luth5. 

Após a prolação da decisão do Caso Luth, a doutrina alemã passou a tentar 

sistematizar a ideia da aplicabilidade dos direitos fundamentais frente aos particulares. 

As principais teorias cunhadas são: teoria da eficácia mediata, teoria da 

eficácia imediata, teoria da imputação do Estado e a teoria integradora de Robert Alexy 

(STEINMETZ, 2004, p. 137-ss). Elas serão vistas a seguir. 

 

4.1 TEORIA DA EFICÁCIA MEDIATA 

 

Esta teoria foi criada e defendida pelo alemão Günther Dürig, sendo, 

ultimamente, acolhida pela jurisprudência da corte constitucional alemã (PEREIRA, 

2003, p. 119-192; NEUNER, 2003, p. 245-269). 

Barroso (2009, p. 51-92) explica a teoria da eficácia mediata como sendo 

aquela em que primeiramente o legislador realiza (através de norma infraconstitucional) 

uma restrição à autonomia da vontade somente havendo atuação judicial em segundo 

plano. Steinmetz (2005, p. 21) aprofunda mais o ensinamento de Barroso, dizendo que 

no caso de inexistência de regulação legislativa acerca do caso, cabe ao Magistrado, 

perante o caso concreto, na invocação das cláusulas gerais6, aplicá-las em 

conformidade com os valores previstos no texto constitucional.  

Na doutrina alemã, havia grande preocupação que, caso se entendesse pela 

aplicação direta dos direitos fundamentais às relações privadas, ocorressem diversos 

problemas, como um esvaziamento do direito civil, o qual passaria a ser preenchido 

pelo constitucional e mais, que inviabilizaria a autonomia privada, tão importante para 

individualização do cidadão numa sociedade de massas. Tais críticas serão analisadas 

mais à frente. 

 

4.2 TEORIA DA EFICÁCIA IMEDIATA 

 

Já para os que postulam a eficácia imediata, há o entendimento que as 

normas fundamentais operam eficazmente entre particulares, independente de 
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regulação do legislador e na grande maioria das vezes, são aplicadas pelo julgador 

(SARLET, 2004, p. 120). Esta tese foi inicialmente sustentada por Hans Nipperdey, 

então presidente da Corte Federal do Trabalho alemã, em meados dos anos 50. 

No Brasil, o Supremo Tribunal Federal, intérprete máximo da Constituição, 

vem se posicionando, nas poucas vezes em que foi provocado acerca da matéria, como 

favorável à teoria da aplicação imediata (MARETTI, 2010, p. 66-80). O posicionamento 

do Supremo deu-se no bojo do Recurso Extraordinário 201.819/RJ, em decisão da 

Segunda Turma, por maioria de votos. O caso versava, em síntese, sobre uma associação 

que excluíra de seus quadros um associado, sem lhe proporcionar direito à defesa 

adequada. 

Luis Roberto Barroso (2009, p. 51-92) entende que na atual situação 

brasileira esta seria a melhor teoria a ser aplicada, levando-se em conta os seguintes 

elementos: i) desigualdade entre as partes; ii) falta de razoabilidade dos outros critérios; 

iii) preferência dos valores existenciais sobre os patrimoniais; iv) risco para a dignidade 

humana. Do mesmo entendimento comunga Ingo Sarlet, apontando, inclusive, que a 

eficácia imediata serviria para vincular os particulares aos direitos sociais (2009, p. 587-

614). 

Steinmetz  (2004, p. 169-ss) salienta que esta teoria possui diversos matizes. 

O matiz forte seria o que foi originalmente criado por Nipperdey, em que os direitos 

fundamentais operam geral, plena e indiferenciadamente em relação aos particulares. 

Sob a ótica do matiz fraco, haverá vinculação dos particulares a direitos fundamentais 

especialmente na hipótese de grande desigualdade fática entre os contratantes 

(posição de Bilbao-Ubillos). Por último, o matiz intermediário situa-se no meio-termo 

entre os outros (posição de Canotilho e Sarlet).7 

As objeções a esta teoria (e seus matizes) serão vistas à frente. 

 

4.3 TEORIAS DA IMPUTAÇÃO ESTATAL E DA STATE ACTION 

 

Outra das teorias aplicáveis à vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais é a teoria da imputação do Estado, a qual prescreve que toda e qualquer 

vinculação de direitos fundamentais nas relações particulares é imputável ao Estado, 
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que deveria ter agido para evitar aquela violação (SARMENTO, 2004a, p. 263). A teoria 

foi cunhada por Jürgen Schwabe, autor teutônico. Esta teoria não reverberou bem na 

doutrina alemã e nem na brasileira, recebendo críticas de Alexy (2008, p. 531), 

Sarmento (2004a, p. 263), Steinmetz (2004, p. 178), Braga (2008, p. 137), entre outros. 

A crítica pertine, uma vez que imputar toda violação de direitos fundamentais realizada 

por particulares ao Estado acarretaria um aumento desmesurado da influência estatal 

nas relações privadas, como também seria ‘esvaziador’ a liberdade individual de 

contratar, sendo que, de outro lado, tornaria a responsabilização civil dos particulares 

violadores de direitos fundamentais praticamente impossível. 

De outro lado, a teoria da state action foi a alternativa estadunidense à teoria 

da imputação estatal, sendo, em verdade, uma evolução em relação a esta última. É de 

se salientar que a teoria constitucional norte-americana entendeu, historicamente, que 

os civil rights vinculavam somente o Estado (PEREIRA, 2003, p. 119-192). Contudo, a 

Supreme Court, de maneira engenhosa, passou a entender que no de caso de um 

particular exercer uma função tipicamente de Estado, ou se no caso concreto for 

possível implicar o Estado a esta conduta ilícita pelo particular, os direitos fundamentais 

atuarão em benefício do lesado (UBILLOS, 2003, 299, 338; SARMENTO, 2004b, p. 

193-284).  

As objeções a estas teorias serão vistas à frente. 

 

4.4 A TEORIA DE ALEXY 

 

A última das teorias aqui abordadas, esposada por Robert Alexy, retira de 

cada uma das outras suas premissas, criando uma sistematização lógica. O autor, em 

argumentação deveras convincente, aponta que a eficácia horizontal dos direitos 

fundamentais dá-se em três níveis: o do dever estatal, o dos direitos em face do Estado 

e o das relações privadas (ALEXY, 2008, p. 533). Para ele, a teoria da eficácia mediata 

situa-se no nível do dever estatal, vez que as normas fundamentais devem servir como 

baliza ao legislador. Já a teoria de Schwabe situa-se no nível da proteção do particular 

em face do Estado, enquanto a teoria da eficácia imediata encontra-se no nível das 

relações privadas. 
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Ou seja, Alexy entende as três teorias como válidas. Contudo, ele aponta 

que, ultimamente, mesmo com a aplicação das diversas teorias, existirá uma eficácia 

imediata, sendo que o grau da eficácia dependerá do caso concreto, e da 

argumentação jurídica utilizada (ALEXY, 2008, p. 540). 

São estas, portanto, as principais teorias no que diz respeito à eficácia 

horizontal dos direitos fundamentais. 

 

5 A VINCULAÇÃO DOS PARTICULARES A DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA 

FUNDAMENTAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

 

Na Constituição da República Federativa do Brasil não há, de maneira 

explícita, menção expressa à vinculação dos particulares a direitos fundamentais, 

diferentemente de outras Cartas Constitucionais. Destas, pode-se citar a Portuguesa 

(artigo 18), Russa (artigo 17) e Suíça (artigo 35). Porém, mesmo nestes países em que 

há expressa previsão da eficácia horizontal, ainda existem dúvidas sobre o alcance 

desta eficácia (ANDRADE, 2003, p. 223-244).  

No Estado brasileiro, por não haver esta previsão explícita, é preciso que se 

interprete se dentro de nossa Constituição é possível inferir acerca da vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais. 

De vários dispositivos e construções teóricas é possível se extrair a validade 

dos direitos fundamentais ante os particulares. Eles serão vistas a seguir. 

 

5.1 SUPREMACIA DA CONSTITUIÇÃO 

 

Em nossa Carta Política, o princípio da supremacia da Constituição emana 

da noção de que a Constituição está no vértice do sistema jurídico nacional, conferindo 

validade ao mesmo, legitimando os poderes políticos na medida em que ela os 

reconhece e lhes atribui competências (SILVA, 2003, p. 45; DIREITO, 1997). 

A supremacia da Constituição deriva-se, outrossim, do entendimento de que 

a Constituição Brasileira é rígida, vez que isso autoriza o controle de 

constitucionalidade como entendido no Brasil. 
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Por isso, sabendo que é o texto constitucional que atua como pedra angular 

de todo o resto do ordenamento jurídico, e mais, sabendo que ele determina certas 

condutas no âmbito, social, cultural e econômico, nada mais natural que pretender que 

suas ordens também vincularão os particulares, quando estes estiverem 

transacionando (STEINMETZ, 2004, p. 103-104). 

 

5.2 DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

 

A dignidade da pessoa humana, fundamento da República, é um valor 

espiritual e moral, inerente ao homem, trazendo consigo a pretensão do respeito por 

parte das demais pessoas, constituindo-se no mínimo que o ordenamento jurídico deve 

assegurar. De acordo com Alexandre de Moraes (2005, p. 16), a dignidade humana 

como direito fundamental impõe que limitações aos direitos fundamentais ocorrerão 

somente em casos excepcionais, sempre sem menosprezar a necessária estima que 

merecem os seres humanos. 

A dignidade humana obriga a uma densificação valorativa que tenha em 

conta o seu amplo sentido normativo-constitucional e não uma ideia apriorística do que 

é o homem (SILVA, 2003, p. 105). Disso decorre que a ordem econômica tem como 

desiderato assegurar a todos a existência digna e a realização da justiça social, como 

proclamado no artigo 170 da Carta Política. 

Bodin de Moraes entende que a Carta Magna conclama que nas relações 

privadas nas quais venha a ocorrer um conflito entre uma situação jurídica subjetiva 

existencial e uma patrimonial, a primeira deverá prevalecer, obedecendo ao corolário da 

dignidade humana como valor cardeal do sistema (MORAES, 2003, p. 105-148). 

Sabendo isto, é possível inferir-se que a dignidade da pessoa humana constitui o 

princípio que incorpora a exigência de justiça e ética, conferindo suporte axiológico ao 

ordenamento jurídico brasileiro, assumindo especial prioridade (PIOVESAN, 2009, p. 

449-464). 

Soromenho-Pires (2011, p. 157-186) aponta ainda que seria ilógico que os 

direitos fundamentais, erigidos a partir da noção da dignidade humana, situados na 
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base de toda a sociedade, tenham sua eficácia limitada no que diz respeito aos 

indivíduos. 

De tudo isso, sabendo que a dignidade da pessoa humana é fundamento da 

República Federativa do Brasil, é razoável pensar que a dignidade humana, valor que 

deve pautar todas as relações humanas, autorizaria que os direitos fundamentais sejam 

oponíveis também perante os particulares. 

 

5.3 APLICAÇÃO IMEDIATA DOS DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS 

 

O artigo 5º, § 1º da Constituição estatui que as normas definidoras dos 

direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Decorre deste texto normativo 

que os poderes públicos estão imediatamente vinculados aos direitos fundamentais. 

É possível afirmar que este dispositivo não autoriza a vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais. Contudo, alguns direitos fundamentais já vinculam 

diretamente os particulares, como o direito à vida, à liberdade, à propriedade, entre 

outros diversos. Por isso, seria um disparate dizer que as normas de direito 

fundamental não vinculam, imediatamente, também os particulares (STEINMETZ, 2004, 

p. 123). 

Além disso, como sustenta Virgílio Afonso da Silva (2003, passim), pelo fato 

da Constituição Brasileira, diferentemente de outras constituições (como a alemã) não 

ser expressa no que diz respeito à vinculação apenas dos entes públicos aos direitos 

fundamentais, o ônus argumentativo cabe àqueles que professam uma não vinculação 

dos particulares a direitos fundamentais. 

Portanto, sem embargo de outros fundamentos, que também poderiam ser 

aventados, estes são os alicerces no direito positivo brasileiro da vinculação dos 

particulares aos direitos fundamentais. 

 

5.4 OBJEÇÕES ÀS TEORIAS 

 

Apesar de ser a teoria com mais ampla aceitação dentro da teoria 

constitucional européia, a teoria da eficácia mediata também tem sido alvo de críticas. 
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Acerca disso, podem ser apontadas as seguintes: crítica à utilização da Constituição 

Federal como sistema de valores, uma vez que existe quem aponte esta utilização pode 

criar uma tirania dos direitos fundamentais, os quais passariam a determinar todas as 

relações jurídicas (SILVA, 2003a, p. 102-103). O mesmo autor também aponta a 

Insuficiência das cláusulas gerais como fonte de solução dos conflitos de direitos 

fundamentais e um eventual ferimento à autonomia do direito privado com a adoção da 

citada teoria da eficácia mediata (SILVA, 2003a, p. 104-106). 

Na mesma linha crítica Steinmetz (2004, p. 164) assinala que o 

preenchimento das cláusulas gerais pelo conteúdo jusfundamental ‘mistura’ o conceito 

de direitos fundamentais como princípios de Alexy, com o conceito de princípios como 

cânones de interpretação. 

Já no que diz respeito à tese da eficácia imediata, o constitucionalista 

português Canotilho (2003, p. 112) entende que da tese da aplicação imediata surgem 

mais problemas do que soluções. 

Além disso, Virgílio Afonso aponta outras objeções plausíveis à teoria da 

eficácia imediata, a qual seria grande risco à autonomia privada e ‘borraria’ as fronteiras 

entre o ramo do direito civil e do direito constitucional. (2003a, passim) 

No que se refere à state action, Steinmetz (2004, p. 181), de maneira arguta, 

aponta que, apesar da engenhosidade da doutrina, a mesma não encontra eco no 

direito constitucional brasileiro, uma vez que nossa Constituição tem valores 

diametralmente opostos à Constituição estadunidense, a qual tem óbvia orientação 

liberal, ao contrário da nossa, a qual tem disposições liberais e outras não liberais. 

Além disso, Silva também pontua que a jurisprudência estadunidense 

aplicadora da state action (especialmente julgados da Supreme Court), é casuística, 

acriteriosa, usando de artifícios argumentativos quando deseja invalidar um ato de um 

particular, ou quando deseja o contrário (SILVA, 2003, p. 128-130). 

 

6 POSSÍVEIS SOLUÇÕES 

 

Em tese de doutorado sobre o tema, Steinmetz (2004, passim) posiciona-se 

a favor da teoria da eficácia imediata, restringida esta, no caso concreto, pela aplicação 

8291



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

do princípio da proporcionalidade. Já Sarmento (2004a, passim; 2003, passim), acerca 

da mesma problemática, entende como viável também a eficácia imediata, com a 

utilização de dois parâmetros: i) para o autor deve existir, nas relações entre 

particulares, a incidência dos direitos fundamentais caso exista grande assimetria entre 

as partes, ou seja, ocorrência de manifesta desigualdade material; ii) o segundo 

paâmetro de incidência dos direitos fundamentais nas relações entre particulares, para 

o autor, seria a verificação, no caso concreto, da existencialidade ou economicidade-

patrimonialidade da relação jurídica em análise. Em relação ao primeiro critério 

Sarmento (2003, p. 273) assinala que no momento em que o “ordenamento jurídico 

deixa livres o forte e o fraco, esta liberdade só se torna efetiva para o primeiro”. No que 

diz respeito ao segundo critério, o autor baliza que a ponderação de interesses deve 

variar de acordo com a natureza da questão, ou seja, caso a relação prime pela 

existencialidade a incidência de direitos fundamentais deverá ser mais intensa, 

enquanto que nas relações patrimoniais a incidência dos direitos fundamentais deverá 

ser refreada (SARMENTO, 2003, p. 279). 

As posições dos dois autores são de interesse. 

Todavia, em resenha que tratava de ambas as obras, Virgilio Afonso (2005) 

apontou: 1) que o instituto da proporcionalidade, como formatado por Robert Alexy, não 

tem como intenção solucionar conflitos não estatais, sendo que a sub-regra da 

adequação não se coadunaria, de forma alguma, com as relações negociais; 2) que a 

desigualdade fática nem sempre é sinônimo de igualdade material e que tal solução 

ignoraria a desigualdade de forças presentes na relação jurídica negocial. 

As contundentes críticas de Virgilio Afonso parecem ter parcial procedência, 

principalmente no que tange ao critério reputado por Steinmetz. Apesar disso, saliente-

se que as ‘precedências prima facie’ criadas pelo autor têm elevado valor científico, 

servindo como substrato às conclusões do presente do trabalho. 

 De outro lado, no que diz respeito à crítica realizada contra a tese de 

Sarmento, esta parece ter menor grau de procedência. 

Veja-se o exemplo utilizado pelo autor em sua crítica: 

Aqueles que participam dos chamados reality shows, tão em voga no 
Brasil e no Mundo, o fazem com base no exercício de sua autonomia da 
vontade. Esse exercício acarreta, sem dúvida, restrições de seus direitos 

8292



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fundamentais, especialmente ao de privacidade. A desigualdade 
material entre, por exemplo, a Rede Globo, uma das maiores empresas 
de comunicação do mundo, e os participantes de seu reality show é 
inegável. Isso não significa, contudo, que haja uma necessidade de 
intervir nessa relação para proteger direitos fundamentais restringidos: a 
desigualdade material não interfere, necessariamente, na autenticidade 
de vontades. 
 

Do caso apresentado como exemplo, é possível se retirar algumas 

considerações. Primeiro, é de rigor afirmar que em caso como este, por obviedade, o 

particular disposto a adentrar o reality show assinará um contrato regulamentando o 

uso de seu direito de personalidade à imagem. Portanto, pelo tempo em que o mesmo 

participar do programa, sua imagem será ‘propriedade’ da Rede Globo. 

Se a consideração fosse apenas esta, a crítica de Virgilio Afonso seria no 

alvo, visto que, após a assinatura do citado contrato, caso o particular viesse a 

ingressar no Judiciário pleiteando algo relacionado ao teor de sua imagem, pareceria 

que este particular estaria, apesar da desigualdade fática, equivocado. 

Porém, é possível imaginar, na mesma situação, que algum dos participantes 

do reality show, durante o programa, passasse por alguma situação absurdamente 

vexatória. Claro que isto é absurdamente comum em programas de voyeurismo, mas, 

imagine-se uma situação muito negativa para o participante. Deixamos aqui a situação 

para a imaginação do leitor. 

Por se tratar de transmissão ao vivo, o ato vexaminoso será transmitido, em 

tempo real, para todo o país. Até aí, nenhum problema, visto que este era o esperado 

pelos contratantes. Agora, conceba-se que a situação vexatória passe a ser utilizada, 

no resto da programação da emissora, como uma “gag”, um mote para incontáveis 

chistes e humilhações. 

Neste caso, apesar de inicialmente a desigualdade fática não ter interferido 

na autenticidade das vontades, no decorrer da relação jurídica, a autenticidade 

modificou-se. E, além disso, a violação a direitos fundamentais só existirá porque as 

partes estavam em situação absurdamente desigual, vez que por óbvio, as 

possibilidades fáticas das partes são absurdamente díspares. 

Dito isto, parece que a utilização da desigualdade fática como critério para 

aferição do grau de interferência dos direitos fundamentais nas relações privadas 
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parece, prima facie, ser interessante. Claro está que este critério deve ser utilizado da 

mesma maneira que os demais direitos fundamentais, ou seja, como um mandamento 

de otimização, criando-se as relações de precedência condicionada. No exemplo 

mencionado a precedência prima facie seria a da desigualdade fática, contudo, o caso 

concreto poderia ser similar ao exemplificado por Virgilio Afonso da Silva, sendo que a 

relação de precedência condicionada seria afastada após a devida argumentação. 

Outro critério adotado por Sarmento (2004a, passim) é o da essencialidade 

da relação jurídica. Quanto mais econômico-patrimonial for a relação, menor deverá ser 

a incidência dos direitos fundamentais, sendo que, ao reverso, quanto mais existencial 

for a relação, maior deverá ser a vinculação dos particulares a direitos fundamentais. 

Parece pertinente também esta abordagem realizada pelo autor. 

Portanto, apesar de Silva, Steinmetz e Sarmento não serem adeptos 

entusiasmados da teoria da eficácia mediata, do exposto neste trabalho, não há como 

fugir à sua aplicação no âmbito da dogmática dos direitos fundamentais brasileira.8  

A tese da eficácia mediata deve ser utilizada no Brasil por não forçar uma 

invasão exagerada do direito privado pelo direito constitucional, como também por não 

ser demasiado afastada da possibilidade de vinculação dos particulares a direitos 

fundamentais. Ela é interessante por justamente estar no ‘meio-termo’. 

Importante ressaltar que por se tratar de estudo realizado no seio da 

dogmática dos direitos fundamentais, a ponderação de interesses deve ser utilizada 

como instrumento da solução das tensões dos direitos fundamentais, já que, como visto 

anteriormente, os direitos fundamentais, em sua grande maioria, têm natureza de 

princípios, sendo que sua aplicação deve ser feita na maior medida do possível, dentro 

do caso concreto, ou seja, não são absolutos. 

 Neste diapasão é possível se construir as seguintes prescrições hipotéticas, 

as quais deverão funcionar como parâmetros de incidência da vinculação dos 

particulares a direitos fundamentais: 

1) Se, no caso concreto de restrição a direitos fundamentais numa relação 

entre particulares, existir mediação legislativa através de regras, o Magistrado deverá, 

prima facie, priorizar a solução àquele caso através da subsunção e não através da 

ponderação; 
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2) Se, no caso concreto de restrição a direitos fundamentais numa relação 

entre particulares, existir mediação legislativa através de cláusulas gerais, as mesmas 

deverão, prima facie, servir como ‘porta de entrada’ dos valores constitucionalmente 

consagrados, através de ponderação de bens realizada pelo Magistrado; 

3) Se, no caso concreto de restrição a direitos fundamentais numa relação 

entre particulares, não existir mediação legislativa, o Magistrado deverá realizar a 

ponderação ou não, tendo em vista os dois critérios estabelecidos por Sarmento, qual 

seja: a) em se tratando de relações eminentemente econômico-patrimoniais (caso no 

qual a aplicação horizontal dos direitos fundamentais deverá ser evitada, prima facie) 

ou de relação essencial (caso no qual a aplicação horizontal dos direitos fundamentais 

deverá ser fomentada, prima facie); b) se tratar de relação jurídica com eminente 

desigualdade fática (caso no qual a aplicação horizontal deverá ser fomentada, prima 

facie) ou se tratando de relação jurídica sinalagmática (caso no qual a aplicação 

horizontal deverá ser evitada, prima facie). 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante da abordagem realizada, infere-se que os princípios jurídicos, 

para Robert Alexy (autor utilizado como substrato à pesquisa) não são mandamentos 

nucleares do sistema jurídico, mas sim mandamentos de otimização deste, sendo 

diferentes das regras por serem passíveis de ponderação com os outros princípios, que, 

a priori, poderiam parecer colidentes. 

Viu-se, ademais, que os direitos fundamentais derivaram-se de lutas 

históricas dos cidadãos, sendo que primariamente estes possuíam a função de vincular 

o Estado a não realizar determinadas condutas, passando depois a obrigarem este 

Estado a prestar determinados serviços. Com a evolução da teoria constitucional e do 

constitucionalismo, além das mudanças nas relações de poder dentro da sociedade, a 

qual passou a ser a sociedade de consumo de massa, as violações a direitos 

fundamentais passaram a não ser apenas oriundas do Estado, mas também dos entes 

privados, como associações, sindicatos, corporações e dos próprios cidadãos. Disso 

extraiu-se a necessidade teorização acerca da possibilidade da vinculação dos 
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particulares a direitos fundamentais. Neste diapasão, foi realizado aqui um estudo 

aprofundado sobre as vertentes da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. 

Ademais, observou-se que apesar de no Brasil não haver determinação 

constitucional expressa acerca da vinculação dos particulares a direitos fundamentais, 

esta se extrai de diversas disposições constitucionais, como a dignidade da pessoa 

humana, a supremacia da constituição e a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, sem prejuízo de outras. 

 Mais à frente, passou-se a um estudo das teorias da eficácia horizontal 

dos direitos fundamentais, detidamente da teoria da eficácia mediata, da eficácia 

imediata e da imputação do Estado. 

Ao final, após anotação das diversas vertentes, tomou-se posição, 

chegando-se a três prescrições hipotéticas. 
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RESUMO 

A criação no sistema brasileiro de jurisdição constitucional, de uma ação abstrata dirigida a 

prover uma afirmação judicial da constitucionalidade de uma norma legal foi associada à 

afirmação de que ela deveria incrementar o grau de segurança jurídica, sempre que os 

Tribunais decidissem de forma distinta, considerando a mesma regra legal. Um percurso às 

decisões do Supremo Tribunal Federal em sede de ADC (ação declaratório de 

constitucionalidade) demonstra que segurança jurídica é um tema negligenciado no processo 

de construção da decisão. Não obstante isso, é possível identificar uma abertura nos 

precedentes já estabelecidos, para um comportamento judicial ativista, seja no docket 

controlling, seja na reivindicação em favor da Corte de uma definição mais ampla dos limites 

objetivos que hão de se aplicar à sua decisão. 

PALAVRAS-CHAVE: JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL; AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE; SEGURANÇA JURÍDICA; ATIVISMO. 

 

ABSTRACT 

The creation in the Brazilian system of judicial review, of a abstract action directed to provide 

a judicial affirmation of the constitutionality of a legal statue was associated with the assertion 

that this should increase legal certainty whenever courts decide in different ways considering 

the same legal rule. An overview beneath the Supreme Court decisions in ADC’s 

(constitutionality declaratory action) shows that legal certainty is a neglected theme in the 

decision making process. Nevertheless, it is possible to identify an opening in the precedents 

already established, to a activist judicial behave, either in docket controlling or in vindicating 

to Court a wide definition of the objective limits that should apply to their rulings. 

KEYWORDS: JUDICIAL REVIEW; CONSTITUTIONALITY DECLARATION ACTION; 

LEGAL CERTAINTY; ACTIVISM. 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 

   

É clássica a afirmação de que a segurança – assim entendido como um valor que 

promove a confiança nas relações – se constitui condição sine qua non para o convívio 

coletivo, e por via de conseqüência, para a construção e funcionamento da sociedade. Essa 
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idéia simples, todavia, apresenta significativos desdobramentos quando transportada para a 

realidade da vida, Assim é que forjar segurança nas relações entre agentes privados é 

operação que não se concretiza da mesma forma que naquelas travadas com o poder; e 

segurança no plano jurídico se apresenta como um ideal quase imperscrutável num ambiente 

de proliferação de normas, de desconstrução das fronteiras do vetusto princípio da separação 

entre poderes, e de globalização das relações jurídicas – e, portanto, da moldura normativa 

aplicável. 

É de García de Enterría1 a lição de que na situação atual, de desordem extremo das 

normas escritas, só um esqueleto firme de princípios pode permitir orientar-se no magma 

inumerável de ditas normas, na sua maior parte, ocasionais e incompletas, submetidas a um 

processo de cambio incessante e contínuo, remetendo-se essa situação, a um pensamento 

jurídico de valores ou por princípios gerais.  Esse é o cenário que atrai – dentre vários outros 

elementos – um maior espaço institucional em favor em particular do Supremo Tribunal 

Federal, que no exercício de sua competência de guarda da constituição, se verá chamado a 

conferir aos institutos jurídicos seu pertinente regime orientado à organização de uma relação 

social determinada, tudo tendo em conta as premissas construídas pelo Texto Fundamental. 

Nesse contexto – que é mundializado1 – de ampliação do espaço em favor da 

jurisdição constitucional, desponta no sistema brasileiro a opção pela construção de um 

sistema de múltiplos institutos orientados ao exercício da judicial review. Releva para a 

presente cogitação, a figura da ação declaratória de constitucionalidade – que nesse contexto 

da conquista da segurança jurídica pela forja de uma interpretação sistemática, orgânica de 

cada qual dos institutos de controle do poder, é de ser examinada na sua intrínseca relação de 

instrumentalidade para com a construção justamente desse ambiente de fiabilidade.  

Cuida-se, portanto, neste artigo, de uma análise dos termos em que o instituto da 

ação declaratória de constitucionalidade vem sendo manejado pelo Supremo Tribunal Federal 

na construção de sua casuística, tendo em conta particularmente, o emprego pela Corte como 

categoria argumentativa, a preservação da segurança jurídica. 

  

  

2. IDÉIAS CENTRAIS NA BUSCA DA COMPREENSÃO DA SEGURANÇA 

JURÍDICA 

  

Desde a afirmação já clássica de Pérez Luño1 de que a segurança como ideal  

constitui verdadeira necessidade antropológica humana, têm-se, a partir da indissociável 
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relação entre direito e humanismo1, a transposição dessa busca pela segurança para a esfera 

de cogitação do jurídico. Tal reflexão se amplia com a estruturação em si do poder político 

organizado, tendo em conta que os imperativos de segurança que se apresentam nas relações 

entre particulares não se manifestarão da mesma forma naquelas que se instituam com o 

Poder Público1 - na medida em que as medidas de indução ou mesmo coerção à fiabilidade 

das relações aplicáveis nas relações interprivatos não terão a mesma eficácia naquelas que se 

estabelecem com o Estado. 

Uma vez mais é de García de Enterría a lição de que vem da modernidade a lógica de 

uma se possa alcançar a liberdade através de um conjunto de liberdades civis tercnicamente 

configuradas, que servem, sobretudo, à sociedade individualista e à segurança jurídica de seu 

funcionamento ordenado; uma sociedade onde a previsibilidade das condutas lícitas e da 

possível ação concreta do Estado com incidência na ação individual está assegurada, tudo isso 

expresso em leis escritas, concisas e acessíveis, que criam um espaço organizado e seguro de 

liberdade; um espaço de outro lado amplo, no qual se pode assentar uma vida social 

verdadeiramente livre1. 

As idéias centrais dessa segurança jurídica ordenadora, promovida puramente através 

do direito, atravessam os anos até a constatação de que o conceito estaria a carecer de um 

elemento substantivo maior. Isso porque numa compreensão de direito identificado com 

produção estatal1, a mera existência do Estado bastaria para fundar a correlata existência de 

uma ordem jurídica – e se o direito é o instrumento capaz de revelar ou instituir a segurança, 

qualquer ordem estatal se revelaria por definição, segura1. Sobrevém nesse momento, o 

debate sobre a necessária interface entre segurança jurídica e a justiça como elemento de 

qualificação da primeira – afinal, de nada vale um sistema normativo previsível e estável, se 

ele conduz à iniqüidade. De outro lado, ingressa ainda na investigação sobre o conteúdo da 

segurança jurídica a temática da confiança1, reconhecida como pressuposto necessário à 

própria legitimação do agir do poder1. 

Nesse cenário, o velho binômio previsibilidade/estabilidade – que parecia sintetizar a 

essência da segurança jurídica – revela-se hoje insuficiente a dar conta dos atributos que um 

sistema normativo deve traduzir. A verdade é que a preferência pelos dualismos antagônicos, 

tão a gosto do direito moderno, ignora os liames necessários que unem os contrários – e com 

isso, revela-se artificial1.   

O aporte da confiança e da justiça à idéia de segurança jurídica em verdade vão 

complementar a sua compreensão enquanto valor capaz de gerar um verdadeiro ordenamento 

jurídico – assim entendido como um conjunto de regras de convívio aptas a ordenar o 
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convívio social. É Grossi1 quem esclarece que ordenar significa ter em conta as 

características da realidade que se é de dispor, já que unicamente presumindo e tomando em 

consideração tais caracteres, não se violentará a mesma, respeitando a complexidade social 

que constituirá uma verdadeira e autêntica limitação para a vontade ordenante. 

Surge então uma nova vertente de reflexão, que busca uma segurança jurídica 

substantiva – que transcende à lógica da previsibilidade, para buscar uma racional 

aceitabilidade do processo de formulação de decisões, legislativas ou judiciais1. É certo que a 

abertura à contingência, à maleabilidade das condições específicas e temporais de cada tipo de 

sociedade1, se de um lado reverencia as necessidades de arejamento do ordenamento que não 

pode restar petrificado, sob o risco de transformar-se em verdadeira cláusula de bloqueio ao 

próprio desenvolvimento social e econômico1; de outro lado não pode deixar de ter em conta 

a necessária determinação dos equilíbrios que garantam a posição subjetiva do cidadão. 

Segurança jurídica, desta forma – como categoria argumentativa –, não se pode 

apresentar como um dado, ou algo desprendido de qualquer elemento localizador da 

controvérsia; segurança jurídica é um valor a ser concretamente buscado em cada situação em 

concreto, abrindo-se à interseção (que lhe completa o conteúdo valorativo) dos vetores da 

confiança e da justiça; tudo num exercício de construção da decisão que se revele apto a gerar 

a aceitabilidade racional acima mencionada. É a partir dessa premissa que se passa a analisar 

a presença do referido vetor nas decisões do STF em sede de ADC, sempre no plano geral de 

indagação do eventual manejo de categorias jurídicas conhecidas como elemento de 

justificação de uma prática ativista1 já afirmada pela Corte como própria a seu mister 

constitucional1. 

  

  

  

  

2. A SEGURANÇA JURÍDICA E A AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

  

A Ação Declaratória de Constitucionalidade, instituto incomum no direito nacional, 

surgiu no mundo jurídico com a promulgação da Emenda Constitucional nº 3 de 1.999, tendo 

sido consolidada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal como instrumento de 

controle abstrato de normas, destacando-se, desde então, sua inaptidão para a tutela de direitos 

subjetivos. 
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2.1 Antecedentes históricos à ADC aclarando o contexto de sua 

preceituação 

  

Sua origem remonta a um extenso e acalorado debate havido no STF, ainda sob a 

égide das Cartas Fundamentais de 1946, 1967 e 1969, tendo em conta o então sistema de 

controle de constitucionalidade, que estava a envolver a participação do Procurador-Geral da 

República – primeiro, na chamada representação interventiva, e após a Emenda 

Constitucional nº 16/65, no controle abstrato de constitucionalidade. A quaestio júris que se 

punha – e que por diversas vezes foi enfrentada pela Corte – estava a envolver a possibilidade 

(ou dever) do Procurador Geral da República oferecer a provocação ao controle de 

constitucionalidade, em hipóteses em que, a seu sentir, a norma controlada não se revestisse 

de qualquer vício. À época, o debate se via fortemente constringido pela circunstância de que, 

repousando naquela autoridade a única possibilidade do controle abstrato de 

constitucionalidade; o entendimento de que pudesse ele recusar o encaminhamento da 

representação ao argumento de que não vislumbrava o vício de raiz estaria a inviabilizar a 

tutela da supremacia da Constituição.  

Às vésperas mesmo da promulgação da Carta de Outubro, o tema não se tinha por 

pacificado, tendo a Corte, no exame da Representação 1.349-DF, Rel. o Min. Aldir 

Passarinho, reafirmado sua anterior compreensão de que não haveria de se conhecer da 

representação de inconstitucionalidade, quando o próprio Procurador Geral da República 

afirmava na peça inicial, não vislumbrar qualquer contaminação na norma controlada. 

Importante ter por claro que o precedente citado, espelha uma compreensão da Procuradoria 

Geral da República no que toca à sua legitimação e seus deveres de agir, distinta daquela 

traçada no leading case mais referido na matéria; o chamado “Caso da Censura”, onde 

entendeu o Parquet que o não reconhecimento de parte daquela instituição, de vício de 

inconstitucionalidade, estaria a autorizar o puro e simples arquivamento da representação, sem 

que o tema fosse submetido ao Judiciário1.   

As palavras finais da Representação 1.349-DF deixam perceber uma mudança de 

compreensão do Ministério Público no que toca a seu papel na veiculação daquela particular 

via de ação, afirmando sua “[...] convicção de que o Supremo Tribunal Federal julgará 

improcedente a representação [...]”, mas externando ainda a sua percepção da importância da 

atuação daquela Corte “[...] pondo termo definitivo às dúvidas suscitadas, e dando com isso, 
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contribuição efetiva para que, vencendo pressões internacionais e seus veículos domésticos, se 

reafirme a vigência efetiva da Lei de Informática.” 

Evidente, a essa altura, a preocupação de parte do único legitimado à provocação do 

controle abstrato de constitucionalidade, com a existência de “dúvidas” relacionadas à higidez 

da norma. Mais do que isso, o que se tem é a percepção de que o estado de incerteza 

relacionado à constitucionalidade de uma norma transcende os limites da compreensão 

institucional no tema, e estaria a justificar – ainda que com a manifestação expressa do 

entendimento pela improcedência – a provocação da jurisdição no tema, para que com isso se 

reconquistasse o cenário de certeza jurídica que o Estado de Direito estaria a reclamar. 

O tema volta à baila, mesmo depois da promulgação da Carta de Outubro, a partir de 

uma distinta perspectiva: a importância/conveniência de atribuir-se efeito vinculante às 

decisões do Supremo Tribunal Federal, especialmente no exercício do controle de 

constitucionalidade das leis1. Não se pode olvidar que no ano de 1991, o recém instituído 

sistema de controle de constitucionalidade alcança um momento de pique, com o aforamento 

em 1990 e 1991, de respectivamente, 255 e 233 Ações Diretas de Inconstitucionalidade 

(ADIN’s)1. A par disso, a implementação de medidas no campo da tributação e da economia 

em geral estavam a reclamar os instrumentos necessários à criação de um ambiente de 

estabilidade jurídica – que favoreceria o desenvolvimento econômico. Nesse contexto, 

sobrevém em 1993 a já referida Emenda Constitucional nº 3, que a um só tempo cria a ação 

direta que tem por objeto a declaração da constitucionalidade da lei, bem como afirma o efeito 

vinculante das decisões havidas no âmbito do controle abstrato. 

A referida ação veio colmatar no plano do controle abstrato e concentrado de 

constitucionalidade a falta de um instrumento que conferisse certeza à presunção de 

constitucionalidade de norma federal combalida por decisões judiciais controvertidas. A 

inovação não foi imune a críticas, havendo quem nela reconhecesse uma restauração da antiga 

ação avocatória – associada a momentos menos democráticos na história recente do país. Em 

que pese o intenso debate acerca da sua conveniência política, ou mesmo de sua legitimidade 

constitucional, o novel instituto veio a ser chancelado como compatível com o Texto de Base 

pelo STF em exame incidental (questão de ordem) suscitada justamente por ocasião do 

aforamento da ADC nº 1, tendo como Relator o Min. Moreira Alves. 1 

  

2.2 Risco à segurança jurídica como requisito de admissibilidade da ADC  
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Empreendida a inclusão formal do instituto no mundo jurídico por intermédio da 

Emenda Constitucional nº 3/93, sua disciplina mais detalhada só se veio a empreender por 

intermédio da Lei 9.868/991. 

Segundo a lei de regência da ADC, incumbe ao legitimado ativo evidenciar na 

petição inicial a "existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição 

objeto da ação declaratória”1. A mencionada polêmica ou dissídio judicial como requisito de 

admissibilidade mesmo do controle abstrato1 é o ponto em que se associa à questão 

existencial da segurança jurídica, aquela do ativismo judicial. Com a segurança o dissídio 

configura uma relação de causa e efeito, pois o avanço desproporcional da primeira fomenta a 

dúvida nas relações jurídicas reguladas pela lei objeto da Ação Declaratória1. Já a exigência 

legislativa de que a controvérsia se aponte como “relevante” serve de obstáculo à intromissão 

ordinária do Supremo Tribunal Federal no processo legislativo, chancelando-o com o juízo 

positivo de constitucionalidade, ou reprovando suas deliberações com a declaração do vício 

de raiz. Não é ocioso relembrar que a pouca deferência para com as decisões dos outros 

poderes se constitui um dos elementos indicadores da prática de ativismo judicial1. 

O referido requisito de admissibilidade da ADC tem sido investigado pelo Supremo 

Tribunal Federal, a rigor, sob uma perspectiva de “sinal trocado” na ótica da proteção contra a 

(in)segurança jurídica, ou seja, na prevenção a uma vivência de estado de ausência de 

segurança motivado pelo dissídio judicial oriundo da “heterogeneidade interpretativa”1 do 

Poder Judiciário. Essa conexão discursiva foi construída pelo Ministro Celso de Mello para 

quem a controvérsia, “em proporções relevantes” faz instaurar “verdadeiro estado de 

insegurança jurídica capaz de gerar um cenário de perplexidade social e de provocar grave 

incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato normativo federal”1.  

Ainda explorando as relações entre a “controvérsia judicial relevante”, e sua aptidão 

a determinar um estado de incertitude jurídica, a Ministra Cármen Lúcia, em decisão 

terminativa proferida na já referida ADC nº 151 enriquece a compreensão da expressão 

legislativa afirmando que o dissídio judicial precisa ser exteriorizado mediante decisões 

antagônicas em ambos os sentidos e em volume expressivo, consagrando teses conflitantes 

que instaurem um estado de insegurança jurídica capaz de gerar perplexidade social e de 

provocar grave incerteza quanto à validade constitucional de determinada lei ou ato 

normativo federal. Observe-se que se de um lado se tem em conta o caráter eminentemente 

técnico da decisão – teses conflitantes, antagônicas –; de outro lado é inequívoca a dimensão 

subjetiva, que na lição de Pérez Luño1, se apresenta como certeza do direito, como projeção 
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nas situações pessoais da segurança objetiva, que diz respeito à regularidade estrutural e 

funcional do sistema jurídico. 

Ao qualificar o antes referido volume expressivo de decisões conflitantes para o 

ajuizamento regular do processo de controle abstrato, na mesma decisão aduziu a Ministra 

Cármen Lúcia acerca de um “elevado coeficiente de pronunciamentos judiciais colidentes” 

que implicariam em um “grave comprometimento da estabilidade do sistema de direito 

positivo vigente no País”. Tal orientação, se de um lado efetivamente previne o uso 

patológico do Supremo Tribunal Federal como instância consultiva que se teria caracterizado 

na admissibilidade imediata da provocação da declaração de constitucionalidade; de outro 

lado pode dar azo a um agravamento do estado de insegurança, decorrente de um 

entendimento de que o volume de controvérsia não se revele suficientemente expressivo.  

O ponto de equilíbrio haverá de ser encontrado pelo Relator – que tendo em conta a 

autoridade e alcance das decisões controversas, ou ainda identificando um dissídio que se 

revele mais localizado, há de ser capaz de vislumbrar o pressuposto de admissibilidade da via 

de controle, que é o risco à segurança jurídica. O que se está a afirmar é que essa aferição não 

se dará jamais por um critério meramente objetivo ou matemático; mas é de ter em conta os 

elementos de fato apresentados como evidenciadores da perplexidade social ou da grave 

incerteza referidas anteriormente pela Corte. 

Cumpre ainda afirmar que outro importante espaço de atuação do Relator foi fixado 

já na decisão de mérito proferida na ADC nº 11, onde o Ministro Moreira Alves afirmou que a 

delimitação objetiva da ADC haveria de se dar não a partir da narrativa do Requerente, mas 

da análise dos termos em que a controvérsia se tinha posto nas conflitantes decisões judiciais 

apontadas como evidenciadoras da admissibilidade do controle abstrato. Isso implica conferir 

uma liberdade ao Relator para a delimitação dos limites objetivos da coisa julgada que se 

venha a firmar na hipótese, que tem extrema relevância quando se considera o caráter 

vinculante da decisão que ali se forma. 

Por sua vez, a compreensão do que seja controvérsia relevante encontrou nova 

delimitação normativa cunhada pelo Relator Ministro Ricardo Lewandowski: a ADC não 

configura remédio válido para a estabilização de situação de insegurança jurídica cuja causa 

decorra do cotejo de lei com atos infralegais. Essa assertiva se deu em decisão terminativa 

exarada na ADC n° 231, onde se afirmou seu descabimento vez que “a questão discutida nos 

autos referia-se à existência de suposta controvérsia judicial acerca dos artigos [...] da 

Resolução 15/2005 da ANP” e, se existisse controvérsia esta estaria circunscrita “à 

pertinência do ato normativo objeto desta ação ao conteúdo da Lei nº 9.478”.  
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Relevante finalizar as considerações sobre a apreciação pela Corte do tema da 

existência do risco à segurança como requisito de admissibilidade, destacando a circunstância 

de que mais se disse sobre isso nas decisões terminativas que naquelas de mérito. Assim é 

que, a par da ADC nº 1 – já referida – onde se estabeleceu que os limites objetivos da 

demanda se fixam a partir dos termos da controvérsia evidenciada nos autos; as demais 

ADC’s que alcançaram exame de mérito, onde portanto seria de esperar alguma consideração 

sobre sua admissibilidade (e portanto, sobre a evidenciação da insegurança a ser extirpada) 

limitam-se a afirma objetiva a comprovação de dissídio, referindo, no máximo, ao número de 

precedentes apontados1. 

  

2.3 Risco à segurança jurídica como requisito de cabimento da medida 

cautelar na ADC  

  

Se o tema da segurança jurídica em risco como requisito de admissibilidade encontra 

um tratamento mais maleável nos precedentes já construídos no âmbito da Suprema Corte; o 

quadro se modifica significativamente quando se tem em conta o pedido de liminar. Tal 

inversão de ânimo se justifica em boa parte, pela conseqüência imediata que deflui da 

providência de urgência nessa particular via de ação, consistente na determinação de que os 

juízes e os Tribunais suspendam o julgamento dos processos que envolvam a aplicação da lei 

ou do ato normativo objeto da ação até seu julgamento definitivo1.  O que se identifica na 

leitura dos precedentes, é que o requerimento de liminar tem desafiado um juízo de 

ponderação entre a persistência dos riscos da indeterminação da constitucionalidade da norma 

controlada, quando menos até a decisão de mérito; e os efeitos negativos do sobrestamento 

por todo o país, dos feitos que envolvam o preceito controlado. 

Não se pode olvidar nessa hipótese, que a par de um risco de contrariedade à justiça 

decorrente do sobrestamento dos feitos, existe um elemento de risco institucional contra o 

STF, ao prestígio de suas próprias decisões. Isso porque o caráter aberto do art. 21, caput da 

Lei nº 9.868/99, deixa quase que ao arbítrio de cada julgador, ter os feitos sob sua apreciação 

por alcançados ou não pela medida cautelar deferida em sede de ADC – observe-se que a 

locução legislativa é que “envolvam a aplicação da lei ou ato normativo”. Também esse 

elemento, de política no desenvolvimento da função judiciária1, não pode ser desconsiderado 

quando se analisa o conjunto de decisões havidas na matéria. 

Na ADC n° 16 o Relator Ministro Cezar Peluso não deferiu o pedido liminar ao 

argumento de que a “gravidade de tal medida, obstrutora do andamento de grande massa de 
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processos pendentes nos vários órgãos judiciais, desaconselha seu deferimento, mormente em 

face de seu caráter precário”1. Essa mesma reserva intelectual aparece na apreciação do 

Ministro Ricardo Lewandowski, na ADC n° 261, onde se afastou o pedido da cautelar tendo 

em conta um argumento de prudência. Em ambas as decisões, a caracterização ou não de risco 

à segurança jurídica não tenha sido utilizada como tópico argumentativo – prevalecendo o 

peso pragmático dos efeitos do deferimento da providência de cautela –; a afirmação implícita 

é de que o primeiro valor cedeu lugar, num raciocínio de ponderação, ao segundo. 

Oportuno trazer à baila o entendimento do Ministro Marco Aurélio que ao indeferir a 

medida acauteladora pleiteada no bojo da ADC n° 191 teceu críticas à própria consagração 

em si de um provimento liminar orientado a um efeito que já é intrinsecamente oposto àquele 

próprio à existência e vigência de lei num sistema regido pela presunção de 

constitucionalidade1. Curiosamente, a insurgência não se direciona àquele particular efeito da 

liminar em ADC que oportunizara antes o temperamento do argumento de risco à segurança 

jurídica – a saber, o risco igualmente à ordem jurídica decorrente do sobrestamento em todo o 

país, de feitos que “envolvam a aplicação da lei ou ato normativo” objeto da ADC. 

Aporte interessante no tema da interface entre a segurança jurídica e a medida 

liminar em ADC foi proposto pelo Ministro Luiz Fux, quando da análise da ADC n° 291. Ali, 

adotando o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/99 – que remete para o Plenário diretamente a 

apreciação do mérito da medida. Evoca o Ministro, não só a polêmica em torno da segurança 

jurídica já havida pela edição da norma, mas também o imperativo de que a decisão que se 

venha a proferir se dê não de forma precária (como seria própria na tutela de urgência), mas 

de maneira definitiva tendo em conta sua aptidão exatamente para restaurar a fiabilidade 

desejada das leis1. 

  

  

3. POSSÍVEIS MANIFESTAÇÕES DE ATIVISMO NO MANEJO DO 

ARGUMENTO DA SEGURANÇA JURÍDICA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE 

CONSTITUCIONALIDADE 

  

A evocação da segurança jurídica como causa e objetivo de um controle abstrato de 

constitucionalidade da lei está a sugerir, em tese, um manejo da referida via de ação mais 

voltado à autocontenção. Isso porque estabilidade se apresenta como um vetor tradutor da 

segurança – e o ativismo não se harmoniza com a estabilidade. 
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Os indicativos decorrentes da análise da casuística das ADC’s apontam, todavia para 

sutis manifestações dessa mesma inclinação ativista. É o que se passa a indicar. 

  

3.1 Admissibilidade da ADC – entre autocontenção e ativismo 

  

No terreno da prática judicial reputada ativista, no que toca à cunhagem dos 

requisitos de admissibilidade da ação, verifica-se ab initio, uma primeira tendência mais 

cautelosa – mais orientada à autocontenção –, reflexo de uma evidente preocupação com uma 

tredestinação da função judiciária da Corte1. Para o exercício do self-restraint preconizado 

pela ADC nº 15, a Ministra Cármen Lúcia integrou o princípio democrático ao debate 

jurídico, voltando-se à linhagem política que circunda a ADC traduzida na competência do 

Supremo Tribunal Federal confirmar ou negar a presunção de constitucionalidade de norma 

editada pelos poderes democraticamente eleitos. De toda sorte, o posicionamento da Ministra 

Cármen Lúcia contribui, em alguma medida, para a autocontenção do STF em sede de ADC, 

tendo o princípio da separação dos poderes servido de elemento dissuasivo da prática do 

ativismo judicial, bem como de mecanismo de controle de sua pauta de julgamento. 

Uma possível explicação para tal orientação inicial repousa efetivamente, nas críticas 

políticas ao próprio instituto, que seria eivado de um vezo autoritário – rótulo que nenhuma 

instituição pretende ver aplicado a si. A análise do perfil dos Requerentes em ADC revela 

interessantes constatações. Em números absolutos, o maior número de ADC’s foi aforado por 

entidades de caráter associativo originárias da sociedade civil organizada – 11 (onze), num 

total de 31 (trinta e uma). A leitura mais atenta, todavia revela que no segmento governo lato 

sensu se terá um número já mais expressivo – ainda que só se qualifique como Governo, 

aquelas estruturas diretamente identificadas com o poder político organizado – o número já 

alcançará 15 (quinze) do total de 31 demandas. A prática evidencia, portanto, que o inst ituto 

está mais afeito à provocação do pelo poder – corroborando a preocupação dos críticos 

quando da criação da ADC. 
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Gráfico 1 

Perfil dos Requerentes de ADC 

  

Mas essa mesma afirmação de que a Corte venha manifestando uma tendência à 

autocontenção pela via dos requisitos de admissibilidade da ADC permite outra leitura. A 

linha divisória entre a viabilidade do controle e o desempenho de anômala função consultiva 

repousaria na “relevância da controvérsia” – realidade que, como já se teve oportunidade de 

observar, não está sujeita a parâmetros objetivos de aferição. Consequentemente, a 

metrificação do dissídio judicial de índole relevante pode estar a instrumentalizar o STF de 

mecanismo de controle de sua pauta de julgamento pela escolha discricionária das questões 

que serão apreciadas pela Corte na ADC. Nesta perspectiva, o juízo exercido pelo STF se 

avizinha do docket control1 norte-americano, corroborando-se conduta judicial semelhante 

àquela disponível no processo de certiorari exercitado pela Suprema Corte estadunidense. Em 

alguma medida, essa estratégia, de reivindicar para si competências que não lhe são 

originalmente asseguradas pela Carta – dentre elas, a de controle de seu próprio universo de 

cogitação – pode ser identificada como manifestação de ativismo1. 

O exemplo mais expressivo desse alargamento estratégico da admissibilidade da via 

de ação é aquele da já citada ADC nº 16, onde discutindo o tema da responsabilidade 

subsidiária dos tomadores dos serviços pelas prestações trabalhistas das empresas contratadas 

pela Administração Pública, os paradigmas apontados foram tão-somente 3, originários de 

Tribunais Regionais do Trabalho. Na ocasião, não obstante o encaminhamento pelo Ministro 

8312

file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_edn43
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_edn44


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Cezar Peluso do não conhecimento da demanda, prevaleceu, entretanto o juízo em favor de 

sua admissibilidade, tendo em conta a questão de fundo de natureza constitucional que a 

matéria envolvia – virtual conflito entre decisões havidas no âmbito dos Tribunais Regionais 

do Trabalho, e os termos do Verbete nº 331 da Súmula do TST. 

Observe-se que aqui, a preocupação com a garantia da segurança jurídica prevaleceu 

sobre os requisitos formais de quantidade de dissidências, ou mesmo da origem direta da 

controvérsia. Isso porque a inicial, como já referido, apontava tão-somente 3 acórdãos 

paradigmas, e o conflito aparente estava a envolver o art. 71 § 1º da Lei nº 8.666/93 e o já 

citado Verbete nº 331 da Súmula do TST – figurando a questão constitucional em si, de 

maneira reflexa. O precedente sugere, assim, uma ampliação do cabimento da via de ação 

(distanciando-se dos próprios pronunciamentos originais da Corte), em favor do 

reconhecimento de uma competência de apreciação do STF, num caso em que claramente, a 

previsibilidade e estabilidade nas relações se afigurava particularmente relevante, 

especialmente tendo em conta a natureza protetiva das normas controladas (direito do trabalho 

e direito previdenciário). 

Curiosamente, embora o tema da pacificação das orientações fosse a questão de 

fundo – o Ministro Marco Aurélio argumentava que não se teria sequer editado o Verbete nº 

331 da Súmula do TST se não houvesse divergência de entendimentos –; a admissibilidade da 

ADC culminou por se fundar no caráter aberto da ação abstrata, sem maiores 

aprofundamentos sobre as relações entre a segurança e a viabilidade do controle proposto. 

Claro, neste viés, que o conhecimento desta particular ADC nº 16 – em que pese os 

argumentos técnicos manejados pela Corte – envolve uma clara formulação de política 

judiciária, especialmente tendo em conta os contornos da controvérsia.  

  

3.2 Limites objetivos da ADC – uma opção em favor do ativismo 

jurisdicional 

  

Outro momento em que a Corte manifestou real inclinação no sentido do ativismo 

jurisdicional, foi na premissa estatuída ainda na ADC nº 1, pelo Ministro Moreira Alves, no 

sentido de que os limites objetivos da demanda haveriam de se fixar, não a partir do que se 

dispusesse na inicial, mas sim dos termos em que se pusera a controvérsia nos paradigmas 

apontados. Some-se a isso a afirmação tradicional da Corte de que o princípio da inércia é de 

se ter por temperado quando se cuida de ação abstrata, e o que se tem é a prerrogativa da 

Corte – especialmente tendo em conta o caráter dúplice da ADC e ADI – de fazer incluir na 

8313



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

demanda, determinado preceito legislativo que em princípio não se pretendesse fosse objeto 

da análise judicial. 

Essa abertura – reivindicada, repita-se, pela própria Corte – pode ter relevantes 

efeitos no que toca ao controle de constitucionalidade, porque lhe permite em alguma medida, 

abstrair da provocação que o art. 103 da Carta da República reserva aos legitimados ali 

especificados. É certo que haverá limites a essa extensão do objeto da demanda, decorrentes 

de um mínimo de pertinência temática – todavia, a abertura aí está; proclamada pelo próprio 

STF. 

Uma observação que se impõe, é a de que o reconhecimento do caráter aberto do 

objeto da ADC estaria a reclamar a definição da controvérsia – e, desta forma, da área de risco 

à segurança jurídica – para se ter por claro o que deva ser objeto da prestação jurisdicional, 

inclusive para fins de permitir um sopesamento de valores mais transparente, quando os 

reclamos da justiça ou da proteção à confiança possam estar a recomendar um afastamento de 

uma concepção mais clássica da segurança jurídica. Essa não tem sido, todavia, a prática do 

STF, que normalmente reconhece o risco a partir da constatação numérico-objetiva da 

divergência. 

  

  

4. CONCLUSÃO 

  

 O universo de ADC’s distribuído – que deu azo à presente análise – se ressente 

ainda de volume que permita com toda certeza a afirmação de uma prática reiterada da Corte 

num sentido ou n’outro. Em que pese o transcurso já de quase 20 anos de sua preceituação, a 

curva de demandas propostas ainda se revela tímida, com uma tendência ao crescimento 

manifesta a partir do ano de 2006, como se demonstra abaixo: 
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Gráfico 2 

Número de ADC’s distribuídas por ano 

  

 Não obstante a amostra ainda limitada, é possível afirmar que o tema da 

segurança jurídica em ADC tem se revelado circunscrito à análise de admissibilidade da ação 

ou eventualmente da tutela liminar1 – sem que se apresente uma particular relação dialética 

entre a decisão de mérito (que chancela ou não a norma controlada) e a instrumentalidade 

desse provimento jurisdicional à geração em si da segurança jurídica. Nesse diapasão, é 

possível afirmar que a compreensão externada pela Corte – ao menos da citada via de ação – 

está menos afinada com a lógica da segurança jurídica substantiva, já referida, que reclama 

uma aceitação racional da decisão. 

 Não existe na casuística da Corte, uma hipótese de julgamento de 

improcedência da ADC – que conduziria à afirmação da inconstitucionalidade da norma 

proposta controlar, tematizando efeitos dessa decisão sobre situações pretéritas já 

constituídas, o que atrairia para a decisão, ainda que sob outro ângulo, o tema da segurança 

jurídica. No que toca a essa observação, é de se ter em conta um possível remanejo do debate 

atinente à segurança jurídica no plano do controle de constitucionalidade da norma, para o 

âmbito da ADI – especialmente, tendo-se em conta o caráter dúplice da via de ação já 

mencionado.   

 De uma forma ou de outra, o que se tem como conclusão é que o instituto da 

ADC, destinado a figurar como elemento relevante na garantia desse valor do Estado 
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Democrático de Direito, tem se relevado pouco vocacionado a esse mesmo resultado. Isso se 

pode creditar à carga semântica negativa que se lhe atribuiu quando de sua criação, como 

instrumento de intervencionismo indesejado na atuação ordinária do Poder Judiciário. Outra 

explicação possível, todavia, reside na associação entre o caráter dúplice de ADI e ADC e o 

requisito de admissibilidade desta última. Explica-se: em sede de ADC, a controvérsia 

constitucional estará a exigir, como já se viu, a reiteração de decisões – e, portanto, o 

transcurso de um período determinado que tempo que permita quando menos sua prolação. 

Em sede de ADI, ao contrário, o controle pode ser provocado – e isso tem efetivamente 

acontecido – tão-logo se tenha a promulgação da norma; circunstância que favorece essa via 

de ação em detrimento da ADC. 

 Ainda que se tenha em conta os fatores que possam estar a determinar a pouca 

procura pela ADC, fato é que ela não se revela tão crucial à preservação da segurança jurídica 

como afirmavam seus defensores, por ocasião da promulgação da EC nº 3/93. De outro lado, 

o que se verificou foi a abertura – ainda que sutil – à possibilidade do desenvolvimento de 

uma prática ativista, que pode se ver neutralizada pelo pouco volume de demandas, mas que 

sempre demandará a indagação já antes veiculada: a que projeto serve uma estratégia judicial 

de construção de decisão que se revele ativista? É no revelamento desse projeto que se poderá 

ter, verdadeiramente, a confirmação da legitimidade dessa estratégia de construção da decisão 

judicial.  
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1 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo.  Justicia y seguridad jurídica en un mundo de leyes 

desvocadas. Reimp., Madrid: Civitas, 2000, p. 35. 

1 Essa identidade entre direito e produção estatal tão presente na modernidade, é denunciada 

por Grossi como artificial, como uma verdadeira apropriação pelo poder daquilo que é, na 

essência, produção da sociedade. (GROSSI, Paolo.  La primera lección de derencho. Trad. 

Clara Álvarez Alonso, Madrid: Marcial Pons, 2005, pp. 24-25. Traduzido de Lezione di 

Diritto). 

1 GARCÍA NOVOA, César.  El principio de seguridad jurídica en matéria tributaria. 

Prologo de Eusebio González. Madrid: Marcial Pons, 2000, pp. 23-24. 

1 LARENZ, Karl.  Derecho justo. Fundamentos de ética jurídica. Reimp., Trad. e 

apresentación de Luis Díez-Picazo, Madrid: Civistas, 2001. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1 SCHNEIDER, Jens-Peter. Seguridad jurídica y protección de la confianza en el Derecho 

constitucional y administrativo alemán.  Documentación administrativa, Nºs. 263-264 - El 

principio de seguridad jurídica y sus manifestaciones, mayo, deciembre 2002, p. 251. 

1 MORAND, Charles-Albert.  Le droit néo-moderne des politiques publiques.  Paris: LGDJ, 

1999, p. 29. 

1 GROSSI, Paolo.  La primera lección de derencho. Trad. Clara Álvarez Alonso, Madrid: 

Marcial Pons, 2005, p. 26. Traduzido de Lezione di Diritto 

1 PAUNIO, Elina.  Beyond predictability - reflections on legal certainty and the discourse 

theory of law in the EU legal order. Germand Law Journal, Vol. 10, nº 11, pp. 1470-1493. 

1 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridade jurídica. Barcelona: Ariel, 1991, 

p. 17. 

1 Mesmo num contexto de afirmação da importância da segurança jurídica como elemento do 

ambiente favorecedor do desenvolvimento econômico, Kerhuel e Raynouard, discorrendo 

sobre os elementos daquele conceito aludem não a uma estabilidade absoluta, mas à 

previsibilidade, traduzida não só nas projeções possíveis dos efeitos do ordenamento presente, 

mas também à viabilidade de se formular antecipações das evoluções da norma a que ele se 

submete – numa evidente incorporação de um elemento de dinâmica que é de integrar o 

conceito (KERHUEL, Anne-Julie e RAYNOUARD, Arnaud. Mesurer le droit a lúne de la 

sécurité juridique. Georgetown Law – Faculty Workpapers, Georgetown Law and Economics 

Research Paper No. 10-12 Advanced English version forthcoming at the International Journal 

of Disclosure and Governance, 2011 . Disponível em <http://ssrn.com/abstract=1650153>, 

acesso em 9 de setembro de 2011). 

1 Essa hipótese já foi testada em etapa anterior das investigações do Grupo de Pesquisa 

“Novas perspectivas em jurisdição constitucional”, cujas conclusões foram veiculada obra 

VALLE, Vanice Regina Lírio do (Org.).  Ativismo jurisdicional e o Supremo Tribunal 

Federal, Curitiba: Juruá, 2009. Na ocasião, o que se constatou é que velhas categorias 

jurídicas – inclusive a que ora se examina, a saber, a da segurança jurídica – vinham sendo 

reconfiguradas pela Corte para proporcionar a prática do chamado ativismo jurisdicional; 

aquele que, na concepção de Frideman, se caracterizava pela reivindicação pela Corte de uma 

competência que não se pudesse claramente afirmar, lhe fosse própria (MARSHALL, William 

P..  Conservative and the seven sins of judicial activism.  (September 2002). University of 

Colorado Law Review, Vol. 73, 2002, disponível em http://ssrn.com/abstract=330266, última 

consulta em 13 de agosto de 2007.). 

1 “Nem se censure eventual ativismo judicial exercido por esta Suprema Corte, especialmente 

porque, dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder 

Judiciário, de que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-se a 

necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, muitas vezes 

transgredida e desrespeitada por pura, simples e conveniente omissão dos poderes públicos”. 

CELSO DE MELLO. Discurso na posse do então Presidente do STF, Min. Gilmar Mendes, 

em 23 de abril de 2008; disponível em < 

http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/discursoCMposseGM.pdf> acesso 

em 16 de janeiro de 2011. 

8320

file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref10
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref11
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref12
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref13
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref14
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref15
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref16
file:///C:/Users/Alfredo/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/4Z6ABGWI/Ativismo%20e%20segurança%20jurídica%20na%20ADC%20VF%207out2011%20notas%20de%20fim.docx%23_ednref17


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1 O chamado “Caso da Censura” envolveu a apreciação da Reclamação 849-DF, Rel. o Min. 

Adalício Nogueira, julgado em 10 de março de 1971. Na ocasião, manejou o Movimento 

Democrático Brasileiro a reclamação, vislumbrando usurpação da competência do STF na 

decisão do então Procurador-Geral da República de empreender ao arquivamento de 

representação que aquela agremiação política manejara tendo por objeto o Decreto-Lei nº 

1.077/71, que instituiu a censura prévia na divulgação de livros e periódicos reputados 

nocivos à segurança nacional. A Corte à época julgou improcedente a reclamação, por 

entender compreender-se nas prerrogativas do Procurador-Geral da República, como 

legitimado à oferta da representação, negar-se a fazê-lo, se convencido da higidez da norma 

representada. 

1 STRECK, Lenio Luiz.  Jurisdição constitucional e hermenêutica.  Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2002, p. 587. 

1 VIANNA, Luiz Werneck et al. A judicialização da política e das relações sociais no Brasil. 

Rio de Janeiro: Revan, 1999, p. 52. 

1 Durante o julgamento da ADC n° 1 foi resolvido pelo STF, por maioria de votos a Questão 

de Ordem suscitada pelo Relator. “Declarou-se, incidentalmente, a constitucionalidade da 

redação dada à letra a, do inciso I do Art. 102 da Constituição Federal de 1988 pela EC Nº 

03/93 [...] Foi vencido o Min. Marco Aurélio que declarava a inconstitucionalidade dos 

mencionados dispositivos.” Na mesma questão de ordem foi decidido que o Tribunal adotaria 

para a ADC, até lei específica a regulasse, o processo estabelecido no voto do relator. (ADC-

QO 1, Rel. Min. Moreira Alves, j. 27/10/1993, DJ 16/06/1995, Tribunal Pleno). 

1 As perplexidades inerentes ao processamento dessa nova ação abstrata de controle de 

constitucionalidade pode se apresentar como justificativa para o número tão pouco 

significativo de ADC’s manejadas entre 1993 e sua regulamentação em 1999 – um total de 8 

(oito), em  7 anos. É de se somar a isso o perfil originariamente mais recortado de seus 

legitimados ativos, nos termos da redação conferida originalmente pela EC nº 3/93 ao § 4º do 

art. 103 da CF, posteriormente alterada pela EC nº 45/04, que o revigorou – o rol inicial 

incluía tão-somente o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a Mesa da Câmara 

dos Deputados ou o Procurador-Geral da República. 

1 Lei nº 9.868/99 Art. 14. A petição inicial indicará: (...) III - a existência de 

controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. 

1 Para o STF “o pedido não pode sequer ser apreciado na via eleita pela digna 

entidade Autora. A Lei n. 9.868/99 estabelece, em seu art. 14, que a petição inicial da ação 

declaratória de constitucionalidade indicará III - a existência de controvérsia judicial relevante 

sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória. Esta comprovação é 

imprescindível, pois constitui elemento fundamental para que a ação possa ser recebida e 

conhecida. Sem ela a petição é inepta, por carecer de elemento essencial legalmente exigido.” 

(BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n°15. Associação Federal de Polícia X União. 

Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 27/03/2007, DJ 27/03/07). 

1 O Ministro Celso de Mello afirmou, ao julgar o pedido cautelar contido na ADC n° 

8, que o Supremo Tribunal Federal firmara orientação pela exigência da comprovação liminar 

“em proporções relevantes” do dissídio judicial, imperativo inafastável para a instauração 

regular da Ação (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em ADC n° 8, 

Requerente o Presidente da República, Relator Ministro Celso de Mello, Acórdão em 

22/10/1999, DJ). 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1 FRIEDMAN, Barry.  The politics of judicial review. Texas Law Review, Volume 84, 

Number 2, December 2005, pp. 257-337 

1 Vermeule ao tratar sobre a “estrutura da instituição judicial” reconheceu que a 

“heterogeneity of interpretive aproaches” e a “fluctuation” da interpretação, inclusive nos 

modelos judiciais hierarquizados por Supremas Cortes, dentre outras hipóteses, convive com 

o estabelecimento pelas cortes inferiores (lower courts) de entendimentos monolíticos de 

difícil coordenação com outras cortes de igual nível. In : VERMEULE. Adrian. Judging 

under uncertainty. An institutional theory of legal interpretation. Massachusetts: Harvard 

University Press, 2006, pp. 130-131. 

1 O estado de insegurança jurídica é “função do antagonismo interpretativo que dele 

resulta” (BRASIL, Supremo Tribunal Federal. Medida Cautelar em ADC n° 8, Requerente o 

Presidente da República, Relator Ministro Celso de Mello, Acórdão em 22/10/1999, DJ). 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n°15. Associação Federal de Polícia X União. 

Relatora Ministra Cármen Lúcia, j. 27/03/2007, DJ 27/03/07.  

1 PÉREZ LUÑO, Antonio-Enrique. La seguridade jurídica. Barcelona: Ariel, 1991, 

p. 21-22. 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 1. Requerente, Presidente da República, Mesa 

do Senado Federal e Mesa da Câmara dos Deputados, Relator Ministro Moreira Alves, j. 

01/12/93, DJ 16/06/95. 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 23. Requerente, Confederação Nacional da 

Indústria (CNI). Relator Ministro Ricardo Lewandowski, decisão em 24/06/2009, DJ. 

1 Na ADC nº 3, o Relator Moreira Alves afirma o apontamento de 27 decisões em 

controvérsia; na ADC 4 o então Relator Sidney Sanches limita-se a transcrever os termos da 

própria inicial para evidenciar o cabimento da medida. As demais ADC’s que já alcançaram 

exame de mérito – as de nºs. 5, 9 e 12 – limitam-se a afirmar a existência da controvérsia. Só 

na ADC nº 16 se terá um pouco mais de debate em relação á caracterização em si do estado de 

incerteza, seja pelo número menos expressivo de acórdãos apontados como paradigmas (4); 

seja pela dúvida quanto ao fundo constitucional da controvérsia entre os paradigmas.  A 

decisão foi de conhecimento da ADC. 

1 Art. 21, caput da Lei nº 9.868/99. 

1 FRIEDMAN, Barry.  The politics of judicial review. Texas Law Review, Volume 84, 

Number 2, December 2005, p. 257-337 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 19. Requerente, Presidente da República, 

Relator Marco Aurélio, j. 21/12/07, publ. em DJe-018 divulgado em 31/01/2008, DJ 

01/02/2008. 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 26. Requerente, Associação Brasileira de 

Distribuidores de Energia Elétrica - ABRADEE, Relator Ricardo Lewandowski, j. 

18/10/2010, DJ 21/10/2010. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ADC n° 26. Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Busca a declaração de constitucionalidade do § 

1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995 (Lei Geral de Concessões). 

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 16. Requerente, Governador do Distrito 

Federal. Relator Cezar Peluso, j. 10/05/2007, DJ 17/05/2007. 

1[39] O Ministro Marco Aurélio opôs-se, inicialmente, contra o reconhecimento de provimento liminar na ADC 

ao afirmar que “Diploma 

 legal prescinde 

do endosso do Judiciário para surtir efeitos. Por isso, não é dado cogitar, considerada a ordem natural dos 

institutos  

e sob o ângulo estritamente constitucional, de liminar na ação declaratória de constitucionalidade. Mas a Lei nº 

9.868/99 a prevê, [...]”.  

  

1 BRASIL, Supremo Tribunal Federal. ADC n° 29. Requerente, Partido Popular Socialista, 

Relator Luiz Fux, decisão em 02/05/2011, DJ.  A ADC n° 29 guarda identidade com a ADC 

n° 30. Ambas visam obter a declaração de constitucionalidade da Lei Complementar n° LC nº 

64/90, na redação que lhes foi conferida pela LC nº 135/10 (Ficha Limpa). O mérito das ações 

não foi julgado. 

1 “Mais do que isso, impõe-se, em prestígio à segurança jurídica que deve presidir as eleições, 

e em harmonia com a essência que subjaz à regra do art. 16 da Constituição Federal, que o 

tema seja resolvido em definitivo antes do início do processo eleitoral de 2012, diante dos 

efeitos erga omnes e vinculantes da decisão a ser proferida em sede de controle abstrato de 

constitucionalidade.” 

1 Já se teve oportunidade de referir a vocalização da preocupação ora referida, empreendida 

pela Ministra Carmen Lucia na análise da ADC nº 15, repudiando uma possível pretensão de 

conferir-se caráter consultivo à Corte. 

1 O docket control consiste de um meio institucional à disposição das Supremas 

Cortes para a definição de sua pauta de julgamento, contribuindo para a escolha de decidir por 

não decidir, ou mesmo, do momento adequado para o enfrentamento de questões 

constitucionais, segundo a dinâmica política. Distintamente da opinião geral, as Supremas 

Cortes exercem o docket control, inclusive no Brasil onde “much of the recent success of the 

court has been related to Constitutional Amendment n°45, which permits the Supreme Federal 

Court to decline to hear a case if it does not present an issue of general importance”:  

FONTANA, David. Docket control and the success of constitutional courts. In: DIXON, 

Rosalind. GINSBURG, Tom. Comparative Constitutional Law. Research Handbooks in 

Comparative Law. Massachusetts : Edward Elgar Publishing, 2011, 624/636. 

1 Para Vanice Regina Lírio do Valle o ativismo brasileiro “centra-se no ativismo 

jurisdicional como mecanismo a assegurar a ampliação de competências (formal e normativa), 

caminhando para uma linha de fronteira com o governo dos juízes”.   In. VALLE, Vanice 

Regina Lírio do (org.). Ativismo Jurisdicional e o Supremo Tribunal Federal. Laboratório de 

análise jurisprudencial do STF. Curitiba: Juruá, 2009, p. 136. 

1 Os acórdãos proferidos em decisão de mérito remetem-se, no que toca à evidenciação do 

risco à segurança jurídica, às considerações tecidas em sede de liminar, ou àquelas indicadas 

na própria inicial. 
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DA RÉGUA LEGAL À PRÁTICA INDÍGENA:   

A APORIA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE NOS POVOS INDÍGENAS 

BRASILEIROS  

DE LA REGLA LEGAL A LA PRÁCTICA INDÍGENA: 

LA APORÍA DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD EN LOS 

PUEBLOS INDÍGENAS BRASILEÑOS 

 

Nilson Tadeu Reis Campos Silva 

Gisele Mendes de Carvalho 

 

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo analisar a compatibilidade entre algumas 

práticas comuns em comunidades indígenas brasileiras, tais como o impropriamente 

denominado “infanticídio” de crianças por razões culturais, e o ordenamento jurídico interno 

brasileiro, que prevê, entre outros princípios, o respeito à dignidade da pessoa humana e a 

prevalência dos direitos humanos como fundamentos da ordem democrática brasileira e da 

República Federativa em que estes mesmos indígenas habitam e coexistem, em situações de 

igualdade, com os demais cidadãos. Para tanto, traça um panorama inicial a respeito das 

regras legais do ordenamento pátrio que poderiam autorizar ou rechaçar essas práticas, como 

a Constituição Federal e os Decretos legislativos que internalizaram importantes normas de 

Direito Internacional relativas ao reconhecimento dos direitos da personalidade da criança, 

por um lado, e do respeito às práticas e à cultura dos silvícolas, por outro, no intuito de 

investigar até que ponto a “régua legal” poderia se aplicar também, em igualdade de 

condições, às comunidades indígenas, com o fim de solucionar essa polêmica. A partir de 

então, o artigo concentra-se na análise da própria capacidade de reprovação dos silvícolas, do 

ponto de vista jurídico-penal, como destinatários das sanções criminais impostas pelo Estado, 

visto que é majoritária a corrente doutrinária que defende serem os mesmos totalmente 

inimputáveis e, assim, equiparados aos enfermos mentais e aos menores de 18 anos na sua 

incapacidade de compreender a ilicitude de seus comportamentos. O texto desafia essa 

postura preconceituosa e advoga pela afirmação da imputabilidade dos silvícolas, que seriam, 

como regra geral e independentemente de seu nível de integração, plenamente capazes de 

compreender as noções de lícito e ilícito, restando apenas por comprovar, no caso concreto, se 

em determinadas situações um eventual erro de proibição a respeito da validade das vedações 

existentes no ordenamento jurídico nacional poderia isentar-lhes de pena. Para tanto, defende 

a realização de laudo antropológico que possa auxiliar o julgador a realizar a sua tarefa, mas 
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reafirma que esse erro de proibição dificilmente poderia ter lugar naquelas hipóteses em que o 

comportamento tribal, arraigado culturalmente, contraria postulados básicos do Estado de 

Direito brasileiro, violando direitos da personalidade que são reflexos, na esfera privada, de 

autênticos direitos fundamentais universalmente tutelados, tais como o direito à vida, à 

dignidade sexual e à integridade física e psicológica dos infantes. 

 

Palavras-chave: Práticas culturais indígenas; Infância; Direitos da Personalidade; 

Imputabilidade penal. 

 

RESUMEN: El presente artículo tiene por objeto analizar la compatibilidad entre algunas 

prácticas usuales en las comunidades indígenas brasileñas, tales como el impropiamente 

llamado “infanticidio” de niños por razones culturales, y el ordenamiento jurídico interno 

brasileño, que prevé, entre otros principios, el respeto por la dignidad humana y la prevalencia 

de los derechos humanos como fundamentos del orden democrático brasileño y de la 

República Federal en la que estos mismos indígenas habitan y conviven en situación de 

igualdad, con los demás ciudadanos. Para ello, traza un panorama inicial respecto de las reglas 

legales del ordenamiento nacional que podrían autorizar o rechazar tales prácticas, como la 

Constitución Federal y los Decretos legislativos que internalizaron importantes normas de 

Derecho Internacional relativas al reconocimiento de los derechos de la personalidad del niño, 

por un lado, y del respeto por las prácticas culturales de los silvícolas, por otro, con el fin de 

investigar hasta qué punto la “regla legal” podría aplicarse también, en igualdad de 

condiciones, a las comunidades indígenas, para solucionarse esta polémica. A partir de 

entonces, el artículo se concentra en el análisis de la capacidad misma de reprochabilidad de 

los indígenas, desde el punto de vista jurídico-penal, como destinatarios de las sanciones 

criminales impuestas por el Estado, visto que es dominante la doctrina que defiende que los 

silvícolas sean inimputables y, así, equiparables a los enfermos mentales y a los menores de 

18 años en su incapacidad de comprender la ilicitud de sus comportamientos. El texto desafía 

esta postura prejuiciosa y sostiene la afirmación de la imputabilidad de los indígenas, que 

serían, como regla general e con independencia de su nivel de integración, plenamente 

capaces de comprender las nociones de lícito e ilícito, quedando por comprobar, en el caso 

concreto, si en situaciones determinadas un eventual error de prohibición respecto de la 

validez de las proscripciones existentes en el ordenamiento jurídico nacional podría exentarles 

de pena. Para tanto, defiende la realización de un laudo antropológico que pueda auxiliar el 

juzgador en su tarea, pero reafirma que dicho error de prohibición difícilmente podrá aplicarse 
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en aquellas hipótesis en las que el comportamiento tribal, arraigado culturalmente, contraría 

postulados básicos del Estado de Derecho brasileño, violando derechos de la personalidad que 

son reflejos, en la esfera privada, de auténticos derechos fundamentales protegidos 

universalmente, tales como el derecho a la vida, a la dignidad sexual y a la integridad física y 

psicológica de los infantes.  

 

Palabras-clave: Prácticas culturales indígenas; Derechos de la personalidad; Niñez; 

Imputabilidad penal. 

 

 

1. Introdução 

 

Os direitos fundamentais, entendidos como direitos humanos positivados na 

Constituição Federal de 1988, não são equivalentes aos direitos da personalidade, uma vez 

que se prestam, em essência, a tracejar o espaço da cidadania, ou seja, a situação dos 

indivíduos também perante o Estado, daí porque em seu rol se incluem direitos políticos, 

sociais e transindividuais1.  

Já os direitos da personalidade são espécies de direitos humanos, uma vez que se 

traduzem em configurações que, se não observadas, afetarão a própria personalidade humana, 

como acentuava ASCENSÃO ao analisar o silêncio temático do hoje revogado Código Civil 

brasileiro2.  

Isso não significa, porém, que um mesmo direito não possa ser considerado pelo 

ordenamento jurídico como direito fundamental e, ao mesmo tempo, como direito da 

personalidade, interrelacionados assim e tendo por isso sua proteção jurídica simultâneo 

regramento como liberdade pública e como liberdade privada, em especial em sistemas 

normativos que adotam como premissa a inviolabilidade da dignidade humana3. 

Dentre esses, destaca-se aquele que se traduz na razão de ser de todos os demais: o 

direito à vida. E é dos obstáculos à tutela jurídica desse direito que trata o presente estudo, 

                                                           
1 Vide, a respeito da historicidade dos direitos fundamentais e as sucessivas gerações de direitos, BOBBIO, 
Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 5 e ss. 
2 ASCENSÃO, J. Oliveira. Os direitos da personalidade no Código Civil brasileiro. Revista Forense, v. 342. Rio 
de Janeiro: Forense, 1998, p.122. 
3 Quase todas as Constituições modernas adotam esse ponto de partida, como se vê na Constituição alemã (Die 

Würde des Menchens ist unantatsbar) e na brasileira (dignidade da pessoa humana). A esse respeito, vide 
SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 1998, p. 
52. 
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visualizado desde o prisma dos direitos da personalidade por se traduzir em emanação da 

personalidade indígena.  

 

2. Do multiculturalismo e do relativismo na pós-modernidade 

 

Desde a queda do Muro de Berlim, ícone do final da chamada Guerra Fria e do 

término da bipolaridade das potências mundiais, até a queda das Torres Gêmeas de Nova 

Iorque que acentuou as diferenças e semelhanças dos saberes ocidental e oriental e sua 

postura ante a prática do terrorismo, chegando aos eventos da chamada Primavera Árabe que 

coloca em evidência a democracia como um valor, a Humanidade tem se debruçado na 

discussão sobre o multiculturalismo e sobre o relativismo. 

Tal ocorre porque o multicultarismo pode ser entendido como expressão de uma 

sensibilidade cultural e crítica da pós-modernidade, refratária a ver e ter a cultura como única 

e homogênea matriz de identificação dos povos, e por isso mesmo vocacionado a esvaziar a 

construção do próprio sentido de cultura, na medida em que a sua estratégia de articular 

sistemas axiológicos fragilizados leva à coexistência de culturas fracionadas, múltiplas, 

diversificadas, que pretende ver como completas e autossuficientes. 

A defesa da diversidade cultural é tida como uma das ameaças ao desenvolvimento 

econômico, na medida em que a proposta de se incluir heterogêneas culturas em sociedades e 

nas esferas do poder, apontando de um lado diferenças individuais para estimular 

discriminação positiva, e de outro sublinhando igualdades individuais para impedir 

discriminação negativa, na busca de tornar efetiva uma Justiça Social, implica, por óbvio, em 

perdas de liberdades individuais e, de consequência, em insegurança social quanto às formas 

de dominação de determinados grupos ou classes sociais, desde a idéia de que é inócua a 

liberdade individual sem um mínimo espaço de igualdade social no qual possa ser ela 

exercitada. 

Assim, pode-se afirmar que, no limite, o multiculturalismo não admite a existência de 

uma única e comum humanidade, mas, sim, povos ou nações conectados por sentimentos de 

identidades comuns que são definidos pela tessitura de empoderamento do ethos – entendido 

como contextualização de cultura, poder e de informação e, que, por isso mesmo, são 

incluídos ou excluídos da proteção do sistema jurídico. 

O núcleo da questão do multiculturarismo consiste em sua gênese: o pensamento 

ocidental pluralista como verdade objetiva. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do CESUMAR – Centro Universitário de Maringá

8327



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Já o relativismo, construído criticamente no mesmo cenário descrito, parte da crítica à 

assimilação cultural desde a existência de uma suposta verdade objetiva, para enfatizar a 

defesa da preservação de várias verdades, visualizando a cultura como construção social 

distinta e típica, específica a cada povo, nação ou grupo. 

Por se embasar, pois, na autopreservação como sendo o próprio sentido da diversidade 

cultural, o relativismo defende a inexistência de uma cultura dominante, uma vez que só 

admite a existência ou a legitimidade de culturas próprias e singulares.  

 

3. Da inadequada tutela dos povos indígenas no Brasil 

 

A tentativa de efetivação dos direitos da personalidade no Brasil encontra, dentre 

outros óbices à concretização, um que é peculiar aos povos indígenas, uma vez que a 

Constituição Federal lhes confere o reconhecimento de sua identidade: 

 
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens.    

 

Comumente esse dispositivo constitucional tem suscitado polêmicas em duas áreas 

distintas, a da cidadania e a territorial, visualizadas quase sempre desde as questões da 

imputabilidade penal até as fundiárias. 

Interessa, aqui, nos limites deste trabalho, a reflexão sobre a legitimidade de 

preservação de costumes e tradições, ou seja, do direito de permanecerem aqueles povos 

intangíveis na totalidade de seu modus vivendi mesmo quando aparentemente arrostam o 

sistema jurídico brasileiro.  

Por outras palavras, pode-se sublinhar que a discussão é centrada na adequada forma 

de tutela jurídica a ser deferida aos índios, se excludente da proteção sob o argumento 

relativista que, por ser contrário à assimilação, vislumbra o direito à diferença como absoluto, 

e, de outro lado, se includente da proteção sob o ideário multicultural que, por enfatizar a 

alteridade como ontológica aos seres humanos, postula pela defesa da igualdade social como 

espaço garantidor mínimo da liberdade individual. 

A tutela jurídica das populações indígenas no Brasil conta, ainda no texto 

constitucional, com outros dispositivos: competência exclusiva da União para legislar sobre o 

tema (art. 22, XIV); competência da Justiça Federal para processar e julgar causas que 
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envolvam direitos indígenas (art. 109, XI); legitimidade do Ministério Público Federal para a 

defesa dos interesses indígenas (art. 129, V); dever do Estado de proteger as manifestações 

culturais (art. 215 § 1); e direito a ver respeitada a utilização de suas línguas maternas e 

processos próprios de aprendizagem (art. 210, §2). 

A legislação infraconstitucional voltada à tutela dos índios surgiu com a excepcional 

instituição da tutela orfanológica no século XIX, com o objetivo de resguardar os indígenas, e 

ainda hoje defere a tutela dos povos indígenas a uma pessoa jurídica: a Fundação Nacional do 

Índio - FUNAI. 

Esse regime tutelar dos índios foi previsto pelo parágrafo único do artigo 6º. do 

Código Civil de 1916: 

 

Art. 6º. São incapazes relativamente a certos atos (art. 147, I), ou à maneira de os 
exercer: 
(...) 
III – os silvícolas 
Parágrafo único. Os silvícolas ficarão sujeitos ao regime tutelar, estabelecido em 
lei e regulamentos especiais, o qual cessará à medida em que se forem adaptando à 
civilização do país. 

 

O avanço dessa norma do século XIX ao emprestar ao regime tutelar dos então 

chamados silvícolas um caráter transitório, antevendo a noção de que a causa incapacitadora 

não é, necessariamente, perene, não se mostrou, todavia, suficiente.  

A legislação específica da tutela indígena só veio a ser editada no século XX, já sob a 

vigência da Constituição de 1967 que, não por acaso, somente tratou do aspecto patrimonial – 

o que fez em seu artigo 186, ao cuidar da posse das terras indígenas e do usufruto, pelos 

indígenas, dos recursos naturais dessas mesmas terras.   

Assim, a Lei nº. 5.371, de 05 de dezembro de 1967, criou a mencionada FUNAI e 

regulamentou, na dicção do Código Civil da época, o regime tutelar assentado na outorga 

àquela fundação de direito público dos poderes de representação ou assistência jurídica, 

assim: 

A Fundação exercerá os poderes de representação ou assistência jurídica inerentes 
ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação civil ou em leis 
especiais. (parágrafo único do art. 1º da Lei 5.371).4 

 

                                                           
4 Com a edição do Decreto nº. 7.056 em 28 de dezembro de 1988, a competência da FUNAI ficou restrita à 
assistência jurídica “dos povos indígenas”, não havendo mais expressa previsão quanto à representação.  
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De se observar que a regulamentação desse regime tutelar implica na conclusão de que 

o vocábulo tutela nela empregado não tem a mesma conotação do sentido estrito do instituto 

civilista da época, descrito a partir do artigo 406 do Código Civil de 1916, configurando mais 

um tipo especialíssimo de tutela orfanológica aos índios em suas relações comunitárias e com 

o Estado. 

A Constituição Federal de 1988 recepcionou esse regime tutelar com duas 

emancipatórias diferenças, posto que se incluiu no texto constitucional a legitimidade ativa do 

índio, ainda que tutelado, para ingressar individualmente em Juízo, e se substituiu a 

obrigatória assistência da FUNAI pela eventual intervenção do Ministério Público nos atos 

processuais. 

Daí prescrever o art. da Constituição Federal de 1988 

Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para ingressar em 
juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério Público em 
todos os atos do processo. 

 

Assim, é autorizado concluir o acerto da práxis forense, segundo a qual a falta de 

interação social ou de compreensão e entendimento do índio quanto às regras sociais, antes 

presumida por força do seu regime tutelar, sucumbiu ao reconhecimento de ser ele detentor de 

capacidade e de legitimidade para exercer o acesso à Justiça de modo autônomo. 

Dessarte, apenas se demonstrada e provada a incapacidade parcial ou total do índio de 

entender as normas sociais, e de interação social, ter-se-á afastada a sua autonomia 

postulatória e, assim, restará autorizada a assistência ou representação da FUNAI no processo, 

além da intervenção do Ministério Público. 

A Lei nº 9.028/1995 ressalta: 

Art. 11-B 
(...) 
§ 6º. A Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio permanece responsável 
pelas atividades judiciais que, de interesse individual ou coletivo dos índios, não se 
confundam com a representação judicial da União. 
§ 7º. Na hipótese de coexistirem em determinada ação, interesses da União e de 
índios, a Procuradoria-Geral da Fundação Nacional do Índio ingressará no feito 
juntamente com a Procuradoria da Advocacia-Geral da União.      

 

Essa tutela orfanológica pós 1988 fora precedida com a edição da Lei Complementar 

nº. 75 em 1993 e consequente atribuição da legitimidade ativa ao Ministério Público da União 

para o ajuizamento de ações de natureza fundiária em prol dos índios e das comunidades 
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indígenas, por força do que se teve reforçada a interpretação do legislador infraconstitucional 

aos direitos e interesses indígenas tutelados: ainda o patrimonial. 

A indisfarçável índole patrimonial da tutela orfanológica fundada na incapacidade do 

Ser como regra, não obstante a regência diferenciada determinada pela Constituição Federal 

de 1988, é encontradiça até pelo nivelamento legislativo que se dá a índios, crianças, 

adolescentes, minorias étnicas, consumidores e idosos, cuja parametrização de tutela a grupos 

vulneráveis não isonômicos tem sua homogeneização ressaltada na institucionalização de sua 

defesa processual. 

Esse regime tutelar dos índios não foi modificado pelo Estatuto da FUNAI editado em 

20035 para atender, ao menos em parte, o reconhecimento constitucional de presunção de 

capacidade e autonomia dos índios, com o que se restringiu a tutela orfanológica aos não 

integrados à sociedade: 

 
Art. 2º. A FUNAI tem por finalidade: 
I – exercer, em nome da União, a tutela dos índios e das comunidades indígenas 
não integradas à Comunhão Nacional; (Anexo I do Decreto nº. 4.654/2003). 

 

O exercício dessa tutela, de fato, quedou irretocado quanto à forma e à essência: 

Art. 3º. Compete à FUNAI exercer os poderes de representação ou assistência 
jurídica inerente ao regime tutelar do índio, na forma estabelecida na legislação 
civil comum ou em leis especiais.   

 

Nem mesmo o advento da Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos 

Indígenas ratificada pelo Brasil em setembro de 2007, recomendando a adoção de “particular 

atenção” das políticas públicas aos direitos e às necessidades especiais de idosos indígenas, 

fez aprimorar o regime tutelar sob exame.  

A aludida Declaração equivale à emenda constitucional, tendo sido recepcionada pela 

Constituição Federal de 1988 por força do disposto no seu artigo 5º., § 3º.6, o que autoriza a 

concluir que o atual Estatuto da FUNAI, aprovado pelo Decreto nº. 7.056 de 28 de dezembro 

de 2009, não atende ao preconizado pelo ordenamento jurídico brasileiro, tendo inclusive sido 

considerado pelos organismos ligados à causa indígena como verdadeiro retrocesso, por ter 

                                                           
5 Revogado em 2009 pelo Decreto nº 7.056. 
6 “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados pelo Congresso 
Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas 
constitucionais.” (acrescentado pela Emenda Constitucional nº. 45/2004).  

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do CESUMAR – Centro Universitário de Maringá

8331



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

reduzido substancialmente o número das unidades da FUNAI e, assim, desestruturado a rede 

nacional de atendimento aos índios.    

Aqui, interessa sublinhar que o Estatuto da FUNAI de 2009 exacerba o viés 

patrimonial já presente desde o vetusto regime tutelar orfanológico do século XIX, ao 

estabelecer como finalidades daquela Fundação, dentre outras, a questão fundiária e o 

usufruto das riquezas naturais (art. 2º, II, c7) e a administração do patrimônio (art. 2º, III8). 

Mais do que isso, o Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.056/2009 enfatiza a tutela 

coletiva, sem se preocupar com o indivíduo, eis que o texto legal só faz menção a interesses e 

direitos individuais em seus artigos 15 e 18. 

Dispõe o artigo 15 do mencionado Decreto nº. 7.056/2009: 

À Procuradoria Federal Especializada, órgão de execução da Procuradoria-Geral 
Federal, compete: 
(...) 
III – defender os interesses e direitos individuais e coletivos indígenas, de acordo 
com o disposto na Lei n°. 6.001, de 19 de dezembro de 1973. 

 

Como a Lei nº 6.001 de 1973  foi recepcionada em parte pela Constituição de 1988, e 

a Lei nº. 9.028, de 1995, fez remanescer à FUNAI competência para representação judicial 

também dos indivíduos indígenas, tem-se que o Decreto nº. 7.056/2009 reduz, em seu artigo 

3º, inadequada e ilegalmente, o âmbito protetivo assegurado aos direitos e interesses 

individuais pela Lei nº 6.001/1973, uma vez que ao estabelecer como competência da FUNAI 

tão-somente a assistência dos povos indígenas, contraria a Lei nº. 6.001/1973: 

Art. 35. Cabe ao órgão federal de assistência ao índio a defesa judicial ou 
extrajudicial dos direitos dos silvícolas e das comunidades indígenas.  

 

Por isso é autorizado afirmar que a remissão ao artigo 35 da Lei nº. 6.001/1973, 

constante do artigo 15 do Decreto nº. 7.056/2009, cede, logicamente, à competência restritiva 

da Fundação estatuída no artigo 3º. do mesmo diploma legal.        

Quiçá o mais grave naquele Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 7.056/2009 seja, 

portanto, a constatação da opção político-jurídica de se abdicar da representação judicial dos 
                                                           
7 Art. 2º. A FUNAI tem por finalidade: II – formular, coordenador, articular, acompanhar e garantir o 
cumprimento da política indigenista do Estado brasileiro, baseado nos seguintes princípios: c) garantia ao direito 
originário e à inalienabilidade e à indisponibilidade das terras que tradicionalmente ocupam e ao usufruto 
exclusivo das riquezas nelas existentes. 
8Art. 2º. A FUNAI tem por finalidade: III – administrar os bens do patrimônio indígena, exceto aqueles bens cuja 
gestão tenha sido atribuída aos indígenas ou suas comunidades, consoante o disposto no art. 29, podendo 
também administrá-los por expressa delegação dos interessados. 
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índios e de suas comunidades, para se limitar à assistência jurídica, e, ainda assim, apenas 

destas últimas  - “aos povos”, não aos indivíduos: 

Art. 3º. Compete à FUNAI exercer os poderes de assistência jurídica aos povos 
indígenas, conforme estabelecido na legislação.    

 

A gravidade de tal limitação – seja operacional, com a abdicação da representação 

judicial, seja teleológica, dado à exclusão dos indivíduos da assistência prevista, ganha 

contornos mais severos por implicar na desassistência à criança indígena. 

É que, como cediço, assistência não é o mesmo que representação: nesta, o 

representante age em nome do representado, enquanto que naquela o assistente age em nome 

próprio e não em nome do substituído, ainda que possa a este auxiliar. 

As diversas implicações jurídicas dos dois fenômenos são cruciais para a matéria sob 

exame, posto que a opção pela assistência deslegitima o tutor legal dos índios a se qualificar 

como representante dos que deveria tutelar de modo inclusivo, desconectando a FUNAI da 

orientação tutelar, mesmo porque, de maneira geral, a participação sempre ocorre através de 

representação, daí ser esta também um instrumento de ação político-jurídica, e não de 

assistência, instrumento ambiguamente paternalista e que por isso mesmo não permite a 

internalização de valores dos tutelados, conditio da compreensão e do respeito da sua 

dignidade. 

A rigor, pode-se mesmo afirmar que a abdicação da representação indígena, pela 

FUNAI, implica em ignorar ou mesmo não reconhecer a existência de diferenças 

socioculturais, conduzindo a uma não diferenciação intercultural em detrimento dos indígenas 

permissiva da dominação atentatória à dignidade da pessoa humana e prejudicial ao 

amadurecimento das relações que envolvem alteridade. 

Na seara da defesa judicial dos interesses dos indígenas, a alteração normativa implica 

no esvaziamento da tutela orfanológica, uma vez que, se do artigo 8º. do Código de Processo 

Civil brasileiro se extrai a previsão da representação ou assistência de incapazes “na forma da 

lei civil”, da legislação infraconstitucional exsurge impeditivo para que o assistente substitua 

a vontade do assistido, por ser, a assistência, forma de intervenção processual de terceiro.        

Adite-se à análise de tais inadequações jurídicas a existência de predominantes 

posturas ideológicas e antropológicas relativistas voltadas à perenidade do modo de ser do 

povo indígena e, assim, refratárias a quaisquer interferências que possam guardar similitude 
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com tentativas de assimilação e ou aculturação, visagens defendidas oficialmente pela 

FUNAI, e tem-se a ausência de proteção à criança indígena, graças à exacerbação da suposta 

proteção ao seu próprio  povo.  

Na ótica relativista, os direitos das populações indígenas são anteriores à criação do 

próprio Estado, e como decorrência de serem originários, são infensos a quaisquer políticas ou 

ações que adotem perspectivas tidas como assimilacionistas, sob pena de se ver povo indígena 

como mera categoria social transitória, fadada, assim, ao desaparecimento.  

Essa incapacidade de ver a árvore, por só se olhar a parte que interessa da floresta, tem 

sido severo obstáculo à efetivação dos direitos da personalidade dos indígenas brasileiros, a 

principiar da relativização do mais fundamental dos direitos, que é o direito à vida. 

É que os povos são constituídos por pessoas, sendo sua ancestralidade uma construção 

continuada, como assinala MUNDURUKU:9 

 
Somos a continuação de um fio que nasceu há muito tempo atrás... Vindo de outros 
lugares... Iniciado por outras pessoas... Completado, remendado, costurado 
e...Continuado por nós. De forma mais simples, poderíamos dizer que temos uma 
ancestralidade, um passado, uma tradição que precisa ser continuada, costurada, 
bricolada todo dia.10 

 

A compreensão da ancestralidade parte, pois, e necessariamente, da prevalência do 

Ser, desde o fato de ser princípio fundante da República Federativa do Brasil a dignidade da 

pessoa humana (art. 1º, III, CF), o que implica na necessária harmonização de interesses 

tribais com interesses individuais, e não o contrário, uma vez que a incompletude da proteção 

jurídica da dignidade humana radica, a rigor, nas relações de poder que permitem ou forçam 

opressões e exclusões. 

Ressalte-se, por oportuno, que não se discute aqui a teoria do indigenato, segundo a 

qual os direitos indígenas são imemoriais11, existentes há tanto tempo que se torna impossível 

fixar uma data inicial, assim como tampouco se discute a teoria do fato indígena, que fixa a 

gênese dos direitos dos indígenas na data da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

                                                           
9 Índio da tribo Munduruku, graduado em Filosofia, professor, escritor de livros infanto-juvenis e diretor-
presidente do INBRAPI. 
10 MUNDURUKU, Daniel. Em busca de uma ancestralidade brasileira. Revista Fazendo Escola, v. 2, ano 2002, 
p. 40-42. 
11 Segundo José Afonso da SILVA, a teoria do indigenato diz respeito apenas a direitos territoriais: “3. O 
INDIGENATO. Os dispositivos constitucionais sobre a relação dos índios com suas terras e o reconhecimento 
de seus direitos originários sobre elas nada mais fizeram do que consagrar e consolidar o indigenato, velha e 
tradicional instituição jurídica luso-brasileira que deita suas raízes já nos primeiros tempos da Colônia, quando o 
Alvará de 1º de abril de 1680, confirmado pela Lei de 6 de junho de 1755, firmara o princípio de que, nas terras 
outorgadas a particulares, seria sempre reservado o direito dos índios, primários e naturais senhores delas.” (Os 
Direitos Indígenas e a Constituição. Porto Alegre: Núcleos de Direitos Indígenas e Sérgio Antônio Fabris 
Editor,  p. 48, 1993). 
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uma vez que tais teorias se circunscrevem ao Código do Ter que matiza o positivismo 

patrimonial.  

Tem-se, ao contrário, em conta, que identidade cultural e étnica é processo cultural de 

comunhão dinâmica afetado pela globalização que empresta fluidez e mobilidade espaciais e 

temporais,12 exigindo a revisitação de conceitos de nação, território, povo, comunidade, para 

entendê-los sobretudo como relacionais.  

Essa revisitação é imperiosa pelo câmbio advindo de contatos interculturais que 

suscitam motivações exógenas provocativas de reações endógenas, em especial em um país 

federalista como o Brasil em que só se admite uma única nação – a brasileira.  

Faz-se necessário, aqui, sublinhar que os povos indígenas, independentemente do 

número de seus integrantes13, são considerados merecedores de políticas inclusivas por 

constituírem minorias, ou seja, grupos autoidentificados e (des)qualificados juridicamente 

pelo baixo ou inexistente reconhecimento efetivo de direitos por parte dos detentores do 

poder.14
 

Sua autoidentificação15 deriva da comunhão de tradições culturais e também de 

similares ou idênticas características étnicas, linguísticas e religiosas e econômicas, diversa do 

padrão hegemônico, verificável por elementos objetivos e não apenas por declaração de 

pertença, tal como ocorre, por exemplo, com ciganos, quilombolas, negros, aposentados, e 

praticantes de seitas e de religiões de matriz diversas da ocidental, enquanto a desqualificação 

jurídica deriva da incapacidade de articulação para gestão dos direitos de seus integrantes 

frente à população, como pontuam MINHOTO e OTERO ao conceituarem minoria: 

 

[...] como um segmento social, cultural ou econômico vulnerável, incapaz de gerir 
e articular sua própria proteção e a proteção de seus interesses, objeto de pré-

                                                           
12 Sobre essa liquefação conceitual, consulte-se, por todos, BAUMAN, Zigmunt. Modernidade líquida. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2001. 
13 Segundo dados do IBGE do Censo 2011, existem mais de 800 mil índios no território nacional, distribuídos 
em, pelo menos, 230 povos. 
14Resolução de 1954 da ONU conceitua minoria como grupos “não dominantes dentro de uma população, que 
possuem e desejam preservar tradições ou características étnicas, religiosas ou linguísticas marcadamente 
diferentes do resto da população”. 
15A maioria da doutrina utiliza o termo solidariedade ao se referir a esse elemento característico das minorias, o 
que parece ser, de um lado, um equívoco, posto que juridicamente implica em relação obrigacional dentre os 
seus integrantes, e, de outro, suscita o sentimentalismo da comiseração, o que é  incompatível com a dignidade 
da pessoa humana e razão de práticas meramente assistencialistas, além de massificar ou pasteurizar as 
diferenças, visualizando, por exemplo, um kaingáng como se fosse um guarani, com desprezo às idiossincrasias 
particulares que os diferem. Observe-se que não apenas os membros das minorias indígenas possuem culturas, 
tradições e línguas diversas, mas também os de religiões: mesmo na milenar religião judaica, existem diferenças 
marcantes. Já a autoidentificação exige uma postura vivencial, individual e não necessariamente grupal, de 
reconhecimento integrativo das diferenças dos membros das minorias, que não se resume à mera auto-afirmação 
de ser integrante.         
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conceituações e pré-qualificações de cunho moral em decorrência de seu 
distanciamento do padrão social e cultural hegemônico, vitimados de algum modo 
e em graus variados de opressão social.16 

 

Assim, a qualificação jurídica da minoria indígena, por óbvio, implica no 

reconhecimento de sua existência e da necessidade de especial proteção – seja pelo Estado, 

seja pela sociedade, ou até mesmo por organismos internacionais. 

Todavia, mesmo dentro das minorias, são identificáveis grupos vulneráveis, 

grupamentos de pessoas que, não obstante terem reconhecido seu status de pertença, são 

fragilizados na proteção de seus direitos e, assim, sofrem constantes violações de sua 

dignidade: são, por assim dizer, tidos como invisíveis para a tribo ou nação, tão baixa é a 

densidade efetiva dessa tutela, como sucede com as crianças, e como indesejáveis, como 

sucede com pessoas com deficiência ou com as acusadas de trazerem má-sorte ao povo 

indígena.  

E é essa possibilidade de se identificarem pessoas vulneráveis mesmo entre integrantes 

de minorias que autoriza, ou antes, exige, o deferimento de proteção especial às mesmas, 

sobreposta até à conferida ao seu povo17, contextualizando ambas – povos indígenas e 

indígena na sociedade brasileira, sem prejuízo de sua identidade peculiar, em obediência 

mesmo à natureza pluriétnica e multicultural do Estado brasileiro, enunciada nos artigos 215 e 

216 da Constituição.   

 

4. Da aparente contradição entre Convenções e as violações no Brasil 

 

O ordenamento jurídico brasileiro internalizou, em 25 de julho de 2003, a Convenção 

nº 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT sobre povos indígenas e tribais,18 em 

decorrência do que se tornou obrigatória, a um, o desenvolvimento de ação governamental 

coordenada e sistemática voltada a tutelar os direitos daqueles povos e a garantir o respeito 

                                                           
16MINHOTO, Antonio Celso Baeta. A inclusão social e a questão da conceituação do termo “portador de 
deficiência”; OTERO, Cleber Sanfelici. Inclusão social da minoria indígena: a luta pela terra e o direito de 
tratamento diferenciado dos índios da etnia kaingáng da terra indígena Apucaraninha. In: LORA ALARCÓN, 
Pietro de Jesus; NUNES, Lydia Neves Bastos Telles (coord.) Constituição e inclusão social. Bauru: EDITE, 
2007, p. 13 e 99.  
17 Hans JONAS sublinha que em todas as culturas a criança é a expressão da vulnerabilidade humana, sendo 
imprescindível a tutela de sua fragilidade até como conditio do futuro do próprio grupo ao qual pertence (O 
princípio de responsabilidade. Rio de Janeiro: Contraponto, 2006, passim). 
18 Aprovada pelo Congresso Nacional por meio do Decreto Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002 e 
promulgada pelo Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004. 
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por sua integridade e, a dois, a implementação de medidas assecuratórias da igualdade aos 

demais brasileiros; promotoras da plena efetividade dos direitos sociais, econômicos e 

culturais desses povos, respeitantes da sua identidade social e cultural, de seus costumes e 

tradições, e das suas instituições; e voltadas a auxiliar aos membros dos povos interessados a 

eliminar as diferenças sócio-econômicas que possam existir entre os membros indígenas e os 

demais membros da comunidade nacional, de maneira compatível com suas aspirações e 

formas de vida (art. 2º). 

O critério fundamental para a aplicação da referida Convenção é a consideração da 

consciência identitária indígena ou tribal, o que implica na outorga da legitimação para 

pleitear sua tutela apenas aos que comprovarem seu sentimento de identificação sócio-

cultural, como integrantes de um povo indígena, exatamente por ser o primacial objetivo a 

preservação dessa identidade de molde a evitar o desaparecimento dos tutelados. 

O Brasil também é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, vigente 

desde 23 de outubro de 199019, cujo art. 6º estabelece: “1. Os Estados Partes reconhecem que 

toda criança tem o direito inerente à vida. 2. Os Estados Partes assegurarão ao máximo a 

sobrevivência e o desenvolvimento da criança”. 

Por outro lado, a Organização das Nações Unidas proclamou, em 13 de setembro de 

2007, a Declaração das Nações Unidas sobre os Direitos dos Povos Indígenas, para incentivar 

o implemento de políticas públicas para proteção dos interesses e necessidades especiais de 

crianças indígenas. 

A ênfase daquela Declaração é na imprescindibilidade da adoção de medidas eficazes 

para melhoria não só das condições econômicas, mas, por igual, das condições sociais dos 

povos indígenas, como dispõe em seu artigo 21: 

 

(...) 
2. Os Estados adotarão medidas eficazes e, quando couber, medidas especiais para 
assegurar a melhora contínua das condições econômicas e sociais dos povos 
indígenas. Particular atenção será prestada aos direitos e às necessidades especiais 
de idosos, mulheres, jovens, crianças e portadores de deficiência indígenas. 

 

Sucede que alguns povos indígenas brasileiros, dentre os quais o Suruwahá,
20

 têm uma 

escala de valores diversa da adotada pela Constituição Federal, em que há o domínio da 

beleza e da força como aspectos mais importantes de suas vidas, o que, de um lado, parece 

                                                           
19 Aprovada pelo Congresso Nacional pelo Decreto Legislativo n° 28, de 14 de setembro de 1990, e promulgada 
pelo Decreto nº 99.710, de 21 de novembro de 1990. 
20 Habitante da parte oeste da região Amazônica. 
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legitimar o suicídio daqueles que fracassam em realizá-los e, de outro, supostamente autoriza 

o infanticídio21 dos que não correspondem a tais valores. 

As diferenças das tábuas axiológicas produzem obstáculo aparentemente insuperável à 

conciliação e harmonização das duas convenções internacionais mencionadas, uma vez que o 

direito ontológico das crianças à vida esbarra na leitura indígena de se ter direito à vida desde 

que a pessoa seja bela e forte. 

O conceito indígena dos valores beleza e força exige ser explicitado, a fim de se 

verificar se é ou não possível estabelecer o pretenso diálogo jurídico-cultural-antropológico 

pugnado pela Convenção 169 da OIT para a tutela dos indígenas. 

Isto porque afrontam aqueles valores não só o nascimento de criança com algum tipo 

de deficiência, física22 ou mental, mas também o de gêmeos, de filhos ilegítimos23, e até 

mesmo de filhos considerados excessivos,24 na medida em que tais episódios significam 

maldição e ameaça ao bem-estar de todo o grupo étnico. Logo, são vistos como atentados à 

própria sobrevivência tribal e por isso mesmo exigida a sua extirpação mediante infanticídio 

ou homicídio que, via de regra, deve ser perpetrado pelos próprios genitores.25 

Aqueles que eventualmente arrostam a norma imposta por esse modus vivendi são 

excluídos da tribo, quando não cometem suicídio.26 Muitos desses têm desenvolvido 

                                                           
21 Também habitual nas etnias uaiuai, bororo, mehinaco, tapirapé, ticuna, amondaua, uru-eu-uau-uau, 

suruwahá, deni, jarawara, jaminawa, waurá, kuikuro, kamayurá, parintintin, yanomami, paracanã e kajabi.  
22 O que pode ser ilustrado com os episódios de 2005, quando do nascimento de Iganani e de Sumawani, 
respectivamente portadores de paralisia cerebral e de pseudo-hermafrodismo, condenados por isso pela tribo 
Suruwahá à morte, infanticídios não consumados pela insólita intervenção de familiares que, por violação às 
normas tribais, foram, assim como as crianças, excluídos do convívio daquele grupo.     
23 Para os pertencentes à etnia mehinaco o nascimento de gêmeos ou de crianças dotadas de anomalias indica 
promiscuidade da mulher durante a gestação, indicativo que implica em serem os filhos enterrados vivos, sem 
prejuízo da punição da supostamente promíscua mãe. 
24 Em 1957, o antropólogo Roberto Cardoso de Oliveira detectou, junto à etnia Tapiraré, a prática costumeira de 
se eliminar o quarto filho quando de seu nascimento, como forma de ser mantido o número reduzido do grupo e, 
assim, garantida a sua sobrevivência pelo ecossistema local. 
25 Aqui, o termo infanticídio não corresponde, tecnicamente, ao conceito do crime previsto no art. 123 do Código 
Penal brasileiro, uma vez que abrange até mesmo crianças como Niawi, do povo Suruwahá, sacrificado aos 
cinco anos de idade, após o suicídio de seus pais, provocado quiçá pela pressão tribal que lhes provocava 
vergonha por ser incapaz de andar e de falar, existindo relatos de homicídios de crianças até com quinze anos de 
idade por não corresponderem ao ideário da estética e do vigor indígena.    
26 É emblemático exemplo disso o suicídio cometido pelos pais de Hakani, nascida em 1995, por se sentirem 
incapazes de sacrificar a filha que, aos dois anos e meio de idade, não falava e apresentava desenvolvimento 
retardado. Após o suicídio de seus pais, a incumbência de sacrificá-la passou a seu irmão mais velho que a 
enterrou viva. Hakani foi resgatada por desconhecidos e devolvida a seu avô, que também fracassou na tentativa 
de matá-la, tendo se suicidado logo após, o que a levou a viver segregada da tribo até completar cinco anos de 
idade, quando um irmão a levou a missionários que a acolheram e lhe dispensaram cuidados médicos, uma vez 
que ela pesava sete quilos e media sessenta e nove centímetros.   
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campanhas junto a organismos internacionais e a organizações não-governamentais, na 

tentativa de fazer com que os povos indígenas abandonem a prática do infanticídio.27  

 

5. Das práticas nocivas e dos crimes 

  

Discute-se, do ponto de vista jurídico-penal, se as condutas levadas a cabo pelos 

indígenas com o propósito de reafirmarem suas raízes culturais poderia legitimar a ação 

punitiva do Estado, condenando-os pela prática de algum crime. Conforme já destacado, entre 

essas práticas poder-se-iam citar, somente a título de exemplo, a morte de crianças com algum 

tipo de deficiência, física ou mental, o homicídio de gêmeos, de filhos ilegítimos (o que 

incluiria também a punição da genitora) e inclusive de filhos considerados excessivos. 

Vulgarmente, costuma-se denominar “infanticídio” essa prática indígena, já que 

corresponde em geral à morte dada a crianças de tenra idade, pelos próprios pais ou pela tribo. 

Do ponto de vista técnico-jurídico, porém, de acordo com o Código Penal brasileiro, só 

corresponde ao infanticídio a morte do filho provocada pela própria mãe que se encontra em 

estado puerperal, durante o parto ou logo após (art. 123). Esse conceito elimina, portanto, a 

quase totalidade das mortes praticadas por razões culturais entre as tribos indígenas, pois tais 

práticas não correspondem a um infanticídio propriamente dito, mas sim a homicídios 

perpetrados pelos genitores da criança (pelo que caberia a aplicação de uma agravante 

genérica relativa ao parentesco – art. 61, II, e, do Código Penal), cuja crueldade (p. ex., 

mediante asfixia, quando os infantes são enterrados vivos) poderia inclusive legitimar a 

subsunção da conduta à figura do homicídio qualificado (art. 121, §2º, III, do Estatuto 

repressivo), considerado crime hediondo de acordo com a legislação em vigor (art. 1º, I, Lei 

8.072/90). 

Antes, porém, de subsumir os comportamentos relatados ao Código Penal, caberia 

indagar até que ponto os indígenas poderiam submeter-se às regras de responsabilidade 

criminal que obrigam os demais cidadãos. Trata-se, portanto, de aferir a medida da 

culpabilidade desses indivíduos, com o fim de averiguar se os mesmos são imputáveis e, em 

caso afirmativo, qual a medida da sua capacidade de conhecer o caráter ilícito de seus 

comportamentos e de se orientarem de acordo com esse entendimento.  

                                                           
27 Podem ser citados, como exemplos, o projeto “Casa do Kunumim Xinguano”, coordenado por seis líderes do 
parque Xingu, voltado ao acolhimento de crianças rejeitadas nas suas aldeias, e o trabalho da ATINI – Voz pela 
Vida, organização-não governamental que defende o direito à vida de crianças indígenas que são vítimas 
potenciais de infanticídio e que mantém um sistema de apadrinhamento dessas crianças. 
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Estabelece o Estatuto do Índio (Lei 6.001, de 19 de dezembro de 1973), em seu art. 56, 

que “no caso de condenação de índio por infração penal, a pena deverá ser atenuada e na sua 

aplicação o juiz atenderá também ao grau de integração do silvícola”.  Tem-se aqui, portanto, 

uma circunstância atenuante genérica da pena aplicável aos indígenas, qualquer que seja o 

delito ou contravenção perpetrado, de observância obrigatória pelo magistrado no momento 

da condenação do silvícola. Indubitavelmente, trata-se de circunstância fundamentada no 

menor grau de culpabilidade (reprovabilidade pela realização da conduta típica e ilícita) do 

autor do crime, já que por mais imputável que se considere o indígena, entende-se, de modo 

geral, que o ordenamento não poderá lhe exigir a observância da lei nos mesmos graus em que 

exige a obediência dos demais cidadãos. Contudo, cumpre observar que essa regra se impõe 

mesmo nos casos de silvícola totalmente integrado, o que desde logo poderia gerar injustiças 

na aplicação da lei penal, a partir do momento em que essa integração poderia torná-lo tão 

capaz de entender a ilicitude de seu comportamento e de se orientar de acordo com esse 

entendimento como qualquer outra pessoa, não beneficiada pela mesma atenuação da pena. 

Assim, o ideal seria que não se aplicasse a regra do art. 56 do Estatuto do Índio a todas 

espécies de silvícolas (isolados, integrados e em vias de integração
28), já que a atenuação ou a 

isenção de pena deveria depender, de acordo com o caso concreto, da incidência da regra do 

erro de proibição (art. 21 do Código Penal29), a ser aplicada sempre que restasse comprovado 

que o autor do crime ignora o conteúdo de ilicitude de seu comportamento, imaginando que o 

comportamento que realiza não contraria o ordenamento jurídico. Dependendo do grau do 

erro (evitável ou inevitável), poderia haver uma mera atenuação da sanção de 1/6 a 1/3 até a 

completa isenção de pena. 

A opção do Estatuto do Índio pela atenuação da pena de todos os silvícolas, porém, 

encontra sua razão de ser no próprio Código Penal, bem como no entendimento 

jurisprudencial e doutrinário que cunhou sua interpretação. Isso porque o art. 26 do Estatuto 

Repressivo estabelece que “é isento de pena o agente que, por doença mental ou 

desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou da omissão, 

                                                           
28 Lei 6.001/73, Art.4º. Os índios são considerados:  
I - Isolados- Quando vivem em grupos desconhecidos ou de que se possuem poucos e vagos informes através de 
contatos eventuais com elementos da comunhão nacional;  
II - Em vias de integração - Quando, em contato intermitente ou permanente com grupos estranhos, conservem 
menor ou maior parte das condições de sua vida nativa, mas aceitam algumas práticas e modos de existência 
comuns aos demais setores da comunhão nacional, da qual vão necessitando cada vez mais para o próprio 
sustento;  
III - Integrados- Quando incorporados à comunhão nacional e reconhecidos no pleno exercício dos direitos civis, 
ainda que conservem usos, costumes e tradições característicos da sua cultura.  
29 Código Penal, Art. 21. O desconhecimento da lei é inescusável. O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, 
isenta de pena; se evitável, poderá diminuí-la de um sexto a um terço. 
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inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com 

esse entendimento” [grifou-se], tendo-se costumeiramente incluído dentro das hipóteses de 

desenvolvimento mental incompleto os silvícolas não-integrados ou isolados. Quanto a estes, 

valeria, portanto, a regra da inimputabilidade, isto é, da total ausência de capacidade de 

culpabilidade (no que são equiparados aos menores de 18 anos, aos surdos-mudos e aos 

enfermos mentais), posto que, de acordo com a doutrina penal dominante30, a falta de 

aculturamento prejudica a capacidade desses indígenas de entender a antijuridicidade de suas 

condutas e de se orientar conforme esse entendimento. Simplesmente não possuem, de acordo 

com esse ponto de vista, a capacidade de atuar conforme o Direito porque desconhecem a 

diferença entre o lícito e o ilícito de acordo com a ordem jurídica vigente.  

Todavia, não parece razoável a equiparação doutrinária dos silvícolas não-integrados 

aos enfermos mentais e aos menores de 18 anos, pois, nesses dois casos, está-se diante de 

autênticas hipóteses de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, enquanto que o 

caso dos indígenas não-integrados a questão não diz respeito ao nível de desenvolvimento 

intelectual desses indivíduos, mas do grau de contato que os mesmos possuem com a 

civilização31. De acordo com MESTIERI, categorizar o indígena como detentor de 

desenvolvimento metal incompleto, como faz a doutrina penal majoritária, é incorrer em 

equiparação “absurda” que constitui “verdadeira indignidade”32. Na mesma linha de 

raciocínio, aqui inteiramente compartilhada, esclarece com rigor DOTTI que “na hipótese de 

o indígena ser mentalmente hígido, não há que se falar em inimputabilidade ou 

imputabilidade diminuída. Esse entendimento implicaria submetê-lo ao regime de uma 

medida de segurança (arts. 97 e 98, CP)33. 

Contudo, como bem salienta PASCHOAL, o índio que eventualmente cometa uma 

infração penal motivado por alguma diferença cultural entre suas regras e as normas jurídicas 

                                                           
30 Vide, entre outros, PRADO, Luiz Regis. Curso de Direito Penal brasileiro, Parte Geral. 10. ed. São Paulo: 
RT, 2010, p.397; BITENCOURT, Cezar R. Tratado de Direito Penal, Parte Geral. 16. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p.417-418. Longas considerações sobre a inimputabilidade do indígena com base em seu desenvolvimento 
mental incompleto são tecidas por PONTES, Bruno César Luz. O índio e a justiça penal brasileira. In: 
VILLARES, Luiz Fernando (coord.). Direito Penal dos povos indígenas. Curitiba: Juruá, 2010, p. 187 e ss. 
31 Como destaca BITENCOURT, a situação dos silvícolas “evidentemente... não tem natureza patológica, mas 
decorre da ausência de adaptação à vida social urbana ou mesmo rural, à complexidade das normas ético-
jurídico-sociais reguladoras da vida dita civilizada e a diferença da escala de valores” (op. cit., p.418) [grifo do 

autor]. Em idêntico sentido, vide SILVA, Ângelo R. Ilha da. Da imputabilidade penal em face do atual 
desenvolvimento da Psicopatologia e da Antropologia. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p.63 e ss. e 
NORONHA, E. Magalhães. Direito Penal, v.I. 29. ed. São Paulo: Saraiva, 1991, p.164. 
32 MESTIERI, João. Manual de Direito Penal, v.I. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p.173-174. Nessa mesma 
linha, vide FRAGOSO, Heleno Claudio. Lições de Direito Penal, Parte Geral. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1990, p.199. 
33 DOTTI, René Ariel. A situação jurídico-penal do indígena: hipóteses de responsabilidade e de exclusão. In: 
VILLARES, Luiz Fernando (coord), op. cit., p.76. 
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vigentes no ordenamento brasileiro não deve se ver submetido às medidas de segurança, cujo 

prazo é indeterminado, por destinarem-se precisamente ao tratamento de enfermidades 

mentais que ocasionaram a prática delitiva enquanto as mesmas denunciarem a persistência da 

periculosidade (hipóteses de desenvolvimento mental retardado)34. A autora lembra com total 

acerto que pertencer a uma cultura diferente não significa ser inimputável, e que ter costumes, 

crenças, hábitos próprios não implica desenvolvimento mental incompleto ou retardado, 

registrado ainda que: 

 

O desenvolvimento mental do índio, independentemente de seu estágio de 
integração à sociedade ‘branca’, é completo. Tanto que ele é plenamente capaz de 
aprender as artes da caça, da pesca, de educar seus filhos nos termos da cultura de 
seu povo, bem como de internalizar os rituais referentes às suas crenças religiosas, 
sem contar as avançadas técnicas de curas das chamadas, de forma grosseira, 
sociedades primitivas35.  

 

Por tudo isso, conforme já salientado, estima-se mais correto falar aqui em falta de 

potencial consciência da ilicitude, de modo que se poderia aplicar, de acordo com o caso 

concreto, a regra do erro sobre a ilicitude do fato, ou erro de proibição (art. 21, CP), 

afastando-se, assim, as injustiças que poderia acarretar a total falta de responsabilização do 

silvícola não-integrado como regra geral36. Como já observado, a aplicação da regra do erro 

de proibição permitiria a aplicação de pena, e não de medida de segurança, atenuada de 1/6 a 

1/3, caso fosse o erro vencível, ou a completa isenção de pena, sem aplicação da medida de 

                                                           
34 Vide PASCHOAL, Janaína Conceição. O índio, a imputabilidade e o preconceito. In: VILLARES, Luiz 
Fernando (coord.), op. cit., p.86 e ss. A autora registra que “conceber o índio não integrado como inimputável 
significa discriminá-lo e, sobretudo, tratá-lo de maneira ainda mais gravosa que os considerados responsáveis 
por seus atos” (op. cit., p. 86). 
35 Idem, ibidem, p.83. 
36 O nível de adaptação às normas de cultura da comunidade deverá ser avaliado em cada caso particular, 
mediante avaliações antropológicas e sociológicas (laudo técnico) para se constatar o grau de aculturamento 
atingido. Igualmente favoráveis à aplicação da regra do erro de proibição, vide HERINGER JR., Bruno. A 
imputabilidade penal do índio. Revista da AJURIS. Porto Alegre, n. 73, jul. 1998, p. 155-156; DOTTI, René 
Ariel, op. cit., p. 76 e PASCHOAL, Janaína Conceição, op. cit., p. 85 e ss. Em sentido semelhante ao do texto, 
porém alcançando conclusão diversa, vide REZENDE, Guilherme Madi. Índio é índio. Boletim do Instituto 
Brasileiro de Ciências Criminais, n. 222, maio de 2011, p.07. Para este último autor, a regra da não 
culpabilidade do silvícola deve basear-se na inexigibilidade de conduta diversa (possibilidade também aventada 
por DOTTI), devendo-se analisar, através de laudo antropológico, a correlação entre os valores da conduta do 
índio e os costumes de seu povo. Ora, não resta dúvida de que assiste razão ao autor ao retirar do âmbito da 
imputabilidade a discussão sobre o estado da questão. Contudo, não parece que a solução para o problema deva 
enquadrar-se na esfera da inexigibilidade de conduta diversa (poder agir de outro modo, conforme o Direito), e 
sim na avaliação sobre o potencial conhecimento da ilicitude (erro de proibição) por parte do silvícola. Assim, 
embora os dois aspectos da culpabilidade encontrem-se profundamente conectados e só se dividam para efeitos 
didáticos, não resta dúvida de que só após afirmada a capacidade do indígena de entender o caráter ilícito de seu 
comportamento (que é precisamente o que se questiona aqui), é que se poderá exigir ou não do mesmo uma 
conduta conforme o Direito. Portanto, se se constata que o silvícola erra sobre a ilicitude do fato (é dizer, não 
sabe que faz algo errado), não há sequer que se cogitar da hipótese de se lhe exigir ou não o respeito às normas 
vigentes. 
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segurança, provada a invencibilidade do erro (isto é, que o indígena não tinha a mais mínima 

condição de perceber o caráter ilícito do fato e de se orientar de acordo com esse 

entendimento). 

De fato, a própria Constituição Federal, conforme destacado, rompe com o paradigma 

da inimputabilidade dos indígenas não-integrados e em vias de integração reconhecendo o 

direito dos índios à sua organização social, costumes, línguas, crenças, tradições, bem como 

ao garantir e valorizar a difusão das manifestações culturais indígenas (art. 231). O Estatuto 

do Índio, ao seu turno, ordena que se respeitem “os usos, costumes e tradições das 

comunidades indígenas e seus efeitos” (art. 6º). Nesse sentido, estabelece o legislador uma 

política de respeito e garantia à diversidade cultural, mais condizente com o Estado de Direito 

democrático e social37. Tudo isso obriga a que se abandone definitivamente o conceito 

discriminatório de que os silvícolas são seres humanos com cultura inferior, primitiva, e de 

que a aproximação com a cultura brasileira condena-os à perda da sua identidade indígena. 

Índio é índio onde quer que esteja e independentemente de seu maior ou menor contato com a 

civilização. 

Índio não-integrado, portanto, não é sinônimo de índio inimputável, mas poderá sê-lo 

sempre que reste devidamente comprovado que o que está comprometida, mais do que a 

potencial consciência do caráter ilícito de seu comportamento, é a própria capacidade pessoal 

do silvícola de poder entender a ilicitude de seus atos e de qualquer ato contrário a um sistema 

normativo, como o Direito. Mas isto não ocorrerá necessariamente porque seja o silvícola 

não-integrado, e sim naqueles casos extremos em que, mais do que não-integrado à cultura e 

às leis brasileiras, ele demonstre não possuir capacidade sócio-cognitiva suficiente para 

responder perante o ordenamento jurídico pátrio. É o que sucede, por exemplo, com aqueles 

indivíduos que, vivendo absolutamente isolados de toda civilização, sejam destituídos das 

mais elementares noções de ética e desprovidos da possibilidade de serem reprovados 

socialmente pelos seus comportamentos ilícitos pelo simples fato de jamais terem sido 

submetidos, ao longo de sua infância e adolescência, aos estímulos necessários38 para 

                                                           
37 Vide REZENDE, Guilherme Madi, op. cit., p.07. 
38

 No que diz respeito ao estudo do desenvolvimento da personalidade, parece bem estabelecido que o 
crescimento pode ser restringido igualmente por falta de estímulos apropriados. Nesse sentido, uma deficiência 
de experiências em períodos críticos do amadurecimento impede o total desdobramento das funções de um 
determinado sistema ou órgão. Como consequência, sustenta-se que ambientes nos quais a dieta disponível ou o 
estímulo social se encontram restritos ou empobrecidos tenderão a limitar o crescimento do cérebro e, de 
conseguinte, o desenvolvimento da personalidade da criança. Igualmente, a falta de experiências precoces pode 
acarretar uma contínua vulnerabilidade a várias tensões pelo resto da vida (vide KOLB, Lawrence C. Psiquiatria 
Clínica. 9. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1986, p. 49 e ss.). 
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compreender a noção de lícito e ilícito39. Todavia, estas são as exceções, e não a regra geral, 

que impõe que o silvícola, integrado ou não, seja reputado imputável e plenamente capaz de 

culpabilidade, salvo prova em contrário, cabendo em todo caso a análise em concreto da sua 

capacidade de se orientar conforme o Direito, a ser comprovada mediante laudo 

antropológico, e não psiquiátrico, já que de doença mental não se trata aqui. Este, aliás, é o 

entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em recentes julgamentos envolvendo 

crimes cometidos por indígenas40. 

Portanto, a questão da responsabilidade dos indígenas por fatos perpetrados no âmbito 

da comunidade tribal como concretização de seus usos e costumes não passa tanto pela 

tipicidade ou atipicidade desses comportamentos que, como se verá a seguir, são todos 

subsumíveis às normas penais vigentes. Passa, antes, pela averiguação da culpabilidade de 

seus autores, atestando-se em primeiro lugar sua imputabilidade, independentemente de seu 

grau de aculturamento, mas de acordo com sua capacidade sócio-cognitiva, e, em um segundo 

momento, a possibilidade de os mesmos conhecerem o conteúdo de ilicitude que reveste seus 

comportamentos. E essa potencial consciência da ilicitude estará tanto mais afirmada quanto 

mais o comportamento lesivo afastar-se dos valores humanos universais que governam as 

sociedades em todos os lugares e em todos os tempos. Dito de outro modo, não se poderá 

afirmar a falta de culpabilidade do silvícola quando, embora não-integrado, o mesmo seja 

potencialmente capaz de perceber o descompasso entre o seu comportamento e os valores 

supremos que governam o ordenamento jurídico, cuja apreensão lhe é plenamente possível, 

independentemente de seu grau e aculturamento ou integração. 

Assim, esclarecida a questão da imputabilidade do silvícola, e atestada a sua 

possibilidade de conhecer a discordância entre o seu comportamento e os valores superiores 

do ordenamento brasileiro, o indígena (integrado, não-integrado ou em vias de integração) 

poderia responder pelo homicídio dos infantes que porventura venha a matar por razões como 

o excesso de prole, o nascimento de gêmeos ou a presença de alguma anomalia, física ou 

mental. Cumpre destacar, por oportuno, que motivado por essas circunstâncias, o homicídio 

                                                           
39 Assim, por exemplo, o paradigmático caso das irmãs Amala e Kamala, também conhecidas como as meninas-
lobo, encontradas na Índia no ano de 1920. A primeira delas tinha um ano e meio e faleceu um ano após ser 
descoberta. Kamala, no entanto, já tinha oito anos de idade quando encontrada e viveu até 1929. Na cidade de 
Midnapore teve início o penoso processo de socialização das duas meninas, que não falavam, não sorriam, 
andavam de quatro, uivavam para a lua e tinham melhor visão à noite do que de dia. Amala, a mais jovem, 
morreu de pneumonia um ano após ser encontrada. Kamala viveu durante oito anos na instituição que a acolheu, 
humanizando-se lentamente. Ela necessitou seis anos para aprender a andar e pouco antes de morrer só tinha um 
vocabulário de 50 palavras.  
40 Vide HC 85.198-3, 1ª Turma, rel. Min. Eros Grau, D. J. 09.12.2005 e HC 79.530-7, 1ª Turma, rel. Min. Ilmar 
Galvão, D. J. 25.02.2000. Vide, no sentido do texto, SILVA, Ângelo R. Ilha da, op. cit., p.65-66. 
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se enquadraria na categoria de qualificado (art. 121, §2º, I do Código Penal) e seria 

considerado crime hediondo (art. 1º, I, Lei 8.072/90), por ser o motivo que o determina torpe, 

isto é, repugnante, abjeto e contrário aos mais elementares sentimentos de humanidade e 

solidariedade. Ademais, haveria que aplicar ainda a agravante de parentesco relacionada no 

art. 61, II, e do Estatuto repressivo, relativa à morte do descendente dada pelo próprio 

ascendente. Como já dito, não caberia falar aqui de infanticídio propriamente dito (art.123, 

CP), pois somente a mãe em estado puerperal que tira a vida do próprio filho durante o parto 

ou logo após poderia executá-lo. Tampouco restaria excluída a possibilidade de incidência das 

penas do delito de maus-tratos (art. 136, §2º do Código Penal) quando a morte do infante se 

desse mediante a exposição de sua vida a perigo pela privação de alimentos ou de cuidados 

essenciais à sua saúde (ex. medicamentos), ou ainda pelo abuso na aplicação dos meios de 

correção ou disciplina. 

O erro de proibição, a que se fez referência supra, como possível alternativa à 

inimputabilidade, apareceria sempre que ficasse comprovado que o silvícola acreditasse, em 

dada situação concreta, que não realizava um fato contrário às normas da civilização, situação 

que poderá se configurar no caso de práticas excessivamente arraigadas na tradição de povos 

não-integrados. Isso poderia ser detectado na hipótese do uso de substância entorpecente (ex. 

folhas de maconha em rituais pelos índios Guajajaras) como hábito de tribo não-integrada, 

ficando completamente isento de pena o silvícola precisamente porque não poderia imaginar 

que semelhante comportamento desafia a ordem jurídica brasileira, isto é, não apreende o 

caráter ilícito do fato em concreto41. 

Mas essa solução poderia ocasionar algum desconforto em hipóteses-limite, como o 

homicídio perpetrado pelo marido da mulher adúltera, ou o fato de aquele marcá-la mediante 

o corte das mãos ou dos pés42, ou ainda as tão frequentes hipóteses de iniciação sexual de 

menores de idade pela atuação de adultos que exerçam autoridade na tribo. Em tais casos, 

questiona-se se a pena deva ser sempre aplicada, ainda que de forma atenuada, dada a 

provável inevitabilidade do erro, ou se, pelo contrário, o indígena não deveria sofrer sanção 

alguma por parte do Estado. Tudo dependeria, uma vez mais, da análise do laudo 

                                                           
41 O exemplo é citado por DOTTI, René Ariel, op. cit., p.73. 
42

 Como reza a tradição dos Yanomani. Segundo o laudo antropológico do caso Sorias (Sorias matou sua mulher, 
Suruwei, a facadas por traição no casamento, quando esta se encontrava na cidade de Boa Vista, recebendo 
tratamento de saúde), é comum entre os índios dessa tribo o marido matar a mulher que faz sexo com outro 
homem. Por isso, o ponto 6 do Exame Técnico 02/PGF/PFE-FUNAI-05 concluiu que Sorias não conhecia a lei 
do branco, não devendo ficar preso por matar. Contudo, é bem verdade que Sorias sofreu as consequências por 
ter matado sua esposa, tais como o isolamento, execração, surras e demais penalidades impostas pela tribo 
Yanomani, fato que, como se verá a seguir, poderia contribuir para se afastar a pena criminal (mas não a 
imputabilidade penal). 
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antropológico a respeito do seu grau de integração à civilização, cujo resultado poderia de fato 

obrigar o magistrado a isentar de pena o silvícola não-integrado por erro de proibição 

invencível. 

Para vencer essas dificuldades, e a injustiça da não punição, o Substitutivo ao Projeto 

de Lei 1.057/2007, proposto pelo deputado federal Henrique Alfonso em 2011, que será 

comentado no próximo item do presente trabalho, prevê a inserção de um dispositivo no 

Estatuto do Índio que determina a necessidade de que as práticas indígenas, para serem 

respeitadas no marco do Estado de Direito democrático constitucionalmente reconhecido, 

devem estar em conformidade com os direitos fundamentais estabelecidos na Carta Magna, 

bem como os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Por outro lado, 

determina a responsabilidade dos órgãos responsáveis pela política indigenista de 

proporcionarem aos silvícolas conhecimento suficiente a respeito da ilicitude da prática de 

delitos como o infanticídio, os abusos sexuais, os maus-tratos e as agressões físicas e 

psicológicas de menores e seus genitores. De fato, uma vez firmada essa necessidade e 

implementadas de fato tais políticas de integração e informação, desapareceria quase que por 

completo a possibilidade de alegação do erro de proibição, vencível ou invencível, pelas 

comunidades indígenas praticantes de tais crimes. Insta destacar que aqui não se estaria 

forçando a integração cultural de tribos que podem (e devem) seguir adotando suas práticas e 

seus costumes, muito menos desrespeitando os mesmos, pois uma coisa é o respeito à cultura 

indígena e outra muito diferente é a tolerância de práticas que violam os direitos humanos no 

território brasileiro. 

Importa acrescentar, finalmente, que de acordo com o art. 59 do Estatuto do Índio, no 

caso de crime contra a pessoa, o patrimônio ou a dignidade sexual, em que o ofendido seja 

índio não integrado ou comunidade indígena, a pena aplicada será sempre aumentada de um 

terço – aumento que valerá também para o caso de o agressor pertencer ao próprio grupo 

tribal. 

No que diz respeito à aplicação das sanções, determina a Lei 6.001/73 que “as penas 

de reclusão e de detenção serão cumpridas, se possível, em regime especial de semiliberdade, 

no local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios mais próximo da 

habitação do condenado” (art. 56, p. único), acrescentando-se ainda que “será tolerada a 

aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 

disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter cruel ou infamante, 

proibida em qualquer caso a pena de morte” (art. 57). Ou seja, caso eventualmente seja 

condenado por algum dos crimes antes descritos, o silvícola não cumprirá pena em regime 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do CESUMAR – Centro Universitário de Maringá

8346



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fechado (como sói ocorrer com os autores de crimes cuja pena ultrapasse os 8 anos de 

reclusão, nos termos do art. 33, §2º, a, CP, bem como com os autores de crimes hediondos, de 

acordo com o que dispõe o art. 2º, §1º, da Lei 8.072/90), podendo cumpri-la integralmente em 

local de funcionamento do órgão federal de assistência aos índios, e não em estabelecimento 

penitenciário. Assim, em princípio, pode-se afirmar que, por mais grave que seja a infração 

cometida, o silvícola cumprirá sua pena em regime especial de semiliberdade43. Não faltam 

aqueles, porém, que defendem que esse tratamento mais benéfico não vale para os crimes 

considerados hediondos (como é o caso do impropriamente chamado “infanticídio” indígena), 

nos quais o cumprimento inicial da sanção deve ser feito em regime fechado, 

independentemente da condição de indígena do infrator44. Este é, também, o entendimento 

jurisprudencial majoritário, mas sempre que o silvícola já esteja integrado à sociedade: ao 

índio não-integrado ou em vias de integração, caberia continuar aplicando o regime de 

semiliberdade, qualquer que fosse o crime praticado45. 

De outra parte, além das penas já previstas no ordenamento penal brasileiro (privação 

da liberdade, restrição de direitos e multa, conforme o disposto no art. 32, CP), os silvícolas 

condenados pelas leis nacionais poderão eventualmente submeter-se a sanções por eles 

mesmos fixadas, desde que não contrariem a dignidade humana e o sistema de penas vigente 

(em consonância com o princípio da humanidade das penas, previsto na Constituição Federal, 

art. 5º, XLVII46). A doutrina considera de difícil aplicação esse preceito, já que ao se impor 

também a sanção abstratamente prevista em lei, haveria sempre o risco de violação do 

princípio ne bis in idem. Contudo, argumenta-se com acerto que esse princípio só teria 

aplicação na hipótese de o próprio Estado cominar judicialmente dupla punição a uma 

determinada conduta, o que não ocorreria no caso de imposição de sanção por uma ordem não 

estatal como a comunidade tribal (o que, de resto, já ocorre nos processos deontológicos de 

responsabilização profissional de médicos, advogados, etc., sem qualquer questionamento a 
                                                           
43 Vide, nessa trilha, ANDREUCCI, Ricardo Antonio. Legislação penal especial. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 
2011, p.311. 
44 Vide JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique Aranda (Coords.). Legislação penal 
especial, v.2. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.128. 
45 STJ: “Habeas corpus. Penal. Latrocínio praticado por índio. Regime de cumprimento de pena. Leis nos 
6.001/73 e 8.072/90. Integração à sociedade. Regime fechado. Denegação. 1. Esta Corte Federal Superior 
registra já entendimento no sentido de que, por força mesmo do disposto no §1º do art. 2º da Lei 8.072/90, não se 
aplica o regime de semiliberdade estatuído pela Lei n. 6.001/73 ao indígena já integrado à sociedade e 
condenado por delito hediondo ou equiparado (HC 22.834-MA, Rel. Hamilton Carvalhido)”. 
46 Constituição Federal, art. 5º, XLVII - Não haverá penas: 
a) de morte, salvo em caso de guerra declarada, nos termos do art. 84, XIX; 
b) de caráter perpétuo; 
c) de trabalhos forçados; 
d) de banimento; 
e) cruéis. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do CESUMAR – Centro Universitário de Maringá

8347



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

respeito do ne bis in idem)47. A razão para o afastamento da sanção estatal, destarte, é outra: 

sustenta-se que o juiz, ao constatar no curso do processo que o réu já foi devidamente punido 

com base nos costumes indígenas, deveria ponderar este fato na hora de condenar, podendo 

inclusive deixar de aplicar a pena se entender que a sanção tribal foi suficiente à reprovação 

da conduta48.  

 

6. Do bom selvagem e a Lei Muwaji 

 

As práticas de violações ao direito à vida buscam embasamento relativista no mito do 

bom selvagem construído por ROUSSEAU:   

os homens nesse estado [de natureza], não tendo entre si nenhuma espécie de 
relação moral, nem deveres conhecidos, não poderiam ser bons nem maus, e não 
tinham vícios nem virtudes (...). Não vamos, sobretudo, concluir com Hobbes que, 
por não ter a menor idéia da bondade, o homem seja naturalmente mau; (...) de 
sorte que se poderia dizer que os selvagens não são maus justamente por não 
saberem o que é serem bons, pois não é nem o desenvolvimento das luzes, nem o 
freio da lei, mas sim a calma das paixões e a ignorância dos vícios que os impedem 
de proceder mal.49 

 

Ocorre que quaisquer práticas só podem ser aceitas na exata medida em que não 

configurem lesões aos direitos humanos, em especial ao principal deles que é o direito à vida, 

substrato ontológico do princípio da dignidade humana. 

Sob outra ótica, a discriminação de uma pessoa com deficiência, além de violar o 

mencionado princípio, na maioria das vezes implica em lesão aos direitos da personalidade, 

desde o direito à imagem até o próprio direito à vida. 

Mesmo assim, significativa parcela dos povos indígenas brasileiros comete 

infanticídio ou homicídio qualificado de crianças, para o que contam com uma espécie de 

tolerância por parte do Estado, não obstante haja insurgência contra essa prática por parte dos 

próprios índios, como demonstrado.50 

                                                           
47

 Como bem atesta PASCHOAL, Janaína Conceição, op. cit., p. 90-91, nota 15. 
48 Vide JUNQUEIRA, Gustavo Octaviano Diniz; FULLER, Paulo Henrique Aranda (Coords.), op. cit., p.129. 
Além disso, vez que tal aplicação foge ao princípio da legalidade dos delitos e das penas (art. 1º, CP), a doutrina 
destaca como possível a aplicação de sanções tribais àqueles fatos que, embora não previstos como crime pelo 
ordenamento jurídico, contrariam exclusivamente as leis indígenas, como, por exemplo, o incesto (SILVA, 
Ângelo R. Ilha da, op. cit., p.64-65). 
49 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. 
Martin Claret: São Paulo: 2005, p. 168-169. 
50 A assertiva, ainda que respaldada pelas organizações não-governamentais constituídas por indígenas que 
combatem essa prática criminosa, encontra objeções por parte dos que vêm nesse combate radicalismo religioso 
e mesmo difamação. Nesse sentido, consulte-se LACERDA, Rosane. Responsabilidade penal e situação 
carcerária dos indígenas no Brasil - Uma realidade a ser desvelada, artigo que, baseado na legislação brasileira e 
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A não-aceitação dessa prática tribal levou à elaboração51 de um projeto de lei52 

conhecido como Lei Muwaji
53, voltado ao “combate a práticas tradicionais nocivas e à 

proteção dos direitos fundamentais de crianças indígenas, bem como pertencentes a outras 

sociedades ditas não tradicionais”. 

O projeto original, que previa o processamento de autoridades e de servidores pela 

morte de crianças em aldeias indígenas, foi substituído por uma versão alternativa54 em que se 

eliminou os pontos considerados como controversos por antropólogos, indigenistas, 

assessores da FUNAI e pela Confederação dos Bispos Brasileiros - CNBB55, e descartou-se a 

possibilidade de processar responsáveis, sob o argumento de que o Estado deve oferecer 

"oportunidades adequadas aos povos indígenas de adquirir conhecimento sobre a sociedade 

em seu conjunto" em casos de homicídio, infanticídio, estupro e maus-tratos. 

Dentre o que o projeto nomina como práticas nocivas, tem-se: 

   

a) homicídios de recém-nascidos, em casos de falta de um dos genitores; 
b) homicídios de recém-nascidos, em casos de gestação múltipla; 
c) homicídios de recém-nascidos, quando estes são portadores de deficiências 
físicas e/ou mentais; 
d) homicídios de recém-nascidos, quando há preferência de gênero; 
e) homicídios de recém-nascidos, quando houver breve espaço de tempo entre uma 
gestação anterior e o nascimento em questão; 
f) homicídios de recém-nascidos, em casos de exceder o número de filhos 
considerado apropriado para o grupo; 
g) homicídios de recém-nascidos, quando estes possuírem algum sinal ou marca de 
nascença que os diferencie dos demais; 
h) homicídios de recém-nascidos, quando estes são considerados portadores de má-
sorte para a família ou para o grupo; 
i) homicídios de crianças, em caso de crença de que a criança desnutrida é 
fruto de maldição, ou por qualquer outra crença que leve ao óbito intencional por 
desnutrição; 
j) Abuso sexual, em quaisquer condições e justificativas; 
l) Maus-tratos, quando se verificam problemas de desenvolvimento físico e/ou 
psíquico na criança. 

                                                                                                                                                                                     

na ausência de condenações de indígenas por infanticídios, classifica como mitológica e difamatória a 
constatação, embora reconhecendo que os dados coletados e apresentados não apontam um único 
encarceramento, de indígena ou não, pelo cometimento de infanticídio. Disponível em   
http://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1309466437_Relatorio%20Violencia-com%20capa%20-
%20dados%202010%20(1).pdf. Acesso: 19 mai 2011.  
51 Iniciativa da organização não-governamental ATINI –  Voz pela Vida.  
52 Apresentado em 2007 pelo deputado federal Henrique Afonso.  
53 Em homenagem a Muwaji, uma mulher da etnia suruwahá que decidiu abandonar seu povo para poder manter 
viva sua filha que sofre de paralisia cerebral. Hoje Muwaji vive na "Casa das Nações", uma comunidade 
indígena multicultural mantida pela ATINI no Distrito Federal. O primeiro rascunho do texto da Lei Muwaji foi 
feito pelo líder indígena Eli Ticuna, que é também o diretor-adjunto da ATINI. 
54 Tendo como relatora a deputada federal Janete Pietá.  
55 Ponto comum das críticas é a crença em ser a interferência exógena aos modos indígenas um desrespeito, logo, 
sempre negativa, reprodutiva de métodos dos colonizadores portugueses que impuseram uma ética cristã aos 
indígenas.  
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m) Todas as outras agressões à integridade físico-psíquica de crianças e seus 
genitores, em razão de quaisquer manifestações culturais e tradicionais, culposa ou 
dolosamente, que configurem violações aos direitos humanos reconhecidos pela 
legislação nacional e internacional. 

 

Não obstante a concessão feita ao relativismo, visível desde o eufemismo consistente 

em nominar como “prática nociva” o homicídio, a proposta legislativa vem a suprir 

parcialmente a ausência de políticas públicas voltadas ao atendimento das necessidades 

indígenas.  

O Estado tem o dever de conferir tutela efetiva às pessoas, em especial às que, em 

minorias, integram o grupo de vulneráveis, elaborando e implementando políticas públicas 

que, protegendo as minorias, coíbam efetivamente as atitudes lesivas aos direitos 

fundamentais, uma vez que a leniência, ainda que sob o título de tolerância, para com a 

subtração de vidas humanas, a pretexto de respeito à diversidade cultural, abala gravemente o 

principal sustentáculo da República e o seu fundamento: a dignidade da pessoa humana e a 

própria vida humana. 

Daí a proposta daquele projeto de lei, constante de seu art. 6º e parágrafo, ser 

inconstitucional: 

   

Art. 6º. Constatada a disposição dos genitores ou do grupo em persistirem na 
prática tradicional nociva, é dever das autoridades judiciais competentes promover 
a retirada provisória da criança e/ou dos seus genitores do convívio do respectivo 
grupo e determinar a sua colocação em abrigos mantidos por entidades 
governamentais e não governamentais, devidamente registradas nos Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente. É, outrossim, dever das 
mesmas autoridades gestionar, no sentido de demovê-los, sempre por meio do 
diálogo, da persistência nas citadas práticas, até o esgotamento de todas as 
possibilidades ao seu alcance. 
Parágrafo único. Frustradas as gestões acima, deverá a criança ser encaminhada às 
autoridades judiciárias competentes para fins de inclusão no programa de adoção, 
como medida de preservar seu direito fundamental à vida e à integridade físico-
psíquica. 
 

A inconstitucionalidade consiste na exigência prevista do exaurimento de 

procedimentos conciliatórios para persuasão de abandono de prática criminosa, antes de 

encaminhamento definitivo da criança vitimizada a programa de adoção, mesmo motivo para 

denunciar idêntico vício no artigo 7º do projeto, que preconiza a adoção de medidas para 

erradicação das “práticas tradicionais nocivas, sempre por meio da educação e do diálogo em 

direitos”. 

A hipótese não é a de diálogo das fontes, entre o selvagem e o civilizado. É do respeito 

à fonte única de todos os valores e princípios brasileiros, indígenas ou não, traduzida na 
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defesa do direito à vida e na absoluta prioridade da sua tutela na hipótese da criança, 

conforme prevê a Constituição Federal: 

   

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

 
Tal dever, como é cediço, é tributário exclusivamente do interesse maior da criança, 

única régua aplicável às normas jurídicas e às práticas indígenas.  

Por isso, é de se concluir que a adoção de políticas públicas que tornem efetiva essa 

proteção à criança também dentre os indígenas, ao invés de contribuir para o aumento de 

preconceito por parte da sociedade não-indígena, propiciará a eliminação de discriminação em 

toda a sociedade.   

Conforme já destacado, o Substitutivo ao Projeto de Lei 1.057/2007, proposto pelo 

deputado federal Henrique Alfonso em 2011, prevê a inserção de um dispositivo que 

determina a necessidade de que as práticas indígenas, para serem respeitadas no marco do 

Estado de Direito democrático constitucionalmente reconhecido, devem estar em 

conformidade com os direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal, bem como 

os tratados de direitos humanos dos quais o Brasil seja parte. Por outro lado, determina a 

responsabilidade dos órgãos responsáveis pela política indigenista de proporcionarem aos 

silvícolas conhecimento suficiente a respeito da ilicitude da prática de delitos como o 

infanticídio, os abusos sexuais, os maus-tratos e as agressões físicas e psicológicas de 

menores e seus genitores.   

 

Art.54-A. Reafirma-se o respeito e o fomento às práticas tradicionais indígenas, 
sempre que as mesmas estejam em conformidade com os direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição Federal e com os tratados e convenções 
internacionais sobre direitos humanos de que a República Federativa do Brasil seja 
parte. 
Parágrafo único. Cabe aos órgãos responsáveis pela política indigenista oferecerem 
oportunidades adequadas aos povos indígenas de adquirir conhecimentos sobre a 
sociedade em seu conjunto quando forem verificadas, mediante estudos 
antropológicos, as seguintes práticas: 
I – infanticídio; 
II - atentado violento ao pudor56 ou estupro; 
III - maus tratos; 

                                                           
56 Calha registrar que esse delito foi revogado pela Lei 12.015/2009, que reformou os crimes sexuais, tendo sido 
inserido dentro da redação do delito de estupro, fato que torna o projeto de lei anacrônico. 
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IV - agressões à integridade física e psíquica de crianças e seus genitores. 
 

O relatório do projeto, de autoria da deputada Janete Pietá, destaca que a possibilidade 

de responsabilização dos silvícolas pelos crimes nele elencados passa, antes de tudo, por um 

processo de conscientização da gravidade desses comportamentos e de seu descompasso com 

a ordem constitucional vigente, com vistas a eliminar a possibilidade de incidência do erro de 

proibição antes mencionado. Isso porque, sem esse processo, certamente a aplicação do art. 21 

do Código Penal, que prevê essa hipótese de erro, teria incidência frequente a ponto de tornar 

inócua a aplicação da lei penal aos silvícolas não-integrados, vulnerando sobremaneira a 

tutela de bens jurídicos fundamentais como a vida, a integridade física e psíquica e a 

dignidade sexual dos povos indígenas: 

 

É importante reconhecer que há, de fato, entidades filantrópicas formadas por 
indígenas e não indígenas que têm trabalhado ativamente no combate às práticas 
tradicionais. Por outro lado, lideranças indígenas como Valéria Payê, do Fórum em 
Defesa dos Direitos Indígenas-FDDI, em sua apresentação na referida Audiência 
Pública, resgatou a experiência do seu grupo indígena que aboliu práticas 
tradicionais de sacrifício de crianças há cerca de 30 anos. Ela ressaltou que isso 
ocorreu após um processo interno de discussão liderado pelas mulheres indígenas. 
Insistiu que não há a necessidade de interferência brutal de fora, mas sim a 
apropriação da discussão pelas comunidades indígenas, respeitando o tempo de 
cada uma. De igual teor é a Moção aprovada na II Conferência Nacional de Política 
para as Mulheres. Assim, são necessárias, sim, iniciativas de caráter 
conscientizador. Garantir o direito à vida das crianças, mulheres e famílias 
indígenas deve ser consequência da criação e implantação de políticas públicas 
(...). 

 

Contudo, o projeto nada menciona a respeito da necessidade de atuação das 

autoridades no sentido de afastar imediatamente os menores do convívio da tribo em caso de 

ameaça à sua vida ou integridade, entregando-as a programa de adoção. Uma vez mais, fala-se 

em tolerância e respeito às práticas culturais, deixando-se de lado a urgência que demandam 

os casos concretos. Se a Constituição Federal determina a necessidade de respeito à cultura 

indígena, ela também impõe, por outro lado, a inviolabilidade dos direitos fundamentais à 

vida, à liberdade, à igualdade e à segurança (art. 5º, caput), e não resta dúvida de que as 

práticas relatadas no presente trabalho põem em risco ou lesionam esses bens jurídicos 

independentemente de sua justificação cultural, razão pela qual, antes de se tomar o longo 

prazo que demandaria o oferecimento de “oportunidades adequadas aos povos indígenas de 

adquirir conhecimentos sobre a sociedade em seu conjunto”, como prevê o projeto, dever-se-

ia garantir que essas pessoas, tão vulneráveis, fossem imediatamente afastadas da convivência 

de seus agressores. 
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7. Conclusões 

 
O presente artigo teve por objetivo analisar o panorama da atuação legislativa em sede 

de conflito entre práticas culturais indígenas e os direitos humanos e da personalidade, com o 

propósito de demonstrar a universalização dos direitos humanos, ancorada na própria tutela 

que a Constituição Federal lhes outorga, não permite ao legislador brasileiro, mesmo 

respeitando a diversidade cultural dos silvícolas, adotar posturas de relativismo cultural que 

suponham uma aberta violação daqueles direitos. 

Isso porque os direitos humanos fundamentais, assim como os direitos da 

personalidade que os concretizam na esfera privada, valem para todos, independentemente de 

cultura, etnia, raça, sexo, idade ou outras características acidentais da pessoa humana. Pois 

bem, os conflitos aparecem precisamente por ocasião de práticas culturais, comuns entre 

algumas etnias indígenas, dos impropriamente denominados infanticídios ou homicídio de 

neonatos – em razão de serem estes portadores de alguma deficiência física ou mental, 

gêmeos ou filhos de mães solteiras – e, por outro lado, os direitos à vida e à integridade física, 

garantidos a todas as crianças brasileiras57.  

É certo que o art. 231 da Constituição Federal de 1988 reconhece aos indígenas o 

direito de verem respeitados seus usos, costumes, tradições, línguas, etc. Entretanto, existe um 

limite a este reconhecimento constitucional: a colisão dos mesmos com os direitos humanos 

fundamentais ou direitos da personalidade que a própria Constituição tutela de modo 

indelével em seu art. 5º. Ademais, a aceitação de tais práticas viola um princípio basilar do 

Estado de Direito democrático brasileiro, qual seja o respeito à dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, CF) e contraria abertamente um dos objetivos fundamentais da República: 

promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra 

forma de discriminação (art. 3º, IV). Ora, se o Estado brasileiro encontra-se fundamentado em 

princípios dessa ordem, seria de todo intolerável que se admitisse, no âmago do território 

brasileiro, a vigência de uma ordem paralela de costumes que atenta francamente contra os 

direitos fundamentais da pessoa humana, particularmente de seres tão frágeis como os 

infantes que nascem com alguma deficiência ou que sejam produto de gravidez múltipla ou 

adulterina. Essas práticas manifestam, em verdade, menos a cultura dos povos indígenas e 

                                                           
57 BARRETO, Maíra de Paula.  Universalidade dos direitos humanos e da personalidade versus relativismo 
cultural. Anais do XV Congresso Nacional do CONPEDI. Disponível em: http://www.conpedi.org.br/ 
manaus/arquivos/anais/manaus/estado_dir_povos_maira_de_paula_barreto.pdf. Acesso: 23 mai 2011. 
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mais a ignorância e o preconceito de comunidades tribais que ainda insistem em sustentar 

valores que não podem sobreviver no marco de um Estado de Direito.  

Do ponto de vista da responsabilidade penal, não resta dúvida de que incorreriam os 

silvícolas, portanto, em graves crimes contra a pessoa, tipificados no Código Penal. E não 

parece certo que os mesmos sejam considerados inimputáveis em virtude de desenvolvimento 

mental incompleto ou retardado que lhes retira completamente a capacidade de entender a 

ilicitude do fato praticado e de se orientarem de acordo com esse entendimento. Defende-se 

aqui a postura de que os silvícolas, integrados ou não, são plenamente imputáveis, porque 

capazes de entender a noção de lícito e ilícito, podendo-se-lhes aplicar, eventualmente, a 

solução do erro de proibição invencível sempre que restasse comprovado que, no caso 

concreto, o índio não pudesse apreender que o seu comportamento viola o ordenamento 

jurídico (ex. consumo de drogas).  

Mas o mesmo não se pode sustentar com respeito às práticas acima mencionadas, 

manifestamente atentatórias à dignidade humana e aos direitos da personalidade dos silvícolas 

e de todos os seres humanos, onde quer que se encontrem.  Urge, destarte, a elaboração de um 

projeto de lei que firme de uma vez por todas o entendimento de que essas práticas 

supostamente culturais constituem antes de tudo graves crimes contra a pessoa, cujas práticas 

não eximirão os seus autores de responsabilidade penal, institucionalizando-se ainda, com a 

maior brevidade possível, uma política de adoção (quando o tratamento e a reintegração não 

forem possíveis), para assegurar a essas crianças o direito à vida, à dignidade sexual, à 

integridade física e psicológica, como de resto são garantidas a todos os seres humanos. 
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RESUMO: O patriarcalismo, nascido na Grécia Antiga, se perdeu com a Revolução 

Industrial, e após tantas modificações, atualmente, vigora um novo conceito de família, 

baseado na liberdade, na igualdade, na solidariedade e na afetividade entre os seus membros. 

Pesquisas recentes indicam que, nas próximas décadas, haverá sensível alteração na estrutura 

etária da população, ao mesmo tempo em que alertam para o agravamento do desrespeito e da 

violência contra os mais velhos. Embora a legislação seja protetiva com os idosos, estes 

sofrem muitas agressões e abandono por parte de seus próprios familiares. O afeto está ligado 

à solidariedade e à dignidade, concorrendo para o pleno desenvolvimento da pessoa, e, com o 

abandono afetivo do idoso, seus direitos da personalidade, como a vida, a liberdade, a 

convivência familiar, e especialmente a integridade psíquica, são violados. O abandono 

afetivo e a consequente angústia existencial fazem com que o idoso perca também sua 

dignidade, compreendida como condição mínima de existência e valor que norteia todo o 

ordenamento jurídico. Assim, o Estado deve promover ações no sentido de garantir a 

participação do idoso nas atividades sociais e familiares, e de permitir o pleno exercícios de 

seus direitos personalíssimos, para consagração de sua integridade e dignidade. 

                                                 
1 Advogada em Maringá-PR, professora do Curso de Graduação em Direito do Centro Universitário de Maringá 
e de cursos preparatórios para concursos públicos; especialista em Direito Constitucional pela Universidade 
Potiguar do Rio Grande do Norte e Complexo Damásio de Jesus, e mestranda em Ciências Jurídicas pelo Centro 
Universitário de Maringá. Endereço eletrônico: <andryelle_camilo@yahoo.com.br>.  
2 Bacharelanda em Direito pelo CESUMAR – Centro Universitário de Maringá-P 
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Palavras-chave: Idoso. Abandono afetivo. Integridade psíquica. Direitos da personalidade. 

 

 

ABSTRACT: Patriarchy, born in ancient Greece, was lost with the Industrial Revolution, and 

after so many changes now, there are a new concept of family, based on freedom, equality, 

solidarity and affection among its members. Recent research indicates that in the coming 

decades there will be significant changes in population age structure, while warning of the 

worsening of disrespect and violence against the elderly. Although the legislation is protective 

in the elderly, suffer many assaults and abandonment by their own relatives. The affect is 

linked to compassion and dignity, contributing to the person's full development, and 

emotional distance with the elderly, their rights of personality, such as life, liberty, family life, 

and especially the mental integrity, are violated. The emotional distance and the resulting 

angst make the elderly also lose their dignity, understood as a minimum condition of 

existence and value that guides the entire legal system. The State should promote actions to 

ensure the participation of the elderly in social and family activities, and allow the full 

exercise of their personal rights, for consecration of their integrity and dignity. 

Keywords: Elderly. Emotional distance. Mental integrity. Rights of personality. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de família passou por muitas alterações ao longo dos séculos. Constituída 

inicialmente com base no culto dos antepassados, a família, no decorrer dos séculos, passou a 

caracterizar-se, principalmente, pela liberdade e pelos elos de solidariedade e afeto existentes 

entre os seus membros. A partir, porém, da Revolução Industrial, houve extrema valoração do 

utilitarismo e da produtividade do ser humano, iniciando-se um processo de desagregação, 

cuja primeira vítima foi o idoso. Ele que, até então, era grandemente prestigiado pelo seu 

saber e experiência de vida, começou a ser visto como um peso e um incômodo para os 

familiares mais jovens. 

No decorrer do tempo, a situação do idoso foi-se tornando, cada vez mais, 

preocupante. Ainda mais porque, segundo fazem prever as estatísticas, nas próximas décadas, 

haverá uma inversão da pirâmide demográfica, passando a chamada terceira idade a constituir 

a maioria da população.  
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Assim, o objetivo deste trabalho será o de analisar a problemática social e familiar 

relacionada ao idoso. Para tanto, serão examinados os direitos da personalidade, tais como o 

direito ao afeto, à vida, à liberdade e à convivência familiar, com especial ênfase à integridade 

psíquica e a dignidade do idoso. Por fim, considerar-se-á a dignidade da pessoa humana, 

enquanto valor-guia da ordem jurídica para proteção da pessoa do idoso. 

O método utilizado na pesquisa foi o teórico que consistiu na pesquisa de obras 

doutrinárias, de artigos científicos, de legislação nacional e de documentos eletrônicos. 

 

 

2 DA EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE FAMÍLIA 

 

 

O modelo patriarcal dominou a organização familiar primitiva e sua origem está ligada ao 

culto dos deuses. 

Os gregos antigos designavam família por meio da palavra “epistion”, ou seja, 

“aquilo que está perto do fogo”, evidenciando a influência da religião na vida do lar.  

A família romana, que constituía um padrão para o Ocidente3, também tinha sua base 

na religiosidade. Era uma entidade religiosa, social e econômica organizada sob a autoridade 

de um pater familias, podendo definir-se como "um grupo de pessoas sob o mesmo lar, que 

invocava os mesmos antepassados”.4 Esse modelo de família guiava-se "por religiões 

primitivas que estabeleceram o casamento e a autoridade paterna, determinando a linha de 

parentesco, o direito de propriedade e de sucessão”5. 

A morte elevava o homem à sacralização, tornando-o o deus de sua família. A esta 

competia adorá-lo e zelar pelo seu culto, a fim de que ele não se tornasse uma alma perdida. 

Os ritos eram particularizados para cada lar e o sacerdote era o pater familias
6. A religião 

doméstica só se transmitia na linha masculina, e a mulher só participava do culto por meio de 

seu pai ou marido. 

                                                 
3 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. v. 5. p.20. 
4 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. São Paulo: Atlas, 2001. v. 5. p. 18. 
5 NOGUEIRA, Jenny Magnani. A instituição da família em a cidade antiga. In: WOLKMER, Antônio Carlos 
(org.). Fundamentos de história do direito. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 96. 
6 O pater detinha poder irrestrito, inclusive de vida e de morte sobre os filhos e sobre as demais pessoas que se 
encontravam sob seu desígnio. 
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Nesse contexto, residia a importância da descendência: a fim de manter o culto, 

nasceu o instituto da adoção, filhos deficientes e filhas mulheres, em número excessivo, eram 

repudiados, e a esterilidade era considerada uma desgraça7. 

A índole religiosa da família refletiu-se no direito, de sorte que, "em Roma, só no 

século III a.C., apareceu um direito separado da religião”8. 

Na Idade Média, a família manteve-se constituída sob uma estrutura unitária, 

conservando sua função de célula econômica.9 Mas com a Revolução Industrial, na segunda 

metade do séc. XIX, o trabalho da mulher em fábricas e, posteriormente, em outras atividades 

econômicas deflagrou o processo de desagregação familiar.10 A revolução tecnológica do séc. 

XX, os movimentos para igualdade das mulheres e, mais recentemente, a liberdade dada aos 

jovens, acabaram por alterar significativamente o modelo de família, até então, existente. 

O fato é que a família sofreu profundas mudanças de função, natureza, composição e, 

consequentemente, de concepção. O Estado passou a se interessar, de forma ostensiva, pelas 

relações de família, daí a progressiva tutela constitucional, ampliando o âmbito dos interesses 

protegidos. 

Fundada em bases aparentemente tão frágeis, a família atual passou a ter proteção do 

Estado. Tal proteção é universalmente aceita e presente nas Constituições da maioria dos 

países. 11 

A Constituição brasileira vigente extinguiu, de vez, os resquícios da família 

patriarcal e nela, a família foi proclamada como instituto-base da sociedade. Entretanto, a 

família, enquanto instituto, entrou em crise. Como a crise implica sempre a perda de 

fundamentos, a família sedimentou-se em um fundamento que explica sua função atual: a 

afetividade, pautada no princípio da liberdade e consolidada na simetria, na colaboração e na 

comunhão não hierarquizada de seus membros.  

                                                 
7 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. São Paulo: Atlas, 2001. v. 5. p. 18. 
8 BERGEL, Jean-Louis. Teoria geral do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2001. p. 58. 
9 BITTAR, Carlos Alberto (coord.). O direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 
3. 
10 BITTAR, Carlos Alberto (coord.). O direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 
3. 
11 LÔBO, Paulo Luiz Neto. A repersonalização das relações de família. In: BITTAR, Carlos Alberto (coord.). O 

direito de família e a Constituição de 1988. São Paulo: Saraiva, 1989. p. 54. Documentos internacionais também 
reconheceram a importância da família. A Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948) preceituou, em 
seu art. XVI, item 3, que “a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da 
sociedade e do Estado”. A Convenção Americana de Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica 
(1969) –, por entender ser a família o núcleo fundamental da sociedade, também previu, em seu art. 17, item 1, a 
sua proteção pelo Estado. Tal previsão foi feita de maneira semelhante no Pacto Internacional de Direitos Civis e 
Políticos da ONU, de 1966. A Convenção Sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a 
Mulher (1979) inovou ao determinar que os Estados deveriam reconhecer, perante a lei, a igualdade entre 
homem e mulher. 
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3 DA SITUAÇÃO DO IDOSO NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO 

 

 

Quando se dizia que o Brasil seria o país do futuro, havia sempre um rosto de criança 

associado a essa afirmação. Atualmente, ainda se vê a imagem infantil relacionada à essa 

ideia de futuro. No entanto, as projeções apontam para um Brasil de amanhã com feições cada 

vez mais maduras. 

Em 2050, o país terá uma população de 63 milhões de idosos. Se, em 1980, eram 10 

idosos para cada 100 jovens; em 2050, serão 172 idosos para cada 100 jovens. Já que a 

esperança de vida, ao nascer, saiu de 43,3 anos (como era na década de 1950), para 72,5 anos 

em 2007 (para pessoas do sexo feminino).12 

Essas sensíveis alterações, na estrutura etária da população, também são decorrentes 

do declínio acentuado e sistemático da fecundidade. Atualmente, a média de filhos por mulher 

em idade fértil está em 1,9 filho e, em 2030, presume-se que essa taxa será de -0,05, portanto, 

negativa. 13 

Com o aumento da expectativa de vida e a queda do crescimento vegetativo, a 

pirâmide populacional se inverterá, devido à baixa capacidade de renovação. 

Mesmo diante de tão significativas estatísticas, insiste-se em não dar o devido 

respeito aos mais velhos. Ao longo da história, os idosos passaram da condição de pater – 

senhores de vida e de morte sobre seus filhos, esposas e demais membros da família – para 

indivíduos relegados, abandonados e maltratados, ficando à margem da sociedade e da própria 

família. 

Quanto à violência, a definição mais adequada é a adotada pela Rede Internacional 

de Prevenção a os Maus-tratos contra Idosos (International Network for Prevention on Elderly 

Abuse – INPEA), como “[...] uma ação única ou repetida, ou ainda a ausência de uma ação 

devida, que cause sofrimento ou angústia, e que ocorra em uma relação em que haja 

                                                 
12 PORTAL do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=34054&janela=1>. Acesso em: 25 set. 2010. 
13 PORTAL do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=34054&janela=1>. Acesso em: 25 set. 2010. 
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expectativa de confiança (...)”.14 Portanto, a violência pode ser tanto comissiva quanto 

omissiva. 

Inúmeros são os casos noticiados na imprensa que retratam tal situação: um homem 

de 73 anos morreu após haver sido torturado durante dois dias, sedado, roubado e abandonado 

inconsciente em um matagal, no interior de São Paulo.15 

Em março de 2008, duas mulheres foram presas depois que câmeras escondidas 

flagraram-nas agredindo um homem de 93 anos, de quem cuidavam, e que sofria de 

Alzheimer. Nas imagens, gravadas pela família, elas empurravam o idoso contra um sofá e o 

agrediam com tapas e socos.16 

Em outro caso, uma mulher de 73 anos foi encontrada deitada em uma cama, 

desnutrida, desidratada, entre restos de comida, com várias feridas e larvas de insetos 

espalhadas pelo corpo. Tinha sido abandonada pelo filho e acabou por falecer.17 

No Rio de Janeiro, um jovem foi preso acusado de participação na morte de um 

homem de 60 anos, deficiente mental. Em Goiânia, um senhor de 72 anos, após reclamar do 

volume do som de uma casa vizinha, foi agredido por um rapaz e morreu vítima de parada 

respiratória.18 

Dados da Coordenadoria do Idoso mostram que, fora de instituições, o abandono e a 

negligência ainda são as principais formas de violência. A assistente social Paula Campos, 

que atua na área, lembra um episódio em que familiares de um idoso saíram para "comprar 

cigarro ou coisa do tipo" e nunca mais apareceram. Dias depois, o homem foi levado por 

policiais militares até o abrigo.19 

Recente pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz constatou que as mulheres mais novas 

agridem as idosas. Essa é uma das conclusões de um levantamento com 898 pessoas de mais 

de 60 anos, feito pelo Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, daquela 

instituição.20 

                                                 
14 FREITAS, Elizabete Viana de et al. Tratado de geriatria e gerontologia. 2. ed. Rio de Janeiro: Guanabara & 
Koogan, 2006. p. 74. 
15 PROSTITUTAS roubam, torturam e abandonam idoso em matagal. Folha de S. Paulo, São Paulo, sexta-feira, 
30 de outubro de 2009. Folha Cotidiano. 
16 MADUREIRA, Roberto. Greve faz Justiça soltar acusadas de tortura. Folha de S. Paulo, São Paulo, sábado, 
18 de outubro de 2008. Folha Cotidiano. 
17 RONDON, José Eduardo. Filho é acusado de maus-tratos contra idosa. Folha de S. Paulo, São Paulo, terça-
feira, 3 de janeiro de 2004. Folha Cotidiano. 
18 RONDON, José Eduardo. Filho é acusado de maus-tratos contra idosa. Folha de S. Paulo, São Paulo, terça-
feira, 3 de janeiro de 2004. Folha Cotidiano. 
19 CASTILHO, Araripe. Idosos em asilos recebem mais visitas. Folha de S. Paulo, São Paulo, domingo, 8 de 
agosto de 2010. Caderno Ribeirão Preto. 
20 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
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Entre os atendidos em 2004 pela Delegacia do Idoso e pelo Núcleo Especial de 

Atendimento à Pessoa Idosa (Neap), ambos no Rio de Janeiro, as mulheres eram, 

respectivamente, 62% e 76% das agredidas. O vínculo das vítimas com os agressores ajuda a 

sustentar a ideia: 54% das pessoas que agrediram eram filhos ou enteados da vítima.21 

Os idosos se queixam, principalmente, de maus-tratos físicos ou psicológicos (48%) 

e de apropriação indébita de bens (13%). Em seguida, consta lesão corporal, crueldade, 

negligência, abandono, estelionato e discriminação. O estudo aponta, ainda, que os mais 

velhos, muitas vezes, não prestam queixa pelo receio de serem abandonados pela família. 22 

Em 2000, no Brasil, morreram 37 idosos, em média, por dia, devido a acidentes ou 

violência. Entre 1991 e 2000, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos aumentou muito 

mais que a do restante da população (35% contra 14%).23 

Um dos grandes desafios para os estudos sobre maus-tratos, reside na definição das 

categorias e tipologias que designam as várias nuances. Maria Cecília de Souza Minayo os 

classifica em: a) Maus-tratos físicos: uso da força física para compelir os idosos a fazerem o 

que não desejam, para ferí-los, provocar-lhes dor, incapacidade ou morte; b) Maus-tratos 

psicológicos: agressões verbais ou gestuais com o objetivo de aterrorizar os idosos, humilhá-

los, restringir sua liberdade ou isolá-los do convívio social; c) Abuso financeiro ou material: 

exploração imprópria ou ilegal dos idosos ou uso não-consentido de seus recursos financeiros 

e patrimoniais; d) Negligência: recusa ou omissão de cuidados devidos e necessários aos 

idosos por parte dos responsáveis familiares ou institucionais - geralmente, se manifesta 

associada a outros abusos que geram lesões e traumas físicos, emocionais e sociais, em 

particular, para os que se encontram em situação de múltipla dependência ou incapacidade; e, 

e) Abandono: ausência ou deserção dos responsáveis governamentais, institucionais ou 

familiares de prestarem socorro a uma pessoa idosa que necessite de proteção.24 

De todas as formas existentes de violência passiveis de serem cometidas contra a 

pessoa idosa, o abuso financeiro e psicológico e o abandono da família foram as formas de 

                                                 
21 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
22 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
23 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
24 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Violência contra Idosos: o Avesso do Respeito à experiência e à 
sabedoria. Brasília, DF: Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2004. p.117. 
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violência mais citadas pelos idosos nos Centros Integrados de Atenção e Prevenção à 

Violência contra a Pessoa Idosa (Ciapi).25 

Denúncias de agressões física, verbal, abandono, apropriação indevida da 

aposentadoria, negligência, respondem por cerca de 90% das 300 ligações feitas por mês ao 

serviço Alô Idoso, da Secretaria da Ouvidoria Geral e do Meio Ambiente (Soma). Embora a 

agressão física seja a mais visível, humilhar, ameaçar de abandono deixar de prestar 

assistência em necessidades básicas como alimentação, medicamento, higiene também são 

formas de agredir o idoso e de afetar sua integridade física e psíquica.26 

Deve-se ressaltar que, por vários séculos, os idosos foram respeitados pelo seu poder 

e conhecimento. Para os antigos gregos, a velhice era o triunfo definitivo do espírito sobre a 

carne. Para Platão, o filósofo era um sábio que consagrava sua vida a aprender e a morrer, e a 

filosofia seria uma longa e árdua aprendizagem que nos prepararia para enfrentar a velhice, 

momento culminante da vida.27 

A religião assegurava aos anciãos grandes privilégios, porque detinham o poder de 

guardar, na memória, os ritos, as danças e os cantos para a celebração dos cultos; além de ter 

o dever de passar todos esses conhecimentos adiante.   Seu domínio social estava diretamente 

relacionado à apropriação do saber. 

No final do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, a invenção da 

máquina acarretou a expansão do capitalismo. A partir de então, o prestígio e apreço, que 

antes os velhos detinham, começou a se perder, em decorrência da supervalorização dos bens 

materiais e da produtividade, em detrimento das virtudes humanas. Começou, então, a 

estabelecer-se o conceito negativo de velhice, de que o idoso, por não ser produtivo 

economicamente, não tinha mais valor. 28 

Todavia, a figura do “velho” ainda tem uma função vital, principalmente para a 

preservação do acervo cultural em algumas sociedades tribais. A maioria dos povos 

                                                 
25 Segundo pesquisa avaliativa realizada pelo Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde Jorge 
Careli (Claves/ENSP/Fiocruz). Os dados preliminares do estudo foram apresentados no seminário Avaliação da 

Atenção à Violência contra a Pessoa Idosa, realizado pelo Claves e pela Secretaria de Direitos Humanos 
(SEDH) da Presidência da República, dia 20 de maio de 2010, que reuniu os coordenadores dos 18 centros do 
país para discutir a pesquisa e elaborar o relatório final com base nos dados. ENSP. Pesquisa revela formas mais 

comuns de violência contra pessoa idosa. Disponível em: <http://www.ensp.fiocruz.br/portal-
ensp/informe/materia/?origem=1&matid=21547>. Acesso em: 22 ago. 2010. 
26 GUIMARÃES, Fátima. 90% das denúncias são de maus-tratos contra idosos. Disponível em: 
<http://www.portaldoenvelhecimento.net/violencia/violencia4.htm>. Acesso em: 28 ago. 2010. 
27 TERCEIRA idade: a nova onda. Revista da Unesco “O Correio”, Rio de Janeiro, ano 27, n. 3, p. 17- 36, 
mar./1999. p. 36. 
28PALMA, Lucia; SCHONS, Carmem Regina. Conversando com Nara Costa Rodrigues: sobre gerontologia 
social. 2. ed. Passo Fundo: UPF, 2000. p.51. 
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aborígenes, de diversas etnias, desconhece a escrita, e a perpetuação dos costumes é feita 

mediante a transmissão oral de conhecimentos e histórias.29 

Até mesmo no reino animal, em muitas espécies, os “idosos” gozam de grande 

prestígio. A posição que cada um ocupa, no grupo, está diretamente ligada aos anos de vida. 

Zoologistas relatam experiências curiosas a esse respeito: entre as gralhas, se uma ave jovem 

manifesta medo, as outras não se incomodam, mas, se uma das mais antigas dá o alarme, 

todas voam. São as velhas gralhas que ensinam as novas a conhecerem seus inimigos.30 

A sociedade moderna não prevê um papel específico para os idosos, condenando-os a 

uma existência sem significado. Baixa renda e baixo status social é o que espera boa parte 

deles. Apesar de a ciência ter conseguido ampliar os limites da vida, não parece que ela tenha 

encontrado uma solução satisfatória para suportar a ideia do envelhecimento. 

Ainda não se sabe, nem mesmo, denominar a velhice. “Terceira idade” é uma 

expressão que vem ganhando espaço e traz embutida uma conotação de mudança na postura 

social. A palavra “velho” ainda é usada, porém, muitas vezes, com uma conotação 

preconceituosa. 

Vive-se em uma sociedade em que a valorização das pessoas passa por fatores 

relacionados à capacidade intelectual e a condições de produtividade. Prestigia-se, 

sobremaneira, o que culturalmente se convencionou ser belo, sadio, forte e produtivo. 

O fato é que essa cultura de desmerecimento do idoso deve ser combatida, visto que 

alimenta o estereótipo da velhice como um período de retraimento, em face da doença e da 

pobreza; uma situação de dependência e passividade, que tenta legitimar uma visão do idoso 

de um ser doente, isolado, abandonado pela família e sustentado pelo Estado. 

Mas há de se ressaltar que tais modelos de isolamento e abandono não expressam a 

condição da totalidade dos idosos. Ainda que se admita que, com a aposentadoria, eles tenham 

um retraimento nas relações sociais com os colegas de profissão e outros contatos, isso jamais 

poderia ser admitido no âmbito familiar. 

O Censo 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios 

brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, quando eram responsáveis por 

60,4%. A distribuição por sexo revela que, em 2000, 37,6% dos responsáveis idosos eram do 

                                                 
29 DUTRA, Renata Botelho. Implosão de valores e o Estatuto do Idoso. Revista Justilex. Brasília, ano III, n. 28, 
p. 56-60, abr./2004. p. 56. 
30 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Tradução de Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990. p. 49. 
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sexo feminino, correspondendo a 3.370.503 domicílios, enquanto que, no início da década 

passada, essa proporção atingia 31,9%.31 

Em uma pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o 

Serviço Social do Comércio (SESC) Nacional e SESC de São Paulo, constatou-se que, 

aproximadamente, um terço dos idosos vivem com netos (30%) e 16% são responsáveis por 

sua criação. Mesmo os que não moram com netos têm forte participação no cuidado destes, 

passando com eles o dia inteiro (5%), parte do dia (13%), ou os finais de semana (6%). As 

mulheres, em relação aos homens, são as que mais ajudam no cuidado com os netos (47%, 

contra 27%), especialmente as que estão na faixa etária de 60 a 69 anos (55%). Nessa idade, 

uma, em cada 4 (quatro) mulheres, cria seus netos.32 

A gerontologia33 tem numerosos argumentos em favor da educação e da promoção 

da integração e da participação dos idosos na vida social. O principal deles é que as novas 

formas de aprendizagem promovidas pela educação formal e informal são um importante 

recurso para manter a funcionalidade, a flexibilidade e a possibilidade de adaptação dos mais 

velhos, condições essas associadas ao conceito de velhice bem-sucedida.  

As oportunidades educacionais são apontadas como importantes antecedentes de 

ganhos evolutivos na velhice, porque se acredita que elas intensificam os contatos sociais, a 

troca de vivências, conhecimentos e o aperfeiçoamento pessoal.34 

Quanto à atual legislação aplicável à velhice, tem-se na Constituição Federal, como 

objetivo fundamental da República, a promoção do bem de todos, sem preconceito ou 

discriminação em razão da idade35. Também nesta, estão previstos tantos outros direitos da 

pessoa idosa como o voto facultativo36, a aposentadoria37 e a assistência social.38. Porém, é no 

                                                 
31 PERFIL dos idosos responsáveis por domicílios no Brasil. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/perfidosos2000.pdf>. Acesso em: 25 set. 2010. 
32 IDOSOS no Brasil: vivências, desafios e expectativas na 3ª idade. Disponível em: <http://www2.fpa.org.br/o-
que-fazemos/pesquisas-de-opiniao-publica/pesquisas-realizadas/prefacio-sesc>.  Acesso em: 25 set. 2010. 
33 A gerontologia é a ciência que investiga as experiências de velhice e envelhecimento em diferentes contextos 
socioculturais e históricos, abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico. Caracteriza-se como 
um campo de estudos multidisciplinar, recebendo contribuições metodológicas e conceituais da biologia, 
psicologia, ciências sociais e de disciplinas como a biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, 
enfermagem, psicologia educacional, psicologia clínica e medicina 
34 NERI, Anita Liberalesso; CACHIONI, Meire. Velhice bem-sucedida e educação. In: NERI, Anita Liberalesso; 
DEBERT, Guita Grin (org.). Velhice e sociedade. Campinas: Papirus, 1999. p. 115. 
35 Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
[..] 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 
discriminação. 
36 Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual 
para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
[...] 
§ 1º - O alistamento eleitoral e o voto são: 
[...] 
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art. 230, caput que encontra-se tutelado o direito ao bem estar do idoso: “A família, a 

sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação 

na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.” 

Há que se destacar ainda que em janeiro de 1994, foi promulgada a Lei n. 8.842, que 

dispõe sobre a política nacional para o idoso. De acordo com esse diploma, a política nacional 

do idoso tem por objetivo assegurar-lhes o acesso aos seus direitos sociais, criando condições 

para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na sociedade.  

Vale ressaltar que as disposições do art. 3º, daquela lei, apontam o envelhecimento 

populacional como uma questão de interesse da sociedade, em geral, e reconhecem que é 

preciso, na formulação de políticas direcionadas aos idosos, levar-se em conta as diferenças 

econômicas, sociais e regionais, existentes no país. 

Mais recentemente, em maio de 2002, o governo federal instituiu o Programa 

Nacional de Direitos Humanos, que considera, como público-alvo, todos os grupos 

populacionais específicos passíveis de discriminação, entre os quais o das pessoas idosas. 

Em 2003, após sete anos de tramitação, o Estatuto do Idoso foi aprovado, ampliando 

significativamente os direitos das pessoas com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a 

Política Nacional do Idoso, o Estatuto instituiu penas severas para quem desrespeitar ou 

abandonar cidadãos da terceira idade. 

Tal diploma abrange, ainda, políticas de educação, saúde, habitação, transporte e 

mecanismos, que possibilitam ao Ministério Público agir em caso de violação dos direitos do 

idoso. 

O Estatuto representa um grande avanço social, em um momento em que a sociedade 

parece se importar, cada vez menos, com valores como respeito, honestidade, ética, trabalho e 

solidariedade. Muito mais do que um resgate de cidadania, tornou-se uma ferramenta 

necessária na luta contra os maus-tratos, o abandono e a falta de assistência à pessoa idosa. 

                                                                                                                                                         
II - facultativos para: 
b) os maiores de setenta anos; 
37 Art. 201.  
§ 7º É assegurada aposentadoria no regime geral de previdência social, nos termos da lei, obedecidas as 
seguintes condições: 
II - sessenta e cinco anos de idade, se homem, e sessenta anos de idade, se mulher, reduzido em cinco anos o 
limite para os trabalhadores rurais de ambos os sexos e para os que exerçam suas atividades em regime de 
economia familiar, nestes incluídos o produtor rural, o garimpeiro e o pescador artesanal. 
38 Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que 
comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme 
dispuser a lei. 
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Como forma de conscientizar a população, a data de 15 de junho foi instituída como 

Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, e 1º de outubro como Dia 

Nacional e Internacional do Idoso. 

 

 

4 DO ABANDONO AFETIVO DO IDOSO E DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

DELE DECORRENTES 

 

 

É indiscutível o papel fundamental que a família exerce na sociedade. De todas as 

instituições criadas pelo espírito humano, a família e o casamento são as únicas que resistem à 

evolução da sociedade e hodiernamente estão pautadas na liberdade, na solidariedade e no afeto. 

A palavra “afeto”, do latim affectus, consiste numa disposição de alma, sentimento, 

simpatia.
39 Designa um conjunto de atitudes, como a bondade, a benevolência, a devoção, a 

proteção, o apego, a consideração, a ternura etc., que, no seu todo, pode caracterizar-se como 

o sentimento que a pessoa demonstra por meio da preocupação com a outra, do cuidado, ou, 

até mesmo, quando responde positivamente à preocupação e aos cuidados aos quais fora 

submetido. 40 

Para Aristóteles, o afeto seria uma potência humana, ao lado da inteligência e da 

vontade, como forma de interação com a realidade.41 

Com o advento do Cristianismo, o afeto foi sacralizado no Evangelho de Mateus 

(22:37): “Amarás a teu próximo como a ti mesmo”, e todas as religiões estabelecem preceitos 

quanto ao respeito, à ajuda mútua e ao afeto.”  

No âmbito jurídico, é difícil conceituar o afeto, porquanto a linguagem utilizada 

atende a uma natureza racional-formal pautada na previsibilidade e racionalidade.42 Ademais, 

o desconhecimento e o preconceito científico fizeram com que pouco se avançasse na 

compreensão de sua importância e na interação da afetividade. 

                                                 
39 DICIONÁRIO Aurélio on-line. Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Afeto>. Acesso em: 25 
set. 2010. 
40 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2000. p. 21. 
41 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Da afetividade à efetividade do amor nas relações de família. In: DIAS, 
Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (coord.). Afeto e estruturas 

familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 57. 
42 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na filosofia política moderna. Tradução de 
Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
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Mas, mesmo com tais limitações, modernamente o afeto vem sendo inserindo no rol 

dos direitos da personalidade e vem sendo paulatinamente reconhecido como valor jurídico, 

decorrente dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. 

Paulo Luiz Netto Lôbo reconhece-o, enfaticamente, ao dispor que “O princípio 

jurídico da afetividade faz despontar [...] o respeito a seus direitos fundamentais, além do 

forte sentimento de solidariedade recíproca [...]. É o salto à frente da pessoa humana nas 

relações familiares.43 

O princípio da solidariedade está previsto no inc. I do art. 3º da Constituição Federal, 

entre os objetivos fundamentais da República. Corresponde ao compromisso pelo qual as 

pessoas se obrigam umas pelas outras, em comunhão de atitudes e sentimentos. Dispõe de 

conteúdo ético e compreende a fraternidade e a reciprocidade.44 

O afeto está relacionado à dignidade, porque promove a formação do indivíduo – 

seja moral, social ou psicologicamente – e impulsiona a autoestima45. Por isso é tão 

importante nas relações familiares. 

No entanto, o afeto é um fato elevado à condição de princípio jurídico, juntamente 

com os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Consagra-se, ao lado 

destes, como valor indisponível na caracterização da entidade familiar, constituindo-se em 

mínimo necessário para a existência plena. 

Conquanto o afeto tenha todas essas qualificações, especialmente no âmbito familiar, 

muitos idosos são abandonados afetivamente por seus familiares. 

Quanto à questão material, vale lembrar que o abandono de incapaz é crime 

tipificado no Código Penal brasileiro desde 1940. 

Neste, o conceito de incapacidade é prático e não se restringe ao disposto nos arts. 3º 

e 4º do Código Civil. Também não se refere apenas à criança; estende-se a idosos, portadores 

de necessidades especiais ou a qualquer outra pessoa que, impossibilitada de se defender dos 

riscos inerentes à sua condição pessoal, é deixada sem assistência ou desamparada. 

A objetividade jurídica desse crime está centrada na proteção da vida e da saúde de 

pessoas hipossuficientes e, por se tratar da proteção de bens indisponíveis, o consentimento 

do sujeito passivo para ser abandonado não isenta o autor de responsabilidade. 
                                                 
43 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 41, 
maio 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527>. Acesso em: 14 jan. 2010. 
44 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
45 Para Jean Piaget, epistemólogo suíço, sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; e, 
consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados. A afetividade é uma condição necessária na 
constituição da inteligência humana (PIAGET, Jean. The relation of affetivity to intelligence in the mental 

development of the child. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/faced/slomp/edu 01136/piaget-a.htm>. Acesso 
em: 2 abr. 2010.). 
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Por ser crime de perigo, restará consumado com a exposição e a ocorrência de perigo 

concreto para a vítima. 

A conduta de abandonar um idoso também pode configurar o crime de omissão de 

socorro, tipificado no art. 135 do Código Penal.46 Essa omissão foi elevada à categoria de 

crime, porque decorre do não cumprimento do dever moral de solidariedade humana, inerente 

às pessoas que vivem em sociedade.47 

A conduta criminosa é deixar de prestar socorro e, no caso em exame, deixar de 

prestar socorro à “pessoa inválida ou ferida”. Por pessoa inválida, entende-se aquela que, por 

suas próprias forças, não pode escapar de uma situação de perigo; e, por pessoa ferida, aquela 

que tem sua incolumidade física afetada. 

O Estatuto também trouxe previsões a fim de resguardar o idoso em seus arts. 98 a 

108. São crimes as seguintes ações: deixar de prestar assistência ao idoso sem justa causa; 

abandoná-lo em hospitais ou casas de saúde; coagi-lo a doar, contratar, testar ou outorgar 

procuração; reter cartão magnético da conta bancária, com o objetivo de assegurar 

recebimento de dívida; exibir, em qualquer meio de comunicação, informações ou imagens 

depreciativas ou injuriosas de sua pessoa; e, ainda, abandoná-lo quando esteja sob guarda, 

cuidado ou vigilância de autoridade.48 

Entre os efeitos civis da nova lei, cumpre destacar o disposto no Capítulo III, quanto 

às obrigações alimentares. Determina o art. 11 que os alimentos serão prestados ao idoso com 

fundamento na legislação alimentar em vigor. Os prestadores da obrigação alimentar também 

passam a ser solidariamente responsáveis. 

O fato é que não existem disposições quanto ao abandono afetivo dos idosos. Muitos 

deles têm vivido uma situação de não pertencimento, porque são ignorados por seus 

familiares, desvalorizados e preteridos.  

Os membros da família têm o potencial de evitar o isolamento, decorrente da 

aposentadoria e da diminuição dos vínculos sociais. A família é o primeiro referencial de 

                                                 
46 O Estatuto do Idoso trouxe disposição semelhante no art. 97: 
Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente 
perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o 
socorro de autoridade pública [...]. 
47 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2. p. 
109. 
48 Outros dispositivos de caráter penal foram alterados para acrescentar disposições mais protetivas aos idosos. 
No Código Penal, arts. 61, II, h; 121, §4º; 133, §3º, III;  140, §3º; 141, IV; 148, §1º, I; 159, §1º; 183, III; e 244. 
Na Lei de Contravenções Penais, art. 21, par. único. Na lei n. 9.455/1997, art. 1º, §4º, II. E, Lei n. 6.368/1976, 
art. 18, III. 
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socialização e de estabelecimento de vínculos, por isso é responsável pelo equilíbrio físico, 

psíquico e afetivo da pessoa. 

Quando a família rejeita um dos seus membros, o dano emocional causado a este é 

ainda maior do que se tivesse sido provocado por um terceiro, porquanto é exatamente dos 

familiares que mais se espera apoio. O idoso espera da família que ela o mantenha e cumpra 

com o papel estabelecido em sociedade. Tem-na como esteio e presume que ela possa dar-lhe 

a atenção necessária para enfrentar as agruras que a vida impõe. Espera da família o retorno 

do que por ela fez e que o auxilie nos problemas que agora ele é incapaz de solucionar 

sozinho. As expectativas não correspondidas provocam frustração, tristeza, doenças e, em 

muitos casos, a morte. 

A perda do vigor físico, o advento das doenças, as dificuldades de raciocínio e, 

muitas vezes, de diálogo são fatores que podem colocar o idoso em situação de abandono 

afetivo. Tal panorama é extremamente agravado quando ele não tem condições para manter 

relações sociais fora do seu meio familiar e depende financeiramente dos familiares. 

A família torna-se o elo mais importante de afeto e cuidado para o idoso, que, na 

convivência com os parentes, encontra aconchego e dignidade. Em todo o mundo, a família é 

a principal fonte de apoio e de cuidado, e esta, ao proporcionar tudo isso ao idoso, por meio 

de alguns dos seus membros, estará cumprindo normas socioculturais fundamentais para a 

sociedade. 

Diante das etapas da vida, a família apresenta estrutura e organização flexíveis, 

proporcionando meios para o crescimento, desenvolvimento, saúde e bem-estar dos seus 

membros. Desse modo, ela transforma e é, também, transformada. Mesmo não tão belo, 

saudável ou produtivo, o idoso, ainda, tem muito a oferecer à família: experiência de vida, 

conhecimento, ajuda e amor. 

Tramita, na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei n. 4.294/2008, de Carlos 

Bezerra, do PMDB do Mato Grosso, visando acrescentar parágrafos ao art. 1.632 do Código 

Civil e ao art. 3º do Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer indenização por dano moral em 

razão do abandono afetivo. 

O projeto depende, ainda, de apreciação das comissões de Seguridade Social e 

Família; de Constituição e Justiça; e de Cidadania. Justifica-se, porque “a falta de intimidade 

compartilhada, e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar os estímulos de 

interação social do idoso e de seu interesse com a própria vida”. 49 

                                                 
49 Projeto na íntegra disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=415684>. Acesso 
em: 12 out. 2010. 
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Acredita-se que sua aprovação seja salutar, pois coibirá o abandono. Senão pela 

solidariedade e afeto, pela imposição legal. 

Joana Ercilia Aguiar desenvolveu pesquisa de campo em sua dissertação de 

mestrado, apresentada à Universidade Federal do Paraná, a fim de verificar o impacto da 

corresidência entre idosos, aquela circunstância em que estes residem com filhos 

(genros/noras) e netos. 

A pesquisadora constatou que a corresidência do idoso com a família traz uma 

situação bastante saudável: a convivência intergeracional acarreta envolvimento entre avós e 

netos, bem como, com os demais membros da família. Os pais, ausentes pelo trabalho, 

delegam àqueles os cuidado com os filhos, o que acaba por aproximar toda a família, em 

decorrência da colaboração e gratidão.50  Essa convivência é fonte de alegria, felicidade, bem-

estar, tanto para o idoso quanto para seus familiares. 

Assim, a família precisa reconhecer que, apesar das limitações impostas pela idade, o 

idoso, ainda, desempenha um papel dentro daquela organização, mesmo que seja o de fazer 

com que seus demais membros exercitem o afeto, a gratidão e a solidariedade. Portanto, sua 

valia deve ser percebida e todos os esforços, inclusive legislativos, devem ser despendidos 

nesse sentido. 

 

 

5 DA VIOLAÇÃO A INTEGRIDADE PSÍQUICA DO IDOSO E DEMAIS DIREITOS 

DA PERSONALIDADE VIOLADOS PELO SEU ABANDONO AFETIVO 

 

 

Imperioso reconhecer que, com a constitucionalização do direito de família e a 

valorização do vínculo de afetividade e solidariedade entre os membros de um grupo familiar, 

os atos cometidos em detrimento uns dos outros geram severos danos. A lesão produzida por 

um membro da família a outro é de gravame maior do que a provocada por terceiro, estranho 

à relação, diante da situação privilegiada que aquele desfruta.51 

O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por 

finalidade o respeito à sua dignidade, através da proteção contra atos do Estado e o 

                                                 
50 AGUIAR, Joana Ercília. A experiência da co-residência para idosas em família intergeracional. 2007. 103 f. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal 
do Paraná, 2007. p. 14. 
51 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade civil por danos morais no âmbito familiar. 2002. Tese 
(Doutorado em Direito das relações sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. p. 54. 
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estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade, pode 

ser definido como direitos humanos fundamentais.52  

Os direitos da personalidade, que visam a proteger a condição humana, são espécies 

das quais os direitos humanos são gênero.53 Acerca do tema, Hermano Duval enfatiza que os 

direitos da personalidade são como uma gama dos direitos humanos.54 

A pessoa natural é reconhecida como o fim da norma jurídica.55 A ela são 

reconhecidos alguns direitos para a defesa de valores inatos ao ser humano, como a vida, a 

higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, entre outros. Tais direitos são dotados 

de características especiais, pois têm como objeto os bens mais elevados da pessoa.  

Em decorrência desse caráter essencial é que o ordenamento jurídico não permite sua 

disposição. Os bens jurídicos, que integram os direitos da personalidade, podem ser divididos 

em físicos (como a vida, o corpo e a imagem), psíquicos (como a liberdade de expressão e a 

higidez psíquica) e morais (como o nome e a dignidade pessoal).56 

O idoso, ao ser abandonado afetivamente, pode ter vários de seus direitos da 

personalidade violados, como o direito à vida, à saúde, à integridade psicológica, ao afeto, à 

convivência familiar e à dignidade. 

O direito à vida está assegurado no art. 5º, caput, da Constituição Federal,57 

afigurando-se como o mais fundamental de todos os direitos e como pré-requisito à existência 

e exercício de todos os demais. Cabe ao Estado assegurá-lo, abordando duas concepções: a 

primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda ao direito de ter uma vida digna. 

Não se deve reconhecer apenas a dimensão biológica da vida humana. Um idoso que, 

no seu dia-a-dia, convive com rejeição, violência ou maus-tratos, não terá vida sadia, 

principalmente, no aspecto emocional. Aquiescer com esse entendimento é compreender que 

a saúde do indivíduo está relacionada não, apenas, ao bem-estar físico, mas, também, ao 

psicológico.  

Nesse mesmo sentido, além da incolumidade física, o ser humano goza da proteção 

da integridade de sua mente, que se destina a preservar o conjunto pensante de sua estrutura. 

Portanto, é um dever não afetar a estrutura psíquica de outrem.  

                                                 
52 MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. Teoria Geral. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 20. 
53 NADER, Paulo. Curso de direito civil: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 210. 
54 DUVAL, Hermano. Direito à imagem. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 29. 
55 BELTRÃO, Silvio Romero. Os direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 19. 
56 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 64-65. 
57 Art. 5º, caput da CF.  
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A integridade psíquica, segundo Pontes de Miranda, é direito autônomo da 

personalidade58, e permite ao indivíduo exercer a sua liberdade de pensamento com 

consciência e vontade, cabendo ao Estado garantir que esta liberdade não reste limitada.59  

Há que se ressaltar que a integridade física e mental são indissociáveis, como o corpo 

e a alma. Assim a personalidade desenvolve-se sobre uma base corporal e apóia-se nas 

relações com os cuidados que precisam ser minimamente garantidos pelo Estado, a fim de 

efetivar a garantia de proteção à integridade psíquica da pessoa60. 

Note-se que a Convenção Americana de Direitos Humanos, firmada pelo Brasil na 

Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José da Costa 

Rica, em 22 de novembro de 1969, estabelece no seu art. 5º61, o direito à integridade pessoal. 

Além deste documento, vigente no ordenamento jurídico pátrio, outros diplomas 

legais também trazem em seu texto a inviolabilidade à integridade da pessoa humana, como é 

o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente62 e do Estatuto do Idoso63.  

As formas de violência praticadas contra o idoso interferem no seu psiquismo lhe 

acarretando sentimentos de vulnerabilidade e insegurança. Nesta situação as vítimas sentem 

terem sido destruídos seus sistemas de crenças e de valores levando a uma caracterização do 

mundo como um lugar inseguro e ameaçante.  

Não é raro que se sintam profundamente inseguros e vulneráveis. Seguem-se 

quadros de depressões persistentes com autodepreciação e sentimentos de ser um fardo para 

as pessoas e a sociedade. Também poderão ocorrer progressivas alterações da personalidade 

cujos sintomas mais freqüentes são a restrição afetiva e relacional, isolacionismo e 

ostracismo, e alguns transtornos psicossomáticos, tais como a hipertensão, alterações de 

tireóide, diabetes, úlcera digestiva, eczemas, urticária, asma brônquica, etc. 64 

                                                 
58 PONTES DE MIRANDA, Francisco. Tratado de Direito Privado. Tomo 7, Rio de Janeiro: Borsoi, 1971. p. 
28-9. 
59 SANTOS, Luciany Michelli Pereira. Conflito entre o direito à integridade psíquica e moral e o direito ao livre 
desdobramento da personalidade. homossexualismo e liberdade de crença. Disponível em: 
http://revista.grupointegrado.br/revista/index.php/discursojuridico/article/viewFile/158/55, Acesso em: 25 jul. 
2011. 
60 ZIMERMAN, David; COLTRO, Antônio Carlos Mathias (Org.). Aspectos psicológicos na prática jurídica. 2. 
ed., rev., atual. e ampl. Campinas, SP: Millennium, 2008. p. 112. 
61 Art. 5º,1: Toda pessoa tem direito a que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. 
62 Art. 17. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da criança e do 
adolescente, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, dos valores, idéias e crenças, 
dos espaços e objetos pessoais. 
63 Art. 10. § 2º. O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, 
abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, idéias e crenças, dos espaços e 
dos objetos pessoais. 
64 ARANHA, Maurício. Alguns aspectos da violência como fator gerativo do transtorno de estresse pós-
traumático. Juiz de Fora: 2007. Monografia (Pós-Graduação) - Ciências Biológicas da Universidade Estácio de 
Sá. p. 39. 
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Dentro desta perspectiva o dano psíquico supõe uma perturbação patológica da 

personalidade do idoso que altera seu equilíbrio básico ou agrava algum desequilíbrio 

precedente. 65 

À família e à coletividade cabe a obrigação de não interferir no aspecto interno da 

personalidade de outrem, de suas ideias, de suas concepções e convicções.66  

São proibidas, assim, quaisquer ações que visem a violentar as convicções pessoais, 

políticas, filosóficas, religiosas e sociais da pessoa, bem como, todas as práticas tendentes ao 

aprisionamento da mente, a pressionar pelo medo ou pela dor, enfim, que sejam 

obnubiladoras do discernimento psíquico.67 

Outro direito da personalidade humana moral que merece proteção jurídica é o do 

respeito pessoal, a que cada pessoa faz jus na conservação do bom relacionamento necessário 

à coexistência na sociedade. 

Carlos Alberto Bittar enuncia que 

 

Os conceitos que constituem o núcleo do direito em causa, apartados do 
complexo da honra, são: a dignidade, o sentimento de valor moral, ou 
honorabilidade (que repele epíteto desqualificador quanto à higidez moral da 
pessoa), e o decoro, sentimento ou consciência da própria respeitabilidade (a 
que repugna o atributivo depreciativo, de ordem psíquica ou física) (com os 
epítetos de “canalha”, “animal”, “cão”, no primeiro caso, e “ignorante”, 
“burro”, “morfético”, no segundo).68 

 

Em consonância com o direito em causa, os familiares devem abster-se de pronunciar 

palavras, gestos, sons ou mímicas que possam ofender o idoso. Constitui violação a esse 

direito a atribuição de qualificativos deprimentes ou constrangedores. 

A própria designação do idoso como inútil, por exemplo, já atenta contra os seus 

direitos da personalidade. 

A injúria ofende o princípio ético do respeito, que ocupa posição privilegiada dentro 

do conjunto de proteção à honra.69 

Ao ser humano, também, é conferido o direito à liberdade, que traz a noção de 

respeito à sua autonomia e à direção daquilo que se refere, exclusivamente, ao próprio 

indivíduo.  

                                                 
65 ZAVALA DE GONZALEZ, Matilde. Resarcimiento de daños. Daños a las personas. 2ª ed. 3a. reimpresión 
Buenos Aires: Hammurabi. v. 2a. 1996. p. 231. 
66 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 72. 
67 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 117. 
68 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 135. 
69 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 136. 
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John Locke, filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, que viveu no século XVII, 

acreditava que, sendo o homem um ser racional, a liberdade não poderia separar-se da 

felicidade.70 

A liberdade é a possibilidade de decidir e, com isso, autodeterminar-se, pressupondo 

a responsabilidade do indivíduo para consigo e para com a comunidade na qual esteja 

inserido. A liberdade e a igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como direitos 

humanos fundamentais, formando a primeira geração de direitos a garantir o respeito à 

dignidade da pessoa.71 

Não há liberdade ou autonomia de vontade quando um idoso é obrigado, por 

exemplo, a permanecer em uma casa de repouso. O direito à liberdade não se realiza mediante 

mera postura estatal omissiva, mas exige ações comissivas no sentido de assegurá-lo.72 

O idoso tem direito, também, à convivência familiar, conforme está expressamente 

previsto no art. 227 da Constituição Federal.73 

Conceituar convivência familiar não é tarefa simples, mas pode ser entendida como a 

relação afetiva e duradoura entre as pessoas que compõem o grupo familiar.74 Esse direito 

impõe duas ordens de reflexão: a primeira, quanto à convivência familiar e comunitária 

saudável; a segunda, quanto à proibição de abandono familiar e social.  

A convivência familiar se estende à convivência dos avós com seus filhos, netos e 

outros parentes com os quais o idoso mantém vínculo de afeto.75 

Tal prescrição legal deriva, em grande parte, da concepção internacional que se tem 

sobre as necessidades fundamentais para o bom e pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, 

buscam-se assegurar, como um direito, os cuidados e necessidades inatos ao desenvolvimento 

físico e socioafetivo de alguém. Trata-se do direito de estar em uma família, nela ocupar 

espaço, e nela ser mantido em harmoniosa convivência até a morte. 
                                                 
70 Disponível em: <http://gold.br.inter.net/luisinfo/cidadania/liberdade.htm>. Acesso em: 12 abr. 2009. 
71CANUTO, Érica Verícia de Oliveira. A contradição no regime da separação absoluta de bens. Revista 

Brasileira de Direito da Família, Porto Alegre, n.26, p.144-158, out.-nov. 2004. 
72 SILVA, Reinaldo Pereira e. A dignidade da pessoa humana como condição de possibilidade de sentido. 
Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 24, p. 235-252, out-dez. 2005. 
73 Inadvertidamente poderia pensar-se que tal disposição se aplica apenas ao menor, mas essa norma está inserida 
no capítulo que trata “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, e pode a este ser 
analogicamente aplicada. 
74 CARVALHO, Dimas Messias de. Adoção e guarda. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 10. 
75 Desse direito decorre a possibilidade de se regulamentarem visitas aos avós. Nesse sentido, o Supremo 
Tribunal Federal já se manifestou, há mais de cinco décadas, reconhecendo o papel vital que os ascendentes mais 
distantes exercem sobre os mais jovens: “Que os avós maternos têm direito à visita da neta, e mesmo a que esta, 
nas férias, fique com eles, é um ponto assente, já a respeito se tendo firmado jurisprudência pacífica. O contato 
com pessoas, a que são tão intimamente ligados por laços de sangue, fortíssimos, é de grande benefício para os 
menores, na sua formação moral e afetiva, além de satisfazer a legítimos anseios de quem tão legitimamente se 
interessa pela vida, pela educação, pelas condições de seus netos”. (RE 18854 / Rel.:  Min. HAHNEMANN 
GUIMARAES Julgamento: 11/11/1952). 
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Cumpre-nos, ainda, tratar do direito à dignidade, igualmente violado pelo abandono 

afetivo do idoso. Vale reconhecer que a dignidade tornou-se o epicentro do extenso catálogo 

de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais que as constituições e os 

instrumentos internacionais, em vigor, ofertam solenemente aos indivíduos e à coletividade.76 

A construção do conceito de dignidade como atributo da pessoa, tal como é 

compreendido atualmente, iniciou-se apenas no século XVIII.77 No final desse século, em sua 

obra Fundamentação da metafísica dos costumes, Kant definiu a dignidade da pessoa como o 

produto da autonomia decorrente da razão e da liberdade. De acordo com seu pensamento,  

 

no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e, portanto, 
não permite equivalente, então ela tem dignidade. O que se relaciona com 
as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço [...]; aquilo, 
porém, que constitui a condição só graças à (sic) qualquer coisa pode ser 
um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, 
mas um valor íntimo, isto é, dignidade [...]. Portanto, a moralidade e a 
humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas que têm 
dignidade. 78 

 

Ocorre que essa concepção de dignidade não foi acolhida à época, já que, durante o 

século XIX e início do século XX, o progresso e o desenvolvimento sobrepuseram-se ao valor 

da pessoa.79 

Apenas após o final da Segunda Guerra, o conceito de dignidade humana ressurgiu 

com vigor. Nesse período, sua constitucionalização ganhou, também, impulso, podendo-se 

citar, exemplificativamente, a Constituição italiana de 1947 e a Lei Fundamental alemã de 

1949. 80 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 1º, III, estabelece a dignidade 

da pessoa humana como um dos fundamentos da República, não voltando, ao longo de todo o 

texto, a ser prevista como um direito subjetivo expressamente reconhecido. Tal postura do 

legislador foi salutar, pois, sendo a dignidade multidimensional, é indissociável de um grande 

                                                 
76 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da pessoa humana: o princípio dos princípios constitucionais. 
In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flavio (Org.). Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao 
professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 136. 
77 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 22. 
78 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril, 1989. Coleção Os 
Pensadores. p. 228. 
79 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 28. 
80 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 28. 
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conjunto de condições ligadas à existência humana, como o direito à vida, à integridade física, 

psíquica e moral, à liberdade, entre outras.81 

O vocábulo “dignidade” deriva do latim dignitas e significa valor, distinção. 

Corresponde à tradução realizada por Boécio do termo grego aksióma, que significa a 

primeira proposição, as ideias elementares.82 Dignidade pode ser compreendida como a 

consciência que o ser humano tem de seu próprio valor83, o respeito que pode exigir de todos 

pela sua condição de ser humano.84 Constitui-se um guia de todo o ordenamento jurídico, 

restando indispensável sua existência para a ordem social. 

Articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a cada 

indivíduo orientar sua vida de acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente 

sua personalidade.85 

Do respeito à dignidade da pessoa humana, surgem as seguintes consequências: a 

igualdade de direitos entre todos; a garantia à independência e autonomia de vontade; e a não 

imposição de condições subumanas de vida.86  

Reconhece-se, na dignidade, o privilégio de todo ser humano de ser respeitado como 

pessoa, de não ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde; e de usufruir de um 

âmbito existencial característico seu. 

Na qualidade de princípio fundamental, a dignidade constitui-se como valor-guia de 

toda a ordem jurídica, razão pela qual se caracteriza como o princípio constitucional de maior 

hierarquia axiológico-valorativa.87 Dessa forma, recorre-se ao princípio da dignidade como 

critério interpretativo de todo o ordenamento jurídico constitucional.88 

                                                 
81 VIEIRA, Oscar, Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 63. 
82 BALERA, Wagner. A dignidade da pessoa e o mínimo existencial. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco 
Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 474. 
83 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 42. 
84 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de direito constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
454. 
85 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 27. 
86 NOBRE JÚNIOR, Edson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/aj/dconst 0019. htm>. Acesso em: 20 jun. 2010. 
87 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 74. 
88 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil: princípios éticos e jurídicos. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 86. 
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A pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e fim da sociedade e do 

Estado, sendo o valor que prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço científico e 

tecnológico.89  

Miguel Reale sustenta que a dignidade é “o valor-fonte, ou seja, aquele do qual 

emergem todos os valores”.90 O postulado normativo da dignidade opera como “metanorma”, 

indicando como devem ser interpretadas e aplicadas outras normas. 91  

Importa destacar a razão pela qual a dignidade adquiriu tal status jurídico-normativo. 

Em primeiro lugar, norma é o gênero, do qual as regras e os princípios são espécies. 

Para distinguir regras e princípios, existem numerosos critérios; porém, quanto ao grau de 

abstração, os princípios são mais do que as regras. Assim, aqueles, em razão de serem vagos e 

indeterminados, prescindem de fatos que os concretizem. Os princípios estabelecem padrões 

juridicamente vinculantes, em decorrência da justiça ou da própria ideia de direito; por seu 

turno, as regras podem ser normas vinculativas com conteúdo apenas funcional.92 

Os princípios se apresentam, então, como fontes de direito; como a base das regras 

jurídicas. 

A dignidade configura-se como um dos preceitos mais gerais e abstratos do 

pensamento jurídico, alçado à condição de orientador da concretização das demais normas 

jurídicas, orientando e justificando sua aplicabilidade. Contudo, “enquanto os princípios 

representam expressões dos valores, as regras instrumentalizam o sistema para que, 

cumpridos os mandamentos veiculados pelos princípios, os valores venham a ser alcançados”. 

93 

Miguel Reale assevera: 

 

Partimos dessa ideia, a nosso ver básica, de que a pessoa humana é o valor-
fonte de todos os valores. O homem, como ser natural biopsíquico, é apenas 
um indivíduo entre outros indivíduos, um animal entre os demais da mesma 
espécie. O homem, considerado na sua objetividade espiritual, enquanto ser 
que só se realiza no sentido de seu dever ser, é o que chamamos de pessoa. 

                                                 
89 VIEIRA, Oscar, Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 27. 
90 Apud COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 37. 
91 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p.  
92 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 4. ed. Coimbra: 
Almedina, 2000. p. 1.124. 
93 BALERA, Wagner. A dignidade da pessoa e o mínimo existencial. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco 
Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 475. 
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Só o homem possui dignidade originária de ser enquanto deve ser, pondo-se 
como razão determinante do processo histórico.94 

 

Para Andreia Sofia Esteves Gomes, a dignidade pode ser compreendida como um 

valor/bem que exige respeito e proteção. Justifica-se pela socialidade e se traduz na garantia 

de condições dignas de existência. 95 

Como critério de valor, necessita ser reafirmado permanentemente, visto que tem a 

pretensão de ser projetado ao futuro. 96 

A dignidade não é apenas um direito a ser respeitado; quando se fala em direito à 

dignidade, na verdade, considera-se o direito ao reconhecimento, ao respeito, à proteção e, até 

mesmo, à promoção e desenvolvimento da dignidade. Pode-se, inclusive, falar de um direito à 

existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se atribuam aos direitos fundamentais 

relativos à dignidade da pessoa.97 

Quando um idoso vive situações familiares, sociais e culturais, que geram 

insegurança, medo, tristeza, abandono ou solidão, há um agravamento de sua angústia 

existencial, o que faz com que este perca sua dignidade. Sempre que alguém é obrigado a agir 

contra a sua vontade, contra os seus valores, numa violação da sua integridade psíquica, há, 

portanto, violação da dignidade humana. 

Logo, o abandono afetivo do idoso está intimamente ligado à supressão de sua 

dignidade. Esta, por sua vez, é intrínseca ao ser humano e articula-se com o processo de 

manutenção da identidade pessoal, da personalidade psicológica, permitindo a liberdade e a 

autonomia. 

Tanto o sentimento de afetividade quanto o de dignidade realizam-se com o respeito 

aos demais direitos dos idosos. Estes, por isso mesmo, devem ser estimulados a ter 

participação ativa na sociedade em que estejam inseridos, contribuindo com seus 

conhecimentos acumulados ao longo da vida. Ações governamentais, comunitárias e 

familiares poderiam ajudá-los nesse sentido. 

                                                 
94 BALERA, Wagner. A dignidade da pessoa e o mínimo existencial. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco 
Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 475. 
95 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 27. 
96 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 28. 
97 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 73. 
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Impõe esclarecer que, em tese, seria cabível a responsabilização civil dos membros 

do grupo familiar, por abandono afetivo de idoso. Isso porque, em sendo negada a reparação 

por danos materiais e morais causados por um membro da família a outro, estar-se-ia 

estimulando a reiteração desses danos, que, provavelmente, aceleraria o processo de 

desintegração familiar. 

Por essa razão, considerando-se que nada destrói mais a harmonia em uma família do 

que o mal causado pelos seus próprios membros, o dever de reparar o dano moral funciona 

como uma forma de fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao respeito entre as 

pessoas.98 

Maria Berenice Dias entende que a indenização por abandono afetivo nas relações 

familiares é instrumento de extrema relevância, pois tem o condão de desempenhar papel 

pedagógico.99 

Segundo Giselda Hironaka, “o dano causado pelo abandono afetivo é, antes de tudo, 

um dano à personalidade do indivíduo. Macula o ser humano enquanto pessoa, dotada de 

personalidade, sendo certo que essa personalidade existe e se manifesta por meio do grupo 

familiar [...]”.100 

Há de se observar que o pagamento de indenização não assegura o recebimento do 

afeto e, também, não tem o condão de diminuir a dor e o sofrimento pelo desprezo. Contudo, 

poderia permitir que o idoso remediasse o mal com terapia, contasse com uma vida material 

menos restrita, ou, ainda, participasse de cursos ou atividades que pudessem lhe ocupar a 

mente. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O modelo patriarcal, que dominou a organização familiar por muitos séculos, sofreu 

grandes alterações no decorrer do tempo. Antes, sua origem estava atrelada ao culto dos 

deuses (membros da família que, após a morte, eram sacralizados). Após a Revolução 

Industrial, que desencadeou o processo de desagregação, a família passou a se fundamentar na 

                                                 
98 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade civil por danos morais no âmbito familiar. 2002. Tese 
(Doutorado em Direito das relações sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. p. 58. 
99 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 409. 
100 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressupostos, elementos e limites do dever de indenizar por 

abandono afetivo. Disponível em: <www.ibdfam.org.br/art.s288>. Acesso em: 23 mar. 2010. 
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liberdade, na igualdade, na solidariedade e na afetividade de seus membros. A família ganhou 

reconhecimento do Estado, que assumiu a responsabilidade de protegê-la constitucionalmente. 

O declínio acentuado e sistemático da fecundidade e o aumento da qualidade e da 

expectativa de vida da população farão com que o Brasil, dentro de mais algumas décadas, 

seja um país de idosos. Contudo, estes – mesmo diante de uma legislação protetiva –  

continuam a ser desrespeitados e relegados pela sociedade e pela própria família. 

É indiscutível o papel do afeto nas relações familiares, pois está ligado à 

solidariedade e à dignidade e permite o pleno desenvolvimento da pessoa. No entanto, em que 

pese essa qualificação, idosos têm sido abandonados por seus familiares e não existe nenhuma 

disposição no ordenamento jurídico que incrimine ou tenha por objetivo coibir tal prática. 

Tramita, na Câmara dos Deputados, projeto de lei que visa a estabelecer a 

possibilidade de indenização por dano moral, em razão do abandono afetivo, tanto no que se 

refere a menores quanto a idosos. A iniciativa é salutar, pois certamente minorará o abandono, 

senão pela solidariedade e afeto, pela imposição legal e consequentemente, diminuirá a 

violação a integridade psicológica do idoso. 

Direitos da personalidade são aqueles que têm por objetivo proteger a existência 

humana, a fim de que esta seja plena. O idoso, ao ser abandonado afetivamente, pode ter 

vários de seus direitos da personalidade violados, dentre os quais a vida, a saúde, o afeto, a 

convivência familiar, mas principalmente, a integridade psíquica e a dignidade. 

O desprezo à dignidade é, certamente, a violação mais grave, pois leva ao abandono 

afetivo e à consequente angústia existencial, privando o idoso de um direito que, além de 

autônomo, concretiza-se com o respeito aos demais direitos.  

Assim, conclui-se que não mais se pode admitir a violação aos direitos da 

personalidade dos idosos, seja pelas várias formas de violência ou pelo abandono afetivo e, 

para tanto, devem eles ser estimulados a participar ativamente do dia a dia da sociedade e da 

sua família, contribuindo com os conhecimentos que acumularam ao longo da vida. 
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DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POPULAR NO PODER 

LEGISLATIVO BRASILEIRO 

Eduardo Martins de Lima 

Patricia Gazire De Marco 

 

RESUMO 

A evolução do Estado Liberal para o Estado Social culminou no surgimento do Estado 
Contemporâneo que, sob a atual concepção de Estado Democrático de Direito, pressupõe a 
formação de um Estado pluralista, participativo e, sobretudo, democrático. Para analisar as 
transformações do Estado, é importante verificar o desenvolvimento da democracia e da 
sociedade nos diversos modelos estatais. Nesse contexto, é possível identificar que o ideal 
democrático não era efetivo no Estado Social, apesar de elemento integrante e necessário. A 
dinâmica do atual modelo estatal impõe a busca de mecanismos que possibilitem maior 
atuação dos cidadãos, de forma a se obter uma Administração Pública mais democrática e 
eficiente. Assim, o que se pretende é verificar alguns instrumentos de participação popular no 
processo legislativo, de modo a garantir um Estado efetivamente democrático e participativo. 
 

Palavras-chaves: Participação popular. Legislativo. Estado Democrático de Direito. 

 

ABSTRACT 

 

The development of the Liberal State towards the Welfare State ended in the present 
Democratic State of Law, which presumes a pluralist, participatory and democratic State. To 
analyze changes in the state it is important to validate the democratic and society’s progress. 
In this context, it is possible to notice that the democratic ideal was not effective in the 
Welfare State, even though it was necessary. However, the dynamics of the current state 
model requires mechanisms which allow citizen’s participation, in order to achieve a more 
democratic and efficient Public Administration. Thus, we aim to investigate some instruments 
of popular contribution in the legislative process to effectively ensure a democratic and 
participatory state. 
 
Key words: Popular participation. Legislative. Democratic State of Law 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

A Constituição da República brasileira de 1988 estabelece alguns pressupostos do 

Estado Democrático de Direito, dentre eles, a independência e a harmonia entre os poderes ou 

funções do Estado - o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, o princípio da separação 

das funções do Estado tem sido um dos princípios fundamentais da democracia moderna. 
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A desconcentração política, com a divisão das funções jurídicas do Estado em 

legislativa, executiva e jurisdicional e a atribuição de cada uma dessas funções a Poder 

distinto, para que exerça com autonomia e independência constitui-se na garantia do exercício 

da liberdade individual. 

Montesquieu, em 1748, elabora a divisão e a distribuição clássicas dos poderes 

estatais. Nessa obra considera-se essencial a exigência de tripartir os poderes estatais em 

órgãos diferenciados1. 

De acordo com Montesquieu,  

 
Há, em cada Estado, três espécies de poderes: o poder legislativo, o poder executivo 
das coisas que dependem do direito das gentes, e o executivo das que dependem do 
direito civil.  
Pelo primeiro, o príncipe ou magistrado faz leis por certo tempo ou para sempre e 
corrige ou ab-roga as que estão feitas. Pelo segundo, faz a paz ou a guerra, envia ou 
recebe embaixadas, estabelece a segurança, previne as invasões. Pelo terceiro, pune 
os crimes ou julga as querelas dos indivíduos. Chamaremos este último o poder de 
julgar e, o outro, simplesmente o poder executivo do Estado (1979, p. 148)

 2
. 

 

A necessidade de uma Administração descentralizada, de modo a evitar a 

concentração de poderes e eventuais abusos, faz-se necessária. É este o cânone de um Estado 

Democrático de Direito, que prevê a tríade de poderes, independentes e harmônicos entre si. 

Assim, a cada órgão são atribuídas determinadas funções, típicas e atípicas, constituindo um 

limite à própria atuação e fundamento de um Estado organizado política e democraticamente.  

É imperioso conter eventuais irregularidades das atividades estatais, e permitir a 

fiscalização de um Poder sobre o outro, criando-se mecanismos de controle, bem como a 

participação da sociedade nos atos e procedimentos realizados pela Administração Pública, 

em quaisquer das três esferas do Poder.  

No presente trabalho, interessa-nos a participação da sociedade no Poder 

Legislativo, como forma de garantir o princípio democrático-participativo e maior 

legitimidade da atuação estatal. 

Considerando o contexto em que vivemos de uma Administração Pública em 

constante transformação, que atualmente prima por um sistema democrático eficiente e 

garantista dos direitos fundamentais, deve-se permitir que a atuação dos cidadãos não se 
                                                           
1 As observações elaboradas por Montesquieu, a partir da separação dos Poderes de Estado, também podem ser 
encontradas em John Locke (1979) e, na origem, em Aristóteles (1979). 
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limite à representação política, “[...] pois uma democracia autêntica e real exige efetiva 

participação popular nas decisões governamentais e, em especial, na escolha de seus 

representantes” (MORAES, 2002, p. 132).  

E, por representação política, entende-se a  

 
[...] relação de caráter estável entre cidadãos e governantes em razão da qual os 
segundos estão autorizados a governar em nome e de acordo com os interesses dos 
primeiros e estão sujeitos a uma responsabilidade política de seus próprios 
comportamentos frente aos mesmos cidadãos, por meio de mecanismos 
institucionais eleitorais (COTTA, 1991, p. 272). 

 

É nesse sentido que se diz que os representantes atuam em nome e em defesa dos 

interesses dos seus representados: é a denominada democracia representativa. Ocorre que 

muitas vezes os representantes dos cidadãos guardam pouca (ou nenhuma) relação com seus 

representados. 

A par disso, pretende-se analisar as possibilidades de participação popular no 

processo legislativo, de modo que os interesses patrocinados pelos representantes sejam, de 

fato, os interesses dos representados. 

 

2. EVOLUÇÃO DO ESTADO 

 

2.1. Estado Liberal  

 

O Estado Liberal surge quando o absolutismo não mais atende aos anseios da 

burguesia, que reclama liberdade para o processo de acumulação de capital. A burguesia se 

torna independente e conquista o poder econômico e político. A tomada do poder pela 

burguesia representa, assim, um sistema não universalizado do voto, denominado voto 

censitário, quando apenas podiam votar aqueles que atendessem determinados requisitos. A 

sociedade estava organizada de forma hierárquica e a vontade política limitada àquelas 

instâncias superiores. Tal situação justifica a busca pela garantia dos direitos e liberdades 

individuais. 

A burguesia, na luta para dominar o poder, usa o parlamento como instrumento 

para sua conquista. Conforme Reinhard Kühln: 
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[...] O primeiro objetivo concreto da burguesia consistia em apoderar-se do poder 
legislativo, com o fim de que esta divisão de poderes debilitasse os atributos do 
soberano. É claro que esta solução constitucional só podia ser uma fase de transição. 
A lógica interna da idéia liberal, assim como a necessidade social, tinham como 
finalidade submeter o poder executivo aos representantes do povo e eliminar assim a 
monarquia, para converter o estado autoritário em uma comunidade legal desprovida 
de poder. O parlamento constitui a instituição central do estado liberal. (...) Este 
modelo de parlamentarismo pressupõe que, dentro do parlamento, não existe 
nenhum contraste profundo de interesses sociais, senão exclusivamente diferenças 
de opinião, fáceis de superar em uma discussão. (...) A tarefa concreta do parlamento 
consiste no controle do poder executivo, para evitar ingerências arbitrárias no 
âmbito social e uma perturbação da vida econômica, deixada em mãos dos interesses 
financeiros privados do indivíduo. O poder executivo só entraria em ação, como 
conseqüência de uma lei aprovada pelo parlamento. Assim, pois, segundo a idéia 
liberal, não se trata de um equilíbrio de poderes, senão de um predomínio do "poder 
supremo" (Locke): o poder legislativo constituído pelos representantes do povo 
(KÜHLN, 1971, p. 67). 
 

Os representantes do povo a que se refere Kühln são os representantes da 

burguesia, banqueiros, proprietários de terra. O sistema político se transforma e o Estado cria 

um regime político representativo, ainda que essa representatividade se limite aos interesses 

de uma só classe: a burguesia. 

Nesse contexto de representatividade, os parlamentares passam a atuar em nome 

da classe que representa, por ela decidindo. 

Sob esse prisma, tem-se a consequente limitação do poder político e redução da 

atuação estatal perante a sociedade e economia. A sociedade se torna livre e igualitária, ainda 

que apenas formalmente.  

O Estado Liberal caracteriza-se, ainda, pela proteção da propriedade privada e dos 

direitos políticos, que culminou em um forte sistema capitalista, e “[...] acelerou o abuso dos 

fortes contra os fracos [sendo que] o próprio Estado passou a ser instrumento de opressão 

contra os menos favorecidos (DEL NEGRI, 2003, p. 21). 

Segundo José Luiz Quadros de Magalhães: 

 

O Estado Liberal caracteriza-se pela omissão perante os problemas sociais e 
econômicos no seu texto, além da regra básica de não-intervenção no domínio 
econômico. As Constituições Liberais declararam os direitos individuais, entendidos 
como direitos que regulam condutas individuais e protegem a esfera de interesses 
individuais, contra o Estado, sendo o limite desses direitos o direito do outro, além 
de assegurarem ainda os direitos políticos (MAGALHÃES, 2000, p. 63). 

 

Outro aspecto do modelo de Estado Liberal é a consolidação de uma máxima 

burocracia, mantendo o Estado distante de interferências externas, principalmente no que diz 

respeito aos cidadãos. 
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A proteção exagerada da liberdade econômica, notadamente pela não-intervenção 

estatal (ou pela intervenção apenas excepcionalmente), ensejou uma exploração dos menos 

favorecidos, e gerou pobreza e a desigualdade. 

Em razão de graves crises econômicas durante o Estado Liberal, advindas da 

Revolução Industrial, rompem-se os postulados de não-interferência. A sociedade clama por 

mecanismos de proteção social, com o fulcro de amortecer os efeitos negativos da crise.  

A partir daí, o Estado assume o encargo de intervir na sociedade e no 

funcionamento da economia, regulamentando a atividade econômica e financeira. Busca-se 

superar a crise econômica vivenciada. 

 

2.2. Estado Social  

 

No Estado Social tem-se a passagem de uma Administração Pública tipicamente 

liberal (não-interventiva), dominada pela burguesia, para uma Administração prestacional.  

Nessa nova linha, o chamado Estado do Bem Estar Social combina direitos sociais 

e democracia com direitos culturais e econômicos, garantias antes descartadas pelos liberais 

mais ortodoxos. Tais direitos são incorporados nos textos constitucionais, como ocorreu no 

México (Constituição de 1917) e na Alemanha (Constituição de Weimar de 1919), como 

direitos subjetivos públicos. Nesse contexto, os cidadãos passam a ser titulares de direitos e 

obrigações, inclusive no que diz respeito às deliberações democráticas. 

Tal conquista foi resultado da luta dos socialistas contras liberais-burgueses, que 

provocou transformações também quanto à universalização do direito de voto e implantação 

de sistema eleitoral proporcional. No Brasil, a universalização do voto ocorreu apenas a partir 

da implantação do Código Eleitoral de 1932, assegurando o voto feminino, mas excluindo o 

dos analfabetos.3 

Com a disseminação e ampliação do sistema partidário, a representação política 

deixou de ser monopólio de apenas uma classe, passando a representar toda a coletividade. 

Segundo André Del Negri: 

 

Com o início de uma nova era social, o Estado intervencionista toma corpo e em 
nome da solidariedade substitui-se a individualidade. O interesse coletivo passou a 
ter maior importância que o individual e a sociedade se fortalece surgindo os 

                                                           
3 A França foi o primeiro país a universalizar o voto, o que se deu em 1848.  
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primeiros delineamentos de um Estado mais presente e atuante, se comparado ao 
Liberal (DEL NEGRI, 2003, p. 23). 
 

Registra-se, nesse contexto, o surgimento do fascismo e do comunismo, ambos 

deixando de lado valores fundamentais da democracia e da dignidade da pessoa humana, num 

regime político eminentemente ditatorial. Por outro lado, o Estado Social, de natureza política 

democrática, limita a atuação da Administração Pública autoritária, mas sem afastar o encargo 

de satisfazer as necessidades coletivas. 

Contudo, o crescimento do Estado, no sentido de desempenhar seus diversos 

encargos, tornou o aparato administrativo ineficiente, incapaz de cumprir seu postulado de 

promover o bem comum. As tentativas de solucionar os problemas sociais foram todas 

infrutíferas, em face dos graves problemas econômicos (desemprego, endividamento, 

corrupção, dentre outros). 

 

2.3. Neoliberalismo 

 

Com a crise do Estado Social, surge o Neoliberalismo, trazendo consigo uma nova 

política econômica liberal, como o intervencionismo mínimo, a não interferência estatal no 

mercado, a redução de benefícios sociais e as privatizações. Criam-se novas condições para a 

acumulação e expansão do capital, com criação de riquezas e empregos.  

Implementa-se uma Administração Pública Gerencial, em oposição à 

Administração Burocrática, evitando-se eventuais entraves à produção econômica. 

 

2.4. Estado Democrático de Direito 

 

Identificada a evolução estatal, bem como a importância das formas de controle de 

poder, faz-se necessário um estudo acerca do atual modelo estatal, denominado Estado 

Democrático de Direito.  

O poder concentrado nas mãos de apenas uma única pessoa pode ensejar 

injustiças, razão pela qual, após as obras de John Locke e Montesquieu, passou-se a dividir o 

Estado nas suas três esferas de atuação (Legislativa, Executiva e Judiciária).  

A necessidade de uma Administração descentralizada, de modo a evitar a 

concentração de poderes e eventuais abusos, faz-se necessária. É este o cânone de um Estado 

Democrático de Direito, que prevê a tríade de poderes, independentes e harmônicos entre si. 
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Assim, o Estado Democrático de Direito tem por objetivo a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, de modo a reduzir as desigualdades e, por consequência, 

atender às necessidades econômicas, sociais e culturais dos administrados. E pode ser 

compreendido como o governo do povo, cuja finalidade principal é a consecução do bem 

comum, num misto de interesses públicos e privados.  

Por outro lado, a concepção de um Estado Democrático de Direito, com ênfase no 

elemento democrático, enseja a atuação direta do administrado na gestão pública e no 

controle, abrindo novos espaços para a participação popular. O princípio participação popular, 

aliado à eficiência administrativa, exige uma modernização do aparato estatal, de modo que se 

possam maximizar as ingerências dos cidadãos no processo administrativo, legislativo e 

judiciário. Conduz-se à necessidade de uma atuação estatal coordenada e finalisticamente 

orientada para ouvir o cidadão. 

Com efeito, o Estado contemporâneo, que propicia diversos meios de 

comunicação e acesso à informação, desperta nos administrados o direito e o interesse de 

participar e colaborar na tomada de decisões. Assim, deve ser visto tanto sob o aspecto 

democrático quanto pelo social.  

Contudo, para que se tenha um Estado Social e Democrático de Direito não basta 

apenas a intervenção do Estado na economia de forma organizada e sistemática, a procura do 

bem estar, o reconhecimento dos direitos sociais ou a institucionalização de grupos de 

interesses. É preciso que haja um quadro político e democrático, que reconheça a importância 

da participação do cidadão no Estado, não o tendo apenas como um mero recipiente da 

intervenção social do Estado (NOVAIS, 2006, p. 191). 

Por sua vez, a idéia de democracia pressupõe que interesses e opiniões diversas 

possam se exteriorizar, de forma a influenciar a atuação estatal. Pressupõe, assim, um Estado 

pluralista, segundo o qual essa pluralidade de interesses e opiniões é elemento constitutivo do 

processo político (ZIPPELIUS, 1997, p. 299). 

As sociedades do passado, ao contrário da atual, possuíam interesses nitidamente 

caracterizados, geralmente sob a hegemonia de um deles. O Estado atual passa a ser movido 

por interesses de todos os grupos da comunidade, e não por grupos de pressão 

particularizados.  

Deste modo, pode-se dizer que o Estado de classe única se transforma em Estado 

de pluralidade de classes (GIANNINI 1991, p. 76-77). E esse mesmo Estado precisa estar 

atento a essa multiplicidade de interesses, muitas vezes conflitantes, “[...] que reclamam 
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reconhecimento, proteção jurídica e atuação administrativa que possa lhes dar atendimento.” 

(BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 40) 

Como adverte Bobbio, no regime democrático há a tendência de maior 

conflituosidade social do que nos regimes autocráticos, em que as demandas e os conflitos 

tendiam a ser reprimidos. Nos regimes democráticos, o poder é diluído possibilitando, 

inclusive, conflitos entre os próprios centros de poder (BOBBIO, 1995, p. 92-97). Por tal 

razão, pode-se dizer que a pluralidade de interesses e dos meios de comunicação constitui 

uma garantia contra eventual poder de Estado totalitário.  

Segundo Marco Aurélio Nogueira:  
 

Particularmente em países que romperam com regimes e com situações ditatoriais ao 
longo dos anos 1980, o processo mesmo da (re) democratização funcionou como 
importante incentivo à participação. Antes de qualquer coisa, porque a própria 
dinâmica desse processo dependeu, em maior ou menor medida, de avanços em 
termos de mobilização social, ou seja, de participação política (NOGUEIRA, 2004, 
p. 38). 

 

Cumpre ao Estado, então, a harmonização desses interesses contrapostos, por 

meio de mecanismos eficazes de participação, transpondo a mera representação política ao 

direito de os cidadãos participarem ativamente da organização social e política.4 É essa 

participação democrática do administrado que marca a passagem do Estado Democrático de 

Direito representativo para um Estado Democrático de Direito participativo (MOREIRA 

NETO, 1995, p. 206).  

Bem assinala Reinhold Zippelius, que observa: “[…] quem desejar democracia 

deve conceder também uma oportunidade a cada um, igual por princípio, de fazer valer as 

suas opiniões e os seus intereses de acordo com as regras do jogo da democracia” 

(ZIPPELIUS, 1997, p. 301). Mas, é preciso ter em mente que a democracia, como 

instrumento de participação popular nas esferas públicas, 

 
[...] exige três momentos tão diversos como necessários: a consciência, a 
participação e a responsabilidade - consciência do que está sendo decidido e 
executado, participação na decisão e execução e responsabilidade pela decisão ou o 
fim visado por ela (SLAIBI FILHO, 2004, p. 617-618). 

                                                           
4 A Constituição da República do Brasil de 1988 (CR/88) consagra, em seu art. 1º, o Estado Democrático de 
Direito, e estabelecer o direito de os cidadãos participarem diretamente ou por meio de representantes eleitos nos 
assuntos públicos (art. 1º, art. 14, III, art. 27, §4º, art. 61, dentre outros). Diversos sistemas jurídicos estrangeiros 
também estabelecem que o Poder Público deva facilitar o acesso dos administrados na tomada de decisões. É o 
que ocorre, por exemplo, com as constituições espanhola (art. 9º e 23) e italiana (art. 3º). 
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A participação, como característica essencial do Estado Democrático de Direito, 

aproxima o particular da Administração Pública, minimizando eventuais barreiras entre 

Estado e sociedade (DI PIETRO, 1993, p. 32).  

É a participação popular na gestão e no controle do Poder Público que diferencia o 

Estado Democrático de Direito do Estado Social. Essa participação, como assinala Maria 

Sylvia Zanella Di Pietro, “[...] corresponde às aspirações do indivíduo particular de participar, 

quer pela via administrativa, quer pela via judicial, da defesa da imensa gama de interesses 

públicos que o Estado, sozinho, não pode proteger” (DI PIETRO, 1993, p. 38). 

Contudo, não basta apenas reconhecer os direitos dos cidadãos, é necessário que 

eles sejam efetivos e que a atuação estatal se dê de forma que possam ser usufruídos. Assim, 

no mundo moderno e globalizado, é necessário que o Estado disponha de estratégias práticas e 

eficazes de participação, aptas a atender as novas necessidades dos administrados. Exige-se, 

principalmente, um Estado voltado para os valores instituídos pela própria sociedade  

 

3. PARTICIPAÇÃO POPULAR 

 

A Constituição da República do Brasil de 1988 inclui, em seu sistema jurídico, 

diversos instrumentos democráticos de participação, como o plebiscito e referendo (art. 14 da 

CR/88), audiências públicas (art. 58, §2º, II, CR/88), projeto de lei (art. 61, §2, CR/88), 

pesquisas para coleta de opinião e verificação de tendências e preferências (MOREIRA 

NETO, 1995, p. 95-96), provocação de inquérito civil (art. 129, III, CR/88), denúncia aos 

tribunais ou conselhos de contas (art. 74, §2º, art. 103-B, §5º, I e §7º, art. 130-A, §3º, I e §5º, 

todos da CR/88), denúncia às comissões do Congresso Nacional (art. 58, §2º, IV, CR/88). Há, 

também, diversos mecanismos jurídicos processuais, como a ação popular (art. 5º, LXXIII, 

CR/88), ação penal privada subsidiária da pública (art. 5º, LIX, CR/88), ação de 

inconstitucionalidade (art. 103, art. 125, § 2º, CR/88), dentre outros.  

Interessa-nos, no presente estudo, a participação popular no processo legislativo, 

realizada por meio de proposição legislativa, conforme previsto nos arts. 14, III e 61, §2º, 

ambos da Constituição da República de 1988. 

A participação direta dos cidadãos no processo legislativo é reflexo de uma 

administração democratizada, participativa e mais eficiente. Por outro lado, é pressuposto de 
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uma Administração Pública que busca se adequar aos anseios da sociedade e suas 

necessidades concretas.  

Muitas vezes, o que ocorre é que 

 
[...] os que conhecem realmente os problemas não tem capacidade decisória, 
enquanto que quem os resolve são os agentes dos mais altos escalões hierárquicos, 
que desconhecem a realidade do que firmam, por estar totalmente superada sua 
capacidade de conhecimento dos problemas, por falta de tempo ou de preparo 
(ALVAREZ RICO, 1997, p. 119). 

 

Deste modo, tem-se que os representantes dos cidadãos não exprimem, de fato, a 

vontade dos seus representados. Fátima Anastasia aduz que 

 
[...] os cidadãos delegam aos representantes, seus agentes, através do processo 
eleitoral, autoridade para agir em se nome ou em seu interesse, mas dispõem de 
poucos instrumentos e sinalização de suas preferências, bem como de informação, 
controle e discalização das ações dos agentes (ANASTASIA, 2001, p. 54). 

 

Por tal razão, a presença do cidadão é tendência de uma sociedade moderna 

participativa, decorrente dos ideais democráticos e do chamado “[...] princípio da 

aproximação dos serviços à população” (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 70), por meio do qual 

se busca aproximar os sujeitos da relação jurídico-administrativa e atenuar os interesses da 

máquina administrativa perante as necessidades da sociedade. Isto só é possível com a 

participação efetiva dos afetados (ALVAREZ RICO, 1997, p. 129).  

Desta maneira, verifica-se que o papel dos cidadãos não se restringe apenas a 

serem destinatários dos atos; eles são verdadeiros sujeitos co-participantes da atuação estatal.  

Numa sociedade autoritária, em que o nível de informação e cultura é, em tese, 

mais baixo, a Administração consegue agir unilateralmente. Todavia, numa sociedade 

contemporânea, com toda a sua modernização, o mecanismo unilateral de atuação torna-se 

insuficiente à consecução dos objetivos da coletividade, sendo incapaz de suscitar o 

entusiasmo da sociedade e o desejo de colaborar (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 251-252). 

Um dos instrumentos de democracia participativa é a iniciativa popular, por meio 

da qual os cidadãos exercem a soberania popular. O administrado apresenta projeto de lei ao 

Poder Legislativo, o qual deve ser subscrito por número mínimo de eleitores. A Constituição 

de 1988 regula o instituto nos arts. 14, III e 61, §2: 
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Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto direto 
e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; 
II - referendo; 
III - iniciativa popular. 
 
Art. 61. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Câmara dos Deputados, do Senado Federal ou do Congresso 
Nacional, ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais 
Superiores, ao Procurador-Geral da República e aos cidadãos, na forma e nos casos 
previstos nesta Constituição. 
[...] 
§ 2º - A iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 
por cento dos eleitores de cada um deles. 
 

No caso específico do Estado de Minas Gerais, a Constituição elenca o instituto 

em seu art. 67: 

 
Art. 67 – Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, 
previstas nesta Constituição, a iniciativa popular pode ser exercida pela apresentação 
à Assembléia Legislativa de projeto de lei, subscrito por, no mínimo, dez mil 
eleitores do Estado, em lista organizada por entidade associativa legalmente 
constituída, que se responsabilizará pela idoneidade das assinaturas. 
§ 1º – Das assinaturas, no máximo vinte e cinco por cento poderão ser de eleitores 
alistados na Capital do Estado. 

 

E a Assembléia Legislativa do Estado de Minas, ainda, trata do assunto em seu 

Regimento Interno (Resolução nº 5.176, de 6 de novembro de 1997), nos arts. 186 e 288: 

 

Art. 186 – A iniciativa de projeto, observado o disposto na Constituição do Estado, 
cabe:  
[...] 
VII – a cidadãos. 
 
Art. 288 – Salvo nas hipóteses de iniciativa privativa e de matéria indelegável, a 
iniciativa popular é exercida pela apresentação, à Assembleia Legislativa, de projeto 
de lei subscrito por, no mínimo, 10 (dez) mil eleitores do Estado, em lista 
organizada por entidade associativa legalmente constituída, que se responsabilizará 
pela idoneidade das assinaturas. 

 
Como o texto constitucional trata de forma genérica esse instrumento de 

participação popular, foi editada a Lei Federal nº 9.709, de 18 de novembro de 1998, que 

regulamenta o exercício da soberania popular.  
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Tal legislação especificamente trata do plebiscito e referendo, que consistem em 

consultas formuladas ao povo para que delibere sobre matéria relevante de natureza 

constitucional, legislativa ou administrativa (art. 2º), bem como trata da iniciativa popular. 

O plebiscito consiste na convocação da sociedade em momento anterior à edição 

de um ato legislativo ou administrativo, que decide o rumo do assunto (se será aprovado ou 

denegado), conforme art. 2º, §1º da referida lei. Com relação ao referendo, a sociedade se 

manifesta apenas após o ato legislativo ou administrativo, ocasião em que cabe ao povo 

ratificar ou rejeitar a decisão (art. 2º, §2º).  

Por sua vez, o projeto de lei de iniciativa popular consiste na apresentação de um 

abaixo-assinado à Câmara dos Deputados, subscrito por, no mínimo, 1% (um por centro) do 

eleitorado nacional, distribuído em pelo menos cinco Estados, com não menos de três 

décimos por cento dos eleitores de cada um deles (art. 13 da Lei 9.709/98). Referido projeto 

de lei deve tratar de apenas um assunto (art. 13, §1º) e não pode ser rejeitado por vício de 

forma, cabendo à Câmara dos Deputados corrigir eventuais impropriedades de redação ou de 

ordem técnica legislativa (art. 13, §2º).5  

Outras normas, também, tratam do assunto, como o Regimento Interno da Câmara 

dos Deputados (Resolução nº 17, de 1998), que completa o ordenamento jurídico aplicável à 

soberania popular, e também disciplina a respeito da iniciativa popular (art. 24, II, c). 

É importante destacar que por meio da Resolução nº 21, de 2001, a Câmara dos 

Deputados alterou o seu Regimento Interno e criou a Comissão Permanente de Legislação 

Participativa (art. 32, XII), cujo objetivo é receber sugestões de iniciativa legislativa 

apresentadas por associações e órgãos de classe, sindicatos e entidades organizadas da 
                                                           
5 A título de curiosidade, vale destacar a Sugestão nº 84, de 2004, oriunda da Comissão de Legislação 
Participativa da Câmara dos Deputados, que resultou no Projeto de Lei (PL) nº 4.818, de 2004, que regulamenta 
o art 14 da Constituição de 1988, e foi apensado ao Projeto de Lei 6.928, de 2002, que cria do o Estatuto para 
exercício da democracia participativa, ainda em tramitação. Esclareça-se que já há parecer da Comissão de 
Constituição e Justiça e de Cidadania no sentido da aprovação do Projeto de Lei. 
O PL 6.928/2002 menciona que, para efeito de totalização da contagem das subscrições de projeto de lei de 
iniciativa popular, se admitiria a representação por associações, órgãos de classe de âmbito nacional, sindicatos e 
entidades organizadas da sociedade civil regularmente estabelecidas, cuja assinatura dos mandatários 
corresponderá à de seus representados eleitores (art. 19, § 1º). Tal mudança simplificaria o processo de coleta de 
assinaturas, bem como tornaria mais efetiva a participação dos eleitores no processo legislativo. O elevado 
número de subscrições exigido pelo art 61, § 2º da Constituição de 1988, torna o instrumento inexequível e, por 
esta razão, a flexibilização da regra de assinaturas, como forma de concretizar os mandamentos constitucionais, 
seria necessária. 
Já o PL 4.718/2004, propõe, dentre outras mudanças, que “a alteração ou revogação de uma lei, cujo projeto seja 
originário de iniciativa popular, quando feita por lei cujo projeto não teve iniciativa do povo, deve ser 
obrigatoriamente submetida a referendo popular” (art. 15). Ora, nada mais democrático e legítimo que a 
sociedade decida o rumo de determinada norma que ela mesma suscitou como importante. 
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sociedade civil, exceto de partidos políticos, além de pareceres técnicos, exposições e 

propostas advindas de entidades científicas e culturais e daquelas entidades antes citadas. 

O Senado Federal, também, possui Comissão semelhante, denominada Comissão 

de Direitos Humanos e Legislação Participativa e regulamentada no art. 102-E do 

Regimento Interno (Resolução nº 93, de 1970). 

No Estado de Minas Gerais, a Comissão de Participação Popular foi criada em 

junho de 2003, por meio da Resolução nº 5.212/20036, e foi inspirada na Comissão de 

Legislação Participativa já existente na Câmara dos Deputados. 

A Comissão de Participação Popular é uma comissão permanente da Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais (ALMG), competindo: 

 
[...] 
- apreciar sugestões para aprimorar os trabalhos legislativos. 
- receber e encaminhar propostas de ação legislativa. 
- acompanhar a tramitação de projetos de lei apresentados pela sociedade. 
- promover estudos, pesquisas e debates ou realizar consulta pública sobre tema de 
interesse geral. 
- realizar audiências públicas para debater as leis orçamentárias. 
- realizar audiências públicas, exclusivas ou em conjunto com as comissões 
permanentes temáticas, para debater temas de interesse público sugeridos por 
entidades ou pelos próprios parlamentares (MINAS GERAIS, 2007, p. 9) 

 

Qualquer entidade legalmente constituída pode apresentar uma proposta de ação 

legislativa, desde que não se trate de um partido político com representação no Poder 

Legislativo (art. 289 do Regimento Interno da ALMG). 

A proposta é enviada à Comissão e, após, o relator designado emite um parecer 

acerca do assunto, posteriormente discutido e votado pela Comissão. É possível, inclusive, 

que se realize uma audiência pública para discussão da proposta. Se a proposta for aprovada, é 

transformada em proposição legislativa e, caso não seja de competência daquele órgão, é 

encaminhada ao órgão competente, com indicação da origem e autoria7. Caso a sugestão não 

seja aprovada, ela é arquivada (MINAS GERAIS, 2007, p. 11). 

                                                           
6 A Resolução nº 5.112, de 1003, cria a Comissão de Participação Popular, mediante alteração da Resolução nº 
5.176, de 6 de novembro de 1997, que contém o Regimento Interno da Assembléia Legislativa de Minas Gerais. 
E a Deliberação nº 2.333, de 2003 regulamenta a organização e o funcionamento da mencionada Comissão. 
7 A Comissão de participação Popular assume a autoria do projeto. 
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Esse importante mecanismo de participação, iniciado na Câmara dos Deputados, 

pode ser observado em diversos Estados8 e Municípios9, permitindo que a sociedade se 

manifeste perante o respectivo Estado, ampliando sua participação no processo legislativo.  

A Comissão de Participação Popular da Assembléia de Minas Gerais tem buscado 

outros canais de interlocução com a sociedade civil, além do próprio processo da iniciativa 

popular legislativa. Um dos exemplos são os chamados seminários legislativos, em que a 

Assembléia e os diversos segmentos da sociedade debatem acerca de temas de interesse da 

população. O curioso, neste instrumento, é que esses seminários são apenas sediados pela 

Assembléia: os cidadãos e as entidades civis e públicas participantes é que exercem papel 

fundamental na discussão, e não os deputados (PRATA, 2009, p. 43).  

O resultado desse debate é justamente o incremento dos níveis de informação do 

Parlamento em relação às preferências da sociedade: os cidadãos passam a intervir 

diretamente no processo legislativo e o legislador passa a estar mais bem informado acerca 

dos interesses daqueles que representa. 

O seminário legislativo enseja a aprovação de um documento final, que contém as 

preferências manifestadas pela sociedade e pode ser utilizado em iniciativas legislativas ou 

mesmo para subsidiar a ação de outros órgãos governamentais.  

Entretanto, após o encerramento dos debates realizados, não se têm observado um 

esforço institucional da Assembléia Legislativa mineira no sentido de divulgar as informações 

a respeito dos resultados práticos obtidos, bem como de eventual implementação das 

propostas aprovadas nos seminários. Há grande dificuldade de o cidadão acompanhar os 

deslindes dos eventos, seja pela escassez de informação, seja pela dispersão dos conteúdos 

abordados nos debates e falta de um banco de dados para consulta do que foi debatido 

(PRATA, 2009, p. 52-53). 

No caso da Comissão de Legislação Participativa (CLP) existente na Câmara dos 

Deputados, o próprio site da Câmara direciona o cidadão a um link que contém relatórios e 

                                                           
8 Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Sergipe e São Paulo. Dados obtidos no site da Câmara dos Deputados. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/clps-nos-estados-e-
municipios> Acesso em: 28 set. 2011. 
9 Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Curitiba (PR), Goiânia (GO), Gravataí (RS), João Pessoa 
(PB), Manaus (AM), Natal (RN), Palmares (PE), dentre outros. Dados obtidos no site da Câmara dos Deputados. 
Disponível em: <http://www2.camara.gov.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/clps-
nos-estados-e-municipios> Acesso em: 28 set. 2011. 
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publicações dos atos realizados pelas CLP´s10. O que se observa, neste caso, é o compromisso 

institucional da Câmara dos Deputados com a sociedade, no sentido de divulgar, de forma 

clara e transparente, as atividades realizadas pelas Comissões. 

Outra forma de participação popular no processo legislativo admitida na Câmara 

dos Deputados e, também, na Assembléia Legislativa de Minas Gerais é a apresentação de 

proposta de emenda ao plano plurianual, bem como à lei orçamentária.11 Além disso, no 

âmbito do Estado de Minas Gerais, foi criado o denominado Parlamento Jovem. Tal projeto é 

coordenado pela Escola do Legislativo e reúne alunos universitários do Curso de Ciências 

Sociais, bem como alunos do ensino médio de escolas públicas e particulares. As propostas 

sugeridas são encaminhadas à Comissão de Participação Popular e podem resultar em 

requerimentos, audiências públicas ou projetos de lei.   

A implantação da Comissão de Legislação Participativa (ou de Participação 

Popular, no caso do Estado de Minas Gerais), facilitou o acesso da sociedade no processo 

legislativo. Além disso, retirou as barreiras existentes para a apresentação de projeto de lei de 

iniciativa popular, o qual exige número mínimo de assinaturas de eleitores. Outro obstáculo se 

refere à falta garantia de que o eleitorado que assinou o projeto de lei saiba o seu inteiro teor, 

o que poderia ensejar falta de legitimidade da iniciativa.12  

                                                           
10 Um destes relatórios informa os quantitativos de sugestões apresentadas entre os anos 2001 a 2007: 603 
sugestões recebidas, dentre as quais 199 foram transformadas em proposições legislativas (CÂMARA DOS 
DEPUTADOS, p. 5). No ano de 2008 a 2010, foram apreciadas 221 sugestões, dentre as quais 129 foram 
aprovadas. Dados obtidos nos Relatórios de atividades da Comissão de Legislação Participativa dos anos de 
2008, 2009 e 2010. Disponível no site da Câmara dos Deputados: <http://www2.camara.gov.br/atividade-
legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/relatorios-de-atividades>. Acesso em: 26 set. 2011.  
11 Foram encontrados alguns dados a respeito das conquistas populares no orçamento mineiro (Plano Plurianual 
de Ação Governamental). Em relação aos anos de 2003 a 2006, foram apresentadas 691 propostas, das quais 356 
foram aprovadas (algumas transformadas em requerimento de proposição legislativa e outras encainhadas à 
Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária). (MINAS GERAIS, 2007, p. 14-17) 
12 Com efeito, desde a promulgação da Constituição da República de 1988, apenas quatro leis de iniciativa 
popular foram aprovadas: 
(a) Lei 8.930/94, que dá nova redação ao art. 1º da Lei 8.072/90, que dispõe sobre os crimes hediondos, nos 
termos do art. 5º, inc. XLIII da Constituição, e determina outras providências;  
(b) 9.840/99, conhecida como “Captação ilícita de sufrágios”, que altera dispositivos da Lei 9.504/97 e da Lei 
4.737/65, o Código Eleitoral;  
(c) Lei 11.124/05, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social (SNHIS), cria o Fundo 
Nacional de Habitação de Interesse Social (FNHIS) e institui o Conselho Gestor do FNHIS;  
(d) Lei Complementar 135/2010, conhecida Lei da Ficha Limpa, que altera a Lei Complementar 64/90, que 
estabelece, de acordo com o §9º do art. 14 da Constituição, casos de inelegibilidade, prazos de cessação e 
determina outras providências, para incluir hipóteses de inelegibilidade que visam a proteger a probidade 
administrativa e a moralidade no exercício do mandato.  
Dados obtidos em consulta formulada à Coordenação de Relacionamento, Pesquisa e Informação/CORPI do 
Centro de Documentação e Informação da Câmara dos Deputados em 30 de junho de 2011.  
Frise-se que há uma polêmica a respeito da real origem da iniciativa da Lei 8.930/94. Na tramitação de matérias 
consta informação da própria Câmara dos Deputados no sentido de que o PL 4146/93, de autoria do Poder 
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Os diversos mecanismos de participação da sociedade já estão elencados nas 

Constituições e legislação infraconstitucional. Cabe, agora, ao Estado Democrático de Direito, 

“[...] promover, estimular, criar condições para que o indivíduo se desenvolva livremente e 

igualmente dentro da sociedade; para isso é necessário que se criem condições para a 

participação do cidadão no processo político e no controle das entidades governamentais” (DI 

PIETRO, 2008, p. 32). 

Por outro lado, é necessário desmonopolizar o poder do Estado e valorizar a 

cidadania, enquanto aspecto da dignidade da pessoa humana, para que se tenha um processo 

juspolítico mais democrático e menos imperativo. (MOREIRA NETO, 2000, p. 2-3).  

Com efeito, nas modernas democracias, essa desmonopolização do Estado pode 

ocorrer quando se efetiva a soberania popular; quando o cidadão interage de forma direta e 

decisiva no processo legislativo, concretizando sua legitimidade por meio dos instrumentos 

constitucionais colocados à sua disposição. 

André Del Negri, fazendo menção a Jürgen Habermas, aduz que:  

 

Na tentativa de solucionar essas questões e a tensão entre validade legal e 
facticidade é que Habermas defende que o acordo normativo (lei) seja firmado com 
base na procedimentalidade jurídica (razão discursivo-jurídica). Esse processo, que 
ele denomina de racionalização, implica num procedimento capaz de sustentar as 
idéias (razões) através dos atos de fala entre os cidadãos que, no paradigma do 
Estado de Direito Democrático, são reconhecidos como co-autores das leis.  
Importa acentuar que face ao Direito moderno esse acordo normativo está 
constantemente procurando mostrar a necessidade de ser legítimo e não apenas 
positivado. É assim que Habermas, preocupado com a legitimidade da legalidade, 
tenta afastar o conceito positivista de Direito feito por Weber, para quem “direito é 
aquilo que o legislador, democraticamente legitimado ou não estabelece como 
direito, seguindo um processo institucionalizado juridicamente”. Como facilmente 
se compreende, Weber não se preocupou com a legitimidade, pois para ele a lei “é 
toda a emanação que parte do poder Legislativo, desde que sejam satisfeitas as 

                                                                                                                                                                                     

Executivo, é que deu origem à nova Lei. Ocorre que a ementa da matéria indica que a iniciativa popular figura 
como co-autora do mencionado projeto. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=21915>. Acesso em: 2 jul. 2011). 
A respeito da polêmica, Uadi Lamego Bulos afirma que o projeto de iniciativa popular que dispôs sobre os 
crimes hediondos não tramitou regularmente. Segundo o autor, na documentação constava apenas as assinaturas 
e o número da carteira de identidade dos subscritores, além de o mesmo ter sido “encampado pelo Presidente da 
República e apresentado à Mesa do Congresso como de sua iniciativa” (BULOS, 2010, p. 1029-1030, nota de pé 
de página n. 12). Bulos assevera, ainda, que o mesmo ocorreu com o projeto de lei de iniciativa popular dispondo 
acerca das inelegibilidades. Segundo o autor, “Em data de 29 de setembro de 2010, foi apresentado à Mesa da 
Câmara dos Deputados projeto de lei complementar, de iniciativa popular, prevendo novos casos de 
inelegibilidade. O projeto, encampado pelo Projeto de lei da Câmara n. 58, de 2010 – complementar (n. 68, de 
1993 – complementar na Casa de origem), após regular tramitação, foi aprovado, com emendas, pelas duas 
Casas do Congresso Nacional, convertendo-se na Lei Complementar n. 135, de 4 de junho de 2010, que altera a 
Lei Complementar n. 64, de 18 de maio de 1990 [...]” (BULOS, 2010, p. 1029-1030, nota de pé de página n. 12).  
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condições processuais inerentes ao procedimento legislativo” (DEL NEGRI, 2003, 
p. 43). 

 

Há muito Habermas propunha um procedimento discursivo-legislativo, no sentido 

de efetivar a vontade popular por meio da aproximação dos cidadãos e da Administração na 

formulação das normas legais. E definia o Estado “como uma ordem política livremente 

estabelecida pela vontade do povo, de modo que os destinatários das normas legais podem, ao 

mesmo tempo, se reconhecerem como os autores da lei.” (HABERMAS, 1995, p. 92). 

O discurso e a legitimidade democrática normativa do cidadão devem ser efetivos. 

Essa é a lógica de um Estado Democrático de Direito, que busca incentivar o envolvimento do 

cidadão no processo legislativo, em todas as fases de produção normativa. Essa é a lógica, 

também, de uma democracia participativa, em que o cidadão atua diretamente, opinando e/ou 

decidindo, ou indiretamente, por meio de entidades que integra.  

O fato é que a participação da sociedade no processo legislativo enseja maior 

legitimidade das ações dos parlamentares, uma vez que permite que “[...] as preferências 

sejam expressas e debatidas, e os pontos de convergência e de divergência sejam 

explicitados” (ANASTASIA, 2001).  

Certo é que o sistema jurídico consagrou instrumentos que preconizam a 

participação da sociedade em diversos segmentos da atuação estatal, seja no processo 

decisório, seja no controle social. Tal mecanismo busca a “legitimidade no exercício do 

poder, em face da descrença generalizada nos meios de exercício da democracia 

representativa” (FERRAZ, 2004, p. 62) 

Na medida em que a sociedade participa do processo de formação da norma, ela 

pode compreender o resultado final; o processo legislativo se aprimora e as normas ganham 

mais legitimidade, à luz do que reza o princípio democrático e da participação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição da República de 1988 consagra a democracia e os direitos 

fundamentais do homem e da dignidade da pessoa humana como substratos do atual Estado, 

denominado Democrático e de Direito. Desse modo, a Administração Pública deve ser 
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aprimorada para garantir o efetivo cumprimento dos mandamentos constitucionais, de forma 

que os cidadãos se apresentem livres e iguais para influir no cenário político democrático. 

No Estado Liberal, o Estado estrutura-se em torno da legalidade formal e extrema 

burocracia. O poder, se exercido em conformidade com a legislação, era considerado 

legítimo, ainda que em desconformidade com as demandas sociais.  

No Estado Social, por sua vez, destaca-se a importância dos direitos sociais. A lei 

não se torna mais um obstáculo às liberdades individuais, mas determina que as políticas 

públicas consagrem as necessidades coletivas e finalidades de ordem social. 

A evolução do processo histórico-cultural da sociedade culminou no surgimento 

do denominado Estado Democrático de Direito, que prima pelos direitos e garantias do 

cidadão e pela participação da sociedade na gestão pública e demandas legislativas, 

administrativas e judiciais.  

Assim, o presente estudo teve como foco a participação da sociedade no processo 

legislativo, garantida pelo atual Estado contemporâneo e democrático. O cidadão deixa de ser 

apenas destinatário final do ato legislativo, tornando-se co-responsável da atuação legislativa. 

Com isso, se busca assegurar a transparência do procedimento, bem como oportunizar ao 

cidadão efetiva participação nos atos do Poder Público.  

Diversos são os mecanismos de que dispõe o Estado para efetivar a participação 

da sociedade, como os seminários legislativos e Comissões de Legislação Participativa (ou de 

Participação Popular), admitidos no plano nacional e em diversos Estados e Municípios. O 

que se precisa fazer é incentivar essa participação, para que os canais de comunicação já 

existentes sejam bastante utilizados, ou mesmo que a sociedade sugira novos mecanismos e 

formas de aperfeiçoamento. 

Mas para que isso ocorra é necessário que haja uma mudança na mentalidade dos 

cidadãos, de forma que se conscientizem a respeito da sua importância no processo legislativo 

e no plano político de uma maneira geral, fiscalizando e pressionando os seus representantes 

no Executivo e no Legislativo com vistas a atentar para as demandas sociais. Muitas vezes o 

cidadão acha que não pode ou não tem tempo para lidar com questões políticas.  

Tal questão envolve um processo de desenvolvimento de consciência crítica, que 

somente mudará quando houver um verdadeiro processo de educação política cidadã que 
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conte com a propagação dos canais de comunicação para a participação política efetiva dos 

indivíduos e da coletividade. Além disso, o administrado precisa entender que, ao colaborar 

nas diversas fases do processo legislativo, irá compreender o objetivo das normas e o seu 

resultado final, tornando o procedimento mais legítimo. E, atuando desta forma, desenvolverá 

importante prática para o fiel cumprimento do princípio democrático-participativo 

caracterizador do Estado Democrático de Direito 

Ademais, por muito tempo a representação política foi suficiente para legitimar o 

exercício do poder conferido aos representantes.  

Com o surgimento do Estado Democrático de Direito e de uma pluralidade de 

classes e interesses, essa representação não mais se mostrou adequada. Os ideais dos 

representantes não exprimiam a real vontade de toda a sociedade, mas de uma classe 

específica. Somente por meio de canais de comunicação que aproximem o Estado e a 

sociedade, é que a Administração Pública poderá efetivar os anseios da coletividade. Por tal 

razão, mostra-se importante a atuação direta do cidadão na gestão pública e no controle 

estatal.  

A participação do cidadão, demonstrando os diversos interesses da coletividade, é 

fonte valiosa para a atuação dos membros do Legislativo e também de outros órgãos 

governamentais, à medida que suas decisões passam a se aproximam dos anseios sociedade. 

Contudo, a despeito de eventuais dificuldades quanto à divulgação das atividades, ao que 

parece, o espaço democrático participativo vem se ampliando, mas não o suficiente para fazer 

valer o real sentido da democracia participativa.  
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DEMOCRACIA E REFORMA POLÍTICA: PARTICULARIDADES ACERCA 

DA ILEGITIMIDADE DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO1 

 

Carlos Victor Nascimento* 
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SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. A mutação constitucional 
pelo Supremo Tribunal Federal; 3. Orígem histórica da 
mutação constitucional; 4. A usurpação do Poder 
Constituinte pelo Supremo Tribunal Federal; 5. 
Considerações finais; 6. Referências. 

 
 
RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de pesquisar nas bases do sistema 

democrático brasileiro o fundamento da reforma política pela mutação constitucional, 

para questionar a legitimidade da reforma informal da Constituição pelo Supremo 

Tribunal Federal. Para tanto, serão analisados os argumentos da alegação da mutação 

constitucional a partir da Reclamação Constitucional 4335-AC, recuperando o contexto 

histórico e os fundamentos que deram origem ao fenômeno, para, então, analisar os 

pressupostos da democracia e da legitimidade do exercício do Poder Constituinte. 

Portanto, este trabalho levanta a discussão acerca da usurpação do Poder Constituinte 

pelo Supremo Tribunal Federal, defendendo sua ilegitimidade democrática no 

reconhecimento da mutação constitucional.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia; Reforma Política; Mutação Constitucional e 

Poder Constituinte. 

 

                                                           
1 O presente artigo representa uma elaboração conjunta de Carlos Victor Nascimento dos Santos e Daniel 
Cardoso de Moraes, mestrandos do Programa de Pós-graduação de Direito Constitucional da 
Universidade Federal Fluminense - PPGDC/UFF, para apresentação no XX Congresso Nacional do 
Conpedi. 
* Mestrando em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, graduado em Direito pela 
Escola de Direito do Rio de Janeiro da Fundação Getulio Vargas. Possui aprofundamento em Advocacia 
Privada, pela mesma instituição de ensino e curso de Educação Continuada em Licitações e Contratos 
Administrativos, também pela FGV Direito Rio. 
**Mestrando em Direito Constitucional da Universidade Federal Fluminense, especialista em Direito 
Público Municipal - Facisa, especialista em Direito Civil - Fij, graduado em direito pela Universidade 
Estadual de Santa Cruz – UESC, procurador do Município de Teixeira de Freitas-Ba e advogado inscrito 
na OAB Seção do Estado da Bahia. 
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ABSTRACTO: Este artículo tiene como objetivo investigar los fundamentos del 

sistema democrático brasileño de la fundación de la reforma política por el mutación 

constitucional, para cuestionar la legitimidad de la reforma informal de la Constitución 

por la Corte Suprema. Con este fin, vamos a analizar los argumentos de la demanda de 

mutación constitucional a partir da Reclamacion Constitucional 4335-AC, la 

recuperación del contexto histórico y los fundamentos que dieron origen al fenómeno, a 

continuación, analizar los principios de la democracia y la legitimidad del ejercicio del 

poder constituyente. Por lo tanto, este documento plantea la discusión sobre la 

usurpación del poder constitucional por la Corte Suprema, la defensa de su ilegitimidad 

democrática en el reconocimiento de la mutación constitucional. 

 

PALABRAS-CLAVE: Democracia, Reforma Política, Mutación Constitucional y 

Poder Constituyente. 

 

1 - INTRODUÇÃO 

 

Nos últimos anos, a ordem constitucional brasileira vem sofrendo grandes 

transformações em sua estrutura, tanto em termos textuais, quanto na interpretação do 

texto constitucional, sobretudo com as mudanças de composição pelas quais o Supremo 

Tribunal Federal (STF) passou na última década. Como um órgão que tem em suas 

decisões uma afetação direta à vida da sociedade braisleira, o Supremo Tribunal Federal 

vem se fortalecendo enormemente em nosso país, tanto como intérprete da Constituição, 

quanto como protetor dos direitos e garantias fundamentais, estando em constante 

evidência no cenário político brasileiro. Trata-se de um momento cada vez mais 

propício ao lançamento, por parte do STF, das mais variadas e ousadas teses jurídicas e 

novos entendimentos sobre o direito constitucional brasileiro, evidenciando uma 

mudança de postura do Estado Democrático de Direito instaurado e vigente no país.  

 

Nesse sentido, o presente artigo fará a análise crítica de um dos principais 

argumentos responsáveis por fundamentar uma dessas teses inovadoras e que muito tem 

repercutido na ordem jurídica nacional: a mutação constitucional. No leading case que 

citaremos como parâmetro de análise, será demonstrado, mesmo que de forma breve, 

como um simples argumento de alegação de mutação de determinado dispositivo 

constitucional é capaz de gerar as mais diversas transformações no sistema democrático 
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brasileiro. Tais transformações, conforme se verá adiante, deveriam estar restritas à 

manifestação democrática do Poder Constituinte reformador, ao qual o Supremo 

Tribunal Federal não representa um órgão integrante. Portanto, o ponto fulcral aqui é 

questionar se há legitimidade do Supremo Tribunal Federal de interferir na ordem 

democrática constitucional para proceder à reforma política, mediante mutação 

constitucional. 

 

Como o acúmulo das funções de autoridade com exercício de poder deveria ser 

restrito aos órgãos representativos, os quais são submetidos a um controle de ordem 

democrática, a discussão acerca da nova postura do Supremo Tribunal Federal se faz 

fundamental à compreensão do novo cenário jurídico ao qual estamos inseridos. Não 

restam dúvidas de que essas teses transformadoras surgem devido à complexidade de 

nosso sistema jurídico e das transformações sociais que se tornam cada vez mais 

constantes. Apesar disso, toda transformação do direito feita por interpretação judicial, 

ainda que pelo Supremo Tribunal, deve ser discutida por ser um mecanismo de 

mudança jurídica feita por órgãos não legislativos. Estamos diante de um momento 

histórico de grande mudança na estrutura da sistema democrático, que atinge 

diretamente os fundamentos do Estado Democrático brasileiro, o que justifica a 

relevância da temática abordada. 

 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo demonstrar que o Supremo 

Tribunal Federal, apesar de sua vital importância na sociedade brasileira, não possui 

legitimidade para representar ou se portar como um Poder Constituinte reformador, 

alterando as estruturas da ordem constitucional brasileira e, consequentemente, da 

democracia, sob o pretexto da mutação constitucional. Para alcançarmos tal objetivo, 

inicialmente, explicitaremos um leading case como forma de contextualização com o 

tema. Posteriormente, apresentarmos o contexto de surgimento do fenômeno da 

mutação constitucional, para relacioná-lo às mudanças na estrutura da ordem 

constitucional brasileira, qual seja, o aumento de atuação e competência do Supremo 

Tribunal Federal por suas próprias decisões, e não por meios democráticos. Por fim, 

questionaremos a legitimidade da reforma política, mediante a mutação constitucional, 

pelo Supremo Tribunal Federal, sistematizando os pressupostos da democracia e 

analisando os requisitos que legitimam o exercício do Poder Constituinte, para 

enquadrar a atuação do Supremo Tribunal Federal sob seus pilares.  
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2 – A MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL 

   

O ordenamento jurídico brasileiro vem sofrendo grandes modificações em sua 

ordem constitucional, principalmente após a promulgação da Constituição Federal de 

1988. Após o processo de redemocratização no Brasil, fazia-se extremamente necessário 

criar mecanismos mais efetivos de proteção dos direitos fundamentais. E, pela evolução 

histórica da ordem constitucional brasileira, não se poderia desenvolver uma 

Constituição que não fosse caracterizada como sendo rígida. Isto é, uma Constituição 

que estabelecesse procedimentos mais rígidos à sua modificação, principalmente quanto 

ao quorum de aprovação de suas emendas, no que se refere à adição, supressão ou 

alteração de suas normas.  

 

No processo de elaboração da Constituição, os constituintes responderam a 

diversas aspirações da sociedade civil. Foram refletidos na Constituição não só os 

instrumentos em defesa e efetivação dos direitos fundamentais, mas a delimitação do 

alcance do que se exige do poder estatal, sendo estabelecidos limites materiais à 

modificação do texto constitucional.2 

 

Os referidos limites materiais impostos pelos constituintes não necessariamente 

levam a um engessamento da Constituição, embora tenham como um dos objetivos 

evitar modificações temerárias, como a diminuição da garantia aos direitos 

fundamentais, por exemplo. As novas demandas da sociedade civil sempre terão que ser 

levadas em consideração, até mesmo para se evitar um hiato entre a Constituição 

vigente e a realidade da sociedade civil brasileira. Assim, é possível notar que a 

Constituição é transformada para acompanhar os processos de mudanças de 

comportamentos da sociedade, o que não significa que tais mudanças sejam 

necessariamente feitas com substancial alteração do texto constitucional. Podem-se 

                                                           
2 São considerados limites materiais à modificação do texto constitucional: 
Art. 60. § 4º - Não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: 
I - a forma federativa de Estado; 
II - o voto direto, secreto, universal e periódico; 
III - a separação dos Poderes; 
IV - os direitos e garantias individuais. 
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depreender duas outras possíveis formas de alteração da Constituição: mudanças por 

interpretação judicial e mutação do texto constitucional. O presente artigo abordará 

justamente esta última forma de alteração da Constituição, por meio de simples análise 

de um leading case e as possíveis consequências da admissão do entendimento proposto 

pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal caso confirmem a tese jurídica defendida 

pelo Min. Gilmar Mendes. 

  

A referida e ousada tese jurídica mencionada, conforme dito alhures, é 

defendida pelo Min. Gilmar Mendes em voto proferido nos autos da Recl. 4335-5/AC, 

sob a argumentação de necessidade de reconhecimento de autêntica mutação 

constitucional do art. 52, X, da Constituição Federal. Isto é, trata-se de ocorrência de 

mutação constitucional no sistema de controle de constitucionalidade no Brasil, 

especificamente quanto à competência conferida pela Constituição ao Senado Federal para 

suspender a eficácia de lei ou ato normativo declarado inconstitucional no controle difuso de 

constitucionalidade. Para o Ministro, o referido dispositivo tem, atualmente, sentido de 

apenas atribuir publicidade às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, em se 

tratando de controle difuso. Por consequência, haveria uma aproximação das diferentes 

espécies de controle de constitucionalidade existentes no sistema brasileiro: difuso e 

abstrato, permitindo, então, que, de acordo com a tese defendida pelo Ministro Gilmar, 

as decisões proferidas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, mesmo em se 

tratando de controle difuso de constitucionalidade, sejam dotadas de efeitos erga omnes 

e vinculantes. 

 

Tendo em vista o referido impacto da tese jurídica acima delineada, devemos 

atentar ao fato de que os Ministros do Supremo Tribunal Federal utilizam o seu poder 

de interpretar a Constituição para, por meio de jurisprudência e argumentação 

tipicamente constitucional, acabar na prática por alterar as estruturas do controle de 

constitucionalidade. E, sendo o controle de constitucionalidade a forma mais importante 

de exercício de poder do Judiciário sobre os outros poderes, qualquer transformação 

nessas estruturas pode vir a ser uma mudança na separação de poderes no Brasil e, 

consequentemente, no princípio democrático, fundamento de nossa República 

Federativa. 
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Para melhor compreendermos a mutação constitucional, o papel que exerce na 

ordem jurídica brasileira e a forma como vem sendo reconhecida pelos intérpretes da 

Constituição, faz-se mister recorrermos ao seu contexto de surgimento a fim de 

fazermos a devida correlação entre o referido fenômeno e as modificações não apenas 

da Constituição (por processo informal), mas também da ordem constitucional e 

democracia brasileira.  

 

3 – ORÍGEM HISTÓRICA DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

Sendo assim, há de se destacar a existência de controvérsias acerca de quando 

teria sido a primeira formulação do conceito de mutação constitucional. Há 

entendimento no sentido de que a formulação do conceito de mutação constitucional 

ganhou força a partir de uma interpretação do direito alemão, em que fora identificado 

que a Constituição de 1871 sofria mudanças frequentes quanto ao funcionamento de 

algumas de suas instituições, frisando-se que tais mudanças se realizavam sem qualquer 

revisão de texto. Importantes modificações, meramente interpretativas, no diploma de 

1871 foram feitas a fim de se acompanhar o momento diferenciado por que passava a 

realidade social alemã, tendo o alemão LABAND diferenciado dois importantes 

momentos na ordem constitucional alemã: a mutação constitucional 

(Verfassungswandel) e a reforma constitucional (Vergassungänderung) (LABAND, 

1895: 2).  

 

O alemão JELLINEK (JELLINEK, 1991: 1-90), em obra escrita no final do 

século XIX, faz uma densa abordagem acerca do conceito de mutação constitucional. À 

época da formulação de tal conceito, a Constituição alemã era muito rígida e os meios 

de modificação de seu texto eram bastante restritos. Neste cenário, surgiu a necessidade 

de se criar ou identificar mecanismos hábeis à modificação de sentido do texto 

normativo da Constituição para que acompanhassem a evolução da sociedade. Isto é, 

surgiu a necessidade de diminuir o hiato existente o texto constitucional e a realidade 

social alemã, considerando a grande rigidez daquela Constituição à época. Neste 

contexto, reconheceu-se o fenômeno da Verfassungswandel – mutação constitucional. 

 

Para o autor, a mutação constitucional é fundada na teoria do fato consumado, 

em que se demonstra uma situação já consolidada no tempo. A partir da existência de 
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um fato consumado, defende o autor a possibilidade de alteração de sentido de um texto 

normativo, considerando que o ali disposto poderia não mais atender às demandas da 

realidade social vigente. A situação já consolidada no tempo seria, então, suficiente à 

alteração de sentido do texto constitucional que, por sua vez, deveria acompanhar a 

evolução da realidade social. Entretanto, o próprio autor já demonstra à época uma 

simbiose de conceitos que, na prática, não deveriam se relacionar.  

 

Após demonstrar que a mutação constitucional deve ser fundada na teoria do 

fato consumado, por se mostrar mais adequada à mudança de sentido de um texto 

normativo em pleno vigor, JELLINEK apresenta nas páginas seguintes exemplos de 

possibilidade de incidência de mutações constitucionais sendo feitas por interpretações 

aplicadas não só pelos Juízes e Tribunais, mas também pelo Parlamento e 

Administração Pública. Todo esforço de JELLINEK, apesar de causar uma simbiose de 

conceitos aparentemente contraditórios, inclusive ocorridos até a atualidade, teve por 

escopo a diferenciação entre a mutação constitucional e a reforma da Constituição. Tal 

formulação também foi aprofundada por HSÜ DAU-LIN, ao constatar que normas 

constitucionais podem ter modificações sem qualquer ingerência do Poder Constituinte 

Reformador (HSÜ DAU-LIN, 1932:29). 

 

Apesar das discussões que atualmente gravitam em torno da formulação mais 

adequada ao conceito de mutação constitucional, resta claro tratar-se de um processo 

informal de mudança da Constituição, onde se identifica a mudança de sentido de um 

texto normativo em razão da mudança do comportamento social, que também não deve 

contrariar preceitos constitucionais ou ir de encontro ao disposto a algum princípio 

(inclusive os princípios implícitos na Constituição Federal) ou dispositivo legal e 

constitucional. Do contrário, estar-se-ia modificando a lei e a Constituição, ou até 

mesmo as violando sob a utilização de argumentação tipicamente constitucional. 

 

Tal questão torna-se imprescindível para compreendermos que o fenômeno da 

mutação constitucional em nada se relaciona com a reforma da Constituição. O referido 

fenômeno ao ser utilizado como meio reformador da Constituição, mesmo que de forma 

implícita, demonstra um aumento de poder do Supremo Tribunal Federal por meio de 

suas próprias decisões. Por ser o órgão máximo do Poder Judiciário brasileiro e não 

estar submetido a um controle de ordem democrática, as suas decisões afetam 
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diretamente a vida da sociedade civil. O que não significa que possa ele próprio 

aumentar o seu âmbito de atuação e competência por meio de jurisprudência e 

argumentação tipicamente constitucional, que equivaleria a uma usurpação do Poder 

Constituinte reformador pelo Supremo Tribunal Federal. 

 

4 – A USURPAÇÃO DO PODER CONSTITUINTE PELO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL  

 

O levante da mutação constitucional, suscitado a partir do julgamento da 

Reclamação Constitucional 4335-AC, explicitou instabilidade das instituições políticas 

nacionais, além de tornar ainda mais frágil a própria democracia brasileira. No 

julgamento em questão, foi levantada a tese de possibilidade da Corte Constitucional de 

não somente dar nova definição à norma insculpida no Art. 52, inciso X, mas também 

alterar-se o próprio texto da Constituição, sob o pretexto da ocorrência de mutação 

constitucional.  

 

O duvidoso posicionamento levantado na Corte Constitucional se assentou no 

reconhecimento equivocado do fenômeno da mutação constitucional, colocando em 

questão a própria jurisdição constitucional. Portanto, é necessário questionar a 

legitimidade do Supremo Tribunal Federal de interferir na ordem democrática 

constitucional, subvertendo a competência a ele confiada pelo povo, ao se arvorar do 

poder de redefinir o pacto político sacramentado pela Carta Constitucional. 

 

Insta pontuar que o papel do Supremo Tribunal Federal na Jurisdição 

Constitucional é o de defesa e guarda da Constituição, a fim de manter a conformidade 

do ordenamento jurídico que se encontra sob a égide da Carta Magna. Isto é, o papel de 

vigiar, segundo Habermas, o respeito e observância aos procedimentos democráticos 

necessários para a formação da opinião e da vontade política de tipo inclusivo, devendo 

as Cortes Constitucionais atuar como protetoras do processo de legislação democrática 

(HABERMAS, 1997:99).  E isto de maneira alguma pode ensejar subversão da ordem 

constitucional, sob o pretexto de ser seu interprete ou sua personificação, conforme 

afirmam STREK, LIMA e OLIVEIRA: 
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Em síntese, a tese da mutação constitucional advoga em última análise uma 

concepção decisionista da jurisdição e contribui para a compreensão das 

cortes constitucionais como poderes constituintes permanentes. Ora, um 
tribunal não pode mudar a Constituição; um tribunal não pode “inventar” o 
direito: este não é seu legítimo papel como poder jurisdicional, numa 
democracia. A atividade jurisdicional, mesmo a das cortes constitucionais, 
não é legislativa, muito menos constituinte (e assim não há o menor 
cabimento, diga-se de passagem, na afirmação do Min. Francisco Rezek, 
quando do julgamento da ADC n.º 1, quando este dizia que a função do STF 
é a de um oráculo (sic) que “diz o que é a Constituição”). De uma perspectiva 
interna ao direito, e que visa a reforçar a normatividade da Constituição, o 
papel da jurisdição é o de levar adiante a tarefa de construir 
interpretativamente, com a participação da sociedade, o sentido normativo da 
Constituição e do projeto de sociedade democrática a ela subjacente. Um 
tribunal não pode paradoxalmente subverter a Constituição sob o argumento 
de a estar garantindo ou guardando (STRECK; OLIVEIRA; LIMA, 2007).     
 

É necessário esclarecer, portanto, que o fato de exercer o controle concentrado 

de constitucionalidade não torna o Supremo Tribunal Federal uma personificação da 

Constituição. Não se pode conceber que na democracia constitucional brasileira a 

jurisdição constitucional seja utilizada para camuflar a usurpação do Poder Constituinte, 

de modo a submeter a democracia ao seu império. Não restam dúvidas de que a referida 

situação representa uma atuação desmensurada do STF, configuradora de uma 

assunção indevida das funções políticas atribuídas constitucionalmente aos outros 

poderes, de modo que o Tribunal estaria a monopolizar ou a se assenhorar da 

Constituição (LEITE, 2010:343), que somente pertence ao povo, do qual emana todo 

poder. E, qualquer tentativa de modificação contraria à delegação do povo. A propósito, 

constitui não só uma usurpação de seu poder, mas também um atentado à ordem 

democrática constitucional, conforme explanado por TERRA e PEDRA: 

 

Para que uma vontade se imponha a um cidadão sem que esta vontade seja a 
usurpação da sua, é necessário que a vontade imposta seja oriunda de um 
poder reconhecido por este cidadão (...). Neste contexto, discute-se a 
legitimidade democrática que teria o Supremo Tribunal Federal para poder 
anular as mais populares decisões tomadas pelo Poder Legislativo e pelo 
Poder Executivo. Daí surge a complexidade que tem o Estado Constitucional 
ao colocar o Tribunal Constitucional em tensão com a vontade da maioria. 
Grande parte das discussões acerca da legitimidade democrática da Corte 
Constitucional acaba sendo remetida à própria concepção de democracia 
adotada. Isto porque, se, por um lado, a democracia constitucional exige que 
as decisões políticas sejam tomadas pelos representantes escolhidos pelo 
povo, por outro, coexiste com o controle de constitucionalidade que, 
objetivando preservar o próprio sistema constitucional, não deve sobrepujar a 
democracia. (PEDRA, TERRA: 2010) 
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É inaceitável que o Supremo Tribunal Federal, órgão integrante de um poder 

constituído, queira ilegitimamente se firmar como “Poder Constituinte Permanente” 

para, assim, lançar mão do fenômeno da mutação constitucional, a fim de se tornar 

quase que um soberano na melhor definição “schmittiana”, para decidir sobre o que é a 

Constituição e acorrentar o terceiro Estado no segundo questionamento de Sieyés3. A 

legitimidade é um conceito sócio-jurídico4, e como tal, deve estar assentada numa 

conjuntura político-social sólida, ladeada à conformidade normativa constitucional que 

chancela de juridicidade o ordenamento, na mais clara expressão da democracia. 

 

MOREIRA, reportando-se a HABERMAS, afirma que o Estado Democrático é 

caracterizado pela universalização do poder, que não emana apenas de um, mas de todos 

os cidadãos que são capazes de criar a normatividade (MOREIRA, 2007:3-4). Tal 

questão nos leva à seguinte reflexão: quais pressupostos que estruturam um estado 

constitucional democrático? 

 

A Democracia, segundo KELSEN, é caracterizada pela participação popular na 

formação do governo, não pressupondo ser este fruto de uma unanimidade absoluta, 

cuja base se firma nos primados da liberdade e da igualdade. Sendo assim, a liberdade é 

concretizada na autodeterminação política do cidadão, na possibilidade de participar do 

processo de formação do poder estatal e na submissão deste à ordem normativa, cuja 

criação teve o destaque da participação popular. A igualdade, por sua vez, é 

concretizada pela paridade de condições de discussão e argumentação na formação da 

decisão política, salvaguardando-se os direitos fundamentais da minoria (KELSEN, 

2000:27-50;67-78).  

 

                                                           
3 Reporta-se aqui à obra de Sieyés que, no contexto da França pós-revolucionária, dividia a sociedade 
dividida em três classes – três estados: Primeiro Estado – Clero, Segundo Estado – Nobreza, e Terceiro 
Estado – o restante da sociedade, formada pelos burgueses, comerciantes, empresários e operários. Sieyés 
usa o termo nação como Terceiro Estado, que em sua definição é um “corpo de associados vivendo sob 
uma lei comum” e o “terceiro estado abrange todos que pertencem à nação e quem não é terceiro não 
pode ter-se como sendo da nação”. Desse modo, faz três indagações que conduziram o roteiro de sua 
obra: 1) O que é o Terceiro Estado? TUDO; 2) O que foi até hoje o Terceiro Estado? NADA; 3) que pede 
o Terceiro Estado? ALGUMA COISA. Seu segundo questionamento referia-se ao lugar do povo no 
processo de formação da vontade política. SIEYÉS, Emmanuel. Escritos y discursos de la Revolución”. 
Madrid: Centro de Estúdios Políticos y Constitucionales, 2007. Páginas. 83-162. 
4 Ivo Dantas diz ensina que a legitimidade é um conceito sociológico-político composto de valores e 
ideais da sociedade, sendo legítimo enquanto atentar para os interesses sociais aos quais se destina. 
DANTAS, Ivo. Teoria do Estado. Belo Horizonte: Del Rey, 1989. p. 115. 
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Diferentemente, para LOEWENSTEIN, a Democracia é insculpida no 

princípio da distribuição do poder,5 cuja essência é a participação ilimitada dos mais 

diversos grupos pluralistas no processo político. Por tal distribuição, todas as forças 

sociais de importância representativa têm garantida a liberdade de competir pela 

formação das decisões políticas, onde os legitimados para interpretar a Constituição 

acabam por representar o compromisso das divergentes tendências dos interesses 

pluralistas da sociedade (LOEWENSTEIN, 1986:422-468). 

 

Enfim, se, em apertada síntese, a democracia é caracterizada pela supremacia 

popular na constituição da unidade jurídica e na conformação dos poderes, e não 

havendo a democracia brasileira dotado o Supremo Tribunal Federal de competência 

para reformar o pacto político6, evidencia-se, então, que a mutação constitucional pela 

Jurisdição Constitucional brasileira é anti-democrática e subversiva por, justamente, 

ultrapassar as fronteiras que lhe foram confiadas pelo povo7. Nesse sentido, 

MARTONIO argumenta: 

 

Não creio que a corrida ao Poder Judiciário, para a solução de conflitos 
políticos, possa vir a ser compreendida como “ampliação da legitimidade” do 
Poder Judiciário. Em questões de constitucionalidade, a “ampliação da 
legitimidade” do Supremo Tribunal Federal tem-se mostrado fundamental 
para o encorajamento da judicialização da política (...) Detivesse o Supremo 
Tribunal Federal a tradição de uma cultura democrática, com certeza teria 
sido mais cauteloso no apreciar questões de cunho político que lhe foram 
jogadas às mãos (...) A ausência da cultura democrática compromete também 
a visão de que o Poder Judiciário possa vir a ser visto como depositário das 
expectativas de realização constitucional (...) A definição do mandado de 
injunção pelo Supremo Tribunal Federal, no exercício da judicialização da 
política, é um bom exemplo: reafirmou tanto a ausência de compromisso do 
Tribunal com a nova Constituição como também denunciou a ultrapassagem 
da determinação constitucional, dando um sentido diverso àquilo que o 
constituinte decidiu, e, ainda, mostrou que a falta de uma cultura democrática 
por parte dos membros do Poder Judiciário, é poderoso instrumento em 

                                                           
5 A distribuição do poder a que Karl Loewenstein se reporta pode ser mais bem compreendida se 
considerarmos que a referida “distribuição do poder”, na verdade, refere-se a uma descentralização do 
poder, com a conseqüente distribuição de funções e competências. 
6 Insta ressaltar o posicionamento contrário de Bruce Ackermman que, dentro de seu conceito de 
Democracia Dual, concebe o Poder Judiciário como a legítima expressão democrática da soberania 
popular. ACKERMAN, Bruce. “We, the People” – Foundations – Harvard University Press, 1993. 
Páginas 3-33.   
7 A justiça da Constituição, lembra Canotilho, depende exclusivamente do procedimento seguido para sua 
feitura. Se o procedimento for justo, será também justo o conteúdo da Constituição.  É justo o 
procedimento que expresse a vontade popular e realize as aspirações do povo, seja ele direto ou 
representativo. In Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7ª ed. Coimbra: Almedina, 2004, pp. 
76-77.  
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desfavor de sociedades em fase de consolidação de sua democracia. 
(MARTONIO, 2010)   

 

 Não se pode olvidar que o constitucionalismo brasileiro experimentou grandes 

avanços no sentido de reafirmar a democracia, em virtude de um posicionamento pró-

ativo do Supremo Tribunal Federal, notadamente no tocante a efetivação dos direitos 

fundamentais, da dignidade da pessoa humana e do direito das minorias. Entrementes, 

tal atuação encontra seus alcances e limites na outorga do poder que o constituiu, de 

modo que lhe é vedado ultrapassar as divisas demarcadas estabelecidas pela ordem 

jurídica. Tanto a Jurisdição Constitucional, quanto o ativismo judicial, não significam 

que o Judiciário possa substituir as decisões democráticas tomadas pelo constituinte 

(CARBONELL, 2010:82). Do contrário, restará desnaturada a Constituição em sua 

essência, qual seja, o conjunto das decisões políticas fundamentais que refletem a 

realidade do povo.  

 

A teoria pura do direito demonstra que a juridicidade do ordenamento, e in 

casu da mutação constitucional, funda-se na dinâmica de conformidade vertical das 

normas estruturadas sob a esteira da Constituição histórica que, por sua vez, encontra 

validade na Groud norm
8. Não obstante, a importância dessa teoria para o 

constitucionalismo do século XX, deve-se ter em vista um fato: é o poder constituinte - 

realidade sócio-política, e não pressuposição normativa, que legitima e juridiciza a 

ordem Constitucional! 

 

Corroborando, TEIXEIRA leciona que: 

 

O fundamento da Constituição não é e nem pode ser, portanto, nenhuma 
norma jurídica prévia ou superior (...) a norma constitucional (Constituição), 

                                                           
8 Kelsen desenvolve a Teoria Pura do Direito visualizando as condições de validade na norma jurídica e 
seus aspectos formais, limitando-se a descrever o fenômeno normativo de produção e aplicação do direito 
positivo. Após retirar do Direito todo elemento estranho à própria norma (moral, justiça, política, etc), ele 
assenta o principal pilar de sua teoria no fundamento da validade da norma. Sua ideia é a de que a 
validade de uma norma sempre e somente será outra norma superior, cuja validade, por sua vez, estará em 
outra norma. Para Kelsen, esta cadeia de validação sequencial se dá sucessivamente até se chegar à norma 
fundamental que sustenta a validade de todo o ordenamento e que constitui uma unidade na pluralidade 
de normas que sustenta. É imperioso destacar que, para o referido autor, a norma fundante é norma 
pressuposta e não posta, para que, assim, prescinda de validação por outra norma superior, afastando de 
sua teoria, dessa maneira, a matriz sócio-política do poder constituinte.  KELSEN, Hans. Teoria pura do 
direito. Trad. de João Baptista Machado. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 
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que serve de base a todo o sistema jurídico, apóia-se, em última instância, em 
"algo superior e anterior a todo direito estabelecido", sobre um "fenômeno 
real de existência política". A base, o fundamento último de um sistema de 
normas jurídicas não é, portanto, em última análise, algo normativo, mas algo 
real: a vontade social, que dá integração à comunidade política, imprimindo-
lhe certas diretivas. Esta "vontade social" não é aquela entidade misteriosa, 
metafísica, do romantismo político, mas um simples "processo", uma 
resultante, um equilíbrio das vontades individuais existentes no interior do 
Estado. (TEIXEIRA, 1991:200) 
 

Destarte, em se tratando de mutação constitucional, o Supremo Tribunal 

Federal encontra-se descoberto do manto da juridicidade constituinte e, 

consequentemente, da legitimidade democrática. 

  

Em “A legitimidade recuperada: a Assembléia Constituinte”, Raymundo Fáoro 

faz uma crítica contundente à legitimidade do Poder Constituinte, consignando que a 

mais grave de todas as formas de falseamento da soberania popular é aquela que 

usurpa a legitimidade, confundindo-a com poder (FÁORO, 1981:81). Dessa maneira, 

destaca que o titular do Poder Constituinte é o povo em conjunto9, o qual tem o poder 

de constituir o Estado. Jorge Miranda apresenta uma dupla perspectiva sobre o poder 

constituinte, discernido-o em material e em formal, que são o poder de autoconformação 

do Estado e o poder instituído para decretar as normas constitucionais, respectivamente. 

E continua: 

 
São duas faces da mesma moeda (...). O poder constituinte material precede o 
poder constituinte formal (...) porque a ideia de Direito precede a regra de 
Direito, o valor comanda a norma, a opção política fundamental, a forma que 
elege para agir sobre os fatos, a legitimidade, a legalidade. E precede 
historicamente porque (sem considerar, mesmo, a Constituição institucional 
de antes do constitucionalismo) há sempre dois tempos no processo 
constituinte. (MIRANDA, 2002:355-358) 
 

Antônio Negri sintetizou em três pontos as diversas soluções encontradas no 

curso da história acerca dos problemas da relação (aproximação ou distanciamento) do 

fato constituinte entre mundo jurídico realidade social, quais sejam, um Poder 

Constituinte transcendente, um Poder Constituinte e um Poder Constituinte integrado. O 

que fez nos seguintes termos: 
                                                           
9 Outrossim, J. J. Gomes Canotilho ensina que hodiernamente que o povo titular do poder constituinte é 
compreendido como uma grandeza pluralística formada por indivíduos, associações, grupos, igrejas, 
comunidades, personalidades, instituições, veiculadores de interesses, ideias, crenças e valores plurais, 
convergentes ou conflituante. Como poder originário pertencente à Nação, é o único que, de forma 
autônoma e independente, poderia criar a lei superior, ou seja, a constituição. E, revela-se sempre como 
uma questão de "poder", de "força" ou de "autoridade" política que está em condições de, numa 
determinada situação concreta, criar garantir ou eliminar uma Constituição. Op. cit. pp.65-66. 
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O problema será apenas e somente este: controlar a irredutibilidade do fato 
constituinte, dos seus efeitos, dos valores que exprime. Três são então as 
soluções propostas: para uns, o poder constituinte é transcendente face ao 
sistema do poder constituído – sua dinâmica é imposta ao sistema a partir do 
exterior; para um outro grupo de juristas, o poder constituinte é, ao contrário, 
imanente, sua presença é íntima, sua ação é aquela de um fundamento; um 
terceiro grupo de juristas, por fim, não considera o poder constituinte como 
fonte transcendente ou imanente, mas como fonte integrada, coextensiva e 
sincrônica do sistema constitucional positivo. (NEGRI, 2002:12) 
 

Como o único legitimado para constituir o Estado, conformando a soma dos 

fatores reais de poder à normatividade constitucional, somente o Poder Constituinte 

pode criar, alterar, aditar, ou suprimir a unidade jurídica expressa na Carta Política, de 

modo a manter a estabilidade do sistema democrático10. O ato criador da unidade 

jurídica estatal é obra do Poder Constituinte Originário que, por sua vez, consoante lição 

de Pontes de Miranda, pode admitir e estabelecer os procedimentos de exercício da 

atividade constituinte diferida, fruto do Poder Constituinte reformador ou revisor. E, 

para que a atividade reformadora ou diferida seja legítima e acorde ao pacto político, ela 

tem de se pautar nos limites materiais, circunstanciais e formais estabelecidos pelo 

constituinte, seguindo, nas palavras de José Afonso da Silva, o processo formal de 

mudança das constituições rígidas, por meio de atuação de certos órgãos, mediante 

determinadas formalidades, estabelecidas nas próprias constituições (SILVA, 

2000:64), sem a qual a reforma estará eivada de inconstitucionalidade.  

 

É cediço que a representatividade democrática do Poder Constituinte nos 

processos de reforma formal é, no Brasil, do Congresso Nacional, para guardar 

equivalência à competência que lhe foi delegada como poder constituído. Ocorre que, 

recentemente, a doutrina tem pregado a existência de outra expressão de Poder 

Constituinte que, mesmo não guardando observância das formalidades estabelecidas 

para o processo legislativo, é capaz de alterar a norma constitucional, mantendo a 

integridade do enunciado normativo, sem incorrer em vício de inconstitucionalidade, 

mediante a mutação constitucional por atividade do Poder Constituinte difuso. 

 

                                                           
10 Imperioso pontuar que também nas revoluções a ruptura com a ordem jurídica anterior, para se instalar 
outra ordem fundamental, é consequência do exercício de novo Poder Constituinte Originário.  
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O Poder Constituinte difuso invoca uma alteração materialmente 

constitucional, impulsionada pelos valores e anseios político-sociais que alavancam o 

Estado Constitucional, segundo discorrido por Maria Cândida Ferraz, fazendo 

referência às lições de Burdeau:  

 

 

Tais alterações constitucionais, operadas fora das modalidades organizadas 
de exercício do poder constituinte instituído ou derivado, justificam-se e têm 
fundamento jurídico: são, em realidade, obra ou manifestação de uma espécie 
inorganizada do poder constituinte, o chamado poder constituinte difuso, na 
feliz expressão de Burdeau. [...] Destina-se a função constituinte difusa a 
completar a Constituição, a preencher vazios constitucionais, a continuar a 
obra do constituinte. Decorre diretamente da Constituição, isto é, o seu 
fundamento flui da Lei Fundamental, ainda que implicitamente, e de modo 
difuso e inorganizado. (FERRAZ, 1986:10) 
 

Em consonância a tal entendimento, KILDARE pontua que o Poder 

Constituinte difuso é uma espécie inorganizada do poder constituinte, que se exerce em 

caráter permanente, o qual, tendo o povo como titular, é exercido pelos órgãos do 

poder constituído, em sintonia com os sentimentos sociais (CARVALHO, 2010:286-

287). Por fim, afirma a necessidade do exercício desse poder para viabilizar a 

permanência da Constituição formal.  Neste mesmo sentido, BULOS: 

 

É precisamente no poder constituinte difuso que as práticas constitucionais 
encontram esteio. São, em essência, fruto dessa manifestação invisível, 
latente, por meio da qual os poderes constituídos (Executivo, Legislativo e 
Judiciário) continuam a obra do legislador constituinte originário, 
interpretando disposições vagas, ambíguas ou obscuras, bem como 
colmatando lacunas, preenchendo, assim, os espaços em branco do produto 
constitucional legislado. (BULOS, 1997:172) 
 

Destarte, a razão de ser do Poder Constituinte difuso é garantir a normatividade 

da Constituição, equacionando as tensões sócio-jurídicas para, assim, garantir a rigidez 

da Constituição e evitar suas constantes reformas. Certo é que, para ser 

democraticamente legítima, a mutação constitucional teria de ser uma manifestação do 

Poder Constituinte, pois somente ele, potestade superior e soberano supremo, poderia 

desconsiderar as formalidades estabelecidas na Constituição para sua reforma. A partir 

disso, cabe o destaque de que um posicionamento pioneiro do Supremo Tribunal 

Federal não pode ser tido como a expressão difusa do Poder Constituinte, como o único 

conformador da realidade política, social, cultural da nação. Somente ao povo real pode 
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corresponder a materialização de um fato político consumado, que conformará a norma 

à sua realidade.  Nesse sentido, Canotilho: 

 

Em conclusão: só o povo real – concebido como comunidade aberta de 
sujeitos constituintes que entre si contratualizam, pactuam, e consente o 
modo de governo da cidade -, tem o poder de disposição e conformação da 
ordem político-social. No número anterior respondeu-se à questão do sujeito 
constituinte – quem faz a Constituição? Agora a questão reconduz-se a esta 
pergunta: como se faz uma Constituição? O problema a esclarecer é, por 
conseguinte, o do procedimento constituinte, também conhecido como 
problema das formas de exercício do poder constituinte. O problema do 
procedimento constituinte é uma dimensão básica e estruturante da própria 
legitimidade da Constituição. O relevo teorético-constitucional e jurídico-
constitucional compreende-se também sem dificuldade: é o procedimento 
constituinte que inicia a cadeia procedimental de legitimação democrática e 
dá fundamento a formas derivadas de legitimação, designadamente à 
legitimação do exercício do poder político. (CANOTILHO, 2004:76-77) 

 

Desse modo, a juridicidade da Jurisdição Constitucional está justamente em 

sua vinculação à Constituição, ao pacto político firmado pelo poder constituinte que se 

expressa formalmente concentrado. Qualquer transposição das fronteiras demarcadas 

pelo constituinte configura violação constitucional e democrática, o que limita a atuação 

do Supremo Tribunal à vontade do povo, e não o contrário.  

 

 

 

 

5 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Conforme proposto, este artigo não tem a pretensão de questionar a 

legitimidade do Supremo Tribunal Federal no aspecto de sua existência, o que por si só 

demandaria uma investigação específica. O foco aqui está na questão do sentido, 

alcance, extensão e limites da jurisdição constitucional, no pertinente à legitimidade da 

mutação constitucional por obra do Supremo Tribunal Federal. Assim, procurou-se 

pontuar a carência de legitimidade da mutação constitucional pela atividade da 

jurisdição constitucional, por entender que a atuação política do Supremo Tribunal 

Federal é limitada pelo Poder Constituinte, o qual não lhe outorgou competência para 

redefinir a estrutura político-jurídica da nação. Se uma das finalidades do 

constitucionalismo foi justamente a de fixar termo ao poder do Estado, esse tipo de 
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reforma informal pelo Supremo Tribunal Federal não o tangencia. Isso porque, tornaria 

a Corte Suprema em um poder ilimitado e desvinculado, o que ruiria os pilares do 

Estado Democrático de Direito. 

 

O poder é do povo. Somente ele pode constituir o Estado e a Constituição. 

Desse modo, o poder constituinte difuso tem que ser compreendido não como sendo 

uma forma inorganizada e difusa de alteração constitucional. Sua concretude está na 

difusão dos anseios, dos valores e sentimentos políticos da Constituição material na 

sociedade. Não que ele seja expresso de uma forma difusa pelos poderes, mas que esteja 

difundido na sociedade para que ela tome conhecimento do poder que tem e que, assim, 

possa se fazer ouvir pelos detentores do poder, principalmente por meio das ferramentas 

que possui (opinião pública, imprensa, grupos pluralistas, etc). Se, por um lado, é 

realmente necessária a conformação político-jurídica aos fatores reais de poder que 

movem a nação, por outro, é imperioso que o Supremo Tribunal Federal tome ciência de 

seus limites, para saber a ocasião em que precisa se retrair e encaminhar a decisão 

política fundamental para quem é democraticamente legitimado. 

 

Certo é que inexistem justificativas para que este Tribunal amplie sua 

competência, a ponto de se colocar em um patamar superior aos representantes eleitos, 

sendo imprescindível ter sempre em vista que um dos fundamentos inescrutáveis da 

República Federativa do Brasil é justamente o voto periódico. E isso não é sem 

propósito! Sua razão de ser é justamente para possibilitar ao povo a renovação de suas 

esperanças e a correspondência de seus valores nos elaboradores da ordem jurídica. 

Então, uma Corte em que não há alternância periódica de seus membros não está apta 

para representar a mutação dos sentimentos político-sociais do povo real, pois lhe falta 

oportunidade de ser oxigenada por novos integrantes que periodicamente sirvam de 

vetores para os anseios de uma sociedade em constante desenvolvimento. 

 

Portanto, o atual desenho institucional do Supremo Tribunal Federal não lhe 

permite ser um legítimo meio de difusão dos valores sociais do presente e para o futuro, 

sem configurar uma usurpação do Poder Constituinte e suplantação da própria 

democracia. 
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MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR: UMA MEDIDA NECESSÁRIA PARA A PROMOÇÃO DA 

SUSTENTABILIDADE SOCIAL CONSTITUCIONAL NA PÓS-MODERNIDADE 
 

MAXIMATION OF EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHT OF 
CONSUMER PROTECTION: A MEASURE NECESSARY FOR THE PROMOTION OF  

CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF SOCIAL SUSTAINABILITYIN IN POST-
MODERNITY 

 
Antônio Carlos Efing1 

Bruno Laskowski Staczuk2 
 

RESUMO 
A atual sociedade de consumo tem se revelado um ambiente propício para o 
superendividamento. Autêntico flagelo social este, no qual pessoas físicas de boa-fé, a partir 
do momento em que assumem dívidas de consumo para além de suas capacidades financeiras, 
amparadas normalmente sob as onerosas condições de concessão de crédito, sofrem com o 
tolhimento de sua autodeterminação. Num momento constitucional pós-positivista, de 
consagração de substratos axiológicos suprapositivos, defende-se a existência do Princípio 
Constitucional da Sustentabilidade Social, enquanto um princípio emergente da carta de 
intenções e de outras normas constitucionais (proteção da dignidade da pessoa humana, 
construção de uma sociedade mais livre, justa e solidária, redução de desigualdades sociais e 
geração de justiça social), previstas no Estatuto Jurídico Fundamental Pátrio. Um critério de 
observância obrigatória nesta pós-modernidade, que consiste em assegurar um crescente 
estado de bem-estar. Buscando promover a reivindicada Sustentabilidade Social 
Constitucional, reconhece-se a necessidade de, nesta sociedade de consumo contemporânea, 
maximizar a eficácia do direito fundamental de defesa do consumidor, a fim de que por meio 
de uma normatização de medidas preventivas e curativas, possa-se enfrentar este problema 
social do superendividamento, causador direto de prejuízos à qualidade de vida dos seres 
humanos. 
PALAVRAS-CHAVE: Sociedade de consumo; superendividamento; direito constitucional 
pós-positivista; princípio constitucional da sustentabilidade social; direito fundamental de 
defesa do consumidor. 
  
ABSTRACT 
In the actual consumer society it creates an environment conducive to over-indebtedness. This 
authentic social scourge, before which individuals in good faith, from the moment they take 
consumer debt beyond their financial capabilities, supported generally under the onerous 
conditions of granting credit, suffer from the withdrawal of self-determination. In a post-
positivist constitutional moment of consecration of substrates supra-positives axiological, 
defends the existence of the Constitutional Principle of Social Sustainability as an emergent 
principle the letter of intent and other constitutional principles and rules (human dignity, 
construction a society more free, fair, reduction of social inequalities, and generation social 
justice), established in the Brazilian Fundamental Juridical Statute. A criterion of compliance 
required in this post-modernity, which is to ensure an increased state of well-being. Seeking 
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to promote the desired Constitutional Social Sustainability, recognizes the need, in this actual 
consumer society, to maximize the effectiveness of the fundamental right of consumer 
protection, so that by means of regularization of preventive and curative measures, can-to 
address this social problem of over-indebtedness, which causes direct damage to the quality of 
life of human beings. 
KEYWORDS: Consumer society; over-indebtedness; constitutional law post-positivist; 
constitutional principle of social sustainability; fundamental right of consumer protection. 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

Vivemos numa sociedade de consumo onde as pessoas são conduzidas por um 

consumir desenfreado, mediante a geração de pseudonecessidades, não raras vezes promovido 

por certas técnicas de marketing. Trata-se de um modelo pós-moderno de sociedade em que se 

cria um mundo de aquisição de rasas individualidades, intimamente vinculadas às 

mercadorias. 

Neste processo de obtenção onerosa e forçada de individualidades inconsistentes, as 

quais exigem frequentemente upgrades, os objetos de consumo são carregados de 

significações, renovados diuturnamente, especialmente via os ditames da moda, para que as 

pessoas consumidoras tendam a se sentir sempre insatisfeitas, desconfortáveis com si 

mesmas, de modo que procurem tratar os seus descontentamentos internos com os objetos de 

consumo diferenciadores.   

Um dos reflexos desta sociedade de consumo desmedido, do excesso, é o 

superendividamento, igualmente denominado como sobrendividamento, em que 

consumidores, pessoas físicas de boa-fé, dentro desta lógica ilógica de tentarem se tornar 

indivíduos com características próprias num ambiente social objetivado, igualador de todas as 

pessoas conforme a aquisição de mercadorias significadas, acabam se voltando a um consumo 

massificado e desnecessário, transmitido como ideal de vida pós-moderno por certos  

promotores publicitários e, propiciado por determinados agentes creditícios, o qual lhe retira, 

não raras vezes, a própria autodeterminação. 

Dentro de um modelo constitucional pós-positivista, de abertura da Constituição da 

República a valores contemplados pela sociedade, vinculados aos ideais de justiça e ao núcleo 

de direitos fundamentais, defende-se a existência do Princípio Constitucional da 

Sustentabilidade Social, enquanto um substrato axiológico capaz de assegurar um estado de 

bem-estar social na atual sociedade de consumo. 

 Princípio este que emerge do conteúdo da carta de intenções e de outros princípios e 

regras contemplados no Estatuto Jurídico Fundamental (fundamento da dignidade da pessoa 
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humana – artigo 1º, inciso III, da Constituição da República –, objetivo de construção de uma 

sociedade mais livre, justa e solidária – artigo 3º, inciso I, da Constituição da República –, 

objetivo da redução das desigualdades sociais – artigo 3º, inciso III, da Constituição da 

República –, e ênfase de uma ordem econômica pautada na existência digna e na justiça social 

– artigo 170, caput, da Constituição da República –, orientada para a redução da desigualdade 

social – artigo 170, inciso VII, da Constituição da República). 

Sendo o Princípio Constitucional da Sustentabilidade Social um comando normativo 

holístico pregador da garantia de qualidade de vida às pessoas, verifica-se, que na atual 

sociedade consumo, estimuladora do superendividamento, a maximização da eficácia do 

direito fundamental de defesa do consumidor, por meio da normatização de medidas que 

objetivem a prevenção e a recuperação de consumidores superendividados de boa-fé, 

contribuiria para tal imperativo.    

Um estado de Sustentabilidade Social Constitucional restaria fortalecido com esta 

carga adicional de eficácia a “norma-objetivo” (SARLET, 2006, p. 268) do artigo 5º, inciso 

XXXII, do Estatuto Jurídico Fundamental. Seria possível, deste modo, resguardar 

efetivamente a qualidade de vida dos seres humanos no atual ambiente voraz do consumo.  

 

2. A SOCIEDADE DE CONSUMO E O SUPERENDIVIDAMENTO  

 

A atual sociedade de consumo é o ambiente ideal não apenas para o surgimento do 

fenômeno social do superendividamento, mas também para o seu mais pleno 

desenvolvimento. 

A sociedade de consumo contemporânea representa, inicialmente, um âmbito 

coletivo em que as pessoas são rotineiramente submetidas a propostas modificativas de 

hábitos, mediante a utilização de discursos voltados para geração de desconfortos, com o 

escopo de pregar a necessária e impostergável alteração de padrões de conduta através do 

consumo. 

Neste sistema artificial de convívio “[...] as condições sob as quais agem seus 

membros mudam num tempo mais curto do que aquele necessário para a consolidação, em 

hábitos e rotinas, das formas de agir” (BAUMAN, 2009, p. 07). 

O movimentar-se incessantemente é a chave mestra deste modelo pós-moderno de 

sociedade, pois nada deve resistir ao imperativo da modernização, “[...] leia-se: ir em frente 

despindo-se a cada dia dos atributos que ultrapassaram a data de vencimento e 
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desmantelamento, repelindo as identidades que atualmente estão sendo montadas e assumidas 

[...]” (BAUMAN, 2009, p. 09), sob pena do perecimento, do profundo esquecimento.      

Não se contemplam mais os valores do aprendizado, mais sim do esquecimento, do 

contínuo dever de se renovar, acompanhado da intransigente necessidade de se livrar de tudo 

aquilo que foi culturalmente acumulado. 

Ao que se constata “a cultura líquido-moderna não se percebe mais como uma 

cultura do aprendizado e do acúmulo, como as outras registradas nos relatos de historiadores e 

etnógrafos” (BAUMAN, 2009, p. 84), mas sim como “[...] uma cultura do desengajamento, 

da descontinuidade e do esquecimento” (BAUMAN, 2009, p. 84). 

Nesta atual sociedade de consumo se instala uma busca interminável pela 

individualidade. Melhor dizendo, por um alcance artificioso desta, pois os atributos 

subjetivos, que eram até então inerentes a todo e qualquer ser humano, passam a ser 

reconhecidos mediante conquistas financeiras, num mercado de consumo modelador de 

pessoas, de produção de rasas personalidades.     

Esta individualidade contemporânea encontra-se acomodada em determinadas 

mensagens publicitárias de consumo, que pregam a integração, o pleno reconhecimento 

dentro de um estatuto social repleto de significantes, no qual cidadãos são inseridos e 

excluídos num piscar de olhos, conforme recomenda a doutrina ‘marketiziana’.  

Neste arquétipo de promoção social, em que os objetos de consumo são responsáveis 

por lhe dizer o que você é, o que você efetivamente representa para esta sociedade, que se 

encontra sob a luz de alguns meios publicitários, é que o agir dos seres humanos são 

manipulados para um consumir desnecessário.  

Numa leitura psicológica, Ferreira (2008, p. 08) assevera que a prática de atos de 

consumo decorre de um conjunto de fatores: 

 

Existe nosso inconformismo com a incompletude interior, a pressão social - você 
quer se destacar, equiparar o grupo. E há a pressão do marketing. Existe uma 
indústria que desenha tendências e vende necessidades. Se não houvesse a nossa 
arquitetura interna, psíquica, poderiam rachar de pressionar que ninguém daria bola. 
O problema é quando casamos nossas necessidades com essas pressões. 

 

E este ‘casamento’, a nosso ver, é decorrência de uma duradoura relação existente 

entre determinadas práticas do marketing e os valores neoliberais, no qual o primeiro fica 

responsável por levar adiante o segundo, sob as falsas promessas de felicidade via consumo 

diferenciador. 
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Estamos num período em que não raras vezes nos deparamos com uma corriqueira 

indagação pós-moderna, a qual, já adiantamos, é de difícil resposta: Atualmente as pessoas 

têm vivido para consumir, ou apenas consumindo para o viver? 

O limite, nesta sociedade de consumo, é muito tênue entre a pessoa que efetivamente 

vive daquela que consome. Devemos reconhecer que realmente “[...] encontramos dificuldade 

para diferenciar aquele que vive daquele que consome” (BAUMAN, 1999, p. 89). 

Nesse mundo paradoxal de frenéticas buscas por individualidades não individuais, 

encontradas nas mais diversas texturas, cores e formatos, todos os seres humanos passam a ser 

considerados exatamente iguais, pois nesta sociedade de consumo padronizada encontra-se o 

fundamento do reconhecimento da pessoa nas carregadas significações das mercadorias. 

Nesta toada, Bauman (2009, p. 26) pontua que: 

 

Paradoxalmente, a individualidade se refere ao espírito de grupo e precisa ser 
imposta por um aglomerado. Ser um indivíduo significa ser igual a todos no grupo - 
na verdade idêntico aos demais. Sob tais circunstâncias, quando a individualidade é 
um imperativo universal e a condição de todos, o único ato que o faria diferente e, 
portanto, genuinamente individual seria tentar-se de modo desconcertante e 
surpreendente - não ser um indivíduo.  
 

Neste ponto, há que se destacar que como a individualidade pós-moderna é dotada de 

fluidez, ou seja, de não perpetuidade, as qualidades técnicas dos objetos de consumo – 

chamadas de “valor de uso (VU)” por Baudrillard (1972, p. 92) – não mais se revelam 

interessantes para propiciar um movimento incessante das pessoas nos labirintos do 

consumismo; motivo pelo qual as mercadorias passam por um processo de significação, 

denominado, igualmente por Baudrillard (1972, p. 92), de “valor troca/signo (VTsg)”, no qual 

a carga de discriminantes passa a ser mais importante do que os atributos funcionais. 

Constrói-se assim uma lógica artificial, em que “[...] os objetos nunca se esgotam 

naquilo para que servem, e é neste excesso de presença que ganham a sua significação de 

prestígio, que <designam> não já o mundo, mas o ser e a categoria social de seu possuidor” 

(BAUDRILLARD, 1972, p. 14), onde a pessoa de valores subjetivos ínsitos “[...] tenta 

reconstruir-se in abstracto pela força dos signos, no leque desmultiplicado das diferenças, no 

mercado, no <pequeno tom claro>, noutros inumeráveis signos reunidos e constelados para 

recriar uma individualidade de síntese [...]”(BAUDRILLARD, 1995, p. 88). 

O fenômeno da “feiticização da mercadoria” (BAUDRILLARD, 1972, p. 99) se 

instala, fazendo com que o objeto de consumo outrora dotado de substância, de conteúdo 

funcional, perca espaço para aquele artificiosamente desenvolvido, gerador de prestígio 
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social. Nas palavras de Baudrillard (BAUDRILLARD, 1972, p. 99), o objeto de consumo 

contemporâneo é: 

 

[...] esvaziado da sua substância concreta de trabalho e submetido a um outro tipo de 
trabalho, um trabalho de significação, ou seja, de abstracção codificada – produção 
de diferenças e de valores-signos – processo activo, coletivo, de produção e 
reprodução de um código de um sistema, investido de todo o desejo desviado, 
errante, desintricado do processo de trabalho real e transferido para aquilo que 
precisamente nega o processo de trabalho real. 

 

Cria-se um novo passaporte pós-moderno para as fantasiosas viagens nas mais altas 

castas da estratificada, e por que não, excludente sociedade de consumo. Documento este, 

frise-se, que garante apenas uma única viagem, pois afinal os atos de visar encontram-se 

permanentemente suspensos em favor da obtenção contínua de obtenção de novos 

passaportes. 

Num ambiente de imposição pela aquisição de projetos de individualidade, 

estruturado num processo de renovação constante de desejos, via mutações significativas por 

meio da moda, o ser humano acaba ficando refém das sedutoras propostas pós-modernas de 

felicidade instantânea, de reconhecimento social, disseminadas por técnicas do marketing. 

Contexto este que agrava diretamente os comportamentos relacionados ao consumo, levando 

àquilo que Bauman denomina de “síndrome consumista” (BAUMAN, 2009, p. 75), cujo um 

dos efeitos é o superendividamento.  

Poderíamos aqui definir o superendividamento, igualmente conhecido como 

sobrendividamento, como sendo uma situação de impontualidade, em que consumidores, in 

casu, pessoas físicas vulneráveis de boa-fé, acabam contraindo dívidas de consumo acima de 

suas potencialidades financeiras, sob a influência de sedutoras mensagens publicitárias de 

promoção social, pregadoras de inabalável e instantânea felicidade, e sob o amparo de 

generosas concessões de crédito, que lhe permitem comprar o agora e dever, não raras vezes, 

a eternidade.         

Nas palavras de Marques, o superendividamento é uma situação de                            

“[...] impossibilidade global do devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé de pagar 

todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com o Fisco, oriundas 

de delitos e alimentos)” (MARQUES, 2006, p. 256).   

Portanto, 

 

o sobreendividamento, também designado por falência ou insolvência de 
consumidores, refere-se às situações em que o devedor se vê impossibilitado, de 
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uma forma durável ou estrutural, de pagar o conjunto das suas dívidas, ou mesmo 
quando existe uma ameaça séria de que não possa fazer no momento em que elas se 
tornem exigíveis (LEITÃO MARQUES, 2000, p. 02).  
 

Na legislação francesa, precisamente no artigo L. 330-1 do Code de la 

Consommation, encontramos a definição do superendividamento como sendo uma situação 

concernente às pessoas físicas, cuja caracterização se dá “[...] pela impossibilidade manifesta 

para o devedor de boa-fé de honrar o conjunto de suas dívidas não profissionais, exigíveis e 

vincendas [...]”3. 

O superendividamento, a morte do homus economicus, evento causador de graves 

reflexos não apenas para o próprio consumidor, mas também para seus familiares e para a 

sociedade como um todo, é doutrinariamente analisado sob duas óticas: ativa e passiva.  

Na perspectiva ativa, o superendividamento ativo consiste numa situação em que a 

falência da pessoa consumidora se deve a um comportamento que se encontra vinculado a um 

agir próprio. 

 Com relação, ainda, ao superendividamento ativo, há que se destacar que 

encontramos dois tipos de consumidores nesta espécie de impontualidade pós-moderna: o 

consciente e o inconsciente. Enquanto este se encontra numa situação de falência individual 

não desejada, não consentida, pois convicto de que conseguirá adimplir suas obrigações, 

aquele se coloca propositalmente numa situação de insolvência, buscando de forma ardilosa 

obter um crédito que sabe não ter condições de arcar com os custos financeiros 

correspondentes.  

Quanto ao consumidor superendividado ativo consciente, registre-se, desde já, a 

conclusão pelo não merecimento de uma tutela constitucional-consumerista diferenciada, 

pois, afinal, o direito não pode ser utilizado como um instrumento de proteção de sujeitos que 

ajam com má-fé.  

A respeito do consumidor superendividado consciente, Schmidt Neto (2009, p. 21) 

assevera que este: “[...] contrai dívidas convicto de não que poderá honrá-las, visando 

ludibriar o credor e deixar de cumprir sua prestação sabendo que o outro contratante não terá 

como executá-lo. (...) Age com reserva mental”. 

Noutro vértice, no que tange ao consumidor superendividado ativo inconsciente, 

Kirchner (2008, p. 74) pondera que:  

 

                                                           
3 Texto no original: “[...] par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de 

ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir [...]”. 
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o devedor superestima o seu rendimento por incapacidade de administrar seu 
orçamento ou por ceder as tentações do consumo e da publicidade na busca por um 
padrão de vida mais elevado, que ele próprio (psicológica e socialmente) impõe. 

Por fim, seguindo esta classificação, o superendividamento passivo consiste numa 

situação de óbito do homus economicus gerado por circunstâncias que são alheias aos 

comportamentos diretos dos consumidores; significa dizer, não relacionadas às projeções 

financeiras ou a insuficiência destas, bem como indiferentes a uma pré-orientação ludibriante 

do consumidor frente à obtenção de um crédito. Com bem leciona Paissant (2007, p. 18):    

“O sobreendividamento passivo se refere aos indivíduos que não gozam de recursos 

suficientes para satisfazer suas necessidades mínimas de consumo, frente aos 

sobreendividados ativos que abusam do crédito”. 4 

Os consumidores superendividados passivos também seriam dignos de um amparo 

jurídico constitucional-consumerista específico, que pudesse amenizar os efeitos devastadores 

desta ‘lógica ilógica’ de consumo desenfreado, pois decorre de                                             

“[...] circunstâncias não previsíveis (desemprego, divórcio, doença ou morte de um familiar, 

acidente, etc.) que afectam gravemente a capacidade de reembolso do devedor, colocando-o 

em situação de impossibilidade de cumprimento” (LEITÃO MARQUES, 2000, p. 02). 

Ao que se percebe, o superendividamento aparece, na maioria dos casos como uma 

nítida consequência desta pós-modernidade calcada na cultura do excesso, num consumir 

desenfreado voltado para satisfação de pseudonecessidades. 

Destaca Featherstone, quanto à necessidade de afirmação do ser humano nesta pós-

modernidade, via mercadoria, que a: 

 

 [...] preocupação em convencionar um estilo de vida e uma consciência de si 
estilizada não se encontra apenas entre os jovens e os abastados; a publicidade da 
cultura de consumo sugere que cada um de nós tem a oportunidade de aperfeiçoar e 
exprimir a si próprio, seja qual for a idade ou a origem de classe 
(FEATHERSTONE, 1996, p. 123). 

 

O superendividamento, portanto, é transmitido como uma condição essencial para se 

viver sem cair, em nenhum momento, no profundo esquecimento. A inexistência de um 

numerário para impulsionar as mais diferenciadas compras de individualidade, de felicidade e 

de integração social – em síntese, de signos (BAUDRILLARD, 1972, p. 46) – não mais 

constitui óbice na contemporaneidade, afinal sempre haverá recursos creditícios, na mais das 

vezes, altamente onerosos, aguardando por você. 

                                                           
4 Texto no original: “El sobreendeudamiento pasivo se refiere a individuos que no gozan de bastantes recursos 

para satisfacer sus necesidades mínimas de consumo, frente a los sobreendeudados activos que han abusado del 

crédito”. 
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A facilitação do crédito, deste modo, se apresenta como um mecanismo que 

potencializa os efeitos da sociedade de consumo contemporânea, pois proporciona um ciclo 

vicioso de compras por um maior número de pessoas.            

Observa Franco (2010, p. 228) que: 

 

O crédito, como elemento essencial para a aquisição de produtos e serviços e para 
que o cidadão se insira na propalada cultura de consumo, encontra de um lado, o 
fornecedor com forte poderio econômico e com recursos publicitários agressivos e 
formadores de hábitos e opiniões e, do outro, o consumidor, vulnerável ávido por 
aumentar seu bem-estar e de sua família, mas iludido com a possibilidade de 
postergar o pagamento para o momento futuro e fracionado, precipita-se ao consumo 
desnecessário e geralmente incompatível com sua capacidade econômica

.
   

 

Deste modo se cria toda uma estrutura para um consumir desarrazoado, no qual se 

permite que tanto às classes menos favorecidas quanto às mais abonadas, consigam obter o 

‘devido’ reconhecimento no atual modelo de sociedade. 

Como tem sido sustentado por grande parte dos estudiosos da quaestio, poderíamos 

inclusive falar em abuso de direito por parte de alguns agentes econômicos, nos casos em que 

são realizadas concessões de crédito, sob altas taxas de juros, para pessoas facilmente 

identificadas como potenciais inadimplentes destes contratos financeiros cativos.  

Neste ponto, argumentam Carpena e Cavalazzi (2006, p. 337) que:  

 

Embora aparentemente o contrato se insira na esfera do lícito, na medida em que 
satisfaça requisitos formais, na verdade o fornecedor pratica ato abusivo desviando-
se das finalidades sociais que constituem o fundamento de validade da liberdade de 
contratar, ou mais, especificamente, de fornecer crédito.          

 

 O consumir, pois, “[...] está aberto a todos. O indivíduo não precisa ser rico, não 

precisa ser nobre, não precisa ter título de doutor, porque a marca do sucesso não é mais nem 

o ser e nem o saber. Todos estão convidados a consumir inutilidades que aparecem no 

mercado, desnecessidades, supérfluos, em geral” (GAULIA, 2009, p. 71), as quais, sob a falsa 

promessa de geração de felicidade, de pertença na sociedade, forçam os sujeitos desprovidos 

de capacidades financeiras imediatas a tomarem cada vez mais créditos para se 

substancializarem. 

 

3. O PRINCÍPIO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL NO DIREITO 

CONSTITUCIONAL PÓS-POSITIVISTA 
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O direito tem passado nos últimos séculos por intensas modificações, ligadas 

indissociavelmente ao desenvolvimento das diferentes correntes filosóficas, as quais 

repercutem diretamente na forma de aplicar e interpretar as proposições normativas. No 

século XVI, o direito era analisado sob a luz do jusnaturalismo, ou seja, sob a ideia de um 

direito natural, que reconhecia a existência de valores morais previamente concebidos, 

independentemente da atuação impositiva Estatal, via mandamentos normativos, para impelir 

a observância de tais padrões referenciais.   

Tratava-se, assim, de uma acepção filosófica consistente “[...] no reconhecimento de 

que há na sociedade um conjunto de valores e de pretensões humanas legítimas que não 

decorrem de uma norma emanada do Estado, isto é, independem do direito positivo” 

(BARROSO, 2003, p. 30). 

Os princípios morais orientavam toda a estruturação do direito, o qual não poderia 

ser definido como tal, caso as correspondentes regras jurídicas violassem frontalmente estes 

valores universais, cujos fundamentos poderiam estar relacionados a questões religiosas 

(jusnaturalismo teleológico - São Tomas de Aquino), à racionalidade humana (jusnaturalismo 

racionalista - Kant e Pufendorf), ao contexto histórico (jusnaturalismo histórico - Savigny), ou 

à natureza das coisas (Welzel).         

Pondera Nino (1980, p. 27-28) que: 

       

A concepção jusnaturalista pode ser caracterizada dizendo que ela consiste em 
sustentar conjuntamente estas duas teses: a) Uma tese filosofia ética que sustenta 
que há princípios morais e de justiça universalmente válidos e acessíveis à razão 
humana. b) Uma tese acerca da definição do conceito de direito, segundo o qual um 
sistema normativo ou norma não podem ser qualificados de jurídicos se contradizem 
aqueles princípios morais ou de justiça. 
 

Noutro vértice, a partir do século XIX, o jusnaturalismo é substituído pela corrente 

filosófica positivista. A noção de valores morais transcendentais perde a força, para a 

concepção de que somente a ciência é capaz de demonstrar aquilo que deve ser realmente 

valorado pela sociedade. Assim, há um afastamento entre o direito e a moral, pois o 

empirismo, ao invés das indagações filosóficas, passa a responder pela formatação do direito. 

O positivismo filosófico, enquanto um juízo de fato e não de valor, pretendia       

“[...] criar uma ciência jurídica, com características análogas às ciências exatas e naturais. A 

busca de objetividade científica, com ênfase na realidade observável, e não na especulação 

filosófica, apartou o direito da moral [...]” (BARROSO, 2003, p. 25).  
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Para os positivistas, como Kelsen dever-se-ia retirar toda carga ideológica ou moral 

do direito, a fim de que assim o direito não restasse conduzido por preferências de uma 

maioria, socialmente forte, “[...] para em nome da ciência do Direito e, portanto, fazendo 

apelo a uma instância objetiva, advogar postulados políticos que apenas podem ter um caráter 

altamente subjetivo, mesmo que surjam, com a melhor das boas-fés, como ideal de uma 

religião, ou de uma classe [...]” (KELSEN, 1996, p. XIII). O direito seria, em resumo, a 

norma em si. 

Um dos resultados da desconsideração de preceitos axiológicos universais deu causa 

ao esvaziamento do conteúdo valorativo do direito, onde o “[...] fetiche da lei e o legalismo 

acrítico, sobprodutos do positivismo jurídico, serviram de disfarce para autoritarismo de 

matizes mais variados [...]” (BARROSO, 2003, p. 25). 

Uma resposta a este paradigma positivista foi o surgimento, na segunda metade do 

século XX, do pós-positivismo, uma corrente que tem como escopo aproximar o direito com 

as questões morais, como decorrência da observação de que “a aproximação quase absoluta 

entre Direito e norma e sua rígida separação da ética não correspondiam ao estágio do 

processo civilizatório e às ambições dos que patrocinavam a causa da humanidade [...]” 

(BARROSO, 2003, p. 27).  

Este caminhar conjunto entre o direito e os vetores éticos acaba desembocando num 

núcleo principiológico de observância obrigatória, onde o texto maior, a Constituição da 

República, passa a consagrá-los, ora expressamente, ora implicitamente. Os ideais de justiça e 

a proteção dos direitos fundamentais passam a orientar toda uma principiologia do direito. A 

Constituição da República “[...] passa a ser encarada como um sistema aberto de princípios e 

regras, permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça e de 

realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central [...]” (BARROSO, 2003, 

p. 31). 

Dentro deste contexto pós-positivista, de uma Constituição da República aberta aos 

novos valores contemplados pela comunidade, intimamente relacionados aos ditames de 

justiça e de tutela dos direitos fundamentais, é que identificamos, na ordem jurídica pátria, a 

presença implícita do Princípio Constitucional da Sustentabilidade Social. 

Um componente principiológico que emerge da carta de intenções e dos princípios 

ou regras constitucionais, cujo significado extraído é o de se assegurar um estado universal de 

bem-estar social. O Princípio Constitucional da Sustentabilidade Social se fundamenta, 

inicialmente, no fundamento maior da Constituição da República, na dignidade da pessoa 
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humana. Um atributo inerente ao ser humano, relacionado à necessária garantia de direitos 

fundamentais, previsto no artigo 1º, inciso III, da Constituição da República.  

A dignidade da pessoa humana é, assim, entendida como “[...] um conjunto de 

valores civilizatórios incorporados ao patrimônio da humanidade. (...) Seu núcleo material 

elementar é composto do mínimo existencial dos direitos individuais, políticos e sociais” 

(BARROSO, 2003, p. 38).  

A dignidade da pessoa humana também se refere a um tratamento não coisificado 

dos seres humanos, ao contrário do que esta sociedade de consumo muitas vezes tem 

pretendido. Como bem salienta Sarlet (2006, p. 177): 

 

[...] a dignidade da pessoa humana poderia ser considerada atingida sempre que a 
pessoa concreta (o indivíduo) fosse rebaixada a objeto, mero instrumento, tratada 
como uma coisa, em outras palavras, na descaracterização da pessoa humana como 
sujeito de direitos. 

 

Há que se destacar, ainda, que para se falar em dignidade da pessoa humana torna-se 

imprescindível, antes de tudo, garantir um suporte patrimonial mínimo, propiciador da própria 

existência do ser humano. Nesse sentido, Fachin (2001) enfatiza a necessidade da              

“[...] existência de uma garantia patrimonial mínima inerente a toda pessoa humana, 

integrante da respectiva esfera jurídica individual ao lado dos atributos pertinentes à própria 

condição humana”. 

A Constituição da República, em seu artigo 3º, inciso I, também dá base ao Princípio 

Constitucional da Sustentabilidade Social, eis que ao estabelecer, como um compromisso de 

toda a sociedade brasileira, a construção de um ambiente de solidariedade, de justiça social, 

provoca um ganho na qualidade de vida do ser humano. Como pontua Trajano (2009, p. 70): 

“A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil, segundo o artigo 3º da CF/88, está relacionada com o princípio da 

sustentabilidade [...]”.    

Ademais, o objetivo constitucional de redução das desigualdades sociais, disposto no 

artigo 3º, inciso III, igualmente comporta a ideia de sustentabilidade social, pois impõe que 

medidas sociais sejam tomadas também no desenvolvimento da atividade econômica, de 

modo que a obtenção dos resultados financeiros objetivados seja acompanhada da geração de 

projetos que propiciem bem-estar à comunidade. 

Ao que se percebe o poder constituinte originário, ao estipular os objetivos da 

República Federativa do Brasil, o fez de tal modo que “[...] uns que valem como base das 
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prestações positivas que venham a concretizar a democracia econômica, social e cultural, a 

fim de efetivar na prática a dignidade da pessoa humana [...]” (SILVA, 2010, p. 105-106). 

Além disso, a sustentabilidade social também decorre do atendimento das finalidades 

e princípios de caráter social destinados a reger o exercício da atividade econômica, previstos 

no artigo 170 da Constituição da República. Como se pode observar, estamos falando de 

aspectos que demonstram: 

 

 [...] o caráter de compromisso das constituições modernas entre o Estado Liberal e o 
Estado Social Intervencionista. O primeiro firmou restrição dos fins estatais, 
consagrando uma declaração de direitos do homem, como estatuto negativo, com a 
finalidade de proteger o indivíduo contra a usurpação e abusos do poder; o segundo 
busca suavizar as injustiças e opressões econômicas e sociais que se desenvolveram 
à sombra do liberalismo (SILVA, 2010, p. 787). 
 

Estes aspectos denominados por Silva (2010, p. 787) de “elementos sócio-

ideológicos”, previstos na ordem econômica brasileira, e que embasam diretamente o 

Princípio Constitucional de Sustentabilidade Social, dizem respeito à finalidade de se garantir 

uma vida condigna a todos, com o exercício da referida atividade, conforme os imperativos de 

justiça social (artigo 170, caput, da Constituição da República) e de redução das 

desigualdades sociais (artigo 170, inciso II, da Constituição da República). 

Convém destacar, assim, que a partir dos imperativos constitucionais acima 

mencionados, e do preâmbulo do Estatuto Jurídico Fundamental de 1988, o qual, por 

oportuno, adiante transcrevemos, extrai-se o Princípio Constitucional da Sustentabilidade 

Social, um comando normativo, repise-se destinado à implementação de um estado universal 

de bem-estar. In verbis: 

 

 Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 
dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade 
fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, 
na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

 

4. MAXIMIZAÇÃO DA EFICÁCIA DO DIREITO FUNDAMENTAL DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR PARA A PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE SOCIAL 

CONSTITUCIONAL NA PÓS-MODERNIDADE 
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Na sociedade de consumo contemporânea não existe a possibilidade de pensarmos 

numa Sustentabilidade Social Constitucional sem tratar diretamente de um flagelo social 

diretamente relacionado a esta, o qual, inclusive, já foi anteriormente abordado por nós: o 

superendividamento. 

O ato de consumir é indispensável para a manutenção da própria vida, contudo o 

consumir irreflexivo e desmedido voltado para pseudonecessidades, alimentado por 

determinados agentes publicitários e econômicos, é causa eficiente para o óbito do sujeito 

autodeterminado. A lógica de mercado imposta nesta pós-modernidade gera reflexos àquele 

que muita das vezes está por detrás da roupagem formal de consumidor, o ser humano, 

compreendido neste neoliberalismo, que “enraíza-se diretamente no mercado mundial, no 

fluxo de capital, tecnologia, força de trabalho, mercadoria, lucro, mais-valia” (IANNI, 1995, 

p. 140), como um objeto manipulável num mundo de “signos” (BAUDRILLARD, 1972, p 

41).  

Como já observava Bauman (2001, p. 36), o modelo de vida literalmente vendido nas 

pós-modernidade vem acompanhada da “compulsiva e obsessiva, contínua, irrefreável, e 

sempre incompleta modernização; a opressiva, inerradicável e insaciável sede de destruição 

criativa (...); do ‘desmantelar’, ‘cortar’, ‘desfazer’, ‘reunir’ (...) em nome da produtividade ou 

da competitividade”.   

Convém destacar, assim, que neste cenário, é essencial conferir uma maior eficácia 

ao direito fundamental da defesa do consumidor (artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição da 

República), a fim de contribuir para o imperativo constitucional holístico da Sustentabilidade 

Social. 

Sustentar que uma maior carga de eficácia ao direito fundamental de defesa do 

consumidor, orientada para o tratamento jurídico do superendividamento, não traria reflexos 

para um estado de Sustentabilidade Social Constitucional significaria um fechar de olhos para 

o fato de que nesta lógica o consumir é cada vez incitado, e quem está na maioria das vezes 

consumindo é uma pessoa física, um ser humano. 

Àquele sujeito – e aqui nos referimos ao consumidor sobrendividado ativo 

inconsciente e ao consumidor sobrendividado passivo – que se encontra com sua renda 

comprometida por obrigações creditícias, altamente onerosas, contraídas a fim de alimentar 

hábitos impulsivos de compras, fielmente promovidos por meios publicitários mediante a 

atribuição de “signos” (BAUDRILLARD, 1972, p. 41) no contínuo processo de 

“marketização do processo de vida” (BAUMAN, 2009, p. 116), está se observando a 

dignidade da pessoa humana? A sociedade está atuando de forma solidária? O ser humano, 
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enquanto um sujeito reconhecidamente vulnerável nas relações consumeristas, está sendo 

efetivamente protegido nesta atual lógica de consumo? Enfim, estamos contemplando o 

Princípio Constitucional da Sustentabilidade Social?  

A resposta é evidentemente não, pois como observa Gaulia (2009, p. 52): 

 

A incapacidade de lidar do cidadão com suas dívidas, a redução de economias 
individuais a zero ou a patamares negativos, a inserção do consumidor nos cadastros 
de inadimplentes, o corte de serviços essenciais, a dependência/submissão do 
indivíduo ao gerente de banco, a impossibilidade de estabelecer prioridades por falta 
absoluta de dinheiro e crédito, a falta de opções para pagamento parcelado dos 
débitos salvo as apresentadas pelas instituições financeiras, conduzem a uma 
retratação da cidadania e a uma inequívoca situação de indignidade.  

 

Tratando-se do direito fundamental do consumidor “uma norma-objetivo” (SARLET, 

2006, p. 268), ou seja, uma “norma definidora de uma finalidade a ser implementada pelo 

Estado” (SARLEY, 2006, p. 268), a produção de um texto normativo que viesse a estipular 

medidas específicas para um tratamento do superendividamento, seria capaz de salvaguardar a 

dignidade da pessoa humana, proporcionar a construção de uma sociedade mais livre, justa e 

solidária, evitar a geração de desigualdades sociais e, acima de tudo, gerar justiça social. 

Assim, esta maximização da eficácia do direito fundamental do consumidor poderia favorecer 

para um ambiente de bem-estar social, conforme preconiza o Princípio Constitucional da 

Sustentabilidade Social. 

Pondera Sarlet (2006, p. 270) quantos aos direitos de prestação, que estes: 

 

[...] não raras vezes são positivados expressamente sob a forma de normas 
programáticas, normas-objetivo, imposições legiferantes mais ou menos concretas, 
enfim, de tal forma a exigir – ao menos em princípio e, em se partindo de um 
perspectiva meramente textual – uma interposição do legislador para que venham a 
adquirir sua plena eficácia e aplicabilidade.   

  

Uma normatização específica que estabelecesse tanto medidas preventivas quanto 

curativas a respeito deste mal pós-moderno, por meio de uma precisa informação quanto às 

consequências advindas do não cumprimento de um compromisso financeiro de longa 

duração (contemplação do direito à informação – artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do 

Consumidor), da necessidade de se indicar o modo menos oneroso, entre as opções existentes, 

para se celebrar um contrato (observância do princípio da boa-fé – artigos 4º, inciso III, e 51, 

inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor), do estabelecimento de um prazo de 

reflexão, semelhantemente ao que acontece com as compras realizadas fora do 

estabelecimento comercial (artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor), quanto curativas 
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deste flagelo social, por meio da redução das taxas de juros, ou até mesmo, pela concessão de 

um perdão quanto estas, e pela dilação dos termos finais de pagamento, se revelaria capaz de 

assegurar uma qualidade de vida às pessoas, nesta contemporaneidade, e consequentemente, 

promover a Sustentabilidade Social Constitucional. 

Nesta toada, Franco (2010, p. 240), ao também manifestar sua concordância à 

regulamentação do problema social do superendividamento, destaca que: 

 

Tal legislação deve conter normas de prevenção e saneamento, impondo ao 
fornecedor o cumprimento de determinadas normas regras antes da concessão de 
crédito que permita ao consumidor assinar um contrato de empréstimo consciente de 
todas as consequências por ele assumidas, porque todos os detalhes da transação 
foram corretamente esclarecidos, inclusive aconselhando quanto à melhor alternativa 
de crédito para o caso específico de cada tomador, estimulando o exercício dos 
deveres de cooperação e boa-fé e fiscalizando quanto à forma pela qual o crédito foi 
concedido. A legislação em pauta não pode deixar de regular o necessário prazo para 
reflexão do consumir, independente de o negócio ter sido celebrado dentro ou fora 
do estabelecimento, e proposta de crédito por escrito e com os valores do 
financiamento a vista e parcelado, contendo a taxa de juros aplicada e sua 
periodicidade, o número e o valor das prestações avençadas e os encargos 
contratuais na sua totalidade, exigindo que as informações sejam detalhadas e claras. 
Também se torna premente garantir que o contrato principal esteja ligado 
juridicamente ao contrato de crédito para evitar distorções e confusões entre 
credores, além do estabelecimento de um regime especial de garantias pessoais. 
Mecanismos e regras claras de controle estreito da publicidade enganosa e abusiva e 
do abuso no conteúdo das cláusulas contratuais não podem prescindir nesta 
legislação. Previsão da possibilidade de conciliação através de soluções 
administrativas com plano de pagamento, ensejando a recuperação extrajudicial do 
endividado. A discussão quanto à limitação das taxas de juros a serem aplicadas, 
presente em diversas legislações europeias, seria de muito proveito uma legislação 
dessa natureza, no sentido de evitar juros extorsivos e anatocismo. 

 

A elaboração de uma legislação, seja pela União, seja pelos Estados ou Distrito 

Federal, no âmbito constitucional de competência concorrente para tratar de questões 

relacionadas ao consumo (artigo 24, inciso V, da Constituição da República), seria uma forma 

de trazer medidas concretas para um melhor enfrentamento do fenômeno social em comento, 

com base, especialmente, na proteção da dignidade da pessoa humana, um atributo 

assecuratório da identidade do sujeito, que encontra guarida na proteção “[...] de tudo aquilo 

que esteja associado ao livre desenvolvimento de sua personalidade [...]” (SARLET, 2006, p. 

188), e que corresponde ao mesmo tempo a uma “[...] garantia de um espaço privativo no 

âmbito do qual o indivíduo se encontra resguardado contra as ingerências na sua esfera 

pessoal [...]” (SARLET, 2006, p. 188). 

Uma normatização sobre os parâmetros preventivos e curativos dos casos de 

superendividamento, como resultado de uma maximização da eficácia do direito fundamental 
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de defesa do consumidor, contribuiria, portanto, para uma Sustentabilidade Social 

Constitucional, de promoção do bem-estar das pessoas na atual sociedade de consumo. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O consumidor encontra-se numa sociedade de consumo, num ambiente de 

inconsistências onde os hábitos culturais das pessoas sofrem grandes influências por parte da 

lógica consumista de mercantilização de individualidades, de venda de objetos significados a 

seres humanos já dessubstancializados.  

Está-se diante de um momento em que se reconhece psicologicamente que o 

“consumo é uma forma modificada e moderna de estabelecer relações com o mundo dos 

objetos e dos seres, e também com o mundo da interioridade. A vontade de saber, a vontade 

de viver, a vontade de lazer foram absorvidas por essa lógica” (BARCELLOS , 2008, p. 06). 

Nesta pós-modernidade de reciclagem, onde tudo se deve renovar rapidamente, 

desde objetos de consumo até pessoas – embora, registre-se, na atual sociedade de consumo 

seja muitas vezes difícil diferenciar estes dois elementos, pois espera-se que o segundo se 

dissolva totalmente no primeiro – estimula-se um consumo desnecessário como uma forma de 

pertença na sociedade.  

E sob este tal imperativo de consumo desenfreado, transmitidos universalmente por 

certos promotores publicitários, e factíveis, inclusive, àqueles sujeitos não possuidores de 

aportes financeiros imediatos e suficientes, já que amparados por uma grande estrutura 

creditícia, é que se propicia o surgimento do superendividamento. Um flagelo social 

contemporâneo, em que consumidores de boa-fé, acabam contraindo dívidas de consumo para 

além de suas potencialidades financeiras, comprometendo não só a própria qualidade de vida, 

mas também daqueles que estão a ele diretamente vinculados. 

Diante de um direito constitucional pós-positivista, de contemplação de uma carga 

valorativa suprapositiva, relacionada aos ideais de justiça e de observância de direitos 

fundamentais, sustenta-se a existência do Princípio Constitucional da Sustentabilidade Social, 

um princípio implícito orientador de todo o sistema jurídico-normativo, e consequentemente, 

das relações sociais, extraído da carta de intenções e do conteúdo de fundamentos, objetivos e 

princípios do Estatuto Jurídico Fundamental pátrio. Um comando normativo que prega um 

dever incondicional de se assegurar um estado universal de bem-estar. E dentro desta 

perspectiva de Sustentabilidade Social Constitucional, defende-se, ato contínuo, diante da 

atual sociedade de consumo, a maximização da eficácia do direito fundamental do 
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consumidor, via normatização de medidas preventivas e curativas para enfrentar o principal 

efeito desta, o superendividamento, a fim de proporcionar qualidade de vida às pessoas, 

algumas já plenamente reféns de débitos consumistas.  
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O DEVER FUNDAMENTAL DE PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E A SUA 

EFETIVAÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO 

THE FUNDAMENTAL DUTY OF DEMOCRATIC PARTICIPATION AND ITS 

EFFECTIVENESS IN BRAZILIAN LAW 

No estado democrático os direitos e os deveres se apresentam em larga medida 
como categorias inseparáveis, inseparáveis em termos da célebre fórmula de que 
‘não há direitos sem deveres nem deveres sem direitos’, com o sentido, quanto ao 
primeiro vetor, de que não há garantia jurídica e real dos direitos fundamentais 
sem o cumprimento de um mínimo de deveres do homem e do cidadão e, quanto 
ao segundo vector, de impedir um regime estritamente unilateral dos deveres, ou 
seja, um regime sem reflexo nos direitos.1 

 

Laura Mendes Amando De Barros 

 

Resumo: O atual modelo do Estado pós-social já não mais se compatibiliza com o padrão 

absenteísta liberal e com a hiperatividade estatal típica do modelo social, os quais deram 

lugar a uma realidade em que ganham destaque a legitimidade da atuação administrativa, 

sua responsividade, o consensualismo, a horizontalização das relações Estado-cidadão e a 

participação democrática. Esta, por sua vez, não mais pode ser considerada sob uma ótica 

garantista típica do pós-guerra e do modelo social, devendo ser tida não somente como uma 

faculdade, um direito do cidadão, mas como um seu dever perante todo o corpo social em 

que inserido, como condicionante, inclusive, da estabilidade e sustentação da ordem 

jurídico-social. A própria consideração do indivíduo pela comunidade depende dessa 

postura mais ativa, mais envolvida com os rumos e objetivos a serem perseguidos. O estudo 

toma por base a construção teórico-dogmática de Casalta Nabais, autor português 

responsável pela abordagem pioneira dos ditos deveres fundamentais, e cuja lição é trazida 

para o contexto brasileiro, em que a Constituição Federal consagra tão generosamente 

direitos fundamentais que simplesmente não se sustentam, não se viabilizam sem o 

reconhecimento da existência de seus contrapontos necessários, quais sejam, os deveres 

fundamentais. A partir de suas considerações, apresenta-se sugestão de regulamentação – e 

efetivação – do dever fundamental de participação democrática no ordenamento pátrio.  

Abstract: The present conception of post-social State is no longer square with the absentee 

liberal standard and the official hyperactivity typical of the social model, which have both 

given place to a reality in which prominence position is occupied by issues such as 

                                                 
1 NABAIS. 2004. p. 59. 
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legitimacy of administrative action, its responsiveness, consensus, the flattering of the State-

citizen relations and democratic participation. This last one can’t be considered under a 

guarantee, typical post-war and social point of view anymore, urging for a new 

understanding where it’s taken not only as a faculty, a citizen right, but also as a inalienable 

duty regarded to the social body, even as a condition of the stability and sustentation of the 

legal-social order. This paper is based on the theoretical-dogmatic of Casalta Nabais, 

Portuguese author who was responsible for the pioneer consideration of fundamental duties. 

His theory is brought to the Brazilian context, in which the Federal Constitution enshrines 

fundamental rights in such a generous way that it simply can not enable without the 

recognition of its indispensable counterparts: the social duties. A proposal of regulation – 

and enforcement – of the fundamental duty of democratic participation is presented and 

based on his remarks.    

Palavras-chave: Democracia, participação social, responsividade, legitimidade, Estado pós-

social, dever fundamental. 

Key-words: Democracy, social participation, responsiveness, legitimacy, post-social State, 

fundamental duty. 

 

1. Um breve panorama histórico e considerações preliminares 

Os deveres fundamentais, em razão do próprio cenário contextual-evolutivo da 

humanidade, nunca desfrutaram de posição de destaque no mundo jurídico, ficando sempre 

relegados a um plano mais afastado e menos expressivo que os direitos. 

Em verdade, essa condição não é exclusiva dos referidos deveres, sendo verificada 

quanto às relações passivas em geral2. 

Com efeito, tanto as duas grandes guerras mundiais como os diversos governos 

ditatoriais que marcaram o último século levaram à necessidade de uma mobilização 

efetiva, urgente e focada na questão da promoção e garantia dos direitos fundamentais. 

Essa, aliás, a razão basilar da tendência garantista das Constituições pós-períodos 

ditatoriais, autoritários ou totalitários, a qual decorre de um movimento pendular por meio 

                                                 
2 Como bem salienta José Casalta Nabais, (...) é preciso não esquecer que uma tal desconsideração 
relativamente aos deveres fundamentais  mais não é do que um aspecto, de resto extremamente significativo, 
do fenômeno mais amplo do escasso desenvolvimento teórico e dogmático das chamadas “situações jurídicas 
passivas”. (2004, p. 15). 

8450



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

do qual se busca a inviabilização da repetição de experiências passadas traumáticas e 

abusivas3. 

Ao longo do processo evolutivo se passou de uma visão limitadamente individual 

para outras leituras, mais amplas, voltadas à coletividade e a valores transcendentes da 

consideração do indivíduo isolado do mundo que o cerca.  

Paralelamente, operaram-se avanços e alterações no modelo estatal, o qual foi 

sendo adaptado e reconstruído a partir das demandas e progressos sociais, culturais, 

jurídicos e técnicos. 

Centremo-nos, nesse aspecto, nos momentos seguintes ao surgimento do Direito 

Administrativo4, ocasião em que efetivamente se pode cogitar da existência de uma real 

subordinação do Estado à Lei e ao ordenamento jurídico, com a consagração do 

denominado Estado de Direito5 6 7. 

                                                 
3 Exemplos bastante ilustrativos dessa situação são a Constituição Italiana de 1947 e a Lei Fundamental da 
República Federal da Alemanha de 1949, ambas editadas no pós-guerra, e as Constituições Portuguesa e 
Espanhola de 1976 e 1978. Nessa mesma linha, a própria Declaração dos Direitos do Homem, proclamada pela 
ONU em dezembro de 1948, somente traz referência genérica aos deveres, em seu artigo 29º, nº 1: “toda 
pessoa tem deveres para com a comunidade, pois só nela pode desenvolver livre e plenamente a sua 
personalidade.” De se relatar, ainda, a recusa, em agosto de 1789, da Assembléia Nacional Francesa, em adotar 
uma declaração autônoma de deveres. 
4 Conforme esclarece Maria Sylvia Zanella di Pietro, “(...) Mas a formação do Direito Administrativo, como 
ramo autônomo, teve início juntamente com o direito constitucional e outros ramos do direito público, a partir 
do momento em que começou a desenvolver-se – já na fase do Estado Moderno – o conceito de Estado de 

Direito, estruturado sobre o princípio da legalidade (em decorrência do qual até mesmo os governantes se 
submetem à lei, em especial à lei fundamental que é a Constituição) e sobre princípio da separação dos 

poderes, que tem por objetivo assegurar a proteção dos direitos individuais, não apenas nas relações entre 
particulares, mas também entre estes e o Estado.” (2006, pág. 24). 
5 “A Idade Média não encontrou ambiente propício para o desenvolvimento do Direito Administrativo. Era a 
época das monarquias absolutas, em que todo poder pertencia ao soberano; a sua vontade era a lei, a que 
obedeciam todos os cidadãos, justificadamente chamados servos ou vassalos (aqueles que se submetem à 
vontade de outrem). Nesse período, do chamado Estado de Polícia, assinala Merkl (1980:93) que o direito 
público se esgota num único preceito jurídico, que estabelece um direito ilimitado para administrar, 
estruturado sobre princípios segundo os quais quod regi placuit lex est, the king can do no wrong, le roi ne 
peut mal faire. O rei não podia ser submetido aos Tribunais, pois os seus atos se colocavam acima de 
qualquer ordenamento jurídico. Com base nessa idéia é que se formulou a teoria da irresponsabilidade do 
Estado, que, em alguns sistemas, continuou a ter aplicação mesmo após as conquistas do Estado Moderno em 
benefício dos direitos individuais.” (DI PIETRO, 2006, p. 23). 
6 No mesmo sentido, a lição de Celso Antonio Bandeira de Mello: “O Direito Administrativo nasce com o 
Estado de Direito. Nada semelhante àquilo que chamamos de Direito Administrativo existia no período 
histórico que precede a submissão do Estado à ordem jurídica. Antes disso, nas relações entre o Poder, 
encarnado na pessoa do soberano, e os membros da sociedade, então súditos – e não cidadãos – vigoravam 
idéias que bem se sintetizavam em certas máximas clássicas, de todos conhecidas, quais as de que quod 
principi leges habet vigorem: o que agrada ao príncipe tem vigor de lei. Ou ainda: ‘o próprio da soberania é 
impor-se a todos sem compensação’; ou mesmo: ‘o rei não pode errar’.” (BANDEIRA DE MELLO, 2004, 
pág. 40). 
7 Considere-se, ainda: “Na segunda metade do século XIX veio à luz a concepção de Estado de direito, 
vinculada ao contexto das idéias políticas então existentes. Na sua formulação originária revertia-se de 
significado polêmico contra o Estado absolutista tardio e visava, na essência, limitar o poder pelo direito, 
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Tem-se, assim, o Estado liberal8, marcado por uma postura estatal negativa, 

voltada unicamente à garantia de não invasão, pelos particulares, das esferas juridicamente 

protegidas de seus pares.  

Atuava o ente estatal aí como mero mediador entre indivíduos, aos quais era dada 

total liberdade para agir e gerenciar suas necessidades, respeitados os referidos limites 

mínimos. 

Imperavam o individualismo, os direitos de conteúdo negativo e o absenteísmo 

estatal, assim como a não intervenção, de forma quase absoluta, no domínio econômico: 

 

Outro aspecto refere-se à autonomia da atividade econômica em relação à 
ingerência do Estado, como reação ao domínio absolutista que editava regras 
reguladoras de preços e padrões de mercadorias, disciplinava o treinamento de 
aprendizes e controlava as inovações e a concorrência, tudo com o objetivo de 
assegurar balança comercial positiva, reforçar reservas de ouro do país e gerar 
riquezas “taxáveis”. Consagra-se a “absolutização do princípio da livre 
iniciativa”, segundo Gianinni, que tinha valor positivo, como liberdade de 
empreender, e valor negativo, como remoção de obstáculos ao exercício da 
liberdade de iniciativa econômica, e portanto, como “abstenção” dos Poderes 
Públicos, no tocante a intervenções limitativas. (MEDAUAR, 2003, p. 80-81). 

 

O século XX foi marcado pelo modelo social, compreensivo dos então inéditos 

direitos sociais, sendo o Estado responsável, genericamente, por sua garantia e atendimento. 

Fala-se, nesse momento, em Estado prestador, provedor, incumbido da integral 

satisfação das necessidades sociais e, portanto, em uma posição muito mais ativa, positiva, 

inclusive como prestador direto dos denominados serviços públicos.  

Como bem esclarecem Maria Sylvia Zanella di Pietro e Odete Medauar,  

 

                                                                                                                                                       
como garantia dos indivíduos contra o arbítrio. Com o Estado de direito os governantes e autoridades 
públicas submetem-se ao direito e são objeto de normas jurídicas, como os indivíduos, não estando, pois, 
acima e fora do direito. A expressão Estado de direito pode levar a entender que a mera existência de uma 
Constituição e de um conjunto de normas, de conteúdo qualquer, permite qualificar um Estado como ‘de 
direito’. Na verdade, hoje, a concepção de Estado de direito liga-se a um contexto de valores e à idéia de que 
o direito não se resume na regra escrita. Seus elementos básicos são os seguintes: sujeição do poder público à 
lei e ao direito (legalidade); declaração e garantia dos direitos fundamentais; funcionamento de juízos e 
tribunais protetores dos direitos dos indivíduos; criação e execução do direito como ordenamento destinado à 
justiça e à paz social.” (MEDAUAR, 2006, pág. 27). 
8 “A fim de designar o Estado, nessa fase evolutiva, a doutrina cunhou diversas expressões, muitas delas 
evidenciadoras de seus traços característicos: Estado liberal, Estado censitário, Estado burguês, Estado 
nacional-burguês, État gendarme, Estado legislativo, Estado guarda-noturno, Estado neutro, Estado-
máquina, Estado aparato, Estado mecanismo, Estado-catedral, Estado da potência e da razão, Estado 
garantista, Estado abstencionista.” (MEDAUAR, 2003, p. 78). 
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Os princípios do liberalismo, voltados para a proteção da liberdade e da 
igualdade, tinham-se mostrado insuficientes para debelar a profunda 
desigualdade que geraram. 
Consolida-se, após a Segunda Guerra Mundial, o Estado Social, também 
chamado Estado do Bem-Estar, Estado-Providência, Estado do Desenvolvimento, 
Estado Social de Direito. Não mais se pressupõe a igualdade entre os homens, 
conforme se afirmava no período anterior, quando a Declaração de Direitos do 
Homem e do Cidadão, de 1789, afirmava, logo no art. 1º, que “os homens 
nascem e são livres e iguais em direitos”; a aplicação dessa norma produzira 
profundas desigualdades sociais. Atribui-se então ao Estado, em sua nova 
concepção, a missão de buscar essa igualdade; para atingir essa finalidade, o 
Estado deve intervir na ordem econômica e social para ajudar os menos 
favorecidos; a preocupação maior desloca-se da liberdade para a igualdade. (DI 
PIETRO. 2005, p. 26-27). 
 

Existe um Estado social quando se verifica uma generalização dos instrumentos e 
das ações públicas de segurança e bem-estar social.  
A preocupação com o social traz reflexos de peso na atividade da Administração 
e nos institutos do direito administrativo. A Administração passa a ter também 
funções de assistência e integração social, em cumprimento de exigências de 
justiça e dos direitos sociais declarados na Lei Maior – ocorre, assim, uma 
interdependência sempre mais forte entre a atuação administrativa e as 
necessidades da população. (MEDAUAR, p. 27-28, 2006).  

 

Referido modelo, com o seu ideal de Estado marcadamente prestador de serviços, 

que chama para si todas – ou quase todas – as demandas coletivas, também passa a incapaz 

de suprir as novas necessidades surgidas já no final do século XX, mostrando-se insuficiente 

e, portanto, insustentável. 

Nesse cenário, agrava-se a marginalização de grupos em situação de 

vulnerabilidade, os quais acabam excluídos do convívio social e das condições de 

subsistência básicas, em razão da própria inviabilidade material de o Estado atender a todos, 

em todas as suas necessidades.  

Iniciam-se alguns ensaios de mobilização desses grupos excluídos, por meio da 

constituição de associações e movimentos sociais – os quais não se mostram, porém, 

capazes de garantir e efetivamente implementar o respeito ao pluralismo e às necessidades 

específicas de cada um, a isonomia material, a inclusão social e a “promoção” à condição de 

verdadeiros cidadãos daqueles grupos. 

Passa-se, então, a um novo contexto, dito pós-moderno, que traz em seu bojo uma 

horizontalização das relações Estado-sociedade, os conceitos de consensualismo, 
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governança pública9, accountability10, transparência, controle social e interação entre 

governo e sociedade civil. 

Traz também um destaque especial para os processos de participação popular, com 

o reconhecimento da sua função basilar e indissociável da própria noção de Estado 

democrático. 

É o Estado investido na condição de fomentador, de mobilizador da iniciativa 

privada de interesse público. 

A democracia, que até então assumira contornos meramente formais, passa a ser 

dotada de uma dimensão também material, substantiva, resultante de demandas por efetiva 

mobilização e participação popular nos rumos e políticas a serem adotados pelo Estado11. 

Os mecanismos participativos despontam como hábeis à superação do cenário de 

exclusão extrema e desrespeito à isonomia e à dignidade. 

O indivíduo passa a ser visto como um pólo de relações jurídicas e políticas capaz 

de marcar a sua existência na sociedade com a obrigatória consideração de seus anseios. 

A dimensão inicialmente individual assume uma amplitude social – e, mais que 

isso, política e solidária -, como resultado, inclusive, do reconhecimento do pluralismo 

social e da própria globalização12 (com a consequente relativização das soberanias estatais e 

                                                 
9 A qual pode ser definida, nas palavras de Canotilho, como a “condução responsável dos assuntos do Estado. 
Trata-se, pois, não apenas da direção de assuntos do governo/administração, mas também da prática 
responsável de actos por parte de outros poderes do Estado como o poder legislativo e poder jurisdicional. Em 
segundo lugar, a good governance acentua a interdependência internacional dos estados, colocando as 
questões de governo como problema de multilateralismo dos estados e de regulações internacionais. Em 
terceiro lugar, a “boa governança” recupera algumas dimensões do New Public Management como 
mecanismo de articulação de parcerias público-privadas, mas sem enfatização unilateral das dimensões 
econômicas. Por último, a good governance insiste novamente em questões politicamente fortes como as da 
governabilidade, da responsabilidade (accountability) e da legitimação”. (2006, p. 327). 
10 Segundo MARTINS, accountability corresponde à “prática de prestar contas de forma transparente e 
permeável da consecução de certas finalidades preestabelecidas, segundo determinadas regras de conduta. Há 
a denominada accountability vertical, que corresponde ao processo de responsabilização dos governantes 
através do processo eleitoral, a denominada accountability horizontal, processos através dos quais o 
legislativo, o judiciário e outras instâncias públicas e privadas fiscalizam os atos ou omissões dos governantes 
de forma continuada.” (2005). 
11 Conforme elucida Diogo Figueiredo Moreira Neto, “No passado, o único limite que atuava era o moral, 
inspirado pelo sentimento religioso. Com o Estado de Direito, surgiu o limite a legalidade, estabelecido pela lei. 
Com o Estado Democrático, de feição pluriclasse, afirma-se o limite da legitimidade, dependente do consenso 
sócio-político. De um lado, assim, as barreiras da ordem jurídica, postas pelos padrões da lei, e, de outro, as da 
vontade popular, impostas, se possível, permanentemente, através da participação política. Estava feita a 
distinção entre democracia clássica, voltada à escolha dos governantes, e a democracia emergente no final do 
Século XX, voltada à escolha de como se quer ser governado. (2007, p. 40-41). 
12 “(...) essa consciência de definir interesses e de articular organizações para alcançá-los e mantê-los 
transcende as fronteiras políticas do Estado-Nação e passa a se desenvolver num plano planetário, 
caracterizando um movimento social econômico, político e sobretudo cultural que se convencionou denominar 
de globalização. Nessa sociedade global tanto quanto nas sociedades nacionais e mesmo nas de menor 
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surgimento de blocos políticos e econômicos) e do esgarçamento da dicotomia público-

privado, que cada vez mais se comunicam, se imbricam e unificam com vistas à promoção 

do bem comum. 

Ganham destaque os direitos fundamentais – com ênfase na dignidade da pessoa 

humana – os quais são cada vez mais reconhecidamente determinantes de toda e qualquer 

atuação estatal. 

Nesse momento evolutivo, inviável se mostra a concentração das atenções da 

comunidade científica – tanto jurídica quanto sociológica e das ciências políticas – 

unicamente nos direitos do cidadão, sejam eles individual ou transindividualmente 

considerados. 

A própria manutenção da estabilidade social se mostra absolutamente dependente 

da assunção, por cada um de seus integrantes, da parcela de responsabilidade que lhe cabe 

no que toca à promoção e atendimento às demandas coletivas – as quais, mais que 

titularizadas por indivíduos isolados, findam por repercutir, nas mais diversas áreas e 

indistintamente, sobre todo o corpo social.  

A solidariedade surge como valor fundamental – a partir de uma concepção 

absolutamente distinta daquela originariamente católica ou moral, decorrente das Encíclicas 

Papais13, vindo marcada por um conteúdo político, relacionado à sua dimensão democrática:  

                                                                                                                                                       
extensão, até as locais, a consciência e a nitidez dos respectivos interesses, de todos os níveis e matizes, vem 
estimulando a participação, bem como a competição individual e coletiva, caracterizando-as, por isso, cada vez 
mais, nesta alvorada de novo milênio, como Sociedades Participativas e Sociedades Competitivas, o que se 
reflete de modo geral em todas as instituições, notadamente nas que regulam suas relações recíprocas e as delas 
com as respectivas organizações políticas. (MOREIRA NETO, 2007, p. 121). 
13 Encíclica Rerum Novarum “A Igreja surge, com pleno direito, para dizer sua palavra de magistério. E, 
naturalmente, contra as teorias da luta de classes, propugna a colaboração de operários e patrões no respeito 
mútuo dos direitos e na prática recíproca das obrigações.” (Leão XIII, 1891); Encíclica Quadragésimo Anno: 
“Como não pode a unidade social basear-se na luta de classes, assim a recta ordem da economia não pode 
nascer da livre concorrência de forças. Deste princípio como de fonte envenenada derivaram para a economia 
universal todos os erros da ciência econômica ‘individualista’; olvidando esta ou ignorando que a economia é 
juntamente social e moral, julgou que a autoridade pública devia deixar em plena liberdade, visto que no 
mercado ou livre concorrência possuía um princípio directivo capaz de a reger muito mais perfeitamente, que 
qualquer inteligência criada. Ora a livre concorrência, ainda que dentro de certos limites é justa e vantajosa, 
não pode de modo nenhum servir de norma reguladora à vida econômica. Aí estão a comprová-los os factos 
desde que se puseram em prática as teorias de espírito individualista. Urge portanto sujeitar e subordinar de 
novo a economia a um princípio directivo, que seja seguro e eficaz. A prepotência econômica, que sucedeu à 
livre concorrência não o pode ser; tanto mais que, indômita e violenta por natureza, precisa, para ser útil à 
humanidade, de ser energicamente enfreada e governada com prudência; ora não pode enfrear-se nem 
governar-se a si mesma. Força é portanto recorrer a princípios mais nobres e elevados: à justiça e caridade 
sociais. É preciso que esta justiça penetre completamente as instituições dos povos e toda a vida da sociedade; 
é sobre tudo preciso que esse espírito de justiça manifeste a sua eficácia constituindo uma ordem jurídica e 
social que informe toda a economia, e cuja alma seja a caridade. Em defender e reivindicar eficazmente esta 
ordem jurídica e social deve insistir a autoridade pública; e fá-lo-á com menos dificuldade se se desembaraçar 
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(...) a idéia de solidariedade não é, ou não é só, uma moda dos tempos que correm. 
Ela é efetivamente um valor que suporta uma nova dimensão da cidadania nesta 
sociedade e neste tempo em que nos é dado viver – a cidadania solidária ou a 
cidadania responsavelmente solidária. Uma cidadania que acresce assim à 
cidadania passiva do estado liberal, à cidadania política (activa) do estado 
democrático e à cidadania social do estado social. (NABAIS, 1999, p. 172).  

 

Trata-se de entendimento calcado na isonomia de condições entre todos os 

indivíduos, determinante da igualdade de oportunidades e efetivo exercício participativo: 

 

La notion de démocratie participative est devenue une sorte de leitmotiv, facile à 
utilizar par tout le monde. Elle est protéiforme, assez nébuleuse; bien quelle soit – 
et c’est heureux – sérieusement étudiée em sciences politiques, em sociologie, em 
droit, et qu’elle soit – et qu’elle donne lieu à une institutionalization croissante 
comme le montre la multiplication des obligations légales sur la participation. 
Ce “fourre-tout” est verbalement rassembleur. Personne ou presque, à droite, au 
centre ou à gauche, ne s’aventurerait à nier l’existence d’une aspiration plus ou 
moins explicite, tenace e claire, à uma “reapropriation sociale de la politique”; 
d’un besoin d’engagement citoyen accru dans l’elaboration dês décisions 
publiques, nationales et territoriales; d’une exigence de droits d’explications, de 
discussions, de controles, d’approbation ou de désaveu don l’exercise ne soit pás 
limite à la déposi périodiquede bulletins de votes électifs dans dês urnes et sandé 
par sés calendriers. (BLOCH-LAINÉ, 2010, p. 56)14. 
 

De se registrar que todo esse movimento se opera em nível marcadamente 

conceitual, dogmático e, principalmente, interpretativo – não sendo indissociavelmente 

condicionado, assim, a grandes rupturas ou criação de novos sistemas ou diplomas 

fundamentais. 

É o que se observa, por exemplo, com a Constituição brasileira de 1988 que, assim 

como a própria carta norte-americana, admite a outorga de novos contornos a institutos já 

                                                                                                                                                       
daqueles encargos, que já antes declaramos não serem próprios dela. (...). Se deste modo se restaurarem do 
corpo social e se restabelecer o princípio regulador da economia, poder-se-lhe-á aplicar de alguma forma o 
que o Apóstolo dizia do corpo místico de Cristo: ‘todo o corpo organizado e unido pelas articulações de um 
mútuo obséquio, segundo a medida de actividade de cada membro, cresce e se desenvolve a caridade’”. (Pio 
XII, 1931). 
14 A noção de democracia participativa tornou-se uma espécie de diretriz de fácil utilização por todos. Ela é 
proteiforme e bastante nebulosa: ainda que ela seja – felizmente – estudada com seriedade nas ciências 
políticas, sociologia, direito, e que dê lugar a uma institucionalização crescente como o demonstra a 
multiplicação das obrigações legais sobre a participação. Este "repositório" é verbalmente centralizador. Quase 
ninguém, à direita, no centro ou à esquerda, aventurar-se-ia a negar a existência de uma aspiração mais ou 
menos explícita, tenaz e clara, a uma "reapropriação social da política"; de uma necessidade de 
comprometimento cidadão crescente na elaboração das decisões públicas, nacionais e territoriais; de uma 
exigência de direitos a explicações, discussões, controles, de aprovação ou de desdito cujo exercício não se 
limite ao depósito periódico de votos eletivos nas urnas, executado por seus calendários. 
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previstos ou consagrados – ainda que implicitamente -, não sendo necessária a alteração 

total ou substancial de seu texto para que referidas mudanças de enfoque se apresentassem 

viáveis.   

Nesse contexto, tem-se a consagração suprema de valores como dignidade, 

democracia, soberania popular, instrumentalidade estatal etc. 

2. Os deveres fundamentais: aspectos característicos básicos 

Despiciendo pontuar que, sem deveres que lhes tragam equilíbrio, os direitos 

simplesmente não se sustentam, restam absolutamente esvaziados. 

Conforme Casalta Nabais, em cuja doutrina se baseiam as presentes ponderações, 

os deveres fundamentais devem ser compreendidos como custos dos instrumentos de 

realização do Estado de Direito, vez que despontam como  

 

pressuposto geral da existência e funcionamento do estado e do 
conseqüente reconhecimento e garantia dos direitos fundamentais no seu 
conjunto, se apresentam, singularmente considerados, como específicos 
pressupostos da protecção da vida, da liberdade e da propriedade dos 
indivíduos. (NABAIS, 2004, p. 59). 
 

Defende veementemente o autor que, sem o reconhecimento e exigência dos 

deveres fundamentais, todo o sistema de direitos findaria por ruir, na medida em que a 

sobrecarga em favor das prerrogativas tornaria o cenário sócio-estatal insustentável. 

No que tange aos fundamentos dos deveres em questão, aponta o autor, 

basicamente, os seguintes: 

1. Soberania estatal, entendida não como forma de dominação do 

Estado sobre o indivíduo, mas como instrumento em favor da dignidade da pessoa humana, 

norte maior de seu exercício e manutenção; 

2. Dever de solidariedade dos indivíduos, que são investidos, 

pelo simples fato de integrarem - ainda que precariamente - uma sociedade, em uma 

situação de co-responsabilidade social da qual depende a própria dignidade da pessoa 

humana abstratamente considerada. Reafirmamos, nesse ponto, as considerações tecidas no 

item anterior relativamente à dimensão político democrática da solidariedade característica 

do século XXI. Aí está o fundamento específico, inclusive, para o próprio dever 

fundamental de participação democrática; 
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3. Reciprocidade social, traduzida na isonomia da divisão dos 

encargos sociais, para cuja satisfação não se pode admitir o desproporcional sacrifício de 

alguns em benefício de outros. Imprescindível e plenamente exigível, portanto, a 

mobilização do indivíduo em prol do bem comum.  

Importante salientar que Estado desponta, aí, como garante dos direitos 

fundamentais, para cujo resguardo se faz indispensável o envolvimento de todo o corpo 

social. 

Prosseguindo na missão de delinear e caracterizar os deveres de que ora se trata, 

indica o autor seus limites: 

1. Os direitos humanos fundamentais, os quais, no caso do Brasil 

por disposição constitucional expressa15, são automaticamente incorporados ao 

ordenamento, na condição de direitos constitucionais fundamentais; 

2. Os direitos fundamentais consagrados pela própria ordem 

jurídica, na medida em que não se admite a oposição, por parte do Estado, de quaisquer 

deveres que impliquem em restrição ou prejuízo àqueles; 

3. O princípio da liberdade, segundo o qual as restrições à livre 

atuação dos indivíduos somente se faz admissível em casos estritamente necessários, 

imprescindíveis para a conquista e manutenção da paz e equilíbrio sociais. Do 

reconhecimento desse princípio basilar decorre da indispensabilidade de previsão 

constitucional – seja expressa, seja implícita – dos deveres fundamentais, conforme adiante 

com mais vagar se verá. 

Conforme bem explicita Assmann, 

 

El ordenamiento jurídico privado se construye sobre la base de la autonomía 
privada y de la propia dinámica de un régimen económico libre; pero no es un 
ordenamiento privado, autárquico o alejado del Estado. El ordenamiento jurídico 
privado es derecho estatal y expresión de su capacidad de configuración: los 
mecanismos de equilibrio del mercado, para ser manejables, deben desplegarse 
en forma jurídica, el contrato y la propiedad no sólo deben ser reconocidos, sino 
convertidos en instituciones jurídicas y valorar los distintos intereses que deben 
ser protegidos o garantizados. El marco determina el contenido. (2010, p. 294-
295). 
 

                                                 
15 Conforme parágrafos 2º e 3º da CF, segundo os quais: “Os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 
que a República Federativa do Brasil seja parte.” E “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.” 
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No que tange às características basilares dos deveres em questão, tem-se que são 

posições jurídicas qualificadas pelos seguintes elementos:  

1. Passividade, na medida em que subordinam, de alguma forma, 

seus destinatários, os quais passam a ocupar posição jurídica de sujeição frente ao sujeito 

ativo. Observe-se que tal característica não implica em que referidos deveres imponham 

obrigações negativas, de abstenção: pode haver – e normalmente há – a exigência da 

assunção de posturas ativas, da realização de determinados atos ou condições; 

2. Autonomia, vez que não podem ser tidos como simples 

avesso, como uma outra faceta, negativa, dos direitos fundamentais. Nesse ponto, 

importante salientar a decorrente assimetria que marca a relação entre os direitos e os 

deveres dessa classe: é absolutamente viável a preponderância de um ou de outro, 

dependendo do contexto histórico em que incidam, de maneira que nos Estados ditatoriais 

prevalecem, com imensa margem de dominação, os deveres, enquanto nas democracias 

preponderam, em regra e em princípio, os direitos. Ressalte-se que a coincidência entre 

posições ativa e passiva, entre direitos e deveres, pode, eventual e circunstancialmente, 

ocorrer. Tal fato, porém, não deve ser tomado como regra, sendo certo que a independência 

entre os dois aspectos é o que impera. Isso não afasta, porém, a noção de que o estatuto 

individual dos cidadãos é composto pelo conjunto, simétrico ou não, entre seus direitos e 

deveres fundamentais, sem cuja interrelação e combinação interdependente ele 

simplesmente não se sustenta.16  

3. Subjetividade, vez que se traduzem como  

 

posições subjetivamente imputadas ao indivíduo pela própria constituição, e não 
posições fundamentalmente objetivas resultantes da consagração constitucional 

                                                 
16 Nesse sentido, “(...) nem todas as posições jurídicas passivas (hoc sensu), constitucionalmente imputadas ao 
indivíduo, configuram verdadeiros deveres fundamentas, entendidos estes como categoria própria. Delas são 
de excluir as posições passivas correlativas de direitos fundamentais, ou seja, os deveres (ou sujeições) 
correlativos, relacionais, reversos ou simétricos dos direitos fundamentais ou deveres (ou sujeições) de 
direitos fundamentais, os quais se, por via de regra, são incidentes sobre o estado (e demais entidades 
públicas), também, por vezes, se apresentam como deveres (ou sujeições) interindividuais que recaem sobre os 
indivíduos, seja por força do carácter absoluto (e não relativo) dos direitos fundamentais, seja em virtude da 
eficácia externa (Drittwerkung) reconhecida a esses mesmos direitos (às vezes, pelos próprios textos 
constitucionais, como é o caso do art. 18º, n. I, da nossa Constituição). Ora, estes deveres de omissão, ao 
contrário dos deveres de que vimos falando, não são autônomos face à figura dos direitos fundamentais, uma 
vez que eles não são expressão da situação passiva (do status passivus) do indivíduo face ao estado ou 
comunidade, mas sim o elemento ou o lado passivo dos status activi do indivíduo, que recai directamente sobre 
seus semelhantes, configurando-se assim como verdadeiros limites interindividuais dos direitos.” (NABAIS, 
2004, p. 65-67). 
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dos poderes e competências estaduais e das condições de validade do seu 
exercício, condições estas que, muito embora desencadeiem, por via de regra, 
indirecta e reflexamente efeitos subjectivos na esfera dos indivíduos, traduzidos 
em vínculos ou limitações desta mesma esfera, não visam de maneira imediata os 
indivíduos, determinando ou tornando determinável materialmente o seu 
comportamento projectado numa dimensão essencialmente intersubjetiva.17 
 

4. Individualidade, a qual não afasta a possibilidade de sua 

incidência sobre pessoas e organizações coletivas. Referida individualidade decorre 

diretamente do onipresente norte da dignidade humana, e se fundamenta, segundo Nabais, 

no  

 

carácter final da personalidade jurídica do homem e o carácter instrumental da 
personalidade jurídica colectiva, o que nos permite afirmar que os deveres 
fundamentais, mesmo quando e na medida em que são imputados às pessoas 
colectivas, ainda têm de algum modo o sentido de deveres de carácter individual, 
já que por detrás desses instrumentos de afirmação e realização da personalidade 
jurídica humana, que são as pessoas colectivas, estão os indivíduos com a sua 
eminente dignidade cuja efectivação passa necessariamente pela existência e 
funcionamento da comunidade estadual e pela observância dos deveres que esta 
implica. Por outro lado, o facto de, numa visão estrutural, as pessoas colectivas 
serem elas mesmas os titulares dos deveres fundamentais, que 
constitucionalmente lhes são imputados, embora constitua uma importante 
limitação, não invalida o princípio da individualidade dos deveres fundamentais. 
Com efeito, bem nos podemos socorrer aqui da argumentação, adiantada por 
Vieira de Andrade em defesa da individualidade dos direitos fundamentais, e 
considerar os deveres fundamentais das pessoas colectivas deveres fundamentais 
de natureza análoga aos deveres fundamentais individuais ou, noutros termos, 
deveres fundamentais atípicos, o que tem como conseqüência que tais deveres 
apresentem uma extensão e uma densidade diversa da dos deveres individuais.18 
 

5. Universalidade e permanência, já que incidentes, de forma 

absolutamente indistinta, sobre todos os indivíduos – ou organizações coletivas - que se 

encontrem em determinada situação, que se insiram na hipótese juridicamente consagrada 

como o liame determinante da sua sujeição, em prol do interesse coletivo, às situações 

passivas, ou deveres. Nas palavras de NABAIS,  

 

(...) os deveres fundamentais outra coisa não são, ao fim e ao cabo, senão direitos 
a uma repartição universal ou geral dos encargos comunitários, dos encargos que a 
existência e funcionamento da comunidade estadual implicam. Direitos esses que, 
para não serem meros privilégios, têm de possuir a nota ou característica da 
universalidade.” (2004, p. 139). 
 

                                                 
17 NABAIS, 2004, p. 67.  
18 NABAIS, 2004, p. 69-70. 
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Quanto à sua permanência, se traduz uma generalidade não somente no que toca 

aos seus destinatários – considerada uma situação característica básica comum – mas 

também ao tempo, visto não se direcionarem exclusiva ou especificamente a nenhum 

contexto temporal. Daí a ponderação de que se trata de deveres “gerais no tempo”19; 

6. Essencialidade, traduzida na posição central que ocupam, da 

qual dependem a existência, subsistência e funcionamento da comunidade organizada em 

determinado Estado. Dela dependem, ainda, a própria observância e promoção da dignidade 

da pessoa humana, assim como o desenvolvimento e implementação da função social do 

Estado.  

Além desses aspectos, os deveres fundamentais são marcados pelas qualificadoras 

da tipicidade, dispensabilidade de sanção e essencialidade de concretização pelo legislador 

ordinário. 

Realmente, e considerado o fato de referidos deveres se traduzirem, 

necessariamente, em uma limitação à esfera de liberdade do cidadão, o qual passa a uma 

condição de subordinação em função do bem comum, não se pode conceber a sua aceitação 

sem que sua previsão conste do ordenamento jurídico de forma detalhada e específica. 

Nesse sentido, além da indispensável consagração constitucional – a qual pode se 

dar de implicitamente -, faz-se necessária também, e inafastavelmente, a atuação do 

legislador ordinário, responsável pela tradução e efetivação das limitações aos direitos 

fundamentais de que se trata. 

Conforme esclarece, mais uma vez, Nabais, 

 

Ao contrário do que acontece com os preceitos constitucionais relativos aos 
direitos, liberdades e garantias que são directamente aplicáveis (ainda que nem 
sempre exeqüíveis), os preceitos relativos aos deveres fundamentais apenas são 
indirecta ou mediatamente aplicáveis. Isto é, enquanto os direitos, liberdades e 
garantias têm o seu conteúdo concretizado politicamente (enquanto opções 
políticas) na própria constituição (feitas portanto pelo legislador constituinte) 
impondo-se directamente aos operadores jurídicos concretos (juiz, administração 
e ao próprios particulares), que devem aplicá-los, os deveres fundamentais não 
têm o seu conteúdo concretizado, ou totalmente contretizado, na constituição ou, 
mesmo que o tenham, não são directamente aplicáveis. Por isso, os preceitos 
constitucionais que os consagram ou disciplinam são preceitos dirigidos 
principalmente ao legislador ordinário a fim de este lhes dar conteúdo ou 
concretizar em conformidade com as opções políticas que vierem a ser feitas, ou 
de os tornar aplicáveis se e na medida em que estas opções estiverem 
concretizadas na constituição. (2004, p.p. 148-149).    

                                                 
19 NABAIS, 2004.  
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Um outro aspecto relativo aos deveres fundamentais prende-se com o 
fundamento, a razão de ser, o porquê jurídico de cada um deles. Fundamento que 
obviamente não pode deixar de ser a própria constituição: nesta há de ter em 
termos expressos ou implícitos cada dever fundamental o seu suporte ou a sua 
base.  
(...) Em conclusão, os deveres fundamentais apenas valem como tal – como 
deveres fundamentais – se e na medida em que disponham de consagração 
(expressa e implícita) na constituição (...). (2004, p. 61-63).  
 

E, ainda, 

 

Em nossa opinião, podemos desde já adiantar que os deveres fundamentais, 
diferentemente do que se passa com os direitos fundamentais, obedecem ao 
princípio da tipicidade ou do numerus clausus: apenas são de considerar como 
tais os que a constituição expressa ou implicitamente prevê.  
(...) Assim, podemos concluir que os deveres fundamentais, ao contrário do que é 
ou pode ser para os direitos, obedecem ao princípio da tipicidade. O que não quer 
dizer que tenham de estar expressamente previstos na constituição. 
Efectivamente, os deveres fundamentais bem podem ter aí uma expressão 
implícita na medida em que se não apresentam formulados como tal na 
constituição, antes resultam de normas constitucionais que, embora primordial ou 
mesmo totalmente movidas por preocupações de outra índole, mormente 
preocupações de organização política ou de organização econômica, os têm como 
pressuposto ou como conseqüência. (2004, p. 87-93).  
 

Vê-se, pois, que as normas constitucionais veiculadoras dos deveres fundamentais 

não gozam de aplicabilidade direta, já que representam formas de ponderação entre a 

liberdade individual e o interesse comum. 

Daí a expressão cunhada por Nabais, para quem o legislador ordinário é o 

“destinatário de passagem” da norma, como seu interlocutor indireto e necessário. 

No que toca à não obrigatoriedade de sanção, e ainda nessa mesma linha de 

disciplina necessária pelo legislador infraconstitucional, fica a seu critério a eventual 

fixação de penalidades decorrentes da inobservância dos deveres fundamentais. 

A explicação para tanto, porém, se encontra na própria base dos deveres 

fundamentais, os quais repousam sobre a noção de democracia, e não de autoridade. 

Tem-se, aí, o predomínio do caráter cívico, conducente à sobreposição dos 

estímulos com relação às sanções – e que traduz com muito mais propriedade o estágio de 

desenvolvimento jurídico, social e científico em que nos encontramos. 

O cenário de hoje em dia, aliás, resulta diretamente da evolução de alguns 

conceitos basilares, quais sejam: 
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 1. De legalidade, que não mais se satisfaz com a noção de 

compatibilidade com o disposto na lei formal, ou mesmo com o ordenamento jurídico como 

um todo, incluídos aí seus valores basilares e principiológicos. O século XXI trouxe uma 

demanda maior, mais abrangente, traduzida na noção se legitimidade, a qual, nas palavras 

de Schmidt-Assmann, é assim abordada:  

 

(...) el poder se legitima mediante su capacidad de conexión con la fuente de 
dicha legitimación. Dicha capacidad de conexión se manifiesta en un doble 
sentido: de un lado, nos referimos a una conexión real que se consigue a través de 
determinados mecanismos de imputación. De otro lado, se configura como una 
conexión ideal, en la que se refleja, en el contenido de las decisiones adoptadas, 
la estructura particular del sujeto de la legitimidad. Ambos aspectos deben 
asegurar que el poder estatal sea un poder autodeterminado (esto es, determinado 
por el sujeto del que emana la legitimación) y un poder orientado a la satisfacción 
del interés público. La legitimación es junto al sometimiento al Derecho el 
segundo gran tema del Derecho administrativo en el Estado constitucional. La 
garantía, propia del Estado de Derecho, del interés individual frente a la 
imposición de los intereses públicos se contrapone ala salvaguarda, derivada del 
principio democrático, de los intereses públicos frente al interés particular como 
segundo principio del sistema. (2003, p 100).  
 

Note-se que a legitimidade aqui referida não é aquela meramente formal, mas sim 

a legitimidade democrática, que se traduz, principalmente, na sustentação e apoio social às 

decisões do Estado20. 

Nas palavras de Moreira Neto, 

 

Assim é que, sob essa mais recente compreensão, ganha nitidez uma nova 
clivagem: de um lado, o campo dos valores próprios da pessoa humana – em que 
prevalece a legitimidade convencional substantiva, nela assentando, por isso, os 
valores fundamentais – e, de outro, os valores próprios da organização política – 
em que prevalece uma legitimidade contratual formal, que não é outra senão a 
velha legalidade revisitada, dispondo subsidiariamente sobre os valores 
contingenciais. 
Sobre esta clivagem sociocultural estruturou-se, em conseqüência, uma nova visão 
do constitucionalismo contemporâneo, na qual se assegura maior perenidade à 
legitimidade convencional substantiva, que vem expressa como direitos 
fundamentais afetos ao homem, e, paralelamente, maior disponibilidade à 
legitimidade contratual formal, expressada como direitos organizacionais, 
próprios do Estado. 
Tem-se, desse modo, uma interessante visão pós-moderna da ordem jurídica, de 
certo modo axiologicamente aberta, integrada e equilibrada, pois que duplamente 
submetida – à legalidade e à legitimidade – e não mais aprioristicamente definida 
como um sistema fechado, absolutamente reverente a uma legalidade pura, 

                                                 
20 Correspondente ao conceito, elaborado pelo supra referido autor alemão, de legitimidade pessoal-orgânica, 
relacionada ao liame existente entre o exercente do poder e seu titular. 
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fundada em místicas razões de Estado e na perigosa supremacia do interesse 
público, ou, ainda, em uma exacerbada valorização do formalismo procedimental. 
Eis porque o Direito pós-positivista e pós-moderno, que se vai a estruturar a partir 
de meados do século XX, ao sobrepor o fundo à forma e a legitimidade à 
legalidade, recupera os valores em todas fases de realização do Direito (...). (2008, 
p. 41-42).  
 

Da mesma forma que a legalidade evoluiu para o conceito de legitimidade, a 

isonomia, tal como originariamente entendida, aprimorou-se na noção de pluralidade, de 

reconhecimento, respeito e atenção às especificidades e peculiaridades de cada grupo 

integrante da sociedade. 

A tendência à equiparação, à colocação em um mesmo nível, com a dispensa de 

tratamentos semelhantes é superada pela idéia de que as diferenças devem ser 

absolutamente respeitadas e consideradas no momento da mobilização, equipamento e 

atuação administrativa, com vistas a atender os diversos grupos, interesses e necessidades 

sociais. 

É a fiel expressão de uma sociedade plural, que não mais se ilude com a suposta 

existência de um único interesse público, de uma só noção de bem comum. 

Conforme bem esclarece a doutrina: 

 

O reconhecimento da pluralidade e da legitimidade dos interlocutores é requisito 
não apenas da convivência democrática, em geral, mas especialmente dos 
espaços públicos, enquanto espaços de conflito que têm a argumentação, a 
negociação e as alianças e a produção dos consensos possíveis como seus 
procedimentos fundamentais. (...) Nesse sentido, o que os espaços públicos estão 
colocando é o aprendizado da tarefa da construção hegemônica, que requer o 
reconhecimento da pluralidade como ponto de partida de um processo de busca 
de princípios e interesses comuns em torno dos quais a articulação das diferenças 
abra caminho para a configuração do interesse público. (DAGNINO, 2002, p. 
285-286).   

 

E: 
 

En efecto, la doctrina de las relaciones jurídicas intenta configurar las estructuras 
de intereses complejas como relaciones jurídico-administrativas plurilaterales, en 
las que la Administración tiene el deber de tomar en consideración por igual y de 
manera neutral todos los intereses en presencia, mientras que a los propios 
interesados les pueden corresponder también ciertos deberes de respeto  cargas de 
colaboración entre si. 
(…) La distinción entre intereses públicos y privados no se base en el titular del 
interés. Es cierto que la Administración pública es un titular cualificado de 
intereses públicos, pero no ostenta el monopolio de su formulación y realización. 
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Los intereses públicos también pueden ser defendidos por entidades privadas, 
grupos de interés y particulares. (ASSMANN, 2003, P. 185 e 165). 
 

A noção de eficácia, por sua vez, aperfeiçoou-se na de eficiência e efetividade. 

Não mais se tem por suficiente a simples atuação administrativa, a mera 

observância do legalmente estabelecido; mais que isso, imprescindível se torna que esse agir 

se dê da forma mais vantajosa possível, com a potencialização de seus efeitos até o limite do 

viável, e em condições em que os mecanismos disponíveis resultem os melhores atingíveis – 

considerado, aí, não o ponto de vista meramente econômico, mas o próprio interesse geral. 

Nas palavras de Moreira Neto, 

 

Não basta, hoje, ao Direito, que a ação administrativa do Estado exista, seja 
válida e eficaz. A simples busca da produção de efeitos, ou seja, pretender-se 
apenas a eficácia da ação, já era insuficiente para a Sociologia do Direito. Agora 
passou a sê-lo também para o Direito Administrativo.  
Acrescentou-se, aos quatro princípios constitucionais da administração pública, 
um quinto, o da eficiência, que, doutrinariamente, no plano do Direito Público, 
poderá ir até mais além, para nortear, acolá da ação administrativa, também a 
produção legislativa e a interpretação judiciária, temas de grande interesse e 
atualidade.  
Nessa linha, tornou-se constitucionalmente exigível a eficiência do setor público, 
em sua atuação como gestor de interesses da sociedade, elevando-a a direito 
difuso da cidadania. (2008, p. 32).  

 

A prática administrativa deve ser, também, efetiva, ou seja, deve alcançar, 

verdadeiramente, o resultado a que se propõe. 

Não mais se pode admitir a mera observância dos requisitos postos no 

ordenamento jurídico, sem quaisquer considerações, ou controles, quanto aos resultados 

alcançados. 

Sob esse ponto de vista, a missão da Administração, até então e massivamente 

considerada “de meio”, passa a ser “de fim”, na medida em que umbilicalmente 

comprometida com as finalidades fixadas – tanto na lei, quanto no restante do ordenamento, 

nos seus valores norteadores e no próprio planejamento levado a termo pelo Estado, em 

conjunto com a população.  

E da eficiência para a efetividade também se chega com absoluta tranqüilidade: 

mais que apta a conquistar os fins a que se dispõe, a atuação administrativa deve 

verdadeiramente alcançá-los. 

Trata-se de um critério de análise e consideração da própria eficiência: 
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A princípio desprezada no conjunto das categorias jurídicas tradicionais – 
existência, validade, eficácia, exeqüibilidade – a efetividade desponta agora 
como uma medida de eficiência. 
A Sociologia do Direito debalde suscitava maior atenção à efetividade, em geral, 
da norma jurídica, mas os reclamos concretos dos cidadãos em relação à atuação 
gestora do Estado acabaram sendo decisivos para por em evidência a necessidade 
de considerar-se no Direito Administrativo e, em particular, em suas reformas, a 
efetividade da ação administrativa como medida de cumprimento de metas de 
desempenho, hoje instrumento alçado à previsão constitucional. (MOREIRA 
NETO, 2008, p. 32-33). 
 

Conforme já referido, a transição ora tratada resulta na consagração, da mesma 

forma, dos ideais de responsividade21, transparência, accountability22, governança e, como a 

que mais de perto nos interessa no presente estudo, relativização da dicotomia público-

privado, com uma constante e significativa aproximação e interpenetração entre essas duas 

searas: 

 

Nestes últimos anos pôs-se a questão de saber se a distinção entre sociedade civil 
e Estado, que por dois séculos teve curso, teria ainda a sua razão de ser. Afirmou-
se que ao processo de emancipação da sociedade do Estado seguiu-se um 
processo inverso de reapropriação da sociedade por parte do Estado, que o 
Estado, transformando-se de Estado de direito em Estado social (segundo a 
expressão divulgada sobretudo por juristas e politólogos alemães) e precisamente 
por ser ‘social’, mal se distingue da sociedade subjacente que ele invade por 
inteiro através da regulação das relações econômicas. Observou-se, de outra 
parte, que a este processo de estatalização da sociedade correspondeu um 
processo inverso mas não menos significativo de socialização do Estado através 
do desenvolvimento de várias formas de participação nas opções políticas, do 
crescimento das organizações de massa que exercem direta ou indiretamente 
algum poder político, donde a expressão ‘Estado social’ pode ser entendida não 
só no sentido de Estado que permeou a sociedade mas também no sentido de 
Estado permeado pela sociedade. (BOBBIO, 1987, p. 51). 
 

Daí a posição de destaque assumida pela participação popular, cuja influência na 

definição dos rumos a serem adotados pelo Estado se mostram absolutamente 

                                                 
21 Conforme bem define Gustavo Justino de Oliveira, “Cumpre aprioristicamente à organização 
administrativa estatal conferir respostas à demandas sociais. A principal função do aparato administrativo 
estatal é a de receber os influxos e estímulos da sociedade, rapidamente decodificá-los e prontamente oferecer 
respostas à satisfação das necessidades que se apresentam no cenário social.” (2010, p. 160). 
22 Segundo MARTINS, accountability corresponde à “prática de prestar contas de forma transparente e 
permeável da consecução de certas finalidades preestabelecidas, segundo determinadas regras de conduta. Há 
a denominada accountability vertical, que corresponde ao processo de responsabilização dos governantes 
através do processo eleitoral, a denominada accountability horizontal, processos através dos quais o 
legislativo, o judiciário e outras instâncias públicas e privadas fiscalizam os atos ou omissões dos governantes 
de forma continuada.” 
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condicionantes da legitimidade, da eficiência, da sustentabilidade social e viabilidade da 

atuação administrativa. 

Não mais se concebe um Estado unicamente impositivo de regras, que 

simplesmente proceda à eleição das prioridades a serem perseguidas em seu próprio seio, 

sem qualquer eco ou correspondência com as demandas sociais e coletivas – que, aliás, se 

encontram em dinâmica alteração. 

O ideal de democracia representativa também já não se apresenta suficiente, 

devendo ser, necessariamente, complementado pela modalidade participativa – a qual, 

portanto, e na medida em que condiciona toda a dinâmica, sustentabilidade e viabilidade da 

organização estatal, não pode ser entendida como mera faculdade. 

Realmente, essa que se apresenta como pré-requisito essencial e inafastável do 

princípio democrático não pode ter a sua efetividade e aplicabilidade tidas por incidentais, 

variáveis, assumindo posição de condição sine qua non do Estado democrático de direito: 

 

Especificamente na esfera administrativa, opera-se uma grande revolução, uma 
vez que “a garantia formal da justeza da decisão a tomar reveste maior 
importância do que a discussão jurisdicional da legalidade da decisão já tomada”. 
Por isso Roberto Dromi registra que “o procedimento administrativo estabelece 
para o administrado o direito-dever de participação e colaboração na preparação, 
impugnação e fiscalização da vontade administrativa”. (OLIVEIRA, 2010, p. 24). 
 

As demandas coletivas somente serão dignas de consideração se os interessados as 

apresentarem e marcarem posição, não se podendo imaginar um direito fundamental à 

participação democrática sem o seu contraponto – e ponto de equilíbrio condicionante –, 

qual seja, o correlato dever fundamental. 

Não se concebe uma sociedade que não está aberta a se relacionar com o Estado e 

disposta a com ele interagir e se mobilizar para a promoção do bem comum como titular de 

direitos oponíveis a esse mesmo Estado. 

A promoção e garantia de direitos deve ser entendida como uma via de mão dupla, 

na qual somente serão admitidos a transitar aqueles que demonstrem concretamente o seu 

envolvimento, a sua relação de pertencimento quanto àquela estrutura.  

3. O dever fundamental de participação na Constituição Federal de 1988 

Não há como desvincular o Estado democrático da idéia de participação popular, 

já que esse, na lição de Canotilho, “implica a estruturação de processos que ofereçam aos 
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cidadãos efectivas possibilidades de aprender a democracia, participar nos processos de 

decisão, exercer o controle crítico na divergência de opiniões, produzir inputs políticos 

democráticos.” (1993, pp. 415-416). 

Como bem salienta Odete Medauar ao analisar o processo de evolução 

democrática, 

 

A partir da década de 50 surge na doutrina publicista preocupação com a 
democracia mais completa, com a democracia que transpõe o limiar da eleição de 
representantes políticos, para expressar-se também no modo como os eleitos 
tomam as decisões. Assim, p. ex., Lavagna, em 1956, chama a atenção para dois 
aspectos das relações povo-governo: o aspecto da formação do governo, 
denominado democracia formal ou estrutural; e o aspecto da atividade de 
governo, ou seja, a democracia funcional ou substancial. Em 1965, Rivero 
afirmou a incompatibilidade absoluta entre as concepções de democracia vigentes 
na França e a ação administrativa, pois perante a Administração o indivíduo 
permanecia súdito, como no Ancien Regime; a democracia era considerada 
somente sob o ângulo do modo de designação do poder, exaurindo-se na origem 
eleitoral do governante; no entanto a democracia significa também um modo de 
exercício do poder. E desde a década de 70 tornou-se mais forte a pregação 
doutrinária pela democracia administrativa. (2008, p. 87-88).  
 

No que tange à Constituição Federal de 1988, ainda que a interpretação e 

valoração dos seus preceitos tenham se alterado desde a edição do texto originário, as bases 

para os mecanismos de participação já haviam sido contemplados desde o início. 

O amadurecimento de sua compreensão resultou, entre outras, na inclusão do 

parágrafo 3º no artigo 3723, pela Emenda Constitucional nº 19. 

Conforme já dito no capítulo anterior, a consagração constitucional dos deveres 

fundamentais é absolutamente indispensável – nada impedindo, porém, que se dê 

implicitamente.  

É o que se verifica quanto ao dever fundamental de participação democrática, 

extraído direta e inafastavelmente dos princípios do Estado de direito, democrático e da 

soberania popular. 

De fato, o atual conceito de Estado Democrático de Direito não se satisfaz, como 

visto, com a mera observância da lei, com a consagração da legalidade pura, seca e objetiva, 

                                                 
23 §3º. A Lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública direta e indireta, 
regulando especialmente: I – as reclamações relativas à prestação dos serviços públicos em geral, asseguradas a 
manutenção de serviço de atendimento ao usuário e a avaliação periódica, externa e interna na qualidade dos 
serviços; II – o acesso dos usuários a registros administrativos e a informações sobre atos de governo, 
observado o disposto no art. 5º, X e XXXIII; III – a disciplina da representação contra o exercício negligente ou 
abusivo de cargo, emprego ou função na administração pública. 
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sendo exigível, a partir da assimilação de novos valores, a relação de responsividade, a 

compatibilidade real entre a atividade administrativa e os anseios e demandas coletivos. 

Até porque, se assim não fosse, a Administração – que tem um papel 

eminentemente instrumental – perderia sua razão de ser, expressa, basicamente, na 

promoção dos direitos fundamentais, sempre sob o enfoque da dignidade. 

E a definição do conteúdo dos conceitos abertos correspondentes tanto aos citados 

direitos fundamentais quanto à dignidade propriamente dita deve se dar por meio de 

processos nos quais tome parte a sociedade civil. Da mesma forma, é o que se espera com às 

políticas públicas.  

Conforme em esclarecem Luciana Tatagiba e Ana Cláudia Chaves Teixeira,  

 

Introducida en la agenda pública como principio democrático, la participación de 
convirtió también en un prerrequisito necesario para el perfeccionamiento del 
modus operandi de las políticas, con el fin de hacerlas más eficientes. 
En la evolución del debate sobre las políticas públicas en Brasil, esta notable 
inflexión encontraría formato legal en la Constitución de 1988, la que bajo las 
bases de un nuevo arreglo federativo, instituiría la descentralización y la 
participación social como principios rectores de las acciones en las áreas de 
salud, previsión y asistencia social. A partir de la Constitución de 1988, y luego 
de aprobadas las legislaciones federales específicas, se establecieron, en los 
distintos niveles de gobierno, diversas instancias participativas en áreas tales 
como salud, asistencia social, niños y adolescentes, vivienda, medio ambiente 
etc. Una importante modalidad participativa derivada de este proceso fueron los 
consejos de políticas públicas. Al ser obligatorios en varias de las políticas 
sectoriales, se convirtieron en piezas centrales del proceso de descentralización y 
democratización de las políticas públicas. (p. 24). 
 

O reconhecimento do dever fundamental de participação se apresenta, ademais, 

como uma forma bastante efetiva de amadurecimento democrático e superação dos entraves 

e vícios aparentemente tão inerentes à realidade brasileira. 

Aspectos como o clientelismo, o paternalismo, a polarização da vontade política 

por grupos sem qualquer vínculo de representatividade com a população seriam assim 

superados, da mesma forma que a efetiva autonomia dos movimentos e entes integrantes do 

Terceiro Setor seria, finalmente, e aos poucos, conquistada. 

Promover-se-ia a horizontalização da relação entre democracia representativa e 

participativa, com a quebra do padrão segundo o qual esta estaria sujeita àquela, e o 

afastamento do domínio da política partidária em face da vontade popular. 
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Como vimos, en la evaluación de la experiencia prevaleció el tono crítico, el cual 
destacó la falta de resultados concretos de la participación y una tendencia a la 
manipulación e instrumentalización de los espacios participativos, utilizados como 
instancias de legitimización del gobierno. En vez de aportar insumos para una 
reforma democrática del Estado, constatamos que el PP se consolidó como una 
institucionalidad participativa paralela y subordinada a la democracia 
representativa. 
En esta experiencia vimos que las instituciones participativas y representativas se 
combinaron – tensa y precariamente  - en una lógica cuya dirección y sentido 
estuvieron predominantemente orientados por las exigencias y desafíos propios de 
la competencia electoral. Se trata, como sugerimos anteriormente, no de una 
situación de complementariedad, sino de una combinación entre participación y 
representación bajo la dirección hegemónica de esta última. (TATAGIBA E 
TEIXEIRA, p. 55).  
 

A sujeição da democracia representativa já não se coaduna com as novas 

demandas e necessidades imanentes ao momento atual, em que o exercício e influência da 

soberania popular deve se dar igualmente de forma direta, por meio de instrumentais 

participativos e deliberativos. 

Opera papel determinante, também, nesse contexto, o princípio da solidariedade, 

consagrado no artigo 3º, I da Constituição Federal de 88 como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil e que, conforme previamente assinalado, assume dimensão 

completamente nova nesse século XXI, cada vez mais lastreada numa concepção político-

democrática: 

 

Solidarité et droit ne sont donc pas separes. On peut même défendre l’hypothèse 
selon laquelle la solidarité démocrátique se decline á la fois em auto-organisation 
égalitaire au sein de la société civile et em conquête de droits. La solidarité 
démocratique apparaît sous deux faces, uma face désignant le lien social 
volontaire entre citoyens libres et égaux, une face désignant les normes juridiques 
et les prestations redistributives établies par l’Etat pour renforcer la cohésion 
sociale et corriger les inégalités24. (LAVILLE, 2010, p. 43).  
 

A Constituição Federal Brasileira foi marcada pelo estabelecimento de um imenso 

rol de direitos, os quais vieram acompanhados das respectivas garantias fundamentais. 

Referida dinâmica absolutamente não tem como se efetivar sem o reconhecimento 

e implementação do contraponto natural de todos eles, qual seja, os deveres fundamentais. 

                                                 
24 Solidariedade e direito não são portanto separadas. Pode-se até mesmo defender a hipótese de que a 
solidariedade democrática declina-se ao mesmo tempo como auto-organização igualitária no seio da sociedade 
civil e como conquista de direitos. A solidariedade democrática aparece sob duas faces, uma que designa o laço 
social voluntário entre cidadãos livres e iguais, e outra que designa as normas jurídicas e as prestações 
redistributivas estabelecidas pelo Estado para reforçar a coesão social e corrigir as desigualdades.  

8470



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

Não se pode esperar que o Estado garanta e promova o atendimento de todas as 

necessidades e demandas sociais sem que essa sociedade destinatária contribua, em alguma 

medida, para essa sua atuação. 

E essa contribuição se dá, inclusive, por meio dos deveres fundamentais, os quais, 

em última instância, têm a missão de garanti-los e sustentá-los. 

Inequívoca, assim, a consagração – ainda que nem sempre de forma expressa, 

específica e concentrada -, do dever fundamental de participação popular, decorrente do 

reconhecimento, pela Constituição, dos valores básicos supra referidos. 

Paralelamente a essa hipótese geral, previu-se explicitamente a sua incidência no 

tocante às questões ambiental, da infância e adolescência e da educação, cujos deveres 

fundamentais instrumentais à garantia dos correlatos direitos foram constitucionalmente 

consagrados nos artigos 225, 227 e 205. 

A consagração pelo Texto Maior, porém - tanto no que tange ao dever 

fundamental de participação popular específico de cada uma das searas em que 

expressamente previsto quanto com relação àquele genérico, decorrente dos princípios 

basilares supra referidos -, e tendo em vista o princípio da tipicidade dos deveres 

fundamentais, não é suficiente à sua aplicação. 

Imprescindível se faz a sua disciplina, a sua regulamentação e delimitação por 

meio, conforme já visto, da atuação do legislador ordinário. 

Nesse sentido, propomos sejam as entidades do Terceiro Setor vocacionadas à 

defesa e promoção de interesses públicos, das pretensões e necessidades sociais e coletivas, 

definidas como destinatárias desse dever. 

Considere-se, de plano, que referidas entidades desempenham hoje papel 

absolutamente fundamental nos rumos do Estado e da sociedade, ocupando posição de 

importância análoga àquele e ao próprio mercado. 

Não mais se pode cogitar em uma organização social sem esse pilar de 

sustentação, sem o tripé composto por Estado, mercado e Terceiro Setor. 

A própria lógica democrática depende disso:  

 

Há um século e meio, o francês Alexis de Tocqueville visitou uma nação nova 
chamada Estados Unido da América para descobrir como a democracia poderia 
funcionar em área tão extensa. O pré-requisito mais importante, concluiu ele, era a 
atuação das associações privadas, ou seja, aquilo que hoje denominaríamos o 
Terceiro Setor: 
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‘Entre as leis que regem a sociedade, uma há que me parece mais precisa e 
definida que todas as outras. Se os homens pretenderem continuar civilizados, ou 
tornar-se tais, a arte de associar-se deve crescer e aperfeiçoar-se na mesma razão 
da igualdade de condição. A ciência da associação é a ciência-mãe. O progresso 
de tudo o mais depende do progresso que ela fizer.’ (SALAMON, 2005, p. 109-
110).  
 

E a tendência é que a sua expressividade sofra cada vez maiores incrementos, em 

razão da própria natureza das atividades, as quais vêm a suprir, ou a ocupar flancos expostos 

pela retração estatal, especialmente no que toca à execução efetiva das medidas e serviços 

de interesse social. 

Nesse sentido: 

 

É necessário acabar com paradigmas políticos e compreender que cada país tem 
três setores e não dois. Uma vez que se compreenda isso, abrir-se-á a 
possibilidade de um novo contrato social para esta civilização; trata-se de uma 
nova visão e de uma nova missão do século XXI. O setor do mercado cria 
capitais e empregos de mercado, mas isso não é o suficiente. O setor do governo 
cria capitais e empregos de governo, mas isso também não é suficiente. Existe 
ainda a sociedade civil, que cria capital social e empregos. Nos Estados Unidos, 
há 1,2 milhão de organizações sem fins lucrativos ou organizações de serviços. 
Dez por cento de sua força de trabalho remunerada encontra-se nesse setor. Se o 
setor sem fins lucrativos dos Estados Unidos fosse uma economia, seria a sétima 
maior economia do mundo. Há terceiros setores crescentes, porque muitos países 
têm uma população jovem. O setor de ONGs está crescendo mais rapidamente do 
que os outros dois. (RIFKIN, 2005, p. 19-20).  
 

O Terceiro Setor25 26seria, portanto, e a nosso ver, o destinatário final mais 

indicado para as normas veiculadoras – e reguladoras – do dever fundamental de 

participação. 

                                                 
25 Considerado o ordenamento brasileiro, e invocada a lição de Gustavo Justino de Oliveira, podem as 
entidades do terceiro setor assumir a natureza de associações ou fundações. Tem-se, pois, por terceiro setor, “o 
conjunto de atividades voluntárias, desenvolvidas por organizações privadas não-governamentais e sem 
ânimo de lucro (associações ou fundações), realizadas em prol da sociedade, independentemente dos demais 
setores (Estado e mercado), embora com eles possa firmar parcerias e deles possa receber investimentos 
(públicos e privados).” (OLIVEIRA, 2005).  
26 Nesse sentido, também, a lição de SABO PAES: “Por isso, antes de procurar conceituar, faz-se mister 
esclarecer que, junto com o Estado (Primeiro Setor) e como Mercado (Segundo Setor), identifica-se a 
existência de um Terceiro Setor, mobilizador de um grande volume de recursos humanos e materiais para 
impulsionar iniciativa voltadas para o desenvolvimento social, setor no qual se inserem as sociedades civis 
sem fins lucrativos, as associações civis e as fundações de direito privado, todas entidades de interesse 
social”. E, ainda: “Importante salientar que o denominado Terceiro Setor compõe-se de entes coletivos, 
pessoas jurídicas de direito privado, configurados, de acordo com o Código Civil brasileiro, em associações e 
fundações de direito privado.”  (2006, p. 121-122 e 131). 
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Conforme bem pondera o supra referido autor, “todos os que dedicam seu tempo 

ao Terceiro Setor acreditam em servir a comunidade, ou seja, em criar capital social. Esse 

marco comum de referência pode agrupar as comunidades numa nova voz política 

intermediária entre o mercado e o governo.” (RIFKIN, 2005, p. 20).  

E: 

 

Tradicionalmente os partidos políticos representaram o governo ou o mercado; 
quando a sociedade civil for organizada como um novo centro político, eles 
assumirão uma nova posição e alguns começarão a dizer que não são o partido do 
governo nem o do mercado, senão que, em primeiro lugar, representam os 
interesses da comunidade. Essa é a maneira como os chefes de governo deverão 
agir. O êxito do mercado e do governo democrático vai depender, finalmente, do 
êxito do setor civil. (RIFKIN, 2005, p. 20).  
 

Com relação especificamente à função democrática do Terceiro Setor, tem-se: 

 

É função do terceiro setor, no seu conjunto, construir formas de intervenção 
social democráticas, que convertam os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja, 
em cidadãos. 
Aqui entendemos como cidadão a pessoa capaz de construir em cooperação com 
as outras, a ordem social em que ela mesma quer viver, cumprir e proteger para 
dignidade de todos. 
A máxima expressão da participação é a possibilidade de criar a ordem em que se 
quer viver: poder fundar para si mesmo (autofundar) as normas e leis que se quer 
cumprir para a dignidade de todos. (TORO, 2005, p. 36).  
 

Daí a nossa sugestão de efetivação do dever fundamental de participação 

democrática a partir da obrigatoriedade de as entidades do Terceiro Setor se envolverem 

ativamente, com base na deliberação de seus membros, no processo de eleição dos 

representantes da sociedade civil junto aos conselhos temáticos correlatos à sua área de 

atuação e correspondência territorial. 

Criar-se-ia, assim, o dever legal de mobilização na condição de eleitores, e a 

faculdade de assumirem também a de candidatos. 

Tal solução contribuiria para a paulatina conquista do equilíbrio e 

representatividade social efetivas, tão almejadas por todos aqueles que se detêm na análise 

da forma pela qual se implementam os mecanismos de participação popular.  
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Existe – como não poderia deixar de ser, considerada a nossa imaturidade 

democrática – um lado marcadamente patológico, traduzido em inúmeros artifícios de 

manipulação e polarização das arenas de participação. 

Nesse sentido: 

 

A representatividade nos espaços públicos de interlocução com o Estado constitui 
um desafio cujas proporções têm provocado um amplo debate, mencionado 
acima, não apenas sobre as formas de assegurá-la como também sobre a 
avaliação do funcionamento desses espaços. A necessidade de articulação entre 
as organizações da sociedade civil tem sido apontada como uma forma de 
assegurar uma representatividade maior. A enorme emergência de redes de vários 
tipos, assim como de fóruns temáticos como o FNRU, responde a essa 
necessidade de tornar mais densa a representatividade da sociedade civil, de 
modo a assegurar uma interlocução eficaz com o Estado, tanto nos processos 
concretos de negociação como na inclusão de questões específicas na 
constituição da agenda estatal. (DAGNINO, 2002, p. 192).  
 

O mecanismo proposto se traduziria como valioso instrumento na superação e 

evolução desse cenário, na medida em que as entidades domiciliadas em determinado 

município participariam ativamente do processo de escolha de representantes da sociedade 

civil junto aos conselhos municipais27. 

Seria uma forma de construir regras, diretrizes, planos e políticas que levem em 

conta, efetivamente, os anseios da sociedade a que se direcionam, em um movimento 

marcado pela responsividade e sustentabilidade social das políticas públicas. 

Relembre-se, por oportuno, e conforme já visto, a plena possibilidade de sujeição 

passiva de pessoas jurídicas no que tange aos deveres fundamentais. 

Estar-se-ia garantindo que as entidades básicas de parceirização estatal28 e, 

portanto, viabilizadoras da participação popular, atuassem no processo de formação da 

vontade administrativa. 

A sugestão se corporificaria na elevação da participação ativa das entidades 

atuantes nas áreas socialmente mais sensíveis a condicionante de sua constituição e 

continuidade29. 

                                                 
27 Seja ela infância e juventude, meio ambiente, saúde, educação etc. 
28 Na ausência de normas reguladoras específicas no direito pátrio, referidas entidades deverão se revestir das 
seguintes características: natureza privada, ausência de finalidade lucrativa, institucionalização, auto-
administração e voluntariedade. Esses são os requisitos básicos trazidos pelo Handbook on nonprofit 
institutions in the system of national accounts, editado pela Organização das Nações Unidas. 
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Para tanto, em termos práticos, e levando-se em consideração o fato de as 

entidades do Terceiro Setor assumirem, necessariamente, o formato jurídico de fundações e 

associações, bastaria a alteração do Código Civil com a inclusão, no artigo 54, de mais uma 

alínea, e no artigo 65, mais um parágrafo, ambos veiculando a exigência de os estatutos das 

associações e fundações obrigatoriamente preverem o seu dever de participar ativamente, 

quer na condição de eleitora, quer na de eleitora e candidata, do processo de escolha dos 

representantes da sociedade civil junto aos conselhos correlatos à sua área de atuação, aos 

interesses que se prestam a promover e proteger. 

Ter-se-ia, dessa forma, a indispensável disciplina legal do dever fundamental de 

participação, o qual, em um primeiro momento, restaria atendido, sem prejuízo da 

possibilidade de futuras ampliações e aprofundamentos. 

A efetivação da proposta levaria a uma redação dos referidos artigos nos seguintes 

moldes: 

Art. 54. Sob pena de nulidade, o estatuto das associações conterá: 

(...) VIII – o obrigatoriedade de participação ativa na escolha dos representantes da 
sociedade civil junto aos conselhos de participação popular do município em que 
domiciliada, observadas as condições a serem fixadas pela legislação local. 

Art. 65. Aqueles a quem o instituidor cometer a aplicação do patrimônio, em tendo 
ciência do encargo, formularão logo, de acordo com as suas bases (art. 62), o 
estatuto da fundação projetada, submetendo-o, em seguida, à aprovação da 
autoridade competente, com recurso ao juiz. 

(...) Parágrafo 2º. O estatuto de que trata o parágrafo anterior deverá prever, 
obrigatoriamente, o dever de participação ativa na escolha dos representantes da 
sociedade civil junto aos conselhos de participação popular do município em que 
domiciliada a fundação, observadas as condições a serem fixadas pela legislação 
local. 

5. Conclusões 

Diante todo o exposto, tem-se que a participação democrática passou nesse início 

de século da condição de direito cujo exercício era mera faculdade do titular para a de 

dever, na medida em que a inércia em grande escala com relação a ele findaria por 

comprometer toda a atividade estatal, com o desrespeito ao pluralismo e à legitimidade 

necessária, em um ciclo perpetuador das exclusões sociais tão arraigadas na nossa estrutura. 

                                                                                                                                                       
29 É o que ocorre, por exemplo, com os Conselhos dos Direitos da Criança e Adolescente, que contam, em sua 
composição, com oito representantes da sociedade civil que somente podem se candidatar por meio de 
entidades do terceiro setor (conforme artigo 227, parágrafo 7º da CF). 
 

8475



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

Nem se poderia defender a incidência, para afastar essa conclusão, do postulado da 

autonomia da vontade, ou da liberdade de atuação (ou inação), pois, reforce-se, o que está 

em jogo não é o interesse de um ou alguns indivíduos; a questão da ausência de participação 

potencialmente fulmina a sociedade como um todo, a integralidade da comunidade em 

geral. 

Referida visão apresenta-se consentânea, unicamente, com o já superado modelo 

liberal, conforme esclarece Moreira Neto: 

 

A consciência da personalidade, afirmada na autonomia da vontade e no seu 
direito de participação, característicos do primeiro momento histórico do 
liberalismo, fora ainda insuficiente para enfrentar os novos desafios criados pelo 
mega-Estado, e haveria de superar-se com a consciência da sociedade afirmada 
em sua autonomia coletiva (...). (2007, p. 13). 
 

Em termos técnicos, a participação democrática efetivamente apresenta todos os 

traços definidores dos deveres fundamentais, dentre os quais merecem destaque a tipicidade, 

a não auto-executoriedade, a universalidade, a aplicação a pessoas naturais e coletivas. 

A nossa estrutura constitucional foi concebida de tal forma que não se coaduna 

com o Estado democrático de direito uma nação comandada unilateralmente por 

governantes eleitos periodicamente e sobre os quais historicamente recaía toda a capacidade 

de definição de legitimidade das escolhas e prioridades sociais. 

Já não é mais preciso repetir o mantra de que o Estado jamais será satisfatório, a 

sociedade jamais será digna e justa e o exercício do poder legítimo se os maiores 

interessados, titulares do poder, não estiverem envolvidos no processo. 

A manipulação da estrutura estatal e a sua polarização por grupos mais 

organizados e poderosos seria inevitável, podendo ser afastada somente por meio de 

mecanismos capazes de despertar no indivíduo a consciência – ainda que pela via da 

“força”, do dever – quanto à indispensabilidade de seu envolvimento e participação. 

Sem isso, a inclusão social jamais se operacionalizará – e a tão almejada sociedade 

justa, igualitária e marcada pela paz social seguirá como apenas mais uma utopia coletiva.  
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O DIREITO FUNDAMENTAL DE RESISTÊNCIA AO DIREITO INJUSTO: O CASO 
DO TRATORISTA AMILTON SANTOS 

 

Gracimeri Vieira Soeiro de Castro Gaviorno1 

RESUMO 

Reflexão sobre a obrigatoriedade da obediência da lei, considerando a sua justificação moral e 

o direito à resistência, baseado no conceito de desobediência civil. Discute-se o que se deve 

entender por direito, com a contribuição de Miguel Reale e a sua teoria tridimensional. 

Apresenta-se o conceito de desobediência civil que surge a partir da Henry David e suas 

inquietações no período em que esteve preso pelo não recolhimento de impostos. O objetivo 

do presente estudo consiste em aproximar os conceitos e as teorias abordadas da prática 

cotidiana, a partir de um estudo de caso, aqui denominado o caso do tratorista Amilton 

Santos, que em 2003 recusou-se a cumprir uma ordem judicial. 

Palavras-chave: direitos fundamentais; direito de resistência; desobediência civil.  

ABSTRACT 

Reflection on the obligation of obedience to the law, considering its moral justification and 

the right to resistance, based on the concept of civil disobedience. It discusses what is meant 

by law, with the contribution of Miguel Reale and a thre-dimensional theory. It presents the 

concept of civil disobedience from the Henry David and their concerns in the period when he 

was arrested for nonpayment of taxes. The purpose of this study is to approximate 

the concepts and theories addressed in daily practice, from a case study, here called the case 

of tractor Amilton Santos, who in 2003 refused to comply with a court order sea. 

Keywords: fundamental rights; the right of resistance; civil disobedience. 

                                                 

 

1 Mestre do Programa de Pós-Graduação em Direitos e Garantias Constitucionais Fundamentais da Faculdades 
Integradas de Vitória, Especialista em Processo Civil e em Segurança Pública pela Universidade Federal do 
Espírito Santo, docente em Cursos de Graduação e Pós-graduação lato e estrito senso. e em curso de formação e 
aperfeiçoamento policial. Delegada de Polícia Civil no Espírito Santo. 
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INTRODUÇÃO  

Sob o titulo “decisão descumprida”, o telejornal brasileiro apresentado pela Rede Globo de 

Televisão na noite do dia 02/05/2003 noticiou a história do tratorista Amilton dos Santos, que 

no bairro Palestina, localizado na periferia da capital baiana, se recusou a cumprir, mesmo sob 

ameaça de prisão em flagrante delito, a decisão judicial que consistia em derrubar uma 

residência onde morava a senhora Telma Sueli dos Santos e seus filhos2. 

O Senhor Amílton declarou, em entrevista concedida ao mesmo noticiário no dia seguinte, 

“que em nenhum momento teve a intenção de desafiar a justiça ou desafiar a lei”. 

O episódio traz à lembrança um assunto que há  algum tempo vem sendo discutido pela teoria 

geral do direito, conhecido por desobediência civil. 

As questões que envolvem o caso sob análise, e que servem para a reflexão sobre o tema da 

desobediência civil, podem assim ser formuladas: Uma ordem legal pode se apresentar injusta 

e assim mesmo ser exigida de forma obrigatória? O cidadão pode se recusar a cumprir uma 

ordem que considera injusta e em desacordo com a lei que o obriga a cumpri-la? A conduta do 

senhor Amilton, de se recusar a cumprir uma ordem judicial para desalojar pessoas que não 

têm outro lugar para morar, é injustificada ou pode ser defendida pelo próprio direito?   

O presente artigo pretende desenvolver uma breve análise da desobediência civil, tema que 

ganhou importância a partir de Henry David Thoreau e sua questão com impostos americanos, 

cuja recusa de recolhimento o levou à prisão. 

Para tanto, começa-se por definir o que se entende por direito, abordando-se a célebre 

dicotomia do direito positivo-natural que orienta todo o pensamento jurídico ocidental. 

                                                 

 
2 http://jornalnacional.globo.com/Telejornais/JN/0,,MUL547738-10406,00-DECISAO+DESCUMPRIDA.html, 
<acessado em 13/08/2009> 
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A seguir, procura-se fixar uma fundamentação da obrigatoriedade de se exigir o cumprimento 

de regras estabelecidas e discutir os motivos que tornam essa exigência frágil, de forma a 

aparentar tratar-se de uma autorização legal para o descumprimento da lei. 

Por fim, enfrenta-se o conceito e as características da desobediência civil, para verificar se no  

caso concreto objeto do estudo houve incidência de desobediência civil e se o fenômeno está 

em acordo ou desacordo com a legislação brasileira. 

1 O QUE SE DEVE ENTENDER POR DIREITO 

Em se definindo o direito como regras de conduta, chegar-se-á à conclusão de que ele sempre 

existiu, desde que o homem passou a conviver com seu semelhante. Se, ao contrário, afirmar-

se que o direito se resume ao direito positivado, ou seja, o direito normativo acolhido pelo 

Estado, não será verdade que ele sempre teria existido. 

O direito primitivo “esteve na memória dos sacerdotes, dos primeiros juizes, dos mais velhos 

ou de um chefe, que tinham competência para decidir”.3 Era, a princípio, aplicado conforme a 

experiência jurídica e transmitido oralmente, pois não existiam códigos ou leis. Os conflitos 

eram resolvidos sem a intervenção estatal. Isso não significa dizer que não existiam normas. 

As sociedades primitivas tinham noção de autoridade e de regras.  Entretanto, a autoridade 

não atuava com base nos interesses classistas ou políticos.  

Foi com o passar do tempo, que se formou um conjunto de decisões, inicialmente mantidas 

em segredo e depois tornadas públicas. Pode-se dizer, assim, que primeiro surgiram as ações e 

as sentenças.  Depois, surgiu o direito, assim tido por um conjunto normativo. 

Inicialmente não havia separação entre direito natural e positivo, já que este surgiria mais 

tarde com a codificação do direito. Todavia, a tradição jurídica do pensamento ocidental 

encontra suas bases na dicotomia direito positivo-natural.  

                                                 

 
3 GUSMÃO, Paulo Dourado. 1992, p.301. 
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A origem da confusão entre direito positivo e direito natural se deu no começo do século V 

com o emprego da palavra “nomótemas” para designar aquelas pessoas encarregadas de 

revisar as leis da democracia ateniense. É que nomo, na linguagem grega, tinha significações 

diversas, indicando a lei determinada (positiva) das cidades e, ao mesmo tempo, a dimensão 

cósmica que regia o universo (lei natural).4 

No período clássico, o direito natural era considerado o direito comum, o direito da 

coletividade. Por outro lado, o direito positivo era o direito particular. O pensamento da época 

estava voltado para o homem, razão de ser de todas as coisas. Por isso, o direito positivo 

(particular) prevalecia sobre o direito comum sempre que houvesse conflito entre ambos. 

Na Idade Média, o direito natural ganhou fundamentação na vontade divina. O direito natural 

passou a estabelecer e a representar o que era bom, caracterizando a particularidade, o 

individual; enquanto o direito positivo estaria ligado à utilidade e à universalidade, ou seja, à 

coletividade. 

A Inglaterra sofreu pouca influência do direito romano, mas não ficou imune ao contraste 

existente entre o direito comum (common law) e o direito legislativo (state law). O common 

law inglês, contudo, não é o mesmo direito comum de origem romana. É o direito tipicamente 

consuetudinário, que prevalece sobre o direito estatutário. Isso explica o motivo pelo qual a 

monarquia inglesa nunca conseguiu ter poder ilimitado. 

A Europa medieval, no entanto, assumiu o direito romano como uma espécie de direito 

natural, difundindo-o como o direito comum. O termo final entre direito positivo (individual) 

e direito comum ocorre pelo surgimento das codificações justiniana e napoleônica, entre os 

séculos XVIII e XIX, quando o direito comum é absorvido totalmente pelo direito estatal. Da 

codificação, então, começa a história do positivismo jurídico. 

Por outro lado, enquanto na época medieval a sociedade era “pluralista”, ou seja, constituída 

por uma pluralidade de agrupamentos sociais, cada qual com seu ordenamento jurídico 

próprio, o Estado Moderno surge, apresentando a sociedade como monista. A coletividade se 

                                                 

 
4 GOYARD-FABRE, Simone. 2002, p.9. 
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liga à idéia de Estado e inicia-se um processo de monopolização jurídica pelo próprio Estado. 

A origem da concepção positivista do direito, então, está ligada à formação do Estado 

moderno. 

Veja-se que antes, ao resolver uma controvérsia, o juiz, não estava adstrito às normas 

emanadas de um órgão legislativo. Só a partir da formação do Estado Moderno, com a teoria 

da tripartição dos poderes, é que o juiz passou de órgão da sociedade para órgão do Estado.  

Eis o motivo pelo qual o direito positivo e o direito natural passam a não se apresentarem 

mais em um mesmo plano. Com o surgimento do Estado Moderno, o direito positivo passa a 

ser o único direito, pois é o único a encontrar aplicação nos tribunais. 

Em síntese, pode-se definir como positivismo jurídico a doutrina que preconiza não existir 

outro direito que o positivo, ou seja, aquele que se conhece por meio da declaração de vontade 

do legislador. Direito natural, conforme a variação que encontrou ao longo dos anos, vai 

significar ou aquele direito decorrente da vontade divina, ou o direito decorrente da natureza 

das coisas, ou, ainda, o direito obtido por meio da razão. 

Savigny5, adepto da Escola Histórica, considerava o Direito como o resultado de um processo 

histórico. Seguindo essa linha, Reale6 destaca também o caráter cultural do direito: 

Que o direito seja fato histórico-cultural, eis um ponto com o qual estou de pleno 
acordo: mas, é fato histórico-cultural, ou produto de vida humana objetivada, 
somente enquanto os fatos humanos se integram normativamente no sentido de 
certos valores. 

Contudo, para Assier-Andrieu7, o direito não pode ser vislumbrado apenas sob o aspecto 

cultural, mas numa perspectiva “transcultural”, pois se apresenta, ao mesmo tempo, universal 

e relativo a cada cultura, condicionado a suas especificidades estruturais. 

O direito não é constituído apenas de normas reguladoras de conduta, mas também por 

normas de organização. Tem como característica singular instituir o Estado e os órgãos 

                                                 

 
5 Apud LARENZ. 1997, p. 24 
6 REALE, Miguel. 1994, p. 80. 
7 ASSIER-ANDRIEU, M. 2000, p. 55. 
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encarregados da feitura e da aplicação das leis. É indiscutível, contudo, a impossibilidade de 

sua redução à norma. Desse modo, prefere-se, a princípio, partir da teoria tridimensionalista 

de Reale, que compreende o direito formado por três elementos indissociáveis: fato, valor e 

norma, compreendidos numa dialeticidade. 

Embora se concorde com Reale a respeito do direito não poder ser reduzido à norma, não 

parece ser apenas três os seus elementos.  Apesar da dialética Teoria Tridimensional muito ter 

contribuído para o entendimento do direito enquanto fenômeno dotado de tríplice dimensão, 

destaca-se que o próprio Reale8 admite que “como fato social e histórico, o direito se 

apresenta sob múltiplas formas, em função de múltiplos campos de interesse, o que se reflete 

em distintas e renovadas estruturas normativas.”  

Assim, a Teoria Tridimensional do Direito mostrou-se insuficiente para explicar o direito, 

pois não considera a existência de outros elementos estranhos ao trinômio fato-valor-norma 

que interferem no fenômeno jurídico. O direito é, por natureza, integracionista e 

interdisciplinar e deve ser compreendido em sua forma multidimensional, considerando a 

multiplicidade de condicionantes; de naturezas política, econômico-social, religiosa, 

psicológica, histórica, espaço-temporal, científica e cultural. 

Da mesma forma, Larenz9 defende que: 

O sistema interno [jurídico] não é [...] um sistema fechado em si, mas um 
sistema aberto, no sentido de que são possíveis tanto mutações na espécie de 
jogo concertado dos princípios, do seu alcance e limitação recíproca, como 
também a descoberta de novos princípios; seja em virtude de alteração da 
legislação, seja em virtude de novos conhecimentos da ciência do Direito ou 
modificações da jurisprudência dos tribunais. 

Russo10 entende que os sistemas abertos não se definem pelos elementos que os compõem, 
mas pela sua finalidade, na medida em que esta pode sofrer modificação por influência do 
meio ao qual deve se adaptar. 

                                                 

 
8 REALE, Miguel. 2002, p. 3. 
9 LARENZ. Karl. 1997, p. 693. 
10 RUSSO, Eduardo Angel. 1995, p. 273-279. 

8484



 

 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para além da concepção positivista, portanto, o presente estudo considera o direito um sistema 
normativo, construído histórico-culturalmente, de forma que está sempre relacionado a um 
tempo e a um espaço. Além disso, o direito é um sistema jurídico aberto e dinâmico e também 
precisa ser entendido em sua finalidade. 

É exatamente a finalidade do direito que nos leva à reflexão sobre o seguinte ponto: Por que 
se deve obedecer? 

2 POR QUE SE DEVE OBEDECER? 

Fixado o que se entende por direito, procurar-se-á responder por que a ele devemos obedecer? 

Desde a escola conhecida por “jurisprudência dos conceitos”, procura-se a gênese do direito 
dentro do próprio sistema normativo. É certo que isso se dará mais enfaticamente a partir do 
positivismo jurídico. Hans Kelsen, um dos defensores do positivismo, reduz a problemática 
do direito à norma, desprezando os fatos sociais e os valores, que acredita não pertencer ao 
universo do direito. Assim, não pode existir, em um processo judicial, direitos diversos 
daqueles que são determinados em regras explícitas que formam o direito da comunidade.  

Dworkin11 ressalta a importância da distinção, dada por Hart, entre as regras primárias ou de 
comportamento ou conduta e secundárias, de organização ou de estrutura. 

É preciso também cautela para considerar a força como elemento suficiente para caracterizar 
o direito e garantir-lhe a obediência. Tal posicionamento, indubitavelmente, levaria ao 
reconhecimento de que as organizações criminosas constituiriam sistemas de direito, uma vez 
que usam forças física e bélica para impor obediência às determinações por elas são 
estabelecidas. 

Pela concepção materialista da história12 a regulação social se dá a favor de uma classe. O 
direito é condicionado por uma base econômica e não possui autonomia, pois reflete os 
valores de uma classe dominante. 

Para o utilitarismo, no entanto, os cidadãos não podem criticar uma decisão legal senão 
baseando-se na justificativa que não corresponda ao atendimento do bem-estar geral.  

Dworkin13 acredita na possibilidade dos indivíduos possuírem direitos anteriores e até 
contrários aos que são estabelecidos pelo Estado. Todavia, na prática, o governo terá a última 
palavra sobre quais são os direitos individuais, porque sua polícia fará o que suas autoridades 

                                                 

 
11 DWORKIN, Ronald. 2002, p. 30. 
12KAUFMANN, A. e HASSEMER, W. 2002, p.108. 
13 DWORKIN, Ronald. 2002, p. 284. 
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e seus tribunais ordenarem. Mas isto não significa que o ponto de vista governamental seja 
necessariamente o correto. 

Defende, ainda, que o sistema jurídico é composto não apenas por regras, mas também por 
princípios. E por tal motivo, permite a adoção de critérios normativos para determinar a 
decisão no caso concreto, sobretudo nos casos difíceis, em que os conceitos não se 
apresentam de forma clara, necessitando-se muitas vezes de critérios não jurídicos para 
descobrir-lhes o sentido. Os princípios possuem “a dimensão do peso ou importância” que são 
analisados quando apresentam conflitos entre si, fator que os distingue das regras que, em 
situação semelhante, deve-se concluir pela não validade de uma delas.14 

Por vezes, uma lei pode se apresentar imperfeita do ponto de vista da justiça, ainda que a esse 
respeito existam diversas concepções. Pode ser que um sistema de normas nem sempre se 
apresente como justo, mas é certo que tem uma função e um papel social e deve encontrar 
uma justificativa. Essa justificativa é exatamente o ideal de justiça. Por isso se diz que esse 
sistema deveria ser justo, ou seja, justificável. 

Todavia, não se pode negar a relação entre direito e Estado. O Estado é a organização 
socialmente dominante. E há muito já se tem defendido que ele nem sempre representa os 
interesses sociais, senão ratifica o interesse de alguns grupos específicos.  

Por tal motivo, é necessário realizar uma avaliação axiológica do direito. A neutralidade da 
norma, pretendida por alguns, há muito serviu ao desvirtuamento da legitimidade conferida ao 
Estado para regular o convívio social. 

Os contratualistas defendiam que o homem teria lançado a mão de parte de seus direitos, pois 
reconheceu essa renúncia como sendo necessária ao convívio social e à sua própria 
sobrevivência. 

A força é sempre um elemento muito fraco para estabelecer a obrigatoriedade de aplicação do 
direito, porque requisitará sempre a presença do estado para garanti-lo.  Dessa forma, essa 
obrigatoriedade deve vir da construção moral do indivíduo. 

O direito necessita de legitimidade e de consenso, devendo ser representativo do conceito de 
justiça. A justiça, contudo, é um conceito de emotividade superior e várias são as suas 
definições. 

O direito posto, que deveria ser representativo da justiça, nem sempre é construído pela 
totalidade, até porque o consenso pleno é impossível. Aliás, quase sempre o direito representa 
os interesses de uma minoria que detém o poder. Mas, é preciso que exista um certo consenso 
na definição de justiça, estabelecendo-se exigências para que o direito vigente alcance esse 

                                                 

 
14 DWORKIN, Ronald. 2002, p.42. 
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ideal de justiça. O direito necessita de uma justificativa consubstanciada na pretensão de ser 
justo 

A busca por um direito justo, contudo, é incansável.  Mas é possível que se encontre um 
direito que se justifique. E, para ser justificado, ele deve derivar da obrigatoriedade moral de 
obediência. 

A teoria imperativista defende que a obediência do direito pela força perde sua importância a 
cada dia.  A única maneira de se justificar a obediência do direito é por razões morais. 

Na busca pela justificação do direito não se deve limitar ao sentido formal de justiça proposto 
por Aristóteles e que leva à falsa crença de que todos são iguais, felizes, livres e que possuem 
iguais oportunidades de acesso ao devido processo legal.  É preciso ir além e avançar em 
busca de seu sentido material. 

O fundamento do direito deve ter, como referência, o ideal de convivência que informa o 
direito positivo. A justiça, mais que um valor, é o sentido próprio do direito.  Apesar da 
dificuldade de conceituação da justiça, o direito pede um ideal supremo, do qual se derivam 
outros valores: liberdade, segurança solidariedade e dignidade. 

Para o positivismo, dentre esses valores, o ideal de segurança é o mais importante. Mas não 
existe uma hierarquia entre eles. Existe, apenas, uma complementação dialética, embora, por 
vezes, um possa sobrepor-se a outros. 

Qual seria então o direito que se justifica? 

Pode-se dizer, sem medo de errar, que o direito que se justifica é aquele que propicia ou 
viabiliza normativamente a realização social plena das potencialidades de cada um, segundo 
as exigências do bem comum. Um direito justificado deve atender à coletividade, mas 
também a cada um dos indivíduos que a compõe. Não é aquele que soluciona, mas que 
viabiliza soluções. Os fundamentos do direito encontram-se, assim, nos direitos humanos, ou 
nos direitos fundamentais. 

É preciso esclarecer que conceituar direitos fundamentais não é uma tarefa fácil. 
Principalmente por serem empregadas várias expressões para designá-los, tais como direitos 
humanos, direitos do homem, direitos naturais e direitos subjetivos. 

Para José Afonso da Silva, por ‘fundamentais’ deve-se entender as “situações jurídicas sem as 
quais a pessoa humana não se realiza, não convive e, às vezes, nem mesmo sobrevive”.15 

Canotilho, citando Cruz Villalon, afirma que “os direitos fundamentais são-no, enquanto tais, 
na medida em que encontram reconhecimento nas constituições e deste reconhecimento se 

                                                 

 
15 SILVA, José Afonso da. 1995, p. 177. 
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derivem conseqüências jurídicas”.16  Então, só se pode falar em direitos fundamentais se 
estiverem constitucionalizados. 

Moraes defende serem fundamentais aqueles “direitos ou as posições subjetivas das pessoas 
enquanto tais, individualmente ou institucionalmente consideradas, consagradas na 
Constituição”.17 

Nesse sentido, direitos do homem e direitos fundamentais seriam expressões distintas. Os 
primeiros são válidos para todos os povos e em todos os tempos, enquanto os “’direitos 
fundamentais’ são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 
espaço-temporalmente”.18 

Os direitos humanos são inerentes ao homem, independentemente de qualquer sistema 
jurídico. Tais direitos, quando constitucionalizados, são erigidos à categoria de normas 
fundamentais. A expressão ‘direitos fundamentais’, assim, exprime a inserção dos direitos 
humanos em um determinado sistema constitucional.19 O Estado apenas reconhece esses 
direitos chamados fundamentais e não os confere. Esses direitos erigidos à categoria de 
normas fundamentais servirão de orientação nas escolhas, nas decisões e nas ações 
governamentais, em todas as funções: legislativas, executivas e jurisdicionais.20 

Do mesmo modo que é obrigatória a obediência a um direito justo ou justificado; por razões 
morais, é obrigatório modificar um direito injusto ou que não se justifica. 

Rawls21 defenderá que: 

...a aceitação de empreendimentos cooperativos depende de que os outros 
farão a parte que lhes cabe, os cidadãos podem sentir-se tentados a deixar de 
dar a sua contribuição quando acreditam ou com razão suspeitam de que os 
outros não estão dando a sua. 

O argumento de que isso poderia levar à instabilidade, mesmo que se apresente coerente num 

primeiro momento, não deve ser aceito tão imediatamente. 

Ao que parece, aquele que deixa de fazer a sua parte por não ver cumprida a obrigação que 

lhe é devida, a todo o momento busca a segurança e a estabilidade. Na verdade, a 

                                                 

 
16 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 1993. p. 497. 
17 MORAES, Guilherme Braga Pena. 1997, p.23-24. 
18 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. 1993  p. 517. 
19 DANTAS, Ivo. 2003, p. 36. 
20 SUANNES, Adauto.  2004, p. 79-80. 
21 RAWLS, John.  2002. p.373 
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instabilidade vai se verificar exatamente quando permitir-se a exigência da prestação de uma 

das partes sendo certo que a outra não dará a sua contraprestação. 

3 DESOBEDIÊNCIA CIVIL 

A desobediência civil surge a partir da Henry David Thoreau, cidadão americano que teve 

privada a sua liberdade por não recolher os impostos devidos.  No período em que esteve 

preso, inicia suas reflexões sobre o direito de resistência às leis que ultrapassam os limites da 

disponibilidade das liberdades que os cidadãos abdicaram pelo pacto social. Ele questiona a 

legitimidade do governo para dispor sobre sua pessoa ou sobre seus bens para além da 

liberdade que lhe foi conferida. 

Para Herkenfoff22 a desobediência civil tem o seu lugar diante da impotência da luta 

individual, exigindo uma organização. Acredita que “Diante de um determinado caso concreto 

de abuso, será preciso que entidades civis e líderes sociais conclamem o povo para 

coletivamente desobedecer.” Todavia, não é esse o caráter essencial da desobediência civil. 

O fenômeno da desobediência civil apresenta algumas características que permitem distingui-

lo dos demais fenômenos de resistência. Essas características encontram-se presentes na 

definição dada por John Rawls (2002, p. 404) que entende tratar-se de um ato “público, não 

violento, consciente e não obstante um ato político, contrário à lei, geralmente praticado com 

o objetivo de provocar uma mudança na lei e nas políticas do governo”. 

A publicidade do ato o distingue da desobediência clandestina e criminosa.  Aquele que faz 

uso da desobediência civil não quer esconder seu ato porque não se insurge contra as leis ou 

contra as autoridades constituídas. Ao contrário, é exatamente a partir de um conteúdo de 

direito que se vai encontrar a justificação do ato.  E quer fazer isso publicamente para 

protestar contra leis injustas e contrárias a ordem jurídica.  

                                                 

 
22 HERKENFOFF, João Battista. Desobediência civil e cidadania. Publicado em 
<http://www.folhadodelegado.jex.com.br/artigos+de+outros+autores/desobediencia+civil+e+cidadania>, acesso 
em 13/09/2011. 
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Não tem caráter revolucionário porque não se emprega a violência e nem se rejeita, como 

dito, a autoridade estabelecida, mas apenas uma lei que se mostra incompatível com o sistema 

que defende. Procura ser fenômeno transformador e restaurador da justificação da lei 

garantidora dos direitos fundamentais.  

Há quem defenda que o fundamento da obediência civil encontra sua única justificativa na 

moralidade. Contudo, em se partindo da concepção do direito como aquele justificado nos 

direitos fundamentais do homem, tem-se que tal fundamentação está presente na própria 

ordem jurídica. No Brasil mais especificamente, a própria Constituição traz, no parágrafo 

segundo do artigo quinto, a possibilidade de existência de direitos e garantias fundamentais 

que ali não expressos. 

Numa democracia precária como a que se apresenta no Brasil, poder-se-ia questionar a 

respeito da consciência crítica de um cidadão diante de uma lei que considera injustificada. 

Um população que se apresenta, em sua maioria, miserável, sem condições básicas de higiene, 

sem educação e entregue à pobreza poderia se apresentar em condições de questionar a 

legitimidade de uma lei? 

Pensar o contrário seria contribuir para ditadura do intelectualismo, que em muito tem se 

mostrado insuficiente para resolver as condições indignas que vivem muitos seres humanos e 

que diariamente são desrespeitados em os seus direitos mais fundamentais. 

Assim, aquele cidadão, Amilton dos Santos citado pelo noticiário nacional televisivo no caso 

que se tornou aqui objeto do estudo, por ter se recusado a cumprir uma ordem judicial de 

despejo e  a demolir uma residência em que uma família morava, chegando ao local dirigindo 

um trator, não conseguiu executar aquela ordem que lhe pareceu tão indigna de legitimidade. 

Recebendo notificação policial de que a desobediência poderia levá-lo à prisão em flagrante, 

tentou, mas não conseguiu cumprir aquela ordem, que em sua consciência se mostrava tão 

injusta. Se uma lei autoriza e obriga a um ato que afronta a dignidade humana, há que 

verificar a obrigatoriedade de seu cumprimento. 

Pode-se defender ser perigoso o incentivo à desobediência civil.  Mas é inegável que o 

cidadão tem o direito de ser governado a partir de leis justas. E essas mesmas leis devem ser 

interpretadas a partir de sua finalidade e de sua justificação. Mas estrutura normativa 
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ultrapassa o tempo para o qual foram criadas e ganha força também na atuação dos juizes que 

devem aproximar a legislação da realidade social, por meio de suas decisões. O Supremo 

Tribunal Federal –STF, em  julgamento de hábeas corpus, que teve como relator o Ministro 

Luiz Fux, defendeu que “Como todo poder constituído, o Judiciário não pode ficar 

distanciado da comunidade a que serve, sob pena de, num futuro próximo, solapar totalmente 

desacreditado, o que contribuirá, com certeza, para a completa desobediência civil”23. 

E também não fica indiferente a Suprema Corte a tolerância da desobediência civil, como 

prática legitima. É o que se extrai da decisão proferida pelo Ministro Ricardo Lewandowski 

em julgamento do HC 91616 MC/RS, julgado em 11/06/2007, onde se defende que “a 

democracia há de tolerar protestos, interrupção de fluxos de veículos, manifestações públicas 

de discórdia com certos governos ou certas políticas e, nalguns casos, até mesmo a   

desobediência civil. (grifo nosso). 

Consciente que o legislador é impulsionado por pressões de grupos que nem sempre 

representam os interesses da coletividade, ao cidadão caberia organizar-se para tentar mudar 

uma lei injusta.  Mas esse processo poderia ser moroso e causar grave prejuízo, de forma que 

ele prefere, conscientemente, desobedecer a lei que considera injusta e cuja desobediência 

encontra sua justificação no fato de contrariar direitos fundamentais. Para isso, não se furta às 

conseqüências de seu ato ou de seu não ato. 

Assim, restaria ao senhor Amilton, diante da situação concreta com que se apresentava 

naquele instante, obedecer cegamente àquela ordem legal, de conteúdo injustificado para que 

se  livrasse da prisão em flagrante e posteriormente tentasse organizar um movimento para 

tornar as leis mais justas, ou desobedecer imediatamente por entender que diante do princípio 

maior que se apresentava à sua frente não merecia  tal ordem ser respeitada. Sua decisão foi a 

segunda.  E nesse caso, estamos diante de um exemplo de desobediência civil. 

                                                 

 
23 BRASIL: Supremo Tribunal Federal. Julgamento de Hábeas Corpus. HC 107637/MG. Impetrante: Maruzam 
Alves De Macedo. Paciente: Domingos Melo de Carvalho Junior. Coator: Relator do HC Nº 199120 do Superior 
Tribunal de Justiça. Relator: Ministro Luiz Fux. Julgado em 21/03/2011. Publicado no DJe-064 em 05/04/2011. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Se os direitos fundamentais estão previstos na Constituição, poder-se-ia indagar sobre a 

possibilidade de existir um mandamento (de resistência a leis injustas) inconstitucional. 

Na esteira do pensamento de Garcia24 é preciso reconhecer que a desobediência civil é um 

direito fundamental de garantia, que encontra acolhida no direito brasileiro pelo artigo 5º, §2º, 

da Constituição Federal. Ali está consubstanciado no direito de resistência que visa preservar 

o exercício da cidadania. 

Os direitos humanos fundamentais, anteriores aos estabelecidos pelo estado, devem ser 

observados, ainda que em detrimento do bem-estar geral. Sua limitação encontra fundamento 

apenas pelo direito, igualmente forte, de outro cidadão. 

Retomando as questões apresentadas na introdução deste artigo já é possível afirmar que uma 

ordem revestida de legalidade pode se apresentar injusta. Esta legalidade, contudo, é vista 

apenas sob o aspecto formal. É preciso extrair, no entanto, o seu conteúdo material ou 

substancial. Nesse caso apenas formalmente tal ordem será legal. Não se coaduna com o 

direito, contudo, a visão que contempla apenas o aspecto formal da norma e por esse motivo 

sua obrigatoriedade sucumbe diante do conceito de desobediência civil.  

O cidadão pode se recusar a cumprir uma ordem que considera injusta não por estar em 

desacordo com o próprio direito que o obriga a cumpri-la, mas porque o próprio direito está 

em desacordo com o seu próprio fundamento. A conduta do senhor Amilton, de se recusar a 

cumprir uma ordem judicial para desalojar pessoas que não têm outro lugar para morar pode 

ser defendida pelo próprio direito. Isso porque o direito positivado deve apresentar-se de 

forma justificada  

O direito encontra sua justificação nos direitos fundamentais do homem, ou seja, aqueles 

direitos os quais o homem não disponibilizou pelo pacto, por dizer respeito à sua própria 

                                                 

 
24 GARCIA, Maria. 2004, p. 297. 
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existência. Assim, se o homem, por exemplo, abriu mão de alguma liberdade em favor do 

Estado para conservar sua vida, não justificaria perder a vida em razão do Estado. 

É necessário que se deixe para traz a visão formal de constituição para caminhar para o 

conceito material das regras constitucionais.  Dessa forma, com muito mais clareza conseguir-

se-á perceber os direitos fundamentais materialmente constitucionais não presentes 

expressamente na constituição formal. 
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O LIMITE AO EXERCÍCIO DE CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO EM 
CASOS DE EXTRADIÇÃO: O caso Batistti, o exercício do poder de soberania pelo 
Poder Executivo e a tentativa de lesão ao Estado Democrático de Direito  
 
THE LIMIT OF THE EXERCISE OF CONTROL BY THE JUDICIARY IN THE 
EXTRADITION CASE: The case Batistti, the exercise of sovereignty by the executive 
branch and attempt to damage the democratic rule of law 
 
 

Luasses Gonçalves dos Santos1 
 
 
Resumo: Trata o artigo de verificar como procedeu o Supremo Tribunal Federal em relação 
ao caso de extradição de Cesare Batistti, com fundamento no direito e no histórico de decisões 
da Corte. A análise da complexidade do processo de extradição é realizada, demonstrando-se 
como se desenvolvem as duas fases administrativas e a fase judicial. Apontam-se contradições 
nos posicionamentos consignados por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, 
restando evidente que aspectos ideológicos pesaram nas decisões exaradas na Corte 
Constitucional, ainda que ao final tenha prevalecido a decisão administrativa final do 
Presidente da República. De toda sorte, a competência privativa de exercício da soberania 
nacional atribuída pela Constituição Federal ao Chefe do Poder Executivo foi ameaçada, 
resultando em grave tentativa de afronta aos pilares do Estado Democrático de Direito. 
 
Palavras chave: Extradição. Sistema Misto. Limites ao controle do Poder Judiciário frente ao 
ato administrativo que denega extradição. Votos vencidos. Ameaça à competência de 
exercício da soberania. Desestabilização do Estado Democrático de Direito. Prevalência da 
jurisprudência. 
 
Abstract: The article deals with how the Supreme Court held in relation to the case of 
extradition of Cesare Batistti, based on law and history of the Court's decisions. The analysis 
of the complexity of the extradition procedure is performed, demonstrating how to develop 
two procedure administrative and judicial phase. Both point to contradictions in the positions 
set out by some ministers of the Supreme Court, leaving clear that ideological aspects 
weighed in the decisions recorded in the Constitutional Court, although in the end it prevailed 
the final administrative decision of the President. Of all sorts, the exclusive authority for the 
exercise of national sovereignty granted by the Constitution to the Chief Executive has been 
threatened, resulting in a serious attempt to affront to the pillars of the democratic rule of law 

 

                                                           
1 Mestrando em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná – UFPR, especialista em Direito 
Administrativo pelo Instituto de Direito Romeu Felipe Bacellar – IDRFB, advogado militante. 
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Keywords: Extradition. Mixed System. Limits to the control of the judiciary against the 
administrative act that denies extradition. Votes wins. Threat to exercise sovereign powers. 
Destabilization of the democratic rule of law. Prevalence of jurisprudence. 

 

 

I – INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988 é, indubitavelmente, um marco essencial na efetivação de 

um Estado Democrático de Direito no Brasil, consagrando-se ao Poder Judiciário a aptidão de 

realizar o controle dos atos proferidos pelo Poder Executivo2. 

Com o passar do tempo, a função jurisdicional de controle vem sendo exercida de 

forma cada vez mais complexa, tendo as decisões judiciais adentrado e controlado questões 

igualmente mais difíceis, porém necessárias.    

Há, todavia, matérias espinhosas com as quais tem, principalmente, o Supremo 

Tribunal Federal se defrontado, demandando extrema sensibilidade e firmeza dos juízes nas 

respectivas análises. 

Dentre os casos de maior relevância e complexidade que a Corte Suprema se deparou 

nos últimos anos, destaca-se o processo de Extradição de Cesare Batistti, cidadão italiano 

preso em terras brasileiras, cuja extradição foi requerida por seu país de origem por crimes de 

terrorismo. 

As peculiaridades jurídicas da matéria, por si só, já justificariam a escolha. Mas há, 

ainda, aspectos políticos e institucionais de grande relevância que permeiam esse caso, o qual 

serve de exemplo de como as relações democráticas entre os poderes Executivo e Judiciário 

andam seriamente ameaçadas. 

Para que se analise a relação descrita, primeiro será necessário realizar rápida alusão 

à tramitação do processo de Extradição, tanto no âmbito administrativo como no judicial. 

Consequentemente, far-se-á a verificação da coerência jurídica das decisões proferidas em 

                                                           
2 A importância do controle dos atos administrativos, de há muito, já era apontada pela doutrina: “Nos países de 
regime presidencial, como o nosso, ficando o Executivo, praticamente, acima das intervenções do Parlamento, 
que só de modo indireto e remoto influi na sua ação e a fiscaliza, cresce de importância a interferência 
jurisdicional, no exame da atividade administrativa. Torna-se indispensável dar-lhe estrutura e desenvolvimento 
correspondentes ao seu relevante papel no vinculamento da função administrativa à ordem jurídica. Na realidade, 
é só por êle que se confina, dentro da Constituição e das lei, o exercício do Poder Executivo, que, colocado 
acima do controle eficiente do Parlamento, só na atuação do Poder Judiciário pode encontrar limitação eficaz do 
ponto de vista jurídico”. FAGUNDES, M. Seabra.  O controle dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. 4 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 1967, p. 114. 
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ambas as esferas de tramitação, com atenção ao teor dos votos vencidos exarados no âmbito 

do STF. 

Com a clareza da forma como tramitou o processo extraditatório, o terceiro capítulo 

apontará a alteração na orientação da Corte Suprema em relação ao controle dos atos 

administrativos de extradição, onde hoje tem assento o entendimento de que a decisão judicial 

não tem força vinculante em relação à Autoridade executiva. 

Adiante, o estudo avança na verificação dos riscos do chamado “ativismo judicial” e 

do rompimento da estrutura democrática, fruto, no caso Batistti, da inversão de 

posicionamentos realizada pelos ministros vencidos. 

Objetiva-se, portanto, a partir de um caso concreto chamativo, apontar como a 

Suprema Corte pode incorrer em intervenção inadequada, colocando em risco a própria 

consistência do Estado Democrático à medida em que não respeite a competência alheia. 

 

II – O CASO BATISTTI 

 

A proposta de estudo de como vem o Supremo Tribunal Federal enfrentando o 

controle judicial da discricionariedade administrativa, exige a escolha de um caso que permita 

ao pesquisador esmiuçar as questões judiciais e também políticas que pairam sobre 

determinado processo. 

Talvez um dos casos que melhor reflete a dicotomia de interesses ideológicos que 

podem permear as decisões da Corte Extraordinária seja o caso de extradição de Cesare 

Batistti. Poucas vezes na história do Pretório Excelso brasileiro se observou tamanha 

repercussão midiática sobre um caso, resultante dos aspectos ideológicos inseridos no 

contexto da prisão do extraditando.   

O italiano Cesare Batistti, notadamente um ativista político, era pertencente ao um 

grupo de extrema esquerda, sendo preso e condenado na Itália em 1979, sob a acusação de 

cometer atos terroristas que teriam ocasionado a morte de quatro pessoas. Tendo logrado fuga, 

após passar considerável tempo em terras francesas e mexicanas, o ativista é preso na França 

em 1991, porém sua extradição é negada em razão do posicionamento político pouco 

conservador do Governo Miterrand (1981-1995). 

Porém, com a guinada à direita do Governo Francês, o Governo Italiano solicita sua 

extradição, a qual é autorizada em 2004, tendo o acusado logrado novamente fuga. 

Com mandado de prisão em vigência na Itália, Cesare Batistti é então capturado no 

Brasil em 2007 e preso por ordem do Ministro Celso de Mello, tendo o Governo Italiano 
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ingressado com pedido de extradição, dando origem ao processo de Extradição nº 1.085, que 

tramitou perante o Supremo Tribunal Federal. 

O pedido de Extradição aludido foi julgado pela Corte Constitucional, em sessão do 

Plenário, de 16 de dezembro de 2009, reconhecendo a ilegalidade do status de refugiado 

concedido pelo Ministro da Justiça, deferindo o pedido de extradição e admitindo, porém, que 

a decisão daquela egrégia Corte não vinculava a decisão final, a qual caberia ao Presidente da 

República. 3 

                                                           
3 A respectiva ementa do Acórdão: “1. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. Fato excludente do 
pedido. Concessão no curso do processo, pelo Ministro da Justiça, em recurso administrativo. Ato administrativo 
vinculado. Questão sobre sua existência jurídica, validade e eficácia. Cognição oficial ou provocada, no 
julgamento da causa, a título de preliminar de mérito. Admissibilidade. Desnecessidade de ajuizamento de 
mandado de segurança ou outro remédio jurídico, para esse fim, Questão conhecida. Votos vencidos. Alcance do 
art. 102, inc. I, alínea “g”, da CF. Aplicação do art. 3º do CPC. Questão sobre existência jurídica, validez e 
eficácia de ato administrativo que conceda refúgio ao extraditando é matéria preliminar inerente à cognição do 
mérito do processo de extradição e, como tal, deve ser conhecida de ofício ou mediante provocação de 
interessado jurídico na causa. 2. EXTRADIÇÃO. Passiva. Refúgio ao extraditando. Concessão no curso do 
processo, pelo Ministro da Justiça. Ato administrativo vinculado. Não correspondência entre os motivos 
declarados e o suporte fático da hipótese legal invocada como causa autorizadora da concessão de refúgio. 
Contraste, ademais, com norma legal proibitiva do reconhecimento dessa condição. Nulidade absoluta 
pronunciada. Ineficácia jurídica conseqüente. Preliminar acolhida. Votos vencidos. Inteligência dos arts. 1º, inc. 
I, e 3º, inc. III, da Lei n.º 9.474/97, art. 1-F do Decreto n.º 50.215/61 (Estatuto dos Refugiados), art. 1º, inc. I, da 
Lei n.º 8.072/90, art. 168, § único, do CC, e art. 5º, inc. XL, da CF. Eventual nulidade absoluta do ato 
administrativo que concede refúgio ao extraditando deve ser pronunciada, mediante provocação ou de ofício, no 
processo de extradição. 3. EXTRADIÇÃO. Passiva. Crime político. Não caracterização. Quatro homicídios 
qualificados, cometidos por membro de organização revolucionária clandestina. Prática sob império e 
normalidade institucional de Estado Democrático de direito, sem conotação de reação legítima contra atos 
arbitrários ou tirânicos. Carência de motivação política. Crimes comuns configurados. Preliminar rejeitada. Voto 
vencido. Não configura crime 7 político, para fim de obstar a acolhimento de pedido de extradição, homicídio 
praticado por membro de organização revolucionária clandestina, em plena normalidade institucional de Estado 
Democrático de direito, sem nenhum propósito político imediato ou conotação de reação legítima a regime 
opressivo. 4. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Pedido fundado em sentenças definitivas condenatórias por 
quatro homicídios. Crimes comuns. Refúgio concedido ao extraditando. Decisão administrativa baseada em 
motivação formal de justo receio de perseguição política. Inconsistência. Sentenças proferidas em processos que 
respeitaram todas as garantias constitucionais do réu. Ausência absoluta de prova de risco atual de perseguição. 
Mera resistência à necessidade de execução das penas. Preliminar repelida. Voto vencido. Interpretação do art. 
1º, inc. I, da Lei n.º 9.474/97. Aplicação do item 56 do Manual do Alto Comissariado das Nações Unidas – 
ACNUR. Não caracteriza a hipótese legal de concessão de refúgio, consistente em fundado receio de 
perseguição política, o pedido de extradição para regular execução de sentenças definitivas de condenação por 
crimes comuns, proferidas com observância do devido processo legal, quando não há prova de nenhum fato 
capaz de justificar receio atual de desrespeito às garantias constitucionais do condenado. 5.  EXTRADIÇÃO. 
Pedido. Instrução. Documentos vazados em língua estrangeira. Autenticidade não contestada. Tradução algo 
deficiente. Possibilidade, porém, de ampla compreensão. Defesa exercida em plenitude. Defeito irrelevante. 
Nulidade inexistente. Preliminar repelida. Precedentes. Inteligência do art. 80, § 1º, da Lei n.º 6.815/80. Eventual 
deficiência na tradução dos documentos que, vazados em língua estrangeira, instruem o pedido de extradição, 
não o torna inepto, se não compromete a plena compreensão dos textos e o exercício do direito de defesa. 6. 
EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Extensão da cognição do Supremo Tribunal Federal. Princípio legal da 
chamada contenciosidade limitada. Amplitude das questões oponíveis pela defesa. Restrição às matérias de 
identidade da pessoa reclamada, defeito formal da documentação apresentada e ilegalidade da extradição. 
Questões conexas sobre a natureza do delito, dupla tipicidade e duplo grau de punibilidade. Impossibilidade 
conseqüente de apreciação do valor das provas e de rejulgamento da causa em que se deu a condenação. 
Interpretação dos arts. 77, 78 e 85, § 1º, da Lei n.º 6.815/80. Não constitui objeto cognoscível de defesa, no 
processo de extradição passiva executória, alegação de insuficiência das provas ou injustiça da sentença cuja 
condenação é o fundamento do pedido. 7. EXTRADIÇÃO. Julgamento. Votação. Causa que envolve questões 
constitucionais por natureza. Voto necessário do Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal. Preliminar 
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Logo, a decisão do Supremo Tribunal que reconheceu ao Presidente da República a 

competência final no processo de extradição, ressalvando que a Autoridade, todavia, deveria 

ater-se aos termos do Tratado celebrado entre Brasil e Itália para fins de extradição. 

Delimitada a competência derradeira, o Presidente da República proferiu decisão em 

processo administrativo onde o Governo Italiano requeria a extradição de Cesare Batistti, 

decidindo pelo indeferimento do pedido de extradição4. 

A decisão administrativa presidencial foi amparada no teor da letra “f” do número 

“1” do art. 3º do Tratado de Extradição, pois estaria a Autoridade convencida de que havia 

“ponderáveis razões para se supor que o extraditando seja submetido a agravamento de sua 

situação, por motivo de condição pessoal, dado seu passado, marcado por atividade política 

relevante”.
5
 

Proferida a decisão administrativa, inicia-se a batalha pela libertação do então 

encarcerado Cesare Batistti, com requerimentos de soltura e ajuizamento de Reclamação pela 

República Italiana em face do Presidente da República. A decisão final coube, no entanto, ao 

Plenário, com a relatoria do Ministro Gilmar Mendes. 

O eminente Relator, em longo voto, entendeu pelo acolhimento da Reclamação 

formulada pela Republica Italiana, bem como pela desconstituição do ato administrativo 

presidencial e pela imediata entrega do extraditando ao país requerente. Em resumo, a 

fundamentação do voto é amparada na inobservância dos termos do Tratado de Extradição 

celebrado entre Brasil e Itália e na consideração, como realizado no julgamento anterior, de 

que o extraditando não era considerado preso político. 

O voto do Ministro Gilmar Mendes6 suscitou debates acalorados em Plenário, tendo 

prevalecido, por seis votos a três7, o entendimento de que a Reclamação não se sustentava na 

                                                                                                                                                                                     

rejeitada. Precedentes. O Ministro Presidente do Supremo Tribunal Federal tem sempre voto no julgamento dos 
processos de extradição. 8. EXTRADIÇÃO. Passiva. Executória. Deferimento do pedido. Execução. Entrega do 
extraditando ao Estado requerente. Submissão absoluta ou discricionariedade do Presidente da República quanto 
à eficácia do acórdão do Supremo Tribunal Federal. Não reconhecimento. Obrigação apenas de agir nos termos 
do Tratado celebrado com o Estado requerente. Resultado proclamado à vista de quatro votos que declaravam 
obrigatória a entrega do extraditando e de um voto que se limitava a exigir observância do Tratado. Quatro votos 
vencidos que davam pelo caráter discricionário do ato do Presidente da República. Decretada a extradição pelo 
Supremo Tribunal Federal, deve o Presidente da República observar os termos do Tratado celebrado com o 
Estado requerente, quanto à entrega do extraditando”. 
4 Processo administrativo n.° 08000.003071/2007-51 (Decisão publicada na Edição Extra do Diário Oficial n.° 
251-A, Seção 1, pág. 11, de 31 de dezembro de 2010) 
5 Trecho copiado do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes, em incidente de execução no processo de 
Extradição nº 1.085/STF.   
5 Trecho do voto proferido pelo Ministro Gilmar Mendes: “Enfatize-se, mais uma vez, portanto, que não há quem 
sustente uma livre apreciação ou até um livre arbítrio do Poder Executivo quanto à obrigação – que é de cunho 
internacional em virtude de uma relação mantida com outro Estado soberano – de dar seguimento à efetiva 
entrega do extraditando. Essa apreciação, tomada em termos de política internacional, como já abordado, situa-se 
na primeira fase, em que o Poder Executivo decide se submeterá o pedido extradicional à fase judicial perante o 
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medida em que o ato administrativo presidencial, nesses casos, é um ato de soberania nacional 

cercado da mais ampla discricionariedade, como afirmado pelo Ministro Ricardo 

Lewandowiski. O Ministro Ayres Britto afirma, ainda, que o papel do Tribunal Constitucional 

na espécie se restringia à garantia do respeito aos direitos humanos, sendo que o tratado 

“prima pela adoção de critérios subjetivos”. 

Procedeu-se à soltura do extraditando, o que gerou uma midiática tensão política 

entre as Repúblicas do Brasil e da Itália, tendo os europeus acusado o Presidente da República 

e a Corte Constitucional brasileira de descumprirem os termos do tratado de extradição 

vigente. 

Acerca do caso em questão, ressalta-se a dúvida pendente em relação à possível 

contradição nas decisões da Corte, bem como qual o efetivo alcance do controle jurisdicional 

constitucional em casos em que envolvam questões de soberania e discricionariedade do 

Poder Executivo. 

Para que se alcancem algumas respostas, é imprescindível adentrar aos aspectos 

jurídicos da Extradição nº 1.085, verificando se a Corte teve acertada decisão. Em seguida, 

faz-se alusão a alguns precedentes da Corte, com o intuito de verificar qual era sua inclinação 

anterior e se o caso em questão seguiu a mesma sorte. 

 

III – OS ASPECTOS JURÍDICOS DA EXTRADIÇÃO: Exercício da soberania 

e a reduzida competência de controle do STF 

 

O processo de extradição, definido por Celso Abuquerque de Mello8 como o ato em 

que um Estado entrega determinado indivíduo a outro Estado a fim de processá-lo e puni-lo, 

constitui-se como o principal mecanismo da chamada cooperação internacional na repressão 

penal, sendo encarado como um atributo de soberania do Estado a quem é requerida a 

extradição.9 

                                                                                                                                                                                     

Supremo Tribunal Federal, com todas as responsabilidades e deveres que ela suscita, como a prisão do indivíduo 
extraditando até o final do processo, decisão esta que, uma vez tomada, recorde-se, perdura até a efetiva entrega 
do extraditando ao Estado estrangeiro, não tendo o Poder Executivo o poder de desconstituir decisão judicial que 
determina a prisão para fins de extradição. A atuação do Presidente da República na terceira fase da extradição, 
portanto, é essencialmente vinculada aos parâmetros estabelecidos na decisão do STF que autoriza a extradição”. 
7 Votaram contrariamente à Reclamação e favoravelmente à soltura do extraditando os Ministros: Cármen Lúcia, 
Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Ricardo Lewandowiski, Luiz Fux e Marco Aurélio Mello. Vencidos os 
ministros: Gilmar Mendes (relator), Ellen Gracie e Cezar Peluso. 
8 MELLO, Celso D. de Albuquerque. Curso de Direito Internacional Público. 13 ed. 2 v. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2001, p. 957. 
9 “Assim – encarando-a como um atributo da soberania ou como procedimento deduzido em atenção ao interesse 
de outro país – a extradição é, seguramente, o principal mecanismo da chamada cooperação internacional de 
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São poucos, todavia, os casos que repercutem na sociedade e na mídia de pedidos de 

extradição, tendo ainda menor eco a tramitação do processo extradicional e as posições 

adotadas pelas autoridades competentes no julgamento. 

Porém, o caso Batistti não seguiu a regra. Os aspectos ideológico-políticos que 

permeiam a prisão do extraditando na República Italiana fez reborbulhar enfrentamentos 

políticos adormecidos, gerando ataques infundados e defesas um tanto irracionais, favoráveis 

ou contrarias à extradição e à condenação de Cesare Batistti. 

Ocorre que o processo extradicional é peculiar e segue o regramento introduzido pela 

Constituição Federal, pela Lei nº 6.815/80 e pelos tratados celebrados entre o Brasil e 

inúmeros Estados. Trata-se de um sistema misto, onde as etapas administrativa e judicial são 

imprescindíveis, constituindo-se em três fases, sendo a primeira administrativa, seguida da 

fase judicial e, em seguida, de uma nova fase administrativa. 

A necessária passagem do feito de extradição pelo Supremo Tribunal Federal, nos 

termos do art. 83, da Lei nº 6.185/80, onde serão apreciadas a legalidade e a procedência do 

pedido, causa certo conflito e confusão na doutrina e na jurisprudência efetivamente no que 

tange à vinculação do Presidente da República à decisão preferida pela Corte Suprema. Ainda 

no ano de 1983, Mirtô Fraga, não obstante reconhecesse que a concessão da extradição é um 

ato próprio do Poder Executivo, apontava que o Supremo Tribunal Federal firmava 

posicionamento no sentido de que suas decisões, acerca de processos de extradição, tinham 

caráter definitivo, cabendo ao Poder Executivo a mera execução da decisão judicial.10A 

referida Autora colaciona algumas decisões, proferidas entre os anos de 1953 a 1979, nas 

quais fica evidente o caráter dos acórdãos do Tribunal Constitucional de decidir 

definitivamente as extradições em julgamento.11 

                                                                                                                                                                                     

repressão penal, fazendo com que as fronteiras políticas não funcionem como fator de impunidade e de não-
reparação da lesão perpetrada no lócus commissi delicti”. SOUZA, Artur de Brito Gueiros. As novas tendências 

do Direito Extradicional. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 09.    
10 “A concessão da extradição, já foi dito, é um ato do Pode Executivo, subordinado, entretanto ao 
pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, quanto à legalidade e procedência. (...) O exame do Supremo 
Tribunal Federal se prende à legalidade e procedência da extradição. Entretanto, como assinalado nos 
comentários ao art. 80, em virtude de diversas circunstâncias, a nossa Corte Suprema não tem se limitado a 
julgar legal ou ilegal, procedente ou improcedente a extradição; seu pronunciamento se faz em termos 
definitivos, deferindo ou  denegando o pedido”. FRAGA, Mirtô. O novo Estatuto do Estrangeiro comentado. 
Rio de Janeiro: Forense, 1985, p. 336. 
11 Ibidem, p. 336-337. 
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Em raciocínio idêntico, o ex-Ministro J. F. Rezek não critica a cultura construída no 

âmbito do STF, onde a posição jurídica se sobrepõe à política, estando o Poder Executivo 

vinculado aos termos da decisão exarada na fase judicial da extradição12. 

No entanto, o aspecto terminativo das decisões judiciais, proferidas em sede de 

extradição, vem sendo derrogado, prevalecendo na Corte Magna o entendimento da ampla 

discricionariedade conferida ao Chefe do Poder Executivo, mas apenas quando deferido o 

pedido de extradição no âmbito judicial. Destaque-se, a toda sorte, que, indeferida pelo STF a 

extradição, está a Autoridade máxima do Poder Executivo vinculada ao posicionamento do 

ente judicial. 

Com efeito, a decisão pretória que acolhe o pedido de soltura de Cesare Batistti e 

admite a competência final do Presidente da República é amparada pela doutrina, sob o 

fundamento político da soberania. De há muito, Hildebrando Accioly já reconhecia que a 

extradição é um ato que pressupõe o exercício de soberania de Estado, seja pelo requerente ou 

pelo requerido, cabendo ao respectivo Poder Executivo a concessão ou não da extradição.13 

Aponta o ex-embaixador as formas de apresentação e respostas diplomáticas de requerimentos 

de extradição, havendo Estados que adotam o rito puramente administrativo, alguns que 

preferem o trâmite meramente judicial e outros que implementaram o sistema misto de 

apreciação. Acerca do sistema misto, ressalta o Autor que a função do Poder Judiciário é de 

mero parecerista, sem que a decisão judicial vincule a Autoridade Executiva.14  

Sem vacilo, Celso D. de Albuquerque Mello salienta que ao Presidente da República, 

após adequada tramitação de processo perante o STF, é atribuída a decisão final do processo 

extraditatório, sendo reconhecida competência discricionária ao Chefe do Poder Executivo, 

podendo, inclusive, recusar a extradição em contrariedade ao acórdão que reconhece a 

legalidade e procedência do pedido.15 

                                                           
12 “Nasceu, como era de se esperar que nascesse, por força de tais fatores, no Supremo Tribunal Federal, o 
costume de se manifestar sobre o pedido extradicional em termos definitivos. Julgando-a legal e procedente, o 
tribunal defere a extradição. Não se limita, assim, a declará-la viável, qual se entendesse que depois de seu 
pronunciamento o regime jurídico do instituto autoriza ao governo uma decisão discricionária. REZEK, J. F. 
Direito Público internacional. 09 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 192 
13 “A autoridade competente para pedir e conceder a extradição é o poder executivo, por ser o órgão das relações 
entre os Estados. Aliás, como a extradição é ato de soberania, só pode solicitá-la ou concedê-la a autoridade que 
tenha o exercício da soberania em face dos países estrangeiros”. ACCIOLY, Hildebrando. Tratado de Direito 

Internacional Público. 02 ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1956, p. 435. 
14 “O pedido é geralmente apresentado e respondido por via diplomática. Apresentado ao Ministério das 
Relações Exteriores ou dos Negócios Estrangeiros, seu exame, nalguns países, é puramente administrativo, 
noutros é judiciário e ainda noutros é misto. Nestes últimos, a autoridade judiciária intervém apenas para dar 
simples parecer, que não é obrigatório para o governo”. Ibidem, p. 436. 
15 “Cabe ao Poder Executivo decidir da extradição ou não de um indivíduo. O STF ‘poderá deixar de considerar 
crimes políticos os atentados contra chefes de Estado ou quaisquer autoridade, bem assim os atos de anarquismo, 
terrorismo, sabotagem, seqüestro de pessoa, ou que importem propaganda de guerra ou de processos violentos 
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O exercício da soberania de Estado é o pano de fundo do ato extradicional, cabendo 

privativamente ao Presidente da República, ouvida a Autoridade Judiciária, decidir 

favoravelmente ou não pela extradição, sendo admissível que a decisão administrativa 

contrarie o posicionamento judicial positivo exarado pela Corte Extraordinária, pois estarão 

em jogo razões de ordem política das quais o único juiz é o Estado, como assevera Yussef 

Said Cahali.16 

Ora, não obstante a clara competência atribuída à Corte Suprema em processar e 

julgar os processos de extradição, nos termos do art. 102, I, “g”, da Carta Magna, e da 

exigência da norma ordinária da tramitação judicial, presente no art. 83, do Estatuto do 

Estrangeiro, é evidente que a relação com Estado Estrangeiro é competência privativa do 

Presidente da República, como determina o art. 84, VII, do Diploma Constitucional. 

Em última análise, no processo de extradição, em que pese circundar aspectos 

jurídicos, prevalece o caráter político. Ou seja, a verificação final do pedido de extradição 

estará pautada por critérios de conveniência e oportunidade, que formam a competência 

discricionária disposta ao Presidente da República. 

Com efeito, a atribuição de competência final ao Chefe do Poder Executivo adquire 

plena lógica, pois, na sua raiz, o processo de extradição expõe as relações diplomáticas entre 

Estados soberanos. Logo, o eminente caráter político que envolve o instituto da extradição 

impede a atuação derradeira do Poder Judiciário, sob pena de lesão ao princípio democrático, 

vez que a condução dos aspectos de soberania do Estado brasileiro está a cargo do Poder 

Executivo, cabendo apenas a ele a última palavra. 

Em verdade, cabe ao Poder Judiciário, nos processos de extradição, um juízo 

autorizador, onde: I) negando a extradição, vincula o Poder Executivo; II) autorizando a 

extradição, não vincula o Poder Executivo.  

No caso Batistti, o acórdão que decide pela possível extradição aponta claramente 

que o Presidente da República não está adstrito ao teor da decisão judicial, mas que tão 

somente o Tratado celebrado entre as duas nações deveria balizar a imposição final acerca da 

extradição. No entanto, apontou o Ministro Gilmar Mendes, quando da votação pela soltura 

                                                                                                                                                                                     

para subverter a ordem política e social’. Ele pode recusar mesmo quando o STF tenha declarado a legalidade e 
procedência do pedido. (...) A doutrina (Anor Butler Maciel) tem afirmado que a extradição no Brasil é um ato 
misto, isto é, judiciário e administrativo. Entretanto, é o Executivo que tem atuação decisiva”. MELLO, Celso D. 
de Albuquerque. Op. cit., p. 974.  
16 “Ato complexo, como manifestação da soberania, a faculdade de conceder ou negar a extradição pertence 
exclusivamente ao Chefe do Poder Executivo, embora subordinada à prévia opinião da autoridade judiciária; 
todavia, favorável que seja à entrega a deliberação do Tribunal, o Estado poderá recusá-la, tais sejam as razões 
de ordem política, das quais é único juiz”. CAHALI, Yussef Said. Estatuto do estrangeiro. São Paulo: Saraiva, 
1983, p. 373. 
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do extraditando, que o mérito da decisão presidencial que não acolheu o acórdão que 

autorizava a extradição seria passível de controle pelo STF. 

Inobstante o não êxito da tese lançada pelo Ministro Gilmar Mendes, surge mais uma 

questão a ser dirimida: o mérito do ato de extradição, que se constitui numa questão de 

soberania, pode ser controlado pelo Poder Judiciário? A tentativa de controle pode configurar 

lesão ao princípio democrático? Há, portanto, uma ampla esfera de discrição à disposição do 

Chefe do Poder Executivo? Adiante, esmiúçam-se possíveis respostas a tais questinamentos.  

 

III.1 O mérito da decisão extraditatória: O exercício da soberania e a limitação 

ao controle exercido pelo STF 

 

Preliminarmente, insta salientar que inexistem maiores questionamentos acerca do 

possível controle jurisdicional do ato administrativo presidencial que decide contrariamente à 

decisão judicial que não autoriza a extradição. Com efeito, o controle exercido pelo STF se 

justifica, pois se tratará de violação a direito individual do extraditando, podendo atentar 

contra o texto da própria Constituição Federal como aponta Yussef Said Cahali.17 

Persistem questionamentos quando se trata de decisão judicial que autoriza e que é 

seguida de decisão administrativa denegatória de extradição. Nesse contexto, analisar o mérito 

do ato administrativo no caso Batistti significa verificar se a decisão do Presidente da 

República, a qual determina a não extradição, pode e deve ser objeto de controle.  

Na aludida decisão administrativa, resumidamente, alegou o Presidente haver 

ponderáveis razões que permitiam o receio de que o extraditando fosse objeto de perseguição 

por sua atuação política, o que permitiria a não extradição com fulcro na letra “f” do número 

“1” do art. 3º do Tratado de Extradição celebrado entre Brasil e Itália. 

O controle jurisdicional da Administração Pública, mais especificamente, dos atos do 

Poder Executivo, adquire sustentação quando envolvida a proteção a direito do indivíduo, ou 

seja, o Poder Judiciário intervém na medida em que o indivíduo está ou pode ser acometido de 

ato administrativo que viole seus direitos, seja por abuso ou por equívoco na interpretação da 

lei, assim como defendia M. Seabra Fagundes.18 

                                                           
17 “(...) não lhe é lícito (ao Estado), entretanto, aceder à solicitação contrariamente à manifestação da justiça, com 
a qual terá de conformar-se. O controle jurisdicional adotado é plenamente justificável: como esse ato interessa à 
liberdade individual, a tendência moderna, já perfeitamente acentuada na doutrina e em textos legislativos, é para 
transformá-lo de mero ato de soberania em ato jurisdicional no qual possa intervir o Poder Judiciário, quando 
não lhe caiba inteiramente sua solução”. Idem. 
18 “A finalidade essencial e característica do controle jurisdicional é a proteção do indivíduo em face da 
Administração Pública. Esta, como órgão ativo do Estado, tem freqüentes oportunidades de contato com o 
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Evidente, nesse sentido, que o controle a que se submete o Poder Executivo está 

atrelado à proteção de interesses individuais ou mesmo coletivo, mas que possam atingir 

especialmente direitos fundamentais previstos na Carta Magna vigente.  

Diante desse raciocínio, resta esclarecida a razão da indiscutível vinculação do Chefe 

do Poder Executivo à decisão do STF quando o ente jurisdicional denega autorização de 

Extradição, pois se o Estado contrariar a decisão judicial estará lesando direito individual do 

extraditando, o que permite a intervenção do Poder Judiciário para corrigir a lesão. 

No entanto, quando o Estado decide soberanamente não acatar a autorização de 

extradição concedida pela Corte Suprema, estão em jogo os elementos da relação soberana 

entre Estados e não mais direitos subjetivos individuais, posto que o Poder Executivo está 

protegendo o extraditando. 

O ato administrativo que denega extradição, em contrariedade à autorização 

concedida pelo STF, se caracteriza pela peculiaridade, pois a sua repercussão vai além do 

sistema jurídico pátrio e atinge a relação com outros Estados. O seu controle, com efeito, não 

pode ser idêntico ao do ato administrativo que repercute apenas diante do indivíduo ou da 

sociedade nacional, pois envolve questões complexas do âmbito político da relação entre 

nações. 

Nos termos da decisão que autorizou a extradição de Cesare Batistti, o Chefe do 

Poder Executivo teria certa margem discricionária, mas teria de balizar suas razões no tratado 

celebrado com o país requerente. 

A competência discricionária reconhecida pela Corte Extraordinária, no caso Batistti, 

tem fundamento justamente no quesito político, fruto do exercício pelo Chefe do Poder 

Executivo da soberania, a qual se caracteriza, como ensina José Afonso da Silva, pela 

superioridade do poder político do Estado, exigindo independência (soberania externa) e 

supremacia (soberania interna).19 

Sem receio, pode-se afirmar que o exercício das relações externas envolve o poder 

soberano do Chefe de Estado, o que se constitui na máxima atividade política. Apontam J. J. 

Gomes Canotilho e Vital Moreira, em obra acerca dos poderes do Presidente da República 

Portuguesa20, que tais relações de âmbito externo exigem poderes reais de decisão e não 

                                                                                                                                                                                     

indivíduo, nas quais lhe pode violar os direitos, por abuso ou êrro na aplicação da lei. Tal sistema de contrôle é o 
meio prático de contê-la na ordem jurídica, de modo a assegurar ao indivíduo o pleno exercício de seus direitos”. 
FAGUNDES, M. Seabra. Op. cit., p. 113-114. 
19 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo. 26 ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 107. 
20 Não obstante os autores tratarem especificamente dos poderes atribuídos ao Presidente português, as 
considerações acerca da função presidencial em questões de política externa são plenamente aplicáveis à 
realidade brasileira: “Esta posição reforçada do Presidente da República na área das relações externas é tudo 
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meramente formais, o que implica em liberdade de decisão presidencial, pois estarão 

comprometidos interesses do país. Dentro dos limites do poder soberano, o seu exercício 

faculta a utilização da coação para impor suas decisões, como afirma Dalmo de Abreu 

Dallari.21 

As especiais liberdades conferidas ao Presidente da República têm fundamento no 

triunfo da teoria da separação de poderes, especialmente quando aplicada na vigência do 

Estado Social. Daí resulta a aceitação de que cabe ao Poder Executivo o desempenho da 

liderança política e o relativo predomínio sobre os demais poderes, como afirma Clèmerson 

Merlin Clève.22  

Assente que, em termos de política externa, é natural que seja conferida margem de 

liberdade ao Chefe de Estado, resta evidente que o ato de extradição também está inserido 

nessa lógica, ressalvando-se os casos em que há denegação de autorização pelo STF. 

 A discricionariedade administrativa tem sólido conceito.23 No que tange ao controle 

do mérito do ato discricionário, veementemente negado em tempos nem tão remotos, está 

assentada na doutrina administrativista sua possibilidade, porém, com severas ressalvas, como 

ensina Celso Antonio Bandeira de Mello24. Nesse sentido, o controle da oportunidade e da 

                                                                                                                                                                                     

menos incoerente ou injustificada. É que as relações externas comprometem por natureza o país como tal, na sua 
unidade, sendo portanto compreensível que o Presidente da República tenha aí especial responsabilidade, visto 
que ele é constitucionalmente também o garante da unidade nacional (art. 123º). Não se trata de poderes 
meramente formais, como sucederia em regime parlamentar propriamente dito, mas de poderes reais, 
implicando liberdade de decisão presidencial, como é próprio dos sistemas mistos ou dualistas que autonomizam 
o lugar político do Presidente da República face ao Governo”. CANOTILHO, J. J. Gomes; MOREIRA, Vital.  
Os poderes do Presidente da República. Coimbra: Coimbra editora, 1991, p. 82-83. 
21 “Assim, pois, a soberania jamais é a simples expressão de um poder de fato, embora não seja integralmente 
submetida ao direito, encontrando seus limites na exigência de jamais contrariar os fins éticos de convivência, 
compreendidos dentro da noção de bem comum. Dentro desses limites o poder soberano tem a faculdade de 
utilizar a coação para impor suas decisões”. DALLARI, Dalmo de Abreu.  Elementos de Teoria Geral do 

Estado. 26 ed. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 80-81. 
22 “Portanto, falar da separação de poderes, agora, só guarda sentido quando está-se a referir aquele Estado de 
prestações constitucionalmente regulado e de tal modo regulado a ponto de definir-se como Estado de Direito de 
orientação social. Neste Estado, porém, uma coisa é certa. Quer aceite esse ou aquele regime de governo 
(parlamentarismo ou presidencialismo), cabe ao Executivo desempenhar a liderança política. Daí seu relativo 
predomínio”. CLÈVE, Clèmerson Merlin. Atividade legislativa do Poder Executivo. 2 ed. São Paulo: RT, 2000, 
p. 42. 
23 “Discricionariedade, portanto, é a margem de liberdade que remanesça ao administrador para eleger, 

segundo critérios consistentes de razoabilidade, um, dentre pelo menos dois comportamentos cabíveis, perante 

cada caso concreto, a fim de cumprir o dever de adotar a solução mais adequada à satisfação da finalidade 

legal, quando, por força da fluidez das expressões da lei ou da liberdade conferida no mandamento, dela não se 

possa extrair objetivamente, uma solução unívoca para a situação vertente”. MELLO, Celso Antonio Bandeira 
de. Discricionariedade e controle jurisdicional. 02 ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 48. (itálico no original) 
24 “É, pois, precisamente em casos que comportam discrição administrativa que o socorro do Judiciário ganha 
foros de remédio mais valioso, mais ambicionado e mais necessário para os jurisdicionados, já que a pronúncia 
representa a garantia última para a contenção do administrador dentro dos limites de liberdade efetivamente 
conferidos pelo sistema normativo. Finalmente, este proceder do Judiciário não elimina a discricionariedade e 
nem pode fazê-lo, pena de agravo à própria lei. Deveras: à perquirição judicial nunca assistirá ir além dos limites 
de significação objetivamente desentranháveis da norma legal, conquanto valendo-se desassombradamente das 
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conveniência empregada pela Autoridade carece da verificação da pertinente finalidade 

(existência ou não de desvio de poder)25 e do exame dos motivos. 

Porém, a decisão presidencial que decide pela extradição, é fruto de liberdade 

resultante do exercício de soberania, não havendo norma cogente capaz de sofrer 

desvirtuamento pela Autoridade, o que permite concluir que se trata de decisão impassível de 

configurar desvio de poder. Trata-se, portanto, de decisão eminentemente política, recheada 

da mais ampla liberdade. 

Escolhido o rumo pelo Presidente da República, com a inclinação pela não 

extradição haverá, aí sim, a vinculação da Autoridade executiva aos termos de Tratado (se 

existir) celebrado entre o Brasil e o país requerente. 

Trata-se, contudo, de vinculação formal ao instrumento de acordo internacional. 

Cabe ao Presidente da República realizar a subsunção entre norma  e caso concreto, ou seja, 

tendo de consignar em que dispositivo se adéqua a decisão denegatória e expor claramente os 

motivos que a sustentam.  

Assim, havendo Tratado que verse sobre extradição, cabe ao Chefe do Poder 

Executivo aliar sua decisão de indeferimento aos termos do acordo, sob pena de 

descumprimento, o que geraria o poder de controle do Tribunal Magno. Mas tal controle 

limita-se a declarar a nulidade do ato, não podendo o STF substituir a Autoridade na prolação 

correta do ato administrativo. Logo, com a declaração da nulidade, retorna-se a competência 

para o Poder Executivo decidir se acata ou não a decisão judicial que autoriza a extradição. 

Agora, havendo a devida fundamentação aliada à indicação do dispositivo em que se 

respalda, parece não haver sustentação para qualquer intervenção do Poder Judiciário, em 

especial quando o teor do dispositivo em que se funda a decisão negativa contém elementos 

eminentemente subjetivos. Ora, num contexto lógico, a verificação subjetiva, nesse caso, tem 

claro condão político de onde emerge competência discricionária impassível de controle. 

O que parece restar evidente é que as questões de ordem política, as quais carecem 

de análise subjetiva, são fruto do privativo exercício da soberania pelo Chefe do Poder 

Executivo, o que torna os atos administrativos devidamente fundamentados e respaldados, 

livres do controle do Poder Judiciário. 

                                                                                                                                                                                     

vias mencionadas.” MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010, p. 992.  
25 “Com efeito, entende-se por ‘desvio de poder’ a utilização de uma competência em desacordo com a 

finalidade que lhe preside a instituição. A atuação pela qual o Poder Público, no maneio de uma competência 
que possui, evade-se ao fim que é próprio dela e aporta em interesse diverso daquele que teria de ser alvejado 
denomina-se ‘desvio de poder’”. MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Grandes temas de Direito 

Administrativo. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 120. (itálico no original) 
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Do exposto, verifica-se que a Corte Constitucional, ainda que por maioria, foi exitosa 

quando não vinculou o Presidente da República à decisão que autorizava a extradição de 

Casare Batistti, apenas consignando que a Autoridade teria de observar os termos do Tratado 

celebrado com a República Italiana. Significativo acerto se observa, também, na decisão em 

que o STF, também por maioria de votos, resolve libertar o extraditando, compreendendo que 

a decisão presidencial final não é passível de controle, pois está devidamente fundamentada 

nos termos do Tratado. 

Como demonstrado, o controle do ato final que denega a extradição de Cesare 

Batistti, intentado pelo relator da Extradição, Ministro Gilmar Mendes, a quem foi seguido 

pelos ministros Ellen Gracie e Cesar Peluzo, não se sustenta no plano político e jurídico, 

sendo que seu êxito poderia configurar um grave atentado à competência política disposta ao 

Poder Executivo e, consequentemente, ao princípio da separação de poderes. O referido voto 

tampouco reflete a jurisprudência mais atual da Suprema Corte, aliando-se à linha mais 

conservadora da Corte Magna, o que se trata no item a seguir. 

  

IV – A EXTRADIÇÃO E OS PRECEDENTES DO STF: Contradições 

evidenciadas no caso Batistti 

 

O Supremo Tribunal Federal depara-se há tempos com casos de extradição, porém 

trata a questão da competência final do Chefe do Poder Executivo de forma um tanto 

inconstante, sendo poucas as decisões em que a matéria é tratada às claras, como se extrai de 

decisões longínquas e recentes.  

Em voto proferido pelo Ministro Luiz Gallotti em 1955, em sede de Habeas Corpus 

nº 33.453/DF, consignou o então relator que cabe ao país a quem é requerida a extradição 

considerar se o crime tem caráter político ou não26. Ou seja, com evidência, a caracterização 

política do crime é atribuída ao país em que se encontra o extraditando, num contexto de 

soberania nacional. Cabe concluir que a decisão acerca do caráter político do delito é questão, 

em última análise, pertinente ao Chefe de Estado, o qual responde juridicamente pelo país 

onde se encontra o extraditando. 

Mais recentemente, especificamente em 2008, em sede de processo de Extradição nº 

1.114, relatado pela Ministra Cármen Lúcia, decidiu o respectivo plenário, à unanimidade, 

                                                           
26 “Tem, entretanto, razão o impetrante quando sustenta que não cabe a extradição para crime político; que a 
qualificação dêste (sic) cabe ao país a quem é pedida a extradição; e que também é político o crime cometido 
contra a ordem política externa”. STF, HC 33.453/DF, rel. Min. Luiz Gallotti, j. 28.01.1955. 
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que ao STF cabe apenas a análise da legalidade e a procedência do pedido de extradição, 

sendo de competência amplamente discricionária do Presidente da República a decisão final 

acerca da efetivação da extradição27. Vale ressaltar que participaram da referida decisão os 

ministros Gilmar Mendes (Presidente à época), Ellen Gracie e Cezar Peluso. 

Em processo de Extradição nº 893, relatado pelo Ministro Gilmar Mendes, a Magna 

Corte decidiu, por unanimidade, que poderia o Presidente da República extraditar, sob juízo 

de conveniência e oportunidade, ainda que o extraditando já houvesse sido condenado em 

processo criminal brasileiro28. Ou seja, o acórdão não trata apenas da discricionariedade 

concedida à Autoridade executiva em caso de extraditar criminoso que responde a delitos no 

Brasil, mas também afirma, ainda que sutilmente, que, mesmo condenado, há margem de 

liberdade concedida ao Presidente para efetivar ou não a extradição. Uma vez mais, vale dizer 

que participaram da decisão, além do relator Gilmar Mendes, os ministros Ellen Gracie e 

Cezar Peluso. 

Vasculhando-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, percebe-se que são 

ínfimos os acórdãos que tratam da amplitude discricionária conferida ao Presidente da 

República, no que tange a concretizar ou não a extradição concedida pela Corte, onde, sob 

juízo amplo de conveniência e oportunidade, estaria a Autoridade desvinculada da decisão 

judicial colegiada. Porém, não obstante o pequeno número de acórdãos que tratam da matéria, 

não foi identificado recentemente acórdão em sentido oposto, tampouco votos contrários, vez 

que as decisões pesquisadas foram sustentadas pela unanimidade dos membros da Corte 

Extraordinária. 

Há, todavia, extensa gama de decisões acerca do aspecto discricionário concedido ao 

Presidente em extraditar, de imediato, a quem responde a processo criminal também em solo 

brasileiro.  

Pode-se afirmar, sem titubeio, que a linha jurisprudencial do STF tem firme 

inclinação ao reconhecimento de ampla competência discricionária conferida ao Chefe do 

Poder Executivo, podendo o Presidente contrariar o acórdão do Supremo Pretório quando este 

julga procedente a extradição pleiteada por Estado estrangeiro. 

                                                           
27 “O Supremo Tribunal limita-se a analisar a legalidade e a procedência do pedido de extradição (Regimento 
Interno do Supremo Tribunal Federal, art. 207; Constituição da República, art. 102, Inc. I, alínea g; e Lei n. 
6.815/80, art. 83): indeferido o pedido, deixa-se de constituir o título jurídico sem o qual o Presidente da 
República não pode efetivar a extradição; se deferida, a entrega do súdito ao Estado requerente fica a critério 
discricionário do Presidente da República.” STF, Pleno, Ext 1114, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 12/06/2008. 
28 “Poderá o Presidente da República, atendendo a razões de conveniência e oportunidade ao interesse nacional, 
ordenar a imediata efetivação da extradição, apesar do processo penal instaurado, ou, até mesmo, se tiver 
ocorrido condenação (art. 67 e art. 89, in fine, Lei nº 6.815/80)”.  
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Chamam a atenção, nesse contexto, os votos consignados pelos ministros Gilmar 

Mendes, Ellen Gracie e Cezar Peluso, claramente contrários à soltura do extraditando italiano 

Cesare Batistti, ainda que o processo administrativo que denegou a extradição tenha 

adequadamente tramitado. Com efeito, salta aos olhos a contradição. Os referidos ministros 

com frequência acompanharam a linha decisória da Corte, admitindo a ampla competência da 

Autoridade executiva em decidir, em caráter final, acerca de extradição já concedida pelo 

Tribunal Constitucional. Porém, a posição adotada no caso Batistti é gritantemente oposta 

àquilo que os ministros aludidos sempre adotaram como posição em processos análogos de 

extradição. 

O leitor desavisado pode, de repente, concluir que houve uma alteração de rumo 

interpretativo da Lei do Estrangeiro, onde não mais se confere ampla discricionariedade à 

decisão do Presidente da República, mas a leitura do voto do eminente Ministro Gilmar 

Mendes, relator da Extradição 1.085, não revela fundamentação apontando o câmbio 

interpretativo. Há, nesse horizonte, um claro rompimento dos ministros Gilmar Mendes, Ellen 

Gracie e Cezar Peluso com seus posicionamentos até então adotados em semelhantes casos de 

extradição, o que resulta numa proposição de alteração de rumo de jurisprudência, até certo 

ponto, consolidada na Corte, sem que se verifique a exposição de pertinente justificativa pelos 

referidos magistrados. 

Em verdade, resta certo desconforto ao operador do direito na medida em que o 

Supremo Tribunal Federal tem clarividente dificuldade em manter certa regularidade e 

coerência, especialmente quando se está em jogo caso concreto de considerável complexidade 

jurídica e com repercussão na sociedade. Especificamente no caso Batistti, identifica-se a 

notória tentativa de uma parcela de ministros em opor-se à jurisprudência a qual ajudaram a 

edificar, o que gera certa cautela em relação à segurança e linearidade das decisões proferidas 

pelo STF. 

Evidente, de toda sorte, que o engessamento da jurisprudência não é benéfico para a 

Corte, tampouco para a sociedade. Mas é certo, também, que a inconstância de posições gera 

insegurança e traz questionamentos acerca da medida em que fatores externos ao processo e 

ao direito influenciam membros do Tribunal mais importante da estrutura judicial brasileira.  

Pertinente questionar, nessa seara, se os votos vencidos do caso Batistti podem 

revelar uma tentativa de desvirtuamento do processo democrático, eis que a Corte 

Constitucional, se os vencidos lograssem êxito, teria declarado nulo um ato administrativo 

cuja ampla discricionariedade lhe havia sido concedida pelo próprio STF e pela lei. Ou seja, 
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houve uma tentativa de interferência no processo de representação soberana, cuja 

competência é exclusiva do Chefe do Poder Executivo?  

Os votos vencidos no caso Batistti suscitam questionamentos interessantes e que 

podem refletir de que forma o Tribunal guardião da Constituição, ou parte dele, é suscetível 

de ser influenciado pelo debate e clamor das mídias e da pequena parcela da sociedade que 

discute as questões de maior complexidade política. Nesse sentido, algumas questões 

emergirão no próximo capítulo. 

 

V – O STF E A POLÍTICA: a repercussão político-ideológica do caso Batistti e 

sua influência no processo de extradição 

 

No tópico anterior tentou-se demonstrar a ruptura de posicionamento realizada pelos 

ministros Gilmar Mendes, Ellen Gracie e Cesar Peluzo, em especial o primeiro, em relação ao 

controle do ato administrativo presidencial que indefere a extradição quando há decisão do 

STF autorizando o requerimento de país estrangeiro. 

Em incursão específica, foi realizada a análise política e jurídica acerca do acerto da 

decisão que prevaleceu na Corte Suprema, pelo qual a respectiva autorização não vincula o 

Presidente e tampouco se admite o controle sobre o ato final que nega a extradição. 

Pende, no entanto, a verificação acerca do caráter da modificação de entendimento 

dos referidos ministros vencidos, pois, de hora para outra, resolveram alterar entendimento 

quase que pacífico sobra a matéria extradição. 

O voto do Ministro Gilmar Mendes, quando relata o processo de Extradição 1.085, já 

em fase de execução, é no sentido de que cabe ao STF o controle final acerca, inclusive, do 

mérito do ato presidencial.29 Não satisfeito em declarar nulo o ato negativo de extradição, o 

Ministro Gilmar Mendes pregou a substituição da Autoridade competente para decidir a 

Extradição. 

                                                           
29 Trecho da conclusão do voto exarado pelo Ministro Gilmar Mendes: “A partir dessas descrições dos fatos, 
verifica-se que os crimes praticados pelo extraditando são gravíssimos (quatro homicídios qualificados), 
bastando observar o contexto em que foram executados – mediante premeditação e emboscada –, com o claro 
propósito de eliminar as vítimas, por vingança. Impõe-se, portanto, ao Estado brasileiro, considerados os 
parâmetros objetivamente estabelecidos no acórdão que deferiu a extradição, e em razão da imperiosa 
necessidade de se cumprir os termos do Tratado celebrado, realizar a entrega do extraditando”. 
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Fundamenta o aludido Ministro que as razões apresentadas pelo Presidente da 

República em nada modificariam o entendimento realizado pela Corte, quando da decisão de 

autorizar a extradição, o que não permitiria a contrariedade administrativa.30 

Como delineado no Capítulo III deste singelo estudo, o caráter político que envolve 

questões de extradição é patente. Nesse sentido, o ato administrativo que denega a extradição 

envolve elementos mais complexos merecedores de sopesamento pela Autoridade, bem como 

alteram a forma de controle a ser exercido. 

O ato extradicional é um ato de soberania, envolvendo, portanto, um delicado liame 

de relações entre os poderes que constituem o Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Assente que cabe ao Poder Executivo a decisão final sobre processos de extradição em que 

haja autorização positiva do STF, nos termos da Constituição Federal e demais diplomas 

aplicáveis, a intervenção do Poder Judiciário em seara que não lhe cabe revela um claro risco 

ao processo democrático. 

O Ministro Gilmar Mendes, acompanhado pelos Ministros Ellen Gracie e Cesar 

Peluzo, tentou, sem êxito, não apenas controlar, mas substituir-se ao Poder Executivo, com o 

intuito de que sua decisão pessoal prevalecesse sobre um ato de soberania de Estado. Ora, 

quis o Ministro ser Presidente da República por uma oportunidade! 

O que mais chama a atenção no caso Batistti é que inexiste lacuna normativa, 

tampouco há dubiedade interpretativa que justificasse a intervenção do Poder Judiciário, onde 

seria legítimo o controle para restabelecer as imposições constitucionais vigentes. Há, sim, 

uma tentativa de quebra do princípio democrático, pois, tratando-se de questão de soberania, 

cabe ao Presidente da República decidir.  

A afirmação acima revela um dos pilares do Estado Democrático de Direito, qual 

seja, o princípio da representação, onde ao Presidente, dada sua legitimidade eleitoral, é 

conferida uma série de poderes com o intuito de representar os anseios da maioria, sem, 

contudo, lesar legítimos interesses das minorias. Cass R. Sunstein, ao tratar do segundo Bill of 

Rights de Roosevelt, expõe as limitações que o processo democrático impõe ao Poder 

Judiciário.31 

                                                           
30 “Assim, levando-se em consideração a decisão inicial do Supremo neste caso, os fundamentos do ato 
concessivo de refúgio e, agora, da decisão de recusa da extradição, verifica-se que esta última não trouxe 
elemento diverso a ser considerado pela Corte, em nada inovando com relação ao debate travado anteriormente, 
de forma que subsistem as razões expendidas pelo STF quando negou qualquer tipo de perseguição política a 
Cesare Battisti, ou agravamento de sua situação pessoal, e invalidou o refúgio que lhe fora concedido”. 
31 “Aqui o papel do judiciário está necessariamente limitado, pelo fato de que as cortes não possuem a 
legitimidade eleitoral e as ferramentas básicas para introduzir e administrar um estado do bem-estar social por 
sua própria conta. Contudo, a Constituição não é na sua totalidade uma irrelevância”. SUNSTEIN, Cass R. A 

Constituição parcial. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 177. 
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Tratando-se de decisão substancialmente política, como se  revela em casos de 

extradição, não parece que o Poder Judiciário possa absorver toda a gama de interesses e 

conflitos que permeiam o processo político, o que é reconhecido por John Hart Ely.32 

Há, contudo, juristas que defendem a revisão judicial como o fórum adequado para 

que se realize a participação dos cidadãos de forma argumentativa, onde haveria a 

aproximação do cidadão com dilemas morais de uma comunidade política, como exposto na 

obra lançada por Conrado Hubner Mendes33. Com a devida vênia, entende-se frágil o 

argumento. Os fóruns de participação popular estão à míngua, o que é, como defende Juan 

Carlos Velasco Arroyo a partir de estudo da obra de Habermas, fruto da substituição dos 

espaços públicos de discussão pela circulação anônima de ideias sob o domínio de uma 

obscenidade midiática.34A retomada, com efeito, dos espaços públicos de discussão, onde se 

fomente a participação popular efetiva na vida política, é que pode fortalecer a chama 

democrática, pois somente a partir das discussões de base serão os representantes políticos 

instados a efetivamente aplicar as deliberações retiradas dos fóruns públicos. 

Sem receio, afirma-se que o Poder Judiciário é incapaz de organizar e acolher toda a 

gama de complexidades e de interesses que enredam a teia política da sociedade, 

especialmente porque os sujeitos aptos a decidir, os magistrados, não sofrem diretamente as 

pressões da sociedade, o que, todavia, é comum aos representantes eleitos que integram os 

outros dois poderes. Como consignado por John Hart Ely, falta um canal de interação entre 

magistrados e povo, fruto da ausente relação de representação entre eles, pois, ao menos no 

                                                           
32 “Numa democracia representativa, as determinações de valor devem ser feitas pelos representantes eleitos; e, 
se a maioria realmente desaprová-los, poderá destituí-los através do voto. (...) É óbvio que nossos representantes 
eleitos são as últimas pessoas a quem devemos confiar a identificação de qualquer uma dessas situações. Os 
juízes nomeados, no entanto, estão relativamente à margem do sistema governamental e só indiretamente 
precisam preocupar-se com a permanência no cargo. Isso não lhes dá um canal de acesso especial aos valores 
genuínos do povo norte-americano: na verdade, pelo contrário, praticamente assegura que não terão esse acesso”. 
ELY, John Hart. Democracia e desconfiança. São Paulo: Martins Fontes, 2010, p. 137. 
33 “Mas a revisão judicial não ofenderia as condições democráticas. Não só não prejudica a igualdade do voto e 
outros direitos democráticos fundamentais, como, ao contrário, protege esses e outros direitos que fomentam a 
agência moral na política. Tudo isso, naturalmente, se suas decisões foram corretas. Fundamental, para Dworkin, 
é o fórum propiciado pela revisão judicial, no qual cidadãos participam de forma argumentativa. Esse ambiente, 
ao contrário do voto puro e simples, consegue aproximar o cidadão dos dilemas morais de uma comunidade 
política”. MENDES, Conrado Hübner. Controle de constitucionalidade e democracia. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2008, p.72. 
34 “De los análisis de la obra se deduciría uma consecuencia más bien pesimista: las estructuras de comunicación 
de los espacios publicos están dominadas por los medios de comunicación de masas. Esa transformación de la 
esfera pública, a la que alude el título alemán original, estriba básicamente em el abandono de las funciones 
críticas de la notoriedad pública en favor de las labores ostensiblemente manipulativas de los mass media: el 
espacio de discución se há trastocado em um espacio de circulación anônima de ideas dominado por la 
obscenidad mediática”. ARROYO, Juan Carlos Velasco. La teoria discursiva del derecho: sistema jurídico y 
democracia em Habermas. Madrid: Boletín Oficial del Estado, 2000, p. 30. 

8513



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Brasil, não se vota em quem irá integrar o Poder Judiciário, resultando numa menor 

legitimidade democrática disposta ao juiz, na afirmação de Victor Ferreres Comela35. 

O papel da condução política é cabível ao Poder Executivo, como já assentou 

Clèmerson Merlin Clève, e será apenas ele quem, de fato, pode captar todos os anseios e 

necessidades da sociedade. Caso haja descontentamento com os rumos tomados pelo Chefe do 

Poder Executivo eleito, cabe à sociedade, por intermédio da organização dos espaços 

públicos, numa perspectiva habermasiana, pressionar pelos meios democráticos a alteração da 

política adotada ou, até mesmo, a alteração do seu representante.     

Não é admissível que sob pretexto de inadequação da decisão, um poder invada a 

competência do outro, sob pena de se relegar o caráter político a segundo plano, prevalecendo 

sempre, em última hipótese, o entendimento judicial. 

 Ao passo em que há uma reserva de atribuições políticas ao Poder Executivo, fruto 

de previsão constitucional, o chamado “ativismo judicial” pode ocasionar um verdadeiro 

rompimento do Estado Democrático de Direito. O caso Batistti pode elucidar bem a 

afirmativa. 

Explícito que a última palavra em sede de extradição cabe ao Presidente da 

República e que se trata de uma decisão política que envolve a soberania do Estado brasileiro, 

a tentativa de atuação do Poder Judiciário em controlar o mérito do ato denegatório expõe o 

risco de desequilíbrio do sistema democrático. Na medida em que há a intervenção 

desarrazoada e não fundamentada de um Poder sobre o outro, desfalece-se a harmonia 

democrática. 

O almejado equilíbrio na correlação de forças entre os três poderes depende do 

reconhecimento de que os campos da política e do direito são dominados pelas relações de 

poder, onde inexiste consenso possível através de um processo de raciocínio puro, como 

afirma Chantal Mouffe.36 Se o Poder Judiciário resolve deliberadamente intervir na esfera de 

outro poder, cria-se uma tensão nas relações de poder em vigência, causando desequilíbrio no 

alicerce do Estado democrático.  

                                                           
35 Ao analisar os problemas que envolvem a atividade jurisdicional constitucional em relação com a democracia, 
aponta o autor três elementos que dificultam essa relação, sendo o primeiro a menor legitimidade democrática de 
origem do juiz, vez que não se submete ao sufrágio universal: “A mi juicio, las circunstancias que Dan lugar a la 
dificultad contra-mayoritaria son las três seguintes: 1) La menor legitimidad democrática de origen del juez 
constitucional: La ley que hay que enjuizar proviene de um Parlamento elegido periódicamente por el electorado, 
por sufrágio universal. El juez constitucional, em cambio, no es elegido periódicamente por el electorado por 
sufrágio universal. COMELA, Víctos Ferrere.  Justicia constitucional y democracia. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos y Constitucionales, 1997, p. 42.  
36 MOUFFE, Chantal. O regresso do político. Lisboa: Gradiva, 1996, p. 174. 
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Na espécie, a fragilidade da atuação dos ministros vencidos fica ainda mais latente a 

partir da análise do histórico de seus posicionamentos em casos análogos anteriores. O caso 

Batistti é paradigmático no que se refere à abrupta modificação de entendimentos, pois todos 

os três ministros vencidos romperam com seus posicionamentos anteriores, pois votavam no 

sentido de reconhecer o caráter político da extradição e suas consequências, mas, a partir da 

Extradição nº 1.085, perfilaram entendimento em sentido oposto.  

A atitude dos ministros vencidos se assemelha à do “Juiz Hidra”, nos termos da 

metáfora lançada por Marcelo da Costa Pinto Neves37, pois, sem maiores explicações 

razoáveis, regeneram princípios e argumentos para subsidiar tese jurídica, quando, na 

verdade, mascaram-se posicionamentos de cunho pessoal. 

A proposta de “ativismo judicial” no caso Batistti revela uma preocupante realidade 

na Corte Extraordinária pátria. A alteração de fundamentos jurídicos ad hoc, ou seja, 

ministros que não sustentam as razões técnicas consignadas, pois modificam entendimentos 

conforme o caso e sua repercussão, tem se tornado regra. 

O que se verifica no julgamento da soltura de Cesare Batistti é uma espécie de 

indignação pessoal do relator Ministro Gilmar Mendes que, não satisfeito com as limitações 

dos poderes que lhe são conferidos, propôs decisão que desequilibraria a estrutura 

democrática e macularia o pleno exercício da soberania pelo Presidente da República. 

 Não há dúvida de que, nesse episódio, aspectos, além do jurídico, pesaram nas 

decisões dos ministros vencidos. Com sinceridade, não há surpresa que questões ideológico-

político-morais tenham peso determinante nos posicionamentos adotados, mas persiste 

preocupação quando o magistrado não se satisfaz com os limites impostos pelo direito e 

avança sobre competência alheia, num verdadeiro ataque aos pilares do Estado Democrático 

de Direito.  

  

VI – CONCLUSÃO 

                                                           
37 Ao Juiz Hidra, contrapõe-se o Juiz Iolau, o qual não modifica suas decisões ad hoc para satisfazer as 
estratégias lançadas a cada caso: “O juiz Iolau distingue-se do juiz Hidra sob dois aspectos. Por um lado, ele não 
subordina, desorientadamente, ao poder dos princípios de regenerarem-se incontrolavelmente em cada situação 
concreta, na forma policéfala em que se apresentam. Não modifica sua posição ad hoc para satisfazer 
exclusivamente a cada nova estratégia em que se invocam princípios. Ele não se deixa impressionar pela retórica 
principiológica. Caso contrário, afogar-se-ia no lago dos princípios. Por outro lado, o juiz Iolau não atua, ele 
mesmo, à maneira de Hidra. Não regenera, a cada caso, um novo princípio, para encobrir a sua atuação em favor 
de interesses particularistas, vinculados ao poder, ao dinheiro, à religião, à parentela, à amizade, às boas relações 
etc. Ou seja, não se utiliza da retórica principialista para impressionar os envolvidos nas contendas jurídicas e, 
assim, dissimular a sua prática juridicamente inconsistente”. NEVES, Marcelo da Costa Pinto. Entre Hidra e 

Hércules princípios e regras constitucionais como diferença paradoxal do sistema jurídico. Brasília: UnB, 2010, 
p. 219. 
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A estrondosa repercussão midiática de todo o processo de extradição de Cesare 

Batistti acabou por esconder importantes detalhes das entranhas jurídico-politícas que 

envolveram todo o caso. 

Desde o começo do processo, iniciado com a prisão do extraditando, houve um 

movimento orquestrado pela mídia nativa no sentido de pressionar as autoridades envolvidas 

a extraditar o suposto “terrorista” de esquerda imediatamente, como requerido pela República 

Italiana. 

Mas o que restou de todo o ocorrido foi a reafirmação de que o processo 

extraditatório é, em última análise, reflexo do exercício da soberania de um país, tendo o 

Chefe do Poder Executivo diferenciada participação, pois caberá a ele a última palavra caso 

seja autorizada a extradição pelo STF. Na objetiva fala do Ministro Carlos Ayres Britto pode 

ser resumida a relação entre Executivo e Judiciário nessa peculiar espécie processo: “Se sim, 

sim; se não, talvez”. 

O mero rito de passagem, próprio do processo extraditatório perante o STF, no caso 

Batistti não foi sereno. A tentativa dos ministros vencidos em avançar indevidamente sobre a 

competência privativa do Presidente da República revela um possível desequilíbrio da 

correlação de forças entre o poderes que constituem o Estado Democrático de Direito, sob 

pretexto, ainda que velado, de um ativismo do Poder Judiciário. 

Contudo, essa tentativa de intervenção mais incisiva, ainda que além dos parâmetros 

de competência impostos pela Constituição e pelo direito, expõe como o Judiciário está 

suscetível a fatores ainda mais complexos que somente o direito, como a política. 

Ocorre que a intervenção do Judiciário na seara política deve ser extremamente 

parcimoniosa, pois o mínimo exagero pode resultar na quebra do princípio democrático e da 

representação, pois haverá a indevida invasão de competência à margem do que prevê a Carta 

Magna. 

Concorda-se com Marcelo Neves, pois o magistrado, especialmente integrante da 

Corte Constitucional, não pode agir como um “juiz Hidra”, que para cada caso altera os rumos 

e fundamentos de suas decisões, mascarando interesses de cunho pessoal alheios à tecnicidade 

jurídica que deve prevalecer em sua análise. 

 Inobstante o não êxito da tese lançada pelo Ministro Gilmar Mendes, a sua atuação 

pouco compreensível deve servir de alerta aos operadores do direito. O chamado “ativismo 

judicial”, em que pese suprir algumas lacunas deixadas indevidamente principalmente pelo 

Poder Legislativo, não pode ser admitido sem ressalvas e críticas.  
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Com efeito, como consideração principal a esse “movimento”, consigna-se a 

inadmissão do esbulho de competência. O processo democrático exige para certas atribuições 

o sufrágio universal, processo esse que demanda a relação direta com a população e 

representa, ainda que contenha gritantes defeitos, seus anseios. 

Com o devido respeito, a solução para as mazelas institucionais do Brasil não estão 

na sobreposição de Autoridades, ou seja, no desrespeito às delimitações de competência 

presentes no direito pátrio, ainda que se faça com boas intenções.  

Crê-se que o avanço das instituições democráticas, construídas a tão duras penas, só 

pode ser atingido na medida em que as relações institucionais entre os poderes Executivo, 

Legislativo e Judiciário sejam igualmente democráticas e sadias, onde haja a prevalência do 

diálogo sobre a força, mas que sejam respeitadas as competências e decisões 

democraticamente proferidas.   
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O NEGOCIADO SOBRE O LEGISLADO II: A AVENTURA CONTINUA 

 

THE NEGOTIATOR ON THE LEGISLATOR II – THE ADVENTURE 

CONTINUES 

Maíra Neiva Gomes 

 Márcio Túlio Viana 

Resumo: O presente trabalho busca analisar a proposta de alteração legislativa apresentada 

pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de São Bernardo do Campo – Sindicato dos 

Metalúrgicos do ABC Paulista – apresentada no início de 2011 ao Poder Executivo Federal. 

Na referida proposta de alteração normativa, pretende-se inserir os Comitês Sindicais de 

Empresa – CSE – na estrutura de representação dos trabalhadores brasileiros. Embora os CSE 

possam consolidar a representação no local de trabalho no Brasil, democratizando as relações 

de trabalho, no projeto apresentado, eles poderiam efetuar negociações coletivas, tendo como 

único limite os direitos trabalhistas presentes no texto constitucional. Nesse sentido, pode-se 

compreender que a representação no local de trabalho poderia viabilizar a consolidação da 

ideia do negociado sobre o legislado, o que poderia causar um violento ataque aos direitos 

fundamentais trabalhistas. A intenção do presente artigo é compreender a importância das 

organizações no local de trabalho para o sindicalismo brasileiro e europeu, bem como 

possibilitar a visualização dos perigos que podem cercar a proposta analisada, com intuito de 

enriquecer as discussões que podem alterar, profundamente, a forma de representação dos 

trabalhadores brasileiros, tornando-a mais democrática e efetiva.    

Palavras-chave: Direito Fundamentais Trabalhistas. Comitê Sindical de Empresa. Negociado 

sobre o Legislado.    

 

Abstract: This paper seeks to analyse the proposed amendment submitted by São Bernardo 

do Campo Metal Workers Trade Union – ABC Paulista Metal Workers Trade Union -  

presented in early 2011 to Federal Executive. In this proposal for new legislation intends to 

insert the Trades Union Committees Companies – TUCC -  in the representation structure of 

brazilian workers. Although the TUCC can consolidate the representation on workplace in 

Brazil, democratizing labor relations, in the draft presented, they could carry out collective 

bargaining, subject only the labor rights presents in the Constitution. In this sense, can 

understand that the representation on workplace could enable the consolidation of the 

negotiator on the legislator ideia idea, which could cause a violent attack to fundamental labor 

rights. The intent of this article is understand the importance of organizations on workplace to 
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brazilian and european trade unionism, and enable the visualization the dangers that may 

surround the proposal analyzed, with the aim of  enrich the discussions that can change, 

deeply, the form of representation of brazilian workers, making it more democratic and 

effective.                                                                    

Key-words: Fundamental Labor Rights. The Negotiator on the Legislator. Trades Union 

Committees Companies. 
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1.Introdução
1
 

Pelo menos para nós, mineiros, há poucas coisas tão saborosas como  goiabada com 

queijo, feijão com torresmo ou frango com quiabo e angu. Mas o que seria do frango ou do 

feijão se o cozinhássemos com um bom pedaço de goiabada? 

A proposta que vamos comentar parece uma mistura assim. Criada pelo sindicato dos 

metalúrgicos do ABC paulista, com a adesão de segmentos da classe patronal, ela 

regulamenta os comitê sindicais de empresa – CSE - e ao mesmo tempo lhes confere o poder 

de negociar aspectos da legislação trabalhista.  Com isso, dá contornos jurídicos a uma velha 

bandeira da classe trabalhadora, unindo-a, em certa medida, com uma aspiração mais recente 

da classe patronal.  

A velha bandeira  é a organização nos locais de trabalho –  OLT – representada, no 

caso, por aqueles comitês. Como se sabe, trata-se de um importante instrumento de 

participação, ou mais precisamente de cogestão no estabelecimento
2
.  

Embora tenha raízes mais afastadas no tempo
3
, a  participação ganhou força ao fim 

dos anos 60, nos países centrais, não só como ideia mas como prática, servindo também de 

célula para lutas coletivas. Cerca de dez anos depois, desembarcaria em nosso país, pelas 

mãos do  “novo sindicalismo”. 

Hoje, segundo os autores da nova proposta, há comitês em cerca de duzentas 

empresas no Estado de São Paulo. Ainda de acordo com eles, a experiência tem sido muito 

boa, mas a legislação trabalhista lhe tem oposto entraves.     

Já a bandeira patronal a que nos referíamos é a da flexibilidade dos direitos 

fundamentais trabalhistas – ou, mais precisamente, a prevalência do negociado sobre o 

legislado. Embora também já se insinuasse há mais tempo, essa ideia foi objeto de uma 

tentativa de emenda e depois de um projeto de lei na gestão do ex-presidente Fernando 

Henrique Cardoso.  

A intenção inicial do Governo FHC era simplesmente  inserir uma vírgula, seguida 

de uma ressalva, no art. 7º da Constituição. Desse modo, onde estava escrito: “são direitos 

dos trabalhadores urbanos e rurais” se acrescentaria: “salvo negociação coletiva”. 

                                                 
1
 O autor 1é responsável pelos itens de 1 a 3 e 6 deste artigo. A autora 2 é responsável pelos itens 4 e 5 deste 

artigo.  
2
 Cogestão na Empresa e no Estabelecimento. LTr, S. Paulo, passim.  

3
 A propósito, cf. o item 4, infra. . 
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Com isso, o princípio  da imperatividade, próprio do Direito do Trabalho, cederia seu 

posto ao da disposição, que governa o Direito Civil. Embora a presença do sindicato 

relativizasse essa mudança, é  possível, e até provável, que ela abrisse as portas para a 

construção paulatina de um verdadeiro Direito Civil do Trabalho.   

Como a reação foi grande, a imaginada proposta de emenda assumiu a forma mais 

modesta de um projeto de lei, que flexibilizava o Direito apenas em nível infraconstitucional. 

Mas mesmo assim a reação foi grande o suficiente para engavetá-lo.     

Passou-se o tempo e há cerca de sete anos, já no Governo Lula,  a bandeira da OLT 

voltou a tremular, desta vez no Fórum Nacional do Trabalho – uma tentativa até certo ponto 

interessante de rever as relações individuais e coletivas de trabalho. 

Mas não houve consenso. Ao final dos debates, a classe patronal tentava reduzir a 

participação dos trabalhadores às empresas com mais de 200 empregados, na forma da CF, 

enquanto os trabalhadores queriam uma representação à parte, com a presença do sindicato, 

nos estabelecimentos com mais de 30 empregados.  

No mesmo Fórum, a classe patronal também desfraldava a bandeira da flexibilidade, 

que surgia como a moeda de troca (mais implícita que explícita) para as concessões mais 

importantes – dentre as quais a própria OLT. 

Como não houve consenso em qualquer desses temas, o próprio Governo tomou a 

iniciativa de um anteprojeto de lei, que acolhia, em suas linhas mais importantes, a proposta 

das centrais – que enfatizava a função negocial da OLT, abrindo-lhe a possibilidade de gerir 

conflitos individuais e até coletivos, estes últimos em caso de omissão do sindicato. 

A  nova proposta  avança alguns passos na mesma direção. Mas antes que a 

analisemos será útil entender o que já representaram,  entre nós, os comitês de empresa, e 

quais as suas funções mais importantes nos países mais evoluídos.   

 

2. Aspectos gerais da proposta 

 

Como sabemos, as duas faces da relação de emprego são, de um lado, o trabalho 

subordinado, o que nos leva ao poder diretivo; e, de outro, o salário, que é a sua moeda de 

troca. 

Durante longo tempo, as conquistas no campo do salário, por parte dos trabalhadores, 

compensaram os avanços introduzidos na esfera do comando, por parte dos empregadores, 

sobretudo a partir de Taylor e Ford. O chamado “pacto fordista” significava também esse tipo 
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de barganha: o dinheiro pagando a dor, ou, se preferirmos, o trabalho mais sofrido em troca da 

melhor possibilidade de esquecê-lo.  

Já a OLT, em sua versão original, significa, em alguma medida, a recusa a esse tipo 

de acordo. Dentro de certos limites – impostos pela própria aceitação do sistema – os 

trabalhadores avançam já não apenas no reduto do ganho, mas na dimensão do comando, do 

disciplinamento. A luta transborda do campo do salário (empregador “é quem assalaria”) para 

a esfera do trabalho subordinado (empregador “é quem dirige”).  

Essa é a sua importância histórica. Se antes, como diziam os velhos institucionalistas, 

era apenas o empregador quem legislava, executava e julgava, já agora a OLT passa a intervir 

em cada uma dessas dimensões, ainda que de forma relativa e secundária. Nesse sentido, sem 

negar o poder prevalente do capital, ela institucionaliza e viabiliza o exercício de 

contrapoderes, e  já não apenas fora da rotina da fábrica, como a greve, mas dentro dela.   

Assim, em termos ideais, a OLT não só cria limites inéditos ao comando patronal, 

como aumenta a efetividade do Direito – seja qual for a sua fonte. Com isso, os trabalhadores 

não apenas se politizam como se envolvem uns com os outros, fortalecendo os tão 

enfraquecidos laços de solidariedade. Até novas lideranças podem surgir.  

Mas como o yin caminha junto com o yan, os comitês também podem servir, e já 

serviram, para as lutas coletivas – substituindo, às vezes, o próprio sindicato. Foi o que 

aconteceu em países como a Itália e também no Brasil, numa época em que aquelas pequenas 

organizações eram ainda informais e embrionárias. E essa possibilidade, sempre latente, 

aumenta a sua legitimidade e o seu poder de fogo para exigir melhores partilhas e aumentar a 

efetividade do Direito.     

Ao mesmo tempo, a OLT introduz a prática constante da negociação. Se ensina a 

falar, também ensina a ouvir, a ponderar, e se for o caso a ceder o que se queria ganhar.  

Ora, quando se trata de negociar aspectos não constantes da lei ou do contrato, 

qualquer comitê de fábrica pode se mostrar de grande utilidade. É o que se vê, por exemplo, 

dessa reportagem do jornal Valor Econômico, de 13/04/11, citando depoimentos de 

trabalhadores do próprio ABC: 

"Passamos a discutir tudo", diz Eliseu Prata, destacado pela Mercedes, em 1985, 

para comandar as negociações com a comissão de fábrica recém-criada. "Negociamos dos 

pratos preferidos no almoço a exaustores nos banheiros, passando por intrigas entre 

funcionários e um gerente mais durão até o número de cervejas que daríamos como brinde 

para o churrasco de fim de ano", diz.  

E os relatos prosseguem:   
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"Como ficamos na fábrica e conhecemos todo mundo, tanto os metalúrgicos quanto 

o pessoal da área administrativa, resolvemos tudo mais rapidamente", diz Paulo Cayres, um 

dos 25 integrantes do comitê sindical na Ford. Para João Passos, metalúrgico aposentado 

conhecido por Bagaço, "os peões passaram a nos ver como heróis, porque das negociações 

com a empresa saíram pequenas conquistas que mudaram a rotina.” 

Note-se que o poder diretivo não se traduz pelo direito de se exigir o que se 

contratou. Embora tenha base no contrato, ele se movimenta por entre as suas cláusulas, e 

normalmente pelas mãos exclusivas do empregador. É ele quem dá conteúdo concreto ao que 

foi ajustado de forma mais ou menos genérica pelas partes.  

Além disso, é ele, empregador, quem decide  punições disciplinares.
4
 E também é ele 

quem define aspectos ligados à organização do trabalho (como o momento das pausas, por 

exemplo) e à estrutura de sua empresa (como onde devem ser ficar os banheiros). Assim, ao 

negociar coisas como exaustores, comidas e cervejas, o comitê não faz mais do que cumprir 

aquele papel, já referido, de partilhar o próprio poder diretivo, democratizando-o. E quanto a 

isso não há o que criticar na proposta. Pelo contrário. 

Mas a negociação também pode envolver direitos, e é nesse ponto que começamos a 

pisar em campo minado.  

Uma primeira possibilidade – já existente, como vimos, naquele antigo anteprojeto – 

seria a solução de conflitos individuais através de comitês.  Em princípio, não haveria coisa 

melhor. Até a aproximação geográfica facilitaria uma melhor percepção dos problemas e 

adaptação das soluções. No entanto, como em geral tem mostrado a experiência das 

comissões de conciliação prévia, por detrás das negociações podem se esconder verdadeiras 

renúncias de direitos e – o que é pior – sem a presença muitas vezes inibidora do juiz ou do 

sindicato.  

É claro que há conflitos e conflitos, e em alguns deles, especialmente os não 

econômicos, o comitê de fábrica pode ser  mostrar útil – como nos casos, por exemplo, de 

assédio moral ou de punições disciplinares. Mas no mínimo seria preciso impor certas 

barreiras às negociações de fundo econômico, como a de impedir renúncias e a de garantir 

expressamente
5
 que a quitação dada pelo empregado possa ser revista pelo órgão judicial.      

Uma segunda possibilidade – esta, sim, realmente inovadora e perigosa – é a de 

permitir que o comitê negocie a própria lei. É o que parecem desejar os autores da nova 

                                                 
4
 Note-se que parte da doutrina (como é o caso da querida colega Aldacy Rachid Coutinho)  nega a juridicidade 

desse poder.  
5
 Embora, a rigor, a ressalva fosse até desnecessária, sua explicitação evitaria decisões em outro sentido, serviria 

de alerta para o empregador e conscientizaria o empregado.  
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proposta, como se vê tanto em sua justificativa como em sua regulamentação. Com isso se 

legalizaria uma prática que já vem acontecendo em sindicatos do ABC, resolvendo-se o 

problema dos “passivos” gerados por ações  judiciais e investigações do Ministério Público.  

A proposta afirma que os comitês,  presentes “há quase três décadas” no ABC, “têm 

contribuído para o incremento do diálogo social”, para “a boa fé e respeito mútuo”; e seriam 

eficazes para “reduzir o número de reclamações trabalhistas” e melhorar “a gestão de recursos 

humanos”.  

E prossegue: 

“É necessário (....) formular as bases jurídico-institucionais para que empresas e 

sindicatos profissionais organizados a partir dos locais de trabalho possam estabelecer – 

com a indispensável segurança jurídica e de forma compatível com a legislação em vigor – 

obrigações recíprocas, normas de proteção, condições específicas de trabalho e formas mais 

apropriadas de soluções de conflitos, em um ambiente de ampla participação dos 

trabalhadores e em consonância com as necessidades tecnológicas, organizativas e 

produtivas das empresas”. 

A ideia é criar um “acordo coletivo de trabalho com propósito específico”, que 

viabilizaria   

“(...) condições específicas de trabalho aplicáveis ao âmbito da empresa, 

considerando suas peculiaridades, a vontade expressa de seus empregados e a possibilidade 

de adequação da legislação trabalhista, observado o art. 7º da  CF”. 

 “Condições específicas de trabalho” seriam aquelas que 

“(...) em decorrência de especificidades da empresa e da vontade dos trabalhadores, 

justificam adequações nas relações individuais e coletivas de trabalho e na aplicação da 

legislação trabalhista, observado o art. 7º da Constituição Federal” 

No entanto, se parece colocar em segundo plano o conteúdo dos acordos, o projeto 

toma vários cuidados no tocante à sua forma. Para que o comitê negocie, é preciso que passe 

por um processo de habilitação junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que deve aferir 

objetivamente o exercício de práticas sindicais saudáveis por parte dos sindicatos e empresas. 

Além disso, o comitê deverá ter um número mínimo de membros (entre 2 e 32,  

sendo dois para cada 500 ou fração de 500 sindicalizados por unidade de produção ou 

serviço). Quanto à empresa, deve reconhecer a legitimidade do comitê e não pode ter sido 

condenada por prática de atos antissindicais. Os atores devem agir de boa fé. Para o acordo, é 

preciso que haja um índice mínimo de sindicalização de 50% e aprovação por 60% dos 
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trabalhadores, em escrutínio secreto. A validade do acordo é de 3 anos, mas há possibilidades 

de prorrogação ou ultra-atividade.  

Pela proposta, até a fiscalização do MTE é limitada – tornando-se também 

instrumento de flexibilização. O fiscal deverá conferir se existe a habilitação e se os seus 

requisitos continuam mantidos; e ainda se as condições reais de trabalho estão “em 

consonância com o acordo”. Caso haja violação ao art. 7º da CF (mais uma vez, a referência é 

apenas à Constituição), ele informará à chefia, para que ela determine a lavratura do auto, o 

que possivelmente desloca a questão para o plano político. 

 

3. Os sabores destoantes da mistura 

 

Quais as justificativas da proposta? 

Ela começa por dizer que:  

“As relações de trabalho no Brasil estão sujeitas a uma legislação extensa e 

detalhada, nem sempre adequada à realidade dos trabalhadores e das empresas (...) 

Em seguida, tratando em conjunto de questões individuais e coletivas,  lembra que a 

nossa lei vem “da década de 1930” e que, apesar das mudanças, “continua a exigir 

atualização” – o que seria apenas óbvio (pois tudo na vida exige atualização), se não fosse a 

ênfase que se dá à idade da CLT (como se ela estivesse ultrapassada).  

Diz ainda que as lideranças sindicais “mais dinâmicas” vêm lutando contra essa 

“herança limitadora”. Mas identifica uma ala de “resistência”, que seria “conservadora”. 

Como resultado desse “conservadorismo”, cita as ações judiciais e os passivos trabalhistas, 

que não interessariam nem às empresas, nem aos empregados. 

É curioso notar como esse diagnóstico faz lembrar a opinião  da grande imprensa, 

tantas vezes exposta nos últimos 20 anos pelos  jornais e revistas de maior circulação no País. 

Aliás, também ela, paradoxalmente, chama de conservadores os que se opõem às receitas 

neoliberais. Em 1997, por exemplo, a Revista Veja filosofava:  

“A Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, feita por Getúlio Vargas em 1943, e 

ainda em vigor, tem cerca de 1000 artigos. É ela que estabelece que não se rebaixa o salário 

nas férias anuais de trinta dias, no descanso semanal remunerado. Sobretudo proíbe 

alterações no contrato de trabalho, que é por tempo indeterminado. Há dois problemas com 

essa maçaroca. Ela torna a contratação difícil, onerosa e empurra os trabalhadores para a 

informalidade. O segundo problema é sua velhice. Em meio século, a economia mudou muito, 
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atingindo o relacionamento entre patrão e empregado. Nos Estados Unidos, país com um 

nível de desemprego baixo, 4,5%, o contrato de trabalho nem é regulamentado por lei.” 

É verdade que a proposta se refere a “regras que elevem o padrão e a qualidade das 

relações de trabalho no Brasil”. Esquece-se, no entanto,  de que para “elevar o padrão” não há 

necessidade de autorização legal.  Por outro lado,  não contém dispositivos de segurança que 

impeçam alterações para pior. O único limite que aparece claro (e nem precisaria aparecer) é a 

Constituição Federal.   

Embora elaborada, seguramente, por intelectuais e militantes de larga experiência no 

meio sindical, a proposta parece se esquecer também de que o Brasil não é o ABC Paulista, do 

mesmo modo que os problemas de nossos sindicatos não se resumem à “herança” de Vargas – 

mas a todo um contexto mundial, que envolve política, ideologia, economia, reestruturação 

produtiva, globalização e até mesmo alterações profundas na subjetividade da classe 

trabalhadora. 

Nesse contexto, a presença do sindicato não impede – embora esconda – a 

disparidade de forças. E uma negociação da lei se torna ainda mais perigosa do que uma 

alteração legislativa, pois tende a ser mais efetiva e legitimada. Assim, o mais conveniente, no 

momento, não parece ser reformar – e sim defender - a relação histórica entre lei e norma 

coletiva.   

É verdade que dessa forma o sindicato estaria criando para si um novo espaço 

político através dos comitês. Se negociar para além da lei se tornar difícil, pelo menos lhe 

sobraria a possibilidade de frear a negociação para aquém dela. Aliás, até certo ponto, a 

Constituição já lhe permite isso, tratando-se de irredutibilidade salarial, compensação de 

jornada e turnos ininterruptos de revezamento. Mas seria o caso de abrir ainda mais a porta? A 

que preço?  

Por outro lado, também é verdade que, numa fase como a que estamos vivendo, de 

quase pleno emprego, os sindicatos têm mais poder de barganha e melhores condições de 

evitar negociações prejudiciais – seja em nível individual como coletivo. Mas e amanhã? E os 

sindicatos dos interiores brasileiros? 

A proposta pode acabar reforçando não só (ou não tanto) a ideia de que todo 

negociado é bom, mas de que a lei já é  flexível, e o seu comando é relativo, ou seja, é menos 

comando.  

Aliás, já faz algum tempo que conclusões e sentimentos desse tipo vêm ganhando 

espaço. Nas várias dimensões da vida, e em todos os quadrantes jurídicos – até mesmo no 

Penal – o contrato vem reconquistando espaços sobre a lei.  
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No entanto, na esfera trabalhista, o discurso destoa da prática. Enquanto se lembra 

que “empregado não é criança ou deficiente”, e se defende até mesmo o fim do princípio da 

proteção, no mundo real o  contrato continua cada vez menos contrato, dada a desigualdade 

crescente de forças entre os atores.  

Mas – antes de concluirmos – vejamos alguma coisa da experiência europeia e da 

própria evolução das comissões de empresa no Brasil.  

 

4. A organização no local de trabalho em alguns países da Europa 

 

Os sindicatos foram fruto da própria contradição do sistema que agrupou grandes 

contingentes de trabalhadores em um mesmo local, possibilitando que estabelecessem laços 

de solidariedade entre si.  

Após a II Guerra Mundial, especialmente, o direito de organização dos trabalhadores 

passou a ser valorizado e legitimado como nunca.  Mas esse reconhecimento teve como 

conseqüência o (ou foi conseqüência do) abandono da vertente revolucionária do 

sindicalismo, que ainda sonhava  em derrubar o sistema capitalista. 

Com o passar do tempo, de um modo geral,  os sindicatos passaram a estar cada vez 

mais distantes dos trabalhadores. Transformaram-se em grandes instituições “de fora da 

fábrica”, destinadas apenas à construção de normas trabalhistas, abandonando os grandes 

sonhos. 

Ainda assim, algo de novo surgiria mais tarde. A leitura de textos “perdidos” de Karl 

Marx - anteriores ao O Capital - onde o trabalho aparecia não somente como fonte de lucro e 

aprisionamento, mas também como forma de libertação e autotransformação da classe 

trabalhadora
6
, lançou sementes para a contestação daquele modelo. Para isso foi importante a 

influência de estudantes universitários, sobretudo nos países centrais. 

Nesse contexto, ressurgiram as organizações nos locais de trabalho, muitas vezes 

negando o próprio sindicato e revivendo as antigas utopias. Mais uma vez, porém – como tem 

feito ao longo de sua história - o sistema absorveu e metabolizou a resistência operária: após o 

fervor social de 1968, passou a reconhecer juridicamente as diversas formas de organização 

no local de trabalho, limitando desse modo sua atuação e desconstruindo sua crítica radical.  

                                                 
6
 Aqui nos referimos à inúmeros textos tidos como mais “filosóficos” de Marx ou do Jovem Marx, como 

preferem ainda alguns. Em especial, Miséria da Filosofia. 
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Na União Europeia, observa  Giancarlo Perone
7
, que não há uma homogeneidade 

com relação à normatização da organização sindical, devido às especificidades econômicas, 

sociais e políticas dos Estados membros.  

No entanto, como nos ensina Dal-Ré
8
, naquele continente há dois grandes sistemas 

de representação dos trabalhadores no local de trabalho. O sistema single channel
9
, em que o 

sindicato representa os trabalhadores na empresa, e o double channel
10

, onde o sindicato 

também o faz, mas  em conjunto com uma comissão ou comitê que não se confunde com ele. 

Devido à diversidade dessas formas de organização analisaremos apenas os países 

europeus que mais têm tido influência no Brasil. 

 

4.1. Organização no local de trabalho na Itália             

 

No fim do século XIX, os imigrantes italianos  trouxeram para o Brasil seus modos 

de organização – criando associações de ajuda mútua e mais tarde sindicatos, nos quais 

tremulavam as bandeiras negras dos anarquistas. 

Em geral se tem entendido que a estrutura sindical implantada por Vargas foi 

inspirada na Carta Del Lavoro, que tentava superar o conflito de classes através de 

cooperação entre trabalhadores e empregadores, sob coordenação do Estado totalitário.  

No entanto, a par de questionável
11

, essa não é a mais significativa lembrança que a 

Itália nos deixou. Muitos anos depois – na década de 1980 - os italianos em muito 

contribuíram para a formação do “novo sindicalismo” brasileiro. Além de doar dinheiro para a 

construção de centros de formação de dirigentes sindicais, muitos deles deixaram sua terra 

para construir algo novo no Brasil – à semelhança do que ocorrera em seu país, algum tempo 

antes, com o chamado operaísmo.  

  Face à crise do sindicalismo que se instalara com a reestruturação produtiva na 

Itália, esse movimento propôs que, para que fosse possível a recomposição política dos 

trabalhadores, as novas figuras operárias não deveriam mais se submeter às diretivas político 

                                                 
7
 PERONE, Giancarlo. A ação sindical nos Estados membros da União Européia, 1. ed. São Paulo: Ed. LTr, 

1996. 
8
 O direito coletivo do trabalho na Espanha. In PEREIRA, Ricardo José Macedo de Britto; PORTO, Lorena 

Vasconcelos. Temas de direito sindical: homenagem a José Cláudio Monteiro de Brito Filho. 1 ed. São Paulo: 

LTr, 2011, p. 67-79.  
9
 Canal único. 

10
 Canal duplo. 

11
  Há atualmente divergências a respeito, como anota Magda Biavaschi, citando o exemplo do mestre Arnaldo 

Sussekind. Também Souto Maior tem tido um posicionamento crítico sobre o tema.   
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sindicais que pretendiam conscientizá-las, mas, ao contrário, que tais diretivas é que deveriam 

se subordinar às novas configurações das subjetividades operárias.
12

 

Esse novo modelo  se baseava na organização pelo local de trabalho e na interação 

com diversos outros movimentos sociais, especialmente o estudantil. Ela acabou propiciando 

um ciclo de revoltas operárias contra o toyotismo, que se iniciou em 1962 com a revolta de 

Piazza Statuto, dos operários da FIAT em Turim e terminou em 1969 com a edição do 

Estatuto dos Trabalhadores Italianos.   

Mas hoje o sindicalismo italiano parece ter perdido a sua potencialidade. Segundo 

Vallebona
13

, ao contrário do que acontece nos demais países europeus, a coexistência de 

sindicatos formados em bases diferentes leva a uma concorrência que os fragiliza. Embora 

não nos pareça que seja esta a única explicação para o fenômeno – mesmo porque a crise do 

sindicalismo é mundial - vejamos um pouco mais de perto como as coisas evoluíram naquele 

país. 

A organização no local de trabalho na Itália surgiu naturalmente, ainda em 1906, na 

forma de comissões internas. Entre 1919 a 1922 se formaram os conselhos de fábrica, que 

foram abolidos durante o regime fascista. Ao serem reinstituídos em 1947,  fora-lhes retirado 

o poder de negociação. 

O Estatuto dos Trabalhadores de 1969, fruto de intensas mobilizações sociais, previu 

a criação dos conselhos de fábrica com poderes de negociação.  

Porém, a alteração do artigo 27 do Estatuto dos Trabalhadores, em 1993, instituiu a 

representação sindical única, nas empresas com mais de 200 empregados, o que parece ter 

criado um conflito concorrencial entre os sindicatos e as organizações nos locais de trabalho.  

Embora tenha sido essencial na elaboração do Estatuto dos Trabalhadores, é bem 

provável – a julgar pelos relatos informais que nos chegam - que a organização no local de 

trabalho na Itália, atualmente, tenha perdido boa parte de  sua capacidade de mobilização e de 

construção de direitos. Em termos mais precisos, a concorrência  entre representações nos 

locais de trabalho, sindicatos organizados por ramos e profissões e centrais sindicais com as 

mais diversas orientações políticas parecem estar levando a uma grande fragmentação e 

fragilização do movimento sindical italiano. 

 

                                                 
12

 Para aprofundamento, sugere-se o estudo de COCCO, Giuseppe. Introdução. In: LAZZARATO, Maurizio & 

NEGRI, Antonio. Trabalho imaterial: formas de vida e produção da subjetividade. 1. ed. Rio de Janeiro: D, P& 

A, 2001, p. 07-23.  
13

 Para aprofundamento, sugere-se a leitura de VALLEBONA. Antonio. Istituzioni di diritto del lavore: Il diritto 

sindicale. Tradução nossa. 7. ed. Itália: Casa Editrice Dott, 2010. vol. I. 
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4.2. Organização no local de trabalho na França 

 

É possível dizer que está presente na própria cultura do povo francês a construção de 

lutas sociais que impactam todo o mundo. A Revolução Francesa de 1789 levou os ideais da 

revolução liberal burguesa ao Ocidente;  a Revolução Popular em Paris de 1848 e a Comuna 

de 1871 permitiram aos marxistas formularem a ideia de revolução do proletariado
14

; o maio 

quente francês de 1968 contestou todas as instituições, exaltando a liberdade e a igualdade.  

Mas algo há de comum em quase todas essas explosões sociais . Todas elas tiveram 

participação ativa de trabalhadores, que se organizaram a partir de seus locais de trabalho, 

algumas vezes até em associações secretas. Aliando-se a outros setores sociais, os 

trabalhadores franceses sempre negaram – e ainda negam, como podemos ver nas constantes e 

sempre explosivas manifestações – as formas de organização determinadas pelo Direito. 

Em 1968, inclusive, iniciaram sua aliança – ainda existente -  com os estudantes. 

Naquele ano, unindo-se a eles na luta contra a violência policial, as centrais sindicais 

convocaram uma greve geral para o dia 13 de maio. Nesta data, cerca de um milhão de 

pessoas marcharam pelas ruas de Paris. Várias greves se seguiram, com ocupação de fábricas 

e “seqüestro” de direções  das empresas. Os movimentos eram organizados dentro do local de 

trabalho, onde tremulavam bandeiras vermelhas. 

No total, cerca de 10 milhões de trabalhadores se envolveram no movimento 

paredista que durou mais de duas semanas e atingiu seu ápice entre os dias 22 e 23 de maio. 

Segundo alguns historiadores, era a maior greve geral de que se tivera notícia na história do 

capitalismo até então.  

No dia 24 de maio de 1968, o presidente francês anunciou que o governo realizaria 

algumas reformas educacionais, prometendo um aumento salarial para os trabalhadores. 

Imediatamente, os representantes governamentais e patronais começaram a negociar com as 

centrais sindicais uma pauta de reivindicações. Os resultados dessas conversações seriam os 

                                                 
14

 A ideia de revolução proletária e instituição de sua ditadura foi aprimorada por Marx após suas experiências 

com os revoltosos franceses em 1848 e 1871. Os republicanos, sufragistas e uma minoria socialista liderada por 

Louis Blanc derrubaram o governo em julho de 1848 e instituíram a Segunda República na França. Em 1871 os 

trabalhadores instituíram a Comuna de Paris, um governo proletário que durou 40 dias. O termo ditadura do 

proletariado era utilizado pelos socialistas franceses e fora adotado por Marx em suas obras. Para compreender 

melhor o tema, sugere-se a leitura de MARX, Karl. O 18 brumário de Luís Bonaparte. In MARX, Karl. O 18 

brumário de Luís Bonaparte e cartas a Kugelmann. Tradução: Leandro Konder e Renato Guimarães. 1. ed. Rio 

de Janeiro: Paz e Terra, 1997, p. 21-139 e MARX, Karl. A guerra civil na França. Tradução: Isa Tavares. 1. ed. 

São Paulo: Boitempo, 2011. 
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chamados “acordos de Grenelle”, numa referência à rua onde se localizava o Ministério do 

Trabalho, lugar da negociação.  

Nos acordos foram estabelecidos um aumento de salário de 10%, redução gradual da 

jornada de trabalho e reconhecimento dos sindicatos dentro das fábricas.
15

  

Levando em conta a situação da indústria francesa, o tamanho da greve e a gravidade 

da crise política, as conquistas foram relativamente pequenas. Uma das principais 

reivindicações - a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais – não teve êxito. 

Além disso, os trabalhadores organizados nos locais de trabalho, ao contrário de suas direções 

sindicais, levantavam questões que extrapolavam o simples aumento de salários, como o 

“controle social da indústria”.  Criava-se assim uma crise de representação.  

Apesar de não terem conseguido conquistar o “controle social”, a representação no 

local de trabalho foi reconhecida juridicamente. Mas até hoje – como assistimos em fevereiro 

de 2006 -  trabalhadores e estudantes franceses provocam pequenas revoluções que parecem 

reviver  os antigos sonhos.   

Atualmente, a organização sindical francesa é regulada pelo Code du Travail
16

. A 

representação sindical dos trabalhadores é organizada por ramos profissionais e também de 

forma intercategorial, tal como as centrais sindicais brasileiras. Importante notar que o critério 

adotado pela legislação francesa para definir a representação dos trabalhadores não é a 

atividade econômica, como no Brasil, e sim o ramo profissional. 

No sistema francês, cada sindicato, nas empresas com mais de 50 trabalhadores, pode 

designar um representante local. No entanto, a negociação coletiva é prerrogativa exclusiva 

dos sindicatos, nos termos do artigo L2231-1. 

Nas empresas com 11 ou mais empregados, são eleitos “representantes de pessoal” 

ou representantes dos trabalhadores, que não possuem relação direta com os sindicatos. Além 

disso, no setor industrial e comercial existem os conselhos de empresas, onde os empregados 

eleitos, que podem ser indicados pelo sindicato ou não, são consultados sobre a gestão 

econômica e financeira da empresa, a organização do trabalho, formação profissional e 

técnicas de produção.  

Às entidades sindicais cabem as negociações coletivas e às organizações nos locais 

de trabalho o acompanhamento da aplicação das normas de Direito do Trabalho – no caso dos 

                                                 
15

 A jornada de trabalho de 40 horas semanais já havia sido conquistada na greve geral de 1936, durante o 

governo da Frente Popular. Posteriormente, ela foi retirada pelos governos que se seguiram.  
16

 Código do Trabalho. 
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representantes de pessoal – e informação e consulta sobre as políticas econômicas, financeiras 

e organizativas das empresas – no caso dos conselhos de empresa.  

Os trabalhadores na França, historicamente,  organizam-se para além dos limites da 

fábrica, formando laços de cooperação com diversos setores dos movimentos sociais. 

 

4.3. Organização no local de trabalho na Alemanha  

 

Segundo Dietmar Hexel
17

, o movimento sindical alemão entende que os 

trabalhadores são o fator de produção mais importante e, como seres humanos que são, 

desejam liberdade, inclusive política. Assim, entendem a cogestão como um direito que 

fundamenta a liberdade e a autonomia dos indivíduos.  

Para os sindicalistas alemães, a atividade empresarial não pode se limitar a 

multiplicar valores do capital, mas deve atender aos interesses da sociedade em geral, através 

de produtos de boa qualidade. Assim, cabe também aos trabalhadores defender este 

compromisso público das empresas. 

A participação dos trabalhadores, em sentido amplo, abrange vários níveis, que vão 

desde os direitos de informação e consulta até à cogestão propriamente dita, que pode se dar 

em nível de estabelecimento e/ou de empresa. Atualmente, na Alemanha, existem leis 

referentes à cogestão no setor privado e público, além de leis que regulam a representação dos 

trabalhadores na empresa
18

.  

Os trabalhadores de empresas com cinco ou mais empregados podem constituir um 

conselho de empresa, que não faz parte do sindicato, mas representa os empregados dentro da 

empresa. No entanto, o sindicato constitui a comissão eleitoral que conduzirá o processo 

eletivo dos membros do conselho. Segundo Hexel
19

, o conselho e o sindicato devem trabalhar 

em conjunto para alcançar resultados efetivos para os trabalhadores.    

O conselho pode impedir que o empregador tome decisões unilaterais em temas 

cruciais para as relações de trabalho como, por exemplo, a distribuição da jornada, 

                                                 
17

 Tema debatido na palestra ministrada por Dietmar Hexel, dirigente da DGB (Central Sindical Alemã) na 1ª 

Conferência Expressões da Globalização – Análises Comparativas Brasil/Alemanha, realizada em São Paulo, 

entre os dias 30 de junho a 3 de julho de 2009, pelo Instituto Integrar da CNM-CUT (Confederação Nacional dos 

Trabalhadores Metalúrgicos-CUT) e Fundação Hans Böckler Stiftung, com o apoio de IG Metall (Sindicato dos 

Trabalhadores Metalúrgicos da Alemanha) e da DGB (Central Sindical Alemã).    
18

 Para aprofundamento, sugerimos o estudo de KAUFMANN, Marcus de Oliveira. Das práticas anti-sindicais às 

práticas anti-representativas: sistemas de combate e a tutela de representações coletivas de trabalhadores. 1 ed. 

São Paulo: LTR, 2005 e NETO, Vito Palo. Direito processual do trabalho comparado – Alemanha. In EÇA, 

Vitor Salino de Moura; TOLEDO FILHO, Manuel Carlos (coord.). Direito processual do trabalho comparado. 1 

ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009, p. 01-23.  
19

 Ver nota de rodapé número 17. 
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remuneração, introdução de sistemas informatizados, definição de critérios de seleção, 

transferência e demissão de empregados. A cogestão é exercida pelo conselho de empresa e os 

atos dos empregadores que forem tomados sem o consentimento do conselho podem ser 

considerados juridicamente nulos. 

Os conselhos possuem competência para firmar acordos coletivos, denominados 

acordos de co-determinação (Betriebsvereinbarungen). Tais acordos se prestam a detalhar os 

contratos coletivos firmados pelos sindicatos, concretizando a norma coletiva 

hierarquicamente superior, desde que não a modifiquem ou a substituam em seu conteúdo. Há 

primazia hierárquica dos contratos coletivos sobre os acordos coletivos firmados pelos 

conselhos de empresa, salvo se houver, nos contratos, cláusulas de abertura que reconhecem a 

possibilidade do acordo de co-determinação tratar de matéria já negociada em contrato 

coletivo, para garantir condições melhores. O contrato coletivo não possui eficácia erga 

omnes, ao contrário do que acontece com o  acordo de co-determinação. 

Na empresa, os conselhos possuem como atribuição a proteção de todos os 

trabalhadores, sindicalizados ou não;  fiscalização do cumprimento das normas de saúde e 

segurança; e observância dos contratos e acordos coletivos. No nível mais alto de participação 

– a chamada cogestão na empresa – os representantes podem  propor (e naturalmente votar a 

respeito de) políticas empresariais. 

Segundo Manuel Campos
20

, os conselhos são proibidos de convocar paralisações e 

protestos, pois a lei os obriga a atuar de forma cooperada com os empregadores, devendo 

contribuir para o bom andamento da atividade no estabelecimento.No entanto, de acordo com  

Dietmar Hexel, existem nas empresas comitês sindicais responsáveis pela tarefa de 

organização e mobilização. Além disso, o sindicato busca sempre eleger, como membros do 

conselho, trabalhadores sindicalizados ou dirigentes de entidades, que como tais, e graças à 

liberdade sindical, podem convocar greves. 

Por outro lado, porém, o mesmo sindicalista alemão reconhece que este modelo de 

parceria entre sindicato e conselho de empresa somente tem produzido resultados em 

categorias mais organizadas, como os trabalhadores metalúrgicos. Em geral, não tem 

funcionado bem nos setores mais frágeis, como o dos trabalhadores do comércio varejista.  

 

                                                 
20

Assessor do departamento internacional do IG Metall (Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da 

Alemanha) em palestra proferida na 1ª Conferência Expressões da Globalização – Análises Comparativas 

Brasil/Alemanha, realizada em São Paulo, entre os dias 30 de junho a 3 de julho de 2009, pelo Instituto Integrar 

da CNM-CUT (Confederação Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos -CUT) e Fundação Hans Böckler 

Stiftung, com o apoio de IG Metall (Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos da Alemanha) e da DGB (Central 

Sindical Alemã). 
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5. As comissões de fábrica e o “novo sindicalismo” 

 

A ditadura militar brasileira promoveu a intervenção nos sindicatos, a prisão, tortura 

e assassinato de líderes sindicais. Estabeleceu ainda o fim da negociação direta entre 

trabalhadores e empregadores. 

Devido à intervenção nos sindicatos e tal como na Europa, durante a década de 1960, 

os trabalhadores brasileiros começaram a se organizar em seus locais de trabalho através das 

oposições sindicais. O movimento estudantil e a Teologia da Libertação se aliaram às 

oposições sindicais, mas o AI – 5 de 1964 quase inviabilizou essa nova forma de organização. 

Através de “células de formação” organizadas pelos estudantes ou pelas 

comunidades eclesiásticas de base (CEB),  formadas pela Teologia da Libertação, os 

trabalhadores dos grandes centros industriais brasileiros tiverem contato com diversas linhas 

de pensamento de esquerda. Repensando o papel do sindicato e participando do surgimento de 

diversos movimentos sociais
21

, eles continuaram a se organizar e a contestar as direções dos 

sindicatos. 

As oposições sindicais acabaram derrubando o poder de direção de diversos 

sindicatos, passando a ser  reconhecidas, espontaneamente, como as legítimas representantes 

dos trabalhadores, ainda no período da ditadura militar.   

Em 1968, a oposição sindical dos metalúrgicos de Osasco, formada no ano anterior, 

saiu vitoriosa das eleições e dirigiu a greve em Osasco. No mesmo ano, a oposição sindical 

dos metalúrgicos de Belo Horizonte e Contagem dirigiu a greve e conquistou o abono salarial 

de emergência de 10%
22

. 

Em 1973, surgiram os sindicalistas “autênticos” que assumiram a luta pela reposição 

salarial no ABC paulista, a partir das comissões de fábrica, antigas oposições sindicais. A 

grande concentração operária nesta região promoveu greves e grande agitação. Durante a 

greve dos metalúrgicos do ABC paulista, em 1979, surgiu a “unidade sindical”, que pretendia 

promover a união entre líderes sindicais comunistas, autênticos e “amarelos” – vinculados à 

estrutura oficial dos sindicatos. Neste mesmo ano, 3,2 milhões de trabalhadores realizaram 

greves no País. O governo militar institui a semestralidade nos reajustes, em uma tentativa de 

brecar as greves. 

Em 1980, ocorreu em João Monlevade o encontro nacional das oposições sindicais 

(Enos), sem a presença dos líderes comunistas, que deixam de integrar a “unidade sindical”. O 

                                                 
21

 Movimentos de bairro, de trabalhadores rurais, dentre outros. 
22

 Instituído pela lei 5.451/68 ou lei do gatilho salarial. 
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Enos determinou que era necessário incentivar a articulação entre as lutas do movimento 

sindical e as de outros movimentos populares, na cidade e no campo. Em 1981, ocorreu a 

primeira CONCLAT – Conferência Nacional das Classes Trabalhadoras – que definiu a 

fundação da CUT.
23

 No entanto, neste encontro, as divergências políticas explodiram com 

toda a força e os “autênticos” criaram a Articulação Nacional dos Movimentos Populares e 

Sindicais (Anampos).  

Na greve dos petroleiros de Paulínia (SP), a Anampos convocou uma greve geral 

para o dia 21 de julho de 1983, com a adesão de aproximadamente 1 milhão de trabalhadores. 

Após a greve, em 28 de agosto de 1983, a CUT foi então fundada, como frente ampla que 

abarcava várias tendências políticas, socialistas – trotskistas, leninistas, maoistas - e sociais 

democratas, adotando as bandeiras de jornada 40 horas semanais, reforma agrária, reajuste 

trimestral, salário desemprego e ampla liberdade sindical. 

A partir da organização nos locais de trabalho, que evoluiu para a construção de 

oposições sindicais e comissões de fábrica, surgiu o que depois passou a ser conhecido como 

o “novo sindicalismo” - uma forma de organização fortemente atrelada ao chão de fábrica,  

que contestava as direções dos sindicatos e pretendia efetuar uma luta política ampla, que 

extrapolava as questões relacionadas ao trabalho. O “novo sindicalismo” nasceu com a utopia 

de dar voz aos trabalhadores em todos os aspectos da vida. Mas a institucionalização de seus 

instrumentos de luta acabou afastando o “novo sindicalismo” de suas raízes históricas. 

 

 

6. Considerações finais 

 

Enquanto mecanismos de partilha do poder empresarial, a ideia dos comitês sindicais 

nos parece muito interessante. Afinal, como dizíamos, eles introduzem traços de democracia 

na empresa. Nesse sentido, para que se tornem realidade, nada melhor do que aproveitar essa 

nossa fase de quase pleno emprego, que aumenta o poder de fogo da classe trabalhadora.   

No entanto, até onde se pode ver, os comitês também reintroduzem o sonho (ou 

pesadelo) da prevalência do negociado sobre o legislado, o que pode até ser inócuo no 

momento atual e em ilhas como a do ABC, mas parece perigoso em termos de futuro e de 

Brasil. 

                                                 
23

 Central Única dos Trabalhadores. 
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E perigoso não só pelas possibilidades jurídicas que abre, nem apenas pelas eventuais 

práticas fora da lei, mas pelo simbolismo que traz. Ela significa a aceitação, por parte do 

movimento sindical, do discurso (aliás, tão em moda) de que a “herança” de Vargas deve ser 

desconstruída; e, tal como acontecia no projeto FHC,  facilita a transformação progressiva de 

normas de ordem pública em normas dispositivas, civilizando, no mau sentido, o Direito do 

Trabalho.  

Se isso acontecer, essa mistura de goiabada com frango será tão indigesta quando 

contraditória. De um lado, o comitê estará tirando (mais do que dando) efetividade à norma 

trabalhista. De outro, o sindicato estará legitimando (e assim fortalecendo) o movimento geral 

de flexibilização.  

Talvez seja interessante inspirar-se no modelo europeu, onde o direito à informação e 

à consulta aos trabalhadores é tido como fundamental, sem que signifique – pelo menos até 

onde se pode ver – o enfraquecimento do princípio da imperatividade da norma trabalhista. 

Assim – pelo menos num primeiro olhar – é tão importante aceitar uma parte do 

projeto como rejeitar a outra parte.  
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PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL: BREVES ANOTAÇÕES E SUA 

ADEQUAÇÃO À REALIDADE BRASILEIRA 

 

NATIONAL PATRIOTISM: BRIEFS ISSUES AND ITS INTEGRATION TO THE 

BRAZILIAN REALITY 

 

Leonardo Gonçalves Juzinskas 

 

  

RESUMO 

O presente ensaio tem, como ponto de partida, a análise do orgulho cívico alemão pela 

superação dos traumas do nazismo a partir da leitura democrática e protetiva dos Direitos 

Humanos enfeixada pela Lei Fundamental de Bonn. Tem como referência a obra de 

Habermas e interpretações dadas por alguns de seus interlocutores sobre o conceito de 

patriotismo constitucional, que vem a se contrapor com o nacionalismo clássico, mola mestra 

legitimadora de regimes autoritários. Tenta traçar um conceito de fraternidade coletiva a partir 

da leitura de normas universais, partilhadas por populações submetidas a um mesmo Estado, 

mas provenientes de culturas diversas. Por fim, analisa brevemente a inserção do conceito de 

patriotismo constitucional na realidade brasileira, apontando aspectos frágeis e benefícios 

políticos e jurídicos na sua adoção. 

PALAVRAS-CHAVE: NACIONALISMO; PATRIOTISMO CONSTITUCIONAL; 

DEMOCRACIA; MULTICULTURALISMO; PODER JUDICIÁRIO 

 

ABSTRACT 
The paper has, as the starting point, the analysis of german civic pride by overcoming the 

trauma of Nazism from reading democratic and protective of Human Rights on the 

Constitution of Bonn. It references the ideas of Habermas and the interpretations given by 

school authorities about the concept of constitutional patriotism, which comes to counteract 

with nationalism, mainspring of the legitimacy of authoritarian regimes. It attempts to trace a 

collective concept of brotherhood from the reading of universal rules shared by populations 

subjected to the same state-law, but provided by different cultures. Finally, it briefly examines 

the inclusion of the concept of constitutional patriotism in the Brazilian reality, pointing out 

weak issues and benefits in its political and legal adoption. 

KEYWORDS: NATIONALISM; PATRIOTISM CONSTITUTIONAL; DEMOCRACY; 

MULTICULTURALISM; JUDICIARY 

 

 

  

1.  Contexto Histórico 

  

A lei fundamental de Bonn, de 1949, completava 30 anos de vigência, em 1979, e a Alemanha 

voltava a rediscutir o seu passado nazista e nacionalista. A Alemanha passara por longos anos 
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silenciando seu passado, como um luto pela experiência nazista, profundamente consternada 

pelo legado das duas guerras. 

  

Alguns historiadores teutônicos, nesse diapasão, passaram a dar coloridos condescendentes ao 

fenômeno político alemão que culminou na 2ª Guerra Mundial, o que, de certa forma, até se 

explicava em face da tentativa de afirmação nacional em um período de transição do cenário 

político mundial e das relações econômicas. 

  

Nesse diapasão, autores como o alemão Ernst Nolte, que teria sido discípulo de Heidegger, 

relativizaram a tal ponto o legado nazista que chegaram a afirmar que o extermínio em massa 

levado a cabo nos campos de concentração teria sido uma espécie de “reação” do povo 

alemão, podendo ser compreendido como apenas mais um dos capítulos de um embate 

mundial entre o liberalismo e o comunismo ao longo do séc. XX. 

  

A chamada “disputa dos historiadores”, acerca da herança nazista para a histórica político-

filosófica da humanidade, pode ser encontrada em AUGUSTEIN, Rudolf, et alli, 

“Historikerstreit” Piper, Munich, 1987. Não foi, contudo, a imagem que prevaleceu no país 

tedesco. 

  

2. Introdução e Relevância do Tema 

  

  

Nasce imerso nesse caldo de idéias as referências ao “patriotismo constitucional”, que deita 

raízes nas discussões públicas engendradas por filósofos, historiadores, cientistas políticos e 

sociólogos na Alemanha Ocidental da década de 80, apresentando um contraponto ao 

reacionarismo determinista que emergia, em até certo ponto, e fazendo uma releitura 

democrática e aberta do neoconstitucionalismo pós-convencional inaugurado pela 

Constituição de 1949. 

  

A gênese do Verfassungspatriotismus é assim situada por Juan Velasco Arroyo: 

  

Se trataba de dar uma respuesta convincente a uma cuestión que atormentaba profundamente 

a los ciudadanos alemanes: la enorme dificultad que encontraban para sentirse reconciliados 

com su historia reciente, um escollo que se convierte em impossibilidad si previamente no se 

logra saldar cuentas com la propia tradición nacional. Es en este polémico entorno donde 
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Habermas empleó por primera vez el término patriotismo constitucional. Al hacerlo dotó a 

esta noción de uma especial relevância moral, pues considero que representaba uma forma 

adecuada de responder a uma cuestión de hondo calado, a saber: um ciudadano alemán que 

aún tiene hoy trás de si la responsabilidad del holocausto del pueblo judio, puede sentirse 

orgulloso de su própria historia, es decir, de ser alemán ?[1] 

  

Habermas irá combater veementemente historiadores neoconservadores que pretendiam 

justificar, remetendo a uma dada tradição cultural herdada, a neutralidade da história alemã, a 

qual apelava seja à negação, seja ao esquecimento do holocausto e da experiência totalitária 

nazista. 

  

Lembra Marcelo Cattoni que Habermas não pretende propor a fabricação de uma utopia 

político-social; ao contrário, irá resgatar, de forma reconstrutiva e coerente à sua proposta 

filosófica de pragmática universal, toda uma cultura pluralista que se desenvolveu a partir de 

uma vivência política pluralista, cunhada por uma cidadania ativa, que foi capaz de alavancar 

a modernização social e cultura na Alemanha sob a égide da Lei Fundamental de Bonn. 

  

A importância do tema desborda do contexto alemão, embora a sua utilização como objeto de 

estudo deva necessariamente, para compreensão, abeberar-se da realidade dos alemães. 

  

Seu conteúdo semântico toca em tema absolutamente contemporâneo no atual estágio da 

evolução do constitucionalismo, da democracia e do processo de participação pública 

brasileiro. 

  

O presente ensaio, com suas evidentes limitações, se propõe a traçar algumas linhas sobre a 

inserção da temática do multiculturalismo, do apego às instituições republicanas, do 

sentimento de pertencimento à coletividade como mote para o respeito à Constituição da 

República e desenvolvimento nacionais. 

  

Em que medida se prestaria o patriotismo constitucional a delinear âmbitos de atuação do 

judiciário, aa propugnar força normativa das normas constitucionais, inclusive as atinentes ao 

processo e à participação? 

  

3. O viés nacionalista: o caso alemão 
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Qualquer ensaio sobre patriotismo constitucional exige uma análise, ainda que brevíssima, do 

fenômeno classicamente conhecido como nacionalismo, que se estruturou, na maioria das 

sociedades ocidentais no final do século XVIII, representando uma ruptura ao antigo regime 

baseado no déspota, na organização da burocracia estatal e na formação de exércitos fortes 

para defesa e manutenção do status quo (Estados-Nacionais). 

  

Habermas, na sua obra “Identidades Nacionais e Pós-Nacionais”, assim descreve o fenômeno 

e sua importância para fundamentação da ordem jurídica: 

  

En primer lugar, en el nacionalismo las ideas fundadoras de identidad provienen de una 

herencia profana, independiente de la Iglesia y de la religión, herencia que viene preparada y 

mediada por las ciencias del espíritu, que nacen em ese momento. Esto explica algo del 

carácter a la vez 

penetrante y consciente de esas ideas. Se apoderan casi por igual de todas las capas de la 

población y dependen de una forma autoactivadora y reflexiva de 

apropiación de la tradición. Segundo, el nacionalismo hace coincidir la herencia cultural 

común de lenguaje, literatura o historia, con la forma de organización que representa el 

Estado. El Estado nacional democrático, surgido de la Revolución francesa, es el modelo por 

el que se orientan todos los movimientos nacionalistas. 

Tercero, en la conciencia nacional se da uma tensión entre dos elementos, que en los Estados 

nacionales clásicos, es decir, en las naciones que sólo cobraron conciencia de sí en las formas 

de organización estatal con que ya se encontraron, guardan una relación de más o menos 

equilibrio. Me refiero a la tensión entre las orientaciones universalistas de valor Del Estado de 

Derecho y la democracia, por un lado, y el particularismo de una nación que se delimita a si 

misma frente al mundo externo, por otro.[2] 

  

  

Descreve Cenci os pressupostos de legitimação de um Estado assentado sobre bases 

nacionalistas. 

  

Como forma de construção da identidade coletiva, o apelo nacionalista, por se amparar em um 

sentimento e não fundamentalmente na argumentação racional, alcançou uma força de adesão 

maior do que o recurso a um „patriotismo da constituição‟[3] 
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Hegel, pai do idealismo absoluto, cunhou a idéia de que o Estado representava a “totalidade 

ética” e serviria como mediador de conflitos, entidade máxima a que os homens deveriam 

obedecer se pretendessem encontrar a paz. 

  

A doutrina de Hegel, como baluarte de uma linha comunitarista, levou inevitavelmente ao 

fortalecimento do Estado alemão recém-consolidado de Bismarck e à idolatria do “espírito do 

povo”, elegendo o Estado como instituição de legitimação e instância máxima de condução 

dos anseios do povo alemão. O Fuhrer era o responsável pela interpretação da Constituição e 

pela promoção do bem comum, fato dogmaticamente sustentado, entre outros, pela autoridade 

de Carl Schmitt. 

  

Nesse contexto irrompeu proeminência o histoiricismo, que via o direito como uma 

continuação da política. O direito servia para atender aos anseios políticos manifestados pelo 

Estado, e o Estado representava a soma da vontade do ente etéreo “povo”, cujos membros lhe 

deveriam submissão como forma de manifestação de sua emancipação e participação política. 

  

Não é difícil, assim, entender o surgimento do nacional-socialismo e a sua popularidade 

diante de todo anteparo colmatado pela história e pela filosofia. 

  

Habermas não se mostra impassível diante do fenômeno, e vê como desenrolar natural do 

fortalecimento dos Estados-Nacionais, assentados sob as bases do nacionalismo romântico, a 

violação a direitos fundamentais, a repressão às minorias étnicas e culturais e a própria lesão 

ao conceito de democracia republicana. 

  

Em recente ensaio, o professor de Frankfurt adverte para os riscos dos mitos nacionais, 

combustível do nacionalismo, e a sua vulnerabilidade ao abuso de elites políticas, ilustrando 

para a constatação de que a idéia de nação prestou, no panorama europeu de 1871 a 1914, 

muito menos para fortalecer as populações em sua lealdade ao Estado e mais para “mobilizar 

massas em favor de objetivos que dificilmente se podem harmonizar com princípios 

republicanos”.[4] 

  

Tanto é que Velasco Arroyo, costurando as idéias de Habermas, assinala: 

  

Nunca más debería olvidarse que poner el sentimiento de pertenencia a uma „nación como 

comunidad étnico-cultural identificada com um destino común‟ (ethnos) por encima de la 

lealtad debida a “la nación de ciudadanos como titular de la soberania política” (demos) 
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tiene como fatal consecuencia „uma represión o assimilación coactiva de otras partes étnicas, 

culturales, religiosas o socioeconômicas de la población (Habermas, La necesidade de 

revisión de la izquierda. Tecnos, Madrid, 1991, pg. 310)[5] 

  

Cenci, explicitando a leitura dessa última precitada obra de Habermas, traduz livremente seu 

escólio: 

  

O nacionalismo foi extremado entre nós [Alemanha] em termos de darwinismo social e 

culminou em um delírio racial que serviu de justificação para a aniquilação massiva dos 

judeus. Por isso o nacionalismo ficou drasticamente desvalorizado entre nós como 

fundamento de uma identidade coletiva. Daí também que a superação do fascismo constitua a 

perspectiva particular histórica a partir da qual entre nós é entendida uma identidade pós-

nacional, cristalizada em torno dos princípios universalistas do Estado de Direito e da 

democracia. Mas não só a Republica Federal da Alemanha: todos os países europeus 

evoluíram após a II Guerra Mundial, de sorte que o plano de integração que representa o 

Estado Nacional perdeu peso e importação. 

  

  

O problema nasce da coexistência, dentro de um mesmo espaço político açambarcado por 

uma identidade nacional, de pluralidades de identidades culturais. Cavalcanti Maia cita os 

bascos e catalães na Espanha[6] e todas as conseqüências daí advindas. E suscita o seguinte: 

“Pensar a tensão entre a identidade nacional e a diversidade cultural impõe hoje a 

necessidade de se levar em consideração essas novas coordenadas teóricas e realidades 

político-econômicas.”[7] 

  

4.  O Patriotismo Constitucional como produto de uma reflexão racional e combustível 

de um pós-nacionalismo fraterno 

  

Sternberger, ao festejar o trigésimo aniversário da Lei Fundamental de Bonn, teceu 

considerações acerca do nascimento de um novo nacionalismo na Alemanha, dessa feita não 

mais enraizado em concepções românticas ou histoiricistas, e sim ancorado num apego 

intuitivo às instituições e aos princípios inaugurados pela Carta plural, democrática, liberal e 

republicana. 

  

Firma-se então o momento do cidadão alemão defrontar-se com seu passado recente, sua 

tradição sócio-política de valorização do Estado como reflexo dos anseios de um “povo 

alemão” e contrapor sua história recente (segunda metade do séc. XX) com todos episódios 
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compreendidos entre a formação do Estado de Bismarck e o desmantelamento da social-

democracia. 

  

Arroyo explica esse momento histórico, sintetizado nas obras de Sternberger, e disseminado 

por Habermas: 

  

La nueva nácion de ciudadanos formada trás la derrota bélica (y, sobre todo, moral) ya no 

pudo encontrarse ni reconocerse em rasgos comunes de tipo étnico-cultuiral, ni menos aúns 

em el orgullo por su pasado histórico, sino que tuvo que construirse sobre la práxis y el 

ejercicio de los derechos políticos de participación que el texto constitucional reconoce y 

garantiza[8] 

  

Em breve síntese, Habermas assim define: 

  

O patriotismo constitucional apóia-se em uma identificação de carácter reflexivo não com 

conteúdos particulares de uma tradição cultural determinada, senão com conteúdos recolhidos 

pela ordem normativa sancionada pela Constituição: os direitos humanos e os princípios 

fundamentais do Estado Democrático de Direito.[9] 

  

  

Nesse sentido Juan Carlos Velasco Arroyo reconhece ligação intrínseca entre a releitura da 

história recente de identidade do nacional alemão, amalgamada pelo exercício ativo dos 

direitos políticos de participação por parte dos cidadãos, como realização de um 

republicanismo cívico e plural. 

  

Não passa despercebido o caráter, ao menos tempo, reflexivo e retro-alimentador do 

fenômeno observado, o qual não se consolida, entretanto, com a mesma facilidade vivenciada 

no Estado Nacional “nacionalista”. Velasco Arroyo observou tais intempéries: 

  

Comparado con la enorme capacidad de movilización del nacionalismo, la noción de 

patriotismo constitucional, em la medida que pretende designar una forma de identidad 

colectiva, se enfrenta, sin duda, com la enorme dificultad de compensar la menor carga 

emocional mediante um mayor esfuerzo de argumentación racional.[10] 
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Melhor desenvolvendo o tema, Habermas, citado por Velasco Arroyo, descreve melhor o 

momento de transição entre o Estado nacional e o Estado “pós-nacional”, surgido das cinzas 

do pós-guerra: 

  

  

[a identificação] só surge depois que a cultura e a política do Estado tenham se diferenciado 

de forma mais radical do que nos Estados nacionais do velho formato. Neste caso as 

identificações com as formas de vida e tradições próprias ficam recobertas por um patriotismo 

mais abstrato, que não se refere já ao todo concreto de uma nação, mas a procedimentos e 

princípios abstratos. E estes se referem, por sua vez, às condições de convivência e 

comunicação de formas de vida diversas, com iguais direitos, coexistentes – tanto no interior 

quanto no exterior. A vinculação a esses princípios, que o patriotismo constitucional fomenta, 

há de nutrir-se da herança de tradições culturais consonantes. As tradições nacionais seguem 

produzindo todavia uma forma de vida que ocupa um lugar privilegiado, se bem que apenas 

em uma hierarquia de forma de vida de raio e alcance diversos. A estas formas de vida 

correspondem, por sua vez, identidades coletivas que se solapam umas com as outras, porém 

que já não necessitam de um ponto central onde tenham que se assegurar e integrar-se 

formando a identidade nacional. Em vez disso, a idéias abstratas de universalização da 

democracia e dos direitos humanos constitui a matéria dura em que se refratam os raios das 

tradições nacionais – linguagem, literatura e a história – da própria nação.[11] 

  

Dado o seu componente universalista, este tipo de patriotismo se contrapõe ao nacionalismo 

étnico-cultural, de modo que nele se integram personalidade coletiva e soberania popular, e se 

reconciliam a identidade cultural e o exercício dos direitos democráticos. 

  

O próprio Habermas enumera os Estados da Suíça e dos Estados Unidos como reveladores de 

uma cultura política construída sobre princípios constitucionais independentemente de um 

liame de origem étnico, lingüístico e cultural comum a todos cidadãos, atingindo o que 

denomina uma “religião cívica”.[12] 

  

Com apoio em Sternberger, Juan Velasco Arroyo  nega validade ao sentido democrático e ao 

pretenso patriotismo, fundados ambos no apelo emocional que se extrai do nacionalismo, 

sobre o qual se encastelava sobretudo o III Reicht 

  

(...) en relación a la práxis política de quienes sirvieron AL III Reich, Sternberger niega 

tarjantemente que quepa adjudicarle valor patriótico (...) no puede existir sentido alguno de 

patria en el despotismo (STERNBERGER: 1990). 

(...) 
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El tipo de patriotismo del que hablaba Sternberger no alude a um determinado texto 

constitucional, sino a los valores que contiene y merced a los cuales los indivíduos se 

convierten em ciudadanos libres e iguales ante la ley.[13] 

  

Essa cultura política pluralista e inclusiva, própria da formação de uma esfera pública ativa e 

não meramente ratificadora dos estratos detentores de poder, marcada pela atuação da 

sociedade civil organizada, transpondo a “democracia de partidos”, está comprometida com o 

constitucionalismo democrático e republicano. 

  

Tal pedagogia da pluralidade (expressão de Juan Velasco Arroyo), embora sujeita a tropeços, 

advém de um permanente processo de aprendizagem social, encampado pelas sucessivas 

gerações que se seguem. 

  

Para Habermas, citado por Cattoni, está-se diante de uma identidade coletiva moderna “pós-

convencional”, no sentido de que esse tipo de patriotismo não está orientado por uma 

normatividade tradicional imposta por uma facticidade social irrefletida. 

  

Ao revés – e aí reside o ponto agudo de vinculação estreita do conceito apresentado com a 

democracia e a república – a construção dessa identidade coletiva resulta do exercício de 

direitos democráticos fomentados por princípios universalistas. 

  

A Constituição Republicana, no seu sentido semântico, alimenta-se desse sentimento de 

pertencimento coletivo a uma grande esfera pública, e é nutrida pelo respeito dos cidadãos a 

uma ordem de princípios e regras que, como corolários da fraternidade existente entre eles, 

canalizam e viabilizam a manutenção de direitos de respeito recíproco entre iguais e também 

entre diferentes. 

  

Sobre o papel da Lei Constitucional na construção dessa identidade coletiva, mais uma vez 

recorremos a Velasco Arroyo 

  

La constituición consagra un espacio político de libertad em el que, abandonando la 

condición de súbditos, los hombres se tornan en ciudadanos y protagonistas de la gestión y 

custodia de los asuntos publicos. El objeto que suscitaria „devoción patriótica‟ y lealtad 

política no es el documento jurídico em jurídico em sua literalidad, sino el „orden 

democrático y liberal‟ que precisamente la constituición funda y protege[14] 
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Relevante a citação da visão de Marcelo Cattoni no pormenor apresentado 

  

Em outras palavras, trata-se de uma adesão racionalmente justificável, e não somente emotiva, 

por parte dos cidadãos, às instituições político-constitucionais – uma lealdade política ativa e 

consciente à Constituição democrática”[15] 

Consoante a leitura do jusfilósofo mineiro, a força-motriz do patriotismo constitucional, para 

Habermas, reside no sentimento de orgulho pela superação do fascismo e o estabelecimento 

de uma cultura política liberal e de tolerância. 

  

Salienta que, para o filósofo de Frankfurt, a democracia de fato na Alemanha – em que pese o 

caráter formalmente democrático levado a efeito pelo partido nacional-socialista – somente 

pôde deitar raízes nos corações dos cidadãos após o choque moral de Auschwitz, o que 

desencadeou o florescimento dessa identidade pós-nacional e, logo, o respeito de todos a 

princípios universais de fraternidade, tolerância e cooperação. 

  

E qual a importância desse projeto de novo nacionalismo ante as Constituições analíticas e 

repletas de declarações de direitos, típicas da segunda metade do séc. XX ? 

  

Cattoni, em resumo, bem coloca, com apoio na dogmática constitucional, que, de há muito, 

estuda-se a temática da efetividade no contexto pós-positivista em que se insere a realidade 

ocidental, rematando que textos jurídicos não são capazes de, por si sós, transformar a 

realidade ou o mundo. 

  

Cenci joga luzes sobre a dificuldade lançada 

  

Uma objeção que poderia ser feita ao patriotismo constitucional é a de que por si sós 

princípios políticos não conseguem consolidar uma identidade coletiva por serem 

demasiadamente abstratos. No entanto, essa noção se ampara em aspectos bem concretos à 

medida em que na vida prática o funcionamento das instituições, procedimentos e hábitos de 

como deliberar comuns a todos formam uma „cultura política vivida‟. A própria 

autocompreensão e formação da identidade passa a ser pensada em sintonia com práticas reais 

na diversidade de perspectivas culturais. O elo comum deve residir na convivência sob os 

mesmos princípios do Estado Democrático de Direito.[16] 
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A Constituição, por si só, também não é capaz de mudar o coração e a mente das pessoas, mas 

o ideário democrático, de participação na coisa pública e de respeito a cada um se presta a 

forjar uma identidade coletiva não fundada em aspectos culturais e históricos, mas sim em 

aspectos pós-nacionais, fluidos, sem desqualificar aspectos locais. 

  

O prestígio a princípios universais não importa desconstrução dos aspectos locais, mas os 

pressupõe. Arroyo, com precisão, traz o antídoto para a crítica objetada aos que o 

considerando projeto artificial de laboratório: sem o caráter universal, corre-se o risco de 

incorrer nos velhos problemas derivados no nacionalismo moderno; sem o solo concreto da 

inclusão de qualquer dos grupos influenciados, corre-se o risco da abstrativização, da falta de 

legitimidade e do artificialismo. 

  

Desde a modernidade já registrava Kant que o poder político legítimo só se expressa através 

do médium do Direito, que é retroalimentado na proporção em que garante adesão consciente 

e racional dos cidadãos. 

  

Habermas rediz que a soberania do povo se insere muito mais em procedimentos 

juridicamente institucionalizados, voltados para a formação deu uma vontade mais ou menos 

discutida, quando imersos em ambiente de respeito aos direitos fundamentais de cada um e de 

todos. E esses procedimentos hão de ser garantidos tanto pela Constituição quanto pelo 

respeito que cada um dos consorciados devotem ao sentimento de pertencimento coletivo e 

reverência mútua.[17] 

  

Sem o necessário substrato de legitimidade, extraído da práxis social, nenhum texto de lei 

resistirá ante a facticidade de que fala Habermas. Em outras palavras, a legitimidade 

democrática depende do nexo ou coesão interna entre o Estado de Direito e a democracia 

cívica vivenciada pelos cidadãos. 

  

A relação é biunívoca e precisa ser construída e vivenciada. A vivência da ordem 

constitucional liberal e republicana é condição imprescindível para a formação de um espírito 

plural e patriota desarraigado das velhas concepções nacionalistas, as quais redundaram no 

fracasso dos projetos de vida – seja socialista, seja capitalista – que delas redundaram. 

  

5.  Patriotismo Constitucional e Cultura Político-Jurídica 
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Embora dissertando sobre a realidade espanhola, a qual se apropriou do termo patriotismo 

constitucional de forma irrefletida, chegando a advertir que a alusão ao termo, por parte de 

atores políticos, tem se mostrado mero “ardid retórico semánticamente desactivado”, 

ARROYO se questiona se o patriotismo constitucional pode representar, para além da 

realidade alemã, uma modalidade razoável de identidade plúrima extensível a demais países. 

  

Assinala que sim, contextualizando 

  

Aunque con frecuencia se objeta que el patriotismo constitucional posee lãs trazas propias de 

um proyecto ideológico de laboratório, lo certo es, más bien, que constituye el precipitado 

final de un desarrollo histórico común en aquellos lugares en que se ha sufrido en propria 

carne la experiência totalitária y los excesos inhumanos del nacionalismo.[18] 

  

Como contingente histórico de sociedades que passaram por rompimentos com ordens 

constitucionais totalitárias, que desprezaram o respeito a direitos humanos e demandas de 

minorias, o patriotismo constitucional é tema absolutamente afeto à realidade brasileira, cuja 

ordem democrática não data de mais de duas décadas. 

  

Cavalcanti Maia disserta que um país de dimensões continentais, como o Brasil, marcado por 

gritantes diferenças e alarmante índice de exclusão social, não pode se furtar a motivar um 

mínimo de engajamento para manutenção de valores compartilhados, tendentes a agregar 

valores cívicos voltados a re-alocar recursos a partir de interesses republicanos. [19] 

  

E pondera, com inteira razão, que a utilização propagandística da bandeira do nacionalismo na 

história recente brasileira por parte de elites que apearem o poder não pode conduzir ao 

descrédito de tais noções pela opinião pública, ao menos não sob as vestes que ora se 

defende. 

  

O “neo-nacionalismo” que exsurge nesse momento, segundo Cavalcanti Maia, encaixa-se 

sobre dois eixos: um cultural, como movimento de resistência a uma cultura de assimilação 

(refere-se o autor à cultura estadunidense), tal como se vê na França, e um eixo político-

jurídico, do qual se vem falando, tornando plausível o ingresso da noção de patriotismo 

erguida por Habermas.[20] 

  

A Constituição Brasileira, em seu texto, é sintomática; breve passeio pelo seu texto é capaz de 

confirmar a sua vocação patriótica e, ao mesmo tempo, plural e fraterna. 
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O preâmbulo destaca o Estado Democrático de Direito e a meta de se construir uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, através do respeito a direitos e garantias, à justiça, à 

liberdade, ao bem-estar, ao desenvolvimento e à segurança. Diversos outros trechos 

prestigiam o caráter pluralista, fraterno, liberal e igualitário, sob o signo da proteção dos 

direitos fundamentais de todos. 

  

Entretanto, se nem sempre o que está posto na Constituição Federal ocorre na vida de fato, a 

resposta para a superação desse déficit de normatividade se encontra na via democrática e, por 

conseguinte, no respeito aos pressupostos que pavimentam o seu caminho. 

  

Pontua Cenci: 

  

Contra um século XX pouco democrático e à distância existente entre o texto constitucional e 

a realidade, vale o princípio básico já ressaltado de que a democracia é construção. 

(...) 

A participação dos cidadãos afetados pelas conseqüências das decisões deve ocorrer de fato, 

pois a regra da maioria deve estar subordinada a práticas idôneas levadas adiante no espaço 

público mediante a apresentação de bons argumentos. 

(...) 

Deliberação não se confunde apenas com ratificação, mas tem a ver com debate, 

esclarecimento e transparência. Os pressupostos que estão na base dessa concepção de 

democracia que delibera com a participação dos afetados, onde só valem bons argumentos, 

sem a possibilidade da coação, onde os participantes devem estar dispostos a mudar suas 

posições diante de um argumento racionalmente fundamentado, são morais.[21] 

  

A democracia, nesse passo, é pressuposto e, ao mesmo tempo, efeito do que se venha 

denominar como patriotismo constitucional. Tal máxima é aplicável aqui, ali ou alhures. Não 

foge à realidade brasileira. 

  

Ora, calha aqui a pergunta de Velasco Arroyo, o qual, mesmo em países democráticos como a 

Espanha, ainda se percebem feixes de exclusão cívica: “Como si no puede pedir lealtad a 

alguien sin permitirle participar con su própria voz?”[22] 
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Reconhece o autor espanhol que o pressuposto básico para o harmônico desenvolvimento 

democrático de uma sociedade é uma certa homogeneidade socioeconômica, de sorte que o 

abismo no nível de riqueza se relaciona intimamente com os fenômenos de inclusão/exclusão 

cívica dos afetados e, por conseqüência, altera o senso de pertencimento coletivo e o respeito 

e devoção, de cada um e todos, à ordem jurídica e à coletividade. 

  

A Habermas tal ingrediente não passa despercebido. Ao dissertar sobre o contexto alemão, o 

jusfilósofo dita que: 

  

A tendência a uma autocompreensão até certo ponto „pós-nacional‟ da coletividade política 

pôde firmar-se mais fortemente na Alemanha Ocidental do que nos demais Estados europeus 

(...) Numa geração o status dos cidadãos, mesmo que de maneira incompleta, melhorou muito 

em sua substância política. Isso sensibilizou os próprios cidadãos para a precedência do tema 

da transformação dos direitos fundamentais em realidade, ou seja, sensibilizou-os para essa 

precedência cuja tarefa é resguardar a nação real de cidadãos ante a nação imaginada, 

supostamente constituída dos membros de um mesmo povo.[23] 

  

Cavalcanti Maia também reconhece que o sucesso do “neo-nacionalismo” alemão redunda 

fortemente do sucesso econômico experimentado pela Alemanha Ocidental na segunda 

metade do século XX e à maneira engenhosa com que a Lei Fundamental de Bonn tem sido 

interpretada pelo Tribunal Constitucional Federal Alemão.[24] 

  

Nada obstante, adaptemos os conceitos em vez de reputarmo-nos inadequados; adaptemos, 

nos limites do possível, nossa realidade. 

  

A religião cívica norte-americana, tão exaltada por Habermas, cumpre seu papel quando 

enraizada nas motivações e convicções dos cidadãos, desde que esses entendam e 

compreendam o Estado Constitucional como uma realização de sua própria história 

pessoal.[25] 

  

Maurizio Viroli, citado por Maia, não desconhece os problemas da implantação de um 

sentimento universal de coletivismo baseado em princípios universais. O autor indica o 

caminho alemão: 

  

Para habitar os corações e mentes dos cidadãos germânicos, recorda Habermas, o patriotismo 

constitucional deve possuir um significado particular. Ele não pode ser apresentado como um 
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apego a valores universais da democracia, mas como um apego aos valores da democracia da 

maneira como estão incorporados a instituições políticas e a documentos da República 

Federal.[26] (gn) 

  

Resta sintetizar os problemas e propor saídas: enquanto não se enfrentar o déficit democrático 

de participação dos cidadãos na vida pública; enquanto não se criarem espaços públicos para 

discussão e decisão com a participação de todos os afetados; enquanto a disparidade 

socioeconômica beirar níveis vexaminosos comparados com a realidade global; mas, 

sobretudo, enquanto não se entender que a democracia e a república são o caminho e o fim de 

uma sociedade que se pretenda verdadeiro espelho do que se espera de um “modelo ideal de 

vida”, toma-se aqui o risco de se relegar a segundo plano a criação de uma identidade 

nacional e de uma cultura de apego e respeito à normatividade constitucional. 

  

Contribuições para o atingimento do desiderato não hão de ser descartadas. O papel do 

judiciário não é de somenos importância na construção de uma identidade coletiva 

constitucional brasileira, sobretudo tomando-se em conta as elevadas assimetrias sociais que 

flagelam o país e o passado recente político conturbado. 

  

Não se pode extremar, como faz Dworkin, para quem o papel de resgate das tradições 

político-jurídicas recai sobre os ombros do juiz-Hércules, que representaria o espírito da 

cidadania. 

  

Embora autores de escol confiram tal proeminência ao judiciário, afirmando que o juiz não se 

mostra menos democrático do que as demais instâncias do espaço público (e.g. legislativo, 

associações esvaziadas, sindicatos atrelados ao Estado), a solução não deve ser tão simples 

assim. 

  

Razão está com Habermas quando exalta o patriotismo constitucional como leitimotiv do 

sistema, reconhecendo as dificuldades da posição monológica e afirmando que a integridade 

social passa pela participação ativa dos cidadãos em uma comunidade política aberta, onde 

todos se reconheçam livres e iguais. 

  

De ímpar honestidade é a colocação do autor teutônico quando assenta que a “teoria da ação 

comunicativa” pressupõe que os interlocutores se pautem envidando esforços sinceros de 

manifestar vontade livre e racional em busca do melhor argumento e, ao final, aceitem-no. E 

que isso não se mostra no campo do ideal, mas se apresente como hiperativo categórico, para 

remeter a uma categoria do pensamento Kantiano, sob pena de se perder caminhar por terreno 

infértil. 
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A saída, portanto, se vê numa teoria da argumentação jurídica que deve reconstruir a práxis 

interpretativa do ponto de vista da teoria do direito e não da dogmática jurídica, em posição 

comunicativa e não solipsista. 

  

Muito embora nós, brasileiros, nos reconheçamos, com até certo orgulho, todos integrantes de 

uma mesma comunidade sócio-política, muito há de se caminhar. O fortalecimento de uma 

mesma identidade sociopolítica existente no subconsciente já é um bom começo, o qual pode 

servir inclusive de remédio à crise de “baixa auto-estima” verificada por na leitura reflexiva 

do “eu-brasileiro”.[27] 

  

O caminho para o aperfeiçoamento, sem dúvidas,  passa pela democracia e, também, pela 

democratização das esferas públicas, dentre as quais ocupa o judiciário posição de destaque. 

  

De máxima expressividade consubstancia a idéia sugestionada por Maria Eugenia Bunchaft, 

que cunha a expressão “patriotismo constitucional denso”, definindo-o como o fenômeno 

capaz de: 

  

(...) reforçar a identidade brasileira através da confiança na capacidade de que a Constituição e 

um poder judiciário atuante na concretização dos princípios constitucional possa atender às 

demandas por reconhecimento de grupos minoritários e socialmente marginalizados. 

(...) 

A concepção densa de patriotismo constitucional poderia transformar o imaginário coletivo, 

suscitando admiração e respeito à Constituição pela comunidade de intérpretes e por um 

judiciário atuante e efetivo na concretização das condições procedimentais inerentes à 

democracia e dos princípios constitucionais ínsitos ao Estado de Direito.[28] 

  

  

Em suma, pensar o patriotismo constitucional no Brasil não tem imbricações ou propensões 

etnocênticas e descoloridas. 

  

A reflexão sobre o tema e sua aquisição à cultura jurídica nacional, longe de vã, 

fundamentaria um modelo de democracia inclusiva e, antes de tudo, uma identidade coletiva, 

sem a qual não se constrói um Estado desenvolvido econômico, social e politicamente, 
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sobretudo em face das simetrias, mais presentes do que se poderia supor, na ruptura 

democrática e normalidade institucional experimentadas por Brasil, Alemanha e tantos outros 

países. 
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RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar a correlação existente entre a democracia e o Poder 

Judiciário, notadamente sob o viés das teorias substancialistas e procedimentalistas, tal como 

compreendidas, principalmente, por Dworkin e Habermas. Examina-se, outrossim, como se 

comporta o Poder Judiciário frente a conflitos que traduzam situações tidas como „hard 

cases‟, em que inexiste, em princípio, uma solução correta. Tendo-se por base recente 

julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal, investiga-se se ao longo do tempo fora 

adotada corrente substancialista ou procedimentalista. O objetivo final do trabalho é analisar 

se a adoção de uma ou outra corrente pode, e em que medida, contribuir para a evolução da 

democracia 

PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; DEMOCRACIA; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS; LIBERDADE DE EXPRESSÃO 

 

ABSTRACT 
This paper aims to analyze the correlation between democracy and the judiciary branch, 

notably under the substantial and procedural theory, as Dworkin and Habermas think. It 

examines, moreover, how the judiciary branch behaves to decide a „hard case‟ conflict. A 

hard case conflict can be understood by a case when does not exist, in principle, a correct 

solution. Based on a recent trial conducted by the Supreme Court, this paper investigate 

whether over the time had been adopted substantial or procedural theory. The ultimate goal is 

to analyze whether the adoption of either theory can, and to what extent, contribute to the 

evolution of democracy. 

KEYWORDS: JUDICIARY BRANCH; DEMOCRACY; FUNDAMENTAL RIGHTS; 

FREEDOM OF SPEECH 

 

 

I. Introdução 

  

Ao longo dos séculos o conceito de democracia veio sendo desenvolvido, sempre atrelando a 

vontade popular ao exercício da atribuição estatal. Se, outrora, revelava-se controvertida, 

atualmente a democracia vem sendo vista como a forma mais candente de assegurar a 

observância dos regimes estatais divorciados do totalitarismo. 
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Ocorre que a forma participativa por meio do voto não atende à plenitude ao anseio 

democrático de participação do cidadão na vida estatal e ingerência de assuntos internos ao 

país. No tocante às políticas públicas, embora existam alguns instrumentos de participação 

dos indivíduos no gerenciamento de recursos, a regra ainda patente é a de que cabe a 

definição e implementação das políticas públicas aqueles que se encontram à testa da 

Administração, sendo controvertida mesmo a atuação do Poder Judiciário. 

Aliás, a evolução da forma de atuação do Poder Judiciário pode ser razoavelmente explicada 

pelas diversas roupagens assumidas pelo Estado no decorrer do período pós-Revolução 

Francesa. 

Em um primeiro momento, à vista do ideário liberal, ao Poder Judiciário cabia tão somente 

expor, sem qualquer critério teleológico de valoração, o que previamente determinava a 

legislação definida e votada pelos representantes do povo. Tudo em nome da pretensa 

liberdade, que não podia ser diminuída, cerceada ou malsinada em vista da atuação 

jurisdicional. 

Tal, na sequência dos acontecimentos históricos, não se revelou a melhor opção, eis que a 

liberdade em demasia acarretava a sua própria supressão. Foi em prol da igualdade e da 

realocação da liberdade que o Estado passou a ocupar espaço no trato e ingerência das 

políticas públicas, reservando-se ao Judiciário não mais somente a análise de subsunção 

formal das condutas aos elementos prescritores definidos em lei, mas também a aferição, com 

suporte valorativo, das condutas e, em momento posterior, da adequação das próprias regras 

aos parâmetros Constitucionais. 

Neste âmbito, duas correntes surgiram disputando espaço quanto a melhor forma de 

compreensão da atuação do Poder Judiciário aos critérios democráticos: a substancialista, que, 

visando a denominada democracia constitucional, entende que o Poder Judiciário deve 

guardar em seus pronunciamentos os critérios definidos pela Constituição, ainda que tal venha 

a revelar postura contramajoritária; e os procedimentalistas, observando que em situações de 

judicialização de questões políticas a lei é o parâmetro seguro a ser observado, eis que oriunda 

de espaço de discussão em que não apenas fatores jurídicos são levados em consideração. 

O presente trabalho busca investigar, diante do contexto apresentado, qual a postura adotada 

pelo Supremo Tribunal Federal quando em foco questões de cunho político – notadamente 

quando relacionadas à política pública de criminalização de droga – direcionadas ao âmbito 

do Poder Judiciário. 

Para tanto, utilizou-se o método dedutivo, com enfoque monográfico. Conquanto citados 

alguns V. Julgados abaixo, tais se destinam à compreensão e fundamentação, por meio de 

análise tópica, do ideário exposto, não alterando, em consequência, a metodologia escolhida 

para exposição. 

  

  

II. Poder Judiciário e democracia 
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Entendida, outrora, como regime subversor da ordem social – na medida em que excluía a 

submissão de mulheres, crianças e escravos – ou reunião de um pequeno número de cidadãos 

capaz de fomentar constante risco à ordem social[1], a democracia atualmente consubstancia 

o manto principiológico sob o qual praticamente todos os regimes políticos vigentes, 

excluídos os de caráter totalitários, deixam-se agasalhar. 

Ainda assim, a concepção de governo do povo é desenvolvida em caráter meramente formal, 

garantindo-se a participação popular apenas por meio do exercício do direito ao voto[2]. 

Conceber a democracia em sede material ultima por exigir a participação efetiva da população 

no trato dos assuntos públicos, gerenciamento de recursos e aplicação dos ativos financeiros 

gerados pela tributação que se recolhe do contribuinte[3]. 

Alguns instrumentos já se verificam no cenário pátrio e moldura normativa correspondente, 

tais como o orçamento participativo e a consecução de audiências públicas. Ocorre, no 

entanto, que a definição e realização de políticas públicas ainda se encontra exclusivamente 

sob o exclusivo critério da pessoa que se encontra à testa da administração pública, com 

eventual análise corretiva, deveras controvertidas, por meio do Poder Judiciário. 

A questão se torna ainda mais dificultosa tendo em linha de conta que o conceito „políticas 

públicas‟ não se revela esclarecedor em sede doutrinária. A leitura atual sobre o tema aponta a 

existência, ao menos, de três vertentes distintas: políticas públicas como atividade; políticas 

públicas como norma; e, finalmente, como estratégia governamental. 

Acerca da primeira visão, a dificuldade de conceituação fora da seguinte maneira traçada por 

Fábio Konder Comparato: 

  

A primeira distinção a ser feita, no que diz respeito à política como programa de ação, é de 

ordem negativa. Ela não é uma norma, ou seja, ela se distingue nitidamente dos elementos da 

realidade jurídica, sobre os quais os juristas desenvolveram a maior parte de suas reflexões, 

desde os primórdios da iurisprudentia romana. (...) 

Mas se a política deve ser claramente distinguida das normas e dos atos, é preciso reconhecer 

que ela acaba por englobá-los como seus componentes. É que a política aparece, antes de 

tudo, como uma atividade, isto é, um conjunto organizado de normas e atos tendentes à 

realização de um objetivo determinado. O conceito de atividade, que é também recente na 

ciência jurídica, encontra-se hoje no centro da teoria do direito empresarial (em substituição 

ao superado „ato de comércio‟) e constitui o cerne da moderna noção de serviço público, de 

procedimento administrativo e de direção estatal na economia. 

A política, como conjunto de normas e atos, é unificada pela sua finalidade. Os atos, decisões 

ou normas que a compõem, tomados isoladamente, são de natureza heterogênea e submetem-

se a um regime jurídico que lhes é próprio.[4] 

  

Entendida como norma, as políticas públicas se distinguiriam dos regramentos genéricos e 

abstratos precisamente pela ausência de tais atributos. Ao revés, seriam forjadas para a 
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realização de objetivos determinados, atuando de forma complementar às normas vigentes, 

preenchendo os espaços correspondentes de sorte a concretizar os princípios e regras[5]. 

Entrevista como estratégia governamental, as políticas públicas se diferenciam do poder 

político, evidenciando-se impositivo o recorte alusivo à área em que implementada a política, 

tais como: política social, política econômica, fiscal, de saúde, habitacional, de assistência. 

Luciana Vargas Netto Oliveira, em estudo denominado “Estado e políticas públicas no Brasil; 

desafios ante a conjuntura neoliberal”, assim esclarece: 

  

Políticas são atos oriundos de relações de força existentes na sociedade, materializados sob 

diversas formas. São denominadas de públicas quando essas ações são comandadas por 

agentes estatais e destinadas a alterar as relações sociais existentes. As políticas públicas são 

manifestações das relações de forças sociais refletidas nas instituições estatais e atuam sobre 

campos institucionais diversos em função do interesse público, destinando-se a alterar as 

relações sociais estabelecidas. (...) 

As políticas públicas são „um conjunto de medidas agilizadas e sistematizadas pelo governo 

para atuar, com maior eficiência, nos mecanismos de produção, distribuição e consumo de 

bens já instituídos ou em constante renovação.[6] 

  

Quer se tenham as políticas públicas como atividade ou norma, necessário considerar que a 

respectiva efetivação assume importância candente na aplicação do princípio democrático, 

porquanto atreladas ao exercício da cidadania. 

Evidentemente, o gerenciamento de recursos públicos e consecução das políticas públicas 

previamente constantes na pauta governamental é matéria que condiz diretamente com a 

democracia, na medida em que o interesse público demanda a aplicação dos recursos de 

maneira paralela aos interesses de classe, pessoais ou moralmente questionáveis[7]. Some-se a 

isto o fato de que o capital exerce notória influência na vida do aparelho público e, em último 

grau, também do cidadão. 

À falta, todavia, de instrumentos efetivos e aptos a garantir a participação dos cidadãos na 

escolha das políticas públicas prioritárias em cada segmento da sociedade, poderia o Poder 

Judiciário assumir tal papel, ou, ao revés, estaria atuando de maneira contramajoritária e se 

arvorando em funções que não lhe apetecem? 

Dito de outra forma: acaso já definida a política pública adotada pelo Estado – tal como a 

criminalização de drogas – poderia o Poder Judiciário ponderar, ainda que tendo como base os 

direitos fundamentais definidos na Carta da República, algum aspecto da política escolhida 

em sede legal e executiva? Ou estaria necessariamente atrelado ao que já emana dos entes 

normativos fielmente executados pela Administração? 

A fim de compreender a atual visão do Supremo Tribunal Federal quanto à extensão que 

atribui à função jurisdicional que exerce em solo pátrio, impõe-se breve escorço acerca da 

evolução das formas em que se pautou o Estado frente à sociedade. 
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III. Estado e Judiciário – evolução e paradigmas 

Historicamente, as necessidades vivenciadas pela sociedade vêm sendo experimentadas 

também pelo aparelho estatal, de tal modo que se pode observar um movimento paralelo entre 

o caminhar social e o desenvolvimento das instituições e aparatos públicos. 

Se em determinado momento da vida em sociedade fez-se necessário acreditar o ser humano, 

liberando-o para experimentar seus valores e evoluir de maneira individual, o Estado se 

mostrou liberal, encolhendo, diminuindo e se enquadrando à exata proporção em que sua 

ausência se revelava imprescindível[8]. 

Com a Revolução Francesa, a burguesia formulou princípios filosóficos que incutiam na 

sociedade as premissas da representação, positivismo despido de construções interpretativas 

fundamentadas na concepção de justiça de cada julgador e, por fim, como primeira fase do 

constitucionalismo, a separação dos poderes[9]. 

A lei, preeminente à época do liberalismo, revelava a vontade absoluta do povo, não podendo 

sequer ser questionada quanto à legitimidade, pena de ruína da sistemática liberal 

fundamentada na intervenção estatal mínima. Entendimento reverso, inequivocamente tido 

como opressor, significava decerto o retorno aos parâmetros dogmáticos próprios do 

absolutismo na linha da Idade Média[10]. 

Talvez a exceção à dogmática então vigente fique por conta do particular desenvolvimento e 

consolidação constitucional da sociedade norte-americana, porquanto à época em que na 

Europa se discutia, por oportunidade da Revolução Francesa, a estrita aplicação da lei sem 

qualquer interpretação afora a meramente gramatical, pouco tempo após, por oportunidade do 

julgamento do „leading case‟ Marbury v. Madison, a Corte Suprema norte-americana assentou 

entendimento em sentido diametralmente oposto, tendo afirmado, por meio do Chief Justice 

Marshall: 

  

Aqueles que aplicam uma disposição aos casos particulares devem necessariamente expor e 

interpretar essa disposição. Se duas normas conflitam entre si, as cortes devem decidir quanto 

à validez de cada uma. Assim também é quando uma lei esteja em conflito com a 

Constituição; se tanto a lei quanto a Constituição incidem sobre um caso particular, a Corte 

deve decidir sobre o caso confirmando a lei e desconsiderando a Constituição, ou 

confirmando a Constituição e desconsiderando a lei. A Corte deve determinar qual das 

disposições conflitantes regulam o caso. Isso é próprio da essência da função judicial[11]. 

  

Note-se que o julgamento do caso mencionado se deu em 1803, quando ainda sequer o Estado 

Social havia despontado. Como, então, explicar, a diferença no desenvolvimento 

constitucional da sociedade norte-americana? A doutrina que se debruçou acerca do tema 

parece ter consolidado entendimento no sentido de que o contexto histórico norte-americano 

não permitiu a formação de classes nos moldes da sociedade europeia, em que a burguesia 

perpetrou, de fato e de direito, as revoluções que ultimaram por limitar o poder estatal em prol 
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da liberdade. Nos meandros norte-americanos, a liberdade veio sendo construída levando em 

conta parâmetros tópicos definidos pela Suprema Corte e não, propriamente, pela moldura 

normativa impingida pelo Parlamento[12]. 

Amparados na liberdade, regulação mínima legal e impossibilidade de o Poder Judiciário 

assumir posicionamentos afrontosos ao direito posto, abusos se verificavam, notadamente na 

celebração de contratos visando atividades desenvolvidas pela indústria. Registros históricos 

de depoimentos prestados à época denotam que a liberdade, exercida à plenitude e com a 

chancela legal do Estado[13], em verdade ultimava por diminuir ou ceifar ela própria[14]. 

Posteriormente, já por ocasião da afirmação de valores que refugiam ao âmbito do indivíduo e 

alcançavam envergadura mais complexa e atinentes ao grupo, o Estado veio a suprir carências 

e aplainar dificuldades, nomeadamente no bojo do segmento mais carente da sociedade. 

Trata-se do Estado social, prenhe de regras de conteúdo axiológico voltadas à 

solidariedade[15]. 

Se, em outro tempo, direcionava-se o foco da atividade estatal à liberdade; doravante, com 

maior ingerência na ordem econômica, social e específico fito de auxiliar os menos 

favorecidos, tal se desloca à igualdade, verificando-se preocupação maior com o bem comum 

em substituição ao individualismo do Estado liberal[16]. Igualmente, contribui para a situação 

mencionada o fato de que o Estado deixou de ter seu eixo normativo e administrativo 

gerenciado apenas e exclusivamente por uma única classe social. Com a ampliação do direito 

de voto às mais diversas classes sociais e não apenas às privilegiadas, também os 

correspondentes interesses daquelas passaram a ser trabalhados na seara parlamentar e 

administrativa, positivando-se, como consequência, valores e diretrizes principiológicas com 

grande apelo social[17]. 

Neste contexto, o advento da pós-modernidade[18]-[19]  – gerada, segundo Danilo Zolo 

citado por Walber de Moura Agra, pelo fenômeno da complexidade social nas sociedades de 

economia avançada e o processo de integração em escala global, a globalização[20] – expôs o 

enfraquecimento do Estado como decorrência da impossibilidade de atendimento à plêiade de 

demandas sociais. Como consequência da impossibilidade de o Estado atender às expectativas 

de uma sociedade pluricultural com marcante conflituosidade oriunda da 

desubstancialização[21], a pós-modernidade não somente evidenciou que o Estado social não 

se apresentava como solução definitiva a atender aos anseios sociais, mas também que os 

princípios que serviram de amparo desde o Estado liberal – entre os quais o da separação de 

poderes e o da soberania – deveriam sofrer sérios questionamentos. 

O Poder Judiciário, atento a tais parâmetros, passou a emitir pronunciamentos que não mais 

restringiam ao enquadramento fático de condutas à moldura legal, mas sim ao exame 

principiológico dos conflitos postos à cura do magistrado. Nesse sentido, a passagem do 

Estado liberal ao Social e, posteriormente, ao neoliberal, exacerbou dificuldade na concepção 

e separação de funções de cada um dos vértices estatais[22]. 

Conquanto posteriormente retomada a feição liberal, agora sob o viés regulatório do 

denominado neoliberalismo, o sistema econômico já se encontrava por demais imiscuído nos 

meandros estatais de maneira a tornar disforme e, em grande parte desconexa, a atuação dos 

Poderes constituídos, revelando a crise da soberania e da divisão de poderes. 
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Duas grandes vertentes se fizeram observar quanto à atuação do Poder Judiciário e a sua 

correlação com a democracia: a feição substancial e procedimental. 

A primeira, substantiva, tem como fundamento a democracia entrevista sob critérios 

constitucionais e, preconizada por Dworkin, não constata qualquer viés antidemocrático na 

atuação judicial fundada em princípios. 

Analisando a resolução de casos difíceis, Dworkin cunha a distinção entre argumentos de 

princípio e de política como critério judicial para desfecho de tais conflitos. 

Destaca que os argumentos de política justificam uma decisão política, fomentando ou 

protegendo algum objetivo coletivo da comunidade como um todo. Ao contrário, o argumento 

de princípio justifica a decisão política, garantindo e respeitando o direito constitucional de 

um indivíduo ou de um grupo, ainda que contrário à maioria[23]. Para Dworkin, é equivocada 

a ideia de que atuando com argumentos de princípio, a Corte estaria a proferir decisões de 

índole antidemocrática. Argumentando com o caso do aborto, pondera que eventual decisão 

da maioria ultimaria por adotar opiniões morais, justamente o que viria em malogro à teoria 

da representação[24]. 

O retorno ao pensamento originalista – situação da qual não se necessita preocupar em solo 

pátrio, eis que boa parte dos “founding fathers” encontram-se vivos e emitindo opiniões, 

notadamente como Parlamentares – não parece tampouco se revelar uma opção interessante, 

sob pena de se atrelar as opiniões judiciais a critérios históricos vetustos e, em grande medida, 

ultrapassados[25]. 

Conquanto existam variações da análise de normas à luz de parâmetros constitucionais em 

salvaguarda da democracia – tais como o controle de constitucionalidade fundamentado em 

princípios neutros[26] e a teoria do discurso da aplicação das normas no direito e na 

moral[27] –, fato é que se contrapõe de maneira veemente à teoria substantiva a vertente 

procedimentalista. 

Nesta esteira, Hart e Habermas são os teóricos que mais se sobressaem quanto às críticas e 

ponderações. A democracia procedimental prioriza o processo democrático 

independentemente dos resultados a serem obtidos, de maneira que cabe ao Poder Judiciário 

observar os critérios de conteúdo previamente definidos pelos Poderes com atribuição 

constitucional para tanto, reservando-se à análise das molduras formais no processo de 

elaboração legislativa trazidas à tona pela Carta da República[28]. 

Habermas, a propósito do procedimentalismo, critica a invasão da política e da sociedade pelo 

Direito. Entende que o paradigma procedimentalista se afasta dos ideários liberal e Social 

preconizados, outrora, pela forma de Estado que lhes corresponderam. O juiz, para ele, não 

deve ser entendido como Hércules, tal como sustentado por Dworkin, mas sim como membro 

de uma comunidade de homens livres e iguais, um copartícipe do mundo da vida que sustenta 

as pretensões de justiça cotidianamente vivenciadas pela comunidade e que aplica as leis 

aprovadas para reger a sua vida em comum, colocando-se no lugar de cada um dos afetados 

pelo seu provimento, com a certeza de que as normas gerais e abstratas não foram feitas para 

gerar resíduos de injustiça para ninguém[29]. 

Conquanto a premissa procedimental parta do postulado de que as leis figuram com entes 

devidamente aprovados e embasados em critérios democráticos, calha relembrar que o 
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processo de elaboração de leis não se aparta da própria evolução econômica pela qual passou 

o Estado, tal como verificado acima. Desse modo, antes de trazerem em seu bojo critérios 

meramente valorativos e axiológicos, os entes normativos noticiam, sob o aspecto do direito 

positivo, as vertentes econômicas que se revelam candentes ao sabor do momento. Cabe, pois, 

ao Poder Judiciário resguardar e retomar e democracia por meio da correção de rota do 

ordenamento jurídico, direcionando-o aos princípios fundamentais expostos pela Carta da 

República. 

Como, no entanto, comporta-se o Supremo Tribunal Federal quanto ao tema? 

  

IV. Supremo Tribunal Federal e democracia – análise tópica 

  

Neste tópico, tratar-se-á de dois julgamentos levados a cabo pelo Supremo Tribunal Federal, o 

primeiro com V. Aresto proferido em 05 de abril de 1919 e o segundo mais recentemente, no 

ano de 2011. Em ambos a vexata quaestio tratada diz respeito ao direito de liberdade de 

manifestação do pensamento e reunião tratados, respectivamente, pela Constituição de 1891 e 

1988. 

No primeiro caso, Habeas Corpus preventivo impetrado por Arthur Pinto da Rocha em favor 

de Rui Barbosa e outros, autuado sob o n.º 4.781 e relatado pelo juiz Edmundo Lins, estando a 

Corte sob a presidência de H. do Espírito Santo, buscava-se garantir o direito de livre 

expressão do então candidato à presidência da República Rui Barbosa, por meio da reunião, 

no Estado da Bahia e principalmente na cidade de São Salvador, sua capital, em comícios, nas 

praças públicas, ruas, teatros e quaisquer outros recintos, “ameaçados como se acham todos, 

de sofrer violências e impedidos e coagidos como estão, por abusos de autoridade dos poderes 

públicos do Estado, representados por sua polícia”[30]. 

Aventava-se, em síntese, que: 

  

1.º como é notório, a polícia, por soldados à paisana e desordeiros da pior espécie, dispersou, 

a tiros de revólver, um comício que, a 25 de março findo, os drs. Miguel Calmon e Pedro 

Lago e outros pretendiam realizar, na praça Rio Branco, a favor da candidatura do impetrante 

ao cargo de Presidente da República, sendo certo que essa malta fora aliciada e posta às 

ordens do chefe de Polícia dr. Alvaro Cóva, do deputado federal Alvaro Villas Boas e de 

Carlos Seabra, filho do senador J. J. Seabra; 

2.º depois dos lutuosos acontecimentos desse dia, todos os telegramas da Bahia, quer 

particulares, quer dirigidos à imprensa desta capital, traduzem, claramente, a situação de 

verdadeiro terror pânico em que se acha a população da cidade de S. Salvador, prevendo, para 

cada momento, as mais graves e trágicas perturbações da ordem, à vista das ameaças que são 

publicamente feitas aos adversários oposicionistas. 

Entre esses telegramas, merece especial menção aquele que anuncia o propósito firme em que 

se acham o senador Seabra e seus adeptos de comparecer às reuniões convocadas pelos 
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amigos do impetrante, afim de apartearem aos oradores e, principalmente, ao próprio 

candidato da Nação, quando este se referir ao Governo do Estado; 

3.º como se vê de um telegrama do dia 26, publicado no Jornal do Comércio desta Capital, o 

chefe de Polícia, de certo com ciência e aquiescência do governador do Estado, suprimiu as 

liberdades de reunião e de pensamento, garantidas pelos parágrafos oitavo e duodécimo do 

art. 72 da Constituição Federal. 

Eis, de fato, os termos do referido despacho telegráfico: “Em vista da lamentável ocorrência 

de ontem, o chefe de Polícia, dr. Alvaro Cóva, resolveu proibir o meeting, anunciado para 

hoje, em que queria falar o dr. Guilherme de Andrade, em favor do senador Epitácio Pessoa, 

também quaisquer outros que foremanunciados”. 

  

A Corte, deliberando acerca do mérito, considerou que “em qualquer assunto é livre a 

manifestação de pensamento pela imprensa ou pela tribuna, sem dependência de censura, 

respondendo cada um pelos abusos que cometer, nos casos e pela forma que a lei determina.”, 

concedendo, por unanimidade, a ordem pleiteada para o fim de que o paciente pudesse 

exercer o direito de reunião, e mais, publicamente, da palavra nas praças, ruas, teatros e 

quaisquer recintos, sem obstáculos de natureza alguma, e com segurança de suas vidas e 

pessoas, realizando os comícios que “entenderem necessários e convenientes à propaganda da 

candidatura do impetrante à sucessão do Presidente da República, sem censura e sem 

impedimento de qualquer autoridade local ou da União”. 

Note-se que no V. Aresto nenhuma consideração acerca do conteúdo do comício ou do 

propósito da reunião foram realizadas. Apenas se aplicou a norma constitucional que garantia 

a livre manifestação do pensamento, independentemente de qualquer colorido político, 

partidário ou ideológico. 

Apartando-se quase cem anos, o Supremo Tribunal Federal, em 2011, por oportunidade do 

julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental autuada sob o n.º 

187/DF, em que figurou como relator o Ministro Celso de Mello, decidiu acerca da 

constitucionalidade das manifestações públicas favoráveis à descriminalização da maconha. 

O contexto que envolvia o caso era o seguinte: a Procuradoria-Geral da República noticiou 

que nos últimos tempos iterativas decisões judiciais, baseando-se na norma insculpida no 

artigo 287 do Código Penal e art. 33, §2º da Lei n.º 11.343/06, vêm proibindo a realização de 

atos públicos em favor da legalização das drogas. A título de exemplo, mencionou que a 

chamada “marcha da maconha” fora vedada, no ano de 2008, nas cidades de Curitiba (PR), 

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Brasília (DF), Cuiabá (MT), 

Salvador (BA), João Pessoa (PB) e Fortaleza (CE). Já no ano de 2009, o evento fora vedado 

nas cidades de Curitiba (PR), São Paulo (SP), Juiz de Fora (MG), Goiânia (GO), Salvador 

(BA), Fortaleza (CE) e João Pessoa (PB). 

A argumentação judicial para tanto perpassa pela premissa de que como a comercialização e 

utilização da maconha consubstanciam ilícitos penais, defender publicamente sua 

descriminalização equivaleria a fazer apologia da droga, estimulando o seu consumo[31]. 
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Entende, todavia, o Ministério Público Federal com assento no Excelso Pretório que a 

interpretação oriunda do artigo 287 do Código Penal revela-se em confronto expresso e 

patente com a liberdade de expressão e reunião hauridos da Carta da República, nos artigos 

5º, inciso IV, IX e XVI e 220. 

A petição inicial cita Dworkin, que, no texto “Why Speech must be free” lembra que “O 

Estado insulta os seus cidadãos e nega a eles responsabilidade moral, quando decreta que não 

se pode confiar neles para ouvir opiniões que possam persuadi-los a adotar posições perigosas 

ou ofensivas.”. 

Observa que a liberdade de expressão não pode se prestar a proteger apenas as ideias aceitas 

pela maioria, senão também a salvaguardar as opiniões da minoria. Trata-se, como aventa, de 

um instituto contramajoritário que garante o direito daqueles que defendem posições 

minoritárias, que desagradam o governo ou contrariam valores hegemônicos da sociedade. 

Ao final, postula-se que o Supremo Tribunal Federal, julgando procedente o pleito encartado 

na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, efetive interpretação conforme à 

Constituição da norma inserta no artigo 287 do Código Penal, de sorte a excluir toda e 

qualquer exegese que possa ensejar a criminalização da defesa da legalização das drogas, ou 

de qualquer substância entorpecente específica, inclusive através de manifestações e eventos 

públicos. 

Note-se, pois, que a questão de fundo discutida na Ação de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n.º 187/DF fora idêntica à discutida no bojo do Habeas Corpus n.º 4.781 acima 

mencionado, em ambos se objetivando a garantia da liberdade de expressão e reunião para 

realização de eventos públicos em que seriam expostas opiniões pessoas dos participantes 

ativos; no primeiro caso se tratando de comício em que ideias voltadas à candidatura ao cargo 

de Presidente da República seriam aventadas e no segundo expostas publicamente opiniões 

favoráveis à descriminalização de drogas. 

O Supremo Tribunal Federal, mantendo-se coerente com posicionamento que expôs quase um 

século anteriormente, julgou procedente o pedido contido na Ação de Descumprimento de 

Preceito Fundamental, assentando interpretação conforme à Constituição ao disposto no artigo 

284 do Código Penal, para o fim de excluir exegese contrária à liberdade de expressão e 

reunião, tal como requerido pela Procuradoria-Geral da República. 

No voto condutor, o Ministro Celso de Mello observou, quanto ao mérito, algumas premissas 

dignas de nota. Em primeiro lugar, colocou a lide aos seus estritos e firmes parâmetros 

jurídicos, destacando que o feito deflagrado perante a Suprema Corte não tem por objetivo 

discutir eventuais propriedades terapêuticas, supostas virtudes medicinais ou, ainda, possíveis 

efeitos benéficos resultantes da utilização de drogas ou de qualquer substância entorpecente 

específica, mas apenas proteção à liberdade de reunião e à livre manifestação do pensamento, 

em cujo núcleo acham-se compreendidos os direitos de petição, crítica, protesto, discordância 

e de livre circulação de ideias[32]. 

Quanto à liberdade de reunião, assim destacou o Ministro relator: 
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A liberdade de reunião traduz meio vocacionado ao exercício do direito à livre expressão das 

idéias, configurando, por isso mesmo, um precioso instrumento de concretização da liberdade 

de manifestação do pensamento, nela incluído o insuprimível direito de protestar. Impõe-se, 

desse modo, ao Estado, em uma sociedade estruturada sob a égide de um regime democrático, 

o dever de respeitar a liberdade de reunião (de que são manifestações expressivas o comício, o 

desfile, a procissão e a passeata), que constitui prerrogativa essencial dos cidadãos, 

normalmente temida pelos regimes despóticos ou ditatoriais que não hesitam em golpeá-la, 

para asfixiar, desde logo, o direito de protesto, de crítica e de discordância daqueles que se 

opõem à prática autoritária do poder. 

  

Invocando idêntica prerrogativa doutrinária já outrora aventada por oportunidade do 

julgamento do Habeas Corpus acima salientado, observou o Supremo que quaisquer 

manifestações públicas, observados os limites de forma preconizados pela Constituição da 

República, devem ser salvaguardadas pelo Estado, na medida em que lícitas e conformes ao 

exercício da liberdade de reunião. 

Em verdade, como salientou, o direito de reunião figura como direito-meio, atuando na 

condição de instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão, qualificando-se, 

como elemento apto a propiciar a ativa participação da sociedade civil, mediante exposição de 

ideias, opiniões, propostas, críticas e reivindicações, no processo de tomada de decisões em 

curso nas instâncias de Governo. 

Entendendo que a liberdade de reunião e manifestação do pensamento formam um núcleo 

complexo e indissociável de liberdades e prerrogativas público-jurídicas, destaca que: 

  

A praça pública, desse modo, desde que respeitado o direito de reunião, passa a ser o 

espaço, por excelência, do debate, da persuasão racional, do discurso argumentativo, da 

transmissão de idéias, da veiculação de opiniões, enfim, a praça ocupada pelo povo converte-

se naquele espaço mágico em que as liberdades fluem sem indevidas restrições 

governamentais. 

  

  

Em tópico específico no voto em que analisa a função contramajoritária da jurisdição 

constitucional, o Ministro Relator pontuou que as minorias também são titulares do direito de 

reunião, assim caracterizando o papel do Supremo Tribunal Federal na garantia dos direitos 

das minorias: 

  

O Supremo Tribunal Federal, no desempenho da jurisdição constitucional, tem proferido, 

muitas vezes, decisões de caráter nitidamente contramajoritário, em clara demonstração de 

que os julgamentos desta Corte Suprema, quando assim proferidos, objetivam preservar, em 

gesto de fiel execução dos mandamentos constitucionais, a intangibilidade de direitos, 
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interesses e valores que identificam os grupos minoritários expostos a situações de 

vulnerabilidade jurídica, social, econômica ou política e que, por efeito de tal condição, 

tornam-se objeto de intolerância, de perseguição, de discriminação, de injusta exclusão, de 

repressão e de abuso contra os seus direitos. 

  

Note-se a atuação substantiva e não meramente formalista da Corte Suprema quando em foco 

conflitos que tenham como pano de fundo a exegese de direitos fundamentais exercidos 

também pelas minorias. A politização de questões jurídicas embasadas por direitos 

fundamentais exercidos por qualquer cidadão que se encontre sob o abrigo da Constituição 

merece igual proteção. 

A vertente adotada pelo Supremo Tribunal Federal se alinha a que vem sendo observada 

também em outros países pelas respectivas Cortes Supremas, sempre sendo ressaltada a 

função contramajoritária e o caráter substancialista do Poder Judiciário na defesa dos direitos 

das minorias. 

A título de exemplo se pode relembrar o caso Brandenbug V. Ohio, julgado pela Suprema 

Corte norte-americana, em que ficou decidido que a mera manifestação abstrata do 

pensamento, sem correlação direta à ameaça iminente dos direitos dos possíveis ofendidos, 

não caracteriza crime, na medida em que deve prevalecer o direito de expressão. Também em 

Hess v. Indiana, Texas v. Johnson e Snyder v. Phelps a Corte decidiu que a liberdade de 

expressão é ampla, abrangendo atos, além da palavra falada ou escrita[33]. 

Dessa maneira, ao se posicionar no sentido de que a proteção à minoria e aos grupos 

vulneráveis qualifica-se como fundamento imprescindível à plena legitimação material do 

Estado democrático de Direito, o Supremo Tribunal Federal, reiterando entendimento 

externado há quase um século firma convicção acerca da consagração da liberdade de 

manifestação do pensamento, seja pela reunião em locais públicos, seja pelo conteúdo do 

pensamento em si. 

Aliás, observou-se, bem a propósito deste ponto, que: 

  

Nenhuma autoridade pode prescrever o que será ortodoxo em política, ou em outras 

questões que envolvam temas de natureza filosófica, jurídica, social, ideológica ou 

confessional, nem estabelecer padrões de conduta cuja observância implique restrição à 

própria manifestação do pensamento. Isso, porque “o direito de pensar, falar e escrever 

livremente, sem censura, sem restrições ou sem interferência governamental” representa, 

conforme adverte HUGO LAFAYETTE BLACK, que integrou a Suprema Corte dos 

Estados Unidos da América (1937-1971), “o mais precioso privilégio dos cidadãos...” 

(“Crença na Constituição”, p. 63, 1970, Forense). 

  

Ao final, concluiu-se, como já mencionado anteriormente, no sentido da procedência do 

pedido formulado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, para conferir 
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interpretação conforme à Constituição ao artigo 287 do Código Penal, na forma 

supramencionada. 

Verifica-se, pois, que o Supremo Tribunal Federal, ao reiterar postura já ressaltada há quase 

cem anos, adota posicionamento nitidamente substancialista quando em tema conflitos 

permeados pela discussão de direitos das minorias e sua correlação aos direitos fundamentais. 

Em algumas situações pontuais – tal como o julgamento do Habeas Corpus n.º 82.424 em que 

o Supremo Tribunal Federal manteve a condenação de Siegfried Ellwangler por crime de 

racismo em decorrência da publicação de livro que expunha ideias e posicionamentos tidos 

pelo Tribunal como racistas[34] – se poderia cogitar da adoção, contraditória frente ao 

posicionamento granítico da Corte, de feição procedimentalista, dando-se mais relevo ao texto 

emanado do Parlamento em detrimento dos direitos fundamentais apregoados e enlevados 

pela Carta da República. 

Todavia, o próprio Ministro Celso de Mello cuidou de afastar tal possível argumentação, 

observando no voto condutor que: 

  

É certo que o direito à livre expressão do pensamento não se reveste de caráter absoluto, 

pois sofre limitações de natureza ética e de caráter jurídico. 

É por tal razão que a incitação ao ódio público contra qualquer pessoa, povo ou grupo 

social não está protegida pela cláusula constitucional que assegura a liberdade de 

expressão. 

Cabe relembrar, neste ponto, a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos 

(Pacto de São José da Costa Rica), cujo Art. 13, § 5º, exclui, do âmbito de proteção da 

liberdade de manifestação do pensamento, “toda propaganda a favor da guerra, bem como 

toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua incitação à discriminação, 

à hostilidade, ao crime ou à violência”. 

  

Assim, não há qualquer espaço para dúvida, entredúvida ou rebuço quanto à atuação de índole 

substantiva do Supremo Tribunal Federal no trato de questões de índole político-jurídicas 

quando atrelada a discussões pertinentes aos direitos das minorias embasados por direitos 

fundamentais. 

Ainda que definida uma política pública pelo Estado – como, no caso, a criminalização 

irrestrita de toda substância entorpecente – e tal venha a ser materializada concretamente por 

meio de dispositivo legal, ainda assim se viabiliza a atuação judicial se o escopo da política 

definida vier a afrontar parâmetros constitucionais. Decerto conclusão diversa se teria de 

achegar acaso a Corte Suprema tivesse como seu norte o viés procedimental, o que não parece 

ser o caso, diante do exposto. 

  

V. Notas conclusivas 
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O presente estudo pretendeu esclarecer a função do Poder Judiciário quando em tela conflitos 

que trazem à lume questões políticas direcionadas ao âmbito dos Órgãos investidos na função 

judicante. 

Inicialmente, tratou-se da correlação entre democracia, participação popular e definição 

estatal de políticas públicas, demonstrando-se a dificultosa possibilidade de o cidadão 

participar diretamente na definição e realização das políticas públicas. Observou-se, 

outrossim, que mesmo ao Poder Judiciário revela-se controvertida a possibilidade de 

ingerência nas políticas já reguladas e materializadas por meio de entes legais. 

Aventou-se que o Poder Judiciário teve suas funções avaliadas e reavaliadas durante a 

evolução estatal, com o liberalismo, advento do Estado Social e neoliberal, até se chegar ao 

patamar atual, em que duas correntes disputam espaço com relação à forma mais adequada de 

conceber a democracia à luz dos parâmetros definidos pela Carta da República e defesa dos 

direitos de minorias. 

A análise tópica de alguns V. Julgados oriundos do Supremo Tribunal Federal parece 

demonstrar que há muito teria havido opção pela corrente substancialista. Tal se pode concluir 

à luz da fundamentação dos votos, sempre consagrando os direitos fundamentais elencados na 

Carta da República, ainda que o decisum revele postura contramajoritária. A questão da 

judicialização de conflitos em princípio de índole políticos é expressa e abertamente 

examinada pela Corte Excelsa, decidindo-se, ao final, que os parâmetros constitucionais 

devem prevalecer, ainda que em face de entes legais que traduzam políticas públicas já 

assumidas e adotadas pelo Estado. 

O assunto demanda, evidentemente, maior digressão, mas se pequena fração da problemática 

tiver sido, à suficiência, exposta, o texto terá atingido seu objetivo primário. 
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[1] Fábio Konder Comparato, em trabalho intitulado “Repensando a democracia”, observa, a 

propósito do mencionado supra, que desde a antiguidade clássica até meados do século XIX, a 

democracia era compreendida como um “regime subversor da hierarquia social”, na medida 

em que não haveria mais a submissão das mulheres, crianças e escravos a ninguém e, desta 

maneira, deixariam de subsistir os bons costumes e outros sentimentos virtuosos. Pontua, 

ainda, que alguns autores, como por exemplo, James Madison, consideravam, inclusive, que 

por se tratar de uma reunião de um pequeno número de cidadãos, a democracia fomentava o 

espírito de facção, representando um “constante risco à ordem social. COMPARATO, Fábio 

Konder. Repensar a democracia. In: LIMA, Martonio Mont' Alverne Barreto; 

ALBUQUERQUE, Antonio de Menezes (Orgs.). Democracia, Direito e Política: Estudos 

Internacionais em Homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 2006. p. 

189-224. p. 190. 

  

[2] Ainda Fábio Konder Comparato esclarece acerca da democracia entrevista sob aspecto 

puramente formal, que a democracia moderna, que teve gênese na América do Norte, 

representou uma inversão funcional de sua matriz grega, tendo em vista que o sistema de 

representação popular, constitui-se como um entrave à soberania do povo e se prestou à 

mascarar a solidificação de uma oligarquia que dominou o poder soberano. COMPARATO, 

Fábio Konder. op. cit., p. 191. 

[3] Ana Maria D‟ávila Lopes observa que a concepção de cidadania como um direito que 

demanda participação do titular está presente na Constituição Federal Brasileira de 1988. Para 

a Autora, portanto, o cidadão deixou de ser um simples espectador para ser protagonista da 

construção de sua própria história. Na classificação de Canotilho a norma do art. 1º, II, pode 

ser considerada como um princípio-garantia, haja vista instituir direta e imediatamente uma 

garantia aos cidadãos. LOPES, Ana Maria D´ávila. A participação política das minorias no 

Estado democrático de direito brasileiro. In: BARRETO LIMA, Martonio Mont'Alverne; 

ALBUQUERQUE, Paulo Antonio de Menezes. (Orgs.). Democracia, Direito e Política: 

estudos internacionais em homenagem a Friedrich Müller. Florianópolis: Conceito Editorial, 

2006, v. 1, p. 83-96. 
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[4] COMPARATO, Fábio Konder. Ensaio sobre o juízo de constitucionalidade de políticas 

públicas. Apud BUCCI, Maria Paula Dallari. Políticas públicas – reflexões sobre o conceito 

jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 23-24. 

[5] Maria Paula Dallari Bucci assim explica: “Poder-se ia dizer que as políticas públicas 

atuam de forma complementar, preenchendo os espaços normativos e concretizando os 

princípios e regras, com vista a objetivos determinados. Caberia, então, encontrar lugar (ou 

melhorar os seus contornos) para uma categoria jurídico-formal, situada provavelmente 

abaixo das normas constitucionais e acima ou ao lado das infraconstitucionais. Por esse 

raciocínio, as políticas públicas corresponderiam, no plano jurídico, a diretrizes, normas de 

um tipo especial, na medida em que romperiam as amarras dos atributos de generalidade e 

abstração – que extremam as normas dos atos jurídicos, esses sempre concretos –, para dispor 

sobre matérias contingentes. Na pirâmide kelseniana, tais normas não seriam de fácil 

acomodação.” BUCCI, Maria Paula Dallari. op. cit., p. 26-27. 

[6] OLIVEIRA, Luciana Vargas Netto. Estado e políticas públicas no Brasil; desafios ante a 

conjuntura neoliberal. Serviço Social e Sociedade. São Paulo, n. 93, p. 101-123, março 2008, 

p. 102. 

[7] Ainda Luciana Vargas Netto, acerca do ponto, destaca que “(...)o núcleo central é o locus 

onde se realiza o embate em torno de interesses, preferências e idéias: os governos. Nesse 

sentido, a reflexão centra-se no espaço que cabe ao governo sobre as decisões, sendo esse 

permeado de pressões de grupos de interesses que estão fora do poder, de interesses daqueles 

que estão efetivamente no poder, de interesses de classe, entre outros. Desse modo, infere-se 

que existe uma „autonomia relativa do Estado‟, que é permeável a influências externas e 

internas.” OLIVEIRA, Luciana Vargas Netto. op. cit., p. 102-103. 

[8] Jorge Reis Novais, esclarecendo acerca da doutrina sustentada por Adam Smith, a 

separação do Estado-economia e as limitações do Estado Liberal, observa que “garantida, 

assim, a paz externa e a segurança interna, toda acção política superveniente se revela não só 

supérflua como, eventualmente, prejudicial, na medida em que surge como ingerência 

perturbadora de uma ordem natural”. NOVAIS, Jorge Reis. Contributo para uma teoria do 

Estado de Direito. Coimbra: Almedina, 2006, p. 61. 

[9] NOVAIS, Jorge Reis, op. cit., p. 42-45. 

[10] Gaetano Silvestri, em passagem do livro “La Separazione dei poteri” em que aborda 

especificamente a Revolução Francesa e a consequência para liberalismo na específica feição 

da divisão de poderes, assim observa: “Tutto il sistema dela separazione dei poteri presuppone 

la supremazio dela legge. Ogni interferenza indebita di un potere nella sfera riservata ad un 

altro è un attentato al principio di legalità. Se la legge disciplinasse oggetti particolari o il 

corpo legislativo interferisse nell`atività amministrativa, la cura di interessi particolari 

inquinerebbe le assemblee e le leggi finirebbero di essere generali. Se il potere executivo 

potesse emanare regole generali o sottrarsi all´impero dela legge, nessuno sarebbe più scuro 

dela persona e dei suoi beni. Se il potere giudiziario avesse la potestà di emanare regolamenti 

o annulare atti dell´amministrazione, la sua soggezione ala legge verrebbe meno, giacchè 

contro l´abuso perpetrato nell´eserciziio di queste attribuizioni non sarebbe possible far 

ricorso ad un altro potere independente per far valere, quanto meno ai vertici, una qualche 
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forma di responsabilità”. SILVESTRI, Gaetano. La separazione dei poteri. Milano: Dott A. 

Giuffrè editore, 1984, p. 56-57. 

[11] Marbury v. Madison, 5 US 137 (1803). 

[12] Gaetano Silvestri se afina à doutrina mencionada, observando que: “È comune 

osservazione che la struttura costituzionale americana è natta nell´ambito di uma società 

relativamente homogênea, dove non esistevano le stratificazioni socialie dela vecchia Europa. 

In un símile contesto sociale, non aveva alcun senso la trasposizione dela forma tradizionale 

delregimen mixtum; i ter poteri dello Stato perdevano ogni residua connotazione di classe.” 

SILVESTRE, Gaetano, op. cit., p. 02-03. 

[13] José Renato Nalini, a propósito, destaca entendimento esposado pela mais alta Corte 

inglesa nos anos 30, em que restou decidido, sob o influxo liberal, que “a pobreza é uma 

desgraça pela qual o direito nenhuma responsabilidade pode assumir.”. Conclui, pois, que “O 

ideal da igualdade, a inovação revolucionária dos movimentos do século XVIII, não passou de 

uma proclamação bombástica e estéril. Pois a igualdade assim atingida era mais 

frequentemente uma fachada que uma realidade, era uma derrisão em face daqueles a quem se 

poderia aplicar a frase cáustica segundo a qual era todos livres de dormir debaixo da ponte”. 

NALINI, José Renato. Novas perspectivas no acesso à justiça. Revista de Jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. São Paulo, v. 224, p. 05-20, 1997, p. 13. 

[14] Em maio de 1849 o jornal Ashton Chronicle entrevistou John Birley que assim descreveu 

sua jornada de trabalho: “Nosso período regular de trabalho ia das cinco da manhã até as nove 

ou dez da noite. No sábado, até as onze, às vezes meia-noite, e então éramos mandados para a 

limpeza das máquinas no domingo. Não havia tempo disponível para o café da manhã e não 

se podia sentar para o jantar ou qualquer tempo disponível para o chá da tarde. Nós íamos 

para o moinho às cinco da manhã e trabalhávamos até as oito ou nove horas quando vinha o 

nosso café, que consistia de flocos de aveia com água, acompanhado de cebolas e bolo de 

aveia tudo amontoado em duas vasilhas. Acompanhando o bolo de aveia vinha o leite. 

Bebíamos e comíamos com as mãos e depois voltávamos para o trabalho sem que pudéssemos 

nem ao menos nos sentar para a refeição.”. Também crianças trabalhavam à exaustão, em 

nome da liberdade de contratação e atividade econômica então em ascendência. Jonathan 

Downe foi entrevistado por um representante do parlamento britânico em junho de 1832 e 

assim expôs: “Quando eu tinha sete anos de idade fui trabalhar na fábrica do Sr. Marshall em 

Shrewsbury. Se uma criança se mostrasse sonolenta o responsável pelo turno a chamava e 

dizia, “venha aqui”. Num canto da sala havia uma cisterna de ferro cheia de água. Ele pegava 

a criança pelas pernas e a mergulhava na cisterna para depois mandá-la de volta ao trabalho.”. 

Dados obtidos em <http://www.planetaeducacao.com.br/portal/artigo.asp?artigo=504>. 

Acesso em 18/05/2011. 

[15] De acordo com José Luis Monereo Pérez, “(...) la noción de Estado social no solamente 

encierra exigencias concretas del particular frente al poder público, sino que tiene sentido 

pleno cuando pone de manifiesto que una democracia sólo puede funcionar si ésta se extiende 

a la sociedade y ofrece a todas las clases sociales las mismas oportunidades en el proceso 

económico. De este modo, el Estado social y democrático de Derecho no sólo es condición 

indispensable para una vida com dignidad humana. Es también la base de cualquier lucha 

democrática por um ordenamiento jurídico y económico que tenga em cuenta los derechos 

humanos económicos, sociales y culturales”. PÉREZ, José Luis Monereo. La defensa del 

estado Social de Derecho. Espanha, El Viejo Topo, 2009. p. 73. 
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[16] Ingo Wolfgang Sarlet noticia que na Alemanha, em cuja atual Constituição o Estado 

Social e Democrático de Direito é previsto como postulado (artigo 20, inciso I, da Lei 

Fundamental), o Tribunal Federal Constitucional definiu que além da propriedade entrevista 

sob o aspecto funcional-social, outros princípios de índole Constitucional também 

salvaguardam as posições jurídico-subjetivas prestacionais de direito público no Estado. São 

elas: “a) o princípio da proteção da confiança, desenvolvido a partir do postulado do estado de 

direito (art. 20, inc. III, da LF); b) o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, inc. I, da LF); c) o princípio do estado social (art. 20, inc. I, da LF); e d) o princípio 

geral da igualdade (art. 3º, inc. I, da LF).” SARLET, Ingo Wolfgang. O Estado social de 

direito, a proibição de retrocesso e a garantia fundamental da propriedade. In: AJURIS. Porto 

Alegre, volume 25, n. 73, p. 210-236, 1998, p. 227. 

[17] Marcel Queiroz Linharez assim explica o fenômeno que se verificou no âmbito da 

atividade estatal no período pós-segunda guerra mundial: “Consolida-se após a Segunda 

Guerra Mundial o Estado Social, cuja missão é a busca da igualdade social, antes garantida 

em seu aspecto formal. Para atingir este escopo, o Estado deve intervir na ordem econômica e 

social para ajudar os menos favorecidos; a preocupação maior desloca-se da liberdade para a 

igualdade. Há uma preocupação com o bem comum, em substituição ao individualismo do 

Estado Liberal. Adicione-se a isso a passagem do Estado monoclasse liberal ao Estado 

pluriclasse. Com a ampliação do direito de voto às mais diversas classes sociais, e não mais 

apenas às classes privilegiadas, também os interesses daquelas classes passam a contar com 

representantes junto ao Poder Legislativo, o que leva à positivação dos valores e aspirações 

destes grupos sociais.” LINHARES, Marcel Queiroz. O Estado social e o princípio da 

subsidiariedade: reflexos sobre o conceito de serviço público In: Revista da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal do Estado do Paraná. Curitiba, volume 33, p. 209-224, 

2000, p. 217-218. 

[18] O termo não passa ileso às críticas acadêmicas. Nelson Saldanha, citado por Walber de 

Moura Agra observa o seguinte: “O termo moderno vai mencionado no título com o sentido 

que lhe deu a historiografia dos séculos XVIII e XIX, ou seja: aludindo ao mundo ocidental 

que se segue ao Renascimento, ao aparecimento do capitalismo e ao da Reforma. De dentro 

do moderno desdobra-se o „contemporâneo‟, ou surge como etapa posterior. Com esses 

conceitos, dispenso pessoalmente o rótulo de pós-moderno, que muitos vêm utilizando para 

designar as coisas correspondentes à crise da modernidade. Para mim são, ainda, 

modernidade. Prefiro empregar para o tema o termo secularização, que se refere à passagem 

do padrão sociocultural teológico para o leigo (e logo depois racional): a passagem que se deu 

no mundo clássico mais ou menos nos séculos V e IV a.C. e que ocorreu no Ocidente no 

trecho que abrande os séculos XVII e XVIII.” SALDANHA, Nelson. O Racionalismo 

Moderno e a Teoria do Poder Constituinte. Revista da ESMAFE. Recife, v. 8, n. 18, p. 481, 

jul/dez, 2003. Apud AGRA, Walber de Moura. Pós-modernidade, crise no estado social de 

direito e crise na legitimação da jurisdição constitucional. In: REVISTA DA ESMAPE – 

ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DE PERNAMBUCO. Recife, v. 9, n. 19, 

p. 575-610, jan/jun. 2004, p. 576. 

[19] A origem pós-modernidade é assim explicada por Walber de Moura Agra: “A pós-

modernidade é a consequência direta do desenvolvimento da infra-estrutura econômica dos 

países capitalistas desenvolvidos, fruto da revolução tecno-informática. Esse ritmo geométrico 
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PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS E HIERARQUIA DE VALORES: HÁ 

RACIONALIDADE POSSÍVEL? 

 

Paola Coelho Gersztein 

 

Resumo 

Há duas formas básicas para se aplicar normas jurídicas: a subsunção e a ponderação. As 

regras aplicam-se mediante a subsunção, enquanto a ponderação é o método de aplicação dos 

princípios. Diante de tal assertiva e de todas as críticas feitas à ponderação, este trabalho tem 

por escopo colocar a seguinte questão: A ponderação é simplesmente volitiva, ou é a forma 

como o jurista, enquanto ser humano, dotado de racionalidade, tem para realizar seu trabalho 

de interpretação do Direito? Para tanto, tratar-se-á inicialmente da normatividade dos 

princípios constitucionais, característica do Pós-positivismo, por ser este o atual contexto 

interpretativo do Direito, no qual a ponderação tem incontestável relevo. Após, passar-se-á à 

análise do conceito de ponderação, bem como da elucidação acerca da competência para 

exercê-la. A seguir, explanar-se-á acerca dos dois contextos em que a ponderação 

desenvolveu-se com grande destaque: o caso americano e o caso alemão, em que nos 

focaremos na denominada jurisprudência dos valores. Definir-se-á então o princípio da 

proporcionalidade enquanto regulador da ponderação para, por fim, analisar a questão da 

racionalidade, centro de inúmeras críticas e debates acerca da ponderação. 

 

Abstract 

There are two basic ways to apply legal rules, subsumption, and balancing. The rules apply by 

subsumption, while balancing is the method of applying the principles. Faced with this 

assertion and all criticism of the balancing, this work has the purpose to ask the question: The 

weight is simply volitional, or is how the lawyer, as a human being, endowed with rationality, 

has to do its job interpretation of the law? To do so, that it shall initially be the normative 

constitutional principles, characteristic of post-positivism, as this is the current context of 

interpretation of law, where balancing is undeniable relief. After that, it will move to the 

analysis of the concept of balancing, as well as explanations for the power to exercise it. 

Then, We will explain about the two contexts in which the balancing was developed with 

great emphasis: the case of American and German case, in which case we will focus on 

known values. Set up will then be the principle of proportionality as regulator of the balancing 
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to finally address the issue of rationality, the center of considerable criticism and debate about 

balancing. 

 

Palavras-chave: Ponderação; proporcionalidade; racionalidade 

 

Key words: Balancing; proportionality; rationality 

 

Introdução 

 

Há duas formas básicas para se aplicar normas jurídicas: a subsunção e a ponderação. 

As regras aplicam-se mediante a subsunção, enquanto a ponderação é o método de 

aplicação dos princípios. 

Para o autor italiano Riccardo Guastini, a interpretação jurídica não consiste em 

descobrir o conteúdo dos textos normativos, mas em uma proposta ou estipulação de 

significados a determinados textos (MORESO, 2002, p. 229). 

O significado não é algo pré-constituído em relação à atividade interpretativa, já que é 

uma variável das valorações e decisões do intérprete. 

A escolha de atribuir determinado significado é fruto da vontade e não do 

conhecimento. 

Como a ponderação é um método de resolução de conflitos, ao resultar da 

interpretação e, portanto, da vontade do intérprete, não são de se estranhar as acusações de 

atribuição de valores, subjetivismo, intuicionismo, substituição do Estado de Direito pelo 

Estado da Ponderação, corrosão da força normativa da Constituição e tudo o mais que pesa 

como crítica à ponderação (NOVAIS, 2003, p. 640). 

Assim é que, como bem colocado por ALEINIKOFF (2006, p. 319), antes de termos 

tempo de pensar se devemos ponderar, já estamos a avaliar os pesos relativos dos interesses. 

O Direito Constitucional entrou na era da ponderação. 

Diante de tal assertiva e de todas as críticas feitas à ponderação, este trabalho tem por 

escopo colocar a seguinte questão: A ponderação é simplesmente volitiva, ou é a forma como 

o jurista, enquanto ser humano, dotado de racionalidade, tem para realizar seu trabalho de 

interpretação do Direito? 
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 Para tanto, trataremos primeiramente da normatividade dos princípios constitucionais, 

característica do Pós-positivismo, por ser este o atual contexto interpretativo do Direito, no 

qual a ponderação tem incontestável relevo. 

Após, passaremos à análise do conceito de ponderação, bem como à elucidação acerca 

da competência para exercê-la.  

A seguir, explanaremos, ainda que de forma breve, sobre os dois contextos em que a 

ponderação desenvolveu-se com grande destaque: o caso americano e o caso alemão, em que 

nos focaremos na denominada jurisprudência dos valores. 

Em seguida, trataremos do princípio da proporcionalidade enquanto regulador da 

ponderação para, por fim, analisarmos a questão da racionalidade, centro de inúmeras críticas 

e debates acerca da ponderação. 

 

1. Normatividade dos princípios constitucionais 

 

A partir do momento em que os princípios constitucionais deixaram de ser princípios 

gerais do direito e se tornaram normas constitucionais, o intérprete teve arcabouços mais 

sólidos para sua atividade. 

É a principiologia que sustenta uma boa atividade hermenêutica.  

Segundo BONAVIDES (2006, p. 259), a conquista de normatividade dos princípios 

constitucionais pode ser descrita em três fases. 

Durante o Jusnaturalismo, os princípios não possuíam aplicabilidade prática, a não ser 

que existissem regras correspondentes.  

Os princípios pairavam em um nível abstrato, valorativo, meramente informador. 

Seriam algo comparado ao preâmbulo das constituições atuais, que não têm força normativa e 

atuam apenas como vetores da interpretação constitucional.  

O Positivismo representou uma etapa intermediária na afirmação da juridicidade dos 

princípios, quando esses passaram a figurar nos códigos jurídicos ao lado das demais normas. 

Eram denominados princípios gerais do direito e integravam o ordenamento jurídico 

no mais baixo grau de hierarquia, pois serviam para nortear a interpretação nos casos de 

lacunas.  

Possuíam, portanto, funcionalidade meramente supletiva.  

Dois autores fundamentais na transição do Positivismo ao Pós-positivismo que 

consagraram importantes modificações na Teoria da Norma Constitucional e, via de 
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consequência, na própria Hermenêutica Constitucional, são o norte-americano Ronald 

Dworkin e o alemão Robert Alexy. (PEREIRA, 2001, p. 131) 

Em sua análise crítica ao Positivismo, Dworkin afirma que, se tratarmos princípios 

como direito, faz-se mister rejeitar três dogmas desta doutrina. (BONAVIDES, 2006, p. 165) 

O primeiro é a distinção entre o Direito de uma comunidade e os demais padrões 

sociais (social standards) cotejados por algum test na forma de regra suprema (master rule).  

O segundo concerne à doutrina da discrição judicial, ao “caráter discricionário” da 

função jurisdicional.  

O terceiro, compendiado na teoria positivista da obrigação legal, consoante a qual uma 

regra estabelecida de Direito (lei) impõe determinada obrigação. Pode ocorrer, entretanto, a 

hipótese de que em um caso complicado (hard case), tal lei não se possa achar, inexistindo a 

obrigação legal, até que o juiz formule nova regra para o futuro. E, se a aplica, configura 

legislação ex post fato, nunca o cumprimento de obrigação legal já existente. 

Deste ponto parte Dworkin para a necessidade de considerar os princípios como 

direito, abandonando a doutrina positivista e reconhecendo a possibilidade de que tanto uma 

“constelação de princípios” quanto uma regra positivamente estabelecida podem impor 

obrigações legais. (BONAVIDES, 2006, p. 265) 

Por sua vez, Alexy parte de uma constatação geral acerca da imprecisão das teorias 

definidoras dos direitos fundamentais que façam jus às conclusões pela qualidade jurídica dos 

princípios, bem como pela necessidade de uma teoria da argumentação jurídica que possibilite 

tratar, racionalmente, o grande dilema da aplicabilidade normativa. 

Afirmando a vagueza das formulações do catálogo de direitos fundamentais, percebe a 

clara influência do Tribunal Constitucional alemão na definição do conteúdo e da 

aplicabilidade de tais direitos, a ponto de afirmar que a ciência dos direitos fundamentais 

converteu-se em uma ciência da jurisprudência constitucional. (PEREIRA, 2001, p. 131) 

Desta feita, seu propósito é o de construir uma ciência dos direitos fundamentais que 

consiga responder de forma racionalmente fundamentada aos problemas oriundos da 

abordagem de tais direitos e que reúna as três dimensões da dogmática: 

a) a dimensão analítica, que consagra a consideração sistemático-conceitual do direito válido, 

bem como a análise de conceitos fundamentais da construção jurídica, da estrutura do 

ordenamento jurídico e da fundamentação; 
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b) a dimensão empírica, referente tanto ao conhecimento do direito positivo válido como à 

utilização de premissas empíricas na argumentação jurídica, ou seja, não basta reduzir a 

análise ao direito positivado, ampliando-a à descrição e ao prognóstico da prática judicial; 

c) a dimensão normativa, que pretende a formulação de critérios de orientação e crítica da 

prática judicial, culminando de modo claro na questão da valoração, na medida em que torna-

se imprescindível saber, no caso concreto, qual é o direito positivo aplicável e, via de 

consequência, qual é a decisão correta. (ALEXY, 2008, pp. 32-37) 

O Pós-positivismo ou Neo-constitucionalismo é o atual contexto interpretativo 

constitucional, considerado como uma nova matriz epistemológica do Direito. Há quem fale, 

inclusive, em concepção principial do Direito, visto que muitas Constituições 

contemporâneas, ao incorporar os princípios em seus textos, transformaram-nos em normas-

valores. (CITTADINO, 2002, p. 26) 

Consoante BARROSO (2006, p. 336), o Pós-positivismo é a designação provisória e 

genérica de um ideário difuso, aí incluída a definição das relações entre valores, princípios e 

regras, elementos da nova hermenêutica constitucional, e a teoria dos direitos fundamentais, 

fundamentada sobre a dignidade da pessoa humana. A valorização dos princípios, bem como 

o reconhecimento de sua normatividade, reaproximam Direito e Ética. 

O principal desafio do Pós-positivismo é, pois, o equilíbrio entre as dimensões do 

Direito, da Moral e da Política. 

É consagrado o entendimento do jurista brasileiro Miguel Reale (2003), segundo o 

qual Direito é fato, valor e norma. 

Os fatos pertencem ao campo da Sociologia, os valores ao campo da Filosofia e as 

normas à seara jurídica. 

Tais dimensões estão entrelaçadas e os valores estão normatizados 

constitucionalmente enquanto princípios. 

Assim, o desafio do Pós-positivismo é o equilíbrio entre essas dimensões, com a busca 

de padrões de racionalidade na tarefa de aplicação do direito. 

 

2. Ponderação como método de resolução de conflitos normativos 

 

 2.1. Conceito 
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A ponderação, balanceamento ou sopesamento é um mecanismo de resolução de 

conflitos normativos que equivale ao papel de uma norma de prevalência. 

 Segundo Aleinikoff (2006, p. 286), estes termos metafóricos descrevem uma operação 

conceitual extremamente importante. Em quase todos os conflitos, especialmente aqueles que 

penetram em um sistema jurídico, há algo a ser dito a favor de dois ou mais resultados. 

Qualquer que seja o resultado escolhido, alguém será beneficiado e alguém será prejudicado. 

Assim, costuma-se dizer que uma “operação de balanceamento” é efetuada quando a “decisão 

correta” é vista como aquela que permite os maiores benefícios com o mínimo de prejuízos. 

Robert Alexy (2008, p. 594) ensina que a lei do sopesamento mostra que ele pode ser 

dividido em três passos. No primeiro é avaliado o grau de não-satisfação ou afetação de um 

dos princípios. Após, em um segundo passo, avalia-se a importância da satisfação do 

princípio colidente. Por fim, em um terceiro passo, deve-se avaliar se a importância da 

satisfação do princípio colidente justifica a afetação ou a não-satisfação do outro princípio. 

 De maneira simplificada, Barroso descreve o  processo de três etapas da ponderação 

da seguinte forma: 

 Na primeira etapa cabe ao intérprete detectar no ordenamento jurídico quais são as 

normas relevantes para a solução do caso, identificando entre elas possíveis conflitos. A 

existência de conflito, insuperável pela subsunção, é o locus da ponderação. Neste estágio, 

devem ser agrupados os diversos fundamentos normativos - premissas maiores pertinentes - 

em função da solução que estejam sugerindo. Assim, aqueles que indicam a mesma solução 

devem formar um conjunto argumentativo, de forma a facilitar o trabalho de comparação 

entre as normas em jogo. 

 Na segunda etapa, deve o intérprete examinar os elementos fáticos do caso e sua 

interação com os elementos normativos.  

 Mas a identificação das normas aplicáveis, bem como a análise dos fatos, compõem 

todos os processos interpretativos, sejam os casos fáceis ou difíceis. É, portanto, na terceira 

etapa que a ponderação diferencia-se da subsunção. Os princípios, enquanto mandatos de 

otimização (ALEXY, 2000, p. 294), podem ser aplicados com maior ou menor intensidade, 

conforme as exigências de cada caso concreto, sem que isso altere sua validade. Ao contrário 

das regras, cujos conflitos operam-se exatamente no campo da validade. Neste sentido, Jan 

Sieckmann (2006, p. 127) esclarece que a otimização deve ocorrer em dois aspectos: o das 

possibilidades fáticas e o das possibilidades jurídicas ou normativas.  

8586



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Pois bem, nesta fase, as normas entendidas como aplicáveis e os fatos do caso 

concreto serão examinados de forma conjunta, de forma a apurar os pesos que devem ser 

atribuídos aos elementos em disputa e, portanto, as normas que devem preponderar. A seguir, 

ainda é necessário decidir quão intensamente as normas aplicáveis – e a solução por elas 

apontada – deve prevalecer em detrimento das demais, ou seja, sendo possível graduar a 

intensidade da solução escolhida, cabe decidir qual deve ser o grau apropriado em que a 

solução deve ser aplicada.  

Para Riccardo Guastini (2008, p. 84), a ponderação se realiza entre dois princípios em 

conflito, cujos pressupostos de fato sobrepõem-se parcialmente e entre os quais há uma 

antinomia de caráter parcial-parcial. Tal teoria resume-se ao seguinte: 

a) Se a relação entre os dois princípios em conflito é de igualdade, tem-se uma 

antinomia total-total. 

b) Se a relação entre os dois princípios é de inclusão, há antinomia total-parcial. 

c) Quando não há relação de identidade nem de exclusão, a antinomia é parcial-

parcial, o que vale dizer que o conflito não pode ser resolvido por normas de prevalência. 

A ponderação consiste no estabelecimento de uma hierarquia axiológica móvel entre 

os princípios em conflito. (GUASTINI, 2008, p. 85) 

Uma hierarquia axiológica é o estabelecimento, pelo intérprete, de uma relação 

valorativa mediante a emissão de um juízo de valor comparativo, outorgando-se a um dos 

princípios em conflito um peso, uma importância ético-política maior com respeito ao outro.  

Como resultado da valoração, o princípio considerado superior sobrepõe-se ao outro e 

resulta aplicável. Mas o princípio que não foi aplicado, ainda que “deixado de lado”, não é de 

nenhuma forma derrogado ou declarado inválido. Nas palavras de Guastini, tal princípio 

permanece “vivo”, pronto para ser aplicado em outras controvérsias. 

A ponderação, então, não é uma “conciliação”, não consiste em encontrar um “ponto 

de equilíbrio” entre os princípios em conflito, tampouco resulta na aplicação parcial ou no 

sacrifício parcial de um dos princípios colidentes. Um dos princípios é aplicado, enquanto o 

outro é decididamente descartado. (GUASTINI, 2008, p. 88) 

A hierarquia móvel, por sua vez, é uma relação de valor instável, mutável: uma 

hierarquia que vale para o caso concreto (ou para uma série de casos), mas que poderia ser 

invertida – o que com frequência ocorre – em um caso concreto distinto. 

Com efeito, para determinar a hierarquia móvel, o juiz não determina o valor dos 

princípios de maneira abstrata, de forma definitiva. Não institui, entre dois princípios, uma 
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hierarquia fixa ou permanente. Nem sequer aplica, como poderia, o critério da lex specialis, 

decidindo que um dos princípios seja a exceção do outro sempre, em todas as circunstâncias. 

O juiz limita-se a valorar a justiça das consequências da aplicação de um ou outro princípio 

ao caso concreto. O conflito, então, não se resolve de maneira definitiva: cada solução vale 

para somente uma controvérsia particular, já que não se pode prever a solução do mesmo 

conflito em outras controvérsias futuras. (GUASTINI, 2008, p. 89) 

 O entendimento que se adota neste trabalho é o afirmado pelo mencionado autor 

italiano, segundo o qual a hierarquia axiológica entre os princípios é inevitável, não sendo 

possível estabelecer outra maneira para solucionar o conflito. Não é inevitável, por seu turno, 

o estabelecimento de uma hierarquia móvel. (GUASTINI, 2008, p. 90) 

 Poder-se-ia supor, por exemplo, que uma súmula vinculante, editada pelo Supremo 

Tribunal Federal Brasileiro, firmasse o entendimento jurisprudencial de que, no clássico 

exemplo apontado pela doutrina, o direito à intimidade sempre prevalecesse nos casos de 

colisão com o direito à liberdade de expressão.  

 Pela mera leitura do exemplo supracitado pode-se imaginar as injustiças que seriam 

cometidas com a aplicação abstrata e previamente determinada de um princípio em 

detrimento do outro, sem que se analisem as circunstâncias do caso concreto.  

 Circunstâncias que, em um juízo de ponderação, devem ser minuciosamente 

analisadas pelo intérprete, de forma a abarcar todas as normas colidentes e direitos 

possivelmente afetados pela decisão. 

 

 2.2. Competência para ponderar 

 

Quando se lê sobre a ponderação, tem-se em mente, como um primeiro pensamento, 

que esta será sempre exercida pelo juiz, pelo aplicador da lei. 

Contudo, olvida-se que a ponderação, em primeira instância é feita pelo legislador, ou 

mesmo pelo constituinte originário. 

É o legislador quem escolhe os princípios que serão positivamente previstos em 

determinado diploma legal. 

Contudo, cabe ressaltar que esta competência não é meramente discricionária, já que 

também se encontra vinculada ao princípio da proporcionalidade. 

Tal princípio aplica-se a todas as esferas de Poder de determinado Estado, sendo 

exercido pelo legislador e pelo administrador antes de ser objeto de provimento jurisdicional. 

8588



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Isso porque o conflito entre determinados princípios só chegará à apreciação do Poder 

Judiciário se, no caso concreto, não for anteriormente resolvido pelas partes, que podem ser, 

verbi gratia, o particular e a própria Administração Pública. 

Assim, pode-se dizer, com a vênia da expressão em matéria constitucional, que a 

competência do juiz no que tange à ponderação é “residual”, pois só lhe restará a apreciação 

daquilo que o constituinte ou o legislador previamente não ponderaram, ou por meio daquilo 

que a Administração não regulamentou, dentro dos estritos limites da legalidade e da 

discricionariedade que lhe são pertinentes. 

 

 2.3. Caso norte-americano (balancing) 

 

 Como ressalta Jorge Reis Novais (2003, p. 642), nos Estados Unidos, a experiência 

traumatizante das perseguições políticas realizadas nos anos da  guerra fria refletia-se em uma 

concentração da desconfiança e das críticas sobre as ponderações de caso concreto, o 

chamado método de balancing ad hoc.  De fato, havia-se vivido uma época em que os juízes, 

fortemente pressionados pelas fobias políticas e sociais do espírito do tempo, mostraram-se 

tendencialmente predispostos a caucionar, através da invocação de um balanceamento 

ponderado dos interesses em confronto no caso concreto, a maior parte das investidas 

repressivas contra as liberdades públicas sem que os direitos fundamentais pudessem ter 

funcionado como antídoto sério. Quando, nos anos seguintes, refletiu-se sobre essa 

experiência, a tendência foi, reflexamente, a busca de soluções racionalizadoras orientadas 

para a estruturação dos juízos individuais e concretos de valoração e ponderação através de 

definições progressivamente mais abstratas ou categóricas. 

Assim, enquanto que na Europa, particularmente sob a influência da experiência 

alemã, a síntese do processo de racionalização e do recurso à ponderação de bens gravita em 

torno de sua integração e aplicação concreta nos quadros do princípio da proporcionalidade 

em sentido lato, nos Estados Unidos da América, sem se desconhecer, como se verá, esse 

instituto, a síntese opera-se, sobretudo, na standardização dos procedimentos de controle e na 

cristalização tendencial dos seus resultados em regras de aplicação geral e abstrata. 

(NOVAIS, 2003, p. 643)  

Tal standardização reflete, em nossa opinião, o pragmatismo americano, pois os tipos 

de ponderação operam-se como métodos de interpretação aos quais o juiz pode recorrer. 
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A metáfora da ponderação ou balanceamento, conforme preceitua Aleinikoff, é uma 

forma de raciocínio constitucional que se tornou disseminada, senão dominante, nos últimos 

quarenta anos e se refere a teorias de interpretação constitucional baseadas na identificação, 

valoração (valuation) e comparação de interesses em conflito. Por interpretação ponderada 

(balancing opinion) Aleinikoff refere-se a uma decisão judicial que analisa a questão 

constitucional por rmeio da identificação dos interesses implicados no caso e que chega a uma 

decisão ou contrói uma regra de direito constitucional – já que se trata de commom law - 

assinalando valores concernentes aos interesses identificados. (ALEINIKOFF, 2006, p. 287) 

 A ponderação assume duas formas distintas. Às vezes a Suprema Corte fala de um 

interesse que pesa mais que o outro, noutras vezes, fala em alcançar um equilíbrio. 

(ALEINIKOFF, 2006, p. 289) 

O problema da ponderação constitucional é a derivação da escala necessária para 

traduzir o valor dos interesses em uma medida de comparação. A escala de quem pondera não 

pode simplesmente representar as suas preferências pessoais, e muito menos pode o direito 

constitucional tornar-se um ato arbitrário de vontade. Além disso, uma escala pessoal minaria 

um sistema baseado em precedentes e ofereceria pouca orientação para as cortes inferiores, os 

legisladores, os administradores, os advogados e seus clientes. 

Em anos recentes – talvez em função das incômodas críticas sobre os problemas na 

avaliação de pesos – a Suprema Corte tem cada vez mais se feito valer do vocabulário da 

economia e da ciência política, numa tentativa de parecer desprovida de vontades, científica e 

objetiva. Como acentua Lawrence Tribe, parte dos atrativos das curvas de eficiências e dos 

cálculos de custo/benefício é a ilusão de que escolhas constitucionais difíceis podem ser 

evitadas através da mágica analítica inexorável de tais equações. As análises de 

custo/benefício enfeiam a paisagem constitucional e a confiança na ciência tem implicações 

perturbadoras. Não apenas, como aponta o Professor Tribe, uma abordagem do tipo 

custo/benefício encobre importantes questões de princípios; ela também ameaça o potencial 

constitutivo do direito constitucional. A sociedade americana aborda questões básicas de 

justiça social e política – tais como o significado de liberdade, equidade e igualdade – por 

meio da discussão dos problemas constitucionais. O direito constitucional direciona atenção 

dos cidadãos às premissas que sublinham as estruturas estatais e os força a considerar se são e 

querem constituir uma sociedade que permite ou tolera determinados exercícios do poder do 

Estado. Ao se pensar essas questões, constitui-se o mundo social. (ALEINIKOFF, 2006, p. 

334) 
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A posição adotada neste trabalho é semelhante a do Professor Tribe, citado por 

Aleinikoff, pois entendemos que o modelo por ele descrito “enfeia a paisagem 

constitucional”. A análise econômica do Direito, por meio dos instrumentos teóricos e 

práticos das Ciência Econômica, não se presta à abrangência dos fenômenos jurídicos, 

principalmente quando se trata de interpretação e de ponderação, esferas em que a 

subjetividade e a racionalidade se entrelaçam, em uma atividade eminentemente humana e 

muitas vezes subjetiva. 

Neste sentido, comungamos o entendimento de Alinikoff: “Ponderar interesses não é 

simplesmente ser honesto a respeito de como nossas mentes – e a análise jurídica – devem 

funcionar. Ponderar significa adotar uma particular teoria de interpretação jurídica que requer 

justificação.” (2006, p. 353) 

 

2.4. O caso alemão (jurisprudência dos valores) 

 

Segundo ALEXY (2008, p. 153), a distinção entre princípios e valores reduz-se a um 

ponto. O que no modelo de valores é prima facie o melhor, no modelo de princípios é prima 

facie devido. A diferença entre princípios e valores restringe-se, assim, ao caráter 

deontológico dos princípios e axiológico dos valores.  

Hans Kelsen (2006, p. 12), ao discorrer sobre o que é a justiça, coloca-nos 

interessantes questões: “Que interesses humanos são reconhecidos pela ordem social como 

valiosos e dignos de proteção? E qual é a hierarquia desses valores?” 

Este é o problema que surge quando aparecem conflitos de interesses. E somente onde 

surgem estes problemas a justiça aparece como problema. Quando não há conflitos de 

interesses não há, tampouco, necessidade de justiça. (KELSEN, 2006, p. 13) 

Para Kelsen, o conflito de interesses aparece nas seguintes situações: 

a) quando um interesse encontra sua satisfação somente à custa de outro; 

b) quando entram em oposição dois valores e não é possível concretizar a ambos (o 

que é quase a mesma coisa da hipótese anterior); 

c) quando um pode ser realizado unicamente na medida em que o outro é adiado; 

d) quando é inevitável ter de preferir a realização de um a de outro e decidir qual de 

ambos os valores é o valor supremo.  

Ainda para KELSEN (2006, p. 12), o problema dos valores é, antes de tudo, um 

problema de conflito de valores. E este problema não pode ser solucionado por meio do 
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conhecimento racional. A resposta a tal problema é sempre um juízo que, em última instância, 

está determinado por fatores emocionais e, por conseguinte, tem um caráter eminentemente 

subjetivo. Isso significa que é válido unicamente para o sujeito que formula o juízo e, neste 

sentido, é relativo.  

 GUASTINI (2008, p. 86) acentua que uma das causas dos conflitos entre princípios 

constitucionais é a pluralidade de valores incorporados em todas as constituições 

contemporâneas. 

 O fundamento ético do ordenamento jurídico revela-se, precisamente, no momento em 

que a Constituição apresenta, no seu corpo normativo, um sistema de valores. Por 

conseguinte, a aplicação de suas normas, por meio da interpretação, torna-se uma realização 

de valores. Em outras palavras, o trabalho hermenêutico de captação do sentido do conteúdo 

das normas torna-se uma compreensão valorativa conforme procedimentos próprios da análise 

e da ponderação de valores. (CITTADINO, 2000, p. 46) 

 Desta forma, e na linha do constitucionalismo comunitário, o cumprimento dos 

princípios fundamentais equivale a uma concretização de valores. A dimensão axiológica 

supera, assim, a dimensão deontológica, já que o conceito de bom tem primazia sobre o 

conceito de dever ser, na medida em que os princípios expressam os valores fundamentais da 

comunidade. Não se trata, como pode parecer à primeira vista, de tema cuja função seja 

simplesmente retórica. Se analisarmos o sistema de direitos fundamentais da Constituição 

Brasileira, por exemplo, à luz desta dimensão axiológica dos princípios fundamentais, 

evidencia-se a intenção dos seus constituintes. Com efeito, o ordenamento constitucional 

assegura aos indivíduos uma esfera de liberdade frente às intervenções do poder público, da 

mesma forma como garante que a personalidade humana, em sua busca por dignidade, 

desenvolva-se livremente dentro do contexto social. Ao não se definir como um ordenamento 

valorativo neutro, a Constituição permite que, diante de um conflito entre direitos 

fundamentais, juízes e tribunais possam recorrer aos “valores supremos” que se expressam 

nos princípios fundamentais para solucionar determinado caso.  

Neste sentido, cita-se o exemplo do preâmbulo da Constituição Brasileira, que, como é 

sabido, atua apenas como vetor da interpretação constitucional, indicando os valores 

supremos da sociedade que se almejou – e se almeja – construir com o advento da 

Constituição Cidadã. 

Não é por outra razão que, no transcurso de fundamentação das decisões, juízes e 

tribunais, inclusive Tribunais Constitucionais, na tarefa de interpretação do texto 
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constitucional, mencionem uma hierarquia valorativa em função da qual faz-se necessária 

uma ponderação. (CITTADINO, 2000, p. 46) 

 Para os constitucionalistas que defendem uma “jurisprudência de valores”, os 

princípios constitucionais devem ser interpretados como valores que conformam uma dada 

sociedade. Para a “jurisprudência de valores” a Constituição traduz a autocompreensão ético-

normativa de uma comunidade, e as Cortes Constitucionais, porque vinculadas a esta 

eticidade substantiva, têm a função primordial de aproximar as normas constitucionais da 

realidade histórica. Como assinala Habermas, “na medida em que se aplicam as 

determinações da jurisprudência de valores, a Corte Constitucional Federal toma a Lei 

Fundamental da República Federal não tanto como um sistema de regras estruturado por 

princípios, mas como uma ordem concreta de valores.” (CITTADINO, 2002, p. 22) 

 A jurisprudência de valores alemã – que vai influenciar o constitucionalismo 

português e espanhol e, por esta via, o brasileiro – equipara princípios e normas 

constitucionais a valores e, nesse sentido, defende a idéia de que a Constituição, enquanto 

projeto, traduz uma identidade e história comuns, e também um compromisso com certos 

ideais compartilhados. Ao mesmo tempo, muitos dos autores que integram tal corrente 

acreditam que a concretização da Constituição, enquanto consenso social sobre os valores 

básicos partilhados, depende não apenas de um Judiciário cuja função primordial é estabelecer 

uma aproximação entre o direito e a realidade histórica, mas fundamentalmente de formas 

democráticas de participação comunitária nos assuntos públicos.  

Em outras palavras, o processo de concretização da Constituição envolve 

necessariamente um alargamento do círculo de intérpretes da Constituição, na medida em que 

devem tomar parte do processo hermenêutico todas as forças políticas da comunidade. Como 

assinala HABERLE (1997, p. 13), no processo de interpretação constitucional estão 

potencialmente envolvidos todos os órgãos estatais, potências públicas, cidadãos e grupos, 

não sendo possível se estabelecer um elenco fechado ou limitado com numerus clausus de 

intérpretes da Constituição. 

Como assinala NOVAIS (2003, p. 674), na Alemanha, o essencial da desconfiança 

relativamente à metodologia da ponderação de bens incidia justamente na impossibilidade ou 

inconveniência em descobrir na Constituição uma ordem objetiva e hierarquizada de valores 

donde se pudessem deduzir relações de preferência nos casos concretos. O receio, 

historicamente fundado, de se estar a instituir uma tirania dos valores sobre a autonomia 

individual remetia a dogmática essencialmente aos juízos de ponderação de caso concreto, em 
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que os riscos de decisionismo e subjetivismo judicial seriam atenuados por exigências 

agravadas de fundamentação e argumentação adequadas. A redução dos perigos de uma tal 

remissão para o caso concreto procura-se encontrar, sobretudo, na estruturação e 

racionalização dos procedimentos de controle da atuação estatal restritiva através dos 

chamados limites aos limites dos direitos fundamnetais (Schrankenschranke), designadamente 

o princípo da proporcionalidade ou da proibição do excesso. 

  

3. O Princípio da Proporcionalidade 

 

O que se almeja quando há princípios em conflito é que a ponderação seja feita de 

modo discursivamente racional, o que se realiza através da máxima da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade fundamenta-se nas idéias de devido processo legal 

sustantivo e na própria idéia de justiça. BARROSO (2006, p. 358) considera-o como um 

princípio instrumental de interpretação constitucional. 

 Não nos interessa aqui aprofundar a diferença – se é que ela existe – entre a 

terminologia adotada quanto ao princípio em estudo: razoabilidade ou proporcionalidade. 

 Contudo, cabe a sucinta explanação feita por BARROSO (2006, p. 363), que distingue 

os termos adotados nos Estados Unidos e na Alemanha, já que no presente trabalho a 

ponderação é tratada com exemplos destes dois países.  

 O conceito de razoabilidade remonta ao sistema jurídico anglo-saxônico, com especial 

destaque no direito norte-americano, como desdobramento do conceito de devido processo 

legal substantivo. Como é característico ao common law, o princípio desenvolveu-se através 

de sucessivos precedentes, sem que se preocupasse com uma formulação doutrinária 

sistemática. 

 E o princípio, nos Estados Unidos, foi antes de tudo um instrumento de Direito 

Constitucional, atuando como um critério de aferição da constitucionalidade de certas leis. 

 Já a noção de proporcionalidade associa-se ao sistema jurídico alemão, cujas raízes 

romano-germânicas levaram a um desenvolvimento dogmático mais analítico e ordenado. 

 Na Alemanha, o conceito de proporcionalidade evoluiu a partir do Direito 

Administrativo, como mecanismo de controle dos atos do Poder Executivo. 

Inobstante a diferença de origem e de evolução, ambos os termos agasalham os 

mesmos valores: bom senso; medidas adequadas; justiça; racionalidade; rejeição a atos 

arbitrários e senso comum. 
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A convergência dos sistemas de Common Law e de Direito Administrativo, no âmbito 

europeu, destaca que o princípio da proporcionalidade (ou da proibição do excesso) é, hoje, 

assumido como um princípio de controle exercido pelos tribunais sobre a adequação dos 

meios administrativos (sobretudo coativos) à prossecução do escopo e ao balanceamento 

concreto dos direitos ou interesses em conflito. 

Por meio de standards jurisprudenciais como o da proporcionalidade, razoabilidade, 

proibição do excesso, é possível hoje, como ressalta CANOTILHO (2003, p. 268), recolocar a 

administração em um plano menos proeminente e inconstestado referente ao cidadão.  

 Além de regular e estabelecer a ponderação, a proporcionalidade é um precioso 

instrumento de proteção dos direitos fundamentais e do interesse público, por permitir o 

controle da discricionariedade dos atos do poder público e por mensurar como uma norma 

deve ser interpretada diante de um caso concreto, visando a melhor realização do fim 

constitucional nela embutido (interpretação teleológica) ou decorrente do sistema 

(interpretação sistemática).  

O princípio da proporcionalidade permite ao Judiciário invalidar atos legislativos ou 

administrativos quando: a) não haja adequação entre o fim perseguido e o instrumento 

utilizado; b) a medida não seja exigível ou necessária, existindo meio alternativo menos 

gravoso para alcançar o mesmo resultado; c) não haja proporcionalidade em sentido estrito, 

ou seja, o que se perde com a medida tem mais relevo do que aquilo que se ganha. O princípio 

pode operar, também, no sentido de permitir que o magistrado gradue o peso da norma, de 

forma que ela venha a produzir um resultado desejável ao sistema, fazendo assim justiça no 

caso concreto. (ALEXY, 2008, p. 120) 

Um exemplo do primeiro aspecto da proporcionalidade (adequação), encontra-se no 

caso de uma eventual restrição ao direito de propriedade e a tutela do meio ambiente. Há que 

se verificar, no caso concreto, se a restrição ao direito de propriedade efetivamente atinge o 

fim proposto pelo poder público. 

Já a necessidade traduz-se na análise da existência ou não de meio menos gravoso para 

se atingir os fins almejados pelo texto constitcuional. (Na hipótese citada, a proteção à 

propriedade – respeitada sua função social – e a tutela do meio ambiente). 

Jorge Miranda (2008, p. 284) elucida o que é o subprincípio da necessidade ao apontá-

lo como necessidade do meio, que se traduz entre o meio que, in abstrato, melhor satisfaz, in 

concreto, a realização de determinado fim. 
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Para o Professor lusitano, a proporcionalidade stricto sensu – ou racionalidade – é a 

“justa medida”, segundo a qual o órgão responsável pela aplicação do princípio deve formular 

uma correta avaliação da medida a ser tomada em termos quantitativos (e não apenas 

qualitativos), de tal forma que a providência avaliada não fique aquém ou além do necessário 

para se alcançar o resultado devido. (MIRANDA, 2008, p. 285) 

A proporcionalidade em sentido estrito é, em síntese, o cálculo do “custo-benefício” 

entre os princípios colidentes de modo a verificar seu maior ou menor grau de eficácia.  

Ainda segundo MIRANDA (2008, p. 285), se não se respeita a adequação ou 

idoneidade há arbítrio. Se não se verificam a necessidade e a racionalidade, há excesso por 

parte da atuação do poder público. Em suas palavras: “o juízo de proporcionalidade não se 

reconduz a um juízo meramente cognoscitivo. Com ele cura-se de uma funcionalidade 

teleológica e não de uma qualquer funcionalidade lógica ou semântica.” 

Como se infere dos exemplos mencionados, a adequação e a necessidade dizem 

respeito à otimização de princípios frente a aspectos fáticos, já a proporcionalidade em 

sentido estrito refere-se às possibilidades jurídicas. 

Mesmo nos países da Common Law, onde o critério da reasonableness ou do 

balancing test é utilizado para a ponderação de bens, vem-se afirmando a superioridade da 

solução apresentada pelo princípio da proporcionalidade, na medida em que a verificação 

tripartite de conformidade constitucional possibilitada pelo manejo dos subprincípios é mais 

precisa do que uma ponderação de bens realizada de forma aleatória. (DUARTE, 2007, p. 

184)  

Toda ponderação de princípios, para ser considerada racional, deve ser adequada, 

necessária e proporcional. 

Como dito alhures, é o princípio da proporcionalidade que regula e estabelece a 

ponderação.  

E, se tal princípio é aplicado por meio de uma interpretação teleológica, visando os 

fins almejados pelos interesses colidentes e observados ainda os três subprincípios em que se 

divide, aproxima-se da idéia de justiça, que, no caso concreto, é a melhor solução a ser 

aplicada pelo pelo intérprete. 

Para tanto, adotamos a posição de que não há uma solução correta para cada caso, mas 

sim a solução mais justa, que, conforme nosso entendimento, encontra-se invariavelmente 

atrelada ao princípio da proporcionalidade. 

O princípio da proporcionalidade é, desta feita, o balisamento da ponderação. 
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4. Em busca da racionalidade 

 

 Consoante ALEXY (2008, p. 173), as razões que incluem valoração são características 

da fundamentação jurídica. E são necessárias quando se estabelecem definições no âmbito de 

conceitos vagos, abrangidos pela interpretação clássica. Por isso, para o autor - opinião com a 

qual concordamos - o mero argumento de que os valores têm um papel no sopesamento não 

constitui uma objeção à possibilidade de fundamentação racional das decisões ponderativas, a 

não ser que se diga que a argumentação jurídica torna-se sempre não-racional ou irracional 

tão logo se adentre o âmbito das valorações não definidas de forma cogente. Uma tal 

concepção não apenas levaria  a necessidade de qualificar como não-racional ou irracional 

muito daquilo que a Ciência do Direito, desde sempre, encara como sua tarefa; mas também a 

aduzir boas razões contra a tese a ela subjacente, segundo a qual juízos de valor e de 

obrigação não são fundamentáveis. O argumento contra a racionalidade dos sopesamentos não 

poderia, assim, basear-se simplesmente no fato de que valorações não definidas de forma 

cogente desempenham algum papel; ele teria de se referir à extensão desse papel. Neste 

ponto, é preciso salientar, em primeiro lugar, que há inúmeros sopesamentos que, no que se 

referem às valorações envolvidas, suscitam menos dificuldades que a interpretação clássica e, 

em segundo lugar, que esse argumento é, quando muito, adequado para demonstrar que 

sopesamentos têm um grau de racionalidade menor que interpretações. Mas ele não tem a 

força necessária para demonstrar a irracionalidade ou não-racionalidade dos sopesamentos. 

 Neste sentido, NOVAIS (2003, p. 698) ressalta que a impossibilidade de se chegar, no 

caso da ponderação, a decisões jurídicas consensualmente obtidas e de vinculatividade 

jurídica racional e intersubjetivamente comprovável não é exclusiva do recurso à ponderação 

de bens; ela é, sim, co-natural aos sistemas normativos e persiste, ineliminavelmente, 

qualquer que seja a metodologia jurídica a que se recorra. Com efeito, na resolução dos casos 

difíceis, e mesmo que se recorra exclusivamente aos métodos jurídicos clássicos, duas pessoas 

chegam, ou podem sempre chegar, a resultados opostos e susceptíveis, contudo, de 

fundamentação nos mesmos cânones interpretativos. 

 Contestando a objeção de Habermas à teoria dos princípios, comungamos o 

entendimento da resposta dada por Alexy, referente à possibilidade de se elaborar juízos 

racionais sobre intensidades de intervenções, sobre graus de importância e também sobre o 

relacionamento entre ambos. 
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 Alexy esclarece que, além das eliminações levadas a cabo pela aplicação das máximas 

da adequação e da necessidade, os direitos fundamentais considerados como princípios 

permitiriam qualquer solução. Segundo o autor, se se toma literalmente a tese habermasiana 

de que faltam “parâmetros racionais” para o sopesamento, então, essa tese sustenta que por 

meio de um sopesamento não é possível chegar a uma conclusão racional em nenhum caso.  

Contra tal tese, há duas soluções, uma radical e uma moderada. A tese radical sustenta 

que o sopesamento possibilita uma conclusão racional em todos os casos. Como informa 

ALEXY (2008, p. 594), a teoria dos princípios nunca sustentou essa tese e sempre salientou 

que o sopesamento não é um procedimento que conduza, em todo e qualquer caso, a um 

resultado único e inequívoco. (Ao contrário de Dworkin, que defede uma “solução correta” 

para determinados conflitos.) Diante disso, as atenções voltam-se para a versão moderada. Ela 

sustenta que, embora o sopesamento nem sempre determine um resultado de forma racional, 

isso é em alguns casos possível, e o conjunto desses casos é interessante o suficiente para 

justificar o sopesamento como método. 

 ALEXY (2008, p. 595) enfatiza que é fácil encontrar exemplos nos quais sejam 

possíveis juízos racionais sobre intensidades de intervenções e graus de importância e, nesse 

sentido, nos quais se possa alcançar um resultado racional por meio de um sopesamento. 

Nesta linha, o dever imposto aos fabricantes de produtos derivados de tabaco de imprimir em 

seus produtos informações sobre os riscos do fumo para a saúde é uma intervenção leve na 

liberdade profissional. Já uma proibição total contra produtos derivados do tabaco deveria ser 

classificada como séria. Entre esses casos leves e sérios há casos cuja intensidade da 

intervenção pode ser classificada como moderada. Um exemplo seria a proibição de máquinas 

automáticas de venda de cigarros em conjunto com uma restrição à venda de produtos 

derivados de tabaco em determinados estabelecimentos. Dessa forma é construída uma escala 

com as categorias “leve”, “moderado” e “sério”. O exemplo demonstra que são possíveis 

atribuições válidas a essas categorias.  

Conforme NOVAIS (2003, p. 714), da impossibilidade de deduzir ou construir uma 

ordem constitucional de valores ou um conjunto de máximas susceptíveis de orientarem, de 

forma determinante, o sentido e o resultado das ponderações de bens que, neste domínio, 

inevitavelmente ocorrem, resulta que efetivamente decisivas no resultado das ponderações de 

bens efetuadas no contexto de restrições a direitos fundamentais constitucionalmente 

consagrados sem reservas são, em última análise, as convicções e valorações daqueles a quem 

cabe julgar. 
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Sob este prima teriam respaldo as críticas comumente dirigidas à ponderação de bens 

acerca de seu decisionismo, subjetivismo e intuicionismo, com as inerentes faltas de 

previsibilidade e de segurança jurídica. 

Porém, como ressalta o eminente jurista português – e com quem concordamos - o 

reconhecimento desta debilidade da metodologia da ponderação de bens não invalida aquele 

outro da inevitabilidade do recurso a essa metodologia sempre que ocorra uma colisão de bens 

igualmente dignos de proteção jurídica que não esteja já resolvida pela Constituição, ou seja, 

anteriormente resolvida pelo constituinte originário ou derivado. (NOVAIS, 2003, p. 715) 

De fato, a partir do momento em que, independentemente da importância 

constitucional que se lhes atribua, não há direitos fundamentais ilimitáveis e que se conclui 

pela impossibilidade de prévia fixação de regras abstratas decorrentes da ordem constitucional 

de valores capazes de determinar objetivamente a solução de conflitos entre esses direitos 

fundamentais e outros bens, a determinação da possibilidade e da medida da sua eventual 

cedência, na configuração concreta que eles apresentam nas colisões efetivamente verificadas 

ou antecipadas pelo legislador, não se pode fazer prescindindo de juízos de valoração e 

ponderação. É que, mesmo que todas as anteriores dificuldades pudessem ser superadas de 

forma a dispensar a necessidade de ponderações de caso concreto, restaria sempre a 

impossibilidade de encontrar critérios gerais isentos de ponderação quando estivesse em causa 

a colisão entre o mesmo direito fundamental de diferentes titulares, designadamente quando 

se tratasse da mesma modalidade de exercício. (NOVAIS, 2003, p. 717) 

Excelente é o exemplo mencionado por NOVAIS (2003, p. 718), ao advertir que nem  

mesmo o direito à vida foge às dificuldades inviabilizadoras de uma aplicação eventualmente 

esquemática e independente das circunstâncias de sua concretização. Mesmo porque pode 

haver colisão entre o mesmo direito à vida de diferentes titulares. Em suas palavras: “Veja-se, 

nesse sentido, o caso paradigmático e real da decisão de sacrifício de uma das gémeas 

siamesas tomada pelos tribunais britânicos no ano 2000, com o objectivo de salvar a vida da 

gémea com mais possibilidades de sobrevivência.” 

 

Conclusão 

 

Apesar das inúmeras críticas recebidas pela ponderação e, em que pese seu caráter 

muitas vezes subjetivo, não foram ainda apresentadas pela doutrina alternativas que lhe 
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acrescentem racionalidade ou sejam capazes de substituir-lhe como método adequado à 

solução de controvérsias judicias versando a colisão entre princípios. 

Se, por um lado, o pragmatismo norte-americano reduz a ponderação à standardização 

de decisões, cristalizando certos entendimentos proferidos pelo Judiciário – como é, aliás, 

característico da Common Law - por outro, utiliza-a não só como método de solução de 

conflitos, mas também como forma de interpretação judicial, aproximada da interpretação 

clássica. 

No caso alemão, entendemos que a hierarquia dos valores condiciona a ponderação à 

escala normativa previamente determinada pelo Tribunal Federal Constitucional Alemão. 

Ademais, entendemos que o entendimento esposado pela referida Corte Constitucional 

no sentido de dar à dignidade da pessoa humana a dimensão de meta-princípio encurta o 

âmbito de aplicação das teorias de Alexy, por previamente considerar tal princípio como 

superior na hierarquia constitucional. 

Como anteriormente ressaltado, entendemos que o estabelecimento de uma hierarquia 

axiológica é válido na medida em que se refere a cada caso concreto, com a minuciosa análise 

de suas especificidades. 

Jan Sieckmann (2006, p. 138) destaca que a ponderação é, em seu ponto de partida, 

um modelo subjetivista. E, ainda que dotada de uma estrutura racional da qual resultam 

exigências de racionalidade objetivamente válidas, a ponderação de princípios é um juízo 

individual. 

Assim, ainda que possa ser classificada como um procedimento racionalmente 

justificado, a ponderação não leva à definição de uma única solução correta para cada caso, 

mas apenas a uma discussão discursivamente aceitável. 

Como ensina Gadamer, a possibilidade de revelação da verdade depende sempre da 

situação hermenêutica (horizonte histórico) em que se encontra o sujeito que se põe a 

compreender. 

Portanto, entendemos que, desde que a ponderação seja efetivamente regulada pelo 

princípio da proporcionalidade, analisado em suas três vertentes e, verificadas as 

circunstâncias do caso concreto, pode ser considerada como um método racional. 

Racional e como atividade humana que é, imbuída da subjetividade e da valoração 

inerentes a cada juízo formulado pelo homem, já que a interpretação é, como dito alhures, 

fruto da vontade.  
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SOBERANIA E ESTADO: ATUALIDADE DO CONCEITO DE SOBERANIA NA 

CONSTITUIÇÃO 

SOVEREIGNTY AND STATE: THE CURRENTLY CONCEPT OF SOVEREIGNTY 

IN THE CONSTITUTION 

Felipe Pante Leme de Campos 

RESUMO 

A soberania enquanto afirmação de um poder supremo - summa potestas – no sentido de 
vincular aos que a ele se encontram subordinados e não reconhecer a nenhum outro como 
superior, vê-se progressivamente desvirtuado na medida em que com a ascensão do 
cristianismo, formação do Estado Nacional, formação burocrática técnica dentre outros 
afastam progressivamente do povo o poder de autodeterminação, primando pela 
previsibilidade da ordem e segurança, enquanto observância de um procedimentalismo 
tecnicista e sem conteúdo político. Ainda nessa perspectiva sem qualquer conteúdo 
axiológico, ainda que legítima, a soberania do Estado vê-se erosionada na medida em que sua 
base de legitimação e poder efetivo de atuação dentro de seu território encontram-se 
restringidas por externalidades alheias ao controle interno, decorrentes em grande parte da 
interconexão global e da internacionalização do processo de elaboração de decisões políticas 
condicionantes. Nesse contexto, imprescindível se nos mostra o resgate da auto-afirmação 
local do povo.  

PALAVRAS-CHAVE: Soberania; Estado Nacional; Externalidades; Globalização. 

ABSTRACT 

Sovereignty as general form of supreme power - summa potestas -, binding those who are 
subordinate to it whilst refusing to recognize any other source of power as superior, 
progressively disintegrates with the expansion of the Church, the National State and, among 
others, the technical and bureaucratic developments. This belief gradually removes society’s 
power over self-determination to seek, instead, foreseen order and security within a technical 
procedure that lacks political reasoning. Despite this perception, however legitimate, and 
lacking axiological importance, the legitimacy and power of effective action of the State’s 
sovereignty disintegrates due to limitation caused by ungovernable external factors, most of 
which originate from the international process of establishing decisions within the field of 
Politics. In this context, thus, the recovery of the process of society’s self-assertion is clear. 

KEYWORDS: Sovereignty; National State; Externalities; Globalization. 
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INTRODUÇÃO 

A soberania ainda padece de um adequado tratamento crítico que seja capaz de 

integrar sua expressão formal, jurídica, com seu substrato político, eminentemente decisional. 

O reiterado pendor dogmático manifestado pela maior parte dos juristas se constitui no 

principal óbice a uma abordagem científica e crítica do assunto, imprescindível para uma 

compreensão do mundo objetivo e das contradições que marcam atualmente as relações entre 

os Estados Nacionais em seu figurino clássico e as tendências globalitárias da economia de 

mercado.   

Mesmo os mais apegados a “doutrina clássica” da soberania com sua corte de 

conceitos e categorias autoreferentes - “imunes” as antinomias da vida - não podem mais 

negar as evidências incontrastáveis de que o aparato jurídico coercível do Estado não tem 

mais a mesma força disciplinar sobre os fatos da economia e externalidades outras. 

Enquanto conceito relacional de poder que se opõe a outro que lhe questione, a 

soberania se nos mostra “erosionada” na medida em que, além da formação tardia dos 

Estados sul-americanos num contexto de capitalismo mundial já avançado, que estiola nossa 

realidade dada a dependência visível dos Estados de desenvolvimento tardio em relação aos 

de capitalismo avançado, verifica-se ainda uma forte tendência à tomada de decisões em 

esferas alheias ao controle do povo, seja por intermédio dos chamados “blocos” que afastam o 

poder decisório da realidade do povo, sob o manto da burocracia e da imprescindibilidade do 

conhecimento específico alheio ao homem médio, que por sua vez sobrecarregam o Estado 

voltando a soberania - originalmente carregada de conteúdo ético e caracterizada pelo 

discurso e reflexão - a uma mera ficção na medida em que as decisões por atenderem “ao 

interesse do Estado” são tomadas às escuras e cada vez mais encontram-se no corpo 

burocrático, carregadas de tecnocracia.  

DESENVOLVIMENTO 

Tem-se a soberania como o poder incontrastável perante as demais instâncias de 

decisão existentes na sociedade que dota ao grupo, ainda que por meio de representantes, do 

poder necessário para determinar o seu próprio convívio de acordo com a decisão dos titulares 

da soberania, o que e.g. segundo nossa Carta Magna é o povo, pois se deve vislumbrar: “[...] a 

soberania entendida como summa potestas, como poder supremo: summa no sentido de 
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superiorem non recognoscens, supremo no sentido de que não tem nenhum outro poder acima 

de si.” (BOBBIO, 2010, p.81). 

Ao abordar a soberania e sua indivisibilidade inerente, a exemplo de Bodin, 

retratava-se a disputa entre duas figuras régias por uma trompa, através da qual eram 

veiculados os mandamentos ao povo. Conclui-se então que: “assim como duas pessoas não 

podem soar a mesma trompa, cada reino também necessita de um rei único.” (SKINNER, 

2010, p.82). 

Logo, um Estado projeta-se como soberano perante os seus governados de acordo 

com o respeito às normas procedimentais que, por meio do consenso, atribuem-lhe esse 

caráter de summa potestas, e perante a ordem internacional na medida em que adere ao 

ordenamento jurídico em condições de igualdade e peso nas instituições que se lhe 

correspondem, além é claro da absorção por aquele de um mínimo de garantias relacionadas à 

liberdade individual, direitos políticos, sociais dentre outros. 

Pois como bem afirma Held (1997, p.129-130): 

La doctrina de la soberanía  tiene, como se indicara anteriormente, dos dimensiones 

distintas: la primera se refiere al aspecto «interno» de la soberanía y la segunda al 

«externo» [...]. La primera implica la creencia de que un cuerpo político soberano 

ejerce legítimamente el «control supremo» sobre una sociedad particular. El 

gobierno –no importa cómo se defina- debe gozar de la «autoridad última y 

absoluta» dentro de ese terreno [...]. La segunda dimensión, la externa, implica la 

pretensión de que no existe ninguna autoridad última y absoluta más allá del Estado 

soberano. En el contexto internacional, la teoria de la soberanía implica que los 

Estados deben considerarse independientes en todos los asuntos de política interna 

y que en principio deben ser libres para determinar su propio destino dentro de este 

plano. La soberanía externa es um atributo que cada sociedad detenta de cara a las 

demás sociedades; está asociada con la aspiración de cada comunidad política a 

determinar su propio destino y sus propias políticas, sin verse obstaculizadas 

indebidamente por otros poderes. 

Nesse sentido por ter-se em grande parte dos Estados modernos um governo 

democrático e, nessa perspectiva soberano, cabível se nos mostra a afirmação acerca da 

definição mínima de democracia enquanto expressão procedimental  e legitimadora da 

igualdade formal entre indivíduos e povos, Bobbio (2009, p.22):  

Naturalmente, todo este discurso vale apenas se nos atermos àquela que chamei de 
definição mínima de democracia, segundo a qual por regime democrático entende-se 
primariamente um conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões 
coletivas, em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos 
interessados.  
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Ainda nesse sentido, afirmando o caráter primordialmente legitimador dos 

procedimentos adotados nos estados modernos, prossegue Bobbio (2009, p.30-31):  

Todo grupo social está obrigado a tomar decisões vinculatórias para todos os seus 
membros com o objetivo de prover a própria sobrevivência, tanto interna como 
externamente. Mas até mesmo as decisões de grupo são tomadas por indivíduos (o 
grupo como tal não decide). Por isto, para que uma decisão tomada por indivíduos 
(um, poucos, muitos, todos) possa ser aceita como decisão coletiva é preciso que 
seja tomada com base em regras (não importa se escritas ou consuetudinárias) que 
estabeleçam quais são os indivíduos autorizados a tomar as decisões vinculatórias 
para todos os membros do grupo, e à base de quais procedimentos.  

Porém, a soberania, historicamente relacionava-se com o poder do cidadão em seu 

agir ético, sua projeção no espaço público de forma que se valorizasse ao bem comum. 

Reunidos no espaço público - ágora -, os cidadãos, após expostos e debatidos os pontos de 

vista pelos oradores, resolviam, com base no melhor discurso e na persuasão, os rumos que se 

lhes atribuiriam. 

O cidadão, e nessa perspectiva o poder, está vinculado ao agir ético, porquanto o 

cidadão da pólis se educa voltado para o bem público, para as discussões da sociedade local, 

de forma que sejam resolvidas desde questões simples da administração da pólis até 

julgamentos de comandantes militares por seus atos em guerras. 

 Tem-se em tal quadro o indivíduo projetado para a busca da virtú, para a boa vida e 

participante de um processo de auto-realização enquanto cidadão constante, na medida em 

que a educação para a democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática. O 

cidadão pode e deve, portanto, participar da criação e sustentação de uma vida comum, ou 

seja, o demos é o poder soberano, que ocupa a autoridade suprema ao se ocupar das funções 

legislativas e judiciárias, pois como explana Held (2009, p.37):  

A través de su independencia, de su estatus, de la educación, del arte, de la religión, 

y sobre todo de la participación en la vida común de la ciudad, el individuo podía 

desarollar sus «facultades materiales» y el telos (meta u objetivo) del bien común. 

La justicia consistía precisamente en afianzar y desarrollar el papel y el lugar del 

ciudadano en la ciudad-estado.  

Não apenas o cidadão era valorizado enquanto participante ativo do demos - como 

forma de autodeterminação do povo vinculado ao seu agir ético -, mas reforçando tal 

valorização, o cidadão não ativo não era visto, ao contrário de hoje, como cidadão passivo, 

mas como inútil, sendo alvo inclusive de desprezo pelos demais, conforme passagem extraída 

da oração fúnebre de Péricles, Tucídides (apud HELD, 2009, p.35): 
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Una misma persona puede ocuparse de los asuntos privados y, al tiempo, de los 

públicos, y los que están preferentemente dedicados a los negocios no por ello 

entienden deficientemente de política, pues somos los únicos que tomamos al que no 

participa en estas actividades por inútil, no por inactivo; nosotros mismos juzgamos 

los asuntos o nos hacemos una idea clara de ellos, y no creemos que las palabras 

perjudiquen la acción, sino que el perjuicio resulta más bien de no enterarse 

previamente mediante la palabra antes de ponerse a hacer lo que es preciso. 

O conteúdo subjetivo do poder e, por conseguinte, da soberania se esvaece na 

proporção em que o cristianismo ascende, vez que o indivíduo deixa de ser o responsável 

pelos seus atos, seus julgamentos e juízo, encontrando-se agora sujeito à entidade divina em 

função da qual todos vivem e devem determinar seus atos e juízos. Tem-se a lógica do 

cidadão ativo elaborador de seu próprio juízo substituída pela “razão” inerente ao sistema 

teológico. Mostra-se como antítese do homo politicus o homo credens da fé cristã, “el 

ciudadano, para quien el juicio activo es esencial, es desplazado por el fiel creyente” 

(POCOCK, 1975, p.550 apud HELD, 2009, p.58) e ainda na mesma linha, afirma 

Albuquerque (2001, p.40): 

O político passa a ser compreendido no período medieval como uma mera tradução 
ou conversão do teológico na esfera do mundano ou secular, onde vivem e convivem 
os homens. A única postura cabível a estes era o de cingir-se ao comando soberano 
de Deus, sem opor a ele nenhuma forma de resistência. O poder era compreendido 
como algo decorrido da fusão de horizontes mundano e teológico, formando uma 
ordem única e indivisa que, no entanto, objetiva-se, tornando-se ordem 
incondicionada, natural e macroscópica (macrocosmos), assimilando inclusive as 
ordens menores (microcosmos) que compõem o real [...]. 

Por tratar-se a soberania de conceito relacional, o qual se contrapõe a outro que lhe 

questione, a soberania enquanto tal não era vislumbrada na pólis, onde a afirmação do poder 

ocorria internamente, no mundo institucional enquanto afirmação da vontade dos cidadãos 

deliberantes e, portanto, auto-legitimador, ou seja não vislumbra-se outro poder que não o do 

demos.  

Portanto, como sublinha com muita precisão Carl Schmitt em sua Teoria da 

Constituição, ela é em primeiro lugar ‘o modo de existência concreta’ da Cidade-
Estado, isto é, sua ‘estrutura global concreta’ e, portanto, a unidade da ordem social 
que nela reina. A Cidade-Estado não tem uma Constituição ‘em virtude da qual’ se 
formaria e se exprimiria sua vontade política; ela é uma Constituição que, tal como a 
‘alma da Cidade-Estado’ de que falava Isócrates, implica a organização da vida 
dessa comunidade natural e indica a finalidade para a qual, em seu próprio ser, tende 
sua estrutura política concreta. A Constituição significa, por conseguinte, a ordem e 
a unidade da Cidade-Estado. (GOYARD-FABRE, 2003, p.44). 

Por sua vez, na Idade Média, a idéia de poder é relacionada com fatores externos ao 

da própria localidade, de forma que o poder decisório além de situar-se para além dos feudos, 

legitimava-se, ou buscava legitimar-se enquanto poder supremo em instâncias não terrenas. 
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Além disso, dada a realidade pluralística, formada por distintos reinados, ducados, 

principados, enfim, pela estrutura mesma do feudo no qual inexiste uma jurisdição definida, e 

ainda com a expansão mercantil fomentando o alargamento das relações, o crescimento das 

cidades e o surgimento de uma classe urbana alheia à estrutura de poder, tem-se uma teia 

multifacetada de centros emanadores de poder que se entrecruzam e, nessa medida, se 

contrastam e se questionam entre si a fim de se lhes atribuir a justificação necessária, ou seja 

há a necessidade de um poder mostrar-se superior ao outro - soberano. 

Desconhecia-se neste contexto forma outra de legitimação e fundamentação do poder 

que não a teológica, ou seja, o poder era vislumbrado como externo à realidade local, em 

considerável contraste com a visão de poder na pólis, circunscrevia-se de forma considerável, 

portanto, a querela do poder, entre monarca e Igreja, pois conforme Held (2009, p.60):  

La idea medieval de la sociedad como un todo –una ordenada jerarquía divina en 

«la Gran Cadena Del Ser»- estaba tan arraigada que la idea de un orden político 

secular en su acepción moderna resultaba inconcebible. No había alternativa 

teórica –otra «teoria política»- a las posiciones teocráticas del papa y del 

emperador del Sacro Imperio Romano. La integración de la Europa cristiana 

dependía sobre todo de esas autoridades. Este orden ha sido caracterizado como la 

«sociedad cristiana internacional» [...], una sociedad formada primordialmente por 

la cristiandad, que miraba a la autoridad de Dios para resolver las disputas y los 

conflictos, cuyo principal punto de referencia política era la doctrina religiosa y 

que asumía explícitamente la naturaleza universal de la comunidad humana. 

Atribui-se então, posta a necessidade de subjugar instâncias de poder concorrentes 

típicas da realidade medieval, o nascimento do conceito moderno de soberania neste contexto 

específico, o qual se pode ilustrar de forma clara na passagem histórica na qual o Rei Filipe da 

França, o Belo, teria instituído dízimo do corpo clerical incidente sobre os bens da Igreja, 

enquanto o Papa Bonifácio VIII, em retaliação o teria ameaçado de excomunhão. “A 

pretensão hegemonista da Igreja de se estabelecer como um poder dotado de plenitudo 

potestatis foi oposta ao comando do monarca entendido como imperator in regno suo.” 

(ALBUQUERQUE, 2001 p.50). 

A Igreja e o monarca buscam então contrapor o aparato do qual dispõem de forma 

que seus poderes disponham de instrumentos práticos capazes de afastar ao outro 

imediatamente concorrente, restando, de forma mediata, como superior. 

Nesta perspectiva, laudável a análise proposta por Skinner acerca do frontispício de 

uma cópia manuscrita do Leviatã, a qual teria sido ofertada como presente ao futuro rei Carlos 

II no fim de 1651, onde se vê em relação antagônica direta ao poder de monopólio do uso da 
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força pela autoridade terrena, representado por um canhão, o poder “armado” da Igreja, 

representado pelo fulmen ou raio, o qual:  

Esta última [fulmen] havia simbolizado originalmente a vingança de Júpiter, mas, 
como o próprio Hobbes nota no capítulo 24 do Leviatã, acabou por ser usada para 
significar a Fulmen excommunicationis, o ‘Raio da excomunhão’, proclamado pela 
Igreja católica como um dos poderes do papa sobre os principados temporais. 
(SKINNER, 2010, p.179). 

E ainda, complementando essa perspectiva, para além das formas terrenas de 

exercício legítimo do poder, no que se refere às formas atemporais que, de forma considerável 

concerniam à capacidade de interpretação da vontade divina, para o monarca este era 

escolhido por Deus e, portanto, superior, por sua vez, para a Igreja, esta representava Deus de 

forma que seria a única legítima para interpretar Suas vontades e, portanto, soberana em 

relação ao monarca. 

Decorrendo desta disputa entre poder temporal e atemporal, ou seja, bifurcado, a 

unificação simbólica destes pela Igreja, que os representou na figura do garfo bifurcado, o 

qual mantém essa pretensão da Igreja ao poder, pois: 

Para escorar os anátemas da Igreja, há as armas afiadas e perigosas do arsenal verbal 
apresentadas aqui sob a forma das técnicas escolásticas do argumento bifurcado. 
Essas últimas são mostradas para sustentar a afirmação segundo a qual, como o 
escrito sobre as duas bifurcações do centro nos lembra, os poderes da Igreja podem 
ser tanto espirituais quanto temporais, e podem reclamar o controle tanto direto 
quanto indireto sobre os Estados. (SKINNER, 2010, p.179-180). 

Em confronto similar, porém com a distinção da natureza da legitimação, agora não 

mais divina, algumas comunidades nortistas italianas nomearam administradores locais 

“podestá” que não os indicados pela Igreja e/ou pelo monarca, institucionalizando formas de 

poder locais, confrontando diretamente, deste modo, a forma de legitimação e justificação do 

poder enquanto decorrência da vontade Divina, pois como bem demonstra Held (2009, p.61): 

El republicanismo comenzó a disfrutar de una especie de revitalización a finales del 

siglo XI, cuando una serie de comunidades del norte de Italia establecieron sus 

propios «cónsules» o «administradores» para gestionar sus asuntos judiciales 

desafiando los derechos papales e imperiales de control legal. […] Hacia fines del 

siglo XII, el sistema consular fue reemplazado por una forma de gobierno que 

incluía consejos de gobiernos dirigidos por funcionarios conocidos como podestá, 

con poder supremo en materia ejecutiva y judicial. 

 Verifica-se então a necessidade de teorização lógica e jurídica, por parte destas 

comunidades locais, de forma que se legitime e fundamente o poder de forma outra que não a 

teológica, o que se vê de forma bem acabada no contratualismo, pois mutatis mutandis, tem-se 
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que: “Quanto às instituições democráticas, elas não se estabelecem: por um lado, a política 

continua em grande medida sob a tutela da teologia; por outro, a política absolutista dos reis 

tende a se enrijecer.” (GOYARD-FABRE, 2003, p.60). 

Até então o povo que não havia desempenhado qualquer participação na instituição 

do poder, sendo este decorrência divina e, portanto, inquestionável, inalienável e indivisível 

passa a ser o ator principal do qual é instituído e autorizado o poder soberano, na medida em 

que o contratualismo fundamenta o poder soberano como um poder originariamente 

encontrado nos homens, os quais, através de pactos mútuos, do contrato social - consenso -, 

visando a salvaguarda da vida, o convívio harmonioso, a proteção da propriedade, enfim, a 

regulação e possibilitação do convívio em sociedade com vistas à ordem, conferem esse poder 

a outrem que os representará – monarca  –, pois resulta deste pacto: “[...] Uma pessoa de cujos 

atos uma grande multidão, mediante pactos recíprocos uns com os outros, foi instituída por 

cada um como autora, de modo a ela poder usar a força e os recursos de todos, da maneira que 

considerar conveniente, para assegurar a paz e a defesa comum.” (HOBBES, 1996, apud 

SKINNER, 2010, p.176).   

Decorrendo então variações concernentes à limitação do poder soberano e, por 

conseguinte, a extensão para mais ou para menos dos direitos mínimos garantidos aos 

“súditos” em geral, pois, na medida em que o povo é o detentor originário do poder que 

institui o poder soberano, decorrendo tal instituição de uma cessão de direitos, ou, dito de 

outra forma, de um pacto de não resistência, gravitam as teorias em torno da manutenção em 

parte deste poder pelo povo, o que seria necessário para retirar o soberano do poder caso se 

desviasse do bem comum. 

Dada a indivisibilidade característica da soberania, em contraposição aos que 

afirmam ser possível ao povo restabelecer o governo e nomear outro soberano para tal, afirma 

Hobbes a impossibilidade desse conceito, pois uma vez cedido o poder originário do povo 

através do pacto, outorgar-se-ia ao detentor todo o poder inerente, vez que “o direito de 

soberania é de tal natureza que seu detentor não pode, mesmo que o queira, abandonar uma 

parte e conservar o restante.” (HOBBES, 1969, apud SKINNER, 2010, p.82). 

Nesse sentido, explicitando a teoria contratualista, afirma Albuquerque tratar-se a 

teoria de Hobbes uma verdadeira renúncia de direitos, vez que considerando o estado de 

natureza, no qual todos são livres para perseguir seus interesses privados e subjugar os mais 

8611



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fracos, renunciam a tal liberdade os homens visando a composição de uma sociedade segura, 

mantenedora da ordem à qual cabe ao Estado afirmar, restringindo portanto o indivíduo, o que 

confere então um sentido anárquico à liberdade, pois: “Os membros de uma multidão 

estabelecem um príncipe ‘por sua própria vontade’, restringindo-se uns aos outros por pactos 

mútuos [...]  e trocando desse modo a condição de liberdade natural por um estado de 

obrigação e, mais especificamente, de ‘sujeição ao poder civil’.” (HOBBES, 1983, p.159-160 

apud SKINNER, 2010, p.107). 

A liberdade como virtú anteriormente edificada na pólis enquanto participação ativa 

do cidadão no espaço público, no qual as subjetividades se sociabilizavam determinando 

assim os rumos dos homens passa a ser vista com um certo esvaziamento que, por sua vez, 

retira o debate, o subjetivismo característico do poder soberano demos para objetivá-lo neste 

pacto instituidor do poder e rezar pela não sociabilidade do homem, visto que este, na 

concepção de Hobbes, não é sociável no estado de natureza vez que por gozarmos de 

liberdade total - enquanto inexistência de obrigações - tem-se um estado no qual todos têm 

direito a tudo, o que gera um estado de guerra constante. 

Excluída, portanto, a subjetividade característica do poder soberano, limita-se a 

legitimação do poder soberano a meras observações procedimentais, teoria pela qual reza 

Kelsen, com sua visão avalorativa e logicista do direito, enquanto conjunto de regras 

genéricas vazias de conteúdo político, as quais encontram seu fundamento de validade na 

norma hierarquicamente superior - norma fundamental -, o que se verifica claramente:  

Resumidamente, em palavras do próprio Kelsen, considera-se norma fundamental 
aquela que constitui a unidade de uma pluralidade de normas, enquanto representa o 
fundamento de validade de todas as normas pertencentes a essa ordem normativa; 
aquela norma que, pelo fato mesmo de situar-se na base do ordenamento jurídico, há 
de ser pressuposta, visto que não pode ser posta por nenhuma autoridade, a qual, se 
existisse e tivesse competência para editá-la, só disporia dessa prerrogativa em razão 
de uma outra norma de hierarquia ainda mais elevada, e assim sucessivamente; 
aquela norma enfim, cuja validade não pode ser derivada de outra e cujo fundamento 
não pode ser posto em questão. (MENDES, 2008, p.1-2). 

Ainda, a formação do Estado nacional, sua concentração e unificação administrativa, 

seu aparelhamento enquanto formação de um corpo técnico especializado a fim de atender ao 

povo na medida da sua expansão - que foi aos poucos unificando e fazendo convergir no 

monarca a realidade outrora multifacetada caracterizada por diversos vínculos obrigacionais 

limitados às muralhas dos feudos, facilitado sob o forjar do conceito de nação que os 
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identifica como pertencentes a um grupo comum - acabam por germinar uma burocracia 

especializada que retira de vez do espaço público o poder de autodeterminação. 

Ou seja, ao esvaziamento subjetivo do debate público, some-se o esvaziamento 

objetivo enquanto espaço de tomada de decisões que se vêem deslocadas para o corpo 

burocrático, pois conforme Albuquerque (2001, p.94): “A idéia de um único centro de 

irradiação do poder junto à comunidade que lhe constituía representa o distanciamento cada 

vez mais visível entre as estruturas de poder e o homem comum situado em sua localidade.” 

Portanto, a unificação convergente da realidade multifacetada, do liame de 

obrigações entre os distintos centros emanadores de poder local que desconheciam um âmbito 

territorial de incidência específico, cria a necessidade de atendimento de complexas relações 

agora de massas em contraposição às relações pessoais dos feudos que acabará por germinar 

na necessidade de criação das anteriormente citadas burocracias. 

Tais burocracias por sua vez passam a requerer cada vez mais um aprofundamento 

teórico por parte de seus operadores, com formações específicas na seara em que irão atuar; 

em tal contexto, com a criação de órgãos que atendam à crescente demanda decorrente do 

aumento quantitativo e qualitativo desta unificação das distintas realidades no Estado 

nacional, decisões antes eminentemente políticas passam a requerer o estudo destes corpos 

burocráticos com conhecimentos específicos. 

Esta burocracia estatal técnica permanente, criadora de procedimentos próprios para 

efetivo atendimento às demandas expande-se concomitantemente à expansão democrática no 

Estado, vez que na medida em que são estendidos direitos, reconhecidas as minorias, enfim, 

na proporção em que se alberga parcela da população até então excluída das políticas 

públicas, aumentam em desfavor do próprio Estado as demandas sociais, ou seja a relação 

entre o input e output determina, ou de certa forma afeta a legitimidade do poder e acarreta, 

sob pena de ingovernabilidade, à capacidade de resposta do Estado, pois como afirma Bobbio 

(2010, p.36): “[...] o contraste  entre sociedade civil e Estado põe-se então como contraste 

entre quantidade e qualidade das demandas e capacidade das instituições de dar respostas 

adequadas e tempestivas.”1 

                                                      

1
 Esclareça-se nos exatos termos elaborados por Bobbio (2010, p.36): “Nas mais recentes teorias sistêmicas da 

sociedade global, a sociedade civil ocupa o espaço reservado à formação das demandas (input) que se dirigem ao 
sistema político e às quais o sistema político tem o dever de responder (output) [...].” 
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Afirmando a relação existente entre extensão de direitos, aumento das demandas 

(input) e a necessidade de atendimento pelo Estado destas demandas (output), sua formação e 

necessária correlação entre Estado democrático e Estado burocrático: 

Estado democrático e Estado burocrático estão historicamente muito mais ligados 
um ao outro do que a sua contraposição pode fazer pensar. Todos os Estados que se 
tornaram mais democráticos tornaram-se ao mesmo tempo mais burocráticos, pois o 
processo de burocratização foi em boa parte uma consequência do processo de 
democratização. [...] Que democratização e burocratização caminharam no mesmo 
passo é algo evidente, como de resto havia já observado Max Weber. Quando os 
proprietários eram os únicos que tinham direito de voto, era natural que pedissem ao 
poder público o exercício de apenas uma função primária: a proteção da 
propriedade. [...] A partir do momento em que o voto foi estendido aos analfabetos 
tornou-se inevitável que estes pedissem ao Estado a instituição de escolas gratuitas; 
[...] Quando o direito de voto foi estendido também aos não-proprietários, aos que 
nada tinham, aos que tinham como propriedade tão-somente a força de trabalho, a 
consequência foi que se começou a exigir do Estado a proteção contra o desemprego 
e, pouco a pouco, seguros sociais contra as doenças e a velhice, providências em 
favor da maternidade, casas a preços populares, etc. Assim aconteceu que o Estado 
de serviços, o Estado social, foi, agrade ou não, a resposta a uma demanda vinda de 
baixo, a uma demanda democrática no sentido pleno da palavra. (BOBBIO, 2009, 
p.46-47). 

Conforme dito anteriormente, decorre da formação do Estado nacional, de sua 

centralização administrativa e regulação minuciosa da vida de seu, a formação de órgãos 

administrativos que façam presente o Estado nas distintas esferas de vida, regulando-as e que, 

por necessitar de procedimentos próprios e conhecimentos técnicos específicos, acaba por 

afastar até mesmo do Estado o poder decisório  e, ainda mais, afastando-se qualquer regulação 

do povo, sob o pretexto de imprescindibilidade técnica, pois conforme esclarece-nos Bobbio 

(2009, p.46):  

Tecnocracia e democracia são antitéticas: se o protagonista da sociedade industrial é 
o especialista, impossível que venha a ser o cidadão qualquer. A democracia 
sustenta-se sobre a hipótese de que todos podem decidir a respeito de tudo. A 
tecnocracia, ao contrário, pretende que sejam convocados para decidir apenas 
aqueles poucos que detêm conhecimentos específicos. 

Afasta-se portanto ainda mais o poder decisório do povo, na medida em que não 

bastasse o vazio axiológico da soberania, vez que não há virtú caracterizada pelo agir do 

cidadão, pelo debate e enriquecimento subjetivo do povo no espaço público bem como o 

esvaziamento objetivo, pois o que antes era decidido pelo povo, desloca-se agora para os seus 

representantes, tem-se agora a primazia do conhecimento técnico específico que determina 

não raras vezes as políticas necessárias, ou a “melhor decisão”, vinculando o poder soberano 

ao atendimento destas medidas específicas. 
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Ainda mais, em nossa realidade de intensificação desenfreada de influxos, 

interconexões, imediatez das informações, verifica-se ainda, uma série de influxos e 

externalidades que retiram por vezes inclusive da burocracia estatal especializada o poder 

decisório sobre o seu respectivo território, o que por Held (1997) é caracterizado como 

“disyuntivas”, as quais afetam diretamente um povo sem que tenham sobre elas qualquer 

forma de controle e regulação, alterando e condicionando a natureza das decisões políticas 

que possam ser adotadas em determinado território. 

São as “disyuntivas”, em termos do próprio Held (1997), um conjunto de forças 

interligadas que se entrecruzam e restringem a liberdade de ação dos governos e dos Estados, 

diluindo as fronteiras da política doméstica, internacionalizando o processo de tomada de 

decisões e obscurecendo as linhas de responsabilidade.  

Em relação análoga à elaborada por Hobbes (1840), no que concerne à liberdade do 

homem e aos impedimentos que retiram essa liberdade, diferenciando-os em internos e 

externos, afirma a liberdade de forma negativa, sendo esta a ausência de impedimentos 

externos, vez que os impedimentos internos, próprios do agente retiram o poder mesmo de 

agir de determinada maneira, os impedimentos externos retiram-lhe, não obstante o poder 

para tal, a liberdade, vez que o condicionam, pois “liberdade é a ausência de quaisquer 

impedimentos a ação que não estão contidos na natureza e na qualidade intrínseca do agente 

envolvido. [...] liberdade é a ausência de impedimentos externos [...].” (HOBBES, 1840, 

p.273-276 apud SKINNER, 2010, p.128). 

Tal afirmativa se nos mostra pertinente na medida em que as “disyuntivas” são 

classificadas em internas e externas, sendo aquelas apenas forças que podem influenciar a 

gama de decisões em um Estado e.g. partidos políticos e as organizações burocráticas; por sua 

vez estas últimas, na medida em que tratam-se de formas de autoridade independentes e, 

conforme Held, “mais elevadas”, restringem o âmbito de atuação decisional de um Estado, 

pois:  

En el nivel internacional, las disyuntivas contraponen la idea de Estado como una 

entidad en principio capaz de determinar su propio futuro a la economía mundial, 

las organizaciones internacionales, las instituciones regionales y globales, el 

derecho internacional y las alianzas  militares, cuyo funcionamiento moldea y 

restringe las opciones de los Estados-nación individuales.(HELD, 1997, p.129). 

Enquanto as “disyuntivas” externas seriam: o direito internacional; a 

internacionalização do processo de elaboração de decisões políticas; poderes hegemônicos e 
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estruturas de segurança internacional; identidade nacional e a globalização da cultura e a 

economia mundial dentre outras. 

 De forma análoga à expansão comercial vivenciada na Idade Média, onde diante da 

intensificação das relações de troca e comunicação entre povos, típicas atividades privadas, 

com todas as suas conseqüências que requereram a ulterior regulação pelo poder público, 

visualiza-se na realidade hodierna a necessidade de regulação pública dos processos privados 

transnacionais, quais sejam, a globalização, a intensificação da interconexão global, a 

instantaneidade da troca de informações, dentre outros, os quais desconhecem limites 

territoriais, transcendendo desta forma o poder regulatório do Estado, o que, em certos 

aspectos cria a necessidade de comunicação entre distintos ordenamentos jurídicos 

aproximando-os e criando uma tendência à unificação similar à agregação da realidade 

multifacetada dos feudos enquanto distintos centros emanadores de poder que se entrecruzam. 

Nesse contexto, surgem os poderes regulatórios internacionais que acompanham este 

caráter transnacional das relações privadas, setorizando-as em áreas específicas e 

transcendendo, por conseguinte, as fronteiras territoriais e ainda, superpondo-se sobre as 

emanações de poder local - se se considerar exatamente o localismo destas. Ou seja, a 

internacionalização do poder regulatório busca acompanhar na mesma medida e extensão os 

influxos globais e demais atividades supraestatais. 

Ilustrativo o termo afirmado por Held como caracterizador desta realidade, enquanto, 

a passos lentos e progressivos afeta-se a soberania de um Estado nesta realidade ou seja, a 

soberania vê-se “erosionada”  neste processo de internacionalização do poder decisório, pois  

“la operación de los Estados en un sistema internacional cada vez más complejo limita su 

autonomía (en ciertas esferas de forma radical) y menoscaba progresivamente su 

soberanía.(HELD, 1997, p.169). 

Concomitante ao desenvolvimento e intensificação da interconexão global, altera-se 

a perspectiva do direito internacional, o qual anteriormente limitava-se a regular as relações 

entre Estados, passa, desta feita, a reconhecer os indivíduos como sujeitos, dotando-os 

inclusive de direitos concebidos como universais e, portanto, irrenunciáveis e oponíveis 

inclusive em detrimento dos Estados aos quais encontram-se “vinculados” e aos quais, prima 

facie, legitimaram o governo, pois conforme insistentemente afirma Bobbio (2009), estes 

“respeitam as regras do jogo.” 
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Neste sentido, quando da criação e legitimação de um poder soberano, afirma 

Skinner que os súditos ao pactuarem a instauração de um poder soberano, estariam 

submetendo-se a este mesmo poder - vez que soberano - e, ainda, renunciando ao direito de 

resistência, pois:   

Quando um número suficientemente grande de pessoas executa certo ato de 
submissão, isso produz o efeito de fazer nascer um corpo ‘fictício’, um corpo 
composto dos membros da multidão em uma única Persona por terem concordado 
em criar um soberano único com o qual suas vontades individuais estão ‘envolvidas’ 
ou ‘incluídas’. (SKINNER, 2010, p.60).  

Legitima-se, portanto, ao indivíduo, sob a alegativa de observância a estes direitos 

universais, o direito de resistência à ordem interna de seu Estado, na medida em que este 

último não os preveja ou ainda, prevendo-os, deixe de observá-los, o que inclusive é afirmado 

pelo Tribunal Internacional de Nuremberg: “cuando las normas internacionales que protegen 

valores humanitários básicos entran en conflicto con las leyes del Estado, cada individuo 

debe transgredir el derecho estatal.” (CASSESE, 1988, p.132 apud HELD 1997, p132). 

Não se está a questionar a teleologia de tal previsão, busca-se, ao contrário, 

demonstrar de que forma encontra-se a soberania relativizada e fragmentada, na medida em 

que afasta-se de seu conceito de indivisibilidade, unidade e irrenunciabilidade por parte de seu 

detentor, vez que tais “disyuntivas” retiram do Estado o poder de autodeterminação, ou seja, 

dissolvem seu poder político, enquanto poder soberano.   

 No que se refere à internacionalização do processo decisório, portanto, verifica-se a 

criação de agências internacionais e organizações setoriais destinadas à regulamentação de 

setores específicos, como o comércio internacional, meio-ambiente, oceano, regulação da 

distribuição de bens e serviços, criando, desta feita, a necessidade de redes burocráticas 

globais de coordenação que detêm inafastável poder e, portanto, influência política que 

acabam por condicionar os Estados soberanos. 

Burocracias externas são então criadas e com alta caracterização tecnocrática, vez 

que criadas  para regular áreas específicas que requerem, obviamente, estudos que demandem 

conhecimento técnico-científico e, portanto, retorna-se ao que fora dito anteriormente quanto 

à restrição inerente à tecnocracia, na medida em que, primando-se pela eficiência dos métodos 

empregados, afastam-se valorações políticas, além de “participarem” da formação de tais 
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decisões apenas os poucos que detêm o conhecimento técnico necessário, ou seja, o povo 

enquanto homem médio, vulgo, massa ignara, não participa de decisões desta natureza.2 

A criação de blocos de integração a exemplo da União Européia se nos mostra com 

uma significação ainda maior, vez que criados espécies de parlamentos supra-estatais, 

possuem estes o poder de sancionar leis que vinculem aos Estados-membros, ou seja, afasta-

se cada vez mais o poder decisório do povo sob uma perspectiva local de auto-determinação. 

Ainda nesse sentido, a OTAN (Organização do Tratado do Atlântico Norte) que 

implica na integração das burocracias de defesas nacionais, as quais visam a “segurança 

internacional” e, sob tal pretexto,  “garantiza que [...] los «ejércitos nacionales» de los países 

miembros operen dentro del marco de las estrategias y decisiones de la OTAN.” (SMITH, 

1984 apud HELD, 1997, P.146). 

Atuam, portanto, conforme  decisões transgovernamentais que fogem ao âmbito de 

controle do povo e, nos termos de Held, “erosionan” a soberania tanto dos Estados-membros, 

quanto dos Estados sobre os quais decidem intervir direta ou indiretamente, pois: “[...] estos 

sistemas pueden estimular la formación de redes o coaliciones, informales pero poderosas, de 

funcionarios transgubernamentales, difíciles de supervisar mediante los mecanismos 

nacionales de accountability y control [...].” (HELD, 1997, p.146). 

Não se poderia olvidar do Fundo Monetário Internacional (FMI) nesta perspectiva, 

vez que ao elaborar orientações econômicas e recomendações técnicas que visem “ajustar” os 

Estados que obviamente necessitam de capital para implementação das políticas públicas, 

proporciona o acesso destes mesmos Estados aos recursos pretendidos e necessários de forma 

condicionada, ou seja, autoriza-se o empréstimo desde que observadas as prescrições 

elaboradas pelo próprio FMI, ou dito em outros termos, a imprescindibilidade do acesso aos 

recursos para implementação de certas políticas é condicionado à não implementação destas 

mesmas políticas. 

O Estado assim, por carecer de recursos necessários para implementação das 

políticas públicas, busca o apoio das agências internacionais voltadas para esse fim e, de 

posse do recurso necessário, vê-se impossibilitado de implementá-las, o que além de restringir 

                                                      

2
 Ilustre-se nesse sentido: “[...] e hoje também dos grupos tecnocratas, para os quais a contraposição não é mais 

entre sábios e ignorantes, mas entre competentes e incompetentes (sendo o critério de diferenciação não mais a 
posse da sabedoria, mas o conhecimento científico).” (BOBBIO, 2009, p.91). 
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seu poder decisório e de atuação, fragiliza sua base de legitimação e “erosiona” a soberania, 

decorrendo, em parte, de tal fragilização da base legitimante e condicionamento político, a 

crise de ingovernabilidade, que - para ilustrar-se a seriedade - é para Boron (2002) um dos 

motivos caracterizadores da queda de governos e instauração dos regimes autoritário nos 

países de desenvolvimento tardio.    

Dentro desta perspectiva, a soberania de um Estado e, por conseguinte, de um povo,  

bem como a legitimidade democrática encontram-se afetadas na medida em que, mesmo 

levando-se em consideração a adoção por parte do governo das regras procedimentais na 

elaboração de decisões vinculatórias legítimas, foge ao povo mesmo, no âmbito local, 

qualquer controle em relação às políticas externas e condicionantes que lhes afete, fugindo 

ainda do povo o controle efetivo sobre burocracias e agências “comunitárias”, a exemplo da 

Organização das Nações Unidas (ONU).  

Como agravante das externalidades some-se a ausência de um poder “superior 

hierarquicamente” aos Estados que regule de forma similar as relações globais, pois ao 

caracterizar-se o plano de fundo das relações globais, Held (1997) ilustra o modelo 

westfaliano que moldou as relações internacionais aproximando-as do estado de natureza 

exposto por Hobbes, onde na falta de um mediador hierarquicamente superior aos Estados, 

vigora a lei do mercado, do mais forte, pois conforme ilustração exemplar, mutatis mutandis, 

veja-se: 

[...] nosso estado natural é um estado em que todos têm direito a tudo. O primeiro é 
que ‘os apetites de muitos homens levam-nos a um único e mesmo fim; fim que 
algumas vezes não pode ser nem usufruído em comum nem dividido’ [...]. Em 
outros termos, estamos sujeitos a nos encontrar competindo continuamente pelos 
mesmos recursos escassos [...]. Decorre daí, portanto, a inevitabilidade da guerra 
sem fim na qual ‘um homem com direito invade, e outro com direito resiste’. 
(SKINNER, 2010, p.56).  

Portanto, os Estados se armam com o fito da autoproteção – gerando o ciclo 

inesgotável da corrida armamentista - de forma que se possibilite a imposição de 

condicionantes que resguardem o interesse desse Estado perante um outro tido como “mais 

fraco”, pois, como bem demonstra Held (1997, p.104): 

Describe el desarollo de una comunidad mundial constituida por Estados soberanos 

que resuelven sus diferencias de forma privada y por la fuerza (o la amenaza de la 

fuerza) en la mayoría de las ocasiones; que entablan relaciones diplomáticas pero 

que, siempre que pueden, reducen al mínimo las acciones cooperativas; que buscan 

promover su interés nacional por encima de todo; y que aceptan la lógica del 
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principio de la efectividad, esto es, el principio de que el poder crea derecho en el 

mundo internacional ‘la apropiación se convierte en legitimación’.  

O direito internacional, nessa linha, verifica apenas na intervenção armada direta a 

prejudicialidade na soberania, desprezando-se formas anteriores à beligerante como formas de 

intervenção - diretas e/ou indiretas - ainda que restrinjam e limitem o poder de atuação de um 

Estado soberano dentro de seu próprio território.  

Elucidando tal realidade, assaz cabível a afirmativa de Schmitt (1998, p.138): 

Y es típico del pacifismo ginebrino el estar haciendo de la paz una ficción jurídica: 

paz es todo lo que no es guerra, pero sólo se reconoce como guerra la vieja guerra 

militar con su animus belligeradi. ¡Qué paz tan mezquina! Para quienes están en 

condiciones de imponer su voluntad y quebrar la de los demás con medios 

extramilitares, por ejemplo mediante posibilidades de influencia y coacción 

económicas, resulta un juego de niños evitar la guerra militar al viejo estilo, y si 

proceden militarmente, no tienen más que afirmar con suficiente firmeza que les 

falta toda voluntad guerrera, todo animus belligerandi. 

CONCLUSÃO 

Não há que se falar em refutação da interconexão global e da possibilidade de 

construção de uma democracia cosmopolita, vez que a globalização é um processo sem 

retorno. O que se pretende “iluminar” é acerca da (des)politização envolta no conceito 

moderno de soberania, onde não se presencia qualquer debate  na tomada de decisões e onde 

não há auto-afirmação da população local, ou seja, a democracia enquanto escolha do tipo de 

convívio de um povo por este mesmo povo se nos mostra inexistente. 

A soberania nesta perspectiva, descaracteriza-se, na medida em que sem conteúdo 

subjetivo e político; enquanto mera observância procedimentalista que, não obstante 

“observada”, vê-se, ainda assim, “erosionada”, vez que, restringido seu poder decisório por 

externalidades alheias ao seu controle fragiliza-se enquanto summa potestas. Ou seja, não se 

pode mais concebê-la em sua definição originária, de forma que se autoriza afirmar que: “lo 

que no puede llegar a ser concebido no existe en modo algun.” (HEGEL,, 2010, p.17). 

Deve-se, portanto, resgatar não apenas o agir ético, com ênfase no cidadão ativo que, 

participante do espaço público, enriquece-o com seu refletir, dotando, assim, o poder 

democrático local de um conteúdo não limitado tão somente à observação de procedimentos, 

pois como afirma Albuquerque (2001, p.138):  
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Enquanto os adeptos de uma concepção tecnicista do direito e do Estado a vêem 
como expressão de um Estado arcaico, no qual ainda se valorizava a dimensão 
voluntarista do poder, visto que a norma deve ser depurada de todo querer ou 
conteúdo ético, os favoráveis a uma concepção democrática e participacionista do 
Estado enfatizam a relevância crucial do conceito de soberania no fortalecimento do 
poder democrático da comunidade, pois sem este a cidadania se torna tíbia perante 
os que detêm o poder econômico ou material e que passam a também dispor de 
todas as esferas do mundo da vida e da sociabilidade. 

O direito nessa perspectiva, sob pena de manter a dominância dos “fatores reais de 

poder” sobre a “folha de papel” e de não reconhecer a realidade específica, permanecendo sob 

o manto de uma racionalidade que se justifica a si própria, fazendo, por conseguinte da 

Constituição letra morta, deve considerar as transformações ocorridas na sociedade, ou seja, 

deve se fortalecer o direito positivo como elemento da realidade, desde que este direito 

positivo, no sentido hegeliano, fortaleça o Estado, isto é, sua soberania frente às demais 

instâncias concorrentes de poder “parceladas”, estas últimas a impedir o Estado de exercer sua 

“estatalidade” - Staatlichkeit.
3
 

Nesse sentido abordando a Constituição Alemã e sua descontextualização, a qual, 

mutatis mutandis, aplica-se em nosso contexto: 

La organización de este cuerpo, que se denomina la Constitución del Estado 

alemán, se había formado en uma vida completamente distinta a la que hubo luego 

y hay ahora; la justicia y la fuerza, la sabiduría y la bravura de tiempos pasados, el 

honor y la sangre, el bienestar y la miséria de generaciones, es han corrompido 

hace mucho, pero sus costumbres y sus condiciones ya extinguidas se expresan en 

las formas de este cuerpo. Pero el transcurso del tiempo, la cultura em El 

desarrollada, separo el destino de aquella época de la vida presente. El destino de 

la generación actual ya no soporta más, [en efecto], el edifício (das Gebäude) em el 

que habitaba aquel destino; este permanece, sin motivo y sin [ninguna] necesidad 

em relación com los intereses de aquella, de modo que su actividad está aislada del 

espíritu del mundo. Estas leyes han perdido su vida anterior, puesto que no se há 

sabido introducir en [ellas] la vitalidad del presente; cada uno há seguido su 

proprio camino, se há ocupado de si mismo y, em consecuencia, el todo se há 

desmembrado; ya no existe el Estado. (HEGEL, 2010, p.28). 

Deve-se, portanto, dotar a comunidade do debate ético e ideológico acerca da tomada 

de decisões de forma que à luz de uma democracia global, tendente à construção progressiva 

de Estados democráticos, afirme-se o poder local Constitucional, afinal não se mostram 

antagônicas tais construções se se levar em consideração o pensamento democrático global, 

seja na federação de estados associados “societas aequalium” seja na hipotetização de um 

                                                      

3 Pois como bem afirma: “É inegável que as relações de direito podem ser modificadas com a modificação das 
relações de força. Mas exatamente por isto torna-se ainda mais importante perceber que se trata de relações de 
força e não do recurso a direitos garantidos: para modificar relações de força, diria o senhor de La Palice, é 
preciso ter força.” (BOBBIO, 2009, p.94). 
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pensamento democrático genérico, ou seja, de levar-se em consideração, na tomada de 

decisões locais, um pensamento que se aplique a qualquer realidade indistintamente, portanto, 

de caráter “público” e geral.4 Não olvidando, porém, de fazer-se valer da afirmação de Bobbio 

(2010, p.81) enquanto: “a soberania entendida como summa potestas, como poder supremo: 

summa no sentido de superiorem non recognoscens, suprema no sentido de que não tem 

nenhum outro poder acima de si.” 
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RESUMO 

A presente pesquisa sobre atividade policial e direitos sociais é de importância salutar. 

Constantemente noticias de jornais e analistas sociais fazem críticas à atividade policial no 

Brasil, ressaltando sempre o despreparo da polícia e o excesso do uso de força, muitas vezes 

com abuso. A atividade policial é meio essencial para efetivação dos direitos humanos em 

âmbito interno, entretanto, muitos policiais ao invés de promoverem o respeito aos direitos 

humanos causam uma verdadeira aberração ao desrespeitá-los no exercício da atividade. Os 

exemplos se multiplicam todos os dias na mera observação da vida cotidiana. Tamanha é a 

importância da questão que a defesa dos direitos humanos tem um caráter supranacional, não 

sendo responsabilidade exclusiva de Estados soberanos que podem, inclusive, ser penalizados 

pela não observância dos mesmos. O objetivo amplo deste trabalho, assim, é analisar o poder 

de polícia e o uso legal da força na atividade policial, como meio de garantia e promoção dos 

direitos humanos.  

PALAVRAS-CHAVE: DE POLÍCIA; ATIVIDADE POLICIAL; DIREITOS SOCIAIS. 

 

ABSTRACT 
This research on policing and social rights is important salutary. Constantly news from 

newspapers and social analysts criticize the police activity in Brazil, stressing always the 

unpreparedness of the police and the excessive use of force, often with abuse. The police 

activity is an essential means for realization of human rights in the domestic sphere, however, 

many police officers instead of promoting respect for human rights cause a real aberration to 

disrespect them in the performance of the activity. The examples are multiplying every day in 

the mere observation of everyday life. Such is the importance of the issue that the defense of 

human rights has a supranational character, not being the sole responsibility of sovereign 

states that may even be penalized for non-observance. The broad objective of this work 

therefore is to analyze the power of police and legal use of force in policing as a means of 

safeguarding and promoting human rights. 

KEYWORDS: POLICE; POLICE ACTIVITY; SOCIAL RIGHTS. 

 

 

Introdução 

A atividade policial é instrumento essencial do Estado democrático de Direito garantidor e 

promovedor dos direitos humanos, caracterizando-se, em última análise, como instrumento 

maior de pacificação social, promovedor da segurança pública e da defesa dos direitos 
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humanos. Entretanto, infelizmente, o exercício da atividade policial, bem como do poder de 

polícia a ela inerente, causam verdadeiro desrespeito aos direitos humanos. 

O poder de polícia corresponde ao poder da Administração Pública de limitar direitos 

individuais em favor dos direitos coletivos, justamente na intenção de salvaguardar 

precipuamente, dentre outros, os direitos humanos, no entanto, recorrente são nos jornais e na 

observação do cotidiano, relatos acerca de abuso da atividade policial com abordagens 

autoritárias a ações desastrosas, algumas vezes como vítimas fatais inocentes. Tal realidade 

causa um verdadeiro descrédito da polícia em relação à sociedade, bem como contribui para 

banalização do desrespeito aos direitos humanos e a manutenção dos abusos de policiais 

despreparados. 

A defesa dos direitos humanos bem como sua efetivação é tema recorrente no atual estudo 

jurídico e social. O problema do desrespeito aos direitos humanos, seja por indivíduos seja 

pelo próprio Estado, bem como a falta de efetivação de alguns direitos humanos, como 

direitos econômicos, sociais e culturais, não é mais aceito facilmente no âmbito internacional, 

havendo inclusive tratados internacionais disciplinando a questão. 

Tem-se, então, como objetivo geral, a análise do uso legal da força pelas Instituições Policiais 

como meio de efetivação dos Direitos Humanos. Os objetivos específicos são: O estudo da 

atividade policial e o uso legal da força no Brasil; A avaliação da realidade de defesa e 

efetivação dos Direitos Humanos e, a averiguação da relação entre a atividade policial, o uso 

legal da força e os Direitos Humanos. 

Em relação aos aspectos metodológicos, a metodologia utilizada na monografia constará de 

um estudo descritivo-analítico, desenvolvido mediante pesquisa. No que tange à tipologia da 

pesquisa, esta é bibliográfica: mediante explicações embasadas em trabalhos publicados sob a 

forma de livros, revistas, artigos, enfim, publicações especializadas, imprensa e dados oficiais 

publicados na Internet, que abordem, direta ou indiretamente, o tema em análise. Segundo à 

abordagem, é pura, à medida que terá como único fim a ampliação dos conhecimentos, e 

qualitativa, buscando apreciar a realidade do tema no ordenamento jurídico pátrio. Quanto aos 

objetivos, a pesquisa é descritiva, posto que buscará descrever, explicar, classificar e 

esclarecer o problema apresentado, e exploratória, objetivando aprimorar as idéias com 

informações sobre o tema em foco. 

No primeiro capítulo, faz-se uma conceituação acerca da atividade policial, mostrando os 

fundamentos do poder de polícia e os problemas a ele inerentes, avançando para o 

funcionamento da polícia no Brasil. Por fim, é feito um estudo do uso legal da força, onde 

faz-se uma análise da possibilidade do melhor uso de forças não letais na atividade policial. 

No segundo capítulo, é feito um estudo acerca dos direitos humanos, com seu contexto 

histórico no Brasil e no mundo. Depois, aborda-se sobre a necessidade de sua defesa e 

efetivação, bem como do tratamento dado aos direitos humanos no Brasil. Por fim, faz-se uma 

análise sobre os direitos civis e políticos e os direitos econômicos, sociais e culturais. 

No terceiro capítulo, faz-se ainda uma abordagem sobre a polícia como instituição garantidora 

dos Direitos Humanos. Em seguida, realiza-se uma análise da ligação entre poder de polícia e 

Direitos Humanos bem como do uso legal da força Direitos Humanos, para por fim à este 

trabalho. 
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1. ATIVIDADE POLICIAL 

O termo policia deriva do latim politia que por sua vez advém do grego politeia, tendo como 

significado o sentido de organização política e o governo. Nesse sentido, a expressão 

representa a ordem pública, organização social e segurança pública, estando atrelado aos 

princípios norteadores do Estado, sendo a instituição garantidora do respeito e cumprimento a 

esses comandos. (SILVA, 1999, p. 616). 

1.1 Poder de polícia 

Dentre os poderes inerentes à Administração Pública (Estado), tem-se o poder de polícia. Tal 

poder fundamenta-se na necessidade do Estado fazer imperar a ordem constitucionalmente e 

legalmente prevista, decorrente de um modelo democrático onde tais regramentos são 

estabelecidos pelo próprio povo. 

Para ser mantido o controle social, o Estado legitima ao policial o chamado poder de polícia. 

Conceitua poder de polícia Wilquerso Felizardo Sandes (2007, on line): 

O poder de polícia é a imposição coativa das medidas adotadas pela Administração do Estado, 

sendo ato imperativo e obrigatório ao seu destinatário, e quando este opõe resistência, admite-

se até o uso da força pública para o seu cumprimento, inclusive aplicando as medidas 

punitivas que a lei indique. 

Assim, tem-se o poder de polícia como a possibilidade do Estado, legitimado pelo povo, 

limitar o exercício dos direitos individuais em benefício do interesse público, ou seja, sempre 

que o interesse público for prejudicado ou estiver ameaçado, poderá o Estado valer-se da sua 

condição e impor o cumprimento da ordem do sistema jurídico estabelecido. 

Pode-se obter a definição legal de poder de polícia constante do art. 78 do Código Tributário 

Nacional: 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limitando ou 

disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em 

razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à 

disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes de 

concessão ou autorização do Poder Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à 

propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. 

Segundo Celso Antônio Bandeira de Mello (2005, p. 751) o poder de polícia tem significado 

amplo e restrito: 

A atividade estatal de condicionar a liberdade e a propriedade ajustando-as aos interesses 

coletivos designa-se “poder de polícia”. A expressão, tomada neste sentido amplo, abrange 

tanto atos do Legislativo quanto do Executivo. 

[...] 
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A expressão “poder de polícia” pode ser tomada em sentido mais restrito, relacionando-se 

unicamente com as intervenções, quer gerais quer abstratas, como os regulamentos, quer 

concretas e específicas (tais autorizações, as licenças, as injunções), do Poder Executivo 

destinados a alcançar o mesmo fim de prevenir e obstar ao desenvolvimento de atividades 

particulares contrastantes com os interesses sociais. 

Dito isso tem-se que a atividade policial está ligada ao sentido estrito de poder de polícia 

inerente à Administração Pública, buscando sempre garantir os interesses coletivos e 

individuais eventualmente prejudicados ou ameaçados. 

Como atributos do poder de polícia tem-se: a discricionariedade, a Administração dispõe de 

certa liberdade de atuação, cabendo-lhe ponderar e avaliar a oportunidade e conveniência do 

exercício desse poder; a auto-executoriedade, ou seja, a Administração pode impor 

diretamente, sem necessidade de autorização judicial ou legislativa, sendo este atributo 

necessário ao próprio funcionamento do poder de polícia, no sentido de garantir a repressão à 

atividade lesiva; o último atributo é a coercibilidade que informa que as medidas tomadas pela 

Administração podem ser imposta coativamente ao cidadão, no intuito de fazer valer e 

cumprir a determinação, necessariamente a coação deve guardar proporção entre o bem 

prejudicado e a resistência ao cumprimento. 

Dito isso fica evidenciada a importância do poder de polícia para o bom funcionamento do 

Estado democrático de Direito, entretanto, trata-se de poder temerário, que deve ser utilizado 

de forma extremamente cuidadosa, guardando necessária vinculação com a Lei e os atos 

praticados, respeitando-se sempre os direitos e garantias fundamentais norteadores do sistema 

jurídico, sob pena de se ultrapassar os limites e ensejar o abuso de poder, ou seja, o mau uso 

do poder de polícia, restringindo direitos indevidamente e desrespeitando outros. 

1.2 A polícia no Brasil 

A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no Título V, Da Defesa do Estado 

e Das Instituições Democráticas, Capítulo III, Da Segurança Pública, responsabiliza o Estado 

e os cidadãos como um todo, além de distinguir cinco órgãos policiais responsáveis pela 

segurança pública em seu artigo 144: 

  

“Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é 

exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, 

através dos seguintes órgãos: 

  

I - polícia federal; 

II - polícia rodoviária federal; 

III - polícia ferroviária federal; 

IV - polícias civis; 
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V - polícias militares e corpos de bombeiros militares.” 

Quanto a competência, a polícia federal cabe exercer a função de polícia judiciária da União, 

cuidando ainda do tráfico de drogas e de ilícitos de repercussão interestadual e internacional, 

bem como exercer funções de polícia marítima aeroportuária e de fronteira. As demais 

entidades têm suas competência atribuídas nos parágrafos do art. 144 a seguir transcritos: 

§ 2º A polícia rodoviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das rodovias 

federais. 

§ 3º A polícia ferroviária federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e 

estruturado em carreira, destina-se, na forma da lei, ao patrulhamento ostensivo das ferrovias 

federais 

§ 4º - às polícias civis, dirigidas por delegados de polícia de carreira, incumbem, ressalvada a 

competência da União, as funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais, 

exceto as militares. 

§ 5º - às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública; aos 

corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de 

atividades de defesa civil. 

Nesse sentido, dentro dos estados da federação, cabe às polícias civil e militar a obrigação de 

exercer a função de polícia, a primeira como polícia judiciária na apuração de ilícitos e a 

segunda como polícia ostensiva, pugnando pela ordem pública e paz social. A polícia 

judiciária difere-se do conceito de polícia administrativa, esta atua em todos os âmbitos que 

não correspondam a ilícitos penais, mas tão somente ilícitos administrativos, enquanto que a 

polícia judiciária cuida exclusivamente dos ilícitos penais, sendo privativa das corporações 

especializadas acima apontadas, enquanto que a polícia administrativa é exercida pelos mais 

diversos órgão da Administração Pública. 

As polícias civil e militar são regidas por leis próprias, no estado do Ceará tem-se o estatuto 

da polícia civil, Lei 12.124/93 e o estatuto dos policiais militares, Lei 10.072/76. Ambos os 

diplomas determinam e regulamentam o funcionamento dos respectivos órgãos, guardando 

direta relação com a divisão de competências constitucionalmente estabelecidas bem como 

respeitando os princípios inerentes à Administração. 

Ressalte-se que a Constituição de 1988, redime a inominável omissão das Constituições 

anteriores, relativas à Polícia Civil, que fora esquecida e menosprezada por quase 164 anos de 

história. 

A Polícia Civil é a instituição policial, amparada pela Constituição Federal, encarregada de 

apurar crimes, contravenções e toda e qualquer atitude que coloque em risco a segurança e a 

paz social. Estas ações são iniciadas a partir da denúncia por uma noticia crime, do 

conhecimento de uma infração penal, do flagrante delito ou fato difuso que melindre a 

sociedade e as instituições legalmente estabelecidas. 

A Polícia Civil somente pode fazer o que está previsto em lei, assim sendo, seus membros, 

encarregados das apurações e da instrução dos inquéritos policiais, devem se cercar de todas 
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as formalidades legais no sentido de cumprir o previsto no ordenamento jurídico pátrio, 

estando obrigadas, sem exceção a cumprir a mesma base legal, ou seja, o Código Penal, o 

Código de Processo Penal, as Leis ordinárias especiais e principalmente a Constituição da 

República Federativa do Brasil. 

A Polícia Civil ou Polícia Judiciária exerce funções de cunho jurídico, por todos os seus 

membros. A Autoridade Policial ao tomar conhecimento do fato típico, despacha aos seus 

subordinados para apuração. Estes agentes, escrivães, peritos e legistas, necessitam ter o 

devido conhecimento jurídico no sentido de obter provas, indícios e materialidade de modo a 

preservar os direitos e garantias dos cidadãos, independente do fato destes serem vítimas, 

testemunhas ou autores do objeto da apuração. São formalidades legais e jurídicas que 

precisam ser cumpridas, caso contrário as provas obtidas, podem ser interpretadas como de 

origem ilícita e imprestáveis para a persecução penal, a prova ilegal pode tornar ilegal todos 

os demais fatos que tiveram origem na mesma. 

A Polícia Civil ou polícia Judiciária, portanto, é uma instituição devotada à proteção das 

liberdades públicas, dos direitos e das garantias individuais. 

A polícia conforme dito no item anterior ocupa no âmbito do sistema criminal posição 

peculiar, pois, embora se encontre localizada ao lado do Ministério Público e da Defensoria 

Pública, como órgão encarregado de promover a justiça, é a Instituição Policial a que possui 

maior destaque e conotação popular. 

Impende destacar que embora as instituições policiais ocupem o mais destaque junto a 

população, não se pode responsabilizar unicamente às corporações policias pelo problema da 

segurança pública no Brasil. 

Segurança pública não se resume a polícia, mas sim de uma série de fatores como: educação, 

desigualdade social e econômica e a própria cultura de um povo. 

Pode-se observar como alguns dos problemas inerentes às instituições policias do Brasil o 

descaso das autoridades, o corporativismo, a violência desenfreada da sociedade, motivada 

pela ausência de programas eficazes de combate a desigualdade social e econômica e não 

podíamos deixar de citar a corrupção, mal que atinge todos os segmentos de nossa sociedade. 

1.3 Uso legal da força 

O uso da força é essencial à atividade policial sendo, inclusive, um dos atributos do poder de 

polícia a coercibilidade. Os órgãos policiais utilizam meios de força letal e não letal, os 

primeiros cuidam de ações rotineiras da polícia, enquanto os de força letal só devem ser 

utilizados em casos extremos. 

Dentre os meios de força utilizados na atividade policial tem-se a força física. Os policiais são 

treinados de acordo com regras de defesa pessoal. Defesa pessoal, segundo Ricardo 

Nakayama (2008, on line), corresponde a “qualquer técnica ou reação utilizada para preservar 

a integridade física própria ou de terceiros.”. Nesse sentido, a defesa pessoal utiliza-se de 

várias técnicas de luta, artes marciais, bem como outros meios de defesa. 
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A Defesa Pessoal Policial, como o próprio nome já diz, é uma disciplina defensiva de uso da 

força, o que por si só já doutrina o policial a reagir à agressão sofrida, e não dar início à 

agressão como meio de intimidar ou subjugar quem se encontre em delito. 

Para Pinto e Valério (2002, p. 43), (verificar referência correta) defesa pessoal é: o conjunto 

de movimentos e técnicas de defesa e ataque, abstraídos de uma ou mais estilos de Artes 

Marciais, que objetivam promover a defesa pessoal própria ou de terceiros, conjugando, ao 

máximo, as potencialidades físicas, cognitivas e emocionais do agente. Já para Costa (2006, p. 

62), defesa pessoal “consiste em prevenir a agressão e controlar o(s) agressor(es), valendo-se 

de métodos e ferramentas estudadas, sem violência e sem força excessiva. 

Vale ressaltar que um diferencial muito importante a ser salientado é que a Defesa Pessoal 

Policial, assim como em um jogo de xadrez, condiciona o policial a criar condições de ser 

bem-sucedido em sua ação, pois desde o primeiro contato físico ele já possui noção da 

finalização que vai dar à técnica, ou seja, na primeira ação ele já está ciente do que vai fazer 

nas próximas. 

Defesa pessoal, portanto, consiste em defender-se a si ou a terceiros quando em atitudes de 

perigo a integridade física através de técnicas específicas geralmente baseadas em artes 

marciais. Portanto é a utilização de uma força reativa contra uma atitude ofensiva de outra 

pessoa. 

Dentro da defesa pessoal tem-se as artes marciais, como visto anteriormente, milenarmente 

constituídas, e usualmente utilizando-se de técnicas sem a presença de quaisquer armas ou 

utensílios, senão apenas as mãos, os pés, e outras partes do corpo. 

Entretanto, o uso de tal meio deve ser moderado, o policial deve buscar evitar ao máximo 

utilizar de agressão física, entretanto, não deve hesitar em usá-la quando estiver em risco o 

bem comum ou outro indivíduo, assim, a defesa pessoal tem início desde a observação do 

elemento abordado, no intuito de determinar a técnica de força bem como a intensidade da 

força a ser aplicada. 

Tem-se na defesa pessoal uma técnica de reação, ou a uma conduta direta do elemento 

abordado ou por um esboço de conduta. Assim, os princípios básicos da defesa pessoal são: 

simplicidade, objetividade, versatilidade e efetividade, ou seja, os movimentos devem ser 

simples, objetivos, voltados a defender-se e a paralisar o agressor, estando preparado para 

desvencilhar-se de diversas situações no intuito de garantir a efetividade da ação policial. 

Ademais, referida técnica funda-se em três aspectos: auto-controle do policial, para adquirir 

segurança, controle da dor em eventuais ataques e velocidade de raciocínio; controle do 

adversário para saber quais as melhores técnicas a serem utilizadas contra ele; e o controle da 

situação como um todo, onde se estuda o melhor momento para reagir. 

A defesa pessoal não é o único método de força não letal utilizado pelos agentes policiais, 

variadas são as possibilidades de uso da força. O uso da força pode ter início com a presença 

física da polícia, o simples fato do agente policial se fazer presente pode ser suficientemente 

intimidador para o infrator. Pode também caracterizar o uso da força a comunicação verbal, 

pelo próprio tom de voz do agente, ao emitir comando com firmeza e determinação, impondo 

ao indivíduo a condição desejada. Afora isso outros fatores como olhar, postura atenta e 

seriedade podem ser suficientes para exercer o domínio sobre o indivíduo abordado. 
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É necessário ter muita atenção antes de partir para outros meios de força efetiva, no sentido de 

verificar se os comandos foram devidamente compreendidos, se não se trata de pessoa com 

deficiência ou que não compreenda a língua portuguesa, por exemplo, bem como no de reagir 

rápida e eficazmente a qualquer conduta violenta do elemento. 

Vários são os instrumentos que o policial pode valer-se no auxílio da força não letal tais como 

o cacetete, o spray de pimenta, algemas, bombas de gás, dentre outros, devendo sempre haver 

o cuidado de guardar a proporção entre a conduta e a repressão. Em outros países são 

desenvolvidos instrumentos mais tecnológicos de auxílio à atividade policial, como Laser 

atordoante que perturba a visão do indivíduo por alguns minutos; o chamado TASER, arma 

eletrônica de atordoamento causa descontrole muscular temporário; lançadores de Bean Bag 

utilizado em armas de calibre 12 carregadas com pequenos pacotes de malha, com baixa 

energia e dificilmente causadora de ferimento letal; além de outros métodos como sistema 

acústico ou de armas de gás comprimido, tudo no intuito de se evitar o uso de arma de fogo de 

caráter letal. (SANDES, 2007, on line) 

O problema é a graduação da situação e o meio utilizado, a escolha de como utilizar a força 

depende diretamente do agente policial e de sua perspicácia, assim, tem-se a atividade policial 

como difícil e perigosa, pois, ao se expor em embates contra suspeitos e criminosos, o policial 

expõe a própria vida em beneficia da coletividade, devendo sempre agir de forma rápida e 

eficaz, inclusive na escolha do método menos prejudicial e mais eficiente de aplicação de 

força. 

Conforme já apontado, o poder de polícia, inerente à atividade policial, necessita ter um 

limite, fixado pelo sistema jurídico, leis, princípios e Constituição. Tal limite deve nortear a 

atividade policial como um todo, principalmente no tocante ao uso da força. Já demonstrou-se 

que a força é essencial para o bom cumprimento da função da polícia, entretanto, o maior 

problema está na aplicação dessa força, primeiramente na escolha em aplica-la ou não, e 

depois na intensidade em que ela é aplicada, estando sempre o policial numa linha tênue entre 

a eficiência do dever e o respeito aos limites legais e direitos fundamentais dos indivíduos, 

sob pena de se incorrer em excessos puníveis pelo Estado. 

Vários são os instrumentos legais que regulam o uso da força pela autoridade policial, todos 

se pautando pela real necessidade e proporcionalidade. O Código Penal Brasileiro exclui a 

ilicitude do uso da força na atividade policial em seu art. 23: 

Art. 23 - Não há crime quando o agente pratica o fato: 

I - em estado de necessidade; 

II - em legítima defesa; 

III - em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. 

O Código de Processo Penal traz também algumas disposições sobre o tem: 

Art. 284.  Não será permitido o emprego de força, salvo a indispensável no caso de resistência 

ou de tentativa de fuga do preso. 

[...] 
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Art. 293.  Se o executor do mandado verificar, com segurança, que o réu entrou ou se 

encontra em alguma casa, o morador será intimado a entregá-lo, à vista da ordem de prisão. 

Se não for obedecido imediatamente, o executor convocará duas testemunhas e, sendo dia, 

entrará à força na casa, arrombando as portas, se preciso; sendo noite, o executor, depois da 

intimação ao morador, se não for atendido, fará guardar todas as saídas, tornando a casa 

incomunicável, e, logo que amanheça, arrombará as portas e efetuará a prisão. 

Ademais, o Código de Conduta para encarregados de aplicação da Lei, instrumento normativo 

internacional sem força de tratado, que busca orientar os Estado no tocante à conduta dos 

policiais. Referido código foi adotado através da resolução 34/169 da Assembléia Geral das 

Nações Unidas, em 17 de dezembro de 1979, trata-se de instrumento baseado na ética e 

disciplina da atividade policia, buscando, basicamente, a disseminação da busca pelo respeito 

aos direitos humanos e individuais ao máximo possível, pautando-se pela necessidade e 

proporcionalidade, mais uma vez no intuito de reprimir condutas abusivas pos parte dos 

policiais. 

O excesso na atividade policial não é permitido, o uso legal da força trata-se de disciplina do 

currículo de formação policial, sendo clara sua determinação de que a força somente deve ser 

utilizada posteriormente a meios e instrumentos mais brandos de forma a guardar 

proporcionalidade entre a situação real e os meios para garantir o efetivo cumprimento da Lei. 

(PASTOR et. al., 2008) 

Segundo Wilson Felizardo Sanes (2007, on line), nos Estados Unidos, em 1992, o instituto de 

treinamento policial estabeleceu níveis de ação e reação na abordagem policial, dividindo em: 

submissão à ordem, resistência passiva, resistência ativa, agressão física não letal e agressão 

física letal; enquanto as reações correspondem respectivamente a: verbalização, contato físico, 

imobilização, força não letal e força letal. 

Nesse sentido, adota-se na atividade policial sempre a busca pela eficiência da ação sem 

olvidar-se da necessária proporcionalidade entre o emprego da foca e a conduta reprimida, 

respeitando, ainda, o triângulo habilidade, oportunidade e risco, no sentido de avaliar a 

habilidade do agente infrator e do policial, a oportunidade de ação, bem como o risco inerente 

a tal situação. 

Destaca-se entre as diversas publicações que falam sobre os parâmetros e princípios do uso da 

força e armas de fogo pelas polícias, o PBUFAF - Princípios Básicos sobre Uso da Força e 

Armas de Fogo (ONU, 1990): 

[...] os policiais, no exercício das suas funções, devem, na medida do possível, recorrer a 

meios não violentos antes de utilizarem a força ou armas de fogo. Só poderão recorrer à força 

ou a armas de fogo se outros meios se mostrarem ineficazes ou não permitirem alcançar o 

resultado desejado. Paralelamente instrumentos de controle das polícias são instituídos, a 

exemplo de ouvidorias, julgamentos de policiais militares em tribunais civis, cursos de 

direitos humanos, empregos de armas não letais e reformas curriculares. 

Sem a permissão para o excesso na atividade policial, o uso legal da força trata-se de 

disciplina do currículo de formação policial, sendo clara sua determinação de que a força 

somente deve ser utilizada posteriormente a meios e instrumentos mais brandos de forma a 

guardar proporcionalidade entre a situação real e os meios para garantir o efetivo 

cumprimento da Lei. (PASTOR et. al., 2008) 
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O problema é a graduação da situação e o meio utilizado, a escolha de como utilizar a força 

depende diretamente do agente policial e de sua perspicácia, assim, tem-se a atividade policial 

como difícil e perigosa, pois, ao se expor em embates contra suspeitos e criminosos, o policial 

expõe a própria vida em beneficia da coletividade, devendo sempre agir de forma rápida e 

eficaz, inclusive na escolha do método menos prejudicial e mais eficiente de aplicação de 

força. 

Dito isso, fica evidente a necessária proporção entre a conduta reprimida e o uso da força na 

atividade policial, sempre visando a maior eficiência na defesa dos direitos coletivos sem, 

contudo, suprimir os direitos individuais. 

Conforme acima exposto a qualidade e eficiência da atividade policial depende diretamente 

das escolhas tomadas pelo agente da polícia, tanto no sentido de reprimir de forma satisfatória 

condutas infratoras, como no de resguardar a integridade e os direitos dos infratores e da 

coletividade. 

Entretanto, necessário se faz observar em que condições tais decisões são tomadas. O embate 

com criminosos muitas vezes ocorrem em situações de estresse extremo, qualquer erro, por 

mínimo que seja, pode custar vidas de inocentes e do próprio policial em ação. Ademais, no 

Brasil, a polícia sofre um verdadeiro descaso do Poder Público, com mal aparelhamento, falta 

de condições dignas de trabalho, havendo inclusive relatos de policiais que não dispunham de 

balas para exercer sua atividade, sem falar no baixo nível de investimento em adequado 

treinamento e capacitação dos agentes policiais. 

Diante desse quadro não é de se estranhar o elevado número de ocorrências em que policiais 

são taxados de incompetentes, em que chegam a cometer erros fatais como a morte de 

inocentes. No entanto, importa ainda ressaltar que o êxito da atividade policial é a rotina, 

dificilmente policiais são elogiados pela eficiência do seu serviço pois tal realidade é vista 

como rotina. 

Ademais, o policial como ser humano é passível de falhas, não podendo ser ele colocado a um 

nível de perfeição exigido tão somente de máquinas, não se deve execrar o erro na atividade 

policial mas sim o abuso, a falta de comprometimento, a corrupção, recebimento de propinas, 

a falta de condição de trabalho ofertadas pelo Estado, ou seja, os reais problemas da polícia no 

Brasil. 

A qualidade da atividade policial está diretamente relacionada à qualidade dos instrumentos 

de trabalho bem como do treinamento disponível aos policiais, visando sempre assegurar a 

efetivação do dever do Estado de promover a segurança e o bem estar da sociedade. 

2. DIREITOS HUMANOS 

Grandes são os debates acerca da efetivação e proteção dos direitos humanos na doutrina 

moderna. Direitos humanos correspondem aos direitos essenciais aos indivíduos, inerentes a 

própria condição de ser humano. São, portanto, direitos básicos de extrema importância cujo 

desrespeito é inaceitável num Estado democrático de direito, pois prejudica a condição 

humana do indivíduo, ferindo-lhe suas garantias essenciais como cidadão no contexto de 

sociedade moderna. Os direitos humanos são inerentes a todos os indivíduos, sejam eles bons 

cidadãos ou delinqüentes, não cabendo razão aos que defendem jargões como “direitos 
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humanos para humanos direitos”, tal pensamento somente contribui para aumento da 

violência e da aceitação ao desrespeito aos direitos humanos. 

Atribuído o conceito aos direitos humanos como sendo todos aqueles inerentes aos seres 

humanos, podemos constatar na história das civilizações antigas os primeiros vestígios da 

preocupação com os direitos dos seres humanos enquanto pessoas, exemplos, disso foram: o 

Código de Hamurábi (Babilônia, séc. XVIII a.C) no pensamento de Amenófis IV( Egito, 

século XIV a.C), na Filosofia de Mêncio ( China, sé. XIV a.C), no Direito Romano e na 

República de Platão( Grécia, séc. IV a.C). 

Segundo alguns estudiosos no séc. XIII com a idéia de limitação do poder do governante 

nasce a idéia da declaração, em favor do individuo, de direitos que o Estado tinha por 

obrigação respeitar-los e assegurar-los. 

Faz mister ressaltar que a essência dos Direitos Humanos teve principio muito antes do séc. 

XIII, registros históricos dão conta que filósofos da antiguidade defendiam tais direitos, 

visando à convivência e a sobrevivência pacifica do grupo social. Podemos citar como 

exemplos de tais pensadores Platão, Mêncio, Montesquieu, Rossseau, Locke e outros. 

O filosofo inglês Locke foi considerado o pai do liberalismo, estabelecendo por suas ideais 

que embora a terra e as criaturas inferiores pertençam em comum a todos os homens, cada um 

conserva propriedade de sua própria pessoa, cada homem é proprietário de si, de seu corpo. 

Foi na Inglaterra, em 1215, com a proclamação feudais de Direito, o primeiro freio que 

opunha ao poder dos reis, com a Magna Carta de João Sem- Terra 

Importantes contribuições para os direitos humanos trouxeram a revolução Francesa e a norte 

– americana, embora os direitos do homem e do cidadão tivessem um conteúdo 

marcadamente individualista, consagrando a chamada democracia burguesa. 

Finalmente, a contribuição da revolução Mexicana, Russa e a Constituição de Weimar (1917) 

na Alemanha. 

O Estado de Direito já não era o suficiente, surgindo o Estado Social de Direito, e, a partir daí, 

segue uma série de acontecimentos e declarações, que culmina com o mais importante e 

influente documento de direitos humanos da história: A Declaração Universal dos Direitos 

Humanos, adotada e proclamada pela resolução 217-A (III) da Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 10 de dezembro de 1948. 

[...] atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os 

órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela 

educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas 

progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação 

universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as 

dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi o grande avanço nessa questão, tanto no 

campo social e prático, de aplicação dos direitos, quanto no jurídico acadêmico, de 

conceituação, vejamos a sua significância em seu preâmbulo: 
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[...] atingir por todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os 

órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino e pela 

educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por promover, por medidas 

progressivas de ordem nacional e internacional, o seu reconhecimento e a sua aplicação 

universais e efectivos tanto entre as populações dos próprios Estados membros como entre as 

dos territórios colocados sob a sua jurisdição. 

A constituição Federal brasileira de 1988, também chamada Constituição cidadã incorporou 

ao direito brasileiro as normas decorrentes dos tratados internacionais de direitos humanos 

pela República, a teor do que dispõe o conhecido §2º do art. 5º “os direitos e garantias 

expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por 

ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 

parte”. 

Segundo Pinto e Valério (2002) a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 

direciona a prioridade ao respeito à integridade física, moral e psicológica do cidadão, às 

liberdades individuais e coletivas, sendo assim a vida como bem maior tutelado pelo Estado. 

Reforçam ainda a necessidade de respeitar tais direitos, consagrados na Constituição da 

República Federativa do Brasil, mesmo que seus propósitos confrontem-se com a realidade 

social de violência e barbárie daqueles que desconhecem qualquer regra de convivência 

social. 

Os princípios de justiça, liberdade e igualdade, consagrados pela Carta Magna são 

especificados em seus primeiros artigos: Título I, Dos Princípios Fundamentais, Título II, Dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, e Capítulo I, Dos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos. 

2.1 Defesa e efetivação dos Direitos Humanos 

O conceito de direitos humanos para André de Carvalho Ramos (2002, p. 11) é “um conjunto 

mínimo de direitos necessários para assegurar uma vida do ser humano baseada na liberdade e 

na dignidade”. Dalmo de Abreu Dallari (1998, p. 7) afirma que direitos humanos consistem 

em “uma forma abreviada de mencionar os direitos fundamentais da pessoa humana.”. Ou 

seja, sem os direitos humanos a pessoa não existiria plenamente, não participaria de forma 

efetiva da vida em sociedade. 

Tais conceituações, embora bem desenvolvidas, podem dar ensejo a uma interpretação 

equivocada, dando a impressão de que os direitos humanos seriam finitos, ou seja, poderiam 

ser limitados a um número certo de direitos. Tal idéia é equivocada pois a simples limitação 

dos direitos humanos seria por si só um óbice a defesa plena do indivíduo como ser humano, 

sendo, portanto, impossível falar-se em delimitação de direitos humanos. 

Nesse sentido são os ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho (2002, p. 372), ao afirmar que a 

defesa dos direitos humanos “aponta para a especial dignidade de proteção dos direitos num 

sentido formal e material.”. Ao tratar da fundamentalidade formal e material dos direitos 

humanos, referido autor entende serem as primeiras normas relativas aos direitos inseridas no 

ordenamento jurídico do Estado, seja em âmbito constitucional ou infraconstitucional, 

dispondo por sua condição de condição de grau superior na ordem jurídica, enquanto que as 

segundas seriam os direitos humanos não positivados, ou seja, materialmente existentes mas 
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formalmente inexistentes, caracterizando-se pela abertura do sistema jurídico a novos direitos 

fundamentais como os tratados internacionais por exemplo. 

Nesse sentido, a defesa e efetivação dos direitos humanos assumem um caráter internacional, 

ou seja, o Estado tem a obrigação de efetivar e garantir os direitos humanos, entretanto, essa 

fiscalização também está adstrita a entes internacionais que verificam, inclusive, a atuação 

dos Estados. Sobre o tema afirma Flávia Piovesan (2001, p. 32): 

O movimento do direito internacional dos direitos humanos é baseado na concepção de que 

toda nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que toda 

nação tem a obrigação de respeitar os direitos humanos de seus cidadãos e de que todas as 

nações e a comunidade internacional têm o direito e a responsabilidade de protestar, se um 

Estado não cumprir suas obrigações. O direito internacional dos direitos humanos consiste em 

um sistema de normas internacionais, procedimentos e instituições desenvolvidas para 

implementar esta concepção e promover o respeito dos direitos humanos em todos os países, 

no âmbito mundial. 

Verifica-se, portanto, que a defesa dos direitos humanos inaugura um modelo diferenciado de 

direito internacional, no qual nações mesmo soberanas submetem-se a uma regulação 

internacional, no sentido de proteger indivíduos do arbítrio do Estado em que vivem, tanto no 

sentido do descumprimento dos direitos humanos pelo próprio Estado como também penal 

ineficiência deste em proteger tais direitos. 

Tal realidade é um reflexo do fenômeno atual da globalização onde as fronteiras são 

gradualmente eliminadas e o contato entre os indivíduos é bem maior. Ademais, não obstante 

o pensamento da existência de direitos fundamentais do ser humano esteja de há muito 

presente no pensamento humano muitos dos direitos hoje defendidos como direitos humanos 

são recentes, tendo ganhado corpo a partir de 1945 com atrocidades como as guerras 

mundiais, o holocausto e o nazismo. 

No tocante à internacionalização dos direitos humanos vários já foram os movimentos e 

tratados realizados nesse intuito. Em relação ao Brasil o mais importante corresponde à 

criação da Corte Interamericana de Direitos Humanos, por meio do pacto de São José da 

Costa Rica em 1968, tendo referida corte tanto função consultiva quanto punitiva no tocante a 

defesa e efetivação dos direitos humanos em relação aos Estados signatários. 

No Brasil a efetivação dos direitos humanos é garantida tanto no sentido da fundamentalidade 

formal quanto material definidas por J. J. Gomes Canotilho. Quanto à fundamentalidade 

formal tem-se as previsões constitucionais e legais de defesa dos direitos humanos, já em 

relação a material há os tratados e convenções de direitos humanos dos quais o país é 

signatário. 

A Constituição Federal consagra deste seu art. 1º a dignidade da pessoa humana, bem como 

garante a soberania popular e a democracia, mais adiante há diversas disposições obre direitos 

humanos  tais como o art. 5º e a garantia dos direitos individuais e coletivos, os art.s 6º e 7º e 

a defesa dos direitos sociais além de várias outros dispositivos constantes do texto 

constitucional. 

A defesa dos direitos humanos fundamentais é inerente à jurisdição constitucional, conforme 

assevera Estefânia Maria de Queiroz Barbosa (2007, p. 293): 
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Assim, justifica-se a realização dos direitos fundamentais, individuais e sociais, quer seja do 

ponto de vista de uma democracia procedimental ou de uma democracia substantiva. Ou 

melhor, segundo uma democracia procedimental, os direitos sociais devem ser assegurados, 

na medida em que permitem aos mais necessitados condições reais de participação na vida 

política e social do país e, portanto, são pré-condições de um estado democrático e de garantia 

de realização dos direitos fundamentais individuais. Por outro lado, tendo em vista que os 

direitos fundamentais, inclusive os sociais, são valores escolhidos pelo povo num momento de 

real participação democrática, como aquele estabelecido no momento constituinte, no qual 

realmente há uma discussão mais comprometida pela sociedade, então também – sob uma 

concepção substantiva de democracia - se fundamenta a legitimidade democrática da 

jurisdição constitucional na sua relação pois Não está fazendo nada mais do que proteger as 

escolhas feitas pelo próprio povo. 

Dentro do ordenamento jurídico infraconstitucional há também várias garantias aos direitos 

humanos, até mesmo por força da hierarquia constitucional, como a legislação penal e 

processual penal que garante os direitos fundamentais dos presos e acusados. Bárbara Hudson 

(2007, p. 23) aborda a questão da justiça criminal e a defesa dos direitos humanos: 

A justiça criminal deve ter cuidado para não violar ou suspender direitos humanos 

injustificadamente, mas deve ir além disso para uma promoção mais positiva dos direitos. Os 

sistemas de justiça criminal são, afinal de contas, instituições sociais, e certamente todas as 

instituições da sociedade devem cumprir seu papel na promoção dos objetivos da Constituição 

nacional. 

Em relação aos tratados e convenções internacionais, na linha da fundamentalidade material 

de Canotilho, o Brasil é signatário de vários instrumentos, tais como a Declaração 

internacional dos Direitos do Homem de 1948 e o Pacto de São José da Costa Rica de 1969, 

criador de, dentre outras coisas, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, sendo um 

grande ativista da defesa dos direitos humanos. 

Outra medida que consubstancia o acima afirmado foi a emenda constitucional nº 45 que 

elevou os tratados internacionais sobre direitos humanos que o Brasil seja signatário ao status 

de emenda constitucional e não de mera lei infraconstitucional como ocorre com os demais 

tratados e convenções. 

2.2 Direitos Civis e Políticos e DESCS 

Os direitos civis e políticos são espécies de direitos humanos, estão ligados aos direitos 

humanos individuais, correspondem aos direitos do homem enquanto cidadão integrante de 

uma nação. Diferem, portanto, dos direitos sociais, econômicos e culturais, já que estes são 

inerentes à coletividade. 

Os direitos civis e políticos têm, portanto, o homem como centro, estão ligados à doutrina do 

liberalismo, que teve como objetivo a luta pela satisfação dos interesses do indivíduo, no 

sentido de que o indivíduo constitui em si mesmo um fim que justifica toda organização 

social. 

Quanto à classificação podem ser elencados como direitos civis o direito à vida, liberdade, 

segurança, integridade física e moral da pessoa humana, propriedade privada, intimidade, 
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inviolabilidade domicilio e da correspondência privada, liberdade de pensamente e expressão, 

liberdade espiritual, liberdade de trânsito, devido processo legal. 

Já os direitos políticos, em sentido mais amplo, seriam o direito à cidadania, ao sufrágio 

universal e o direito de participação direta no Estado democrático de direito. Tais direitos 

estão, portanto, ligados à democracia e a idéia de soberania popular. O dever do Estado em 

relação aos direitos civis e políticos é tão somente de não viola-los, respeitando-os de forma 

efetiva, enquanto que em relação aos direitos sociais econômicos e culturais o dever do 

Estado está na implementação de políticas publicas para concretização destes. Nesse sentido é 

a lição de Manuel E. Ventura Robles (2007, p. 109): 

Em contraposicíon com los derechos civiles y políticos, los derechos econômicos, sociales y 

culutrales tienen la característica de que generalmente su cumplimento conlleva el deber 

esencial del Estado de proporcionar los mecanismos necesarios para satisfacer las necesidades 

de carácter social, econômico y cultural de los ciudadanos, mientras que em los primeros, el 

Estado está obligado a abstenerse de violarlos, mediante cualquier tipo de accíon u 

omisión.[1] 

Tendo em vista que o poder de polícia corresponde justamente na limitação de direitos 

individuais em benefício de direitos coletivos, o respeito aos direitos humanos civis e 

políticos é o limite da atividade policial que deve garantir a ordem sem jamais desrespeita-los. 

3. A POLÍCIA E OS DIREITOS HUMANOS 

A atividade policial é função precípua do Estado, que teve origem justamente na necessidade 

de se promover o bem estar social e a garantia da ordem. Alfredo Augusto Becker (2002, p. 

170) define a relação dos indivíduos com o Estado como um IR e VIR constante, ou seja, o 

Estado seria uma esfera onde o núcleo central seria o bem comum e os indivíduos estariam na 

periferia, toda conduta individual se direciona a esfera central que por sua vez irradia aquela 

conduta para todos os outros membros. 

Todos os indivíduos humanos estão na periferia de uma esfera e o Bem Comum no centro da 

esfera. De cada um daqueles indivíduos humanos que estão situados na periferia, parte um IR 

que se dirige ao centro da esfera (portanto dirige-se ao Bem Comum) e ao atingir o centro da 

esfera (portanto, ao atingir o Bem Comum), este IR irradia-se do centro e, irradiando-se, vai 

atingir todos os indivíduos que se encontrarem na periferia. 

Assim, tem-se que toda conduta individual traz reflexos à sociedade, porquanto a promoção 

do bem comum, daquilo que é benéfico ao coletivo, depende diretamente de como trata o 

Estado das condutas individuais, reprimindo eficientemente condutas gravosas e 

promovedoras de mal estar social agregado à falta de paz, necessária ao coletivo e 

fundamento do Estado Democrático de Direito brasileiro. 

Analisando sob um cunho mais sociológico a atividade da polícia, com uma visão mais 

interna, dos policiais, sobre a atividade, afirma Robert Reiner (2004, p. 136-137): 

Uma característica central da cultura policial é um sentimento de missão. É o sentimento de 

que o policiamento não é apenas um trabalho mas um meio de vida com um propósito útil, 

pelo menos a princípio. “É uma seita – é como uma religião, a força policial.” (Depoimento 

de um guarda; citado em Reiner, 1978, p. 247.) O propósito é visto não como um 
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empreendimento político, mas como uma preservação de um modo de vida válido e a 

proteção dos fracos contra os predadores. A justificativa principal do policiamento é uma 

perspectiva centrada na vítima. Como disse um guarda: “Falando do ponto de vista de um 

policial, não se dá a mínima se oprimimos quem rompe a lei, porque, ao modo deles, eles são 

opressores” (Reiner, 1978, p.79). (destaques do original). 

O policial deve, portanto, ser vocacionado para exercer sua função, ter convicção da 

necessidade de se garantir o bem maior do coletivo e dos indivíduos seguidores da ordem e da 

Lei, arriscando, inclusive, a própria vida na busca pela manutenção do sistema legal e do bem 

estar social. 

Nos últimos anos o crescimento da violência no Brasil tornou-se algo assustador e 

preocupante. Os vários programas do governo, tanto em esfera nacional, como estadual, não 

conseguiram restaurar a tranqüilidade e segurança da população. 

Vale ressaltar, que apesar da criminalidade ser algo que se evidencia em todos os povos, em 

sociedades como a nossa cujos moldes são marcados pela exclusão, pela pobreza e pela 

concentração de riquezas, suas características mais cruéis se revelam com maior intensidade. 

Entretanto, considerando-se a atual estrutura da polícia no Brasil, os elevados índices de 

violência, o controle do crime organizado e do tráfico de drogas em algumas cidades, pode-se 

considerar como penosa a situação dos policiais e dos cidadãos dependentes de uma polícia 

despreparada e com falta de equipamentos necessários ao cumprimento de seu trabalho. 

Nesse sentido, urge a reestruturação das instituições policiais no Brasil, sob pena da polícia 

não conseguir cumprir seu papel de promover a paz social e o resguardo dos direitos humanos 

coletivos, bem como de não ter o preparo necessário para garantir os direitos humanos 

individuais no exercício de sua atividade. 

O bom domínio das técnicas de defesa pessoal, no sentido de ter o devido preparo para 

escolha da melhor ação a ser tomada, bem como de utilizar a força letal somente em último 

caso demonstra-se como importante ferramenta desta reestruturação, a eficiência da atividade 

policial depende diretamente do respeito do Estado às suas instituições. 

A eficiência da atividade policial depende diretamente das escolhas tomadas pelo agente da 

polícia, tanto no sentido de reprimir de forma satisfatória condutas infratoras, como no de 

resguardar a integridade e os direitos dos infratores e da coletividade. 

O art. 5º da Constituição federal garante a todos os brasileiros e residentes no país o direito à 

vida, entretanto, referido direito não se resume tão somente ao fato de estar vivo, de não ser 

morto pelo Estado, a própria Constituição e o sistema jurídico brasileiro buscam efetivar o 

direito à vida, colocando-o como direito primário, de maior importância, a ser sempre 

resguardado, além de trazer consigo o direito a vida digna e com qualidade. 

Há portanto de ser garantido a todos os cidadãos o direito pleno à vida, não só de viver, mas 

de viver em paz, com tranqüilidade para exercer todos os seus direitos, sem tornar-se refém da 

criminalidade e de indivíduos infratores da Lei. Sobre o tema lecionam Vicente Paulo e 

Marcelo Alexandrino (2007, p. 110): 
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Expresso no caput do art. 5º, o direito à vida é o mais elementar dos direitos fundamentais; 

sem vida, nenhum outro direito pode ser fruído, ou sequer cogitado. 

Não se resume o direito à vida, entretanto, ao mero direito à sobrevivência física. Lembrando 

que o Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana, resulta claro que o direito 

fundamental em apreço abrange o direito a uma existência digna, tanto sob o aspecto 

espiritual, quanto material (garantia do mínimo necessário a uma existência digna, corolário 

do Estado Social Democrático). (destaques do original) 

Ante o exposto, evidenciada fica a condição da polícia como instituição garantidora do direito 

à vida, não só no sentido de repelir crimes contra a vida, resguardando o direito individual do 

cidadão permanecer vivo, mas no sentido de promover o bem estar social e a conseqüente 

qualidade de vida, garantia individual e necessária ao Estado Democrático de Direito. 

Com base nisso, pode-se perceber que a polícia é o órgão responsável pela garantia da ordem, 

promovendo, portanto, a paz social, tendo em vista que é serviço essencial à Justiça Criminal, 

repressora de ilícitos penais, essencial também a toda sociedade, no sentido de ter no Estado a 

garantia de segurança pública. 

Percebe-se, ainda, que enquanto o governo não convencer a população de que vale a pena 

criar políticas que procurem compatibilizar o respeito aos direitos humanos com a eficiência 

da polícia, a sociedade brasileira terá como protagonista a violência e o medo. Talvez, a única 

forma de convencer o povo que uma polícia civilizada, democrática e respeitosa dos direitos 

civis e humanos seria a ideal, é demonstrar na prática que isto realmente é possível e eficaz. 

3.1 Poder de Polícia e Direitos Humanos 

A atividade policial necessita ter um limite fixado pelo sistema jurídico, leis, princípios e 

Constituição. Tal limite deve nortear a atuação do policial como um todo, principalmente no 

tocante ao uso da força. Já se demonstrou que a força é essencial para o bom cumprimento da 

função da polícia, entretanto, o maior problema está na aplicação dessa força, primeiramente 

na escolha em aplicá-la ou não, e depois na intensidade em que ela é aplicada, estando sempre 

o policial numa linha tênue entre a eficiência do dever e o respeito aos limites legais e direitos 

fundamentais dos indivíduos, sob pena de se incorrer em excessos puníveis pelo Estado. 

A limitação ao poder de polícia é o ponto nodal da discussão, no sentido de garantir a 

eficiência da atividade policial, e o conseqüente resguardo dos direitos humanos a nível 

coletivo, sem contudo cometer abusos, reprimindo assim direitos humanos individuais. 

Acerca das limitações ao poder de polícia destaca Robert Reiner (2004, p. 242): 

É claro que as questões sobre os poderes da polícia e a responsabilização são interdependentes 

e estão intimamente relacionadas. O problema fundamental, levantado por ambos os debates, 

é de como controlar as ações da polícia, especialmente frente ao seu poder discricionário 

considerável (Reiner e Leigh, 1992; Dixon, 1997). A polícia tem, inevitavelmente, poder 

discricionário ao aplicar a lei pelo menos por dois motivos. Um é que ela Não tem, e nunca 

poderia ter, recursos adequados para a aplicação total de todas as leis. Existe, então, uma 

necessidade inevitável de escolher entre prioridades. Os segundo „que mesmo a regra legal 

mais explícita requer interpretações em situações concretas. Na prática, o caráter logicamente 

aberto das regras torna inevitável pelo menos um elemento implícito de poder discricionário. 
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[...] 

O problema de como poder controlar o inevitável e justificável poder discricionário 

desfrutado pela polícia existe em dois níveis: no nível das decisões políticas para a força 

policial como um todo – a avaliação de prioridade na aplicação de recursos e nas estratégias e 

estilos amplos e gerais – e nas ações dos policiais das tropas no nível das ruas. Além disso 

existe a tarefa de fornecer canais para as queixas contra abusos e descontetamento. 

Conforme acima exposto a qualidade e eficiência da atividade policial depende diretamente 

das escolhas tomadas pelo agente da polícia, tanto no sentido de reprimir de forma satisfatória 

condutas infratoras, como no de resguardar a integridade e os direitos dos infratores e da 

coletividade. 

Entretanto, necessário se faz observar em que condições tais decisões são tomadas. O embate 

com criminosos muitas vezes ocorrem em situações de estresse extremo, qualquer erro, por 

mínimo que seja, pode custar vidas de inocentes e do próprio policial em ação. Ademais, no 

Brasil, a polícia sofre um verdadeiro descaso do Poder Público, com mal aparelhamento, falta 

de condições dignas de trabalho, havendo inclusive relatos de policiais que não dispunham de 

balas para exercer sua atividade, sem falar no baixo nível de investimento em adequado 

treinamento e capacitação dos agentes policiais. 

Diante desse quadro não é de se estranhar o elevado número de ocorrências em que policiais 

são taxados de incompetentes, em que chegam a cometer erros fatais como a morte de 

inocentes. No entanto, importa ainda ressaltar que o êxito da atividade policial é a rotina, 

dificilmente policiais são elogiados pela eficiência do seu serviço pois tal realidade é vista 

como rotina. 

Ademais, o policial como ser humano é passível de falhas, não podendo ser ele colocado a um 

nível de perfeição exigido tão somente de máquinas, não se deve execrar o erro na atividade 

policial mas sim o abuso, a falta de comprometimento, a corrupção, recebimento de propinas, 

a falta de condição de trabalho ofertadas pelo Estado, ou seja, os reais problemas da polícia no 

Brasil. 

A qualidade da atividade policial está diretamente relacionada à qualidade dos instrumentos 

de trabalho bem como do treinamento disponível aos policiais, visando sempre assegurar a 

efetivação do dever do Estado de promover a segurança e o bem estar da sociedade. 

Conclusão 

Ao fim da pesquisa chega-se à conclusão que a atividade policial está intrinsecamente ligada 

aos direitos humanos, tanto no sentido de proteger os direitos coletivos, promovendo o bem 

estar social, como no cuidado que se deve ter ao reprimir os direitos individuais sem contudo 

desrespeitar os direitos civis e políticos dos cidadãos. 

Esses direitos e garantias fundamentais, conforme visto em nosso trabalho, resultam de uma 

longa evolução histórica dos direitos humanos, consagrados definitivamente na Declaração 

Universal de 1948, que inspirou a criação de sistemas protetivos internacionais. 

A Carta Magna de 1988 direciona a prioridade ao respeito à integridade física, moral e 

psicológica do cidadão, às liberdades individuais e coletivas, sendo assim a vida como bem 
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maior tutelado pelo Estado. Reforçam ainda a necessidade de respeitar tais direitos, 

consagrados na Constituição da República Federativa do Brasil, mesmo que seus propósitos 

confrontem-se com a realidade social de violência e barbárie daqueles que desconhecem 

qualquer regra de convivência social. 

Os meios de uso legal da força mostram-se importantes para auxiliar na eficiência da polícia, 

no sentido de evitar abusos de poder, desrespeito aos direitos humanos, prejuízos à 

integridade dos polícias ou de terceiros, bem como a morte de inocentes. Mostra-se necessário 

um maior investimento em instrumentos de força não letal, tanto na aquisição como na 

pesquisa e desenvolvimento destes. 

Outra questão relevante é a qualidade do treinamento dos agentes policiais que devem estar 

aptos a agir de forma adequada, rápida e eficiente nas mais diversas situações, lidando 

constantemente com a dificuldade da escolha certo, do equilíbrio entre o adequado uso da 

força e o abuso do poder. 

O presente estudo não tem a pretensão de ser completo, trata-se de um levantamento inicial de 

um tema de suma importância e composto dos mais variados elementos, que exige um maior 

debate na sociedade e maiores e mais aprofundados estudos acerca dele. A polícia brasileira 

não pode continuar sem a devida atenção do Estado, sob pena do Brasil ser responsabilizado 

pelo não cumprimento dos Direitos Humanos a nível internacional. 

Referências 

ASSEMBLÉIA GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS. Código de Conduta dos Encarregados da 

Aplicação da Lei Resolução nº 34/169 de 17 de dezembro de 1979. 

  

BARBOZA, Estefânia Maria de Queiroz. Jurisdição Constitucional, Direitos Fundamentais e 

Democracia. In: CLÉVE, Clemerson Merlin; SARLET, Ingo Wolfgang; PAGLIARINI, 

Alexandre Coutinho (coord.). Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 

2007. 

  

BECKER, Alfredo Augusto. Teoria Geral do Direito Tributário. São Paulo: Lejus, 2002. 

  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível 

em: <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm>. Acesso 

em: 19 jan. 2008. 

  

________. Lei n°. 2.848, de 07 de dezembro de 1970.  Código Penal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 06 out. 2008. 

  

8643



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

________. Lei n°. 3.689, de 03 de outubro de 1941.  Código de Processo Penal. Disponível 

em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del2848.htm>. Acesso em: 06 out. 

2008. 

  

CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 4. ed. 

Coimbra: Almedina, 2002. 

  

CEARÁ. Lei nº 12.124, de 06 de julho de 1993. Dispõe sobre o Estatuto da Polícia Civil de 

carreira e dá ouras providencias. Disponível em: <http://www.policiacivil.ce.gov.br/>. Acesso 

em: 06 out. 2008. 

  

_______. Lei nº 10.072, de 20 de dezembro de 1976. Dispõe sobre o Estatuto dos Policiais – 

Militares do Ceará e dá ouras providencias. Disponível em: 

<http://www.pm.ce.gov.br/Leis_Decretos.asp>Acesso em: 06 out. 2008. 

  

  

COSTA, Paulo Roberto de Albuquerque. Apostila de Defesa Pessoal. Academia Cel Milton 

Freire de Andrade: Rio Grande do Norte, 2006. 

  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998. 

  

HERKENHOFF, João Baptista. Gênese dos Direitos Humanos (Vol. I) – História dos 

Direitos Humanos no Mundo. Disponível em: 

<http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/dhmundo/index.html>. Acesso 

em: 22 mai. 2009. 

  

MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 30 ed. São Paulo: Malheiros, 

2005. 

  

MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 18ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 2005 

  

8644

http://www.dhnet.org.br/direitos/militantes/herkenhoff/livro1/dhmundo/index.html


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

NAKAYAMA, Ricardo. Defesa pessoal para mulheres. Disponível em: 

<http://74.125.45.104/search?q=cache:USeWOLCcvRMJ:www.sotai.com.br/Artigos/defesaw

e2.htm+defini%C3%A7%C3%A3o+de+defesa+pessoal&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1>. Acesso 

em: 06 out. 2008 

  

ONU. Organização das Nações Unidas. Código de Conduta para os Funcionários 

Responsáveis pela Aplicação da Lei. Assembléia Geral das Nações Unidas, resolução 

34/169, de 17 de Dezembro de 1979. Disponível em: 

<http://www.cpc.pm.rn.gov.br/legislacao/legconduta.doc>. Acesso em: 05out 2008, 10:55:00. 

  

______. Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 10 de dezembro de 1948. 

Disponível em: 

<http://www.code4557687196.bio.br/arquivos/declaracaodireitoshumanos1948.pdf>. Acesso 

em: 22 mai. 2009. 

  

PASTOR, Antônio José dos Santos et. al. Uso Lgeal da Força: Apostila dos escrivães da 

polícia judiciária no Ceará. 2008 

  

PAULO, Vicente; ALEXANDRINO, Marcelo. Direito Constitucional Descomplicado. Rio 

de Janeiro: Impetus, 2007. 

  

PINTO, Jorge Alberto Alvorcem; VALÉRIO, Sander Moreira. Defesa Pessoal: Para 

Policiais e Profissionais de Segurança. Porto Alegre. Ed. Evangraf, 2002. 

  

PIOSEVAN, Flávia. Direitos Humanos – visões contemporâneas. São Paulo: Associação 

juízes para Democracia, 2001. 

  

RAMOS, André de Carvalho. Processo internacional de direitos humanos: análise de 

apuração de violação dos direitos humanos e a implementação das decisões no Brasil. Rio de 

janeiro: Renovar, 2002. 

  

REINER, Robert. A política da polícia. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 

2004. 

8645

http://74.125.45.104/search?q=cache:USeWOLCcvRMJ:www.sotai.com.br/Artigos/defesawe2.htm+defini%C3%A7%C3%A3o+de+defesa+pessoal&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1
http://74.125.45.104/search?q=cache:USeWOLCcvRMJ:www.sotai.com.br/Artigos/defesawe2.htm+defini%C3%A7%C3%A3o+de+defesa+pessoal&hl=pt-BR&ct=clnk&cd=1
http://www.cpc.pm.rn.gov.br/legislacao/legconduta.doc


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

SANDES, Wilson Felizardo. Uso não letal da força na atividade policial. Disponível em: 

<http://www.forumseguranca.org.br/artigos/uso-nao-letal-da-forca-na-acao-policial.>. Acesso 

em: 06 out. 2008 

  

SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro: Forense, 1999 

  

VENTURA ROBLES, Manuel Henrique. Estúdios sobre el sistema interamericano de 

proteccíon de los Derechos Humanos. San José: M. Ventura R., 2007. 

 

 

 

[1] Em contraposição com os direitos civis e políticos, os direitos econômicos, sociais e 

culturais tem a característica de que geralmente seu cumprimento converge ao dever essencial 

do Estado de proporcionar os mecanismos necessários para satisfazer as necessidades de 

caráter social, econômico e cultural dos cidadãos, enquanto que nos primeiro, o Estado está 

obrigado a abster-se de violar-los, mediante qualquer tipo de ação ou omissão. (tradução 

nossa) 
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CONDIÇÕES DE SAÚDE E AMBIENTE COMO DIREITO NO 
PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA 

 
HEALTH AND ENVIRONMENT AS A RIGHT IN REGIONAL 

PRISON JUDGE MANUEL BARBOSA DE SOUZA 
 
 

Samyle Regina Matos Oliveira 
 Veronica Teixeira Marques 

 
RESUMO 
A ocorrência de superpopulação carcerária em quase todas as unidades prisionais brasileiras e 
fatores como o alto índice de reincidência criminal, a carência de pessoal servidor do sistema 
penitenciário com qualificação especializada, assim como a falta de tratamento individualizado 
da pena e a ausência e/ou precária assistências à saúde, jurídica, social, laboral, educacional, 
dentre outros fatores, são amplamente conhecidos. Toda essa situação também pode ser 
encontrada no estudo de caso sobre o Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza 
(PREMABAS), situado no município de Tobias Barreto/Sergipe. É por meio de dados empíricos 
obtidos através de pesquisa quali-quantitativa sustentada em referencial teórico de direitos 
humanos e regulamentação sobre direitos dos presos, que estão discutidas as condições de saúde 
e ambiente do sistema prisional do PREMABAS, que revelam o pouco compromisso do Estado 
para com a reinserção dos detentos na sociedade, não só em nível local, como em nível nacional. 
 
PALAVRAS-CHAVE: presídio; saúde; ambiente  
 
ABSTRACT  
The occurrence of overcrowding in almost all prisons in Brazil and factors such as the high rate 
of recidivism, the understaffed prison system server with specialized skills, as well as the lack of 
individualized treatment and the absence of the penalty and / or assists poor health, legal, social, 
occupational, educational, among other factors, are widely known. This whole situation can be 
found in the case study on the Regional Jail Judge Manuel Barbosa de Souza (PREMABAS) 
located in the municipality of Tobias Barreto / Sergipe. It is through empirical data obtained 
through qualitative and quantitative research in theoretical sustained human rights and regulations 
on prisoners' rights, which are discussed in the health and environment of the prison system 
PREMABAS, which reveal little commitment from the state to with the reintegration of inmates 
into society, not only locally, and nationally. 
 
KEYWORDS: prison; health; environment 
 

 

1.INTRODUÇÃO1 

 

                                                           
1 Artigo produzido como resultado parcial da pesquisa financiada pelo PROBIC/UNIT “Perfil dos Apenados dos 
Presídios Sergipanos”. 
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Esse trabalho tem por objetivo discutir as condições de saúde e ambiente como direito dos 

presos, a partir de estudo de caso do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza 

(PREMABAS), localizado no município de Tobias Barreto, no estado de Sergipe.  

Há uma grande propagação sobre os chamados “Direitos Humanos”, entretanto, verifica-se 

que a ampla divulgação não é sinônimo da aplicação e garantia de tais direitos. Inúmeras vezes 

eles são esquecidos ou violentados sob diversas justificativas.  

É de conhecimento da maior parte da população que a prisão é um exemplo concreto do 

desrespeito aos Direitos Humanos. Quando os enclausurados se submetem às precárias condições 

de saúde e à ambientes degradantes, com celas quase sempre superlotadas e banheiros não 

higienizados, fica evidente o descaso com os direitos relativos aos seres humanos.  

Através de pesquisa realizada no PREMABAS, foi possível trabalhar uma série de dados 

apresentados em gráficos que permitem identificar o retrato do local que deveria ter a função de 

ressocializar, readaptar e reeducadar. Esses dados sobre o PREMABAS foram disponibilizados 

pela Promotoria de Execução Criminal e foram processados visando o estudo da relação saúde-

ambiente, através da percepção dos presos. Foram utilizadas informações sobre demanda e 

atendimento às necessidades de saúde dos detentos e qualidade de atendimento prestado, as 

condições alimentares, condições de higiene das instalações e da infra-estrutura física, atividades 

laborais, lazer, prática desportiva, acesso a educação e a atividades religiosas.  

Além dessas variáveis, foram também analisadas as penas imputadas, tempo de pena já 

cumprido e tempo transcorrido na unidade prisional, buscando-se estabelecer relações entre estas 

variáveis e as listadas anteriormente. O processamento desse estudo de caso, permitiu tratar as 

condições do presídio a partir da percepção dos detentos que voluntariamente aceitaram 

participar da pesquisa – e assinaram o Termo de consentimento Livre e Esclarecido, conforme a 

legislação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa – CONEP - e responderam a um 

questionário semi aberto. Assim, o estudo aqui apresentado como ponto de partida para discussão 

dos direitos dos presos foi realizado dentro de uma abordagem quali-quantitativa, com o uso de 

estatística descritiva, análise de conteúdos descritivos resultantes do levantamento de 

informações junto aos encarcerados participantes da amostra e comparação com dados estaduais 

e nacionais de fontes bibliográficas. 

Enfim, esse artigo se divide em duas partes: a primeira delas “Condições de saúde e 

ambiente como direito em presídios” traz uma discussão sobre os Direitos Humanos, as 
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principais normatizações nacionais e internacionais sobre os direitos dos presos, o 

posicionamento de autores como Fernando Capez, Amélia Cohn, Lemos Britto e outros acerca da 

temática. Já na segunda parte, “Perfil do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza 

(PREMABAS)” é desenvolvida, de forma mais específica, apresentação das condições de saúde e 

ambiente do PREMABAS. 

As condições dos presídios brasileiros, constantemente denunciadas na mídia, são 

consideradas inadequadas para suportar a população carcerária, que vem sendo submetida a um 

ambiente degradado e insalubre, alimentação de baixa qualidade, falta de condições para 

capacitação do preso visando o seu retorno à sociedade e reintegração ao mercado de trabalho, 

dentre outros aspectos que não atendem às necessidades físicas, espirituais, emocionais. Esse 

conjunto de inadequações inviabiliza a garantia de princípios constitucionais fundamentais, a 

exemplo do princípio da dignidade humana, que envolve o acesso à saúde pública, à educação e 

outros.  

 

 

2. CONDIÇÕES DE SAÚDE E AMBIENTE COMO DIREITO EM PRESÍDIOS  

 

As condições dos presídios brasileiros são consideradas inadequadas para suportar a 

população carcerária, o que inviabiliza a garantia de princípios constitucionais fundamentais e 

consequentemente o acesso à justiça no sistema penitenciário.  

O que pode ser constatado é que as cadeias públicas, que parecem mais verdadeiros 

calabouços, estão repletas de presos. As penitenciárias, presídios públicos ou terceirizados, casas 

de albergados e até as colônias agrícolas estão com excedentes de apenados, ambientes que em 

nada melhoram o nível de vida e as necessidades do sentenciado (Xavier, 2007, p.70).  

Segundo pesquisa divulgada pelo Departamento Penitenciário Nacional – DEPEN, no 

último ano do governo (2002) de Fernando Henrique Cardoso (FHC), o sistema carcerário 

brasileiro abrigava 239.345 pessoas, entre homens e mulheres. Em dezembro de 2006, o registro 

era de 401.236 pessoas, entre homens e mulheres. O que significa um aumento de 67% a mais de 

presos. Na variável homem/mulher verificou-se uma estabilidade, ou seja, em 2002, 95,7% eram 

homens, enquanto em 2006 eram 94, 25%. A pesquisa começou em 2000 e o crescimento foi 

constante, mas a partir de 2003, segundo Maurício Kuehne – diretor do DEPEN na ocasião, isso 
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acaba acontecendo porque saem menos presos do que os que entram. (DIÁRIO DO NORDESTE, 

27/03/2007, p.16 apud Xavier, 2007). 

A pesquisa divulgada pelo DEPEN revela o desrespeito às condições básicas que deveriam 

ser assegurados aos seres humanos, pois um dos princípios fundamentais da democracia é o da 

vigência dos direitos humanos, das liberdades públicas e do estado de direito, dessa forma, 

compete ao Estado assegurar o respeito ao princípio da dignidade humana, que envolve a garantia 

do acesso à saúde pública, à educação e outros direitos. Nas palavras de Adorno (2010, p.5) 

 
Durante a transição para a democracia no Brasil (1979/1988) e por quase duas décadas, 
temas de direitos humanos suscitavam reações depreciativas, freqüentemente associadas, 
pela opinião pública, a defesa dos direitos de bandidos, a utopia de militantes que 
imaginavam uma sociedade despida de violência e de graves violações de direitos 
humanos ou ainda a sede de vingança por parte de quem havia sido perseguido pela 
ditadura militar”.  
 

Os direitos humanos dos enclausurados estão consagrados em documentos internacionais, a 

exemplo do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas 

– ONU, da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos da Organização dos Estados 

Americanos – OEA e a Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, 

desumanos ou degradantes – ONU.  

No Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da Organização das Nações Unidas – 

ONU, de 1966, há explícita aversão às penas e tratamentos desumanos, cruéis ou degradantes, às 

práticas de tortura e uma evidente proibição sobre a submissão de uma pessoa, sem seu livre 

consentimento, a experiências médicas ou científicas. Tal Pacto determina, ainda, a separação 

entre processados e condenados, jovens e adultos, homens e mulheres, o tratamento diferenciado 

dos adolescentes e a função ressocializadora da pena.  

Embora haja um descumprimento de praticamente todas as normas estabelecidas pelos 

Pactos e Convenções internacionais, na maior parte dos presídios brasileiros, o que mais chama a 

atenção é o não cumprimento do que deveria ser o objetivo principal do sistema penitenciário 

para garantir a justiça: o de reforma e reabilitação dos prisioneiros. Entretanto, o sistema 

penitenciário acaba tendo sua função precípua deturpada, uma vez que as prisões são concebidas 

não como lugar de reabilitação, no qual as pessoas que pra lá são mandadas voltam recuperadas, 

muito pelo contrário, são vistas como instrumentos de punição que restringem a liberdade dos 

indivíduos que praticaram atos incivilizados e como mecanismo utilizado para manter os 

infratores à margem da sociedade ao invés de reinseri-los no meio social.  
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Segundo Carvalho (2009 apud Neto Silva, 2010), a pouca importância que se dá a questão 

dos direitos humanos dos presos acontece porque o preso ficou estigmatizado aos olhos do 

Estado e da própria sociedade como um condenado sem sentimentos, que não tem condições de 

ser regenerado e muito menos o direito de estudar, aprender e buscar conhecimentos.  

De acordo com Figueira (2010, p.1375), trata-se de um senso comum, dizer que: “lugar de 

bandido é na cadeia”; “bandido tem que sofrer, tem que pagar pelo que fez”. Ele acrescenta ainda 

que a expressão popular mais contundente acerca da concepção da legitimidade da imposição de 

sofrimento ao bandido é aquela que diz: “direitos humanos é coisa para proteger bandido” (como 

forma, corriqueira, de deslegitimação dos mecanismos que buscam assegurar, a todos, os 

denominados, no âmbito do Direito Constitucional, de direitos fundamentais.  

Assim, o bandido é a antítese do cidadão, é aquele que, moralmente, não merece o mesmo 

tratamento digno que os demais cidadãos não infratores deveriam receber do Estado (FIGUEIRA, 

2010, p.1375); Aos direitos universais assegurados pela Constituição Federal de 1988, 

contrapõem-se às práticas particularizadas de interpretação e aplicação da lei no Brasil. Trata-se 

da existência paradoxal, já explicitada por cientistas sociais brasileiros, de uma ideologia formal 

igualitária e uma ordem social hierarquizada, com amplas implicações no sistema de justiça 

criminal (Kant de Lima, 1995; DaMatta, 1997 apud FIGUEIRA, 2010). Segundo Kant de Lima 

(apud FIGUEIRA): 

 
“(...) ao aplicar desigualmente a lei, a polícia evita, por um lado, que os “criminosos em 
potencial”, os marginais, beneficiem-se dos dispositivos constitucionais igualitários. Por 
outro lado, em certos casos, especialmente quando as pessoas envolvidas pertencem às 
classes média ou alta, a polícia, ao aplicar a lei e atuar de maneira compatível com os 
dispositivos constitucionais igualitários, restabelece a fé dos não marginais nos 
princípios democráticos igualitários do sistema político brasileiro” (Kant de Lima, 1995, 
p.08, apud FIGUEIRA, 2010, p. 1375) 

 
Provavelmente, a visão predominante de enxergar os presos como a escória da sociedade, e 

a indignação quando se coloca em pauta a garantia ao direito da integridade pessoal dos 

presidiários, conforme versa o trabalho 5º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos - 

OEA2, ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992, não se extinguirá repentinamente. 

Contudo, é preciso lembrar e desenvolver uma consciência de que antes dos indivíduos serem 

pessoas livres ou condenadas, eles são seres humanos e essa humanidade deve ser respeitada. A 

                                                           
2 Convenção Americana sobre os Direitos Humanos – OEA foi adotada e aberta à assinatura na Conferência 
Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, em San José de Costa Rica, em 22 de novembro de 1969 e 
ratificada pelo Brasil em 25 de setembro de 1992. 
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Convenção supracitada, além de dispor sobre a integridade pessoal dos presos, também dispõe 

sobre o caráter personalíssimo da pena, a separação dos processados e condenados, dos menores 

e adultos, dentre outros bem similares aos do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos da 

ONU. 

A Convenção contra a tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes – ONU, de 1984, ficou estabelecido em seus trabalhos 11 e 12 que,  

 
11 - Cada Estado Parte manterá sistematicamente sob exame as normas, instruções, 
métodos e práticas de interrogatório, bem como as disposições sobre a custódia e o 
tratamento das pessoas submetidas, em qualquer território sob a sua jurisdição, a 
qualquer forma de prisão, detenção ou reclusão, com vistas a evitar qualquer caso de 
tortura. 
12 - Cada Estado Parte assegurará que suas autoridades competentes procederão 
imediatamente a uma investigação imparcial, sempre que houver motivos razoáveis para 
crer que um ato de tortura sido cometido em qualquer território sob sua jurisdição. 
Referidos instrumentos são valiosos para se concretizar a proteção dos direitos humanos, 
podendo, inclusive, a violação dos referidos direitos ser denunciada a essas organizações 
internacionais. No caso do Brasil, que ratificou a Convenção Americana de Direitos 
Humanos, está legalmente comprometido a observar e respeitar os direitos nela 
mencionados, além de poder ser responsabilizado perante a Corte Interamericana de 
Direitos Humanos. 
 

Muitos desses direitos foram consagrados como fundamentais pela Constituição Federal de 

1988 que estabeleceu a intranscendência e a individualização da pena, a proibição da pena de 

morte e a de caráter perpétuo, os trabalhos forçados, bem como a extinção da tortura e do 

tratamento cruel ou degradante, a fim de assegurar aos presos a sua integridade física e moral.  

Encontra-se também no artigo 5º da Convenção Americana sobre os Direitos Humanos - 

OEA, XLVIII, o texto que determina a separação dos presos de acordo com a natureza do delito, 

a idade e o sexo do apenado e o direito das presidiárias de permanecerem com os seus filhos 

durante o período de amamentação. 

Assim, conforme já mencionado, viabilizar acesso à saúde, a um ambiente agradável e 

outras condições dignas nas prisões é proporcionar o acesso à justiça, pois este não se limita 

apenas à nossa liberdade de acionar o judiciário, ele ocorre toda vez que o justo é alcançado. E no 

momento em que os presos tiverem saúde de qualidade, ambiente higienizado, educação, dentre 

outros direitos que fazem parte de um rol que compõem os direitos humanos fundamentais, 

poder-se-á falar, então, em acesso à justiça nos presídios brasileiros. 

A ocorrência de superpopulação carcerária em quase todas as unidades prisionais 

brasileiras e fatores como os abordados pelos Pactos e Convenções Internacionais, a exemplo do 
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alto índice de reincidência criminal, da carência de pessoal servidor do sistema penitenciário com 

qualificação especializada, da falta de tratamento individualizado da pena, da ausência e/ou 

precária assistências à saúde, jurídica, social, laboral, educacional, dentre outros, são amplamente 

conhecidos. 

Esse conjunto de fatores agrava ainda mais o quadro do sistema prisional brasileiro, 

conforme reconhecem Magalhães e Moura, quando afirmam que a situação é caótica no sistema 

prisional com desrespeito às garantias mínimas dos apenados, todas positivadas na Lei de 

Execuções Penais. (2010, pp.81-82). 

Esse quadro apresentado não é nada recente, pois em estudo realizado em 1924 sobre os 

sistemas penitenciários do Brasil, Lemos Brito (1933) registrou que a situação das prisões de 

algumas capitais brasileiras, era "nefasta" e "odiosa". O próprio Lemos Brito propôs, no ano de 

1925, a adoção de um inovador sistema penal. As premissas para tais mudanças tinham como 

ponto de debate a capacidade das prisões e as condições dos cofres públicos (LEMOS BRITO, 

1933).    

Os ambientes impróprios e com um elevado número de população confinada são condições 

ideais para que os presídios se tornem locais propícios à proliferação de doenças. Hoje, mesmo 

com alguns avanços, as unidades prisionais ainda são foco de doenças infectocontagiosas. As 

dermatoses (doenças de pele), tuberculose e doenças sexualmente transmissíveis são as 

enfermidades que mais acometem os internos, além das hepatites virais (BRASIL.MS, s/d).  

Um ambiente degradante, somado à insustentável disposição de inúmeros presos em uma 

única cela e às doenças decorrentes dessa situação, destrói a dignidade da pessoa humana, que 

segundo Fernando Capez (2009) é o tentáculo regulador de todo o sistema penal, que surge no 

Estado Democrático de Direito. Assim, é inconstitucional qualquer incriminação que viole o 

referido princípio. Desse modo, toda e qualquer forma de tortura e até mesmo ambientes 

insalubres ferem as normas constitucionais. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) definiu saúde como um completo estado de bem-

estar físico, mental e social e não meramente a ausência de doença ou enfermidades (WHO, 

1946). No entanto, as políticas em saúde e a própria formação dos profissionais sempre 

colocaram a prioridade no controle da morbidade e mortalidade, sendo que apenas recentemente 

vem havendo uma crescente preocupação, não só com a freqüência e a severidade das doenças, 
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mas também com a avaliação de medidas de impacto da doença e comprometimento das 

atividades diárias (BERGNER et al., 1981), medidas de percepção da saúde (HUNT et al., 1985).   

Amélia Cohn (1998) acredita que para formular uma política de saúde e instituir um 

sistema compatível com a realidade, é necessária a presença decisiva do Estado. Cabe a ele 

redistribuir recursos sob a lógica do interesse social coletivo, promovendo e consolidando um 

padrão de solidariedade social e permitindo que todo cidadão tenha garantido o acesso ao 

atendimento, através de serviços estatais e privados.  

O contexto de garantia de direitos humanos fundamentados na cidadania e a consolidação 

da democracia política no país foram marcados, nos últimos vinte anos, pelas lutas sociais e 

conquista da chamada “Constituição Cidadã”. A Constituição Federal de 1988, ao marcar o início 

de uma nova ordem democrática, incorporando os direitos estabelecidos na Declaração de 1948, 

estabeleceu a dignidade da pessoa humana como um dos princípios básicos da estrutura 

constitucional brasileira, ou seja, como fundamento maior da construção do Estado Moderno 

(BRASIL, 1988).  

As convenções de Cairo3 e de Beijing4, ao tratar dos direitos humanos e garantias à saúde, 

colocam essas questões como desafio de implementação efetiva, o que pode ser verificado, 

também, na Constituição Federal de 1988, que resultou na criação, em 2003, do Plano Nacional 

de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP), com o objetivo de levar aos cárceres, o que apenas 

formalmente previa-se em lei: as ações e serviços de saúde. (BRASIL. MS, s/d).  

Apesar desse avanço constituído em lei, a atenção à saúde nas unidades prisionais ainda 

deixa muito a desejar porque praticamente se limita a vacinação e atividades curativas, onde 

predominam as consultas ambulatoriais. Há a necessidade de se fazer outros investimentos para 

consolidar uma lógica de atenção básica para promoção e preservação da saúde, com orientações 

acerca de doenças infecto-contagiosas. Dentre as doenças, são recorrentes Doenças Sexualmente 

Transmissíveis (DST) e HIV/AIDS, Tuberculose, Papilomavírus Humano (HPV), Infecções do 

Trato Urinário, entre outros. Há dados que também revelam especificidades quanto à saúde das 

                                                           
3 A Conferência do Cairo, 1994, produziu exagerada celeuma antes de sua realização, mas culminou com o 
reconhecimento do direito universal à saúde sexual e reprodutiva. 
4 A Convenção de Beijing, 1995, a IV Conferência Mundial sobre Mulheres, teve como subtemas “igualdade, 
desenvolvimento e paz”, assim como as três conferências precedentes sobre a temática, reafirmou o compromisso 
com os direitos humanos das mulheres, dando continuidade à agenda global para o progresso e fortalecimento da 
condição feminina no mundo. 
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mulheres em situação de prisão e eles revelam que são freqüentes vulvovaginites e câncer de colo 

de útero e de mama. (BRASIL. MS, s/d)  

Desde o ano de 1984 está previsto em lei o atendimento em saúde a pessoas reclusas em 

unidades prisionais, embora apenas em 2003 a portaria interministerial nº 1.777, dos Ministérios 

da Saúde e da Justiça5, tenha consagrado a necessidade de organização de ações e serviços de 

saúde no sistema penitenciário com base nos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde 

(SUS).  

Entre a Lei de Execução Penal (LEP) – Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (BRASIL, 

1984) – e o Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (PNSSP) – Portaria 

Interministerial nº 1.777, dos Ministérios da Saúde e da Justiça, de 9 setembro de 2003 (BRASIL, 

2003) – houve dois marcos legais inestimáveis para a garantia do direito à saúde para as pessoas 

privadas de liberdade: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, e a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, (BRASIL, 1990) que institui o Sistema Único de Saúde. Ao 

longo das últimas três décadas, houve uma mudança na sensibilidade governamental em relação 

às pessoas privadas de liberdade, que se reflete nessa e em outras normativas que asseguram o 

direito à saúde dessa parcela da população brasileira.  

Essa realidade, observada para o conjunto do Brasil, é também encontrada em Sergipe e a 

necessidade de conhecer melhor a realidade sergipana levou a Promotoria de Execução Criminal 

do Ministério Público do Estado de Sergipe a levantar, entre outubro e dezembro de 2009, dados 

sobre a situação dos apenados em quatro presídios sergipanos, bem como as condições desses 

estabelecimentos prisionais. O volume de dados arquivados nessa instituição é bastante 

significativo e vem sendo utilizado para estudos científicos que foram desenvolvidos por 

professores e alunos da Universidade Tiradentes e do Instituto de Tecnologia e Pesquisa durante 

o ano de 20106.  

 

 

3. PERFIL DO PRESÍDIO REGIONAL JUIZ MANOEL BARBOSA DE SOUZA 

 

                                                           
5 Portaria de 9 setembro de 2003 (BRASIL, 2003). 
6 Perfil dos apenados dos Presídios do Estado de Sergipe e Condições de Saúde e ambiente nos Presídios do 
Estado de Sergipe. 
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O método usado para tratar o perfil dos presidiários foi o de estudo de caso no Presídio 

Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza, localizado no município de Tobias Barreto, Sergipe, 

que funciona em regime fechado. Os dados utilizados neste estudo, levantados através da 

aplicação de questionário semi aberto continha questões abordando variáveis sobre: identificação, 

observação ocupacional, saúde e ambiente, condições do alojamento e alimentação. O 

questionário proporcionava depoimentos sobre qualquer assunto que o participante desejasse, o 

que permitiu levantar condições consideradas negativas e positivas pelos encarcerados. Este 

questionário foi aplicado a 92 homens encarcerados no PREMABAS, que compuseram a amostra 

porque se apresentaram como voluntários para participar da pesquisa. Vale ressaltar que a 

população carcerária do PREMABAS, na ocasião do levantamento de dados era de 134 

presidiários, dessa forma, os que responderam ao questionário equivalem a 68,65% do total, uma 

quantidade bastante significativa e a maior quando comparada à amostra dos demais presídios 

sergipanos estudados na mesma ocasião.  

No presídio de Areia Branca apenas 20,83% dos presidiários responderam ao questionário, 

no Presídio Feminino (PREFEM) 53,96% e no de Nossa Senhora da Glória 63,73%, como pode 

ser observado na tabela a seguir:  

 

 

Tabela 1 – Levantamento de dados em unidades prisionais em Sergipe, 2009 

Data da 
Visita 

Unidade Prisional 
 

População Carcerária 
 

Nº de encarcerados que 
responderam ao 

questionário semi-aberto 
% 
 

03/06/09 Tobias Barreto 134, em 18/05/2009 92 68,65% 
28/10/09 Areia Branca 504, em 19/10/2009  105 20,83% 

29/10/09 
Presídio Feminino - 

PREFEM 126, em 19/10/2009 68 53,96% 
03/12/09 N. Senhora Glória 91, em 01/12/2009 58 63,73% 

Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 
 

O perfil dos presidiários do PREMABAS se caracteriza por 81,96% nascidos em Sergipe, a 

maior parte com idades entre 26 e 35 anos, penas inferiores a 19 anos de reclusão, a maioria 

tendo cumprido menos de 10 anos e com tempo de permanência na unidade prisional menor que 

3 anos.  

 

 

8656



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

 

Gráfico 1 – Perfil etário no PREMABAS, amostra de 2009 

 

Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 
 

Segundo declaração dos 92 que responderam ao questionário que fizeram parte da amostra 

tratada, ou seja, 68,65% dos 134 encarcerados no momento do levantamento de dados, a maioria 

dos presos possui entre 26 a 35 anos (55,4%), cerca de 22,8% possuem entre 18 a 25 anos e 

19,6% entre 36 a 45 anos e acima disso há apenas 2,20%. Sendo observada, assim, a média de 

31,2 anos no referido presídio.  

Vale ressaltar que a predominância dos presos entre 26 a 35 anos é uma característica de 

quatro Presídios do estado de Sergipe, conforme pode ser verificado na tabela abaixo: 

 

Tabela 2 – Faixa etária dos presos em unidades prisionais em Sergipe, 2009 

Grupos de idades 
em anos 

PEAB PRESLEN PREMABAS PREFEM Total 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

18 a 25 30 28,5 13 22,4 21 22,8 20 29,4 84 26,1 

26 a 35 56 53,3 30 51,7 51 55,4 26 38,2 163 50,4 

36 a 45 12 11,4 9 15,5 18 19,6 16 23,5 55 17,0 

46 a 55 5 4,7 3 5,2 1 1,1 5 7,3 14 4,3 

56 e + 2 1,9 3 5,2 1 1,1 1 1,4 7 2,1 

Total 105 100,0 58 100,0 92 100,0 68 100,0 323 100,0 

Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 
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No entanto, a predominância dessa faixa etária não encontra correspondência a nível 

nacional que de acordo com os dados disponibilizados pelo Depen de 20077 é de 18 a 20 anos: 

Tabela 3 – Faixa etária dos presos de acordo com INFOPEN, 

2007  

 

Morales8 pontua baseado em uma pesquisa realizada por Heinrich na Renânia do Norte, que 

a violência prepondera entre os jovens, o que é verificado pelo elevado número de detenções 

entre eles. Ele diz 

 
La violencia adquiriría una relevancia aún mayor en los casos de los centros de 
detención de adolescentes, como destaca Heinrich en una investigación realizada en la 
Renania del Norte, la violencia sería significativamente mayor en los casos de 
adolescentes que en la de los adultos privados de libertad. La razón que explicaría este 
fenómeno, está directamente relacionada con la “juventud” y la “adolescencia”. Esta 
etapa de la vida incluye un aumento del margen de movimiento, un aumento de la 
impulsividad y a menudo un desequilibrio de las propias emociones (Heinrich, BewHi 
2002, 371, apud MORALES, 2011). 

 
De modo geral, sejam jovens ou não, o fato é que todos estão com a liberdade restrita às 

grades de uma prisão, a qual ao invés de reintegrar e ressocializar o indivíduo infrator, acaba 

gerando um efeito contrário. Michel Foucault (2003, p.11 apud DASSI, 2006) relata que, até o 

                                                           
7 Faixa etária dos presos de acordo com INFOPEN, 2007. Disponível em < 
http://www.depen.pr.gov.br/arquivos/File/Faixa_Etaria.pdf  > Acesso em  20 de ago. 2010 
8 MORALES, Álvaro Castro in ORDEN Y SEGURIDAD EN EL INTERIOR DE LA PRISIÓN: ROL, 
DIFICULTADES, LIMITES Y DESAFÍOS, capítulo do livro “Direitos Humanos e políticas penitenciárias 
submetido para publicação, 2011. 
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século XVIII, a justiça penal foi marcada por práticas cruéis, marcando uma época de escândalos, 

mas também de projetos de reforma das teorias penais. Os filósofos, dentre eles Beccaria, 

passaram a idealizar uma nova forma punitiva, fundamentada num “afrouxamento da execução 

penal” e na conseqüente “humanização das punições”.  

Para Foucault (2003, p.196 apud DASSI, 2006), crítico mordaz do sistema prisional, ela é a 

“detestável solução de que não se pode abrir mão”. Segundo levantamento de dados da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública (DASSI, 2006), havia em 2006 cinco mil, quinhentos e quarenta 

condenados cumprindo penas em regime fechado e que já poderiam ser contemplados com o 

benefício da progressão da pena, passando ao regime semi-aberto e desafogando os 

estabelecimentos compactos. Entretanto, estes apenados, em 2006, continuam a ocupar vagas nas 

penitenciárias em razão de não haver vagas em colônias penais agrícolas, industriais e similares: 

instituições de regime semi-aberto. 

Já Sá (1996) defende a ideia de sistema presidiário como espaço de discipliminamento do 

indivíduo que será submetido a técnicas de transformação para que tenha uma possibilidade de 

retorno à sociedade. Ele afirma que: 

 
A prisão, inclusive a cadeia pública, está organizada para guardar e manter um segmento 
social 'submetido a um regime de controle total ou quase total'. 
O regime de controle total, ou quase total, do sistema prisional sobre sua clientela 
expressa-se, inclusive, pela arquitetura de suas construções, pelo isolamento de seus 
prédios e pela custódia armada, além de outros elementos simbólicos como censura de 
correspondência, controle do tempo e distribuição do espaço, desnudamento de visitas e 
de seus pertences. (...) Espera-se a punição e a reeducação do infrator com a simultânea 
proteção da sociedade, isto é, ações de natureza punitiva, pedagógica e protetora. (SÁ, 
1996, p. 40) 

 
Uma das formas encontradas para que a transformação dos sentenciados e seus 

consequentes retornos à sociedade aconteçam, é a utilização do trabalho remunerado. No Brasil, 

há diferentes formas de utilização de mão-de-obra carcerária, advinda de quem cumpre pena em 

regime fechado, tanto a partir de trabalho a ser realizado dentro das unidades penais, como fora - 

no caso da realização de obras públicas; e em regime semi-aberto, nas penitenciárias industriais, 

penitenciárias agrícolas e trabalhos externos para empresas privadas e outras entidades.   

Sobre a questão das atividades laborais, Figueira (2010, p. 1377) constata que a nossa 

sociedade encontra-se dividida entre bons e maus e, num sentido muito usual, entre 

“trabalhadores” e “bandidos”. Os quais são tipos sociais representativos de sujeitos morais. “Ser 
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trabalhador” ou “ser bandido”9 é, primordialmente, uma condição moral. A sensibilidade jurídica 

(Geertz, 1989 apud Figueira, 2010) é indissociável dos juízos morais realizados acerca daqueles 

acusados de transgressão à norma e as práticas do sistema de justiça criminal e as que são 

inerentes ao mesmo, encontram-se, também, mergulhadas na moralidade.  

No caso do PREMABAS, no aspecto relativo às atividades laborais, 61,96% dos que 

responderam ao questionário disseram realizar alguma atividade laboral e 38,04% disseram não 

possuir. 

 

Gráfico 2 – Identificação de atividades laborais PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

 

Enquanto nas atividades não laborais pode-se destacar, pelo alto percentual, a atividade 

desportiva, praticada por 41,30% dos presos e a religiosa (21,74%). Embora haja uma maioria de 

presos que praticam tais atividades, o percentual para os que não praticam ainda é bastante 

significativo e chega a 21,74%.  

 
Gráfico 3 – Atividades desenvolvidas pelos presos, PREMABAS, amostra de 2009. 

                                                           
9  Veja, por exemplo, os trabalhos de Alba Zaluar (1994 e 2000). 
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Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010.  

Diversas atividades, dentre elas, as artesanais, religiosas, intelectuais e desportivas são 

fundamentais na recuperação dos presos. Acerca da atividade religiosa, Melo e Alves afirmam 

que: 

o 'comportamento religioso' constitui por vezes o que tem mais chances de 
aceitação. Assistir a ofícios  religiosos de modo respeitoso e contrito favorecem 
verdadeiras 'conversões' (...) 
Misto de resistência, defesa e necessidade de configurar uma nova versão de si 
mesmo, a 'atitude religiosa' se caracteriza na absorção pela personalidade da 
mulher presidiária daquilo que a sociedade lá fora descreve e classifica de uma 
interpretação valiosa e adequada do mundo e das pessoas(...)  (2001, p. 49) 

 

Em um artigo10 produzido por Figueira (2010, p. 1376) como resultado de uma pesquisa 

institucional feita em uma delegacia, pôde ser verificado a presença maciça das igrejas 

evangélicas no ambiente carcerário, com cultos matinais e vespertinos, introduzindo, assim, nesse 

contexto, novas categorias centrais de estruturação simbólica. A visão maniqueísta, assim como a 

dualidade Deus/Diabo, elemento estrutural do discurso religioso, como concebe Figueira, tenta se 

impor dentro e fora do ambiente carcerário. Dessa forma, o detento deve ressignificar sua 

                                                           
10 FIGUEIRA, Luiz Eduardo. O DIREITO FUNDAMENTAL À DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – A 
VIDA NO CÁRCERE: TENSÃO, ADMINISTRAÇÃO E JUSTIÇA EM UMA DELEGACIA DE POLÍCIA. In : 
Congresso Nacional do CONPEDI (19.: 2010 : Fortaleza, CE), Anais do [Recurso Eletrônico] / XIX Congresso 
Nacional do CONPEDI – Florianópolis : Fundação Boiteux, 2010, pp. 1373 – 1380. ( 1 CD-ROM). 
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trajetória de vida - pregressa, presente e futura: o sujeito, ou é instrumento de Deus, ou 

instrumento do Diabo. O autor ainda acrescenta que a dualidade salvação/danação “opera como 

redutor de complexidade e tenta se estabelecer pela repetição diária e enfática” e “pelo uso dos 

testemunhos de fé”, como as duas únicas condições do sujeito, que passa a ter a opção de seguir a 

Deus e buscar a salvação ou sujeitar-se ao poder da “danação” e subordinar-se ao Diabo. Como 

disse um agente religioso em um culto (apud FIGUEIRA, 2010 p.1376): “Você tem dois 

caminhos para escolher: o caminho de Jesus ou o caminho da morte”. (FIGUEIRA, 2010 p.1376  

Segundo Teresinha Teixeira de Araújo (apud FIGUEIRA, 2010), as práticas religiosas nos 

ambientes carcerários são potencializadoras da pacificação, da adaptação e da libertação de 

estigmas do detento, ao conferir novas identidades e estratégias de sobrevivência, principalmente, 

no espaço prisional (Araújo, 2009, p.61 apud FIGUEIRA, 2010, p. 1376). 

Já no que tange a formação intelectual/educacional dos presidiários pode-se dizer, 

conforme Leite (2004, p.60 apud NETO SILVA, 2010) que o acesso à informação é um direito 

fundamental, sendo condição para a própria sobrevivência humana e para o exercício da 

cidadania e, no rol da titularidade desse direito, faz-se necessário salientar no âmago destas 

considerações, que também “estão inclusos os detentos em estabelecimentos prisionais, de acordo 

com a Lei de Execução Penal”. Dessa forma, a aplicação da pena privativa de liberdade, apesar 

de limitar a liberdade de locomoção, não restringe o direito de acesso à informação, por não ser 

este afetado pela imposição da sanção penal (LEITE, 2004, p. 60 apud NETO SILVA, 2010). 

Em um documento11 elaborado pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e pela Organização dos Estados Ibero-americanos para Educação, 

a Ciência e a Cultura (OEI), o Departamento Penitenciário Nacional do Ministério da Justiça 

reconhece a crise em que se encontra o sistema penitenciário e a urgência de sua reestruturação. 

Passados quase 24 anos da entrada em vigor da Lei de Execução Penal (LEP), as prisões 

brasileiras não conseguem oferecer todas as assistências previstas. E o termômetro para esse 

constatação é a oferta de educação. Nesse mesmo documento são apontados dados do Ministério 

da Justiça de dezembro de 2004, os quais demonstraram que apenas 18% da população 

penitenciária participavam de atividades educacionais, percentual baixo tendo em vista que quase 

70% dessa população não possuem o ensino fundamental completo. 

                                                           
11Ver documento na íntegra : Educação em Prisões da América Latina: direito, liberdade e cidadania. Disponível em:  
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001626/162643por.pdf Acesso em: 18/01/2011  
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A partir disso, visando à reestruturação do sistema penitenciário, os Ministérios da Justiça e 

da Educação firmaram um Protocolo de Intenções em 2005, objetivando conjugar esforços para a 

implementação da política nacional de educação de jovens e adultos no contexto da execução 

penal. Para viabilizar essa implementação foi criado o Projeto Educando para a Liberdade. 

O Educando para a Liberdade, conforme o que está descrito no documento, representa uma 

referência fundamental na construção de uma política pública integrada e cooperativa, capaz de 

atender o que apregoa a LEP no que diz respeito à assistência educacional. Para além da 

ampliação da oferta e do incremento nas matrículas, entende-se ser imprescindível que a 

educação a ser oferecida nas prisões seja de qualidade, que promova o desenvolvimento integral 

desses homens e mulheres, reduza suas vulnerabilidades e amplie as formas de participação na 

sociedade. No entanto, conforme versa o documento:  

 
(...) a definição desse novo paradigma veio ao encontro dos esforços do Departamento 
Penitenciário Nacional nos últimos anos, quais sejam, implementação de políticas 
públicas que permitam a reintegração social e que sejam capazes de definir novos 
padrões de gerenciamento dos estabelecimentos penais, por meio do fomento à criação 
de novas escolas de gestão penitenciárias e de novos modelos de formação dos 
profissionais que atuam na execução penal. Some-se a isso o pioneirismo na América 
Latina da definição de um Plano Nacional de Saúde para o sistema penitenciário, 
elaborado a partir de uma portaria Interministerial com o Ministério da Saúde e uma 
pactuação com as unidades federativas. 

 
Hoje, pode-se dizer que os esforços se concentram no apoio aos estados para a formulação 

do Plano Nacional de Educação nas prisões, com a prioridade de contemplar o acesso, a 

permanência e continuidade dos estudos, a formação continuada dos professores, a ampliação dos 

espaços de sala de aula, o fomento à leitura e a ampliação do acervo das bibliotecas. E para tanto 

foi realizado o II Seminário Nacional, com a participação de representantes de todas as unidades 

da Federação, a fim de dar início ao planejamento e contemplar os procedimentos de 

monitoramento e avaliação das ações previstas. 

Ainda com relação a escolaridade dos indivíduos pesquisados observa-se que o nível é 

bastante baixo, sendo que apenas 6% têm ensino médio completo e cerca de 26,28% só possuem 

o ensino fundamental 1 incompleto. A faixa etária dos indivíduos que compõem a última 

porcentagem é de 24 a 35 anos. Os crimes cometidos pelos detentos de baixa escolaridade estão 

representados pelo furto, estupro, homicídio, enquanto os de escolaridade mais alta têm como 

principal causa o envolvimento com drogas e formação de quadrilhas. Para Mendonça et al 

(2003), a probabilidade de um individuo incorrer num comportamento criminoso está associada 

8663



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

às variáveis de interação social, o que pode ser relacionado a oportunidades vinculadas à classe 

social e modo de vida. 

No Peru há uma experiência interessante desenvolvida nas penitenciárias com relação ao 

trabalho e à educação. De acordo com Espinoza e Francia12, no Peru, a administração 

penitenciária 

 
[...] desarrolla actividades educativas, entendiendo éstas como un elemento fundamental en el 
proceso de reintegración. Para ello mantiene convenios de cooperación con el Ministerio de 
Educación a fin de brindar servicios educativos escolarizados (alfabetización, educación 
primaria y secundaria) y ocupacionales (carpintería, zapatería, sastrería, electricidad, 
manualidades, artesanía, tejido, entre otros). Asimismo, se desarrollan actividades laborales en 
talleres o en otras áreas de los penales (...) La capacidad de estos servicios no alcanza a la 
totalidad de la población. Sólo 21,2% de la población accede a actividades educativas, en tanto 
que 39,4% a actividades laborales13, restando un 40% de la población sin desarrollar ninguna de 
estas actividades. Las limitaciones para ello provienen de la infraestructura14 y recursos 
humanos. Debe anotarse que, si bien el porcentaje de personas que trabajan es significativo, la 
mayoría de ellos no labora en los talleres sino en ambientes precarios (celdas, corredores, etc.)  
(Espinoza e Francia, 2011, p. 43 e 44). 

 
Além da preocupação com a formação educacional dos apenados dentro das prisões, urge o 

problema referente aos serviços de saúde e a má qualificação dos agentes penitenciários. Os 

agentes são precariamente capacitados para enfrentar o meio carcerário, e, principalmente, para 

reabilitar infratores, pois acabam agindo com excessos, quando encontram oportunidade, o que 

acaba gerando mais violência dentro das prisões. Por esta razão, é indispensável a promoção de 

cursos regulares e de reciclagem de formação e aperfeiçoamento dos diretores e agentes 

penitenciários, com ênfase ao respeito aos Direitos Humanos e às noções básicas de cidadania 

(DASSI, 2006).   

O número de agentes penitenciários, que são aqueles que têm um contato mais direto com 

os presos, é mínimo se comparado ao número de detentos. Geralmente, os relacionamento entre 

presos e agentes é muito complicado. Mal-preparados e mal-remunerados pelo Estado, além de 

conviverem com a tensão comum ao ambiente, têm como rotina diária transitar entre o poder 

Estatal e o poder dos grupos formados pela população carcerária. (DASSI, 2006) 

No que diz respeito à saúde, versa o trabalho 14 da LEP que  

 

                                                           
12 “Hacia una propuesta de política penitenciaria. El caso peruano”. Capítulo do livro “Direitos Humanos e política 
Penitenciária”, submetido para a publicação em 2011. 
13 El INPE lo afirma en el Resumen Ejecutivo del Plan Estratégico 2007-2011. 
14 En muchos casos ambientes originalmente destinados originalmente a actividades educativas o laborales son 
utilizadas, debido a la sobrepoblación, a lugares de reclusión, limitando estas actividades de tratamiento. Si bien la 
información no se encuentra actualizada, lo cierto es que la realidad actual no dista mucho de ella. 
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(...) a assistência à saúde do preso e do internado, de caráter preventivo e curativo, 
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico [...] quando o 
estabelecimento penal não estiver aparelhado para prover assistência médica necessária, 
está será prestada em outro local, mediante a autorização da direção do estabelecimento.  
 

No Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza – PREMABAS, cerca de 78,26% dos 

que responderam ao questionário já necessitaram de serviços de saúde.  

 
Gráfico 4 – Presos que solicitaram atendimento de saúde, PREMABAS, amostra de 2009 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

 

Os médicos foram os responsáveis pelo atendimento de 32,61% dos encarcerados, os 

enfermeiros atenderam 10, 87%, o dentista 4,35%, os agentes penitenciários 3,26% e o 

enfermeiro-psiquiatra por 1,09%. Entretanto, os presos que não foram atendidos chegam a 

47,83%, isto significa que não tiveram atendimento à saúde. 

 
Gráfico 5 – Atendimento à saúde, PREMABAS, amostra de 2009 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

 

Os informantes que consideraram o atendimento bom ou muito bom não especificaram o 

porquê dessa classificação, mas os que consideraram ruim ou muito ruim relataram que isso se 

devia a vários fatores, com destaque para a agressão, nas suas formas física, verbal e psicológica. 
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Vários foram os relatos sobre violência: “batem nos presos sem motivo”, “forjam flagrante de 

drogas”, “xingam e humilham”, “fazem ameaças”, “há favorecimento e armações contra os 

presos”. 

A saúde é mais um indicador de que o sistema carcerário brasileiro, na atual conjuntura, 

está numa situação dramática e desumana. Conforme relata Cezar Roberto Bittencourt: 

 
[...] as deficiências prisionais compreendidas nessas obras-denúncias apresentam muito 
mais características semelhantes: maus tratos verbais ou de fato; superpopulação 
carcerária, o que também leva a uma drástica redução de desfrute de outras atividades, o 
que  pode  significar uma inaceitável exploração dos reclusos ou ócio completo; 
deficiências no serviço médico, que pode  chegar em muitos casos, a sua  absoluta 
inexistência; regime alimentar deficiente; elevado índice de consumo de drogas, muitas 
vezes originado pela venalidade e corrupção de alguns funcionários penitenciários que 
permitem e até realizam o tráfico; reiterados  abusos  sexuais; ambiente propício à 
violência, em que impera a utilização de meios brutais, onde sempre se impõe o mais 
forte (Bittencourt, 2007 apud PAULA, 2010).  

 
No PREMABAS, foi feito um levantamento sobre as causas que levaram à necessidade de 

atendimento à saúde, dentre elas, 10,87% foram em decorrência de problemas gastro-intestinais, 

9,78% necessitaram de atendimento na área de ortopedia, 8,78% se queixaram de dores em geral, 

3,26% de ferimentos, 9,78% precisaram de dentista, 4,35% sofreram com gripes, viroses, dores 

na garganta, 2,17% com alergia, asma, falta de ar e 11,96% possuem outros problemas como: 

febre, inflamação, pedra nos rins, hérnia, intoxicação, tontura, hemorróidas, vômitos e 

indefinidas. 

Diante da realidade apresentada, como acreditar no processo de recuperação dos presos se 

eles estão inseridos em um sistema no qual o acesso a medicamentos é pouco satisfatório, o 

atendimento à saúde é deficitário, a alimentação é de má qualidade e as condições de higiene, de 

iluminação, das camas e banheiros são depreciáveis?  

Sá (1996), ao falar do ambiente prisional faz a seguinte reflexão:  

 
No ambiente de execução penal, a assistência que, na aparência, visa melhorar o nível de 
vida e as necessidades do sentenciado, em essência, pretende punir e prevenir o crime, 
disciplinar e encaminhar o condenado ou o internado para a convivência e participação 
das relações sociais, desenvolvidas entre 'cidadãos livres e iguais (Sá, 1996, p. 119). 

 
Nas respostas sobre a satisfação quanto ao acesso a medicamentos, fundamental não só para 

os que tiveram assistência médica quanto para aqueles que foram atendidos pelo pessoal que 

trabalha no presídio quando em problemas menores, pode ser verificado que para 42,39%, ou 

seja, para 39 dos 92 presos que responderam ao questionário o acesso é pouco satisfatório e a 
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mesma quantidade nem sequer teve acesso, somente 5,43% dos presos classificou como 

satisfatório e 9,78% não precisaram de assistência médica. 

 

Gráfico 6 – Registro sobre acesso à medicamento, PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

A situação não é muito diferente quando se questiona acerca da alimentação. A percepção 

dos presos relativa à alimentação, para 63,04% deles a qualidade da alimentação é Muito Ruim, 

30, 43% classificaram como Ruim e apenas 6,52% como Boa. 

Observa-se que a análise das condições de saúde e ambiente, geralmente é feita de forma 

comparativa com a unidade prisional anterior, inclusive por comparação com outros ambientes de 

confinamento quando o preso já tem experiência de detenção anterior. Além disso, a percepção 

pode ser influenciada pelo estado de espírito do informante no momento do levantamento da 

informação, assim como, também, pela forma que a pergunta foi elaborada. Tal percepção está 

vinculada com a sensação de bem (ou mal) estar, o que acaba por influenciar nas condições de 

saúde das pessoas e, portanto, as observações sobre a percepção devem ser consideradas quando 

é analisada a relação saúde-ambiente, especialmente nos estabelecimentos prisionais.   

Muito pertinente é o que Figueira (2010) fala acerca do ambiente prisional: 

 
O cárcere, enquanto espaço social apresenta-se como um locus de sofrimento (físico e 
psíquico) legítimo. O preso, undamentalmente, é alguém que sofre. Não se trata aqui de 
refletirmos acerca das justificativas e críticas à pena de prisão, mas de explicitar que 
essas instituições operam com a lógica do sofrimento legitimado. Eis aí uma de nossas 
hipóteses centrais: as instituições de custódia de presos são espaços sociais de produção 
legítima de sofrimento. Neste sentido, a pena de prisão corresponderia à função social de 
retribuição.(...)A privação da liberdade de locomoção imposta àqueles acusados de 
transgressão à regra (não matar, não roubar, não furtar etc) constitui-se num dispositivo 
de retribuição ao mal produzido. Agora, perante as condições precárias de 
encarceramento das delegacias do Estado do Rio de Janeiro (e, também, de outros 
estados da federação), gostaríamos de sustentar o seguinte argumento: estamos diante de 
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uma forma de mortificação do sujeito (detento) pela produção contínua de sofrimento. 
Encontramos no dicionário os seguintes sentidos para o termo mortificar: a) “entorpecer, 
suprimir ou extinguir a vitalidade ou vigor de (…); b) castigar ou macerar (o corpo) com 
penitências; c) afligir, atormentar, causar desgosto” (Dicionário Caldas Aulete). As 
carceragens das delegacias, na concepção dos próprios detentos, representam uma 
metáfora do “inferno”. As carceragens são mecanismos de produção de sofrimento: a) 
pela privação da liberdade de locomoção; b) pela carência afetiva do detento (ex: 
privado da convivência familiar); c) pela baixa qualidade da comida; d) pelo calor 
excessivo dentro das galerias; e) pela superlotação; f) pelos maustratos por parte dos 
policiais; g) pela ausência de assistência jurídica; h) pela ausência de assistência médica; 
i) pela ausência de atividade física; j) pela solidão. (FIGUEIRA, 2000, p.1374). 

 
Enfim, na pesquisa realizada no PREMABAS, as condições do ambiente prisional, 

retratadas pelos aspectos de higiene e de iluminação/ventilação nas celas, camas e banheiros, 

apontaram um quadro preocupante como é possível verificar nos próximos gráficos: 

 
 
 
 
Gráfico 7 - Registro sobre condições de higiene, PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

 
Para 41,30% dos que responderam ao questionário a condição de higiene das celas é 

considerada Muito Ruim, 31,52% a consideram Ruim, 22,83% Boa e 4,35% Muito Boa. A 

iluminação das celas já é considerada boa por metade dos aprisionados que responderam à 

questões, 31,52% a consideram muito ruim, 14,1% ruim e 4,35% boa.  

 
Gráfico 8 - Registro sobre iluminação das celas, PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 
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Embora a iluminação das celas tenha avaliação bastante positiva, o quesito condição de ar 

deixa a desejar, com grande predominância dos conceitos “Ruim”(32,61%) e “Muito 

ruim”(43,48%), como se registra a seguir. 

 
Gráfico 9 - Registro sobre circulação de ar, PREMABAS, amostra de 2009. 
 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 

E as condições dos banheiros foram consideradas muito ruins (57,61%) pela maioria dos 

pesquisados e as condições das camas tiveram uma avaliação bem similar, com 42,30% 

definindo-as como muito ruins e 32,61% como ruins, como demonstram os gráficos 13 e 14. 

 

Gráfico 10 - Registro sobre situação dos banheiros, PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010.  

 

Gráfico 11 - - Registro sobre situação das camas, PREMABAS, amostra de 2009. 

 
Fonte: Promotoria de Execução Criminal, MP-SE/ITP, 2010. 
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No questionário, é registrada a resposta dos presos ao convite para colocarem informações 

adicionais e apresentarem sugestões, são várias as colocações sobre a “tranca” à qual são 

submetidos, que se constitui em confinar o preso em sua cela sem permitir qualquer atividade 

laboral (FURTADO, 2000). Um dos detentos informou que em geral é uma “tranca apertada, 

difícil movimentação”, uma vez que as celas abrigam número de detentos bastante superior à sua 

capacidade. Foram também relatadas agressões físicas por parte dos agentes penitenciários, a 

precária assistência jurídica e a qualidade da alimentação, considerada muito ruim. Nessa 

oportunidade, alguns que responderam ao questionário comentaram a respeito da reintegração à 

sociedade após o cumprimento da pena, colocando que: “Se a sociedade não oferece 

oportunidade e apoio, eles voltam para o crime”.  

A constatação de uma realidade que passa muitas vezes despercebida, o desrespeito à 

dignidade e cidadania, o ferimento a quaisquer princípios basilares da existência humana muitas 

vezes ocorre atrás das grades impunemente e gera falta de perspectiva para os presos após o 

pagamento da dívida com a sociedade, pois ao conviverem com agressões, privação de direitos 

inalienáveis como saúde e o não acesso a educação para a “ressocialização”, os detentos não 

vislumbram nenhuma possibilidade para o futuro e ficam descrentes sobre as oportunidades que 

lhes serão oferecidas, isso se forem pelo menos oferecidas.   

 

 

4. CONCLUSÃO 

 

A situação do Presídio Regional Juiz Manoel Barbosa de Souza (PREMABAS), no estado 

de Sergipe revela o pouco compromisso do Estado para com a reinserção dos detentos na 

sociedade. Tal situação é reflexo de uma realidade ainda maior, em nível estadual e nacional. O 

convívio de detentos de baixa periculosidade com aqueles com alta e altíssima periculosidade, 

além de causar problemas de dominação, humilhação e revolta dentro do presídio, reflete-se em 

comportamentos indesejáveis quando os detentos ganham a liberdade.  

A constatação do desrespeito à cidadania, o ferimento a princípios basilares da existência 

humana, as precárias condições de saúde e o ambiente mostrados pelos veículos de comunicação 

pelo Brasil, podem ser facilmente identificadas no PREMABAS.  
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Apesar das diretrizes internacionais sobre saúde no sistema prisional e direito da população 

privada de liberdade, bem como a política e a legislação prisional nacional de muitos países, 

inclusive a do Brasil, não há o cumprimento deste princípio de equivalência. Salienta-se que essa 

equivalência é fundamental para a promoção dos direitos humanos e de boas práticas de saúde 

nos ambientes prisionais, o que deveria ser adotado e praticado em todos os países, pois a 

população incidente no ambiente prisional tem o direito, sem discriminação, ao padrão de atenção 

à saúde equivalente ao que está disponível para a comunidade em geral, incluindo medidas 

preventivas de saúde.  

O não cumprimento das prerrogativas de saúde e ambiente como direito pode ser verificado 

no registro dos presos do PREMABAS quando a circulação de ar dentro das celas é considerada 

muito ruim por quase 80% dos presos da amostra. Com relação às condições dos banheiros 

predomina a opinião ruim e muito ruim, o mesmo acontecendo com a qualidade das camas.  

A demanda por serviços de saúde o seu atendimento foi muito heterogênea e alguns presos, 

embora tenham afirmado não ter necessitado de serviços de saúde, indicaram atendimento e 

necessidade de medicação, tendo predominado no PREMABAS as demandas por serviços 

dentários e atendimento ambulatorial devido a alergias, asma, falta de ar, sendo poucas as 

demandas por ortopedia, ferimentos, doenças crônicas. 

A existência de fatores que proporcionam o surgimento de doenças contraídas durante a 

passagem no ambiente prisional ou quaisquer condições acentuadas pelas condições precárias de 

confinamento se tornam questões de saúde pública para a sociedade em geral, principalmente 

quando essas pessoas saem do sistema de confinamento. Isso porque os problemas de saúde 

resultantes do confinamento desumano, em um ambiente insalubre também são levados para fora 

do presídio, quer durante as saídas especiais de um ou poucos dias, quer quando o preso encerra o 

cumprimento da sua pena e retorna para o seio do grupo familiar, e isso estabelece uma relação 

intrínseca entre a Saúde Pública e Sistema Prisional. 

Assim, a sociedade é exposta, pois os egressos muitas vezes se tornam reincidentes, seja 

pela falta de oportunidade ou por encontrar no caminho marginal uma forma mais rápida e eficaz 

de obter o que deseja.  

Em relação ao acesso a atividades laborais, que permite ao preso chance de manter-se 

ocupado e sentir-se útil, percebe-se que a ausência desse tipo de atividades implica em não 

aprender uma profissão e não ter condições de ser reinserido na sociedade. Isso ocorre não apenas 
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no PREMABAS e em Sergipe, como em todo o Brasil, pois os dados apontam que a não 

existência de estímulos à laborterapia e o ócio ao qual é levada a maioria da população carcerária, 

justificam que os presos não aprendam uma profissão e não tenham condições de ser reinseridos 

no mercado de trabalho após o cumprimento da pena.  

Dessa forma, os direitos aos quais os presos deveriam ter acesso são rotineiramente 

desrespeitados, afrontando as determinações da Constituição Brasileira, da legislação federal e 

internacional, e reproduzem a situação da sociedade em geral, onde o acesso a condições dignas 

de moradia, educação, saúde, lazer, ambiente ecologicamente equilibrado, e muitas outras, são 

grandemente dificultadas, em especial para as classes desfavorecidas.  
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DA SENZALA À TOGA – NEGROS  MAGISTRADOS E MEMBROS 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 
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Paulino Pereira da Silva 

 
 
 
Resumo 
 
Os cargos de Magistratura e dos Ministérios Públicos são anelos dos estudiosos das 
ciências jurídicas. Cargos historicamente ocupados por brancos, em sua maioria homens e 
oriundos  de famílias abastadas. Raramente se encontram negros investidos nestes cargos e 
detectar os motivos desta ausência é relevante para o debate acadêmico e social. É sobre 
isto  que tentamos invest igar  nesta pesquisa.  Saber os motivos  da  exclusão neste 
processo é de suma importância, pois a visibilidade e consciência das  deficiências é o 
primeiro passo para se mudar o estado das coisas. Educação de qualidade e democrática 
pode colocar os negros em pé de igualdade no feroz mercado de trabalho. É preciso repensar 
a  ideologia  meritocrática e  tornar a educação ferramenta de transformação social, 
tornando os homens livres e libertos em suas consciências e mentes. Para o estudo do 
objeto foi feito um perfil de Magistrados e membros do Ministério Público de Palmas tanto 
do Estado como da União. Foram aplicados questionários que demonstraram a presença 
como poucos são os negros. Somados a estes dados, a entrevista com juíza que se declarou 
negra levou a conclusão de que a educação deficitária e a exclusão social, frutos de um 
Estado omisso e excludente, conduziram os negros a uma posição de desvantagem em 
função da educação de má qualidade recebida. 
 
Palavras-Chave: Magistratura e Ministério Público; Negros; Educação. 
 
 
Abstract  
 
The posts of Judges and public prosecutors Membership yearnings are scholars of legal 
sciences.  Positions historically held by white, mostly male and come from wealthy 
families. Blacks are rarely invested in these posts and detect the reasons for the absence is 
relevant to the academic  and social debate. Know the reasons for rejecting th i s  process  
is very important because the visibility and awareness of deficiencies is the first step to 
change the status quo. Only quality education and democracy can put blacks on an equal 
footing in the fierce job market. We must rethink the meritocratic ideology, the result of 
the liberal state, and make education tool for  social transformation, making people free 
and liberated in their minds and consciences. The object had been studied for porfile of the 
subjects. Apply questionnaires with judges and public prosecutors. The conclusions are that 
they are a few black. Throw a interview with a black judge was possible the conclusion that 
the deficient education and social exclusion, the fruits of a bankrupt state and excluding 
blacks led to a position of disadvantage due to the poor quality of education received. 
Keywords: Judiciary and prosecutors; Blacks; 
Education 
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Introdução 

 

 

POR QUE HÁ POUCOS BACHARÉIS NEGROS OCUPANDO CARGOS DA 

MAGISTRATURA E DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA UNIÃO E DO ESTADO? 

Esta pergunta nos inquietou a tal forma que decidimos fazer uma pesquisa sobre o assunto no 

Tocantins que se transformou em monografia de final de curso. Neste artigo demonstraremos 

alguns dados, mas a pesquisa foi muito mais ampla. 

 

Este tema começou a nos chamar a atenção pela pouca coleta de dados a respeito. 

Lendo uma das primeiras pesquisas, ou talvez a primeira, feita sobre o perfil dos magistrados 

realizada por Werneck Vianna, percebemos a ausência da categoria raça.  Ao nos dirigirmos a 

Justiça Federal do Tocantins e ao Ministério Público (MP) percebemos que, em alguns casos, 

não há o levantamento étnico-racial de seus próprios membros. Então percebemos uma lacuna 

fundamental para análise do problema. 

 

 Se o concurso público é forma de acesso universal para proporcionar oportunidades a 

todos, há de se repensar o modelo, pois parece não haver condições de igualdade. O simples 

fato de não se fazer o levantamento da raça ou etnia a que pertence cada magistrado ou MP já 

demonstra que há um problema, pois segundo o censo do IBGE de 2010, dos quase 200 

milhões de habitantes 14, 5 se declararam negras e 82,2 milhões pardas. É um alto índice 

percentual para ser ignorado em trabalhos destinados ao lineamento do perfil de determinada 

categoria. 

 

 Para isto, de fundamental importância foi conhecer O PERFIL DOS 

MAGISTRADOS E DOS MEMBROS DOS MINISTÉRIOS PÚBLICOS DA UNIÃO E 

DO ESTADO EM PALMAS, pois conhecê-los seria o meio para se alcançar os objetivos 

propostos nesse trabalho. Estas carreiras são as que povoam as aspirações de grande parte dos  

bacharéis em Direito, ora por terem as melhores remunerações dentro do plano de carreira 

jurídica do Estado, ora pela posição de poder que delas emanam.  

 

 Mas se o negro de fato está em desvantagem numérica não a está por acaso. Para que 

se identificassem possíveis causas que colocam o negro em posição de desvantagem, era 
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preciso que se traçasse o perfil sócio-econômico-educacional para poder tentar compreender o 

que tinham em comum os que obtinham êxito em galgar a aprovação nos concursos em 

discussão. 

 

A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo  com a 

aplicação de um questionário entre os cargos analisados e uma entrevista. O método utilizado 

para a entrevista foi o semi-estruturado, visto que permitiu utilizar as perguntas pré-

determinadas, bem como as que poderiam surgir no decorrer da entrevista. Foram respondidos 

33 questionários de um total de 73 distribuídos e encontrada apenas uma Magistrada que se 

declarou negra. Com esta Magistrada foi feita uma entrevista com o intuito de sondar que tipo 

de vida estudantil foi a que ela teve, como lidou na infância com as questões de sua negritude, 

se sofreu situações discriminatórias na escola e como foi o processo para seu ingresso na 

Magistratura.  

 

O trabalho está estruturado em dois capítulos em que o primeiro aborda questões 

conceituais relacionadas aos negros. Num primeiro momento, abordam-se questões 

relacionadas aos termos de chamamento, práticas racistas e por fim o sistema educacional. No 

segundo capitulo, os dados colhidos na pesquisa: faixa etária, gênero, cor de pele, região onde 

nasceu e se graduou, origem social, etc. dos juízes e membros do ministério público são 

expostas e analisadas. Através de um método indutivo e comparando com dados de outras 

pesquisas foi possível concluir que, o sujeito estudado ainda é composto em sua maioria por 

homens, brancos e com faixa etária de 41,5 anos, filhos da classe média ou alta, composta 

basicamente por profissionais liberais, servidores públicos e empresários. 

 

A hipótese que se tentará comprovar nesta pesquisa é a de que o negro tem recebido 

uma educação de má qualidade, inferior, o que o inibe no desenvolvimento intelectual. 

Educação de má qualidade é o que tem deixado os bacharéis negros alijados dos cargos 

analisados.  Muitas são as dificuldades encontradas pelo alunado negro em sua trajetória 

estudantil desde o ensino fundamental até o ingresso no ensino superior.  
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1 – O negro e as relações de identidade e educação. 
 
 

O vocábulo negro será utilizado  neste  trabalho  para  se  classificar  os 

descendentes de africanos e os que se auto declaram de pele preta. Basear-se-á na 

afirmação de que a classificação no Brasil é cromática, de marca, e na cor da pele, e não 

na origem ou no sangue. (LOPES, 2006, p.19). Por isso, a necessidade de um debate sobre o 

termo negro.  

 

Importante ressaltar que há uma trajetória na história mundial e brasileira da 

escravidão legal do negro que foi importante para o lugar social onde ele se encontra. Até 

porque mesmo após seu fim legal, houve legislação que ainda perpetuou as relações de 

dominação em relação ao negro, como por exemplo, a lei de Terras em 1850 que criou a 

propriedade privada e impediu o acesso do negro à terra. Mas já que o processo histórico é 

um pouco conhecido preferimos neste artigo, apesar de que na monografia isto foi feito 

profundamente, não tratar do caminho histórico com profundidade. Apenas fizemos neste 

parágrafo alguma remição histórica que mostra que há uma explicação econômica e social 

para que o negro tenha dificuldade em estar nas salas dos tribunais como profissionais. Foi-

lhes negado acesso à cidadania. Seja pela escravidão legal, seja no período pós-escravidão 

através da exclusão social. 

 
 
1.2 Relações de identidade 

 
 
 

Não raro, encontram-se derivados da cor preta se eximindo da auto classificação como 

“negro”, pois o termo estaria relacionado ao “ruim”, ao “feio”, ao “menor” e ao desprezível. 

Munanga, ao citar Moura, descreve que em uma pesquisa efetuada com não brancos sobre a 

sua cor, as respostas aproximaram-se de 136 diferentes nomenclaturas para designar a cor de 

suas peles, tais como: acastanhada, agalegada, baiano, branca-melada, bronzeada, cabocla, 

cabo-verde. O autor conclui afirmando que o processo de destruição de identidade sofrido 

durante séculos leva o negro a procurar aproximar-se simbolicamente dos símbolos criados 

pelo dominador. (MOURA, apud MUNANGA, 2008, p. 113) 

 

Estes termos refletem a forma como o negro se nomina ou como é chamado por 

outros. É a forma como o negro se vê, olha-se e reflete-se. Os muitos auto conceitos nada 

mais são que o desejo intrínseco de fugir do que não é aceito como belo, do que não é visto 
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como bom aos olhos do senso comum e também o próprio negro tenta fugir para lugar de 

menor preconceito. Esta rejeição nada mais é que fruto de séculos de desconstrução de 

identidade. Observe as palavras da juíza negra entrevistada: 

 

Sim, as pessoas evitam, acham que ofende. Porque se Eu disser 
defina-me; Ou como você me descreve. Você é negra? Você é alta? O 
negro não. É moreninho, pessoa de cor, moreno. Isto me incomoda. 
Porque parece que se falar que sou negra está me ofendendo. Para 
mim isto é demonstração pura de racismo.  

 

Alguns estudiosos até afirmavam que a incapacidade intelectual era nata da raça negra, 

destacando-se dentre os defensores desta tese o médico Nina Rodrigues,  contemporâneo de 

Castro Alves e Machado de Assis. Em seus estudos a antropóloga Ana Lúcia, falando sobre o 

tema, também rebate a assertiva de uma classe inferior. Para ela: 

 

A crença de que o negro africano era inferior na escala humana foi a base do 
preconceito racial. O racismo científico assim explicava as diferenças 
culturais, como inferioridade racial. O que nos leva a perguntar então, por 
que até hoje o preconceito racial persiste já que somos sabedores que não 
existe raças diferentes entre a humanidade, mas apenas uma: a  raça 
humana? 
Os estudos genéticos têm demonstrado que pode haver mais diferenças 
genéticas entre um branco e outro branco ou entre um negro e outro negro, 
do que entre um negro e um branco, e mesmo assim, o termo raça como 
marcador de inferioridade continua entranhado no tecido social e nas práticas 
racistas. (LOPES, 2006, p. 21). 
 

E vai além ao afirmar que o processo de escravização gerou tanto no escravizado 

quanto no escravocrata esta relação de inferioridade/superioridade e que isso ainda hoje se 

reflete em nossa sociedade. A instrução em si mesma contém os elementos suficientes para 

quebrar os grilhões e as amarras impostos pelo sistema.  A entrevista com a Magistrada que 

se declarou negra coloca em xeque o postulado da inferioridade. Perguntada sobre seu 

ingresso na Universidade, responde:  

 

Estudei a vida inteira em colégios particulares. Tive boa base e passei 
no primeiro vestibular que fiz. Sempre fui muito estudiosa e 
freqüentei bons colégios. Então, não tive dificuldades. Entrei 
tranqüila. Comecei fazendo dois outros cursos na UNB, mas direito eu 
fiz numa particular, não tive problemas. Atribuo isto à minha base que 
foi muito boa. 

 

E continua dizendo: 
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Com vinte anos eu passei no concurso do MPU e trabalhei lá onze 
anos. Eu queria ser Membro do MP porque era o que eu via. E 
comecei a fazer concursos e estudar, estudei muito, foram anos de 
dedicação. E tinha que conciliar filho, marido, casa, tudo ao mesmo 
tempo. E estudar muito. Neste processo, sempre quis Ministério 
Público. Daí um dia, não sei quem me disse: por que não tenta 
Magistratura? Hoje eu amo, estou realizadíssima. Deus sabe das 
coisas, mesmo que não tenhamos consciência no momento. Caí na 
Magistratura de pára-quedas. Não era o alvo, foi onde passei e estou 
realizada. Não sei se seria tão realizada no MP, tenho todo respeito, 
continuo apreciando, mas estou muito feliz com o que estou fazendo. 

 

Além disso, a idéia de raça cada dia tem sido combatida. Afirma Vilma Francisco que 

as teorias e divisões dos povos em raças têm, em última análise, cunho de dominação política 

e econômica.  

 

O que as teorias raciais faziam (e ainda fazem), presas a esses erros, 
nada mais era que reproduzir preconceitos vulgares ou refiná-los, 
buscando uma justificação pseudocientífica para a dominação política, 
a exploração econômica e os sentimentos etnocêntricos e classistas 
dos poderosos. (GUIMARÃES, 2008, p. 21)  
 
 

E conclui ao assinalar que a divisão dos povos em raças, antes denominação utilizada 

pelos Estados europeus como expressão de legitimidade, ganha o senso comum: permaneceu 

na Europa e nas sociedades americanas, o imaginário popular de múltiplas raças, designadas 

pelas cores: branca; negra; amarela e outras designações, tais como brown e vermelha. 

(GUIMARÃES, 2008, p. 21) E estas muitas teorias serviram de sustentação para muitos atos 

de dominação de povos em favor de uma suposta superioridade da raça, fossem os motivos 

religiosos, econômicos ou culturais. Seria dessa forma a divisão dos povos em raça uma 

expressão ideológica como declara Kabengele ao comentar Jean Luc Bonniol: 

 

O que significa ser “branco”, ser “negro”, ser “amarelo” e ser 
“mestiço” ou “homem de cor”? Para o senso comum, essas 
denominações parecem resultar da evidência e recobrir realidades 
biológicas que se impõem por si mesmas. No entanto, trata-se de fato, 
de categorias cognitivas largamente herdadas da história da 
colonização, apesar da nossa percepção da diferença situar-se no 
campo do visível. É através dessas  categorias cognitivas, cujo 
conteúdo é mais ideológico do que biológico, que adquirimos o hábito 
de pensar nossas identidades sem nos darmos conta da manipulação 
do biológico pelo ideológico. (BONNIOL, apud MUNANGA) (Deu-
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se ênfase) 
 

 

Portanto,a  divisão dos povos em raças  serviu a interesses dominantes que pouco 

tem a ver com ciência e muito com dominação e relações de poder. Divisão que serviu aos 

interesses de superioridade e inferioridade,  e legitimaram a supremacia do europeu sobre 

outros povos, dando aporte religioso e ideológico para que os intentos econômicos se 

estabelecessem. Há ainda o racismo institucional e o racismo cultural conforme elenca 

Vilma Francisco aludindo Dória Bertúlio, para o qual o racismo institucional é o que 

impede o acesso de pessoas negras a lugares de destaque ou de alto grau na escala social, 

ainda que essas pessoas tenham os atributos necessários. Já o racismo cultural é o que 

coloca os elementos culturais do branco como sendo melhores que outras culturas. 

(FRANCISCO, 2005, p. 55) O racismo pode ter então estas três facetas, seja a individual, 

institucional ou cultural. E embora combatido, é uma realidade presente no seio social. Foi 

sentido na pele pela magistrada entrevistada: 

 

Lembro-me uma cena e outra com meu filho, que dói mais. Em 
Brasília, quando me formei, fui voluntária na Fundação de Assistência 
Judiciária. Era  um núcleo da OAB. Para ir aprimorando. Lembro-me 
de um senhorzinho, tínhamos uma salinha de triagem anterior à minha 
e não era possível me ver na outra sala. Quando ele chegou com a 
secretária, me olhou e voltou. Na hora não entendi, não me toquei, 
pensei: errou de sala. Depois a secretária disse que ele falou que não 
seria atendido por uma negra. Ou seja, além de mulher, negra. 
Com o meu filho foi há sete anos. Fomos para uma praia famosa e de 
padrão elevado em Florianópolis. De negros, eu, meu marido e meu 
filho. Meu filho tinha quatro anos e viu uma criança brincando com 
uma bola. Meu filho é louco por bola e ele foi lá pra jogar. Eu o vi 
conversando e daí um pouco ele volta com carinha de triste e tal.... E 
eu perguntei a ele: que foi meu filho? Ele me respondeu: ele disse que 
não vai brincar comigo porque eu sou preto. Um garoto de quatro anos 
de idade, o que ele escuta dentro de casa? Que pais são esses? Que 
família é essa? Foi algo muito claro para mim. 

 

 

Para colaborar com a situação de discriminação, o Estado já realizou políticas de 

embranquecimento.  O ato oficial que proibia a entrada no Brasil de procedentes da Ásia e da 

África mostra  o intento oficial de branqueamento do povo brasileiro. (TORRES, apud 

FRANCISCO, 2005, p. 68). O Decreto Lei de 1945 em seu artigo 2º diz que: a admissão de 

imigrantes atenderá às necessidades de preservar e desenvolver, na composição étnica da 
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população, as características mais convenientes da sua ascendência européia. (BRASIL, 

1945).  

 

Não há que se negar que o negro é uma realidade brasileira. Mas estas políticas, 

inclusive de clareamento da raça, prejudicaram a forma da identidade negra. E pela 

miscigenação é muito difícil dizer o que é ser negro no Brasil. Historiadores, pesquisadores, 

antropólogos e demais estudiosos do povo brasileiro têm conceitos diferentes de negros. O 

povo brasileiro é um povo miscigenado e mesmo tendo existido uma política deliberada pelo 

Estado para o efetivo branqueamento da população, os dados atuais nos mostram que negros e 

pardos são 96,7 milhões da população brasileira (IBGE, 2010), índice consideravelmente 

relevante.  

 

Entretanto, o racismo é uma realidade mesmo em uma sociedade como a brasileira, na 

qual as práticas de segregação não foram oficiais. Por não serem oficializadas, criou-se um 

racismo velado e a falsa impressão de uma convivência pacífica e harmoniosa. A magistrada 

entrevista revela ao ser perguntada sobre questões étnico-raciais: “Não se fala sobre isto, é 

bastante velado. Em todos os lugares por onde passei: no trabalho, no colégio, tudo sempre foi 

muito velado.”  

 

Diante disto, os autores deste trabalho preferiram que os pesquisados escolhessem se 

declararem negros. O fato é que ninguém se declarou, a não ser a juíza entrevistada. Por isso, 

acrescentamos ainda a possibilidade de nosso julgamento na pesquisa através dos critérios de 

cor da pele. Para podermos avaliar as pessoas que se negaram a responder os questionários e 

as que sendo negras de cor de pele negaram isto na resposta. Há promotores em Palmas que 

tem pele negra e se negaram a participar da pesquisa. 

 

1.3- A Educação:  o alunado negro 

 
 
 
 Embora educação e escola andem de mãos dadas, não são sinônimas. A  escola está 

para a educação, mas o contrário não procede, pois o homem está em constante processo 

educacional desde o seu nascimento até sua morte. O processo educacional  ocorre  em  todo  

lugar  pelas  mais  diversas  percepções,  visto  ser  o homem diferente dos demais animais, e 
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durante a vida vai se desenvolvendo: “ isso ocorre porque o homem nasce e mantém, 

enquanto vive, a capacidade de aprender e de  ensinar, transmitindo, mas também produzindo 

e modificando os conhecimentos e a cultura”. (KRUPPA, 2007, p. 26) 

 

 

A educação deve ser de fato um processo pelo qual se transmite às novas gerações 

conhecimentos que as deixem aptas para a vida, tornando-as cidadãos. Porém, como bem 

analisado por Émile Durkheim, é uma ilusão se acreditar que se possa educar os filhos 

como se quer. (KUPPRA, 2007, p. 69) 

 

Fontes do IBGE, 1999/INEP, j á  em 2001, apontam que 77,8% dos concluintes do 

ensino superior no país são de pessoas da cor banca em contrapartida de irrisórios 2,7% de 

concluintes negros e acanhados 16,4% de concluintes pardos. O insucesso do aluno negro 

pode ser reflexo da escola como reprodutora de desigualdades: Tanto os dados sobre o 

analfabetismo como os de anos de instrução formal, cor ou  raça, revelam níveis inferiores 

de escolaridade na população de ascendência africana. (LOPES, 2006, p. 14). Hansenbalg 

tem  mostrado  a  centralidade  da educação para  a reprodução das desigualdades sociais. 

(HANSENBALG; VALLE apud LOPES, 2006, p. 15) 

 

A  escola  é  peça  chave  e  de  fundamental importância  dentro  do  processo  de  

democratização  das  questões  étnico-raciais, culturais e educacionais. Ora, se a escola tem 

toda essa responsabilidade, equivale então dizer que os professores são os reprodutores ou 

continuadores desse modelo ideológico opressor? Não se pode entender dessa forma, 

embora tenham os professores sua parcela de responsabilidade. 

 

 A  educação é função constitucional do Estado, erigido à Carta Magna em seu 

capítulo II, dos Direitos Sociais, e artigo 6º, logo o professor é um meio pelo qual o Estado 

estabelece sua relação de poder e reproduz sua ideologia, não podendo ser o professor, 

isoladamente, responsável pelo sucesso ou fracasso no desenvolvimento intelectual do 

alunado. Destarte, há no professor parcela de responsabilidade, pois ele é o que lida 

diretamente com as necessidades, anseios, frustrações e desencantos do alunado. A escola é 

palco de práticas de racismo, direto ou velado, impetradas tanto pelo professor  quanto 

pelos alunos não negros, motivo pelo qual a presença do aluno negro na escola é sempre 

menor que do aluno branco. A escola não está preparada para lidar com as questões 
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multirraciais e muitas atitudes racistas na escola têm levado o alunado negro à crença de 

inaptidão. 

 

Em estudo realizado, a Doutora em Educação, Eliane dos Santos afirma que muitas 

vezes os profissionais da área da educação podem praticar racismo mesmo que de uma forma 

sutil por meio dos elogios às crianças. Essa diferença está pautada apenas no pertencimento 

racial das crianças. Os elogios e estímulos realizados pelas professoras podem ser divididos 

em dois grupos, a saber: 1° Grupo o elogio é à criança e no 2° Grupo o elogio à tarefa. 

(CAVALLEIRO, 2006, p. 231) 

 

No grupo um o elogio é destinado à criança, à pessoa, ao “ser”. Isto vai formando uma 

imagem positiva do “eu”, vai elevando a auto -estima e por consequência, lapidando um 

caráter pessoal baseado na autoconfiança e aceitação pessoal daquilo que é a condição 

humana do indivíduo. Noutra mão, o segundo grupo apresenta situações que embora 

aparentemente inocentes, podem moldar influenciando negativamente a vida estudantil de 

uma criança. 

 

Pode-se argumentar que há no comparativo exageros, mas algumas práticas são suaves 

e eficazes na destruição do caráter e da auto-estima. O fato de se elogiar o feito e não o feitor, 

na contra-mão da outra atitude em que o alvo do elogio é o feitor em detrimento do feito, surte 

repercussão positiva ou negativa no elogiado. Pode ser este um dos motivos da grande evasão 

do aluno negro, visto estar a escola entre os ambientes que o deixa desconfortável e o 

enfraquece para enfrentar a vida. 

 

A educação  formal  tem  contribuído  para  o  desenvolvimento  de  crianças negras 

com identidade fragilizada, levando-as a cristalizar um conceito negativo e  auto-estima  

rebaixada,  o  que  resulta  quase  sempre  em  um  sentimento  de ausência de capacidade 

pessoal, apatia, medo, inibição intelectual. (CAVALLEIRO, 2006, p. 229) 
 
 

E esta não é uma realidade consubstanciada na questão de classe social, é uma 

questão racial.  O ambiente escolar, hostil pela prática de racismo impetrada por professores 

– direto ou velado – ou mesmo por colegas, é um dos motivos que tem afastado o aluno 

negro da escola em virtude do desconforto por não se ter estrutura para se lidar com os 

problemas de ordem multirracial. Observe depoimento da juíza entrevistada: 
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Passei em Brasília toda a minha infância, vim para o Estado por conta 
do concurso há dois anos. Estudei a infância toda em dois colégios. 
Num, o primeiro grau e em outro o segundo. No início não via como 
um problema. Hoje, quando olho para trás, vejo que tinham alguns 
pontos: piadinhas aqui, um apelido ali, sempre que tinha, meu nome 
entrava. Mas tudo muito velado. Tinha a música, aquela do Luiz 
Caldas: negra do cabelo duro. Eu era o alvo. Incomodava, mas não 
tinha muita noção. Tinha muitos amigos, acho que era a única negra 
do colégio. 

 

As universidades não se prepararam para receber o novo contingente de alunos 

que até a institucionalização do sistema de cotas tinha como representantes uma minoria 

que ascendia em função do mérito. Junto  com  essa  nova  população  de  alunos  negros  

que  se  avolumou,  a universidade  também não estava preparada para lidar com as 

questões éticas, raciais, diversidade e relações multiculturais. Crê-se que a participação do 

processo emancipatório do negro no contexto acadêmico poderia ser mais abrangente se 

houvesse uma  rede de integração e grupos de estudo para melhor convivência entre os 

alunos negros no campus, bem como ampliar a presença negra na Universidade. 

 
 
 
1.4 Considerações  

 

A educação  deveria  ser  compartilhada  em  uma  escola  democrática,  com 

professores preparados para lidar com as diferenças e com um Estado mais atuante e com 

ideologias inclusivas. Todo governo é impregnado de ideologias, reconhece-se. O que se 

almeja é uma ideologia educacional voltada para a redução de desigualdades e 

democratização do  conhecimento.  

 

Se a escola f o s s e  um espaço de difusão e interação cultural, as universidades 

formassem acadêmicos preparados para a vida e se houvesse de fato a democratização do 

conhecimento, acredita-se que o resultado traduzido nas aprovações dos concursos de um 

modo geral poderia ser diferente. De todo modo, a escola deve estar preparada para 

proporcionar ao alunado negro ambientes e atitudes que direcionem a uma esfera cidadã 

e não que o coloque em situação de desvantagem no aprendizado. 

 

Por tudo isso, este artigo parte da educação deficitária e, muitas vezes racista, 
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recebida pelo alunado negro,  como causa da  pouca presença na  magis t ratura e  

no Minis tér io  Públ ico.  Permanecem alijados dos processos de concorrência 

profissional seja por deficiência técnica seja pela introjeção da inferioridade que muitas vezes 

o impede de transcender ao obstáculo colocado. As práticas racistas perpetradas no 

ambiente escolar, por mais sutis e inocentes que possam parecer, levam o aluno negro a um 

estado de inferioridade agravado por sua baixa  auto-estima e a resignação que o lugar que 

lhe é destinado é mesmo o da subserviência. 

 

 

2- O perfil dos Magistrados e dos membros do Ministério Público em Palmas 
 
 
 

Diante destas reflexões teóricas passemos agora aos dados. Da observação desprovida 

de dados mais elaborados chega-se à conclusão  de  que  são  poucos  os  negros  judicando  

ou  membros  do  ministério público. Mas será que esta observação é fática? U m  marco 

importante nesse trabalho é a  problematização d a  cor da pele. Os trabalhos sobre perfil 

que deixam de  abordá-la é uma demonstração de sua invisibilidade e o que não está 

visível não está no  debate.  Não há debate do que não incomoda, do que não demove a 

pessoa de sua zona de conforto. 

 

Durante décadas a ascensão ao Poder Judiciário era privilégio dos filhos da elite 

brasileira. Hoje com o crescimento financeiro e intelectual das classes menos favorecidas 

o eixo  tem lentamente se deslocado no sentido de se ter galgando a estes cargos os filhos 

das classes sociais inferiores. Diante disto, várias questões começam a ter visibilidade como 

a exclusão da raça nos tribunais. 

 

2.1 Metodologia aplicada 

 

 

Os recursos metodológicos utilizados nesse trabalho foram questionários, pesquisa 

bibliográfica e entrevista. 

 

1. Foi feito o levantamento do perfil sócio-econômico-educacional dos ocupantes dos cargos 

em análise através de formulário com perguntas e respostas objetivas e que foram 
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questionados recortes como idade, sexo, cor da pele, naturalidade, etc. O questionário 

continha perguntas diretas com no máximo cinco alternativas de respostas e algumas das 

específicas se pediu do pesquisado resposta por escrito, por se tratar de respostas peculiares, 

porém curtas. 

2. Também foi feita uma entrevista com uma Magistrada que se declarou negra com objetivo 

de se conhecer um pouco melhor sua história de vida e os passos percorridos em suas 

atividades acadêmicas, que culminaram em sua aprovação no concurso de Magistratura. A 

forma de organização da entrevista foi a semi-estruturada por ser a que melhor se moldava à 

proposta de trabalho. Entrevista semi-estruturada é a que combina perguntas fechadas e 

abertas, com a possibilidade de discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação 

formulada. (MINAYO, 2009, p. 64). Tal tipo de entrevista também gera a possibilidade de se 

coletar tanto os dados primários, os que farão parte do roteiro de entrevista, quanto os 

secundários  que forem acrescidos pelo pesquisado. A entrevista foi registrada por aparelho de 

áudio e executada a transcrição. 

3. Outra fonte de análise foi a pesquisa bibliográfica, com ênfase especial aos temas 

relacionados à história do Brasil, do negro no Brasil, à educação, à sociologia da educação e 

do direito, o que estabelece o condão interdisciplinar do trabalho. O resultado do trabalho de 

campo está apresentado por meio de percentuais, tabelas e gráficos indicadores – como 

conveio em cada caso – o que possibilita melhor visualização e interpretação dos dados 

coletados.  

4- Na exposição dos dados faremos comparação com os dados encontrados em Palmas em 

2010, a pesquisa sobre o perfil dos magistrados realizada por Vianna e sobre o perfil dos 

membros do Ministério público em 2006 pelo CONAMP. 

 Ainda é importante colocar que esta pesquisa foi aprovada pelo comitê de ética da 

Universidade Federal do Tocantins antes de ser executada. 

  

2.2 A pesquisa de campo 

 

Definidos os órgãos e levantado o quantitativo do grupo objeto da pesquisa, o próximo 

passo foi a pesquisa de campo em que seriam colhidos os dados fornecedores de elementos 

para análise. Num primeiro momento, foram procurados os Chefes de Gabinete para explicar-
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lhes a finalidade do trabalho. Pediu-se a contribuição para que eles intermediassem a pesquisa 

falando com o Magistrado ou Membro dos MPs. 

  

 Quando o gabinete não dispunha de um Chefe, o Assessor foi o canal utilizado com o 

intento de atender à finalidade proposta. Depois de um certo tempo, geralmente três ou quatro 

dias, o pesquisador retornava para apanhar os envelopes com o formulário preenchido. 

Importante observar a resistência de participação dos pesquisados onde menos da metade 

devolveu os questionários preenchidos. Todos os órgãos, Justiça Federal, Justiça Estadual,  

Ministério público do Trabalho, Ministério público da União, Ministério Público Estadual 

foram visitados e aplicados os questionários no período compreendido entre o dia 22 de 

setembro a 15 de outubro de 2010. Não foi possível o contato com os desembargadores.  A 

entrevista com a Magistrada se deu 17 de outubro de 2010, em  

Palmas, no Estado do Tocantins.  

 

 

2.3- Situações no campo 

 

 

O trabalho de campo traz ao pesquisador muitas situações inusitadas, sejam elas 

agradáveis ou não, e saber lidar com elas é de fundamental importância para o sucesso da 

pesquisa. Com a pesquisa de campo não foi diferente. Mas no geral, o saldo foi positivo em 

todos os aspectos. Muitos Magistrados e Membros receberam o pesquisador com toda 

presteza, o que só contribuiu para o êxito. 

 

Todavia, alguns fatos foram dos mais interessantes: Certo magistrado disse ao 

pesquisador que não poderia em hipótese alguma responder ao questionário, visto que há, 

hoje, uma indústria de venda de cadastro de bons pagadores e as perguntas do questionário 

deixavam a vida dele exposta, pois tudo sobre ele seria relatado, e querendo, “o pesquisador 

poderia muito bem vender seus preciosos dados, sem falar na assinatura no termo de 

consentimento”. 

 

Em contrapartida, em outro momento quando o pesquisador retornou a um 

determinado gabinete para apanhar o questionário foi recebido pela própria Juíza que o 

atendeu com a maior presteza e polidez. Para a surpresa, a Magistrada disse não conhecer em 
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Palmas nenhum Magistrado negro que se encaixasse na pesquisa. Porém, na comarca X havia 

uma Juíza ingressa no último concurso e que o pesquisador deveria procurá-la, pois isto 

abrilhantaria o trabalho e a Magistrada era acessível e muito humilde. E foi além ao fornecer 

ao pesquisador os telefones da Magistrada e o permitiu falar em seu nome. Desta gentileza 

nasceu a entrevista transcrita neste trabalho. De forma semelhante, foi muito bem recebido no 

MPE pelo Doutor Edson Azambuja, Presidente da Associação Tocantinense do Ministério 

Público (ATPM), recebendo informações sobre a Confederação Nacional do Ministério 

Público (CONAMP) e compartilhando com o pesquisador um trabalho semelhante feito em 

nível regional. Destaque ainda para a humildade e cordialidade dos Promotores Miguel B. 

Siqueira e Ricardo Vicente. 

 
 
2.4 Do grupo pesquisado 
 
 
 

O grupo pesquisado foi os Magistrados e Membros dos Ministérios Públicos da 

União e Estadual em Palmas. Setenta e três questionários foram distribuídos e trinta e três 

pesquisados responderam com percentual por órgão definido conforme tabela nº 1 abaixo. 

 

Tabela : : Questionários distribuídos e respondidos por órgão 

Órgão Quantitativos Afastados* Distribuídos Respondidos 

Justiça Estadual 27 2 25 11 

Justiça Federal 6 2 4 3 

Justiça  Trabalho 4 1 3 1 

 
MPE * 

29 5 24 9 

12 2 10 4 

MPF- PR/TO** 8 3 5 4 

MPT- PRT *** 2 1 1 1 

Total 89 16 73 33 

*Ministério Público Estadual    **Ministério Público Federal/Tocantins  *** Ministério 
Público do Trabalho 

Fonte: pesquisa de campo  

 
A área geográfica escolhida para a realização da pesquisa foi o município de Palmas 

que, assim como o próprio Estado, ainda tem instituições muito novas em relação aos outros 

Estados da Federação que constam com anos de demandas e estruturação. Por este motivo 
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algumas instituições ainda possuem número de Magistrados ou Membros ainda bastante 

reduzidos, o que exigiu fazer agrupamentos  para análise dos dados definidos por órgãos com 

certa proximidade ou atividades afins. Os Magistrados da Justiça Federal e da Justiça do 

Trabalho foram agrupados. Assim, doravante os dados e análises relacionados à Justiça 

Federal, também incluem os dados da Justiça do Trabalho. 

 

A Justiça do Trabalho em Palmas é composta por apenas quatro Magistrados e apenas 

um respondeu ao questionário. Foi agrupado por critérios de afinidade de esfera à Justiça 

Federal como para manter o anonimato. Semelhantemente a Procuradoria do Trabalho no 

Tocantins é um ofício bastante acanhado com apenas duas Procuradoras. Uma estava de 

licença e apenas uma foi abordada respondendo ao questionário. Os dados desta Procuradora 

e os dos Procuradores(as) da República foram agrupados, haja vista pertencerem à estrutura 

do Ministério Público da União. Doravante serão  analisados como dados do MPU(Ministério 

Público da União). 

 

Semelhante conduta foi adotada para agrupar a Magistrada da Comarca  que, por ser 

negra aceitou participar, gentilmente aceitou de pronto o convite para participar da pesquisa. 

Os dados formam o grupo de Juízes Estaduais. Estes agrupamentos se fizeram necessários 

para que se preservasse a identidade do pesquisado, ademais estes agrupamentos não 

interferem no resultado almejado. Portanto, os dados apresentados serão da JE (Justiça 

Estadual), da JF(Justiça Federal), do MPE Promot (Ministério Público Estadual/ Promotores 

de Justiça), MPE Procur(Ministério Público Estadual/ Procuradores de justiça) e MPU( 

Ministério Público da União) 

 

 

2.5- Recortes e análise de dados 
 
 
2.5.1 Perfil de Cor 
 

 

O perfil cor da pele foi analisado nesse trabalho, pois de alta relevância para que 

se reflita sobre o objeto. Analisados os dados e com fundamento neles, pode-se 

constatar que os negros são   minoria  ocupando  os  cargos  pesquisados. Importante 

salientar que estes dados foram baseados na declaração dos pesquisados. Veja os dados da 

tabela 2. 
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Tabela 2:Perfil de Cor  
 
 
 
 
 

Cor da pele 

Cargo  
Total JE  JF MPE 

Promot. 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Branco 7– 
63,6% 

3  75% 8 –88,9% 2 –50% 4 –80% 24 –72,8% 

Pardo 2– 
18,2% 

1  25% 1  11,1% 2  50% 1  20% 7  21,2% 

Preto    1 – 9,1%     1 - 3% 

Não respondeu 1– 
9,1% 

    1 – 3% 

Total 11  100% 4 –
100% 

9  100% 4  100% 5  100% 33 - 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 
 
 
2.5.2 Perfil etário 

 
 
 

O recrutamento de Juízes e  Membros do Ministério Público se dá por concurso 

público sem restrições de idade, o que torna o sistema brasileiro diferente dos sistemas 

americano e inglês. Na Inglaterra o Magistrado é escolhido pelo voto de  advogados,  os  

barristers e nos EUA  a escolha é política, em função de notabilidade nos exercícios 

profissionais. (VIANNA, 1977, p. 61). Há uma clara diferença na forma de ingresso entre 

o sistema civil law e o common law.  Não há limites de idade, sendo exigido dos 

candidatos três anos de atividade jurídica conforme o artigo 93, l da Constituição Federal. 

Neste trabalho, a idade média girou em torno dos 41,3 anos, conforme tabela nº 3. 

 

Na pesquisa realizada anteriormente pelo grupo de pesquisa de Luiz Werneck em 1997 

esta média era de 42,4 anos entre os Juízes, (VIANNA, 1977, p. 60), no Estudo Diagnóstico 

Ministério Público dos Estados da CONAMP realizado em 2006 a média entre os 

Procuradores era de 57,9 e entre os Promotores de 40,1. (CONAMP,  2006, p. 82). A análise 

comparativa entre as médias aritméticas de idade levantadas pelos estudos de Luiz Werneck 

de 1997, e os estudo do CONAMP de 2006 mostraram que a variação maior ficou por conta 

dos Juízes Federais que teve uma redução de 6,7 anos e dos Procuradores de Justiça que 

tiveram a queda mais acentuada, em torno de 10,7 anos.  
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Tabela 3: Média aritmética da idade por órgão 
 

Cargos  
Total 

idade- 
media 

Juízes 
Estaduais 

Juízes 
Federais 

MPE 
Promot

MPE 
Procur

MPU 
Procur

43,6 35,7 47,4 47,2 32,6 41,
3 Fonte: pesquisa de campo 

 
 
 

Há a situação aventada por alguns pesquisadores do direito sobre o fenômeno de 

juvenilização e feminilização do Poder Judiciário, segundo o qual, há uma tendência de se 

priorizar o ingresso de jovens e mulheres. Foi o alargamento das oportunidades acadêmicas 

– especialmente com a criação das escolas privadas, dos cursos noturnos e das faculdades 

no interior do país  –  o  responsável  pela  notável  ampliação  do  contingente  de  juízes  

jovens. (VIANNA, 1977, p. 60) 

 

Pode-se constatar pelo trabalho atual que há um número maior de jovens ingressos no 

Poder Judiciário e no MP nos últimos anos. Do grupo pesquisado o maior índice de jovens se 

concentra no MPU com 60% dos seus Membros com idade igual ou inferior aos 30 anos.  

Além do MPU a Justiça Federal é o único Órgão que possui Magistrados com idade igual ou 

inferior aos 30 anos. Destaque para os Procuradores de Justiça do Estado do Tocantins com 

100% dos que responderam aos questionários concentrados na faixa etária compreendida 

entre 41 e 50 anos de idade. 

 
 

Tabela 4: Perfil etário – quantitativo e percentual 
 
 

Idade atual 
JE JF MPE 

Promotor 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Total 

Até 30 anos  1– 25%   3 –60% 4 –12,1% 

31 à 40 anos 5  45,4% 2– 50% 1 –11,1%  1  20% 9  27,2% 

41 à 50 anos 4  36,4% 1– 25% 5  55,5% 4 –100% 1  20% 15– 45,4% 

51 à 60 anos 2  18,2%  3  33,3%   5– 15,2% 

Total geral 11– 100% 4  100% 9– 100% 4  100% 5  100% 33– 100% 
Fonte: pesquisa de campo 

 
 
 

A idade de aprovação no concurso também foi sondada e a maioria dos 

participantes da pesquisa ingressou na carreira de Magistratura e MP com menos de 30 anos 

de idade. Na tabela nº 5 a disposição dos dados. 
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Tabela 5: Idade de ingresso – quantitativo e percentual 
 
 
 
 

Idade 
ingresso 

Cargo  
Total 

respond. 
JE JF MPE 

Promotor 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
Até 30 anos 6 –54,6% 3 –75% 5 –55,6% 4  100% 5  100% 23  69,7% 

31 à 40 anos 5 –45,4% 1 –25% 4  44,4%   10  30,3% 

Total p Órgão 11  100% 4 –100% 9– 100% 4  100% 5  100% 33– 100% 
Fonte: pesquisa de campo 

 
 
 
 

2.5.3 Perfil de gênero 
 
 
 

Com o avanço dos direitos sociais em todos os campos, também na área das 

ciências  jurídicas,  as mulheres têm uma longa estrada de  lutas pelos direitos inerentes à 

vida, à igualdade e à dignidade. Luta edificada na Carta das Nações Unidas e na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. A carta Magna consignou em seu artigo 5º 

inciso I e também no artigo 226 §5º o que os constitucionalistas denominam de 

igualitarismo formal. Este  igualitarismo  equivale  ao  coroamento  das  lutas  de  décadas  

e  que culminou por fim em mudança de paradigmas. Dados dispostos na tabela nº 6. 

 
 

Tabela 6: Perfil por gênero –  quantitativo e percentual 
  
 
 

Gênero 

Órgão 
 
 
 

Justiça 
Estadual 

Justiça 
Federal 

MPE 
Promot. 

MPE 
Procur. 

MPU  

Masculino 7– 63,6% 3  75% 7– 77,7% 3– 75% 4  80% 24  72,8% 

Feminino 4– 36,4% 1  25% 2– 22,2% 1– 25% 1  20% 9  27,2% 

Total 11– 100% 4 –100% 9– 100% 4 –100% 5 –100% 33- 
100% Fonte: pesquisa de campo 

 
 

Comparando os dados apresentados na pesquisa de Vianna, em 1977, para os 

Magistrados e, em 2006, para os Membros dos MP´s pelo CONAMP a maior elevação de 

homens ocorreu entre os Promotores de Justiça. O número cresceu algo em torno de 11,3 

pontos e a maior queda ficou entre os Juízes Estaduais, em torno de 25,3 pontos. Na Justiça 

Federal a queda no número de Juízes foi de 13,9 pontos e a menor queda ocorreu entre os 

Procuradores de Justiça com índice de 5,8. Nas variações para o gênero feminino a maior 

elevação ocorreu entre as Juízas Estaduais que cresceu algo em torno de 25,3% seguidas pelas 
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Juízas Federais que cresceu no mesmo período 13,9 pontos e das Promotorias de Justiça que 

cresceu apenas 5,8%.  

 

 
 
2.5.4 Mobilidade espacial 
 
 
 

No que diz respeito à mobilidade espacial
 
o tema foi abordado para se constatar 

se  de fato é grande o número de Magistrados e Membros dos MPs em trânsito  dentro do 

território nacional, em função dos concursos.  Confirma-se a mobilidade. Apenas três 

respondentes são  naturais do Estado do Tocantins, o contingente de oriundos de outros 

estados é 90% conforme tabela 7. 

 
 

Tabela 7:  Mobilidade espacial – quantitativo e percentual 
  
 
 

Estado de origem 

Cargos  
Total J. 

Estadua
J. 

Federa
MPE 

Promot
MPE 

Procur
MPU 

Procur
 

Ceará    1 -25%  1 –3% 

Distrito Federal 1  9,1%    2 -40% 3 –9,1% 

Espírito Santo  1 –25%    1– 3% 

Goiás 3  27,3% 1  25% 4 -44,4% 2  50%  10 –30,3% 

Mato Grosso do Sul   1  11,1%   1– 3% 

Minas Gerais   2  22,2%   2  6,1% 

Pará 1– 9,1%     1– 3% 

Santa Catarina 1– 9,1%     1– 3% 

São Paulo 1– 9,1% 1- 25%  1-25% 3  60% 6 – 8,1% 

Sergipe 1– 9,1%     1– 3% 

Tocantins 3  27,3% 1- 25%    4 – 2,1% 

Não responderam   2- 22,2   2 –6,1% 

Tota
l 

11 – 100% 4 – 100% 9 – 100% 4 – 100% 5 – 100% 33 – 
100% Fonte: pesquisa de campo 

 
 
 

2.5.5 Estado Civil e prole 
 
 
 

O estado civil foi levantado e os resultados expressados na tabela número 8 

mostram que os casados são 72,7%; os solteiros, 18,2%; e os separados, 9,1% dos 

respondentes. 
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Tabela 8: Estado civil - quantitativo e percentual 
 
 
 
 

Estado civil 

Cargo  
Total JE JF MPE 

Promot. 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Solteiro 1  9,1% 2 – 50% 2 –22,2%  1 –20% 6 –18,2% 

Casado/ U. Estável 9  81,8% 2 –50% 6 –66,6% 3 -75% 4 –80% 24 –72,7% 

Separado 1– 9,1%  1 –11,1% 1 -25%  3 – 
9,1% Total p Órgão 11 – 

100% 
4 – 100% 9 – 100% 4 –100% 5 – 100% 33 - 100% 

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 

A quantidade de filhos também foi pesquisada e entre os respondentes a média 

do número de filhos é de 2,0 conforme tabela 9. 

 
Tabela 9: Quantidade de filhos – quantitativo e percentual 

  
 
 
Quantidade de filhos 

Cargo  
Total JE JF MPE 

Promot. 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Um filho 2 – 18,2% 1 – 25%   1 – 20% 4 –12,1% 

Dois filhos 4 – 36,3%  3 – 33,3% 1 – 25% 2 – 40% 10  30,3% 

Três filhos 2 – 18,2% 1 – 25% 2 – 22,2% 3 – 75%  8  24,2% 

Quatro filhos ou mais 1 – 9,1%  2 – 22,2%  1 – 20% 4  12,1% 

Não tem filhos 2 – 18,2% 2 – 50% 2 – 22,2%  1 – 20% 7  21,2% 

Total p Órgão 11 – 
100% 

4 – 100% 9 – 100% 4 – 100% 5 – 100% 33 - 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
 

2.5.6 Perfil educacional 
 
 
 

Foram destinados recortes sobre a vida acadêmica dos pesquisados com o fito  de  

se  perscrutar  com  mais  vagar  sobre  suas  atividades  educacionais.  A modalidade de 

recrutamento via concurso público exige cada vez mais candidatos com elevados níveis 

de qualificação, haja vista ser inerente à carreira preparo moral e intelectual dos que 

anelam trilhá-la. Inquirido onde haviam graduado responderam conforme a tabela nº 10. 
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Tabela 10: Estado da federação onde graduou – quantidade e percentual 
 
 
 
Estado da 
graduação 

Cargo  
Total JE JF MPE 

Promot. 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Distrito Federal 1 – 
9,1% 

   1 – 20% 2 – 6,1% 

Goiás 4 – 
36,3% 

1 – 
25% 

4 – 44,4% 4– 100%  13 – ,4% 

Mato Grosso do Sul   1 – 11,1%   1 – 3% 

Minas Gerais   2 – 22,2%   2 – 6,1% 

Pará 1 – 
9,1% 

    1 – 3% 

Paraíba 1 – 
9,1% 

    1 – 3% 

Paraná 1 – 
9,1% 

   1 – 20% 2 – 6,1% 

Rio Grande do Norte     1 – 20% 1 – 3% 

Rio Grande do Sul  1 – 
25% 

   1 – 3% 

São Paulo 1 – 
9,1% 

1 – 
25% 

2 – 22,2%  2 – 40% 6 – 8,1% 

Sergipe 1 – 
9,1% 

    1 – 3% 

Tocantins 1 – 
9,1% 

1 – 
25% 

   2 – 6,1% 

Total 11 –
100% 

4 – 
100% 

9 – 100% 4 – 100% 5 – 100% 33 - 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
 

Analisa-se como bastante positivo o aparecimento confortável do Estado do Tocantins 

se comparado a outras Unidades da Federação com mais tradição na formação de seus 

acadêmicos.  Com os cursos de direito em pleno funcionamento no Estado tende-se a crer que 

este número só tende a crescer e as pesquisas futuras estão imbuídas deste esclarecimento. 

Também solicitou-se dos pesquisados informar em que tipo de escola haviam estudado o 

ensino fundamental, médio e graduação. Se em escolas privadas ou particulares. 

Destes 42,4% estudaram o ensino fundamental em escola pública contra 36,3% que 

estudaram em escola particulares e 18,1% tiveram ensino misto, públicas e particulares. 

Entretanto, no ensino médio há uma inversão nos índices com relevante alta no número dos 

que estudaram em escolas particulares. Assim, O número dos respondestes que freqüentaram 

uma instituição particular sobe para 60,7% em detrimento de 33,3% dos que estudaram em 

instituições públicas e apenas 6% estudaram em ambas. 

 

A graduação também teve as instituições privadas com o maior índice de 

freqüentadores, porém com índices menores que os apresentados no ensino médio. Neste 

seguimento os que freqüentaram instituições particulares são 51,5% frente os 36,3% que 

graduaram em instituições públicas e 12,1% fizeram um curso misto como mostram os 
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resultados  expressos na tabela 11.  

 
 

Tabela 11: Tipo de instituição de ensino – quantitativo e percentual 
 
 

Tipo de administração 
Grau de 
ensino Fundamental Médio Superior 

Particular 12 – 36,3% 20 – 60,7% 17 – 51,5% 

Pública 14 – 42,4% 11 – 33,3% 12 – 36,3% 

Pública e particular 6 – 18,1% 2 – 6% 4 – 12,1% 

Não respondeu 1 – 3%   

Total 33 – 100% 33 – 100% 33 – 100% 
Fonte: Pesquisa de campo 

 
 
 
 
 

Tabela 12: Titulação – quantitativo e percentual 
 
 
 
 

Titulação 

Cargos  
Total JE JF MPE 

Promot. 
MPE 

Procur. 
MPU 

Procur. 
 

Mestrado 2   1  3 – 9,1% 

Doutorado   1   1 – 3% 

Total 2 0 1 1 0  

Fonte: Pesquisa de campo 
 
 
 

Não há dados para responder com precisão porque os  cargos hora analisados, que 

requisitam  de  seus  aspirantes  uma  alta  capacidade  intelectual, apresenta taxa de evolução 

acadêmica tão inexpressiva. Infere-se que a ciência do Direito tem perdido cada vez mais 

espaço para outras ciências no campo da pesquisa, por terem seus operadores visado com 

mais avinco posição social e comodidade econômica que dela possa advir, em detrimento do 

avanço científico. Os  números  mostram  que  o  número  de  mestres  é  de  9,1%  e  

doutores, ínfimos 3%.  Os  Juízes Federais e os Procuradores da República sequer figuram 

nestes patamares acadêmicos de titulação. 

 

Estes foram os dados levantados e analisados nesse trabalho, o que permitiu 

conhecer um pouco mais as carreiras e os Órgãos a que pertencem. Estes dados levantados 

com base no retorno alcançado na pesquisa não são um raio X completo, mas uma pequena 

indicação do perfil dos componentes do Poder Judiciário  e dos Ministérios Públicos da 
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União e do Estado do Tocantins e confirmam que de fato o negro é minoria entre os 

respondentes. 

 
 
3 Considerações finais 

 
 
 

Neste trabalho a finalidade almejada era criar condições para  a confirmação da 

hipótese sustentada e durante o transcorrer das etapas, os pontos convergentes começaram 

a  ter incidência maior que os convergentes, direcionando o pêndulo da balança para a 

confirmação. Fez-se necessário revisitar a história que muitas vezes não se conta com 

clareza nos livros oficiais para se poder situar conceito histórico em que o negro está 

inserido  na  sociedade  brasileira,  desmistificando  alguns  credos  e  esclarecendo pontos 

obscuros. 

 

E a escola, muitas vezes, tem fugido de sua função básica de informar e 

construir o caráter. Cria-se um local árido para que o alunado negro comece a sentir os 

primeiros atos discriminatórios, sejam os perpetrados por colegas ou por professores. Tais 

atos não são necessariamente deliberados. Muitos deles são sutis, mas nem por isso menos 

prejudiciais a uma auto-estima já prejudicada em virtude do processo escravagista 

responsável por desconstruir  sua auto imagem. 

 

E anos de processos repetitivos de inferiorização provocaram marcas profundas no  

povo negro, que na maioria das vezes não consegue ver beleza e capacidade em si. 

Negros que após anos de escravidão se tornaram um problema social  para  a  nação,  que  

durante  séculos  os  teve  a  ferro  e  fogo,  criando  um contingente de despreparados 

favelados. A dívida social da nação para com os negros tem preço de sangue, suor e 

lágrimas. E por ser a escola o local da implementação das filosofias educacionais 

direcionadas pelo Estado, necessário é que a política estatal seja de democratização e 

difusão igualitária do  conhecimento e da informação, pois toda nação que se propôs 

galgar patamares de excelência, assim o fizeram. 

 

A análise dos dados coletados só vieram a corroborar com a impressão que se tem 

de  que  a maioria dos componentes do Poder Judiciário e do Ministério Público  são  

homens  e  brancos  ficando:  negros,  amarelos  e  índios  em  grande desvantagem nesse 

processo. Entre o grupo pesquisado a idade média é de 41,3 anos, 72,8% são homens; 
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72,7% são casados e a maioria 3,3% têm dois filhos. Os brancos somam 72,8% e negros 

apenas  3%; 51,5% estudaram em escolas particulares, incluindo-se aí o curso superior; 

39,4% falam inglês; 69,7% ingressaram na carreira com menos de 30 anos de idade; 9,1% 

são mestres e apenas 3% doutores. 

 
 

O levantamento dos perfis dos membros da pesquisa cruzados não deixam 

dúvidas a aclarar quanto à confirmação da hipótese: os negros, se bem instruídos, são 

capazes de ascender as carreiras de Magistratura e Membros dos Ministérios Públicos, 

pois educação deficitária é o que os têm deixado alijados neste processo. Que se possam 

criar mecanismos para oferecer educação de qualidade a todos os  brasileiros, pois os 

reflexos se farão sentir nas mais variadas áreas e estratos sociais. Considerando que 

junto com a democratização da educação sejam oferecidas condições para florescer da 

dignidade, dignidade elevada a quintessência e não como ideário constitucional distante. 

 

O negro  já  contribuiu  de  várias  maneiras  com  os  trabalhos  braçais  para 

construção da nação e pode fazê-lo também na área intelectual. Por fim, a educação é o 

diferencial e que educados os homens,  sejam  de  que  cor  forem,  são  capazes  dos  

mais  elevados  feitos  e realizações. 
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RESUMO 

O presente artigo busca estudar o desenvolvimento econômico não apenas como crescimento 

econômico, mas levando-se em consideração também o desenvolvimento humano. Para tal se 

perscrutará a origem da idéia de desenvolvimento nas teorias econômicas de matriz liberal, as 

críticas feitas a estas pelo keynesianismo e marxismo, bem como os resultados do longo 

período de hegemonia liberal para a sociedade. O tema do desenvolvimento será mais 

enfocado quanto aos aspectos concernentes ao trabalho, aprofundando-se nas imbricações 

deste com a produção, o mercado, o capitalismo, a inclusão social e os parâmetros éticos 

ocidentais refletidos no direito e no Estado de Bem-Estar Social. 

PALAVRAS-CHAVE: DESENVOLVIMENTO; TRABALHO; LIBERALISMO; 

INCLUSÃO SOCIAL. 

 

RESUMEN 
El presente artículo busca estudiar el desarrollo económico no apenas como crecimiento 

económico, pero llevando en consideración también el desarrollo humano. Para tal, se buscará 

el origen de la idea de desarrollo en las teorías económicas de matriz liberal, las críticas 

hechas a esas por el keynesianismo y marxismo, bien como los resultados del largo período de 

hegemonía liberal para la sociedad. El tema del desarrollo será más enfocado cuanto a los 

aspectos concernientes al trabajo, profundizándose en las imbricaciones de este con la 

producción, el mercado, el capitalismo, la inclusión social y los parámetros éticos y 

occidentales reflejados en el derechos y en el Estado de Bienestar Social. 

PALABRAS-CLAVE: DESARROLLO; TRABAJO; LIBERALISMO; INCLUSIÓN 

SOCIAL. 

 

 

1.      INTRODUÇÃO 

  

Conquanto a acepção de desenvolvimento seja, hoje, de ampla envergadura, seguindo a 

orientação da Declaração de 1986 da ONU (Declaração sobre o direito ao desenvolvimento) e 

incluindo, portanto, o social (assim como o político e o cultural), para além do econômico, a 

primeira idéia que normalmente ocorre, quando se trata do fenômeno, é a de geração de 

riquezas, mesmo que, freqüentes vezes, em termos de contestação. 
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Neste texto, esse aspecto do desenvolvimento – de geração de riquezas – reveste-se 

fundamental importância. Em um primeiro sentido porque é, indubitavelmente, 

imprescindível para a criação de condições e oportunidades que levam ao bem-estar em seu 

sentido amplo (material e imaterial).  Em um segundo, que aqui se aborda em especial, porque 

foi historicamente explorado pelas teorias econômicas liberais como única forma de alcance 

do bem-estar. 

O presente artigo propõe-se a investigar os sentidos do desenvolvimento tendo como ponto de 

partida o seu conceito nas teorias de cunho liberal, que, durante toda história do capitalismo 

marcaram grande hegemonia, trazendo ainda críticas a estes. Busca, por outro lado, entender o 

desenvolvimento como fenômeno que não pode se apresentar de forma arbitrária, mas calcado 

nas principais teorias sobre o assunto, nas suas experiências de implantação histórica e nos 

consensos surgidos na humanidade sobre o tema. 

            Correlacionada à questão do desenvolvimento, o texto procura, ainda, enfocar a 

categoria trabalho, buscando perscrutar quais são suas influências no crescimento puramente 

econômico, bem como definir como o labor e seu tratamento legal, através da Constituição de 

1988 e de documentos internacionais, podem ser encarados como importantes instrumentos de 

inclusão e emancipação social, compondo assim um conceito mais amplo de 

desenvolvimento. 

  

2.      Sobre o sentido do desenvolvimento 

  

As teorias econômicas que pensaram a sociedade, em termos capitalistas, para fins de seu 

desenvolvimento, podem ser divididas, grosso modo, naquelas de matriz liberal, incluindo-se 

aí as correntes clássica, marginalista ou neoclássica, e a segunda síntese neoclássica dividida 

entre os neoclássicos liberais (Paul Samuelson) e os conservadores (Friedman, Mises e 

Hayek); e nas de matriz keynesiana, falando-se agora em neo-keynesianismo. 

O pensamento econômico na era do capitalismo foi marcado por uma larga hegemonia das 

correntes de cunho liberal. Apenas entre as décadas de 1940 e 1970, esta hegemonia foi 

rompida com a ascensão do keynesianismo, sendo retomada até os dias atuais, com o 

neoliberalismo. A hegemonia liberal fez com que o conceito de desenvolvimento se atrelasse 

fortemente às suas premissas e, portanto, a palavra desenvolvimento, inicialmente, pode 

sugerir apenas a necessidade de acúmulo de riquezas. Esse pensamento se vincula, em geral, 

àquela visão que Amartya Sen (2010, p. 54) identificou como “desenvolvimento como um 

processo feroz” e que para ser alcançado demanda a resistência ao que ele chama de 

“tentações”: 

[...] as tentações a que se deve resistir podem incluir a existência de redes de segurança social 

para proteger os muito pobres, o fornecimento de serviços sociais para a população, o 

afastamento de diretrizes institucionais inflexíveis em resposta a dificuldades identificadas e o 

favorecimento – “cedo demais” – de direitos políticos e civis e o „luxo da democracia‟. Essas 

coisas, adverte-se com posse austera, podem vir a ser favorecidas posteriormente, quando o 

processo de desenvolvimento houver produzido frutos suficientes: o necessário aqui e agora é 

dureza e disciplina. (SEN. 2010, p. 54) 
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A crença do desenvolvimento feroz se justifica com o desdobramento de algumas premissas 

liberais. Primeiro na individualista, em que o homem agindo individualmente e num mercado 

livre, na consecução do melhor para si, com o mínimo dispêndio ou esforço, acaba alcançando 

os melhores resultados também para a sociedade; segundo, pelo comportamento racional dos 

agentes econômicos que saberiam e fariam exatamente o que seria melhor para si; e terceiro, 

numa crença otimista nas leis “naturais” ou na “mão invisível” dos mercados que geraria 

automaticamente equilíbrio econômico, no sentido de que, com o crescimento da economia, 

há uma distribuição automática das novas rendas de forma harmoniosa[1]. 

Tais crenças repercutiram no Estado, o qual deveria interferir o mínimo possível na economia, 

o que acabou gerando a falsa lógica de que não seria preocupação deste o bem-estar e a 

segurança material dos seus cidadãos, assim, como sustenta Correia e Maior: “[...] assegurar-

se seria apenas uma atribuição de cada um. Querer descarregar sobre o outro a sua 

responsabilidade, é abdicar de sua liberdade, renunciar a sua qualidade de homem, desejar a 

escravidão.” (2007, p. 16). 

Diz-se falsa lógica, pois, por mais que os seus meios não tenham caminhado para uma 

intervenção direta no sentido do bem-estar, as correntes de cunho liberal foram construídas 

com o objetivo de garantir o bem comum e este constituía sua base de legitimação. O bem 

comum seria, então, alcançado de forma reflexa, como conseqüência da economia livre. Na 

visão liberal, em longo prazo e em um determinado momento do desenvolvimento capitalista 

do progresso tecnológico e da produção, chegar-se-ia a um incremento de bem-estar de toda a 

população em que todas as necessidades estariam saciadas, havendo então um estado de 

crescimento nulo. Para Stuart Mill este estado não estaria mais baseado na aquisição de bens 

materiais, mas estaria voltado ao lazer e a atividades culturais e espirituais, num máximo 

bem-estar. Por outro lado, para Schumpter não haveria mais a corrida pelos lucros, 

desapareceria a propriedade privada e a única preocupação seria a de maximização dos 

salários. (SOUZA, p.25) 

O conceito de desenvolvimento nunca foi um conceito excludente, no sentido de que apenas a 

busca pelo crescimento econômico fosse suficiente e pudesse se dar a qualquer custo.  As 

teorias econômicas sempre se basearam num ponto de legitimidade: o máximo de bem-estar a 

todos. Assim, o desenvolvimento é esse processo de alcance de bem-estar. A tese de que a 

medida do desenvolvimento deve ser a medida de riqueza bruta produzida, o PIB (Produto 

Interno Bruto) se dá porque a crença de auto-suficiência da vontade individual exclui a da 

necessidade de que o Estado se preocupe com o que se faz da riqueza, restringindo-se 

simplesmente às condições para gerá-la. Para a ideologia liberal, a garantia da riqueza e da 

liberdade individual é todo o necessário para que o bem-estar seja alcançado. 

Nota-se que a idéia de crescimento econômico como única finalidade do desenvolvimento 

reverberou porque se dissociou do seu ponto legitimador e finalístico que é o bem-estar 

comum. A crença do desenvolvimento como um processo feroz se alastrou pelo mundo na 

mesma medida que as correntes liberais. A experiência liberal, como se verá em tópico 

posterior, pôs em xeque o real sentido do desenvolvimento e hoje, vários estudiosos, 

organismos e documentos internacionais buscam firmar um novo olhar sobre esse conceito, 

acrescentando-se novos índices para medir o nível de desenvolvimento como o IDH[2] 

(índice de desenvolvimento humano). 
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É neste sentido que hoje o desenvolvimento não pode mais ser encarado apenas como o 

crescimento do PIB (Produto Interno Bruto), mas como um processo que abarque também o 

crescimento econômico, mas para a satisfação das necessidades humanas, não só no presente, 

mas como alerta o conceito de desenvolvimento do Relatório Brundtland, mas que também 

garanta a satisfação das necessidades das gerações futuras. 

  

3.      As teorias liberais frente às críticas keynesianas e marxistas: o papel do trabalho na 

economia e no desenvolvimento 

  

A situação do trabalho sempre foi o calcanhar de Aquiles liberal e uma peça chave para o 

capitalismo. O trabalho, como modernamente idealizado, foi uma concepção moldada, na 

transição da Idade Média para o mercantilismo/capitalismo pelos jusnaturalistas. Estes, filhos 

da ideologia liberal, conferiram ao homem uma liberdade intrínseca, desvinculando-o de 

todos os laços com os meios de produção e com seus detentores. Assim, tanto aos 

trabalhadores, quanto à propriedade foi reconhecida a autonomia, bem como a possibilidade 

de circular livremente (PRATA, p. 8), retirando sua função direta de uso daqueles que dela se 

serviam, para adquirir função apenas de troca (ARENDT, p. 266). Neste sentido o trabalho 

passou a ser a única “propriedade” dos despossuídos dos meios de produção, e a única forma 

destes participarem do setor produtivo e adquirirem bens que lhes servissem de subsistência. 

Ilustrativamente preceitua Adam Smith: 

A propriedade que cada homem tem no seu próprio trabalho é a fonte original de toda a 

propriedade, e por isso a mais sagrada e inviolável. O patrimônio de um homem pobre 

consiste na força e destreza de suas mãos: e impedi-lo de aplicar a sua força e destreza da 

maneira que ele acha mais apropriada, sem lesão ao seu vizinho, é uma pura violação desta 

mais sagrada propriedade. É uma intromissão na justa liberdade quer do trabalhador quer 

daqueles que poderiam estar dispostos a empregá-lo. (SMITH apud PRATA, pg. 9). 

  

            Por outro lado, o trabalho não só funciona como liberdade e propriedade daquele que 

labora, mas também é peça essencial na produção e geração de valor capitalista. Na economia, 

um produto é considerado um bem por possuir valor, este pode ser definido pela utilidade, 

isto é, pelo grau subjetivo de satisfação que proporcionam ao consumidor (neoclássicos); ou 

pela quantidade de trabalho produtivo incorporado (clássicos e marxistas) (SOUZA, p. 17-

18). Mesmo para os adeptos da teoria do valor utilidade, o trabalho desempenha seu papel na 

produção de valor, pois se insere na categoria dos custos de produção que teria o papel de 

limitar a extensão da procura do bem (AVELÃS NUNES, 2007, p. 444). 

O trecho de Adam Smith, como todo pensamento liberal, pressupõe total liberdade do 

trabalhador para encontrar um emprego e de impor suas condições na “negociação” com o 

empregador. Tal perspectiva desemboca em um dos pressupostos clássicos: a lei de Say, em 

que toda oferta cria sua própria demanda, logo toda produção seria consumida, não havendo 

excedente ou escassez. No âmbito laboral, considerando-se que toda oferta gera demanda, 

tem-se como válida a crença de que o desemprego é sempre voluntário. Essa é a base da 
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Theory of Unemployment de Pigou (KEYNES, 1986, p. 47) que hoje vem ressurgindo com o 

neoliberalismo. A respeito desta tese, manifesta-se Avelãs Nunes: 

Parte-se do princípio de que os trabalhadores assalariados podem escolher livremente entre 

aceitar uma redução do seu salário e deixar o seu actual posto de trabalho. Colocados nesta 

situação, se pensarem que a baixa do salário real não é geral e que podem encontrar trabalho 

em outras empresas à anterior taxa de salário, escolherão a segunda alternativa e lançam-se 

numa actividade de procura de emprego. Assim sendo, estas situações não representariam 

verdadeiro desemprego (resultante da deficiente criação de postos de trabalho por parte da 

economia), antes reflectiriam um maior grau de mobilidade dos trabalhadores. [...] Nesta 

óptica, o desemprego é desemprego voluntário mesmo nos casos em que os trabalhadores 

estão desempregados por razões independentes da sua vontade [...] Se o não procuram, isso 

significa, para os monetaristas, que esses trabalhadores preferem o lazer ao rendimento real 

que poderiam receber se trabalhassem. (AVELÃS NUNES, p. 28) 

  

A teoria do desemprego voluntário tem sido refutada historicamente quanto ao aspecto das 

benesses para o trabalho, pelas condições subumanas deste em nome da liberdade de escolha 

de ser ou não trabalhador. A Revolução Industrial é exemplo de que mesmo em condições de 

emprego abaixo do limite humano, ainda assim havia o que Marx denominou de exército 

industrial de reserva[3]. As contradições das teorias liberais, porém, só foram efetivamente 

escancaradas com os impactos da grande depressão com a crise de 1929. 

A grande depressão foi resultado das concepções liberais, “da mão invisível” do mercado que 

resultou não só numa crise de produção, como também na concentração do capital no setor 

especulativo em detrimento do produtivo. A partir dela o fenômeno do desemprego seria 

entendido como produto da insuficiência do desenvolvimento das forças produtivas e não 

mais como elevação dos custos do trabalho (POCHMANN. 2005, p. 84). Coube a Keynes 

uma das mais veementes críticas a este pensamento, que vale ser registrada: 

Esclareçamos desde o início os princípios metafísicos ou gerais sobre os quais, de tempos em 

tempos, se fundamentou o laissez-faire. Não é verdade que os indivíduos possuem uma 

"liberdade natural" prescritiva em suas atividades econômicas. Não existe um contrato que 

confira direitos perpétuos aos que os têm ou aos que os adquirem. O mundo não é governado 

do alto de forma que o interesse particular e o social sempre coincidam. Não é administrado 

aqui embaixo para que na prática eles coincidam. Não constitui uma dedução correta dos 

princípios da Economia que o auto-interesse esclarecido sempre atua a favor do interesse 

público. Nem é verdade que o auto-interesse seja geralmente esclarecido; mais 

freqüentemente, os indivíduos que agem separadamente na promoção de seus próprios 

objetivos são excessivamente ignorantes ou fracos até para atingi-los. A experiência não 

mostra que os indivíduos, quando integram um grupo social, são sempre menos esclarecidos 

do que quando agem separadamente. (1983, p. 120) 

  

O Keynesianismo alastrou-se, principalmente entre os países centrais, através da construção 

da figura do Estado de Bem Estar Social, a partir da década de 1945. E persistiu por “cerca de 

três décadas de elevado crescimento econômico, de generalizada distribuição de serviços 

públicos e de significativa participação da renda-trabalho nas respectivas riquezas nacionais” 
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(DELGADO, p. 78), dando origem ao que Hobsbawm denominou de “os anos dourados do 

capitalismo”. É também nesse sentido que – com base no pensamento de Dominique Plihon, 

Godinho Delgado distingue três pilares da sociedade e economia capitalista no período de 

hegemonia keynesiana: 

  

a) uma “relação salarial fordista”, fundada em um “compromisso capital-trabalho”, apto a 

organizar “a divisão dos ganhos de produtividade provenientes da organização do trabalho”, 

dando origem a uma “rápida e regular evolução dos salários”; b) a existência de políticas 

públicas concertadas de “estabilização macroeconômica, de inspiração keynesiana”, que 

tinham o condão de garantir uma “progressão regular da demanda direcionada às empresas”; 

c) a administração ou o controle sobre os sistemas financeiros, viabilizando o financiamento 

bancário competitivo e eficiente das forças econômicas, mediante taxas de juros, submetidas 

às autoridades monetárias. (DELGADO, p. 79). 

  

Keynes trouxe à economia uma nova concepção sobre o trabalho com a dinâmica do 

crescimento fundada no circuito produção – renda –consumo (DEDECCA, p. 31). O trabalho 

funciona como redistribuidor de renda, aumentando o consumo e evitando que a concentração 

leve o capital para o setor especulativo, enfraquecendo os investimentos no produtivo. Busca-

se assim, um “ciclo virtuoso” entre crescimento e distribuição de renda à base do emprego e 

de sua correspondente retribuição material, no que DELGADO chama de “capitalismo com 

reciprocidade” (2006, p. 69-79). 

Keynes não aceitava a lógica do desemprego voluntário. Para ele o desemprego era 

involuntário e era gerado quando o lucro marginal do capital, isto é, a taxa de juros, fosse 

maior que o do setor produtivo, fazendo com que a produção não fosse mais interessante. 

Keynes ressaltava a importância da intervenção do Estado para que tal fato não ocorresse 

(KEYNES, 1985, p. 12-13). Ainda contra o “desemprego voluntário”, insurgiu-se Marx. Para 

este o desemprego resulta da formação de um exército de reserva, um fator próprio do 

processo de acumulação do capital que se dá a partir do aumento da mais-valia que ocorre 

com a redução de empregos, ora na sua modalidade de mais valia absoluta (com o aumento de 

horas trabalhadas com a permanência do valor da força de trabalho), ora na modalidade mais 

sofisticada da mais-valia relativa (que é o aumento da produtividade e diminuição do valor 

dos bens de consumo pelo incremento da tecnologia) (MARX, p. 442-446) 

Como se denota, a principal crítica dos neoliberais quanto às legislações, políticas e outros 

instrumentos de proteção do trabalho e de suas condições, baseia-se na teoria do desemprego 

voluntário[4]. Os neoliberais insistem em que os malefícios da crise se dão pela excessiva 

intervenção do Estado e de seu sistema público de seguridade social. Eles invocam o fato de 

que este sistema permitiu o aumento do custo do trabalho, aumentando os preços dos produtos 

e assim gerando a inflação. Nesse discurso de desvalorização da política de emprego, o 

combate à inflação surgiu como meta prioritária, por que afeta o sistema de preços e, portanto, 

o “mercado livre”. Este controle da inflação a qualquer custo, principalmente ao custo do 

aumento da taxa de juros ocasionou aquilo para que Keynes já havia alertado: a maior 

atratividade da rentabilidade do capital, desembocando na maior financeirização da economia 

e o consequente  desestímulo do setor produtivo, ocasionando maior desemprego. 
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(DELGADO, p. 115-116). Vem a propósito a reflexão da lavra de Maior e Correia, abaixo 

grafada: 

“Mesmo do ponto de vista econômico, o efeito da derrocada dos Direitos sociais é desastroso. 

Um modelo de produção capitalista que se desenvolve à base de padrões jurídicos liberais 

permite a acumulação de riquezas, sem nenhum retorno de ordem social. Uma economia com 

capital acumulado, que não confere retorno de natureza social, não tem como se desenvolver. 

A produção simplesmente não escoa, o mercado interno não evolui, entrando-se num círculo 

vicioso do encolhimento do mercado de consumo, redução da produção, aumento do 

desemprego, encolhimento do mercado de consumo, redução da produção, aumento de 

desemprego...” (MAIOR; CORREIA, p. 31-32). 

  

A história (principalmente após a recentíssima crise financeira ocasionada pelo boom 

especulativo nos Estados Unidos em que só os países que apostaram no setor produtivo 

saíram ilesos, como no caso da China e, de certo modo, do Brasil) e as estatísticas, já parecem 

desmentir essa teoria. E as críticas keynesianas e marxistas, por menos que tenham 

conseguido colocar uma pedra definitiva sobre ela, trazem uma importante e mais realista 

contribuição para o entendimento da demanda de empregos nas economias capitalistas. 

Caminha neste sentido a crítica contundente de Avelãs Nunes: 

É claro que a „solução‟ de impor aos trabalhadores o ónus de „pagar a crise‟ só funcionou 

porque o capitalismo era então, sem disfarces, “um sistema em que os que não podiam 

trabalhar também não podiam comer”. Resta saber se esta „solução‟ fará sentido em 

economias que usam tecnologias avançadas. A resposta só pode ser negativa. Com efeito, 

ninguém admitirá que uma unidade de produção informatizada e utilizando robots e outras 

técnicas de automação vai deitar fora os equipamentos (caríssimos) compatíveis com estas 

tecnologias apenas porque, conjunturalmente, os salários estão baixos. E ninguém admitirá 

que um empresário responsável vá lançar um novo empreendimento com tecnologia trabalho-

intensiva ultrapassada, apenas porque, conjunturalmente, os salários estão baixos. (p. 30) 

  

Após a grande contribuição de Marx em desmascarar o sistema perverso de exploração do 

trabalho para a criação de valor no capitalismo, coube às críticas keynesianas a reconstrução 

do papel do trabalho neste modo de produção, sem o intuito de superá-lo. É a partir de Keynes 

e da estruturação dos Estados de Bem-Estar Social que podemos falar num “primado do 

trabalho e do emprego” e na sua importância para um projeto de desenvolvimento, 

“traduzindo a mais objetiva, direta e eficiente maneira de propiciar igualdade de 

oportunidades, de consecução de renda, de alcance de afirmação pessoal e de bem-estar para a 

grande maioria das populações na sociedade capitalista” (DELGADO; PORTO. 2007, p. 22). 

O trabalho passa a ser um instrumento e uma via de empoderamento e inclusão daqueles que 

são já estruturalmente prejudicados devido à característica do capitalismo de ser naturalmente 

desigual[5], bem como passa a ser um fator de equilíbrio e sobrevivência do próprio sistema 

no gerenciamento destas desigualdades a níveis suportáveis. 

  

4.      A hegemonia neoliberal e o panorama atual 
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O retorno liberal surge com a crise dos anos 1970, desencadeada pela crise do petróleo, que se 

prolongou até os anos 80, período do denominado fenômeno da “estagflação”. Esta crise foi 

reflexo de várias mudanças mundiais, que abalaram o sistema Keynesiano, primeiramente 

com a mundialização da economia que, segundo Hobsbawm pôs os governos do mundo, a 

exceção dos Estados Unidos, a mercê de um mercado mundial incontrolável (HOBSBAWM, 

p. 411). O segundo abalo se deu com a transformação do sistema produtivo pela Terceira 

Revolução Industrial que, somada à globalização, confluiu numa nova divisão internacional 

do trabalho que tem por característica se poupadora de mão-de-obra, o que gerou índices 

elevados de desemprego. O terceiro foi gerado pelo ataque das correntes liberais que se 

aproveitaram deste clima de descumprimento dos propósitos do Estado de Bem-Estar 

(HOBSBAWN, p. 411-412). Este contexto foi o cenário ideal para solapar qualquer teoria que 

encarasse o desenvolvimento de forma mais inclusiva desde sua origem, propiciando, mais 

uma vez, o credo do “desenvolvimento como um processo feroz”, (SEN, p. 54) que se 

materializou com o neoliberalismo e seus ajustes estruturais. 

O credo neoliberal incorporou em seu discurso essas novidades (globalização e Terceira 

Revolução Industrial) e propôs uma fórmula de crescimento econômico e de bem-estar 

baseadas nestas, através de dez regras: disciplina fiscal, redução dos gastos públicos, reforma 

tributária, juros de mercado, câmbio de mercado, abertura comercial, investimento estrangeiro 

direto, com eliminação de restrições, privatização das estatais, desregulamentação 

(afrouxamento das leis econômicas e trabalhistas) e direito à propriedade intelectual. Estas 

regras aproveitam e reforçam a globalização através de uma contundente liberalização dos 

mercados e pela minimização do Estado, além de propiciar a expansão sem peias das 

transformações produtivas da Terceira Revolução Industrial. Esse receituário para inserção 

dos países nessa nova era global de produção voltada à inovação tecnológica consolidou-se no 

que se convencionou chamar de Consenso de Washington (WILLIAMSON, p. 252-253). 

O retorno do credo liberal, com a implantação do Consenso, através da ascensão dos partidos 

de direita em muitos países e nas principais economias, não trouxe soluções efetivas para o 

cerne da crise[6]. As correntes neoliberais apenas gerenciaram a crise através de discursos, de 

ideologias, que incorporavam a exclusão social como fator inevitável da nova dinâmica do 

mundo. Note-se ainda que as políticas ditas neoliberais nunca foram plenamente seguidas 

pelos países centrais, pois em momentos de crise, eles sempre se socorreram das políticas 

keynesianas[7]. Apenas em relação à America Latina o ajuste neoliberal foi efetivamente 

implantado[8]. Nesta o ajuste se deu de forma mais dura, pois a lógica de desenvolvimento 

feroz tornou-se pior em uma realidade já subumana. Houve piora nos índices sócio-

econômicos que já eram alarmantes[9] além de um aumento exorbitante da dívida externa[10] 

complicando ainda mais o desenvolvimento desses países devido a sua maior sujeição às 

entidades financeiras internacionais. 

Sobre o gerenciamento da crise, Avelãs demonstra que, no plano político, a taxa de 

desemprego considerada razoável na época de Truman (1945 – 1953) era de 1,5% a 2,5%; no 

governo Eisenhower (1953 - 1961) 2,5% a 3,5%; em Nixon (1969-1974) 4,5% a 5,5%,em 

1982 com Reagan 6,5% e em 1986 chegou aos 7%. (AVELÃS NUNES, p. 29). Pode-se 

culpar este aumento de tolerância para com o desemprego (e para com a conseqüente 

degradação de vida de milhões no mundo) à substituição do trabalho vivo pelo morto com as 

novas tecnologias e as mudanças dos processos produtivos. Esta desculpa parece padecer, 
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porém, de um fatalismo ingênuo, como se o avanço tecnológico e produtivo fosse um males 

irremediável, e não fatores controlados pelo ser humano e pelas políticas governamentais. 

A constatação do aumento de tolerância para com o desemprego e exclusão se agrava ao se 

observar que, desde 1890, a renda per capta de todo o mundo (considerando-se separadamente 

países centrais, semiperiféricos e periféricos conjunta e isoladamente) nunca deixou de 

crescer. Esta aumentou e de forma acentuada, a partir dos anos 1940 e ainda mais nos anos 

1970 em diante, épocas de plena crise mundial (POCHMANN, p. 21). Estes dados nos fazem 

pensar sobre o alerta de Ignacy Sachs, para a importância de encarar o problema do ponto de 

vista político e não apenas sob o fácil argumento das crises econômicas: 

Nosso poder tecnológico seria, desde já, suficiente para oferecer a cada um dos homens um 

conforto material razoável. Segundo dados do Banco Mundial, a renda média per capita, em 

plano mundial, estava em 1992 na casa dos US$ 4.300. Para efeito de comparação, a renda 

per capita no Reino Unido era de US$ 4.593 em 1990 e a dos Estados Unidos, na mesma 

época, de US$ 4.096 (Maddison, 1994). Entretanto a desigualdade que caracteriza a 

distribuição das rendas entre países e dentro dos países tira toda e qualquer significação de tal 

média. Em 1991, o quinto mais rico da população do mundo apropriava-se de 84,7% do PNB 

mundial, enquanto o quinto mais pobre estava reduzido a 1,4% (...) a exclusão passou a 

liderar, superando a exploração. (...) A distribuição cada vez mais desigual dos frutos dos 

progressos tecnológico e econômico resulta da má organização social e política, não da 

escassez de bens. Aponta para a responsabilidade do poder político, incapaz de 

assegurar o uso judicioso do poder tecnológico. (SACHS. 1995, p. 31) (grifo nosso) 

            

A constatação de que o mundo já tem capacidade de manter todos os seus cidadãos em níveis 

de bem-estar de países centrais, faz com que se questione seriamente o modelo de 

desenvolvimento neoliberal, que como já visto em sua matriz, prevê, com a racionalidade dos 

agentes econômicos e a mão invisível do mercado, bem-estar para todos quando, através do 

progresso tecnológico, o desenvolvimento capitalista tiver capacidade de gerar os meios 

materiais para tal. O que ocorre no mundo atual é justamente o inverso. Nele, esse progresso 

tecnológico vem contribuindo largamente para um nível de exclusão nunca antes visto, 

suprimindo empregos e concentrando renda. 

É certo que não se pode afirmar, nos termos atuais, os impactos da implementação do ideário 

liberal, com a total desregulamentação do trabalho, em face dos resultados keynesianos 

porque, estes dois tipos de políticas sempre se misturaram. Primeiro, do ponto de vista 

keynesiano, a surpresa do aumento do petróleo por fatores externos ao gerenciamento do 

Estado e as novas formas de desemprego causaram tanta comoção frente às pressões liberais 

que não deram brechas à sua reação; depois, do ponto de vista liberal, mesmo com a ascensão 

do neoliberalismo como ideologia dominante nos tempos atuais, nota-se que os países, 

principalmente os centrais, depois do keynesianismo, nunca seguiram o receituário do 

Consenso de Washington ao pé da letra (SOARES, p.14) (HOBSBAWM, p. 412-413). Aliás, 

no âmbito laboral, o fato do mundo ocidental ainda viver, em grande parte, em Estados 

Democráticos de Direito, muitos sob o pálio de constituições que protegem os direitos sociais 

laborais e de ordenamentos que ainda conservam regras mínimas sobre os contratos de 

trabalho, mesmo que mitigadas, nos demonstra que, apesar das investidas neoliberais, a 

desregulamentação ainda não foi aplicada de forma maciça.  É de se observar, porém, que 

ainda não houve, em nível mundial, nenhuma política realmente voltada para sanar os 

8710



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

problemas estruturais de emprego resultantes da Terceira Revolução Industrial. O nível de 

proteção do emprego vem diminuindo paulatinamente e esta diminuição não só não vem 

sendo a resposta para a melhoria das condições de trabalho, como vem contribuindo para a 

sua precarização crescente. 

             O fato é que em 1999, auge no neoliberalismo no mundo, a taxa de desemprego 

aberto para as nações desenvolvidas era estimada em 6,18%, enquanto em 1975, em plena 

crise que abalou o Estado de Bem-Estar Social, era de 4,04%, em 24 anos, esta taxa aumentou 

53%. Nas nações não-desenvolvidas, a taxa de desemprego aberto subiu 200%, passando de 

1,79% em 1975, para 5,35% em 1999. “No mesmo período, o Brasil destacou-se por ter a sua 

taxa de desemprego aberto aumentada em 369,4%, [...] Nestes últimos 24 anos, o volume de 

desempregados no mundo foi multiplicado 3,65 vezes.” (POCHMANN, 2005, p. 86). 

As estatísticas sobre a concentração de renda parecem confirmar a tese de que o trabalho é a 

principal forma de aferição de renda de grande parte da população. As estatísticas da “década 

perdida”, constataram que a renda média dos 10% mais ricos era 6,5% mais alta que a média 

dos 20% mais pobres nos países semi-periféricos, já nos anos 90, auge das políticas 

neoliberais nestes países, a diferença aumentou para 7,1 vezes nos países semi-periféricos e 

para 5,8 vezes nos de periferia (POCHMANN, 2005, p. 35). 

Outros dados mais incisivos apontados pela doutrina parecem demonstrar que a teoria liberal 

do desemprego voluntário não se confirma na prática. De acordo com SUSSEKIND (2010, p. 

50): No Brasil, a rotatividade de mão de obra cresceu entre 35% e 40% após a vigência da lei 

do Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço – FGTS, instituto através do qual o sistema de 

estabilidade foi flexibilizado, depois de décadas de existência. Tais índices demonstraram ser 

um dos índices mais altos do mundo (os Estados Unidos e a França tinham um índice de 14% 

e o Japão de 12%). Na Argentina: “o processo de flexibilização iniciado em 1991 foi 

acompanhado de um persistente aumento de desocupação que chegou a 20% e da ocupação 

precária que chegou aos 85%”. No Chile, “Depois da reforma trabalhista de 1978/79, o 

desemprego também aumentou persistentemente até 20% e só desceu após drásticas medidas 

macroeconômicas”. Na Colômbia, “o desemprego oscilava entre 5 e 6% quando, em 1990, foi 

aprovada a Lei da Reforma Trabalhista. Hoje o desemprego aproxima-se aos 20%”. No 

Uruguai, “o percentual histórico de desemprego, perto de 10% cresce até mais de 20% no 

lapso da flexibilização.” (2010, p. 50-55). 

O que as estatísticas parecem mostrar contundentemente é que, independente das crises 

econômicas, a produção de riquezas em nível mundial continua crescente e que, mesmo em 

face de estagnação do crescimento da economia, a manutenção da produção nos níveis atuais 

seria capaz de manter todos em níveis de bem-estar compatíveis à Inglaterra e aos Estados 

Unidos (SACHS, p. 31). A questão do emprego, da distribuição de renda e das condições do 

ser humano que trabalha ou que depende de sua força de trabalho para sobreviver e manter 

sua família parece depender única e exclusivamente de uma política que garanta o acesso a 

todos aos produtos do desenvolvimento econômico, uma política centrada e que efetivamente 

concretize direitos fundamentais pré-estabelecidos. Não será a dinâmica livre do mercado que 

dará essa garantia, porque a lógica do mercado é de otimização e concentração de lucros e não 

de implementação de condições para a dignidade da pessoa humana, tanto o é que, em épocas 

de grande necessidade de mão-de-obra que foi a da Revolução Industrial, sem os fantasmas do 

desemprego estrutural de hoje, a desregulamentação levou a humanidade aos episódios de 

maior degradação da pessoa do trabalhador. O arrocho social não é a solução para as crises do 
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capitalismo, tampouco a redução de direitos laborais é a saída para o desemprego. Conforme 

sustenta Uriarte: 

A solução não pode ser uma progressiva degradação das condições de trabalho, porque seria 

suicida e porque, além disso, nenhum empregador contrata trabalhador de que não precisa, só 

porque é mais barato e nenhum empregador deixa de contratar trabalhador de que precisa 

porque é um pouco mais caro. (URIARTE apud SUSSEKIND, p. 55). 

  

A solução para a questão do trabalho passa muito mais por repensar as políticas públicas e 

fazer com que os ganhos econômicos sejam distribuídos de forma a equilibrar economia, no 

sentido que MAIOR e CORREIA (p. 31-32), bem como DELGADO (2006, p. 69) sustentam 

de uma economia com retorno social que gere um ciclo virtuoso de distribuição de renda, 

fortalecimento do mercado de consumo e trabalho interno e aquecimento da economia. O 

Brasil parece ser exemplo deste repensar: mesmo em plena crise financeira mundial, a partir 

do direcionamento dos gastos públicos em programas de distribuição de renda, de 

financiamento popular a taxa de juros baixas, ampliação do valor real do salário mínimo e 

com a criação de postos de trabalho, fortaleceu o setor produtivo e alcançou níveis de 

ocupação e de inclusão animadores (POCHMANN. 2010, p. 9-10). É também de Pochmann o 

trecho, abaixo referido, com informações que atestam o que se vem de asseverar: 

O melhor exemplo disso pode ser constatado pela queda absoluta e relativa da pobreza no 

Brasil. Entre março de 2002 e julho de 2009, a taxa de pobreza nas seis principais regiões 

metropolitanas do país caiu 28%. Com isso, a quantidade de pobres no Brasil metropolitano 

foi reduzida em 4,3 milhões de pessoas (-23,2%), passando de 18,5 milhões, em março de 

2002, para 14,2 milhões, em junho de 2009. Do universo de pessoas que saíram da condição 

de pobreza, 3,1 milhões faziam parte da População Economicamente Ativa (PEA), ou seja, 

72,1% do total da redução dos pobres. Somente 1,2 milhão dos que saíram da condição de 

pobreza (27,9%) eram inativos (crianças, estudantes, idosos, donas de casa etc.). Quando se 

compara a evolução da PEA, observa-se que aquela constituída por indivíduos pobres foi 

reduzida em 40,8% (3 milhões), de 7,,5 milhões (mar/2002) para 4,5 milhões (jul/2009), 

enquanto a PEA formada por trabalhadores não pobres aumentou 61,2% (7,1 milhões), saindo 

de 11,6 milhões (mar/2002) para 18,7 milhões (jul/2009).  (POCHMANN. 2010, p. 49-50) 

  

As estatísticas demonstram que a alternativa para o desenvolvimento não passa por uma 

desregulamentação do mercado de trabalho, porque, como já visto, a lógica do desemprego 

voluntário é falaciosa e a diminuição do preço da mão-de-obra não trouxe geração de 

empregos, mas sim uma retração do consumo e da demanda. 

Vale relembrar, a título de reforçar o que aqui se afirma, as teses surgidas na década de 1990 

sobre o fim do emprego formal e a respeito dos “inempregáveis”. Com interesses claros de 

sustentar e agasalhar as propostas de flexibilização das normas laborais, estiveram na 

vanguarda dos discursos e práticas neoliberais no Brasil. Pochmann registra, nesse propósito:  

Diante do ridículo dinamismo econômico imposto pela despreparada opção de abertura 

comercial, produtiva e financeira, o crescimento do desemprego, da informalidade e do 

desassalariamento regulamentado foi tratado pelos governos da época, bem como apoiado por 
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especialistas de plantão, como fenômeno natural e intrínseco aos novos tempos. Frente à 

perspectiva tecnológica, inclusive, não haveria nada mais a fazer senão se conformar com o 

aumento dos “inempregráveis”, salvo a proposição da flexibilização do mercado de trabalho, 

pois visaria tornar o autoemprego a tábua de salvação dos que fracassavam. Nestes termos, a 

vítima – identificada pelos desempregados em expansão – foi associada ao atraso, incapaz de 

se encaixar na modernidade neoliberal. Modernidade essa que somente ousava flexibilizar o 

direito do trabalho, jamais o direito da propriedade. (POCHMANN, p. 61) 

  

Este cenário, considerado por SACHS como da “epidemia de crescimento sem emprego” 

(2004, p. 25), pode, sim, ser enfrentado a partir de uma concepção de desenvolvimento que 

diversifique e complexifique as estruturas produtivas, multiplicando os empregos indiretos 

gerados pela modernização da produção, ou em um apelo a medidas que racionalizem o 

acesso ao trabalho, através de, por exemplo, redução de jornada laboral.  

  

5.      A valorização do trabalho para um projeto de desenvolvimento: O desenvolvimento 

na pauta internacional e na constituição Federal de 1988 

  

Os resultados desastrosos resultantes do Consenso de Washington fizeram com que a questão 

do desenvolvimento entrasse novamente em pauta, mas dessa vez não apenas com argumentos 

economicistas, ou pior, financeiristas. Começou-se a incluir o ser humano e a questão social 

diretamente nos discursos e ideologias não só como um fim remoto, mas como seu meio e 

guia.  Possivelmente, na base dessa decisão esteve a inquietação com a redução do poder de 

consumo. É sabido – sem que para tal sejam necessárias grandes reflexões sobre a economia – 

que a cadeia produtiva pode ser estrangulada, ao seu final, se não houver consumo suficiente. 

Por outro lado, a inclusão social que, de resto, não se faz sem essa premissa (inclusão no 

direito de consumir), garante, ao mesmo tempo, o incremento do consumo e, assim, a maior 

fluidez de bens e serviços, movimentando a economia. 

No sentido do que se afirma acima, mesmo organismos como o FMI e o Banco Mundial[11], 

grandes responsáveis pelo implemento do Consenso, estão reavaliando algumas posições, 

reconsiderando o papel do Estado como promotor do desenvolvimento e se centrando na 

necessidade da inclusão social[12] (KRAYCHETE, p. 418-419). Esta ressignificação também 

vem sendo incorporada por diversos nomes das ciências sociais aplicadas, bem como pelas 

legislações e pela Comunidade Internacional. 

Ocorre que muitas são as dificuldades em torno de um modelo ou padrões generalizadores 

que possam abarcar a questão do desenvolvimento. “O grande desafio que se coloca é, no 

entendimento de Carla Abrantkosky Rister a definir que “[...] sistemas de valores e de 

estruturas vigentes mais propiciam o desenvolvimento de uma determinada sociedade num 

dado momento histórico.” (RISTER, p. 14). 

A humanidade, ou pelo menos a sua parcela ocidental, parece ter chegado a um consenso 

ético historicamente construído através de episódios como o de lutas contra os regimes 

escravocratas, contra as servidões, contra os governos tirânicos e totalitários, contra as 
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barbáries da Revolução Industrial, das Guerras Mundiais e do Holocausto, enfim na luta pela 

construção dos direitos humanos. Consenso este de que a dignidade do ser humano é um valor 

universal e que orienta todos os demais e que se constrói com o respeito e a concreção dos 

Estados, organizações e particulares a determinados direitos individuais, sociais, econômicos, 

coletivos, transindividuais... Tanto o é que a grande parte das constituições dos Estados e 

tratados internacionais reconhece ou declara os direitos humanos e, a partir deles, legitimam 

seus Estados, suas instituições e suas ações. É a partir dessa base ética consensualmente 

construída que o desenvolvimento deve ser edificado.[13] 

A acepção mais ampla do desenvolvimento formaliza-se, no nível internacional, através da 

Declaração de 1986 da ONU sobre o direito ao desenvolvimento e é reafirmada pela 

Declaração e Programa de Ação de Viena, aprovada, em 1993, pela Conferência Mundial da 

ONU sobre os direitos do homem. É a mesma Declaração de 1986 que, em seu artigo 2.1., 

preceitua que “o ser humano é o sujeito central do desenvolvimento e deve, portanto, ser o 

participante ativo e o beneficiário do direito ao desenvolvimento”.[14] A partir de então não 

mais se justificará compreender o desenvolvimento em limites que não incluam o social, o 

político e o cultural, para além do econômico, tradicionalmente entendido como 

desenvolvimento. Por outro lado, inconcebível é, igualmente, que se restrinja o sujeito de tal 

direito. “O ser humano” é, indubitavelmente, todo e qualquer ser humano, sem qualquer 

limite, sem segregação, sem preconceito, sem exclusão. 

O conteúdo da Declaração aludida imbrica diretamente o desenvolvimento aos direitos 

humanos (art. 1º) e contempla a necessidade do seu respeito e promoção pelos Estados, 

instituições e particulares, o que remete àquele consenso ético anteriormente referido e que 

legitima principalmente os países que seguem o modelo de Estado Democrático de Direito. 

É nesse sentido que o texto da nossa Constituição apresenta a questão do desenvolvimento. A 

Constituição Federal de 1988 não se limita a ser uma carta política que assegure determinados 

direitos individuais. Ela traz em seu bojo um programa que é perceptível, em especial, a partir 

dos fundamentos arrolados no seu artigo 1º e das finalidades elencadas no artigo 3º. E esse 

programa está sempre relacionado com transformações sociais que visem a melhoria de 

condições dos brasileiros de forma generalizada. Nesse propósito, vale registrar a observação 

de Eros Grau: 

“[...] a nossa Constituição de 1988 é uma Constituição dirigente, isso é inquestionável. O 

conjunto de diretrizes, programas e fins que enuncia, a serem pelo Estado e pela sociedade 

realizados, a ela confere o caráter de plano global normativo, do Estado e da sociedade. O seu 

art. 170 prospera, evidenciadamente, no sentido de implantar uma nova ordem econômica.” 

(GRAU, p. 173) 

  

É de se notar que tanto os fundamentos da República, quanto os da ordem econômica 

perpassam pela valorização do trabalho humano e da livre iniciativa[15] como dimensões da 

dignidade da pessoa humana[16]. Além disso, a Constituição declara todo um rol de direitos 

trabalhistas no bojo dos direitos fundamentais. E o faz com objetivos igualmente claros 

definidos: construir uma sociedade livre, justa e solidária; garantir o desenvolvimento 

nacional; erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e 

regionais; promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação. Nota-se ai a tendência, presente em todos os 
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Estados de Bem-Estar Social, de conciliar o sistema capitalista com os interesses de toda 

sociedade, como asseveram Maior e Correia (2007, p. 23): “A partir do reconhecimento de 

que este modelo não tem como gerar, naturalmente, como se acreditava na época da vigência 

da ordem jurídica liberal, paz e justiça para a sociedade, estabelece-se um novo padrão 

jurídico, que traz a solidariedade do campo moral para o Direito.” É com esse espírito que a 

Constituição, ao estabelecer diretrizes para um plano de desenvolvimento nacional: 

“[...] nada mais postula, no seu caráter de Constituição dirigente, senão rompimento do 

processo de subdesenvolvimento no qual estamos imersos e, em cujo bojo, pobreza, 

marginalização e desigualdades, sociais e regionais, atuam em regime de causação circular 

acumulativa – são causas e efeito de si próprias. [...] Nada mais projeta, revolucionariamente, 

senão que o homem deixe de ser vadio e pedinte (o que é corrente), para tanto cumprindo que 

no mínimo se lhe assegure direito ao trabalho e condições de dignidade. O programa que 

propõe não é senão o de instalação de uma sociedade estruturada segundo o modelo do 

Welfare State e, porque seja assim, a quantos sustentem que a Constituição de 1988 postula 

mais bem-estar para a sociedade brasileira” (GRAU, p. 218-219) 

  

A fundamentalização dos direitos sociais[17] demonstra esta mudança de paradigma do 

Estado, de dignidade humana e de desenvolvimento que não pode mais se pautar numa ética e 

num discurso de que a radicalização da vontade individual e da liberdade do homem e do 

mercado é o reduto de toda liberdade, justiça e desenvolvimento, mas sim que se deve garantir 

um patamar mínimo de direitos que configurem um âmbito de “exercício efetivo das 

liberdades e garantia da igualdade de chances (oportunidades)” (SARLET, 1998. p. 71). 

Há quem encare que, para a efetivação dos direitos sociais, as políticas sociais compensatórias 

sejam a única via. Normalmente, quem assim sustenta, vê o desemprego e a exclusão social 

como um mal irremediável ou necessário. As medidas assistenciais são devidas em contexto 

de urgência como uma política suplementar, porém o emprego decente é, no contexto 

capitalista, a melhor alternativa de garantir um patamar mínimo de dignidade, não só porque 

oferece uma solução definitiva e auto-sustentável de inclusão, sem a necessidade de 

financiamento público recorrente; mas também porque, como sustentam vários autores tanto 

no âmbito do direito[18], da economia[19], e até da psicologia[20] o trabalho traz consigo 

importantes aspectos da identidade, sociabilidade, dignidade e auto-realização humana. 

  

  

6.      CONCLUSÕES 

  

A análise dos variados enfoques sobre o desenvolvimento, a partir de sua contextualização 

histórica, delimitou os seus contornos como os de crescimento econômico conjugado ao 

aumento de bem-estar da população. Estes contornos refletem, ainda, a dinâmica dos 

mercados capitalistas e o papel do trabalho nesta. 
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O trabalho apresenta-se, por um lado, como um dos fatores que permite a produção e a 

geração de lucros na economia e, portanto, é um dos fatores que compõe o mecanismo de 

crescimento econômico, bem como um fator que garante equilíbrio à dinâmica de geração de 

riqueza capitalista que apresenta uma instabilidade estrutural de, através do processo de 

acumulação do capital, inibir a sua distribuição e a capacidade de escoamento da produção. 

Por outro lado, o trabalho se apresenta como a principal via, no contexto capitalista, para a 

inclusão digna das pessoas através da sua participação da geração e dos produtos do progresso 

econômico. 

Observou-se que a produção mundial já é capaz de oferecer a todos um patamar de bem-estar 

compatível com o que pode ser verificado nos países centrais. Ocorre, porém, que as 

promessas de bem-estar generalizado, propostas com mercado livre e com os incrementos 

tecnológicos na produção não vêm sendo cumpridas. Ao contrário, as estatísticas demonstram 

um aumento ainda maior da exclusão, além de um maior conformismo social ao tolerar estes 

índices como naturais e inevitáveis, enquanto muitas pessoas cada dia mais são conduzidas a 

patamares de vida intoleráveis. 

Em contrapartida, vem se formando uma ética mundial no sentido de valorização do ser 

humano, a partir da garantia de acesso a meios materiais de existência digna. Tal ética pode 

até estar ganhando maior relevo diante da insustentabilidade do próprio sistema econômico 

que vem se retraindo diante dos fortes índices de exclusão, bem como pela constatação de que 

a sobreposição do setor especulativo sobre o produtivo não é uma saída de longo prazo. 

Uma política que racionalize o acesso aos postos de trabalho no sentido de não submetê-lo 

mais à lógica do mercado, que é a de simples concentração de riqueza, mas sim à lógica da 

dignidade humana, parece ser a solução para as contradições entre o mercado excludente e 

esta nova ética mundial. O desenvolvimento deve ser discutido sem subterfúgios em termos 

de possibilidades econômicas, de deveres dos Estados e dos particulares e de limites 

humanos, sociais e ambientais, não mais sob discursos que releguem o acesso à dignidade, 

direito de todo e qualquer pessoa humana, para momentos futuros e ideais. A inclusão social 

pelo trabalho apresenta-se como uma via possível e realista, pois não só garante e expande os 

níveis de crescimento econômico, como inclui pessoas desde agora e não na espera de um 

momento em que diversas condições ideais se perfaçam como que por mágica. 
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[1] As principais leis enunciadas pelos Clássicos são: a) lei do interesse pessoal: apregoa que 

o interesse pessoal é a lei que deve gerir a sociedade já que ninguém melhor que o próprio 

indivíduo para saber o que é melhor para si e esta busca individual do melhor para si levaria à 

sociedade a atingir o melhor para todos; b) lei da livre concorrência: resultante da lei anterior, 

apregoa que é a livre concorrência que melhor harmoniza os interesses individuais (daí vem a 

identificação dos clássicos como liberais); c) lei da população: apregoa a necessidade de 

reduzir a população pois, segundo Malthus, a população aumenta em progressão geométrica 

enquanto que a produção dos meios de subsistência em progressão aritmética o que geraria 

um colapso; d) lei da oferta e da procura: explica a cotação de preço (seja dos produtos, do 

trabalho, do capital e da natureza) na crença de que os preços variam inversamente à variação 

das quantidades oferecidas e diretamente em relação à variação das quantidades procuradas; 

e) lei do salário: decorre da lei anterior, os salários variarão em função da quantidade de mão-

de-obra oferecida e procurada; f) lei da renda: apregoa que produtos semelhantes são vendidos 

a mesmo preço do custo de produção mais elevado, há um ganho diferencial para aqueles que 

produzem a um custo inferior ao custo marginal; g) lei do comércio internacional: sustenta 

que no comércio exterior o ganho de um país não consiste em perdas para um outro, mas que 

o comércio externo beneficia a todos com os ganhos decorrentes da divisão internacional do 

trabalho, por isso apregoa-se a liberdade do comércio exterior. (AVELÃS NUNES, 2007. p. 

380-381) 

[2] O IDH é um índice que pretende analisar sinteticamente o desenvolvimento humano a 

partir da avaliação de três níveis de progresso: de padrão de vida, através do PIB per capta; de 

saúde, através dos índices de esperança de vida; de educação, através da média dos anos de 

escolaridade e expectativa de anos de escolaridade. (PNUD/ONU, 2010 p. 12-13) 

[3] Em sua apresentação ao livro O Capital, na série Os Economistas, Jacob Gorender afirma 

que: “Do ponto de vista de Marx, o exército industrial de reserva representa elemento 

estrutural indispensável ao modo de produção capitalista e daí sua incessante reconstituição 

mediante introdução de inovações técnicas, o que torna essa reconstituição independente do 

crescimento vegetativo da população. O exército industrial de reserva funciona como 

regulador do nível geral de salários, impedindo que se eleve acima do valor da força de 

trabalho ou, se possível e de preferência, situando-o abaixo desse valor. Outra função do 

exército industrial de reserva consiste em colocar à disposição do capital a mão-de-obra 

suplementar de que carece nos momentos de brusca expansão produtiva, por motivo de 

abertura de novos mercados, de ingresso na fase de auge do ciclo econômico etc. (MARX. 

1996, p. 41-42) 

[4] “É o regresso às concepções pré-keynesianas, que consideravam o desemprego (neste 

sentido, desemprego voluntário) como a consequência de salários reais demasiado elevados, 

em virtude de os trabalhadores não aceitarem uma redução dos salários suficiente para que a 

sua remuneração igualasse a produtividade marginal do seu trabalho e os empregadores 

tivessem interesse em os contratar. Por outras palavras: quem não tiver emprego poderá 

sempre encontrar um posto de trabalho, se aceitar um salário mais baixo que o corrente. Se o 

não aceitar é porque prefere continuar sem emprego, optando por procurar um novo posto de 

trabalho (voluntary searching for a better job).” (AVELÃS NUNES, p. 28). 

[5] “O jogo das forças do mercado, incluindo o comércio, o movimento dos capitais e da mão-

de-obra, não opera no sentido da igualdade, fazendo com que o curso da evolução histórica 
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dos países não seja homogênea, conforme revelam alguns estudos clássicos sobre o 

desenvolvimento econômico (Myrdal, 19972, Kuznets, 1983, Nurske, 1953). A tendência à 

desigualdade econômica internacional leva inexoravelmente a constituição tanto de uma 

classe minoritária de nações como à de uma classe inferior majoritária, representando, por 

vezes, 2/3 da população mundial. Assim, compreende-se que os estímulos à eficiência e à 

concorrência definidos pelo modelo de racionalidade econômica do capitalismo não 

produzem sociedades com o padrão de desenvolvimento menos desigual.” (POCHMANN. 

2005, p. 13) 

[6] Nos anos 80, considerado um período de recessão mundial, ou a década perdida, 

constatou-se que a renda média dos 10% mais ricos era 6,5% mais alta que a média dos 20% 

mais pobres nos países semi-periféricos. Já nos anos 90, auge das políticas neoliberais nestes 

países, a diferença aumentou para 7,1 vezes nos países semi-periféricos e para 5,8 vezes nos 

de periferia (POCHMANN, 2005, p. 35). 

[7] “Sin embargo, la simple fe en que la empresa era buena y el gobierno malo (en palabras 

del presidente Reagan, «el gobierno no es la solución, sino el problema») no constituía una 

política económica alternativa. Ni podia serlo en un mundo en el cual, incluso en los Estados 

Unidos «reaganianos», el gasto del gobierno central representaba casi un cuarto del PNB, y en 

los países desarrollados de la Europa comunitaria, casi el 40 por 100 (World Development, 

1992, p. 239). Estos enormes pedazos de la economía podían administrarse con un estilo 

empresarial, con el adecuado sentido de los costes y los beneficios (como no siempre 

sucedía), pero no podían operar como mercados, aunque lo pretendiesen los ideólogos. En 

cualquier caso, la mayoría de los gobiernos neoliberales se vieron obligados a gestionar y a 

dirigir sus economías, aun cuando pretendiesen que se limitaban a estimular las fuerzas del 

mercado. Además, no existía ninguna fórmula con la que se pudiese reducir el peso del 

estado. Tras catorce años en el poder, el más ideológico de los regímenes de libre mercado, el 

Reino Unido «thatcherita», acabó gravando a sus ciudadanos con una carga impositiva 

considerablemente mayor que la que habían soportado bajo el gobierno laborista.” 

(HOBSBAWM, p. 412-413) 

[8] “[...] o ajuste não foi levado adiante na mesma magnitude nos países centrais, que em boa 

medida transferiram sua crise para a periferia via dívida externa, mantendo protegidas suas 

economias” (SOARES, p.14) 

[9] “As remunerações médias (salários, aposentadorias e pensões), que representam cerca de 

70% da renda dos domicílios que se situam em torno da linha de pobreza, não só não 

acompanharam a expansão do produto em alguns países ao final da década (como a Colômbia 

e o Chile), como caíram 25%, em termos reais, em média, nos demais países onde se 

processaram ajustes”. (SOARES. 2009, p. 49-50). 

[10] Em 1980, a dívida externa bruta na Bolívia foi de 2.340 milhões de dólares, no Brasil, 

64.000, no Chile 11.207. em 2000 esta dívida passou a 4.461 na Bolívia, 236.157 no Brasil e 

37.177 no Chile. (CEPAL, Series Estadísticas de América Latina y el Caribe.) 

[11] Como coloca Sussekind: “Até o Banco Mundial (BIRD), que sempre defendeu 

ortodoxalmente, a teoria do liberal Milton Freedmann, já demonstra sua preocupação com a 

universalização das injustiças sociais, talvez por verificar que a redução do poder de consumo 

dos países não plenamente desenvolvidos prejudicará, a médio prazo, a exportação de bens e 

serviços dos que comandam a economia mundial e acabará por irradiar conflitos sociais 
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generalizados” (SÜSSEKIND, 2009, p. 45). mediante uma nova política econômica com 

ênfase na coesão social e no multilateralismo, explicou.” 

[12]  Neste sentido denote-se a reformulação da conotação de desenvolvimento do Banco 

Mundial: “O desenvolvimento é o mais importante desafio enfrentado pela raça humana. 

Apesar das enormes oportunidades criadas pela revolução tecnológica do século XX, mais de 

1 bilhão de pessoas, um quinto da população mundial, vivem com menos de um dólar por dia 

– padrão de vida que a Europa Ocidental e os EUA já haviam atingido há 200 anos (Banco 

Mundial, 1991, p. 1). 

[13] No âmbito internacional o Relatório Bruntland é um marco para o desenvolvimento, 

conceituado como "o atendimento das necessidades do presente sem comprometer a 

possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades" (ONU, 1991). 

Este Relatório explicita a tônica da centralidade do ser humano, deslocando o foco do simples 

crescimento para um significado mais abrangente. 

[14] No original francês: Article 2.1. “L'être humain est le sujet central du développement et 

doit donc être le participant actif et le bénéficiaire du droit au développement.” 

[15] “[...] as leituras que têm sido feitas do inciso 4º do art. 1º são desenvolvidas como se 

possível destacarmos de um lado “os valores sociais do trabalho” e a “livre iniciativa”, 

simplesmente. Não é isso, no entanto, o que exprime o preceito. [...] Isso significa que a livre 

iniciativa não é tomada, enquanto fundamento da República Federativa do Brasil, como 

expressão individualista, mas sim no quanto expressa de socialmente valioso. [...] É neste 

sentido que assiste razão a José Afonso da Silva, ao sustentar que a ordem econômica dá 

prioridade aos valores do trabalho humano sobre todos os demais valores da economia de 

mercado.” (GRAU. 2005, p. 200) 

[16] J. J. Canotilho lembra os direitos sociais como imprescindíveis à consecução da 

dignidade humana, referindo que não se pode reduzir “[...] o sentido da dignidade humana à 

defesa dos direitos pessoais tradicionais, esquecendo-a nos casos de direitos sociais, ou 

invocá-la para construir uma „teoria do núcleo da personalidade‟ individual, ignorando-a 

quando se trate de direitos sociais, econômicos e culturais.” (CANOTILHO, 1984, p. 70) 

[17] Esta fundamentalização também é reconhecida no âmbito da comunidade Internacional, 

como se denota na Nova Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948): “Art. XXIII - 

1.Toda pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e 

favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego. 2. Toda pessoa, sem qualquer 

distinção, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. 3. Toda pessoa que trabalhe tem 

direito a uma remuneração justa e satisfatória, que lhe assegure, assim como à sua família, 

uma existência compatível com a dignidade humana, e a que se acrescentarão, se necessário, 

outros meios de proteção social. 4. Toda pessoa tem direito a organizar sindicatos e neles 

ingressar para proteção de seus interesses.” 

[18]“[...] em termos psicológicos, o exercício do direito ao trabalho promove a auto-estima, 

oferece oportunidades para a auto-realização e o avanço na escala social, ao contrário do 

desânimo e da falta de perspectivas vivenciados por assistidos crônicos.” (SACHS. 2004, p. 

25) 
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[19] “[...] o desemprego tem outros efeitos grave sobre a vida dos indivíduos, causando 

privações de outros tipos, a melhora graças ao auxílio renda seria, nessa medida limitada. Há 

provas abundantes de que o desemprego tem efeitos abrangentes além da perda de renda, 

como dano psicológico, perda de motivação para o trabalho, perda de habilidade e 

autoconfiança, aumento de doenças e morbidez (e até mesmo de taxa de mortalidade), 

perturbação das relações familiares e da vida social, intensificação da exclusão social e 

acentuação de tensões raciais e das assimetrias entre os sexos.” (SEN, 2010, p. 129-130) 

[20] “[...]o trabalho é essencial na vida das pessoas e que estas buscam, ao mesmo tempo, 

utilidade para suas atividades dentro das organizações e também para a sociedade. Além 

disso, conforme já apontado por outros estudiosos, os dados desta pesquisa indicam que 

valores como variedade na natureza das tarefas, aprendizagem, autonomia, reconhecimento, 

bem como a função de garantir a sobrevivência e segurança são fundamentais para que o 

trabalho tenha sentido.” (MORÍN; TONELLI; PLIOPAS, 2007) 
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DIREITO À LIBERDADE E À IGUALDADE NAS POLÍTICAS DE 

RECONHECIMENTO: FUNDAMENTOS JURÍDICOS DA 

IDENTIFICAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS NAS COTAS RACIAIS. 

 

RIGHT TO FREEDOM AND EQUALITY ON RECOGNITION POLICIES: ON THE 

RACIAL QUOTAS BENEFICIARIES IDENTIFICATION LEGAL GROUNDS. 

 

Evandro Charles Piza Duarte 

Menelick De Carvalho Netto 

 

  

RESUMO 

O texto trata da identificação dos beneficiários das políticas de ação afirmativa no ensino 

superior, especificamente das cotas raciais. Argumenta que a ideia de autoclassificação racial 

adquiriu uma importância política como representação da reafirmação do autorrespeito, mas 

não estava dissociada de traços físicos que permitissem uma heteroclassificação. Ao invés da 

oposição entre auto e heteroclassificação, defende a necessidade de considerá-las como um 

processo. A primeira é indispensável para a garantia da liberdade de participação, mas não é 

suficiente justificar a inclusão de determinado individuo, pois esta remete ao âmbito de 

justificação da política pública implantada, ou seja, à concretização do princípio da igualdade, 

promovendo o direito ao igual respeito para com indivíduos que são identificados socialmente 

como negros, vítimas reais ou potenciais de ações de discriminação.  

PALAVRAS-CHAVE: POLITICAS PÚBLICAS; COTAS RACIAIS; IDENTIDADE 

 

ABSTRACT 
The text focuses on the issue of affirmative action beneficiaries in higher education‟s 

identification legal bases, specifically on those of racial quotas. Argues that the idea of racial 

self-classification has gained importance as representing a self-respect reaffirmation policy, 

but it was not taken divorced from the verification of physical traits that would allow a 

heteronomous classification as well. The author sees the nowadays tendency to isolate and 

oppose self and heteronomous classifications as social and legally dangerous, defending 

instead, on constitutional bases, the need to consider both classifications as unavoidable 

elements of a unique process. The first one is essential to ensure freedom of participation, but 

not enough to justify the inclusion of a particular individual, because it might endangers the 

very scope of the public policy justification in place, namely the equality principle 

implementation, and fail to promote the right to equal respect for individuals who are socially 

identified as Black, actual or potential victims of discriminatory actions.  

KEYWORDS: RECOGNITION PUBLIC POLICIES; RACIAL QUOTAS; IDENTITY 

ISSUE 

 

 

Introdução 
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Durante a Conferência Mundial contra o Racismo (2001), a articulação de ONG de Mulheres 

Negras Brasileiras desenvolveu monitoramento sobre o comportamento da mídia nacional, 

demonstrando que 39% das matérias, dos principais jornais, trataram do tema das ações 

afirmativas. Para Matheus Shirts, colunista do Estadão, a adoção do sistema de cotas 

constituiria uma americanização do Brasil: 

"Cotas raciais vão na contramão da tradição brasileira, estimulando uma definição racial mais 

nítida. É preciso determinar a cor de cada aluno em potencial para saber quem deve ser 

beneficiado pela ação afirmativa. (...) Seria uma pena o Brasil abrir mão de sua rica história 

de pensamento racial em prol de uma solução americana - um dos países mais racistas da 

história." [i] 

Já Roberto Pompeu de Toledo, colunista da Veja, em posição favorável ao sistema de cotas, 

lembrava que: "Como definir quem é negro? Trata-se de objeção cujo efeito é nada menos do 

que fazer parar tudo. Se não se sabe quem é negro, como promover os negros? O argumento é 

o segundo melhor para justificar a inação nesse assunto. O primeiro é negar que haja 

discriminação racial no Brasil". E ainda, afirmava que: “Quanto ao problema de classificar 

quem é negro no Brasil, já se reconheceu que a questão tem mesmo sua complexidade, mas o 

curioso é que na hora de discriminar, as dificuldades desaparecem.” [ii] 

O debate sobre os programas de inclusão foi paulatinamente deslocado em direção ao tema da 

“identidade negra” e da possibilidade de se identificar os beneficiários das “cotas raciais”. O 

caminho foi longo. Em 1995, a pesquisa do Instituto DATAFOLHA sobre a oposição dos 

brasileiros ao sistema de cotas raciais sequer sugeriu a alternativa. [iii] Quando a Fundação 

Perseu ABRANO reproduziu a pesquisa, em 2003, a dificuldade em identificar os 

beneficiários não apareceu nas respostas abertas. [iv] Por sua vez, em 2004, a opinião da 

população carioca quanto às cotas raciais relacionava-se ao tema da igualdade. Entre os 

opositores, 39,7% achavam que os direitos são iguais para todos, 29% que era uma forma de 

discriminação, 19% que a entrada deveria ser por merecimento. Entre os defensores, 53,8 % 

diziam que os negros sofrem preconceito e precisavam de oportunidade ou reparação, 16,8 % 

que os negros eram iguais, pois eram seres humanos, 15,7 % que os negros têm esse direito 

para que todos tenham o mesmo direito, e 7,3 % que os negros são carentes e precisam dessa 

chance.[v] Entretanto, dois temas estavam sub-representados nesta última pesquisa aberta: 

5,1% dos opositores diziam que o ensino básico deveria ser melhor e que o negro deveria ser 

ajudado na infância e apenas 0,6 % dos entrevistados diziam ser difícil identificar quem é 

negro e que poderia haver fraudes. 

Não obstante, as pesquisas de 1995 e de 2003 registraram a percepção da discriminação pelos 

entrevistados. Assim, por exemplo, no ano de 2003, 89% dos brasileiros reconheciam que 

havia racismo. A presença estatística insignificante do argumento sobre a “identificação” 

demonstra que ele não se constituía em um problema. Em contrapartida, havia consenso sobre 

a existência do racismo. As pesquisas indicavam a capacidade do brasileiro de reconhecer o 

preconceito racial, apesar da dificuldade de se reconhecer em situações concretas nas quais os 

papéis de vítima e agressor fossem assumidos explicitamente. Nesse contexto, a vergonha de 

falar do preconceito poderia representar não apenas uma adesão ao valor da igualdade, mas 

também uma estratégia psíquica de isenção de responsabilidade. [vi] 

O argumento sobre a identificação adquiriu importância devido à ação da mídia e da posição 

de alguns intelectuais. [vii] Estes tomaram, invariavelmente, as notícias produzidas pela mídia 

como dados objetivos, ou seja, produziram uma reificação das fontes. [viii] A crítica dirigia-
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se ao movimento negro e à atuação do Estado brasileiro. O movimento negro teria criado, em 

suas reivindicações (ou por causa delas), uma identidade inexistente. Ao se dizer negro, o 

militante inventaria a ideia (da diferença) da separação da humanidade em raças e, portanto, o 

racismo. Acusavam-no de não ser capaz de se livrar da idéia de raça, criada pela ciência 

estrangeira, porque insistia num combate ao racismo, via organização de um movimento 

fundado na raça. 

O deslizamento em direção ao tema da “identidade negra” expressa a crise das relações de 

poder que constituíram o monopólio dos discursos sobre o Outro, os quais, até bem pouco 

tempo, não contavam com interlocutores negros e indígenas. O principal efeito da ação da 

mídia foi manter viva a retórica da indeterminação, cindindo as relações entre sujeitos, 

reflexão e ação. Enfim, o tema da igualdade racial passou para o segundo plano, como 

sintetizou José Luís PETRUCELLI: 

“Precisamente em torno da classificação racial é que se alçam algumas vozes, originadas nos 

mais dissimiles posicionamentos, do marxismo ortodoxo até a direita ideológica, pretendendo 

argumentar sobre as dificuldades de identificação dos que seriam os beneficiários das ações 

propostas. O espectro da ideologia da mestiçagem reincorpora-se para contestar a justiça das 

políticas compensatórias. Se formos todos miscigenados, se afirma, seríamos, todos „iguais‟, e 

não haveria maneiras de se diferenciar entre negros e não negros, pois todos teríamos algo a 

ver, no nosso passado, com origens africanas. E a esta vertente ideológica se soma a vertente 

„científica‟ de questionamento no discurso dos biólogos geneticistas, apresentando 

informações sobre a mistura em linhagens genealógicas na população brasileira, confundindo-

se genoma com representação de uma identidade etno-racial, sabendo-se que DNA e cor se 

distanciam na mesma medida que origem e marca. 

O fato é que o discurso da identidade negra e a real possibilidade de conquista da igualdade 

racial são assim desautorizados, sendo esta a maneira pela qual a afirmação da condição de 

negro no Brasil é silenciada.” [ix] 

O tema da identidade negra foi, desse modo, inserido na ADPF 186 proposta pelo Partido 

Político Democratas – DEM, visando a declarar inconstitucional o sistema de cotas raciais 

adotado pela UnB, desde 2004, sob o argumento principal de que o critério raça é inválido 

para ações afirmativas, pois não é capaz de apreender a real exclusão social, a exclusão 

econômica, e é indeterminado. 

O presente texto pretende reinserir o debate sobre a identidade no plano da tensão entre os 

princípios da igualdade e da liberdade. [x] Para tanto, recupera o modo como a ideia de 

autoclassificação racial adquiriu nos movimentos sociais uma importância política como 

representação da reafirmação do autorrespeito, ou seja, como elemento decisivo da liberdade 

de participação política na luta contra a discriminação. Busca demonstrar que, dadas as 

condições extremas de opressão, a autoclassificação jamais representou a possibilidade de 

auferir uma vantagem (era uma posição de combate ao racismo) e tampouco esteve dissociada 

de traços físicos que permitissem uma heteroclassificação diversa daquela efetuada pelo 

declarante. Logo, a autoatribuição não é critério de definição, mas compõe um processo no 

qual a liberdade de participação deve ser garantida, embora não seja suficiente para justificar 

a inclusão de determinado individuo como beneficiário de um programa de ação afirmativa 

para negros. Por fim, explora o argumento de que a inclusão dos candidatos nos programas de 

ação afirmativa remete ao âmbito de justificação da política pública implantada, vale dizer, 

aos seus objetivos de combater o racismo, promovendo, assim como a ação política, o 
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autorrespeito de indivíduos que são identificados socialmente como negros, ou seja, que são 

vítimas reais ou potenciais de ações de discriminação. 

Propõem-se as seguintes questões: A seleção do critério de sensibilidade à exclusão racial 

conduziria à necessidade de apreensão da identidade subjetiva do candidato? Qual o método 

que deveria ser utilizado nos processos seletivos para apreensão desse critério, a auto ou a 

heteroidentificação? Poder-se-ia separar a identidade racial em seu aspecto subjetivo 

(sentimento identitário e sentimento de solidariedade) e a identidade em seu aspecto objetivo 

(identificação social e práticas sociais de exclusão)? As divergências em relação aos 

processos de seleção (métodos e critérios) não decorreriam de opções quanto à interpretação 

das finalidades do sistema de seleção adotado? 

  

Os movimentos sociais e a identidade negra: auto ou heteroclassificação? 

  

A consideração das relações entre “identidade negra” e movimentos sociais, no âmbito das 

políticas de reconhecimento, proporciona perspectivas menos circulares do que as adotadas 

pela mídia? Como pode ser pensada a questão da “identidade negra”? 

As “vozes” dos intelectuais negros oferecem um ponto de partida que se vincula não à 

perpetuação do racismo, mas a sua crítica. A propósito, Steve BIKO, militante negro na 

África do Sul, destacava que: 

Em nosso manifesto político definimos os negros como aqueles que, por lei ou tradição, são 

discriminados política, econômica e socialmente como um grupo na sociedade sul-africana e 

que se identificam como uma unidade na luta pela realização de suas aspirações. Tal definição 

manifesta para nós alguns pontos: 1) Ser negro não é uma questão de pigmentação, mas o 

reflexo de uma atitude mental; 2) Pela mera descrição de si mesmo como negro, já se começa 

a trilhar o caminho rumo à emancipação, já se está comprometido com a luta contra todas as 

forças que procuram usar a negritude como um rótulo que determina a subserviência. [xi] 

Portanto, a definição do ser negro relacionava-se às seguintes questões: a) às características 

biológicas aparentes – “a pigmentação da pele”; b) à autoatribuição como indício de uma 

primeira opção pela formação de uma consciência política; c) ao desenvolvimento de uma 

consciência política de insurreição contra a discriminação racial promovida pelo grupo 

branco. Nesse escrito de 1971, ele não descartava a necessidade da “pigmentação da pele”. Ao 

contrário, partia do pressuposto de que seus conacionais, ao se autodefinirem como negros, 

teriam características fenotípicas aparentes. Ao enfatizar a importância da consciência política 

da discriminação para um grupo, politizava aquilo que era uma prática cotidiana, histórica e 

não meramente discursiva ou legal: o tratamento diferenciado dado aos negros. O 

reconhecimento das características biológicas aparentes não se devia ao fato de não haver 

indivíduos com ascendência racial mista, pois BIKO já denunciava que na África do Sul havia 

uma política do regime para “fragmentar o mundo negro” e os mestiços alimentavam “a 

esperança secreta de serem classificados como 'africânderes morenos' e assim merecerem 

entrar no reduto dos brancos”. [xii] 
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A autoatribuição era uma atitude individual que induzia ao, agora autodeclarado, negro 

compreender a presença dos efeitos do racismo em sua vida e sua subjetividade. Dizer-se 

negro provocava o reconhecimento de que “ser negro” era a razão pela qual a Dignidade 

Humana lhe havia sido negada. Compreender por qual motivo isso ocorria, quais os efeitos do 

racismo em sua vida e na vida daqueles que compartilhavam a mesma situação e, a partir daí, 

agir para transformar a realidade, já resignificada, era o terceiro passo. 

Naquele momento, a autodeclaração não era critério, mas método. Não servia para dizer quem 

era vítima da discriminação racial, mas quais as vítimas haviam iniciado sua jornada na 

construção de um processo emancipatório. Jamais se cogitou que um indivíduo que não fosse 

vítima da discriminação pudesse se autodeclarar, pois tal opção era, certamente, considerada 

esdrúxula ou um risco inexistente. Não é por acaso que BICO tece inúmeras críticas aos 

intelectuais “brancos” e ao papel que desempenhavam no combate à discriminação, sem ter 

jamais considerado a hipótese de um deles, por exemplo, querer ser retratado como negro. 

Muitos deles, relatava o autor, “são pessoas que diziam ter uma alma negra, dentro de uma 

pele branca”, porém isso não os transformava em negros para o regime do Apartheid. [xiii] Os 

intelectuais “brancos”, ao lutarem ao lado dos negros, teriam de enfrentar os porões do 

Apartheid, o lugar destinado previamente aos brancos traidores e aos negros, porém deviam 

reconhecer que os negros já viviam nos porões do regime fora das prisões. Enfim, ser negro 

era uma desvantagem tão evidente que querer ser negro somente poderia ser uma vantagem 

quando a vítima do racismo transformava sua vida pela e na luta contra a discriminação. O 

debate sobre a identidade estava inserido nessa estratégia. A solidariedade deveria nascer 

desse processo emancipatório. [xiv] 

Por sua vez, DU BOIS, intelectual americano que assistiu a construção do sistema “separados, 

mas iguais”, descreveu extensamente sobre a percepção do preconceito racial: 

Entre mim e o outro mundo paira, invariavelmente, uma pergunta que nunca é feita: por 

alguns, por sentimento de delicadeza; por outros, pela dificuldade de equacioná-los 

corretamente. Todos, no entanto, agitam-se em torno dela. Com um jeito um tanto hesitante 

aproximam-se de mim, olham-me com curiosidade ou compaixão e então, em vez de 

perguntarem diretamente: Como é a sensação de ser um problema? [xv] 

Demonstrou, ainda, que a “descoberta” do racismo dependeria de uma posição de atenção e 

não de mera indiferença em relação às hierarquias sociais: 

Na verdade, sobre a principal das questões – o problema do Negro – ele (o viajante que 

atravessa os estados americanos, ao chegar nos estados do sul)  escuta tão pouco que quase 

parece haver um pacto de silêncio; os jornais matutinos raramente o mencionam e, quando o 

fazem, adotam um estilo exageradamente acadêmico, quase todo mundo parecendo mesmo 

esquecer e ignorar a metade mais escura da terra; a tal ponto que o visitante, surpreso, é 

levado a perguntar se, afinal de contas, existe aqui algum problema. Mas, se ele permanecer o 

tempo suficiente, chegará à revelação: talvez em um súbito turbilhão de emoções que o 

deixará atônito diante da sua amarga intensidade; mais provavelmente, em um gradual 

esclarecimento do sentido das coisas que ele não percebera de início. Pouco a pouco, seus 

olhos começam a captar as sombras da linha de cor: aqui, ele se depara com multidões de 

negros e brancos; ali, de súbito ele se dá conta de que não consegue discernir uma única 

fisionomia escura; ou, ao final de um dia de passeios, pode ser que se encontre no meio de 

uma estranha reunião onde todos os rostos são tingidos de marrom ou de preto e onde ele tem 

a vaga e desconfortável sensação de ser um estranho. [xvi] 
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Hoje, argumenta-se que tal processo de resignificação (dizer-se negro) poderia conduzir a um 

reducionismo de outros aspectos da vida social, de tal modo que a cor da pele passaria a se 

transformar no critério determinante das opções políticas. Esta não foi, todavia, a postura das 

grandes lideranças por direitos civis. [xvii]Por sua vez, como anota Cornel WEST: “Se a 

maioria dos negros conclui que, embora a discriminação racial não seja a causa única de seus 

problemas, ela é sem dúvida uma das causas.” [xviii] Como expressava DU BOIS: 

Não basta que os Negros afirmem que o preconceito de cor é a causa única da sua condição 

social, nem que o Sul branco responda que tal condição social é a causa principal do 

preconceito. Ambos são causa e efeitos recíprocos, e uma mudança em apenas um dos lados 

não trará o efeito desejado. Ambos precisam mudar, ou nenhum dos dois poderá melhorar. O 

Negro não pode suportar indefinidamente, sem desânimo e retrocesso, as tendências 

reacionárias atuais e o traçado irracional da barreira racial. E a condição do Negro é sempre 

uma desculpa para que a discriminação continue. Somente se a inteligência e a solidariedade 

se unirem através da linha de cor, neste período crítico da República, a justiça e o direito 

prevalecerão. [xix] 

Portanto, dizer-se negro para enfrentar o racismo é um procedimento válido, ainda que seja 

uma verdade parcial. O “dizer-se negro” representa em todas essas vozes a construção da 

liberdade. Liberdade que, para poder existir, deve fazer referência a uma situação vivida, a um 

horizonte de experiências. A liberdade de “dizer-se negro” não é uma liberdade para 

autodenominação, mas para a possibilidade de existir com liberdade. Nesse sentido, o 

reconhecimento que se pretende, não é o da raça, de sua superioridade como ocorre nas teses 

do orgulho nazista, ao contrário, é da humanidade que para se ver libertada de sua história de 

degradação moral deve dela se apropriar, reinventando politicamente o significado de sua 

existência. Distancia-se, portanto, da afirmação trivial ou racista. 

No Brasil, a militância negra das últimas décadas, por caminhos próprios que têm raízes na 

luta popular pós-abolicionista, também defendeu posturas semelhantes. Tornar-se negro foi 

retratado como um ato de conscientização política que incluía a autodeclaração da negritude. 

A questão se complicava, porém, porque tal movimento deveria vencer a principal barreira 

imposta pelo racismo brasileiro à insurreição de suas vítimas: a ideologia do 

embranquecimento. Esta se baseou nas seguintes premissas: a) que o negro era biológica e 

culturalmente inferior; b) que a presença do negro no país era determinante de nosso não 

desenvolvimento; c) que o desenvolvimento humano e nacional dependeria da presença de 

imigrantes brancos; d) que a solução do “problema negro” era a diluição do conjunto de 

negros pela miscigenação com os brancos; e) que tal miscigenação faria desaparecer o negro 

e, por conseqüência, a possibilidade de uma “revolta racial”. 

A ideologia do enbranquecimento foi convertida pelo Estado brasileiro em políticas públicas, 

tais como: o financiamento da imigração européia, a distribuição de terras para colonos 

brancos, a legitimação das regras sociais de exclusão dos negros do mercado de trabalho, a 

repressão às práticas culturais e religiosas de matriz africana, a proibição da entrada de 

imigrantes africanos e a expropriação de bens coletivos ou privados de indivíduos negros. Sua 

origem deve-se, provavelmente, à tentativa de cooptação de indivíduos negros durante o 

processo de abolição lenta e gradual implantado no país, o que permitia, ao valorizar o 

“mulato”, ao mesmo tempo em que se degradava sua parte negra, criar a ilusão de certa 

mobilidade social. Teve em suas premissas uma concepção biológica distante da genética 

contemporânea, mas ainda corrente na sociedade brasileira, segundo a qual, há no cruzamento 

entre os “grupos raciais” uma “mistura de sangue”, com preponderância do “sangue branco”, 
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de tal modo que o resultado é sempre a produção de híbridos mais claros, até a sua conversão 

em brancos ou brancos “adaptados aos trópicos”. 

O projeto de embranquecimento foi suficientemente forte para impor, desde os primeiros 

censos, a categoria “pardo” que, antes de mais nada, era uma forma de justificar o processo de 

embranquecimento do país e, portanto, a adequação das políticas de imigração e sanitaristas 

implantadas desde o último quartel do século XIX. Ela foi decisiva para tornar invisível o 

negro e os problemas sociais por ele enfrentados. Logo, o Estado reconhecia a raça para 

formular políticas eugenistas, mas não para justificar políticas de desenvolvimento social. A 

ocultação da presença física de um contingente negro e de dados estatísticos a seu respeito 

integrava esta estratégia. A racialização imposta pela elite intelectual, absorvida na burocracia 

estatal, sobretudo no Estado-Novo, aumentava a autodegradação dos negros, sugerindo-lhes 

que, para serem aceitos, eles deveriam se adequar aos esteriótipos identificados com suas 

“qualidades” de “morenos ou mulatos”. 

A luta contra a invisibilidade transformou-se por tais razões numa das estratégias dos negros 

organizados.[xx] Na década de 1990, surgia campanha publicitária, intitulada “Não deixe sua 

cor passar em branco” [xxi], exortando os negros para que assumissem uma posição política 

diante do órgão recenseador. A autodeclaração era “arma” para enfrentar uma estrutura 

ideológica sólida e peculiar concebida para a desorganização da resistência negra, o mito da 

democracia racial, forjado a partir da ideologia do embranquecimento. Dizer-se negro era 

denunciar a existência do racismo no Brasil, assumindo aquela parte da aparência negada pelo 

racismo e afirmando a voz de revolta que era silenciada pelo mito da brasilidade, pois este 

pressupunha a pacífica convivência entre as “três raças” e a “cordialidade de nosso caráter”. 

[xxii] 

Anote-se que os recenseadores também se valeram, em alguns momentos, da 

heteroclassificação, porém a mera constatação da proximidade entre os dados coletados com 

os dois métodos revelou que, para fins de recenseamento, a heteroatribuição era dispensável 

do ponto devista estatístico. O custo de apreender as características da desigualdade entre 

grandes grupos populacionais era desnecessário devido ao baixo desvio na utilização da 

autoatribuição. Apesar disso, de certo modo, a heteroatribução jamais foi abandonada, pois o 

recenseador, ao fazer a pesquisa no domicílio, se valia das informações prestadas pelo 

declarante sobre sua família. 

Seriam tais movimentos sociais recentes responsáveis pela constituição da categoria raça em 

nosso país? Seriam as agências internacionais as responsáveis por tal opção? A tais 

proposições falta conteúdo científico. Elas apenas servem para reatualizar nuances do 

discurso racial oficial. Num primeiro plano, cuida-se de atribuir aos negros brasileiros certa 

incapacidade de autogoverno, um caráter moral débil que, facilmente, poderia trocar as 

“riquezas nacionais” por quinquilharias trazidas pelo estrangeiro. Logo, diante da 

incapacidade de reflexão, o negro organizado teria simplesmente adotado uma posição que 

não corresponderia a sua realidade. Num segundo plano, trata-se de dar vazão a um 

sentimento atávico que compõe a “branquidade”, o medo da revolta negra. [xxiii] Revela-se 

ao interlocutor branco, marcado pelo racismo, a possibilidade de uma fricção entre grupos 

raciais a partir de uma articulação mundial. Somam-se as mensagens e obtém-se uma fórmula 

simples: o negro não pode reivindicar a identidade sem que isso coloque em perigo o poder 

consolidado dos representantes (hereditários) da nação. 
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O negro brasileiro organizado não inventou a raça, deu-lhe apenas conteúdo político 

inesperado quando se negou a assumir o papel de vítima passiva ou de objeto de estudo.[xxiv] 

A racialização enfrentada no cotidiano foi respondida com a reconstrução da identidade racial. 

Não se tratava de um verdadeiro processo de racialização, como se a raça não existisse antes, 

mas da resignificação das práticas sociais que atingiam um grupo que, em poucos momentos 

de nossa história, teve a possibilidade de conceber-se como grupo político. O negro ao se 

dizer negro não cria a divisão entre negros e brancos, senão expõe a nossa consciência moral 

que tal divisão existe. 

A crítica ao discurso oficial fica evidenciada nos diversos debates sobre a escolha das 

categorias utilizadas pelos recenseadores e na possibilidade de politizar a ignorância 

(socialmente produzida pela branquidade brasileira) das pessoas discriminadas racialmente 

que faziam sua autodeclaração. Todavia, a existência de um pequeno grupo de pessoas que se 

autodenominam em categorias diversas, tais como queimado e escurinho, aparentemente se 

opõe a reunião de pretos e pardos (possuidores de aparência negra) na categoria negro. 

Entretanto, essa oposição é afastada diante: a) da semelhança funcional da polissemia de 

declarações sobre a aparência; b) da pequena relevância estatísticas das categorias 

discordantes; c) da proximidade estatística entre pretos e pardos na exclusão dos direitos 

sociais elementares e sua distância do grupo branco. A existência de um número 

insignificante estatisticamente de indivíduos que se autodeclaram de formas variadas nas 

amostras dos censos brasileiros não indica o desconhecimento por parte desses indivíduos da 

discriminação ou do preconceito racial, mas que o entrevistado reconhecia uma diferença 

racial diante do entrevistador e o constrangimento provocado pela pergunta. Ademais, como 

explica Clóvis MOURA, somente o desvalor atribuído à identidade negra permite 

compreender a existência de mecanismos de fuga dessa categoria racial e, por conseqüência, a 

polissemia das designações e a opção pela categoria pardo. Num país em que o negro nada 

vale, dizer-se negro não vale a pena, salvo para aqueles que já venceram em si mesmos os 

argumentos do racismo. [xxv] 

O paradoxo da utilização das estatísticas oficiais que se valem das categorias preto e pardo é 

evidente. Se um dos efeitos mais evidentes do racismo e do preconceito em qualquer 

sociedade é a perda da autoestima, do respeito próprio pelos seus traços que são identificados 

pelas práticas racistas, exige-se que os negros tenham, para que possam reivindicar políticas 

públicas de combate ao racismo, consciência racial e autorrespeito que lhes permitam fazer, 

com facilidade, declarações públicas e positivas sobre sua identidade. Em outras palavras, 

exige-se que não haja racismo para que o racismo possa ser combatido. Desse modo, não há 

que se falar em manipulação de dados estatísticos, mas no reconhecimento da historicidade do 

modo como o Estado brasileiro deliberadamente buscou segregar subjetivamente os seus 

cidadãos negros. Os brasileiros, ainda que insistam em se atribuir uma identidade não 

correspondente às categorias oficiais, podem ter em comum trajetórias de “vidas negras”, 

ocultadas pela análise estatística e reificadas pelas perspectivas multicoloridas que se deleitam 

em alardear as diversas cores que se autoatribuem alguns entrevistados. De norte a sul do país, 

repetem-se as histórias de discriminação, da negação da existência de negros no Estado, de 

absorção do contingente negro na narrativa regionalista fabricada pela burocracia pública. 

Assemelham-se, portanto, as estruturas políticas, jurídicas, econômicas e sociais que 

demarcam a exclusão negra. 

A construção do “ser negro” no Brasil deita raízes profundas em nossa trajetória cultural e 

social. Para compreendê-la, todavia, deve-se refletir sobre a forma de descrever os processos 

locais de racialização. Na literatura, costuma-se identificar o racismo com o uso de categorias 
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raciais, supostamente criadas pela ciência. Fala-se na recepção brasileira de teses racistas no 

século XIX, considerando-se que antes disso ou haveria apenas a categoria econômica de 

escravo ou uma integração racial sob o comando das características civilizatórias dos senhores 

de engenho. A racialização seria o produto dos homens de ciência, miméticos, incapazes de 

não se deixarem impregnar por teses europeias, e, ao mesmo tempo, da urbanização que teria 

rompido os vínculos patriarcais entre a casa-grande e a senzala.[xxvi] 

Tais pressupostos produzem diversos efeitos para uma crítica do racismo brasileiro: permite 

identificá-lo com a atitude de homens instruídos, mas ignorantes ou mal intencionados ou, 

ainda, das classes médias e altas, restando ao povo brasileiro uma atitude cordial diante das 

diferenças raciais; permite representar o racismo no Brasil como um hiato em nossa história 

de integração que se daria, curiosamente, no plano biológico da miscigenação racial e na 

exortação das formas de integração primárias como a família e o grupo social, restando às 

instituições estatais um papel amorfo diante das relações raciais; permite transformar o debate 

sobre o racismo em um debate sobre a estrutura de classes, supostamente o centro das atitudes 

degradantes que, às vezes, são reconhecidas como produto da escravidão. Logo, a denúncia do 

racismo converte-se apenas numa denúncia da escravidão e, a seguir, do capitalismo, 

reconhecendo-se no racismo somente atos individuais e isolados, exceções a uma forma de ser 

nacional integrada racialmente ou atitudes particularizadas (de preconceito) que, devido a sua 

suposta falta de racionalidade econômica, deveriam ser encaradas como uma patologia. Por 

sua vez, a interpretação positivista do direito possibilita análises comparativas, sobretudo com 

os EUA, nas quais a tese da ausência de racismo institucional local é reforçada ou é 

convertido em formas de “ocultação da luta de classes”. Enfim, para esse paradigma, 

“nominalista”, a racialização seria o resultado do uso dos jargões da ciência racista, de sua 

utilização social por parte de alguns grupos e da conversão num arcabouço jurídico-legal. 

Todavia, esses pressupostos têm sido contestados pela demonstração: da absorção 

generalizada na intelectualidade brasileira das teorias do embranquecimento; do reflexo dessa 

postura nas políticas públicas que privilegiaram economicamente os identificados como 

brancos; da existência de arcabouço jurídico de base racial, sobretudo nas esferas municipal e 

estadual, que configuram um código negro da raça utilizado para reprimir as populações 

negras e impedir sua livre participação nos destinos da nação. [xxvii] 

Recentemente, o paradigma nominalista refugia-se na apreensão a-histórica das relações 

raciais, analisando aquela diversidade de autoatribuição. A resposta à demonstração da 

institucionalização do racismo científico é deslocada para a descrição não problematizada das 

dificuldades que têm as vítimas desse discurso de construírem sobre si um discurso “lógico” 

(vale dizer, conforme a racionalidade do observador). O efeito principal das posturas racistas, 

a subordinação do grupo social pela fragmentação de seu discurso público sobre sua própria 

identidade, serve-lhe de “comprovação” da ausência de racismo. 

Portanto, o procedimento da autoatribuição, defendido pelo movimento negro, foi 

reapropriado de forma cínica[xxviii], convertendo-se numa estratégia para negar direitos para 

as populações negras. Intenta-se, desse modo, após a criação de dados públicos sobre as 

desigualdades raciais, desqualificá-los, denunciando-os como forma de racialização 

empreendida pela burocracia estatal que seria responsável por reunir “arbitrariamente” a 

diversidade de categorias autoatribuídas. 

A resposta a tal postura, além da denúncia de sua inconsistência científica e 

comprometimento político, depende de compreensão teórica não essencialista da raça que 
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apreenda o processo de racialização num ciclo histórico mais longo e complexo. A postura 

política dos movimentos sociais que construíram uma visão da “identidade negra” 

fundamenta-se na crítica efetiva da racialização como processo social vivo e não meramente 

nominal. Para tanto, tiveram de fazer um apelo inevitável a nossa história. Tal procedimento 

não é em si racializador, ao invés disso, precisa ser reconhecido como o grito constante, 

intermitente, de um grupo excluído. 

O conjunto de práticas discursivas e sociais degradantes excludentes não é apreendido pela 

mera nominação de expressões forjadas no jargão científico e tampouco a sua existência está 

a depender de um consenso sobre o uso das palavras. A racialização é um processo social 

dinâmico que escolhe suas vítimas, independentemente de sua escolha e antes mesmo de 

qualquer consciência social. Logo, a racialização torna-se uma expressão vazia quando 

dissociada do racismo. Quando se observam sociedades racializadas não se pode supor que 

aquilo que opõem negros e brancos são suas identidades, como se a identidade residisse em 

uma essência, independente dos processos sociais. Ou ainda, que a tomada de consciência por 

parte do grupo oprimido por práticas racistas seja uma recriação dessa oposição. O que opõe 

brancos e negros numa sociedade racializada é a exclusão, fundada no racismo que privilegia 

determinado grupo social. Do mesmo modo, não se pode assumir a postura de que para 

reivindicar a condição de vítima o negro deva comprovar a essência de sua identidade, 

aplicando a peja de essencialista a todos os movimentos reivindicatórios. A reivindicação de 

direitos possui legitimidade à medida que se constrói no desvelamento das práticas racistas 

contra o grupo negro, as quais, aliás, provocam efeitos deletérios sobre toda a comunidade. 

Enfim, a observação das tentativas de construir práticas que negassem a exclusão racial 

demonstra que no Brasil a autoatribuição adquiriu, num primeiro momento, um sentido 

político inequívoco semelhante àquele descrito por BIKO (1990). Excluídos do poder, os 

movimentos de reivindicação buscavam negar o modelo de racialização criado pelo Estado 

Brasileiro que intentou dividir a população vitimizada pela discriminação em subcategorias. 

Aapresentação do recorte cor/raça nos censos oficiais foi uma conquista, mas, nesse momento 

não havia a expectativa social de que ser negro pudesse conferir direitos, ser negro apenas 

garantia a alocação nas posições mais desvantajosas de nossa estrutura social.[xxix] 

Entretanto, os processos normativos desencadeados a partir da Constituição de 1988 

inverteram esse quadro. A referência racial aparece em constituições, leis e decretos, no 

âmbito federal, estadual e municipal. [xxx]Esse processo de conquista de cidadania na 

localidade permitiu novo padrão de representatividade das organizações negras, as quais, 

municiadas daquela comprovação estatística e compostas pelos poucos intelectuais que 

venceram a barreira do racismo, adquiriram legitimidade perante o Estado brasileiro. Com a 

possibilidade de uma política nacional, representada nos projetos de Estatuto da Igualdade 

Racial, e com a criação de programas de políticas afirmativas nas universidades públicas, o 

tema dos métodos para aferição da “identidade negra” necessita ser novamente 

problematizado. [xxxi] 

A autoatribuição não significava a utilização de categorias alheatórias. A possibilidade de ser 

identificado como negro demonstra que tal categoria é, antes de qualquer coisa, social e não 

depende da consciência individual de cada indivíduo negro. A palavra da vítima não constitui 

a categoria que, ao contrário, já estava pré-determinada. Essas categorias raciais pré-

determinadas é que estão na base daqueles processos políticos e sociais que desencadearam a 

construção de novos direitos. A tentativa de sua erosão provoca efeitos deletérios na 

fundamentação desses direitos. 
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Em definitiva, não se confundem métodos de identificação (auto ou heteroatribuição) e 

critérios (as categorias raciais utilizadas nas práticas discriminatórias em dada sociedade) que 

permitem a adequação dos indivíduos a determinados grupos. A categoria racial como 

atributo social é que demonstra a existência de uma situação de desigualdade capaz de 

fundamentar a ponderação das técnicas jurídicas para sua correção. 

O critério adotado pelo IBGE se expressa no uso das categorias “brasileiras” para 

identificação dos entrevistados: indígena, amarelo, branco, preto e pardo. A pesquisa com 

categorias raciais “abertas” e categorias raciais “fechadas” diz respeito apenas à forma de 

determinação da construção dos critérios de identificação que envolveu longo debate entre 

cientistas. O critério é brasileiro porque, em outros países, as categorias sobre cor/raça/etnia 

são distintas. Conforme OSÓRIO: 

A classificação racial brasileira é única, e reflete preocupações engendradas pela história 

nacional. Não existe uma classificação internacional para raças ou para etnias. Nos diferentes 

países, conceitos como etnia, tribo, nação, povo e raça recebem conteúdos locais, pois as 

bases importantes para a delimitação das fronteiras entre grupos sociais são produzidas pela 

história de cada sociedade. Os organismos internacionais, reconhecendo tal diversidade, 

optam por não definir um sistema de classificação universal para ser empregado, por exemplo, 

no estudo das desigualdades socioeconômicas e políticas existentes entre os grupos 

determinados a partir dessas bases. Assim, em pesquisas internacionais, quando a „etnicidade‟ 

é objeto de interesse, geralmente é captada segundo as categorias locais empregadas pelo 

órgão oficial de estatística do país. A Demographic and Health Survey (Pesquisa nacional de 

demografia e saúde), por exemplo, quando realizada no Brasil, levantou a etnia por 

intermédio do sistema classificatório de „cor ou raça‟ do IBGE. Enquanto no Censo brasileiro 

é captada a „cor ou raça‟ dos indivíduos, na Índia pesquisa-se como qualificador étnico a 

orientação religiosa, na Inglaterra se se fala o galés, e nas Ilhas Maurício interessa saber a 

qual de 18 grupos lingüísticos pertencia a língua falada pelos ancestrais. [xxxii] 

Não se pode negar, porém, que entre o uso auto e da heteroatribuição há um desvio padrão 

nos dados coletados que, se não é significativo para se averiguar as distinções de renda entre 

grandes grupos, é importante para identificar se determinado indivíduo pertence ou não a um 

grupo que deva ser beneficiado por políticas públicas. Isso porque ser beneficiado por tais 

políticas difere da liberdade de se autoidentificar. Nesta liberdade, o Estado não deve ter 

ingerência, pois que se trata de aspectos subjetivos da personalidade, do respeito à vida 

privada e à imagem. Um indivíduo de qualquer aparência tem o direito de se dizer de “alma 

negra”. Porém, isso não significa que tal assertiva possa lhe conferir direitos de participar 

numa política social destinada a minimizar as desigualdades raciais. De igual modo, a 

alegação de ter “alma negra”, procedimento que é extremamente comum entre os acusados do 

crime de racismo, não o isenta de respeitar a Dignidade Humana dos indivíduos negros. Como 

se percebe, se dizer negro ou de “alma negra” não transforma ninguém em negro. 

A liberdade da autoatribuição daqueles que compõem a comunidade potencial de vítimas 

assume também outra conotação que deve ser respeitada. Ela indica que a política pública é 

reivindicada como tal, ou seja, como política destinada a um grupo ao qual o candidato se diz 

pertencente. Desse modo, a autoatribuição adquire o sentido de reivindicação para sua 

situação concreta. Ao mesmo tempo, tal procedimento impede que o Estado imponha políticas 

racistas cuja marca central é a desconsideração da comunidade de vítimas como sujeito de 

direito. De fato, políticas públicas racistas não são aquelas que usam o signo raça, mas 

aquelas em que o Estado impõe restrições de direitos em nome de uma teoria ou uma 
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convicção sobre a supremacia ou a superioridade de determinado grupo humano. Por outro 

lado, a liberdade da autoatribuição possui também um sentido liberal mais estrito, a garantia 

do direito de dissenso. Ela evita a imposição dos rótulos raciais pelo Estado, mas também 

garante que indivíduos negros não sejam obrigados a participar de políticas públicas não 

racistas, mas com as quais, por razões ideológicas ou políticas, não se identificam. 

Tem-se, portanto, no mínimo, quatro aplicações importantes do princípio da liberdade no uso 

da autoatribuição: a) a liberdade de expressão de uma subjetividade ou meramente de 

expressão;  b) a liberdade como antídoto de políticas estatais racistas; c) a liberdade como 

manifestação do dissenso político diante das alternativas para os problemas sociais; d) a 

liberdade como reivindicação de participação nas políticas públicas. Desse modo, a liberdade 

como reivindicação de participação nas políticas públicas somente encontra sentido quando 

confrontada com o princípio da igualdade, ou seja, quando a vontade do candidato 

corresponde aos objetivos e às finalidades da política pública no combate à desigualdade. 

Nos argumentos contrários a cotas raciais, há uma evidente confusão entre esses sentidos da 

liberdade que justificam a utilização da autoatribuição como parte do procedimento de 

identificação dos beneficiários dos programas de ação afirmativa. Isso porque ora se afirma 

que o uso do signo raça é sempre racismo, ora que qualquer um pode ser negro e beneficiado 

pela política pública, ora que todos são obrigados a se submeterem a tais políticas. 

  

Categorias normativas: negros ou afrodescentes?    

  

No texto dos programas que implementaram o critério de sensibilidade racial aparecem 

comumente as seguintes categorias: afrodescendentes e negros. A elas é agregada a disposição 

de que compreendem pretos e pardos, conforme o IBGE. 

A opção pela expressão “negro”, utilizada pela UFPR, UnB e universidades estaduais 

cariocas, tem peso histórico evidente. Inicialmente, estava originariamente associada a 

esteriótipos racistas, tal como a “ideia” de que “os negros são preguiçosos” ou de que “não 

servem para o trabalho intelectual”. Ao mesmo tempo, ela indicava o escravo quando 

“insurrecto, revoltoso, rebelado” e que praticava violências contra os seus senhores, sendo 

também usada como contraponto, a antítese, dos “padrões de beleza e de cultura civilizada”. 

[xxxiii] Devido a tais usos, foram criados diversos mecanismos de fuga que impedem a 

identificação dos indivíduos de aparência “negra” num grupo político atuante e mecanismos 

de “etiqueta racial” que evitam a nomeação dessa expressão. Não ser racista, nesse contexto, 

não é reconhecer um indivíduo como negro, mas lhe atribuir tal designação em público. 

Todavia, nos momentos de conflito que se expressam, por exemplo, em atos de injúria racial, 

sobretudo nos ambientes públicos (mercado de trabalho e prestação de serviços), os 

mecanismos de fuga são impotentes para proteger a vítima e as regras de “cortesia racial” são 

quebradas. [xxxiv] 

Os rótulos de pardo, moreno, moreno escuro e outras expressões similares costumam indicar, 

além do respeito à etiqueta racial (racista cordial), a polissemia de uma sociedade em que as 

instituições de cerceamento da língua, tais como as escolas públicas, não se universalizaram. 

Porém, a carga “negativa” da expressão “negro” acompanha todo o território nacional, 
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demonstrando a presença de valores coletivos que marcam o racismo no país. [xxxv] Nesse 

sentido, o preconceito, embora recaia sobre o julgamento da aparência, somente encontra 

sentido na sua referência implícita ou expressa nos supostos atributos de uma “raça”. É o que 

ocorre, por exemplo, na ofensa consistente em chamar um indivíduo de “macaco” que possui 

referência na literatura racista que identifica a “raça negra” com animais inferiores.  

A opção feita por parte dos movimentos sociais pela expressão movimento “negro” é 

peculiaridade local. No Brasil, os movimentos sociais das últimas décadas preferiram investir 

numa resignificação dessa expressão, aproveitando-se de duas de suas características: o uso 

nacional e sua associação com a ideia de rebeldia. 

O Padre Antonio Vieira, no Sermão 20º do Rosário, pregado na Bahia no século XVII (data 

ignorada), expressava um campo de problemas que permanece, em certa medida, ao longo 

desses séculos. Dizia: “Três causas tem nesta nossa República, os que se chamam Senhores, 

para a grande distinção que fizeram entre si, e seus Escravos. O Nome, a cor, e a fortuna. O 

nome de Escravos, a cor preta e a fortuna de Cativos, mais negra que a mesma cor.”[xxxvi] A 

identidade nominada pelo Outro, a condição natural, biológica e física, identificada pelo 

Outro e o projeto existencial limitado pelo Outro. Ao mesmo tempo esse Outro se constituiu 

num valor não questionado. Assim, apesar do tom de desagravo, Vieira mantinha a metáfora 

“a fortuna mais negra que a mesma cor”. Portanto, somente os movimentos negros 

demonstraram a necessidade de empreender a ação conjunta sobre aqueles três elementos, 

redimensionando o valor da condição negra.   

Todavia, em outros países, a expressão “negro” foi substituída por substantivos que 

pretenderam demarcar também o fato de que os “negros das Américas” não eram mais 

“africanos”, mas buscavam partilhar e integrar novos destinos nacionais. Tem-se as 

expressões afroamericano ou afrocolombiano, as quais possuem correspondência no artigo 

215, da Constituição Federal, que emprega o termo afrobrasileiros. 

Quanto ao substantivo “afrodescendente” seu uso no país está associado aos trabalhos 

preparatórios da Conferência de Durban (2001). A necessidade de encontrar um vocábulo que 

expressasse as reivindicações dos diversos movimentos negros impôs que se rechaçasse o 

termo negro, porque na língua inglesa ele possui ainda forte conotação racista, adquirindo 

conotação injuriosa. A opção por outro termo permitiria a aproximação entre os movimentos 

reivindicatórios estabelecidos no plano internacional. O termo afrodescendente vinculava os 

negros da Diáspora aos habitantes do continente africano. Na prática legislativa municipal e 

estadual, encontram-se formas semelhantes que foram propostas pelos militantes dos 

movimentos negros. Porém, antes do ano de 2001, a expressão praticamente não era 

utilizada.  

De qualquer modo, a interpretação constitucional da determinação dos beneficiários de 

políticas de ação afirmativa, conforme o parâmetro seguido no STF, não está submetida à tese 

de que somente consideraria como titulares de direitos os grupos ali nomeados expressamente. 

Malgrado os grupos indígena e negro terem sido nomeados, a presença explícita não deve ser 

o padrão de interpretação utilizado para a concretização das normas constitucionais. Nestes e 

em outros casos, se está diante das dimensões do princípio da igualdade em sua acepção 

formal ou material. O tratamento diferenciado dado a determinado indivíduo justifica-se pelo 

seu pertencimento a um grupo que sofre os efeitos da desigualdade. A propósito, estabelece a 

“Declaração de Durban”, em seu art. 108 que: 
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Reconhecemos a necessidade de ser adotarem medidas especiais ou medidas positivas em 

favor das vítimas de racismo, discriminação racial, xenofobia e intolerância correlata com o 

intuito de promover sua plena integração na sociedade. As medidas para uma ação efetiva, 

inclusive as medidas sociais, devem visar corrigir as condições que impedem o gozo dos 

direitos e a introdução de medidas especiais para incentivar a participação igualitária de todos 

os grupos raciais, culturais, lingüísticos e religiosos em todos os setores da sociedade, 

colocando a todos em igualdade de condições. Dentre estas medidas devem figurar outras 

medidas para o alcance de representação adequada nas instituições educacionais, de moradia, 

nos partidos políticos, nos parlamentos, no emprego, especialmente nos serviços judiciários, 

na polícia, exército e outros serviços civis, os quais em alguns casos devem exigir reformas 

eleitorais, reforma agrária e campanhas para igualdade de participação; 

Portanto, as normas internacionais de Direitos Humanos não colocam em primeiro plano a 

questão da designação, mas as condições fáticas em que determinado grupo se encontra em 

relação à satisfação de seus direitos. 

Contudo, não se pode deixar de suspeitar que a substituição da expressão “negro” por 

“afrodescendente”, em alguns programas, tenha representado mais um aspecto da etiqueta 

racista. Em outro contexto, um político, ao ser interpelado por uma ativista do movimento 

negro sobre quais as suas propostas para os negros, demonstrou evidente incomodo e 

substituiu a expressão por “propostas para os afros”, pois, segundo ele, era “melhor não usar 

essa expressão em público”. Ou seja, a expressão afrodescendente serve para abrandar a 

tensão criada pelo reconhecimento do racismo contra os negros e as opções individuais e 

coletivas anteriormente compartilhadas, transformando-se num modo de perpetuar a tensão 

entre o reconhecimento do racismo e o não reconhecimento de nossos valores racistas. Por 

outro lado, a expressão não parece ser capaz de elidir o senso comum racista sobre quem são 

os seus destinatários. De fato, o termo já foi capturado pelo senso comum das nossas relações 

raciais. Ao pedir um café puro (“preto” ou “sem leite”), um senhor corrigiu sua comanda: - 

“Agora é melhor chamar de “afrodescendente...” Na mídia, manifestações semelhantes tratam 

jocosamente da expressão indicando uma nova permissão, sob pretexto de que ela não seria 

capturada pela lei, de desvalorizar o grupo negro e suas reivindicações. 

Ao termo “afrodescendente” se atribui a vantagem de evitar a demarcação do racismo 

biológico contido na expressão “negro”. Entretanto, como se percebe, na própria estrutura do 

termo ele evoca a “descendência” e, portanto, o aspecto biológico e o físico, sobre os quais 

incidem os valores racistas. A descendência, nesse caso, em nada se relaciona com a crítica 

atual de que os indivíduos de todas as raças possuem mais semelhanças do que diferenças, 

ainda que eles sejam portadores de traços físicos identificados socialmente como pertencentes 

à determinada “categoria racial”. A certeza de que as raças biológicas não existem e de que os 

grupos com elas identificados passaram por processos de “miscigenação” não elide a 

funcionalidade da descendência aparente para garantir a discriminação desses indivíduos no 

sistema de ensino ou no mercado de trabalho. O fato de que, em preciso sentido biológico, o 

mundo inteiro, inclusive os dinamarqueses e chineses, sejam descendentes de povos africanos, 

não elide a crença social na existência de raças e a presença de um valor negativo sobre 

aqueles indivíduos identificados como negros. Nos processos de discriminação, o que está em 

jogo é a presença de um julgamento pragmático referente a valores, e que não precisa ser 

lógico ou razoável para ser aceito ou se impor. Em linguajar popular, pode-se afirmar que o 

racista não precisa ser intelectual, tampouco burro e, muito menos, inteligente. Dito de outra 

forma, se o empregador que possui um ancestral negro ou indígena decide contratar dois 

indivíduos com ascendentes negros e indígenas, nada impede que um seja tomado como 
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“adequado” à função (não se pode supor que o empregador seja estúpido em declarar a razão 

de sua escolha) porque “branco” e outro como “inadequado” porque a aparência do candidato 

revela sua descendência da “raça negra”. 

  

Da imprecisão terminológica ao contexto de aplicação do princípio da igualdade 

  

Os termos negros e afrodescendente possuem certa margem de imprecisão? Se a eles forem 

agregados significados que não possuem, por certo, os termos tornar-se-ão imprecisos. Neste 

caso, não é a imprecisão dos termos que está em debate, mas a intenção de impedir que eles 

sirvam como referência para o combate das situações de desigualdade racial. Deste modo, se 

por negro se quiser indicar um indivíduo de “pura raça negra” ele não terá nenhuma utilidade, 

pois não se conhece nenhuma raça “pura”. Desde há muito está demonstrado que a pretensão 

de isolamento contida no conceito de “raça humana” nunca passou de uma ideologia. Se por 

negro se quiser indicar um indivíduo que não tenha qualquer traço que é reconhecido como 

um atributo da raça branca, novamente o termo será imprestável, pois o nariz afilado 

(supostamente “de branco”) não impedirá que um indivíduo seja reconhecido no discurso 

racista como o “negro impertinente”. Neste caso, estar-se-ia a desconsiderar a diversidade dos 

grupos rotulados de “negros” e as diferentes formas de contato sexual entre os “denominados 

grupos negros e brancos”. Se por negro se quer indicar todo aquele que tem um antepassado 

negro, estar-se-ia diante de uma bela desculpa, pois, em sentido contrário, ter-se-ia que 

afirmar que todos que possuem antepassados brancos são brancos. Todavia, são 

desconhecidas situações nas quais indivíduos que possuam aparência negra, mas ascendência 

“branca”, sejam considerados brancos ao serem proibidos de entrar em clubes “só para 

brancos”, aliás, comuns no Brasil até os anos de 1970. 

Por fim, afirmar que o conceito de negro depende da existência de uma regra legal que 

disponha quantas gerações são necessárias para se definir quem é negro, leva a concluir que 

ninguém é negro, pois esse não foi o modo como se organizou o racismo no Brasil. Quanto a 

esse último aspecto, cabe lembrar que as regras para definir quem era “judeu” na Alemanha 

nazista ou quem era “negro” no sistema do Apartheid tiveram importância reduzida. Elas 

somente foram invocadas quando o reconhecimento social de “ser negro ou judeu” era posto 

em dúvida. Os tribunais raciais nazistas, ao criarem tais dispositivos legais, racializaram 

indivíduos que não mais eram identificados como judeus na sociedade alemã. [xxxvii] De 

igual modo, as regras penais que proibiam casamentos “mistos” nos EUA transformaram em 

negros indivíduos que já eram aceitos como brancos em determinada comunidade. O episódio 

de uma carta de W. A. Plecker, responsável pela fiscalização da legislação, a um cidadão que 

estava sendo “investigado”, exemplifica esse procedimento: 

Em maio de 1930, Plecker notificou a mulher de Frank C. Clark, na zona rural do Condado de 

Alleghany, de que seus protestos de aparência branca e de anos vivendo como mulher branca 

não tinham sentido. „A questão sobre se existe ou não qualquer traço de sangue negro é 

determinada pelo registro dos ancestrais, e não pela aparência de um indivíduo no momento 

presente, depois de seguidos cruzamentos com sangue branco. Nem pode ser determinada por 

licenças de casamento, nem pelo falso registro de crianças como brancas, para estabelecer a 

origem racial‟. A licença de casamento, como homem negro, do sogro, e os registros de 
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impostos anteriores à Guerra Civil „estabelecem a ancestralidade negra de seu marido, Frank 

C. Clark‟. [xxxviii] 

Nesses contextos, as regras jurídicas serviram para estender o processo de racialização para 

grupos que não eram vítimas do racismo, ou seja, inventaram novas práticas racistas de 

discriminação.A inexistência de leis semelhantes no Brasil impede que se fale numa justiça 

redistributiva para tais indivíduos. 

Por sua vez, Bryan Mar RIGG, ao tratar da aplicação das leis nazistas, demonstra que, 

segundo a regra dominante na tradição judaica, era judeu apenas o filho de mãe judia. Porém, 

Hitler desconsiderou tal tradição. [xxxix] Atribuiu o rótulo de judeus, por exemplo, a filhos de 

pai judeu e mãe não judia e a netos de avôs judeus que não professavam a religião judaica. 

Em outras palavras, o Estado Nazista reconheceu judeus que a comunidade judaica não 

reconhecia. Não foram apenas leis que impuseram formas de discriminação, pois, diante da 

possibilidade de identificação com os judeus, diversos indivíduos tiveram suas vidas 

marcadas por esse modo de funcionamento da ideologia racial nazista. 

Esta situação sugere uma questão prática. Terminada a Segunda Guerra Mundial, um desses 

novos judeus reivindica indenização pelos maus tratos sofridos durante a guerra. O que está 

em discussão? Para estudos sociológicos e antropológicos pode-se tratar de uma pesquisa 

sobre identidade. De fato, é cientificamente relevante saber como indivíduos alemães que 

lutaram a favor de seu país na Primeira Guerra Mundial, sem possuírem vínculos com a 

cultura judaica, reagiram em relação à tradição de seus antepassados ou sua identidade 

subjetiva. Todavia, do ponto de vista jurídico, tais questões transbordam, em alguns aspectos, 

para o plano da curiosidade. O que é relevante, de forma imediata, para o direito? Averiguar a 

existência de uma situação fática de desrespeito e privação, pouco importando os aspectos 

meramente subjetivos da identidade, dissociados desses elementos. Esses indivíduos foram 

tratados como judeus, enviados aos campos de concentração, discriminados porque 

reconhecidos como judeus? Não há relevância, num processo de reparação, se após toda essa 

experiência eles permaneceram fiéis à ideia de que não eram judeus. Os aspectos subjetivos 

da identidade possuem relevância nas políticas públicas relacionadas à memória coletiva, 

porém não podem excluir aqueles que foram vítimas do antissemitismo, sob o pretexto de que 

tais vítimas não são, suficientemente, judias. 

O racismo e as formas de discriminação em geral interpelam suas vítimas, não o contrário. 

Tais processos de interpelação são construídos de forma objetiva. Com isso, não se quer dizer 

que não sejam mediados por práticas construídas na linguagem, mas apenas que são, no mais 

das vezes, alheios ao sujeito que é interpelado como vítima. Por tais razões, os comandos 

normativos somente podem ser apreendidos em seu contexto. Trata-se, no caso, de 

compreender a exclusão racial existente e sua gravidade. Nesse sentido, não é o pertencimento 

à “raça” que está em questão, mas o que ela representa como um conjunto de esteriótipos 

sobre determinados grupos. 

Tampouco se trata de buscar a presença de um único traço, como se a parte definisse o todo. 

Os traços definidos socialmente como “traços da raça negra” são isoladamente considerados 

negativos, por serem identificados com um grupo “de origem”. Se o cabelo “crespo” é um 

sinal de identificação dos esteriótipos dos negros, por óbvio que, num país em que os negros 

têm apenas valor negativo, ter um traço “negro” é uma desvantagem. Porém, isso não 

significa ser discriminado como “negro”. Da mesma forma, numa sociedade em que a cultura 

identificada com os grupos negros é vista como “incivilizada”, ter aparência branca, mas ser 
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adepto de uma religião de matriz africana pode ser uma desvantagem. Entretanto, a 

desvantagem do traço ou da opção religiosa somente subsiste porque há a identificação com 

indivíduos que estão em condição desprestigiada por serem considerados inferiores, “negros”. 

Não por acaso, algumas práticas culturais inicialmente identificadas como negativas passam a 

ter valor “positivo” quando são reelaboradas por indivíduos de aparência branca. O jogo do 

detalhe não permite atacar ou descartar o argumento de que determinados indivíduos são 

marcados em sua aparência, quer tenham o cabelo mais liso quer não professem religiões de 

matriz africana. De outra parte, o respeito à diversidade física e à religiosa depende da 

resignificação de seus extremos valorados como negativos dentro de um sistema de valores. O 

traço isolado incomoda porque o conjunto permanece como um atributo negativo.  

Não menos evidente é o fato de que a indústria do entretenimento e o culto ao corpo alteraram 

o reconhecimento da branquitude, alargando aqui e em outros países, as definições sobre a 

aparência que a pele “branca” pode possuir. A referência a esta nova estética corporal (e da 

“cor”) é imprescindível, pois os “negros” nunca foram definidos pela sua cor, mas pelo 

conjunto dos traços fenotípicos. Os estudos sobre a percepção da cor demonstram que ela não 

é apreendida objetivamente, mas que depende da ativação da memória e, portanto, das 

lembranças que são vividas socialmente, sendo valorações sobre conjuntos e não sobre um 

aspecto específico. Embora a cor da pele seja um dos valores mais negativos atribuídos aos 

negros, não é apenas o tom da pele que os define enquanto tais. Não deixa de ser curioso o 

fato de que não haver treinamento social para observar as variações da “cor branca”, mas 

existir a preocupação em demarcar a presença de “tonalidades de cor” que aproximem um 

indivíduo das marcas identificadas com negros e indígenas. Não resta dúvida que apreensão 

da cor não é um processo objetivo, fato extensamente comprovado na literatura sobre o tema, 

mas nem por isso, o uso social das cores deixa de ser extenso e alcança dimensões bem 

pragmáticas no cotidiano. Negar tal fato seria negar que elas são utilizadas nas formas mais 

rudimentares de comunicação, possuindo significado compartilhado numa tradição cultural. 

No caso dos negros, a cor da pele remete a esse amplo espectro de valores negativos e se 

associa a outras características físicas.[xl] 

Tese que parece intrigar os “analistas” é o denominado “embranquecimento” pelo status 

econômico, o que reforçaria o argumento da imprecisão do “ser negro”. É, no mínimo, curiosa 

a constante menção a personagens célebres para justificá-la. “Seria ele branco ou negro?” A 

resposta mais comum: “Ele é um negro que ficou branco”, ou melhor, “um negro que quer ser 

branco”. De fato, esse personagem hipotético nunca será branco, pois ninguém está disposto, 

apesar de seu suposto esforço (se a opinião que se tem sobre ele fosse verdadeira), de 

esquecer que ele é um negro. Ou seja, tal questionamento demonstra, ao contrário, o valor de 

um reconhecimento racial que nem a fortuna ou a fama poderia comprar. O prestígio social 

não garante ao personagem a branquidade. De certo modo, tais frases apenas demonstram 

como os mecanismos de identificação são mais incisivos quando se trata de negros que 

ascendem socialmente, sendo utilizados cotidianamente para demarcar que o ideal de 

embranquecimento jamais será alcançado. 

A tese do embranquecimento pelo status social ou econômico esconde o fato de que todas as 

formas de desigualdade, não apenas a racial, são sobrepostas e interferentes, embora não 

sejam nem “homólogas nem isomorfas”, na expressão de POULANTZAS. [xli] A 

possibilidade de discriminarem uma mulher por seu gênero e por ser pobre não faz da mulher 

rica um homem, embora lhe permita criar outras estratégias de vencer o machismo, 

assumindo, por exemplo, profissões distintas daquelas rotuladas como “femininas”. 

Entretanto, permanecerá sujeita ao assédio moral, a discriminações salariais e de promoção. 
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Teria deixado de ser mulher? A finalidade dessa pergunta, como se percebe, serve, de fato, 

para reconduzi-la a seu “lugar”, demarcando como uma mulher “desviante”. 

A possibilidade de negros se valerem do status social para enfrentar discriminações ou 

tentarem fugir das atribuições racistas apenas demonstra o peso social do racismo. Se o 

racismo não existisse, o prestígio social e a riqueza desses negros poderiam ser gastos com 

outros bens de maior utilidade. Em outras palavras, os negros que buscam uma ascensão 

social devem gastar parte de seus investimentos subjetivos e econômicos para vencer 

cotidianamente o desvalor social que o seu reconhecimento público como negro lhes impõe. 

Portanto, mesmo entre negros com maior poder econômico, a condição racial permanece 

decisiva.   

Todavia, se por “embranquecimento” indica-se a facilidade com que indivíduos (“descobertos 

como negros”) desenvolvem uma não identificação com indivíduos que também são atingidos 

pelos esteriótipos raciais, a hipótese torna-se mais interessante. Não se pode deixar de 

reconhecer que a “consciência da negritude” é bem mais fluida que a certeza da branquidade. 

De igual modo, no passado histórico recente, a busca da branquidade era mais vantajosa do 

que a descoberta da negritude porque esta demanda maior empenho social e psíquico. Isso 

porque, se o racismo brasileiro já não costuma ser gentil com negros em situação de 

desvantagem econômica, tolera ainda menos negros conscientes de sua negritude nessa 

posição. 

A tese de que o “negro rico embranquece” deve ser interpretada mais como a manifestação da 

importância do racismo nas relações econômicas do que dessas em relação ao racismo 

(sentido mais comum de sua utilização). Quando se afirma que o negro rico embranquece, não 

se estaria também a indicar que a riqueza é branca? Não haveria um entrelaçamento do valor 

social da branquitude com a riqueza, de tal modo que esta passa a ser um atributo daquela? O 

embranquecimento, ao invés de ser o resultado da tentativa do negro de querer ser 

representado, reconhecido como branco, apresenta-se como a proibição de um sistema social 

de identificação entre negro e riqueza. Costumeiramente, essa riqueza é identificada como um 

“desvio social” de indivíduos que não sabem ser “ricos”, que “ganhariam mais do que 

merecem” ou que não “sabem usar seu dinheiro”. [xlii] 

O uso da categoria pardo relaciona-se diretamente com a tese do embranquecimento. Nas 

pesquisas que se valeram da autoatribuição ou da heteroatribuição, há um conjunto pequeno, 

em termos estatísticos, de indivíduos que ora são classificados num grupo ora noutro. Antes 

de qualquer coisa, é preciso registrar o sentido desse deslocamento. Na heteroatribuição, 

aumentam as chances de um indivíduo preto ser declarado pardo e de um indivíduo pardo ser 

declarado branco. Há uma tendência dos pesquisadores em evitar, nesses casos, a 

identificação com os extremos que atribuem uma identidade negra. A etiqueta do preconceito 

exclui, portanto, as categorias que o racismo atribui maior valor negativo (o pardo e o preto). 

[xliii] 

Os indivíduos classificados como pardos são negros? Em primeiro lugar, a pergunta, como se 

disse acima, está restrita ao universo de um grupo de entrevistados, não ao conjunto dos 

pardos. Em segundo lugar, da mesma forma que não se busca a raça, mas a potencialidade de 

discriminação pela raça, também não se pode substituí-la pela busca da cor. A cor, como se 

disse, somente encontra um sentido social quando ela é agregada a valores que expressam a 

sua identificação com grupos raciais. Pode-se afirmar que há um preconceito de cor quando 

esta possui um uso social que faz referência implícita à existência de grupos raciais tidos 
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como superiores e inferiores. Não por acaso, as injúrias raciais revivem argumentos presentes 

nas teorias racistas. [xliv] 

A cor “amorenada”, numa sociedade que faz apologia à cultura de praia, não indica 

necessariamente um desvalor. Ao contrário, associada a outros traços de “aparência branca” 

será valorizada. Em regiões tropicais, a tez “amorenada” é um atributo dos brancos locais. 

Diferente é a situação quando a cor estiver associada a traços de aparência que permitam uma 

referência às distinções raciais. Logo, é despropositado afirmar que um indivíduo de cor 

“parda”, se por pardo se entende aquele que possui a pele marcada por uma estimulação da 

melanina, deva ser incluído no grupo de beneficiados pelos programas de ação afirmativa. A 

nomenclatura pardo somente possui sentido para as políticas compensatórias quando ela se 

refere a indivíduos negros de aparência clara, o que no Brasil é uma constante.  

No conjunto restrito de casos em que o pardo está em debate, ou seja, de indivíduos em que se 

distanciam a auto e a heteroclassificação, o principal dilema que pode ser apresentado é o de 

indivíduos que são integrados ao grupo branco em suas relações sociais, mas que possuem 

pais negros ou apenas um deles, reconhecidos socialmente como negros. Como se afirmou 

acima, indivíduos de aparência branca não sofrem, por exemplo, as mesmas restrições no 

mercado de trabalho ou no sistema educacional que indivíduos de aparência negra. Indivíduos 

de aparência distinta, ainda que pertençam a uma mesma família, sofrem tratamento 

discriminatório conforme a identificação social que possuem, em um sistema de 

discriminação no qual a aparência, e não a ascendência, é o traço marcante de distinção.  

Assim, por exemplo, as desvantagens sociais do indivíduo negro adotado por uma família 

branca são semelhantes às dos indivíduos negros em famílias mistas, compostas por 

indivíduos que são socialmente reconhecidos como brancos e outros reconhecidos como 

negros. Dois filhos identificados socialmente de modos distintos sempre terão tratamento 

diferenciado em suas relações sociais externas, nas quais a negritude e a branquitude serão 

valores determinantes. Eventualmente, nas relações familiares, as coisas não se darão dessa 

forma. No âmbito familiar, caso os pais sejam capazes de vencer os limites dos valores 

irrefletidos e não produzam traumas na autoestima de seus filhos negros, os indivíduos negros 

talvez não sejam vítimas de práticas discriminatórias. Infelizmente, tal acolhimento não 

parece ser tão comum, como apregoa a tese da democracia racial. A mera existência de 

famílias mistas ou de crianças adotadas não elide práticas cotidianas de desrespeito. Ao 

contrário, quando elas estão presentes, podem adquirir dimensões ainda mais intensas, pois é 

no seio da família que, comumente, se pretende encontrar apoio para o desenvolvimento da 

personalidade e enfrentamento dos conflitos com o mundo externo. A compreensão do 

autoritarismo brasileiro sugere, ainda, que atos de violência e desrespeito, como no caso das 

mulheres, alcançam essas formas de interação primária. O espaço doméstico, infelizmente, 

nem sempre é dominado pelo afeto.[xlv] 

Entretanto, não se pode esconder o fato de que cada um desses temas reflete-se na esfera dos 

sentimentos mais profundos, mormente quando o racismo pouco é debatido. A hipótese de 

que indivíduos de aparência branca que não sofrem restrições raciais declarem-se negros em 

solidariedade a seus irmãos ou a um de seus pais é, sem dúvida, fenômeno que pode 

demonstrar a possibilidade de uma reconstrução da convivência humana para além dos limites 

do racismo. Tal identificação pode expressar, inclusive, sentimentos de culpa em relação a 

toda uma trajetória de vida na qual os entes queridos foram destinatários de afeto, mas 

também do desprezo social. Malgrado a delicadeza dessas questões, não é o direito à 

solidariedade pela autoatribuição que está sendo debatida no momento da inclusão em um 
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programa de ação afirmativa. Como se disse, a liberdade de autoatribução deve ser respeitada, 

mas isso não significa que ela possa conferir benefícios a um indivíduo que não sofre 

diretamente o impacto do racismo. O sentimento desses indivíduos “brancos” na aparência, 

mas integrantes de famílias mistas ou negras, não está distante dos existentes entre aqueles 

que se casam com indivíduos negros ou mantêm fortes laços de amizade com indivíduos 

negros, sendo, devido a trajetórias pessoais, extremamente sensíveis às dificuldades 

enfrentadas pelos negros. A proximidade sensibiliza, mas não faz mudar de status pessoal. 

Isso porque a discriminação em sociedades complexas difere das existentes em sociedades 

simples que são estruturadas a partir das relações primárias. De fato, esta é uma das questões 

não debatidas pelos que pretendem fazer uma leitura benevolente das relações raciais no 

Brasil a partir da “Casa Grande”. Nada indica que relações desse tipo possam subsistir num 

mercado de mão-de-obra, marcado por políticas de imigração com discursos de eugenia e de 

branqueamento da população. 

De igual modo, não parece improvável que pais negros, percebendo a aparência branca de 

seus filhos e as dificuldades enfrentadas por se ter uma mãe ou um pai negro, vejam nos filhos 

a realização de seus projetos frustrados pelo racismo. Podem considerar as cotas raciais como 

uma oportunidade para demonstrarem aos seus filhos brancos que a identificação social negra 

de seus pais pode lhes trazer benefícios, não apenas desvantagens. Do ponto de vista jurídico, 

a questão neste caso é diferenciar o tipo de ação afirmativa e os impactos sociais que ela deve 

produzir. Políticas relacionadas à educação voltadas para valores não-racistas atingirão o 

conjunto dessas famílias, porém, a inexistência de uma professora de aparência negra irá 

restringir as chances das crianças de elaborarem uma identificação entre a condição de ser 

negro e valores positivos. Por sua vez, ações publicitárias contra o racismo atingirão o 

conjunto da sociedade, mas a ausência de indivíduos de aparência negra nas peças 

publicitárias impedirá que a mensagem seja efetivamente reconhecida como verdadeira. 

  

Considerações Finais  

  

Enfim, a identificação não é uma questão semântica. Nenhuma lei poderá dar a definição de 

quem são os negros, sem se referir à discriminação social, da mesma forma que nenhuma 

interação social em nosso país está indiferente a essa definição. O uso de uma das duas 

expressões não exclui a necessidade de, no caso concreto, reconhecer no indivíduo 

beneficiado por uma ação positiva a existência de uma condição que, independentemente de 

sua vontade, implique uma restrição potencial e grave de sua Dignidade Humana numa 

sociedade marcada pelo racismo. Logo, ao invés de uma pergunta sobre seu pertencimento 

racial, como se raça fosse um atributo científico e neutro, deve-se questionar se aquele 

indivíduo pode ser afetado diretamente por práticas de discriminação por ser identificado 

como negro. A busca da raça, de seus atributos pretensamente científicos, é uma inversão 

obtusa dos objetivos de uma política que deveria combater o racismo, beneficiando aqueles 

que são suas vítimas mais diretas. 

As perícias biológicas, médico-legais, ou genéticas não podem solucionar o problema da 

definição de quem é o beneficiário dos programas de ação afirmativa, pois não podem provar 

aquilo que precisa ser provado: a existência de uma situação fática de desvantagem social. Se 

o conceito biológico de raça encontra-se enterrado, malgrado sua sobrevivência como 
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fenômeno social, elas representam um instrumento técnico inadequado, ou no mínimo parcial, 

para averiguar a potencial incidência do racismo sobre o indivíduo que é a razão pela qual se 

justifica o tratamento diferenciado. Quando muito, o recurso a perícias serviria para isentar o 

juiz do duro problema de enfrentar o racismo, transferindo o conteúdo da decisão para 

terceiro. Os métodos jurídicos de interpretação são mais adequados para a resolução dessas 

demandas. Se a decisão de incluir ou excluir for tomada pelo administrador público, o que 

está em questão é a razoabilidade diante dos objetivos do programa, não um conceito 

biológico de raça, construído com base na genética, ou antropológico de identidade racial, 

como mera declaração do sentimento de pertencer. 

A tentativa de apreensão da raça em bases puramente biológicas transforma políticas de Ação 

Afirmativa em políticas para as raças. Tal fato é incompatível com o sistema constitucional 

vigente que autoriza essas medidas tão somente para aqueles que são atingidos pelo racismo. 

Já a apreensão da raça com base na identidade subjetiva faz da inclusão nas políticas de Ação 

Afirmativa um ato de arbítrio sem justificativa razoável. Em outras palavras, a questão da 

identificação dos beneficiados pelos programas de ação afirmativa para negros no ensino 

superior somente pode ter uma solução se, efetivamente, estiverem consideradas as limitações 

de seu alcance como uma política de reconhecimento e intervenção sobre as desigualdades 

raciais. Neste contexto, a possibilidade de reconhecimento público dos candidatos pelos novos 

sujeitos constitucionais, a comunidade de vítimas que reivindicou a política pública, é um 

elemento essencial. 
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de Janeiro: Pallas, 2002, p. 122 a 151. 
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DIREITOS SOCIAIS: EFETIVIDADE, PROGRAMATICIDADE E 

JUSTIÇA 

 

SOCIAL RIGHTS: EFFECTIVENESS, PROGRAMMATICITY AND JUSTICE 

 

Rogerio Luiz Nery Da Silva 

 

  

RESUMO 

Resumo: Ao presente estudo se destina a discutir a efetividade dos direitos sociais em um 

contexto de evolução da concepção de Estado como forma de organização social, visitando 

algumas questões para além de sua dimensão meramente conceitual, sobre a competência 

provisional, muito especialmente, quanto às atribuições constitucionalmente conferidas ao 

Estado-administração – sob a forma de poder-dever, analisando abordagens teóricas de 

suporte e os óbices à sua efetividade, que constantemente colocam em prova sua eficiência no 

esforço do atendimento satisfatório das expectativas da sociedade, com destaque às dos mais 

necessitados. A respeito da efetividade, a abordagem dividir-se-á em dois momentos, neste 

tópico – positivação e juridicização e a outro, terceiro momento – financiamento e limitações 

orçamentárias. Sob o enfoque legal, os direitos sociais encontram suporte constitucional 

nacional, no Capítulo II, dos artigos 6º a 11, quando se estabelece que devam ser 

reconhecidos como direitos fundamentais, de status positivo; ou seja, que impliquem 

obrigações positivas – “dever fazer” do Estado, por serem normas justas e universalmente 

aceitas. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS SOCIAIS; EFETIVIDADE; ATIVISMO JUDICIAL 

 

ABSTRACT 
Abstract: This essay has the objective of studying the social rights effectiveness in the context 

of State evolution, as a concept of social organization – brings some questions in the context 

of social rights, as a matter of research, to beyond the merely conceptual dimension, that 

means a clear and singular focus in the provisional competence, specially when relative to the 

Constitution and its consequences in terms of State-administration – as a simultaneous sense 

of prerogative and duty, studying some theoretic points of view that offer support besides 

criticism about its effectiveness, which very frequently come to check, putting under proof the 

efficiency of the effort towards a satisfactory providence in attending the expectations of the 

society, giving emphasis to the poor people. Still about the effectiveness, the central ideas 

come by different sights: the positive structure – the construction of the rules; the 

judicialization, the phenomenon of the massive expansion of judicial questions and cases 

discussing social rights; the financial cost of rights and its budget limits. Under the legal point 

of view, the social rights are between the articles 6th and eleven of the Brazilian Constitution 

– in its second chapter, where it’s stated that those rights must be recognizes as constitutional 

fundamental rights – positive status doted; that means, they bring with them positive 

obligation – a kind of “shall do”, directly addressed to the State, for its content of equalty and 

universal acceptation as a fundamental constitutional right. 

KEYWORDS: SOCIAL RIGHTS; EFFECTIVENESS; JUDICIAL ACTIVISM 
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I - Introdução 

  

Como é cediço, o enquadramento dos direitos sociais no chamado status 

positivo significa o dever de realizar prestações das quais dependem os indivíduos e que 

devem ser disponibilizadas por iniciativa estatal, e – por vezes – em conjunto com a 

sociedade, mediante planos, programas e ações, materializados por via de políticas públicas 

de fomento direto ou indireto, ou, ainda mediante investimentos diretos na prestação dos 

serviços exclusivos ou na prestação daqueles não-exclusivos, mediante concessão, permissão 

ou autorização aos chamados particulares “em colaboração”.   

  

Conforme análise de Barretto (2002, p. 500), as legislações internacional e 

nacional encarregaram-se amplamente de expandir os chamados direitos humanos, os quais 

deixaram de ser exclusivamente pessoais (individuais) para se expressarem como direitos 

sociais, econômicos, culturais e políticos, em meio a um processo de franca liberalização para 

um de democratização nas sociedades e estados pós-modernos. 

  

Nesse sentido, consoante o magistério de Mendes (2004, p. 2), os direitos 

fundamentais, embora ostentem natureza subjetiva, também acolhem a índole objetiva, a 

servir de base à ordem constitucional, os quais, tradicionalmente, são vistos como direitos de 

defesa – Abwehrrechte – cuja ação pode se resumir: a um, não admitir impedimento à prática 

de determinado ato; a dois: vedar a intervenção em situações subjetivas; ou, a três, prevenir a 

não-eliminação de posições jurídicas, hipóteses que encerram força negativa em relação ao 

poder público – negative Kompetenzbestimmung. Nessa vertente, cinco são as pretensões que 

comportam: a um, de abstenção (Unterlassungsanspruch); a dois, de revogação 

(Aufhebungsanspruch); a três, de anulação (Beseitigungsanspruch); a quatro, de 

consideração (Berücksitigungsanspruch); e, a cinco: de defesa ou de proteção 

(Schutzanspruch).  

  

A moldura multifacetária desses direitos ainda os concebe como: a um, 

normas de proteção de institutos jurídicos ou, a dois, garantias positivas do exercício das 
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liberdades, modal último que comporta a subdivisão em direitos a prestações positivas e 

direitos à organização e ao procedimento. Será exatamente sob o signo de direitos 

fundamentais enquanto direitos a prestações positivas que eles interessam ao objeto deste 

estudo, desenho que lhes amplia a completude, dada a insuficiência em garantir as condições 

de possibilidade e eficácia das previsões abstratas constitucionais – como a da liberdade; 

deverão, portanto, os mesmos valer-se do suporte ou da força do Estado para efetiva e 

eficazmente poderem usufruir da necessária afetação.  

  

II - Desenvolvimento 

  

Os direitos sociais são classificados como de segunda geração ou dimensão, 

cuja pedra fundamental define a primeira arquitetura jurídica em que a assistência estatal 

passa a ser reivindicada pelos indivíduos, segundo a perspectiva de direito positivo às 

prestações de natureza social e fática. Tal posição consubstanciou-se, dessarte, a partir de 

singular redesenho da relação entre indivíduo e Estado, merecendo ênfase, como componentes 

matriciais desses direitos: a moradia, a saúde, a educação, a cultura, o trabalho, a previdência 

e a assistência social.  

  

Mendes (2004, p. 7) assegura não haver dúvida acerca da fundamentalidade 

dos direitos sociais, pois que, ao contrário da Constituição da República Federal da Alemanha 

– Lei Fundamental de Bonn, que em sua conformação, admite a discussão, a Constituição 

brasileira, embora assentando os direitos de defesa e os sociais em capítulos distintos, fez 

restar consagrados os últimos como vinculativos do Poder Público, engrandecidos por duas 

garantias processuais-constitucionais: a um, o mandado de injunção e, a dois, a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão. O autor fecha a questão da omissão ao afirmar ainda que 

“Tais pretensões exigem não só ação legislativa, como, não raras vezes, medidas 

administrativas.” Em sentido diametralmente oposto, opinando pela total inefetividade desses 

mesmos instrumentos, Bulos (2008, p. 625) pontua sua descrença nos mesmos, afirmando por 

palavras próprias que esses dois instrumentos “em nada contribuíram até o momento”. 
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Os direitos prestacionais obtiveram tamanha receptividade no 

constitucionalismo brasileiro, que constituíram capítulo exclusivo no catálogo de direitos e 

garantias fundamentais. Esses direitos, muito embora não tenham sido acostados ao art. 5º, da 

Constituição, alcançam legitimação fundamental, sendo igualmente alcançados pela força da 

cláusula de “aplicação imediata” atinente àqueles.  

  

Destarte, por menor que seja a densidade normativa, independentemente da sua 

forma de positivação, estarão sempre aptos a provocar efeitos jurídicos, na proporcional 

medida do “que couber”, inclusive quando enquadrados como normas programáticas ou 

pendentes de regulamentação infraconstitucional, caso em que se lhes reconhece, pelo menos, 

a eficácia negativa (SOUZA, 2005, p. 18; DINIZ, 1998, p. 1) [1]; convém dizer, nessas 

condições, têm o condão de inibir constitucionalmente a produção legislativa em sentido 

contrário aos seus princípios ou preceitos, conforme o caso. 

  

Os direitos sociais, como prestações estatais positivas – por sua natureza 

obrigacional – permitem antever, em virtude do custo de financiamento, a dificuldade de 

compatibilizar o volume de investimentos sociais necessários às reais disponibilidades 

orçamentárias do Estado, assim como as decorrentes controvérsias acerca das obrigações dos 

agentes responsáveis (financiadores) e dos objetos efetivamente cobertos pelas prestações.  

  

Canotilho (2008, p. 106) anota serem os direitos econômicos, sociais e 

culturais indissociáveis dos direitos e liberdades individuais, conforme o paradigma de 

liberdade igual, razoável e racionalmente estruturado, que pressupõe uma ordem jurídico-

constitucional de reciprocidade, apoiada sem subterfúgios, não apenas nas ideias de direito à 

vida e à integridade física, mas aos cuidados e às prestações, asseguradoras do corpo e do 

espírito, como ter um lar, ter trabalho, ter ensino. 

  

Nesse cenário, mesclam-se a obtenção de receitas para custear serviços 

públicos e a exação de cunho político-planejador, de nítido e franco traço derivativo. Os 

impostos, in casu, nem sempre exercem função estritamente fiscal, mas atuam no sentido de 
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alterar e fomentar socialmente a capacidade aquisitiva de determinados cidadãos, ampliando a 

dos mais limitados e promovendo a exação como a capacidade contributiva dos mais 

aquinhoados, tudo a representar autêntico instrumento de desconcentração de capital e de 

renda. 

  

Quando se analisa a dificuldade de efetivação dos direitos sociais, não raro, 

vêm a lume argumentos de que, em razão do custo, nem sempre o Estado mostra-se apto ou 

solícito quanto ao dever de cumprir esses comandos constitucionais. Desse modo, 

estabelecem-se iniciativas materializadas por diversas justificativas ou artifícios para a 

denegação do reconhecimento dos direitos sociais como legítimos direitos fundamentais, e, 

por conseguinte sua não entrega aos administrados.  

  

Ainda quanto às necessidades da sociedade, sob vigência do Estado social 

democrático, cumpre trazer a análise de Canotilho (2008, p. 101), quando ressalta que, no 

atendimento às demandas sociais, o Estado, independentemente de quem custeie o sistema, 

deve-se fazer substituir aos administrados na efetiva entrega do serviço, pois: a um, os 

direitos sociais impõem o dever estatal de prover as prestações relativas aos direitos sociais; a 

dois, esses direitos tendem a postular esquema de unilateralidade, segundo o qual o Estado 

deve garantir certas prestações a determinados grupos de cidadãos; e, a três, os direitos 

sociais excluem a noção de reciprocidade; vale dizer, a equação de trocas entre os 

administrados beneficiários e aqueles financiadores das prestações, uma vez que, pela 

visibilidade prestacional conferida ao Estado, sua atividade burocrática gerencial se encarrega 

de dissipar a exata noção sobre os atores financiadores e financiados das prestações e sobre 

qualquer eventual reciprocidade entre eles.  

  

O alcance dessa afirmativa fica ainda mais claro quando se recorre ao conceito 

de constituição dirigente (CANOTILHO, 2001, p. 177), sua relação com o papel do Estado e 

com o compromisso da Carta Constitucional, bem enfrentado por Karl Löewenstein (1964, p. 

205), que define o constitucionalismo moderno como a “necessidade da Constituição 

formalizar a ordem governamental da sociedade estatal”, por meio do documento escrito, 

que, embora formal, denota ainda maior importância às concepções de índole material. Nesse 
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sentido, relaciona cinco elementos do perfil constitucional mínimo: a um, a descentralização 

racional do poder político em vários órgãos; a dois, a limitação desses poderes racionalmente 

distribuídos; a três, os meios preventivos e eficazes de cooperação e controles recíprocos 

entre esses poderes; a quatro, o método racional para a reforma constitucional; a cinco, o 

reconhecimento dos direitos individuais e liberdades fundamentais e sua proteção frente a 

qualquer pessoa, física ou jurídica, pública ou privada. 

  

Streck (2003, p. 141) propõe uma Teoria da Constituição Dirigente Adequada a 

Países de Modernidade Tardia (por ele abreviada como TCDAPMT), voltada a arquitetar as 

condições de possibilidade de resgate das promessas da modernidade ainda estáticas em 

países periféricos, as quais se encontram à espera de efetividade e expõem 

desnecessariamente a credibilidade do Estado Democrático de Direito. O doutrinador propõe 

que essa teoria promova um liame com a teoria tradicional do Estado, com o fito de 

estabelecer novo espaço público, no qual se possa concretizar a Constituição.   

  

Conclui-se não prescindir a Teoria Dirigente da Teoria do Estado, para 

implantar as políticas públicas de desenvolvimento, de forma dirigente e vinculativa em 

cumprimento ao texto da Constituição, razão pela qual parece evidente o autor não sustentar o 

normativismo constitucional autônomo, operante por si só, mas engendrado no conjunto da 

estrutura constitucional do Estado (KRELL, 2002, p. 54).[2] 

  

Tomando-se como referência a vigente Constituição da República, é provável 

não restar dúvida quanto à estreita relação entre o princípio democrático e a efetividade dos 

direitos fundamentais sociais. Cabe assinalar que, já em seu preâmbulo, a lei maior preconiza 

a garantia ao exercício dos direitos sociais e individuais, à liberdade, à segurança, ao 

desenvolvimento, à igualdade e à justiça.  

  

O viés plural do texto fundamental insere, além do extenso rol de direitos e 

garantias expressamente nele relacionados, a “cláusula de resgate ou de abertura”, cuja chave 

de acesso admite os direitos humanos materiais, identificados com os princípios[3] 

8753

?evento=34#_ftn2
?evento=34#_ftn3


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

fundamentais do Estado brasileiro (LIRA, 2000), ou com seu regime democrático – este 

adotado pela Carta Política. Reconhece, ainda, os direitos humanos formais, positivados por 

meio dos tratados internacionais de direitos humanos que venham, como fontes plúrimas, a 

serem incorporados ao ordenamento jurídico nacional, como manifestação de soberania 

estatal em harmonia com o jus cogens.  

  

A extensa previsão constitucional, como se pode depreender, por vezes, 

garante direitos; por outra, pode resultar na retirada do espaço político deliberativo, na medida 

em que a Lei Maior e a lei infraconstitucional possuírem papéis distintos. Em linhas gerais, a 

primeira contém princípios jurídicos inspiradores das decisões políticas, mas, a depender da 

relevância do tema, o legislador constitucional optou por desenvolver minuciosamente os 

contornos do direito tutelado. Grimm (2006, p. 282) considera que, nessas hipóteses, ocorre 

certa restrição ao espaço deliberativo dos atores políticos. 

  

Por seu turno, Leal (1997, p. 87) ressalta que, na atual dogmática jurídica, é 

tendência do direito internacional reconhecer aos tratados internacionais que tutelem os 

direitos humanos, a legitimidade para assegurar o exercício de direitos e liberdades 

fundamentais, em razão do que, não somente o Estado, mas mesmo os cidadãos mereceriam 

exercer capacidade postulatória, como sujeitos ativos de direitos na órbita internacional, 

consolidando-se, destarte, a capacidade processual internacional dos indivíduos. 

  

Admitida essa premissa, parece viável contornar alguns dos principais 

obstáculos apontados por Barretto (2010, p. 198-206) como falácias, que pretendem justificar 

a impossibilidade de atender às demandas sociais com maior eficiência: a um, a deficiência 

no delineamento normativo ao direito a ser perquirido, conferindo-lhe status de direito 

subjetivo, apto a ser exigido por todos; a dois, a estrita vinculação das prestações sociais aos 

parâmetros orçamentários e, portanto, ao desempenho do Estado no âmbito da gestão 

econômica; e, a três, o risco de retração nas conquistas alcançadas, em termos de direitos e 

garantias individuais, projetados a partir das experiências históricas dos países que, depois de 

inovarem em direitos sociais, mergulharam em regimes autoritários, supostamente 

legitimados pelas concessões populistas.  
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Barretto (2010, p. 198-206) enfrenta essa argumentação ponto a ponto, sob a 

premissa de que não constituem mais do que “falácias”: a um, os direitos sociais para serem 

efetivados violentam o núcleo constitutivo dos direitos civis e políticos – a seu juízo, tese por 

demais absurda, de cunho histórico e relacionada à casuística alemã do entre-guerras, período 

em que a crise financeira ambientada na Alemanha de Weimar teria servido de assoalho para 

a expansão do regime nazista, este sim, o grande responsável pelo vilipêndio às liberdades 

públicas; a dois, a concepção funcional (BARRETTO, 2010, p. 198-206) [4] dos direitos 

sociais, como função reparadora, em situação de subsidiariedade, constituindo-se em direitos 

de segunda ordem; e, a três, a supremacia da liberdade formal como princípio hegemônico 

do formalismo positivista e seu sistema fechado – traço de ignorância conceitual a conceber o 

exercício da liberdade na regulação legal genérica e abstrata, por si só. 

  

A respeito da primeira afirmativa, pode bem ser enfrentada pelos argumentos 

da história política, centrando-se nos países tomados como exemplos de perda de conquistas 

relativas à liberdade. O contexto fático demonstra que tais argumentos não resistem a uma 

análise mais profunda dos fatos políticos e enfeixes ideológicos de cada época, que revelam 

serem as referidas perdas decorrentes de um processo bem mais complexo, que não permite 

estabelecer com segurança qualquer relação de causalidade irrefutável entre as conquistas 

sociais e as perdas de liberdade, até porque, nesses diversos exemplos, há casos até caricatas 

em que apenas se registraram perdas de liberdade, sem nenhum avanço social, quebrando a 

lógica da discussão. 

  

Já no que se refere à positivação legislativa, é premente a proposição de 

instrumentos para: a um, coibir a omissão legiferante e regulamentar (FARIA, 2005, p. 56) 

[5]; a dois, de responsabilização pelo abuso do poder de legislar, quando lesivo a legítimo 

interesse do cidadão; ou, a três, de estímulo à legitimação de iniciativas capazes de suprir 

(LEAL, 2009, p. 76) [6] as deficiências normativas identificadas.  
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Mendes (2010) [7] destaca o eficaz papel do Judiciário brasileiro quanto à 

omissão do legislador, no manejo do mandado de injunção, pelo Supremo Tribunal Federal, 

afirmando que não se trata da adoção de uma tese concretista, pura e simplesmente, mas, 

sobretudo, da admissibilidade de adoção moderada de soluções aditivas, nos casos em que a 

omissão se mostre patente e possível de ser suprida por esforço hermenêutico que não 

caracterize uma incursão descabida em atividade legislativa.  

  

Há casos, todavia, em que o Supremo[8] deixa de prover determinado pedido 

por entender inoportuna a construção legislativa, em razão de complexidade específica, afeta 

à discricionariedade do legislador.  Mendes elucida a questão em texto decorrente de 

conferência magna[9] proferida em Santa Catarina. 

  

A omissão de legislar, por vezes, ao negar soluções normativas aos casos 

concretos, representa lacuna quanto à previsão de solução às situações de crise da vida de 

relação. O desvalor veiculado pela omissão poderá servir de catalisador fático da atuação 

subsidiária e supletiva do poder judiciário, por meio do qual se propicia a possibilidade de 

apresentar soluções de pacificação social positiva, fenômeno que, uma vez desvirtuado, tende 

a estimular intensa judicialização das demandas sociais, hipótese em que se torna 

indispensável sindicar a respeito da legitimidade dessas solicitações, o que requer a 

identificação do ponto de equilíbrio entre conceitos pressupostos a partir das escolas 

procedimentalista e substancialista. 

  

Tal cuidado se justifica, porque não se pode perder a noção do razoável na 

intervenção do judiciário, hipótese em que se manifesta o chamado ativismo judicial 

desmedido, a materializar usurpação de competência de outros poderes (LEAL, 2009, p. 77) 

[10]: quer normatizando, em nome do legislativo; quer entregando prestações, em nome do 

executivo. 

  

Há, por certo, risco de excessos praticáveis por magistrados, que pudessem 

expressar pretensa auto-suficiência do sistema constitucional de direitos fundamentais, no 
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bom estilo do “juiz - Hércules” (DWORKIN, 2005), a centralizar em si a pureza de intenções 

e a legitimidade das iniciativas, além, é claro, da pré-compreensão de auto-capacidade 

decisória. Pensa-se em solução mágica, apoiada sobre um rol de medidas jurídico-processuais, 

apto a concretizar o elenco de direitos sociais, supostamente pela detenção e domínio do 

condão de superar qualquer inefetividade. 

  

Por sua vez, Faria (2005, p. 52) [11] avalia o esforço do Judiciário para 

adaptar-se, a partir do reestudo das próprias entranhas, às novas demandas sociais, a fim de 

cumprir sua destinação constitucional de pacificação social, promovendo verdadeira 

revolução, valendo-se do redesenho de sua estrutura organizacional, da releitura de 

mecanismos e paradigmas interpretativos e, por decorrência desse esforço, da atualização da 

jurisprudência, agora em função dos valores da sociedade urbano-industrial, na qual se 

identificam, tão marcantemente, as contradições econômicas, que embalam os paradoxos 

políticos, indutores dos antagonismos e exclusão social. 

  

Com base nas supra referidas constatações, o sociólogo justifica a necessidade 

de renovação de postura do poder judiciário, vivificada pela transmutação do que denominou 

de crença no judiciário-mito para a ênfase no judiciário-ação, a fim de compor soluções aos 

problemas sociais pela via das tutelas diferenciadas, voltadas à proteção de interesses 

coletivos, difusos, fragmentados ou transindividuais e reconhecimento de novos direitos 

sociais. 

  

O tema é complexo; de um lado, verifica-se como positiva a atuação de um 

Judiciário presente e atuante, atento às demandas da sociedade quando alcançam a sede 

judicial, cumprindo oportunamente seu papel pacificador das contendas a si apresentadas, 

com vistas, também ao atendimento dos direitos sociais. De outro, não são poucos os setores a 

registrar pesadas críticas a respeito de um suposto “ativismo” para além da atuação eficiente e 

dedicada, a caracterizar um excesso de solicitude em determinadas situações pela adoção de 

uma suposta atitude voluntarista. As críticas, como dito, apresentam estrutura semelhante, 

versam sobre “usurpação” de competência dos outros Poderes públicos, na execução, quando 

não no delineamento de políticas públicas sociais e tem usado denominar um certo “déficit de 
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legitimação democrática”, em razão de o Judiciário não se revestir do caráter eletivo como se 

dá com os elaboradores naturais das políticas públicas em sede legislativa (Legislativo) e com 

seus também naturais reguladores e executores (Executivo).   

  

A esse respeito manifestou-se o STF[12], com especial lucidez, na denegação 

de pedido de Suspensão de Tutela Antecipada, formulado pelo município de Palmas-TO 

(STA nº. 238), ao reconhecer que tais decisões judiciais têm representado “um forte ponto de 

tensão perante os elaboradores e executores das políticas públicas”, diante da determinação 

de garantir prestações de direitos sociais, por certas e numerosas vezes contrastantes das 

políticas estabelecidas pelos governos em termos de saúde e para além de suas “possibilidades 

orçamentárias”. Mas, ainda assim, ressalvou que, diante da existência – o que se verificou no 

caso decidido em concreto[13] – da política estatal estabelecida, a prever o direito à prestação 

social reclamada, o deferimento do pedido no corpo do processo, em nada significa 

intervenção do Judiciário, pois que ao se trata de “criar política pública”, mas tão somente em 

determinar o seu justo e fiel cumprimento.  

  

  

  

  

  

III. Conclusão 

  

  

  

Do estudo realizado, pode-se conhecer de produção doutrinária e, sobretudo, 

de avanços da jurisprudência do Pretório Excelso, que vem se mostrando densa e rica em 

matéria de direitos sociais, como se pode acostar nas linhas que antecedem. 
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 A questão relativa à fundamentalidade dos direitos sociais apresenta-se como 

tema da maior atualidade do Direito Constitucional contemporâneo, a clamar por soluções 

apaziguadoras entre as diversas tendências doutrinárias e jurisprudenciais. Isso porque de um 

lado, adeptos da “máxima efetividade dos direitos sociais” sustentam o ideário de 

Constituição dirigente, a instruir o cumprimento pleno dos direitos fundamentais, 

independentemente de sua forma e intensidade de positivação, em especial por sua natureza 

de direito fundamental, cujas características de fundamentalidade autorizam concluir serem 

direitos de natureza dúplice, dotados tanto de viés objetivo (a conformar a ordem jurídica), e 

paralelamente subjetivo (a ensejar posições jurídicas individuais, coletivas e difusas). Nesse 

jaez, não se acolhe a argumentação da corrente contrária que atribui a característica de mera 

programaticidade às normas instituidoras de prestações obrigacionais sociais ao Estado e/ou à 

sociedade, por programa compreendem compromisso político fundamental da base 

constitucional, por si só irrefutável e inafastável – a ser atendido como função estatal 

finalística e personalíssima, para a qual a sociedade tem papel apenas subsidiário.  

  

Em sentido oposto, parcela divergente sustenta ser o teor programático uma 

forma de fomento normativo, apenas destinado a estimular sob égide principiológica ações de 

governo num ou noutro sentido, mas sempre submetidas à ás decisões alocativas de políticas 

públicas pelos titulares dos cargos do Legislativo e do Executivo – neste último sob enfoque 

regulatório, a serem sujeitas aos aspectos de discricionariedade administrativa – conveniência 

e oportunidade – a cargo dos agentes públicos da Administração.  

  

É de se constatar também que a tendência hodierna se desdobra no sentido de a 

programaticidade não mais se alinhar com a sinonímia de ausência de aplicabilidade, de 

simples iniqüidade. Ao contrário, basta que se olhe para além das fronteiras literais e em 

interpretação principiológica se verifique que subjaz a cada previsão-programa um 

compromisso de implementar, que ainda diante de mora no seu fiel e oportuno cumprimento 

não se esvazia em conteúdo, mas cria um status subjectionis relativo a um dever-fazer, ao 

mesmo tempo em que traduz uma vedação de fazer operar algo que lhe seja contraditório – 

servindo, no mínimo de barreira axiológica em favor da proibição de retrocesso social. 
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Acresça-se a discussão relativa à positivação outros óbices que se constituem 

impedientes ao reconhecimento da fundamentalidade dos direitos sociais – um de ordem 

político-ideológico, orientado sob o vetor liberdade, segundo o qual se atribui risco de ameaça 

aos valores da auto-determinação pela oferta demasiada de apoio estatal às condições de 

subsistência das classes mais debilitadas, com apoio em exemplos históricos. A esse respeito, 

vê-se que os casos indicados na literatura são extremados, marcados por ditaduras ou 

revoluções que não cumpriram seu papel histórico oficial, não servindo da matéria livre de 

contraponto quando contrastados com outras tantas manifestações de Estados que optaram por 

buscar cumprir a utopia da igualdade material, em busca de oferecer padrões mínimos de 

dignidade humana aos seus governados. Sendo inclusive certas nações ocidentais, exemplos 

de atendimento satisfatório desses direitos, sem qualquer vilipêndio aos ideais de vida livre. 

  

Por derradeiro, verificou-se a questão do chamado ativismo judicial, segundo a 

qual se identifica uma atuação mais freqüente e ativa do Judiciário na busca por soluções de 

viés prestacional, acolhendo pretensões a determinadas prestações, notadamente nas áreas de 

saúde, educação e moradia. Do embate entre a visão romântica de justiça distributiva pura e 

da crítica severa a suposto exagero, consubstanciado pela extrapolação de limites 

institucionais, mediante decisões que avocam ao Judiciário escolhas alocativas que são 

vocação natural do Poder Legislativo como instituidor de políticas públicas legislativas e, 

máxime, do Executivo, como regulamentador e executor – como verdadeiro concretizador 

daquelas políticas genericamente consideradas na lei, toma-se por conclusão não ser 

atribuição típica do Judiciário a de promover uma justiça distributiva, sob pena de chamar a si 

certas e contundentes responsabilidades; por outro lado, diante de questões claramente 

definidas como políticas de Estado pela Constituição pátria, não se pode conceber nem 

admitir um Judiciário omisso, fraco e ausente, sob pena de caracterizar a denegação de um 

poder-dever fruto da inafastabilidade da jurisdição – tutela passível de exigibilidade, como 

direito subjetivo que é de cada cidadão tão intrínseca como o próprio direito social objeto do 

pedido. Se não se quer um Judiciário irresponsavelmente ativista, tão pouco se deseja que 

venha a ser covardemente omisso. 
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O desafio da efetividade dos direitos sociais está a iniciar uma caminhada 

doutrinária de muitos nuances, cujas vertentes apresentam uma diversidade plural apta a 

consumir os próximos anos de nossos estudos em busca de uma sociedade mais livre, mais 

justa e mais solidária. 

  

A participação da sociedade civil organizada poderá ajudar a debelar a atual 

controvérsia, primeiro a poder validar as ações do Judiciário pela própria formam como essa 

função pública vier a ser provocada, sob a égide dos princípios da inércia judicial e da 

demanda ou do dispositivo, fronteiras que não deve o juiz ultrapassar. Da mesma matiz, uma 

intensificação da manifestação democrática tende a legitimar as intervenções salvadoras de 

políticas públicas fixadas, mas não cumpridas – essas objeto pacífico do Judiciário. 

  

Por fim, a própria imersão do cidadão no processo de elaboração de políticas 

públicas pode reforças o entendimento de que tal tarefa não se reveste de exclusividade em 

termos de legitimidade do Legislativo ou do Executivo, mas é função de todos, num contexto 

de interpretação constitucional mais aberta.   
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[1]A Eficácia Negativa. A noção da bipolaridade eficacial dá conta de que as normas constitucionais 

podem depender de complementos legislativos para alcançar sua eficácia positiva, ou seja, para produzir os 

efeitos a que se destinam originalmente, sem o que isso não ocorre. Doutra face, embora represadas nesse 

sentido, produzem efeitos negativos, ou seja, em sentido contrário, ao vedar pelo legislador a adoção de 

comportamentos contrários aos preceitos gerais que delas emanam. Vale dizer, se o legislador não produz a 

norma regulamentadora, tem-se especial dificuldade de efetivar a ação da norma constitucional de eficácia 

limitada, mas, pelo menos, essa norma, por sua natureza e hierarquia constitucionais, possui o condão de frenar 

as iniciativas legislativas, desse mesmo legislador omisso, que se projetem para promover preceitos contrários 

aos que delas emanam. 

[2] KRELL adverte para a necessidade de estudos específicos sobre o mundo em desenvolvimento ou 

periférico, nele incluída a República Federativa do Brasil, cuja realidade específica e peculiaríssima, não autoriza 

a simples importação de teorias científicas, nem de posições políticas trasladadas de países ricos, o que permite 

concluir parcialmente, não ser totalmente aplicável ao Brasil a discussão europeia sobre os limites do Estado 

Social e a redução de suas prestações. 

[3] “Esses princípios fundamentais estão acima dos próprios princípios gerais de direito de que cuida a Lei de 

Instrução ao Código Civil, como processos de integração e suprimento das lacunas do ordenamento.” 
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[4]A esse respeito convém pontuar que constitui tese derivada da Teoria da Reserva do Possível, a 

atribuir impossibilidade objetiva ou fática de sua consecução – argumento que busca escorar-se em um fatalismo 

invencível imaginário e débil. A Teoria do Mínimo Existencial se apresenta como moderador dessas outras, a 

veicular a noção de exigibilidade racional do atendimento das condições mínimas de dignidade da pessoa 

humana, pois a ausência do mínimo admissível à sobrevivência inibe falar-se em liberdade. 

[5] “Do ponto de vista social, o que se constata é um círculo vicioso da reprodução da pobreza, 

agravando as dificuldades existentes; do ponto de vista político o que se vê é uma distribuição perversa dos 

direitos efetivamente adquiridos e a concessão formal de direitos sociais, que por carecerem de 

regulamentação, simplesmente não podem ser aplicados ou concretizados; do ponto de vista econômico, o que 

se identifica é a estagnação, a inflação e a consequente deterioração dos padrões de consumo, com sequelas de 

natureza claramente “hobbesianas”.” (grifo nosso). 

[6]“A primeira grande implicação que se pode extrair do que até agora foi visto é no campo 

normativo e suas dimensões hermenêuticas e interpretativas, haja vista a profusão de dispositivos cogentes 

protetivos dos Direitos Fundamentais Sociais que se vê surgir no século XX, impactando de forma definitiva a 

Teoria do Direito, a Teoria da Constituição, e o próprio conceito de Democracia.” 

[7]Em entrevista de 25.03.2010 sobre a alteração do entendimento pelo STF quanto ao 

Mandado de Injunção na jurisdição constitucional brasileira. “Quando a Constituição 

estabelece que existe um direito subjetivo à edição de uma norma e cria para o mandado de 

injunção para garantir que esse direito seja assegurado, especialmente os direitos de caráter 

positivo, direitos sociais, pode-se dizer que o tribunal exorbita de suas funções quando cobra 

do Legislativo a edição da norma? Parece-me que não. Ou, quando ele não logra fazer com 

que o Legislativo atue, e aí ele propõe uma solução provisória, intermediária ou coisa 

assemelhada? Não me parece que isso seja ativismo. É uma atitude de não resignação com o 

modelo que aí está posto de uma inércia que bloqueia o exercício dos direitos.” 

[8] Mandado de Injunção (MI) nº. 833-DF (Rel. Min. Cármen Lúcia) e MI nº. 844 (Rel. Min. 

Ricardo Lewandowski) – STF Informativo nº. 605, de 18 a 22 de outubro de 2010. 

[9] I Simpósio Interinstitucional de Direito, em Chapecó-SC, promovido pela prefeitura do 

Município de Chapecó-SC, em parceria com a Universidade do Oeste de Santa Catarina-

UNOESC. 

[10]  “(...) cada instituição, a sua maneira, se relaciona de formas diferentes com as demandas 

sociais: o Executivo, pela via dos serviços e políticas públicas, com investimentos compensatórios, preventivos e 

curativos em face dos problemas que lhe ocorrem; o Legislativo, com menos atividade legiferante de iniciativa 

própria e mais comportamentos de controle e aferição política do Executivo (através de comissões 

parlamentares); o Judiciário, avançando na direção de garantidor das prerrogativas constitucionais e 

infraconstitucionais de toda a comunidade, bem como desenvolvendo ações de concretização de direitos que, a 

despeito de previstos no sistema normativo, não têm recebido a devida atenção dos demais poderes estatais 

(saúde, educação, trabalho, segurança, etc.).” 

[11]
   

“Como tendem a desafiar a rigidez lógico-formal do sistema jurídico em vigor, contrapondo 

uma racionalidade material à racionalidade formal tão cultivada pelas concepções legalistas e normativistas de 
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inspiração liberal, essas situações inéditas tem posto o Judiciário diante da necessidade de rever algumas de 

suas funções básicas.” 

[12] STF – STA nº. 238 – (Rel. Min. Gilmar Mendes). Decisão monocrática no Pedido de 

Suspensão de Tutela Antecipada - STA nº. 238, pelo Município de Palmas-TO, em face do 

Presidente do Tribunal de Justiça do Tocantis (TJTO). 

[13]No caso concreto analisado pelo Supremo Tribunal Federal (Min. Gilmar Mendes), a Lei nº 

10.216/01 dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e garante o acesso da 

pessoa portadora de transtorno mental “ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 

necessidades”. Além disso, a Portaria nº. 1.570/04, sobre saúde bucal – do Ministério da Saúde estabelece os 

critérios para a implantação e credenciamento de centros de especialidades odontológicas para atendimento a 

portadores de necessidades especiais. 
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EXPECTATIVAS IMPERATIVAS: CATEGORIA-CHAVE PARA UMA DOUTRINA 

BRASILEIRA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE SEGURIDADE SOCIAL
1
 

IMPERATIVE EXPECTATIONS: A KEY CATEGORY FOR BRAZILIAN 

DOCTRINE OF FUNDAMENTAL RIGHTS TO SOCIAL SECURITY 

Carlos Luiz Strapazzon
2
 

Resumo: As omissões inconstitucionais que violam direitos fundamentais têm sido muito 
discutidas no Brasil, porém o tema predominante ainda é a integração judicial de omissão 
legislativa. Outras dimensões das omissões inconstitucionais, para além das omissões 
legislativas, já vêm sendo exploradas e devem tornar-se cada vez mais importantes nos 
círculos especializados de investigações jurídicas. Este trabalho pretende discutir essa carência 
da teoria dos direitos fundamentais a partir de especificidades dos direitos de seguridade 
social. A rigor, esse caminho se justifica porque as omissões são a contraface dos direitos 
fundamentais densamente prestacionais. Admitindo, portanto, que nenhuma teoria da eficácia 
dos direitos fundamentais pode ser desenvolvida sem um adequado tratamento do sentido e do 
alcance das omissões inconstitucionais, o objeto preferencial deste estudo são as omissões em 
sede de direitos fundamentais de seguridade social. A tese principal do trabalho é que a teoria 
dos direitos fundamentais de seguridade social, bem como de outros direitos fundamentais 
que, como esses, são densamente prestacionais, precisa revisar a funcionalidade de uma das 
mais conhecidas categorias do direito, desenvolvida no seio do paradigma do direito civil-
liberal: a noção de expectativa de direito. A necessidade de revisão da funcionalidade dessa 
categoria (as expectativas) no interior da teoria dos direitos fundamentais decorre do fato de a 
ciência do direito subestimar a natureza imperativa das expectativas geradas pelos direitos 
fundamentais densamente prestacionais. 

Palavras-chave: Direitos fundamentais de seguridade social. Expectativas imperativas. 
Judicialização de omissões inconstitucionais. 

                                                           
1 Este artigo é a versão final, revisada e ampliada, de um paper para discussão apresentado no IICiclo de 
Debates “Direitos Fundamentais e o STF”, do Curso de Direito da Unoesc-Joaçaba, realizado em 29 de setembro 
de 2011. Agradeço a todos os participantes do Seminário, em especial aos meus colegas de Grupo de Pesquisa 
em direitos fundamentais sociais – Seguridade social, Valéria Machado e Cristhian Magnus de Marco, pelos 
comentários críticos e sugestões; também ao Prof. Gerson L.C. Branco, pelas discussões deste trabalho durante o 
Seminário. Agradeço ao Professor Roni Edson Fabropela cuidadosa atenção com a organização do evento e à 
orientanda Fernanda Dalla Costa, pela diligente atuação como bolsista de iniciação científica e colaboradora das 
investigações sobre interpretação evolutiva dos direitos fundamentais sociais. A elaboração deste artigo só foi 
possível graças ao apoio institucional da UNOESC.  
2 Doutor em Direito Constitucional (UFSC). Professor-pesquisador da Universidade do Oeste de Santa Catarina 
(UNOESC). Professor da Fundação de Estudos Sociais do Paraná (FESP). Email: 
carlos.strapazzon@unoesc.edu.br. 
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Abstract. The unconstitutionalomissionsthatviolate fundamental 
rightshavebeenwidelydiscussed in Brazil, butthepredominantthemeis still integrationthe 
judicial of legislativeomissions. Otherdimensions of 
unconstitutionalomissionsbeyondthelegislatives, are alreadybeingexploited and 
shouldbecomeincreasinglyimportant in thespecializedcircles of legal research. This paper 
aimstodiscussthislack of thetheory of fundamental rightsfromthespecificities of social 
securityrights.Strictly speaking, this path is justified becausethe omissions arethe reverseof the 
fundamental social securitiesrights .Admitting,therefore, that notheory offundamental rights 
efficiencycanbe developed withoutanadequate treatmentof the meaningand 
scopeofunconstitutional omissions, the preferredobjectof this studyarebasedonomissionsof 
fundamental rightsin social security. The main thesis of this paper is that the theory of 
fundamental rights to social security, as well as other fundamental rights such as these , need 
to review the functionality of one of the most popular categories of law, developed within the 
paradigm of liberal civil law: the notion of expectation of rights. The need to review the 
functionality of this category (expectations) within the theory of fundamental rights due to the 
fact the science of law underestimate the imperative nature of the expectations generated by 
the fundamental social rights . 

Key words: Fundamental rights tosocial security.Imperative 
expectations.Judicializationofunconstitutional omissions. 

Introdução 

Apesar de a doutrina do judicial review mais tradicional ser dedicada ao tema da 

inconstitucionalidade por ação, ou seja, ao conflito normativo (antinomia) entre enunciados 

constitucionais e infraconstitucionais, há uma outra dimensão da doutrina do judicial review 

que avançou muito no Brasil: trata-se do controle judicial da omissãoinconstitucional em sede 

de direitos fundamentais. 

De fato, as omissões inconstitucionais que violam direitos fundamentais têm sido 

muito discutidas no Brasil, porémo tema predominante ainda éa integração judicial de 

omissão legislativa. É que o Brasil desenvolveu garantias jurisdicionais específicas para 

superar esse tipo de omissões: aí estão o Mandado de Injunção e o Controle de 

Inconstitucionalidade por Omissão. São garantias que, nos últimos 23 anos, vêm recebendo 

soluções legislativas e jurisprudenciais evolutivas o que, por seu turno, vem definindo 

melhoro papel institucional que esses institutos devem desempenhar. É verdade que o alcance 

da aplicação desses institutos ainda é questionado, em muitos sentidos, mas não há mais 

resistências ideológicas quanto à identidade genética deles com o modelo de Estado 

Constitucional adotado pelo Brasil. E verdade, também, que ainda há alguma controvérsia 

quanto aos critérios e circunstâncias em que o Poder Judiciário poderia estar legitimado a 
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integrar lacunas legislativas, mas é amplamente reconhecido o efeito garantista desses novos 

institutos em face das omissões do Poder Legislativo. 

Tudo indica, porém, que os avanços científicos realizados em relação à compreensão 

da natureza jurídica dos direitos fundamentais, e em relação às condições de aplicabilidade 

desses direitos,estão a exigir mais aprofundamentos da dogmática brasileira dos direitos 

fundamentais.Outras dimensões dasomissões inconstitucionais, para além das omissões 

legislativas, já vêm sendo exploradas e devem tornar-se cada vez mais importantes nos 

círculos especializados de investigações jurídicas. 

A teoria brasileira dos direitos fundamentais deve avançar. Isso não representa um 

jogo de palavras. A proteção e a promoção dos direitos humanos é a primeira 

responsabilidade dos governos signatários da Declaração de Viena e de seu Programa de 

Ação, de junho de 1993. É uma diretiva jurídica. Passo importante, nessa direção 

promocional, evolutiva, será dado quando o tema das omissões inconstitucionais puder ser 

abordado de forma abrangente, isto é, quando soluções teóricas e institucionais, como as do 

Mandado de Injunção e da Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão, contemplarem 

também especificidades de todos os tipos de direitos fundamentais. O desafio teórico e 

institucional, portanto, passa pela identificação dos meios de fazer evoluir a proteção e a 

promoção da eficácia dos direitos fundamentais, agora entendidos na perspectiva da 

Declaração de Viena, ou seja, de forma interrelacionada, indivisível e interdependente.  

Este trabalho pretende discutiressa carência deteoria garantista dos direitos 

fundamentais a partir de especificidades dos direitos de seguridade social. A rigor, esse 

caminho se justifica porque as omissões são a contraface dos direitos fundamentais 

densamente prestacionais. Neste trabalho serão qualificados de direitos fundamentais 

densamente prestacionais aqueles que demandam prestações de todos os poderes da 

República, e também da sociedade civil. Assim, densamente prestacionais são os direitos 

fundamentais que, para sua efetivação demandam legislação, dotação orçamentária, políticas 

públicas e atuação da sociedade civil.Desse tipo são os direitos fundamentais de seguridade 

social.  

Admitindo, portanto, que nenhuma teoria da eficácia dos direitos fundamentais pode 

ser desenvolvida sem um adequado tratamento do sentido e do alcance das omissões 

inconstitucionais, o objeto preferencial deste estudosão as omissões em sede de direitos 
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fundamentais de seguridade social. A tese principal do trabalho é que a teoria dos direitos 

fundamentais de seguridade social, bem como de outros direitos fundamentais que, como 

esses, são densamente prestacionais, precisa revisar a funcionalidade de uma das mais 

conhecidas categorias do direito,desenvolvida no seio do paradigma do direito civil-liberal: a 

noção de expectativade direito.Tudo indica que para fazer progredir as soluções que 

enfrentam o problema das omissões inconstitucionais em sede de direitos fundamentais 

densamente prestacionais será preciso superar os preconceitos quanto ao papel e a função que 

as expectativas desempenham no âmbito dessa categoria de direitos.  

Em resumo, a necessidade de revisão da funcionalidade dessa categoria (as 

expectativas) no interior da teoria dos direitos fundamentais decorre do fato de a ciência do 

direito subestimar a natureza imperativa das expectativas geradas pelosdireitos fundamentais 

densamente prestacionais.  

Omissões ilícitas e/ou que causam danos 

Em boa medida, as inovaçõesinstitucionais, doutrinários e jurisprudenciais em relação 

ao controle judicial das omissões legislativas inconstitucionaisderivam de uma bem assentada 

tradição de justicialização de dois tipos deomissões: asque causam danos e as que frustram 

legítimasou justas expectativas. As duas, por força da tradição, são desenvolvimentos do 

paradigma civilista-liberal do direito. Relevante é saber como essa tradição, e as inovações 

desenvolvidas para o controle das omissões legislativas pode ser útil a uma dogmática da 

eficácia dos direitos fundamentais densamente prestacionais, com são os de seguridade 

social.  

Quanto ao primeiro tipo de omissões, asque causam danos, há muito tempo que o 

paradigma civilistaadmite sua justiciabilidade. Nesse paradigma se desenvolveram institutos 

reparatórios e punitivos a serviço dos direitos violados por omissões queagridem bens 

jurídicos (públicos e privados). Aí estão aindenização (esfera civil) e a pena (esfera criminal). 

No paradigma liberal,aomissão tornou-se, como dito antes, até mesmopenalmente 

relevante. Os ordenamentos jurídicos democráticos admitem que se alguém tem a obrigação 

legal de cuidado, de proteção ou de vigilância, e não cuida, não protege, nem vigia, pode estar 

cometendo um ilícito penal se a omissão é voluntária(consciente) ou fruto de um descuido 

injustificável. Também é penalmente relevantea omissão quandoalguém assume a 
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responsabilidade de impedir um resultado sancionado pelo direito penale, omitindo-se, não 

impede; ou,ainda,quandoo comportamento cria o risco da ocorrência de resultadopenalizado e, 

mais uma vez, o sujeito não age para evitar a concretização desse resultado3.A sanção 

penalimputada aos sujeitos que praticam esses tipos de omissãojustifica-se, em primeiro 

lugar, porque alguém, com sua conduta omissiva,realizaa hipótese prevista num enunciado 

normativo que tem como consequência uma sanção penal (realiza um tipo penal).Em segundo 

lugar, por que frustra expectativas de ordenada e pacífica convivência social, portanto, viola 

um interesse público fundamental. A punição é uma espécie de justiça, da que protege o todo 

contra as agressões das partes. 

O instituto da (b)responsabilidade civilé análogo. Porém não exige conduta 

típica;apenas dano. Desenvolveu-se no paradigma civilista como meio de protegeros bens 

jurídicos particularesdaquelas ações eomissões que, por negligência, imprudência ou 

imperícia, violam direitos e causam danos
4a bens jurídicos civis.Nesse âmbito, aomissãoé 

relevante, como explicapara a doutrina daresponsabilidade civil(DIAS 2006, 150),quando há 

nexo de causalidade entre os danos e o comportamento negligente, ou seja, quando alguém 

não toma as precauçõesexigíveis, e deixa de fazer o que, por bom senso, é factível. A sanção 

civil reparadora se justifica como meio de equilibrar o exercício dos direitos civis e das 

liberdades individuais de modo a que nenhum particular seja autorizado a agredir o 

patrimônio particular alheio. É uma espécie de regra de justiça comutativa. A reparação civil 

decorre de uma filosofia de justiça restauradora.  

A aplicação de tais institutos evoluiu das relações privadas para o direito público. Mas 

foi o mesmo paradigma civilista que lhes deu essa nova funcionalidade. O paradigma civilista, 

como se sabe, é afirmativo dos direitos civis e das liberdades individuais, que são direitos 

escassamente prestacionais. O propósito político da aplicação do controle judicial das 

omissões na esfera administrativa ésuperar vetustos argumentos autoritários, como o das 

razões de Estado, da irresponsabilidade da soberaniaestatal, da supremacia do interesse 

estatale, assim,proteger a vida civilcontra os usuais danos que ações eomissões da 

                                                           
3Código Penal Art. 13 § 2º 
4Código Civil Art. 186 
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administração pública5 podem causar — como de fato causam— ao patrimônio jurídico 

privado. 

Omissõesadministrativas passíveis de responsabilização reparatória decorrem, 

normalmente, da negligênciaestatal em supervisionarbens e de executar serviços públicos a 

que, por lei, o Estadoestá obrigado. Nessa esfera administrativa os danos são causados tanto 

pelaomissão da administração, quantopela sua atuação insuficiente(tardia ou 

incompleta)(BANDEIRA DE MELLO 2011). Num e noutro caso a atuação 

negligente/desidiosa da administração abre caminho paraa ocorrência dedanos ao patrimônio 

jurídico de particulares. Nesses casos, o nãofazer da administração sujeita-a ao mesmo 

princípio de responsabilização que o paradigma civil-liberal desenvolveu para ser aplicadonas 

relações entre particulares, em suas obrigações privadas, qual seja: o princípio restaurador, 

decorrente da filosofia de justiça comutativa,segundo o qual aquele que, por ação ou omissão 

voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito6. 

Háoutrosinstitutos jurídicos igualmente importantes para a compreensão do regime de 

controle judicial dasomissões. Se os institutos da indenização e da pena são garantias 

reparatórias (uma) e punitivas (outra) deomissões que causam danosa bem jurídicos civis e 

penais, como visto, o ordenamento jurídico não se limita, por certo, a regular apenas esse tipo 

de omissões (as que causam danos). Há outros institutos jurídicos criados com o propósito de 

propiciar segurança jurídica diante deomissões.  

Veja-se,por exemplo,a aplicação do (c) instituto processual da tutela inibitóriapositiva. 

Essa é uma garantia jurisdicional estabelecida no direito brasileiro para 

quealguémpossabuscar, em juízo, proteçãopreventiva de ilícito ou dedano. A tutela inibitória 

positiva é uma ordem judicial constitutiva de um deverde agir. Havendo omissão indevida, é 

providência judicial para queo omissosaia de seu estado de inércia (se evidenciado queesse 

estado, queainda não causoudanosestá, por sua natureza, na iminênciade causá-los). A 

omissão de uma parte gera uma circunstância de real perigo de dano paraa outra. O pedido 

detutela inibitória positiva é a medida hábil para provocar a jurisdiçãoe prevenir a parte 

ameaçada por tais perigos, isto é, para protegê-ladas consequências ilícitas ou danosas 

                                                           
5Constituição da República, Art. 37 § 6º 
6Código Civil, Art. 186. 
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queadvirão desse estado de desconsideração da outra parte. Imaginar que a tutela inibitória 

somente pode impor um não-fazer(tutela inibitória negativa) é esquecer que o próprio direito 

processual (arts. 461, CPC e 84, CDC ) dá ao juiz o poder de impor um fazer quando foi 

pedido um não fazer com o objetivo de viabilizar uma tutela jurisdicional mais 

efetiva(MARINONI, sd.). 

Outro bom exemplo de aplicação do controle judicial das omissões éo instituto 

processual dos (c)embargos declaratórios. Essaconhecida garantia processual também serve 

para proteger os jurisdicionados contra omissões, agorade pronunciamentos judiciais7nos 

autos de umprocesso.Pouco importa se a omissão é voluntária ou não. É instituto que garante 

o direito ao pronunciamento judicial íntegro em relação ao(s) pedido(s) levados à justiça. 

A tradição civilista-liberal reconheceu que as omissões podem ser ilícitas e/ou causar 

danos. Nessa medida, reconheceu que as omissõespodem ferir direitos civis (justiça na esfera 

privada), podem agredir bens jurídicos de acentuado interesse público, rigidamente protegidos 

por sanções penais (justiça na esfera pública), como podem, além disso,comprometer direitos 

processuais. Numa palavra, poder-se-ia dizer que o paradigma civil-liberal reconheceu que as 

omissões podem ferir direitos fundamentais. Deve-se admitir, então,que as omissões, no 

âmbito da tradição civilista,são amplamente regidas por um sistema de princípios e regras 

destinados a (1) preveni-las;(2) a garantir reparação de danos por elas causados e (3) a punir 

os omitentes.O controle judicial das omissões ilícitas e/ou que causam danos é assunto bem 

conhecido e intensamente mobilizado pelas leis e pelos tribunais.  

A análise das diferentes situações de judicialização das omissões,no âmbito do 

paradigma civilista,permite vera grandeza dopatrimônio jurídico legado por essa tradição. 

Essas situações revelam cuidadosa disposição, das últimas gerações, em proteger e promover 

direitos fundamentais patrimoniais e de liberdade individual. Há, sem dúvida, um 

edifíciojurídico civil-liberal das omissões. Esse edifício há de ser o ponto de partida da teoria 

das omissões no âmbito dos direitos fundamentais densamente prestacionais. O exercício 

regular de direitos no Estado constitucional, que é formado por um complexo sistema de 

direitos constitucionais, precisa recepcionar essa tradição civilista. Só assim a teoria do 

Estado constitucional poderá cumprir a agenda da indivisibilidade, interrelação e 

interdependência dos direitos fundamentais.  

                                                           
7Código de Processo Civil, Art. 535, II 

8773



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Omissões que frustram legítimas expectativas 

Depois de analisar as várias nuances das omissões que causam danos, é indispensável 

discorrer sobre a segunda forma de omissões, as que frustram expectativas. Pela orientação 

dada pela versão mais conservadora dos direitos civis-liberais, o conceito das expectativas não 

se confunde com o de direito. Essa tradição se acostumou a admitir uma natureza, por assim 

dizer, subjetiva das expectativas (espécie de estado de ânimo). Por outro lado, admitiu a 

natureza objetiva dos direitos (espécie de legalidade e de jurisprudência). Isso significa, entre 

outras coisas, que a frustração de expectativas não poderia ser justicializada, dada a sua 

natureza externa ao direito. 

A jurisprudência que será analisada a seguir, contudo,evidencia que a expectativa, 

atualmente, é categoria que não se restringe à condição de antecedente de um direito, como 

ordenou o paradigma civil-liberal. Revela mais: explicita que a jurisprudência brasileira 

incorporou uma noção forte de expectativa à qual lhe empresta natureza jurídica de direito 

subjetivo. Essa jurisprudência tem sido respaldada pela doutrina privatista8, tudo em nome da 

proteção da confiança.  

Caso constitucional exemplar de aplicação da noção de expectativa com efeito 

imperativo é o julgamento, no Supremo Tribunal Federal, da ADPF 167-6. O tema diz 

respeito com a competência recursal (ou originária) do Tribunal Superior Eleitoral para julgar 

Recurso Contra Expedição de Diploma (RCED). Nesse caso, um partido político (o PDT) 

reclamou revisão jurisprudencial de decisão do Tribunal Superior Eleitoral em face de “texto 

claro e preciso” de regra constitucional de competência recursal, o art. Art. 121 § 4º, III 

Apesar de o texto constitucional ser explícito quanto à competência recursal (e não 

originária) do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal (em decisão plenária e 

por maioria) entendeu que a regra constitucional invocada não poderia prevalecer, por duas 

razões: a primeira, relativa à segurança jurídica; a segunda, relativa à natureza jurídica do 

referido § 4º. do Art. 121. Por essa última razão a Corte entendeu que o § 4º. do Art. 121 não 

tem natureza jurídica de preceito fundamental do sistema constitucional brasileiro. Por isso 

(razão preliminar), o caso não seria de analisar por via de ADPF. De acordo com a primeira 

razão — determinante para gerar a convergência de entendimentos — seguir o § 4º. do Art. 

                                                           
8 Ver, quanto a isso, o excelente trabalho de Gerson Luiz Carlos Branco (BRANCO 2002). 
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121 seria contrariar as justas expectativas dos jurisdicionados estabelecida e mantida ao longo 

de quatro décadas de firme jurisprudência eleitoral.  

No voto que proferiu no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro José Delgado, lembrou 

que há mais de 40 anos o Tribunal Superior Eleitoral sustenta o entendimento de que, por 

simetria constitucional, o órgão que julga o pedido de registro de candidato e expede o 

diploma dos eleitos não deve julgar o recurso contra o ato da diplomação. Esse seria, portanto, 

um entendimento ultrassedimentado (p. 643) na jurisprudência brasileira. No entendimento do 

Ministério Público Federal, eram fortíssimas as razões de manutenção da jurisprudência 

impugnada tendo em vista o fato de que ela se cristalizou há mais de quatro décadas e que os 

atores políticos relevantes têm pautado nela a sua atuação (Procuradoria Geral da República. 

ADPF 167. Parecer n. 448. 17.09.2009) 

Importa notar, para os propósitos deste trabalho, que o plenário do Supremo Tribunal 

Federal e o parecer da Procuradoria Geral da República convergem: devia a Justiça manter a 

orientação jurisprudencial de quarenta anos, mesmo que contra a letra da Constituição da 

República. Tudo parece indicar que as expectativas desses protagonistas eleitorais não eram 

meras expectativas, mas expectativas tão vinculantes que deveriam prevalecer, em caso de 

eventual colisão (ou conflito), com regra constitucional de competência.  

A jurisprudência reconhece, como se vê, que uma situação jurídica que se consolida ao 

longo de muito tempo de prática reiterada cria legítimos direitos subjetivos. E isso não só no 

caso de haver jurisprudência uniforme sobre o tema, dado que por este ângulo se poderia dizer 

que a expectativa foi gerada pelo próprio Estado, por via da interpretação oficial do direito. 

Não. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a administração 

pública também se sujeita a reconhecer direitos subjetivos criados pela simples fluência de 

longo período de tempo de tolerância com uma determinada prática social. Ao tolerar, por 

longo prazo, uma prática, o Estado “culmina por consolidar justas expectativas no espírito do 

administrado e, também, por incutir, nele, a confiança da plena regularidade dos atos estatais 

praticados” (Supremo Tribunal Federal. Agravo Regimental em Mandado de Segurança n. 

28.821-DF. 14/06/2011) 

O uso do termo “expectativa jurídica” pela jurisprudência, porém, não é unívoco. Há 

pelo menos dois usos regulares dessa expressão, como se depreende das decisões anteriores: 

por um lado, mera expectativa e, por outro, justas expectativas. A jurisprudência dos tribunais 
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superiores distingue de modo explícito uma de outra, estabelecendo, assim, uma qualidade 

jurídica diferenciada para ambas. O que se vai evidenciar agora é o sentido forte que a 

expressão justa expectativa assumiu na jurisprudência brasileira.  

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça adota a noção de justas expectativas 

em questões que envolvem, sobretudo, responsabilidade civil por ato ou omissão irregular de 

particulares. Aplica, nesses casos, o que se denomina de “doutrina da perda de uma chance”. 

Para o referido Tribunal, “desde que essa seja razoável, séria e real, e não somente fluida ou 

hipotética” as expectativas são justas e pode haver lesão indenizável em caso de frustração 

injustificada (Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial n. 1190180-RS. Relator: Min. 

Luis Felipe Salomão. 16.11.2010).  

O direito das relações civis, portanto, distingue a mera expectativa daquelas outras, 

mais “sérias, reais e razoáveis”. Estas aparecem sempre que alguém, podendo evoluir para 

uma posição jurídica mais vantajosa, teve o curso normal dos acontecimentos interrompido 

por ato ilícito de terceiro. Esse ilícito, por tudo que se sabe, pode ser uma omissão. 

Há outras ocasiões para aplicação do argumento das justas expectativas ou 

expectativas legítimas, como categoria diferenciada de expectativas. Trata-se de seu uso no 

âmbito das relações de trabalho. Nesse ramo é bem assentado, por exemplo, o uso do 

argumento da boa-fé objetiva. É conceito que se aplica largamente, tanto nas relações pré-

contratuais, quanto nas contratuais e pós-contratuais . 

No âmbito das relações trabalhistas pré-contratuais,  

[S]e a parte que deixa de celebrar o contrato, após gerar na outra a justa 
expectativa de que iria concluí-lo, desatende o dever de lealdade, como 
também os deveres instrumentais de informação, de aviso e esclarecimento, 
sendo passível de reparar o correspondente dano (BARACAT 2003, 123).  

E mais, “a responsabilidade pós-contratual tem como fonte a boa-fé objetiva. A 

confiança requer a proteção, no período subsequente ao da proteção do contrato das 

expectativas provocadas na sua celebração (...)” (BARACAT 2003, 134) . 

Mas não é só nas relações contratuais que o conceito se aplica no direito do trabalho. 

O caso da estabilidade provisória (ou não) dos membros eleitos como suplentes de uma 

Comissão Interna de Proteção contra Acidentes é bom exemplo de aplicação, pelo Supremo 
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Tribunal Federal, do conceito de justas expectativas noutro âmbito, o da representação 

profissional no ambiente de trabalho.  

Assim que publicada a Carta de 1988, havia dúvidas sobre se a imunidade provisória 

contra despedida arbitrária, ou sem justa causa, garantida para os empregados que ocupam 

cargos de direção nas Comissões Internas de Prevenção de Acidentes (CIPA). A polêmica era 

por causa da pretensão trabalhista de estender tal estabilidade provisória, igualmente, aos 

membros suplentes da CIPA. É certo que os suplentes não têm as mesmas competências dos 

titulares, posto que, à primeira vista, apenas os que ocupam cargo de direção (é o texto do Art. 

10,II, a do ADCT da Constituição da República) deveriam aproveitar essa proteção especial. 

Numa leitura textual, o suplente teria a mera expectativa de estabilidade, pois não “dirige”, 

efetivamente, uma CIPA; o que o suplente tem, prima facie, é mera expectativa de dirigi-la.  

Essas são hipóteses. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal entendeu que essa 

expectativa de direito do suplente da CIPA, não é mera, mas especial, ou justa. Por isso 

decidiu que “indeferir essa garantia e permitir a dispensa arbitrária ou sem justa causa [de 

suplentes] seria [frustrar] a expectativa de direito daquele que, eventualmente, poderá vir a 

exercer a titularidade do cargo” (Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n. 

205.701-SP. Relator: Min. Maurício Correa. 01.12.1997. Segunda Turma) 

Como se vê, a doutrina das justas expectativas, ou das expectativas legítimas — 

razoáveis, sérias e reais, isto é, fundadas na boa-fé, na ética e na segurança jurídica — já não 

pode ser tratada como questão de mera hipótese teórica: é noção amplamente adotada pela 

jurisprudência brasileira. Sua aplicação abrange as relações políticas, civis, administrativas e 

trabalhistas; ou seja, os domínios dos contratos de direito privado, dos atos unilaterais, dos 

contratos de direito público e dos contratos de direito social.  

É evidente que tal orientação é construção jurisprudencial a desafiar o sentido ético 

dos contratos e dos atos unilaterais de qualquer pessoa jurídica, ao menos tal como 

desenvolvido mais tradicionalmente pelo paradigma civil-liberal. Parece evidente, também, 

que em todos os casos em que o conceito de justas expectativas foi invocado, não era só um 

interesse particular que estava em questão. Em todos os casos, a jurisprudência procurou 

resguardar a força jurídica dos atos e contratos desde que adequados a uma certa concepção 

de bem comum, ou seja, a uma concepção que não tolera um uso arbitrário do direito.  
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Essa atuação da jurisdição em defesa de justas expectativas — e não só de direitos — 

ou seja, a atuação da jurisdição em defesa de uma noção ampliada de bem jurídico, parece ser 

em tudo, e por tudo, perfeitamente captada pela categoria das expectativas imperativas, 

quando aplicada no âmbito dos direitos fundamentais densamente prestacionais. Nesse 

contexto as expectativas decorrem dos princípios do sistema de direitos constitucionais, 

princípios que são admitidos como normas jurídicas e que precisam, por isso, ser efetivadas 

na maior medida possível, pelos poderes da República(órgãos legislativos, instituições de 

garantia) e pela sociedade.  

Arenas das omissões inconstitucionais e direitos fundamentais densamente prestacionais 

As omissõesinconstitucionais relevantes, isto é, que obstam a efetivação dos direitos 

fundamentais de seguridade social, não têm natureza apenas legislativa. Ainda que a 

integração judicial de omissões legislativas contemple um evidente aspecto inovador — e, 

seguramente, impulsionador da eficácia dessa categoria de direitos fundamentais — a arena 

legislativa (e o respectivo dever de prestação legislativa) é apenas, e talvez, a primeira forma 

de satisfazer as expectativas de efetivação desses direitos fundamentais.  A prestação 

legislativa, a rigor, é apenas a forma civil-liberal de responder a essas expectativas.  

Omissões relevantes, e que afetam a eficácia dos direitos fundamentais de seguridade 

socialpodem ocorrer, igualmente, na arena civil. As omissões civis são pouco exploradas pela 

dogmática dos direitos fundamentais densamente prestacionais. Isso porque a complexidade e 

grandeza da natureza prestacional desses direitos é subdimensionada pela teoria. Há uma forte 

inclinação da doutrina jurídica em atribuir deveres prestacionais de seguridade social ao 

Estado. O que é absolutamente certo, dada a profusão de regras e princípios que constituem 

obrigações prestacionais para o ente estatal. Por outro lado, quase nada se diz quanto aos 

deveres dos particulares para com o sistema de seguridade.  

Vejam-se, para ilustrar, as obrigações de fazer que a ordem jurídica dirige a 

empregadores, nas relações de trabalho. Há muitas obrigações desse tipo destinadas a 

proteger, por exemplo, a saúde dos trabalhadores. É evidente que toda omissão em relação a 

esse tipo de obrigações é ilícita e pode causar danos a direitos fundamentais. O controle 

judicial dessas omissões, no Brasil, é plenamente institucionalizado, especializado e 

justificável. Injustificável é, no entanto, atrelar essas omissões exclusivamente aos direitos 

fundamentais do trabalho quando, por evidente, agridem também os direitos fundamentais de 
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seguridade social. As omissões civis também podem ocorrer também no âmbito das relações 

jurídicas tributárias. Nesse caso, como decorrência do dever universal de financiamento 

solidário do sistema de seguridade social. Omissões em relação ao custeio do sistema não são 

apenas ilícitos tributários, mas evidentes ilícitos securitários.  

Além da arena legislativa e civil, muito afetam a eficácia dos direitos fundamentais de 

seguridade social as omissões da arena administrativa, posto que o Estado assume, perante o 

concerto internacional de nações, o dever de implementação progressiva dos direitos 

fundamentais sociais9. E no âmbito do direito interno, o Estado democrático assume o encargo 

de ser responsivo, ou seja, de não ser omisso em face das expectativas de concretização de 

direitos fundamentais.  

Tudo parece indicar que, em sede de direitos fundamentais sociais, um adequado 

tratamento das omissões e das prestações insuficientes pode fornecer elementos capazes de 

esclarecerquais são as circunstâncias causadoras derestrição tolerável. Ou seja, o delicado 

tema da violação do núcleo essencial dos direitos fundamentais densamente prestacionais, 

como são os da seguridade social, demanda uma abordagem teórica própria em relação ao 

problema das omissões e das prestações insuficientes. Mas o ponto de partida dessa 

abordagem há de ser uma teoria das expectativas adequada à natureza prestacional desses 

direitos à saúde, previdência e assistência social; e (2) capaz de iluminar a atuação judicial 

diante de omissões excessivamente restritivas ou violadoras desses direitos. Esse parece ser 

um aspecto centralda teoria da eficácia dos direitos fundamentais. 

Expectativa imperativa: categoria-chave da teoria brasileira dos direitos densamente 

prestacionais 

As expectativas, normalmente, são dadas como externas ao direito. Isso quer dizer que 

a categoria tem sido útil no desenvolvimento de análises sociológicas, talvez mais até do que 

ao desenvolvimento da dogmáticaou da teoria geral do direito. Um importante ramo da teoria 

sociológica, denominado de escola funcionalista, deu ampla aplicação ao conceito, com o 

intuito de realizar uma análise do direito enquanto sistema autopoiético, componente essencial 

de um sistema social complexo. Esse uso sociológico, útil para a investigação do direito e de 

suas funções no sistema social, tem pouco efeito, até onde se pode ver, nos esforços para 

                                                           
9 ONU. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, 1966, Art. 2º. 
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compreender as funções da jurisdição na tutela dos direitos fundamentais densamente 

prestacionais.  

Contudo, a aplicação das expectativas que, de fato interessa, aqui, é a que lhe toma 

como categoria justiciável. Há algumas áreas que especializaram o uso desse termo e que, 

seguramente, sensibilizaram a jurisprudência. Uma é a área do direito contratual (civil, 

trabalhista, consumo) em especial as discussões sobre a proteção das relações pré-contratuais. 

A outra é a do direito administrativo, com aplicação inovadora do conceito nas relações de 

tolerância fiscais e de poder de polícia do Estado para com situações aparentemente ilícitas 

dos administrados. Nesses casos, a expectativa protegida é a decorrente da proteção da 

confiança estabelecida entre as partes. Nos dois casos o que se almeja é a não turbação do 

status alcançado pelas partes, se esse status decorre de relacionamento baseado na boa fé das 

partes. Aí se enquadram situações como a do benefício fiscal inválido, a segurança do 

consumidor em face do risco do consumo de massa, a tolerância do locador para situações não 

previstas no contrato, a tolerância da administração pública para com práticas irregulares, 

porém de baixo efeito lesivo ao interesse público. Essas variações interessam muito à teoria 

dos direitos fundamentais de seguridade social, visto que revelam uma aplicação inovadora da 

noção de expectativa, de modo a protegê-la como verdadeiro direito subjetivo. 

A teoria garantista do direito, que é uma teoria geral do direito e da democracia 

constitucional, no entanto, elevou a categoria das expectativas ao primeiro nível de 

importância. A razão disso não é meramente especulativa. É que, como demonstra Ferrajoli 

na sua recente obra (FERRAJOLI, 2007)10, as expectativas desempenham um papel central 

para a compreensão da fenomenologia do dever ser constitucional. Essa é, seguramente, uma 

abordagem que muito interessa a uma teorização das funções constitucionais da jurisdição 

diante de direitos fundamentais densamente prestacionais. 

Ferrajoli explica que se, por um lado, o direito poderia continuar a ser interpretado 

como um sistema deôntico semelhante aos demais (moral e costumes) já que, como qualquer 

sistema deôntico seria estruturado por meras expectativas, frustrações e condutas 

convergentes com as expectativas (espontâneas ou forçadas). Por outro, adverte, o direito é 

um sistema deôntico com especificidades. Tal distinção reside no fato de que o direito é um 

sistema deôntico estruturado por garantias primárias e secundárias. As primárias significam a 

                                                           
10Ver, tb., CADEMARTORI; STRAPAZZON 2010 
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previsão de uma obrigação ou dever, as secundárias, a sancionabilidade de comportamentos 

ilícitos ou anulação de atos inválidos (FERRAJOLI 2007, 166). Ora, essa especificidade 

garantista do direito está a serviço, precisamente, da neutralização das frustrações de 

expectativas. 

É bom notar que em nome de uma adequação da expectativa jurídica a uma teoria 

positivista do direito, o uso da expressão teve de ser especializado. As expectativas 

assumiram, em Ferrajoli, um statusimperativo porque são garantidas por obrigações e 

proibições (FERRAJOLI 2007, 651, tradução nossa). As expectativas jurídicas garantidas por 

obrigações e proibições foram transformadas, por Ferrajoli em direito subjetivo.Assim, 

quando há um direito em sentido positivo ou em sentido negativo, para Ferrajoli, o titular do 

direito subjetivo tem, em favor de si, uma expectativa imperativa (positiva ou negativa). Aí 

estão as obrigações de prestar e as proibições de causar lesão (FERRAJOLI, 2007: 653, 

tradução nossa). Para o garantismo, portanto, “direito subjetivo é qualquer expectativa 

[garantida] de prestação ou de não lesão” (FERRAJOLI 2007, 641, tradução nossa). 

As expectativas decorrentes de obrigações e proibições não são, portanto, para o 

garantismo, elementos externos ao direito; meras intenções ou quase-direitos. Para Ferrajoli, 

todas as expectativas jurídicas, mesmo quando incluem uma faculdade, podem ser 

caracterizadas como direitos subjetivos de não lesão ou de prestação (FERRAJOLI 2007 86, 

641, tradução nossa). Isso significa que se é permitida uma comissão, então não pode haver 

expectativa de sua omissão; se é permitida uma omissão, então não haverá expectativa de 

comissão. Por outro lado, se não é permitida uma comissão então, sim, haverá expectativa de 

omissão; se não é permitida a omissão, seguramente haverá expectativa de comissão 

(FERRAJOLI, 2007: 152, tradução nossa).  

De acordo com garantismo, reitere-se, as expectativas de comissão e de omissão são 

fenômenos jurídicos imperativos, porque não há direitos não garantidos, todos são perfeitos 

direitos subjetivos justiciáveis (FERRAJOLI, 2007: 151, 651, tradução nossa; FERRAJOLI, 

2008: 63). Para não deixar dúvidas, Ferrajoli classificou os direitos subjetivos em quatro 

tipos. Essa é uma classificação que assume alta relevância para este trabalho, sobretudo a 

definição proposta para direito-pretensão, em face de sua correlação com a noção de 

expectativa e, até mesmo, com a noção de pretensão de correção moral, elaborada por Alexy.  

Assim explica o autor do Principia Iuris: 
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O uso corrente do termo “direito subjetivo” em direito revela quatro tipos de 
direitos: 1. Direitos-potestade: do qual decorrem os direitos potestativos que 
consistem na faculdade de criar atos preceptivos (imperativos), como ocorre 
com o direito de propriedade; 2. Direitos-faculdade: do qual decorrem os 
direitos de mero comportamento, de palavra, de associação, reunião. São as 
clássicas liberdades fundamentais. 3. Direitos-imunidade: do qual decorrem os 
direitos negativos de não violação, como o direito à vida, à liberdade pessoal, 
integridade física, à paz, defesa do ambiente; 4. Direito-pretensão: do qual 
decorrem as expectativas positivas de prestação, como os direitos de crédito e 
os direitos sociais (FERRAJOLI 2007, p. 639, tradução nossa) 

Por outro lado, há autores, como Neil MacCormick (MAcCORMICK 2007), que 

rejeitam a existência depretensõesou expectativas no ordenamento jurídico. A crítica sugere 

que o direito, diferente das pessoas naturais, é uma ordem normativa e, nessa medida, é um 

estado de coisas, não é um ser em condições de produzir qualquer tipo de pretensãoou de 

expectativas. Essas seriam características dos seres humanos; não do ordenamento jurídico.  

O que importuna MacCormick, na verdade, é a tese de Robert Alexy (ALEXY 2011) 

segundo a qual o direito tem uma dimensão ideal caracterizada por uma pretensão de 

correção moral. A dimensão factual do direito seria formada por elementos de autoridade e de 

eficácia; a ideal pelas diretrizes morais dos direitos humanos. Para Alexy, não é correta a 

definição de que o direito são fatos (atos humanos e normas), não, ao menos, nos regimes 

democráticos e fundados num constitucionalismo discursivo.Nesses regimes o direito 

objetivado nos ordenamentos sempre é guiado por uma pretensão de correção moral que não 

autoriza afirmar que os fatos sejam, por si sós, jurígenos. A melhor prova disso seria imaginar 

um dispositivo constitucional como o seguinte: “X é uma nação soberana, federal e 

injusta”(ALEXY 2011, 40). Esse dispositivo é considerado tão absurdo na cultura jurídica 

ocidental que, segundo Alexy, bem revela o quanto a justiça, nos Estados Constitucionais, 

funciona como um caso especial de correção moral do direito.  

Alexy deseja evidenciar, com isso, que nos regimes democráticos que contemplam 

direitos constitucionais, o ordenamento jurídico é formado por uma dimensão moral 

decorrente da natureza moral dos direitos humanos. A seu ver, todo o esforço internacional de 

positivação dos direitos humanos, ou seja, de conversão dos direitos humanos em direitos 

positivos internos, é um esforço que visa, precisamente, conectar a dimensão ideal à dimensão 

real do direito (ALEXY 2011, 48). Desse modo, os ordenamentos jurídicos que contam com 

(1) procedimentos democráticos de produção legislativa, (2)com procedimentos jurídicos de 

judicial review e com um sistema complexo de (3)direitos fundamentais são ordenamentos 

8782



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

que, inafastavelmente, têm uma ordem jurídica positiva dotada de uma pretensão de correção 

moral.  

A crítica de MacCormick, se acertada, pode comprometer a funcionalidade técnica de 

categoriasjurídicas que têm conexão explícita com a dimensão ideal do direito, isto é, com sua 

dimensão moral. Por outro lado, não há dúvidas de que no âmbito das delicadas questões de 

eficácia dos direitos fundamentais densamente prestacionais, a judicialização dasomissõese 

das expectativasestá fortemente atreladaaessa dimensão moral do direito. É que a 

interpretação das condições de eficácia dos direitos, como os de seguridade social, é uma 

interpretação informada pela filosofia, doutrina, estatutos e pelos precedentes relativos a 

direitos humanos.  

Muito embora as objeções de MacCormick mereçam atenção, a doutrina e a 

jurisprudência brasileira parecem adotar o alinhamento doutrinário de Alexy. Já admitem, 

como visto nos casos antes analisados, que o direito é impregnado de conteúdo ético, social e 

jurídico, e que as relações jurídicas formais estão profundamente afetadas por elementos 

morais, tais como a boa-fé objetiva e a proteção da confiança, mesmo em direito público 

(Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 24.268-MG. 05.02.04). 

Aceitar o argumento de MacCormick significa recusar, para dizer o mínimo, a 

natureza dual dos direitos fundamentais constitucionais. Em consequência, significariarecusar 

amparo judicial a “expectativas de direitos” que não sejam “direitos subjetivos” em sentido 

tradicional. Mais ainda, seria recusar proteção judicial a direitos fundamentais não 

compatíveis com os da noção civil-liberal. Significaria, por fim, abandonar qualquer projeto 

que exija a proteção jurídicade institutosque divisam o jurídico e a ética. Isso, no entanto, não 

se coadunaria com a evolução da doutrina jurisprudencial e teórica brasileira.  

Hoje é possível afirmar quea teoria brasileira da eficácia dos direitos fundamentais de 

seguridade social deve partilhar dos avanços já alcançados pela doutrina das justas e 

legítimas expectativas. Não há mais razões para que todos osinstitutos jurídicos que produzem 

expectativas sejam tratados pela doutrina dos direitos fundamentais como externos ao direito. 

Expectativas, no Brasil, não são meras esperanças sem consequências justiciáveis.  

Partilhar dos avanços alcançados pela doutrina civil-liberal, no entanto, não é o mesmo 

que reproduzi-la fielmente no âmbito dos direitos de seguridade social. É que essa doutrina 
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não alcança a natureza e força normativa dos direitos sediados no texto constitucional. É por 

isso que neste trabalho sustentamos que asexpectativasem relação a efetivação de direitos 

fundamentais sociais densamente prestacionaisdevem ser protegidas de modo ainda mais 

cuidadoso, dado que asexpectativas de status constitucionalsão revestidas de especialrigidez. 

São expectativas duradouras, transgeracionais e irrevogáveis. Como não há promessas 

constitucionais inconsequentes (STF. RE 271.286-8, RS, Rel. Min. Celso de Mello, 

12.09.2000), a teoria brasileira dos direitos fundamentais deve reconhecer a natureza 

imperativa das expectativas prestacionaisinerentes aos direitos fundamentais de seguridade 

social. 

É por isso que as expectativas geradas pelos direitos fundamentais densamente 

prestacionais, como são os direitos fundamentais de seguridade social,não podem ser 

destituídas de proteção jurídica. Há de serem desenvolvidos critérios razoáveis para que as 

omissões legislativas, civis, administrativasnesse âmbito possam sercriteriosamente 

analisadas pelo Poder Judiciário.Comportamentos omissivos em face de expectativas 

imperativas sempre podem ser judicializadosa fim de se constatar a razoabilidade dos motivos 

da omissão. Toda e qualquer omissão em face de expectativas imperativas há de ser, por isso, 

plenamente justiciável. Um bom parâmetro, nessa direção parece ser o seguinte: se o Estado 

de Direito não tolera ilícitos (por ação ou omissão); o Estado Constitucionalnão tolera ilícitos 

nem arbitrariedades, sejam elas decorrentes de ações ou de omissões. Numa palavra, nenhuma 

omissão em face de direitos fundamentais de seguridade podem ser arbitrária.  

Portanto, neste trabalho se pressupõe que instituições, institutos, princípios e razões 

destinadas a garantir relações jurídicas não arbitrárias (de particulares entre si, ou da 

cidadania em face do Estado, ou do Estado em face da cidadania), representam clarosavanços 

civilizatórios. Tais avanços alinham-se ao desenvolvimento de uma cultura jurídica que há 

muito protege interesses e expectativas particulares contra omissões ilícitas. Alinham-se, 

igualmente,com os esforços envidados para aprimoraro inacabado regime republicano. 

Regimes republicanos bem acabados não toleram o exercício arbitrário do poder, seja por 

ação, seja por omissão.  

Nos regimes republicanos (ao qual a noção de Estado de Direito e a de Estado 

Constitucional se filiam)o controle judicial das omissões civis ilícitas é uma sofisticação do 

modelo de responsabilização civil, pois tanto a cidadania quanto as autoridades, em 

condições de igualdade, são responsabilizadas civil e penalmente pelos danos causados. 
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Nesses regimes, o controle judicial das omissões políticas e legislativas é uma sofisticação, 

porém do modelo de responsividade democrática. É queo dever de responder às expectativas 

políticas de eleitores,e de corresponderàs expectativas imperativas positivadas no direito 

constitucional, é condição de legitimidade da democrática dos Estados Constitucionais(DAHL 

1997).  

O movimento de controle judicial das omissões arbitráriasem sede de direitos 

fundamentais densamente prestacionaisé, assim, muito mais importante para a democracia do 

que as análises exclusivamente dedicadas à politização da justiça costumam sugerir.Se é um 

meio de expandir as funções políticas da jurisdição, por outro lado,é um passo decisivo para 

garantira responsividade do sistema de governo e, nessa medida, a legitimidade da 

democracia. Essa dimensão garantista do judicial review é uma relevantíssima característica 

do sistema brasileiro de direitos constitucionais, e decorre do desenho institucional oferecido 

pela Constituição de 1988 a esta República.  

Proteção judicial de expectativas imperativas: análise da STA 175 

Passa-se, agora, a analisar uma das mais importantes decisões do Supremo Tribunal 

Federal sobre o que, neste trabalho se denomina de judicialização deexpectativas imperativas. 

Trata-se da Suspensão de Tutela Antecipada, n. 175, julgada em 18.09.2009 e que versou 

sobre as condições para a determinação judicial de fornecimento, por medida liminar em 

tutela antecipada, de medicamentos a um só indivíduo. 

A controvérsia teve origem no Tribunal Regional Federal da 5ª Região (Recife-PE), que 

determinou à União, ao Estado do Ceará e ao Município de Fortaleza, em solidariedade, o 

fornecimento de certo medicamento a uma brasileira de 21 anos, portadora da patologia 

denominada Niemann-Pick tipo C (doença neurodegenerativa rara). Segundo o laudo emitido 

pela Rede Sara de Hospitais de Reabilitação, esse medicamento poderia aumentar a sobrevida 

e/ou a melhora da qualidade de vida da paciente. Não teria efeito curativo. A família da jovem 

não provou não ter condições de custear o medicamento. Solicitaram-no aos poderes públicos, 

porém não obtiveram resposta. O custo estimado da dosagem mensal prescrita girava em 

torno de R$ 52.000,00. O medicamento deveria ser importado, porém, seu registro na 

ANVISA ainda não havia sido realizado.  
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O Juiz Federal a quo julgou extinto o processo sem julgamento do mérito. A seu ver, o 

Ministério Público Federal não detinha legitimidade ativa para propor a Ação Civil Pública 

respectiva, tendo em vista que a paciente já contava com 21 anos de idade e poderia recorrer à 

Defensoria Pública. O Ministério Público opôs Embargos de Declaração contra a decisão do 

juiz federal, com pedido de efeitos modificativos, salientando que o provimento jurisdicional 

teria sido omisso ao não analisar a legitimação do Ministério Público para a defesa de direitos 

individuaisindisponíveis
11, caso do direito à saúde, de base constitucional.  

Remetidos os autos à Procuradoria Regional da República, esta se manifestou dizendo 

que o Ministério Público tem legitimidade para defesa dos direitos individuais indisponíveis, 

mesmo quando a ação visa tutelar pessoa individualmente considerada. Advogou também 

que o Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados-membros e Municípios e que, 

por isso, os entes federados encontram-se em legitimidade passiva solidária nos processos que 

envolvem direitos fundamentais à saúde.  

A União Federal recorreu ao STF. Alegou que a decisão judicial violara o princípio da 

separação de poderes, as normas e os regulamentos do Sistema Único de Saúde – SUS. 

Sustentou a ocorrência de grave lesão à ordem pública — uma vez que o medicamento 

requerido não foi aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e não consta da 

Portaria n. 1.318 do Ministério da Saúde - e grave lesão à economia pública, em razão do alto 

custo do medicamento (R$ 52.000,00 por mês). Protestou, igualmente, quanto ao fato de o 

Judiciário desconsiderar que é função exclusiva da Administração definir políticas públicas. 

A Ministra Ellen Gracie determinou o apensamento da STA 178/DF aos autos da STA 

175/CE, por considerar idênticas as decisões formuladas.  

As normas que fundamentam o instituto da suspensão de liminar (Mandado de 

Segurança - Lei no. 12.016/2009, Art. 15; Medidas Cautelares contra atos do Poder Público - 

Lei n. 8.437/1992, Art. 4º; Tutela antecipada contra a Fazenda Pública - Lei n. 9.494/1997, 

Art. 1º. e Art. 297 do RI-STF) permitem que a Presidência do STF, a fim de evitargrave lesão 

à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspenda a execução de decisões 

concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada, proferidas em única ou última 

instância, pelos tribunais locais ou federais, quando a discussão travada na origem for de 

                                                           
11 Art. 127, da CF/88 c/c Art. 5, V, da LC nº 75/93. 
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índole constitucional. A matéria constitucional, neste caso, seria a ofensa aos arts. 2º12, 6º13, 

caput; cumulados com os Arts. 16714, 19615 e 19816 da Constituição. 

O Ministro Gilmar Mendes ressaltou, primeiramente, que o direito à saúde é 

estabelecido pelo artigo 196 da Constituição Federal como (1) “direito de todos” e (2) “dever 

do Estado”, (3) garantido mediante “políticas sociais e econômicas (4) que visem à redução 

do risco de doenças e de outros agravos”, (5) regido pelo princípio do “acesso universal e 

igualitário” (6) “às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação”. 

Na decisão que proferiu, como Presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar 

Mendes mencionou que em 5 de março de 2009, a Corte convocou Audiência Pública em 

razão da profusão de pedidos de suspensão de segurança, de suspensão de tutela antecipada e 

de suspensão de liminares em trâmite no âmbito daquela Presidência. Todos eram pedidos 

com vistas a suspender a execução de medidas cautelares que condenavam a Fazenda Pública 

ao fornecimento das mais variadas formas de prestações de saúde (fornecimento de 

medicamentos, suplementos alimentares, órteses e próteses; criação de vagas de UTIs e leitos 

hospitalares; contratação de servidores de saúde; realização de cirurgias e exames; custeio de 

tratamento fora do domicílio, inclusive no exterior, entre outros).  

De fato, essa audiência trouxe muito aprendizado ao Poder Judiciário. A partir dela foi 

possível constatar, por exemplo, que na maioria dos casos, as determinações judiciais são para 

determinar o cumprimento de políticas já estabelecidas; não são decisões que criam políticas 

públicas. Nessa medida, são decisões judiciais que garantem a responsividade governamental.  

                                                           
12Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
13 Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição." (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 64, de 4 de fevereiro de 2010) 
14Art. 167. São vedados: II - a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que excedam os 
créditos orçamentários ou adicionais; 
15 Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 
16 Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem 
um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 
§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade 
social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único 
renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000) 

8787



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A audiência também permitiu ao Judiciário formular algumas medidas prudenciais17 

capazes de evitar intervenções judiciais abusivas em face da proteção ao direito de saúde. Por 

exemplo, o Judiciário sabe, desde então, que diante de pedido de prestação de saúde o Juiz 

deve, primeiramente, verificar se existe, ou não, política estatal que abranja a prestação de 

saúde pleiteada pela parte. Se existir, a decisão judicial não estará criando política, mas 

determinando seu cumprimento. Ou seja, garantindo a devida responsividade governamental 

aos cidadãos.   

Outra medida prudencial foi desenvolvida para os casos em que a prestação de saúde 

pleiteada não está dentre as políticas do SUS. Nesses casos a Corte Suprema recomenda que o 

Judiciário identifique a causa da omissão administrativa. Ainexistência de política distributiva 

de certo medicamento pode estar fundamentada numa proibição legal18. Logo, pode ser o caso 

de a omissão administrativa não ser arbitrária. Isso também vale para a ausência de registro de 

fármaco na ANVISA.Inexistência de registro não é, necessariamente, ato de negligência. 

Além de poder decorrer de vedação legal, o não registro pode ter sido recomendadopor 

avaliação técnica que concluiu pela sua inconveniência. É que após verificar a eficácia, 

segurança e qualidade do produto e conceder o registro, a ANVISA analisatambém a fixação 

do preço do fármaco, e leva em consideração o benefício clínico e o custo do tratamento. 

Havendo produto assemelhado, e se o novo medicamento não trouxer benefício adicional, não 

poderá custar mais caro do que o medicamento já existente com a mesma indicação. Preços 

extorsivos de medicamentos que têm genéricos no mercado pode motivar a não recomendação 

de registro pela ANVISA. 

Há outra situação prudencial recomendada pela Suprema Corte. O Sistema Único de 

Saúde adotou “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas”. Esses protocolos representam 

um conjunto de critérios que permitem determinar o diagnóstico de doenças e o tratamento 

correspondente com os medicamentos disponíveis e suas respectivas dosagens (é a medicina 

com base em evidências). Assim, um medicamento ou tratamento, pode não estar sendo 

oferecido pelo SUS porque está em desconformidade com esse Protocolo. Isso significa que 

sua distribuição pelo SUS contraria um consenso científico vigente. Significa, também, que o 

Poder Judiciário não poderia, prima facie, determinar a distribuição de um fármaco não 

                                                           
17 Ver a Recomendação-CNJ n. 31, de 30.03.2010. 
18

 É vedado à Administração Pública fornecer fármacos não registrados na ANVISA (Art. 12 da Lei Federal nº 
6.360/76). 
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constante desses protocolos. Presume-se, nesse caso, que não há evidências de efeitos 

esperados pela área técnica da saúde.  

Se o tratamento não existe na rede pública, então o magistrado deve identificar se o 

pedido do paciente é, ainda, um experimento laboratorial ou se é um novo tratamento, porém 

ainda não testado pelo SUS. Quanto aos fármacos que estão em fase apenas experimental, o 

Estado brasileiro não pode ser obrigado a fornecê-los, pois não há consensos científicos 

quanto a eles. Já em relação aos outros (os novos tratamentos ainda não incorporados ao 

SUS) é preciso redobrar a cautela judicial. Pode o Judiciário determinar seu fornecimento, 

mas o provimento do pedido deve ser lastreado em ampla produção probatória capaz de 

evidenciar que a não incorporação ao SUS, até o momento da decisão judicial, decorre de 

negligência do SUS por um de dois motivos: pela desatualização científica dos Protocolos, ou 

pelo simples retardo burocrático com providências de registros. Sem prova adequada quanto a 

essas informações, a edição de medidas cautelares ficará comprometida. Superadas as dúvidas 

quanto à situação excepcional, até mesmo a importação de medicamento não registrado 

poderá ser determinada judicialmente, haja vista que a ANVISA tem autorização legal19 para 

importar medicamentos não registrados em situações excepcionais, desde que adquiridos por 

intermédio de organismos multilaterais. 

O Min. Gilmar Mendes concluiu, então, que essas informações fornecem uma diretriz 

geral de ação judicial: o tratamento tal como fornecido pelo SUS deve ser priorizado pelo 

magistrado. É ônus do paciente comprovar a ineficácia ou a impropriedade da política de 

saúde existente para o seu caso. Essas circunstâncias, no entanto, podem existir, haja vista que 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, do SUS, são questionáveis em juízo, haja vista 

que podem estar desatualizados. A necessidade de medicamento certo para caso específico, 

bem como a atualidade científica dos protocolos do SUS também são plenamente justiciáveis. 

Desse modo, vê-se que para a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o sistema SUS 

têm, a favor de si, apenas uma presunção iuris tantum de atuação eficaz. E o Judiciário está 

autorizado a garantir a responsividade governamental se houver arbitrariedades (por ação ou 

por omissão) do Sistema Único de Saúde. 

Responsividade judicial e tutela de expectativas imperativas 

                                                           
19 Lei nº 9.782/99, Art. 8º, § 5º. 
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Vê-se, então, que a posição mais recente do STF em relação à intervenção do Poder 

Judiciário nas políticas públicas de saúde é muito moderada. Mas o Poder Judiciário brasileiro 

tem-se posicionado como guardião da responsividade governamental e vem tutelando pedidos 

de judicialização de omissões reputadas inconstitucionais, mesmo em sede de políticas 

públicas. As bases doutrinárias para judicializar políticas de fornecimento de medicamentos, a 

rigor, vem do entendimento esposado na ADPF 45 MC/DF, de 04.05.2004, ocasião em que o 

Supremo Tribunal Federal afirmou a plena legitimidade constitucional do controle e da 

intervenção do Poder Judiciário em tema de efetivação de políticas públicas, desde que 

configurada hipótese de injustificável inércia estatal ou de abusividade governamental.  

Quanto ao argumento de que a condenação solidária da União, Estados e Municípios 

provocaria desordem ao sistema constitucional federativo, a Corte considerou que a decisão 

teria deixado claro existir jurisprudência que afirma a responsabilidade solidária dos entes 

federados em matéria de saúde (RE 195192/RS, DJU de 31.3.2000 e RE 255627/RS, DJU de 

23.2.2000, RE 566471/RN, DJE de 7.12.2007). No Brasil, diferente do Sistema Nacional de 

Saúde criado pela Constituição portuguesa, esse é um dever constitucional de todas as 

unidades federadas, visto que o sistema de saúde brasileiro é único, razão pela qual o Art. 23, 

II da Constituição determina que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios construir um modelo de cooperação e de coordenação de ações 

conjuntas. 

Conclusões 

As decisões aqui analisadas, sobretudo a do Supremo Tribunal Federal em matéria de 

fornecimento de medicamentos, evidenciam a natureza garantista da jurisdição constitucional 

contemporânea. Neste trabalho procurou-se evidenciar que tutela jurisdicional das legítimas 

expectativas contra omissões ilícitas, omissões que causam danos e quaisquer formas de 

omissões arbitrárias que frustram expectativas imperativas é plenamente justificável.É que, 

como demostra Robert Alexy, em ordenamentos jurídicos dotados de direitos fundamentais 

constitucionais, tais direitos têm uma natureza dual, e a pretensão de correção moral das ações 

e omissões é um imperativo do sistema.  

A visão atual da indivisibilidade, irrevogabilidade, progressividade e interdependência 

de todos os direitos fundamentais reclama que as funções jurisdicionaisatuem como guardiãs 

das expectativas imperativas do sistema de direitos constitucionais; e essa função garantista 
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deve ser exercida em sintonia com o ethos republicano vinculante da atuação da Jurisdição, 

qual seja, a de atuar com o firme comprometimento de coibir todas as manifestações 

arbitrárias de dominação ou de exercício do poder.Em sistemas constitucionais dotados de 

direitos fundamentais densamente prestacionais a jurisdição é função da república e o 

Judiciário é instituição de garantia de efetivação daresponsividade do sistema de governo. 

Essa atuação jurisdicional, quando prudente, não é inconstitucional. Bem ao contrário, é uma 

homenagem ao princípio das relações harmônicas entre os poderes para cumprir a teleologia 

constitucional. 
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LETRAMENTO DIGITAL E O EXERCÍCIO DA CIDADANIA 

Viviane Raposo Pimenta – UNICAMP1 

RESUMO 

No âmbito da LDB o exercício do direito a educação garantido constitucionalmente se dá, 

principalmente, na escola, como processo de formação abrangente, inclusive o de formação 

para a cidadania. É neste contexto que se apresentam as questões relacionadas aos 

multiletramentos como possibilidade de inclusão social. Com o advento das Novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação - NTIC -, aqueles que são integrantes de minorias, 

ou de alguma forma excluídos socialmente, acabaram se tornando também excluídos 

digitalmente, ou seja, não possuem capacidade de responder às demandas sociais que 

envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital porque não 

possuem habilidades para construir sentido a partir de textos multimodais e multissemióticos 

que mesclam palavras, elementos pictóricos, sonoros, numa mesma superfície. Diante de uma 

temática permeada por oposições internas optou-se pela abordagem do objeto pelo método 

dialético, mais especificamente pela dialética da complementaridade, por entender ser este o 

mais adequado ao enfrentamento de uma temática que apresenta pontos e contrapontos. 

Palavras-chave: Novas Tecnologias da Informação e Comunicação; Educação Escolar; Direito 

à Educação; Exercício da Cidadania  

ABSTRACT 

Under the LDB the exercise of constitutionally guaranteed right of education takes place 

mainly in school as a process of comprehensive training, including training for citizenship. It 

is in this context that we have to multiliteracies issues of social inclusion as a possibility. 

With the advent of new Information and Communication Technologies - ICTs - those who are 

members of minorities or otherwise socially excluded, also turned out to be digitally 

excluded, ie are unable to respond to social demands involving the use technological 

resources and writing in the digital environment because they lack skills to construct meaning 

from texts and multimodal multisemiotic that mix words, pictorial elements, sound, on the 

same surface. Faced with a theme permeated by internal opposition it was decided to 

approach the object by the dialectical method, specifically through the dialectic of 

complementarity, once we understand that this is the best suited to addressing an issue that 

has points and counterpoints. 
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Key-words: New Information and Communication Technologies; Scholar Education; Right to 

Education; Citizenship Exercise 

INTRODUÇÃO 

O presente estudo parte de inquietações fomentadas pelos estudos de abordagens mais 

recentes sobre o(s) letramento(s), sobre a necessidade de suplantar a já desgastada pedagogia 

da transmissão de conhecimento a caminho da construção de uma aprendizagem mais 

significativa, e sobre o direito à educação escolar, dimensão fundante da cidadania, garantido 

constitucionalmente em nossa Carta Magna de 1988 no seu art. 6º, como um dos pressupostos 

para a garantia da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III).  

Embora a nossa sociedade esteja cada vez mais grafocêntrica, apenas o domínio da 

“velha” tecnologia da escrita já não basta mais e, com o advento das Novas Tecnologias da 

Informação e Comunicação (NTIC), aqueles que são pobres, desempregados, integrantes de 

minorias ou de alguma forma excluídos socialmente, acabaram se tornando também excluídos 

digitalmente, ou seja, não possuem capacidade de responder adequadamente às demandas 

sociais que envolvem a utilização dos recursos tecnológicos e da escrita no meio digital 

porque não possuem habilidades para construir sentido a partir de textos multimodais 

(LEMBKE, 1998) que são textos que mesclam palavras, elementos pictóricos, sonoros, numa 

mesma superfície. 

Pode-se dizer que, efeito da globalização, o mundo mudou muito nas últimas décadas. 

Em termos de exigências de novos letramentos, é importante destacar as mudanças relativas 

aos meios de comunicação e à circulação da informação, assim como o surgimento e a 

ampliação contínua de acesso às tecnologias digitais da comunicação e informação 

(computadores pessoais, celulares, tocadores de mp3, entre outras). Assim, cabe, na 

contemporaneidade, uma revisão no ensino dos letramentos escolares.   

As novas exigências que o mundo apresenta para a escola acabam por multiplicar as 

práticas letradas que devem ser abordadas nas escolas e Universidades. Torna-se necessário, 

então, ampliar e democratizar as práticas e eventos de letramentos que têm lugar na escola 

assim como o universo de textos que nela circulam. 

Nessa perspectiva, parece pertinente que a escola – e por que não as Universidades, 

uma vez que são elas que suprem os futuros profissionais com todo aparato técnico-teórico 

para atuarem na sociedade – a fim de enfrentar os desafios conferidos na criação de um 
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ambiente de ensino e aprendizagem mais sintonizado com a modalidade comunicacional 

emergente, busque aprender com o paradigma comunicacional da mídia digital e, ao 

professor, inspirado nessa tecnologia, cabem ações que reformulem o atual modelo 

pedagógico no qual, ainda que haja uma abordagem aos textos divulgados nos novos media 

digitais, esta abordagem não possibilita uma visão de linguagem que forneça artifícios para os 

alunos aprenderem, na prática escolar, a fazer escolhas éticas entre os discursos em que 

circulam, o que possibilita aprender a problematizar o discurso hegemônico da globalização e 

os significados anti-éticos que desrespeitam a diferença. 

Diante dos eixos temáticos que se pretende abordar, o presente artigo apresenta-se 

dividido em três partes, a primeira visa a discutir as NTIC e a sua utilização nas escolas, na 

segunda parte, apresentam-se algumas considerações relacionadas ao direito à educação e ao 

exercício da cidadania e algumas políticas públicas implementadas pelo Governo Federal nos 

últimos anos, para ao final apresentarem-se algumas exigências da sociedade frente às novas 

TIC como forma de concretização desse direito nas escolas brasileiras. Seguem-se algumas 

considerações finais. 

1. As práticas escolares e novas tecnologias da informação e comunicação 

1.1. Entendendo os letramentos escolares   

 Por várias ordens de razão – mudanças sócio-históricas, interesse na qualificação dos 

trabalhadores, mudanças na dinâmica política e nas classes dominantes – a ciência foi um dos 

bens culturais – assim como as artes e os ofícios – que entraram na disputa social como bens 

cobiçados a partir do final da Idade Média. A própria ideia de di-vulgação, isto é, a ação de 

dar ao vulgo (à plebe, aos pobres, aos trabalhadores, aos que falam a língua vulgar – o povo) 

os bens do conhecimento, nasce desse movimento de acesso sucessivo das massas aos bens 

culturais valorizados, patronizada pelos intelectuais da Revolução Francesa – os iluministas 

que devem levar as luzes (da ciência) ao século XVIII. Os textos e discursos de divulgação 

científica e didáticos surgem justamente dessa vontade política: dar ao vulgo os bens culturais 

da ciência e do conhecimento. No século XVII, pela pena de Rabelais, escreve Gargantua na 

carta a seu filho Pantagruel um novo e irreverente programa de estudos que dele faria uma 

imensa enciclopédia viva:  

   Entendo e quero que aprendas perfeitamente as línguas [...]. Que não 
   haja história de que não tenhas memória presente [...]. Das artes liberais 
   dar-te-ei a sentir o gosto logo de pequeno [...].  E quanto ao  
   conhecimento dos fatos da natureza, quero que te entregues com  
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   curiosidade, que não haja mar, rio ou fronteira de que não conheças os 
   peixes; todos os pássaros do ar, todas as árvores, arbustos e frutíferas 
   das florestas, todas as ervas da Terra, todos os metais escondidos no 
   ventre dos abismos, todas as pedrarias do oriente e do sul, que nada te 
   seja desconhecido. Depois, revisita cuidadosamente os livros dos  
   médicos gregos, árabes e latinos, sem esquecer os talmudistas e  
   cabalistas e, por anatomias freqüentes, adquire perfeito conhecimento 
   desse outro mundo que é o homem. (Pantagruel, VIII: 134-135,  
   http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p3/encbar.ht m, acesso 
   em 05/05/2008)  

 Esses bens culturais foram disputados pelos homens livres, pelos padres da Igreja, pela 

burguesia, pelos iluministas e pelos trabalhadores.  

 Ao final da chamada Idade Moderna, tínhamos já, em boa parte do Ocidente, uma 

situação em que todas as classes têm acesso à escolarização – inclusive, como mecanismo de 

disciplina(riza)ção dos “bárbaros” –, que passa a ser obrigatória e universal. Em princípio, 

todos devem ter acesso à escola obrigatória e, logo, aos conhecimentos científicos 

selecionados para compor o currículo escolar.  

 Desde sempre, as compilações de textos didáticos acompanharam o ensino da 

Filosofia, da História, das sete Artes Liberais; além disso, a vontade de divulgar os achados da 

ciência fora da escola, ao povo ou ao “homem do mundo”, data do “século das luzes” – o 

século XVIII. A ação de maior impacto foi, justamente, a organização da Enciclopédia, por 

Diderot e d’Alembert, empreendimento que tomou de seus organizadores e colaboradores 

mais de vinte anos e resultou em 28 volumes, com verbetes sobre temas e conceitos 

científicos, organizados pela primeira vez em ordem alfabética, dando origem à enciclopédia 

como hoje a conhecemos.  

 A Enciclopédia foi editada com dificuldades. Duas vezes foi proibida e ficou suspensa 

durante oito anos. Começada em 1751, somente foi concluída em 1772. Difundiu 

popularizando as idéias de liberdade individual; liberdade de pensar, escrever e publicar; 

liberdade comercial e industrial; combate às ideias religiosas, consideradas um obstáculo para 

a liberdade; combate ao absolutismo político. Logo, foi perseguida e proibida pela Igreja e 

pelos soberanos.  

 Assim, a Enciclopédia inaugura uma nova maneira de fazer circular as ideias 

científicas e coloca à disposição do povo um enorme conjunto de textos organizados para 

divulgação. Com isso, consolidam-se dois gêneros de discurso muito presentes na escola e no 

ensino: a própria enciclopédia/dicionário como hoje a/o conhecemos e o verbete.  
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 Pela primeira vez, como vimos, a Enciclopédia organiza seus verbetes em ordem 

alfabética. Essa opção não é por acaso: Diderot e D’Alembert pretendem fornecer uma visão 

geral dos achados da ciência, uma espécie de mapeamento interdisciplinar, livre da 

compartimentação das disciplinas. Escreve D’Alembert que organizar os verbetes (artigos) da 

Enciclopédia:  

 Eram sete as Artes Liberais –o Trivium (Gramática, Retórica e Dialética ou Lógica) e 

o Quadrivium (Aritmética, Geometria, Música e Astronomia). 

 A Enciclopédia e suas ideias – de igualdade e fraternidade entre os homens do mundo, 

de liberdade – tiveram um papel importante na eclosão da Revolução Francesa. As novas 

ideias difundiram-se não só na Europa, mas em toda a América. Apesar da rigorosa censura, 

as obras e os autores proibidos (a própria Enciclopédia, Montesquieu, Voltaire, Rousseau) 

foram entrando clandestinamente nas colônias espanholas. Sua influência também se exerceu 

no Brasil e manifestou-se claramente na Inconfidência Mineira (1789). 

 Tendo começado a ser editada em Paris em 1751, logo após a edição em Janeiro de 

1752 do segundo volume, será publicado, em 7 de Fevereiro do mesmo ano, um decreto que 

ordena a suspensão da publicação da obra, acusada de conter “máximas tendentes a destruir a 

autoridade real, a estabelecer o espírito de independência e de revolta e, sob termos obscuros e 

equívocos, revelar os fundamentos do erro, da corrupção dos costumes, da irreligião e da 

impiedade” (cit., in Larousse, 1866: XXV). Graças à proteção de alguma nobreza esclarecida, 

nomeadamente Mme. de Pompadour e Mr. de Malesherbes, a publicação da obra irá vencendo 

todos os obstáculos (principalmente, a condenação papal, em 3 de Setembro de 1759) e, em 

1765, já estão editados os 28 volumes que a compõem.  

 Verbete é como estaremos chamando cada uma das entradas da Enciclopédia. 

Portanto, neste texto, entrada e verbete são usados como sinônimos. Consiste em reuni-los no 

mais pequeno espaço possível e, por assim dizer, em colocar o filósofo acima desse vasto 

labirinto num ponto de vista suficientemente elevado para que ele possa perceber em 

simultâneo as principais ciências e artes; ver num relance os objetos das suas especulações e 

as operações que pode fazer sobre esses objetos; distinguir os ramos gerais dos conhecimentos 

humanos, os pontos que os separam e os unem e entrever mesmo algumas estradas secretas 

que os aproximam. É uma espécie de “mapamundi” que deve mostrar os principais países, a 

sua posição e dependência mútua, o caminho em linha reta que vai de um a outro; caminho 

frequentemente obstruído por mil obstáculos que não se deixam conhecer pelos habitantes e 
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viajantes de cada país e que só em cartas particulares muito detalhadas poderiam ser 

mostrados. Essas cartas particulares são os diferentes artigos da Encyclopédie e a Árvore ou 

Sistema figurado será o mapamundi. (L’Encyclopédie, Discours Préliminaire: 59-60, retirado 

de http://www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p5/tar-plan. htm, acessado em 28/06/06, 

ênfase adicionada)  

 Assim, não organizam os livros da Enciclopédia por ciência ou temas científicos 

disciplinares, mas pela aleatória ordem alfabética. Mas, ao escolherem esta ordem, criam o 

problema de como relacionar os conhecimentos entre si.   

 Com isso, acabam inventando a “linkagem” ou remissão dentro dos verbetes que 

compõem a Enciclopédia. De certa forma, a Enciclopédia é o primeiro hipertexto. Toda 

remissão (por exemplo, as notas de rodapé, boxes e os hiperlinks) supõe a participação do 

leitor. Mais ela é feita com o objetivo de facilitar a exploração do edifício textual. As 

remissões são, em última análise, protocolos de leitura, “itinerários” de viagem que cabe ao 

autor/editor sugerir e colocar à disposição do leitor. Mas é o leitor que vai ou não atualizar 

essas possibilidades.  

 Um primeiro tipo de remissão na Enciclopédia, que poderíamos designar por 

classificatória ou integradora, consiste simplesmente em indicar “o nome da ciência à qual a 

entrada pertence”. 

 No início do verbete encyclopédie, Diderot diz mesmo que a palavra enciclopédia, na 

sua raiz etimológica, significa encadeamento de conhecimentos. Um segundo tipo de 

remissão, interna ao verbete e hipertextual, consiste na “ligação da entrada com outras na 

mesma ciência ou numa ciência diferente” (L’Encyclopédie, Discours Préliminaire: retirado 

de www.educ.fc.ul.pt/hyper/enciclopedia/cap2p5/tar-cons.htm, acesso em 28/06/06).   

 A remissão é então feita ou no fim do verbete: “veja tal ou tal outra entrada”, ou no 

interior do próprio texto da entrada, sempre sob a forma de palavras em maiúsculas, assim 

como os links nos hipertextos da Internet estão sinalizados em azul. Por exemplo, a entrada 

Basilic (Enciclopédia, II: 116), remete o leitor, em primeiro lugar, para História Natural, 

Botânica. Em seguida, no fim do verbete Basilic, é feita uma remissão sob a forma: veja 

PLANTA (Enciclopédia, II: 116). Na entrada Biblioteca, a remissão aparece no interior do 

texto, sob a forma falaremos desta ordem no artigo CATÁLOGO (Enciclopédia, II: 228). Na 

entrada Cassiopéia, há diversas remissões a outros verbetes da enciclopédia, em diferentes 
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momentos do texto, tais como veja CONSTELACÃO, veja COMETA e ESTRELA 

(Enciclopédia, II: 747). 

 Cabe, então, lembrar que os textos modernos e pós-modernos são também 

multissemióticos e hipertextuais, mas de uma maneira diversa da dos verbetes. Em primeiro 

lugar, apresentam recursos e linguagens visuais e verbais. Os recursos visuais são a forma de 

diagramação na página – texto cheio ou texto em colunas –; a presença de boxes, legendas e 

destaques e de ilustrações de diferentes tipos (paratextos). Os recursos verbais são o texto e 

suas subdivisões – título, introdução (olho), texto propriamente dito, subtítulos, textos dos 

boxes e das legendas. Boxes, legendas, destaques trazem uma informação paratextual 

complementar ao texto verbal. Pode ser uma definição que o autor não quer encaixar no corpo 

do texto, porque não cabe no desenvolvimento do tema, ou uma curiosidade sobre o tema, 

sugestões para leitura complementar, dados sobre o autor do artigo etc. Os boxes, legendas e 

destaques são também importantes como elementos hipertextuais de linkagem ou remissão. 

 Essas características hiper e paratextuais importam para o modo como se lê o texto, ou 

seja, para as práticas de letramento que sobre ele se exercem em eventos específicos. Também 

as características multissemióticas desses textos impactam as práticas/eventos de letramento e 

de leitura. Assim, não se pode desvincular as práticas de letramentos escolares das práticas 

sócio-históricas nas quais os sujeitos estão inseridos.   

1.2.  As práticas de letramentos frente às novas tecnologias da informação e 

comunicação. 

 Por causa de como se apresenta o mundo contemporâneo, podemos dizer que, efeito 

da globalização, o mundo mudou muito nas últimas duas décadas. Em termos de exigências 

de novos letramentos, é especialmente importante destacar as mudanças relativas aos meios 

de comunicação e à circulação da informação. O surgimento e a ampliação contínua de acesso 

às tecnologias digitais da comunicação e informação (computadores pessoais, mas também 

celulares, tocadores de mp3, TVs digitais, entre outras) implicaram pelo menos três mudanças 

que ganham importância na reflexão sobre os letramentos socialmente requeridos:  

 a) a intensificação vertiginosa e a diversificação da circulação da informação nos 

meios de comunicação analógicos e digitais, que, por isso mesmo, distanciam-se hoje dos 

meios impressos, muito mais morosos e seletivos, implicando, segundo alguns autores 
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(CHARTIER, 1997; BEAUDOUIN, 2002), mudanças significativas nas maneiras de ler, de 

produzir e de fazer circular textos nas sociedades;  

 b) a diminuição das distâncias espaciais – tanto em termos geográficos, por efeito dos 

transportes rápidos, como em termos culturais e informacionais, por efeito da mídia digital, 

desenraizando as populações e desconstruindo identidades, e a diminuição das distâncias 

temporais ou a contração do tempo, determinadas pela velocidade sem precedentes, pela 

quase instantaneidade dos transportes, da informação, dos produtos culturais das mídias, 

características que também colaboram para mudanças nas práticas de letramentos;  

 c) a multissemiose que as possibilidades multimidiáticas e hipermidiáticas do texto 

eletrônico trazem para o ato de leitura: já não basta mais a leitura do texto verbal escrito – é 

preciso colocá-lo em relação com um conjunto de signos de outras modalidades de linguagem 

(imagem estática, imagem em movimento, fala, música) que o cercam, ou intercalam ou 

impregnam; esses textos multissemióticos extrapolaram os limites dos ambientes digitais e 

invadiram também os impressos (jornais, revistas, livros didáticos). 

 Por outro lado, a escola – em especial a pública – também mudou bastante nos últimos 

50 anos no Brasil, mas não na mesma direção. Buscou-se – e atingiu-se, na década de 90 – a 

universalização do acesso à educação pública no Ensino Fundamental, e hoje se busca a 

mesma ampliação e universalização de acesso no Ensino Médio. Claro está, acesso não quer 

dizer permanência e nem qualidade de ensino. Ainda assim, a ampliação de acesso tem 

impactos visíveis nos letramentos escolares: o ingresso de alunado e de professorado das 

classes populares nas escolas públicas trouxe para os intramuros escolares letramentos locais 

ou vernaculares antes desconhecidos e ainda hoje ignorados. Isso cria uma situação de 

conflito entre práticas letradas valorizadas e não valorizadas, que beira a situação diglóssica, 

como apontam os trabalhos de Heath (1983) e Kleiman (1995, 1998), por exemplo.  

 Hamilton (2002, p. 8) aponta para o fato de que muitos dos letramentos, que são 

influentes e valorizados na vida cotidiana das pessoas e que têm ampla circulação, são 

também ignorados e desvalorizados pelas instituições educacionais: “não contam como 

letramento ‘verdadeiro’”. Da mesma maneira, as redes sociais e informais que sustentam 

essas práticas letradas permanecem desconhecidas e apagadas nas escolas.  

 Essas mudanças fazem ver a escola de hoje como um universo de letramentos 

múltiplos e muito diferenciados, cotidianos e institucionais, valorizados e não valorizados, 
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locais e globais, vernaculares e autônomos, sempre em contato e em conflito, sendo alguns 

ignorados e apagados e outros constantemente enfatizados. 

 Assim, um dos objetivos principais da escola é justamente possibilitar que seus alunos 

possam participar das várias práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita 

(letramentos) na vida da cidade, de maneira ética, crítica e democrática. Para fazê-lo, é 

preciso que a educação escolar leve em conta hoje:  

 a) os multiletramentos ou letramentos múltiplos, também de maneira ética e 

democrática, deixando de ignorar ou apagar os letramentos das culturas locais de seus agentes 

(professores, alunos, comunidade escolar) e colocando-os em contato com os letramentos 

valorizados e institucionais; como diria Souza Santos (2005), assumindo seu papel 

cosmopolita;  

 b) os letramentos multissemióticos exigidos pelos textos contemporâneos, ampliando a 

noção de letramento para o campo da imagem, da música, das outras semioses e sistemas de 

signos que não somente a escrita alfabética, como já prenunciava, por exemplo, a noção de 

“numeramento”; o conhecimento de outros meios semióticos está ficando cada vez mais 

necessário no uso da linguagem, tendo em vista os avanços tecnológicos: as cores, as 

imagens, os sons, o design etc., que estão disponíveis na tela do computador e em muitos 

materiais impressos, que têm exigido outros letramentos, por exemplo, o letramento visual e 

que “têm transformado o letramento tradicional (da letra) em um tipo de letramento 

insuficiente para dar conta daqueles necessários para agir na vida contemporânea. 

 c) os letramentos críticos e protagonistas requeridos para o trato ético dos discursos 

em uma sociedade saturada de textos e que não pode lidar com eles de maneira instantânea, 

amorfa e alienada; como afirmam Moita-Lopes & Rojo (2004, p. 37-38), é preciso levar em 

conta tanto as práticas e eventos de letramento que têm lugar na escola como o universo de 

textos multimodais e multissemióticos que nela circulam. 

2. O Direito à Educação e o exercício da cidadania 

 Tanto quanto um direito, a educação é definida, em nosso ordenamento jurídico, como 

um dever: direito do cidadão, dever do Estado.  

 Na atualidade, praticamente, não há país no mundo que não garanta, em seus textos 

leais, o direito de acesso, permanência e sucesso de seus cidadãos à educação escolar básica. 
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Afinal, a educação escolar é uma dimensão fundante da cidadania e tal princípio é 

indispensável para a participação de todos nos espaços sociais e políticos e para a inserção 

qualificada no mundo profissional do trabalho. 

 Por tratar-se de um bem público de caráter próprio que implica a cidadania e o seu 

exercício consciente, que qualifica para o mundo do trabalho, é preciso que ele seja garantido 

com todas as implicações que esta garantia trás consigo. 

 Se a nossa Constituição coloca como princípio do ensino a garantia de um “padrão de 

qualidade” (art. 206, VII), por contraste, assinala no art. 208 § 2º que “o não oferecimento do 

ensino obrigatório ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da autoridade 

competente”.  

 Não são poucos os documentos de caráter internacional, assinados por países da 

Organização das Nações Unidas, que reconhecem e garantem este acesso a seus cidadãos. Tal 

é o caso do art. XXVI da Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Do mesmo 

assunto se ocupa a Convenção Relativa à Luta contra a Discriminação no Campo do Ensino 

de 1960 e o art. 13 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais de 

1966.  

 Mais recentemente temos o documento de Jomtien que abrange os países mais 

populosos do mundo. São inegáveis os esforços levados adiante pela UNESCO no sentido da 

universalização do ensino fundamental para todos e para todos os países. Tanto é assim que, 

nas suas Disposições Transitórias, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB, 

lei 9.394/96) incorpora, no art. 87 § 1º., a Declaração Mundial sobre Educação para Todos de 

Jomtien. O direito à educação parte do reconhecimento de que o saber sistemático é mais do 

que uma importante herança cultural. Como parte da herança cultural, o cidadão torna-se 

capaz de se apossar de padrões cognitivos e formativos pelos quais tem maiores 

possibilidades de participar dos destinos de sua sociedade e colaborar na sua transformação. 

 Ter o domínio de conhecimentos sistemáticos é também um patamar sine qua non a 

fim de poder alargar o campo e o horizonte destes e de novos conhecimentos. O pressuposto 

deste direito ao conhecimento é a igualdade. É desta conquista histórica que o dispositivo 

constitucional dos art. 5º, I e art. 210 se nutrem para correlacionar conteúdos mínimos e 

formação básica comum. Tal bem não poderia ter uma distribuição desigual entre os iguais. E 

como nem sempre este ponto de partida fica garantido a partir das vontades individuais, só a 
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intervenção de um poder maior poderá fazer desse bem um ponto de partida inicial para uma 

igualdade de condições. Esse poder maior é o Estado.  

 Deste modo, um dos pressupostos das diretrizes que devem nortear os conteúdos 

curriculares é o da igualdade de condições, assegurada e protegida pelo poder público (cf. art. 

206, inciso I). Essa igualdade pretende que todos os membros da sociedade tenham iguais 

condições de acesso aos bens trazidos pelo conhecimento, de tal maneira que possam 

participar em termos de escolha ou mesmo de concorrência no que uma sociedade considera 

como significativo e onde tais membros possam ser bem sucedidos e reconhecidos como 

iguais. Mesmo que a igualdade de resultados não possa ser assegurada «a priori», seria odioso 

e discriminatório conferir ao conhecimento uma destinação social prévia. 

 A igualdade torna-se, pois, o pressuposto fundamental do direito à educação, 

sobretudo nas sociedades politicamente democráticas e socialmente desejosas de uma maior 

igualdade entre as classes sociais e entre os indivíduos que as compõem e as expressam. 

 Junto com a igualdade, o capítulo constitucional sobre a educação agrega a 

pluralidade. Ora ela é o pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas, ora a coexistência 

de instituições públicas e privadas de ensino. (cf. art. 206, III), ora a valorização do regional 

(cf. art. 210).  

 Entende-se que o disposto no §1º do art. 210 da Lei Maior, por sua generalidade e por 

seu caráter excepcional, deve ser entendido no conjunto das regras constitucionais e das 

liberdades públicas que regem o Estado Democrático de Direito. 

 

2.1. Políticas Públicas voltadas para a inclusão digital 

 

 Diante das mudanças provocadas pela rápida expansão das novas TIC em nossa 

sociedade, coube ao Governo Federal promover e implementar políticas públicas que visam a 

inclusão digital em todo território nacional. Essas políticas de governo eletrônico têm 

investido na construção de infra-estrutura tecnológica de acesso, na capacitação tecnológica 

do cidadão, e em ações que possibilitam que a população menos favorecida possa desenvolver 

as competências e habilidades necessárias ao cidadão para o uso protagonista da informação, 

que neste processo adquiriu caráter de bem público, e o exercício da cidadania. 
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 Uma vez que cabe ao Estado promover o acesso dos cidadãos à informação e que esta 

potencializa a construção de práticas cidadãs, como certificado na Constituição Federal de 

1988, art. 5º, insiso XXXIII, as administrações públicas se utilizam de um conjunto de 

políticas públicas de governo eletrônico (e-Gov) que visam a melhorar a prestação de serviços 

públicos, e maximizar a participação popular por meio da democratização da informação em 

portais governamentais. 

 Assim, buscou-se nos programas do governo existentes no “Portal da Inclusão Digital 

do Governo Federal” (www.in.incusaodigital.gov.br), as ações governamentais de governo 

eletrônico que, entende-se, são voltadas para o desenvolvimento dos múltiplos letramentos, 

conforme elencadas abaixo. 

1) Projeto Casa Brasil, este projeto foi idealizado com a finalidade de implantar junto às 

comunidades carentes um espaço destinado à convergência das ações do Governo 

Federal nas áreas de inclusão digital, social e cultural, geração de trabalho e renda, 

ampliação da cidadania, popularização da ciência e da arte. O projeto propõe o uso 

intensivo das TIC visando a capacitar os segmentos excluídos da população, buscando 

superar e romper a cadeia de reprodução da pobreza. (Retirado de: 

HTTP://www.inclusãodigital.gov.br , acessado em: 20 de março de 2009). 

Trata-se de um programa derivado do Programa Brasileiro de Inclusão Digital (PBID), 

lançado pelo Governo Federal em 2004, tem por base “investimentos em telecentros; 

gestão comunitária desses telecentros; e o uso de software livre”. Possui unidades que 

funcionam em comunidades de baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). 

2) O Governo Eletrônico Serviço de Atendimento ao Cidadão (GESAC) foi idealizado 

com o propósito de promover à universalização do acesso a rede mundial de 

computadores a todas as regiões do país, privilegiando as áreas que não possuem 

telefonia fixa e de difícil acesso, o programa GESAC – Governo Eletrônico de Serviço 

e Atendimento ao Cidadão foi criado em 2002 via portaria nº 256, sob 

responsabilidade do Ministério das Comunicações (MC). Segundo a Cartilha do 

programa GESAC (BRASIL, 2007a), é através da implementação dos Pontos de 

Presença (PPs) – espaços públicos providos de equipamentos tecnológicos e 

conectividade (via satélite – antena GESAC), para o uso em atividades de inclusão 

digital, em entidades de ensino, saúde, segurança e outras de serviço público, que será 

possível incentivar a infoinclusão, o desenvolvimento local e a ampliação da cidadania 

através de relacionamento eletrônico entre indivíduos e governo. 
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3) O Maré – Telecentros da Pesca foi criado no sentido de inserir o segmento pesqueiro 

artesanal brasileiro na sociedade da informação, a Secretaria de Aqüicultura e Pesca da 

Presidência da República (SEAP/PR) desenvolveu o projeto Maré – Telecentros da 

Pesca, visando promover o desenvolvimento econômico/social, por meio do usufrutuo 

das tecnologias da Informação e comunicação em iniciativas educativas. Idealizado no 

Fórum Permanente das Microempresas (MP) e Empresas de Pequeno Porte3 (EPP), o 

Telecentro de Informação e Negócios, sob coordenação do Ministério de 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, configura-se como um espaço para a 

difusão de informações e conhecimentos, com a finalidade de estimular a inovação, a 

competitividade, e a inserção das MP e EPP no mercado globalizado. Os Telecentros 

de Informação e Negócios contam com um modelo padrão, que consiste em “[...] 

unidades físicas com computadores conectados à rede mundial de computadores, com 

acesso a sites com conteúdos específicos para negócios e com educadores capacitados 

para inserir o micro e pequeno empreendedor na era digital” (PORCARO, 2006, p.38). 

4)  O Projeto Cidadão Conectado: computador para todosCom o propósito de promover à 

inclusão digital as classes sociais menos favorecidas da população brasileira (renda 

entre três e dez salários mínimos), o Projeto Cidadão Conectado: computador para 

todos instituído no Decreto Nº 5.542, de 20 de setembro de 2005, estabelece a oferta 

de micro-computadores com acesso à internet em condições de pagamento facilitadas 

e garantia de suporte técnico. Com um preço estabelecido em no máximo de R$ 

1.200,004 para computadores de mesa e R$1.800,005 para portáteis, o Computador 

para todos poderá ser adquirido em até 24 vezes, com acréscimo de 2% de juros ao 

mês, e deve obrigatoriamente utilizar software livre. Computadores para a Inclusão 

Coordenado pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Projeto 

Computadores para a Inclusão prevê que o Governo Federal em conjunto com 

diferentes parcerias crie uma rede nacional de recondicionamento de equipamentos de 

informática, adquiridos por doação, que têm por destino final telecentros comunitários, 

escolas e bibliotecas públicas, entre outras entidades que visam à inclusão digital.  

5) Kits Telecentros, diante da realidade brasileira, onde boa parte da população não 

possui condições financeiras de adquirir equipamentos tecnológicos e de ter acesso 

doméstico à internet, os Telecentros Comunitários assumem papel fundamental para 

inserção dos indivíduos marginalizados na sociedade da informação. Com finalidade 

de redução da exclusão digital e social, esse espaço público, sem fins lucrativos, é 
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equipado de computadores com conectividade à web e recursos humanos capacitados 

para alfabetização digital/informacional. 

6) O Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) foi concebido com o 

intuito de introduzir as novas tecnologias de informação e comunicação (NTIC) no 

ambiente do ensino público fundamental e médio brasileiro, para dar apoio ao 

processo pedagógico de ensino-aprendizagem, o Programa Nacional de Informática na 

Educação (ProInfo) foi criado em abril de 1997, sob coordenação do Ministério da 

Educação. Centros Vocacionais Tecnológicos (CVT). Sob coordenação do Ministério 

da Ciência e Tecnologia, os Centros Vocacionais Tecnológicos foram concebidos 

como espaços de difusão do conhecimento científico e tecnológico. Atuando como 

unidades de ensino profissionalizante, tem por ideal “[...] proporcionar a educação 

continuada, incentivar, articular e promover o desenvolvimento de empreendedorismo 

por meio da capacitação e/ou atualização tecnológica gerencial, através da ampliação 

de pontos de acesso ao conhecimento em ciência e tecnologia”. 

7) Pontos de Cultura – Cultura Digital Com o intuito de resgatar, preservar, fomentar e 

divulgar manifestações culturais das diversas regiões do país, o Ministério da Cultura, 

por meio da Portaria nº 156, de 06 de julho de 2004, instituiu o Programa Nacional de 

Cultura, Educação e Cidadania – Cultura Viva. Concebido como principal linha de 

ação do “Cultura Viva”, os Pontos de Cultura visam “potencializar ações culturais já 

desenvolvidas por setores historicamente alijados das políticas públicas, cria 

condições de desenvolvimento econômico alternativo e autônomo para a 

sustentabilidade da comunidade” (BRASIL, [2004], p.17), que são selecionadas via 

edital público. 

8) Programa Computador portátil para professores é destinado a professores da educação 

básica, profissionalizante e superior do ensino público e privado brasileiro, 

credenciados no MEC, o Programa Computador portátil para professores 

regulamentado pelo decreto Nº 6.504, de 4 de julho de 2008, prevê o fomento da 

inclusão digital desse segmento através da aquisição facilitada de notebooks via 

financiamentos e empréstimos. 

9) O programa Quiosque do Cidadão iniciado no ano de 2002, sob coordenação da 

Secretaria de Desenvolvimento do Centro-Oeste do Ministério da Integração Nacional, 

o projeto de Quiosque do Cidadão tem uma metodologia simples, porém eficaz, já que 

atende a baixo custo comunidades carentes da Região Integrada de Desenvolvimento 

do Distrito Federal e Entorno (RIDE). Desenvolvido com a premissa básica de que 
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somente a disponibilização de computadores e de acesso à internet não são suficientes 

para promover a inclusão digital, o projeto conta com um sistema computacional de 

interface simples, apresentando facilidades que auxiliam o usuário na sua utilização. 

Trabalhando com conteúdos informativos pertinentes a esse público, como prevenção 

ao uso de drogas, educação sexual, orientação profissional, educação ambiental. 

10) O programa Territórios Digitais foi concebido como uma iniciativa do Programa 

Territórios da Cidadania, o projeto Territórios Digitais é coordenado pelo Ministério 

de Desenvolvimento Agrário (MDA), via Núcleo de Estudos Agrários e 

Desenvolvimento Rural (NEAD), e consiste em Casas Digitais de acesso público, 

equipadas com computadores com acesso à internet, em assentamentos, escolas 

agrícolas e sindicatos. Voltado para comunidades agrícolas, indígenas e quilombolas, 

o Programa Territórios da Cidadania tem por objetivo o desenvolvimento sustentável e 

a garantia dos direitos sociais dessas localidades, através de diferentes programas 

sociais ofertados pelo Governo Federal. Fonte: www.territoriosdacidadania.gov.br 

11) O projeto Estação Digital criado em 2004, através de um trabalho conjunto entre 

Fundação do Banco do Brasil (FBB), organizações sem fins lucrativos e entidades 

públicas, o programa Estação Digital tem por premissa básica promover a 

infoinclusão, através de um espaço, que além de oferecer o acesso às tecnologias da 

informação e comunicação, propicia o ferramental educativo para o seu uso. 

12) Telecentros Banco do Brasil Voltado para o desenvolvimento de telecentros em 

comunidades de baixa renda e localidades de difícil acesso, o programa de inclusão 

digital do Banco do Brasil teve início com o processo de modernização de seu parque 

tecnológico. Através da doação de microcomputadores e de treinamento de monitores. 

13)  O programa Um computador por aluno (UCA) é resultado de ação conjunta  entre 

Ministério da Educação e Casa Civil, o Projeto Um Computador por Aluno (UCA) 

consiste na distribuição de um computador portátil para alunos e professores da 

educação básica, visando à inclusão digital, e a inovação das metodologias de ensino. 

14) Centros de Inclusão Digital Sob responsabilidade da Secretaria de Ciência e 

Tecnologia para a Inclusão Social (SECIS), os Centros de Inclusão Digital compõe-se 

como uma das ações em inclusão digital do Ministério da Ciência e Tecnologia, que 

tem por “objetivo promover o acesso às tecnologias de informação e comunicação e ao 

acervo de informações e de conhecimentos, contribuindo para inclusão social dos 

cidadãos brasileiros”. 
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15) Espaço SERPRO Cidadão Implantado em 2002, sob coordenação do Serviço Federal 

de Processamento de Dados (SERPRO), o projeto Espaço SERPRO Cidadão foi 

concebido como um local de acesso comunitário, composto por equipamentos 

tecnológicos, conectividade à internet e apoiado pela orientação de monitores. Com o 

objetivo promover a interação entre indivíduos excluídos digitalmente – com 

prioridade a estudantes do ensino público, e a tecnologia da informação e 

comunicação, o projeto atende a comunidades situadas nas dez regionais da SERPRO. 

16) O Observatório Nacional da Inclusão Digital (ONID) implementado pelo Ministério 

do Planejamento e Gestão, o Observatório Nacional de Inclusão Digital foi 

desenvolvido centrado no intuito de mapear as ações em inclusão digital em todo país, 

por meio de cadastro de telecentros e disseminação de informações, documentos, 

experiências de sucesso, manuais, diretrizes da área de infoinclusão, organizados em 

uma base de dados de referência.  

  Nota-se o esforço empreendido pelo Governo Federal no sentido de prover os 

cidadãos das classes menos favorecidas com equipamentos que lhes possibilitam o acesso às 

NTIC. Os programas inseridos nessa categoria formalizam apenas o primeiro passo para a 

Inclusão Digital, uma vez que priorizam a disponibilidade de equipamentos tecnológicos, 

oferecem conexão de acesso a rede, e a capacitação no uso das máquinas. 

 Outrossim, observa-se que a Inclusão Digital como possibilidade de Inclusão Social 

vai além do acesso ao aparto tecnológico, é preciso que haja um esforço maior ainda no 

sentido de capacitar o professor da rede pública federal, estadual e municipal com o capital 

cultural das NTIC para que este possa levar ao alunado as habilidades e competências 

requeridas por esta nova sociedade que se nos apresenta a sociedade da informação. Para isto, 

urge um investimento na capacitação e qualificação desses profissionais assim como na 

melhoria das suas condições de trabalho e de vida. 

 Para a inserção de um “cidadão político” é necessário, acima de tudo, que o Estado 

atue norteado a conscientizar os indivíduos da importância do uso da informação, como 

elemento para o desenvolvimento de sua cidadania. 

 

3. Exigências da sociedade frente às NTIC 

 Viu-se que em pouco mais de uma década, a Internet impôs novas formas de 

interatividade entre as pessoas e tornou-se ferramenta imprescindível à aquisição e troca de 

conhecimento. Os computadores portáteis trouxeram a informática para as residências. A 
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velha combinação escola/computador ganhou uma nova extensão, e a televisão sofre hoje a 

concorrência direta dos PC. Além disso, a navegação nos sites e o uso dos recursos 

multimídia revolucionaram as velhas práticas de ensino baseadas no giz e no papel.  

Contudo, a educação tecnológica deve ser complementada com outras iniciativas. Para 

Warschauer (2006) a utilização da informática aplicada à educação requer a adoção de uma 

série de medidas adjacentes para evitar desvios de finalidade. Assim, a orientação pedagógica 

das atividades dos alunos é uma das formas de assegurar o bom uso da tecnologia e, embora 

não seja garantia, é uma maneira eficaz de inclusão social e de diminuir as barreiras impostas 

pela economia. Em suma, entende-se que promover os multiletramentos nas escolas deve ser 

o primeiro passo para se atingir uma educação de excelência e um fator determinante para a 

diminuição das diferenças sociais No entanto, não basta investir em equipamento e infra-

estrutura, é necessário promover a busca pelo conhecimento sobre as técnicas e ferramentas 

que permitirão ao aluno o letramento digital. O uso de computadores, habilidade 

imprescindível para a formação dos alunos, deve ser entendido como forma de letramento 

voltado para o protagonismo e o exercício da cidadania. 

A popularização do letramento digital entre os alunos do Ensino Fundamental trará, a 

médio e longo prazo, impactos não apenas no nível da qualidade do ensino, mas também na 

economia, no setor, produtivo, e na prestação de serviços públicos, acelerando o processo de 

inserção social. A interatividade com as novas media mergulha o estudante numa atmosfera 

contínua de criação e numa cultura de inovação, tornando-o protagonista do seu próprio 

destino. Segundo dados da UNESCO, muitas são as vantagens da utilização das TIC, dentre 

elas destacamos as seguintes:  

a) a imersão tecnológica da escola propicia o desenvolvimento de uma “cultura 

digital”, na qual os alunos têm suas possibilidades de aprendizagem ampliadas pela interação 

com a multiplicidade de linguagens ao mesmo tempo em que se potencializa a inclusão digital 

de toda a comunidade escolar; 

b) o viés da equidade social e o da competitividade econômica convergem ao 

serem estimuladas novas habilidades e competências que a era digital exige. Assim, espera-se 

que novas formas de comunicação sejam disseminadas, que a educação abranja outros tipos 

de letramentos além do alfabético e oriente-se para o desenvolvimento da capacidade de 

aprender; 
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c) a mobilidade e a conectividade permitem ampliar os tempos e espaços de 

aprendizagem de professores e alunos, fundamentais para desenvolver a autonomia que 

possibilita a educação por toda a vida; 

d) a utilização da Internet permite a constituição de múltiplas comunidades de 

aprendizagem, que, interligadas em rede, favorecem a interculturalidade, o trabalho 

cooperativo e colaborativo e a autoria e co-autoria entre estudantes e professores na 

construção do conhecimento2, resultantes da quebra de hierarquia e linearidade nas relações. 

O objetivo é contrapor-se ao modelo tradicional de educação, ampliando a relevância e a 

contextualização do processo educacional. 

É importante entender que a escola, inserida na sociedade moderna urbana, recebe um 

aluno já letrado, mesmo que não seja de acordo com os preceitos tradicionais de letramento. 

Esse aluno se encontra em contato com um espaço sócio-cultural reconfigurado e imerso nas 

Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTIC), o que proporciona maior 

flexibilidade na construção do conhecimento. Com o advento da Internet na sociedade não há 

como deixar de participar, em alguma medida, da sociedade da comunicação, mediada pelas 

tecnologias e pela influência da globalização. Uma nova sociedade influencia também um 

novo aluno, consequentemente, portador de novas linguagens e concepções de comunicação 

diferenciadas, por exemplo, os textos imagéticos, que constituem novos gêneros e maneiras 

diferenciadas de letramentos, alterando convenções e forçando novas práticas pedagógicas.  

A escola, ao abrir a sala de aula para as NTIC, oportuniza aos alunos sua inserção na 

sociedade contemporânea e cumpre o papel social da escola em relação ao ensino e 

aprendizagem. Apropriar-se das linguagens midiáticas e suas variações na composição de 

discursos modernos implica um trabalho pedagógico que valoriza as multissemioses e a 

autoria do aluno, carregada de intencionalidade na formação de um sujeito protagonista, 

autônomo, antenado com o mundo contemporâneo e suas transformações. 

Assim, o mero acesso aos novos mídia digitais não é suficiente para que o aluno seja 

incluído digitalmente e se torne um cidadão preparado para atuar de forma crítica e 

protagonista na sociedade em que vive, é preciso que sejam desenvolvidas no âmbito escolar 

práticas de letramentos que atendam e respondam por essa demanda, se queremos implantar 

“projetos de futuro” (NEW LONDON GROUP, 2006) em nossa sociedade.  

Considerações finais 
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As tecnologias digitais expandiram enormemente a possibilidade de acesso à 

informação e às formas de comunicação, motivo pelo qual migraram de “tecnologias de 

informática” para serem nomeadas de novas tecnologias de informação e comunicação 

(NTIC). Segundo Castells (1996), aqueles a quem é negado o direito de desenvolver as 

habilidades e competências exigidas pelas novas TIC tornam-se cada vez menos capazes de se 

inserir e de participar de economias e sociedades. O advento das tecnologias digitais 

intensificou as divisões já existentes nas sociedades ao invés de reduzi-las. Desse modo, os 

menos favorecidos economicamente, desempregados, com menor grau de escolaridade, ou de 

alguma forma excluídos socialmente, acabaram se tornando também excluídos do meio 

digital, As redes digitais de informação são formas inerentes e novas de rede social. Castells 

(1996) afirma que o mundo entrou na era da informação, em que o conteúdo digital cria novas 

bases para uma organização social em rede. Em tese, essa nova organização oferece 

instrumentos para o desenvolvimento e para a melhoria das condições de sobrevivência. 

A partir do pensamento de Castells, Wellman (2001) chega-se à conclusão de que as 

redes digitais são instituições sociais, integradas à rotina contemporânea. E, em se 

concordando com tal proposição, é possível concluir que, quando um cidadão não tem acesso 

às TIC, não se trata apenas de uma exclusão tecnológica3 e sim de uma exclusão de uma 

instituição social. O resultado, em última instância, é mais uma forma de exclusão social.  

Assim, além dos argumentos morais em defesa do letramento digital, considera-se que, 

segundo Macnamara (2000), as modernas economias não podem suportar a desvantagem 

comparativa de parcelas significativas da população com baixa escolaridade e excluídas 

digitalmente. A exclusão reduz a capacidade dos indivíduos não só de se beneficiarem do 

progresso dos países, mas também de contribuírem produtivamente para sua construção. 

De fato, várias pesquisas têm demonstrado que os acessos à informação e ao 

conhecimento tecnológico são determinantes críticos para o desenvolvimento social. Para 

Antonelli (2003), isso se dá, principalmente, porque os efeitos da adoção das NTIC na 

produtividade e na eficiência são bastante intensos e têm se mostrado um fator preponderante 

para o desenvolvimento nacional.   

Entende-se então que seja por questões morais, seja pela visão utilitarista, a adoção de 

políticas públicas de inclusão digital4 para o desenvolvimento dos letramentos 

multissemióticos e multimodais, exigências da sociedade da alta modernindade, se faz 

necessária se queremos construir uma sociedade mais livre e igualitária. 
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4 Segundo o portal de inclusão digital do Governo Federal (2008), Inclusão Digital é a denominação dada, 
genericamente, aos esforços de fazer com que as populações das sociedades contemporâneas — cujas estruturas 
e funcionamento estão sendo significativamente alteradas pelas tecnologias de informação e de comunicação - 
possam: * obter os conhecimentos necessários para utilizar com um mínimo de proficiência os recursos de 
tecnologia de informação e de comunicação existentes; * dispor de acesso físico regular a esses recursos. 
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NOTAS SOBRE A REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA NA CIDADE DO RIO 

DE JANEIRO 

 

Izabel Nuñez 

 

Resumo: O presente artigo traz apontamentos sobre o processo de Regularização Fundiária 
Urbana no Rio de Janeiro, a partir da análise de entrevistas realizadas com operadores 
envolvidos em tais processos e do estudo de caso de duas comunidades da Zona Sul do Rio de 
Janeiro: Cantagalo e Vidigal. O trabalho está dividido em quatro partes: definição do conceito 
de Regularização Fundiária com o qual trabalharemos, análise da legislação existente sobre o 
tema, resgate histórico das Políticas Públicas realizadas na cidade e análise dos casos 
estudados. Para a realização da pesquisa, fizemos revisão bibliográfica e legal relacionada com 
o tema, assim como entrevistas qualitativas semi-estruturadas com atores envolvidos no 
processo em análise. 
 
Palavras-Chave: Regularização Fundiária – Políticas Públicas – Cidade do Rio de Janeiro  
 
Abstract This paper brings to light some notes about the urban land regularization in the city 

of Rio de Janeiro, through the analysis of interviews made with people who are involved in 

this process, as well as the case study of two favelas: Cantagalo and Vidigal. The paper is 

divided in four parts: definition of the urban land regularization concept, legal analysis, 

historical analysis about the Public Policies developed in Rio de Janeiro and the case study of 

Vidigal and Cantagalo experience on urban land regularization. To do this work, we made 

legal and bibliographic research and qualitative interview with the people mentioned above. 

  

Key-words: Land Regularization – Public Policies – Rio de Janeiro City 

 

Introdução 

 

O objetivo desse artigo é analisar o processo de Regularização Fundiária em curso no 

Rio de Janeiro e como alguns operadores do campo lidam com o tema. Para tanto, 

começaremos por definir o conceito de Regularização Fundiária com o qual trabalharemos, 

destacando os principais marcos regulatórios nessa área desde a Constituição de 1988, 

traçando, após, um breve histórico das políticas públicas de regularização implementadas no 

Rio de Janeiro e, finalmente, apresentaremos a situação atual da regularização a partir de um 

estudo de dois casos específicos: as favelas do Cantagalo e do Vidigal, localizadas na Zona 

Sul da cidade.  

 

Nossa discussão integra uma pesquisa mais ampla que o Centro de Justiça e Sociedade 

(CJUS) da FGV Direito Rio realiza com apoio da Fundação Ford, intitulada “Mais Justiça e 

Sociedade”. O foco da pesquisa é diagnosticar a condição atual do exercício de cidadania nas 

favelas do Rio de Janeiro, tratando de entender como, e se, políticas públicas voltadas para a 
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segurança e a urbanização têm impactado esse exercício. Como o Direito à Moradia e a 

Regularização Fundiária urbana são formas de promoção de direitos e, consequentemente, de 

cidadania, a presente discussão integra também aquela pesquisa. Apresentaremos aqui, 

portanto, os resultados preliminares da pesquisa sobre Regularização Fundiária nas Favelas do 

Cantagalo e do Vidigal, localizadas na Zona Sul da Cidade do Rio de Janeiro.  

 

Para essa discussão nos valemos de revisão da bibliografia, e da realização de 

entrevistas qualitativas semi-estruturadas com atores envolvidos no processo, além do 

levantamento de dados sobre as comunidades. Entre os entrevistados estão três membros do 

Instituto de Terras e Cartografia do Estado do Rio de Janeiro1 (ITERJ), um técnico do 

Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos2 (IPP) e dois profissionais do Instituto 

Atlântico (entidade da Sociedade Civil que atuou na regularização das terras do Cantagalo), 

além de dois Defensores Públicos que foram ligados ao Núcleo de Terras da Defensoria 

Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

 

O artigo está estruturado em quatro seções. Após a introdução do trabalho, temos a 

primeira seção, na qual discutiremos o conceito de Regularização Fundiária ao qual nos 

filiamos; na segunda, faremos um resgate da legislação nacional e estadual sobre o tema; na 

terceira abordaremos os programas de Regularização Fundiária realizados pelo poder público 

na Cidade do Rio de Janeiro; na quarta apresentaremos os casos que foram objeto do nosso 

estudo (Cantagalo e Vidigal) e fecharemos o trabalho com nossas breves e preliminares 

conclusões.  

 

 

1. De qual Regularização Fundiária estamos falando? 

 

A Regularização Fundiária está intimamente ligada à efetivação do Direito à Moradia, 

direito fundamental previsto no art. 6º da Constituição Federal de 1988, e reconhecido por 

                                                           
1 O ITERJ é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado de Habitação. É o executor da política fundiária do 
Estado do Rio de Janeiro visando promover, ordenar e priorizar os assentamentos urbanos e rurais, em terras 
públicas e privadas. 
2 O IPP é uma autarquia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro responsável pelo planejamento urbano, pela 
produção de informações gerenciais e cartográficas e pelo desenvolvimento de projetos estratégicos que 
subsidiam políticas setoriais e estudos socioeconômicos.  
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instrumentos internacionais de proteção e defesa dos Direitos Humanos3. Para além da 

efetivação das garantias e dos direitos fundamentais, sabemos que a estabilidade de qualquer 

sociedade depende da tranquilidade e da experiência que cada cidadão tenha da segurança de 

sua própria moradia4. 

 

Todavia, ao verificarmos a amplitude do conceito Regularização Fundiária, vemos a 

necessidade de definir à qual dessas concepções estamos a nos referir. Para além das 

definições legais e doutrinárias do campo do Direito, adotamos no presente trabalho a 

concepção de que a Regularização Fundiária é mais ampla do que o instrumento jurídico 

previsto no Estatuto das Cidades5, lei que define o conceito legal de Regularização Fundiária 

no Brasil, como uma das diretrizes gerais da Política Urbana brasileira: 

 

Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 
das funções sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes 
diretrizes gerais: 
(...) 
XIV - Regularização Fundiária e urbanização de áreas ocupadas por 
população de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais 
de urbanização, uso e ocupação do solo e edificação, consideradas a situação 
socioeconômica da população e as normas ambientais; 
 

De acordo com pesquisa realizada por Betânia Alfonsin6, sobre programas de 

Regularização Fundiária em cidades brasileiras, na prática podem ser encontradas três visões 

predominantes sobre o tema. A primeira delas vê a regularização como a simples ordenação 

da situação jurídica, ou seja, como o registro dos lotes em nome dos moradores que neles 

residem. A segunda é aquela que foca na urbanização do espaço em que vivem as famílias, 

deixando de buscar a adequação ao regramento jurídico7. A terceira visão aponta para a 

concepção de que a Regularização Fundiária (Jurídica) deve ser feita de forma conjunta com a 

Regularização Urbanística do espaço. Nessa visão, existiriam ainda duas “sub-linhas”, uma 

                                                           
3 São vários os tratados internacionais que colocam o Direito à Moradia no rol dos Direitos Humanos. Embora o 
tema da legislação internacional não seja o foco do presente artigo, é importante lembrar que entre os referidos 
tratados encontram-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos (art. 25), o Pacto Internacional sobre 
Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (art. 11) e a Resolução da ONU n. 4, de 1991, que define o que deve 
ser considerado por moradia adequada, que englobe não só a questão da habitação mas também um condição de 
vida digna. Há ainda a Declaração sobre Assentamentos Urbanos (1976) e a Agenda Habitat (1996). 
4 FALCÃO, Joaquim (org). Invasões Urbanas: Conflito de Direito de Propriedade. 2ª ed., Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2008, p. 7. 
5 Lei n. 10.257/2001, de 10/07/2001. 
6 ALFONSIN, Betânia. O significado do Estatuto das Cidades para os processos de Regularização Fundiária no 
Brasil. Disponível em: < http://www.sedur.ba.gov.br/pdf/versao.final.pdf>. Acesso em: 21 set. 2011. 
7 No Rio de Janeiro um programa que pode ser assim definido é o Favela Bairro, conhecido pela melhoria das 
condições de inúmeras comunidades, mas que acabou por não ordenar a situação jurídica dos lotes, conforme 
será demonstrado ao longo do artigo.  
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que pretende focar na recuperação urbana  para atender o regime urbanístico previsto no 

Plano Diretor e a outra que busca adaptar o regime urbanístico (legal, físico e social) à 

formação concreta das ocupações. Dito isso, compreendemos que a Regularização Fundiária é 

um processo pluridimensional, capaz de focar tanto no trabalho jurídico, quanto no 

urbanístico, no físico e no social de forma a adequar o processo às demandas da comunidade. 

É essa a concepção que orienta a pesquisa “Mais Justiça e Sociedade” acima mencionada.  

 

Interessante citar que encontramos essa concepção na fala de um dos técnicos que 

atuam no campo da Regularização Fundiária no Rio de Janeiro. Trata-se do técnico do IPP, 

falando sobre as diversas fases do processo:  

No meu modo de ver, existem três etapas, mas não são etapas cronológicas, 
são dimensões que você tem que atacar. A dimensão da urbanização, das 
obras, infraestrutura, um sistema viário, com drenagem, com contenção de 
encostas enfim uma urbanização tradicional que você deve privilegiar o 
espaço público, a regularização do espaço público do ponto de vista físico 
mesmo, a implantação de praças, de áreas de lazer. Uma segunda dimensão 
muito importante que é o da regularização stricto sensu. E o terceiro e talvez 
mais difícil que é o da integração. Que é uma dimensão que permeia todas as 
outras dimensões, mas há de se ter uma preocupação especial com ela, 
desenvolver programas e projetos sociais específicos para que o poço entre 
cidade e favela desapareça ou diminua8. 

 Primeiro tem de haver a regularização que nos chamamos de administrativa, 
quer dizer, a exemplo do que se faz com o loteamento, que é a aceitação pela 
parte do poder público daquele parcelamento da terra, deve ser feito a 
mesma coisa na favela. Então é o momento em que a prefeitura faz um 
decreto, e isso foi feito no Favela Bairro, dizendo - Esta favela esta 
urbanizada, ela tem uma área X, abrange tanto - ela é  uma área de interesse  
social, que é uma figura criada na lei orgânica do Município e que depois foi 
regulamentada no plano diretor, ela tem o que nós chamamos de PA, que é 
um Projeto de Alinhamento, todas as vias são definidas em papel de maneira 
que todo mundo fica sabendo que aqui ali é via publica, espaço publico, não 
pode ser construído ali e isso é regulamentado, os logradouros são 
reconhecidos e denominados  e com isso você tem a aceitação das obras e 
essa regularização administrativa. Depois se passa por uma regularização 
urbanística, isso evidentemente depois das obras regularizadas, algumas 
coisas podem ser feitas durante a realização das obras ou antes, mas o ideal é 
que seja feito depois. A realização urbanística significa você fazer essa 
questão do reconhecimento dos logradouros, da ventilação sobre o uso e 
ocupação do solo tal qual é feita na cidade, é feito uma norma jurídica, uma 
norma que regula o uso solo daquela favela estabelecendo gabaritos, usos 
permitidos, usos proibidos, e áreas não edificantes enfim, como na legislação 
utilizando de parâmetros especiais. E o PA que eu já disse, seria a 
organização urbanística. Depois tem uma regularização fiscal que pode até 

                                                           
8 Ao longo do texto serão inseridos trechos das entrevistas realizadas. Onde escrevemos “E” leia-se 
“entrevistado” e “P” pesquisador. Importante frisar que os nomes dos entrevistados não serão revelados porque 
garantimos sigilo sobre a identidade deles, quando da realização das entrevistas.  
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preceder ou não a essa, mas é quando aquela área que os moradores foram 
reconhecidos eles passam a integrar o cadastro fiscal do Município. Não 
significa necessariamente você cobrar impostos, aí vai depender da política 
tributaria. Muitas vezes pelo valor da propriedade essas áreas estão isentas 
de pagamento de imposto, mas elas são inseridas dentro do cadastro 
imobiliário que é o cadastro fiscal. E finalmente a Regularização Fundiária. 
A Regularização Fundiária há muitas soluções, muitos caminhos possíveis 
para serem feitos, para se fazer. E após o Estatuto da Cidade esses caminhos 
foram enriquecidos. 

 

Nessa mesma linha de entendimento, temos a fala dos profissionais do Instituto 

Atlântico, conforme segue: 

 

Quando se fala em direito urbanístico, acho que é muito feliz essa expressão 
porque realmente há um direito urbanístico. Não é só uma criação. É um 
direito urbanístico, é um direito multidisciplinar. Não adianta nada uma 
grande tese jurídica sem uma estrutura de topógrafos pra Regularização 
Fundiária, o cadastramento. Então, é uma área multidisciplinar. E da mesma 
maneira, não adianta nada ter uma infraestrutura, aumentar a infraestrutura, 
sem você garantir o direito daquelas pessoas fazerem uso exclusivo, 
definitivo daquelas áreas. Então, é um processo de integração, convergência, 
que tem que ser coordenado para que gere resultado. 

 

Apesar de nosso interesse aqui ser no processo em curso na cidade do Rio de Janeiro, 

vale mencionar que no debate sobre propriedade de terras a tensão entre legalidade e 

ilegalidade sempre esteve presente, remontando mesmo aos tempos do Brasil colonial. Isso 

porque, naquele período histórico houve dois regimes distintos de ocupação das terras. Um 

deles, o das Sesmarias, era o sistema oficial de titulação em relação à propriedade da terra, 

enquanto o outro, das “datas”, estabelecido para os nascentes núcleos urbanos, constituía-se 

por meio da posse, sem necessidade de registro formal. Ambos os casos dependiam da 

ocupação real das terras, mas o primeiro – o das Sesmarias – era burocrático e formal, ou seja, 

exigia o registro da propriedade, enquanto o segundo, a despeito de sua legitimidade, não 

exigia a feitura de qualquer registro. Com a Independência, o regime das Sesmarias é extinto e 

até a promulgação da Lei de Terras, em 1850, a ocupação pura e simples do solo transformou-

se em regra. Com a promulgação da referida Lei, a ocupação deixa de ser uma forma legítima 

de aquisição da propriedade passando a ser a compra (ou o direito de herança) a única forma 

de obtenção desta no país9.  

 

                                                           
9 Para mais informações, vide ROLNIK, Raquel. A cidade e a Lei: legislação, política urbana e territórios na 
cidade de São Paulo. São Paulo: Studio Nobel/FAPESP, 1997. p. 21-23. 
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Também não podemos deixar de lembrar que o Direito à Moradia, a legalidade da 

propriedade e da posse, a Regularização Fundiária e Urbanística são fenômenos que estão 

insertos em uma complexa estrutura social, econômica e política. Tal estrutura existe em 

todas as sociedades capitalistas e gera segregação social e restringe o amplo acesso à 

propriedade e, consequentemente, à terra. Dito de outra forma, “a questão urbana é um dos 

afloramentos ao nível da estrutura de superfície, das contradições que se produzem ao nível da 

estrutura profunda das sociedades capitalistas”10.  

 

Além disso, é importante frisar que trataremos, no presente artigo, da Regularização 

Fundiária de ocupações urbanas autoproduzidas11, ou seja, aquelas surgidas espontaneamente, 

caracterizadas pela presença de irregularidades jurídicas e/ou urbanísticas na ocupação das 

terras e não sobre os loteamentos que já foram objeto de parcelamento do solo urbano. Essa 

distinção se faz importante porque os loteamentos têm seu regime jurídico disciplinado na Lei 

n. 6.766/79 e, portanto, obedecem a outras diretrizes legais. Loteamentos são “as subdivisões 

de gleba em lotes destinados a edificação, com abertura de novas vias de circulação, de 

logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes”, ou 

seja, são aqueles espaços que tiveram alguma forma de organização prévia à ocupação e, 

como já dissemos anteriormente, nosso estudo volta-se empiricamente para as favelas do 

Cantagalo e do Vidigal, duas ocupações surgidas espontaneamente na Zona Sul do Rio de 

Janeiro. Tais ocupações podem se dar tanto sobre terras públicas quanto privadas, ou ainda 

indefinidas – aquelas cuja cadeia sucessória não pode ser finalizada.  E a depender da 

característica jurídica delas, sofrerão intervenções diferentes para a sua ordenação. Os dois 

casos em estudo compreendem terras dos três tipos: públicas, privadas e indefinidas. 

2. Marcos Legais da Regularização Fundiária a partir da Constituição Federal de 

1988  

Nesta seção trataremos dos marcos legais no processo de Regularização Fundiária no 

Brasil. Os principais deles, a começar pela própria Constituição (arts. 6º, 182 e 183), são a 

Emenda Constitucional n. 26/2000 (que inseriu o Direito à Moradia no rol dos direitos sociais 

da CF/88), o Código Civil de 2002 (que reduziu o prazo para a concessão do Usucapião), o 

Estatuto das Cidades (que regulamentou toda a Política Urbana do país), a Lei 10.931/2004 

(que estabelece a gratuidade do registro imobiliário nos programas de regularização), a n. 

                                                           
10 SOUZA SANTOS, Boaventura de. O Estado, o direito e a questão urbana. In: FALCÃO, Joaquim (org). 
Invasões Urbanas: Conflito de Direito de Propriedade. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 2008, P. 75. 
11

 ALFONSIN, Betânia. O significado do Estatuto da Cidade para os processos de Regularização Fundiária no 
Brasil. Disponível em: < http://www.sedur.ba.gov.br/pdf/versao.final.pdf>. Acesso em: 21 set. 2011. 
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11.481/2007 (que cria mecanismos para facilitar a regularização de assentos informais em 

terras da União), a Lei n. 11.888/2008 (aquela que institui o direito das comunidades de terem 

assistência técnica em programas de regularização) e mais recentemente, a Lei n. 11.977/2009 

(que criou o Programa Minha Casa Minha Vida).  

 

Antes da Constituição Federal de 1988 o Direito à Moradia não possuía essa 

diversidade de instrumentos legais capazes de garantir a sua efetivação. Havia apenas a 

previsão do Usucapião, disposto no Código Civil de 1916, cujo prazo para o reconhecimento 

da propriedade sobre o imóvel privado, era a posse, sem interrupção ou oposição, por mais de 

20 anos12. Nesse sentido, trazemos a entrevista de técnico do ITERJ, sobre os processos de 

regularização antes da Constituição de 1988: 

 

E13 - Você não tinha instrumentos de Regularização Fundiária, você tinha o 
velho usucapião, que você via... 
P - Usucapião de 20 anos? 
E - É, de 20 anos, ainda não existia o usucapião coletivo, nem o especial 
urbano, da constituição, e você na época trabalhava com 20 anos, com 10, 
15, 20 anos, o usucapião (extraordinário), enfim (...) era difícil você... 
conseguir uma única sentença, não sei se você se recorda, quando ele falou14 
(...) consegui uma única sentença na minha vida de usucapião, e comemorei 
com os estagiários, até trocamos o nome pra uso campeão, porque se 
conseguiu enfim uma sentença de usucapião, uma única, então eram 
instrumentos que você não tinha, não dispunha desses... de nenhum 
instrumento, a não ser o usucapião (...). 

 

Somente no ano de 2002, o novo Código Civil vem modificar o prazo mínimo na 

posse do bem para 5, 10 ou 15 anos a depender do caso concreto15. Foi também após a 

promulgação da Constituição que o princípio da Função Social da Propriedade16 passa a ser a 

                                                           
12 Lembremos que o Código Civil de 1916 somente foi revogado em 2002, quando o Novo Código Civil passou 
a vigorar no país. O texto de seu artigo 550 previa que “aquele que, por 20 (vinte) anos, sem interrupção, nem 
oposição, possuir como seu um imóvel, adquirir-lhe-á o domínio, independentemente de título de boa fé que, em 
tal caso, se presume, podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual lhe servirá de título para 
transcrição no Registro de Imóveis”. (Redação dada pela Lei nº 2.437, de 7.3.1955). E, como se vê, essa não era 
a redação inicial do código mas, sim, resultante de uma lei que a alterou no ano de 1955. A primeira exigia a 
posse do bem por no mínimo 30 anos ininterruptos. 
13 “E” refere-se ao entrevistado e “P” pergunta feita pelo entrevistador. 

14 Nesse trecho o entrevistado referiu-se ao evento sobre o tema organizado na OAB/RJ, no dia 29 de julho de 
2011, entre às 14:00h e às 19:00h, intitulado “A Regularização Fundiária Urbana e os Novos Caminhos do 
Direito Urbanístico Brasileiro” do qual participamos como ouvintes. 
15 Para mais informações ver os arts. 1.238 e ss., do Código Civil.  
16 É importante referir que, embora esse princípio estivesse inscrito no Sistema Jurídico brasileiro desde a 
Constituição de 1934, não encontrava, antes, qualquer operacionalização, pois não havia mecanismos 
constitucionais, legais ou jurídicos para tanto. Sobre o tema, vide FERNANDES, Edésio. Do Código Civil ao 
Estatuto da Cidade algumas notas sobre a trajetória do Direito Urbanístico no Brasil. URBANA. [online]. 
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espinha dorsal da política urbana brasileira. Nesse momento que se deu a criação de um 

capítulo exclusivo para tratar da Política Urbana do país (arts. 182 e 183) e outro para tratar 

da Política Agrícola e Fundiária e da Reforma Agrária (arts. 184 a 191). O Direito à Moradia, 

entretanto, não foi tratado como direito social nesse primeiro momento, sendo elevado a essa 

categoria jurídica somente em 2000, a partir da publicação da Emenda Constitucional 

26/2000. 

 

Outra inovação importante da Constituição Federal de 1988 diz respeito à autonomia 

dada aos Municípios a partir de então. Com o reconhecimento dos Municípios como entes 

autônomos, capazes de legislar sobre a ocupação do solo urbano, de gerar meios e 

mecanismos legais e financeiros para a implementação de políticas públicas nessa área, já 

antes da entrada em vigor do Estatuto das Cidades houve uma série de experiências locais 

importantes para tratar do acesso ao Direito à Moradia e, em razão da citada autonomia, 

muitos Municípios puderam aprovar novas leis urbanísticas e ambientais locais e seus 

respectivos Planos Diretores17.  

 

Em 2001 o Estatuto da Cidade é publicado e entra em vigor. O Estatuto foi criado para 

regulamentar os arts. 182 e 183 da Constituição Federal, que tratam da Política Urbana do 

país. Essa lei traz novos contornos ao tema do Direito à Moradia, preocupando-se com a 

gestão democrática da cidade e com a regularização jurídica da propriedade, assim como com 

a criação de diversos instrumentos capazes de facilitar o referido processo. O Estatuto 

trabalha com quatro dimensões principais: uma dimensão conceitual que explica os princípios 

determinantes da política urbana; uma instrumental, que cria os instrumentos capazes de 

materializar os referidos princípios; uma institucional, que define os responsáveis pela gestão 

urbana; e também uma dimensão de Regularização Fundiária dos assentamentos informais já 

consolidados18. 

 

Essa lei vem modificar o paradigma do legalismo liberal em relação à propriedade, 

aquele que era previsto no Código Civil de 1916. Tal mudança está ligada ao reconhecimento 

                                                                                                                                                                                     

jan. 2002, vol.7, no.30 [citado 29 Setembro 2011], p.43-59. Disponível em: 
<http://www2.scielo.org.ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0798-05232002000100004&lng=pt&nrm=iso>. 
Acesso em: 29, ago, 2011.  
17 FERNANDES, Edésio. O Estatuto da Cidade e a ordem jurídico-urbanística. Disponível em: 
<http://www.citiesalliance.org/ca/sites/citiesalliance.org/files/CA_Images/CityStatuteofBrazil_Port_Ch4.pdf>. 
Acesso em: 26 ago, 2011. 
18 Ibid, p. 61. 
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da Função Social da Propriedade, que somente em 1988 encontrou uma fórmula capaz de ser 

instrumentalizada. Antes, a noção que pautava a atuação dos setores público e privado ligados 

ao processo de regularização do solo urbano estava guiada pelo direito de propriedade 

individual de maneira quase que absoluta. O Estatuto trouxe, então, uma série de ferramentas, 

instrumentos jurídicos e financeiros, para dar consecução ao disposto na Constituição e 

permitir aos Municípios, agora com autonomia, especialmente no âmbito de seus Planos 

Diretores, promover, regular e fiscalizar os mercados imobiliários.  

 

Dentre as grandes inovações instrumentais do Estatuto, destacamos a regulamentação 

do usucapião especial urbano e a concessão de direito real de uso. Além disso, ressaltamos a 

criação das Zonas Especiais de Interesse Social (ZEIs) a serem demarcadas nos Planos 

Diretores19. As ZEIs são uma inovação importante para reconhecer os espaços urbanos aonde 

as necessidades sociais conduziram uma determinada parcela da população a residir em locais 

distantes, sem infraestrutura e sem saneamento básico, ou diferentes da cidade formal. A 

importância desse Zoneamento é não mais segregar a cidade e buscar, para tanto, flexibilizar 

os padrões urbanísticos dessas áreas que foram tradicionalmente ocupadas de formas não 

legais ou não oficiais. As peculiaridades das ZEIs devem ser amplamente respeitadas, o que 

se traduz no estabelecimento de um regime urbanístico condizente com a realidade do 

assentamento. No Plano Diretor do Rio de Janeiro (Lei Complementar 111/2011) as ZEIs  

estão previstas nos arts. 70 e seguintes. As duas comunidades que pesquisamos são 

classificadas como ZEIs. 

 

Depois do Estatuto muitas leis federais foram editadas no sentido de regulamentar a 

Regularização Fundiária e garantir a efetivação do direito social à moradia. Entre elas, 

podemos citar a lei que estabelece a gratuidade do registro imobiliário nos programas de 

regularização (Lei n. 10.931/2004), a que cria mecanismos para facilitar a regularização de 

assentos informais em terras da União (Lei n. 11.481/2007), aquela que institui o direito das 

comunidades de terem assistência técnica em programas de regularização (Lei n. 

11.888/2008) e mais recentemente a que cria o Programa Minha Casa Minha Vida, para 

facilitar a regularização de assentos informais urbanos (Lei n. 11.977/2009). 

 

                                                           
19 Todos os Municípios com mais de 20 mil habitantes devem fazer planos diretores, a partir do que dispõe o 
Estatuto.  
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O programa previsto na Lei Minha Casa Minha Vida, pretende preencher lacunas 

existentes para a legalização da posse em assentamentos irregulares no país, como forma de 

possibilitar a aplicação definitiva do princípio da Função Social da Propriedade20. Traz, para 

tanto, avanços importantíssimos ao instrumentalizar o poder público e demais entes 

legitimados para a regularização de núcleos irregulares considerados como de interesse social. 

Dentre as novidades, destacamos: a demarcação urbanística, a legitimação de posse e a 

usucapião administrativa. A lei trata, portanto, de formas para efetivar a desjudicialização dos 

procedimentos de transmissão coletiva da propriedade em assentamentos (terras particulares, 

públicas ou indefinidas – aquelas cuja cadeia sucessória não pode ser finalizada).   

 

Todos os instrumentos que listaremos a seguir são utilizados nos casos de 

Regularização Fundiária de Interesse Social. A demarcação urbanística é o procedimento 

administrativo pelo qual o poder público demarca imóvel de domínio público ou privado, 

definindo seus limites, área, localização e confrontantes, com a finalidade de identificar seus 

ocupantes e qualificar o tempo e a natureza das respectivas posses (art. 47). A legitimação de 

posse é o ato do poder público destinado a conferir título de reconhecimento de posse de 

imóvel objeto de demarcação urbanística. E o usucapião administrativo é o procedimento de 

reconhecimento da posse do bem imóvel pelo poder executivo (em especial o municipal) que 

consolida as duas fases anteriores. 

 

Ou seja, o poder público responsável pelas terras poderá utilizar a lavratura de auto de 

demarcação urbanística, que listará as áreas ocupadas (privadas, públicas ou indefinidas), 

notificará os confrontantes e aguardará por impugnação. Caso não haja impugnação sobre o 

auto, no prazo de 15 dias, os ocupantes cadastrados receberão o título de legitimação de posse 

(art. 58, § 1º). Decorridos cinco anos a partir da data da legitimação, o detentor do título 

poderá solicitar a conversão desse em título de propriedade (art. 60). Essa modificação foi 

importante para dar agilidade aos processos e, como veremos mais adiante, tem sido 

amplamente utilizada no Município do Rio de Janeiro. Na prática, entretanto, um dos 

funcionários do Estado do Rio de Janeiro que operacionaliza esse procedimento, compreende 

que os trâmites definidos pela lei poderiam ser mais simplificados e menos burocráticos, 

                                                           
20

 D’OTTAVIANO, Maria Camilla Loffredo e QUAGLIA SILVA, Sérgio Luis. Regularização Fundiária no 
Brasil: velhas e novas questões. Planejamento e Políticas Públicas – PPP, jan. jun/2010. n. 34, p. 201 – 229. 
Disponível em: <http://www.ipea.gov.br/ppp/index.php/PPP/article/viewFile/172/185>. Acesso em 02, out, 
2011. p. 213. 
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menos espelhados no rito da ação de usucapião tradicional (judicial) conforme vemos, abaixo, 

trecho da referida entrevista com profissional do ITERJ: 

 

Então, você hoje tem todo esse material, que você precisa é tirar mesmo do 
papel e aplicar, embora me pareça aí uma questão que a gente debate, tá 
muito presente na agenda de debate, é que se essa... a demarcação 
urbanística, [se] ela conseguiu ou não efetividade em substituição ao 
usucapião, se ela conferiu objetividade ao processo de Regularização 
Fundiária. Me parece que não, porque é um processo muito longo, a gente... 
nós estamos começando agora, temos oito autos, oito não, já temos dez autos 
de demarcação urbanística (...) mas o quê que acontece, você tem que 
esperar cinco anos, porque agora é lei, você espera, e ainda bem que essa lei 
veio em bom tempo, porque se você aplica a demarcação urbanística antes 
de consolidado o usucapião, um abraço, o proprietário, quando ele for 
notificado pra impugnar o auto, ele entra com a ação de reintegração de 
posse, e quebra a prescrição aquisitiva ao usucapião, então agora, ainda bem 
que você espera cinco anos, depois de cinco anos você toma todas aquelas 
providências e pronto. 

 

P – Então a demarcação facilitou mas não tanto? 
E - Você tem dificuldades da própria legislação, que a própria legislação, ela 
visa, a gente entende, ela visa a descomplicar, mas ela acaba bloqueando. 
P - Ela complica? 
E - Complica, aqui é um exemplo, então você tem a complicação, embora 
você tenha os instrumentos, mas a gente tem que descomplicá-los, então 
você tem as complicações, vamos falar, assim... adversidades legislativas, 
são essas várias, essas situações absurdas, é você ter que tirar, imagine você 
ir a cartório num usucapião (...) ter que provar aquele requisito da oposição à 
posse, você tem que provar que não houve oposição à posse, é um dos 
requisitos do usucapião, como que você vai provar esse requisito? Indo ao 
cartório, olha que absurdo, pedindo, numa comunidade de mil 
‘usucapiantes’, beneficiários do usucapião, ou proprietários, ainda, que vão 
buscar a declaração da propriedade, você vai pegar lá, ir no cartório e 
requerer mil certidões dizendo que não tem ação contra. Porque que não há 
inversão do ônus da prova, como existe na lei do consumidor? Que houvesse 
uma impugnação coletiva. (...) Quem tem que dizer que tem uma ação contra 
os ‘usucapientes’ seria o proprietário, pseudo proprietário, que já perdera a 
propriedade pelo advento do usucapião, mas ele que teria que contestar, 
então essas dificuldades são insuperáveis, você não consegue fugir dessas 
dificuldades, então você tem a dificuldade da própria legislação, que ela é 
avançada, sim, mas ela, ao mesmo tempo, ela é regressiva, ela é impeditiva... 
é uma contradição, como aqui é bem contraditório, isso tudo é contraditório 
mesmo. 

 

No Estado do Rio de Janeiro, temos ainda um cenário legal bastante peculiar. Isso 

porque no ano de 2009 foram aprovadas a Emenda Constitucional Estadual n. 42/200921 e a 

                                                           
21 A Emenda Constitucional n. 42/2009 alterou o artigo 68 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro para 
incluir o parágrafo 5º com o seguinte texto legal: “Art. 68. Os bens imóveis do estado não podem ser objeto de 
doação nem de utilização gratuita por terceiros, nem de aluguel, salvo mediante autorização do Governador, se o 
beneficiário for pessoa jurídica de direito público interno, entidade componente de sua administração indireta ou 
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Lei Complementar Estadual n. 131/2009. A Emenda foi aprovada em 30 de outubro do 

referido ano para permitir que fossem doados os bens imóveis do Estado para “programas de 

Regularização Fundiária, inclusive para fins de assentamento de população de baixa renda”. A 

Lei Complementar 131/2009 veio, assim, regulamentar essa nova possibilidade legal, de 

doação das terras públicas estaduais (da administração direta e indireta) para particulares 

integrantes de assentamentos hipossuficientes nos casos de Regularização Fundiária. A 

doação surge, no cenário estadual, como alternativa à concessão de uso, que vinha 

tradicionalmente sendo utilizada na regularização das terras públicas.  

 

Há, entretanto, divergências quanto ao melhor instrumento para a regularização das 

terras. Especialmente porque a doação é uma possibilidade nova e não se sabe como, e se, 

afetará positivamente as comunidades. Alguns representantes de movimentos sociais, por 

exemplo, são contrários à doação porque com ela o Estado perderia o poder regulatório e 

fiscalizatório sobre as ocupações, já que após cinco anos os titulares podem alienar sua 

propriedade sem qualquer relação com o Estado.  

 

Há ainda, por parte de alguns dos representantes de movimentos sociais, o receio de 

que com esse processo, comunidades onde a especulação imobiliária é alta, como é o caso das 

duas comunidades que estudamos, acabem sendo descaracterizadas e até mesmo 

posteriormente removidas (fenômeno definido por eles como “expulsão branca”). Já com a 

concessão de uso isso não ocorreria, uma vez que as terras continuam sendo propriedade do 

Estado e o titular da posse pode negociá-las somente com a anuência do próprio Estado que 

atua como fiscalizador. Abaixo, trecho de entrevista com técnico do ITERJ que mencionou a 

opinião de algumas lideranças de movimentos sociais sobre a doação. O entrevistado estava 

explicando as divergências existentes em relação à doação por parte de integrantes de 

movimentos sociais que lutam pelo Direito à Moradia.   

 

“Fulana, você quer doação? Nem sonho com a doação, não quero! Aí eles 
fogem, eles têm o entendimento (...) da questão de propriedade. Eles não dão 
valor à questão da propriedade. Eles querem segurança de moradia. Eles 
querem moradia (...). Eu tendo a doação, eles [os Poderes Públicos] me 
desapropriam”.  
 

                                                                                                                                                                                     

fundação instituída pelo Poder Público, bem como nos casos legalmente previstos para regularização fundiária. 
(...) §5º As exigência previstas neste artigo poderão ser dispensadas no caso de imóveis destinados a programas 
de regularização fundiária, inclusive para fins de assentamento de população de baixa renda, na forma da lei 
complementar, que disporá, ainda, sobre as condições e procedimentos específicos para a alienação de imóveis 
públicos e para sua utilização pelos beneficiários no âmbito dos referidos programas”. 
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Abaixo resumimos no Quadro 1 as principais diferenças entre os instrumentos de 

concessão de uso e doação, as duas formas e regularização da propriedade que vem sendo 

implementadas no Rio de Janeiro para terras públicas do Estado, a partir da demarcação 

urbanística: 

 

Concessão de Uso Doação 

Confere direito real aos titulados, é passível de 
registro imobiliário e dá ao titulado acesso ao 
crédito. 

Confere direito real aos titulados, é passível de 
registro imobiliário e dá ao titulado acesso ao 
crédito. 

Mantém o assentamento vinculado ao Estado, o 
que pode vir a protegê-lo da especulação 
imobiliária e da descaracterização do local. 

Possibilita emancipação do assentamento em 
relação ao Estado, insere o titular no mercado 
imobiliário e permite nova desapropriação após a 
concretização da doação. 

A lavratura dos termos pode ser feita 
administrativamente. 

A lavratura dos termos tem de seguir o 
procedimento notarial e só pode ser feita em 
cartório, com cobrança de emolumentos e custas. 

É conferida pelo prazo de 99 anos, renováveis por 
mais 99.  Pode ser transferida por meio de 
negociação inter vivos ou causa mortis. 

A propriedade pode ser transferida após cinco 
anos, por meio de negociação inter vivos ou causa 

mortis. 
Quadro 1 – Distinção jurídica entre Concessão de Uso e Doação 

 

Entretanto, existe um posicionamento diferente desse apresentado pelos movimentos 

sociais, que é o sustentando pelos profissionais do Instituto Atlântico, no sentido de que a 

doação garante o exercício pleno do direito de propriedade, enquanto a concessão só garante o 

acesso à posse. Nesse sentido, trecho de entrevista com técnicos do referido Instituto, sobre a 

concessão de uso e a doação:  

 

A concessão de uso ela tinha algumas limitações que a gente considerava até 
cruéis. A concessão de direito real de uso também (...) elas fazem parte (...) 
do mesmo pacote “não propriedade”. Então, concessão de uso, concessão de 
uso especial para fins de moradia... (...) tem prazo determinado, que é uma 
coisa que a propriedade não tem. Aliás, esse é um dos grandes diferenciais 
da propriedade, ela é eterna, ela não tem validade, ela é por prazo 
indeterminado. A não ser que um contrato diga coisa diferente (...) precisa ter 
alguma questão aí que ceife a propriedade. A concessão de uso tem prazo 
determinado. A concessão real de uso para fins de moradia ou a concessão de 
uso, elas também têm restrições a serem transferidas, alienadas, cedidas (...) 
e essa cessão ou transferência dependia de uma autorização do Estado. (...) A 
propriedade, no caso do Cantagalo, essa titulação tem uma restrição em 
relação à transferência, mas é a seguinte: ela não pode ser vendida durante o 
prazo de cinco anos. Então, a partir dos cinco anos ela pode ser vendida, 
pode ser transferida.  
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3. Histórico de Políticas Públicas de Regularização Fundiária no Rio de Janeiro 

 

O Rio de Janeiro, em razão da peculiaridade política de ter sido a capital do país 

durante maior parte da nossa história, assim como em razão de suas peculiaridades 

geográficas e históricas, apresenta um cenário complexo de ocupação das terras urbanas, o 

que acaba por tornar a discussão sobre propriedade da moradia tema complexo e delicado, 

repleto de singularidades próprias desse espaço. De acordo com o técnico do IPP entrevistado: 

 

Um ponto, talvez, muito específico do Rio é que no Rio de Janeiro, por uma 
série de circunstâncias históricas e também geográficas, geológicas... 
Geográficas, relativos à topologia da cidade (...) o Rio de Janeiro foi a cidade 
que no Brasil se notabilizou pelas chamadas favelas. Que são... Que foi uma 
resposta obtida pelas partes populares para resolver o seu problema de 
moradia, já que não tem acesso... Não tinha, não tem e continua não tendo 
um acesso ao mercado (...) imobiliário. Houve essa construção de um 
mercado informal, sobretudo através das chamadas favelas. Eu falo que isso 
no Rio de Janeiro tem razões históricas porque o fato do Rio ser durante 
muitos anos a capital do país... Do país Colônia, do país Império, do país 
República atraiu naturalmente para cá uma imensa quantidade de migrantes, 
de mão de obra de todo o país e, sobretudo dos pobres. 

 

Ao longo da história do Rio de Janeiro diversos assentamentos irregulares foram 

criados, destruídos, modificados e até regularizados. A cidade foi e é marcada pelo paradoxo 

entre a cidade formal e a informal, o legal e o ilegal, a urbanização e a remoção de 

assentamentos irregulares. A derrubada dos cortiços no início do Século XX, durante a 

chamada política do “Bota-Abaixo”, promovida por Pereira Passos, que fez uma reforma 

higienista na cidade resultou no crescimento da população pobre nos morros, charcos e 

demais áreas vazias em torno da capital. Vejamos o que disse técnico do IPP sobre esse 

período histórico: 

 

Isso é entre 1902 e 1906 quando se dá a chamada reforma Pereira Passos, 
também conhecida como política do “Bota-Abaixo” porque ele destruiu 
todas essas formas de moradias consideradas insalubres. Por isso que a 
reforma. Cortiços, estalagens, casas de cômodo... início do século XX é a 
chamada Reforma Higienista de Pereira Passos. Realmente a cidade vivia 
processos de doenças, de epidemias de febre amarela e outras e parte dessas 
epidemias era explicada por essa concentração exagerada, por essa falta de 
aeração, de insolação das habitações. Isso estava trazendo prejuízos à cidade, 
uma cidade portuária, voltada para fora, comercial. E havia também uma 
tendência internacional de reformulação das cidades, como foi feito em Paris 
antes, e Pereira Passos era um seguidor das teorias do Haussmann em Paris. 
Há uma transformação radical da estrutura socioespacial do centro da cidade. 
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A Avenida Central que foi aberta nessa época tem hoje o nome de Avenida 
Rio Branco, que até hoje é a principal artéria da ACN, Área Central de 
Negócios do Rio de Janeiro. Ela é construída sobre uma quantidade enorme 
de cortiços, moradias... Foi um processo nada democrático, foi um processo 
violento, um processo autoritário. (...) em cima desse mapa super denso de 
edificações, traça-se o alinhamento da Avenida Rio Branco. É uma cirurgia 
urbana extremamente invasiva, digamos assim, para usar uma terminologia 
médica. Violenta. Há algumas revoltas contra isso, mas atinge, sobretudo, a 
população pobre, e que não tendo uma alternativa. Quer dizer, não havia um 
programa social para garantir a eles o Direito à Moradia. Acaba indo para 
aqueles lugares desprezados pelas classes médias e altas da cidade, que são, 
sobretudo, as encostas. Os lugares menos adequados à realização das 
moradias... Lugares melhores, mais adequados já estavam ocupados. 

 

Os primeiros registros sobre as favelas datam o início do século e são representados 

como áreas de habitações irregularmente construídas, sem arruamentos, sem plano urbano. Ou 

seja, o lugar da carência e do perigo22. A descoberta do “problema favela”, entretanto, não 

surge de uma demanda própria dos moradores, mas sim a partir do incômodo que as favelas 

causavam à urbanidade da cidade. Assim, as primeiras abordagens ao problema são 

abordagens sanitaristas, foram organizadas pela Secretaria Municipal de Saúde e 

apresentavam medidas para a limpeza e a organização do espaço. Nesse mesmo momento, 

surgem os parques proletários, entre 1941 e 1943, que acabam por forçar uma organização e 

politização de alguns moradores de Favelas. É também desse momento a criação das 

primeiras comissões de moradores no Cantagalo, como forma de resistência às remoções23.  

 

Depois disso o problema favela é abordado de diversas formas, entre elas a 

assistencialista, organizada pela Arquidiocese do Rio de Janeiro, no ano de 1946, por meio da 

criação da Fundação Leão XIII. O governo começa a dar respostas para o “problema favela” 

com a criação do Serviço Especial de Recuperação das Favelas e Habitações Anti-Higiênicas 

(Serfha), em 1956.  

 

As favelas passam a ser um problema político na década de 60, ainda sob a 

coordenação da Serfha que procurou aproximar-se das associações de moradores no sentido 

de controlá-las politicamente. Os moradores de favela, por sua vez, criaram a Federação da 

Associação de Favelas do Estado da Guanabara (Fafeg) em 1963. Após o Golpe Militar, em 

1964, as condições políticas mudam radicalmente. O Governo do Estado da Guanabara passa 

                                                           
22 ZALUAR, Alba. Um século de Favela. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999, p. 7. 
23 BURGOS, Marcelo Baumann. Dos parques proletários ao Favela-Bairro: as políticas públicas nas favelas do 
Rio de Janeiro. In: ZALUAR, Alba. Um século de Favela. 2ª ed., Rio de Janeiro: Editora FGV, 1999, p. 25 – 
60. p. 28. 
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a atuar no controle dos excluídos e entre 1968 e 1975 tem início uma política de erradicação 

das favelas e remoção de inúmeras comunidades de forma violenta e ostensiva24.  

 

O Governo Brizola, após a redemocratização, por meio do Programa de Favelas 

(Proface) que foi implementado entre 1983 e1985, buscou melhorar a condição das favelas 

por meio da implantação de iluminação pública, obras de saneamento e coleta de lixo. E, além 

disso, houve o programa Cada Família um Lote, que buscava regularizar a propriedade das 

áreas favelas, promovendo o repasse de lotes por meio da cobrança de preços simbólicos aos 

moradores25. Abaixo transcrevemos fala de técnico do IPP, sobre o programa Cada Família 

um Lote. 

 
E entra [o programa] Cada Família um Lote do governo do Estado sim. 
Pouco precursor era o programa da Ligth que ainda era uma empresa estatal 
nessa época, [Empresa] Federal, foi assim o primeiro a entrar de maneira 
organizada e sistemática em áreas faveladas (...) em interesse social das 
favelas, energia elétrica domiciliar. É muito importante porque foi um marco 
da atuação do poder publico, embora seja um serviço bem mais simples de 
ser realizado do que, por exemplo, o saneamento básico, água, esgoto e 
coleta de lixo.  
 
Um programa importante que surge aqui também a partir do governo Brizola 
é o programa chamado Proface  – Programa de Favelas da Cedae . A Cedae 
é a nossa Companhia de Água e Esgoto, é uma Companhia Estadual.  E era, 
e continua sendo até hoje, muito resistente em atuação em áreas faveladas. E 
o Brizola cria esse programa e a prefeitura, nós, eu participei também lá 
ajudando a construir o programa com os colegas da Cedae, o Município, é a 
tentativa de você criar um programa... não durou muito, não foi muito bem 
sucedido porque logo depois o Brizola não consegue eleger o seu sucessor, é 
eleito o Pereira Franco que acaba com esse programa. Bem, mas nesse 
período também como eu disse, há o fortalecimento do projeto Mutirão na 
Secretaria de Desenvolvimento Social da Prefeitura e [a Secretaria] vai 
crescer exponencialmente e (...) passa a ser conhecida como a Prefeitura das 
Favelas, a Prefeitura dos Pobres, no programa Cada Família um Lote que seu 
tema maior de interesse é essa questão da Regularização Fundiária.   

 

Sobre o Cada Família um Lote, o técnico entrevistado do IPP faz a seguinte análise: 

 

Minha avaliação é o seguinte embora eu não conheça muito esse programa 
mas (...). Foi antes da Constituição, logo que foi o Governo Brizola que cria 
esse programa. Eu tenho a impressão que é o seguinte, ele apresentou os 
seguintes problemas: ele foi isolado, ele foi um programa que não esteve 
casado com o programa de urbanização e melhorias físicas das favelas. (...) 
No Cada Família um Lote grande problema que eu acho é que não foi 
acompanhado ou não foi precedido por um processo de urbanização. 

                                                           
24 Ibid., p. 36. 
25 Ibid., p. 43. 
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Após o Governo Brizola, vem um tempo de déficit e ausência do Estado nas favelas, 

com a explosão dos índices de violência e aumento do tráfico de drogas, fenômeno que foi 

chamado de “privatização das favelas por poderes paralelos26”. Na década de 90, é elaborado 

o Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro27, que definiu a política habitacional da 

cidade e estabeleceu uma série de parâmetros em relação às áreas consideradas favelas, assim 

como medidas a serem tomadas em relação a essas áreas. Nesse momento, foi a representação 

de favela inscrita no Plano Diretor que passou a nortear a política habitacional que viria a ser 

implantada. O então Prefeito, Cesar Maia, criou o Grupo Executivo de Assentamentos 

Populares (GEAP) para pensar alternativas para a cidade. O GEAP sugeriu a criação da 

Secretaria de Habitação, o que aconteceu em 1993, e entre os seis programas propostos pelo 

Grupo estava o Favela Bairro. Uma das características principais desse programa foi ter sido 

projetado por técnicos da prefeitura, arquitetos e urbanistas28. O programa tratava da 

revitalização das favelas, criando infra-estrutura e melhorando a qualidade de vida dos 

moradores desses locais. Não houve, entretanto, preocupação com a Regularização Fundiária 

das comunidades beneficiadas. Nesse sentido, fala de técnico do IPP, sobre o Favela Bairro: 

 

Pesquisas que fizemos com o Favela Bairro, por exemplo, demonstraram. 
Pós Favela Bairro, na primeira fase do Favela Bairro havia uma aceitação 
muito grande, as respostas foram muito favoráveis em quase todas as áreas, e 
nós perguntávamos a respeito da questão da regularização da propriedade e 
tal, e a maioria dizia que tinha tido a regularização fundiária mas ela não 
havia acontecido, ela não aconteceu. Quer dizer, o fato de ter feito ali um 
grande investimento na urbanização, um grandíssimo, um enorme, 
espetacular mesmo em termos de impacto, posso garantir isso em termos 
financeiros também. Deu a eles a sensação de que houve também a 
regularização, mas não houve quase nada. Titulação nenhuma... Titulação 
pra valer. Então, quer dizer, não só não há esse interesse pela regularização, 
como também havia uma sensação de que eles estavam mais do que 
proprietários daquelas casas, terras e tudo. 

 

O programa Favela Bairro teve financiamento do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento – BID. Ao ser questionado se, dentre as exigências do Banco estava a 

Regularização Fundiária, o entrevistado acima mencionado disse: 

 

                                                           
26 Ibid., p. 44.  
27 O primeiro Plano Diretor do Município do Rio de Janeiro foi publicado em 06 de junho de 1992 e, no ano de 
2011, foi revisto. Hoje, a Política Urbana e Ambiental e o Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável do Município do Rio de Janeiro são disciplinados pela Lei Complementar 111/2011. 
28 Burgos, op. cit., p. 51. 
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Na concepção inicial o contratado foi o seguinte: “nós devíamos tomar as 
iniciativas preliminares para a Regularização Fundiária”. Aí, nós mostramos 
para eles que as iniciativas preliminares eram: naturalmente, a urbanização; e 
a regularização urbanística. Nisso se avançou bastante. 

 

Hoje em dia está em curso no Rio de Janeiro o Programa Morar Carioca. Criado no 

ano de 2011 pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Habitação que tem como 

objetivo urbanizar todas as favelas da cidade até o ano de 2020. Este programa está 

intimamente relacionado com a realização das Olimpíadas na Cidade e tem como meta 

investir R$ 8 bilhões na urbanização dessas regiões29. Para realizar esse projeto, a prefeitura 

realizou uma parceria com o Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ) e promoveu um 

concurso de metodologias de urbanização de favelas. Dos 86 inscritos, 40 escritórios com 

equipes multidisciplinares, e obrigatoriamente liderados por urbanistas, foram selecionados30. 

O referido programa tem como meta final a Regularização Fundiária dessas áreas, conjugada 

com a urbanização mas até o presente momento a atuação tem sido no sentido da urbanização. 

Apresentamos, abaixo, o que disseram os técnicos do ITERJ e do IPP sobre o referido 

Programa:  

 

E - O Morar Carioca é como o Favela Bairro aperfeiçoado, então tem toda 
essa parte social (...) mas nada mais que isso, e em um primeiro momento 
você pode olhar, não tem regularização. 
P - Não? 
E - O morar carioca não trás [Regularização], ele faz uma pesquisa, para 
uma futura Regularização Fundiária”. 
(Técnico do ITERJ, sobre o Morar Carioca e a Regularização Fundiária). 
 
E - Deixa eu te mostrar aqui... A ideia do Morar Carioca é chegar à 
Regularização Fundiária. Pelo menos estamos fazendo o processo para 
tanto.Você tem aqui claramente, digamos assim, as fases... (...). Elaboração 
dos projetos, as obras de urbanização. Depois você tem aqui a legislação 
urbanística com o POUSO. 
(Técnico do IPP, sobre o Morar Carioca e a Regularização Fundiária). 
 

O programa em comento conta com uma estrutura para atuação direta nas 

comunidades. Para fiscalizar a execução do programa e orientar os moradores o Morar 

Carioca prevê a implantação de POUSOS (Postos de Orientação Urbanística e Social) nas 

                                                           
29 GERÔNIMO, Leitão. DELECLAVE, Jonas. Morar Carioca: Uma nova etapa da Urbanização de favelas na 
Cidade do Rio de Janeiro? Disponível em: 
http://www.fau.usp.br/cursos/graduacao/arq_urbanismo/disciplinas/aup0268/Leitao_Geronimo_-
_Morar_Carioca.pdf. Acesso em: 28, set, 2011. 
30 A relação de áreas selecionadas para o programa e dos coordenadores de cada área, pode ser consultada em: < 
http://200.141.78.78/dlstatic/10112/155841/DLFE-221110.pdf/Relacao_das_areas_e_Equipes.pdf>  Acesso em: 
28 set, 2011. 
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comunidades beneficiadas pelo programa31. Vejamos o que disse o entrevistado do IPP, sobre 

o POUSO: 

 

 O POUSO é uma sigla para Postos de Orientação Urbanística e Social. 
Acontece o seguinte: quando a gente cria a Secretaria de Habitação do 
Município, em 2003, 2004, ela reúne os programas das favelas e passa a 
coordenar todas as melhorias que antes estavam na área do desenvolvimento 
social. É um apêndice da Secretaria de Desenvolvimento Social era o Projeto 
Mutirão, e ele passa para a Secretaria de Habitação. A Secretaria de 
Habitação tem os técnicos e o próprio secretário, como intenção de que a 
favela uma vez urbanizada, regularizada, passe a ser parte integrante da 
sociedade e tratada como tal pelos diferentes organismos administrativos. 
 
O POUSO é uma tentativa de fazer uma transição nessa cultura política para 
que as favelas pudessem ser assumidas pela administração pública como 
parte da cidade. Então agente tem três objetivos principais: 1) exercer um 
controle... Poder de polícia urbanística. A partir da urbanização e a partir das 
normas regulatórias; 2) fazer a articulação entre as necessidades locais  e os 
órgãos da administração pública em geral para que os serviços públicos 
sejam pouco a pouco prestados, implantados e mantidos dentro daquelas 
áreas faveladas; e 3) a parte social que é fazer orientação social para os 
moradores em diversos e variados aspectos e níveis. 
 
Essa ideia é muito interessante. Em um estudo feito pela professora Laura 
Bueno, da PUC-SP ou da USP, ela examinou nos anos 90, final dos anos 90, 
meados dos anos 90, cinco projetos em capitais brasileiras de urbanização de 
favelas. São Paulo, Recife, Rio, não sei se Porto Alegre. O único programa 
que tinha essa preocupação pós-obra foi o programa Favela Bairro no Rio. A 
questão do POUSO como um braço estendido, um braço ampliado do 
governo e como algo que era parte do programa de urbanização só foi 
observado por ela no Rio de Janeiro. E a ideia sempre foi que o POUSO 
fosse temporário. A medida em que a Secretaria de Urbanismo se preparasse 
para cuidar da (...)para que ela pudesse se preparar para fazer a polícia 
urbanística. A Secretaria... A Rio Luz, a Comlurb, Parques e Jardins, a 
própria CEDAE com água e esgoto, não haveria mais necessidade de haver 
ali o POUSO e aquela equipe poderia ser transferida para outra favela e 
assim nós iríamos fazendo essa transição. 

 

4. Os casos estudados 

 

4.1. O caso do Cantagalo 

 

A comunidade do Cantagalo está situada entre os bairros de Copacabana e Ipanema e 

faz divisa com a comunidade do Pavão-Pavãozinho. O surgimento do Cantagalo remonta o 

início do Século XX, junto com a formação de Copacabana, quando das origens da ocupação 
                                                           
31 Os pousos existentes no Rio de Janeiro podem ser encontrados no site da Secretaria de Habitação. Disponível 
em: http://200.141.78.78/dlstatic/10112/139734/DLFE-3284.jpg/mapadeatuacao_otimizado.jpg; Acesso em  30, 
set, 2011. 
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da orla litorânea do Rio de Janeiro32. O Cantagalo é uma Área de Especial Interesse Social, de 

acordo com o Plano Diretor da Cidade e sua população, conforme dados do CENSO do IBGE 

do ano 2000, é de 3.884 pessoas e de 100933 domicílios. A Light informa que a comunidade 

possui hoje 1.605 domicílios ligados à rede de energia elétrica. Desde 2009 existe no 

Cantagalo uma Unidade de Polícia Pacificadora – UPP34. Em pesquisa realizada pelo CJUS 

no ano de 2011, 75% dos moradores entrevistados dizem que o principal item a ser melhorado 

na comunidade é infraestrutura e urbanização (saneamento, água, coleta de lixo, 

pavimentação, iluminação pública, etc.)35. 

 

O Cantagalo recebeu obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do 

Governo Federal, quando foram construídas novas habitações populares e o elevador que fica 

na saída do metrô e dá acesso à comunidade e, além disso, no início desse ano, a Prefeitura 

Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e do Instituto Pereira 

Passos (IPP) formulou uma nova classificação para a comunidade, retirando-a da lista de 

favelas e inserindo-a na categoria “bairro”. Os critérios para essa nova classificação foram 

feitos com base na infraestrutura (rede de água, esgoto, drenagem, pavimentação, abertura de 

vias de acesso, rede de iluminação pública, calçadas, praças, etc.)36. 

 

A situação jurídica das terras do Cantagalo é bastante interessante. Uma parcela da 

favela está sobre terras públicas, nas quais é possível fazer a Regularização Fundiária por 

meio da doação. Outra parcela encontra-se sobre terras privadas, uma parte delas com 

propriedade indefinida, ou seja, na qual, mesmo diante de inúmeras pesquisas, não foi 

possível definir a cadeia sucessória e especificar os proprietários. Outra parte conta com 

proprietários que foram encontrados, como as terras que pertencem à Companhia Estadual de 

Habitação do Rio de Janeiro (CEHAB). Diante desse cenário, o processo para a Regularização 

Fundiária tem se dado de três formas: por meio da doação das terras públicas, por meio da 

demarcação urbanística realizada pelo ITERJ e por meio da ação de usucapião proposta pelo 

                                                           
32 Fonte dos dados: SABREN – Sistema de Assentamentos de Baixa Renda, organizado pelo Instituto Pereira 
Passos – IPP. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.HTM. Acesso em: 28 set, 2011. 
33 De acordo com o Instituto Atlântico, que realizou projeto de Regularização Fundiária no Cantagalo, a 
comunidade conta hoje com 1.485 unidades.  
34 A UPP Pavão-Pavãozinho/Cantagalo foi inaugurada no dia 23 de dezembro de 2009, e foi a quinta UPP 
implantada na cidade do Rio de Janeiro.   
35 Fonte: pesquisa realizada pelo CJUS. Foram aplicados 400 questionários aos moradores da comunidade. 
Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/Dados_Parciais-
Mais_Justica_Sociedade.pdf>. Acesso em: 02, out, 2011. 
36 DAFLON, Rogério. Cidade ganha 44 ex-favelas. O Globo, Rio de Janeiro, 29 mai, 2011. Rio, p. 19. 
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Instituto Atlântico em relação às terras da CEHAB. Assim, atua no local tanto o ITERJ 

(Instituto de Terras do Estado do Rio de Janeiro) quanto a organização não governamental, 

chamada Instituto Atlântico. 

 

O Instituto Atlântico teve uma atuação pro bono na regularização do Cantagalo por 

meio da parceria com dois escritórios de advocacia. A atuação deles acontece desde o ano de 

2007, quando foram procurados por representantes da comunidade para auxiliá-los neste  

processo. Naquele momento, não havia alternativa possível senão a proposição de ação de 

usucapião para as terras privadas e a concessão de uso para as terras públicas. O Instituto 

Atlântico atuou, num primeiro momento, de forma administrativa, para negociar com o Poder 

Público a regularização do local e propôs ação de usucapião como “fato político” no ano de 

2009 nas áreas da CEHAB. Seguem, abaixo, trechos da entrevista realizada com dois 

profissionais que integram o Instituto Atlântico sobre o processo de Regularização Fundiária 

no Cantagalo 

 
Na verdade, o trabalho começou bem antes. (...) Fomos procurados pelo 
presidente da associação de moradores do Cantagalo, o Bezerra, o Luis 
Bezerra, que queria uma solução para a situação, questão da comunidade, 
que havia insegurança porque iriam começar as obras do PAC, ia ter 
previsão de remoção de algumas casas para a construção de vias, para a 
construção do elevador do metrô, e ele foi buscar auxilio com o Paulo 
Rabelo de Castro, do Instituto Atlântico e a Inês Barreto do Projeto 
Segurança de Ipanema. Eles viram então uma oportunidade de atuar junto 
com a sociedade civil pra pressionar e fiscalizar o governo para adotar uma 
medida inovadora aí para o Cantagalo porque até então, todo esse processo 
de Regularização Fundiária, a gente nunca tinha um resultado 100% 
positivo: Favela Bairro, tudo que se tinha notícia não era. 
 
Aí foi, acho que essa participação nossa, assim, se a gente pode dizer que 
teve uma colaboração nesse processo, foi é... ajudar o discurso político a 
casar com a prática, técnica, dentro da questão. E, é... justamente porque não 
havia uma legislação que previsse claramente. 
 

Então, essa reunião foi um ambiente onde a gente conseguiu dizer: Olha, o 
que vocês estão dando é concessão de uso. Até o governador fez essa 
pergunta, e falou: Fulano, o que nós estamos dando? Não estamos dando 
propriedade? Ele falou: Não, governador. Nós não estamos dando 
propriedade. Ele falou: Mas eu estou dizendo que nós estamos dando 
propriedade!  
 
E aí, a partir desse momento a gente teve lá algumas colaborações, mas 
realmente eles assumiram o processo, incorporaram o processo, tanto é 
verdade que toda essa legislação, tanto a Emenda Constitucional, a Emenda 
Constitucional 42, quanto a Lei Complementar 131 foram de iniciativa do 
Poder Executivo, e processos capitaneados dentro do próprio... Da chefia do 
gabinete civil, a qual possui um jurista também. 
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Então, foi uma grande conquista essa legislação. É uma legislação, até onde 
a gente tem notícia, inédita. (...) Não existe em outros estados do Brasil. 
Uma coisa que realmente nasceu aqui no Rio de Janeiro e que, assim, nada 
mais natural também porque eu acho que ninguém tem essa questão... (...) 
mas imagino que o tamanho que o tamanho do problema que a gente tem por 
conta desse processo de favelização é único e sobressalta principalmente na 
capital que, por conta de relevo, por conta de história, enfim, outros estados 
têm outros tipos de regularização. 
 
Não, a ação de usucapião, a gente entrou mais como um fator político do que 
como um fator jurídico. É uma ação que vai demorar. 

 

O Instituto Atlântico executou projeto financiado pela Gerdau, para levantamento da 

área, cadastramento dos moradores, que culminaria na Ação de Usucapião, já que, quando do 

início do projeto, não havia alternativas possíveis para a área privada. Abaixo trechos de 

entrevistas com os profissionais do Instituto Atlântico, sobre a atuação antes da Lei que rege o 

Programa Minha Casa Minha Vida: 

 

Teve o projeto em si também, nós conseguimos captar recursos no Instituto 
Gerdau, para bancar o projeto do Cantagalo e contratamos uma firma de 
arquitetura e um instituto de pesquisa para fazer um levantamento censitário 
da comunidade, e fazer o levantamento topográfico, para angariar dados e 
instrumentos para gente ver, municiar a nossa ação e fazer andar o processo 
de Regularização Fundiária. Então os arquitetos mapearam todas as unidades 
residenciais, construíram um mapa que a gente tem. Isso partiu do zero. 
Levantamento topográfico, identificamos tudo, e também fizemos uma 
planta baixa de cada unidade residencial. Depois teve o recenseamento, 
conseguimos bater todos os dados do censo com o mapa. Aquilo deu muito 
trabalho, criamos uma metodologia própria para isso, também. E aí com base 
nesses dados a gente ingressou com a ação de usucapião. Também é bom 
lembrar que foi antes da questão da legitimação de posse da Medida 
Provisória. Era o instrumento, na época que a gente entrou, o mais avançado 
para tratar dessa questão. 
 

Sobre a relação do Instituto com a comunidade, os profissionais disseram o que 

segue: 

E o cliente era a comunidade, e fizemos algumas assembleias gerais na 
comunidade. Então, a gente reunia a comunidade, fazia uma convocação e 
dizia: “Olha, vocês querem seguir nesse caminho? A gente vai ter que entrar 
com uma ação. É uma ação contra o Estado. O Estado pode ficar zangado 
com vocês. Afinal de contas, vocês estão expondo aí uma falha do sistema”. 
E obviamente na petição a gente descrevia isso. Quantos anos de inapetência 
e de descaso... Porque essa questão não nasceu ontem. Provavelmente, são aí 
uma dúzia de governantes que entraram e saíram sem fazer nada ou muito 
pouco em relação a isso. Então, a gente municiava eles. Falávamos 
abertamente que hoje questões que surgem, né, nos bastidores assim, que é: 
“Ah, mas e o IPTU, como é que vai ficar? E a luz, como é que vai ficar?” E 
a gente sempre falou de uma forma muito franca. Ninguém pode dizer que a 
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gente falou que era um mundo de rosas. Isso aí a gente nunca falou. 
Inclusive, fomos consultados para fazer... “Ah, não era melhor fazer um 
puxadinho aqui agora logo, porque quando vier a regularização eu já tenho o 
meu puxadinho legalizado?” Então a gente falou: “Olha, não recomendamos 
fazer o puxadinho agora. A gente está tentando mapear uma situação que é 
de fato e é de direito. Aliás, ela é de fato para ter reconhecido o direito. E é 
uma situação que vocês têm que reconhecer que existe um antes e um 
depois. Sem esse antes e depois, a gente vai ficar enxugando gelo aqui”. E 
muitas pessoas realmente falaram: “Ok! Então, não vou construir e tal”. 
Também, é até uma responsabilidade grande porque eu acho que a gente não 
podia deixar de ter. Falam: “Mas e a luz?” Eu falo: “Olha, vai ter que pagar a 
luz. Em algum momento vai ter que pagar a luz. Agora, o que a gente vai 
brigar por vocês? A gente vai brigar por vocês para que seja progressivo, 
para que seja tarifa social, que tenha um tempo de maturação, que seja algo 
que caiba no orçamento de vocês... E é óbvio que tem gente que não vai 
conseguir pagar. É óbvio que tem gente que não vai querer pagar. Mas a 
gente sempre analisou a coletividade. Essa era a nossa tábua de salvação em 
relação a pequenas questões individuais que surgem do processo. 
 

Em 2009, foi editada a Medida Provisória n. 459 (depois convertida na Lei n. 

11.977/2009), que modificou e, em certa medida facilitou, a regularização das Áreas de 

Interesse Social. Essa lei possibilitou que o projeto seja feito todo de forma administrativa, 

como se vê na fala abaixo, de profissional do Instituto Atlântico sobre as novas possibilidades 

legais e administrativas, após a publicação da referida lei: 

 
Não, hoje com a lei, é o requerimento administrativo. Você tem que fazer a 
mesma coisa que a gente fez no Cantagalo, que é fazer o censo e a 
topografia, porque você precisa produzir as provas. Não pode dizer “me dá 
que é meu”. Então, baseado nessas provas é que você entra com... A mesma 
coisa que você pediria na justiça. É possível hoje com base na lei pedir junto 
ao ITERJ, por exemplo. Até porque ele que ficou responsável por conduzir 
esse tipo de processo. Então, é um requerimento administrativo, e vão ser 
verificadas as condições de admissibilidade dessa doação, ou um processo de 
legitimação de posse, que tem até uma natureza que pode ser usado tanto em 
áreas publicas como em áreas privadas. Então também você pode pedir a 
legitimação de posse. Não tinha na nossa época, no momento que a gente 
fez, mas hoje eu acho que seria até o caminho mais natural, porque aí você 
dá o mesmo tratamento para todas as áreas. Você vai ter um pedaço que vai 
ficar concedido pelo Estado e o outro que é reconhecido após o transcurso do 
prazo de conversão da posse em propriedade, que também é de cinco anos. 
Então você tem uniformidade aí nesse prazo, que é uma coisa importante. 
 

A situação atual do Cantagalo é a seguinte: nas áreas do Estado, consistente em 94 

lotes, com 415 moradias (120 apartamentos e 295 casas) já foram concedidas 44 escrituras de 

doação e 87 estão com pedido de isenção de impostos aguardando a Secretaria da Fazenda do 

Estado, para novas emissões. O restante da área, privada (parte com proprietários 

identificados e parte sem cadeia sucessória encontrada) está em processo de regularização via 

demarcação urbanística e legitimação de posse (espécie de usucapião administrativo) e via 
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ação de usucapião coletivo ajuizada pelo Instituto Atlântico na área privada de propriedade da 

CEHAB que segue tramitando na Justiça Estadual.  

 

4.2. O caso do Vidigal 

 

A comunidade do Vidigal está localizada entre os bairros do Leblon e São Conrado e 

começou a surgir em 1941 a partir da ocupação da área inferior do morro pelas primeiras 

moradias. A Associação de Moradores iniciou suas atividades em 1962 mas, mesmo assim, o 

crescimento continuou lento, em razão do surgimento de um loteamento residencial 

regularizado próximo à favela37. De acordo com o CENSO do IBGE de 2000, a comunidade 

tem 9.364 pessoas e 2.757 domicílios. A Light, por sua vez, informa que existem em torno de 

6.500 ligações de energia em domicílios. Às margens do Vidigal fica a Avenida Niemeyer e 

não há transporte público para o interior da comunidade. No Vidigal ainda não foi implantada 

Unidade de Polícia Pacificadora – UPP. Em pesquisa realizada pelo CJUS no ano de 2011 no 

Vidigal, o principal problema apontado pelos moradores (35%) é relacionado com 

infraestrutura e urbanização (saneamento, água, coleta de lixo, pavimentação, iluminação 

pública, etc.)38. 

 

O Vidigal também passou a ser chamado de bairro, em razão da nova classificação 

formulada pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria Municipal de Habitação (SMH) e 

do Instituto Pereira Passos (IPP), retirando a comunidade da lista de favelas e inserindo-a na 

categoria “bairro”. Os critérios para essa nova classificação foram feitos com base na 

infraestrutura (rede de água, esgoto, drenagem, pavimentação, abertura de vias de acesso, rede 

de iluminação pública, calçadas, praças, etc.)39. 

 

A favela do Vidigal, por sua vez, tem um cenário bastante diferenciado em relação ao 

Cantagalo e, segundo os técnicos do ITERJ, “está bem mais atrasado do que o Pavão-

Pavãozinho [e Cantagalo]”. Somente 30% das terras sobre as quais o Vidigal foi construído 

são públicas. E essas terras estão em disputa judicial para a desapropriação, desde a década de 

70. A desapropriação já foi feita, conforme vemos nos Decretos de Desapropriação 

                                                           
37 Fonte dos dados: SABREN – Sistema de Assentamentos de Baixa Renda, organizado pelo Instituto Pereira 
Passos – IPP. Disponível em: http://portalgeo.rio.rj.gov.br/sabren/index.HTM. Acesso em: 28 set, 2011. 
38 Fonte: pesquisa realizada pelo CJUS. Foram aplicados 400 questionários aos moradores da comunidade. 
Disponível em: <http://direitorio.fgv.br/sites/direitorio.fgv.br/files/Dados_Parciais-
Mais_Justica_Sociedade.pdf>. Acesso em: 02, out, 2011. 
39 DAFLON, op. cit., p. 19. 
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publicados na Década de 1980 (Decretos Estaduais 3.033/80 e 8881/86), mas os antigos 

proprietários não receberam a indenização, que é feita mediante precatórios e foi avaliada em 

R$ 140 milhões40. Assim, mesmo que essas terras passem ao poder público, antes da 

regularização dessa situação não há a possibilidade da realização da doação. O instrumento 

jurídico aqui tem de, necessariamente, ser a concessão de uso. O restante das terras é de 

propriedade privada e, antes do Programa Minha casa Minha Vida, a regularização deveria ser 

feita por meio de Usucapião. 

 

No ano de 2003 o Ministério das Cidades, em parceria com o Ministério da Justiça, 

firmou um convênio com a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro para a realização 

da Regularização Fundiária do Vidigal e da Rocinha. Nesse momento, a Defensoria Pública 

deveria fazer o cadastro socioeconômico dos moradores e físico do local, junto com a empresa 

AGRAR, para depois propor as ações de usucapião. O ITERJ faria a parte das terras públicas 

e a Defensoria ingressaria com a ação de Usucapião Coletivo. Ocorre que, em razão de uma 

série de fatores, em especial com o advento da Lei Minha Casa Minha Vida (na época ainda 

Medida Provisória – 459/2009), a Prefeitura e o Estado firmaram acordo sobre a realização da 

demarcação urbanística administrativamente, enquanto o ITERJ ficaria com a parte da favela 

que está sobre terras públicas. Assim, a Regularização Fundiária no Vidigal apresenta outro 

cenário. Abaixo transcrevemos trechos da entrevista que realizamos com Defensor Público 

que atuou no projeto de Regularização Fundiária no Vidigal: 

 

Então, eu comecei a trabalhar no Vidigal em 2007, nesse programa de 
Regularização Fundiária que na verdade é uma parceria, uma cooperação 
entre vários entes, que veio no contexto daquele programa do Ministério das 
Cidades, destinos da Regularização Fundiária, primeiro foi papel passado, 
depois foi mudando o nome, começou um 2003. Em 2007 chega no Rio e a 
Defensoria faz uma parceria, se eu não me engano foi em 2005, em 2006, eu 
não estava lá ainda, mas para a regularização do Vidigal e parte da Rocinha. 
Aí (...) eu fui lá, algumas vezes na comunidade, fiz apresentações lá, 
apresentei projetos e tal. A gente trabalhava basicamente com uma parceria 
que era a Defensoria, a AGRAR, que é uma empresa de consultoria de 
engenharia ambiental, que fazia parte do cadastramento socioeconômico e 
também do cadastramento físico uma pessoa que acompanhava a gente lá. 
E também tinha uma participação do ITERJ (...). O ITERJ ia fazer a parte 
pública, a parte que... A propriedade era pública e eles iam dar concessão. E 
a gente ia fazer a parte privada com o usucapião. Mas no termo de 
cooperação que foi firmado, que tinha o Ministério das Cidades, a Secretaria 
Estadual de Habitação, Secretaria Municipal de Habitação, essa AGRAR 
Engenharia, o ITERJ, a Defensoria Pública... Acho que só. 
 

                                                           
40 Informações recebidas em entrevista realizada com técnicos do Instituto de Terras do Rio de Janeiro – ITERJ. 
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O termo de cooperação acho que só foi implantado em 2007. Ah, tinha o 
Ministério da Justiça também o PNUD. E aí a gente estava, é... 
acompanhando o trabalho de cadastramento que era feito por essa empresa... 
E já pensando como é que ia ser, se ia ser usucapião coletivo. Aí o que 
aconteceu... (...) mais ou menos em 2008, a gente estava trabalhando, 
realmente já estava terminando um cadastramento lá e que também estreava 
sistema novo. (...) E aí veio a nova lei de legitimação da posse, que 
possibilitava, entre aspas, usucapião administrativo, sem necessidade de ação 
judicial. Como a própria Defensoria já tinha feito um estudo, que dizia que 
as pessoas demoravam pelo menos 20 anos, as vezes pra citar só, 10 anos e 
tal. Todo mundo concordou que seria melhor tentar prover a legitimação de 
posse. O que aconteceu com a parte privada do Vidigal? Foi toda pro ITERJ, 
para o ITERJ fazer a concessão, na área pública, e a legitimação de posse na 
área privada. Aí as pastinhas todas lá, 40 pastas foram todas... pro ITERJ. 

 

O Vidigal, portanto, tem 30% das terras passíveis de serem regularizadas via Promessa 

de Concessão de Uso, já que seguem em disputa judicial. O restante, 70% da área, privada, 

pode ser feita via demarcação urbanística mas, segundo os técnicos do ITERJ, via poder 

municipal, e não Estadual, já que a competência nesse caso é do Município. Vejamos abaixo o 

que dizem os técnicos do ITERJ:  

 

Tudo dela, é por loteamento, então aqui olha do Vidigal também é tudo de 
imobiliária de loteamento, lote cento e quinze, lote cento e cinqüenta, ai tem 
áreas que o CEDAE tinha uma divida aqui  tinha um credito, isso ainda tem 
que ser revisto, mais é tudo Jardim Vidigal Imobiliária, que tem essas 
pessoas, então todas as pesquisas, todos os lotes foram levantados, mas isso 
ai a prefeitura ficou de fazer, a nossa área de atuação seria em cima dessa 
área aqui olha, essa de propriedade do Estado do Rio de Janeiro, que na 
verdade é isso aqui olha, ela desapropriou esses lotes aqui. 

 

Conclusão 

 

Vimos que os mecanismos de Regularização Fundiária avançaram consideravelmente 

nos últimos vinte e três anos desde a promulgação da Constituição Federal de 1988. Hoje, 

após o Estatuto da Cidade e da lei que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida o Poder 

Público tem instrumentos capazes de tornar a Política Urbana exequível (por meio da 

Regularização Fundiária conjugada com a Regularização Urbanística). No Rio de Janeiro, 

encontramos ainda um quadro legal que permite a utilização da Doação, além da Concessão 

de Uso. Nos casos em que ambos os instrumentos podem ser empregados, a comunidade 

deverá optar por aquele que entender mais adequado41. 

                                                           
41 Nos casos em que é possível, juridicamente, tanto a Concessão de Uso quanto à doação, como o Estatuto da 
Cidade define que a comunidade deve ser ouvida durante o processo de Regularização e Urbanização, é 
entendimento comum que seja decidido pela comunidade qual a melhor forma de atuação. 
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Os casos que estudamos apontam para uma atuação mais ativa do Poder Público após 

a publicação da lei que instituiu o Programa Minha Casa Minha Vida. Isso porque, a lei 

trouxe mecanismos facilitadores da atuação de todas as instâncias do Poder Público 

(Municipal, Estadual e Federal) permitindo, inclusive, que “cooperativas habitacionais, 

associações de moradores, fundações, organizações sociais, organizações da sociedade civil 

de interesse público ou outras associações civis que tenham por finalidade atividades nas 

áreas de desenvolvimento urbano ou Regularização Fundiária” atuem também de forma 

administrativa. Sem dúvida temos, hoje, um quadro legal que permite a implementação do 

princípio da Função Social da Propriedade, previsto em nosso ordenamento jurídico desde a 

Constituição de 1934, mas até pouco tempo de difícil execução. 
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O COMBUSTÍVEL “SUJO” – REFLEXOS NEGATIVOS DO USO DA MÃO DE 

OBRA ESCRAVA NA PRODUÇÃO DO BIOCOMBUSTÍVEL E A 

IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE COMBATE COMO 

GARANTIA DE UM DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL 

Mndo. Arthur Ramos do Nascimento
1
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2
 

RESUMO 

Parte integrante de uma pesquisa de mestrado em andamento o artigo que agora se 

apresenta se presta a analisar o problema do trabalho escravo rural ainda não totalmente 

eliminado da realidade brasileira, e as sanções internacionais passíveis, tais como 

embargos e boicotes de aquisição. As atenções dadas ao problema da persistente, 

mesmo que pontual, presença de trabalho escravo rural tem possibilitado perceber novos 

horizontes de compreensão, sob a ótica dos direitos humanos e sociais, para a otimista 

aposta brasileira na produção de biocombustíveis, a partir principalmente da cultura da 

cana-de-açúcar. Percebe-se o crescente interesse internacional pelo desenvolvimento de 

combustíveis não-fósseis, dentre eles biocombustível brasileiro. O Brasil, enquanto país 

de dimensões continentais se destaca enquanto grande produtor de biocombustível 

capaz de colaborar com seu desenvolvimento. Ao mesmo tempo cresce em escala global 

a preocupação pelo consumo de bens socialmente e sustentáveis, que, portanto, não 

agridem o meio ambiente e ao mesmo tempo não comprometam a dignidade humana e 

os direitos dela desdobrados. Nesse aspecto, risco da presença do uso da mão de obra 

escrava na cadeia de produção de biocombusível, pode comprometer essa produção, por 

gerar um biocombustível socialmente “sujo”, apesar de ecologicamente mais limpo. O 

Brasil, como signatário de diversos tratados e convenções internacionais, assumiu o 

compromisso de combater o trabalho escravo rural. É graças aos esforços 

governamentais (por vezes com a participação da sociedade civil) que se tem evitado as 
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graves sanções previstas no plano internacional. Tais esforços do Governo e do Direito 

brasileiro se efetivam mediante políticas públicas na implementação dos instrumentos 

de combate para efetiva erradicação do trabalho escravo. Analisando o problema 

levando em consideração não somente o fator econômico, mas também o aspecto 

humanitário, a pesquisa apresenta um diagnóstico crítico da situação atual do combate 

ao uso do trabalho escravo rural na indústria alcooleira, realizando um cruzamento 

crítico dos dados existentes. O trabalho escravo rural, dessa forma, pode comprometer 

toda uma cadeia produtiva, o que nos leva a considerar de extrema importância a 

atuação do Estado Brasileiro, em parceria com as empresas e produtores agrícolas para 

minar essa forma de exploração, até mesmo para que não se crie um paradoxo de 

produção que um combustível que seria limpo do ponto de vista ecológico, mas sujo do 

ponto de vista humanitário. 

Palavras-chave e/ou descritores: Trabalho Escravo Contemporâneo, Biocombustível, 

Políticas Públicas, Dumping social, Direitos Humanos. 

ABSTRACT 

Part of a master's research in progress now that the article presents itself lends itself to 

analyzing the problem of rural slave labor is not completely eliminated from the 

Brazilian and the international sanctions that could, such as embargoes and boycotts of 

acquisition. The attention given to the problem of persistent, even if timely, the presence 

of slave labor has enabled rural perceive new horizons of understanding, from the 

perspective of human rights and social betting optimistic for Brazil in biofuels, 

particularly from the culture of cane sugar. One sees the growing international interest 

in developing non-fossil fuels, including Brazilian biofuel. Brazil, as a country of 

continental dimensions stands out as a major biofuel producer would cooperate with its 

development. At the same time increases in global concern for consumer goods and 

socially sustainable, which therefore does not harm the environment and at the same 

time not compromise human dignity and the rights it unfolded. In this respect, the risk of 

presence of the use of slave labor in the production chain biocombusível may 

compromise this production, to generate a biofuel socially "dirty", even though most 

ecologically clean. Brazil, as a signatory of several international treaties and 

conventions, is committed to combating rural slave labor. It is thanks to government 

efforts (sometimes with the participation of civil society) that has avoided the severe 
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penalties provided for in the international arena. Such efforts by the Brazilian 

Government and Law become effective upon the implementation of public policy 

instruments to fight for effective eradication of forced labor. Analyzing the problem 

taking into account not only economic factors but also the humanitarian aspect, the 

study presents a critical analysis of current situation of combating the use of slave labor 

in rural alcohol industry, performing a critical intersection of existing data. The rural 

slave labor, thus, can compromise an entire production chain, which leads us to 

consider extremely important the work of the Brazilian State, in partnership with 

enterprises and farmers to undermine this form of exploitation, not even for to create a 

paradox of producing a fuel that would be clean from an ecological perspective, but 

Dirty humanitarian point of view. 

Keywords and / or descriptors: Contemporary Slavery, Biofuel, Public Policy, Social 

dumping, Human Rights. 

1. INTRODUÇÃO 

É interessante observarmos que os debates dentro do Direito buscam cada vez 

mais meios que possibilitem alcançar uma formação ampla e dinâmica, respondendo aos 

anseios sociais e refletindo sobre questões contemporâneas. Buscamos, agora, fugir da 

ideia que por muito tempo imperou de simples especialização de esferas do direito com 

o simultâneo distanciamento das demais. Por certo que não se critica a busca pelo 

conhecimento dentro das áreas de interesse, visto que a superficialidade geral é muito 

menos produtiva do que a especialização exagerada. No presente ensaio pretende-se, 

entretanto, fazer uma análise das políticas públicas, sob uma visão jurídica, mas que 

alcance também interesses sociais. É possível notar no processo de valorização do 

humano, como elemento nuclear do pensamento jurídico, que se deixam de lado outros 

pontos importantes do pensamento e que precisam ser considerados. O fator econômico 

e os reflexos “capitalistas” de certos fenômenos jurídicos acabam ficando sub-

aproveitados dentro dos debates, e consideramos que isso não pode ocorrer. É óbvio que 

o elemento humano e a dignidade da pessoa humana sempre terão lugar de prioridade, 

mas em situações como a do trabalho escravo contemporâneo é preciso pensar que, 

além de crimes contra a pessoa humana e sua dignidade, existem reflexos econômicos e 

sociais que precisam ser trazidos ao debate. 
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O despertar de consciência para combater o problema do trabalho escravo 

depende também de uma compreensão mais ampla possível do fenômeno e de seus 

desdobramentos. Na pesquisa cujos resultados agora apresentamos, houve uma 

preocupação em se pensar como a presença do trabalho escravo rural contemporâneo 

reflete dentro da cadeia produtiva do biocombustível que tem sido grande protagonista 

dos noticiários e dos interesses estrangeiros nas terras tupiniquins. Claro que é 

necessário pensar no desenvolvimento do país, e no aumento da produção do 

biocombustível ecologicamente menos danoso ao meio ambiente e de aparente 

sustentabilidade. Entretanto convém pensar a que preço esse incentivo se dá e que tipo 

de preço humano e social estamos pagando, ou pagaremos, com o desenvolvimento 

desse setor sem a devida fiscalização do Estado e da sociedade civil. 

Sabemos que há grande custo humano envolvido na produção sucroalcooleira 

em função da própria atividade e suas características, mas quando direitos trabalhistas 

passam a ser negligenciados para baratear custos e o trabalhador passa a arcar com a 

produção através do sacrifício de sua própria dignidade, estaremos diante de uma 

situação de dumping social, ou mesmo de trabalho escravo rural contemporâneo e os 

produtos oriundos dessa atividade passarão a ser “sujos” socialmente, ainda que sejam 

“ecologicamente limpos”. Com fins didáticos usamos a metáfora do fruto da árvore 

envenenada, com um novo sentido, para se melhor expressar os reflexos do processo 

produtivo e da produção de produtos feitos à custa da dignidade do trabalhador. 

É fato que o número de produtores no setor sucroalcooleiro que faz uso da mão 

de obra escrava é pequeno dentro do quadro geral, pois as constantes fiscalizações e 

atuações do Poder Público têm garantido que a prática não seja tão vantajosa. Entretanto 

os interesses internacionais e nacionais de aumentar a produção nos leva a pensar a 

necessidade de se procurar mecanismos que evitem a perpetuação da prática, caso a 

produção aumente consideravelmente. É a política de sanear e prevenir antes que 

sanções internacionais sejam aplicadas ao Brasil, que se encontra, por enquanto, livre de 

riscos. 

O instituto do Trabalho Escravo Rural Contemporâneo se coloca no mundo 

jurídico e na realidade brasileira como um problema que necessita de constante análise e 

compreensão dada a sua multiplicidade e amplitude. É um problema que repercute nas 

esferas da legislação constitucional, trabalhista, direitos humanos, questões econômicas 
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e toda uma preocupação social (só pra citar algumas). Em decorrência desta realidade, a 

questão a ser respondida neste trabalho é: a prática de trabalho escravo nas culturas de 

cana-de-açúcar pode realmente gerar, num futuro, problemas ao biocombustível 

produzido no Brasil? Podemos pensar na caracterização de produtos oriundos de uma 

cadeia produtiva contaminada pelo trabalho escravo e/ou dumping social como um 

produto “sujo”, no caso em questão um “combustível socialmente sujo?” As polít icas 

públicas e atuações governamentais têm agido satisfatoriamente? Qual a gravidade real 

dessa questão? 

Pretende-se, de modo geral, responder essas questões, demonstrando que a 

escolha de produtos socialmente limpos tem se tornado uma preocupação crescente e 

que a tomada de atitudes por parte do Poder Público agora permitirá que o mercado de 

biocombustíveis continue crescendo dentro de uma lógica sócio-sustentável e sem 

embargos futuros. 

Justifica-se a escolha do tema em razão de uma preocupação preventiva e 

prática do direito. Um aperfeiçoamento das políticas de combate ao trabalho escravo 

contemporâneo perpassa por uma educação de combate ao trabalho escravo, e até 

mesmo a soma de forças de combate, e tudo isso depende de um alcance acessível e 

fácil do problema. Questões jurídicas costumam se acastelar dentro de um isolamento 

distanciado da população (a quem verdadeiramente se destinam suas respostas), e essa 

exposição se justifica para demonstrar a necessidade de simplificar a reflexão, 

simplificar a linguagem. É preciso também que essas questões apontem a gravidade dos 

problemas, ou possíveis reflexos, dentro das esferas relevantes à população, de forma 

que, aqui, nos ateremos a apontar questões jurídicas, econômicas e sociais. 

Opta-se pelas pesquisas bibliográfica observando pontos mais contemporâneos 

que correspondam às questões presentes no debate social. O presente trabalho não tem a 

presunção de esgotar o assunto, atrevendo-se tão somente a estudar um pouco mais do 

"dumping social" e do trabalho escravo rural contemporâneo dentro do sistema 

produtivo sucroalcooleiro, e reflexos econômicos que se relacionam ao tema. Mesmo 

que de forma não aprofundada buscamos esboçar as ideias defendidas para uma 

humanização da compreensão econômica de questões sociais e a relevância de se 

compreender o desrespeito de direitos trabalhistas e humanos nas instâncias da 

economia. 
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2. TRABALHO ESCRAVO RURAL NO BRASIL CONTEMPORÂNEO 

É inegável que o país se encontra, desde a promulgação da Constituição da 

República Federativa do Brasil em 1988, munido de um espírito de justiça social e de 

busca pelo desenvolvimento humano sustentável, como o são os mais vanguardistas 

textos legais e os mais evoluídos e desenvolvidos Estados ocidentais
3
. A 

constitucionalização do Direito do Trabalho e a presença de tantos princípios que 

envolvem o direito do trabalho apenas refletem a conclusão de que, dentro de uma 

lógica de mercado capitalista, o trabalho é uma das principais ferramentas para que o 

indivíduo tenha, licitamente, meios de ascensão social e representação em sua 

comunidade. 

A valorização do trabalho e a proteção do trabalhador se apresentaram no Séc. 

XX, começando com Emenda Constitucional de 1926, autorizando o Congresso Nacional a 

legislar sobre direito do trabalho, com destaque, alguns anos depois, para a promulgação 

da Consolidação das Leis Trabalhistas em 1943 e a CRFB em 1988. Tais fatos 

demonstram claramente o interesse do Estado (atendendo aos anseios da população) de 

se promover a justiça social por meio do trabalho que, durante séculos de liberalismo, 

esteve muito tempo esquecido e pervertido dentro da lógica egoística, exploradora e 

insensível do capitalismo. 

É, entretanto, necessário pensar que mesmo diante de todo esse 

desenvolvimento da valorização do trabalho e da dignidade do trabalhador ainda há uma 

realidade que vai na contra-mão de todo esse pensamento: a presença do trabalho 

escravo contemporâneo. É absurdo pensar que diante da valorização dos direitos 

humanos e do trabalhador, homens e mulheres sejam submetidos a castigos físicos, 

morais, pressões psicológicas, exploração exaustiva de sua força de trabalho seja em 

fábricas seja em fazendas
4
. Comemoramos anualmente a abolição da escravatura como 

uma vitória da liberdade contra a escravidão, a vitória da igualdade contra o preconceito 

e louvamos a igualdade racial, mas nossa realidade mostra que ainda há um racismo 

velado (quase tão terrível quanto) e a prática da escravidão sob a máscara de contratos 

de trabalho. 

                                                             
3 DELGADO, Mauricio Godinho. Princípios Constitucionais do Trabalho, Revista de Direito do 

Trabalho, São Paulo, v. 31, nº 117, jan/marc. 2005, p. 168. 
4 O Art. IV da Declaração Universal dos Direitos Humanos afirma que “Ninguém será mantido em 

escravidão ou servidão, a escravidão e o tráfico de escravos serão proibidos em todas as suas formas.” 
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A Organização Internacional do Trabalho adota o termo “trabalho forçado” 

para se referir a essa prática e o define como sendo todo trabalho ou serviço exigido de 

alguém sob ameaça de sansão e para qual não se tenha oferecido espontaneamente
5
. 

Dessa sorte podemos observar que o conceito adotado pela OIT leva em consideração a 

ofensa à liberdade mediante a prestação de trabalho forçado, involuntário. É fato, 

entretanto, que a expressão “trabalho escravo”, adotada dentro do contexto nacional, se 

coaduna com a expressão da OIT sendo adotada, em grande parte das vezes, como 

sinônimos. 

Submeter alguém à condição de escravo é um ato criminoso tipificado em 

nosso Código Penal no Artigo 149
6
, estabelecendo um conceito legal

7
 que essa redução 

à condição análoga a de escravo
8
 acontece quando ocorre a usurpação do direito de 

liberdade de um indivíduo submetendo-o a trabalhos forçados ou jornada exaustiva, 

quer sujeitando-o à condições degradantes de trabalho, ou restringindo sua liberdade de 

locomoção, principalmente em razão de dívidas, retenção de documentos etc.. 

Uma vez que a conceituação e definição do trabalho escravo contemporâneo 

não é o foco principal do presente ensaio, visto que se fará uma análise mais específica 

e detalhada em outro momento
9
, é importante ter em mente que o trabalho escravo 

contemporâneo envolve, como vimos, não só a liberdade de locomoção como também a 

                                                             
5 Convenção nº 29, Art. 2º.1. 
6 Art. 149 - Reduzir alguém a condição análoga à de escravo, quer submetendo-o a trabalhos forçados ou 

a jornada exaustiva, quer sujeitando-o a condições degradantes de trabalho, quer restringindo, por 

qualquer meio, sua locomoção em razão de dívida contraída com o empregador ou preposto: (Alterado 

pela L-010.803-2003). Pena - reclusão, de dois a oito anos, e multa, além da pena correspondente à 

violência. § 1º Nas mesmas penas incorre quem: (Acrescentado pela L-010.803-2003) I – cerceia o uso 

de qualquer meio de transporte por parte do trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho; II – 

mantém vigilância ostensiva no local de trabalho ou se apodera de documentos ou objetos pessoais do 

trabalhador, com o fim de retê-lo no local de trabalho. § 2º A pena é aumentada de metade, se o crime é 

cometido: (Acrescentado pela L-010.803-2003) I – contra criança ou adolescente; II – por motivo de 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou origem. 
7 Esse conceito legal é usualmente adotado para a análise da questão do trabalho escravo contemporâneo, 

sendo o único conceito disposto na legislação nacional, mas não podemos pensar que seja um conceito 

“oficial”, já que é fruto de debates entre os doutrinadores. Muitos doutrinadores consideram o texto do 

Art. 149 muito vago e o fato de ser enumerativo (e não exemplificativo) acabou gerando limitações 

demais ao conceito, colocando muitas práticas fora do alcance da lei. 
8 A nomenclatura pode divergir dependendo do referencial teórico adotado. O uso de “redução à condição 

análoga à de escravo” se baseia na ideia de que não há uma redução à condição de escravo já que nossa 

legislação não permite a propriedade de um homem sobre outro, se podendo pensar somente em uma 

condição análoga a de escravo. Outros autores se mostram tendentes a usar termos como “trabalho 

forçado”, “trabalho degradante”, “escravidão branca”, entre outros. 
9 Na Dissertação a ser apresentada ao Programa de Pós-Graduação Strictu-Sensu da Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Goiás, como trabalho de conclusão do Mestrado, haverá uma abordagem mais 

detalhada do problema da conceituação do que vem a ser o trabalho escravo contemporâneo, também a 

questão das nomenclaturas e as divergências entre os doutrinadores e documentos oficiais. 
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degradação do indivíduo, vez que existem formas de escravidão contemporânea que não 

necessariamente envolvem a restrição de liberdade pura e simples. Nessa “relação de 

trabalho” ocorre, em geral, a total submissão do indivíduo por outro que se julga 

possuidor do direito de vida e morte sobre o trabalhador escravizado. O direito de 

propriedade de um ser humano por outro já foi abolido da legislação brasileira desde 

1888, mas a realidade tem mostrado que, pelo visto, muitos latifundiários (e grandes 

industriais) ainda parecem viver no período pré-republicano. 

Essa relação de exploração de mão de obra com a redução do indivíduo à 

condição de escravo envolve diversas modalidades de violência que vão desde a 

violência física (castigos, corpos marcados à ferro em brasa), ameaça constante (ameaça 

de morte, vigilância constante, segurança armada ostensiva) entre outras formas. Dada a 

amplitude do fenômeno do trabalho escravo rural contemporâneo é errôneo querer se 

guiar pela “limitação da liberdade de locomoção” como norte único para configuração 

do fenômeno
10

. Tem-se amplamente analisado na doutrina, com base nos resultados das 

fiscalizações, que há situações em que ocorre a escravidão contemporânea sendo que a 

liberdade de locomoção, aparentemente, parece intacta. Outro grande problema que os 

estudiosos do assunto precisam sempre ponderar é a tênue linha que separa o trabalho 

escravo contemporâneo do trabalho degradante: há situações de trabalho degradante que 

não são casos de trabalho escravo, porém, toda forma de escravidão é degradante. Pode-

se dizer que na situação de escravidão o indivíduo perde seu livre arbítrio, todas as suas 

faculdades acabam condicionadas à situação de exploração e violência (múltipla) a que 

está submetido. 

Podemos destacar também que a violência contra o indivíduo escravizado 

ocorre não somente à sua pessoa, mas se configura também no ambiente de trabalho e 

nas condições em que esse trabalho passa a ser executado. Na maioria dos casos os 

trabalhadores se encontram em alojamentos que não fornecem a menor infraestrutura 

sanitária, água potável, fornecimento de alimentação que cumpra o necessário para uma 

suficiente nutrição do trabalhador. Normalmente essa precariedade também acaba 

                                                             
10 Gera-se certa confusão pelo fato do Art. 149 estar no capítulo dos crimes contra a liberdade, do Código 

Penal. Mas quando se pensa na “liberdade”, devemos considerá-la latu sensu pois o escravizado se torna 

dependente do empregado, não estando em posição (por questões de profunda necessidade econômica, em 

um primeiro momento) de negociar os termos da relação de trabalho, posteriormente nem mesmo a 

permanência nessa relação. 
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atingindo a família do indivíduo escravizado, quando não é a família também parte da 

massa escravizada. 

O trabalho do Governo Federal brasileiro tem sido elogiado 

internacionalmente, mas se encontra ainda distante de se mostrar o modelo perfeito 

(visto continuar existindo o problema em proporções significativas). Ao promover um 

conceito amplo e relativamente flexível do que vem a ser o trabalho escravo 

contemporâneo, o Poder Público facilita a fiscalização e alcança um número maior de 

trabalhadores e uma parcela maior do empresariado. Assim podemos observar que o 

Brasil não só possui um dos conceitos mais amplos do mundo, e isso acaba colocando o 

Brasil como o país que mais reconhece casos de trabalho escravo em seu território. Há 

que se observar, entretanto, que o Brasil não é o país que mais tem escravos em seus 

territórios, mas se encontra entre as nações que menos tolera a degradação do ser 

humano
11

. 

Essa modalidade desumana de exploração da força de trabalho se encontra 

presente em todas as regiões do país, e tanto está na zona rural quanto na zona urbana 

apresentando, para cada modalidade, sua dose de crueldade e características muito 

próprias. No trabalho escravo urbano contemporâneo há uma forte presença (quase que 

exclusivamente) de mão-de-obra estrangeira, onde imigrantes ilegais são aliciados na 

busca de melhores condições de vida. Os locais de exploração de trabalho são grandes 

fábricas têxteis, a exploração se dá por nacionais e estrangeiros aqui residentes. Já o 

trabalho escravo contemporâneo na modalidade rural se dá pelo processo de exploração 

da mão de obra de nacionais pelos próprios nacionais em grandes fazendas latifundiárias 

e regiões de exploração (por vezes ilegal) de madeira e na zona de expansão, onde a 

força de trabalho é usada na pecuária, carvoarias, agricultura etc.. Ambas as formas de 

exploração de mão de obra escrava envolvem fatores de usurpação de direitos humanos 

e garantias fundamentais dos indivíduos, negligência de direitos trabalhistas em prol da 

maximização dos lucros, e, em uma instância maior, envolvem ambas a presença de 

uma rede de comércio de produtos que alcança o mercado internacional. Tanto o 

trabalho escravo urbano quanto o rural merecem atenção da comunidade internacional e 

                                                             
11 CARVALHO, José Luciano Leonel de. A auditoria-fiscal do trabalho no combate ao trabalho 

escravo moderno no setor sucroalcooleiro. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2493, 29 abr. 2010. 

Disponível em: <http://jus.com.br/revista/texto/14741>. Acesso em: jul. 2011. 
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dos governos nacionais. Por razões do tema proposto para a pesquisa, é nessa última 

modalidade, a rural, que o presente ensaio se desdobra. 

3. A PRESENÇA DO TRABALHO ESCRAVO NA PRODUÇÃO 

AGROEXPORTADORA 

O Brasil sempre foi marcado pela sua ligação com o campo e a representação 

produtiva brasileira se dá por meio da exploração de produtos agrícolas e isso faz parte 

de uma realidade histórica. O Brasil desde o período colonial foi um grande exportador 

de açúcar, depois de café, sendo hoje reconhecido mundialmente como grande 

exportador de soja, café, açúcar e suco de laranja. Durante muito tempo, a despeito do 

valor que a produção agrícola teve para a economia nacional, foi alimentada uma ideia 

de que para que o país se desenvolvesse e alcançasse o patamar de nação desenvolvida 

seria necessária sua industrialização e, para tanto, gerou-se um pensamento anti-ruralista 

encarando-se tudo o que fosse agrícola como atrasado e tudo o que fosse industrial 

como bom. Hoje podemos dizer que há uma tentativa de balancear essas posições 

tentando-se incentivar a industrialização do país, mas sem desvalorizar a vocação 

agrícola que o país possui e que é a mola mestra da economia. 

Observando nosso passado histórico é possível dizer que foi exatamente o meio 

rural e a produção agropecuária que delineou a formação do país. Nesse sentido é 

possível pontuar que, quando imperou pelo Brasil o escravagismo (no período do Brasil 

pré-republicano), o tráfico de escravo se prestava, majoritariamente, a fornecer mão de 

obra para o trabalho em grandes latifúndios. Sabemos, por certo, que havia muita 

procura por escravos para prestação de serviços domésticos e no comércio, por 

exemplo, mas nada se comparava ao verdadeiro exército de trabalhadores escravizados 

nas fazendas de cana-de-açúcar e café. 

A economia brasileira assim, por muitos séculos se baseou praticamente sobre 

esses pilares: a produção agroexportadora e a mão de obra escrava. O agronegócio
12

, 

hoje, quando não dirigido de modo ético e com a responsabilidade inerente que deve 

nortear suas atividades, continua a se beneficiar do uso de mão de obra escrava, 

                                                             
12 "O agronegócio compreende as atividades de pesquisa, de fornecimento de máquinas, insumos e 

serviços para a propriedade rural, atividades de produção nas propriedades agrícolas e aquelas ligadas às 

indústrias de processamento de alimentos e matérias-primas rurais. O Brasil é o terceiro maior exportador 

agrícola do mundo, atrás apenas dos EUA e da União Européia. Entre as tendências para o futuro, 

destaca-se o papel do setor sucroalcooleiro, em função da recente busca mundial por fontes alternativas 

de combustível". (Relatório Anual 2006 do BNDES) 
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especialmente pela exploração do setor sucroalcooleiro, que possui a exploração do 

trabalho humano em um nível muito grande de precariedade e irregularidades. 

Como se observa, ao analisar a realidade e perspectivas brasileiras, a busca por 

biocombustíveis tem crescido em razão das grandes vantagens que essa produção parece 

apresentar
13

 para uma sociedade que se pretende sustentável
14

. Ocorre que essa busca 

representa certo risco social, em virtude do preço humano pago para o desenvolvimento 

de certas atividades como a do setor sucroalcooleiro. Sob circunstâncias físicas da terra 

a exportação do etanol influencia a expansão de canaviais, é um tipo de produção que 

resulta no esgotamento do solo, o que exige a aplicação de mais fertilizantes ou a 

alternativa de se buscar novas áreas de plantio o que é razão de preocupação, pois pode 

contribuir para o desmatamento, empurrando outras culturas
15

. 

O aumento na procura (e consequentemente produção) do etanol resultou nos 

últimos anos no crescimento de áreas de plantio da cana de açúcar, principalmente nos 

estados de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Goiás. É necessário citar que Goiás, tem 

sido foco de muitos casos confirmados de exploração de mão de obra escrava em 

canaviais
16

. O cenário futuro pode se tornar ainda mais preocupante, pois há intenção de 

se crescer ainda mais os canaviais, o que representaria também uma perda para o setor 

pecuário (entre outras tantas agroatividades), pois essa nova monocultura ocupa o 

                                                             
13 Essas vantagens, entretanto, não representam necessariamente um consenso. Há pesquisas que tem 

colocado em xeque essa “sustentabilidade” do biocombustível como é o caso da Tese de doutoramento 

Avaliação da Sustentabilidade Ampliada de Produtos Agroindustriais. Estudo de caso: Suco de 

Laranja e Etanol apresentada por Consuelo Fernandez Pereira para a Faculdade de Engenharia de 

Alimentos da Unicamp em 2008. Nessa Tese a então doutoranda demonstra que o Etanol acaba não 
sendo, no fim das contas, sustentável. Como se observa não é consenso que o biocombustível seja 

realmente sustentável, mas é inegável que se mostra como opção viável na busca por alternativas de 

combustíveis, até mesmo pela questão da renovabilidade de suas fontes de energia. Apenas novos estudos 

(com a contestação ou confirmação das posições que hoje conhecemos) é que poderão dizer se estamos 

apostando no caminho correto. 
14 "A demanda mundial por biocombustíveis deverá crescer a taxas elevadas no futuro previsível, 

impulsionada pela conscientização da necessidade de deter o processo de aquecimento global, bem como 

pelos temores de uma possível escassez de petróleo". (BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 27, p. 21-38, 

mar. 2008) 
15 Consuelo Fernandez Pereira, obra citada, apresenta detalhadamente as questões argumentadas, entre 

outras. 
16 “No ano passado, 485 trabalhadores foram resgatados em situação de escravidão em Goiás. O Estado 

acumula desde 2003, 752 resgates, sendo que mais de 50% destes (452) atuavam no cultivo de cana-de-

açúcar. Em segundo lugar vem o cultivo de soja, com 78 trabalhadores. Os dados da Superintendência 

Regional do Trabalho e Emprego (SRTE/GO) revelam, ainda, que Goiás possui, hoje, 19 estabelecimen-

tos enquadrados na Lista Suja da mão de obra escrava do Brasil, divulgada na segunda-feira (3). O último 

levantamento, realizado em dezembro do ano passado, acrescentou mais cinco, sendo três fazendas e duas 

usinas de álcool e açúcar.” Goiás sofre com o trabalho escravo, de 06 de janeiro de 2011, reportagem de 

Galtiery Rodrigues, disponível em http://www.ohoje.com.br/cidades/06-01-2011-goias-sofre-com-

trabalho-escravo/ 
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espaço de atividades mais tradicionais e mais voltadas para as economias locais
17

. 

Prejuízo social, mais uma vez. 

Nos últimos anos
18

 a cana-de-açúcar tem se revelado como atividade com 

grande incidência de trabalho escravo contemporâneo, chegando a alcançar o setor 

pecuário que sempre foi o antagonista principal em todos os levantamentos sobre essa 

exploração criminosa da força de trabalho. Sabemos hoje que de 2003 a 2010 mais de 

dez mil trabalhadores foram resgatados em situação de escravidão dentro do setor 

sucroalcooleiro. 

Um dos pontos que se apontam para essa ocorrência se dá pelo histórico de 

irregularidades cometidas dentro desse setor, o que acabou gerando um aparente 

“comodismo”, uma filosofia da prática costumeira de relações precárias de trabalho. A 

própria natureza agressiva e penosa da atividade de plantio, administração e corte da 

cana-de-açúcar dificulta a separação do que é aceitável e do que se constitui como 

trabalho escravo contemporâneo. Esse argumento tem sido fundamento para muitos 

fazendeiros promoverem a prática, maquiando suas irregularidades com “aparente” 

normalidade de trato na atividade. 

Assim, quanto mais cresce o interesse por biocombustível e essa demanda 

impulsionar o crescimento do plantio e a maximização da exploração da mão de obra, 

mais se mostra salutar e necessário que as relações de trabalho envolvendo o setor 

sucroalcooleiro seja chamadas para o debate jurídico como modo de aperfeiçoá-las. 

Quando há ofensa à dignidade do indivíduo, como acontece no trabalho escravo 

contemporâneo, podemos dizer que há todo um “envenenamento”, ou até melhor 

dizendo, uma “contaminação” da cadeia produtiva que, infelizmente, pode passar 

despercebida pelo consumidor final. Sobre esses produtos socialmente sujos é que nos 

ateremos doravante. 

                                                             
17 Nesse sentido “As estatísticas apontam para uma rápida expansão de área planta com cana-de-açúcar no 

estado e principalmente na microrregião sudeste de Goiás; crescimento tanto da área plantada como da 
produtividade, por ter na região solos (corrigidos, portanto férteis e produtivos, boa topografia) e clima 

altamente favoráveis ao cultivo dessa gramínea. Esta recente expansão da cultura da cana-de-açúcar no 

sudoeste de Goiás assusta muitos os investidores da cadeia carne/grãos pelo risco de perder espaço para 

essa nova monocultura, o que se reflete projeto de lei aprovado no município de Jataí, o qual restringe a 

área máxima permitida de plantio da cultura”. FRANCO, Íria Oliveira. ASSUNÇÃO, Hildeu Ferreira da. 

Usos do solo no advento do agronegócio da cana-de-açúcar no sudoeste de Goiás: estudo de caso do 

município de Jataí. Revista da Sociedade Brasileira para o progresso da ciência, Ano 63 – nº 3. 

Jul/ago/set. de 2011. p.35-36. 
18 Conforme dados da CPT e MTE. 

8855



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

4. A PRESENÇA DO TRABALHO ESCRAVO (E DE DUMPING SOCIAL) 

NA PRODUÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS – O COMBUSTÍVEL SUJO, 

O FRUTO DA ÁRVORE SOCIALMENTE ENVENENADA
19

. 

Trata-se, como observamos, de uma situação amplamente denunciada pelos 

meios de comunicação e constatada pela fiscalização do Ministério Público do 

Trabalho: a presença da exploração da mão de obra escrava em fazendas e usinas 

alcooleiras. É fato que a escravidão contemporânea é uma das menores no setor de 

plantação de cana de açúcar
20

, o que não significa que seja uma situação não 

merecedora de preocupação por parte dos estudiosos do Direito e, principalmente, do 

Poder Público. A presença da escravidão na produção de açúcar e (consequentemente) 

na produção de biocombustível representa
21

 3% dos casos registrados e mais de nove 

mil trabalhadores libertados, o que já merece atenção em razão de que essa exploração 

oriunda da degradação da força de trabalho e da usurpação da dignidade do indivíduo 

gera um combustível “sujo”
22

. E essa “sujeira” se diagnostica em contraposição aos 

produtos limpos. 

Essa “sujeira” nasce por meio da prática irregular das relações de trabalho e 

dos sacrifícios impostos aos trabalhadores, com prejuízos de seus direitos e garantias, 

gerando uma dívida social que macula a integridade do produto (e é importante que nos 

lembremos que a função social permeia não só a propriedade, mas todos os elementos 

humanos, toda atividade humana). Aqui, poderíamos dizer que há um envenenamento, 

uma contaminação do produto, em suas raízes, posto que já se dá no processo inicial da 

produção de biocombustível. Aqui, na fase de plantio, colheita, aplicação de defensivos 

agrícolas há um preço social sendo pago, com prejuízos da saúde, dignidade e 

integridade moral, psicológica e física do trabalhador. De modo “invisível” essa 

“mancha” causada pela prática criminosa do dumping social e do trabalho escravo rural 

                                                             
19 É fato que o raciocínio a seguir se faz com inspiração na “Teoria dos frutos da árvore envenenada”, 

mas sem qualquer relação com a teoria relativa às provas no processo. A metáfora da contaminação do 

resultado final de um processo pela contaminação em uma das suas etapas se mostrou pertinente e válida 

até mesmo para uma explicação mais pedagógica da existência de produtos socialmente sujos. 
20 O grande “vilão” nesse sentido é a pecuária que corresponde à 59% dos casos, seguido da lavouras 

diversas 11%, produção de carvão 10%, conforme dados da Pastoral da Terra e Ministério do Trabalho e 

Emprego. 
21 Dados considerados entre os anos de 2003 a 2010. 
22 Essa ideia de combustível “sujo”, nasce da observação do amplo debate (que pode ser considerado 

como já sedimentado) dos produtos ecologicamente “limpos”. Consideram-se limpos os produtos que não 

agridam o meio ambiente (ou o façam numa proporção minimamente significativa), assim, apropriamo-

nos dessa ideia para pensar também em um combustível que seja limpo não somente da perspectiva 

ecológica e/ou ambiental, mas que considere o elemento humano e os reflexos sociais da atividade. 
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contemporâneo passa a fazer parte do produto e o acompanha por toda a cadeia 

produtiva, chegando ao consumidor. Não é possível pensar que nasçam frutos puros e 

saudáveis de uma árvore contaminada, assim, os frutos de uma árvore manchada pela 

degradação da pessoa humana produzirá serão sempre “sujos”, ainda que essa sujeira se 

mostre invisível. 

Uma vez que os termos “etanol” e “biocombustível” já se fazem usuais no 

presente ensaio, serão usadas exaustivamente e como do seu pleno conhecimento se fará 

necessário para compreensão da dimensão jurídica e social aqui explanada, importante 

se faz compreender os termos dentro de seus conceitos. Para tanto podemos dizer, nos 

termos da Lei
23

, que o etanol deve ser compreendido como o biocombustível derivado 

de biomassa renovável, composto principalmente de álcool etílico, destinado ao uso 

como combustível (entre outras funções)
24

. Nesse sentido, biocombustível é toda 

substância derivada da biomassa renovável (entre os quais se destacamos o etanol e o 

biodíesel) que são empregadas, direta ou mediante alterações, em motores (como os 

usados em veículos)
25

. O objetivo principal na produção de biocombustíveis é encontrar 

medidas alternativas para o uso de combustíveis fósseis (petróleo) em razão de estes 

serem não-renováveis e mais poluentes
26

. 

Se a produção de biocombustíveis tem se mostrado atrativa por um lado, em 

razão da procura internacional, de sua origem renovável e, como se tem apontado nos 

últimos tempos, sustentabilidade. Ocorre que outra preocupação também tem se 

revelado pertinente para a produção de biocombustível é a do trabalho escravo como 

temos delineado. O Direito tem voltado seus olhos para a questão do desenvolvimento 

                                                             
23 Os conceitos a seguir apresentados constam da Lei nº 9.478, de 06 de agosto de 1997, que na Seção II 
(Das Definições Técnicas), em seu Art. 6º arrola as descriminações que passamos a apontar. A referida lei 

dispõe sobre a política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, instituiu o 

Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do Petróleo, dando, também, outras 

providências. 
24 Nos termos do inciso do Art. 6º, XXX - Etanol: biocombustível líquido derivado de biomassa 

renovável, que tem como principal componente o álcool etílico, que pode ser utilizado, diretamente ou 

mediante alterações, em motores a combustão interna com ignição por centelha, em outras formas de 

geração de energia ou em indústria petroquímica, podendo ser obtido por rotas tecnológicas distintas, 

conforme especificado em regulamento; (Incluído pela Lei nº 12490, de 2011) 
25

 Nos termos do Art. 6º, XXIV, da Lei 9.478/97, com a redação dada pela Lei nº 12.490 de 2011. 
26 "Se a combustão for de um elemento não-fóssil, como por exemplo o álcool, também será emitido gás 

carbônico para a atmosfera. Entretanto, não será promovido desequilíbrio no ecossistema, já que o gás 

carbônico emitido será contrabalançado por aquele consumido pela cana-de-açúcar em seu crescimento. 

A combustão do álcool, portanto, não contribui para o aumento do efeito estufa". (BNDES Setorial, Rio 

de Janeiro, n. 23, p. 235-266, mar. 2006) 

8857

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12490.htm#art1


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

humano sustentável que, em alguns momentos, parece ter sido esquecido quando se 

trata da produção de biocombustível. 

Dentro do universo laboral da produção de biocombustíveis, e nesse sentido 

vamos nos ater ao setor sucroalcooleiro, há aspectos que não podem ser ignorados e que 

envolvem a exploração das relações de trabalho nas plantações de cana de açúcar. O 

trabalhador desse setor é sujeito à uma carga de trabalho muito exaustiva, tanto pela 

jornada como pelas condições em que acontece a execução do serviço, pela vestimenta 

de proteção utilizada e pelo próprio ambiente. Esses elementos geram uma grande 

exaustão dado à intensa atividade cardiorrespiratória, além de câimbras nos membros 

superiores e inferiores, além de acidentes de trabalho. Não é de hoje que as condições 

dos trabalhadores são ruins, posto que há algum tempo remetiam diretamente aos bóias-

frias, que utilizavam paus-de-arara para se deslocar aos locais de trabalho. Hoje ocorreu 

por um lado uma significativa melhora, pois hoje o transporte já deve ocorrer com 

segurança e conforto, por exemplo. Por outro lado tem se exigido desses trabalhadores 

cada vez mais produtividade e eles encontram como principal concorrente os modernos 

maquinários. Uma luta desleal, por certo. 

Exige-se mais dos trabalhadores, e o aumento da demanda por biocombustíveis 

tem gerado também a exigência de mais produção, de onde ou os cortadores de cana 

trabalham mais e melhor, ou são substituídos por máquinas. As exigências aumentam 

com o passar do tempo sem que melhorias para a execução do trabalho acompanhem o 

ritmo. 

Pesquisas e os próprios grupos de fiscalização têm demonstrado que o perfil do 

trabalhador do corte de cana
27

 é migrante, oriundo especialmente de regiões pobres do 

nordeste para fazendas do Sudeste e Centro-Oeste. Como se configura nas relações de 

redução à condição de escravo, a promessa por bons salários atrai muitos trabalhadores 

e antes que haja findo o contrato de trabalho esse trabalhador já foi submetido à fraudes 

e diversos níveis de exploração. Dessas formas de exploração podemos destacar 

(lembrando sempre que se trata de um rol exemplificativo) a não assinatura da CTPS, 

cobrança por hospedagens e Equipamentos de Proteção Individual (EPI), alimentação e 

transporte. Quando a atividade executava envolve também o plantio, a aplicação de 

                                                             
27 Mencionamos aqui o “corte da cana de açúcar” mas o processo de exploração da empresa 

sucroalcooleiro envolve também o plantio, aplicação de defensivos agrícolas (tóxicos, obviamente), 

queima da cana e transporte. 
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defensivos agrícolas, também encontramos graves desrespeitos à segurança laboral e ao 

que a legislação pertinente determina. 

Pelas inúmeras regularidades que são encontradas nesse setor, cada vez tem 

havido maior fiscalização do Poder Público. Essas irregularidades, como já delineamos, 

vão desde transportes precários (sucateados), veículos não habilitados para o transporte 

de pessoas, falta de segurança, entre outros problemas, que ensejariam sua imediata 

interdição. A falta de instalações sanitárias nas frentes de trabalho obriga os 

trabalhadores (homens e mulheres) a realizarem as necessidades fisiológicas em local 

inapropriado, no próprio canavial, sem as medidas sanitárias desejáveis
28

. A 

alimentação também, em geral, é feita em local inapropriado, no próprio canavial, sob a 

ação do sol e do calor forte. As ofensas a diretrizes básicas de trabalho são tantas que 

seria impossível enumerá-las aqui
29

, bastando para que compreendamos as perdas a que 

os trabalhadores são submetidos quando não há respeito por seus direitos básicos. Se 

não há esse respeito nos vemos em situação de degradação do ser humano. 

Aqui cumpre lembrar que a Constituição da República Federativa do Brasil foi 

categoria em afirmar, em seu Art. 5º, III, que “ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante”. Entretanto demonstrado está que trabalhadores 

têm sido submetidos a tratamento desumano e degradante e, no caso do trabalho escravo 

contemporâneo, a formas absurdas de tortura. É certo que em diversos setores da 

sociedade encontramos diferentes modalidades de degradação do indivíduo, mesmo e 

principalmente em grandes centros urbanos. Péssimas moradias, situações de trabalho 

irregulares, pobreza, marginalização, fome, miséria são alguns elementos de uma 

sociedade distorcida e onde o sistema capitalista (no seu lado mais perverso) permite 

um ambiente propício para que pessoas marginalizadas se tornem alvos fáceis de 

empregadores inescrupulosos
30

. Nossa Constituição Federativa, voltada como foi para a 

                                                             
28 Para essas situações seria necessário que o empregador disponibilizasse banheiros químicos, que 

garantem mais segurança e privacidade aos indivíduos. 
29 A literatura jurídica e documentos de grupos de fiscalização denunciam péssimos alojamentos, a falta 

de privacidade, saneamento básico nesses alojamentos, superlotação, efeitos colaterais de defensores 

agrícolas etc.. 
30 "É inegável que a falta de emprego e a conseqüente necessidade gerada na busca do sustento próprio e 

de sua família, muitas vezes, levam o homem a abdicar de seus direitos, tornando-se presa fácil da 

exploração. Tal fato faz com que certos empregadores, verdadeiros agentes ativos do ilícito em debate, 

tenham em mãos um „açoite‟ tão efetivo quanto os utilizados nas modalidades de coerção física e moral. 

Em alguns casos não é o empregador quem impede o rompimento da relação de trabalho, mas a penosa 

situação de necessidade em que encontra o próprio trabalhador". CARLOS, Vera Lúcia in VELLOSO, 
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valorização do trabalho, reconhece que somente através do trabalho que o indivíduo 

(dentro de uma lógica capitalista) pode se afirmar com dignidade para si mesmo e 

perante a sociedade em que vive
31

. O homem realiza-se, como cidadão e como 

indivíduo, por meio do trabalho instrumento legítimo e lícito para que possa prover 

sustento para si e sua família. Ora, é contraditório pensar que o indivíduo encontre no 

trabalho que lhe deveria garantir uma existência digna, o ambiente e situação que (ao 

contrário) o degrade e destitua de sua dignidade. 

A perversão da função social do trabalho (sim, pois como vimos há uma função 

não só social, mas também humanitária do trabalho) transformando-o em algo 

degradante e imoral, é um dos elementos caracterizadores também do descumprimento 

da função social da propriedade
32

. Desrespeita-se a ordem econômica pela 

“desvalorização” de uma relação que deveria garantir dignidade ao indivíduo, ao 

reduzir-lhe à mera condição de coisa, de instrumento de trabalho. Não se pode conceber, 

nem mesmo se pensássemos por meio da mais liberal das doutrinas, uma lógica 

capitalista que justifique a exploração desumana dos trabalhadores, até mesmo quando 

pensamos que a cada dia ganha terreno o reconhecimento da função social da empresa
33

, 

e enquanto cumpridora de tal função não lhe é permitido agir de modo a desrespeitar a 

legislação trabalhista, sabendo que tal negligência de direitos trará prejuízos não só para 

o detentor da força de trabalho, mas para toda a sociedade em sentido mais amplo
34

.  

                                                                                                                                                                                   
Gabriel, FAVE, Marcos Neves (coords.). Trabalho escravo contemporâneo: o desafio de superar a 

negação. São Paulo: LTr, 2006, p. 273 
31 Encontramos, por exemplo, esse pensamento no Art. 7º, caput, da CRFB/88 quando afirma “São ireitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social” 
32 Art. 5º, XXIII, e Art. 170, caput, III, da CRFB/88. 
33 Nesse sentido é interessante observar que “Hoje a empresa é vista como um agente da sociedade criado 

com a finalidade de satisfazer necessidades sociais. É valorizada pela sociedade a criação de empresas 

porque estas são consideradas benéficas à sociedade como um todo, uma vez que têm como missão 

produzir e distribuir bens e serviços, gerando empregos. Continua prevalecendo o regime da livre 

iniciativa e a competição econômica. Entretanto, o lucro só será aceito como legítimo e reconhecido pela 

sociedade como justa recompensa a ser recebida pelos investidores se obtido sem causar prejuízos à 

aquela. Este entendimento coaduna com a legislação vigente. A função social da empresa estará cumprida 

se seus bens de produção tiverem uma destinação compatível com os interesses da coletividade, 

realizando a produção e distribuindo estes bens à comunidade, fazendo circular riquezas e gerando 
empregos.” como afirmado por Giovanna Filomena Silveira Teles, A Função Social da Empresa, 

disponível em http://direito.newtonpaiva.br/revistadireito/docs/convidados/13_convidado_giovanna.pdf, 

acessado em 02 de setembro de 2011. 
34 Seguindo esse pensamento José Luciano Leonel de Carvalho afirma “O empregador não pode utilizar, 

para obter lucro, um problema social enfrentado pelo nosso país, tal como a má distribuição de renda. 

Quando o tomador dos serviços sujeita, em sua atividade empresarial, trabalhadores a condições 

degradantes, ou seja, não respeita os direitos humanos mínimos do trabalhador, submete o laborista ao 

trabalho escravo e deve por isto ser apenado.” A auditoria-fiscal do trabalho no combate ao trabalho 

escravo moderno no setor sucroalcooleiro. Obra citada. 
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É nessas situações de exploração da força de trabalho de modo perverso que 

verificamos a existência do chamado dumping social, que pode ser definido de modo 

singelo e inicial como sendo o processo de obtenção de vantagens por meio do baixo 

custo da produção, conseguindo, por meio da superexploração da mão de obra, ou do 

negligenciamento de direitos trabalhistas. Assim se maximizam os lucros por meio da 

redução de gastos com a produção. A legislação brasileira que por primeiro tratou do 

assunto foi o Dec. 1.602/1995, mas procurou atingir as transações comerciais, posto ser 

originário do Direito Comercial sendo por muito tempo só a ele restrito
35

. Com o passar 

do tempo as medidas antidumping passaram também a abarcar a esfera do trabalho
36

. 

Ao se conseguir o barateamento do produto à custa de sacrifícios impostos aos 

trabalhadores, tornando a mercadoria com o preço mais competitivo no mercado, 

encontramos a configuração do dumping. 

A medida que o Direito foi assumindo uma postura mais ampla e social, 

percebeu-se que o dumping não era mais somente um problema entre interesses 

empresariais, e que também, algum tempo depois, não era somente um problema de 

prejuízos trabalhistas, na verdade o prejuízo será suportado por toda a sociedade, de 

forma que o dumping passa a ser entendido em sua dimensão social. 

Podemos conceituar o dumping social como sendo a expressão para designar 

atitude de certos Estados (e empresas) em praticar salários baixos e condições de 

trabalho precárias, para exportação (internacional) com preços altamente reduzidos e 

competitivos. Pode também ser a mudança de empresas de um Estado para outro onde 

exista mão de obra mais barata (o que reduz o custo de produção), também se buscando 

vantagens tributárias concedidas por governos locais, como é o caso das multinacionais. 

Essa forma agressiva de exploração da mão de obra é chamada de dumping 

condenável ou predatório, e é veementemente combatida pela comunidade internacional 

por vulnerabilizar as economias locais. E isso funciona, em rápidas palavras, da 

seguinte forma: a empresa que pratica o dumping utilizando de negligência de direitos 

trabalhistas para barateamento do custeio da produção e/ou deslocamento estratégico em 

busca de força de trabalho mais barata e incentivos fiscais, com essa prática ela passa a 

                                                             
35 Por opção resolvemos não arrolar os conceitos relativos ao dumping puro e simples, visto ser mais 

interessante seguirmos para os conceitos de dumping social com foco nas relações de trabalho. 
36 É interessante observarmos que a valorização do trabalho dentro do pensamento jurídico incentiva o 

diálogo do Direito do Trabalho com outras áreas do conhecimento e que acabam por lhe garantir 

apropriar-se de conceitos novos, aplicando-o para um alcance maior da Justiça Social. 
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obter produtos com preços bem inferiores e os lança no mercado de modo que a 

concorrência fica impossibilitada de oferecer preços igualmente competitivos. Com o 

tempo ocorre a eliminação de todas as concorrentes dentro desse mercado, e, uma vez 

sem concorrência, a empresa que praticou o dumping eleva os preços do produto, e os 

consumidores sem ter mais o direito de escolha (posto não haver mais outros 

fornecedores do produtos) se vêm obrigados a adquirir o produtos a preços elevados. 

Tecnicamente pra se considerar o “dumping social” é preciso levar em conta 

que se trata de perspectivas internacionais, entre Estados, e os direitos que nesse 

processo de barateamento da produção são sonegados também devem ser 

compreendidos e reconhecidos pela comunidade internacional. Os produtos de um 

determinado Estado são introduzidos dentro dos mercados de outros países, com preços 

reduzidos. Entretanto, a doutrina brasileira, e nossa jurisprudência tem se preocupado 

também com a prática dentro do próprio Estado. Nesse pormenor o uso de uma região 

do país de mão de obra escrava para ter seus custos reduzidos para se tornar mais 

competitivo dentro do mercado nacional também configura prática de dumping social, 

posto que uma região acaba sendo prejudicada pela prática comercial predatória. 

Essa preocupação com relação ao dumping social impulsionou a Associação 

Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, produzissem o Enunciado nº 4, que 

trata do assunto: 

4. "DUMPING SOCIAL". DANO À SOCIEDADE. INDENIZAÇÃO 

SUPLEMENTAR. As agressões reincidentes e inescusáveis aos direitos 

trabalhistas geram um dano à sociedade, pois com tal prática desconsidera-se, 

propositalmente, a estrutura do Estado social e do próprio modelo capitalista 

com a obtenção de vantagem indevida perante a concorrência. A prática, 

portanto, reflete o conhecido "dumping social", motivando a necessária reação 

do Judiciário trabalhista para corrigi-la. O dano à sociedade configura ato 

ilícito, por exercício abusivo do direito, já que extrapola limites econômicos e 

sociais, nos exatos termos dos arts. 186, 187 e 927 do Código Civil. Encontra-se 

no art. 404, parágrafo único do Código Civil, o fundamento de ordem positiva 

para impingir ao agressor contumaz uma indenização suplementar, como, aliás, 

já previam os artigos 652, "d", e 832, § 1º, da CLT. 

Assim como buscamos sempre atentar: aqui nos deparamos com um problema 

que possui repercussão em diversas áreas do conhecimento, com reflexos múltiplos e 
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muito mais amplos do que uma visão simplista poderia demonstrar. As preocupações 

em promover políticas públicas (e práticas) antidumping transcende a mera 

principiologia do Direito do Trabalho, abarcando uma concepção muito maior de um 

reflexo social e humanitário do Direito. Ora, o Liberalismo demonstrou que a ausência 

do Estado nas relações econômicas representou um abandono da sociedade aos meros 

interesses do capital. A partir do momento que o Estado passou a intervir mais 

diretamente nas relações econômicas e nas relações individuais que tivesse reflexo 

social, pudemos observar uma melhoria na visão jurídica dos assuntos sociais. O Estado 

passou de mero observador para verdadeiro administrador. 

Nesse sentido a prática do dumping é, também, uma desconsideração da figura 

do Estado, pois o agente que o pratica intervém na economia interna extrapolando todos 

os limites de sua atuação e sem considerar os aspectos sociais de sua atividade 

empresarial.  Por certo que o Estado também deve operar nessas situações como forma 

de proteger seus administrados dado que a prática degrada o indivíduo por força de 

egoísticos interesses particulares, como verdadeiro ato atentatório contra as garantias 

fundamentais “prometidas” pelo Estado e a dignidade do indivíduo em sua atividade 

laboral. 

Há prejuízos de toda ordem dentro dessas práticas exploratórias (dumping e 

trabalho escravo rural contemporâneo), prejuízos trabalhistas, prejuízos econômicos, 

fragilização das economias nacionais, e, principalmente, prejuízo da dignidade do ser 

humano em todos os seus aspectos. O indivíduo vitimado pela exploração de um 

“sistema” de dumping, ou mesmo o introduzido numa relação de redução à condição de 

escravo (que necessariamente também implica numa situação de dumping lato sensu) 

tem um prejuízo de sua identidade. Uma vez que acaba se afastando do seio familiar 

para tentar proporcionar uma melhor condição de vida para os seus, o trabalhador perde 

a convivência familiar, o nascimento/crescimento dos filhos, acaba se tornando um 

estranho. Como essas relações de exploração pervertidas não possibilitam que a prática 

do trabalho alcance a função de melhorar a condição social do trabalhador, este se vê na 

maior parte das vezes, impossibilitado de enviar dinheiro para a família, ou mesmo de 

retornar para casa e se lança em busca de outras oportunidades, e as vezes, jamais 

encontra o caminho de volta. Teremos famílias incompletas: filhos órfãos e mulheres 

viúvas de ente vivo, tal como outrora presenciamos a escravidão separar famílias, hoje 

notamos que o “mercado de escravos” não é menos cruel. 
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5. A QUESTÃO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO SUSTENTÁVEL – A 

BUSCA POR PRODUTOS “LIMPOS” 

Eco92, Efeito Estufa, Green Peace, “Sustentabilidade”. Esses e outros nomes 

ganharam nas últimas décadas uma enorme importância nas discussões mundiais, 

especialmente em contextos econômicos e ecológicos. Ainda que de forma inicialmente 

tímida o Direito passou a refletir as questões ambientais como resposta a preocupações 

sociais. Mais uma vez observamos que o Direito passou a apreciar um anseio social, 

refletindo a partir da realidade e das possibilidades, passando a responder na medida do 

possível à essa sociedade. Pode se dizer que a preocupação com a conservação do 

planeta, da valorização da natureza e a preservação dos recursos naturais começou com 

o movimento hippie nas décadas de 60 e 70. Nesse período, questões de 

sustentabilidade e desenvolvimento ainda não estavam tão amadurecidas quanto agora, 

e se misturavam à outras lutas (lutas pelos direitos civis), mas esse debate construído foi 

importante para semear o terreno que se desenvolveria posteriormente
37

. 

Essa preocupação acabou gerando uma nova noção de responsabilidade 

individual sobre questões globais, exigindo-se de cada indivíduo um posicionamento, 

novas posturas quanto ao consumo consciente de produtos, e também que esse consumo 

agora englobe a aquisição de produtos ecológica e socialmente sustentáveis. A nova 

ideologia consciente pretende despertar os consumidores para o fato de que é possível 

encontrar a satisfação para as necessidades de consumo, sem que esse consumo seja 

negativo para o meio ambiente e para a sociedade. Claro está que o discurso 

ambientalista ganhou muita força, e já há um nicho de mercado garantido para 

produtores que ofereçam produtos que não agridem o meio-ambiente e não façam uso 

de defensivos agrícolas e agressões similares. Agora está se despertando também para o 

                                                             
37 Nesse sentido se manifesta Anna Elisa Nicolau dos Santos, em seu artigo O Poder do Consumidor 

Consciente, afirmando que “A discussão sobre desenvolvimento, economia de mercado e proteção 

ambiental começou com o surgimento do movimento ambientalista, nas décadas de 1960 e 1970. Desde 

então, parte da sociedade percebe que os modelos de produção, distribuição e consumo, concentradores 

de renda e excludentes, são inviáveis para a convivência justa e pacífica entre todos os seres. Em 1983 as 

Nações Unidas criaram a Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) para 
avaliar a situação mundial em relação às questões ambientais. Em 1987 esta comissão apresentou à 

Assembléia Geral da ONU o relatório Nosso Futuro Comum como resultado desse processo. Neste 

documento discutiu-se pela primeira vez o termo desenvolvimento sustentável, com a proposta inovadora 

de se trabalhar desenvolvimento econômico, justiça social e equilíbrio ambiental, de forma que as 

gerações atuais possam satisfazer suas necessidades sem comprometer os recursos para as futuras 

gerações. Mais tarde, estas questões seriam discutidas na reunião de cúpula sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, organizada pelas Nações Unidas, que ficou conhecida como Rio-92.”, disponível em 

http://www.ecoterrabrasil.com.br/home/index.php?pg=ecoentrevistas&tipo=temas&cd=896 acessado em 

14 de setembro de 2011. 
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consumo que leve em consideração o fator social (que em engloba o respeito pelas 

relações de trabalho) como elemento diferencial na escolha de produtos. 

Hoje já se tem um pensamento mais amadurecido e consciente do poder 

transformador que se encontra nas mãos do consumidor. A escolha consciente de 

produtos obriga uma postura responsável das empresas, que serão forçadas a assumir 

uma postura mais socioambiental. Como dissemos em outro momento, está nascendo 

cada vez mais uma preocupação com a procedência dos produtos também em razão dos 

impactos sociais que eles geraram em sua produção. Esse pensamento nasceu muito 

relacionado com a preocupação de uso da mão de obra infantil, mas agora também 

alcança as relações de dumping social e trabalho escravo. 

Esse despertar de consciência só faz sentido e somente se torna eficaz a partir 

do momento em que o cidadão consumidor passa a compreender como o produto que 

chega até suas mãos faz parte de um longo e encadeado processo produtivo. Esse 

processo produtivo é interdependente de um sistema que envolve interesses 

econômicos, sociais e ambientais, e que a escolha de comprar ou não um produto faz 

parte de uma preocupação cidadã com um mundo melhor. É o pensamento de mudar o 

mundo através de pequenas atitudes. Nesse mundo mais consciente já se pode observar 

novas posturas, como por exemplo, na aquisição de combustíveis não fósseis pelo seu 

caráter renovável e com uma agressão relativamente menor ao meio ambiente
38

. 

Lançando mão novamente da metáfora dos frutos da árvore socialmente 

envenenada (e agora já compreendemos a dimensão da “sujeira” presente quando esse 

produto é originário de uma cadeia produtiva contaminada) temos que pensar no 

despertar de consciência desses consumidores. Comentamos que a “sujeira” do 

biocombustível é, obviamente, invisível de modo que o consumidor não tem como saber 

                                                             
38 “Álcool combustível: O álcool produzido a partir da cana-de-açúcar é um dos principais combustíveis 

utilizados no Brasil. Como é renovável e sua queima é mais limpa que a de derivados de petróleo, esse 

produto tem despertado interesse em todo o mundo. Os trabalhadores são explorados principalmente no 

momento da colheita. Grandes distribuidoras de álcool combustível, como Petrobrás, Shell, Texaco e 

Ipiranga, também assinaram o Pacto e levantaram restrições comerciais, mesmo sofrendo pressões de 
políticos poderosos no Brasil. Cortaram contratos com indústrias como a Destilaria Gameleira, que detém 

o recorde de maior libertação de escravos da história (1003 trabalhadores, em 2005). O ex-presidente da 

Câmara dos Deputados, terceiro homem na sucessão presidencial, chegou a ligar para essas empresas, 

fazendo lobby em prol da Gameleira. A tentativa foi em vão. A sociedade civil brasileira e a mídia 

apoiaram a atitude das distribuidoras de combustível.” Conforme afirmado por Leonardo Sakamoto para 

o Repórter Brasil, em seu artigo A economia da escravidão, disponível em 

http://www.reporterbrasil.org.br/exibe.php?id=522, acesso 25 de setembro de 2011. 
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“a olho nu” se um produto é ou não socialmente limpo. A solução para resolver essa 

dificuldade exige uma postura cidadã pró-ativa por parte dos consumidores conscientes 

que precisam exigir o máximo de transparência possível com relação à procedência 

desse produto, e uma vez inteirada da procedência negativa (como acontece quando 

uma determinada empresa é colocada na Lista Suja) se negar a adquirir o produto, 

procurando o que seja oferecido por uma mais socialmente consciente. 

6. COMO O TRABALHO ESCRAVO RURAL VULNERABILIZA A 

ECONOMIA NACIONAL 

É certo que a questão do trabalho escravo ganha relevância para o Direito pela 

importância de se preservar a dignidade da pessoa humana. Essa prática se constrói 

sobre diversas infrações contra preceitos jurídicos e ofende muitos princípios dos 

direitos humanos, direito do trabalho e garantias previstas constitucionalmente. É 

preciso, entretanto, analisar que a questão do trabalho escravo também ganha uma 

relevância econômica que não pode ser deixada ignorada pelos estudiosos do direito. 

Além do prejuízo humano (que indubitavelmente será sempre a perda maior) há o 

prejuízo econômico envolvido. 

Em razão da procura mundial, como já delineado acima, por combustíveis não-

fósseis (entre os quais o biocombustível é uma alternativa) o Governo Brasileiro tem 

feito aplicações consideráveis de recursos. E isso gera a uma preocupação de se 

fiscalizar com muito esmero a quem esses recursos estão sendo repassados para se 

evitar que fazendas onde ocorre a redução à condição de escravo estejam recebendo 

esses incentivos governamentais
39

. 

Ora, esse prejuízo econômico pode se revestir de diversos elementos, pois os 

seus desdobramentos acabam atingindo, em maior ou menor grau, diversas áreas da 

sociedade. Para os fins que se propõe essa pesquisa, considera-se pertinente delinear 

questões do dumping social envolvido, pois é elemento presente nas relações de 

trabalho escravo contemporâneo, bem como das sanções internacionais que podem 

advir da perpetuação dessas práticas criminosas. 

                                                             
39

 Há a preocupação em se pensar que recursos públicos podem estar sendo investidos em produtores que 

promovem a redução de seus semelhantes à condição de escravo, de forma que o contribuinte acabaria 

indiretamente contribuindo para essa prática criminosa. A realidade tem mostrado, felizmente, que essa 

preocupação (apesar de válida) não se confirma, uma vez que a parcela de produtores rurais que fazem 

uso da mão de obra escrava no setor sucroalcooleiro é pequeno quando comparado com os demais. 
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Dumping, já mencionado anteriormente, provoca prejuízos para o país de 

diversas formas, principalmente se compreendemos que o dumping (inclusive o social) 

pode ocorrer dentro dos limites geográficos de uma nação: 

a) Na esfera comercial o dumping gera problemas de migração de força de 

trabalho. Uma grande quantidade de trabalhadores tem saído de suas cidades natais em 

busca de melhores condições de vida e trabalho, evadindo, principalmente de Estados da 

região Nordeste do país. Vemos que o êxodo de trabalhadores apenas realimenta a 

situação de pobreza dessas regiões afastadas, provoca na cidade o inchaço da mão de 

obra disponível, o que faz abaixar o preço dos salários e fortalece a figura estereotipada 

do imigrante. Quando pensamos no dumping sob uma perspectiva internacional é 

conveniente lembrar que o processo de instalação de uma empresa multinacional nem 

sempre representará ganhos para a comunidade local como se pensa, primeiro pois, a 

despeito de se oferecer empregos para a população há que se lembrar que os altos 

postos, os melhores remunerados, os cargos de chefia, não são oferecidos para os 

trabalhadores da região. Como essas empresas buscam os incentivos fiscais, uma 

quantidade muito pequena de impostos é recolhida, e, de um modo geral as riquezas 

produzidas pela empresa são enviadas para a matriz, mantendo a região de prestação dos 

serviços sempre com o desenvolvimento limitado. 

b) Na esfera trabalhista o dumping gera a sonegação de direitos mínimos do 

trabalhador, com o oferecimento de baixos salários, com a exigência de jornada 

exaustiva de trabalho. Observamos que nessas situações ocorre a degradação do 

indivíduo por meio do trabalho, com desrespeito à garantias constitucionais mínimas, 

com fulcro no enriquecimento alheio. 

c) Na esfera social o dumping impossibilita o indivíduo, uma vez que lhe 

foi privado a percepção de um salário que responda à suas necessidades básicas e lhe 

permita a melhoria de sua condição social, de exercer seu poder de compra de modo 

satisfatório, cumprindo somente o que houver de mais imprescindível para sua 

sobrevivência. Um trabalhador que possui tão limitado poder de compra acaba não 

contribuindo para o desenvolvimento do comércio local, por exemplo, o que não 

movimenta a economia do país. 

Não só o dumping, mas o trabalho escravo como um todo vulnerabiliza a 

economia nacional, por (como explanado) sonegar direitos trabalhistas e burlar 

procedimentos econômicos éticos. Trabalhadores sem direitos e mal remunerados não 
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melhoram sua condição de vida e não contribuem para o crescimento do país. Nesse 

sentido se observa que o uso do trabalho escravo rural contemporâneo representa um 

enriquecimento de latifundiários e de toda uma rede de exportação com base nos 

sacrifícios individuais dos trabalhadores e do empobrecimento da sociedade brasileira. 

7. EMBARGOS E SANÇÕES INTERNACIONAIS 

O Poder Público tem atuado no sentido de fiscalizar e combater essa chaga 

social, e tem recebido elogios da OIT e ONU. Há preocupação global pelos Direitos 

Humanos e pela promoção do trabalho decente, e as políticas internacionais de 

conversação da dignidade humana sempre esbarram em um problema: como penalizar 

os países infratores de pactos e convenções sobre direitos humanos e direitos sociais 

trabalhistas. A história tem demonstrado que somente em casos extremos sanções 

internacionais e intervenções dessa natureza foram utilizadas. Observa-se também que 

mesmo quando utilizadas e chegam à funcionar, os resultados são bem demorados
40

. 

Essa falta de efetividade de possíveis punições por parte da comunidade internacional, 

especialmente da OIT e da ONU, pode gerar uma situação de impunidade por parte dos 

infratores o que fomentaria a prática. Entretanto, o risco de sanções comerciais para 

países como o Brasil representaria um prejuízo muito grande, visto que uma parcela 

considerável da população depende da exportação de produtos, direta ou indiretamente. 

Nesse sentido, em razão das otimistas apostas do Governo e da iniciativa privada, por 

meio de investimentos e projetos, com relação ao biocombustível (especialmente do 

etanol) um embargo sobre a exportação desse produto representaria um prejuízo 

econômico, temporal e humano. 

É claro que se poderia pensar que como as sanções por parte dessas entidades 

não há risco, mas como já delineamos cresce o número de consumidores conscientes 

(principalmente os consumidores europeus) dispostos a promover pressões públicas 

para boicotes e embargos contra países que não garantam a produção socialmente limpa. 

                                                             
40 Cristiano Dias, em uma reportagem para o Jornal Estadão, intitulada Eficácia das Sanções 

Econômicas, demonstra que as sanções internacionais levam décadas para alcançar o objetivo, mesmo as 

medidas mais “enérgicas” como as sanções econômicas (embargos, boicotes e outras restrições 

econômicas) e as militares (em que se faz o uso da força, guerra etc.). A reportagem demonstra o caso da 

Rodésia do Sul (atual Zimbábue) que teve sanções impostas em 1968, em razão do regime racista branco, 

que só alcançou o efeito esperado em 1980; menciona-se o caso da África do Sul, em que para combater o 

aparthaid iniciou-se a imposição de restrições e boicotes em 1962, porém o aparthaid só terminou em 

1990; e o caso da Coreia do Norte, que promoveu testes nucleares, sofrendo por isso embargos 

determinados pela ONU em 2006, até o momento não surtiu qualquer efeito. Disponível em 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=2550  
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Assim, as sanções internacionais também podem surgir por iniciativa de outras nações e 

blocos econômicos como se aponta para o caso da União Européia, como grande 

importadora de produtos brasileiros, por parte de quem sanções comerciais seria uma 

punição significativa para obrigar o poder público a tomar providências mais efetivas. 

Isso se desenvolve também por interesses econômicos, visto que um Estado tem seu 

mercado interno prejudicado por esses produtos, de forma que uma Nação séria, 

promove o combate de práticas de produção socialmente irresponsáveis e passa a exigir 

que as nações com quem comercializa também assumam essa postura. 

A União Européia, por meio da Diretiva 2009/28/CE cobrará que os produtores 

de biocombustíveis que não gerem a redução da área plantada destinada à produção de 

alimentos, que não façam uso de mão de obra escrava ou infantil, entre outras práticas 

que possam “sujar” o produto final. 

Diversas medidas estão sendo pensadas para forçar a prática de uma produção 

ecológica e socialmente sustentável, que respeite a integridade ambiental e humana. 

Citamos especialmente a União Européia por sua importância crescente dentro das 

relações comerciais do Brasil, mas uma eventual sanção pode surgir de qualquer país 

que tenha laços comerciais. 

8. O QUE FAZER? A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO 

COMBATE DO TRABALHO ESCRAVO RURAL CONTEMPORÂNEO, 

DAS PRÁTICAS DE DUMPING SOCIAL E DA GARANTIA DE 

PRODUTOS SOCIALMENTE LIMPOS. 

A pesquisa continuada sobre as políticas públicas de combate ao trabalho 

escravo contemporâneo tem apontado no sentido de que o Brasil está agindo com 

eficiência, ainda que não se possa dizer que de forma perfeita, por meio de constantes 

fiscalizações in loco, aplicação de multas, estabelecimento de procedimentos 

administrativos e judiciais que se apóiam na legislação trabalhista (avançada, 

especialmente quando se pensa na sua época de promulgação). 

Como afirmado inicialmente nossa Constituição da República prima por, em 

diversos pontos, demonstrar a valorização do trabalho como um dos rumos para o 

desenvolvimento de uma nação em que a Justiça Social seja uma realidade. Seu caráter 

dirigente oferece fundamentos para que o Estado atue no sentido de satisfazer essas 
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diretrizes, estabelecendo fins para quem as políticas públicas se revelam os meios. 

Podemos dizer que é por meio das políticas públicas que a Constituição se efetiva na 

sociedade. 

As políticas públicas, especialmente as voltadas para o combate do trabalho 

escravo rural, são motivadas pela “constitucionalização” do direito do trabalho, somado 

a proteção dos direitos econômicos e da necessidade de se proteger a economia 

brasileira. A questão do biocombustível, portanto, passa a merecer do Poder Público 

atenção para a promoção de políticas (sempre alimentadas pelo diálogo interdisciplinar 

do Direito e deste com a realidade) para resolução de problemas presentes na sociedade 

e que são cruciais na busca de uma Justiça Social de fato. A questão do combustível 

sujo, de modo especial, também ganha interesse internacional, de modo que as políticas 

públicas devem se nortear também com os olhos voltados para fora do país. 

O Estado tem sido presente no sentido de combater o trabalho escravo e o 

dumping social, causando positiva repercussão social (inclusive no plano internacional), 

e alguns estudos tem apontado para uma aparente diminuição da prática. Como já 

mencionamos as políticas de combate são as mais amplas possíveis (o que faz ampliar a 

ideia do que vem a ser trabalho escravo) demonstrando a posição de intolerância do 

Brasil quanto à práticas degradantes da dignidade humana. 

Essas políticas públicas de combate também ganham real importância quando 

sua pressão gera verdadeiro desestímulo da prática criminosa, em contraposição à ideia 

de impunidade que a estimula. Assim as políticas públicas precisam, ainda mais, se 

aperfeiçoar não só no sentido de reparar os danos causados nos casos fiscalizados, mas 

também continuar (e cada vez mais) desestimular que outros repitam. 

Se há uma forte pressão por produtos social limpos, o Brasil se encontra fora 

de risco de eventuais sanções graças a determinada atuação do Poder Público. A atuação 

do Ministério do Trabalho e Emprego, do Grupo Especial de fiscalização Móvel, das 

Delegacias Regionais do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, têm sido 

cruciais para que a prática do trabalho escravo contemporâneo não esteja, hoje, em 

situação pior. As políticas públicas e atuações governamentais se mostram intensas 

desde 1995, no sentido de combater o trabalho escravo em seus atuais contornos. 

8870



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Não é possível deixar de mencionar o 2º Plano Nacional de Erradicação do 

Trabalho Escravo, lançado pelo Governo Federal no ano de 2008, elaborado pela 

Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo – CONATRAE. Quando do 

lançamento do 2º Plano foi informado que 68,4% das metas do primeiro haviam sido 

alcançadas. 

No sentido de dar visibilidade e transparência para a cadeia produtiva, 

facilitando também a postura consciente dos consumidores foi criado, pelo Ministério 

do Trabalho e Emprego, com a Portaria nº 540 de 15 de outubro de 2004, o Cadastro de 

Empregadores que Tenham Mantido Trabalhadores em Condições Análogas à de 

Escravo, onde são inscritos os empregadores condenados em processo administrativo, 

após decisão final relativa ao auto de infração lavrado em decorrência de ação fiscal que 

tenha identificado trabalhadores submetidos à condições de escravidão. Uma outra 

vantagem dessa lista é também permite que instituições financeiras, diante da 

informação, estabeleçam políticas de concessão ou não de crédito. Esse obstáculo de 

acesso ao crédito e a possibilidade de boicote por parte de consumidores tem 

contribuído como ferramentas de combate. 

O Grupo Especial de Fiscalização Móvel, regulado pela Portaria do MTE nº 

265 de 2002, tem merecido destaque como elemento salutar na localização, diagnóstico 

e primeira resposta estatal para a prática criminosa. Se recebesse os investimentos 

certos, o GEFM poderia fazer ainda muito mais. 

Até o momento arrolamos as principais políticas de combate, mas cumpre 

pensar o que pode ser feito, como forma de aperfeiçoar as políticas de combate ao 

trabalho escravo contemporâneo. 

Observamos em dado momento a questão de uma metáfora dos frutos da árvore 

socialmente envenenada e foi possível perceber que não seria possível colher um fruto 

limpo de uma árvore contaminada. Nos foi possível perceber que essa “sujeira” 

acompanha todo o processo produtivo, no caso, do biocombustível. Se essa “sujeira” 

acompanha o produto em seu processo produtivo seria salutar pensar que a 

responsabilidade deve também acompanhar todos os elos da cadeia produtiva. Ora, é 

fato que os elos finais das cadeias produtivas que envolvem o trabalho escravo 

contemporâneo alegam que como a produção se dá por várias etapas não há consciência 

deles de que o produto se originou com prejuízo social, alegando que não se pode deles 
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imputar responsabilidade. Ora, tendo-se como base o novo pensamento da função social 

de toda atividade empresarial e da responsabilidade de escolhas conscientes há que se 

pensar em mecanismos de se imputar a responsabilidade da exploração da mão de obra 

e pelo dumping social, também para os demais elos da cadeia, por força da culpa en 

eligendo e da culpa en vigilandum, que, de modo simplificado podem ser explicados 

como a culpa em se eleger um “parceiro” comercial ruim e que pratica atos reprováveis 

(como por exemplo estar envolvido com dumping social ou trabalho escravo), e culpa 

por não vigiar, não fiscalizar, não acompanhar a integridade dos atos praticados. Essas 

responsabilidades devem ser exigidas de todos os elos da cadeia produtiva. Se essa 

imputação de culpa resultar em penalização pecuniária para os envolvidos, estes 

passarão a tomar maior cuidado na escolha desses parceiros e das origens dos produtos 

adquiridos de fornecedores e fiscalizar-se-ia melhor a execução de terceiros 

comprometidos com essa cadeia produtiva. Isso se tornaria ainda mais fácil com 

políticas públicas que dessem maior transparência às cadeias produtivas. 

Outra opção seria o estabelecimento de um selo de qualidade, uma espécie de 

“selo social” para identificar mercadorias produzidas dentro das diretrizes trabalhistas e 

constitucionais, e produtos sem essa chancela seriam barrados na alfândega. Outra 

opção também viável seria uma lista de “empresas confiáveis”, publicada como 

estímulo para as boas práticas de promoção de trabalho decente. 

Tais práticas, somadas às já existentes (passíveis de melhoria e fortalecimento) 

se mostrariam ainda mais benéficas dentro do plano maior de combate ao trabalho 

escravo rural contemporâneo
41

. Atuando nessas três frentes: a de combater diretamente 

a prática (com os meios já vigentes e com a responsabilização do maior número de 

envolvidos na cadeia produtiva), de desestímulo para terceiros e de conferir a 

visibilidade dos infratores, as políticas públicas brasileiras estarão ainda mais perto de 

alcançar os objetivos constitucionais e garantir que um biocombustível limpo chegue ao 

consumidor cidadão. 

9. CONCLUSÕES 

Em decorrência do exposto, pode-se concluir que a exploração do trabalho 

escravo rural contemporâneo é um fato presente no setor sucroalcooleiro, ainda que não 

represente, dentro do contexto geral, uma prática comum. As políticas de combate ao 

                                                             
41 Mas também seriam benéficas para o combate da prática na modalidade urbana. 
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trabalho escravo contemporâneo ganha espaço dentro debate que envolve a produção de 

biocombustível e do etanol em razão do número de casos confirmados e atuações 

resultando na libertação de trabalhadores reduzidos à condição de escravo ter alcançado 

os números da pecuária que sempre foi a principal antagonista nessa prática criminosa. 

Outra preocupação confirmada se deu na análise das práticas de dumping 

social presente na cadeia produtiva do biocombustível, vez que a atividade sofre de 

sonegação de direitos e superexploração, resulta (e nesse mesmo sentido a presença do 

trabalho escravo contemporâneo) em sérias perdas sociais e humanas, de forma que a 

produção se tornará manchada resultando em um produto “socialmente sujo”. Como 

observado é possível compreender essa questão pela metáfora dos “frutos da árvore 

envenenada”, sob um novo aspecto, de forma que o resultado de uma atividade 

produtiva contaminada, não poderá ser considerado “limpo” ou “bom”. 

A preocupação mundial com um mundo mais justo, que agrida menos o meio 

ambiente e resulte de uma exploração mais humanizada do capitalismo, tem gerado uma 

consciência social, por parte dos consumidores, que agora tem exigido dos governos 

nacionais atitudes mais efetivas no combate desse tipo de prática. De outra forma a 

responsabilidade individual sobre a pobreza mundial, a agressão ao meio ambiente e a 

superexploração da força humana (no dumping social e no trabalho escravo) tem levado 

os consumidores a selecionarem melhor os produtos adquiridos buscando aqueles que 

tenham melhor procedência e rechaçando aqueles que estão ecológica e socialmente 

sujos. 

Nesse sentido as políticas públicas brasileiras e atuações do Poder Público têm 

garantido que o Brasil não esteja vulnerável à sanções internacionais, em razão da 

existência de trabalho escravo rural. Nossas políticas tem se mostrado referência para 

outros países no mundo, e nossa legislação constitucional e trabalhista considerada uma 

das mais avançadas do mundo. 

As políticas públicas devem se voltar para conceder maior visibilidade para as 

cadeias produtivas, possibilitando que a sociedade civil tivesse maior poder de 

fiscalização sobre os produtos que estão adquirindo, seja por publicação de listas 

envolvendo as cadeias produtivas, pela publicação de uma lista de produtores modelo, 

ou ainda pela concessão de um selo “produto limpo” que demonstrasse a chancela do 
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Governo Brasileiro de que aquele produto não tem a mácula do dumping social e nem 

explora atividade por força de trabalho escravo. 

Essas medidas (as já existentes e as sugeridas) podem contribuir para o 

combate do trabalho escravo, mas é preciso que haja o constante aperfeiçoamento bem 

como o desenvolvimento de novas políticas que sempre sejam pensadas a partir da 

realidade e dos reflexos do trabalho escravo na sociedade. O trabalho escravo para ser 

combatido de forma eficaz precisa sempre observar o combate das desigualdades 

sociais, e isso pode ser promovido pensando-se em melhores condições de trabalho, 

como meio lícito e possível de melhoria da condição social do indivíduo. Valorizar o 

trabalho, assim, é valorizar o trabalhador, é valorizar o fruto do trabalho, é valorizar a 

produção brasileira. É função da propriedade e de qualquer atividade empresarial, que 

se promova um desenvolvimento sustentável, inclusive humano. O trabalho deve 

possibilitar a melhoria de vida dos trabalhadores, e não ser apenas meio de 

enriquecimento de uma minoria. Um produto brasileiro deve, assim, ser aquele produto 

socialmente responsável. 
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O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS EM FAVOR DA 
EXIGÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS SOCIAIS: 

enfrentamentos necessários à sua justificação1 
 

JUDICIAL CONTROL OF PUBLIC POLICY AS SUPPORT TO THE 
REQUIREMENT FOR THE IMPLEMENTATION OF FUNDAMENTAL 

SOCIAL RIGHTS: coping with required justification  
 

Fernanda Raquel Thomaz de Araújo 2 
Luiz Fernando Bellinetti 3 

 
RESUMO 
Trata-se de investigação que adestra, em todo seu percurso, a permanente exigência de 
realização dos direitos fundamentais constitucionalmente afirmados como 
compromissos do Estado perante a sociedade. De início, identifica nas políticas públicas 
o instrumento (por excelência) de manifestação positiva do Poder Público na direção 
dos direitos e garantias fundamentais, aí já assimilando a problemática relativa à 
omissão ou ineficiência estatal voltada a esse mister.  Em seguida, explora o mérito da 
tutela coletiva para o cuidado dessa negligência governamental, ministrando o instituto 
como eficaz instrumento jurídico-processual para ajuste de desvirtuamentos na 
atividade Administrativa. Perscruta, a partir daí, a legitimidade do controle das políticas 
públicas pelo Judiciário, abonando sua afinação com a ordem constitucional vigente 
simultaneamente ao enfrentamento das mais freqüentes teses de resistência tangenciadas 
à proposta avalizada. Explora, ao final, a justificação e franqueamento doutrinário e 
jurisprudencial à matéria. 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos fundamentais sociais; Políticas públicas; Tutela 
transindividual; Controle Judicial. 

 
ABSTRACT 
This research trains, throughout its course, the continuous requirement for the 
realization of fundamental constitutional rights as stated commitments of the State 
towards society. At first, it identifies the public policy instrument (for excellence) of 
positive manifestation of the Government towards the rights and guarantees, and then it 
assimilates the problematic concerned to the failure or inefficiency on the state turned to 
this task. Then it explores the merits of collective protection for the care of government 
neglect, ministering the institute as an effective instrument for legal and procedural 
adjustment of misrepresentation Administrative activity. It peers, from there, the 
legitimacy of public policy control by the judiciary, due to their tuning with the current 
constitutional order both to cope with more frequent resistance theses tangential 
endorsed in the proposal. It explores, in the end, the doctrinal justification and  
franchisement to the subject. 
KEY WORDS: Fundamental social rights; Public policies; Trusteeship transindividual; 
Judicial Control. 
                                                           
1
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SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. O controle judicial das políticas públicas. 2.1. As 
políticas públicas à luz de sua função realizadora de direitos fundamentais sociais. 2.2. 
A relevância e utilidade da tutela transindividual no controle judicial das políticas 
públicas em sede de direitos fundamentais sociais. 3. O controle de políticas públicas 
pelo Poder Judiciário em face de freqüentes teses de resistência. 3.1. A violação ao 
princípio da Separação dos Poderes. 3.2.  A impossibilidade de revisão do mérito 
administrativo. 3.3. A Doutrina da Reserva do Possível em contraposição à tese do 
mínimo existencial: a tendência da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 4. 
Considerações finais. 5. Referências. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A compreensão da recorrente celeuma doutrinária e jurisprudencial a 

respeito do controle judicial das políticas públicas inspira, além de um atencioso 

discernimento quanto à realidade da sociedade brasileira – em demasia carecedora de 

prestações governamentais fomentadoras de condições inerentes à noção de dignidade -, 

uma reflexão que permeia as noções de políticas públicas, direitos fundamentais sociais 

de eficácia vinculada a prestações positivas do Estado, utilidade da tutela coletiva e 

legitimidade da intervenção jurisdicional face à omissão ou ineficiência do Poder 

Público no implemento de políticas dessa feição.  

É certo que há muito vem o Estado brasileiro negligenciado, sob o 

argumento de escassez e limitação de recursos públicos, seu compromisso de garantia à 

fruição mínima daqueles direitos sociais assegurados na Carta da República, isso a 

despeito da não mais velada debilidade na gestão da coisa pública, manifestada, em 

exemplo, a partir dos enormes contrastes aferíveis da destinação orçamentária alvitrada 

na atividade governamental. 

Assim, encarando com franqueza a realidade, é transparente que os 

Poderes Legislativo e Executivo, investidos na responsabilidade pela formulação e 

execução das políticas públicas – notadamente aquelas voltadas ao implemento de 

direitos sociais -, de fato vêm se mostrado remissos na sua função avivadora dos direitos 

consagrados na Constituição Federal. 

Neste ambiente, edificada sob a guarida doutrinária e pretoriana, à luz 

da supremacia da Constituição Federal, exsurge a indicação da possibilidade de 

intervenção do Poder Judiciário na implementação de políticas públicas tendentes à 

substanciação de direitos fundamentais, proposição que é franqueada neste estudo. 
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No perscrutar do assunto, eleva-se, em remate à digressão incitada - a 

par da sustentação pela legitimidade dessa atuação - o forçoso enfrentamento das 

principais objeções levantadas pela doutrina e jurisprudência em resistência ao tema, 

cumprindo aí não se arredar o destaque às críticas atinentes à ofensa ao princípio da 

separação de poderes, à impossibilidade de revisão do mérito administrativo e à 

doutrina da reserva do possível. 

 

2  O CONTROLE JUDICIAL DAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Procurando divisar com solidez os aspectos basilares à investigação 

ora impulsionada, como também robustecer as noções que mais adiante auxiliarão na 

justificativa ao patrocínio aqui esposado, compete inicialmente trilhar o entendimento 

sobre políticas públicas que se pretende impingir à problemática. 

 

2.1 As políticas públicas à luz de sua função realizadora de direitos fundamentais 

sociais. 

 

Traduzindo-se na mais notável via de efetivação dos direitos 

fundamentais de caráter prestacional, as políticas públicas têm o condão de possibilitar 

verdadeira concretização daquelas normas constitucionais de premente relevância, 

enunciadoras dos fins e valores assentados no texto constitucional como direitos e 

garantias fundamentais, aí inseridos, em especial, os direitos sociais, cuja viabilidade de 

exercício é elemento determinante para o próprio exercício das liberdades individuais. 

Sobre a essência das premissas constitucionais defrontadas na seara 

acima aludida, convém notabilizar, que 

Sua existência só por si, contudo, estabelece uma ordem aos 
aplicadores da Constituição no sentido de que o princípio é o da 
eficácia plena e a aplicabilidade imediata das normas definidoras dos 
direitos fundamentais: individuais, coletivos, sociais, de nacionalidade 
e políticos, de tal sorte que só em situação de absoluta impossibilidade 
se há de decidir pela necessidade de normatividade ulterior de 
aplicação. (SILVA, 2004, p. 465). 
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A então propriedade realizadora atribuída às políticas públicas 

abrange, assim, aquelas “prestações positivas proporcionadas pelo Estado direta ou 

indiretamente, enunciadas em normas constitucionais, que possibilitam melhores 

condições de vida aos mais fracos, direitos que tendem a realizar a igualização de 

situações sociais desiguais.” (SILVA, 2004, p. 285). 

Indispensável divisar, neste viés, existirem direitos à prestação 

material que prescindem de atuação legislativa para serem implementados - na medida 

de sua aplicabilidade imediata -; não se olvidando, contudo, que grande parte dos 

direitos sociais estão condicionados à interposição do legislador para produzir efeitos 

plenos, quer pelo modo como enunciados na Constituição, quer pelas peculiaridades do 

seu objeto (MENDES et al., 2007, p. 250). 

Nesta proposta de inteligência das políticas públicas à luz da teoria 

dos direitos fundamentais, desponta com sagacidade o discurso de Eduardo Cambi 

(2009, p. 190): 

[...] os direitos fundamentais sociais, para serem efetivados, dependem 
de políticas públicas. No campo desses direitos, a efetividade não se 
apresenta como condição ulterior do direito. Não basta, pois, o 
reconhecimento formal dos direitos fundamentais; imprescindível 
existir meios para concretizá-los. Os direitos fundamentais (sociais) 
são realizados a partir de um conjunto de atividades – denominado de 
políticas públicas – que devem ser realizados pela Administração 
Pública, para que os fins previstos na Constituição sejam cumpridos. 
Em sentido amplo, o termo políticas públicas abrange a coordenação 

dos meios à disposição do Estado, para harmonização das atividades 
estatais e privadas, nas quais se incluem a prestação de serviços e a 
atuação normativa, reguladora e de fomento, para realização de 
objetivos politicamente determinados e socialmente relevantes. Enfim, 
políticas públicas são metas políticas conscientes ou programas de 

ação governamental, voltados à coordenação dos meios à disposição 
do Estado e das atividades privadas, com a finalidade de realizar 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.  

 

Igualmente merece vulto a acepção professada por Ana Paula de 

Barcellos (2004, p. 90) – justamente em atenção ao tema do controle das políticas 

públicas - ao sustentar a competência da Administração Pública para efetivação dos 

comandos gerais contemplados na ordem jurídica, à qual caberia (a Administração), por 

isso, a implementação de ações e programas dos mais diferentes tipos, conjunto este de 

atividades que vem a ser identificado como políticas públicas. 
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Robustecendo, enfim, a compreensão que por aqui se pretende extrair, 

impende não perder de vista que “algumas políticas públicas já estão definidas na 

Constituição, devendo necessariamente ser adotadas por corresponderem, seus fins, aos 

objetivos da República” (FRONTINI, 2002, p. 744).      

É chancelado, portanto, a partir do significado ora cotejado, o ângulo 

de avaliação das políticas públicas em que se há de pautar o estudo. 

 

2.2 A relevância e utilidade da tutela transindividual no controle judicial das 

políticas públicas em sede de direitos fundamentais sociais. 

 

É manifesto o relevo alçado pelas ações coletivas no cenário jurídico 

atual, sendo principalmente notória a habitualidade de sua utilização para o 

questionamento de interesses que, por sua essência, têm a índole de afetar a coletividade 

em geral.  

Neste panorama, a sistematização das demandas coletivas e a 

ampliação de seu emprego no cuidado de interesses genuinamente sociais, perante o 

Poder Público, acaba por despontar um mecanismo habilidoso à influência e atuação da 

sociedade na administração da coisa pública, aí ostentando o papel de autêntico 

instrumento de democracia participativa, idôneo a desvelar as orientações populares 

sobre as veredas a serem perfilhadas pelo governo nacional (MARINONI, 2002, p. 86).   

Enquanto proveitosa à utilidade acima enunciada, não é demais 

notabilizar que esta categoria de ação vem se elevando como salutar recurso ministrado 

ao desafio da realização de direitos e garantias fundamentais – valores assim 

prestigiados no sistema constitucional -, convertendo-se em si em direito fundamental 

(ARENHART, 2005). 

Inolvidável, a partir desta compreensão, o mérito da tutela coletiva 

para o desígnio tanto protetivo quanto realizador dos direitos fundamentais - estes 

sublimados ao grau de verdadeiros compromissos da ordem republicana, arraigados pela 

regência constitucional na condição de legítimos tradutores das diretrizes axiológicas 

inerentes à estrutura das instituições democráticas -, virtude que se justifica 
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pelo fato de que, através desta modalidade de tutela jurisdicional, com 
um único pedido, é possível alcançar um resultado que atenda a um 
número razoável de pessoas que se encontram em determinada 
situação de fato e que não exerceriam seu respectivo direito, muitas 
vezes por ignorância, mas outras tantas por falta de condições 
econômicas. (HONESKO, 2007, p. 114). 

 

Nesta seara, é imprescindível registrar a fertilidade da atuação do 

Ministério Público no exercício de seu múnus constitucionalmente arrogado – “zelar 

pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados nesta Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua 

garantia” (Constituição Federal, artigo 129, caput)-, instando por aqui abonar, sem 

muito esforço exegético, a fidedigna autorização do embate intentado pelo Ministério 

Público na disciplina das políticas públicas, como ensina Hugo Nigri Mazzilli (2002, p. 

108):  

A ação civil pública ainda se presta para que o Ministério Público 
possa questionar políticas públicas, quando do zelo para que os 
Poderes Públicos e os serviços de relevância pública observem os 
direitos assegurados na Constituição. Com certeza não poderá o 
Ministério Público pedir ao Poder Judiciário administre no lugar do 
administrador; contudo, poderá cobrar em juízo a aplicação de 
princípios da Administração que possam estar sendo descurados, e, 
com isso, restaurar a legalidade.  

 

Nesta perspectiva, por aqui é franqueada a prospecção doutrinária 

avalizadora da legitimação autônoma e ordinária arrogada ao Ministério Público, que, 

na arena dos interesses difusos e coletivos, atuaria em juízo - nas ações coletivas - na 

qualidade de genuíno defensor dos interesses da coletividade. (NERY JUNIOR; NERY, 

2007, p. 1866) 

A isso abonado, não é demais enredar a melhor posição do Parquet, 

por exemplo, para o ajuizamento da ação civil pública, seja por sua independência 

institucional e atribuições funcionais, seja pela vantagem da isenção em custas e 

honorários no caso de improcedência da demanda (MEIRELLES, 2007, p. 165-167).    

Daí que, no âmbito das políticas públicas - onde e quando a 

Constituição Federal preconiza uma atuação, ou uma abstenção, assegurando 

automaticamente a possibilidade de cobrança dessas condutas comissiva ou omissiva, 
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em face da autoridade/órgão competente (MANCUSO, 2002, p. 772) -, é observado, no 

arranjo contemporâneo, generoso aumento de ações civis públicas provocando o 

Judiciário ao enfrentamento de controvérsias afetas ao tema nas mais diversas tônicas.   

Com efeito, essa abertura não somente é possibilitada com o avançado 

manejo das técnicas de hermenêutica constitucional - a partir de inovadora atividade 

exegética melhor ajustada ao espírito axiológico emanado da ordem jurídica vigente -, 

como também é potencializada com a amplitude da tutela judicial atingível via ação 

civil pública, a partir do desenvolvimento da técnica processual, a respeito do que é 

pertinente esquadrinhar: 

[...] inicialmente, a tutela judicial via ação civil pública apresentava 
visível caráter condenatório-cominatório (arts. 3º e 11 da Lei 
7.347/85), mas na sequência esse espectro abriu-se para os demais 
tipos de pedido (declaratório, constitutivo, injuncional-mandamental), 
mercê da abertura trazida pelos arts. 83 e 90 da Lei 8.078/90, que, por 
estarem inseridos na parte processual do CDC (arts. 81 a 104), com 
toda esta se trasladaram para o bojo da ação civil pública, conforme se 
vê do art. 117 daquele código. A seu turno, o art. 19 da Lei 7.347/85 
autoriza a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. 
(MANUSCO, 2002, p. 764). 

 

Entretanto, malgrado louvor à hodierna utilidade da ação civil pública, 

é sensato não descuidar da inquietação doutrinária a respeito de seu uso generalizado e 

indiscriminado, suscetível de ensejar seu desvirtuamento enquanto maneada como meio 

de oposição política, cedendo substrato a um clima de litigiosidade e contestação 

generalizada, assim insuflando rumores de descrédito acadêmico - em detrimento da 

potencialidade e eficiência deste importante instituto processual – calcado em ilações 

sobre o risco de ameaça à ordem jurídica e prejuízo ao bom funcionamento da 

Administração, da Justiça e da Economia. 

De maior proeminência neste alvoroço crítico são as controvérsias de 

ordem constitucional que apontam para o abuso da utilização deste instrumento como 

forma paralela de controle de constitucionalidade - ostentando o papel de substituto da 

ação direta de inconstitucionalidade -, sob o argumento de que por irradiar (a decisão da 

ação civil pública) efeitos erga omnes, “não pode ensejar o controle da 

constitucionalidade da lei por via disfarçada, com usurpação da competência do STF” 

(MEIRELLES, 2007, p. 230). 
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Verberando tal censura, sustenta Rodolfo de Camargo Mancuso 

(2002, p. 765) que  

No controle direto (ADIns e ADCon) – há peculiaridades significativas 
no tocante à legitimação ativa, eficácia da coisa julgada e competência 
funcional (Constituição Federal, art. 97; art. 102, I, a e §§; Lei nº 
9.868, de 10.11.1999), de sorte a afastar a fungibilidade entre essas 
ações constitucionais e a ação civil pública, ao menos quanto ao 
pedido que em cada uma delas se possa formular, apenas restando 
palpável certa interpenetração no que concerne à causa de pedir.  

 

E abrilhanta o remate à justificação, lançando mão de versado 

ensinamento de Nery & Nery (2006, nota n. 7 ao art. 1º da Lei nº 7.347/85): 

Assim, o pedido na ACP é a proteção do bem da vida tutelado pela 
Constituição Federal, CDC ou LACP, que pode ter como causa de 

pedir a inconstitucionalidade de lei, enquanto o pedido na ADIN será 
a própria declaração da inconstitucionalidade da lei. São 
inconfundíveis os objetos da ACP e da ADIN. 

 

A partir de então, equacionadas as reflexões ínsitas ao tratamento do 

ponto aqui compulsado – o préstimo da tutela transindividual no tratamento de direitos 

fundamentais sociais, ambiente em que alça destaque a Ação Civil Pública -, fica 

discernido, com maior consistência, o ambiente eleito à projeção da defesa pela 

legitimidade e operacionalização do controle judicial da atividade Administrativa 

quando em cheque o atendimento àquela classe de compromissos sociais do Estado 

sublimados à essencialidade por força constitucional. 

 

3 O CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO EM 

FACE DE FREQUENTES TESES DE RESISTÊNCIA 

 

No desígnio de manifestar a viabilidade do tema explorado é de bom 

tom guiar o abono pretendido a partir da abordagem de algumas das exponenciais 

censuras dirigidas à tutela judicial das políticas públicas, objeções dentre as quais são 

colhidas, para o presente embate, as três afluências encaradas neste tópico, como 

adiante se expõe:  

 

8885



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

3.1 A violação ao princípio da Separação dos Poderes. 

 

A ofensa à separação dos Poderes talvez represente a mais enérgica 

crítica ao exercício da atividade jurisdicional no controle das políticas públicas, sob o 

nuclear argumento de que, uma vez privativa a competência dos Poderes Legislativo e 

Executivo, à sua ordem, tanto na sua formulação quanto na pertinente execução, 

ocorreria ao Judiciário, por força deste princípio, a vedação à ingerência nas esferas 

exclusivas dos outros poderes. 

O cuidado da polêmica requer, para sua consistência, uma leitura atual 

do princípio que tonifica o debate em análise, cuja “abordagem exige um esforço 

hermenêutico, pautado na ruptura com o apego ao positivismo jurídico e no cingir-se 

aos valores representados pelos fundamentos em que se fulcra a Constituição” 

(AMARAL, 2005, p. 25). 

É sabido que, em sua formulação clássica (inspirada no legado de 

Montesquieu), a doutrina da separação dos Poderes, enquanto balizada no paradigma do 

Estado Liberal – projetado como um mecanismo de defesa das esferas jurídicas 

individuais frente à arbitrariedade estatal, servindo propriamente à limitação dos 

poderes deste -, não revelava qualquer pretensão de intervenção na esfera social, 

circunstância que não só justificava, como ainda contribuía para o absenteísmo judicial 

(FONTE, 2003, p. 92).  

No entanto, fato é que esta teoria vem experimentando flagrante 

abrandamento em sua concepção original, dada a evidência de que  

a partir da evolução do Estado Liberal para o Estado Democrático de 
Direito também o princípio da separação dos poderes deve receber 
nova conformação, que não implica no abandono de seu núcleo 
essencial, mas leva à superação da idéia segundo a qual o princípio 
representaria um dogma de classificação material um dogma de 
classificação material das funções estatais. (PIÇARRA apud 

AMARAL, 2005, p. 27). 

 

Como assinala Sérgio Cruz Arenhart: “Considerar a idéia de 

"separação de poderes" como imposição de rígida divisão de atribuições entre o 

Judiciário, o Executivo e o Legislativo é algo que não tem mais pertinência em nenhum 

país do mundo” (ARENHART, 2005).  
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Daí que, na regência do Constitucionalismo moderno, levanta-se como 

mais harmônica tradução à fórmula da tripartição do Poder, aquela que sinaliza para 

uma “separação de funções” na dimensão orgânico-funcional de um poder estatal uno, 

merecendo o conceito, a partir disso, ser encarado como um princípio de moderação, 

limitação e racionalização do poder estatal em homenagem à liberdade (AMARAL, 

2005, p. 26-28). 

Ada Pellegrini Grinover (2009, p. 2), em consideração à insurgência 

aqui tratada, notabilizou lição de Oswaldo Canela Junior em vigorosa chancela à idéia 

da separação de funções:  

E assim a teoria da separação dos poderes (art. 2º da Constituição 
Federal brasileira) muda de feição, passando a ser interpretada da 
seguinte maneira: o Estado é uno e uno é o seu poder. Exerce ele o seu 
poder por meio de formas de expressão (ou Poderes). Para 
racionalização da atividade estatal, cada forma de expressão do poder 
estatal exerce atividade específica, destacada pela Constituição. No 
exercício de tais funções é vedado às formas de expressão do poder 
estatal interferência recíproca: este é o sentido da independência dos 
poderes.  

 

A respeito deste novo horizonte desvelado à atividade jurisdicional na 

contemporaneidade, é equacionada por Tércio Sampaio Ferraz Junior (1994, pp. 17-18) 

a trajetória que fez emergir esta evolução paradigmática: 

[...] com base nas condições sociopolíticas do século XIX, sustentou-
se por muito tempo a neutralização política do Judiciário como 
conseqüência do princípio da divisão dos poderes. A transformação 
dessas condições, com o advento da sociedade tecnológica e do estado 
social, parece desenvolver exigências no sentido de uma 
desneutralização, posto que o juiz é chamado a exercer uma função 
sócioterapêutica, libertando-se do apertado condicionamento da estrita 
legalidade e da responsabilidade exclusivamente retrospectiva que ela 
impõe, obrigando-se a uma responsabilidade prospectiva, preocupada 
com a consecução de finalidades políticas das quais ele não mais se 
exime em nome do princípio da legalidade (dura Lex sed Lex). Não se 
trata, nessa transformação, de uma simples correção da literalidade da 
lei no caso concreto por meio da equidade ou da obrigatoriedade 
de, na aplicação contenciosa da lei, olhar os fins sociais a que ela se 
destina. A responsabilidade do juiz alcança agora a responsabilidade 
pelo sucesso político das finalidades impostas aos demais poderes 
pelas exigências do estado social. Ou seja, como o Legislativo e o 
Executivo, o Judiciário torna-se responsável pela coerência de suas 
atitudes em conformidade com os projetos de mudança social, 
postulando-se que eventuais insucessos de suas decisões devam ser 
corrigidos pelo próprio processo judicial. 
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Neste contexto, há verdadeiro rompimento com a primitiva tríade de 

funções estatais, sistema que ganha nova valoração, no momento em que essa 

distribuição de competências – embasada no compromisso republicano de justiça social 

- é avistada como meio de se assegurar a prestação dos direitos fundamentais. 

Desmistificado, assim, o dogma da estanque independência entre os 

Poderes do Estado, inevitável concluir-se que   

Essa evidente interação e complementaridade entre as funções e 
atividades do Estado contemporâneo mostra a sem-razão do 
argumento que (ainda) pretende erigir a clássica separação dos 
poderes em obstáculo à ampla cognição, pelo Judiciário, dos 
questionamentos sobre políticas públicas. (FRONTINI, 2002, p. 777). 

 

Isto porque, haveria flagrante incoerência na interpretação deste 

princípio em desconformidade com os demais valores prestigiados na Constituição 

Federal, violando preceitos da hermenêutica constitucional, em especial, as diretrizes da 

unidade da Constituição e da máxima efetividade, condição que implica, de quebra, o 

reconhecimento de que o aludido postulado “[...] não é um fim em si mesmo. Somente 

tem sentido se funcionar como instrumento de proteção dos direitos fundamentais e 

destarte, não pode ser invocado contra o objetivo de tutela desses direitos” (CAMBI, 

2009, p. 193). 

No Brasil, sem dúvida alguma, o sistema jurídico autoriza o juiz a 
efetivar diretamente as normas constitucionais, sobretudo – aqui em 
particular – as normas constitucionais definidoras de direitos 
fundamentais, de tal modo que ele pode, em caso de eventual lacuna 
ou omissão inconstitucional do poder público, colmatá-la, suprí-la, 
integrando-a por meio da analogia, dos costumes, dos princípios 
gerais de direito (LICC, art. 4º) e, ainda e principalmente, através de 
uma interpretação criativa que, no domínio de uma nova hermenêutica 
constitucional, consiste em concretizar os preceitos constitucionais, 
aplicando-os diretamente à realidade social e vivenciando a 
Constituição. (CUNHA JÚNIOR, 2004, p. 331) 

 

Neste cariz, firme na convicção de que “o direito nacional não 

concebe a vedação de o Judiciário controlar atividades de outros ‘poderes’ – seja 

negando força a estas atividades (controle negativo), seja impondo condutas (controle 

positivo)” (ARENHART, 2005), não é ousado afirmar que sempre que ilegal ou 
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contrária às diretrizes valorativas da Lei Maior a atuação dos demais Poderes, 

conquanto haja adequada provocação, impõe-se o ativismo judicial “coibindo esta 

ilegalidade e apontando o caminho correto da atividade do Estado, seja vedando certa 

conduta, seja ainda impondo-a, quando verificada a omissão” (ARENHART, 2005).  

Oportuno, a esse respeito, dar atenção ao ensinamento de Robert 

Alexy: “[..] um tribunal constitucional não é, de modo algum, impotente em face de um 

legislador omisso” (ALEXY, 2008, p. 514). 

Ajustada, portanto, a exigência de se interpretar o postulado da 

estrutura tripartite do poder estatal em conjunto com outros princípios de igual 

hierarquia, consagrados na Carta da República, como o é a máxima da inafastabilidade 

da jurisdição – que sujeita Legislativo e Executivo ao controle de constitucionalidade 

próprio do Judiciário -, receio não há em se afirmar que 

a conjugação dos princípios da separação dos poderes e da 
inafastabilidade da jurisdição impõe ao Judiciário o poder-dever de, 
exercendo sua atividade típica, qual seja, o controle jurisdicional, o 
fazer também em relação à administração pública, prestando a tutela 
jurisdicional devida, para tanto, substituindo-se à vontade das partes, 
vez que a substitutividade é característica própria da função 
jurisdicional. (AMARAL, 2005, p. 28) 

 

Representa dizer que, no exercício de sua função típica - a atividade 

jurisdicional - em face das demais formas de expressão do Poder do Estado, assume o 

Judiciário (investido como última instância protetora dos direitos fundamentais) papel 

incisivo para o desafio da concretização do texto constitucional, sanando distorções do 

processo democrático mediante a análise da omissão dos outros poderes no exercício de 

suas funções típicas.   

É o que aconselha Eduardo Cambi (2009, p. 195): “Sempre que os 

demais poderes comprometem a integridade e a eficácia dos fins do Estado, impedindo 

a concretização de direitos fundamentais, o Judiciário tem a função de controlá-los”. 

É com segurança, então, que se impinge a este princípio caráter 

instrumental à realização de direitos fundamentais (não o feitio de óbice a esta 

concretização), “devendo ainda ser levado em conta que negar ao Poder Judiciário a 

atuação de sua atividade típica, em favor de suposta prerrogativa de algum outro poder 
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constituído, é que configura, sim, flagrante e intolerável violação ao princípio da 

separação dos poderes” (AMARAL, 2005, p. 28).   

Irrepreensível, assim, para sedimento da questão, o proficiente 

enunciado:  

Consagrados os direitos sociais como de aplicação imediata (art. 5º, § 
1º, CF/88), bem como a dignidade da pessoa humana como 
fundamento maior do Estado Democrático de Direito, devem todos os 
poderes se submeter a tais normas, como condição indispensável ao 
próprio funcionamento do processo de deliberação democrático. E, em 
estando a ação do poder público submetida à Constituição Federal, 
deve ser reconhecido seu caráter imperativo na definição e destinação 
dos gastos públicos, momento no qual se dará a realização dos fins 
constitucionais. [...] Como o exercício do poder público encontra 
limites na Constituição, especialmente no que se refere à promoção 
dos direitos fundamentais, que constituem um núcleo mínimo que 
deve ser observado pelos poderes públicos, em última análise o Estado 
existe para proteger e promover os direitos fundamentais. Destarte, a 
promoção dos direitos sociais deve intervir imperativamente da 
formulação e execução das políticas públicas e na definição dos gastos 
públicos. (FASSSY, 2008, pp. 29;32) 

 

Resta clarividente, neste consenso, que a sustentada participação do 

Judiciário – desempenhando a atividade jurisdicional que lhe é precípua - na condução 

da atividade do Estado, não tem o condão de usurpar a atribuição de qualquer outra 

Função do Estado, conforme bem registra Sérgio Cruz Arenhart (2005):   

[...] não estará agindo como legislador, já que sua preocupação não é a 
de criar a política pública, mas apenas a de exprimir a vontade da lei 
(do Direito) em relação à condução dela pelo Estado; também não se 
estará colocando no papel de agente do Executivo, especialmente 
porque sua função se limitará a indicar a direção a ser trilhada pelo 
Estado, sem considerar o modus operandi da medida.  

 

Em verdade, o que se defronta nessa nova expectativa é o 

chamamento do Judiciário “a exercer uma função socioterapêutica, corrigindo desvios 

na consecução de finalidades a serem atingidas para a proteção dos direitos 

fundamentais, além de assumir a gestão da tensão entre a igualdade formal e a justiça 

social” (CAMBI, 2009, p. 195). 

Depreende-se, portanto, que o não é o caso de se conferir ao Poder 

Judiciário o poder de criar políticas públicas, mas tão somente o de controlar sua 
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implementação pelos poderes públicos - com olhos voltados à força normativa à 

Constituição – afirmando a imperiosidade de avivamento dos direitos assegurados à 

sociedade em grau de essencialidade, enquanto albergam (em seu núcleo essencial) a 

carga axiológica que informa e conforma o ideário político-sociológico do Estado 

Democrático Social. 

 

3.2 Impossibilidade de revisão do mérito administrativo. 

 

É também freqüente, neste enredo, falar-se na impossibilidade de o 

Poder Judiciário invadir o mérito do ato administrativo (motivo e objeto), imiscuindo o 

juízo de conveniência e oportunidade adotado pelo Administrador na sua prática, 

argumento que vem atado à idéia de que a cognição judicial estaria adstrita ao aspecto 

da legalidade do ato praticado (vide competência, forma e finalidade). 

Convém situar, entretanto, o destempero do raciocínio afeto à 

blindagem irrestrita dos atos administrativos – seja vinculado ou discricionário - ao 

controle pelo Judiciário, sustentação que parte do entendimento de que, em regra, a 

liberdade conferida à produção desses atos é relativa, visto que “somente pode ser 

exercida, na extensão, medidas ou modalidades, necessárias a busca das finalidades 

constitucionais” (CAMBI, 2009, p. 236), vinculando, deste modo, o seu executor – ao 

menos quanto à legalidade –, à razoabilidade, à proporcionalidade e aos demais 

preceitos constitucionais.  

Como ensina Celso Antônio Bandeira de Mello (2008, p. 394): 

assim, a discricionariedade existe, por definição, única e tão-somente 

para proporcionar em cada caso a escolha da providência ótima, isto 
é, daquela que realize superiormente o interesse público almejado pela 
lei aplicanda. Não se trata, portanto, de uma liberdade para a 
Administração decidir a seu talante, mas para decidir-se de modo que 
torne possível o alcance perfeito do desiderato normativo. 

 

A esse respeito, é atualmente nutrido vivaz consenso no sentido de que 

“dada a indisponibilidade do interesse público, torna-se pequena a margem de efetiva 
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discrição nos atos e condutas da Administração Pública, quase se podendo falar que os 

atos discricionários hoje já estão sujeitos a uma sorte de liberdade vigiada” 

(MANCUSO, 2002, p. 776).  

Ergue-se aí a inarredável vinculação do gerenciamento administrativo 

à força normativa da Constituição, consoante sagaz preleção de Ruy Samuel Espíndola 

(2003, p. 256): 

Nenhuma autoridade constitucional ou legal, poder, órgão ou agente 
públicos ou pessoas privadas escapam à sua força normativa 
vinculante. Todos devem se submeter aos seus ditames, de acordo 
com o grau de densidade de cada norma constitucional continente de 
princípio jurídico. Como já dito, sentenças, leis e atos administrativos 
e privados devem-lhe obediência, sob pena de invalidade. 

 

Salutar firmar, nesta seara, que com o advento da Carta da República 

de 1988 o princípio da moralidade administrativa – elencado em seu artigo 37, caput – 

foi expressamente alçado à categoria de diretriz fundamental a nortear toda a atuação da 

Administração Pública, representando premissa que se vincula imediatamente aos freios 

lançados aos agentes públicos na execução dos poderes discricionários. 

Trata-se de princípio jurídico-administrativo regulador de toda a 

produção de atos realizada pelo Estado e de sua sistemática na persecução de objetivos 

públicos desenhados a partir da adequada convergência entre o Direito Constitucional e 

o Direito Administrativo, e coopera, por sua essência, para o fortalecimento dos demais 

princípios ínsitos a esta atividade, bem como, virtuosamente, “para a superação da 

dicotomia rígida entre Direito e Ética, rigidez tão enganosa quanto aquela que pretende 

separar Direito e Sociedade, notadamente à vista dos avanços teóricos na reconceituação 

do sistema jurídico na ciência contemporânea” (FREITAS, 1997, p. 68). 

É retratada por Carmem Lúcia Antunes Rocha (1994, pp. 192-193) 

profícua noção que conduz ao entendimento acerca da moralidade reclamada na esfera 

da gestão da coisa pública e, em sua decorrência, a exigência de análise da atividade 

administrativa: 

Considerando que o princípio da moralidade administrativa 
aperfeiçoa, assim, a virtude do comportamento da Administração 
Pública e, ainda, que esta virtuosidade é apreciada em sua adequação 
aos fins postos e cujo atingimento se busca pela pessoa pública, 
verifica-se que ele não seria plenamente observado se os meios de que 
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se devem valer os agentes competentes não fossem objeto de exame e 
avaliação em sua consonância com as necessidades para realização 
daqueles objetivos. [...] 

E é exatamente nesta perspectiva mais alargada e aprofundada da 
moralidade administrativa, como princípio jurídico dotado de 
substância de justiça e não apenas de forma de Direito, que importa, 
para saber-se de sua observância e respeito, a virtude dos meios 
praticados sob o argumento ou sob o fundamento de que por eles se 
chegará a determinado fim público. [...] Na Administração Pública 
não podem prosperar a idéia [...] e a prática de que todos os meios são 
bons e juridicamente aceitáveis quando de seu emprego sobrevier a 
concretização de determinada finalidade ou a obtenção de determinada 
utilidade para o público. 

 

Isto registrado, é imperioso discernir, ainda, que a admissão do 

controle jurisdicional da atividade administrativa é claramente enunciada pelo artigo 5º, 

inciso LXXIII, da Constituição Federal, que delineia – em sede de Ação Popular - a 

possibilidade de anulação de atos lesivos à moralidade administrativa, abertura esta que 

se presta à garantia de proteção contra abusos e arbitrariedades do Administrador, em 

transposição aos limites de sua discricionariedade. 

Interessante destacar, sobre a matéria, a influência que a Carta dos 

direitos fundamentais da União Européia, aliada à difusão da idéia de 

constitucionalização de todo o direito e poderes constituídos, tem exercido sobre parcela 

da doutrina administrativista contemporânea que assimila a existência de um verdadeiro 

direito fundamental à boa administração pública, que estaria vinculada ao pleno 

atendimento de todos os princípios e cláusulas gerais a ela pertinentes.  

Perseverando, ademais, na alusão aos ensinamentos de Ruy Samuel 

Espíndola (2003, pp. 261-262), inevitável render-se à intrepidez de seu magistério ao 

coligir a eloquência do Constitucionalismo moderno na esfera de atuação da 

Administração Pública: 

Esses princípios, entre outros, endereçam-se ao objetivo precípuo do 
Constitucionalismo: o controle do poder político, o controle do atuar 
administrativo em face dos direitos da pessoa humana, dos grupos 
sociais organizados e suas demandas por saúde, educação, justiça, 
lazer, moradia, segurança e demais elementos que compõe o feixe de 
valores circundantes da esfera mínima de dignidade exigível por cada 
pessoa, especialmente as desprovidas de posses e recursos materiais 
suficientes à sua subsistência e de sua família. Controlar o poder para 
impedi-lo de cometer injustiças ou compeli-lo a realizar o justo é a 
aspiração do direito constitucional (e administrativo) da atualidade, 
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revelando-se pelos princípios que condensam direitos fundamentais de 
defesa ou direitos fundamentais a prestações. 

 

Neste espírito, sendo nítida a absoluta sujeição de todo e qualquer ato 

do Governo aos requisitos formais e materiais apostos na Constituição e, cabendo ao 

Poder Judiciário zelar pela constitucionalidade das ações estatais - em conformidade 

com o princípio constitucional de que lesão alguma a direito pode ser excluída de sua 

apreciação -, é certo que nenhuma questão, ainda que exclusivamente política, pode ser 

subtraída de sua apreciação (SILVA FILHO, 1994, p. 131). 

Destarte, sempre que incompatível com a Lei Maior a conduta do 

agente público, competirá ao Judiciário verificar se o ato administrativo está correto, 

hipótese em que não substituirá a conveniência e a oportunidade da Administração por 

sua própria discricionariedade, “posto que o controle judicial recairá apenas sobre os 

motivos fáticos e jurídicos do ato administrativo frente aos postulados da razoabilidade 

e da proporcionalidade, os quais são, em última ratio, critérios de aplicação do direito” 

(CAMBI, 2009, p. 243). 

Fortalecendo a digressão sob esta tônica principiológica, propõe-se ao 

Judiciário verificar se a atuação administrativa foi (ou não) realizada dentro do razoável, 

considerando ilegais aqueles atos governamentais que afrontam o postulado normativo 

da proporcionalidade, “por não encontrarem respaldo fático no caso concreto, por se 

fundarem em motivos impróprios em face da Constituição e das leis, por procederem a 

uma exegese abusiva dos textos normativos ou, ainda, por lhes atribuírem uma extensão 

desproporcional” (CAMBI, 2009, p. 241). 

Igualmente oportuno, nesta rubrica, realçar o princípio da 

razoabilidade como um valioso fundamento à realização da justiça no caso concreto, 

habitualmente utilizado como parâmetro para exame dos atos do Poder Público, a fim 

de se aferir sua compatibilidade com o valor supremo de qualquer ordem jurídica, a 

justiça. (BARROSO, 2002, p. 153) 

Da argumentação expendida, colhe-se suficiente respaldo à submissão 

de todo e qualquer ato viciado (diga-se, em confronto com o interesse público ou 

ofensivo aos ditames constitucionais) ao crivo do Judiciário, ainda que concebido pelo 
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regime de oportunidade e conveniência, sempre que essa atividade pública se distanciar 

daquelas melhores possíveis opções ótimas que a hipótese específica recomendaria. 

 

3.3 A Doutrina da Reserva do Possível em contraposição à tese do mínimo 

existencial: a tendência da jurisprudência dos Tribunais Superiores. 

 

Outro obstáculo constantemente invocado para relativizar a 

imprescindibilidade de atuação do órgão estatal na efetivação de direitos fundamentais 

sociais, intermédio ações positivas - inibindo o Poder Judiciário de controlar políticas 

públicas -, é a chamada cláusula da “reserva do possível", teoria originária da 

jurisprudência alemã (Vorbehalt des Möglichen).  

Contudo, porque inspirada em realidade fática sobremodo dissonante 

ao quadro sócio-político brasileiro, vislumbra-se excessivamente vaga, para o cenário 

nacional, a argumentação difundida com a importada doutrina. 

É que, tal qual sua origem, a teoria da reserva do possível não se 

referia direta e exclusivamente à disponibilidade de recursos materiais, mas também à 

exigência de razoabilidade da pretensão de concretização de dado direito social - a ser 

avaliada à vista do caso concreto -, sob o crivo do princípio da proporcionalidade, que 

regerá a ponderação dos valores envolvidos.  

Também neste bojo, firmava-se a noção de que “esses direitos a 

prestações positivas (Teilhaberechte) estão sujeitos à reserva do possível no sentido 

daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade” (KRELL, 

2000, p. 40), de acordo com o que não seria permitido exigir do Estado acima de um 

limite básico social. 

Ocorre que, no Brasil, a transposição do conceito – sem as necessárias 

adaptações - acabou fazendo-o despontar com a feição da reserva do financeiramente 

possível, interpretação que antevê, na insuficiência de recursos materiais e na ausência 

de previsão orçamentária, um limite à realização de direitos fundamentais sociais, 

índole segunda a qual “os direitos (todos eles) estariam condicionados, em sua 

realização pelo Poder Público, às capacidades financeiras do Estado, o que tornaria esta 

realização insindicável pelo Poder Judiciário” (ARENHART, 2005). 
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Sobre o risco de aplicação desaventurada da importada tese, já 

preveniu Freire Júnior que sua invocação em solo pátrio pode ser fruto de um direito 

comparado desconexo, principalmente porque a definição do que se entende como 

garantia mínima de direitos - naquela nação onde originalmente desenvolvido o 

raciocínio - em quase nada se aproxima do contexto brasileiro tão marcado pela 

desigualdade social (FREIRE JÚNIOR, 2005, p. 42).  

Com efeito, tomado como paradigma o ideal democrático difundido 

no Estado contemporâneo, é reconhecido que a noção de justiça social surge como uma 

simbiose entre dos valores da liberdade e da igualdade, panorama em que a idéia de 

democracia somente poderá despontar com um processo equânime de participação 

política, a partir do pressuposto de justa distribuição dos bens sociais. 

Disso decorre a inafastável conclusão de que a democracia, a 

sociabilidade e a juridicidade impõem o amparo por uma estrutura jusfundamental que 

começa nos direitos fundamentais da pessoa humana e termina nos direitos sociais. 

(CANOTILHO, 2008, p. 252) 

Isto porque, a liberdade jurídica tem seu sentido esvaziado caso não 

possa ser exercida na realidade, visto só alcançar sua concretude na vida social quando 

da efetiva possibilidade de que os bens sociais materiais básicos, que permitam a vida 

digna, possam ser desfrutados. 

É na consonância desta basilar percepção - ínsita aos desafios 

republicanos - que os direitos fundamentais sociais, a começar pela viabilização do 

mínimo existencial, emergem como uma medida de proteção estatal básica para alcance 

da liberdade real e fomento à igualdade material e que, diferentemente das liberdades 

públicas negativas (calcados na igualdade formal), significam direitos a níveis mínimos 

de desenvolvimento. 

Tem-se, portanto, que a noção de mínimo existencial material está 

voltada à garantia de um conjunto mínimo de bens e serviços essenciais, capazes de 

assegurar o bem estar social através da promoção da dignidade individual e coletiva, 

devendo, por isso, ter seu conteúdo buscado no âmago dos vetores constitucionais da 

dignidade da pessoa humana, da isonomia e da cláusula do Estado Social. 
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A par disso, é cediço que as políticas públicas implementadas e 

executadas pela Administração, inevitavelmente, demandam o emprego de finanças 

públicas previamente disponibilizadas, conforme leis de diretrizes orçamentárias. 

Entretanto, para fidedigno enfrentamento do problema, é de se divisar 

que a reserva do possível não é elemento essencial ou integrante dos direitos 

fundamentais, emergindo apenas como um limitador fático-jurídico ou um critério para 

solução de conflitos entre direitos fundamentais, devendo se prestar, assim, à 

salvaguarda do direito ao mínimo existencial (SARLET; FIGUEIREDO, 2008, p. 30). 

Assim, não se olvidando que justamente através do orçamento são 

instrumentalizadas as políticas públicas, bem como definido o grau de concretização dos 

direitos fundamentais contemplados na Constituição Federal, é possível enxergar na 

prática orçamentária (determinante para a destinação dos recursos públicos) um 

instrumento de governo para o desenvolvimento social, político e econômico. 

Não é recente a polêmica criada em relação ao tema, residindo sua 

tônica no questionamento acerca da obrigatoriedade de implementação – pelos agentes 

políticos originariamente legitimados – daqueles direitos sociais definidos como 

fundamentais no Estado Social e Democrático de Direito, mesmo quando escassos ou 

ausentes recursos financeiros a lhes oferecer suporte. 

Diante deste impasse instalado frente à demanda por promoção do 

mínimo existencial material e o paradoxo da finitude dos recursos públicos, é do 

magistério de Eduardo Cambi (2009, pp. 389-390; 407-409) que se colhe a tentativa de 

adequada desmistificação deste confronto de paradigmas: 

Uma vez que os recursos públicos são limitados, devem ser aplicados, 
prioritariamente, na concretização de condições mínimas de tutela da 
dignidade da pessoa humana (mínimo existencial). Procura-se, 
destarte, uma otimização nos gastos públicos, voltadas à aplicação 
prioritária na efetivação de direitos fundamentais sociais, sem os quais 
as pessoas não teriam condições mínimas de sobreviver com 
dignidade (maximização do mínimo existencial). [...]  

Dentro das limitações orçamentárias, o Estado deve priorizar os 
gastos públicos na concretização daqueles direitos que permitem gerar 
as condições gerais mínimas para emancipação da pessoa humana, 
porque esta é a premissa mais favorável à realização dos direitos 
fundamentais em países de modernidade tardia como o Brasil. [...] 

Os direitos que compõem o mínimo existencial são tão importantes 
que a sua outorga não pode ficar sujeita à vontade (discricionariedade) 
da maioria parlamentar ou da Administração Pública. Desse modo, a 
ausência de previsão de despesa, nas leis orçamentárias, bem como a 
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inexistência de políticas públicas não impede a efetivação judicial do 
mínimo existencial. [...] 

Opções orçamentárias podem ser invalidadas pelo Poder Judiciário 
para permitir a concretização dos direitos fundamentais sociais ou, ao 
menos, do mínimo existencial. Deve o Judiciário sopesar os distintos 
atos materiais que podem ser praticados pelo Executivo, quando, 
diante das circunstâncias fáticas e jurídicas inerentes ao caso concreto, 
restar demonstrado que a opção do administrador é manifestamente 
inconstitucional. Há de ficar comprovado que foi preterido o valor da 
dignidade humana para se implementar outras alternativas incapazes 
de promover a tutela do mínimo existencial. 

 

Daí que, nesta perspectiva, assevera Ana Paula de Barcellos (2005, p. 

101) que a prática orçamentária é justamente “o momento no qual a realização dos fins 

constitucionais poderá e deverá ocorrer”, ângulo pelo qual importa distinguir que a 

articulação dos gastos públicos não se reserva integralmente à deliberação política, já 

que considerável espectro das escolhas públicas já está marcado por opções 

constitucionalmente definidas.  

Desta maneira, pelo entendimento aplicado à matéria, é desvelado 

com nitidez que a projeção da reserva do possível não pode emergir como uma 

limitação absoluta, tampouco como um cômodo fundamento para a evasiva estatal 

frente à exigência de promoção de direitos fundamentais, representando, ao revés, 

“apenas um dos argumentos que devem ser analisados pelo juiz no momento em que 

formula a sua decisão, buscando compatibilizar a necessária realização da Constituição 

com a devida responsabilidade estatal” (CAMBI, 2009, p. 400).  

Em atenção ao assunto, Fernando Borges Mânica (2007, p. 182-183) 

observa que 

Tal viés da teoria da reserva do possível é importante e deve ser 
entendido com o objetivo de vincular o direito à economia, no sentido 
de que as necessidades – mesmo aquelas relacionadas aos direitos 
sociais – são ilimitadas e os recursos são escassos. Esse postulado, 
fundamento da ciência econômica, deve ser levado em conta tanto na 
definição das políticas públicas quanto na decisão judicial no caso 
concreto.  

 

Não obstante a importância da preocupação franqueada com a 

cláusula da reserva do possível, cumpre notar que, especialmente em razão de forte 

tendência jurisprudencial, sua arguição tem sido rejeitada como panacéia apta a driblar a 
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obrigatoriedade de efetivação dos direitos fundamentais sociais pelo Estado (MÂNICA, 

2007, p. 182), o que vem ofuscando seu primitivo renome de obstáculo absoluto à 

atuação jurisdicional na implementação das políticas públicas. 

É do Supremo Tribunal Federal – no julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental de número 45 - a interpretação 

paradigmática que compatibiliza a leitura da referida cláusula em face dos preceitos 

constitucionais garantidores de direitos fundamentais, exigindo - mais que a mera 

alegação de inexistência de recursos - a comprovação da denominada “exaustão 

orçamentária”.  

O voto é da lavratura do Ministro Celso de Mello, que assim exarou: 

É que a realização dos direitos econômicos, sociais [...] depende, em 
grande medida, de um inescapável vínculo financeiro subordinado às 
possibilidades orçamentárias do Estado, de tal modo que, 
comprovada, objetivamente, a incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal, desta não se poderá razoavelmente exigir, considerada 
a limitação material referida, a imediata efetivação do comando 
fundado no texto da Carta Política. Não se mostrará lícito, no entanto, 
ao Poder Público, em tal hipótese — mediante indevida manipulação 
de sua atividade financeira e/ou político-administrativa — criar 
obstáculo artificial que revele o ilegítimo, arbitrário e censurável 
propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar o estabelecimento e a 
preservação, em favor da pessoa e dos cidadãos, de condições 
materiais mínimas de existência. Cumpre advertir, desse modo, que a 
cláusula da "reserva do possível" — ressalvada a ocorrência de justo 
motivo objetivamente aferível — não pode ser invocada, pelo Estado, 
com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações 
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental 
negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de 
direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial 
fundamentalidade.  (BRASIL. Supremo Tribunal Federal, ADPF 45 
MC, Relator: Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, 
publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-
00191). 

 

Adequada compreensão da problemática é igualmente encontrada na 

orientação que vem se assentando no Superior Tribunal de Justiça, consoante 

entendimento perfilhado em recentíssimo julgamento:  

[...] a real insuficiência de recursos, mesmo quando estes estão 
alocados em atividades essenciais, deve ser demonstrada pelo Poder 
Público, não sendo admitido que a tese seja utilizada como uma 
desculpa genérica para a omissão estatal no campo da efetivação dos 
direitos fundamentais, principalmente os de cunho social. (BRASIL. 
Superior Tribunal de Justiça, REsp 1185474/SC, Rel. Ministro  
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HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
20/04/2010, DJe 29/04/2010). 

 

Em solução emanada da mesma Corte, viu-se também nivelar:  

[...] Tratando-se de direito fundamental, incluso no conceito de 
mínimo existencial, inexistirá empecilho jurídico para que o Judiciário 
estabeleça a inclusão de determinada política pública nos planos 
orçamentários do ente político, mormente quando não houver 
comprovação objetiva da incapacidade econômico-financeira da 
pessoa estatal. (BRASIL, Superior Tribunal de Justiça, AgRg no REsp 
1136549/RS, Rel. Ministro  HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA 
TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 21/06/2010). 

 

Ultrapassado este labor exegético, permite-se enfim assimilar 

proficiente fórmula a nortear o exame operacional do conflito (pelo Judiciário) diante do 

caso concreto: 

Verificada a ausência de qualquer limitação financeira, ou a aplicação 
de recursos públicos em finalidade evidentemente menos importante 
do que aquela a ser protegida, cumpre afastar o limite ora estudado, 
sendo imponível a prestação para o Estado. [...] Precisamente esta é a 
idéia que rege a aplicação do princípio em questão. Não obstante 
possa ele configurar elemento de limitação à atividade jurisdicional, 
este limite não é absoluto, cabendo ao Poder Judiciário não apenas 
investigar a razoabilidade da indisponibilidade financeira alegada pelo 
Poder Público, como ainda apurar – se for o caso – a outra destinação 
dada ao recurso público, bem assim a garantia do "mínimo essencial" 
pelo Estado. (ARENHART, 2005) 

 

Por derradeiro, lança-se concludente justificativa à superação ora 

ministrada fazendo uso da salutar proposta de Eduardo Cambi (2009, p. 487) por uma 

leitura peculiar da cláusula da reserva do possível em países de modernidade tardia 

(como é o caso brasileiro), onde, para o autor, a teoria “deve servir de mecanismo de 

mitigação do ativismo judicial irresponsável, sem se transformar em obstáculo jurídico 

à realização de direitos fundamentais sociais”. 

Vem abaixo, neste consenso, a idoneidade de tal resistência - 

embasada na doutrina da reserva do possível - à afirmação judicial dessa categoria de 

direitos fundamentais inviabilizados pelos originários executores de políticas públicas, 

salvo se devidamente comprovada a exaustão material - entendida como “justo motivo 

objetivamente aferível” (Celso de Mello, APDF45) -, circunstância que, entretanto, 
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apenas inibirá a imediata consecução do comando, mantendo ainda assim a 

imperiosidade de sua ulterior execução. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao se lançar o olhar à realidade brasileira não é forçoso discernir a 

peculiar debilidade há muito aqui enfrentada na gestão da coisa pública, conjuntura 

manifestada de forma tal impetuosa, que sequer admite olvidar a intensa deficiência 

presente na atividade pública frente à exigência constitucional de garantia - a toda a 

sociedade - à fruição mínima de direitos ínsitos à noção axiomática da dignidade da 

pessoa humana.  

Também não é de hoje a justificação à remissa atuação do Estado - 

perante os compromissos sociais elevados na Constituição - pautada na ardilosa evasiva 

da limitação e escassez dos recursos públicos. 

Em redobrada sensibilidade ao não mais velado esgotamento da práxis 

governamental até então vivenciada no percurso republicano pela justiça social, 

dedicou-se força ao reconhecimento da insuficiência deste modelo - que aflui aos 

Poderes Legislativo e Executivo a implacável gerência das políticas públicas – para o 

triunfo estatal sobre o desafio de avivamento das normas constitucionais definidoras de 

direitos fundamentais sociais. 

Exsurgindo da proposta pela combinação de esforços por parte das 

instituições estatais no tratamento dessa negligência na tarefa de concretização dos fins 

constitucionais, empenhou-se o trilhado estudo a sustentar o exercício da atividade 

jurisdicional – função típica e inerente ao Judiciário - como meio hígido para 

saneamento de distorções no processo democrático, em harmoniosa observância à 

premissa da inafastabilidade da jurisdição. 

Enquanto instância última na proteção dos direitos fundamentais, é 

chancelada ao Poder Judiciário - mediante a análise da omissão dos outros poderes no 

desempenho de suas funções típicas - incisiva responsabilidade na correção de toda e 

qualquer realidade social desafinada com o ideário político-sociológico emanado da 

Constituição.   

Na perspectiva da legitimidade desta atuação, mereceu abono a tutela 

transindividual não apenas como salutar instrumento no cuidado dos direitos 

fundamentais frente ao Poder Público, como também mecanismo relevante para o 
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estímulo à democracia participativa, tendo em conta sua inquestionável habilidade em 

alterar condutas governamentais, seja porque inertes à implementação de certos direitos 

constitucionais, seja por contrastantes com as diretrizes constitucionais impostas ao 

Estado. 

Paralelamente ao sucesso defrontado na utilização das demandas 

coletivas no cenário judiciário nacional, alguns percalços são freqüentemente opostos – 

notadamente pela jurisprudência - no intento de diminuir a eficácia ou até o cabimento 

dessa atuação, resistência, entretanto, de todo inábil a afastar a idoneidade do aqui 

avalizado controle judicial, conforme sustentação desenvolvida. 

É que na moderna concepção do Estado Democrático de Direito não 

há mais lugar à atividade da Administração Pública que não guarde fidedigno 

compromisso com a realização de justiça social, contexto em que imperioso o 

reconhecimento da vinculação constitucional de Legislador e Administrador à 

instituição de garantias reais e efetivas à aplicabilidade de direitos fundamentais, 

notadamente quando integrantes do mínimo existencial arrogado na Constituição.      

Enfim, ainda que existam limites para a operacionalização do controle 

judicial das políticas públicas, a existência de tais finitudes não enfraquece, mas sim 

densifica a necessidade de permanente aprimoramento desta função socioterapêutica 

pelo Poder Judiciário, a quem compete, por excelência, a discussão a respeito da 

interpretação e aplicação da Constituição da República. 
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RESUMO 

O presente trabalho vai analisar o papel do Poder Judiciário no controle 
jurisdicional das políticas públicas, papel esse que vem se destacando 
consideravelmente em um panorama de crise e omissão do Estado e uma crescente 
preocupação com a efetividade dos direitos sociais fundamentais dos cidadãos. No 
referido estudo será analisado inicialmente o controle judicial da atividade 
administrativa e sua intensidade, trabalhando especialmente o controle das políticas 
públicas. Posteriormente será estudado o atual papel do Poder Judiciário, sua forte 
característica política e sua grande importância na efetivação dos direitos fundamentais 
na democracia contemporânea. É preciso destacar que o que se pretende não é a defesa 
da ampliação demasiada e sem parâmetros da atuação e do poder do Judiciário, mas 
abordar seu papel atual e importante no Estado contemporâneo frente à ineficiência e 
omissão da Administração Pública em prestar e efetivar os direitos sociais fundamentais 
em prol da defesa de uma ordem jurídica justa para os indivíduos.  
 
Palavras-chave: controle jurisdicional; políticas públicas; papel do Judiciário. 

 

ABSTRACT 

This paper will examine the role of the Judiciary in judicial review of public 
policies, a role that has stood out considerably in a landscape of crisis and failure of the 
state and a growing concern about the effectiveness of social fundamental rights of 
citizens. In that work will be analyzed first, the judicial review of administrative activity 
and its intensity, working especially the public policies. Later will be studied the current 
role of the Judiciary, its strong political character and its great importance in ensuring 
the fundamental rights in contemporary democracy. It should be noted that what is 
intended is not the defense of the unlimited enlargement action and power of the 
Judiciary, but approach his current role in the contemporary state front of the 
inefficiency and failure of public administration in provide and put in to effect the social 
fundamental rights in defense of a faire legal order for the people. 

 
Keywords: jurisdictional control; public policies; Judiciary’s role. 
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INTRODUÇÃO 

 

O papel do Poder Judiciário tem sido de grande destaque no contexto das 

democracias contemporâneas. Esse Poder vem sendo chamado a enfrentar as tensões, 

sempre recorrentes, entre direito e política, especialmente no que diz respeito à proteção 

dos direitos dos indivíduos. O chamado à jurisdição tem se mostrado uma das principais 

marcas do Século XXI no contexto da atuação das instituições públicas e se deve 

basicamente à democratização do conhecimento dos direitos dos indivíduos e do acesso 

à justiça, aliado sobretudo a crise de oferta de realização das promessas constitucionais 

em um quadro de real crise do Estado.  

Com o advento da Constituição Democrática de 1988, marco no reconhecimento 

de direitos sociais no Brasil, alicerçada no primado da dignidade humana e nos direitos 

sociais fundamentais dos indivíduos, a posição de preponderância da Administração 

Pública em face dos administrados passou a ser questionada. Assim, o controle 

jurisdicional dos atos do Estado se expandiu, invadindo até mesmo o âmbito dos atos 

discricionários e das políticas públicas, antes restritas à esfera administrativa, em prol da 

efetivação da liberdade e dos direitos fundamentais dos cidadãos1. 

Na medida em que um conjunto significativo de direitos foi elevado à categoria 

constitucional, na condição de direitos fundamentais que expressam direitos sociais e 

humanos de várias gerações ou dimensões, o problema deslocou-se da previsão, então 

conquistada, para a efetivação a ser consolidada.  

Em um panorama em que o Estado implementa políticas públicas ineficientes e 

insuficientes para atender as necessidades da sociedade ou até mesmo se omite em seu 

papel de execução e concretização dos direitos sociais fundamentais 

constitucionalmente impostos, os tribunais são chamados, cada vez mais, para interferir 

em assuntos que transcendem o jurídico e adentram nas escolhas políticas, 

especialmente no que diz respeito às políticas públicas, passando a ser considerados os 

principais guardiões da efetivação dos direitos fundamentais dos indivíduos, em 

especial no que tange a tutela dos direitos sociais. 

                                                 
1 SILVA, Ricardo Perlingeiro Mendes da; BLANKE, Hermann-Josef; SOMMERMANN, Karl-
Peter(Coord.). Código de jurisdição administrativa (o modelo alemão). Rio de Janeiro: Editora Renovar, 
2009. p. 71. 
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Em razão disso é que tem se observado um número cada vez maior de demandas 

judiciais com o objetivo de garantir o acesso aos direitos sociais, movidas contra as 

diversas esferas governamentais. 

 Portanto, no presente trabalho será estudado o papel do Poder Judiciário no 

controle jurisdicional das políticas públicas que visam implementar direitos sociais, 

papel esse que vem se destacando consideravelmente em um cenário de crise e omissão 

do Estado e uma crescente preocupação com a efetividade dos direitos sociais 

fundamentais dos cidadãos.  

 No referido estudo será analisado, por meio de pesquisa bibliográfica e de casos 

concretos da jurisprudência brasileira, inicialmente o controle jurisdicional da 

Administração Pública trabalhando em especial o esse controle sobre as políticas 

públicas. Posteriormente será estudado no cenário democrático atual o papel do Poder 

Judiciário na efetivação dos direitos sociais fundamentais em prol de uma ordem 

jurídica justa para os indivíduos. 

 

1 O CONTROLE JURISDICIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM 

ESPECIAL O CONTROLE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

1.1 Controle Jurisdicional da Administração Pública  

 

O controle jurisdicional da Administração Pública é essencial na defesa dos 

direitos e garantias fundamentais estatuídos na Constituição, e visa garantir a efetivação 

de tais direitos dos indivíduos frente às possíveis lesões ou omissões por parte do 

Estado. Assim, quando o Legislativo e o Executivo se desprendem de seus parâmetros e 

ofendem tais direitos do indivíduo ou da coletividade, é o controle judicial que vai 

restaurar a situação de legitimidade, sem que o mais humilde indivíduo se veja 

prejudicado pela atuação ou omissão do Estado ou dos entes privados no exercício do 

poder público2. 

Dessa forma, não se pode deixar de enfatizar que o controle jurisdicional da 

Administração Pública é princípio estruturante do Estado de Direito, ou seja, a 

possibilidade de controle judicial da atuação e omissão do Estado é a principal garantia 

                                                 
2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ªª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2009. p. 962. 
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de liberdade e plenitude de direitos dos cidadãos em um Estado Democrático de 

Direito3. 

Contudo, não é tarefa fácil controlar o exercício do poder público quando se 

afetam direitos dos cidadãos. Tiveram que transcorrer muitos séculos até ser possível 

consolidar sistemas que impeçam, com mínima eficácia, os excessos e ilegalidades da 

atividade administrativa4. 

Durante muito tempo, a doutrina e a jurisprudência brasileira defenderam que o 

controle do Poder Judiciário no que tange a atuação da Administração Pública deveria 

limitar-se ao exame de legalidade do ato administrativo, restringindo-se à verificação 

dos requisitos formais, sendo vedada a análise do mérito administrativo5.   

Segundo esse entendimento, o Judiciário devia assegurar a aplicação da lei, não 

sendo competência dos tribunais o exame do aspecto intrínseco, não sendo possível, 

então, julgar os atos administrativos como oportunos ou inoportunos, convenientes ou 

inconvenientes, justos ou injustos.   

Mas essa visão da doutrina e da jurisprudência foi evoluindo com o tempo, e o 

primeiro passo a ser dado com o objetivo de alargar o âmbito de controle do Judiciário, 

ainda que condicionado à previsão da norma, foi chamado de teoria dos motivos 

determinantes, então criada pelo Conselho de Estado Francês e absorvida pela doutrina 

brasileira6. 

O parâmetro da atuação administrativa é a norma, no entanto quando esta 

silencia ou abre espaço para as escolhas da autoridade administrativa, esta acaba por 

expedir atos discricionariamente, principalmente no que diz respeito ao objeto e aos 

motivos do mesmo, sendo então o referido ato discricionário impenetrável pelo controle 

judicial, que se esgota na comparação do ato com a norma. No entanto, segundo a teoria 

dos motivos determinantes, nos casos de espaços abertos pela norma, o administrador 

ao nomear os motivos de suas escolhas, vincula-se a esses motivos que passam a ser 

alvo de controle jurisdicional7.  

                                                 
3 FRANÇA, Philip Gil. O Controle da Administração Pública: tutela jurisdicional, regulação econômica 

e desenvolvimento. 2ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 112. 
4 CASSAGNE, Juan Carlos; PÉRES, Jesús González. La Justicia Administrativa en Iberoamérica. 
Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2005. p. 34. 
5 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2002. p. 42-43. 
6 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à 

lógica razoável. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006. p. 47. 
7 Ibid., p. 47-48. 
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O referido passo foi significativo, mas a Constituição Federal de 1988 veio ainda 

para abrir e sofisticar ainda mais os horizontes do controle jurisdicional da 

Administração Pública, levando-os além da legalidade estrita dos atos administrativos e 

dos motivos determinantes quando expressos e vinculados. No novo cenário 

constitucional passou a ser questionada também a legitimidade, a economicidade, a 

razoabilidade, a proporcionalidade, a eficiência e até os resultados dos atos 

administrativos, uma vez que passaram a ser rótulos presentes no texto constitucional, 

se destacando, dentre estes, a análise da razoabilidade, que acaba sendo alçada à 

categoria de princípio constitucional8.  

Nesse contexto, a lógica do razoável virou a chave para que o controle judicial 

do Estado além de ser técnico-jurídico visasse o justo, o legítimo e o viável do ponto de 

vista de uma relação custo-benefício9. 

A questão é que tem se compreendido e se reduzido sobremaneira a noção e o 

conceito de mérito do ato administrativo, que em períodos anteriores da nossa história 

havia se agigantado indevidamente em razão das fortes tendências totalitárias da 

época10. 

Não obstante, ainda estamos longe de determinar alguma tese definitiva da 

abrangência do controle jurisdicional do Estado. Alguns autores, como José dos Santos 

Carvalho Filho, continua entendendo que o referido controle judicial é exclusivamente 

de legalidade e que não pode adentrar o mérito administrativo, estando o Judiciário 

impedido de reavaliar critérios de conveniência e oportunidade dos atos, critérios estes 

que, segundo ele, são privativos do administrador público. Já que entende que ao 

reavaliar tais critérios os juízes estariam desempenhando função administrativa que não 

corresponde a sua competência11.  

Em contrapartida, outros autores como, por exemplo, Celso Antônio Bandeira de 

Mello admitem explicitamente a possibilidade de controle judicial da discricionariedade 

dos atos administrativos, uma vez que acredita ser fundamental para garantia do 

                                                 
8 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à 

lógica razoável. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006. p. 47. 
p. 48-49. 
9 Ibid., p. 50-51. 
10 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2002. p. 46. 
11 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 22ªª ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2009. p. 967. 
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atendimento da lei e da afirmação dos direitos12; e este tem sido acompanhado por uma 

jurisprudência nem sempre constante, mas que procura ser sempre evolutiva. Na 

verdade, o que se propõe é que com base no art. 5º, XXXV da Constituição Federal13, o 

controle judicial da atuação do Estado seja amplo e efetivo sempre que houver lesão ou 

ameaça a direito14.  

Conforme também o ensinamento de Ada Pellegrini Grinover, com o tempo, o 

conceito de legalidade foi se ampliando para englobar não só a legalidade estrita, mas 

também a motivação e a finalidade do ato administrativo. Inicialmente, com a Lei da 

Ação Popular brasileira de 1974 que abriu ao Judiciário a apreciação do mérito do ato 

administrativo, elevando a lesão, em alguns casos específicos, à condição de causa de 

nulidade do ato, sem necessidade do requisito da ilegalidade. Mas foi especialmente 

com a Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, LXXIII, que se firmou o 

entendimento de que o Judiciário poderia adentrar o mérito do ato discricionário da 

Administração com base na defesa da moralidade administrativa que não pode ser 

examinada sem a análise do mérito15. 

Atualmente, tem sido considerada superada, por uma quantidade cada vez maior 

da doutrina, a asserção de que o objeto do controle jurisdicional dos atos da 

Administração Pública se limita ao exame da legalidade e dos requisitos formais dos 

mesmos. Podem ocorrer casos em que o ato não tenha nenhum vício de ilegalidade, 

porém deixe a desejar na relação do que almeja a Administração e o que é do interesse 

público. E essa constatação também deve ser objeto do controle judicial, porque se faz 

essencial para efetivação ou não dos direitos dos indivíduos. No entanto, deve-se ter o 

cuidado de observar a tênue linha divisória entre os poderes estatais, de modo a evitar 

que a função jurisdicional do Judiciário substitua a função administrativa do 

Executivo16. 

Portanto, conforme os ensinamentos também de Juan Carlos Cassagne, o 

controle jurisdicional da Administração Pública não pode se restringir a simples 

verificação da legalidade dos atos administrativos, ou então a função jurisdicional se 

                                                 
12 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 985. 
13 Art. 5ª, XXXV, CF. “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. 
14 COELHO, Paulo Magalhães da Costa. Controle Jurisdicional da Administração Pública. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2002. p. 47. 
15

 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 9-10. 
16 PEREIRA JÚNIOR, Jessé Torres. Controle judicial da administração pública: da legalidade estrita à 

lógica razoável. 2ª ed. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2006. p. 51-52. 
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converteria na pura função de submeter o caso concreto ao ordenamento jurídico, e a 

maioria dos casos que envolvem controle judicial do Estado são muito mais complexos 

que essa simples confrontação, sendo necessária uma maior consideração do juiz na 

hora de julgar a atuação da Administração Pública17. 

A atividade judicial de controlar a atuação do Estado não é mecânica nem 

exclusivamente técnica, além de missão difícil é quase uma arte: a arte de promover 

justiça tendo em conta a harmonização dos interesses individuais ou coletivos de cada 

conflito com o interesse público, sem substituir, como mencionado anteriormente, a 

discricionariedade administrativa pela judicial. É preciso ter em mente que tanto um 

controle judicial que paralisa a atividade estatal quanto à diminuição das garantias de 

um Estado Democrático de Direito pela atuação administrativa são maléficas para 

sociedade com um todo18. 

Para um melhor aprofundamento do tema, nos próximos tópicos será trabalhado 

individualmente o controle jurisdicional das políticas públicas e todas as questões 

inerentes ao tema.  

 

1.2 Controle Jurisdicional das Políticas Públicas 

 

A ciência jurídica não costumava se ocupar do tema das políticas públicas, esse 

era um conceito mais afeto à ciência política, à sociologia ou aos estudos acerca da 

gestão do poder público. Mas nas últimas décadas a ciência jurídica descobriu no tema 

das políticas públicas vasto campo de estudo, vislumbrando no controle jurisdicional 

dessas políticas uma solução à violação dos direitos fundamentais dos indivíduos, como 

veremos nos próximos tópicos. 

 

1.2.1 Conceito de Política Pública  

 

Ao estudar o tema das políticas públicas o primeiro ponto a ser abordado é o seu 

conceito. Deve-se, inevitavelmente, delimitar o conceito de política pública, definir o 

alcance do termo e precisar seus contornos. 

                                                 
17 CASSAGNE, Juan Carlos; PÉRES, Jesús González. La Justicia Administrativa en Iberoamérica. 
Buenos Aires: Lexis Nexis Argentina, 2005. p. 34. 
18 Ibid., p. 36. 
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As políticas públicas são conceituadas comumente como programas de ação 

governamental para a realização de objetivos socialmente relevantes e politicamente 

determinados19.  

Em concordância, Eduardo Appio conceitua as políticas públicas como 

“instrumentos de execução de programas políticos baseados na intervenção estatal na 

sociedade com a finalidade de assegurar igualdade de oportunidades aos cidadãos, tendo 

por escopo assegurar as condições materiais de uma exigência digna a todos os 

cidadãos”. Para ele, as políticas públicas simbolizam a pretensão de planejamento social 

por meio da execução de projetos governamentais das sociedades contemporâneas, 

motivo pelo qual tem se mostrado crescente a judicialização das matérias que 

abordam20. 

Portanto, as políticas públicas são programas traçados de modo imperativo pela 

Constituição e por leis ordinárias, de execução atribuída, a princípio, ao Poder 

Executivo, órgão competente para a realização material, e submetidas à obrigatória 

fiscalização. 

Em análise mais precisa, se adverte que política pública, não é uma norma, nem 

um ato, ela é essencialmente uma atividade, que se traduz em um conjunto organizado 

de normas e atos, unificados por uma finalidade e tendentes a realização de um objetivo 

determinado21. 

Conforme o entendimento de Nagibe de Melo Jorge Neto, tomando por base a 

noção de atividade, em sentido amplo, as políticas públicas são qualquer atuação ou 

atividade estatal que visem a implementação dos fins do Estado, proporcionando aos 

cidadãos os bens da vida e os serviços que cumpre ao Estado fornecer. Já em sentido 

estrito, entende-se por política pública a atuação pública com vistas a concretizar, 

mediata ou imediatamente, os direitos fundamentais22. 

Convém destacar que se pretende abarcar nesse conceito também a não atuação 

estatal que interfere na concretização dos direitos fundamentais. Pode haver uma norma, 

lei, ato administrativo ou programa de ação, mas que inexista uma atividade estatal 

                                                 
19 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 285. 
20 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. 7ª reimpressão. Curitiba: Juruá 
Editora, 2011. p. 133-136. 
21 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 52-53. 
22 Ibid., p. 52-54. 
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visando a implementação desses direitos. A inexistência de políticas públicas tem 

grande relevância no que diz respeito ao controle jurisdicional de políticas públicas23. 

Portanto as políticas públicas não se confundem com o ato administrativo, que é 

uma “fala prescritiva”, um pronunciamento sobre determinada situação, que implica 

consequências jurídicas, ou seja, cria direitos, deveres e obrigações tanto para 

Administração Pública quanto para os administrados24. A política pública, por sua vez, 

não depende da existência de atos administrativos, embora possam ser condicionadas 

por eles. 

Conclui-se, então, que o conceito de política pública é formado por três 

elementos: a) uma ação, uma atividade estatal orientada, mediata ou imediatamente, 

para a consecução de b) um fim, um objetivo, que é a efetivação dos direitos 

fundamentais; e essa atuação estatal poderá ou não estar condicionada a c) programa ou 

planejamento previamente estabelecido. 

 

1.2.2 Controle Jurisdicional das Políticas Públicas e a Violação dos Direitos 

Fundamentais 

 

Um dos principais problemas que se colocam quando do estudo das políticas 

públicas é a possibilidade do controle jurisdicional. Até que ponto e sob quais 

parâmetros estaria aberta a via judicial à discussão acerca da ação ou omissão do Poder 

Público na implementação de políticas públicas e, consequente efetivação dos direitos 

sociais fundamentais previstos na Constituição Federal brasileira. 

A normatividade da Constituição e sua centralidade no sistema jurídico 

disseminam o entendimento de que todos os ramos do direito devem ser compreendidos 

e interpretados à luz da Constituição, e as políticas públicas e o controle judicial das 

mesmas também estão subordinados à supremacia constitucional25.  

Nesse sentido, a Constituição estabelece como um de seus fins essenciais a 

promoção dos direitos sociais fundamentais e as políticas públicas, por sua vez, são o 

meio pelo qual os referidos fins constitucionais podem ser realizados de forma 

sistemática e abrangente. 

                                                 
23 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 54. 
24 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 383-386. 
25 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 293. 
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Portanto, de acordo com Luis Manuel Fonseca Pires as normas constitucionais 

não são meras recomendações políticas, mas comandos imperativos que se impõe no 

sistema jurídico e que não se reduzem a prescrever competências, mas externam 

sobretudo os valores juridicamente definidos como um mínimo a ser cumprido pelo 

Estado26. Dessa forma percebemos que há um mínimo exigível judicialmente contra a 

Administração Pública nos casos de descumprimento dos comandos constitucionais. 

Assim, podemos destacar que o controle jurisdicional das políticas públicas se 

dá com base na teoria do núcleo essencial do direito fundamental e no princípio da 

máxima efetividade das normas constitucionais. 

No estudo da teoria do núcleo essencial do direito fundamental é preciso 

primeiramente esclarecer a definição de direito fundamental, em especial o direito 

prestacional. 

Os direitos fundamentais são todas as posições jurídicas concernentes às 

pessoas, que com base no direito constitucional positivo, foram integrados ao texto da 

Constituição e, portanto, retiradas da esfera de disponibilidade dos direitos constituídos 

em razão do seu conteúdo e fundamental importância27. 

Destarte, nenhuma norma ou ato jurídico devem ser editados ou praticados em 

afronta ao direito fundamental, erigido à condição de princípio constitucional. De igual 

modo, as políticas públicas promovidas pela administração devem levar tal princípio 

como base da sua motivação28. 

Compete-nos destacar que além dos direitos individuais que historicamente 

contribuíram para a formação do Estado de Direito, o atual Estado Social e Democrático 

de Direito acolhe, ainda, outros direitos fundamentais que se qualificam como deveres 

de ação por parte do Poder Público ou, na perspectiva do administrado, como 

verdadeiros direitos a prestações29. Em outras palavras, são direitos sociais que 

dependem de um comportamento positivo de ação por parte da Administração Pública 

para se efetivarem. 

O núcleo essencial de um direito fundamental, por sua vez, é o mínimo 

necessário a ser realizado pelo Estado para o reconhecimento do valor que se almejou 

resguardar juridicamente. Assim se um núcleo mínimo escolhido pelo Direito para a 

                                                 
26 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 294. 
27 Ibid., p. 295. 
28 MASTRODI, Josué. Direitos Sociais Fundamentais. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 32.  
29 PIRES, op. cit., p. 296. 
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devida proteção do direito fundamental não for assegurado, há um conflito lógico no 

próprio texto normativo30. 

Por conseguinte, a Administração Pública não pode, ao atuar 

discricionariamente, desconsiderar o núcleo essencial de um direito social fundamental, 

que lhe exige uma prestação positiva em favor do administrado. 

Em razão disso, deve-se estipular um conteúdo mínimo, não linguístico, mas em 

sentido jurídico. Segundo Luis Manuel Fonseca Pires, na medida em que a opinião 

pública, a comunidade jurídica e até o Estado reconhecem a essencialidade de um 

determinado direito prestacional, torna-se injustificável a não concessão desta prestação 

sob o argumento de falta de clareza do diploma legal31. 

Em suma, a Administração Pública não pode deixar de cumprir e efetivar o 

núcleo fundamental de um direito qualificado como fundamental. Se nem o legislador 

pode diminuir o valor de um direito que a Constituição pretendeu assegurar, ainda mais 

vinculado se encontra o administrador que não pode se recusar a cumprir a essência 

mínima de um direito fundamental imposto constitucionalmente. 

Já o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, como já diz, 

traduz a preocupação com a efetivação dos ditames constitucionais, dos quais se 

destacam os direitos fundamentais32. 

O entendimento que se extrai é que a Constituição ao assegurar direitos e elevá-

los a categoria de fundamentais impõe a Administração Pública, em certa medida, o 

dever de concreta realização de tais direitos, o que franqueia o controle jurisdicional 

para assegurar o cumprimento desta situação jurídica33.  

Portanto, fica claro, que o controle das políticas públicas por parte do Poder 

Judiciário somente poderá incidir quando houver ocorrido uma violação dos direitos 

fundamentais. Para tal, é preciso à verificação de uma ofensa específica a tais direitos 

para que o Judiciário possa controlá-las, “modificando os objetivos traçados ou 

                                                 
30 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 298. 
31 Ibid., p. 298-299. 
32 Ibid., p. 300-301. 
33 Segundo as palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello em sede de recurso 
extraordinário RE 482/611, em que foi relator, julgado em 23/03/2010 “(...) a ineficiência administrativa, 
o descaso governamental com direitos básicos da pessoa, a incapacidade de gerir os recursos públicos, 
(...) a inoperância funcional dos gestores públicos na concretização das imposições constitucionais não 
podem nem devem representar obstáculos à execução, pelo Poder Público, da norma inscrita no art. 227, 
“caput”, da Constituição da República, que traduz e impõe, ao Estado, um dever inafastável, sob pena de 
a ilegitimidade dessa inaceitável omissão governamental importar em grave vulneração a um direito 
fundamental”. 
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impondo novos objetivos aos agentes públicos responsáveis pela implementação e 

elaboração das políticas públicas”34.  

E para Nagibe de Melo Jorge Neto, a ofensa aos direitos fundamentais ocorre 

mais especificamente na de execução dessas políticas. Assim, caso um serviço público 

que vise ao atendimento de um direito fundamental não esteja funcionando de modo 

adequado, o Poder Judiciário, uma vez provocado por quem tenha legitimidade para a 

ação, poderá estabelecer objetivos mínimos a serem alcançados para que a ofensa ao 

direito social fundamental se faça cessar35.  

Portanto conclui-se que o controle jurisdicional das políticas públicas incide 

sobre a atuação ou omissão da Administração Pública que contribua ou dificulte a 

efetivação dos direitos fundamentais determinados pela Constituição36.  

Mais precisamente, pretendemos destacar que o controle dessa atividade estatal é 

função do Poder Judiciário e corolário do Estado Social e Democrático de Direito em 

que vivemos e que pode ser exercido sem qualquer ofensa ao princípio da separação dos 

poderes ou a discricionariedade administrativa. 

 

1.2.3 Controle Jurisdicional das Políticas Públicas e o Princípio da Separação dos 

Poderes  

 

O entendimento predominante durante algum tempo foi o de que o controle 

jurisdicional das políticas públicas não era possível, especialmente em razão do 

                                                 
34 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 145-147. 
35 Ibid., p. 146-147. 
36 Conforme podemos ver também nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello 
em sede de recurso extraordinário RE 482/611, em que foi relator, julgado em 23/03/2010 “Desrespeito À 
Constituição - Modalidades De Comportamentos Inconstitucionais Do Poder Público. - O desrespeito à 
Constituição tanto pode ocorrer mediante ação estatal quanto mediante inércia governamental. A situação 
de inconstitucionalidade pode derivar de um comportamento ativo do Poder Público, que age ou edita 
normas em desacordo com o que dispõe a Constituição, ofendendo-lhe, assim, os preceitos e os princípios 
que nela se acham consignados. Essa conduta estatal, que importa em um ‘facere’ (atuação positiva), gera 
a inconstitucionalidade por ação. - Se o Estado deixar de adotar as medidas necessárias à realização 
concreta dos preceitos da Constituição, em ordem a torná-los efetivos, operantes e exeqüíveis, abstendo-
se, em conseqüência, de cumprir o dever de prestação que a Constituição lhe impôs, incidirá em violação 
negativa do texto constitucional. Desse ‘non facere’ ou ‘non praestare’, resultará a inconstitucionalidade 
por omissão, que pode ser total, quando é nenhuma a providência adotada, ou parcial, quando é 
insuficiente a medida efetivada pelo Poder Público. - A omissão do Estado - que deixa de cumprir, em 
maior ou em menor extensão, a imposição ditada pelo texto constitucional - qualifica-se como 
comportamento revestido da maior gravidade político-jurídica, eis que, mediante inércia, o Poder Público 
também desrespeita a Constituição, também ofende direitos que nela se fundam e também impede, por 
ausência de medidas concretizadoras, a própria aplicabilidade dos postulados e princípios da Lei 
Fundamental”. 
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princípio da separação dos poderes, sendo, as políticas públicas, matéria exclusiva da 

Administração Pública, ficando o Poder Judiciário excluído e impedido de analisar o 

tema.  

Essa doutrina tinha como base a noção clássica da separação dos poderes 

concebida por Montesquieu há época do liberalismo político. No entanto, devemos ter a 

consciência de que a organização social e política do Estado não é estática, apresenta 

um dinamismo que reclama constante reinterpretação e atualização dos institutos. 

A separação dos poderes configurou um dos pilares sobre os quais se edificou a 

concepção do Estado do século XIX. Com antecedentes em Aristóteles e Locke, foi 

consagrado e difundido na formulação de Montesquieu e consistia em distinguir três 

funções estatais: legislativa, administrativa e jurisdicional e atribuí-las três órgãos ou 

grupos de órgãos, reciprocamente autônomos, que as exercerão exclusivamente, ou pelo 

menos de forma preponderantemente exclusiva37. 

Foi concebida para assegurar a liberdade dos indivíduos mediante o 

enfraquecimento do Estado, então dividido em órgãos distintos. Desse modo, a 

separação dos poderes tem por base dois elementos: a especialização funcional, uma vez 

que cada órgão é especializado no exercício de sua função, e na independência dos 

órgãos, visto que cada órgão não se subordina ao outro38.  

Nagibe de Melo Jorge Neto destaca que a separação dos poderes foi idealizada 

por Montesquieu como meio de evitar o despotismo real, a sua finalidade era, como 

ainda é hoje, o controle do poder e da arbitrariedade.  

Ada Pellegrini Grinover segue esse entendimento e aponta que Montesquieu ao 

criar a teoria da separação dos poderes condicionou a liberdade dos indivíduos à 

separação entre as funções judicial, legislativa e executiva, uma vez que entendia a 

reunião de poderes permitia o surgimento de leis tirânicas, exequíveis tiranicamente39.  

 A referida autora lembra também que a teoria foi consagrada em meio ao 

liberalismo, que visava o enfraquecimento do Estado e a restrição de sua atuação na 

esfera da liberdade individual. Nesse período vigoravam as “liberdades ditas negativas, 

em que o Estado só tinha o dever de abster-se, para que o cidadão fosse livre de fruir de 

                                                 
37 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 119-120. 
38 Ibid., p. 120. 
39 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 8-9. 
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sua liberdade. O modelo do constitucionalismo liberal preocupou-se, com 

exclusividade, em proteger o indivíduo da ingerência do Estado”40.  

 Os objetivos fundamentais da separação dos poderes que são a contenção do 

arbítrio e a limitação do poder passam a ter uma perspectiva mais rica e diversa no 

Estado pós-moderno. O Estado agora deve estar a serviço da igualdade dos indivíduos e 

deve promover o bem comum dos cidadãos por meio de ações positivas41. 

Assim como podemos observar também nos ensinamentos de Ada Pellegrini 

Grinover, que enfatiza que a transição entre o Estado liberal e o Estado social promove 

uma alteração substancial na concepção do Estado e de suas finalidades. Segundo ela, o 

Estado passa a existir para atender ao bem comum, para satisfazer os direitos 

fundamentais e para garantir a igualdade material entre indivíduos. No Estado social 

surge a segunda geração de direitos fundamentais, a dos direitos econômico-sociais, nos 

quais, o dever de abstenção do Estado é substituído por um dever de dar, fazer e prestar, 

ou seja, dever de atuar positivamente para promover a efetivação dos direitos 

fundamentais dos indivíduos42.   

Além do mais, como mostra Odete Medauar, a realidade político-institucional e 

social do final do século XX e início do século XXI apresenta-se muito mais complexa 

em relação à época de Montesquieu. A concepção clássica da trindade de poderes 

tornou-se muito simples e insuficiente para explicar os múltiplos poderes do Estado 

contemporâneo em uma sociedade extremamente complexa43. 

E é em razão disso que não se pode simplesmente dizer que o Poder Judiciário 

está impedido de adentrar a função estatal exclusiva da Administração Pública, com 

base no primado da separação dos poderes. 

Com a implementação do Estado Social e Democrático de Direito instituído pela 

Constituição Federal de 1988, o entendimento que se difundiu mais claramente, é de 

que o Estado é uno e como um todo, incluindo todos os poderes que o compõe, tem a 

responsabilidade de influir na realidade social para modificá-la, de acordo com o art. 3º 

da Constituição Federal44. Não se nega que cabe a cada poder realizar prioritariamente a 

                                                 
40 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 8. 
41 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 64. 
42 GRINOVER, op. cit., p. 9-10. 
43 MEDAUAR, Odete. O direito administrativo em evolução. 2ª ed. revista, atualizada e ampliada. São 
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003. p. 120-122. 
44 Constituição Federal, art. 3º “Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - 
construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a 
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sua função primária, mas nada impede que amplie a sua atuação visando à melhoria da 

sociedade45.  

Segundo Luis Manuel Fonseca Pires a divisão das funções e a distribuição destas 

aos diferentes poderes do Estado não são absolutas e estanques. Além disso, na 

realidade positiva do nosso sistema jurídico, a independência dos poderes reclama 

igualmente a harmonia entre eles (art. 2º da Constituição Federal46) através do sistema 

de freios e contrapesos, que consiste na indiscutível possibilidade de o Judiciário 

intervir para recompor a ordem jurídica toda vez que esta for violada por ação ou 

omissão da Administração Pública47. 

A ilustre Ada Pellegrini Grinover destaca também que, com base no art. 3º da 

Constituição Federal e nos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, 

quando o Judiciário exerce seu controle sobre as políticas públicas, no fundo ele está 

exercendo um controle de constitucionalidade, de aderência da lei ou dos atos 

administrativos à Constituição48. Assim diante dessa nova visão, não há o que se falar 

em ofensa ao princípio da separação dos poderes.  

Nesse sentido, Osvaldo Canela Junior, defende que não é possível invocar o 

princípio da separação dos poderes para justificar a não apreciação da pretensão do 

titular de um direito fundamental no âmbito das políticas públicas. Ele também entende 

que o Poder Judiciário, nesses casos, exerce um controle de constitucionalidade e assim, 

não interfere no campo de atuação de outros poderes, visto que atua no âmbito 

exclusivamente jurisdicional. Ele ressalta ainda que o princípio da separação dos 

poderes não pode funcionar como justificativa para a violação dos objetivos do Estado, 

aos quais todos os poderes estatais estão vinculados49.  

O Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello, por sua vez, é claro 

em assinalar que a competência para implementar políticas públicas fundadas na 

Constituição poderá ser atribuída, ainda que de forma excepcional, ao Poder Judiciário, 

se e quando os “órgãos estatais competentes, por descumprirem os encargos político-

                                                                                                                                               
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, 
sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.  
45 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 13-14. 
46 Constituição Federal, art. 2º “São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário”. 
47 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 290. 
48 GRINOVER, op. cit., p. 13-15. 
49 CANELA JUNIOR, Osvaldo. Controle Judicial das Políticas Públicas. São Paulo: Editora Saraiva, 
2011. p. 94-95. 
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jurídicos que sobre eles incidem em caráter mandatório, vierem a comprometer, com tal 

comportamento, a eficácia e a integridade de direitos individuais e/ou coletivos 

impregnados de estatura constitucional”50. 

 Eduardo Appio diz que a separação dos poderes se assenta na especialização das 

funções do Estado e “não veda o exercício, a título ocasional, de uma determinada 

função por órgão não-especializado, desde que compatível com sua atividade-fim”. Ele 

destaca ainda que é da natureza do Poder Judiciário interferir no exercício das 

atividades dos demais poderes, “na medida em que é o Poder constitucionalmente 

responsável pela função de verificar a compatibilidade destas atividades com a 

Constituição Federal”. Portanto, não havendo a reserva absoluta da lei, o controle 

judicial das políticas públicas se mostra compatível com a democracia51.  

Portanto, o advento do Estado Social e Democrático de Direito produz uma 

mudança no equilíbrio dos poderes estatais. O Judiciário não deve apenas estabelecer o 

que é certo ou errado com base na lei, mas deve sobretudo verificar se o exercício 

discricionário do poder conduz à concretização dos objetivos constitucionais, e em 

última escala, conduz à efetivação dos direitos sociais fundamentais52. 

Deste modo, o controle jurisdicional das políticas públicas funciona como um 

instrumento de participação popular, onde serão resolvidas as tensões democráticas. Em 

suma, o controle das políticas públicas por parte do Judiciário apresenta-se, portanto, 

como necessidade para a legitimação do Judiciário no Estado Social e Democrático de 

Direito, na medida em que garante a efetivação dos direitos sociais fundamentais 

constitucionalmente assegurados53.  

 

1.2.4 Controle Jurisdicional das Políticas Públicas e Discricionariedade 

Administrativa 

 

Inicialmente o controle jurisdicional das políticas públicas não era admissível, 

não só em razão da ofensa ao princípio da separação dos poderes, mas também devido a 

impossibilidade de controle da discricionariedade da Administração Pública pelo Poder 

                                                 
50 Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello em sede de recurso extraordinário RE 482/611, 
em que foi relator, julgado em 23/03/2010. 
51 APPIO, Eduardo. Controle Judicial das Políticas Públicas no Brasil. 7ª reimpressão. Curitiba: Juruá 
Editora, 2011. p. 149-150. 
52 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 66-67. 
53 Ibid., p. 79-80. 
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Judiciário, que não podia adentrar o mérito do ato administrativo, exercendo controle 

somente no que tange a legalidade do mesmo. 

O argumento de impossibilidade de controle da discricionariedade da 

Administração Pública pelo Poder Judiciário tinha como base a noção de que tal 

controle não poderia adentrar o mérito do ato administrativo, ou seja, não analisaria a 

sua conveniência ou oportunidade, ficando restrito ao controle da legalidade. Porém, 

conforme o ensinamento de Ada Pellegrini Grinover, com o tempo, o conceito de 

legalidade foi se ampliando, para englobar não só a legalidade estrita, mas também a 

motivação e a finalidade do ato administrativo.  

Inicialmente, com a Lei da Ação Popular brasileira de 1974 e especialmente com 

a Constituição Federal de 1988 em seu art. 5º, LXXIII, que se firmou o entendimento de 

que o Judiciário poderia adentrar o mérito do ato discricionário da Administração com 

base na defesa da moralidade administrativa, o que vem sendo demonstrado através de 

uma grande tendência na jurisprudência54. 

Celso Antônio Bandeira de Mello acompanha esse entendimento e defende a 

possibilidade de controle judicial da discricionariedade administrativa, uma vez que 

acredita ser fundamental para garantia do atendimento da lei e da afirmação dos direitos 

fundamentais55. 

É certo que, atualmente, a possibilidade de controlar a atuação da Administração 

Pública no que tange as políticas públicas não pode ser motivo de surpresa para 

ninguém, uma vez que os atos administrativos do Estado, ainda que praticados por meio 

da atuação discricionária dos agentes públicos, devem ser submetidos ao exame dos 

motivos, da finalidade e da causa do ato, de modo a garantir a atendimento da lei e a 

afirmação do direito. Dessa forma, o Judiciário deve atuar nesse sentido para coibir e 

diminuir as arbitrariedades do Poder Público e para defender os direitos e interesses da 

sociedade56. 

No entanto, a intervenção do Judiciário nas políticas públicas não deve ser feita 

de forma indiscriminada. O Poder Judiciário deve agir no sentido de implementar ou 

modificar uma política pública dentro dos limites da razoabilidade, da reserva do 

possível e oferecer o mínimo existencial, de acordo com o entendimento manifestado 

                                                 
54 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 8-11. 
55 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 985. 
56 CASADO, Eduardo Gamero; RAMOS, Severiano Fernández. Manual Básico de Derecho 
Administrativo. 6ª ed. Madrid: Tecnos, 2009. p. 65. 
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por Ada Pellegrini Grinover57 que acompanha o posicionamento do ministro do 

Supremo Tribunal Federal Celso de Mello58.  

 Não se deve desconsiderar que a escolha das políticas públicas, a formação de 

programas de ação, o estabelecimento de objetivos e metas infraconstitucionais fazem 

parte da órbita de discricionariedade política dos Poderes Executivo e Legislativo, mas 

estas não deixam de servir, ao mesmo tempo, como parâmetro de controle jurisdicional 

para as atividades estatais desenvolvidas59.  

 Esse espaço de discricionariedade é estabelecido pela própria Constituição 

Federal, mas é importante ter em mente que, como destacado anteriormente, a 

Administração Pública não está livre de limitações mesmo em seu espaço de 

discricionariedade e deve sempre seguir as normas e parâmetros constitucionais. 

Assim, sempre que a atuação discricionária da Administração Pública violar a 

Constituição e sobretudo ofender os direitos sociais fundamentais, caberá o controle por 

parte do Poder Judiciário. Porém, o Judiciário não poderá substituir a função do 

administrador, apesar de inegavelmente poder invalidar as escolhas da Administração se 

estas macularem a efetivação dos direitos fundamentais60. 

O Poder Judiciário poderá dizer se a implementação de uma política pública fere 

ou não direitos fundamentais. E em caso de ofensa, poderá determinar que o Estado 

sane o problema, seja por meio da modificação dos objetivos a serem atingidos, seja 

através do estabelecimento de uma nova política pública a ser escolhida pela 

Administração Pública, seja mediante o estabelecimento de objetivos mínimos a serem 

alcançados pelo Estado em prol da efetivação desses direitos61. 

 Em outras palavras, segundo Nagibe de Melo Jorge Neto, o Poder Judiciário ao 

exercer seu controle nas políticas públicas, não poderá decidir os objetivos ou 

programas de ação dos demais poderes, nem julgar quais são os melhores programas ou 

planos de ação. Sua atuação deverá estar voltada para a observação dos direitos sociais 

fundamentais e assim, deverá verificar se a política pública levada a feito pelo Estado 

fere ou não tais direitos62. 

                                                 
57 GRINOVER, Ada Pellegrini. “O controle de políticas públicas pelo Poder Judiciário”. In: Revista 

Magister de Direito Civil e Processual Civil, v. 30, p. 8-30, 2009. p. 8-11. 
58 Supremo Tribunal Federal, RE 482/611, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Julgado em 23/03/2010. 
59 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 55. 
60 Ibid., p. 102. 
61 Ibid., p. 103. 
62 Ibid., p. 103-104. 
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 O Poder Legislativo e a Administração Pública gozam de certa liberdade para a 

escolha das políticas públicas que serão aplicadas para a concretização dos direitos 

fundamentais dos indivíduos. Essa liberdade se encerra no que chamamos de 

discricionariedade de meios que proporciona a estes poderes certa margem de escolha, 

planejamento e execução das políticas públicas, de forma a levar à melhor efetivação 

dos direitos sociais fundamentais constitucionais, ainda que o Judiciário possa 

conformar ou modificar os objetivos a serem atingidos com estas políticas de sorte a 

evitar ou fazer cessar ofensa aos referidos direitos63.  

 Na prática, o que ocorre é que ao constatar que determinada política pública ou a 

inexistência dela ofende direitos fundamentais impostos pela Constituição, o julgador 

não poderá impor uma solução ao administrador, mas impor que este apresente um 

plano de ação que sane a ofensa. 

 Não obstante, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello destaca 

que a discricionariedade administrativa acerca das políticas públicas é considerada bem 

limitada e que está submetida não só às normas constitucionais e infraconstitucionais 

para a implementação das políticas públicas, mas sobretudo submetidas à ordem social 

constitucional que constitui a finalidade da mesma e que se traduz no bem estar dos 

indivíduos e na justiça social64.  

 No mesmo sentido, Luis Manuel Fonseca Pires ressalta também que toda 

política pública submete-se ao controle jurisdicional dos seus pressupostos e seus 

elementos vinculados, como a competência ou o sujeito, o motivo de fato, a motivação e 

a finalidade da lei. Para ele, o suposto espaço legítimo da discricionariedade 

administrativa nas políticas públicas deve ser verificado no âmbito normativo, 

observando se a lei está de acordo com a Constituição, e no âmbito da atuação 

administrativa no momento da ação, observando tanto a forma, os requisitos 

                                                 
63 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 104. 
64 Nas palavras do Ministro do Supremo Tribunal Federal Celso de Mello em sede de recurso 
extraordinário RE 482/611, em que foi relator, julgado em 23/03/2010. “Cabe referir, ainda, (...) a 
propósito da limitada discricionariedade governamental em tema de concretização das políticas públicas 
constitucionais, (...): Nesse contexto constitucional, que implica também na renovação das práticas 
políticas, o administrador está vinculado às políticas públicas estabelecidas na Constituição Federal; a sua 
omissão é passível de responsabilização e a sua margem de discricionariedade é mínima, não 
contemplando o não fazer. (...) Como demonstrado no item anterior, o administrador público está 
vinculado à Constituição e às normas infraconstitucionais para a implementação das políticas públicas 
relativas à ordem social constitucional, ou seja, própria à finalidade da mesma: o bem-estar e a justiça 
social”. 
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procedimentais, quanto o objeto, o conteúdo e o motivo de direito para a implementação 

da política pública65. 

 Portanto, independente da margem de discricionariedade que a Administração 

Pública tem para a implementação de políticas públicas, é importante destacar que esta 

não é absoluta, e tem sido considerada cada vez mais reduzida porque tem se primado 

em garantir algo muito mais importante e essencial que é a defesa dos direitos sociais 

fundamentais dos indivíduos e a defesa da ordem social constitucional. 

 Principalmente porque são nos casos de discricionariedade da Administração 

Pública que o “socorro do Judiciário ganha foros de remédio mais valioso, mais 

ambicionado e mais necessário para os jurisdicionados, já que a pronúncia representa a 

garantia última para contenção do administrador dentro dos limites de liberdade 

efetivamente conferidos pelo sistema normativo”66 e sobretudo para a defesa dos 

direitos sociais fundamentais constitucionalmente conferidos a todos os indivíduos. 

 

2 O ATUAL PAPEL DO PODER JUDICIÁRIO NA EFETIVAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS FUNDAMENTAIS NA DEMOCRACIA 

CONTEMPORÂNEA 

 

Em um período de inúmeras transformações, institucionais e sociais, têm surgido 

não apenas um novo padrão de relacionamento entre os poderes, como também a 

conformação de um cenário para a ação social substitutiva a do poder público 

propriamente dito, no qual o Poder Judiciário aparece como uma alternativa para a 

resolução de conflitos coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a 

adjudicação da cidadania.  

Nesse cenário, o controle realizado pelo Poder Judiciário é importante para a 

reconstrução do sistema de valores democráticos, uma vez que se abre mais uma via de 

acesso às instâncias do poder, o que é profundamente importante para o pluralismo, de 

forma a garantir maior participação política de grupos excluídos na sociedade, 

fortalecendo-se a democracia por intermédio da sua atuação.  

Assim, a intervenção do Poder Judiciário nas atividades políticas do Estado é 

importante para o próprio fortalecimento da democracia participativa, criando um novo 

                                                 
65 PIRES, Luis Manuel Fonseca. Controle Judicial da Discricionariedade Administrativa: dos conceitos 

jurídicos indeterminados às políticas públicas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. p. 304. 
66 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 28ª ed. São Paulo: Malheiros 
Editores, 2011. p. 1000. 
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mecanismo de participação popular, incluindo, principalmente os excluídos do processo 

político. 

Nagibe de Melo Jorge Neto ressalta que a decisão judicial se apresenta sobre um 

novo enfoque: “a decisão judicial como fruto de um discurso racional, aberto a todos os 

membros da sociedade é um importante instrumento de efetivação da democracia 

participativa”67. 

Nesse sentido, o Poder Judiciário deve atuar ativamente como um protetor dos 

princípios fundamentais da democracia e como um veículo de transformação social do 

país, no intuito de se consolidar a igualdade material entre a sociedade, sem prejuízo da 

liberdade. 

Sendo assim, diante de uma violação flagrante a um direito social fundamental, 

praticada por uma política pública ou até mesmo pela total ausência de políticas 

públicas para viabilizar a efetivação de um direito social, se impõe a atuação do Poder 

Judiciário para intervir e determinar a sua cessação, no caso de ineficiência ou omissão 

parcial, ou a sua formulação e execução, no caso de omissão total. 

Em razão disso, Ricardo Lobo Torres defende um novo posicionamento do 

Judiciário em relação às urgências sociais, apontando o Judiciário como protagonista no 

que diz respeito à defesa dos direitos sociais fundamentais. 

 
“Com o novo relacionamento entre Estado e Sociedade, que 

se surpreende no renascimento do liberalismo, com a necessidade de 
controle da maioria e com a expansão da atividade legislativa 
tornou-se imperiosa a censura judicial para o equilíbrio democrático. 
O juiz deixa de ser o aplicador formalista da lei para se tornar 
também agente das transformações sociais, utilizando no exercício 
de suas funções os instrumentos da razoabilidade, da 
proporcionalidade e da moralidade para enfrentar as novas questões 
colocadas pelo pluralismo de interesses da sociedade moderna”68.  

 

Conforme ressalta também Nagibe de Melo Jorge Neto, com o advento do 

Estado Social e Democrático de Direito, ao Judiciário não cabe mais apenas estabelecer 

o certo e o errado com base na lei, deve sobretudo verificar se o exercício discricionário 

do Estado conduz à concretização dos objetivos previstos e impostos 

                                                 
67 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 143. 
68 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009. p. 111. 
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constitucionalmente. E para ele, essa nova perspectiva de atuação retira o juiz de sua 

neutralidade e o politiza69.  

Em face dessa nova realidade, alteram-se, então, as funções clássicas dos juízes, 

que se tornam também responsáveis pelas políticas de outros poderes estatais, passando 

a orientar as suas atuações de forma a assegurar a integridade da Constituição e dos 

direitos dos cidadãos nas democracias contemporâneas70. 

Eduardo García de Enterría acompanha esse entendimento e destaca que o juiz 

deve ter a obrigação de tutelar em sua plenitude esse espaço de liberdade que o cidadão 

contemporâneo conquistou definitivamente garantindo a este uma vida pessoal plena em 

sua integridade. Os direitos que o cidadão ostenta na complexa sociedade atual não 

podem ser suprimidos, uma vez que sobre eles se constrói sua essencial posição de 

homem livre e independente.71 

 Estamos vivendo um momento de completo repúdio à figura do juiz “Pilatos”72, 

que “lava as mãos” e se conforma com uma efetividade apenas aparente. Buscamos a 

figura de um juiz consciente de seus poderes-deveres, que seja, acima de tudo, capaz de 

promover efetivamente a pacificação social e de promover a concretização dos direitos 

fundamentais dos indivíduos. 

 Isso porque, a luta pelo direito, que de modo tão apaixonado defendeu Rudolf 

von Ihering, e que pode ser trazida especialmente para o âmbito da efetivação dos 

direitos sociais fundamentais dos indivíduos73, não é uma luta só política, social ou de 

classes que se desenvolve somente no espaço da sociedade, mas é uma luta travada 

especialmente nos tribunais, através de discurso e argumentação racionais bem 

desenvolvidos, onde ganha mais força e potencial de concretização74. 

                                                 
69 JORGE NETO, Nagibe de Melo. O Controle Jurisdicional das Políticas Públicas: concretizando a 

democracia e os direitos sociais fundamentais. Salvador: Editora JusPodivm, 2009. p. 66. 
70 VERBICARO, Loiane Prado. A Judicialização Da Política à Luz da Teoria de Ronald Dworkin. 
Disponível em: www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/.../Loiane%20Prado%20Verbicaro.pdf. Acesso em 

08 de março de 2011.  
71 GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo. Las Transformaciones de la Justicia Administrativa: De excepción 
singular a la plenitud jurisdiccional. ¿Un cambio de paradigma?. Madrid: Thomson, Civitas, 2007. Pág. 
145-147. 
72 AMENDOEIRA JR. Sidnei. Poderes do juiz e tutela jurisdicional: a utilização racional dos poderes do 

juiz como forma de obtenção da tutela jurisdicional efetiva, justa e tempestiva. São Paulo: Editora Atlas, 
2006. p. 10-11. 
73 Nas palavras do autor: “meu direito, compreende-se todo o direito que é violado e contestado; é este 
que é defendido, sustentado e restabelecido”. (IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Tradução de 
João de Vasconcelos. São Paulo: Martin Claret, 2009. p. 66). E também na seguinte passagem: “não 
preconizo por forma alguma a luta pelo direito em todas as contendas, mas somente naquelas em que o 
ataque ao direito implica conjuntamente um desprezo da pessoa”. (IHERING, Ob. cit., p. 15-16). 
74 IHERING, Rudolf von. A Luta pelo Direito. Tradução de João de Vasconcelos. São Paulo: Martin 
Claret, 2009. p. 18 et seq. 
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 2.1 A Nova Cena da Democracia Contemporânea e o Espaço Ocupado pelo 

Direito 

 

 No novo cenário da Democracia Contemporânea o direito torna-se a maior 

referência da ação política, não só para traduzir as reivindicações, mas também para 

organizar a ação administrativa. É através do direito que o cidadão das democracias 

realiza sua ação política. 

 No contexto atual democrático, Antoine Garapon ressalta que a questão do 

ativismo judiciário é mal colocada. Para ele, não se trata da ação esporádica de alguns 

juízes inconsequentes que querem brigar com o poder público, mas de uma evolução de 

expectativas quanto à responsabilidade política75.  

 O aumento da atuação do Poder Judiciário não deve ser interpretado como uma 

transferência da soberania dos indivíduos para os juízes, mas como uma mudança no 

sentimento de justiça, onde a transformação do papel do Judiciário corresponde à 

transformação da própria democracia. 

 A atuação do Poder Judiciário tem ganhado destaque, porque tudo pode ser 

questionado perante uma jurisdição. A atuação jurisdicional não requer uma regra de 

direito preexistente que abra uma ação na justiça, uma vez que sua competência engloba 

todo e qualquer apelo ao juiz, mesmo que o referido apelo não seja revestido se um 

aspecto organizado e estratégico, mesmo que seja apenas uma queixa, o que importa é a 

intervenção de um juiz, como um terceiro personagem destacado dos envolvidos, que 

irá levantar dúvidas na contradição dos litigantes e, por fim, proferir uma decisão 

definitiva76. 

 Dessa forma, a intervenção do Judiciário vira recurso possível contra qualquer 

atuação da Administração Pública, uma vez que, a justiça não se limita a oferecer aos 

atores da vida política um recurso suplementar. A progressão da justiça autoriza, 

segundo Antoine Garapon, “a transposição de todas as reivindicações e de todos os 

problemas perante uma jurisdição em termos jurídicos”77. 

 Nesse cenário é que se torna crescente a intervenção do Judiciário nas políticas 

públicas em prol da efetivação dos direitos sociais fundamentais dos indivíduos não 

prestados pelo Estado, que são verdadeiras reivindicações dos cidadãos. 

                                                 
75 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião das promessas. Tradução de Maria Luiza de 
Carvalho. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 45-46. 
76 Ibid., p. 46. 
77 Ibid., p. 47. 
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 Dessa forma, no momento democrático atual, o que se observa é uma migração 

das responsabilidades do Estado para a justiça. Em um sistema prestacional, o Estado é 

que detém o poder, o controle e a responsabilidade de promover e prestar os direitos 

fundamentais dos indivíduos, por isso, diante de suas falhas e omissões, a esperança se 

volta para o Judiciário, sendo então, através da justiça que se busca a consagração da 

ação política78.  

 Em razão disso é que no momento atual o sucesso da justiça se pauta no 

descrédito nas instituições políticas clássicas, ocasionado pela crise do desinteresse e 

pela perda do espírito público, onde a posição de um terceiro imparcial surge para 

oferecer a sociedade à referência simbólica que a representação estatal oferece cada vez 

menos, como assevera Antoine Garapon: “o juiz é chamado a socorrer uma democracia 

na qual um legislativo e um executivo enfraquecidos, obcecados por fracassos eleitorais 

contínuos, ocupados apenas com questões de curto prazo, reféns do receio e seduzidos 

pela mídia”79, deixam a desejar na criação de um grande projeto onde os indivíduos 

gozem em sua plenitude de sua dignidade e dos direitos sociais que lhes são 

fundamentais. 

 Antoine Garapon também destaca que é na evolução do imaginário democrático 

que se deve buscar as raízes profundas da ascensão do juiz. 

 
“A justiça, efetivamente, é antes de tudo uma cena. Tão longe 
quanto vai nossa memória, vemo-la associada a um espaço 
circunscrito, atemporal, a um debate e à figura de um terceiro. Esta 
cena oferece um reservatório inesgotável de imagens – e de sentidos 
– no qual uma democracia inquieta procura seus fundamentos. A 
cena judiciária permite à democracia representar-se nos dois sentidos 
do termo, o de se compreender e o de se colocar em cena. Ela 
oferece a um mundo que se torna obscuro para si mesmo e a uma 
sociedade cega em seus projetos, a oportunidade de olhar-se de 
frente. Os processos circunscrevem novos compromissos, 
colocam problemas sociais, tornam visíveis categorias da 
população, abraçam esperanças, apontam os inimigos e fixam a 
angústia”80 (grifo nosso). 

 

 Assim, a cooperação entre os diferentes atores da democracia não é mais 

assegurada pelo Estado, mas pelo direito que se coloca como a nova linguagem política 

das reivindicações da sociedade. A justiça torna-se um espaço de exigibilidade da 

                                                 
78 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião das promessas. Tradução de Maria Luiza de 
Carvalho. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 47-48. 
79 Ibid., p. 48. 
80 Ibid., p. 48. 
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democracia, oferecendo potencialmente a “todos os cidadãos a capacidade de interpelar 

seus governantes, de tomá-los ao pé da letra e de intimá-los a respeitarem as promessas 

contidas na lei”81. 

 Nossos contemporâneos invocam a atuação do Poder Judiciário para arbítrio de 

seus conflitos mais íntimos, assim, apesar de no passado ter se limitado a sancionar os 

desvios de conduta, o juiz, hoje, “exerce um verdadeiro magistério sobre as pessoas 

mais frágeis”82 e, principalmente, carentes de seus direitos sociais fundamentais, como 

conclui Antoine Garapon a respeito da justiça: 

 
“Quando todos os sistemas de valores capitulam, quando o mundo 
comum se desagrega, quando o Estado se faz mais modesto, é para 
ela que nos voltamos, buscando corrigir essas faltas. Não se 
deduzindo mais dos grandes sistemas de sentido, como as ideologias, 
não podendo mais apoiar-se na força do Estado nem na aplicação 
quase mecânica da lei positiva, a questão do que é justo é colocada 
de uma nova maneira. O direito não é mais o instrumento de 
conservação social, porém de sua contestação: ele se coloca então 
como a fonte de uma sociedade que se constitui na busca de si 
mesma”83. 

 

 Diante desse panorama, podemos ver confiado ao Poder Judiciário, pela 

imposição do Estado Social e Democrático de Direito, pelos fundamentos da 

Democracia Contemporânea e sobretudo pela atuação cada vez mais cidadã da 

sociedade, o cuidado de garantir a dignidade no tratamento dos cidadãos, abrindo um 

amplo campo de atuação do juiz que se posiciona, agora como responsável pela garantia 

real das liberdades e direitos fundamentais de todos os indivíduos. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao longo de toda exposição, inúmeras afirmações foram realizadas a fim de que 

se pudesse construir uma explicação clara a respeito da abertura do sistema à proteção 

jurisdicional dos direitos sociais fundamentais dos indivíduos, sem se pretender a defesa 

da ampliação demasiada e sem parâmetros da atuação e do poder do Judiciário, mas 

visando abordar a necessidade do seu papel no atual Estado contemporâneo onde 

                                                 
81 GARAPON, Antoine. O Juiz e a Democracia: o guardião das promessas. Tradução de Maria Luiza de 
Carvalho. 2ª ed. Rio de Janeiro: Revan, 2001. p. 48-49. 
82 Ibid., p. 49. 
83 Ibid., p. 50. 
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predomina a ineficiência e omissão da Administração Pública em prestar e efetivar os 

direitos sociais ditos fundamentais. 

Como foi possível observar no presente estudo, são nos casos de controle 

jurisdicional das políticas públicas que a atuação do Judiciário se torna mais necessária 

para os jurisdicionados, já que representa a garantia última para contenção da atuação 

arbitrária e desvinculada dos objetivos constitucionais do administrador, e sobretudo 

para a defesa dos direitos sociais fundamentais constitucionalmente assegurados a todos 

os indivíduos. 

A margem de discricionariedade que o Estado tem para a implementação de 

políticas públicas, não é absoluta, e tem sido considerada cada vez mais reduzida, já que 

tem se primado em garantir algo muito mais importante e essencial que é a defesa dos 

direitos sociais fundamentais dos indivíduos e a defesa da ordem social constitucional. 

O pressuposto de atuação do Poder Judiciário é o de realização dos direitos 

fundamentais por meio dos mecanismos processuais postos a sua disposição. Portanto, 

não pode manter uma conduta meramente contemplativa, sujeita as arbitrariedades dos 

demais poderes.  

Dessa forma, o Poder Judiciário tem firmado o seu papel na sociedade que 

protege impondo o seu poder-dever de coibir atos e omissões que atentem aos direitos 

sociais, assumindo sua posição como órgão controlador das atividades normativas do 

Executivo e como peça central da manutenção da estabilidade social do Estado 

Nacional. Portanto é essencial a atuação do Judiciário na aplicação do direito e na 

observância da segurança jurídica dos atos e omissões da Administração Pública em 

prol da proteção dos direitos sociais e fundamentais do cidadão. 
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O ESTADO DE SOLIDARIEDADE E O REPOSICIONAMENTO DO 
PROBLEMA DA EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS 

                   
                                  José Péricles Pereira de Sousa1 

   
 

O déficit de efetivação dos direitos sociais (cimentados, especialmente, no art. 6º da 
Constituição brasileira de 1988) é, em regra, estudado a partir da ineficiência do Estado 
em cumprir as prestações a que se comprometeu política e juridicamente. Esse viés, 
embora componha o discurso constitucional hegemônico – e de modo legítimo – parece 
insuficiente, de acordo com a teoria constitucional contemporânea, eis que negligencia a 
atuação dos próprios cidadãos, por si, na construção e na implementação dos direitos 
sociais. Nessa premissa, valendo-se de estudo bibliográfico e jurisprudencial, este 
trabalho busca redimensionar a abrangência do princípio da solidariedade, da forma 
como previsto na Carta da República atual, fiando-se na participação dos diversos 
atores sociais como elemento fundante e garantidor da democracia e da 
constitucionalidade. Defende-se, com isso, a formação gradual de uma nova face do 
Estado de Direito, o Estado de Solidariedade, correlato do constitucionalismo fraternal, 
de maneira a ressaltar o papel da teoria dos deveres fundamentais, a reconhecer que não 
apenas o Poder Público se vincula aos seus cidadãos, e se obriga frente a eles, mas, 
essencialmente, estes, entre si, precisam redesenhar suas conexões e atestar sua própria 
responsabilidade na efetivação dos direitos sociais. 

Palavras-chave: Direitos sociais. Princípio da solidariedade. Participação cidadã. 
Constitucionalismo Fraternal (eficácia horizontal positiva dos direitos sociais). 

  

The deficit in effectuation of social rights (fixed especially in art. 6 of the national 
Constitution) is, several times, studied based on the inefficiency of the state to provide 
the benefits it committed political and legally. This sense, despite part of the hegemonic 
constitutional discourse – legitimately – seems insufficient according contemporary 
constitutional theory, because does not consider the actions of citizens themselves in the 
construction and implementation of social rights. In this premise, through literature and 
case law studies, this research seeks to resize the scope of the principle of solidarity, as 
settled in the Charter of the Republic, relying on the participation of different social 
actors as foundational and guarantor element of democracy and constitutionality. 
Furthermore, this essay defends the gradual formation of a new face of the Rule of Law, 
the State of Solidarity, correlate of fraternal constitutionalism, in order that the theory 
of the fundamental duties does not lose its importance in recognize that not only the 
Government is linked by its citizens, but, essentially, those citizens, together, each 

                                                           
1 Mestre em Direito Constitucional (Direito e Desenvolvimento – Ordem Jurídica Constitucional), pela 
Universidade Federal do Ceará (UFC). Procurador da Fazenda Nacional, do Núcleo de Acompanhamento 
Especial junto ao Superior Tribunal de Justiça (PGFN/CRJ/NAE), em Brasília (DF). 
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other, need to redesign their connections and verify their responsibility in effectuation 
of social rights. 

Keywords: Social rights. Principle of solidarity. Citizen participation. Fraternal 
constitutionalism (horizontal positive efficacy of social rights).  

  

Introdução 

 

A maior parte dos ensaios jurídicos a respeito dos direitos sociais, em 

peculiar na doutrina brasileira, trata, exclusivamente, da necessidade de cobrar do 

Estado um fazer (facere), a partir dos recursos públicos, a fim de dar cabo de todas as 

demandas por dignificação socialmente identificadas. Noutros termos, diversos 

pensadores do Direito asseveram que os direitos sociais correspondem, 

necessariamente, a uma prestação a ser cumprida pelo Estado.  

 

Esse discurso, não há dúvida, é constitucionalmente adequado, tendo em 

conta, mesmo, vários comandos da atual Constituição da República, sinalizando que é 

“dever do Estado” garantir esse ou aquele direito. Todavia, a semântica das normas de 

direitos fundamentais sociais, respeitadas opiniões em contrário, não se esgota nesse 

tipo de preceito de esquema ‘Estado-provedor/cidadão-receptor’. 

 

Verifica-se que a Carta de 1988 arquitetou uma nova dimensão de 

efetivação dos direitos fundamentais: projetou-os não apenas à funcionalidade vertical, 

isto é, para que fossem deferidos pelo Estado e fruídos pelos indivíduos, mas, com a 

mesma força, desafiou a existência de uma funcionalidade horizontal, pessoa a pessoa 

(em sentido amplo, a abranger pessoas físicas e jurídicas). Essa afirmativa, na doutrina 

dos direitos fundamentais individuais tornou-se lugar-comum, após trabalhos como de 

Daniel Sarmento e Ingo Wolfgang Sarlet, para citar alguns exemplos nacionais2.   

                                                           
2 Confiram-se: SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: 
Editora Lúmen Juris, 2006, p. 257 e SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007, p. 152. Queiram ver, ainda: CASTRO, Carlos Roberto 
de Siqueira. Aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas. In: PEREIRA, Antônio Celso 
Alves; MELLO, Celso Renato Duvivier de Albuquerque (Org.). Estudos em Homenagem a Carlos 
Alberto Menezes Direito. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 227-246. TEPEDINO, Gustavo. A Tutela 
da Personalidade no Ordenamento Civil - Constitucional Brasileiro. Rio de Janeiro: Renovar, 1999, 
p. 49 e STEINMETZ, Wilson. A vinculação dos particulares a direitos fundamentais. São Paulo: 
Malheiros, 2004. 
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No que importa aos direitos fundamentais sociais, porém, esse plano 

horizontal de eficácia não parece suficientemente explorado, mais ainda quando se 

analisa o instante contemporâneo da teoria constitucional, que evidencia a participação 

dos cidadãos não apenas como elemento fundante do Estado e da ordem jurídica, mas, 

essencialmente, como elemento garantidor da manutenção dos princípios da 

constitucionalidade e da democracia na vanguarda do processo de integração 

sociocultural, política e econômica, em curso, nacional e globalmente.  

 

Nessa perspectiva, conquanto se reconheça a significância dos ideais de 

cada espécie em que se desdobrou, historicamente, o Estado de Direito – Estado Liberal, 

Estado Social, Estado Democrático de Direito etc. – não se sustentariam, esses dogmas, 

isoladamente, face ao atordoamento da dinâmica sociopolítica e jurídica3. É que o nível 

de complexidade geral das comunicações, das informações, das ideologias e das 

práticas, das relações sociais, enfim, expandiu-se numa progressão tributária das 

maiores e melhores possibilidades tecnológicas de que se dispõe hoje. 

 

E esse movimento gerou uma complexidade intrínseca, ainda: aproxima 

distanciando as pessoas e generaliza especializando as informações; em outras palavras, 

a internet e seus consectários (ensino digital à distância, redes sociais eletrônicas, meios 

de comunicação virtuais etc.) ampliam e diminuem a sintonia das interações sociais de 

maneira que, ao mesmo tempo, as pessoas estão mais próximas de todas as outras do 

planeta e mais distantes umas das outras, inclusive os familiares, comparando com 

tempos atrás, e, a um só tempo, as pessoas sabem mais (genericamente) e menos 

(profundamente) ante o que se sabia no passado.  

 

Com efeito, os vestígios de fluxos aparentemente contraditórios, como 

esses, poderiam ser explicitados durante páginas – tanto que o mundo atual lhes oferece 

– entretanto, para os fins desta pesquisa, basta registrar que essas supostas incertezas e 

irracionalidades acabam decantando na norma jurídica, segundo o pensamento de que o 

                                                           
3 Rodolfo Viana Pereira afirma essa problemática em nível da Teoria da Constituição: “Em questão está a 
própria funcionalidade da constituição, sua capacidade de regulação de um ambiente que se diversificou, 
especializou e que integra fontes de distúrbio que minaram a capacidade constitucional tradicional de 
servir como motor de transformação social, política, econômica etc.” In: PEREIRA, Rodolfo Viana. 
Direito Constitucional Democrático. 2ª edição. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 23. 
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Direito traduziria uma certeza ou uma racionalidade capaz de debelar os fenômenos 

confusos da vida real. 

 

Por um lado, gera-se o abarrotamento do Direito, com todo gênero de 

matérias que poderiam se resolver por simples regras do senso prático, uma compressão 

desnecessária do Poder Judiciário, obrigado a responder acerca dessas questões, uma 

subestimação da função legislativa, que passa a albergar discussões de toda ordem e a 

legislar numa velocidade tal que impossibilita a verdadeira representação dos anseios 

dos eleitores, uma hiperatuação do Poder Executivo, para regulamentar e administrar 

com tantas normatizações e, por outro lado, o descrédito do Direito e das três funções 

estatais básicas como ferramentas de incremento da realidade e, o que é mais grave, a 

nosso sentir, um alijamento do poder decisório de cada cidadão, quanto ao destino que 

escolheu para si e quanto à influência que merece no escolher do destino econômico, 

político, jurídico e sociocultural da comunidade a que pertence. 

 

É neste último aspecto que o presente trabalho se firma. Não é possível 

invalidar a atuação (determinante) do Estado no fomento e na implementação dos 

direitos sociais, mas, de outra via, absolutamente consentânea com a preocupação 

hodierna da teoria constitucional com a participação direta dos cidadãos, e à vista do 

quadro de perturbação na legitimidade dos poderes estatais para enfrentar às demandas 

de direitos fundamentais (individuais ou sociais), depõe-se a favor de uma compreensão 

abrangente do princípio da solidariedade, a obrigar ações concretas das pessoas (físicas 

e jurídicas) em prol umas das outras, resultando na paulatina formação de um Estado de 

Solidariedade ou Estado Social de Direito, regado por um constitucionalismo fraternal. 

 

Esse perímetro amplo do princípio da solidariedade contribui no resgate da 

legitimidade do Estado, à medida que auxilia no reconhecimento do poder da 

participação dos atores sociais na edificação dos direitos, o que conecta o ideal 

democrático ao ideal de proteção social que envolve os direitos fundamentais sociais, 

combinando, em suma, a ‘liberdade’, a ‘igualdade’ e a ‘fraternidade’, na condição de 

fundamentos da Modernidade e vetores da Pós-Modernidade.  

 

De efeito, se interesses são socialmente compartilhados, não é 

exclusivamente o Estado que deve garanti-los – isso soa, inclusive, ilógico. Cada pessoa 
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(física ou jurídica) se compromete com as escolhas e as atitudes das outras com fins na 

concreção dos direitos sociais, sob pena de admitirmos a inexistência de atores sociais 

em matéria de direitos fundamentais, eis que o monopólio da ação seria estatal. Nosso 

estudo persegue uma recolocação desse problema, de modo a prestigiar a posição ativa 

de cada pessoa na elaboração e na proteção dos direitos sociais, demonstrando, através 

do texto constitucional vigente, de literatura abalizada e de jurisprudência específica, as 

bases para materialização desse modelo de sociedade fraterna e engajada. 

 

I. Reposicionamento do princípio da solidariedade na teoria dos direitos e dos 
deveres fundamentais  

O termo solidariedade é haurido, etimologicamente, do latim solidare, que 

significa ‘solidificar’, do mesmo radical do adjetivo solidus, ‘sólido’. Apesar dessa 

origem forte, a palavra é empregada, usualmente, em diferentes ramos do saber (e do 

Direito, em peculiar), ligada à ideia de caridade, de benemerência, de piedade, de 

compaixão, como se a conexão de solidariedade representasse um sentimento de um 

para outro. 

 

Em verdade, a raiz etimológica do vocábulo transparece um sentido bem 

mais claro, no entanto, pouco distinguido, após um milênio de hegemonia da 

cristandade, que remete à solidez das relações em conta da reciprocidade de obrigações 

e interesses. De fato, a reciprocidade torna sólido qualquer relacionamento: perceber 

que o outro se obriga, na mesma proporção, induvidosamente, confere segurança ao 

pacto entre as partes. 

 

A propósito, Rui Manoel Gens de Moura Ramos4, de modo oportuno, 

imbricara solidariedade a vida (regrada) em sociedade: 

 
A vida social é uma vida de relação, é uma vida que nos 
compromete com os outros, e esse compromisso, e essa vida em 
comum, têm regras, regras que são de várias naturezas, regras 
sociais, costumeiras, morais e regras jurídicas, regras impostas 
pelo Estado, regras que organizam a vida em sociedade. 
 

                                                           
4 RAMOS, Rui Manoel Gens de Moura. Presidente do Tribunal Constitucional português. O papel da 
Justiça para a popularização do Direito. In: Jornal Estado de Direito, Porto Alegre, Ano IV, nº 24, 
2010, pp. 12-13. 
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Sem intenção de descer a históricos, não é controvertido que a solidariedade 

é o caractere formador das sociedades (humanas ou não, diga-se de passagem, o que 

comprova, aliás, o caráter objetivo da solidariedade que, em vez de sentimento, é 

conduta em nome do coletivo).  

 

Wambert Gomes Di Lorenzo5 esclarece: 

 
Por vezes confundido com mero sentimento, com um tipo de 
enternecimento, uma comiseração pelos males alheios, um certo 
tipo de compaixão, solidariedade pode ser definida como uma 
ação concreta em favor do bem do outro. Ainda que a 
proposição remeta para as origens cristãs do conceito, a 
solidariedade vai além de uma atitude benevolente. Ela é uma 
categoria essencial da vida social sem a qual sequer pode-se 
falar propriamente em sociedade ou em política strictu sensu. 
Como afirma Cícero, a solidariedade é o mais forte vínculo de 
união permanente em qualquer república. 

 

Pois bem. Traduzindo, primariamente, esse comportamento gregário na 

busca por sobreviver ou de melhorar o conjunto de providências que já garantiriam a 

sobrevivência, o conceito de solidariedade, depois de acompanhar toda a civilização, 

deitou-se na moldura normativa de princípio, na Constituição brasileira de 1988.  

 

Não obstante, o art. 1º, III, da Lei Maior, erigido como um dos fundamentos 

da República a dignidade da pessoa humana optou por uma vertente oitocentista de 

Modernidade, principalmente ao legar a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária a objetivo do Estado brasileiro, em seu art. 3º, I. Fosse nesta quadra histórica, 

possivelmente, a dignidade da pessoa humana seria guindada a objetivo da República, 

porque fim a que se quer atingir (a dignificação de cada membro da comunidade) e a 

solidariedade, esta sim, um fundamento, um meio para alcançar esse fim. 

 

Não é desarrazoado afirmar que a solidariedade, na teoria e na prática, 

presta-se mais comodamente a fundamento, a princípio-ordenador, a vetor republicano e 

democrático de ação do Estado e dos particulares, que a objetivo. Ao lado disso, 

hospeda a solidariedade um conteúdo melhor definível que o da dignidade da pessoa 

                                                           
5 DI LORENZO, Wambert Gomes. A solidariedade entre gerações. In: Jornal Estado de Direito, Porto 
Alegre, Ano IV, nº 24, 2010, p. 21. 
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humana, posto que todas as suas acepções, de alguma maneira, convergem, enquanto o 

conteúdo mínimo da dignidade da pessoa humana é elástico a ponto de possibilitar um 

entendimento e seu contrário com a mesma desenvoltura: destino mais apropriado para 

um objetivo que para um fundamento, sob pena de calcar-se o Estado num fundamento 

pantanoso.  

 

Outras razões podem conduzir essa reflexão. O Direito Ambiental e o 

Direito dos Animais, por exemplo. Supor que toda a Constituição é levantada sobre o 

metaprincípio da dignidade da pessoa humana implica, incontestavelmente, em afirmar 

que o Meio Ambiente e tudo o que nele há não possui dignidade em si, somente sendo 

protegido em razão do homem que dele usufrui. Esse pensamento já gozou mais 

adeptos, no passado, mas declina, atualmente, tamanha a preocupação em salvar o 

planeta – e não, necessariamente, em salvar o planeta porque senão o homem morrerá. 

 

Houvesse para o homem apenas mais uma semana de vida no planeta, as 

leis ambientais (e de proteção aos animais) permaneceriam em vigor, pouco implicadas 

ao destino (inexorável) do próprio homem. 

 

Argumento mais filosófico tem a ver com a própria filologia do termo 

dignidade, que é individualista por essência. É possível ser digno sozinho – e ninguém 

mais sê-lo. Solidariedade, ao contrário, é termo cuja estrutura resgata a comunhão de 

atitudes, a reciprocidade de interesses, como se antecipou, não sendo possível – e seria 

uma contradição nos próprios termos – ser solidário sozinho. 

 

Então, nada mais coerente, a Constituição preferiria se elevar a partir do 

valor solidariedade, caso desejasse construir uma sociedade livre e justa, como enuncia 

no art. 3, I, do que no valor dignidade, que, para atingir grande parte dos cidadãos, não 

necessariamente estaria imerso numa sociedade livre e justa. 

 

De qualquer sorte, há fina trama costurando ambos os princípios. Nas 

palavras de Wambert Gomes Di Lorenzo6: 

 

                                                           
6
 DI LORENZO, Wambert Gomes. Idem op. cit., p. 21. 
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A solidariedade tem dupla natureza, a de virtude moral e de 
princípio social. Como virtude, é um hábito pessoal, um 
empenho na realização da dignidade do outro, considerado tanto 
individualmente como parte de um grupo social. Como princípio 
social, exige a ação de todos em favor do bem comum, um 
empenho de todos para que todos, e cada um, realizem sua 
dignidade. 

 
Assim, fundamento ou objetivo, a solidariedade representa, a par de outras 

circunstâncias, que discutiremos adiante, um instrumento propício e catalisador da 

realização da dignidade de cada indivíduo de determinada comunidade. 

 

Nesse aspecto, a nosso juízo, a Constituição utilizou o princípio da 

solidariedade como ferramenta para redigir cada dispositivo seu, em seguida, esse 

princípio se transmudou em prisma através do qual se deve ler aqueles dispositivos. 

 
Da mesma forma como a doutrina majoritária, no Brasil, afirma que o 

princípio da dignidade da pessoa humana é que seria esse prisma, defendemos que, em 

verdade, é o princípio da solidariedade que cumpre essa função de se espargir por todo 

o Texto Magno, talvez até com menos abstração, o que lhe dá a vantagem comparativa 

de ser mais próximo ao entendimento de qualquer intérprete (mormente, o cidadão 

iletrado).  

 

Com efeito. Da dificuldade em se atingir consensos parciais quanto aos 

sentidos da expressão dignidade da pessoa humana decorre uma metodologia fuzzy com 

que os operadores do Direito (notadamente os próprios Tribunais) liquidificam 

conceitos constitucionais, baseando-se em conteúdos mínimos diferentes para cada 

conceito, de maneira a diferenciar o resultado das operações com essas ideias – 

embaralhando, em última análise, o controle social sobre elas. 

 

Impossível esquecer, nesse ponto, as fortes palavras de José Joaquim Gomes 

Canotilho7, segundo as quais “paira sobre a dogmática e teoria jurídica dos direitos 

econômicos, sociais e culturais a carga metodológica da vaguidez, indeterminação e 

impressionismo que a teoria da ciência vem apelidando, em termos caricaturais, sob a 

                                                           
7 CANOTILHO, J. J. Gomes. Metodologia “fuzzy” e “camaleões normativos” na problemática actual 
dos direitos econômicos, sociais e culturais. In: Estudos sobre direitos fundamentais. Coimbra: 
Coimbra Editora, 2004, p. 100. 
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designação de ‘fuzzismo’ ou ‘metodologia fuzzy’”. “Em toda a sua radicalidade – 

enfatiza Canotilho – a censura de fuzzysmo lançada aos juristas significa basicamente 

que eles não sabem do que estão a falar quando abordam os complexos problemas dos 

direitos econômicos, sociais e culturais”. 

  

E, ainda de acordo com Canotilho8, “não surpreende o fato de que a 

problemática dos direitos sociais tenha sido deslocada, em grande parte, para as teorias 

da justiça, as teorias da argumentação e as teorias econômicas do direito”.  

 

Na crista dessa abordagem no Brasil, diversas vezes presenciamos o 

Supremo Tribunal Federal (STF) ‘rearranjar’ aquilo que a própria Constituição de 1988 

já havia organizado em sua escrita, não levando a sério os princípios interpretativos 

consagrados pela própria Lei Fundamental, sob o argumento de que a ponderação de 

bens e interesses ou o juízo de proporcionalidade entre os valores e princípios 

constitucionais sustentam o princípio da unidade axiológica ou o da coerência entre os 

dispositivos magnos. Todavia, a interpretação contemporânea não pode se afastar da 

redação constitucional a pretexto de segui-la e protegê-la. 

 

Ora, é inegável que a compartimentalidade da Constituição, fruto de sua 

prolixidade enquanto diploma normativo, termina por contribuir para essa miscelânea 

de sentidos, na medida em que o documento parece representar uma Carta Magna no 

tocante a serviços e servidores públicos (Administração Pública em geral), uma Carta 

Magna sobre direitos fundamentais, uma Carta Magna sobre segurança pública, uma 

sobre Meio Ambiente, uma sobre direitos sociais e assim por diante. Entretanto, e essa é 

a defesa insistente que fazemos aqui, para resguardar a máxima efetividade e tentar a 

concretização integral do texto, os malabarismos hermenêuticos (pouco ou nada 

controláveis, socialmente) não se evidenciam adequados.  

 

Ao revés, a Constituição deve ser compreendida como uma lei apenas, 

acerca de todas aquelas matérias conectadas: separam-se conjuntos de temáticas 

constitucionais exclusivamente por regra didática nos livros de Direito Constitucional. É 

imperioso que as novas práticas democráticas respeitem os limites e as possibilidades 

                                                           
8 CANOTILHO, J. J. Gomes. Idem op. cit., p. 98. 
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interpretativas que um razoável consenso dentro da esfera pública de discussões possa 

produzir. Em outros termos, que o Poder Judiciário – em especial, por ser técnico em 

matéria jurídica – ou os outros poderes constituídos não ergam a interpretação 

constitucional a um patamar de enleamento conceitual tamanho (propositalmente, por 

vezes) que a cidadania ativa não possa acompanhar.   

 

É tomando em consideração essa ideia que podemos comparar os 

dispositivos da Constituição como variáveis de equações matemáticas às quais sempre 

se aplica uma mesma função, o que simplifica a visão dela enquanto “todo coerente”, 

sem recorrer, tantas vezes, à chamada ponderação de valores para aplacar pretensos 

conflitos de normas. Basta-nos compreender que a geometria constitucional fora 

planejada de tal modo que cada parte mínima guardasse o mesmo desenho do todo. A 

Constituição, portanto, não pode sofrer sequências de interpretações girando em 

sentidos contrários e caóticos, por não ser hologramática.  

 

A performance normativa de cada artigo repete um mesmo padrão, uma 

“função específica iterativa”, um mesmo dado que se espalha em todos os instantes do 

plano complexo em que existe o objeto constitucional: o princípio da solidariedade. 

Nesse esquema lógico-jurídico, há uma autossimilaridade proposital de cada detalhe 

constitucional – onde, portanto, a menor parcela contém pequena cópia da Constituição 

inteira (cópia perfeita ou quase-perfeita). 

 

Esse entendimento pode explicar o princípio da unidade axiológica de modo 

sutilmente distinto daquele que é habitual na doutrina pátria: cada mínimo fragmento 

constitucional não se liga à Constituição como um todo, tal qual supõem a opinião 

majoritária sobre o princípios da coerência: cada ínfima frase da Constituição é a 

própria Constituição inteira, como se olhássemos, ali, para uma foto reduzida da própria 

Carta. Essa metáfora permite a percepção de que qualquer trecho da Constituição repete 

a mesma função utilizada para construir o próprio todo. 

 

É o que se pode denominar supraprincípio, por exemplo, ou metaprincípio, 

que a doutrina nacional, em regra, aduz ser a dignidade da pessoa humana, porém, 

cremos, poderia muito bem ser representado como a solidariedade. Noutras palavras, a 

função, para a matemática, o conjunto de variáveis que se aplica repetidamente para 
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compor um fractal, para o Direito é a mola-mestra, o elã, o valor que torna as normas 

constitucionais igualmente dignas umas frente às outras, porque igualmente formadas a 

partir desse ideal inicial que se repete. 

 

Ainda, a Constituição, quando utilizar algum de seus postulados para solver 

um contexto, estará, de efeito, utilizando a fórmula, a função, o metaprincípio que nela 

se contém e se repete indefinidamente, a cada vírgula sua. Então, essa repetição, com a 

aplicação na casuística, tende ao infinito. 

 

Então, no fundo, não é o constitucionalismo ou a Constituição que se 

expandem: é o dia-a-dia que os invade. Nesse ponto, o método de ponderação de 

valores e princípios constitucionais conhecido como balancing ou técnica da 

proporcionalidade, torna-se servil a outro tipo de interpretação, que entenda seu caráter 

problemático, quando elevado ao extremo.  

 

Propugnamos, em resumo, que cada caso deva levar interpretação que 

permita libertar a vontade constitucional9, a função que permeia o fractal constitucional, 

o supra[ou meta]princípio que é o imo de todas as normas constitucionais. Assim, os 

juízos de necessidade, adequação e proporcionalidade em sentido estrito – enquanto 

tríade formadora do exame da proporcionalidade – podem ser entendidos, sob outro 

ângulo, como técnicas que visam revelar a essência do postulado constitucional da 

solidariedade em cada caso concreto e não somente revelar que valor primordial deva 

ser preferido em detrimento de outro. A razão é bem simples, para contrastar com o 

exemplo matemático: todos os valores são preferíveis, porém um deles melhor ativará a 

“função constitucional” (solidariedade) no caso concreto.  

 

                                                           
9 Pertinente o comentário de Marcelo Casseb Continentino: “A Constituição aberta, em decorrência de 
seus atributos (transparência, pluralismo, publicidade), não se resume aos preceitos normativos 
estampados em seu corpo. Antes, consiste na autoconsciência que se tem de sua especial importância, 
função e finalidade. E é, precisamente, essa autoconsciência que sedimentará o que Pablo Lucas Verdú 
denomina de “sentimento constitucional da cidadania””. CONTINENTINO, Marcelo C. Revisitando os 
fundamentos do controle de constitucionalidade. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 2008, p. 95. 
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A fractalidade da Constituição, portanto, se conecta à ductilidade 

constitucional de Gustavo Zagrebelsky10, no sentido de uma concepção dogmática 

fluida, assentada num pluralismo intrínseco como único metavalor absoluto do 

ordenamento jurídico. Afinal, como Zagrebelsky explicita logo nas primeiras linhas da 

obra Direito Dúctil, “o que é verdadeiramente fundamental, pelo mero fato de sê-lo, 

nunca pode ser posto, mas sim sempre pressuposto” (criticando, no ponto, o positivismo 

e o apego a modelos rígidos). 

 

Admitir, dessarte, a solidariedade como função constitucional (o que 

denominamos, quiçá impropriamente, de fractalidade da Constituição) força-nos 

compreender que a ideia de “Carta Magna” e de “constitucionalismo” se revelam mais 

importantes que os próprios fenômenos “Carta Magna” e “constitucionalismo” (isto é, 

mais significativos que a forma como esses entes aparecem na realidade). Ora, a visão 

dos fractais, dispostos num plano geométrico, parece confusa e seus perímetros se 

afiguram irracionais, a um primeiro olhar, no entanto, nada mais rigidamente 

matemático, nada mais controlado e previsível que essas figuras, quando descoberta a 

função que representa a relação de recorrência que lhes torna um sistema coerente. 

 

Noutros termos, aquilo que a cidadania ativa (todos os intérpretes 

constitucionais) pratica como sendo “Constituição” ou conclui como sendo 

“Constituição” é mais importante que o “documento escrito pela geração constituinte” 

que chamamos “Constituição”. Sim, a figura composta por essa prática difusa de 

vivência democrática da solidariedade irá parecer irracional e periclinalmente dinâmica, 

entretanto, quando se percebe que tão só se está seguindo a função eleita (o princípio da 

solidariedade), então emerge a lógica do sistema, demonstrando que ele é, mesmo, um 

todo congruente. 

 

II. Princípio da Solidariedade como fundamento de uma democracia efetivadora 
de direitos sociais. 

Reproposto, nesses termos, o problema da solidariedade, é crível que o 

acionamento dessa função constitucional se volte à efetivação dos direitos sociais. 

                                                           
10 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Tradução para o espanhol de Gregorio Peces-Barba. 
Madri: TROTTA, 2005. 
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Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira11 informa que se está migrando de um 

velho paradigma jurídico, em nosso país, através do qual os direitos sociais deveriam 

ser concedidos “de cima para baixo”, rumo a uma concepção democrática inclusive na 

implementação dos direitos fundamentais: 

 

Em linhas gerais, podemos dizer que esse “modelo de regras” 
pressupõe, em nosso País, o paradigma jurídico da velha escola 
formalista, liberal-conservadora, fundado numa concepção 
privatista do Direito, que compreende os conflitos sociais tão-
somente como inter-individuais, e a isso acrescenta uma 
concepção autoritária de Estado, para a qual, mesmo agindo em 
prol de questões sociais, assume caráter policialesco, ao 
apropriar-se paternalisticamente das demandas político-sociais. 
Nesse sentido, uma postura excessivamente individualista 
combina-se, no Brasil, com a velha doutrina da segurança 
nacional e das razões de Estado, em que direitos sociais devem 
ser concedidos “de cima para baixo”, os conflitos coletivos 
devem ser resolvidos de modo populista e peleguista, sem 
mobilização social autônoma, sem participação política, quando 
e como a tecnocracia assim o definir. 
 

O molde teórico proposto nestas linhas, a partir do qual a própria sociedade 

deve assumir seu papel na efetivação dos direitos sociais, por óbvio, não defende uma 

visão simplista, de que o Estado se exima das prestações (dos fazeres) a que está 

obrigado. Muito ao contrário, o Estado protagonizará a efetivação dos direitos 

fundamentais sociais, por muito tempo ainda, entretanto, o que não se pode permitir é 

que essa discussão deixe de lado o desempenho de todos os outros agentes sociais. 

 

O princípio democrático não deve fundamentar apenas a construção dos 

direitos (sendo objeto de uma etiologia na teoria dos direitos fundamentais), mas sim, 

com tanta relevância quanto, acompanhar a execução dos direitos, porque não há um 

recorte, apriorístico, na sua operacionalidade. É dizer, a democracia não serve, 

exclusivamente, à elaboração de um direito – de uma norma – mas, com tanto vigor ou 

mais, à materialização desse – ou dessa – na práxis sociopolítica.  

 

                                                           
11 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. In: COURA, Alexandre. Prefácio da obra 
Hermenêutica jurídica e jurisdição (in)constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009, p. II. 
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A propósito, numa análise abstrata, a participação de todos os intérpretes 

possíveis na concreção dos direitos sociais tende a ser mais próxima do elemento 

coletivo (intrínseco à ideia de democracia) que a consolidação dos direitos individuais. 

Apesar de ambos serem fundamentais, por interessarem a toda a comunidade, a proteção 

dos direitos sociais aspira a uma menor pulverização, tendo em mente que a 

mobilização em prol de um direito individual é, de regra, também individual: a menos 

que esse direito seja individual homogêneo, o que já lhe afeiçoa mais a um direito social 

que a um direito puramente individual, pelo número de atingidos com a sua violação. 

 

Adverte Marcelo Neves12 que somente quando a inclusão for garantida, na 

sociedade atual, é que a missão do direito poderá ser atingida, afastando-se do mero 

simbolismo: 

 
Nessa perspectiva pode-se afirmar que, na sociedade 
supercomplexa de hoje, fundada em expectativas e interesses os 
mais diversos e entre si contraditórios, o direito só poderá 
exercer satisfatoriamente sua função de congruente 
generalização de expectativas normativas de comportamento 
enquanto forem institucionalizados constitucionalmente os 
princípios da inclusão e da diferenciação funcional e, por 
conseguinte, os direitos fundamentais sociais (Estado de bem-
estar) e os concernentes à liberdade civil e à participação 
política.  

 
Ao lado disso, o nível de delineamento dos direitos sociais interfere na 

autocompreensão dessa sociedade complexa(da), ou seja, a concepção que a sociedade 

tem sobre seu próprio grau evolutivo depende do coeficiente de respeito aos direitos 

fundamentais sociais. Noutra escala, grande medida dessa autocompreensão depende da 

maneira como se operacionalizam esses direitos. O Estado sendo o único a poder e a 

dever, ao mesmo tempo, a materialização dessa categoria jurídica, podemos ter certeza, 

nessa sociedade a democracia não é vivenciada substancialmente.  

 

Não existe uma forma de intrademocratizar os procedimentos sociais – 

inserindo-se, aqui, o fenômeno da viabilização dos direitos – sem incluir o máximo de 

atores possível. Se toda inclusão repercute obrigações, isso não pode ser tratado como 

desvantajoso aos atores constitucionais incluídos: a passividade esconde a mais nociva 

                                                           
12 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, p. 78. 
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obrigação, a de esperar calado. A participação ampla no processo de realização dos 

direitos macro e microdemocratiza a sociedade, num só ato, porque compõe uma 

pedagogia dos direitos fundamentais, no sentido de ensinar, a todos e a cada um, a 

gravidade desses interesses e a necessidade de repassá-los às novas gerações e compõe 

uma pragmática de direitos fundamentais, ressaltando que o treino, o hábito, a prática, 

nessa matéria, resulta melhoria nos âmbitos pessoal e comunitário.    

 

Nessa toada, a inclusão de todos os intérpretes nas políticas de efetivação 

dos direitos sociais (que não necessitarão mais do rótulo “políticas públicas”) em 

virtude do princípio da solidariedade engendrará uma eficácia horizontal positiva 

desses direitos. 

 

É cediço que as normas constitucionais que definem direitos fundamentais 

apresentam bipolaridade eficacial, uma eficácia negativa, uma proibição de intervenção 

(Eingriffsverbote), e uma eficácia positiva, um postulado de proteção (Schutzgebote). A 

primeira relaciona-se a um não fazer, um dever de abstenção. A segunda, em geral, 

prende-se a uma imposição concreta, um dever de fazer, uma obrigação de agir. 

Haveria, assim, para utilizar uma expressão de Canaris13, não apenas uma proibição de 

excesso (Übermassverbot), mas também uma proibição de proteção insuficiente 

(Untermassverbot). 

 

Mas há também uma vinculatividade desses direitos, vertical ou horizontal, 

de acordo com o autor e o destinatário das normas. A verticalidade se dá com a atuação 

estatal, que quase sempre é enfatizada em temas de direitos fundamentais 

(principalmente os sociais) e a horizontalidade evidencia a aplicação dessas normas nas 

relações entre os particulares, igualmente, na consideração de que sejam autor e 

destinatários das leis, assim como o Estado. 

 

Pois bem. Essas diferentes “eficácias” ganharam volume em nosso estudo 

com a percepção clara de que, dificilmente, uma análise propõe que outro ator 

sociopolítico – afora o Estado – seja obrigado a atuar (isto é, incida a perspectiva 

positiva da eficácia). Costuma-se dizer que os direitos fundamentais sociais sejam 

                                                           
13 CANARIS, Claus-Wilhelm. Grundrechtswirkungen um Verhältnismässigkeitsprinzip in der 
richterlichen Anwendung und Fortbildung des Privatsrechts. Berlim: JuS, 1989, p. 161. 

8951



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

direitos à prestações, com o que concordamos, mas direcionando, em seguida, o 

discurso, unicamente, ao trabalho estatal, gerando uma obrigação de fazer isoladamente 

ao Poder Público. 

 

A assertiva é, de pronto, invalidada, quando se examina a eficácia negativa 

dos direitos sociais, que aponta tanto para o Estado quanto para os particulares. Ora, o 

direito à saúde ou à educação de qualquer indivíduo não pode ser embaraçado por 

outrem. Nem o Estado nem um particular podem impedir a realização de um direito 

social, seja de que maneira isso se der. Logo, a doutrina majoritária no Brasil sempre 

professou a abstenção, o dever de não agir dos particulares frente a direitos sociais a 

serem exercidos por outros – a eficácia horizontal negativa, portanto. A defesa da 

eficácia horizontal positiva é que se fez incipiente, com o tempo.  

 

Nestas laudas se procura reposicionar conceitualmente o princípio da 

solidariedade, na Constituição Federal de 1988, justamente para evidenciá-lo como 

diretriz dessa discussão, aproximando-o da teoria dos deveres fundamentais, no sentido 

da necessidade de ajuda recíproca entre as pessoas (físicas e jurídicas) e, nesse 

raciocínio, sinalizar essa horizontalidade dos direitos sociais, seja na dimensão positiva, 

seja na negativa, na obrigação constitucional de efetivar direitos sociais (que a todos 

aproveitam), perseguindo o bem comum em qualquer ato da vida prática e no dever de 

abstenção de qualquer ato que comprometa a possibilidade de concretização de um 

direito social ou o acesso ao Poder Judiciário, quando violado esse, no caso concreto. 

 

Há repercussões dessa discussão no acesso ao Poder Judiciário, inclusive 

estatisticamente. Existem milhares de exemplos de pessoas (físicas ou jurídicas) 

exigindo do Estado, na Justiça, uma obrigação de fazer relativa a direitos sociais, 

porém, raras as ações envolvendo uma prestação a ser tomada por um particular em 

direção aos direitos sociais de outros.  

 

E, uma vez no pretório, um dos complicadores dessa questão é a 

denominada “cláusula da reserva do possível”, reveladora de que o Estado não pode ser 

compelido a agir além de sua capacidade financeira. Ressaltam-se, nesse horizonte, as 
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contribuições de Stephen Holmes e Cass Sunstein14 para o reconhecimento de que todas 

as dimensões dos direitos fundamentais têm custos públicos, dando significativo relevo 

ao tema da “reserva do possível”, peculiarmente ao evidenciar a “escassez dos recursos” 

e a necessidade de se fazer escolhas alocativas, concluindo, a partir da perspectiva das 

finanças públicas, que “levar a sério os direitos significa levar a sério a escassez”. 

 

Ora, não fosse seu pano de fundo democrático, salientado alhures, também 

sob esse ponto de vista, das escolhas trágicas obrigadas pela escassez, a matriz da 

horizontalidade positiva dos direitos sociais, contribui para um desassoreamento das 

contas públicas e dos Tribunais, mesmo porque a estrutura lógico-jurídica das ações não 

se alterará significativamente. O poder de grandes corporações, por exemplo, é 

comparável ao poder de ação do Estado ou, em certos casos, até maior, conforme 

manifestam Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins15: 

 

O reconhecimento do efeito horizontal parece ser necessário 
quando encontramos, entre os particulares em conflito, uma 
evidente desproporção de poder social. Uma grande empresa é 
juridicamente um sujeito de direito igual a qualquer um de seus 
empregados. Enquanto sujeito de direito, a empresa tem a 
liberdade de decidir unilateralmente sobre a rescisão contratual. 
Na realidade, a diferença em termos de poder social, ou seja, o 
desequilíbrio estrutural de forças entre as partes juridicamente 
iguais é tão grande que poderíamos tratar a parte forte como 
detentora de um poder semelhante ao do Estado. 

 

De fato, a justificação dos direitos fundamentais, situada historicamente 

desde a Revolução Francesa de 1789, referia o Estado como o maior violador desses 

direitos, tanto que a primeira dimensão (ou geração) deles traduzia direitos de liberdade 

– direitos negativos – do indivíduo perante o Poder Público. O esforço era para que o 

Estado não interviesse, inconvenientemente, na vida privada.  

 

Séculos depois, o empenho ideológico era para que o Estado patrocinasse 

ações em prol de cada vida privada (ou da vida coletiva). A esta altura, passado o 

Estado de bem-estar social e na robustez do Estado Democrático de Direito, o Poder 
                                                           
14 HOLMES, Stephen. SUNSTEIN, Cass. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. W. W. 
Norton & Company: Nova Iorque, 1999. 
15 DIMOULIS, Dimitri. MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 109. 
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Público representa, qualitativa ou quantitativamente, o maior artífice dos direitos 

fundamentais, não significando isso que as violações de sua parte tenham cessado ou 

que todos os seus deveres jurídico-políticos tenham sido cumpridos, no entanto, é de se 

reconhecer que o Estado funciona em prol dos direitos fundamentais num degrau acima 

de qualquer outro ator sociopolítico16. 

 

Em suma, nos dias presentes, as situações de fragilização de direitos 

fundamentais que envolvem pessoas físicas ou jurídicas como violadores se alternam 

tanto quanto a gama de situações que envolve o Estado, nessa posição – ou até mais. De 

modo que o vetusto argumento de que o Poder Público é carrasco de direitos 

fundamentais se perdeu: a proteção dessa categoria superior de interesses deve abranger 

as relações exclusivamente privadas tanto quanto, ou mais, abrange as interações 

Estado-particulares.  

 

Além disso, interessa tocar no ponto do supercapitalismo17, que financia 

todas as ações do Estado por grandes grupos econômicos (privados), a provocar uma 

dissimulação institucionalizada na gramática dos direitos fundamentais (principalmente 

os sociais). As somas de dinheiro privado é que, de regra, discursam com o linguajar 

político, num engodo em que o cidadão acaba necessitando de “traduções” para os atos 

do Estado, por já não entender a finalidade deles – aliás, sendo claro, por não perceber 

que representam muito mais atos privatísticos (atendendo a vontades de poucos) do que 

atos republicanos. Essa dissimulação se propaga para manter a camuflagem dos 

interesses que dominam, em uma crescente degeneração da instância democrática, 

naquilo que Norberto Bobbio, apropriadamente, chamou “subgoverno” 18. 

Essas elites, nomeadamente econômicas, disfarçadas de Governo, geram 

uma política intrincada, uma elisão constitucional dos direitos fundamentais sociais, 

que terminam por ser programados para não se materializarem. Urge a participação 

                                                           
16 Paulo Bonavides, repetindo Böckenförde, alega que o Estado deixou de ser o principal violador dos 
direitos do homem para ser seu principal fiador, o precípuo garantidor destes direitos. Dessa forma, o 
cidadão não vê mais o Estado como o grande ‘inimigo’ mas, ao revés, em algumas ocasiões o vê até de 
maneira paternalista, sendo no seio das relações sociais onde se desenvolvem as maiores lesões aos 
direitos do cidadão. Ver: BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12 ed. São Paulo: 
Malheiros, 2002. 
17 Consultar: REICH, Robert. Supercapitalismo: como o capitalismo tem transformado os negócios, a 
democracia e o cotidiano. Rio de Janeiro: Campus Elsevier, 2008. 
18 BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia: uma defesa das regras do jogo. Tradução: Marco 
Aurélio Nogueira. 11ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 
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política sem traduções ou pontos de filtragem a respeito das circunstâncias mais 

elementares da vida dos indivíduos: por que meu filho não tem escola? Por que não há 

atendimento de qualidade e eficiência na rede de saúde para todos? Por que 

subemprego, e, pior, por que desemprego? Por que violência? Todas essas perguntas 

não podem ser respondidas através de promessas políticas ou discursos fáceis de 

decorar. Mas, ao mesmo tempo, somente se tornaram problemas praticamente 

irrespondíveis à medida que os representantes eleitos foram se distanciando das 

soluções possíveis para eles, ano a ano, em nome do financiamento das próximas 

campanhas eleitorais ou a favor da venda de jornais.  

Nessa esfera, o princípio da solidariedade adere à vida real e à vida 

democrática, para cobrar transparência19, a abertura de todos os canais de participação 

no Estado Democrático de Direito, para que os cidadãos saibam, de fato, o porquê de 

todas as agruras que sofrem – que, consequentemente, traduzem as agruras do próprio 

Estado. A motivação e o discurso político dos representantes devem ser os mais 

próximos possíveis de uma análise realista (mesmo que complexa, porque a realidade é 

mesmo complexa) daquilo que os cidadãos veem e sentem a todo instante, mas, por ora, 

precisam da imprensa, do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos “analistas 

políticos”, dos próprios políticos profissionais, enfim, para lhe dizerem o que é. 

Em outras palavras, a realidade torna-se, contraditoriamente, uma 

experiência hologramática (imagens com aspecto real, porém imagens), deixando em 

seu lugar uma ideia de esperança (ou de fé, para utilizar um termo mais incisivo, no 

Brasil) como algo que, absurdamente, torna-se mais concreto e contínuo que a própria 

participação política engajada. Os indivíduos terminam por precisar de alguém que lhes 

diga a direção a seguir, em face dos panoramas que olham e, ao mesmo tempo, não 

enxergam (por supostamente não terem a expertise mínima para tanto). A questão é que, 

quase sempre, o alguém que indica o rumo a trilhar é o político profissional, comandado 

por interesses inconfessáveis ao cidadão comum – e a direção apontada é a de 

                                                           
19 “A idéia de publicidade, destarte, está estritamente ligada à de legitimidade, pois pública é a 
Constituição vivida na consciência coletiva e, em conseqüência, submetida ao constante juízo crítico da 
opinião pública. Não por outro motivo, Pablo Lucas Verdú associa os fenômenos da abertura e da 
publicidade com o estímulo da função crítica da opinião pública. E essa relação recíproca de influência 
ele aponta como um dos elementos para se alcançar uma “sociedade democrática avançada”, porque – ao 
retirar qualquer índole metafísica ou forma de aproximação com um suposto mundo ideal em que seria 
intangível – estabelece a Constituição no presente, em que é criada e desenvolvida por homens, através de 
múltiplos processos públicos”. CONTINENTINO, Marcelo C. Idem op. cit., p. 96. 
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perpetuação da esperança (da fé) de que tudo vai melhorar, ou já está melhorando. Ao 

fim da mensagem subliminar se lê que não é necessária a participação de nenhum 

cidadão comum diretamente, porque nossos representantes conseguirão contornar todos 

os problemas que vivemos.  

Chegamos ao ponto-limite do Estado de Direito, no qual vemos os episódios 

da vida se desenrolarem, mas não sabemos o que são, até que nos traduzam. Isto é, a 

despeito da difusão da informação, supostamente criando uma “sociedade do 

conhecimento”, ainda são necessárias diversas fontes de interface entre a própria 

realidade táctil e nós, cidadãos. Contudo, a única mensagem paradoxalmente concreta e 

renovada é a da fé nas instituições.  

Ora, a crença é o oposto da vivência. Se ouço, cheiro, sinto, vejo Deus, por 

exemplo, não posso nem estou crendo em Deus. Ele está ali, na minha frente, eu estou 

em contato direto e sem interlocução: não preciso acreditar (apostar) que exista, porque 

independente disso, Ele estará lá. Da mesma forma, se vejo, sinto, escuto a realidade 

política, jurídica, social, ambiental, do país, não é necessária interlocução: ela está ali, 

sem precisar crer nem precisar tradução. No entanto, parece que, longe disso, a desculpa 

(eterna) de que o déficit de educação no país é estridente, de que os cidadãos não 

entendem de nada sobre o que ficam sabendo, gera uma carência de elucidação da 

realidade, que chega – onerosamente – através da imprensa e – de regra, gratuitamente – 

através dos órgãos públicos. Então, o discurso hegemônico se vale de embuste: pela 

ausência na escola, os indivíduos precisam que as mensagens da realidade sejam 

decodificadas por intermédio de agentes do governo ou da iniciativa privada. 

Todavia, e isso soará utópico aos que querem manter o status quo, nenhum 

cidadão precisa desse filtro de realidade. Mesmo hoje, em que a educação não está em 

níveis considerados ideais, é possível que cada pessoa faça seu próprio balanço dos 

acontecimentos e tire suas próprias conclusões sobre que atitudes tomar. 

Como antecipamos, a única sensação transmitida iterativamente (para domar 

qualquer outro apetite alternativo da cidadania) foi a de “esperança”. Tudo o que é 

propagado gira em torno de não desistir de lutar, mas lutar silenciosamente, 

isoladamente, um combate dia a dia com o próprio destino, que não se confunde com o 
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de nenhum outro cidadão, e a melhoria será consequência. É o discurso de acalanto 

narcótico da cidadania. 

O direito-dever de participar da efetivação dos direitos sociais representa, 

nessa conjuntura, uma tomada de rédeas da própria existência na sociedade. Não se 

intimidar pela falta de instrução, não deixar que ela afaste ninguém da cena política. É 

entender que a imprensa, o Poder Público, o terceiro setor e qualquer outra mobilização 

social representam um conjunto de interesses – um grupo de pressão para composição 

de partidos políticos, de ideologias, de práticas, de textos legais. E que essa pressão será 

exercida com ou sem o direcionamento que a cidadania dê, portanto, é necessário saber 

de que lado se está, para onde pressionar, a respeito de que, enfim, é preciso entender 

como a engrenagem funciona. 

No entanto, há um conjunto de fatores obstrutivos dessa tomada de posição 

por parte da cidadania. Um dos maiores receios de todos os outros envolvidos no 

processo político é que haja, finalmente, a ativação dos cidadãos. E, assim, o poder de 

suas escolhas vai sendo fragmentado, o poder de seu dinheiro vai sendo diluído, o poder 

de suas ideias vai sendo, pouco a pouco, esfacelado. 

 

É visível o afastamento da práxis dos direitos fundamentais sociais daquilo 

que, há muito, encontra-se positivado: o dever de solidariedade entre todos os entes 

sociopolíticos. Essa lacuna de efetivação horizontal positiva dos direitos sociais tem a 

ver com a falta de veemência na opinião especializada ao expressá-la. Ora, o Direito 

Previdenciário, o Direito Ambiental, o Direito Internacional, os direitos fundamentais 

da ordem econômica e da ordem social (facilitando o bem-estar não só das pessoas 

presentes, mas das futuras também) são clássicas imagens do dever de solidariedade, 

inclusive entre as gerações. Ademais, há repetidas menções no texto constitucional 

(diretas ou quase-diretas) ao princípio da solidariedade: 

 

• Preâmbulo (“sociedade fraterna”); 
 

• Art. 1º (“formada pela união indissolúvel”); 
 

• Art. 2º (“harmônicos entre si”); 
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• Art. 3º, I (“sociedade solidária”), III (“erradicar as desigualdades”) e IV 
(“promover o bem de todos”); 
 

• Art. 4º (“relações internacionais”), IX (“cooperação entre os povos”), parágrafo 
único (“buscará a integração”); 
 

• Art. 5º, XVI (“todos podem reunir-se pacificamente”), XVII (“é plena a 
liberdade de associação”), XXIII (“a propriedade atenderá a sua função social”), 
XXIV (“desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse 
social”), LXXIV (“assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 
insuficiência de recursos”); 
 

• Art. 6º (“São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos desamparados”); 
 

• Art. 7º, II (“Seguro-desemprego”), VII (“participação nos lucros, ou 
resultados”), XXIV (“aposentadoria”); 
 

• Art. 8º; 
 

• Art. 9º, § 1º (“atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade”);  
 

• Art. 10 (“participação dos trabalhadores”); 
 

• Art. 12, § 1º (“aos portugueses serão atribuídos os direitos inerentes ao 
brasileiro”); 
 

• Art. 20, XI, § 1º (“participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos e outros minerais”); 
 

• Art. 21, I (“manter relações com Estados estrangeiros e participar de 
organizações internacionais”); 
 

• Art. 23, X (combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 
promovendo a integração social dos setores desfavorecidos); 
 

• Art. 25, § 3º (“instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes, para 
integrar a organização, o planejamento e a execução de funções públicas de 
interesse comum”); 
 

• Art. 29, XII (cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal); 
 

• Art. 43 (“a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo 
geoeconômico e social, visando a seu desenvolvimento e à redução das 
desigualdades regionais”); 
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• Art. 145, § 1º (“Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão 
graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte”); 
 

• Art. 148; 
 

• Art. 150, VI, a; 
 

• Art. 153, VII ( “instituir impostos sobre grandes fortunas”); 
 

• Arts. 157 e 158 (“repartição das receitas tributárias”); 
 

• Art. 170, III (“função social da propriedade”), VII (“redução das desigualdades 
regionais e sociais”); 
 

• Art. 192 (“O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o 
desenvolvimento equilibrado do País e a servir aos interesses da coletividade”); 
 

• Art. 193 (“A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como 
objetivo o bem-estar e a justiça sociais”); 

• Art. 194 (“A seguridade social compreende um conjunto integrado de ações de 
iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à saúde, à previdência e à assistência social”); 
 

• Art. 195. (“A seguridade social será financiada por toda a sociedade”); 
 

• Art. 203; 
 

• Art. 205. (“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”); 
 

• Art. 217. (“É dever do Estado fomentar práticas desportivas formais e não-
formais, como direito de cada um”); 
 

• § 3º - O Poder Público incentivará o lazer, como forma de promoção social); 
 

• Art. 218. (“O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a 
pesquisa e a capacitação tecnológicas; 
 

• § 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação 
de tecnologia adequada ao País, formação e aperfeiçoamento de seus recursos 
humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem ao 
empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos 
resultantes da produtividade de seu trabalho”); 
 

• Art. 219. O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de 
modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da 
população e a autonomia tecnológica do País, nos termos de lei federal; 
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• Art. 225. (“Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 
presentes e futuras gerações”); 
 

• Art. 227. (“É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a 
salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão”); 
 

• Art. 229. (“Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores, e os 
filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou 
enfermidade”); 
 

• Art. 230. (“A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas 
idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade 
e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida”); 
 

• Art. 241. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disciplinarão 
por meio de lei os consórcios públicos e os convênios de cooperação entre os 
entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, bem como 
a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 

 

Esse dever, como se tira da própria Carta Magna, apresenta-se aos entes 

políticos, uns com os outros, às pessoas físicas e jurídicas, umas com as outras, e, ainda, 

entre o Poder Público e as pessoas privadas – em via de mão dupla, inclusive, ou seja, o 

Estado contando com a solidariedade das pessoas privadas. 

 

A estrutura lógico-formal, a semântica mesma dos dispositivos de direitos 

sociais é sutilmente distinta daquela encontrada nas normas em geral. Não há um 

“dever, sob pena de”, não há um “preceito primário seguido de um preceito secundário”, 

“uma ordem e um castigo”. Os verbos fomentar, incentivar, ajudar, amparar, cooperar, 

propiciar dão a tônica desses dispositivos, evidenciando que o Estado, solitário, não 

seria capaz de cumprir todas as metas programadas no texto. 
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Essa composição normativa vem ao encontro daquilo que Norberto 

Bobbio20 identificou como “função promocional” do direito, a prever uma “sanção 

premial”, instrumento típico da passagem do Estado Liberal para o Estado Social, em 

que a intimidação dá lugar à estimulação, o reforço da ordem jurídica não se satisfaz na 

lógica Estado-ordenador/cidadão-cumpridor ou, no caso dos direitos sociais, Estado-

prestador/cidadão-receptor, decretando uma intervenção positiva dos próprios cidadãos.    

 

III. O constitucionalismo fraternal: arrimo do Estado de Solidariedade ou do 
Estado Socialista de Direito 

A despeito de certa renitência entre a doutrina brasileira, o assunto aqui 

abordado não tem sabor de novidade. Na Alemanha, desde a década de 1950, as teorias 

mediata e imediata de eficácia horizontal dos direitos sociais já eram abordadas, 

inclusive em julgados do Tribunal Constitucional Federal (Bundesverfassungsgericht ou 

BVerfG), que, hoje, ainda são colacionados nos manuais da dogmática dos direitos 

fundamentais21.  

 

No mínimo, o tema pode ser posicionado, no Brasil, desde a nossa 
Constituição atual, consoante a lembrança de Wambert Gomes Di Lorenzo22: 

É esse o pano de fundo do Estado pós-social que, superando a 
perspectiva securitária do Estado Social, desde o fim da 
Segunda Grande Guerra, pretende ser um Estado de 
Solidariedade fundado na dignidade da pessoa humana. Daí, 
uma constituição como a brasileira, que expressa a 
antropologia personalista como seu fundamento já no seu artigo 
primeiro, ser trespassada pelo princípio de solidariedade desde 
seu preâmbulo até seu artigo final. 

 

Por isso não é absurda a afirmativa de que se participa de uma verdadeira 

alteração de paradigma (o que, inexoravelmente, não se faz sem relutância). Na voz de 

Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira23: 

                                                           
20 BOBBIO, Norberto. Da estrutura à função: novos estudos de teoria do direito. Tradução de Daniela 
Beccaccia Versiani. São Paulo: Manole, 2007, p. 13. Ver, entre os brasileiros, BENEVIDES FILHO, 
Maurício. A sanção premial no Direito, Brasília: Ed. Brasília Jurídica, 1999, segundo o qual “a sanção 
jurídica deve ser compreendida como uma reação ou retribuição prevista no ordenamento normativo, 
blindando-se esta contraprestação de uma feição premial (sanção premial), quando o agente adota a 
conduta aprovada ou esperada, ou um caráter punitivo (sanção negativa), quando o ato praticado é 
indesejado ou dissonante". 
21 Trataremos alguns desses casos adiante. 
22 DI LORENZO, Wambert Gomes. Idem op. cit., p. 21. 
23 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Idem op. cit., p. X (prefácio). 
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(...) não são todos os que, abertamente, reconhecem o 
esgotamento de uma concepção de mundo na qual construíram 
seu modo de compreender o trabalho científico, assim como a si 
próprios. O paradigma no qual nos movemos é constitutivo de 
nós mesmos. Ultrapassá-lo no sentido de sermos capazes de 
adquirir um novo horizonte de possibilidade de doação de 
sentidos à nossa auto-compreensão e à sociedade, ao mundo e à 
vida, mais amplo, rico e complexo do que o anterior, é saltar 
para além da linha de Rhodes, que um paradigma pode 
representar. 

 

Nesse paradigma novo, assinala José Roberto Dromi, o futuro do 

constitucionalismo deve “estar influenciado até identificar-se com a verdade, a 

solidariedade, o consenso, a continuidade, a participação, a integração e a 

universalização”, equilibrando as concepções extraídas do constitucionalismo moderno 

e os excessos do constitucionalismo contemporâneo24. 

 

Quanto à solidariedade, Dromi vaticina que as constituições do porvir 

aproximar-se-ão de uma nova ideia de igualdade, baseada na solidariedade dos povos, 

na dignidade da pessoa humana e na justiça social, com a eliminação das 

discriminações, e quanto à participação, o mestre argentino afirma que o povo e os 

corpos intermediários da sociedade participarão de forma ativa, integral e equilibrada no 

processo político (democracia participativa), eliminando-se, com isso, a indiferença 

social. 

 

Em verdade, a Constituição brasileira vigente, conforme demonstramos no 

tópico anterior, é um espectro de “constituição do futuro”, assentando já essas 

preocupações. Não obstante, falta-nos a clareza conceitual de que essas formas de 

integração social e, via de consequência, de efetivação dos direitos fundamentais, 

estejam lá escritas.  

 

Percebe-se alguma indisposição em observar esse mote numa perspectiva 

jurídica, porquanto, como registra Fausto Goria25, em geral, compreende-se a 

                                                           
24 TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 2004, pp. 
3/17. 
25

 Fraternità e diritto: alcune reflessioni (mimeo). Intervenção no Congresso patrocinado pelo 
Movimento Comunhão e Direito, vinculado ao Movimento dos Focolares, em Castelgandolfo/Itália, 18 
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fraternidade como algo que se desenvolve espontaneamente, o que seria incompatível 

com o Direito, caracterizado pelo uso da coatividade. Frisou-se linhas atrás, todavia, que 

a participação e a função promocional do Direito é que seriam reitoras desse fluxo: a 

concepção tradicional do Direito não pode alcançar os significados da solidariedade 

enquanto relação objetiva travada no âmbito do constitucionalismo. 

 

Nessa espécie nova de constitucionalismo, adequadamente versada como 

constitucionalismo fraternal, por diversos autores, o tema da solidariedade perde, em 

definitivo, seu ar extrajurídico ou metajurídico, fincando a premissa da igual 

consideração e respeito de todos os atores sociais (igualdade na dignidade) e, dessa, 

uma premissa menor, de que a dignidade em acepção dinâmica se realiza 

intersubjetivamente, isto é, num contexto relacional26. 

 

Nessa alameda, a relação entre os sujeitos é reclamada como potencial de 

dignificação que somente pode ser cimentado pelo princípio da solidariedade, eis que 

conceber interdependências e interlocuções excludentes equivale a conceber 

dignificação incompleta da sociedade como um todo. Finalmente, o Direito exerceria 

sua vocação de artefato cultural regulamentador de condutas visando fazer com que as 

pessoas vivam com as outras e não apesar das outras27. 

 

O papel normativo imediato das regras e princípios socializantes deve ser 

notabilizado no constitucionalismo fraternal, obtemperando interpretações que 

conduzam essas normas unicamente a um caminho político, ou normativo programático 

ou, pior, expletivo de ilusões. Daniel Sarmento28 trata, v.g., da diretriz constitucional 

para construir uma sociedade livre, justa e solidária, afirmando que ela não pode ser 

uma diretriz política desvestida de qualquer eficácia normativa. Pelo contrário, ela 

                                                                                                                                                                          

de novembro de 2005. Apud Conferência proferida no Congresso Nacional – “Direito e Fraternidade”, 
promovida pelo Movimento Comunhão e Direito, em 26 de janeiro de 2008, no Auditório Mariápolis 
Ginetta, Vargem Grande Paulista/São Paulo, por Carlos Augusto Alcântara Machado. 
26 Queira ver os apontamentos (mimeo) com o título El fundamento de la solidariedad: La persona 
humana de autoria de Gabriel Mora Restrepo, Professor Titular de Teoria Del Derecho da Faculdade de 
Direito da Universidade de La Sabana (Colômbia). Intervenção oral no Congresso patrocinado pelo 
Movimento Comunhão e Direito, vinculado ao Movimento dos Focolares, em Castelgandolfo/Itália, 18 
de novembro de 2005. Apud Conferência proferida no Congresso Nacional – “Direito e Fraternidade”, 
promovida pelo Movimento Comunhão e Direito, em 26 de janeiro de 2008, no Auditório Mariápolis 
Ginetta, Vargem Grande Paulista/São Paulo, por Carlos Augusto Alcântara Machado. 
27 MACHADO, Carlos Augusto Alcântara. Idem. 
28 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas, Rio de Janeiro: Editora Lúmen 
Juris, 2006, p. 295. 
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expressa um princípio jurídico, que, apesar da sua abertura e indeterminação 

semântica, é dotado de algum grau de eficácia imediata e que pode atuar, no mínimo, 

como vetor interpretativo da ordem jurídica como um todo. 

 

Aduz, com propriedade, ainda, que [n]a verdade, a solidariedade implica 

reconhecimento de que, embora cada um de nós componha uma individualidade, 

irredutível ao todo, estamos também juntos, de alguma forma irmanados por um 

destino comum. Ela significa que a sociedade não deve ser um locus da concorrência 

entre indivíduos isolados, perseguindo projetos pessoais antagônicos, mas sim um 

espaço de diálogo, cooperação e colaboração entre pessoas livres e iguais, que se 

reconheçam como tais. 

 

Viu-se no tópico anterior que o Direito posto, no Brasil, já se fundamenta na 

solidariedade para justificar a consagração de direitos transindividuais ou 

metaindividuais, justificando, ainda, na solidariedade, práticas de ações afirmativas e de 

justiça distributiva. Contudo, a diferença de paradigma, com o constitucionalismo 

fraternal, é não enxergar essas normas simplesmente como poesias ou como valores que 

saíam da folha de papel para a vida prática na proporção em que o Estado se movimenta 

para tanto. A cidadania (incluído as empresas) é que deve ser acionada, agora. 

  

José Roberto Dromi aduz que, de acordo com o ‘constitucionalismo da 

verdade’, a parcela de normas que jamais passam de programáticas e são praticamente 

inalcançáveis pela maioria dos Estados precisam ser erradicadas dos corpos 

constitucionais, podendo figurar, no máximo, como ‘objetivos a serem alcançados a 

longo prazo’, e não como declarações de realidades utópicas, como se bastasse a mera 

declaração jurídica para transformar-se o férreo em ouro. Mas esclarece que uma outra 

sorte de normas, que não são implementadas por mera falta de motivação política dos 

administradores, dos governantes responsáveis e da sociedade, precisam ser cobradas do 

Poder Público com mais força, o que envolve, em muitos casos, a participação da 

sociedade na gestão das verbas públicas e a atuação de organismos de controle e 

cobrança, como o Ministério Público, na preservação da ordem jurídica e consecução do 

Interesse Público vertido nas cláusulas constitucionais29. 

                                                           
29 Cf. BASTOS, Celso. TAVARES, André Ramos. As tendências do direito público no limiar de um 
novo milênio. São Paulo, Saraiva: 2000, p. 58. 
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Com Dromi, afirmamos que nenhum texto jurídico sustenta normas mortas 

(sem eficácia concreta na sociedade, cristalizando declarações utópicas), demonstramos, 

entretanto, que a força de efetivação dos direitos fundamentais se conserva, também, 

nas próprias pessoas (físicas ou jurídicas) privadas, ou seja, longe de existir somente a 

força de cobrança do Poder Público para cumprir suas prestações, a sociedade, por si, 

deve cumprir suas obrigações.  

 

Se é fato que apenas a força popular seja apta a mobilizar o aparelho estatal 

e a fiscalizá-lo, é igualmente verdadeiro que muitos serviços considerados públicos já 

são prestados por entes particulares (ainda que quase-públicos, muitas vezes) e que essa 

rede de efetivação dos direitos sociais confeccionada por particulares pode – e deve – 

aumentar muito.  

 

O constitucionalismo fraternal traduz uma significante mudança porque 

carrega a ideia de um Estado de Solidariedade ou Estado Socialista de Direito (na 

expressão de Pablo Lucas Verdú30, que, consigne-se, não se relaciona umbilicalmente 

ao pensamento político socialista). Nesse novel quadro estatal, a vinculação imediata 

dos particulares a direitos sociais é ferramenta de legitimação da Constituição, pela 

participatividade, porém, ao mesmo tempo, é uma socialização do direito privado, no 

aspecto de repartição de custos entre Estado e sociedade, e, por fim, um elemento 

debelador da crise de efetivação dos direitos fundamentais, na medida em que retoma a 

teoria dos deveres fundamentais, para comprometer uns particulares aos outros e não só 

autorizá-los a ansiar pela ação do Estado (como se esta nada tivesse a ver com as 

pessoas, em geral, competindo exclusivamente aos representantes eleitos e aos 

servidores públicos). 

 

Sem receio de expressarmos, aqui, uma ideia dissonante daquelas a que já 

nos habituamos, preferimos pensar como Niklas Luhmann31, de que a variação (a 

                                                           
30 VERDÚ, Pablo Lucas. A luta pelo Estado de Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

31 LUHMANN, Niklas. El derecho de la sociedad. México: Universidad Iberoamericana, 2002. Os 
mecanismos da evolução, na teoria dos sistemas, são a variação, que leva a comunicações (ou ações) 
inesperadas ou surpreendentes, gerando uma desviante das expectativas condensadas e que pode ser 
rejeitada e, com isso, não haver evolução. Para tanto, é preciso haver seleção, isto é, que as estruturas 
incorporem aquilo que é desviante como parte da estrutura geral do sistema. E, desse modo, a 
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informação desviante), quando selecionada pelo sistema auto-referente e estabilizada 

em suas estruturas, acaba por representar a ‘evolução social’.  

 

III.1 Aplicações práticas 

 

Aliás, não há desvio tão acentuado, aqui. A gradual transformação do 

Estado Democrático de Direito, baseado na representação política, em um Estado de 

Solidariedade, calcado na participatividade, inclusive quanto aos deveres fundamentais, 

é sentida. Adriano Pessoa da Costa32 relata variadas decisões, pelo mundo, entre elas 

casos paradigmáticos do BVerfG (Blinkfüer33, caso do assassinato dos soldados de 

Lebach34, o caso de despejo de doente psíquico35, o caso Parabolantenne36), do 

Tribunal Constitucional espanhol (TCe) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em que 

os direitos sociais têm de ser efetivados por particulares frente a outros. 

 

No STJ, o REsp nº 450.989/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de 

Barros (DJU 07.06.2004, p. 217), determinou o respeito ao direito social à moradia em 

detrimento de uma concepção literal da Lei nº 8.009/90, admitindo entendimento 

elastecido do princípio da impenhorabilidade do bem de família, protegendo, inclusive, 

a casa de homem solteiro. 

 

No STF, por ocasião da Ação Cautelar nº 2695 (MC)/RS, julgada em 

25.11.2010, de Relatoria do Ministro Celso de Mello, o direito de resposta fora versado 

na esfera da transversalidade dos direitos fundamentais, entendido como direito ao 

contraditório público, corolário do direito à informação precisa, leal e correta, 

apresentando-se, assim, exigível contra os órgãos de imprensa, embora a Corte tenha se 

manifestado pela não recepção constitucional da antiga Lei de Imprensa (Lei nº 

5.250/67).   

                                                                                                                                                                          

comunicação desviante, para as outras comunicações, passa a ser inovação de diretriz, ou seja, serve de 
diretriz para futuras comunicações. Já na restabilização, o sistema incorpora a mudança estrutural, 
tornando-se unidade de identificação. Isto implica que as estruturas inovadoras asseguram duração e 
persistência ao próprio sistema. 

32 COSTA, Adriano Pessoa da. Direitos fundamentais entre particulares na Ordem Jurídica 
Constitucional brasileira. 2007. Dissertação de Mestrado pela UFC.  
33 ALEMANHA. BVerfG 25, 256. Disponível em: <http://www.bundesverfassungsgericht.de>.  
34ALEMANHA. BVerfG 35, 202. Disponível em: <http://www.bundesverfassungsgericht.de>.  
35ALEMANHA. BVerfG 52, 214. 98. Disponível em: <http://www.bundesverfassungsgericht.de>.  
36 ALEMANHA. BVerfG 90, 27. Disponível em: <http://www.bundesverfassungsgericht.de>.  
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Daniel Sarmento37 colaciona julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo 

(TJ/SP) que merece transcrição: 

 

Outro caso não menos emblemático, decidido em 1994 pela 8ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na 
Apelação Cível n. 212.726-1/8, relacionou-se a uma ação 
reivindicatória proposta por particulares que buscavam desalijar 
de uma área de sua propriedade trinta famílias carentes, que 
ocupavam o local havia vários anos, e tinham formado ali uma 
favela. Na hipótese, o Judiciário valeu-se diretamente da 
Constituição para atribuir um peso superior à moradia das 
famílias carentes do que à propriedade individual, tendo-se 
reconhecido no acórdão que ela não cumpria a sua função 
social. O Tribunal, sem embargo, embora tenha rechaçado o 
direito à reivindicação, reconheceu a permanência de ‘eventual 
pretensão indenizatória contra quem de direito’ em favor dos 
proprietários, dando a entender que a futura ação reparatória 
deveria ser endereçada contra o poder público, que permitira a 
consolidação daquela situação de fato. (RT 723/204-208) 
 

 

Com efeito, a jurisprudência brasileira, aos poucos, vem acatando a tese da 

eficácia horizontal positiva dos direitos sociais. Por enquanto, frise-se, ‘por enquanto’, 

costumando ressalvar que os particulares se obrigam de forma condicionada frente aos 

outros, isto é, fazem jus a indenização por sua atuação (pedido de indenização contra o 

Poder Público para custear o que gastara efetivando direitos sociais).  

 

A latere, a influência do princípio da solidariedade é notada em várias 

normas infraconstitucionais. Vale referir, antes de todas, a Lei nº 9.608/98, que dispõe 

sobre o serviço voluntário. Outrossim, a Lei nº 8.213/91, exigindo, em seu art. 93, a 

contratação de determinado número de trabalhadores deficientes físicos ou 

trabalhadores reabilitados. Ainda, a Lei nº 11.770/08, que criou o Programa Empresa 

Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade, mediante a concessão de 

incentivos fiscais. Também podem ser registradas as penas alternativas (restritivas de 

direitos), no Código Penal (art. 43 e seguintes), estabelecendo prestações à comunidade 

como ‘retribuição’ por delitos de pequena monta. 

 

                                                           
37 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 
2004, p. 240. 
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As campanhas e programas do Conselho Nacional da Justiça (CNJ), 

igualmente, incitam à participação social no incremento dos direitos sociais: para 

reabilitação e reingresso no mercado de trabalho dos ex-presidiários (Campanha 

“segunda chance”), de incentivo à advocacia pro bono, a fim de assegurar o direito de 

acesso à justiça a famílias carentes (Campanha “advocacia voluntária”), de emissão de 

documentos e ações de reinserção social (Programa “Casas de justiça e cidadania”), 

entre outras.  

 

As ações pastorais católicas e evangélicas, subdivididas em inúmeros 

campos de prestação social (‘fundiário’; ‘criança, adolescente e jovens’; ‘idosos’; 

‘educacional’; ‘carcerário’; ‘afro-brasileiro’; ‘saúde’; ‘migrantes’; ‘cultura’; 

comunicação; ‘universitária’; ‘mulher marginalizada’ etc. etc.).   

 

O denominado “sistema S”, como um todo, aliado às Organizações Sociais e 

às Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público, é modelo de efetivação 

horizontal positiva de direitos. Da mesma forma, os programas de “responsabilidade 

social” das empresas, encampados, de regra, por fundações privadas vinculadas a essas 

aziendas (como o “Ação Global” e o programa “Amigos da Escola”, da Rede Globo de 

telecomunicações, as Fundações Banco do Brasil, Itaú, Bradesco etc. etc.)38. 

 

Com tudo isso, é possível dizer que o Estado de Solidariedade significará a 

possibilidade de um particular impetrar ação contra seus pares, para custeio de um 

tratamento médico ou de uma faculdade particular?  

 

Bem. A questão não pode ser respondida de maneira simplista ou valendo-

se de outro paradigma constitucional que não seja o constitucionalismo fraternal. Sob o 

formalismo-liberalista do Direito, o pagamento de tributos serviria, exatamente, para 

que o Estado cumprisse essas prestações, sem requerer qualquer outra obrigação dos 

seus cidadãos. De outra banda, fosse o princípio da solidariedade a pauta de todas as 

relações – particulares ou públicas – seria indispensável a contribuição das pessoas na 

                                                           
38 Poder-se-iam citar, aqui, os programas de arrecadação voluntária de recursos, como o “Teleton”, da 
Associação de Assistência à Criança Deficiente (AACD) e o “Criança Esperança”, das Nações Unidas-
UNESCO, entretanto, há um apelo diferenciado nessa espécie de ação social, mais aproximado aos 
vínculos de compaixão humana que aos laços jurídicos que tentamos evidenciar neste ensaio. 
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construção dos pilares da legitimidade constitucional, da qual a tributação é somente 

uma mínima parte.  

 

A nosso sentir, a resposta é afirmativa, pelo menos nos casos extremos. A 

legislação infraconstitucional e a própria Carta Magna, como se viu, municiam o Poder 

Judiciário a justificar essa opção, máxime nas hipóteses em que ou os direitos sociais ou 

a autonomia da vontade (e/ou o direito de propriedade) devam prevalecer um sobre o 

outro. Nesses casos difíceis, não há dúvida, de que a opção do ordenamento jurídico 

tenha sido pelos direitos metaindividuais.  

 

Na ambiência (ideal) do constitucionalismo fraternal, essa escolha drástica 

sequer se apresentaria, posto que o cumprimento dos direitos sociais por particulares 

não necessitaria da intervenção do Estado-juiz (enforcement), sobressaindo a dimensão 

consensuada dessa aplicabilidade (compliance). 

 

Considerações finais 

 

Desde uma etimologia da solidariedade, este esforço procurou ressituar o 

princípio da solidariedade, tal como previsto na Constituição brasileira de 1988, à luz de 

uma concepção objetiva e positiva dessa norma, afastando-a de interpretações que lhe 

confiram simples caráter de sentimento ou de dever (ou virtude) moral.  

 

Esse resgate da densidade normativa da solidariedade problematizou-se 

num ambiente de afirmação da horizontalidade da eficácia dos direitos fundamentais 

sociais, partindo da constatação de que a doutrina majoritária, ao menos no Brasil, não 

se preocupa, suficientemente, com o discurso de aplicação direta dos direitos à 

educação, à saúde, à assistência social, ao trabalho, e diversos outros, entre os 

particulares, fechando-se no esquema ‘Estado-provedor/cidadão-receptor’, característico 

do Estado do bem-estar social. 

 

Argumentamos uma revisão na operacionalidade do princípio da 

solidariedade, da condição atual de ‘objetivo da República’ (“construir uma sociedade 

livre, justa e solidária”), para o status de ‘fundamento’ de uma nova espécie de 

configuração estatal, o Estado de Solidariedade ou Estado Socialista de Direito, na 
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expressão consagrada por Pablo Lucas Verdú. Essa distinção teórica, embora leve, 

repercute novo vetor de realização da dignidade da pessoa humana, concebida, nesses 

termos, intersubjetivamente, é dizer, aproximada mais dos direitos transindividuais 

(sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos) que dos direitos puramente 

individuais. 

 

Nessa lógica, a dignidade se alcançaria num contexto relacional, 

apresentando-se como coeficiente evolutivo da própria sociedade, como um todo 

(coerente), e não dado individualizável – detectável isoladamente. Isto é, um indivíduo 

passaria a se obrigar com a dignificação de todos os outros, tanto quanto à sua própria, 

sob pena de nem esta vir a ser.      

 

Tal perspectiva se crava em três supostos: (i) na democratização não apenas 

do procedimento de elaboração, mas também do de materialização dos direitos sociais; 

(ii) no reavivamento da teoria dos deveres fundamentais, no sentido de que aos cidadãos 

não cabe somente aguardar a efetivação de seus direitos por parte do Estado, porém, 

com a mesma intensidade, obrigar-se à pratica de atos que tendam a essa concretização 

e (iii) no reconhecimento de que todos os direitos têm custos socialmente 

compartilhados, no entanto, que a tributação, sem a devida fiscalização cidadã, degenera 

em elisão constitucional (não aplicação das verbas em políticas públicas). Por todos 

eles, o máximo de atores sociais possível, entre pessoas físicas e jurídicas, deveria se 

comprometer na concreção dos direitos sociais, que, de uma maneira ou de outra, já são 

custeados por toda a sociedade e, mais importante, de uma maneira ou de outra, 

espalham-se por toda a sociedade, não pertencendo ao patrimônio jurídico de nenhum 

indivíduo em particular. 

 

Para tanto, demonstramos a taxatividade da Lei Maior e da legislação 

infraconstitucional na previsão da solidariedade enquanto dever correlato a um 

constitucionalismo do futuro, na locução de José Roberto Dromi. E, para além, alguns 

casos concretos, na jurisprudência (nacional e internacional) e nalguns exemplos de 

programas sociais já desenvolvidos sob o esteio do voluntarismo solidário para efetivar 

direitos sociais. 
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O déficit de concretização dos direitos fundamentais, em arremate, precisa 

ser refreado também por toda a cidadania, para que se reforce o ideal de 

comprometimento entre as pessoas, na edificação do Estado e no desenvolvimento 

sociopolítico e econômico, enquanto processos abertos nos quais não se pode estar 

sempre sob tutela ou sob representação alheias.     
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O NECESSÁRIO RECRUDESCIMENTO DA CIDADANIA ATIVA PARA A 

CONCRETIZAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL E O PAPEL DA 

COMUNIDADE À SUA EFETIVAÇÃO 

 

Katia Leão Cerqueira1 

Rosane Beatris Mariano da Rocha Barcellos Terra2 

 

RESUMO – As políticas públicas, entendidas como formas de atuação do Estado 

com vistas à concretização dos direitos constitucionalmente garantidos, possuem importância 

transcendental no contexto de um Estado de Direito de conteúdo não meramente formal, mas 

guiado pelo valor da justiça material, eis que figuram como instrumento de intervenção na 

realidade social e objetivam a satisfação daquelas prestações materiais indispensáveis para a 

vida humana. Entretanto, apesar dos notáveis avanços em matéria de concretização de 

políticas públicas no Brasil, notadamente a partir do advento da Constituição Federal de 1988 

- que assinalou a transposição para o plano legal de grande parte da agenda da reforma das 

políticas públicas encetada na década de 70 e impulsionada nos anos 80, no âmbito do 

processo de democratização do país -, ainda são muitos os problemas a serem superados para 

que as políticas públicas sejam realmente concretizadas em consonância com os vetores 

democráticos, sendo esse um desafio inadiável a ser enfrentado não apenas pelo Estado, mas 

por toda a sociedade e, sobretudo, por todos os operadores/construtores do direito – que, no 

atual contexto sócio-jurídico-político, afiguram-se em importantes agentes de transformação 

social. É nessa perspectiva, pois, que se pretende analisar a comunidade, perscrutando-a como 

espaço privilegiado para o fortalecimento do senso de cidadania ativa e, por conseguinte, 

como potencial de possibilidade à concretização das políticas públicas no Brasil.  

                                                           
1 Mestranda em Direito na Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. Especializanda em Direito Imobiliário 
com ênfase em Direito Notarial e Registral na UNISC. Integrante dos Grupos de Pesquisa “Intersecções jurídicas 
entre o público e o privado” e “O Estado constitucional contemporâneo e suas comunicações como meio de 
transformação do direito à saúde”, do Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado e Doutorado da 
UNISC, e do Grupo de Pesquisa “Executivo e políticas públicas”, da Universidade de Passo Fundo - UPF. Sub-
coordenadora do Grupo de Estudos “Recursos Hídricos”, da Graduação em Direito da UNISC. Bolsista 
voluntária do projeto Políticas Públicas de Educação para o Consumo, desenvolvido pelo PPGD – Mestrado e 
Doutorado da UNISC, contemplado pelo Conselho Estadual de Defesa do Consumidor, com recursos oriundos 
do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Bolsista do Programa BIPSS - Bolsas Institucionais para 
Programas de Pós-Graduação da Universidade de Santa Cruz do Sul, RS, Edital 01/2011. E-mail: 
katialeao.c@hotmail.com 
2 Advogada. Especialista em Pesquisa pela UNIFRA. Mestre em Direito pela UNISC. Doutoranda em Direito 
pela UNISC. Integrante do grupo de pesquisa “Direito, Cidadania e Políticas Públicas da UNISC”, e do grupo de 
Pesquisa “Teoria Jurídica no Novo Milênio”, do curso de Direito da UNIFRA. Coordenadora do Laboratório de 
pesquisa e TFG do curso de Direito da UNIFRA. Coordenadora de Pós-Graduação em Direito da UNIFRA. 
Professora de IED, Projeto coletivo de Pesquisa do Centro Universitário Franciscano – UNIFRA, Santa Maria, 
RS. E-mail: rosanebterra@yahoo.com.br 
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PALAVRAS-CHAVE – Políticas Públicas; Cidadania ativa; Comunidade. 

 

RESUMEN – Las políticas públicas, entendidas como formas de la acción del 

Estado a fin de concretizar los derechos garantizados por la Constitución, son de trascendental 

importancia en el contexto de un Estado de Derecho de contenido no meramente formal, pero 

guiado por el valor de la justicia material, porque son instrumentos de intervención en la 

realidad social y tienen como objetivo la satisfación de aquellas prestaciones materiales 

indispensables para la vida humana. Sin embargo, a pesar de los notables progresos en la 

concretización de políticas públicas en Brasil, especialmente después del advenimiento de la 

Constitución de 1988 - que marcó la transposición para el plan legal de gran parte de la 

agenda de reformas de las políticas públicas iniciada en los años 70 y impulsada en los años 

80, en el proceso de democratización del país - son aún muchos los problemas que se tienen 

que superar para la concretización de las políticas públicas en línea con los vectores 

democráticos, y ese es un desafío urgente que debe ser enfrentado no sólo por el Estado, sino 

por toda la sociedad, y especialmente por todos los operadores/constructores del derecho - que 

en actual contexto socio-político-jurídico, son importantes agentes de transformación social. 

En esta perspectiva, por lo tanto, que se pretende analizar la comunidad como un espacio 

privilegiado para el fortalecimiento de lo sentido de ciudadanía activa y, por lo tanto, como 

una potencial posibilidad de la concretización de políticas públicas en Brasil. 

 

PALABRAS CLAVE – Políticas públicas; Ciudadanía activa; Comunidad. 

 

Introdução 

 

A Constituição Federal de 1988, ao instituir um Estado Democrático de Direito, 

objetivou a superação de um regime político autoritário e a construção de uma sociedade livre 

justa e solidária, com fundamento na soberania, na cidadania, nos valores sociais do trabalho e 

da livre iniciativa, no pluralismo político e, muito especialmente, na dignidade da pessoa 

humana, como imperativo da justiça social. Assim, no limiar do terceiro milênio, é possível 

afirmar que as políticas públicas, como formas de atuação estatal com vistas à concretização 

dos direitos fundamentais e da igualdade social e à promoção da justiça distributiva, possuem 

importância transcendental no contexto de um Estado de Direito de conteúdo não meramente 

formal, mas guiado pelo valor da justiça material e pela perspectiva de ampla e efetiva 

proteção e concretização dos direitos fundamentais cristalizados no texto constitucional. 
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Entretanto, em que pese a importância das políticas públicas para a própria 

manutenção do Estado Democrático – haja vista que ele só é implementado mediante o 

resguardo e a promoção dos direitos fundamentais – ainda são muitos os desafios a serem 

enfrentados no que tange à escolha, formulação, implementação, efetividade, eficácia, 

eficiência e legitimidade de tais políticas. Diante de tal quadro, impõe-se repensar novas 

fórmulas e alternativas que visem à superação de tais desafios, e, para tanto, faz-se mister a 

reorganização e a ampliação dos espaços democráticos de debate, de modo a viabilizar a 

formação de uma consciência crítica e de uma participação ativa dos cidadãos na busca de 

soluções mais apropriadas.  

É nessa perspectiva, pois, que o presente artigo tem como tema central a análise da 

cidadania participativa para a concretização das políticas públicas no Brasil e o papel da 

comunidade à sua efetivação. A abordagem do presente tema ambiciona enfrentar o seguinte 

problema: qual o papel da comunidade no que tange ao fortalecimento da cidadania ativa e à 

concretização das políticas públicas no Brasil? Desse modo, o objetivo central do presente 

estudo consiste em analisar a comunidade, perscrutando-a como locus privilegiado para o 

recrudescimento do senso de cidadania ativa e, por conseguinte, como potencial de 

possibilidade à concretização das políticas públicas, notadamente no âmbito do Estado 

Democrático de Direito brasileiro. 

O estudo da temática justifica-se, portanto, por sua grande relevância social e 

jurídica. Diante da transcendental importância das políticas públicas para efetivação dos 

direitos constitucionalmente garantidos e para a promoção da justiça distributiva e da 

igualdade social, e, diante dos problemas a serem transpostos no que tange à sua 

concretização – que evidenciam, por conseguinte, a necessidade de um maior protagonismo 

da sociedade civil, através de uma participação crítica e ativa -, o enfrentamento do tema 

proposto torna-se um desafio inadiável. Daí a relevância do presente estudo no contexto de 

um Estado que se afigure democrático e que pretenda promover, e não apenas proclamar, os 

direitos dos cidadãos. 

Destarte, para que seja possível o desenvolvimento do objetivo proposto, o presente 

artigo apresenta-se subdividido em quatro tópicos, partindo-se da lógica dedutiva, ou seja, da 

abordagem de elementos considerados fundamentais para o desenvolvimento do tema para, ao 

final, cingir-se ao estudo do papel da comunidade no que tange ao fortalecimento da cidadania 

ativa e à concretização das políticas públicas no Brasil. O método de procedimento utilizado 

será o monográfico e, como técnica de pesquisa, utilizar-se-á a documentação indireta, através 

de expedientes metodológicos constitutivos da pesquisa bibliográfica, buscando-se elementos 
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para a investigação do tema em bibliografia de fontes secundárias, notadamente em livros e 

revistas especializadas. 

Assim, num primeiro momento, a fim de situar o debate e delinear os contornos do 

tema que será abordado, proceder-se-á à análise conceitual das políticas públicas. 

Posteriormente, discorrer-se-á acerca do imperativo constitucional (repetido e refletido 

também nas normas infraconstitucionais de organização do Estado) da interação entre a 

sociedade e o Estado na condução de tais políticas.  

Num terceiro momento, buscar-se-á demonstrar que, apesar dos inúmeros avanços no 

que tange à elaboração de políticas sociais no cenário brasileiro, notadamente nas duas 

últimas décadas, ainda há celeumas e desafios a serem enfrentados - tanto em termos de 

escolha, formulação e implementação, quanto em termos de efetividade, eficácia, eficiência e 

legitimidade de tais políticas. Essas inquietações demonstram, pois, que ainda há muito a ser 

aprimorado e evidenciam, sobretudo, a necessidade de um engajamento de toda a sociedade - 

no sentido de uma democracia participativa, de uma cidadania ativa e de uma 

responsabilidade compartilhada – na busca de soluções mais apropriadas e que viabilizem o 

desenvolvimento de uma realidade mais próxima dos anseios dos cidadãos.  

É nesse sentido, pois, que, ao final, analisar-se-á a comunidade, perscrutando-a como 

espaço privilegiado de fortalecimento do senso de cidadania ativa e como potencial de 

possibilidade à concretização das políticas públicas no Brasil. Assim, o presente artigo não 

tem a pretensão de esgotar o assunto acerca da temática proposta. O que se propõe é pensar a 

comunidade como possível alternativa para a superação dos desafios impostos à efetivação 

das políticas públicas no atual contexto sócio-político brasileiro, cada vez mais dinâmico, 

complexo e fragmentado.  

 

1 Aspectos conceituais sobre as políticas públicas 

 

Para que se construam os fundamentos necessários para a adequada compreensão do 

tema, faz-se necessário, como dado prévio, alguns delineamentos teóricos, conceituais e 

terminológicos, haja vista que a expressão política pública é utilizada pela doutrina com 

significados distintos e com contornos indefinidos. Ademais, em que pese o crescente 

interesse acadêmico pelas políticas públicas, a forma como se constroem as decisões 

alocativas no âmbito do Estado, bem como os meios através dos quais essas mesmas escolhas 
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são realizadas, afigura-se uma temática recente na agenda reflexiva3. O tema das políticas 

públicas, no que tange a sua densidade, além de traduzir-se num dos pilares da moderna 

ciência política, possui íntima e indissociável relação com a temática do direito, da teoria 

política e social, da cidadania e da democracia. Daí que, no atual contexto sócio-jurídico-

político, conhecer e compreender o que são as políticas públicas afigura-se em condição para 

o exercício de uma cidadania ativa, de uma participação robusta e de uma responsabilidade 

solidária. 

Conforme bem esclarece Schmidt, o termo políticas públicas é abrangente e designa 

o conjunto de ações políticas voltadas ao atendimento de demandas sociais de uma 

determinada área social. Desse modo, as políticas públicas traduzem-se, pois, em respostas do 

sistema político às demandas apresentadas por atores políticos e sociais.4 Daí que, a análise 

das políticas públicas 

 

[...] não pode ser feita de forma fragmentada nem isolada da análise mais geral sobre 
os rumos do Estado e da sociedade. As políticas públicas não são uma espécie de 
setor ou departamento com vida própria. Elas são resultado da política, 
compreensivas à luz das instituições e dos processos políticos, os quais estão 
intimamente ligados às questões mais gerais da sociedade.5  

 

Nessa perspectiva, as políticas públicas devem ser pensadas, gestadas e implantadas 

de acordo com a necessidade da sociedade a que está associada, ou da classe para a qual foi 

idealizada, mediante a interação entre o Estado e a sociedade, por meio de avaliações, 

pesquisas e estudos das referidas políticas.   

Destarte, as políticas públicas materializam diretrizes, programas, projetos e 

atividades que visam à resolução de problemas e demandas da sociedade, portanto, pertencem 

a um amplo espectro, que envolve Estado, direito, governo, sociedade, orçamentos e diretrizes 

preordenadas. Nesse sentido, com o intuito de delinear alguns contornos elementares das 

políticas públicas, Valle salienta que: 

 

* Políticas Públicas devem distinguir entre o que o governo pretende fazer, e aquilo 
que, de fato, ele realmente faz; que a omissão governamental é tão relevante quanto 
a ação; 

                                                           
3 VALLE, Lúcia Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 34. 
4 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2307-2313. 
5 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2309. 
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* Políticas Públicas, no plano do ideal, envolvem todos os níveis de governo, e não 

estão restritas a atores formais – em verdade, atores informais podem se revelar 
extremamente importantes; 
* Políticas Públicas é um tema que invade a ação governamental, e não está limitada 
à legislação, ordens executivas, regras e regulação – portanto, aos instrumentos 
formais desse agir do poder; 
* Políticas Públicas envolvem um curso de ação intencional, com uma finalidade 
especifica e conhecida como objetivo; 
* Políticas Públicas envolvem um processo em desenvolvimento; elas compreendem 
não só a decisão pela promulgação de uma lei ou projeto, mas também as ações 
subsequentes de implementação, apoio e avaliação.6 

 

Tem-se, pois, que a política pública, enquanto programa ou quadro de ação 

governamental, traduz-se num conjunto de medidas articuladas (coordenadas) que têm por 

escopo movimentar a “máquina do governo” para a realização de algum objetivo de ordem 

pública, vale dizer, para a concretização de um direito.7 Ademais, conforme esclarece 

Schmidt, as políticas públicas diminuem os efeitos da descontinuidade administrativa: 

 

[...] as políticas públicas orientam a ação estatal, diminuindo os efeitos de um dos 
problemas constitutivos do regime democrático: a descontinuidade administrativa, 
decorrente da renovação periódica dos governantes. Cada novo governo significa 
alguma descontinuidade. Até certo ponto isso é positivo, pois permite inovações e 
avanços. Mas é amplamente reconhecido que a descontinuidade administrativa leva 
freqüentemente ao abandono das diretrizes vigentes e à criação de outras, bastante 
distintas e não raro contraditórias em relação às anteriores, gerando desperdício de 
energia política e de recursos financeiros. No Brasil, tem havido um esforço 
importante para reduzir a descontinuidade das políticas, através de legislação 
específica, como a Lei de Responsabilidade Fiscal, de um tratamento mais técnico 
das políticas e da participação de setores sociais na sua formulação, reduzindo a 
possibilidade dos administradores públicos de reinventar os rumos das mesmas a 
cada mandato.8 

 

Evidente, pois, que o termo política pública remete para a esfera do público. 

Entretanto, cumpre observar que o público, embora intimamente relacionado com o estatal, 

com ele não se confunde. O público é uma dimensão mais ampla, que diz respeito ao plano 

das questões coletivas, e se desdobra em estatal (Estado) e não-estatal (instâncias e 

organizações sociais com finalidades públicas).9 Desse modo, o termo política pública não 

serve para designar a política do Estado, mas a política do público - de todos e para todos – no 

                                                           
6 VALLE, Lúcia Regina Lírio do. Políticas públicas, direitos fundamentais e controle judicial. Belo Horizonte: 
Fórum, 2009, p. 36. 
7 BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.). Políticas públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva. 
2006, p.14. 
8 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2312. 
9 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2311. 
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sentido de um comprometimento com o aprimoramento dos objetivos coletivos e da coesão 

social.  

Destarte, a realização de políticas públicas efetivas, eficazes, eficientes e legítimas 

não depende apenas de vontade política, pois, conforme salienta Schmidt, “não se governa 

apenas com base na vontade”10. Na verdade, a escolha, a formulação, a implementação e o 

êxito de políticas públicas dependem, em boa medida, da participação dos cidadãos no 

processo de tomada de decisões. Essa necessidade de participação pode ser evidenciada a 

partir da análise das fases que compõem o ciclo das políticas públicas que, conforme 

entendimento doutrinário predominante, classificam-se em: percepção e definição dos 

problemas, inserção na agenda política, formulação, implementação e avaliação. 

Na dicção de Schmidt, “transformar determinada situação de dificuldade em 

problema político é a primeira condição para que uma questão possa gerar uma política 

pública”11. Conforme destaca o autor, somente algumas das inúmeras questões problemáticas 

no âmbito social tornam-se objeto de atenção da sociedade e do governo e entram na agenda 

política12. Nesse contexto, um importante papel é desempenhado pelos atores sociais, bem 

como pelos meios de comunicação de massa, no sentido de uma maior comunicação sobre os 

problemas sociais, capaz de influenciar, por conseguinte, na sua inclusão na agenda política. 

A segunda fase é a inserção na agenda política, ou seja, o problema identificado na 

primeira fase é elencado no rol de assuntos que chamam a atenção do governo e dos cidadãos. 

Importa salientar que a agenda política afigura-se em uma “construção permanente, que 

envolve forte disputa política”13, ou seja, verifica-se, novamente, a importância da 

participação social no sentido de pressionar os agentes políticos à operacionalização de 

determinados problemas relevantes para a sociedade. 

A terceira fase refere-se à formulação da política pública, ou seja, é o momento em 

que se define de que modo o problema político em pauta será solucionado, bem como as 

alternativas a serem adotadas. Na formulação de uma política há sempre um jogo de 

                                                           
10 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2316. 
11 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2315-2316. 
12SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2316. 
13 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2316. 
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interesses, “cada um dos atores exibe suas preferências e recursos de poder”.14 Desse modo, 

esta fase nunca é puramente técnica.  

A quarta fase corresponde à implementação, ou seja, é a fase em que se concretiza a 

formulação, “através de ações e atividades que materializam as diretrizes, programas e 

projetos, e predominantemente está ao encargo do aparelho burocrático (administração)”15. 

Destarte, nesse momento, pode haver redefinições da formulação inicial, bem como, podem 

ser requeridas novas decisões. Daí que, no dizer de Schmidt, “um dos fatores de êxito ou 

fracasso das políticas públicas é a articulação entre o momento da formulação e o da 

implementação”.16 

A quinta e última fase é a avaliação, em que se realiza o estudo dos êxitos e das 

falhas do processo de sua implementação. Na avaliação, deve-se considerar a efetividade, a 

eficácia, a eficiência e a legitimidade das políticas públicas. Esta fase pode ser determinante 

para a continuidade ou mudança da política, “podendo ser realizada pelas próprias agências e 

por encarregados da implementação ou por instâncias independentes (órgãos externos, 

universidades, centros, consultores)”.17 Também a avaliação não é puramente técnica, eis que 

afigura-se em um julgamento baseado em valores. Em derradeira análise, tem-se que a 

avaliação traduz-se em um “instrumento democrático, que capacita o eleitorado a exercer o 

princípio do controle sobre a ação dos governantes”18. Daí sua imprescindibilidade, 

juntamente com o planejamento, para o êxito das políticas públicas. 

Verifica-se, pois, que todas as fases das políticas públicas são orientadas por 

interesses, valores e preferências, razão pela qual, em todas elas, o engajamento e a 

participação da sociedade civil revela-se essencial. Um problema social não será considerado 

um problema político se não houver a comunicação, por parte da sociedade, acerca do 

problema em pauta; também não será inserido na agenda política se não houver a pressão dos 

atores sociais e da própria mídia, para que assim o seja; e, dificilmente haverá a formulação e 
                                                           
14 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2318. 
15 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2318. 
16 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2318. 
17 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008,  p. 2320. 
18 SCHMIDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Tomo 8. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2008, p. 2321. 
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implementação de uma política pública em favor de determinado problema se não houver uma 

participação efetiva dos cidadãos nos debates sociais acerca do assunto. Por fim, cabe, 

sobretudo, aos indivíduos, a avaliação das políticas públicas, seja pelos votos, seja pelas 

pesquisas externas.  

Sem embargo, a participação dos cidadãos em todas as fases de uma política pública 

é de suma importância, não apenas para sua concretização, mas também para a transparência e 

maior credibilidade do processo.19 Nessa perspectiva, impõe-se ao Estado a disponibilização 

de instrumentos que propiciem a atuação participativa da sociedade. Entretanto, não basta que 

haja espaços para a participação cidadã, mister que os indivíduos tenham consciência da 

importância de sua participação nas decisões sociais.  

 
[...] a densificação da democracia à sociedade brasileira implica, salvo melhor juízo, 
não só oportunidades materiais de acesso da população à gestão pública da 
comunidade, mas fundamentalmente de fórmulas e práticas de sensibilização e 
mobilização dos indivíduos e das corporações à participação, através de rotinas e 
procedimentos didáticos que levem em conta as diferenças e especificidades de cada 
qual.20 
 

A democracia funda-se na cidadania e, nessa perspectiva, o legítimo poder 

democrático é exercido quando a sociedade é composta por cidadãos ativos, cidadãos que 

exercem plenamente a sua cidadania – compreendida, não em sentido formal e abstrato, mas 

como “um conjunto de fatores que possibilita o controle do poder pela participação ativa dos 

envolvidos”.21 Essa concepção democrática e participativa no que tange às políticas públicas, 

conquanto tenha suas raízes em debates encetados na década de 70 e fortalecidos nos anos 80, 

no âmbito do processo de democratização do país, somente se consolidou, no plano legal, a 

partir da Constituição de 1988, conforme se evidenciará no próximo item do presente estudo. 

 

 

 

 

                                                           
19 FARAH, Marta Ferreira Santos. Parcerias, novos arranjos institucionais e políticas públicas locais. Cadernos 

Gestão Pública e Cidadania. 2000, v. 18, p. 10. Neste sentido, ao tratar sobre a agenda da reforma das políticas 
sociais – que teve início na década de 70 e ganhou impulso nos anos 80 – a autora pontua que um dos eixos da 
agenda da reforma foi, justamente, a democratização dos processos decisórios como condição de equidade das 
políticas públicas, e que as propostas enfatizadas naquele momento, referiam-se à participação dos cidadãos na 
formulação e implementação das políticas. Tal participação revela-se cada vez mais importante, e afigura-se 
como elemento essencial do processo democrático. 
20 LEAL, Rogério Gesta. Possíveis dimensões jurídico-políticas locais dos direitos civis de participação social no 
âmbito da gestão dos interesses públicos. In.: LEAL, Rogério Gesta (Org.). Administração pública e 

participação social na América Latina. Santa cruz do Sul: EDUNISC, 2005, p. 390. 
21 MALISKA, Marcos Augusto. O direito à educação e a Constituição. Porto Alegre: Fabris, 2001, p. 161. 
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2 A Constituição de 1988 e as políticas públicas: a cooperação entre Estado e sociedade 

 

A Constituição Federal de 1988, ao instituir um Estado Democrático de Direito, 

objetivou a superação de um regime político autoritário e o estabelecimento de uma sociedade 

alicerçada sob novas bases, com fundamento na soberania, na cidadania, nos valores sociais 

do trabalho e da livre iniciativa, no pluralismo político e, muito especialmente, na dignidade 

da pessoa humana que, a partir de então, foi guindada à condição de princípio fundamental, 

figurando, pois, como valor-guia dos direitos fundamentais e de toda a ordem jurídica.  

Assim, com o advento da Constituição Federal de 1988, tem-se, após longo período 

ditatorial, a efetivação da tão almejada democracia participativa, fundada no princípio da 

soberania popular e no Estado Democrático de Direito. Na realidade, a redemocratização do 

país significou a democratização - reconhecida e garantida - da relação entre o Governo e a 

sociedade, tendo em vista que consolidou o princípio da participação no texto constitucional e 

evidenciou a natureza horizontal do poder decisório. Nesse sentido, Perez observa que: 

 

A Constituição Federal brasileira de 1988 foi muito além da mera enunciação dos 
princípios juspolíticos da Democracia e do Estado de Direito e estabeleceu uma série 
bastante grande de normas voltadas a respaldar a adoção de institutos participativos 
na Administração Pública. [...] Tanto a regulamentação das atividades da 
Administração Federal quanto a legislação dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios têm notabilizado os institutos de participação. Conselhos, comissões e 
comitês participativos; as audiências públicas; a consulta pública, o orçamento 
participativo22, o referendo e o plebiscito são importantes referencias entre nós de 
instrumentos concretos para a implementação do diálogo entre a Administração e a 
sociedade.23 

 

Destarte, a participação do cidadão no poder afigura-se, simultaneamente, como 

característica e como requisito da democracia. A interação entre o Estado e a sociedade na 

condução de políticas públicas, mais do que um bom instrumento para a eficiência e a 

legitimidade dessas políticas, traduz-se, no atual contexto jurídico brasileiro, como imperativo 

constitucional, repetido e refletido nas normas infraconstitucionais de organização da 

                                                           
22 Para Feijó e Franco, o Orçamento Participativo possibilitou que a população definisse onde deveriam ser 
aplicados os recursos do orçamento estatal, contudo não definiu como promover o desenvolvimento local 
sustentável. A Governança Solidária Local oferece a possibilidade de serem levados em conta todos os recursos 
públicos de uma comunidade - além de estimular o espírito empreendedor, a corresponsabilidade e a participação 
de uma agenda de prioridades com vistas à sua emancipação. Um não impede a existência do outro; são as faces 
de uma mesma moeda. FEIJÓ, Jandira; FRANCO, Augusto de. Olhares sobre a experiência da Governança 

Solidária Local de Porto Alegre. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008. 
23 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 164-165. 
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Administração Pública24, notadamente a partir da promulgação da Constituição Federal de 

1988. 

Desse modo, a partir da instituição do Estado Democrático de Direito pela Carta 

Magna de 1988, firmou-se no Brasil um ordenamento reconhecidamente democrático, aberto 

à voz da sociedade. A abertura à cultura do diálogo, em nome da eficiência e legitimidade, fez 

reacender, na sociedade, um novo projeto de Estado, ao labor da luta pela ruptura da apatia 

social e, sobretudo, do rompimento de paradigma ocorrido, de forma gradual, da pirâmide 

vertical e autoritária herdada do direito romano e retransmitida pela estrutura da igreja 

tradicional, para o conceito de redes interativas de uma sociedade horizontal25.  

Essas redes de cooperação possibilitam o desenvolvimento de redes virtuais de 

comunicação interativa e, ao mesmo tempo, promovem nova emocionalidade dos indivíduos 

em interação, potencializando as suas capacidades individuais, viabilizando o alto grau de 

comunicação, sinergia e convergência de saberes e propiciando a constituição de 

comunidades de projeto em um patamar de complexidade nunca antes imaginado26.  

 
Não menos importante é aprender com a constituição de redes comunitárias que o 
grande desafio da nova democracia cooperativa, da construção da unidade na 
diversidade pela realização do bem comum, é o estabelecimento de pontes e canais 
de diálogo e comunicação entre os diferentes atores sociais - governos, empresários, 
líderes comunitários e cidadãos -, que em geral ou não existem ou estão tão 
obstruídos por situações de toda ordem que impedem o fluxo da troca de saberes e 
experiências, do compartilhamento de vivências, da realização de parcerias 
solidárias, da construção de inteligência coletiva e projetos comuns. A época da 
modernidade, que promoveu o espetacular crescimento econômico e tecnológico 
que temos hoje, deixou no seu rastro este legado de desigualdades, fragmentação, 
preconceitos, organizações piramidais, fatores todos que obstruem o diálogo, a 
comunicação, a confiança e a tecitura de redes solidárias27. 

 

Não há dúvidas, portanto, que o êxito de políticas públicas não depende somente das 

ações do Estado. A adesão da sociedade é fundamental para a eficiência da ação 

administrativa28. Criam-se, desse modo, as bases para o nascimento de uma legitimidade que 

                                                           
24 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 176. 
25 DOWBOR, Ladislau. A reprodução social. Vol. 3 - Descentralização e participação. Petrópolis/RJ: Vozes, 
2003, p. 19. 
26 FEIJÓ, Jandira; FRANCO, Augusto de. Olhares sobre a experiência da Governança Solidária Local de Porto 

Alegre. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008, p. 17. 
27 FEIJÓ, Jandira; FRANCO, Augusto de. Olhares sobre a experiência da Governança Solidária Local de Porto 

Alegre. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2008, p.118. 
28 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 167. 

8983



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

seja fruto do apoio racional da sociedade a um conjunto de medidas concretas, políticas, ou 

programas que a própria sociedade ajudou a formular, decidir e, muitas vezes, executar29.  

Ademais, além da já mencionada participação social, há, no desenho institucional, 

resultante das diretrizes estabelecidas pela Constituição Federal de 1988, a articulação entre 

os entes da Federação brasileira na forma de um conjunto superposto de arenas de negociação, 

coordenação e produção de políticas e serviços públicos, que se acham ramificados 

horizontal, vertical e setorialmente em cada nível de governo ou área de atuação pública30. 

Nesse sentido, conforme Perez, o pluralismo das ideias deve sobrepor-se a qualquer 

visão engessada ou clientelista que se estabeleça sobre todas as etapas das políticas públicas 

na ambiência da atual Carta constitucional: 

 

Sem o perfil de uma participação institucional, outros meios são utilizados pela 
sociedade para interferir nas políticas públicas. A atuação política dos movimentos 
sociais, por exemplo, levando ao Estado e à opinião pública a consciência da 
necessidade de atendimento das suas demandas. A atuação da imprensa expondo 
falhas, vicissitudes e, por vezes, até mesmo virtudes, na realização das políticas 
públicas e a atuação, no mesmo sentido, de organizações não governamentais 
também valem ser citadas31. 

 

Legitimidade e eficiência são, portanto, finalidades que se influenciam 

reciprocamente, isto é, mais legitimidade importa em maior eficiência da atuação da 

Administração Pública e mais eficiência demanda maior legitimidade32. Em uma democracia, 

a opinião pública exerce função imprescindível, visto que ela desempenha o papel de 

indicador da vontade da população, além de contribuir para o avanço da sua consciência 

política. Quanto mais desenvolvida for a opinião pública, mais avançada será a democracia e 

mais efetivo será o autogoverno dos cidadãos.33 

A sociedade civil é essencial à prática democrática, pois amplia o alcance e o estilo 

reivindicativo, além do interesse representativo formal característico da sociedade política. 

                                                           
29 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p.168. 
30 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, 
planejamento e políticas públicas. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/Livro_BD_vol3.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2011. 
31 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 171. 
32 PEREZ, Marcos Augusto. A participação da sociedade na formulação, decisão e execução das políticas 
públicas. In: BUCCI, Maria Paula Dallari (Org.) Políticas Públicas: reflexões sobre o conceito jurídico. São 
Paulo: Saraiva, 2006, p. 168. 
33 AGRA, Walber de Moura. Republicanismo. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005, p. 72. 
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Uma democracia ativa tem de ser efetiva, caracterizando-se por dois aspectos 

interrelacionados – uma sociedade civil robusta e um Estado capaz34.  

 

3 Inquietudes acerca das políticas públicas no Brasil após duas décadas de Constituição 

cidadã: a necessidade de um recrudescimento da cidadania ativa. 

 

Apesar dos notáveis avanços no âmbito das políticas públicas no Brasil, advindos 

com a efetivação da democracia participativa pela Constituição de 1988, democrática e 

cidadã, conforme evidenciado em linhas anteriores, ainda há celeumas, desafios e deficiências 

que requerem discussões aprofundadas e reflexivas. Saliente-se, pois, que o presente estudo, 

inclusive por seus limites, não comporta uma análise específica e pormenorizada de tais 

problemas que, além de amplamente evidenciados pela própria sociedade, são também 

apontados e divulgados pelo IPEA35. Entretanto, importa consignar que o pano de fundo, ou 

seja, o eixo principal que permeia tais preocupações reside na questão da legitimidade 

democrática e no papel da sociedade civil em termos de políticas públicas no Brasil de hoje. 

Segundo dados do IPEA, nas últimas décadas, a república ressurgiu como referência 

importante nas reflexões sobre a política. Noções como virtude cívica, espaço público, bem 

comum, bom governo, comunidade política, “interesse bem compreendido”, entre outras, 

pertencentes à gramática da res publica, têm sido mobilizadas tanto para tematizar a 

sociabilidade corriqueira nos diferentes contextos de interação política, quanto para abordar a 

questão do desempenho e do aprimoramento do Estado e das instituições democráticas36. 

Sem embargo, as diretrizes democráticas corroboraram a proeminência da 

participação popular na ordem dos pré-requisitos para a efetiva realização da democracia37. 

Tão fundamental quanto a inserção paulatina - e em contínuo desenvolvimento - da sociedade 

na gestão das escolhas acerca da formulação de políticas públicas, é também a mudança do 

papel do Estado contemporâneo. 

                                                           
34 HELLER, Patrick; ISAAC, T. M. Thomas. O perfil político e institucional da democracia participativa: lições 
de Kerala, Índia. In: SANTOS, Boaventura de Souza. Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 
participativa.  Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002, p. 605. 
35 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, 
planejamento e políticas públicas. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/Livro_BD_vol3.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2011. 
36 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, 
planejamento e políticas públicas. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/Livro_BD_vol3.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2011. 
37 PEREZ, Marcos Augusto. A administração pública democrática: institutos de participação popular da 
administração pública. Belo Horizonte: Fórum, 2004, p. 32. 

8985



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

As políticas públicas coordenadas por agentes comprometidos com métodos 
democráticos e respeito às redes sociais, preocupados em aumentar a confiança 
social e a autoestima dos cidadãos, garantindo os arranjos institucionais adequados e 
a participação popular nas decisões, terão o efeito de incrementar o capital social 
existente nas comunidades. Com isso, criam-se condições apropriadas para a 
viabilização do desenvolvimento e da democracia38. 

 

Os sistemas de participação cívica constituem uma forma essencial de capital social e 

exercem um poderoso efeito secundário, pois aumentam os custos potenciais para o 

transgressor em qualquer transação individual; promovem sólidas regras de reciprocidade; 

facilitam a comunicação e melhoram o fluxo de informações sobre a confiabilidade dos 

indivíduos. Acrescente-se, ainda, que eles corporificam o êxito alcançado em colaborações 

anteriores, criando, assim, um modelo culturalmente definido para futuras colaborações39.  

A confiança social, em contextos modernos e complexos, pode emanar de duas 

fontes conexas: das regras de reciprocidade e dos sistemas de participação cívica. Dessas, as 

regras de reciprocidade destacam-se, pois podem ser balanceadas (permuta simultânea de 

itens de igual valor) ou generalizadas, significando uma contínua relação de troca que, a 

qualquer momento, apresenta desequilíbrio ou falta de correspondência, mas que supõe 

expectativas mútuas de que um favor concedido, hoje, venha a ser retribuído no futuro40. 

Verifica-se, pois, que a sensibilização e a mobilização dos cidadãos para a 

participação, no sentido de uma cidadania ativa, perpassa, necessariamente, pela cultura 

política que, na análise de Putnam, afigura-se num “componente do sistema político, que 

ajuda a explicar tanto a estabilidade quanto as transformações do sistema” 41. As instituições 

moldam a política e são moldadas pela história. A inocorrência de solidariedade horizontal 

impõe a necessidade de uma dependência vertical, como meio de sobrevivência. A falta do 

Estado e das instituições causa a falta de confiança e segurança42.  

Desse modo, o recrudescimento de uma cidadania ativa, de uma participação robusta 

e solidária, requer, pois, a construção de uma cultura política que possibilite uma postura pró-

ativa otimizadora na gestão e na fiscalização das políticas públicas no Brasil e que rompa com 

o ostracismo que a cultura apática promove na sociedade atual, sendo esse, justamente, um 

                                                           
38 SCHMIDT, João Pedro. Capital social e políticas públicas. In: LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e 

políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003. Tomo 2, p. 419-458, p. 455. 
39 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. Trad. Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 183. 
40 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. Trad. Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro:Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 181. 
41 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. Trad. Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 65. 
42 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália Moderna. Trad. Luiz Alberto 
Monjardim. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1996, p. 156-158. 
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dos principais desafios no que tange à concretização, à efetivação e ao êxito das políticas 

públicas no Brasil. 

Impõe-se, portanto, a construção de uma cultura e de uma visão política, que 

contemple a participação dos cidadãos como condição essencial da cidadania. Impõe-se, 

ainda, uma visão institucional menos centrada nas "pirâmides" de autoridade e mais aberta à 

colaboração, às redes, aos espaços de elaboração de consensos e aos processos horizontais de 

interação.43  

A sociedade ativa, cumprindo o seu papel e exercendo a cidadania que lhe é 

pertinente, promove a vigilância dos atos do Governo. Essa vigilância é um elemento crucial 

da atuação da sociedade civil na esfera pública, que contribui para mitigar práticas como a 

corrupção e a dilapidação de recursos financeiros e do patrimônio público, e para estimular a 

adoção de mecanismos de transparência e accountability pelos órgãos do Estado, bem como a 

própria revisão de procedimentos e práticas adotadas.  

Contudo, o controle é apenas uma das formas de aproximação entre a sociedade e o 

Estado com vistas a garantir a primazia do interesse público nas várias frentes de atuação 

estatal. É extremamente relevante que diferentes segmentos e organizações da sociedade 

possam participar da definição da agenda do governo e da própria gestão pública, ampliando 

as suas oportunidades de influir no direcionamento das ações do Estado.44  

Entretanto, conforme já reiteradamente frisado, não basta que haja espaços para a 

participação cidadã, mister que os indivíduos tenham consciência da importância de sua 

participação nas decisões sociais. Essa consciência participativa é estimulada, principalmente, 

no âmbito comunitário, eis que é na comunidade que se verifica uma maior aproximação entre 

os indivíduos e um maior engajamento em prol das questões coletivas, o que, por conseguinte, 

favorece a “construção da responsabilidade social, potencializada pelo sentimento de 

solidariedade e pertencimento”45. É nesse sentido, pois, que a comunidade pode ser 

vislumbrada como locus privilegiado de potencialização da consciência participativa e da 

cidadania ativa e, por conseguinte, como potencial de possibilidade à concretização das 

políticas públicas. 

                                                           
43 DOWBOR, Ladislau. A reprodução social. Vol. 3 - Descentralização e participação. Petrópolis/RJ: Vozes, 
2003, p. 24. 
44 INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA E APLICADA. Brasil em desenvolvimento: Estado, 
planejamento e políticas públicas. Brasília: IPEA, 2010. Disponível em: 
<http://www.ipea.gov.br/bd/pdf/Livro_BD_vol3.pdf>. Acesso em: 15 jul. 2011. 
45 COSTA, Dartagnan Limberger; HERMANY, Ricardo. Elementos de emancipação social local: a perspectiva 
do programa de governança solidária local como indutor da emancipação social dos cidadãos. In: REIS, Jorge 
Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Tomo 
9. Edunisc: Santa Cruz do Sul, 2009, p. 2895. 
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4. A comunidade como locus privilegiado de cidadania ativa e como potencial de 

possibilidade à concretização das políticas públicas. 

 

A comunidade, entendida como um “grupo de pessoas que compartilham de uma 

característica comum, uma ‘comum unidade’, que as aproxima e pela qual são 

identificadas”46, tem como elementos definidores, os interesses e as preocupações comuns dos 

indivíduos. Os limites da comunidade não estão nas fronteiras cívicas ou administrativas, mas 

no grau de repercussão participativa dos grupos que se identificam em termos de interesse e 

participação47. Há, portanto, imbuído no conceito de comunidade, a ideia de identidade 

compartilhada. 

Nessa perspectiva, ganha especial relevo o conceito de comunidade cívica elaborado 

por Putnam. Conforme o autor, uma comunidade cívica apresenta as seguintes características: 

participação cívica, igualdade política, solidariedade, confiança, tolerância, e 

associativismo/cooperação.48 A comunidade cívica se mantém unida por relações horizontais 

de reciprocidade e cooperação e a cidadania é caracterizada, sobretudo pela participação nas 

questões públicas; o interesse individual dos cidadãos é sensível às necessidades públicas 

gerais; a cidadania implica direitos e deveres iguais para todos, vale dizer, os cidadãos 

interagem como iguais, seguem as regras de reciprocidade e participam do governo; os 

cidadãos são prestativos e relacionam-se com respeito e confiança, e é, sobretudo, essa 

relação de confiança que permite que os indivíduos ajam coletivamente.49  

É de se observar, nesse sentido, que a construção de uma comunidade coesa depende, 

especialmente, de seu capital social, que pode ser verificado de acordo com o “grau de coesão 

social que existe nas comunidades e que é demonstrado nas relações entre as pessoas ao 

estabelecerem redes, normas e confiança social, facilitando a coordenação e a cooperação 

para o benefício mútuo”.50  

                                                           
46 NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos; NEUMANN, Rogério Arns. Repensando o investimento social: a 
importância do protagonismo comunitário. São Paulo: Global; Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS), 
2004, p. 20-21. 
47 SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 
67. 
48 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de Luiz Alberto 
Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 101-104.  
49 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de Luiz Alberto 
Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 101-103.  
50 AUSTRALIAN BUREAU OF STATISTIC Apud NEUMANN, Lycia Tramujas Vasconcellos; NEUMANN, 
Rogério Arns. Repensando o investimento social: a importância do protagonismo comunitário. São Paulo: 
Global; Instituto para o Desenvolvimento Social (IDIS), 2004, p. 47. 
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Conforme assinala Vogt, o capital social, mobilizado, se torna um dos ativos mais 

importantes de qualquer comunidade. No entendimento do autor, regiões dotadas de elevados 

índices de capital social são mais propensas à participação, o que, evidentemente, facilita a 

articulação entre diferentes atores sociais, fortalece a coesão da comunidade e aprimora a 

qualidade das decisões, promovendo e facilitando, portanto, a consecução dos objetivos 

comuns51. Nesse sentido, importa referir que o capital social não é um instrumento que opera 

solitariamente, ao contrário, ele reflete, na verdade,   

 

[...] uma maneira integrada de agir e de interagir que tem na confiança e na 
cooperação as moedas da boa sociedade. Não é substituto de nada, assim como não 
supõe que o mercado possa ser o substituto do Estado. [...] A recente discussão sobre 
capital social tem chamado atenção para a importância da cooperação e da confiança 
entre as pessoas, e entre estas e suas instituições. Tem enfatizado a necessidade de 
uma maior responsabilidade dos governantes em suas tarefas de governo. E tem 
principalmente salientado a importância de aspectos morais nos debates sobre o 
desenvolvimento. Capital social nos remete a valores que vão além do racionalismo 
econômico [...]. Sem apelos moralistas, o conceito de capital social nos lembra 
aspectos éticos da vida em comum, valoriza a cultura humana em suas diferentes 
manifestações [...].52  

 

O capital social facilita a cooperação mútua, uma vez que tal cooperação “é mais 

fácil numa comunidade que tenha herdado um bom estoque de capital social sob a forma de 

regras de reciprocidade e sistemas de participação cívica”.53 Ainda, conforme Putnam, a 

confiança, enquanto componente básico do capital social, promove a cooperação, eis que,  

“quanto mais elevado o nível de confiança numa comunidade, maior a probabilidade de haver 

cooperação. E a própria cooperação gera confiança”54.  

Tem-se, pois, que a fragmentação da realidade social e a complexidade crescente dos 

problemas sociais traz à baila a importância da comunidade como “realidade social de coesão 

e solidariedade entre os homens a ser resgatada a partir dos seus núcleos de vivência e 

existência”55. No atual cenário, a comunidade figura como núcleo básico e como o meio de 

estimular e implementar o desenvolvimento social.  

É nessa perspectiva, portanto, que a comunidade pode ser concebida como 

possibilidade de emancipação social, como um espaço privilegiado para o desenvolvimento 

                                                           
51 VOGT, Olgário Paulo. Capital social e instituições comunitárias no Sul do Brasil. In: SCHMIDT, João Pedro. 
(Org.). Instituições comunitárias: instituições públicas não-estatais. Santa cruz do Sul: EDUNISC, 2009, p. 65. 
52 ARAUJO, Maria Celina Soares D´. Capital social. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003, p. 57-58. 
53 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de Luiz Alberto 
Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 177.  
54 PUTNAM, Robert D. Comunidade e democracia: a experiência da Itália moderna. Tradução de Luiz Alberto 
Monjardim. 2. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2000, p. 180. 
55 SOUZA, Maria Luiza de. Desenvolvimento de comunidade e participação. 7. ed. São Paulo: Cortez, 2000, p. 
63. 
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de programas sociais, como um locus de fortalecimento do senso de cidadania ativa, de 

participação e de responsabilidade compartilhada, e, em derradeira análise, como o caminho 

que leva à boa sociedade
56.  

Conforme pontuado no tópico inicial do presente estudo, a formulação de uma 

política pública não depende apenas de vontade política, mas depende, também, de uma 

pressão dos atores sociais, no sentido de uma mobilização em prol de sua concretização. Essa 

mobilização encontra respaldo, sobretudo, no âmbito da comunidade, em que o senso 

participativo é mais aguçado do que em qualquer outra organização e em que o 

desenvolvimento “deixa de ser uma coisa que se espera pacientemente, torna-se uma coisa 

que se faz”. 57 

A comunidade traduz-se em potencial comunicativo e, a comunicação dos problemas 

sociais é fundamental para que tal problema seja transformado em um problema político e 

seja, posteriormente, inserido na agenda política. Ademais, o senso de responsabilidade e de 

participação despertado nos indivíduos no âmbito da comunidade, afigura-se fundamental 

para a formulação e implementação de políticas públicas, eis que servem como norte, como 

direção para a escolha das alternativas a serem adotadas, bem como para a materialização de 

tais alternativas.   

 

Conclusão 

 

É possível perceber, em face dos aspectos analisados, que as políticas públicas, como 

conjunto de ações políticas voltadas ao atendimento de demandas sociais, à promoção da 

justiça distributiva e, por conseguinte, à concretização dos direitos cristalizados no texto 

constitucional, possuem importância transcendental no contexto de um Estado que se afigure 

democrático e que pretenda promover, e não apenas proclamar, os direitos dos cidadãos. 

Uma política só se estabelece como pública após ter sido adotada, implementada e 

feita cumprir por uma instituição governamental, dando-lhe legitimidade legal, envolvendo 

universalidade e monopolizando a imposição de sua realização por parte da sociedade. Como 

atividade política, o processo de identificar o problema e inseri-lo na agenda política, formular 

                                                           
56 Na concepção etzioniana, a boa sociedade é aquela em que as pessoas tratam-se mutuamente como fins em si 
mesmas e não como meros instrumentos; como totalidade de pessoas e não como meros fragmentos; como 
membros de uma comunidade, unidos por laços de afeto e compromisso mútuo, e não só como empregados, 
comerciantes ou consumidores. ETZIONI, Amitai. La tercera vía hacia uma buena sociedad: propuestas desde 
el comunitarismo. Madrid: Minima Trotta, 2001, p. 15. 
57 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008, p. 
88. 
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propostas de políticas, legitimá-las, implementá-las e avaliá-las deve, necessariamente, ser 

permeado pela participação da sociedade que, no atual contexto democrático, além de figurar 

como impositivo constitucional, traduz-se em condição de possibilidade para o êxito, a 

continuidade e a concretização das políticas públicas. Daí o necessário recrudescimento da 

cidadania ativa, no sentido de participação, comprometimento e engajamento dos cidadãos, 

enquanto sujeitos co-responsáveis pela construção do projeto de vida que se encontra 

normatizado pela Constituição. 

Essa cidadania, por sua vez, é estimulada, sobretudo, no âmbito da comunidade, que 

se mantém unida por relações horizontais de reciprocidade, de cooperação e de engajamento 

em prol das questões coletivas, o que, por conseguinte, potencializa o sentimento de 

solidariedade e pertencimento e favorece a construção da responsabilidade social. Assim, no 

atual contexto sócio-político brasileiro, cada vez mais dinâmico e fragmentado, a comunidade 

afigura-se como locus privilegiado para o recrudescimento do senso de cidadania ativa e 

como potencial de possibilidade à concretização das políticas públicas, em consonância com 

os vetores democráticos. Nesse sentido, mister que se comece a definir um novo Brasil, 

instigando a formação cidadã participativa a partir da célula básica, qual seja a comunidade.  
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O PRINCÍPIO JURÍDICO DA SOLIDARIEDADE E A REALIZAÇÃO DOS 
DIREITOS SOCIAIS COMO INSTRUMENTOS PARA REALIZAÇÃO DO 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 

Jailton Macena de Araújo 

 

Resumo: Para a compreensão do direito como instrumento de efetivação da dignidade da 
pessoa humana exige-se que sejam considerados diversos fatores, em especial ligados à 
questão social, que influenciam diretamente a situação socioeconômica da pessoa humana.O 
desenvolvimento, como princípio e objetivo expressamente previsto no ordenamento jurídico 
brasileiro, é de realização essencial e imprescindível que haja eficácia máxima dos postulados 
de cidadania plena com a consecução de uma existência digna para toda pessoa humana, logo, 
erradicar a pobreza, eliminar as desigualdades regionais e sociais é imperativo para que se 
alcancem os demais objetivos almejados pelo Estado e pela sociedade brasileira. Desse modo, 
pretende-se, a par da perspectiva de efetivação dos direitos sociais para a concretização dos 
valores constitucionais de justiça social e solidariedade, justificar a implementação das 
políticas públicas que contribuem à reversão do quadro de miséria cotidianamente denunciado 
pelos meios de comunicação de massa bem como pelos organismos internacionais e 
nacionais, colocando-se em evidência as necessidades humanas que obstacularizam a 
realização do desenvolvimento.  
 
Palavras chave: Desenvolvimento, Solidariedade, Políticas públicas, Pobreza. 

 

Abstract: To understand the law as an instrument of realization of human dignity requires 
that several factors are considered, particularly related to social issues that directly influence 
the socioeconomic situation of the person humana.O development as principles and objectives 
stated under Brazilian law, is essential and vital realization that there is maximum 
effectiveness of the postulates of full citizenship with the achievement of a dignified existence 
for every human person, therefore, to eradicate poverty, eliminating regional and social 
inequalities that it is imperative to achieve other objectives desired by the State and the 
Brazilian society. Thus, it is intended, together with the prospect of realization of social rights 
for the implementation of the constitutional values of social justice and solidarity, justify the 
implementation of public policies that contribute to the reversal of the daily misery denounced 
by means of mass communication as well as by international and national organizations, 
putting in evidence the human needs obstacularizam the completion of development. 
 

Palavras chave: Desenvolvimento, Solidariedade, Políticas públicas, Pobreza. 

 

Introdução  

 

 

À compreensão do direito sob a perspectiva de efetivação da dignidade da pessoa 

humana exige-se que sejam considerados fatores (jurídicos, sociais e políticos) que 

influenciam diretamente a situação socioeconômica da pessoa humana. 
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A fim de se justificar a implementação das políticas públicas que considerem a 

situação de grande parte da população brasileira, de modo a contribuir com a reversão do 

quadro de miséria cotidianamente denunciado pelos meios de comunicação de massa bem 

como pelos organismos internacionais e nacionais, coloca-se em evidência determinadas 

necessidades e carências que obstacularizam contundentemente a realização dos objetivos 

constitucionais de desenvolvimento.  

A ponderação acerca de determinados aspectos da realização socioeconômica em prol 

da justiça social liga-se, fundamentalmente, ao reconhecimento de igualização constitucional 

dos sujeitos sociais enquanto resposta positiva às determinações insertas na ordem econômica, 

com o intuito de favorecer sobremodo o desenvolvimento humano e a realização da dignidade 

humana. 

Adere-se a essa compreensão dos direitos (ao desenvolvimento, à igualdade material, à 

participação na riqueza, inter alia) a assertiva de que o Estado pode e deve atuar nas relações 

socioeconômicas, para regular subsidiariamente a economia e as suas decisões políticas, 

intervindo à emancipação da pessoa humana, sujeita às carências, razão pela qual, 

invariavelmente, o direito (através da sua aplicação, em especial, pela Administração Pública) 

deve adotar medidas para tentar supri-las.  

Desse modo, essa temática aponta-se como questão pontual perante a máxima carga de 

eficácia que devem ter as normas constitucionais, segundo as ações concretas voltadas à 

efetivação dos direitos fundamentais nas políticas socioeconômicas voltadas à realização dos 

direitos e o suprimento das necessidades humanas mínimas (alimentação, educação, saúde, 

emprego, dentre outros), já que se parte da premissa de que a condição de pobreza é 

instrumento de violação primordial aos direitos humanos (inviabilizando a concretização de 

todos aqueles direitos sociais e econômicos básicos à compreensão de vida digna). 

 

 

 

2. A via de realização das carências humanas e o papel do Estado na construção do 

desenvolvimento 

 

 

Há a necessidade de que os direitos expressos nos textos legislativos sejam também 

efetivados e exigidos na realidade social, em especial, quando sejam violados ou não 

reconhecidos, já que não é a simples definição legal que será capaz de alterar a realidade, mas 
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apenas a realização concreta de cada um dos preceitos consagrados no ordenamento jurídico 

que fará com que as carências sociais e econômicas sejam eliminadas. 

Desse modo, a compreensão das carências materiais humanas incide na reflexão de 

realização dos direitos sociais, cuja pronta efetivação imprescinde da atuação estatal e da 

intensa luta dos cidadãos em condição maior de vulnerabilidade e de sujeição às necessidades 

básicas (materiais e sociais) não supridas.  

Consoante as reflexões de Chaui (2007, p. 353), uma carência é: 

[...] uma falta também particular ou específica que desemboca numa demanda 
também particular ou específica, não conseguindo generalizar-se nem universalizar-
se. [...] Uma das práticas mais importantes da política democrática consiste 
justamente em propiciar ações capazes de unificar a dispersão e a particularidade das 
carências em interesse comuns e, graças a essa generalidade, fazê-las alcançar a 
esfera universal dos direitos. Em outras palavras, privilégios e carências determinam 
a desigualdade econômica, social e política, contrariando o princípio democrático da 
igualdade, de sorte que a passagem das carências dispersas em interesses comuns e 
destes aos direitos é a luta pela igualdade. Avaliamos o alcance da cidadania popular 
quando tem força para desfazer privilégios, seja porque os faz passar a interesses 
comuns, seja porque os faz perder legitimidade diante dos direitos e também quando 
tem força para fazer carências passarem a condição de interesses comuns e, destes, a 
direitos universais.  

 

Como se pode depreender das observações supra, a efetivação das pretensões 

constitucionais dependem do compromisso conjunto direcionado para a construção de uma 

sociedade igualitária, onde o suprimento de carências não desemboque em concessões de 

privilégios que conduzam a reprodução das desigualdades, mas numa efetiva quebra do ciclo 

de descumprimento dos preceitos constitucionais de igualdade e solidariedade. 

Nem de longe, a carência material é problema ao desenvolvimento e ao atingimento 

dos objetivos constitucionais, o combate aos problemas de inclusão e disponibilidade de 

acesso aos direitos, portanto, a carência de oportunidades, é desafio muito maior, isto porque, 

a integração política é tão importante como a integração econômica da pessoa humana para o 

desenvolvimento bem sucedido (PNUD, 2002, p. 5) tendente à construção de uma política 

solidária e, consequentemente, mais civilizada.   

É compreensível que se assimile, conforme assevera Carlyle (1982, p. 255) que a 

“posse dos direitos” não está ligada à efetivação desses direitos, já que a pessoa humana é 

titular de prerrogativas em virtude de sua personalidade, enquanto ser de razão, e este é o 

fundamento da igualdade que deve ser promovido; e, para a efetivação dos direitos depende 

que haja a intervenção, o amparo e a proteção do sistema legal e coativo do Estado.  

Tais considerações coadunam-se com o que afirma Arendt (2007, p. 330), no sentido 

de que os direitos humanos não são simplesmente uma quimera imanente a natureza humana 
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(direito natural), os direitos são na realidade uma construção histórica direcionada à natureza 

do homem e que propicia o “direito de ter direitos” e que pela própria conformação legislativa 

que detêm permitem e exigem a atuação dos setores do Estado para a sua realização. Desta 

forma é que se compreende a evolução constante e sempre no sentido de ampliação e melhora 

da concepção das prerrogativas dispostas no ordenamento jurídico, compreendidas como 

instrumento para efetivação da cidadania (direitos humanos, econômicos, sociais e culturais, 

além, dos tradicionais direitos civis e políticos). 

Tendo em vista a compreensão plena de efetivação dos direitos elencados na 

Constituição Federal, se pode reconhecer que cidadania é  

[...] a condição da pessoa humana quanto a um conjunto de princípios, direitos e 
obrigações que o Estado-nação reconhece (política e juridicamente) como próprios 
de sua coletividade, sem que isso signifique benesse ou autoritarismo 
governamental, pois deve sinalizar as conquistas e o dinamismo de um povo, num 
determinado contexto histórico (D’ANGELES, 2007, p. 404). 

 

Desse modo, cidadania é algo muito mais complexo do que a simples compreensão 

albergada sob o tema dos direitos civis e políticos, devendo ser realizada em cada ação estatal 

voltada para a efetivação dos ditames de justiça social e da concretização do 

desenvolvimento. 

Mesmo não se possibilitando a efetivação do desenvolvimento e daqueles passos 

necessários a sua consecução de maneira imediata, não se deixa de aplicar o seu conteúdo. O 

princípio de realização do desenvolvimento socioeconômico vai, paulatinamente, sendo 

realizado, na ordem constitucional brasileira, a cada ação estatal que é nesse sentido 

direcionada. 

O desenvolvimento, em conjunto com outros princípios jurídicos, em especial os 

ligados à ordem econômica, são de realização necessária para que se efetivem de maneira 

plena a cidadania e o despertar do sentimento de dignidade da pessoa humana, logo, erradicar 

a pobreza, eliminar as desigualdades regionais e sociais é imperativo para que se alcancem os 

demais objetivos almejados pelo Estado e pela sociedade brasileira. 

É o que Hesse (1991), contemporaneamente, denomina força normativa da 

Constituição, que obviamente não dispensa a conformação das regras aos princípios 

constitucionais e ocorre pela atuação estatal em seus variados âmbitos (em especial na 

jurisdição1, mas também, e talvez com mais importância, na atuação da Administração 

                                                           
1  A respeito da efetivação das políticas de desenvolvimento social pela esfera judicial, Azevedo (2000, p. 76) 
afirma que “[...] é por demais evidente a importância de aplicação jurisdicional do direito, cabendo aos juízes 
efetivar concretamente as franquias individuais, consagradas pelo liberalismo, assim como os direitos sociais 
advindos do Welfare State, consagrados na Constituição e nas demais normas jurídicas. A formulação das 
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Pública). 

A essa evidência, a construção social tem imposto à comunidade acadêmica inúmeras 

compreensões acerca das possibilidades sócio-jurídicas de atuação do Estado e da própria 

sociedade na efetivação de políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento humano 

das populações mais carentes. 

Nesse sentido, Tavares (2003, p. 68) colaciona: 

O desenvolvimento do Estado passa prioritariamente pelo desenvolvimento do 
homem, de seu cidadão, de seus direitos fundamentais. Sem ele, o mero avanço 
econômico pouco significará, ou fará sentido para poucos. Assim, 
independentemente do conceito que determinada atitude possa ocupar nas teorias 
econômicas, ela será adotada se puder ser utilizada como instrumento para alcançar 
mencionado desenvolvimento. Portanto, a intervenção do Estado, sempre que servir 
para esse desiderato, será necessária, bem como as prestações de cunho social (e 
especialmente tais prestações), sem que isso signifique a assunção de um modelo 
socialista.  

 

Pode-se com certa propriedade afirmar que tanto nas questões internas quanto 

internacionais, o principal agente para o desenvolvimento é o Estado através das políticas 

públicas de promoção socioeconômica (CARDIA, 2005, p. 79), cuja feição interventiva se 

assenta na roupagem desenvolvimentista assumida pelo Brasil, determinada pela aquisição 

progressiva dos direitos humanos (civis, políticos, econômicos, sociais e culturais) (SACHS, 

1998, 153).  

Ora, sem sombra de dúvidas a realização do desenvolvimento passa pela compreensão 

da igualdade, que tomada como parâmetro através do princípio da solidariedade, possibilita 

que sejam trabalhados os causadores das desigualdades regionais e sociais, onde, a 

redistribuição de renda com o direcionamento de investimentos e a criação de programas de 

transferência de renda se apresenta como a forma mais cabal de concretização dos objetivos 

constitucionais de igualização e combate à pobreza (SPOSATI et al., 1995, p. 26-27). 

Na realidade, como bem observa Perez Luño (2005, p. 79), a igualdade jurídica, 

política e social constitui um dever, um modelo de regulamentação normativa que se enuncia 

no dever de igualdade de todos os homens entre si. Mas a regra de igualdade vai além desse 

enfoque, surgindo como um ideal normativo que constitui uma exceção a regra empírica da 

desigualdade entre os homens que impera na vida social – os homens nunca são iguais, mas 
                                                                                                                                                                                     

primeiras constitui notável marco civilizatório, mas sua realização depende da eficácia dos últimos. Há uma 
exigência fundamental para que a afirmação do direito de ser livre corresponda à possibilidade de ser livre: é que 
o direito autenticamente elaborado seja efetivamente aplicado. Por outra parte, não se pode esquecer que os 
homens que no século XVIII quiseram o direito de ser livres, desejavam apenas que ninguém interferisse na 
utilização dos meios de que já dispunham. Mas os homens que, na segunda metade do século XX, aspiram à 
liberdade, já perceberam que o direito de ser livre é uma fórmula vazia, um simples jogo de palavras, se não lhes 
fosse assegurada a possibilidade de serem livres, o que supõe a possibilidade de acesso a todos os bens sociais. 
(AZEVEDO , 2000, p. 76)” 

8998



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

devem vir a ser iguais entre si na ordem jurídica, política, social e econômica, onde o 

equilíbrio das situações econômicas supõe um bem, um valor ou um horizonte a ser alcançado 

através do direito. 

A igualdade através da lei não significa apenas que o conteúdo da lei veta determinado 

tipo de discriminação ou estabelece a paridade de tratamento de determinadas situações, mas 

também que a lei opera como instrumento transformador da realidade e é fator para a 

consecução de objetivos igualitários na esfera política, social, econômica e cultural (PEREZ-

LUÑO, 2005, p. 80). 

A essa evidência, a superação das desigualdades socioeconômicas consiste no 

tratamento igual aos iguais, como uma conseqüência lógica e não de justiça, já que a justiça 

impõe o dever de tratamento desigual entre os desiguais, de sorte a serem superados os fatores 

sociais, econômicos, políticos e culturais que restam por atingir a igualdade ideal (material) 

que se converte em uma das metas ou objetivos básicos que o sistema jurídico-político se 

propõe a alcançar. 

Consequentemente, o bem estar individual é visto com responsabilidade da 

coletividade, cuja meta é revelada pela necessidade de se alcançar uma maior igualdade entre 

os cidadãos, tratando-se basicamente de comportar através do aparato jurídico um sistema de 

redistribuição onde a noção de mínimo social seja no sentido de que todas as pessoas tenham 

direito a cidadania plena e, portanto, a usufruir de um padrão de vida digno (FARIA, 2007, p. 

63). 

A concepção ética do direito social, ligado a “estigmatização” de sua efetivação 

desemboca em “[...] uma característica comum de praticamente todas as abordagens da ética 

dos ordenamentos sociais que resistem à prova do tempo: é querer a igualdade de algo, não 

somente a igualdade de renda, mas a igualdade de bem estar (SEN, 2008, p. 21)”. Em relação 

ao bem estar, este é especialmente importante para a solução de problemas de seguridade, 

alívio da pobreza, remoção das desigualdades econômicas acentuadas e, em geral, na busca da 

justiça social (SEN, 2008, p. 121) que é condição essencial para que se atinja o 

desenvolvimento socioeconômico. 

A esse respeito, Sposati et al. (1995, p. 2) destacam a importância e a relevância dada 

ao princípio da solidariedade quando do reconhecimento constitucional do direito à 

assistência como um “direito equalizante e irredutível em seus benefícios sociais”, que se 

estende a todos os cidadãos, como forma subliminar de realização dos direitos sociais e para a 

universalização do direito humano ao desenvolvimento a ser concretizado por ações e 

políticas sociais.  
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É sob a conformação do princípio da solidariedade, como pressuposto de realização da 

igualdade material, que as políticas públicas são adotadas para compensar as carências que se 

apresentam como justificativa para as ações afirmativas que se apresentam na esfera 

socioeconômica dos direitos a serem prestados pelo Estado, bem como na forma de execução 

dos serviços sociais (SPOSATI et al, 1998, p. 30).  

Ganha importância, por essa razão, uma nova forma de concretização da cidadania que 

é coletiva. A legitimação de demandas coletivas se coloca em confronto ao Estado Liberal, 

enquanto este se funda na pessoa humana como categoria social e política, com a autonomia 

referida a si e não ao grupo a que pertence (SPOSATI et al, 1998, p. 37). A realização da 

cidadania tem que se fazer sob uma forma de solidariedade social, que avance enquanto 

instrumento de realização de direitos sociais, pelo Estado em sua conformação circunscrita na 

Constituição de 1988. 

Os serviços de assistência social, pela própria conformação constitucional, atendem, 

como meio de se efetivarem ações especiais de realização dos direitos, àqueles que se 

encontram em situação de necessidade (artigo 203, CF/88) e aos desamparados (artigo 6º, 

CF/88). 

O desenvolvimento social (um dos braços do desenvolvimento pleno do Estado) foi 

evidentemente subordinado às exigências da economia e relegado a um plano secundário, 

tendo investimentos insuficientes de recursos e pressões permanentes para a sua contenção, o 

que no Brasil, possibilitou a perpetuidade da situação de marginalização, que desde a outorga 

Constituição Cidadã de 1988 é obrigação do Estado. 

Durante a década de 1990, eram mínimas as medidas efetivas para enfrentar a situação 

de pobreza e descaso que se alastrava no território brasileiro e contrapor os efeitos negativos 

das grandes dificuldades econômicas pelas quais passava o país. 

A questão social era tratada de maneira dissociada da injustiça e dos seus 

determinantes estruturais, como as desigualdades, a ausência de solidariedade social e a 

extraordinária concentração de renda. O que realmente importava, à época, era a 

reestruturação produtiva e as novas orientações governamentais voltadas para o crescimento 

econômico.  

O desenvolvimento social como um processo que tem como escopo aumentar as 

possibilidades da pessoa, ampliando não apenas a renda, mas o campo dos possíveis 

relacionados ao atendimento satisfatório das necessidades básicas dos sujeitos (SALAMA; 

DESTREMAU, 1999, p. 81) foi evidentemente subordinado às exigências da economia, tendo 

investimentos insuficientes de recursos e pressões permanentes para a sua contenção. 
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Embora se reconheça que o bem estar social e a elevação do padrão de vida têm 

como pressuposto o desenvolvimento econômico, deve-se reafirmar que os valores neoliberais 

tomados ao extremo e deixados a própria sorte aniquilam de morte o Estado de Bem Estar 

Social, a democracia e a condição humana (malferindo, por óbvio, o valor maior da dignidade 

da pessoa humana), sendo, portanto, necessário reafirmar valores igualitários que tencionem 

reduzir as desigualdades sociais e tornar menos penosas as desigualdades naturais (BOBBIO, 

1995, p. 100), de molde a afastar a “reificação” ou “coisificação” da pessoa humana, pela 

realização e condução do processo social e econômico através de valores humanistas e 

pautados na solidariedade. 

Os quadros sociais, políticos e jurídicos de marginalização que reproduzem a exclusão 

do pobre por séculos e séculos de colonização, coronelismo e ditadura devem ser revertidos, 

de modo a democratizar o Estado e criar condições mínimas de bem estar para todos, 

elevando como valores indeléveis do Estado a solidariedade, a justiça social e o respeito pelos 

cidadãos, em especial àqueles em condições de vulnerabilidade. 

A esse respeito, se pode depreender que a conformação da Constituição (axiológica e 

teleologicamente) à realidade exige necessariamente que seja colocado em prática, de maneira 

imediata, o conteúdo jurídico dos princípios orientadores da ordem jurídica brasileira, em 

especial, a solidariedade e a justiça social. 

Inicialmente cabe pontuar a fluidez que paira sobre a concepção do valor 

solidariedade, que embora possa ser concebido com certa facilidade, tem difícil conceituação, 

em função da sua evidência imediata e da sua simples suposição da realidade, que se efetiva 

propriamente por dimensões de respeito à dignidade, à personalidade e à existência humana, 

mas não propriamente por conceitos e fórmulas (PEREZ LUÑO, 2005, p. 100). 

Acerca dessa dificuldade de conceituação do valor solidariedade, Perez Luño (2005, p. 

103) afirma que a noção de solidariedade parte de pressupostos concebidos que detém 

claridade, já que pode ser analisada sob determinadas condições, bem como pode ser 

diferenciada de outros valores, assumindo posição de destaque na formulação das políticas 

que tem como escopo o desenvolvimento. 

Ao lado da compreensão constitucional de igualdade material que exige a realização 

do desenvolvimento, a solidariedade toma, necessariamente, por pressuposto a concepção de 

justiça social que se propõe no Estado de Bem Estar Social como elemento que proporciona a 

realização da liberdade material elevada a patamar indiscutivelmente útil para a realização do 

desenvolvimento humano e da expressão real da dignidade da pessoa humana. 
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Ora, conforme pontua Alexy (2002, p. 247-266), os direitos fundamentais são 

dotados de uma dupla dimensão em relação ao Estado, podendo se exigir ações e omissões 

conforme sua conjuntura de concreção e o fator da realidade possível e disponível. Nessa 

perspectiva de realização, pode-se reafirmar, consoante Sen (2002, p. 326), que as pessoas 

não tem total liberdade se não tem garantias mínimas de qualidade de vida, e as pessoas 

pobres contempladas com a atuação estatal, não dispõem de acesso as inúmeras prerrogativas 

indispensáveis para o desenvolvimento socioeconômico, o que obviamente malfere os 

preceitos de solidariedade, justiça social e a dignidade humana. 

A ordem jurídica brasileira define e orienta a construção de garantias sociais 

firmadas em princípios que exigem a proteção social pela obrigatória atuação governamental 

imposta na Constituição Federal de 1988 (GRAU, 2005, p. 83), onde o rompimento das 

desigualdades pela atuação positiva vai ao encontro dos anseios solidários e premidos pela 

justiça social insculpida no texto constitucional. 

A capacidade para atuar na sociedade é um tipo de liberdade, a liberdade substantiva 

de realizar a existência digna conforme alternativas múltiplas dispostas à pessoa humana pelo 

Estado (SEN, 2002, p. 95). Portanto, deve-se encarar a pobreza como uma privação de 

capacidades e, portanto, de liberdades subjetivas, de modo a se possibilitar que as pessoas 

possam buscar a liberdade como desenvolvimento. 

Nesse sentido, o desenvolvimento se configura como o oferecimento ao cidadão de um 

sistema de capacidades (liberdades substantivas) que possam ser eficazes na quebra do círculo 

vicioso da pobreza e finalmente para a consecução dos fins e objetivos de cada pessoa 

humana considerada individualmente. Para que se possa alcançar a realização de fins pessoais 

que denotem a consecução da liberdade e do desenvolvimento (seja na sua acepção 

individual, mas principalmente na sua compreensão coletiva e mais abrangente). 

Segundo dados trazidos por Carvalho (2005, p. 93) cerca de 30% a 40% da população 

brasileira estaria na faixa de pobreza, ao refletir ainda sobre a questão da pobreza assinala que 

o Banco Mundial (BIRD) divulgou dados assustadores, identificando cerca de mais de 1,5 

bilhão de pessoas vivendo na mais absoluta pobreza e estimando que em 2015 serão 2 bilhões 

de miseráveis, aduzindo que o planeta está “perdendo a luta contra a pobreza”, o que reforça a 

idéia de que a história contemporânea e suas ideologias (neoliberalismo) não é nem um pouco 

favorável a vida da pessoa humana e a realização de suas necessidades mais básicas. 

Tal condição de privação provoca o que se pode denominar miséria humana, que faz 

com que se anule a individualização dos problemas, passando os sujeitos sociais (e não mais 

pessoas humanas) a se transformar em números de taxas de exclusão financeira, social, 
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política, jurídica e tecnológica (POMPEU, 2005, p. 33). 

Conforme se pode destacar a exclusão política dos sujeitos pertencentes aos extratos 

mais pobres da sociedade está intimamente ligada a sua condição de exclusão socioeconômica 

e é inegavelmente mais ampla do que sua simples ligação com a idéia de renda, significando a 

atuação prática de determinados valores que possibilitem a fruição de um padrão de vida 

adequado às exigências mínimas de saúde, nutrição, habitação e educação, portanto, sem 

privação dos meios de satisfação dessas necessidades básicas. 

Erradicar a pobreza e a marginalização, como responsabilidade e objetivo do Estado 

brasileiro, significa proporcionar um ambiente socialmente e economicamente capaz de gerar 

efeitos emancipadores que extrapolem a mera compreensão de crescimento econômico. A 

superação das desigualdades socioeconômicas e o enfrentamento da pobreza são, pois, 

“finalidade pública, que devem ser perseguidas pelo Estado enquanto legítimo representante 

dos interesses sociais” (DIAS, 2007, p. 177). 

Com extremo pesar, Pompeu (2005, p. 51), ao tratar do inegável descaso existente no 

Brasil, afirma que “a Constituição sucumbe a cada dia diante da fome, do desemprego, da 

falta de saúde, de moradia, da proteção à família e à maternidade...”, contrário a esta 

realidade, o Estado de Bem Estar Social deve servir a uma evolução do Estado Liberal, 

congregando aquilo de melhor existente na proteção individual com a vontade de implementar 

transformações sociais profundas. 

Sob esta perspectiva, o direito humano ao desenvolvimento determina o agir estatal 

visando oferecer melhores condições estruturais, sociais, econômicas e políticas, capazes de 

aumentar as oportunidades sociais dos indivíduos de uma dada sociedade. 

Nunes (2003, p. 116) reforça o entendimento de que o fato de haver pessoas em 

situação de vulnerabilidade social e econômica não se deve a escassez de bens, ou falta de 

direitos (mas mais precisamente pela falta de efetivação desses direitos), o problema 

fundamental é a organização da sociedade nos moldes que se impõe atualmente. 

Em vistas disso, se leva a refletir sobre o real papel do Estado, que é atuar, em suas 

várias atividades, comprometido com a realização da inclusão social e com o fim de acabar 

com as injustiças sociais. Nesse sentido, Pompeu (2005, p. 129) assevera que para os 

excluídos da sociedade moderna (pessoas sem educação, sem saúde, sem energia elétrica, sem 

esgoto, e saneamento básico, sem alimentação adequada): 

[…] a Constituição afirma que eles têm direitos sociais de eficácia imediata, que 
devem exercer o direito de cobrar e que participar é um dever , quando persiste a 
descrença na eficácia da justiça social e, pior, descrença da própria justiça no seu 
munus, em se tratando de proteger os mais fracos. 
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É forçoso que se reconheça que as transformações sociais que se operam em todas as 

camadas sociais, em virtude do ideário constante de busca pelo desenvolvimento, faz com que 

os valores e dogmas sociais sejam revistos e reformulados, promovendo também profundas 

alterações na ordem jurídica, o que acaba por obrigar a necessidade de criação de novas 

fórmulas legais que reaproximem os cidadãos do poder, de sorte que este poder seja reflexo 

dos anseios sociais e dos valores democráticos que se erigem, obrigatoriamente, sobre a 

própria sociedade. 

Desta feita, o objetivo constitucional de erradicação da pobreza e da marginalização 

acaba por tornar-se realidade, pois, como proclama Mello (2003, p. 20), “a correção das 

desigualdades é possível”. Deste modo, a finalidade de busca do bem estar da pessoa humana 

precisa ser determinada através da possibilidade de acesso a condições mínimas que integram 

as necessidades fisiológicas (alimentação, descanso, nutrição, saúde etc.) e também todas as 

outras necessidades ligadas à condição social em que o cidadão está inserido. 

Vale salientar que na esfera da realização e aplicação do direito pelo Poder Público 

revela-se como características, marcadamente, a realização direta, concreta e imediata, 

daquilo que está posto na lei (MEIRELLES, 2010, p. 40-41). Portanto, a erradicação da 

pobreza, não é algo que tenha que ser buscado para o futuro, como simples regra 

programática, sua realização deve ser levada a cabo de maneira constante e paulatina, através 

de ações estatais que tenham como escopo imediato a concretização dos objetivos 

constitucionais. 

Isto porque do ponto de vista da promoção do resgate do sentimento de dignidade da 

pessoa humana, pela simples condição de ser humano, ações positivas devem ser executadas 

para livrar aqueles que sofrem do estado de penúria, de modo a se constituírem ferramentas 

que ampliem as possibilidades para o exercício da liberdade real e do desenvolvimento.  

A regulação estatal, a preocupação social, em conjunto com a execução de políticas 

públicas de cunho desenvolvimentista, são a chave de transformação social capaz de 

proporcionar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária conforme insculpido no 

texto da Lei Maior brasileira. 

 

 

 

3. A perspectiva de efetivação dos direitos sociais à concretização dos valores 

constitucionais de justiça social e solidariedade 
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A ponderação acerca de determinados aspectos da realização socioeconômica em 

prol da justiça social liga-se, fundamentalmente, ao reconhecimento de igualização 

constitucional dos sujeitos sociais enquanto resposta positiva às determinações insertas na 

ordem constitucional, com o intuito de favorecer sobremodo o desenvolvimento humano.  

A Carta Cidadã de 1988 fez do Estado brasileiro, cujos valores primordiais são 

assentados na democracia e nos direitos fundamentais, o desenho teórico do respeito à 

liberdade e à cidadania dos atores sociais que promoveram a sua formulação (BONAVIDES, 

1998, p. 11). Quando se compreende esta necessidade de conformação da cidadania dentro da 

realidade socioeconômica atual, depreende-se que há a necessidade incessante de se fomentar 

e se promover o desenvolvimento, condição real de efetivação da cidadania que deve ser a 

todo custo efetivada para a promoção do bem estar e da justiça social como condição viva 

para a efetivação dos direitos. 

Os direitos humanos não podem ficar restritos à sua validade formal, considerando 

sua efetividade, bem como análise do conhecimento e das imagens formadas pelos sujeitos 

sociais destinatários do sentimento de civilidade, da integração das pessoas em uma 

comunidade e da extensão da cidadania a todos os seus integrantes.  

A doutrina democrática do Estado de Bem Estar Social2 não se satisfaz com 

abstrações, para que se viva efetivamente a realidade democrática; nesses Estados (assim 

                                                           
2 A compreensão atual de Estado é muito mais complexa do que se pode pretender descrever, na realidade as 
funções do Estado se imbricaram de tal modo que a sua abrangência perpassa quaisquer classificações levadas a 
intento na perspectiva atual. Entretanto, para facilitar a compreensão de Estado abordada na seara deste trabalho 
pode-se afirmar, de conformidade com Azevedo (2000, p. 90) que “[...] o Estado de nossos dias é, 
frequentemente chamado de Estado do Bem Estar (Welfare State, Wohlfahrtstaat), Estado Social (Sozialstaat) ou 
Estado Providência, em oposição ao Estado Liberal Burguês do século XIX, cuja forma, mais ou menos acabada, 
encontrava-se em todas as nações democráticas modernas, caracterizando por um formidável desenvolvimento 
dos serviços públicos (AZEVEDO, 2000, p. 90)”. A corrente do constitucionalismo dito social, que orienta as 
suas atenções para o modelo prospectivo e dirigente (amparado nos ensinamentos de J. J. Gomes Canotilho), 
sustenta que as fórmulas legislativas devem ser estabelecedoras de programas objetivos e finalidades para as 
quais a teoria constitucional, apesar dos avanços e recursos, ainda labuta para dar concretude, seja por intermédio 
de uma hermenêutica concretizante, seja através de instrumentos procedimentais novos; seja, ainda, pelo reforço 
de uma postura garantista, sem serem discordantes entre si (MORAIS, 2002, p. 92). Apesar da alardeada crise, o 
Estado social ressurge, neste aspecto, como oportunidade de restabelecer, por assim dizer, os princípios e efeitos 
peculiares de uma justiça social, de modo que consta com solidificada a proeminência do bem estar geral do 
homem nas políticas inclusivas de emprego, dentre outros direitos sociais, como a saúde e a educação, além do 
devido respeito a outros direitos econômicos e culturais. Em apertada síntese, este tipo de Estado tem vistas à 
promoção da justiça social, afora outros valores constitucionais. Para Rocha (1996, p. 129): “[...] o perfil do 
Estado social reside do fato de ser um Estado intervencionista em duplo sentido: por um lado, intervém na ordem 
econômica, seja dirigindo e planejando o desenvolvimento econômico, seja fazendo inversões nos ramos da 
economia considerados estratégicos; por outro lado, intervém no social, onde dispensa prestações de bens e 
serviços e realiza outras atividades visando à elevação do nível de vidas das populações reputadas mais 
carentes”. 
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como pretende um dia ser o Brasil), os direitos civis e políticos não devem ser a expressão 

meramente formal da Constituição, mas reflexo imediato da realidade.  

Para que se realize a democracia determinada no texto constitucional deve-se intentar 

a sua concreção em todas as perspectivas sociais, a propósito de se garantir a emancipação da 

pessoa humana com a disponibilização de potencialidades básicas, tais como alimentação, 

trabalho, habitação, lazer, saúde, educação, segurança e previdência social (BONAVIDES, 

1998, p. 18), tudo isso como conditio sine qua non para a realização do desenvolvimento. 

A realidade deve, à conta da efetivação do preceito isonômico, ser corrigida para se 

adequar aos princípios de justiça e aos direitos humanos socioeconômicos, não se podendo 

negar, jamais, a eficácia normativa e a obrigatoriedade da observância dos princípios de 

justiça social, firmados na proteção à igualdade.  

Nesse sentido, Andrade (1987, p. 3) ao abordar as várias faces pelas quais se pode 

compreender o princípio da isonomia afirma que dentre as suas várias acepções, a igualdade é 

vista segundo o pensamento de que todos são iguais perante a lei e exige um tratamento 

imparcial, o que geraria, nesse tratamento igual dos desiguais, iniquidade. O tratamento igual 

às pessoas em situações desiguais criaria condições para a dominação dos mais fracos pelos 

mais fortes, pois a diferença de forças próprias, sem o contrapeso do amparo estatal aos 

primeiros, faz aprofundar as diferenças e a injustiça social. 

A igualdade material ou igualdade substancial exige que haja o tratamento igualitário 

real de todas as pessoas perante os bens da vida (não apenas perante a lei). As posturas 

positivas do Estado, na tentativa de readequação da realidade ao desenvolvimento, são ações 

direcionadas a garantir o acesso idêntico aos bens da vida às pessoas que se encontram em 

condições distintas, sendo impossível ao beneficiário da ação estatal por suas próprias forças 

alcançar a igualdade material. 

É evidente que somente se realizam os ditames da justiça social, conforme exigido 

constitucionalmente, quando, na concretização do princípio da igualdade, se consegue 

contemplar a distribuição de direitos mais ampla e voltada, em especial, a igualização dos 

mais vulneráveis (ROTHENBURG, 2009, p. 122). É nessa perspectiva que a ordem 

econômica deve se conformar àqueles princípios-objetivos do artigo 3º da Constituição 

Federal, de modo que quando se efetivem de maneira contínua e evolutiva os objetivos da 

República, os ditames da justiça social sejam abarcados pela sociedade e pelo Estado 

brasileiro. 

A ordem econômica brasileira, como tratada na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988, demonstra a preocupação do legislador constituinte em conciliar os fatores 
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econômicos e sociais, com o objetivo de atender aos preceitos de justiça social3, cujo escopo 

primordial é direcionar as políticas públicas para as categorias sociais mais desfavorecidas e 

vulneráveis, com as diretrizes da livre iniciativa econômica e do mercado, de modo a reduzir 

as desigualdades regionais e sociais – objetivo da República e princípio da ordem econômica 

brasileira (CARVALHO FILHO, 2010, p. 989). 

Ao encontro destas premissas, estão as diretrizes constantes no artigo 170 da CF/88 

que consagra os princípios da redução das desigualdades regionais, da função social da 

propriedade, da defesa do consumidor e da defesa do meio ambiente, expressa na finalidade 

da ordem econômica que é assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 

social (todos direitos individuais elevados à condição de clausula pétrea). 

Conforme se depreende do esposado no artigo 170 da Constituição Federal, a ordem 

econômica brasileira tem o objetivo de se conformar aos ditames da justiça social para 

assegurar a todos existência digna, mediante a realização dos seus princípios que possibilitam: 

[...] assegurar a livre iniciativa como pressuposto de todo o desenvolvimento da 
economia. Contudo, o conjunto de regras constitucionais aponta para a restrição 
desse princípio que, portanto, não é absoluto, mas sim relativo, sempre que algum de 
seus aspectos se desenvolva contrariamente aos fins socioeconômicos 
(SCHWARTZMAN, 2004, p. 74). 

 

Salienta Petter (2008, p. 181) que a justiça social está pautada na tentativa de se 

corrigirem as grandes distorções que ocorrem na sociedade, arrefecendo diferenças e 

distâncias entre as diversas classes que a constituem, favorecendo os mais humildes. Em 

outras palavras, a justiça social como fim da ordem econômica tem como principal intenção 

“evitar que os ricos se tornem cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres e oferecer 

idênticas oportunidades a todos” o que constitui variações semânticas do mesmo termo em 

comento. 

A justiça social reflete a justiça distributiva em sua essência, baseada na equidade e 

em imperativos de solidariedade que devem nortear a atuação estatal (VALADÃO, 1970, p. 

119), onde promover a justiça social é efetivar os ditames “da mais ampla colaboração entre 

todas as nações com o fim de conseguir para todos melhores condições de trabalho, 

prosperidade econômica e segurança social” (VALADÃO, 1970, p. 135 – grifos do autor). 

O preceito de justiça social surge da necessidade de enfatizar, através de seu 

                                                           
3 Eros Grau (2005, p. 223-224), observa que o termo “justiça social” não é simplesmente uma espécie de justiça, 
mas efetivamente um dado ideológico que exige a superação da repartição individual do produto econômico, 
com o objetivo de superação das injustiças na repartição, não apenas como um imperativo moral, mas como uma 
exigência da política econômica do Estado. A justiça social ainda pode ser considerada condição para a vivência 
plena das liberdades e para o aproveitamento igualitário das oportunidades sociais (FIGUEIREDO, 2006, p. 85). 
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conteúdo, que para a sua efetiva aplicação, nada mais é do que a expressão e realização do 

desenvolvimento econômico e social, o que, por óbvio, não pode ficar adstrito apenas a 

previsão em códigos e nas várias leis existentes no Estado (VALADÃO, 1970, p. 28-33). 

Para a realização do que apregoam os fundamentos da ordem econômica é necessário 

que se interpretem os princípios de modo a se extrair os valores que incorporam as normas 

abrangidas pelo direito econômico constitucional (TOLEDO, 2004, p. 167), a redução das 

desigualdades socioeconômicas é abrangida também na noção de justiça social, 

principalmente em face das necessidades básicas das pessoas mais carentes, ocasião em que 

favorece o aumento do nível de renda das massas, possibilitando, assim, que um número cada 

vez maior de beneficiários das políticas públicas do Estado tenham acesso ao mínimo de bens 

para o seu consumo, especialmente aqueles necessários à sobrevivência.  

Para que se proporcione o desenvolvimento econômico e social é necessário que o 

Estado esteja presente em várias atividades humanas, antes destinadas apenas à atuação 

particular, como habitação, alimentação, transporte e educação, sendo criado para tanto uma 

série de instrumentos jurídicos que se conformam e com a construção de uma nova acepção 

do Estado Social4, cuja abrangência vai além dos interesses privados para a realização dos 

ditames da justiça social, que deve perpassar a aplicação de todos aqueles princípios da ordem 

econômica constitucional brasileira. 

A erradicação da pobreza não deve ser limitada apenas a transferência de renda, pura e 

simples, por exemplo, mas sim a disponibilização de oportunidades de desenvolvimento 

iguais para todos. É necessário que a pobreza extrema seja erradicada, e que ao menos a 

alimentação adequada, habitação condigna e saúde de qualidade sejam conferidos a todos. 

Isto porque, em decorrência da existência do princípio-objetivo plasmado no artigo 3º 

da Constituição, onde se erige como meta a erradicação da pobreza e da marginalização, a 

criação dos programas sociais é instrumento essencial para sua consecução. Portanto, um dos 

grandes objetivos dos projetos sociais do governo é a consecução de avanços sociais que 

reflitam a diminuição do número de miseráveis – pessoas que vivem abaixo da linha da 

pobreza (menos de um dólar ao dia) – e é esta a pobreza que deve ser incessantemente 

combatida e aos poucos erradicada, por ações concentradas e contínuas. 

A implantação dessas ações é, portanto, concedida ao legislador ordinário para a sua 

criação e a execução das políticas públicas é conferida ao Poder Executivo, a partir da 

                                                           
4 Atualmente, em qualquer sistema de economia baseada nos fundamentos do capitalismo, é imprescindível a 
presença do Poder Público. A “mão invisível” transformou-se na “mão pública”, que nada mais é do que a 
intervenção do Estado no jogo econômico (OLIVEIRA, 1999, p. 102). 
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obrigação constitucional existente que detém, obviamente, carga eficácial plena, em 

decorrência da força normativa da Constituição (BEURLEN, 2007, p. 207). 

Na realidade, a contrapartida do Estado para a superação das inúmeras mazelas sociais 

pelas quais sofrem cerca de 50 milhões de brasileiros impõe que os preceitos constitucionais 

(balizas axiológicas e teleológicas da aplicação e interpretação do direito) sejam 

suficientemente fortes para romper as inúmeras dificuldades para a construção do Estado de 

Bem Estar Social. Como se pode depreender na seguinte colocação: 

A erradicação da pobreza e marginalização é um dos objetivos da República, 
insculpido na Constituição da República de 1988, art. 3º. A dignidade da pessoa 
humana é um dos fundamentos da República, consoante art. 1º, inciso III. O direito à 
vida e aos benefícios de ordem social e econômica ao lado de tantos outros de que é 
pródiga a Carta Magna brasileira não deixa dúvidas quanto ao déficit social que o 
Constituinte detectou no país e que por meio de um forte componente de obrigações 
constitucionais imposta ao Poder Público visou superar. Uma leitura restritiva desses 
artigos, por força de compromissos conjunturais de governos, torna-se um delito de 
lesa-Constituição (FONSECA, 2009, p. 49). 

 

Desse modo, as ações Estatais (ações afirmativas, políticas públicas, políticas sociais 

localizadas, programas de transferência de renda, dentre outras ações igualmente importantes) 

são decorrência lógica dessa conformação circunscrita nos objetivos da Carta Magna, de 

modo a se possibilitar que as desigualdades sejam corrigidas e a desigualdade, a pobreza e a 

marginalização sejam erradicados. 

Como bem observa Mello (2003, p. 14-15), os verbos utilizados para a construção de 

uma sociedade livre, justa e solidária, conduzem a uma força dinâmica em constante 

aperfeiçoamento e implementação; para que se possa erradicar a pobreza e marginalização, 

esta visualizada como uma forma de opressão e violação de direitos humanos “à margem da 

sociedade”. 

A transformação social a ser implementada, eliminando a pobreza, visa, acima de 

tudo, ao bem de todos e, portanto, ao fim dessa forma de discriminação cruel e estigmatizante. 

É isso que autoriza a ação positiva do Estado. O princípio da justiça social – como todos os 

demais princípios – guarda as qualidades de informar junto ao legislador ordinário, com o fim 

de se criarem leis mais justas e que possibilitem o fim da pobreza e marginalização; a 

qualidade normativa, servido de parâmetro, inclusive para que se busquem e se tutelem 

direitos subjetivos do pobre, no sentido de que é direito seu sair da condição de 

marginalização social e obrigando o Poder Público em contrapartida a realizar ações que 

proporcionem a realização desse direito; e, a qualidade interpretativa, que orienta os 

aplicadores do direito a darem carga máxima de eficácia a este preceito. 

Conforme preconiza Canotilho (1992, p. 391), a Constituição pressupõe que o Estado 
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seja um “Estado de Bem Estar Social” pleno e vivo, criador de bens coletivos, fornecedor de 

prestações e promotor de justiça social e não um “Estado Mínimo” que garante apenas a 

ordem pautada em direitos individuais e na propriedade; e, que como anteriormente 

mencionado, é crucial a compreensão da solidariedade como valor para a realização da 

igualdade, em especial, a partir dos delineamentos constitucionais que impõem a realização da 

solidariedade e da justiça social, sob a conformação do Estado Social que deve promover o 

desenvolvimento (BERCOVICI, 2005, p. 87). 

Dessa maneira, a solidariedade e a justiça social, como pressupostos para a redução 

das desigualdades sociais, para a erradicação da pobreza e para a realização do projeto de 

desenvolvimento, possibilitam constitucionalmente, a busca de condições efetivas de 

redistribuição de renda e compatibiliza a cooperação social para o alcance do 

desenvolvimento. 

 

 

 

4. Políticas sociais: solidariedade e igualdade de oportunidades como instrumentos para 

o desenvolvimento social 

 

 

O Estado, na sua abrangência constitucional e social, é o principal agente 

encarregado de realizar o valor da solidariedade social, pautada na consagração universal dos 

valores fundamentais da dignidade da pessoa humana e na justiça social, cujas normas têm 

como principal objetivo obrigar os Estados a direcionarem suas ações aos esquecidos e 

marginalizados (WEIS, 2010, p. 21). 

No Brasil, portanto, onde vige um sistema jurídico constitucional baseado na 

efetivação da justiça social como objetivo, estruturado para a erradicação da pobreza e a 

marginalização e a redução das desigualdades regionais e sociais, há a obrigatoriedade da 

adoção de políticas públicas (econômicas, sociais e culturais), que não sejam encaradas como 

mera liberalidade do governo, mas sim como obrigação decorrente das normas definidoras 

dos direitos sociais, econômicos e culturais reconhecidos, no sentido de elevar as condições 

de vida dos grupos sociais mais pobres, marginalizados e esquecidos pelo Poder Público, 

como base da condicionante jurídica (e não apenas moral) de solidariedade. 

Logo, o princípio da solidariedade, mantém estreita relação com o Estado de Bem 

Estar Social, condicionando e orientando suas políticas na direção da diminuição das 
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desigualdades e na erradicação da pobreza, pela atuação por meio de ações especiais que 

possam promover a quebra do ciclo de pobreza e marginalização por que passa cerca de um 

terço da população brasileira, com o objetivo fundamental de igualação da capacidade dos 

membros da sociedade. 

A noção de solidariedade, pois, é fundada em condicionantes ético-políticas e 

jurídicas. Aquelas relacionadas à atuação preocupada com a situação de todas as pessoas. A 

segunda, pressupõe o compromisso dos Poderes Públicos por fazer efetiva a igualdade 

material, podendo considerá-la como substrato dos direitos e deveres de todos os membros da 

sociedade, em sua dimensão material (realização de liberdade, igualdade e solidariedade). 

A solidariedade como corolário para a realização da igualdade material e como 

princípio norteador da atuação estatal legitima as ações que tem como propósito compensar 

situações de injustiça histórica de discriminação negativa sofridas por determinados grupos ou 

minorias por razão de sexo, raça, crença ou situação econômica (PEREZ LUÑO, 2005, p. 

115) para que se efetive a justiça social. 

Esta busca incessante por justiça social não é apenas recomendação ou 

aconselhamento à atuação estatal; tal diretriz político-governamental é norma superior de 

observância obrigatória, vinculante a toda ação estatal (seja ela legislativa, judiciária, política 

ou simplesmente administrativa), como um projeto de Estado comprometido e responsável 

pelas condições de vida e de bem estar de seu povo, pois a “[...] sociedade que deixa seus 

integrantes ao desabrigo total não serve como projeto de nação” (PONTES FILHO, 2008, p. 

373). 

Dessa forma, a noção de generalidade na aplicação das normas jurídicas, a noção de 

equiparação – que supõe o trato igual de circunstancias não idênticas que embora distintas 

devem ser consideradas para o exercício de determinados direitos – e a noção de 

diferenciação – que fundamenta sob a égide da lei o tratamento diferenciado de circunstancias 

e situações aparentemente semelhantes, mas que exigem regulamentação distinta – evitam que 

o princípio da igualdade ante a lei se traduza em uma uniformização indiscriminada 

produzindo iniqüidade, haja vista sejam, na conformação constitucional brasileira niveladas 

pela compreensão de solidariedade que permite a igualização socialmente justa. 

A diminuição das desigualdades, para a realização das liberdades substantivas, passa 

por uma concepção dinâmica que exige a compreensão da realidade para a promoção da 

justiça social. Dessa forma, o ordenamento jurídico, especialmente quando se faz uma 

interpretação fundada no método hermenêutico estrutural, das normas e valores expressos na 

Constituição brasileira, reconhece a interligação máxima da construção da igualdade material 
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pela compreensão da igualdade formal, onde o princípio da solidariedade, além de virtude 

individual, é valor fundamentador dos direitos e contribui para forjar uma sociedade baseada 

na cooperação que faz efetivo o desfrute das liberdades. 

A igualdade e a solidariedade são como faces de uma mesma moeda que se põem em 

posição de protagonismo quando se menciona a realização do desenvolvimento, 

especialmente em sua faceta social, para a elevação dos padrões de vida da população pobre 

marginalizada e desprovida de recursos mínimos para a consecução de bens sociais para a 

realização de suas necessidades básicas. 

Deste modo, a garantia de igualdade entre os cidadãos é delineada no texto 

constitucional e deve ser colocada em prática, sendo meio indiscutível para a efetivação do 

conteúdo mínimo de proteção estatal, solução, que aliás cabe para todos os direitos sociais 

prestacionais, cujo núcleo de proteção é extraído diretamente da Constituição Federal de 

1988. 

Como preceitua Pompeu (2005, p. 22), um “mínimo de igualdade é essencial ao 

desenvolvimento socioeconômico, político e cultural de um povo”, sendo necessário, portanto 

que se garantam um mínimo de direitos capazes de satisfazer as prerrogativas mínimas 

delineadas nos instrumentos internacionais de proteção aos direitos humanos e sociais e, nesta 

medida, se garantir também o acesso real à liberdade e à igualdade. 

Na realidade, a igualdade plasmada na Carta Constitucional brasileira é intrínseca a 

ordem jurídica posta, tendo em vista que é condição essencial para que se alcancem os 

objetivos da República positivados no seu texto (artigo 3º). É obvio que o legislador 

constituinte partiu da constatação da realidade posta, onde as alarmantes disparidades 

socioeconômicas impõem que os ditames da justiça social sejam efetivados com base em 

ações positivas do Estado. 

As ações estatais (ações afirmativas e políticas sociais antipobreza) são 

umbilicalmente ligadas à tentativa de efetivação concreta do princípio da igualdade material, 

isto porque é através delas que as minorias têm o reconhecimento da “tutela positiva do 

Estado”, finalisticamente direcionada para a correção das situações históricas de desigualdade 

e violação (AVELAR, 2009, p. 109).  

Sem condições básicas de vida, a liberdade e a realização do desenvolvimento, 

portanto, das metas constitucionais, são de realização impossível, para tanto, a isonomia deve 

ser utilizada como parâmetro de valoração dos atos normativos e administrativos. Efetivar a 

liberdade e promover o desenvolvimento como a possibilidade real de agir e fazer escolhas é 

fomentado apenas por medidas especiais do Estado direcionada a concretização da igualdade 
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como pressuposto do desenvolvimento. 

As políticas públicas direcionadas ao combate da pobreza são importante 

instrumento para a inclusão social, possibilitando, através de medidas especiais o alcance da 

isonomia não apenas formal, mas também material ou substantiva. Como ações afirmativas, 

as políticas sociais são medidas de ação pública, de caráter coercitivo ou não, que visam 

promover a igualdade substancial, através da “discriminação positiva”5 de pessoas integrantes 

de grupos que estejam em situação desfavorável, e que sejam vítimas de discriminação e 

estigma social (SARMENTO, 2007, p. 202). 

A igualdade formal como se viu não é suficiente, mas através das suas noções 

possibilita a construção da igualdade material, que implica a ideia de equiparação e equilíbrio 

de bem e situações econômicas e sociais do maior numero de pessoas em relação ao maior 

numero de bens. 

Como visto, a igualdade, e, mais especificamente, a redução das desigualdades é uma 

exigência da vida em sociedade que dá proeminência para que os aspectos da igualdade e 

mais especificamente para que os aspectos do desenvolvimento como liberdade  possam se 

efetivar. 

O bem estar está intimamente ligado com o domínio que a pessoa humana tem sobre 

os bens econômicos e sociais tradicionais, mas está mais fortemente amparado na abertura de 

possibilidades e oportunidades para a consecução de seus objetivos particulares, o que toma 

em consideração o nível de igualdade ou desigualdade econômica em que se encontra com os 

seus pares que se encontram nas mesmas circunstancias individuais (tais como idade, talentos 

e deficiências, propensão à doença, sexo) e sociais (tais como a estrutura da família, 

disponibilidade de uma rede de segurança previdenciária, condições epidemiológicas, 

extensão da poluição, incidência de crimes) (SEN, 2008, p. 53-54) 

O Estado tem enorme responsabilidade na área social e pode e deve direcionar 

recursos financeiros para os imprescindíveis investimentos que possibilitam a consecução da 

igualdade material entre os cidadãos, sendo inclusive “[...] os principais responsáveis pela 

arrecadação dos recursos financiadores do desenvolvimento (FEITOSA, 2009, p. 16)”. 

Bercovici (2005, p. 91) menciona que sem recursos, não há que se falar em emancipação da 
                                                           
5 O texto da Recomendação Geral nº 32 do Comitê para a Eliminação da Discriminação Racial faz uma breve 
reflexão sobre a terminologia utilizada para designar as atuações positivas do Estado, denominadas “medidas 
especiais”, “ações afirmativas”, “medidas positivas” ou “ações positivas”, tratando ainda da impropriedade do 
“discriminação positiva” que abarca conceitos contraditórios e que não condizem com o espírito de tais ações, e, 
portanto, devem ser evitada. Tais medidas incluem atividades administrativas, orçamentárias, além de 
instrumentos legislativos, em todos os níveis do aparelho do Estado, bem como os planos, políticas, programas e 
regimes preferenciais em áreas como emprego, habitação, educação, cultura, e participação na vida pública para 
grupos desfavorecidos, concebidas e executadas com base em tais instrumentos. 
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pessoa, onde a solidariedade deve ser caracterizada pela distribuição da renda arrecadada pelo 

Estado àqueles que dela necessitam. A liberdade como desenvolvimento é corolário dessa 

construção de equidade de oportunidades. 

A proposta atual para a emancipação sugere uma política social comprometida com os 

resultados sociais, indo além da simples assistência. Em vistas disso, a conformação das ações 

afirmativas voltadas para a desconstrução dos paradigmas de pobreza devem ser ligadas à 

emancipação da pessoa humana e ao empoderamento dos direitos.  

A “mão invisível” do mercado jamais foi capaz de produzir os bens sociais necessários 

à promoção da qualidade de vida às pessoas, pelo contrário, a regulação socioeconômica 

intentada pelo mercado provocou a deterioração generalizada das condições de vida, 

ocasionando a dificuldade de se implementar minimamente o bem estar social6 

(WACQUANT, 2007, p. 172) onde “[...] uma distribuição de riqueza inegualitária é o produto 

de um sistema político ou econômico que, patentemente, não trata as pessoas como iguais” 

(DWORKIN, 2005, p. 403) 

O crescimento econômico é ingrediente essencial para o atingimento do objetivo de 

redução das desigualdades, entretanto, ele apenas não é suficiente. Não é possível acreditar 

nas forças de mercado como único instrumento de solução dos problemas sociais do Estado 

brasileiro. É necessário que existam políticas públicas estatais eficazes e efetivas para a 

realização da justiça social, sendo necessário decisões políticas que conjuguem esforços nas 

mais variadas esferas (economica, social, cultural e política), especialmente, sob a vontade 

política que tencione acabar com a injustiça e a desigualdade, procurando caminhos para o 

desenvolvimento pleno da pessoa humana e do próprio Estado (HOFMEISTER, 2000, p. 8).  

O crescimento econômico deve ser seguido, além de outras políticas sociais, da 

redistribuição de renda, com o objetivo de proporcionar a igualdade entre as pessoas, 

invertendo, portanto a tendência registrada no sentido do agravamento das desigualdades. O 

que para Feitosa (2009, p. 18) representa a exigência de desenvolvimento acompanhada dos 

parâmetros de crescimento econômico, ao pontuar que é “[...] possível desenvolver 

mecanismos de combate à pobreza, ao analfabetismo e à exclusão, tomando-se como suporte 

o crescimento econômico, em processo concomitante (e não sucessivo, como pretendiam 

economistas ligados ao nacional-desenvolvimentismo).” 

O que se pretende, na realidade, não é imbuir o Estado da obrigação de tornar 

                                                           
6 Atualmente, em qualquer sistema de economia baseada nos fundamentos do capitalismo, é imprescindível a 
presença do Poder Público. A ‘mão invisível’ transformou-se na ‘mão pública’, que nada mais é do que a 
intervenção do Estado no jogo econômico (OLIVEIRA, 1999, p. 102). 
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prósperos a todos os cidadãos, mas sim, tornar firme a idéia de que há um vínculo entre a 

efetivação da justiça social e a igualdade socioeconômica, que só pode ser conseguida com a 

implementação políticas sociais que lidem com o problema da exclusão (pela inclusão 

socioeconômica dos pobres). O que, conforme preconiza Chaui (2007, p. 332), é possível 

através da idéia de “igualdade de oportunidades”. 

Proteger os beneficiários das políticas públicas de atingirem uma situação de 

vulnerabilidade mais intensa e preencher a lacuna social deixada pelos séculos de dominação 

e aprofundamento das desigualdades socioeconômicas, com uma atuação positiva de tentativa 

de quebra do ciclo de pobreza (MAIA, 2001, p. 162). 

Villalobos (2000, p. 49) destaca o importante papel das políticas sociais no sentido de 

se conseguirem os fins de redução das desigualdades e da marginalização7, definindo: 

[...] política social é o conjunto de medidas e intervenções sociais que são 
impulsionadas a partir do Estado e que tem por objetivo melhorar a qualidade de 
vida da população e conquistar crescentes níveis de integração econômica e social, 
especialmente dos grupos socialmente excluídos, nas diversas dimensões pelas quais 
se expressa a sua exclusão (econômica, política, territorial, social e/ou cultural). 

 

Sob essa perspectiva, o Estado passa a desempenhar papel essencial na introdução 

dos grupos sociais em situação de pobreza e extrema pobreza em uma rede de segurança 

protetiva, com o intuito de elevar os padrões de vida dos beneficiários das políticas sociais a 

patamares mínimos de dignidade, principalmente com a pretensão de inserir economicamente 

os filhos dessas famílias pobres elevando a sua escolaridade e fortalecendo o acesso a bens 

sociais básicos como a saúde, o que, invariavelmente, fortalece a instituição familiar. 

A essência do Estado de Bem Estar Social reside na proteção oferecida pelo governo 

na forma de padrões mínimos de renda, alimentação, saúde, habitação e educação, 

assegurados a todos os cidadãos como um direito político, não como caridade, que se constrói 

a partir da institucionalização e efetivação dos direitos sociais, correlacionado diretamente ao 

fundamento jurídico da solidariedade (não apenas ético ou moral) (FARIA, 2007, p. 32). 

A justiça social vai permeando não só a atuação do Estado através das políticas 

públicas claramente garantidoras ou redistributivas, mas vai também permeando as relações 

sociais, principalmente da assistência social, com o seu caráter distributivo de renda e poder.  

                                                           
7 Na realidade, a conformação e abrangência das políticas sociais de determinado Estado espelham a concepção 
do próprio papel do Estado na promoção e conquista do bem estar na sociedade, desse modo, descrever, analisar 
e discutir tantos os conteúdos como os modelos de gestão das políticas sociais inevitavelmente faz com que se 
suscite o que vem a ser o papel do Estado, que consoante já se vem tratando que é de promotor do 
desenvolvimento (a essa evidência as reflexões de Bercovici (2005), Villalobos (2000), Grau (2006), Ortiz 
(2004), Salama e Destremau (1999), dentre tantos outros). 
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Como exigência do estabelecimento de um novo modelo econômico destinado a 

redistribuição mais justa da renda nacional, de tal modo que não só diminua a excessiva 

concentração da riqueza e o Estado desenvolva uma política social que beneficie 

prioritariamente as classes populares, mas ainda implica o direito dessas classes de 

defenderem seus interesses tanto através de movimentos sociais, sindicais e de opinião 

pública, quanto pela participação direta nas decisões concernentes às condições de vida e de 

trabalho – nesse nível, a questão da cidadania é de justiça social e econômica. 

Conforme assevera Bastos (2000, p. 120-121), 

[...] Ao Estado pode caber um papel redistribuidor da renda nacional e é até 
indispensável que ele o exerça. O que não é aceitável é ver-se uma contradição entre 
liberdade de iniciativa e a justiça social a ponto de se afirmar que esta última só é 
atingível na medida em que se negue a primeira. 

 

Como exposto por Mello (2003, p. 17), “É preciso buscar-se a ação afirmativa. A 

neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande fracasso [...]”, é necessário fomentar-

se o acesso aos inúmeros bens sociais indispensáveis à construção da igualdade objetivada e 

proclamada no texto constitucional. 

As discriminações positivas ou ações afirmativas apenas são compatíveis com a 

cláusula de isonomia quando se estabelece um vínculo lógico entre o elemento peculiar que 

torna o sujeito apto a ser seu beneficiário e a desigualdade de tratamento em função da 

desigualdade existente, lembrando sempre que tal correlação não pode ser incompatível com 

os princípios constitucionais consagrados na ordem jurídica. 

Com efeito, por via do princípio da igualdade, o que a ordem jurídica pretende 
firmar é a impossibilidade de desequiparações fortuitas ou injustificadas. Para 
atingir este bem, este valor absorvido pelo Direito, o sistema normativo concebeu 
fórmula hábil que interdita, o quanto possível, tais resultados, posto que, exigindo 
igualdade, assegura que os preceitos genéricos, os abstratos e atos concretos colham 
a todas sem especificações arbitrárias, assim proveitosas que detrimentosas para os 
atingidos. (MELLO, 2006, p. 18, grifo do autor) 

 

Sarmento (2007, p. 202), destaca que os fundamentos que legitima a adoção das ações 

afirmativas são os critérios de justiça compensatória, justiça distributiva, promoção do 

pluralismo e fortalecimento da auto-estima e da identidade dos grupos favorecidos. 

O argumento da justiça compensatória é baseado na condição de exclusão e 

desrespeito a direitos humanos propiciada historicamente pela pobreza e pela desigualdade 

socioeconômica que assola o Brasil. Logo, é condição para a efetivação da igualdade que a 

sociedade de hoje, através da atuação estatal, compense as injustiças sociais decorrentes da 

concentração iníqua de riquezas, que permanece atingindo as populações carentes na 

atualidade. 
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A justiça distributiva fundamenta, de maneira ainda mais incisiva a realização de ações 

afirmativas, à medida que é perceptível a desvantagem socioeconômica dos pobre no acesso 

aos bens da vida no intuito de satisfazer suas necessidade básicas, e mais ainda no intuito de 

se proporcionar o desenvolvimento apregoado na Carta Magna, o que justifica a adoção de 

medida que tendam a favorecer e a incentivar o seu acesso aos bens socialmente relevantes, 

de modo que se possa quebrar o ciclo da pobreza e se oportunizarem possibilidades de 

desenvolvimento e liberdade. 

Portanto, a eficácia jurídica e social dos preceitos que infirmam as metas do Estado 

brasileiro, tem a característica da realização progressiva, dinâmica e, de certo modo, sempre 

inacabado, tendo em vista que o artigo 3º está voltado para a transformação da realidade 

brasileira, que diretamente, exige a superação do subdesenvolvimento (BERCOVICI, 2003, p. 

562-563) com vistas à abrangência da justiça social. 

“A justiça social é indefinível na prática”, seu regime é aquele em que “cada qual 

possa dispor dos meios materiais para viver confortavelmente, de acordo com as exigencias 

de sua natureza física, espiritual e política”, cuja ideia de realização “repele as desigualdades 

profundas entre os seres humanos, a pobreza e a miséria.” (OLIVEIRA, 1999, p. 105). A 

promessa constitucional de implantar uma sociedade firmada nos ditames de justiça social não 

vem sendo cumprida. A simples inserção de direitos sociais para tutelar os menos favorecidos, 

nem sempre tem a eficácia suficiente para reequilibrar a posição de inferioridade que os afasta 

do efetivo exercício das liberdades garantidas (OLIVEIRA, 1999, p. 105). 

Direito social é, portanto, não apenas o mero elenco das vantagens utópicas para o 

indivíduo, mas sobretudo a eficácia das mediadas governamentais, tendentes a melhorar as 

condições existenciais da coletividade nacional (OLIVEIRA, 1999, p. 77) e que pressupõe a 

provável manutenção das capacidades individuais como meio de realização da pessoa humana 

tencionando a oportuna conquista do sentimento de dignidade. 

Na realidade, a pretensa divisão, que pode ainda existir em muitos Estados, entre 

direitos fundamentais garantidos constitucionalmente (primeira geração) e os direitos sociais e 

econômicos da segunda geração é que ela consiste em dois níveis hierárquicos de justiça; o 

primeiro nível postula por um sistema de máxima liberdade fundamental igual para todos, o 

segundo regulamenta questões básicas da justiça social, limitando desigualdades sociais e 

econômicas, onde se permitam a consideraçao inequivoca das capacidades indivivuais 

(Bielefeldt, 2000, p. 122). 

Como fundamento para o entendimento do desenvolvimento social, sob a perspectiva 

da solidariedade como preceito de realização igualitário e construtivo do Estado Social, 
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permite-se que ações concretas mais próximas dos cidadãos sejam tomadas pelo Poder 

Público. O Estado reconhece os direitos sociais e promove ações para que tais direitos sejam 

implementados como meio de se efetivar a solidariedade como um instrumento jurídico de 

realização da pessoa humana. 

 

 

 

Considerações Finais 

 

 

Para que se possa assimilar a perspectiva de efetivação da dignidade da pessoa 

humana exige que sejam considerados fatores (jurídicos, sociais e políticos) que influenciam 

diretamente a situação socioeconômica da pessoa humana, o que imprescinde o delineamento 

do Estado como principal condutor do processo de promoção do desenvolvimento social. 

Há, desse modo, a necessidade de que os direitos expressos nos textos legislativos 

sejam também efetivados e exigidos na realidade social, em especial, quando sejam violados 

ou não reconhecidos, já que não é a simples definição legal que será capaz de alterar a 

realidade, mas apenas a realização concreta de cada um dos preceitos consagrados no 

ordenamento jurídico que fará com que as carências sociais e econômicas sejam eliminadas. 

A essa evidência, a construção social tem imposto à coletividade inúmeras 

compreensões acerca das possibilidades sócio-jurídicas de atuação do Estado e da própria 

sociedade na efetivação de políticas públicas direcionadas para o desenvolvimento humano 

das populações mais carentes. 

Sob esta perspectiva, o direito humano ao desenvolvimento determina o agir estatal 

visando oferecer melhores condições estruturais, sociais, econômicas e políticas, capazes de 

aumentar as oportunidades sociais dos indivíduos de uma dada sociedade. 

As oportunidades fomentadas aos indivíduos possibilitam o nivelamento mesmo que 

artificial das oportunidades sociais que são conferidas como instrumento de combate à 

pobreza, pelo menos a priori. A redistribuição da riqueza é apenas uma das formas para a 

quebra do ciclo de marginalização e exclusão que historicamente impera no Estado brasileiro, 

devendo ser implementadas inúmeras outras ações que possam ter o efeito arrefecedor da 

situação de descaso em que esteve o Brasil por um longo tempo.  

O Estado tem, pois, o importante papel de condutor de todo o processo de 

desenvolvimento, como instrumento jurídico e político para que os objetivos constitucionais 
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sejam colocados em prática e o texto constitucional brasileiro deixe de ser uma mera 

expectativa impressa numa folha de papel. Muito há a ser feito! 
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OS ESTABELECIDOS E OUTSIDERS NAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE 

COTAS RACIAIS NAS UNIVERSIDADES BRASILEIRAS 

 

ESTABLISHED AND THE OUTSIDERS IN THE PUBLIC POLICIES OF RACIAL 

QUOTAS IN BRAZILIAN UNIVERSITIES 

 

Aurany Millen de Castro 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma releitura da política pública de educação 

superior realizada por meio do sistema de cotas adotado pela maioria das universidades 

públicas brasileiras. A análise da convivência dos grupos sociais envolvidos no sistema de 

cotas raciais foi feita com base no referencial teórico de configuração estabelecidos-outsiders, 

como formulado por Elias e Scotson (2000). Pretendeu-se verificar a presença de algumas 

características abordadas pelos autores, sobretudo a estigmatização e a desvalorização dos 

negros cotistas, na figura de outsiders, frente aos brancos não cotistas, representando o grupo 

estabelecido na cadeia de ascensão ao ensino superior no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: ESTABELECIDOS; OUTSIDERS; COTAS RACIAIS. 

 

ABSTRACT 

This work aimed to reconsider the public policy of higher education held by the quota system 

adopted in the news by most public universities in Brazil. The analysis of coexistence of 

social groups involved in the system of racial quotas was based on the theoretical 

configuration established-outsiders, as stated by Elias and Scotson (2000). It was intended to 

verify the presence of some characteristics addressed by the authors in their book, particularly 

the stigmatization and devaluation of black people, the figure of outsiders, compared to white 

people, representing the group established the chain of ascent to higher education in Brazil.  

KEYWORDS: ESTABLISHED; OUTSIDERS; RACIAL QUOTAS. 

 

 

  

1.- INTRODUÇÃO 

  

A cada ano mais universidades públicas vêm adotando regimes de cotas no Brasil 

como forma de amenizar a dificuldade de acesso da maior parte da população ao ensino 

superior. Os primeiros modelos de cotas se propuseram a atender as minorias raciais, gerando 

uma nova configuração social entre os estudantes universitários. 
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Nesse contexto, as diversas possibilidades de enquadramento para a figuração 

estabelecidos-outsiders formulada por Elias e Scotson (2000) despertaram o interesse deste 

artigo em identificar características semelhantes na relação entre os grupos de estudantes 

envolvidos na política de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras.  

  

Parte-se da premissa formulada pelos autores de que os estabelecidos correspondem 

ao grupo dominante em um determinado sistema e os outsiders representam os novos 

ingressantes desse sistema. Assim, o estudo observacional das desigualdades entre grupos que 

ocupam o mesmo espaço de convivência em Winston Parva (ELIAS; SCOTSON, 2000) 

serviram como base para verificar o comportamento dos brancos não cotistas, na figura de 

estabelecidos, e dos negros cotistas, como outsiders, dentro da universidade. 

  

O uso da expressão “negros cotistas” neste trabalho abarca também os estudantes 

pardos que igualmente integram o sistema de cotas raciais. A dificuldade maior na 

autodeclaração da raça na inscrição do vestibular se dá justamente entre os pardos, pois a 

maioria têm uma autoimagem de serem morenos ou brancos. 

  

Quanto ao escopo deste estudo, não se pretende tomar posição contrária ou favorável 

à política de cotas raciais, mas apenas analisar a relação social entre os estudantes cotistas e 

não cotistas dentro da universidade pública. Seguindo a ótica de Elias e Scotson, não se busca 

saber qual dos lados estava errado e qual tinha razão (2000: 24). 

  

Mesmo que a etnografia realizada por Elias e Scotson (2000) seja diversa da proposta 

neste artigo, na Seção 2 serão destacados alguns pontos norteadores da teoria das relações de 

poder existente entre estabelecidos e outsiders. Verifica-se que as características narradas 

podem ser perfeitamente aplicadas para os grupos de cotistas e não-cotistas. 

  

9024



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para contextualizar o presente estudo, na Seção 3 será abordado o histórico da 

adoção das políticas de cotas raciais nas universidades públicas brasileiras que acabaram por 

originar essa figuração estabelecidos-outsiders. Na Seção 4 pretende-se analisar o 

posicionamento adotado pelos brancos não cotistas como estabelecidos na cadeia de acesso à 

universidade pública, enquanto na Seção 5 será feita uma abordagem das impressões dos 

cotistas negros na figura de outsiders, correlacionando sempre com as características dos 

grupos suscitadas por Elias e Scotson (2000). 

  

Para atingir o objetivo deste trabalho, foi realizada uma análise da literatura existente 

acerca desse recente tema. Utilizou-se principalmente estudos de caso que analisaram a 

vivência e o desempenho acadêmico dos negros cotistas diante dos brancos não cotistas no 

meio universitário. Por fim, na Seção 6 serão apresentadas as conclusões dessa pesquisa 

baseadas no paradigma empírico de Elias e Scotson (2000). 

  

  

  

2.- ESTABELECIDOS E OUTSIDERS 

  

Elias e Scotson (2000) realizaram um estudo sobre o convívio social na pequena 

comunidade de Winston Parva, situada nos arredores de Londres. Foram identificados dois 

grupos distintos: estabelecidos – formados por moradores de longa data, e outsiders – grupo 

de novos residentes. As relações de poder que se formam entre estabelecidos e outsiders 

constituem a base teórica do referido estudo. 

  

A característica principal identificada na observação de Elias e Scotson (2000) 

consiste na estigmatização outsiders pelos estabelecidos, eis que o grupo estabelecido 

acreditava que seus membros possuíam características superiores e estigmatizava o grupo 

outsider como humanamente inferior. Em conseqüência, a estigmatização proporcionava aos 
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estabelecidos ocuparem uma posição de poder superior em relação aos outsiders, como se 

verifica: 

  

Afixar o rótulo de “valor humano inferior” a outro grupo é uma das 

armas usadas pelos grupos superiores nas disputas de poder, como meio de manter 

sua superioridade social. (ELIAS; SCOTSON: 2000, 24) 

  

A coesão grupal foi outra característica indicada como diferencial entre os 

estabelecidos e outsiders. O grupo estabelecido firmava uma relação de poder eficiente sobre 

os outsiders, pois estava bem instalado em posições sociais que estes não conseguiam 

ascender na comunidade, justamente pela falta de coesão identificada por Elias e Scotson 

(2000): 

  

Era graças a seu maior potencial de coesão, assim como à ativação 

deste pelo controle social, que os antigos residentes conseguiam reservar para as 

pessoas de seu tipo os cargos importantes das organizações locais, como o 

conselho, a escola ou o clube, e deles excluir firmemente os moradores da outra 

área, aos quais, como grupo faltava coesão. (ELIAS; SCOTSON: 2000, 22) 

  

O alto grau de coesão entre os estabelecidos de Winston Parva se originava na união 

das famílias que se conheciam a duas ou três gerações. Já os outsiders não possuíam coesão 

enquanto grupo, pois eram estranhos entre si mesmos (ELIAS; SCOTSON, 2000: 21). 

  

Elias e Scotson (2000: 208) reconhecem que as relações entre estabelecidos e 

outsiders possuem regularidade e divergências recorrentes. O objeto dessas divergências 

sempre gira em torno da pretensão do grupo estabelecido em excluir o grupo outsider das 

chances de poder que eles dominam. 

  

Ainda que não existam diferenças de ascendência étnica, cor ou raça entre os 

residentes das duas áreas de Winston Parva, o modelo de figuração estabelecidos-outsiders 

pode funcionar como uma espécie de “paradigma empírico” para outras configurações mais 
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complexas (ELIAS; SCOTSON, 2000: 21). Sendo assim, as teorias de Elias e Scotson podem 

ser aplicadas também em relações onde existam diferenças étnicas ou raciais. 

  

Portanto, neste artigo pretende-se aplicar esses mesmos conceitos de estabelecidos e 

outsiders às relações dos grupos de brancos não cotistas e negros cotistas que convivem no 

ambiente universitário após a implantação do sistema de cotas raciais. 

  

  

  

3.- O SISTEMA DE COTAS RACIAIS NO BRASIL 

  

As ações afirmativas constituem iniciativas que visam a redução das desigualdades e 

a promoção de uma justiça social voltada para os grupos socialmente fragilizados. Surgiram 

nos Estados Unidos na década de 60 para oferecer aos afro-americanos as chances de 

participar da dinâmica da mobilidade social crescente naquele país (MUNANGA, 2001: 32). 

Por meio dessas ações, passa a se exigir do Estado uma postura ativa para a melhoria das 

condições de vida da população negra (MOEHLECKE, 2002: 198). 

  

Nesse contexto, a política de cotas raciais para ingresso na universidade pública é 

uma espécie de ação afirmativa que pretende propiciar mobilidade social aos negros e pardos, 

com vistas a integrá-los econômica e socialmente aos demais membros da sociedade 

(ARBACHE, 2006: 118-119). No Brasil, as ações afirmativas começaram a ganhar força 

apenas em meados da década de 90, segundo informa PENHA-LOPES (2008): 

  

Em 1995, a idéia de ação afirmativa tomou corpo no Brasil. Após haver 

promovido o mito da democracia racial durante quase um século, naquele ano, o 

Brasil passou a reconhecer o racismo que havia vitimado os afro-brasileiros há 
tanto tempo e começou a formular políticas de ação afirmativa com o intuito de 

erradicar as desiguladades sociais. (PENHA-LOPES, 2008: 105) 
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A própria política de cotas raciais para ingresso na universidade pública ainda é 

recente no Brasil. A Lei nº 3.708/2001 do Estado do Rio de Janeiro, regulamentada pelo 

Decreto nº 30.766/2002, foi a primeira a estabelecer a reserva mínima de até 40% (quarenta 

por cento) das vagas para estudantes que se autodeclararem negros e pardos. Em decorrência 

dessa legislação, as primeiras experiências do gênero foram implementadas pela UERJ[1] e 

pela UENF[2] nas seleções de ingresso para o ano de 2003. 

  

A referida norma foi revogada pela Lei estadual nº 4.151/2003, que passou a 

estabelecer o sistema de cotas sociais não só para negros e pardos, mas também para 

estudantes carentes de escolas públicas e portadores de deficiência, reduzindo o percentual de 

cotas raciais para 20% (vinte por cento). 

  

Esta legislação também foi superada e atualmente está em vigor no Estado do Rio de 

Janeiro a Lei nº 5346/2008, que estabelece por 10 (dez) anos o sistema de cotas para ingresso 

nas universidades estaduais, sendo: 20% (vinte por cento) para os estudantes negros e 

indígenas; 20 % (vinte por cento) para os estudantes oriundos da rede pública de ensino e 5% 

(cinco por cento) para pessoas com deficiência e filhos de policiais civis, militares, bombeiros 

militares e de inspetores de segurança e administração penitenciária, mortos ou incapacitados 

em razão do serviço. 

  

No âmbito federal, a expectativa em torno do Estatuto da Igualdade Racial não foi 

confirmada, pois o art. 15 da Lei nº 12.288/2010 apenas dispõe de forma genérica que o poder 

público adotará programas de ação afirmativa, sem contemplar especificamente as cotas 

raciais no ensino superior. Contudo, ainda tramitam no Congresso Nacional alguns projetos 

de lei sobre o tema, como por exemplo, o Projeto de Lei nº 73/1999, que torna obrigatório o 

sistema de cotas nas universidades federais, reservando 50% das vagas para estudantes da 

escola pública e apenas uma parte desse percentual para negros e índios, de acordo com a 

proporção dessas populações em cada Estado. 
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Diante da falta de uma legislação nacional, cada universidade pública vem 

regulamentando seu próprio sistema de cotas. Segundo pesquisa elaborada pela entidade 

EDUCAFRO[3], o Brasil já possui 148 instituições públicas de ensino superior que adotam 

algum tipo de cota em seus processos seletivos, sendo que a maioria das políticas de reserva 

de vagas é de ordem socioeconômica, sendo apenas uma parte de cotas raciais (MANDELLI, 

2010). 

  

Apesar da mudança para o atual sistema que privilegia as cotas sociais e não apenas 

raciais, optou-se por direcionar este estudo somente às cotas para negros e pardos, por ter sido 

a experiência pioneira para ingresso das classes menos favorecidas no sistema público de 

ensino superior. Além disso, a dicotomia estabelecidos-outsiders fica mais evidente no 

sistema de cotas raciais face às diferenças físicas entre os grupos. 

  

De qualquer sorte, as condições socioeconômicas e raciais acabam estando 

intimamente ligadas. Conforme dados do IPEA[4], na década de 90, do total dos 

universitários brasileiros, 97% eram brancos, 2% negros e 1% descendentes de orientais; dos 

22 milhões de brasileiros que viviam abaixo da linha da pobreza, 70% deles eram negros; dos 

53 milhões de brasileiros que viviam na pobreza, 63% deles eram negros (HENRIQUES, 

2001, apud MUNANGA, 2001: pág. 33). 

  

O estudante que ingressa por meio do sistema de cotas é submetido às mesmas 

avaliações direcionadas aos não cotistas, a diferença é que a ordem de classificação respeita a 

pontuação dentro de cada grupo separadamente. Apenas algumas universidades adotam o 

sistema de acréscimo de pontos para os cotistas. Na Unicamp[5], por exemplo, todos os 

candidatos que estudaram em escola pública no ensino médio recebem 30 pontos de acréscimo na 

nota final do vestibular e mais 10 pontos no caso de se autodeclararem negros ou pardos. 

  

Para a inscrição no sistema de cotas raciais prevalece nas universidades a regra da 

autodeclaração de negros e pardos. Apenas na UnB[6] foi formada uma comissão que através de 

foto decidia quem poderia concorrer pelo sistema de cotas raciais. Tal situação deu margem ao 
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surgimento dos “Tribunais Raciais”, onde o estudante que se autodeclarou negro deveria ser 

submetido a essa comissão para que sua matrícula seja definitivamente aceita, dificultando o 

acesso principalmente dos pardos ao sistema de cotas raciais. 

  

Um caso que ganhou notoriedade na mídia foi dos irmãos gêmeos univitelinos Alex e 

Alan Teixeira da Cunha. Filhos de pai negro e mãe branca, um foi considerado branco e o 

outro negro pelo Tribunal Racial da Universidade de Brasília (ZAKABI; CAMARGO, 2007), 

colocando em evidência a subjetividade desse sistema, que acaba por prejudicar a sua 

credibilidade. 

  

A implantação das cotas raciais para ingresso na universidade pública gerou muitas 

controvérsias na sociedade brasileira. Os argumentos de defesa e contrários às políticas de 

cotas são os mais diversos, podendo ser verificados de forma exemplificativa nos dois 

manifestos encaminhados ao Supremo Tribunal Federal no ano de 2006: “Manifesto contra as 

cotas” e “Manifesto em favor da igualdade racial”. 

  

Mas, como já dito, não se pretende tomar posição contrária ou a favorável à política 

de cotas raciais. Apenas buscou-se contextualizar essa realidade vigente na universidade 

pública brasileira, que acaba por gerar a figuração estabelecidos-outsiders entre os estudantes 

não cotistas e cotistas. 

  

  

  

4.- OS ESTABELECIDOS NO SISTEMA DE COTAS RACIAIS 

  

A principal reação da sociedade contra a política de cotas raciais advém da maioria 

branca que sempre teve acesso ao ensino superior brasileiro. Apesar de comporem 45% dos 

brasileiros, a população negra e parda que consegue concluir o ensino superior representa 
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apenas 14% desse total. Por outro lado, 83% da população branca possui o terceiro grau 

completo (MOEHLECKE, 2004: 758). Portanto, as estatísticas confirmam a prevalência dos 

brancos no ingresso à universidade, sendo plenamente possível classificá-los como o grupo 

estabelecido dentro do sistema de ensino superior. 

  

Fixada esta premissa básica, esta Seção tem por objeto destacar os argumentos 

adotados pelos não cotistas contrários ao sistema de cotas nas universidade públicas 

brasileiras. Para cumprir o objeto proposto neste artigo é preciso identificar as característ icas 

de superioridade neste grupo estabelecido e a prática de estigmatizar os negros cotistas 

enquanto outsiders. A estigmatização dos outsiders pelos estabelecidos foi interpretada como 

armas poderosas por Elias e Scotson (2000): 

  

Assim, a exclusão e a estigmatização dos outsiders pelo grupo 

estabelecido eram armas poderosas para que este último preservasse sua 

identidade e afirmasse sua superioridade, mantendo os outros firmemente em seu 

lugar. (ELIAS; SCOTSON: 2000, 22) 

  

A rejeição da sociedade aos cotistas vai muito além do preconceito de cor. Na 

verdade, guarda em seu cerne uma disputa de posições de poder mais elevadas por meio da 

ascensão ao ensino superior. Elias e Scotson (2000) identificaram a rejeição dos outsiders 

pelos estabelecidos neste contexto de relações de poder, com as seguintes conclusões: 

  

O grupo estabelecido sente-se compelido a repelir aquilo que vivencia 

como uma ameaça a sua superioridade de poder (em termos de sua coesão e seu 

monopólio dos cargos oficiais e das atividades de lazer) e a sua superioridade 

humana, a seu carisma coletivo, através de um contra-ataque, de uma rejeição e 

humilhação contínuas do outro grupo. (ELIAS; SCOTSON: 2000, 45) 

  

Durante muitas décadas o sistema que prevaleceu para ingresso na universidade 

pública privilegiava os estudantes brancos oriundos de escolas particulares, que puderam 

dispor de melhor base educacional. Assim, o que se percebe dos discursos contra as políticas 

de cotas raciais é que a reação dos não cotistas diante da implementação desse sistema não se 

9031



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

deve tanto às diferenças étnicas em si, mas sim ao fato de sentirem abalados os seus alicerces 

de poder. 

  

No modelo de cotas raciais não há previsão no aumento de vagas, mas impõe-se a 

reserva de parte dessas vagas existentes para negros e pardos. Por consequência, o grupo 

estabelecido esforça-se para manter a situação dominante, enquanto os outsiders procuram 

elevar-se do status inferior que lhes é atribuído (ELIAS; SCOTSON: 2000, 174). 

  

No ano de 2003, no momento da efetivação das matrículas dos alunos aprovados no 

primeiro exame de seleção com cotas raciais na UERJ e na UENF, o Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio de Janeiro recebeu mais de 200 mandados de segurança de candidatos brancos 

que se consideraram preteridos frente a alunos negros e pardos ingressantes por esse sistema 

(SILVA, 2010: 221). O recurso à instância judicial demonstra a ampla resistência dos 

estabelecidos em aceitar o ingresso dos outsiders, ainda que muitos desses estudantes que 

reivindicam sua vaga na universidade pública tenham condições de arcar com o custo de uma 

universidade particular, diferentemente da maioria dos cotistas. 

  

Como os conceitos de estigmatização utilizados pelos estabelecidos em relação aos 

outsiders podem variar conforme cada configuração grupal (ELIAS; SCOTSON, 2000: 26), é 

importante perceber que o próprio uso da denominação cotista pode imputar implicações de 

inferioridade. Além disso, o fato dos estudantes das cotas raciais poderem diferir em sua 

aparência física facilita a identificação e a estigmatização desses pela cor da pele. 

  

Os argumentos lançados normalmente pelos não cotistas são contra a própria 

implementação da política de cotas raciais, são conceitos baseados em pré-julgamentos. A 

maioria dos não cotistas alegam a ausência de mérito no ingresso dos cotistas. Nesse aspecto, 

merece destaque as considerações de SANTOS (2003) sobre a verdadeira meritocracia: 
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Serão aqueles estudantes que tiveram todas as condições normais para 

cursas os ensinos fundamental, médio e passaram no vestibular ou aqueles que, 

apesar das barreiras raciais e de outras adversidades em sua trajetória, 

conseguiram concluir o ensino médio e também estão aptos para cursar uma 

universidade? Devemos considerar o mérito da chegada, aquele que se vê ou se 

credita somente no “cruzamento da linha de chegada”: na aprovação do 

vestibular? Ou devemos considerar também o mérito da trajetória, aquele que se 

computada durante a vida escolar dos estudantes, que leva em consideração as 

facilidades e as dificuldades dos alunos para concluírem seus estudos? (SANTOS, 

2003 apud BELCHIOR, 2006: 72-73) 

  

Os estudantes cotistas estão sujeitos às mesmas provas de vestibular que os não-

cotistas e devem alcançar a pontuação mínima exigida em cada disciplina. Portanto, não há 

privilégio ou ausência de mérito em serem classificados numa ordem separada, pois as suas 

trajetórias e condições educacionais também foram diversas. 

  

O argumento constante de superioridade dos não cotistas é no sentido de que os 

cotistas prejudicariam a qualidade do curso. Essa reação é muito semelhante a que foi adotada 

pelos estabelecidos de Winston Parva na intenção de diminuir a capacidade dos outsiders. 

Nesse ponto, os não cotistas deixam de questionar a legitimidade do sistema de cotas em si, 

para passar a imputar aos cotistas uma inferioridade intelectual. 

  

Porém, as primeiras avaliações realizadas pela UERJ em 2004 verificaram que 49% 

dos alunos ingressantes pelo sistema de cotas não ficaram em nenhuma dependência, contra 

47% dos alunos não cotistas. Já o índice de evasão entre os alunos cotistas do primeiro ano foi 

de 5% e entre os demais alunos, de 9% (SOUZA, 2004 apud MOEHLECKE, 2004: 774).  

  

Por outro lado, estudo desenvolvido na UENF com alunos ingressos pelo vestibular 

de 2004 observou que, embora as notas dos não cotistas seja um pouco mais elevada que as 

dos cotistas, a diferença não era considerável. Além disso, a média mais alta dos estudantes 

não cotistas poderia decorrer da melhor base educacional, do privilegiado suporte acadêmico 

e do nível de escolaridade mais elevado dos próprios pais (DEPS, 2009: 18). 
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A mesma eficiência no desempenho acadêmico foi observada na UFBA[7], também 

uma das pioneiras a adotar o regime de cotas raciais. No ano de 2005, em 61% dos cursos de 

maior concorrência os cotistas obtiveram coeficiente de rendimento igual ou melhor que os 

não cotistas (QUEIROZ, SANTOS: 2008, 219). 

  

Desta forma, não se confirma qualquer inferioridade dos cotistas presente no 

discurso dos não cotistas, que supostamente pudesse prejudicar a qualidade do ensino nas 

universidades públicas. Nesse contexto de estabelecidos-outsiders, são meros argumentos 

verificados no processo de estigmatização. 

  

  

  

5.- OS OUTSIDERS NO SISTEMA DE COTAS RACIAIS 

  

Desde que foram trazidos para o Brasil os negros estiveram submetidos a todo tipo 

de juízos, normalmente negativos e pejorativos, sobre sua condição de diferente no plano 

sociocultural (SILVÉRIO, 2002: 224). Assim, o estigma de inferioridade já domina a 

população negra desde a época da escravidão. 

  

O sentimento de inferioridade que domina a classe negra faz com que a maioria sinta 

vergonha em afirmar a cor de sua pele. Assim, uma evolução social trazida pela política de 

cotas raciais foi a necessidade dos estudantes se autoidentificarem como pardos ou negros 

para que pudessem pleitear a reserva de vagas. Muitos cotistas passaram a afirmar sua raça 

somente após o ingresso na universidade, pois se viam anteriormente como brancos ou 

morenos (PENHA-LOPES, 2008: 115-117). 

  

Aos cotistas é imputada a pecha de ter tirado a vaga de alguém, tendo em vista que 

não pertenceriam àquele espaço se não fosse a reserva de vagas (WELLER, 2008: 4). Mas, 
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para Munanga (2001) os negros não precisam se envergonhar de reivindicar seu direito às 

cotas: 

  

ninguém perde seu orgulho e sua dignidade ao reivindicar uma política 

compensatória numa sociedade que, por mais de quatrocentos anos, atrasou seu 

desenvolvimento e prejudicou o exercício de sua plena cidadania. Desde quando a 

reparação dos danos causados por séculos de discriminação prejudica a dignidade 

e o orgulho de uma população? Os judeus têm vergonha em reivindicar a 

indenização das vítimas do Holocausto? Onde estão o orgulho e a dignidade de 
uma sociedade que continua a manter em condições de desigualdade gritante um 

segmento importante de sua população e que durante muitos anos continuou a se 

esconder atrás do manto da democracia racial? As cotas não vão estimular os 

preconceitos raciais, pois estes são presentes no tecido social e na cultura 

brasileira. Discriminar os negros no mercado de trabalho pelo fato de eles terem 

estudado graças às cotas é simplesmente deslocar o eixo do preconceito e da 

discriminação presentes na sociedade e que existem sem cotas ou com cotas. Mas 

uma coisa é certa, os negros que ingressarão nas universidades públicas de boa 

qualidade pelas cotas terão, talvez, uma oportunidade única na vida: receber e 

acumular um conhecimento científico que os acompanhará no seu caminho da luta 

pela sobrevivência. (MUNANGA, 2001: 40-41) 

  

No Brasil, desde a educação fundamental os negros são mais prejudicados, pois 

frequentam escolas de pior qualidade e enfrentam dificuldades de acesso e permanência 

(ROSEMBERG, 1998: 79). Tudo isso contribui para estigmatizá-los como indivíduos menos 

preparados para ingressar no ensino superior. 

  

Retomando a comparação com a obra de Elias e Scotson (2000), verifica-se que a 

estigmatização dos outsiders é um dos traços mais fortes da relação de poder exercida pelos 

estabelecidos. Nesse sentido, Silvério (2002) explica a posição de Taylor sobre como a 

identidade humana acaba sendo moldada pela identificação perante os pares: 

  

Para Taylor, a identidade do ser humano é parcialmente moldada a 

partir do reconhecimento, ou da falta deste, ou seja, o modo como ele é 

representado pelos outros seres humanos pode afetar uma pessoa ou um grupo, de 

modo a causar sérios danos à medida que aqueles que os cercam tenham uma 

imagem desprezível ou desdenhosa. (SILVÉRIO, 2002: 241) 
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O estigma prejudica a imagem que o indivíduo faz de si mesmo. A aceitação do 

estigma que prejudica a autoimagem foi verificada, por exemplo, em um estudo de caso com 

cotistas da UnB, em que uma aluna negra demonstra se conformar com o apelido de “base de 

amiceto”, em decorrência de seu cabelo afro que os colegas de turma, a quem ela se refere 

como “muito legais”, diziam ser semelhante a uma colônia de fungos. A estudante justifica 

que se preocupa apenas em concretizar seu “sonho” de cursar medicina, optando pelo não 

enfrentamento (WELLER, 2008: 5). 

  

Um dado importante verificado por Elias e Scotson (2000, 33), que também se 

observa na relação de cotistas e não cotistas, diz respeito às vantagens materiais ou 

econômicas que os estabelecidos podem possuir frente aos outsiders. Os cotistas enfrentam 

toda ordem de dificuldades, desde os custos do transporte até a falta de recursos para arcar 

com as cópias dos textos necessários aos estudos (CASTRO, 2006: 6)  

  

A maioria dos estudantes cotistas representa a primeira geração da família a ingressar 

na universidade. Assim, alguns cotistas recebem críticas da própria família diante da sua 

opção em almejar o ensino superior (CASTRO, 2006: 7), fazendo com que estes já venham 

com o estigma da incapacidade desde o âmbito familiar. 

  

Um dos estudantes entrevistados narra a visão de seus pares baseada na 

estigmatização: “para algumas pessoas somos indesejáveis [...] eu percebo isso no olhar de 

algumas pessoas aqui [...] tipo: – O que você faz aqui, cara pálida? – Onde você chegou? 

Como se estivesse intimidando alguém ou estivesse me apropriando de um lugar que não é 

meu” (CASTRO, 2006: 8). Em outros depoimentos colhidos por Castro (2006) fica evidente o 

estigma que a própria cor da pele impõe: 

  

“Acho que o preconceito maior é contra os negros. Se você entra com 

cotas de negros ou de escolas públicas há diferença, porque de escola pública você 

tem como não mostrar o seu histórico escolar e se você é negro com certeza a 

primeira coisa que as pessoas logo vão saber é que você entrou pela cota de negros, 

mesmo que não tenha entrado”. “Então a gente já vem estigmatizado. 

Principalmente se você é neguinho”. (CASTRO, 2006: 8) 
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Por outro lado, em se tratando de grupos com diferenças étnicas ou raciais é comum 

o equívoco de não se distinguir a estigmatização grupal e o preconceito individual (ELIAS; 

SCOTSON, 2000: 23). Neste aspecto, é preciso destacar as importantes constatações de Elias 

e Scotson (2000): 

  

Parece que adjetivos como “racial” ou étnico”, largamente utilizados 

nesse contexto, tanto na sociologia quanto na sociedade em geral, são sintomáticos 

de um ato ideológico de evitação. Ao empregá-los, chama-se a atenção para um 

enquanto se desviam os olhos daquilo que é central (por exemplo, os diferenciais 

de poder e a exclusão do grupo menos poderoso dos cargos com maior potencial 

de influência).(ELIAS; SCOTSON, 2000: 32) 

  

Elias e Scotson chegam a argumentar que ao imputar a um grupo uma reputação 

ruim, é provável que ele corresponda a esta expectativa (2000: 30). Porém, como 

demonstrado neste estudo, o sentimento de inferioridade que os não cotistas tentam imputar 

aos cotistas não tem prejudicado seu desempenho acadêmico, representando um estímulo à 

superação das dificuldades face à oportunidade que estão tendo de acesso à universidade 

pública. 

  

Assim, consta-se um equívoco nos estudos sobre a política de cotas raciais, que estão 

mais preocupados em reafirmar o preconceito racial ainda existente no Brasil, deixando de 

observar que a questão central reside na disputa pela manutenção do domínio pelo grupo 

estabelecido no acesso às vagas da universidade pública. 

  

  

  

6.- CONCLUSÃO 
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Neste artigo pretendeu-se analisar sob uma nova ótica o relacionamento entre os 

grupos de cotistas e não cotistas no âmbito da universidade pública brasileira após a 

implementação do sistema de cotas raciais, aplicando os conceitos de estabelecidos-outsiders 

nesta relação. 

  

A análise das políticas públicas que visam assegurar direitos sociais, no caso o 

direito à educação garantido no art. 6º da Constituição Federal, também deve ser analisado 

pelo viés sociológico, já que tratamos de relações sociais que são geradas no âmbito dessas 

políticas. 

  

Infelizmente, não dispusemos de material suficiente para analisar todas as nuances da 

convivência entre os estudantes após a implementação do sistema de cotas, pois a maioria das 

pesquisas investigadas analisa apenas a experiência do negro cotista. Somente um estudo 

futuro envolvendo uma pesquisa qualitativa comparativa entre esses atores sociais poderia 

contribuir para melhor delimitar as relações entre não cotistas e cotistas na figuração 

estabelecidos-outsiders. 

  

De qualquer forma, restou clara a condição de outsider dos negros cotistas, eis que 

essa parcela da população não estava integrada na cadeia de acesso ao ensino superior. 

Enquanto os brancos não cotistas, em geral, sempre dispuseram de condições materiais para 

ascender ao nível universitário, caracterizando sua posição de grupo estabelecido. 

  

Assim, o objetivo da política de cotas raciais foi de alcançar a equidade social 

proporcionando novas oportunidades de ascensão social à classe negra, que por razões 

histórias, sempre esteve prejudicada em ingressar na universidade pública. Em contraposição, 

os brancos não cotistas rejeitam o sistema de cotas, justamente na tentativa de se manter como 

grupo dominante no âmbito universitário. 
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Do mesmo modo em que relatado por Elias e Scotson (2000), verificou-se que os não 

cotistas usam da arma da estigmatização para se colocar em posição de superioridade frente 

aos cotistas. Deste modo, além de superarem as barreiras cotidianas, os negros cotistas 

também têm de superar o obstáculo do estigma de inferioridade que lhes é imposto dentro da 

própria universidade. 

  

Por fim, chegou-se à conclusão de que o maior ponto de colisão entre cotistas e não-

cotistas não diz respeito necessariamente às diferenças de raça, mas ao fato de que os cotistas 

têm forma de ingresso diferenciada, diminuindo o número de vagas para acesso da classe 

dominante. 

  

Deixando de lado as discussões ainda latentes acerca da legitimidade do sistema de 

cotas raciais, é preciso ter em vista que a forma de ingresso por cotas já está presente em 

nosso sistema público de educação superior. Assim, necessário que se dê um passo além nessa 

discussão, buscando viabilizar condições para convivência produtiva entre esses estudantes na 

universidade pública brasileira. 
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POLÍTICA PÚBLICA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL: 

INFLUÊNCIAS DO SETOR PRIVADO NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO 

URBANO 

 

POLITIQUE PUBLIQUE ET DÉVELOPPEMENT DURABLE ENVIRONNEMENTAL : 

INFLUENCES DU SECTEUR PRIVÉ DANS LA PRODUCTION DE L'ESPACE URBAIN 

 

Marlene de Paula Pereira 

 

  

RESUMO 

De acordo com a Constituição Federal e com leis federais e estaduais é o Poder Público 

Municipal o responsável pela condução da política urbana. Deve este, portanto, utilizar os 

mecanismos legais à disposição para reverter os quadros de injustiça social e ambiental no 

espaço urbano, tornando-o mais democrático. Entretanto, muitas vezes, o interesse público é 

capturado por agentes privados, que, direta ou indiretamente, passam a conduzir a política 

pública. Este artigo tem por objetivo demonstrar de que maneira tais setores são beneficiados 

pelos investimentos do Poder Público, enquanto outras áreas da cidade, habitadas por pessoas 

de mais baixa renda, não recebem as benfeitorias necessárias, além de suportarem o passivo 

ambiental, visto que as áreas ambientalmente protegidas, essenciais para o equilíbrio 

ambiental, são frequentemente suprimidas para dar lugar aos investimentos do mercado 

imobiliário. A metodologia utilizada é a análise de instrumentos legais, de caráter 

socializador, que muitas vezes são utilizados de modo a se alcançar resultados diametralmente 

opostos. 

PALAVRAS-CHAVE: POLÍTICA PÚBLICA; INTERESSES PRIVADOS; 

SUSTENTABILIDADE 

 

RESUME 
Conformément à la Constitution Fédérale et avec aux lois fédérales, le Pouvoir Public 

Municipal le responsable par la conduction de la politique urbaine. Il doit celui-ci, donc, 

utiliser les mécanismes légaux à la disposition pour retourner les tableaux d'injustice sociale 

et environnementale dans l'espace urbain, le en rendre plus démocratique. Néanmoins, 

beaucoup de fois, l'intérêt public est capturé par des agents privés, qui, directement ou 

indirectement, commencent à conduire à politique publique. Cet article a objectif démontrer 

comment tels secteurs sont bénéficiés par les investissements du Pouvoir Public, tant qu'autres 

secteurs de la ville, habitées par des personnes de plus bas revenu, ne reçoivent pas les 

améliorations nécessaires, outre supporter le passif environnemental, vu que les secteurs 

environnementalement protégés, essentiels pour l'équilibre environnemental, fréquemment 

sont supprimés pour donner place aux investissements du marché immobilier. La 

méthodologie utilisée est l'analyse d'instruments légaux, de caractère socializador, que 

beaucoup de fois sont utilisées à s'atteindre des résultats diamétralement opposúx.  

MOT-CLES: POLITIQUE PUBLIQUE; INTÉRÊTS PRIVÉS; DÉVELOPPEMENT 

DURABLE 
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Introdução 

  

            A sustentabilidade urbana é um dos grandes desafios dos tempos atuais. O aumento da 

população das cidades amplia a disputa pelo espaço urbano, evidencia seus problemas e 

aponta para a necessidade de se encontrar formas racionais de habitar, trabalhar e circular na 

cidade. 

            O traço de insustentabilidade que marca a maior parte das cidades brasileiras é 

resultado de um desenvolvimento urbano rápido, despreparado e excludente, desde as suas 

raízes. 

            O presente trabalho objetiva demonstrar como os interesses privados podem se 

sobrepor aos interesses coletivos e nortear a política urbana, ampliando a degradação 

ambiental e acentuando as desigualdades no espaço urbano. 

            Este artigo está organizado em três seções. Na primeira parte, o solo será apresentado 

como uma mercadoria com vistas a demonstrar como o Estado pode valorizar ou desvalorizar 

uma determinada área através da realização ou não de benfeitorias, e assim, transformar a 

cidade, socializando-a ou tornando-a mais excludente. Na segunda parte, pretende-se 

apresentar os instrumentos legais através dos quais pode o Estado conduzir a política pública. 

Nesta seção serão abordadas as influências do setor privado sobre o Poder Público, que muitas 

vezes acaba sendo capturado por este. Por fim, na terceira parte, será abordado como o 

enfoque mercadológico que tem sido dado às cidades repercute na esfera ambiental, 

comprometendo a sustentabilidade urbana e o direito coletivo ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado. Algumas conclusões encerrarão o trabalho. 

  

1. A cidade como mercadoria 

  

            Ao longo dos anos, várias teorias foram elaboradas na tentativa de explicar os arranjos 

de usos e de ocupação do solo no processo de formação do espaço urbano. A maior parte 

destas teorias consideraram o fator econômico como o mais relevante, destacando-se a 

acessibilidade e, ainda, o processo de centralização e de periferização. 

            No entanto, a complexidade do processo de formação do espaço urbano fez com que 

outros fatores, além dos já mencionados fossem considerados para explicar sua estrutura. Este 

fatores foram os sociais e políticos, como o papel empreendido por cada um dos agentes 

sociais, destacando-se o papel do Estado; a estrutura fundiária já existente; o sítio natural e 

modificado onde está assentada a cidade; e o tipo do mercado de terras e imobiliário (Ribeiro 

Filho, 2007). 

            A teoria que leva em conta todos estes fatores é a que estuda a renda fundiária. A 

renda fundiária é uma parte do valor de troca do solo, sendo capitalizada por seu proprietário 

ao realizar a comercialização do imóvel. Ela pode se apresentar como um parâmetro para 

interpretação dos valores de uso e de troca e contribui para modificações no arranjo de usos 
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do solo urbano, na medida em que a população se apropria dos diferentes espaços da cidade, 

em função do seu valor (Ribeiro Filho, 2007). 

            A renda fundiária, no modo de produção capitalista, assume três formas básicas: a 

renda diferencial, a renda absoluta e a renda de monopólio, sendo estas duas últimas as formas 

que mais concorrem para o fenômeno da segregação espacial no meio urbano (Ribeiro Filho, 

2007).  

            A maioria dos estudos sobre renda da terra, inclusive os desenvolvidos por Marx, 

enfocam, prioritariamente, a terra agrícola. No entanto, existem diferenças nos papéis da 

propriedade fundiária, na produção agrícola e na produção urbana. 

            O solo destinado à produção agrícola é um instrumento de produção de cereais, 

hortaliças, leguminosas, etc., enquanto o solo urbano é um suporte passivo de meios de 

produção (fábricas e indústrias), de circulação (ruas, vias e avenidas) e de consumo 

(habitações, bancos e terrenos para construção de fábricas). Além disso, os produtos agrícolas 

são destacáveis do solo e podem ser transportados para comercialização em outros centros de 

consumo, enquanto os produtos produzidos a partir do solo urbano permanecem ligados ao 

solo, o que determina um mercado imobiliário urbano muito específico e ausente de 

uniformidade (Souza Santos, 1984). 

            Para Marx (1981: 741), a renda diferencial ―(...) provém da circunstância de certos 

capitais isolados empregados num ramo de produção terem fecundidade maior em relação aos 

investimentos de capital excluídos dessas excepcionais condições favoráveis (...)‖. 

            Assim, no que diz respeito ao consumo, o fator localização da edificação é de suma 

importância, pois no preço estarão computados não só os custos do terreno urbanizado, mas 

também os custos de acesso à infra-estrutura urbana, aos serviços urbanos, às externalidades e 

até outros derivados de pura especulação e não muito claros de serem compreendidos (Ribeiro 

Filho, 2007).  

            Logo, a demanda pelo solo urbano e os investimentos que são realizados neste, fazem 

com o mesmo adquira um valor, como se fosse uma mercadoria e, por isso, torna-se fonte de 

renda para o proprietário, capitalizada a uma determinada taxa de juros. 

            Segundo Harvey (1980), solo é mercadoria que não pode deslocar-se, assumindo, a 

partir de sua localização, privilégio de monopólio. A partir das benfeitorias que recebe, pode 

gerar riquezas. O autor aponta, no caso da moradia, que os incorporadores cumprem seu papel 

de criar novos valores de uso para outros, somente na medida em que criam valores de troca 

para si próprios. 

            Através da implantação de benfeitorias, o Estado contribui para a valorização das 

propriedades localizadas próximas às melhorias financiadas com recursos públicos. 

            A dinâmica urbana demonstra que comumente os grupos de alta renda forçam a saída 

de grupos de menor renda de localidades mais desejadas, onde haja acesso às oportunidades e 

amenidades. Na disputa por melhor localização na cidade, aos segmentos sociais de baixa 

renda restam a ocupação das periferias urbanas — regiões onde, via de regra, os serviços, 

equipamentos e infra-estruturas urbanas são limitados ou inexistentes e o acesso espacial ao 

mercado de trabalho é precário. 
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            Este processo concorre, juntamente com outros fatores, para a formação de uma 

estrutura espacial regressiva, que tende a se perpetuar e a se agravar, visto que, à medida que 

são feitos mais investimentos, o valor da terra tende a aumentar, trazendo, como 

conseqüência, uma gradual exclusão dos grupos de baixa renda e uma sociedade cada vez 

mais hierarquizada, que tem como referência a sua capacidade político-financeira (Ribeiro 

Filho, 2007).  

            O Estado é um dos principais agentes construtores e/ou transformadores da cidade, 

visando, precipuamente, ordená-la e homogeneizá-la. De acordo com o artigo 24 da 

Constituição da República compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar 

concorrentemente sobre direito urbanístico. O artigo 30 do texto constitucional menciona 

ainda que compete ao Município legislar sobre assuntos de interesse local e promover, no que 

couber, adequado ordenamento territorial, mediante planejamento e controle do uso do solo, 

do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Cabe, portanto, ao Estado, em toda a sua 

extensão, promover o justo desenvolvimento urbano. 

            Entretanto, a atuação do Estado no espaço urbano é entremeada por conflitos entre o 

interesse coletivo, que visa a ordenação do espaço físico para exercício das funções sociais da 

cidade, e os interesses dos proprietários que, via de regra, demandam pelo aproveitamento 

total da superfície de seus lotes e, construindo o máximo volume, objetivam aumentar seus 

lucros, muitas vezes, em níveis exorbitantes, numa concepção individualista da propriedade 

como direito absoluto (Da Silva, 1995). 

            De acordo com a teoria da ―Máquina de Crescimento Urbano‖, de Logan e Molotch, a 

cidade deve ser entendida não só como reflexo da relação entre capital e trabalho, mas 

também como espaço de conflitos entre aqueles que usam a cidade como valor de uso (para 

morar), ou como valor de troca (como mercadoria) (Freitas, 2008). 

            No Brasil, o valor de troca se sobrepõe claramente ao valor de uso. O mercado 

imobiliário apropria-se do espaço e direciona o crescimento das cidades. Historicamente, o 

Estado sempre esteve associado às elites e representa os interesses dos proprietários de terra, 

empreendedores e empresários. A lei, neste contexto, é utilizada como moeda de troca, 

instrumento de dominação. 

            A ―Máquina de Crescimento‖ é, antes de tudo, um instrumento de canalização dos 

fundos públicos em favor de uma apropriação privada dos ganhos que o espaço propicia. 

(Freitas, 2008). A principal característica da ―Máquina de Crescimento‖ é que seu 

crescimento depende do Estado como promotor da valorização urbana e a este é delegado o 

papel de implementar políticas que intensifiquem usos do solo que beneficiem o setor privado 

(Freitas, 2008). 

            Para que aconteça a transformação da cidade em uma ―máquina de crescimento‖, é 

essencial que haja um consenso entre as elites e a sociedade, sendo isso conquistado a partir 

do convencimento ideológico. 

            O Estado atua associado ao setor privado, para atender aos interesses deste, mas 

justifica sua atuação com o argumento de que o crescimento da cidade irá beneficiar a todos 

os grupos sociais, trazendo-lhes empregos, fortalecendo sua base tributária e produzindo 

recursos para a ampliação das políticas sociais. Através do desejo de desenvolvimento cria-se 

o consenso e cobre-se de licitude as concessões de subsídios a empreendedores, a 
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permissividade da legislação de uso do solo, a facilitação dos processos de licenciamento 

municipal e estadual. Desta forma consegue-se convencer a sociedade de que o objetivo da 

política urbana é viabilizar o crescimento através do favorecimento das elites capitalistas. 

            Em um mercado extremamente competitivo, em que as cidades estão ―à venda‖, o 

Estado prioriza os investimentos em infraestruturas que possam viabilizar a fluidez do capital 

e facilita ou flexibiliza o descumprimento da lei para empreendimentos de interesse do 

mercado. 

            Segundo Bourdieu (1989), sob o discurso de que a codificação é um conjunto de 

regras gerais e universais, válidas igualmente para todos, os segmentos sociais dominantes 

perseguem a dominação simbólica dos segmentos sociais dominados. No entanto, em 

verdade, a codificacão é uma expressão da sistematização, da classificação, da hierarquização, 

da separação, da divisão, da catalogação, da distinção dos casos e situações. 

            Além da previsibilidade, da nitidez e da racionalidade, a coerência da norma é outro 

fator importante da codificação, na medida em que os segmentos sociais dominantes, para 

exercerem o poder simbólico de dominação, através dela, podem ―calcular e prever tanto as 

conseqüências da obediência à regra como os efeitos da transgressão‖. Nesse processo, aos 

segmentos sociais dominados não resta outra alternativa senão suportar a força da forma, quer 

dizer, a violência simbólica. 

            Assim, compreende-se porque para a população pobre, a ocupação ilegal em terras 

alheias impossibilitou o acesso aos créditos imobiliários concedidos pelo Estado e submeteu 

as pessoas envolvidas aos riscos da habitação irregular e da degradação ambiental. Enquanto a 

apropriação privada de áreas públicas e as demais ilegalidades decorrentes da dispersão dos 

ricos não resultaram em punição, nem fiscalização, apenas na cumplicidade das autoridades 

locais. 

             É nesse sentido que o reconhecimento de duas cidades — legal e ilegal — explicita a 

não-efetividade ou ineficácia social das normas jurídicas estatais, na maioria das vezes, em 

virtude da impossibilidade de realizar os comportamentos estabelecidos pelas normas oficiais, 

em face do descompasso com a realidade social. 

            A cidade ilegal coexiste com a cidade legal e pode ser reconhecida por abrigar os 

espaços e os segmentos sociais segregados, cujos direitos não são reconhecidos pelo mundo 

jurídico oficial, mesmo sendo maioria. 

  

            2. A injustiça pela via legal 

  

            Nesta seção será feita uma análise acerca de alguns instrumentos legais, à disposição 

do Poder Público, capazes de modificar a distribuição do espaço e alterar a dinâmica do 

crescimento urbano. Será analisada a interação do setor Público e do setor privado na 

utilização de tais instrumentos. 
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            Embora a gestão pública e social do solo urbano não tenha despertado preocupação 

durante muitos anos, a partir do ano 2000 observa-se um significativo processo de 

institucionalização da questão urbana no país com a implementação e/ou discussão de leis 

importantes como o Estatuto da Cidade; Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social; 

marco regulatório do saneamento; Projeto de Lei de Responsabilidade Territorial.  

            Entretanto, apesar de ter havido um aumento da produção legislativa a respeito das 

temáticas urbana e ambiental visando assegurar o direito à cidade sustentável, o acesso e a 

fruição de tais direitos ainda não são extensivos a toda a coletividade. As razões que impedem 

a plena fruição desses direitos são muitas e vão desde deficiências na produção legislativa, 

passando pela falta de vontade política até chegar à preponderância do interesse privado, isto 

porque assegurar amplamente estes direitos significa interferir no direito à propriedade, o que 

conflita com os interesses de alguns setores da sociedade. 

            No âmbito da gestão ambiental urbana, as leis federais que disciplinam a proteção e o 

uso do meio ambiente que interessam diretamente aos planejadores urbanos são representadas 

pelo Código Florestal (Lei 4771/65), pela Lei de Parcelamento Territorial Urbano (Lei 

6766/79), pela Lei da Política Nacional do Meio Ambiente - PNMA (Lei 6938/81), pelo 

Estatuto das Cidades (Lei 10257/01), pela Lei de Saneamento Ambiental (Lei 11.455/2007), 

dentre outras. Contudo todas essas leis estão hierarquicamente subordinadas às diretrizes 

instituídas pela Constituição Federal, nos artigos 182, 183 e 225. 

            A Política Nacional do Meio Ambiente – PNMA - (Lei 6938/81) funciona como a 

espinha dorsal do art. 225 da CF. Tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da 

qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no país, condições ao 

desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da 

dignidade da vida humana. Por meio dessa norma torna-se possível estabelecer os limites e a 

legitimidade das ações de proteção e de conservação ambiental e da avaliação dos impactos 

provocados pelas atividades humanas, aplicando-se os instrumentos destinados ao seu 

controle.   

            A PNMA é uma lei que dialoga com todas as demais leis que tenham por objetivo 

garantir a sustentabilidade e o equilíbrio ambiental. Assim, nota-se uma clara conexão entre 

ela e o Estatuto da Cidade – Lei 10.257/ 2001. 

            O Estatuto da Cidade, que é uma verdadeira mudança de paradigma para o 

planejamento urbano no Brasil, não só define diretrizes que apontam claramente para o 

enfrentamento dos problemas sociais urbanos, da sustentabilidade das cidades, do 

reconhecimento da cidade real, da justa distribuição dos ônus e benefícios do processo de 

urbanização, como também indica instrumentos que poderão induzir novas lógicas de 

construção das cidades, tais como: operação urbana e possibilidade de ampliação de potencial 

de construção, ZEIS (Zonas Especiais de Interesse Social), Usucapião e Concessão de Uso. 

            Com o Estatuto da Cidade regulamentou-se o artigo 182 da Constituição que 

determina a obrigatoriedade do Plano Diretor para cidades com mais de 20 mil habitantes. 

Sendo este plano o instrumento básico da política de desenvolvimento urbano, reforça-se a 

condição do Município de protagonista na condução desta política, e, portanto, do adequado 

desenvolvimento da cidade. 
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            No entanto, quando da formulação dos planos diretores observa-se, em geral, que o 

resultado final não é um projeto comum para o bem-estar de todo o município, mas o 

somatório dos interesses de três grandes blocos: o mercado imobiliário, que defende a 

ampliação do coeficiente de aproveitamento em determinadas regiões; o setor popular, que 

defende a implementação das ZEIS e o incentivo à construção de Habitação de Interesse 

Social e a classe média, que luta pela manutenção das zonas exclusivamente residenciais. A 

síntese final ocorre quando cada um dos setores garante seus objetivos principais e acata 

aqueles que lhe são aparentemente indiferentes (Martins, 2006). 

            Ocorre que, no cômputo final, o mercado imobiliário e as classes médias conseguem 

assegurar maior parcela de benefícios. Por exemplo, enquanto a aplicação da Outorga 

Onerosa é forma de captar recursos provenientes da edificação além do coeficiente básico, em 

todo o território da cidade onde isso é permitido, destinando-os a um Fundo de 

Desenvolvimento Urbano - fundo para infra-estrutura e habitação em áreas carentes, na 

Operação Urbana ela é aplicada no mesmo perímetro da operação, o que gera a valorização do 

local e, portanto, retorno ao investidor dos valores pagos sob forma de Outorga Onerosa. 

Assim, enquanto a disponibilidade de áreas nesses perímetros for suficiente para atender a 

demanda do mercado e a capacidade produtiva do setor imobiliário, certamente os 

investimentos se concentrarão nestas áreas, não aportando recursos ao Fundo de 

Desenvolvimento Urbano, o que torna o processo de Outorga concentrador e não socializador 

da valorização urbana decorrente dos investimentos públicos e privados realizados (Martins, 

2006).  

            Em áreas onde o mercado imobiliário tem interesse poderia ser produzida 

infraestrutura e melhorias sem necessidade de investimento do Estado. Tais recursos 

poderiam ser direcionados para áreas mais carentes. Observa-se, entretanto, que os 

instrumentos legais estão funcionando exatamente em sentido contrário. Apesar da moderna 

legislação, na prática, a forma de produção do espaço urbano continua resultando da expressa 

associação dos interesses do capital imobiliário ao Estado. 

            Em regra, os instrumentos do Estatuto da Cidade que geram maior conflito são os que 

visam promover a função social da propriedade, evitando a retenção especulativa de imóveis e 

engendrando um benefício coletivo - seja pela maior oferta de imóveis em áreas qualificadas, 

seja pela redução dos preços. 

            Para os proprietários, os instrumentos da lei apresentam-se como afronta ao Direito de 

Propriedade, entendida por muitos como absoluta. Para o setor popular, apresentam-se como 

processos lentos e desanimadores frente às necessidades.   Este é caso da usucapião especial 

urbana e usucapião coletiva. 

            A Constituição de 1988 fez menção ao instituto da função social da propriedade, 

porém, o condicionou à existência de Plano Diretor e de Lei Federal regulamentando a 

matéria. Como resultado, o instituto permaneceu impraticável por treze anos, até a aprovação 

do Estatuto da Cidade - Lei Federal 10.257/2001, que, por seu turno, manteve o 

condicionamento à existência de um Plano Diretor, conforme previa a Constituição, e ainda a 

procedimentos e sanções aplicáveis apenas de modo sucessivo no tempo, o que reforça o 

retardo para a aplicação do mencionado instituto. 

            Outro instrumento previsto pelo Estatuto da Cidade com grande potencial socializador 

do espaço são as ZEIS. As ZEIS são perímetros demarcados em lei, onde se aplicam regras 
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especiais para favorecer a produção de Habitação de Interesse Social -HIS- ou para a sua 

regularização, quando se tratam de áreas de assentamento informal (Maricato, 2006). 

            A criação de ZEIS tem por objetivo a inserção da habitação de interesse social no 

tecido urbano, evitando a remoção, a segregação e os riscos ambientais. Expressam a intenção 

de rever o conceito de que a habitação popular pode ser ofertada através da construção de 

grandes conjuntos habitacionais localizados em terrenos baratos, ambientalmente frágeis, 

distantes do centro, sem infraestrutura e sem acesso (Maricato, 2006). 

            Porém, as ZEIS encontram barreiras no confronto da legislação urbanística com a 

ambiental. Isto porque a regularização, mesmo em ZEIS, submete-se aos parâmetros da Lei 

Federal 6766/79, considerados praticamente inatingíveis nos contextos concretos. São 

procedimentos que exigem precedências, principalmente de posse e registro, que remetem a 

aprovação ou a regularização a um hermético círculo vicioso de onde é impossível sair 

(Martins, 2006). 

             Outro obstáculo enfrentado para implementação das ZEIS é a incompatibilidade com 

o disposto na Lei Federal 7.803/89, que estendeu a aplicação do Código Florestal (Lei 

4771/65) às áreas urbanas, sujeitando os planos diretores e leis de uso do solo municipais aos 

princípios e limites que estabelece, dentre eles a faixa de Área de Preservação Permanente 

(APP). 

            Alguns autores afirmam que nas normas que regulam as APPs constituem as interfaces 

mais mal trabalhadas entre a legislação ambiental federal e a questão urbana, razão pela qual 

este assunto será abordado de forma mais detalhada mais à frente. 

            Ainda a respeito dos instrumentos legais capazes de impactar a política urbana, cabe 

mencionar o zoneamento, também previsto no Estatuto da Cidade e em leis 

específicas.  Através do zoneamento o Poder Público tanto pode ampliar o acesso democrático 

à cidade, quanto torná-la mais injusta. 

            Para Antonio Octávio Cintra (2006), o zoneamento deve, em teoria, derivar de um 

estudo pormenorizado dos usos atuais, das tendências evolutivas da cidade, e deve ser peça de 

um plano urbano mais amplo. Esse plano deverá conter diretrizes para o sistema viário, para 

as obras de infraestrutura, bem como parâmetros para as densidades desejáveis e toleráveis 

em cada área da cidade ou da região metropolitana. Os parâmetros serão validados pela 

referência às características, atuais ou planejadas, do sistema de transportes e da disposição 

das diversas infraestruturas urbanas. 

            No mesmo sentido, Ermínia Maricato (2002: 115) afirma que o zoneamento deve 

regular aquilo que é essencial, como restringir os usos incômodos, sem, contudo, 

desconsiderar outros aspectos, como o meio ambiente, o saneamento, a drenagem, a 

morfologia, os aspectos culturais e históricos, o sistema viário, a paisagem construída, enfim, 

respeitar o que existe na esfera da natureza, da sociedade e do ambiente construído para 

organizar, a partir da realidade existente, seus problemas e potencialidades, com a 

participação da população.  

            O zoneamento pode contribuir ainda para expandir o mercado habitacional e baratear 

o custo da moradia. Pode definir áreas de usos mistos de moradia de diferentes faixas de 
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rendas. Pode contribuir ainda para determinar a finalidade do uso para a moradia social em 

áreas específicas, neste ponto estabelecendo um diálogo com as ZEIS. 

            O que deve orientar a concepção do zoneamento urbano são as relações desejáveis 

entre cidade e território e a ampliação do acesso a terra urbanizada. Assim devem ser 

considerados critérios como restrições à ocupação urbana em áreas ambientalmente 

protegidas e indução ao adensamento em áreas consolidadas para melhor aproveitamento das 

infraestruturas instaladas, compatibilização do uso com o grau de impacto e da capacidade da 

infraestrutura viária, etc. 

            Desse modo, o zoneamento deve estar inserido numa lógica sistêmica em que a 

regulação do solo urbano se fará pela combinação dos diversos instrumentos previstos no 

Estatuto da Cidade. 

            Entretanto, historicamente no Brasil, o zoneamento funcionou como forma de 

valorizar a terra urbana. O fato de deixar áreas fora do perímetro urbano, por exemplo, 

garantiu privilégios aos proprietários de terra, que tornaram-se invisíveis para os sistemas de 

controle urbano e para os cadastros. 

            Como se sabe, o solo rural deverá ser voltado para as atividades agrícolas e para a 

manutenção do meio físico rural. Nesta perspectiva, não há regras de parcelamento do solo 

para o espaço rural, apenas se exige que o solo não seja parcelado em frações menores do que 

o módulo rural. O licenciamento do parcelamento não se submete à aprovação municipal, nem 

estadual. A ocupação ocorre a critério do empreendedor e do mercado, sem regulação pelo 

Poder Público (Freitas, 2008). 

            Assim, muitos empreendimentos são realizados nas áreas rurais e posteriormente 

transformados em loteamentos fechados. O fracionamento do módulo mínimo se dá muitas 

vezes de forma ilegal, sendo aceito pelo adquirente final e permitido pelo poder público, que 

se omite de legislar e fiscalizar o espaço rural. Ocorre também uma sonegação fiscal, dado 

que o imposto rural se mantém, ao invés da aplicação devida de IPTU (Freitas, 2008). 

            Com a implantação do loteamento, o Estado desloca seus investimentos para a nova 

área de exploração de interesse do capital e o preço de venda equipara-se ao mercado de 

moradia para a alta-renda. Pode-se dizer, então, que são as benfeitorias concedidas pelo 

Estado que viabilizam a valorização de terras rurais no mercado de alta renda. A infraestrutura 

pública transforma o valor de uso de uma dada gleba modificando também seu valor de troca. 

O mercado imobiliário passa a vender, portanto, o lote e mais todos os serviços de 

responsabilidade do Estado. 

            Desta forma, contrariando a lei ou através dela, o desenho da cidade vai sendo 

modificado pelos agentes privados, os limites ambientais vão sendo flexibilizados e as áreas 

verdes vão sendo reduzidas. 

  

  

3. Repercussões ambientais da mercantilização das cidades 
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            Este enfoque mercadológico que tem sido dado às cidades, além das conseqüências 

sociais, tem importantes repercussões ambientais. Para atender aos interesses do mercado 

imobiliário e dos consumidores do espaço urbano normas fundamentais de proteção ambiental 

são cotidianamente violadas e/ou flexibilizadas. 

            Observa-se atualmente uma campanha de minimização do Direito Ambiental, por estar 

sendo este entendido como obstáculo à utilização real e efetiva de todos os espaços 

disponíveis na cidade. Agentes do mercado imobiliário, assim como grandes proprietários de 

terras rurais e urbanas defendem a supressão das Áreas de Preservação Permanente – APPs -

  para fins de lazer, moradia ou meramente econômicos. 

            As cidades, não raro, nascem e crescem a partir de rios, por motivos óbvios, quais 

sejam, além de funcionarem como canais de comunicação, os rios dão suporte a serviços 

essenciais, que incluem o abastecimento de água potável e a eliminação dos efluentes 

sanitários e industriais. Ao longo desses cursos d´água, em tese, deveriam ser observadas 

todas as normas que regulam as APPs. Na prática, todavia, essas e outras APPs têm sido 

ignoradas na maioria dos núcleos urbanos, realidade que se associa a graves prejuízos 

ambientais, como o assoreamento dos corpos d´água, e a eventos que acarretam sérios riscos 

para as populações humanas, como as enchentes e os deslizamentos de encostas (Araújo, 

2002). 

            Os empreendedores urbanos ocupam as APPs, com quadras urbanas ou áreas públicas 

diversas como sistemas de recreação e vias públicas. Argumentam que por não existirem mais 

florestas nas cidades, essa regulamentação, que está prevista no Código Florestal, não mais se 

aplica. 

            A controvérsia decorre da inserção do parágrafo único ao art. 2º do Código Florestal, 

através da Lei nº 7.803, de 1989. Esse parágrafo teve por objetivo estender a aplicação do 

Código Florestal às áreas urbanas. Ocorre que a redação do texto legal tem gerado posições 

totalmente antagônicas em relação à sua interpretação. A discussão ampara-se no significado 

do termo ―limites‖, presente no texto do parágrafo único do art. 2º do Código Florestal, a 

seguir transcrito: 

  

“Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos definidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 

urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 

diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.” 

  

            Por um lado, tem-se a interpretação de que o termo ―limites‖ não pode ser 

compreendido como significando as mesmas quantidades numéricas contidas na norma 

federal, pois, se assim fosse, não seria a lei municipal senão mera repetição daquela (Magri e 

Borges, citado por Araújo, 2002). 
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            Não pode também ser entendido como estabelecendo aquelas quantidades como limite 

mínimo a ser obedecido pelo legislador local, que assim só poderia estatuir restrições maiores. 

Isso porque tal situação redundaria no paradoxo de se impor para o espaço urbano padrões 

mais rigorosos do que para o natural (Magri e Borges, citado por Araújo, 2002). 

            Segundo Magri e Borges, a expressão ―limites‖ apenas pode significar que a lei 

municipal não pode fixar padrões mais rigorosos do que os contidos na federal, que constitui, 

portanto, o seu teto. Para os autores, esse critério visa assegurar que não seja a propriedade 

urbana mais onerada do que a rural pelas restrições impostas à sua utilização em prol da 

preservação ambiental. 

            Outros autores, entretanto, sustentam posição diametralmente oposta. 

            Há quem sustente que os limites referidos no art. 2º, do Código Florestal, são limites 

mínimos, ou seja, as leis locais poderiam estabelecer limites mais rigorosos (Fink e Pereira, 

citado por Araújo, 2002). 

            Existem ainda, aqueles que defendem a simples inaplicabilidade dos limites para APPs 

constantes do Código Florestal às áreas urbanas, remetendo o assunto à legislação urbanística. 

            Segundo estes, as exigências estabelecidas no artigo 2º do Código Florestal são para 

imóveis situados na zona rural, não só pelo que estipula o parágrafo único do art. 2º do 

Código Florestal, anteriormente transcrito, como pelo advento da Lei 6.766/79, que 

determinou, para loteamentos urbanos, uma faixa non edificandi de quinze metros ao longo 

das águas correntes e dormentes. 

            É importante ressaltar que a Lei 6766/79 prevê explicitamente que se deve respeitar 

maiores exigências estabelecidas por legislação específica, e a legislação de proteção 

ambiental pode ser considerada específica. 

            O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, 

constitucionalmente assegurado a todos e que deve ser protegido pelo Poder Público e pela 

coletividade. 

            Moradia e meio ambiente tem sido apontados como um dos conflitos mais freqüentes 

da atualidade. A polêmica a respeito deles estabelece-se por serem ambos direitos 

fundamentais, constitucionalmente assegurados. O meio ambiente, previsto no artigo 225, CF 

e a moradia, inserida tardiamente no artigo 6, CF, através da Emenda Constitucional n. 26, de 

2000. 

            Como forma de dar efetividade aos mesmos, a doutrina jurídica procurou se debruçar 

sobre essa temática através da relativização de direitos fundamentais nos casos concretos de 

colisões e concorrências entre os mesmos, buscando através da técnica, solucioná-las. 

  

            Segundo Alexy (2008:95): 

Essa relação de tensão não pode ser solucionada com base em uma precedência absoluta de 

um desses deveres, ou seja, nenhum desses deveres goza, por si só de prioridade.  O conflito 
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deve, ao contrário, ser resolvido por meio de um sopesamento entre os interesses conflitantes. 

O objetivo desse sopesamento é definir qual dos interesses – que abstratamente estão no 

mesmo nível- tem maior peso no caso concreto. 

  

            Entretanto, no cotidiano dos operadores do direito, assim como no dia a dia de 

gestores públicos e privados, os direitos fundamentais ao ambiente ecologicamente 

equilibrado e a moradia são ponderados e suprimidos, algumas vezes amparados por essa 

técnica jurídica e, na maioria, à margem dela, levando em conta ―outros exercícios‖ não 

condizentes com o Estado Democrático de Direito. 

            Algumas vezes o conteúdo social do direito à moradia justifica a prevalência deste 

sobre o direito ao meio ambiente. Ignora-se ou até mesmo permite-se a violação das normas 

ambientais para assegurar dignidade à pessoas de baixa de renda, que não possuem outra 

opção de habitação. Trata-se, neste caso, de proteger o direito do hipossuficiente, daquele que 

enfrenta limitações de ordem econômica e social por razões históricas relacionadas à 

concentração de renda. 

            Em outros casos, entretanto, com argumentos semelhantes, o Estado protege os 

interesses do mercado imobiliário. Flexibiliza as normas ambientais para ampliar o potencial 

construtivo e atender aos interesses dos construtores, concede licenças em razão de interesses 

pessoais ou mesmo atua para viabilizar investimentos e enobrecer a área. Neste caso, não é o 

direito à moradia que está sendo protegido, mas interesses econômicos de determinados 

setores sociais. 

            O custo desta negligência, porém, é repassado à toda sociedade, pois com a violação 

das norma de proteção ambiental, todos sofrem uma redução do direito ao meio ambiente 

ecologicamente equilibrado e à sadia qualidade de vida.    

            Sob o ponto de vista ecológico, as APPs, mesmo urbanas, apresentam grande 

diversidade biológica e importantes funções ecológicas e sociais. A injustificada supressão 

destas obsta a efetividade do direito ao ambiente ecologicamente equilibrado e também do 

direito à moradia, tendo em vista que enchentes e deslizamentos de terra frequentemente 

atingem os moradores destas áreas. Nesse sentido, concluem Dias e Soler (2009: 112): 

Portanto as soluções práticas que concedem, por exemplo, o direito a determinado indivíduo 

de residir em áreas legalmente protegidas em razão de elementos ambientais, como são as 

APP, concede um placebo de direito de moradia a um, extirpando formal e materialmente, o 

direito ao ambiente ecologicamente equilibrado de todos, inclusive desse mesmo indivíduo, 

diminuindo seu próprio rol de direitos. Enfim, não é uma solução de cunho fundamental, e 

sim paliativa e pragmática. 

            Acredita-se que o conflito que efetivamente existe é entre a moradia e o ambiente 

ecologicamente equilibrado em um pólo e o uso abusivo do direito de propriedade, sem 

observância de sua função social, em outro. 

            Parece equivocado afirmar que a tutela jurídica das APPs produz ilegalidade. Na 

verdade, o que gera a ilegalidade é a concentração de terra urbana e a ausência de políticas 
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públicas que enfrentem a primazia do mercado sobre a proteção ambiental e a melhoria das 

condições sociais das classes de baixa renda. 

  

4. Conclusões: 

  

            O Poder Público deve ser o condutor da política urbana e para isto deve utilizar os 

mecanismos legais à sua disposição com vistas a tornar a cidade mais justa e habitável para 

todos. 

            Assegurar o direito à cidade sustentável é gerir o território com responsabilidade não 

olvidando que o meio ambiente equilibrado integra o direito à cidade. 

            Por mais necessárias que se apresentem as mudanças legislativas, existe um conjunto 

de fatores que podem interferir na legalidade e na justiça social. As leis são instrumentos para 

se chegar a uma sociedade justa, mas a aplicação destas pelo Executivo e a operação destas 

pelo Judiciário são essenciais para alcançar este resultado. Compreender que o conjunto 

legislativo está inserido em um contexto maior, orientado por preceitos fundamentais de 

dignidade humana, desenvolvimento sustentável, cooperação e solidariedade é essencial para 

efetivação da idéia de responsabilidade territorial. 

            No estágio atual do desenvolvimento não é mais admissível que o setor privado, em 

qualquer área, aproprie-se dos subsídios públicos, auferindo os benefícios e repartindo os 

ônus com a sociedade. Quem aufere os bônus deve oferecer contrapartidas para que a 

sociedade como um todo não seja lesada. Nas palavras de Topalov (1974): 

Essa modernização do território é resultado da socialização capitalista que, nos dias de hoje, 

se torna bifronte, pois se o dinheiro público é endereçado à construção de sistemas de 

engenharia úteis aos grandes capitais, também estes edificam infra-estruturas que, pelo seu 

uso coletivo, lhes permitirão enriquecer-se a partir da acumulação de um dinheiro que, se 

não é público, é claramente social. 
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sociedade moderna em suas diversas concepções teóricas, além de suas 
abordagens relacionadas ao Direito. O risco da civilidade moderna tem haver com 
a relação das decisões que procedem as operações vinculadas ao futuro de forma 
imprevisível. 
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a Teoria do Risco. 
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I. Introdução. 

 

A utilização de novas tecnologias determinaram na segunda metade do século XX 

consequências em cada um dos subsistemas do Sistema Social2. As transformações foram 

violentas se comparadas com outros momentos históricos num mesmo espaço de tempo, 

consequentemente, não podemos nos utilizar da mesma semântica para descrever o que estava 

acontecendo ao compararmos com o presente momento. 

Por tal razão, a sociologia a partir dos anos oitenta, passa a utilizar outras expressões 

capazes de suportar as transformações estruturais da sociedade. Uma das expressões que se 

pretende abordar neste artigo é a “Sociedade do Risco” (Risikogesellshaft). 

A tese básica e a ideia nesse sentido surgiram primeiramente com Ulrich Beck3, onde 

nós somos testemunhas de uma ruptura dentro da modernidade, que se destaca nos contornos 

da sociedade industrial clássica a uma nova forma, que se torna conhecido como (sociedade 

industrial) Sociedade de Risco.  

Para distinguir a segunda a partir da primeira sociedade moderna industrial devemos 

entender especialmente a “lógica da produção de riqueza”. Na modernidade, avançada na 

produção social de riqueza é sistematicamente acompanhada pela produção social de riscos. 

Assim, os problemas de distribuição e os conflitos da sociedade são ofuscados pelos mesmos 

problemas e conflitos que surgem a partir da produção, definição e distribuição dos riscos 

científicos e tecnicamente produzidos. 

A sociedade atual nos parece caracterizar-se essencialmente por uma série de 

transformações tecnológicas sem confrontos em toda história da humanidade4. O inevitável e 

apressado progresso de todos os setores da ciência está trazendo um incremento, não 

                                                           
2
 Para Niklas Luhamnn, a teoria sistêmica se desenvolve em três vertentes, a comunicação, a evolução e 

os sistemas. Um sistema social surge da interação de tantos outros sistemas, quando as ações humanas, 

a ele abstraída para ações comunicativas, são conectadas em um conjunto dotado de sentido. Cada 

Sistema Social possui o objetivo de reduzir a complexidade do ambiente em seus três aspectos, material, 

temporal e simbólico. 
3
 Sociedade de Risco é um slogan muito bem sucedido apresentado pelo sociólogo alemão Ulrich Beck e 

foi título de sua principal obra em 1986. 
4
 Jesus, Maria Silva Sanchez, L, espansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle società 

posindustriali, Giuffrè, Milano 2004, p.09. 
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indiferente do bem coletivo, todavia, negligenciando as repercussões negativas menos 

relevantes e suas consequências. 

Trata-se de possíveis danos, os quais são expostos os cidadãos. Danos que resultam 

em decisões adotadas com a finalidade de orientar, promover, controlar o utilizo das novas 

tecnologias. Tais danos são percebidos como verdadeiros e próprios perigos que se entrelaçam 

pelos indivíduos e seu ambiente, derivando diretamente das aplicações técnicas dos 

desenvolvimentos no campo da biologia, da genética da energia nuclear, da informática, dos 

meios de comunicação e outros. 

A natureza dos riscos tecnológicos se transforma em grande velocidade, sofrendo 

metamorfose em seu radical. Em todas as sociedades, até mesmo as primitivas, a atividade 

humana foi sempre acompanhada de risco, porém, nos últimos decênios, a origem mudou para 

uma escala global, com sua consequente gravidade inestimável. A exemplo disso, motivador e 

inspiração para Ulrich Beck, foi o acidente nuclear de Chernobyl na Ucrânia5, antiga União 

Soviética.  

Projeta-se a imagem de uma sociedade cada vez mais complexa, vez que exige 

cooperação e divisões funcionais, chegando a estados até agora, jamais vistos. A 

interdependência de cada centro organizativo incrementa a eventualidade que alguns desses 

possam produzir consequências lesivas e ao mesmo tempo, a reforçar a interação Homem-

máquina nos sistemas únicos, fazendo com que os bens jurídicos dependam sempre mais da 

relação de comportamentos positivos (controle dos riscos). 

 

II. O Risco na Modernidade. 

 

O caso de Chernobyl, em plena Guerra Fria, serviu para chamar a atenção das 

lideranças dos países que detinham tecnologia nuclear, para compreenderem a real 

                                                           
5
 Na década de 1970, em plena Guerra Fria, a União Soviética construiu uma central nuclear. Em 26 de 

Abril de 1986 ocorreu o acidente nuclear, quando um dos reatores da central veio a ter problemas 

técnicos. Por sorte não houve explosão, mas foram liberadas imensas quantidades de radioatividade 

contaminando milhares de pessoas, animais e o meio ambiente, chegando a afetar plantações no sul da 

Itália na Sicília. A ironia do destino, muito bem captada pelo sociólogo alemão Ulrich na ‘Sociedade do 

Risco’, foi que justamente, quando estava sendo testado o mecanismo de segurança para evitar 

problemas no momento da produção de energia nuclear, devido à instabilidade do reator acionada por 

uma sequência de atos humanos, teria provocado o maior acidente da história até aquele momento. 
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abrangência de uma catástrofe em caso de uma terceira Guerra Mundial. A necessidade de 

organização e cooperação funcional, jamais teria alcançado níveis planetários para a sua 

própria sobrevivência. 

O risco atual da modernidade não se identifica mais com os próprios do passado 

numa realidade social, estritamente ligado aos eventos fatalistas os quais são catastróficos ou 

provindos de desastres naturais, relacionados à uma força externa, não refletem nem mesmo 

naqueles da primeira industrialização localizadas ao interno dos processos produtivos isolados 

que não se interagiam com outros fatores, provocando, como ao contrário daqueles atuais, 

desastres de enorme proporções. 

Em outros termos, nas esferas individuais das organizações, não somos mais isolados 

e desimpedidos, mas influenciados em outros níveis funcionais. O exemplo é que temos hoje 

a necessidade de sermos tipicamente organizativos no que diz respeito aos ordenamentos de 

todos os sistemas operacionais maiores e internacionais, como a economia ou meio ambiente. 

A necessidade de leis que ultrapassem as fronteiras territoriais sem se tornando uma realidade 

a cada dia que passa. 

O risco da civilidade moderna portando, tem haver com a relação das decisões que 

procedem as operações vinculadas ao futuro na forma de risco. 

O surgimento de um novo risco tem trazido confusão na Ciência Jurídica, suscitando 

dúvidas, de uma forma particular, principalmente no Direito Penal6. Ao centro do problema é 

colocado “a questão da imputação”7 ou mesmo se questiona se é possível dobrar o velho 

Direito Penal, ancorado ao equilibrado princípio da culpabilidade (como da mesma forma é da 

causalidade individual), e das exigências da modernidade e do controle dos motivos perigosos 

de natureza atômica e tecnológica.  

A pergunta que tem sempre a maior urgência a ser respondida é: Como justificar a 

falha no caso de desastres advindos de atividade humana e de alto risco tecnológico, da ação 

como fundamento da imputação?8 

                                                           
6
 Frederico Stella, Giustizia e Modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Giufrè, 

Milano 2003, p. 189. 
7
 A teoria da imputação objetiva do evento foi fundada na Alemanha na década de 30, sua base é a 

teoria de proteção jurídica e do direito penal como uma função desta proteção. O objetivo declarado é o 

de oferecer um corretivo para o princípio da causalidade. 
8
 Marcello Caleo, Hegel. Filosofo di Babilonia, Alfredo Guida Ed., Napoli 2011, p. 251. 
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O Princípio da Ação se associa completamente no Direito Penal no início do século 

XIX através da porta da imputação9, afirmando-se como princípio fundamental10.  

Esse fascinante tema visa estudar o crime em suas diversas espécies, sempre que 

realizada ou não uma conduta do agente. O brocardo originário do latim, identifica suas 

origens antigas, “nullum crimem sine actione”11. 

Dessa forma, estuda-se que a ação não pode apenas se restringir para as origens 

naturais nem mesmo isoladamente à verdadeira vontade que quem pratica (ou a omite), é 

preciso um valor atribuído à conduta e sua consequência no mundo, dessa forma, atribui-se 

sua culpabilidade. 

A Teoria anteriormente apresentada, “da imputação objetiva”, nada mais é do que a 

união de princípios para determinar de forma precisa o nexo entre causa e efeito de uma ação, 

assim, Claus Roxin, seu criador, institui algumas regras importantes a serem observadas: deve 

existir um risco a ser proibido; deve existir uma relação direta entre esse risco e a produção de 

um resultado que seja jurídico e por fim, o resultado produzido tem de estar inserido como 

objeto de tutela de Lei. 

Hoje, a luz das transformações sociais na sociedade contemporânea, onde o futuro 

vem apercebido cada vez mais como risco e, com a ocorrência de novos riscos de matrizes 

organizativas, é importante se perguntar se aquele princípio constituía ainda uma preferência 

teórica ou se, modelando-se suas novas características da modernidade, possa ser observado 

através de uma perspectiva evolutiva do Direito Penal, identificando as condições de 

desenvolvimento e as novas funções específicas12. 

O que o Ordenamento Jurídico nos fornece quando o risco representa uma 

possibilidade que devida não somente do desenvolvimento de atividades perigosas, mas 

também daquelas de utilidade social? Ou ainda quando o risco é conexo com a possibilidade 

de erro das organizações de interações complexas? 

A resposta a estas perguntas nos parece serem encontradas no conceito deixado para 

trás no direito penal, necessário voltar a outros critérios para a atribuição de imputação, mais 

                                                           
9
 Raffaele De Giorgi, Azione e imputazione: semanatica e critica di um principio nel Diritto Penale, 

Milella, Lecce 1984, p. 24. 
10

 Op. cit., 1984, p. 15 e ss. 
11

 Significado em português: Não há crime sem uma respectiva ação humana. 
12

 Op. cit., 1984, p. 16. 
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flexíveis e menos lesivas dos direitos constitucionalmente “garantistas”13, de molde 

puramente legal. 

 

III. A Sociedade e a Teoria do Risco. 

 

A história da humanidade passa por um momento único, sobretudo a respeito da 

prosperidade decorrente dos avanços tecnológicos voltados ao bem estar do homem. Dessa 

forma, o aumento da sobrevida e a diminuição da mortalidade infantil demonstram que os 

medos relacionados à morte e às doenças, ao passo que vem sendo superadas, aumentam a 

confiança no futuro, porém, os incontestáveis benefícios à vida das pessoas, está entre as 

principais fontes de ansiedade sobre os seus riscos. 

Os medos relacionados ao Meio Ambiente e a obsessão com a segurança foram 

tomando uma proporção não existente no passado, fazendo com que muitos se sintam 

ameaçados.  

Assim o termo “Sociedade do Risco”14 do já citado Ulrich Beck, passa a ser 

comumente usado fora do círculo exclusivo dos sociólogos, vez que a sociedade 

contemporânea possui a necessidade de limitar os riscos produzidos pela sociedade, e em 

particular o uso de tecnologia, que têm alcance global ameaçando a sua própria existência. 

Alguns sociólogos como Niklas Luhmann15, indicam que a mudança na percepção de 

risco e da sua comunicação (certamente não em sua existência é comum a todo o tempo e em 

toda parte) uma característica da sociedade contemporânea. 

Em um ensaio sobre o tema do risco, Niklas Luhmann explica que a sociologia 

crítica não pode simplesmente descrever as regularidades que encontrados em uma dada 

sociedade, mas deve refletir sobre como a sociedade mesmas características, e explicar os 
                                                           

13
 O termo deriva de Garantismo Penal, o qual possui um modelo que prioriza a proteção social e 

direitos fundamentais, considerados como direitos humanos constitucionalizados nos limites das 

sociedades democráticas e proteção das minorias impondo limites no poder punitivo do Estado, cujo 

principal articulador das suas ideias foi Louis Ferrajoli em seu livro Direito e razão - teoria do garantismo 

penal. Trad. Ana P. Zomer; Fauzi H. Choukr; Juarez Tavares; Luiz F. Gomes. São Paulo: Revista dos 

tribunais, 2000. 
14

 Ulrich Bech, La società del rischio. Verso una seconda modernità, Roma 2000, p. 12. 
15

 Luhmann se empenhou no desenvolvimento de novos conceitos sociológicos e se esforçou para abrir 

novas perspectivas metodológicas, numa tentativa de corresponder à crescente complexidade e 

variabilidade da sociedade moderna como as teorias complexas e sofisticadas. 
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fatos que se desviam da normalidade, acidentes, surpresas, os desastres: os acontecimentos 

que, em outras palavras, constituem uma reflexão da forma normal de sociedade16.  

De acordo com Luhmann, o fato da sociedade de hoje falar tanto em risco leva a 

explicar sob uma nova ótica a sua forma normal, porque os riscos não pertencem à vida 

cotidiana, a coisas reais de hoje como de ontem, mas mais profundamente no sentido de que a 

dizemos os infortúnios em termos de risco advindos de decisões e não como magia bruxaria, 

ou castigo divino como já fora visto.  

Com relação ao risco, importante se faz levantar a questão sobre qual ideia da 

racionalidade temos efetivamente do controle dos riscos atuais. Se ao tomarmos decisões 

técnicas se evitam consequências negativas quando se trata de risco, ou, como conceber a 

nossa sociedade se fizermos do risco, apenas preocupação daqueles marinheiros do passado17. 

Geralmente, a quem está exposto ao perigo, possui a necessidade de gerir uma situação e 

pretende, via de regra, evitar ou contornar18. 

Luhmann observa a dificuldade de encontrar uma definição comum do conceito de 

risco, um termo usado em diferentes contextos e com significados diferentes. 

Especialmente na Segurança Pública, a definição aceita de risco como produto da 

extensão do dano e a probabilidade de ocorrência é considerada quase uma dogma. Esta 

definição certamente vem sendo útil no ambiente de políticas de segurança pública. Ainda, se 

o risco foi simplesmente uma medida, o resultado de um cálculo preciso, não poderá explicar 

a amplitude do atual do debate19.  

Para distinguir a noção entre risco e perigo (um termo que na linguagem comum é 

quase sempre utilizado como equivalentes), Luhmann utiliza o conceito de que ambos 

assumem o risco de que a incerteza em relação ao perigo de dano futuro. Assim, existem duas 

possibilidades, a primeira é que o dano pode ser visto consequência da decisão atribuída a ele, 

e segundo quando qualquer dos danos resultar de fatores externos atribuídos ao meio 

ambiente no tempo, portanto, de perigo20. 

                                                           
16

 Conforme Luhmann, Sociologia del rischio, Milano 1996, p. 2. 
17

 Luhmann coloca que a ideia de risco vinha comumente descrita nas atas das embarcações de Venezia 

quando marinheiros, experientes sobre ventos e tempestades, alertavam para os riscos do transporte 

de determinada mercadoria. 
18

 Op. cit., 1996, p. 3. 
19

 Op. cit., 1996, p. 7. 
20

 Op. cit., 1996, p. 32. 
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Em resumo, o risco é, portanto, necessário e inevitável um ato de decisão, o perigo 

vem de fora, da natureza, mas também de decisões tomadas por outras (a este respeito o 

evento mesmo potencial prejudiciais podem ser considerado um risco ou um perigo, 

dependendo se os afetados têm participou ou não da decisão).  

 

IV. Relação lógico-estrutural entre Risco e Perigo. 

 

Antes de enfrentar especificamente o tema da responsabilidade no caso de risco, deve 

ser bem delineado a distinção, ao patamar normativo, entre risco e perigo. É necessário 

distinguir o que significa a possibilidade concreta e ofensiva de uma atividade causar 

responsabilidade penal somente a partir de uma certo grau do mesmo risco porque, 

diversamente, a função de preventiva da Lei penal, seria a mesma e impedir completamente o 

desenvolvimento de qualquer atividade socialmente útil. 

Um dos principais problemas consistem na possibilidade de um correto 

posicionamento do risco na estrutura do crime21. 

Realmente, ela difere propriamente por esse motivo do perigo, que, inversamente, 

encontra espaço no plano normativo enquanto presente numa vasta disposição legislativa, nas 

quais o contemplam como elemento do caso jurídico ou de modo expresso ou através das 

expressões equivalentes (por exemplo “capaz a”, “apto a”). 

De uma atenta análise da estrutura lógico normativa dos dois conceitos considerados, 

se pode deduzir como o perigo é nomeado a vários títulos internos de diferentes tipos penais: 

ou outra hipótese na qual o perigo qualifica uma ação, se possam ser encontrados muitos 

casos em que se referem a um evento, ou a um pressuposto da conduta, ou finalmente ao 

objeto material desta22. 

Se observarmos na verdade as duas noções relacionados a um termo de relação 

possível diverso da conduta, ou ainda, in função de um evento, si constatará que o perigo vem 

utilizado como elemento de onde ocorre a lesão efetivamente do bem tutelado não 

representando um requisito necessário para incriminar. 

                                                           
21

 Vicenzo Mititello, Rischio e responsabilità penale, Giufrè, Milano 1988, p. 27 
22

 Op. cit., 1988, p. 20. 
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A função preventiva dos casos de perigo a respeito da eventual dano, permitem a 

considerar tais ilícitos como reações cuja proximidade ao perigo pelo objeto de tutela é 

também tipificado como efetivo dano, eventualmente evidenciado. 

Tais características são a essência preventiva de dois tipos distintos de incriminação, 

uma por efetivamente lesionar a outra por se concretizar apenas com o perigo, que não são 

previstas com o risco. 

Este último, na verdade, é um critério que se opera no fato cujo evento, assumido 

como segundo termo da relação de possibilidades, é descrito como segundo termo da relação 

de possibilidade, descrito expressamente da norma incriminadora; devendo portanto, ser 

contida realmente como fato e não como mera possibilidade. 

Portanto, o elemento futuro e incerto do evento caracteriza só o perigo, não se 

reencontra ao invés, na estrutura do risco e não mediante um artifício normativo, a norma 

deve prevenir e verificar um evento conforme é descrito do fato jurídico, mas também uma 

análise do mesmo risco; análise que deve ser antecipada no momento precedente aquele cuja 

concreta conduta, ação ou omissão que seja. 

Para se concluir, se pode afirmar que a analogia estrutural entre os dois conceitos 

podem se relacionar somente no plano terminológico. Naquele operativo, ao invés, ocorre a 

utilização do termo risco somente nos casos em que a possibilidade que se exprime, se refira a 

um evento (de dano ou perigo), da qual sua realização efetiva é requerida da norma 

incriminadora. 

A prospectiva anterior, diante de tal relação, apesar de ser uma construção 

meramente fictícia, se faz aproximar da noção de perigo, mas este, sendo mais elástico, pode 

cobrir tanto a conduta ilícita quanto a particulares elementos descritos do mesmo fato 

incriminador23. 

 

V. Qualificação atribuída ao risco. 

 

                                                           
23

 Op. cit., 1988, p. 34. 
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Também o perfil que diz respeito às qualificações atributivas do risco, são úteis para 

determinarem a operabilidade do critério examinado e compreender os casos em que se baseia 

e exclui a responsabilidade. 

Na doutrina brasileira, a diferença da alemã, não são registrados tantas alternativas 

terminológicas, assim, o atributo mais utilizado e sobremaneira limitado é somente a exclusão 

da responsabilidade, é aquele do “risco consentido”24. 

O problema de qualificar o risco responde à necessidade de circunscrever em seu 

âmbito sem confundir-se com outras fontes de legalidade. Se a real natureza do risco penal é 

dada do adjetivo que está ao lado, quando nos referimos ao consenso, é todavia limitante; de 

fato o consenso adiante do direito, que assume relevo daquela situação cuja vítima intervém 

na produção de ofensa, isto é, a lesão a possibilidade de lesão posta em perigo do bem 

tutelado do fato específico. Neste caso porém, a aceitação do perigo se refere à atividade de 

risco e não também ao consequente prejudicial que poderia ser derivado. 

A exemplo, temos o paciente que consente a uma cirurgia com pouca possibilidade 

de sucesso, se limita à ação perigosa e não ao êxito negativo, é preferível, portanto, falar de 

consciência expositiva ao perigo e não de consenso do evento25. 

O risco encontra terreno fértil especialmente nos setores dos delitos culposos, onde a 

teoria do consenso do interventor diante do direito se refere, porém, somente da atividade 

perigosa e não mais relativamente aos eventos lesivos. 

Por este motivo, o reconhecimento singular da faculdade de consentimento não deve 

ultrapassar os limites comumente impostos do ordenamento (a exemplo disso, não se aceita o 

homicídio sobre pedido da vítima). O perigo da mesma forma não pode ser consentido sem 

uma referência de um evento como manifestação das possibilidades de atuação, encontrando 

portanto fundamento e proporcionalmente retira-se da tutela penal quando a assunção do risco 

da parte isolada aparece com a sua participação das atividades perigosas mas socialmente 

úteis, das quais recebem vantagens das quais essa última sobretudo o perigo pela própria 

segurança. 

A auto exposição consciente e voluntária do sujeito se pode dar pela exclusão da 

responsabilidade de terceiro, e assim, a não imputação das consequências negativas, 

                                                           
24

 Op. cit., 1988, p. 36. 
25

 Op. cit., 1988, p. 39. 
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eventualmente produzidas a quem não as causou, portanto, o risco consentido exclui a 

responsabilidade quando ao invés se transforma em penalmente relevante. 

 

VI. Risco e Segurança. 

 

Em um livro recentemente publicado, um outro sociólogo alemão, Wolfgang Sofsky, 

analisa os medos que agitam a sociedade contemporânea e a relação com o risco de um 

mundo caracterizado pela apreensão cultural26. 

Mesmo como Luhmann, Sofsky fundada sobre a distinção entre risco e o perigo da 

voluntariedade do primeiro em relação ao segundo, e diz que “aos perigos se é exposto, aos 

riscos se expõem”, o perigo reside, enquanto o risco é causado por uma ação humana, é o 

resultado de uma “consciência de perigo”.  

Por esta razão, é muito mais difícil evitar o perigo de que um risco: o primeiro é 

necessário, mas na maioria das vezes não se evita o suficiente, o risco, advindo de uma ação, 

pode ser evitado. 

A ideia que se pretende demonstrar é simples e lógica: Atentar-se com uma manobra 

para evitar o risco ao mesmo tempo impede a vantagem que a ação poderia resultar. 

Como resultado de uma decisão expõe quem corre o risco de responsabilidade, por 

sua vez, a responsabilidade cresce à medida que mais e mais perigos na sociedade 

contemporânea são transformados em risco (novamente, é evidente a analogia com o 

pensamento do sociólogo da teoria dos sistemas).  

Furacões, inundações e fomes, desastres naturais foram uma vez considerados como 

uma aberração da natureza ou praga dos deuses (de forma que o homem não pensa em poder 

evitá-los) agora, praticamente são todos atribuídos à atividade humana. Para um ou outro 

caso, a atribuição de culpa a um indivíduo ou à uma situação, procurando um culpado, gera no 

homem o sentimento reconfortante de controle.  

                                                           
26

 Sofsky, Wolfgang. Rischio e sicurezza, Torino 2005, p. 17. 
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Se o acidente causado é explicável em termos de culpa, sendo imputável a 

responsabilidade de alguém, portanto excluindo a culpa das forças das trevas e imprevisíveis, 

á possível agir de forma a evitá-lo no futuro. 

O risco é, portanto, uma consequência da ação, representa em certa medida, um certo 

preço, porém, nos lembra Sofsky, se você não está disposto a arriscar a perda de 

oportunidades e renunciar os ganhos, o risco não deve ser confundido com o custo, que 

cálculo é baseado em prognósticos relativamente seguro.  

Se soubéssemos que não haveria nenhum risco nas escolhas do futuro, o futuro não 

seria incerto, a escolha é necessário e é inevitável a presença do risco27.  

Qualquer pessoa que pretenda evitar todos os perigos deve ser capaz de prever com 

precisão o curso do futuro, que não pode ser conhecido porque só o que está presente é o real 

e o seu resultado da percepção. O curso de eventos futuros e as consequências de nossas 

decisões são só pode assumir, com razões mais ou menos positivas, jamais certas. 

Sofsky ainda observou que a maneira pela qual as pessoas enfrentam o risco é 

qualquer coisa, menos de forma racional, portanto, tende a banalizar os riscos que podem 

expô-lo a sua vontade (tabagismo, consumo de drogas, excessivo de álcool, são todos os 

hábitos que revelam uma propensão para o risco maior do que a apreensão coletiva sugeriria), 

enquanto enfatizar os perigos dos quais eles são responsáveis por outros.  

Portanto, não é o conhecimento que normalmente direciona a ação humana, mas os 

tomadores de decisão selecionam as informações que melhor se adequam aos seus propósitos. 

Por outro lado, o conhecimento (ou melhor, muito conhecimento) pode criar insegurança e 

bloquear a decisão, uma vez que o crescimento de conhecimento também aumenta a 

consciência dos perigos. 

 

VII. O risco e o Direito. 

 

Estudos sociológicos têm revelado os motivos subjacentes a decisões políticas sobre 

os riscos contra os quais proteger. As influências veem, sobretudo alimentadas por 

                                                           
27

 Idem, p. 17. 
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motivações várias, sejam de meios de comunicação de massa, protestos, medos irracionais, 

por influências culturais. 

Talvez possamos afirmar que toda lei, para ser formada, deve lidar com o risco. Os 

princípios fundamentais do constitucionalismo - a separação de poderes, eletividade dos 

Parlamentos, deve estar sujeita à legislação aplicável, sujeita à jurisdição de proteção, 

tribunais contra os atos da administração pública, a jurisdição constitucional - podem ser 

considerados como mecanismos preparados contra o risco, o abuso de poder por parte do 

executivo, legislativo, judiciário. 

Toda a lei criminal pode ser lida como a tentativa de ser formado um sistema contra 

os riscos, os riscos da propagação de determinados comportamentos que o legislador os 

chamou de crimes. Da mesma forma, se não houvesse penalidade ou órgãos para aplicá-las, 

muitos daqueles que se abstêm da prática de crimes, não teriam escrúpulos em cometê-los. 

Manuais e Cursos de Direito Penal, enfatizam a função preventiva da pena. Função 

mais importante do que a função punitiva ou repressiva. Mas qual a relação entre risco e o 

Direito? 

Não existe a pretensão de apresentar uma resposta, mas sim de indicar uma relação 

possível. Aparentemente, poderíamos concluir que o Direito trabalha na tentativa de evitar o 

risco, porém, a cada decisão tomada, como visto alhures, são abertas mais outras 

possibilidades para o risco, para desdobramentos que antes não se havia prevenido, não se 

havia pensado, não se havia controlado. 

O risco está presente em todos os ramos do Direito, o risco estimula, irrita o Sistema, 

como diria Luhmann, para que novas auto-reproduções sejam elaboradas, sejam produzidas, 

para mais uma vez, produzir mais risco na ideia central de sua teoria da Autopoiesi. 

 

VIII. Os limites da licitude do risco penal. 

 

Especificar os limites da licitude do risco penal poderá capacitar depois a serem 

determinados os parâmetros da sua própria medida, superada a qual se entra em um espaço 

das ações não licitas, significando antes de mais nada fatiar os limites do licito e do ilícito 
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através de uma modalidade de ponderação e balanceamento de duas importantes princípios: a 

liberdade de agir e a proteção dos bens jurídicos. 

A relação entre esses dois valores devem ser tão limítrofes, que um não pode 

atravancar o outro. Todavia, tais relações dificilmente permanecem equilibrados, 

especialmente quando se deve relacionar com outra atividade das quais são ações no limite do 

permitido ou mesmo quando são constrangidas ao risco de superar o consentido. 

Por isso o instituto se funda em adequação da necessidade de anular tudo com a 

liberdade da ação humana a favor de uma tutela absoluta dos bens jurídicos. A sua função é 

aquela de evitar um descompasso dos princípios envolvidos, garantindo seja um excessivo 

sacrifício dos interesses merecedores das proteções seja a tutela destes últimos sem proibir 

completamente cada atividade fonte de perigo. 

O risco se insere assim, na articulada estrutura normativa do atual sistema jurídico, 

reflexo de um estado social onde se conflitam sempre mais intensamente os interesses 

legítimos a serem realizados através da via do equilíbrio. 
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MEDIATION DANS LA PÉNITENTIAIRE COMME UM INSTRUMENT DE LA 

POLITIQUE PUBLIQUE POUR RÉDUIRE LA VIOLENCE. 

 

Francisco William Lopes Rodrigues 

 

  

RESUMO 

No seio da sociedade tem-se impregnado que, nos presídios residem seres humanos incapazes 

de rever seus pensamentos e irresolutos em seus comportamentos, desta feita sem solução 

para uma vida social pacífica coloraria da paz. As notícias de rebeliões diversas e a sensação 

de insegurança corroboram para esse entendimento e preconceito acerca dessa população. 

Não obstante este paradigma, o alto índice no Brasil da reincidência de delito praticado por 

egresso do sistema penitenciário, agregado as estatísticas que identifica essa população, no 

caso, formada por negros, incultos, homens e pobres, que litigam contrário ao 

desenvolvimento de uma cultura de paz no interior dos presidios. Intestinos a estes institutos 

penais de aglomeração, depósito de pessoas, desassistidos de políticas públicas eficazes para 

reconstrução do ser humano, improducente da auto-estima, consequência da fragilização do 

sistema prisional, por conseguinte, esbelecedor da crise do sistema penitenciário, constata-se 

neste estudo preliminar que são inúmeros os conflitos entre os viventes desses 

estabelecimentos, por conta, inclusive, da promiscuidade, ausência do Estado com projetos de 

ressocialização, assistência a família e programas reducacionais, dentre outros. A perspectiva 

criminal e penitenciária é levada ao plano social, quando se busca identificar os planos que 

igualam os elementos que configuram a violência. Ou seja, o homem é o mesmo, seja visto 

como delinquente ou jamais envolvido em qualquer delito, homem de bem, porquanto 

dotados de sensibilidade. Este instrumento de mediação para o empoderamento do homem 

dotado de pulsões controladas pela ética social. Em razão da percepção desses fatores, busca-

se estudar a possibilidade de implementação da mediação como instrumento de redução dos 

conflitos intestinos as prisões, pela vertente da transformação do ser humano, qual se 

denomina, como sugere a própria descrição, de Mediação Transformativa. Este trabalho 

utiliza metodologia de pesquisa de literaturas, declarações de autoridades e depoimentos 

armazenados com o autor, com o fito de perscrutar, ab initio, a possibilidade de sua 

implementação da mediação transformativa nos presídios, no escopo maior de redução da 

violência na sociedade, pelo empoderamento contínuo do homem, que deverá, consoante a 

Constituição Federal vigente, retornar ao convívio social cedo ou tarde. A mediação, pois, 

trata-se de estratégia de intervenção, uma técnica não adversarial, que visa o estabelecimento 

da cultura do diálogo. Este instituto não vislumbra culpados ou inocentes, perdedores ou 

ganhadores, mas noutra vertente, busca a sensibilidade pelo empoderamento do homem, como 

ser humano, dotado de sentimentos e experiências de vida que o refaça como ser autônomo e 

ao mesmo tempo social, participante do resultado que seus atos produzem para si, para os seus 

próximos e para terceiros distantes, no caso, a própria sociedade. Acredita-se que a 

implementação da Mediação Prisional, como instrumento de transformação do homem, 

possibilitará a redução dos conflitos internos em presídios, será bem aceita assim como já o é 

em outros segmentos da sociedade onde fora implementada, i.e., escolar, familiar, 
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empresarial, comercial, social e penal. A mediação é técnica que se utiliza de terceiro aceito 

pelos mediados, que conduz ao permanente diálogo, a fim de que as partes venham a revelar o 

que está realmente por dentro do problema que as levaram ao conflito, até que elas mesmas 

sejam capazes de desenvolver a verdade e apresentar a real solução para o impasse. O 

mediador não interfere com sugestões ou soluções, mas permite o diálogo de reconstrução dos 

conflitos até que as partes sejam capazes de trocar suas lentes que visam o problema, pelas 

lentes da verdade e sensibilidade, quando só então pode-se entendê-las transformadas. Por 

conseguinte, entende-se que a partir da implementação da mediação prisional ocorrerá à 

redução de conflitos nas prisões, pelo desenvolvimento da cultura do diálogo, a promoção da 

auto-estima dos presos, a gestão eficiente dos conflitos, o estabelecimento dentre outros de 

política pública de ressocialização que oportuniza a cultura de paz, embora os óbices da 

rigidez e severidade encontrada dos presídios.  

PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO PRISIONAL; VIOLÊNCIA; EMPONDERAMENTO; 

POLÍTICAS PÚBLICAS. 

 

RESUME 
La perspective de la criminalité et la prison est prévue par les mêmes éléments qui constituent 

la société. L'homme est le même que considérés comme délinquant ou jamais participé à 

aucun crime, l'homme avait en bien ou en mal, mais doté d'une sensibilité. En raison de la 

perception de ces facteurs, cette étude vise à tester la possibilité de mettre en œuvre la 

médiation comme un moyen de réduire les conflits internes aux prisons, la pente de la 

transformation de l'être humain, qui est appelée, comme suggéré par sa propre description de 

la médiation transformatrice . La médiation, par conséquent, il s'agit d'une stratégie 

d'intervention, une technique non contradictoire, qui vise à établir une culture de dialogue. 

L'institut ne voit pas de coupable ou innocent, perdants ou gagnants, mais dans un autre 

aspect, cherche l'autonomisation de la sensibilité pour l'homme, comme un être humain, avec 

les sentiments et les expériences de vie que le remake comme un autonome et dans le même 

temps sociale, de sorte que leurs actes produisent pour eux-mêmes, leurs proches et lointains 

de la société à d'autres, dans le cas, lui-même. Cette étude soutient que le déploiement de la 

technique de la médiation dans les prisons comme un instrument de transformation de 

l'homme, va permettre la réduction des conflits à l'intérieur des prisons. Par conséquent, il est 

entendu que depuis la mise en œuvre de la prison de la médiation afin de réduire les conflits 

se produisent dans les prisons, de développer la culture du dialogue, la promotion de l'estime 

de soi des prisonniers, la gestion efficace des conflits, entre autres, l'établissement de la 

politique réhabilitation publique qui favorisent une culture de paix, bien que la rigidité et la 

sévérité des obstacles rencontrés dans les prisons.  

MOT-CLES: PRISON MÉDIATION; LA VIOLENCE; LA RESPONSABILISATION; LES 

POLITIQUES PUBLIQUES. 

 

 

DESENVOLVIMENTO TEÓRICO 

As Prisões e Seus Males 

A prisão foi idealizada não para castigo, mas como um lugar onde se retinha alguém até que 

sua pena (corporal ou capital) fosse executada. As prisões, segundo Foucault (2009), 

preexistem à sua utilização nas leis penais. Era a forma geral de uma aparelhagem, no seu 

início, para tornar os indivíduos dóceis e úteis, através de um trabalho preciso sobre seu 

corpo, antes que a lei a definisse como a pena por excelência. Era coisa nova que surgiu no 
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final do século XVIII e início do XIX, por tudo denominada como pena das sociedades 

civilizadas, quando largava das práticas das penas de mutilações e capitais, por acreditar ser 

instituto mais humano. 

Contudo, após mais de um século de sua existência, depara-se com óbices irreparáveis ao seu 

estabelecimento, no entanto de difícil substituição como mecanismo de repressão a violência, 

ao que já alardeava Foucault (2009, p. 218): 

E, se em pouco mais de um século, o clima de obviedade se transformou, não desapareceu. 

Conhecem-se todos os inconvenientes da prisão, e sabe-se que é perigosa, quando não inútil. 

E entretanto não vemos o que pôr em seu lugar. Ela é a detestável solução, de que não se pode 

abrir mão. 

Inseparável hodiernamente a vida social, por incapacidade de se criar outro, fustiga as mentes 

pela também incapacidade de alcançar seus objetivos. As prisões não foram pensadas 

aleatoriamente, mas construída no raciocínio de ao retirar o tempo, pela retirada da liberdade, 

do homem, estaria deixando a todos no mesmo nível igualitário e permitiria parecer 

reparação, quando traduz, nos moldes estabelecidos, a idéia de que a infração lesou mais, 

além da vítima, a sociedade inteira. 

Mas, por outro prisma, a prisão possui outro papel, no caso a transformação do indivíduo. No 

seu surgimento pensava-se ser forma mais civilizada de correção de desvios de 

comportamentos sociais. Era o que se vislumbrava. Consoante Foucault (2009, p. 219), “O 

encarceramento penal, desde o século XIX, recobriu ao mesmo tempo a privação de liberdade 

e a transformação técnica dos indivíduos”. 

A punição legal, deve a todo modo, atender ao que se propõe, superando questões jurídico-

político do direito e perseguir o seu escopo incansavelmente: o homem. Oportunamente aduz-

se Galindo (2001, p. 59): 

Tratemos bem o delinqüente porque é um irmão em desgraça; de uma forma ou de outra, nós 

o engendramos ou produzimos, por nossa má planificação social, por nossas insuficientes 

medidas de prevenção, por nossas precárias tabelas de predição. Cada ser humano que se 

envia à prisão constitui um monumento de nosso fracasso, da mesma maneira que cada golpe 

que aplicamos a nossos filhos revela a impotência de nosso raciocínio e a ineficácia de nosso 

sistema educativo. 

As prisões nasceram com uma proposta de enfrentamento ao problema da violência. Todavia 

fulmina os Direitos Humanos quando aglomeram no mesmo ambiente, presos provisórios e 

criminosos contumazes, producente da promiscuidade e desenvolvimento de “mais e mais” 

violência. 

No dizer de Leal (2009, p. 332), consoante aos males da prisão e inércia ou impotência do 

Estado aos óbices dos cárceres: 

Sob o olhar indiferente e cúmplice do Estado, na prisão se pratica toda sorte de ações que 

traduzem uma desatenção aos direitos humanos, na medida em que, muito mais do que a 

própria liberdade e contrariamente aos princípios essenciais do Estado de Direito 

Democrático, o presidiário perde muitos outros de seus direitos, num locus decrépito e 
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lutuoso, no qual se amalgamam a coabitação compulsória, a violência intrínseca ao encerro e 

a estigmatização, opondo-se a qualquer fim de readaptação. 

Os desvalores dos cárceres descerram a ineficácia das políticas públicas aplicadas até então. O 

paradoxo é indicativo de um desserviço social prestado pelo Estado a uma população de 

496.251 presos (Infopen – Estatísticas), que as aversam tranformando pessoas em coisas, 

homens que se convertem em mulheres, inocentes em criminosos, bobos em espertos; 

inteligentes em loucos; loucos em cabos de varas; criminosos de negro coração em homens 

de respeito frente aos quais havia que baixar a voz por estarem investidos de autoridade. 

(Sánchez – 1984, p. 83). 

O fenômeno violência prisional é captado com expressividade na crua síntese de Teodolindo 

Castiglione, no livro Estabelecimento Penais Abertos e Outros Trabalhos, insculpido por Leal 

(2009, p. 332): 

Imaginai uma grande prisão, em que os moços e velhos vivam em promiscuidade: criminosos 

primários e reincidentes; trabalhadores honestos segregados do convívio social em virtude de 

irreflexões ou fraqueza de um momento, e vagabundos estéreis calejados na senda do crime: 

homens que medem a extensão de sua desgraça ao lado de outros, de uma inconsciência 

pasmosa; indivíduos sensíveis que matam, em uma passageira explosão emocional, seres que 

amavam, e que definham castigados pelo remorso, e oram nas ocasiões de recolhimento 

espiritual, ou tentam contra a própria vida em momentos de angústia, convivendo com 

facínoras monstruosos, que dormiam tranquilo logo depois de terem trucidados as suas 

vítimas; pessoas facilmente sugestionáveis que, em lugar de uma educação apropriada que lhe 

poderia fornecer benefícios, recebem o influxo pernicioso de delinquentes decididos a 

prolongar a sua conduta nociva; assassinos, ladrões, estelionatários, falsários, incendiários, 

estupradores, criminosos de todos os tipos, vencidos pela prepotência do impulso sexual, 

entre à prática de atos aviltantes, ou subjugados pelo assalto feroz dos mais fortes e atrevidos; 

todos vivendo no mesmo ambiente, na mesma estufa, em que o micróbio do mal se 

desenvolve, multiplica e rebaixa... Uma casa assim não pode ser a escola que educa, a 

pedagogia que emenda, o estabelecimento que reabilita, a instituição que redime, socorre ou 

purifica as consciências transviadas. Nesse viveiro de germes malignos, nenhum doente se 

cura ou vê atenuada a sua doença. Nesse retiro, a alma não se recupera, o homem não se 

refaz... Antes havia dito: “Prisões assim não educam: corrompem; não diminuem: aumentam 

os reincidentes: não elevam a conduta dos criminosos: rebaixam, aviltam; não robustecem a 

força moral que, não importa quão pequena seja, se esconde em todos os homens; dificultam 

uma possível recuperação; não preparam uma reintegração harmônica na sociedade e, por 

vezes, chegam a esfacelar a personalidade do delinquente. 

Para onde ir? O que fazer? Continua-se de ouvidos moucos ao clamor que chega a sociedade 

pela reincidência criminal, ou tem-se coragem de enfrentá-los? O fenômeno da violência 

prisional desafia as mentes e coloca a sociedade contra a parede, porquanto todos estes 

retornaram ao convivio social na força de Clausula Pétrea, insculpida no art. 5º da 

Constituição Federal: XLVII – não haverá penas: (...); d) de caráter perpétuo. Mas o que 

(quem) se quer que retorne a sociedade? 

Quem São Eles Que Trilham no Caminho da Dor? 

São todos como qualquer “outro” do todo. Mas pelas vicissitudes relatam histórias que se 

assemelham em seus caminhos. O distanciamento ou agressões praticadas pelos próprios 
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países; a baixa escolaridade; a inserção nas drogas ainda cedo; inicialmente a prática de 

pequenos furtos; a pobreza e a discriminação lhes são comuns. Forçoso, contudo, grandes 

distorções dessa realidade para o restante do Brasil. O perfil é o mesmo. 

O caminho da dor, registra Lima (2003:42;92;141), no título monográfico “As Contravenções 

e o Cotidiano dos Presidios”, é trilhado por pessoas ainda com sensibilidade: 

“Eu me arrependo do que fiz porque nadei e morri no seco. Aqui dentro você dá valor à 

liberdade. Estar de mão dada com a família passeando não tem preço. A gente descobre que a 

vida não é só dinheiro”. (detento, 44 anos) 

“Eu falei muito para meu filho não virar vagabundo. Mas não adiantou. Se juntou com outros 

e começou a cheirar e roubar. O que eu posso fazer? Quando a polícia pega ele e bate eu 

choro muito. Peço para não fazer isso. Eu sei que ele tá errado, mas a senhora entende né? Eu 

sou mãe e dói muito ver ele apanhar. Eu sei que quando ele ficar maior ou a polícia mata ou 

ele desce [sentido de ser preso em presídio]”. (mãe de adolescente, 39 anos). 

“Eu estou sofrendo muito com meu filho no presídio. Eu não entendo porque ele foi se tornar 

vagabundo. Ele não precisava. Tinha que se conformar que era pobre. Ele ultimamente estava 

diferente, andava arrumado, mas eu pensei que era dinheiro do emprego dele. Agora ele 

mudou mais lá. Já bateram muito nele. Eu não vou visitar porque tenho vergonha e não quero 

ser mais humilhada na revista”. (mãe de detento, 44 anos). 

“Meu filho está diferente do que era. Às vezes que eu fui lá visitá-lo ele chorou muito e disse 

que quando saísse não ia mais errar. Só que eu vou dizer para a senhora que não acredito nele. 

Ele está diferente, fez amizade lá dentro, acho que está usando droga. Vou esperar para ver. 

Ele não é mais aquele menino. (...) Para mim é muito importante que quando ele saia siga uma 

profissão, qualquer que seja. Eu não quero é ele traficando, roubando. Só que eu sei que é 

difícil alguém dar emprego para ele que saiu do presídio. Se meu filho continuar traficando eu 

sou capaz de cometer o suicídio, de tanto desgosto”. (mãe de detento, 43 anos)”. (Aspas nos 

originais) 

Continua Lima (2003, p. 93) a explicitar a relação entre crime e sociedade, segundo qual 

assenta que Durkheim “compreendeu que a sociedade não era simplesmente o produto da 

ação e da consciência individual, pelo contrário, as maneiras coletivas de agir e de pensar têm 

uma realidade exterior aos indivíduos que, em cada momento do tempo, a elas se conformam 

e, mais que isso, não é só exterior ao indivíduo, como dotados de um poder imperativo e 

coercivo em virtude do qual se lhe impõem”. Desta feita, a sociedade é particípe pelo desvio 

do indivíduo delituoso, quando, por exemplo, aduz-se a fama, o poder, a volúpia oprimida e 

contida pelas experiências do desemprego e da miséria às suas aspirações. Ao retomar 

Galindos (2001, p. 59): “Cada ser humano que se envia à prisão constitui um monumento do 

nosso fracasso...”, subleva inelutável conclusão que “eles” são todos que não foram 

informados que “todos” são responsáveis por estarem lá. 

A sociedade ausente desse processo legitima a ausência do Estado na produção de políticas 

públicas eficazes ao confronto do processo de transformação negativa do homem. 

Quando muito, procura o Estado, construir estruturas físicas. Todavia, na ânsia de fazer, por 

vezes, erra em querer dar algo em detrimento do transformar. O Estado não pode tão-somente 

dar. O dar algo material não transforma. Segundo Warat (1998, p. 13), “Tudo que se pode dar 
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carece de valor porque é material. É valioso o que não se pode dar, unicamente provocar, para 

que você possa aprender com tua própria experiência, com o mundo e com os outros. 

Provocar-te, estimular-te, para te ajudar a chegar ao lugar onde possas reconhecer algo que já 

estava ali (ou em ti). Esse é o papel do mestre, e também o papel do mediador”. 

A ciência estudou até a idade média a superfície, por acreditar que só a matéria era real. 

Todavia, hoje se encontra diante da física quântica, da energia e do imponderável. Não se 

pode dizer que não há mais a ser descoberto. Quando se aproxima de uma verdade essa se 

afasta ainda mais. Só existe uma verdade, aquela que ainda não foi descoberta no jogo das 

aparências, ou seja, convém descobrir a realidade que cerca cada ser posto em clausura, a fim 

desnudar o ego do ser autêntico, no caso a retirada das máscaras de cada indivíduo. 

A proposta, pois, é destruí-los e refazê-los. É desaprender o aprendido de forma imposta ao 

destruir o imposto e preencher o vazio para torná-los diferente. “Eles” anseiam libertar-se si. 

A proposta então é mediá-los. 

Mediação Transformativa 

A mediação serve para despertar o ser. “A mediação é um procedimento consensual de 

solução de conflitos por meio de qual uma terceira pessoa imparcial – escolhida ou aceita 

pelas partes – age no sentido de encorajar e facilitar a resolução de uma divergência. As 

pessoas envolvidas nesse conflito são as responsáveis pela decisão que melhor as satisfaça”, 

no dizer de Sales (2007, p. 23). 

Pesqueira Leal (2005, p. 36) expõe que: 

(...) la mediación es un método calaborativo de solución de conflitctos a través del cual dos o 

más personas físicas o morales cuyos intereses son opuestos participan voluntariamente em 

um proceso guiado por uno o más terceros imparciales expertos em técnicas de solución 

colaborativa de conflictos, cuya misión es generar condiciones para que los participantes 

expresen lo que sienten y piensan, así como para que, a través de una comunicación fluída, 

asertiva, empática, creativa y flexible, construyan por ellos mismos una o varias soluciones 

mutuamente aceptables, experimentando además, a través de la orientación del mediador, el 

desarrollo de habilidades cognitivas que facilitarán su relación em el futuro y les permitirá 

generar consensos por sí mismos. 

A mediação surgiu por necessidade de modos de relacionamentos que imprimem 

continuidade. No estado de conflito entre países, em guerra, quando surge o interesse de 

continuidade de relacionamento, a mediação é instituto idôneo para este fim. Para Vezzulla 

(1998, p. 18), “A mediação é a técnica-privada da solução de conflitos que vem 

demonstrando, no mundo, sua grande eficiência nos conflitos interpessoais, pois, com ela, são 

as próprias partes que acham as soluções. O mediador somente as ajuda a procurá-las, 

introduzindo, com suas técnicas, os critérios e os raciocínios que lhes permitirão um 

entendimento melhor”. 

A Mediação, pois, surge como resposta a necessidade de não se querer que decidam por 

outros, pois prepara a criatividade e procura que os atores produzam as próprias soluções dos 

problemas. 
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Não há disputas, sequer vencidos. É técnica de solução de conflitos não adversária, sem 

imposição de sentença ou laudos, quando um terceiro devidamente formado, auxilia as partes 

a chegar no conflito real e a apresentar seus verdadeiros interesses. “É instituto que promove a 

independência e o controle de sua vida pessoal, social e produtiva, num convívio mais 

racional, adulto e pacífico, trazendo a necessária liberdade e paz social que todos merecem”, 

segundo Vezzulla (1998, p. 18). 

A mediação é procedimento que permite mudanças significativas na percepção que 

as  pessoas têm de seus conflitos e de como abordá-los. Sua prática demonstra como através 

do contato interpessoal os atores dos conflitos tomam ciência das consequências de suas 

condutas e são capazes de estabelecer compromissos que fazem as relações existentes serem 

preservadas, como assenta Pesqueira Leal (2005, p. 35): 

En cuanto al protagonismo de los actores en este processo y desde la perspectiva de la teoría 

de sistemas aplicada a las relaciones humanas, la mediación es um sistema informal – aunque 

estructurado – a través del cual el mediador ayuda a los contendientes a llegar a um acuerdo 

mutuamente aceptable. 

Esse mecanismo de autocomposição assistida percorre caminhos que promovem às pessoas 

presas a ira, a raiva, ao ódio e a agressividade, a certeza que elas próprias são as geradoras de 

seus males e estão com as disputas afloradas nas mãos, contudo que são as que detêm a 

solução para seus próprios conflitos. Todavia carecem da participação de terceiros, que a todo 

o momento mantém uma razoável equidistância funcional e com potencial para alcançar 

acordos, fruto do reconhecimento e cooperação mútua. 

O instituto prescreve princípios que sustentam a cientificidade do processo. Destaca Lilia 

Sales (2010, p. 3), a liberdade das partes, porquanto livres para aderir ao processo; a não 

competividade, motivadora da cooperação; o poder de decisões das partes, visto que o 

terceiro tão-somente facilita o diálogo, estando a decisão real nas mãos dos que vivenciam o 

problema; a participação do terceiro imparcial, quando assente que a ação de qualquer ato 

tendencioso a qualquer das partes fulmina completamente o processo pela promoção da 

disconfiança; a competência do mediador, não suporta, pois, o processo amadorismo ou 

aventurismo, mas a preparação do mediador para equidistante das partes possa entender seus 

reais interesses; a informalidade do processo, já que não suporta forma única de 

procedimento, porque processo dialético; e, a confiabilidade no processo como estrutura 

fulcral para exposição dos intereses que estão submerso ao problema aparente. 

Segundo Lilia Sales (2010, p. 5), a “mediação possui vários objetivos, dentre os quais se 

destacam a solução dos conflitos (boa administração dos conflitos), a prevenção da má 

administração dos conflitos, a inclusão social (participação efetiva, conscientização de 

responsabilidades e dos direitos, acesso à justiça) e a paz social”. Expõe ainda que: 

A solução de conflitos configura o objetivo mais evidente da mediação. O diálogo, que é o 

caminho a ser seguido para se alcançar essa solução, deve ter como fundamento a visão 

positiva do conflito, a cooperação entre as partes e a participação do mediador como 

facilitador dessa comunicação. 

O dialogo é o instrumento para o entendimento. Sempre foi. Por esse caminho encontrar-se-á 

a conjugação de entendimentos para o “ganha-ganha” e a satisfação mútua. 
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A prevenção da má administração dos conflitos é processo de estimulação à cultura da 

comunicação pacífica, no observar Lilia Sales (2010, p. 07): 

A mediação estimula a prevenção da má administração do conflito, pois incentiva a 

conscientização dos direitos e deveres e da responsabilidade de cada indivíduo para a 

concretização desses direitos, a transformação da visão negativa para a visão positiva dos 

conflitos e o incentivo ao diálogo, possibilitando a comunicação pacífica entre as partes, 

facilitando a obtenção e o cumprimento do acordo. 

O sentimento de dignidade é desenvolvido pela mediação à medida que inclui as pessoas nas 

decisões de seus destinos. Resume Lilia Sales (2010, p. 08): 

A mediação apresenta, pois, com o objetivo de oferecer aos cidadãos participação ativa na 

resolução de conflitos, resultando no crescimento de sentimento de responsabilidade civil, 

cidadania e de controle sobre os problemas vivenciados. Dessa maneira, apresenta forte 

impacto direto na melhoria das condições de vida da população – na perspectiva do acesso à 

justiça, na discussão de responsabilidade, na conscientização de direitos, enfim, no exercício 

da cidadania. 

O exercício da cidadania é observado na mediação comunitária. O estímulo a participação 

promovida pela mediação é gérmen da democracia participativa, quando a comunidade 

assume a responsabilidade de suas questões. As ações todas são voltadas na produção de uma 

melhor qualidade de vida, sem se martirizar por apontar culpados pelo estado das coisas. 

As empresas alhures utilizam-se dessa técnica denominada nesse segmento de mediação 

empresarial ou organizacional. Nas organizações escolares, como mediação escolar, tem 

sido uma realidade, quando diretores, professores, administradores e alunos são imponderados 

e motivados a desenvolver uma cultura de paz. A mediação familiar consiste na mais 

producente diante do forte interesse pela mantença do vínculo entre as partes. Assume 

destaque em relação ao tema a mediação penal, por romper barreiras de várias matrizes 

internas e externa do ser humano. Internamente rompe-se a prisão do ódio e da falta do 

perdão, externamente valores arraigados na descrença de observadores afeitos a rotina do 

direito, adaptados a jungir aos conflitos a disputa adversarial. 

Por outro lado Pesqueira Leal (1998, p. 153) adverte: 

Éticamente, la enseñanza humanística ha demostrado que la mejor forma de responder a la 

maldad es a através de la bondad y el bien. La reconciliación, reparación y el perdón son 

socialmente más constructivo que el empleo de la fuerza, el ódio y la venganza. Em efecto, en 

la medida en que el Estado reprime a através de la pena y da a ésta la connotación de 

sufrimiento, de dolor y de expiación de culpas, muestra a los ciudadonos que ésta es la única 

opción de reacción contra quien infringe la legislación penal. A através del ejemplo, se 

percibe que es por esta via como los conflictos se resuelvem, que ahí que si la ciudadania 

aprende tal lección, aplique en otros contextos similar forma de resolver los conflictos. 

Em todos os segmentos abordados não há fuga do processo de transformação do conflito. O 

conflito não será só solucionado mas transformado e resultará num acordo. O acordo não vem 

de alguém desinteressado realmente nos atores, mas dos próprios atores, mediados e 

reconstruídos a solucionar seus próprios impasses pela cooperação e conhecimento do outro, 
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colorário da participação inclusiva. O tratamento cortez e atenção às pessoas desenvolve esse 

sentimento. 

A mediação tem objetivo madre, no caso a paz social. Mas o que é paz social? Seria tão-

somente a ausência de violência, ou outros males devem ser abordados? A paz social suplanta 

a violência física e a moral, necessita, sobretudo, da efetivação dos direitos fundamentais. 

A violência, por sua vez, não se restringe somente ao conceito habitual, mas também ao 

abandono de famintos, trabalho escravo, o desemprego, a exploração sexual, o tráfico de 

drogas, a falta de moradia, a péssima qualidade no serviço público de saúde, a baixa qualidade 

na educação, a discriminação racial, a tortura nas delegacias e nos presídios, sobretudo, na 

inação do Estado aos fatos que jungem todos como responsáveis pela paz social. 

Assevera Lilia Sales (2010, p. 09) que: 

Ensina-se a paz quando se resolve e se previne a má administração dos conflitos, quando se 

busca o diálogo, quando se possibilita a discussão sobre direitos e deveres e sobre 

responsabilidade social, quando se substitui a competição pela cooperação – o perde-ganha 

pelo ganha-ganha. 

Digno, aceito e confiante em si, são estruturas desenvolvidas que facilitam o surgimento do 

conflito real, pela sensibilidade, que é antagônica ao Direito que se vivencia, vale ressaltar. 

Warat (2001, p. 66) afirma que: 

  

A sensibilidade é um dos grandes temas do Direito na virada do milênio. Outro grande tema é 

a mediação. Esse segundo campo de grandeza temática leva-nos rumo à outridade, à grande 

ausência do paradigma jurídico da modernidade, apoiado,  apenas, em um individualismo 

possessivo e ignorante do outro. Juntar sensibilidade, mediação e alteridade é um modo de 

pensar o lugar do Direito na cultura emergente do terceiro milênio. Estendendo a idéia, diria 

que estamos falando de uma conjunção que determina a emergência do paradigma ecológico. 

A ordem de configuração das instâncias da sociedade; e uma outra concepção do Estado, da 

política, do Direito, do amor, do saber, das verdades, da epistemologia da pedagogia. 

A mediação transformativa, portanto, estabelece pedagogia própria, pelo qual valoriza a 

autonomia de decisões, a liberdade das escolhas e a prática avaliativa dos atores, por escolher 

suas soluções. O exercício da percepção dos valores envolvidos realizados pelas partes, 

denominado de empowerment-and-recognition conception por Robert A. Baruch Bush 

(1989), resulta os termos sensibilidade e emponderamento que são as estruturas trabalhadas 

pela mediação transformativa, com a finalidade de estimular a compreensão mútua entre as 

pessoas, producentes dos entendimentos que vão além do próprio conflito, diferentes das 

mediaçõe normativistas e valorativistas, não abordada neste ensaio, por fugir ao seu escopo. 

Cumpre neste estágio enfatizar, consoante Lilia Sales (2007, p. 33), que o acordo é 

consequência da mediação e não seu objetivo. Assim, acordo não é o escopo da mediação, 

mas fruto da mediação que facilita o diálogo na prevenção e solução dos conflitos. Confunde-

se, pois, acordo com mediação. Caso fosse a mesma coisa, o mediador iria se preocupar tão-

somente num entendimento terminativo do impasse, o conflito aparente, que a qualquer outro 

instante poderia ser retomado a discussão sobre as mesmas bases. Quando se trabalha a 
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mediação essas bases são trabalhadas, ou seja, penetra-se nos problemas até chegar no 

conflito real e não aparente. O conflito aparente é o que geralmente se trabalha pelos atores, 

todavia não soluciona realmente o problema, tem-se um acordo que poderá ser quebrado, pois 

não houve transformação.  

A mediação, ainda, trabalha o conflito como fato natural, porquanto natural as relações 

humanas. Os conflitos são motores que impulsionam o descobrir o novo, o se redescobrir pelo 

emponderamento. O conflito tem sua importância nesse processo. 

O Conflito como Inerente as Relações Humanas 

O homem como todos os seres vivos, procura manter a estabilidade que lhe é cômoda. O 

equilíbrio está associado, por sua natureza, a integridade psicofísica, e abarca todas as posses, 

como observa Vezzullo (1998, p. 21), “Esse statu quo, ao qual nos aferramos como a uma 

tabua de salvação, vê-se em perigo quando aproximidade de um conflito nos ameaça”. 

O conflito tem sido estudado, segundo Vezzulla (1998, p. 13) por diferentes ciências e 

técnicas do conhecimento humano, e toda estratégia militar está baseada nos conflitos reais e 

potenciais entre países. Contudo esse instituto necessita da participação ativa das partes 

envolvidas, porquanto tratar o conflito como fenômeno para transformação do ser humano. 

Nesta visão percebe o conflito como algo próprio e necessário para aprimoramento das 

relações humanas. A compreensão do conflito como algo negativo é desmistificada por tratar-

se de algo própria das relações humanas. 

Lilia Sales (2010, p. 29) acrescenta: 

A mediação propõe desmistificar a compreensão do conflito como algo negativo, 

possibilitando sua percepção como algo próprio das relações humanas. As contradições e 

inquietações, frutos das diferenças entre as pessoas, permitem o aprimoramento das relações. 

Tal como acontece na transformação dos conflitos, as diferenças são apontadas como aliadas 

para a construção de um vínculo mais sólido. Da mesma maneira quando, na construção de 

consenso, se busca a valorização das diferenças como metodologia de inclusão. 

Culturalmente ao falar em conflito surge a idéia de algo negativo. A negatividade vem pelas 

possibilidades de situações que podem surgir. Situações inimagináveis e que fugiriam ao 

controle dos envolvidos. Quando se fala em conflito, relaciona-o a disputas e confrontos, no 

entanto não se observa o que este pode gerar ou transformar. 

A carga negativa apresentada pelo fenômeno “conflito” reside no viés estéril de se cuidar das 

relações relativas aos interesses apresentados pelos envolvidos, no instante que os interesses 

definam o problema. Todavia para cuidar positivamente do conflito, no escopo de extrair 

solução sensata, requer que no processo de mediação fixe as atenções nos interesses e não nas 

posições. 

Fisher (2005, p. 58) ilustra com propriedade esse fenômeno: 

Consideremos a história de dois homens que discutem numa biblioteca. Um deles quer a 

janela aberta e o outro a quer fechada. E ficam ambos e espicaçar-se acerca do quanto abri-la: 

uma fresta, metade ou três-quartos. Nenhuma solução satisfaz aos dois. Entra a bibliotecária. 

Ela pergunta a um dos homens por que ele quer que a janela fique aberta:”Para que entre 
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algum ar fresco”. Ela pergunta ao outro por que a quer fechada. “Para evitar a corrente de ar”. 

Depois de pensar por um minuto, a moça abre inteiramente a janela de um aposento ao lado, 

deixando entrar ar fresco sem corrente. 

 As posições nos conflitos são trabalhadas pela mediação. O mediador bem formado atenta 

para o realidade dos fatos, leva as partes a compreender que estão apenas se posicionando 

uma em relação a outra, que por sua vez leva ao conflito aparente, quando existem outras 

portas a serem abertas. Assim assenta Fisher (2005, p. 60): 

Tendemos a presumir que, pelo fato de as posições do outro oporem-se às nossas, seus 

interesses devem também ser contrários. Se temos interesses em defender-nos, eles devem 

querer atacar-nos. Se temos interesse em minimizar o aluguel, o interesse deles deve ser 

maximizá-lo. Em muitas negociações, contudo, um exame criterioso dos interesses 

subjacentes revela a existência de um número muito maior de interesses comuns ou 

compatíveis do que de interesses opostos. 

Por trás das posições opostas há interesses comuns, compatíveis e harmônicos. Ainda há 

possibilidade que os conflitos sejam interesses tão-somente diferentes e não conflitantes. A 

identificação dessas posições deve ser acurada e bem tratada. A mediação cuida desses 

elementos relacionais. 

No trato dos interesses subleva a ocorrência de interesses mais poderosos que outros, no caso 

identifica-se que os interesses dessa magnitude são os que visam as necessidades humanas 

básicas. Aconselha Fisher (2005, p. 66) que “Ao buscar os interesses básicos por trás de uma 

posição declarada, procure particularmente os interesses fundamentais que motivam todas as 

pessoas. Se puder cuidar dessas necessidades básicas, você estará aumentando a probabilidade 

tanto de chegar a um acordo quanto, caso o acordo seja obtido, de fazer com que o outro lado 

respeite”. 

Os interesses geram os conflitos, não obstante estes não têm o fim em si. Visto com outras 

lentes, são aparentes obstáculos que servirão de estrutura para palmilhar o empoderamento 

das pessoas envolvidas na transformação de suas estruturas. 

Mas essas estruturas transformativas deparam-se ora com outra realidade: a vida carcerária. 

Surge, pois, a questão de viabilizá-la às estruturas das circunstâncias que envolvem a vida no 

cárcere. As particularidades desse segmento são bem diferentes do que até agora fora 

apresentado. 

Mediação Prisional Possível: Um pouco de filosofia. 

As particularidades do cárcere imprimem um olhar desafiador para implementar a mediação 

nos presídios. Elementos como segurança, confiança, sigilo, verdade dos conflitos e o que se 

mediar, por exemplo, devem ser devidamente ponderados. 

Põem-se os pés num caminho ainda desconhecido pela maioria da população. Ao trilhá-lo 

subscreve para muitos a insensatez pelo interesse por esses desconhecidos infratores 

“reprocháveis”; a repugnância de diferentes vítimas que perderam parentes barbaramente; dos 

incautos que não se aperceberam que se convive diariamente com todos “eles”, e que “eles” 

são frutos de todos que, como sociedade que lhes imprimiu seus martírios; da economia que 
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os têm caros e improdutivos; dos governos que precisam da aceitação da maioria para 

continuar nos poderes. 

Luta-se pela quebra desses paradigmas. A imposição cômoda para permanecer como estar 

confronta-se com o ideário do homem pelo justo. Essa estabilidade do não fazer, de ausência 

de políticas públicas, agride o homem e seus ideais de paz social. A possibilidade de quebra 

da estabilidade e o desequilíbrio levam a insegurança, pois não se consegue lidar com o acaso, 

porquanto este leva a todos às probabilidades, ou melhor, a um campo de possibilidades. O 

desequilíbrio é conducente à zona de desconforto que tanto se procura evitar. Todavia a 

evolução é afeita aos desequilíbrios. O corpo físico em equilíbrio não anda, não progride, não 

evolui, pois até o caminhar é um constante desequilíbrio. Os desequilíbrios buscam os 

equilíbrios, as estabilidades, isto é, o faz evoluir em busca de soluções para o mundo das 

coisas. 

A sociedade não é uniforme. Todo pensamento tem o contrário, pois não há conhecimento 

verdadeiro, mas real, porquanto o próprio conhecimento é passageiro. Todo conhecimento é 

provisório. Não se acredita mais hoje que uma tocha em chamas seja a única forma de alumiar 

e aquecer o homem dentro de sua caverna. Alguém duvidou disso. Isaac Newton foi superado 

por Albert Einstein, este está em discussão. 

O que é normal é histórico, ou seja, onde não se suporta mais transformações são registros e o 

homem nunca foi assim, sempre foi um insatisfeito, frívolo e inconformado. O 

inconformismo e o interesse o fazem evoluir por superações. Nada o homem faz sem 

interesse. O interesse de não morrer o faz viver. Prova maior é a ciência expressar que o 

doente tem papel fundamental na cura. As curas dos males físicos a ciência aborda, não 

conseguindo para os da alma. Quanto a alma, atribuiu Warat por toda sua obra literária, é 

alcançada pela sensibilidade, o amor. 

Pelo amor à vida digna e a possibilidade de transformação do ser humano, confrontam-se os 

paradigmas, na inconformação evolutiva da raça humana ao promanar a possibilidade de 

tornar o ser humano que vive em clausura, esquecido pela poder público e sociedade, ainda 

pela qualidade da técnica que se apresenta, que sugere a mediação prisional como instrumento 

de redução de violência nos presídios e sociedade. 

Contudo, o que se propõe o faz com responsabilidade, porquanto guardar suporte em 

experiências exitosas na aplicação dessa técnica. Por exemplo, na 30ª Delegacia de Polícia 

Civil - DP, no bairro Jangurussu (Conjunto São Cristovão), funciona um núcleo de mediação 

penal. No documento que registra os resultados captou-se: “Na prática, o projeto consiste na 

implementação de técnicas, a partir dos indivíduos, famílias e comunidade, com o objetivo de 

bem administrar os conflitos e prevenir crimes. Sua metodologia consiste na promoção do 

diálogo entre as partes envolvidas num litígio, de modo que estes encontrem a melhor solução 

para a sua questão, sem a decisão de um terceiro, mas através da facilitação do diálogo pelos 

mediadores”. Portanto, o processo aplicado é o mesmo defendido por este ensaio. 

Na 30ª Delegacia foram atendidas pessoas envolvidas em crimes de menor potencial ofensivo, 

tais como lesão corporal leve, ameaça, calúnia, difamação, injúria, perturbação do sossego, 

dentre outros. Este projeto, que utiliza técnica da mediação transformativa, assemelha-se 

àquele que pretende-se aplicar nos presídios e trabalha conflitos semelhantes aos que levaram 

muitos aos presídios. 
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De 20 de agosto a 17 de dezembro de 2010 foram atendidos na 30ª DP 165 casos, quando 58 

foram conduzidos para mediação. Destes foram realizados 42 acordos, 12 sem acordos, e 4 

ainda se encontravam em processo. A mediação transformativa obtém, desta feita, resultados 

significativos na redução dos procedimentos administrativos e no volume dos processo na 

esfera judicial, por conseguinte. 

Ressalte-se, oportunamente, depoimentos, escolhido dentre outros, desses mediados, 

conforme encontrado em documento sob o domínio do autor desse estudo, porquanto ainda 

não publicado: 

“Quando me encaminharam para o núcleo eu pensava que estava sendo mandado para mais 

um lugar onde iam barrar meus direitos, mas agora eu entendo que no núcleo meus direitos 

não serão barrados, aqui eu sinto atenção e respeito, aqui eu fui escutado”. (Francisco*, 

atendido pelo núcleo). 

“Era exatamente isso que eu queria. Se todo mundo fizesse assim tinha menos violência no 

mundo”.(Maria*, atendida pelo núcleo). 

“Era isso mesmo que eu estava querendo, esse negócio de B.O. é pesado demais. Esse núcleo 

ficou bom demais”. (Ana*, atendida pelo núcleo). (Aspas nos originais). 

A mediação penal fornece estruturas para a proposição da mediação prisional. O ambiente frio 

das delegacias com seus xadrezes não é tão diferente dos encontrados nos presídios, embora 

as particularidades destes e óbices à mediação prisional, dentre os quais se destacam questões 

da superlotação, rivalidade, facções, poder, vaidade, sexualidade, promiscuidade, violência, 

abandono, baixa-estima, desinteresse social, distúrbios diversos, inclusive desamor a vida. 

Contudo, na vertente da possibilidade de implementação da mediação nas prisões, Vezzula 

apresenta em artigo as seguintes experiências: 

... e diretamente ligados às mediações entre vítimas e agressores, começou a ministrar-se 

palestras e aulas nas prisões, levando os conceitos da mediação, de abordagem pacífica dos 

conflitos pela cooperação e pelo respeito, de reconhecimento e de responsabilidade e, em 

definitivo, o conceito de participação responsável como forma de inter-relação e de convívio. 

A partir dessas aulas, os internos foram-se interessando em aprofundar esta metodologia de 

resgate do ser humano e de resolução de conflitos pelo diálogo, o que originou a formação de 

mediadores internos, que passariam a oferecer os seus serviços aos colegas de prisão. 

Implementava-se, assim, a mediação entre pares mais impressionante e expressiva, dadas as 

condições especiais, de pessoas privadas de liberdade para cumprirem a pena que lhes tinha 

disso imposta pelos tribunais. 

(...) 

A partir dessas experiências, os mesmos mediadores começaram a organizar ações de 

divulgação do serviço que prestavam e do funcionamento da mediação em geral. 

Foi montada por eles mesmos uma peça de teatro, a que assistiram autoridades, guardas e 

internos, como forma de os incluir a todos na filosofia e nos critérios a gerir também as 

relações entre guardas e entre eles e os internos. Nos anos decorridos deste a 
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implementação desta cultura, não se verificou nenhum assassínio (fato frequente 

anteriormente) nem nenhum ato de violência, para além de algumas brigas isoladas, 

geralmente detidas pelos próprios colegas, que logo indicam o recurso ao serviço de 

mediação”. (destaque posto). 

A estratégia depende da preparação. A condicionante de ser preso, a disciplina e severidade 

do cárcere, pelo que se observa, não se constituem barreiras intransponíveis. A viabilidade, 

pelo que se apresenta, é real. Constitui-se, pois decisão que planifique direitos fundamentais 

do ser humano. Cabe, doravante, gerir recursos para preparação dos meios de implementação. 

Trata-se, desta feita, de decisão política para o ideário consagrador da dignidade humana, 

fundamento Constitucional, dessa população, ou melhor, da sociedade que ainda não conhece 

os horrores e desumanização produzidos no interior das prisões. 

Negar a concepção humanitária da Constituição Federal, no que pese a execução da pena, 

constituiria inobservância aos seus princípios. Todavia, também negar que por vezes estar 

diante de normas aparentes, meramente institutos políticos satisfatórios, constituiria inocência 

ou irresponsabilidade. Consoante a este pensamento, assenta Hesse (1991, p. 11): 

Se as normas constitucionais nada mais expressam do que as relações fáticas altamente 

mutáveis, não há como deixar de reconhecer que a ciência da Constituição jurídica constitui 

uma ciência jurídica na ausência do direito, não lhe restando outra função senão a de constatar 

e comentar os fatos criados pela Realplitik. Assim, o Direito Constitucional não estaria a 

serviço de uma ordem estatal justa, cumprindo-lhe tão-somente a miserável função – indigna 

de qualquer ciência – de justificar as relações do poder dominante. 

A mediação como instrumento de políticas públicas abranda a ausência de políticas públicas, 

por sua vez, atende aos fundamentos constitucionais de dignidade da pessoa humana. Desta 

feita, a mediação prisional é viável e trilha o caminho de superação, além de constituir 

instrumento de consolidação constitucional, por construções que estabelecem os direitos 

fundamentais de uma população esquecida pela sociedade: os presos. 

  

  

  

  

  

  

CONCLUSÃO 

O artigo primeiro da lei de execução penal institui o mecanismo de reinclusão social. Não 

obstante, o que se observa é o falecimento do sistema prisional, por conseguinte, o 

afastamento do vetor Constitucional da Dignidade Humana. O foço entre intramuros e 
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extramuros é producente de indignações e revoltas, materializadas pelas violências internas 

entre presos, que resulta os amotinamentos e rebeliões. 

Foi apresentado em cada tópico as peculiaridades inerentes ao tema proposto. Tudo com vista 

à viabilidade de implantar a técnica da mediação no interior das prisões, no escopo redução 

dos conflitos. Identificou-se, ainda, que o processo da mediação e as particularidades da vida 

das prisões em paralelo com a falta de políticas públicas voltadas para a população carcerária. 

Foi constatado, simploriamente, que a ausência de políticas públicas eficazes comprometem o 

sentido da pena, que não deve se resumir ao castigo, mas, sobretudo, buscar a ressocialização 

do preso.  

O modelo atualmente adotado pelo sistema carcerário não atende ao escopo da pena, pelo 

menos num de seus objetivos: recuperar o homem ao convívio social. Desta feita, pela crise 

instalada no sistema penitenciário brasileiro, assim como pelo paradigma da irrecuperação do 

preso, ousou em sugerir que a mediação adentre aos cárceres com suas particularidades, 

porquanto comprovados os resultados favoráveis obtidos pela mediação nos demais 

segmentos da sociedade, i.e., escolar, familiar, empresarial, comunitária, sobretudo, penal. 

Mediação é instrumento que estimula o diálogo na produção da cooperação entre os atores, 

para o desenvolvimento de uma cultura de paz. A técnica da mediação transformativa no 

segmento prisional tem por fim o empoderamento do preso. Promove, a mediação 

transformativa, o desaprender, desconstruir, por meio do desenvolvimento da sensibilidade do 

outro que está nele. Destronar este homem é preciso, pois como qualquer outro, toda pessoa é 

um artifício. Alcançado seu interior verdadeiro ultrapassam as máscaras que o mantém 

manietado. 

A mediação transformativa possui o viés pedagógico, quando permite que, embora numa 

prisão com seus martírios, se mostre as pessoas como resolver pacificamente seus conflitos 

sem que seja necessário recorrer à violência. 

Depreende-se, desta feita, plenamente aplicável a técnica da mediação transformativa nas 

prisões, embora ainda carecer de melhor planejamento o processo de confecção dessa tese. 

Espera-se, pois, que pela mediação transformativa, assim como nos outros segmentos da 

sociedade, chegue a redução dos conflitos entre presos ou facções. Alcançados estas matrizes, 

pela condição desse instituto de produzir resultados imediatos e mediatos, entende-se que a 

reincidência criminosa por egresso do sistema prisional será reduzida consideravelmente, 

quando da inserção do egresso penitenciário ao convívio social. 

Finalmente, apresenta-se, obviamente como mais uma ferramenta, a técnica da mediação 

transformativa, ora denominada Mediação Prisional, como instrumento de políticas publicas, 

para redução aos conflitos intestinos aos presídios, com o fito na redução da violência, por 

estar o instituto embevecido de práticas exitosas e dos fundamentos insculpidos na 

Constituição Federal, no que pese a Dignidade da Pessoa Humana. 
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RESUMO: O estudo é uma reflexão sobre os direitos do idoso, tendo em vista a necessidade 

de ações afirmativas para assegurar a efetivação dos direitos da personalidade. Considera que 

a família antiga baseava-se no culto doméstico dos antepassados, os quais, após a morte, eram 

reverenciados como deuses. O patriarcalismo e a unidade familiar mantiveram-se ao longo 

dos séculos, mas, com a Revolução Industrial, iniciou-se seu processo de desagregação. 

Pesquisas recentes indicam que nas próximas décadas haverá sensível alteração na estrutura 

etária da população, ao mesmo tempo em que alertam para o agravamento do desrespeito e da 

violência contra os mais velhos. Embora a legislação seja protetiva os idosos sofrem 

agressões e abandono por parte de seus próprios familiares. O afeto está ligado à solidariedade 

e à dignidade, concorrendo para o pleno desenvolvimento da pessoa. Com o abandono 

material e afetivo do idoso seus direitos da personalidade como a vida, a integridade psíquica, 

a liberdade, a convivência familiar, são violados. O desrespeito e a consequente angústia 
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existencial fazem com que o idoso perca sua dignidade, compreendida como condição mínima 

de existência. Tal panorama pode ser alterado por meio de ações afirmativas, que são políticas 

compensatórias especiais, justificadas pela discriminação histórica e crônica, com o objetivo 

de eliminá-las. Pautam-se na discriminação positiva e podem ser mecanismos capazes de 

colaborar com a integração e gerar uma ordem jurídica justa para a população idosa. 

Palavras-chave: Idoso. Direitos da personalidade. Ações afirmativas. 

 

 

ABSTRACT: The study is a reflection on the rights of the elderly, in view of the need for 

affirmative action to ensure the realization of personal rights. Considers that the ancient 

family was based on the worship of ancestors, which, after death, were revered as gods. 

Patriarchy and the family unit remained over the centuries, but with the Industrial Revolution, 

began its process of disintegration. Recent research indicates that in the coming decades there 

will be significant changes in population age structure, while warning of the worsening of 

disrespect and violence against the elderly. Although the protective legislation is the elderly 

suffering abuse and neglect by their own relatives. The affect is linked to compassion and 

dignity, contributing to the full personal development. With the abandonment of the old 

material and affective personality rights such as life, the mental integrity, freedom, family life, 

are violated. Disrespect and the resulting angst make the elderly lose their dignity, understood 

as a minimum condition of existence. Such an outlook can be changed by affirmative action, 

special compensatory policies that are justified by historical discrimination and chronic, in 

order to eliminate them. Are driven in positive discrimination mechanisms and may be able to 

collaborate with the integration and create a fair legal system for the elderly population. 

Keywords: Elderly. Personality rights. Affirmative action. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O conceito de família passou por muitas alterações ao longo dos séculos. Constituída 

inicialmente com base no culto dos antepassados, passou a caracterizar-se principalmente pela 

liberdade e pelos elos de solidariedade e afeto existentes entre os seus membros. A partir, 

porém, da Revolução Industrial houve extrema valoração do utilitarismo e da produtividade 

do ser humano, iniciando-se um processo de desagregação cuja primeira vítima foi o idoso. 
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Ele, que até então era grandemente prestigiado pelo seu saber e experiência de vida, começou 

a ser visto como um encargo e um incômodo para os familiares mais jovens. 

No decorrer do tempo, a situação do idoso foi-se tornando cada vez mais 

preocupante. Ainda mais porque, segundo fazem prever as estatísticas, nas próximas décadas 

haverá uma inversão da pirâmide demográfica, passando a chamada terceira idade a constituir 

a maioria da população. 

Assim, o objetivo deste trabalho será o de analisar a problemática social e familiar 

relacionada ao idoso. E a pesquisa se justifica porque, de acordo com as estatísticas de 

violência e de abandono, os seus direitos da personalidade destas pessoas tais como ao afeto, à 

vida, à integridade psíquica, à liberdade e à convivência familiar tem sido violados. Também 

será considerada a dignidade da pessoa humana enquanto valor-guia da ordem jurídica para 

proteção da pessoa do idoso. 

Por fim, discorrer-se-á sobre as ações afirmativas, enquanto mecanismos de 

compensação adotadas pelo Estado com o fim de compensar as perdas provocadas pelo 

desrespeito discriminação e marginalização da população idosa. 

O método utilizado na pesquisa foi o teórico que consistiu na pesquisa de obras 

doutrinárias, de artigos científicos, de legislação nacional e de documentos eletrônicos. 

 

 

2 DA SITUAÇÃO DO IDOSO NA ATUAL CONJUNTURA SOCIAL BRASILEIRA  

 

 

Por vários séculos os idosos foram respeitados pelo seu poder e conhecimento. Para 

os antigos gregos, a velhice era o triunfo definitivo do espírito sobre a carne. Para Platão, 

sábio era aquele que consagrava sua vida a aprender a morrer, e a filosofia seria uma longa e 

árdua aprendizagem que nos prepararia para enfrentar a velhice, momento culminante da 

vida.3 

Na história antiga, a religião assegurava aos anciãos grandes privilégios, porque eram 

eles que guardavam na memória os ritos, as danças e os cantos para a celebração dos cultos de 

cada povo e eram os únicos que podiam passá-los adiante.  Seu domínio social estava 

diretamente relacionado com a apropriação do saber. 

                                                 
3 TERCEIRA idade: a nova onda. Revista da Unesco “O Correio”, Rio de Janeiro, ano 27, n. 3, p. 17- 36, 
mar./1999. p. 36. 
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O modelo patriarcal de família, posterior ao matriarcado, acabou por valorizar a 

pessoa do idoso. Este dominou a organização familiar primitiva e sua origem está ligada ao 

culto dos deuses4. A família era uma entidade religiosa, social e econômica organizada sob a 

autoridade de um pater famílias,5 e a morte o elevava à sacralização, tornando-o o deus de sua 

família. A esta competia adorá-lo e zelar pelo seu culto, a fim de que não se tornasse uma 

alma perdida.6. 

Na Idade Média, a família manteve-se constituída sob uma estrutura unitária, 

conservando sua função, mas, posteriormente, com a Revolução Industrial, na segunda 

metade do séc. XIX foi deflagrado o processo de desprestígio do idoso. 

Em decorrência da invenção da máquina e a conseqüente expansão do capitalismo, o 

apreço que antes os velhos detinham começou a se perder. Houve uma supervalorização dos 

bens materiais e da produtividade em detrimento das virtudes humanas. Começou então a 

estabelecer-se o conceito negativo de velhice, considerando que o idoso, por não ser produtivo 

economicamente, não tinha mais valor. 7 

Atualmente, a figura do “velho” ainda tem uma função vital, principalmente para a 

preservação do acervo cultural em algumas sociedades tribais. A maioria dos povos 

aborígenes, de diversas etnias, desconhece a escrita e a perpetuação dos costumes é feita 

mediante a transmissão oral de conhecimentos e histórias.8 

Até mesmo em algumas espécies do Reino Animal, os “idosos” gozam de grande 

prestígio. A posição que cada um ocupa no grupo está diretamente ligada aos anos de vida. 

Zoologistas relatam experiências curiosas a esse respeito: entre as gralhas, se uma ave jovem 

manifesta medo, as outras não se incomodam, mas se uma das mais antigas dá o alarme, todas 

voam. São as velhas gralhas que ensinam as novas a conhecerem seus inimigos.9 

O fato é que as projeções apontam que o Brasil terá feições a cada dia mais maduras. 

Em 2050, o país terá uma população de 63 milhões de idosos. Se em 1980 eram 10 idosos 

para cada 100 jovens, em 2050 serão 172 idosos para cada 100 jovens. Isso porque a 

                                                 
4 PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1991. v. 5. p.20. 
5 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: direito de família. São Paulo: Atlas, 2001. v. 5. p. 18. 
6 O pater detinha poder irrestrito, inclusive de vida e de morte sobre os filhos e sobre as demais pessoas que se 
encontravam sob seu desígnio. 
7PALMA, Lucia; SCHONS, Carmem Regina. Conversando com Nara Costa Rodrigues: sobre gerontologia 
social. 2. ed. Passo Fundo: UPF, 2000. p.51. 
8 DUTRA, Renata Botelho. Implosão de valores e o Estatuto do Idoso. Revista Justilex. Brasília, ano III, n. 28, p. 
56-60, abr./2004. p. 56. 
9 BEAUVOIR, Simone de. A velhice. Tradução de Maria Helena Franco Martins. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1990. p. 49. 
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expectativa de vida ao nascer saiu de 43,3 anos, na década de 1950, para 72,5 anos em 2007 

(sexo feminino).10 

Os dados do Censo de 2010 revelam que as pessoas com mais de 100 anos já somam 

quase 18 mil ante 14 mil no Censo de 2000.11 

Essas sensíveis alterações na estrutura etária da população também são decorrentes 

do declínio acentuado e sistemático da fecundidade. Hoje, a média de filhos por mulher em 

idade fértil está em 1,9 e em 2030 essa taxa será negativa, de -0,05. 12 Com o aumento da 

expectativa de vida e a queda do crescimento na taxa de natalidade, a pirâmide populacional 

se inverterá, devido à baixa capacidade de renovação. 

Mesmo diante de tão significativas estatísticas, insiste-se em não dar o devido 

respeito aos mais velhos. Ao longo da história, os idosos passaram da condição de pater, 

senhores de vida e de morte sobre seus filhos, esposas e demais membros da família, para 

indivíduos relegados, abandonados e maltratados, à margem da sociedade e da própria 

família. 

Inúmeros são os casos noticiados na imprensa que retratam tal situação: um homem 

de 73 anos morreu após haver sido torturado durante dois dias, sedado, roubado e abandonado 

inconsciente em um matagal no interior de São Paulo.13 

Em março de 2008, duas mulheres foram presas depois que câmeras escondidas às 

flagraram agredindo um homem de 93 anos de quem cuidavam e que sofria de Alzheimer. 

Nas imagens, gravadas pela família, elas empurravam o idoso contra um sofá e o agrediam 

com tapas e socos.14 

Em outro caso, uma mulher de 73 anos foi encontrada deitada em uma cama, 

desnutrida, desidratada, entre restos de comida, com várias feridas e larvas de insetos 

espalhadas pelo corpo. Tinha sido abandonada pelo filho e acabou por falecer.15 

No Rio de Janeiro, um jovem foi preso acusado de participação na morte de um 

homem de 60 anos, deficiente mental. Em Goiânia, um senhor de 72 anos foi agredido por um 

                                                 
10 PORTAL do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=34054&janela=1>. Acesso em: 25 set. 2010. 
11 CENSO 2010: população centenária já ultrapassa 17 mil. Disponível em: 
<http://br.noticias.yahoo.com/s/27092010/25/manchetes-censo-2010-populacao-centen...>. Acesso em: 27 set. 
2010. 
12 PORTAL do Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=34054&janela=1>. Acesso em: 25 set. 2010. 
13 PROSTITUTAS roubam, torturam e abandonam idoso em matagal. Folha de S. Paulo, São Paulo, sexta-feira, 
30 de outubro de 2009. Folha Cotidiano. 
14 MADUREIRA, Roberto. Greve faz Justiça soltar acusadas de tortura. Folha de S. Paulo, São Paulo, sábado, 
18 de outubro de 2008. Folha Cotidiano. 
15 RONDON, José Eduardo. Filho é acusado de maus-tratos contra idosa. Folha de S. Paulo, São Paulo, terça-
feira, 3 de janeiro de 2004. Folha Cotidiano. 
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rapaz e morreu vítima de parada respiratória após reclamar do volume do som de uma casa 

vizinha.16 

Dados da Coordenadoria do Idoso mostram que fora de instituições o abandono e a 

negligência, ainda são as principais formas de violência. A assistente social Paula Campos, 

que atua na área, lembra um episódio em que familiares de um idoso saíram para "comprar 

cigarro ou coisa do tipo" e nunca mais apareceram. Dias depois, o homem foi levado por 

policiais militares até o abrigo.17 

Recente pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz constatou que as mulheres mais novas 

agridem as idosas. Essa é uma das conclusões de um levantamento com 898 pessoas de mais 

de 60 anos feito pelo Centro Latino-Americano de Estudos de Violência e Saúde, daquela 

instituição.18 

Entre os atendidos em 2004 pela Delegacia do Idoso e pelo Núcleo Especial de 

Atendimento à Pessoa Idosa (Neap), ambos no Rio de Janeiro, as mulheres eram, 

respectivamente, 62% e 76% das agredidas. O vínculo das vítimas com os agressores ajuda a 

sustentar a ideia: 54% das pessoas que agrediram eram filhos ou enteados da vítima.19 

Os idosos se queixam principalmente de maus-tratos físicos ou psicológicos (48%) e 

de apropriação indébita de bens (13%). Em seguida constam lesão corporal, crueldade e 

negligência, abandono, estelionato e discriminação. O estudo aponta ainda que os mais 

velhos, muitas vezes, não prestam queixa pelo receio de serem abandonados pela família. 20 

Em 2000, no Brasil, morreram por dia, em média, 37 idosos por acidentes ou 

violência. Entre 1991 e 2000, a porcentagem de pessoas com mais de 60 anos aumentou muito 

mais que a do restante da população (35% contra 14%).21 

A sociedade moderna não prevê um papel específico para os idosos, condenando-os a 

uma existência sem significado. Baixa renda e baixo status social é o que espera boa parte 

deles. Apesar de a ciência ter conseguido ampliar os limites da vida, não parece que ela haja 

encontrado uma solução satisfatória para suportar a ideia do envelhecimento. 

                                                 
16 RONDON, José Eduardo. Filho é acusado de maus-tratos contra idosa. Folha de S. Paulo, São Paulo, terça-
feira, 3 de janeiro de 2004. Folha Cotidiano. 
17 CASTILHO, Araripe. Idosos em asilos recebem mais visitas. Folha de S. Paulo, São Paulo, domingo, 8 de 
agosto de 2010. Caderno Ribeirão Preto. 
18 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
19 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
20 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
21 MAIS novas agridem idosas, aponta levantamento. Folha de S. Paulo, São Paulo, quinta-feira, 6 de julho de 
2006. Folha Equilíbrio. 
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Ainda não se sabe nem mesmo como denominar a velhice: “terceira idade” é uma 

expressão que vem ganhando espaço e traz embutida uma conotação de mudança na postura 

social. A palavra “velho” ainda é usada, porém muitas vezes com conotação preconceituosa. 

Vive-se em uma sociedade em que a valorização das pessoas passa por fatores 

relacionados à capacidade intelectual e a condições de produtividade. Prestigia-se 

sobremaneira o que culturalmente se convencionou ser belo, sadio, forte e produtivo. 

O processo de envelhecimento manifesta-se por três representações sociais: a 

primeira aponta para a perda de laços familiares; a segunda apoia-se na noção de atividade, 

caracterizando o envelhecimento como perda do ritmo de trabalho; a terceira, mais utilitarista, 

apresenta o envelhecimento como desgaste da máquina humana.22 

Na perspectiva de muitos idosos, o envelhecimento é visto como um problema, na 

medida em que incomoda os filhos. Esse problema tem duplo sentido: de um lado, o velho 

não desejaria conviver com a família caso ficasse doente; de outro, a família aceitaria o 

afastamento social do idoso por lhe ser mais conveniente. 

A noção de perda da capacidade de trabalho apresenta-se sob a forma de comparação 

com pessoas mais jovens. Mas essa perda refere-se mais à capacidade física, porque, ao 

contrário, as habilidades intelectuais são percebidas como um ganho da velhice. 

A terceira característica da representação social do envelhecimento, mediante uma 

versão utilitarista, sugere que, com o tempo, a vida se desgasta, assim como um objeto. O 

idoso se aproximaria cada vez mais da condição de incapacidade e de pouca funcionalidade. 

Essa cultura de desmerecimento do idoso deve ser fortemente combatida, visto que 

alimenta o estereótipo da velhice como um período de retraimento em face da doença e da 

pobreza; uma situação de dependência e passividade que tenta legitimar a visão do idoso 

como um ser doente, isolado, abandonado pela família e sustentado pelo Estado. 

Mas há que se ressaltar que tais modelos de isolamento e abandono não expressam a 

condição da totalidade dos idosos. 

O Censo 2000 verificou que 62,4% dos idosos eram responsáveis pelos domicílios 

brasileiros, observando-se um aumento em relação a 1991, quando eram responsáveis por 

60,4%. A distribuição por sexo revela que, em 2000, 37,6% dos responsáveis idosos eram do 

                                                 
22 VELOZ, Maria Cristina Triguero; NASCIMENTO-SCHULZE, Clélia Maria; CAMARGO, Brigido Vizeu. 
Representações sociais do envelhecimento. Revista Psicologia: reflexão e crítica. Porto Alegre, v. 12, n. 2, p. 
479-501, 1999. p. 479. 
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sexo feminino, correspondendo a 3.370.503 domicílios, enquanto no início da década de 90 

essa proporção atingia 31,9%.23 

Pesquisa realizada pela Fundação Perseu Abramo, em parceria com o Serviço Social 

do Comércio Nacional (SESC) e do São Paulo, constatou que aproximadamente um terço dos 

idosos vive com netos (30%) e 16% são responsáveis por sua criação. Mesmo os que não 

moram com netos têm forte participação no cuidado destes, passando com eles o dia inteiro 

(5%), parte do dia (13%), ou os finais de semana (6%). Mais as mulheres que os homens 

ajudam no cuidado com os netos (47%, contra 27%), especialmente as que estão na faixa 

etária de 60 a 69 anos (55%). Nessa idade, uma em cada 4 mulheres cria seus netos.24 

A gerontologia25 tem numerosos argumentos em favor da educação e da promoção 

da integração e da participação dos idosos na vida social. O principal deles é que as novas 

formas de aprendizagem promovidas pela educação formal e informal são um importante 

recurso para manter a funcionalidade, a flexibilidade e a possibilidade de adaptação dos mais 

velhos, condições essas associadas ao conceito de velhice bem-sucedida.  

A criação de oportunidades educacionais e sociais para os idosos podem 

proporcionar ganhos evolutivos na velhice, porque, acredita-se, elas intensificam os contatos 

sociais, a troca de vivências, conhecimentos e o aperfeiçoamento pessoal, retirando-os da 

condição de pessoas marginalizadas a pessoas ativas e inseridas socialmente. 

 

 

3 DO DESCASO COM A PESSOA IDOSA E DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS 

DELE DECORRENTES 

 

 

É indiscutível o papel que as comunidades ou agrupamentos humanos, em especial a 

família, exercem na sociedade. De todas as instituições criadas pelo espírito humano, a 

família e o casamento são as únicas que resistem à evolução da sociedade e se anteriormente 

                                                 
23 PERFIL dos idosos responsáveis por domicílios no Brasil. Disponível em: 
<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/perfilidoso/perfidosos2000.pdf>. Acesso em: 25 set. 2010. 
24 IDOSOS no Brasil: vivências, desafios e expectativas na 3ª idade. Disponível em: <http://www2.fpa.org.br/o-
que-fazemos/pesquisas-de-opiniao-publica/pesquisas-realizadas/prefacio-sesc>.  Acesso em: 25 set. 2010. 
25 A gerontologia é a ciência que investiga as experiências de velhice e envelhecimento em diferentes contextos 
socioculturais e históricos, abrangendo aspectos do envelhecimento normal e patológico. Caracteriza-se como 
um campo de estudos multidisciplinar, recebendo contribuições metodológicas e conceituais da biologia, 
psicologia, ciências sociais e de disciplinas como a biodemografia, neuropsicologia, história, filosofia, direito, 
enfermagem, psicologia educacional, psicologia clínica e medicina 
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estava pautada na religiosidade e no patrimônio, hodiernamente, se pautam pela liberdade, 

solidariedade e afeto. 

Cumpre destacar que “afeto”26 designa um conjunto de atitudes, como a bondade, a 

benevolência, a devoção, a proteção, o apego, a gratidão, e a ternura. Para Aristóteles, o afeto 

seria uma potência humana, ao lado da inteligência e da vontade, como forma de interação 

com a realidade.27 

Todas as religiões estabelecem preceitos quanto ao respeito, à ajuda mútua e ao 

afeto. Este, com o advento do Cristianismo, foi sacralizado. O Evangelho de Mateus dispõe 

“Amarás a teu próximo como a ti mesmo”28, e em I Pedro “Semelhantemente vós, jovens, 

sede submissos aos mais velhos. E cingi-vos todos de humildade uns para com os outros 

[...]”.29 

No âmbito jurídico, é difícil conceituar o afeto, porquanto a linguagem utilizada 

atende a uma natureza racional-formal pautada na previsibilidade e racionalidade.30 Ademais, 

o desconhecimento e o preconceito científico fizeram com que pouco se avançasse na 

compreensão de sua importância e na interação da afetividade. 

Mas, a despeito de tais limitações, modernamente o afeto vem sendo inserindo no rol 

dos direitos da personalidade e paulatinamente reconhecido como valor jurídico decorrente 

dos princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. 

Paulo Luiz Netto Lôbo reconhece-o enfaticamente, ao dispor que “O princípio 

jurídico da afetividade faz despontar [...] o respeito a seus direitos fundamentais, além do 

forte sentimento de solidariedade recíproca [...].31 

O princípio da solidariedade está previsto no inc. I do art. 3º da Constituição Federal, 

entre os objetivos fundamentais da República. Corresponde ao compromisso pelo qual as 

pessoas se obrigam umas pelas outras, em comunhão de atitudes e sentimentos. Dispõe de 

conteúdo ético e compreende a fraternidade e a reciprocidade.32 Está relacionado com a 

                                                 
26 Do latim affectus, consiste numa disposição de alma, sentimento e simpatia. DICIONÁRIO Aurélio on-line. 
Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com/Afeto>. Acesso em: 25 set. 2010. 
27 PEREIRA JUNIOR, Antonio Jorge. Da afetividade à efetividade do amor nas relações de família. In: DIAS, 
Maria Berenice; BASTOS, Eliene Ferreira; MORAES, Naime Márcio Martins (coord.). Afeto e estruturas 

familiares. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 57. 
28 22:37. 
29 5:5. 
30 BOBBIO, Norberto; BOVERO, Michelangelo. Sociedade e Estado na filosofia política moderna. Tradução de 
Carlos Nelson Coutinho. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
31 LÔBO, Paulo Luiz Netto. Princípio jurídico da afetividade na filiação. Jus Navigandi, Teresina, ano 4, n. 41, 
maio 2000. Disponível em: <http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=527>. Acesso em: 14 jan. 2010. 
32 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 
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dignidade, porque promove a formação do indivíduo, seja moral, seja social ou 

psicologicamente, e impulsiona a autoestima33. 

Portanto, o afeto é um fato elevado à condição de princípio jurídico, juntamente com 

os princípios da solidariedade e da dignidade da pessoa humana. Consagra-se, ao lado destes, 

como valor indisponível na caracterização da entidade familiar, constituindo-se em mínimo 

necessário para a existência plena. 

Conquanto, porém, o afeto tenha todas essas qualificações muitos idosos são 

abandonados afetivamente por seus familiares e não existem conseqüências jurídicas quanto a 

isso. Muitos deles têm vivido uma situação de não pertencimento, porque são ignorados por 

seus familiares, desvalorizados, preteridos. 

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 4.294/2008, de Carlos Bezerra, 

do PMDB do Mato Grosso, visando acrescentar parágrafos ao art. 1.632 do Código Civil e ao 

art. 3º do Estatuto do Idoso, de modo a estabelecer indenização por dano moral em razão do 

abandono afetivo. 

O projeto ainda depende de apreciação das comissões de Seguridade Social e Família 

e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Justifica-se porque “a falta de intimidade 

compartilhada e a pobreza de afetos e de comunicação tendem a mudar estímulos de interação 

social do idoso e de seu interesse com a própria vida”. 34 

Acredita-se que sua aprovação seja salutar, pois coibirá o abandono. Senão pela 

solidariedade e afeto, pela imposição legal.35 

Vale lembrar, quanto a questão material, que o abandono de incapaz é crime 

tipificado no Código Penal brasileiro desde 1940. 

Neste, o conceito de incapacidade é pratico e não se restringe ao disposto nos arts. 3º 

e 4º do Código Civil. Também não se refere apenas à criança; estende-se a idosos, portadores 

de necessidades especiais ou a qualquer outra pessoa que, impossibilitada de se defender dos 

riscos inerentes à sua condição pessoal, é deixada sem assistência ou desamparada. 

                                                 
33 Para Jean Piaget, epistemólogo suíço, sem afeto não haveria interesse, nem necessidade, nem motivação; e, 
consequentemente, perguntas ou problemas nunca seriam colocados. A afetividade é uma condição necessária na 
constituição da inteligência humana (PIAGET, Jean. The relation of affetivity to intelligence in the mental 

development of the child. Disponível em: <http://www.ufrgs.br/faced/slomp/edu 01136/piaget-a.htm>. Acesso 
em: 2 abr. 2010.). 
34 Projeto na íntegra disponível em: <http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=415684>. Acesso 
em: 12 out. 2010. 
35 A China também estuda uma reforma legal que visa criminalizar o abandono afetivo de idoso e impor visitas 
periódicas aos pais. A alteração tem se mostrado relevante porque  neste país, em decorrência da política do filho 
único, hoje vivem cerca de 167 milhões de idosos, muitos deles desamparados por seus familiares. Disponível 
em: <http://video.br.msn.com/watch/video/na-china-nova-lei-pode-punir-filhos-que-nao-visitem-os-pais-ja-
idosos/1gikig277>. Acesso em: 11 jan. 2011. 
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A objetividade jurídica desse crime está centrada na proteção da vida e da saúde de 

pessoas hipossuficientes e, por se tratar da proteção de bens indisponíveis, o consentimento 

do sujeito passivo para ser abandonado não isenta o autor de responsabilidade. 

Por ser crime de perigo, restará consumado com a exposição e a ocorrência de perigo 

concreto para a vítima. 

A conduta de abandonar um idoso também pode configurar o crime de omissão de 

socorro, tipificado no art. 135 do Código Penal.36 Essa omissão foi elevada à categoria de 

crime porque decorre do não cumprimento do dever moral de solidariedade humana, inerente 

às pessoas que vivem em sociedade.37 

A conduta criminosa é deixar de prestar socorro, e, no caso em exame, deixar de 

prestar socorro a “pessoa inválida ou ferida”. Por pessoa inválida entende-se aquela que, por 

suas próprias forças, não pode escapar de uma situação de perigo, e por pessoa ferida aquela 

que tem sua incolumidade física afetada. 

O Estatuto do Idoso também incriminou algumas condutas em seus arts. 98 a 108. 

São crimes: deixar de prestar assistência ao idoso sem justa causa; abandoná-lo em hospitais 

ou casas de saúde; coagi-lo a doar, contratar, testar ou outorgar procuração; reter cartão 

magnético da conta bancária com o objetivo de assegurar recebimento de dívida; exibir, em 

qualquer meio de comunicação, informações ou imagens depreciativas ou injuriosas de sua 

pessoa; ou abandoná-lo quando esteja sob guarda, cuidado ou vigilância de autoridade.38 

Entre os efeitos civis da nova lei, cumpre destacar o disposto no Capítulo III quanto 

às obrigações alimentares. Determina o art. 11 que os alimentos serão prestados ao idoso com 

fundamento na legislação alimentar em vigor. Os prestadores deste encargo também passam a 

ser solidariamente responsáveis. 

Os membros da família têm o potencial de evitar o isolamento, já tendente pela 

aposentadoria e pela diminuição dos vínculos sociais. A família é o primeiro referencial de 

socialização sendo responsável pelo equilíbrio físico, psíquico e afetivo da pessoa. 

                                                 
36 O Estatuto do Idoso trouxe disposição semelhante no art. 97: 
Deixar de prestar assistência ao idoso, quando possível fazê-lo sem risco pessoal, em situação de iminente 
perigo, ou recusar, retardar ou dificultar sua assistência à saúde, sem justa causa, ou não pedir, nesses casos, o 
socorro de autoridade pública [...]. 
37 MIRABETE, Julio Fabbrini. Manual de direito penal: parte especial. 24 ed. São Paulo: Atlas, 2005. v. 2. p. 
109. 
38 Outros dispositivos de caráter penal foram alterados para acrescentar disposições mais protetivas aos idosos. 
No Código Penal, arts. 61, II, h; 121, §4º; 133, §3º, III;  140, §3º; 141, IV; 148, §1º, I; 159, §1º; 183, III; e 244. 
Na Lei de Contravenções Penais, art. 21, par. único. Na lei n. 9.455/1997, art. 1º, §4º, II. E, Lei n. 6.368/1976, 
art. 18, III. 
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Quando a família abandona, seja afetiva ou materialmente, um dos seus membros, o 

dano emocional causado a este é ainda maior do que se tivesse sido provocado por um 

terceiro. O idoso espera da família que ela o mantenha e cumpra com o papel estabelecido em 

sociedade. Tem-na como esteio, e presume que ela lhe possa dar a atenção necessária para 

enfrentar as agruras que a vida impõe. Espera da família o retorno do que por ela fez e que o 

auxilie nos problemas que agora ele é incapaz de solucionar sozinho. As expectativas não 

correspondidas provocam frustração, tristeza, doenças e, em muitos casos, são motivo de 

morte. 

A perda do vigor físico, o advento das doenças, as dificuldades de raciocínio e 

muitas vezes de diálogo são fatores que podem colocar o idoso em situação de abandono. Tal 

panorama é extremamente agravado quando ele não tem condições para manter relações 

sociais fora do seu meio familiar e depende financeiramente dos familiares. 

Joana Ercilia Aguiar desenvolveu pesquisa de campo em sua dissertação de mestrado 

apresentada a Universidade Federal do Paraná a fim de verificar o impacto da corresidência 

entre idosos, aquela circunstância em que estes residem com filhos (genros/noras) e netos. 

A pesquisadora constatou em seu trabalho que a corresidência do idoso com a família 

traz uma situação bastante saudável: a convivência intergeracional acarreta envolvimento 

entre avós e netos, bem como com os demais membros da família. Os pais, que estão ausentes 

pelo trabalho, delegam àqueles os cuidado com os filhos, o que acaba por aproximar toda a 

família, em decorrência da colaboração, gratidão, etc.39 Essa convivência é fonte de alegria, 

felicidade, bem-estar, tanto para o idoso quanto para seus familiares. 

Assim, a família precisa reconhecer que, apesar das limitações impostas pela idade, o 

idoso ainda desempenha um papel dentro daquela organização, ainda que seja o de fazer com 

que seus demais membros exercitem o afeto, a gratidão e a solidariedade. Portanto, sua valia 

deve ser percebida e todos os esforços, inclusive legislativos, devem ser despendidos nesse 

sentido. 

 

 

4 DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE DO IDOSO VIOLADOS PELOS 

ABANDONOS AFETIVO E MATERIAL  

 

                                                 
39 AGUIAR, Joana Ercília. A experiência da co-residência para idosas em família intergeracional. 2007. 103 f. 
Dissertação (Mestrado em Enfermagem, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem) – Universidade Federal 
do Paraná, 2007. p. 14. 
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O conjunto institucionalizado de direitos e garantias do ser humano, que tem por 

finalidade o respeito à sua dignidade através da proteção contra atos do Estado e o 

estabelecimento de condições mínimas de vida e de desenvolvimento da personalidade, pode 

ser definido como direitos humanos fundamentais.40  

Os direitos da personalidade, que visam proteger a condição humana, são espécies 

das quais os direitos humanos são gênero.41 Acerca do tema, Hermano Duval enfatiza que os 

direitos da personalidade são como uma gama dos direitos humanos.42 

A pessoa natural é reconhecida como o fim da norma jurídica.43 A ela são 

reconhecidos alguns direitos para a defesa de valores inatos no ser humano, como a vida, a 

higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade, entre outros. Tais direitos são dotados 

de características especiais, pois têm como objeto os bens mais elevados da pessoa.  

Em decorrência desse caráter essencial é que o ordenamento jurídico não permite sua 

disposição. Os bens jurídicos que integram os direitos da personalidade podem ser divididos 

em físicos (como a vida, o corpo e a imagem), psíquicos (como a liberdade de expressão e a 

higidez psíquica) e morais (como o nome e a dignidade pessoal).44 

O idoso, ao ser abandonado afetiva ou materialmente, pode ter vários de seus direitos 

da personalidade violados, como vida, saúde, integridade psicológica, afeto, convivência 

familiar e dignidade. 

O direito à vida está assegurado no art. 5º, caput, da Constituição Federal,45 

afigurando-se como o mais fundamental de todos os direitos e como pré-requisito à existência 

e exercício de todos os demais. Cabe ao Estado assegurá-lo, abordando duas concepções, a 

primeira relacionada ao direito de continuar vivo e a segunda ao direito de ter uma vida digna. 

Não se deve reconhecer apenas a dimensão biológica da vida humana. Um idoso que 

no seu dia a dia convive com rejeição, violência ou maus-tratos não terá vida sadia, 

principalmente no aspecto emocional. Aquiescer com esse entendimento é compreender que a 

saúde do indivíduo está relacionada não apenas ao bem-estar físico, mas também ao 

psicológico.  

                                                 
40 MORAES, Alexandre. Direitos humanos fundamentais. Teoria Geral. 8. ed. São Paulo: Atlas, 2007. p. 20. 
41 NADER, Paulo. Curso de direito civil: Parte Geral. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 210. 
42 DUVAL, Hermano. Direito à imagem. São Paulo: Saraiva, 1988. p. 29. 
43 BELTRÃO, Silvio Romero. Os direitos da personalidade: de acordo com o novo Código Civil. São Paulo: 
Atlas, 2003. p. 19. 
44 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 64-65. 
45 Art. 5º, caput da CF.  
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Nesse mesmo sentido, além da incolumidade física, o ser humano goza da proteção 

da integridade de sua mente, que se destina a preservar o conjunto pensante de sua estrutura. 

Manifesta-se pelo dever de não afetar a estrutura psíquica de outrem. À família e à 

coletividade cabe a obrigação de não interferir no aspecto interno da personalidade de outrem, 

de suas ideias, de suas concepções e convicções.46 

São proibidas, assim, quaisquer ações que visem violentar as convicções pessoais, 

políticas, filosóficas, religiosas e sociais da pessoa, bem como todas as práticas tendentes ao 

aprisionamento da mente, a pressionar pelo medo ou pela dor, enfim, obnubiladoras do 

discernimento psíquico.47 

Outro direito da personalidade humana moral que merece proteção jurídica é o do 

respeito pessoal, a que cada pessoa faz jus na conservação do bom relacionamento necessário 

para a coexistência na sociedade. 

Carlos Alberto Bittar enuncia que 

 

Os conceitos que constituem o núcleo do direito em causa, apartados do 
complexo da honra, são: a dignidade, o sentimento de valor moral, ou 
honorabilidade (que repele epíteto desqualificador quanto à higidez moral da 
pessoa), e o decoro, sentimento ou consciência da própria respeitabilidade (a 
que repugna o atributivo depreciativo, de ordem psíquica ou física) (com os 
epítetos de “canalha”, “animal”, “cão”, no primeiro caso, e “ignorante”, 
“burro”, “morfético”, no segundo).48 

 

Em consonância com o direito em causa, todas as pessoas devem abster-se de 

pronunciar palavras, gestos, sons ou mímicas que possam ofender o idoso. Constitui violação 

a esse direito a atribuição de qualificativos deprimentes ou constrangedores. A própria 

designação do idoso como inútil, por exemplo, já atenta contra os seus direitos da 

personalidade. 

A injúria ofende o princípio ético do respeito, que ocupa posição privilegiada dentro 

do conjunto de proteção à honra.49 

Ao ser humano também é conferido o direito à liberdade, que traz a noção de 

respeito à sua autonomia, à direção daquilo que se refere exclusivamente ao próprio 

indivíduo.  

                                                 
46 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 72. 
47 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 117. 
48 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 135. 
49 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 136. 
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John Locke, filósofo inglês e ideólogo do liberalismo, que viveu no século XVII, 

acreditava que, sendo o homem um ser racional, a liberdade não poderia separar-se da 

felicidade.50 

A liberdade é a possibilidade de decidir e com isso autodeterminar-se, pressupondo a 

responsabilidade do indivíduo para consigo e para com a comunidade na qual esteja inserido. 

A liberdade e a igualdade foram os primeiros princípios reconhecidos como direitos humanos 

fundamentais, formando a primeira geração de direitos a garantir o respeito à dignidade da 

pessoa.51 

Não há liberdade ou autonomia de vontade quando um idoso é obrigado a 

permanecer em uma casa de repouso, por exemplo. O direito à liberdade não se realiza 

mediante mera postura estatal omissiva, mas exige ações comissivas no sentido de assegurá-

lo.52 

O idoso também tem direito à convivência familiar, conforme está expressamente 

previsto no art. 227 da Constituição Federal.53 Conceituar convivência familiar não é tarefa 

simples, mas pode ser entendida como a relação afetiva duradoura no ambiente comum, entre 

as pessoas que compõem o grupo familiar.54 Esse direito impõe duas ordens de reflexão: a 

primeira quanto à convivência familiar e comunitária saudável; a segunda quanto à proibição 

de abandono familiar e social.  

A convivência familiar se estende à convivência dos idosos com seus filhos, netos e 

outros parentes com os quais este mantém vínculo de afeto.55 

Tal prescrição legal deriva, em grande parte, da concepção internacional que se tem 

sobre as necessidades fundamentais para o bom e pleno desenvolvimento da pessoa. Ou seja, 

busca-se assegurar como um direito os cuidados e necessidades inatos ao desenvolvimento 

                                                 
50 Disponível em: <http://gold.br.inter.net/luisinfo/cidadania/liberdade.htm>. Acesso em: 12 abr. 2009. 
51CANUTO, Érica Verícia de Oliveira. A contradição no regime da separação absoluta de bens. Revista 

Brasileira de Direito da Família, Porto Alegre, n.26, p.144-158, out.-nov. 2004. 
52 SILVA, Reinaldo Pereira e. A dignidade da pessoa humana como condição de possibilidade de sentido. 
Revista de Direito Privado, São Paulo, n. 24, p. 235-252, out-dez. 2005. 
53 Inadvertidamente poderia pensar-se que tal disposição se aplica apenas ao menor, mas essa norma está inserida 
no capítulo que trata “Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso”, e pode a este ser 
analogicamente aplicada. 
54 CARVALHO, Dimas Messias de. Adoção e guarda. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. p. 10. 
55 Desse direito decorre a possibilidade de regulamentar visitas aos avós. Nesse sentido o Supremo Tribunal 
Federal já se manifestou há mais de cinco décadas, reconhecendo o papel vital que os ascendentes mais distantes 
exercem sobre os mais jovens: “Que os avós maternos têm direito à visita da neta, e mesmo a que esta, nas 
férias, fique com eles, é um ponto assente, já a respeito se tendo firmado jurisprudência pacífica. O contato com 
pessoas, a que são tão intimamente ligados por laços de sangue, fortíssimos, é de grande benefício para os 
menores, na sua formação moral e afetiva, além de satisfazer a legítimos anseios de quem tão legitimamente se 
interessa pela vida, pela educação, pelas condições de seus netos”. (RE 18854 / Rel.:  Min. HAHNEMANN 
GUIMARAES Julgamento: 11/11/1952). 
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físico e socioafetivo de alguém. Trata-se do direito de estar em uma família, nela ocupar 

espaço, e nela ser mantido em harmoniosa convivência até a morte. 

Cumpre-nos, ainda, tratar do direito à dignidade, igualmente violado pelo abandono 

afetivo do idoso. Impende reconhecer que a dignidade tornou-se o epicentro do extenso 

catálogo de direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais que as constituições e os 

instrumentos internacionais em vigor ofertam solenemente aos indivíduos e à coletividade.56 

A construção do conceito de dignidade como atributo da pessoa, tal como é 

compreendido atualmente, iniciou-se apenas no século XVIII.57 No final desse século, Kant 

definiu a dignidade da pessoa como o produto da autonomia decorrente da razão e da 

liberdade. De acordo com seu pensamento,  

 

no reino dos fins, tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando uma 
coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra como 
equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo preço, e, portanto, 
não permite equivalente, então ela tem dignidade. O que se relaciona com 
as inclinações e necessidades gerais do homem tem um preço [...]; aquilo, 
porém, que constitui a condição só graças à (sic) qualquer coisa pode ser 
um fim em si mesma, não tem somente um valor relativo, isto é, um preço, 
mas um valor íntimo, isto é, dignidade [...]. Portanto, a moralidade e a 
humanidade enquanto capaz de moralidade são as únicas coisas que têm 
dignidade. 58 

 

Ocorre que essa concepção de dignidade não foi acolhida à época, já que durante o 

século XIX e início do século XX o progresso e o desenvolvimento sobrepuseram-se ao valor 

da pessoa.59 

Apenas após o final da Segunda Guerra o conceito de dignidade humana ressurgiu 

com vigor. Nesse período, sua constitucionalização também ganhou impulso, podendo-se 

citar, exemplificativamente, a Constituição italiana de 1947 e a Lei Fundamental alemã de 

1949. 60 

A Constituição Federal brasileira de 1988, em seu art. 1º, III, estabelece a dignidade 

da pessoa humana como um dos fundamentos da República, não voltando ao longo de todo o 

                                                 
56 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da pessoa humana: o princípio dos princípios constitucionais. 
In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flavio (Org.). Direitos fundamentais: estudos em homenagem ao 
professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. p. 136. 
57 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 22. 
58 KANT, Immanuel. Fundamentação da metafísica dos costumes. São Paulo: Abril, 1989. Coleção Os 
Pensadores. p. 228. 
59 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 28. 
60 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 28. 
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texto a ser prevista como um direito subjetivo expressamente reconhecido. Tal postura do 

legislador foi salutar, pois, sendo a dignidade multidimensional, é indissociável de um grande 

conjunto de condições ligadas à existência humana, como o direito à vida, à integridade física, 

psíquica e moral, à liberdade etc.61 

O vocábulo “dignidade” deriva do latim dignitas, e significa valor, distinção. 

Corresponde à tradução realizada por Boécio do termo grego aksióma, que significa a 

primeira proposição, as ideias elementares.62 Dignidade pode ser compreendida como a 

consciência que o ser humano tem de seu próprio valor63, o respeito que pode exigir de todos 

pela sua condição de ser humano.64 Constitui-se em guia de todo o ordenamento jurídico, 

restando indispensável sua existência para a ordem social. 

Articula-se com o processo de construção da identidade pessoal, permitindo a cada 

indivíduo orientar sua vida de acordo com o seu projeto espiritual e desenvolver livremente 

sua personalidade.65 

Do respeito à dignidade da pessoa humana surgem consequências como a igualdade 

de direitos entre todos, a garantia à independência e autonomia de vontade e a não imposição 

de condições subumanas de vida.66  

Reconhece-se na dignidade o privilégio de todo ser humano de ser respeitado como 

pessoa, de não ser prejudicado em sua existência, vida, corpo ou saúde, e de usufruir de um 

âmbito existencial característico seu. 

Na qualidade de princípio fundamental, a dignidade constitui-se como valor-guia de 

toda a ordem jurídica, razão pela qual se caracteriza como o princípio constitucional de maior 

hierarquia axiológico-valorativa.67 Dessa forma, recorre-se ao princípio da dignidade como 

critério interpretativo de todo o ordenamento jurídico constitucional.68 

                                                 
61 VIEIRA, Oscar, Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 63. 
62 BALERA, Wagner. A dignidade da pessoa e o mínimo existencial. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco 
Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
2009. p. 474. 
63 CENEVIVA, Walter. Direito constitucional brasileiro. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 1991. p. 42. 
64 SILVA, Paulo Napoleão Nogueira da. Curso de direito constitucional. 3 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 
454. 
65 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 27. 
66 NOBRE JÚNIOR, Edson Pereira. O direito brasileiro e o princípio da dignidade da pessoa humana. 
Disponível em: <http://www.ambito-juridico.com.br/aj/dconst 0019. htm>. Acesso em: 20 jun. 2010. 
67 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 74. 
68 KRELL, Olga Jubert Gouveia. Reprodução humana assistida e filiação civil: princípios éticos e jurídicos. 
Curitiba: Juruá, 2006. p. 86. 
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A pessoa humana e sua dignidade constituem fundamento e fim da sociedade e do 

Estado, sendo o valor que prevalecerá sobre qualquer tipo de avanço científico e 

tecnológico.69  

Miguel Reale sustenta que a dignidade é “o valor-fonte, ou seja, aquele do qual 

emergem todos os valores.70 O postulado normativo da dignidade opera como “metanorma”, 

indicando como devem ser interpretadas e aplicadas outras normas. 71 Configura-se, então, 

como um dos preceitos mais gerais e abstratos do pensamento jurídico, alçado à condição de 

orientador da concretização das demais normas jurídicas, orientando e justificando sua 

aplicabilidade. 

Para Andreia Sofia Esteves Gomes, a dignidade pode ser compreendida como um 

valor/bem que exige respeito e proteção. Justifica-se pela socialidade, e se traduz na garantia 

de condições dignas de existência. 72 

Como critério de valor, necessita ser reafirmado permanentemente, pois que tem a 

pretensão de ser projetado ao futuro. 73 

A dignidade não é apenas um direito a ser respeitado; quando se fala em direito à 

dignidade, se está, em verdade, a considerar o direito a reconhecimento, respeito, proteção, e 

até mesmo promoção e desenvolvimento da dignidade. Pode-se, inclusive, falar de um direito 

à existência digna, sem prejuízo de outros sentidos que se atribuam aos direitos fundamentais 

relativos à dignidade da pessoa.74 

Quando um idoso vive situações familiares, sociais e culturais que geram 

insegurança, medo, tristeza, abandono ou solidão, perde a dignidade, pois isso agrava sua 

angústia existencial. Sempre que alguém é obrigado a agir contra a sua vontade, contra os 

seus valores, numa violação da sua integridade psíquica, há, portanto, violação da dignidade 

humana. 

                                                 
69 VIEIRA, Oscar, Vilhena. Direitos fundamentais: uma leitura da jurisprudência do STF. São Paulo: Malheiros, 
2006. p. 27. 
70 Apud COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p. 37. 
71 COSTA, Helena Regina Lobo da. A dignidade humana: teorias de prevenção geral positiva. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2008. p.  
72 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 27. 
73 GOMES, Andreia Sofia Esteves. A dignidade da pessoa humana e o seu valor jurídico partindo da existência 
constitucional portuguesa. In: MIRANDA, Jorge; SILVA, Marco Antonio Marques da (coord.). Trabalho luso-

brasileiro da dignidade humana. 2. ed. São Paulo: Quartier Latin, 2009. p. 28. 
74 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 

1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. p. 73. 
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Logo, o abandono afetivo do idoso está intimamente ligado à supressão de sua 

dignidade. Contudo, esta é intrínseca ao ser humano, e articula-se com o processo de 

manutenção da identidade pessoal, da personalidade psicológica, permitindo a liberdade e a 

autonomia. 

Tanto o sentimento de afetividade quanto o de dignidade realizam-se com o respeito 

aos demais direitos dos idosos. Estes, por isso mesmo, devem ser estimulados a ter 

participação ativa na sociedade em que estejam inseridos, contribuindo com seus 

conhecimentos acumulados ao longo da vida. Ações governamentais, comunitárias e 

familiares poderiam ajudá-los nesse sentido. 

Impõe esclarecer que, em tese, seria cabível a responsabilidade civil dos membros do 

grupo familiar por abandono afetivo de idoso. Isso porque, em sendo negada a reparação por 

danos materiais e morais causados por um membro da família a outro, estar-se-ia estimulando 

sua reiteração, que, provavelmente, aceleraria o processo de desintegração familiar. 

Por essa razão, calcada no entendimento de que nada destrói mais a harmonia em 

uma família do que o mal causado pelos seus próprios membros, a reparabilidade do dano 

moral funciona como uma forma de fortalecer os valores atinentes à dignidade e ao respeito 

entre as pessoas.75 

Maria Berenice Dias entende que a indenização por abandono afetivo nas relações 

familiares é instrumento de extrema relevância, pois tem o condão de desempenhar papel 

pedagógico.76 

Segundo Giselda Hironaka, “o dano causado pelo abandono afetivo é antes de tudo 

um dano à personalidade do indivíduo. Macula o ser humano enquanto pessoa, dotada de 

personalidade, sendo certo que essa personalidade existe e se manifesta por meio do grupo 

familiar [...]”.77 

Há que observar-se que o pagamento de indenização não assegura o recebimento do 

afeto, e também não teria o condão de diminuir a dor, o sofrimento pelo desprezo. Contudo, 

poderia permitir que o idoso remediasse o mal com terapia, contasse com uma vida material 

menos restrita, ou ainda lhe permitisse participar de cursos ou atividades que pudessem lhe 

inserir socialmente. 

 

                                                 
75 CARDIN, Valéria Silva Galdino. Da responsabilidade civil por danos morais no âmbito familiar. 2002. Tese 
(Doutorado em Direito das relações sociais) – Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2002. p. 58. 
76 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito de família. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. p. 409. 
77 HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Pressupostos, elementos e limites do dever de indenizar por 

abandono afetivo. Disponível em: <www.ibdfam.org.br/art.s288>. Acesso em: 23 mar. 2010. 
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5 DAS AÇÕES AFIRMATIVAS PARA INCLUSÃO DO IDOSO 

 

 

A Constituição Federal, em seu art. 230, dispõe:  

 

A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, 
assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e 
bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida. 
§ 1º - Os programas de amparo aos idosos serão executados 
preferencialmente em seus lares. 
[...] 

 

Posteriormente, em janeiro de 1994, foi promulgada a Lei n. 8.842, que dispõe sobre 

a Política Nacional do Idoso. Esta tem por objetivo assegurar-lhes o acesso aos direitos 

sociais, criando condições para promover sua autonomia, integração e participação efetiva na 

sociedade.  

Vale ressaltar que as disposições do art. 3º da lei acima citada apontam o 

envelhecimento populacional como uma questão de interesse da sociedade e reconhece a 

necessidade de se considerar as diferenças econômicas, sociais e regionais existentes no país 

na formulação de políticas direcionadas aos idosos. 

Em 2002, o governo federal instituiu o Programa Nacional de Direitos Humanos, que 

considera como público-alvo todos os grupos populacionais específicos passíveis de 

discriminação, entre os quais o das pessoas idosas. 

Em 2003, após sete anos de tramitação, o Estatuto do Idoso foi aprovado, ampliando 

significativamente os direitos das pessoas com idade acima de 60 anos. Mais abrangente que a 

Política Nacional do Idoso, o Estatuto instituiu penas severas para quem desrespeitar ou 

abandonar cidadãos da terceira idade. Tal diploma abrange ainda políticas públicas de 

educação, saúde, habitação, transporte e mecanismos que possibilitam ao Ministério Público 

agir em caso de violação dos direitos do idoso. 

O Estatuto representa um grande avanço social, em um momento em que a sociedade 

parece se importar cada vez menos com valores como respeito, honestidade, ética, trabalho e 

solidariedade. Muito mais do que um resgate de cidadania, tornou-se uma ferramenta 

necessária na luta contra os maus-tratos, o abandono e a falta de assistência à pessoa idosa. 
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Como forma de conscientizar a população, a data de 15 de junho foi instituída como 

Dia Mundial de Combate à Violência contra a Pessoa Idosa, e 1º de outubro como Dia 

Nacional e Internacional do Idoso. 

A valorização da pessoa idosa, também é parte integrante do Programa Nacional dos 

Direitos Humanos, lançado em dezembro de 2009 pelo então presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva. O documento propõe em seu 3º objetivo estratégico, dentre outras, ações de inserção, 

valorização e socialização de pessoa idosa. 

Contudo, tais medidas ainda são insuficientes para inclusão efetiva da população 

idosa e para realização plena de sua dignidade. 

Por sofrerem uma histórica e crônica discriminação, decorrente de sua singularidade, 

os idosos são considerados como minoria.78 A dependência e a inferioridade também são 

considerados elementos identificadores desta condição, 79 e para ser combatida, devem ser 

implementadas ações afirmativas.  

Estas podem ser conceituadas como medidas especiais e temporárias, tomadas ou 

determinadas pelo estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar 

desigualdades historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e 

tratamento, bem como de compensar perdas provocadas pela discriminação e 

marginalização.80 

Portanto, as ações afirmativas são políticas compensatórias, pautadas na 

discriminação positiva e podem ser mecanismos capazes de colaborar com a integração de 

grupos subprivilegiados, como o de idosos. 

Importante ressaltar que não há um consenso entre os doutrinadores sobre a distinção 

entre políticas públicas e ações afirmativas. Mas em síntese, coaduna-se com o entendimento 

de que aquelas podem ser definidas como o conjunto de ações desencadeadas pelo Estado, em 

qualquer âmbito da federação, podendo ser desenvolvidas em parcerias com organizações não 

governamentais e com a iniciativa privada para prevenção de situações que colocam em risco 

a sociedade (como a não utilização do uso da camisinha, por exemplo). Já as ações 

afirmativas são políticas específicas de promoção de igualdade, de oportunidades, e de 

condições concretas de participação na sociedade para a superação de desigualdades (como a 
                                                 
78 De acordo com a cultura brasileira o idoso é considerado minoria. Entretanto, a Suprema Corte dos Estados 
Unidos já decidiu que os idosos não são lá considerados minoria, pois não sofreram tratamento histórico 
degradante ou discriminatório. APPIO, Eduardo. Direito das minorias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 
p. 201. 
79 Note-se que a questão numérica não é imprescindível para a caracterização de determinado grupo como 
minoria, mas sim a ausência de uma cláusula de igual proteção que propicie as mesmas condições materiais e 
jurídicas para todos os cidadãos ou o mesmo padrão básico de vida, entendido como o mínimo existencial. 
80 ATCHABAHIAN, Serge. Princípio da igualdade e ações afirmativas. São Paulo: RCS, 2004. p. 150. 
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reserva de cotas para negros, nas universidades públicas, por exemplo). Assim, políticas 

públicas seria gênero do qual as ações afirmativas seriam espécie. 

A origem das Ações Afirmativas é incerta, mas Paul Singer acredita que elas 

nasceram na época do Movimento Europeu Cooperativista, e visava mudanças na recém 

instituída economia capitalista, para que houvesse maior solidariedade para com os 

trabalhadores. E, nos Estados Unidos surgiram na década de 1960, por meio do Presidente 

Kennedy, como forma de promover a igualdade entre os negros e brancos.81 

No Brasil, o nascimento das ações afirmativas também não é exato. Contudo, 

registra-se a Lei 5.465/1968, a qual reservava, preferencialmente, 50% das vagas de 

estabelecimentos de ensino médio agrícola e de escolas superiores de Agricultura e 

Veterinária, mantidos pela União, a agricultores ou filhos destes, proprietários ou não de 

terras, que residiam com suas famílias na zona rural, e 30% a agricultores ou filhos destes, 

proprietários ou não de terras, que residiam em cidades ou vilas que não possuíssem 

estabelecimentos de ensino médio. 

Em 2002, por meio do Decreto n°. 4.228/2002 foi instituído, no âmbito da 

Administração Pública Federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas que, entre outros, 

oferece incentivos para o ingresso no Supremo Tribunal Federal e no Instituto Rio Branco.82 

Importante salientar que as ações afirmativas não violam o principio da igualdade, ao 

contrário, o fomentam, pois a Constituição Federal, em seus arts. 3º e 5º, estabelece como 

objetivos fundamentais da República a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a 

erradicação da pobreza e da marginalização, a redução das desigualdades; e a promoção do 

bem de todos, sem qualquer preconceito, seja ele de origem, raça, sexo, cor, idade.83 

Para Paulo Bonavides a igualdade é o princípio que mais tem alcançado relevância 

no Direito Constitucional hodierno, alcançando status de “direito-chave”.84 Entretanto, não se 

materializa na igualdade plena, absoluta, mas por vezes na desigualdade, a fim de que os 

desiguais sejam tratados desigualmente na medida de sua desigualdade.85 

                                                 
81 SINGER, Paul. Introdução à Economia Solidária. 7. ed. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2000. p. 9 
82 Decreto na íntegra disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/D4228.htm>. Acesso 
em: 12 jan. 2011. 
83 Na Grécia Antiga, Aristóteles atrelou a igualdade à justiça. Nesse sentido, a igualdade aristotélica seria injusta 
sem uma desigualdade suplementar, que somente seria satisfeita se o legislador tratasse de maneira igual os 
iguais e de maneira desigual os desiguais. Apud SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional 

Positivo. 11 ed. São Paulo: Malheiros, 1996. p. 208. 
84 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 376. 
85 ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Curso de direito constitucional. 8. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2004. p. 102. 
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Segundo Celso Antonio Bandeira de Mello, devem existir critérios para que sejam 

aplicadas as desigualdade positivas, não odiosas, e assim, assevera:  

 

[...] tem-se que investigar, de um lado, aquilo que é adotado como critério 
discriminatório; de outro lado, cumpre verificar se há justificativa racional, 
isto é, fundamento lógico, para, à vista do traço desigualador acolhido, 
atribuir o específico tratamento jurídico construído em função da 
desigualdade proclamada. Finalmente, impende analisar se a correlação ou 
fundamento racional abstratamente existente é, in concreto, afinado com os 
valores prestigiados no sistema normativo constitucional. A dizer: se guarda 
ou não harmonia com eles.86 

 

Então, para que se alcance efetivamente o conteúdo deste princípio, os idosos 

brasileiros, devem receber por parte do Poder Público ou da sociedade civil organizada, 

tratamento desigual, que é plenamente justificado em decorrência da realizada fática e 

histórica por eles vivida. Esse é o fundamento constitucional para a aplicação das ações 

afirmativas.87 

Propugnando pela a necessidade da promoção das ações afirmativas para inserção 

social e econômica de grupos historicamente preteridos, o Ministro Marco Aurélio Mello 

reconhece: 

 

Pode-se afirmar, sem receio de equívoco, que se passou de uma igualização 
estática, meramente negativa, no que se proíbe a discriminação, para uma 
igualização eficaz, dinâmica, já que os verbos ´construir`, ´garantir`, 
´erradicar` e ´promover` implicam, em si, mudança de ótica, ao denotar 
´ação`. Não basta não discriminar. É preciso viabilizar – e encontrar, na 
Carta da República, base para fazê-lo – as mesmas oportunidades. Há de ter-
se como página virada o sistema simplesmente principiológico. A postura 
deve ser, acima de tudo, afirmativa. E é necessário que essa seja a posição 
adotada pelos nossos legisladores. [...]. É preciso buscar-se a ação 
afirmativa. A neutralidade estatal mostrou-se nesses anos um grande 
fracasso [...]. Deve-se reafirmar: toda e qualquer lei que tenha por objetivo a 
concretude da Constituição Federal não pode ser acusada de 
inconstitucionalidade.88 

 

Neste contexto, é possível a aplicação das ações afirmativas positivas para se corrigir 

discriminações, notadamente voltadas às minorias e, com isso, promover, em um primeiro 

                                                 
86 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Conteúdo jurídico do princípio da igualdade. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 1993. p. 22. 
87 Robert Alexy, referindo-se à uma proferida pela Corte Constitucional Alemã considerou que quem "quiser 
produzir a igualdade fática, deve aceitar por inevitável a desigualdade jurídica"(apud BONAVIDES, Paulo. 
Curso de direito constitucional. 14. ed., São Paulo: Malheiros, 2004. p. 378). 
88 Ótica constitucional - a igualdade e as ações afirmativas. As vertentes do direito constitucional 
contemporâneo. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Estudos em homenagem a Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho. Rio de Janeiro: América jurídica, 2002. p. 39-44. 
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momento, equilíbrio e igualdade de condições para, em um segundo momento, estimular o 

crescimento e propiciar oportunidades, garantir aos idosos a dignidade, fundamento do Estado 

brasileiro. 

No âmbito do Governo Federal muitas ações afirmativas, embora ainda insuficientes, 

tem sido colocadas em prática. O transporte público gratuito trazido pelo Estatuto do Idoso é 

um exemplo. 

Em 2009, a presidência da República lançou o Pacto Nacional pelo Envelhecimento 

Ativo e Saudável, que tem a participação de nove ministérios do governo. Também foi 

instituído o Comitê Gestor, composto por vários ministérios e representantes de entidades, 

que ficará responsável pela consolidação da Política Nacional do Idoso, encargo da Secretaria 

Especial dos Direitos Humanos.89 

Também existe a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, 

que em 2008, por meio do Benefício de Prestação Continuada de Assistência Social,90 atendeu 

a cerca de 1,4 milhão de idosos repassando mais de 7 bilhões de reais. 

Importante mencionar o impacto do Bolsa Família na vida das pessoas idosas de 

baixa renda: cerca de 11 milhões de famílias brasileiras são beneficiadas e destas, 1,26 milhão 

são de idosos.91 

Alguns governos municipais também têm sido exemplares na instituição de ações 

afirmativas para os idosos. O município de Belo Horizonte, por exemplo, nos últimos anos 

implantou programas de alfabetização, criou um centro de referência em geriatria (para 

tratamento de mal de Parkinson e Alzheimer), áreas ginástica orientada, programa de 

assistência alimentar, e fortaleceu os grupos de convivência, que ensinam aos idosos a acessar 

a internet, o que lhes concede autonomia e consciência para a defesa de seus direitos e para a 

realização de atividades cotidianas como acessar um caixa eletrônico, por exemplo.92 

O art. 41 do Estatuto do Idoso que criou as vagas exclusivas para idosos, a partir dos 

65 anos, mas em São Paulo a regra foi ampliada às pessoas que tenha mais de 60 anos.  

Portanto, para que se efetive a inclusão social dos idosos é necessário a 

implementação de ações afirmativas, medidas positivas iniciadas pela Administração Pública, 

                                                 
89 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/noticias/governo-federal-reforca-rede-de-protecao-e-a-garantia-de-
direitos-da-populacao-idosa/?searchterm=idosos>. Acesso em: 12 jan. 2011. 
90 Trata-se de benefício previdenciário, em que é efetuado o pagamento de um salário mínimo mensal a pessoas 
idosas, a partir de 65 anos. 
91 Disponível em: <http://www.mds.gov.br/noticias/governo-federal-reforca-rede-de-protecao-e-a-garantia-de-
direitos-da-populacao-idosa/?searchterm=idosos>. Acesso em: 12 jan. 2011. 
92 Disponível em: <http://www.portalpbh.pbh.gov.br>. Acesso em: 12 jan. 2011. 
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que levarão a uma conscientização da família e da sociedade em geral a fim de exista respeito 

e, consequentemente, dignidade a pessoa idosa. 

 

 

6 CONCLUSÃO 

 

 

O modelo patriarcal que dominou a organização familiar por muitos séculos sofreu 

grandes alterações no decorrer do tempo. Antes, sua origem estava atrelada ao culto dos 

deuses, membros da família que após a morte eram sacralizados. Após a Revolução Industrial, 

que desencadeou o processo de desagregação, a família passou a se fundamentar na liberdade, 

na igualdade, na solidariedade e na afetividade de seus membros, e ganhou reconhecimento 

do Estado, que assumiu a responsabilidade de protegê-la constitucionalmente. 

O declínio acentuado e sistemático da fecundidade, bem como o aumento da 

qualidade e da expectativa de vida da população, farão com que o Brasil, dentro de mais 

algumas décadas, seja um país de idosos. Contudo, estes - mesmo diante de uma legislação 

protetiva - continuam a ser desrespeitados e relegados pela sociedade e pela própria família. 

É indiscutível o papel do afeto nas relações familiares, pois está ligado à 

solidariedade e à dignidade e permite o pleno desenvolvimento da pessoa. No entanto, em que 

pese essa qualificação, idosos têm sido abandonados por seus familiares e não existe nenhuma 

disposição no ordenamento jurídico que incrimine ou vise coibir tal prática. 

Tramita na Câmara dos Deputados projeto de lei que visa estabelecer a possibilidade 

de indenização por dano moral em razão do abandono afetivo, tanto no que se refere a 

menores quanto a idosos. A iniciativa é salutar, pois certamente minorará o abandono, senão 

pela solidariedade e afeto, pela imposição legal. 

Direitos da personalidade são aqueles que visam proteger a existência humana, a fim 

de que esta seja plena. O idoso ao ser abandonado afetivamente pode ter vários de seus 

direitos da personalidade violados, dentre os quais a vida, a saúde, a integridade psicológica, o 

afeto, a convivência familiar e a dignidade. 

O desprezo à dignidade é, certamente, a violação mais grave, pois leva ao abandono 

afetivo e à consequente angústia existencial, privando o idoso de um direito que, além de 

autônomo, se concretiza com o respeito aos demais direitos. 

Tal panorama pode ser alterado por meio de ações afirmativas, que são políticas 

compensatórias, especiais, com o objetivo de eliminar desigualdades historicamente 
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acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento. Pautam-se na 

discriminação positiva e podem ser mecanismos capazes de colaborar com a integração da 

população idosa. 

Assim, conclui-se que os idosos devem ser estimulados a participar ativamente do 

dia a dia da sociedade e da sua família, contribuindo com os conhecimentos que acumularam 

ao longo da vida. É imprescindível também que se promova uma cultura de solidariedade e de 

afeto, por meio de ações governamentais, legislativas e comunitárias. 
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ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA E INCLUSÃO EDUCACIONAL 

NO AMBIENTE UNIVERSITÁRIO: A REALIDADE DO CAMPUS DE 

MARABÁ/PA 

 

ARCHITECTURAL EDUCATION ACCESSIBILITY AND INCLUSION 

IN THE UNIVERSITY: A CASE STUDY 

 
Domingos Do Nascimento Nonato 

 
 

RESUMO: Este artigo tem como finalidade analisar as condições de acessibilidade 

arquitetônica em suas estritas relações com o processo de inclusão educacional no Campus da 

Universidade Federal do Pará, município de Marabá. Para tanto, consideramos as 

contribuições doutrinárias de autores que discutem a temática, bem como as normas correlatas 

em níveis nacional e internacional. Também é parte do presente artigo o estudo de um caso 

envolvendo um acadêmico e suas “interações” com os espaços universitários. Será 

apresentado um diagnóstico da situação atual no que diz respeito às barreiras físicas, as 

intervenções já executadas, bem como proposições atinentes à necessidade de efetivação dos 

direitos humanos de acessibilidade arquitetônica às edificações do respectivo Campus em 

respeito aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade 

substancial, bem como em cotejo a liberdade de locomoção. O mesmo se justifica a partir da 

constatação de que os múltiplos ambientes dessa instituição educacional não possibilitam que 

as pessoas com deficiência possam acessá-los, usá-los e se locomover com liberdade, 

autonomia, independência e segurança. O resultado do estudo dimensiona para a importância 

do processo de inclusão educacional das pessoas com deficiência no ambiente universitário, o 

qual depende de ampla concretização principalmente no plano fático por parte do Poder 

Público, do qual se exige uma postura positiva colocando à disposição os meios materiais que 

possibilitem o efetivo exercício das liberdades fundamentais através da efetivação das 

condições de acessibilidade arquitetônica, em reconhecimento que o direito à igualdade se 

concretiza também no respeito ao direito fundamental à diferença, à diversidade humana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade arquitetônica, ambiente universitário inclusivo, 

princípios constitucionais, liberdade de locomoção e reconhecimento e respeito à diferença. 
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ABSTRACT: This article aims to analyze the architectural accessibility conditions in their 

relations with the strict process of educational inclusion of the Universidade Federal do Pará, 

municipality of Maraba. To this end, consider the doctrinal contributions of authors who 

discuss the topic, as well as other laws on national and international levels. It is also part of 

this article the study of a case involving an academic and their "interactions" with the 

university spaces. We will present a diagnosis of current situation with regard to physical 

barriers, interventions already implemented, and proposals relating to the need for realization 

of human rights to the buildings architectural accessibility of its campus out of respect for 

constitutional principles of human dignity and of substantive equality, as well as by 

comparison to freedom of movement. The same is justified from the observation that multiple 

environments such educational institution does not allow people with disabilities can access 

them, use them and move with freedom, autonomy, independence and security. The result 

scales to study the importance of the process of educational inclusion of people with 

disabilities in the university environment, which mainly depends on broad achievement in 

terms of facts by the Government, through the realization of architectural accessibility 

conditions, in recognition that the right to equality is realized also in respect to the 

fundamental right to difference, human diversity. 

 

KEYWORDS: Architectural accessibility, inclusive university environment, constitutional 

principles and the recognition and respect for difference. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Quando falamos em acessibilidade arquitetônica, logo pensamos nos espaços físicos 

que devem ser planejados, adaptados ou adequados para proporcionarem condições de acesso, 

utilização e permanência as pessoas com deficiência. No processo inclusivo, porém, devemos 

ainda pensar no despertar de uma consciência social de respeito às diferenças de cada ser 

humano.  

As pessoas com deficiência enfrentam dificuldades cotidianas para transitarem pelos 

espaços urbanos e rurais dos municípios brasileiros, compostos por inúmeros ambientes, 

arquiteturas, edificações, mobiliários, equipamentos, elementos da urbanização e serviços de 

uso público e coletivo que são inadequados a esses seres humanos. Em um meio ambiente 

com contexto estrutural como esse não é nem um pouco receptivo às pessoas com deficiência, 
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que, diurtunamente, têm que contar com a ajuda de outrem, o que não deixe de ser 

constrangedor, ferindo-lhes, de certo modo, a dignidade de pessoas humanas.  

Apesar do reconhecimento em vários diplomas legais dos direitos humanos de 

acessibilidade arquitetônica às pessoas com deficiência, há um descompasso entre o direito 

posto e a realidade da vida diária dessas pessoas, ou seja, têm-se reconhecido formalmente 

esses direitos, há muita previsão legal, mas pouco espaço para a sua concretização. Se o fosso 

entre a idealização das normas e a concretização de seus valores não foi ainda superado, as 

aludidas leis se tornam retórica vazia, o que certamente não contribui para o processo de 

inclusão social dessas pessoas. 

A questão da acessibilidade arquitetonica é um tema social cada vez mais relevante e 

presente em nossa sociedade. Isso se justifica pelo fato de que os espaços públicos e coletivos 

das areas urbanas e rurais dos municípios brasileiros, em sua grande maioria, não estão 

preparadas para possibilitar que as pessoas com deficiência possam acessar, permanecer e 

utilizá-los com autonomia, segurança, independência e comodidade. Soma-se a isso, existe a 

barreira cultural, exterirorizada pela sociedade através da demonstração de indiferenças, de 

atitudes estigmatizantes, de esteriótipos  que consideram essas pessoas incapazes de atender 

com êxito aos objetivos de desenvolvimento econômico e social do país. 

A acessibilidade arquitetônica também é um tema atual e vem sendo discutido nos 

ambientes educacionais. Em termos de educação inclusiva no ambiente universitário, a 

acessibilidade pode ser interpretada como a eliminação de barreiras arquitetônicas nos 

ambientes e adequação/adaptações dos mesmos, provimento de equipamentos e recursos 

especiais aos alunos com deficiência. 

Assim, o presente estudo tem como objetivo analisar as condições de acessibilidade 

arquitetônica no processo de inclusão educacional tendo como local de referência o Campus 

da Universidade Federal do Pará, localizado no município de Marabá. Consideramos a base 

doutrinária e legislativa pertinente, bem como um estudo de caso. Serão apresentados um 

diagnóstico da situação atual no que diz respeito às barreiras físicas, as intervenções já 

executadas, bem como proposições atinentes à necessidade de implementação dessas 

condições em cotejo aos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da 

igualdade substancial, bem como ao direito de locomoção, de modo a pugnarmos por um 

processo de inclusão das pessoas com deficiência no ambiente universitário, o qual depende 

de ampla concretização principalmente no plano dos fatos por parte do Poder Público, em 

reconhecimento e respeito à diversidade humana. 
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A eliminação das barreiras físicas no ambiente universitário é um objetivo a ser 

perseguido, pois ela constitui um dos elementos do processo da educação inclusiva. Um 

grande caminho deve ser percorrido visando à garantia das condições de acessibilidade 

arquitetônica no espaço acadêmico, pois nos dias atuais devemos pensar na inclusão 

educacional como uma possibilidade, embora ainda não como uma realidade.  

 

2. ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA ENQUANTO DIREITO HUMANO 

Ao recorrermos ao dicionário de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira (2010, p. 87), 

observamos que os significados do termo acessibilidade (do latim accessibilitate) são os que 

designam a qualidade de acessível e de facilidade na aproximação, no trato ou na obtenção de 

algo.  

Por essa definição, o vocábulo acessibilidade tem acepção bastante ampla, a ponto de 

não ser aplicável exclusivamente às pessoas com deficiência, mas também a todos aquelas 

que não se enquadram, milimetricamente, nesse grupo de seres humanos. Contudo, ela tem 

maior peso para atendimento às pessoas com deficiência, que de acordo com o artigo 1º da 

Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (2006), “são aquelas que têm 

impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em 

interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 

em igualdades de condições com as demais pessoas”.  

No plano normativo brasileiro, a significação de acessibilidade está grafada na Lei nº 

10.098, de 19.12.2000, cujo artigo 2º, I, a enuncia nos seguintes termos: 

 
[...] possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, 
dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes e 
dos sistemas e meios de comunicação, por pessoas portadoras de deficiência e com 
mobilidade reduzida. 

 

Urge invocar, ainda, a definição de acessibilidade adotada pela Norma Brasileira de 

Regulamentação – NBR – 9050:2004 (Associação Brasileira de Normas Técnicas, 2004), que 

a discerne como a “possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia de edificações, espaço, mobiliário e equipamento 

urbano e elementos”. 

A eliminação de barreiras arquitetônicas requer a atuação positiva por parte do Poder 

Público, enquanto responsável em promover políticas públicas que garantam os direitos 

humanos à acessibilidade a esse importante segmento social. O Estado precisa agir para 

efetivar o rol dos respectivos direitos; sem essa atuação estatal, as normas que regulamentam 
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esses direitos caem no vazio prático, perdendo as possibilidades de sua concretude. Segundo 

Noberto Bobbio (1992, p. 25), “o problema grave de nosso tempo, com relação aos direitos do 

homem, não é mais o de fundamentá-los, e sim o de protegê-los.     

A concretização da prestação positiva estatal simboliza o caminho mais viável de 

fazer com que as aludidas pessoas se tornem capazes de superar a exclusão social. Como bem 

esclarece Raimundo Wilson Gama Raiol (2008, p. 110),  

 
Retirar essas pessoas da exclusão e, logicamente, promover-lhes a inclusão social é 
o que se colima com a supressão de barreiras físico-estruturais, pois somente assim 
poderão usufruir, igualmente, do direito que as pessoas sem essas necessidades têm 
de acesso e de locomover no espaço físico-ambiental. Como base para essa inclusão, 
deve haver adequação ou adaptação desse mesmo espaço, seus ingredientes, 
acessórios e meios para percorrê-lo, em benefício das pessoas singularizadas por 
limitações orgânicas, o que se constitui em prioridade em relação a essas pessoas, 
como justificativa de tratamento diferenciado, tendo-as como destinatárias (até 
porque, obviamente, dessa prioridade não necessitam as pessoas sem tais 
limitações). 

 

Os direitos de acessibilidade arquitetônica funcionam como pressupostos essenciais 

ou plataformas para que as pessoas com deficiência ganhem autonomia nos mais diversos 

escalões no mundo social e econômico. Eles permitem que essas pessoas planifiquem suas 

existências, garantam seus ideais de vida.  Educação, saúde, trabalho, lazer etc, são direitos 

essenciais de todo e qualquer cidadão, mas no caso específico das pessoas com deficiência, o 

exercício pleno desses direitos depende necessariamente da efetividade dos direitos de 

acessibilidade. 

Os direitos humanos de acessibilidade trazem a necessidade de uma agenda mínima 

de políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. Por isso, eles surgiram a partir 

da verificação de um contexto não muito promissor para àquelas pessoas. É que por muito 

tempo, as pessoas com deficiência foram tratadas apenas por meio de políticas públicas 

assistencialistas, sem que a sociedade e, em particular a Administração Pública, percebessem 

e compreendessem que elas eram cidadãs; e, como tal, necessitavam de um tratamento 

diferenciado, ou de recursos facilitadores, imprescindíveis para viverem incluídas 

socialmente. 

Pelo entendimento atual, a acessibilidade compõe o conceito de cidadania. Ela é uma 

questão imprescindível para a dignidade da pessoa humana com deficiência. Ela representa o 

respeito e a valorização da diversidade humana, como instrumento de bem-estar e de 

desenvolvimento inclusivo. Esse desenvolvimento requer ação conjunta do Estado, da 

iniciativa privada e da sociedade civil organizada ou não de modo a assegurar a plena inclusão 

das pessoas com deficiência nos contextos social, econômico, político e cultural. 

9126



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Apenas o reconhecimento do direito à acessibilidade arquitetônica não é suficiente 

para promover o processo de inclusão social das pessoas com deficiência. É necessário 

operacionalizar mecanismos e instrumentos através da execução de políticas públicas voltadas 

para esse fim. Sobre sua natureza instrumental, assim se posiciona Luiz Alberto David Araújo 

(2008, p. 208-209), 

 

A questão da acessibilidade se constitui num direito instrumental. Sem o acesso aos 
equipamentos urbanos, às escolas, aos transportes públicos, as pessoas com 
deficiência não podem exercer a sua cidadania. Não se pode falar em inclusão social 
sem uma cidade acessível. Os transportes urbanos devem ser acessíveis, quer aos 
cadeirantes, quer aos cegos, surdos e todos os outros grupos de deficiência. Não há 
exercício de inclusão sem acessibilidade. [...] Ela é necessária para o exercício 
mínimo da cidadania e da inclusão social desse grupo de pessoas. A desigualdade 
estará sendo mantida enquanto as cidades não forem acessíveis para esse grupo de 
pessoas.  

 

Um espaço acessível é aquele que pode ser percebido e utilizado em sua plenitude 

por todos os seus usuários. Os ambientes devem criar condições de acessibilidade mais 

adequadas àqueles a quem o espaço estabelece limites. Se os ambientes oferecem todas as 

condições para que uma pessoa possa circular livremente, sob qualquer aspecto, por toda a 

sua área, podemos afirmar que esse é espaço eficiente. Caso contrário, não é justo apontar 

como deficiente uma pessoa que, por falta de estrutura física, não tem autonomia e segurança 

para ir, vir e permanecer onde quiser. É mais correto dizer que os ambientes são deficientes 

do que apontar a deficiência em alguém. 

Portanto, a acessibilidade arquitetônica é um direito humano básico das pessoas com 

deficiência. Ela possibilita àquelas pessoas condições reais de movimentação ou 

deslocamento corporal/espacial. Seu objetivo é permitir um ganho de autonomia, de 

independência e de mobilidade a um número cada vez maior de pessoas, uma vez que ela 

contribui para melhorar, transformar e criar uma realidade social mais receptiva às pessoas 

com deficiência, mas também, em grande medida, para toda a sociedade. 

Atualmente, há um consenso doutrinário em relação à interdependência entre a 

democracia, o desenvolvimento e os direitos humanos. Não há direitos humanos sem 

democracia e tampouco democracia sem direitos humanos. Direitos humanos, democracia, 

desenvolvimento e acessibilidade arquitetônica são indissociáveis, pois representam o respeito 

e a valorização da diversidade humana, como instrumento de bem-estar social e econômico 

das pessoas com deficiência, especificamente. É o reconhecimento e o respeito à diferença 

como valor humano. 
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Alguns princípios são decisivos ou indispensáveis para o enquadramento ético e 

jurídico da questão aqui enfrentada. No que diz respeito à discussão sobre as condições de 

acessibilidade arquitetônica, os referidos princípios são: a dignidade da pessoa humana e da 

igualdade. Tais princípios são valores humanos que devem guardar entre si uma relação de 

interdependência e complementaridade, de modo a funcionarem de maneira imbricada. 

 

2.1 PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

A dignidade da pessoa humana constitui o fundamento maior do Estado Democrático 

Social de Direito brasileiro (artigo 1º, inciso III, da CF/88). É um princípio intangível, pois a 

dignidade humana é um valor que deve ser preservado e fortalecido. Enquanto valor supremo 

inerente ao homem que atrai o conteúdo de todos os direitos fundamentais, a dignidade da 

pessoa humana está relacionada com a satisfação de suas necessidades básicas.  

A dignidade da pessoa humana é o centro e o fim supremo de todo o Direito; logo, 

expande os seus efeitos nos mais distintos domínios normativos para fundamentar toda e 

qualquer interpretação, integração e aplicação normativa. 

Todo homem tem dignidade, porque possui um valor intrínseco ao seu ser, pelo 

simples e único fato de ser homem, logo, ela é inerente à condição humana e a sua 

preservação faz parte dos direitos humanos. O respeito pela dignidade humana deve existir 

sempre, em todos os lugares, independente de qualquer situação e de maneira igual para 

todos. Nesse sentido, uma definição multidimensional, aberta e inclusiva que exprime de 

forma completa a idéia de dignidade da pessoa humana é apresentada por Ingo Wolfgang 

Sarlet (2009, p. 67), para quem  

 

É a qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz 
merecedor do mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade; 
implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que 
assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e 
desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-responsável 
nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com os demais seres 
humanos, mediante o devido respeito aos demais seres que integram a terra.  

 

A dignidade é uma qualidade intrínseca e indissociável do ser humano, sendo que a 

sua proteção deve constituir meta permanente da humanidade, por isso é valor fundamental 

positivado, que consagra a idéia de que todo ser humano é titular de direitos, simplesmente 

pela sua condição biológica de ser humano e independentemente de qualquer outra condição.  
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Compreendendo-se a dignidade da pessoa humana como um conceito construído, ou 

uma conquista de nossa civilização, ela deve estar sempre conjugada com o princípio da 

solidariedade social, porque compreende a pessoa como cidadã e não apenas como indivíduo. 

A dignidade da pessoa humana se expressa na noção de que o ser humano é sempre um valor 

em si e por si, e exige ser considerado e tratado como tal. A dignidade humana está 

intrinsecamente vinculada ao respeito à liberdade e à igualdade dos seres humanos. O 

conceito de dignidade humana é de imensa complexidade, conforme destaca Alexandre 

Moraes (2003, p. 60), 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, que 
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao 
exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos. 

 

2.2 PRINCÍPIO DA IGUALDADE 

O principio da igualdade constitui um dos postulados básicos da República 

Federativa do Brasil e tem se apresentado como diretriz para a correta compreensão e 

interpretação de todas as demais normas que compõe o sistema jurídico. Assim, verifica-se 

que a vigência e utilidade desse princípio é matéria de interesse geral. 

O texto constitucional brasileiro enuncia o conceito de igualdade de todos sem 

qualquer distinção (artigo 5º, caput), sendo que a exata compreensão que se deve extrair desse 

dispositivo não é no sentido de uma igualdade absoluta, mas sim relativa, uma vez que as 

pessoas não são iguais entre si. 

Dessa forma, percebe-se que esse primado da igualdade deve ser encarado como um 

dos postulados da democracia, tratando-se, pois, de um vetor que tem por escopo servir como 

instrumento balizador da vida em sociedade, impondo a todas as pessoas um tratamento 

igualitário e sem qualquer discriminação. Para a pessoa com deficiência significa que não 

pode haver nenhuma restrição ou impedimento apenas em razão da sua limitação físico-

orgânica. 

  É de fundamental importância o entendimento do dispositivo vigente, nos termos do 

que preceitua o artigo 5º, caput, da Constituição de 1988 que não deve ser restritivo, ou seja, 

deve ser compreendido com o intuito de realizar as demandas sociais. Assim procedendo, 

aquela igualdade que era somente formal, passará a ser, também, material, realizando, na 

integra, seu escopo. 
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O princípio da igualdade possui duas vertentes: a igualdade formal e a igualdade 

material. A primeira ilumina o artigo 5º da Constituição Federal, ou seja, direitos 

fundamentais reconhecidos a todos, em igualdades de condições; a exigência de igualdade na 

aplicação do direito sem olhar as pessoas de maneira individualizada, o seja, não levando em 

conta a singularidade do indivíduo. A segunda está consubstanciada na exigência de uma 

sociedade livre, justa e solidária, que promova o bem de todos, sem preconceitos ou 

discriminações de quaisquer espécies, conforme estabelece o artigo 3º da Constituição Federal 

de 1988. 

É inegável que a questão da tutela das condições de acessibilidade arquitetônica 

passa pelo cumprimento rigoroso do princípio da igualdade. Desse modo, a igualdade 

garantida de forma genérica no caput do artigo 5º da CF de 1988 protege a pessoa com 

deficiência de qualquer forma de discriminação, contudo, ao lado da igualdade formal, a 

própria CF trouxe várias hipóteses de igualdade material, ou seja, além da igualdade perante a 

lei, é necessário garantir a igualdade na lei, como bem entende Lauro Luis Gomes Ribeiro 

(2010, p. 42) que “a igualdade perante a lei será insuficiente se não vier acompanhada da 

igualdade na própria lei, que considera o indivíduo em concreto, com suas particularidades”. 

Atualmente fala-se em igualdade de oportunidades ou equiparação de oportunidades 

quando os diversos sistemas da sociedade e do ambiente são tornados disponíveis para todos. 

São ações que reconhecem as desigualdades reais, concretas, entre os sujeitos. Consistem em 

medidas que concede prerrogativas a categorias de pessoas conhecidas como grupos 

vulneráveis, em razão das desvantagens que possuem, frente às demais, para o exercício de 

seus direitos.  

As pessoas com deficiência, por apresentarem inúmeras características que as 

singularizam, podem não conseguir exercer seus direitos do mesmo modo que as pessoas ditas 

normas ou sem deficiências. Por isso, mais que atribuir-lhes iguais direitos, é preciso que 

direitos específicos lhe sejam atribuídos, com a adoção de medidas compensatórias especiais, 

como, por exemplo, assegurar-lhes as condições de acessibilidade arquitetônica, que 

minimizem a desigualdade real e assegurem sua inclusão social, e no caso especifico aqui 

tratado, a sua inclusão educacional. 

O princípio da igualdade não é estático, mas sim dinâmico no sentido de que visa 

propiciar condições para que as desigualdades possam ser superadas, a fim de que seja 

possível atingir a igualdade efetiva, a igualdade material, real ou substancial. Portanto, as 

condições de acessibilidade arquitetônica para as pessoas com deficiência se apresentam 

como um instrumento competente para a implementação, no plano fático, de uma igualdade 
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efetiva, real, um pronto acesso aos bens materiais e imateriais construídos histórico e 

socialmente, de acordo com cada caso específico.  

As diferenças humanas não são deficiências, mas ao contrário, fontes de valores 

positivos que devem ser protegidas e estimuladas através da efetivação da igualdade material, 

pois como afirma Serge Atchabahian (2006, p. 79),  

 

O princípio da igualdade deve ser considerado não como igualdade absoluta, mas 
sim como igualdade proporcional vez que varia de acordo com as exigências do ser 
humano. É proporcional, pois longe de ser algo inalterável, relativo aos homens, 
deve levar em conta as peculiaridades destes.   

 

A eliminação de todas as barreiras físicas é um objetivo a ser perseguido, para que se 

tenha uma sociedade inclusiva. É preciso criar a cultura inclusiva para que as pessoas com 

deficiência possam viver com dignidade, pois como enfatiza Celina Camargo Bartalotti (2006, 

p. 51),   

 

Nos dias atuais pensar na inclusão como uma possibilidade, embora ainda não como 
uma realidade; há um grande caminho a ser percorrido. A construção de uma 
sociedade inclusiva passa pelo aprimoramento das relações sociais, pela 
compreensão de que o verdadeiro pensamento inclusivo é aquele não categoriza as 
pessoas por ordem de valor, valor esse atribuído através de estereótipos, estigmas, 
conhecimentos instituídos; pensar inclusivamente é aprender a olhar cada pessoa e 
buscar nela seu valor real. 

 

A base do paradigma inclusivista é, portanto, a crença na sociedade para todos; não 

cabe somente aos indivíduos com deficiência se integrar à sociedade: é preciso que ela 

também se transforme para acolher todos os seus cidadãos.  

A inclusão é, portanto, uma proposta de cidadania; a sociedade inclusiva envolve 

todos os segmentos sociais, ao transformar seu modo de ser, pensar e agir. Fica claro, 

conseqüentemente, que a inclusão social é um processo de mudança de paradigma, uma via de 

mão dupla, um processo bidirecional, de construção coletiva, que implica em ajuste mútuo, ou 

seja, tanto a pessoa com deficiência como a sociedade precisam se modificar.  

 

3. DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO 

Entre os vários princípios constitucionais merece destaque o da liberdade de 

locomoção, analisado aqui em função dos interesses das pessoas com deficiência. O 

fundamento desse princípio, num Estado Democrático Social de Direito, como é o caso do 

Brasil, é assegurar as condições necessárias para que cada indivíduo, através do exercício do 

direito de locomoção segura e independente pelos espaços de uso público e coletivo, 
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conquiste seus objetivos sociais, seus ideais de vida e usufrua de bens materiais e imateriais 

disponíveis no meio social. O direito à liberdade de locomoção significa que a pessoa tem o 

poder de autodeterminação, em virtude da possibilidade de locomover-se com autonomia e 

comodidade pelos múltiplos ambientes públicos e coletivos.  

Em seu contorno jurídico atual, o direito fundamental à liberdade locomoção, 

representa direito do indivíduo de ir, vir, ficar, permanecer, bem como de circular pelas vias 

públicas e demais espaços coletivos. Com seu indubitável caráter de direito fundamental, a 

liberdade de locomoção encontra-se consagrada, no ordenamento jurídico brasileiro, no art. 

5º, XV, da Constituição, que assim dispõe, in verbis: "É livre a locomoção no território 

nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens". 

Não há como dissociar condições de acessibilidade com a noção de meio ambiente 

ou espaço acessível. Quando se discute uma cidade acessível, está se pensando em desenho 

universal, o qual propõe que os espaços sejam projetados de forma a atender uma gama maior 

da população, levando em conta as restrições que as pessoas possam ter, entre outras 

variantes. Desse modo, o princípio da liberdade de locomoção constitui força normativa que 

atinge tanto o Estado como os particulares. Por um lado, quando o Estado não cumpre a 

garantia fundamental prevista no artigo 5º, XV, não elimina barreiras físicas que limitam as 

pessoas com deficiência de circularem livremente pelas ruas, praças, escolas, cinemas e 

demais espaços sociais da cidade, por outro quando o particular não adapta ou constrói 

segundo as normas técnicas da ABNT, também desrespeita os direitos humanos de 

acessibilidade garantidos a essas pessoas. 

A liberdade de locomoção deve ser interpretada como o domínio absoluto do espaço 

físico com independência e autonomia. Ela possibilita às pessoas com deficiencia condições 

reais de movimentação corporal e o deslocamento espacial com segurança. O direito de ir e 

vir de um lugar para outro não é garantido plenamente às pessoas com deficiência, uma vez 

que os espaços, as edificações, os diversos tipos de veículos etc, não lhes proporcionam as 

mínimas condições estruturais de locomoção, de mobilidade com autonomia, independência, 

comodidade e segurança, frente à problemática presente nos municípios brasileiros. 

 

4. NORMAS CONSTITUCIONAIS E INFRACONSTITUCIONAIS SOBRE AS 

CONDIÇÕES DE ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA 

O direito as condições de acessibilidade arquitetônica para as pessoas com 

deficiência física certamente são resultados de um processo histórico-social.  
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A primeira legislação brasileira a tratar do direito à acessibilidade foi a Emenda 

Constitucional nº 12, de 1978, que em seu artigo único, inciso IV, determinava que estaria 

assegurado aos deficientes a melhoria de sua condição social e econômica mediante a 

possibilidade de acesso a edifícios e logradouros públicos.  

Em nível da nossa Constituição Federal de 1988 podemos encontrar implícito e 

explicitamente o direito de acessibilidade. Implicitamente as condições de acessibilidade estão 

configuradas quando se elege como fundamentos da República Federativa do Brasil a 

cidadania e a dignidade da pessoa humana (art. 1º, incisos I e III, respectivamente); e, como 

objetivos fundamentais, busca construir uma sociedade livre, justa e solidária e promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação (art. 3º, incisos I e IV); ou ainda, quando dispõe no art. 5º, caput, que todos são 

iguais perante a lei. Expressamente, os artigos 227, § 2º e o 244 da nossa Carta Política, assim 

dispõem sobre o direito de acessibilidade, in verbis: 

 

“Art. 227.................................................................................. 

§ 2º - A lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de 

uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo, a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. 

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

Art. 244. A lei disporá sobre a adaptação dos logradouros, dos edifícios de uso 

público e dos veículos de transporte coletivo atualmente existentes a fim de garantir 

acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência, conforme o disposto no art. 

227, § 2º”. 

 

A Lei Federal 7.853/89, “dispõe sobre o apoio às pessoas portadoras de deficiência, 

sua integração social, sobre a Coordenadoria Nacional para lntegração da Pessoa Portadora de 

Deficiência - CORDE, institui a tutela jurisdicional de interesses coletivos ou difusos dessas 

pessoas, disciplina a atuação do Ministério Público, define crimes, e dá outras providenciais”. 

Também, a Lei Federal 10.098/2000 (conhecida como Lei de Acessibilidade) 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção de acessibilidade para pessoas 

portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e 

obstáculos nas vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma de 

edifícios e nos meios de transporte e comunicação, observando os parâmetros estabelecidos 
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pelas normas técnicas de acessibilidade da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT.  

O Decreto nº 3.298/1999, “que regulamenta a Lei nº 7.853/89, dispõe sobre a Política 

Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de 

proteção, e dá outras providências”. O Decreto nº 5.296/2004, “regulamenta as Leis nos 

10.048/2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que especifica, e 10.098/2000, que 

estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas 

com deficiência”. Por seu turno, o Decreto nº 5.904/2006 - Regulamenta a Lei no 

11.126/2005, que dispõe sobre o direito da pessoa com deficiência visual de ingressar e 

permanecer em ambientes de uso coletivo acompanhada de cão-guia e dá outras providências. 

Na Constituição do Estado do Pará, os direitos humanos de acessibilidade estão dispostos nos 

artigos 236, § 10 e 249, § 2º, VIII. No que tange à legislação municipal de Marabá, podemos 

destacar, entre outras normas atinentes à acessibilidade, a Lei Orgânica. A referida Lei, assim 

dispõe, in verbis: 

 

“Art. 301 – É dever do Município assegurar às pessoas portadoras de deficiências 

físicas, sensoriais ou mentais e com problemas de conduta, além dos direitos gerais 

instituídos nesta lei, os especiais necessários à compreensão de sua necessidade e, 

em especial, os seguintes: 

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

IV – facilidade de acesso a prédios, logradouros públicos e transportes coletivos, 

observando o disposto em lei”. 

 

A Lei nº 7.405/85, torna obrigatória a colocação, de forma visível, do “Símbolo 

Nacional de Acesso” em todos os locais e serviços que possibilitem acesso, circulação e 

utilização por pessoas com deficiência. 

A Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de 

Discriminação contra as Pessoas Portadoras de Deficiência ou Convenção de Guatemala 

(1999), em seu o artigo III, item 1, alíneas b e c, aborda mais direitamente o tema da 

acessibilidade. Essa Convenção foi ratificada pelo Brasil pelo Decreto presidencial nº 3.956 

de 8/10/2001. 

Cumpre lembrar também que a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência (2006), já aprovada pelo Congresso Nacional, por meio do Decreto legislativo nº 

186, de 9 de julho de 2008, conforme o procedimento do § 3º do art. 5º da Constituição 
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Federal, ou seja, com quorum qualificado que lhes dá o status de Emenda Constitucional, pois 

" Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em 

cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos 

membros, serão equivalentes às emendas constitucionais ", conforme estabelece o artigo 5º, § 

3º da CF. A referida Convenção foi ratificada pelo Brasil por meio do Decreto presidencial nº 

6.949, de 25 de agosto de 2009. Os artigos 9 (Acessibilidade), 19 (Vida independente e 

inclusão na comunidade) e o 20 (Mobilidade pessoal), dessa referida Convenção é que tratam 

mais diretamente sobre os direitos humanos de acessibilidade. 

Do ponto de vista das técnicas de engenharia e arquitetura, as condições para 

assegurar os direitos humanos de acessibilidade às pessoas com deficiência física encontram-

se descritas em diversas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, tais 

como: NBR 9050 - Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos 

Urbanos. 

 
5. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: O RECONHECIMENTO E O RESPEITO À 

DIVERSIDADE HUMANA 

Na contemporaneidade, a educação inclusiva vem sendo amplamente discutida, tanto 

no cenário mundial, quanto nacional. A inclusão concebida como um processo dinâmico, 

sistemático, parte do princípio de que a diversidade é uma característica pertinente ao ser 

humano e, portanto, não deve se constituir em fator de exclusão. Sendo assim, a escola deve-

se preparar para atender aos alunos, respeitando suas diferenças, potencialidades e 

necessidades, mesmo que esses tenham singularidades acentuadas. 

Romeu Kazumi Sassaki (1997, p. 41) enriquece o conceito de inclusão com suas 

palavras: 

 

Conceitua-se inclusão social como o processo pelo qual a sociedade se adapta para 

poder incluir, em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais e, 

simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A 

inclusão social constitui, então, um processo bilateral no qual as pessoas, ainda 

excluídas, e a sociedade buscam, em parceria, equacionar problemas, decidir sobre 

soluções e efetivar a equiparação de oportunidades para todos. 

 

É público e notório que a educação é um direito humano. No artigo 205 e seguintes 

da Constituição Federal está subscrito esse direito. Um dos princípios do ensino é a igualdade 

de condições de acesso e permanência na escola (artigo 206, inciso I). O dever do Estado com 
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a educação será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado aos 

portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino (artigo 208, inciso III). 

Parece óbvio, portanto, que as pessoas com deficiência também têm direito à educação. As 

pessoas com deficiência não só têm esse direito, como também o de exercê-lo sem 

discriminações, ou seja, de serem recebidas e educadas nas mesmas condições que os demais 

educandos. Se necessitarem de atendimento educacional especializado, este pode ser 

oferecido à parte, mas nunca de forma a impedir-lhes o acesso à sala de aula regular. 

A perspectiva da educação inclusiva pressupõe mudança dos valores e crenças 

pessoais, a identificação das necessidades educacionais dos alunos, adaptações curriculares, 

seleção dos materiais ou recursos educativos de apoio ou complementar, a organização 

administrativa, investimentos em infra-estrutura escolar, a formação específica e continuada 

do corpo docente e a escolha de estratégias metodológicas e avaliativas devem corresponder 

às características, interesses, habilidades e necessidades dos alunos. Os professores devem 

realizar os ajustes necessários relacionados à realização das suas práticas escolares, em todos 

os níveis, etapas e modalidades da educação. O processo educacional deve ser alargado para 

contextos e ambientes mais abrangentes. 

A escola inclusiva é aquela que garante a matrícula (acesso), freqüência (permanência) e 

desenvolvimento de todos os alunos. O contexto escolar deve se moldar, realizando os ajustes ou 

modificações que forem necessárias para atender as necessidades de todos os alunos. 

O processo de inclusão educacional, no entanto, não é fácil. A inclusão, no sentido 

amplo, implica no respeito no reconhecimento e no respeito à diversidade e, para isto, é 

necessária a transformação dos nossos próprios valores. Ou seja, para que possamos 

efetivamente pensar e fazer inclusão, é preciso que sejamos capazes de rever nossas posturas, 

nossas concepções, aprender a conviver com a diferença, refletir sobre o direito à igualdade 

de oportunidade e respeitar a diversidade. 

Para Miriam Aparecida Graciano de Sousa Pan (2008, p. 92): 

 

As escolas inclusivas devem reconhecer as diversas dificuldades de seus alunos e 
responder a elas, acomodando tanto estilos como ritmos diferentes de aprendizagem 
e assegurando uma educação de qualidade a todos através de currículo apropriado, 
modificações organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e parcerias com 
a comunidade. Dentro das escolas inclusivas, as crianças com necessidades especiais 
devem receber qualquer apoio extra de que possam precisar, para que lhe assegure 
uma educação efetiva.   

 

Considerando os estudos de Eugênia Augusta Gonzaga Fávero (2004, p. 28), “uma 

educação que não seja inclusiva não atende os postulados constitucionais, ou seja, a escola 
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deve organizar-se para receber, no mesmo ambiente escolar, todos os alunos, ainda que alguns 

possuam limitações significativas”. 

A diversidade humana está sendo cada vez mais desvelada e destacada e é condição 

imprescindível para entender como aprendemos, e como percebemos o mundo e nós mesmos. 

Nesse sentido, Maria Tereza Mantoan (2006, p. 197) assevera que “se o que pretendemos é 

que a escola seja inclusiva, é urgente que seus planos redefinam na direção de uma educação 

voltada para a cidadania global, plena, livre de preconceitos, que reconhece e valoriza as 

diferenças”. 

A pessoa com deficiência tem direito à educação superior tanto em universidades ou 

faculdades públicas quanto privadas, em todas as suas modalidades que são determinadas pelo 

artigo 44, da Lei Federal n.º 9.394/96 e artigo 27, do Decreto n.º 3.298/99. Essas modalidades 

são: cursos seqüenciais por campo de saber, de diferentes níveis, abertos a candidatos que 

atendam aos requisitos estabelecidos pela as instituições de ensino; de graduação abertos a 

candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e tenham sido classificados 

em processo seletivo; de pós- graduação, abertos a candidato diplomados em curso de 

graduação e que atendam às exigências das instituições de ensino; e de extensão, abertos a 

candidatos que atendam requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de ensino. 

Diante disso, o acesso livre a todo o espaço universitário é necessário para a inclusão 

dos alunos com deficiências, pois submetê-los, sempre, à dependência de terceiros transitarem 

pelas dependências de uma instituição acadêmica, é constrangê-los, é colocá-los em situações 

vexatórias, o que certamente constitui em fator de exclusão. Nesse contexto, as condições de 

acessibilidade arquitetônica contribuem para o processo de inclusão dos alunos com 

deficiência aconteça. É atributo indispensável à autonomia, a segurança, à independência e à 

comodidade dos respectivos alunos. 

 

6. REVELAÇÕES DA PESQUISA: AS CONDIÇÔES DE 

ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA NO CAMPUS UNIVERSITÁRIO 

DE MARABÁ  

Qualquer realidade merece ser apreendida e compreendida na sua dinâmica própria. 

Por outro lado, essa realidade deve ser analisada considerando suas vicissitudes e meandros, 

pois caso contrário, perderemos sua dimensão complexa, diversa. Contudo, não existe apenas 

uma realidade social, nem tampouco, ela é isolada no sentido de não manter qualquer relação 

com outros contextos histórico-social.  
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A partir dessas considerações, o estudo de caso constitui não é exatamente uma 

metodologia, e sim uma estratégia de pesquisa. Certamente é um meio através do qual 

podemos analisar uma dada realidade, um fenômeno social complexo dentro do contexto de 

vida real. Nesse sentido, segundo Antonio Chizzotti, (2008, p. 102-103),  

 

O estudo de caso é uma caracterização abrangente para designar uma diversidade de 
pesquisas que coletam e registram dados de um caso particular a fim de organizar 
um relatório ordenado e crítico de uma experiência, ou avaliá-la analiticamente, 
objetivando tomar decisões a seu respeito ou propor uma ação transformadora. 

 

O presente artigo apresenta o estudo de caso como estratégia de pesquisa, pois toda 

pesquisa científica necessita definir seu objeto de estudo e, a partir daí, construir um processo 

de investigação,  delimitando  o  universo  que  será estudado, ou seja, o estudo de caso requer 

a definição de uma unidade ou parte desse todo. O caso que será estudado neste trabalho é 

tomado como unidade significativa do todo e, por isso, suficiente tanto para fundamentar um 

julgamento fidedigno quanto propor uma intervenção. É considerado também como um marco 

de referência de complexas condições socioculturais que envolvem uma situação, qual sejam 

as condições de acessibilidade arquitetônica disponíveis na Universidade Federal do Pará, 

Campus de Marabá. 

Para efeito de pesquisa, o estudo de caso escolhido foi do acadêmico do Curso de 

Ciências Sociais: Nacélio de Souza Madeiro, uma pessoa que reside em Marabá há vários 

anos. Nacélio possui uma limitação visual e, por conta dessa condição, entre outras, acaba 

sendo “vítima”, como outros também na mesma situação, de um sistema social excludente.  

A seleção e delimitação desse caso foi decisiva por ser uma referência significativa 

para merecer a investigação e, por comparação aproximativa, apto para fazer generalizações a 

situações similares ou autorizar interferências em relação ao contexto da situação 

analisada/estudada. A delimitação deve precisar os aspectos e os limites do trabalho a fim de 

reunir informações sobre um campo específico e fazer análises sobre objetos definidos a partir 

dos quais se possa compreender uma determinada situação. 

No estudo de caso em tela, como procedimento metodológico, utilizamos a 

observação participativa e entrevista. A observação participante ou direta é obtida por meio 

do contato direto do pesquisador com o fenômeno observado, para recolher as ações dos 

atores em seu contexto natural, a partir de sua perspectiva e seus pontos de vista. Segundo 

Mary Aparecida Ferreira da Silva (2005, p. 38),  
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Como o nome observação já diz, e necessário observar, basicamente por meio dos 
sentidos (visão, audição, tato, olfato, paladar), para tirar um conhecimento claro e 
preciso de pesquisa. Tal objeto pode ser um ambiente onde as pessoas se 
relacionam. 

 

A entrevista dirigida em pesquisa é um tipo de comunicação entre um pesquisador 

que pretende colher informações sobre fenômeno e indivíduos que detenham essas 

informações e possam emiti-las. As informações colhidas sobre fatos e opiniões devem 

constituir-se em indicações de variáveis que se pretende explicar. A entrevista foi realizada 

através de um diálogo interpessoal entre entrevistado e entrevistando. 

 

6.1 UM ESTUDO SOBRE A SITUAÇÃO ARQUITETÔNICA DO CAMPUS 

UNIVERSITÁRIO DE MARABÁ NA PESRPECTIVA DA ACESSIBILIDADE. 

De acordo com a Portaria do Ministério de Educação e Cultura (MEC) nº 1.679, 

artigo 3º, todos os estabelecimentos de ensino deveriam cumprir no prazo de 90 dias, a partir 

de 2 de dezembro de 1999, as exigências normativas de acessibilidade. No entanto, nota-se 

que as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), em sua maioria, não atendem às 

necessidades de acessibilidade de modo eficaz.  

A Lei Federal de nº 10.098/2000 estabelece normas gerais e critérios básicos para a 

promoção de acessibilidade nos ambientes públicos e coletivos e torna obrigatória a 

adequação dos espaços de acordo com as normas técnicas postuladas pela ABNT. Contudo, é 

perceptível que a Administração Pública Federal não respeita tais normas jurídicas. 

Percebemos que a inadequação física do Campus Universitário de Marabá é um caso 

concreto, constituindo um obstáculo real para que as pessoas com deficiência possam usufruir 

seu direito à educação. Qualquer observador atento percebe que os inúmeros espaços 

universitários não seguem, quase na sua totalidade, as normas e critérios básicos relacionados 

à acessibilidade. 

A partir da constatação dessa realidade e considerando a complexidade e importância 

da acessibilidade para as pessoas com deficiência, resolvemos realizar um estudo da situação 

do Campus Universitário de Marabá, por entendermos que como Instituição de Ensino 

superior e um Estabelecimento de educação pública, deve ser um agente inclusivo da 

sociedade. 

Os objetivos do respectivo estudo foram identificar as principais barreiras físicas no 

Campus Universidade de Marabá, mapear as intervenções já efetuadas e apresentar algumas 

sugestões pertinentes. 
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O usufruto do Campus Universitário depende do ir e vir das pessoas, o qual depende 

de boas condições para a locomoção.  Portanto, o respectivo Campus é um espaço complexo, 

múltiplo, apresentando nuances que lhes são inerentes, considerando as suas variadas relações 

sociais. A liberdade para acessar, utilizar e permanecer nos espaços acadêmicos certamente 

constitui um elemento na emaranhada realidade local. 

 

6.2.1 Estudo de caso: relatório da entrevista 

Ao ser questionado sobre os principais problemas de locomoção que constituem 

obstáculos para o uso dos ambientes e objetos ou equipamentos do Campus Universitário de 

Marabá, Nacélio de Souza Madeiro afirmou que são as dificuldades de andar pelas calçadas, 

subir escadas e rampas, ir a biblioteca, a sala de aula, a xerocadora, a secretaria geral e a da 

sua Faculdade (Ciências Sociais), ao banheiro, ao auditório, ao tapiri (espécie de área de 

lazer), ao Núcleo de Educação Especial (NEES), ao setor administrativo etc. 

Conseqüentemente essas barreiras impossibilitam-lhe de desempenhar alguns trabalhos da 

vida acadêmica e de usar muitos espaços, objetos ou instalações que o Campus dispõe. A 

maioria dos ambientes do Campus não é adaptada com as calçadas, com rampas, espaços 

amplos e sem objetos nos corredores (carrinhos de venda, cadeiras, mesas, etc.), além de 

outros.   

O acadêmico citou como exemplo se for solicitado para ir até a sala de aula ou ao 

tapiri, sente dificuldades, pois não conhece o percurso, existem muitos obstáculos físicos no 

caminho que lhe atrapalham. Argumenta que o local lhe limita muito, pois tem acesso apenas 

a alguns espaços, edificações e equipamentos ou mobiliários do Campus. Argumentou que 

não existe sinalização ambiental para orientação das pessoas com deficiência; mobiliário de 

recepção e atendimento obrigatoriamente adaptado à altura e à condição física de pessoas em 

cadeira de rodas, conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

O acadêmico relatou que nunca usou as novas instalações da biblioteca por barreiras 

físicas que lhe impedem de fazer isso. Afirmou que o Campus tem apenas um banheiro 

minimamente adaptado. Não consegue transitar sozinho nas dependências do Campus, pois 

sempre precisa da ajuda de alguém, frente aos múltiplos obstáculos arquitetônicos presentes 

no ambiente universitário. 

Segundo o acadêmico, a construção, reforma ou ampliação de edificações, quando 

executadas, normalmente ignoram os princípios do desenho universal e outras legislações 

específicas. E as entidades de fiscalização profissional das atividades de Engenharia, 
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Arquitetura e correlatas, não exercem o seu papel de fiscalizar a atuação de seus profissionais 

nessa área. 

Nos estacionamentos internos ao Campus, não há reservas de vagas devidamente 

sinalizadas para veículos que transportem pessoa com deficiência, nem existe sinalização 

visual e tátil para orientação de pessoa com deficiência visual 

Para Nacélio, as condições das edificações não seguem rigidamente as normas 

técnicas de acessibilidade, possibilitando o uso devido com independência, autonomia, 

segurança e liberdade pela pessoa com deficiência. 

O discente alegou que já sofreu vários acidentes no interior do Campus: “um dia 

desses, estava andando pelo corredor da universidade, aí eu bati com o rosto na coluna, no 

pilar de sustentação, pois não há piso tátil no local que ajude a andar com segurança”, afirma 

Nacélio. E, continua, “já machuquei partes do seu corpo ao colidir com cadeiras e mesas 

espalhadas pelas suas dependências do Campus, principalmente corredores”. Na prática, o 

discente passa por situações constrangedoras, pois colidiu com carros e motos estacionados 

nos estacionamentos, bem como nas colunas e paredes de sustentação de edificações etc.  

A falta de acessibilidade arquitetônica muitas vezes o fez desanimar dos estudos. A 

ausência de rampas e elevadores restringe o acadêmico no seu direito fundamental de ir e vir.  

 

6.2.2 Diagnóstico da realidade arquitetônica do Campus Universitário de Marabá 

Foram percorridas as áreas internas e acessos externos ao Campus o que nos permitiu 

mapear as barreiras físicas e intervenções já executadas. Observações foram realizadas com 

diversos instrumentos (fotografias, filmagens, anotações breves, etc). 

O respectivo estudo identificou algumas situações de desrespeito às condições de 

acessibilidade arquitetônica: 

a) Rampas de acesso para cadeirantes e outros transeuntes sem corrimãos e outras 

especificações técnicas da ABNT (com inclinações inadequadas ou superiores às 

determinadas em normas técnicas; as inclinações são desproporcionais, sem piso tátil para 

sinalização, instalado antes do início e após o término de cada segmento de rampa); são 

estruturas não atendem na íntegra as normas e resoluções vigentes; 

b) Escadas e rampas com corrimãos em discordância com as normas vigentes; nestas 

condições, corrimãos não atendem alturas e diâmetros das barras determinados por normas; 

não possuem barras paralelas; não possuem cores contrastantes; 
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c) Escada de acesso ao Núcleo de Educação Especial (NEES) completamente em 

desacordo com as regras e normas técnicas básicas de acessibilidade da ABNT; além da 

inexistência de rampa no local; 

d) Não existe rampa de acesso a biblioteca e ao tapiri;   

e) Calçadas sem rebaixamento e sem linhas de piso tátil pintadas com tinta especial; 

f) O banheiro parcialmente adaptado: não possui espaço para a circulação de cadeira 

de rodas; não obedece as alturas de papeleira, porta papel toalha, saboneteira, inclinação e 

altura de espelho e protetor de porta, maçaneta roliça ao invés do tipo alavanca, sem 

identificação em relevo (para deficientes visuais); 

g) Ausência de telefone (orelhão) público adaptado a altura compatível com usuários 

de cadeira de rodas e com sinalização tátil no chão, facilitando a identificação desse 

mobiliário pelas pessoas com deficiência visual; 

h) Falta de manutenção de calçadas, bueiros sem tampa ou grades de proteção; 

i) Portas e corredores estreitos; 

j) Ausência de vaga de estacionamento exclusivo para pessoas com deficiência física; 

k) Auditório em desacordo com a reserva mínima (2%) da lotação do 

estabelecimento com assentos para acomodação para pessoas em cadeira de rodas, em 

conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT. 

 

6.2.3 Intervenções já realizadas na arquitetura do Campus Universitário 

Algumas intervenções físicas na estrutura do Campus já foram executadas, como, por 

exemplo, instalação de corrimãos em escadas e adaptação de um banheiro. O bloco 

administrativo e das salas de aula das faculdades de Direito e Sistema de Informação foi 

reformado e ampliado, bem como o bloco da biblioteca, da coordenação e da secretaria geral 

do Campus.  

Porém, foi observado, que essas intervenções, em sua totalidade, não atendem, na 

íntegra, às determinações das normas vigentes. As intervenções existentes são parciais porque 

não atendem integralmente as normas técnicas e correlatas atinentes às condições de 

acessibilidade arquitetônica. 

Os casos acima expostos são bastante elucidativos da ausência de políticas públicas 

em nível federal voltadas para assegurar a inclusão educacional de acadêmicos que de modo 

transitório ou permanente, possuem alguma espécie de limitação físico-orgânica. O breve 

estudo de caso aqui apresentado é apenas uma pequena amostra da necessidade de mudanças 

e do compromisso que o Poder Público deve assumir por meio da implementação de ações 
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afirmativas que se coadunem com os reais necessidades dos discentes quanto ao processo de 

inclusão educacional, garantindo o direito de todos ao acesso, permanência e uso dos 

ambientes e objetos/equipamentos que o integram o Campus Universitário de Marabá. 

 

6.2.4 Núcleo de Acessibilidade  

O Ministério da Educação e Cultura (MEC), por meio da Secretaria de Educação 

Superior, criou o Programa Incluir. No que tange a Educação Superior, o respectivo Programa 

propõe ações que garantem o acesso pleno de pessoas com deficiência às Instituições Federais 

de Ensino Superior (IFES). O Incluir tem como principal objetivo fomentar a criação e a 

consolidação de núcleos de acessibilidade nas IFES, os quais respondem pela organização de 

ações institucionais que garantam a integração de pessoas com deficiência à vida acadêmica, 

eliminando barreiras comportamentais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação.  

Desde 2005, o esse Programa lança editais com a finalidade de apoiar projetos de 

criação ou reestruturação desses núcleos. Os núcleos melhoram o acesso das pessoas com 

deficiência a todos os espaços, ambientes, ações e processos desenvolvidos na instituição, 

buscando integrar e articular as demais atividades para a inclusão educacional e social dessas 

pessoas. São recebidas propostas de universidades do Brasil inteiro, mas somente as que 

atendem às exigências do programa são selecionadas para receber o apoio financeiro do MEC. 

O programa cumpre o disposto nos decretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005 e no 

edital Incluir 04/2008, publicado no Diário Oficial da União nº 84, seção 3, páginas 39 e 40, 

de 5 de maio de 2008. 

Em que pese às normas correlatas vigentes, o Campus Universitário de Marabá ainda 

não dispõe de um núcleo de acessibilidade, impossibilitando aos discentes e demais 

transeuntes maior independência e autonomia de acesso e utilização dos espaços, serviços e 

equipamentos/bens existentes no ambiente acadêmico. 

 

6.2.5 Algumas proposições: 

A partir do mapeamento das condições arquitetônicas do Campus Universitário de 

Marabá, apresentamos algumas proposições para adaptar, reformar ou construir novas 

instalações físicas no referido Campus: 

a) Adaptar calçadas, rampas, corredores, passarelas, salas de aula e demais espaços 

através da colocação de sinalização podotátil; 

b) Instalar plataformas elevatórias e elevadores; 

c) Adequar instalações elétricas para os elevadores; 
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d) Colocar sinalização tátil em alto relevo e em Braille; 

e) Colocar sinalização visual de identificação em portas e em paredes; 

f) Adequar escadas (inclusão de faixas de alerta visual e tátil, colocar corrimãos, 

colocar selos em Braille contendo informações, colocar anéis contrastantes); 

g) Adaptar assentos nos auditórios para acesso de pessoas em cadeiras de rodas e 

pessoas obesas; 

h) Adaptar banheiros; 

i) Remover e recompor pisos para atender aos parâmetros mínimos exigidos para 

uma superfície transitável; 

j) Delimitar vagas para estacionamento; 

k) Fomentar a estruturação do núcleo de acessibilidade. 

 

Do ponto de vista financeiro, é importante ressaltarmos que em um projeto que nasce 

acessível, ou seja, aquele que é concebido considerando os princípios do desenho universal, 

seu custo não passará de 1% sobre o custo total da obra, mas quando se tratar de adequação ou 

adaptações de projetos já construídos, esses valores podem atingir cifras bem altas. 

Considerando estudos de arquitetos, engenheiros e economistas, os custos adicionais para 

uma construção acessível fica entre 0,5% e 1% acima dos custos totais de construção. Por seu 

turno, esses profissionais demonstram que uma obra de reforma, ampliação, adequação ou 

adaptação para eliminar as barreiras de um espaço já edificado, custa de 10 a 35 vezes mais 

do que construí-los com a acessibilidade desde o princípio. Isso se aplica perfeitamente para a 

concepção e construção espaços acessíveis.  

Considerando o princípio da economicidade, é mais vantajoso para os cofres 

públicos construir uma obra atendendo às condições estabelecidas nas normas técnicas de 

acessibilidade da ABNT do que posteriormente ter que fazer as adaptações/adequações 

necessárias. É mais oneroso reformar e adequar espaços e objetos do que construir ou fabricar 

algo já considerando as normas técnicas de acessibilidade. Uma despesa menor antes 

certamente é melhor do que uma despesa maior depois, principalmente considerando os 

gastos públicos adicionais. 

Do ponto de vista social, a acessibilidade arquitetônica torna-se imprescindível no 

processo de construção da cidadania das pessoas com deficiência. A inclusão social dessas 

pessoas perpassa necessariamente pela garantia de ambientes e serviços acessíveis. Ter 

acesso, permanecer e utilizar serviços e espaços com comodidade, segurança e autonomia, 

significa que os direitos humanos, a dignidade da pessoa humana, a justiça de fato, a eqüidade 
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social, a cidadania e a inclusão social em relação às pessoas com deficiência estão sendo 

resguardados.  

Embora seja extremamente útil garantir que os novos ambientes já nasçam 

acessíveis, continua sendo necessário e urgente adaptar os muitos ambientes inacessíveis que 

ainda existem.  

Uma educação inclusiva, que visa igualdade de oportunidades para a totalidade de 

seus discentes, deve garantir ambientes mais democráticos, inclusivos, que cumpram a sua 

função social, a qual significa não apenas reconhecer mais acima de tudo garantir as 

condições de acessibilidade arquitetônica a seus transeuntes.      

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um ambiente sem as condições de acessibilidade arquitetônica impede que a pessoa 

com deficiência interaja com o meio e utilize-o de modo satisfatório. Enquanto essa situação 

permanecer, as pessoas com deficiência terão dificuldades para exercerem plenamente sua 

cidadania, continuarão excluídas socialmente, inclusive do ambiente universitário. Princípios 

basilares constitucionalmentes garantidos como dignidade da pessoa humana, igualdade, 

liberdade de locomoção e inclusão social permanecerão sendo desrespeitados.  

Ao falarmos em educação inclusiva devemos pensar também nas condições de 

acessibilidade arquitetônica, uma vez que o Campus Universitário de Marabá recebe pessoas 

com deficiências, entre docentes, discentes, outros servidores e visitantes. 

O processo de inclusão das pessoas deficiência no ambiente universitário ainda 

carece de atenção direcionada, que contemple as necessidades dos graduandos ou pós-

graduandos com relação à acessibilidade arquitetônica. Por outro lado, mais do que 

possibilitar a acessibilidade física do ambiente universitário, devemos caminhar no sentido do 

acolhimento e respeito à diversidade humana. 

Neste estudo, percebemos que as condições de acessibilidade arquitetônica do 

Campus não atende às exigências do MEC, tampouco às normas técnicas referentes ao 

assunto. As intervenções arquitetônicas realizadas no Campus são necessárias, pois 

contribuem para melhorar o acesso, a permanência e a utilização pelas pessoas com 

deficiência com segurança, autonomia, comodidade e independência dos múltiplos espaços e 

objetos/equipamentos ou recursos existentes neste espaço público. Apesar de serem 

necessárias, as reformas e ampliações do Campus ora em curso devem significar a construção 

de ambientes que possibilitem avanços no processo de inclusão das pessoas com deficiência, 

mas em grande medida para a sociedade com um todo. 
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Os direitos humanos de acessibilidade arquitetônica no ambiente universitário de 

Marabá ainda são possibilidades não uma realidade. São ideais a serem perseguidos.  

Dignidade, liberdade, igualdade e inclusão social não podem ser meras palavras 

principiológicas elencadas em Constituições, normas infraconstitucionais e em declarações, 

pactos, convenções e programas internacionais, mas condições indispensáveis para que toda 

pessoa possa se desenvolver em sociedade, tendo a possibilidade de alcançar o máximo de 

suas potencialidades, contribuindo não só com seu próprio desenvolvimento, mas com 

desenvolvimento da sociedade como um todo. 

Um olhar perceptivo e interpretativo sobre o Campus Universitário de Marabá/PA foi 

suficiente para percebermos que ele é um objeto vivo, complexo e repleto de detalhes. O 

direito à educação inclusiva não é apenas pugnar por ele, mas, principalmente, reconhecer 

como essa educação deve ser garantida a todos os alunos, indistintamente. Trata-se de 

compreendermos que esse direito humano fundamental como uma prerrogativa da condição 

para o exercício da cidadania plena, implica na a efetivação, também, das condições de 

acessibilidade arquitetônica de modo a tornar o referido Campus não apenas um objeto vivo, 

complexo e repleto de detalhas, mas também mais humano no sentido assegurar que os alunos 

que apresentam alguma limitação de natureza físico-orgânica possam interagir com os 

múltiplos ambientes acadêmicos com segurança, comodidade, independência e autonomia. 
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AS POLÍTICAS PÚBLICAS EM SEGURANÇA PÚBICA NO BRASIL E 

O DIREITO POLICIAL INTERNACIONAL 

 

PUBLIC POLICIES IN BRAZIL PUBIC SAFETY AND LAW INTERNATIONAL POLICE 

 

Sérgio Henrique dos Santos Matheus 

 

  

RESUMO 

O problema da violência cada vez mais faz parte do cotidiano de nossas vidas, este problema 

aguava-se quando esta violência vem de quem é constituído para aplacar e deter a violência, 

estamos falando da Polícia. Nesta medida, além das decisões normais concernentes ao 

combate a violência, o Estado tem que dirigir sua atenção a estabelecer suas políticas públicas 

nos dois sentidos, um dirigido a combater a criminalidade e outro no sentido de combater os 

desvios dos policiais, dentro deste foco o Brasil deu um passo importante no rumo de 

absorver o direito internacional dos direitos humanos em nosso ordenamento jurídico nacional 

em sua modalidade de Direito Policial Internacional. Nesta pesquisa demonstraremos como as 

políticas públicas do Brasil estão direcionando suas medidas para incorporar as ações de 

proteção contra violações de direitos humanos por servidores responsáveis pela aplicação da 

lei e pela investigação policial dentro de um modelo internacionalmente concebido. 

Inicialmente faremos um corte epistemológico no estudo para definir e conceituar o que é o 

Direito Policial, no desenvolvimento, trataremos da construção histórica da assimilação do 

Direito Policial Internacional com estratégia de combate as violações dos direitos humanos 

pelos policiais e por final proporemos os novos passos que podem ser dados para desenvolver 

estas políticas públicas. 

PALAVRAS-CHAVE: : POLÍCIA; DIREITO POLICIAL INTERNACIONAL; DIREITOS 

INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS. 

 

ABSTRACT 

The problem of violence that is increasingly part of our everyday lives, this problem increase 

when this violence comes from who is appointed to appease and stop the violence, we are 

talking about the police. To this extent, beyond the normal decisions concerning the fight 

against violence, the state must direct its attention to establishing public policies in both 

directions, one directed at combating crime and another to combat the diversion of police, the 

focus within this Brazil took an important step in the direction of absorbing the international 

law of human rights in our legal form of their national law International Police. In this 

research demonstrate how public policies in Brazil are directing their actions to incorporate 

measures to protect against human rights violations by civil servants responsible for law 

enforcement and the police investigation into an internationally designed model. Initially we 

will make an epistemological break in the study to define and conceptualize what is the Police 

Law, development, deal with the historical construction of the assimilation of Law with 

International Police strategy to combat human rights violations by police, and ultimately 

propose new steps can be taken to develop these policies. 

KEYWORDS: POLICE; INTERNATIONAL POLICE LAW; HUMAN RIGHT 

INTERNATIONAL LAW 
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Introdução 

  

  

Os efeitos da 2ª Grande Guerra Mundial são de conhecimento da maioria dos 

estudiosos, ou seja, o surgimento da necessidade de divulgar, disseminar na Sociedade 

Internacional as ideias de proteção dos direitos individuais, evitando-se o surgimento de ações 

semelhantes àquelas desempenhados pelo Nazifascismo. 

Dentro dos modelos adotados esta a internacionalização e constitucionalização dos 

direitos humanos, e dentro deste escopo dotar as Polícias dos Estados de uma nova cultura, 

não mais de proteção do Estado mais de proteção da sociedade e seus componentes. 

Buscando esta finalidade, tanto o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos, 

como os Sistemas Regionais de Proteção dos Direitos Humanos elaboraram instrumentos 

normativos voltados a influir nas políticas públicas dos Estados às novas atribuições da 

Polícia no Estado Democrático e Social de Direito, e ao mesmo tempo formar e capacitar 

estes mesmos policiais sobre as formas de policiar respeitando os Direitos Humanos. 

Apesar de todos os esforços da Comunidade Internacional, poucos instrumentos de 

proteção com conteúdo voltado a formar e capacitar as Policiais em Direitos Humanos, não 

obtiveram a hierarquia estatuto de “Hard Law” , norma cogente, normas que obrigam os 

Estados a cumprir os ditames sob pena de sanções internacionais, nos termos dos artigos 34, 

41 e 42, da Carta das Nações Unidas, levando-se em consideração o poder discricionário do 

Conselho de Segurança. 

Exceção a este contexto encontra-se a Convenção contra a Tortura e Outros 

Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia Geral 

das Nações Unidas, em sua XL Sessão, realizada em Nova York, de 10 de dezembro de 1984. 

Os instrumentos internacionais de proteção dos Direitos Humanos ligados ao Direito 

Policial têm na sua maioria hierarquia de “Soft Law” , ou seja, simples recomendação, aos 

Estados para dirigirem suas ações de sentido de adotar os princípios, regras e orientações 

contidas nos dispositivos e adaptá-las ao seu ordenamento jurídico. 

Dentro desta ideia o governo brasileiro desde o ano de 1.995 vem desenvolvendo 

medidas políticas, educacionais, acadêmicas, estruturais e de logística para introduzir os 

conceitos de direitos internacional dos direitos humanos, em especial em sua parcela de 
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direito internacional policial, nos cotidianos das corporações policiais e do sistema 

penitenciário. 

Assim, foram criadas políticas públicas para incentivar a cultura em direitos 

humanos nos aplicadores da lei e aos investigadores de crimes, perfazendo o que Sapori 

(2007, p. 72) chamou de “coletivização da Ordem Pública”. 

Uma das propostas deste trabalho é evidenciar a existência de um recorte dentro do 

ordenamento jurídico brasileiro de um novo direito autônomo dos demais, mas com traços 

conglobante de vários ramos do direito, mas que por circunstâncias temporais tem sido 

abordado de maneira autônoma.  

O recorte deste Direito Policial deriva da necessidade governamental em buscar 

estratégias e técnicas voltadas aos aplicadores da lei e a manutenção da ordem pública, no 

caso brasileiro às Polícias. 

A necessidade da criação e instituição de um direito voltada às polícias não é 

exclusiva da ordem interna brasileira, mas também internacional, considerando os esforços do 

Centro de Direitos Humanos das Nações Unidas na elaboração de programas de cooperação 

técnica na área de direitos humanos voltados a diferentes agências incumbidas da aplicação da 

lei, conforme notou Kaufman (2007, p. 413), dando fundamento a criação do Direito Policial 

Internacional. 

No próximo tópico abordaremos o tema do Direito Internacional Policial e os 

instrumentos internacionais que o consolidam, além da recente norma criada por meio da 

Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de dezembro de 2010, determinado às policiais 

federais, ao Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança, a 

aplicação de normas internacionais de direitos humanos no seu cotidiano operacional de suas 

atividades. 

  

  

1.                Do Direito Policial 

  

  

Antes de avançarmos no presente trabalho é necessário um melhor esclarecimento 

sobre o que denominamos “Direito Policial” no contexto aqui apresentado e discutido no 

regime interno e externo do ordenamento jurídico brasileiro. 

O termo “Direito Policial” não é muito familiar a doutrina brasileira, apesar de sua 

vasta produção acadêmica em matéria de segurança pública, esta designação não aparece nos 
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textos literários produzidos no estudo na matéria policial, até por que os textos produzidos 

têm origem em estudos de sociologia, antropologia, ciência política, pela própria deficiência 

dos policiais em produzir textos acadêmicos em sua área de atuação, ficam afastados destes 

estudos o linguajar próprio destas instituições policiais. 

Ao contrário do Brasil, Portugal tem uma vasta experiência nesta disciplina que no 

nosso entendimento reúne elementos tanto do direito constitucional, administrativo, penal e 

processual penal, inclusive com a disponibilidade de cursos de posgraduação strito sensu em 

matérias voltadas exclusivamente a atividade policial. 

Na concepção portuguesa do termo “Direito Policial”, a definição de Raposo (2006, 

p. 17) é o ponto de partida para o nosso estudo, sendo este expressado nos seguintes termos: 

  

  

Ramo do Direito Administrativo geral ou comum que regula a 

organização policial e as atividades de corpos de polícia, com vista a satisfação do 

interesse público da segurança interna, à garantias do pleno exercício dos direitos e 

liberdades e ao cumprimento da lei. 
  

  

Da análise do conceito do conceituado professor percebe-se algumas deficiências 

conjecturais relacionados a sua aplicação ao direito brasileiro, em especial valoração do 

direito policial como matéria constitucional nos ditames do art. 144, da Constituição Federal, 

trazendo um contorno diferenciado ao conceito acima exposado, em razão de sua concepção 

como direito coletivo. 

Existem porções de semelhança entre o conceito luso e o brasileiro, em especial no 

que tange aos pontos ligados ao Direito Administrativo e o poder de polícia, definido pela 

norma brasileira disposta no artigo 78, do Código Tributário Nacional, com evidente sintonia 

entre os ordenamentos jurídicos, como podemos observar da transcrição do dispositivo 

normativo brasileiro, comparando-o com o conceito do estudioso português: 

  

  

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 

que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de 

ato ou a abstenção de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à 

higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício 

de atividades econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 

Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos direitos 

individuais ou coletivos 
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Sob a ótica do direito brasileiro podemos conceituar “Direito Policial” como ramo do 

Direito que conjuga elementos do direito constitucional, administrativo, penal e processual 

penal inerentes a pratica da atividade policial tanto na preservação da ordem pública como na 

investigação de delitos, por meio da polícia judiciária. 

O Direito Policial no Brasil não esta ligado a somente um ramo do direito, o 

administrativo, mas congrega elementos de matérias jurídicas distintas dentro de uma 

complexa gama de medidas para a preservação da ordem pública, defesa de direitos e 

garantias individuais, além das atividades de investigação da criminalidade interna e 

internacional. 

Neste contexto, extraímos para fazer parte do Direito Policial, no contexto aqui 

apresentado, elementos constantes do direito constitucional, como as limitações impostas pelo 

artigo 5º atuação estatal no campo da investigação e detenção de pessoal, bem como no que 

concerne a garantia de direitos fundamentais das pessoas investigadas e limitação no direito 

de investigação na  busca da autoria e materialidade delitiva. 

Do direito penal, extraímos as definições das condutas tipificadas utilizadas para a 

indicação de autoria, indiciária da pratica de crime, elemento indispensável para atingir-se o 

ius puniendi do Estado em sua plenitude, por meio da ação do Ministério Público e do 

Judiciário. 

Do direito administrativo recortamos o poder discricionário da autoridade policial em 

orientar as suas investigações, no sentido de alcançar a autoria e materialidade do crime, 

tendo como limites apenas as ações tidas como ilícitas pelo processo penal ou pela 

constituição federal. 

No que concerne ao direito processual penal encontramos a maior parte da matéria 

ligada ao Direito Policial, pois além da matéria típica de polícia judiciária, encontramos as 

atividades ligadas ao requerimento e cumprimento das medidas cautelares voltadas as 

liberdades individuais incluindo as prisões temporária, cautelar e provisória, sem deixar de 

mencionar os mandados de busca pessoal e domiciliar, ao que podemos somar outras medidas 

executadas pela Polícia respeitado os requisitos e limites da legislação esparsa, como no caso 

das escutas ambiental, telefônica e de dados, e uso de algemas. 

Com estas explanações finais podemos concluir que, embora haja grande semelhança 

conceitual entre as duas ordens jurídica portuguesa e a brasileira, sob a nossa ótica, esta 

última é mais ampla e abrangente do que a lusitana. 

No tópico adiante abordaremos o direito internacional e o seu alcance no campo do 

direito policial no ordenamento jurídico brasileiro. 
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2 . O Direito Internacional Policial 

  

Com já mencionado neste mesmo trabalho, após as atrocidades ocorridas durante os 

eventos bélicos mundiais ocorridos de 1939 a 1945, a Sociedade Internacional conseguiu 

concentrar os esforços, que faltaram em 1919, e criar mecanismos capazes de evitar novas 

ocorrências de fatos iguais ou semelhantes àqueles quinquênio que a humanidade deseja 

extirpar da futura História dos povos. 

A criação de Centro de Direitos Humanos da ONU foi uma das estratégias 

desenvolvidas para buscar as soluções culturais, acadêmicas, diplomáticas e jurídicas, além de 

capacitação profissional para tornar o mundo, senão imune, mas protegido de ações que 

pudessem vislumbrar a possibilidade do ressurgimento do passado. 

O maior destaque deste Centro esta na sua atuação pedagógico fomentando e 

implementando cursos para os aplicadores da lei e funcionários do sistema prisional, 

incluindo entre as matérias ministradas fontes, sistemas e padrões da legislação internacional 

de direitos humanos na administração da justiça criminal, além dos deveres e princípios 

básicos da conduta policial ética; uso da força na aplicação da lei; evidências sobre a 

identificação dos crimes de tortura, bem como métodos eficazes de intervenção legal e ética 

durante a prisão e o interrogatório no respeito aos seus direitos legalmente concedidos, 

incluindo neste contexto padrões para busca e apreensão nos locais indicados como da 

presença de indivíduos em conflito com a lei, ou supostamente local de encontro de produtos 

de crime. 

Outro órgão do Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos importante no 

processo de difusão do Direito Policial é o Alto Comissariado das Nações Unidas para os 

Direitos Humanos com a expedição e publicações de “Manuais” nas mais diversas áreas, em 

especial àquele para definir as condutas dos aplicadores da lei no exercício do monopólio do 

uso legítimo da força. 

Exemplo deste trabalho esta na publicação, ocorrida no ano de 2002, do manual 

“Direitos Humanos e Aplicação da Lei: Guia do Formador para a formação em Direitos 

Humanos das Forças Policiais”, nas cidades de Nova Iorque/EUA e Genebra/Suíça, parte da 

série de documentos intitulados “Série de Formação Profissional”. 

Documento mencionado acima contém informações aprofundadas sobre as fontes, 

sistemas e normas de direitos humanos relativas à aplicação da lei, em especial às liberdades 
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individuais, bem como orientações práticas nesta área, incluindo em anexo o texto de diversos 

instrumentos internacionais. 

Com estes manuais é possível capacitar os policiais, aplicadores da lei, naquelas 

ações voltadas a preservação da ordem, no exercício do monopólio da violência e uso da 

força, até mesmo a letal, dentro de parâmetros não violadores dos direitos e garantias 

fundamentais, bem como os direitos humanos protegidos pelos instrumentos internacionais 

inerentes ao tema. 

No campo jurídico podemos destacar a construção dos alicerces para adoção de 

vários instrumentos internacionais em pro da família humana, como por exemplo a 

Convenção contra a Tortura e outro tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes, 

adotada pela Resolução 39/46, da Assembléia Geral das Nações Unidas, em 10 de dezembro 

de 1984, voltada a promover o respeito universal e a observância dos direitos humanos e das 

liberdades fundamentais.  

Além de instrumentos de “Hard Law”, o Centro de Direitos Humanos das Nações 

Unidas também produziu vários instrumentos de “Soft Law”, constituído de regras e conjunto 

de regras ou Conjunto de Princípios dirigidos aos Estados, em especial ao corpo estatal 

encarregado da aplicação da lei e da investigação criminal, tentando sensibilizá-los para a 

necessidade de parametrização dos conhecimentos a serem transmitidos aos aplicadores da lei 

e uso legítimo da forma as formas de atuação respeitando dos direitos humanos das pessoas 

submetidas às ações policiais. 

Dentre estes instrumentos jurídicos elaborados pelos auspícios das Nações Unidas, 

como forma orientar e sensibilizar os Estados para a necessidade de implantação em seus 

ordenamentos jurídicos internos um direito voltado exclusivamente a ser aplicado pelas 

Polícias locais e os respectivos sistemas carcerários dos países, de conhecimento 

indispensável para uma atuação fundada no respeito aos direitos humanos do indivíduo, 

destacamos as normas a seguir elencadas dentre outras: 

1 - O “Código de Conduta para os encarregados da aplicação da lei”, adotado pela 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, em sua Resolução nº 34/169, de 17 de dezembro de 

1979;  

2 - Os “Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo”, adotados pelo 

Oitavo Congresso das Nações Unidas sobre a Prevenção do Crime e o Tratamento dos 

infratores, realizado em Havana-Cuba, de 27 de agosto a 7 de setembro de 1990;  
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3 - Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para os 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotados pelo Conselho Econômico e 

Social das Nações Unidas na sua resolução 1989/61, de 24 de maio de 1989;  

4 - Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, adotado pela Assembléia Geral das Nações Unidas, em sua XL Sessão, 

realizada em Nova York em 10 de dezembro de 1984, e promulgada pelo Decreto n.º 40, de 

15 de fevereiro de 1991; 

5 - Manuais para os “Direitos Humanos e as Prisões Preventivas” e o “Manual de 

formadores de Direitos Humanos para aplicação da Lei”. 

Da leitura destes dispositivos é possível verificar um direito voltado a dirigir as ações 

das Polícias em suas várias atividades determinadas pela força peculiar de conceber o 

exercício de sua parcela de poder estatal, capacitando os membros destas forças ao uso 

legítimo deste poder. 

Do elenco apresentado acima, é necessário relatar da qualidade de “Hard Law” que 

recai sobre a Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos 

ou Degradantes, ratificada pelo Brasil por meio do Decreto Presidencial nº 40, de 15 de 

fevereiro de 1991. 

No concernente ao tema dos instrumentos internacionais que contêm recomendações 

voltadas aos Estados para dotar seu sistema de justiça criminal, incluído aí as Polícias e os 

funcionários de estabelecimentos prisionais, é necessários informar sobre a existência de 

vários outros além dos elencados neste trabalho, e que, por infortúnio, tem ainda aplicação 

restrita nos sistemas regionais de proteção de direitos humanos, e que ainda, não progrediram 

para tornarem-se os temas ali tratados objeto de Trabalho ou Convenção Internacional 

vinculando a sua aplicação por parte dos Estados ratificadores.  

   

3. As políticas públicas na área de Segurança Pública no Brasil 

  

          A Segurança Pública é um direito coletivo constitucional dado aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes, ou não, em nosso País, em atenção a 

determinação esculpida nos artigos 5º, 6º e 144, de nossa Carta Magna, agregando a 

este direito o que Canotilho (2010, p. 1034) chamou de fundamentalidade dos 

direitos. 
O Brasil, pouco ou quase nada, teve suas preocupações voltadas as políticas públicas 

na área de segurança pública durante muitas décadas, fato revertido somente com a chegada 

ao poder de um sociólogo com forte base acadêmica e diplomática. 
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Este período histórico brasileiro coincidiu com o que as Nações Unidas proclamaram 

como “A Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos”, ocorrido no 

período entre 1o de janeiro de 1995 a 31 de dezembro de 2004, em que esta concepção foi 

definida como sendo: 

  

  

 treinamento, disseminação e esforços de informação objetivando a 

construção de uma cultura universal de direitos humanos através da partilha de 

conhecimento, competência e habilidades e da moldagem de atitudes, que são 

direcionados ao fortalecimento do respeito aos direitos humanos e liberdades 

fundamentais; ao desenvolvimento completo da personalidade humana e de seu 

senso de dignidade; à promoção da compreensão, tolerância, igualdade entre os 

sexos e amizade entre todas as nações, pessoas e grupos raciais, nacionais, étnicos, 

religiosos e lingüísticos; à capacitação de todas as pessoas a participar efetivamente 

de uma sociedade livre; à ampliação de atividades das Nações Unidas para a 

manutenção da paz.  
  

  

Em sua história recente, o Brasil viveu com uma Polícia voltada não a proteção ao 

indivíduo, mas voltada a proteção do Estado, dirigida a manter o poder nas mãos de uma 

parcela da sociedade e eliminar as vozes contrárias ao modelo político ou ideológico vigente à 

época, processo que se abre a modernidade e a internacionalidade com a volta da democracia 

ao centro do modelo de governo. 

Mas deste período inicial até a efetivação dos direitos humanos como política pública 

levou quase uma década, pois somente em 1996 com o Plano Nacional de Direitos Humanos, 

constituído de ações governamentais, foram estabelecidas Políticas Públicas para proteção e 

promoção dos direitos humanos no Brasil fundadas, dentre outras concepções, naquelas 

dirigidas a: 

  

I - estimular o aperfeiçoamento dos critérios para seleção, admissão, 

capacitação, treinamento e reciclagem de policiais. 

II - Incluir nos cursos das academias de polícia matéria específica sobre 

direitos humanos. 

III - Implementar a formação de grupo de consultoria para educação em 

direitos humanos, conforme o Protocolo de Intenções firmado entre o Ministério da 

Justiça e a Anistia Internacional para ministrar cursos de direitos humanos para as 

polícias estaduais. 
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Da leitura destas estratégias iniciais se observa a busca de medidas efetivas na 

direção de buscar de aplicar as mudanças necessárias e exigíveis das Polícias para adequá-la 

ao novo modelo de Estado, àquela época em franco desenvolvimento e implementação, numa 

nítida ressonância ao conceito de “Educação em Direitos Humanos” em definido pelas 

Nações Unidas. 

 Uma das primeiras experiências no campo educacional e profissionalizante foi a 

implantação de um projeto de difusão e integração das normas internacionais de direitos 

humanos e princípios humanitários destinado às Polícias Militares brasileiras sob os auspícios 

da Delegação do Comitê Internacional da Cruz Vermelha (CICV) para o Brasil e países do 

Cone Sul, experimento datado de 1998. 

A iniciativa tornou-se um programa há seis anos, faz parte da política do CICV em 

matéria de difusão a grupos portadores de armas, com atenção voltada particularmente às 

forças de polícia em contexto de conflito armado ou de outras situações de violência, com 

uma estratégia voltada a elaboração de cursos de direitos humanos e direito humanitário para 

os policiais em todos os Estados. 

Fica clara a intenção do governo federal de definitivamente fundir aos 

conhecimentos específicos das carreias policiais a doutrina internacional em direitos humanos 

em um conteúdo transversal de inclusão. 

Dentro deste modelo foram criados os meios para desenvolver estas ações, neste 

sentido destacamos a criação da Secretaria Nacional de Segurança Pública, braço do governo 

incumbindo de traçar e desenvolver o que foram as primeiras políticas públicas em segurança 

pública. 

Com uma das estratégias para a concretização destas políticas foi desenvolvido o 

Sistema Único em Segurança Pública, mecanismo constituído para financiar as ações em 

segurança pública dos estados e implementar ações voltadas a proteção dos direitos 

individuais das pessoas envolvidas em conflitos com a lei. 

Na área educacional destacamos a criação do RENASP- Rede Nacional de Altos 

Estudos em Segurança Pública, que desenvolveu vários cursos utilizando da ferramenta de 

educação à distância para distribuir conhecimento aos vários campos e ramos dos aplicadores 

da lei, e os responsáveis pelas ações policiais, e neste contexto incluiu vários cursos com um 

vies internacionalista em direitos humanos como o curso de “Integração de normas de direito 

internacional dos direitos humanos”. 
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A concepção do direito a segurança pública com cidadania demanda a sedimentação 

de políticas públicas nesta área capazes de gerar ações, e desenvolver pensamentos voltados a 

proteção dos direitos humanos pelo exercício e defesa da lei, trabalho principal da Polícia,  

fazendo com que o profissional de segurança pública passe a ser um promotor de direitos 

humanos, e não um violador. (BALESTRERI, 1996, p. 61) 

Aqui vale ressaltar o pensamento de Kalfman (2006, p. 415) para quem a “educação 

em direitos humanos para aqueles que detêm o monopólio da violência com a intenção de 

capacitá-lo para o uso legítimo da força” 

Mais recentemente, em sua versão, a de número III, o Plano Nacional em Direitos 

Humanos foi organizado com um eixo orientador denominado “Segurança Pública, Acesso à 

Justiça e Combate à Violência”, que em sua diretriz de número 14, sob o título “Combate à 

violência institucional, com ênfase na erradicação da tortura e na redução da letalidade 

policial e Carcerária” fez menção direta de suas preocupações na área de segurança pública 

e aos aplicadores da lei, com os seguintes objetivos estratégicos: 

  

  

 I: Fortalecimento dos mecanismos de controle do sistema de segurança 

pública; 

II: Padronização de procedimentos e equipamentos do sistema de 

segurança pública; 

III: Consolidação de política nacional visando à erradicação da tortura e 

de outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou degradantes; 

IV: Combate às execuções extrajudiciais realizadas por agentes do 

Estado. 

Pela análise dos dispositivos reproduzidos acima, fica bem clara a 

definição de uma nova estratégia em relação a política do governo em relação a 

segurança pública e a polícia, agora voltada a modelos de supervisão e controle da 

atividade policial. 

  

  

Sob a nova ótica estratégica, o Brasil muda, aproximando seu foco dos objetivos 

apregoados pela Comunidade Internacional em relação aos chamados aplicadores da lei, 

espaço que no Brasil é ocupado pelos vários seguimentos da polícia, nos vários documentos 

internacionais publicados ao longo das últimas décadas. 

Esta ação visava atenuar o estado de situação encontrada nas ações policiais, e 

amplamente divulgadas pela sociedade civil, em que a tortura, a brutalidades e os extermínios 
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praticados por policiais e agentes penitenciários nos exercício de suas funções institucionais é 

uma constante, praticas, como lembrando por Bayley & Skolnick (2006, p. 164), é um 

problema generalizado nas polícias do mundo. 

Como adverte Isquerdo (2001, p. 119) a polícia tem a tendência de manifestar o 

pensamento de que os direitos humanos “atrapalham o combate ao crime”, vendo os direitos 

humanos “não como um limite e não como objetivo do seu trabalho”, modificando a 

concepção de que “direitos humanos é cumprir a lei, e cumprir a lei é a função da polícia” 

(MOSER; REH,  2003, p. 234) 

É bom lembrar que as obrigações relativas aos direitos humanos são complexas e não 

uniformes.  Levando-se em consideração o dever básico negativo do Estado de não interferir 

nos direitos dos indivíduos. 

Se não bastasse esta missão constitucional, cabe ainda ao Estado uma série de 

obrigações positivas, aquelas que asseguram o cumprimento efetivo dos deveres negativos, de 

modo que o Estado garanta que suas forças de segurança estejam treinadas para o exercício de 

suas atribuições e que planejem fazê-lo em conformidade com os direitos humanos. 

Mesmo com todos estes avanços não podemos ser ingênuos em pensar que a 

Educação em Direitos Humanos no Brasil não enfrentam obstáculos, enfrentam sim, e como 

Muntarbhorn (2003, p. 358) adverte ao elencar os obstáculos a implementação de uma 

Educação em Direitos Humanos com os seguintes termos: 

  

 

obstáculos identificados pelo Congresso de Montreal, especialmente no 

que se refere à educação em direitos humanos em situações críticas e para grupos 

específicos, estão os seguintes: 1) a ausência de vontade política de certos parceiros; 

2) o perigo de marginalização do processo no plano internacional e na esfera 

doméstica; 3) o não-envolvimento dos grupos salvo no incremento e uso de material, 

métodos e políticas; 4) o uso potencial de metodologia inadequada; 5) a falta de 

treinamento dos participantes; 6) a deficiência de coordenação e cooperação entre os 

níveis nacional, regional e internacional; 7) a tendência ocasional de limitar a 

educação em direitos humanos às profissões jurídicas; 8) a falta de abordagem 

multidisciplinar; e 9) a resistência à mudança decorrente das novas relações 

fundadas no respeito 
aos direitos humanos. 

  

  

Cabe aqui um destaque, ainda como obstáculo, as praticas reiteradas de torturas, 

condutas presentes desde as mais tenras eras da humanidade (TEIXEIRA, 2004, p. 7-19), e 

em termos de polícia utilizada como fonte primária de obtenção de informações, em vários 
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momentos históricos, e ainda presentes no cotidiano das cadeias, delegacias e prisões, mesmo 

com as incessantes ações por porte dos governos e da sociedade civil para estirpá-la. 

O mais grave obstáculos visualizado em nossa sociedade é aquela presente na 

advertência de Andreopoulos (2007, p. 460) sobre o comportamento de nossa sociedade 

diante do tema brutalidade policial, ressaltando que pesquisas demonstram a aceitação por 

parte da sociedade das ações de brutalidade e violência perpetradas, desde que, contra 

determinadas parte do tecido social formador de nossa sociedade, e como as fileiras das 

polícias e dos departamentos penitenciários têm em seu contingente parcela de pessoas com 

sua cultura pessoal com gênese neste pensamento, somente uma mudança cultural por meio 

de uma forte educação dirigido a modificar esta situação de coisas, tem força para superar os 

anos sedimentação dos pensamentos voltados à flexibilização na aplicação dos direitos 

humanos. 

Neste sentir é possível visualizar os problemas enfrentados pelo Estado brasileiro na 

buscar da institucionalização de uma Educação em Direitos Humanos, mas novas tentativas 

vêm sendo tomadas nesta direção é o caso da introdução dentro de nosso ordenamento 

jurídico das normas de direito internacional dos direitos humanos, e mais recentemente de 

normas de Direito Policial Internacional, com a publicação da Portaria Interministerial nº 

 4.226, de 31 de dezembro de 2010, determinado às policiais federais, ao Departamento 

Penitenciário Nacional e a Força Nacional de Segurança, a aplicação de normas internacionais 

de direitos humanos no seu cotidiano operacional de suas atividades, como veremos a seguir. 

  

 4 O Direito Policial Internacional no Brasil 

  

 Com podemos observar o Brasil vem gradativamente se aproximando dos 

parâmetros internacionais de direitos humanos e educação em direitos humanos, 

com a recente medida da edição da Portaria Interministerial nº 4.226, de 31 de 

dezembro de 2010, as políticas públicas em segurança pública toma um contorno a 

muito esperado por um grande grupo de pessoal na comunidade brasileira, pois 

torna, administrativamente, obrigatório aos aplicadores da lei, os policiais, e aos 

operadores do sistema penitenciário, guardiões da aplicação de normas 

internacionais de proteção aos direitos individuais das pessoas em confronto com a 

lei. 
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O dispositivo normativo acima obriga os policiais federais, os policiais convocados 

para fazer parte da força nacional de segurança, e aos servidores do sistema penitenciário 

federal cumpridores dos princípios e regras das seguintes normas internacionais: 

1 - Código de Conduta para os encarregados da aplicação da lei;  

2 - Os Princípios Básicos sobre o Uso da Força e Armas de Fogo;  

3 - Os Princípios orientadores para a Aplicação Efetiva do Código de Conduta para 

os Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei;  

4 - E a “Convenção Contra a Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes”. 

Mesmo sendo instrumentos de aplicação flexível, entretanto o Brasil cumpre os 

objetivos construídos para as normas de “Soft Law”, ou seja, fixar metas para futuras ações 

políticas nas relações internacionais e recomendar aos Estados a adequação de suas normas 

internas as orientações internacionais (MARTINS, 2011, p. 31). 

A aplicação das normas internacionais de “Soft Law” pelos Estados é uma estratégia 

muito válida, pois dispensa as formalidades exigidas pelos Tratados e Convenções, “Hard 

Law”, no momento de ratificação da norma internacional pelo Estado por um dos três 

modelos existentes, o legislativo, o executivo ou o misto, este último escolhido como modelo 

a ser adotada para a introdução do direito internacional no ordenamento jurídico interno, 

artigo 49, I, combinado com, artigo 84, inciso VIII, ambos da Constituição Federal, sendo um 

estágio antecedente para a concepção de um Trabalho ou Convenção sobre o tema título. 

Muito embora esta não seja propriamente uma norma pedagógica, esta prescreve 

ações e diretriz ao desempenho as atividades policiais e execução carcerária da maior 

importância para o aumenta da ética coletiva da manutenção e proteção dos direitos humanos. 

Pelos termos desta norma, esta proibida ao agente a conduta de atirar contra o 

cidadão que esteja em fuga, mesmo que este esteja armado, neste mesmo sentido, disparar 

arma de fogo contra veículos que tenham furado um bloqueio policial ou em blitz ou a 

execução de “disparos de advertência”, estão igualmente proibido, além disso, o ato de 

apontar arma de fogo durante uma abordagem na rua ou em veículos também deve ser 

bastante criterioso.  

Aqui tenho o modelo à semelhança da “Declaração sobre a Polícia”, Resolução nº 

690, da Assembleia Parlamentar do Conselho da Europa de 1979, que em seu parágrafo 13, 

desenvolve um conjunto de instruções claras e precisas sobre que circunstâncias devem usar 

as suas armas, trazendo assim para as ações polícia segurança nos modelos de atuação no 

cumprimento de seu dever. 
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Como esclarece Vanagunas (2007, p. 43) “o policiamento para o controle do crime a 

duas táticas principais, a reativa e a proativa”, um dirigido a reação desencadeada para atender 

uma solicitação popular e a outra esta direcionada a execução de ações preventivas a coibir as 

ações criminosas e deter os criminosos. 

Pela nova norma, tanto as táticas proativas como as reativas tem novos rumos de 

orientação para sua a realização e efetivação todos voltados a proteção dos direitos humanos, 

e o caso, por exemplo, do que determina o texto do “Código de Conduta para os encarregados 

pela aplicação da lei” que expressa claramente em seu artigo 2º : “os encarregados da 

aplicação da lei, no cumprimento do dever, respeitem e protejam a dignidade humana, 

mantenham e defendam os direitos humanos de todas as pessoas” (DEVINE; HANSEN; 

WILDE, 2007, p. 328) 

Outros destaques do texto estão nos prováveis investimentos em treinamento e 

equipamentos menos letais a serem utilizados pelos policiais, pois a norma estipula que estes 

deverão portar dois instrumentos de menor poder ofensivo, como alternativa ao uso da arma 

de fogo, como spray de gás de pimenta, pistola Taser, bastão tipo Tonfa, etc... 

Com estas medidas e ações baseadas em normas de direito internacional, o Governo 

Federal avança um passo importante no dialogo com as normas internacionais de direitos 

humanos, colocando o País no esteio da Sociedade Internacional no tocante as políticas 

publicas voltadas a segurança coletiva de suas populações (MAZZUOLI, 2010, p. 817). 

Com estas medidas o eventual uso de força reativa, como ensinado por Bittner (2003, 

p. 128) fica legitimado, em razão da existência de uma Polícia cumpridora de normas 

internacionais de direitos humanos, desde que treinada suficientemente para a utilização de 

equipamentos menos letais, se posicionando na vanguarda das instituições prestadores de 

serviços em segurança pública. 

Da leitura do texto normativo, cabem algumas ponderações a serem realizadas, em 

especial a ausência de obrigação de equipamento de proteção individual para os policiais, que 

atualmente, em muitos casos, se quer contam com um seguro de vida para suportar eventuais 

ações resultantes em morte de integrantes das Polícias. 

Não é segredo o envolvimento de nosso País em ações voltadas a violação dos 

direitos humanos por meio de atividades ditas policiais, e com a redemocratização houve um 

movimento constante de aperfeiçoamento legislativo e normativo para coibir o retorno aquele 

esta de situação. 

Este processo de aperfeiçoamento gerou algumas disparidades como as leituras 

institucionalizadas quanto ao uso de algemas, que vulnerabilizou o policial, ante a ocorrência 
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de agressões por parte das pessoas submetidas à ação preventiva ou ostensiva de 

policiamento. 

Tais disparidades nos parecem contaminar a norma em análise pois, saldada com 

alegria, e um pouco de desconfiança, pela sociedade civil,  em razão de fracassadas tentativas 

anteriores, traz em seu conteúdo, não um elemento pedagógico constritivo, mas um elemento 

punitivo positivo, pelo qual os policiais e os agentes penitenciários, mesmo sem serem 

submetidos a treinamento e conscientização dos elementos constitutivos do direito 

internacional dos direitos humanos, serão forçados a cumprir a norma. 

A norma em questão se quer previu o elemento orçamentário para suportar os futuros 

gastos para a implantação, treinamento e efetivação dos ditames normativos ali estipulados, 

ou menos dos equipamentos a serem utilizados pelos policiais em suas ações operacionais. 

A elaboração desta norma, voltada inicialmente a esfera federal de polícia, 

desencadeia estratégia do Ministério da Justiça dirigida a sensibilizar os governos estaduais 

para formular as suas próprias normas para introdução dos instrumentos internacionais de 

proteção de direitos humanos produzindo comandos fortes para coibir toda a sorte de 

situações ocorridas no cotidiano do combate a criminalidade como desaparecimentos 

arbitrários, morte injustificadas nos confrontos com criminosos, visto que a Portaria 

interministerial não alcança estas instituições. 

Esta sensibilização fica clara pela leitura do disposto no artigo 4º da norma que 

preceitua a exigência do cumprimento da norma pelos Estados que quiserem receber recursos 

federais, caso contrário, não receberão verbas federais para treinamento ou aquisição de 

viaturas, armas e equipamentos policiais. 

A união entre os diferentes níveis de governo na direção da criação e 

desenvolvimento de políticas públicas dirigidas a segurança pública é indispensável para que 

os objetivos do Plano Nacional de Segurança Pública, umas das mais bem sucedidas 

estratégias de combate a criminalidade por parte dos Governos.  

 Esta estratégia fica mais clara quando vimos a publicação, logo a seguir, de várias 

portarias estaduais estipulando as mesmas orientações e estabelecendo a mesma padronização 

dirigida às Polícias Federais e aos agentes penitenciários federais. 

Com esta ação o Brasil atinge um degrau de destaque na comunidade internacional 

ao se engajar na elaboração de medidas indispensáveis a proposta de estruturação de um 

Estado Democrático e Social de Direito, após os vários anos de exceção no que diz respeito a 

promoção dos direitos humanos. 
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CONCLUSÃO 

  

 A integração das normas de direito internacional no Brasil são de essencial 

importância para os modelos de polícia em razão de sua formulação evidenciar 

ações voltadas a proteção da pessoa humana em sua dignidade, elemento sem o 

qual a convivência social não seria possível. 

As polícias do passado estruturaram-se sob um modelo dirigido a preservar o Estado 

e não proteger o cidadão, atualmente o recrutamento, a formação, treinamento e 

aperfeiçoamento devem ser voltados aos cidadãos e aos seus direitos tutelados pela dogmática 

nacional e internacional, num movimento capaz de proporcionar a este cidadão condições 

eficazes de proteção e tutela de seus direitos. 

O Brasil ao positivar internamente as normas de direito internacional amplia a sua 

visão jurídica dos direitos humanos e qualifica a sua dogmática interna como avançada nos 

eixos ampliativos dos conhecimentos e ensinamentos em direitos humanos, e os aspectos 

inerentes a dignidade da pessoa humana. 

A orientação e a padronização dos procedimentos de atuação dos operadores em 

segurança pública sobre o uso da força, a defesa a integridade individual de todas as pessoas 

submetidas a limitações de direitos por parte do Estado é fundamental para o avanço de uma 

concepção de um direito ä segurança pública com cidadania como um direito coletivo, 

atendendo ao expresso no texto constitucional. 

O ensino e o treinamento é sempre um caminho suave para mudar paradigmas 

complexos com as ações de violência, tanto social, como institucional, assim quando mais 

diretrizes, eixos e ações forem criados considerando as normas internacionais de direitos 

humanas e a efetivação da preservação da dignidade da pessoa humana.  

É certo a existência de um longo caminho a ser percorrido para construir um polícia 

capaz de suprir todas as necessidades da população em matéria de segurança pública, 

formando um Estado justo e solidário, capaz de agir com equidade e justiça dentro dos 

modelos internacionais de proteção de direitos humanos, esperando sempre que novas normas 

convencionais sejam desenvolvidas neste sentido. 
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AS POLÍTICAS PÚBICAS SOB A ÓTICA  

DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU1 
 

FILIPO BRUNO SILVA AMORIM 

 

 

RESUMO: Este artigo procura analisar, ainda que brevemente, o papel da Advocacia-Geral 

da União – AGU na formulação e implementação de políticas públicas na esfera federal. 

Introduz-se o tema cotejando a dinâmica existente entre os atores que direta ou indiretamente 

influem na formação da agenda política Estatal, em um ambiente democrático. Passa-se a uma 

rápida análise acerca do interesse público e das políticas públicas, especialmente no que toca 

às fases que compreendem a sua formulação e implementação. Estuda-se, ainda, a natureza 

jurídica e o status constitucional da Advocacia-Geral da União, como Função Essencial à 

Justiça, na busca, por fim, da visualização da formulação e da implementação das políticas 

públicas sob a sua ótica, tanto no âmbito da consultoria jurídica, quanto sob a ótica do 

contencioso judicial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Advocacia-Geral da União – Políticas Públicas – Formulação – 

Implementação. 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução do tema. 2. Interesse público e 

políticas públicas. 2.1 Interesse Público. 2.2 Políticas Públicas 3. 

Advocacia-Geral da União e sua natureza jurídica – seu status 

constitucional. 4. Desenvolvimento do Estado: as políticas 

públicas sob a ótica da Advocacia-Geral da União – AGU. 5. 

Conclusões. 6. Referências. 

 

 

 

Public Policy from the  
                                                 
1 Artigo inédito, não publicado em que qualquer revista especializada ou não especializada, nacional ou 
estrangeira.  
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Solicitor General's Office (“AGU) perspective  

 

 
ABASTRACT: This article briefly examines the role of the Solicitor General's Office 

(“AGU”) in formulating and implementing public policies at the federal level. The topic is 

introduced by analysing the dynamics amongst players that directly or indirectly influence the 

formation of the state's political agenda in a democratic environment. Then an overview about 

public interest and public policy is presented, especially regarding the phases that are 

comprised in its formulation and implementation. The article also studies the legal and 

constitutional status of the Solicitor General's Office, as an “Essential Function to Justice”, 

culminating in the definition of its own point of view about the formulation and the 

implementation of public policies, within both roles of legal advice and court litigation. 

 

KEYWORDS: Solicitor General's Office - Public Policies - Formulation - Implementation. 

 

SUMARY: 1. Introduction. 2. Public interest and public 

policies. 2.1 Public Interest. 2.2 Public Policies 3. Solicitor 

General's Office (“AGU”) and its legal and constitutional status. 

4. Development of the State: Public Policy from the Solicitor 

General's Office (“AGU) perspective. 5. Conclusions. 6. 

Bibliography. 
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Este artigo tem por escopo analisar2, ainda que de forma breve, o envolvimento da 

Advocacia-Geral da União - AGU, função essencial à justiça, prevista no art. 1313 do texto da 

Constituição Federal, no desenvolvimento e viabilização das políticas públicas do Estado 

brasileiro, que se dá, de maneira prévia, por meio de orientação prestada à União, bem como 

na defesa judicial dessas mesmas políticas públicas, em momento posterior. 

Tal estudo parte da premissa de que grande parte das políticas públicas é desenvolvida 

e efetivada pelos governos dos Estados Nacionais, em conjunto com os demais atores sociais, 

em especial com as “forças de mercado”. No caso do Brasil, o Poder Executivo Federal4 – 

entendido este de forma ampla, a abranger tanto a Administração Direta quanto a Indireta 

(autarquias e fundações públicas federais) –, representado, em última instância, pela figura do 

Presidente da República, detém, na pessoa deste último, concomitantemente as competências 

de Chefia de Estado e de Chefia de Governo. Neste sentido, outras não são as palavras de 

Francisco G. Heidemann5 quando afirma que “em termos político-administrativos, o 

desenvolvimento de uma sociedade é o resultado das decisões formuladas e implementadas pelos 

governos dos Estados em conjunto com as demais forças vivas da sociedade (atores sociais), 

sobretudo com as chamadas “forças de mercado”. Em seu conjunto, essas decisões, ações e/ou 

inações de governo e de outros atores sociais, constituem o que se conhece com a denominação de 

políticas públicas. 

  Nesse contexto, como a Advocacia-Geral da União tem por função basilar, declarada 

constitucionalmente, representar a União – repita-se, Administração Direta e Indireta –, 

judicial e extrajudicialmente, bem como exercer as atividades de consultoria e assessoramento 

                                                 
2 A abordagem do tema proposto se dá com esteio na técnica de pesquisa bibliográfica, buscando elementos na 
legislação pertinente à matéria, na doutrina (livros, artigos, periódicos, discursos etc.) nacional e estrangeira e na 
jurisprudência pátria. 
3  Constituição Federal de 1988 – Art. 131. A Advocacia-Geral da União é a instituição que, diretamente ou 
através de órgão vinculado, representa a União, judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe, nos termos da lei 
complementar que dispuser sobre sua organização e funcionamento, as atividades de consultoria e 
assessoramente jurídico do Poder Executivo. 
4 Constituição Federal de 1988 – Art. 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado 
pelos Ministros de Estado. 
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República: (...) II – exercer, com o auxílio dos Ministros de 
Estado, a direção superior da administração federal; (...) XI – remeter mensagem e plano de governo ao 
Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 
providências que julgar necessárias; (...) XXIII – enviar para o Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto 
de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; (...) XXVII – exercer 
outras atribuições previstas nesta Constituição. 
5 HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, 
Francisco G. e SALM, José Francisco (Organizadores). Políticas públicas e desenvolvimento: bases 

epistemológicas e modelos de análise.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009. p. 28. 
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jurídico do Poder Executivo, sua atuação estaria diretamente ligada à viabilização dessas 

mesmas políticas públicas.  

Com efeito, a implementação de políticas públicas – que deverá sempre vincular-se a 

mais estrita legalidade (art. 37, II da CF/88) – em um Estado democrático de direito, como 

efetivamente é o brasileiro6, quase sempre reflete uma tarefa árdua. 

Embora se possa afirmar – consciente das discussões que fatalmente surgirão dessa 

afirmação – que nem toda política de governo externa uma política pública de Estado, toda 

política pública de Estado deve estar contida numa política de governo7. Tal relação implica 

muitas vezes, por questões políticas e/ou ideológicas naturais a uma sociedade plural, numa 

enorme judicialização dos atos tendentes à materialização das políticas públicas pretendidas 

pelos que dirigem o Estado. 

Referida judicialização, por sua vez, é inerente a um Estado Democrático de Direito, 

onde os debates políticos são amplos e cujos dissensos muitas vezes são levados à apreciação 

do Poder Judiciário com escudo na norma inserta no art. 5º, XXXV da Constituição Federal: 

“a lei não excluirá da apreciação do Poder judiciário lesão ou ameaça a direito”.  

A clássica teoria da tripartição dos Poderes, de Charles Louis de Secondat, barão da 

Brède e de Montesquie – na qual o poder freia o próprio poder, e que, em função disto, a 

engrenagem Estatal só gira em havendo uma harmonia de entendimentos na busca do 

interesse público – adotada pelo texto Constitucional Pátrio em seu art. 2º8, sinaliza que 

muitas vezes os poderes tendem a se paralisar mutuamente. E quando tal engrenagem se vê 

prestes a parar, ou a mover-se de forma desarmônica, o Poder Judiciário é chamado a mediar 

e a “aparar as arestas” dos interesses postos em conflito. 

                                                 
6 Constituição Federal de 1988 – Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 
fundamentos: I – a soberania; II – a cidadania; III – a dignidade da pessoa humana; IV – os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa; V – o pluralismo político. 
7 “Mais recentemente, surgiram referências a ‘políticas de Estado’ em lugar de políticas públicas ou 
governamentais. Elas teriam caráter particularmente estável e inflexível e obrigariam todos os governos de um 
Estado em particular a implementá-las, independentemente dos mandatos que os eleitores lhes confiassem, em 
momentos históricos distintos. Na prática, a noção de política de Estado difere pouco do conceito de política 
pública, pois se limita aos valores consagrados na Constituição. Afinal, governos democráticos não disputam 
princípios constitucionais, que se presumem universais; simplesmente, cumprem-nos.” (HEIDEMANN, 
Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G. e SALM, 
José Francisco (Organizadores). Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de 

análise.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009. p. 30) 
8 Constituição Federal de 1988 – Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o 
Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 
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Este ambiente social de constantes lutas9 e conflitos de interesse, ainda que 

singelamente exposto, é o caminhar natural do Estado em um ambiente democrático e plural. 

Nas palavras de Maria Cecília de Souza Minayo10 tal característica é bem explicada pela 

Teoria Marxista, em contraposição à teoria funcionalista, onde a dialética dos conflitos é fonte 

perene de transformações/mudanças sociais. 

                                                 
9 A respeito dos conflitos (lutas) como elemento de coesão social, Georg Simmel esclarece: “Que la lucha tiene 
importancia sociológica, por cuanto  causa o modifica comunidades de intereses, unificaciones, organizaciones, 
es cosa que en principio nadie ha puesto en duda. En cambio, ha de parecer paradójico a la opinión común el 
tema de si la lucha, como tal, aparte sus consecuencias, es ya una forma de socialización. Al pronto parece ésta 
una mera cuestión de palabras. Si toda acción recíproca entre hombres es una socialización, la lucha, que 
constituye una de las más vivas acciones recíprovas y que es lógicamente imposible de limitar a un individuo, ha 
de constituir necesariamente una socialización. De hecho, los elementos propriamente disociadores son las 
causas de la lucha: el ódio y la envidia, la necesidad y la apetencia. Pero cuando, producida por ellas, ha 
estallado la lucha, ésta es un  remédio contra el dualismo disociador, una  via para llegar de algún modo a la 
unidad, aunque sea por el aniquilamiento de uno de los partidos. (...) La lucha es ya una distensión de las fuerzas 
adversárias; el hecho de que termine en la paz, no es sino una expresión que demuestra que la lucha es una  
síntesis de elementos, una  contraposición, que juntamente con  la composición, está contenida bajo un concepto 
superior. Este concepto se caracteriza por la común contrariedad de ambas formas de relación; tanto la 
contraposición como la composición, niegan, en efecto, la relación de indiferencia. Rechazar o disolver la 
socialización son también negaciones; pero la lucha significa el elemento positivo que, con su caráter unificador, 
forma una unidad imposible de romper de hecho, aunque si pueda escindirse en la idea. 
(...) 
Así como el cosmos necesita ‘amor y odio’, fuerzas de atracción y de repulsión, para tener una forma, así la 
sociedad necesita una  relación cuantitativa de armonia y desarmonia, de asociación y competencia, de favor y 
disfavor, para llegar a una forma determinada. Y estas divisiones intestinas no son meras energias pasivas 
sociológicas; no son instancias negativas; no puede decirse que la sociedad real, definitiva, se produzca solo por 
obra de las otras fuerzas sociales, positivas, y dependa negativamente de que aquellas fuerzas disociadoras lo 
permitan. Esta manera de ver, corriente, es completamente superficial; la sociedad, tal como se presenta en la 
realidad, es el resultado de ambas categorias de acción recíproca, las cuales, por tanto tienen ambas um valor 
positivo.” (SIMMEL, Georg. Sociologia: Estudios sobre las formas de socialización. Edited by M. G. Pelayo. 2 
ed. 2 volumes. Vol I, Politca y Sociologia. Madrid: Biblioteca de la Revista de Occidente. Original edition, 
Soziologie Untersuchungen über die Formen de Vergesellschauftung, 1908, p. 265-267).  
10 “Quando busca compreender a dinâmica dos processos de intervenção, freqüentemente um analista social se 
fundamenta em duas correntes que repercutem, também, na formulação de teorias sociais.  
A primeira considera que todas as perturbações notórias na sociedade, ou em instituições como uma escola, um 
hospital e uma universidade se explicam primordialmente pela intervenção de causas exteriores passíveis de 
serem controladas. Esta visão se assenta na ilusão de que seria possível existir uma sociedade equilibrada e 
fechada, onde não houvesse conflitos nem contradições. O equilíbrio social constituiria o indicador de uma 
sociedade saudável e a influência externa, quase sempre, deve ser considerada negativa. Por dedução, quem se 
guia por essa mentalidade crê que é possível controlar os problemas, isolar as contradições e, assim, voltar 
sempre no ponto de equilíbrio. Tais pressuposições se apóiam na corrente sociológica positivista-funcionalista, 
tão presente ainda na academia e nas teorias aplicadas. 
Ao pensamento funcionalista se opõe outra concepção. Os formuladores e seguidores deste pensamento 
consideram que a sociedade e as instituições vivem em permanentes conflitos internos e é a própria existência 
destes problemas que provoca mudanças. A capacidade de transformação, portanto, estaria dentro da sociedade 
em geral e das instituições em particular, uma vez que as contradições ocorrem em todos os tipos de interações 
humanas. Seria importante, em conseqüência, intervir nelas, explorando suas potencialidades internas de 
provocar mudanças. O marxismo é a corrente teórica inspiradora de tal posição que explora a dialética dos 
conflitos como fonte perene de transformações. 
(...) 
 A dinâmica global das transformações sociais acontece, simultaneamente, por via de forças externas e internas, 
umas atingindo e influenciando as outras.” (MINAYO, Maria Cecília; ASSIS, Simone Gonçalves de; SOUZA, 
Edinilsa Ramos. Avaliação por triangulação de métodos: Abordagem de Programas Sociais. Rio de Janeiro: 
Editora Fiocruz. p. 54-56) 
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Diante desta celeuma, onde a abertura do regime democrático pode inviabilizar o 

caminhar do Estado, que, registre-se por oportuno, não constitui um fim em si mesmo11, que 

medidas preventivas poderiam ser tomadas para evitar os entraves impostos ao Estado por si 

próprio? Esta questão não se concentra ou se restringe aos limites de uma indagação 

estritamente acadêmica, mas, ao contrário, reflete uma batalha diuturna para a materialização 

de políticas públicas que correspondam aos anseios da sociedade. 

Antes da promulgação da nossa Lei Fundamental, e ainda sob a vigência da Carta de 

1967, alterada pela EC nº 1/69, era o Ministério Público Federal quem exercia 

cumulativamente as atribuições de custos legis e da defesa judicial da Fazenda Pública, no 

âmbito federal. O mesmo ente que em um determinado momento poderia demandar 

judicialmente contra o Estado, em outro o defendia. Atualmente, tal fato salta aos olhos como 

um claro contra-senso, some-se a isto a diminuta estrutura de material humano (entenda-se 

Procuradores da República, Procuradores Regionais da República e Subprocuradores Gerais 

da República) que possui o Ministério Público Federal para bem gerir ambas as missões, 

tendo em vista a gigantesca necessidade da União em se ver representada. Todavia, essa foi a 

realidade que perdurou até o advento da Constituição de 1988. Não é a toa que o ex 

Advogado-Geral da União e hoje Ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Ferreira 

Mendes, em voto vista proferido no julgamento do Mandado de Segurança nº 23.041-5/SC12, 

                                                 
11A esse respeito leciona Bercovici: “O Estado, como toda instituição humana, tem uma função objetiva que nem 
sempre está de acordo com os fins subjetivos de cada um dos homens que o formam. A determinação do sentido 
do Estado é de crucial importância para a sua compreensão. Sem uma referência ao sentido do Estado, os 
conceitos da Teoria do Estado, segundo Heller, seriam vazios de significado, não sendo possível diferenciá-lo de 
outras organizações sociais. A atribuição de fins ao Estado significa, praticamente, sua justificação, sua 
legitimação material. De acordo com Jellinek, os fins do Estado não servem para determinar o que acontecerá, 
mas para determinar o que não deve ser feito. (...) 
Na questão dos fins do Estado, o conceito-chave do Estado Social é a distribuição. O papel primordial do Estado 
Social é o de promover a integração da sociedade nacional, ou seja, ‘el proceso constantemente renovado de 
conversión de una pluralidad en una unidad sin perjuicio de la capacidad de autodeterminación de las partes.’ 
(...) 
A fixação constitucional dos objetivos da República no art. 3º insere-se neste contexto de legitimação do Estado 
pela capacidade de realizar fins predeterminados, cuja realização se dá por meio de políticas públicas e 
programas de ação estatal. O próprio fundamento das políticas públicas, segundo Maria Paula Dallari Bucci, é a 
existência dos direitos sociais, que se concretizam através de prestações positivas do Estado, e o conceito de 
desenvolvimento nacional, que é a principal política pública, conformando e harmonizando todas as demais.” 
(BERCOVICI, G. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. 
São Paulo: Malheiros Editores. 2005.  p. 106-107.) 
12 “Não foi por acaso que, neste campo [refere-se às ações contra a União, suas autarquias e fundações], 
sucederam-se escândalos com a condenação do Poder Público a somas absurdas. Esta foi a seara de atuação 
grandemente extensa daquilo que eu tenho chamado de ‘ESTELIONATO PELA VIA JUDICIAL’. Propunham-
se ações contra entes indefesos. Impunham-se cálculos que jamais seriam conferidos. É por isso que alguns 
segmentos da advocacia envolvidos com crimes sérios, muito semelhantes àqueles noticiados nessa chamada 
operação Anaconda, passaram a atuar na advocacia contra o Poder Público, especialmente contra as autarquias e 
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veementemente afirmou haver verdadeiro “estelionato pela via judicial” no tocante à defesa 

do Poder Público perante o Judiciário.  

É nesse momento histórico que surge a Advocacia-Geral da União – AGU, concebida 

com a Constituição de 1988, mas nascida sob a égide da Lei Complementar nº 73, de 10 de 

fevereiro de 1993. Destarte, é-nos permitido questionar: por ser o órgão responsável pela 

orientação e defesa da União no âmbito jurídico, deteria a AGU o múnus do auxílio à 

viabilização das políticas públicas Estatais? Qual o seu papel nesse contexto? Eis o problema 

que se apresenta. 

2 INTERESSE PÚBLICO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

Neste tópico se buscará trazer à tona alguns entendimentos do que vem a ser “Interesse 

Público” e, em seguida, do que seriam “Políticas Públicas”, a fim de verificar se há alguma 

conformidade ou relação de necessariedade entre ambos os conceitos.  

Em havendo tal complementaridade, verificar-se-á se a atuação da Advocacia-Geral da 

União – AGU, nesse contexto, exerce papel relevante ou se é indiferente no processo/ciclo da 

política pública Estatal. 

Esclareça-se, desde já, que muitos dos conceitos que se pretende utilizar e das relações 

que se estabelecerão levarão em consideração a concepção de tipo ideal, centro da doutrina 

epistemológica de Max Weber13: 

O conceito de tipo ideal se situa no ponto de convergência de várias 
tendências do pensamento weberiano. O tipo ideal está ligado à noção de 
compreensão, pois todo tipo ideal é uma organização de relações inteligíveis 
próprias a um conjunto histórico ou a uma seqüência de acontecimentos. Por 
outro lado, o tipo ideal está associado ao que é característico da sociedade e 
da ciência moderna, a saber o processo de racionalização. A construção de 
tipos ideais é uma expressão do esforço de todas as disciplinas científicas 
para tornar inteligível a matéria, identificando sua racionalidade interna, e 
até mesmo construindo esta racionalidade a partir de uma matéria ainda meio 
informe. Por fim, o tipo ideal se vincula também à concepção analítica e 
parcial da causalidade. O tipo ideal permite, de fato, perceber indivíduos 
históricos ou conjuntos históricos. Mas o tipo ideal é uma percepção parcial 
de um conjunto global; conserva, para toda relação causal o seu caráter 
parcial, mesmo quando, em aparência, abrange toda uma sociedade. 
 

                                                                                                                                                         
fundações. São expressivos os casos de decisões contrárias à jurisprudência desta Corte, que somente foram 
revertidas graças à atuação da Advocacia-Geral da União.” 
13 ARON, Raymond. As etapas do pensamento sociológico. São Paulo: Martins Fontes, 1995.  p. 482. 
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Feitos esses registros, avancemos no nosso estudo. 

2.1 Interesse Público 

Cumpre registrar, ainda que se possa entender desnecessário, que o Estado, como dito 

anteriormente, não constitui um fim em si mesmo. Absolutamente. A figura do Estado foi 

concebida com uma finalidade, um objetivo que resumidamente se poderia externar como 

sendo: cumprir funções públicas, visando sempre e inarredavelmente, o interesse público, o 

interesse da coletividade que o integra.  

Mas, hodiernamente falando, o que vem a ser a finalidade ou interesse público? Onde 

se encontra definida tal expressão? Este é um questionamento de singular relevância no 

desenvolvimento do tema que este artigo propõe tratar.  

No entendimento do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o interesse público 

não se confunde nem com a somatória dos interesses individuais, nem com o interesse do 

próprio Estado, nem muito menos com o interesse dos governantes.14 Ao contrário, para o 

referido autor, seria a projeção coletiva do interesse social, reflexo do viés gregário próprio 

do individualismo humano, que também alimentaria interesses sociais, com características 

solidárias e diretamente relacionadas aos diferentes grupos sociais a que pertença o homem.15 

Mas para ser válido, o chamado interesse público (projeção coletiva do interesse 

social) deve estar “qualificado pela ordem jurídica vigente em cada sociedade organizada”16. 

Neste sentido, interessante o ponto de vista do Procurador Federal Marcelo de Siqueira 
                                                 
14“Realmente, se o conceito de interesse público expressasse a soma dos interesses individuais, a existência do 
Estado seria um mal necessário, apenas tolerado como instrumento de cooperação impositiva para realizá-los. Se 
fosse um interesse próprio do Estado, neste caso não se identificaria com o da sociedade e representaria a 
negação do princípio republicano. Finalmente, se o interesse público se identificasse com o dos governantes, 
neste caso o Estado não passaria de um instrumento de opressão, negando-se o princípio democrático.” 
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte Introdutória, Parte Geral e 

Parte Especial. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  p. 276) 
15“Resta, assim, a ser considerada, a conclusão, eticamente impecável, de que o homem tem instintivamente 
inata e desenvolve em sua vida de relação, além da sua individualidade, uma dimensão gregária. Em razão 
disso, em acréscimo aos seus interesses individuais, reflexos de sua individualidade, também alimenta, como 
expõe Walter Lippman, interesses sociais, como reflexo de seu gregarismo, com características solidárias e 
respectivamente correlacionadas aos distintos grupos da sociedade a que pertença. 
Assim, é a projeção coletiva do interesse social, ainda que embrionário ou incipiente – mas que pode e deve ser 
desenvolvido e aperfeiçoado em cada indivíduo pelo cultivo da solidariedade e do civismo – a responsável pelo 
desenvolvimento dessa categoria transcendental, do interesse metaindividual, do qual, o interesse público, 
enquanto fenômeno sociológico, emerge diferenciado na consciência gregária e, como fenômeno jurídico, 
qualificado pela ordem jurídica vigente em cada sociedade organizada.” (MOREIRA NETO, Diogo de 
Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte Introdutória, Parte Geral e Parte Especial. 15. ed. Rio de 
Janeiro: Forense, 2009.  p. 276-277) 
16Vide citação 15, parte final. 
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Freitas, em artigo intitulado “A Procuradoria-Geral Federal e a Defesa das Políticas e do 

Interesse Públicos a Cargo da Administração Indireta”17, quando afirma que o interesse 

público, enquanto definição de políticas a serem implementadas por um determinado 

governante, cuja legitimidade lhe foi conferida pelo voto popular, deve ser aquele fixado em 

lei ou outros atos normativos válidos no sistema constitucional brasileiro. 

De igual modo, o professor Leonardo José Carneiro da Cunha18, também advogado 

público, leciona ser induvidoso que a atividade administrativa deve pautar-se de acordo com 

os enunciados inscritos em normas jurídicas, bem como que as finalidades que o Poder 

Público visa alcançar são resultado de previsões impostas em textos normativos. 

No entender de Kelsen, procurando conferir um conceito jurídico ao Estado, este (o 

Estado) é o próprio Ordenamento Jurídico19. Ora se o Estado busca a consecução da 

                                                 
17“A legitimidade conferida pelo voto popular garante ao Presidente da República e aos congressistas, no plano 
federal, a prerrogativa, observadas suas competências constitucionais, em razão do Estado democrático de 
direito, da definição das políticas a serem implementadas pela União, conforme venham a ser fixadas em lei ou 
outros atos normativos válidos no sistema constitucional brasileiro. Estes, por sua vez, quando editados, 
informam ao administrador público o interesse público que deve ser por ele perseguido na implementação das 
ações sob sua atribuição.” (FREITAS, Marcelo de Siqueira. A Procuradoria-Geral Federal e a Defesa das 
Políticas e do Interesse Públicos a Cargo da Administração Indireta.  Revista da AGU, Ano VII – Número 17, 
Jul/set. 2008, p. 14.) 
18“Estruturada para atingir o bem comum e assegurar um mínimo de direitos e garantias para o indivíduo, a 
Administração Pública tem a incumbência intrínseca de executar serviços que restem o matiz da necessidade e 
comodidade públicas, voltando seus esforços para o incremento e desenvolvimento de atividades que lhes são 
impostas pela sociedade. 
(...) 
À evidência, todo ato administrativo deve atender a finalidade imposta ex lege. A Administração Pública só se 
justifica como fautriz da realização do interesse coletivo se seus atos forem dirigidos para a consecução do fim 
público a que se destina. Daí a proibição de o administrador agir em desconformidade com a finalidade da lei, 
cujo cumprimento lhe incumbe preservar. 
(...) 
Se é induvidoso que a atividade administrativa deve pautar-se de acordo com os enunciados inscritos em normas 
jurídicas, não é menos indubitável que as finalidades a serem alcançadas pelo Poder Público resultam de 
previsões legais que impõem como obrigatório o seu atendimento. 
Ora, se a atividade administrativa depende da lei e a própria ordem normativa propõe uma gama de finalidades a 
serem atingidas, estas mesmas finalidades se afiguram como obrigatórias. Logo, a busca de tais finalidades pela 
Administração tem o caráter de dever que lhe é imposto ex vi legis. 
O fim legal, que é necessariamente um fim de interesse público, sempre está ‘na base de todo ato administrativo 
(até mesmo os aparentemente individualíssimos no seu alcance, repercutem sobre o interesse coletivo ou a ele se 
ligam, ainda que remotamente)’, constituindo, assim, um dos elementos essenciais à sua validade.” (CUNHA, 
Leonardo José Carneiro da.  A Fazenda Pública em Juízo. 6. ed. São Paulo: Dialética, 2008. p. 505-506). 
19

 Segundo Kelsen, há uma visão que relaciona o Direito e o Estado de forma análoga à relação entre o Direito e 
o indivíduo. Sob essa perspectiva, tem-se que o Direito, embora criado pelo Estado, regula a conduta deste 
último, do mesmo modo como o Direito regula a conduta dos homens. 
Assim, como existe um conceito jurídico de pessoa ao lado do conceito biológico de homem, determinada 
corrente acredita existir um conceito sociológico de Estado ao lado de seu conceito jurídico. Nesse sentido, o 
Estado e o Direito são dois objetos diferentes e essa dualidade é, segundo aponta, um dos fundamentos da 
ciência política e da jurisprudência modernas. 
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finalidade pública e esta, por sua vez deve estar prevista normativamente, e o Estado, na visão 

de Kelsen, é o próprio Ordenamento Jurídico, todos os conceitos aqui trabalhados: Estado, 

norma e finalidade pública se completam e se confundem. Assim, nos encontramos inseridos 

em um ciclo de certo modo tautológico, já que os conceitos subseqüentes buscam esteio nos 

que lhe precedem e ao mesmo tempo lhes dão fundamento. 

Vê-se, portanto, que a finalidade ou o interesse público reflete um anseio coletivo que 

está normativamente regulado no ordenamento jurídico de uma determinada sociedade. E a 

este ordenamento, que veicula os interesses do Estado (ou se consubstancia no próprio Estado, 

conforme lição kelseniana), encontra-se umbilicalmente vinculada a atuação da 

Administração Pública. 

2.2 Políticas Públicas 

Feitas estas breves considerações, deve-se fixar, ainda que en passant, o que vem a ser 

“políticas públicas” e quais as dificuldades que o Estado enfrenta para viabilizá-las num 

ambiente democrático.  

Francisco G. Heidemann, ao tratar do tema, propõe, a fim de compreender e superar a 

polissemia da expressão “política pública”, declinar as principais significações atribuídas à 

palavra “política” 20. Neste sentido, externa algumas definições, a saber: 1) a política engloba 

                                                                                                                                                         
Logo em seguida, Kelsen combate esse dualismo com a seguinte motivação: “Contudo, esse dualismo é 
teoricamente indefensável. O Estado como comunidade jurídica não é algo separado de sua ordem jurídica, não 
mais do que a corporação é distinta de sua ordem constitutiva. Uma quantidade de indivíduos forma uma 
comunidade apenas porque uma ordem normativa regulamenta sua conduta recíproca. A comunidade (...) 
consiste tão-somente numa ordem normativa que regulamenta a conduta recíproca dos indivíduos. O termo 
“comunidade” designa o fato de que a conduta recíproca de certos indivíduos é regulamentada por uma ordem 
normativa. A afirmação de que os indivíduos são membros de uma comunidade é uma expressão metafórica, 
uma descrição figurada de relações específicas entre os indivíduos, relações constituídas por uma ordem 
normativa. 
Como não temos nenhum motivo para supor que existam duas ordens normativas diferentes, a ordem do Estado 
e a sua ordem jurídica, devemos admitir que a comunidade a que chamamos ‘Estado’ é a ‘sua’ ordem jurídica. 
(...) O Estado como comunidade em sua relação com o Direito não é uma realidade natural, ou uma realidade 
social análoga a uma natural, tal como o homem é em relação ao Direito. Se existe uma realidade social 
relacionada ao fenômeno que chamamos de “Estado” e, portanto, um conceito sociológico distinto do conceito 
jurídico de Estado, então a prioridade pertence a este, não àquele. O conceito sociológico – cujo direito ao termo 
‘Estado’ será ulteriormente examinado – pressupõe o conceito jurídico, e não vice-versa.” (KELSEN, Hans. 
Teoria geral do direito e do Estado. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 4ª ed. p. 263-264) 
20“De acordo com uma primeira categoria, a política engloba tudo o que diz respeito à vida coletiva das pessoas 
em sociedade e em suas organizações. Na frase clássica de Aristóteles, ‘o homem é um animal político’, um ser 
político por natureza.  
(...) 
Em segundo lugar, a política trata do conjunto de processos, métodos e expedientes usados por indivíduos ou 
grupos de interesse para influenciar, conquistar e manter o poder. A conjuntura prevalece sobre a estrutura. Em 
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tudo o que diz respeito à vida coletiva das pessoas em sociedade e em suas organizações; 2) a 

política trata do conjunto de processos, métodos e expedientes usados por indivíduos ou 

grupos de interesse para influenciar, conquistar e manter o poder; 3) a política é também a arte 

de governar e realizar o bem público; 4) numa visão mais operacional, a política pode ser 

entendida como ações, práticas, diretrizes políticas, fundadas em leis e empreendidas como 

funções de Estado por um governo, para resolver questões gerais e específicas de uma 

determinada sociedade; 5) por fim, a política é concebida como a teoria política ou o 

conhecimento dos fenômenos ligados à regulamentação e ao controle da vida humana em 

sociedade. 

Após expor os vários significados para o termo “política”, Heidemann registra 

algumas definições para a expressão “política pública” 21, externadas por diferentes autores, os 

quais entendem que as políticas públicas podem ser conceituadas como sendo desde a 

“alocação oficial de valores para toda a sociedade”, passando pela noção estrutural onde se 

entende essencial ao conceito de política “que esta contenha uma meta, objetivo ou 

                                                                                                                                                         
vez de Aristóteles, é Maquiavel a figura emblemática nesta acepção. ‘Entrar na política’ e no ‘submundo da 
política’ são expressões que traduzem esse sentido. Quando predomina esse significado, por sua vez, os 
interesses conjunturais, particulares, podem comprometer, se não corromper, as instituições comuns. 
A política, em terceiro lugar, é também a arte de governar e realizar o bem público. Nesse sentido, ela é o ramo 
da ética que trata do organismo social como uma totalidade e não apenas das pessoas como entidades 
individuais. Por isso, o ‘desenvolvimento’ como um alvo a ser perseguido deve ser qualificado para representar 
de fato um ‘bem público’; um processo de desenvolvimento que cristaliza desigualdades sociais, ou que destrói a 
natureza, por exemplo, não será visto como um ‘bem público’. 
Em sua acepção mais operacional, a política é entendida como ações, práticas, diretrizes políticas, fundadas em 
leis e empreendidas como funções de Estado por um governo, para resolver questões gerais e específicas da 
sociedade. Nesse sentido, o Estado passa a exercer uma presença mais prática e direta na sociedade, sobretudo 
por meio do uso do planejamento, que pressupõe políticas previamente definidas tanto de alcance geral ou 
‘horizontal’ (por exemplo, política econômica), como de alcance ou impacto ‘setorial’ (por exemplo, política de 
saúde). 
A política é concebida, finalmente, como a teoria política ou o conhecimento dos fenômenos ligados à 
regulamentação e ao controle da vida humana em sociedade, como também à organização, ao ordenamento e à 
administração das jurisdições político-administrativas (nações, estados, municípios ou distritos especializados).” 
Op. Cit. p. 28-29. 
21 “Para David Easton, a política pública significa ‘a alocação oficial de valores para toda a sociedade’ (1953, p. 
129). Já H. Lasswell e A. Kaplan definem política como ‘um programa projetado com metas, valores e práticas’ 
(1970, p. 71). E C. Friedrich garante que ‘é essencial ao conceito de política que contenha uma meta, objetivo ou 
propósito’ (1963, p. 70). 
Outra forma de definir política pública é desdobrar esta noção geral em suas partes constitutivas. O cientista 
político C. O. Jones (1977, p. 4), por exemplo, propõe que se considere a distinção entre as várias propostas de 
políticas (meios especificados para atingir as metas), os programas (meios autorizados para atingir as metas), as 
decisões (ações específicas assumidas para implementar as metas) e os efeitos (os impactos mensuráveis dos 
programas). 
De acordo com H. Eulau e K. Prewitt, ‘define-se a política como uma ‘decisão existente’, caracterizada por 
consistência e repetitividade comportamental tanto de quem a formula quanto também de quem a cumpre’ (1973, 
p. 465). 
Entretanto, para o cientista político Thomas R. Dye, ‘a política pública é tudo o que os governos decidem fazer 
ou deixar de fazer’ (2005, p. 1)”. (Op. Cit. p. 29-30.) 
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propósito”, até aqueles que, de forma radical, entendem que a “política pública é tudo o que 

os governos decidem fazer ou deixar de fazer”. 

No entendimento de Saravia22, políticas públicas seriam fluxos de decisões públicas 

que visam a manutenção do equilíbrio social, ou, noutro viés, inclinados à promoção do 

desequilíbrio no fito de alterar a realidade. Afirma que é possível considerar as políticas 

públicas como estratégias (apontando para diversos fins) desejadas pelos diversos atores que 

participam do processo decisório. Ainda definindo o termo, mas sob uma perspectiva 

operacional, o autor afirma que se trata de um sistema de decisões públicas que visam ações 

ou omissões (preventivas ou corretivas) destinadas à manutenção ou alteração da realidade 

dos setores da vida social. Tal prática se dá por meio de definição de objetivos e estratégias de 

atuação, bem como pela alocação de bens e recursos necessários à consecução dos objetivos 

pretendidos e estabelecidos. 

Em complemento, Saravia faz questão de consignar que não há uma racionalidade 

manifesta no processo de formação e implementação de políticas públicas, sendo impossível, 

no atual estágio do desenvolvimento tecnológico, que programas de computadores (tecnologia 

de racionalidade lógica), por exemplo, descrevam tais processos. 

Em sentido similar, todavia sob o viés do relacionamento dialético e historicamente 

indexado do Estado com a sociedade que o forma, Lenaura Lobato afirma: 

Como locus por excelência de realização das políticas públicas, o 
relacionamento Estado/sociedade é determinado pelas condições histórico-
estruturais de desenvolvimento de uma dada formação social. Essas 
condições remetem ao desenvolvimento das relações de produção, que, 

                                                 
22“Mas o que é uma política pública? Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 
social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar essa realidade. Decisões condicionadas pelo próprio 
fluxo e pelas reações e modificações que elas provocam no tecido social, bem como pelos valores, idéias e 
visões dos que adotam ou influem na decisão. É possível considerá-las como estratégias que apontam para 
diversos fins, todos eles, de alguma forma, desejados pelos diversos grupos que participam do processo 
decisório. A finalidade última de tal dinâmica – consolidação da democracia, justiça social, manutenção do 
poder, felicidade das pessoas – constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem 
determinada política. Com uma perspectiva mais operacional, poderíamos dizer que ela é um sistema de decisões 
públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de 
um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação dos 
recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos.  
É importante destacar que o processo de política pública não possui uma racionalidade manifesta. Não é uma 
ordenação tranqüila na qual cada ator social conhece e desempenha o papel esperado. Não há, no presente 
estágio de evolução tecnológica, alguma possibilidade de fazer com que os computadores – aparelhos de 
racionalidade lógica por excelência – sequer consigam descrever os processos de política.” (SARAVIA, Enrique. 
Introdução à análise de políticas públicas. In: SARAVIA, Enrique, FERRAREZI, Elisabete. Políticas Públicas, 
Coletânea – Volume 1. Brasília: ENAP, 2006, p. 28-29.) 
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interagindo dialeticamente com características históricas e culturais, 
determinam padrões diversos desse relacionamento, em momentos históricos 
também diferentes, que permeiam direta ou indiretamente toda a sociedade. 
Mas os padrões desse relacionamento não são necessariamente passíveis de 
apreensão e podem, mesmo, ser contrariados, em situações políticas 
específicas.  Já o plano de formulação de políticas públicas requer outras 
condições, que residem em um nível mais singular e são dadas pela 
organização sociopolítica específica onde se formula a política pública. 
Nesta são relevantes as organizações social e política vigentes (regime 
político e padrão de organização da sociedade), as condições econômicas e, 
em maior ou menor grau, as condições tecnológicas e culturais. Como nível 
intermediário, a análise de formulação de políticas também não possibilita 
que se incorra diretamente sobre padrões de relacionamento 
Estado/sociedade. 
Para a análise do processo de formulação de políticas públicas é necessário, 
portanto, o tratamento de condições específicas de uma dada formação 
social. A importância da representação de interesses reside em que essas 
condições, quando referidas ao processo político que inscreve uma 
determinada política pública, não estão previamente dadas. Elas se 
manifestam através de diferentes atores sociais, que representam interesses 
diversos. Tanto as condições histórico-estruturais quanto as específicas que 
determinam direta e/ou indiretamente uma dada política pública, se 
localizam no processo político que a circunscreve e se manifestam através de 
diferentes atores sociais. Os interesses são, portanto, a representação, no 
nível político, daquelas condições. A possibilidade de que se perpetuem ou 
sejam modificadas, é expressa na forma de demandas e através de grupos 
e/ou movimentos específicos da sociedade.23 

Já na visão da professora Maria Paula Dallari Bucci24 – tentando promover uma 

aproximação do referido conceito da realidade jurídica –, políticas públicas são programas de 

ação governamental que visam a coordenação dos meios à disposição do Estado (recursos 

públicos) e das atividades privadas, com a finalidade de realizar objetivos socialmente 

relevantes e especificados politicamente.  Seriam, em poucas palavras, “metas coletivas 

conscientes” e, assim, um problema de direito público, em sentido lato. Prosseguindo, a 

referida autora afirma que adoção da concepção das políticas públicas no âmbito do direito 

consistiria em reconhecer um maior grau de confluência ou interpenetração entre as esferas 

jurídica e política, seja atribuindo-se ao direito critérios para elaboração de uma qualificação 

jurídica de decisões tomadas politicamente, seja conferindo-se ao direito uma postura mais 

informada por elementos da política. 

                                                 
23 LOBATO, Lenaura. Algumas considerações sobre a representação de interesses no processo de formulação 

de políticas públicas. In: SARAVIA, Enrique, FERRAREZI, Elisabete. Políticas Públicas, Coletânea – Volume 
1. Brasília: ENAP, 2006, p. 301-302. 
24BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  p. 
241-242. 
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Em outra passagem de sua obra, Dallari Bucci25 afirma que as políticas são 

instrumento de ação de governos e que a função de governar é o núcleo da idéia de políticas 

públicas, num redirecionamento do eixo organizacional do referido governo da noção 

exclusiva da legalidade (norma geral e abstrata) para as políticas públicas, como seu programa 

de ação. 

Seguindo esse rumo, ter-se-ia como exemplo robusto de política pública de Estado 

aquele tendente à perfectibilização dos direitos sociais constitucionalmente previstos. No 

caso, a Lei Fundamental pátria, em seu art. 6º, externa de forma bastante clara o que são ditos 

direitos sociais, verbis: “São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição.” 

A União, por sua vez, a fim de tentar implementar tais direitos, deve buscar os 

caminhos legalmente viáveis à consecução do seu intento. Ademais, deve angariar recursos 

para materializar suas pretensões. 

Como anteriormente referido, um dos pilares fundantes sob o qual se encontra apoiado 

o Estado (Administração Pública) é o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput de 

nossa Constituição, cujo sentido foi objeto de reiteradas manifestações do professor Celso 

Antônio Bandeira de Mello26 no sentido de que a Administração só pode agir em estrita 

obediência à lei emanada do Estado. 

                                                 
25“As políticas são instrumentos de ação dos governos – o government by policies que desenvolve e aprimora o 
government by law. A função de governar – o uso do poder coativo do Estado a serviço da coesão social – é o 
núcleo da idéia de política pública, redirecionando o eixo de organização do governo da lei para as políticas. As 
políticas são uma evolução em relação à idéia de lei em sentido formal, assim como esta foi uma evolução em 
relação ao government by men, anterior ao constitucionalismo. E é por isso que se entende que o aspecto 
funcional inovador de qualquer modelo de estruturação do poder político caberá justamente às políticas públicas. 
‘A política, contraposta à noção de princípio, designa ‘aquela espécie de padrão de conduta [standard] que 
assinala uma meta a alcançar, geralmente uma melhoria em alguma característica econômica, política ou social 
da comunidade, ainda que certas metas sejam negativas, pelo fato de implicarem que determinada característica 
deve ser protegida contra uma mudança hostil’. Daí por que as argumentações jurídicas de princípios tendem a 
estabelecer um direito individual, enquanto as argumentações jurídicas de políticas visam a estabelecer uma meta 
ou finalidade coletiva.’ 
Esse seria o caminho para superar-se a concepção da norma geral e abstrata como referência central do aparelho 
burocrático do Estado, introduzindo-se no mundo do direito público o conceito de política pública como 
programa de ação.” (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas Públicas. 1. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2006.  p. 252-253.) 
26“No Estado de Direito, a Administração só pode agir, em obediência à lei, esforçada nela e tendo em mira o 
fiel cumprimento das finalidades assinadas na ordenação normativa. Como é sabido, o liame que vincula a 
Administração à lei é mais estrito que o travado entre a lei e o comportamento dos particulares. 
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Nenhum ato jurídico é válido, portanto, a não ser que seja conforme as regras editadas 

pelo Estado. Nenhuma autoridade de nenhum dos Poderes pode tomar decisões que 

contrariem normas válidas do sistema jurídico em que se encontram. Mesmo a mais alta das 

autoridades deve suportar a lei que editou, até que esta seja derrogada por outra mais recente. 

O princípio da legalidade, que informa todos os recantos do direito, não somente 

assume particular relevância no âmbito do direito constitucional, como no do direito 

administrativo, ou seja, informa todo o setor publicístico. É o grande princípio que domina a 

atividade do Estado - o da submissão à legalidade lato sensu, sentido em que é tomado hoje, 

na linha tradicional da antiga fórmula do Estado legal ou Estado de direito. 

Na linguagem do direito administrativo, a implementação de políticas públicas, 

entendida no exemplo acima confeccionado como a viabilização dos direitos sociais e a 

angariação de recursos para tal, implica na prática de diversos atos administrativos, os quais, 

como dito, devem encontrar-se subsumidos à estrita legalidade. 

Ingressando especificamente na temática “Políticas Públicas”, cumpre destacar as 

fases que antecedem e que suplantam a sua materialização, o que convencionamos chamar de 

“caminhos burocráticos”. Segundo Luiz Pedone27 28, o processo de formação e de execução de 

um plano político albergaria cinco etapas, a saber: 1ª) Formação de Assuntos Públicos e de 

Políticas Públicas; 2ª) Formulação de Políticas Públicas; 3ª) Processo Decisório; 4ª) 

Implementação das Políticas e 5ª) Avaliação de Políticas. Nas palavras Advogado Público 

Federal, César Kirsch, analisando as etapas indicadas por Pedone, infere-se que o papel da 

Advocacia Pública de Estado se destaca especialmente nas fases que compreendem a 

                                                                                                                                                         
Com efeito, enquanto na atividade privada pode-se fazer tudo o que não é proibido, na atividade administrativa 

só se pode fazer o que é permitido. Em outras palavras, não basta a simples relação de não-contradição, posto 

que, demais disso, exige-se ainda uma relação de subsunção. Vale dizer, para a legitimidade de um ato 
administrativo é insuficiente o fato de não ser ofensivo à lei. Cumpre que seja praticado com embasamento em 
alguma norma permissiva que lhe sirva de supedâneo (...)”. (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Elementos  

de Direi to  Adminis trat ivo .  2 .  ed .  São  Paulo :Revista  dos Tribunais,  1991 .  p .  301.)  
27PEDONE, Luiz. Formulação, Implementação e Avaliação de Políticas Públicas. Brasília: Fundação Centro de 
Formação do Servidor Público – FUNCEP, 1986.  
28Tal qual Pedone, Heidemann afirma que “O ciclo conceitual das políticas públicas compreende pelo menos 
quatro etapas: a primeira refere-se às decisões políticas tomadas para resolver problemas sociais previamente 
estudados. Depois de formuladas, as políticas decididas precisam ser implementadas, pois sem ações elas não 
passam de boas intenções. Numa terceira etapa, procura-se verificar se as partes interessadas numa política 
foram satisfeitas em suas demandas. E, enfim, as políticas devem ser avaliadas, com vistas a sua continuidade, 
aperfeiçoamento, reformulação ou, simplesmente, descontinuidade.” (HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do 

progresso às políticas de desenvolvimento. In: HEIDEMANN, Francisco G. e SALM, José Francisco 
(Organizadores). Políticas públicas e desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise.  Brasília: 
Editora Universidade de Brasília, 2009. p. 34) 
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formulação das políticas públicas e a sua implementação29, cujos estudos, segundo 

Heidemann, não têm merecido maior atenção por parte da doutrina especializada no tema30. 

Neste contexto, é de se focar na conjugação imanente existente entre a formulação e 

implementação de políticas públicas no Estado brasileiro e a atuação da Advocacia-Geral da 

União – AGU como função essencial à justiça, órgão orientador do Poder Executivo e 

representante judicial e extrajudicial da União. 

                                                 
29“A formação de assuntos públicos e de políticas públicas compreenderia o momento em que surgem os 
problemas, com pensamentos e opiniões envolvendo esses temas. Constitui-se na formação de uma agenda 
política, contendo assuntos que merecem tratamento pelo Estado. (...) 
Na fase de formulação de políticas públicas é que se dá, efetivamente, o início das análises, estudos e debates 
dos pontos e fatores existentes acerca do problema existente. Os aspectos sociais, econômicos, políticos e 
jurídicos são aqui discutidos, a fim de se encontrar as melhores diretrizes e coordenadas, para a resolução da 
questão enfrentada. Valores, princípios e leis são examinados nessa fase. Igualdade, liberdade, legalidade, 
moralidade, solidariedade e democracia são fatores que devem ser incorporados ao processo de discussão. 
A tomada de decisões é o momento em que o responsável pela política pública faz a escolha, dentre as opções 
que lhe foram apresentadas, para bem atingir o objetivo público colimado. 
O processo decisório é o momento crítico do processo de política pública, pois o governante tem de ter muita 
prudência e equilíbrio, para encontrar a solução mais adequada para o problema proposto. Uma decisão bem 
tomada terá condições de resolver o problema a ser enfrentado, ao passo que a decisão equivocadamente 
adotada, além de não resolver a situação, pode contribuir para agravá-la. 
A implementação de políticas é a execução da política pública. Ocorre quando a política já está contida 
necessariamente numa espécie normativa. (...) 
Por fim, a avaliação de políticas públicas compreende a análise dos resultados da política executada. Preocupa-se 
em saber se o programa da política pública alcançou o objetivo pretendido. A avaliação de resultados tem grande 
importância, pois serve para subsidiar o tomador de decisões a encontrar o caminho mais adequado, quando 
diante de situação que guarda semelhança com outra já previamente resolvida ou fracassada, ajudando-o a 
entender os motivos do sucesso ou insucesso anteriores, evitando que o mal se repita, ou aperfeiçoando o êxito 
alcançado.” 
KIRSCH, César do Vale. A necessária participação da Advocacia-Geral da União no processo de políticas 

públicas. Jus Navigandi, Teresina, ano 7, n. 66, jun. 2003. Disponível em: 
http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=4139.  Acesso: 10 fev. 2010. 
30Analisando o tema acerca da fase de implementação da política pública, Heidemann destaca: “A preocupação 
com a implementação de políticas não tem merecido tantos estudos quanto as iniciativas de modelagem teórica 
para a formulação e para a avaliação de políticas. Por muito tempo predominou a visão, inconsciente por certo, 
de que as decisões políticas teriam impacto automático, uma vez tomadas. Não ocorria a idéia de que fosse 
necessário se preocupar em termos explícitos com sua implementação. A ‘descoberta’ da idéia de que a 
implementação das políticas demandaria um esforço consciente e explícito cobrou um tempo precioso até vencer 
a ingenuidade. Os desafios e as perplexidades que cercam a matéria em parte podem ser encontrados num texto 
clássico intitulado Implementation (de Presseman Wildawski), cuja 3ª e última edição apareceu em 1984. A 
literatura sobre implementação tem hoje três gerações (GOGGIN et al., 1990). Na exposição de Cline et al. 
(2000), a primeira baseou-se na metodologia do estudo de caso; a segunda elaborou e testou modelos de análise; 
e a terceira dedica-se a desenvolver pesquisa na área de implementação, revisando e sintetizando os modelos 
analíticos propostos. A definição do problema de implementação continua intrigando os estudiosos, como mostra 
o estudo de Cline, segundo o qual o problema da implementação de uma política deve ser concebido como um 
esforço para se obter cooperação entre as pessoas incumbidas de promovê-la, e não meramente como um desafio 
gerencial para proporcionar as melhores condições de comunicação entre estas pessoas; a cooperação pressupõe 
uma abordagem decisória de natureza participativa e dialógica, e não apenas uma abordagem gerencial de 
eficácia comunicativa.” (HEIDEMANN, Francisco G. Do sonho do progresso às políticas de desenvolvimento. 
In: HEIDEMANN, Francisco G. e SALM, José Francisco (Organizadores). Políticas públicas e 

desenvolvimento: bases epistemológicas e modelos de análise.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009. 
p. 37). 
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Mas antes de nos determos sobre esse tema, importante destacar o status 

constitucional31 conferido à Advocacia-Geral da União, para entendermos o alcance de sua 

atuação em prol do Estado. 

3 ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO E SUA NATUREZA JURÍDICA – SEU 

STATUS CONSTITUCIONAL 

A Advocacia-Geral da União – AGU, prevista no art. 131, acima transcrito, integra, 

topograficamente falando, o Capítulo IV, do Título IV da nossa Constituição, que trata, por 

sua vez, das Funções Essenciais à Justiça. 

Esse registro é importante, para demonstrar inicialmente que a AGU não foi encartada 

pelo Legislador Constituinte Originário dentro de nenhum dos outros capítulos do referido 

Título IV da Constituição, reservados especificamente a cada um dos três Poderes Estatais 

constituídos, a saber: Capítulo I – Do Poder Legislativo; Capítulo II – Do Poder Executivo; e 

Capítulo III – Do Poder Judiciário. 

Pela simples leitura da norma constante do art. 131 da CF/88 pode-se perceber a razão 

da inserção da Advocacia-Geral da União em Capítulo distinto: o fato é que compete à AGU 

representar judicial e extrajudicialmente a União (Administração Direita e Indireta). Assim, a 

AGU representa/defende todos os Órgãos e Poderes Públicos Federais, caso contrário, seria 

necessário haver uma Advocacia-Geral do Congresso Nacional, uma Advocacia-Geral do 

Poder Judiciário, uma Advocacia-Geral do Poder Executivo e assim sucessivamente. 

Deste modo, vê-se que, na qualidade de entidade componente das Funções Essenciais 

à Justiça, a AGU goza, assim como o Ministério Público (entidade onde se consegue enxergar 

isso com maior nitidez e facilidade), de certa independência e liberdade no âmbito de sua 

atuação. 

                                                 
31“STATUS CONSTITUCIONAL”, expressão retirada de dois artigos:  
MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. A Advocacia de Estado revisitada: essencialidade ao Estado 
Democrático de Direito. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de 

Estado: questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de 
Figueiredo Moreira neto e José Antonio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 23-52. 
KIRCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 
Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: 
questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de 
Figueiredo Moreira neto e José Antonio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 395-422. 
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Tal assertiva resta mais robusta, quando se percebe que todos os órgãos que compõem 

as Funções Essenciais à Justiça são órgãos de advocacia em sentido lato. Com efeito, como 

registrado pelo professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, o gênero advocacia se divide em 

advocacia privada e pública, sendo esta última subdividida em outras três categorias 

distintas32: 

• A Advocacia da Sociedade – própria do Ministério Público; 

• A Advocacia de Estado – própria da Advocacia-Geral da União e das Procuradorias 

dos Estados e do Distrito Federal; 

• A Advocacia dos Hipossuficientes – própria da Defensoria Pública. 

Segundo Kirch33, “Essa separação (...) é meramente formal, já que todas as funções 

cometidas a essas instituições são coerentemente as de ad vocare, ou seja, falar sempre por 

alguém e em seu interesse.” Tais palavras, descontextualizadas, podem parecer conferir só 

menos importância à lição do professor Moreira Neto, mas não foi isso, em absoluto, que 

César Kirch declinou em seu artigo. Na verdade, suas palavras confirmam a lição do professor 

Moreira Neto e apontam para uma opção política do Constituinte de 1987-1988, qual seja, a 

de subdividir as funções da advocacia pública, de modo a conferir maior efetividade às 

atividades desempenhadas por cada uma das três Funções Essenciais à Justiça. Isto se deu em 

razão do insucesso do modelo anteriormente vigente, no qual o Ministério Público congregava 

todas as funções da Advocacia Pública no âmbito Federal34. 

                                                 
32“A advocacia privada é a prestada por advogados, em caráter particular, atuando na zeladoria, promoção e 
defesa de todos os interesses jurídicos, de modo geral, excetuando-se as atuações reservadas exclusivamente aos 
órgãos da advocacia pública (CF, art. 133). Esta, a advocacia de pública, é prestada organicamente na estrutura 

do Estado, através de órgãos unipessoais e funcionalmente independentes, subdividindo-se em três modalidades: 
a advocacia da sociedade, cometida ao Ministério Público (CF, art. 127), a advocacia de Estado,  reservada 
expressamente à Advocacia-Geral da União, aos Procuradores dos Estados e do Distrito Federal (CF, arts. 131 e 
132) e, implicitamente, aos Procuradores autárquicos e fundacionais e aos Procuradores de municípios com 
investidura estatutária, e a advocacia dos hipossuficientes,  confiada à Defensoria Pública (CF, art. 134).”  
(MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Curso de Direito Administrativo: Parte Introdutória, Parte Geral e 

Parte Especial. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009.  p. 31) 
33KIRCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 
Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: 
questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de 
Figueiredo Moreira neto e José Antonio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 396. 
34Vide nota 12. 
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Além da independência própria dos órgãos que compõem as Funções Essenciais à 

Justiça, os membros das quatro carreiras35 que integram a Advocacia-Geral da União – AGU 

gozam da independência particular dos advogados, em sentido estrito. 

 Ora, como dito, a Advocacia de Estado nada mais é do que uma subdivisão da própria 

Advocacia, a expressão “de Estado”, adjetivando o termo Advocacia, embora confira uma 

missão diferenciada aos membros da AGU, não lhes retira o ethos de Advogado. Portanto, 

todas as normas próprias da advocacia privada, que não conflitem com a missão 

constitucional da AGU, lhes são aplicáveis36. 

Assim, é de se destacar a norma constitucional presente no art. 133 do texto 

constitucional, que assevera ser o advogado indispensável à administração da justiça, bem 

como inviolável por seus atos e manifestações, no exercício de sua profissão, respeitados os 

limites da lei. De igual modo, o art. 7º, I do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 

8.906/94) estabelece como direito do advogado o exercício, com liberdade, da profissão em 

todo o território nacional; e o art. 31, § 1º da mesma lei o dever de independência, em 

qualquer circunstância, que o advogado deve guardar no exercício do seu mister.37 Por óbvio, 

registre-se, que tal liberdade e independência, frutos da inviolabilidade, devem ser lidos em 

consonância com os ditames da legalidade e dos entendimentos sumulados que vinculam a 

atuação do Advogado Público Federal.38 

Tal independência é de crucial importância para exercício do múnus do Advogado 

Público Federal, especialmente se considerarmos (e não podemos desconsiderar) que referidos 

agentes constantemente sofrem pressões políticas internas e externas que visam de todas as 

maneiras interferir na manifestação livre do seu entendimento, externada diuturnamente no 

                                                 
35 Advogados da União, Procuradores da Fazenda Nacional, Procuradores Federais e Procuradores do Banco 
Central. 
36Outra não é a dicção do art. 3º, § 1º da lei 8.906/94, verbis: “Exercem atividades de advocacia, sujeitando-se ao 
regime desta lei, além do regime próprio a que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da 
Procuradoria da Fazenda nacional, da Defensoria Pública e das procuradorias e Consultorias Jurídicas dos 
Estados, Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e fundacional.” 
37MACEDO, Rommel. A atuação da Advocacia-Geral da União no controle preventivo de legalidade e 
legitimidade: independência funcional e uniformização de entendimentos na esfera consultiva.  In: GUEDES, 
Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a 
construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira neto e José Antonio 
Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 474. 
38Lei complementar 73/93 – “Art. 28. Além das proibições decorrentes do exercício de cargo público, aos 
membros efetivos da Advocacia-Geral da União é vedado: (...) II – contrariar súmula, parecer normativo ou 
orientação técnica adotada pelo Advogado-Geral da União;” 
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exercício hermenêutico das normas constitucionais e legais conjugadas com as situações 

fáticas que lhes são submetidas. 

4 DESENVOLVIMENTO DO ESTADO: AS POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A 

ÓTICA DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO – AGU 

Consoante normatizado pelo artigo 131 da Constituição Federal de 1988, antes 

reproduzido, a Advocacia-Geral da União representa a União (entenda-se Administração 

Direta e Indireta) judicial e extrajudicialmente, cabendo-lhe ademais o assessoramento 

jurídico e a consultoria do Poder Executivo Federal. 

Vê-se, deste modo, que a atuação da AGU se dá em dois momentos distintos: 

• O primeiro com um viés preventivo, orientando e apontando o norte a ser seguido pelo 

gestor público. Este seria o papel dos Advogados Públicos Federais que atuam nas 

consultorias jurídicas (seja nos Ministérios, seja nas consultorias junto às Autarquias e 

Fundações Públicas Federais). Seria um “a priori” (etapa da formulação da política 

pública); 

• O segundo com um viés mais combativo, em contraposição ao primeiro, dir-se-ia 

repressivo. Este papel competiria aos Advogados Públicos Federais que atuam nos 

órgãos de contencioso judicial da AGU. Seria um “a posteriori” (etapa da 

implementação). 

Segundo Rommel Macedo, o papel das consultorias jurídicas seria garantir a higidez, 

entendida esta sob as perspectivas da legalidade e legitimidade, do ato administrativo 

praticado pelo gestor, responsável pela formulação da política pública de Estado que se visa 

implementar.39 Nessa linha, Macedo destaca a nítida finalidade preventiva da atividade 

consultiva, como acima declinado, na medida em que impede que políticas públicas 
                                                 
39“É justamente por objetivar garantir a aplicação dos princípios da legalidade e da legitimidade que a 
consultoria jurídica desempenhada pela Advocacia-Geral da União se caracteriza como uma verdadeira função 
de controle no processo político (policy control, à luz da classificação funcional de Karl Loewenstein). 
Garantindo que as políticas públicas formuladas no âmbito do Poder Executivo estejam de acordo com o 
ordenamento jurídico, tanto no plano constitucional como legal, a consultoria jurídica possibilita a 
responsabilização do administrador público pelos seus atos, na medida em que ele não se poderá valer de uma 
suposta eficiência no atendimento das demandas sociais para deixar de obedecer à lei e à Constituição.” 
(MACEDO, Rommel. A atuação da Advocacia-Geral da União no controle preventivo de legalidade e 
legitimidade: independência funcional e uniformização de entendimentos na esfera consultiva.  In: GUEDES, 
Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: questões institucionais para a 
construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de Figueiredo Moreira neto e José Antonio 
Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 472-473) 
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formuladas venham, no momento da sua implementação, a ser consideradas contrárias ao 

ordenamento jurídico, e, portanto, questionadas judicial ou extrajudicialmente.  

Em imprescindível complementação, Bercovici destaca que as políticas públicas 

podem e devem ser controladas não apenas no que toca à legalidade formal dos seus atos 

constitutivos, mas, sobretudo, no que concerne à sua adequação constitucional40, 

especialmente quanto aos objetivos fundamentais fixados no art. 3º da nossa Constituição41. 

Não discrepando do entendimento acima esposado, Kirch42 aponta que a consultoria 

jurídica da AGU irá auxiliar o Gestor/Governante e demais colaboradores, na correta 

elaboração do seu plano político. Tal plano deve se guiar pelos corolários da moralidade, 

legalidade e eficiência, de modo que se possa alcançar o sucesso na elaboração e futura 

execução das políticas públicas que visem a proporcionar o bem comum da sociedade em 

geral. Tal norte é de ser apontado pela referida consultoria jurídica43. 

Contudo, se ainda assim ditas políticas públicas forem contestadas, caberá à 

Advocacia-Geral da União sob a perspectiva do contencioso judicial, ou seja, da defesa dos 

interesses públicos em juízo, atuar de modo a garantir a implementação do ato Administrativo 

Estatal. 

                                                 
40“As políticas públicas podem ser controladas, assim, não apenas em seus aspectos de legalidade formal, mas, 
também, no tocante à sua adequação ao conteúdo e aos fins da Constituição, que são, entre outros, 
fundamentalmente os fixados no art. 3º. A redução das desigualdades regionais é um imperativo que deve 
permear todas as políticas públicas propostas e executadas no Brasil. É inconstitucional qualquer política que 
atente contra os fins determinados na Constituição de 1988 e que desconsidere ou prejudique o desenvolvimento 
e a diminuição dos desequilíbrios regionais, a menos que a consideremos como algo que pode ser cumprido 
aleatoriamente, a bel-prazer dos detentores do poder.” (BERCOVICI, G. Constituição econômica e 

desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros Editores. 2005.  p. 112-
113.) 
41Constituição Federal de 1988 – Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I 
– construir uma sociedade livre, justa e solidária; II – garantir o desenvolvimento nacional; - III – erradicar a 
pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV – promover o bem de todos, sem 
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 
42KIRCH, César do Vale. A alavancagem da AGU para a consolidação e o sucesso da Advocacia Pública de 
Estado no Brasil. In: GUEDES, Jefferson Carús; SOUZA, Luciane Moessa de (Coord.). Advocacia de Estado: 
questões institucionais para a construção de um Estado de Justiça: estudos em homenagem a Diogo de 
Figueiredo Moreira neto e José Antonio Dias Toffoli. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 401. 
43Nas palavras de Dallari Bucci, “O modelo das políticas públicas não exclui o da legalidade, mas convive com 
ele. Para Charles-Albert Morand, as políticas públicas podem ser incorporadas à lei, se superpor a elas ou se pôr 
a seu serviço, num quadro em que o direito é cada vez mais desordenado, complexo e movediço. Não obstante, 
no modelo que estamos propondo, a realização das políticas deve dar-se dentro dos parâmetros da legalidade e 
da constitucionalidade, o que implica que passem a ser reconhecidos pelo direito – e gerar efeitos jurídicos – os 
atos e também as omissões que constituem cada política pública. O problema passa a ser, então, o de desenvolver 
a análise jurídica, ‘de modo a tornar operacional o conceito de política, na tarefa de interpretação do direito 
vigente e de construção do direito futuro’.” (BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e Políticas 

Públicas. 1. ed. São Paulo: Saraiva, 2006.  p. 255.) 
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Percebe-se, deste modo, que as atribuições Constitucionalmente previstas como 

próprias à Advocacia-Geral da União não são nem estanques nem separadas, ao contrário, 

complementam-se e comunicam-se mutuamente. 

Tanto isso é verdade que o Procurador-Geral Federal, chefe da Procuradoria-Geral 

Federal – PGF44, em artigo anteriormente citado45, informou que até outubro de 2008, data do 

fechamento do referido ensaio, não havia nenhum projeto do Programa de Aceleração do 

Crescimento do Governo Federal – PAC paralisado em razão de decisão judicial, fosse ela 

liminar ou definitiva. 

Conforme estampado em seu 1º Balanço46 (janeiro a abril de 2007), o PAC é um 

programa de desenvolvimento que ingressou na agenda política nacional, fazendo parte da 

ordem do dia da sociedade brasileira.  

Constitui-se em um amplo conjunto de ações governamentais que tem por objetivo 

acelerar o ritmo de crescimento da economia, como sua própria denominação já denota, 

aumentando o emprego e a renda e diminuindo as desigualdades sociais e regionais, 

mantendo, por conseguinte, os fundamentos macroeconômicos que o Brasil vem 

implementando nos últimos anos, visando o controle da inflação, a consistência fiscal e a 

solidez nas contas externas47. 

O principal instrumento por meio do qual o PAC pretende alcançar os objetivos acima 

traçados é a elevação dos investimentos privados, ao lado do incremento no investimento 

público. Nesse sentido, o Governo Federal instituiu políticas de aumento do crédito e redução 

de juros, melhoria do ambiente de investimento, investimentos em infra-estrutura e 

aperfeiçoamento do sistema tributário.  

                                                 
44A Procuradoria-Geral Federal – PGF é órgão vinculado à AGU, responsável pela representação judicial e 
extrajudicial das autarquias e fundações públicas federais, atuando também no que concerne às respectivas 
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, bem como na apuração da liquidez e certeza dos créditos, 
de qualquer natureza, inerentes às suas atividades e na sua inscrição em dívida ativa, para fins de cobrança 
amigável ou judicial, nos termos do art. 10, da Lei 10.480/02. 
45Vide nota 17. 
46Dados extraídos do site da Presidência da República, no link correspondente à Casa Civil: 
http://www.casacivil.gov.br/.arquivos/pasta.2010-07-28.8154672857/pac1_parte1apresenta.pdf. Acesso: 12 set. 
2010. 
47 Vide nota 41. 
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Como se vê48, ainda que com uma rápida passada de olhos, há todo um planejamento 

voltado à formulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento em grande 

parte já iniciado. E, como dito por Bercovici49, o conceito de desenvolvimento nacional é a 

principal política pública que um governo pode pretender, e esse é o objetivo do Programa de 

Aceleração do Crescimento – PAC. 

Mas o que efetivamente é desenvolvimento? Seria o mesmo que modernização? Nas 

palavras de Bercovici50, não. Segundo o autor, o desenvolvimento só pode ocorrer por meio 

de um processo de ruptura com o sistema político vigente em determinado Estado.  

Para que haja desenvolvimento é necessário haver transformação das estruturas 

sociais. Sem referidas transformações, não se está diante de um processo de desenvolvimento, 

mas de simples modernização, que, ao contrário, mantém o subdesenvolvimento que se visa 

superar, agravando a concentração de renda. 

Deste modo, o conceito de desenvolvimento compreende, porém supera, o de 

crescimento. Nele, deve estar incluído, por exemplo, o elemento redistribuição de renda, 

conforme lecionam Fernando Henrique Cardoso e Enzo Faletto no Capítulo I de sua obra51, 

“Dependência e Desenvolvimento na América Latina: ensaio de interpretação sociológica”. 

Tal ideal é externado de modo bastante contundente por Bercovici ao afirmar que o 

desenvolvimento não é uma mudança simplesmente quantitativa, mas acima de tudo 

qualitativa. E citando a conceituação de Fábio Konder Comparato, diz que o desenvolvimento 

é um processo de longo prazo, induzido por políticas públicas interligadas de três distintas 

ordens: econômicas, sociais e políticas52. O destaque se dá para as políticas ou programas 

                                                 
48Maiores detalhes podem ser acessados no site indicado na nota 46, dentre outros cujo acesso é facilmente 
disponibilizado no site www.presidencia.gov.br (link da Casa Civil). 
49 Vide nota 11. 
50BERCOVICI, G. Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. 
São Paulo: Malheiros Editores. 2005.  p. 53-54. 
51CARDOSO, Fernando Henrique; FALETTO, Enzo. Dependência e Desenvolvimento na América Latina: 

ensaio de interpretação sociológica. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2004. 
52“O desenvolvimento nacional é, conforme vimos, um dos objetivos da República consagrados no art. 3º da CF. 
Para definirmos um conceito de desenvolvimento ‘constitucionalmente adequado’ devemos, preliminarmente, 
diferenciar a idéia de desenvolvimento da de crescimento: o desenvolvimento é uma mudança qualitativa, não 
apenas quantitativa, englobando, assim, a idéia de crescimento e superando-a. Feita esta distinção essencial, 
podemos adotar aqui o conceito de desenvolvimento exposto por Fábio Konder Comparato: ‘De qualquer modo, 
já se estabeleceu um razoável consenso no sentido de que o desenvolvimento é um processo de longo prazo, 
induzido por políticas públicas ou programas de ação governamental em três campos interligados: econômico, 
social e político. O elemento econômico consiste no crescimento endógeno sustentado da produção de bens e 
serviços. (...) O elemento social do processo desenvolvimentista é a aquisição da progressiva igualdade de 
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sociais, que objetivam a aquisição da progressiva igualdade de condições básicas de vida da 

população nacional. 

Tanto isso é verdade, que o próprio Governo Federal ao instituir o Programa de 

Aceleração do Crescimento destacou dentre seus objetivos o aumento do emprego e da renda 

com a conseqüente diminuição das desigualdades sociais e regionais, para torná-lo um 

verdadeiro programa desenvolvimentista e não simplesmente modernizador. 

Todavia, para se tentar tecer qualquer sorte de relação entre as políticas públicas do 

Governo Federal e a atuação da Advocacia-Geral da União - AGU, há de se limitar a análise, 

como dito anteriormente, às fases de formulação e implementação da ação governamental, 

não sendo função da AGU ingressar no campo da avaliação dos rumos da referida política 

pública53, mas tão somente apontar o norte da legalidade e da constitucionalidade ao Gestor, a 

                                                                                                                                                         
condições básicas de vida (...). Enfim, o desenvolvimento integral comporta, necessariamente, um elemento 
político, que é a chave da abóbada de todo o processo: a realização da vida democrática, isto é, a efetiva 
assunção, pelo povo, do seu papel de sujeito político, fonte legitimadora de todo poder e destinatário do seu 
exercício.’ (...) 
O art. 3º da CF, ao fixar o desenvolvimento nacional e a redução das desigualdades regionais como fins a serem 
alcançados, fundamenta a reivindicação do direito à realização de políticas públicas para a concretização do 
programa constitucional. O que há em comum em todas as políticas públicas é o processo político de escolha de 
prioridades para o governo, tanto em termos de finalidades, como em termos de procedimentos. O Poder 
Executivo encarrega-se da formulação e execução das políticas públicas sem qualquer tipo de controle ou 
fiscalização, desde que não ultrapasse suas competências. Ou seja, em princípio, o controle das políticas públicas 
limita-se à sua legalidade formal. (...) 
Para se implementar efetivamente o desenvolvimento consagrado no programa constitucional, Fábio Konder 
Comparato defende a criação de mecanismos para o controle judicial de políticas públicas. Esse controle deve se 
dar não apenas no tocante às suas finalidades (...), mas, também, em relação aos meios empregados para se 
chegar a esses fins, sempre levando-se em consideração que o juízo de validade de uma política pública não pode 
ser confundido com o juízo de validade das normas e atos jurídicos que a compõem.” (BERCOVICI, G. 
Constituição econômica e desenvolvimento – uma leitura a partir da Constituição de 1988. São Paulo: 
Malheiros Editores. 2005.  p. 108-109). 
53Criticando os teóricos da implementação, Anne Larason Schneider afirma: “Muitos estudiosos da 
implementação (...) não estão cientes do trabalho que tem sido feito sobre pesquisa de avaliação, e muitos 
definem todo o processo pós-adoção como implementação de políticas. Uma conseqüência disso é que a 
implementação ‘bem sucedida’ é muitas vezes definida (...) como alcance das metas da política. Trata-se de uma 
conclusão infeliz, porque se a política não consegue atingir suas metas, é importante determinar se o malogro foi 
causado por pressupostos deficientes (...), ou se foi porque os órgãos responsáveis por sua implementação não 
conseguiram traduzir adequadamente a teoria subjacente à política em um plano operacional, ou porque os 
responsáveis pela implementação não contaram com os recursos necessários.” (SCHNEIDER, Anne Larason. 
Pesquisa avaliativa e melhoria da decisão política: evolução histórica e guia prático. In: HEIDEMANN, 
Francisco G. e SALM, José Francisco (Organizadores). Políticas públicas e desenvolvimento: bases 

epistemológicas e modelos de análise.  Brasília: Editora Universidade de Brasília, 2009.) 
Embora se tenha plena consciência da fundamental e indispensável fase da avaliação da política pública, tal 
atuação compete a outros agentes, atores especializados e diversos dos que compõem a Advocacia-Geral da 
União. Assim, enxergando-se o fenômeno “política pública” como um ato complexo, não se pode, ao nosso 
sentir, priorizar uma de suas etapas em detrimento de outras. Todas as fases de uma política pública têm suas 
peculiaridades e importância, razão pela qual não há de se impor uma superposição entre elas. Tal pretensão 
pareceria mais arbitrária que científica, já que, como dito pelo próprio Saravia “É importante destacar que o 
processo de política pública não possui uma racionalidade manifesta. Não é uma ordenação tranqüila na qual 
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fim de que a agenda política do Governo possa ser praticada com higidez e legitimidade. 

Afora isto, também compete à AGU defender a política pública desafiada judicialmente, já 

que, em face da sua atuação consultiva prévia, em tese, a mesma se adéqua aos referidos pré-

requisitos básicos e indispensáveis à sua execução: respeito à Constituição e às normas legais 

que a conduzem. 

Nessa esteira e tomando o PAC como paradigma do trabalho executado pela 

Advocacia-Geral da União, vê-se os resultados oriundos da atuação dos seus órgãos na defesa 

dessa(s) política(s) pública(s), tal qual se pode perceber pelos dados abaixo indicados, 

extraídos de notícias divulgadas no site da AGU (portanto, com caráter informativo): 

• Em dezembro de 2009 a Advocacia-Geral da União – AGU acompanhava 6.948 ações 

judiciais e procedimentos administrativos referentes ao Programa de Aceleração do 

Crescimento - PAC do Governo Federal. Corroborando o dado de outubro de 2008, 

acima mencionado, nenhuma obra do Programa se encontrava parada, de acordo com 

o 9º Relatório do Grupo de Acompanhamento do PAC (Gepac/AGU)54.  

• Em fevereiro de 2010, a Advocacia-Geral da União, representada pelo seu dirigente 

máximo, o Advogado-Geral da União, participou da apresentação do 9º Balanço do 

Programa de Aceleração do Crescimento – PAC.   

Na referida solenidade a coordenadora do Comitê Gestor do PAC informou que 50% 

das ações do PAC estavam concluídas, sem contar as áreas de saneamento e habitação, 

de acordo com dados consolidados até 31 de dezembro de 2009. 

Ressaltou-se que para tratar de forma especial as ações do PAC, a AGU criou, em 

2007, o Grupo de Acompanhamento do PAC, cuja função, dentre outras, consiste em 

monitorar diariamente os processos judiciais que tenham relação com o Programa de 

                                                                                                                                                         
cada ator social conhece e desempenha o papel esperado. Não há, no presente estágio de evolução tecnológica, 
alguma possibilidade de fazer com que os computadores – aparelhos de racionalidade lógica por excelência – 
sequer consigam descrever os processos de política” (vide nota 18, parte final). Assim, mais acertado seria tentar 
visualizar uma relação de complementaridade, ainda que não muito bem ordenada, no processo de política 
pública. Daí a importância do estudo que ora se desenvolve, ainda que limitado à atuação de apenas um dos 
vários atores responsáveis pelo desenvolvimento de políticas públicas de Estado. 
54Gepac – Grupo de Acompanhamento do PAC: trata-se de grupo especial de atuação coordenada criado no 
âmbito da AGU. Conta com a participação de advogados da União, procuradores federais e da Fazenda 
Nacional, integrantes, portanto, das carreiras da AGU. Essa atuação coordenada permitiu, por exemplo, a 
realização do leilão que garantiu tarifas mais baixas de pedágio em rodovias federais da Bahia e o leilão de 
energia elétrica da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.  
Principais áreas: o eixo de empreendimento que mais tem ações é o de Infraestrutura Logística com 1.578. São 
rodovias (771), aeroportos (613), ferrovias (188), portos (5) e hidrovias (1). Depois, estão as áreas Energética 
(351), Social e Urbana (176), e outras (4.843). Dados extraídos do site www.agu.gov.br.  Acesso: 22 mai. 2010. 
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Aceleração do Crescimento, com o objetivo de manter a execução dos seus projetos 

(políticas públicas do Governo Federal). 

No referido ano, a instituição acompanhava de forma atenta e proativa mais de 7.000 

ações, cujas vitórias garantiram, por exemplo, a manutenção da 10ª Rodada de 

Licitações de Blocos para Exploração e Produção de Petróleo e Gás Natural; da 

licença de instalação da Usina Hidrelétrica (UHE) de Santo Antônio e da construção 

das UHEs de Santo Antônio, Jirau, Belo Monte e Mauá; além da realização do Leilão 

nº 01/09 da ANEEL (Agência Nacional de Energia Elétrica) para a concessão de 

dezenove (19) linhas de transmissão de energia elétrica e nove (09) subestações em 

treze (13) estados do país55.  

• Em julho de 2011, foi divulgado o seguinte dado pelo Gepac: A Advocacia-Geral da 

União (AGU) acompanha, atualmente, 10.619 processos que envolvem obras do 

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A maior parte – 4.486 – deve-se à 

ampliação de rodovias e ferrovias, bem como a construção de açudes e aeroportos em 

terrenos particulares. A AGU atua de maneira proativa com a proposição de ações de 

desapropriação, para viabilizar as políticas públicas. 

Do total, 6.207 são ações judiciais (cujo aumento se deu em razão do avanço das obras 

do PAC) e 4.412 extrajudiciais, relacionadas a obras como reformas e construção de 

rodovias federais, Usinas Hidrelétricas (UHEs) para geração de energia, ampliação e 

instalação de novos aeroportos para receber turistas na Copa de 2014 e nas Olimpíadas 

de 2016, metrôs, ferrovias e portos. 

O relatório também informa que as obras na área de infraestrutura logística são as 

campeãs em processos – 3.331. As hidrelétricas e hidrovias estão entre os segmentos 

mais questionados, com 1.472 ações. Em seguida estão outros empreendimentos não 

especificados (1.282), rodovias (1.244) e aeroportos (1.051). Sendo que a região com 

maior número de processos é a Nordeste, que totaliza 2.422 ações na Justiça. Depois 

está o Sudeste com 1.693, o Sul com 1.272, o Norte com 608 e o Centro-Oeste com 

212. 

                                                 
55O 9º relatório do PAC divulgado anunciou que 44% das obras do PAC estão com o andamento dentro do 
cronograma previsto pelo governo, 5% estão em situação de atenção e 1% em estágio preocupante. Até fevereiro 
de 2010 haviam sido gastos R$ 256,9 bilhões, de um total de R$ 638 bilhões. 
Do total investido, R$ 126,3 bilhões são de estatais e R$ 88,8 bilhões do setor privado. Da quantia de R$ 19,1 
bilhões de financiamentos previstos para a habitação no período, foram contratados R$ 16,5 bilhões e R$ 2,6 
bilhões estão em contratação. No setor de saneamento, dos R$ 39,3 bilhões previstos, R$ 32,2 bilhões foram 
contratados e R$ 7,1 bilhões estão em contratação. Dados extraídos do site www.agu.gov.br.  Acesso: 22 mai. 
2010. 
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Ademais, é de se registrar, que o relatório aponta um percentual de êxito, em razão da 

atuação da AGU, superior a 95% nas ações que envolvem obras do PAC.56 

  Tais números visam demonstrar, ainda que de modo singelo, que a atuação da AGU, 

seja no âmbito das consultorias jurídicas, com um viés preventivo, seja no contencioso 

judicial, na defesa das políticas públicas pretendidas por um determinado Governo, resulta, 

efetivamente, em dados favoráveis ao país e que, de fato, a instituição detém um papel de 

relevo na seara desenvolvimentista da nação brasileira, sob o viés da orientação jurídica e 

defesa judicial das políticas públicas pretendidas pelo Estado e desenvolvidas por um 

Governo legítima e democraticamente escolhido/sufragado.       

5 CONCLUSÕES 

  Finda esta análise da Advocacia-Geral da União sob a perspectiva de sua atuação na 

viabilização de políticas públicas, seja preventivamente, com a atuação da sua consultoria 

jurídica, seja no contencioso judicial, por meio dos seus órgãos de execução, é-nos autorizado 

concluir, com certa margem de segurança, que: 

1. Políticas públicas são intenções político-governamentais traduzidas normativamente 

(constitucionalmente ou legalmente) e, portanto, introduzidas no espaço jurídico de 

um determinado Estado, que visam coordenar os meios à disposição do Estado 

(recursos públicos) e das atividades privadas, na consecução de objetivos socialmente 

relevantes. 

2. Essas mesmas políticas públicas estão diretamente relacionadas com o significado da 

expressão interesse público, que não se confunde nem com a somatória dos interesses 

individuais, nem com o interesse do próprio Estado, nem muito menos com o interesse 

dos governantes, ao contrário, consubstancia-se na projeção coletiva do interesse 

social, indexada no arcabouço normativo do respectivo Estado. 

3. Segundo classificação adotada por Luiz Pedone – tais classificações variam de acordo 

com o entendimento de cada autor; contudo, a declinada por Pedone facilita a 

percepção do processo de criação e execução de uma política pública, além de ser 

muito similar à classificação lecionada por Heidemann, razão pela qual a adotamos 

como padrão neste artigo – o ciclo das políticas públicas se subdivide em cinco fases:  

                                                 
56 Dados extraídos do site www.agu.gov.br. Acesso: 26 de julho de 2011. 
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1ª) Formação de Assuntos Públicos e de Políticas Públicas;  

2ª) Formulação de Políticas Públicas;  

3ª) Processo Decisório;  

4ª) Implementação das Políticas e  

5ª) Avaliação de Políticas.  

Sendo que a Advocacia-Geral da União, por meio dos seus órgãos, atua de forma mais 

incisiva nas fases de formulação e implementação. 

4. A principal política pública do Estado brasileiro deve ser o seu desenvolvimento 

nacional, tal qual estampado no art. 3º, II da nossa Constituição Federal, conformando 

e harmonizando todas as demais políticas públicas que um determinado governo haja 

estabelecido em sua agenda política. Por desenvolvimento deve-se compreender tanto 

o crescimento econômico, modernização, infra-estrutura quanto redução das 

desigualdades sociais, distribuição equitativa de renda, sendo o PAC um exemplo de 

política pública desenvolvimentista, tal qual conceituado no tópico anterior. 

5. A competência da Advocacia-Geral da União – AGU, como se depreende do art. 131 

da Constituição Federal, reside tanto na esfera do assessoramento do Poder Executivo 

Federal, quanto na esfera judicial, na defesa da União e das Autarquias e Fundações 

Públicas Federais. Seja preventivamente, sob a ótica da consultoria jurídica, seja 

combativamente, sob a ótica do contencioso judicial, a atuação da AGU tem sim papel 

fundamental na formulação e na implementação das políticas públicas de Estado, já 

que conforma a intenção política pretendida pelo governo, com os ditames 

constitucionais e legais a que esse mesmo governo se encontra submetido. Ademais, 

como apontam os números de processos judiciais envolvendo o PAC (monitoradas e 

acompanhadas pelo Gepac), a atuação da AGU também se mostra por demais 

necessária na defesa da implementação das ações tendentes à perfectibilização das 

referidas políticas públicas.  

6. Por fim, os dados colhidos indicam que a defesa judicial das políticas públicas do PAC 

permitiu e continua a permitir que as obras que integram o referido programa, ainda 

que desafiadas judicialmente, tenham início e se desenvolvam a fim de alcançar seu 

objetivo final. Por outro lado, acaso não houvesse a AGU, ou qualquer outro órgão 

que exercesse com a mesma excelência as atribuições constitucionais que lhe foram 

conferidas, poder-se-ia inferir que o quadro talvez não fosse o indicado no tópico 

anterior e que as políticas públicas pretendidas pelo governo não alcançassem o 
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sucesso, ao menos operacional nesse primeiro momento, que vem alcançando em 

razão, também, do trabalho desempenhado pelos órgãos que compõem a Advocacia-

Geral da União. 
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RESUMO 

RESUMO: Este artigo analisa aspectos relacionados ao fenômeno da “judicialização do 

direito à saúde” no Brasil. Para cumprir esse objetivo, explora temas atinentes ao alinhamento 

da Constituição de 1988 ao constitucionalismo democrático-social; à constitucionalização do 

direito à saúde como direito fundamental social e suas conexões com os princípios da 

dignidade da pessoa humana e democrático; à crise do Sistema Único de Saúde (SUS) e à 

consequente proliferação de demandas judiciais em busca de prestações positivas do Estado; 

ao exercício da jurisdição constitucional no contexto particular do neoconstitucionalismo; aos 

dilemas relacionados à concretização do direito à saúde; e à importância da definição de 

parâmetros de concreção judicial que possam racionalizar e uniformizar a práxis judiciária 

nesse domínio. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: CONSTITUIÇÃO; PRINCÍPIO DA 

DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA; PRINCÍPIO DEMOCRÁTICO; DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE; JUDICIALIZAÇÃO; NEOCONSTITUCIONALISMO; 

ATIVISMO JUDICIAL; CONCRETIZAÇÃO; PARÂMETROS. 

 

RESUME 
RÉSUMÉ: Cet article analyse les aspects liés au phénomène de la « judiciarisation du droit à 

la santé » au Brésil. Pour atteindre cet objectif, il explore des thèmes relatifs à l'alignement de 

la Constitution de 1988 sur le constitutionnalisme démocratique-social; la 

constitutionnalisation du droit à la santé comme un droit social fondamental et leurs liens avec 

les principes de la dignité de la personne humaine et démocratique; la crise du Système 

Unique de Santé (SUS) et par conséquent la prolifération des poursuites qui visent des 

prestations positives de l'Etat; l'exercice de la juridiction constitutionnelle dans le contexte 

particulier du néo-constitutionnalisme; les dilemme liés à la concrétisation du droit à la santé; 

et l'importance de fixer des paramètres juridiques de concrétion qui puissent rationaliser et 

normaliser la pratique judiciaire dans ce domaine. 

MOT-CLES: MOTS-CLÉS: CONSTITUTION; PRINCIPE DE LA DIGNITÉ DE LA 

PERSONNE HUMAINE; PRINCIPE DÉMOCRATIQUE; DROIT FONDAMENTAL À LA 

SANTE; JUDICIARISATION; NÉO-CONSTITUTIONNALISME; ACTIVISME 

JUDICIAIRE; CONCRÉTISATION; PARAMÈTRES. 

 

 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 
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“Os Estados Partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa 

 desfrutar o mais elevado nível possível de saúde física e mental.” 

(Art. 12, 1, do Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais - 

PIDESC[1]) 

Hodiernamente, vivencia-se, no Brasil, um peculiar cenário histórico no qual o Poder 

Judiciário tem sido cada vez mais acionado para solucionar tensões sociais versando sobre 

questões constitucionais particularmente relacionadas ao direito fundamental à saúde, 

fenômeno ao qual se tem dado a denominação de “judicialização do direito à saúde”. Em 

resposta, como não pode simplesmente pronunciar o non liquet[2], tanto o Supremo Tribunal 

Federal (STF) quanto as demais instâncias judiciárias brasileiras vêm, no desempenho da 

superlativa função institucional de guarda da Constituição, dilatando sintomaticamente as 

fronteiras da intervenção judicial nesse domínio, inclusive avançando sobre políticas públicas. 

Esse exercício de jurisdição constitucional em matéria sanitária tem, contudo, suscitado 

ponderáveis e acirrados debates quanto à legitimidade democrática do ativismo que, a passos 

largos, vem sendo encampado institucionalmente pelo Judiciário. 

Imersa nesse universo problemático, esta sucinta pesquisa destina-se à análise de aspectos 

relacionados ao referido fenômeno. Não visa, contudo, a traçar limites precisos ao exercício 

da jurisdição constitucional nessa seara ou a exaurir a abordagem de todas as possibilidades e 

condicionantes do processo de concretização judicial do direito fundamental à saúde. Em 

verdade, aspira, tão-somente, a expor a temática de modo problematizado, no intuito de, 

assim, contribuir para a ampliação do debate e dos horizontes de pré-compreensão 

(Vorverständis) a seu respeito, concorrendo, ademais, para que a distribuição da justiça social 

no País, pelo menos no que tange particularmente à matéria relativa ao direito à saúde, dê-se 

de modo mais criterioso, ponderado e responsável. 

  

1. O CONSTITUCIONALISMO DEMOCRÁTICO-SOCIAL DA CONSTITUIÇÃO 

  

Promulgada no contexto do último processo de abertura política e redemocratização do País, a 

Constituição de 1988, cognominada de “Constituição Cidadã” ou “Constituição Coragem”, 

assimilando um componente revolucionário de transformação do status quo, encampou todo o 

peso dessa peculiar carga histórica, trasladada para o novel Texto Magno mediante, 

sobretudo, a assunção de um catálogo analítico e aberto de princípios, direitos e garantias 

fundamentais densamente afirmativo da “primazia do homem”[3]. 

Com efeito, ao consagrar o elemento humano como “seu fim e sua esperança”[4], como 

“valor-fonte”[5], e estatuir o superprincípio estruturante da dignidade da pessoa humana como 

fundamento da novel República Federativa (art. 1º, III), o Constituinte de 1987/88, além de 

ter tomado uma decisão política fundamental a respeito do sentido, da finalidade e da 

justificação do poder estatal, reconheceu, na esteira da tradição kantiana, “que é o Estado que 

existe em função da pessoa humana, e não o contrário, já que o homem constitui a finalidade 

precípua, e não meio da atividade estatal”[6].[7]
 [8] [9]
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De outro giro, ao optar pela estruturação da organização política sob a fórmula institucional 

do Estado Democrático de Direito (art. 1º, caput), o Estatuto Constitucional não só preceituou 

o primado das instituições e postulados político-democráticos; em verdade, encarnou, num 

mesmo compasso, a tábua antropocêntrica de valores éticos plasmada no sobreprincípio da 

dignidade da pessoa humana e imputou aos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário o 

compromisso superlativo de velarem, conjunta e sincronicamente, pela efetividade da plêiade 

de direitos fundamentais que positivara.[10] Sob essa perspectiva, o Estado brasileiro só se 

legitima democraticamente enquanto instrumento institucionalizado para a efetivação dos 

direitos fundamentais reconhecidos na Constituição, em consonância com os imperativos 

dignificantes da pessoa humana, “fonte ética que confere unidade de sentido, de valor e de 

concordância prática a todo o sistema”[11].[12] 

Nessa linha, a Constituição erigiu, no epicentro do sistema jurídico, uma descerrada, 

complexa e dialética rede multidimensional e plurifuncional de posições jurídicas 

fundamentalizadas[13], indivisíveis e interdependentes entre si[14] e dotadas de força 

normativa potencializada[15], da qual se pode denotar, ante a constitucionalização de um 

vasto e aberto catálogo de direitos fundamentais, uma expansão das zonas ativas de atuação 

institucional do Estado[16]. 

Por sua vez, como réplica política às crônicas assimetrias socioeconômicas que, desde tempos 

imemoriais, maculam o tecido histórico-existencial da realidade brasileira, as forças sociais 

representadas no Corpo Constituinte endossaram também a ideologia compromissária e 

promocional do “constitucionalismo social”, tipificadora do nominado Estado do Bem-Estar 

Social (Welfare State ou État Providence).[17] Por conseguinte, sobretudo no Capítulo II do 

Título II (“Dos Direitos Sociais”) e nos Títulos VII (“Da Ordem Econômica e Financeira”) e 

VIII (“Da Ordem Social”), a Lex Legum incumbiu o Estado do mister fraternal de intervir no 

domínio social e econômico, adotando políticas efetivas de equalização niveladora das 

disparidades sociais e de maximização sustentável e responsável da eficácia dos mecanismos 

de justiça social.[18] 

É mormente nessa contextura singular que impingiu ao novel Estado Democrático e Social de 

Direito o dever institucional de promover, sobretudo mediante prestações positivas de cunho 

jurídico ou material, os denominados direitos fundamentais de segunda geração (ou 

dimensão), revestidos de forte índole social, econômica e cultural.[19] 

  

2. A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE 

  

Dentre os direitos fundamentais de segunda geração nela consagrados, a Constituição de 

1988, alinhando-se ao constitucionalismo democrático-social desenvolvido a partir do pós-

Segunda Guerra Mundial, conferiu minudente disciplina normativa ao direito à saúde, 

definida esta, na forma da Constituição da Organização Mundial de Saúde (OMS), como 

“estado de completo bem-estar físico, mental e social do homem, e não apenas como a 

ausência de afecções e doenças”.[20]
 [21] 

 

Nessa esteira, inúmeros dispositivos permanentes da Constituição de 1988, tais como os arts. 

6º, 7º, IV e XXII, 23, II, 24, XII, 30, VII, 34, VII, “e”, 35, III, 129, II, 167, IV, 194, 196 a 
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200, 208, VII, 220, § 3º, II, e 227, § 1º, I, e alguns transitórios, como os arts. 53, IV, 55 e 77 

do ADCT, tratam expressamente da temática relativa à saúde, tendo sido reservada, inclusive, 

uma seção específica sobre o assunto no capítulo destinado à Seguridade Social (Título VIII, 

Capítulo II, Seção II). 

A esse respeito, cabe realçar a dicção do art. 6º da CF/1988[22], da qual deflui categórica 

afirmação da qualidade de direito fundamental social do direito à saúde, reconhecendo-lhe, 

dessarte, o atributo da dupla jusfundamentalidade, formal e material. De modo análogo, 

impende destacar a redação do art. 196 da Carta Magna, segundo a qual a saúde constitui 

“direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

Todo esse detalhamento normativo denota inequívoco compromisso do Constituinte, inclusive 

do derivado, com o bem-estar social em matéria de saúde, a ser assegurado, sobretudo, 

mediante políticas públicas particularmente direcionadas a esse delicado domínio 

coexistencial. Em função disso, imputou-se ao Estado o “dever fundamental” de prover toda 

uma gama de condições jurídicas e materiais necessárias ao pleno exercício desse direito, não 

apenas numa perspectiva curativa (de recuperação), mas também protetiva (preventiva) e 

promocional (de progressiva e ascendente efetivação). [23]
 [24]

 

Em tempo, vale nota que a peculiar disciplina constituinte da matéria dimana, em larga 

medida, do fato de a saúde figurar como pressuposto inarredável à própria sobrevivência das 

pessoas ou à vida humana com padrões minimamente dignos, ou seja, de modo saudável e 

com certa qualidade, sendo, além disso, pré-requisito para a efetiva fruição de vários outros 

direitos, fundamentais ou não, bem como condição para o livre e pleno desenvolvimento da 

personalidade.[25] Resta, assim, inconteste que, em termos gerais, o direito à saúde radica 

diretamente no princípio da dignidade da pessoa humana, matriz ético-axiológica fundamental 

da cultura jurídica hodierna e premissa estruturante do regime constitucional positivado. 

Nesse particular, ressalte-se, ainda, que o direito à saúde é fortemente marcado pela 

interdependência ou interconexão com inúmeras outras posições jurídico-fundamentais 

tuteladas pelo sistema constitucional pátrio, tais como não só as relacionadas à vida, mas 

também à integridade física e psíquica, educação, moradia, alimentação, trabalho etc, havendo 

entre elas verdadeiras zonas de convergência ou de superposição (intersetorialidade)[26]
 [27]

, 

daí resultar também a peculiar relevância de seu meticuloso tratamento constitucional.  

Noutra vertente, o direito à saúde envolve todo um mosaico de posições jurídico-subjetivas 

distintas quanto ao seu conteúdo, em função das quais se impingiu, reflexamente, ao Poder 

Público tanto um arranjo de funções cogentes de cunho defensivo quanto, e sobretudo, de 

caráter prestacional.[28] No tocante à dimensão defensiva, as aludidas disposições 

constitucionais encerram, em rigor, normas jurídicas que outorgam direitos subjetivos de 

cunho negativo, impelindo o Estado a se abster de adotar posturas que tendam a comprometer 

a saúde das pessoas, individual ou coletivamente; já quanto à prestacional, tornam obrigatória 

a implementação de prestações estatais positivas, jurídicas ou materiais, no sentido de 

viabilizar a plena fruição desse direito pela população. 

  

3. DA CRISE DO SISTEMA ÚNICO À JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE 
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No intuito de conferir efetividade aos compromissos firmados na seara sanitária, a 

Constituição institucionalizou uma rede regionalizada e hierarquizada de instâncias estatais 

que, compondo um sistema integrado do qual participam todas as esferas da Federação, 

responde pelas ações e serviços públicos de saúde (arts. 198 e 200). Nesse compasso, o 

Estado brasileiro vem operando no contexto do chamado Sistema Único de Saúde (SUS), 

complexa instituição disciplinada pela Lei n. 8.080/1990, que desenvolve todo um conjunto 

de prestações sanitárias, acessíveis, em rigor, de modo integral, universal e gratuito a toda a 

população do País, executadas prioritariamente por órgãos e entidades públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração Direta e Indireta, bem como, em caráter 

complementar, mediante mecanismos de cooperação com instituições do setor privado. 

Não obstante, pela própria complexidade e amplitude do âmbito de proteção do direito à 

saúde e pela onerosidade elevada das prestações materiais envolvidas, o SUS, mormente 

premido por restrições orçamentárias, vem-se mostrando incapaz de dar vazão satisfatória à 

excessiva demanda social nesse tocante, frustrando, assim, a “vontade da Constituição” (Wille 

zur Verfassung), lapidar locução de Konrad Hesse[29]. Razões outras, tais como a corrupção, 

o desvio de verbas públicas, a inabilidade gerencial, a falta de investimentos, a ausência de 

marcos regulatórios claros, entre outras, também têm contribuído diretamente para o 

agravamento do sério problema e para a disseminação do sentimento generalizado de crise e 

falência múltipla do Sistema, tema que se encontra na pauta do dia dos noticiários, sendo, 

ademais, objeto de largo debate no seio da comunidade jurídica. 

Esse desalinhamento entre a promessa constitucional empenhada e as políticas públicas 

direcionadas à concretização do direito à saúde tem levado, cada vez mais, a população a 

acionar o Judiciário, com lastro no princípio garantístico da inafastabilidade do controle 

jurisdicional (art. 5º, XXXV, da CF/1988), deduzindo pretensões no sentido de lhe serem 

asseguradas inúmeras prestações sanitárias sonegadas pela Administração.[30] A esse 

fenômeno, tem-se dado a denominação de “judicialização do direito à saúde”, reconhecido e 

averbado pela própria jurisprudência do STF.[31] 

De fato, diante do minucioso e solene compromisso constitucional, é intuitivo que a falta 

injustificada do Estado quanto ao desempenho de seus misteres na seara sanitária e o 

cumprimento insuficiente dos deveres fundamentais a seu cargo (omissão inconstitucional) 

possam render ensejo, em certas circunstâncias, à reclamação na via administrativa ou à 

mobilização do Judiciário em busca de medidas assecuratórias de posições jurídicas que 

porventura se encontrem ameaçadas ou tenham sido eventualmente violadas. 

Por oportuno, podem ser citados como exemplos de prestações positivas a que o Estado vem 

sendo judicialmente compelido a cumprir: o fornecimento de medicamentos excepcionais, de 

compostos nutricionais, de insumos terapêuticos e de aparelhos médicos de elevado custo; a 

assunção de despesas de procedimentos cirúrgicos, consultas e de exames específicos e 

sofisticados; o implante de próteses; a internação em unidades hospitalares, inclusive da rede 

particular; a realização de transplantes de órgãos e tecidos; o custeio de transporte e de 

instalações para tratamento médico em localidades distantes; a construção de infraestruturas 

médico-hospitalares e de aterros sanitários; e a prática de ações de vigilância sanitária e de 

combate a endemias, epidemias e doenças infectocontagiosas.[32] 
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Entre as inúmeras prestações sanitárias requestadas na via judiciária, muitas possuem previsão 

explícita na legislação infraconstitucional, inclusive com referências discriminadas em planos 

ou protocolos terapêuticos estatuídos pelo SUS. Nesses casos, a querela judicial gravita 

basicamente em torno de aspectos fáticos de ordem circunstancial, envolvendo, v.g., carências 

eventuais de estoques públicos ou discussões relativas a contingências pessoais.[33]  

Sem embargo, em várias demandas judiciais, as prestações sanitárias almejadas não possuem 

previsão alguma na legislação infraconstitucional, o que torna bem mais complexa a solução 

jurisdicional da questão. Deveras, nessas situações, o eventual reconhecimento do direito 

público subjetivo verberado há de se fundar apenas na concretização das cláusulas 

constitucionais abertas consagradoras do direito à saúde, dessumindo-se, para tanto, efeitos 

jurídicos diretos da Constituição, independentemente de regulamentação subconstitucional. 

Em conjunturas desse jaez, vivenciam os magistrados o ponderável dilema de extrair 

diretamente da malha de normas constitucionais correlatas sua máxima eficácia jurídica sem, 

por outro lado, invadir esferas de atuação política reservada aos Poderes Legislativo e 

Executivo e sem transbordar dos lindes democráticos que legitimam o exercício institucional 

da jurisdição constitucional. Debate-se, pois, se, como e em que medida o direito 

constitucional à saúde traduz-se, independentemente de integração normativa formal por parte 

do Poder Legislativo (interpositio legislatoris), ou mesmo de regulamentação administrativa, 

em direitos subjetivos públicos a prestações positivas do Estado, passíveis de reclamação pelo 

titular do direito na esfera administrativa e de garantia pela via judicial. 

  

4. A MUDANÇA RADICAL DA JURISPRUDÊNCIA EM MATÉRIA SANITÁRIA 

  

Particularmente no que concerne às pretensões sanitárias fundadas apenas nas normas 

constitucionais consagradoras do direito à saúde, sobretudo nos arts. 6º e 196 da CF/1988, 

constata-se que a postura adotada pelo Judiciário vem-se alterando paulatinamente ao longo 

do tempo, consoante se pode inferir da trajetória delineada pela jurisprudência pátria. 

Historicamente, predominara, num primeiro estádio, o entendimento jurisprudencial de que 

referidas normas constitucionais detinham eficácia limitada ou reduzida, evidenciando caráter 

meramente programático. Assim, deparando-se com a falta de regulamentação 

infraconstitucional integrativa, o Judiciário simplesmente negava o reconhecimento de 

qualquer direito subjetivo oponível ao Estado, julgando, por conseguinte, improcedentes os 

respectivos pedidos, sem promover qualquer exercício de concretização normativa. Para tanto, 

entre outros argumentos, alegava-se que o Judiciário não poderia se imiscuir em esfera de 

atuação estatal reservada, com exclusividade, ao Legislativo ou à Administração Pública, sob 

pena de afronta à separação dos poderes, bem como se aduzia que a execução de prestações 

sanitárias subordina-se à sistemática orçamentária, também exigida constitucionalmente.[34] 

No entanto, sob a ordem constitucional vigente, a postura restritiva anterior vem sucumbindo, 

a passos largos, em face do pujante movimento de consolidação de uma nova orientação 

jurisprudencial que reconhece cargas eficaciais mais significativas às normas constitucionais 

sanitárias, viabilizando, assim, a tutela judicial de algumas posições jurídico-subjetivas, 

mormente aquelas albergadas sob o pálio do chamado “mínimo existencial”.[35] 
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Na trilha do novo entendimento, várias decisões, inclusive em sede de provimentos judiciais 

de urgência proferidos à luz de cognição sumária, vêm sendo prolatadas diariamente, em 

ações individuais e coletivas, nas inúmeras instâncias judiciárias do País, reconhecendo níveis 

cada vez mais expressivos de eficácia jurídica direta e imediata às normas constitucionais 

consagradoras do direito à saúde, pronunciando-se, assim, a procedência de muitas pretensões 

sanitárias que não possuem respaldo algum na legislação subconstitucional. 

Essa “virada jurisprudencial”[36] é, antes de tudo, decorrência direta da gradativa superação 

do paradigma positivista de pensamento jurídico por um conjunto difuso e abrangente de 

novas ideias, agrupadas sob o rótulo genérico de pós-positivismo jurídico, ou mesmo de 

neoconstitucionalismo[37] (embora haja ponderáveis questionamentos acerca dessa 

terminologia[38]), temática a ser tratada no tópico subsequente. 

  

5. TENDÊNCIAS ATUAIS DO CONSTITUCIONALISMO  

  

Ante o sentimento generalizado de descrença e de esgotamento do positivismo jurídico como 

fonte de soluções adequadas para os profundos dilemas existenciais humanos vivenciados na 

pós-modernidade, o que se tornou inequívoco após a revelação dos horrores da Segunda 

Guerra Mundial, deflagrou-se, desde meados do século XX, no Brasil e no mundo, um 

complexo processo de gradual reordenação e consolidação de um novo paradigma de 

pensamento e práxis jurídicas a que se tem genericamente denominado de “pós-positivismo 

jurídico”[39]. Em linhas gerais, o pós-positivismo, “designação provisória e genérica de um 

ideário difuso”[40] acerca da fundamentação e da dinâmica do sistema jurídico, direciona-se, 

como réplica aos excessos do positivismo formal, no sentido de empreender uma 

revolucionária leitura da Constituição, cognominada de “neoconstitucionalista”, e um novo 

olhar sobre a realidade jurídica como um todo, referenciado na “vontade da Constituição”. 

O “neoconstitucionalismo” constitui, no fundo, um novo estádio do constitucionalismo, uma 

nova sistemática de pensamento constitucional alicerçada, sobretudo, no projeto de abertura 

material, ética e axiológica da Constituição e de maximização da eficácia de seus princípios e 

regras, bem como na categórica afirmação do Estado Democrático e Social de Direito como 

fórmula política comprometida com o respeito, proteção e promoção da dignidade da pessoa 

humana e dos direitos fundamentais.[41]
 [42]

 

Por razões de ordem didática, os vetores fundamentais que marcam o perfil constitucional 

contemporâneo, delineado pelo neoconstitucionalismo, serão, doravante, analisados em 

subtópicos distintos. 

  

5.1. Reconhecimento da “força normativa da Constituição” com expansão da jurisdição 

constitucional 
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Até meados do séc. XX, a mentalidade jurídica preeminente na cultura ocidental reconhecia 

simples conteúdo programático a frações expressivas dos textos constitucionais. Apregoava-

se que a Constituição não detinha, de per si, força normativa direta quanto a muitos de seus 

preceitos, tais como, v.g., os prescritivos de prestações estatais positivas na seara dos direitos 

fundamentais sociais, figurando, nesse tocante, como mero repositório de proclamações, 

promessas ou objetivos políticos a serem perseguidos pelo Estado, externados sob retórica 

gradiloquente, generosa e otimista, mas vazia de normatividade imediata.[43] 

Sob essa perspectiva, a eficácia da maioria das disposições constitucionais dependia da 

“vontade do legislador” (Wille des Gezetzgebers), a ser exercida, discricionariamente, 

mediante processos de integração legiferante (interpositio legislatoris). Tratava-se, pois, do 

“Estado Legislativo de Direito”, calcado no princípio da legalidade e na premissa dogmática 

da preeminência hipertrofiada da lei como fonte superlativa, exclusiva e imediata de 

legitimação jurídica (“fetichismo da lei”). Nele, a Constituição carecia, em rigor, de mediação 

legislativa para surtir efeitos jurídicos concretos sobre a realidade social circunjacente. 

Em contraponto, o neoconstitucionalismo, informado pelo “constitucionalismo da 

efetividade”[44], preconiza a prevalência da Constituição e do princípio da 

constitucionalidade em face da lei e do princípio da legalidade, vale dizer, propugna o trânsito 

paradigmático do “Estado Legislativo de Direito” para o “Estado Constitucional de 

Direito”[45]. A Constituição impõe-se, de fato, como norma suprema, como lei fundamental, 

deslocando-se da periferia do sistema jurídico, passando, então, a ocupar posição de 

estratégica centralidade formal e material no concerto do ordenamento. Demais disso, no 

esquadro pós-positivista, os preceitos constitucionais dotam-se, em rigor, de força normativa 

imediata, vinculante e expansiva, independentemente de conformação legislativa, sendo 

passíveis, portanto, de incidirem diretamente sobre a realidade, ainda que eventualmente com 

certas restrições. 

Em outros termos, o reconhecimento da força normativa da Constituição (normative Kraft der 

Verfassung)[46] implica que, mesmo sem integração legislativa, certos conteúdos normativos 

podem ser diretamente extraídos dos preceitos constitucionais, inclusive quanto a normas 

prescritivas de prestações estatais positivas em matéria de direitos fundamentais. Essa 

mudança de perspectiva acarretou, no Brasil, uma grande expansão da jurisdição 

constitucional, mormente a partir da Constituição de 1988.[47] 

  

5.2. A abertura material da Constituição 

  

Sob domínio do positivismo jurídico, prevalecera, até meados do século XX, a chamada 

“teoria formal da Constituição”, doutrina que, sob inspiração de Laband, Jellinek e 

Kelsen[48], preconizava um modelo nomeadamente formalista, normativista, rígido e fechado 

de Constituição, que exauria todo seu sentido e alcance jurídicos no conteúdo nominal 

estático vazado aprioristicamente em sua expressão textual. Praticamente inexistia qualquer 

possibilidade de integração normativa, mediante processos hermenêuticos, com elementos 

materiais, fáticos e axiológicos, passíveis de serem colhidos na realidade circundante. 
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Tratava-se, em verdade, de um sistema constitucional hermético, restrito aos cânones do texto 

escriturado, alheio aos influxos dinâmicos da realidade e apartado dos valores sociais. Havia, 

pois, um autêntico dualismo antinômico entre Constituição e realidade, de forma que todo o 

substrato constitucional extraía-se, tão-somente, da estrita, avalorativa e conservadora exegese 

de sua expressão formal positivada, sem qualquer interferência construtiva ou criativa por 

parte do intérprete da Constituição, convertido num mero autômata técnico, num simples 

exegeta de suas predicações literais.[49] Demais disso, a aplicação de preceitos 

constitucionais dava-se mediante simples operações lógicas de subsunção formal, inexistindo 

espaço para procedimentos de valoração ou concretização. 

Encampando uma postura contraformalista, o neoconstitucionalismo adota, ao revés, a “teoria 

material da Constituição”, com inspirações nas idéias de Ferdinand Lassalle, Carl Schmitt, R. 

Smend, Hsü Dau-Lin, H. Heller, D. Schindler, W. Kägi e H. Haug, Theodor Viehweg, M. 

Kriele, Konrad Hesse, Friedrich Müller, Peter Häberle, entre outros.[50] 

Em termos gerais, o pós-positivismo concebe a Constituição como entidade complexa 

resultante da integração dinâmica, sob uma dialética bipolar, de fatores textuais (formais) e 

extratextuais (fáticos e axiológicos). Estes últimos seriam colhidos, por seu turno, na realidade 

material mediante o manejo de métodos e técnicas hermenêuticas especiais, mais flexíveis e 

construtivas, capazes de viabilizar a captação contextualizada da força normativa da realidade 

revelada pelo meio social, vale dizer, dos fatos concretos e valores éticos subjacentes aos 

preceitos apriorísticos e abstratos do texto constitucional. 

Propõe, dessarte, um modelo constitucional dirigente e compromissário calcado na 

comunicação dinâmica entre a “Constituição-lei” (“Constituição do texto”) e a “Constituição-

realidade”, permitindo, assim, uma “abertura material da Constituição”, que não mais se 

restringe à fria dicção literal de seu texto puro, nutrindo-se de substratos normativos 

apreendidos da realidade circunjacente, cada vez mais complexa, pluralista e dialética.[51] 

Esse acoplamento entre o texto e o contexto constitucionais é operacionalizado, sobretudo, 

pela inserção, no diploma magno, de preceitos comunicantes, permeáveis, que, comportando 

certa plasticidade ou maleabilidade interpretativa, viabilizam a operação de “construção a 

posteriori do Direito” mediante expedientes de valoração e concretização normativa. Para 

tanto, referidas cláusulas constitucionais, de baixa densidade normativa, são comumente 

vazadas em disposições de textura aberta, com expressões vagas e conceitos jurídicos 

indeterminados, ou são plasmadas em proposições principiais, de elevadíssimo grau de 

abstração e generalidade, defluentes expressa ou implicitamente da Constituição. 

No contexto da nova atmosfera espiritual proporcionada pelo constitucionalismo democrático 

do pós-Guerra, a aplicação das normas constitucionais não se processa, portanto, somente por 

intermédio de meras operações lógicas de subsunção, havendo, como aludido, margem 

expressiva de espaço para a valoração e para a concretização criativa. 

  

5.3. A normatividade dos princípios constitucionais 
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Sob a racionalidade juspositivista, os “princípios gerais de Direito” detinham conteúdo 

puramente axiológico, ético, sendo, contudo, destituídos de eficácia jurídica ou aplicabilidade 

direta e imediata. Figuravam, em rigor, como mera fonte subsidiária do Direito, operando 

como simples cânones de integração sistêmica da ordem jurídica em caso de lacunosidade 

legal, tal como deflui, v.g., do estatuído nos arts. 4º do Decreto n. 4.657/1942 e 126 do Código 

de Processo Civil (CPC). 

Sob a mecânica neoconstitucionalista, pautada pelo fenômeno da abertura material da 

Constituição, os princípios constitucionais encamparam função instrumental completamente 

distinta, qual seja: a de operarem como mecanismos de captação de valores sociais 

fundamentais e de projeção destes sobre o Direito (especialmente os relacionados à dignidade 

da pessoa humana e aos direitos fundamentais).[52] Revestindo-se, assim, da superlativa 

qualidade de normas-valores, matrizes axiológicas depositárias do conteúdo ético da 

Constituição, passaram a gozar de status jurídico absolutamente distinto do padrão positivista, 

dotando-se da qualidade de espécie normativa, ou seja, de norma jurídica, ao lado das regras 

(normas-disposições), e investindo-se de força normativa potencializada. Deveras, por 

gozarem de hegemonia ético-axiológica, as normas-princípios, encarnadas, de modo expresso 

ou implícito, como standards nos textos constitucionais, migraram da periferia marginal para 

o centro ou núcleo irradiante do sistema jurídico. Passaram, então, a figurar como 

fundamentos supremos e estruturantes de toda a pirâmide normativa, vale dizer, como 

referências ou fontes primárias do Direito, detendo, ademais, eficácia vinculante e expansiva: 

irradiam-se sobre todo o tecido jurídico para lhe conferir racionalidade e coerência, 

condicionando, para tanto, a validade (parâmetro de controle), bem modulando o sentido e o 

alcance de todas as normas jurídicas infraconstitucionais (filtragem constitucional). 

Empreendeu-se, pois, verdadeira revolução na teoria positivista das fontes do Direito.[53] 

A Constituição passou, assim, a ser encarada como um sistema aberto de princípios e regras, 

permeável a valores jurídicos suprapositivos, no qual as ideias de justiça, de legitimidade e de 

realização dos direitos fundamentais desempenham um papel central.[54] Os princípios 

constitucionais constituem, dessarte, normas jurídicas qualificadas pelo máximo grau de 

juridicidade e de eficácia direta e imediata, razão pela qual já se fala num Estado Principial ou 

Principialista, expressão tipificadora das profundas transformações pelas quais vem passando 

o Estado Democrático de Direito.[55] [56] 

No atual paradigma pós-positivista e principiológico, o Direito não mais comporta 

concepções alheias aos vetores ético-axiológicos irradiados da dimensão normativa dos 

princípios, devendo toda operação de controle, interpretação e aplicação da legislação 

subconstitucional ser feita sob o crivo da principiologia proclamada pela Constituição. 

  

5.4. A consagração dos direitos fundamentais como parâmetros de legitimação formal e 

material da ordem jurídica e do comportamento estatal 

  

Na concepção neoconstitucionalista, o princípio da dignidade da pessoa humana e os direitos 

fundamentais integram o núcleo ético-axiológico da Constituição. Por conseguinte, a par do 

reconhecimento de sua força normativa e da ascensão do protagonismo institucional do 

Judiciário no desempenho da função de guardião da Constituição (Hüter der Verfassung), as 
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disposições constitucionais consagradoras de direitos fundamentais, justamente por serem 

qualificadas pelo superlativo atributo da “fundamentalidade” ou “essencialidade”, vem-se 

despindo do tradicional caráter de meras declarações ou exortações de cunho ético-político 

para se firmarem, à luz de sólida teoria jurídica, como normas jurídicas supremas, dotadas de 

elevada estatura hierárquica e de níveis paulatinamente mais otimizados de eficácia e 

aplicabilidade imediata (princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais). 

Conforme modelo teórico prevalente, a normatividade constitucional dos direitos 

fundamentais projeta-se, por seu turno, sob duas vertentes distintas, a saber: (1) a dimensão 

objetiva (objektiv Dimension), em razão da qual se apresentam como valores objetivos básicos 

e fins diretivos elementares do ordenamento jurídico, que o Estado deve respeitar, promover e 

proteger; e (2) a dimensão subjetiva (subjektiv Dimension), pela qual, em certas medidas, se 

traduzem em direitos subjetivos passíveis de serem concretamente exigidos e 

judicializados.[57] 

Um dos desdobramentos mais relevantes da perspectiva objetiva radica na chamada “eficácia 

irradiante” (Ausstrahlungswirkung), pela qual os direitos fundamentais passam a figurar como 

parâmetros axiológicos e teleológicos de legitimação formal e material de toda a ordenação 

jurídica, modulando, assim, toda operação práxica de controle, interpretação, aplicação e 

concretização do Direito infraconstitucional, bem como balizando não só os comportamentos 

estatais em seus vínculos verticais com os cidadãos (eficácia vertical), mas também as 

relações horizontais, ou mesmo transversais, entre particulares (eficácia horizontal, externa ou 

de terceiro, conhecida ainda como Drittwirkung).[58] 

Noutra senda, um dos postulados propostos pelo neoconstitucionalismo é o de que conteúdos 

normativos dedutíveis diretamente de preceitos constitucionais definidores de direitos 

fundamentais são passíveis, pelo menos em certas medidas, de concretização judicial 

independentemente de integração normativa formal por parte do Poder Legislativo. Vale 

pontuar, outrossim, que a relevância ímpar dos direitos fundamentais no ideário pós-

positivista tem-se plasmado numa pulsante expansão e fortalecimento do rol desses direitos, 

na adoção de catálogos abertos e não-exaustivos nos textos constitucionais e na recepção, 

pelas Constituições, de normas internacionais consagradoras de direitos humanos.[59] 

  

5.5. O desenvolvimento da Hermenêutica Constitucional 

  

O contexto hodierno, pontuada pelas características aludidas, revelou sintomáticos problemas 

operacionais decorrentes da insuficiência ou incapacidade da mecânica hermenêutica 

tradicional de figurar, isoladamente, como fonte de métodos, técnicas e princípios 

hermenêuticos capazes de nortear processos interpretativos compatíveis com as exigências 

práxicas do paradigma neoconstitucionalista, vale dizer, de fornecer, para os dias atuais, 

respostas hermeneuticamente adequadas à Constituição[60]. 

Com efeito, a “Hermenêutica Clássica” (Klassische Hermeneutik), informada pelas 

formulações teóricas de Savigny e Jhering e baseada nas técnicas de interpretação gramatical 

(literal), lógica, sistemática, filológica, histórica, teleológica e sociológica[61], produziu 

respostas e ferramentas hermenêuticas para problemas interpretativos específicos que, sob a 
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égide do juspositivismo, gravitavam em torno de sistemas jurídicos fechados e dominados por 

normas jurídicas com estrutura formal de regra, passíveis, assim, de aplicação mediante 

operações exegético-subsuntivas. Restou, então, absolutamente imperiosa a maturação teórica 

de um novo modelo hermenêutico que viabilizasse a realização de processos interpretativos 

mais complexos e consonantes com a peculiar concepção neoconstitucionalista da 

Constituição como sistema aberto de princípios e regras, espécies normativas igualmente 

dotadas de força jurídica direta e vinculante. Coube, pois, à chamada “Hermenêutica 

Constitucional” (Verfassungsrechtliche Hermeneutik) ou “Nova Hermenêutica” (Neue 

Hermeneutik) o superlativo encargo de proporcionar todo um aparato metodológico original, 

compatível com as peculiaridades imanentes ao cenário neoconstitucionalista, que, juntamente 

com o arsenal de instrumentos hermenêuticos aprovisionados pela Hermenêutica Clássica, 

imprimisse racionalidade interpretativa à Constituição.[62] 

A Hermenêutica Constitucional assumiu, pois, a incumbência de viabilizar, do ponto de vista 

metódico, as operações de imputação contextualizada de sentido à dimensão ético-axiológica 

da Constituição (especialmente no tocante ao princípio da dignidade da pessoa humana e aos 

direitos fundamentais) e de concretização criativa das cláusulas constitucionais gerais e 

princípios constitucionais, que, marcadamente caracterizados pela textura aberta e pela baixa 

densidade normativa, reclamam aplicação pautada por expedientes de valoração e de 

integração normativa à luz da “faticidade” (Faktizität), ou seja, dos fatos e circunstâncias que 

rodeiam e caracterizam um caso específico.[63] 

A interpretação constitucional não mais se processa, portanto, sob o monopólio do “método 

jurídico” ou “hermenêutico-clássico”, típico da Velha Hermenêutica. Em verdade, em face da 

abertura, complexidade e pluralidade que permeia a interpretação constitucional, vivencia-se, 

na atualidade, um autêntico “sincretismo metodológico”, no qual, a par do método tradicional, 

operam outros, tais como os métodos científico-espiritual (Rudolf Smend), tópico-

problemático (Theodor Viehweg)[64], hermenêutico-concretizador (Konrad Hesse) e 

normativo-estruturante (Friedrich Müller)[65], todos passíveis de serem manejados no sentido 

de ampliar os horizontes de compreensão do intérprete.[66] 

De outro giro, os pressupostos metodológicos da Nova Hermenêutica radicam nos princípios 

da força normativa e da unidade da Constituição, da interpretação conforme a Constituição, 

do efeito integrador, da máxima efetividade das normas constitucionais, da justeza ou 

conformidade funcional, da concordância prática ou harmonização, da proporcionalidade, da 

razoabilidade e da presunção de constitucionalidade das leis.[67] 

  

6. A CONCRETIZAÇÃO JUDICIAL DO DIREITO À SAÚDE NO BRASIL SOB O 

PARADIGMA NEOCONSTITUCIONALISTA 

  

Alçado, na forma do art. 102, caput, da CF/1988, à categoria de “guardião da Constituição”, o 

STF, órgão de cúpula do Judiciário brasileiro, tem sido, de fato, maciça e recorrentemente 

instado, por intermédio de várias vias instrumentais de acionamento direto ou recursal, a se 

pronunciar sobre questões de elevada envergadura jurídica envolvendo ameaças e violações 

ao direito à saúde. Por conseguinte, o excelso Tribunal vem proferindo expressivo manancial 
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de decisões monocráticas e colegiadas a respeito, as quais transbordam, de ordinário, sobre 

todas as demais instâncias judiciárias. 

Há, por exemplo, nesse tocante, registros valiosos de debates e deliberações do STF acerca do 

fornecimento gratuito de medicamentos e de outras prestações sanitárias pelo Estado[68], 

além de vários outros temas conexos, tal como se deu, v.g., com a matéria atinente às 

pesquisas com células-tronco embrionárias[69] ou mesmo com a declaração de 

inconstitucionalidade da medida provisória que fixou um salário mínimo insuficiente para 

atender todas as exigências constitucionais[70]. 

Relevante enfatizar, outrossim, que, atento à proliferação de ações judiciais em matéria 

sanitária tramitando em todas as instâncias do Judiciário, mormente no que tange ao 

fornecimento de medicamentos de alto custo pelo Poder Público, sem que haja, contudo, 

parâmetros jurisprudenciais uniformes acerca da temática, o Pleno do STF concluiu, por 

unanimidade, pela existência de repercussão geral na discussão travada no bojo do Recurso 

Extraordinário n. 566.471-6/RN[71] e, consequentemente, determinou a suspensão do 

sequenciamento de vários processos que versam sobre o assunto. Demais disso, o Tribunal 

realizou, em 2009, a Audiência Pública n. 04, convocada pelo seu então Presidente, Min. 

Gilmar Mendes, ocasião em que foram colhidas informações prestadas por 50 (cinquenta) 

especialistas (advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 

magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do SUS), as quais 

foram canalizadas para o julgamento de processos de competência da Presidência que tratam 

justamente sobre o direito à saúde.[72]
 [73]

 

Por sua vez, ciente da grave problemática relativa às demandas judiciais envolvendo questões 

relacionadas à assistência sanitária, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), após a realização 

da aludida Audiência  Pública, instituiu, por via da Resolução n. 107/2010, o Fórum Nacional 

do Judiciário para Monitoramento e Resolução das Demandas de Assistência à Saúde, 

dotando-o da atribuição específica de elaborar estudos e propor medidas e normas para o 

aperfeiçoamento de procedimentos e a prevenção de novos conflitos judiciais na área da 

saúde. O Conselho aprovou também a Recomendação n. 31/2010, orientando os tribunais e as 

escolas de magistratura a adotarem medidas efetivas destinadas a subsidiar os magistrados 

nessa seara, tais como aperfeiçoando convênios que disponibilizem apoio técnico de médicos 

e farmacêuticos aos juízes e executando programas de capacitação profissional, de forma a 

assegurar mais eficiência na solução de litígios judiciais pertinentes. 

Em suma, sob o paradigma neoconstitucionalista, o Judiciário brasileiro vem reconhecendo, 

paulatina e casuisticamente, níveis expressivos de subjetivação ao direito constitucional à 

saúde, conferindo, para tanto, operosidade graduada ao disposto no art. 5º, § 1º, da CF/1988 

(princípio da aplicação imediata das normas definidoras de direitos e garantias fundamentais) 

e aos princípios hermenêuticos da máxima efetividade das normas constitucionais e da força 

normativa da Constituição. Imbuiu-se, assim, da orientação institucional de que, ante a 

afirmação categórica de sua função tutelar dos direitos fundamentais, detém poderes 

instrumentais de, em certa medida, concretizá-lo e otimizá-lo, independentemente de 

intermediação legiferante. De fato, com olhar voltado para “além da Constituição”[74], o 

ativismo de magistrados (judicial ativism), também chamado de dinamismo ou protagonismo 

judicial, vem dialeticamente dilargando as fronteiras materiais de sindicância e proteção 

judiciária do direito fundamental à saúde.[75] 

  

9211

http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/322-recomendacoes-do-conselho/12113-recomendacao-no-31-de-30-de-marco-de-2010


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

7. ALGUNS CONDICIONAMENTOS AO EXERCÍCIO DE CONCRETIZAÇÃO 

JUDICIAL DO DIREITO À SAÚDE 

  

Qualificar um dado direito, tal como o direito à saúde, como fundamental, reconhecendo-lhe, 

ademais, certos graus de subjetivação e justiciabilidade, não significa, contudo, imputar-lhe 

caráter absoluto, atribuindo-lhe eficácia jurídica de contornos irrestringíveis e oponíveis a 

tudo e a todos. Com efeito, conquanto fundamental, referido direito possui limites e dispõe de 

conteúdo jurídico passível de contenção eficacial. 

A doutrina e a jurisprudência constitucional brasileira dedicam-se, há muito, à interpretação 

das predicações constitucionais relativas ao direito à saúde, mormente no que diz respeito à 

sua dimensão prestacional, analisando também os limites e desafios que permeiam a 

problemática da sua realizabilidade.[76] Nesse desiderato, identificam-se vários fatores 

teóricos, normativos e fáticos que comumente balizam ou interferem nos processos de 

concretização das aludidas normas, dificultando o pertinente exercício de jurisdição 

constitucional, à semelhança do que se dá com os direitos fundamentais sociais em geral. 

Entre esses fatores, cabe aduzir que a própria moldura doutrinal da Teoria dos Direitos 

Fundamentais (Theorie der Grundrechte), fortemente influenciada pela intelectualidade 

germânica, assenta-se num arsenal de conceitos e categorias científico-instrumentais dotadas 

de expressiva carga aporética e polemicidade, cuja aplicação concreta demanda criteriosa 

adaptação ao contexto social ao qual se destinam, a exemplo do que denotam as locuções 

“núcleo essencial” (Wesensgehalt), “âmbito de proteção” (Schutzbereich), “dever de 

proteção” (Schutzpflicht), “reserva do possível” (Vorbehalt des Möglichen), “mínimo 

existencial” (Existenzminimum), “proporcionalidade” (Verhältnismässigkeit), “vedação do 

excesso” e “vedação da proteção insuficiente” (Übermassverbort e Untermassverbot), 

vedação do retrocesso (Rückschrittsverbot).[77] 

Por sua vez, conforme expressivo consenso entre os operadores jurídicos, as normas 

constitucionais possuem níveis distintos de eficácia e aplicabilidade, mesmo quanto aos 

direitos fundamentais sociais. Há, contudo, ponderáveis controvérsias acerca da medida da 

carga eficacial e dos graus escalares de programaticidade de cada preceito constitucional 

(“eficácia jurídica zero”, “eficácia jurídica mínima” ou “eficácia jurídica máxima”) e de seu 

enquadramento rígido nos tradicionais esquemas classificatórios propostos pela doutrina, com 

especial destaque, no Brasil, para a corrente categorização elaborada por José Afonso da 

Silva.[78]
 [79]

 Como consectário, é problemática a diferenciação dos graus de subjetivação 

(Subjetktivierung), justiciabilidade (Justitiabilität) e otimização (Optimierung) das normas 

constitucionais tutelares de posições jusfundamentais prestacionais, denotando, ademais, 

virtual existência de certos limites jurídico-democráticos à plena oponibilidade em face do 

Estado e à evocação direta como causa de pedir de ações ou como fundamento de decisões 

judiciais, sobretudo quando transcendida a nebulosa fronteira do “mínimo existencial”.[80] 

De outro giro, a abertura e indeterminação semântica do princípio da dignidade da pessoa 

humana, do princípio democrático e de muitas disposições constitucionais pertinentes aos 

direitos fundamentais prestacionais induzem, em rigor, no sistema jurídico brasileiro, de 

tradição romanística, a necessidade de certos níveis de densificação e refinamento normativo, 

sobretudo mediante integração legiferante; com o fito de serem racionalizados e disciplinados 

os instrumentos, recursos, procedimentos e estratégias operacionais a serem adotados pela 
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Administração Pública no desempenho das políticas públicas voltadas para o cumprimento 

dos deveres estatais de respeito, proteção e promoção dos direitos fundamentais.[81]  

Ante a referida plasticidade semântica, as normas constitucionais definidoras de direitos 

fundamentais prestacionais evidenciam, não raro, amplo “espaço de conformação” 

(Konformationsraum), demandando, em caso de evocação em demandas judiciais, processos 

de concretização baseados na adoção de métodos hermenêuticos especiais da Nova 

Hermenêutica, a par dos da metódica tradicional da Hermenêutica Clássica.[82] Sua aplicação 

pressupõe também robusto esforço criativo e argumentativo-persuasivo no sentido de se 

conferir consistente densificação a preceitos comumente abertos (reserva de consistência), de 

forma que se possa, assim, fomentar consenso e catalisar legitimação democrática em torno da 

deliberação judicante, na esteira das formulações teóricas da razão comunicativa 

(Kommunikative Vernunft) e da ética do discurso (Diskursethik), de Jüergen Habermas, e da 

teoria da argumentação jurídica (Theorie der juristischen Argumentation), de Robert 

Alexy.[83] 

De mais a mais, neste momento de transição cultural entre os paradigmas positivista e pós-

positivista de pensamento jurídico, com superação de padrões descontextualizados e 

afirmação de outros, o desempenho da judicatura dá-se em meio à conflagração dialética entre 

o exercício da criatividade construtiva por magistrados (criação jurisprudencial do Direito) e a 

tradicional proscrição dogmática de o Judiciário atuar como legislador positivo (positive 

Gesetzgeber), esta referenciada nos princípios da separação de poderes e da reserva legal.[84] 

São, contudo, sinuosos e sutis os limites entre a legitimidade democrática do controle 

jurisdicional e as intromissões indevidas do Judiciário nos círculos de imunidade judiciária 

reservados às questões políticas (political issues) e à discricionariedade administrativa quanto 

às escolhas das políticas públicas ou estratégias de proteção ao direito à saúde, inclusive as 

relativas à alocação de recursos financeiros, informadas por critérios metajurídicos de 

conveniência e oportunidade.[85] 

Noutro quadrante, destaque-se que, ante a estrutura principiológica de grande parte das 

disposições constitucionais, inclusive as relativas ao direito fundamental à saúde, 

simplesmente enunciativas de standards, sua aplicação não se sujeita, em rigor, à dinâmica do 

“tudo ou nada” (all or nothing, Alles oder Nichts), já que, na qualidade de “mandamentos de 

otimização” (Optimierungsgebot), aplicam-se de modo graduado, com cargas eficaciais 

pendulares sujeitas à ponderação axiológica.[86] 

A par disso, as colisões de normas principiológicas, caracterizadas pela relatividade e pelo 

estado de tensão dialética permanente e recíproca, só são, em rigor, passíveis de serem 

solvidas topicamente, sob a dinâmica da “concordância prática” (praktische Konkordanz) e da 

mecânica da ponderação ou balanceamento (weighing, balancing, Abwägung). Nesse cenário, 

o calibre do espectro protetivo de princípios colidentes há de ser modulado no plano da 

dimensão de peso (dimension of weight), à luz do postulado tridimensional da 

proporcionalidade (Verhältinismässigkeit), que, segundo a conformação germânica, envolve 

juízos de adequação (Geeignetheit), de necessidade (Erforderlichkeit) e de proporcionalidade 

em sentido estrito (Verhältnismässigkeit in eigeren Sinne).[87] 

Vale mencionar, outrossim, que a condenação judicial da Administração a executar prestações 

positivas na área da saúde reclama ainda judiciosa meditação acerca das irradiações jurídicas 

defluentes do princípio da razoabilidade (reasonableness), de formulação angloamericana. 

Referido “controle de razoabilidade” envolve, por sua vez, a satisfação cumulativa dos 
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postulados da racionalidade (rationality) e do consenso (consensus), mediante os quais se 

pondera acerca do que um indivíduo pode razoável e legitimamente exigir da sociedade e do 

Estado (reserva do razoável), prevalecendo, nessa arena, o princípio da primazia da 

autoresponsabilidade.[88] 

Ao seu turno, a satisfação efetiva das facetas prestacionais de posições jurídicas 

fundamentalizadas, em qualquer das dimensões de direitos fundamentais, quer se trate de 

direitos positivos (positive rights) ou direitos negativos (negative rights), acarreta custos para 

os cofres estatais, muitas vezes orçados em cifras elevadas. Diante da “escassez dos recursos 

públicos” (scarcity of public resources) e da imprescindibilidade de se operar com “escolhas 

alocativas” (allocative choices), relevante se mostra a preocupação consequencial de 

magistrados quanto aos impactos econômico-financeiros de suas decisões sobre o orçamento 

(budget) e sobre os critérios distributivos das receitas públicas, impondo-lhes a realização 

criteriosa de um balanço de custos e benefícios (bilan-coût-avantages).[89] 

Deveras, tal como ocorre com os direitos de segunda geração em geral (direitos econômicos, 

sociais e culturais), a realizabilidade efetiva do direito à saúde pressupõe, em regra, prestações 

estatais positivas que demandam a mobilização dinâmica de significativo volume de recursos 

pecuniários, humanos, materiais, tecnológicos etc, dependendo, dessarte, em larga escala, de 

expressivas disponibilidades econômico-financeiras do Poder Público.[90] Considerando que, 

na realidade brasileira, o Erário não dispõe de ilimitadas condições materiais para fazer face à 

generalidade das demandas sociais na seara sanitária, mormente por se tratar de país em 

processo de desenvolvimento, no qual as disparidades socioeconômicas são extremamente 

profundas, forçoso é reconhecer que a concreção responsável do direito à saúde não refoge a 

um exame sob o crivo da Análise Econômica do Direito (Law and Economics), já que a opção 

constitucional dirigente é de maximização sustentável do direito à saúde, e não de otimização 

a qualquer preço.[91] 

Nesse concerto de fatores, quando fundada em “justo motivo objetivamente aferível”[92], a 

denominada “cláusula da reserva do possível” (Klausel der Vorbehalt des Möglichen) irradia 

efeitos ponderáveis sobre a jurisdição sanitária, envolvendo tanto aspectos atinentes à efetiva 

disponibilidade material de recursos e ao contingenciamento financeiro relacionado a 

dimensões prestacionais de direitos fundamentais (reserva do possível fática) quanto 

referentes às limitações formais de cunho legislativo, orçamentário e administrativo 

concernentes à regular disponibilização de recursos (reserva do possível jurídica).[93] 

Por fim, saliente-se que, objetivando planejar o regime de despesas do Poder Público, a 

Constituição veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual 

(art. 167, I), a realização de despesas que excedam os créditos orçamentários (art. 167, II), a 

abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa, bem como a 

transposição, o remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de 

programação para outra ou de um órgão para outro, sem prévia autorização legislativa (art. 

167, VI), o que coloca em pauta o binômio dialético “previsão orçamentária versus 

concretização do direito fundamental à saúde”.[94] 

  

8. A RELEVÂNCIA DA DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS DE CONCRETIZAÇÃO 

JUDICIAL 
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Em face desse dilemático caminho, permeado por inúmeras variáveis, a ser trilhado para se 

conferir, com critério e ponderação, eficácia ao direito à saúde dentro dos contornos jurídico-

democráticos traçados pela Constituição, torna-se imperioso delinear parâmetros lógicos, 

práticos e objetivos que possam orientar o processo de concretização judicial, contribuindo 

para a racionalização e uniformização da práxis judiciária nesse domínio.[95] 

Nesse universo problemático, a jurisprudência constitui, ao lado da doutrina, fonte valiosa de 

parâmetros de concreção, na medida em que o Judiciário participa ativamente do complexo 

processo de construção e maturação jurisprudencial de critérios moduladores não só do 

sentido das normas constitucionais pertinentes, mas também do conteúdo contextualizado de 

várias das categorias científico-instrumentais próprias da Teoria dos Direitos Fundamentais, 

conformando-as ao ethos brasileiro. 

Sedimentando, então, tanto o STF[96] quanto as demais instâncias judiciárias uma farta e 

densa jurisprudência em torno do direito fundamental à saúde que vara a sociedade 

diariamente, torna-se, sem dúvida, salutar a realização de pesquisas científicas acerca dessa 

particular produção jurisprudencial, dedicando-se, assim, maiores atenções acadêmicas à 

relevância excepcional da realística e aplicada construção hermenêutica tupiniquim como 

fonte de conhecimentos necessários à ampliação dos horizontes de raciocínio jurídico ou de 

pré-compreensão do sentido da jurisprudência no domínio dos direitos fundamentais. 

Nesse particular, absolutamente válido mostra-se o lúcido pensamento de Konrad Hesse 

quando aduz que “um ótimo desenvolvimento da força normativa da Constituição depende 

não apenas do seu conteúdo, mas também de sua práxis”[97]. 

  

NOTAS CONCLUSIVAS 

  

Em linha com o constitucionalismo de matiz democrático-social e alicerçada nos princípios da 

dignidade da pessoa humana e democrático, a Constituição de 1988 encampou a fórmula 

político-institucional do Estado Democrático e Social de Direito, marcada, sobretudo, pelo 

intervencionismo no domínio socioeconômico e pela postura compromissária e promocional 

da efetivação dos direitos fundamentais positivados. Nesse contexto, entre os direitos 

fundamentais sociais que consagrara, a Constituição conferiu, sob minudente disciplina, 

especial destaque ao direito à saúde, bem como imputou ao Poder Público o “dever 

fundamental” de prover toda uma gama de condições jurídicas e materiais necessárias ao 

pleno exercício desse direito pela população. 

Não obstante, o SUS, institucionalizado para conferir efetividade aos compromissos 

constitucionais firmados na seara sanitária, tem, por razões diversas, se mostrado incapaz de 

dar vazão satisfatória à excessiva demanda social subjacente, o que tem induzido o fenômeno 

da “judicialização do direito à saúde”, no qual inúmeras ações individuais e coletivas vêm 

sendo propostas perante o Judiciário com o fito de compelir o Estado a prover prestações 

sanitárias sonegadas pela Administração. Em muitas dessas ações judiciais, as prestações 

sanitárias almejadas não possuem respaldo algum na legislação infraconstitucional, o que 

9215



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

torna extremamente complexa a solução jurisdicional da questão, já que a pretensão deduzida 

funda-se estritamente nas cláusulas constitucionais abertas consagradoras do direito à saúde 

(arts. 6º e 196 da CF/1988). 

Hodiernamente, vem-se sedimentando, no Brasil, orientação jurisprudencial que reconhece 

certas cargas eficaciais às normas constitucionais sanitárias, viabilizando, assim, a tutela 

judicial de algumas posições jurídico-subjetivas mesmo nos casos em que a prestação 

sanitária perseguida não possui previsão alguma na legislação subconstitucional. Essa postura 

do Judiciário encontra assento, sobretudo, na nova atmosfera espiritual proporcionada pelo 

neoconstitucionalismo, paradigma de pensamento jurídico caracterizado pelo reconhecimento 

da força normativa e da abertura material da Constituição, pela atribuição de normatividade 

aos princípios constitucionais, pela consagração dos direitos fundamentais como parâmetros 

de legitimação formal e material da ordem jurídica e do comportamento estatal e pelo 

desenvolvimento de novos modelos hermenêuticos. 

Mesmo sob a ótica pós-positivista, é, contudo, extremamente desafiador e dilemático o 

caminho jurisdicional a ser trilhado para se conferir, com critério e ponderação, eficácia ao 

direito fundamental à saúde dentro dos contornos jurídico-democráticos traçados pela 

Constituição, já que inúmeras variáveis teóricas, normativas e fáticas interferem nos processos 

de concretização judicial, dificultando o pertinente exercício de jurisdição constitucional, o 

que torna necessário a consolidação de parâmetros lógicos, práticos e objetivos que possam 

racionalizar e uniformizar a práxis judiciária nesse domínio. 

Diante do tecido jurisprudencial que, no que concerne ao direito à saúde, vem sendo 

desvelado pela expansiva jurisdição constitucional exercida pelo Judiciário brasileiro, resta 

manifesto que o estudo crítico da jurisprudência tem o condão de proporcionar uma leitura 

contextualizada dos referenciais teóricos, normativos e metajurídicos que estão sendo 

evocados como topoi argumentativo no trato das complexas questões constitucionais 

pertinentes; demais disso, fornece uma panorâmica privilegiada acerca da tortuosa marcha 

desse direito fundamental rumo à efetivação e da afirmação concreta, nessa vertente, do 

princípio da dignidade da pessoa humana e do princípio democrático na realidade brasileira. 
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fundamental traduz a certeza de que o artigo 1º, inciso III, de nossa Lei Fundamental não 

contém apenas (embora também e acima de tudo) uma declaração de conteúdo ético e moral, 

mas que constitui norma jurídico-positiva dotada, em sua plenitude, de status constitucional 

formal e material e, como tal, inequivocamente carregado de eficácia, alcançando, portanto, 

[…] a condição de valor jurídico fundamental da comunidade” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição Federal de 1988. 

8. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2010, p. 80) 

[9] Valendo-se de observação de Denninger, SARLET predica que, “para a jurisdição 

constitucional, quando provocada a intervir na solução de determinado conflito versando 

sobre as diversas dimensões da dignidade, não existe possibilidade de recusar sua 

manifestação, sendo, portanto, compelida a proferir uma decisão” (SARLET, Ingo Wolfgang. 

As dimensões da dignidade da pessoa humana: construindo uma compreensão jurídico-

constitucional necessária e possível. In: SARLET, I. W (Org.). Dimensões da dignidade: 

ensaios de Filosofia do Direito e Direito Constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado Editora, 2009b, p. 19), o que retoma a afirmação inicial de impossibilidade de 

pronúncia do non liquet nessa seara. 

[10] Cf. BONAVIDES, Paulo. Teoria do Estado. 6. ed. São Paulo: Malheiros, 2007, p. 349-

351; MENDES, Gilmar F.; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet, 

op. cit., p. 148-149; e GUERRA FILHO, Willis S. Processo constitucional e direitos 

fundamentais. 6. ed. São Paulo: SRS, 2009, p. 23-24. 

[11] SPITZCOVSKY, Celso. O direito à vida e as obrigações do Estado em matéria de saúde. 

Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 

[12] Em linha com referidas modulações irradiadas do princípio da dignidade da pessoa 

humana e do princípio democrático, a Carta Magna: (a) estatuiu, em seu Título II, um 
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catálogo prolixo e aberto (não exaustivo) de direitos fundamentais das mais distintas gerações 

(ou dimensões), topograficamente situado em posição de destaque, logo após o preâmbulo e o 

título atinente aos princípios fundamentais (Título I); (b) assegurou um bloco expressivo de 

garantias fundamentais, mormente de natureza processual, valendo citar, neste ponto, os 

remédios constitucionais garantísticos do habeas corpus, habeas data, mandado de segurança 

individual e coletivo, mandado de injunção, ação popular e ação civil pública, além da ação 

direta de inconstitucionalidade (ADIn), da ação declaratória constitucionalidade (ADC) e da 

arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF); (c) prescreveu, de forma 

inovadora, a regra da aplicabilidade direta e imediata das normas definidoras de direitos e 

garantias fundamentais (art. 5º, § 1º); e (d) consagrou a cláusula de abertura material do rol de 

direitos e garantias fundamentais enumerados (art. 5º, § 2º), projetando, assim, a nota da 

jusfundamentalidade substantiva a normas subentendidas ou dispersas ao longo de seu texto, 

mesmo fora do catálogo básico, além das eventualmente veiculadas em tratados internacionais 

em que a República Federativa do Brasil seja parte (Cf. MARMELSTEIN, George. Curso de 

direitos fundamentais. São Paulo: Atlas, 2008, p. 65-77, 190-209 e 295-302; e SARLET, op. 

cit., 2009a, p. 63-69). 

[13] Id. Ibidem, p. 45-57 e 141-207. 

[14] ROMITA, A. Sayão. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. 3. ed. São 

Paulo: LTr, 2009, p. 84. 

[15] MARMELSTEIN, op. cit., p. 284-286. 

[16] HOMMERDING, Adalberto Narciso. Constituição, Poder Judiciário e Estado 

Democrático de Direito: a necessidade do debate “procedimentalismo versus 

substancialismo”. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. 

ISSN 1983-0297; e SARLET, op. cit., 2009a, p. 282. 

[17] Cf. BONAVIDES, op. cit., 2007, p. 338-345; BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal 

ao Estado social. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 2009, p. 182-191; BONAVIDES, Paulo. 

Curso de Direito Constitucional. 25. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 366-370; e CUNHA 

JÚNIOR, Dirley da. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. Bahia: Juspodivm, 2010, p. 204. 

[18] PASSOS, J.J. Calmon. A constitucionalização dos direitos sociais. Juris Plenum Ouro, 

Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 

[19] SARLET, op. cit., 2009a, p. 155-167. 

[20] SARLET dispõe que uma das principais características do regime jurídico-constitucional 

atual do direito à saúde no Brasil reside na conformação do conceito constitucional de saúde à 

concepção internacional estabelecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Aduz, 

ainda, que “antes de 1988, a proteção do direito à saúde ficava restrita a algumas normas 

esparsas, tais como a garantia de “socorros públicos” (Constituição de 1824, art. 179, XXXI) 

ou a garantia de inviolabilidade do direito à subsistência (Constituição de 1934, art. 113, 

caput)” (SARLET, op. cit., 2008, p. 127)   

[21] Segundo FILCHTINER, o conceito proposto pela OMS teria superado a idéia de saúde 

como mera inexistência de doenças, afastando, assim, o enfoque estritamente negativo da 

“ausência de enfermidades”, para adotar uma concepção positiva de “obtenção do estado de 
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completo bem-estar físico, mental e social”, retomando, pois, a idéia de qualidade de vida, de 

equilíbrio do homem interna e externamente, restaurando a linha preconizada por Hipócrates 

(FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito fundamental à saúde: parâmetros para sua 

eficácia e efetividade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 80-81). 

[22] Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 

lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta Constituição. [gn] (Com redação dada pela EC nº 64, de 

04.02.2010, DOU de 05.02.2010, em vigor na data de sua publicação). 

[23] MARMELSTEIN, George. Efetivação do direito fundamental à saúde pelo Poder 

Judiciário. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. ISSN 

1983-0297. 

[24] SARLET, op. cit., 2008, p. 135-136. 

[25] SARLET, op. cit., 2009a, p. 322-323. 

[26] A noção de “intersetorialidade”, a que alude a Declaração de Alma-Ata, de 1978, 

significa que a efetivação do direito à saúde não incumbe de modo exclusivo ao “setor da 

saúde”, mas, diversamente, na medida em que compreendido como garantia de qualidade 

mínima de vida, depende da consecução de políticas públicas mais amplas, direcionadas à 

superação das desigualdades sociais e ao pleno desenvolvimento da personalidade, inclusive 

pelo compromisso com as futuras gerações. (SARLET, op. cit., 2008, p. 129). 

[27] SARLET, op. cit., 2009a, p. 323. 

[28] O fato de o Estado figurar como principal destinatário das normas constitucionais 

prescritivas de deveres relacionados ao direito à saúde não elide a eficácia desse direito 

quanto aos particulares, mormente no que diz respeito a aspectos relacionados à sua dimensão 

negativa ou defensiva. 

[29] HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira 

Mendes. Porto Alegre: safE, 1991, passim.  

[30] BARIONE, Samantha Ferreira; GANDINI, João Agnaldo Donizeti; SOUZA, André 

Evangelista. A judicialização do direito à saúde: a obtenção de atendimento médico, 

medicamentos e insumos terapêuticos por via judicial – critérios e experiências. Juris 

Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 16, nov/dez. 2010. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 

[31] Cf. AgRg na SL 47/PE, Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 17.03.2010, 

unânime, DJe 30.04.2010 e AgRg na STA 175/CE, Tribunal Pleno do STF, Rel. Min. Gilmar 

Mendes. j. 17.03.2010, unânime, DJe 30.04.2010. 

[32] MARMELSTEIN, op. cit., 2010. 

[33] CAÚLA, César. Dignidade da pessoa humana, elementos do Estado de Direito e 

exercício da jurisdição. Bahia: Juspodivm, 2010, p. 23-24. 

9223



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[34] O paradigmático acórdão proferido pelo STJ no RMS 6.564/RS (Primeira Turma do STJ, 

Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j. 23.05.1996, unânime, DJ 17.06.1996) retrata claramente 
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[36] BARROSO, Luís Roberto. Da falta de efetividade à judicialização excessiva: direito à 

saúde, fornecimento gratuito de medicamentos e parâmetros para a atuação judicial. In: 
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fundamentos, judicialização e direitos sociais em espécie. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010a, 

p. 891. 
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Saraiva, 2010b, p. 247 e 226-227. 

[38] Cf. DIMOULIS, Dimitri. Uma visão crítica do neoconstitucionalismo. In: LEITE, 

George Salomão; LEITE, Glauco Salomão (Coords.). Constituição e efetividade. Salvador: 

Juspodivm, 2008, p. 56-57 e SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: 

riscos e possibilidades. In: NOVELINO, Marcelo (Org.). Leituras complementares de Direito 

Constitucional – Teoria Constitucional. Salvador: Juspodivm, 2009, p. 33-34.   

[39] BARROSO, op. cit., 2010b, p. 247-250. 

[40] BARROSO, Luís Roberto. Fundamentos teóricos e filosóficos do novo Direito 

Constitucional brasileiro (pós-modernidade, teoria crítica e pós-positivismo). Juris Plenum 

Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, jul./ago. 2010c. 1 DVD. ISSN 1983-0297. 

[41] Id. Ibidem. 

[42] Leciona BARROSO que “o neoconstitucionalismo ou novo direito constitucional, na 

acepção aqui desenvolvida, identifica um conjunto amplo de transformações ocorridas no 

Estado e no direito constitucional, em meio às quais podem ser assinalados, (i) como marco 

histórico, a formação do Estado constitucional de direito, cuja consolidação se deu ao longo 

das décadas finais do século XX; (ii) como marco filosófico, o pós-positivismo, com a 

centralidade dos direitos fundamentais e a reaproximação entre Direito e ética; e (iii) como 

marco teórico, o conjunto de mudanças que incluem a força normativa da Constituição, a 

expansão da jurisdição constitucional e o desenvolvimento de uma nova dogmática da 

interpretação constitucional. Desse conjunto de fenômenos resultou um processo extenso e 

profundo de constitucionalização do Direito.” (BARROSO, Luís Roberto. 

Neoconstitucionalismo e constitucionalização do Direito: o triunfo tardio do Direito 

Constitucional no Brasil. In: Revista da Associação dos Juízes Federais do Brasil. Ano 

23, n. 82, 4º trimestre, 2005, pp. 109-157, p. 123). 

[43] BARROSO, op. cit., 2010b, p. 262-263. 
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[44] Nesse tocante, BARROSO faz alusão à chamada “doutrina brasileira da efetividade”, que 

visa a “tornar as normas constitucionais aplicáveis direta e imediatamente, na extensão 

máxima de sua densidade normativa” (BARROSO, op. cit., 2010a, p. 877) 

[45] CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 39-42. 

[46] HESSE, op. cit., passim. 

[47] BARROSO, op. cit., 2010b, p. 263-264. 

[48] A respeito dessa particular temática, cf. BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 100-107 e 170-

182. 
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acabrunhante e esmagadora variedade infinita que se acha contida na realidade” 

(BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 173-174). 

[50] BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 100-107 e 170-182. 
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e na realidade. Quando isso não ocorre, a Constituição formal se distancia da Constituição 
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jurídico positivo” (MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 

São Paulo: Malheiros, 12. ed., 2000, p. 747-748) 

[53] Cf. BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 256-295 e CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 150-157. 

[54] BARROSO, op. cit., 2010c. 

[55] Cf. BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 293. 

[56] Conforme BONAVIDES, “Os princípios são o oxigênio das Constituições na época do 

pós-positivismo. É graças aos princípios que os sistemas constitucionais granjeiam a unidade 

de sentido e auferem a valoração da ordem normativa” (BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 288). 

[57] SARLET, op. cit., 2009a, p. 141-155. 

[58] SARLET, op. cit., 2009a, p. 374-383. 
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[59] SARLET leciona que a concepção larga do direito à saúde, na esteira da consagração de 

outros direitos fundamentais sociais, tem sido objeto de uma constante abertura ao Direito 

Internacional, cujas normas passam, assim, a dialogar com o sistema constitucional pátrio 
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positivistas. Juris Plenum Ouro, Caxias do Sul: Plenum, n. 14, jul./ago. 2010. 1 DVD. ISSN 

1983-0297. 
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estruturantes do Direito. São Paulo: RT, 2007. 

[66] Cf. BONAVIDES, op. cit., 2010, p. 488-254 e CUNHA JÚNIOR, op. cit., p. 215-220. 
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integral; e (3) de eficácia limitada, (3.1) declaratórias de princípios institutivos ou 

organizativos e (3.2) declaratórias de princípio programático (SILVA, José Afonso da. 

Aplicabilidade das normas constitucionais. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 86). 

[79] Cf. BOMFIM, Thiago Rodrigues de Pontes. Os princípios constitucionais e sua força 
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SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO; 2 DA IGUALDADE DE GÊNERO E DA PROTEÇÃO DA 
MULHER NO AMBIENTE FAMILIAR. 3 DA CONJUNTURA ATUAL DA VIOLENCIA 
DOMÉSTICA CONTRA A MULHER NO BRASIL. 4 DOS DANOS ORIUNDOS DA 
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RESUMO: A mulher, em razão de sua vulnerabilidade e do princípio da dignidade da pessoa 
humana, goza de proteção especial em (a) Tratados e Convenções Internacionais, na (b) 
Constituição Federal de 1988 e na (c) Lei n. 11340/2006, conhecida como Lei Maria da 
Penha. Contudo, a mera consagração de direitos não é suficiente para, de imediato, alterar a 
realidade da violência contra a mulher no ambiente doméstico. Esta pode ser visualizada por 
meio de atitudes que violam a integridade psicofísica da mulher. A violência tem caráter 
transgeracional, uma vez que os filhos da vítima, provavelmente, desencadearão esse 
comportamento nas futuras gerações. A mulher ainda sofre o comprometimento de sua saúde, 
no desempenho de seu trabalho e nas relações interpessoais em decorrência de seu 
isolamento. A intervenção do Estado se mostra imprescindível por meio de Políticas Públicas 
que disseminem a cultura da não violência e possibilitem o tratamento do agressor, da vítima 
e dos demais entes familiares. Por fim, entende-se que o direito à não violência conferido à 
mulher somente se tornará efetivo no mundo dos fatos quando houver uma mudança de 
mentalidade da sociedade que depende de políticas de prevenção e conscientização. 
 
Palavras-chave: Da Mulher. Da Violência. Das Políticas Públicas. 
 
ABSTRACT: The woman, because of their vulnerability and the principle of human dignity, 
have a special protection in international treaties and conventions in the Brazilian Federal 
Constitution and in the Law n.º 11340/2006, known as the “Maria da Penha Law”. However, 
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only the consecration of rights is not enough to, immediately, change the reality of violence 
against women in the household. This can be viewed through actions that violate the integrity 
of physio-psychic woman. Violence has an transgenerational character, since the children of 
the victim might adopt the same behavior in future generations. The woman still suffers the 
commitment on her health, her job performance and interpersonal relationships as a result of 
their isolation. The Government intervention is necessary, through public policies that 
disseminate the culture of violence and allowing the treatment of the offender, the victim's 
and they family. Finally, it is understood that the right granted to women about non-violence 
will only become effective in the world of facts when occur a mentally change of the society 
that depends on policies of prevention and awareness. 
 
Keywords: Women. Violence. The Public Policies. 
 
 
1 INTRODUÇÃO 

 

As consequências da violência doméstica são nefastas não apenas para a mulher 

agredida em sua saúde psicofísica, mas, também, para a família, em razão da ausência de um 

ambiente saudável e, consequentemente, para a sociedade, porquanto indivíduos violentos 

apresentam propensão à violência nas relações interpessoais em coletividade. 

Pesquisas recentes demonstram que a violência doméstica ainda é uma realidade 

apesar das inúmeras conquistas da mulher tanto na área profissional quanto na intelectual, o 

que evidencia a necessidade de se pesquisar o tema com maior profundidade, sobretudo 

quanto à intervenção estatal. Daí a sua importância, pela atualidade, justificando-se, assim, o 

presente texto. 

Inicialmente, o objetivo é analisar a proteção conferida à mulher no ordenamento 

jurídico pátrio como forma de consagração da dignidade da pessoa humana e do princípio da 

isonomia. Embora a Constituição brasileira vigente tenha assegurado a igualdade entre 

homens e mulheres (art. 5º, inc. I, c/c o art. 226, § 5º), ainda existem situações fáticas em 

descompasso com o preceito constitucional. 

No segundo momento, discutir-se-á a questão (problema) da conjuntura atual da 

violência doméstica no Brasil e a necessidade de proteção ainda existente porquanto o 

advento da Lei n. 11.340/2006 não foi suficiente para impedir o elevado número de casos de 

violência contra a mulher nos últimos anos. 

No presente texto será desenvolvido um estudo no sentido de saber se a violência 

contra a mulher é uma realidade que precisa ser enfrentada e combatida por não se tratar de 

um mero problema particular a ser resolvido no ambiente familiar. Esta hipótese, se 

9231



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

confirmada, demonstrará legítimo interesse do Estado, já que a família é instituição primária, 

onde o indivíduo é formado e preparado para viver em coletividade. 

Ressalte-se, ainda, a importância das Políticas Públicas de prevenção, de 

conscientização e do tratamento das vítimas de violência doméstica e dos demais entes 

familiares por uma equipe multidisciplinar composta por psicólogos, médicos, assistentes 

sociais, e outros profissionais com experiência nessa área. 

Por fim, serão abordadas as questões relativas às medidas que poderão ser adotadas 

tanto pelo Poder Público quanto pela sociedade organizada de alteração da conscientização 

social quanto à reprovação da conduta de violência irrogada contra a mulher. 

A violência doméstica em relação à mulher necessita de uma análise e estudos mais 

aprofundados. Para tanto, optou-se, como metodologia a ser utilizada, pelo método teórico e 

estatístico, passando, ainda, pela legislação e pela Doutrina. 

Tal pesquisa se justifica por ser relevante o tema tanto para a mulher, como para os 

filhos e para a sociedade, além da comunidade científica, abordando-se a intervenção do 

Estado por meio do implemento de Políticas Públicas e a efetivação da lei voltados ao respeito 

da dignidade da pessoa humana. 

 

2 DA IGUALDADE DE GÊNERO E DA NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA 

MULHER NO AMBIENTE FAMILIAR 

 

A concepção contemporânea de Direitos Humanos1 é fruto do processo de 

internacionalização iniciado após a segunda guerra mundial2. A forma como o Estado tratava 

os nacionais deixou de ser um problema interno e passou a expirar cuidados em âmbito 

internacional em razão da universalidade dos Direitos Humanos3. 

Em um primeiro momento da internacionalização houve a preocupação com uma 

proteção geral (igualdade formal), que passou a ser insuficiente, pois o sujeito de direitos deve 

                                                           
1 BRITO FILHO, José Claudio Monteiro de. Direitos Humanos: Algumas questões recorrentes: Em busca de 

uma classificação jurídica. In: NOVELINO, Marcelo (org.). Leituras Complementares de Direito 
Constitucional. 3 ed. Salvador: Juspodivum, 2008, p. 35. 

2 GARCIA, Emerson. Proteção e inserção da mulher no Estado de Direito: Lei Maria da Penha.Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Ano X, n. 8, fev./mar. 2009, Belo Horizonte: Magister, p. 35. 

3 GARCIA, Emerson. Influxos da ordem Jurídica Internacional na Proteção dos Direitos Humanos: O necessário 
redimensionamento da noção de soberania. In: NOVELINO, Marcelo (org.) op. cit., p. 21. 
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ser tratado de acordo com suas peculiaridades e particularidades4. Deve ser conferida uma 

resposta às necessidades específicas com a consagração do direito à diferença5. 

A história mundial demonstra que o mero reconhecimento formal da igualdade entre 

homem e mulher não foi suficiente para impedir que ela fosse subjugada em inúmeros países 

e de diversas formas. A ela sempre foi conferido o papel de inferioridade e de fraqueza, 

restringindo sua atuação aos afazeres domésticos e cuidados com a prole, enquanto ao homem 

foi atribuído o papel de força, proteção e provisão em uma relação de superioridade 

hierárquica6. 

O tratamento normativo não é capaz, por si só, de extinguir uma longa história social 

de dependência e subordinação da mulher em relação ao homem, o que torna um grande 

desafio deslocar a igualdade de gênero do meramente formal para o real7. 

Maria Cecília de Souza Minayo considera que a origem da violência intrafamiliar é o 

patriarcalismo, um sistema cultural segundo o qual o homem adulto é o chefe da casa e todos 

os membros, inclusive a mulher, estão sob as suas ordens8. 

O Século XX foi marcado pelo efetivo ingresso da mulher no mercado de trabalho e 

pela consagração da família plural, mas ainda há muito que conquistar9. Acrescente-se que, 

além de uma dura jornada de trabalho, a mulher é muitas vezes responsável pelos afazeres 

domésticos e pelo cuidado com os filhos10. A família patriarcal, vista como meio de produção 

e transmissão do patrimônio, perdeu sentido quando houve reconhecimento da união dos 

indivíduos pelo afeto11. 

Após o fim da ditadura militar em nosso país, na década de 80, o movimento 

feminista ganhou força, influenciando o processo de elaboração da Constituição Federal de 

                                                           
4 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos, o princípio da Dignidade da Pessoa Humana e a Constituição 

Brasileira de 1988. In: NOVELINO, Marcelo (org.). op. cit., p. 48. 
5 SAAD, Martha Solange Scherer. A evolução jurídica da mulher na família. In: BERTOLIN, Patrícia Tuma 

Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan (orgs.). Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. São 
Paulo: Riddel, 2010, p. 28. 

6 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Vulnerabilidade à violência intrafamilar. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; 
SANTOS, Claudiene (coord.). Violência doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e 
multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 285. 

7 GARCIA, Emerson. Proteção e inserção da mulher no Estado de Direito: Lei Maria da Penha. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Ano X, n. 8, fev./mar. 2009. Belo Horizonte: Magister, p. 34. 

8 MINAYO, Maria Cecília de Souza. op.cit., p. 277. 
9 AZAMBUJA, Maria Regina Fay. Mulher: da Submissão à Libertação. Ano X, n. 8, fev/mar 2009, Belo 

Horizonte: Magister, p. 49. 
10 SAAD, Martha Solange Scherer. op. cit., p. 31. 
11 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 67. 
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1988, por meio do envio de uma Carta à Assembleia Nacional Constituinte, reivindicando, 

dentre outros direitos, a igualdade entre gêneros12. 

Como resultado destas reivindicações, a igualdade entre os sexos está prevista na 

atual Constituição Federal, no inc. I, do art. 5°, e, especificamente, no âmbito familiar, no § 

5º, do art. 226. 

Hodiernamente, a sociedade tem se caracterizado pela independência feminina e pela 

busca de sua felicidade desvinculada do casamento, como resultado de uma árdua luta pelo 

reconhecimento dos Direitos da Mulher13. 

Embora a Constituição brasileira vigente tenha assegurado a igualdade entre homens 

e mulheres, ainda existem situações fáticas oriundas do comportamento sociocultural em 

descompasso com o preceito constitucional14. Por tal motivo, a desproporção ainda existente 

demonstra a necessidade de efetiva proteção da mulher, especialmente no ambiente 

doméstico. 

A título de exemplo, de acordo com o Código Civil brasileiro de 1916 (art. 6°), a 

mulher casada era relativamente incapaz, competindo ao marido a representação legal da 

família, a administração dos bens comuns do casal e os particulares da esposa, a fixação do 

domicílio conjugal, além de conceder autorização para a mulher exercer a profissão e a morar 

fora do domicílio conjugal (art. 233). 

Somente em 1932 consagrou-se o direito das mulheres ao voto (Decreto 

21.076/1032) enquanto a capacidade da mulher casada somente foi reconhecida após o 

advento da Lei n. 4.121/1962 (Estatuto da Mulher casada). Além disso, há cerca de vinte anos 

atrás, ainda se defendia a inexistência de estupro pelo marido, por se tratar de exercício 

regular do direito de exigir o débito conjugal15. 

Ressalte-se que, apesar do papel da mulher ter mudado significativamente em razão 

de um novo modelo democrático de família, ainda há o resquício da forte cultura herdada da 

família patriarcal, que permitiu a manutenção da violência de gênero até os tempos atuais16. 

                                                           
12 COSTA, Claudia. Princípios constitucionais, igualdade e mulheres na Constituição de 1988. In: BERTOLIN, 

Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan (orgs.). Mulher, Sociedade e Direitos 
Humanos. 1.ed. São Paulo: Riddel, 2010, p. 85. 

13 SAAD, Martha Solange Scherer. op. cit., p. 32. 
14 ALVIM, Marcia Cristina de Souza. Os direitos da mulher e a cidadania na Constituição Brasileira de 1988, In: 

BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan (orgs.). Mulher, Sociedade 
e Direitos Humanos. 1. ed. São Paulo: Riddel, 2010, p. 68. 

15 HUNGRIA, Nélson. Comentários ao Código Penal. 5. ed., Rio de Janeiro: Forense, 1981, v. 8,  p. 114; 
NORONHA, Magalhães. Direito Penal. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 1988, v. 3,  p. 105. 

16 BARUKI, Luciana Veloso Rocha Portolese ; BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins. Violência contra a mulher: 
a face mais perversa do patriarcado. In: BERTOLIN, Patrícia Tuma Martins; ANDREUCCI, Ana Claudia 
Pompeu Torezan (orgs.). Mulher, Sociedade e Direitos Humanos. São Paulo: Riddel, 2010, p. 299. 
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Acrescente-se que, em decisão recente, o Supremo Tribunal Federal afastou a 

inconstitucionalidade de maneira incidental da referida lei por não vislumbrar qualquer 

violação ao princípio da isonomia. Eis um pequeno trecho do voto do Ministro Marco 

Aurélio, relator do processo: 

 

Entendeu-se, também, que a norma impugnada estaria de acordo com o 
princípio da igualdade, na medida em que a mulher careceria de especial 
proteção jurídica, dada sua vulnerabilidade, e que atenderia à ordem 
jurídico-constitucional, no sentido de combater o desprezo às famílias, 
considerada a mulher como sua célula básica.17 

 

A proteção à Mulher insculpida na Lei n. 11340/2006, de acordo com entendimento 

doutrinário, não gera desigualdade na entidade familiar, mas consagra a isonomia em sentido 

substancial, tratando desigualmente os desiguais18. A norma criou um microssistema que se 

identifica pelo gênero da vítima consubstanciada em razões de ordem histórica e cultural com 

o fim de conferir equilíbrio existencial, social, dentre outros, ao gênero feminino19. 

Dessa maneira, a mulher deve ser protegida em razão dos princípios da dignidade da 

pessoa humana e da igualdade, respeitando-se sua autodeterminação, inclusive porque gera e, 

normalmente, educa os futuros cidadãos. 

 

3 DA CONJUNTURA ATUAL DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER 

 

A concepção de família como uma entidade não sujeita à interferência do Estado faz 

com que a violência se torne imperceptível, protegida pelo segredo, existindo, entre o agressor 

e a agredida, um pacto de silêncio, que o livra da punição. Estabelece-se um verdadeiro 

círculo vicioso: a mulher não se identifica como vítima perante terceiros, atenuando a figura 

do agressor, mas ela não deixa de ter seu foro íntimo atingido, uma vez que a violência tem 

efeitos nefastos20. 

Na realidade, independentemente da classe social21 a que pertença, o silêncio da 

mulher vítima de violência está relacionado ao medo, à vergonha22 ou à culpa23. 

                                                           
17 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus 106212/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, J. 24.3.2011. 
18 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à 

violência doméstica e familiar contra a mulher. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p.55. 
19 Ibidem, p. 56. 
20 Ibidem, p. 20. 
21 LUCIA, Carmen. O direito a uma vida sem violência. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene 

(coord.). Violência doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 11. 

22 LUCIA, Carmen. op. cit., p. 11.  
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A mulher acaba se acomodando à situação, por isso normalmente permanece por um 

longo período no relacionamento com o agressor até que rompa com o ciclo da violência. Seu 

silêncio se torna um sistema de defesa, uma estratégia psicológica para amenizar a dor, pois 

“o conflito entre manter o silêncio e a vontade de gritar a sua dor é inerente ao trauma 

psicológico”24. 

A Lei n. 11.340/2006 consagrou o direito da mulher de ter uma vida livre de 

violência ao resguardar sua integridade psicofísica (art. 2º) e tal direito deve ser efetivado, já 

que a mera previsão legal sem a realização prática no mundo dos fatos demonstra-se 

insuficiente para resguardar este grupo historicamente vulnerável. 

O intuito da norma é garantir os direitos da mulher, prevenir a violência por meio da 

formação de uma nova identidade sociocultural, proteger aquela que já se tornou vítima, além 

de coibir a conduta do agressor por intermédio da punição pelo ilícito praticado25. 

Trata-se de verdadeira ação afirmativa, que tem por objetivo remediar desvantagem 

histórica decorrente de um passado de discriminação e subordinação feminina26. Pode ser 

considerada como apenas um passo na longa jornada de transformação da visão da sociedade 

acerca do tratamento adequado a ser conferido à mulher. 

Saliente-se que essa legislação interna é fruto de compromissos internacionais 

firmados pelo Estado brasileiro na Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar 

a Violência contra a Mulher, conhecida como Convenção de Belém do Pará, de 199427 e na 

convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, 

adotada em 1979 no âmbito da Organização das Nações Unidas. 

Tais Convenções demonstram o objetivo de alteração da realidade, não se 

contentando com mera disciplina normativa da matéria. 

A Lei n. 11340/2006 foi batizada de Maria da Penha em homenagem à uma 

farmacêutica cearense Maria da Penha Maia Fernandes que se tornou símbolo da luta da 

                                                                                                                                                                                     
23 ADEODATO, Vanessa Gurgel; CARVALHO, Racquel dos Reis, SIQUEIRA, Verônica Riquet de; SOUZA, 

Fábio Gomes de Matos. Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v39n1/14.pdf> Acesso em: 26 set. 2011.  

24 Disponível em <SLEGH, Henry. Impacto psicológico da violência contra as mulheres. 
http://www.wlsa.org.mz/?__target__=Tex_HennySlegh01> Acesso em 2011.  

25 GARCIA, Emerson. Proteção e inserção da mulher no Estado de Direito: Lei Maria da Penha. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Ano X, n. 8, fev./mar. 2009. Belo Horizonte: Magister, p. 44-
45. 

26 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da lei 11.340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 3 tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. 

27 Aprovada no Brasil pelo Decreto Legislativo n. 107, de 31.08.95 e promulgada pelo Decreto n. 1973, de 
01.10.96. 
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mulher contra a violência no âmbito doméstico. Em 1983, seu marido, tentou matá-la por duas 

vezes, deixando-a paraplégica. 

No ano seguinte, em 1984, Maria da Penha iniciou uma longa jornada em busca de 

justiça e segurança que culminou na denúncia, juntamente com o Centro pela Justiça pelo 

Direito Internacional (CEJIL) e o Comitê Latino-Americano de Defesa dos Direitos da 

Mulher (CLADEM), à Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), Órgão Internacional responsável pelo arquivamento de 

comunicações decorrentes de violação de acordos internacionais. 

Em razão da repercussão do caso a nível internacional, foi encaminhada ao 

Congresso Nacional proposta elaborada por um grupo de trabalho interministerial, 

coordenado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, do Governo Federal. 

Após a transformação em projeto de lei, foram realizadas inúmeras audiências 

públicas em Assembléias Legislativas das cinco Regiões do País, contando com a intensa 

participação de entidades da sociedade civil. 

Aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, a lei foi sancionada em 07 de 

agosto de 2006 cuja produção de efeitos se deu a partir de 22 de setembro de 2006. 

A atual proteção da mulher no ambiente familiar, no entanto, ainda é muito precária. 

O Brasil, por exemplo, está em 13° lugar no ranking de homicídios contra mulheres28, sendo 

certo que 70% dos casos ocorrem no âmbito familiar29. 

De acordo com pesquisa realizada no corrente ano pelo Instituto Avon, em parceria 

com o IBGE, 47% das mulheres entrevistadas declararam ter sofrido violência física, e 44% já 

sofreram algum tipo de humilhação.30 Além disso, uma mulher é agredida a cada vinte e 

quatro segundos no Brasil31, enquanto em 1999 uma mulher era agredida a cada quatro 

minutos32. 

                                                           
28 VIOLÊNCIA doméstica: cinco anos de punição mais rígida para agressores. Disponível em: 

<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103210>. Acesso em 26 
set. 2011.  

29 5 anos da Lei Maria da Penha: Comemoramos nossas conquistas exigindo direitos para todas nós Disponível 
em: <http://www.cfemea.org.br/images/stories/pdf/CincoAnos_LMP.pdf> Acesso em 15 set. 2011.  

30 PERCEPÇÕES sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil 2011. Disponível em: 
<http://www.institutoavon.org.br/wpcontent/themes/institutoavon/pdf/iavon_0109_pesq_portuga_vd2010_03_vl
_bx.pdf.> Acesso em 10 set. 2011 
31 VIOLÊNCIA doméstica e violência de gênero. Disponível em: 
<http://www.fpabramo.org.br/galeria/violencia-domestica> Acesso em 10 set. 2011.  
32 Disponível em <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf.> Acesso em 11 set. 2011.  
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O Superior Tribunal de Justiça, recentemente, divulgou a quantidade de processos 

penais julgados acerca da violência doméstica. Em 2006 foram 640 processos, enquanto em 

2011, este número já ultrapassou 1.600, o que equivale a um aumento de 150%33. 

A Central de Atendimento à Mulher (Ligue 180), Serviço da Secretaria de Políticas 

para as Mulheres que funciona 24 horas por dia, contabiliza, desde sua criação em abril de 

2006, até junho deste ano, quase 2 milhões de atendimentos. Destes, 434,7 mil registros se 

referem a informações solicitadas pelo interlocutor acerca da Lei Maria da Penha, enquanto 

que 237,2 mil são relatos de violência doméstica34. 

As pesquisas mencionadas não deixam claro se o crescimento se refere à violência ou 

se a quantidade de denúncias aumentou após o advento da Lei n. 11340/2006. De qualquer 

forma, demonstram a assustadora realidade brasileira: a mulher ainda é diuturnamente 

agredida e morta, apesar da proteção normativa. 

Dessa maneira, negar a necessidade de proteção à mulher é vendar os olhos para a 

própria realidade oriunda de uma evolução alicerçada na consagração da inferioridade 

feminina não apenas no âmbito da sociedade, mas especialmente no seio familiar. 

Apesar das inúmeras conquistas da mulher, sobretudo nos aspectos intelectual e 

profissional, que lhe permitiram chegar aos cargos mais elevados, como a Presidência da 

República, por exemplo, a violência contra o gênero não cessou; ao contrário, sua ocorrência 

ainda é uma realidade que não escolhe classe social ou nível de instrução. 

 

4 DOS DANOS ORIUNDOS DA VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DA 

NECESSIDADE DE INTERVENÇAO ESTATAL 

 

A violência contra a mulher precisa ser enfrentada e combatida por não se tratar de 

um mero problema particular a ser resolvido dentro dos lares. Trata-se de legítimo interesse 

do Estado, pois a família é instituição primária, referencial humano onde o indivíduo é 

formado e preparado para viver em coletividade; logo, se as famílias forem saudáveis a 

sociedade também o será. 

                                                           
33 VIOLÊNCIA doméstica: cinco anos de punição mais rígida para agressores. Disponível em 
<http://www.stj.gov.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=103210.> Acesso em 26 set. 
2011.    
34 MULHERES estão mais encorajadas a denunciar agressões, diz deputada. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/202668- MULHERES-ESTAO-MAIS-
ENCORAJADAS-A-DENUNCIAR-AGRESSOES,-DIZ-DEPUTADA.html> Acesso em 20 set. 2011. 
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Segundo Carmen Hein de Campos a violência doméstica “representa um custo social 

imenso para o país e para as mulheres que sofrem a violência”, que se caracteriza por seu 

caráter cíclico e habitual, trazendo consequências graves para o desenvolvimento social35. 

A agressão contra a mulher a debilita não apenas fisicamente, mas em sua 

autoestima, prejudicando sua vida profissional, além de seus relacionamentos interpessoais 

porque normalmente há o isolamento do casal e da família em razão do medo e do segredo, 

constantes em situações de violência36. 

Segundo a Organização Mundial de Saúde a violência contra a mulher representa 

uma prioridade urgente de saúde pública por se tratar de “vergonhosa violação de direitos 

humanos”37, que acarretam também danos aos filhos. 

A mulher vítima de violência sofre consequências danosas em sua saúde de forma 

imediata ou tardia. Em razão de sua fragilidade tornam-se menos seguras de seu valor e dos 

seus limites pessoais e mais propensas a aceitar a condição de inferioridade como parte de sua 

condição de mulher. Normalmente sofrem de depressão, insônia, estresse pós-traumático e 

mudanças no sistema endócrino38. Outras podem sofrer disfunções sexuais, problemas 

musculares ou ósseos, dores crônicas e distúrbios funcionais, dores de cabeça, desordens 

gastro-intestinais e problemas menstruais39. 

A repercussão também ocorre em sua vida profissional, pois um em cada cinco dias 

de absenteísmo no trabalho feminino decorre da violência40. 

Os efeitos negativos, da violência contra a mulher, também repercutem nos outros 

membros da família, pois toda agressão a ela irrogada prejudica seu bem-estar, sua 

integridade física, psicológica e a liberdade, além de comprometer o pleno desenvolvimento 

dos filhos, mesmo quando eles não são agredidos41. 

                                                           
35 AZAMBUJA, Maria Regina Fay. op. cit., p. 52. 
36 BANDEIRA, Lourdes; THURLER, Ana Liési. A vulnerabilidade da mulher à violência doméstica: aspectos 
históricos e sociólogicos, In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene (Coord.). Violência doméstica: 
vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.165. 
37 Disponível em <http://www.unmultimedia.org/radio/portuguese/detail/189885.html> Acesso em 01 out. 2011.  
38 ADEODATO, Vanessa Gurgel; CARVALHO, Racquel dos Reis, SIQUEIRA, Verônica Riquet de; SOUZA, 
Fábio Gomes de Matos. Qualidade de vida e depressão em mulheres vítimas de seus parceiros. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/pdf/rsp/v39n1/14.pdf> Acesso em 01 out. 2011.  
39 SLEGH, Henry. Impacto psicológico da violência contra as mulheres. Disponível em 
<http://www.wlsa.org.mz/?__target__=Tex_HennySlegh01> Acesso em 01 out. 2011.  
40 ADEODATO, Vanessa Gurgel; CARVALHO, Racquel dos Reis, SIQUEIRA, Verônica Riquet de; SOUZA, 
Fábio Gomes de Matos. op. cit. 
41 PAIVA, Maria Lucia de Souza Campos; GOMES, Isabel Cristina. Violência familiar: transgeracionalidade e 
pacto denegativo. In: ROSA, José Tolentino; MOTTA, Ivonise Fernandes. Violência e sofrimento de crianças e 
adolescentes: na perspectiva winnicottiana. 2. ed. São Paulo: FAPESP, 2008, p. 97-110. 
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A violência intrafamiliar tem caráter transgeracional42, pois em decorrência desse 

abuso, as sequelas são tão graves que a criança que a presencie provavelmente se comportará 

de maneira semelhante, levando esse padrão de violência para as futuras gerações43. 

Para se entender a violência perpetrada pelo homem contra a mulher faz-se 

necessário analisar o modo pelo qual foi educado, a sociedade em que vive, dentre outros 

fatores. 

A formação do agressor se inicia no processo de socialização desde a tenra idade, 

logo não se torna violento da noite para o dia. O comportamento agressivo decorre da 

formação do indivíduo e, no caso dos meninos, há a restrição de suas potencialidades em 

razão da cultura de que não podem demonstrar sentimentos para não parecerem femininos44. 

A formação cultural da violência é de tal envergadura que o homem tende a não 

considerar sua conduta reprovável ou até justificar o ato imputando à mulher ou à dura rotina 

de trabalho toda a culpa, minimizando a gravidade das consequências45. 

Outrossim, o histórico de violência transgeracional pode formar mulheres 

vulneráveis e suscetíveis a aceitar com naturalidade a violência e a subordinação pelo 

homem46. Dessa maneira, as consequências negativas da violência não repercutem apenas na 

vida das mulheres, mas em toda a sociedade47 porque gera pessoas que não percebem o 

comportamento violento contra a mulher como algo reprovável. Este prejuízo no 

desenvolvimento emocional do indivíduo potencializa a violência social em geral48. 

Além do desequilíbrio emocional, outros fatores também desencadeiam a violência 

intrafamiliar, como o estresse49, o alcoolismo, os conflitos conjugais freqüentes, dentre 

outros50. Normalmente, a soma deles é que acarretará a violência doméstica, a qual acontecerá 

em razão de uma multiplicidade de fatores de risco, que variarão conforme o caso concreto. 

                                                           
42 DIAS, Maria Berenice. op. cit., 2008. 
 
44 AGUIAR, Luiz Henrique Machado de;  e DINIZ, Glaucia Ribeiro Starling. Gênero, masculinidades e o 
atendimento a homens autores de violência conjugal In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene 
(Coord.). Violência doméstica: vulnerabilidades e desafios na intervenção criminal e multidisciplinar. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p.138. 
45 AGUIAR, Luiz Henrique Machado de; DINIZ, Glaucia Ribeiro Starling. op. cit., p.142. 
46 RAMOS, Maria Elice Carcardo; SANTOS, Claudiene ; DOURADO, Tainah. Violência intrafamiliar: 
desvelando a face (oculta) das vítimas. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, Claudiene (coord.). op. cit., 
p.152. 
47 HEIN, Carmen. A Lei Maria da Penha: Um novo desafio Jurídico In: LIMA, Fausto Rodrigues de; SANTOS, 
Claudiene (coord.). op. cit., p. 21. 
48 MINAYO, Maria Cecília de Souza. Vulnerabilidade à violência intrafamilar. In: LIMA, Fausto Rodrigues de; 
SANTOS, Claudiene (Coord.). op. cit., p. 280. 
49 Ibidem, p. 280. 
50 FUGARETTA, Juan Carlos; ROMANO, Esther. Nuevas perspectivas interdisciplinares en violência familiar. 
Buenos Aires: Ad-Hoc, 2001, p. 177. 
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Durante muito tempo se repetiu a frase, “em briga de marido e mulher ninguém mete 

a colher”, como uma forma de demonstrar que no âmbito da intimidade familiar, no interior 

da casa, ninguém poderia intervir, nem mesmo o Estado. 

Desde a Constituição Federal de 1988, todavia, com a consagração da dignidade da 

pessoa humana e a determinação de que o Estado deve assegurar a assistência a cada um dos 

integrantes da família, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações 

(art. 226, § 8, da CF/88), justifica-se a postura interventiva a fim de garantir a efetivação de 

tais direitos. 

Gilmar Ferreira Mendes afirma que a família deve ser vista como uma garantia 

institucional, porque o Constituinte reconheceu que a importância desta instituição de direito 

privado é de tal envergadura, que seu núcleo essencial deve ser protegido e consagrado pelo 

legislador51. Nesse contexto, a família pode ser vista como um instrumento52 porque sua 

existência se justifica para possibilitar o desenvolvimento da personalidade dos indivíduos 

que a compõem e, conseqüentemente, da própria sociedade. Por isso, pode-se afirmar que a 

família exerce uma função social quando é capaz de proporcionar um ambiente de 

convivência harmônica e de dignificação de seus membros53. 

O caput do art. 226, da Constituição Federal vigente é categórico ao afirmar que “a 

família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado”. Daí Guilherme Calmon 

Nogueira da Gama considerar que sem família não existe sociedade, por isso a primeira 

representa um meio de realização da dignidade e da potencialidade de cada membro, 

individualmente. Como conseqüência, deve ser conferida efetividade às normas 

constitucionais com o fim de defender este organismo social.54 

Apesar de o Direito de Família pertencer ao ramo do Direito Privado55, o dirigismo 

estatal é necessário com o fim de conferir vida digna a cada um de seus membros porque cada 

um deles é sujeito de direitos. 

Acerca do tema, Giselle Camara Groeninga afirma que 

                                                           
51 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 268. 
52 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 39.  
FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das famílias. Rio de Janeiro: Lúmen Jures, 2008, 
p. 10. 
53 PEREIRA, Rodrigo da Cunha (coord.). Família e Solidariedade: Teoria e Prática do Direito de Família. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 190. 
54 Ibidem, p. 183. 
55 Mas, atualmente, já se fala muito na constitucionalização do Direito do Direito Privado e, consequentemente, 
do Direito de Família, bem como na superação do sistema do Direito Privado clássico. Confira-se, nesse 
sentido: RAMOS, Carmem Lúcia Silveira. A constitucionalização do direito privado e a sociedade sem 
fronteiras. In: FACHIN, Luiz Edson; RAMOS, Carmem Lucia Silveira et. al. (coords.) Repensando fundamentos 
do direito civil contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 1998, p. 3-29. 
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As funções parentais criam um triângulo dinâmico de cuidado, proteção, 
desenvolvimento e realização da personalidade dos integrantes da família. 
Assim, o exercício da função parental representa o social dentro do privado, 
ao mesmo tempo em que demarca suas fronteiras. Ao falhar o exercício das 
funções parentais, humanizadoras e mediadoras, a interferência do Estado se 
legitima.56 

 

A família moderna tem origem plural e se revela como o núcleo de afeto no qual o 

cidadão se realiza e vive em busca da própria felicidade, por meio de uma participação 

igualitária e solidária de seus membros, devendo se afastar do modelo patriarcal e 

hierarquizado da família romana57. 

Para Maria Celina Bodin de Moraes a ideia do ambiente familiar contemporâneo 

corresponde a um anseio comum de vida, de um relacionamento baseado no afeto recíproco, 

afastando-se do modelo familiar único no qual o marido era o “chefe da sociedade conjugal”, 

de triste memória, como era concebido pelo Código Civil brasileiro de 1916, na sua edição 

originária (art. 233)58. 

Aliás, o Projeto de Lei n. 2.285/2007, o Estatuto das famílias, prevê em seu art. 5º: 

 
Constituem princípios fundamentais para a interpretação e aplicação deste 
Estatuto a dignidade da pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade 
entre os gêneros, de filhos e das entidades familiares, a convivência familiar, 
o melhor interesse da criança e do adolescente e da afetividade. 

 

O lar é o recinto basilar da família, tendo origem e manutenção pelo afeto, sendo 

certo que para ele a família converge e nele convive. Por tal motivo, “o direito ao lar se 

associa aos demais direitos operacionais da família. Não só os direitos que garantem a 

                                                           
56 BOLETIM IBDFAM n 70, ano 11, set./out. 2011, p. 7. 
57 FERREIRA, Eliana. Comentários à Lei de combate à violência contra a mulher: Lei Maria da 
Penha11340/2006, Curitiba: Juruá, 2007. Prefacio à obra de Sergio Ricardo de Souza. 
58 “Art. 233. O marido é o chefe da sociedade conjugal, função que exerce com a colaboração da mulher, no 
interesse comum do casal e dos filhos (arts. 240, 247 e 251). (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) 
Compete-lhe: I – a representação legal da família;(Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) II – a 
administração dos bens comuns e dos particulares da mulher que ao marido incumbir administrar, em virtude do 
regime matrimonial adotado, ou de pacto antenupcial (arts. 178, § 9°, I, c, 274, 289, I e 311);(Redação dada pela 
Lei nº 4.121, de 27.8.1962) III – o direito de fixar o domicílio da família, ressalvada a possibilidade de recorrer a 
mulher ao juiz, no caso de deliberação que a prejudique; (Redação dada pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962) IV – 
Inciso suprimido pela Lei nº 4.121, de 27.8.1962: Texto original: O direito de autorizar a profissão da mulher e a 
sua residência fora do teto conjugal (arts. 231, II, 242, VII, 243 a 245, II e 247, III) IV – prover a manutenção da 
família, guardada as disposições dos arts. 275 e 277. (Inciso V renumerado e alterado pela Lei nº 4.121, de 
27.8.1962)”. 
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infraestrutura física, como também aos direitos que promovem e protegem a família em sua 

estrutura social”, como, por exemplo, o direito à igualdade entre marido e mulher.59 

Por tal motivo, ainda que se trate do ambiente doméstico, lugar reservado à 

intimidade, não pode o indivíduo violar a dignidade do outro sob o argumento de que estão 

entre quatro paredes. Não há em nenhuma relação jurídica, uma redoma impermeável à 

eficácia irradiante dos Direitos Fundamentais, cabendo ao Estado social a extirpação de 

qualquer mácula na medida em que a Constituição Federal não perde força normativa dentro 

dos lares. 

Nem mesmo o princípio da privacidade60, assim como a inviolabilidade do domicílio 

do indivíduo61, são invocáveis para impedir a atuação estatal porque nenhum direito, ainda 

que fundamental, pode ser exercido de maneira abusiva. Não obstante a família seja um 

verdadeiro refúgio salvaguardado da indevida ingerência social não pode servir para 

escamotear a violação da dignidade da mulher porque, ao contrário, deve ser o local de sua 

proteção integral. 

A atuação estatal, todavia, deve ser norteada pela razoabilidade para que não ocorra o 

que Maria Berenice Dias62 chama de estatização do afeto. Nas palavras da autora o grande 

problema reside em se encontrar, na estrutura formalista do sistema jurídico, a forma de 

proteger sem sufocar e de regular sem engessar63. 

A Lei n. 11.340/2006 nasceu com este fim visto que a proteção da mulher contra a 

violência doméstica contribui significativamente para a preservação da família e 

proporcionará o crescimento de pessoas saudáveis porque rechaça o entendimento equivocado 

de que a agressão à mulher demonstra a virilidade masculina e manutenção de sua posição 

hegemônica64. 

                                                           
59 BARROS, Sergio Resende de. Direitos humanos da família: dos fundamentais aos operacionais, In: 
PEREIRA, Rodrigo da Cunha (Coord.). Afeto, ética, família e o novo Código Civil, anais do IV Congresso 
brasileiro de direito de família, Belo Horizonte: Del Rey, p. 613. 
60 Confira-se o art. 5º, inc. X, da CF/88: “Art. 5º. (...) X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 
imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação; 
(...)”. 
61 Confira-se o art. 5º, inc. XI, da CF/88: “Art. 5º. (...) XI – a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar 
socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial; (...)”. 
62 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 26. 
63 Ibid., p. 26. 
64 DIAS, Maria Berenice. A Lei Maria da Penha na Justiça: a efetividade da lei 11340/2006 de combate à 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 3 tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 16. 
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Emerson Garcia65 afirma que a Lei n. 11.340/2006 consagra a preservação da própria 

família e que seu crescimento saudável possui relação direta com a formação do Estado forte 

e coeso. “Sendo a família a base da sociedade, mudanças nela geram mudanças sociais. 

Quanto mais famílias democráticas, maior o fortalecimento da democracia no espaço público 

e vice-versa”66. 

Dessa maneira, não se pode conceber a Lei n. 11340/2006 como uma ingerência 

indevida do Estado na família, mas uma forma de construção de uma nova cultura 

desvinculada da opressão da mulher não apenas no ambiente doméstico, mas no seio da 

sociedade. 

 

5 DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA  

 

Considerando a necessidade de intervenção estatal com o fim de conferir eficácia 

social aos direitos garantidos à mulher para sua integral proteção, Políticas Públicas devem 

ser implementadas, sob pena da norma jurídica se tornar letra morta. 

Não se admite mais a figura do Estado liberal67, não intervencionista, mas, ao 

contrário, este deve interferir na relação familiar, ainda que de forma excepcional, para 

assegurar a realização prática da norma, especialmente os Direitos Fundamentais68, do qual a 

isonomia entre homem e mulher é um exemplo. 

Maria Paula Dallari Brucci considera que os Direitos Sociais consubstanciam uma 

transformação de paradigma no fenômeno do Direito, a modificar a postura abstencionista do 

Estado para o enfoque prestacional, característico das obrigações de fazer que surgem com os 

Direitos Sociais69. 

De nada vale o reconhecimento de proteção por meio da norma constitucional se não 

for assegurado seu efeito alterador da realidade. Em razão da força normativa da 

                                                           
65 GARCIA, Emerson. Proteção e Inserção da mulher no Estado de Direito. Disponível em: 
<http://jus.uol.com.br/revista/texto/13626/protecao-e-insercao-da-mulher-no-estado-de-direito> Acesso: 22 
de abril de 2011. 
 
67 GARCIA, Emerson. Proteção e inserção da mulher no Estado de Direito: Lei Maria da Penha. Revista 
Brasileira de Direito das Famílias e Sucessões. Ano X, n. 8, fev./mar. 2009, Belo Horizonte: Magister, p. 29. 
68 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2004, p. 85-86. 
69 BRUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de política pública em direito.  In: BRUCCI, Maria Paula Dallari 
(org.). Políticas Públicas, reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 2. 
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Constituição70 esta não pode ser vista como mero documento político, simbólico, mas, ao 

contrário, deve ser reconhecida a força vinculante de suas prescrições71.  

Segundo Gilmar Ferreira Mendes, para efetivar o direito à igualdade não basta a 

abstenção do Estado, o que torna indispensável sua atuação para “atenuar desigualdades, com 

isso estabelecendo moldes para o futuro”72. O direito à prestação tem como consequência o 

dever estatal de efetivação, não apenas por intermédio da elaboração de normas, mas, 

especialmente, por sua concretização na realidade social. 

Segundo Norberto Bobbio o mais importante é garantir os direitos assegurados para 

impedir que, apesar de solenes declarações, sejam violados.73 

É possível conceituar Política Pública como um  

 
programa ou quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto 
de medidas articuladas (coordenadas) cujo escopo é dar impulso, isto é, 
movimentar a máquina do governo, no sentido de realizar algum objetivo de 
ordem pública ou, na ótica dos juristas, concretizar um direito74. 

 

Trata-se de uma ação conjunta entre o legislador e o administrador. Ao primeiro cabe 

a criação da lei enquanto ao segundo, a efetivação da norma, realizando os objetivos nela 

determinados. Isso porque a Administração Pública tem sua atuação ligada à lei, em razão do 

princípio da legalidade estrita. 

A norma que estabelece determinada Política Pública, apesar de possuir generalidade 

e abstração, estabelece “objetivos determinados, com a obtenção de certos resultados”75 de 

acordo com a realidade que se pretende alterar. 

Afirma Patricia Helena Massa-Arzabe que 

 
Não se cuida, então, do direito voltado a ordenar o já estabelecido, mas de 
um direito voltado para ordenar o presente em direção a determinado futuro 
socialmente almejado. Essa ordenação prospectiva, que é plasmada por meio 
de políticas públicas, exige, além de normas de conduta e de organização, 
normas definidoras de diretrizes e de metas a serem alcançadas.76 

 

                                                           
70 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de 
Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 251. 
71 BRUCCI, Maria Paula Dallari. op. cit., p. 6.  
72 MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocencio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. op. cit., p. 257. 
73 BOBBIO, Norberto. op. cit., p. 23-25. 
74 BRUCCI, Maria Paula Dallari. op. cit., p. 14. 
75 Ibidem, p. 27. 
76 MASSA-ARZABE, Patricia Helena. Dimensão jurídica das políticas públicas,. In: BRUCCI, Maria Paula 
Dallari (org.). Políticas Públicas, reflexões sobre o conceito jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 53. 
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A Lei sob o n. 11.340/2006 nasceu como forma de implementar a isonomia em 

sentido substancial entre os gêneros na medida em que reconhece a necessidade de proteção 

da mulher, além de regulamentar o § 8º do art. 226 da Constituição Federal vigente, por isso 

se trata da instauração de Política Pública para garantir à mulher, no âmbito das relações 

domésticas e familiares, a proteção contra toda forma de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. (art. 8º, §1º) 

A Lei Maria da Penha estabelece as medidas que devem ser implementas para coibir 

a violência doméstica e familiar contra a mulher por meio de um conjunto articulado de ações 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e de ações não-governamentais 

(art. 8º), delegando, pois, aos responsáveis por essas ações o planejamento e execução de 

programas de proteção dos direitos da mulher. 

De acordo com a referida lei o Poder Púbico tem o dever de promover Políticas 

Públicas com o fim de combater a violência doméstica e familiar contra a mulher, nas áreas de 

assistência social, da saúde, da educação, do trabalho e da habitação. 

Segundo Humberto Dalla Bernardina de Pinho a necessidade de compromisso do 

Estado na implementação de Políticas Públicas sob a ótica de gênero torna-se cada vez maior, 

frente aos prejuízos ao desenvolvimento pessoal e social que atingem as mulheres em situação 

de violência e em eminente risco de vida77. 

Nesse diapasão a Presidência da República lançou em 2008 o II Plano Nacional de 

Políticas Públicas com o estabelecimento de metas até o ano de 2011. De acordo com o 

referido plano a sociedade deve se libertar da cultura que considera natural a divisão em razão 

do sexo, por isso é necessário promover a igualdade de oportunidades entre mulheres e 

homens por meio da transformação da cultura organizacional patriarcal, discriminadora e 

sexista da sociedade78. 

Sendo assim, as Políticas Públicas devem ser implementadas com o estabelecimento 

de metas realmente capazes de oferecer meios idôneos para o enfrentamento do problema 

social, o que deve ser feito de maneira interdisciplinar, tendo como finalidade verdadeira 

mudança sociocultural. 

 

                                                           
77 PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Comentários À Lei de Violência Doméstica e Familiar contra a 
Mulher. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, 2. ed. p. 49. 

78 Disponível em <http://www.sepm.gov.br/pnpm/livro-ii-pnpm-completo09.09.2009.pdf> Acesso em 26  set. 
2011.  
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6 DAS POLÍTICAS PÚBLICAS ESPECÍFICAS DE CONSCIENTIZAÇÃO, 

PREVENÇÃO E TRATAMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A 

MULHER 

 

A Lei n. 11.340/2006 completou em 22.09.2011 cinco anos de vigência e pode-se 

afirmar que seu principal efeito transformador no âmbito social foi tornar notória a 

reprovabilidade da violência contra a mulher. De acordo com pesquisa AVON/IBGE79, em 

2009, 78% dos entrevistados conhecia a Lei, ainda que de ouvir falar, enquanto 94% 

declararam conhecer a referida lei em 2011.80 

A percepção acerca da definição do que é violência demonstra um processo de 

amadurecimento da sociedade na medida em que não apenas a forma física é considerada 

violência, mas, especialmente, a psicológica, pois 62% dos entrevistados reconhecem 

agressões verbais, xingamentos, humilhação, ameaças e outras formas de violência 

psicológica como violência doméstica.81 

O mero conhecimento da lei, entretanto, não se mostra suficiente, pois são 

necessárias Políticas Públicas de conscientização, prevenção e tratamento tanto da vítima 

quanto do agressor e dos demais entes familiares. 

Para que a Lei Maria da Penha tenha efetividade é necessário que ocorra uma 

mudança de mentalidade no seio da sociedade, especialmente no âmbito doméstico em 

decorrência de que a cultura da violência está no subconsciente coletivo.82 Nesse contexto, o 

mero conhecimento da lei, apesar de ser um avanço, ainda não é suficiente para mudar o 

cenário brasileiro. A efetividade da norma é imprescindível para romper o silêncio e para 

cessar o ciclo da violência, tornando a mulher, já vitimada, fortalecida para denunciar, uma 

vez que confiará que seu problema será solucionado e que sua dor poderá ser aplacada.83 

                                                           
79 PERCEPÇÕES sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil 2009. Disponível em 
<http://200.130.7.5/spmu/docs/pesquisa_AVON_violencia_domestica_2009.pdf> Acesso em 10 set. 2011.  
80 PERCEPÇÕES sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil 2011. Disponível em 
<http://www.institutoavon.org.br/wpcontent/themes/institutoavon/pdf/iavon_0109_pesq_portuga_vd2010_03_
vl_bx.pdf> Acesso em 10 set. 2011.  
81PERCEPÇÕES sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil 2011. Disponível em 
<http://www.institutoavon.org.br/wpcontent/themes/institutoavon/pdf/iavon_0109_pesq_portuga_vd2010_03_
vl_bx.pdf> Acesso em 10 set. 2011.    

82PERCEPÇÕES sobre a violência doméstica contra a mulher no Brasil 2009. Disponível em: 
<http://www.institutoavon.org.br/wpcontent/themes/institutoavon/pdf/iavon_0109_pesq_ 
portuga_vd2010_03_vl_bx.pdf> Acesso em 10 set. 2011.    
83MULHERES estão mais encorajadas a denunciar agressões, diz deputada. Disponível em: 
<http://www2.camara.gov.br/agencia/noticias/DIREITOS-HUMANOS/202668-MULHERES-ESTAO-MAIS-
ENCORAJADAS-A-DENUNCIAR-AGRESSOES,-DIZ-DEPUTADA.html> Acesso em 20 set. 2011.  
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A Lei n. 11.340/2006 apresenta medidas de conscientização da sociedade e da 

família, tendo como diretrizes em seu art. 8º:  

 

a) o respeito, nos meios de comunicação social, dos valores éticos e sociais 
da pessoa e da família, de forma a coibir os papéis estereotipados que 
legitimem ou exacerbem a violência doméstica e familiar (inc. III);  
b) a promoção e a realização de campanhas educativas de prevenção da 
violência doméstica e familiar contra a mulher, voltadas ao público escolar e 
à sociedade em geral, e a difusão desta Lei e dos instrumentos de proteção 
aos direitos humanos das mulheres (inc. V);  
c) a promoção de programas educacionais que disseminem valores éticos de 
irrestrito respeito à dignidade da pessoa humana com a perspectiva de gênero 
e de raça ou etnia (inc. VIII); e  
d) o destaque, nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os 
conteúdos relativos aos direitos humanos, à eqüidade de gênero e de raça ou 
etnia e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher (inc. 
IX). 

 

Para a conscientização, a mídia é um importante veículo em decorrência de seu 

amplo alcance e de seu poder de influenciar a opinião pública. 

Pesquisa realizada pela Agência Patrícia Galvão em parceria com a Secretaria de 

Políticas Públicas para as Mulheres denominada “Análise da Cobertura da Imprensa sobre 

Violência contra a Mulher” revela que em 80% dos casos a cobertura se restringe a denúncias 

descontextualizadas sem preocupação com propostas ou soluções para evitar novas 

ocorrências, sendo que apenas 13% se relacionam com Políticas Públicas. Em 87% das 

reportagens a Lei Maria da Penha sequer é mencionada. Além disso, somente 13,4% delas 

abordaram profundamente as causas da violência84. 

As novelas podem dar uma importante contribuição no enfrentamento da violência, 

pois apresentam elevados índices de audiência. Durante o período em que o programa aborda 

o tema, o número de denúncias aumenta significativamente. No ano de 2008, por exemplo, a 

telenovela "A Favorita" da Rede Globo narrou a história de Léo, interpretado pelo ator 

Jackson Antunes, que agredia fisicamente sua esposa Catarina, vivida por Lilia Cabral. Neste 

lapso temporal, a Central de Atendimento à Mulher registrou 269 mil denúncias relacionadas 

                                                           
84 Violência contra a mulher só é destaque na cobertura policial. Disponível em: 
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=2103&c
atid=43> Acesso em: 20 set. 2011.  
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a relatos de violência e a pedidos de informação. A procura pelo serviço aumentou 32% em 

comparação com o ano anterior85. 

Ressalte-se que para uma efetiva prevenção e conscientização acerca da violência 

doméstica, é necessária a implementação de programas de Políticas Públicas direcionados à 

rede de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio. 

Devem ser desenvolvidas cartilhas educativas, destinadas ao público infantil, que 

incentivem o respeito a todos os entes familiares, e que demonstrem a reprovação de condutas 

que depreciem ou agridam a mulher no âmbito doméstico. Os professores precisam receber 

cursos e tratamentos específicos acerca da violência doméstica contra a mulher, para que 

conscientizem seus alunos quanto aos efeitos extremamente negativos desta prática tanto para 

a vítima quanto para a sociedade. 

A parceria do poder público com entidades paraestatais é fundamental para a tutela 

da integridade psicofísica da mulher. Podem ser promovidos programas para a prevenção da 

violência, por meio do oferecimento de cursos educativos. As organizações não 

governamentais também podem oferecer acompanhamento psicológico e psiquiátrico para a 

vítima e seus familiares. 

Da mesma forma a sociedade deve fomentar e participar ativamente de movimentos 

a favor da não violência por meio de apoio financeiro e moral às entidades paraestatais que 

trabalham na defesa dos Direitos da Mulher, além de oferecer trabalhos voluntários em prol 

desse objetivo. 

É necessário que as entidades do terceiro setor, os hospitais, os postos de saúde, 

assim como os órgãos do Poder Judiciário, as Delegacias de Polícia, o Ministério Público, a 

Defensoria Pública e toda a rede de atendimento à mulher tenham uma equipe 

multidisciplinar, composta por médicos, psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais, 

advogados, dentre outros profissionais especializados, com o fim de assistir não apenas a 

mulher agredida, mas toda a família (art. 29). 

As Delegacias de Polícia recebem a mulher em momento de extrema fragilidade, por 

isso o atendimento deve ser humano e de acolhimento para encorajá-la a relatar sua história de 

violência. Os juízes, os promotores de justiça, os advogados, os defensores públicos, os 

psicólogos e os assistentes sociais que atuam nas Varas Especializadas devem receber um 

treinamento específico para atender adequadamente a vítima. 

                                                           
85 CENAS de violência contra mulher em novelas aumentam denúncias de agressão. Disponível em: 
<http://www.agenciapatriciagalvao.org.br/images/stories/PDF/noticias2011/not_viol/uolentretenimento1309201
1_novelas_denuncias_violencias.pdf.> Acesso em 10 set. 2011.  
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Quanto ao agressor, a mera punição não é suficiente, porquanto somente um 

tratamento psicossocial é capaz de possibilitar a mudança de seu comportamento. 

Em recente pesquisa divulgada no site Portal da Violência contra a Mulher, 

demonstrou-se que a reflexão e a submissão do agressor a um tratamento adequado podem 

ocasionar uma transformação em sua conduta. No município de São Gonçalo, no Estado do 

Rio de Janeiro, apenas 2% dos homens encaminhados a grupos de reflexão reincidiram. Em 

contrapartida, na Vara Especial de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de São 

Luiz, no Maranhão, que não possui grupos de reflexão, 75% dos agressores são reincidentes. 

No Brasil o percentual geral de reincidência é de 70%.86 

A violência doméstica perpetrada contra a mulher apenas será efetivamente 

combatida quando houver um envolvimento de toda a sociedade civil, tanto na prevenção 

quanto no tratamento da vítima, do agressor, bem como dos demais entes familiares. Caso 

contrário, este padrão de violência poderá ser repetido nas próximas gerações, repercutindo 

negativamente no meio social. 

 

7 CONCLUSÃO 

 

A violência contra a mulher é um realidade na sociedade brasileira. Em razão dessa 

constatação, merece ser combatida, de forma repressiva e preventiva, tanto pelos integrantes 

do grupo social, quanto pelos Poderes constituídos. O Estado, por meio do Legislador, já fez a 

sua parte, tanto que editou uma legislação específica, que é a Lei Maria da Penha. Em sede de 

conclusão, a atuação no sentido de combater a violência doméstica deve ser realizada por 

Políticas Públicas, desenvolvidas pelos Poderes Executivos (escolas, Defensorias Públicas), 

pela sociedade e outros organismos (mídia). 

A tutela especial conferida à mulher fundamenta-se nos princípios constitucionais da 

dignidade da pessoa humana e da isonomia em sentido material e se justifica em razão de 

ainda existir, nos dias atuais, de resquícios da cultura baseada no sistema patriarcal segundo a 

qual a mulher, no ambiente familiar, encontra-se em relação de inferioridade perante o 

homem. 

Em que pese ser defeso a qualquer pessoa, de Direito Público ou Privado, interferir 

na comunhão de vida instituída pela família (art. 5º, inc. X, da Constituição Federal, e art. 

                                                           
86GRUPOS de reflexão para homens agressores zeram reincidência. Disponível em: 
<http://www.violenciamulher.org.br/index.php?option=com_content& view=article&id=1767:grupos-de-
reflexao-para-homens-agressores-qzeramq-reincidencia-abong-110309&catid=13:noticias&Itemid=7.> Acesso 
em 10 set. 2011.  
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1.513 do Código Civil), o Estado deve intervir sempre que for constatada a violação de 

Direitos Fundamentais, porquanto o mero reconhecimento formal da igualdade entre homem e 

mulher não foi suficiente para impedir que ela fosse submetida à violência no âmbito familiar, 

acobertada pela inviolabilidade domiciliar. 

A Lei n. 11.340/2006 consagrou o Direito da Mulher de ter uma vida livre de 

violência ao resguardar sua integridade psicofísica, criando um microssistema que se 

identifica pelo gênero da vítima com o fim de conferir-lhe equilíbrio existencial, social, dentre 

outros, no âmbito familiar. 

Após cinco anos de sua vigência, no entanto, a dura realidade constatada por 

pesquisas sobre o tema evidencia que a violência contra a mulher ainda é uma realidade, 

apesar de progressos significativos. Pode ser considerada como apenas um passo na longa 

jornada de transformação da visão da sociedade acerca do tratamento adequado a ser 

conferido à mulher. 

A sociedade conhece a norma e a reprovação da agressão, física ou psíquica, contra a 

mulher, o que demonstra um avanço, mas para que a realidade fática seja alterada é 

imprescindível o implemento de Políticas Públicas de conscientização acerca das 

consequências nefastas decorrentes da violência intrafamiliar promovendo a transformação da 

cultura patriarcal e discriminadora. 

Para que a Lei Maria da Penha tenha efetividade é necessário que ocorra uma 

verdadeira mudança do comportamento sociocultural, especialmente no âmbito doméstico em 

decorrência de que a cultura da violência está no subconsciente coletivo. 

Tal tarefa é precipuamente do Poder Público. Todavia, entidades paraestatais 

também podem exercer função fundamental na luta contra a violência intrafamiliar, na medida 

em que disponibilizem cursos educativos para os agressores ou forneçam ajuda de psicólogos, 

psiquiatras e outros profissionais para as famílias. 

A mídia pode ser utilizada como um importante veículo em decorrência de seu amplo 

alcance e de seu poder de influenciar a opinião pública. 

Ressalte-se que, para uma efetiva prevenção e conscientização acerca da violência 

doméstica, é necessária a implementação de programas de Políticas Públicas direcionados à 

rede de ensino, desde a educação infantil até o ensino médio com o fim de demonstrar a 

reprovação de condutas que depreciem ou agridam a mulher no âmbito doméstico. 

Por fim, pode-se prever que haverá uma sociedade livre da violência contra a mulher 

quando houver a conscientização das pessoas de que os efeitos da violência doméstica 

repercutem negativamente na sociedade. Assim, cada indivíduo possui a função de agente 
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transformador no âmbito social, cabendo-lhe a responsabilidade de agir e lutar para que a 

violência contra a mulher seja extirpada do meio social, sob pena de todos pagarem seu alto 

custo. 
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DEMOCRACIA, PATRIARCADO E OS DIREITOS SEXUAIS E 

REPRODUTIVOS DAS MULHERES - ANÁLISE DAS FRATURAS E 

PERSISTÊNCIAS 

 

DEMOCRACIA, PATRIARCADO E LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

DE LAS MUJERES - ANALISE DE LAS FRACTURAS Y PERSISTENCIAS. 

 

Eneida Vinhaes Bello Dultra 

 

  

RESUMO 

A busca da efetiva equiparação de direitos e oportunidades para todas as pessoas tem exigido 

uma luta articulada e incansável das mulheres e seus movimentos organizados para elevação 

da discussão, no âmbito da política, sobre os estereótipos sociais que naturalizaram a mulher 

como sendo ocupante primordial dos espaços privados. A exclusão das mulheres na 

organização da sociedade moderna deve ser reconhecida como uma condição que viciou o 

contrato social, justificou a formação de relações patriarcais e fez surgir um direito sexual 

com a dominação e subordinação das mulheres e da negação da autonomia, inclusive sobre 

seus corpos. Essa consequência persiste ainda hoje e é mais radicalizada quando se trata da 

vivência dos direitos sexuais e reprodutivos. Os novos acordos sociais no Estado 

contemporâneo devem passar pela politização da esfera privada com vistas à garantia da 

autonomia cidadã que deseja a materialização da integralidade de seus direitos. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO SOCIAL; PATRIARCADO; POLITIZAÇÃO; 

DIREITOS SEXUAIS E REPRODUTIVOS; AUTONOMIA DAS MULHERES. 

 

RESUMEN 
La búsqueda de la igualdad efectiva de derechos y oportunidades para todas las personas ha 

requerido una elocuente e incansable lucha de las mujeres y de sus movimientos organizados 

para engrandecer el debate, en el contexto de la política, sobre los estereotipos sociales que 

han naturalizado a las mujeres como ocupantes principales de los espacios privados. La 

exclusión de las mujeres en la organización de la sociedad moderna se debe reconocer como 

una condición que burló el contrato social, justificó la formación de relaciones patriarcales y 

dio lugar a un derecho sexual con dominación y subordinación de las mujeres, así como la 

negación de la autonomía, incluso sobre sus cuerpos. Este efecto persiste aún hoy en día y es 

más radicalizado cuando se trata de los derechos sexuales y reproductivos. Los nuevos 

acuerdos sociales en el Estado contemporáneo deben pasar por la politización de la esfera 

privada para garantizar la autonomía ciudadana que desea materializar la integralidad de sus 

derechos. 

PALABRAS-CLAVE: CONTRATO SOCIAL; PATRIARCADO; POLITIZACIÓN; 

DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS; AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 

 

 

  

 Sumário: I. Introdução.  
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                II. Reflexões do Contrato Sexual e autonomia das mulheres  

  

         III. Força do colonialismo patriarcal nos DSDR das mulheres 

  

         IV. Intercorrências no Brasil - Estratégias de resistência e de ampliação de direitos 

  

         V. Conclusão 

  

         VI. Referências Bibliográficas 

  

         Anexos:  A. Referencias Cronológicas de normas sobre o tema DSDR 

  

                         B. Redes nacionais e internacionais que atuam no tema 

  

  

  

  

  

I.                   Introdução 

  

  

9257



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

Os movimentos feministas, especialmente a partir das elaborações e iniciativas da 

década de 70 do Século XX, vêm demonstrando que a lógica de naturalização da mulher 

como sendo ocupante primordialmente dos espaços privados – casa, família – é um mito que 

persiste e cuja desconstrução precisa ocorrer para aprofundamento da melhoria de condições 

de vida em sociedade e para aprofundar as experiências democráticas. 

  

Alterar a lógica de que não são características biológicas que definem o papel 

social dos indivíduos na sua determinação perante a vida e o mundo, requer a mudança da 

percepção das mulheres por elas mesmas – reforçando sua autonomia – e pelos homens – 

politizando a associação das esferas pública e privada.  

  

Esse quadro significa uma nova concepção de organização pautada na efetiva 

equiparação de direitos e oportunidades para as pessoas. Isso tem requerido uma luta 

articulada e incansável das mulheres e seus movimentos organizados na elevação da discussão 

no âmbito da política, refletindo sobre os estereótipos sociais num reforço por vivências 

democráticas inovadoras para toda a população, integralmente.  

  

Uma boa demonstração da necessidade de trasladado dessas dimensões ocorre no 

tema dos direitos sexuais e reprodutivos, pois ali estão acirrados tanto o ânimo da dominação 

dos homens quanto a reprodução do modelo da subordinação das mulheres, evidenciado o 

processo de construção das sociedades modernas que ao separarem a esfera privada do debate 

político, legitimaram o direito sexual dos homens sobre o corpo das mulheres, como bem 

esclarece Carole PATEMAN na sua obra “Contrato Sexual” (1993). 

  

Essa afirmação é também confirmada pela ausência ou minoritária presença das 

mulheres nas mesas decisórias das instituições públicas e empresariais; pelos índices de 

violência contra a mulher, especialmente a doméstica; pelas pesquisas oficiais que apontam as 

mulheres recebendo menos que homens, mesmo no exercício de iguais funções; ou que são 
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elas majoritárias na informalidade, nas ocupações com maior precarização das relações de 

trabalho e entre as vítimas de assédio moral e sexual.  

  

O alcance do discurso não será real enquanto se mantiver a visão de que a 

igualdade já está assegurada – sobretudo em termos da letra da lei – e que, portanto, o 

problema está resolvido. É preciso reposicionar as visões sobre a distância entre a previsão 

formal e as causas das diferenças de tratamento, de acesso e de condições de vida das 

mulheres em relação aos homens e que geram resultados concretos de discriminação, violação 

e subordinação.  

  

O que ocorre na luta pela garantia da autonomia sexual e reprodutiva das mulheres 

é o resultado do passado e do presente. Que as marcas de uma construção sociocultural 

machista ocasionaram desigualdades estruturantes e que a desintegração dessas estruturas 

sexistas ocorre em tempos, modos e espaços distintos. Reconhecer que há estágios diferentes 

de acesso a direitos e da ocupação das esferas públicas e levar o tema para o debate político é 

um passo para construir a convivência democrática que possa conduzir a um futuro. 

  

  

  

II.                Reflexões do Contrato Sexual e autonomia das mulheres  

  

  

  

As diferentes concepções de mundo, de vivências, de interesses e das relações 

sociais estabelecidas a partir das referências individuais e de grupos conduzem às diferentes 

maneiras de organização das sociedades. Diante dos conflitos humanos, são distintas e 

variadas as persecuções pelo apaziguamento. Na composição da pluralidade constitutiva de 
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uma sociedade o Estado age e daí surge a defesa dos interesses públicos e coletivos que deve 

alcançar a todas as pessoas. 

  

O contrato original de que trata a formulação que dá sustento à sociedade moderna 

considerava a esfera privada sem relevância política - a que estavam submetidas as mulheres 

– inclusive o casamento e o contrato matrimonial. Criava-se o sentido da esfera pública como 

expressão da liberdade civil e o poder instituído nessa dimensão era dos homens, excluídas as 

mulheres da dimensão pública. 

  

Isso ignorou metade do contrato original porque as duas esferas são inseparáveis, 

o domínio público não pode ser compreendido sem a esfera privada: “O patriarcado parece 

não ser, então, relevante para o mundo público” (PATEMAN, 1993:18). 

  

Nesse contexto afirmativo da existência de um Estado por deliberação de uma 

sociedade que se firmaram as reflexões trazidas por Carole PATEMAN sobre o que 

conceituou como “contrato sexual” em contraposição à teoria do contrato social. Para ela, a 

mais influente forma de contar a história dos tempos modernos vem sendo escrito pelos 

teóricos do contrato social. Nessa bibliografia onde a sociedade e o direito são justificados a 

partir de um “contrato original”, decorrendo a autoridade do Estado, a legislação e o direito 

político. Mas essa formulação foi construída com o silenciamento sobre o contrato sexual 

“metade do acordo está faltando.” (1993:16).  

  

Assim, estava criada uma “ordem social patriarcal” contada como uma história de 

liberdade, em que os homens, no estado natural, trocaram sua liberdade pela salvaguarda do 

Estado e por uma liberdade civil. O contrato original cuidava da liberdade do homem e da 

sujeição das mulheres. 

  

Desse modo, compôs-se o que PATEMAN vai considerar como o direito 

patriarcal constituído como atributo masculino: “acesso sistemático dos homens aos corpos 
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das mulheres” (1993: 17). A autora sustenta que muitos teóricos contratualistas distinguem as 

qualidades do masculino e feminimo, enquanto macho e fêmea, para justificar que os homens 

têm atributos que lhes capacitam a participar dos contratos e o mais importante: o direito de 

ter a posse da propriedade. Se o paradigma do livre acordo que funda a teoria do contrato 

originou é a igualdade (todos nascem livres e iguais), às mulheres foram negados esses 

pressupostos, lhes retirando a qualidade de “indivíduos” que poderiam fazer parte do objeto 

do contrato. 

  

A exclusão das mulheres como categoria de “indivíduo” estruturou os contratos 

da organização societária na Modernidade e, apesar das reformas recentes e mudanças na 

condição social das mulheres, essa supressão na origem fez persistir até a atualidade a 

sujeição. Para os modernos a separação da família e da política, do privado (natural) e do 

público (civil) é percebido no contexto do contrato sexual.  

  

A dimensão do “civil” incluía os debates do capital, do trabalho e do Estado, daí a 

expressão do “contrato social”. O poder paternal seria supostamente dividido entre homem e 

mulher. Mas o poder conjugal não é paterno, é um direito sexual masculino, que eles exercem 

enquanto homens e não enquanto pais. Aqui se enfatiza que o contrato sexual não está apenas 

na esfera privada, “o patriarcado não é puramente familiar”, pois a “unidade da ordem social é 

mantida, em grande parte, através da estrutura das relações patriarcais” (1993: 29). Negar que 

a dominação no casamento era politicamente relevante manteve concretamente a dominação e 

subordinação civis das mulheres. 

  

“O contrato sexual é o meio pelo qual os homens transformam o seu 

direito natural sobre as mulheres na segurança do direito patriarcal e civil.” 

(PATEMAN, 1993: 21). 
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Para Carole PATEMAN, essas formulações se fortalecem com conceito do 

patriarcado. Não que haja consenso na conceituação da teoria política feminista sobre o que 

essa expressão representa para a sujeição da mulher, mas ela “singulariza a forma de direito 

político que todos os homens exercem pelo fato de serem homens”. O patriarcado é 

impregnado enquanto característica universal da sociedade ocidental e precederia ao 

capitalismo.  

  

A mesma idéia que serviu aos marxistas para criticar a exclusão dos “indivíduos 

não proprietários do capital” como sujeitos detentores de poder político; também serve às 

feministas para reivindicarem a consideração da esfera privada nas discussões políticas, 

inclusive da posse de seus corpos e contra a utilização deles como objeto da disposição ou 

representação públicas: “as mulheres reivindicavam a liberdade civil enquanto mulheres, não 

enquanto meros reflexos dos homens” (PATEMAN, idem:32). 

  

Tanto quanto os trabalhadores pretendiam o reconhecimento da sua condição de 

indivíduos e não como serventia de “mão-de-obra” para geração da mais-valia; as mulheres 

quiseram o reconhecimento de sua subjetividade política própria e não como apenas como 

contraposição por ser diferente do homem ou de sua importância pelo sexo na função de 

reprodutora. Note-se que a construção que valoriza o indivíduo como alicerce da teoria 

contratual, numa concepção universal, não foi capaz de considerar que a exclusão originária 

das mulheres terminou por definir e fortalecer a construção patriarcal. 

  

Ao citar “Historia da Sexualidade” de Michel Foucault, PATEMAN ressaltou que 

ele observou que desde o século XVII, com as histórias do contrato original, criou-se 

mecanismos de subordinação dos corpos e das vidas das mulheres pelos homens - disciplina. 

No patriarcado moderno a diferença entre os sexos foi tratada como diferença natural, sendo a 

precedência do sexo masculino. Que pensa a figurar como a referencia do padrão de 

indivíduo. O direito patriarcal dos homens sobre as mulheres passou a ser considerado 

decorrente da ordem da natureza.  

  

9262



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A partir desses debates, as feministas mostram que a distinção entre a esfera 

privada/natural e o domínio público/civil nasceu irrelevante na vida política e que assim se 

constituiu a sociedade moderna, consolidando uma história do direito masculino prevalecente 

na esfera pública e dominante da esfera privada pela subordinação sexual das mulheres. É na 

percepção de que tal distinção tinha sim relevância política e de que há identidade entre o 

poder paterno (como exercido na família) com o poder político (como exercido nas esferas 

civis) que as feministas sublinham os equívocos dos teóricos em defenderem o instituto do 

contrato social como máxima expressão da civilização moderna. A exemplo do que faz Carole 

Pateman que identifica o quanto as sociedades até o Século XX (quando escreveu sua obra 

aqui analisada) reproduzem esse modelo excludente e de subordinação feminina.  

  

Portanto, as respostas contemporâneas para ruptura dessa construção histórica do 

contrato sexual precisam ser compostas com os elementos já indicados pela própria Carole 

Pateman: é preciso associar a dimensão política-civil com a dimensão privada para que se 

politize a sexualidade e assim possa ser superada a naturalização da subordinação do feminino 

ao masculino. 

  

A resposta feminista a esta constatação pode estar em lutar na vida pública, nas 

leis e nas políticas, pela eliminação das referências da diferença entre homem e mulher pela 

ordem biológica. O contrato social teve o discurso de ser universal, mas as atribuições de 

deveres instituídos às mulheres assimilava um status que lhes obrigava à submissão 

econômica e à proteção do homem. Isso colocou hierarquia social entre os indivíduos. Ao 

reconhecer que a doutrina do contrato social fez a subordinação dos indivíduos pela 

sexualidade, não se limita apenas a demonstrar que foi instituída uma hierarquização entre 

homens e mulheres, mas também em silenciar a diversidade existente nos indivíduos de uma 

mesma sociedade. Não pode nem deve estar mais restrito a ideia exclusiva de masculino e 

feminino, pois diante da pluralidade de expressões, subjetivas, o que dará sentido a nova 

construção da ordem social tem que considerar essa multiplicidade e não mais a noção de 

homogeneidade (Arendt).  
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Convém reiterar o já alertado risco nesse processo de politização da esfera privada 

e dos estereótipos do feminino e do masculino de se fazer uma defesa da substituição simples 

do “sexo” pela noção de “indivíduo”. A suposta neutralidade da defesa da igualdade dos 

indivíduos no discurso moderno não foi capaz de afastar os efeitos do patriarcado. Tratar no 

discurso ou na abstração legislativa da expressão indivíduos não assegura igualdade, a 

perspectiva contemporânea é de consolidar a noção de sujeitos, que remete à idéia de 

subjetividade que também incorporada pelo patriarcado moderno.  

  

Nesse sentido, o que está na formulação das feministas atuais é a transformação 

da divisão entre público e privado como um problema político, com a necessidade de ser 

dissolvida a construção sexual dessas dimensões que ocasionaram a subordinação e exclusão 

das mulheres nas esferas privada e pública, respectivamente, como se fora natural e que ainda 

sustenta obstáculos para igualdade em todas as dimensões do mundo da vida para mulheres e 

homens. Prejudica os elementos basilares dos direitos fundamentais que é a igualdade, sem 

realçar as identidades plurais. Para PATEMAN: “mulheres e homens livres têm de concordar 

de boa vontade em manter as condições sociais de sua autonomia” (1993:339). O desafio 

posto para esse rompimento com o modelo patriarcal é a construção da autonomia mútua da 

liberdade das pessoas enquanto sujeitos de direito, ainda que para isso tenham que ser 

dissolvidos os limites postos para as relações sociais.  

  

Nas últimas décadas têm politizado essas questões, exatamente pelo entendimento 

de que só será dissolvido o legado do contrato social quando se escancarar a polarização do 

público x privado, homem x mulher, civil x natural e se ampliar a discussão política dessas 

dicotomias. 

  

Nesse horizonte, merece especial destaque a questão da autonomia das mulheres 

como elemento essencial para efetividade do sentido da equidade de gênero. Aqui se 

reconhece as múltiplas possibilidades de conceituar gênero como categoria proposta pelas 

feministas, bem tratada por Joan Scott (1990) ou Margareth Rago (1998). Adota-se neste 

trabalho o conceito na perspectiva relacional, rejeitando o determinismo biológico e com o 
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mecanismo de análise dos papéis sexuais adotados nas sociedades a propósito de manter a 

ordem social. 

  

Feita a opção por adotar a leitura sobre a concepção do patriarcado como 

justificador das desigualdades sociais entre homens e mulheres, exposta anteriormente, soma-

se agora a adoção da categoria “gênero” como útil para as formulações atuais da politização 

das marcas do patriarcado ainda presentes e subordinantes das mulheres mesmo nas 

sociedades contemporâneas. Se a distribuição de renda parece distinguir pobres e ricos e seus 

respectivos problemas; se o racismo é afrontamento de liberdade e de dignidade; a questão de 

gênero atravessa todos os aspectos e análises relativas às relações humanas em seus diversos 

níveis, quando hierarquizam homens e mulheres independente de raça, classe. 

  

A equidade de gênero é uma expressão incorporada cada vez mais além dos 

discursos, está inscrita nas demandas sociais. É nesse sentido que este trabalho firma o 

entendimento: para que todas as pessoas possam ser igualmente consideradas, é preciso que 

sejam respeitadas as diferenças, preservadas as identidades, as subjetividades. Sem que haja 

hierarquização que distinga as possibilidades de acesso a direitos, por qualquer razão (sexo, 

raça/etnia, opção sexual, idade, origem etc.).  

  

Num Estado Democrático de Direito todas as pessoas podem ter a liberdade para 

expressar suas opções individuais e de grupos, de forma eticamente respeitada. No entanto, 

esse Estado para ser legítimo deve ser conduzido com o pulso dessa pluralidade social, não 

pode ter a concepção de igualdade contaminada por paradigmas patriarcalistas, machistas, 

racistas ou por crenças religiosas que influenciam os rumos do Estado. 

  

As práticas políticas contemporâneas numa sociedade com regime democrático 

demonstram a complexidade de composição e de interesses. Não que fosse homogênea a 

composição societária nos tempos mais remotos, mas, sem dúvida, o reconhecimento da 

diversidade que a Idade Moderna alcançou e as possibilidades decorrentes das revoluções 

industrial e depois tecnológica trouxeram ao mundo instrumentos variados de consumo e de 
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comunicação que, somados à coragem dos segmentos sociais rumo aos espaços públicos, 

permitem a convivência com plurais identidades e escandalização das discriminações. 

  

O excesso de racionalidade, a abstração de leis e o discurso da universalidade de 

direitos não foram capazes de deixar de fora as crueldades e discriminações, pois, 

historicamente, as sociedades modernas não formularam seus pensamentos para o alcance 

efetivo de todas as pessoas, no mesmo patamar de dignidade e liberdade, como bem 

esclareceu PATEMAN em seu “Contrato Sexual” (1993), pois as formulações modernas 

mantiveram fora do espaço político a dimensão da dominação sexual dos homens perante as 

mulheres e tal defeito nas formulações modernas vem fazendo padecer de concretude material 

a dimensão da igualdade e liberdade prometidas. 

  

Chantal Mouffe (1994: 108) ao explicar a lógica da democracia a partir de uma 

idéia de pluralismo, afirma que: 

  

“... podemos considerar que é precisamente a existência dessa 

permanente tensão entre a lógica da identidade e a lógica da diferença que faz 

da democracia um regime particularmente adaptado ao caráter indeterminado e 

incerto da política moderna. Pois é indubitável que é através da articulação do 

liberalismo com a democracia que a construir cada identidade como 

positividade e como diferença, subvertendo necessariamente, desse modo, o 

projeto de totalização ao qual visa a lógica democrática da equivalência.”  

  

  

  

A aposta na Democracia contemporânea se desponta como a opção pela 

construção das relações sociais que permitirá cada vez mais a politização dessas dicotomias 

sufragadas no contrato social formador do pensamento moderno. Mas a dimensão 

democrática que se coaduna com essa perspectiva de rompimentos não está também nas 
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tradicionais e formais experiências de Democracia. O encontro é com novas idéias e ao 

conhecer experimentações de práticas que propunham novos rumos, direção e sentidos 

voltados para a re-humanização das sociedades pautadas na equidade de gênero, com respeito 

aos direitos fundamentais e rompendo as correntes dogmáticas do machismo, trazendo respiro 

para repensar a presença nas esferas de poder e a politização da esfera privada. 

  

  

  

III.              Força do colonialismo patriarcal nos DSDR das mulheres 

  

  

  

No caminho das discussões em torno das questões de gênero para a construção da 

autonomia das mulheres, um tema que exige o enfrentamento vigoroso das consequências do 

patriarcado são os direitos sexuais e reprodutivos - DSDR. 

  

Se as marcas do contrato original estão presentes e facetadas no patriarcado 

moderno, a força conservadora atuante dessa concepção estruturante, suas elaborações 

teórico-históricas são materializadas com mais ênfase quando o assunto são os DSDR. 

Mesmo nos momentos de afirmação de um Estado Democrático de Direito que tem alicerces 

na laicidade, não têm sido assegurado a todas as mulheres o acesso aos mesmos direitos dos 

homens de viverem sua sexualidade nem garantida a autonomia para decidir sobre seus 

direitos reprodutivos. 

  

A mais nítida expressão de que está vigendo, em pleno Século XXI, o contrato 

sexual a que PATEMAN (1993) se referiu em sua obra, remanesce fortemente quando o tema 

dos DSDR são postos na luz das esferas públicas. A subordinação das mulheres analisada 
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pelas teóricas feministas do patriarcado explicam a dominação masculina como efeito da 

mistificação da reprodução (SCOTT, 1990).  

  

Mesmo diante da dinâmica inacabável da vida social, cada vez mais escancarada 

na contemporaneidade[1] - que convive com o plural e o colorido -, a repressão e restrição aos 

novos papéis atribuídos às mulheres em razão da vivencia da sua sexualidade e da autonomia 

de seus desejos reprodutivos são sistematicamente controlados numa demonstração da 

dominação machista sobre os corpos e o sexo feminino. 

  

Situando essa discussão da sexualidade e a importância da categoria “gênero” para 

as reflexões produzidas desde o Século XX, Margareth Rago e Lourdes Feitosa (1998) 

lembram J. Butler que “mostrou teoricamente que as diferenças sexuais não poderiam ser 

explicadas por uma suposta natureza humana, instalada desde logo nos órgãos genitais, mas 

que resultam de construções culturais, sociais e históricas”.  

  

Os estereótipos dos papeis sociais criaram obstáculos e tentaram calar vozes das 

mulheres ao longo da História. Os diversos fatos de resistência e ousadia feminina para 

assumirem protagonismos são demonstrações de que a dominação pela força e pela 

racionalidade masculina - que tentou homogeneizar a organização da sociedade por seus 

próprios padrões – são contestáveis e passíveis de alteração. Porém, os obstáculos 

experimentados pelas mulheres são ainda maiores quando se arriscam a não seguirem o 

modelo esperado para elas, em relação ao seu comportamento sexual e reprodutivo, e têm 

demandado não apenas resistência e ousadia, mas explicita a necessária reflexão de que as 

amarras do patriarcado de fato só serão rompidas quando a humanidade refletir sobre outros 

paradigmas da sua organização societária e concretizar as rupturas ao modelo originário de 

organização que desconsiderou a esfera privada como espaço relevante a ser politizado, 

somente assim será possível ultrapassar a dominação sexual dos homens sobre as mulheres. 

  

A produção econômica mais importa para o capitalismo e, considerando que a 

divisão sexual do trabalho valorizou os homens nos processos produtivos e as mulheres nos 
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trabalhos com a reprodução. Nessa linha, as feministas marxistas concluem que os temas 

pertinentes à reprodução se limitavam ao ideal da maternidade e da desvalorização dos 

trabalhos domésticos e de cuidados com filhos e família, sem reconhecimento do quanto isso 

importa na geração da riqueza. 

  

Recentemente, em que os discursos de Estado estão baseados em princípios como 

liberdade e igualdade, começa a sair do papel e são concretizadas algumas políticas públicas e 

normas jurídicas em definições da causa da luta feminista. As lutas pela incorporação dos 

direitos políticos, especialmente no início do Século XX, foram fundamentais para marcar um 

novo tempo de relação entre as mulheres e a Política e com a organização do Estado. Votar e 

ser votada foi uma aquisição de direitos que mudou a possibilidade de intervenção. Isso é 

Poder. As mulheres passaram de espectadoras a deliberativas. Participantes das estruturas de 

Estado. Contudo, os obstáculos e desafios são ainda mais complexos para que as mulheres 

possam influenciar efetivamente na esfera pública e ainda trazer à tona a necessidade de 

promover a eticidade reflexiva dos temas da esfera privada, como são as questões da 

sexualidade e da reprodução.  

  

A legitimidade conquistada para o exercício do poder permite descartar as 

máscaras alheias[2], dos estereótipos masculinizados, que já foram utilizadas pelas mulheres 

na busca da afirmação de direitos, para que possa inserir as rupturas paradigmáticas na 

dimensão dos DSDR. 

  

As mulheres que passaram a compatibilizar, seja de maneira discreta ou 

subversiva, em suas dimensões sociais, o exercício de seus quereres num exercício de sua 

autonomia tem ainda enfrentado os obstáculos, sistematicamente. É comum ouvir que não são 

habilitadas para funções produtivas, pois se distanciam das tarefas relacionadas ao mundo 

privado – os cuidados com filhos, doentes e idosos, os afazeres domésticos, entre outras. Têm 

que afrontar as barreiras da desconfiança sobre a competência, a coragem, a determinação, a 

capacidade de liderança das mulheres para os espaços e funções públicas. Todavia, buscam 

incorporar a noção de direitos iguais numa perspectiva para a realidade e não para abstração 

legal e de retórica. 
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Quando o exercício dessa autonomia ousa pelos caminhos da sexualidade e da 

reprodutividade, as retaliações sociais e institucionais são ainda mais severas. Referir-se às 

questões de DSDR sob o enfoque da equidade de gênero, na esfera pública ou privada, nos 

embates acerca da autonomia sobre o próprio corpo ou da solidariedade responsável na 

reprodução, remete sempre a uma dimensão política da aplicação material dos princípios, mas 

significa romper com a simbologia da dominação masculina e assim remodelar as estruturas 

organizativas das sociedades contemporâneas. 

  

Uma prova de que isso é possível se verifica nos países com melhores índices de 

desenvolvimento humano e baixa desigualdade social e econômica entre homens e mulheres. 

Nesses países as interferências institucionais sobre o corpo, a sexualidade e a reprodução são 

reduzidas e as legislações sobre os temas relacionados aos DSDR são mais ampliados e não 

representam violação aos direitos fundamentais das mulheres. O “mapa do aborto” publicado 

pela Revista Cláudia é bastante nítido na retratação de que os países mais desenvolvidos 

economicamente e com melhores índices de igualdade de gênero (localizados no hemisfério 

norte) possuem legislações mais flexíveis ou permitem a interrupção voluntária da gravidez 

(Anexo 3). 

  

Vale citar para tanto, o caso da Espanha que aprovou em 2010, a Lei Orgânica 

2/2010, sobre saúde sexual e reprodutiva e a interrupção voluntária da gravidez (14ª semana). 

Também estabelece uma regulação da interrupção voluntária fora do Código Penal, inclusive 

em resposta à prática de abortos clandestinos, entendido como problema social. Importa 

ressaltar que a justificação da norma traz um discurso de equidade de gênero e da dimensão 

da autonomia das mulheres sobre sua sexualidade que vale a transcrição de um trecho que 

mostra bem o reconhecimento pelo aparato estatal:  

  

“La ley parte de la conviccion, avalada por el mejor conocimiento 

científico, de que uma educación afectivo sexual y reproductiva adecuada, el 

acesso universal a prácticas clínicas efectivas de planificación de la reproducción, 

mediante la incorporación de anticonceptivos de última generación, cuya eficacia 

haya sido avalada por la evidencia científica, em la Cartera de servicios comunes 
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del Sistema Nacional de Salud y la disponibilidade de programas y servicios de 

salud sexual y reproductiva es el modo más efectivo de prevenir, especialmente 

em personas jovenes, las infecciones de transmisión sexual,los embarazos no 

deseados y los abortos”.  

  

  

  

Enquanto isso, nos países em desenvolvimento e que apontam índices de grande 

desigualdade social e maior empobrecimento (Américas Central, do Sul e África, também 

baixo Oriente), as mulheres vivem sua sexualidade ainda atrelada à capacidade reprodutiva e 

a sua responsabilidade solitária com a maternidade.  

  

Vale mencionar os dados do Centro de Promoción y Defensa de los Derechos 

Sexuales y Reproductivos – PROMSEX que estima que 3,9 milhões de mulheres abortam na 

América Latina e Caribe. A Organização Mundial da Saúde diz que 46 milhões de mulheres 

abortam por ano, sendo 78% delas em países mais pobres ou em desenvolvimento. 

Anualmente, são 19 milhões de abortamentos inseguros e 96% são em países pobres. No 

Anexo 1 consta uma cronologia de normas internacionais e nacionais referenciais do tema dos 

DSDR. 

  

No Brasil, segundo o Boletim de Cidadania e Reprodução, de 31/08/2010, em 

2007 houve 200 mil internações para curetagem, 32 milhões de procedimentos entre 1995 e 

2007. Não há dados completos, especialmente pela falta de controle. O fato é que não há 

condições estruturais que asseguram a criação de filhos sem um enorme esforço ou prejuízo 

pessoal das mulheres. Para aquelas que atuam profissionalmente e também para aquelas que 

não trabalham fora de casa, mas desejam dedicar parte do seu tempo para alçar novas 

oportunidades, não há creches públicas suficientes e nem de qualidade. Mesmo fugindo de 

estereótipos, a figura do pai como “aquele que ajuda” é muito mais comum do que o pai que 

se sente implicado e responsabilizado não apenas a pagar a pensão ou a trocar uma fralda, mas 

a enfrentar as dificuldades de “por um filho no mundo” e assumir as tarefas decorrentes disso. 
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A Pesquisa Nacional de Aborto – PNA, do Instituto ANIS e a UnB, de 2009 e 

2010 indica que ao completar 40 anos, 1 a cada 5 mulheres já realizou aborto. É mais comum 

na faixa etária de 18 a 29 anos, com menor escolaridade, usada pela maioria de mulheres que 

tem parceiro fixo, tem algum filho, maioria católica. 

  

Um quadro ainda mais negativo advém das estruturas de Poder. O flanco 

policialesco e perverso que a Câmara de Deputados tem promovido, criminalizando ainda 

mais as mulheres, pode ser verificado pelas iniciativas de parlamentares que pautam nas 

Comissões temáticas, sistematicamente, projetos como a criação de uma CPI sobre a prática 

do aborto ou como a tramitação de projetos que limitam o acesso a métodos contraceptivos; 

que transformam o aborto em crime hediondo, com punição severa às mulheres; ou projeto de 

lei que pretende demover as vítimas que recorrem ao aborto legal com oferta de atendimento 

constrangedor ou mesmo de uma “bolsa-estupro” (pagas para que as vítimas sejam induzidas 

a vender sua gravidez (e sua alma) e sucumbir a “esquecer” a violência que sofreram, seguir a 

gravidez em troca do recebimento de um apoio financeiro – uma bolsa)). São parlamentares 

que declaradamente se dizem defensores da subordinação de suas opções individuais de 

consciência – convicções religiosas - para legislar como se representantes do “povo”. 

  

Nessas descrições acima expostas é explicita a reação conservadora e repressora 

quando as questões envolvem as decisões das mulheres que rompem a naturalização do 

modelo de justificação da sexualidade e da reprodução pelos fatores biológicos. O caso da 

interrupção voluntária da gravidez é recepcionado no Brasil como algo a ser extirpado pela 

forma mais simbólica da repreensão de condutas sociais: a criminalização. Subsume-se até a 

laicidade do Estado para que a Igreja ocupe os espaços e se arvore a julgar ou condenar as 

decisões das mulheres, como argumento externo de autoridade, para amendrontar como 

fantasmas da Inquisição aquelas que ousaram romper com os ditames da dominação sobre seu 

corpo, sua sexualidade e sua decisão reprodutiva[3].  
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É no momento da decisão sobre a gravidez que muitas mulheres têm enfrentado 

solitariamente uma luta perversa. Quando o assunto são filhos, a decisão, criação, 

responsabilização recai, na maioria das vezes, sobre as mulheres. A discussão sobre a quota 

de responsabilidade de todos os segmentos sociais e do Estado sobre a reprodução humana 

ainda é difícil de ser feita. A sobrecarga das mulheres e a sua responsabilidade sobre o 

sucesso ou desagregação das tradicionais relações familiares é pesada demais. A noção da 

libertação da sexualidade, da prostituição, da condição de lésbicas é preconceituosamente 

vista afinal, a liberdade dos desejos sexuais para as mulheres implica numa rediscussão 

paradigmática e estruturante das sociedades, obriga no compartilhamento da responsabilidade 

com a reprodução humana. 

  

A sociedade que se quer livre e plural, como em países que se livraram do 

colonialismo morais ou do patriarcado não precisa expor a esse ponto de negação do 

subjetivismo feminino. Reconhecer e valorizar a equidade de gênero como mecanismo 

essencial desse processo é o mecanismo utilizado nesses lugares quando politizaram a esfera 

privada e tornaram-na relevante para os embates políticos, pois escancararam as formas de 

dominação sexual dos homens e feriram a construção do patriarcado. 

  

O Brasil da diversidade vem sendo construído com as identidades de seus 

segmentos sociais e para consolidar-se como país com desenvolvimento tem que respeita a 

complexidade das relações sociais e se prepara para o despertar incansável da dinâmica 

contemporânea com a substituição do contrato social moderno por um novo modelo de 

relações sociais contemporâneas que, em uma perspectiva democrática, além de pressupor as 

condições de igualdade e liberdade entre mulheres e homens, tem um objeto agregado que se 

refere à politização da esfera privada para construção de novo modelo de relações sociais, que 

passa a exigir a inclusão dos direitos econômicos e sociais e a garantia da autonomia em 

temas até então excluídos dos debates, como é o da autonomia plena sobre o corpo e os 

DSDR. 

  

Alain Touraine (1996), a seu tempo, analisava a democracia do Século XX já 

como aquela que tinha convertido cidadãos em consumidores e que o modelo das 
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representações políticas – a exemplo de partidos e sindicatos – haviam retirado do “povo” a 

soberania para a tomada de decisões. Já alertava sobre a necessidade de buscar as maneiras 

como a vontade política decorrente da consciência de todos os cidadãos poderiam ser 

responsáveis pela ordem social. 

  

Fazendo o apelo pela libertação dos indivíduos da lógica de poder e propondo 

ainda mais, que não se contente com a democracia de deliberação ou de participação, 

Touraine indica uma democracia de libertação: “antes de ser um conjunto de procedimentos, a 

democracia é uma crítica contra os poderes estabelecidos e uma esperança de libertação 

pessoal e coletiva.” (1996: 182). Avritzer e Sousa Santos  também se referem a esta questão 

utilizando-se da citação a Jurgen Habermas quando ele menciona que a complexidade da 

sociedade contemporânea não poderia ser compreendida e contemplada nos limites dos 

paradigmas anteriores que separavam a igualdade e liberdade civis da participação política: 

“Para Habermas, a esfera pública constitui um local no qual indivíduos – mulheres, negros, 

trabalhadores, minorias raciais – podem problematizar em público uma condição de 

desigualdade na esfera privada.” (2003: 9) 

  

No entanto, somente sujeitos, individualmente ou em constituições coletivas de 

desempenho político, livres e fortalecidos em suas identidades, poderão participar desses 

espaços dialógicos em uma perspectiva emancipatória. Desse modo, as articulações feministas 

são essenciais para que esses questionamentos e reflexões possam mudar o curso da história. 

A defesa dos DSDR como direitos humanos das mulheres a dispor sobre seu corpo, como 

respeito a sua integridade física e psicológica e a sua liberdade individual para o exercício da 

maternidade e que os direitos sexuais contemplam o exercício da sexualidade com prazer 

enquanto os direitos reprodutivos incluem o poder de decisão de casais ou indivíduos sobre o 

querer ter filhos, quando ter e acesso aos meios para garantir essa escolha, são argumentos 

presentes nessa luta (Anexo 2 indica as principais articulações dos movimentos de mulheres 

que se dedicam ao tema dos DSDR). 
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IV.             Intercorrências no Brasil - Estratégias de resistência e de ampliação de 

direitos 

  

  

  

A marcante característica do processo colonizador branco-europeu à “terra-

brasilis” balizou a formação de nosso Estado e deixou cicatrizes profundas e indisfarçáveis, 

que suportamos ardentemente após 500 anos, com as grandes distinções entre classes; nas 

flagrantes violações aos direitos fundamentais da pessoa humana, presente na relação com 

índios, negros, mulheres, moradores de rua, trabalhadores rurais, crianças e adolescentes, 

idosos; na difícil relação com a “coisa pública”, entre outros. 

  

Por óbvio isto acumulou com as discriminações étnico/raciais e de gênero que, na 

prática, assola as relações sociais, basta verificar a distinção de renda e empregabilidade entre 

homens e mulheres, negros/pardos e brancos[4]. Tal atestado também é dado pelos índices e 

estatísticas que demonstram a imensidão dos problemas sociais que explicam as exclusões de 

acesso à materialidade de direitos desde o passado até o presente, como elementos 

constitutivos básicos de nossa sociedade. 

  

Para Müller (2005) a exclusão social, o empobrecimento ou a falta mesmo de 

reconhecimento “têm como de seus efeitos mais perversos a paralisação, enquanto seres 

políticos, das pessoas afetadas”.  

  

Para alguns teóricos, o Brasil é marcado predominantemente por um caráter neo-

patrimonialista de governos com aspectos autoritários e paternalistas, que efetivamente não 

garantem a real participação da população nos processos de decisão, execução e resultados. 

Daí a importância de despertar nossa racionalidade anamnética para refletir sobre nossa 
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História a partir do que nos constitui de verdade, de erros e de conquistas, compreendendo 

nossos estágios próprios da evolução (progresso) de nossa sociedade e de nosso Estado, para 

estabelecer os mecanismos específicos que aprofundam o nosso exercício democrático. 

  

Nessa conjuntura complexa ante a pluralidade de identidades – dos sujeitos e de 

tempos das comunidades - convivem as dissonâncias de sentidos estruturantes de um Estado 

com a baixa reflexão da sociedade sobre suas próprias condições. As influências colonialistas 

ainda dominam as esferas de poder e visam, prioritariamente, manter “a tradição” na 

composição e na lógica de atuação nos espaços públicos e nos espaços de poder.  

  

O patriarcado, por sua vez, igualmente, mantem a dominação masculina nas 

dimensões públicas e de poder, moldando uma paisagem que teme em se transformar, 

ocupando as estruturas das instituições e de onde forjam-se normas, politicas e ações de 

Estado. As leituras contemporâneas dos espaços de poder devem observar o viés das 

expressões coloniais e patriarcais que mantem ainda a fratura entre a representação social nas 

instancias políticas de poder e a realidade. Demarcando as resistências e as novas perspectivas 

de vivencias mais democráticas, os movimentos feministas e de mulheres brasileiras vêm 

montando estratégias, alargando reflexões e desenvolvidos formas de lidar com essas 

constatações anacrônicas dos Estados. 

  

Problematizar as associações naturalizadas dessas construções culturais e 

decorrentes das grandes influências coloniais com os elementos que compõe a significância 

dos modos de agir, de se compor e de se expressar permite um diagnóstico honesto e também 

denota a persistência com que os movimentos sociais tem se pautado para inquietar e 

dinamizar as cômodas estruturas de poder. 

  

As fraturas colonial e cultural fazem parte das novas expressões democráticas 

fortalecidas desde o Século XX e que se tornam desafiadoras neste começo de Século XXI. 

Mas é preciso estar atento para que essas experiências não sejam manipuladas como novas 

formas de colonialidade. Para Quijano (2007), o domínio das pessoas no Estado Moderno 
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ocorre também pelas instituições estruturadas por uma autoridade que é legitimada porém, 

muitas vezes constitutiva de interesses de determinados segmentos/setores. Esses riscos 

devem ser enfrentados pela “cidadanização” sugerida por ele, que vai ocorrer a partir da 

garantia da igualdade social, da liberdade individual e da solidariedade social.  

  

Em suas propostas alternativas para o mundo atual a democratização de Anibal 

Quijano é bem mais radicalizada, incluindo formas de autogoverno e outras tantas. Entretanto, 

é absolutamente adequado citá-lo também como possibilidade concreta, pois vislumbra essa 

busca por uma nova sociedade “na qual a democracia não seja somente a negociação 

institucionalizada do conflito contínuo entre vencedores e vencidos, e sim o modelo 

quotidiano da reciprocidade e da solidariedade entre pessoas diversas, socialmente iguais e 

socialmente livres (2007: 176).  

  

Recentemente, dossiês de organizações feministas observando o atendimento a 

mulheres em situação de abortamento em hospitais públicos, comprovaram o desatendimento 

e até a morte de mulheres, inclusive em casos de aborto legal, pois profissionais aliados aos 

discursos religiosos ou à estratégia de “objeção de consciência”, se negam a atendê-las nessas 

circunstâncias. A influência de religiosos já foi objeto de alguns embates, inclusive judiciais – 

como é o caso do uso de crucifixos nas salas de audiência dos Fóruns e Tribunais do Poder 

Judiciário, ainda que no Brasil, a Constituição de 1988 tenha feito a opção por um Estado 

Laico. 

  

A “cidadanização” de que fala Anibal Quijano no que tange aos DSDR das 

mulheres no Brasil tem se dado pela definição de estratégias, de alianças com demais 

movimentos sociais, como foi o caso da criação da Frente Nacional pelo Fim da 

Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto que apresentou para debate uma 

Plataforma pela Legalização que elenca algumas propostas[5]. 

  

Os argumentos das lutas sociais sobre os DSDR incluem articulações; a defesa de 

que a pauta do aborto priorizada como expressão pela autonomia; mobilizações sociais na rua 
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e nos meios virtuais com produção de material educativo e informativo sobre DSDR e aborto 

legal e seguro[6]; inserção do tema em debates acadêmicos e na realização de pesquisas 

qualitativas, inclusive com a criação de Observatórios; participação nos espaços de diálogo 

com os Poderes Executivos sobre saúde e direitos das mulheres para exigir a implantação das 

políticas públicas com a destinação orçamentária; acompanhamento do Congresso Nacional – 

realização de advocacy para impedir retrocessos e construir espaços possíveis de avanços. 

Também abrange provocação do Judiciário para afirmar direitos e ampliar o exercício 

hermenêutico dos direitos fundamentais visando a descriminalização de novas hipóteses de 

interrupção voluntaria da gravidez. 

  

  

  

V.                 Considerações Finais 

  

  

  

O que compõe o mágico colorido da humanidade é a diferença entre as pessoas. O 

que faz o bem-estar dos indivíduos é poder usufruir de sua autonomia. O que não se tolera é a 

diferença no tratamento das pessoas por discriminação: pelo sexo, raça/etnia, origem, opção 

sexual, posição social ou qualquer outra forma. 

  

A organização social está ligada, necessariamente, pela correlação de forças entre 

o governo, indivíduos e grupos que se articulam institucional ou voluntariamente. Optar por 

um novo modus de regulação social exige maior capacidade de articulação e para que se 

alarguem as perspectivas para a igualdade de vida entre as pessoas, a melhor ocasião para o 

Século XXI, é efetivar novos espaços des-hierarquizantes para que “se abra, de modo mais 

libertário, à entrada das multiplicidades e de novas subjetividades” (RAGO, 1998).  
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Estamos em tempo de reinventar, o que Boaventura de Sousa Santos (2007) vai 

chamar de “demodiversidade”: perdemos a diversidade de formas alternativas em que o jogo, 

a competição entre elas de alguma maneira dava força à teoria democrática (p. 87). A 

convivência evolutiva da humanidade depende de uma elaboração reflexiva. Não se trata de 

uma construção de convivência tendo por base uma linguagem e uma racionalidade 

impositiva e estranha a maioria dos sujeitos. É um movimento de ajustes seguido de desajuste, 

que obriga, a todo o tempo, aos processos eticamente reflexivos.  

  

No caso dos DSDR, um grave quadro de debilidades para consolidação de 

transformações emancipatórias atrasa uma verdadeira experiência democrática que só pode se 

conferir no desenvolvimento do espaço público alterado para ser um campo de virtudes 

comunitárias e não de hierarquização e dominações sexuais. É a saída do colonialismo - que 

SANTOS (2007) vai conceituar pela prática de onde se parte da incapacidade de reconhecer o 

outro – para atingir o ponto a que chama de autonomia solidária. 

  

Quando se deixar de identificar as pessoas pela sexualidade, adotando rupturas 

físicas, discursivas e comportamentais, uma desconstrução da naturalização dos papéis 

sociais, estará em construção a possibilidade de novas existências. Como cita FEITOSA e 

RAGO (2008) se referindo a Deleuze e Guatari (1995): 

  

“Já não nos contentamos em nos percebermos enquanto identidades fixas, 

como pessoas únicas, racionais, definitivas, com um só nome e rosto para o resto da 

vida. Talvez seja mais confortável falar nas subjetividades mutantes e flexíveis, em 

movimento contínuo, constituindo-se e redefinindo-se a cada passo, promovendo 

novas possibilidades de existência.”  

  

  

  

Os novos acordos conquistados conscientemente para desvelar os direitos 

invocados nas lutas sociais passam e passarão pela politização das questões antes 
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compreendidas como típicas da esfera privada permitir fazer o entrelace dessas questões como 

os temas da autonomia cidadã que deve ser assegurada e materializada no Estado 

Democrático de Direito para todas as pessoas e na defesa da integralidade de seus direitos. 

Como aponta a expectativa da professora Lourdes Maria Bandeira o feminismo no Século 

XXI poderá realizar sua promessa fundante : “a de enfrentar a condição humana e não a 

natureza humana, como tão bem já colocava Arendt (1983)”. (Feminismo: memória e 

história. Imprensa Universitária: p.39). 

  

  

  

Nenhuma mulher deve ser impedida de ser mãe. E nenhuma pode ser obrigada a ser 

mãe.  

  

Por uma política que reconheça a autonomia das mulheres e suas decisões sobre seu 

corpo e sexualidade. 

  

(trecho do Manifesto da Frente Nacional pelo  

  

Fim da Criminalização das mulheres e pela legalização do aborto) 
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Anexo A 

  

Referencias Cronológicas de normas sobre o tema DSDR 

  

1979 – Convenção das Nações Unidas sobre Eliminação de todas as formas de 

Discriminação contra a Mulher - CEDAW (Resolução 34/18) no Art. 12 estabelecia que todos 

os Estados Parte devem adotar medidas apropriadas para eliminar a discriminação, inclusive o 

acesso aos serviços de atenção médicos, aí incluídos os que se referem ao planejamento 

familiar. Incorporada pelo Brasil pelo Decreto 89460/1984. 

  

1995 – IV Conferencia das Nações Unidas, sobre a mulher foi acordada a Plataforma 

de Ação de Beijing, reconhecendo os direitos humanos das mulheres em relação a saúde 

sexual e reprodutiva, incluindo o direito a ter o controle e a decidir livre e responsavelmente 

sobre sua sexualidade, livre de pressões, discriminação e violência;  

  

- 1996 - África do Sul legalizou o aborto. Ao final de 5 anos analisaram que as taxas 

de mortalidade foram reduzidas em 91%; 

  

2001 – o Parlamento da União Européia aprova a Resolução 2128 sobre a saúde 

sexual e reprodutiva e dos direitos associados, contendo Recomendações aos governos dos 

Estados membros sobre matéria de anticoncepção, gravidez indesejada, educação sexual, 

visando o acesso a todas as mulheres aos serviços de saúde reprodutiva, a anticoncepção e a 

interrupção voluntária da gravidez, diante das desigualdades em função de sua renda e seu 

país de origem. 
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2004 – O Ministério da Saúde do Brasil edita Norma Técnica de Atenção 

Humanizada ao Abortamento, com a finalidade de orientar a prestação do serviço de aborto 

legal e seguro, que dispensa autorização judicial e ocorrência policial. 

  

2006 – na Nicarágua, após processo intenso de manifestação de grupos religiosos, foi 

aprovada a Lei 603 revogando o Art 165 do Código Penal, que admita a interrupção 

voluntária da gravidez em caso terapêutico. Está em curso uma ação de inconstitucionalidade 

perante a Corte Constitucional local e uma denúncia na Comissão Interamericana de DDHH. 

  

2007 – o Comitê da CEDAW que supervisiona a aplicação da Convenção de 1979, 

diante dos dados obtidos no Brasil, recomendou ao governo brasileiro a adoção de esforços 

para melhorar o atendimento das mulheres nos serviços de saúde sexual e reprodutiva e que 

“apresse a revisão da legislação que criminaliza o aborto”. 

  

- 2007 - Portugal em 11 de Fevereiro decide em plebiscito que as mulheres poderiam 

exercer sua opção, até à 10ª semana, em ter acesso a um aborto seguro e gratuito no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS). A primeira proposta plebiscitária foi rejeitada, em 1998, mas após 

anos de debate e intenso trabalho foi consolidado avanço; 

  

- 2008- Assembléia Parlamentar do Conselho Europeu na Resolução 1607, convida 

os Estados membros a despenalizar o aborto dentro de prazos de gestação razoáveis, pois 

nesta norma, reafirmou que o direito a dispor sobre o próprio corpo, em especial as mulheres, 

é respeito à sua integridade física e que a ela cabe a decisão de recorrer ou não a um aborto. 

  

2010 – Espanha adota em 3 de março, a Lei Orgânica 2/2010, sobre saúde sexual e 

reprodutiva e a interrupção voluntária da gravidez (14ª semana). Estabelece uma regulação da 

interrupção voluntária fora do Código Penal, inclusive em resposta à prática de abortos 

clandestinos, entendido como problema social. 
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- 2010 o Brasil assina a Concordata Brasil-Vaticano com conteúdos que oferecem 

privilégios à Igreja Católica – CNBB. Nesse mesmo contexto o governo recua na redação de 

alguns dispositivos no PNDH3 pela pressão pública (e não revelada) das Igrejas sobre o tema 

dos DSDR. 

  

- 2010 - pesquisa IBOPE (140 municípios) indica que 65% dos entrevistados 

concorda com uma nova forma de interrupção que hoje ainda é criminalizada: quando o feto 

não tem condições de sobreviver. Quase 10% concorda com a opção por falta de condições 

econômicas. Quando perguntado sobre quem deve decidir pela interrupção da gravidez, 61% 

do público entrevistado opina que deve ser a mulher. 

  

  

  

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

  

  

Anexo B 

  

Redes nacionais e internacionais que atuam no tema 

  

- as articulações reúnem diversas organizações, a mais específica delas é “Jornadas 

pelo Direito ao Aborto Legal e Seguro, criada em 2004 (reúne mais de50 entidades), uma 

coalizão feminista; 

  

9285



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

- algumas organizações são bem específicas, como Red Latinoamericana de 

Católicas por el Derecho a Decidir (tem representação nacional),  

  

- na articulação com demais organizações sociais, foi criada, em 2008, a Frente 

Nacional pelo Fim da Criminalização das Mulheres e pela Legalização do Aborto (tem 

Manifesto assinado por  

  

- existe a Campanha 28 de Setembro pelo Dia de Luta pela Descriminalização do 

Aborto na América Latina e Caribe articulando forças na região para enfrentar a ilegalidade. 

  

  

  

 

 

 

[1] Adota-se para fins desta pesquisa o sentido de contemporaneidade de Giorgio Agamben: “A contemporaneidade, 

portanto, é uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo tempo, dele toma distâncias; mais 

precisamente, essa relação com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um anacronismo. Aqueles que 

coincidem muito plenamente com a época, que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são contemporâneos 

porque, exatamente isso, não conseguem vê-la, não podem manter fixo o olhar sobre ela.” (O que é o contemporâneo? In: O 

que é o contemporâneo? E outros ensaios. Trad. Vinícius Honesko. Capecó: Argos editora Unochapecó, 2009). 

[2] Inspirado no artigo “Ousadia Feminina e Ordem Burguesa”, de Maria Lucia G Pallares-Burke, in Estudos Feministas, 

vol.1, n.2, Rio de Janeiro: CIEC – UFRJ, 1993. 

[3] O ano de 2009 foi marcado por escândalos de violência sexual e pelo reavivamento da luta por um Estado laico. Uma 

menina pernambucana de 9 anos, estuprada desde os 6 por seu padrasto, grávida de gêmeos, teve que enfrentar o poder da 

Igreja Católica, imanado nas estruturas do atendimento à saúde pública do país, para que o direito ao abortamento legal fosse 

garantido. 

[4] Os dados da PNAD - Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2009 confirmam que mesmo sendo maioria na 
população - em 2009, as mulheres representavam 51,3% - elas são maioria no desemprego (58,3%) e recebem 67,1% do 
rendimento dos homens. Na questão racial, 48,2% se declararam brancas; 6,9% pretas; 44,2% pardas; e 0,7%, amarelas e 
indígenas, segundo a PNAD, porém, pela Pesquisa Mensal de Emprego – PME (realizada em 09 regiões metropolitanas) 50,5% 
dos desocupados eram pretos ou pardos da população economicamente ativa - PEA, mesmo sendo estes em minoria no total da 
PEA, segundo dados de março/2009. “Em relação aos rendimentos habituais, destacou-se que os pretos ou pardos recebiam em 
março de 2009, em média, R$ 847,71, ou 51% do rendimento auferido pelos brancos (R$ 1.663,88).” 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2009/comentarios2009.pdf e 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pme_nova/marco2009.pdf 
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[5] Sobre o aborto: revisar o Código Penal para excluir o crime de aborto; garantir no SUS e rede complementar o atendimento para os casos 

de aborto de: até 12 semanas por livre decisão, até 20 semanas em decorrência de violência sexual; aborto terapêutico, conforme o caso, a 

qualquer momento (risco de vida ou incompatibilidade de vida extra-uterina do feto); garantir equipe multidisciplinar no acolhimento das 

mulheres no serviço de aborto e pós-aborto, com respeito a autonomia, orientações. Sobre DSDR: oferta e diversidade de métodos contra 
conceptivos nos serviços públicos de saúde; melhorar assistência à gestação visando reduzir mortalidade e o numero de cesáreas, em defesa 

do parto humanizado; investimentos públicos em creches e pré-escolas; garantir efetividade da Política Nacional de Assistência Integral à 

Saúde da Mulher; garantir contra concepção de emergência nas unidades de saúde para mulheres vítimas de violência. Sobre laicidade do 
Estado: impedir organizações religiosas na gestão de serviços de saúde pública que privem a população de direitos reprodutivos; igualmente 

impedir que promovam ensino religioso ou elaborem políticas públicas, nem que recebam recursos públicos para promover ações de negação 

aos DSDR e perseguição a mulheres; revogar Acordo Brasil-Vaticano. 

[6] o aborto tem ocorrência no país e se tornou a 3ª causa de mortalidade materna. A causa freqüente é a da prática clandestina e insegura, 

estimada em 1 milhão por ano. Segundo DATASUS, dos óbitos 55% são pretas e pardas, 77% tem entre 20 e 39 anos. 
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DESAPOSENTAÇÃO E O PRINCÍPIO DA LEGALIDADE: OS LIMITES DA 
ATUAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FACE AO DIREITO DOS 
ADMINISTRADOS 
 
SOCIAL WELFARE BENEFIT QUITCLAIM AND PRINCIPLE OF LEGALITY: 
LIMITS OF PUBLIC ADMINISTRATION PROCEEDING AGAINST CITIZENS 
RIGHTS 

 
Elaine Lídia Santos de Souza1 

 
 

RESUMO 
 
Instituto novo no Direito Previdenciário, a desaposentação busca garantir ao aposentado que 
retornou ao mercado de trabalho após a jubilação o cômputo do novo período contributivo 
para obtenção de um novo benefício mais vantajoso. A ausência de previsão legal expressa é 
utilizada como pretexto pela Administração Pública para impedir que o segurado aposentado 
adquira uma condição mais digna. À míngua de comando legal autorizador da desconstituição 
do benefício originário com vistas à obtenção de novo benefício mais vantajoso no mesmo 
regime previdenciário ou em regime diverso, doutrina e jurisprudência vem acolhendo a 
possibilidade de desaposentação. A discussão, travada no plano dos princípios, busca 
resguardar o direito do segurado aposentado que continuou vertendo contribuições para o 
sistema previdenciário a uma condição de vida mais digna. 
 
Palavras-chave: direito previdenciário, renúncia, desaposentação, princípio da legalidade. 
 

 

ABSTRACT 
 
New institute in Social Security Law, social welfare benefit quitclaim seeks to guarantee the 
retired worker who returned to the labor market after superannuation the statement of the new 
contributing period to obtain a new and more advantageous benefit. The absence of expressed 
legal prescience is used as an excuse by the Public Administration to impede that retired 
workers acquire a worthier condition. This absence of legal permission for quitclaim the first 
social welfare benefit intending the acquirement of a new and more advantageous benefit  in 
the same social welfare system or in other system, science and jurisprudence have been 
supporting the possibility of social welfare benefit quitclaim. The discussion, held in the plan 
of the principles, has as its main goal to protect the rights of retired workers who continued 
incorporating contributions to the pension system to a condition of a more worthy life. 
 
Key-words: Social Security Law, renunciation, social welfare benefit quitclaim, principle of 
legality. 
 

 

INTRODUÇÃO 

                                                 
1 Pós-graduada em Direito Previdenciário pelo Centro de Estudos na Área Jurídica Federal, Bacharela em Direito 
pela Universidade Federal de Sergipe. 
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 A desaposentação constitui uma relevante inovação no campo do Direito 

Previdenciário, na medida em que busca assegurar a melhoria das condições de dignidade do 

indivíduo que, inobstante a jubilação, manteve-se em atividade e, nessa condição, continuou a 

contribuir para o sistema previdenciário. 

 O caráter contributivo da seguridade social impõe a todos aqueles que desempenhem 

atividade remunerada o dever de verter contribuições para poder gozar de benefício quando 

preenchidos os requisitos autorizadores da inatividade remunerada. Ocorre que, embora o 

aposentado que continue a trabalhar seja obrigado a recolher as referidas contribuições para a 

seguridade, inexiste no ordenamento jurídico pátrio dispositivo legal expresso que autorize a 

renúncia ao benefício originário com vistas à aquisição de um novo benefício mais vantajoso 

no mesmo regime previdenciário ou em outro diverso. 

 A mingua de previsão legal, doutrina e jurisprudência vêm construindo sustentação 

teórica desse novel instituto com base nos princípios norteadores da seguridade social e nos 

direitos e garantias individuais fundamentais assegurados pela Constituição. Entretanto, não 

se trata de tarefa fácil, vez que tanto os defensores quanto os opositores da desaposentação 

fundamentam seus argumentos em princípios constitucionais. Esse conflito entre princípios é 

o ponto central do presente estudo. 

 Inicialmente, o primeiro capítulo trará breves considerações sobre a seguridade social 

e os componentes desse sistema protetivo. 

 No segundo capítulo será abordado o conceito de aposentadoria, suas modalidades, 

além da distinção entre aposentadoria e aposentação. 

 O terceiro capítulo se ocupará do instituto da desaposentação, partindo-se da definição 

construída pela doutrina e pela jurisprudência. Ainda nesse capitulo será discutida a 

viabilidade da renúncia à aposentadoria, considerando-se o seu caráter patrimonial, bem como 

a validade da vedação à renúncia imposta pelo Decreto n.° 3.048/99. 

 O quarto capítulo introduzirá uma discussão acerca do princípio da legalidade, o qual 

comporta duas leituras distintas: uma no âmbito da Administração Pública, outra no do 

particular. 

 A partir daí, a desaposentação será abordada seguindo a linha de argumentação de 

Ronald Dworkin acerca dos “casos difíceis”. Essa perspectiva teórica será utilizada com o 

intuito de atender à demanda de uma atividade interpretativa, que promova a adequada 

acomodação entre princípios de modo a preservar a integridade do ordenamento jurídico. 
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1. SEGURIDADE SOCIAL 

 

 A seguridade social compreende um sistema protetivo criado pelo constituinte de 1988 

e que consiste num conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 

sociedade, destinadas a assegurar os direitos à saúde, à previdência e à assistência social. 

 O objetivo primordial dessa rede de proteção é assegurar os direitos sociais mínimos e, 

para tanto, conta com a contribuição tanto do Estado quanto de particulares. Essa ação 

cooperativa visa o estabelecimento de “ações para o sustento de pessoas carentes, 

trabalhadores em geral e seus dependentes, providenciando a manutenção de um padrão 

mínimo de vida digna” (IBRAHIM, 2009a, p. 5). 

 No presente capítulo, serão abordados os mecanismos protetivos integrantes da 

seguridade relacionados no texto constitucional. 

 

1.1. Saúde 

 

 A saúde é definida pela Constituição em seu art. 196 como um direito de todos e dever 

do Estado (BRASIL, 2010), e, segundo Fábio Zambitte Ibrahim (2009a, p. 7-8): 

 

é garantida mediante políticas sociais e econômicas, visando à redução do risco de 
doença e de outros agravos, com o acesso universal e igualitário às ações e aos 
serviços necessários para sua promoção, proteção e recuperação. 

 

 Dentre os componentes da seguridade, é o que possui maior amplitude, vez que 

assegurado a toda e qualquer pessoa, independentemente de contribuição, ou seja, seu acesso 

é igualitário e o mais abrangente possível. Desse modo, ainda que um indivíduo possua 

recursos financeiros capazes de custear determinado tratamento médico, terá assegurado seu 

direito ao atendimento disponibilizado pela rede pública de saúde. 

 

1.2. Assistência Social 

 

 A assistência social compreende um conjunto de prestações gratuitas direcionadas 

àqueles que se encontrem incapacitados de prover a própria mantença. Note-se que, tal qual 

ocorre no caso da saúde, não há exigência de contribuição do beneficiário, bastando apenas a 

prova da impossibilidade, permanente ou temporária, de sustento próprio. 
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 Suas prestações podem ser em pecúnia, em forma de serviço ou de entrega de bens 

materiais àqueles que se encontrem em situações críticas de existência, como por exemplo, na 

maternidade e na velhice (TAVARES, 2008, p. 14-15), ou ainda aos portadores de limitações 

físicas necessitados de condições dignas de vida. 

 

1.3. Previdência Social 

 

 A previdência social consiste num seguro sui generis, coletivo, de organização estatal 

e de “fruição universal para os que contribuam para o sistema” (TAVARES, 2008, p. 23-24), 

cuja finalidade é amparar o segurado e sua família contra os riscos sociais. No presente 

estudo, esse seguro será abordado apenas no âmbito do Regime Geral de Previdência Social. 

 Diz-se seguro sui generis devido à compulsoriedade da filiação, eis que, exceto no 

caso do segurado facultativo, a lei determina a “vinculação automática ao sistema 

previdenciário, independente da vontade do beneficiário” (IBRAHIM, 2009a, p. 27) quando 

este venha desempenhar atividade remunerada. 

 A definição da previdência social tem como ponto de partida o art. 201 da 

Constituição (BRASIL, 2010), que dispõe: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, de 
caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o 
equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:  
I - cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;  
II - proteção à maternidade, especialmente à gestante;  
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário; 
IV - salário-família e auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de baixa 
renda;  
V - pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou companheiro e 
dependentes, observado o disposto no § 2º. 

 

 Nesse sentido, vale destacar a lição de Sérgio Pinto Martins (2000, p.18): 

 

A Previdência Social consiste, portanto, em uma forma de assegurar ao trabalhador, 
com base no princípio da solidariedade, benefícios ou serviços quando seja atingido 
por uma contingência social. Entende-se, assim, que o sistema é baseado na 
solidariedade humana, em que a população ativa deve sustentar a inativa, 
aposentados. Visa a Previdência Social assegurar renda à pessoa, quando ela não 
mais tenha condições de trabalhar. 

 

 Da leitura dos conceitos acima arrolados, tem-se que a previdência social é pautada em 

um conjunto de normas, princípios e instituições de modo a assegurar a manutenção da 

dignidade humana face aos riscos sociais. Feitas essas considerações iniciais acerca do 
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sistema protetivo, passar-se-á à análise do direito à aposentadoria e à apresentação das 

modalidades desse benefício. 

 

2. DO DIREITO À APOSENTADORIA 

 

 A aposentadoria é um direito social, constitucionalmente assegurado àqueles 

trabalhadores que, após contribuírem para o sistema durante determinado lapso temporal, 

venham a ser atingidos por alguma contingência social que lhes impeça de prover a própria 

subsistência pelo próprio esforço.  

 Nas palavras de Carlos Alberto Pereira de Castro e João Batista Lazzari (2006, p. 543), 

constitui 

 

A prestação por excelência da Previdência Social, juntamente com a pensão por 
morte. Ambas substituem, em caráter permanente (ou pelo menos duradouro), os 
rendimentos do segurado e asseguram sua subsistência e daqueles que dele 
dependem. 

 

 Trata-se de direito personalíssimo e de caráter patrimonial, que nasce com o 

preenchimento de determinados requisitos pelo seu titular (MARTINEZ, 2009, p. 31): 

 

Juridicamente, apresenta-se como direito subjetivo posto à disposição do filiado que 
preencha os requisitos legais, ou seja, uma faculdade atribuída ao indivíduo depois 
de cumprir as exigências programadas para obtê-la. Tudo isso porque um dia o 
Estado se apropriou da iniciativa do cidadão impondo-lhe o custeio obrigatório (no 
Brasil, no RGPS, em 24.1.23). 

 

 Além disso, algumas observações quanto ao ato de concessão se fazem necessárias, 

como destaca Zambitte (2009b, p.34-35): 

 

A concessão da aposentadoria é materializada por meio de um ato administrativo, 
pois consiste em ato jurídico emanado pelo Estado, no exercício de suas funções, 
tendo por finalidade reconhecer uma situação jurídica subjetiva. É ato administrativo 
na medida que emana do Poder Público, em função típica (no contexto do Estado 
Social) e de modo vinculado, reconhecendo o direito do beneficiário em receber sua 
prestação. 
(...) 
Tal ato tem natureza meramente declaratória, já que somente reconhece ao segurado 
o direito assegurado em lei, mediante a prova do atendimento de requisitos legais. 
Todos os requisitos para aquisição da aposentadoria são previstos na Lei n.º 
8.213/91, com suas diversas alterações, não cabendo, em tese, margem alguma de 
discricionariedade por parte da Administração Pública. 
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 Tem-se, portanto, que o papel da Administração Pública está adstrito à verificação do 

preenchimento, por parte do segurado, das condicionantes legais autorizadoras da inatividade 

remunerada quando do requerimento do benefício. 

 Impende destacar que aposentadoria e aposentação possuem significados diversos, 

muito embora sejam ordinariamente vistas como sinônimas. Fábio Zambitte Ibrahim (2009b, 

p. 35) esclarece que: 

 

Aquela [a aposentação] é o ato capaz de produzir a mudança do status 
previdenciário do segurado, de ativo para inativo, enquanto esta é nova condição 
jurídica assumida pela pessoa. A aposentadoria surge com a aposentação, 
prosseguindo seu curso até sua extinção. 

 

  A aposentação consiste numa faculdade posta à disposição do indivíduo que, após o 

implemento das exigências legais, queira tornar-se inativo mediante concessão e manutenção 

da aposentadoria (MARTINEZ, 2009, p.34). Portanto, em se tratando de faculdade, o 

indivíduo poderá optar por exercitá-la ou não. 

 Assim, o segurado pode escolher entre exteriorizar sua vontade e requerer o benefício 

no exato momento em que veio a implementar as exigências programadas ou, simplesmente, 

não requerer o benefício de imediato, deixando para se manifestar num momento posterior. 

 Atualmente, o Regime Geral de Previdência Social possui quatro modalidades 

distintas de aposentadoria: por tempo de contribuição, especial, por idade e por invalidez. 

 A aposentadoria por tempo de contribuição foi introduzida pela Emenda 

Constitucional n.º 20/98 em substituição à aposentadoria por tempo de serviço. Essa 

modalidade é devida ao segurado que completar 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se 

homem, e 30 (trinta) anos se mulher, reduzindo-se tais limites em 05 (cinco) anos para os 

professores que comprovem efetivo e exclusivo exercício do magistério . 

 A carência exigida é de 180 (cento e oitenta) contribuições, observando-se a regra de 

transição contida no art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 

 A renda mensal consistirá em 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

aplicando-se o fator previdenciário2. 

 A aposentadoria especial é devida ao segurado que completar 15 (quinze), 20 (vinte) 

ou 25 (vinte e cinco) anos de trabalho em condições que prejudiquem sua saúde ou sua 

                                                 
2 O fator previdenciário foi criado com o objetivo de equiparar a contribuição do segurado ao valor do benefício, 
baseia-se em quatro elementos: alíquota de contribuição, idade do trabalhador, tempo de contribuição à 
Previdência Social e expectativa de sobrevida do segurado (conforme tabela do IBGE), in 

http://www.previdenciasocial.gov.br/conteudoDinamico.php?id=182. 
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integridade física. A jubilação precoce se justifica pelo fato de que o labor sob exposição a 

agentes nocivos causa um desgaste mais acelerado da higidez do trabalhador. 

 A carência exigida é de 180 (cento e oitenta) contribuições, observando-se a regra de 

transição contida no art. 142 da Lei n.º 8.213/91, e a renda mensal consistirá em 100% (cem 

por cento) do salário de benefício, sem a incidência do fator previdenciário. 

 A aposentadoria por idade é o benefício concedido ao segurado que completar 65 

(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher. Para os 

trabalhadores rurais e para aqueles que trabalhem em regime de economia familiar, tais 

limites de idade são reduzidos em 05 (cinco). 

 A carência exigida é de 180 (cento e oitenta) contribuições, observando-se a regra de 

transição contida no art. 142 da Lei n.º 8.213/91. 

 A renda mensal consistirá em 70% (setenta por cento) do salário de benefício, mais 

1% (um por cento) deste, por grupo de 12 (doze) contribuições, não podendo ultrapassar 

100% (cem por cento) do salário de benefício. 

 A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que for considerado pela perícia 

médica como incapacitado e insuscetível de reabilitação para qualquer atividade que lhe 

garanta a subsistência. Sua concessão requer carência de doze meses, salvo ocorrência das 

exceções previstas no art. 26, II e III da Lei n.º 8.213/91.  

 A renda mensal do benefício equivalerá a 100% (cem por cento) do salário de 

benefício. Além disso, a concessão está condicionada a um pleno afastamento de qualquer 

atividade, sendo que o benefício será mantido enquanto o segurado permanecer incapacitado. 

 Note-se que não se trata de uma aposentadoria definitiva, vez que o ordenamento 

jurídico não mais prevê a vitaliciedade desse benefício depois de decorrido certo lapso 

temporal e a recuperação da capacidade laborativa do segurado determina a cessação do 

benefício. Do mesmo modo, o benefício será cessado no caso de retorno voluntário do 

segurado ao trabalho.  

 

3. DA DESAPOSENTAÇÃO 

 

 No tópico anterior, demonstrou-se que a aposentadoria se materializa a partir de um 

ato de reconhecimento do direito do segurado a permanecer inativo, percebendo uma 

determinada importância mensal continuada (CUNHA FILHO, 2003, p. 3) depois de 

preenchidas as condições legalmente estabelecidas. 
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 Em sentido oposto, a desaposentação consistiria no desfazimento do ato concessório 

da aposentadoria. Esse ato constitutivo negativo buscaria, em apertada síntese, uma melhoria 

na condição pessoal do aposentado que após a jubilação retorna ao mercado de trabalho. 

Desse modo, o propósito da desaposentação seria o aproveitamento do tempo de serviço 

utilizado para a concessão do beneficio anterior para aquisição de um novo benefício mais 

vantajoso, no mesmo ou em outro regime de previdência. 

 Nesse sentido, destaca-se a lição de Fábio Zambitte Ibrahim (2009b, p. 36): 

 

A desaposentação, portanto, como conhecida no meio previdenciário, traduz-se na 
possibilidade do segurado renunciar à aposentadoria com o propósito de obter 
benefício mais vantajoso, no Regime Geral de Previdência Social ou em Regime 
Próprio de Previdência Social, mediante a utilização de seu tempo de contribuição. 
Ela é utilizada colimando a melhoria do status financeiro do aposentado. 

 

 Observe-se que a desaposentação está diretamente relacionada à continuidade 

laborativa do segurado mesmo após a jubilação. Em decorrência da continuidade ou do 

retorno à atividade remunerada, o segurado é obrigado a verter contribuições ao sistema, dado 

o caráter compulsório da filiação. 

 Consequência lógica seria a pretensão do segurado de ver computado no cálculo de 

seu benefício esse novo tempo contributivo, inexistente quando da concessão da primeira 

aposentadoria. Não se trata, portanto, de uma cumulação de benefícios, expressamente vedada 

pelo ordenamento jurídico pátrio, mas da desconstituição do benefício, com vistas à aquisição 

de outro mais vantajoso. 

 Alem disso, se a jubilação reclama ato volitivo do segurado, o qual em determinado 

momento requer a manutenção das prestações, de igual modo esse segurado poderá abdicar do 

ato formal concessório em decorrência de sua permanência ou retorno à atividade. Nesse caso, 

o direito ao benefício ficaria potencialmente suspenso, somente sendo restabelecido por 

vontade do titular (MARTINEZ, 2009, p. 33). 

 Cabe ressaltar que tal abdicação, com vistas a uma futura melhoria na condição 

pessoal do segurado, encontra-se em plena conformidade com a lógica contributiva do sistema 

previdenciário, que determina que o “benefício que substitua a remuneração do trabalhador 

terá relação direta com suas contribuições” (TAVARES, 2008, p. 24). Por outro lado, sonegar 

do segurado, que se manteve ativo ou voltou à atividade após a jubilação, o direito ao 

cômputo do novo período contributivo para melhoria do benefício anteriormente concedido 

fere frontalmente a dignidade humana, que, na lição de Marcelo Leonardo Tavares (2008, p. 

25) “é um valor moral prévio à própria organização social”.  
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3.1. A Renúncia à Aposentadoria enquanto Requisito da Desaposentação 

 

 Segundo lição de Sílvio de Salvo Venosa (2007, p.532), 

 

Renúncia é ato de vontade abdicativo, de despojamento, de abandono de um direito 
por parte do titular. Trata-se de ato totalmente dependente da vontade do 
renunciante, sem necessidade de aprovação ou aceitação de terceiro. É ato unilateral, 
não reptício, portanto. 

 

 É, nesse ponto, na possibilidade de renúncia ao estado de inatividade remunerada, que, 

a despeito do posicionamento jurisprudencial favorável, ainda reside uma das maiores 

controvérsias doutrinárias acerca do instituto da desaposentação. 

  Muito embora a aposentadoria seja direito personalíssimo, não admitindo transação ou 

transferência a terceiros a qualquer título, não significa dizer que seja um direito indisponível. 

Isso porque revestido de caráter patrimonial e privado em relação ao seu titular. 

 A fruição do benefício é direito subjetivo do segurado, o qual vai decidir sobre a 

conveniência e a oportunidade da data em que irá requerer o benefício. Essa, portanto, é uma 

questão estranha à relação previdenciária. 

 De igual modo, se no caso em que há acumulação indevida, o segurado decide qual 

das aposentadorias lhe é mais vantajosa, renunciando àquela que se lhe afigure menos 

vantajosa, não haveria impedimento jurídico à renúncia quando se tratar de liberalidade do 

aposentado. 

 Note-se que os direitos sociais possuem caráter protetivo, objetivando sempre o bem 

estar da coletividade. Esse bem estar se materializa tanto na preservação das chamadas 

liberdades sociais, que demandam ações negativas do Estado, quanto na satisfação das 

necessidades vitais daqueles que dependem do fruto de seu trabalho para a própria mantença e 

de sua família (DINIZ apud IBRAHIM, 2009b, p.12). 

 O sistema previdenciário apresenta-se, então, como importante componente do direito 

social, na medida em que assegura a inatividade remunerada àqueles atingidos por algum 

risco social, concedendo-lhes benefícios de natureza pecuniária. Trata-se de proteção 

patrimonial do trabalhador e, em se tratando de interesse material, caberia tão somente ao 

titular do direito a ponderação das vantagens e desvantagens do ato de renúncia à manutenção 

das prestações pecuniárias. 
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 Importante salientar que a renúncia atinge apenas das mensalidades do benefício com 

a finalidade de aproveitamento do tempo de contribuição anterior para a concessão de um 

novo benefício mais vantajoso, seja no regime de origem seja em outro regime. O tempo de 

serviço/contribuição que serviu de base para a concessão do benefício é irrenunciável vez que 

se trata de direito incorporado ao patrimônio jurídico do trabalhador. 

 Em verdade, a renúncia constitui apenas um requisito à desaposentação. Uma vez que 

o ordenamento jurídico veda expressamente a acumulação indevida de benefícios, incluindo-

se aí as aposentadorias, a consecução de uma nova aposentadoria mais vantajosa somente se 

torna possível com a renúncia daquela anteriormente concedida. Aqui não se está falando de 

uma renúncia pura e simples ao meio de subsistência, mas no atendimento de um requisito, ou 

melhor, exigência, para a obtenção de um outro meio de subsistência que melhor atenda à 

manutenção da dignidade humana. 

 Ademais, conforme se verá no próximo tópico, o ordenamento jurídico pátrio não 

apresenta qualquer dispositivo legal em que haja vedação expressa à renúncia de que aqui se 

trata. Será demonstrado que a vedação à renúncia imposta pelo Decreto n.º 3.048/1999 

constitui uma atecnia, tendo em vista o caráter regulamentar dessa norma. 

 

3.2. A (In)Validade da Vedação Infralegal à Renúncia à Aposentadoria 

 

 Inexiste no ordenamento jurídico pátrio qualquer norma dispondo acerca da 

obrigatoriedade da aposentação. Do mesmo modo, inexiste qualquer vedação ao seu 

desfazimento, a desaposentação. 

 O instituto da desaposentação é fruto de construção doutrinária e jurisprudencial, na 

busca da máxima efetivação dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, 

do bem estar social, da existência digna e da isonomia. 

 O Plano de Benefícios da Previdência Social, Lei n.º 8.213/91, dispõe em seu art. 18, § 

2.º (BRASIL, 2010): 

 

Art. 18. (...) 
§ 2.º O aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS que 
permanecer em atividade sujeita a este Regime, ou a ele retornar, não fará jus a 
prestação alguma da Previdência Social em decorrência do exercício dessa atividade, 
exceto ao salário-família e à reabilitação profissional, quando empregado. 

 

 Da leitura do dispositivo legal supra mencionado, conclui-se que o aposentado pelo 

RGPS, ainda que continue a verter contribuições para o referido regime, não poderá acumular 
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a aposentadoria com outro benefício previdenciário, salvo o salário-família e a reabilitação 

profissional. Havendo cumulação da aposentadoria com outro benefício diverso dos citados, o 

aposentado deverá renunciar a um dos benefícios. 

 Embora a lei proíba a acumulação de aposentadorias, não faz qualquer menção à 

reversibilidade da aposentadoria com o fito de aproveitamento do tempo contributivo anterior 

na obtenção de um novo benefício, ainda que em outro regime. 

 É nesse ponto que doutrina e jurisprudência se apóiam para defender a viabilidade do 

instituto. 

 Os opositores da desaposentação afirmam que esta, a teor de envolver a renúncia da 

aposentadoria anteriormente concedida, é expressamente vedada pelo art. 181-B do Decreto 

n.º 3.048/99, que dispõe que “as aposentadorias por idade, tempo de contribuição e especial 

concedidas pela Previdência Social, na forma deste Regulamento, são irreversíveis e 

irrenunciáveis” (BRASIL, 2010). 

 A irrenunciabilidade se deveria ao caráter alimentar das prestações previdenciárias, 

que se destinam a prover a subsistência daqueles que não podem fazê-lo através da própria 

força de trabalho. Contudo, tal linha de raciocínio se mostra equivocada na medida em que se 

utiliza da alimentaridade exatamente para obstar uma majoração no valor das prestações 

previdenciárias e, em decorrência disso, impedir uma melhoria na condição pessoal do 

aposentado que voltou à atividade após a jubilação. 

 Não se trata, em momento algum, de abandono do mínimo necessário à manutenção 

da dignidade humana. A renúncia objetiva, pelo contrário, a melhoria do status financeiro do 

aposentado, através da implantação de novo benefício mais vantajoso. 

  Cumpre observar que o Decreto n.º 3.048/99 é norma regulamentar, subsidiária, e, 

nessa condição, não pode criar direito novo. Segundo a lição de Di Pietro, trata-se de ato 

normativo derivado, devendo restringir-se a estabelecer “normas que permitam explicitar a 

forma de execução da lei” (2005, p. 224). 

 Por fim, mostra-se adequada a manifestação de Fábio Zambitte (IBRAHIM, 2009b, 

p.21) nesse sentido: 

 

A previdência social, como direito social, impõe ao intérprete e aplicador da lei 
previdenciária a consciência de que a lei deve sempre ser subsumida de maneira a 
atender as expectativas da clientela protegida, atendendo-se em conjunto outras 
restrições de ordem legal ou constitucional. Somente vedação expressa em lei ou 
oriunda da própria Constitucional poderá frustrar as expectativas dos beneficiários 
da previdência social, sob pena de violação da Constituição cidadã. 

 

9298



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

4. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE x PRINCÍPIO DA LEGALIDADE? 

 

 Ultrapassada a discussão acerca da impossibilidade de norma regulamentar restringir 

direito do segurado quando a lei se quedou silente, a desaposentação passa a ser analisada sob 

o âmbito do princípio da legalidade, o qual comporta duas leituras distintas. 

 Para o particular, o princípio da legalidade se traduz no disposto no art. 5.º, II, da 

Constituição, que estabelece que "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma 

coisa senão em virtude de lei”. Já a Administração Pública só pode fazer o que a lei permite, 

conforme se extrai disposto no caput do art. 37, da Constituição. 

 Em verdade, essa limitação imposta à Administração Pública nada mais é que uma 

garantia aos direitos individuais dos administrados contra os possíveis desmandos do Poder 

Público, como destaca Di Pietro (2005, p. 67): 

 

Isto porque a lei, ao mesmo tempo em que os define, estabelece também os limites 
da atuação administrativa que tenha por objeto a restrição ao exercício de tais 
direitos em benefício da coletividade. 

 

 Em sentido semelhante, tem-se a lição de Hely Lopes Meirelles (Apud DI PIETRO, 

2005, p.68), para quem 

 

a liberdade consiste em fazer tudo aquilo que não prejudica a outrem; assim, o 
exercício dos direitos naturais de cada homem não tem outros limites que os que 
asseguram aos membros da sociedade o gozo desses mesmos direitos. Esses limites 
somente podem ser estabelecidos em lei. 

 

 Quando se discute instituto desaposentação, depara-se com um conflito entre os 

interesses do administrado, que almeja uma nova aposentadoria mais vantajosa, e os limites 

da atuação da Administração Pública em sua função de preservar o bem estar coletivo. 

 Não se trata de discussão simples em razão de se estar diante de uma circunstância que 

reúne, de uma só vez, a omissão legislativa e a concorrência entre princípios, os quais, pela 

própria natureza, não estabelecem suas condições de aplicação. 

 Diante da tensão que ora se apresenta e da impossibilidade de invalidação de um 

princípio em detrimento de outro, o presente estudo fará uma breve abordagem acerca da 

metodologia interpretativa defendida por Ronald Dworkin na solução das chamadas “lacunas 

do direito”. 

 

4.1. A Colisão entre Princípios e a Lacuna Legislativa 
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 A ausência de normatização legal do instituto da desaposentação impôs uma discussão 

acerca do conflito entre os interesses do jubilado, que deseja novo benefício mais vantajoso, e 

da Administração Pública. Contudo, a discussão acerca do caso concreto revelou a existência 

de conflito entre princípios aplicáveis ao caso. 

 A situação que ora se vislumbra é o que a teoria dworkiana denomina de caso difícil3, 

que, por sua vez, demanda uma atividade interpretativa que venha solucionar adequadamente 

a concorrência entre princípios de modo a preservar a integridade do ordenamento jurídico. 

 A perspectiva teórica de Dworkin utiliza-se do termo concorrência entre princípios 

tendo em vista a impossibilidade de hierarquização dos mesmos. Diz-se concorrência, pois 

não se está defendendo aqui a completa rejeição de um princípio em detrimento de outro, e 

sim uma acomodação entre eles, vez que são independentes entre si. 

 Ao contrário das normas, que trazem em si suas condições de aplicação e efeitos, e, ou 

aplicam-se no todo ou não são aplicadas4, os princípios possuem uma dimensão de peso e de 

importância, consistindo, segundo Dworkin (Apud GALUPPO, 1999, p. 199) em  

 

um modelo (standard) que deve ser observado, não porque ele avançará ou 
assegurará uma situação econômica, política ou social julgada desejável, mas porque 
é uma exigência de justiça ou de imparcialidade (fairness) ou de qualquer outra 
dimensão da moralidade. 

 

 No caso de impossibilidade de aplicação contemporânea de dois princípios, a 

integridade do direito é mantida através da cessão de um princípio perante outro que “melhor 

se adapte, de todos os pontos de vista relevantes, à situação de aplicação descrita do modo 

mais completo (possível)”, (DWORKIN apud GALUPPO, 1999, p. 200). 

 A discussão trazida pelo presente trabalho implica uma cessão do princípio da 

legalidade administrativa em favor do princípio da legalidade no âmbito individual sem, 

contudo, ferir o que Dworkin define como a integridade do direito. Isso porque a 

maximização da dignidade humana, materializada na permissão de que o indivíduo possa 

contabilizar novo período contributivo para a melhoria do valor das prestações pecuniárias, 

encerra em si os conceitos de justiça e equidade na correta proporção de um sistema único e 

coerente. 

                                                 
3 Ronald Dworkin define como casos difíceis (hard cases) aqueles em que “nenhuma regra estabelecida dita uma 
decisão, seja em um sentido, seja em outro”. (Apud Galuppo, 1999, p. 198). 
4 Dworkin afirma que as regras são aplicáveis na forma do tudo ou nada. Ou são válidas e incidem na hipótese de 
fato por elas estipulada, ou simplesmente são inválidas e em nada contribuem para a solução do caso. 
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  Ademais, as garantias constitucionais de inviolabilidade do ato jurídico perfeito e do 

direito adquirido devem ser lidas de modo a se adequarem aos pontos relevantes que se 

colocam no caso concreto. Deve-se ter em mente que tais garantias se destinam a proteger os 

administrados, individualmente considerados, dos possíveis desmandos da Administração 

Pública. 

 Como bem assevera Dworkin (Apud ALBUQUERQUE, 2009), em sua crítica às 

doutrinas utilitaristas5, a colisão entre princípios deverá ser solucionada levando em conta que 

um direito individual, in casu o direito a uma melhoria na fonte de subsistência do aposentado 

que retornou ao trabalho, “só existe se se triunfa sobre um objetivo social ou sobre uma 

maioria” 6 (Apud ALBUQUERQUE, 2009). A discussão aqui travada diz respeito a direitos 

individuais dos segurados aposentados que almejam um benefício mais vantajoso, que traduz 

da máxima efetivação do princípio da dignidade humana. 

 

4.2. Desaposentação: Aplicação Retroativa de Novo Direito? 

 

 Outro ponto que merece destaque diz respeito à crítica dworkiana ao argumento 

positivista de que havendo lacuna legislativa, não pode o juiz criar um novo direito. Em outras 

palavras, a doutrina positivista defende que os “juízes devem aplicar o direito criado por 

outras instituições” (DWORKIN, 2010, p. 128), evitando-se, desse modo, a aplicação 

retroativa de um novo direito, que viria a punir a parte vencida por um dever que outrora não 

tinha. 

 Contudo, há que se destacar que os casos difíceis não raras vezes apresentam conflitos 

tão inovadores que, ainda que se reinterpretasse ou se ampliasse o espectro da legislação 

vigente, não seriam solucionados7. 

                                                 
5 A doutrina utilitarista privilegia o aumento total do nível de bem estar, sem, contudo, atentar para o modo como 
esse bem estar é distribuído. Dworkin, em sua crítica ao utilitarismo, alerta que eleger o bem estar social, ou 
felicidade, como critério supremo de modo que nenhum direito individual posso preponderar sobre essa 
felicidade pode levar ao cometimento de atrocidades. Ele cita como exemplo uma determinada sociedade 
hegemonicamente anti-indigenista em que o argumento utilitarista venha a ser utilizado de modo a propiciar um 
aumento significativo do nível de felicidade dessa sociedade pelo prazer de torturar a minoria indígena. 
6 Em diversos momentos de sua obra Dworkin utiliza as expressões “argumento de princípio” e “argumento de 
política”, defendendo a prevalência do primeiro sobre o segundo na solução de casos difíceis. Ele estabelece a 
seguinte distinção entre os dois: “Os argumentos de princípio são argumentos destinados a estabelecer um direito 
individual; os argumentos de política são argumentos destinados a estabelecer um objetivo coletivo. Os 
princípios são proposições que descrevem direitos; as políticas são proposições que descrevem objetivos.” (2010, 
p. 141) 
7 A decisão que soluciona um caso não previsto expressamente em lei é o que Dworkin denomina “decisão 
original”. 
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 No tocante à desaposentação, ainda que não exista, no ordenamento jurídico pátrio, 

expressa previsão legal, não se pode adotar o argumento simplista de que o direito do 

segurado também não exista. De igual modo, não pode prosperar a tese de que uma decisão 

judicial nesse caso criaria um novo dever para a autarquia previdenciária cujos efeitos seriam 

retroativos. 

 Em contraposição a esse argumento de que uma decisão original impõe gravame à 

parte vencida pelo fato de lhe criar uma obrigação, à míngua de previsão expressa em lei de 

validade inquestionável, Dworkin (2010, p. 134-135): esclarece que: 

 

Se o demandante tem um direito contra o réu, então este tem o dever 
correspondente, e é este dever, e não algum novo dever criado pelo tribunal, que 
justifica a sentença contrária a ele. Mesmo que o dever não lhe tenha sido imposto 
por uma legislação explícita anterior, não há, exceto por um ponto, mais injustiça em 
se exigir o cumprimento desse dever do que haveria se esse dever tivesse sido 
imposto por legislação. O ponto está, certamente, no fato de que se o dever tivesse 
sido criado por lei, o réu teria tomado conhecimento desse dever de maneira muito 
mais explícita, e seria razoável esperar que organizasse seus negócios de forma a 
precaver-se contra as conseqüências do cumprimento do dever. Mas um argumento 
de princípio nos leva a considerar, sob uma nova luz, a reivindicação do réu de que é 
injusto surpreende-lo com a decisão. Se o demandante tem de fato o direito a uma 
decisão judicial em seu favor, ele tem a prerrogativa de poder contar com tal direito. 
Se for óbvio e incontroverso que ele tem o direito, o réu não poderá alegar ter sido 
injustamente surpreendido pela decisão, simplesmente porque o direito não foi 
criado por meio da publicação de uma lei. 

 

 O receio de cometimento de equívocos na decisão de um caso original não deve servir 

de impedimento a uma solução justa, pois o juiz deverá considerar as demais regras 

constitucionais. Ao confrontar o direito do segurado à desaposentação com o dever da 

Administração Pública de computar o novo período contributivo para uma majoração no valor 

do benefício, o juiz deverá verificar qual solução “se harmoniza melhor com o sistema 

constitucional como um todo” (DWORKIN, 2010, p. 167). 

 Ademais, quando se comparam as situações do segurado que requer originalmente o 

benefício e do aposentado que retornou à atividade e requer a inclusão das novas 

contribuições para efeito de cálculo do valor do benefício, deve-se levar em consideração os 

princípios por trás de cada caso. Note-se que o princípio constante no art. 201, § 11, da 

Constituição (BRASIL, 2010), determina que “os ganhos habituais do empregado, a qualquer 

título, serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente 

repercussão em benefícios”. 

 Se no primeiro caso, todas as contribuições do segurado repercutem no valor do 

benefício, em razão do princípio constitucionalmente previsto, o aposentado que continua a 
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trabalhar e, consequentemente, a contribuir para o sistema, deve ter assegurado o seu direito a 

um novo benefício, cujo cálculo do valor leve em consideração essas novas contribuições. O 

princípio por trás do primeiro caso exige uma decisão semelhante para o segundo caso. 

 Nesse sentido, vale destacar a lição de Dworkin (2010, p. 176-177) ao citar dois 

diferentes casos em que se discutia o direito à indenização por danos causados por terceiros8:  

 

Se o governo de uma comunidade obrigou o fabricante de carros defeituosos a 
indenizar uma mulher que se feriu por causa desse defeito, então esse fato histórico 
deve oferecer alguma razão para que este mesmo governo exija, de um empreiteiro 
que causou prejuízo econômico devido ao trabalho malfeito de seus empregados, 
que compense os danos decorrentes. Podemos testar o peso dessa razão não 
perguntando se a linguagem da decisão anterior, devidamente interpretada, exige 
que o empreiteiro pague indenizações, mas perguntando se é justo que o governo, 
depois de intervir do modo como fez no primeiro caso, recuse sua ajuda no segundo. 

  

 A força gravitacional das decisões anteriores deve ser limitada à extensão dos 

argumentos de princípio necessários para justificar tais decisões. O precedente integralmente 

justificado por algum argumento que considere apenas as metas coletivas somente tem força 

em relação aos casos abarcados por alguns termos específicos do precedente. Isso porque as 

exigências de consistência são diferentes nos casos de política e de princípio. Os casos de 

política se pautam pela conveniência e eficácia das medidas adotadas. Contudo, há que se 

considerar que “o governo deve, sem dúvida, ser racional e equânime; deve tomar decisões 

que, em seu conjunto, sirvam a uma mescla justificável de metas coletivas, mas continue a 

respeitar quaisquer direitos que os cidadãos tenham” (DWORKIN, 2010, p. 179). 

 A alegação de que a deseposentação constitui prejuízo ao erário público constitui um 

argumento de política e, nessa condição, não deve ser utilizado para suplantar o direito 

individual do segurado à melhoria em sua condição pessoal. O debate acerca do direito ao 

cômputo de novo período contributivo após a jubilação envolve argumentos de princípio na 

medida em que tem como ponto nodal a garantia da dignidade humana. 

 Desse modo, se no caso de concessão originária de benefício, considera-se o princípio 

materializado no art. 201, § 11 da Constituição para fins de cálculo do valor do benefício, de 

outro modo não se pode proceder no caso do aposentado que continuou seu labor e que agora 

pretende sejam computadas as contribuições vertidas após a jubilação no cálculo de um novo 

benefício. 

 Os membros de uma comunidade “têm um direito à aplicação consistente dos 

princípios sobre os quais se assentam as suas instituições” (DWORKIN, 2010, p. 197). 

                                                 
8 Casos Spartan Steel e Macpherson vs. Buick Motor Co. 
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Assegurar uma melhoria na condição pessoal daquele que retornou ao mercado de trabalho 

após aposentar-se não é aplicar retroativamente um novo direito, surpreendendo a 

Administração Pública com um dever que antes não possuía. 

 A técnica interpretativa deve considerar as tradições morais de uma comunidade que 

justificam os direitos institucionais de seus membros. O princípio que limita as ações da 

Administração Pública às disposições expressas de lei tem como escopo a proteção do 

indivíduo contra os desmandos do Estado. Mas a moralidade constitucional da comunidade 

aqui materializada não pode ser interpretada de modo a prejudicar o indivíduo, pois não 

haveria justificação para tanto. 

 A justificação para o direito ao cômputo de todas as contribuições vertidas ao sistema 

no cálculo do valor do benefício se materializa na garantia dos meios de subsistência 

enquanto condição da dignidade humana. 

 Quando confrontados esses dois princípios - da legalidade administrativa e da 

dignidade humana - prevalece o segundo, dado sua capacidade para suportar tal concorrência, 

ou seja, dado seu peso e importância. 

 

CONCLUSÃO 

 

 O debate acerca do instituto da desaposentação ainda se encontra distante de uma 

solução pacífica. A ausência de permissivo legal expresso ainda é utilizada como argumento 

para obstar o direito do segurado aposentado, que se manteve em atividade após a jubilação, 

ao cômputo do novo período contributivo para aquisição de um benefício mais vantajoso. 

 Considerações acerca da irrenunciabilidade da aposentadoria, da violação ao princípio 

da legalidade e do ato jurídico perfeito ainda servem de escopo à negativa a um bem maior: a 

dignidade da pessoa humana. 

 Nesse contexto, vale ressaltar que os mecanismos ora apontados têm a função de 

limitar o poder estatal de modo a proteger os administrados contra eventuais abusos. 

 Desse modo, a tarefa que se impõe ao hermeneuta é aplicar a razoabilidade de maneira 

que os mecanismos de proteção não sejam utilizados teratologicamente a ponto de impedir o 

efetivo exercício dos direitos assegurados aos indivíduos. 

 Nesse contexto, a teoria dworkiana acerca dos “casos difíceis” fornece importante 

contribuição para o deslinde da controvérsia acerca da desaposentação, na medida em que 

defende que, em tais casos, o juiz deve se pautar em princípios jurídicos que refletem a 
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moralidade daquele corpo social. Isso porque os princípios encerram em si uma dimensão de 

peso e de importância, permitindo um exercicio que evita a vinculação mecânica do juiz à 

letra seca da lei. 

A inércia estatal frente aos novos desafios que se impõem não pode servir de entrave à 

maximização dos direitos e garantias fundamentais da pessoa humana. Não se pode conceber 

um estado democrático de direito sem o devido respeito à dignidade humana. Não se pode 

falar em bem estar social enquanto continuarem desrespeitados os direitos fundamentais 

individuais. 
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DIREITO À SAÚDE DO TRANSEXUAL E POLÍTICAS PÚBLICAS 

DERECHO A LA SALUD DEL TRANSEXUAL Y POLITICAS PUBLICAS 

 

 

Kellen Cristina Gomes Ballen 

 

RESUMO 

 

Trata-se o presente artigo de um estudo sobre a existência de alguma política publica 
para a promoção do transexual no Brasil. Estuda a definição de transexualidade, a 
diferenciação entre o transexual, o homossexual e o travesti, embora muitas vezes 
utilizados como sinônimos são termos distintos que indicam situações diferentes. Após 
estuda o direito a saúde, definindo-se primeiro o que é saúde. Ainda, analisa-se os 
conceitos e conteúdo da dignidade da pessoa humana como pressupostos para o 
desenvolvimento de políticas públicas e alteração de assentos após cirurgia de 
conversão sexual, para ao final verificar a existência de política pública em âmbito 
Federal em prol do transexual. Constata-se que as alterações promovidas no assento é 
viabilizada no direito pelas ações de retificação de alteração de sexo ou designativo 
sexual e prenome, ação que se não for feita, tornará incompleta a recuperação da saúde 
psíquica do cirurgiado, sendo parte integrante de sua identidade e portanto um direito da 
personalidade, sendo estas algumas das conseqüências jurídicas provenientes da 
transgenitalização. 
 
Palavras-Chaves: Transexualismo; direito a saúde; políticas públicas; 
 

RESUMEN 

 

Este artículo es um estúdio sobre la existencia de alguna politica publica para La 
promocion del transexual en Brasil. Estudia lo cecepto de La transexualidad, La 
deferenciación entre los transexuales, homosexuales y travestis, aunque a menudo se 
utilizan indistintamente, son palabras que indican diferentes situaciones. Despues 
estudia La definicion de salud estudiando el derecho a la salud. Sin embargos, se 
analizan los conceptos y los elemntos de la dignidad humana como condición para el 
desarrollo de políticas públicas y los câmbios que se deve hacer en el registro de 
nascimiento, em la identidad después de la conversión sexual para se recuperar la 
salud.Parece que los câmbios promovidos em el asiento es posible gracias a La acción 
de la cirugia de cambio de sexo y nombre, si no se hizo, se convierten em uma 
recuperación incompleta de La salud mental de los cirujanos y ES uma parte de su 
identidad, com eso um derecho de La personalidad, que si deve garantir com lãs 
acciónes legales necesarias que vienen de trangenitalização. 
 
Palabras Clave: Transexualidad; derecho a la salud; politicas publicas; 
 

INTRODUÇÃO 
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 O presente artigo tem conteúdo interdisciplinar, pois é composto por conceitos 

de outras ciências, como a medicina, a psicologia e outras. Assim, como o leitor, em 

princípio, é versado em direito, faz-se apropriado o esclarecimento de conceitos trazidos 

de outras áreas do conhecimento. 

 O interesse por este tema surgiu ao saber que o SUS (Sistema Único de Saúde) 

já dispunha de atendimento cirúrgico gratuito ao transexual. 

 Pesquisa-se se após todo o processo psico-médico, ao realizar a última etapa que 

se dá com a regularização jurídica, registral do cirurgiado, esta integra também seu 

tratamento, e é parte fundamental na recuperação da saúde do transexual, com vistas na 

proteção da sociedade. 

 

1- BREVES ASPECTOS DA TRANSEXUALIDADE E DIREITO A SAÚDE 

 

 O transexualismo, ou transexualidade, ou como atualmente é definido pela 

medicina Transtorno de identidade de gênero trata-se da identificação sexual psíquica 

diversa da identidade sexual física, da genitália que possui.  

[...] o transexualismo continua a ser visto como uma síndrome, 
identificada pelo Transtorno de Identidade de Gênero – TIG, 
considerada um estado psicológico no qual a identidade de gênero está 
em desacordo com o sexo biológico e em que existe uma pulsão 
psicológica de pertencer ao sexo oposto ao genético, sempre 
acompanhada de um desejo obsessivo de libertar-se de sua genitália 
para adquirir a do sexo oposto1 

 

 Assim, transexualidade é quando a identidade sexual psicológica não 

corresponde à identidade sexual biológica, é a “alma” feminina no corpo de homem. 

 A solução para este diagnóstico é primeiro uma tentativa psicológica e 

psiquiátrica de aceitação e adequação, quando não for possível, então a solução será a 

                                                 
1 ARAN, Márcia; MURTA, Daniela e LIONÇO, Tatiana. Transexualidade e saúde pública no Brasil. 
Cienc. Saúde coletiva. V14, n.4. p.1141-1149, jul/ago.2009. in  http://www.scielo.br/scielo.php?script= 
sci_ arttext&pid=S1413-81232009000400020 acessado em 19/12/2010. 
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cirurgia de transgenitalização, já realizada pelo Sistema Único de Saúde no Brasil 

(SUS). 

 Depois de diagnosticado o transtorno, é realizada a cirurgia. Em seguida, no 

entanto, restará a adequação da situação jurídica, de identidade registral. 

 Transexualismo difere de homossexualismo, também de travestismo e do 

intersexualismo. O último se caracteriza por má formação da genitália externa, que tem 

conformações para ambos os sexos.  Neste caso o tratamento depende de uma apuração 

mais especializada e do desenvolvimento da genitália externa para constatação da 

predominante. O intersexual difere-se do transexual porque a conformação externa da 

genitália deste último é perfeita. 

 Em se tratando do registro de nascimento, ao ser constatada a má formação, que 

é congênita, ou seja no nascimento, os médicos já constam nos documentos de nascido 

vivo esta condição, para aguardar-se o desenvolvimento da criança para que se possa 

precisar qual das genitálias se desenvolverá.  

 No homossexual “diz-se de, ou indivíduo que tem preferência sexual por pessoa 

do mesmo sexo que o seu”2. Difere-se, portanto do  transexual porque no 

homossexualismo não tem conflito entre o sexo físico, da genitália e do sexo psíquico, 

se a homossexualidade é feminina, a mulher se vê como mulher, se sente mulher, tem a 

genitália de mulher, mas a sua preferência, atração para relacionamentos é por outra 

mulher. 

 Neste caso, não se tem um distúrbio de personalidade, mas apenas um distúrbio 

de orientação sexual.3 

                                                 
2 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa. 6ed. 
Ver. Atual. Curitiba: Positivo.2004. p.455. 
3 PENNA, João Bosco. e AUAD, Olga Juliana. Conseqüências jurídica da cirurgia de trangenitalização. 
In Revista Jurídica da Universidade Estadual Paulista - UNESP - Franca/SP.  Disponível em 
www.saoluis.br/revistajuridica/arquivos/007.pdf,  acessado em  19/01/2011. 
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 Já o travestismo se caracteriza pelo prazer obtido por meio de vestir-se como a 

pessoa do sexo oposto, o travesti pode ou não ser homossexual, ou transexual e, até 

mesmo heterossexual. Quando heterossexual ou homossexual não tem 

incompatibilidade entre o sexo psicológico e o sexo da genitália. 

 Desta forma, pela própria definição do transexualismo como síndrome, 

identificada pelo Transtorno de Identidade de Gênero – TIG, verifica-se que se trata de 

uma doença que compromete não apenas a integridade psíquica mas também a 

integridade moral. “O discurso atual sobre o transexualismo na sexologia, na psiquiatria 

e em parte na psicanálise faz dessa experiência uma patologia[...]”4 

 Sendo o transexualismo uma patologia, certo é que ele compromete as funções 

orgânicas, psicofísicas do indivíduo, tratando-se, portanto, de uma questão de saúde.

 Saúde é “o estado daquele cujas funções orgânicas, físicas e mentais se acham 

em situação normal”5. É o estado de plena higidez, onde o ser humano encontra-se  em 

pleno e livre uso de suas faculdades. 

 Promover a saúde  é gerar ações que alem de garantirem a ausência de doença 

permitam ao ser humano um completo bem-estar.6   

 O indivíduo, dotado de personalidade, é a razão de ser do direito. Não existe 

direito sem a sociedade, e tampouco existe sociedade sem direito, bem como não existe 

a sociedade sem as pessoas7. Desse modo, o direito regulamenta a coexistência das 

pessoas, naturais e jurídicas. 

                                                 
4 ARAN, Márcia; MURTA, Daniela e LIONÇO, Tatiana. Transexualidade e saúde pública no Brasil.  
Cienc. Saúde coletiva. V14, n.4. p.1141-1149, jul/ago.2009. in  http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S1413-8123200900040 0020  acessado em 19/12/2010 
5 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Miniaurélio: o minidicionário da língua portuguesa. 6ed. 
Ver. Atual. Curitiba: Positivo.2004. p.727. 
6 JORGE, Maria de Fátima Magalhães. Limites e Possibilidades do Controle Social na Efetivação da 
Política Pública de Saúde e o Exercício da Cidadania: o Desafio do Conselho Municipal de Saúde do 
Município de Pelotas. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito – Mestrado da 
Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz do Sul-RS, 2006.  p.38. 
7 No mesmo sentido: “Não há ordem sem norma e, não haverá norma para disciplinar as relações entre os 
sujeitos sem a existência destes últimos” (REIS, Clayton.  A proteção da personalidade na perspectiva do 
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 A pessoa então é o centro do ordenamento jurídico, e na Constituição Federal de 

1988, isto restou claro, pois o legislador Constituinte elegeu a dignidade da pessoa 

humana como fundamento da República. Tendo não apenas um valor de princípio, mas 

também de direito fundamental. 

 O Ordenamento jurídico existe para servir as pessoas e o Estado também existe 

para servir o ser humano e não ao contrário, entretanto deve-se promover não apenas a 

existência, mas o coexistir. 

 A dignidade da pessoa humana, como fundamento da República vem como 

“uma verdadeira cláusula geral de tutela e promoção da pessoa humana, tomada como 

valor máximo pelo ordenamento”8. Valor este que é atribuído a todo homem. Desta 

forma, toda pessoa natural é detentora de dignidade. 

 O homem pode ser compreendido em, pelo menos três dimensões individuais e 

indissociáveis no plano real. A dimensão física, a psíquica e a moral. Assim, não 

estando integra qualquer de suas dimensões não haverá saúde. 

 Assim, é função do direito resguardar a integridade física, psíquica e moral de 

todos e de cada um. “[...] ao Direito cabe a responsabilidade de resguardar ideais e 

princípios jurídicos de todos, que assimilam a honra, a integridade, ao nome, dentre 

outros, mas principalmente a felicidade”9. 

 Se há ou não um novo paradigma, um novo modelo de homem é importante 

descobri-lo e estudá-lo, pois como centro do ordenamento jurídico, princípio e fim das 

normas, conhecer o paradigma é fundamental para aqueles que se destinam a interpretar 

e aplicar as normas, para aqueles que constroem o direito no caso concreto. 

                                                                                                                                               
novo Código Civil brasileiro. In Revista Jurídica CESUMAR. Mestrado. v.1, n.1 dez. 2001. Maringá: 
Centro Universitário de Maringá:2001. p.8. 
8 TEPEDINO, Gustavo. Temas de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 1999. p. 48 
9 BARBOSA. Guilherme Vieira, e SABINO. Mauro César Cantareira. Direitos da personalidade e 
transexualismo: a dignidade da pessoa humana bob uma ótica plural da intimidade e identidade sexual. In 

Revista Jurídica CESUMAR. Mestrado. v.10, n.1 jan./jun. 2010. Maringá: Centro Universitário de 
Maringá:2010. p.71. 
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 O ser humano contemporâneo vem se descobrindo, encontrando seus gostos, 

preferências, e aprendendo a conviver com as transformações do século passado e atual.  

“ A vida nos transforma. O cenário social, político e econômico de cada época da 

história nos afeta profundamente, exigindo respostas, formas de pensar e sentir ou 

modelos de comportamento.”10 

 No mesmo sentido, a definição que se tem do homem contemporâneo é aquele 

que, 

[...] cria, recria, modifica, explora, coloniza, domina, mas é cada vez 
mais escravo de sua criação, preso que está na vontade crescente de 
dominar o mundo. Este homem que modifica a natureza segundo seu 
desejo de domínio, que vai a lua, marte, cria tecnologias cada vez 
mais avançadas e um meio ambiente cada vez mais artificial, é 
também produto daquilo que cria, um objeto de seu próprio progresso 
que convive com o vazio interior, com a angústia de não ter “tempo” 
para usufruir dos bens que cria, é um ser perdido em seus (dês) 
encontros, um homem solitário, que usa cada vez mais a tecnologia 
para relacionar-se em tempo real com pessoas que estão a milhares de 
quilômetros e desconhece as pessoas que estão ao seu lado, um 
homem capaz de falar horas sobre o que acontece em outros 
continentes, mas não sabe o que se passa ao seu redor, em seu 
interior.11 
 

  Desta forma, este homem integrado com a tecnologia, e com os recursos de 

comunicação passa a reconhecer a existência de diferenças dos modelos postos. E 

descobrir explicações pelas ciências de comportamentos antes não compreendidos ou 

explicáveis de forma racional ou aceitável. 

 Mesmo com todos os avanços e explicações não é matéria confortável tratar 

sobre sexualidade humana em um mundo preconceituoso, onde a orientação sexual das 

pessoas ainda é motivo de discriminação. O sexo, sexualismo, e o estado de pertencer 

ao sexo feminino ou masculino fazem parte da identidade deste homem contemporâneo, 

como fez parte de toda a humanidade e pertencer a um ou a outro trouxe durante a 

                                                 
10 THADDEU. Rogério, Os sentimentos do homem contemporâneo. In HTTP://www.artigonal.com/ 
relacionamentos/os sentimentos -do-homem-contemporâneo-678887.html.acessado em 19/11/2010. 
11 GURGEL. Angela Rodrigues, O homem Contemporâneo. In HTTP://recantodasletras.uol.com.br/ 
ensaios/772856  acessado em 19/11/2010 
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existência humana, diversas situações de humilhação, discriminação e a condição de 

não ser reconhecido como sujeito de direitos. 

 Ainda hoje, então, a condição de masculino e feminino, é outorgada apenas com 

base na genitália externa.12 Compondo o estado sexual uma parte da identidade da 

pessoa, e que se não houver plena sintonia entre a sua identidade física e mental gera 

um estado patológico. 

 O direito a saúde mesmo que não fosse previsto Constitucionalmente, 

constituindo um direito fundamental e social13, é oponível ao Estado que além de 

garantidor do direito não pode transgredi-lo.  

 O Estado Democrático de Direito, portanto, tem também o dever de promover a 

saúde. E o faz com ou sem pleno sucesso por meio da saúde pública, o Sistema Único 

de Saúde e os programas do Ministério da Saúde em âmbito federal, estadual e 

municipal. 

 Ao diagnóstico do transexualismo a cura última vem por meio da 

transgenitalização, que compreende diversas etapas. 

 Segundo dados da Folha Vitória, foi o Espírito Santo o segundo estado brasileiro 

a dominar a técnica  da cirurgia de transgenitalização, que teve como marco inicial de 

realizações o ano de 1998 e de lá até o início do ano de 2011 já haviam sido feitas 43 

cirurgias.14  

                                                 
12 BARBOSA. Guilherme Vieira, e SABINO. Mauro César Cantareira. Direitos da personalidade e 
transexualismo: a dignidade da pessoa humana bob uma ótica plural da intimidade e identidade sexual. In 

Revista Jurídica CESUMAR. Mestrado. v.10, n.1 jan./jun. 2010. Maringá: Centro Universitário de 
Maringá:2010. p.75. 
13 Art.6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho {...} na forma desta Constituição. 
Constituição Federal de 1988. 
14 NOVAES. Laila. Mais de 43 cirurgias de mudança de sexo foram realizadas no ES nos últimos anos. In 

Folha de Vitória. Criado em 20/01/2011. Disponível em http://www.folhavitoria.com.br/geral/noticia / 
2011/01/mais-de-43-cirurgias-de-mudanca-de-sexo-foram-realizada-no-es-nos-ultimos-anos.html   
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 Passa o transexual por equipe multidisciplinar antes de ser submetido a cirurgia, 

e após a cirurgia o indivíduo se vê com personalidade e conformação da genitália de 

mesmo sexo, não havendo mais o conflito com o seu corpo. 

 

  

2- DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DIREITO  

 

 Sem dúvidas a Dignidade do homem ou dignidade da pessoa humana, como 

valor maior da Constituição Federal/1988 se sobrepõe aos demais direitos invocados 

pela pessoa. O ordenamento jurídico apenas tem razão de existência, se entendido a 

serviço da sociedade, como meio de propiciar o desenvolvimento humano e a 

coexistência da espécie.15  

 Mais do que a existência deve-se buscar uma existência digna, correta, por mais 

que o homem não seja sempre virtuoso. O ordenamento precisa buscar e prever o dever 

ser ideal, do homem honesto. Deve sempre conduzir o indivíduo (como regra de 

conduta) ao que é fundamental para o todo, sem perder de vista o próprio ser. 

 Não há como falar no todo sem as partes, não há como falar em Estado Digno, 

sem falar e garantir a dignidade de um só homem e de todos. A preservação da 

dignidade da pessoa humana como valor maior indica a preservação da espécie, da 

coexistência e do próprio Estado.  

 Falar então em dignidade da pessoa humana como valor que se sobrepõe é um 

indicativo da nobreza do ser humano, de seus valores na busca da felicidade e o bem 

comum. Considerando que o ser humano é digno e deve ser protegido, constata-se que, 

                                                 
15 REIS, Clayton. A proteção da personalidade na perspectiva do novo Código Civil Brasileiro. In: 

Revista Jurídica CESUMAR. Mestrado v.1 n.1 (dez.2001), Maringá: Centro Universitário de Maringá. 
p.06. 
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tutelando e promovendo um homem, promove-se e garante-se o Estado que também 

será digno, conforme as qualidades de seus representantes. 

 Com a dignidade da pessoa humana como valor máximo a ser considerado na 

hipótese de colisões de direitos fundamentais, estabelece a ordem de, em primeiro lugar, 

sempre tutelar, proteger e promover o homem. 

 Tutela-se, protege-se e promove-se levando o ser humano a desenvolver suas 

potencialidades, suas virtudes e direcionando-o por meio de normas de conduta ao bem, 

ao bom, ao justo e ao virtuoso. 

 A dignidade da pessoa humana tem sido o fundamento maior para que mesmo 

houvesse coisa julgada anterior, não permitindo a cirurgia, ou julgando improcedente a 

ação de retificação de assento de nascimento, a nova ação proposta à luz de novas 

provas, provenientes de avanços tecnológicos a coisa julgada seja relativizada.  

 “Não há como afirmar que a coisa julgada foi atingida, primeiramente, como já 

foi dito, ela sequer foi formada, ademais, a evolução da medicina e precisão dos 

técnicos da perícia, deixam claro que a presente ação tem novo fundamento.”16 

 Assim, impossível, quando se fala em dignidade da pessoa humana concordar 

que a pessoa ceda, renuncie ou negocie sua dignidade.  “Quando tratamos da proteção 

da dignidade do ser humano, não podemos admitir tergiversação. A dignidade do ser 

humano exige proteção máxima, inegociável.”17 

 Assim, bem colocado por Tereza Rodrigues Vieira18 “ Ninguém jamais pode 

desistir de ser feliz”. 

                                                 
16 VIEIRA. Tereza Rodrigues. Reconhecimento do direito à adequação do nome e do sexo de “Roberta 
Close”. In Revista jurídica consulex – ano IX, n. 199, 30 de abril de 2005. p.14  
17 ALMEIDA NETO, Amaro Alves de. Dano existencial a tutela da dignidade da pessoa humana.  In 
Revista de direito privado, São Paulo, n.24, out.-dez. 2005, p.29. 
18 VIEIRA. Tereza Rodrigues. Reconhecimento do direito à adequação do nome e do sexo de “Roberta 
Close”. In Revista jurídica consulex – ano IX, n. 199, 30 de abril de 2005. p.15 

9316



 
 

 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Já o direito tem inúmeros significados, dentre eles o que é justo; e o que é legal 

ou normatizado, sistematizando assim, as duas principais ideologias  jurídicas. 

 Roberto Lyra Filho, informa que várias línguas distinguem lei de direito, assim, 

tratam-se de conceitos distintos, embora muitas vezes o “direito” possa estar 

legalizado.19 

Assevera ainda, o Autor, que a identificação entre os dois (Direito e Lei)20 faz 

parte do repertório ideológico do Estado para manter a situação posta. Concluindo, que 

o direito e a justiça estão sempre enlaçados embora, isto não se dê sempre entre direito e 

lei.21 

Assim, conceitua-se o direito como sendo “O direito ao desdobramento da 

liberdade dentro dos limites da coexistência, [...],  só nos restringindo a liberdade para 

garantir o que, nela, afete os demais”22 

Do conceito de direito, extrai-se o essencial: o direito, voltado à coexistência e 

ao bem comum, apenas existe em função da Sociedade, onde o valor maior é a pessoa 

natural e sua dignidade. É necessário limitar as liberdades individuais em prol da 

existência coletiva, não enquanto Estado, mas enquanto coletividade reunida, 

coexistindo. E também tolher as liberdades do próprio Estado, quando em sua atuação 

viola direitos da pessoa natural, sem entretanto, estar a serviço da coletividade, de um 

bem maior. 

Como o direito regula a coexistência humana, não está dissociado da evolução 

social e histórica pela qual passa a sociedade, não podendo portanto, desprezar o 

processo histórico e tampouco as novas soluções e tecnologias. 

                                                 
19 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Brasiliense, 2006. (Coleção primeiros passos).p7 
20 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. São Paulo: Brasiliense, 2006. (Coleção primeiros passos).p7 
21 Ibidem, p.98 
22 Ibidem p.103 
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Assim, o direito não é perfeito e acabado, ele é, sendo, se constrói no processo 

evolutivo, na oposição, num movimento contínuo. 

Se o Estado nega a realização da cirurgia de transgenitalização, está negando a 

um cidadão o direito a saúde, a uma vida plena e digna, então, os operadores do direito, 

fundamentados no princípio da dignidade da pessoa humana, deve não permitir a 

perpetuação do sofrimento. 

 

 

3- TRANSGENITALIZAÇÃO COMO OBJETO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O Estado deve traçar estratégias para alcançar e garantir a saúde a todos os seres 

humanos. Ou seja, deve trilhar rumos, ações de prevenção e/ou de recuperação da saúde 

de seus cidadãos. 

Desta forma, dentro do Estado Democrático de Direito, não há mais espaço para 

o comodismo estatal, o Estado deve transformar a realidade.23 As transformações não 

são simples, e em diversos momentos ao constatar-se que o Estado não representa seus 

cidadãos realmente, muitas vezes a ação, de mudar a realidade, fica para o terceiro setor, 

as organizações não governamentais. 

Quando se trata de democracia imediatamente reporta-se a participação plena 

dos cidadãos do país na sua condução, afinal este é o governo do povo e pelo povo.24 

O objetivo das políticas públicas é a alcançado quando por meio delas, 

executada pelo ente público ou por demais setores da sociedade gera a diminuição da 

desigualdade social e a realização da justiça. 

                                                 
23 JORGE, Maria de Fátima Magalhães.  Limites e possibilidades do controle social na efetivação da 

política pública da saúde e o exercício de cidadania: o desafio do conselho  municipal de saúde do 

município de Pelotas. Dissertação Santa Cruz do Sul. 2006. p.39 . 
24MELO. Julio César. Políticas Públicas de Inclusão social: um estudo sóciojurídico sobre a pessoa com 

deficiência. Dissertação de mestrado. Santa Cruz do Sul. 2007. p.68   
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Nas palavras de Claudine Rodembusch25 “A política pública visa assegurar o 

redirecionamento da sociedade, isto é, garantir que as mutações por elas geradas 

propiciem o bem estar do conjunto da população.” Se constituem, portanto, o conjunto 

de ações governamentais que visam concretizar direitos da população. 

Embora os transexuais não se constituam na maioria populacional, o direito a 

saúde não é devido apenas aos homens ou as crianças e sim a todas as pessoas, a 

realização da transgenitalização é uma questão de saúde para aquele que é diagnosticado 

como transexual. 

A cirurgia em si, constitui a penúltima parte do processo de saúde do transexual, 

que primeiro, após o diagnostico se submete a sessões individuais e em grupo de 

terapia, tratamento hormonal para só então realizar a cirurgia. 

As discussões para que a transgenitalização e os cuidados com o transexual 

fossem objeto da saúde pública iniciaram em 1979.26 Em 2003 houve um grande salto 

sendo solicitado ao Ministério da Saúde que prestasse assistência e inclusão da 

população LGBT (lesbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) por meio do 

SUS. E em 2004 o Governo federal encaminha para estudo da inclusão deste grupo no 

Conselho Nacional Contra à Discriminação (CNCD), criando o Ministério da Saúde, a 

partir de então, um comitê para estudado e formulação de políticas públicas de 

atendimento a este grupo. 

Atualmente o Ministério da Saúde oferece em sua pagina na internet 

informações a cerca da transgenitalização e o custeio desta pelo SUS. 

                                                 
25 RODEMBUSCH, Claudine Freire. A Implementação de Políticas Públicas a partir do Poder Local em 
Direção à Prevenção e ao Combate da Violência Intrafamiliar de que são Vítimas as Crianças e os 
Adolescentes no Município de Rio Pardo. Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em 
Direito – Mestrado da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC, Santa Cruz do Sul-RS, 2008. p.72 
26 ARAN, Márcia; MURTA, Daniela e LIONÇO, Tatiana. Transexualidade e saúde pública no Brasil.  
Cienc. Saúde coletiva. V14, n.4. p.1141-1149, jul/ago.2009. in  http://www.scielo.br/scielo.php? 
script=sci_arttext&pid=S1413-8123200900040 0020  acessado em 19/12/2010 
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 As Políticas Públicas atualmente tem tendência a descentralização, tanto na entre 

os entes da federação (União, Estado e Municípios), como sendo muitas vezes 

operacionalizadas por entes não governamentais. 

 No Ministério da saúde encontra-se a possibilidade do Processo transexualizador 

ser realizado pelo SUS e a política garante ao transexual um atendimento humanizado, 

acolhedor e livre de qualquer discriminação.27 

 O processo transexualizador prevê acompanhamento com  endocrinologista; 

hormonioterapia e acompanhamento pós-cirurgico, pesquisando inclusive a qualidade 

de vida do transexual que passou pela cirurgia. 

 

 

4- CONSEQUENCIAS JURÍDICAS 

 O homem é um ser integral, formado de corpo, mente, ou seja, psiquismo; e 

espírito, a moral. 

 Este equilíbrio emocional do ser humano, pode se justificar em pedido judicial 

de mudança de sexo pelo valor da dignidade da pessoa humana. Trata-se de diminuição 

do sofrimento de um ser humano, atendendo ao valor máximo constitucional, de “que o 

homem é o objetivo da existência do direito”28 neste caso a alteração do designativo 

sexual, deve representar a adequação jurídica à identidade do homem, vez que na 

grande maioria das vezes a física já aconteceu por meio de intervenção cirúrgica. 

 A identidade de cada um, compõe importante fator no seu convívio social e na 

forma de ser e de desenvolver-se. Não é justo e digno obrigar a qualquer pessoa o 

estado de sofrimento, em razão de preconceitos e constrangimentos, durante a sua 

                                                 
27 Texto encontrado  no site portal da Saúde – 
WWW.Saude.gov.br/portal/saude/visualizar_texto.cfm?idtxt=3 
28 VIEIRA. Tereza Rodrigues. Reconhecimento do direito à adequação do nome e do sexo de “Roberta 
Close”. In Revista jurídica consulex – ano IX, n. 199, 30 de abril de 2005. p.15. 
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existência física, para garantir a imutabilidade de um papel, que a própria lei, permitiu a 

sua alteração.  

 Assim, com o valor da dignidade da pessoa humana reconhecido 

constitucionalmente CF/1988 como fundamento da República, tutelando e promovendo 

o homem, a busca dos valores essenciais, e todos, têm o direito de se relacionar uns com 

os outros sem sofrer preconceito e discriminação, deve-se respeitar a cada um como 

merece, a dignidade de cada  indivíduo deve ser  protegida pelo direito e pelos tribunais. 

 Nada mais digno, portanto, que regularizar e permitir-se a alteração do nome e 

do sexo do cirurgiado.  

 Estes processos são cercados de provas da condição de transexual e são 

promovidos com êxito apenas após a realização da cirurgia. 

 A adequação da situação Jurídica é medida igualmente profilática, pois 

permanecer com a documentação constando o sexo anterior e o nome incompatível com 

a aparência também traz conseqüências psicológicas. 

 Ainda, antes da realização da cirurgia a orientação do Ministério da Saúde é que 

proceda todos os atendimentos ao transexual com o seu “nome social” para que não seja 

constrangido a usar o nome contrario a sua identidade psíquica durante o tratamento e 

antes das alterações registrais. 

 Ainda, o desrespeito e atos discriminatórios estarão sujeitos a responsabilização 

criminal, e no cível a indenização se houver acarretado dano. 

 

CONCLUSÃO 
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 A julgar pela categoria de enquadramento do transexual junto ao Ministério da 

saúde pode-se entender que compõe uma minoria que como os demais seres humanos 

tem o direito a saúde e a medidas que garantam seu bem estar. 

 A primeira preocupação é a diminuição do sofrimento, a conscientização da 

população para que haja maior aceitação e não ocorra tanta discriminação contra o 

transexual. 

 Em um segundo momento também houve a inclusão do tratamento 

transexualizador pelo SUS, e assim, gratuitamente poderá realizar o ato cirúrgico para 

adequação do sexo da genitália com o psíquico. 

 O Ministério da Saúde constituiu um comitê para estudar e promover a inclusão 

e elaboração de política em prol dos homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais. 

 A nível Federal, portanto existe política pública para promoção do transexual, 

levando o a um estado de bem-estar, tendo inclusive programa de acompanhamento pós 

cirúrgico, que não apenas acompanha a recuperação da cirurgia como também verifica a 

qualidade de vida daquele que se submeteu a transgenitalização. 

 Ainda, já proposto pelo Conselho Nacional Contra a Discriminação, campanha 

de valorização da pessoa humana que tem transtorno de identidade (transexual) ou 

outros transtornos sexuais, a exemplo da campanha “Sem homofobia” que combate a 

violência praticada contra os Guays, lesbicas, bissexuais, travestis e transexuais. 

 Ainda, a orientação para que junto à unidade que procede ao tratamento do 

transexual ele possa utilizar o nome social, nome pelo qual ele é conhecido e que indica 

a condição contraria a sua identidade sexual psicológica é medida política que eleva a 

condição do doente. 
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 Surpreendentemente, para a autora deste artigo, a nível Federal existe política 

pública de promoção e tratamento do transexual. Esta prevê a sua adequação física, 

diminuindo seu sofrimento e dando a ele uma condição de vida mais digna. 
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DIREITO E POLÍTICAS PÚBLICAS: SÃO TIAGO E SEUS BISCOITOS COMO 
PARADIGMA DE INTERVENÇÃO NO ÂMBITO DA ECONOMIA MUNICIPAL 

 
 

LAW AND PUBLIC POLICY: SÃO TIAGO AND THEIR WARES AS PARADIGM 
OF INVERVENÇÃO WITHIN THE FRAMEWORK OF MUNICIPAL ECONOMY 

 
 

Jorge Heleno Costa 
 
 
RESUMO 
Este trabalho tem por objetivo analisar a realidade das Administrações Públicas Municipais 
no tocante à dificuldade de aumentarem as suas receitas e, por consequência, programarem e 
efetivarem ações que tenham por escopo melhorar a qualidade de vida local. Para tanto, será 
feito um estudo das políticas públicas como possível ferramenta para se alcançar tal fim. E 
para ilustrar a temática suscitada, sobretudo a partir do viés do planejamento, um estudo de 
caso será apresentado, tomando-se a experiência de um município mineiro de pequeno porte, 
cujas tradições culturais vêm, ao longo do tempo, se transformando em fonte de renda para os 
próprios munícipes, bem como fazendo com que a economia local, como um todo, seja 
fomentada, gerando mais bem estar social. 
PALAVRAS-CHAVES: 
Município. Intervenção no domínio econômico. Políticas públicas. ICMS cultural e 
patrimonial. São Tiago. 
 
 
ABSTRACT 
This work aims to analyze the reality of Municipal public administrations with regard to the 
difficulty of increasing its revenue and, therefore, programming and actualize actions that 
have the scope to improve the local quality of life. It is done a study of public policy as a 
possible tool to achieve this end. And to illustrate the topic raised, especially from the bias of 
planning, a case study will be submitted, taking the experience of a small mining town, whose 
cultural traditions are, over time, turning into a source of income for their own citizens, as 
well as causing the local economy as a whole is fostered, generating over social welfare. 
KEYWORDS: 
Municipality. Intervention in the economic domain. Public policies. Cultural ICMS and 
assets. São Tiago. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

  

 

Com o advento da Constituição da República de 1988, vários são os temas que 

(re)adquiriram novos contornos legais, doutrinários e jurisprudenciais. Como exemplos de tais 

temáticas tem-se a Ordem Econômica e Financeira, que no Título VII da Carta Política 

adquiriu status para ser tratada no plano macro, devendo seu “efeito Doppler” repercutir em 

todas as esferas da federação. Aliás, a menor célula dessa também é um exemplo daqueles 
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novos contornos, haja vista que ao Município, ao mesmo tempo, delega-se e relega-se 

competências. 

A partir de então, o que se vê são várias ações estatais no sentido de se efetivar os 

comandos constitucionais. Cita-se, na seara econômica, a promulgação da Lei nº 8.884, de 11 

de julho de 1994, conhecida como Lei Antitruste, a qual tem em seu bojo a proposta de erigir 

um sistema de proteção, abrangendo medidas de prevenção e repressão à ordem econômica e, 

ainda, remodelar o CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, transformando-

o, à época, em autarquia.  

Soma-se a esse cenário as efusivas políticas públicas, as quais surgiram com 

esperança subentendida de que seriam a solução dos problemas enfrentados pelos gestores 

públicos no que diz respeito à efetivação de vários direitos sociais constitucionalmente 

garantidos a todos. 

É extraída desse contexto, portanto, a temática de investigação deste trabalho. De tal 

sorte, importa saber, e esta é a problemática que orientou a presente pesquisa, se é possível 

um município de pequeno porte desenvolver projetos voltados para a melhoria de qualidade 

de vida local sem comprometer seu parco orçamento oriundo, quase que exclusivamente, do 

Fundo de Participação do Município. 

Partindo desse pressuposto problemático, objetiva-se perpassar por conceitos 

basilares, como intervenção, planejamento, políticas públicas, dentre outros, bem como por 

questionamentos reflexivos acerca dos mesmos, convergindo-os para serem contemplados na 

prática. Deste modo, tais premissas serão avaliadas e defendidas como meios eficazes de se 

efetivar mais qualidade de vida local, mesmo com limitações orçamentárias. 

A observação de um caso concreto, a partir da realidade do município mineiro de São 

Tiago, considerado de pequeno porte, demonstra a hipótese de que, se houver interesse 

comunitário e do governo local, amparados, sobretudo, pelo planejamento, é possível 

desenvolver políticas públicas fazendo-se captação de recursos advindos de outras fontes. 

Para que tal hipótese possa ser demonstrada, o trabalho parte da investigação da obra 

de Giovani Clark, o qual fundamenta diversos contextos pertinentes à temática contemplada, 

notadamente a respeito da forma como a intervenção do Estado, no caso o Município, se dá 

no domínio econômico. Ainda, o mesmo autor fornece referenciais acerca da ferramenta do 

planejamento. Já José Nilo de Castro empresta teorias acerca da posição hierárquica do 

Município em face do federalismo brasileiro, contraposto por juristas como Ricardo 

Marcondes Martins e Klaus Frey. Destaca-se, também, o SEBRAE – Serviço Brasileiro de 

Apoio às Micro e Pequenas Empresas, regional de Minas Gerais, o qual além de fornecer 
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bases teoréticas, é órgão que fomenta a discussão acerca de políticas públicas em todo o 

Brasil. 

A pesquisa perpetrada se delineará através do fichamento de fontes doutrinárias, bem 

como de coleta direta de legislativas específicas. Há que se considerar, ainda, que em face do 

objetivo proposto, fez-se necessário visita in loco. Em face da origem destes dados, portanto, 

a pesquisa se classifica, quanto ao seu delineamento, em bibliográfica, documental e de 

campo. 

Os esforços compilados neste trabalho se justificam pela importância que o tema 

encerra na contemporaneidade dos municípios brasileiros, vez que a maioria deles não dispõe 

de recursos suficientes para irem além da manutenção da máquina administrativa, bem como 

ante a escassez de estudos científicos nessa seara. Assim, espera-se que este artigo possa 

contribuir para com a comunidade acadêmico-científica, mas também para com os próprios 

gestores públicos municipais, a fim de que possam descobrir o viés de suas comunidades e, a 

partir delas, desenvolver estratégias que possam ser operacionalizadas. 

Esse artigo foi divido em quatro subtítulos. No primeiro discute-se a intervenção do 

Estado no domínio econômico, principalmente no nível municipal. Abstraindo-se a leitura 

pejorativa do termo intervenção, o foco é demonstrar que a mesma, além de existir há muito 

tempo, é necessária ante o sistema capitalista vigente. 

No segundo subtítulo, trabalha-se a discussão acerca da posição do Município 

enquanto ente federado no sistema federalista brasileiro. Nessa sessão, muito mais do que 

uma definição concreta sobre tal discussão, procura-se provocar o leitor para que, a partir dos 

seus preconceitos, possa concluir, de per si. 

A proposta de se conceituar planejamento e políticas públicas está contida no terceiro 

subtítulo. E, muito mais do que meros conceitos, essas ferramentas são, em verdade, 

instrumentos que devem interagir constantemente para se consumar os objetivos 

governamentais. 

No último subtítulo, a partir da verificação da realidade do Município mineiro de São 

Tiago, é que se convergem as teorias propostas anteriormente. Nesse subtítulo, ainda, 

demonstrando os projetos desenvolvidos por esse Município, vê-se claramente os esforços 

despendidos, bem como os resultados alcançados. 

 

 

2. DA INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO 
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A intervenção do Estado no domínio econômico é um fenômeno que, de há muito, 

vem sendo debatida no Ordenamento Jurídico Brasileiro, perquirida, inclusive, de formas 

antagônicas: ora positiva, ora negativamente. Afirma-se, segundo o professor e Diretor 

Presidente da FBDE – Fundação Brasileira de Direito Econômico, Giovani Clark1, que “desde 

1940, a intervenção vem sendo amplamente utilizada no Brasil para desenvolver a 

industrialização, razão pela qual temos um capitalismo extremamente dependente do Estado, 

típico dos países subdesenvolvidos do Terceiro Mundo”. 

Perfilando, ainda, a mesma tese, o aludido professor2, citando Alberto Venâncio 

Filho, argumenta que “[...] a ação estatal no domínio econômico é uma marca do Estado desde 

o Brasil-Império”. Constata-se assim, portanto, que a intervenção do Estado na seara 

econômica é um marco na sociedade brasileira, obviamente que vislumbrada sob diversas 

nuanças no decorrer da história. 

O fato é que, divorciando-se do mérito acerca das visões doutrinárias prós e contras, 

inegavelmente existem várias razões que justificam a intervenção estatal no domínio 

econômico, tais como, segundo Giovani Clark3: 

 

[...] a compatibilização do desenvolvimento econômico com a preservação dos bens 
da natureza; o desemprego estrutural; a evolução tecnológica; o incentivo ou o 
controle das concentrações econômicas por parte do capital nacional e/ou 
internacional; o combate às disparidades regionais; o incremento às pequenas e 
microempresas etc. 

 

E assim, portanto, o Estado vem atuando em matéria econômica com o fito de 

garantir, sobretudo, bem estar e justiça social. Esse é, aliás, o viés constitucional esculpido em 

dois comandos de forma expressa, a saber: nos artigos 3º e 193 da Carta Política. O Professor 

Celso Antônio Bandeira de Mello4 acena nesse sentido ao arrematar que tais dispositivos 

estão intimamente ligados com o que está prescrito na cabeça e nos incisos do artigo 170 da 

mesma Carta, o qual abre o Título que versará sobre a Ordem Econômica e Financeira. O 

citado administrativista arremata asseverando que 

 

À vista dos dispositivos citados, é claro a todas as luzes que a Constituição brasileira 
apresenta-se como uma estampada antítese do neoliberalismo, pois não entrega a 
satisfatória organização da vida econômica e social a uma suposta (e nunca 
demonstrada) eficiência de mercado. 

 

Nota-se, a partir do exposto, que a Constituição Republicana de 1988 tratou de 

avocar a responsabilidade no que tange aos quesitos de organização econômica e social. 
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Portanto, aos imbuídos de poder legalmente conferido através de cargos eletivos, intérpretes e 

operadores da ciência jurídica, incumbe o munus de dar efetividade a esses preceitos 

constitucionais. 

O ex-Ministro do Supremo Tribunal Federal, Eros Roberto Grau5, admite que o 

termo intervenção, historicamente, chega à contemporaneidade cercado de preconceitos, 

sobretudo advindos da herança liberal. A partir de tal concepção, a intervenção é entendida 

como atuação do Estado no setor privado, podendo ser, em algumas situações, por razões de 

inoperância desse. Contudo, é hialino que a referida expressão não é utilizada em sentido 

pejorativo, haja vista que apenas demarca o poder que o Estado detém de interpor sua 

autoridade, conquanto a tem, sem que tal seja caracterizada como opressão ao setor 

econômico privado. 

Apartado de tal discussão, pois, e a fim de perseguir o objetivo proposto para o 

presente artigo, especula-se que a intervenção possui diversas modalidades, sendo quatro as 

destacadas por Giovani Clark6: orientadora, dirigida, combinada ou concertada e contratual. 

Em forma de escorço, aduz-se que na primeira modalidade o Estado orienta os 

agentes privados; na seguinte, por sua vez, o Estado age determinando, coagindo os 

particulares; na terceira modalidade, há troca de informações entre o Estado e os particulares; 

e, por fim, a modalidade contratual enseja a pactuação de um acordo de vontades entre o 

Estado e os particulares. 

A partir da própria conceituação de cada modalidade, denota-se que dentre as 

elencadas a dirigista deve ser descartada, sobretudo pelo fato de “[...] ser unilateral, 

impositiva e pouco compatível com a economia de mercado”, leciona Giovani Clark7. 

Há que se considerar, ainda, que em razão do cerne do presente trabalho, mais uma 

subdivisão conceitual deve ser perlustrada, a saber: a intervenção pode ser classificada como 

direta ou indireta. 

Segundo o magistério de Giovani Clark8, na primeira “[...] o Estado cria as chamadas 

empresas estatais [...] para atuarem no domínio econômico, como agentes, concorrendo com 

os particulares ou detendo o monopólio; ou ainda, quando o Estado cria as agências 

reguladoras [...]”. Já a segunda, notadamente admitida por outro viés, se dá “[...] quando o 

Estado age na vida econômica por intermédio de normas jurídicas [...] advindas dos Poderes 

Legislativo e Executivo”. 

Como o Brasil adota o sistema federalista, tais premissas teoréticas se aplicam, por 

simetria, às três camadas da federação: federal, estadual e municipal. Entretanto, ater-se-á, no 
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ponto, à última e, para tanto, se apresenta como baliza necessária discorrer acerca do 

Município alocado no sistema constitucional vigente. 

 

 

3. DO MUNICÍPIO ENQUANTO ENTE FEDERADO 

 

 

Com dimensões continentais, o Brasil conta hoje com 5.565 (cinco mil, quinhentos e 

sessenta e cinco) municípios9, distribuídos em 27 (vinte e sete) unidades federativas, sendo 26 

(vinte e seis) estados e um distrito federal. 

Para a temática versada no presente trabalho, importa investigar a posição jurídica do 

Município face ao sistema federalista vigente no Brasil. Desta feita, abstendo-se da 

fundamentação história do surgimento dos municípios, bem como da sua evolução pelos 

ordenamentos que vigoraram até o atual, embora sejam temas de alta relevância para o mundo 

científico-jurídico, passa-se à análise meritória deste tópico. 

Relevante questionamento apresenta Klaus Frey10 acerca do Município enquanto ente 

federado, sob a ótica do planejamento e das políticas públicas: 

 

Tomamos como exemplo a política municipal no Brasil, vemo-nos defrontados com 
vários problemas peculiares. Primeiro, temos que levar em conta que o 
conhecimento científico no tocante ao quadro de referência, ou seja, no tocante à 
configuração dos arranjos institucionais e das características dos processos políticos 
municipais, é bastante limitado. Existem, de forma geral, relativamente poucos 
estudos científicos sobre a política municipal, o que vale tanto para as condições 
institucionais quanto para os processos políticos de decisão e de planejamento. 
 
Segundo, é preciso considerar a ampla autonomia dos municípios tanto em questões 
financeiras e administrativas como políticas. O direito de poder outorgar a sua 
própria constituição local, concedido aos municípios com a Constituição de 1988, é 
sintomático dessa abrangente autonomia organizacional que acarreta uma variedade 
muito grande de arranjos institucionais nas Constituições municipais e nas 
respectivas leis complementares. Apesar de as regras fundamentais que regem a 
relação entre executivo e legislativo não divergirem muito na prática, a realização de 
tais estudos de políticas públicas é dificultada pela multiplicidade institucional no 
que diz respeito à configuração concreta da relação entre executivo e legislativo, às 
variadas formas de negociação nos municípios e acima de tudo no que concerne aos 
múltiplos regulamentos referentes à inserção da comunidade local no processo 
político. O caráter fluido das estruturas institucionais que, conforme Couto (1988, p. 
55), caracteriza o sistema político brasileiro é, portanto, ainda mais evidente nos 
níveis estadual e, sobretudo, municipal, em que podemos observar uma verdadeira 
efervescência de experimentação democrática. 

 

Como visto, muito se discute a respeito da autonomia que os municípios gozam, ou 

não, no paradigma federalista brasileiro, de tal maneira que é flagrante a forma como os 
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mesmos são minimamente tratados como entes da federação. A dicotomia se instaura na 

medida em que, teoricamente, a Carta Constitucional confere aos municípios status de ente11, 

enquanto que, na prática, esses precisam ter atitudes mendicantes para captarem recursos. 

Essa foi, inclusive, a tônica de uma das palestras proferidas durante o 27º Congresso 

Mineiro de Municípios, organizado pela AMM – Associação Mineira de Municípios, em Belo 

Horizonte, em maio de 201012. Naquele, a cientista política e jornalista, especialista em 

eleições, partidos políticos e Estado brasileiro, Lucia Hippolito, foi enfática ao argumentar 

que “não moramos no Estado ou na União, moramos no município e pagamos impostos para 

isso”. Dando prosseguimento a essa linha de raciocínio, as palavras da mesma ainda foram no 

sentido de afirmar que 

 

Hoje, 57% de tudo o que se arrecada está na mão do governo Federal. As afirmações 
da cientista política vão ao encontro da realidade vivenciada pelos gestores públicos. 
Vale lembrar que 68% das cidades mineiras são dependentes do Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM).  “A centralização econômica do poder tornou 
os municípios mendicantes. A União não gera riquezas, às vezes, o estado”, [...]. 

 

Ainda com base nesse desiderato de ideias, Giovani Clark13 se posiciona 

argumentando que 

 

A autonomia fica limitada, sobretudo, devido à dependência econômica dos Estados-
membros e Municípios em relação à União, em virtude das parcas receitas 
tributárias, pelas práticas demagógicas e antidemocráticas nas relações entre as 
instâncias de poder territorial e os governados, pelas políticas econômicas da União 
que destroem as finanças e a capacidade de execução de políticas públicas próprias 
por parte dos Municípios e Estados-membros, pela efetiva falta de participação dos 
cidadãos nas decisões, devido à inexistência de instâncias alternativas de poder e, 
ainda, pelas restritas competências legislativas. 

 

Tal embate evidencia a controvérsia que paira acerca da posição jurídica do 

município perante o Ordenamento vigente. E a mesma se aflora ante a eloquente defesa 

contrária à sujeição municipal como ente federativo proferida por José Nilo de Castro14. Para 

ele, em suma, o município não goza da dita prerrogativa pelo fato de não possuir 

representação no Congresso Nacional, tanto na Câmara dos Deputados, quanto no Senado 

Federal, bem como por não possuir Poder Judiciário local. 

Castro ainda faz outras alusões a artigos esparsos da Constituição Federal, na 

tentativa de demonstrar que, nesses, somente a União e os Estados-membros é que são 

considerados entes da federação. Para tanto, socorre-se à lição do publicista José Alfredo de 

Oliveira Baracho. 
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Analisada sob outro prisma a causa municipalista em voga, Ricardo Marcondes 

Martins15 elucida que o processo de “densificação da autonomia municipal” ocorreu, 

sobretudo, durante o golpe militar de 1964, sendo que tal fato culminou com a positivação da 

Constituição de 1988 ao ponto de incluir o município como ente federado. Explica-se. O 

objetivo dos publicistas daquela época era incentivar o aumento das competências municipais, 

focando o inverso para a União, a fim de diminuir o poder dos militares, ora ditadores. 

O mesmo professor invoca, ainda, o princípio da simetria para fundamentar que, 

respeitadas as disposições constitucionais em contrário, União, Estados-membros, Distrito 

Federal e Municípios devem velar pela observância do referido princípio. Para Martins16 

 

Essas explicações estão na base do princípio da simetria, formulado pela 
jurisprudência constitucional brasileira. Ele foi inicialmente enunciado pelo 
Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 74.193/GB, julgado em 
27.04.1973, DJ 29.06.1973, tendo por relator o Min. Aliomar Baleeiro. No acórdão, 
assentou o ministro que os Estados devem guardar simetria com o “modelo federal 
em matéria de divisão, independência e competência dos três poderes, assim como 
princípios reguladores do funcionalismo público”. Estabelecia-se, nesses termos, a 
principal base teórica do federalismo brasileiro. Pode-se enunciá-lo nos seguintes 
termos: ressalvada expressa disposição constitucional (da Constituição da 
Republica, por óbvio) em sentido contrário, aplicam-se aos Estados e aos 
Municípios os princípios e regras constitucionais fixados para a União. A partir 
desse leading case, o princípio da simetria vem sendo reiteradamente invocado pelo 
Supremo Tribunal Federal. Passou a ser, de fato, uma regra fundamental para 
compreensão do sistema federativo brasileiro. 

 

No ponto, instiga-se para uma leitura crítica da realidade com o escopo de aferir, a 

partir de então, a real posição jurídica do município perante o federalismo brasileiro. Embora 

haja posicionamento tendente a afirmar que o mesmo não é ente da federação, não se pode 

olvidar que, segundo Ricardo Marcondes Martins17, “a compreensão do dever-ser não pode 

jamais ser efetuada com total abstração do ser, pois o dever-ser é estabelecido para o ser”. 

Assim, ante a postura municipal contemporânea, da qual se faz cobranças até mais veementes 

do que em relação aos outros entes, é pacificamente abstraído o que Klaus Frey afirmou 

alhures: que é de lá, do município, que surge “verdadeira efervescência de experimentação 

democrática”. 

Os embates doutrinários apresentados não elidem e, muito menos, findam a 

controvérsia suscitada. Entretanto, a mesma se apresenta salutar, do ponto de vista acadêmico-

científico, como tese de reflexão e posicionamento, principalmente para que haja escorreita 

interpretação e aplicação dos institutos jurídico-políticos postos à disposição de todos os 

cidadãos com o objetivo de garantir-lhes as prerrogativas constitucionais. 
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Um desses institutos jurídico-políticos será, adiante, alvo de análise, contextualizado 

com o tema do planejamento. 

 

 

4. PLANEJAMENTO E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

 

“Planejamento não tem nada de comunismo”; essa é a tese defendida, 

veementemente, pelo professor Giovani Clark quando em atividade docente. Planejar, aliás, é 

uma atitude corriqueira na vida de qualquer pessoa: planeja-se cursar uma graduação; outrora 

se planeja uma viagem; e assim sucessivamente. Afinal, segundo uma das definições dadas 

pelo Aurélio18 para plano é a de ser um “conjunto de métodos e medidas para a execução de 

um empreendimento”. 

Partindo-se dessa concepção pode-se afirmar que planejar é uma ação pressuposta 

para qualquer instância governamental. Somando-se a essa afirmação tem-se que o 

planejamento é ferramenta exigida pelas Cortes de Contas19, bem como de outros comandos 

jurídico-legais, como é o caso da Lei de Licitações e Contratos20. 

Como bem sabido, várias são as formas de se planificar as metas e ações estatais, 

sejam elas através dos planos urbanístico, de desenvolvimento, agrário, sejam através dos 

planos codificados: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária 

Anual. Entretanto, especificamente no âmbito municipal, preleciona Giovani Clark21 que 

 

A Carta Magna brasileira abre a possibilidade para a Comuna, ali configurada, 
processar o planejamento via Lei do Plano, em seus artigos 24, I, e 174. No primeiro 
artigo, concede aos Municípios a competência para legislar sobre Direito 
Econômico, e inclui em seu rol de temas a intervenção e, obviamente, o 
planejamento (elaboração, aprovação, execução e revisão). No segundo artigo 
constitucional, estabelece que o Estado, incluindo o Município, como agente 
normativo e regulador da atividade econômica, exercerá, entre outras funções, a de 
planejamento. Logicamente, o planejamento municipal destina-se a atender assuntos 
de interesse local. 

 

Por sua vez tal posicionamento motiva a reflexão acerca do perfil do gestor público 

contemporâneo, uma vez que para se administrar um ente entrelaçado à sistemática 

governamental vigente não basta apenas carisma, eis que a própria governança exige do 

mesmo conhecimentos técnicos sobre gestão pública, embora não seja requisito eleitoral, bem 

como que, a bem da coletividade, a equipe que o cerca também seja detentora de tais atributos 

cognitivos. 
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Aquele conjunto de métodos e medidas para a execução de um empreendimento, 

portanto, visam redundar em um planejamento elaborado a partir de premissas vislumbradas 

para cada realidade local, positivado nas leis orçamentárias do município. É nesse cenário que 

surgem as políticas públicas como mecanismos de atuação estatal trazendo em seu bojo, como 

cume, a interação com a sociedade, uma vez que tais metas foram angariadas do anseio social 

e deverão retornar, justamente, para ele mesmo. 

Ante as múltiplas facetas do Estado, as políticas públicas, enquanto estratégia 

governamental, se apresentam com o escopo de efetivar, sobretudo, os direitos sociais dos 

cidadãos. Nesse sentido, o posicionamento de Ana Luiza Gomes de Araújo22 se reveste de 

pertinência na medida em que aborda o âmago da problemática: 

 

Pode-se afirmar que um dos grandes dilemas a ser enfrentado, na atualidade, pelos 
operadores do direito, se refere ao questionamento de como conseguir concretizar os 
direitos previstos na Carta Constitucional, de modo a, de fato, efetivá-la. 
 
As políticas públicas têm se mostrado como um importante instrumento para tanto. 
Mas, não podem ser concebidas como “palavras mágicas” que terão o condão de, 
sozinhas, realizar direitos e garantias e edificar um verdadeiro Estado Democrático 
de Direito. 

 

Essa é, de fato, a questão de ordem que deve ser enfrentada pelos governos, em 

quaisquer das esferas, haja vista que a expressão, em si, não soluciona os problemas atinentes 

aos direitos e garantias individuais e sociais. A citada professora, valendo-se dos argumentos 

de Luiza Cristina Fonseca Frischeisen23, ainda afirma que “de nada adianta ter direitos 

universalmente declarados, se os mesmos não são passíveis de exercício na comunidade na 

qual o indivíduo vive, ou seja, se sua cidadania e suas características próprias não são 

reconhecidas”. 

Cabe assim perquirir, afinal, o que se entende por política pública no contexto 

jurídico-governamental, apesar do termo, em si, ser praticamente autoexplicativo. 

O SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, regional 

de Minas Gerais, em seu “Guia de Políticas Públicas para o Desenvolvimento Econômico 

Municipal”24, apresenta conceito conciso, porém substancial: “política pública é um conjunto 

de ações estudado, planejado e organizado pelo governo, com ou sem a participação dos 

setores privado e não governamental, voltado para a resolução de problemas específicos ou 

simplesmente para o desenvolvimento da sociedade”. 

Adiante, o mesmo SEBRAE/MG, assevera que tais ações visam proporcionar 

“melhoria de aspectos da vida local”. Outro não é, portanto, o cerne das políticas públicas 
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senão o aumento da qualidade de vida nas realidades em que as mesmas são inseridas. E 

mediante o contexto proposto a realidade municipal se apresenta como o local de implantação 

e efetivação das políticas públicas, de tal modo que a intervenção do Município na economia 

à qual está adstrito, se bem planejada, se torne eficaz através dos respectivos meios legais. 

Assim, devidamente amparado pelo suporte teórico acerca da possibilidade de 

intervenção do Estado no domínio econômico, da discussão acerca do reconhecimento, ou 

não, do Município enquanto ente federado, bem como do devido planejamento que ora lhe é 

solicitado a fim de que as intenções locais, reproduzidas nas políticas públicas, sejam 

devidamente implementadas, é que se parte para a apresentação e análise de um caso 

concreto, tipicamente conformado às balizas estatuídas no presente artigo.  

 

 

5. SÃO TIAGO: PARADIGMA DE INTERVENÇÃO MUNICIPAL 

 

 

Como visto, as políticas públicas são mecanismos potenciais para que se possa, de 

fato, efetivar determinadas garantias e direitos aos cidadãos. Entretanto, as mesmas não 

dispõem de operação automática, sendo necessário, portanto, que os entes as manejem, 

mediante detalhado planejamento, pois somente assim as mesmas poderão ser selecionadas e 

praticadas. 

Nesse ínterim, e mediante a sistemática federalista esposada anteriormente, Marta 

Teresa da Silva Arretche25 aponta para a necessidade de uma política local voltada para o 

nível consciente de adesão aos programas estabelecidos por esferas superiores, eis que 

 

Em Estados federativos, estados e municípios — porque dotados de autonomia 
política e fiscal — assumem funções de gestão de políticas públicas ou por própria 
iniciativa, ou por adesão a algum programa proposto por outro nível mais 
abrangente de governo, ou ainda por expressa imposição constitucional. Assim, a 
transferência de atribuições entre níveis de governo supõe a adesão do nível de 
governo que passará a desempenhar as funções que se pretende que sejam 
transferidas. A recuperação das bases federativas do Estado brasileiro tem impacto 
sobre o processo de descentralização das políticas sociais no país pelo fato de que, 
resguardados pelo princípio da soberania, estados e/ou municípios assumem a gestão 
de políticas públicas sob a prerrogativa da adesão, precisando, portanto, ser 
incentivados para tal. Isto significa que as agências federais já não dispõem dos 
mecanismos de alinhamento dos governos locais — autoridade política delegada 
pelo centro e centralização fiscal — de que dispunham sob o regime militar. Assim, 
no Estado federativo, tornam-se essenciais estratégias de indução capazes de obter a 
adesão dos governos locais. Ou, dito de outro modo, as dificuldades para que a 
União — ou um governo estadual — delegue funções a um nível de governo menos 
abrangente são maiores hoje do que sob o regime militar. 
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Sem dúvida que esse é, portanto, o ponto que marca a passagem do plano à 

efetivação: adesão. Contudo, tal termo não pode ser entendido, simplesmente, como aceno 

positivo para se aceitar algo subalternamente. A adesão, ao ser contextualizada, acarreta uma 

série de compromissos prévios e, sobretudo, de maturidade política do gestor local, 

notadamente ligada à consciência de que ao se aderir a um programa ou política pública deve-

se pensar, propedeuticamente, no bem estar que será revertido aos administrados. 

Infelizmente o diagnóstico brasileiro sobre a forma de agir dos gestores públicos 

aponta para o lado oposto ao descrito, isto é, o que existiu, e ainda existe, são políticos 

simplesmente preocupados com suas politicagens – fato que, em certa medida, pode ser por 

culpa dos próprios eleitores – e acabam por implementar o característico “jeitinho 

brasileiro”26 para suprir as lacunas administrativas. 

Inegavelmente, várias são as dificuldades para se administrar uma comuna, 

sobretudo do ponto de vista financeiro. Conforme dados alhures, do total de municípios 

brasileiros, cerca de 81% (oitenta e um por cento), segundo informações do Presidente da 

UBAM – União Brasileira de Municípios, Leonardo Santana27, sobrevive exclusivamente das 

receitas provenientes do FPM – Fundo de Participação dos Municípios28. 

Tal estatística revela, intrinsecamente, outro dado importante do federalismo 

brasileiro, que na maioria das vezes nunca é levado em consideração: todos os municípios que 

estão naquele percentual não possuem condições de aumentar as arrecadações locais, fato que, 

de per si, impede a proliferação de investimentos no setor econômico, de forma a conglobar 

os anseios e necessidades dos munícipes. 

Têm-se notícias, públicas e notórias, de que o setor econômico é fomentado, 

fundamentalmente, pelas instâncias federais do governo, seja no plano assistencial, seja nas 

atuações diretas e indiretas de regulação das atividades de mercado. 

Justamente por ser entendido como um “direito de síntese, com implicações tanto no 

setor público quanto no setor privado”, conforme leciona Washington Peluso Albino Souza29, 

é que o Direito Econômico, e suas correlações, devem ser subtraídas da dicotomia entre 

direito público e privado. Mediante essa tônica, e por todo o exposto até então, é que a 

intervenção no domínio econômico municipal deve ser analisada pormenorizadamente, 

objetivando alcançar, mesmo que ainda de forma tímida, resultados concretos para os desafios 

locais, os quais se revestem de características personalíssimas, adequadas à realidade de cada 

município. 

9336



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Com população recenseada em 2010 pelo IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística30, o Município mineiro de São Tiago tem 10.561 (dez mil, quinhentos e sessenta e 

um) habitantes. Localizado na denominada Região das Vertentes e compondo, ainda, a Trilha 

dos Inconfidentes, o referido município tem sua arrecadação de receitas baseada, quase que 

integralmente, no FPM – Fundo de Participação dos Municípios, haja vista que pela 

população local hoje se enquadra no coeficiente percentual de 0,8% (zero vírgula oito pontos 

percentuais)31. 

A base da economia local tem sofrido drásticas alterações, sobretudo nos últimos 

vinte anos32. A agricultura e a agropecuária cederam espaço a uma antiga tradição, a qual vem 

perpassando pelas gerações de são-tiaguenses: fazer biscoitos. Desde o alvorecer do século 

XVIII, mais precisamente no ano de 1708, bandeirantes espanhóis, os quais fundaram o hoje 

município, faziam da região ponto de parada para descanso e refeição33. Assim, fazer 

biscoitos tornou-se marca indelével desse povo, traduzindo-se na mais pura hospitalidade em 

acolher os que por lá passaram e passam. 

De herança cultural a referida tradição transmutou-se na principal atividade 

econômica do município. Matéria datada de 23/09/2011 e veiculada no sítio eletrônico 

administrado pelo FOCEST – Fórum Cultural e de Empreendimentos de São Tiago34, sob o 

título “Padarias determinam novo perfil econômico da cidade”, confirma os argumentos 

apresentados, uma vez que 

 

O crescimento do número de empresas de biscoito em São Tiago altera o perfil 
econômico da cidade e de sua performance tributária. Apenas as 45 padarias 
registradas e as empresas constituídas, desde 2002, respondem por 60% do que é 
arrecadado através do Imposto sobre Circulação de Mercadoria e Serviço (ICMS). 
Os outros 40% vem da pecuária. Em 1998, o agronegócio era responsável por 56% 
do ICMS e as demais atividades por 44%. 

 

Segundo dados obtidos junto ao SIAT – Serviço Integrado de Assistência Tributária 

e Fiscal do Município de São Tiago35, as 45 (quarenta e cinco) empresas do ramo 

gastronômico de fabricação de biscoitos atualmente estão cadastradas como micro e de 

pequeno porte, revelando que esta é uma atividade típica de produtores locais. Notoriamente 

os números explicitados não englobam a denominada “economia informal”, a qual abarca 

“empresas” não legalizadas, mas sabe-se que elas existem e, além de gerar empregos também 

informais, contribuem para movimentar a economia local. 

Nesse sentido, consequência natural do referido processo evolutivo é a inserção de 

mais pessoas no mercado de trabalho, haja vista que em municípios de pequeno porte o maior 
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empregador redunda em ser a própria Administração Pública local. Em reportagem publicada 

na Revista Época36, em março deste ano, São Tiago é identificada, ao lado de outros poucos 

municípios brasileiros, como locais onde a taxa de desemprego é zero. Obviamente que a 

citada publicação não cotejou a existência da aludida “economia informal”, entretanto, e de 

qualquer forma, revela o aspecto benigno do ciclo da produção de biscoitos. 

E tal foi a aceitação da comunidade dessa nova modalidade de auferir renda que, 

rapidamente, várias “padarias”37 se instalaram na cidade e começaram a produzir biscoitos em 

escalas ainda diminutas, atendendo a clientela basicamente regional. Entretanto, os 

proprietários dessas “padarias” se organizaram no intuito de promover um evento que pudesse 

divulgar a produção dos biscoitos. Surgiu, então, em 1999, a denominada “Festa do Café-

com-Biscoito”, um evento que acontece anualmente na praça principal da cidade, com 

degustação gratuita de biscoitos, acompanhada de café, com o fito, principalmente, de 

propagandear a indústria local. 

A par e passo desse contexto histórico-social os poderes locais legalmente instituídos 

entenderam que deveriam participar desse processo de transformação e, assim, a intervenção 

no âmbito municipal começou a adquirir contornos, mesmo que tardia e paulatinamente. 

José Nilo de Castro38 trabalha com a expressão “poder de propulsão do município” 

para demonstrar que 

 

A democracia econômica do Município, sem prejuízo de sua autonomia nos serviços 
tradicionais e comuns, como no poder de polícia, traduz-se no seu poder de 
propulsão, aqui materializado pelo intervencionismo e pelo fenômeno da 
descentralização industrial: é o Município que se adapta à fisionomia versátil do 
corpo social... As leis locais de impulsão constituem instrumento para a realização 
de metas desenvolvimentistas e de crescimento qualificativo municipal. [...] 

 

E é especificamente com esse objetivo, de “crescimento qualificativo municipal”, 

que o Município de São Tiago tem buscado, ante sua vocação personalizada de produzir 

biscoitos, alternativas para fomentar a indústria e o comércio local. 

Com vistas a poder investir no então principal setor econômico do Município, já que 

a receita própria auferida não permitia condições para tal, é que o Poder Público se organizou 

para, conjuntamente com a esfera privada, planejar a captação de recursos via ICMS – 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. A Lei Estadual nº 13.803, de 27 de 

dezembro de 2000, estabelece quais são os critérios de distribuição de cota-parte dos 

municípios no ICMS39, sendo que ante o contexto apresentado, São Tiago deteve-se na 

captação de recursos provenientes das rubricas “patrimônio cultural” e “turismo”. 
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Primeiramente, foi criado o FUMPAC – Fundo Municipal de Proteção do Patrimônio 

Cultural de São Tiago através da Lei Municipal nº 2.111, de 20 de novembro de 2008, a qual 

é regulamentada, atualmente, pelo Decreto nº 1.756, de 13 de dezembro de 2010. 

Em seguida, a Lei nº 2.292, de 26 de novembro de 2010, a qual instituiu normas de 

proteção ao patrimônio cultural e reformulou o Conselho Municipal de Patrimônio Cultural de 

São Tiago previu, na cabeça do artigo primeiro, a inclusão da possibilidade de proteção aos 

bens de natureza imaterial. Assim, em 13 de dezembro de 2010, através do Decreto nº 1.755, 

foi concretizado o tombamento imaterial da “Festa do Café-com-Biscoito”, sendo que essa 

providência visa, a um só tempo, proteger o referido evento como uma Celebração típica e 

característica do povo local, bem como, a partir de seu tombamento, captar verbas que possam 

ser revertidas na realização das edições futuras. 

Dentre outras atividades, destaca-se o emprego de parte da verba arrecadada no 

exercício de 2010, via ICMS Turístico e Cultural, respectivamente, para a complementação 

financeira das obras de construção do “Forno na Praça: Espaço Café-com-Biscoito” e 

subvenção concedida ao Centro Artístico e Cultural de São Tiago com o objetivo de “resgatar, 

estimular e avivar tradições culturais, artísticas, culinárias, musicais, memorísticas, artesanais 

e afins do município”40. 

Segundo informações dos Presidentes do Conselho Municipal do Patrimônio Cultural 

e Conselho Municipal de Turismo de São Tiago, o “Forno na Praça: Espaço Café-com-

Biscoito” é um projeto que pretende congregar cultura e turismo, haja vista que o mesmo está 

sendo construído exatamente no meio da praça principal e irá funcionar todos os finais de 

semana com fabricação de biscoitos em tempo real. 

Denota-se, portanto que os investimentos destacados estão intimamente vinculados 

com a estrutura que hoje fomenta a principal atividade econômica da cidade. 

Num segundo momento, o Município de São Tiago também planejou, conjuntamente 

com o setor privado, a implantação do Conselho Municipal de Turismo, sendo que a Lei 

Municipal nº 2.231, de 17 de dezembro de 2009, culminou por concretizá-lo. Tal iniciativa se 

deu em razão das discussões acerca das possibilidades que começaram a surgir a partir da 

divulgação da fabricação de biscoitos através, sobretudo, da propagação da festa, tais como 

investimento na área turística e, consequentemente, nos entornos a essa, como rede de 

hospedagem, alimentação etc. 

Assim como se deu no primeiro caso, foi criado o FUMTUR – Fundo Municipal de 

Turismo, já que as verbas advindas dessas rubricas devem ser utilizadas exclusivamente para 

os devidos fins a que se propõem.  
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A Lei nº 2.266, de 11 de junho de 2010, consolidou o procedimento instaurado, 

culminando na estruturação da Política Municipal de Turismo de São Tiago, sendo que o 

parágrafo único do artigo 3º dispõe que “o poder público atuará, mediante apoio técnico, 

logístico e financeiro, na consolidação do turismo como importante fator de desenvolvimento 

sustentável, de distribuição de renda, de geração de emprego e da conservação do patrimônio 

natural, cultural e turístico são-tiaguense”. 

O Decreto Estadual nº 45.403, de 18 de junho de 2010, tratou de regulamentar o 

critério “turismo” estabelecido pela Lei Estadual nº 18.030, de 12 de janeiro de 2009. Assim, 

a SETUR – Secretaria de Estado de Turismo de Minas Gerais, ficou encarregada de coletar, 

conferir e julgar as documentações exigidas no Decreto e na Resolução nº 06/2010 a fim de 

habilitar os municípios na referida rubrica. 

Dos 853 (oitocentos e cinquenta e três) municípios do Estado de Minas Gerais, 

apenas 152 (cento e cinquenta e dois) se submeteram ao processo seletivo, sendo que, desses, 

somente 44 (quarenta e quatro) foram habilitados41. São Tiago foi um desses e, na 

oportunidade, obteve pontuação máxima, precisando ser destacado que, em sua região, possui 

concorrência com municípios vizinhos no quesito turismo, tais como: São João del-Rei, 

Tiradentes, Resende Costa, Prados, Carrancas, dentre outros. Já no primeiro ano de captação 

dessa verba, o Município de São Tiago tem recebido por mês, em média, cerca de R$ 

16.000,00 (dezesseis mil reais), os quais estão sendo investidos nos projetos que envolvem a 

indústria do biscoito como um todo, a fim de alavancar a veia turística local. 

A rubrica “turismo”, aliada à “cultural”, ambas advindas do ICMS, são marcas de 

processos devidamente planejados e efetivados, sobretudo sob a ótica da modalidade de 

intervenção concertada, na qual, como relatado alhures, o Poder Público local, de forma 

combinada com os particulares, procuram corrigir deformações econômicas visando traçar 

metas e objetivos comuns, almejando melhoria na qualidade de vida da comuna. 

Em matéria publicada no caderno “Direito e Justiça” do jornal Estado de Minas, no 

dia 26 de setembro de 2011, a Secretária de Estado da Casa Civil e Relações Institucionais, 

Maria Coeli Simões Pires42, discorreu, oportunamente, sobre a proteção do patrimônio 

cultural, sendo que ao concluir seu artigo afirmou que “[...] as pessoas precisam, não apenas 

fruir do legado, mas ver-se refletidas nele”. 

Os munícipes são-tiaguenses certamente ambicionam além do prazer de degustar 

iguarias, pois ao (re)descobrirem nos biscoitos a possibilidade de manterem suas vidas 

economicamente ativas atinge-se, inevitavelmente, a efetividade do princípio da dignidade 
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humana, o qual, no caso, se apresenta cumulado com os valores sociais, corolários do 

Ordenamento Jurídico Brasileiro. 

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Um Estado, para ser efetivamente compreendido como Democrático de Direito, 

necessita, sobretudo, de efetivar os seus alicerces, os quais se encontram esculpidos em sua 

própria Constituição. Até então essa afirmação não traz nenhuma teoria que seja desconhecida 

no mundo jurídico. Entretanto, a sua revisitação é extremamente exigida para que, de fato, o 

texto constitucional tenha vivacidade. 

Aliás, Fabrício Vargas Hordones43 adverte que “um sistema jurídico para ser 

legítimo deve [...] permitir a participação do povo na formação da vontade do Estado, apenas 

dessa forma teremos um sistema jurídico autônomo, no qual todos os indivíduos têm a mesma 

importância, devendo ser tratados isonomicamente”. 

Foi com esse espírito, portanto, que o presente artigo, mesmo que sumariamente, 

envidou esforços no sentido de avivar a discussão acerca do importante papel que o 

Município tem na vida prática das pessoas, haja vista que essa é a instância do Poder mais 

próxima delas. 

Daí a importância de reconhecer a intervenção do Estado, no caso patrocinada pelo 

Poder Público Municipal, na economia local. Essa intervenção, sendo operada de forma 

consciente, abarcando as potencialidades da comunidade, certamente redundarão em 

benefícios para todos. 

Por conseguinte, o debate acerca das competências dos Municípios deve ser avivado, 

porém focando-se a quem de fato a discussão deve repercutir: ao munícipe, ao cidadão. O que 

se vê, flagrantemente, é que o texto constitucional deflagra o Município como ente da 

federação, enquanto algumas teorias tentam retirar-lhe essa prerrogativa, sobretudo quando se 

analisam as políticas de distribuição de renda advinda do Poder central. Se bem analisada a 

atual posição do Município no sistema federalista brasileiro, o mesmo padece de isonomia 

perante os outros entes, pois enquanto a maioria dos municípios estão nas enfermarias à 

espera de uma injeção de autonomia administrativa, os mesmos são responsabilizados por 

seus atos tanto quanto os outros, senão mais. 
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Como ferramentas para suprir a falta de verbas públicas para que fossem investidas 

no âmbito local, é que o planejamento e as políticas públicas se apresentam. Essas são, se 

analisadas de forma contextualizada, peças genuínas de um Estado que se preza ser 

denominado Democrático de Direito, eis que a vontade geral é que deve prevalecer, e não a 

do gestor, o qual está adstrito ao princípio da legalidade. Já aquele, é premissa para toda e 

qualquer atividade. Dessa forma, o planejamento, enquanto estratégia propedêutica 

fundamental da política econômica municipal deve ser materializado nas leis orçamentárias, 

sobretudo no plano plurianual, mas, de fato, deve ir além. A fim de que se consolidem os 

anseios planejados, a intervenção combinada precisa ser efetivada, havendo interação entre o 

Poder Público e a sociedade civil organizada, pois como afirma Giovani Clark44 “[...] é 

impraticável para o Estado conduzir a realização do desenvolvimento sem o engajamento 

daqueles”. 

A observação da experiência vivida pelo Município de São Tiago, mesmo que ainda 

recente, demonstra claramente que é possível praticar a intervenção estatal de forma 

combinada, desde que haja intenção em concretizar políticas públicas que sejam devidamente 

planejadas. Como ventilado anteriormente, não existem “fórmulas mágicas”; existe sim, 

estratégia. A partir dessa observação é possível asseverar que o município deve focalizar o 

potencial local, fomentando lideranças e desenvolvendo planejamentos para, só então, partir 

para a ação concreta de captação de outras fontes de recursos. No caso foram contempladas 

verbas advindas da repartição do ICMS, mas sabe-se que existem outras formas e fontes para 

a angariação, devendo a comunidade local estar devidamente organizada. 

O estudo de caso apresentado neste trabalho, no Município de São Tiago, 

possibilitou, portanto, confirmar a hipótese inicialmente aventada, ou seja, mesmo sendo 

considerado de pequeno porte, se houver interesse comunitário e do governo local, 

amparados, sobretudo, pelo planejamento, é possível desenvolver políticas públicas fazendo-

se captação de recursos advindos de outras fontes. 
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EFETIVAÇÃO DO DIREITO SOCIAL À MORADIA: APONTAMENTOS SOBRE O 

PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” 
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Resumo: O direito à moradia, reconhecido como direito fundamental social, foi assim 

expressamente inserido no rol do artigo 6º da Constituição Federal com a Emenda n° 26 de 

2000. Mas, antes disso, o Brasil como signatário de tratados internacionais já reconhecia esse 

direito fundamental. Como meio de garantir o acesso ao direito fundamental à moradia, 

importantes são as investidas do Estado por meio de políticas públicas. Nesse espeque, o 

presente trabalho aborda a efetivação do direito à moradia por meio de políticas públicas, com 

enfoque na análise da importância do programa social “Minha casa, Minha vida”, trabalhando 

com a hipótese de que tal programa habitacional cuida-se de uma política pública efetiva, 

mostrando-se como um início de resposta aos problemas habitacionais no Brasil, sobretudo 

por ter apresentado resultados satisfatórios, seja na regularização de residências, seja na 

construção de moradias. Dessa forma, busca-se avaliar a importância do programa social 

“Minha casa, Minha vida”, um instrumento importante para o acesso ao direito à moradia – 

direito de personalidade – materializado no direito à habitação – direito real ao bem imóvel. 

Para tanto, utiliza-se como tipo de pesquisa a teórica e a documental, com análise da 

bibliografia previamente selecionada e da legislação pertinente, método dedutivo, analisando-

se a situação geral do direito à moradia e como pode esse direito ser efetivado. 

Palavras-chave: Direito à moradia; Direito fundamental social; “Minha casa, Minha vida”; 

Políticas públicas. 

 

L’EFFICACE SOCIAL DU DROIT AU LOGEMENT : NOTES SUR LE 

PROGRAMME “MINHA CASA, MINHA VIDA” 

 

Résumé: Le droit au logement est reconnu comme un droit social fondamental, a donc été 

expressément inséré dans la liste de l'article 6 de la Constitution avec l'amendement n ° 26 de 
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2000. Mais avant cela, le Brésil en tant que signataire de traités internationaux déjà reconnu 

ce droit fondamental. Comme un moyen d'assurer l'accès au droit fondamental au logement, 

sont les avancées majeures de l'Etat à travers les politiques publiques. Dans ce sens, l’article 

aborde la réalisation du droit au logement par le biais de politiques publiques, centré sur 

l'analyse de l'importance du programme social “Minha casa, Minha vida”, travailler avec 

l'hypothèse d'un tel programme prend soin de logement est une politique publique efficace, se 

montrant comme une réponse précoce aux problèmes de logement au Brésil, principalement 

parce qu'il a présenté des résultats satisfaisants, que ce soit dans le règlement des résidences, 

soit dans la construction de logements. Ainsi, nous avons évalué l'importance du programme 

social “Minha casa, Minha vida”, un outil important dans l'accès au droit au logement - le 

droit de la personnalité - matérialisé dans le droit au logement - droit réel de propriété. À cette 

fin, est utilisé comme une sorte de recherche théorique et l'analyse documentaire avec la 

bibliographie sélectionnée précédemment et la législation pertinente, la méthode déductive, en 

analysant la situation générale des droits au logement et comment ce droit peut être effectuée. 

Mots-clé: Droit social fondamental; Le droit au logement; Les politiques publiques; “Minha 

casa, Minha vida”. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O Brasil enfrenta sérios problemas relacionados à habitação. Não é preciso ir longe 

para perceber a realidade. Em todas as cidades há pessoas desabrigadas, seja porque já não 

tinham acesso a um lar, seja porque perderam suas casas nas frequentes tragédias causadas, na 

maioria das vezes, pela ocupação irregular do solo.  

Com todos esses problemas, o tema da moradia e da habitação deveria ser discutido 

mais frequentemente. Mas, essa discussão somente será eficaz se partir do pressuposto de que 

as pessoas não necessitam apenas de um teto, mas, sobretudo, necessitam de um lar, de 

qualidade de vida, de segurança, de privacidade, de saneamento básico e infra-estrutura. 

Enfim, precisam que a dignidade da pessoa humana seja realmente levada a sério. 

Mesmo que o direito à moradia tenha sido expressamente declarado como um direito 

fundamental social pela Emenda Constitucional n° 26 de 2000, isso não representou uma 

grande novidade, tendo em vista que o Brasil já era signatário de diversos tratados 

internacionais, que previam o direito à moradia como fundamental.  

Partindo do pressuposto de que são necessárias medidas a serem adotadas por parte 

do Estado para efetivar o acesso à habitação, o cerne do presente artigo é discutir a 
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necessidade de implementação de políticas públicas, para a efetivação do direito à moradia, 

analisando o caso específico do programa social “Minha casa, Minha vida”.  

Assim, o objetivo deste artigo é analisar o direito à moradia, como um direito 

fundamental social, demonstrando a necessidade de intervenção do Poder Público como 

forma de efetivação desse direito, por meio da implementação de políticas públicas, 

analisando, no caso, o programa social “Minha casa, Minha vida”. 

A investigação far-se-á por meio da análise de conteúdo de fonte documental, 

instrumentos normativos, com a incursão interpretativa sobre a doutrina e a utilização do 

método dedutivo. Para isso, o artigo foi dividido em três partes.  

Na primeira parte, será realizado estudo acerca do direito à moradia, do seu 

reconhecimento como um direito fundamental social e da importância de tal reconhecimento, 

uma vez que uma das características dos direitos fundamentais é a sua interdependência. 

Logo, o direito à moradia é pressuposto ao direito à saúde, à segurança e consequentemente, à 

dignidade da pessoa humana. Dessa forma, deve o Estado possibilitar medidas para o real 

acesso ao direito à moradia, o que se poderia dar por meio da edição de normas e programas 

que visassem ao real acesso à moradia. Para isso, é importante distinguir o direito à moradia 

do direito à habitação. Enquanto o direito à habitação representa um direito real, relacionado a 

um objeto, o exercício efetivo da moradia representa um direito de personalidade, sendo, 

portanto, irrenunciável e imprescritível. 

Na segunda parte, será abordada a necessidade de implementação de políticas 

públicas por meio do Estado, para efetivação do direito à moradia, para tanto, caracterizando-

o como direito fundamental social. 

Na terceira parte, o estudo concentrar-se-á na análise do programa social “Minha 

casa, Minha vida”, explicando, de forma ampla, o seu funcionamento e como esse programa 

pode significar um meio para a garantia do direito fundamental à moradia. O objetivo 

principal, portanto, é demonstrar que a implementação de políticas públicas é necessária à 

instrumentalização dos direitos humanos fundamentais, em especial o direito fundamental 

social à moradia e, consequentemente, à dignidade da pessoa humana.  

Dessa forma, busca-se avaliar a importância do programa social “Minha casa, Minha 

vida”, um instrumento importante para o acesso ao direito à moradia – direito de 

personalidade – materializado no direito à habitação – direito real ao bem imóvel.  
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1 DIREITO À MORADIA 

 

O direito à moradia, reconhecido como direito fundamental social, passou a constar 

expressamente como tal, no rol do artigo 6° da Constituição Federal, com a Emenda 

Constitucional n° 26 de 14/02/2000.  

Os direitos fundamentais sociais cuidam-se, todavia, de direitos relativos à dimensão 

da igualdade, referentes à efetivação de Justiça Social. Nessa linha, Celso Antônio Bandeira 

de Mello1 assevera que “as disposições constitucionais relativas à Justiça Social não são 

meras exortações ou conselhos, de simples valor moral. Todas elas são – inclusive as 

programáticas – comandos jurídicos e, por isso, obrigatórias, gerando para o Estado deveres 

de fazer ou não - fazer”. 

Nessa mesma linha, destaca que: 

 
A lei não deve ser fonte de privilégios ou perseguições, mas instrumento 
regulador da vida social que necessita tratar equitativamente todos os 
cidadãos. Esse é o conteúdo político-ideológico absorvido pelo princípio da 
isonomia e juridicizado pelos textos constitucionais em geral, ou de todo 
modo assimilado pelos sistemas normativos vigentes2. 

 

O direito à moradia encaixa-se no rol dos direitos sociais prestacionais, por exigirem 

uma prestação positiva do Estado, podendo ser definidos enquanto “(...) dever jurídico a ser 

cumprido que exige uma atuação efetiva, na entrega de um bem ou na satisfação de um 

interesse3”. 

O constituinte levou doze anos após a promulgação da Constituição Federal para que 

o direito à moradia constasse do rol dos direitos fundamentais sociais, o que demonstra uma 

resistência com relação às políticas públicas relacionadas à habitação e evidencia as 

dificuldades que sempre foram enfrentadas quanto a este tema.   

Não se pode afirmar, entretanto, que antes da Emenda 26 esse direito já não era 

reconhecido como um direito fundamental. O próprio artigo 7°, inciso IV, da Constituição 

Federal, que define o salário mínimo como aquele capaz de atender às necessidades vitais 

básicas do trabalhador e de sua família com alimentação, saúde, incluindo a moradia, bem 

como, os artigos 24, inciso IX, 183 e 191 da Constituição Federal, demonstram o 

reconhecimento do direito à moradia como direito fundamental. Portanto, não há como se 
                                                           
1 Eficácia das normas constitucionais e direitos sociais. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 55. 
2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. O conteúdo jurídico do Princípio da Igualdade. 3ª ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010.p. 10. 
3 BARROSO, Luís Roberto. O direito constitucional e a efetividade de suas normas: limites e possibilidades da 

Constituição brasileira. 9ª ed. atual. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p.104. 
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falar em vida digna se não é garantido o acesso à moradia. Logo, implicitamente, já se 

reconhecia o direito à moradia como um direito fundamental4. 

Embora reconhecido como direito fundamental social, de maneira expressa em 2000, 

não se pode afirmar que a realidade brasileira esteja preparada para garantir de forma eficaz 

os objetivos e fins declarados pela Constituição Federal de 1988, e assumidos perante 

diversos tratados internacionais ratificados. 

A esse respeito esclarece Ingo Sarlet5 que:  

 

(...) a condição de direito fundamental expressamente consagrado em 
documento de hierarquia constitucional do direito à moradia (que 
simultaneamente assume a condição de direito humano consagrado no plano 
internacional e vinculado à dignidade humana), de tal sorte que a inserção do 
direito à moradia no art. 6º da CF/88, por meio de emenda constitucional, 
apenas teria a função de assegurar ao que já era materialmente constitucional 
(e fundamental) o status de formalmente constitucional.   

   

Os direitos fundamentais são interdependentes e não se pode falar em acesso à saúde 

e vida digna se o direito à moradia não possui o grau de efetividade (eficácia social) suficiente 

para possibilitar esse mínimo de dignidade, estando, portanto, os problemas relacionados à 

moradia intimamente ligados com o indivíduo e a sociedade. 

Esse direito assegurado garante o acesso a uma série de outros direitos, dentre os 

quais, intimidade, sigilo de correspondência, sossego, educação, saúde e segurança.   

Por isso, deve o direito à moradia ser respeitado como direito fundamental, devendo 

o Estado possibilitar meios para o acesso à moradia digna dos cidadãos, o que se pode dar por 

meio de políticas públicas6, inclusive, com a instituição de programas sociais de acesso à 

moradia, como o programa “Minha casa, Minha vida”. 

Nessa ideia de que as políticas públicas são meio para garantia dos direitos 

fundamentais, Fabio Konder Comparato7 ensina que o tratamento da pessoa como um fim em 

si mesma, e não como objeto de uma relação, implica não só em um dever negativo de não 

prejudicar ninguém, mas também em um dever positivo de atuar para favorecer a “felicidade 

                                                           
4 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 329. 
5 Algumas notas sobre o direito à moradia como direito humano e fundamental e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, 513. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do/ JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, 2009, p. 520.  
6 A esse respeito: “(...) políticas públicas são indispensáveis para a garantia e a promoção de direitos 
fundamentais.” Conforme ensina Ana Paula de Barcellos. Constitucionalização das políticas públicas em matéria 
de direitos fundamentais: o controle político-social e o controle jurídico no espaço democrático. In: SARLET, 
Ingo Wolfgang/ TIMM, Luciano Benetti (orgs.). Direitos fundamentais: orçamento e “reserva do possível”, 

2008, p. 117.     
7 A afirmação histórica dos direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 24. 
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alheia”. Essa afirmação constitui, para o autor, “a melhor justificativa do reconhecimento, a 

par dos direitos e liberdades individuais, também dos direitos humanos à realização de 

políticas públicas de conteúdo econômico e social, tal como enunciados nos artigos XXII a 

XXVIII da Declaração Universal dos Direitos Humanos.”  

Dessa forma, “com base no princípio da solidariedade, passaram a ser reconhecidos 

como direitos humanos os chamados direitos sociais, que se realizam pela execução de 

políticas públicas, destinadas a garantir amparo e proteção social aos mais fracos e mais 

pobres; ou seja, aqueles que não dispõem de recursos próprios para viver dignamente8.”  

Disso decorre que o direito à moradia como direito fundamental social deve ser 

assegurado pelo Estado por meio das políticas públicas, por exemplo, por meio da 

implementação de programas sociais.  

 

1.1 Direito Fundamental Social  

 

Primeiramente, é importante salientar que a inclusão do direito à moradia como um 

direito fundamental social não significa que seja possível sacrificar o direito de uma ou 

algumas pessoas sob o argumento do benefício social, pois a norma constitucional visa à 

preservação do direito do indivíduo à moradia e, em decorrência, atende-se a esse direito em 

benefício da sociedade9. 

Por se tratar de um direito essencial do ser humano, é protegido como consectário do 

princípio da dignidade da pessoa humana. Nesse contexto, o Brasil, enquanto signatário de 

instrumentos internacionais de direitos humanos, instrumentos estes que reconhecem o direito 

à moradia como um direito fundamental, também confere a esse direito o caráter da 

fundamentalidade, mesmo antes de ter sido reconhecido expressamente como direito 

fundamental social no artigo 6° da Constituição Federal.  

Dentre tais instrumentos, destacam-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos 

(inciso XXV, item I), o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos (artigo 11), a 

Convenção Americana de Direitos Humanos (também conhecido como Pacto de San José da 

Costa Rica), a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem (artigo 11), a 

Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 

(artigo 5°) e a Convenção sobre os Direitos da Criança (artigo 16, incisos 1 e 2). Ademais, o § 

                                                           
8 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos, 2005, p. 64. 
9 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade. 2 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2008, p. 122.  
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43 da Agenda Habitat, da Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – 

Habitat II, de Istambul, em 1966 traz as características da adequada moradia, relacionada à 

privacidade, espaço, acessibilidade física, segurança, iluminação, aquecimento, ventilação, 

infra-estrutura básica etc10.   

O direito à moradia, direito humano fundamental, possui todas as características dos 

direitos fundamentais – é universal, interdependente, inalienável, irrenunciável – devendo o 

Estado brasileiro oferecer meios para o acesso à moradia, sob pena de descumprir seu papel 

perante a sociedade brasileira e os órgãos internacionais.  

Ingo Sarlet11, nesse sentido, assevera que “é sustentada a sua inclusão no rol dos 

direitos da personalidade”, o que se justifica, uma vez que o direito à moradia não recai sobre 

o objeto, e sim sobre o indivíduo, é inerente ao ser humano. Os direitos da personalidade 

estão elencados em catálogo aberto, representando um rol exemplificativo elaborado pela 

doutrina. Por isso, o direito à moradia surge como um bem típico e autônomo de uma 

manifestação da personalidade no campo do direito civil. 

Assim, “(...) é a moradia tutelada como objeto de direito, tratando-se de um direito 

subjetivo, representando um poder de nossa vontade e que implica o dever jurídico de 

respeitar aquele mesmo poder por parte dos outros” 12.   

O direito à moradia é fundamental e é pressuposto para a garantia de outros direitos 

também fundamentais, como a dignidade da pessoa humana. A esse ponto importante a lição 

de Ingo Sarlet13: 

 

No caso do direito à moradia, a íntima e indissociável vinculação com a 
dignidade da pessoa humana resulta inequívoca, pelo menos no âmbito 
daquilo que se tem designado de um direito às condições materiais mínimas 
para uma existência digna e na medida em que a moradia cumpre esta 
função.  

 

Como não é o objetivo do presente artigo discutir acerca das diversas posições em 

relação à eficácia e fundamentalidade dos direitos fundamentais sociais, adota-se a posição 

                                                           
10 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade, 2008, pp. 62/70.  
11 Algumas notas sobre o direito à moradia como direito humano e fundamental e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, 513. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do/ JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, 2009, p. 518. 
12 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade, 2008, p. 152.  
13 Algumas notas sobre o direito à moradia como direito humano e fundamental e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, 513. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do/ JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, 2009, pp. 517/518. 
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majoritária14 de que os direitos consagrados na Constituição Federal de 1988, especificamente 

no Título II, são direitos fundamentais e recebem o regime jurídico assegurado pela 

Constituição, sendo sempre diretamente aplicáveis como determina o artigo 5°, §1º.     

Nessa mesma linha, posiciona-se Sergio Iglesias Nunes de Souza15 no sentido de 

que:  

 

(...) o exercício do direito à moradia independe de normas criadoras de 
instituições ou de sistemas que facilitem a aquisição da casa própria, da 
locação, do consórcio, entre outros instrumentos para a facilitação, proteção 
e exercício desse direito, pois a mera omissão do Estado quanto ao 
proclamado direito gera sua responsabilidade.  

 

Em sua dimensão negativa, o direito à moradia deve ser protegido contra as 

indevidas ingerências do Estado e de terceiros, de tal forma que qualquer medida que viole ou 

restrinja o direito fundamental à moradia deve ser combatida por meio das ferramentas 

jurídicas, seja por meio do controle de constitucionalidade, ou outros instrumentos adequados. 

Dessa forma, as diretrizes internacionais, ao utilizarem os termos “respeitar” e “proteger”, 

estão a reforçar a dimensão negativa do direito à moradia, mas a conciliando com a dimensão 

positiva, ao impor medidas e ações que assegurem a eficácia desse direito fundamental. 

Conforme ponderações de Ingo Sarlet16: 

 
(...) resulta evidente que a dimensão negativa (...) atua visivelmente como 
indispensável meio de tutela da própria dimensão positiva, pois de nada 
adiantará assegurar (positivamente) o acesso a uma moradia digna, se esta 
moradia não estiver protegida (negativamente) contra ações do Estado e de 
terceiros.  

 

Importante ressaltar que, igualmente na relação entre os particulares, o direito à 

moradia também possui eficácia e aplicabilidade, podendo haver um conflito entre o direito à 

moradia e outros bens tutelados pela Constituição Federal, por exemplo, o direito à 

propriedade do locador e o direito à moradia do locatário, sempre lembrando que as restrições 

a direitos fundamentais devem respeitar os critérios da proporcionalidade, de acordo com o 

caso concreto.  

                                                           
14 SARLET, Ingo Wolfgang. Algumas notas sobre o direito à moradia como direito humano e fundamental e a 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, 513. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do/ JUBILUT, Liliana Lyra 
(orgs.). O STF e o Direito Internacional dos Direitos Humanos, 2009, pp. 519-520. 
15 Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações teóricas e práticas com os direitos 

da personalidade, 2008, p. 134.  
16 Algumas notas sobre o direito à moradia como direito humano e fundamental e a jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal, 513. In: AMARAL JUNIOR, Alberto do/ JUBILUT, Liliana Lyra (orgs.). O STF e o Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, 2009, pp. 528-529. 
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A proteção conferida pela Constituição Federal aos direitos fundamentais, pode-se 

concluir, é ampla, abrangendo a tutela preventiva (dimensão positiva) e repressiva (dimensão 

negativa), permitindo impor obrigações negativas ou positivas, a depender do caso concreto.  

O Estado moderno, como ensina Perlingieri17, não é caracterizado por uma relação 

entre cidadão e Estado, onde um é subordinado ao Poder, à soberania e, por vezes, ao arbítrio 

do outro. Mas se caracteriza por um compromisso, constitucionalmente garantido, de realizar 

o interesse de cada pessoa, sendo sua tarefa realizar a tutela dos direitos fundamentais e de 

favorecer o pleno desenvolvimento da pessoa.  

Nessa linha, o direito à moradia é direito fundamental social, assim expressamente 

declarado pela Constituição Federal de 1988; representa um direito indispensável à realização 

de outros direitos e, enfim, para assegurar a dignidade da pessoa humana, uma vez que não é 

possível falar-se em vida digna sem o acesso à moradia, representada materialmente pelo 

imóvel – direito à habitação.  

 

1.2 Real Acesso ao Direito à Moradia 

 

O direito à moradia não se confunde com o direito à propriedade. Aquele pode ser 

exercido por meio de um comodato ou por meio de um contrato de locação residencial.  

O direito à moradia é direito fundamental autônomo, que possui âmbito de proteção e 

objeto próprios. Por se tratar de um direito autônomo, seu conteúdo não pode ficar aquém dos 

padrões mínimos para uma vida saudável, que seja capaz de assegurar a dignidade da pessoa 

humana. Nesta perspectiva, o direito à moradia abrange posições jurídicas objetivas e 

subjetivas, como também uma feição defensiva e prestacional típica dos direitos fundamentais 

sociais.  

Não se trata, porém, de um direito absoluto, pois o direito à moradia, como os demais 

direitos sociais, está sujeitos ao conflito com direitos igualmente existenciais. Como direito 

prestacional, a sua efetivação depende de medidas de ordem normativa, como ocorre com o 

Estatuto da Cidade, e de prestações materiais concedidas pelo Estado. Enfim, o direito à 

moradia assume relevo como direito ligado ao mínimo existencial, uma vez que, é impossível 

se falar em dignidade sem que seja efetivo o acesso à moradia18.   

                                                           
17 Perfis do Direito Civil – Introdução ao Direito Civil Constitucional. Trad. Maria Cristina de Cicco. Rio de 
Janeiro: Renovar, 1997, p. 53. 
18 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos fundamentais 

na perspectiva constitucional, 2009, pp.330-331.  
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Para o exercício dos direitos da vida civil, é necessário que haja a fixação de um 

lugar no qual a pessoa poderá ser encontrada, esse lugar, denominado domicílio, é a sede 

jurídica da pessoa, onde ela se presume presente para o exercício de seus direitos, definido no 

artigo 70 do Código Civil como aquele local em que o indivíduo estabelece a residência com 

ânimo definitivo. O artigo 71 acentua que caso a pessoa natural possua diversas residências, 

onde alternadamente viva, considera-se seu domicílio qualquer delas.  

Também o artigo 72 do Código Civil considera domicílio da pessoa natural o lugar 

onde exerce sua atividade profissional. O parágrafo único dispõe que se a pessoa exerce 

profissão em lugares diferentes, cada um deles constitui domicílio para as relações que lhe 

corresponderem. Essa nova inserção do Código Civil de 2002 representa uma importante 

inovação, uma vez que, possibilita ao autor de uma demanda a propor naquele local em que 

seria mais fácil o acesso à justiça, significando uma forma de não vedar uma solução dada 

pelo judiciário ao possível litígio.  

Enfim, por se tratar de um direito fundamental social, o Estado tem o dever inerente 

de garantir esse direito, possibilitando um nível de vida adequado às condições humanas, de 

forma a se garantir o princípio da dignidade da pessoa humana. Isso ocorre quando o Estado 

respeita, protege e facilita esse direito fundamental.   

Para isso, são importantes as normas infraconstitucionais que facilitam o real acesso 

a esse direito, por exemplo, normas que se referem à política habitacional. Entre elas, a Lei 

11.977 de julho 2009, que dispõe sobre o Programa “Minha Casa, Minha Vida” – PMCMV e 

a regularização fundiária de assentamentos localizados em áreas urbanas, objeto do presente 

artigo.  Também é interessante observar a Lei 10.257 de 2001, o denominado Estatuto da 

Cidade, que contempla um conjunto de princípios e diretrizes, buscando a inserção do direito 

à moradia no âmbito da sociedade, formando um espaço urbano que promova um 

desenvolvimento sustentável, normas não apenas relacionadas à moradia das pessoas 

individualmente consideradas, mas ao grupo social como um todo.  

Contudo, importante frisar que os direitos fundamentais sociais, inclusive o direito à 

moradia, não estão a depender de uma norma infraconstitucional para que sejam realmente 

efetivados. Somente pelo fato de estarem expressos na Constituição e, antes disso, pelo fato 

de terem sido ratificados pelo Brasil em diversos tratados internacionais sobre o tema, já se 

pode falar em responsabilidade objetiva do Estado na garantia de tais direitos. Caso assim não 

fosse, jamais se alcançaria a dignidade da pessoa humana e sempre seria aceita a desculpa de 

que faltam normas infraconstitucionais. Ademais, há que se lembrar que, conforme doutrina 
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de José Afonso da Silva, em seu livro Aplicabilidade das Normas Constitucionais
19, as 

normas constitucionais são dotadas de um mínimo de eficácia, não sendo mais classificadas 

somente em normas auto-executáveis ou não auto-executáveis.   

Por outro lado, a criação de normas que dificultem ou reduzam o acesso à moradia 

são normas inconstitucionais, que precisariam ser revistas pelo Judiciário, uma vez que, como 

direito fundamental social, não há que se falar na possibilidade de sua reversão ou restrição – 

proibição do retrocesso.         

Isso não quer dizer que deva haver um rigor excessivo no que concerne à relação 

jurídico-privada. Deve-se, por um lado, preservar a autonomia privada e, por outro, afastar a 

possibilidade de que, sob o pretexto de se efetivar direitos sociais, o Estado cometa abusos ou 

passe a ter como obrigação ações que não devem assim ser consideradas, tais como, a 

imposição de entregar casa própria a cada indivíduo ou permitir que o locatário não pague o 

aluguel e permaneça no imóvel.   

O razoável, conforme ensina Daniel Sarmento20 é que haja: 

 
(...) equilíbrio e sensatez, para evitar tanto o conservadorismo, que imuniza a 
esfera privada dos valores solidaristas emergentes da Constituição, como o 
‘populismo’ jurídico, que, a pretexto de fazer justiça material, pode acabar, 
em nome da incidência dos direitos sociais nas relações entre particulares, 
destruindo mercados e agravando ainda mais a situação dos excluídos.    

 

Dessa forma, poderá ser garantido o acesso ao direito à moradia, como direito 

humano fundamental, sem que isso represente uma ameaça à sociedade e ao mercado.   

 

1.3 Direito à Moradia versus Direito à Habitação  

 

A título de introdução, cabe mencionar que os pactos e tratados internacionais que 

reconhecem o direito à moradia como um direito fundamental não adotam a diferença 

terminológica, ora utilizando a expressão habitação, ora lar, ou domicílio, entre outros. O que 

significa que não há rigor na utilização dos termos, uma vez que todos se referem à proteção 

do direito de morar. Quanto aos efeitos práticos, o rigorismo não tem relevância, porém, 

quando se analisam as consequências jurídicas da utilização da expressão habitação ou 

moradia, doutrinária e jurisprudencialmente, torna-se importante fazer o uso da melhor 

acepção. 

                                                           
19 SILVA, José Afonso da. Aplicabilidade das normas constitucionais. 6ª Ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2002. 
20 Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2 ed. (2ª tiragem). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 306. 
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Certo é que, conforme se viu em tópico anterior, não se admite uma pessoa natural 

que não possua um domicílio, pois isto traria uma série de dificuldades para as relações 

sociais. Seria difícil, por exemplo, tal pessoa ser parte em um processo judicial.   

A diferenciação entre os termos moradia e habitação é importante, pois, para a 

análise das consequências do não acesso à moradia ou à habitação. O direito à moradia, como 

direito fundamental social, quando lesado, pode dar ensejo à responsabilização a título de 

danos morais, por se tratar de um direito da personalidade. Já o direito à habitação, por outro 

lado, se turbado ou ameaçado, daria ensejo a uma reparação material pelos danos causados, 

uma vez que representa um local onde um direito (moradia) é exercido. Diferenças estas que 

serão melhor explicitadas.   

Nesse contexto, considera-se habitação aquele local em que a pessoa permanece, 

mesmo que temporariamente. Portanto, pode existir habitação em um quarto, por uma noite, 

ou em um hotel em que esteja hospedado, ou em uma casa de praia. A habitação revela uma 

situação de transitoriedade, uma vez que retrata uma relação de fato. Logo, na habitação o 

elemento volitivo é temporário, trata-se de um direito real21.  

Uma forma de se conceituar a habitação seria “(...) a permissão conferida a alguém 

para fixar-se em um lugar determinado, para atender aos seus interesses naturais da vida 

cotidiana, mas de forma temporária ou acidental (...)22”. 

Já a moradia, bem irrenunciável da pessoa natural, indissociável de sua vontade e 

indisponível, é inerente à pessoa humana e independe de objeto físico para ser tutelada pelo 

Direito, sendo elemento essencial e extrapatrimonial do ser humano. Logo, seria a habitação 

(direito real) o exercício efetivo da moradia (direito de personalidade) sobre determinado 

imóvel23.  

Assevera Sérgio Iglesias Nunes de Souza24 que:  

 
Se o único objetivo da norma em tela fosse criar uma relação jurídica 
obrigacional entre a coisa (o bem imóvel) e a pessoa, não haveria, como 
condição do exercício desse direito ou como proibição do exercício legal, a 
possibilidade de o titular do direito alugar ou emprestar o imóvel a outrem, 
pois, nessa hipótese, não se estaria atendendo à finalidade do dispositivo, 
que é proteger, em verdade, o direito à moradia numa hipótese abstratamente 

                                                           
21 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade, 2008, pp. 38/42/43. 
22 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade, 2008, p. 44. 
23 SOUZA, Sérgio Iglesias Nunes de. Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações 

teóricas e práticas com os direitos da personalidade, 2008, p. 44. 
24 Direito à moradia e de habitação: análise comparativa e suas implicações teóricas e práticas com os direitos 

da personalidade, 2008, pp. 139-140. 

9357



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

prevista em lei, como forma de facilitação desse direito, que se dá, no caso, 
por meio do exercício do direito real. 

 

Assim, o direito à moradia pode ser exercido por meio de um contrato de locação, 

pois tal direito não se encontra vinculado ao direito real de habitação, não é este o fim da 

norma, podendo manifestar-se por meio da assinatura de um contrato oneroso ou gratuito. No 

presente artigo, analisar-se-á o acesso ao direito fundamental à moradia por meio das políticas 

públicas e de que forma tais políticas podem assegurar e facilitar a prevalência da dignidade 

da pessoa humana. Logo, a seguir, será analisado o programa social “Minha casa, Minha 

vida”, o seu funcionamento e em que medida ele possibilita a efetivação do direito à moradia.   

 

2 POLÍTICAS PÚBLICAS DE EFETIVAÇÃO DO DIREITO À MORADIA 

  

Segundo Maria Paula Dallari Bucci25, política pública trata-se de um conjunto de 

medidas articuladas, que possuem como objetivo impulsionar a máquina governamental, 

visando à realização de um objetivo de ordem pública e possuem distintos suportes legais, 

seja na Constituição Federal, Leis, ou mesmo em normas infralegais. 

A tutela constitucional dos direitos sociais como direitos fundamentais tem sido um 

fato relevante tanto como pauta permanente de reivindicações na esfera das políticas públicas 

quanto como poderoso instrumento para, na ausência ou insuficiência daquelas.  

Nesse sentido, destaca Flavia Piovesan26: 

 

Ainda que incipiente, a justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos na 
experiência brasileira é capaz de invocar um legado transformador e 
emancipatório, com a ruptura gradativa de uma visão conservadora e 
formalista do Poder Judiciário. Assinala-se, como caso emblemático, as 
decisões judiciais acerca do fornecimento gratuito de medicamentos, que, 
somadas a articuladas e competentes estratégias de litigância, fomentaram 
transformações legislativas e a adoção de políticas públicas consideradas 
exemplares na área.      

 

Importante, pois, o reconhecimento em si da condição de verdadeiros direitos 

fundamentais aos direitos sociais, pelo menos daqueles ligados ao mínimo existencial, mas se 

atendo para o fato de que a previsão de direitos sociais não é, por si só, suficiente para 

assegurar a todos os brasileiros uma vida digna. Por isso, a importância do reconhecimento da 

                                                           
25 BUCCI, Maria Paula Dallari. O conceito de Política Pública em Direito. In: BUCCI, Maria Paula 
Dallari. Políticas Públicas: Reflexões sobre o conceito Jurídico. São Paulo: Saraiva, 2006, pp. 11-15. 
26 Justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos: desafios e perspectivas. In: Direitos Fundamentais Sociais. 

CANOTILHO, J. J. Gomes [et. al.] (Coords.), 2010, p. 69. 
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justiciabilidade dos direitos sociais e econômicos, no que tange especificamente ao direito à 

moradia, objeto do presente artigo, sobretudo quanto à implementação de políticas públicas 

por parte do Estado, como forma de se garantir acesso a tal direito.   

Gregorio Robles27, ao definir direitos fundamentais, acena que: 

 

Quando os direitos humanos, ou melhor, determinados direitos humanos, se 
positivam, adquirindo categoria de verdadeiros direitos processualmente 
protegidos, passam a ser direitos fundamentais em um determinado 
ordenamento jurídico. No entanto, isso só ocorre quando o ordenamento lhes 
confere um status especial que os torna distintos, mais importantes que os 
demais direitos. Do contrário, não seria possível distinguir os direitos 
fundamentais daqueles outros que são, por assim dizer, direitos ordinários. 
Normalmente é a Constituição que especifica os direitos fundamentais e 
prevê um tratamento especial para eles. 

 

Portanto, têm-se os direitos humanos fundamentais toda vez que a Constituição 

Federal positivar direitos humanos hauridos em declarações de cunho eminentemente social, 

alcançando, nesse desiderato, a imposição mundial hodierna no que respeita a globalização. 

Destarte, importante demonstrar a exigência universal de imposição dos direitos 

humanos através da democratização do discurso. O fato de os direitos sociais serem 

reconhecidos como autênticos direitos fundamentais e, como tais, “levados a sério” na sua 

condição de direitos subjetivos, é imprescindível para imprimir à noção de cidadania um novo 

contorno e conteúdo, o que, por si só, já justificaria todo o esforço em prol dos direitos 

sociais.  

Logo, reconhecido o direito à moradia como direito fundamental social, deve o Poder 

Público garantir o acesso a tal direito de forma ampla. O Poder Público possui o dever de 

promover a plenitude ao acesso à moradia. Trata-se de um dever de prestação positiva, 

necessário para a efetivação de um direito fundamental social da pessoa humana, enquanto 

sujeito de direitos.  

 Nesse passo, a lição de Norberto Bobbio28: 
 

É supérfluo acrescentar que o reconhecimento dos direitos sociais suscita, 
além do problema da proliferação dos direitos do homem, problemas bem 
mais difíceis de resolver...: é que a proteção destes últimos requer uma 
intervenção ativa do Estado, que não é requerida pela proteção dos direitos 
de liberdade, produzindo aquela organização dos serviços públicos de onde 
nasceu até mesmo uma nova forma de Estado, o Estado Social. Enquanto os 

                                                           
27 Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual.(Trad. Roberto Barbosa Alves). Barueri: Manole, 2005, 
p. 7. 
28 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campos, 1992, p. 72.  
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direitos de liberdade nascem contra o superpoder do Estado – e, portanto, 
com o objetivo de limitar o poder –, os direitos sociais exigem, para sua 
realização prática, ou seja, para a passagem da declaração puramente verbal 
à sua proteção efetiva, precisamente o contrário, isto é, a ampliação dos 
poderes do Estado. (...) na Constituição italiana, as normas que se referem a 
direitos sociais foram chamadas puramente de programáticas. Será que já 
nos perguntamos alguma vez que gênero de normas são essas que não 
ordenam, proíbem e permitem num futuro indefinido e sem prazo de 
carência claramente delimitado? E, sobretudo, já nos perguntamos alguma 
vez que gênero de direitos são esses que tais normas definem? Um direito 
cujo reconhecimento e cuja efetiva proteção são adiados sine die, além de 
confiados à vontade de sujeitos cuja obrigação de executar o ‘programa’ é 
apenas uma obrigação moral ou, no máximo, política, pode ainda ser 
chamado corretamente de ‘direito’?. 
 
 

 Esse dever deve ser prestado de forma a atender a plenitude e maior dignidade dos 

cidadãos, deve-se possibilitar o acesso à moradia. Isso é possível, como se verá, por meio do 

programa “Minha casa, Minha vida”, que representa um indício de superação das 

desigualdades econômicas e sociais existentes no Brasil.  

 

3 O PROGRAMA “MINHA CASA, MINHA VIDA” ENQUANTO POLÍTICA 

PÚBLICA DE EFETIVAÇÃO AO DIREITO À MORADIA 

 

O programa “Minha Casa, Minha Vida”, enquanto política pública, busca reduzir o 

déficit e irregularidade habitacional no país. Foi instituído pela medida provisória nº459/2009, 

convertida na Lei 11.977/2009, que dispõe sobre o programa de habitação e regularização de 

assentamentos em área urbana. O dispositivo prevê a produção, aquisição, requalificação e 

reforma de dois milhões de unidades habitacionais, a serem realizadas entre 2010 e 2014, 

sendo que suas diretrizes de continuidade poderão ser complementadas no Plano Nacional de 

Habitação, apresentado pelo Poder Executivo Federal por meio de projeto de lei. 

Em pesquisa sobre o PMCMV – Programa Minha casa, Minha vida, JulioYukio 

Shimizu, levanta dados concisos acerca do déficit habitacional do país: 

 
O déficit habitacional brasileiro foi estimado em 7,903 milhões de moradias 
em 2005, com incidência predominantemente urbana (81,2% do montante 
brasileiro, o equivalente a 6,414 milhões de moradias). A região Sudeste 
lidera a demanda nacional, com necessidades estimadas em 2,899 milhões de 
unidades, vindo a seguir a Nordeste, com 2,743 milhões de unidades. As 
duas regiões representam 71,4% do déficit habitacional brasileiro, com 
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distinção de que na segunda há parcela expressiva do problema a ser 
equacionada em áreas rurais29. 

 

São previstos na Lei a existência de dois subprogramas, quais sejam: i) Programa 

Nacional de Habitação Urbana – PNHU e ii) Programa Nacional de Habitação Rural – PNHR. 

Segundo a cartilha explicativa30 sobre o programa habitacional “Minha Casa, Minha 

Vida”, trata-se de um programa de habitação popular do governo federal, em parceria com 

movimentos sociais, com o objetivo de construir um milhão de casas para trabalhadores de 

baixa renda. 

O programa é subdividido de acordo com a faixa de renda familiar, estabelecendo 

critérios de priorização de acordo com a renda mensal auferida, com regramento específico 

voltado para famílias de baixa renda - até três salários mínimos - que são beneficiadas com 

subsídio para moradias de interesse social e outro para aquelas que possuem renda entre três e 

dez salários mínimos, ou seja, há um claro enfoque nas famílias de baixíssima renda. 

Para efeitos de aferição de renda familiar, o inciso I do parágrafo único da Lei 

11.977/2009 estabelece como grupo familiar a “unidade nuclear composta por um ou mais 

indivíduos que contribuem para o seu rendimento ou têm suas despesas por ela atendidas e 

abrange todas as espécies reconhecidas pelo ordenamento jurídico brasileiro, incluindo-se 

nestas a família unipessoal”.  

Convém ainda destacar que compete ao Poder Executivo Federal a definição dos 

parâmetros de priorização e de enquadramento dos beneficiários do programa, tal como a 

periodicidade de atualização dos limites de renda, não sendo vedado aos demais entes 

federados o estabelecimento de outros critérios em consonância com as políticas habitacionais 

da União e previamente aprovadas pelos conselhos locais de habitação, quando existentes. 

Segundo os objetivos do PMCMV31, existe a previsão de construção de uma 

quantidade considerável de casas para famílias de renda até três salários mínimos até o ano de 

2014, com prestações mensais de dez por cento do valor da renda mensal, a serem pagas 

durante dez anos. Nestes casos, não há pagamento durante a obra e nem cobrança de entrada. 

Conforme consta na cartilha explicativa32, àqueles que possuem renda mensal bruta 

entre seis e dez salários mínimos, a entrada é opcional e há previsão de pagamento mínimo 

                                                           
29 SHIMIZU, Julioyukio. Projeção de impactos econômicos do Programa Minha Casa, Minha Vida: Uma 

abordagem de Equilíbrio Geral Computável. 2010. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Faculdade 
de Ciências Econômicas, Ufmg, Belo Horizonte/mg, 2010. p. 09. 
30 Documento disponível em: < http://www.adh.pi.gov.br/minha_casa_minha_vida.pdf>. Acesso em: 
23.09.2011. 
31 Idem. 
32

 Idem. 
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durante a execução da obra, que se dará em função da renda. Existe, ainda, previsão de 

subsídio para famílias com renda de até seis salários mínimos. 

Outro objetivo que pode ser atribuído ao programa está disposto no inciso II do 

parágrafo único do art. 1ª da lei em comento. Cuida-se do estímulo ao ramo da construção 

civil, vez que, para que seja abrangido pelo programa, o imóvel produzido deve se tratar de 

imóvel novo, com no máximo cento e oitenta dias do “habite-se” ou documento equivalente 

ou, em caso de prazo maior, nunca antes habitado ou alienado. O que também pode ser 

enfatizado com a leitura do art. 42 da Lei, que prevê a redução dos “emolumentos devidos 

pelos atos de abertura de matrícula, registro de incorporação, parcelamento do solo, averbação 

de construção, instituição de condomínio, averbação da carta de ‘habite-se’ e demais atos 

referentes à construção de empreendimentos no âmbito do PMCMV”. 

O ramo de construção civil é um dos mais relevantes para economia nacional, 

conforme comprovam os dados abaixo: 

 

A participação do chamado construbusiness no PIB da economia foi de 
11,3% em 2007 (FIESP, 2008, p. 6), sendo que o setor de construção 
propriamente dito, ou seja, edificações e construções pesadas, foi 
responsável por 5,2% do PIB; o setor de materiais de construção por 4,6%; 
outros materiais, 0,8%; máquinas e equipamentos, 0,2% e serviços (projetos 
de engenharia e arquitetura, atividades imobiliárias e manutenção de 
imóveis), 0,5% do PIB (FIESP, 2008, p. 6). Vale destacar também a grande 
importância do construbusiness na geração de emprego na economia: 8,2 
milhões de pessoas ocupadas em setembro de 2008, entre formais e 
informais (FIESP, 2008, p. 7). Além disso, para cada pessoa ocupada no 
setor, outros 3 postos de trabalho são criados na economia, entre formais e 
informais (FIESP, 2008, p. 7). O macrossetor tem tido um crescimento 
virtuoso desde 2004 (FIESP, 2008, p. 8). Em 2004, 2006 e 2008 o 
macrossetor teve crescimento superior à economia como um todo.33 

 

O programa objeto do estudo tem demonstrado o cumprimento dos objetivos traçados 

por meio de resultados significativos, segundo informações recentes contidas no sítio 

eletrônico do Poder Executivo Federal34, donde se anuncia que o PMCMV superou a meta de 

01 (um) milhão de unidades habitacionais no ano de 2010, conforme informado pela Caixa 

Econômica Federal dia 06/02/2011. 

Portanto, pode-se observar que o Programa “Minha Casa, Minha Vida” representa, 

atualmente, um importante meio de efetivação do direito fundamental social à moradia, uma 

                                                           
33 SHIMIZU, Julioyukio. Projeção de impactos econômicos do Programa Minha Casa, Minha Vida: Uma 

abordagem de Equilíbrio Geral Computável. 2010. 90 f. Dissertação (Mestrado) - Departamento de Faculdade 
de Ciências Econômicas, Ufmg, Belo Horizonte/mg, 2010. p. 07. 
34 Notícia disponível  em : <http://www.brasil.gov.br/noticias/arquivos/2011/02/11/minha-casa-minha-vida-
contrata-mais-de-1-milhao-de-moradias-em-2010>. Acesso em : 26.09.2011. 
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vez que tem permitido que populações de baixa renda tenham acesso à habitação. Pode-se 

afirmar que, sem a implementação dessa política pública, por meio do Estado, dificilmente 

tais pessoas, consideradas de baixa renda, teriam acesso ao imóvel próprio; enfim, 

dificilmente teriam acesso ao direito à moradia.  

 

CONCLUSÃO 

 

Os direitos fundamentais não poderiam receber outro nome. São fundamentos para 

uma vida digna. Não há dignidade sem o acesso à moradia, assim como também não há saúde, 

não há sossego, tampouco privacidade.  

O direito à moradia não se confunde, conforme se viu, em termos jurisprudenciais e 

doutrinários, com o direito à habitação. Aquele, representando um direito fundamental da 

personalidade, enquanto este, um direito real ao bem imóvel.  

Não há dúvidas de que o Estado tem o dever de garantir o acesso à moradia: assim 

prevê a Constituição Federal. Dessa forma, com o presente artigo, procurou-se discutir a 

importância da implementação de políticas públicas para a efetivação do direito à moradia. 

Nesse contexto, o programa “Minha casa, Minha vida” representa um meio de acesso à 

moradia, por meio do acesso à habitação (direito real).  

Entretanto, esse programa apenas alcançará o fim que dele se espera (obtenção de um 

direito fundamental) caso esteja de acordo com os princípios constitucionais, princípios estes 

que apenas materializam em formalidades atitudes esperadas – expectativas legítimas e 

confiança. Assim, esses princípios devem pautar todas as condutas, sempre em busca do 

respeito aos direitos fundamentais.  

 Mas, na medida em que viver em sociedade pressupõe a criação e a obediência a 

regras e essas regras precisam de fiscalização, o Direito funciona como um instrumento 

importante para garantir que os indivíduos tenham acesso aos direitos fundamentais. 

O acesso à moradia é uma necessidade, diga-se, premente. Afinal, o direito à moradia 

é direito fundamental social expresso no artigo 6° da Constituição, por meio da Emenda 26 de 

2000, mas, antes, já o era pela ratificação pelo Brasil de tratados internacionais que assim o 

conceberam.    

O real acesso ao direito à moradia é possível por meio da intervenção estatal, 

criando-se políticas públicas e editando-se leis que facilitem esse acesso – o que já se viu com 

a edição da Lei 11. 977/2009 e com o Estatuto da Cidade.  
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Dessa forma, espera-se que o programa social “Minha casa, Minha vida”, seja capaz 

de assegurar aos cidadãos brasileiros, principalmente aqueles considerados de baixa renda, a 

possibilidade de acesso ao direito à moradia, por meio do acesso à habitação, para que assim 

se possa falar na efetivação dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana.  
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RESUMO 

O presente estudo é desenvolvido com foco principal na temática da efetividade dos direitos 

fundamentais, num claro objetivo de desenvolver um pensamento e uma nova possibilidade 

teórico-argumentativa de materialização desses direitos.  Após sucinta introdução ao tema, a 

pesquisa se volta para a compreensão do paradigma do neoconstitucionalismo, buscando 

identificar suas principais características, de forma a traçar uma relação direta com a 

efetivação dos direitos fundamentais. Em seguida, trabalha a dimensão do controle judicial de 

políticas públicas, propondo-se a superar os argumentos impeditivos, para defender a 

possibilidade da realização de um controle judicial responsável e moderado, comprometido 

com a concretização dos direitos fundamentais no atual paradigma do Estado democrático de 

direito. Desenvolve, então, uma relação entre as teorias neokantianas de Rawls, Dworkin, 

Alexy e Habermas com o controle judicial de políticas públicas, denominada de Distribuição 

Equânime de Recursos, que pretende fornecer mais uma linha argumentativa para a atuação 

judicial efetiva. 

PALAVRAS CHAVES: DIREITOS FUNDAMENTAIS; NEOCONSTITUCIONALISMO; 

EFETIVIDADE; IGUALDADE; DEMOCRACIA. 

 

 

RIASSUNTO 

Il presente studio è stato sviluppato con particolare attenzione sul tema dell'effettività dei 

diritti fondamentali, in un chiaro obiettivo di sviluppare un pensiero e una nuova possibilità 

teorico-argomentiva di materializzazione di questi diritti. Dopo una breve introduzione al 

tema, la ricerca si rivolge alla comprensione del paradigma di neocostituzionalismo, cercando 

                                                 
∗ Doutorando pela Scuola Dottorale Internazionale Tullio Ascarelli – Università degli Studi Roma Tre, Mestre 
em Direitos e Garantias Fundamentais pela FDV e Promotor de Justiça no Estado do Espírito Santo. E-mail: 
pisousa@hotmail.com 
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di identificare le loro caratteristiche principali, al fine di tracciare un rapporto diretto con 

l'effettivazione dei diritti fondamentali. Lavora poi la dimensione del controllo giudiziario 

delle politiche pubbliche, si proponendo di superare gli argomenti opposti, per difendere la 

possibilità di produrre un moderato e responsabile controllo giudiziario, impegnato nella 

concretizzazione dei diritti fondamentali nel attuale paradigma dello Stato di diritto 

democratico. Quindi si sviluppa una relazione tra le teorie neokantianas di Rawls, Dworkin, 

Alexy e Habermas con il controllo giudiziario delle politiche pubbliche, chiamata di 

Distribuzione Equanime delle Risorse, che mira a fornire un altro argomento per l' azione 

giudiziaria effettiva. 

PAROLE CHIAVE: DIRITTI FONDAMENTALI; NEOCOSTITUCIONALISMO; 

EFFETTIVITÀ; UGUAGLIANZA; DEMOCRAZIA. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Entre as inúmeras histórias mundiais existentes, uma em particular proporciona uma 

espetacular reflexão sobre a atitude do expert, que é a da escultura “David”, feita por 

Michelangelo, uma das obras mais famosas e importantes do Renascimento e do próprio 

escultor, que atualmente se encontra na “Galleria dell’Accademia”, em Firenze-Itália.  

Conforme os registros históricos1, a obra levou cerca de três anos para ser concluída 

pelo gênio Michelangelo, que a esculpiu em mármore, com medida de 5,17m, tendo sido 

escolhida como símbolo máximo da então República de Florença. 

Além do imprecionante retrato físico do homem, que expõe em detalhe o realismo do 

corpor nú em relevo e curvas até então inatingíveis, e da inovação de retratar o famoso 

personagem bíblico antes da conhecida guerra com o gigante Golias, ao contrário do que 

fizeram Donatello e Verrochio, um fato marca profundamente a realização desta obra, e ele se 

refere à atitude do expert diante da matéria prima utilizada. 

É que o bloco de mármore de carrara usado por Michelangelo para esculpir “David” 

havia ficado exposto ao tempo e às suas intempéries por décadas no pátio da catedral de Santa 

Maria del Fiore, o que gerou “danos significativos” ao bloco, que inclusive teve seu tamanho 

diminuído. 

Em razão principalmente desta situação, grandes mestres italianos, que haviam 

recebido a missão de executar a obra, rejeitaram a empreitada, afirmando que esse bloco não 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.pt.wikipedia.org/wiki/David_(Michelangelo)>. Acesso em: 07 de outubro de 
2011. 
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teria mais as qualidades necessárias para a produção de uma escultura minimamente aceitável. 

Michelangelo, ao contrário, aceitou o desafio e se entregou ao trabalho intenso e 

delicado de esculpir este bloco, produzindo uma obra que marcaria a história da arte 

renascentista em todo o mundo e introduziria um novo estilo na execução de obras artísticas 

deste porte. 

O que mais se ressalta em toda esta história é a atitude de Michelangelo de buscar 

visualizar e compreender o seu objeto ciêntífico de pesquisa e produção que até então era tido 

como inadequado para a realização do seu fim almejado.  

De fato, não foram poucos os “experts” que olharam para o material científico e não 

conseguiriam compreendê-lo em sua essência, tachando-o de inapropriado. Mas foi a postura 

de Michelangelo que fez toda a diferença, provando que aquilo que por décadas havia sido 

declarado como inviável dependia tão somente de uma leitura adequada por parte do 

verdadeiro obreiro para que pudesse demonstrar todo o seu potencial.   

Esta pequena história revela algo de uma simplicidade estonteante, relacionado à 

atitude das pessoas para com os acontecimentos da vida, e, especialmente no desenvolvimento 

dessa pesquisa, para com a compreensão do fenômeno “direito”. 

Em regra, pode-se dizer que o ambiente jurídico é tipicamente dominado por 

posições tradicionais e fechadas, que insistem tenazmente em afirmar que o objeto científico 

“direito” é impróprio para a realização de inúmeras obras de arte das ciências sociais 

aplicadas, impedindo o completo afloramento das suas inúmeras qualidades. 

Não entrando no mérito das verdadeiras motivações para o predomínio dos referidos 

juízos, no mundo atual o que se sabe é que nenhuma verdade científica é inquestionável e 

absoluta2, devendo sempre o “expert” ter uma atitude aberta ao conhecimento, como forma de 

captar e desenvolver todas as potencialidades do objeto científico, que não pode permanecer 

mais restrito aos seus limites pessoais. 

Assim, o tempo atual exige do verdadeiro jurista este mesmo comprometimento 

intelectual e ético para com o objeto da grande obra de arte que é o direito, que, como se sabe, 

não lhe pertence exclusivamente, mas que também lhe exige coerência e fidelidade.    

Muitos são os obstinados que procuram definir o que é o direito3, buscando resolver 

                                                 
2 Neste sentido, por exemplo, as recentes pesquisas sobre os “neutrinos”, desenvolvidas pelo Centro Europeu de 
Pesquisa Nuclear (Cern), em Genebra, na Suíça, e pelo INFN do Gran Sasso na Itália, que se ainda não tiveram a 
condição de superar a Teoria da Relatividade do célebre físico alemão Albert Einsten, pelo menos a 
questionaram, na busca pelo progresso científico. Disponível em: < http://www.public.web.cern.ch/public/>. 
Acesso em: 07 de outubro de 2011. 
3 Entre tantos excelentes trabalhos, ressalta-se os atuais de Ronald Dworkin, O império do Direito. Trad. de 
Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins Fontes, 2007, de Jürgem Habermas, Direito e democracia: entre 
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um daqueles problemas identificados como dos importantes para a sociedade moderna. Sabe-

se que a resposta a esta indagação possui direta relação com a identificação da sua finalidade, 

com as visões filosóficas, científicas, sociológicas, políticas, econômicas, dentre outras, que 

permeiam a mente desses obstinados e de determinada sociedade, pra dizer o mínimo. 

Entretanto, não é nova a observação de que, na verdade, o atual problema do direito 

pertence muito mais às questões de efetivação do que às de definição e/ou às de declaração. O 

conhecido trecho da obra de Norberto Bobbio, L´Età dei Diritti, parece cada vez mais atual, 

razão de sua propagação pelos mais diversos ambientes. Como disse Bobbio (2005, p. 16): 

 

Il problema di fondo relativo ai diritti dell’uomo è oggi non tanto quello di 
giustificarli, quando quello di proteggerli. È un problema non filosofico ma politico. 

 

Ainda que concordando com a visão de que, na verdade, tanto a fundamentação 

filosófica quanto a decisão política se desenvolvem num movimento ininterrupto e 

interdependente, não se deve desconsiderar a admoestação do cientista político italiano de 

que, atualmente, o problema do direito pertence muito mais ao mundo das vontades concretas 

do que ao mundo das elucubrações racionais. Longe disto! 

Os ideais revolucionários franceses de liberdade, igualdade e fraternidade foram e 

são (ou, pelo menos, deveriam ser) objetivos intransigentes da atual humanidade. Diversos 

foram os “revolucionários” que lutaram pela “causa”, tendo sido alcançadas inúmeras 

conquistas, dentre elas a das declarações de direitos de toda a humanidade.  

De fato, vários documentos políticos foram produzidos, diversas Constituições foram 

promulgadas e muitas foram as convenções internacionais assinadas. Mas, por outro lado, 

uma coisa continua parece continuar a mesma, que é a carência de direitos, aqui afirmada 

numa concepção bastante abrangente, mas que foca no problema da efetividade.  

A evolução das dimensões dos direitos fundamentais ainda demanda muitos ajustes 

científicos para adequada execução da gigantesca tarefa proposta, cabendo ao cientista do 

direito tomar todas as atitudes para a exata extração das potencialidades deste objeto, 

revisitando velhas concepções e propondo novas soluções, se for o caso. 

Neste sentido, o presente estudo é desenvolvido na perspectiva de que também o 

judiciário possui sua parcela de contribuição institucional para a efetivação dos direitos 

                                                                                                                                                         
facticidade e validade – vol. I, 2. ed. – Trad. de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 
2003, de Luigi Ferrajoli, Principia iuris: teoria del diritto e della democracia – vol. I. Bari: Editori Laterza, 
2007, e de Robert Alexy, Teoria dos direitos fundamentais. Tradução de Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008. 
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fundamentais que dependem das políticas públicas4 para se tornarem uma realidade na 

sociedade, num cenário que não lhe reserva mais uma posição menor no jogo da construção e 

efetivação desses direitos. 

Mais do que isto, ao final é desenvolvida um pensamento e uma linha argumentativa 

que defende uma atitude judicial-interpretativa a favor de uma distribuição igualitária dos 

recursos públicos nos moldes noekantianos do final do século XX, da chamada virada 

kantiana
5, numa dimensão de vinculação racional das atividades públicas não só às 

liberdades, mas também à justiça, valorizando o ser humano como ser que é, 

independentemente das suas diferenças, crenças, origens e outras coisas mais. 

Assim é que, no próximo tópico, será trabalhado o grande pano de fundo para todo 

este pensamento, que só é possível ser desenvolvido pelo avanço científico na análise do 

objeto direito, entendendo-o como uma dimensão um pouco mais complexa do que aquelas 

defendidas pelo jusnaturalismo e pelo juspositivimo, por exemplo.  

 

2 EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO PARADIGMA 

NEOCONSTITUCIONALISTA 

Em razão de tudo que já foi conceituado e debatido entre os mais autorizados 

juristas, falar aqui sobre o denominado paradigma “neoconstitucionalista” é uma atividade 

que exige, no mínimo, um cuidado ético e uma honestidade científica, no sentido de não se 

impor uma visão particular sobre determinado fenômeno, dificultando a sua exata 

compreensão6. 

Como ponto de partida, então, deve-se sempre ter no horizonte que este é um 

fenômeno que possui diversos vetores que impedem àqueles que possuem um mínimo de 

comprometimento científico de fazer afirmações genéricas, totalizantes e irrefletidas, a 

                                                 
4 Adota-se neste trabalho como conceito de políticas públicas as atividades promocionais desenvolvidas 
eficientemente pelo Estado e/ou pela Sociedade Civil a fim de alcançar objetivos específicos de interesse 
econômico, político ou social, como forma de se efetivar os direitos fundamentais e/ou o Estado democrático de 
direito 
5 Ricardo Lobo Torres (2009, p. 509), com uma clareza irretocável, descreve a virada kantiana no pensamento 
filosófico do final do século XX, afirmando que: “As relações entre ética e direito e a procura dos valores se 
intensificam sobremodo após o que se convencionou chamar de virada kantiana, que traz as seguintes novidades 
principais: a inclusão da regra de justiça, ao lado da de liberdade, no imperativo categórico; a positivação 
jurídica da norma ética abstrata; o equilíbrio entre justiça e direitos humanos; a objetividade dos valores, sujeita 
à verdade epistêmica ou pragmática; a efetividade do mínimo ético.”  
6 O que se pode afirmar até mesmo em decorrência da percepção recente do fenômeno, conforme afirmado por 
Tecla Mazzarese (2002, p. 07): “Neocostituzionalismo, come si è già acennato, è um termine proposto 
recentemente nella letteratura di filosofia del diritto e di filosofia politica per indicare le forme e i modi in cui, 
negli ultimi decenni, si è venuto configurando il costituzionalismo”. Também neste sentido, Antonio Cavalcanti 
Maia (2007, p. 243-265) explica que, na verdade, o neoconstitucionalismo é um pensamento jurídico 
contemporâneo que veio a superar a “estiolada querela jusnaturalismo versus positivismo jurídico”.  
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começar pela sua própria nomenclatura, que, como se sabe, não é assumida de forma unânime 

nem no cenário científico jurídico brasileiro7, muito menos no mundial, não sendo, por 

exemplo, empregada nos Estados Unidos, na Alemanha e em outros tantos países8. 

Numa abordagem elementar, existe uma concordância científica de que a formulação 

e a aplicação do direito se encontram atualmente em transformação no panorama jurídico 

mundial9, uma vez que não se encontra mais inteiramente compatível com os paradigmas 

anteriores jusnaturalistas e juspositivistas10, num fenômeno perceptível não só pela 

comunidade científica, mas também pela sociedade de uma forma geral. 

Recentes decisões judiciais, especialmente proferidas pelo Supremo Tribunal Federal 

no cenário jurídico brasileiro11, ganharam tamanha notoriedade social, que, em certos casos, 

auferiram contornos midiáticos comparáveis com os “grandes lançamentos holywoodianos” 

ou com os “cobiçados desfechos novelísticos brasileiros”, permitindo ao cidadão mais comum 

entender que o “sistema das leis” estava mudando. 

A questão, no entanto, que poderia parecer simples aos olhos dos mais precipitados, 

reveste-se de algumas particularidades, que são características do próprio momento plural e 

complexo vivido pela sociedade mundial, cabendo então a busca da resposta à pergunta sobre 

“o que seria, então, o neoconstitucionalismo?”. 

                                                 
7 Muitos autores brasileiros têm utilizado outras expressões para se referir ao aqui chamado 
“neoconstitucionalismo”. Gustavo Binenbojm (2006, p. 61), por exemplo, utiliza a expressão 
constitucionalização do direito como sinônimo de neoconstitucionalismo. Já Ricardo Lobo Torres (2009a, pp. 
503-525), em algumas passagens, refere-se ao fenômeno como “não-positivismo”. Já no ambiente internacional, 
Luis Prieto Sanchís (2003, p. 101), por exemplo, fala em “nova cultura jurídica”, Manuel Atienza (2007, p. 309) 
se refere ao “paradigma constitucionalista in statu nascendi” e Luigi Ferrajoli (2004, p. 22) analisa o 
“paradigma do Estado constitucional do direito”.  Conforme Antonio Cavalcanti Maia (2007, p. 245), a 
expressão neoconstitucionalismo é mais empregada nos países europeus, enquanto que a expressão pós-

positivismo é mais utilizada no Brasil, sendo que o primeiro autor brasileiro que fez referência a este termo no 
Brasil foi Paulo Bonavides,em seu Curso de direito constitucional, no ano de 1995. 
8 Sobre o assunto, indica-se a leitura de SARMENTO, Daniel. O neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e 
possibilidades. In: SARMENTO, Daniel. Filosofia e teoria constitucional contemporânea. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2009.  
9 Tecla Mazzarese (2002, p. 03) afirma: “Fra i possibili usi del termine che è già possibile distinguere, un uso 
volutamente e non eccessivamente compresso è quelo secondo il quale con neocostituzionalismo si designa un 
tratto caraterizzante di molti ordinamenti giuridici contemporanei, conguintamente alle conseguenze che da 
questo tratto caratterizzante derivano e/o possono derivare per la (ri)definizione del concetto di diritto, dei modi 
della sua aplicazione, e delle forme della sua conoscenza”. 
10 Assim, afirma Mauro Barberis (2008, p. 29): “Nel generale rimescolamento delle posizione verificatosi negli 
ultimi trent’anni, ha finito per delinearsi una quarta filosofia del diritto, certamente critica del giuspositivismo 
ma non necessariamente assimilabile al guisnaturalismo: filosofia del diritto che no ha ancora contorni netti e 
neppure un nome consolidato, ma che potrebbe chiamarsi neo-costituzionalismo.” Sobre o Jusnaturalismo e o 
Juspositivismo, entre todos, indica-se a leitura de BOBBIO, Norberto. Giusnaturalismo e positivismo giuridico. 
Bari: Editori Laterza, 2011. 
11 Para citar apenas os mais recentes, lembra-se, por exemplo, dos julgamentos do reconhecimento da união 
estável entre casais do mesmo sexo (ADI 4277 e ADPF 132), da liberação da pesquisa com células-tronco 
embrionárias (ADI 3510), da fidelidade partidária (ADIN’s 4086 e 3999), da extradição de Cesare Battisti (Ext. 
1085 e MS 27875) e, por fim, a da ficha limpa (RE 633703). 
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A busca pelas raízes da identificação deste processo remete a pesquisa ao velho 

continente, onde as primeiras advertências foram anunciadas na Espanha e na Itália12, país 

este onde, conforme lições de Tecla Mazzarese, o vocábulo teria sido inicialmente utilizado, 

no final do último século, por expoentes da Escola de Gênova, como Susanna Pozzolo13, 

Mauro Barberis14 e Paulo Comanducci15, para “indicar aquilo que, independentemente de 

qualquer diferença nos argumentos adotados e/ou nos assuntos defendidos, apresenta-se como 

um núcleo temático comum dos escritos, nas últimas três décadas de Ronald Dworkin, Robert 

Alexy, Carlos Nino, e, na Itália, por Luigi Ferrajoli e Gustavo Zagrebelsky”.16  

Identificadas, assim, as fontes jurídicas originárias de observação desse fenômeno, 

pode-se seguramente afirmar, em seguida, que na verdade este fenômeno não possui apenas 

um modelo, mas, na verdade, usando a expressão de Paolo Comanducci, “formas de 

(neo)constitucionalismo”17, o que permite a sua visualização e definição sob diferentes 

enfoques18, não necessariamente contraditórios, mas, muitas vezes, complementares. 

Assim é que, por exemplo, no cenário jurídico brasileiro, Luis Roberto Barroso 

(2007, pp. 203-249) relaciona o paradigma a três características básicas: reconhecimento da 

força normativa da Constituição, expansão da jurisdição constitucional e nova interpretação 

constitucional. 

Ana Paula de Barcellos (2006, p. 32-33), de uma forma um pouco mais sistemática, 

afirma ser possível identificar características específicas mais destacadas do 
                                                 
12 Neste sentido, ver Daniel Sarmento (2009, p. 114). Neste estudo, Daniel Sarmento chama a atenção para a 
disseminação da idéia no Brasil através da coletânea organizada pelo jurista mexicano Miguel Carbonell (ed). 
Neoconstitucionalismo(s). Madrid: Editorial Trotta, 2003. 
13 POZZOLO, Susanna. Neocostituzionalismo y la especificidad de la interpretación constitucional. Doxa, v. 21, 
1998, pp. 355-370. 
14 BARBERIS, Mauro. Filosofia del diritto. Un’introduzione storica, il Mulino, Bologna, 2000. 
15 COMANDUCCI, Paulo. Il positivismo giuridico: un tentativo di bilancio. In: Studi in onore di Franca De 

Marini. BIANCHINI, Maria Grazia; VIARENGO, Gloria (orgs.). Milano: A. Guiffrè, 1999, pp. 125-134. 
16 Afirma Tecla Mazzarese (2002, p.2): “Il termine neocostituzionalismo, como si è giá accennato nella 
prefazione, è stato suggerito da alcuni esponenti della Scuola di Genoa per indicare quello che, 
indipendentemente da qualsiasi differenza negli argomenti adottati e/o negli assunti difesi, si presenta come un 
nucleo tematico comune degli scritti, negli ultimi tre decenni, di Ronald Dworkin, Robert Alexy, Carlos Nino e, 
in Italia, di Luigi Ferrajoli e Gustavo Zegrebelsky”. 
17 Neste sentido, recomenda-se a leitura de Paolo Comanducci. Forme di (neo)costituzionalismo: uma 
riconizione metateorica. In: MAZZARESE, Tecla (coord.). Neocostituzionalismo e tutela (sovra)nazionale dei 

diritti fondamentali. Torino: G. Giappichelli Editore. 2002, pp. 71-94. Também Aldo Schiavello fala em 
neoconstitucionalismos no texto “Neocostituzionalimo o neocostituzionalimi?. 2003. Disponível em: <http:// 
www.dirittoequestionipubbliche.org/D_Q-3/contributi/monografica_a/D_Q-3_Schiavello.pdf >. Acesso em: 07 
de outubro de 2011. 
18 Conforme Antonio Cavalcanti Maia (2007, pp. 250-251), por exemplo, seria possível identificar, por um lado, 
o neoconstucionalismo não positivista, fruto dos pensamentos de autores como Robert Alexy, Gustav 
Zagrebelsky, Alfonso Garcia Figueroa e Santiago Sastre Ariza, que apostam “na reabilitação da razão prática” e 
“na centralidade dos princípios constitucionais à inteligência dos sistemas jurídicos contemporâneos avançados. 
Já por outro lado, seria possível falar numa corrente do neoconstitucionalismo alinhada com o positivismo 
inclusivo, conforme o pensamento de autores como Luis Prieto Sanchis, José Juan Moreso, Paulo Comanducci e 
Susana Pozzolo.   
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neoconstitucionalismo que podem ser analisadas em dois grupos distintos: um referente aos 

elementos metodológicos-formais e outro relativo aos elementos materiais. 

Conforme seu pensamento, no que se refere aos elementos metodológicos-formais, a 

jurista carioca afirma que o neoconstitucionalismo se estrutura em três premissas 

fundamentais, que são a da normatividade da Constituição, a da superioridade da Constituição 

sobre o restante da ordem jurídica e a da centralidade da Constituição nos sistemas jurídicos.  

Já quanto aos elementos materiais, duas características são dignas de destaque: a da 

incorporação explícita de valores e opções políticas nos textos constitucionais, principalmente 

nas questões envolvendo a promoção da dignidade humana e dos direitos fundamentais e a da 

ampliação de conflitos específicos e gerais envolvendo preferências normativas e filosóficas 

existentes internamente no sistema constitucional. Como explanou a autora:  

 

O neoconstitucionalismo vive essa passagem, do teórico ao concreto, de feérica, 
instável e em muitas ocasiões inacabada construção de instrumentos por meio dos 
quais se poderá transformar os ideais da normatividade, superioridade e centralidade 
da Constituição em técnica dogmaticamente consistente e utilizável na prática 
jurídica. (BARCELLOS, 2006, p. 33) 

 

Reconhecendo a multiplicidade dos fenômenos que compõem o movimento 

constitucional atual, por sua vez, Daniel Sarmento reafirma a implicação recíproca dos 

mesmos e os identifica sinteticamente em: 

 

(a) Reconhecimento da força normativa dos princípios jurídicos e valorização da sua 
importância no processo de aplicação do Direito; (b) rejeição ao formalismo e 
recurso mais freqüente a métodos ou “estilos” mais abertos de raciocínio jurídico: 
ponderação, tópica, teorias da argumentação etc.; (c) constitucionalização do 
Direito, com a irradiação das normas e valores constitucionais, sobretudo os 
relacionados aos direitos fundamentais, para todos os ramos do ordenamento; (d) 
reaproximação entre o Direito e a Moral, com a penetração cada vez maior da 
Filosofia nos debates jurídicos; (e) judicialização da política e das relações sociais, 
com um significativo deslocamento de poder da esfera do Legislativo e do 
Executivo para o Poder Judiciário (op. cit., pp. 113-114)  

 

Contrapondo-se a estas afirmações, no sentido de que, na verdade, as mesmas não 

serviriam para caracterizar o presente momento constitucional, uma vez que também fariam 

parte de outros paradigmas jurídico-constitucionais, Dimitri Dimoulis (2009, p. 223-224), 

seguindo posicionamento, entre outros, de Écio Oto Duarte19, afirma categoricamente que o 

grande traço característico do (neo)constitucionalismo seria a “crença de que a moral 

                                                 
19 DUARTE, Écio Oto. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. In: DUARTE, Écio Oto; POZZOLO, 
Susanna. Neoconstitucionalismo e positivismo jurídico. As faces da teoria do direito em tempos de interpretação 
moral da Constituição. São Paulo: Landy, 2006, pp. 15-73.  
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desempenha um papel fundamental na definição e na interrupção do direito”, o que, na 

verdade, representaria um “forma de re(vi)ver uma prática constitucional utilizada há mais de 

200 anos, como (velha) solução para problemas que acompanham o direito desde sua 

estruturação com base na Constituição”, razão pela qual o autor o denomina de 

“paleoconstitucionalismo”.  

Já para Antonio Cavalcanti Maia, o neoconstitucionalismo se apresenta em três 

sentidos, assim detalhados: 

 

[...] no primeiro sentido entendemos o neoconstitucionalismo como um certo tipo de 
Estado de direito caracterizando uma determinada forma de organização política. No 
segundo sentido, entende-se como uma teoria do direito que serve para descrever 
esse modelo. No terceiro sentido, uma filosofia política ou ideologia que justifica 
esse modelo. (MAIA, 2007, p.252) 

 

No plano internacional, especialmente no cenário italiano, Tecla Mazzarese afirma 

que o neoconstitucionalismo: 

 

È un termine, più precisamente, che si presta a denominare le forme e i modi che il 
costituzionalismo è venuto assumendo, negli ultimi decenni, in ragione dell’esplicita 
enunciazione, nella costituzione e/o in leggi di livello costituzionale di molti 
ordinamenti giuridici contemporanei, di un catalogo di diritti fondamentali e, quello 
che più rileva, della predisposizione di una serie di misure giuridiche e/o 
dell’afermazione di una pluralità di prassi guirisprudenziali volte a garantirne 
l’effettiva attuazione e tutela. (MAZZARESE, 2002, p. 7) 

 

De uma maneira um pouco mais sistêmica, Mauro Barberis (2008, pp. 31-32) 

defende que o neoconstitucionalismo se apresenta como: 

 

1) Connessione necessaria fra diritto e morale: il diritto –limitatamente agli Stati 
costituzionali – può solo essere definito, giustiticato e interpretato in relazione alla 
morale. 2) Oggettivismo etico: norme vere o false, o almeno oggetivamente guiste o 
ingiuste. 3) Formalismo interpretativo: ogni dispozione giuridica, a ben vedere, ha 
uno e un solo significato.  

 

Como se percebe, existe uma multivisão jurídica sobre o fenômeno, sendo possível, 

no entanto, identificar pelo menos cinco pontos em comum, que não necessariamente o 

identificam separadamente, mas possibilitam a sua visualização ao final da soma destes 

vetores.  

O primeiro deles seria a intenção clara de vencer os equívocos conceituais e práticos 

do jusnaturalismo e do positivismo jurídico, fornecendo uma espécie de sistema misto e 

aprimorado de direito, atento à segurança jurídica e à justiça. 
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É possível, ainda, afirmar que o segundo ponto característico seria o da utilização dos 

conceitos valorativo-morais pelo sistema jurídico, especialmente por meio dos princípios 

jurídicos20, espécies normativas de baixa densidade, que lhe conferem uma abertura desejada 

em decorrência do fechamento sistemático positivista. 

Num terceiro plano, pode-se identificar este paradigma pelo comprometimento 

científico com a racionalidade expressa pela argumentação jurídica empregada utilização na 

resolução dos casos complexos enfrentados, que passam a ser uma constante no sistema. 

Ainda, num quarto patamar, o neoconstitucionalismo é marcado pela (re)afirmação 

da força normativa da Constituição e da sua superioridade e centralidade no sistema jurídico, 

que (re)assume um sentido em decorrência da força de seus raios, que injetam luz, calor e cor 

ao meio, trazendo novas compreensões ao mundo semântico, sintático e lógico interpretativo21 

com interferências na esfera pública e privada22. 

Por fim, reveste-se de um firme compromisso na efetivação dos direitos 

fundamentais, compreendidos agora em todas as suas dimensões (liberal, social e 

democrática), como forma de materializar os compromissos revolucionário-iluministas 

franceses da liberdade, igualdade e fraternidade. 

Para tanto, assumindo cada vez mais uma conceituação de direitos fundamentais que 

ultrapassa a tradicional visão desses direitos como direitos humanos positivados em 

determinados sistemas jurídicos, para compreendê-los como direitos supra-nacionais, que 

segundo a definição formalista ou estrutural de Luigi Ferrajoli (2008, p. 5) são:   

 

[...] tutti quei diritti soggettivi che spettano universalmente a ‘tutti’ gli esseri umani 
in quanto dotati dello status di persone, o di cittadini o di persone capaci d’agire.23 

                                                 
20 Em relação aos princípios jurídicos e à sua teoria no Brasil, ver Virgílio Afonso da Silva. O conteúdo essencial 

dos direitos fundamentais e a eficácia das normas constitucionais. São Paulo: Tese (titularidade), 2005, pp. 275-
334, ÁVILA, Humberto Bergman. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 12ª 
ed.. São Paulo: Malheiros, 2011 e Ana Paula de Barcellos. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o 

princípio da dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008. 
21 A transposição histórica do sentido normativo da Constituição pode ser bem verificada em ENTERRIA, 
Eduardo Garcia de. La Constituicion como norma y el Tribunal Constitucional. Navarra: Thomson, 2006 e 
HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Ed., 1991. 
22 Luís Roberto Barroso (2005, p. 12-13), analisando o efeito constitucionalizante do fenômeno, afirma que: “a 
idéia de constitucionalização do Direito aqui explorada está associada a um efeito expansivo das normas 
constitucionais, cujo conteúdo material e axiológico se irradia, com força normativa, por todo o sistema jurídico. 
Os valores, os fins públicos e os comportamentos contemplados nos princípios e regras da Constituição passam a 
condicionar a validade e o sentido de todas as normas do direito infraconstitucional. Como intuitivo, a 
constitucionalização repercute sobre a atuação dos três Poderes, inclusive e notadamente nas suas relações com 
os particulares. Porém, mais original ainda: repercute, também, nas relações entre particulares”. 
23 Tecla Mazzarese adverte para o fato de que: “I modi di intendere la nozione di diritti fondamentali sono 
diversi e non sempre compatibili. Nonostante il suo sempre più dilagante rilevo nell’informare di sé i diversi 
ambiti della sfera pratica (dal diritto, alla politica, all’etica) cosi come nel condizionare le possibili modalità di 
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E sem muitas delongas, sabe-se que, a partir de evolução compreensiva dos direitos 

fundamentais, que permitiu o surgimento dos paradigmas social e democrático, o 

compromisso estatal de efetivação destes direitos assumiu uma faceta até então desconhecida, 

de aspecto positivo, que lhe exigiu adotar posturas de provimento de direitos fundamentais 

por meio de políticas públicas, inicialmente restritos a uma dimensão social, mas que agora se 

pode afirmar ganha contornos mais abrangentes. 

Retendo a pesquisa somente ao cenário jurídico brasileiro, sabe-se que a Constituição 

de 1988 está repleta de comandos normativos direcionados ao Estado Brasileiro, impondo a 

materialização dos direitos fundamentais, concebidos em todas as dimensões possíveis. 

Conforme as reflexões iniciais feitas com base no pensamento de Bobbio, já se tem 

feita a declaração do rol dos direitos. A questão seria não mais definir quais seriam os direitos 

fundamentais, mas sim ponderar sobre quem, como e quando se efetivariam estes direitos, 

numa relação complexa entre legitimidade, modo e tempo, que envolve uma tensão natural 

entre a política e o direito.  

O ponto adiante da análise será, assim, o de refletir sobre o alcance normativo destes 

comandos constitucionais, a responsabilidade pelos seus cumprimentos e a função 

constitucional reservada ao poder Judiciário diante dos casos que exigem a efetivação dos 

direitos fundamentais. 

 

3 CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

De uma forma bastante direta e objetiva, especialmente após as inúmeras decisões do 

STF sobre o assunto24 e também em razão do foco especial no tópico seguinte, que 

desenvolverá a principal idéia do trabalho, pode-se já de início afirmar que a temática do 

controle judicial de políticas públicas no Brasil está hoje muito mais relacionada à questão de 

estabelecimento de condições do que à de permissão ou não de seu exercício. 

                                                                                                                                                         
sviluppo di molti ambiti disciplinari stricto e lato sensu scientifici, la nozione do diritti fondamentali si rivela, 
infatti, sempre più controversa. In particulare, è controversa: a) la scelta della sua denominazione: “diriti 
fondamentali” o, invece, “diritti dell’uomo”, “diritti naturali”, “diritti costituzionali”; b) l’individuazione di quali 
e quanti siano e/o possono e/o debbano essere i diritti fondamentali, cosi come la loro eventual fondazione; c) la 
definizione di cosa designi la nozione e, quindi, delle implicazioni che da essa possono e/o devono derivare; ma, 
soprattutto, d) l’individuazione e l’attuazione delle modalità della loro tutela e della loro difesa, nazionale e 
sovranazionale” (MAZZARESE, 2002, p. 1-2).  
24 Já são vários os casos julgados pelo STF de determinação, por exemplo, de fornecimento de remédios, custeio 
de tratamento especializado de saúde e de construção de creches, não se tendo por necessária neste momento a 
discriminação individualizada dos mesmos, vez que o acesso é bastante facilitado nos veículos de informação.  
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Isto não impede, entretanto, que se desenvolva aqui, ainda que rapidamente, alguns 

argumentos vitais que envolvem este complexo assunto, a começar pela abordagem aos 

argumentos contrários e favoráveis ao exercício da atividade judicial de controle de políticas 

públicas.  

De uma maneira geral, pode-se afirmar que os críticos da atuação judicial no campo 

político fundamentam a sua objeção na falta de sustentação constitucional, na feição contra-

majoritária e antipopular, que se revelaria pela falta de legitimidade democrática do poder 

Judiciário neste tipo de atuação, e pela inexistência de valores constitucionais substantivos a 

serem promovidos ou interpretados (SAMPAIO, 2002, p. 60 e 61)25.  

Não desconsiderando qualquer argumento, mas buscando adotar uma estratégia para 

o desenvolvimento deste estudo, revela-se oportuno o foco nos argumentos da aparente 

violação da “separação de poderes” e da suposta ausência de “legitimidade democrática” do 

poder Judiciário, tidos como vitais para a atuação de uma jurisdição constitucional que esteja 

vinculada com os seus propósitos de proteção e realização dos direitos fundamentais. 

Em relação à teoria da “separação de poderes” 26, dizem os críticos que a divisão 

dos poderes estabelecida na Constituição seria algo absoluto, quase sagrado, e que a invasão 

do Judiciário no cenário político seria uma intromissão indevida, consequentemente 

inconstitucional, no que se acredita tratar de evidentes equívocos, conforme análise a seguir. 

Partindo dos pressupostos lógicos de que não existe uma verdadeira “separação de 

poderes” 27, mas sim uma necessária “especialização de funções” 28, e de que a pretensão 

                                                 
25 Também Ana Paula de Barcellos (2008a, p. 118-128) procurou apresentar e analisar as críticas à atuação do 
Poder Judiciário no controle de atividade política, no caso de políticas públicas, sendo por ela sistematizado 
como crítica da teoria da Constituição, crítica filosófica e crítica operacional. 
26 Não adentrando no movediço terreno da autoria deste princípio, o que pode nos remeter até mesmo a 
Aristóteles, mas sabendo que esta “não é, porém, a primeira realização histórica de divisão do poder” 
(MIRANDA, 2004, p. 374), é preciso entender que tal teoria ganhou notoriedade, nos séculos XVII e XVIII, 
com John Locke e depois, mais precisamente, com Montesquieu, tendo J. W. Gough (1992, p. 183) afirmado 
que: “A invenção da doutrina da separação de poderes foi freqüentemente atribuída a Montesquieu, e vários 
críticos acentuaram a originalidade e independência de sua contribuição, neste aspecto, à ciência política. Já em 
1836, contudo, um escritor alemão, Carl Ernst Jarcke, descobriu em Locke o criador da doutrina da separação e 
equilíbrio de poderes, e, considerando esta como uma descrição absurda e impossível da constituição inglesa, 
estigmatizou-se como “o criador da falsa teoria do estado inglês””. 
27 Muito embora Montesquieu falasse em separação de poderes, é preciso ter em mente que: primeiro, quando 
falava em separação de poderes, dizia na verdade sobre separação de funções, por ser o poder uno e; segundo, 
não queria, certamente, estabelecer uma separação total de poderes, mas uma coordenação de poderes, no 
sentido de que os mesmos exerceriam suas funções em conjunto, equilibrando-se para garantirem a liberdade dos 
cidadãos. Isto é demonstrado pela própria disposição do capítulo VI, do Livro XI, da obra de Montesquieu, 
quando dos 77 parágrafos ali existentes, somente 06 (seis) tratam da separação de poderes, versando os demais 
sobre a sua descrição da coordenação de poderes (PALU, 2004, p. 49).  
28 Nuno Piçarra (1989, p. 13) afirma que a separação de poderes: “(...) pressupõe uma distinção material das 
funções estaduais, devendo o desempenho de cada uma delas caber a um órgão ou grupo de órgãos específico, 
independente dos demais; que esta distinção material das funções estaduais e a separação orgânico pessoal nela 
fundada se pautam não só por preocupações de ordem jurídico-dogmática mas também ou, sobretudo, por 
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inicial na formulação desta teoria sempre foi a de impedir a concentração do poder nas mãos 

de uma só pessoa ou de um grupo restrito, criando-se um controle eficiente que viesse garantir 

as liberdades individuais do cidadão29, posteriormente evoluído no sistema estadunidense com 

o “judicial review of legislation”, cabe indagar o verdadeiro sentido da “divisão” de poderes e 

a sua melhor compreensão em nossos dias. 

É preciso entender que o conteúdo da teoria da separação de poderes evoluiu desde a 

sua sistematização, ganhando contornos mais específicos em cada sociedade onde é 

aplicada30, fortalecendo a idéia do princípio como meio e não como fim, mas não de modo a 

desfigurá-lo, não retirando aquilo que lhe é essencial, sendo esta a observação de Ferraz 

(1994, p.16): 

 

É certo que a doutrina da separação de poderes, na sua interpretação e aplicação, 
evoluiu desde os dois séculos de sua formulação, passando de uma concepção rígida 
da distinção dos poderes para uma flexibilização cada vez mais acentuada das 
cláusulas-parâmetros. É certo, também, que mesmo na perspectiva de Montesquieu, 
a teoria da separação de poderes já vinha claramente interpretada em sentido 
evolutivo. A separação de poderes não era um fim em si mesmo, mas uma receita 
política que propugnava impor limitações ao poder. [...] Ora, se o princípio 
sobrevive no texto constitucional, e é proclamado enfaticamente, deve ser 
preservado em sua essência, ainda que no particular venha a ser adaptado às 
circunstâncias históricas do momento. 

 

Para esta autora, que afirma que as cláusulas-parâmetros da teoria da separação de 

poderes nas constituições presidencialistas são a independência e a harmonia entre poderes, a 

indelegabilidade e a inacumulabilidade, ainda que houvesse a evolução e a adaptação da 

teoria da separação de poderes em cada contexto histórico, a utilização desta teoria só seria 

válida caso se mantivesse a limitação do poder e a garantia das liberdades como fim último 

por ela visado (FERRAZ, 1994, p. 17). 

A análise da evolução da teoria da separação de poderes proposta por Ferraz (1994, 

p. 17-18) apresenta três etapas: 

 

Assim, passados mais de dois séculos desde a sua formulação, a doutrina de 
Montesquieu ainda se apresenta válida no seu essencial, mas num contexto e espaço 
completamente outros. De uma estrita separação de poderes, a receita política de 

                                                                                                                                                         
preocupações garantísticas: pretende-se que nenhum desses órgãos chegue a controlar, por si só, a totalidade do 
poder do Estado; que a entrega de cada uma das fracções em que o poder político seja dividido a diversos órgãos 
há-de fazer com que cada um constitua perante o outro um freio e simultaneamente um contrapeso, prevenindo-
se assim a concentração e o abuso do poder, a favor da liberdade individual”. 
29 Jorge Miranda (2004, p. 374) esclarece que “a idéia de separação de poderes vem, desde os séculos VXII e 
XVIII, em reacção contra o absolutismo monárquico e associada à filosofia política iluminista e liberal”. 
30 Sobre o tema, de se registrar que o ex-ministro do STF Sepúlveda Pertence proferiu voto esclarecedor na ADI 
183/MT, DJ 31/10/1997, p. 55-540. 
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Montesquieu evolui, numa segunda fase, para uma separação atenuada pelos freios e 
contrapesos, desembocando numa terceira fase de interferências, mais ou menos 
acentuadas mas sempre limitadas, entre poderes. 

 

Este progresso no conteúdo desta teoria perpassa a própria idéia da evolução das 

dimensões dos direitos fundamentais, numa percepção de Estado democrático de direito, e 

não mais como meramente Estado de direito, no sentido de ser essa teoria instrumento31 para 

a concretização de todos os direitos fundamentais32. Impede-se, com isto, a sua visualização 

limitada de mera garantidora dos direitos de 1ª dimensão, que tratavam, como se sabe, 

daqueles direitos referentes à liberdade dos cidadãos, que, por razões históricas (feudalismo, 

absolutismo), queriam que o Estado tivesse uma atuação bem restrita, de modo a não interferir 

na maior parte das questões particulares dos indivíduos. 

Por outro lado, as inúmeras crises33 que vive a teoria da “separação de poderes”, 

também propicia a sua releitura, permitindo a reavaliação o papel do poder Judiciário, não de 

forma a invadir atribuições dos demais poderes, mas de cumprir com o seu papel 

constitucional de velar pelos direitos consagrados na Constituição de 1988, num processo 

natural de amadurecimento democrático do poder político do Estado34. 

A participação direta do poder Judiciário na efetivação dos direitos fundamentais 

violados, de qualquer forma, pelos demais “poderes” é condição vital para a sobrevivência do 

Estado democrático de direito, não se podendo mais admitir a atuação destes “poderes” sem o 

                                                 
31 Segundo observação de Cláudio Ari Mello (2001, p. 274): “De fato, a separação de poderes e os demais 
elementos constitutivos da organização estatal somente têm sentido enquanto peças – fundamentais, é verdade – 
do sistema de proteção dos direitos fundamentais assegurados na Constituição; a divisão não tem um fim em si 
ou tampouco pode autorizar a invocação da comodidade do exercício das funções governamentais contra o 
objetivo da garantia dos direitos”. 
32 O prof. Américo Bedê Freire Júnior já afirmou (2005, p. 38): “Nesse diapasão, deve ser frisado que não apenas 
os direitos da primeira geração devem ser protegidos pela separação dos poderes, mas todas as gerações dos 
direitos fundamentais, já que uma das características dos direitos fundamentais é a sua indivisibilidade. Todas as 
dimensões dos direitos fundamentais, portanto, podem (devem) ser protegidas pelo princípio em comento”.  
33 Estas críticas estão bem detalhadas na obra de José Adércio Leite Sampaio (2002, p. 425-431), para quem: 
“Essas críticas todas, associadas à inquestionabilidade de um esquema tripartido que obscurece o sentido 
funcional de uma teoria que visa, a um só tempo, promover a ascensão de uma nova classe ao poder, garantir a 
eficiência, técnica e política, do governo, a limitação de seus poderes e, com isso, proteger a liberdade dos 
cidadãos, notadamente a salvaguarda da esfera de autonomia privada ou do livre desenvolvimento de sua 
personalidade, revelam bem o lado mítico do princípio da divisão dos poderes”. Neste sentido, recomenda-se 
ainda a leitura de Bruce Ackerman, A nova separação de poderes. Trad. de Isabelle Maria Campos Vasconcelos 
e de Eliana Valadares Santos. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2009. 
34 Jorge Miranda (2004, p. 384-385) destaca em sua obra os motivos pelos quais a teoria da separação de poderes 
continua a ser exigida pelo Estado de Direito, não mais como no liberalismo, mas por razões de independência 
dos tribunais e de criação de mecanismos de fiscalização ou de controle interorgânico (e intraorgânico), dentre 
outros. Afirma que “o princípio da separação de poderes vai, pois, permanecer como princípio de organização 
óptima das funções estatais, de estrutura orgânica funcionalmente adequada, de legitimação para a decisão e de 
responsabilidade pela decisão”. Sobre o tema, ver ainda a análise da autofagia entre os poderes em STRECK, 
Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do direito. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2002. 
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devido controle exigido pelo próprio princípio da “separação de poderes” e pela 

Constituição.35 

Especialmente em temas envolvendo políticas públicas, a teoria da “separação de 

poderes” deve ser devidamente compreendida no sentido de que os direitos fundamentais 

sejam efetivamente protegidos, havendo, no sistema constitucional brasileiro, uma grande 

miscigenação das funções dos poderes, o que demonstra que as atividades desenvolvidas por 

um não lhe pertencem absolutamente36.  

Outra questão que exige especial atenção é a que se refere à suposta ausência de 

legitimidade democrática da jurisdição constitucional, que sustenta que o judiciário careceria 

do manto popular eletivo para o desempenho desta nova competência37. 

Entretanto, também este argumento padece de fôlego suficiente para impedir a 

atuação da jurisdição constitucional, uma vez que parecem continuar aprisionados à uma 

visão meramente formalista da democracia, como se toda e qualquer decisão pudesse ser 

tomada pela maioria, pelo simples fato de constituírem a maior parte da sociedade, ou, por 

outro lado, como se o simples fato de o judiciário se tornar elegível resolvesse por si só a 

questão38. 

Neste sentido, a legitimidade democrática estaria muito mais relacionada com a 

obediência aos compromissos constitucionais assumidos do que com o mero processo formal 

eletivo, que, como se sabe, em muitos casos, está longe de demonstrar uma real sintonia 

democrática entre os eleitos e os eleitores.  

                                                 
35 Nuno Piçarra (1989, p. 262) bem esclarece a importância do atual conteúdo do princípio da separação de 
poderes ao afirmar que “ganha progressiva importância na actualidade o entendimento do princípio da separação 
dos poderes como princípio de organização óptima das funções estaduais, cujo contributo tem sido significativo 
para a determinação do seu valor normativo. Ele vai no sentido de precisar a capacidade do princípio para 
fornecer critérios de solução quanto à exacta delimitação de competências entre os órgãos constitucionais, 
sobretudo em casos tão problemáticos como o direito judicial, o controlo jurisdicional da discricionariedade 
administrativa e dos vários tipos da chamada discricionariedade imprópria, a inconstitucionalidade por omissão e 
o instituto dos assentos”. 
36 Segundo Rodolfo de Camargo Mancuso (2002, p.777): "No modelo jurídico-político brasileiro isso é bem 
evidente, bastando considerar que o Legislativo ... julga o presidente, o vice-presidente da República e os 
ministros do STF nos crimes de responsabilidade (CF, art. 52, I e II); que o Judiciário ... administra, quando 
promove a organização de seus serviços (CF, art. 96 e incisos e art. 125); que o Executivo ... legisla, quando 
edita medidas provisórias (CF, art. 59, V, e art. 62). Essa evidente interação e complementaridade entre as 
funções e atividades do Estado contemporâneo mostra a sem-razão do argumento que (ainda) pretende erigir a 
clássica separação dos poderes em obstáculo à ampla cognição, pelo Judiciário, dos questionamentos sobre as 
políticas públicas". 
37 Esta tensão gerada entre a atividade judicial constitucional e a democracia é bem observada por Cláudio 
Pereira de Souza Neto (2003, p.1) ao constatar a necessidade de uma intricada justificação no desempenho dessa 
atividade, afirmando que: “Tem sido bastante discutida, como se sabe, a relação entre democracia e 
constitucionalismo. A possibilidade de o judiciário substituir, na produção de normatividade, o legislativo e o 
executivo, legitimados pelo voto popular, exige, efetivamente, uma justificação complexa.”  
38 Não se pode desconsiderar que o poder Judiciário brasileiro também possui, de certa forma, certo grau de 
representatividade democrática eletiva, por serem os membros do Supremo Tribunal Federal escolhidos pelos 
representantes populares. 
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Já há algum tempo, juristas mais sintonizados com a realidade constitucional atual 

tem chamado a atenção para a dimensão substancial da democracia, que impediria tomadas de 

algumas decisões políticas, ainda que obtidas em processos majoritários39, uma vez que 

desafiariam mortalmente preceitos tidos como fundamentais no pacto de concepção social. 

Necessário, assim, entender que todas as decisões populares, sejam elas democráticas 

ou não, submetem-se à Constituição, que é fruto de um processo democrático qualificado. A 

defesa dos direitos fundamentais elencados no texto constitucional, mesmo por uma 

instituição pública que não seja eleita diretamente pelo povo, não pode, somente por isso, ser 

entendida como anti-democrática40. 

Com Peter Häberle (2002, p. 36-40), aprende-se que a democracia não se encontra 

presa a uma dimensão meramente formal de representatividade eletiva, desenvolvendo-se 

também através de “formas refinadas de mediação do processo público e pluralista da política 

e da práxis cotidiana, especialmente mediante a realização dos Direitos Fundamentais”. Este 

dilema não se resolve somente pela eleição dos juízes, mas por uma ampliação dos intérpretes 

que busquem um desenvolvimento da interpretação das normas constitucionais, de forma a se 

garantir os direitos fundamentais de um povo. 

É a própria Constituição41, estabelecida num processo democrático qualificado, que 

garante a legitimidade democrática de atuação da jurisdição constitucional. De outra forma, a 

jurisdição constitucional retira sua legitimidade formal da própria Constituição e material da 

proteção do Estado de direito e dos direitos fundamentais (MIRANDA, 1995, p. 95) 42.  

                                                 
39 Neste sentido, recentemente, Luigi Ferrajoli publicou a obra Poteri selvaggi: la crisi della democrazia italiana. 
Bari: Editori Laterza, 2011, tecendo severas críticas ao pensamento democrático formal vigente no sistema 
político-jurídico italiano. 
40 Esclarecendo o verdadeiro perfil do Judiciário Gustavo Binenbojm (2004, p. 246) afirma que “a jurisdição 
constitucional é, portanto, uma instância de poder contramajoritário, no sentido de que sua função é mesmo de 
anular determinados atos votados e aprovados, majoritariamente, por representantes eleitos. Nada obstante, 
entende-se, hodiernamente, que os princípios e direitos fundamentais, constitucionalmente assegurados, são, em 
verdade, condições estruturantes e essenciais ao bom funcionamento do próprio regime democrático; assim, 
quando a justiça constitucional anula leis ofensivas a tais princípios ou direitos, sua intervenção se dá a favor, e 
não contra a democracia. Esta é a fonte maior de legitimidade da jurisdição constitucional”. 
41 Esclarece Jorge Miranda (2005, p. 127): “em estritos termos jurídicos, a legitimidade do Tribunal 
Constitucional não é maior, nem menor do que a dos órgãos políticos: advém da Constituição. E, se esta 
Constituição deriva de um poder constituinte democrático, então ela há-de ser, natural e forçosamente, uma 
legitimidade democrática”. 
42 Lenio Luiz Streck (2002, p. 100-101) explica que a legitimidade da jurisdição constitucional se deve também à 
decadência de dois grandes dogmas liberais na realidade político-constitucional contemporâneas, o da soberania 
do parlamento e o da separação dos poderes, pois: “[...] a soberania do parlamento e da intangibilidade e 
onipotência do legislador parlamentário perdeu definitivamente terreno em favor da concepção da soberania e 
supremacia da Constituição e do caráter constituído e subordinado do Poder Legislativo, bem como da convicção 
de que o princípio da maioria não equivale à prepotência nem pode traduzir-se na imunidade do Poder 
Legislativo e do Executivo perante as violações da lei fundamental. A soberania do parlamento cedeu o passo à 

supremacia da Constituição. O respeito pela separação dos Poderes e pela submissão dos juízes à lei foi 

suplantada pela prevalência dos direitos dos cidadãos face ao Estado. A idéia base é a de que a vontade política 
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Com Maurizio Fioravanti (2001, p. 142-164) aprendemos que existe, no 

constitucionalismo moderno, uma tensão constante entre democracia e constitucionalismo, até 

mesmo em relação à idéia de um governo limitado43. O que para muitos, em tempos outros, 

poderia ser tido como um choque absoluto entre princípios que se contrapõem frontalmente, é 

esclarecido por Menelick de Carvalho Netto no sentido de que, embora exista esta relação de 

tensão, a mesma supõe uma existência mútua de refinamento, pois os princípios 

constitucional e democrático, embora contrários, não são contraditórios entre si, guardando 

uma relação eqüipromordial e co-original. Para Menelick: 

 

[...] a democracia só é democrática se for constitucional. A vontade ilimitada da 
eventual maioria é ditadura, é a negação mesma da própria idéia de democracia. Do 
mesmo modo, não menos dolorosamente, aprendemos que o constitucionalismo só é 
constitucional se for democrático. (CARVALHO NETTO, 2003, p. 83)  

 

Negar o status constitucional adquirido pelo poder Judiciário no atual paradigma do 

Estado democrático de direito é um retrocesso que não encontra respaldo no processo 

evolutivo social do discurso racional. Não há como negar, na esteira dos ensinamentos de 

Gisele Citadino (2003, p. 17), que o poder Judiciário se tornou, no atual paradigma 

constitucional brasileiro, “um tipo inédito de espaço público”.44 

O papel exercido pela jurisdição constitucional é o de proteger a soberania popular 

(TAVARES, 2005, p. 497-502) que foi externada no corpo da Constituição, que não deve ser 

violado por atos do poder público ou de particulares, de minorias ou mesmo de maiorias, 

devendo todos eles ser submetidos à vontade do poder constituinte, cabendo ao poder 

Judiciário zelar pela sua integridade, mesmo diante de processos democráticos da maioria45.  

 

Analisando o outro lado da moeda, José Adércio Leite Sampaio (2002, p. 61 e ss.) 

enumera e analisa os 11 (onze) argumentos apresentados pelos defensores dos tribunais da 

jurisdição constitucional e de seu papel de garante de Constituição que seriam:  

 

                                                                                                                                                         
da maioria governante de cada momento não pode prevalecer contra a maioria constituinte incorporada na Lei 
Fundamental.”  
43 Sobre o tema ainda da relação entre a democracia e o constitucionalismo, ver FIORAVANTI, Maurizio. 
Costituzionalismo: percorsi della storia e tendeze attuali. Bari: Editori Laterza, 2009. 
44 Comentando a evolução do Estado de direito, Lenio Luiz Streck afirma que o Judiciário surge, no Estado 
democrático de direito, como uma “alternativa para o resgate das promessas da modernidade, onde o acesso à 
justiça assume um papel de fundamental importância, através do deslocamento da esfera de tensão, até então 
calcada nos procedimentos políticos, para os procedimentos judiciais” (STRECK, 2007, p. 39-40).  
45 Menelick de Carvalho Netto (2001, p. 85) fala que: “o termo “democracia”, portanto, é uma palavra sujeita às 
mais diversas manipulações e só é efetivamente sustentável como tal se incorporar no seu âmbito semântico-
conceitual mínimo o constitucionalismo, como respeito às minorias, sendo assim constitutivamente pluralista”. 
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“a necessidade de reequilibrar os poderes constitucionais no welfare state (1) e de 
compensar o déficit de legitimidade da prática política (2), por meio inclusive do 
reexame das razões do legislador (3); o entrelaçamento entre maioria parlamentar e a 
competência dos tribunais, para além do seu controle pelo Legislativo (4); o respeito 
das regras do jogo democrático (5); a promoção dos direitos fundamentais (6); a 
posição privilegiada do juiz constitucional (7); a argumentação como legitimidade 
(8); a legitimidade extraída do status quo e dos efeitos produzidos pelas decisões 
(9); as justificativas deontológicas (10) e dogmáticas (11). 

 

Assim, fica demonstrado que esta atuação constitucional do poder Judiciário não 

pode, por si só, ser tomada como ilegítima, pois ela não tem que ser desenvolvida de forma a 

sufocar a construção dialógica exigida contemporaneamente pelo pluralismo social46, o que, 

por tudo que já foi dito, demonstra que, na verdade, é na apreciação dos limites de atuação 

que ganha relevo a discussão do tema da legitimidade democrática da jurisdição 

constitucional. 

Pode-se afirmar que, realmente, a discussão a ser travada se refere menos à própria 

questão da existência ou não da legitimidade do poder Judiciário, como ocorre até hoje nos 

Estados Unidos, e mais à extensão desta atuação judicial, como assim propala Renato 

Stanziola Vieira, quando, confrontando a legitimidade da jurisdição constitucional nos 

sistemas constitucionais norte-americano e brasileiro, afirma que:  

 

Neste particular comparativo, parece que a discussão, no Brasil, deveria ser tratada 
de modo inauguralmente diferenciado, pois não é necessário se discutir a raiz da 
Jurisdição Constitucional brasileira a partir de sua legitimidade ou ilegitimidade 
democrática, como se faz até hoje, nos Estados Unidos da América. Pela simples 
razão de que, aqui, sempre se tratou de previsão expressa constitucional, como se 
viu, mesmo nos tempos ditatoriais que se sucederam a períodos de democracia 
efetiva e respeito aos direitos dos cidadãos. (VIEIRA, 2008, p. 271) 

 

Neste ponto, na procura pela virtude da atuação judicial constitucional, não se deve 

deixar nunca de lado a noção de que o poder Judiciário, ainda que tenha, no Estado 

democrático de direito, alçado posição igualitária com os demais poderes, exerce um papel 

secundário na condução política do regime democrático, sendo providenciais as advertências 

de Sergio Fernando Moro, a saber: 

 

Os juízes constitucionais precisam compreender o seu papel secundário no regime 
democrático. Por sua maior responsabilidade democrática, os principais 
encarregados da formulação das políticas públicas são o Legislativo e o Executivo, 
não devendo o Judiciário pretender substituí-los nessa função. Nem toda 
controvérsia política pode, por outro lado, ser resolvida como questão jurídica, 
sendo limitadas as respostas que podem ser fornecidas pela argumentação jurídica. 

                                                 
46 Neste sentido, as lições de Habermas em Direito e democracia: entre facticidade e validade – vols. I, 2. ed. – 
Trad. de Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
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O “fundamentalismo jurídico” não é compatível com a sociedade pluralista. 
(MORO, 2004, p. 155) 

 

É da análise dos limites e da forma de atuação da jurisdição constitucional que na 

verdade muitos juristas se debruçam atualmente, sendo que, normalmente, analisam-se as 

posições formais, substanciais e procedimentais, cabendo fazer uma pequena ressalva de que, 

como qualquer outra classificação, este tipo de abordagem apresenta alguns aspectos 

positivos, como o da compactação compreensiva de um objeto analisado, mas também, por 

outro lado, aspectos negativos, como o da limitação compreensiva desse mesmo objeto, uma 

vez que, como se sabe, a apresentação de alguns pontos em comuns não retira as 

características próprias dos pensamentos desenvolvidos por cada jurista. 

De uma forma direta, caracterizam-se os formalistas por uma alta limitação da 

atividade interpretativa judicial aos vínculos legislativos.  Com origens no pensamento que 

formou o paradigma do Estado liberal, sob o império da lei, que privilegiava a atuação 

legislativa, pode-se afirmar que a liberdade concedida ao magistrado para a aplicação do 

direito, que se resumia na lei, era mínima, ou quase nula. Não é a toa que Montesquieu definiu 

o julgador como uma mera bouche de la loi (MONTESQUIEU, 2000, p. 167-170). 

Este modelo de Estado representava, nos dizeres de Habermas (2003, p. 305), o 

clássico esquema de divisão de poderes, numa ligação estrita da justiça e da administração à 

lei, que deveria disciplinar, através do Estado de direito, o arbítrio do poder estatal absolutista.   

Daí que Menelick de Carvalho Netto (2000, p. 479) afirma que: 

 

É claro que sob este primeiro paradigma constitucional, o do estado de Direito, a 
questão da atividade hermenêutica do juiz só poderia ser vista como uma atividade 
mecânica, resultado de uma leitura direta dos textos que deveriam ser claros e 
distintos, e a interpretação algo a ser evitado até mesmo pela consulta ao legislador 
na hipótese de dúvidas do juiz diante de textos obscuros e intrincados. Ao juiz é 
reservado o papel de mera “bouche de la loi”. 

 

Já os substancialistas caracterizam-se pelo forte comprometimento com a 

materialização dos direitos fundamentais, exercendo a função de garantidor maior destes 

direitos47. O movimento judicial substancialista se levanta e se opõe àquela atuação judicial 

fortemente vinculada às normas jurídicas pré-existentes, em que o poder de interpretação e de 

discricionariedade do juiz era mínimo, ou quase nulo. 

                                                 
47 Segundo Lenio Luiz Streck (2007, p. 37), o substancialismo seria pura expressão do Estado democrático de 
direito, que representaria “a vontade constitucional de realização do Estado Social. É nesse sentido que ele é um 
plus normativo em relação ao direito promovedor-intervencionista próprio do Estado Social de Direito”.  
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Para os substancialistas, o poder Judiciário deve atuar, então, como um protetor dos 

direitos fundamentais e dos princípios fundamentais da democracia, sendo um veículo de 

transformação social do país, no intuito de se consolidar a igualdade material entre a 

sociedade, sem prejuízo da liberdade. Centralizam a materialização dos direitos fundamentais 

na figura do juiz que seria capaz de, melhor que ninguém, interpretar e garantir os direitos 

pertencentes à sociedade48. 

Os adeptos desta corrente defendem que o controle realizado pelo poder Judiciário é 

importante para a (re)construção do sistema de valores democráticos, uma vez que se abre 

mais uma via de acesso às instâncias do poder, o que é profundamente importante para o 

pluralismo, de forma a garantir maior participação política de grupos excluídos na sociedade, 

fortalecendo-se a democracia por intermédio da atuação do poder Judiciário. 

Ao contrário do que defendem seus críticos, entendem os substancialistas que esta 

medida é necessária para o próprio fortalecimento da democracia participativa, que não é 

violada com a intervenção do poder Judiciário nas atividades políticas do Estado, mas cria 

novo mecanismo de participação popular, principalmente daqueles alijados do processo 

político. 

Neste momento da análise, resta a abordagem sucinta do pensamento dos 

procedimentalistas, que acredita que a atuação ilimitada do poder Judiciário no controle de 

políticas públicas desrespeita o processo democrático, que elege os seus representantes para a 

formulação das atividades necessárias para a coletividade. Este não seria o meio adequado 

para a discussão dos conflitos político-sociais, em virtude, também, das sérias dificuldades 

que os tribunais possuem para atuar de forma a reconhecer e decidir acerca desses conflitos 

(WERNECK VIANA et al, 1999, p. 24). 

O entendimento é de que a intervenção Judicial acentuada cria uma cultura 

paternalista que impede o pleno exercício da cidadania ativa num regime comunicativo 

democrático, de forma a cultivar o individualismo totalmente dependente do Estado, não 

sendo necessária a intervenção do Judiciário, mas antes a criação ou conquista de canais 

comunicativos que consagrem o poder democrático do povo.  

                                                 
48 "Das múltiplas mutações, a um tempo institucionais e sociais, têm derivado não apenas um novo padrão de 
relacionamento entre os poderes, como também a conformação de um cenário para a ação social substitutiva a 
dos partidos e a das instituições políticas propriamente ditas, no qual o Poder Judiciário surge como uma 
alternativa para a resolução de conflitos coletivos, para a agregação do tecido social e mesmo para a adjudicação 
da cidadania, tema dominante na pauta da facilitação do acesso à justiça” (WERNECK VIANA et al, 1999, p. 
22). Analisando a questão, CITTADINO (2003, p. 18) já fala em um “Direito Judicial” frente ao “Direito Legal”, 
diante da produção interpretativo-construtivista por parte dos tribunais. 
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Privilegia-se a participação ativa da sociedade na tomada das decisões políticas e 

jurídicas, evitando-se que o Estado social do Estado seja substituído pelo Estado democrático 

de direito do poder Judiciário49. 

Assim, para os procedimentalistas, a intervenção judicial somente seria legítima para 

garantir o procedimento democrático e a forma deliberativa da formação da vontade política, 

por não competir ao poder Judiciário dizer sobre o que decidir (conteúdo), mas apenas como 

decidir, de forma a garantir aos cidadãos a liberdade de participação política ativa, da forma 

que bem entenderem.  

A Constituição deve, de acordo com essa perspectiva, apenas garantir a existência de 

meios e procedimentos para que os indivíduos criem o seu próprio direito. Os seus princípios 

não devem, portanto, expressar conteúdo substantivo, mas somente instrumentalizar os 

direitos de participação e comunicação democrática. 

Feitas, entretanto, estas diferenciações, cabe fazer uma observação que revela uma 

constatação de um ponto de identificação entre as posições substancialistas e as posições 

procedimentalistas, que se revela na garantia de condições mínimas ao ser humano, o que não 

é muito difundido no ambiente jurídico. 

Habermas (2002, p. 87), por exemplo, afirma que 

 

(...) não haverá direito algum, se não houver liberdades subjetivas de ação que 
possam ser juridicamente demandadas e que garantam a autonomia privada de 
pessoas em particular juridicamente aptas; e tampouco haverá direito legítimo, se 
não houver estabelecimento comum e democrático do Direito por parte de cidadãos 
legitimados para participar desse processo como cidadãos livres e iguais.50  

 

Tal fato demonstra que, na verdade, longe de serem totalmente antagônicos, estes 

posicionamentos chamados substancialistas e procedimentalistas possuem raíz comum, 

conforme a irretocável análise de Ricardo Lobo Torres, que classifica Rawls, Dworkin, Alexy 

e Habermas como neokantianos, afirmando categoricamente em relação a este último, por 

exemplo, que “a concepção do sociólogo germânico se aproxima da de Rawls, para quem o 

primeiro princípio da justiça versa sobre a liberdade” (TORRES, 2009a, pp. 508-516).  

De qualquer forma, no entanto, parece que, diante das experiências com os modelos 

constitucionais anteriores, o controle judicial das atividades realizadas pelos demais poderes 

                                                 
49 Neste sentido, ver BONAVIDES, Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 7ª ed., 2ª tiragem - São Paulo: 
Editora Malheiros, 2004. 
50 Em outra passagem, Habermas (2003, pp. 159-160) também afirma que devem-se compatibilizar as garantias 
das condições de vida com a liberdade jurídica, devendo pois se assegurar direitos fundamentais a condições de 
vida garantidas social, técnica e ecologicamente, na medida em que isso for necessário para um aproveitamento, 
em igualdade de chances, do máximo possível de iguais liberdade subjetivas de ação, entre outras. 
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não pode desconhecer as suas limitações fáticas, acreditando na formação da vontade popular 

através de canais comunicativos abertos como solução para a complexidade dos problemas 

enfrentados pela sociedade contemporânea. 

É, por outro lado, um controle que se preocupa com as condições mínimas de 

participação qualificada dos sujeitos de direito no processo de formação da opinião e da 

vontade, permitindo ao juiz a realização de um controle sobre o mínimo de condições 

existenciais que viabilizem as reais autonomias privada e pública. 

Por fim, e não poderia ser de outra forma, também se caracteriza por ser um controle 

que exige dos demais poderes públicos uma obediência irrestrita às leis e às deliberações 

populares formadas nos espaços de construção da cidadania ativa. 

Diante destas conclusões, resta agora o enfrentamento daquilo que se entende como 

principal no desenvolvimento deste trabalho, que é apresentação de um pensamento e de uma 

linha argumentativa alinhados às idéias expostas acima, que visam conferir maior efetividade 

no desenvolvimento desta atividade judicial de controle.  

 

4 DISTRIBUIÇÃO EQUÂNIME DE RECURSOS 

Por todas as conclusões já feitas, afirma-se que o Judiciário deve evitar ao máximo 

intervir no processo de escolhas democráticas da sociedade, antes fomentando a autonomia 

privada e o funcionamento dos canais comunicativo político-democráticos de efetivação de 

direitos fundamentais. 

Entretanto, existem decisões tomadas pela maioria democrática que podem 

comprometer seriamente a vida de cada indivíduo e de, praticamente, toda a sociedade, 

retirando da mesma as autonomias pública e privada necessárias para conferir legitimidade 

para o próprio sistema democrático.  

Dentre algumas teorias existentes na doutrina e jurisprudência, estrategicamente se 

seleciona como objeto de estudo a teoria do “mínimo existencial”. 51 

                                                 
51 No Brasil, deve-se ressaltar a contribuição de Ricardo Lobo Torres nesta temática, sendo o primeiro 
doutrinador, pelo que se sabe, a apresentar um estudo sobre a questão do mínimo existencial. Neste sentido, ver: 
TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito Administrativo, n. 
177, 1989, p. 20-49. Numa visão histórica, imperdível a leitura de TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo 
existencial, os direitos sociais e os desafios de natureza orçamentária. In: In: Ingo Wolfgang Sarlet e Luciano 
Benetti Timm. Direitos fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado 
Editora, 2008, p. 69-86. Não se desconhece, entretanto, algumas outras teorias de efetivação dos direitos 
fundamentais com a da “discricionariedade zero”, que pode ser melhor compreendida em MORAES, Germana 
de Oliveira. Controle jurisdicional da administração pública. 2ª edição. São Paulo: Dialética, 2004, p. 169-170, 
para quem “há redução da discricionariedade a zero, quando as circunstâncias normativas e fáticas do caso 
concreto eliminam a possibilidade de escolha entre diversas opções a ponto de subsistir apenas uma solução 
juridicamente possível”. Ver ainda, ENTERRÍA, Eduardo García de; FERNANDEZ; Tomás-Ramón. Curso de 
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O “mínimo existencial”52 é uma criação doutrinária alemã que visa garantir um limite 

máximo de omissão estatal, pois defende a idéia de que existem condições limites para a 

existência humana digna, sobre as quais o Estado não pode se omitir, devendo, ao contrário, 

arcar com os custos da existência individual digna.  

Ricardo Lobo Torres (2009b, p. 37-38) ainda afirma que: 

 
O mínimo existencial é direito de dupla face: 
a) aparece como direito subjetivo e também como norma objetiva; 
b) compreende os direitos fundamentais originários (direitos da liberdade) e os direitos 
fundamentais sociais, todos em sua expressão essencial, mínima e irredutível; 
c) do ponto de vista da efetividade apresenta a duplicidade do status negativus e do 
status positivus libertatis. 

 

Como se sabe, virou argumento comum o da “reserva do possível”, ainda que 

utilizado de uma forma bastante descontextualizada e temerária53, tratando-se da alegação do 

Estado de não possuir recursos financeiros suficientes para a execução de todos os direitos 

elencados na CF/88, especialmente os direitos sociais, que somente poderiam ser realizados 

dentro da possibilidade financeira dos cofres públicos, o que geraria certa reserva de 

possibilidade de concretude, inclusive, dos direitos fundamentais. 

É bem verdade que a efetivação dos direitos fundamentais sociais tem um custo 54 e 

que o Estado não possui recursos infinitos para a concretização de todos esses direitos, 

devendo se atentar, cada vez mais, para esta dimensão econômica do custo do direito. Por 

outro lado, deve buscar concretizar os direitos fundamentais com responsabilidade, sem que o 

Estado, na típica situação do cobertor curto, tenha que, conforme o provérbio popular, 

descobrir a cabeça para cobrir os pés55. 

                                                                                                                                                         
derecho administativo. Vol. I. 8 ed.– Madrid: Civitas, 1998, p. 474 e BINENBOJM, Gustavo. Uma teoria do 

direito administrativo: direitos fundamentais, democracia e constitucionalização. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, 
p. 230. 
52 Ingo Sarlet (2008, p. 25) conceitua o mínimo existencial como o “conjunto de prestações materiais 
indispensáveis para assegurar a cada pessoa uma vida condigna, no sentido de uma vida saudável”. É importante 
registrar que, em recente estudo, este autor fez questão de distinguir o mínimo existencial fisiológico, que 
constitui o conteúdo essencial da garantia do mínimo existencial, do mínimo existencial sociocultural, que 
objetiva assegurar ao indivíduo um mínimo de inserção na vida social (SARLET, 2008, p. 21). 
53 A reserva do possível foi analisada pela primeira vez no julgamento do caso numerus clausus, na Alemanha, 
na década de 1970, quando se ponderava a razoabilidade de se exigir do Estado vaga em universidade para cada 
cidadão interessado em ingressar num curso superior. Interessante observar que enquanto na Alemanha tal 
pensamento foi utilizado como forma de se analisar a máxima efetividade dos direitos fundamentais, por aqui, 
em terras tupiniquins, utiliza-se tal estratégia para brecar até mesmo a concretização mínima destes direitos.  
54 Acolhendo a posição da doutrina americana, todos os direitos têm um custo. Sobre o tema, ver: HOLMES, 
Stephen; SUNSTEIN, Cass R. The Cost of Rights: Why Liberty Depends on Taxes. New York: W. W. Norton & 
Company, 1999. 
55 Ingo Sarlet chama a atenção para a tarefa de todos os órgãos estatais e agentes políticos em maximizar os 
recursos e minimizar o impacto da reserva do possível (SARLET, 2008, p. 32).  
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Ainda que nos recentes julgamentos o Supremo Tribunal Federal56 tenha evoluído 

num pensamento da impossibilidade da aplicação da “reserva do possível” em causas que 

envolvam o “mínimo existencial”, seguindo o entendimento, por exemplo, de Ricardo Lobo 

Torres (2009a, p. 105-106), é no mínimo forçoso entender que o conceito de “mínimo 

existencial” é algo relativo conforme ressalta Robert Alexy (2008, p. 427-428) ao afirmar que 

o “mínimo existencial” é fruto de uma construção comparativa, pois “sem recorrer a 

comparações é praticamente impossível determinar o que faz parte do mínimo existencial 

garantido constitucionalmente. Como a História e outros países demonstram, o mínimo 

existencial absoluto pode ser fixado em um patamar extremamente baixo”. 

Canotilho alerta para o reconhecimento deste forte obstáculo para a concretização 

dos direitos fundamentais encontra um forte limite externo, que é a reserva do possível57. Na 

materialização dos direitos fundamentais, em decorrência da falta de recursos, deve-se sempre 

buscar um equilíbrio na escolha dos direitos a serem disponibilizados aos cidadãos, buscando-

se estabelecer critérios objetivos, devidamente justificados. Na efetivação dos direitos 

fundamentais, é a razoabilidade que deve imperar no momento em que a reserva do possível é 

invocada pelo administrador público. 

A “reserva do possível” será sempre um limite externo que deverá ser ultrapassado 

através de uma análise razoável e proporcional, devidamente fundamentada, que privilegie a 

concretização dos direitos fundamentais, mas não desconsidere as limitações fáticas de 

escassez de recursos públicos, sendo certo que cabe ao Estado o ônus da prova da limitação 

orçamentária (SARLET, 2008, p. 32). 

Entretanto, esse “limite” faz com que o intérprete constitucional, ao analisar o 

emprego do princípio da proporcionalidade e do princípio da razoabilidade na gestão dos 

recursos públicos, enfrente com cautela a questão do direcionamento dos recursos públicos, 

                                                 
56 Tal entendimento pode ser visto, entre tantos julgados recentes, no ARE 639337 AgR / SP - SÃO PAULO, 
relatoria do Ministro Celso de Mello, julgado em 23/08/2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ARE%24%2ESCLA%2E+E+6393
37%2ENUME%2E%29+OU+%28ARE%2EACMS%2E+ADJ2+639337%2EACMS%2E%29&base=baseAcord
aos>. Acesso em 08 de outubro de 2011. 
57 Discorrendo sobre o tema, assim se manifestou CANOTILHO (2003, p. 439): “Quais são, no fundo, os 
argumentos para reduzir os direitos sociais a uma garantia constitucional platónica? Em primeiro lugar, os custos 
dos direitos sociais. Os direitos de liberdade não custam, em geral, muito dinheiro, podendo ser garantidos a 
todos os cidadãos sem se sobrecarregarem os cofres públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem 
grandes disponibilidades financeiras por parte do Estado. Por isso, rapidamente se aderiu à construção dogmática 
da reserva do possível (Vorbehalt des Möglichen) para traduzir a idéia de que os direitos sociais só existem 
quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos. Um direito social sob “reserva dos cofres cheios” 
equivale, na prática, a nenhuma vinculação jurídica.” 
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pois a “reserva do possível”, em sua tríplice dimensão58, também age como uma garantia de 

efetivação de direitos fundamentais em conflito, não podendo a mesma ser desconsiderada por 

qualquer tipo de argumento. 

Assim, propõe-se uma análise constitucional vertical e outra horizontal da aplicação 

dos recursos orçamentários no Estado democrático de direito que privilegie a proteção dos 

direitos fundamentais.  

A primeira, vertical, trata de uma análise de prioridade, onde os direitos 

fundamentais, especialmente em sua dimensão de “mínimo existencial”, teriam absoluta 

preferência orçamentária sobre os demais direitos. Desta forma, na tutela dos direitos 

fundamentais, o Judiciário poderia determinar a retirada de recursos aplicados em rubricas 

não prioritárias, como publicidade, shows, eventos, patrocínios, e outras, definindo o seu uso 

para atendimento de questões prioritárias, como saúde, educação e segurança pública, além de 

outras. É lógico que tal análise somente deve ocorrer na tutela em concreto envolvendo 

violação de direitos fundamentais. 

Por outro lado, defende-se também uma análise horizontal, que deve incidir sobre a 

forma de aplicação destes recursos dentro da promoção estatal de um mesmo direito 

fundamental. Com isto se defende a adoção de critérios objetivos na distribuição dos recursos 

estatais existentes de forma a procurar garantir indistintamente direitos fundamentais a todos 

os cidadãos brasileiros, sendo esta a verdadeira força motriz do presente estudo.  

Imagine a seguinte situação: num determinado Estado da Federação Brasileira, o 

orçamento público estadual prevê a aplicação de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) na 

promoção do direito fundamental à segurança pública, que seriam divididos entre os seus 

municípios. Ocorre que, na divisão destes recursos, os seus 100 (cem) municípios recebem 

valores absolutamente diferentes, o que, de início, se poderia até mesmo entender em razão 

das particularidades de cada um destes municípios. 

Entretanto, numa análise mais detalhada, consegue-se identificar que, apesar de um 

determinado município contar com um índice de criminalidade elevadíssimo, estando entre os 

                                                 
58 Para Ingo Sarlet, a “reserva do possível” tem, pelo menos, uma dimensão tríplice que se expressa na 
disponibilidade fática dos recursos, na disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos e na 
proporcionalidade da prestação, a saber: “a) a efetiva disponibilidade fática dos recursos para a efetivação dos 
direitos fundamentais; b) a disponibilidade jurídica dos recursos materiais e humanos, que guarda íntima 
conexão com a distribuição das receitas e competências tributárias, orçamentárias, legislativas e administrativas, 
entre outras, e que, além disso, reclama equacionamento, notadamente no caso do Brasil, no contexto do nosso 
sistema constitucional federativo; c) já na perspectiva também do eventual titular de um direito a prestações 
sociais, a reserva do possível envolve o problema da proporcionalidade da prestação, em especial no tocante à 
sua exigibilidade e, nesta quadra, também da sua razoabilidade.” (SARLET, 2008, p. 30) 
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5 (cinco) municípios mais violentos deste Estado, os recursos repassados para este município 

são definitivamente mais baixos que os repassados para outros municípios deste mesmo 

Estado que apresentam índices de criminalidade desconsideráveis, não havendo quaisquer 

justificativas para que o repasse tivesse ocorrido desta forma, senão aquelas inconfessáveis, 

invariavelmente ligadas às meras vontades políticas. 

Qual o direito constitucional vigente que asseguraria a um cidadão de determinado 

município a prerrogativa de ter sua segurança mais bem protegida que a de outro cidadão de 

outro município lesado? Da mesma forma, que direito possui este Estado de tratar, 

injustificadamente, seus municípios de forma desigual? Não teriam estes municípios e os seus 

munícipes o direito de ver esta distribuição acontecendo de maneira isonômica? Claro que 

sim. 

Por isso, desta análise horizontal, percebe-se a necessidade da adoção de uma 

distribuição equânime de recursos, que discipline o estabelecimento de critérios objetivos e 

racionais na promoção igualitária dos direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. 

Nesta análise, cabe observar a distribuição de todos os recursos disponíveis pelo Estado, 

sejam eles materiais, orçamentários ou, até mesmo, humanos. 

Desta forma, entende-se que, no âmbito da segurança pública, por exemplo, a 

decisão de se diminuir ou aumentar o efetivo policial em determinada cidade deve estar 

lastreada em critérios objetivos que atendam igualitariamente o direito fundamental à 

segurança pública dos cidadãos de determinado Estado, sob pena de violação ao direito 

fundamental.  

Ainda que se entenda que tal medida possui cunho meramente político, não se pode 

deixar de reconhecer a sua importância em situações extremas de omissão total e parcial 

administrativa. Nestes casos onde a prestação do serviço público possa ficar seriamente 

comprometida com a transferência, por exemplo, de um policial, de um professor ou de um 

médico da cidade, cabe ao Judiciário intervir efetivamente na questão, impedindo a 

concretização desta medida administrativa.  

Tal análise poderá permitir, inclusive, que o juiz determine a transferência, ou a 

contratação no caso de descumprimento da ordem judicial de transferência, de profissionais 

habilitados para prestarem o serviço necessário aos seus jurisdicionados, sabendo que tais 

determinações deverão ser tomadas somente em casos extremos, onde o poder público reitera 

sua conduta lesiva.   

 

 

9391



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

5 CONCLUSÕES 

Constatou-se, inicialmente, na esteira do entendimento de Norberto Bobbio, que os 

problemas dos direitos fundamentais estão muito mais relacionados com a efetividade do que 

com a declaração.  

Verificou-se a existência de uma multivisão jurídica sobre o paradigma do 

“neoconstitucionalismo”, o que não impediu, entretanto, a identificação de cinco pontos em 

comum, que atuam de forma interdependente.  

O primeiro deles é o da intenção clara de vencer os equívocos conceituais e práticos 

do jusnaturalismo e do positivismo jurídico, fornecendo uma espécie de sistema misto e 

aprimorado de direito, atento à segurança jurídica e à justiça. 

O segundo ponto característico é o da utilização dos conceitos valorativo-morais pelo 

sistema jurídico, especialmente por meio dos princípios jurídicos, espécies normativas de 

baixa densidade, que lhe conferem uma abertura desejada em decorrência do fechamento 

sistemático positivista. 

O terceiro é o do comprometimento científico com a racionalidade expressa pela 

argumentação jurídica empregada utilização na resolução dos casos complexos enfrentados. 

O quarto afirma que o neoconstitucionalismo é marcado pela (re)afirmação da força 

normativa da Constituição e da sua superioridade e centralidade no sistema jurídico, que 

(re)assume um sentido em decorrência da força de seus raios, que injetam luz, calor e cor ao 

meio, trazendo novas compreensões ao mundo semântico, sintático e lógico interpretativo 

com interferências na esfera pública e privada. 

E o quinto diz que o “neoconstitucionalismo” de um firme compromisso na 

efetivação dos direitos fundamentais, compreendidos agora em todas as suas dimensões 

(liberal, social e democrática), como forma de materializar os compromissos revolucionário-

iluministas franceses da liberdade, igualdade e fraternidade. 

Assumiu-se a definição de Luigi Ferrajoli para direitos fundamentais como sendo 

todos os direitos subjetivos que pertencem universalmente a “todos” os seres humanos em 

quanto dotados do status de pessoa, ou de cidadão ou de pessoa capaz de agir.  

A atuação judicial no controle de políticas públicas desperta zonas de tensão com os 

demais poderes, havendo inúmeras críticas a esta atividade que podem ser sucintamente 

apresentadas na falta de sustentação constitucional, na feição contra-majoritária e antipopular, 

que se revelaria pela falta de legitimidade democrática do poder Judiciário neste tipo de 

atuação, e pela inexistência de valores constitucionais substantivos a serem promovidos ou 

interpretados, mais que não impedem o exercício legítimo da jurisdição constitucional.  
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A jurisdição constitucional deve estar assim realmente preocupada em ocupar o seu 

real papel no paradigma do Estado democrático de direito, sempre voltada para a legitimidade 

de suas decisões, que não permitem o abandono do princípio da soberania popular, extraída 

através de ações dialogadas. 

No paradigma constitucional do Estado democrático de direito, o controle judicial 

das atividades realizadas pelos demais poderes é um controle que não desconhece as suas 

limitações fáticas, mas aposta na formação da vontade popular através de canais 

comunicativos abertos como a solução para a complexidade dos problemas enfrentados pela 

sociedade contemporânea. 

É, por outro lado, um controle que se preocupa com as condições mínimas de 

participação qualificada dos sujeitos do direito no processo de formação da opinião e da 

vontade, permitindo ao juiz que faça um controle sobre o mínimo de condições existenciais 

que viabilizem a real autonomia privada e pública. 

Também se caracteriza por ser um controle que exige dos demais poderes públicos 

uma obediência irrestrita às leis e às deliberações populares formadas nos espaços de 

construção da cidadania ativa. 

Concluiu-se que, na verdade, longe de serem totalmente antagônicos, as correntes 

substancialistas e procedimentalistas possuem raíz comum, já que Rawls, Dworkin, Alexy e 

Habermas possuem matriz filosófica neokantiana.  

Constatado que a omissão estatal na formulação de políticas públicas tem afetado 

seriamente as condições materiais mínimas de um único indivíduo, o juiz deve intervir, 

construindo, no caso concreto, a exata solução que atenda às necessidades materiais deste 

indivíduo. 

A “reserva do possível” tem sido invocada pelos órgãos estatais, em processos 

judiciais, como justificativa para o descumprimento do comando normativo constitucional de 

garantia dos direitos fundamentais sociais, que deveriam ser limitados diante da escassez de 

recursos do Estado, numa tentativa de se evitar, até mesmo, decisões que destoem da 

realidade orçamentária estatal. 

A “reserva do possível” faz com que o intérprete constitucional, ao analisar o 

emprego do princípio da proporcionalidade e do princípio da razoabilidade na gestão dos 

recursos públicos, enfrente com cautela a questão do direcionamento dos recursos públicos, 

dado que, em sua tríplice dimensão, também age como uma garantia de efetivação de direitos 

fundamentais em conflito, não podendo a mesma ser desconsiderada por qualquer argumento. 
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Para analisar a questão da “reserva do possível”, necessário se realizar uma análise 

constitucional vertical e outra horizontal da aplicação dos recursos orçamentários no Estado 

democrático de direito que privilegie a proteção dos direitos fundamentais.  

A primeira, vertical, trata de uma análise de prioridade, onde os direitos 

fundamentais, especialmente em sua dimensão de “mínimo existencial”, possuem absoluta 

preferência orçamentária sobre os demais direitos.  

Desta forma, na tutela dos direitos fundamentais, o Judiciário pode determinar a 

retirada de recursos aplicados em rubricas não prioritárias, como publicidade, shows, eventos, 

patrocínios, e outras, definindo o seu uso para atendimento de questões prioritárias, como 

saúde, educação e segurança pública, além de outras. 

A análise horizontal deve incidir sobre a forma de aplicação destes recursos dentro 

da promoção estatal de um mesmo direito fundamental. Com isto se defende a adoção de 

critérios objetivos na distribuição dos recursos estatais existentes de forma a se procurar 

garantir indistintamente direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. 

Esta análise horizontal possibilita falar em uma distribuição equânime de recursos, 

que discipline o estabelecimento de critérios objetivos e racionais na promoção igualitária dos 

direitos fundamentais a todos os cidadãos brasileiros. Neste exame, cabe observar a 

distribuição de todos os recursos disponíveis pelo Estado, sejam eles materiais, orçamentários 

ou, até mesmo, humanos. 
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O CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A 

PERSPECTIVA DO VÉU DA IGNORÂNCIA DE JOHN RAWLS 

LA REVISIÓN JUDICIAL DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN VISTA DEL VELO DE LA 

IGNORANCIA DE JOHN RAWLS  

 

Breno Maifrede Campanha 

RESUMO 

O contexto sócio-cultural hodierno tem exigido uma atuação estatal prestativa no sentido de 

se efetivar direitos fundamentais. A postura abstencionista de outros tempos, própria de um 

Estado liberal, não mais se coaduna com os anseios prioritários da população. Pode a 

Administração atuar por meio da criação e implementação de políticas públicas. Entende-se 

por políticas públicas os programas de ação do governo, desenvolvidos sob o intuito de se 

promover determinados direitos sociais dentro de um definido período estipulado. Sobre essas 

tem se admitido o controle e a intervenção judicial desde que observado limites básicos para 

tanto. Entre esses limites destacam-se o mínimo existencial, a razoabilidade e a reserva do 

possível. As particularidades que se revelam no caso concreto não permitem trabalhar a 

questão sob uma perspectiva objetiva. Apesar de toda previsão normativa, de todos os 

avanços doutrinários e jurisprudenciais, não há ainda, no cenário brasileiro, contornos bem 

definidos acerca da devida atuação estatal no controle judicial políticas públicas. Propõe o 

presente artigo avaliar o fenômeno a partir de uma estrutura básica de justiça social idealizada 

pelo filósofo norte-americano John Rawls. Construiu o filósofo um mecanismo hipotético, 

denominado véu da ignorância, que asseguraria tanto a imparcialidade quanto a consciência 

social na formulação dos preceitos de justiça. E é com base nesse mecanismo que se 

trabalhará o problema sob o intuito derradeiro de conceber um norte no exercício do controle 

e da intervenção judicial em políticas públicas.  

 

Palavras-chave: Controle; Intervenção; Judicial; Políticas; Públicas; Justiça; Social; Véu; 

Ignorância; John; Rawls. 

 

RESUMEN 

El actual contexto socio-cultural ha exigido una acción positiva del Estado para hacer cumplir 

los derechos fundamentales. La postura abstencionista de otros tiempos ya no satisface los 

deseos de la población. La administración puede actuar a través de la creación e 
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implementación de políticas públicas. Se entiende por políticas públicas la acción 

gubernamental, desarrollado con el fin de promover los derechos sociales dentro de un plazo 

de tiempo definido. Ha permitido la intervención y revisión judicial ya que respetan los 

límites básicos para hacerlo. Entre estos límites son el mínimo existencial, la razonabilidad y 

las reservas posibles. Los detalles que se revelan en este caso no le permiten trabajar el tema 

desde una perspectiva objetiva. A pesar de todos los avances normativos, doctrinales y 

jurisprudenciales, todavía no hay contornos bien definidos en la acción estatal 

correspondiente en las políticas públicas. En este artículo se propone evaluar el fenómeno 

desde una estructura básica de la justicia social ideado por el filósofo estadounidense John 

Rawls. El filósofo ha construido un mecanismo hipotético, llamado el velo de la ignorancia, 

lo que garantizaría tanto la justicia y la conciencia social en la formulación de los preceptos 

de la justicia. Basado en este mecanismo se enfrentan al problema, a fin de elaborar una 

referencia en el ejercicio de la revisión y la intervención judicial en la política pública. 

 

Palabras clave: Revisión; Intervención; Judicial; Políticas; Públicas; Justicia; Social; Velo; 

Ignorancia; John; Rawls. 

 

 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

As circunstâncias que permeiam a vida e influenciam diretamente na formação do 

homem, são determinantes na postura a ser por esse adotada. Ainda que se pretenda buscar o 

mais imparcial dos posicionamentos, a mais humanística das visões, o fundamento que 

melhor corrobore com os interesses da maioria, não há como negar ou afastar por completo os 

fatores que influenciam na escolha a ser exercida.  

Os referidos fatores se referem a um contexto próprio em que se desenvolve o 

indivíduo particularmente. O ambiente em que nasceu e cresceu, o ambiente em que vive, a 

época a que pertence, as pessoas com quem conviveu e convive, o grau de escolaridade 

atingido, a atividade econômica exercida, a classe social em que está inserido, a religião 

praticada, as característica inatas e as adquiridas, são alguns dos muitos fatores que se 

revelam significantes nas preferências humanas.  

Diante da infinidade de variações que decorrem das hipóteses aludidas, e da 

tendência do homem em avaliar os problemas que se apresentam a partir da própria realidade, 
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do seu próprio universo, revela-se latente a multiplicidade de perspectivas que podem 

desencadear de uma mesma situação. A ideia de justiça é um exemplo claro.  

Mas, como optar pelo posicionamento mais justo? Quais os critérios ideais a serem 

adotados na escolha? Como eleger a melhor alternativa possível?  

De extrema complexidade se mostram os referidos questionamentos. Transferindo-os 

a esfera que compreende a efetivação de políticas públicas, pode-se dizer, em razão das 

particularidades inerentes a temática, que a complexidade apenas aumenta. A própria 

conceituação dada, bem como as regras que revestem a sua criação, implementação e 

controle, induzem a uma leva de polêmicas discussões. A mera possibilidade de intervenção 

judicial, apenas hodiernamente tem ganhado contornos mais claros.  

Ocorre que ao tratar de políticas públicas, necessariamente estamos tratando de 

questões que envolvem uma grande multiplicidade de perspectivas. O que para um é essencial 

para outro não é tanto. O que para um é desnecessário para outro é indispensável.  

Diante desse cenário, qual a melhor postura a ser adotada nos trâmites referentes a 

efetivação de políticas públicas? Como atender as necessidades mais emergentes, em um 

contexto no qual a valoração diverge significativamente de pessoa para pessoa?  

Não seriam essas questões tão preocupantes se a escolha exercida não acarretasse 

instantaneamente drástica repercussão na esfera social e econômica. A má escolha na 

elaboração, implementação e controle de políticas públicas necessariamente atinge a todos. 

Ainda que não seja determinado cidadão alvo ou beneficiário direto de uma política, não há 

como desconsiderar que o financiamento dessa tem a gênese no tributo por ele arcado. O 

financiamento das políticas parte de todos.  

Apesar de a arrecadação ser alta e consistente, não há como assegurar a sua 

suficiência às necessidades de cada um. Adverte a professora Ada Pellegrini Grinover que o 

“cobertor” é curto (informação verbal). Cobrindo uma área necessariamente outra fica 

descoberta. 

Diante dessas circunstâncias questiona-se: Seria possível, sob o ponto de vista 

econômico, a efetivação de todos os direitos sociais, assegurados na Magna Carta, por meio 

da implementação de políticas públicas? Não sendo possível, é justa a priorização de um 

direito em detrimento de outro? Sendo justo, quais direitos deveriam prevalecer? Quais 

princípios devem nortear a questão?  

Sem desconsiderar os grandes avanços promovidos pela doutrina no que se refere a 

sistematização principiológica em torno do Controle e Intervenção Judicial de Políticas 

Públicas, propõe-se no presente artigo a abordagem da temática sob uma perspectiva baseada 
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na posição originária promovida pelo chamado “véu da ignorância”, construção teórica 

elaborada por John Rawls, na sua obra “Uma teoria da justiça” (RAWLS, 2000), conforme 

será trabalhado ao longo do presente. 

 

 

1 POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

Tratam-se as políticas públicas de um assunto extremamente complexo por natureza. 

A sua gênese se reveste de uma série de particularidades que afastam a possibilidade da 

constituição de um conhecimento óbvio e objetivo acerca do fenômeno. Um debruçar 

superficial sobre a questão necessariamente implica em um desenvolvimento de noções vagas 

e equivocadas, que não se coadunam com a riqueza do tema.  

Pode-se dizer que o enfrentamento da temática pelo direito, apenas se deu de maneira 

mais significativa no Brasil a partir dos anos 80. No entanto, diante da profundidade que é 

exigida na questão, revela-se ainda muito pouco o construído até então. Apesar de muitos 

avanços e drásticas mudanças, é possível ainda evoluir muito mais, e em curto espaço de 

tempo. 

Sendo oriundo da ciência política ao invés do direito, concentra-se o tema em um 

universo de preocupações próprio da teoria política.  

A tendência jurídica normativa não se revela a mais adequada para trabalhar o 

fenômeno. O enquadramento da realidade, dentro de uma infinidade questões que a 

compreende, se revela inviável à redução dogmática positivista.  

Mais adequado se mostra o enfretamento do fenômeno a partir da busca pela sua 

essência, da busca pelo elemento invariante. O conhecimento do fenômeno pelo o que 

realmente representa, pelo o que realmente é em aversão a visão burocrática e formalista do 

direito.  

As relações entre direito, política, e ação estatal nos poderes executivo, legislativo e 

judiciário estão indissociáveis dessa análise. 

Para se efetivar a proposta do presente artigo, faz-se necessário, entre outras 

diligências, trabalhar, dentro das variadas perspectivas existentes, com a conceituação que 

tem se desenvolvido em torno da temática, conforme passa a fazer a seguir.  

 

1.2 CONCEITO 
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Entende-se por políticas públicas os programas de ação do governo, desenvolvidos 

sob o intuito de se promover determinados direitos sociais dentro de um definido período 

estipulado. Busca-se nesse processo o cumprimento de objetivos pré-determinados 

socialmente significativos.  

Maria Paula Dallari Bucci (2006, p. 14) trabalha com a temática também nesse 

sentido. Para a autora trata-se de  

 

[...] quadro de ação governamental, porque consiste num conjunto de medidas 

articuladas (coordenadas), cujo escopo é dar impulso, isto é, movimentar a máquina 

do governo, no sentido de realizar algum objetivo de ordem pública ou, na ótica dos 

juristas, concretizar um direito.  

 

São os direitos sociais que fundamentam e justificam a existência das políticas 

públicas. A partir do momento em que o estado assegura na sua Magna Carta variados direitos 

que lhe exigem prestações positivas, deve então buscar os meios necessários para se efetivá-

los na prática. As políticas representam esses meios. 

Osvaldo Canela Junior as concebe como um “conjunto de atividades do estado 

tendentes a seus fins, de acordo com metas a serem atingidas”. (CANELA JUNIOR, apud 

GRINOVER, 2009, p. 39) 

Situam-se as políticas públicas na esfera do direito público, sob uma exigência de 

atuação estatal ostensiva. Entretanto, vale destacar que essa exigência não dispensa a 

participação da iniciativa privada. Os entes privados possuem variadas maneiras de contribuir 

nesse processo. 

Quanto a atuação estatal, especificamente dos três poderes, a exigência se dá no 

sentido de que decorra harmoniosamente em conjunto, conforme às funções que lhe são 

inerentes. Em regra, atribui-se a criação tanto ao poder legislativo quanto ao poder executivo, 

a implementação exclusivamente ao poder executivo e o controle ao poder judiciário. No 

entanto, desapegadas de um rigor bem definido, corriqueiramente as funções se estendem 

conforme as particularidades do caso concreto.  

Entende BUCCI (2006, p. 39) que as políticas resultam 

 

[...] de um processo ou conjunto de processos juridicamente regulados – processo 
eleitoral, processo de planejamento, processo de governo, processo orçamentário, 

processo legislativo, processo administrativo, processo judicial – visando coordenar 

os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 

objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.  
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Identifica-se a política pública na reunião dos atos estatais, de natureza normativa, 

decisória ou executiva, praticados em favor da realização de uma finalidade social.  

As diretrizes que norteiam a implementação de uma política pública se apresentam 

como um vetor à maneira de agir do poder público. Não se tratam de meros princípios de 

ação, mas de elementos que possibilitam a implementação da política no caso concreto, 

promovendo o que se chama de Estado social. (BUCCI, 1996, p.141) 

Não há como conceber a atuação estatal sem a observância das normas 

constitucionais. Qualquer atividade pública, política ou não, necessariamente deve estar de 

acordo com os fundamentos da constituição.  

Nesse sentido, sustenta Rodolfo de Camargo Mancuso (2001, p. 730-731) a ideia de 

política pública como: 

 

[...] conduta comissiva ou omissiva da Administração Pública, em sentido largo, 

voltada à consecução de programa ou meta previstos em norma constitucional, ou 

legal, sujeitando-se ao controle judicial amplo e exauriente, especialmente no 

tocante à eficiência dos meios empregados e à avaliação dos resultados alcançados. 

 

Entretanto, corriqueiramente revela-se extremamente complexa a identificação dos 

limites da intervenção judiciária em atos políticos. Até que ponto pode o magistrado no caso 

concreto exercer a sua jurisdição em favor da efetivação de políticas públicas? É o que 

passará a ser trabalhado a seguir.  

 

1.1  CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Os preceitos que promovem a concepção de autonomia dos poderes no Brasil são 

constantemente invocados como fundamento para não se admitir a interferência do judiciário 

em atos políticos e discricionários de agentes dos poderes legislativo e executivo.  

Muito se evoluiu em torno da questão. O que a princípio não era sob hipótese alguma 

admitido, passou gradativamente a ser aceito na medida em que a situação concreta assim 

exigia.  

A própria concepção de Estado se mostra em constante processo de adequação nas 

ultimas décadas. O nosso contexto sócio-cultural atual tem exigido uma atuação estatal 

prestativa, uma atuação que promova a efetivação de direitos fundamentais. A postura 

abstencionista anterior, própria de um estado liberal, não mais se coaduna com os anseios que 

9403



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

se pretende atender. A mobilização se inclina em favor da construção de um Estado social, 

responsável em satisfazer os nossos direitos sociais. 

A partir do momento que se impõe ao Estado a efetivação desses direitos, não se 

exclui em momento algum a atuação do judiciário nesse favor. A exigência compreende todos 

os poderes. Se é reconhecido como função do estado a promoção de direitos sociais, e são as 

funções estatais representadas pelos três poderes, não há que se excluir nenhum desses no 

processo. Seja na criação de normas, dando decisões, ou praticando atos de outra natureza, 

compete ao Estado como um todo, promover a ações necessárias a efetivação de políticas 

públicas. 

Sob as palavras de Ada Pelegrini Grinover (2009, p. 39), “os poderes, além de 

independentes, devem também ser harmônicos entre si. Logo, os três poderes devem 

harmonizar-se para que os objetivos fundamentais do Estado sejam alcançados”.  

A apreciação do mérito do ato administrativo, sob quaisquer circunstâncias, foi por 

muito tempo vedado ao judiciário. A mera possibilidade de se efetuar o controle judicial em 

políticas públicas, apenas a partir dos anos 90 recebeu contornos mais bem definidos.  

Entretanto, ainda que já admitido o controle, deve-se ainda identificar até que ponto 

pode esse controle ser exercido, ou seja, até que ponto pode o judiciário atuar sem que adentre 

em seara que não lhe é pertinente. 

Com o advento da nossa Constituição Federal em 1988, na qual se traçaram variados 

objetivos a serem cumpridos por meio de uma atuação positiva do Estado, identifica-se uma 

pretensão social democrática a ser exercida. No entanto, essa pretensão não justifica uma 

atuação desarrazoada no exercício das funções estatais. Conforme já aludido, deve haver 

harmonia entre os poderes.  

No que se refere a atuação do judiciário, desenvolveram-se no campo prático e 

teórico, algumas limitações entendidas como necessárias no controle de políticas públicas. 

Serão essas limitações trabalhadas a seguir na dimensão que interessa ao proposto no 

presente. 

 

1.3.1 Limites ao controle 
 

A professora Ada Pellegrini Grinover (2009, p. 42) trabalha com três limites básicos. 

O mínimo existencial, a razoabilidade, e a reserva do possível. 

Refere-se o mínimo existencial às condições mínimas de existência digna do homem. 

Seja no âmbito da saúde, da educação, saneamento básico, ou de outros direitos sociais, deve 
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o Estado proporcionar essas condições. A não observância desse princípio fundamenta a 

atuação do judiciário no sentido de concretizá-lo. 

Ricardo Lobo Torres (1999, p. 141) define o mínimo existencial como “um direito às 

condições mínimas de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do 

Estado e que ainda exige prestações estatais positivas”.  

Essa não admissibilidade de intervenção estatal corresponde à exigência de que a 

dignidade humana não pode retroceder abaixo do mínimo existencial. A possibilidade de 

intervir no sentido de promover o direito não é nessa ótica vedada.  

No que se refere à educação tem se considerado o ensino fundamental como mínimo 

existencial. Na saúde básica, enquadra-se a medicina preventiva como um exemplo entre 

muitos outros. Na assistência social podemos identificar na promoção dos programas de 

garantia de renda mínima, destinados a população carente, uma preocupação eminente com as 

condições mínimas de existência digna. 

Esse núcleo duro, como assim define a professora Ada Pellegrini Grinover 

(informação verbal), deve ser garantido, justifica a interferência judicial, mas não é suficiente. 

Deve ainda o judiciário pautar a sua atuação em critérios de razoabilidade. No entanto não se 

trata apenas da razoabilidade que se não observada na política pública exige uma correção 

judicial, mas também a razoabilidade na conduta em si do controle. Razoabilidade para agir e 

no agir. 

Uma política pública que visa a construção de uma escola pública em um bairro de 

luxo, enquanto centenas de bairros pobres carecem de fornecimento de educação, se revela a 

princípio como uma política irrazoável, o que justificaria a intervenção judicial. No entanto se 

essa intervenção se dá de uma maneira que abarque as necessidades de um contingente menor 

de pessoas que abarcaria no formato originário da política, insurge-se a intervenção também 

como irrazoável. 

Acerca da questão, preleciona Ada Pellegrini Grinover (2009, p. 47) 

 

[...] com relação à intervenção do Judiciário nas políticas públicas, que por meio da 

utilização de regras de proporcionalidade e razoabilidade, o juiz analisará a situação 

em concreto e dirá se o administrador público ou o responsável pelo ato guerreado 

pautou sua conduta de acordo com os interesses maiores do indivíduo ou da 

coletividade, estabelecidos pela Constituição e nas leis. [...] Em conclusão, a 
intervenção judicial nas políticas públicas só poderá ocorrer em situações em que 

ficar demonstrada a irrazoabilidade do ato discricionário praticado pelo poder 

público, devendo o juiz pautar sua análise em atenção ao princípio da 

proporcionalidade.  
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Percebe-se então que é a partir da análise do caso concreto que podemos mensurar a 

razoabilidade na conduta do agente público. Para essa apreciação, consequentemente deve se 

enfrentar o mérito do ato administrativo, o que induz uma série de discussões quase sempre 

recaindo nos postulados da separação e autonomia dos poderes. Entretanto entendemos não 

prosperar esse fundamento, sendo perfeitamente coerente com os preceitos de um Estado 

social essa possibilidade de intervenção.  

Deve-se ainda observar no exercício do controle de políticas públicas a chamada 

reserva do possível. Trata-se a reserva do possível da disponibilidade financeira para criação 

ou implementação de determinada política. Se não há essa disponibilidade, não há como 

efetivar a política pública que se pretende.  

Entretanto, vale destacar que esse fundamento não pode ser indiscriminadamente 

utilizado como corriqueiramente se dá. A omissão estatal perante uma política pública não se 

justifica pela mera afirmativa de indisponibilidade financeira, mas deve ser devidamente 

comprovada. Verificando o judiciário a real escassez de recursos, tem a possibilidade de 

exigir a inclusão, no exercício financeiro seguinte, da disponibilidade orçamentária para a 

implementação da política.  

Conforme preleciona Ada Pellegrini Grinover (2009, p. 47-48): 

 
[...] freqüentemente a “reserva do possível” pode levar o judiciário à condenação da 

Administração a uma obrigação de fazer em duas etapas: primeiro a inclusão no 

orçamento da verba necessária ao adimplemento da obrigação; e, em seguida à 

inclusão, à obrigação de aplicar verba para o adimplemento da obrigação.  

 

Há ainda a polêmica hipótese de remanejamento, em favor da política, de verba 

identificada como supérflua perante as necessidades que se pretende suprir. 

Construindo uma hipótese, a titulo de exemplificação, podemos citar a previsão 

orçamentária para publicidade dos feitos na gestão do município que não se revela tão 

importante quanto as necessidades emergentes da área de saúde. Sendo mais específico, a 

divulgação em redes televisivas de obras e programas de governos efetivados na gestão de 

determinado chefe do executivo é supérflua diante das necessidades básicas de estruturação 

de hospitais ou postos de saúde. Nesta feita, coeso seria o remanejamento da verba em favor 

de determinada política de saúde. 

No referido exemplo, revela-se muito clara a discrepância. Propaganda em favor dos 

interesses eleitoreiros do prefeito não deve ser priorizada em detrimento da saúde da 

população. No entanto, na prática essa ponderação de valores não se apresenta de maneira tão 

simples.  

9406



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Um evento festivo de um município, no qual é despendida uma parcela significativa 

do orçamento público para a sua concretização, nem sempre pode se mostrar como um mau 

negócio do ponto de vista econômico. O valor que ao invés de ser aplicado na saúde, na 

educação, no saneamento básico, pode ser de alguma forma compensado com, por exemplo, o 

turismo promovido pela festa. Trata-se de uma estratégia de gestão da verba pública. 

Diante desse cenário, teria o judiciário o melhor aparato operacional para identificar 

no caso concreto o que é mais importante na gestão dos recursos públicos? Não estaria essa 

atribuição restrita ao executivo?  

A dificuldade em se estabelecer até que ponto pode o judiciário exercer o controle, 

até que ponto pode o judiciário intervir, se destaca nas particularidades dos casos concretos.  

Por vezes estamos lidando com administradores bons, por vezes com administradores 

ruins, por vezes com magistrados bons, por vezes com magistrados ruins. Sem adentrar a 

seara da má-fé, que de fato também é significativa no desenrolar dessa realidade, tendemos a 

tolerar uma postura em detrimento de outra conforme o que se apresenta na prática.  

Considerando que todos os agentes envolvidos, magistrado e administrador, estão de 

plena boa-fé e aptos a exercerem as melhores escolhas, entendemos ter melhores condições de 

reconhecer o que é mais importante, o administrador.  

Entretanto, tem o magistrado maior imparcialidade nas suas escolhas por não possuir 

qualquer dependência eleitoral. Nem sempre o necessário agrada a maioria. A opção por 

escolhas impopulares, ainda que necessárias, ensejam prejuízo ao administrador que para se 

manter no poder depende de um alto índice de aprovação, ou seja, um índice que lhe seja 

favorável para a eleição.  

Diante dessa infinidade de variações decorrentes do controle judicial de políticas 

públicas, faz-se necessário estabelecer princípios muito claros e abrangentes que de fato 

acolham no caso concreto aquilo que é o mais adequado na perspectiva do justo. Com esse 

escopo, trabalharemos com a proposta do filósofo norte americano John Rawls, em 

vislumbrar essa pretensão sob o que ele chamou de “véu da ignorância”. 

 

 

2 TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS 
 

Diante de uma realidade que compreendia recursos escassos e ambições insaciáveis, 

procurou o filósofo norte americano John Rawls desenvolver uma teoria da justiça que 

abarcasse as necessidades sociais que se apresentavam. 
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Entre os seus variados desígnios estava a busca pela conciliação entre os valores da 

liberdade individual e igualdade social nos homens. Entendia que somente seria possível 

conceber uma sociedade justa, na medida em que as oportunidades fossem igualmente 

garantidas a todos. Caberia ao estado proporcionar essas oportunidades. 

Só há liberdade quando é possibilitado exercê-la. Somos livres na medida em que 

nos reconhecemos livres. Se as possibilidades não se apresentam iguais a todos, então para 

alguma parcela da população estará mitigada.  

Percebe-se que Rawls pretendia uma liberdade igualitária a todos. Essa concepção 

recai na ideia de tratamento dos iguais como iguais e desiguais como desiguais, recepcionada 

na nossa Magna Carta para promoção de condições equiparadas a cada um. Trata-se da justa 

igualdade de oportunidades. 

Superando a perspectiva liberal, Rawls trabalha a possibilidade de intervenção estatal 

em favor dos direitos sociais. 

Entende Cleyson de Moraes Mello ter sido Rawls o primeiro pensador a trabalhar 

uma ideia bem definida de políticas públicas.  

Sustenta MELLO (2008, p. 63-64) que  

 

Através de convicções intuitivas sobre a primazia da justiça, Rawls representa a 
primeira reação ao utilitarismo com a formulação de políticas públicas procurando 

montar um modelo que resguarde direitos. É possível afirmar que é a primeira teoria 

de políticas públicas reagindo com o utilitarismo através de perspectivas de justiça e 

de direitos.  

 

A conciliação dos direitos em uma sociedade tão desigual se mostrava um desafio a 

ser enfrentado. Em realidades tão distintas os interesses naturalmente colidiam, acabando por 

fim prevalecendo o mais forte sobre o mais fraco.  

Segundo MELLO (2008, p.65):  

 

A concepção de justiça pode ser imaginada como uma carta fundamental de uma 
associação humana bem-ordenada. A concepção de justiça pública torna-se 

necessária para limitar os interesses individuais no que diz respeito a distribuição de 

benefícios produzidos pela cooperação mútua no seio social visando uma associação 

segura na certeza de que suas reivindicações possam ser julgadas a partir de um 

ponto de vista comum, impedindo, destarte, o fazimento de distinções arbitrárias 

entre os membros da sociedade na atribuições de seus direitos e deveres básicos.  

 

Três princípios que representam bem a pretensão do filósofo norte americano John 

Rawls em promover a harmonia, são os princípios da liberdade igual, da oportunidade justa e 

da diferença. Asseveram os referidos princípios respectivamente a liberdade básica individual, 
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condições iguais de oportunidades, e o tratamento diferenciado conforme a colocação do 

individuo na sociedade.  

 

2.1 O VÉU DA IGNORÂNCIA 

 

Trata-se o véu da ignorância de uma construção teórica desenvolvida pelo filósofo 

norte americano com o escopo de alcançar o que ele chamava de posição original. A posição 

original corresponde a uma colocação do indivíduo em um estado de intuição que concebe, 

livremente, a ideia de justiça como equidade. 

Para RAWLS (2000, p. 129): 

  

O melhor que cada pessoa pode fazer por si mesma talvez seja uma condição de 

menor injustiça, e não de maior bem. [...] A posição original é definida de modo a 

ser um status quo no qual qualquer consenso atingido é justo. É um estado de coisas 

no qual as partes são igualmente representadas como pessoas dignas, e o resultado 

não é condicionado por contingências arbitrárias ou pelo equilíbrio relativo das 

forças sociais. Assim, a justiça como equidade é capaz de usar a idéia de justiça 

procedimental pura desde o início.  
 

O equilíbrio pretendido parte de uma avaliação moral. Percebe-se, nesse sentido uma 

proximidade da posição original com a teoria da moral. Os princípios desenvolvidos na 

posição original necessariamente devem ser toleráveis sob ótica moral.  

E para trabalhar nessa perspectiva Rawls arquitetou um mecanismo hipotético que 

afasta do homem qualquer pretensão reivindicatória conflitante com a ordem social, ou seja, 

afasta a preponderância egoísta dos interesses pessoais. Trata-se esse mecanismo o que Rawls 

chamou de véu da ignorância.  

Preleciona o filósofo norte americano: 

 

A idéia da posição original é estabelecer um processo equitativo, de modo que 

quaisquer princípios aceitos sejam justos. O objetivo é usar a noção de justiça 

procedimental pura com fundamento da teoria. De algum modo, devemos anular os 

efeitos das contingências específicas que colocam os homens em posições de 

disputa, tentando-os a explorar as circunstâncias naturais e sociais em seu próprio 

benefício. Com esse propósito, assumo que as partes se situam atrás de um véu de 

ignorância. Elas não sabem como as várias alternativas irão afetar o seu caso 

particular, e são obrigadas a avaliar os princípios unicamente com base nas 

considerações gerais (RAWLS, 2000, p. 146-147). 

 

O véu da ignorância coloca o homem em uma posição que não o permite conhecer de 

variadas circunstâncias que permearão a sua vida. É como se o individuo estivesse em um 

plano prévio da vida, reunido com os seus pares, e deliberando acerca do que é justo. 
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Desconhecendo o homem o lugar em que ocupará na sociedade, os seus dotes naturais, suas 

limitações, a geração a que irá pertencer, as influências que lhe serão exercidas, teria a devida 

imparcialidade na elaboração de princípios de justiça.  

Sob as palavras de RAWLS (2000, p. 127): 

 

Supõe-se, então, que as partes não conhecem certos tipos de fatos particulares. Em 

primeiro lugar, ninguém sabe qual é o seu lugar na sociedade, a sua posição de casse 
ou seu status social; além disso, ninguém conhece a sua sorte na distribuição de 

dotes naturais e habilidades, sua inteligência e força, e assim por diante. Também 

ninguém conhece a sua concepção do bem, as particularidades de seu plano de vida 

racional, e nem mesmo os traços característicos de sua psicologia, como por 

exemplo a sua aversão ao risco ou sua tendência ao otimismo ou ao pessimismo. 

Mais ainda, admito que as partes não conhecem as circunstancias particulares de sua 

própria sociedade. Ou seja, elas não conhecem a posição econômica e política dessa 

sociedade, ou o nível de civilização e cultura que ela foi capaz de atingir. As pessoas 

na posição original não têm informação sobre a qual geração pertencem. [...] a fim 

de levarem adiante a idéia da posição original, as partes não devem conhecer as 

contingências que as colocam em oposição. Elas devem escolher princípios cujas 
conseqüências estão preparadas para aceitar, não importando a qual geração 

pertençam. (RAWLS, John. Uma teoria da justiça. São Paulo: Martins Fontes, 2000, 

p. 147) 

 

A estrutura básica de uma sociedade justa deve ser elaborada a partir da plena 

imparcialidade. A imparcialidade, sempre exigida em nosso contexto, mas tão improvável de 

ser desempenhada na prática em função das inúmeras influências que conduzem a nossa 

maneira de pensar, com o véu da ignorância poderia ser alcançada.  

Não há nessa proposta, interesses ou influências que possam desvirtuar o instinto de 

justiça. Dividirei o bolo da maneira mais igualitária possível se não me for conhecido qual dos 

pedaços será a mim destinado.  

A justiça, dentro das suas variadas concepções, pretende adequar de maneira 

satisfatória a todos as circunstâncias que revestem a realidade. Ocorre que a subjetividade por 

trás do termo induz a consequências corriqueiramente desvirtuadas da essência da ideia. O 

que é justo para um pode ser totalmente inaceitável para outro. Os interesses e influências que 

revestem a figura do indivíduo determinam essas divergências. 

A almejada justiça social torna-se palpável na medida em que podemos, sem a 

influência de interesses pessoais, vislumbrá-la. O véu da ignorância possibilita esse 

vislumbramento, despido de tudo que de alguma maneira possa conduzir à prevalência de 

interesses prejudiciais às necessidades sociais.  
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3 A FORMULAÇÃO PRINCIPIOLÓGICA EM TORNO DO CONTROLE 

JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS SOB A PERSPECTIVA DO VÉU 

DA IGNORÂNCIA DE JOHN RAWLS 

 

Conforme já aludido, Rawls propôs um modelo de justiça social que se orientaria por 

princípios formulados sob o que ele chamou de véu da ignorância. O modelo proposto 

compreende os interesses humanos dentro dos seus mais variados contextos. As 

circunstâncias que naturalmente influenciam na postura a ser adotada pelo homem, em 

qualquer que for a situação, não são consideradas nessa ótica.  

Afortunado ou miserável, ignorante ou inteligente, jovem ou idoso, saudável ou 

debilitado, residente em um grande centro urbano ou em uma pequena comunidade rural, seja 

quais forem as conjecturas extremas em que possam estar situados os indivíduos, sob o véu da 

ignorância se revelam apenas como fatores a serem da melhor maneira possível harmonizados 

em favor do bem comum.  

O véu da ignorância afasta qualquer tendência individualista que em circunstâncias 

normais naturalmente se sobressairiam. Não sendo possibilitado o predomínio dos interesses 

individuais em detrimento das necessidades sociais, atinge a construção principiológica a 

finalidade que se dispõe a alcançar.  

Devem os princípios compreender as necessidades humanas individuais sem afrontar 

as necessidades coletivas. O véu da ignorância possibilita essa conciliação.  

É possível identificar uma tendência em meio a nossa doutrina e a nossa 

jurisprudência em se reconhecer alguns princípios específicos no que se refere ao controle e 

intervenção judicial de políticas públicas. Entre esses podemos citar os princípios da garantia 

do mínimo existencial, da razoabilidade, da proporcionalidade, da justiça social, do 

atendimento ao bem comum, da universalidade das políticas públicas e do equilíbrio 

orçamentário. 

Reduzindo a abrangência da construção teórica elaborada por Rawls aos referidos 

princípios identificamos muitos pontos de aproximação. A perspectiva social rawlsiana se 

harmoniza com o que o tem perseverado até então.  

A possibilidade de submeter à apreciação dos homens o controle judicial de políticas 

públicas ou a sua intervenção, em um contexto de recursos escassos e ambições insaciáveis, 

induz a uma série de subjetividades. O que é essencial para alguns pode ser totalmente 

dispensável para outros. Um universo de relatividades conduz a opiniões múltiplas. 

9411



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Entretanto, os princípios indicados conciliam-se com a perspectiva de justiça social advinda 

do véu da ignorância.  

Conforme já elucidado, a garantia da liberdade individual, a preservação da 

igualdade social, o tratamento diferenciado dos menos favorecidos, decorrem de um consenso 

construído sob o véu da ignorância. Rotulando esses preceitos em princípios os chamaremos 

respectivamente de princípio da liberdade igual, princípio da oportunidade justa e princípio da 

diferença. 

A garantia do mínimo existencial, exigível na intervenção e no controle judicial de 

políticas públicas, apesar de não incluído entre os princípios da justiça deve necessariamente 

observar o princípio da diferença. O mínimo existencial para um, conforme as circunstâncias 

que se apresentam, não se revela o mesmo para outro. O tratamento dos desiguais como 

desiguais permitem identificar as condições mínimas de existência para o caso em si.  

Vale destacar que o mínimo existencial não é estático ou rígido, mas flexível, sem 

retrocessos. Na medida em que socialmente o país avança o mínimo existencial também 

evolui.  

Vale registrar ainda que RAWLS (1995, p. 218-219) traçou uma diferença entre 

mínimo existencial e princípio da diferença, na sua obra denominada “Liberalismo Político”. 

Para o filósofo o mínimo existencial, diferentemente do princípio da diferença, não depende 

de lei. Entretanto, trata-se de uma questão formal da qual não se faz necessário aprofundar no 

presente. 

No que se refere ao equilíbrio orçamentário, destaca-se a sua repercussão tanto na 

liberdade individual quanto na oportunidade justa. Diante de uma realidade com recursos ora 

escassos ora mal empregados, qualquer circunstância que interfira negativamente no seu 

campo acaba afetando o financiamento dos serviços e das políticas que garantem o exercício 

da liberdade e oportunizam desenvolvimento profissional e econômico, à população.  

Quanto aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade percebe-se que todos os 

princípios da justiça de Rawls compreendem a sua constituição. No ato de ser razoável, deve 

ser levado em consideração tanto as diferenças quanto as liberdades individuais. As 

oportunidades justas proporcionadas são conseqüências dessa observância. 

Rawls pretendia a concretização de uma justiça social que atendesse ao bem comum 

da população. Trata-se do cerne da sua construção teórica. Para alcançar essa almejada justiça 

social, procurou consagrar princípios universais que satisfizessem esse anseio.  
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Conforme já aludido, tem se revelado uma tendência em reconhecer os princípios da 

justiça social, do atendimento ao bem comum, e da universalidade das políticas públicas como 

três dos princípios basilares no controle e intervenção judicial de políticas públicas.  

Não observadas as direções aqui trabalhadas, pode o magistrado chegar a conclusões 

inócuas que não compreendem e nem satisfazem as particularidades ou as necessidades do 

caso concreto. 

A construção teórica elaborada por Rawls corrobora com a perspectiva social 

desenvolvida em sede de políticas públicas. Trata-se de uma perspectiva compreendida na sua 

essência. Aplicando-a ao caso concreto, em qualquer especificidade própria da situação, tem o 

julgador a segurança de atender as prioridades que de fato deveriam prevalecer no nosso 

modelo de Estado.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Não pretendeu o presente artigo esgotar a temática estipulando ou reconhecendo 

princípios rígidos que representassem a melhor orientação no universo das políticas públicas, 

mas percorrer, nesse cenário, o fenômeno da intervenção e controle judicial desapegados de 

quaisquer circunstâncias que de alguma maneira possa prejudicar a busca pela almejada 

justiça social. 

Inicialmente trabalhamos com a definição de políticas públicas, perfilhando o 

entendimento por programas de ação do governo no qual, dentro de um definido período, 

busca-se cumprir objetivos pré-determinados e socialmente significativos. 

A função estatal de promover a satisfação dos direitos sociais garantidos na Magna 

Carta é atribuída a todos os três poderes. Ao judiciário é possibilitado controlar e até mesmo 

intervir nas políticas, desde que observados alguns limites como a reserva do possível, o 

mínimo existencial e a razoabilidade. 

Não se revelam suficientes os referidos limites para satisfazer as particularidades 

compreendidas em um caso concreto. Propusemos então avaliar o fenômeno a partir da 

estrutura básica de uma sociedade justa, formulada por John Rawls. Construiu o filósofo um 

mecanismo hipotético, denominado véu da ignorância, que asseguraria tanto a imparcialidade 

quanto a consciência social dos agentes na formulação dos preceitos de justiça.  
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Nessa perspectiva, poderia então a atuação judicial em sede de políticas públicas 

promover satisfatoriamente a almejada justiça social, resguardada de qualquer influência 

perniciosa. 
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O PARADOXO DEMOCRÁTICO DA JUDICIALIZAÇÃO DOS 

DIREITOS SOCIAIS NO BRASIL: CRITÉRIOS PARAMETRIZANTES 

E OS IMPACTOS PRESTACIONAIS 

 

THE PARADOX OF DEMOCRATIC JUDICIALIZATION SOCIAL RIGHTS IN BRAZIL: 

IMPACTS AND CRITERIA PARAMETRIZANTES PRESTACIONES 

 

Francielli Silveira Fortes 

 

  

RESUMO 

O este trabalho trata da judicialização dos direitos sociais no Brasil e seus critérios de 

fundamentação à sua implementação pelo Judiciário, no qual implica diretamente ao impacto 

nos cofres públicos. Necessário a análise dos critérios que vão fundamentar a decisão judicial 

que manda implementar tal prestação conseqüentemente seu custo ao Poder Público. Assim, 

importante considerar as evoluções que sofreu o Estado, no qual veio contemplar direitos 

sociais aos cidadãos. De fato, a judicialização dos direitos sociais, pela via jurisdicional, deve 

conter critérios e parâmetros quando da fundamentação da decisão implementadora de tais 

direitos, como mecanismo de diminuição aos impactos econômicos dos cofres públicos. E 

mais, importante ainda, é a adoção de políticas públicas preventivas e de participação da 

sociedade, numa lógica de interação dialógica e preventiva no curso das demandas por 

direitos sociais no cenário brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: JUDICIALIZAÇÃO; DIREITOS SOCIAIS; CRITÉRIOS 

PARAMETRIZANTES; IMPACTOS PRESTACIONAIS. 

 

ABSTRACT 
This paper deals with the judicialization of social rights in Brazil and its criteria of reasoning 

to its implementation by courts, which directly involves the impact on public coffers. 

Analysis of the necessary criteria to support the court decision sends implement this provision 

therefore its cost to the power Público. Assim, important to consider the progress that the 

State has come in which include social rights to citizens. In fact, the judicialization social 

rights, through judicial review, must contain criteria and parameters when the reasons for the 

decision of implementing those rights, as a mechanism to decrease the economic impact of 

public coffers. And more importantly, is the adoption of preventive policies and participation 

in society, a logic of dialogic interaction in the course of preventive and demands for social 

rights in the Brazilian scenario.  

KEYWORDS: LEGALIZATION; SOCIAL RIGHTS; CRITERIA PARAMETRIZANTES; 

IMPACTS PRESTACIONES. 

 

 

1 Considersções Iniciais 

O presente trabalho tem o condão de fazer uma abordagem sobre a judicialização dos direitos 

sociais no Brasil e seus critérios de fundamentação à sua implementação pelo Judiciário. Com 

o advento do Estado Social, a infinitude das demandas e a finitude dos recursos, fez com que 
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o Estado adotasse mecanismos eletivos para a satisfação das demandas prioritárias em 

detrimento das demais. Esta situação insurge, para o cidadão, a necessidade de provocação do 

Poder Judiciário para a busca e efetivação destes direitos sociais, que também compreendidos 

como direitos fundamentais do cidadão. Assim, a mudança do pólo de tensão entre os poderes 

em direção à jurisdição para a concretização dos direitos fundamentais e sociais se mostra 

responsável nesta garantia; atuando o Poder Judiciário como protagonista à implementação de 

tais direitos. De fato, neste ativismo judicial, em que o direito passa a ser permeado por 

questões políticas e estas são levadas ao crivo do judiciário, é pertinente a discussão à práxis 

jurídica, em matéria da politização do jurídico. Assim, a judicialização dos direitos sociais 

representa impacto econômico ao erário público, pois exige a disponibilidade financeira do 

Estado para efetivar tais pretensões, o que se impõe necessário, a existência de critérios e 

parâmetros mínimos que vão balizar e fundamentar tais decisões judiciais que implementam 

esses direitos, argumentos esses que passa-se abordar. 

 2 A evolução do Estado e a recepção de novas demandas sociais: breves considerações 

 A respeito da evolução das concepções de Estado, o marco inicial aqui abordado, será a partir 

do Estado absenteísta, no qual, era pautado nos ideais iluministas do século XIX, resultado do 

Liberalismo que pregava a igualdade de todos perante a lei – a chamada igualdade formal. Em 

que o dever do Estado era simplesmente de abster-se, ou seja, não intervir nas relações entre 

particulares; e os direitos protegidos eram os direitos humanos de primeira geração, aqueles 

direitos individuais de defesa contra o Estado. 

 Este Estado Liberal evolui para o Estado de Bem-Estar-Social ou Walfare State e a 

conseqüente necessidade de garantia aos chamados direitos humanos de Segunda Geração[1], 

os Direitos Sociais. Logo, observou-se uma mudança na atuação do Estado, especialmente no 

tocante à uma atuação positiva do Estado[2]. Com esta evolução, o Estado, que antes se 

abstinha, passa a atuar no sentido de ser o garantidor de uma igualdade material/substancial, 

vez que aquela igualdade apenas formal, não mais se confere à realidade econômica e social 

enfrentada na sociedade. 

 Nesta compreensão, o Estado acreditou deter recursos infinitos para o atendimento de 

demandas igualmente infinitas. Em conseqüência desta atuação positiva do Estado, nos mais 

diversos setores, a própria qualidade de vida da população restou incrementada, o que 

contribuiu para o aumento da expectativa de vida das pessoas e também para o aumento 

populacional, vez que demandas como educação, saúde, moradia, direitos do trabalhador, 

entre outras, estavam sendo atendidas pelo Estado, antes ausente, deixando tais questões à 

margem de sua atuação meramente abstencionista. 

 Dada a infinitude das demandas e a finitude dos recursos, este Estado máximo, e interventor - 

na busca da igualdade material – restou ineficaz no atendimento das demandas sociais que 

assumiu para si. Surgindo a necessidade de que este atendimento fosse eletivo e parcial, 

adotando o Estado mecanismos eletivos, na tentativa de selecionar e atender as demandas 

prioritárias, em detrimento das demais. Esta situação fez com que surgisse, para o cidadão, a 

necessidade de provocação do Judiciário para a busca e efetivação destes direitos sociais pelo 

Estado, que também compreendidos como direitos fundamentais do cidadão. 

 De acordo com Leal[3], “no Estado Liberal do século XIX, a Constituição disciplina somente 

o poder estatal e os direitos individuais, ao passo que o Estado social do século XX regula 

uma esfera muito mais ampla, que abrange o poder estatal, a sociedade e o indivíduo, em suas 
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múltiplas e recíprocas inter-relações”. Assim, essa nova postura que adota o Estado, traz 

consigo uma idéia de Constituição - de acordo com Peter Häberle – como um produto 

cultural[4]. Nesta seara surge a noção de Constituição Comunitária ou Comunitarismo.[5] 

 Depois do segundo Pós-Guerra, surgem então as Constituições políticas, em contraposição às 

Constituições meramente jurídicas, fruto do Liberalismo. Para Leal[6], esse processo cuja 

origem se situa no início do século XX, é fruto das “flagrantes desigualdades geradas pela 

noção de igualdade jurídica deixada entregue ao livre desenvolvimento do mercado”, onde 

“começam os movimentos sociais a reclamar uma atuação mais forte por parte do Estado, no 

sentido de regulação de certas distorções, provocadas pelo modelo anterior”, sendo que a 

mudança de ótica ocorre no entendimento de que “a igualdade não se dá tão-somente perante 

a lei, mas, fundamentalmente, através dela.”[7] 

 Refere ainda, que a questão da consagração nos textos constitucionais dos chamados direitos 

humanos de segunda geração, ou seja, dos direitos sociais, nada mais é do que a evolução do 

Estado de Direito, de uma visão liberal, individualista para uma visão social. A partir de tal 

entendimento, autores como Leal[8] denotam que o Estado Social nada mais é do que uma 

adaptação do Estado Liberal às necessidades Sociais emergentes e decorrentes dos 

movimentos revolucionários que se observaram, notadamente na Europa.[9] 

 De acordo com Streck[10], a democratização trazida pelo Estado de Bem-Estar-Social e o 

advento da democracia no segundo Pós-Guerra, além da redemocratização dos países 

advindos dos regimes totalitários fez com que as constituições positivassem direitos 

fundamentais e sociais, passando o Judiciário a integrar a seara política, como garante desses 

direitos, onde “A instrumentalização dos valores constitucionais e a aferição da conformidade 

ou não das leis ao texto constitucional se estabelece através do que se convencionou chamar 

de justiça constitucional”. O Estado Democrático de Direito não pode funcionar sem uma 

justiça constitucional, tampouco os princípios podem ser realizados sem a atuação da 

jurisdição. 

 Na passagem para o Estado Democrático de Direito, centrado na dignidade da pessoa humana 

é que “a Constituição acaba, mais do que nunca, assumindo uma função principiológica, 

assentada em dispositivos de textura aberta, numa estrutura que permite uma aferição ampla 

de seus conteúdos na realidade cotidiana”, passando ao Judiciário a decisão sobre as questões 

constitucionais, pois “a Constituição passa a depender, essencialmente, de mecanismos que 

assegurem as condições de possibilidade para a implementação de seu texto.”[11] 

Neste diapasão, Leal denota que há uma nova mudança do pólo de tensão, desta vez para o 

Judiciário, que passa a atuar “como uma alternativa para o resgate das promessas da 

modernidade, onde o acesso à justiça assume um papel de fundamental importância, através 

do deslocamento da esfera de tensão, até então calcada nos procedimentos políticos, para os 

procedimentos judiciais.”[12]Krell[13] aduz que na medida em que atuação da sociedade civil 

na definição dos seus próprios rumos é menor, maior será a responsabilidade do Judiciário “na 

concretização e no cumprimento das normas constitucionais, especialmente as que possuem 

uma alta carga valorativa e ideológica.” 

 Ao ressaltar que a dignidade da pessoa humana, na qualidade de princípio constitucional 

supremo, funciona como critério de interpretação e integração de todo o ordenamento 

constitucional, Cittadino refere que 

9417



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

   

Diferentemente das regras de direito privado, por exemplo, as normas constitucionais relativas 

aos direitos fundamentais revelam programas de ação ou afirmações de princípios e não 

possuem uma regulamentação perfeita e completa, sendo quase sempre pouco descritivas, 

vagas e esquemáticas. Concretizar o sistema de direitos constitucionais, portanto, pressupõe 

uma atividade interpretativa tanto mais intensa, efetiva e democrática quanto maior for o nível 

de abertura constitucional existente […] não há outra forma de viabilizar esta participação 

jurídico-política senão através da criação, pelo próprio ordenamento constitucional, de uma 

série de instrumentos processuais-procedimentais que, utilizados pelo círculo de intérpretes da 

constituição, possa vir a garantir a efetividade dos direitos fundamentais. [14] 

  

3 Os direitos sociais: da garantia à implementação aos seus fatores limitadores 

  

Este papel intervencionista do Estado, na promoção e garantia dos direitos fundamentais dos 

cidadãos, vem bem delimitado por Bonavides ao explicitar que 

  

Ao empregar meios intervencionistas para estabelecer o equilíbrio na repartição dos bens 

sociais, instituiu ele, ao mesmo passo, um regime de garantias concretas e objetivas, que 

tendem a fazer vitoriosa uma concepção democrática de poder, vinculada primacialmente com 

a função e fruição dos direitos fundamentais, concebidos doravante em dimensão por inteiro 

distinta daquela peculiar ao feroz individualismo das teses liberais e subjetivistas do 

passado.[15] 

  

Os direitos sociais se ligam à igualdade, ou seja, sua efetivação, na lição de Silva[16] se 

destina buscar a igualdade em situação originariamente desiguais, assim proporcionando 

condições favoráveis para o exercício da liberdade e igualdade, possuindo assim como 

princípio norteador o princípio da igualdade, agora numa concepção material, no sentido de 

garantia, pelo Estado, através de uma atuação positiva. Assim, os direitos sociais funcionam 

como uma ordem positiva de valores, tutelada na Constituição Federal, sendo o Estado o 

devedor dessa prestação positiva, isto é, o Estado assume o dever de implementar na prática 

as condições de correção dessas desigualdades que tais direitos visam equalizar. 

A problemática se insere no momento em que se discute serem ou não os direitos sociais 

entendidos como direitos fundamentais e a vedação ao retrocesso em sua efetivação, à luz de 

princípios como a segurança jurídica. Sarlet[17], ao tratar a problemática da eficácia e 

efetividade de um direito à segurança jurídica, salienta que para o cidadão a tão só 

possibilidade de confiar numa eficácia e numa efetividade dos direitos que lhe são garantidos 

pela ordem jurídica, já consiste em um direito à segurança, cria no cidadão uma sensação de 

segurança. Ao analisar a questão da natureza absoluta dos “direitos do homem”, Bobbio 

esclarece que “toda busca de fundamento absoluto é, por sua vez, infundada”[18], trazendo 

como um dos principais argumentos a fundar tal assertiva o fato de que 
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Todas a declarações recentes dos direitos do homem compreendem, além dos direitos 

individuais tradicionais, que consistem em liberdades, também os chamados direitos sociais, 

que consistem em poderes. Os primeiros exigem da parte dos outros (incluídos aqui os órgãos 

públicos) obrigações puramente negativas, que implicam a abstenção de determinados 

comportamentos; os segundos só podem ser realizados se for imposto a outros (incluídos aqui 

os órgãos públicos) um certo número de obrigações positivas. São antinômicos no sentido de 

que o desenvolvimento deles não pode proceder paralelamente: a realização integral de uns 

impede a realização integral dos outros. Quanto mais aumentam os poderes dos indivíduos, 

tanto mais diminuem as liberdades dos mesmos indivíduos.[19] 

  

Destaca que esta garantia, esta estabilidade da ordem jurídica garante a elaboração de um 

projeto de vida, reconhecendo a íntima relação entre a segurança jurídica e a própria noção de 

dignidade da pessoa humana, esta entendida como: 

  

A qualidade intrínseca e distintiva reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 

sentido, um complexo de direito e deveres fundamentais que asseguram a pessoa tanto contra 

todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como venham a lhe garantir as 

condições existenciais mínimas para uma vida saudável, além de propiciar e promover a sua 

participação ativa e co-responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

como os demais seres humanos.[20] 

 

 Na definição do conteúdo de cláusulas como dignidade da pessoa humana, razoabilidade, 

solidariedade e eficiência, por sua menor densidade jurídica, impede que delas se extraia, no 

seu relato abstrato, a solução completa das questões sobre as quais incidem. Também aqui, 

portanto, impõe-se a atuação do intérprete na definição concreta de seu sentido e alcance, 

valorando e fazendo escolhas entre as soluções possíveis.[21] 

Ressalta Barroso que neste contexto permeado por princípios que encerram uma carga 

valorativa “a existência de colisões de normas constitucionais, tanto as de princípios como as 

de direitos fundamentais, passou a ser percebida como um fenômeno natural – até porque 

inevitável – no constitucionalismo contemporâneo”[22], o que leva à necessidade de se 

ponderar estas normas no caso concreto, tarefa que cabe precipuamente ao Poder judiciário. 

Ante a crise por que passa o Estado na atualidade, em razão do incremento dos níveis de 

exclusão social, da fragilidade das Instituições e do fortalecimento do capital econômico 

numa esfera de globalização, bem como a necessidade de evolução/desenvolvimento do 

Estado e a simultânea necessidade de proteção das conquistas sociais surge um choque de 

interesses, bem delineado por Sarlet[23] ao destacar que “Se, por um lado, a necessidade de 

uma adaptação dos sistemas de prestações sociais às exigências de um mundo em constante 

transformação não pode ser desconsiderada, simultaneamente o clamor elementar da 
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humanidade por segurança e justiça sociais [...] continua sendo um dos principais desafios e 

tarefas do Estado”. 

Além da discussão em torno da aplicabilidade das normas atinentes a direitos sociais, 

observa-se que sua na realização e concretização – o que se somente se viabiliza mediante 

prestações positivas do Estado, através de políticas públicas interventivas - não há como 

escapar das questões e condições materiais, especialmente financeiras, que variam de um 

Estado para outro e, na maioria dos casos, não são suficientes para atendimento de todos os 

direitos sociais e econômicos de cada um dos indivíduos componentes do corpo social.[24] 

Observa-se que as demandas por prestações do Estado na garantia dos direitos sociais são 

cada vez maiores e a capacidade do Estado e da própria Sociedade de absorver esta demanda 

é cada vez menor, notadamente em países como o Brasil, em que a exclusão e as 

desigualdades sociais são mais agudas. Neste sentido, a problemática que se impõe é a 

proteção aos direitos sociais, enquanto direitos fundamentais, frente às reais e presentes 

possibilidades de restrições e limitações. 

No entendimento de Sarlet[25], “as normas constitucionais que reconhecem direitos sociais de 

caráter positivo implicam uma proibição de retrocesso”, pois, ao serem satisfeitas se 

transformam em direitos de defesa do cidadão frente ao Estado. Logo, o autor ressalta que a 

simples supressão do “núcleo essencial” de um direito social afeta a própria dignidade da 

pessoa humana, devendo esse núcleo essencial, vinculado à idéia de “mínimo existencial” ser 

plenamente garantido, seja através da atuação positiva na gestão de políticas públicas 

tendentes à sua implementação, seja através do Judiciário, atuando na correção de eventuais 

desigualdades atentatórias aos direitos fundamentais do cidadão. 

Já Barroso, destaca que a questão atinente à efetivação, bem como restrições e limites dos 

direitos sociais, enquanto direitos fundamentais pressupõe o estabelecimento de limites das 

matérias constitucionais e das que sejam atribuídas ao processo político majoritário, seja no 

Executivo ou no Legislativo. Assim, 

  

Por um lado, a Constituição protege os direitos fundamentais e determina a adoção de 

políticas públicas aptas a realizá-los. Por outro, atribuiu as decisões sobre o investimento de 

recursos e as opções políticas a serem perseguidas a cada tempo aos Poderes Legislativo e 

Executivo. Para assegurar a supremacia da Constituição, mas não a hegemonia judicial, a 

doutrina começa a voltar sua atenção para o desenvolvimento de parâmetros objetivos de 

controle de políticas públicas.[26] 

   

4 A judicialização dos direitos sociais: critérios parametrizantes e impactos 

prestacionais 

  

Quanto à implementação dos direitos sociais, a questão da reserva do possível[27] traz 

consigo o binômio necessidade/possibilidade, ou seja, razoabilidade da pretensão 

individual/social deduzida em face do Poder Público e a disponibilidade financeira do Estado 
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para efetivar tais pretensões. Neste ponto, o direito é permeado por questões sociais, culturais, 

ideológicas, financeiras, conforme salientado acima na lição de Morais. A reserva do possível 

é uma opção política, de gestão de políticas públicas, o que cabe preferencialmente ao 

Executivo e o Legislativo. Assim, na concretização desses direitos, não há como escapar da 

sua adequação e harmonização à realidade e à possibilidade fática da própria atividade 

prestacional do Estado. 

Na lição de Canotilho[28], a questão da reserva do possível vem traduzir “a idéia de que os 

direitos sociais só existem quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos”, 

recorrendo-se à garantia do “mínimo social”, a qual já estaria garantida pelo simples fato do 

Estado ter o dever de garantir o núcleo implementador da dignidade da pessoa humana. Daí 

resulta, segundo o autor que “nenhuma das normas constitucionais garantidoras de direitos 

sociais fundamentais poderia ser estruturalmente entendida como norma vinculante, 

garantidora, em termos definitivos, de direitos subjetivos. Os direitos sociais dotados de 

conteúdo concreto serão os consagrados em normas das regulações legais”. 

Mais que aplaudir a concreção constitucional dos direitos sociais, imperioso se mostra 

considerar os impactos sócio-econômicos decorrentes das decisões judiciais que determinam 

ao Estado/Administração a concreção desses direitos, considerando a limitação fática à 

prestação desses direitos, (diante ou) em face do quadro de escassez de recursos públicos que 

ora se apresenta no Estado brasileiro. 

No Brasil, os direitos sociais, enquanto fundamentos constitucionais apresentam-se como 

dever do Estado, enquanto direitos subjetivos e prestacionais, no que tange, à exemplo, o 

direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal oportuniza a afirmação de que ele configura 

direito público subjetivo[29]. Assim, tal prestação requer alocação de recursos financeiros 

para sua satisfação, o que importa adentrar num universo de variáveis múltiplas a ser 

consideradas, confrontando diferentes atores institucionais com competências e autonomias 

reguladas também pela Constituição[30]; o que de fato, são aspectos implicadores desta 

prestação. 

De outro lado, há de se considerar o protagonismo do judiciário, na figura dos ministros e 

desembargadores, ao exarar a decisão de escolha ou de sacrifício de outros em detrimento 

deste ou daquele. Eis que o grande desafio do Estado Democrático e de Direito é cautelar a 

justiça social efetiva aos seus cidadãos, respeitando para tanto, o principio da dignidade da 

pessoa humana enquanto principio axial de toda ordem normativa constitucional. 

Neste cenário, Leal chama de paradoxo democrático: 

  

(1) o fato de que a democracia constitucional dá atuação diferenciada à vontade de maiorias 

políticas conjunturais, o que potencialmente pode divergir e restringir a vontade de minorias 

políticas conjunturais, obrigando-as a contribuir na realização dos objetivos daquelas 

maiorias; (2) o fato de que a democracia constitucional elege e desenvolve a proteção a certos 

direitos fundamentais (individuais, sociais, coletivos, difusos, etc.), os quais podem frustrar 

expectativas e projetos de maiorias políticas conjunturais, obrigando a estas maiorias a 

aceitação de tais circunstancias. [31] 
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Assim, os critérios de escolha nas decisões judiciais partem de indicadores constitucionais 

parametrizantes do mínimo existencial, que são públicos não podendo ser desconsiderados 

por quem quer que seja (setor público ou privado)[32]. Tais indicadores têm como função 

atender a realidade social e o sistema jurídico delimitado na Carta Constitucional do Estado 

Democrático de Direito, na tentativa de diminuir a tensão que evolve a Sociedade e o Estado; 

assim as ações estatais (do Executivo, do Legislativo ou do Judiciário) estão comprometidas 

numa conjuntura social, política e jurídica dentro destes limites Constitucionais. 

De fato, a variável econômica é ponto de toque entre as condições e possibilidades ensejadas 

pelos direitos sociais na ambiência nacional, no trato da execução efetiva daquele direito que 

o Judiciário mandou efetivar. Nesta compreensão é que Leal propõe a possibilidade de ser 

exercido um controle preventivo e curativo da formatação daquele plexo orçamentário e de 

sua execução, tanto pela via de políticas públicas adequadas, como quando da particularidade 

de suas concretizações pelos agentes públicos consectários dentre eles o Judiciário.[33] 

O respeito às regras das relações democráticas na órbita constitucional, exige uma 

preocupação na concretização dos direitos sociais caso a caso, que não viole outros direitos de 

caso potencialmente idêntico; ou no enfrentamento de colisão de bens, valores ou princípios 

constitucionais. Decorre daí a aplicabilidade do direito, a saber, os princípios da razoabilidade 

e da proporcionalidade[34], enquanto parâmetro de justiça, e dos indicadores constitucionais 

parametrizantes do mínimo existencial[35] por parte dos Magistrados dos Tribunais 

Superiores. Estes indicadores parametrizantes se afiguram: 

  

como uma das condições indispensáveis à construção de uma Sociedade livre, justa e 

solidária; à garantia do desenvolvimento nacional; à erradicação da pobreza e da 

marginalização, bem como à redução das desigualdades sociais e regionais; à promoção do 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação. [36] 

Aqui, importante dimensionar a relação Estado x Sociedade no Brasil, considerando os 

aspectos formativos histórico-culturais e sócio-econômicos, que refletem o caráter 

assistencialista; as mazelas sociais e o paternalismo, que de vezes, de grande devoção do povo 

brasileiro, no qual é facetado pelas desigualdades. Neste cenário, onde o cidadão é 

inconsciente do papel de cidadão, esta reflexão é que merece ser aduzida no tocante aos 

aspectos da promoção de políticas públicas preventivas, educativas e de co-participação com a 

sociedade. Esta indução retira a postura letárgica na qual a sociedade de vezes é induzida, 

fazendo com que este cenário de inclusão e co-gestão faça parte de um processo 

descentralizador da governança. 

Este contraponto preventivo presente na ambiência de co-participação na eleição de políticas 

públicas, deve fazer frente às crescentes demandas da sociedade plural e complexa, dando 

operacionalidade e concreção a direitos sociais, na qual urge a sociedade. Assevera Leal que, 

havendo esta locução política na criação de políticas públicas vai garantir o não renascimento 

de um Estado paternalista garante de uma nova gestão pautada em compromisso social que 

está cuidando para não haver uma involução social. Para tanto, esta nova redemocratização 

social não pode depender exclusivamente de uma democracia participativa através do 

voto.[37] Assim, nesta aproximação de significado dos direitos fundamentais sociais 
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matizados por feições cooperativas equaliza os compromissos constitucionais da Constituição 

em termos de direitos fundamentais sociais no Estado Democrático de Direito brasileiro.        

  

5 Considerações Finais 

  

Mais que importante o papel do direito no contexto histórico, e hoje, passando a ser permeado 

por questões políticas, o fenômeno da politização do jurídico e a judicialização da política 

ganham expressão na práxis jurídica do dia-dia enquanto objeto de discussão muitas vezes, 

para limitar e restringir direitos fundamentais. Assim, este plus normativo em relação à 

realidade social e a presença do Poder Judiciário, enquanto instrumento de garantia dos 

direitos fundamentais e sociais, além da própria democracia, superam paradigmas diante das 

abordagens integradoras do procedimentalismo e do substancialismo. A jurisdição é entendida 

como local de exercício democrático de participação, que contempla, através da resolução de 

conflitos ou de uma atuação política constitucional, seu viés harmonizador entre os Poderes 

do Estado. 

 Logo, o Poder Judiciário, enquanto pólo de solução de demandas sociais emergentes se 

apresenta como promovedor dessas medidas satisfativas, pode ser respaldado ainda, como 

corretor das falhas das instituições do Executivo e do Legislativo numa lógica própria de 

autocorreção do sistema nesta destinação. Neste cenário de garante da ordem democrática e 

constitucional primando na garantia de Direitos Fundamentais Sociais, o Judiciário vem 

responder, através das decisões judiciais, à concreção desses direitos aos cidadãos que dele 

recorrem. Então, o enfrentamento destes impactos decisionais, numa conjuntura sócio-

econômica fragilizada, carece de análise de múltiplas variáveis normativas e extranormativas, 

por parte do julgador. E, frente à órbita normativo-constitucional, é que deve aferir 

fundamentos ou indicadores constitucionais parametrizantes ao garantir o mínimo existencial 

na concretização de direitos sociais prestacionais aos cidadãos, ou seja, imprescindível à 

argumentação mandamental da prestação cogente a presença de um padrão mínimo de 

escolha, que vai respeitar o paradoxo democrático que justifique o sacrifício de outros direitos 

em detrimento deste implemento no caso concreto. 
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inclusive quanto ao seu caráter de “autênticos direitos”. Ainda, o autor destaca que “modernamente estes 

questionamentos encontraram novas forças, face a nova ordem mundial – globalização e neoliberalismo – com 

a conseqüente crise enfrentada pelos Estados, obrigando-os a reformulação de seus pilares”. GORCZEVSKI, 

Clóvis. Direitos Humanos. Dos primórdios da humanidade ao Brasil de hoje. Porto Alegre: Imprensa Livre, 
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de comunicação poderão produzir tais mudanças na organização da vida humana e das relações sociais que se 

criem ocasiões favoráveis para o nascimento de novos carecimentos e, portanto, para novas demandas de 

liberdades poderes.” BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Nova Edição. Trad. Regina Lyra. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2004, p. 53. 
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Peter. Teoría de la Constitución como ciência de la cultura. Trad. Emilio Mikunda. Madrid: Editorial Tecnos, 

2002, p.34. 
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O RECONHECIMENTO DAS COMUNIDADES REMANESCENTES DE 
QUILOMBO: UMA ANÁLISE FILOSÓFICA E CONSTITUCIONAL 

 
THE RECOGNITION OF THE REMAINING QUILOMBO COMMUNITIES: A 

PHILOSOPHICAL AND CONSTITUTIONAL ANALYSIS  
 

 
Eduardo Seino Wiviurka 

Germene Mallmann 
 
 

RESUMO 

A presente pesquisa analisa, na perspectiva teórica de Nancy Fraser e Axel 

Honneth, a questão do reconhecimento das comunidades quilombolas — decorrente 

da asseguração da titulação definitiva das áreas ocupadas pelas comunidades 

remanescentes de quilombo promovida pela Constituição Federal de 1988. Para 

tanto, investiga fundamentos filosóficos para o reconhecimento (seguindo 

principalmente os autores citados), no contexto dos debates filosóficos mais 

recentes sobre a justiça. A partir de uma justificação filosófica do reconhecimento, a 

pesquisa passa a indicar elementos culturais, históricos e antropológicos que 

implicam na luta pelo reconhecimento do direito à propriedade das comunidades 

quilombolas. Também realiza uma breve mediação com as questões em discussão 

no Judiciário e com a experiência da Corte Interamericana de Direitos Humanos que 

já se manifestou sobre casos análogos ao dos quilombolas. A pesquisa não esgota a 

questão, que inclusive está em discussão no Supremo Tribunal Federal na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade n° 3239, mas apresenta um enfoque original que 

cumpre o objetivo de mostrar outra interpretação sobre a legitimidade das 

pretensões de reconhecimento dos quilombolas. 

Palavras-chaves: quilombos; propriedade; reconhecimento; cultura. 

 

ABSTRACT 

This research analyzes, from the theoretical perspective of Nancy Fraser and Axel 

Honneth, the issue of Quilombo* communities’ recognition - following the assurance 

of definitive titling of areas occupied by remnants communities - promoted by 

the1988 Federal Constitution. 

To do so, investigates the philosophical foundations for the recognition (mainly based 

on the authors cited), in the context of recent philosophical debates concerning 

9429



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

justice. From a philosophical justification of the recognition, the research brings up 

elements of cultural, historical and anthropological studies that imply the struggle for 

recognition of the Quilombo communities’ right to land ownership. 

It also performs a brief mediation with the issues under discussion on Judiciary and 

the experience of the Inter-American Court of Human Rights (IACHR) which has 

spoken out about cases similar to the Quilombolas. The survey does not exhaust the 

theme, which is also under infringement discussion at the Federal Supreme Court 

through Direct Unconstitutionality Action No. 3239, but has an original approach that 

meets the objective of showing other interpretations of the legitimacy of Quilombolas’ 

recognition claims. 

 

* Quilombo - hiding-place of fugitive Afro-Brazilian slaves. 

Quilombolas – people that founded and live in Quilombos. 

 

Keywords: quilombos; property; recognition; culture.  

  
1. INTRODUÇÃO 

 

Na busca de uma sociedade igualitária, com respeito às diferenças, a 

filosofia contemporânea tem elaborado teorias de justiça que viabilizem paridade 

participativa sem qualquer subordinação social. Nancy Fraser, Charles Taylor, Axel 

Honneth, dentre outros, não obstante as diferenças teóricas, apresentam reflexões 

pertinentes sobre democracia e inclusão com proposições que podem ser mediadas 

com a experiência brasileira. 

Apesar da relevância teórica de pesquisas que promovam revisões de 

literatura destes autores, um diálogo com questões empíricas sempre é oportuno − 

mesmo fora do contexto de um debate filosófico. Desta perspectiva, a presente 

pesquisa visa promover um diálogo entre algumas proposições teóricas sobre 

democracia com uma política brasileira de reconhecimento em debate: a questão da 

emissão de título de propriedade de terras para os ocupantes das comunidades 

quilombolas.  

Mesmo adotando para a análise de caso apenas uma situação de 

reconhecimento, pode-se extrair reflexões de como medidas de reconhecimento pela 
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efetivação de direitos fundamentais de uma minoria, bem como a concretização da 

democracia, são aplicadas.  

Evidente que a partir da análise de um caso específico não é possível extrair 

regras gerais. Cada situação especifica que reclama um reconhecimento, pela sua 

própria natureza de haver uma minoria envolvida, requer um tratamento jurídico 

distinto e políticas públicas próprias. É ciente desta característica que objetiva-se 

problematizar a situação dos Quilombolas. 

A partir destas considerações, o trabalho aqui proposto investiga o resgate 

cultural e antropológico das comunidades remanescentes de quilombo, a análise dos 

aspectos históricos, econômicos e jurídicos da propriedade e, a partir do 

pensamento de Axel Honneth e Nancy Fraser, o sentido da reivindicação dos 

quilombolas na perspectiva dos direitos fundamentais e do Estado Democrático de 

Direito. 

Colimando os objetivos apresentados, em uma primeira seção o referencial 

teórico filosófico será apresentando, identificando algumas proposições que 

permitem uma fundamentação de políticas de reconhecimento. Na segunda seção 

parte-se para a análise pragmática do caso dos quilombolas, o qual pode ser 

observado, além das discussões jurídicas que o concerne, também pela óptica das 

teorias filosóficas que serão desenvolvidas na primeira seção.  

 

2. O RECONHECIMENTO COMO VIA DE EFETIVAÇÃO DA DEMOCRACIA: O 

FUNDAMENTO E A NATUREZA DAS REIVINDICAÇÕES DE TERRAS PELOS 

QUILOMBOLAS. 

 

Durante anos Marcel Mauss pesquisou as formas arcaicas de contrato em 

sociedades ditas primitivas e identificou o “sistema de prestações totais” que 

exprimem conjuntamente diversas instituições: religiosas, jurídicas, morais, políticas, 

familiares e econômicas1. O autor chamou de potlach as trocas realizadas entre 

grupos, uma espécie de relação contratual, de vínculo, de obrigação com o outro, 

obrigação de retribuir, de receber e de dar. Essas trocas simbolizam, além da 

afirmação dos direitos das partes, também o reconhecimento mútuo da dignidade 

dos parceiros, cujo mérito ou valor para participar da relação é formalmente aceito. 

                                                 
1 MAUSS, Marcel. Sociologia e Antropologia. Ensaio sobre a dádiva. São Paulo, cosacnaify, 2003 
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O plano exclusivamente formal não é suficiente para expressar a 

importância da alteridade; exige-se também trocas substantivas de palavras ou 

gestos (símbolos em geral) por vezes ritualizados, que representem, aos olhos dos 

outros, manifestações mútuas de consideração e apreço. Existem casos em que a 

formalização dos sentimentos em determinados atos é tido como um dever moral.  

Por outro lado, a recusa da troca, enquanto padrão de sociabilidade é vivida 

pelo indivíduo como uma afirmação da indiferença ou como uma agressão (insulto 

moral). O ato de desconsideração, o insulto e a falta de reconhecimento são 

agressões objetivas, merecedoras de reparação. Segundo Mauss:  

 

[...] É assim que ainda hoje se fazem as nações, fortes e ricas, felizes e 
boas. Os povos, as classes, as famílias, os indivíduos poderão enriquecer, 
mas só serão felizes quando souberem sentar-se, como cavalheiros (da 
Távola Redonda), em torno da riqueza comum. Inútil buscar muito longe 
qual é o bem e a felicidade. Eles estão aí, na paz imposta, no trabalho bem 
ritmado, alternadamente em comum e solitário, na riqueza acumulada e 
depois redistribuída, no respeito mútuo e na generosidade recíproca que a 
educação ensina2.  

 

Assim como o potlach descrito por Mauss, as comunidades remanescentes 

de quilombos buscam reconhecimento de sua dignidade e mérito como parceiros, 

aceitação universal, respeito pela diferença cultural e social. 

O reconhecimento dos quilombolas não se limita à distribuição; é o grito 

contra a opressão e reducionismo sofrido durante séculos de escravidão e 

preconceito; é oportunidade de igualdade social e econômica, paridade participativa 

e cidadania plena. É nesse sentido que devem ser compreendidas as reivindicações 

de terras por parte dos quilombolas. 

Adicionalmente, esta questão pode ser analisada a partir da perspectiva do 

reconhecimento. Conforme será desenvolvido, o reconhecimento intersubjetivo é um 

requisito para a legitimidade da própria democracia. Uma ordem social que não 

reconhece, observando a equidade, as diferentes culturas e subjetividades não 

poderá se titular democrática. Conforme Dworkin:  

 

Nenhum governo é legítimo a menos que demonstre igual consideração 
pelo destino de todos os cidadãos sobre os quais afirme seu domínio e aos 

                                                 
2 MAUSS, 2003, p.314 
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quais reivindique fidelidade. A consideração igualitária é a virtude soberana 
da comunidade política – sem ela o governo não passa de tirania3. 

 

O jovem Hegel, na virada do século XIX, já havia apontado os elementos 

intersubjetivos do processo humano de socialização, no qual o sujeito é aceito e 

reconhecido pelos outros em sua originalidade e singularidade — até constituir a 

totalidade representada pelo Estado. Forma-se uma dinâmica de reconhecimento 

mútuo progressivo, estimulando novas lutas, conflitos e reconciliações. Este 

reconhecimento não se limita à autopreservação física Hobbesiana, trata-se de 

aceitação recíproca das distintas dimensões da subjetividade humana. As tradições 

culturais são resultados solidificados de esforços intersubjetivos e articulação de 

temas, sentimentos e vivências4.  

Neste contexto, é oportuno citar Axel Honneth: 

 

Se uma ordem jurídica pode se considerar justificada e, por conseguinte, 
contar com a disposição individual para a obediência somente na medida 
em que ela é capaz de reportar-se, em princípio, ao assentimento livre de 
todos os indivíduos inclusos nela, então é preciso supor nesses sujeitos de 
direito a capacidade de decidir racionalmente, com autonomia individual, 
sobre questões morais; sem uma semelhante atribuição, não seria 
absolutamente imaginável como os sujeitos devem ter podido alguma vez 
acordar reciprocamente acerca de uma ordem jurídica. Neste sentido, toda 
comunidade jurídica moderna, unicamente porque sua legitimidade se torna 
dependente da idéia de um acordo racional entre indivíduos em pé de 
igualdade, está fundada na assunção da imputabilidade moral de todos os 
seus membros5. 

 

Quando um elemento de reconhecimento é negado ou recusado ocorre uma 

“injustiça moral” na qual um aspecto central do bem estar pessoal da vitima é 

desprezado6. Portanto “o reconhecimento depende de pré-condições não 

disponíveis aos próprios sujeitos, já que elas podem ser adquiridas somente com a 

cooperação de seus companheiros”7 . 

                                                 
3
 DWORKIN, Ronald. A virtude soberana: a teoria e a prática da igualdade. Trad. de Jussara 

Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005. p. X. 
4 SOUZA, Jessé . Uma Teoria Crítica do Reconhecimento. Lua Nova. Revista de Cultura e 
Política, SÃO PAULO, v. 50, 2000. p.140 
5 HONNETH, Axel. Luta por reconhecimento: a gramática moral dos conflitos sociais. Trad. de Luiz 
Repa. 2 ed. São Paulo: Editora 34, 2009. p. 188.  
6 HONNETH, Axel. Reconhecimento ou redistribuição? A mudança de perspectiva na ordem moral da 
sociedade. In SOUZA, Jessé; MATTOS, Patricia (Org.). Teoria Critica no século XXI. São Paulo: 
Annablume. 2007, p.85 
7 Id.,2007, p. 88 
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Reivindicações por reconhecimento podem ser entendidas como 

reivindicação por justiça. Membros de um grupo se unem, remodelam sua identidade 

coletiva, se auto-afirmam e buscam remediar o dano sofrido pela depreciação que 

foram vítimas por parte da cultura dominante. Porém esse modelo de identidade 

impõe pressão moral aos seus membros individuais, cria uma falsa identidade única, 

simplifica e nega a vida das pessoas; enfim, materializa a cultura. Isso significa que 

apenas uma política de identidade não seria suficiente para a reparação da injustiça 

que membros de grupos tidos como inferiores, excluídos ou invisíveis foram vitimas, 

mas sim a capacidade de participação na vida social no mesmo nível que os demais, 

sem qualquer tipo de subordinação social.  

Para Charles Taylor, o indivíduo antes deve descobrir sua própria identidade, 

em sua esfera íntima, para posterior relação com outros indivíduos no processo de 

formação de políticas na constituição de reconhecimento igualitário : 

 

Assim, a descoberta da minha identidade não significa que eu me dedique a 
ela sozinho, mas, sim, que eu a negocie, em parte, abertamente, em parte, 
interiormente, com os outros. É por isso que o desenvolvimento de um ideal 
de identidade gerada interiormente atribui uma nova importância ao 
reconhecimento. A minha própria identidade depende, decisivamente, das 
minhas relações dialógicas com os outros8.  
 

Taylor e Honneth entendem reconhecimento como uma questão de boa 

vida, de ética9. Quando não se é reconhecido por outro sujeito, ocorre uma forma de 

opressão e reducionismo, não se pode alcançar a subjetividade plena sem o 

reconhecimento.  

Já Nancy Fraser sustenta que reconhecimento é questão de justiça, pois 

não é justo negar aos indivíduos que não se enquadram nos padrões 

institucionalizados de valor cultural, o status de parceiro pleno nas relações sociais. 

Não obstante John Ralws e Ronald Dworkin, entre outros, defenderem a idéia de 

igualdade de recursos como a expressão distributiva do valor moral das pessoas, 

como bases sociais e próprias de auto-respeito10, Fraser acredita que as teorias de 

justiça distributiva não podem incluir os problemas de reconhecimento assim como 

as teorias de reconhecimento não são suficientes para prevenir todas as 

                                                 
8 TAYLOR, Charles. Multiculturalismo. Trad. de Marta Machado. Lisboa: Instituto Piaget, 1998. 
(Epistemologia e Sociedade). p. 54. 
9 FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? In SOUZA, Jessé; MATTOS, Patricia (Org.). Teoria 
Critica no século XXI. São Paulo: Annablume. 2007, p.119-120. 
10 Id, 2007, p.123. 
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desigualdades econômicas. As teorias de justiça devem ir além dos padrões apenas 

de valor cultural, elas devem considerar também questões econômicas que 

impedem a paridade da participação na vida social. 

Na busca da paridade de participação, Fraser sustenta a necessidade da 

condição objetiva e subjetiva. A primeira, associada à teoria da justiça distributiva, 

deve promover independência e voz aos participantes, livres de qualquer tipo de 

exclusão. A segunda, associada à teoria do reconhecimento, deve impossibilitar que 

normas institucionalizadas de valor depreciem alguns tipos de pessoas e as 

qualidades atribuídas a elas.11  

As formas de não reconhecimento, a natureza dos obstáculos, ditarão quais 

as necessidades das pessoas para participar como pares sociais. Em alguns casos 

a solução é o reconhecimento universalista, como no caso da cidadania universal 

não-racial da África do Sul pós-apartheid, em outros casos a solução pode, e não 

necessariamente deve, ser o reconhecimento da especificidade, como na 

capacidade exclusiva das mulheres de darem à luz.12 

A norma da paridade participativa garante as reivindicações tanto por 

redistribuição quanto por reconhecimento. Os reivindicadores de distribuição devem 

mostrar que reformas econômicas lhes fornecerão condições objetivas de 

participação que anteriormente lhes haviam sido negadas. Da mesma forma os que 

clamam por reconhecimento devem mostrar que mudanças socioculturais são 

capazes de fornecer condições intersubjetivas para plena participação, sem piorar 

outras disparidades. 

Axel Honneth acusa o reconhecimento da dignidade dos indivíduos e grupos 

como sendo uma parte vital de nosso conceito de justiça. Para ele, a dignidade e a 

integridade dos seres humanos se dão pela interação de três padrões de 

reconhecimento: amor, ordem legal e solidariedade.13   

Essa ideia de ética democrática já havia sido explorada por Hegel e Mead, 

que segundo Honneth: 

 

                                                 
11 FRASER, Nancy. Reconhecimento sem ética? In SOUZA, Jessé; MATTOS, Patricia (Org.). Teoria 
Critica no século XXI. São Paulo: Annablume. 2007, p.124-125. 
12 Id., 2007, p. 127-128. 
13 HONNETH, Axel. Reconhecimento ou redistribuição? A mudança de perspectiva na ordem moral 
da sociedade. In SOUZA, Jessé; MATTOS, Patricia (Org.). Teoria Critica no século XXI. São Paulo: 
Annablume. 2007, p.87-89. 
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[...] apesar de algumas diferenças, ambos conceberam a mesma sociedade 
ideal, na qual as realizações universalistas de igualdade e individualismo 
haviam absorvido padrões de interação de tal maneira que todos os sujeitos 
puderam encontrar o reconhecimento tanto como pessoas autônomas, 
porém individualizadas, quanto como pessoas iguais, porem únicas14.  
 

Sobre esse aspecto, Nancy Fraser sustenta que o reconhecimento apenas 

da identidade pessoal ou coletiva não é suficiente para a formação de uma 

sociedade justa pois ignora os pré-requisitos materiais para tanto. Honneth esclarece 

que “reconhecimento” e “política de identidade” são tratados por ele como uma 

categoria normativa de cunho moral, cultural e não se pode reduzi-la a mera 

demanda material ou legal como foi a maioria dos movimentos tradicionais do século 

final do século XIX e inicio do XX; qualquer tentativa de associação histórica com 

movimentos passados de “políticas de reconhecimento” levam à conclusões 

enganosas. 

Nancy Fraser substitui reconhecimento por modelo de status; diz ela: 
 

As reivindicações por reconhecimento no modelo de status [...] tem como 
objetivo desinstitucionalizar padrões de valor cultural que impedem a 
paridade da participação e substituí-los por padrões que a favoreçam15. 
 

Esse modelo evita que a identidade do grupo se torne essencial, ou seja, 

nega a materialização da cultura sem negar-lhe a importância política e se opõe ao 

isolamento do grupo incentivando a interação transgrupal. Busca desinstitucionalizar 

valores culturais que possam gerar subordinação social.  

As lutas pela distribuição são sempre simbólicas pois visam o dispositivo 

sociocultural que valoriza suas atividades, atributos e contribuições, estando assim 

contidas nas lutas por reconhecimento. 

Em síntese, a exposição desta seção apresentou um encadeamento teórico 

que parte das potencialidades do reconhecimento intersubjetivo, cuja promoção está 

vinculado ao grau de legitimidade de uma ordem social. Tanto mais legitima quanto 

maior a aceitabilidade intersubjetiva, o que pode ser promovida por políticas e lutas 

por reconhecimento.  

Porém, apesar do reconhecimento ser necessário, a questão posta da 

legitimidade da democracia não se limita a isso. Apenas o reconhecimento de 

                                                 
14 Ibid., p.89. 
15 HONNETH, Axel. Reconhecimento ou redistribuição? A mudança de perspectiva na ordem moral 
da sociedade. IN SOUZA, Jessé; MATTOS, Patricia (Org.). Teoria Critica no século XXI. 
Annablume. São Paulo. 2007. p.118. 
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diferentes pretensões, conforme Rainer Forst, resultaria em uma “sociedade que 

consiste apenas num ‘amontoado’ de pessoas de direito privatizadas corre o perigo 

de ser engolida por um despotismo administrativo, de acabar em um individualismo 

burocrático”16.  

Estando ciente disso, da necessidade do reconhecimento e, em parte, dos 

limites desta pretensão, a não inclusão de um segmento social, com reivindicações 

legitimas, implica no enfraquecimento dos fundamentos da democracia. Na próxima 

seção, a questão dos quilombolas será analisada em profundidade, apresentando 

sua cultura, história e os fundamentos que se assentam suas pretensões de 

reconhecimento.  

 

3. O RESGATE CULTURAL E ANTROPOLÓGICO DOS QUILOMBOLAS NO 

CONTEXTO DE POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO 

 

O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal de 1988 conferiu ao Estado o dever de emitir o titulo de 

propriedade definitiva às terras ocupadas pelos remanescentes das comunidades 

dos quilombos. Também o § 5º do artigo 216 do texto constitucional protegeu os 

documentos e sítios históricos destes grupos.  

A partir destas disposições constitucionais iniciaram as discussões sobre a 

questão quilombola: sua cultura, origens, transformações, critérios de identificação e 

vínculo com o território.  

O fim da escravidão e os séculos de desprezo foram suficientes para isolar 

os remanescentes de quilombo na miséria, aumentando a desigualdade social no 

Brasil. A propriedade da terra, no caso desses grupos, é instrumento para 

efetividade de direitos e garantias fundamentais, indo ao encontro da 

funcionalização social do instituto.  

Desta forma, as reivindicações quilombolas extrapolam a simples questão 

fundiária e envolvem interesses maiores como reconhecimento, justiça social, 

distribuição de bens, igual capacidade de participação na vida social e cidadania, e 

em última instancia, os fundamentos e a efetivação do Estado Democrático de 

Direito. 

                                                 
16 FORST, Rainer. Contextos da justiça.  Trad. Denilson Luís Werle. São Paulo: biotempo, 2010. 
p.130. 
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Nesta seção será apresentada, inicialmente, algumas questões concernentes 

à cultura quilombola, passando por aspectos históricos e antropológicos que 

cumprem o objetivo de apresentar o segmento social que reclama reconhecimento; 

para que em um segundo momento aspectos jurídicos, em especial a questão da 

propriedade, sejam tratados já tendo em vista a cultura em questão e os elementos 

filosóficos da seção anterior; e finalmente, serão tratados alguns pontos sobre o 

debate pragmático sobre reconhecimento dos quilombolas e a menção de casos 

com semelhanças ao em tela, e seus respectivos desfechos. 

 

3.1 ASPECTOS DA CULTURA QUILOMBOLA 

 

Em 13 de maio de 1888 a Princesa Isabel sancionou a lei Áurea que aboliu a 

escravidão no Brasil, um dos últimos países do mundo a fazê-lo. Havia na ocasião 

grande pressão internacional a esse respeito, principalmente da Inglaterra, por 

interesses econômicos relativos a competitividade de suas colônias libertas. A 

abolição foi fruto de grandes transformações econômicas e sociais surgidas em 

meados do século XIX; os escravos negros lutavam contra a dominação dos brancos 

e não raro havia fugas e rebeliões. Escravos libertos e fugidos alojavam-se em 

refúgios chamados “quilombos”.  

Nem no Império, findo em 1889, nem na República foram adotadas ações 

de inclusão social ou de qualificação profissional dos antigos escravos, em sua 

maioria afrodescendentes, o que acarretou a permanência deles como “excluídos” e 

marginalizados, inclusive em relação à participação da cidadania política nacional, 

situação alterada apenas em 1985, quando se permitiu o voto dos analfabetos. Até 

hoje a taxa de analfabetismo entre os negros é substancialmente superior a de 

brancos, assim como a condição de pobreza. Em 1999 a taxa de analfabetismo das 

pessoas com 15 anos de idade ou mais era de 8,3% para brancos e de 21% para 

pretos17; em 2009, 25 mil famílias de quilombolas estavam incluídas no programa 

Bolsa Família18.  

                                                 
17 BRASIL Instituto brasileiro de geografia e estatística. Estatísticas. Disponível em: 
<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP106.>. Acesso em: 30 set. 2011. 
18 ARRUDA, Roldão. Concessões de Lula a quilombolas deixarão bomba fundiária para Dilma. O 
Estado de São Paulo. Nacional. A4. 21/11/2010. Disponível em: 
<http://digital.estadao.com.br/download/pdf/2010/11/21/A6.pdf >. Acesso em: 03 abr. 2011. 
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Neste século é possível observar grandes mudanças, inclusive 

demográficas, uma vez que a população auto-denominada negra é maioria no país.  

Assim como os índios, os afrodescendentes têm tido presença crescente na arena 

política nacional e internacional, e na utilização de mecanismos jurídicos na defesa 

de direitos. O interesse pelo passado dos afrodescententes não é dissociável da 

percepção de que eles serão cada vez mais parte do presente e do futuro da 

sociedade. 

Nos últimos 25 anos a ação quilombola se transformou em movimento 

social, consolidando o advento de sua própria identidade como sujeito de direito, 

reduzindo vulnerabilidades e aumentando a organização e a ascensão política 

através de um processo de fortalecimento de sua existência coletiva apoiada em 

laços de coesão e solidariedade. Prova disso é o aumento de quase 40% de 

pessoas que se autodeclaram negras entre o censo de 1991 (5%) e 2000 (6,21%)19. 

Em torno do debate surge a questão: afinal, o que é ser remanescente de 

quilombo? O Conselho Ultramarino de 1740 definia quilombo como "toda habitação 

de negros fugidos que passem de cinco, em parte despovoada, ainda que não 

tenham ranchos levantados nem se achem pilões neles."  

A Associação Brasileira de Antropologia (ABA) em 1994 definiu o termo 

“remanescente de quilombo” da seguinte forma:  

 

Contemporaneamente, portanto, o termo não se refere a resíduos ou 
resquícios arqueológicos de ocupação temporal ou de comprovação 
biológica. Também não se trata de grupos isolados ou de uma população 
estritamente homogênea. Da mesma forma nem sempre foram constituídos 
a partir de movimentos insurrecionais ou rebelados, mas, sobretudo, 
consistem em grupos que desenvolveram práticas de resistência na 
manutenção e reprodução de seus modos de vida característicos num 
determinado lugar.20  
 

Cabe à própria comunidade identificar-se como remanescente de quilombo. 

O amparo legal para a auto-atribuição é dado pela Convenção nº 169 da 

Organização Internacional do Trabalho sobre povos indígenas e tribais, cujas 

determinações foram incorporadas à legislação brasileira pelo Decreto Legislativo 

143/2002 e Decreto Nº 5.051/2004 de 19 de abril de 2004. O artigo 1º desta 

Convenção afirma:  
                                                 
19 BRASIL Instituto brasileiro de geografia e estatística. Estatísticas. Disponível em: 
<http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series.aspx?vcodigo=POP106.>. Acesso em: 30 set. 2011. 
20 COMISSÃO Pró-Indio de São Paulo. O que são? Disponível em: 
<http://www.cpisp.org.br/comunidades/html/i_oque.html>. Acesso em 19 abr. 2011. 
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1. A presente convenção aplica-se: 
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, 
culturais e econômicas os distingam de outros setores da coletividade 
nacional, e que estejam regidos, total ou parcialmente, por seus próprios 
costumes ou tradições ou por legislação especial;  
 b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato 
de descenderem de populações que habitavam o país ou uma região 
geográfica pertencente ao país na época da conquista ou da colonização 
ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, seja qual for 
sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições 
sociais, econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.  
2. A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá ser 
considerada como critério fundamental para determinar os grupos aos que 
se aplicam as disposições da presente Convenção. (grifo nosso) 21 

 

Diante destes requisitos, ser quilombola é, portanto, uma característica 

cultural e antropológica e não unicamente biológica (cor da pele). Cabe assim à 

antropologia, ciência que estuda o homem e a humanidade de forma abrangente, 

em especial à antropologia cultural, a busca pela identidade quilombola, sua origem 

e diferenciação dos demais grupos.  

Ultimamente, os grupos quilombolas tem se organizado para reivindicar o 

direito de propriedade das terras originalmente ocupadas pelos ancestrais, o 

território no qual foi construída a cultura quilombola. Trata-se de identificar as 

finalidades desta reivindicação. Para investigar de forma mais próxima esta questão, 

o próximo item apresentará o fundamento jurídico e procedimento de tais 

reivindicações. 

 

3.2 O DIREITO À PROPRIEDADE E À CULTURA DOS QUILOMBOLAS 

 

A Constituição Brasileira de 1988, promulgada no ano do centenário da 

abolição, chamada de “Constituição Cidadã”, no artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias afirma o seguinte: “Aos remanescentes das 

comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a 

propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos.” 

Esta disposição constitucional possui um viés de “lógica indenizatória” em 

relação à exclusão sofrida pelos afrodescendentes durante séculos. Neste sentido 

Tito Cézar dos Santos Nery afirma que: 

                                                 
21 BRASIL. Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho. Disponível em: 
<http://www.institutoamp.com.br/oit169.htm >. Acesso em: 30 set. 2011. 
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Mais do que emissão de títulos de propriedade, a regularização fundiária 
para as áreas remanescentes de quilombos trata-se de uma reparação 
histórica - ainda que parcial - e do reconhecimento público da 
contribuição dada pelos quatro milhões de africanos escravizados e seus 
descendentes na edificação do Brasil22. (grifo nosso) 

 

Da mesma forma o decreto 6.040 de 07 de fevereiro de 2007 referendado 

pelo Congresso Nacional, que institui a Política Nacional de Desenvolvimento 

Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais, define em seu artigo 3º: 

 

I-Povos e Comunidades Tradicionais: grupos culturalmente diferenciados e 
que se reconhecem como tais, que possuem formas próprias de 
organização social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais 
como condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 
econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 
transmitidos pela tradição;  
II-Territórios Tradicionais: os espaços necessários a reprodução cultural, 
social e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 
utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz 
respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 
dispõem os arts. 231 da Constituição e 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias e demais regulamentações.23 
 

Nota-se a especial atenção dispensada na relação dos povos com as terras 

ocupadas, principalmente seus aspectos coletivos, reconhecendo o direito de posse 

e de propriedade assim como a salvaguarda destes direitos contra terceiros que 

estejam ocupando terras tradicionalmente ligadas aos povos.   

Ademais, a Constituição, quando trata de cultura, dispõe que: “Ficam 

tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas 

dos antigos quilombos”. (216, § 5º) reconhecendo o caráter e a importância cultural 

destes grupos. 

A preocupação original do Constituinte, diante do art. 68 ADCT e do art. 

216, §5°, segundo Ilka Boaventura Leite, foi atender uma demanda social, um 

processo de cidadania incompleto que abrangeu uma grande diversidade de 

situações envolvendo os afrodescendentes. Porém ao vincular o processo à cultura 

                                                 
22 NERY, Tito Cézar dos Santos. Saneamento: ação de inclusão social. Estudos Avançados, São 
Paulo, v.18, n.50, Abr. 2004. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-
40142004000100028&lng=en&nrm=iso>. Acesso em: 03 abr. 2011.  
23 BRASIL Decreto 6040-07. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2007/Decreto/D6040.htm>.  Acesso em: 30 set. 2011. 

9441



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

tornou-o restritivo uma vez que cultura não é algo fixo, cristalizado e em fase de 

desaparecimento24.  

Sociedades não são só o que fazem – suas técnicas e seu acervo de 

recursos naturais – mas são também o que pensam que fazem – os modos 

socialmente partilhados de representarem as relações entre os homens com seus 

recursos naturais, sobrenaturais e culturais. Elementos culturais possibilitam a 

cooperação e a comunicação entre os membros de uma sociedade, formam seu 

contexto. Na concepção de Anthony Giddens:  

 

[...] a cultura de uma sociedade compreende tanto aspectos intangíveis – as 
crenças, as ideias e os valores que formam o conteúdo da cultura – como 
também aspectos tangíveis – os objetos, os símbolos ou a tecnologia que 
representam esse contexto.25 
 

Assim, visando a aplicação eficiente da norma do artigo 68 ADCT deve-se 

romper com memórias do passado e buscar compreender os quilombos na sua 

contemporaneidade, projetando para o presente e principalmente para o futuro a 

essência destas comunidades. 

Algumas comunidades reconhecidas como remanescente de quilombo 

estão envolvidas em uma política cotidiana de resistência cultural quanto ao modo 

de vida “quilombola”, que é “mais tradicional”, a partir de uma relação diferenciada 

com o meio ambiente e com a terra; com o corpo e com a estética negra, quando se 

insinuam novas linguagens de expressão. Isso ocorre, por exemplo, no caso da 

comunidade de Campinho da Independência, em Paraty - RJ, onde foi incluído no 

currículo escolar local aulas de capoeira, de agroecologia e de cestaria (artesanato 

com taboa). Lá também foram reunidos, pela Associação de Moradores, objetos de 

posse das famílias, instrumentos de trabalho como tachos, fornos de cobre e cochos 

de gamela, que pertenceram aos antepassados, juntamente com fotos dos membros 

mais velhos do grupo, que reportam que, ao contrário de antes, não mais se sentem 

envergonhados ou incomodados de serem chamados de Zumbi. Conforme assinala 

Lívia Ribeiro Lima esse foi o modo encontrado para preservar a memória do grupo 

para os mais jovens e também para os visitantes26. 

                                                 
24 LEITE, Ilka Boaventura, Quilombos no Brasil: questões conceituais e normativas. Disponível em: 
<http://www.nuer.ufsc.br/osquilombosnobrasilquestoesconceituais.html.>  Acesso em 03 abr. 2011. 
25 GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4. edição. Porto Alegre: Artmed, 2005. p.38. 
26 LIMA, Lívia Ribeiro. Quilombos e políticas de reconhecimento: o caso do Campinho da 
Independência / Lívia Ribeiro Lima; orientador Júlio Assis Simões – São Paulo, 2009. Disertação 

9442



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

Além destas questões culturais, a luta pelo reconhecimento do direito à 

propriedade remonta ao período escravista, no qual ocorria fuga dos cativos em 

função dos maus tratos, do excesso de trabalho forçado e principalmente pela 

desesperada defesa da própria sobrevivência. Os quilombolas buscavam então 

terras “selvagens” para organização de uma economia de subsistência. Algumas 

áreas foram compradas, outras adquiridas por doações de ex-proprietários ou ainda 

mediante ocupação de terras devolutas ou pertencentes a fazendeiros falidos. Por 

mais de três séculos, milhares de pessoas viveram aquilombadas, muitos lá 

nasceram e morreram como produtores livres. Após a abolição, estas comunidades 

deixaram de ser quilombos e passaram a ser tratados como de camponeses negros 

livres, adquirindo autonomia jurídica27; neste momento os quilombos deixaram de 

existir como fenômeno sociológico histórico.   

A Lei de Terras, de 1850, estabeleceu critérios para legitimar o direito à 

terra, oferecendo portanto, “bases legislativas para a disciplina jurídica do direito de 

propriedade nos moldes liberais”.28 Porém, pelo pouco dinheiro, falta de 

representação política e desconhecimento da burocracia, os negros, e também os 

menos favorecidos, deixaram de regularizar o título das terras ocupadas. 

Posteriormente, a falta de capital e de auxílio técnico acabou por esgarçar as 

comunidades culminando com sua dissolução. 

Logo, o reconhecimento do direito de propriedade nas comunidades 

remanescentes de quilombos constitui forma de assegurar efetividade de direitos 

fundamentais como cultura e moradia, entre outros. A titulação de terras ocupadas 

pelos quilombolas possui cunho político e cultural. Está em causa, portanto, a 

promoção da cidadania dos quilombolas pelo acesso ao direito de propriedade. 

Na situação dos quilombolas o direito de propriedade consolida-se a partir 

da posse, da vida comunitária e da cultura, o que não deixa de caracterizar espécies 

de finalidade de função social. Revela-se necessário verificar o alcance da 

reivindicação de terras por parte dos quilombolas. 

                                                                                                                                                         

(mestrado – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social) – Faculdade de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Disponível em: 
<http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8134/tde-10082009-171656/pt-br.php.>. Acesso em 03 
abr. 2011. 
27 FIABANI, Adelmir. O quilombo antigo e o quilombo contemporâneo: verdades e construções. 
Disponível em: <http://snh2007.anpuh.org/resources/content/anais/Adelmir%20Fiabani.pdf.> 
Acesso em: 01 abr. 2011. 
28 VARELA, Laura Beck. Das Propriedades à Propriedade: Construção de um Direito. In: MARTINS-
COSTA, Judith. A Reconstrução do Direito Privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002. p.757. 
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Para Francisco Cardozo Oliveira a importância dos elementos fáticos da 

posse, sua subordinação à propriedade, sem relação direta e imediata com o direito 

de propriedade. 

 
Uma concepção material da posse, portanto, não pode desconsiderar a 
natureza e o estágio das relações sociais e de produção, na sociedade 
contemporânea, em defesa do mito de uma forma de apropriação primitiva 
e comunal de bens. O que ela pode e deve propiciar é uma compreensão 
de posse que possa alterar o fluxo de riquezas produzidas e também 
preservar os interesses de possuidores e não-possuidores. 29 

 

Para tutelar o direito à propriedade das comunidades quilombolas o Decreto 

nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, regulamenta o procedimento para 

identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras 

ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos de que trata o artigo 

68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Entende-se que este artigo, 

por ausência da locução “na forma da lei”, é norma que dispensa regulação e 

também por se tratar de direito fundamental, é de aplicação imediata (art. 5º, § 10, 

CRFB/1988).  Os remanescentes das comunidades de quilombos são titulares não 

apenas do direito fundamental de propriedade, mas também do direito a moradia e a 

cultura. A partir do Decreto 4887/03 ficou transferida do Ministério da Cultura para o 

Ministério do Desenvolvimento Agrário/Incra a competência para a delimitação das 

terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, bem como a 

determinação de suas demarcações e titulações. 

No processo administrativo, inicialmente o INCRA elabora estudo de área a 

fim de emitir o Relatório Técnico de Identificação e Delimitação (RTID) do território. 

Este estudo, que inclui laudo antropológico, é passível de contestação, e após 

julgamento, publica-se portaria na qual são reconhecidos e declarados os limites do 

território quilombola.  

A regularização fundiária implica a remoção dos ocupantes não-quilombolas 

mediante desapropriação e/ou pagamento de indenização e posterior demarcação 

do território. O processo administrativo foi finalizado com a concessão do título de 

propriedade à comunidade, registrado no cartório de imóveis, sem qualquer ônus 

financeiro para os beneficiados. No período 1995 a 2002 foram titulados 777,7 mil 

                                                 
29 OLIVEIRA, 2006, p.89-94 

9444



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

hectares de terras para comunidades quilombolas e outros 193,6 mil hectares de 

2003 a 201030.  

O titulo é coletivo, “pro indiviso” e com cláusula de inalienabilidade, 

imprescritibilidade e impenhorabilidade. O controle da propriedade definitiva cabe às 

associações comunitárias o que torna todos iguais nas relações com o mercado e 

impossibilita transações comerciais individuais de terras ou produtos fortalecendo 

assim a comunidade, a reprodução cultural e o cumprimento da função social. 

 

3.3 A LUTA PELO RECONHECIMENTO DOS QUILOMBOLAS  

 

As reivindicações quilombolas ainda se deparam com severas resistências 

como a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI-3239), ainda pendente de 

julgamento, que contesta a auto-atribuição das comunidades como remanescente 

de quilombo, a eventual ilegitimidade de autonomia do chefe do executivo para 

regulamentar texto constitucional via decreto, assim como a suposta criação de 

nova modalidade de desapropriação. 

O Supremo Tribunal Federal julgará na ocasião se a regulamentação do 

artigo 68 da ADCT poderia ter sido feita através de decreto do Poder Executivo ao 

invés de por meio de lei específica. Esse ponto parece incontroverso uma vez que 

se trata de direito fundamental e de acordo com o artigo 5º, § 1º da Constituição 

Federal é dotado de aplicação imediata. 

No âmbito internacional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos 

(CIDH) já julgou diversas causas nas quais houveram conflitos entre o Estado e 

grupos indígenas ou tribais — cuja mérito do julgamento pode ser usado para refletir 

o caso posto no contexto nacional. 

Em 2001 a CIDH reconheceu que o Estado da Nicarágua violou direitos da 

Comunidade Awas Tingni31, entre outros o de respeitar seus direitos, o de 

propriedade privada e de proteção judicial por não haver tomado providências que 

garantissem os direitos de propriedade da comunidade nas terras de seus ancestrais 

e proteção aos recursos naturais do local. O governo de Nicarágua foi condenado a 

reconhecer oficialmente a propriedade da comunidade, se abster de outorgar 
                                                 
30 ARRUDA, 2000.   
31 COSTA RICA. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Disponível em 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_66_esp.pdf>. Acesso em 11 abr. 2011. 
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concessão de uso dos recursos naturais para não membros, além de uma 

indenização pecuniária compensatória por danos materiais e morais e sucumbência 

judicial. 

Contudo, o caso mais relevante foi em 2007, quando a CIDH reconheceu a 

violação praticada pelo governo do Suriname aos direitos fundamentais de 

propriedade e proteção judicial da comunidade quilombola Saramaka, prejudicada 

pela construção de uma usina hidrelétrica em sua área; na decisão consta o 

seguinte: 

 

[...] la Corte considera que los miembros del pueblo Saramaka conforman 
una comunidad tribal cuyas características sociales, culturales y 
económicas son diferentes de otras secciones de la comunidad nacional, 
particularmente gracias a la relación especial existente con sus territorios 
ancestrales, y porque se regulan ellos mismos, al menos en forma parcial, 
a través de sus propias normas, costumbres y tradiciones. 
Consecuentemente, la Corte procederá a analizar si, y en qué medida, los 
integrantes de pueblos tribales requieren de ciertas medidas especiales 
que garanticen el pleno ejercicio de sus derechos.

32 
 

A CIDH equiparou a comunidade quilombola à tribo indígena, reconhecendo 

seu caráter coletivo e o vínculo com as terras que têm ocupado e usado 

tradicionalmente, reconhecendo assim seu direito de propriedade, conforme se 

observa: 

 

Por ello, este Tribunal declara que se debe considerar a los miembros del 
pueblo Saramaka como una comunidad tribal y que la jurisprudencia de la 
Corte respecto del derecho de propiedad de los pueblos indígenas también 
es aplicable a los pueblos tribales dado que comparten características 
sociales, culturales y económicas distintivas, incluyendo la relación especial 
con sus territorios ancestrales, que requiere medidas especiales conforme 
al derecho internacional de los derechos humanos a fin de garantizar la 
supervivencia física y cultural de dicho pueblo

33 . 
 

Apesar de nossa Constituição já ter completado mais de vinte anos e o 

decreto 4887 que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, 

delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das 

comunidades dos quilombos de que trata o artigo 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias ter completado 7 anos, ainda está muito aquém do 

                                                 
32 COSTA RICA, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Del Pueblo Saramaka VS. 
Surinam. Disponível em: <http://www.alertanet.org/cidh-saramaka.pdf>. p. 27. Acesso em 11 abr. 
2011. 
33 COSTA RICA. Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Caso de la Comunidad Mayagna 
(Sumo) Awas Tingni Vs. Nicaragua. Disponível em 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/Seriec_66_esp.pdf>. Acesso em 11 abr. 2011. 
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esperado o volume de reconhecimento e titulação de terras. Segundo Roldão Arruda 

a situação em novembro de 2010 era a seguinte:  

 

Das 3.524 comunidades identificadas, 1.523 recorreram à Fundação 
Cultural Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura, e obtiveram o 
atestado oficial de que são mesmo quilombolas. E, dessas, 996 abriram 
processos no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
pedindo titulação de suas terras.34 
 
 

Essa morosidade foi objeto de menção, ainda em 2004, na Convenção 

Internacional para Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial, 

promovida pelas Nações Unidas:  

 

The Committee is concerned that only a few quilombo areas have been 
officially recognized, and that an even smaller number of these communities 
have received permanent title deeds to their lands. 
The Committee recommends that the State party accelerate the process of 
identification of quilombo communities and lands and distribution of the 
respective title deeds to all such communities35. 
 
 

A situação evidencia que a titulação de terras pode ainda não ter sido 

relevante para permitir a plena inserção das comunidades quilombolas no plano de 

paridade participativa e, portanto de integração dos direitos de cidadania e de 

preservação de cultura quilombola. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição de 1988 ao emitir a titulação de propriedade às comunidades 

remanescentes de quilombo que ocupam suas terras proporcionou a possibilidade 

de reconhecimento e interação cultural e social deste grupo, recuperando a 

dimensão humana do instituto e promovendo direitos fundamentais.  

A concretização do direito de propriedade das comunidades quilombolas 

constitui forma de reconhecimento, de preservação de cultura e pode contribuir 

para a efetividade de direitos fundamentais dessas comunidades.  

                                                 
34 ARRUDA, 2000.   
35 UNITED NATIONS, International Convention on the Elimination of all Forms of Racial 
Discrimination. Disponível em: 
<http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/f23afefaffdb960cc1256e59005f05cc/$FILE/G0441073.pdf>. p.3. 
Acesso em 28 mar. 2011. 
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Os remanescentes das comunidades quilombolas não são unicamente 

detentores do direito de propriedade, eles também são do direito de moradia, 

participação, reconhecimento, identidade comunitária própria, diversidade cultural, 

saúde, educação, cidadania e qualquer outro direito fundamental que, resgatando a 

memória da injustiça passada, projeta a esperança de justiça futura. 

Ocorre que na atualidade, pela demora na titulação de direitos de propriedade 

aos quilombolas, ainda não se atingiu patamares capazes de resgatar a efetividade 

de direitos fundamentais prometidos no texto constitucional. 

Parte da polemica instaurada e das discussões jurídicas concernentes, 

discutida inclusive no Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade 3239, pode ser refletida tendo a perspectiva do 

reconhecimento.  

Nesta Ação, as discussões não se limitam apenas à questão do 

reconhecimento, porém, não obstante isso, passa necessariamente pelo 

reconhecimento. A presente pesquisa, neste contexto, oferece argumentos e 

informações úteis para a reflexão deste aspecto. 
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OS CUSTOS PARA GARANTIR OS DIREITOS SOCIAIS 

 

I COSTI PER GARANTIRE I DIRITTI SOCIALI 

 

ROSMAR RISSI1 

 

Resumo:Este artigo parte da ideia funcional do Estado,como condição para o 

desenvolvimento econômico e a paz social, garantidor de direitos fundamentais em prol da 

dignidade do ser humano. As políticas públicas como instrumento de garantia a todos os 

cidadãos ao acesso a saúde, educação e trabalho para a sua sobrevivência dentro de um 

mínimo existencial de dignidade humana.Estas políticas públicas para efetivação de direitos 

sociais demandam, na grandemaioria das vezes, gasto de recursos públicos.Os dados 

econômicos utilizados, através de porcentagem em relação ao Produto Interno Bruto, 

elucidam os índices aplicados por área nos últimos quinze anos de atuação estatal, em prol das 

garantias sociais. A Constituição é abastada no rol de direitos e garantias sociais, entretanto, a 

administração estatal deve tecer o planejamento orçamentário com equilíbrio e razoabilidade a 

fim da efetivação dos direitos sociais. 

 

 

Riassunto: Quest’articolo  parte dall’idea  funzionale dello Stato, come condizione per lo 

sviluppo economico e lapace sociale, garante  di diritti fondamentali in pro della dignità 

dell’essere umano. Le politiche pubbliche sono strumento di garanzia per tutti i cittadini 

all’accesso alla salute, istruzione e lavoro per la sua sopravvivenza  in un minimo  esistenziale 

di dignità umana. Queste politiche pubbliche, per l’effettivazione di diritti sociali, richiedono, 

nella stragrande maggioranza dei casi, spese di risorse pubbliche. I dati economici adoperati, 

attraverso percentuale in rapporto al Prodotto Nazionale Lordo, chiariscono gli indici applicati 

per area negli ultimi quindici anni di attuazione statale, in pro delle garanzie sociali. La 

Costituzione è ricca nel ruolo di diritti e garanzie sociali, intanto, l’amministrazione statale 

deve tessere la pianificazione di bilancio con equilibrio e ragionevolezza per possibilitare 

l’effetivazione dei diritti sociali. 

 

                                                 
1 Formado em Direito pela PUCRS, Mestrando da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS. 
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Sumário: 

 

Introdução; 1.A formação do Estado; 1.1. Os direitos fundamentais sociais na 

constituição brasileira;2.  Custo e implementação dos direito sociais pela via administrativa; 

2.1. Custos de determinados direitos sociais em relação ao PIB; Conclusão; Referências. 

 

 

Introdução 

 

 

Uma das razões da existência do Estado está em proporcionar ao indivíduo a proteção, 

a segurança e a garantia dos direitos constitucionalmente.Nos últimos anos, o aumento da 

demanda por direitos sociais tem levado a necessidade de uma transformação do Estado 

Moderno com a finalidade de buscar a efetivação na garantia dos direitos sociais. 

Os direitos fundamentais constitucionalmente positivados possuem conceitos próprios 

e distintos. Serão conceituados, direitos fundamentais, direitos fundamentais sociais e direitos 

do homem, a fim de uma clara compreensão e abrangência do tema em questão. 

Perpassando o estudo na efetivação dos direitos fundamentais sociais, sua 

implementação e custo na perspectiva das garantias constitucionais, a qual disciplina e 

salvaguarda o rol dos direitos.  

A relevância das políticas públicas, a partir do planejamento orçamentário buscam o 

equilíbrio e a razoabilidade nos recursos financeiros empregados. Os dados econômicos 

apresentados através da quantificação destes valores em relação ao Produto Interno Bruto 

demonstrarão a realidade brasileira ao longo do tempo, bem como as suas oscilações nos 

valores destinados a cada segmento.  

Encontrarão espaço nas políticas orçamentárias os princípios da proporcionalidade e 

da razoabilidade em prol de um Estado democrático.  
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1.O Surgimento do Estado Moderno 

 

 

Para a compreensão da edificação doEstado Moderno, é relevante considerar a 

existência de todo um período anterior de feudalismo, 2 de monarquias e das guerras em 

território da Europa atual. Este processamento envolveu as mutações econômicas, sociais, 

políticas e ideológicas. Os feudos eram autossuficientes e predominaram na Europa do século 

V ao XV,dentro do sistema sócio-politico-econômico que caracterizava-se pelas relações 

servis de trabalho, pela descentralização do poder político e pela quase imobilidade social. Os 

senhores feudais eram membros do clero e da nobreza. Com o enfraquecimento do feudalismo 

a monarquia se fortaleceu. 

O surgimento do Estado segundo Jacques Chevallier, como condição para o 

desenvolvimento econômico e a paz social, tem sua construção resultante da conjugação de 

cinco elementos essenciais saber: a existência de um grupo humano, a nação; a construção de 

uma figura abstrata, o Estado; a percepção do Estado como princípio de ordem e de coesão 

social; o estabelecimento de um monopólio da coerção; a existência de um aparelho 

estruturado e coerente de dominação, asburocracias funcionais.É a partir destes cinco 

elementos conjugados na construção do Estado e da forma estatal que reside à especificidade 

e a novidade. 3 

Ao longo do século XX, perpassado por duas guerras mundiais,o conceito de Estado 

deixou de ser exato, diante de realidadestão heterogêneas. Uma realidade marcada pelas 

atrocidades múltiplas contra o ser humano, tais como as mutilações físicas, desemprego, 

fome, ausência de moradia que despertaram a consciência coletiva, principalmente a partir da 

segunda guerra, contra o poder radicado na soberania e autonomia estatal, a partir 

danecessidade de obter maiores garantias e meios de existência compatíveis com a condição 

humana. 4 

                                                 
2 O Estado feudal caracterizado pelo exercício acumulativo das diversas funções diretivas por parte das mesmas 
pessoas e pela fragmentação do poder central em pequenos agregados sociais. 
3 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Tradução de Marçal Justen Filho; Belo Horizonte: Fórum, 
2009. p. 24-25. 
4 Neste contexto histórico foi proclamada em 1948 a Declaração Universal dos Direitos do Homem, contendo em 
seu bojo diversos dispositivos concernentes a direitos sociais. Em especial, estipula o art. 22: ‘Toda a pessoa, 
como membro da sociedade, tem direito à segurança social; e pode legitimamente exigir a satisfação dos 
direitoseconômicos, sociais, culturais indispensáveis, graças ao esforço nacional e à cooperação internacional, de 
harmonia com a organizaçãoe os recursos de cada país’ 
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Entretanto, na seara dessa divergência, o surgimento de garantias constitucionais 

inerentes aos direitos sociais e as atrocidades cometidas neste século, perceptível a 

manutenção de um ponto em comum, a coerção e controle sobre a sociedade. A expansão 

intervencionista ocorreu após a primeira Guerra Mundial, recobrindo toda a sociedade, de 

maneira muito diversa, conforme elucida Chevallier em seu texto.  

 

Sem dúvida, essa expansão tomou formas bastante diferentes. Enquanto que nos 
países socialistas a sociedade civil tendeu a ser absorvida por um estado que exercia 
um império total e excludente sobre a vida social e que nos países em 
desenvolvimento o Estado, encarregado tanto de realizar a integração social como de 
promover o desenvolvimento econômico, tornou-seo pólo essencial em torno do 
qual se estrutura o conjunto de relações econômicas e sociais, já nos países de tipo 
liberal o espaço social permaneceu construído, de um modo pluralista; entretanto, lá 
também, o advento do Estado-Providência entranhou uma transformação espetacular 
das funções do Estado, que se desenvolveram em extensão, pelo alargamento do 
domínio de intervenção, e em profundidade, pelo fornecimento direto de prestação 
ao público;considerando como sendo investido da missão, e de dotação da 
capacidade, de satisfazer as necessidades sociais de todas as ordens, o Estado 
Providencial, encarregado de realizar a igualdade real,e não mais somente formal, 
dos indivíduos, em nome do imperativo da justiça social. Mesmoque o grau de 
intervenção tenha variado segundo os contextos nacionais, todos os países liberais 
conheceram uma tal evolução, em maior ou menor extensão. 5 

 

A função estatal, com base no Estado-Providência, seria garantidora de todos os 

direitos fundamentais sociais, por ter a função estatal da garantia social. Um Estado ideal, 

forte e de bem-estar, coletivo e individual, como reza o Preâmbulo da Constituição Federal 

brasileira de 88. 6 

O surgimento de processoscomo a dinâmica da globalização econômica e em outros 

seguimentos,7 bem como a crise da expansão estatal que tem tentado obrigar o Estadoa 

também reavaliar o efeito da proteção no contexto do Estado-Providência. Uma das 

consequências advindas em virtude da crise econômicade dois choques petrolíferosocorridos 

em 1973 e 1980, os quais reduziram a capacidade de ação e intervenção do Estado. Outro 

                                                 
5 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 28. 
6Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 
bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, 
com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 
7 Para Anthony Giddens, Para além da esquerda e da direita, 1996. A globalização não é apenas nem 
primordialmente um fenômeno econômico e não deve ser equacionado com o surgimento de um sistema 
Mundial. A globalização não diz respeito à criação de sistemas em grande escala, mas tambémà transformaçãode 
contextos locais e até mesmo pessoais de experiência social. 
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fator a ser considerado é político, ou seja, o retorno da força do liberalismo e à decadênciados 

regimes de partidoúnico causando uma reviravolta no aparelho estatal8. 

Na dinâmica da globalização, com forte impulso após a crise econômica na década de 

1970, em que as fronteiras físicas são apenas simbólicas, com isso, o espaço de 

dominaçãoecontrole do Estadotornaram-se“poroso”, sob as variantes que determinam o 

progresso econômico e social, e a capacidade regulatória do Estado tornou-se 

concomitantemente aleatória.A partir de 1990, não somente a questão econômica de produção 

está no fenômeno da internacionalização, mas o estilo de vida, os valores,as informações,os 

crimes e outros aspectos. Estes fatos moldam a imagem de um mundo sem fronteiras 

territoriais. A globalização econômica dita as regras de mercado ao seu próprio interesse, 

sendo o ser humano uma peça no sistema de produção capitalista, necessáriapara a 

sobrevivência humana. 

Conforme se pode perceber nem tudo o que faz parte da globalização é benéfico a 

todos. Chevallier faz referência ao desenvolvimento de uma criminalidade transfronteiriça, 

através da indústria do sexo, a formação de redes mafiosas transnacionais, o comércio de 

drogas e a reciclagemdos fluxos de dinheiro sujo, algumas formas deterrorismo radical, bem 

como a era digital e seu potencial criminal diante do mau uso, quanto à segurança de 

informações pessoais e da intimidade, violando assim direitos fundamentais.9 

A partir da formação do Estado Modernoda crise do Estado Providência, brevemente 

citados, e tendo como foco a efetivação e implementação de direitos fundamentais, será 

elucidado a partir deste ponto o conceito de redes transnacionais e a lógica da solidariedade. 

Com o Estado moderno, a sociedade civil não é pensada de maneira privada, mas 

compreendida a partir das organizações responsáveis pela elaboração e/oudifusão das 

ideologias, compreendendo as escolas, as igrejas, os partidos políticos,os sindicatos, as 

organizações profissionais, os meios de comunicação etc. Noâmbito e por meio da 

sociedade civil, as classes buscam exercer sua hegemonia.10 Os seus portadores 

materiais são os aparelhos privados dehegemonia,organismos sociais coletivos 

voluntários e relativamente autônomos em face da sociedade política.11 

                                                 
8 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p.29 
9 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 36-37. 
10 Buscam ganhar aliados para suas posições mediante a direção política e o consenso. 
11COUTINHO, C. Gramsci: Um estudo sobre o seu pensamento político. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1999, pag. 132 a 134. 
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O conceito de rede em questão é aquele que vai além das fronteiras do Estado 

ocorrendo assim intervenção na via internacional. Para melhor compreensão Chevallier assim 

descreve: 

 

A ideia de uma ‘sociedade civil mundial’, estaria progressivamente em via de 
constituição se apoia não apenas sobre o fato de que as ONG, longe de estarem 
justapostas e isoladas, são conduzidas a interagir por meio da constituição de 
subsistemas de ação específicos (por exemplo, as associações humanitárias ou 
alteromundialistas),mas ainda em vista da constatação de que elas são 
acompanhadas por mecanismos, mais difusos e informais, de troca entre indivíduos. 
As redes são extremamente diversas por sua origem, o contexto de sua aparição, o 
princípio quanto ao qual se identificam os seus participantes, as modalidadesde sua 
construção, seu terreno de ação, suas formas de intervenção na via internacional. 
Alémdas redes antigas, fundadas sobre liames de solidariedade tradicional, por 
exemplo, de tipo étnico, religioso ou ideológico, vê-se o desenvolvimento de novos 
tipos de redes: comunidades de especialistas ou comunidades epistêmicas, 
construídasa partir da detenção de um saber específico e em função da participação 
em mesmo grupo Professional. [...]  
Ao lado dessas ‘comunidades de responsabilidade’, que se implementam por via da 
interação empírica, com a finalidade de enfrentar os novos problemas, promover os 
valores comuns, desenvolver os liames de solidariedade internacional, emergem 
também outros tipos de rede, máfias ou redes terroristas.12 

 

O desenvolvimento do Estado passou por transformações, a sociedade reinventa-seno 

passar do tempo e no surgimento de novas necessidades a fim de garantir o que é o mais 

precioso, a dignidade do ser humano.Com essa referência, o foco dar-se-á aos direitos 

fundamentais sociais no contexto brasileiro de um Estado Democrático de Direito.  

Os direitos humanos, na análise do filósofo do direito Noberto Bobbio, sublinha a 

dificuldade em se conceituar os “direitos do homem”, in litteris: 

 

A primeira deriva da consideração de que "direitos do homem" é uma expressão 
muito vaga. já tentamos alguma vez defini-los? E, se tentamos, qual foi o resultado? 
A maioria das definições são tautológicas: "Direitos do homem são os que cabem ao 
homem enquanto homem." Ou nos dizem algo apenas sobre o estatuto desejado ou 
proposto para esses direitos, e não sobre o seu conteúdo: "Direitos do homem são 
aqueles que pertencem, ou deveriam pertencer, a todos os homens, ou dos quais 
nenhum homem pode ser despojado." Finalmente, quando se acrescenta alguma 
referência ao conteúdo, não se pode deixar de introduzir termos avaliativos: 
"Direitos do homem são aqueles cujo reconhecimento é condição necessária para o 
aperfeiçoamento da pessoa humana, ou para o desenvolvimento da civilização, etc., 
etc." E aqui nasce uma nova dificuldade: os termos avaliativos são interpretados de 
modo diverso conforme a ideologia assumida pelo intérprete; com efeito, é objeto de 
muitas polêmicas apaixonantes, mas insolúveis, saber o que se entende por 
aperfeiçoamento da pessoa humana ou por desenvolvimento da civilização.13 

 

                                                 
12 CHEVALLIER, Jacques. O Estado Pós-Moderno. Belo Horizonte: Fórum, 2009. p. 53. 
13 BOBBIO, Noberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992. 
p. 17. 
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Nesta linha de ideias, faz-se imperiosa a incursão ao estudo, ainda que breve, da 

distinção entre os direitos humanos e direitos fundamentais a fim de se desmistificar a 

aparente confusão terminológica destes conceitos. Em verdade, é de se registrar que embora o 

homem seja o titular desses direitos há uma distinção conceitual didática e doutrinária entre 

ambos. Assim, eis as lições de Ingo Wolfgang Sarlet:  

 
[...] o termo “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser humano 
reconhecidos e positivados na esfera do direito constitucional positivo de 
determinado Estado, ao passo que a expressão “direitos humanos” guardaria relação 
com os documentos de direito internacional, por referir-se àquelas posições jurídicas 
que se reconhecem ao ser humano como tal, independentemente de sua vinculação 
com determinada ordem constitucional, e que, portanto, aspiram à validade 
universal, para todos os povos e tempos, de tal sorte que revelam inequívoco caráter 
supranacional (internacional). 14 

 

Os direitos humanos tem uma característica nitidamente internacional compreendendo 

todas as prerrogativas e instituições que conferem a todos, universalmente, o poder de 

existência digna, livre e igual. Ao revés, os direitos fundamentais são aqueles assentes no 

Ordenamento Jurídico que, embora tenham suas raízes no direito natural, não se esgotam nele 

pois há direitos fundamentais conferidos a instituições, associações, grupos ou pessoas 

coletivas e muitos deles são criados pelo legislador positivo para harmonizar as opções do 

Estado Democrático de Direito. 

Por sua vez, referente aos Direitos Fundamentais Sociais, assim Andreas Krell enfoca 

que: 

 

Os Direitos Fundamentais Sociais não são direitos contra o Estado,mas sim direitos 
através do Estado, exigindo do poder público certasprestações materiais. São os 
Direitos Fundamentais do homem-socialdentro de um modelo de Estado que tende 
cada vez mais a sersocial, dando prevalência aos interesses coletivos antes que 
aosindividuais. O Estado, mediante leis parlamentares, atosadministrativos e a 
criação real de instalações de serviços públicos,deve definir, executar e implementar, 
conforme às circunstâncias, aschamadas ‘políticas sociais’ (de educação, saúde, 
assistência,previdência, trabalho, habitação) que facultem o gozo efetivo dosdireitos 
constitucionalmente protegidos.15 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que os direitos a prestações,referem-se às ações 

fáticas positivas estatais, intimamente vinculadas àsfunções do Estado Social 

No entanto, embora os direitos sociais apresentem, em sua maioria,noções de direitos 

a prestações, estes vão além dessa classificação, incluindoem seu bojo as chamadas liberdades 

                                                 
14 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – 8ª ed. rev. Atual e ampl. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007. p. 35 e 36 
15KRELL, Andreas J. Direitos sociais e controle judicial no Brasil e na Alemanha: os (des) caminhos de um 
direito constitucional “comparado.” Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002, p. 10 e 20. 
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sociais, de cunho negativo ou de defesa,conforme aponta Ingo Wolfgang Sarlete assim 

descreve: 

 

[...] há que atentar para o fato de que os direitos a prestações não serestringem aos 
direitos a prestações materiais (direitos sociaisprestacionais), englobando também a 
categoria dos direitos deproteção, no sentido de direitos a medidas ativas de 
proteção deposições jurídicas fundamentais dos indivíduos por parte do Estado,bem 
como os direitos a participação na organização e procedimento.16 
 

 

Na delimitação da abrangência do tema e definição no tocante aos direitos 

fundamentais sociais, dar-se-á a partir do art. 6º da Constituição Brasileira, assunto do tópico 

seguinte.  

 

 

1.1 Os direitos fundamentais sociais na Constituição Brasileira 

 

 

Nesta contextualização dos direitos sociais e a formação do Estado Democrático de 

Direito, é relevante destacar que somente encontramos de maneira positivados os direitos 

sociais no século XX, com o surgimentodas Constituições do México no ano de 1917, da 

República Alemã de Weimarem 1919, sendo as mais expressivas.17. 

São compreendidos a partir da Constituição Federal de 88 como direitos 

fundamentais18, todos aqueles direitoscompreendidos no Título II, denominado “Dos Direitos 

e Garantias Fundamentais. Nesse extenso rol de direitos, incluem-se diversos direitos civis, 

individuais e garantias processuais no art. 5º, direitos sociais nos art. 6º e 193, direitos 

trabalhistas nos art. 7º e 8º, direitos de nacionalidade, nos art. 12 e 13 e direitos políticos art. 

14 a 17respectivamente.  Nesse caso, há uma presunção de que os direitos compreendidos no 

Título II são ligados ao princípio da dignidade da pessoa humana, pois foi o próprio 

constituinte quem os considerou, de forma expressa, como direitos fundamentais 

                                                 
16 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – 8ª ed. rev. Atual e ampl. – Porto Alegre: 
Livraria do Advogado, 2007. p. 220. 
17 DIMITRI, Dimoulis; MARTINS, Leonardo. Teoria Geral dos Direitos Fundamentais. São Paulo: Editora 
Revista dos Tribunais, 2007. p. 36 
18 Observe que a Constituição Brasileira de 1988 adotou a terminologia Direitos Fundamentais em seu Título II 
que abrange direitos individuais e coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, além 
dos direitos econômicos. 
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Além disso, tendo em vista a regra de abertura prevista no art. 5º, §2º, da Constituição 

Federal de 88.19 Também seriam direitos fundamentais, no Brasil, os direitos decorrentes 

doregime e dos princípios adotados pela Constituição. O Supremo TribunalFederal, com base 

na referida cláusula de abertura, reconheceu, na ADIN939-7/DF,20que o princípio da 

anterioridade tributária, que está fora do Título II, pois estáprevisto no art. 150, da 

CF/8821consubstanciaria um direito fundamental que nãopode ser abolido nem mesmo por 

Emenda Constitucional, por força do art. 60, §4º,inc. IV, que estabelece que os “direitos e 

garantias individuais” são cláusulaspétreas.Estava sendo discutida, no caso, a possibilidade de 

uma emenda constitucional excepcionar o princípio da anterioridade tributária. O STF 

entendeuque até mesmo os tributos criados por meio de emenda constitucional 

deveriamrespeitar o princípio da anterioridade tributária, já que o referido princípio seria 

umacláusula pétrea. 

Abordagem esta referente aos tributos, pois é a partir de sua efetivação que o Estado 

terá condições de implementação dos direito sociais. A cada vez que ocorre redução na 

cobrança de tributos, menores poderão ser os valores destinados à implementaçãodos direitos 

sociais. Vale salientar que atualmente o Brasil éo 14º país com maior percentual de carga 

tributária, sendo de 34,5% e os países com tributos superiores,são todos europeus.22 

O artigo 6º da Constituição brasileira de 1988, referindo-se aos Direitos Fundamentais 

sociais assim foi elaborado e promulgado:  

 

Art. 6São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição 
Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e como objetivo o 
bem-estar e a justiça sociais. 

 

                                                 
19art. 5º. [...] §2º - Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime 
e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja 
parte”. 
20Disponível em: <http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=266590.> Acesso em 
27 ago. 2011  
21Art. 150 - Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao 
Distrito Federal e aos Municípios: [...] III - cobrar tributos: a) em relação a fatos geradores ocorridos antes do 
início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado; b) no mesmo exercício financeiro em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; c) antes que decorridos de noventa dias da data em que haja 
sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou, observado o disposto na alíneab. os direitos fundamentais 
servem para limitar o poder e para promover a dignidade da pessoa humana.  
22 Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário.Disponível em: <http://www.ibpt.com.br/ img/ 
publicacao/13891/189.pdf> Acesso 02 ago. 2011.  
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Segundo o professor Ingo Sarlet, a Constituição Federal de 1988 é a primeira a 

dispensar aos DireitosFundamentais o tratamento que lhe é adequado em virtude de sua 

inegável relevância e indiscutível indispensabilidade.23 

As concepções que emanaram à época do Estado de Direito, de matriz liberal-

burguesa, perderam força diante às graves desigualdades sociais que eclodiram a partir do fim 

da segunda Guerra Mundial, pois a Guerra funcionou como espécie de gota d’água para as 

dificuldades sócias do povodo segundo pós-guerra. 

Consequentemente, veio à tona o Estado Social e Democrático de Direito, responsável 

pela implementaçãodos direitos fundamentais em direitos de prestações, que exigem uma 

ação positiva, intervencionista, do Estado. 

Consagraram-se, assim, os direitos de segunda geração, que outorgam aos indivíduos 

direitos a prestações sociais estatais, como saúde, moradia, educação, trabalho, etc., e que 

revelam a transição das liberdades formais abstratas para as liberdades materiais concretas24. 

Neste ponto é bom lembrar das palavras de Norberto Bobbio para quem,o principal 

desafio relativo aos direitos do homem encontra-se no campo de sua eficácia: 

 
O problema fundamental em relação aos direitos do homem, hoje, não é tanto o de 
justificá-los, mas o de protegê-los. Trata-se de um problema não filosófico, mas 
político. [...]Com efeito, o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas 
jurídico e, num sentido mais amplo, político. Não se trata de saber quais e quantos 
são esses direitos, qual a sua natureza e seu fundamento, se são direitos naturais ou 
históricos, absolutos ou relativos, mas sim qual é o modo mais seguro para garanti-
los, para impedir que, apesar das solenes declarações,eles sejam continuamente 
violados.25 

 

Assim, também é perceptível no Brasil que oproblema da eficácia dos direitos 

fundamentais e,principalmente, dos direitos sociais prestacionais, devemerecer relevante 

atenção no âmbito dos três Poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, para que haja a 

continuidade daqueles já efetivados, e que a cada dia seja mais visível no mundo dos fatos o 

quejá se garantiu normativamente na Constituição. 

 

 

2. Custoeimplementação dos direitossociais pela via administrativa e judicial 

 

                                                 
23 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 8ª. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2007, p. 75 
24 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais – 8ª ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2007, p. 56. 
25BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
p. 24-25. 
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De forma a tornar mais clara a compreensão das garantias constitucionais, o Professor 

Paulo Bonavides, em sua obra, Curso de Direito Constitucional,enfatiza que as garantias 

constitucionais podem ser tanto da Constituição (acepção lata), como serem “garantias dos 

direitos subjetivos expressos ou outorgados na Carta Magna, portanto, remédios jurisdicionais 

eficazes para a salvaguarda desses direitos” (acepção estrita). 26 

Assim, compreende-se de que a garantia constitucional é uma garantia que disciplina e 

tutela o exercício dos direitos fundamentais, ao mesmo passo que rege, com proteção 

adequada, nos limites da Constituição o funcionamento de todas as instituições existentes no 

Estado. 

A abrangência constitucional de garantia aos direitos sociais não é sinônimo de que 

realmente todos estão sendo executados em todo território nacional. Em relatório do Governo 

Federal encontramos alguns dados relevantes que reforçam a preocupação existente nesse 

contexto. O órgão governamental IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – no 

tocante a pobreza extrema e a fome, traz dados significativos. No período compreendido entre 

1990 a 2008, enquanto a população brasileira cresceu de 141,6 para 186,9 milhões, a 

população extremamente pobre decresceu de 36,2 para 8,9 milhões de pessoas, ou seja, uma 

significativa redução.27 

A faixa considerada de extrema pobreza é aquela em que a renda domiciliar diária, 

cujo poder de compra no mercado local é inferior a US$ 1,25. Valor este oscilante a partir de 

fatores como a inflação média anual e o Índice de Preços ao Consumidor (IPC). 

No tocante a educação, a qual deve ser assegurado seu acesso a todos os 

jovensbrasileiros, em termos de dados tem-se que em 1992 apenas 81,4% de pessoas na faixa 

etária de 7 a 14 anos frequentavam o ensino fundamental, passando em 2008 para 94,9%, da 

população compreendida nessa faixa etária, houve considerável redução na porcentagem de 

pessoas que não possuem acesso a educação básica, entretanto, o direito da garantia ao acesso 

a educação não esta plenamente efetivado.28 

Quanto ao trabalho, em dezembro de 2010 o Brasil contava com uma porcentagem de 

5,3% de desempregados, passando em abril de 2011 a 6.4% da população economicamente 

ativa, sendo que em números reais corresponderia a uma população superior a 10 milhões de 

                                                 
26 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 15. ed. São Paulo: Malheiros, 2004. 
27 IPEA. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília: IPEA, 
2010. p. 23. 
28 IPEA. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília: IPEA, 
2010. p. 44. 
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brasileiros a procura de emprego. Diante de uma realidade de taxa de ocupação confortável, 

mesmo não sendo de pleno emprego, vale salientar os altos custos da incidência dos encargos 

sociais advindos a partir de cada empregado para o empregador.29 

Os dados supracitados nos conduzem a necessidade de manter os índices favoráveis da 

efetivação dos direitos sociais pelo Estado, entretanto, as garantias constitucionais abarcam a 

todos e não somente a maioria. Vale salientar que o seguimento da saúde, tema de muitas 

pesquisas e artigos em torno da qualidade desua prestação, é visivelmente precária por parte 

do ente Estatal. 

Para que o Estado assegure o acesso à saúde e à educação, por exemplo, é necessário 

que haja recursos financeiros que o possibilitem agir. São direitos que estão subjugados à 

conjuntura econômica, pois demandam de recursos públicos disponíveis para que sejam 

concretizados. 

A efetiva concretização dos direitos sociaisprestacionais encontraseu segundo grande 

obstáculo naescassez de recursos. A expressão “reserva do possível” éutilizada largamente na 

doutrina para identificar o fenômenoda limitação de recursos frente à necessidade de 

aplicaçãodos mesmos para concreção dos direitos fundamentais sociais.30 

A permanente tensão entre a realização dos direitossociais e os recursos públicos 

disponíveis torna-se aindamais visível e crítica, quando os dados oficiais do IBGE dão conta 

que 56,9milhões de pessoas podem ser consideradas pobres no Brasil, não em extrema 

pobreza, de acordo com dados anteriores, sendo, portanto, a maioria da população carente de 

direitosprestacionais. 

Nesse ponto surgem algumas questões básicasrelacionadas à satisfação dos direitos 

sociais e aoproblema da escassez. A alocação de recursos envolveinterrogações múltiplas: 

Quem beneficiar? Quantodisponibilizar? Como investir? Questões que, por si 

só,demandariam estudos específicos. No entanto, vale aconstatação de que o problema da 

eficácia dos direitosfundamentais envolve, por muitas vezes, análises emoutras ciências, como 

a política e a economia. 

Assim, em última instância, atender um determinadodireito implica negar outro; 

direcionar recursos para umapretensão “X” pode significar deixar de atender a pretensão“Y”, 

que pode ser tão fundamental quanto aquela. A questãoda alocação de recursos transforma-se, 

                                                 
29 IBGE. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_ 
noticia=1883&id_pagina=1> Acesso 03 ago. 2011.  
30BARCELLOS, Ana Paula de. Educação, Constituição, Democracia e Recursos Públicos. Revista de Direito 
da Associação dos Procuradores do Novo Estado do Rio de Janeiro, v. 12, Lumen Juris: Rio de Janeiro, 2003. p. 
47. 
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portanto, comoconstatado pela doutrina, em escolhas trágicas, em queoptar pela realização de 

uma determinada despesa importareduzir ou suprimir recursos para outra atividade.Quando o 

dilema apresenta-se na área da saúde, porexemplo, a questão pode tornar-se ainda mais grave. 

Comobem expõe Gustavo Amaral: 

 

A escassez é inerente às pretensõespositivas e de modo ainda maisacentuado quanto 
à saúde. Ante aescassez, torna-se imperiosa a adoçãode mecanismos alocativos. 
Aalocação, notadamente no que tangeà saúde, tem natureza ética dupla: é aescolha 
de quem salvar, mas tambéma escolha de quem danar.31

 

 

É importante dizer que as escolhas, quando sereferem às elaborações das leis 

orçamentárias, recaemnão apenas sobre a indagação acerca da área a serbeneficiada, mas 

também acerca de quanto e de comoinvestir. A questão que se põe é se há total liberdade 

nasopções das políticas públicas e se a ausência de recursospode tornar legítima a recusa do 

Estado em cumprir osdeveres correlatos aos direitos sociais.32
 

Estandoos recursos públicosdisponíveis deverão ser aplicados prioritariamente 

noatendimento de fins considerados essenciais pelaConstituição, bem como de seus objetivos 

fundamentais,sendo necessário identificar quais são as prioridadesapontadas pela Lei Maior. 

Sendo a dignidade da pessoa humana o valorfundamental da República Federativa do 

Brasil, é possível concluir que os direitos sociais que representam o núcleomaterial da 

dignidade deverão ter prioridade nadestinação orçamentária. Esse núcleo - que é chamadode 

mínimo existencial - deverá ser efetivado pelo Estado,entregando ao titular do direito, 

condições materiais parauma existência digna, sob pena de se afetar a legitimidadedo poder 

estatal. 

Para aAna Paula de Barcellos, dentro do mínimo existencial estão osseguintes direitos: 

educação fundamental obrigatória e gratuita,33saúde, assistência social, assistência 

jurídicagratuita. No sentido de princípio, a Dignidade da PessoaHumana relaciona-se a isso, 

pois não poderemos falar em liberdade de escolha sea pessoa não tiver o que comer, onde 

dormir, onde trabalhar ou mesmo se estiver doente.34 

Não é demais relembrar que o problema dos custos não está restrito aos direitos 

sociais. Todavia, sublinhe-se que o dispêndio com direitos de liberdade ou defesa não 

funcionam da mesma forma que os decorrentes da implementação de direitos sociais. Por 

                                                 
31AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.180-181 
32AMARAL, Gustavo. Direito, Escassez & Escolha. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p.180-186. 
33 É uma regra imposta ao Estado, cabendo medidas necessárias em caso de não cumprimento. 
34BARCELLOS, Ana Paula. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: O princípio da dignidade da 
pessoa humana, Rio de Janeiro. Renovar, 2002, p. 305. 
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óbvio, a despesa com a máquina judiciária ou policial existe independentemente de 

necessidades individuais, ao contrário dos gastos com políticas públicas para realização de 

direitos sociais, que dependem das necessidades do caso concreto.  

Ingo Wolfgang SarleteMariana Filchtiner Figueiredoprelecionam que o “fator custo” 

não é elemento impeditivo da efetivação de direitos fundamentais pela via judicial, admitindo, 

assim, a “neutralidade” econômico-financeira dos direitos de defesa. Contrário sensu, a 

realização dos direitos sociais prestacionais se sujeita, inexoravelmente, à conjuntura 

econômica em que estão inseridos35. 

Segundo os autores, Ingo Wolfgang Sarlete Mariana Filchtiner Figueiredoreferindo-se 

a reserva do possível e o judiciário assim doutrinam: 

 

A reserva do possível não impede o poder Judiciário de "zelar pela efetivação dos 
direitos sociais", mas deve fazê-lo com cautela e responsabilidade, consciente do 
problema da escassez de recursos. Contudo, argumentam, ela muitas vezes é 
inaceitavelmente usada como desculpa genérica para não intervenção do Judiciário 
em matéria de direitos sociais. Portanto, cabe ao poder público o ônus de provar a 
"falta efetiva de recursos" e de provar que cumpre sua obrigação de aplicá-los 
eficientemente.36 

 

Malgrado tais considerações, importa, neste momento, compreender as repercussões 

advindas da finitude dos recursos públicos à efetivação dos direitos fundamentais sociais. 

Com efeito, como frisado alhures, observa-se uma desproporcionalidade entre as 

necessidades sociais (infinitas) e a escassez de recursos públicos para supri-las. Em 

decorrência deste cenário, a efetivação dos direitos fundamentais sociais pressupõe escolha do 

Executivo e do Legislativo acerca dos instrumentos de deliberação de verbas para 

atendimento e realização de políticas públicas. 

É possível constatar, então, que haverá conflito por recursos escassos, haja vista 

encontrar-se no plano utópico a realização plena e incondicional de todos os direitos sociais.  

Por este prisma, os princípios da moralidade e da eficiência da Administração Pública 

serão indispensáveis para otimizar direitos sociais e garantir a justiça, tendo em vista que “o 

                                                 
35 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direitos à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti; BARCELLOS, 
Ana Paula de. Direitos Fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008, p. 28. 
36 SARLET, Ingo Wolfgang; FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Reserva do possível, mínimo existencial e 
direitos à saúde: algumas aproximações. In: SARLET, Ingo Wolfgang; TIMM, Luciano Benetti; BARCELLOS, 
Ana Paula de. Direitos Fundamentais: orçamento e reserva do possível. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2008, p. 30 e 31.  
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desperdício de recursos públicos, em um universo de escassez, gera injustiça com aqueles 

potenciais destinatários a que eles deveriam atender”.37 

De toda forma, parece sensato concluir que, ao fim e ao cabo, a questão dos custos dos 

direitos age como limite fático à concretização dos direitos sociais através dos protagonistas 

da sua efetivação, os entes governamentais, bem como a sociedade. 

 

 

2.1. Custos de determinados direitos sociais em relação ao Produto Interno Bruto 

(PIB) 

 

 

Enquanto diversos países atingiram um nível de bem estar satisfatório, o Brasil ainda 

apresenta desigualdades sociais visíveis de acordo com dados anteriormente apresentadose 

principalmente no que tange aos direitos fundamentais sociais concernentes as áreas como a 

educação, saúde e trabalho. 

Em estatística divulgada pelo Ministério da Saúde, da conta que em 1994, 1,94% do 

PIB (produto interno bruto), era destinado a saúde, e no ano de 2005 de 1,76% num visível 

declínio38. Vale salientar que em parte deste período houve a existência da CPMF, 39a qual foi 

instituída com a finalidade de aumentar o volume derecursosfinanceiros para a saúde pública.  

Em informação também divulgada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), órgão Governamental, os dados que abrangem o período de 1995 a 2009 e os 

percentuais possuem divergências em relação ao PIB. Um exemplo é que em 2009 o 

percentual do PIB aplicado pelo governo federal na área de atuação Saúde superou o 

alcançado em 1995, de acordo com a tabela que será apresentada adiante.  

Relevante a informação apresentada na tabela a seguir, referente ao período de 1995 a 

2009 quanto a efetivação pela via administrativa dos direitos fundamentais sociais.  

Trajetória do Gasto Social Federal, 1995 a 2009, por área de atuação em % do PIB. 

                                                 
37TIMM, Luciano Benetti. Qual a maneira mais eficiente de prover direitos fundamentais: uma perspectiva de 
direito e economia? In: SARLET, Ingo Wolfgang e TIMM, Luciano Benetti e BARCELLOS, Ana Paula de. 
Direitos Fundamentais: orçamento e reserva do possível – Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, p. 65. 
38DATASUS. Departamento de Informática do SUS / Ministério da Saúde. Disponível em: 
<http://www.ripsa.org.br/fichasIDB/record.php?node=E.7&lang=pt&version=ed2> Acesso 03 ago. 2011. 
39 Contribuição Provisória sobre Movimentação ou Transmissão de Valores e de Créditos e Direitos de Natureza 
Financeira. 
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Fonte: SIAFI/SIDOR e Ipeadata. Elaboração: Disoc/Ipea.
40 

 

 

De acordo com os dados fornecidos, os quais englobam os gastos advindos do próprio 

orçamento e aplicação governamental, bem como aqueles que foram efetivados através da 

interferência da via judicial, ou seja, conquistados através do judiciário. 

No tocante a educação é preocupante o caminho que foi percorrido pelos recursos 

destinados à área. De uma parcela de 0,95% do PIB aplicada em 1995, reduziram-se os 

recursos desta áreapara 0,74% do PIB já em 1997. Mesmo sob o impacto de inovações 

institucionais importantes comoa promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) em 1996, e a criação doFundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental (FUNDEF)em 1998, seguiram-se anos em que os recursos federais destinados à 

área poucocresceram, variando em torno de 0,8% do PIB. 

Após nova queda ocorrida no ano de 2003, para 0,71% do PIB, houve gradual 

recomposiçãodas perdas anteriores, até quase alcançar os 0,9% do PIB em 2007 e 2008, e 

finalmente, superar opatamar de 1% do PIB em 2009. Este crescimento recente dos gastos da 

área reflete a EmendaConstitucional 53, promulgada no fim de 2006 – que, entre outras 

medidas, substituiu o FUNDEF peloFUNDEB, (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica),expandindo os valores da complementação da União aos recursos estaduais 

e municipais aplicados na educação básica, bem como a implantação do Plano Nacional de 

Educação, no qualsedestaca o intenso processo de reestruturação e expansão das instituições 

federais de ensino superiore tecnológico.41 

Em nível de educação básica, em 2009 foram adquiridos 103,5 milhões de livros para 

o ensino fundamental, 11,2 milhões para o ensino médio e 2,8 milhões para alfabetização de 

                                                 
40 Disponível em: <http://ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110708_comunicadoipea98.pdf> 
Acesso 03 ago. 2011. 
41 Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc53.htm>Acesso em 04 
ago. 2011.  
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jovens e adultos, além de 5,6 milhões de exemplares de revistas e periódicos. Em 2010 serão 

adquiridos 11 milhões de dicionários da língua portuguesa para turmas do ensino fundamental 

e dois milhões para turmas do ensino médio. 42 

Os recursos alocados na área de Emprego e Defesa do Trabalhador mantiveram-se 

flutuando emtorno de 0,55% do PIB nos primeiros dez anos da série, entre 1995 e 2004. A 

partir de 2005, puxadopelo processo de aumento na formalização do mercado de trabalho, 

com manutenção da elevadarotatividade cresceu rapidamente alcançando 0,74% do PIB já em 

2007, patamar que foi mantidoem 2008. Em 2009, chegou a inéditos 0,91% do PIB. 

Em fim, tanto na fase de elaboração e aprovação da lei orçamentária, quanto na 

execução, os órgãos estatais devem efetuar escolhas relacionadas ao orçamento com vistas à 

razoabilidade. Apesar de serem opções políticas, inventariadas no contexto social e 

econômico da União, Estado, Distrito Federal ou Município, resta imperioso o uso do 

postulado da proporcionalidade, 43 encartado na Constituição Federal, a fim de resguardar o 

princípio democrático. 

 

 

Conclusão  

 

 

A concepção e funcionalidade de um Estado-Providência na realidade atual brasileira 

de quase 200 milhões de habitantes, num contexto de globalização econômica, encontra 

dificuldades principalmente diante do surgimento de novas necessidades para garantir os 

atuais direitos fundamentais sociais e para atingir uma concepção de justiça social 

A Constituição Brasileira de 88, é rica no rol dos direitos e garantias sociais, entretanto 

a ineficiência na gestão de determinados recursos nas áreas especificas,precariza a prestação 

de direitos garantidos constitucionalmente.  

O desafio que se apresenta aos direitos fundamentais sociais a partir da Constituição 

Federal de 88, é quanto a sua efetividade, pois constitucionalmente já estão garantidos.  

Diante disso, as atividades legislativas e executivas em assuntos orçamentários devem 

estar conectadas aos direitos fundamentais sociais que, exigem prioridade na distribuição de 

recursos.   

                                                 
42Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Relatório Nacional de Acompanhamento. Brasília: IPEA, 2010. p. 
53. 
43 ÁVILA, Humberto. Teoria dos Princípios. 7. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 160-175. 
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A Administração deve tecer o planejamento orçamentário com equilíbrio e 

razoabilidade, no intuito de satisfazer, o máximo possível, as necessidades públicas. De logo, 

frise-se que a escolha da necessidade primária não afasta a necessidade terciária, tampouco a 

secundária, já que o Poder Público está autorizado a atender todos os tipos. 

Apesar de serem opções políticas, inventariadas no contexto social e econômico da 

União, Estado, Distrito Federal ou Município, resta imperioso o uso do postulado da 

proporcionalidadeencartado na Constituição Federal, a fim de resguardar o princípio 

democrático.  

A partir dos dados apresentados é perceptível a redução de pessoas consideradas 

miseráveis, que a educação básica atende grande parte das crianças e adolescentes, que o 

número de desempregados é baixo, mas não está em situação de pleno emprego, que a saúde 

merece atenção especial por apresentar deficiências na prestação do serviço. As políticas 

públicas a nível de Brasil, apresentaram bons resultados no decorrer dos últimos 15 anos, 

entretanto há espaço e necessidade de bons investimentos para a manutenção e 

complementação dos direitos fundamentais sociais compreendidos como garantias a todos os 

brasileiros. 
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OS EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E A PAUPERIZAÇÃO DOS 

SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL: UMA DISCUSSÃO À LUZ 

DO BEM-ESTAR E DA JUSTIÇA SOCIAL 

 

PAYROLL LOANS AND THE IMPOVERISHMENT OF INSURED SOCIAL SECURITY: 

A DISCUSSION UNDER WELFARE AND SOCIAL JUSTICE 

 

Alexandre Schumacher Triches 

José Ricardo Caetano Costa 

 

  

RESUMO 

Pretende-se esboçar reação acadêmica contra o instituto dos empréstimos consignados aos 

aposentados e pensionistas da Previdência Social. O status jurídico constitucional que 

possuem os aposentados e pensionistas, no que se refere à relação jurídica mantida com as 

instituições financeiras deve servir para balizar a preservação dos direitos da parte mais pobre 

da relação, no caso os segurados da Previdência Social. Sobre a designação de seguridade 

social, o Direito Previdenciário alça os mecanismos de proteção social com que conta o 

ordenamento jurídico para que possa superar a presente questão social. Assim, buscando 

vislumbrar a realidade em que vivem os segurados, a partir da adesão aos empréstimos 

consignados, aplicamos um formulário de pesquisa nas cidades de Pelotas e Porto Alegre. Os 

resultados obtidos, por sua vez, nos fornecem um rico e complexo material para futuras 

análises da realidade em que vivem os aposentados e pensionistas que aderem a esses 

contratos, bem como as conseqüências deles decorrentes.  

PALAVRAS-CHAVE: EMPRÉSTIMOS; SEGURIDADE; CONSTITUIÇÃO 

 

ABSTRACT 
It is intended to outline academic reaction against the Office of the loans charged to retirees 

and pensioners of Social Security. The constitutional legal status that have retirees and 

pensioners, with regard to the legal relationship maintained with financial institutions should 

serve to mark the preservation of the rights of the poorest part of the relationship, if the Social 

Security beneficiaries. About the appointment of social security, the Social Security Law to 

handle social protection mechanisms that account for the legal system that can overcome this 

social issue. So, trying to glimpse the reality of the lives insured, upon accession to the 

payroll loans, apply a search form in the cities of Pelotas and Porto Alegre. The results, in 

turn, provide us with a rich and complex material for future analysis of the reality facing 

retirees and pensioners who adhere to these contracts and the consequences resulting 

therefrom. 

KEYWORDS: LOANS; SECURITY; CONSTITUTION 
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INTRODUÇÃO 

  

            Este trabalho, resultado de pesquisa quanti/qualitativa, versa acerca da 

compatibilização da aderência dos beneficiários de Benefício de Prestação Continuada da 

Previdência Social aos empréstimos consignados autorizados pela Lei ordinária nº 10.820 do 

ano de 2003 com o que aqui se denomina Sistema Nacional de Seguridade Social, cujo 

previsão legal encontra-se no decorrer do título VIII da Constituição Federal de 1988. 

            Desde o ano de 2003 os portadores de benefícios de prestação continuada da 

Previdência Social, passaram a ser persuadidos a aderirem aos empréstimos financeiros 

ofertados pelas instituições que operam no mercado. 

            As propagandas, que insistentemente nos deparamos nos meios de comunicação de 

massa, tratam de ―dourar a pílula‖ na busca dos segurados. O argumento mais corriqueiro é 

apresentar as facilidades na obtenção dos empréstimos, que prescindem de análise no CDC e 

SERASA, assim como os juros abaixo dos praticados em outras operações, tais como cartões 

de crédito e nos cheques especiais. 

            Os métodos de divulgação e de propaganda chamam a atenção em qualquer 

modalidade com que se apresentam: seja pela candura das propagandas visuais em que os 

idosos aparecem sempre sorridentes e aparentando um bem-estar exuberante, seja quando os 

métodos de abordagem dos cidadãos são agressivos e truculentos, através do corpo a corpo no 

mais das vezes desrespeitoso para com esta parcela crescente da população em franco 

envelhecimento. 

            O presente artigo é uma tentativa de desmestificar essa falsa realidade, com esteio nos 

valores e princípios do sistema constitucional de proteção social, demonstrando os efeitos 

maléficos que estes empréstimos causam na vida dos segurados, mormente quando os 

reajustamento dos seus proventos são pífios e não existe nenhum planejamento quando da 

adesão contratual. 
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            A análise da contratação dos empréstimos consignados, que irradia seus efeitos de 

forma incisiva no Direito Previdenciário não deve se dar com discurso simplista e ingênuo de 

demonizar o empréstimo consignado; pelo contrário, deve atentar-se  para a importância 

primacial do crédito na sociedade contemporânea, como forma de alavancar o crescimento 

econômico e a efetivação da cidadania. 

            Entretanto, ao lidarmos com a questão posta no presente artigo devemos ter em mente 

a relação jurídica envolvida, que no caso é de Previdência Social. Nestes termos, relevante e 

indispensável torna-se a discussão do tema dos empréstimos consignados para aposentados e 

pensionistas da Previdência Social, esboçando-se reação acadêmica contra o instituto, sob a 

ótica do Direito da Seguridade Social, vista esta como mecanismo apto a providenciar as 

transformações sociais previstas na Constituição Federal, com suporte na idéia de bem-estar e 

justiça sociais. [1] 

            Buscando avaliar os impactos dos empréstimos consignados, especialmente no que 

refere à vida da população usuária destes, sejam aposentados ou pensionistas, aplicamos um 

total de 40 instrumentos, assim divididos: 16 na cidade de Porto Alegre e 24 na cidade de 

Pelotas, ambas no RGS. 

            Os resultados desta pesquisa quantitativa, aliado a pesquisa doutrinária realizada pelos 

autores, nos permitem chegar a possíveis resultados, dentre outros que poderão advir na 

interpretação dos dados colhidos, ora apresentados no presente trabalho. 

  

1 – METODOLOGIA APLICADA 

  

          Se trata de uma pesquisa não aleatória, caracterizada pelo ―subconjunto, ampliadísimo o 

limitadíssimo, de mienbros de una población que se investiga con el fim de extender a toda la 

población las conclusiones resultantes del análisis de las informaciones relativas al 

subconjunto.‖[2]  

           O exemplo clássico de pesquisa aleatória encontramos em Kinsey, psicólogo 

norteamaricano que entrevistou alguns dos seus pacientes em amostra alienatória, resultando 

na obra ―Conducta sexual Del varón humano‖, publicada em 1948. 

            Tal como Kinsey, os autores consideraram uma parcela dos seus clientes, aplicando os 

instrumentos de pesquisa para os segurados da Previdência Social que tivessem contraídos os 

empréstimos consignados. Registre-se que partimos do requisito elementar da contratação dos 

empréstimos. Não nos interessa, nesta pesquisa, sabermos quantos estão ou não aderindo a 

essa prática. Queremos, isto sim, levantarmos algumas questões e desdobramentos que essa 

prática comporta. 

            Esta pesquisa está inserida dentro das atividades de nosso centro de pesquisa 

denominado CEPESS – Centro de Estudos e Pesquisas em Seguridade Social.[3] 

            Por outro lado, é forçoso que se registre a preocupação dos autores para com a 

sistemática e os desdobramentos conseqüentes na vida dos segurados que contraíram os 
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empréstimos referidos. Chama à atenção a massiva propaganda de todos os meios de 

comunicação, patrocinados pelas financeiras e bancos que atuam nesse setor. Propaganda ora 

persuasiva ora agressiva, seja pela forma como esses anúncios são expostos, com pessoas 

sorrindo e felizes, seja pela abordagem direta que utilizam todos os meios para conduzir os 

segurados na contratação destes empréstimos. 

            Foram justamente essas preocupações que levaram os autores na organização e 

aplicação dos quarenta formulários. Nossas duas principais hipóteses, confirmadas pela 

análise quanti/qualitativa ora exposta, foram confirmadas: a uma, os segurados estão 

formalizando esses contratos para auxiliar seus filhos, no pagamento de dívidas contraídas no 

próprio sistema financeiro e no uso dessa verba para tratamento de saúde, somente para citar 

os três motivos que mais se destacaram; a duas, diante da precariedade dos valores que já 

estão recebendo, o comprometimento de um terço dos seus benefícios conduzem a uma crise 

sem precedentes.[4] 

            Desse modo, buscando avaliar os reflexos destes empréstimos na vida dos aposentados 

e pensionistas, formulamos seis questões centrais: a) tipo do benefício; b) qual foi o 

instrumento de divulgação que influenciou os segurados nesse processo; c) qual motivo 

conduziu ao referido; d) quantas vezes renovou; e) quanto da renda ficou comprometida e, f) 

se o poder aquisitivo, após a realização dos empréstimos, melhorou ou piorou a vida dos 

segurados. 

            As primeiras questões foram fechadas, com possibilidades delimitadas, enquanto a 

última se trata de questão aberta, sendo analisada a partir da fala dos entrevistados. 

            Registre-se, antes de analisarmos qualitativamente os dados levantados, que as 

pesquisas foram entabuladas por cidade. Tal sistemática, por nós adotada, facilita a 

apresentação didática dos resultados, mormente quando podemos fazer relações e 

comparações dos dados obtidos. 

            Diante da delimitação do problema, duas hipóteses serão gestacionadas: 

  

a)      a autorização concedida aos beneficiários da previdência 

social para contraírem empréstimos com desconto nos seus 

benefícios previdenciários é inconstitucional, uma vez que afronta 

o Sistema Nacional de Seguridade Social, notadamente os ideais 

de bem estar e justiça social previstos no artigo 193 da 

Constituição Federal de 1988 e princípios constitucionais 

correlatos; 

  

b)      a autorização concedida aos beneficiários da previdência 

social para contraírem empréstimos com desconto nos seus 

benefícios previdenciários é inconstitucional, uma vez que causa 

os efeitos maléficos na vida dos segurados, mormente quando os 

reajustamento dos seus proventos são pífios e não existe nenhum 

planejamento quando da adesão contratual. 
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            De início importante trazer a presente pesquisa alguns dados recentes extraídos da 

última pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE[5] acerca da 

população idosa Brasileira: 

  

 No Brasil existem atualmente cerca de 15 milhões de idosos (pessoas com sessenta 

anos ou mais). 

 O Brasil terá 216 milhões de habitantes em 2025, dos quais 31,3 milhões, ou 14% 

serão idosos. 

 A proporção da população acima de 80 anos tem aumentado, alterando a composição 

etária dentro do próprio grupo, o que significa que a população considerada idosa 

também está envelhecendo. 

 Os idosos representam o segmento populacional que mais cresce atualmente. 

  

            Os dados acima referidos demonstram que a discussão acerca da contratação dos 

empréstimos consignados, que irradia seus efeitos de forma incisiva no Direito Previdenciário 

não deve se dar com discurso simplista e ingênuo de demonizar tais operações financeiras; 

pelo contrário, deve atentar-se para a importância primacial do crédito na sociedade 

contemporânea, como forma de alavancamento do crescimento econômico e da efetivação da 

cidadania. 

            Entretanto, o cenário no que se refere a população idosa, maior beneficiária da 

Previdência Social, demonstra preocupação, de modo que ao lidarmos com a questão posta no 

presente artigo devemos ter em mente a relação jurídica envolvida, que no caso é de 

Seguridade Social, vista esta como mecanismo apto a providenciar as transformações sociais 

previstas na Constituição Federal, com suporte no primado do trabalho e nos ideais justiça e 

bem-estar social.[6] 

  

2 – GÊNESE DOS EMPRÉSTIMOS CONSIGADOS AOS SEGURADOS DA 

PREVIDÊNCIA SOCIAL 

  

            Sempre foi possível o desconto de determinadas rubricas nos benefícios 

previdenciários. Veja-se, por exemplo, o caso da pensão alimentícia que seus percipientes 

poderiam solicitar o desconto em folha de pagamento. 

            O que encontramos a partir de 2003, quando da conversão da Medida Provisória n. 

130 na Lei n. 10.820, ambas de 2003, foi uma institucionalização dessa prática por meio das 

instituições financeiras descontando os valores direto na folha dos segurados. 

            Veja-se bem que é justamente essa garantia que permite aos agentes financeiros, 

dentro da lógica do risco sempre devidamente calculado, a reduzirem seus escorchantes juros 
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e a isentarem seus potenciais clientes das consultas aos órgãos devedores — o que é condição 

essencial em qualquer outro tipo de contrato. 

            Inobstante tais ilações, o desconto de prestação de operação de crédito em folha de 

pagamento é legal, de acordo com decisão da Segunda Seção do STJ no processo REsp n. 

728.563 — o cidadão não pode revogar, unilateralmente, a cláusula de consignação prevista 

em contrato. A cláusula do desconto em folha de pagamento não é, em absoluto, abusiva. É, 

na verdade, da própria essência do contrato, afirma o ministro Aldir Passarinho Júnior, relator 

do processo. ―É a ele inerente, porque não representa, apenas, uma mera forma de pagamento, 

mas a garantia do credor de que haverá o automático adimplemento obrigacional por parte do 

tomador do mútuo, permitindo a concessão do empréstimo com margem menor de risco‖, 

complementa o Magistrado.[7] 

            Inobstante a declaração de legalidade da medida, conforme decisão do Superior 

Tribunal de Justiça, tem-se que ao sopesar a questão pelo Tribunal Superior restou 

desconsiderada a ótica social que o assunto demanda, visto esta como a encarnação do dever 

do Estado de proporcionar ao indivíduo a proteção adequada, a fim de lhe implementar 

melhores condições de vida.[8] 

            Em muitas ocasiões os segurados da Previdência Social se deixam embair pela 

promessa de dinheiro rápido e sem burocracias, oferecido em impudicas campanhas de 

marketing, sendo que a escravidão financeira torna-se uma conseqüência de certeza 

implacável. Na esteira do que acima se refere, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

— IBGE — nos informa que 82% das famílias brasileiras terminam o mês sem conseguir 

quitar todos os seus débitos.[9] 

  

3 - A PROTEÇÃO SOCIAL DOS SEGURADOS À LUZ DOS VALORES DO 

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

  

            Entendemos que os contratos de empréstimos ora enfocados, criações das políticas 

neoliberalizante típicas do Estado liliputista[10], devem ser analisados na nova ótica, tendo 

como melhor hermenêutica aquela que mais amplamente proteja os vulneráveis que ela 

pretende resguardar. 

            Veja-se que no outro lado da relação figuram grandes instituições financeiras, 

nitidamente em situação de vantagem na relação posta com os usuários do Regime Geral da 

Previdência Social. 

            Para tanto utilizar-se como marco teórico a idéia de Sistema Nacional de Seguridade 

Social, cuja configuração e regime são definidos pela Constituição Federal de 1988 como 

instrumental apto a garantir as finalidades de bem-estar e justiça sociais a que se acha pré-

ordenado o Estado Brasileiro.[11] 

            Analisando o artigo 193 da Constituição Federal de 1988 verificaremos: 
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Art. 193. A ordem social tem como base o primado do trabalho, e 

como objetivo o bem-estar e a justiça sociais.[12] 

  

            Por sua vez, o artigo 194 do texto constitucional dispõe: 

  

Art. 194. A seguridade social compreende um conjunto integrado 

de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 

destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência 

e à assistência social.[13] 

  

            Diante do que foi até aqui exposto, resta evidente que qualquer interpretação 

gramatical que seja realizada é suficiente para a solução hermenêutica tencionada e, em caso 

de dúvida e não convencimento que sejam utilizados critérios de ponderação. Além disto, os 

dados trazidos pela pesquisa realizada proporcionarão conclusivas análises quantitativas e 

qualitativas. 

            A ponderação, em matéria de direitos sociais, remeterá o pesquisador a alguns 

preceitos constitucionais de obrigatória observância. Começamos pelo preâmbulo da 

Constituição Federal de 1988, o qual traz o guia do intérprete, no que se refere aos valores 

preconizados pelo sistema jurídico Brasileiros, senão vejamos (grifo nosso): 

  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia 

Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, 

destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e 

individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 

desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos 

de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada 

na harmonia social, com a solução pacífica de controvérsias, 

promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 

República Federativa do Brasil.[14] 

  

            Veja-se, por sua vez, os termos do artigo 1º da CF/88, contendo os fundamentos da 

República Federativa do Brasil: 

  

Art. 1º A república Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados  e Municípios e do Distrito Federal, 

constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamento: 
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I – a cidadania 

(...) 

III – a dignidade da pessoa humana 

IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa 

(...)[15] 

                        

            Por fim o artigo 3º da Constituição Federal de 1988 traça os objetivos da República 

(grifo nosso): 

  

Art. 3º. Constituem objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil: 

I- construir uma sociedade livre, justa e solidária 

(...) 

III- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 

IV- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 

sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.[16] 

  

            Assim, tem-se que o principio da dignidade da pessoa humana, da solidariedade, da 

cidadania, bem como demais princípios constitucionais fundamentais e, acima de tudo, do 

ideal contido no título oitavo da Constituição Federal Brasileira, o qual inaugura uma ordem 

social, que, tendo como instrumento um Sistema de Seguridade Social para, com base no 

primado do trabalho celebrar a justiça e o bem-estar social deve servir de baliza e ponderação 

para a análise do caso tratado no presente artigo. 

            Veja-se a doutrina nesse sentido: 

  

A seguridade social é, sem dúvida, um meio de alcance do bem 

estar e da justiça social, objetivos da ordem social, de forma a 

cumprir os objetivos fundamentais da República previsto no 

artigo 3º, além de instrumento garantidor dos fundamentos da 

soberania, da cidadania e da dignidade da pessoa humana.[17] 
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            Com efeito, as disposições constitucionais trazidas à baila dão conta da existência de 

um verdadeiro sistema, composto pelos elementos saúde, previdência social e assistência 

social, os quais se encontram relacionados. Nesse sentido, importante o cotejo entre a análise 

do conceito de Seguridade Social e a ótica do sistema, que é, em seu sentido fundamental: 

  

―(...) objeto formado por porções que se vinculam debaixo de um 

princípio unitário ou como composição de partes orientadas por 

um vetor comum. Onde houver um conjunto de elementos 

relacionados entre si e aglutinados perante uma referência 

determinada, teremos a noção fundamental de sistema.[18] 

  

            Definida a idéia de sistema, em sua concepção abstrata e fundamental, sob a ótica 

proposta no trabalho, cumprirá verificar a aplicação específica do conceito à pesquisa 

realizada. 

            E, no que tange a idéia de seguridade, inesquecível as lições de Celso Barroso Leite, 

quando refere que o termo traduz a idéia de tranqüilidade, sobretudo no futuro, que a 

sociedade deve garantir aos seus membros.[19] Nestes termos, o autor é conclusivo: 

  

Em última análise, a seguridade social deve ser entendida e 

conceituada como o conjunto de medidas com as quais o Estado, 

agente da sociedade, procura atender à necessidade que o ser 

humano tem de segurança na adversidade, de tranqüilidade 

quanto ao dia de amanha. A capacidade de pensar no futuro é uma 

forma ao mesmo tempo natural e avançada de exercer ssa 

capacidade.[20] 

  

            Cite-se, novamente o autor  quando deixa claro a preocupação do legislador 

constituinte quanto a segurança para eventos futuros e incertos, tendo a noção de risco 

expressa quando afirma que a seguridade social se destina ou ao menos aspira a garantia do 

ser humano contra o perigo de passar privações[21]. 

  

4 – ANÁLISE DOS DADOS DA PESQUISA QUANTI/QUALITATIVA REALIZADA 

  

            Foram justamente essas preocupações que levaram os autores na organização e 

aplicação dos quarenta formulários. Nossas duas principais hipóteses, confirmadas pela 

análise quanti/qualitativa ora exposta, foram confirmadas: a uma, os segurados estão 

formalizando esses contratos para auxiliar seus filhos, no pagamento de dívidas contraídas no 
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próprio sistema financeiro e no uso dessa verba para tratamento de saúde, somente para citar 

os três motivos que mais se destacaram; a duas, diante da precariedade dos valores que já 

estão recebendo, o comprometimento de um terço dos seus benefícios conduzem a uma crise 

sem precedentes.[22] 

            Desse modo, buscando avaliar os reflexos destes empréstimos na vida dos aposentados 

e pensionistas, formulamos seis questões centrais: a) tipo do benefício; b) qual foi o 

instrumento de divulgação que influenciou os segurados nesse processo; c) qual motivo 

conduziu ao referido; d) quantas vezes renovou; e) quanto da renda ficou comprometida e, f) 

se o poder aquisitivo, após a realização dos empréstimos, melhorou ou piorou a vida dos 

segurados. 

            As primeiras questões foram fechadas, com possibilidades delimitadas, enquanto a 

última se trata de questão aberta, sendo analisada a partir da fala dos entrevistados. 

            Registre-se, antes de analisarmos qualitativamente os dados levantados, que as 

pesquisas foram entabuladas por cidade. Aplicamos no total 43 instrumentos, sendo 27 

em        Pelotas e outros 17 em Porto Alegre, ambas cidades no Rio Grande do Sul. Tal 

sistemática, por nós adotada, facilita a apresentação didática dos resultados, mormente quando 

podemos fazer relações e comparações dos dados obtidos. 

            Em relação a idade dos segurados que contraíram os empréstimos temos um índice 

aproximado entre as duas cidades: 37.6% em Porto Alegre e 39,6 em Pelotas. Esse dado 

reafirma que praticamente 40% dos segurados possuem mais de sessenta anos de idade. 

            No que respeita ao tipo de benefício que os segurados são detentores encontramos uma 

situação bastante curiosa: em Porto Alegre em torno de 69% dos segurados são detentores de 

benefício de aposentadoria por invalidez; em segundo aparece os detentores de aposentadorias 

por tempo de serviço/contribuição, com 18,8%. Em Pelotas inverte-se: 66,7% são 

aposentados por tempo de serviço/contribuição, enquanto em segundo encontramos os 

aposentados por invalidez, em 22,2%.  

            Como já explicitado anteriormente, uma das indagações que os pesquisadores tinham, 

cuja hipótese fora comprovada,  diz respeito ao principal motivo que conduziram os 

segurados na contratação dos empréstimos consignados. 

            Vejamos os dois gráficos abaixo, referentes a Porto Alegre e a Pelotas, cujos índices 

servem como alguns indicadores importantes. 

  

GRÁFICO 1 – Porto Alegre 
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GRÁFICO 2 – Pelotas 
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             Analisando o conjunto dos dados colhidos na pesquisa podemos chegar a algumas 

conclusões. Primeiro, embora em Porto Alegre em primeiro lugar como motivo condutor ao 

empréstimo tenha sido a compra de eletro-eletrônicos, em Pelotas aparece como primeiro 

lugar, com um índice expressivo de 37,0%, o objetivo de saldar outro empréstimo contraído, o 

que incluiu, pelo que se pode observar na aplicação dos instrumentos de pesquisa, a utilização 

de um empréstimo para saldar outro empréstimo. Tal situação conduz a uma sucessão de 

empréstimos com um endividamento progressivo dos segurados que não conseguem mais 

saldar as dívidas anteriores.  

            De outro lado, encontramos o uso destas verbas para tratamento de saúde em destaque 

nas duas cidades: em segundo lugar em Porto Alegre, com percentual de 25% dos 

entrevistados e em terceiro lugar em Pelotas, representando 18,5% dos aposentados. 

            Em relação ao comprometimento da renda dos segurados, em ambas as cidades 

aparece o percentual máximo dos 30% com expressivos índices. Em Porto Alegre, esse índice 

chega aos 87,5%, enquanto em Pelotas é de 48,10%.  

            Analisando por outra ótica, qual seja dos segurados que comprometeram somente 10% 

do valor de seus benefícios, encontramos uma pequena parcela em Porto Alegre, 

correspondente a 6,3%, subindo para 18,5% em Pelotas. 

            Vejamos os dois gráficos que reproduzem esses dados: 
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 GRÁFICO – 3 

 

 

GRÁFICO – 4 
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            Observamos, nos dois gráficos a seguir, o cruzamento de duas questões importantes 

expostas nos formulários: motivo pelo qual realizou os empréstimos e o percentual de 

comprometimento da renda. 

  

GRÁFICO 5 – PORTO ALEGRE 
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GRÁFICO 6 - PELOTAS 
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            Resumidamente, tanto em Porto Alegre como em Pelotas o comprometimento da 

totalidade do percentual possível de ser contratado (até 1/3 do valor dos benefícios), os 

dispêndios com o tratamento da saúde figura em segundo lugar. Em primeiro, na cidade de 

Porto Alegre, consta a compra de eletrodomésticos como principal motivo que conduziu ao 

empréstimo consignado. Em Pelotas, certamente por ser uma região mais empobrecida, sob o 

ponto de vista econômico, aparece um índice preocupante: mais da metade dos entrevistados 

(53,8%), comprometeram o limite máximo justamente para saldar outros empréstimos. 

            Esse índice, como dissemos, é extremamente indicativo de um dos efeitos ou 

conseqüências mais danosas aos aposentados e pensionistas: o progressivo endividamento dos 

segurados da Previdência Social, à medida que a cada novação feita, agrava-se a 

paulatinamente a condição de vida destes segurados. 

            O dado indicativo ora exposto, trabalhado como premissa no presente trabalho, resta 

provado quando analisamos, a partir das respostas trazidas pelos entrevistados na cidade de 

Pelotas, o alto índice daqueles que renovaram os empréstimos por quatro vezes ou mais. 

Vejamos o gráfico que segue: 

  

GRÁFICO 7 – PELOTAS 
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         O gráfico que segue abaixo reproduz o número de parcelas que os segurados utilizaram 

na contratação dos empréstimos consignados. Essa entabulação refere-se à cidade de Pelotas. 

Vejamos os dados: 

  

GRÁFICO 9 - PELOTAS 
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            Pelo que se verifica do gráfico supra, parcela significativa dos entrevistados (25%), 

utilizaram o prazo de três anos para saldarem suas dívidas. Outra parcela igualmente 

significativa, de 18,8%, utilizaram o prazo máximo dos cinco anos para esse mesmo fim. 

            Nas respostas dada ao último questionamento, cuja questão aberta perqueria se após os 

empréstimos realizados houve melhora ou piora do poder aquisitivo dos segurados as 

respostas são bastante díspares: em Porto Alegre restou divididos exatamente em 50% para 

cada uma das respostas, enquanto em Pelotas, talvez por ser uma região mais empobrecida, o 

que reflete nos benefícios cujos valores são mais baixos, encontramos um percentual de 

92,6% dos entrevistados alegando que houve piora no poder aquisitivo de seus benefícios. O 

interessante é que em ambas as cidades o fator de comprometimento da renda aparece como o 

principal ponto negativo e causador desta condição. 

             

CONCLUSÕES 

  

          São várias as conclusões que podemos chegar após a pesquisa, doutrinária e 

quanti/qualitativa aplicada. São muitas, porém, as questões suscitadas pela pesquisa 

empreendida.             

9487



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

          Acreditamos, primeiramente, que a facilitação e o incentivo apelativo que compelem 

milhares de segurados a aderirem aos empréstimos consignados com as mais diversas 

instituições financeiras que atuam no mercado, deve ser analisada conjunturalmente. Se trata, 

sem dúvidas, da instituição de uma espécie de ―capitalismo dos trabalhadores‖, de modo que 

―as contribuições dos trabalhadores assalariados é a nova força que alimenta o capital 

financeiro e agrava as condições de vida de milhões de trabalhadores em todo o mundo, dado 

que os investimentos de curto prazo no mercado financeiro vêm ocorrendo em detrimento dos 

investimentos produtivos.‖[23] 

          Prova desse processo é o fato de os fundos de pensões originados pelas contribuições 

dos trabalhadores e aposentados terem ingressado no mercado financeiro e comprarem ações 

de empresas até então estatizadas, como foi o caso das companhias telefônicas.      

            Indicativo dessa realidade é o crescimento vertiginoso dos empréstimos consignados: 

movimentou 27,9 bilhões em 2005, passando dos 93 bilhões em 2009. 

             Destarte, como é sabido, os segurados da Previdência Social terminam por celebrar 

esses contratos adesivos sem ter a mínima noção dos efeitos dos referidos instrumentos, 

mormente quando, de um lado, o reajustamento anual de seus benefícios são pífios e, de 

outro, os prometidos juros baixos fulminam com os poder de compra de seus benefícios. 

           A disparidade entre os juros cobrados pelas instituições financeiras, girando em torno 

dos 25% anualmente e os percentuais pífios concedidos aos aposentados e pensionistas da 

Previdência Social, de 6,41% dados neste ano de 2011, passamos a vislumbrar a dimensão 

dessa problemática. A cada mês que passa os signatários dos empréstimos reduzem seu poder 

de compra, não mais conseguindo manter o poder aquisitivo dos seus proventos. Essa 

problemática se origina de duas questões pontuais: a uma, o reajustamento dos benefícios 

está, historicamente, defasando os valores iniciais dos benefícios, especialmente daqueles 

segurados que percebem mais que o salário mínimo legal e, a duas, os reajustamentos são 

muito inferiores aos propalados juros baixos praticados pelas financiadoras. 

             Por outro lado, os dados colhidos na pesquisa quanti/qualitativa aplicada nas cidades 

de Pelotas e Porto Alegre, ambas no Rio Grande do Sul, respondem várias questões 

levantadas. Podemos, tout court, rever algumas delas: a) os aposentados e pensionistas não 

são suficientemente esclarecidos acerca dos contratos que lhe são oferecidos (ou impostos). A 

propaganda persuasiva e agressiva como o ―produto‖ é vendido esconde os efeitos nocivos 

que passam a repercutir na vida dos contratantes; b) grande parcela dos segurados 

comprometem 30% de suas rendas, sem cogitarmos nas hipóteses não raras da disponibilidade 

de cartões de crédito com numerários elevados (em considerando os proventos destes 

segurados) colocados à disposição destes; c) o endividamento e a perda do poder aquisitivo 

dos segurados, equivalentes a pauperização destes, conduz a sucessivas novações dos 

empréstimos, tornando infindável e cada vez mais oneroso o pagamento final das dívidas; d) 

grande parcela dos entrevistados utilizaram os valores tomados das financiadoras e das 

instituições financeiras para a compra de bens e utensílios domésticos, para tratamento de 

saúde e para saldar outros empréstimos contraídos. 

            Com efeito, podemos afirmar que os empréstimos consignados são os principais 

responsáveis pela pauperização dos segurados que os contraem. A tendência, se mantida essa 

sistemática, é aprofundar a crise pela qual passam aqueles que contribuíam, quando em 

atividade, na sustentação do pacto inter-geracional que se encontra em risco. 
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           A Previdência Social, por seu turno, deixa de cumprir com sua função de proteção 

social aos cidadãos que não podem mais vender suas forças-de-trabalho, jogando-os na 

ciranda financeira do mercado especulador que busca o lucro a qualquer custo. 
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A CONSTRUÇÃO DA MODERNIDADE JURÍDICO-CIENTIFICISTA À 

LUZ DA ESCOLA HISTÓRICA DO DIREITO 

 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA MODERNIDAD JURÍDICO-CIENTIFICISTA A LUZ DE 

LA ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO 

 

Loiane Prado Verbicaro 

 

  

RESUMO 

O modelo de ciência do direito desenvolveu-se à luz dos pressupostos epistemológicos da 

ciência racionalista moderna, ciência essa que representou verdadeira condição de 

possibilidade à racionalidade do pensamento filosófico e jurídico do mundo moderno, modelo 

ao qual se baseou o positivismo científico e jurídico. O artigo tem como objetivo analisar as 

raízes desse modelo que se constituiu em verdadeiro referencial normativo-científico da 

moderna sociedade ocidental, com ênfase na construção dos pressupostos teóricos para o seu 

surgimento no contexto alemão, notadamente, a Escola Histórica do Direito. O positivismo 

jurídico firmou-se na Alemanha pela via aparentemente desviada do historicismo jurídico. 

Antes da construção metodológica do positivismo, a Escola Histórica do Direito consolidou-

se como uma das escolas mais importantes do pensamento jurídico ocidental ao criticar, sob a 

influência do romantismo alemão, o racionalismo a-histórico do jusnaturalismo e construir 

uma ciência jurídica sistemática com ênfase na dimensão histórica e em seu caráter científico. 

O historicismo alemão abriu caminho para o desenvolvimento do positivismo jurídico. A 

pesquisa histórica resultou em um trabalho de genealogia dos conceitos, aproximando-se do 

enfoque lógico, o que resultou na construção das linhas iniciais da dogmática jurídica 

contemporânea e da Teoria Pura do Direito de Hans Kelsen, que se tornou o paradigma de 

direito dominante na modernidade jurídica. O trabalho analisa como o historicismo jurídico, 

anti-racionalista, resultou em um racionalismo científico-positivista e como esse mesmo 

historicismo também fora utilizado para fundamentar teorias críticas a esse mesmo paradigma 

que ajudara a fundar.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ESCOLA HISTÓRICA DO DIREITO; 

CIENTIFICIDADE DO DIREITO; POSITIVISMO JURÍDICO. 

 

RESUMEN 
El modelo de ciencia del derecho se ha desarrollado a luz de los presupuestos epistemológicos 

de la ciencia racionalista moderna, ciencia que ha representado la condición de possibilidad a 

la racionalidad del pensamiento filosófico e jurídico del mundo moderno, modelo a lo que se 

ha basado el positivismo científico y jurídico. El artículo tiene como objetivo analizar las 

raíces del modelo positivista, con realce en la construcción de los presupuestos teóricos para 

su surgimiento en el contexto alemán, especialmente, la Escuela Histórica del Derecho. El 

positivismo jurídico se ha consolidado en Alemania por la via aparentemente desviada del 

historicismo jurídico. Antes de la construcción metodológica del positivismo, la Escuela 

Histórica del Derecho se ha consolidado como una de las escuelas más importantes del 

pensamiento jurídico ocidental al criticar, sob la influencia del romantismo alemán, el 

racionalismo a-histórico del jusnaturalismo y construir una ciencia jurídica sistemática con 

énfasis en la dimensión histórica y en su carácter científico. El historicismo alemán ha 
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posibilitado el desarrollo del positivismo jurídico. La investigación histórica ha resultado en 

un trabajo de genealogia de los conceptos, acercandose del foco lógico, favorecendo la 

construcción de las ideas iniciales de la dogmática jurídica contemporanea y de la Teoria Pura 

del Derecho de Hans Kelsen. El trabajo analiza como el historicismo jurídico, anti-

racionalista, ha resultado en un racionalismo científico-positivista y como ese mismo 

historicismo ha sido utilizado para fundamentar teorias críticas al paradigma que ha ayudado a 

construir.  

PALABRAS-CLAVE: PALABRAS-LLAVE: ESCUELA HISTÓRICA DEL DERECHO; 

DERECHO COMO CIENCIA; POSITIVISMO JURÍDICO. 

 

 

  

INTRODUÇÃO  

  

  

  

Apesar das importantes contribuições de natureza histórico-jurídica, a Escola 

Histórica do Direito aplicou grande parte de seu vigor à construção de uma civilística 

sistemática. Ela tornou-se uma pandectística ou ciência das pandectas. Realizou a orientação 

formalista trabalhada pela teoria metodológica de Savigny, que transportou para a matéria do 

direito comum a construção sistemática e conceitual do anterior jusracionalismo. A 

justificação programática para esta missão, no entanto, coube a Puchta quando atribuiu 

cientificidade à ciência jurídica, ao deduzir as normas a partir do desenvolvimento dos 

conceitos lógicos e legitimar o processo de construção do direito.    

  

Esse modelo de ciência do direito desenvolveu-se à luz dos pressupostos 

epistemológicos e regras metodológicas da ciência racionalista moderna, ciência essa que 

representou verdadeira condição de possibilidade à racionalidade do pensamento filosófico e 

jurídico do mundo moderno, modelo ao qual se baseou o positivismo científico e jurídico, que 

deduzira as normas jurídicas e a sua aplicação a partir da ideia de sistema, dos conceitos e dos 

princípios doutrinais da ciência jurídica, sem conceder a valores ou objetivos extra-jurídicos a 

possibilidade de fundamentar soluções jurídicas. “A fundamentação ética desta convicção foi 

extraída por Savigny e pelos seus contemporâneos da teoria jurídica de Kant, segundo a qual a 
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ordem jurídica não constitui uma ordem ética, mas apenas a possibilita, tendo, portanto, uma 

existência independente.”[1] 

  

Essa perspectiva lógico-conceitual e sistemática do direito alemão resultou no 

método da “jurisprudência dos conceitos” posteriormente desenvolvida por Rudolf Von Ihering 

ao buscar uma compreensão conceitual ao direito e estabelecer definições capazes de delimitar 

os parâmetros lógicos e sistemáticos da ciência jurídica. Com a jurisprudência dos conceitos, 

Ihering traça as linhas iniciais da dogmática jurídica contemporânea e da Teoria Pura do Direito 

desenvolvida por Hans Kelsen. 

  

Tal projeto se realizou não sem conseqüências. A genealogia dos conceitos e seu 

caráter científico afastaram a ciência jurídica das realidades sociais, políticas e morais do 

direito, declarando a vitória do formalismo como garantia de afirmação da justiça, com o qual 

se chegou a uma renovação da ciência jurídica, renovação que teria surgido inicialmente 

como uma reação ao racionalismo formal do jusracionalismo. Com variações de enfoques, 

esse se tornou o paradigma de direito dominante da modernidade jurídica, notadamente com a 

consolidação do positivismo jurídico, herdeiro dessa tradição cientificista, que estabeleceu 

uma ciência jurídica autônoma, com o sacrifício a referências da realidade social, política e da 

moral prática. 

  

No âmbito da teoria alemã do direito, é fundamental apreender como o 

historicismo jurídico chegou a uma “jurisprudência dos conceitos”, próxima à “jurisprudência 

analítica” da escola de Austin. Antes da construção metodológica da teoria do positivismo 

jurídico, a Escola Histórica do Direito Alemã consolidou-se como uma das escolas mais 

importantes do pensamento jurídico ocidental. Foi concebida por Gustav Hugo, ao traçar as 

ideais iniciais de crítica ao racionalismo a-histórico do jusnaturalismo e a construção 

metódica de uma ciência jurídica sistemática que alcançasse as considerações históricas e 

sociais. Foi, no entanto, com Frederich Carl Von Savigny, entre o final do século XVIII e 

começo do século XIX, que a Escola Histórica do Direito passou a consolidar-se como uma 

escola de renovação da ciência jurídica, ao desenvolver a exploração da dimensão histórica do 

direito e de seu caráter científico, sendo o objeto da ciência jurídica pré-determinado pela 
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historicidade do direito do presente, “e não pelas abstrações do jusracionalismo ou pelos 

comandos dos legisladores iluministas”.[2] 

  

O historicismo jurídico, sob a influência do romantismo alemão, opôs-se ao 

racionalismo construtivista da ilustração e, mesmo contrária ao movimento de codificação, ao 

defender a não petrificação do direito através de uma rigidez cega, mas uma contemplação do 

direito mais maleável e adaptável à evolução do processo histórico da humanidade, - volksgeist, 

é dizer, ao espírito do povo – à força da razão conceitual histórica e à autoridade da ciência, 

abriu caminho para o desenvolvimento do positivismo. O enfoque histórico resultou em um 

trabalho de genealogia de conceitos, aproximando-se do enfoque lógico. Vê-se que o 

positivismo jurídico firmou-se na Alemanha pela via aparentemente desviada do historicismo 

jurídico.  

  

Mesmo considerando a usual interpretação dada à Escola Histórica do Direito, 

segundo a qual os seus fundamentos acenam à inexorável critica e consequente afastamento 

do jusnaturalismo, ao defender a dessacralização do direito natural, possibilitando, com isso, a 

utilização dessas ideias para o desenvolvimento do positivismo jurídico, é importante 

compreender que a “Escola Histórica do Direito tem-se a si própria ao mesmo tempo como 

vencedora do direito natural e sua herdeira.” Nesse sentido, a despeito do rótulo comumente 

atribuído à Escola Histórica como adversária do jusnaturalismo, cabe analisar a importância 

desse modelo para a construção de seus fundamentos teóricos. Nesse sentido, é 

exemplificativo afirmar que "a Escola Histórica adotou os axiomas, o sistema e a estrutura 

conceitual do anterior jusracionalismo na construção da ciência jurídica positiva.” [3]   

  

Franz Wieacker aponta a importância do jusnaturalismo à Escola Histórica do 

Direito, ao afirmar que os princípios fundamentais da ciência pandectísta foram recebidos, no 

seu conjunto, dos próprios sistemas jusracionalistas. O formalismo sistemático e conceitual do 

jusnaturalismo foi, ainda, largamente utilizado por Puchta e sua rigorosa pirâmide conceitual 

e pela jurisprudência dos conceitos de Ihering. Com essas ideias, desconstrói-se o afastamento 

irredutível do jusnaturalismo, que usualmente a Escola Histórica do Direito é acusada de 

promover. 
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Cabe destacar também, que a Escola Histórica do Direito é comumente 

considerada precursora “não tanto do positivismo jurídico quanto de certas correntes 

jusfilosóficas”, como a Escola Sociológica e a Escola Realista, que no final do século XIX e 

início do século XX, assumiram uma posição crítica frente ao positivismo jurídico.[4] 

  

Isso porque, no decorrer do pensamento jurídico do século XX, houve o 

desenvolvimento de teorias que buscaram compreender o momento constitutivo da 

experiência jurídica não tanto nos ideais abstratos de justiça nos quais se inspiram os homens, 

ou ainda no formalismo de uma ordem jurídica constituída, mas sobretudo na realidade social, 

onde o direito se forma e transforma. Essas teorias enfatizavam a ideia de eficácia, mais do 

que justiça ou validade, ao considerar o direito àquele efetivamente aplicado em sua 

concretude, afastando-se dos fantasmas vazios. Segundo essas teorias, tanto os jusnaturalistas 

quanto os juspositivistas pecam por abstração. Os primeiros, porque substituem o direito real 

pela aspiração de justiça, os segundos porque os substituem pelas regras impostas e 

formalmente válidas.[5] 

  

Segundo Bobbio, o primeiro momento dessa renovação dos horizontes da ciência 

jurídica é representado pela Escola Histórica do Direito, escola a qual representa a mudança de 

clima do pensamento jurídico derivada da difusão do romantismo. Como o romantismo 

combate a abstração racionalista do iluminismo do século XVIII, também a Escola Histórica 

ataca aquele modo racionalista e abstrato de conceber o direito típico do jusnaturalismo, 

segundo o qual há um direito universalmente válido dedutível de uma natureza humana sempre 

igual. Para a Escola Histórica do Direito, o direito não se deduz de princípios racionais, mas é 

um fenômeno histórico e social que nasce espontaneamente do povo. O seu fundamento é, não 

a natureza universal, mas o espírito do povo. A mudança de enfoque no estudo do direito se 

manifesta, sobretudo, na consideração do direito consuetudinário como fonte primária do 

direito, ao representar a expressão do sentimento jurídico popular em confronto com o direito 

imposto pela codificação. Essa reabilitação do costume como fonte do direito acena a um 

aspecto “de sua valorização social que se contrapõe tanto ao jusnaturalismo abstrato quanto ao 

rígido positivismo estatalista predominante em geral entre os juristas.”[6]       
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O trabalho destina-se a analisar as raízes do modelo que se constituiu em 

verdadeiro referencial normativo da moderna sociedade ocidental, com ênfase na construção 

dos pressupostos teóricos para o seu surgimento, notadamente a Escola Histórica do Direito, 

para: compreender os pressupostos epistemológicos e regras metodológicas da ciência 

racionalista moderna e sua influência para a construção do positivismo jurídico; compreender 

como, do anti-racionalismo historicista, se chegou ao racionalismo científico-positivista; 

compreender em que medida a Escola Histórica do Direito pode ser considerada uma das 

predecessoras do positivismo se, no século XIX e XX, foi utilizada por certas correntes 

jusfilosóficas para opor-se ao positivismo jurídico; conseguintemente, analisar a possibilidade 

de que alguns dos elementos usados posteriormente para criticar o positivismo já estivessem 

sido previamente contemplados por algumas das versões predecessoras do próprio positivismo; 

compreender a influência exercida pelos sistemas jusnaturalistas à Escola Histórica do Direito, 

comumente rotulada de antijusnaturalista.  

  

  

  

1 A CIÊNCIA MODERNA E A CONSTRUÇÃO DO RACIONALISMO 

CIENTÍFICO-POSITIVISTA 

  

  

  

O modelo de racionalidade que preside a ciência moderna constituiu-se a partir da 

revolução científica do século XVI e foi desenvolvido e/ou aperfeiçoado nos séculos 

seguintes, sendo construído com base na “teoria heliocêntrica do movimento dos planetas de 

Copérnico, nas leis de Kepler sobre as órbitas dos planetas, nas leis de Galileu sobre a queda 

dos corpos, na grande síntese da ordem cósmica de Newton e finalmente na consciência 

filosófica que lhe conferem Bacon e sobretudo Descartes.”[7] 
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Essa ruptura fundante aos princípios epistemológicos do saber aristotélico-

medieval (razão conduzida pela fé), ao construir o modelo de racionalidade da ciência 

moderna, possibilitou a constituição de uma única forma de conhecimento verdadeiro. O 

alcance da verdade através de regras metodologicamente fundadas (reta razão) e do 

afastamento de antigos pré-juízos, opiniões (doxa), tradições e aparências sensíveis, tornou-se 

o modelo essencial para a concepção do novo paradigma de conhecimento fundado em bases 

sólidas e constantes. 

  

O estágio cultural moderno-cartesiano é dominado, assim, pela aguda consciência 

racional da realidade. “O método para atingir o real é a razão, a razão pura do racionalismo.” 

Racionalismo esse que ensina a autonomia, a unidade substancial dos homens na razão e a 

ideia de que essa razão constitui a essência do humano e a fonte única e exclusiva do 

conhecimento verdadeiro. É nesse racionalismo que termina o fastígio da tradição. Trata-se de 

reorganizar a realidade segundo novos padrões criados exclusivamente pela luz da razão. 

“Assim principia a Idade Moderna, essencialmente revolucionária e anti-tradicionalista. O 

presente se volta contra o passado, para despedaçá-lo em nome do futuro.”[8] 

  

Ao contrário da ciência aristotélica, retomada por Santo Tomás de Aquino no 

século XIII ao estabelecer uma união entre a filosofia aristotélica e a doutrina religiosa cristã, 

a ciência moderna desconfia sistematicamente das evidências da experiência imediata. Tais 

evidências, que estão na base do conhecimento vulgar, são ilusórias à luz dos postulados da 

ciência moderna. O verdadeiro conhecimento obtém-se pela observação sistemática, 

ordenada, causal e rigorosa dos fenômenos naturais. As ideias que presidem a observação e a 

experimentação são as ideias claras e simples a partir das quais se pode ascender a um 

conhecimento mais profundo e rigoroso da natureza. E a matemática, especialmente pela 

exatidão e evidência dos seus raciocínios,[9] “fornece à ciência moderna, não só o 

instrumento privilegiado de análise, como ainda o modelo de representação da própria 

estrutura da matéria.” Este lugar central da matemática na ciência moderna conduz a 

epistemologia ao rigor científico – rigor científico obtido a partir do rigor das medições – e à 

redução da complexidade do mundo (método científico[10] assentado na redução da 

complexidade da ordem cósmica).[11] 
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Segundo esse pensamento, o mundo é deveras complexo para ser compreendido e 

explicado pela mente humana. Para conhecê-lo, necessário é dividi-lo e classificá-lo a fim de 

determinar as relações sistemáticas existentes entre partes divididas. Seguindo essa lógica, 

Descartes, na segunda (regra de análise) e terceira regras (regra de síntese) do Método, 

estabelece a necessidade de “dividir cada dificuldade a ser examinada em tantas partes quanto 

possível e necessário para resolvê-las” e de pôr em ordem o pensamento, “começando pelos 

assuntos mais simples e mais fáceis de serem conhecidos, para atingir, paulatinamente, 

gradativamente, o conhecimento dos mais complexos”.[12] 

  

Trata-se de um conhecimento adstrito ao princípio da causalidade e que aspira à 

formulação de leis, à luz das regularidades observadas, a fim de dominar e compreender as 

regularidades do mundo da natureza (teorema da invariância na física clássica – os resultados 

experimentais serão produzidos independentemente do lugar e do tempo em que se realizam 

as condições iniciais). 

  

As categorias de inteligibilidade da ciência moderna (leis) repousam em um 

conceito de causalidade oferecido pela física aristotélica. Aristóteles, ao trabalhar com o 

enlace explicativo das conexões causais – princípio da causalidade,[13] distinguiu quatro 

tipos de causa: a causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final.[14] A 

causalidade da ciência moderna pauta-se basicamente na ideia formal de causa aristotélica, 

que privilegia o “como” (funcionamento), em detrimento do “fim” (finalidade) das coisas. 

Assim, na ciência moderna, a causa formal obtém-se com a expulsão da intenção.[15] E “é 

este tipo de causa formal que permite prever e, portanto, intervir no real e que, em última 

instância, permite à ciência moderna responder à pergunta sobre os fundamentos do seu rigor 

e da sua verdade com o elenco dos seus êxitos na manipulação e na transformação do 

real.”[16]  

  

Tais pressupostos epistemológicos e regras metodológicas são as bases essenciais 

da ciência racionalista moderna. Ciência essa que tem como pressuposto a ideia de ordem e 
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estabilidade do mundo. “Segundo a mecânica newtoniana, o mundo da matéria é uma 

máquina cujas operações se podem determinar exactamente por meio de leis físicas e 

matemáticas, um mundo estático e eterno a flutuar num espaço vazio, um mundo que o 

racionalismo cartesiano torna cognoscível por via da decomposição nos elementos que o 

constituem.”[17] 

  

Tal ideia mecanicista e ordenada de mundo, hipótese norteadora da ciência 

moderna, transformou-se em um dos pilares da ideia de progresso que veio a sustentar a 

ascensão política da burguesia ao poder no século XVIII. A busca de segurança e certeza nas 

relações políticas conduziu a humanidade à racionalização da esfera pública, processo que, no 

Ocidente, culminou com o surgimento do Estado Liberal-burgês-individualista. 

  

O homem moderno lançou-se, assim, à construção de um mundo previsível, 

calculável, sistêmico e o tanto quanto possível, exato. Esse universo cognitivo individualista-

racionalista tornou-se a raiz do modelo jurídico predominante na cultura ocidental. Trata-se 

do positivismo jurídico, principal meio institucionalizado de integração social, de garantia do 

indivíduo contra o poder estatal e base fundamental aos parâmetros de segurança, certeza e 

previsibilidade necessários às relações econômicas da burguesia ascendente. 

  

Nesse sentido, viveu-se o que Weber denominou de racionalização burocrática dos 

aparatos estatais, ao conceber a burocracia estatal, forma mais pura de exercício da dominação 

legal, como indispensável para o bom funcionamento do capitalismo racional, uma vez que 

ela gera, através do cumprimento objetivo de tarefas segundo regras calculáveis, 

previsibilidade total no funcionamento da administração pública e na ordem legal.[18] 

  

O modelo racionalista da ciência moderna favoreceu a tomada de consciência da 

burguesia e a legitimidade de um discurso de poder igualitário (igualdade, liberdade e 

fraternidade), secular e cientificista, em contraponto às visões metafísicas do mundo pré-

moderno (platônico-aristotélica), apto a forjar a ideologia e o projeto revolucionário contrário 

às “irracionalidades” do status quo ante. 
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Com o desenvolvimento desse modelo de racionalidade, a modernidade superou o 

cosmos aristotélico-metafísico de poder, pautado em uma ideia teológica de mundo e 

introduziu um antropocentrismo racionalista-individualista (Filosofia do Sujeito-

Consciência), baseado na ideia de vontade humana e racional como móvel de todo exercício 

legítimo de poder. 

  

Trata-se do uso da razão como libertadora do dogmatismo, da arbitrariedade, da 

autoridade medieval, da superstição e do fundamento trans-humano do poder estatal. A 

propagação desses ideais foi tal que o espírito filosófico transpôs os limites da classe burguesa 

e se infiltrou nos meios populares. Tal infiltração da filosofia iluminista permitiu à burguesia 

mascarar “as lutas que começaram a lacerar o Terceiro Estado e encontrar, para todas as 

classes revolucionárias, linguagem e gestos comuns.”[19] 

  

À luz do discurso de uma razão universal e sob a aparência de uma identidade de 

perspectivas, linguagens, objetivos e universos simbólicos, a burguesia, conduzindo o 

Terceiro Estado, promove, assim, a revolução francesa (1789), representando verdadeiro 

marco paradigmático de luta (da racionalidade) contra a (irracionalidade da) desigualdade de 

um sistema estamental. 

  

Além de viabilizar o suporte ideológico-cognitivo à burguesia ascendente, a 

ciência moderna tornou possível a descoberta das leis que regem a sociedade. Assim, “tal 

como foi possível descobrir as leis da natureza, seria igualmente possível descobrir as leis da 

sociedade”. Essa consciência filosófica da ciência moderna, que tivera no racionalismo 

cartesiano e no empirismo baconiano as suas primeiras formulações, favoreceu a emergência 

das ciências sociais no século XIX, em grande medida condensada ao positivismo oitocentista 

(aplicação ao estudo da sociedade de todos os princípios epistemológicos e metodológicos 

que presidem o estudo da natureza – compatibilização das ciências sociais aos critérios de 

cientificidade das ciências da natureza), numa tentativa de promover a unidade das ciências 
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naturais e sociais, o que acaba por desconsiderar as efetivas distinções existentes entre o 

mundo da natureza e o mundo da cultura e das relações sociais plurais.[20] 

  

Nesse sentido, sob a influência do mecanismo físico-matemático na apreensão e 

compreensão do mundo natural e, igualmente, da tentativa de promover a unidade das 

ciências naturais e sociais, o processo de racionalização do conhecimento passou a estender-se 

ao domínio jurídico-político, representando verdadeira passagem a uma antropologização e a 

um novo modelo de inteligibilidade do direito. 

  

A ciência moderna representou, pois, verdadeira condição de possibilidade à 

racionalidade do pensamento filosófico e jurídico do mundo moderno. Ressalte-se que o 

direito natural moderno, antes mesmo do positivismo jurídico, tornou-se o fundamento das 

revoluções burguesas dos séculos XVII e XVIII, por meio das quais foram destruídas as 

antigas formas de dominação. O critério de sistematicidade do jusnaturalismo racionalista, 

conforme o rigor lógico da dedução, foi essencial à perspectiva científica do pensamento 

jurídico, construído a luz dos pressupostos da ciência moderna emblematicamente expressa na 

filosofia cartesiana, por sua vez herdeira da revolução trazida pela física de Galileu. Foi 

apenas com o advento das codificações modernas que se deu o início da derrocada do 

justaruralismo que, pela sua própria construção, toda ela, convergia ao seu fim e ao triunfo do 

positivismo jurídico.[21] 

  

As codificações modernas inauguraram uma nova era no direito, cuja principal 

característica foi a redução do direito à lei do Estado. Esse entendimento levou a noção de lei 

natural a vertiginoso declínio. Apesar do declínio da concepção jusnaturalista, é interessante 

observar que o processo de codificação teve sua origem “nos sistemas jurídico-políticos 

construídos pelos jusnaturalistas” e que a própria concepção jusnaturalista caminhava para o 

seu fim. Nos escritos jusnaturalistas, é corrente a ideia de lei como expressão do interesse 

comum da sociedade e fruto da elaboração racional do homem para a superação dos 

inconvenientes do estado de natureza.[22] Essa lei tinha que ser imposta pela força do Estado. 

“Ainda que seu conteúdo, para os jusracionalistas, pudesse ser previamente cogniscível – já 
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que se tratava dos ditames da razão –, lei imposta pelo Estado é lei positiva. E em sendo 

positiva, deixa de ser natural”.[23]  

  

Nesse sentido, a luz da era das codificações e das ideias desenvolvidas com as 

novas correntes do pensamento jurídico, notadamente a Escola da Exegese Francesa e a 

Escola Histórica Alemã, o positivismo jurídico acena como paradigma jurídico triunfante na 

modernidade, construindo-se, assim como o jusnaturalismo racionalista, a partir dos 

pressupostos da ciência moderna, notadamente em sua concepção cognitivista de 

racionalidade e em seu viés cientificista, o que lhe permitiu alcançar a regularidade, 

funcionalidade e uma “dimensão pragmática da vida em sociedade”.[24] 

  

Com essa perspectiva, afastou-se o direito dos juízos de valor plurais uma vez que 

eles permitem um alto grau de incerteza na identificação do universo jurídico. Assim, o 

positivismo apartou-se das contaminações advindas da moral e da política, resguardando o 

direito das ameaças representadas pelo pluralismo axiológico e pelo arbítrio estatal. 

  

Trata-se da perspectiva de neutralidade axiológica assumida pelo positivismo, na 

medida em que constrói um modelo auto-centrado de direito, ao defini-lo como um sistema 

normativo plenamente isolado dos conflitos de valores e políticos das sociedades modernas. 

Nesse sentido, o direito, e não os valores e a justiça, passa a constituir, tautológica e 

solipsisticamente, o fundamento do próprio direito.  

  

No paradigma do pensamento moderno, conforme dito, o conhecimento assume a 

função de reduzir a complexidade do mundo, que é deveras complexo para ser compreendido 

e explicado pela mente humana. Assim, para conhecê-lo, necessário é dividi-lo e classificá-lo 

a fim de determinar as relações sistemáticas existentes entre partes divididas. Nesse sentido, o 

conhecimento torna-se a representação de uma realidade simples, homogênea, desconsiderada 

a sua heterogeneidade enquanto realidade total.  
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Da mesma forma, impõe-se ao direito moderno a tarefa de racionalização, 

simplificação e nivelamento do sistema social. “El logro de las codificaciones no pasa solo 

por cierta racionalización formal; implica también una simplificación radical del material 

jurídico concomitante para una nivelación del propio sistema social.”[25]     

  

Impõe-se a ideia de reunir todas as normas jurídicas em um Codex unitário capaz 

de afirmar as características da unidade, coerência, completude, claridade e simplicidade, 

articulando-se em forma hierárquica e piramidal, modelo ao qual as normas são sobrepostas e 

subordinadas umas às outras, formando verdadeira cascata de poderes subordinados uns aos 

outros. O movimento que anima essa construção é sempre linear e unidirecional. Cada norma 

se fundamenta em outra e a norma fundamental pressuposta legitima toda a estrutura 

normativa.  

  

Esse modelo conduz, segundo François Ost, a quatro corolários. O de monismo 

jurídico e político, em oposição ao pluralismo do mundo medievo, marcado pela forte 

fragmentação política, pela multiplicidade de centros internos de poder e pela pluralidade de 

agrupamentos sociais e jurídicos. O monismo jurídico assegura a importante ideia de 

sistematicidade e autoridade; o político, a ideia de soberania estatal como processo de 

identificação nacional e de centralização administrativa; o de racionalidade dedutiva e linear, 

capaz de garantir a coerência lógica e a harmonia ideológica do sistema; e o de concepção de 

tempo, eminentemente moderna, de progresso da história – o que acena, inexoravelmente, a 

um porvir melhor.[26]  

  

Trata-se do modelo jurídico concebido à luz dos postulados da ciência moderna, 

cuja expressão máxima manifesta-se na teoria positivista de Hans Kelsen, que elaborou um 

modelo de ciência jurídica formalista de análise da estrutura do direito positivo, a partir de 

objetos puros e de elementos científicos alheios à ideologia. Para tanto, promoveu um corte 

metodológico visando à consolidação de uma ciência jurídica, com a exclusão de todos os 

elementos estranhos ao rigor da normatividade jurídica.[27] 
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Por obra desse modelo jurídico ocorre a “redução de todo o direito a direito 

positivo”. O direito natural ou qualquer outra manifestação do direito passam a ser excluídos 

da categoria de direito: “o direito positivo é direito, o direito natural não é direito”. Nesse 

sentido, o acréscimo do adjetivo “positivo” ao termo “direito” redunda-se em pleonasmo, eis 

que “o positivismo jurídico é aquela doutrina segundo a qual não existe outro direito senão o 

positivo”. [28] 

  

A origem dessa concepção está fortemente ligada à formação do Estado Moderno 

que surge com a dissolução da sociedade medieval e de seu pluralismo político e jurídico. 

Havia à época medieval, verdadeira dispersão do poder por uma multiplicidade de células 

sociais, cada qual relativamente autônoma em relação ao exercido pela coroa, que não detinha 

sua exclusividade. Os poderes da coroa eram concebidos paralelamente com o recurso de 

fórmulas utilizadas no âmbito das unidades políticas periféricas, pelo que a articulação entre a 

coroa e as restantes unidades políticas se concebia “em termos de à primeira se atribuir uma 

simples superioridade e não exclusividade de poder”. No âmbito dogmático, significava que a 

jurisdição era exercida por uma multiplicidade de sujeitos ou pólos sociais, muito embora se 

reconhecesse uma hierarquia jurisdicional, segundo a qual, ao rei competia a jurisdição 

máxima, e ao paterfamilias, a jurisdição mínima, exercida sobre os seus familiares, criados e 

servos.[29] 

  

Nesse sentido, a produção jurídica de então existia à base de um pluralismo 

normativo das corporações em cujos marcos ocorria uma justiça administrada em tribunais 

criados pelo senhor feudal. Nessa perspectiva, de acordo com a prática jurídica do mundo 

medievo, pode-se dizer que o juiz, ao resolver os conflitos sociais, não estava vinculado a 

determinadas normas emanadas do poder central do Estado. Atribuía-se ao juiz ampla 

liberdade de escolha na determinação da norma a aplicar ao caso. Assim, podia o magistrado 

“deduzi-la das regras do costume, ou ainda daquelas elaboradas pelos juristas ou, ainda, podia 

resolver o caso baseando-se em critérios equitativos, extraindo a regra do próprio caso em 

questão segundo princípios da razão natural”. Havia à época múltiplas fontes do direito, todas 

igualmente suscetíveis de aplicação ao mesmo caso, uma vez que as regras, tanto as 

preexistentes (direito positivo), quanto os princípios equitativos e de razão (direito natural), 
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encontravam-se todas no mesmo nível, o que permite se falar em uma ampla 

discricionariedade judicial nas práticas jurídicas do antigo regime. [30] 

  

À medida que se esgota o sistema político feudal, motivado por sucessivas crises 

no modo de produção da riqueza e na organização político-institucional, instaura-se, 

gradativamente, o capitalismo como modelo de desenvolvimento econômico e social em que 

o capital passa a ser o principal motor da produção material. E, em face das exigências de 

regulamentação e controle da nova ordem econômica e de proteção aos intentos da burguesia 

ascendente, a antiga estrutura descentralizada de produção jurídica é sucedida pela 

consolidação mais genérica, sistemática e unitária de um Direito Mercantil, o que 

transformará o juiz de livre órgão da sociedade em órgão do Estado, responsável pela 

aplicação das normas postas pelo Estado, que se torna o exclusivo criador do direito. 

  

O fenômeno jurídico que florescerá, a partir de então, na moderna cultura européia 

ocidental, corresponde à visão de mundo predominante no âmbito de uma racionalidade 

lógico-formal, da formação social burguesa, do modo de produção capitalista e da 

centralização política, através da figura de um Estado Nacional Soberano, que inicia um 

processo de monopolização da produção jurídica com as codificações, as quais, como visto, 

transformaram o direito em direito estatal. A partir das codificações oitocentistas começa a 

construção do modelo científico do direito representado pelo positivismo jurídico. 

  

  

  

2 A (DES) CONSTRUÇÃO (?) DOS PRESSUPOSTOS TEÓRICOS DO 

POSITIVISMO JURÍDICO NO CONTEXTO ALEMÃO: A ESCOLA HISTÓRICA 

DO DIREITO 
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No âmbito da teoria alemã do direito, é interessante apreender como o historicismo 

jurídico, essencialmente anti-racionalista, chegou a uma “jurisprudência dos conceitos”, 

próxima à “jurisprudência analítica” da escola de Austin. 

  

Antes da construção metodológica da teoria do positivismo jurídico, a Escola 

Histórica do Direito alemã consolidou-se como uma das escolas mais importantes do 

pensamento jurídico ocidental. Foi concebida por Gustav Hugo, ao traçar as ideais iniciais de 

crítica ao racionalismo a-histórico do jusnaturalismo, especialmente ao reduzir o direito 

natural à simples filosofia do direito positivo, e a construção metódica de uma ciência jurídica 

sistemática que alcançasse as considerações históricas e sociais. Foi, no entanto, com 

Frederich Carl Von Savigny, entre o final do século XVIII e começo do século XIX, que a 

Escola Histórica do Direito passou a consolidar-se como uma escola de renovação da ciência 

jurídica, ao desenvolver a exploração da dimensão histórica do direito e de seu caráter 

científico, sendo o objeto da ciência jurídica pré-determinado pela historicidade do direito do 

presente, “e não pelas abstrações do jusracionalismo ou pelos comandos dos legisladores 

iluministas”.[31] 

  

Já no século XVIII, Thomasius, ao falar em direito natural de conteúdo variável, 

tornou o direito racionalista em algo relativamente histórico. Montesquieu concebeu o direito 

como o produto das condições naturais, sociais e do espírito de cada época.[32] Sob o signo 

desse empirismo que prosperou sob a influência das condições empírico-históricas da cultura, 

da constituição dos países e da situação do direito, floresceu na segunda metade do século, 

uma “ciência histórica e constitucional de tipo pragmático” e uma ciência do direito privado 

alemão, na qual foram formados os pioneiros da Escola Histórica-jurídica, como Hugo e 

Eichhorn. Já nesta fase, a “jurisprudência entrou em progressiva oposição às principais 

correntes racionalistas do jusnaturalismo.”[33] 

  

Uma expansão mais plena da consciência histórica só foi possível por uma 

experiência cultural mais poderosa: a descoberta da imanência de um sentido criador nas 
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manifestações históricas e, por outro lado, da inesgotabilidade e irrepetibilidade destas 

individualizações históricas. Na filosofia da imanência de Schelling, a história aparece como 

manifestação do absoluto no tempo, as épocas culturais e os impérios como degraus 

sucessivos de um processo orgânico de evolução em que o espírito absoluto se realiza a si 

próprio. Seguindo essa linha, também o direito “já não podia ser compreendido como um 

sistema de leis naturais gerais e a-históricas da sociedade humana ou apenas como mero 

produto artificial de um legislador racional.”[34] 

  

Em todo o pensamento, a Escola Histórica do Direito não se reduziu a uma 

preocupação com o passado acabado, mas projetou o conteúdo vivo indicado como objeto à 

própria ciência do direito. Opôs-se ao racionalismo construtivista da ilustração e, mesmo 

contrária ao movimento de codificação, ao defender a não petrificação do direito através de 

uma rigidez cega, mas uma contemplação do direito mais maleável e adaptável à evolução do 

processo histórico da humanidade, - volksgeist, é dizer, ao espírito do povo – à força da razão 

conceitual histórica e à autoridade da ciência,[35] abriu um certo caminho para o 

desenvolvimento do positivismo.[36] 

  

Nota-se que através da reflexão sobre a historicidade da própria existência, como 

apresentado por Wieacker, foi aberto na ciência jurídica um processo que ainda não chegou ao 

seu termo. Ele consiste nas inter-relações entre o dever ser e o ser histórico, entre a norma 

jurídica e a realidade social. E quase todas as fórmulas polêmicas e as proposições do século 

XIX podem ser referidas a este processo e incluir-se num processo global de desenvolvimento 

da consciência social dos juristas alemães. “O espírito do povo de Savigny, o direito dos 

juristas de Puchta, o direito popular de Beseler, a finalidade no direito de Jhering, o direito 

social e comunitário de Gierke, todos eles são (...) tentativas de requisição da identidade da 

consciência jurídica e jurídico-científica com o caráter histórico e, portanto, social da 

existência.”[37] 

  

“A Escola Histórica do Direito tem-se a si própria ao mesmo tempo como 

vencedora do direito natural e sua herdeira.” Comumente, a interpretação dada à Escola 

Histórica do Direito acena à inexorável critica e consequente afastamento do jusnaturalismo, 
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ao defender a dessacralização do direito natural, possibilitando, com isso, a utilização dessas 

ideias para o desenvolvimento do juspositivismo. Na verdade, Savigny não pode ser 

apresentado, pura e simplesmente, como adversário do jusnaturalismo. Pelo contrário, "a 

Escola Histórica adotou os axiomas, o sistema e a estrutura conceitual do anterior 

jusracionalismo na construção da ciência jurídica positiva.” Cabe destacar que o seu protesto 

contra as codificações jusnaturalistas dirige-se, sobremaneira, contra o racionalismo 

iluminista, “sobretudo contra o Code Civil, o pretenso filho da odiada e temida revolução; 

mas também contra o Código prussiano, na medida em que ele se lhe tornava suspeito pelo 

seu espírito iluminista e lhe parecia destituído de dignidade científica.”[38] 

  

Franz Wieacker aponta a importância do jusnaturalismo à Escola Histórica do 

Direito, ao afirmar que os princípios fundamentais da ciência pandectísta foram recebidos, no 

seu conjunto, dos próprios sistemas jusracionalistas. O formalismo sistemático e conceitual do 

jusnaturalismo foi, ainda, largamente utilizado por Puchta e sua rigorosa pirâmide conceitual 

e pela jurisprudência dos conceitos de Ihering. Segundo Wieacker, foi também do 

jusnaturalismo que a nova ciência jurídica adotou o pressuposto de uma determinação ética 

geral para o direito, ideia essa trabalhada por Savigny ao defender que o direito serve a 

realização da moral enquanto garante a cada um o livre desdobramento da sua vontade 

individual, herança da ética formal do dever e da liberdade que Kant deduzira da autonomia 

moral da personalidade. Isso porque Savigny não entende a história como uma dinâmica vital 

irracional, determinista, mas como tradição espiritual entre o ontem e o hoje, como história 

atuante na qual a razão humana e a liberdade estão inseridos. 

  

Nota-se que “a Escola Histórica do Direito descobriu na historicidade do direito a 

historicidade do próprio povo.” Ela viu no direito uma manifestação do espírito do povo. As 

camadas cultas descobriram em si mesmas o povo como “nação cultural e interpretaram as 

criações culturais como manifestações do espírito do povo.” Também o direito já não podia 

mais ser entendido como produto racional do legislador, mas como parte da cultura global, 

“como um tranqüilo desabrochar a partir do inconsciente dos povos –  tal como as canções 

populares ou a épica popular românticas surgem inconscientemente, como se se tornassem 

poesia por si mesmas.”[39] Para Savigny, a vida jurídica é uma parte individualizada da vida 

do povo, que atua silenciosamente e que surge forçosamente, tal como a linguagem, das 
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concepções populares. Daí porque o direito natural ou racional não possa ser imposto ao 

povo, como o tinham feito a altivez desmedida e o impulso cultural cego do legislador 

racionalista. 

  

Ressalta-se que Savigny entende por povo a tradição cultural. E o direito, 

entendido como “vontade política criadora, como plebiscito de todos os dias” deve satisfazer 

a exigência da sua criação pelo espírito do povo. Povo não é para Savigny “a realidade 

política e social da nação histórica, mas um conceito cultural ideal – a comunidade espiritual e 

cultural ligada por uma cultura comum.” Esse conceito de povo possibilitou a Savigny a sua 

viragem para o direito romano, na medida em que, para ele, povo era um conceito cultural e o 

direito romano se tinha tornado um elemento essencial da vida jurídica alemã, entendida 

como processo cultural.[40]  

  

Em princípio, o historicismo anti-racionalista, aparentemente opunha-se ao 

positivismo racionalista. Entretanto, ao reduzir o direito às normas em vigor, manifestadas na 

criação popular espontânea e enraizada historicamente, através de atos simbólicos e costumes, 

a Escola Histórica acaba por implicar em um positivismo e aí reside a crítica que Karl Marx 

faz à escola, ao acusá-la de conservadora ao propiciar uma manutenção das práticas 

exploratórias tradicionais e históricas.[41] 

  

A Escola Histórica do Direito propõe-se reconstituir uma ciência jurídica 

“consciente dos seus próprios métodos e sistemática.” Seu núcleo é constituído por um 

processo de mutação interna da própria ciência jurídica que tinha em vista o novo ideal de 

ciência jurídica ao mesmo tempo positiva, i.e., autônoma e filosófica, i.e., sistemático-

metódica, o que representa a elevação da dogmática jurídica ao patamar de ciência 

fundamentada do ponto de vista gnoseológico, “organizadora da totalidade do direito positivo 

num sistema interno; ciência da qual os processos formais de reflexão gnoseológica e da 

compreensão hermenêutica instituem a unidade interna da ciência autônoma”.[42]  
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O conceito de volksgeist é colocado a serviço de uma visão de unidade lógica de 

um sistema de direito. “A tarefa da ciência do direito passa a ser então a de exibir os elos 

orgânicos entre as diversas proposições do sistema jurídico a fim de reconhecer o espírito 

unitário do sistema, que é aquele do „povo‟ onde ele surgiu.” O enfoque histórico resultou em 

um trabalho de genealogia de conceitos, aproximando-se do enfoque lógico.[43] Vê-se que o 

positivismo jurídico firmou-se na Alemanha pela via aparentemente desviada do historicismo 

jurídico. 

  

Essa perspectiva lógico-conceitual e sistemática do direito alemão, remetendo ao 

seu fundo de direito romano, foi chamada de pandectismo e resultou no método da 

“jurisprudência dos conceitos” posteriormente desenvolvida por Rudolf Von Ihering ao 

buscar uma compreensão conceitual ao direito e estabelecer definições capazes de delimitar 

os parâmetros lógicos e sistemáticos da ciência jurídica. Com a jurisprudência dos conceitos, 

Ihering traça as linhas iniciais da dogmática jurídica contemporânea e da Teoria Pura do 

Direito desenvolvida por Hans Kelsen. Em um segundo momento da sua obra, contudo, 

Ihering converte-se num crítico da jurisprudência dos conceitos, aderindo a uma 

jurisprudência pragmática, e passa a contemplar o direito não mais a parir da perspectiva 

conceitual da técnica jurídica, mas a partir de uma perspectiva realista – direito como 

instrumento utilizado pelos homens a fim de atingir determinados fins.[44] 

  

É importante destacar também a importância do discípulo e sucessor de Savigny, 

G. F. Puchta, na construção do formalismo conceitual rigoroso da pandectísta. Puchta é 

fundador da jurisprudência clássica dos conceitos do Século XIX. A sua pirâmide conceitual, 

i. e., a hierarquia dos conceitos a partir dos axiomas, é construída de forma contínua e sem 

lacunas e a dedução das normas jurídicas isoladas e das decisões jurídicas concretas só se 

torna possível observando o estrito rigor lógico. Puchta trabalha com a ideia de uma 

genealogia dos conceitos, em que o jurista deveria “seguir de cima para baixo a descendência 

de cada conceito através de todos os elementos que têm parte na sua formação, tornar-se 

consciente da proveniência de cada direito até chegar ao puro conceito de direito e, desde 

conceito supremo, poder voltar novamente a descer até cada um dos direitos isolados.” Nesse 

sentido, a legitimidade do direito baseia-se na sua correção sistemática, na sua verdade lógica 
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e na sua racionalidade. A própria criação do direito torna-se um desenvolvimento a partir do 

conceito.[45]  

  

Com base nesse processo de concepção do direito, deduz-se a norma e a decisão 

jurídica a partir do conceito. Puchta confere a um tal procedimento a capacidade para produzir 

o direito como produto da dedução científica, conferindo com este método a forma clássica de 

uma ciência dogmática. Com isso, realizou o formalismo científico no qual a ciência jurídica 

se tem movido nos últimos séculos. Tal projeto se realizou não sem conseqüências. A 

genealogia dos conceitos e seu caráter científico afastaram a ciência jurídica das realidades 

socais, políticas e morais do direito, declarando a vitória do formalismo como garantia de 

afirmação da justiça, com o qual se chegou a uma renovação da ciência jurídica, renovação 

que teria surgido inicialmente como uma reação ao racionalismo formal do jusracionalismo. 

Com variações de enfoques, esse se tornou o paradigma de direito dominante da modernidade 

jurídica, notadamente com a consolidação do positivismo jurídico, herdeiro dessa tradição 

cientificista, que estabeleceu uma ciência jurídica autônoma, com o sacrifício a referências da 

realidade social, política e da moral prática. 

  

Cabe destacar também, que a Escola Histórica do Direito é comumente 

considerada precursora “não tanto do positivismo jurídico quanto de certas correntes 

jusfilosóficas”, como a Escola Sociológica e a Escola Realista, que no final do século XIX e 

início do século XX, assumiram uma posição crítica frente ao positivismo jurídico.[46] 

  

Isso porque, no decorrer do pensamento jurídico do século XX, houve o 

desenvolvimento de teorias que buscaram compreender o momento constitutivo da 

experiência jurídica não tanto nos ideais abstratos de justiça nos quais se inspiram os homens 

(jusnaturalismo), ou ainda no formalismo de uma ordem jurídica constituída (positivismo 

jurídico), mas sobretudo na realidade social, onde o direito se forma e transforma. Essas 

teorias enfatizavam a ideia de eficácia, mais do que justiça ou validade, ao considerar o direito 

àquele efetivamente aplicado em sua concretude, afastando-se dos fantasmas vazios. Segundo 

essas teorias, tanto os jusnaturalistas quanto os juspositivistas pecam por abstração. Os 
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primeiros, porque substituem o direito real pela aspiração de justiça, os segundos porque os 

substituem pelas regras impostas e formalmente válidas.[47] 

  

Segundo Bobbio, o primeiro momento dessa renovação dos horizontes da ciência 

jurídica é representado pela Escola Histórica do Direito, escola a qual representa a mudança 

de clima do pensamento jurídico derivada da difusão do romantismo. Como o romantismo 

combate a abstração racionalista do iluminismo do século XVIII, também a Escola Histórica 

ataca aquele modo racionalista e abstrato de conceber o direito típico do jusnaturalismo, 

segundo o qual há um direito universalmente válido dedutível de uma natureza humana 

sempre igual. 

  

De acordo com a Escola Histórica, aquilo que unifica um conjunto de indivíduos, 

transformando-os num povo, numa totalidade ética e histórica concreta, não é o direito 

abstratamente considerado, mas o espírito do povo, compreendido como espírito vivo em seu 

ethos social e essa ideia de espírito do povo, de ascendência Hegeliana, passou a desencadear 

a construção de teorias críticas ao positivismo jurídico purificado dos aspectos fáticos, morais 

e ideológicos. Nesse sentido, afirma-se que alguns dos elementos usados posteriormente para 

criticar o positivismo jurídico já estavam previamente contemplados em algumas das versões 

predecessoras do próprio positivismo, como no caso do espírito do povo da Escola Histórica 

do Direito.   

  

Em oposição ao racionalismo iluminista que tanto combatera, o historicismo 

afirmara a variedade da história em virtude da variedade do próprio homem, o sentido 

irracional presente na história, contraposto à interpretação racionalista. Nesse sentido, a mola 

fundamental da história não é a razão, mas a não razão, “o elemento passional e emotivo do 

homem, o impulso, a paixão, o sentimento”, o que exalta o misterioso, o obscuro e o que há 

de turvo existente na alma humana. Conexa a essa ideia está a de tragicidade da história, de 

pessimismo antropológico, ao não crer nos “magníficos destinos e progressos da humanidade” 

e ao criticar o desmedido desejo dos revolucionários de alterar o estado de coisas vigente e 

defender ideias tradicionalistas e conservadoras. Esse tradicionalismo é antitético aos 

iluministas, os quais negavam a tradição. “Para estes era suspeito aquilo que os homens 
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repetiam mecanicamente, pela simples força da inércia, e desejavam que o homem aplicasse o 

seu espírito inovador para reformar as instituições e os costumes sociais adequando-os às 

exigências da razão.”[48]  

  

Para a Escola Histórica do Direito, o direito não se deduz de princípios racionais, 

mas é um fenômeno histórico e social que nasce espontaneamente do povo. O seu fundamento 

é, não a natureza universal, mas o espírito do povo. A mudança de enfoque no estudo do 

direito se manifesta, sobretudo, na consideração do direito consuetudinário como fonte 

primária do direito, ao representar a expressão do sentimento jurídico popular em confronto 

com o direito imposto pela codificação. Essa reabilitação do costume como fonte do direito 

acena a um aspecto “de sua valorização social que se contrapõe tanto ao jusnaturalismo 

abstrato quanto ao rígido positivismo estatalista predominante em geral entre os 

juristas.”[49]       

  

  

  

CONCLUSÃO  

  

  

  

A ciência moderna representou verdadeira condição de possibilidade à 

racionalidade do pensamento filosófico e jurídico do mundo moderno. O critério de 

sistematicidade da ciência racionalista, conforme o rigor lógico da dedução, foi essencial à 

perspectiva científica do pensamento jurídico, construído a luz dos pressupostos da ciência 

moderna emblematicamente expressa na filosofia cartesiana, por sua vez herdeira da 

revolução trazida pela física de Galileu. 
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À luz da era das codificações e das ideias desenvolvidas com as novas correntes 

do pensamento jurídico, notadamente a Escola Histórica Alemã, o positivismo jurídico 

consolidou-se como paradigma jurídico triunfante na modernidade, construindo-se a partir dos 

pressupostos da ciência moderna, notadamente em sua concepção cognitivista de 

racionalidade e em seu viés cientificista, o que lhe permitiu alcançar a regularidade e 

funcionalidade da vida em sociedade.  

  

Antes da construção metodológica da teoria do positivismo jurídico, a Escola 

Histórica do Direito Alemã consolidou-se como uma das escolas mais importantes do 

pensamento jurídico ocidental, ao traçar as ideais iniciais de crítica ao racionalismo a-

histórico do jusnaturalismo e a construção metódica de uma ciência jurídica sistemática que 

alcançasse as considerações históricas e sociais. 

  

Em todo o pensamento, a Escola Histórica do Direito projetou o conteúdo vivo 

indicado como objeto à própria ciência do direito. Opôs-se ao racionalismo construtivista da 

ilustração e, mesmo contrária ao movimento de codificação, ao defender a não petrificação do 

direito através de uma rigidez cega, mas uma contemplação do direito mais maleável e 

adaptável à evolução do processo histórico da humanidade, - volksgeist, é dizer, ao espírito do 

povo – à força da razão conceitual histórica e à autoridade da ciência, abriu caminho para o 

desenvolvimento do positivismo. 

  

A Escola Histórica do Direito é ao mesmo tempo vencedora e herdeira do direito 

natural. Isso porque adotou os axiomas, o sistema e a estrutura conceitual do anterior 

jusracionalismo na construção da ciência jurídica positiva. O formalismo sistemático e 

conceitual do jusnaturalismo foi largamente utilizado por Puchta e sua rigorosa pirâmide 

conceitual e pela jurisprudência dos conceitos de Ihering.  

  

O historicismo anti-racionalista, aparentemente opunha-se ao positivismo 

racionalista. Entretanto, ao reduzir o direito às normas em vigor, manifestadas na criação 
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popular espontânea e enraizada historicamente, através de atos simbólicos e costumes, a 

Escola Histórica acaba por implicar em um positivismo.  

  

A Escola Histórica do Direito constrói uma ciência jurídica consciente dos seus 

próprios métodos e sistemática. Seu núcleo é constituído por um processo de mutação interna 

da própria ciência jurídica que tem em vista o novo ideal ao mesmo tempo positivo, i.e., 

autônomo e filosófico, i.e., sistemático-metódico, o que representa a elevação da dogmática 

jurídica ao patamar de ciência fundamentada do ponto de vista gnoseológico. 

  

O conceito de volksgeist é colocado a serviço de uma visão de unidade lógica de 

um sistema de direito. A tarefa da ciência do direito passa a ser então a de exibir os elos 

orgânicos entre as diversas proposições do sistema jurídico a fim de reconhecer o espírito 

unitário do sistema, que é aquele do „povo‟ onde ele surgiu. O enfoque histórico resultou em 

um trabalho de genealogia de conceitos, aproximando-se do enfoque lógico. O positivismo 

jurídico firmou-se na Alemanha pela via aparentemente desviada do historicismo jurídico. 

  

Essa perspectiva lógico-conceitual e sistemática do direito alemão contribuiu para 

traçar as linhas iniciais da dogmática jurídica contemporânea e da Teoria Pura do Direito 

desenvolvida por Hans Kelsen.  

  

A Escola Histórica do Direito também serviu para embasar a construção de certas 

correntes jusfilosóficas críticas do positivismo jurídico, notadamente a Escola Sociológica e a 

Escola Realista, ao considerar o direito àquele efetivamente aplicado em sua concretude, 

afastando-se dos fantasmas vazios e ao reabilitar o costume como fonte do direito, o que 

conduziu à valorização social que se contrapõe tanto ao jusnaturalismo abstrato quanto ao 

rígido positivismo estatalista, o que acena à ideia de que alguns dos elementos usados 

posteriormente para criticar o positivismo já estivessem previamente contemplados por 

algumas das versões predecessoras do próprio positivismo.         
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A FRONTEIRA TÊNUE ENTRE DISCRICIONARIEDADE E JUSTIÇA: 

O DIÁLOGO ENTRE DWORKIN E HART 

 

THE FINE LINE BETWEEN DISCRETION AND JUSTICE:  

THE DIALOGUE BETWEEN DWORKIN AND HART 

 

Iara Menezes Lima* 

Bruna Villas Boas Campos** 

 

RESUMO: O presente artigo revela ponto nevrálgico do debate empreendido entre 

Ronald Dworkin (1931), representante do pós-positivismo e Herbert L. A. Hart (1907-

1994), um dos expoentes do positivismo contemporâneo, acerca da existência de um 

poder discricionário dos juízes. A discricionariedade do intérprete em casos lacunosos e 

a própria afirmação de existência de lacunas mostra-se como importante elemento de 

divergência entre os jusfilósofos. As ideias apresentadas por Hart, em sua obra “O 

Conceito de Direito”, bem como as críticas que lhe foram feitas por Dworkin, 

principalmente em seu livro “Levando os Direitos à Sério”, são de suma importância 

para que se possa retomar o debate atual sobre a discricionariedade judicial. 

 

PALAVRAS-CHAVE: HART; DWORKIN; JUSNATURALISMO; POSITIVISMO; 

PÓS-POSITIVISMO; DISCRICIONARIEDADE; REGRA DE RECONHECIMENTO; 

TEORIA DA INTEGRIDADE. 

 

ABSTRACT: The present article reveals a key-point of the debate between Ronald 

Dworkin (1931), representative of post-positivism and Herbert L. A. Hart (1907-1994), 

one of the exponents of contemporary positivism about the existence of a discricionary 

power of the judges. The interpreter's discretion in cases that lie in a gap of the law, and 

the claim of the gap itself, represent an important element of disagreement among those 

jusphilosophers. The ideas presented by Hart in his book "The Concept of Law" and the 

criticisms that have been made by Dworkin, especially in his book "Taking rights 

seriously", are very important to be able to resume the debate current on judicial 

discretion. 

KEYWORDS: HART; DWORKIN; JUSNATURALISM; POSITIVISM; POS-

POSITIVISM; DISCRETION; RULE OF RECOGNITION; INTEGRITY THEORY.  
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INTRODUÇÃO 

 

A compreensão do Direito percorreu três importantes momentos do pensamento 

filosófico: jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo. A tentativa de (re)conhecer o 

que é o Direito representa, paradoxalmente, o ponto de aproximação e de 

distanciamento entre essas correntes filosóficas: a busca por um conceito de Direito, 

apto a identificá-lo, foi comum a todas elas; o caminho traçado por cada uma revela, 

outrossim, diferentes visões e abordagens sobre o fenômeno jurídico. 

Há uma tradição filosófica peculiar a essas correntes, que as colocam sob a 

cunhagem desses termos (jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo), sem se 

pretender, com isso, uniformizar as diferentes matizes intrínsecas a cada uma. 

Determinadas formulações teóricas criaram uma verdadeira tradição positivista 

ao longo dos séculos XVIII, XIX e XX, dentre as quais se insere, principalmente, a 

tendência natural de identificar o Direito como sendo um sistema de regras e de 

extirpar, da Ciência do Direito, juízos valorativos. Ainda que não houvesse uma 

tradição uníssona no positivismo, há um eixo em comum presente nas ideias de todos os 

teóricos inscritos nessa tradição: fornecer conceitos jurídicos apartados dos conceitos 

próprios da moral. 

O “pós-positivismo”, que exsurge a partir do Segundo Pós-guerra, representou 

uma mudança de paradigma na maneira de se interpretar o Direito e, sobretudo, de 

aplicá-lo. Nesse contexto, é rico o debate empreendido entre Ronald Dworkin (1931), 

principalmente em sua obra “Levando os Direitos à Sério” e Herbert L. A Hart (1907-

1994), em seu livro “O Conceito do Direito”. 

 Hart, considerado um dos grandes expoentes do positivismo contemporâneo, 

afastou-se, em certa medida, da tradição positivista, ao reconhecer um conteúdo mínimo 

da moral nas regras jurídicas (KIRALY, 2008, p. 24), apesar de reafirmar o dogma 

positivista, segundo o qual, a validade das normas jurídicas não se confunde com a 

moralidade das mesmas. Outra grande contribuição do jusfilósofo foi a sua crítica ao 

formalismo jurídico, introduzida a partir de uma Teoria do Direito que reconhece 

lacunas no seu sistema jurídico. Na ausência de regras capazes de solucionar os “hard 

cases”, Hart reconhecia a discricionariedade política do intérprete, aceitando que, nestes 

casos, os juízes criariam o direito.  
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Essa posição recebeu duras críticas de Dworkin, um dos principais 

representantes do pós-positivismo, que buscou instrumentos adequados dentro do 

próprio sistema jurídico para solucionar o problema das lacunas, não concebendo a 

possibilidade de os juízes decidirem de forma discricionária.  

Dworkin (2007, p. 50) esclarece que a incompletude do Direito, na acepção de 

Hart, possibilitaria a discricionariedade do intérprete sob duas perspectivas distintas: i) 

em um “sentido mais fraco” 1, segundo o qual, em casos de penumbra (dúvida quanto a 

qual regra ou princípio aplicar), o intérprete poderia escolher, livremente, a solução 

previamente estabelecida pelo ordenamento jurídico, considerada a mais adequada à 

situação fática; ii) em um “sentido forte” 2, poderia o juiz, em casos de lacunas no 

ordenamento jurídico, decidir de forma discricionária, não estando vinculado à lei 

(regras e princípios reconhecidos como parte do sistema jurídico) ainda que, 

frequentemente, justifique a sua decisão, referindo-se a princípios gerais do Direito.  

Dworkin desconstrói os alicerces do pensamento positivista, ao reformular o 

conceito de Direito, a partir de uma ideia de integridade política. Introduz novos 

padrões jurídicos ao Direito – princípios implícitos – impossíveis de serem identificados 

por sua linhagem, a partir de um teste de pedigree – denominação adotada por Dworkin 

em alusão à regra de reconhecimento proposta por Hart, segundo a qual é possível 

identificar as regras válidas de um sistema jurídico sem recorrer à moral.  

Para Dworkin, os princípios implícitos deverão ser revelados de maneira a 

melhor justificar o conjunto da jurisdição, integrando-os a todos os demais princípios, 

de forma a constituir uma verdadeira unidade de valor, no contexto mais amplo da 

Ética. Como alternativa à tese da discricionariedade de Hart, e tendo como alicerce os 

princípios jurídicos, trouxe à luz a sua importante Teoria da Integridade do Direito. 

 

1 UMA RETROSPECTIVA DOS PARADIGAMAS JURÍDICO-FILOSÓFICOS 

DO DIREITO: jusnaturalismo, positivismo e pós-positivismo 

 

O termo genérico “jusnaturalismo” é tradicionalmente relacionado à crença 

existente em um Direito Natural, “legitimado por uma ética superior” (BARROSO, 

2009, p. 235). O paradigma jusnaturalista defende que o Direito não se esgota na norma 

                                                           
1 Expressão utilizada por Dworkin, em seu livro “Levando os Direitos à Sério”. 
2 Idem. 
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jurídica positivada pelo Estado, mas pode emanar da vontade de Deus ou da razão, a 

depender do momento histórico enfocado. 

Com o advento do Estado Liberal no séc. XVIII, demarcado historicamente pela 

Revolução Francesa, o raciocínio judiciário, antes caracterizado pela ênfase dada ao 

caráter justo da solução, a partir de uma compreensão menos estanque do Direito, é 

revisto. O jusnaturalismo, apesar de ter servido de “combustível” (BARROSO, 2009, p. 

235) à eclosão das Revoluções Liberais – inspiradas nos ideais de liberdade, igualdade e 

fraternidade – com a sistematização do Direito (principalmente, após a promulgação do 

Código de Napoleão), tornou-se inapropriado para garantir a segurança jurídica 

pretendida pela nova ideologia burguesa. Fez-se necessário construir uma nova base 

teórica para fundamentar a estrutura social pós-revolucionária, bem como remodelar 

suas instituições estatais, dando ensejo ao surgimento do “positivismo jurídico”. 

O Estado Liberal de Direito, em razão da necessidade de dar primazia à 

liberdade dos cidadãos e conter a força do Estado, erigiu o princípio da legalidade como 

seu principal fundamento. Tal escolha determinou que o conteúdo do direito fosse 

reduzido à lei, instaurando o que Luiz Guilherme Marinoni (2006, p. 4) chama de 

“absolutismo através do princípio da legalidade”. O direito teria correspondência apenas 

com a norma e com a validade desta, quanto à autoridade que a produz e à regularidade 

do procedimento, excluindo-se, assim, a justiça como critério de validade.  

A Constituição, no âmbito do Estado liberal, não era a responsável por dar 

unidade à lei, mas sim o poder político e social da classe dominante no Legislativo, 

como ressaltado por Marinoni (2006, p. 6). Assim, as normas constitucionais, que eram 

flexíveis e modificáveis a qualquer tempo, serviam para expurgar resquícios do antigo 

regime, além de não obstruir a implementação de projetos pelos detentores do poder. 

O positivismo jurídico, de acordo com Chaïm Perelman (1998), aparece com a 

proposta de dar ao direito uma consciência metodológica, individualizando-o como 

ciência e abstraindo-o de qualquer conhecimento extra-normativo. O raciocínio 

judiciário passara a enfatizar a segurança jurídica, razão pela qual em 1790 fora editado 

o Decreto n. 16, na França, que forneceu duas importantes garantias: i) a obrigação de 

motivação dos julgamentos; ii) a instalação de um Tribunal de Cassação. Interessante 

salientar que no mesmo ano, os franceses também criaram o instrumento do référé 

législatif, como forma de garantir a onipotência do Legislativo na interpretação do 

Direito. Esclarecedoras, quanto à função do référé legislatif, são as palavras de Branco: 
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Por meio do référé législatif, remetia-se ao Legislativo a interpretação 
de um texto obscuro de alguma lei. A Constituição de 1791, 
acolhendo o instituto, dispunha que, se uma interpretação da lei fosse 
atacada por três vezes num tribunal de cassação, este deveria submetê-
la ao corpo legislativo, que emitiria um decreto declaratório da lei, 
vinculante para o tribunal de cassação. Havia, portanto, uma 
interferência direta do Parlamento até no mais alto tribunal, sob o 
pretexto de preservar a vontade do povo, como expressa por seus 
legítimos representantes, os seus deputados. A tarefa de interpretar a 
lei é, assim, vista como consubstanciada à função legislativa 
(BRANCO, 2009, p. 223). 

 

Os positivistas rejeitaram a teoria jusnaturalista por considerarem a valoração do 

conteúdo da norma avessa à tarefa jurisdicional: a norma é considerada válida, caso 

tenha sido produzida de acordo com os critérios de validade, e não em razão do seu 

conteúdo. A esse respeito, adota-se a lição de Andityas Soares de Moura Costa Matos, 

quando discorre sobre o pensamento de Kelsen, considerado um dos maiores expoentes 

do positivismo jurídico e cujas concepções são tomadas para corroborar a afirmativa 

supra: 

Segundo Kelsen, o problema da justiça, apesar de importantíssimo, 
não constitui objeto da ciência do direito, pertencendo antes aos 
campos da Ética e da Filosofia. Tal porque o objeto a ser conhecido – 
isto é, as normas de justiça – não são normas jurídicas, mas morais, 
estudadas pela ciência que Kelsen chama de Ética. O direito pode ser, 
certamente, justo ou injusto, mas essa é uma avaliação metajurídica 
que não corresponde à específica tarefa do jurista (2006, p. 140). 
 

O fato de a lei não estar conectada com princípios de justiça e ter como 

correspondentes apenas critérios formais tornaram impossível o controle dos abusos 

legislativos. O princípio da legalidade, intimamente ligado ao princípio da liberdade, 

tinha como parâmetro a igualdade formal entre os cidadãos, ao adotar o critério da 

generalidade e abstração, o que vedava a consideração de alguma situação ou indivíduo 

específico, garantindo-se assim a imparcialidade. Todavia, a não discriminação das 

posições sociais com a impossibilidade de o Estado interferir na sociedade para proteger 

os menos privilegiados culminava, justamente, na carência de tutela a esses grupos.  

Ademais, como bem ponderado por Cappelletti (1999), o pretenso 

desenvolvimento de um direito previsível, a chamada “certeza do direito”, de modo a 

abarcar toda e qualquer situação concreta, até para que se evitasse a elaboração de 

outras leis, retirava do juiz a possibilidade de interpretar a norma e de considerar 

circunstâncias especiais ou concretas. Para os liberais, essa restrição da atividade 
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judiciária era essencial para se proteger as liberdades políticas, uma vez que a segurança 

psicológica dos indivíduos deveria ser garantida com a certeza do direito. 

Nesse sentido, ainda de acordo com Cappelletti (1999), o positivismo jurídico, 

formulado para manter a ideologia do Estado Liberal, transformou-se também em 

ideologia, a qual pretendia reduzir o direito à lei, mediante sua aplicação mecânica pelos 

juízes, de modo a assegurar privilégios da burguesia, tornando, assim, os desiguais 

ainda mais desiguais. Dentro desse contexto, o Parlamento despontava como instituição 

hegemônica, a única responsável pela criação do direito, enquanto o Executivo e o 

Judiciário assumiram posições de subordinação, uma vez que ao primeiro somente era 

autorizado atuar nos exatos limites da lei e ao segundo havia meramente a possibilidade 

de aplicar a lei, ou seja, de reafirmar o que já dito pelo Legislativo, sem, contudo, 

interpretá-la.  

O formalismo3, portanto, podia ser entendido como a negativa de qualquer papel 

“criativo” do direito pelo juiz, uma vez que lhe cabia simplesmente declarar a vontade 

da lei sem, contudo valorá-la, ou nas palavras do Barão de Montesquieu, era tão-

somente la bouche de la loi. Dessa forma, a afirmação da lógica mecânica da tutela 

jurisdicional servia ao formalismo, que desconsiderava qualquer caráter discricionário 

ou de voluntariedade do magistrado (CAPPELLETTI, p. 32). 

A superação do positivismo legalista é associada ao final da Segunda Guerra 

Mundial, cujos ideários se revelavam incompatíveis com as mudanças democráticas 

almejadas. O respaldo legal, ainda que involuntário, proporcionado pela Teoria 

Positivista às arbitrariedades realizadas, principalmente, na Alemanha nazista, tornou 

premente a elaboração de concepções mais adequadas ao novo paradigma de sociedade 

que começava a se formar. Superou-se a construção positivista de uma Ciência Jurídica 

autônoma e completamente apartada de preocupações morais, resgatando-se os juízos 

valorativos como integrantes do conceito de Direito (BARROSO, 2007). 

Com a decadência do positivismo, surgiu um novo paradigma do pensamento 

jurídico-filosófico, denominado “pós-positivismo”. Sem dúvida, por se tratar de um 

“fenômeno humano e histórico” (BARCELLOS, 2007, p. 1), o pós-positivismo é o 

resultado de fatos e ideias em interação recíproca e ainda inacabada ao longo da 

História. 

                                                           
3
 Dessa concepção descritiva do direito, emana a teoria da validade do Direito ou teoria do formalismo 

jurídico. Para Bobbio (1995, p. 145), o formalismo jurídico pode ser entendido como a concepção do 
Direito em sua estrutura formal, prescindindo do seu conteúdo. Considera-se como o direito se produz e 
não o que ele estabelece. 
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A grande nota característica desse novo paradigma é o reconhecimento da 

responsabilidade do juiz por suas decisões, abandonando a concepção de que o direito é 

norma preestabelecida e se exaure na lei, bem como o mito da neutralidade judicial. 

Do ponto de vista teórico, a Constituição, antes relegada à condição de mera 

carta de intenções políticas, adquiriu supremacia e força normativa, passando a ocupar 

novo espaço no sistema jurídico. As disposições constitucionais foram erigidas ao status 

de normas, tornando-se vinculativas e obrigatórias para todos os Poderes. 

Paralelamente, houve uma vertiginosa expansão da jurisdição constitucional, capaz de 

abalar a onipotência do Legislativo. O monitoramento dessa supremacia constitucional 

passou a ser feito a partir de um controle de constitucionalidade das leis (BRANCO, 

2009, p. 222).  

A mudança de paradigma vislumbrou a necessidade de se responder 

satisfatoriamente às situações complexas da vida humana, não contempladas pelo 

modelo de regras. Nesse novo cenário jurídico, ao qual são incorporados novos padrões 

normativos – os princípios – ressurge o debate sobre os limites de atuação do Poder 

Judiciário.  

A construção desse novo discurso constitucional se tornou possível a partir da 

incorporação de novas formulações doutrinárias, que não se esgotam mais na 

metodologia positivista, de redução do direito à norma. Dentre elas, a Teoria da 

Integridade de Ronald Dworkin. 

 

2 QUAL DISCRICIONARIEDADE REALMENTE IMPORTA AO DIREITO? 

 

O raciocínio jurídico positivista, diante da excessiva insegurança jurídica 

advinda dos Estados Absolutistas e da necessidade de (re)formular um conceito de 

Direito consentâneo à ideologia do Estado Liberal, enfatizou a segurança jurídica e a 

previsibilidade das soluções jurídicas. Por esta razão, defendeu que a solução de uma 

questão jurídica deveria respaldar-se em métodos científicos (em critérios lógicos e 

racionais). “O caráter relativo da justiça impede que ela seja tida como elemento 

qualificador de uma ordem normativa como jurídica. Tal caracterização, do ponto de 

vista kelseniano, apenas pode se dar de maneira formal” (MATOS, p. 141). 

Não caberia ao juiz solucionar controvérsias jurídicas de outra maneira, senão, 

valendo-se da estrita legalidade (operação dedutiva): não caberia apreciar o caráter justo 

ou injusto, razoável ou aceitável de uma decisão jurídica, na medida em que esta, por se 
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tratar de uma norma de dever-ser (derivada de outra norma de dever-ser) não 

comportaria juízos de valor. Objetivou-se, com isso, construir uma Ciência “pura” do 

Direito, depurada de valores controvertidos e, portanto, fundada em juízos de fato, “que 

visam ao conhecimento diante da realidade”, e não em juízos de valor, “que 

representam uma tomada de posição diante da realidade” (BARROSO, 2009, p. 240). 

No mesmo sentido, Bobbio esclarece a razão pela qual o Direito, enquanto Ciência, 

exclui de seu âmbito os juízos de valor. Com as suas palavras:  

 

A ciência exclui do próprio âmbito os juízos de valor porque ela 
deseja ser um conhecimento puramente objetivo da realidade, 
enquanto os juízos em questão são sempre subjetivos (ou pessoais) e 
consequentemente contrários à exigência de objetividade (BOBBIO, 
1995, p. 135). 
 

O grande ponto de embate entre as correntes filosóficas sempre esteve focado, 

conforme se verificou, na maneira de se compreender e aplicar o Direito. Em um 

primeiro momento, há a aproximação entre Direito e Moral (jusnaturalismo), negada 

posteriormente (positivismo), para novamente ser retomada (pós-positivismo), sob uma 

nova perspectiva, na qual busca-se conciliar segurança jurídica e correção 

(legitimidade) das decisões judiciais. Como decorrência dessa divergência teórica sobre 

o que é o Direito, discute-se ainda se existiriam lacunas no sistema jurídico e 

consequentemente, se haveria margem para a discricionariedade judicial. O positivismo 

jurídico não conseguiu solucionar de forma satisfatória essa questão, a despeito de suas 

formulações teóricas terem sido importantes para reafirmarem o compromisso e 

responsabilidade do intérprete com a segurança jurídica do Direito. 

Para melhor compreender a questão, se faz imprescindível retomar o diálogo 

empreendido entre Hart e Dworkin sobre o conceito de Direito e ainda sobre a 

discricionariedade política do julgador nos casos difíceis (hard cases) – nos quais não 

há regra jurídica específica a ser subsumida à situação concreta.  

Hart reconheceu a incompletude do Direito, ao descrevê-lo como um sistema de 

regras e princípios (desde que convencionalmente aceitos), admitindo, inclusive, em 

casos lacunosos, a possibilidade de os juízes criarem direito novo, conforme explicou: 

A interpretação que apresento neste livro é a de que as normas e 
princípios jurídicos, identificados em termos gerais pelos critérios 
oferecidos pela norma de reconhecimento, muitas vezes têm o que 
costumo chamar de ‘textura aberta’. Assim, quando se quer saber se 
certa norma se aplica a um caso específico, a lei não oferece resposta 
em nenhum dos dois sentidos, mostrando-se, portanto, parcialmente 
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indeterminada. Esses não são simples ‘casos difíceis’, casos polêmicos 
no sentido de que juristas sensatos e bem-informados podem discordar 
sobre qual a resposta juridicamente correta; o direito é, nesses casos, 
fundamentalmente incompleto: não oferece nenhuma resposta aos 
problemas em pauta. Estes não são regulamentados juridicamente; e, 
para chegarem a uma decisão em tais casos, os tribunais precisam 
exercer a função legislativa limitada que denomino 
‘discricionariedade’ (HART, 2009, p. 326). 

 
 

Essa posição, entretanto, recebeu duras críticas de Dworkin (2007), por 

considerar inadmissível aos juízes atuarem como legisladores derivados, mormente 

porque as partes, em um processo, fazem jus ao direito de obterem uma solução em 

conformidade com o ordenamento preexistente, independentemente da natureza do caso 

ser ou não difícil.  

O primeiro ponto de investigação de Dworkin consistiu, justamente, em precisar 

em quais dos sentidos de discricionariedade se assentou o pensamento positivista. 

Defendeu que, em alguns momentos, Hart e os demais positivistas utilizavam a palavra 

em uma primeira acepção a que denominou “mais fraca” (DWORKIN, 2007, p. 109), 

principalmente ao se referirem à textura aberta da linguagem jurídica: a 

discricionariedade aqui é entendida como a possibilidade de o intérprete escolher uma 

dentre as possíveis interpretações cabíveis; nesse sentido, o discernimento é utilizado na 

interpretação de padrões previamente estabelecidos pelas autoridades. Seguindo essa 

orientação, Dworkin considera a teoria trivial e concorda com a existência de poder 

discricionário nesse primeiro sentido. 

Entretanto, diverge, efetivamente, em relação a Hart, no que tange à acepção 

“forte” de discricionariedade, ou seja, na aceitação de que uma escolha judicial possa 

não estar vinculada a padrões previamente formulados por uma autoridade particular ou 

que estes padrões, por não serem jurídicos (estarem englobados no conceito de Direito), 

não imponham qualquer dever legal sobre o juiz. Enfatiza, neste pormenor, questão 

mais tormentosa da responsabilidade judicial, que o autor revela da seguinte forma: 

“Contudo, mesmo quando estão divididos a respeito de princípios, os juízes, algumas 

vezes, tratam essa questão como se ela fosse idêntica ao problema da responsabilidade 

judicial, isto é, como se fosse um problema que levanta a questão do que os juízes, 

enquanto juízes, têm o dever de fazer.” (DWORKIN, 2007, p. 110) 

A distinção formulada por Dworkin é essencial para a construção da sua crítica 

ao pensamento positivista de Hart, pois revela a discordância mais profunda entre os 

autores sobre o conceito de Direito.  
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3 O CONCEITO DE DIREITO EM HART 

As formulações clássicas dos positivistas revelariam uma tendência natural dessa 

tradição do pensamento filosófico em identificar o direito como sendo um sistema de 

regras.  

Nesse sentido, Dworkin (2007, p. 27) considera como proposições gerais do 

positivismo algumas premissas, dentre as quais: (a) o direito de uma comunidade é um 

conjunto de regras jurídicas identificadas a partir de um teste de pedigree (maneira 

como foram formuladas) e não pelo seu conteúdo; (b) no caso de não existirem regras 

para os casos concretos ou, se forem vagas, o juiz deverá decidir com base no seu 

discernimento; em outras palavras, irá além do direito e justificará suas decisões a partir 

de outros padrões, que lhe orientem na elaboração de uma nova regra jurídica ou no 

complemento das existentes; (c) obrigações jurídicas pressupõem a existência de regras 

jurídicas válidas que postulem alguma exigência correlata a um direito jurídico; no caso 

de um juiz exercer o seu poder discricionário, não haveria um direito jurídico 

correspondente, haja vista não existir obrigação jurídica amparada por regras.  

A despeito desse esqueleto geral, Dworkin concentra sua crítica no modelo 

específico de Hart, filósofo da matriz positivista que se baseou na regra social de 

reconhecimento como pedigree para estabelecer o critério de identificação de regras 

válidas. Segundo Dworkin (2007, p. 39), os princípios são, tanto quanto as regras, 

padrões jurídicos integrantes do Direito, na medida em que criam deveres jurídicos 

descobertos pelo sistema de regras e, por isso, vinculantes para o julgador.  

Hart define a sua própria teoria do direito como geral e descritiva. O seu objetivo 

precípuo é o de expor, de maneira ampla e neutra, a forma e a estrutura jurídica, não 

particularizada, de uma instituição social e política complexa, sem tentar justificá-la 

moralmente: dizer apenas o que é o Direito e não o que ele deveria ser. 

Constrói, assim, a sua idéia de sistema jurídico, partindo de uma diferença 

importante entre normas primárias e normas secundárias (HART, p. 105), a que 

denominou de elementos centrais para a compreensão da estrutura do pensamento 

jurídico: as primeiras “impõem deveres”; as segundas, “outorgam poderes”, sempre no 

sentido de complementar as normas primárias (especificam como as normas primárias 

podem ser determinadas, introduzidas, eliminadas e alteradas) e permitem a transição de 

um mundo pré-jurídico (sociedades primitivas) ao jurídico (sociedades modernas).  
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As normas secundárias seriam essenciais à configuração de sociedades 

complexas, ao garantir certeza, eficiência e dinamismo às normas primárias e permitir o 

convívio de um maior número de pessoas, não necessariamente ligadas por algum 

parentesco ou sentimento em comum. Com isso, as deficiências típicas de uma 

sociedade primitiva, quando transportadas para uma realidade mais contemporânea, 

seriam resolvidas por normas secundárias do tipo: i) reconhecimento (especificam as 

características necessárias para que uma norma primária seja identificada como válida e 

o sistema jurídico, consequentemente, se torne seguro e previsível); ii) julgamento 

(autorizam determinadas pessoas a resolverem sobre a (in)existência de violação às 

normas primárias); iii) modificação (outorgam poderes à determinadas pessoas, para 

que possam alterar as normas primárias, trazendo dinamismo ao sistema jurídico).  

O suporte teórico para a construção do conceito de Direito proposto por Hart 

está ancorado em sua norma de reconhecimento, norma última do sistema que permite 

uma identificação conclusiva, pelos indivíduos e pelas autoridades, das normas 

primárias, por meio de critérios de validade (observância às fontes do Direito). “Dizer 

que determinada norma é válida equivale a reconhecer que esta satisfaz a todos os 

critérios propostos pela norma de reconhecimento não explicitada, mas aceita” (HART, 

p. 133).  

O critério de validade jurídico ou fonte do Direito se torna supremo quando 

capaz de identificar uma norma primária, como pertencente ao sistema jurídico, mesmo 

quando em conflito com outros critérios. O caráter de norma última do sistema jurídico, 

por sua vez, enfatiza o fato de a regra de reconhecimento não poder ser avaliada por 

critérios de validade, mas tão somente aceita como apropriada, por um consenso da 

sociedade; “Trata-se, não mais de um enunciado jurídico interno sobre a validade de 

uma norma no sistema jurídico, mas de um enunciado factual externo” (HART, p. 139).  

A norma de reconhecimento seria a única regra em um sistema jurídico, cuja 

obrigatoriedade dependeria de sua aceitação: “a regra de reconhecimento pode ser 

bastante simples – ‘o que o rei decreta é lei’ – ou bastante complexa – a Constituição 

dos Estados Unidos, por exemplo, com todas as suas possibilidades de interpretação” 

(DWORKIN, 2007, p. 33). De outra forma, não passaria pelo crivo da validade (teste de 

pedigree), haja vista ser a última instância, não podendo, pois, satisfazer a critérios de 

uma regra ainda mais fundamental. Só existe enquanto um fato aceito por uma prática 

efetiva, complexa, de identificação do Direito, que pressupõe concordância dos 
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Tribunais, autoridades e indivíduos. Por esta razão, tem de ser compreendida como um 

padrão público e comum de comportamento oficial aceito pelas autoridades do sistema.  

 

4 O DIREITO E A MORAL  

 

É importante salientar ainda, como ponto fundamental do debate estabelecido 

entre Dworkin e Hart, a questão atinente à moral. Conforme abordado, essa questão 

sempre se colocou como uma das principais discordâncias existentes no pensamento 

jurídico-filosófico.  

Hart acrescenta, como inovação à tradição positivista, o reconhecimento de um 

sistema jurídico incompleto, por ser impossível aos legisladores a edição de regras 

taxativas para todas as situações fáticas. Ao contrário, admite a existência de zonas de 

penumbra como consequência do limite inerente à natureza aberta da linguagem, a 

exigir a individualização de normas gerais e abstratas no caso concreto. Reconhece, 

inclusive, a existência de lacunas no ordenamento jurídico, que autorizariam o 

magistrado a agir discricionariamente, criando direito novo. Neste ponto reside a sua 

crítica ao formalismo jurídico:  

O vício conhecido na teoria do direito como formalismo ou 
conceptualismo consiste numa atitude perante as normas formuladas 
verbalmente que busca, após a edição da norma geral, 
simultaneamente disfarçar e minimizar a necessidade de tal escolha. 
Uma forma de agir assim é congelar o sentido da norma de tal maneira 
que seus termos gerais devam ter o mesmo sentido em todos os casos 
em que esteja em pauta sua aplicação (HART, p. 168). 

 
 

Destoa ainda do pensamento positivista clássico, por apresentar uma interação, 

não necessária, mas, por vezes coincidente entre o Direito e a Moral. Isso ocorrerá 

quando a moral social for incorporada pela legislação ou pelos precedentes: “quando o 

próprio direito assim identificado tiver incorporado critérios morais para a sua 

identificação” (HART, p. 347). De qualquer forma, Hart reafirma o dogma positivista 

que diferencia validade e moralidade das normas jurídicas. Ainda que uma norma seja 

moralmente condenável poderá ser válida, o que não significa ter de obedecê-la, 

conforme assevera Hart (2009, p. 272): “a certificação de alguma coisa como 

juridicamente válida não é conclusiva no tocante à obediência”. 
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5 A INTEGRIDADE DO DIREITO: a resposta correta de Dworkin 

Segundo Dworkin, a “tese das fontes” 4 (2010, p. 205) de Hart reduziria o direito 

a um conjunto de regras jurídicas válidas (direito identificado mediante referência a suas 

fontes sociais). O erro fatal de Hart, na acepção de Dworkin, seria o de identificar o 

Direito como “uma simples questão de fato histórico, nunca dependente da moral” 

(1999, p. 12).  

Ao adotar esse modelo, Hart reduziria as verdadeiras alegações de Direito (ou 

seja, o que o Direito realmente é) a padrões convencionais de reconhecimento do 

direito: “aceitação por parte da comunidade como um todo de uma regra-mestra 

fundamental (que ele chamou de regra de reconhecimento) que atribui a pessoas ou 

grupos específicos a autoridade de criar leis” (DWORKIN, 1999, p. 42).  

Importante salientar, nesse sentido, que os princípios identificados pela regra 

social de reconhecimento seriam aqueles derivados da aceitação e da prática social tão 

somente. Assim, apenas a moral convencional poderia ser identificada e não a moral 

concorrente (padrões morais objetivos), reconhecida pela sua substância e não por um 

teste de pedigree. Dworkin é mais abrangente em relação à Hart porque inclui a moral 

não convencional como integrante de uma teoria do direito. E é essa moral que o 

permite descartar a existência de uma discricionariedade em sentido forte. As palavras 

do autor são ilustrativas: 

Mas a teoria não é plausível nem mesmo em sua forma atenuada, pois 
mostra-se incapaz de reconhecer a importante distinção entre dois 
tipos de moralidade social, que podemos chamar de moralidade 
concorrente e moralidade convencional. Uma comunidade exibe uma 
moralidade concorrente quando seus membros estão de acordo quanto 
a afirmar a existência da mesma – ou quase a mesma – regra 
normativa, mas não consideram o fato desse acordo como parte 
essencial das razões que os levam a afirmar a existência dessa regra. 
Uma comunidade exibe uma moralidade convencional quando leva 
em conta o fato do acordo (DWORKIN, 2007, p. 85) 
 
 

O positivismo, nesse ponto, acaba sendo bastante criticado por Dworkin, uma 

vez que geraria grande insegurança jurídica, haja vista apontarem lacunas em lugares 

onde deveriam existir deveres judiciais. Com efeito, o autor acredita que o erro de Hart 

está na sua delimitação do sistema jurídico. Assim, não admite existir discricionariedade 

e, tampouco, criação do direito ex post facto.  

                                                           
4 Termo utilizado por Dworkin em seu livro “Justiça de Toga”. 
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Dworkin, ao refletir sobre a prática dos Tribunais norte-americanos, percebeu 

que as divergências jurisprudenciais versavam sobre o fundamento das leis (a exemplo, 

ver os casos Riggs versus Palmer, em 1889, e Henningsen versus Bloomfield Motors, 

Inc., em 1969), ou seja, sobre questões de direito – o que o direito realmente é e exige 

em um caso concreto. Com isso, constatou existirem divergências teóricas sobre o 

conceito de Direito: o direito não é apenas o que as instituições jurídicas afirmam que 

seja (como pretendeu Hart), caso contrário, as leis não suscitariam dúvidas 

relativamente a qual seja o verdadeiro direito das partes (a exemplo ver o casos 

Tennessee Valley Authority versus Hill, em 1978 e McLoughlin versus O’Brian, em 

1983).  

A sua preocupação é fundamentalmente com a aplicação do direito, com a 

decisão judicial, o que o levou a elaborar uma nova Teoria do Direito, interpretativa e 

justificativa da prática jurisprudencial, identificando novos padrões jurídicos. Tais 

padrões se constituem em princípios implícitos, adequados à prática e ao Direito como 

um todo, permitindo a construção de uma melhor justificativa moral do sistema jurídico. 

O importante, para Dworkin, não é como as normas são identificadas pelas autoridades, 

mas como são interpretadas e aplicadas. A deliberação judicial exigirá que: 

[...] até onde seja possível, nossos juízes tratem nosso atual sistema de 
normas públicas como se este expressasse e respeitasse um conjunto 
coerente de princípios e, com esse fim, que interpretem essas normas 
de modo a descobrir normas implícitas entre e sob as normas 
explícitas (DWORKIN, 1999, p. 261). 
 

A Teoria da Integridade é uma nova proposta à separação estanque entre Moral, 

Política e Direito, empreendida pelos positivistas, advinda da crença comungada de que 

a validade de uma norma jurídica independe da justificativa moral do seu conteúdo. A 

preocupação de Dworkin é importante porque tangencia o problema atual da 

legitimidade das decisões judiciais, na medida em que se preocupa com a legitimidade e 

com a validade do Direito. A legitimidade só é reconhecida a partir de uma comunidade 

de princípios. 

Diferentemente da tradição positivista, resgata o ponto de contato entre Direito, 

Política e Moral, na medida em que compreende de forma holística o sistema jurídico, a 

partir de uma perspectiva principiológica: “Em minha opinião, o argumento jurídico é 

um argumento típica e completamente moral” (DWORKIN, 2010, p. 205).  

O conceito de Direito defendido pelo autor abarca direitos, deveres, princípios 

históricos, convencionais e não convencionais. Busca uma justificação coerente para 
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todos esses elementos e não uma regra capaz de reconhecê-los como se possuíssem 

algum pedigree, passível de identificação. Por não se prender unicamente às fontes de 

direito, históricas e institucionais, como critérios únicos para a identificação do Direito é 

que a sua teoria consegue abarcar os casos difíceis.  

A distinção precípua entre os princípios e as regras não seria estrutural, mas 

lógico-argumentativa, ou seja, estabelecida no momento da aplicação do direito, 

considerando as particularidades do caso concreto. Os princípios (DWORKIN, 2007, p. 

57) apenas direcionam uma decisão, mas não ditam resultados como as regras, portanto, 

caso sejam obtidos resultados distintos dos inicialmente previstos, não serão, por isso, 

invalidados ou alterados; ao contrário, restarão intactos. Admite a dificuldade de os 

princípios serem demonstrados, defendendo que isso seja feito de forma indireta, a 

partir de alguns elementos, como as práticas compartilhadas por uma determinada 

sociedade, a história legislativa e judiciária, bem como outros princípios.  

O autor contesta o modelo de regras de Hart e a sua consequência mais nefasta 

ao Estado Democrático de Direito: o poder discricionário do juiz. Reforça o dever 

judicial de construir o direito, mesmo nos casos difíceis (DWORKIN, 2007, p. 128). 

Admitir hipótese contrária, qual seja, a de os juízes poderem exercer uma função 

legislativa delegada, decidindo as questões difíceis, a partir de suas próprias convicções 

pessoais, é aceitar um rompimento com a democracia representativa. A partir dessa 

perspectiva, a atuação do Judiciário propiciaria um debate orientado por princípios, o 

que não violaria em absoluto a noção de democracia:  

Mas essa sociedade faz uma promessa importante a cada indivíduo, e 
o valor dessa promessa parece valer à pena. Ela encoraja cada 
indivíduo a supor que suas relações com outros cidadãos e com o seu 
governo são questões de justiça e o encoraja, assim como a seus 
concidadãos, a discutir como comunidade o que a justiça exige que 
sejam essas relações. Promete-lhes um fórum no qual suas 
reinvidicações quanto àquilo a que tem direito serão constante e 
seriamente consideradas a seu pedido. Não pode prometer-lhe que a 
decisão o agradará ou mesmo que estará certa. Mas isso não é 
necessário para tornar valiosa a promessa e o senso de justiça que ela 
cria. Posso ter dado a impressão de que a democracia e o Estado de 
Direito são conflitantes. Não é isso: pelo contrário, esses dois 
importantes valores políticos estão enraizados em um ideal mais 
fundamental, o de que qualquer governo aceitável deve tratar as 
pessoas como iguais (DWORKIN, 2005, p. 39). 
 

Defende, outrossim, uma leitura moral da Constituição: as normas 

constitucionais de um Estado Democrático de Direito incorporam princípios morais 
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abstratos que exigem uma interpretação moral dos tribunais: “Um juiz que segue a 

concepção do Estado de Direito centrada nos direitos tentará, num caso controverso, 

estruturar algum princípio que, para ele, capta, no nível adequado de abstração, os 

direitos morais das partes que são pertinentes às questões levantadas pelo caso 

(DWORKIN, 2005, p. 15).  

De tal modo, o Direito deverá se pautar pelo paradigma da integridade, no qual 

os princípios deverão servir de base às decisões judiciais, justificando-as como a melhor 

interpretação do Direito, a fim de que possam assegurar a proteção dos direitos 

fundamentais individuais, contemplado nas democracias atuais. Essa concepção é a 

ideia basilar da Teoria de Dworkin. A visão do autor sobre a integridade revela a 

importância de se manter a coerência do Direito, bem como a equidade e o devido 

processo legal.  

O programa da integridade elabora uma Teoria do Direito a partir de um modelo 

interpretativo, que serviria como instrumento para o juiz chegar à decisão correta nos 

casos difíceis. “Nega que as manifestações do direito sejam relatos factuais do 

convencionalismo, voltados para o passado, ou programas instrumentais do 

pragmatismo jurídico, voltados para o futuro” (1999, p. 272). Ao contrário, “instrui os 

juízes a identificar direitos e deveres legais até onde for possível, a partir do pressuposto 

de que foram todos criados por um único autor – a comunidade personificada” (1999, p. 

272). Combina, portanto, elementos do passado e do futuro, a serem considerados 

mutuamente no ato de interpretação jurídica:  

O direito como integridade, portanto, começa no presente e só se volta 
para o passado na medida em que seu enfoque contemporâneo assim o 
determine. Não pretende recuperar, mesmo para o direito atual, os 
ideais ou objetivos práticos dos políticos que primeiro os criaram. 
Pretende sim justificar o que eles fizeram em uma história geral digna 
de ser contada aqui, uma história que traz consigo uma afirmação 
complexa: a de que a prática atual pode ser organizada e justificada 
por princípios suficientemente atraentes para oferecer um futuro 
honrado. O direito como integridade deplora o mecanismo do antigo 
ponto de vista de que ‘lei’ é ‘lei ’, bem como o cinismo do realismo 
jurídico (1999, p. 274). 

 

Para o autor, esse modelo é, simultaneamente, produto e fonte da interpretação 

ampla da prática jurídica. De outra forma, a decisão de um juiz que aceite o modelo da 

integridade pressuporá uma interpretação capaz de preservar e se concatenar, o máximo 

possível, com um sistema jurídico coerente e equânime. Dworkin sugere um programa 
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essencialmente interpretativo, no qual os juízes deverão compreender a prática jurídica 

contemporânea como “uma política em processo de desenvolvimento” (2005, p. 271).  

A Teoria da Integridade de Dworkin propõe uma ideia de coerência e adequação 

entre as decisões judiciais e todo o arcabouço de normas. Por este motivo, o autor 

encontra pontos de similitude entre o Direito e a atividade literária, que igualmente, 

requisita, com bastante intensidade, a capacidade interpretativa de seus críticos 

literários. Os juízes seriam, concomitantemente, autores e críticos, em um só tempo, 

haja vista introduzirem novas ideias na tradição que interpretam. 

Desta feita, o autor, para melhor elucidar a sua Teoria da Integridade, cria um 

paralelo entre literatura e Direito, elaborando um gênero literário artificial, ao qual 

denominou “romance em cadeia”.  Nesse projeto, um grupo de romancistas deverá 

escrever um romance em série, de forma a permitir a cada um interpretar os capítulos 

que receber e, em sequência, elaborar um novo. A elaboração do capítulo subsequente à 

cadeia deverá ser o mais coerente possível com o romance. Espera-se que os 

romancistas levem à sério suas responsabilidades de continuidade, preocupando-se em 

unificar o romance e aprimorá-lo ainda mais. Se for um bom crítico, adverte Dworkin, o 

trabalho do romancista será árduo e multifacetado, pois o valor de um bom romance não 

pode ser apreendido a partir de uma única perspectiva.  

A partir desse modelo, o magistrado será capaz de perceber que outras decisões 

manifestadas por diferentes juízes, em casos análogos, tratam de problemas afins. Por 

esta razão, os precedentes judiciais comporão uma parte da longa história que ele irá 

interpretar e continuar, de acordo com suas opiniões sobre o melhor andamento a ser 

seguido. A decisão do juiz deverá ser extraída de uma interpretação capaz, 

simultaneamente, de adaptar fatos anteriores e os justificar, até onde isso seja possível. 

Para expor essa “complexa estrutura da interpretação jurídica”, Dworkin utiliza-se do 

juiz imaginário Hércules, que aceita o Direito como integridade, uma vez que admite 

tratar-se de uma tarefa difícil e demorada, incompatíveis com a prática judiciária. O juiz 

Hércules não espelha a realidade, mas apenas mostra a “estrutura oculta de suas 

sentenças, deixando-as assim abertas ao estudo e à crítica” (1999, p. 316). O autor 

admite ser essa uma tarefa árdua e que, por conseguinte, Hércules só poderá ser imitado 

até certo ponto (1999, p. 294). Mas, ainda que tal proposta seja ideal, Dworkin pondera 

que ela deverá ser levada em conta, quando da aplicação do Direito: 
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[...] seus juízos de adequação e moral política são feitos da mesma 
matéria e têm a mesma natureza que os deles. Ele faz o que fariam se 
tivessem toda uma carreira a dedicar a uma única decisão; precisam 
não de uma concepção do direito diferente da dele, mas de algo que 
ele nunca precisou cultivar: eficiência e capacidade de administrar 
com prudência (1999, p. 316). 

 

Hércules deverá se confrontar com outras decisões judiciais do passado, bem 

como demonstrar uma interpretação o menos lesiva possível à integridade de sua rival, 

para atender a dimensão da adequação. Essa tarefa exigirá que considere não apenas o 

número de decisões importantes para cada interpretação, mas quais exprimem um 

princípio mais importante. A decisão deverá demonstrar ainda o histórico jurídico como 

o melhor possível do ponto de vista da moral política substantiva. Nesse sentido, o autor 

enuncia seu ideal interpretativo de integridade como a melhor interpretação da estrutura 

política e da prática judiciária de sua comunidade:  

O direito como integridade, então, exige que um juiz ponha à prova 
sua interpretação de qualquer parte da vasta rede de estruturas e 
decisões políticas de sua comunidade, perguntando-se se ela poderia 
fazer parte de uma teoria coerente que justificasse essa rede como um 
todo (DWORKIN, 2005, p. 294) 
 
 

 Não aceitar a possibilidade de existir uma única decisão correta para os casos 

difíceis é admitir um grau de discricionariedade rejeitado por Dworkin, conforme se 

demonstrou. O autor esclarece que: 

O direito como integridade pressupõe, contudo, que os juízes se 
encontram em situação muito diversa daquela dos legisladores. Não se 
adapta à natureza de uma comunidade de princípio o fato de que um 
juiz tenha autoridade para responsabilizar por danos as pessoas que 
agem de modo que, como ele próprio admite, nenhum dever legal as 
proíbe de agir. Assim, quando elaboram regras de responsabilidade 
[...], não têm a liberdade que há pouco afirmei ser uma prerrogativa 
dos legisladores. [...] devem apresentar argumentos que digam por que 
as partes realmente teriam direitos e deveres legais ‘novos’ [...]. Um 
jurista pragmático rejeitaria essa proposição. Hércules, porém, rejeita 
o pragmatismo. Ele é partidário do direito como integridade e, 
portanto, quer uma interpretação do que fizeram os juízes, nos casos 
anteriores de danos morais, que os mostre agindo da maneira que ele 
aprova, não da maneira que, em sua opinião, os juízes devem recusar-
se a agir (1999, p. 292 e 293). 

 

Decisionismos e arbitrariedades violam a idéia de integridade, na medida em que 

são incompatíveis com a salvaguarda dos valores jurídicos fundamentais de um Estado 

Democrático de Direito. 
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CONCLUSÃO 

A compreensão do fenômeno jurídico vem sofrendo profundas modificações, a 

partir da mudança de paradigma pós-positivista. A construção de um novo discurso, 

conforme se tentou demonstrar, se tornou premente a partir da Segunda Grande Guerra, 

quando o entendimento do que é o Direito mudou substancialmente.  

Premissas antigas, que serviram de alicerce para a aceitação e difusão das 

concepções positivistas tornaram-se insuficientes. Passou-se a contestar a incapacidade 

do modelo de regras em oferecer respostas seguras e justas para casos mais complexos, 

não solucionados pelo processo subsuntivo; de outra forma, indagou-se, se as decisões 

proferidas nestes casos, refletiriam decisionismos e arbitrariedades.  

As sociedades contemporâneas, após a triste experiência nazista, passaram a 

ansiar por um Direito mais correlato à Ética, que servisse como verdadeiro instrumento 

obstativo do retrocesso de garantias e direitos fundamentais. A necessidade de se 

repensar o Direito, a fim de se garantir a salvaguarda de direitos fundamentais tornou-se 

um campo fértil para a eclosão de inúmeras teorias hermenêuticas, dentre as quais a da 

Integridade, de Ronald Dworkin.  

A grande contribuição de Dworkin foi repensar o modelo de Direito proposto 

por Hart, evidenciando a existência de princípios jurídicos implícitos, que assim como 

as regras, igualmente integram o sistema jurídico. O modelo de Hart, alicerçado na regra 

de reconhecimento, se mostrou falível e, portanto, insuficiente para delimitar o universo 

jurídico. A análise dworkiana solapou a defesa de um pretenso poder discricionário, de 

criação de direito novo, ainda que em moldes distintos do efetuado pelo Poder 

Legislativo, conforme defendeu Hart, garantindo maior segurança jurídica. A elevação 

dos princípios a um status normativo esvaziou por completo toda e qualquer margem de 

atuação jurisdicional para além dos limites legais (delimitados por regras e princípios).  

Por esta razão, a Teoria da Integridade de Dworkin revela-se paradigmática para 

a introdução do debate sobre a responsabilidade dos juízes. O diálogo entre Dworkin e 

Hart mostrou-se louvável, justamente, por evidenciar a dificuldade de se estabelecer 

limites para a atuação dos magistrados. A figura de Hércules, criada por Dworkin, foi 

utilizada por ele como ponto de partida para a construção de um pensamento capaz de 

elaborar a melhor conduta a servir de parâmetro para o aplicador do Direito. Não 

poderia ser diferente: apesar das críticas à metáfora do juiz ideal, é evidente que as 
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capacidades atribuídas a Hércules servem como modelo a ser seguido, o máximo 

possível, pelos intérpretes do direito.  

A enorme contribuição de teorias como a de Dworkin está em fornecer padrões 

mais seguros e determinados para que se possa alcançar legitimidade nas decisões 

judiciais, de forma a manter a coerência e a integridade do sistema jurídico. Essa tarefa 

é extremamente complexa, mas não pode ser abandonada, caso se pretenda levar os 

Direitos à sério. 
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RESUMO 

Este artigo pretende estudar o pensamento filosófico tomasiano em duas questões da Suma, 

sobre a “Injustiça” e a “Injustiça do juiz no julgar”, a partir de uma visão geral desta obra. 

Percebe-se, antes de tudo, o espaço considerável que a Suma reserva para tratar do tema da 

“Justiça”, a virtude mais estudada em comparação com todas as outras. Com referência à 

primeira questão, são analisados quatro artigos: se a injustiça é um vício especial; se praticar 

atos injustos é próprio do injusto; se podemos sofrer injustiça voluntariamente e se a injustiça 

é genericamente pecado mortal. Também a segunda questão estuda quatro artigos, a saber: se 

podemos julgar justamente quem não depende de nós; se é lícito ao juiz, baseado no que lhes 

expõem, julgar contra a verdade que conhece; se o juiz pode condenar justamente quem não é 

acusado e se pode licitamente relaxar a pena. Pretende-se, assim, a partir de um autor clássico, 

analisar o tema da Justiça que marcou toda a reflexão etico-jurídica da civilização ocidental, 

podendo apontar caminhos para que a justiça seja vivenciada e a injustiça evitada. 

PALAVRAS-CHAVE: PENSAMENTO TOMASIANO; JUSTIÇA; INJUSTIÇA; JUIZ 

INJUSTO. 

 

RIASSUNTO 
Questo articolo artigo pretende analizzare il pensiero filosofico di San Tommaso in due 

questioni della Somma Teologica, sui temi dell’ “Ingiustizia” e dell’ “Ingiustizia del giudice 

nel giudicare”, a partire da una visione generale di quest’opera. Si percepisce, prima di tutto, 

lo spazio considerevole che la Somma dedica al tema della “Giustizia”, la virtù piu studiata, 

se paragonata con tutte le altre virtù. Riguardo alla prima questioe, si studiano quattro articoli: 

se l’ingiustizia è un vizio speciale; se é proprio dell’ingiusto praticare atti ingiusti; se 

possiamo soffrire l’ingiustizia volontariamente e se l’ingiustizia genericamente é un peccao 

mortale. Pure la secondaquetsione studia quattro articoli, cioè: se possiamo giudicare 

giustamente chi non dipende da noi; se é lecito, al giudice, basandosi in quello che gli 

espongono, giudicare contro la verità che conosce; se il giudice può condannare giustamente 

chi non è accusato e se può licitamente ridurre la pena. Si pretende, così, a partire da un autore 

classico, analizzare il tema della Giustizia che ha marcato tutta la riflessione etico-giuridica 

della civiltà occidentale, con la possibilità di indicare un cammino perché la giustizia sia 

praticata e l’ingiustizia sia evitata. 

PAROLE CHIAVE: PENSIERO DI SAN TOMMASO; GIUSTIZIA; INGIUSTIZIA; 

GIUDICE INGIUSTO. 
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9555



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

            Entre os muitos assuntos desenvolvidos pelo pensamento tomasiano, optou-se por 

escolher a temática da “Injustiça” e da “Injustiça do juiz no julgar”. Trata-se, pois, de analisar, 

respectivamente as questões 59 e 67 da segunda parte da Segunda Parte da Suma Teológica. 

            O presente artigo pretende analisar estas questões procurando nas reflexões 

tomasianas aqueles princípios e aquele método que possam ajudar na solução dos atuais 

problemas jusfilosóficos. Mas, para uma melhor compreensão delas, será considerada, antes, a 

colocação das mesmas na Suma Teológica. 

  

1. O  tema da Justiça e da Injustiça na Suma Teológica 

  

Para entender melhor as questões 59 e 67, da segunda parte da Segunda Parte da Suma 

Teológica, que tratam, respectivamente, da “injustiça” e da “injustiça do juiz no julgar”, 

apresenta-se o esquema geral da obra e, particularmente, o espaço significativo que, nela, 

Santo Tomás dá para a temática da justiça e da injustiça. 

            A Suma Teológica é articulada em três Partes. A Primeira Parte (questões 1-119), 

dogmática, sobre Deus em si mesmo, sobre o mistério da Trindade e sobre a atividade 

criadora de Deus (anjos, seres corpóreos, homem). 

            Na Segunda Parte, moral, Santo Tomás considera o homem, impelido pela Graça, na 

sua aspiração de conhecer e amar a Deus para ser feliz no tempo e na eternidade. Esta Parte, 

por sua vez, está subdividida em mais duas partes: a primeira parte da Segunda Parte (prima 

secundae I-II: questões 1-114),) e a secunda parte da Segunda Parte (secunda secundae II-II: 

questões 1-189). 

            Primeiro (I-II), ele apresenta os princípios teológicos do agir moral, estudando como, 

na liberdade de escolha humana para praticar o bem, integram-se a razão, a vontade e as 

paixões, às quais se acrescenta a força que dá a Graça de Deus, bem como a ajuda que é 

oferecida também pela lei moral. Analisam-se, aí, especificamente os seguintes temas: o fim 

último, os atos humanos, as paixões, as virtudes, os vícios e os pecados; a lei, a graça. 

            Sobre este fundamento, Santo Tomás delineia a fisionomia do homem que vive 

segundo o Espírito e que se torna, assim, um ícone de Deus (II-II). Aqui, ele estuda as três 

virtudes teologais - fé, esperança e caridade -, seguidas do agudo exame de mais de cinquenta 

virtudes morais, organizadas em torno das quatro virtudes cardeais - prudência, justiça, 

fortaleza e temperança. Termina, então, com a reflexão sobre as diferentes vocações na Igreja. 

            Na terceira Parte da Suma (questões 1-90), novamente dogmática, Santo Tomás estuda 

o Mistério de Cristo por meio do qual pode-se alcançar novamente a Deus Pai. Nesta seção, 

escreve páginas sobre o Mistério da Encarnação e da Paixão de Jesus e sobre os sete 

sacramentos (TORREL, 2003). 
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            Devido à sua morte prematura, Santo Tomás não completou a Suma. Ele tinha 

chegado a falar do sacramento da penitência (I parte). 

            A última parte, chamada de Suplemento (questões 1-99), foi redigida pelo seu amigo e 

secretário, Frei Reginaldo de Piperno; e analisa os seguintes temas, a partir dos sacramentos 

não estudados anteriormente: a penitência (II parte), a unção dos enfermos, a ordem, o 

matrimônio; e, em seguida, o juízo particular e universal, a ressurreição dos mortos e as 

realidades futuras. 

            Para a redação do Suplemento, Frei Reginaldo extraiu suas ideias da obra anterior de 

Santo Tomás, O Comentário ao livro das Sentenças, escrito entre 1252 e 1256, quase vinte 

anos antes da Suma, quando seu pensamento não tinha ainda chegado à plena maturidade 

(TOMMASO, 1996). 

            Com referência ao espaço reservado ao estudo das virtudes cardeais, percebe-se que 

ele dedica 10 questões para tratar da prudência (questões 47-56), 66 questões relativas à 

justiça (questões 57-122), 18 questões sobre a fortaleza (questões 123-140) e, por fim, 30 

questões sobre a temperança (questões 141-170). 

            Pode-se verificar, para entender a importância que ele dá à reflexão sobre a justiça, 

também a quantidade de questões que tratam das virtudes teologais: 16 questões sobre a fé 

(questões 1-16), 5 sobre a esperança (questões             17-22) e 24 sobre a caridade (questões 

23-46). 

            Em suma ele fala mais sobre a justiça do que sobre as outras três virtudes cardeais, que 

somam 58 questões. 

Depois deste levantamento quantitativo pode-se passar ao qualitativo, quer dizer, à verificação 

dos sub-temas legados à justiça e ao vício oposto, a injustiça. 

            Antes de tudo é no tratado da justiça que se encontra o estudo de Santo Tomás sobre o 

direito e não no tratado das leis. E o fato dele discutir a teoria do direito fora do tratado das 

leis evita a interpretação de que o direito (ius) significa tão somente a lei (lex) (VILLEY, 

2003, p. 120). 

            De fato, a questão 57, Sobre o Direito, começa, desde seu primero artigo, a discutir 

“se o Direito é objeto da Justiça”, respondendo, depois, de maneira positiva a tal 

questionamento. 

            Aliás a questão 57 é a primeira do tratado “sobre o direito e a 

justiça”  (NASCIMENTO, 2011, p. 114). 

            A sucessão dos sub-temas deste tratado é a seguinte, num esquema elaborado por este 

pesquisador: 

            

1.  A Justiça em si mesma: o direito, objeto da justiça (q. 57); a justiça  (q. 58); a injustiça (q. 

59); o juízo (q. 60). 
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2. Partes subjetivas da Justiça: 

2.1 Em si mesmas: 

                        2.1.1 justiça comutativa e distributiva (q. 61); 

                        2.1.2  a restituição enquanto ato de justiça comutativa (q. 62). 

            2.2 Vícios opostos: 

                        2.2.1 à justiça distributiva:  a acepção de pessoas (q. 63); 

2.2.2 à justiça comutativa: o homicídio (q. 64); a mutilação, o açoite e o encarceramento  (q. 

65); o furto e o  roubo (q. 66); a injustiça do juiz no julgar (q. 67); a acusação injusta (q. 68); 

a injustiça do acusado (q. 69); a injustiça da testemunha (q. 70); a injustiça dos advogados (q. 

71); a injúria (q. 72); a difamação (q. 73); o mexerico (q. 74); a zombaria (q. 75); a maldição 

(q. 76); a fraude nas compras ou vendas (q. 77); a usura nos empréstimos (q. 78). 

3.  Partes integrantes da Justiça: fazer o bem e evitar o mal (q. 79). 

  

4. Partes potenciais da Justiça: se estão convenientemente assinaladas as virtudes anexas à 

justiça (q. 80). 

  

            A) Com referência a Deus:    

            4.1 Virtudes da veneração: 

                        4.1.1 a religião (q. 81); a devoção (q. 82); a oração (q. 83); a adoração 

(q.             84); os sacrifícios (q. 85); as oblaçoes e as primícias (q. 86); os 

dízimos                            (q. 87); o voto (q. 88); o juramento (q. 89); a adjuração  q. 90); 

a                                        invocação (q. 91). 

            

            4.2 Vícios opostos por excesso: a superstição como vício e suas espécies (q. 92); a 

superstiçao como culto indevido a Deus (q. 93); a idolatria (q. 94); a           adivinhação (q. 

95); a magia (q. 96). 

  

            4.3 Vícios opostos por defeito: a tentação de Deus (q. 97); o perjúrio (q. 98); 

o    sacrilégio (q. 99); a simonia (q.100). 
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            B) Com referência aos pais: 

            4.4 a piedade filial (q. 101). 

  

            C) Com referência aos superiores: 

            4.5 o respeito (q. 102); a honra (q. 103); a obediência (q. 104); a desodediência    (q. 

105). 

  

            D) Com referência aos benfeitores: 

            4.6 a gratidão (q. 106); a ingratidão (q. 107). 

  

            E) Com referência às virtudes e vícios sociais: 

            4.7 a vingança (q. 108); a verdade (q. 109); a mentira (q. 110); a 

hipocrisia           (q.111);  a arrogância (q. 112); a ironia (q. 113); a afabilidade (q. 114); 

a        adulação (q.115); o litígio (q. 116); a liberalidade (q. 117); a avareza (q.      118); 

a             prodigalidade (q. 119); a equidade (q. 120);  o dom da piedade (q. 121); 

os             preceitos da Escritura sobre a  justiça (q. 122). 

            

  

            Afirmou-se, acima, que na segunda parte da Segunda Parte, Santo Tomás realiza um 

agudo exame de mais de cinquenta virtudes morais, organizadas em torno das quatro virtudes 

cardeais. Pôde-se, pois, perceber isso na apresentação  do esquema relativo à virtude da 

Justiça, em que aparece a indicação destas outras virtudes, por exemplo,  a religião, a 

devoção, a oração, a piedade filial, o respeito, a honra etc. 

            Colocaram-se grifadas as questões que vão ser consideradas neste artigo. Pode-se, 

então, perceber que a temática da injustiça se encontra no início do tratado, quando se 

apresenta “A Justiça em si mesma”; e a reflexão sobre a Injustiça do juiz no julgar está 

colocada nas “Partes subjetivas da justiça” quando são apresentados os vícios opostos à 

justiça comutativa. 

  

2. A Injustiça como  vício 
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A questão 59 leva por título: De Iniustitia, Sobre a Injustiça; e pretende discutir quatro 

artigos: 

            a) se a injustiça é um vício especial (art. I); 

            b) se praticar atos injustos é próprio do injusto (art. II); 

c)    se podemos sofrer injustiça voluntariamente (art. III); 

d)  se a injustiça é genericamente pecado mortal (art. IV). 

  

            Na resposta ao questionamento do primeiro artigo, Santo Tomás afirma que a injustiça 

ilegal é um vício especial porque despreza o bem comum, que é o objeto especial da justiça 

legal. Mas, quando o homem despreza o bem comum, “pode ser arrastado a todos os 

pecados”. Por isso “todos os vícios, enquanto repugnam ao bem comum, têm natureza de 

injustiça, isto é, são como derivados dela”. Neste sentido, a injustiça, que engloba todos os 

vícios, não é um “vício especial”, mas “geral”, pois todo vício é uma forma de injustiça. 

            Considerando, porém, a injustiça na sua modalidade de implicar uma “certa 

desigualdade em relação a outrem”, neste caso a injustiça “tem uma especial matéria e é um 

vício particular oposto à justiça particular”. Ele traz, em seguida, o exemplo de alguém que 

quer ter mais bens, como as riquezas e as honras; e menos males, como os sofrimentos e os 

danos. 

            Na resposta às objeções, Santo Tomás distingue a justiça legal da justiça divina: a 

primeira implica uma relação com o bem comum humano e acaba tornando-se um “pecado 

especial”; e a outra com o bem divino, que se refere a todo pecado. Neste último sentido, 

“todo pecado é uma iniquidade”, uma injustiça. 

            A segunda objeção afirmava que nenhum pecado especial se opõe a todas as virtudes: 

por exemplo, no adultério se opõe à castidade; no homicídio à mansidão. Mas a injustiça se 

opõe a todas as virtudes. Neste sentido não seria um pecado especial. 

            Ele responde citando o artigo 9 da questão 58, no qual tinha afirmado que a justiça tem 

como objeto específico os atos externos: e apenas neste sentido é um vício especial. Porém, os 

atos internos, as paixões, opõem-se a todas as virtudes. 

            A terceira objeção afirmava que a injustiça se opõe à justiça, que se encontra na 

vontade. Mas, como todo pecado provém da vontade, a injustiça não seria um pecado 

especial. 

            Ele responde que, seja a vontade, como a razão, abrangem a moral na sua totalidade, 

incluindo os atos internos e externos. Mas a justiça, e, por contraposto, a injustiça, dizem 

respeito especificamente a atos relativos a outrem. 
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            Pode-se perceber que Santo Tomás discutiu, especificamente, a injustiça como vício 

em três vertentes básicas: a primeira como uma ilegalidade, enquanto um vício especial; a 

segunda como todas as ilegalidades, enquanto um vício geral; e a terceira como desigualdade, 

enquanto um vício particular. 

            Além disso, não se pode esquecer que a obra de Santo Tomás é, antes de tudo, 

teológica: por isso faz referência ao conceito especificamente teológico do “pecado”. 

            Falar de injustiça, de algum modo, é relacioná-la com a própria justiça, um hábito 

virtuoso. O mesmo pode ser dito da injustiça: é também um hábito, mas vicioso. Não é por 

outra razão que, na concepção tomasiana, a injustiça é, por assim dizer, “um vício com um 

único propósito, o de estar deliberadamente disposto a opor-se  àquilo que é exigido pela 

justiça” (MACINTYRE, 1991, p. 223). Embora possa ser viciada de muitas maneiras, para 

Santo Tomás, em geral, a perversão da reta razão (recta ratio) é o modo mais recorrente de se 

afastar da justiça e aproximar-se da injustiça (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 242). 

  

  

            Todo esse esquema reflete a visão filosófica de Santo Tomás, especialmente aquela 

que se refere às relações entre razão e fé, natureza e graça. 

A visão das relações entre razão e fé possui como base algumas convicções filosóficas e 

teológicas. Antes de tudo, o realismo gnosiológico; ou, em outros termos, a profunda 

confiança na radical racionalidade do único horizonte do ser, que não pode dar origem a 

ordens contrastantes de verdades. Em segundo lugar, a convicção de que a razão humana, 

também se sustentada no ser por parte de Deus, seja originariamente fornecida de tudo aquilo 

que lhe é necessário para agir conforme sua natureza. Em terceiro lugar, a tese de que a graça 

de Deus não anula, mas supõe e aperfeiçoa a natureza humana. A ordem da fé, que 

corresponde à “graça”, não anula, pois, a ordem da razão, que corresponde à “natureza”, mas 

a aperfeiçoa. 

O conhecimento filosófico pode, pois, completar-se no conhecimento teológico sem, com 

isso, precisar renunciar ao seu específico campo; e, da mesma forma, a teologia pode servir-se 

da filosofia, sem desvirtuar-se (PERONE; FERRETTI, CIANCIO, 1975). 

Neste sentido, entende-se a escolha dos temas da Suma Teológica: Deus, Homem e Cristo. E 

especificamente, quando trata do homem, analisa também aquelas virtudes, as cardeais, que 

anteriormente tinham sido estudadas pela filosofia grega, e que são objeto específico do saber 

racional (MONDIN, 2003). 

Aplicando tudo isso ao nosso estudo, a reflexão filosófica de Santo Tomás acaba 

apresentando-se como o exemplo um possível diálogo, com base em argumentos racionais, 

sobre o sempre debatido tema da Justiça. 

            

            O segundo artigo questiona se deva considerar-se injusto quem comete 

injustiça.             Na resposta Santo Tomás explica que é objeto da justiça “uma igualdade 
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relativa às coisas exteriores”. Paralelamente, a injustiça é uma “desigualdade pela qual damos 

a outrem mais ou menos do que lhe compete”. Com essa premissa, pode acontecer que 

alguém cometa injustiça, sem ser injusto: e isso por duas razões. Primeiro, por falta de relação 

entre a ação e seu objeto próprio. Neste sentido, nos atos relativos  a um fim, a intenção é 

essencial. Em outros termos, precisa querer um determinado efeito. Por isso, quem pratica 

uma injustiça, sem a intenção de praticá-la, o que poderia acontecer em quem age por 

ignorância, ou seja em quem pensa não fazer um ato injusto, essa pessoa não pratica injustiça, 

“em si e formalmente falando”, mas só “por acidente e apenas materialmente”. Em segundo 

lugar, pode acontecer que não haja correlação entre o ato e o hábito. Isso se daria, por 

exemplo, quando a origem do ato é uma paixão, como, por exemplo, a ira ou a concupiscência 

Por isso, é injusto apenas quem comete a injustiça intencional e propositalmente, por ter o 

hábito da injustiça. Mas pode acontecer que alguém faça injustiça sem intenção, ou por 

paixão: neste caso a pessoa não tem o hábito da injustiça. 

            Na resposta às objeções ele explica que o objeto especifica o hábito não porém 

enquanto considerado material e acidentalmente, como acontece com quem age por 

ignorância: ele não quer cometer a injustiça, pois nem sabe que seu ato é injusto. 

            A segunda objeção citava a opinião de Aristóteles que não concordava com a 

afirmação de que o justo pode praticar tanto atos justos, como injustos. 

            Santo Tomás, a esse respeito, especifica que não é fácil a ninguém cometer injustiça 

de propósito deliberado, mas somente quando alguém tem o hábito dela. 

            A terceira objeção parte do princípio de que todas as virtudes se comportam do mesmo 

modo relativamente ao seu ato próprio; e, paralelamente, os vícios. Neste sentido quem 

pratica um ato contrário à temperança, chama-se de intemperante. O mesmo deve-se dizer do 

injusto  que pratica a injustiça. 

            Na  resposta a esta objeção, Santo Tomás esclarece que quem é moderado por acidente 

e fora da intenção não pode chamar-se temperado nem materialmente, nem formalmente. 

Além disso, o objeto seja da temperança, como das outras virtudes está dentro do homem e 

não fora do homem, como acontece com o objeto da justiça. Neste sentido, a justiça não é 

semelhante às outras virtudes morais. A esse respeito, é bom lembrar o que Santo Tomás 

tinha afirmado na questão 58, que tratava especificamente “Da Justiça”, quando afirmava que 

“a matéria própria da justiça são os atos relativos a outrem”, quer dizer a algo que está “fora 

do homem”. 

  

O terceiro artigo questiona se podemos sofrer injustiça voluntariamente. 

            Na resposta Santo Tomás faz distinção entre a ação e a paixão: a primeira procede da 

vontade, que é o princípio dos atos humanos; e a segunda da natureza. Na primeira situação, o 

homem é “agente” e na segunda é “paciente”, chegando a sofrer contra a própria vontade. 

Conclui-se, pois, que a injustiça, propriamente falando, provém de um ato voluntário: e 

“ninguém pode fazê-la senão voluntariamente, nem sofrê-la senão involuntariamente”. 

Porém,  “quase materialmente falando, podemos fazer sem querer o que  é, em si mesmo, 

injusto; e podemos sofrê-lo voluntariamente, como quando damos a outrem, por nossa 

vontade, mais do que lhe devemos”. 
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Na resposta às objeções, ele afirma que quem dá voluntariamente a outrem o que não lhe deve 

não pratica nem injustiça, nem desigualdade. Quando, pois, nos privamos voluntariamente, 

ou, sempre voluntariamente, deixamos que outros nos tirem algo que é nosso, não estamos 

diante de uma ação injusta. 

Em seguida, especifica que podemos considerar uma pessoa ou em si mesma, ou como parte 

de uma cidade, ou como criatura e imagem de Deus. No primeiro caso, pode causar um dano 

a si mesma, não na modalidade da injustiça, mas de um outro pecado, como o da 

intemperança ou da imprudência. A injustiça, pois, é sempre relativa a outrem. No segundo 

caso, porém, acaba fazendo injúria ou à cidade, ou a Deus, por exemplo, quando alguém mata 

a si mesmo. 

            Santo Tomás sempre faz questão de distinguir os diferentes casos e situações. 

Partindo, então, do princípio do que “o fato de alguém fazer uma injustiça e, 

correspondentemente, o  fato de uma outra pessoa sofrer a injustiça são termos correlatos”, 

considera a possibilidade de alguém que, formalmente falando, comete a injustiça, pois tem 

a  intenção de cometê-la, mas o outro não a sofre, por sofrê-la voluntariamente; e, ao inverso, 

alguém que sofre uma injustiça por sofrê-la contra a vontade, mas na situação em que alguém 

a fez por ignorância, só materialmente e não formalmente. 

  

O quarto artigo questiona se a injustiça é genericamente pecado mortal.                Na resposta 

Santo Tomás lembra já ter tratado da diferença dos pecados numa questão da primeira parte 

da Segunda Parte (q. 72, art. 5), na qual tinha afirmado que se considera pecado mortal o que 

contraria a caridade. Mas, como todo dano causado a outrem repugna, em si mesmo, a 

caridade, conclui-se que a injustiça, caracterizada em causar dano a  outrem, “é pecado 

genericamente mortal”. 

O advérbio de modo “genericamente” é explicado na resposta às objeções. A primeira delas 

considera a situação de quem, ignorando as “circunstâncias particulares”, comete uma 

injustiça. Trata-se, neste caso, de uma injustiça “por acidente”, que “merece perdão”. 

Diferente seria o caso da “ignorância de direito”. 

A resposta à segunda objeção distingue entre injustiça “em matéria leve” e em matéria grave. 

No primeiro caso não se pratica um ato injusto “na sua noção perfeita”, “de maneira 

absoluta”. E traz o exemplo de alguém que tira uma fruta a outrem. 

Por fim, ele distingue entre os pecados relativos à injustiça e os pecados contrários às outras 

virtudes. Estes últimos nem sempre são em dano de outrem, mas “implicam uma certa 

desordem relativa às paixões  humanas”: por isso poderiam não ser mortais e não podem ser 

comparados com a injustiça que contraria diretamente a caridade. 

Vê-se, pois, como foi acima considerado, que a Suma não pode ser um simples tratado de 

ética filosófica. Por isso, utiliza a  linguagem ético-filosófica, como por exemplo, a de 

“desordem relativa às paixões humanas”; e, além disso, a terminologia especificamente 

teológica de “pecado”: o que se viu particularmente neste último artigo. 
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O significa a expressão “ignorância de direito” que se encontra na resposta à primeira objeção 

deste  último artigo analisado? 

A questão da “ignorância de direito” remonta ao  direito romano. Em geral, os jurisconsultos 

romanos não a admitiam. Para eles, como  regra, a ignorância de direito não deve ser 

considerada tal como a ignorância de fato:  isso porque há muita diferença entre conhecer o 

fato e conhecer o direito. Como o direito, de regra, deve ser definido e certo, não permite 

escusas àqueles que o ignoram. Mas o conhecimento dos fatos, de regra, pode escapar aos 

mais bem avisados. Por isso, a ignorância  de fato merece razoáveis escusas. 

Dessa distinção decorre a discussão daquilo que deve ser tido como justo ou não, quando se 

trata de acarretar prejuízos. Na jurisprudência romana é entendido como escusável e justo não 

se responsabilizar a invencível ignorância de fato de alguém; ao contrário, a ignorância do 

direito é inescusável e é injusto deixar de responsabilizar aquele que a comete. 

No Digesto, ficou assentada a regra de que a ignorância de direito prejudica, e a de fato não 

(JUSTINIANO, 1972, p. 99). 

Tem-se em consideração que há razões de justiça que justificam tratamento diferenciado entre 

ignorância de direito e  de fato, com suas respectivas consequências. Entende-se que é mais 

fácil conhecer o direito do que os fatos. Assim, não seria princípio de justiça escusar, de modo 

igual, ambas as ignorâncias. Se é mais fácil conhecer o direito do que os fatos, nada mais 

justo que a ignorância do direito não aproveite, com facilidade, quem nela incide, enquanto a 

ignorância de fato, pelas suas circunstâncias peculiares, justifica que aproveite, sem prejuízos, 

aqueles que nela incorrem. É por isso que se tem dito que os romanos, com esta distinção 

cuidadosa, estabeleceram duas regras opostas uma à outra, porque fundadas em razões 

opostas (PITTA, 1871, p. 18-19). 

  

3. A Injustiça do juiz que julga 

  

A questão 67 leva por título: De Iniustitia Iudicis in iudicando, Da Injustiça do Juiz no julgar. 

            Antes de indicar os artigos da questão, Santo Tomás mostra onde insere esta 

problemática.  Nas questões anteriores ele tinha considerado os vícios opostos à justiça 

comutativa consistentes em atos, a saber, o homicídio (q. 64) a  mutilação, o açoite e o 

encarceramento  (q. 65), o furto e o roubo (q. 66). 

            Em seguida divide suas considerações entre as palavras que lesam o próximo dentro 

do juízo (questões 67-71); e, depois, fora do juízo (q. 72-76). Por fim, analisa os “pecados” 

que dizem respeito às trocas voluntárias (voluntarias commutationes): a fraude nas compras 

ou vendas (q. 77) e a usura nos empréstimos (q. 78). 

            

            A questão 67, por sua vez, e  pretende discutir quatro artigos: 
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            a) se podemos julgar justamente quem não depende de nós (art. I); 

            b) se é lícito ao juiz, baseado no que lhes expõem, julgar contra a verdade que 

conhece  (art. II); 

c) se o juiz pode condenar justamente quem não é acusado (art. III); 

d) se pode licitamente relaxar a pena (art. IV). 

  

Na resposta ao questionamento do primeiro artigo, Santo Tomás afirma que a sentença do juiz 

pode ser considerada como uma “lei particular aplicada a um fato particular”. Neste sentido 

“deve ter força coativa” para ser eficaz, à semelhança da lei geral. Mas “na ordem das coisas 

humanas” somente a autoridade pública tem o poder coativo. Este poder, por sua vez, pode 

ser ordinário, ou “em virtude de uma comissão”. Por tudo isso, quem não está investido de 

uma destas modalidades do poder público não pode julgar. 

A primeira objeção relatava a atitude da personagem bíblica Daniel, que tinha condenado em 

juízo dois juízes do povo, acusados de falso testemunho, sem ter autoridade sobre eles. Santo 

Tomás responde que Daniel tinha recebido este poder  “como que cometido por inspiração 

divina”, conforme as palavras da Escritura: “Suscitou o Senhor o espírito de um moço ainda 

menino”. 

A segunda objeção lembrava a atitude de Cristo que “se entregou ao juízo dos homens, apesar 

dele ser Rei dos reis e Senhor dos que mandam”. Na resposta, ele afirma que na “na ordem 

das coisas humanas podemos espontaneamente nos sujeitar ao juízo dos outros embora não 

sejam nossos superiores”. Exemplifica, depois, a  situação do arbítrio, que precisa ser 

“sancionado por uma pena”. No fundo ele especifica a modalidade de exercício daqueles que 

receberam o poder  “em virtude de uma comissão”, que “não têm, por si mesmos pleno poder 

coercitivo”. Lembra também, sem explicá-la, uma situação histórica em que o papa Leão IV 

se tinha sujeitado ao imperador. Talvez se refira a um encontro entre Leão IV e o imperador 

Ludovico II, em 855, no qual tinha sido decidido processar alguns  funcionários do Papa 

acusados de conspiração contra o imperador (MARAZZI, 2011). 

A última objeção fazia referência à situação em que o “delinquente não depende do juiz que 

preside ao foro do lugar do delito; p. ex. quando o delinquente é de outra diocese ou é isento”. 

Na resposta ele distingue a situação em que o acusado cometeu um delito numa determinada 

diocese: neste caso, o bispo do lugar em que aconteceu o delito, é “superior do delinquente”. 

Especifica, depois, que seria o caso de um “furto, homicídio, ou crime desse gênero”. A outra 

situação seria aquela de um eventual delito na administração dos “bens de um mosteiro 

isento”, quer dizer, que não depende da jurisdição do bispo, mas da jurisdição interna de um 

mosteiro. Neste último caso, o bispo não tem jurisdição. 

Como se vê, o exemplo se refere apenas à autoridade eclesiástica e não àquela civil. 

O artigo tem, entre outros objetivos, o de apontar para os limites da autoridade judicial. É 

curioso como Santo Tomás já anunciava algo que se consagrou como um princípio 

fundamental da jurisdição: o juízo natural. Isso significa que a autoridade judicial deve estar 

pré-constituída, investida de seu poder jurisdicional, para que todos os que a ela se submetem 
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não sejam surpreendidos com juízos de exceção. O julgador, pois, deve, necessariamente, ser 

dotado de prévio poder coativo legítimo, na medida que goza de investidura no cargo como 

autoridade pública. Trata-se de uma garantia para o próprio jurisdicionado. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948), um documento jurídico histórico da dignidade 

humana, assentou que todo homem tem direito a um julgamento justo e público por parte de 

uma jurisdição independente e imparcial, para decidir seus direitos e seus deveres 

(COMPARATO, 1999, p. 211-218). 

É  interessante ainda notar que a Constituição da República Federativa do Brasil vigente 

incorporou a ideia do princípio do juízo natural em dois dispositivos, no seu Capítulo sobre os 

chamados direitos e garantias fundamentais. O texto constitucional deixa manifesto que não 

haverá juízo de exceção (art. 5º, XXXVII), bem como estabelece que ninguém será 

processado, nem julgado, senão por autoridade competente (art. 5°, LIII). 

A inadmissibilidade de juízo de exceção é uma limitação da própria potestade estatal e, ao 

mesmo tempo, uma garantia ao cidadão, que não poderá ser submetido a qualquer julgamento 

senão perante o juízo previamente estabelecido, com legítima autoridade pública, para 

apreciar e decidir a questão litigiosa. 

  

            No segundo artigo pergunta-se se é lícito ao juiz, baseado no que outros lhe expõem, 

julgar contra a verdade que conhece. Santo Tomás responde reafirmando que é função 

específica do juiz julgar “enquanto investido de autoridade pública”. Por este motivo ele se 

informa “não pelo que sabe como pessoa privada, mas pelo que conhece como pessoa 

pública”. Isso pode acontecer em geral e em particular: em geral “pelas leis públicas, divinas 

ou humanas”: e, contra estas leis, não pode ser admitida nenhuma prova. Mas, quando se trata 

de um caso particular, o juiz tem que basear-se não sobre o que sabe como pessoa privada, 

mas sobre “instrumentos, testemunhas e outros documentos legítimos”. Porém, o que o juiz 

sabe, como pessoa privada, pode ser de ajuda para “discutir mais rigorosamente as provas 

aduzidas”. Estas nunca podem ser repudiadas e precisam fundamentar o juízo. 

A primeira objeção, fazendo referência à possibilidade de um falso testemunho, deduzia que o 

juiz devia basear-se no que ele conhecia pessoalmente e não nas testemunhas. Santo Tomás 

responde que é papel dos juízes basear-se nas alegações para julgar segundo a verdade. 

A segunda objeção fazia referência ao juízo de Deus que é conforme à verdade e ao de Cristo 

que, conforme a Escritura, “não julgará segundo a vista dos olhos, nem arguirá pelo 

fundamento dum ouvi dizer” (Is 11,3). Santo Tomás responde que Deus e Cristo julgam pelo 

poder próprio, sem depender dos outros. Os outros juízes, pelo contrario, não julgam por 

poder próprio. Por isso dependem das provas e  dos testemunhos. 

A terceira objeção citava uma afirmação do apóstolo Paulo, para quem “os pecados de alguns 

homens são manifestos antes de se examinarem em juízo” (1 Tm 5,24). Daí, se o juiz 

conhecesse por ciência própria estas culpas, não dependeria mais das provas. Responde-se 

que São Paulo, no texto citado, refere-se apenas a crimes manifestos não somente ao juiz, mas 

também aos outros: e, diante da evidência dos fatos, nem o réu poderia negar o crime. 

Diferente, porém, seria o caso em que o crime fosse manifesto apenas ao juiz e não aos 

outros; ou aos outros e não ao juiz: situação em que o caso deveria ser discutido em juízo. 
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Por fim, a quarta objeção dizia que estaria errado o juiz que profere a sentença fundando-se 

nas alegações e indo contra   a consciência que ele tem da verdade. Na resposta distingue-se 

quando o homem age “no atinente à sua pessoa mesma” ou “no respeitante ao poder público”. 

No primeiro caso, ele informa a sua consciência “pela ciência própria”, quer dizer, pelo que 

ele sabe; e, no outro, ele deve ter como fundamento o que pode ser conhecido no juízo 

público”. 

  

É notável a preocupação tomasiana em analisar a licitude de o juiz jugar com base nos fatos e 

provas, em contraposição até mesmo à verdade que possa conhecer como pessoa privada. 

No âmbito processual, fala-se em “prova judiciária”, destinada à demonstração da veracidade 

de fatos.  O tema das provas, justamente por estarem preordenadas a atestar a veracidade de 

algo, refere-se ao tema da verdade e dos limites do conhecimento humano. Fala-se de verdade 

material e verdade processual. A primeira é entendida como máxima correspondência entre a 

realidade fática  e a sua reconstrução. A segunda diz respeito à provável correspondência com 

a realidade,  caracterizada essa probabilidade lógica pela idoneidade das informações levadas 

aos autos do processo. 

Onde se busca a ordem jurídica justa, o certo é que não se admite que a decisão judicial não 

seja baseada em uma razoável cognição dos fatos e das provas produzidas. Contudo, a questão 

é responder a uma pergunta básica: qual é a melhor teoria para fundamentar a convicção do 

julgador? 

Dois modelos básicos são propostos para enfrentar tal questionamento: o decisionista e o 

cognitivista. O primeiro baseia-se na busca de uma verdade absoluta, perscrutável sem limites 

e calçada em juízos valorativos orientados até mesmo por critérios predominantemente 

subjetivos do juiz, não raras vezes exclusivamente pessoais. Diz que sua pretensa legitimidade 

assenta-se na fonte da autoridade do julgador, bem como nos critérios de valor por ele 

adotados como fundamento da decisão, tais como, sabedoria, moralidade própria 

(FERRAJOLI 1995, p. 541). Note-se que Santo Tomás já falava desse critério decisionista 

pessoal, quando fazia menção à ciência da verdade que se tem como pessoa privada, e não 

como autoridade pública (AQUINO, 1980, p. 2568). 

O segundo lastreia-se em uma verdade processual, a partir do conjunto probatório obtido 

mediante critérios os mais objetivos possíveis (FERRAJOLI, 1995, p. 541). 

Agora, sabe-se que a arte do direito, há muito, afirma a chamada livre convicção do juiz. 

Acolhendo a filosofia prática aristotélica, Santo Tomás também reconhece que o juiz é o 

mediador real de todo o processo de aplicação da justiça particular corretiva: tanto assim que 

ao juiz, enquanto “justiça animada”, cabe a efetivação do que é justo na particularidade do 

caso, ao realizar o seu julgamento (BITTAR; ALMEIDA, 2010, p. 261-262). 

Até hoje, a arte jurídica, que remonta aos romanos, não se afastou dessa perspectiva. É no 

exercício dessa arte jurídica que lhe cabe assegurar o devido de  cada um, na medida em que 

“a justiça é uma vontade constante e duradoura de atribuir a cada qual o seu direito – jus suum 

cuique tribuere”. (VILLEY, 2007, p. 61). 
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Por tudo isso, compete ao juiz julgar a partir da máxima verdade que puder conhecer dos 

fatos. Contudo, não pode se afastar da objetividade das provas existentes. A sua ciência 

pessoal pode até ajudá-lo a avaliar, com maior critério, todo o acervo probatório a ser 

examinado, mas respeitados os limites objetivos dos elementos probatórios reunidos. 

  

O terceiro artigo questiona “se o juiz pode julgar mesmo quem não tem acusador”. 

Na resposta, Santo Tomás cita um texto da Ética de Aristóteles, para quem “os homens 

buscam proteção junto do juiz, como se fosse a justiça viva”.   O juiz, por sua vez, precisa 

decidir entre duas partes, a saber, o autor da acusação e o réu. Logo, quando falta o acusador, 

o juiz não pode condenar. A  esse respeito, ele cita um texto do livro dos Atos (25,16), que faz 

referência à legislação dos Romanos. Estes não podiam condenar o acusado, na ausência dos 

acusadores; e também quando este não tinha a possibilidade de se defender dos crimes a ele 

imputados. 

A primeira objeção do artigo  afirmava que Deus julga os pecadores mesmo se ninguém os 

acusa. Consequentemente, o juiz poderia fazer o mesmo. 

Ele responde que Deus, ao julgar, se serve da consciência do pecador que o acusa, conforme 

diz o apóstolo Paulo em Rom. 2,15: “Os pensamentos de dentro, que umas vezes os acusam e 

outras os defendem”; ou, quando se serve do conhecimento evidente que tem do fato: e aqui 

cita o texto bíblico da condenação de Caim, depois do fratricídio, em Gn. 4,10: “A voz do 

sangue de teu irmão clama desde a terra para mim”. (apud AQUINO, 1980, p. 2570). 

A segunda objeção lembra que às vezes o juiz toma conhecimento de um crime não através de 

um acusador, mas pela má fama pública, ou pela denúncia, ou pelo que o próprio juiz viu. 

Na resposta, esclarece-se que a má fama pública já exerce o papel de acusador. 

A denúncia, por sua vez, tem como objetivo não a punição, mas a correção de quem erra.  O 

termo denúncia, aqui se refere à “correção fraterna”, da qual tinha falado na questão 33, art 7. 

Trata-se da atitude indicada pelo mesmo Cristo, de corrigir um irmão na fé, diante de um 

culpa significativa: primeiro  deveria haver uma correção face a face; depois diante de 

algumas testemunhas; e, por fim, caso tudo isso não fosse suficiente, deveria haver a 

“denúncia” à Igreja, quer dizer, à comunidade. 

Neste último caso a Igreja iria aplicar uma punição diante de uma “rebelião...  a qual, sendo 

manifesta, faz as vezes de acusador”. 

E quanto ao que o juiz mesmo vê, não pode servir como prova de acusação para dar sentença, 

pois ele precisa basear-se no juízo público, como já tinha afirmado no artigo anterior. 

A terceira objeção faz referência a Daniel, anteriormente citado (art. I) que foi, ao mesmo 

tempo, juiz e acusador dos velhos iníquos. 

Na resposta ele afirma que somente Deus pode ser, ao mesmo tempo, acusador e juiz. E 

Daniel fez isso por inspiração divina; o que não pode aplicar-se ao simples juiz humano. 
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Como se vê, Santo Tomás, em plena medievalidade, preocupava-se  com a questão de um 

julgamento sem a figura de um acusador, tanto que assim se posicionou: “O juiz não pode 

condenar quem não tem acusador”. (AQUINO, 1980, p. 2569). 

Sua posição, pois, era franca e direta pela jurisdicionalidade em sentido estrito. A atitivade 

jurisdicional caracteriza-se pela convergência de princípios processuais voltados à garantia do 

indivíduo e ao acautelamento da correta atuação jurisdicional, tais como a separação orgânica 

das funções de acusar, defender e julgar, base do contraditório. Veda-se o arbítrio do julgador. 

Ele fica adstrito ao material probatório trazido ao processo pela atividade dialética das partes 

(GOLDSCHMIDT, 1935, p. 113). 

O sistema acusatório, portanto, é tido como um imperativo garantista do moderno processo 

penal, haja vista que assegura a imparcialidade do julgador e a dignidade do próprio acusado, 

pilares de um Estado Democrático de Direito, que  não se coaduna com qualquer espécie de 

abusos da prepotência estatal (LOPES JÚNIOR, 2006, p. 164-165). 

  

O último artigo questiona  se o juiz pode licitamente relaxar a pena”. 

Na resposta ele explica, citando um texto anterior (art. II, 3), que o juiz deve julgar entre o 

acusador e o réu; e, além disso,  proferir a sentença judicial não como pessoa particular, mas 

investido de poder público. Há, pois duas razões para ele não absolver da pena o réu. A 

primeira se refere ao acusador que, às vezes, foi vítima de uma injúria e tem direito a que o 

réu seja punido: e é papel do juiz dar a cada qual o seu direito. 

A segunda razão diz respeito à república, em nome da qual ele exerce sua função e cujo bem 

exige que os malfeitores sejam punidos. 

Em seguida, porém, ele distingue  “os juízes inferiores” e  o “supremo juiz, a saber, o príncipe 

a quem foi plenamente cometido o poder público”. Este pode absolver o réu em duas 

circunstâncias: se aquele que sofre injúria perdoou; ou se a ele, príncipe, parecer que o 

relaxamento da pena não prejudica a utilidade pública. 

Na resposta à primeira objeção, Santo Tomás esclarece que, em matéria determinada pela lei 

divina ou humana, o juiz não tem autoridade para diminuir a pena. 

A segunda objeção afirmava que o juízo humano devia imitar o juízo de Deus que 

“relaxa  pena aos que fazem penitência”. 

Santo Tomás responde que Deus, supremo juiz, tem a liberdade de perdoar: mas isso senão 

“enquanto convém à sua bondade, que é a raiz de todas as leis”. 

Por fim  esclarece que o juiz que remitisse a pena desordenadamente causaria dano à 

comunidade. Nesta é importante que sejam punidas as más ações “para que se evitem os 

pecados”. Além disso, o juiz, relaxando a pena, causaria dano também à pessoa que sofre a 

injúria, pois a pena “de certo modo lhe restitui a honra”. (AQUINO, 1980, p. 2571). 
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Conclusão 

  

            Antes do estudo das duas questões da Suma sobre a “Injustiça” e a “Injustiça do juiz 

no julgar”, foi apresentado todo o esquema da Suma Teológica para uma melhor compreensão 

dos temas tratados. Viu-se que a Suma trata de Deus (Iª Parte), do Homem (IIª Parte) e de 

Cristo (IIIª Parte). A Segunda Parte, que é especificamente moral, por sua vez, está 

subdividida em mais duas partes: a primeira parte da Secunda (I-II) e a secunda parte da 

Secunda (II-II). Na primeira (I-II), analisam-se os temas do fim último, dos atos humanos, das 

paixões, das virtudes, dos vícios e dos pecados, da lei e da graça. E, na segunda (II-II), 

estudam-se as virtudes teologais (fé, esperança e caridade) e  mais de cinquenta virtudes 

morais, organizadas em torno das quatro virtudes cardeais: prudência, justiça, fortaleza e 

temperança. 

            Percebeu-se, nesse esquema, o espaço considerável que a Suma reserva para tratar do 

tema da “Justiça”, especialmente se comparado ao das outras virtudes:  analisam-se mais 

questões sobre a justiça, 66 no total, do que sobre as outras três virtudes cardeais, que somam 

juntas 58 questões. 

            A questão do Direito está inserida na temática mais ampla da Justiça; ou, em outros 

termos, o Direito é considerado como que uma expressão da Justiça. 

            Todo esse esquema reflete a visão filosófica de Santo Tomás, especialmente aquela 

que se refere às relações entre razão e fé, natureza e graça: razão e fé se integram e dialogam; 

e a graça não destrói a natureza, mas a pressupõe. Por isso, na mesma obra, são consideradas 

seja as virtudes teologais, específicas da fé cristã, como as virtudes cardeais, tipicamente 

humanas e já consideradas  na filosofia grega da antiguidade. 

            A reflexão filosófica de Santo Tomás, nesta área, acaba apresentando-se como o 

exemplo um possível diálogo, com base em argumentos racionais, sobre o sempre debatido 

tema da Justiça. 

            Passou-se, em seguida a analisar quatro artigos da questão 59 da Suma (II-II), que leva 

por título: De Iniustitia, Sobre a Injustiça. 

            O primeiro destes discute “se a injustiça é um vício especial”. 

            Na resposta à questão, a  injustiça é apresentada como vício em três vertentes básicas: 

a primeira como uma ilegalidade, enquanto um vício especial; a segunda como todas as 

ilegalidades, enquanto um vício geral; e a terceira como desigualdade, enquanto um vício 

particular. A injustiça é considerada ilegal no sentido que  despreza o bem comum, objeto 

especial da justiça legal.  Mas, quando o homem despreza o bem comum, “pode ser arrastado 

a todos os pecados”. Neste sentido, a injustiça, que engloba todos os vícios, não é um “vício 

especial”, mas “geral”, pois todo vício é uma forma de injustiça. Considerando, enfim, a 

injustiça na sua modalidade de implicar uma “certa desigualdade em relação a outrem”, neste 

caso a injustiça “tem uma especial matéria e é um vício particular oposto à justiça particular”. 
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Foram analisados, em seguida, mais três artigos da questão 59:  se praticar atos injustos é 

próprio do injusto (art. II);  se podemos sofrer injustiça voluntariamente (art. III); e  se a 

injustiça é genericamente pecado mortal (art. IV). 

            O art. II afirma que quem pratica uma injustiça, sem a intenção de praticá-la, o que 

poderia acontecer em quem age por ignorância, não pratica injustiça “em si e formalmente 

falando”, mas só “por acidente e apenas materialmente”.  Além disso, pode acontecer que não 

haja correlação entre o ato e o hábito. Isso se daria quando a origem do ato é uma paixão, 

como, por exemplo, a ira ou a concupiscência É, pois, injusto apenas quem comete a injustiça 

intencional e propositalmente, por ter o hábito da injustiça. E, na resposta a uma das objeções, 

faz questão de afirmar que a justiça não é semelhante às outras virtudes morais: de fato, o 

objeto de todas as outras virtudes está “dentro do homem”, enquanto que o objeto da justiça 

está “fora do homem” porque a matéria própria desta virtude  “são os atos relativos a outrem”. 

            No terceiro artigo afirma-se que a injustiça, propriamente falando, provém de um ato 

voluntário: e “ninguém pode fazê-la senão voluntariamente, nem sofrê-la senão 

involuntariamente”. Porém “quase materialmente falando, podemos fazer sem querer o que é, 

em si mesmo, injusto; e podemos sofrê-lo voluntariamente, como quando damos a outrem, 

por nossa vontade, mais do que lhe devemos”. É possível, pois, que alguém,  formalmente 

falando, cometa a injustiça, pois tem a  intenção de cometê-la, mas o outro não a sofre, por 

sofrê-la voluntariamente; e, ao inverso, alguém que sofra uma injustiça por sofrê-la contra a 

vontade, mas na situação em que alguém a fez por ignorância, só materialmente e não 

formalmente. 

O quarto artigo, utilizando uma linguagem teológica, parte da premissa  que considera pecado 

mortal o que contraria a caridade: consequentemente a injustiça, caracterizada em causar dano 

a  outrem, “é pecado genericamente mortal”. 

Poderia, porém, acontecer que alguém cometa uma injustiça, ignorando as “circunstâncias 

particulares”. Trata-se, neste caso, de uma injustiça “por acidente”, que “merece perdão”. 

Diferente seria o caso da “ignorância de direito”. 

Esta última expressão lembra a distinção que se encontra entre os jurisconsultos romanos 

entre a ignorância de direito e a ignorância de fato: a primeira é inescusável à diferença da 

segunda. 

Santo Tomás distingue também entre injustiça “em matéria leve” e em matéria grave. Só no 

primeiro caso não se pratica um ato injusto “na sua noção perfeita”  E, mais uma vez, 

compara os pecados relativos à injustiça e com os pecados contrários às outras virtudes. Estes 

últimos nem sempre são em dano de outrem, mas “implicam uma certa desordem relativa às 

paixões  humanas”: por isso poderiam não ser mortais e não podem ser comparados com a 

injustiça que contraria diretamente a caridade. 

Em seguida foram analisados, os quatro artigos da questão 67 que leva por título: De Iniustitia 

Iudicis in iudicando, Da Injustiça do Juiz no julgar. 

         O primeiro destes discute “se podemos julgar justamente quem não depende de nós”. 

Santo Tomás responde afirmando que a sentença do juiz “deve ter força coativa” para ser 

eficaz: e isso só pertence à autoridade pública, que tem ou um poder ordinário, ou “em virtude 

de uma comissão”. Consequentemente pode julgar apenas quem está investido de uma destas 
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modalidades do poder público. Numa das objeções ele esclarece, quanto ao poder de julgar, 

que existem jurisdições específicas a serem respeitadas. Este artigo tem, entre outros 

objetivos, o de apontar para os limites da autoridade judicial. E, a esse respeito, a Constituição 

da República Federativa do Brasil vigente estabelece que ninguém será processado, nem 

julgado, senão por autoridade competente. 

Foram analisados, em seguida, mais três artigos da questão 67: se é lícito ao juiz, baseado no 

que lhes expõem, julgar contra a verdade que conhece  (art. II); se o juiz pode condenar 

justamente quem não é acusado (art. III); e se pode licitamente relaxar a pena (art. IV). 

O art. II afirma que o juiz tem que basear-se não sobre o que sabe como pessoa privada, mas 

sobre “instrumentos, testemunhas e outros documentos legítimos”. Porém, o que o juiz sabe, 

como pessoa privada, pode ser de ajuda para “discutir mais rigorosamente as provas 

aduzidas”. Estas nunca podem ser repudiadas e precisam fundamentar o juízo. 

Numa das objeções ele especifica que, quando o juiz age “no atinente à sua pessoa mesma”, 

informa a sua consciência “pela ciência própria”, quer dizer, pelo que ele sabe; e, quando age 

“no respeitante ao poder público” deve ter como fundamento o que pode ser conhecido no 

juízo público”. 

É notável a preocupação tomasiana em analisar a licitude de o juiz jugar com base nos fatos e 

provas, em contraposição até mesmo à verdade que possa conhecer como pessoa privada. No 

âmbito processual, fala-se em “prova judiciária”, destinada à demonstração da veracidade de 

fatos.  

No terceiro artigo afirma-se que o juiz precisa decidir entre duas partes, a saber, o autor da 

acusação e o réu. Logo, quando falta o acusador, o juiz não pode condenar. 

Numa das objeções ele especifica que a má fama pública exerce o papel de acusador. 

A posição de Santo Tomás, era franca e direta pela jurisdicionalidade em sentido estrito. A 

atitivade jurisdicional caracteriza-se pela convergência de princípios processuais voltados à 

garantia do indivíduo e ao acautelamento da correta atuação jurisdicional, tais como a 

separação orgânica das funções de acusar, defender e julgar, base do contraditório, vedando-

se o arbítrio do julgador. 

  

No quarto artigo afirma-se que o juiz, enquanto age não como pessoa particular, mas 

investido de poder público, não pode absolver da pena do réu, pois quem foi vítima de injúria 

tem direito a que o réu seja punido. Além disso, o bem da república, da qual o juiz é 

representante, exige que os malfeitores sejam punidos. 

  

Enfim, a virtude da justiça marcou toda a reflexão ético-jurídica da civilização ocidental e se 

tornou um tema emblemático, inclusive no campo do direito, ao qual confere um especial 

significado: e a análise do pensamento deste autor clássico até hoje indica caminhos a serem 

trilhados para que a justiça seja vivenciada e a injustiça seja evitada, particularmente no 

importante e delicado papel de quem foi constituído juiz. 
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A LEGITIMIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL 

 
THE LEGITIMACY OF THE CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS 

 
 

SÂNDALO VIANNA DOS SANTOS JUNIOR 
 

 
RESUMO 
O trabalho em questão tem o objetivo de examinar os argumentos substancialistas e 
procedimentalistas, bem como as criticas que recebem, acerca da querela sobre a legitimidade das 
decisões do Tribunal Constitucional. O problema situa-se num exercício ampliado da jurisdição 
constitucional durante a prática do controle de constitucionalidade. O principal questionamento é 
se as decisões de um Tribunal composto por membros não eleitos pode afastar norma 
estabelecida pelo Poder Legislativo, a partir da deliberação democrática. Enquanto os 
sustancialistas apoiam a legitimidade de decisões baseadas em valores supra positivos, os 
procedimentalistas defendem decisões mais objetivas, restritas às regras do procedimento 
democrático. Constatou-se que os argumentos procedimentalistas devem ser considerados, em 
especial quanto ao cuidado para se evitar arbitrariedades nas decisões. Todavia, argumentou-se 
que o defeito de legitimidade não se encontra na instituição, e sim na má decisão. Logo, se aceita 
as propostas da vertente substancialista, consideradas mais adaptadas à realidade brasileira. 
PALAVRAS-CHAVE: Jurisdição Constitucional. Legitimidade. Substancialismo. 
Procedimentalismo. 
  
ABSTRACT 
The present report aims to examine the substantive and procedural arguments, as well as the 
criticism they receive, about the dispute over the legitimacy of the Constitutional Court decisions. 
The problem lies in an extended exercise of constitutional jurisdiction over the practice of 
judicial review. The main question is whether a Court composed of not elected members can 
remove a rule established by the Legislature from democratic deliberation. While substancialistas 
support the legitimacy of decisions based on values that protect fundamental rights, the 
proceduralist defend decisions more objective, restricted to the rules of democratic procedure. It 
was verified that the procedural argument should be considered, especially as to the care to 
prevent arbitrary decisions. However, it was argued that the defect of legitimacy is not in 
the institution, but thebad decision. So we accept the proposed shed substantial considered 
more adapted to Brazilian reality. 
KEY-WORDS: Legitimacy. Constitucional Jurisdiction. Substantialism. Procedural. 
 

 

SUMÁRIO:  1 Introdução - 2 Contexto histórico - 3 Corrente substancialista - 3.1 Críticas ao 

substancialismo - 4 Corrente procedimentalista - 4.1 Críticas ao procedimentalismo - 5 Conclusão 

– Referências. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

De forma quase cotidiana é possível encontrar nos veículos de comunicação, nacionais ou 

estrangeiros, notícias relacionadas às questões jurídicas. A manifestação dos Tribunais 

Constitucionais, em especial, acarreta inúmeras mudanças nas relações sociais, políticas e 

jurídicas, quer de forma localizada, quer internacionalmente. 

Em face do local privilegiado galgado pela jurisdição, primordialmente pela jurisdição 

constitucional, esta deve ser observada de perto. A isto se propõe o presente estudo. 

O problema a ser perscrutado alveja a suposta ilegitimidade das decisões proferidas pelos 

Tribunais Constitucionais em sede de controle de constitucionalidade, durante o exercício da 

jurisdição constitucional. 

Questiona-se se a decisão proferida pelo Tribunal Constitucional possui legitimidade para 

afastar questões previamente estabelecidas por meio do processo democrático.  

Sobre o tema, dividem-se as correntes substancialista e procedimentalista. 

A primeira, em atenção ao conceito material de Constituição, defende a legitimidade das 

decisões fundadas em valores supra positivos.  

A segunda linha acredita que o limite da atuação jurisdicional se encontra nos 

procedimentos democráticos, de maneira que a vontade da maioria, expressa pelos atos do Poder 

Legislativo, não pode ser afastada pelas decisões de um Tribunal que carece de legitimidade 

democrática. Para estes, a justiça é alcançada pelo respeito aos procedimentos democráticos. 

Buscar-se-á aqui analisar a referida tensão entre o constitucionalismo e a democracia 

constatada no exercício da jurisdição constitucional, examinando-se a visão de ambas as teorias, 

com base na pesquisa bibliográfica, sem olvidar a anotação das críticas remetidas a cada eixo. 

Objetiva-se assim analisar a pertinência dos argumentos apresentados a fim de se conferir 

a legitimidade do exercício da jurisdição constitucional. 

Cabe lembrar que uma sólida investigação precisa ser contextualizada. De tal feita, se 

trará à tona o ambiente em que os juízos substancialistas e procedimentalistas evoluíram 

proporcionando uma melhor compreensão da matéria.  
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Para tanto, no primeiro capítulo far-se-á uma excursão histórica com o fito de demonstrar 

a alternância de paradigmas jurídicos, além de se trazer à vista a nascente do conflito científico 

em exame. 

Somente então, nas partes subsequentes do trabalho, serão examinadas as propostas e 

críticas concernentes aos substancialistas e aos procedimentalistas, respectivamente. Tal ordem 

sucessória na exposição levou em conta a sequência em que cada linha de pensamento é 

mencionada no capítulo inicial. 

 Imprescindível também é a delimitação metodológica do conteúdo a ser estudado a fim de 

que não se perca o foco. 

Ocorre que, pelo fato de haver diferenças entre os Tribunais Constitucionais e 

ordenamentos jurídicos ao redor do globo, neste trabalho, muitas vezes, será usado o termo 

“Judiciário e Tribunal Constitucional” para ilustrar os órgãos competentes pelo controle de 

constitucionalidade.  

Sabe-se que uma análise conjuntural e estrutural em apartado da realidade circundante de 

cada um dos teóricos aqui abordados, ou ao menos daqueles de maior relevo, ajudaria na 

intelecção das discordâncias científicas. Todavia, não caberia neste trabalho tamanha 

investigação. 

Como exemplo da divergência mencionada, contrasta-se o Supremo Tribunal Federal 

brasileiro, que é ao mesmo tempo órgão de cúpula do Poder Judiciário, Tribunal com 

competência originária e Corte Constitucional, com o Tribunal Constitucional Federal alemão, 

órgão apartado dos poderes instituídos, único competente para realizar o controle de 

constitucionalidade1. 

Não obstante, em menção à natureza e amplitude do termo jurisdição constitucional, 

adota-se a noção de jurisdição constitucional stricto sensu, ao revés de jurisdição constitucional 

lato sensu, aclarando-se que a primeira se volta ao controle de constitucionalidade das normas, ao 

passo que a outra reúne todas as ações constitucionais, consoante expõe Hermes Zaneti Júnior. 

(ZANETI JÚNIOR, 2007, p. 174-175). 

Enfim, não se adentrará na esfera de discussão dos conceitos de política, de democracia, 

de Estado Democrático de Direito, de modernidade e de pós-modernidade, de cidadania ou de 

interpretação jurídica, pois se acredita que, apesar da sua importância, a compreensão 

perfunctória destes não prejudicará o escopo do presente estudo2. 
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Da mesma forma, a que pese a importância do tema alcançar, inclusive, o próprio 

conceito de direito e a teoria da justiça, tais discussões não serão enfrentadas nesse trabalho. 

Afinal, o corte metodológico eleito prioriza uma abordagem extensiva e generalizante, 

com o fito de melhor contemplar o horizonte no qual se insere o problema da aplicação do direito 

agravado pelos aspectos concernentes à divisão dos poderes. 

No entanto, chame-se a atenção ao fato de que a busca de semelhanças em correntes 

teóricas a fim de classificá-las sob uma visão macroscópica não coincide com o ato de  igualá-las. 

Afinal, entende-se que o agrupamento a partir de certa característica por vezes abranda 

consideráveis discrepâncias em outros pontos. 

Tampouco serão aqui esmiuçadas as peculiaridades dos ordenamentos jurídicos ou das 

sociedades alienígenas, em atenção aos motivos retro citados. 

 

 

2 CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

A origem do exercício da jurisdição constitucional por meio do controle de 

constitucionalidade remonta às ideais federalistas propagadas nos Estados Unidos da América. 

Especificamente no ano de 1803, a Suprema Corte se deparou com o emblemático caso Marbury 

versus Madison, momento em que o juiz Marshall trouxe à baila a possibilidade do controle de 

difuso de constitucionalidade por meio do judicial review, fundado na supremacia da 

Constituição3. 

Todavia, foi em apenas na década de 20 do século passado, em meio ao famoso embate 

entre Carl Schmitt e Hans Kelsen acerca de quem deveria ser o Guardião da Constituição, que se 

aventou hipótese do controle concentrado de constitucionalidade. Ao passo que Schmitt conferia 

tal prerrogativa ao Chefe do Poder Executivo, Kelsen primava pela existência de um Tribunal 

Constitucional apto a decidir, com imparcialidade e independência, a respeito de uma eventual 

inconstitucionalidade, funcionado como uma espécie de legislador negativo4. 

Destaca-se que enquanto o modelo norte-americano torna clara a possibilidade de análise 

política do caso concreto posto em juízo, o modelo austríaco ou da Europa continental se atém à 

verificação em abstrato da harmonia entre a lei ou ato impugnado e as normas constitucionais5. 
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No contexto do segundo pós-guerra, com a passagem do Estado Liberal para o Estado 

Social, difundiram-se no ocidente Constituições elaboradas com normas programáticas, dirigidas 

a uma atuação estatal positiva. O texto destas Cartas tendia a conferir juridicidade às relações 

sociais, bem como outras matérias outrora não constitucionais. (STRECK, 2003, p. 171-172). 

A concepção positivista do Direito cedia espaço, paulatinamente, a um ideal pós-

positivista, que, ao aproximar o direito à moral e à política, auferia na Carta Magna um forte 

cunho axiológico6. 

Inserida nestas mudanças, a expansão da jurisdição constitucional alçou o Judiciário e o 

Tribunal Constitucional a um nível de destaque nas sociedades contemporâneas. 

Esta nova realidade foi encarada de formas distintas, havendo quem considerasse salutar o 

mencionado relevo, em contraposição aos que abjuravam tal mudança de postura. Surgia um 

debate envolvendo o devido papel do Direito e da Constituição, o que, inexoravelmente, alcançou 

a jurisdição constitucional. 

Estava em xeque a legitimidade das decisões do Tribunal Constitucional exaradas em sede 

de controle de constitucionalidade durante o exercício da jurisdição constitucional. Opuseram-se 

os que viam na Constituição uma substância a ser preservada, aos que a entendiam como uma 

Carta que transcreve os procedimentos democráticos. Uns apoiavam uma jurisdição 

constitucional praticada em defesa da substância constitucional, outros estribavam os 

procedimentos como seu limite. Os primeiros foram denominados substancialistas, os segundos, 

procedimentalistas. 

Quanto à citada dicotomia, Luís Roberto Barroso (2010, p. 93) é sucinto e preciso ao 

apontar que “os substantivistas dão ênfase aos princípios da justiça (i.e., aos direitos 

fundamentais) e os procedimentalistas, ao princípio majoritário”. (sic). 

As palavras de Paulo Bonavides pontuam acertadamente a querela: 

 

Há que se distinguir, portanto, entre legitimidade da jurisdição constitucional e 
legitimidade no exercício dessa jurisdição. A primeira é pacífica, conforme o 
entendimento da doutrina; a segunda, controversa. 
A primeira é matéria institucional, estática, a segunda, axiológica e dinâmica; aquela 
inculca adequação e defesa da ordem constitucional, esta oscila entre o Direito e a 
política. (BONAVIDES, 2004, p. 128). 

 

Para um acurado exame da mencionada contenda, ambas as correntes serão dissecadas nas 

linhas a seguir, juntamente com a exposição de algumas das críticas que recebem.  
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3 CORRENTE SUBSTANCIALISTA 

 

 

A referida linha de pensamento apregoa que a interpretação das normas insculpidas na 

Constituição deve ser feita considerando-se o conteúdo axiológico constatado na essência de tal 

Carta. 

Defendem assim uma postura mais ativa do Poder Judiciário e da Corte Constitucional na 

garantia da essência da Constituição, sendo favoráveis a uma interpretação e aplicação politizada 

do Direito. 

Como integrantes deste eixo temos, à guisa de exemplo, na Europa, Mauro Cappelletti, 

Jorge Miranda e Otfried Höffe, nos Estados Unidos da América, Bruce Ackerman, Laurence H. 

Tribe, Cass R. Sustein e Ronald Dworkin, no Brasil, Ingo Wolfgang Sarlet, Lênio Luiz Streck, 

Luis Roberto Barroso, Eros Roberto Grau, Fábio Konder Comparato, Paulo Bonavides, 

Clémerson Clève, André Ramos Tavares, Andreas Krell, Celso Antônio Bandeira de Melo, 

Gilberto Bercovici, entre outros7. 

Os substancialistas entendem que a jurisdição constitucional  tem o condão de efetivar os 

direitos fundamentais, mesmo no tocante aos direitos de segunda dimensão, os quais demandam 

uma postura positiva por parte do Estado. Para eles, agir desta forma é garantir a efetividade da 

vontade constitucional. 

Por conseguinte, afirmam que o Tribunal Constitucional pode afastar, legitimamente, a 

constitucionalidade de uma norma a partir de uma decisão fundada em valores materiais da 

constituição. Consideram que em tal caso haveria uma mitigação do princípio majoritário. 

Neste ponto, Barroso salienta que: 

 

No ambiente da democracia deliberativa, a Constituição deve conter – e os juízes e 
tribunais devem implementar – direitos fundamentais, princípios e fins públicos que 
realizem os grandes valores de uma sociedade democrática: justiça, liberdade e 
igualdade. (BARROSO, 2010, p. 92). 

 

Lênio Luiz Streck (2003) destaca que a mudança do paradigma liberal para o social fez 

com que o Direito passasse da função meramente ordenadora para uma função promovedora, 
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sendo que, com o advento do Estado Democrático de Direito, tal alternância paradigmática foi 

impressa nos textos magnos. 

Explica que o polo de tensão entre o Estado e sociedade, entre o Direito e os fatos, que 

antes incidia sobre o Executivo, durante o Estado Liberal, passou para o Legislativo no Estado 

Social, infligindo, hodiernamente, o Judiciário e o Tribunal Constitucional, responsáveis pela 

efetividade das Constituições. 

Ele vai além, afirmando existir uma “função transformadora assumida pelo Direito, que 

exsurge do caráter dirigente e compromissório do Texto Constitucional”. (STRECK, 2003, p. 

210). 

O ferrenho substancialista continua, elucidando: 

 

Em síntese, a corrente substancialista entende que, mais do equilibrar e harmonizar os 
demais poderes, o judiciário deveria assumir o papel de um intérprete que põe em 
evidência, inclusive contra maiorias eventuais, a vontade geral implícita nos textos 
constitucionais, e nos princípios selecionados como de valor permanente na sua cultura 
de origem e na do Ocidente. Coloca em xeque, pois, o princípio da maioria, em favor da 
maioria fundante e constituinte da comunidade política. 
[...] Conseqüentemente, é inexorável que, com a positivação dos direitos sociais 
fundamentais, o poder judiciário (e, em especial, a justiça constitucional) passe a ter um 

papel de absoluta relevância, mormente, no que pertine à jurisdição constitucional. 
(sic). (STRECK, 2003, p. 186-187). 

 

Bonavides (2004, p. 131-134) não se furta em aproximar a jurisdição constitucional à 

política, afirmando, quanto a esta última, que “por mais que o emprego das técnicas 

procedimentais e a soberania olímpica dos juízes constitucionais intentem dissimulá-la”, a 

atuação do Tribunal Constitucional comprova que “o pêndulo da jurisprudência move-se cada 

vez mais no sentido da revelação de seu aspecto político”. 

Concluí denunciando um “preconceito doutrinário” conjecturador de uma Corte 

Constitucional neutra capaz de refutar a natureza política da Constituição. (2004, p. 144). 

Imerso nesta toada, Mauro Cappelletti, citado por André Ramos Tavares (2007, p. 346), 

fomenta uma postura judicial bastante ativa, com o incremento dos poderes do exercício 

jurisdicional, no intento que o Judiciário se transforme “no terceiro gigante, capaz de controlar o 

legislador mastodonte e o leviatanesco administrador”.  

Finalizada a introdução do ideário substancialista, passar-se-á ao elenco das críticas 

levantadas pelos seus contraditores. 
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3.1 Críticas ao Substancialismo 

 

 

Acusa-se o substancialismo de proporcionar a incerteza e a insegurança jurídica ao 

defenderem a interpretação axiológica do texto constitucional. Desta forma as decisões judiciais 

seriam baseadas em valores suprapositivos, sopesados e aplicados subjetivamente. 

Tal medida traria um grave risco de arbitrariedades na esfera judicial. Insistir nesta forma 

imprecisa de aplicação e interpretação das normas seria pressupor uma casta de juízes sábios, 

politizados e comprometidos, os quais acabariam orientando as políticas governamentais por 

conta própria, numa espécie de oligarquia de toga. 

André Ramos Tavares (2007, p. 344), constata que uma das principais consequências da 

delegação de amplos poderes aos juízes é que, em casos de dúvidas, o conteúdo de determinados 

princípios será estabelecido conforme o alvitre do magistrado, em decorrência da inexistência de 

critérios objetivos para tal medida. 

E de forma lúcida, traz os seguintes comentários: 
 

O que ocorre, a partir deste momento, é que eventual celeuma que envolva uma lei 
proveniente do Legislativo, órgão de cariz democrático, e determinado princípio 
constitucional será resolvida de acordo com as preferências do próprio juiz, um 
funcionário de carreira, desprovido de legitimidade e responsividade (accountability) 
democrática. 
Daí o temor e a justificativa da doutrina procedimentalista da Constituição em suas 
críticas quanto à teoria valorativa, e que faz com que aquela, por consequência, passe, da 
mesma forma, a atacar o Judiciário, em específico os Tribunais Constitucionais, 
pretendendo vedar sua atuação no âmbito das escolhas valorativas. Ao Tribunal 
Constitucional, do ponto de vista da doutrina procedimentalista, competiria apenas a 
atribuição de se conformar àquelas escolhas valorativas realizadas pelos órgãos e 
instituições legitimadas para tanto, como, por exemplo, o Parlamento. (sic). (TAVARES, 
2007, p. 344). 

 

John Hart Ely sustenta que uma interpretação material da Constituição pela Suprema 

Corte seria uma medida elitista e antidemocrática. Questiona, assim, a procedência dos membros 

da comunidade jurídica, em geral, de classe média, o que traria a primazia de valores que lhe são, 

tradicionalmente, mais caros8. 

Ademais, defende que a sociedade deve se organizar por conta própria, sem que o tribunal 

interfira nos canais democráticos de formação de opinião e de vontade. 
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Jürgen Habermas (2003, p. 297-301) assevera que a lógica do discurso jurídico serve 

apenas para tratar da aplicação das normas, distinguindo-se do discurso legislativo, propício à 

fundamentação das normas, e do discurso pragmático, característico do Executivo. 

Neste sentido, um discurso jurídico que extrapolasse o cotejo da coerência do sistema 

jurídico, chegando, inclusive, a perseguir a realização das metas coletivas da sociedade, ou 

impondo a ela novas normas, feriria a lógica da divisão dos poderes. 

Declara, ainda, que a “a existência de tribunais constitucionais não é auto-evidente” (sic), 

e que este não pode ofender a lógica da divisão dos poderes, até mesmo por não possuir meios de 

coerção que façam frente a uma eventual resistência do Legislativo ou do Executivo. 

(HABERMAS, 2003, p. 198). 

Mas principalmente, assegura que é vedado ao Tribunal assenhorar-se do espaço 

legislativo, tipicamente reservado aos cidadãos para deliberarem sobre os valores e condutas a 

serem positivados em determinada sociedade. Caso contrário, haveria uma quebra no processo 

democrático de elaboração das leis, além de uma submissão da vontade da maioria, e de seus 

representantes eleitos, pela vontade da uma minoria não eleita. 

Habermas chega a taxar de paternalista a postura do Tribunal Constitucional, dizendo que 

“ele não pode assumir o papel de regente que entra no lugar de um sucessor menor de idade”, 

assumindo, “no melhor dos casos, o papel de tutor”. (2003, p. 347). 

Por fim, Ingeborg Maus (2000) ressalta a ascendente fusão entre a orientação judicial e a 

consciência moral de uma “sociedade órfã”. Para ela, as decisões do Judiciário e dos Tribunais 

Constitucionais, os quais vêm sendo volumosamente demandado, quer pelos cidadãos, quer pelo 

Estado, têm ordenado as convenções morais e os valores em voga. 

Alerta, em especial, ao perigo de um irrefreável domínio do terceiro Poder: 

 

Quando a Justiça ascende ela própria à condição de mais alta instância moral da 
sociedade, passa a escapar de qualquer mecanismo de controle social – controle ao qual 
normalmente se deve subordinar toda instituição do Estado em uma forma de 
organização política democrática. 
.................................................... 
A pergunta a ser feita é, portanto, a seguinte: não será a justiça em sua atual 
conformação, além de substituta do imperador, o próprio monarca substituto? 
.................................................... 
Com a combinação de todos esses aspectos de ‘independência’ da Justiça, transmudou-
se esta em absolutismo – exatamente no momento histórico em que a Justiça decidia não 
mais em ‘nome do rei’, mas sim ‘em nome do povo’. (sic). (MAUS, 2000, p.187, 195) 
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Além das considerações exibidas, outras virão na abordagem sobre o procedimentalismo. 

 

 

4 CORRENTE PROCEDIMENTALISTA 

 

 

Atentos à intensificação da atuação do Poder Judiciário e das Cortes Constitucionais 

decorrente da crescente abordagem judicial das relações sociais, bem como do aumento 

significativo do direito escrito, algumas teorias foram desenvolvidas visando evitar, ou ao menos 

reduzir, a discricionariedade das decisões judiciais, primando pela preservação da democracia. 

As teorias em comento, tanto erigidas a partir de conceitos positivistas quanto pós-

positivistas, encontraram no procedimento a resposta para uma legitimação democrática do 

Direito e das decisões do Poder Judiciário e do Tribunal Constitucional. 

Como adeptos desta linha é possível citar, na Europa, Niklas Luhmann, Jürgen Habermas 

e Antoine Garapon, nos Estados Unidos da América, John Hart Ely e John Rawls, no Brasil, 

Marcelo Cattoni Oliveira, Rosemiro Pereira Leal, Cláudio Pereira Souza Neto, Gisele Cittadino e, 

também na América do Sul, Carlos Santiago Nino. 

A corrente em questão sustenta que o ativismo judicial tolheria a voz da vontade popular, 

a qual apenas seria ouvida, numa sociedade complexa e pluralista como a atual, a partir do debate 

travado em um espaço público adequado. De tal feita, a sociedade deveria exercer sua autonomia 

no seio das deliberações legislativas. 

Neste quadro, as Constituições teriam como principal finalidade estabelecer os 

procedimentos democráticos propícios para que as decisões consensuais pudessem ser 

construídas pela coletividade. 

Logo, para os procedimentalistas, o exercício da jurisdição constitucional deveria se 

pautar estritamente no sentido de salvaguardar os princípios democráticos. Por este prisma a 

decisão judicial versando sobre controle de constitucionalidade não poderia afastar a vontade 

popular estabelecida a partir de um consenso racionalmente construído, salvo em caso de vícios 

envolvendo as regras procedimentais mantenedoras do princípio democrático. 

No dado contexto, entende-se como ilegítima a decisão de um Tribunal Constitucional 

que ataque uma lei previamente estabelecida pelo processo legislativo democrático.  
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Pontuam que uma decisão proferida por juízes não eleitos não pode prevalecer diante de 

uma lei democraticamente estabelecida pelos representantes do povo. 

Apenas nas hipóteses de ofensas aos princípios democráticos caberia o controle de 

constitucionalidade aplicado pelo Tribunal Constitucional, uma vez que neste caso estariam 

sendo defendidos o princípio majoritário e as regras procedimentais definidoras do processo de 

participação e deliberação política, sem os quais não haveria direitos fundamentais. 

Por conseguinte, em decorrência de retro mencionada falta de representatividade popular, 

também denominada de dificuldade contramajoritária, os defensores do procedimentalismo são 

favoráveis a uma postura de autocontenção a ser adotada pelo Judiciário e pelas Cortes 

Constitucionais. 

É cogente salientar a diversidade das construções teóricas elaboradas pelos representantes 

do procedimentalismo, sendo muitas delas de considerável complexidade. Portanto, explicá-las 

agora, com o cabal rigor científico, extrapolaria as pretensões deste estudo. Assim, a abordagem 

abaixo tangenciará somente a posição de alguns autores quanto à legitimidade das decisões do 

Judiciário e do Tribunal Constitucional. 

Inicia-se a análise por Jürgen Habermas, um dos mais renomados procedimentalistas, o 

qual, ao visualizar na modernidade a colonização do Direito sobre o mundo da vida, edifica uma 

teoria discursiva em que a legitimação do Direito é fundada em três níveis, o da legislação, da 

aplicação e da jurisdição constitucional.  

Habermas defende que a constituição seja vista como uma carta que determine 

procedimentos políticos para que cidadãos autodeterminados persigam de modo cooperativo 

condições de vida mais justas e equitativas.  

Assim, entende que a imposição de valores fixos à sociedade, por meio de uma 

interpretação preestabelecida da constituição, a ser ditada pelo Poder Judiciário ou pelo Tribunal 

Constitucional, esvazia a legitimidade democrática da decisão dos órgãos em questão. 

Observa-se que, para o filósofo tedesco, as decisões do Tribunal devem garantir o 

procedimento democrático, durante o exercício da jurisdição constitucional, conforme se constata 

na seguinte passagem: 

 

[...] Somente as condições processuais da gênese democrática das leis asseguram a 
legitimidade do direito. Partindo dessa compreensão democrática, é possível encontrar 
um sentido para as competências do tribunal constitucional, que corresponda à intenção 
da divisão de poderes no interior do Estado de Direito: o tribunal constitucional deve 
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proteger o sistema de direitos que possibilita a autonomia privada e pública dos 
cidadãos. [...] Por isso, o tribunal constitucional precisa examinar o conteúdo de normas 
controvertidas especialmente no contexto dos pressupostos comunicativos e condições 
procedimentais do processo de legislação democrático. Tal compreensão 

procedimentalista da constituição imprime uma virada teórico-democrática ao problema 
de legitimidade do controle jurisdicional da constituição. (sic). (HABERMAS, 2003, p. 
326). 

 

Após considerar que as posições das teorias da Hermenêutica Jurídica, do Realismo 

Jurídico e do Positivismo Jurídico não fornecem substrato suficiente para a resolução do 

problema da racionalidade das decisões prolatadas pelos Tribunais, Habermas aponta a obra de 

Ronald Dworkin como a mais bem fundamentada. 

Entretanto ele não concorda com o caráter monológico da decisão judicial na teoria de 

Dworkin, buscando superá-la por meio da argumentação discursiva com fulcro em argumentos 

racionais postos pelos participantes do debate, intentando, estes, uma decisão consensual 

racionalmente construída. 

Portanto, uma compreensão procedimental da constituição faria com que a Suprema Corte 

controlasse a tensão entre a legitimidade do direito e a positividade deste, por meio do exercício 

de uma jurisdição constitucional, restrita a sua competência, a qual seria previamente fixada pelo 

processo democrático que ela própria protegeria. 

Com isto, Habermas almeja conferir legitimidade às decisões do Tribunal, as quais 

deveriam restringir-se à aplicação imparcial do direito, dentro dos limites postos pelo processo 

democrático. Tal procedimento democrático de construção das leis, inscrito na constituição, seria 

o objeto a ser resguardado pelo Tribunal Constitucional, enquanto guardião da constituição. 

Apenas assim, haveria legitimidade no exercício da jurisdição constitucional. 

Já Niklas Luhmann entende que o Direito é um sistema independente, detentor de 

linguagem própria e capaz de se auto-reproduzir, de modo que sua legitimação deriva do próprio 

Direito. Assim, o sistema jurídico e, por conseguinte, o Judiciário e o Tribunal Constitucional, 

perderiam sua legitimidade quando o exercício da jurisdição excedesse aspectos estritamente 

jurídicos. (LUHMANN apud SAAVEDRA, 2006). 

Nos Estados Unidos da América, Ely defende que a Constituição daquele país “é um 

processo de governo, e não uma ideologia governante”, de maneira que o texto constitucional 

teria o condão de estabelecer aspectos estruturais e procedimentais, ao invés de ser uma carta de 

valores. (ELY apud TAVARES, 2007, p. 341-342). 
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Para ele, não cabe ao Judiciário e ao Tribunal Constitucional ditar valores supostamente 

presentes na Constituição, e sim exercer o controle de constitucionalidade na medida necessária a 

reforçar a representação política dos cidadãos, para que estes mesmos possam participar do 

processo democrático sem qualquer sobrepujança da maioria dominante. 

Antoine Garapon, citado por Hommerding (2006, p. 16-18), alerta para uma possível 

tirania das minorias, em virtude da excessiva relevância que o Direito e suas instituições vêm 

recebendo contemporaneamente. Afirma que espaço simbólico da democracia tem se deslocado 

do Estado para a justiça, colocando sobre esta última o peso das esperanças de toda a sociedade. 

Para frear tal quadro, o Judiciário e o Tribunal Constitucional precisam se conter ao 

controle das formalidades e dos procedimentos destinados à criação do direito. 

Carlos Santiago Nino é outro partidário da contenção do exercício da jurisdição 

constitucional em primazia à preservação dos requisitos do processo democrático. Para ele, as 

decisões do Tribunal apenas devem envolver questões axiológicas caso isto seja a medida 

derradeira para resguardar o princípio democrático. Funcionando como árbitro do jogo 

democrático a Corte evitaria um elitismo epistêmico ou científico
9. 

Ao término das considerações iniciais sobre a corrente procedimentalista e seus 

defensores abordar-se-á à frente as críticas remetidas a tal linha teórica. 

 

 

4.1 Críticas ao Procedimentalismo 

 

 

Severos comentários são direcionados aos procedimentalistas, como aqueles traçados por 

Streck, o qual desenvolve seus argumentos a partir da premissa de que em países de modernidade 

tardia, como o Brasil, as promessas do Estado Social ainda não foram cumpridas. Logo, teorias 

como a de Habermas e a de Ely, fundadas em realidades como a da Alemanha e a dos Estados 

Unidos da América, respectivamente, não seriam adequadas a sociedades como a brasileira. 

(2003). 

Outra razão, segundo Bruce Ackerman (ACKERMAN apud STRECK, 2003, p. 181), 

seria que as ideias procedimentalistas pressupõem cidadãos autônomos e politizados, plenamente 
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capazes de travar e debates públicos com fulcro em argumentos racionais objetivando um 

consenso.  

Enfatiza Streck (2003) que isto seria relevar o fato de que em países carecedores do 

cumprimento de direitos fundamentais o cenário político estampa um constante alijamento do 

processo de participação e deliberação nas decisões políticas. 

Conjuntamente, acrescenta que a vertente habermasiana de tal corrente parece ignorar a 

função primordial que a coerção exerce no Direito, aparentado a crença em uma sociedade repleta 

de cidadãos moralmente virtuosos. 

Portanto ele defende um judiciário políticamente ativo, apto a conferir à população uma 

base democrática erigida sobre a efetivação dos direitos fundamentais. 

Ainda, Streck salienta que “Habermas menospreza a vagueza e a ambiguidade ínsita aos 

textos jurídicos (inclusive os que tratam do procedimento)”, razão pela qual seria difícil 

determinar, exatamente, o conteúdo cabível tão somente ao legislador e o que é direcionado aos 

juízes. (2003, p. 183). 

De outra banda, Laurence H. Tribe10 sustenta que os próprios argumentos 

procedimentalistas se fundam em valores e direitos substantivos retirados do texto constitucional. 

Enxerga isto como uma afirmação lógica de que as Constituições possuem uma substância a ser 

perseguida e mantida. 

Em relação ao tema, Barroso observa que sob o pálio da defesa da democracia esconde-se 

uma inconsistência nas premissas procedimentalistas, que periclita o próprio princípio 

democrático: 

 

É bem de ver, no entanto, que a ideia de democracia não se resume ao princípio 
majoritário, ao governo da maioria. Há outros princípios a serem preservados e há 
direitos da minoria a serem respeitados. Cidadão é diferente de eleitor; governo do povo 
não é governo do eleitorado. No geral, o processo político majoritário se move por 
interesses, ao passo que a lógica democrática se inspira em valores. E, muitas vezes, só 
restará o Judiciário para preservá-los. O déficit democrático do Judiciário, decorrente da 
dificuldade contramajoritária, não é necessariamente maior que o do Legislativo, cuja a 
composição pode estar afetada por disfunções diversas, dentre as quais o uso da máquina 
administrativa nas campanhas, o abuso do poder econômico, a manipulação dos meio de 
comunicação. (sic). (BARROSO, 2010, p. 391). 

 

Colocada as tensões entre os polos, a pesquisa ruma às inferências. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A pesquisa objetivou apurar a querela em torno da legitimidade da decisão do Tribunal 

Constitucional proferida em sede de controle de constitucionalidade durante o exercício da 

jurisdição constitucional. 

Para tanto, os trabalhos foram iniciados com uma contextualização do problema a partir 

da retrospectiva histórica do controle de constitucionalidade, já que esse é o instrumento 

primordial à prática da jurisdição constitucional. 

Observou-se uma diferença significativa já na concepção do modelo norte-americano em 

paralelo ao da Europa continental. Ao passo que o primeiro não aparenta refutar 

peremptoriamente razões de cunho político na tomada de decisão, o segundo, de origem 

kelseniana, debruça-se, de forma exclusiva, à coerência do sistema jurídico, absorvendo apenas 

argumentos jurídicos. 

O veemente realce de paradigmas como o Estado Social, a teoria dos princípios, a força 

normativa da constituição, a constitucionalização do direito e o pós-positivismo, trouxe uma 

aproximação do direito com a moral e a política. 

Neste cenário, o conflito entre constitucionalismo e democracia se avolumou na medida 

em que o Judiciário e a Corte Constitucional utilizaram a ampliação da jurisdição constitucional 

para interferir mais diretamente na efetivação da Constituição na sociedade. 

Entende-se que este é local em que reside o debate entre substancialistas e 

procedimentalistas. 

Consequentemente, o estudo justapôs os argumentos favoráveis e contrários ao 

substancialismo e ao procedimentalismo, respectivamente. De tal forma, foi possível realizar uma 

análise mais equânime do debate. 

Assim, se notou que a dicotomia inicia-se já no conceito de Constituição. Realizar ou não 

uma leitura material da Carta Política é, por si só, um fator determinante na dualidade em 

questão. 

Vê-se aí um grande temor dos procedimentalistas à provável arbitrariedade legalizada em 

decorrência do subjetivismo e incerteza patrocinados por seus opositores. 
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Todavia, argumentos fundados em pressuposições aparecem nos dois lados. Dividem-se 

entre a desconfiança para com o Legislativo e para com o Judiciário; entre a crença na 

virtuosidade dos juízes e dos cidadãos; entre o temor à ditadura da maioria e da minoria; entre a 

preexistência dos direitos fundamentais sobre a democracia e da democracia sobre os direitos 

fundamentais. 

As conjecturas alcançam ainda a divisão dos poderes. É certo que a sua quebra deve ser 

evitada, mas a sua maleabilidade é patente. O início deste estudo já permite depreender isto 

quando se avalia a mudança do foco do Estado Absolutista para o Estado Liberal, bem como da 

passagem deste último para o Estado Social. O que cabe questionar é a medida da flexibilidade 

para que ela não ceda sobre os pontos de tensão. Isto esvaziaria o caráter salutar das 

compensações advindas com a mudança de paradigmas. 

No tocante à suposta inadequação das teorias procedimentalistas aos países de 

modernidade tardia, credita-se a devida pertinência a tal afirmação. Entretanto, mais vale a 

adaptação destas construções teóricas a uma realidade distinta do que a sua rejeição de plano. 

Afinal, é inegável a preservação de direitos e garantias fundamentais, e, portanto da própria 

democracia, que os procedimentos proporcionam. 

Por fim, entende-se que taxar de antidemocrática uma medida que sustente os direitos 

fundamentais já positivados, mesmo que fundamentada em argumentos não literais do texto 

constitucional, é apegar-se a um conceito dogmático de democracia. 

O Poder Judiciário e o Tribunal Constitucional não obstaculizam a democracia, e sim 

determinados integrantes destes que abusam do poder que lhes foi investido. 

Mais importante é perseguir meios de conter as arbitrariedades nas decisões, já que se 

defende que o problema é pessoal, não institucional. 

Medidas processuais como a abertura ao amicus curiae, o respeito ao contraditório, a 

devida fundamentação das decisões, ente outras, servem justamente para evitar o arbítrio e 

garantir a necessária legitimidade às manifestações do Judiciário e do Tribunal Constitucional. 

A mera não elegibilidade de juízes e membros da Corte Constitucional não pode servir 

para afastar a legitimidade de suas decisões. A dificuldade contramajoritária não pode ser a 

impossibilidade da atuação contramajoritária. 

Ademais, é preciso que se admita que, não raras vezes, os procedimentos, supostamente 

democráticos, são institucionalizados no interesse de uma maioria política dominante.  
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Não se vilipendiam aqui os argumentos procedimentalistas, mas também não há como 

negar a necessidade de preenchimento das deficiências políticas e sociais, e por que não 

democráticas, com alguma substância. 

Para tanto, ao revés da assunção de concepções generalizantes acerca das teorias retro 

exibidas, se entende que estudos futuros devem mirar numa via conciliatória, capaz de adaptar 

conceitos de ambas as correntes à realidade brasileira, com o fito de um consenso racional acerca 

da legitimidade das decisões proferidas pelo Tribunal Constitucional. 

 Por ora, entende-se que a realidade brasileira tem mais a ganhar com um Tribunal 

Constitucional que legitime a correção de suas decisões a partir de valores materiais 

constitucionalmente estabelecidos e perseguidos, do que com alvejo de procedimentos 

supostamente legítimos, em defesa de uma coerência racional nas decisões. 
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THE THEORY OF NARRATIVE COHERENCE OF DWORKIN AND THE 

LEGALIZATION OF POLITICS 
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RESUMO 

Com a transferência de numerosas questões políticas para o Judiciário, discute-se até que 

ponto pode-se manter a Democracia se o juiz tem sempre a última palavra. A obra de 

Dworkin surge como tentativa de desvendar qual seria a natureza jurídica da decisão judicial, 

que para ser legitimada deve ser conciliada a diversos aspectos racionais e morais, respeitando 

a individualidade. O presente trabalho tem por escopo demonstrar a necessidade de uma 

perspectiva de democracia que ultrapasse o sentido de eleição pelo povo, devendo ela ser 

entendida como um “valor-meio”, a partir do qual deve ocorrer a concretização de valores 

essenciais à vida humana, sem, no entanto, exaurir o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: DWORKIN; DECISÃO JUCICIAL; SEPARAÇÃO DOS 

PODERES; DEMOCRACIA. 

 

ABSTRACT 
With the transfer of numerous policy issues for the judiciary, we discuss to what extent can 

democracy be maintained if the judge has the last word. Dworkin's work emerges as an 

attempt to unravel what is the legal nature of the judicial decision, that to be legitimate must 

be reconciled to various aspects of rational and moral, while respecting individuality. This 

paper demonstrates the need for a perspective of democracy that goes beyond the meaning of 

election by the people, it should be understood as a "medium value", from which must occur 

to achieve the values essential to human life. 

KEYWORDS: DWORKIN; DECISION JUCICIAL; SEPARATION OF POWERS; 

DEMOCRACY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

O papel que o Judiciário assume ou pode assumir na construção da Democracia é o foco do 

presente trabalho, sobretudo saber até que ponto este Poder teria a possibilidade de exercer 

seu controle sobre os outros Poderes. 

A atividade judicial ganhou, por conseguinte, papel elementar na construção da Democracia, 

tendo em vista que diversas questões políticas foram transferidas para a seara do Judiciário. 

Com isso, diversos debates surgem, dentre eles o que envolve a questão de como manter a 
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liberdade e até mesmo o princípio democrático num sistema jurídico onde o juiz tem a última 

palavra. 

Nesse sentido, a obra de Dworkin surge como tentativa de desvendar qual seria a natureza 

jurídica da decisão judicial, entendendo o autor que para legitimar essa decisão haveria de 

conciliá-la a diversos aspectos racionais e morais, respeitando a individualidade[1]. A obra do 

autor[2] tem como foco a prática judicial, vista sob o aspecto da decisão judicial, tendo como 

vetores da discussão a oposição/conexão entre democracia e judicialização da política. 

Este artigo visa verificar até que ponto a doutrina de Dworkin pode ser aplicada no arcabouço 

normativo do Brasil, onde os juízes não são eleitos pelo povo e por isso o Judiciário não seria, 

a princípio, um Poder democrático como o Executivo e Legislativo. Para isso, num primeiro 

momento será analisada a Teoria da coerência narrativa de Dworkin (fundamentação de 

política versus fundamentação de princípios). 

Num segundo momento, será feita uma contraposição sobre o pensamento do autor com o de 

Hart, tentando definir até que ponto é possível a discricionariedade na decisão judicial nos 

casos não previstos no arcabouço normativo. Depois, será abordada a possibilidade de a obra 

de Dworkin ser aplicada no ordenamento jurídico brasileiro. 

  

1. TEORIA DA COERÊNCIA NARRATIVA DE DWORKIN 

(FUNDAMENTAÇÃO DE POLÍTICA VERSUS FUNDAMENTAÇÃO DE 

PRINCÍPIOS) 

  

Preocupados com a questão epistemológica, alguns jusfilósofos, e em especial Ronald 

Dworkin, partem para a análise do Direito a partir de paradigma hermenêutico. Isso acabou 

por modificar significativamente a teoria jurídica contemporânea, implicando numa crítica ao 

convencionalismo e ao pragmatismo. 

Apesar de crítica, a teoria[3] de Dworkin “não rompe com a tradição moderna do 

conhecimento pois ainda recorre aos grandes relatos- dialética do espírito, hermenêutica do 

sentido emancipação do sujeito racional ou trabalhador, desenvolvimento da riqueza- para se 

legitimar” [4]. No discurso do autor, as idéias de justiça e de verdade continuam 

indissociáveis aos grandes relatos, ao passo que “instituições que regem o vínculo social 

devem também ser legitimadas pela filosofia (meta-discurso ou meta-relato)” [5]. 

Dworkin trabalha a partir da narrativa para explicar o Direito, mostrando como a norma 

jurídica “se revela como expressão de uma atribuição de sentido”[6]. Nessa acepção, Chueiri 

explica: 

A proposição normativa que se depreende na narrativa subsume uma idéia de validade, a qual 

diz respeito à precisão da proposição e que remete, conseqüentemente, a idéia de maior 

verdade e de justiça que se encontram articuladas na estrutura lógica da argumentação moral 

que se utiliza Dworkin. É através do lugar da linguagem que se recupera a possibilidade de 

uma busca final do sentido de verdade e, conseqüentemente, se encontra uma saída para a 

crise da razão.[7] 
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         Seguindo essa linha de raciocínio, as decisões judiciais devem conter, necessariamente, 

a racionalidade em suas argumentações, e é especialmente em Dworkin que se encontra 

adotada uma coerência na justificação própria do raciocínio jurídico[8]. 

Dworkin toma como base uma teoria de racionalização da tomada de decisões pelos juízes: 

A pergunta é, onde e até que ponto são necessários os julgamentos de valor, como deve ser 

determinado o relacionamento entre esses julgamentos de valor e os métodos de interpretação 

jurídica, bem como as proposições e conceitos da dogmática jurídica, e como estes 

julgamentos de valor podem ser racionalmente fundamentados ou justificados.[9] 

  

Segundo referido jusfilósofo, as teorias das decisões judiciais colocam o julgamento à sombra 

da legislação. O autor admite ser este o modelo ideal, “os juízes devem aplicar o direito criado 

por outras instituições; não devem criar um novo direito”, por outro lado, por diversos 

motivos não há como se concretizar isso na prática, principalmente no sistema jurídico da 

Commom Law onde quase sempre as normas são vagas e devem ser interpretadas antes de sua 

aplicação aos novos casos concretos[10]. 

Assim, critica as teorias que defendem ser necessária a criação de um novo direito, 

aproximando-se o juiz ao máximo de um “delegado do poder legislativo”, promulgando as 

leis que o legislador promulgaria caso estivesse diante do mesmo problema[11]. Essa teoria 

apesar de inovadora, já que, para o autor, essa visão jamais foi concebida, qual seja, o juiz 

atuando como extensão do legislador e não como um segundo Legislativo, o que chama de 

subordinação ao Poder Legislativo, que seria concomitantemente conceitual e política[12], é 

refutada por Dworkin. 

O autor refuta tal raciocínio ao explicar que é enganoso o conhecido pressuposto de que os 

juízes estariam legislando quando vão além de decisões políticas já tomadas por outras 

pessoas. Nessa toada, para a compreensão da teoria da coerência narrativa de Dworkin, mister 

se faz demonstrar a distinção que o filósofo faz entre argumentos de princípio e argumentos 

de política, que são, para o próprio autor, uma distinção fundamental na teoria que 

introduz[13]. 

Os argumentos de política justificam uma decisão política, apontando que a decisão fomenta 

ou protege algum objetivo coletivo da comunidade como um todo. Já os argumentos de 

princípio justificam também uma decisão política, mas demonstrando que a decisão respeita 

ou garante um direito de um indivíduo ou de um grupo de pessoas[14]. 

As decisões judiciais devem ser geradas por princípios e não por políticas. Ou seja, o juiz 

deve perquirir acerca dos interesses individuais das partem em questão para depois articular 

sua decisão. Dworkin parte do pressuposto de que há sempre um direito à decisão favorável, 

desde que haja interesse individual ou de grupo a ser protegido, refutando toda e qualquer 

possibilidade de criar nova regra[15]. 

No caso de não existir o citado interesse, a decisão se dará através de argumentação de 

política, “correndo o risco de não ser coerente e ser facilmente refutável” [16]. 
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Quando o juiz reconhece a existência dos direitos dos litigantes ele está abrindo mão de sua 

moralidade pessoal, que aparece implícita no seu argumento de princípio, isso implica dizer 

que quando se recorre aos precedentes para a construção da melhor resposta certa, recorre-se 

também à moralidade institucional neles contida. “A dimensão jurídica de um princípio torna-

se o efeito de uma interpretação de valor simbólico com comportamentos constitutivos da 

história jurídica ” [17]. 

Para Dworkin a coerência é a condição para que a decisão judicial seja racional, justa e, como 

conseqüência, válida.  Leia-se, portanto, que coerência para o autor significa a relação entre a 

moralidade pessoal do juiz, que está inserida no seu argumento de princípio, e a moralidade 

institucional contida no precedente[18]. 

Desta forma, o juiz sempre estará voltando os olhos ao passado na medida em que se 

concentra no futuro, no sentido de ficar diante da melhor justificação[19] possível para a 

decisão judicial, de maneira geral.[20] 

Sendo assim, “a teoria dworkiana dos direitos apóia-se na premissa segundo a qual há pontos 

de vista morais relevantes na jurisprudência, porque o direito positivo assimilou 

inevitavelmente conteúdos morais ”[21]. 

A teoria de Dworkin pressupõe, ainda, a existência de uma interpretação correta, 

argumentando “que a interpretação não implica a perda de um critério porque uma 

interpretação deve ajustar-se ao objeto, o qual é o critério para a validação da teoria”[22]. 

Destarte, o citado filósofo caracteriza o direito como uma “prática interpretativa fundada num 

consenso geral anterior quanto à natureza do direito. Portanto, exorta os juristas a não se 

verem como meros servidores do Estado”, porque eles têm o que é necessário para o 

desenvolvimento de uma sociedade. Dworkin, em palestra ministrada em Congresso de 

Direito Internacional no Rio de Janeiro em 2004, “ressalva que os juízes não exercem, nem 

podem de boa fé exercer, um poder discricionário descontrolado ao decidirem qualquer caso, 

mesmo quando aparentemente não houver regras jurídicas para o juiz aplicar ”[23]. 

Castro, em resenha sobre a referida palestra, esclarece as considerações finais do autor sobre o 

tema proposto: 

Para ele, a tarefa do juiz num caso difícil consiste em decidir o caso à luz da moralidade 

política mais ampla do sistema jurídico, de modo a proteger os valores jurídicos fundamentais 

do sistema democrático de um país. Dworkin pede aos profissionais do direito, como os 

advogados e juízes, que voltem seu raciocínio para o mundo exterior e situem suas 

deliberações numa concepção holística de sua sociedade.[24] 

2. DWORKIN E OUTRAS TEORIAS DO DIREITO 

  

O procedimento citado, o qual mostra o Direito como unidade, acaba por refutar outras teorias 

da interpretação como o convencionalismo e o pragmatismo. A crítica de Dworkin volta-se, 

desta forma, à interpretação convencionalista, segundo a qual o Direito está em todos os 

lugares e à interpretação pragmatista, que advoga a tese de que o Direito não está em lugar 

algum[25]. 
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Nesse sentido ilustra Habermas: 

A teoria dos direitos, elaborada por Dworkin, pode ser entendida como a tentativa de evitar 

falhas das propostas de solução realistas, positivistas e hermenêuticas, bem como esclarecer, 

através da adoção de direitos concebidos deontologicamente, como a prática de decisão 

judicial pode satisfazer simultaneamente às exigências da segurança do direito e da 

aceitabilidade racional.[26] 

  

Dworkin toma como foco a decisão judicial divergente para realizar a crítica a tais teorias. 

Para o convencionalismo, as cizânias entre os juízes são simples divergências quanto aos fatos 

tratados, sobre os quais se aplicam os direitos. Os direitos deverão ser declarados pelos juízes 

que terão decidido de forma correta, desde que descubram como o fato ocorreu[27]. 

Para o pragmatismo, quando o juiz dá uma interpretação a uma norma, o resultado obtido é a 

norma que o juiz gostaria que existisse pra regular tal caso concreto. Sendo assim, só 

existiriam os direitos que são outorgados pela decisão judicial[28]. 

Dworkin chega à conclusão que essas duas proposições se mostram insuficientes enquanto 

descritores da realidade jurídica. O autor, a partir da análise que realiza sobre hard cases 

ocorridos nos Estados Unidos e na Inglaterra, defende que existam divergências substantivas 

acerca do Direito entre dois juízes[29]. 

A partir dessa análise sobre casos concretos difíceis (hard cases), Dworkin entendeu que, na 

verdade, os juízes concordavam sobre o teor da legislação aplicada nos casos, como também 

com a linguagem adotada. No entanto, o que os fazia divergir era substantivo, o que cada um 

entendia ser o melhor direito para o caso concreto, “e o papel desempenhado pelo juiz em 

relação à vontade do legislador” [30]. 

Em oposição ao realismo, “Dworkin sustenta a possibilidade e a necessidade de decisões 

consistentes ligadas a regras, as quais garantem uma medida suficiente de garantia do direito.” 

Já contra o Positivismo, “ele afirma a possibilidade e a necessidade de decisões „corretas‟, 

cujo conteúdo é legitimado à luz de princípios (e não apenas formalmente, através de 

procedimentos)” [31]. 

Sobre a crítica ao positivismo Bustamante esclarece: 

Esse relativismo característico do positivismo contemporâneo, que nega, peremptoriamente, a 

existência da denominada racionalidade prática, ou, o que é o mesmo, que leva às últimas 

conseqüências o denominado não-cognitivismo ético - , i.e., a crença de que todos os valores 

são relativos, sendo esta a razão pela qual as decisões práticas, que invariavelmente dependem 

de valorações, escolhas, tomadas de posição, seriam também arbitrárias -, constitui a um só 

tempo, o ponto de arranque e o  paradigma a ser combatido por uma teoria da argumentação 

jurídica.[32] 

  

Quanto às falhas hermenêuticas, Habermas menciona a crítica de Dworkin: 
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[...] a referencia hermenêutica a uma pré-compreensão determinada por princípios não deve 

entregar o juiz à história de tradições autoritárias com conteúdo normativo; ao contrário, esse 

recurso obriga-o a uma apropriação crítica de uma história institucional do direito, na qual a 

razão prática deixou seus vestígios.[33] 

  

O filósofo tem uma grande preocupação em salvaguardar a Democracia, o que somente 

poderia ocorrer quando a interpretação dos juízes resguardarem os princípios maiores que 

regem a comunidade na qual o direito em debate fosse inserido, dando grande importância 

para a moral[34]. 

Sendo assim, o autor passou a ser criticado fortemente por sua intenção de aplicar princípios 

da moral para explicar a prática jurídica no sistema de Common Law norte-americano, pelo 

que foi taxado de jusnaturalista[35]. 

No entanto, o autor repudia a concepção de que não existem respostas certas, mas apenas 

diferentes, na medida em que esta resposta correta seria encontrada a partir dos princípios 

jurídicos de uma determinada comunidade, negando desta forma tanto o pragmatismo quanto 

o jusnaturalismo que daquele se aproxima. 

Dworkin não pode ser considerado jusnaturalista porque não crê num Direito natural, formado 

por princípios naturais e imutáveis. Ele tenta construir uma terceira teoria, entre 

jusnaturalismo e o positivismo, fundamentada no modelo reconstrutivo de Rawls[36] [37]. 

Para Habermas, o modelo de Dworkin tem precisamente esse sentido: 

[...] trata-se de um direito positivo, composto de regras e princípios, que assegura, através de 

uma jurisprudência discursiva, a integridade de condições de reconhecimento que garantem a 

cada parceiro do direito igual respeito e consideração. [...] Dworkin caracteriza seu 

procedimento hermenêutico-crítico como uma “interpretação construtiva” que explicita a 

racionalidade do processo de compreensão através da referência a um paradigma ou a um 

“fim”.[38] 

         

3. A POSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA DISCRICIONARIEDADE NA 

DECISÃO DE CASOS NÃO DISCIPLINADOS NO ARCABOUÇO 

NORMATIVO: AS VISÕES DE DWORKIN E HART. 

  

A teoria positivista de H. L. A. Hart e a teoria construtivista de direitos de Ronald Dworkin 

têm a questão da discricionariedade do juiz como um ponto central. Essa questão em Hart e 

Dworkin aponta à existência ou não de um dever legal do juiz de decidir de determinada 

forma mesmo em hard cases [39]. 

A questão da discricionariedade envolve uma série de outras, como a completude ou à 

incompletude da lei, a natureza legal ou meramente moral dos princípios, a possibilidade ou 
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não do juiz elaborar leis, o grau de distinção entre princípios e regras e a existência de uma 

regra social ou de uma regra normativa de reconhecimento [40]. 

No presente trabalho, dado seu formato limitado, como artigo que é, será tratada com mais 

afinco apenas a divergência existente entre os autores quanto à discricionariedade na decisão 

judicial.  

Essa relação entre as teorias de tais autores acabou por gerar um diálogo acadêmico entre os 

filósofos no que diz respeito às suas idéias de completude ou incompletude da norma, “ao 

grau de distinção entre princípios e regras, à existência de uma regra social ou de uma regra 

normativa de reconhecimento” [41]. 

É oportuno, antes de partir para as divergências entre esses autores, esclarecer as acepções do 

termo “discricionariedade” para Dworkin, que admite a existência de três significados 

distintos, já que paro o autor “os positivistas extraíram o conceito de poder discricionário da 

linguagem ordinária. Para compreendê-lo, devemos, por um momento, colocá-lo de volta no 

seu habitat” [42]. 

O autor nota que “o conceito está sempre deslocado exceto em contextos muito especiais” 

após ilustrar com diversos exemplos, como de costume, Dworkin chega à seguinte conclusão: 

O conceito de poder discricionário só está perfeitamente à vontade em apenas um tipo de 

contexto: quando alguém é em geral encarregado de tomar decisões de acordo com padrões 

estabelecidos por uma determinada autoridade. [...] Tal como o espaço vazio no centro de 

uma rosca, o poder discricionário não existe a não ser como um espaço vazio, circundado por 

uma faixa de restrições.[43] 

  

         Sendo assim, para o autor, trata-se de um conceito relativo, valendo sempre a pergunta 

“poder discricionário de acordo com que padrões?” [44]. Isso leva a crer que o termo é 

afetado por características do contexto em que está inserido. 

         O autor classifica as três acepções, enquadrando as duas primeiras como uma 

discricionariedade em sentido fraco e uma terceira correspondente à discricionariedade em 

sentido forte (ponto de discordância com Hart) [45]. 

         A primeira acepção diz respeito à aplicação por funcionários de critérios estabelecidos 

por uma autoridade superior.  Explica o autor: “Assim, podemos dizer: „as ordens do sargento 

deixaram-lhe uma grande margem de poder discricionário‟ a todos aqueles que desconhecem 

as ordens do sargento ou algo que tornou essas ordens vagas ou difíceis de ser executadas” 

[46]. 

         A segunda acepção se trata da ausência de revisão da decisão tomada por uma 

autoridade superior, em última instância e que não pode ser revisada ou cancelada por outro 

funcionário[47]. 

         Em relação à terceira acepção, discricionariedade em sentido forte, corresponde “à 

ausência de vinculação legal a padrões previamente determinados ou, em outras palavras, à 

idéia de que os padrões existentes não impõem qualquer dever legal sobre o juiz para que 
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decida de uma determinada forma”. Desta forma, essa terceira acepção “estaria por fim ligada 

às questões da completude ou incompletude do direito, da natureza legal ou meramente moral 

dos princípios, da competência ou incompetência do juiz de elaborar leis” [48]. 

         Com base nessa teoria, Dworkin afirma que Hart, a partir da doutrina positivista do 

poder discricionário do juiz, defende que “se um caso não for regido por uma regra 

estabelecida, o juiz deve decidi-lo exercendo seu poder discricionário” [49]. Sendo assim, 

Hart descreveria a discricionariedade em sentido fraco como a possibilidade do juiz de 

estabelecer uma regra legal nos casos de lacuna, confundindo o sentido fraco com o sentido 

forte. “Confundidos os dois sentidos, restaria pouco clara a diferença entre a tese de Dworkin 

e a de Hart” [50]. 

         Não obstante tal confusão, as duas acepções de discricionariedade são distintas por 

apresentarem visões diferentes acerca da imposição ou não de o juiz decidir de determinada 

maneira mesmo em hard cases ou de lacuna[51]. Ou seja, as teorias defendem pontos de vista 

diferentes quanto à completude ou incompletude da lei, sem prejudicar a divergência apontada 

por Dworkin. 

         A temática abordada acerca da completude ou incompletude da lei acaba por trazer à 

tona outras questões que levam à divergência entre Dworkin e Hart. A teoria de Hart tem 

características puramente descritivas. Com base nesse último, a teoria seria capaz de 

identificar quais regras e princípios são lei, auxiliando na “busca pela segurança jurídica, pela 

eficiência da pressão social e pela possibilidade de alterações deliberadas da lei” [52]. Sendo 

assim, para ele, o processo de justificação seria irrelevante. 

         Dworkin, por outro lado, não procura apenas identificar a lei, mas principalmente 

encontrar a melhor maneira de justificá-la de forma moral. A moral, desta forma, seria a base 

da identificação e da justificação, para o autor. 

         Nesse sentido explica a professora Ikawa: 

A principal preocupação de Dworkin é afastar a possibilidade da edição, por parte do juiz, de 

leis novas, ex post facto, desconsiderando, desse modo, direitos individuais pré-existentes. 

Vale frisar que dentro da teoria de Hart, contudo, não haveria essa preocupação de 

desconsideração de direitos, simplesmente porque tais direitos não existiriam onde houvesse 

lacuna legal, ou, nos termos de Dworkin, em casos difíceis.[53] 

         

         A teoria de Dworkin tende a abarcar princípios morais legalmente vinculantes que 

impossibilitarão a existência de discricionariedade judicial em sentido forte. Isto é, a partir 

dos princípios morais inerentes a determinado grupo, em que a norma está inserida, não 

poderia haver lacunas. 

A divergência entre os autores fica clara quando, em contrapartida à visão exposta de 

Dworkin, Hart afirma tautológicamente: “in the penumbral situation judges must necessarily 

legislate” [54]. 

Isso leva a outro embate entre os autores, desta vez acerca da possibilidade ou não da regra 

social de reconhecimento identificar princípios como lei. Dworkin defende que tal regra social 
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não funciona quando se trata de princípios, já que estes não se subsumem a regras de “tudo ou 

nada”, diferentemente das regras, devendo, dessa maneira, a teoria de Hart ser 

abandonada[55]. 

Em visão oposta, e mais fraca, Hart defende que princípios e regras não podem sofrer 

distinção tendo como base o critério de peso, defendendo ambos poderiam ser ponderados 

entre si[56]. 

         Dworkin refuta esse argumento ao explicar que “o que se pondera de fato são apenas 

princípios, mas que esses poderão indicar a aplicação de uma ou de outra regra. A 

possibilidade de ponderação de regras frente a princípios é, portanto, apenas ilusória”[57]. 

         Destarte, “tem-se que o sistema interpretativo bifásico de Hart permite, mesmo com a 

inclusão de princípios convencionais pela regra social de reconhecimento, a utilização da 

discricionariedade judicial em sentido forte na decisão de casos difíceis”. Apesar de concordar 

princípios meramente morais acabarão por vigorar, “esses princípios, por não possuírem 

caráter vinculante na teoria positivista, poderão ou não ser considerados pelo juiz”[58]. 

É, principalmente, neste aspecto que o sistema interpretativo monofásico de Dworkin se 

sobrepõe ao de Hart. A lei se torna capaz, em Dworkin, de alcançar até mesmo casos difíceis, 

já que se permite a escolha, pelo juiz, entre os critérios que um homem razoável poderia 

interpretar de diferentes maneiras, “propondo, ao mesmo tempo, a existência de um dever 

legal do juiz de analisar de modo mais abrangente as fontes da lei, inclusive no que toca a 

princípios não convencionais, sem retirar do juiz a discricionariedade em sentido fraco” [59]. 

  

4. O CONSTITUCIONALISMO E A REVISÃO JUDICIAL EM DWORKIN 

  

         A legitimidade da atuação do Poder Judiciário na jurisdição constitucional é questionada 

tendo em vista, sobretudo por não ter o caráter democrático[60] da eleição por sufrágio 

universal (pelo povo). O Judiciário, por conseguinte, não poderia exercer o controle das leis, 

já que feriria a democracia e a separação dos Poderes. 

         Dworkin defende o chamado constitucionalismo, que conceitua como “um sistema que 

estabelece direitos jurídicos individuais que o legislador dominante não tem o poder de anular 

ou comprometer.” [61]. O autor defende que para se alcançar resultados justos, não bastam os 

procedimentos do Legislativo e Executivo, sendo necessários também que sejam aplicadas a 

cada caso juízos de valores, buscando “resultados garantísticos” [62]. 

         Essa concepção tem como alicerce os direitos fundamentais, “os quais são valores 

substantivos que a sociedade escolhe no ato constituinte”. Esses direitos “garantem o 

funcionamento da democracia, isto é, quando os direitos fundamentais impõem limites 

materiais aos atos do governo, estão na verdade, a proteger o povo como um todo e não 

apenas maiorias eventuais” [63]. Sendo assim, quem estaria legitimado para exercer a defesa 

de tais direitos seria o Judiciário, já que esta prerrogativa lhe foi dada pelo Poder 

Constituinte[64]. 
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         Como dito em linhas pretéritas, Dworkin defende uma atividade de interpretação 

(através de princípios) pelo juiz[65], o que se opõe ao positivismo, que é essencialmente 

descritivo. O autor não separa o Direito da moral, afirmando caber ao juiz a melhor solução 

possível para o problema. No entanto, o filósofo não defende que é dada ao juiz a prerrogativa 

de criar o direito, cabendo a este analisar os princípios que compõem determinada 

comunidade onde o caso concreto esta inserido, para julgar cada um desses casos. 

         Dentro das regras constitucionais, haveria algumas que seriam precisas e outras que não, 

constituídas de conceitos que ele chama de vagos[66], “os quais se justificam pelo apelo aos 

direitos morais que os indivíduos possuem contra a maioria” [67]. Sendo assim, da mesma 

forma que as citadas regras precisas protegem os cidadãos, tais direitos também o fariam. 

         O autor usa um exemplo doméstico para explicar como os direitos morais estariam 

presentes nos conceitos vagos das regras: 

 Suponhamos que eu dissesse a meus filhos que esperava que eles não tratassem os outros 

injustamente. Sem dúvida, eu teria em mente exemplos de conduta que desejaria desencorajar, 

mas não aceitaria que meu „significado‟ se limitasse a esses exemplos, por duas razões. Em 

primeiro lugar, eu esperaria que meus filhos aplicassem minhas instruções a situações nas 

quais eu não teria pensado. Em segundo lugar, eu estaria pronto a admitir que algum ato 

particular que eu considerava justo (fair) era de fato injusto, ou vice versa, caso um de meus 

filhos conseguisse me convencer disso posteriormente. Nesse caso, eu gostaria de dizer que 

minhas instruções incluíam o caso por ele citado, não que eu mudaria minhas instruções. Eu 

poderia dizer que minha intenção era a de que a família se guiasse pelo conceito de justiça 

(fairness) e não por alguma concepção particular de justiça (fairness) que eu tivesse tido em 

mente.[68]      

  

          O autor defende que “a revisão judicial deve atentar para o processo, não para evitar 

questões políticas substantivas, como a questão de que direito as pessoas têm, mas, antes, em 

virtude da resposta correta a essas questões,” para isso a idéia de democracia tem quase 

nenhuma serventia. “Também não decorre, a partir simplesmente do compromisso com o 

processo e não com os resultados isolados do processo, que as chamadas decisões de „devido 

processo legal substantivo‟ [...], sejam imediatamente excluídas” [69]. 

Pelo contrário, o autor defende que: 

[...] o compromisso com o processo confere a algumas dessas decisões um respaldo novo e 

mais poderoso. [...] o ideal abstrato de democracia, em si mesmo, não oferece nenhuma 

sustentação maior para uma doutrina jurídica da revisão judicial baseada no processo que para 

uma baseada nos resultados.[70] 

         

Dworkin vai de encontro “à teoria de democracia majoritária, pois entende que a proteção dos 

direitos pelos Tribunais apenas fortalece o processo democrático, bem como o princípio da 

igual consideração e respeito” [71], o qual o autor toma como fundamento básico da 

democracia constitucional. 
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Desta forma, a judial review, para Dworkin, não iria de encontro à democracia, desde que esta 

seja entendida como uma Democracia Constitucional. No entanto, isto não significa dizer que 

os “tribunais possam tomar decisões políticas[72], ao contrário, eles sempre deverão pautar 

suas decisões nos princípios, mesmo nos casos difíceis” [73]. 

  

5. ALGUMAS CRÍTICAS AO CONSTITUCIONALISMO E JUDICIAL 

REVIEW DE DWORKIN 

  

A teoria de Dworkin é por deveras controversa, pois além de romper com quase todas as 

tradicionais correntes filosóficas, institui um novo modo de análise da decisão judicial. Dentre 

os numerosos críticos de Dworkin citamos aqui as críticas de Ran Hirschl, que se mostram 

uma perspectiva acerca da aplicação prática da teoria de Dworkin sobre a constitucionalização 

de direitos e a judicial review. 

Para Hirschl, a constitucionalização de direitos e a judicial review são vistos, de maneira 

errônea, como medidas de força-difusão, muitas vezes associadas a valores liberais e/ou 

igualitários. Como resultado, os estudos de suas origens políticas tendem a retratar a sua 

adoção como um reflexo das mudanças sociais ou políticas progressistas, ou simplesmente 

como o resultado da devoção da sociedade ou de “políticos" à "noção" de espessura da 

democracia e da sua celebração acrítica dos direitos humanos[74]. 

Ocorre que, na prática, a maior parte dos pressupostos dessa teoria (como efeitos 

redistributivos da constitucionalização e hipóteses sobre suas origens predominantemente 

benevolente e progressiva), permanecem não experimentados e em abstrato. 

Para o autor, até mesmo os críticos não prestaram muita atenção para as verdadeiras origens 

políticas ou as consequências da responsabilização judicial através de constitucionalização. 

Em vez disso, os críticos foram quase exclusivamente preocupados com o debate normativo 

bem ensaiado sobre a "contra-majoritária" natureza da revisão judicial e do "déficit 

democrático" inerente à transferência de importantes prerrogativas de decisão política de 

políticos eleitos e responsáveis, os parlamentos, e outros órgãos de decisão majoritária ao 

Poder Judiciário. 

Ele aduz que faltam estudos que utilizem a pesquisa empírica e indutiva concretas para 

questionar as credenciais democráticas do constitucionalismo e revisão judicial, 

surpreendendo-se, o autor, quando Ronald Dworkin, segundo ele o proponente campeão da 

constitucionalização e revisão judicial em razão normativa, concorda que, em última instância 

"the proof of the pudding is in the eating” [75].   

Com isso, Dworkin argumenta que a democracia é fundamentalmente preocupada em como as 

pessoas se tratam como iguais, mas se os tribunais podem atribuir esse tratamento igualitário 

efetivamente, assim como as instituições de representantes eleitos por sufrágio universal, é 

irrelevante que ao fazê-lo ignore a vontade da maioria. 

Hirschl considera que nenhum dos seis livros de Dworkin sobre o constitucionalismo cita 

qualquer trabalho empírico sobre as origens e conseqüências da constitucionalização e da 
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revisão judicial. No entanto, o professor de Havard admite que não há alternativa senão a de 

usar um resultado, impulsionado, em vez de uma norma processual orientada para decidir (a 

questão de revisão judicial). A melhor estrutura institucional é na maior parte das vezes 

calculada para produzir as melhores respostas. 

Aduz Hirschl que não poderia concordar mais, uma vez que a questão da democracia versus 

constitucionalismo em busca de justiça social torna-se uma questão empírica: que tipo de 

princípio que rege e fundamenta - a soberania parlamentar, supremacia constitucional, o 

estado de bem-estar, a macroeconomia neoliberal, ou qualquer outro princípio geral - 

produziu ou é susceptível de produzir resultados práticos para o mais próximo que o sentido 

da justiça social? 

O autor defende que um inquérito sobre os vetores sócio-políticos concretos por trás de 

incidentes específicos de constitucionalização caracterizaria não só explorar um terreno 

raramente viajado por acadêmicos, que acolherá também render introspecções clareadoras 

sobre as credenciais democráticas discutíveis do constitucionalismo e revisão judicial. 

  

  

6. BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A JUDICIAL REVIEW DE 

DWORKIN NO ORDENAMENTO JURÍDICO BRASILEIRO. 

  

O modelo adotado pelo Welfare State, baseado, sobretudo, em princípios, bem como o grande 

número de funções conferidas ao Poder judiciário, permitiu uma estrutura constitucional onde 

a decisão judicial passou a ter poderes além do previamente concebido. 

O Poder Judiciário passa de mero aplicador da lei, para um intérprete do direito, com o fito de 

consolidar o ideal de justiça de sua época, qual seja, o da justiça social distributiva.  

O professor Krell ilustra bem a idéia de que o Estado Social requer uma nova perspectiva do 

juiz: 

Enquanto o positivismo jurídico formalista exigia a neutralização política do Judiciário, com 

juízes racionais, imparciais e neutros, que aplicam o direito legislado de maneira lógico-

dedutiva e não criativa, fortalecendo desse modo o valor segurança, o moderno Estado Social 

requer uma magistratura preparada para realizar as exigências de um direito material ancorado 

em normas éticas e políticas, expressão de idéias para além das decorrentes do valor 

econômico. O Direito no Estado Liberal dependia basicamente do legislador; no Estado Social 

da sociedade de massas ele não sobrevive, não se aperfeiçoa, não evolui nem se realiza sem o 

juiz.[76] 

  

Sendo assim, para o autor, não é possível negar a responsabilidade do Judiciário na 

concretização dos direitos fundamentais:   
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[...] se exigem alterações nas funções clássicas dos juízes que se tornam corresponsáveis pelas 

políticas dos outros poderes estatais, tendo que orientar a sua atuação para possibilitar a 

realização de projetos de mudança social, o que leva à ruptura com o modelo jurídico 

subjacente ao positivismo, a separação do Direito da Política. A questão hermenêutica dos 

Direitos Fundamentais deixa de ser um problema de correta subsunção do fato à norma para 

se tornar um problema de conformação política dos fatos, isto é, de sua transformação 

conforme um projeto ideológico (e não lógico).[77] 

  

É certo que na realidade norte-americana, onde foi concebida a teoria de Dworkin, o impacto 

“democrático” gerado pela judicial Review não seria tão proeminente, uma vez que naquele 

sistema os juízes são eleitos pelo povo, o que não ocorre no Brasil. No entanto, também é 

certo que a teoria de Dworkin sempre busca a aplicação de forma holística, adequando o caso 

aos valores morais de cada sociedade onde o caso está inserido[78]. Além disso, a existência 

de princípios jurídicos ligados à moral não é uma descrição exclusiva do contexto jurídico 

norte-americano. 

A atuação do Poder Judiciário na Jurisdição Constitucional, conforme se tentou evidenciar, é 

democrática, “uma vez que não se pode considerar como suficiente a adoção do princípio 

majoritário para a tomada de decisões, fator que demonstrou insucesso ao longo da história, 

sendo necessário ter uma perspectiva de democracia” [79] que ultrapasse o sentido de eleição 

pelo povo, mas um ponto de vista em que ela “seja entendida como um „valor-meio‟, a partir 

do qual deve ocorrer a concretização de valores essenciais à vida humana. Nessa perspectiva, 

devem unificar-se as garantias formais e os resultados” [80]. 

Não há qualquer afronta à democracia em respeitar os limites impostos pelos direitos 

fundamentais, até mesmo em detrimento dos direitos das maiorias. A vontade popular está 

intrínseca à criação dos direitos fundamentais, uma vez que estes foram trazidos pelo 

constituinte, justamente a partir dessa vontade. Cabe ao juiz constitucional proteger tais 

direitos em face de maiorias eventuais, como também “adequá-los à realidade social atual. Os 

direitos fundamentais são, portanto, limites à atuação do Estado, e, via de consequência, 

também à atuação do Legislativo, o qual não deve contrariá-los, mas promovê-los” [81]. 

  

CONCLUSÃO 

  

As decisões judiciais devem conter, necessariamente, a racionalidade em suas argumentações, 

e é especialmente em Dworkin que se encontra adotada uma coerência na justificação própria 

do raciocínio jurídico. 

A teoria de Dworkin tende a abarcar princípios morais legalmente vinculantes que 

impossibilitarão a existência de discricionariedade judicial em sentido forte. Isto é, a partir 

dos princípios morais inerentes a determinado grupo, em que a norma está inserida, não 

poderia haver lacunas. 
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Dworkin defende uma atividade de interpretação (através de princípios) pelo juiz, o que se 

opõe ao positivismo. O autor não separa o Direito da moral, afirmando caber ao juiz a melhor 

solução possível para o problema. No entanto, ao contrário do que se possa pensar, o filósofo 

não defende que é dada ao juiz a prerrogativa de criar o direito, cabendo a este analisar os 

princípios que compõem determinada comunidade onde o caso concreto esta inserido, para 

julgar cada um desses casos. 

Desta forma, a lei se torna capaz, em Dworkin, de alcançar até mesmo os hard cases, já que 

se permite a escolha, pelo juiz, entre os critérios que um homem razoável poderia interpretar 

de diferentes maneiras. 

Dworkin defende o chamado constitucionalismo, que conceitua como “um sistema que 

estabelece direitos jurídicos individuais que o legislador dominante não tem o poder de anular 

ou comprometer.” [82]. O autor defende que para se alcançar resultados justos, não bastam os 

procedimentos do Legislativo e Executivo, sendo necessários também que sejam aplicadas a 

cada caso juízos de valores, na busca da resposta mais correta. 

Isso porque, dentro das regras constitucionais, haveria algumas precisas e outras não, 

constituídas de conceitos que ele chama de vagos, os quais são justificados pelo apelo aos 

direitos morais que os indivíduos possuem contra a maioria. Sendo assim, da mesma forma 

que as citadas regras precisas protegem os cidadãos, tais direitos também o fariam. 

Desta forma, a judial review, para Dworkin, não iria de encontro à democracia, desde que esta 

seja entendida como uma Democracia Constitucional. Não significando dizer que as decisões 

tomadas pelos Tribunais possam ser políticas, mas ao contrário, aquelas devem ser sempre 

pautadas princípios, até mesmo em hard cases, sendo as decisões jurídicas adequadas, aquelas 

que se baseiam na melhor interpretação moral possível das práticas em vigor em uma 

determinada comunidade. 

Dworkin também é conhecido por ser um defensor influente do liberalismo político, tendo 

contribuído de modo significativo para os debates da filosofia política e da ética prática. 

Associada à sua teoria do direito, Dworkin defende uma teoria de justiça na qual todas as 

decisões a respeito de direito constitucional e políticas públicas se devem basear na idéia de 

que todas as pessoas são iguais enquanto seres humanos e que independentemente das suas 

diferenças sociais, econômicas e estilos de vida, devem ser tratadas com igual consideração e 

respeito, em todos os aspectos relevantes para seu desenvolvimento humano. 

Embora existam críticas à teoria de Dworkin, seu ponto de vista é uma maneira de repensar a 

aplicação do direito, sobretudo no aspecto da decisão judicial. A regra necessita de 

interpretação e, na realidade, o sentido da regra se constrói no próprio ato interpretativo, ou 

seja, as decisões judiciais não são neutras, a moral compõe o entendimento de cada um ao 

analisar determinado preceito normativo e essa desmistificação da decisão judicial não 

implica em reduzir o direito à política. 

É certo que na realidade norte-americana, onde foi concebida a teoria de Dworkin, o impacto 

“democrático” gerado pela judicial Review não seria tão proeminente, uma vez que naquele 

sistema os juízes são eleitos pelo povo, o que não ocorre no Brasil. No entanto, também é 

certo que a teoria de Dworkin sempre busca a aplicação de forma holística, adequando o caso 

aos valores morais de cada sociedade onde o caso está inserido. Além disso, a existência de 
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princípios jurídicos ligados à moral não é uma descrição exclusiva do contexto jurídico norte-

americano. 

Torna-se necessário ter uma perspectiva de democracia que ultrapasse o sentido de eleição 

pelo povo, devendo ela ser entendida como um “valor-meio”, a partir do qual deve ocorrer a 

concretização de valores essenciais à vida humana. 

Não há qualquer afronta à democracia em respeitar os limites impostos pelos direitos 

fundamentais, até mesmo em detrimento dos direitos das maiorias. A vontade popular está 

intrínseca à criação dos direitos fundamentais, uma vez que estes foram trazidos pelo 

constituinte, justamente a partir dessa vontade. Cabe ao juiz constitucional proteger tais 

direitos em face de maiorias eventuais, como também promover a adequação dos direitos à 

realidade social de sua época. Portanto, os direitos fundamentais são sim limites à atuação do 

Estado, e, conseqüentemente, também à atuação do Legislativo. 
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AED, UILITARISMO E DIREITO COMO INTEGRIDADE 

ECONOMIC ANALYSIS OF LAW, UTILITARIANISM AND LAW AS INTEGRITY 

Leonardo Ostwald Vilardi 

RESUMO 
 

O objetivo do presente estudo é compreender a relação entre o Utilitarismo e a Análise 
Econômica do Direito, bem como apresentar as críticas tecidas por Ronald Dworkin a esta 
teoria. Busca-se uma formulação teórica e crítica sobre a relação entre Direito e Economia. 
Partindo-se do questionamento: Poderia realmente ser a AED desvinculada da doutrina 
utilitarista como pretendeu Posner (1979)? Será, incialmente, realizada uma análise da 
doutrina utilitária, dentro do estabelecido por John Stuart Mill. Em seguida será feita uma 
abordagem da Análise Econômica do Direito, principalmente sobre os aspectos tratados por 
Richard A. Posner. No terceiro item far-se-á uma análise das duas doutrinas pontuando-se as 
coincidências observadas. Em seguida, serão demonstradas as críticas realizadas por Dworkin 
às teorias analisadas. Por último, será demonstrado que a doutrina utilitarista e a AED 
guardam uma relação necessária, e sua aplicação no âmbito do Direito deve ser realizada com 
máxima cautela a fim de se evitar a ocorrência de injustiças. Busca-se, assim, uma formulação 
teórica e crítica sobre a relação entre Direito e Economia. 
Palavras-Chave: Filosofia do Direito; Utilitarismo; Análise Econômica do Direito e 
Direito como Integridade. 

 
ABSTRACT 

 
The aim of this study is to understand the relation between Utilitarianism and Economic 
Analysis of Law. The comparison among the data will lead to a theoretical effort to 
understand the utilitarianism and economic analysis of law, constructing a critique on the 
relationship between Law and Economics. Based on the questioning: Can the economic 
analysis of law actually be conceived apart from a utilitarian basis, as Posner (1979) intended? 
First of all, it will be presented an analysis of the utilitarian doctrine, as proposed by John 
Stuart Mill. Then, the Economic Analysis of Law, in accordance with Posner’s work, will be 
elucidated. In the third chapter, both doctrines will be compared, in order to illustrate the 
coincidences observed. Subsequently, the critique formulated by Dworkin to the analyzed 
doctrines is pointed out. Finally, it will be demonstrated that Utilitarianism and the Economic 
Analyses of Law are interwoven, and their application to the field of Law should be 
considered with maximum caution in order to avoid injustice in the process of decision-
making. 
Keywords: Philosophy of Law; Utilitarianism; Economic Analysis of Law and Law as 
Integrity. 
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INTRODUÇÃO 

O movimento jurídico denominado Análise Econômica do Direito (AED), defende a 

aplicação da teoria econômica para a explicação do Direito, especificamente a utilização de 

categorias e instrumentos teóricos da microeconômica neoclássica, na elucidação e avaliação 

de instituições e realidades jurídicas (ALVAREZ, 2006).  

Devido à relação proposta entre direito e economia, pretendendo a utilização de uma 

racionalidade econômica (maximização da riqueza) no campo jurídico, a AED foi colacionada 

com a doutrina utilitarista. Como afirma Spector (2003 apud ALVAREZ, 2006), o paradigma 

econômico do direito comparte com o utilitarismo a proposição de que o direito pode atribuir 

benefícios e sanções entre os diferentes indivíduos de modo tal que se maximize o bem-estar 

geral. 

Dworkin (2001, p. 351), também, afirma, ao tratar da análise econômica do direito, 

que “o conceito de maximização da riqueza está no centro tanto dos aspectos descritivos 

como dos normativos da teoria”.  

Posner (1979), entretanto, em seu artigo esclarece a concepção de utilitarismo, 

cuidando de demonstrar os desacertos da escola filosófica e diferençando-a da teoria 

econômica do Direito. O autor situa a análise econômica dentro de um novo quadro que se 

instala sem qualquer vinculação ao pragmatismo utilitarista. Nega, assim, ser a AED uma 

versão do utilitarismo. 

O objetivo deste trabalho é compreender a relação entre o Utilitarismo e a Análise 

Econômica do Direito. Para tanto, parte-se do seguinte questionamento: Poderia realmente ser 

a AED desvinculada da doutrina utilitarista como pretendeu Posner (1979)?  

O entendimento do diálogo existente entre o utilitarismo e AED mostra-se 

essencialmente relevante para se compreender a teoria econômica do direito, assim, a 

pesquisa proposta trará uma contribuição ao debate travado entre dois relevantes movimentos 

jurídicos, quais sejam, Análise Econômica do Direito (AED) e as teorias denominadas “rights 

based” (ALVAREZ, 2006), aqui representada pelo teoria do direito como integridade de 

Ronald Dworkin. 

Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho será divido em quatro partes. Na 

primeira, será feita uma análise da doutrina utilitária, dentro do estabelecido por Mill (2007). 

Em seguida será feita uma abordagem da doutrina conhecida como Análise Econômica do 

Direito, principalmente sobre os aspectos tratados por Posner (1979). Na terceira far-se-á uma 
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análise das duas doutrinas pontuando-se as coincidências observadas. Por último, serão 

demonstradas as críticas realizadas por Dworkin (1986) as teorias analisadas. 

Considerando-se que o presente artigo tem por objetivo trabalhar conceitos 

doutrinários já existentes, o método de procedimento será o interpretativo.  

No pertinente às técnicas de pesquisa, a opção realizada é pela documentação indireta, 

ou seja, bibliográfica e documental, recorrendo-se aos livros teóricos sobre o utilitarismo, a 

análise econômica do direito e as teorias jurídicas denominadas “rights based”. 

Em uma pesquisa do tipo proposta, deve-se utilizar a análise de conteúdo. Conforme 

Gustin e Dias (2006), através da análise de conteúdo obtêm-se condições de produção 

próprias, permitindo interferências nos dados e informações já obtidos. 

Assim, utilizando-se desta estratégia metodológica, tentar-se-á analisar a 

argumentação realizada por Posner(1979), a partir do exposto por Mill (2007), e 

posteriormente situar o debate do primeiro com Dworkin (1986). 

Desta forma, a comparação dos dados colhidos levará ao esforço teórico de 

compreender os conceitos da Análise Econômica do Direito e do Utilitarismo, buscando-se 

uma formulação teórica e crítica que contribua para o aprofundamento dos estudos realizados 

acerca da relação entre Economia e Direito. 

UTILITARISMO 

 Neste item far-se-á uma análise da doutrina utilitária, tendo como objetivo a 

delimitação das premissas básicas desta teoria, a fim de se estabelecer critérios delimitadores 

de conteúdo, permitindo-se, assim, averiguar a adequação ou não de determinada formulação 

aos pressupostos firmados. 

  O Utilitarismo desde seu surgimento se segmentou em várias vertentes, como afirma 

Rawls (1971, p. 22), “[...] existem muitas formas de utilitarismo, e seu desenvolvimento 

continuou nos anos recentes”1 (tradução nossa). Desta forma, para a realização do fim aqui 

visado foi feita a opção pela análise doe utilitarismo clássico, especificamente aquele 

desenvolvido por Mill (2007). 

 O Utilitarismo é uma teoria da ética, que utiliza como critério avaliador da corretude 

das ações, a promoção da maior felicidade da sociedade. Assim, seria socialmente correta, ou 

justa, a ação que promovesse a maior felicidade total. 

                                                 
1 No original: “There are many forms of utilitarianism, and the development of the theory has 
continued in recent years” (RAWLS, 1971, p. 22). 
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A premissa, utilidade ou princípio da maior felicidade, aceita como o alicerce da 
moral, preconiza que as ações são corretas na medida em que elas promovam a 
felicidade. A felicidade deve ser entendida como prazer e/ou ausência de 
sofrimento; já a infelicidade como sofrimento e/ou ausência de prazer2 (tradução 
nossa). 

A base da doutrina utilitária será extraída do princípio da utilidade ou da maior 

felicidade. A pessoa deve, pois, sempre optar por realizar determinada ação, por estar ela de 

acordo com uma regra moral que se adequa a este princípio. 

Mill (2007) admite ser compatível com o princípio da utilidade a distinção entre os 

diferentes tipos de prazer. Esta formulação é considerada a principal diferença entre sua teoria 

e a de Bentham (1984). Este último, não admite a diferenciação dos prazeres, devendo todos 

eles serem considerados em um mesmo patamar. 

  Existiriam, dessa forma, alguns tipos de prazer que seriam mais desejáveis e mais 

valorosos que outros. Nesta medida, ao se auferir a maior felicidade, devem ser considerados 

os prazeres de maior qualidade.  

A qualidade entre dois prazeres só pode ser definida pela experimentação.  

Assim, entre dois prazeres, se houver um que todos ou quase todos aqueles que 
tenham vivenciado ambos, prefira, independente de qualquer sentimento moral que 
obrigue a preferência de um dos dois, este é o mais desejável prazer3 (tradução 
nossa). 

Nesta esteira, o autor afirma serem os prazeres obtidos através do uso das faculdades 

superiores4 preferíveis sobre os obtidos pelo uso das faculdades inferiores. Os prazeres 

advindos de atividades que envolvam a cultura, o intelecto e o espírito estariam entre os 

prazeres superiores, enquanto prazeres, como os físicos, estariam entre os prazeres inferiores. 

Mill (2007) realiza esta distinção como resposta à crítica formulada ao Utilitarismo, 

segundo a qual, não faria a doutrina utilitária distinção entre a correção da ação de um porco 

ou de um ser humano, uma vez que as ações do animal visariam ou buscariam a maior 

felicidade. 

Ao tratar da conexão entre justiça e o princípio da utilidade, Mill (2007) afirma que a 

idéia de justiça pressupõe dois momentos, uma regra de conduta e um sentimento de sanção 

                                                 
2 No original: “The creed which accepts as the foundation of morals, Utility, or the Greatest 
Happiness Principle, holds that actions are right in proportion as they tend to promote 
happiness. By happiness is intend pleasure, and the absence of pain; by unhappiness, pain, 
and the privation of pleasure” (MILL, 2007, p. 6). 
3 No original: “Of two pleasures, if there be one pleasure to which all or almost all who have 
experience of both give a decided preference, irrespective of any feeling of moral obligation 
to prefer it, that is the more desirable pleasure” (MILL, 2007, p. 7). 
4 No original: “higher faculties” (MILL, 2007, p. 7). 
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frente à não observância da regra. O primeiro é comum a toda humanidade, enquanto o 

segundo é um desejo de punir aqueles que infringem a regra. 

O sentimento de justiça aparenta ser, para mim, o desejo animal de repelir ou 
retaliar um mal ou dano causado a alguém, ou aqueles com quem o individuo 
simpatize, devendo ser inclusas todas as pessoas, considerando a capacidade 
humana de expandir sua simpatia, e a concepção humana de interesse próprio.5 
(tradução nossa) 

 Ao assegurar que determinada pessoa tem um direito, afirma-se que ele pode 

validamente requisitar que a sociedade proteja ou assegure o exercício deste direito, através 

de duas formas, pela força da lei ou pela educação e formação da opinião. Decerto, ter um 

direito é deter algo que a sociedade deva assegurar. E este dever da sociedade baseia-se na 

aplicação do princípio da utilidade, sendo que o interesse envolvido nesta proteção estatal 

reside na segurança, o mais vital dos interesses. 

O sentimento relacionado à necessidade de segurança é tão poderoso, e nos 
esperamos tanto em reconhecer um sentimento correspondente nos demais 
membros da sociedade (todos tendo os mesmos interesses), que uma conduta 
devida se desenvolve em uma conduta necessária, e a necessidade da conduta, uma 
vez reconhecida, se transforma em necessidade moral, análoga à física, e não 
inferior a esta em força coercitiva 6 (tradução nossa) 

 Assim, a regra moral, que proíbe com que as pessoas façam mal umas as outras é a 

mais vital das máximas sociais. Caso tal regra não fosse obedecida, todo membro de uma 

determinada sociedade, enxergaria em todos os demais membros um potencial inimigo, contra 

quem ele deveria estar sempre se guardando. Dessa forma, as regras morais que proíbem que 

um individuo faça mal aos demais, direta ou indiretamente, privando alguém de sua liberdade 

ou de exercer seus direitos de propriedade sobre determinado bem, são as que determinam a 

convivência em uma sociedade. 

 Estes preceitos morais iniciais são o componente da justiça. O mais notável caso de 

injustiça é aquele advindo de atos de injusta agressão ou injusto exercício do poder sobre 

outra pessoa, legitimando a punição dos que praticaram a transgressão.  

O princípio, por esta razão, de se dar a cada um aquilo que ele merece, isto é, o 
bom para o bom e o mau para o mau, não está somente incluído na idéia de Justiça, 
como descrita, mas é, também, um satisfatório objeto da intensidade do sentimento 

                                                 
5 No original: “And the sentiment of justice appears to me to be the animal desire to repel or 
retaliate a hurt or damage to oneself, or to those with whom one symphatizes, widened so as 
to include all persons, by the human capacity of enlarged sympathy, and the human 
conception of intelligent self-interest” (MILL, 2007, p.45). 
6 No original: “The feelings concerned are so powerfull, and we count so positively on finding 
a responsive feeling in others (all being alike interested), that ought and should grow into 
must, and  recognized indispensability becomes a moral necessity, analogous to physical, 
and often not inferior to it in binding force”.(MILL, 2007, p. 47) 
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que aloca o Justo, na consideração humana, sobre o simples expediente7 (tradução 
nossa) 

 Existe, contudo, limitações a esta punição. Uma pessoa só deve ser punida pelos atos 

que cometeu voluntariamente ou poderia ter evitado, devendo a punição ser proporcional a 

ofensa causada. Evita-se, desta forma, que se cometa uma injustiça com a punição devida.  

 Faz-se, pois, indispensável a aplicação dos princípios da imparcialidade e da 

igualdade, sendo, este último o standard da justiça social e distributiva. O dever moral de 

aplicação destes princípios advém do próprio princípio da maior felicidade. 

 Afirma Mill (2002) que a Justiça nada mais é do que a nomenclatura atribuída a 

determinadas utilidades sócias que detêm uma maior importância frente as demais. 

[...] justiça é o nome atribuído a determinados deveres morais, que observados no 
todo, encontram-se em um patamar superior na escala da utilidade social,..., 
contudo no caso concreto pode ocorrer que outra regra social mostre-se tão 
importante ao ponto de afastar a aplicação de máximas da justiça8 (tradução nossa) 

J. O. Urmson (1953) afirma que a doutrina desenvolvida por John Stuart Mill, deve ser 

dividida em dois momentos: estabelecer a localização do fim último em uma teoria da ética e 

a natureza deste fim último. A não observância desta distinção acaba por ocasionar várias 

críticas indevidas à teoria de Mill. 

Aponta, ainda, como um erro muito comum ao se interpretar a teoria de Mill, a 

atribuição ao autor da tentativa de analisar ou definir a noção de correto tendo como base o 

fim último, summum bonum. Mill considera que a analise de termos inerentes à ética não deve 

ser parte de uma teoria filosófica, mas sim de um estudo ontológico. (URMSON, 1953) 

Desta forma, ao afirmar ser o princípio da utilidade “o alicerce da moral”9, Mill 

(URMSON, 1953) estaria formulando uma concepção do correto e incorreto (errado), e não 

um conceito10. 

Urmson (1953) em seu artigo elabora quatro premissas básicas para a interpretação de 

Mill, quais sejam: 

A.  Uma ação pode ser tomada como correta quando estiver de acordo com alguma 
regra moral; e, pode ser tomada como incorreta (errada) quando transgredir alguma 
regra moral. 

                                                 
7 No original: “The principle, therefore, of giving to each what they deserve, that is, good for 
good as well as evil for evil, is not only included within  the ideia of Justice as we have 
defined it, but is a proper object of that intensity of sentiment, which places the Just, in 
human estimation, above the simply Expedient”. (MILL, 2007, p. 52) 
8 No original: “[...] justice is a name for certain moral requirements, which, regarded 
collectively, stand higher in the scale of social utility,..., though particular cases may occur in 
which some other social duty is so important, as to overrule any one of the general maxims 
of justice” (MILL, 2007, p. 55). 
9 No original: “as the foundation of morals” (MILL, 2007, p. 6). 
10 Concepção e conceito estão sendo utilizados no sentido atribuído por Dworkin (1988). 
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B. Uma regra moral se mostra correta, quando seu reconhecimento promove o fim 
último. 
C. Regras morais somente podem ser justificadas em relação às matérias em que o 
bem-estar geral é substancialmente afetado. 
D. Quando nenhuma regra moral for aplicável, a ação não deve ser tomada como 
correta ou incorreta, embora o valor das ações possa ser estimado de outras 
maneiras11 (tradução nossa). 

 Mill (URMSON, 1953) em sua obra não se utiliza do termo regra moral, mas sim, 

princípio secundário, referindo-se a regras tais como, manter promessas e não contar mentiras. 

 Pelo exposto, pode ser afirmado que as regras morais são consideradas corretas na 

medida em que promovem o princípio da utilidade, conforme o item “b” das premissas 

elaboradas por Urmson (1953). 

 Pode-se, indo-se um pouco mais além, afirmar que o princípio da utilidade será 

tomado como “o” princípio, sobrepondo-se a todos os demais valores socialmente relevados. 

AED E UTILITARISMO 

 O trabalho considerado como o fundador da utilização da teoria econômica na 

análise jurídica, foi publicado por Ronald H. Coase em 1960. O autor demonstra que existem 

efeitos externos que são ocasionados pela atuação do Estado, e estes efeitos devem ser 

considerados no momento da tomada de decisão da intervenção ou não do Estado na 

economia. Para o autor, devem-se ponderar os custos inerentes à interferência e os custos da 

própria falha apresentada pelo mercado. 

 Desta forma, se os custos apresentados pela correção estatal superarem aqueles 

inerentes à falha mercadológica, a intervenção não deve ocorrer. E, por outro lado, se a 

interferência implicar um custo menor do que o custo da falha de mercado apresentada, a 

intervenção estatal se mostra justificável. 

 A sistematização, entretanto, da Análise Econômica do Direito (AED) ocorreu em 

1973, com a publicação da obra Economic Analisis of Law, de autoria de Richard Allen 

Posner, na qual, afirma ser a ciência econômica o instrumento para explicação e valoração das 

normas jurídicas. 

                                                 
11 No original: “A. A particular action is justified as being right by showing that it is in accord 
with some moral rule. It is shown to be wrong by showing that it trangresses some moral 
rule. B. A moral rule is shown to be correct by showing that the recog- nition of that rule 
promotes the ultimate end. C. Moral rules can be justified only in regard to matters in which 
the general welfare is more than negligibly affected. D. Where no moral rule is applicable the 
question of the rightness or wrongness of particular acts does not arise, though the worth of 
the actions can be estimated in other ways” (URMSON, 1953, p. 35). 
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 Importa, contudo, para o presente trabalho a análise do artigo, Utilitarianism, 

Economics and Legal Theory, no qual Posner pretende descartar a possibilidade de a análise 

econômica do direito ser entendida como uma versão do utilitarismo.  

 Posner (1979) afirma ter a economia normativa por norte a promoção de bem-estar 

(welfare), enquanto o utilitarismo a promoção de felicidade agregada, sendo esta o balanço 

favorável ao prazer em detrimento da dor, tomando-se em consideração todos os que habitam 

determinada comunidade. 

 A incorreta identificação de economia e utilitarismo “tem sido reforçada pela 

tendência de, no campo econômico, o termo utilidade ser usado como sinônimo de bem-estar, 

como na expressão maximização da utilidade“12(POSNER, 1979, p. 105).  

 Posner (1979) é claro ao apartar o conceito de maximização de riqueza do 

pressuposto utilitarista. A economia é um campo da atividade intelectual que não se confunde 

com a filosofia utilitarista, o que se corrobora com o fato de não ser Adam Smith utilitarista. 

 Maximização da riqueza, como um conceito ético, é o ponto de partida para 

soerguimento filosófico da AED. A riqueza, do ponto de vista econômico normativo, é valor. 

Esta é medida pelo que as pessoas estão dispostas a pagar por alguma coisa, ou se já a 

possuem, quanto pedem para desistir dela.  

 É importante considerar na maximização de riqueza a preferência que possui o 

substrato monetário, isto é, a vinculação ao mercado, ainda que seja não explícito. Assim o 

casamento, a educação de um filho, um jogo de bridge, tudo isso pode ser avaliado em termos 

de mercados explícitos, isto é, é passível de ser convertido em cálculo monetário. 

 Para corroborar tal assertiva, Posner (1979) biparte o mercado em real e hipotético. 

No mercado real é evidente o incremento na felicidade, o que já não ocorre com o hipotético, 

porque involuntário. Desta forma, o mercado hipotético é utilizado quando são altos os custos 

de transação para obter-se uma eficiente alocação de recursos, no mercado real. O mercado 

hipotético serve, assim, para afastar a maximização de riqueza da maior felicidade-utilidade 

ou da maximização do bem-estar.  

 A relação entre maximização de riqueza e de felicidade é incerta, pois, cria-se um 

mero estímulo ao progresso, quando se diz que as pessoas, se mais ricas, serão mais felizes. 

 No que toca à questão ética, Posner(1979) coloca que a busca pela riqueza é mais 

consistente que a pela felicidade, o princípio da maximização de riqueza é mais definido do 

                                                 
12   No original:“has been reinforced by tendency in economics to use the term ‘utility’ as a 
synonim for welfare, as in the expression utility maximizing” (POSNER, 1979, p. 105). 
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que o da felicidade, mostrando-se mais capaz de produzir os elementos formais de uma teoria 

ética. 

 É ética a maximização de riqueza, em primeiro lugar, porque, num mercado livre, 

apesar das objeções, pode-se aumentar a riqueza social, em segundo lugar, porque, o princípio 

acaba por encorajar as virtudes tradicionais - verdade, honestidade - e as aptidões - 

inteligência - relacionadas com o progresso econômico. Todas as duas espécies servem a 

promover a eficiência, tal qual enunciada pela AED. 

 O princípio da maximização de riqueza requer como pressupostos: uma distribuição 

de direitos individuais aos seus proprietários naturais e o princípio do livre mercado, a fim de 

serem tais direitos eficientemente realocados vez por outra. Além disso, mostra-se necessário 

um sistema legal que simule as operações de mercado a fim de produzir decisões eficientes. 

Por fim, é preciso um sistema de remédios legais para prevenir e reprimir invasões de direitos 

e, principalmente, um sistema de moralidade pessoal que sirva para reduzir os custos de 

transação de mercado. 

 Dentro dessa perspectiva, é interessante e, mesmo, imprescindível substituir a 

felicidade pela riqueza, enquanto maximand. Afinal, a maximização de riqueza, como critério, 

não pode tratar igualmente o indigente, o idiota e o inventor. Tratá-los igualmente é não levar 

em conta as diferenças entre as pessoas a sério. 

 O instrumentalismo utilitarista mostra-se mais perigoso do que o da maximização de 

riqueza, visto que a interferência na economia e na liberdade individual somente se justifica 

com base numa falha de mercado tão séria que a riqueza social dependa de coerção para não 

ser avariada. 

 Conforme Posner (1979) a maximização de riquezas não produz as monstruosidades 

morais do utilitarismo, dado que, num sistema ético de riquezas, as atividades do sujeito são 

limitadas pela própria riqueza, estando as vítimas protegidas por um sistema de direitos que 

obriga o indivíduo-monstro a pagar em nível de compensação o que determinam as vítimas. 

 Além disso, enquanto o utilitarismo acaba por justificar ações anti-sociais, como 

sadismo e inveja, no sistema eficiente, as pessoas somente obtêm vantagens, à proporção que 

oferecem benefícios em troca. O indivíduo pode ser extremamente egoísta, porém, numa 

economia equilibrada de livre mercado, ao promover seu interesse pessoal, acaba por 

beneficiar outros assim como a si próprio. 

 A moralidade da maximização de riqueza repousa, ainda, em algumas intuições 

morais diárias, como o conceito de descuido das pessoas; a definição de negligência para a 

responsabilidade civil e, o conceito econômico de negligência. Descuido ou negligência 
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significa criar um risco de acidente de custos não justificados, implicando o desperdício ou a 

redução de riqueza. Tanto o juiz quanto o homem comum e o economista têm a noção de 

negligência ao tomá-la como distinta do unavoidable accident que não poderia ser evitado por 

um custo menor do que o custo do acidente esperado.  

 Posner (1979) defende que a maximização, ainda, será um critério ético quando se 

propugna pela liberdade contratual, não importa o que tenha feito o contratante, é de 

considerar-se o contrato se este maximiza riqueza. Por exemplo, alguém empresta dinheiro ao 

outro com a cláusula de penalizar este (quebrando os joelhos), caso não pague. Constatada a 

promoção da maximização de riqueza, não se discute o contratado, a não ser que tenha havido 

fraude ou coação. Outro fator consiste na não preocupação da eficiência com valores de 

igualdade, não há justiça distributiva, em tal sistema. Ora, para o autor, prevalece a idéia de 

que eficiência acaba gerando esta distribuição. Enfim, há distribuição, na medida em que 

quanto mais riquezas alguém produzir, mais impostos pagará, gerando maior redistribuição 

num sistema eficiente de maximização de riqueza. 

UMA ANÁLISE CRÍTICA 

Pode-se, pois, afirmar que Posner (1979) aponta como a principal distinção entre a 

AED e o Utilitarismo, a substituição do princípio da maior felicidade, como orientador das 

ações, pelo princípio da maximização da riqueza. 

 A questão que há de ser colocada para se reconhecer validade a pretensão de Posner 

(1979) é a seguinte: Não estaria sendo aplicado o princípio da utilidade ao se buscar a 

maximização da riqueza? Seriam, como questiona Bentham(1984, p. 12) ao tratar das 

tentativas de refutação da utilidade, na realidade, princípios diferentes, ou não seria a 

maximização da riqueza “apenas um pseudoprincípio ou mero jogo de palavras, uma espécie 

de frase estereotipada”? 

 A riqueza como considerada pela AED é maximizada quando os bens se encontram 

nas mãos dos que os valorizam mais. Neste sentido, afirma Dworkin (2001, p. 353): 

Podemos dizer que o objetivo da maximização da riqueza só é alcançado por uma 
transferência ou distribuição específica quando essa transferência aumentar a 
riqueza social medida pelo que as pessoas em cujas mãos o bem cai pagariam para 
adquiri-lo se fosse necessário, e também pelo que aceitariam para separar-se dele. 

 Uma pessoa só está disposta a pagar determinada quantia por um bem, se acredita 

que aquele bem irá lhe trazer algum tipo de benefício. E um benefício pessoal, pelo menos em 

um primeiro momento, causa um aumento na felicidade. 
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Dentro da lógica proposta por ambas as doutrinas, ninguém, a não ser em condições 

excepcionais, um ato heróico, por exemplo, realiza uma conduta que irá trazer somente custo, 

ou seja, irá realizar uma ação que traga um prejuízo desmedido. Certo é que uma avaria deste 

tipo causa infelicidade. 

A pessoa que está perdendo, ou se desfazendo de determinado bem, tentará fazer com 

que esta perda (dor) seja a menor possível, atribuindo um valor que recompense a perda, 

tentando, assim, aumentar sua felicidade, ou ao menos, reduzir o montante de suas perdas. A 

promoção do fim último é satisfatoriamente alcançada pela maximização da riqueza. 

 Note-se que em ambas as teorias a racionalidade proposta pode ser equiparada, ou 

seja, faz-se uso de uma racionalidade do tipo instrumental, tem-se a busca da otimização 

como ponto central. 

 Dessa forma, aplica-se um pensamento do tipo custo beneficio. Avalia-se se o meio 

escolhido é a melhor forma de se alcançar o fim pretendido. A conduta humana, de forma 

geral, deverá, pois, se basear em decisões racionais que levem em conta os possíveis meios 

para se alcançar determinado fim e qual deles melhor se adequa a promoção do fim último. 

Existe hoje em dia um paradigma dominante, o neoliberalismo. Nas ciências 
humanas, ele possui diversos nomes: teoria da escolha racional, racionalidade 
instrumental, individualismo metodológico, utilitarismo, homo economicus, teoria 
econômica neoclássica. Esses diversos nomes designam aspectos diferentes do 
paradigma. Mas, existe um núcleo comum a todas estas teorias: elas dizem respeito 
ao que circula, procuram explicar o sistema de produção e, sobretudo de circulação 
das coisas e dos serviços na sociedade a partir das noções de interesse, de 
racionalidade, de utilidade(GODBOUT, 1998, p. 39). 

 A perspectiva utilitarista implica a avaliação de uma ação pela sua capacidade de 

aumentar ou diminuir a felicidade. O benefício que determinada ação irá trazer ao indivíduo 

transforma-se, assim, no principal fator no momento da escolha da atuação. Neste sentido, 

quanto maior o benéfico auferido, melhor, ou mais correta será a escolha. A tendência boa ou 

má dos atos poderá ser verificada através de um balanço entre os prazeres e as dores passíveis 

de acontecer. 

A escolha correta de um ato mostra-se bastante individualista, uma vez que os sujeitos 

buscam de forma racional as atitudes que aumentem seus benefícios. 

A simples delimitação de um conceito não faz com que a nova formulação rompa com 

a antiga, antes determina que o anterior continue como parte integrante do posterior. Não 

pode, pois, prosperar o argumento de Posner (1979) de que a busca pela riqueza é mais 

consistente que a pela felicidade, pois, o princípio da maximização de riqueza é mais definido 

do que o da felicidade. Esta afirmação não demonstra um afastamento da AED do 

Utilitarismo. 
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 O núcleo rígido das duas doutrinas pode ser identificado como o mesmo, não sendo, 

pois, a separação entre ambas tão evidente, como pretendeu Posner (1979). 

 Outro ponto em que as duas doutrinas convergem diz respeito ao tratamento dado, ao 

princípio da maior felicidade, pelo utilitarismo, e ao princípio da maximização da riqueza, 

pela AED. As duas teorias defendem serem estes princípios inafastáveis, prevalecem sobre 

todos os demais princípios, ou seja, são o fim último a ser utilizado como critério do correto e 

incorreto. 

 Mill (2007) afirma que o próprio conteúdo do valor justiça é, em última análise, 

preenchido pelo princípio da utilidade. Não haveria, assim, outros valores de caráter superior 

à utilidade. 

 Posner (1979) realiza um trajeto semelhante, afirmando ser a riqueza o valor 

supremo, estando este, em um patamar superior aos demais valores sociais, devendo ser a 

maximização da riqueza considerada o fim último a ser alcançado. A maximização da riqueza 

mostra-se como único valor a ser perseguido, assim, as decisões são eficientes na medida em 

que mostram-se capazes de maximizar a riqueza da sociedade. O princípio da eficiência 

consiste na escolha da decisão que melhor atenda os objetivos de maximizar a riqueza. 

Assim, deve-se avaliar sobre os possíveis prejuízos e benefícios trazidos na prática e 

buscar-se o trajeto mais eficiente sob o ponto de vista econômico.  

 Este posicionamento irá atrair muitas críticas às duas doutrinas, uma vez que, elas 

tomam a riqueza (AED) e felicidade (utilitarismo) como valores. O simples aumento da 

riqueza da sociedade pode não representar uma verdadeira melhoria nas condições de vida, 

como irá defender Dworkin. 

Dworkin (2001, p. 351), tendo em vista o afirmado, irá realizar o seguinte 

questionamento: “A riqueza é um valor?”.  

 O autor responderá a esta pergunta da seguinte forma: 

É absurdo afirmar que a riqueza social é um componente do valor social, e 
implausível que a riqueza social seja fortemente instrumental para um objetivo 
social porque promove a utilidade ou algum outro componente do valor social 
melhor do que faria uma teoria instrumental fraca (DWORKIN, 2001, p. 393). 

 No próximo item será demonstrado as bases argumentativas em que se baseia a 

afirmação do autor norte-americano. 

INTEGRIDADE E UTILIDADE 

 Uma interpretação competente deve não somente se adequar, mas também justificar 

as práticas que interpreta (DWORKIN, 1988). Tal assertiva é posta como uma crítica ao 
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utilitarismo. Segundo o autor, deve-se realizar uma distinção entre uma teoria moral prática e 

acadêmica. 

 Na primeira, não haveria a tentativa de se formular regras concretas que tivessem 

como objetivo transpor exatamente aquilo que a teoria abstrata iria necessitar em todas as 

circunstâncias imagináveis. Se fosse feito, ter-se-ia incontáveis regras para se compreender e 

aplicar. 

 Quando, contudo, se pretende analisar uma teoria moral prática, mostra-se 

necessária, uma avaliação anterior da teoria acadêmica, para se averiguar se esta última é 

aceitável, ou moralmente correta, uma vez que compreendida a teoria acadêmica entende-se o 

fundamento da prática. 

 Nestes termos ao iniciar sua analise do utilitarismo Dworkin (1988, p. 286) coloca a 

seguinte questão: “Nós temos o dever de maximizar a riqueza?”13 

 A resposta dos que defendem a maximização da riqueza é: as pessoas têm o dever 

moral de buscar o melhor para a comunidade como um todo em tudo que façam e um dever 

moral correspondente de que todos ajam desta forma, sendo que o melhor para a comunidade 

como um todo reside na maximização da riqueza. 

 Dworkin (1988) afirma que aumentar a riqueza da sociedade não é necessariamente 

um indicativo de que aquela é uma sociedade melhor, uma vez que não se estabelecem 

critérios nem para a distribuição da riqueza e nem para a obtenção desta riqueza. Assim, 

nestes dois momentos poder-se-ia cometer injustiças desde que a maximização da riqueza 

estivesse sendo alcançada. 

 O autor argumenta que mesmo que se ponha em prática o principio da utilidade, e as 

pessoas passem a calcular suas condutas através da simulação de mercado, tomando decisões 

que acreditem estar maximizando seu bem-estar, isto por si só não gera uma maior felicidade 

da comunidade, uma vez que não há meios, pelos quais se possa efetivar uma distribuição da 

riqueza adquirida. 

 Dworkin (2001) afirma que as teorias utilitárias supõem que os níveis de bem-estar 

individual são comparáveis. Contudo, argumenta que os economistas têm sido céticos quanto 

a comparações interpessoais de utilidade. Não há como promover comparações de bem-estar 

em grandes comunidades, assim, qualquer teoria utilitarista-intrumentalista torna-se 

imediatamente implausível. 

                                                 
13 No original: “Do we have a duty to maximize wealth?” (DWORKIN, 1988,pág.286). 
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 Outra crítica formulada é a falta de critérios para a proteção de minorias. Podendo os 

direitos destas serem deixados de lado deste que isso venha a trazer um aumento da felicidade 

agregada.  

O autor afirma que a maximização da felicidade não pode ser um valor, e muito menos 

um valor disposto como último critério14. Existem, pois, valores tais como a integridade, que 

devem prevalecer sobre o da eficiência, a fim de se evitar uma injustiça, tal como a 

discriminação de gênero, de raça e de orientação sexual. 

 Neste sentido, uma decisão baseada na integridade não poderia em momento algum 

considerar a discriminação social. A integridade consiste em uma igual preocupação por todos 

aqueles que pertencem a uma comunidade baseada em princípios. 

Nesta esteira, Dworkin (1986) define o Direito como um conceito interpretativo, 

formado através de uma estrutura criativa e interpretativa. Assim, o aspecto a ser observado é 

do propósito e não das causas. 

Neste contexto mostra-se de vital importância a idéia de comunidade personificada, 

consideração da sociedade como um ente moral. Não se trata de uma moral específica, 

determinada a priori, e pautada nas crenças dos cidadãos, mas sim em uma ordenação social 

fundada em princípios. A moral política é que estrutura e dá forma ao Direito como 

Integridade. 

Dworkin (1986) considera, assim, que Direito e Moral estão unidos de forma 

indissociável, sendo o Direito como Integridade composto pela Justiça, Equidade e Devido 

Processo Legal Adjetivo. Para o autor, a Justiça se relaciona com a repartição de bens, de 

oportunidades, entre outros aspectos sociais. Já a equidade se refere à distribuição de 

participação política em uma sociedade, ao quanto cada membro da sociedade pode influir nas 

decisões políticas que a ele são impostas. Por fim o devido processo legal adjetivo se refere ao 

procedimento que deve ser considerado nas relações jurídicas, a fim de que as decisões 

resultantes dessas não impliquem escolhas políticas – discricionárias – mas sim escolhas de 

princípio que garantam a abstração necessária à concretização da igualdade na sociedade. 

A Integridade só existe enquanto exista coerência na formulação e na aplicação do 

Direito. Tal coerência deve ser observada quanto aos princípios emanados da comunidade 

personificada, frutos da moral institucional desta. 

 A justiça e a equidade seriam valores basilares que limitariam a aplicação da 

eficiência, ou da maximização da riqueza. Esta última deixaria de ser um valor e passaria a ser 

                                                 
14 No original: “standard” (Dworkin, 1988, p. 290). 
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um instrumento para a decisão em determinados casos. Assim, a maximização da riqueza 

passaria de valor supremo a instrumento de decisão (Dworkin, 1988). 

 Tanto a doutrina utilitarista quanto a AED colocam na mão do indivíduo as escolhas 

sobre a conduta correta em cada caso. O sujeito deve agir para maximizar sua felicidade, ou 

de modo que promova o maior bem-estar possível. E, agindo de tal maneira, estaria 

promovendo aquele que seria o princípio primario, ou seja, princípio da utilidade. 

Dworkin (1988), como já explicitado, propõem a personificação da comunidade e o 

conseguente reconhecimento de uma moral institucional, restando configurada uma 

comunidade personificada de princípios. A sociedade passa, pois, a ser vista como um ente 

moral. Altera-se, desta forma, o foco do indivíduo para a sociedade, passando-se a averiguar a 

correção da conduta, na própria adequação a moral institucional. 

 Pode-se afirmar que as críticas dirigidas pelo autor norte-americano a doutrina 

utilitária visam demonstrar que ao tomar-se a riqueza social como componente do valor 

social, acaba-se por criar uma ditadura da maioria, e a conseqüente não-observância de 

direitos, hoje tidos como mínimos, para o reconhecimento de um estado democrático de 

direito.  

CONCLUSÃO 

 Do estudo empreendido aduz-se  que a doutrina utilitária analisada pretende a 

utilização da maximização da felicidade como princípio primário, ou seja, fim último a ser 

buscado pela sociedade. Dessa forma, os indivíduos devem agir de acordo com as regras 

morais, e as regras morais estão corretas na medida em que se mostram aptas a promover o 

princípio da utilidade. 

 Posner (1979) argumenta que a AED e a doutrina utilitária estão desvinculadas, uma 

vez que há a substituição do princípio da maior felicidade, como orientador das ações, pelo 

princípio da maximização da riqueza. 

 Propõe, pois, o representante da escola de Chicago a utilização de categorias e 

instrumentos teóricos da microeconômica, na elucidação e avaliação de instituições e 

realidades jurídicas. Através do princípio da eficiência, argumenta que a riqueza é o valor 

supremo, estando este, em um patamar superior aos demais valores sociais, devendo ser a 

maximização da riqueza tomada como fim último a ser perseguido. 

 Em primeiro lugar, em ambas as teorias faz-se uso de uma racionalidade do tipo 

instrumental, tem-se a busca da otimização como ponto central, ou seja, aplica-se um 

pensamento fundado numa estrutura dual de custo beneficio. 
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Em seguida argumentou-se que as duas doutrinas convergem ao tratarem os princípios 

tidos como primários, inafastáveis. Dessa forma, o princípio da maior felicidade (utilitarismo) 

e o princípio da maximização da riqueza (AED), preponderam sobre todos os demais, sendo o 

fim último a ser utilizado como critério do correto e incorreto. 

Demonstrou-se, assim, que apesar do afirmado pelo juseconomista, fica pouco 

evidente que a doutrina utilitária não seja um pressuposto teórico da AED. Pode até a 

eficiência não ter os mesmos requisitos, contudo, não se pode deixar de convir que decorre do 

pragmatismo utilitarista. 

Dworkin (2001), ao tratar do tema, afirma que a eficiência não pode ser tomada como 

um valor como pretendem os defensores da AED, uma vez que acabaria por produzir 

injustiças. Direito e Economia são esferas distintas, comportando cada uma, uma 

racionalidade própria. A simples tentativa de se impor ao âmbito do Direito uma forma de 

pensamento típica da ciência econômica é considerado um equívoco. 

Assim, Dworkin defende que a utilização da Eficiência como princípio primário, acaba 

por ocasionar injustiças, primeiro, por não se produzir uma eficiente distribuição do bem-estar 

majorado e, segundo, por não se proteger eficazmente as parcelas sociais ditas como minorias. 

Em verdade, o próprio Posner (1979) afirma que não é da essência da teoria 

econômica buscar valores, mas são estes consectários lógicos da adoção da eficiência, como 

critério. 

 Dessa fomrma, a teoria do Direito como proposta por Dworkin (1988) traz uma 

resposta à interferência da esfera econômica no âmbito do Direito. A moral institucional 

advinda da personificação da comunidade resta por transferir o foco do indivíduo para a 

sociedade, limitando o uso da maximização da riqueza a mero instrumento, resguardando à 

Integridade o status de princípio primário. 
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RESUMO 

O objetivo do presente artigo é examinar a possibilidade de aplicação no âmbito jurídico – e 

nos direitos humanos – a análise marxista acerca do direito. Para tanto o direito será aqui 

abordado enquanto discurso de justificação do poder, o que constitui a tese central a ser 

defendida. Visto o direito como forma de solução controlada de conflitos, a crítica marxista é 

usada como ponto de partida. Mas, o propósito não é discutir a extinção do direito e do Estado 

e sim a aplicabilidade das categorias marxistas ao direito. Concretizar tal objetivo significa 

que uma análise marxista contemporânea do direito, que vise desmistificar o tratamento do 

próprio direito como ente metafísico, não tem como situar em plano secundário a tarefa de 

crítica das concepções idealistas quanto à forma jurídica.  

PALAVRAS-CHAVE: MARXISMO; DIREITOS HUMANOS; FILOSOFIA DO DIREITO 

 

ABSTRACT 
The aim of this paper is the analysis concerning the possibility of marxist critical of Law and 

especially in the human rights reflexion. Thus, the Law will be worked as a justification of 

power, this is the main thesis. Considering the Law as a controlled solution of conflicts, the 

Marx’s criticize to law is used a starting point. Or better, the purpose, deliberately, isn’t to 

discuss the extinction of Law and State, on the other hand, the aim is verify the application of 

marxists categories to Law. Achieve this goal means that a contemporany marxist analysis of 

Law has as a first point demystify the Law as a metaphysical discussion. 

KEYWORDS: MARXISM; HUMAN RIGHTS; PHILOSOPHY OF LAW 

 

 

SUMÁRIO: Introdução; 1. A crítica marxista à visão liberal acerca dos direitos humanos no 

âmbito de sua crítica geral à forma jurídica; 2. A crítica de Marx ao direito e a necessidade de 

um ceticismo esclarecido perante as “ilusões referenciais dos juristas”; 3. Da insuficiência dos 

direitos humanos; 4. Conclusão: O caráter classista do direito como discurso de justificação: a 

tensão entre coerção, consentimento e a concretização dos direitos humanos; Referências. 

INTRODUÇÃO 

No direito, pelos motivos que serão examinados neste trabalho, é um problema crucial 

responder qual o status de uma teoria dos direitos humanos, notadamente em face do 

ensimesmamento que, via de regra, caracteriza a forma jurídica, centrada num discurso de 
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justificação de decisões, atividade objeto dos chamados “juristas práticos” e não dos “puros” 

filósofos. 

Não é gratuito que o projeto de depuração da teoria do direito, visando “garantir um 

conhecimento apenas dirigido ao âmbito jurídico, excluindo tudo quanto não pertença ao seu 

objeto e libertar a ciência jurídica de todos os elementos que lhes seriam estranhos” 

(KELSEN, 2003, p.1) ainda hoje tem um peso imenso na consciência dos operadores de 

direito, afastando qualquer preocupação de natureza ontológica acerca do que é e de quais as 

funções do direito. 

Para o saber tecnicista toda e qualquer atividade crítica no direito não teria a dignidade de 

uma ciência (ao menos, de uma ciência do direito), sendo tão só ideologia e jamais equiparado 

ao exame dogmático, cujo mérito consistiria em lidar com os institutos doutrinais e 

jurisprudenciais, aceitando-os como dados prévios, isto é, pressupostos indiscutíveis para 

poder examinar a forma jurídica e, assim, mais apta a instaurar uma compreensão exata do seu 

objeto. 

Os estudos mais qualificados sempre buscaram se diferenciar dessa divisão hierárquica 

simplória entre teoria do direito versus teoria(s) crítica(s) do (ou sobre o) direito, notadamente 

aquela de viés marxista, na medida em que se não há em Marx uma teoria do direito, isto não 

se constitui numa objeção para não refletir sobre suas contribuições a uma compreensão do 

jurídico. 

O que se nubla em tal desqualificação de uma visão questionadora, cuja matriz é o ponto de 

vista de Marx acerca da transitoriedade do direito é que Marx, defendendo a extinção, (que é 

um processo gradativo e, por isso, se diferencia de supressão, que é imediato) da forma 

jurídica, não teria por que elaborar uma teoria do direito e sim empreender a formulação da 

superação dessa esfera parcial da sociabilidade humana. 

Ora, tratar o direito, que é uma forma de relação social, só se concebe encarando-o como 

fenômeno histórico e político, consequentemente, vendo seu ensino e aprendizado como uma 

prática em constante diálogo com uma interpretação da experiência humana que leve em 

conta outros âmbitos das ciências humanas, sem os quais o fenômeno jurídico perde 

inteligibilidade e só pode ser justificado por raciocínios tautológicos. 

Para tanto, a primeira tarefa que se nos afigura é criticar modelos que o idealizam, afastam da 

vida social e tentam caracterizar o direito como uma esfera acima das classes, neutra e 

supostamente desinteressada quanto aos conflitos humanos com os quais lida, evidenciando-

as ou enquanto perspectiva ingênua ou como mera abordagem / discurso ideológico 

claramente interessado em difundir uma imagem invertida do que de fato é a forma jurídica. 

A objeção, geralmente levantada, que o direito é neutro em razão do princípio da 

imparcialidade do juiz é uma falácia visto que não se confunde uma coisa com outra. O exame 

racional de qualquer problema pede ponderação e não neutralidade visto que ninguém, para 

julgar, abdica de crenças, formação e outros valores. 

Como lembra Marx, é tola e absurda a pretensão de que o juiz seja imparcial, quando o 

legislador não o é. Para ele, a imparcialidade é só a forma, nunca o conteúdo do direito. 

Ademais, nunca é ocioso lembrar, toda forma é sempre forma de um conteúdo (MARX, 1987, 

p. 281-292). Daí a importância da crítica de Marx. 
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Entretanto, já que haveria um consenso razoável entre os que defendem essa concepção, 

digamos, mais arejada, é preciso se dar um passo adiante no sentido de também lidarmos, sem 

preconceitos, com os estudos que criticam a concepção liberal-individualista dos direitos 

humanos. 

Isto pelo fato de que, quando se busca debater sua concretização muitas vezes o consenso 

supramencionado se esvai por razões que se examinarão no próximo ponto, a principal delas é 

que tais direitos, como o direito em geral, são construções histórica, social, dependente do 

espaço, do tempo e da cultura. 

Para tanto é que se propõe, a partir daqui, abordar a crítica marxista à concepção de direitos 

humanos oriunda das revoluções burguesas do século XIX, que, em razão da correlação 

política então existente, erigiu sua concepção de tais direitos enquanto garantias do indivíduo 

egoísta e em contradição permanente com os interesses da sociedade. 

Essa discussão, igualmente, avulta em importância pelo fato - nem sempre percebido pelos 

que formulam modelos para uma teoria sobre fundamentação / justificação dos direitos 

humanos - de que a única forma de negar o caráter contextual, temporal, relativo, enfim, dos 

mesmos, obrigaria, teoricamente, a afirmá-los como dotados de um fundamento prévio, 

independente da história e acima dos humanos e, portanto, fazendo com que se recue até uma 

concepção jusnaturalista, que, como todo essencialismo, pode fundamentar qualquer coisa: 

tanto o bem quanto as piores atrocidades. 

Ademais, essa visão essencialista, na qual o modelo jusnaturalista se insere, 

independentemente das boas intenções de seus formuladores, imobiliza a luta pela 

transformação das relações sociais, das quais a forma jurídica é uma das expressões, na 

medida em que têm em comum o fato de defender um fundamento anterior e superior para o 

direito existente, com o que se desobrigaria da tarefa de se autojustificar. 

É nesse âmbito que está situada a preocupação deste trabalho, qual seja, a crítica marxista ao 

jurídico, situando-o como fenômeno histórico e, portanto, na qual subjaz uma objeção às 

idéias de um fundamento suprapositivo para o direito. 

  

1. A crítica marxista à visão liberal acerca dos direitos humanos no âmbito de sua crítica 

geral à forma jurídica 

  

Em razão da crítica contundente que fez, já num dos textos do chamado período “jovem” - 

momento da produção teórica de Marx sobre a qual é comum afirmar-se que era marcada por 

forte crença no direito e na racionalidade moderna, recém-vitoriosa, e que, na demarcação 

althusseriana iria até a “Ideologia Alemã”, escrita em torno de 1845 – costuma se dizer que aí 

tínhamos em Marx um filósofo tolerante e democrata, em oposição ao “velho Marx”, rígido e 

dogmático. 

Nada mais superficial, na medida em que não notam esses críticos mal-avisados que é o Marx 

jovem e filosófico que produz - no texto “A questão Judaica” - a critica mais dura à 

concepção liberal e individualista sobre os direitos humanos. 
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Esses direitos, ele caracteriza enquanto “outra coisa senão os direitos do membro da 

sociedade burguesa, do homem egoísta, do homem separado do homem e da comunidade” 

(MARX, 2009, p. 63). 

Sabemos que Marx encetou uma crítica de princípio à forma jurídica. Mas, o que isto 

significaria? Uma renúncia ou recusa a qualquer reivindicação acerca do direito? A resposta a 

esta questão é pela negativa, visto que, pelas partes de sua obra onde trata de questões 

jurídicas, notadamente, nos textos da primeira fase, fica patente sua consciência acerca da 

importância das reivindicações democráticas, portanto no campo onde existem e atuam 

relações de Estado e de poder (até pelas raízes etimológicas e históricas do termo 

“democracia”) e, conseqüentemente, de direito. 

E sua crítica ao direito burguês, direito moderno por excelência, do qual a reivindicação ao 

direito de propriedade privada é expressão, não se situa apenas em “A questão Judaica”, 

embora este seja o texto mais citado da polêmica. 

Essa crítica se encontra presente em “A sagrada família”, uma polêmica contra Bruno Bauer e 

consortes, em que segue a polêmica iniciada na “Questão Judaica”, acerca do direito; nos 

“Grundrisse”, quando em várias partes se reflete sobre a liberdade e igualdade na sociedade 

burguesa; em “O capital”, quando discute a mercadoria, mostrando o direito como terreno de 

regulação do intercâmbio de equivalentes e na “Crítica ao Programa de Gotha”, onde 

caracteriza todo direito como direito da desigualdade. 

Não se fará aqui tal análise detalhada por que fugiria ao objeto da exposição a qual é, aqui, 

mais pontual: trata-se da tese específica segundo a qual não se deve deixar de levar em conta 

o que as outras ciências sociais têm, nesse terreno, a dizer ao direito. 

Só essa atitude aberta é que nos permite dialogar inclusive com as concepções que criticam os 

direitos humanos, notadamente aquela crítica que quer aprofundá-los, radicalizá-los. Assim, e 

já em prosseguimento, é preciso que se diga que, se há em Marx uma crítica de princípio essa 

crítica se dirige à forma jurídica enquanto tal. 

A declaração dos direitos do homem e do cidadão, aprovada pela Convenção Nacional, em 

1793 e afixada no lugar de suas reuniões, o documento mais radical para àquela época e que 

prescrevia em seus dois primeiros artigos que os homens [era essa a fórmula de então] tinham 

direito, naturais (sic) e imprescritíveis, a igualdade, liberdade, segurança e propriedade - 

estão, óbvio, subsumidos na crítica de Marx ao direito e, a rigor não deveria ser novidade e 

nem causar espanto, ele a ter submetido a uma profunda e radical crítica. 

Mas, note-se que Marx nunca identificou sua crítica com a atitude dos conservadores e 

restauracionistas que criticavam a declaração não pelo que ela tinha de limites e sim pela 

expressão, que ela era clara, da ascensão burguesa e da derrota da aristocracia feudal, que a 

via enquanto fragmentos que celebrariam supostos direitos do homem. 

Num outro campo, a crítica aos direitos humanos enquanto expressão da exaltação ao 

individualismo liberal então em ascensão era - e é - um chamamento à superação desses 

limites através da afirmação do humano e não de tolhimento, de sua individualidade. 

A visão liberal-individualista tenta, insistentemente, limitar as reivindicações dos direitos 

humanos ao terreno das garantias individuais, excluindo delas qualquer elemento da chamada 
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“questão social”, no que resultam os direitos humanos em meras garantias formais, sem 

efetividade, e a serem imoladas eternamente no altar da vida real. 

Embora incompreendida e / ou distorcida, da crítica de Marx aos direitos humanos, pode-se 

perfeitamente - para ser diferenciada das críticas dos que limitam as reivindicações sobre 

direitos humanos aos direitos individuais – ser comparada com a posição de Constant que, 

para criticar Rousseau, pediu licença e fez questão de ficar distante de filósofos reacionários 

que, por razões de classe disfarçadas de divergência intelectual, combatiam o grande 

genebrino. 

É parafraseando Constant, que essa crítica, cujo referencial teórico é o de Marx, procura se 

situar, “evitando a companhia de detratores e quando parecer concordar com eles em qualquer 

ponto, desconfia de si mesma e que, para tranqüilizar-se de, aparentemente, compartilhar de 

qualquer das opiniões deles, quer repudiar o mais possível essa pretensa colaboração” 

(CONTANT, 1985, s / p.). 

A crítica encetada por Marx fazia-se necessária na medida em que fornecia (e ainda fornece) 

os elementos para se compreender a barbárie da sociedade burguesa (LOSURDO, 2006, p. 

182). 

Se olhada pelo contexto da negativa de fundamentos anteriores e superiores para o direito, a 

crítica aos direitos humanos proporciona consistência a uma reflexão acerca desses direitos, 

no sentido de possibilitar sua concretização para as amplas maiorias excluídas. 

E isso pelo fato muitas vezes ocultado de que a forma jurídica, em regra, atua numa dupla 

direção: a) universalizando apenas no âmbito formal os direitos para as maiorias e, b) 

consagrando direitos individuais que, na maioria dos casos, só uma minoria, dotada de poder 

econômico, desfruta, notadamente no que concerne a apropriação privada. 

Ora, a idéia, tipicamente jusnaturalista - de que haveria certos direitos superiores e anteriores 

a qualquer ordem jurídica – pode, aparentemente, fornecer um fundamento aos direitos 

humanos, mas deixa de fora uma questão: quem define esse “fundamento”? 

Por outro lado esse modelo não nos livra, ao contrário, pode nos conduzir, a intolerância visto 

que estabelece um critério claramente eurocêntrico pelo qual as sociedades diferentes da 

nossa - indígena, islâmica, africana, afegã, iraquiana, iraniana, palestina etc. - ao não 

respeitarem os direitos humanos (ou o que nossa cultura e nossa tradição entendem enquanto 

tal) seriam passíveis de punições e enquadramento, gerando o paradoxo pelo qual a violência 

seria meio garantidor da implantação de ... direitos humanos! 

Enfrentar e tentar formular uma resposta, entre outras, passa a ser o objetivo neste artigo, 

muito mais para um ensaio, no sentido que Adorno confere ao termo (ADORNO, 2003, p. 71) 

visto trabalhar num nível muito mais reflexivo e oferecer problemas e questões, do que 

respostas fechadas. 

2. A crítica de Marx ao direito e a necessidade de um ceticismo esclarecido perante as 

“ilusões referenciais dos juristas” 
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Marx, ainda que tivesse como objetivo político tardio a eliminação da forma jurídica enquanto 

manifestação de uma realidade alienada, nunca negou sua operacionalidade e inevitabilidade 

histórica nas sociedades marcadas pela luta de classes. Para ele, por “coerção externa” não se 

deve entender apenas a coerção estatal - baionetas e polícia - e sim as condições de vida 

material. As primeiras, longe de constituírem o fundamento da sociedade, são apenas 

exteriorizações da sua própria divisão (MARX, ENGELS, 2007, p. 462). 

Ao criticar a concepção de direito de Hegel, Marx assinala que os erros deste advêm do fato 

de que: 

Concebe [Hegel] as atividades estatais abstratamente, (...) e, por isso, em oposição à individualidade particular, 

esquecendo que tanto essa individualidade como as funções estatais são funções humanas. [...] Ele esquece que a 

essência da personalidade “particular” é a sua qualidade social e que funções estatais são modos de existência e 

de atividade das qualidades sociais (MARX, 2005, p. 42). 

  

Perceber esses elementos ideológicos que permeiam o âmbito jurídico (e que visam justificar, 

em última instância, a manutenção do status quo) não significa necessariamente adesão a uma 

atitude de negação imediata do direito, com a conseqüente paralisia em relação à luta política 

concreta que se deve travar até a sua superação. 

Assim, pode-se começar a antever que o fundamento da concepção marxista acerca do âmbito 

jurídico, que aqui se defende, apóia-se num marco teórico que privilegia a ação humana 

enquanto práxis social e nela inclui o jurídico como categoria inserida na história, o que 

desloca qualquer idéia do direito como algo inerente ao ser humano. 

Ora, a própria admissão do direito de propriedade como inerente ao ser humano, e não como 

resultado de um movimento histórico que, ao tempo em que abolia as relações feudais, criou 

outra forma de relação submissa (mais adequada ao novo paradigma da liberdade): o trabalho 

assalariado e venda das capacidades de cada um como se fosse uma mercadoria. 

Marx evidenciou essa antinomia da inserção do direito de propriedade como um dos 

principais direitos humanos, oponível erga omnes, para aqui se usar uma expressão cara aos 

juristas, quando chamou atenção para o fato de que: 

Se se entende que toda transgressão contra a propriedade é um roubo, não seria um roubo toda apropriação 

privada? Acaso minha propriedade privada não exclui a todo terceiro desta propriedade? Com isso, não lesiono, 

por sua conseqüência, o direito de propriedade dele? (2005, pp. 19, 30, 39). 

  

E diga-se desde logo que a crítica de Marx ao direito, e ao sentido de parte da teorização que 

dele se faz, tem como fundamento considerá-lo como manifestação de uma forma de vida 

alienada, onde o direito e o Estado que lhe garante são apenas modos particulares de 

expressão do movimento da produção e da alienação que dela resulta (MARX, 2005, 106, 

130). 
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E é este o aspecto fundamental da análise marxista, que aqui toma um aspecto concreto do 

âmbito jurídico: o seu uso enquanto discurso de justificação do poder e da solução controlada 

de conflitos que seu exercício permite, equilibrando coerção e consentimento. 

Óbvio que ao construir essa crítica à concepção burguesa de direitos humanos, Marx, em 

nosso ver, visava inviabilizar o discurso liberal, notadamente na justificação do direito de 

propriedade (MARX, 2004, p. 106), cujo centro é a apropriação privada dos meios de 

produção, e que é a fonte fundamental das desigualdades sociais. 

Com isso, o sustentáculo de boa parte das idéias que fazem parte do senso comum jurídico e 

do compêndio de ilusões que ele constitui estaria solapado pela base. 

No entanto, os que cindem, de um lado, a crítica à forma injusta de organização da sociedade, 

e a separam da concepção idealista que têm sobre o jurídico, acabam por se tornarem presa 

dessa visão parcial e acrítica do direito não conseguindo superar esse compêndio de ilusões 

que constituem o chamado senso comum teórico dos juristas. 

E não conseguem pelo motivo de que ou estão presas a ilusões referenciais, aderindo às 

crenças acerca do suposto caráter neutro do fenômeno jurídico ou ainda, esperando do direito 

uma racionalidade essencialista e previamente constituída, que a forma jurídica, como 

estrutura de justificação de decisões que visam neutralizar expectativas nem sempre prontas a 

serem atendidas, não pode oferecer, ao invés de ver razão e vontade, no direito, como 

conceitos que são manipulados com fins estratégicos e persuasivos (KAHN, 2001, p. 22-23). 

Essas “ilusões de referência” também se sustentam em termos vagos e genéricos, truísmos 

pouco discutidos e em favor dos quais há pouca simpatia de vê-los questionados, a exemplo 

da expressão “direito legítimo”. 

Parafraseando Marx pode se afirmar acerca do direito: os juristas nada mais fazem que a 

justificação do direito quando também importa entendê-lo em suas condicionantes sociais, o 

que cria as condições de pugnar por sua transformação. 

Mas, para realizar tal intento há que se ter, em relação ao âmbito jurídico uma única atitude 

científica possível (embora os juristas reivindiquem para o seu saber um status de ciência, eles 

quase que não adotam a atitude que aqui se propõe): um ceticismo esclarecido, ou mais 

simplesmente, um ceticismo metódico, o qual consiste em duvidar das obviedades e verdades 

“estabelecidas” e que, não por coincidência, têm um papel regressivo, como, por exemplo, a 

justificação do direito de propriedade como parte dos direitos humanos, sem se dar conta, ou 

ocultando que, esse direito “erga omnes”, que opõe o direito de seu titular contra todos os 

demais, isto é, contra toda sociedade, acaba por negar o direito da maioria em favor de uma 

minoria. 

Essa perspectiva, em algum nível, cética, acerca do direito comparece de forma clara nos 

realistas americanos – notadamente em Holmes (HOLMES, 1955, p. 63), para quem o direito 

dirige-se apenas ao bad man – e nos seus herdeiros teóricos da chamada teoria jurídica crítica, 

do qual Paul Kahn, Duncan Kennedy e Mark Kelman são representantes destacados de sua 

mainstream. 

Como assinala o segundo dos mencionados, engrossando os argumentos em favor do 

ceticismo no que concerne a uma (improvável) objetividade em matéria de direito e moral, 
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desde o momento em que considerações valorativas integram o trabalho de decidir, o ideal de 

uma estrita aplicação do direito resta comprometido em algum nível (KENNEDY, 2010, pp. 

34, 44, 64, 73). 

  

3. Da insuficiência dos direitos humanos  

  

  

A discussão sobre os direitos humanos é comumente envolta em algumas questões que antes 

prejudicam em vez de contribuir para seu desenvolvimento. Para citar dois fatores, temos a 

institucionalização dos direitos humanos na medida que passa a fazer parte da burocracia da 

administração pública na forma de secretarias e ministérios que, quiçá, têm clareza do objeto 

que representam e cuja política pública estaria perfeitamente contemplada em outras tantas 

pastas. De forma tal que talvez só se justifique pela necessidade de criar novos cargos etc. O 

segundo fator pode ser visto na carta de intenções, ou melhor dizendo, de boas intenções no 

que se transformou grande parte dos debates acadêmicos acerca dos direitos humanos. 

Desde já, ressalte-se, que o conteúdo crítico aqui esboçado a partir deste referecial marxista 

não tem por escopo a desconsideração dos direitos humanos. Não se pode negar as garantias 

conquistadas sob tal rubrica. A questão, todavia, restringe-se ao fato gerador dessas 

conseqüências entre outras, ilustradas no parágrafo anterior. O fato gerador mencionado, por 

sua vez, será trabalhado neste resumo tão somente no que toca à fundamentação teórica que 

embasa os direitos humanos, qual seja, jusnaturalista.  

Aqueles fatores citados se somam numa uníssona crítica da inefetividade desses direitos, cujo 

objeto é mais a crítica per si do que a compreensão do que condiciona tal problemática. Em 

suma, o coro dos discursos acerca dos direitos humanos acaba por ter um papel denunciativo e 

de pura constatação e que se direciona a um alvo abstrato no sentido da facilidade de um 

discurso que puramente aponte os problemas sociais e não obstante apontá-los, sob o mesmo 

discurso se deposita toda esperança de renovação e melhoria. Como diz Kurz: “Quando se 

trata de princípios, [o linguista e intelectual de esquerda] Noam Chomsky diz o mesmo que 

George W. Bush. É em nome dos direitos humanos que cai a chuva de bombas; e é em nome 

dos direitos humanos que as vítimas são assistidas e consoladas” (KURZ, 2011). 

Falar, pois, da insuficiência dos direitos humanos padeceria de incompletude se não nos 

afastarmos da pura identificação da inefetividade dos direitos e nos questionarmos acerca de 

suas razães. Pensar em soluções faz parte da compreensão do problema, aliás, os problemas já 

trazem sua solução - como diria Marx, a formulação de uma pergunta é a sua solução 

(MARX, 2009, p. 41).  

Nesse tocante, nossa hipótese parte da pressuposição de que não há que se falar em soluções 

para os direitos, que a inefetividade destes é praticamente conditio sine qua non de sua 

própria existência enquanto estes cumprem um papel de linguagem de segunda ordem dentro 

do mundo jurídico. E assim como o direito é tecnicidade para solução de conflitos com vistas 

a garantir certo paradigma de dominação, os direitos humanos – truísmo enquanto redundante, 

visto que os direitos são construções humanas e para disciplinar relações humanas – são um 
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recurso político-jurídico e quase retórico que enaltece determinados valores apostos acima da 

própria ordenação jurídica, e assim vistos como contendo um núcleo-duro ou mínimo-

essencial.  

Em outras palavras, os direitos humanos não podem ser vistos como reserva de pureza ou 

mesmo tábua de salvação do direito e da sociedade, pois não se pode perceber o próprio 

direito sem ver as desigualdades econômicas e sociais sobre as quais ele se erige, até porque 

ele é o meio de legitimação e preservação da propriedade privada de bens. Assim, os direitos 

humanos reclamariam uma sobreposição à própria contigência do tempo e lugar, figurando 

como valores intrínsecos, transcendentes e, quiçá, imutáveis.  

Se pegarmos estes livros manualescos que tratam dos direitos humanos, ainda que não esteja 

objetivamente clara a identidade do seu conteúdo jusnaturalístico, mas é nesse ínterim que 

guarda fundamentação primeira, principalmente se considerarmos que a dicotomia 

jusnaturalismo x juspositivismo padece no seu nascedouro de uma certa primazia do natural 

sobre o positivo. 

Um exemplo de explicação que não tergiversa acerca da fundamentação jusnaturalista desses 

direitos segue: “Os direitos humanos são aquelas cláusulas mínimas para que o homem viva 

em sociedade com dignidade. […] Desde os primórdios da civilização humana sempre se 

verificou a existência de um rol básico de direitos que exigiam especial proteção. A 

fundamentação desses direitos era embasado no aspecto religioso. No século XVI e XVII se 

constrói , a partir da doutrina do direito natural, a doutrina dos direitos humanos, […] A 

laicização do direito natural é fruto da razão humana ou razão natural que surge como novo 

fundamento dos direitos humanos em lugar do embasamento religioso” (SIQUEIRA Jr., 2010, 

pp. 32-33). 

Retomando a tragédia Antígona, com as mortes dos filhos de Édipo, o trono é passado para 

Creonte, irmão de Jocasta. O novo rei promulgou então um decreto pelo qual proibia que se 

prestassem honras fúnebres a quem atentou contra o Estado, todavia, Antígona considerava 

dever sagrado, imposto pelos deuses e leis não-escritas, dar sepultura ao morto, no caso seu 

irmão Polinices. Na tragédia Antígona diz (SÓFOCLES, 2006, p. 35). 

  

Não foi, com certeza, Zeus que as proclamou, nem a justiça com trono entre os deuses dos 

mortos as estabeleceu para os homens. Nem eu supunha que tuas ordens tivessem o poder de 

superar as leis não-escritas, perenes, dos deuses, visto que és mortal. Pois elas não são de 

ontem nem de hoje, mas são sempre vivas, nem se sabe quando surgiram [...]. 

  

Sérgio Buarque de Holanda, em Raízes do Brasil, traz Antígona para fazer alusão à separação 

da esfera privada – Antígona – da esfera pública, o Estado, Creonte. Nele Antígona 

representaria o mundo antigo onde os interesses privados invadem a esfera pública, ao passo 

que Creonte estaria representando o estado Moderno com a sua abstração e racionalidade 

legal (HOLANDA, 1995, p. 141-142). 

Tal dicotomia é, pois entre o direito natural e o direito positivo. Faz-se notar que a expressão 

lei natural não aparece no texto, pois, muito embora já houvesse em Atenas, no século V, 
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uma polêmica alimentada apelos sofistas opondo lei (nomos) e natureza (physis), a expressão 

lei natural só vai aparecer no século IV. 

Para expressar o direito natural, o texto traz expressões como leis não-escritas, dos deuses, 

perenes, do reino dos mortos. Para aludir ao direito positivo são usadas: leis do soberano, leis, 

decreto, edito. 

Discutindo a evolução do conceito de nomos entre os gregos, este inicialmente tinha caráter 

religioso - fosse ou não escrito. Designava ritos, regras morais, ordem do mundo imposta 

pelos deuses. Antígona, ao responder a Creonte pelos seus atos, fundamenta-se e apela para as 

leis eternas e inquebrantáveis dos deuses, acima dos homens. Esta concepção de fundamento 

do direito na vontade divina há muito que deixou de ser paradigma dominante. Assim, pensar 

a figura de Creonte é percebê-lo muito mais próximo da atualidade do que Antígona. 

A partir desta ilustração dicotômica encenada nesta tragédia, o quadro evolutivo na direção do 

direito moderno ou dogmaticamente organizado se fez valer “positivando” o direito natural. 

Tal positivação se deu na prática com a incorporação, nas cartas constitucionais e demais 

normatizações, daqueles reclames transcendentes e imutáveis característicos dos valores 

idealizados pelo jusnaturalismo. 

Contudo, não obstante a realidade atual jurídica (por extrema cautela de não incorrer em 

generalizações, leia-se ainda, ocidental) de um direito estruturado e caracterizado pela 

inegabilidade dos pontos de partida e da proibição do non liquet, não obstante isso, ao se 

examinar mais detidamente a argumentação que tenta legitimar ou ratificar os direitos 

humanos incorre, como recurso extremo numa desesperada tentativa de salvar os direitos 

humanos (e por que não dizer o próprio direito), na mais inequívoca argumentação 

jusnaturalista. Esta que se camufla nas ilusões referenciais dos juristas quando definem direito 

como a busca da justiça e pensam nos direitos humanos como a lanterna dos afogados na 

firme esperança de salvação da humanidade pelo direito.  

Como já o disse Tércio Sampaio no subtítulo do seu manual de Introdução ao Estudo do 

Direito, direito é técnica, decisão e dominação. Nesta esteira que não deixa de ter um viés 

realista (em termos gerais, isto é, em oposição a uma concepção idealizada da forma jurídica, 

posto que estes autores não são da tradição do realismo jurídico), Douzinas radicaliza ao dizer 

que os direitos humanos tornaram-se o credo das classes médias e que toda vez que um pobre, 

ou oprimido, ou torturado emprega a linguagem do direito – porque não existe nehuma outra 

disponível atualmente – para protestar, resistir, lutar, essa pessoa recorre e se conecta a mais 

honrada metafísica, moralidade e política do mundo ocidental (DOUZINAS, 2009, p. 16-17). 

Por fim, o trato acerca da insuficiência dos direitos humanos exige clareza ao se pontuar 

algumas questões:  

- Quanto à forma dos direitos humanos: Fala-se em forma para ilustrar não a materialidade 

dos direitos, mas sua instrumentalidade ou canal de conhecimento. Formalmente, portanto, os 

direitos humanos se consagram em discursos, sejam eles prescritivos ou normativos diretos 

como os textos da lei, ou normativos indiretos como quando constam na argumentação que 

fundamenta decisões judiciais; sejam eles descritivos como nos argumentos teóricos nos 

debates acadêmicos. Mas como toda forma é forma de um conteúdo específico, eis que os 

direitos humanos adquirem quaisquer destas formas para tratar de um conteúdo específico, 

como segue; 
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-Quanto à matéria: tal conteúdo específico não se mostra evidente, aparenta ter um conteúdo 

puramente denunciativo, e assim os direitos humanos tomam o papel de evidenciar as mazelas 

de um sistema jurídico-social que antes de resolver as desigualdades, perpetuam-nas posto 

que é este seu próprio objeto. E ainda quanto à materialidade, os direitos humanos acabam se 

institucionalizando como objeto da burocracia estatal e para-estatal, exemplos podem ser: 

secretaria dos direitos humanos, Comissão dos direitos humanos de entidade tal, ONG para os 

direitos humanos etc. Este aspecto conteudístico não diz tudo da sua inefetividade, o 

fundamento que tal conteúdo imprime é que esconde sua condição de validade, como segue. 

-Quanto à condição de validade e legitimação: Neste ínterim temos a fundamentação 

jusnaturalista que sobrepuja qualquer explicação conteudista dos direitos humanos. Estes 

adquirem um status supra positivo por representar valores incondicionais.  

Em suma, e na prática, a fala dos direitos humanos acaba por confundir o plano normativo 

(você ter direitos a...) com o plano concreto (o exercício desses direitos). O plano formal está 

longe de superar a insuficiência, aliás o que seria ao todo uma tarefa impossível, todavia, isso 

não significa a defesa de uma imediata extinção do direito, porque enquanto sociedade 

cindida economicamente, outra forma mais eficaz não haveria de garantir o controle social e 

uma sobressaltada pacificação e no mesmo diapasão inegável se faz perceber como os direitos 

humanos acabam promovendo algumas conquistas pontuais para além de toda sua 

insuficiência de efetiva concretização destes direitos ditos humanos. 

Preparando a conclusão a seguir, temos que não se pode afastar a questão de se perguntar 

quem são os humanos dos direitos humanos, posto que o próprio direito parte de uma 

condição de desigualdade, perfaz-se na sustentação de desigualdades e assim, ainda que a 

humanidade (ou os homens) aparente ser o fim e o meio destes direitos, não é, pois, todo 

humano que figura efetivamente como seus destinatários. Daí, para alguns humanos restar 

apenas o plano formal de “ter direitos a...”, enquanto para outros este “ter direitos” se 

concretiza no exercício deles. 

  

4. conclusão: direito como discurso de justificação E a tensão entre coerção, 

consentimento e concretização dos direitos humanos 

  

Ora, na análise marxista do direito o que chama atenção é que, diferentemente das diversas 

formas de compreensão do jurídico - umas afirmando o direito como resultante de valores 

“intrínsecos”, pré-estabelecidos, a-históricos, acima e além de qualquer direito, situado antes 

mesmo e independente das necessidades concretas desse mundo – ela o vê como parte do 

movimento real da história humana e não enquanto dogmas elaborados de forma cerebrina, ou 

seja, afastada da vida social. 

A célebre afirmação de Marx, pela qual “não há história do direito” (MARX, ENGELS, 2007, 

p. 75 e 330-331), poderia ser, equivocada ou interessadamente, esgrimida para negar o caráter 

histórico do fenômeno jurídico.  

Mas ela, para quem fundou o materialismo histórico, ou:  
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a) é tomada como uma simples anotação para idéias a serem posteriormente desenvolvidas 

visto que, na mesma obra, Marx e Engels esboçam uma ... história do direito, ou,  

b) seria inteligível, na obra que funda o método histórico de Marx, no sentido de afirmar que 

não há história do direito, por que o direito está subsumido à história da luta de classes. 

Uma concepção historicamente situada, do direito - como assinalou Marx acerca do conjunto 

da atividade social -, só adquire potencial heurístico se e na medida em que reconhecer os 

indivíduos reais, sua ação e suas condições materiais de vida, tanto as já existentes como as 

resultantes de sua ação, pressupostos constatáveis, portanto, por via empírica, o que não quer 

dizer que não possam ser abstraídos por necessidades metódicas (MARX, ENGELS, 2007, p. 

86-87). 

Assim, compreender o fenômeno jurídico demanda perceber que o ponto de partida não pode 

se limitar ao indivíduo isolado, ou seja, o sujeito imaginado pela concepção liberal das 

revoluções burguesas do século XIX, e sim o ser social porque o direito contemporâneo não 

pode olhar para trás e prescindir desses novos contextos.  

Ver o sujeito de direito como indivíduo – é assim na concepção liberal – e não como resultado 

histórico, constitui-se num erro metodológico de imaginar uma suposta produção desse 

indivíduo fora da coletividade.  

Não se constitui numa sólida compreensão do âmbito jurídico àquelas que ignoram (ou 

ocultam) como as diversas formas de relações de produção criam suas próprias formas de 

relações jurídicas e que, por via reflexa, também ignoram a possibilidade de o direito se 

expressar como direito da força e mais: que tal forma não apenas se coaduna com um Estado 

de Direito como não lhe é conflitiva (MARX, 1978, p. 107). 

O fato de, no âmbito da produção acadêmica sobre teoria geral, sociologia e filosofia do 

direito, e, por que não, no ensino dos direitos humanos, não se ter utilizado todas as 

possibilidades do pensamento marxista e cuja exceção mais notável para esse diálogo, ainda 

que não se valha de todas as categorias, são os “critical legal studies” (KELMAN, 1987, 198-

199, 223-225 e 300-302), aponta para a necessidade de que, também no nosso campo de 

estudos e de prática tais derivações sejam exploradas ao máximo, sem posições 

preconcebidas, mas também sem preconceitos que busquem legitimar o banimento nas 

faculdades de direito de uma das vertentes mais expressivas de nossa cultura. 

Trata-se de um erro se, em função de dogmas prévios, deixar-se de aproveitar, como o faz a 

economia, a sociologia e outros campos do saber - as contribuições de tal pensamento para 

um outro olhar sobre o direito. 

E, já em vias de conclusão, é preciso que se diga que não foi só no período da juventude de 

Marx que houve a preocupação de fundamentação do direito. 

Portanto, em todas as ocasiões em que foi chamado a discutir os problemas que envolviam, 

em seu dizer, interesses materiais e em situações que demandavam o uso do raciocínio 

judicial, ele combinou a desmistificação da forma jurídica com uma refinada justificação 

interna, isto é, como teoria do direito e não teoria sobre o direito. Mas não caiu na armadilha 

da teoria do direito que apenas se auto-justificasse. 
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O que nos conduz ao problema final (e este é um ponto essencial): O que o direito busca 

justificar? 

Se a resposta consistisse em afirmar que o direito visa justificar suas próprias decisões, ela 

levaria a um paradoxo pelo qual ao direito incumbiria justificar o que já está decidido! 

E ainda que parcialmente o direito faça isso - justifique o já é preciso que se diga que ele 

justifica e civiliza o poder, que assim se torna legítimo e, portanto, justifica a dominação, algo 

que em sede de conclusão da presente exposição, a ideologia jurídica não admite, disfarçando 

o direito sob ideais vagos e genéricos como justiça, bem comum e paz social, valores a-

históricos e cujo papel é apenas de justificação política-ideológica da forma jurídica. 

A luta pelos direitos humanos é a luta por sua concretização, é a luta para garantir os 

instrumentos de promoção da sociabilidade e não do isolamento e do egoísmo. 

Ser livre é ser plenamente senhor de si e isso só é possível em sociedade que promova a vida 

em plenitude. A liberdade é uma palavra muito nobre para, em seu nome, se sancionar o 

egoísmo. 

Como Marx assinalou com agudeza, ninguém luta contra a liberdade em geral, no máximo se 

luta contra a liberdade dos outros a fim de se garantir um modelo egoístico de sociedade. 

E é em razão disso que a experiência humana vivenciou os mais diversos tipos de liberdade, 

só que algumas como prerrogativas particulares (MARX, 2001, p. 10). 

Trata-se, portanto, de ampliá-las ao máximo, tornando-as não meras declarações formais e 

sim parte da vida concreta da sociedade humana, que só se emancipará plenamente quando 

não mais houver poucos com muito e muitos com nada. 
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ENTRE TRÊS REPÚBLICAS: ESTADO, LEI E JUSTIÇA NA FILOSOFIA 

ESTOICA GRECO-ROMANA 

 

DO RADICALISMO IGUALITÁRIO GREGO AO UNIVERSALISMO 

CONSERVADOR ROMANO: A CONSTRUÇÃO DA IDEIA DE REPÚBLICA NO 

ESTOICISMO 

 

Andityas Soares de Moura Costa Matos1 
 

 

Resumo: O objetivo do presente artigo é discutir a concepção de Direito, Justiça e Estado 

no pensamento estoico greco-romano, demonstrando a atualidade do tema e suas conexões 

com problemas contemporâneos tratados pela Filosofia do Direito, tais como os da 

legitimidade do poder e do universalismo da ordem jurídica. Em um primeiro momento são 

apresentados e problematizados elementos centrais da filosofia estoica, tais como as 

noções de lei natural, liberdade interior, igualdade formal e universalismo. Em seguida, 

mediante uma análise histórica e filosófica de caráter crítico-comparativo são apresentados 

os três principais projetos de república pensados pelos estoicos: 1) a república radical e 

igualitarista de Zenão (ap. 334 a.C. – 262 a.C.), na qual se nega a juridicidade, eis que o 

direito é entendido como construção artificial que impede a fruição da liberdade; 2) a 

república legalista de Cícero (106 a.C. – 43 a.C.), quando o direito natural é positivado 

para servir enquanto instância racional de auto-reflexão e de auto-fundamentação das 

normas jurídico positivas e, finalmente, 3) a “república” de Sêneca (4 a.C. – 65 d.C.), na 

qual o direito inicialmente se deixa absorver pelo poder pessoal do Imperador Romano 

para, em um segundo momento, mostrar-se como elemento universal, preparando assim as 

bases para a futura concepção de direitos fundamentais própria da modernidade. 

                                                 
1 Graduado em Direito, Mestre em Filosofia do Direito e Doutor em Direito e Justiça pela Faculdade de 
Direito da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor Adjunto de Filosofia do Direito e 
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Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UFMG. Professor Titular de Filosofia do Direito no curso 
de Graduação em Direito da FEAD (Belo Horizonte/MG). Autor de ensaios jusfilosóficos tais como Filosofia 
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Palavras-chave: Filosofia do Direito; Filosofia antiga; Estoicismo; Teoria do Estado; 

República; Cosmópolis. 

 

Between three Republics: State, Law and Justice in the Greco-Roman Stoic 
Philosophy 
 
From the Greek egalitarian radicalism to the Roman conservative universalism: the 
construction of the idea of Republic in Stoicism.  
 
Abstract: The purpose of the present study is to discuss the concept of Law, Justice and 
State in the Greco-Roman Stoic Philosophy by demonstrating the contemporaneously of 
the theme and its connections with actual problems considered by Philosophy of Law, such 
as the legitimacy of power and the universalism of the legal order. Firstly, central elements 
of the Stoic Philosophy will be presented and questioned, such as the notions of natural 
law, inner freedom, formal equality and universalism. Subsequently, through a 
philosophical and historical analysis shaped by a critical and comparative method, three 
main projects of the Republic as thought by the Stoics are presented: 1) the radical and 
egalitarian republic of Zeno of Elea (ca. 334 BC – ca. 262 BC), in which the idea of 
juridical order is denied, as Law is understood as an artificial construction that impedes the 
fruition of freedom; 2) the legalistic republic of Cicero (106 BC – 43 BC), when natural 
law was established to serve as a rational auto-reflective instance and also as a self-support 
to the legal-positive laws and, finally; 3) the “republic” of Seneca (4 BC – 65 AC), in 
which Law initially let itself be absorbed by the personal power of the Roman Emperor to, 
in a second moment, show itself as an universal element and prepare the basis to the future 
concept of fundamental rights, which is characteristic of the modernity. 
 
Keywords: Philosophy of Law; Ancient Philosophy; Stoicism; Republic; State Theory; 
Cosmopolis.  
 

 

 1. Introdução 

 

 Cumpre anotar de início que estamos cientes da advertência de Veyne, para quem 

não existe propriamente uma teoria política estoica, visto que a Stoá teria construído uma 

moral voltada para a salvação individual do homem. Com os termos vagos do estoicismo, 

que impossibilitam pensar em políticas concretas e reduzem o problema da moralidade ao 

da racionalidade, seria possível justificar ou refutar tudo, desde filosofias da submissão até 
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libelos revolucionários2, outro motivo que indicaria a inexistência de uma específica teoria 

estoica do Estado. No mesmo sentido, Tatakis se espanta pelo fato de o estoicismo, 

doutrina prática por excelência, não ter produzido nenhum grande homem de Estado, 

explicando tal paradoxo mediante a tese central do Pórtico segundo a qual a liberdade deve 

ser construída no recesso íntimo e não no mundo exterior, onde não há lugar para a 

autonomia3.  

 Ambas as críticas são infundadas. Apesar de somente Cleantes ter designado a 

Política como parte autônoma do curriculum filosófico do Pórtico4, boa parte dos demais 

filósofos estoicos gregos e romanos se dedicaram a tal tema no contexto da Ética. Pelo 

menos três deles – Zenão, Crisipo e Panécio5 – escreveram tratados políticos sistemáticos, 

sem contar os de Cícero, que não é propriamente um filósofo estoico, como demonstramos 

em nossa obra6. Se é verdade que os estoicos gregos não participaram ativamente da 

política, ideia que nos parece discutível7, tal conclusão se revela absolutamente falsa em 

relação ao estoicismo médio e ao Pórtico imperial, correntes que produziram um Panécio, 

conselheiro de Cipião; um Cícero, cônsul e senador da República Romana; um Sêneca, 

preceptor do Princeps e senador; e, por fim, como coroamento da Stoá, um Marco Aurélio, 

Imperador de Roma.  

 O unitarismo informa todo o pensamento estoico, de modo que a proposta de 

construção do novo homem encontra sua contrapartida necessária na instituição das 

condições sociais concretas capazes de educar e de formar o ser humano universal: 

“Modifica-se a teoria sobre a cidadania em função de uma reflexão ímpar sobre o modo de 

ser do cosmos e do homem. A ordem do todo deve expressar, para um estoico, a união 

homem-natureza-lei-cidade”8. Arnold repudia a crença segundo a qual a teoria do Estado 

estoica seria secundária e se subordinaria à Ética individualista do Pórtico. Na verdade, a 

                                                 
2 VEYNE, Séneca y el estoicismo, p. 154. 
3 TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 211. 
4 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 41 (Les stoïciens, p. 30). 
5 Assim como nos casos de Zenão e de Crisipo, o texto de A república de Panécio encontra-se perdido. 
Sobreviveram apenas alguns poucos fragmentos nos quais se percebe que a obra versava sobre o tópico 
tradicional da melhor forma de governo, tendo Panécio se inspirado em diversos argumentos platônicos e 
aristotélicos. Cf. TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 40. 
6 MATOS, O estoicismo imperial como momento da ideia de justiça: universalismo, liberdade e igualdade  
no discurso da Stoá em Roma, pp. 5-7. 
7 MATOS, O estoicismo imperial como momento da ideia de justiça: universalismo, liberdade e igualdade  
no discurso da Stoá em Roma, pp. 215-241. 
8 GAZOLLA, O ofício do filósofo estóico, p. 47. 
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Ética estoica não é individualista e se fundamenta na lei cósmica, comum a todos os seres. 

A normatividade universal e a lei moral interior são apenas faces da mesma moeda. Dessa 

maneira, não podemos desprezar a concepção de Estado gestada pelo estoicismo9. 

 Como veremos, o problema do Estado foi tratado pelos filósofos estoicos de 

maneira inédita10 na Antiguidade, ainda que não possamos falar nesse período 

propriamente em “Estado” no sentido técnico-jurídico do termo11, eis que essa específica 

forma de organização social surgiu apenas com a centralização do poder real no final da 

Idade Média. Contudo, Cícero nos oferece uma definição lata e conceitua “Estado” como 

qualquer sociedade de homens formada sob o império do direito (iuris societas)12. 

Independentemente de conceituações acadêmicas, a sociedade política enquanto tal foi 

objeto da assídua reflexão da Stoá, seja em sua versão grega ou, com muito mais 

profundidade, na sua versão imperial. O tema-base que animou ambas as correntes foi o 

incipiente internacionalismo cosmopolita político-jurídico, a cidadania universal fundada 

em uma noção também universal de direito e de justiça. O estoicismo grego se desenvolveu 

no contexto da helenização do mundo possibilitada pelas conquistas de Alexandre, 

experiência imediata do universal concretizada pelos romanos da fase imperial. Com o 

desenvolvimento do Império, as fronteiras entre os povos já nada significavam para o ciuis, 

conceito jurídico cada vez mais alargado pelo Direito Romano que, à semelhança do que 

pregavam os estoicos, mais e mais se aproximava daquela lei ideal e universal apta a reger 

todo o gênero humano. Zenão jamais poderia imaginar que as suas teorias teriam tamanha 

repercussão, fundamentando o direito de uma estrutura política universal como o foi o 

Império Romano13.   

                                                 
9 ARNOLD, Roman stoicism, pp. 274-275. 
10 A noção de cosmopolitismo político-jurídico não era nova no contexto do estoicismo, dado que Sócrates, 
Diógenes, o cínico e os epicuristas já conheciam e discutiam o tema (cf., p. ex., DIOGENES OF 
OENOANDA, Fragments, 24, 2, 3-11[LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, pp. 349-350]). A 
novidade que os estoicos trouxeram ao debate foi o tratamento sistemático e racional do cosmopolitismo, 
dando origem a uma verdadeira teoria universal do Estado, algo até então impensável na Antiguidade. 
11 Schofield entende que a ideia estoica de cidade se funda unicamente na postulação de uma comunidade que 
vive sob certas regras derivadas da razão, fenômeno que não dá lugar ao Estado. Para tanto seriam necessárias 
outras condições, tais como a centralização da autoridade e a divisão de poderes. Cf. SCHOFIELD, The stoic 
idea of the city, p. 73. 
12 CÍCERO, Da república, VI, VI, p. 186. 
13 “Was Zeno’s vision internationalist? It used to be thought so, on the strength of the Stoics’ penchant for the 
expression ‘citizen of the world’ [...]. But Zeno’s Republic itself hardly envisaged a world state. Is Plutarch’s 
reading of Zeno as a theoretical exponent of the unification wich Alexander the Great ‘realized in practice’ 
by empire-building, and ‘citizen of the world’ has less to do with the United Nations than with the rationality 
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 2. Sociabilidade e cosmopolitismo 

 

 O ponto de partida dos estoicos no que concerne à teoria política é idêntico ao de 

Aristóteles. Cícero ensina que os homens não são apenas animais sociais, mas sim seres em 

que os laços de sociabilidade são os mais estreitos possíveis, motivo pelo qual um homem 

não deve jamais ser um estrangeiro para outro homem14. O amor que os pais sentem pelos 

seus filhos constitui a prova inequívoca e o primeiro estágio da sociabilidade ínsita à 

espécie humana; se adequadamente desenvolvido, culminará de modo inevitável na 

postulação da sociedade universal15. O estoico romano Hierócles acredita que estamos 

inseridos em vários círculos concêntricos: o primeiro inclui os nossos corpos e o último 

comporta todos os seres humanos, não sem antes passar pelas instâncias da família, dos 

amigos e dos concidadãos. Cabe ao sábio assimilar progressivamente um círculo ao outro, 

buscando concentrá-los em um só, de maneira que enxerguemos todos os seres humanos 

como elementos integrantes do primeiro ciclo, ou seja, partes do nosso próprio corpo16.  

 De acordo com Epicteto, a sociabilidade é natural ao homem17, assim como as 

formas políticas mediante as quais tal impulso se concretiza. Ao contrário do que afirmarão 

os contratualistas da Modernidade, para o Pórtico a vida social não nasce de pactos de não-

agressão ou de deficiências do indivíduo, incapaz de sobreviver sozinho, mas de 

necessidades naturais – ou seja, racionais – dos seres humanos. Nossa sociabilidade natural 

se relaciona diretamente à moralidade porque o outro constitui não apenas o meio e a 

condição da virtude18, mas também o seu próprio objetivo19. Nada existe de mais precioso 

                                                                                                                                                     
all humans share with their divine ruler. What the Stoics did undoubtedly promote was a very powerfull 
conception of law as the basis of civic life. Their main contribution to internationalism was their treatment of 
moral principles as laws of human nature, transcending all accidents of birth and local identities. When 
Stoicism infiltrated the Roman Empire, these ideas found an environment larger than any that Zeno can have 
foreseen” (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, pp. 435-436). 
14 CICÉRON, Des fins des biens et des maux, III, XIX, 63 (Les stoïciens, p. 285). 
15 CICÉRON, Des fins des biens et des maux, III, XIX, 62 (Les stoïciens, p. 285). 
16 HIEROCLES apud STOBAEUS, Anthologium, IV, 671-673 (LONG; SEDLEY, The hellenistic 
philosophers, pp. 349-350). Cf. também INWOOD, Hierocles: theory and argument in the second century 
AD., pp. 151-184 e PARENTE, Ierocle stoico: oikeiosis e doveri sociali. In: HAASE; TEMPORINI (orgs.). 
Aufstieg und Niedergang der Römischen Welt, pp. 2201-2226.  
17 ÉPICTÈTE, Entretiens, II, XX, 6-8 (Les stoïciens, p. 937). 
18 CICÉRON, Des fins des biens et des maux, III, XX, 65-66 (Les stoïciens, pp. 286-287). 
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para o homem do que os outros homens, dado que os seres humanos se possibilitam 

mutuamente as circunstâncias necessárias para a vida, cada qual realizando determinada 

função tendo em vista o perfeito funcionamento do todo social20. A preocupação com o 

outro coloca em relevo a dimensão social da virtude estoica, cuja quintessência somente 

pode ser a justiça21.  

 Aos estoicos parecia necessário infundir o sopro da razão cósmica na sociedade 

política, o que significa organizá-la por meio de esquemas racionais. O primeiro passo para 

tanto consistiu na assimilação dos típicos dualismos do poder político-jurídico da 

Antiguidade: de um lado, direito positivo/direito natural; de outro, 

comunidade/indivíduo22. Agindo assim, o Pórtico tornou possível a superação da nova 

díade surgida no período helenístico pós-alexandrino: cidade/império. O estoicismo 

imperial teve sucesso em sua empreitada universalizante justamente porque soube 

ultrapassar estes dualismos, anulando23 a primeira opção e privilegiando a segunda, com o 

que adotou um rígido princípio monista: o genuíno direito é o natural, moldado pela razão 

imanente ao cosmos e presente em cada um dos indivíduos, cidadãos do verdadeiro Estado 

cuja expressão histórica radica-se no império universal romano e não na pólis grega.  

 Tendo adotado tal perspectiva, Marco Aurélio afirma que todo homem é cidadão da 

cidade suprema do universo; lugares como Roma e Atenas nada são senão casas24. Por sua 

vez, Sêneca entende que o homem vive em duas repúblicas: a primeira, grande e 

verdadeiramente pública, diz respeito a todos os seres humanos; a outra é a pátria 

assinalada a cada um de nós pelo acidente do nascimento25. Diferentemente dos romanos, 

ao definirem “cidade” como uma comunidade de homens virtuosos vivendo sob a guarda 

                                                                                                                                                     
19 CICÉRON, Des fins des biens et des maux, III, XX, 67-68, (Les stoïciens, p. 287). 
20 CÍCERO, Dos deveres, II, 12-14, pp. 81-82. 
21 BERRAONDO, El estoicismo, p. 111. 
22 MATOS, O estoicismo imperial como momento da ideia de justiça: universalismo, liberdade e igualdade  
no discurso da Stoá em Roma, pp. 241-252. 
23 Os primeiros estoicos entendiam que contradições como as que envolviam filosofia e religião, lei natural e 
lei humana, império e cidade tornavam impossível a vida grega, já que nenhum dos termos antinômicos cedia 
diante do outro. Segundo Bréhier, Zenão e seus sucessores tinham por método tentar a fusão – e não a 
anulação – de conceitos opostos, dos quais um sempre representava a tradição e o outro evocava o 
pensamento refletido e racional (BRÉHIER, Chrysippe et l’ancien stoïcisme, p. 3). Ainda que concordemos 
com a tese geral segundo a qual os estoicos pensavam por assimilação e não por oposição, discordamos de 
Bréhier no que se refere especificamente ao direito natural. Por isso preferimos utilizar em nosso texto o 
vocábulo “anulação” ao invés de “fusão”. 
24 MARCO AURÉLIO, Meditações, III, 11 (Os pensadores, p. 282). 
25 SÊNECA, Sobre o ócio, IV, 1 (SÊNECA, Sobre a tranquilidade da alma/Sobre o ócio, p. 83). 
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de uma lei comum26, os estoicos gregos concluíram que não existem verdadeiras cidades 

no mundo. Por isso Diógenes de Babilônia disse que Roma não era uma cidade, eis que 

entre os loucos não há civilidade e nem direito27. É que os estoicos gregos tinham por 

paradigma o Estado ideal imaginado por Zenão em sua República (Politeia)28. Convém 

dedicarmos algumas páginas à apresentação e à análise desse tratado, que apesar de ter sido 

célebre na Antiguidade, hoje está irrevogavelmente perdido.  

  

 3. A República crítica de Zenão 

 

 A tradição doxográfica ensina que a Politeia é uma obra da juventude de Zenão (n. 

ap. 334 a.C. – m. 262 a.C.), tendo sido influenciada pelo magistério cínico de Crates, de 

quem o futuro fundador da Stoá foi um aplicado discípulo29. Diógenes Laércio informa que 

a Politeia foi escrita na “cauda do cão”30, ou seja, enquanto Zenão encontrava-se 

influenciado pelos cínicos, filósofos que se autodenominavam cães, eis que a sua ética 

naturalista e afrontosa à moral média grega se desenvolveu no ginásio Cynosarges (“o cão 

agil”)31. Filodemo, epicurista do século I de nossa era, aduz que Zenão escreveu a Politeia 

durante os anos de juventude, motivo pelo qual a obra seria desavergonhada e ímpia32.  

 Erskine é bastante cauteloso e entende que as evidências doxográficas são 

insuficientes para que qualifiquemos a República de Zenão como obra juvenil33. Tanto 

Diógenes Laércio quanto Filodemo escreveram em contextos nos quais se buscava 

reabilitar o estoicismo diante da sociedade romana, o que incluía o encobrimento de seus 

traços cínicos ou pelo menos a relativização da importância de escritos obscenos e 

moralmente agressivos como a Politeia de Zenão, que causava grande embaraço aos 

estoicos de Roma34. Diógenes Laércio nos conta que Atenodoro – filósofo estoico e chefe 

                                                 
26 DIO CHRYSOSTOM, Orationes, 36, 20 (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, p. 431) e 
STOBAEUS, Anthologium, II, 103 (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, p. 431). 
27 CICÉRON, Premiers académiques, II, XLV, 137 (Les stoïciens, p. 252). 
28 Além das já citadas obras monográficas de Erskine e de Schofield, o texto básico sobre a república 
zenoniana é o artigo de BALDRY, Zeno’s ideal state, pp. 3-15. 
29 SELLARS, Stoicism, p. 129. 
30 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 4 (Les stoïciens, p. 18). 
31 SCHUHL, Les stoicïens [p. 18,  n. 2], p. 1252. 
32 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 10. 
33 ERSKINE, The hellenistic stoa, pp. 9-14. 
34 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 206. 
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da biblioteca de Pérgamo – chegou a suprimir dos textos estoicos todas as passagens 

julgadas indecentes e vergonhosas; elas foram reintegradas às respectivas obras somente 

após a descoberta da ilegítima censura levada a efeito por Atenodoro35. Mas por que 

censurar uma simples obra de juventude? Por que os estoicos do século I d.C. se 

preocupavam tanto em afirmar o caráter imaturo do texto político de Zenão? A Erskine tais 

atitudes parecem claras indicações da feição madura do tratado. Ademais, a Politeia se 

mostra coerente com diversos aspectos da teoria do Pórtico que somente poderiam ter sido 

desenvolvidos por Zenão no final de sua carreira filosófica36. Erskine também nega a 

natureza cínica do tratado em questão, que deveria muito mais a Platão do que a Antístenes 

e a seus discípulos37.  

 Sendo ou não uma obra de juventude, a República de Zenão constitui o primeiro 

trabalho estoico inteiramente dedicado à discussão de temas político-jurídicos e como tal 

deve ser considerado, ainda que muitas das posições de Zenão sejam realmente polêmicas 

e apresentem nítida inspiração cínica. As suas concepções de Estado, Direito e Política se 

relacionam de modo direto à Ética dos cínicos, que desprezavam os padrões morais 

convencionais e pregavam formas utópico-anarquistas de organização social. Contudo, a 

proposta central do texto parece-nos legitimamente estoica: Zenão afirma que não devemos 

nos subordinar a cidades particulares e a ordenamentos jurídicos específicos porque todos 

nós somos cidadãos da república governada pela lei comum da razão38. Mas ele 

rapidamente acrescenta que a irmandade somente se dá entre homens virtuosos. Os demais, 

independentemente de posição social, grau de parentesco, poder econômico ou qualquer 

outro fator, devem ser tratados como inimigos, escravos e estrangeiros39. Segundo Zenão, 

apenas os virtuosos – i. e., os sábios – são livres, pois só eles se mostram capazes de ações 

autônomas40. Todos os outros seres humanos não passam de escravos e, como tal, não 

participam da república universal.  

                                                 
35 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 34 (Les stoïciens, p. 28). 
36 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 15. 
37 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 27. 
38 PLUTARCH, On the fortune of Alexander, 329 A-B (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, p. 
429). 
39 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 32 (Les stoïciens, pp. 27-28). 
40 CICÉRON, Premiers académiques, II, XLIV, 136 (Les stoïciens, p. 251) e DIOGÈNE LAËRCE, Vies et 
opinions des philosophes, VII, 121 (Les stoïciens, p. 55). 
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No Estado41 imaginário de Zenão restam abolidas a propriedade privada e a moeda, 

além de ser proibida a construção de ginásios, templos e tribunais. O curriculum 

educacional tradicional grego (enkuklios paideia) é declarado inútil42. Homens e mulheres 

devem vestir-se de idêntica maneira; todavia, é preferível que exponham ao ar livre o corpo 

descoberto43. As mulheres são compartilhadas por todos os homens44 e o trabalho manual é 

permitido aos cidadãos livres, o que não lhes acarreta qualquer desonra, ideia abertamente 

contrária à cultura greco-romana do otium intelectual, que reserva aos escravos todas as 

tarefas servis e braçais. Ainda há mais: na cidade ideal o sábio pode prostituir-se para 

ganhar a vida, o filho faminto está autorizado a devorar o cadáver de seu pai45 e as 

conversas longas entre homens nas barbearias são vetadas46. Não existem ritos funerários; 

os corpos dos mortos são entregues ao tempo ou às feras. Segundo Crisipo, o cadáver não 

tem mais importância do que as unhas ou os cabelos que perdemos ao longo da vida47. 

Aliás, Crisipo também escreveu um tratado político – Sobre a república – em que expõe 

concepções polêmicas muito semelhantes às de Zenão. Na cidade crisipiana é lícito que os 

filhos copulem com os pais, bem como a antropofagia48 e a prática da sofística, já que para 

                                                 
41 O vocábulo “Estado” não é o mais adequado para descrevermos a comunidade política igualitarista 
propugnada por Zenão. Com base nas teses de Pierre Clastres, Gazolla compara a pólis ideal de Zenão às 
chamadas “sociedades sem Estado”. Nelas impera a homogeneidade social e inexistem órgãos separados de 
poder, de modo que este não se aliena da sociedade (GAZOLLA, O ofício do filósofo estóico, p. 72). Cf. 
CLASTRES, Arqueologia da violência, p. 106. 
42 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 32 (Les stoïciens, pp. 27-28). 
43 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 33 (Les stoïciens, p. 28) e PLUTARCH, On 
stoic self-contradictions, 1034 B (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, p. 430). 
44 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 33 (Les stoïciens, p. 28). 
45 ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta, I, 254. 
46 VEYNE, Séneca y el estoicismo, p. 143. 
47 ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta, III, 752. 
48 O canibalismo era um dos temas favoritos dos cínicos quando objetivavam chocar a sociedade grega. 
Segundo diziam, nada poderia haver de mais natural, pois existe somente uma única substância que se 
modifica incessantemente. Assim, ao comermos um pão ou a carne de outro homem não estamos realizando 
atos ontologicamente diversos, já que nos alimentamos sempre do mesmo corpo: o do universo. A 
antropofagia nos parece terrível porque comer carne humana significa negar a possibilidade de ressurreição 
corporal e, implicitamente, de vida após a morte (ONFRAY, Cinismos: retrato de los filósofos llamados 
perros, pp. 124-127). Vejamos, a respeito do canibalismo, a notícia de Diógenes Laércio relativa a Diógenes, 
o cínico: “Ni siquiera le parecía impío el devorar trozos de carne humana, como ejemplificaba con otros 
povos. Incluso comentaba que, según la reta razón, todo estaba en todo y circulaba por todo. Así, por 
ejemplo, en el pan había carne y en la verdura pan, puesto que todos los cuerpos se contaminan con todos, 
interpenetrándose a través de ciertos poros invisibles y transformándose conjuntamente en exhalaciones” 
(DIÓGENES LAERCIO, Vidas de los filósofos ilustres, VI, 73, p. 312). Não é preciso sublinhar que esta tese 
cínica se harmoniza com a Física da Stoá. Todavia, os estoicos ortodoxos justificavam a antropofagia apenas 
em casos específicos (DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 121 [Les stoïciens, p. 
54]). O exemplo clássico é o do naufrágio (ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta, III, 748). 
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ganhar a vida o sábio pode vender seus conhecimentos, colocar-se a serviço de um rei ou 

buscar a proteção de amigos49.  

Opiniões assim perturbaram tanto os estoicos de Roma que alguns foram obrigados 

a sustentar que a República de Zenão era uma obra esotérica, voltada apenas para os 

discípulos mais avançados no estudo da doutrina do Pórtico50. Outros, como Filodemo, 

viram nas licenciosidades da República o signo da imaturidade posteriormente superada 

pelo “verdadeiro” Zenão, comprometido com a ortodoxia estoica51. Talvez com os olhos 

postos na Politeia, o circunspecto Cícero condenou os cínicos e alguns estoicos pela 

linguagem obscena que utilizavam em seus escritos. De acordo com o romano, precisamos 

diferenciar a indecência presente nos atos daquela que se verifica nas palavras, regra de 

decorum que Zenão certamente desprezaria. Assim, o roubo, a fraude e o assassinato são 

coisas moralmente más e vergonhosas. Entretanto, ao nos referirmos a elas não cometemos 

nenhuma falta moral. Lado outro, gerar filhos é moralmente bom, mas não podemos 

descrever o ato em si sem sermos indecorosos52. Com considerações assim Cícero se afasta 

da formulação original do Pórtico, que não admitia regras limitativas da linguagem, eis que 

ela existe para descrevermos o mundo tal como ele é, ainda que para tanto seja necessário 

lançarmos mão de termos pouco polidos ou torpes. Trata-se de chamar as coisas pelos seus 

verdadeiros nomes53. 

Apesar do ridículo de algumas das propostas antissociais do estoicismo grego – que 

valeram muitas críticas a todos os estoicos, até mesmo aos que eram avessos à Politeia de 

Zenão, como os romanos –, elas representam um inegável desafio, à moda irônica dos 

cínicos, aos costumes e às instituições então reinantes na decadente sociedade grega. O 

projeto zenoniano objetivava desmascarar a profunda irracionalidade que sub-

repticiamente havia se infiltrado no pensamento grego. Na época de Zenão o 

irracionalismo já havia se cristalizado em argumentos conservadores que mantinham vivos 

preconceituosos rituais cívico-religiosos, a crença na inferioridade intelectual das mulheres 

e dos escravos e a valorização de elementos externos como marcas de virtude. Assim, a 

proibição da produção de moedas na república de Zenão representa uma provocação à 

                                                 
49 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 188-189 (Les stoïciens, p. 78). 
50 CLEMENT, Miscellanies, V, 9, 58, 2 (LONG; SEDLEY, The hellenistic philosophers, p. 430). 
51 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, p. 9. 
52 CÍCERO, Dos deveres, I, 128, pp. 61-62. 
53 ARNOLD, Roman stoicism, p. 288. 
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ordem constituída, dado que a cunhagem configura-se como metáfora conglobante de todas 

as demais convenções sociais. Do mesmo modo, a abolição de templos, ginásios e cortes 

de justiça representa um feroz ataque às principais instituições da vida cívica grega54. 

Conforme sugere Erkine, a interdição da construção de templos na cidade de Zenão indica 

que devemos honrar aos deuses não com suntuosos monumentos, mas pela prática 

constante da virtude, único adorno digno da pólis dos sábios. Por envolverem aspectos 

competitivos que não devem ser estimulados nos cidadãos, Zenão condena também os 

ginásios, inúteis na sua república. As cortes de justiça são igualmente dispensáveis em um 

Estado no qual todos são amigos, assim como a moeda parece ser de pouca valia em uma 

sociedade comunal na qual não há propriedade privada e tudo é partilhado55. Por fim, com 

a instituição familiar e os tabus sexuais suprimidos, homens e mulheres devem usar roupas 

iguais para demonstrarem às crianças – ainda imaturas e, portanto, impressionáveis pelo 

aspecto exterior das coisas – a igualdade essencial existente entre todos os cidadãos56.  

Por fim, os estoicos gregos não viam qualquer problema no incesto, afinal de 

contas, em última análise todos somos irmãos. Aliás, na tradição grega Hera foi descrita 

como irmã e esposa de Zeus. A compreensão do incesto mediante a perspectiva 

racionalista dos estoicos levará Orígenes a questionar a sua proibição geral, postulando 

uma situação hipotética em que toda a raça humana tenha se extinguido, restando apenas 

um homem e sua irmã no planeta. Reproduzir-se seria um dever do casal, de modo a 

garantir a salvação da espécie, o que demonstraria a inexistência de vedação natural ao 

incesto. Sua proibição seria apenas mais uma convenção social57. 

Não obstante o caráter chocante – e por isso mesmo pouco factível – de alguns dos 

planos sócio-políticos de Zenão, Fassò entende que a sua proposta não se confunde com os 

delírios fantásticos e mitológicos de muitos utopistas da época. A Politeia zenoniana 

parece-lhe radicalmente racional. Todos os seus excessos derivam da sistemática 

desconsideração da realidade histórica, postura típica de correntes que, tais como o 

                                                 
54 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, p. 13. 
55 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 24. 
56 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 25. 
57 ARNOLD, Roman stoicism, pp. 277-278. 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais

9660



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

estoicismo grego – não o romano –, adotam um rigoroso racionalismo abstrato como 

fundamento58.  

Já Gazolla pretende ver na república zenoniana mais um exemplo do que ela chama 

de “duplo registro da Stoá”. Segundo explica a estudiosa, o discurso do estoicismo 

apresentaria feição ambivalente e contraditória devido a estratégias retóricas, de sorte que 

Zenão teria intenções críticas e paradigmáticas ao descrever o seu Estado ideal59, que não 

se destinaria a existir na realidade concreta, servindo apenas como modelo para julgamento 

das sociedades reais60. Na interpretação de Gazolla, a República de Zenão assume nítido 

caráter pedagógico, assim como o ideal do sábio perfeito. Ambas as ideias se revelam 

como metas a serem buscadas, não atingidas. 

Por sua vez, Schofield apresenta três possibilidades de leitura61 para a República de 

Zenão: a) Antinômica, da qual nenhuma doutrina política emergiria, dado que Zenão 

estaria preocupado apenas em criticar as instituições existentes e não em propor reformas 

sociais; b) Revisionista, segundo a qual Zenão teria inovado a Filosofia Política da 

Antiguidade ao delinear uma comunidade só de sábios e fundada na virtude; c) 

Comunitária, na linha da república de Platão. Por mais incríveis que possam parecer as 

propostas de Zenão, ele não teria concebido um Estado utópico, mas sim uma comunidade 

possível e relativamente perfeita na qual as virtudes dos cidadãos seriam garantidas por 

Eros, deus que manteria apertados os laços políticos graças à amizade e à concórdia que 

inspiraria nos indivíduos. Nesta última chave de leitura – que Schofield entende ser a mais 

adequada –, o Estado de Zenão nada teria de irrealizável, tendo sido destinado à 

concretização histórica mediante novas e racionais instituições sociais que promoveriam as 

virtudes cívicas do homem.  

Como prova de correção da sua hermenêutica, Schofield cita duas passagens 

doxográficas. A primeira delas é um trecho de Diógenes Laércio62 no qual, à moda de 

Platão, afirma-se que Zenão e Crisipo entendiam que as mulheres deveriam ser tidas em 
                                                 
58 FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, p. 86. 
59 “Imaginar uma cidade que não seja a vivenciada, ou futuramente vivenciável, é criar um tópos negativo. 
Sem limites, sem arquitetura, sem moeda, sem as diferenças habituais entre ricos e pobres, homens e 
mulheres, a Stoa quer, pela inviabilidade prática da teoria, conscientizar o homem histórico de sua própria 
indigência, de suas falsas instituições, dos sufocantes limites e injustas diferenças que a edificação das cidades 
carrega na história” (GAZOLLA, O ofício do filósofo estóico, p. 72). 
60 GAZOLLA, O ofício do filósofo estóico, pp. 55-56. 
61 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, p. 22. 
62 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 131 (Les stoïciens, pp. 57-58). 
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comum pelos homens da república. Elas manteriam relações sexuais de maneira 

indiscriminada para que as crianças delas nascidas fossem alvo de sentimentos paternais 

por parte de todos cidadãos63. Como vantagem adicional da poligamia teríamos ainda a 

extinção do ciúme e do adultério, males extremamente prejudiciais à coesão social de 

qualquer comunidade política. Tal testemunho parece suficiente a Schofield para 

comprovar que a república de Zenão pretende assegurar laços sociais muito fortes entre os 

seus cidadãos, o que não teria sentido em um Estado destinado a permanecer no plano da 

utopia. Sem dúvida, Zenão se opunha aos convencionalismos legais, dentre os quais se 

contam aqueles que regulam o casamento64. Ao postular que o matrimônio não existe per 

naturam, nada mais lógico do que admitir a quebra das barreiras sociais, econômicas e 

políticas por meio da miscigenação indiferenciada dos cidadãos, todos iguais em sabedoria, 

inclusive as mulheres. 

O segundo texto citado por Schofield em abonamento à sua tese é o fragmento 561c 

do oitavo livro do Deipnosophists de Ateneu. Ei-lo: “Pontianus said that Zeno of Citium 

took love to be a god who brings about friendship and freedom, and again concord, but 

nothing else. That is why in the Republic he said that Love is a god, there as a helper in 

furthering the safety of the city”65. Segundo a leitura de Schofield, a república de Zenão 

seria algo como uma “cidade do Amor” na qual Eros manteria os vínculos sociais 

estreitamente unidos de modo a originar e a preservar a virtude entre os cidadãos. Arnim 

recolhe um fragmento de Zenão no qual ele diz que o Amor é o deus da sua república, 

sendo responsável pela manutenção da segurança na cidade66. Arnold entende que o amor e 

a amizade surgiriam naturalmente entre os sábios da cidade perfeita de Zenão, pois eles 

                                                 
63 Neste projeto há uma contradição insuperável que se revela quando confrontado com outra passagem de 
Diógenes Laércio (DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 121 [Les stoïciens, p. 54]) 
segundo a qual Zenão teria afirmado na República que os homens deveriam se casar, o que não parece 
possível em um Estado encorajador da promiscuidade, ainda que informado por nobres propósitos. Schofield 
acredita tratar-se de um erro – talvez voluntário – do doxógrafo, que já demonstrou não ser muito confiável ao 
cometer vários equívocos ao descrever alguns aspectos das obras de Platão e de Aristóteles (SCHOFIELD, 
The stoic idea of the city, pp. 126-127). Contudo, lembremo-nos que a defesa do casamento constitui uma 
opinião comum no seio do estoicismo mais convencional, tendo sido recolhida e confirmada por Cícero, para 
quem o sábio se ocupa dos negócios públicos, casa-se e tem filhos, cumprindo assim a lei da natureza. 
(CICÉRON, Des fins des biens et des maux, III, XX, 68 [Les stoïciens, p. 287]). Reydams-Schils dedica boa 
parte do seu estudo à análise do casamento no estoicismo, concluindo que se trata de um dever do sábio 
comprometido com a comunidade, da qual participa por força de um imperativo da razão (REYDAMS-
SCHILS, The roman stoics, pp. 143-176). 
64 ARNOLD, Roman stoicism, p. 277. 
65 Apud SCHOFIELD, The stoic idea of the city, p. 26. 
66 ARNIM, Stoicorum veterum fragmenta, I, 263. 
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partilham a mesma razão universal que comanda o universo67. Para fundamentar a sua 

proposta, Zenão teria se baseado na figura histórica de Esparta, pólis na qual a 

homossexualidade cumpria funções políticas, servindo aos propósitos da rígida educação 

militar graças à qual os jovens lacedemônios se submetiam à autoridade adulta de forma 

absoluta. Schofield cita também o Pavilhão Sagrado de Tebas, guarnição militar de elite 

considerada invencível na Antiguidade. Ora, o Pavilhão era formado exclusivamente por 

duplas de amantes. Acreditava-se que os enamorados lutariam de modo mais encarniçado 

para assim preservarem a vida um do outro68.  

Ainda segundo Schofield, a ideia de sublimidade do amor homossexual69 entre os 

gregos – que não se resolveria como paixão negativa, mas levaria à celebração da amizade 

e da concórdia entre os cidadãos da república –, encontraria base doxográfica em certa 

passagem de Diógenes Laércio. Nela lemos que os sábios amam a beleza dos efebos 

porque a veem como um reflexo da virtude70, tópico que se refere à antiga associação que o 

pensamento grego estabeleceu entre Beleza e Verdade. Mas Zenão não despreza as 

mulheres. Na linha de Platão71 e contrariando Aristóteles, ele entende que elas podem 

cumprir funções políticas tão bem quanto os homens, motivo pelo qual Zenão não 

diferencia os dois gêneros e exige que ambos usem vestimentas iguais em sua república. 

De fato, o pensamento estoico se concentra na essência racional do ser humano, igual em 

machos e em fêmeas da espécie, presente tanto em cidadãos livres quanto em escravos, 

                                                 
67 ARNOLD, Roman stoicism, p. 275. 
68 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, pp. 35-42. 
69 A homossexualidade de Zenão é tida como certa por Diógenes Laércio, que ainda nos informa que o 
filósofo se utilizava vez por outra de mulheres para que não o julgassem hostil ao sexo feminino (DIOGÈNE 
LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 13 [Les stoïciens, p. 21]). Entretanto, ao contrário de 
Epicuro, Zenão não se rende a qualquer sensualismo. Em certa ocasião ele afirmou que os mestres que passam 
tempo demais com os efebos são tão insensatos quanto estes (DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des 
philosophes, VII, 23 [Les stoïciens, p. 23]). Na verdade, os estoicos idealizavam o amor ao concebê-lo como 
desejo de amizade e não de união carnal. Por isso diziam que a eclosão da beleza era a flor da virtude 
(DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 130 [Les stoïciens, p. 57]). Sobre o tema, cf. 
STEPHENS, Epictetus on how the stoic sage loves, pp. 193-210. 
70 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 129 (Les stoïciens, p. 57). 
71 Cf., v.g., PLATÃO, A república, V, 453c-e, pp. 216-217, a respeito das diferenças entre homens e mulheres 
que dão lugar a atribuições de funções diversas a cada gênero na república, apesar de Platão entender que 
ambos são iguais em termos de racionalidade, sendo que as mulheres também podem ser guardiãs e filósofas 
(PLATÃO, A república, V, 456a, pp. 220-221). Contudo, “[...] as qualidades naturais estão distribuídas de 
modo semelhante entre ambos os sexos, e a mulher participa de todas as atividades, de acordo com a natureza, 
e o homem também, conquanto em todas elas a mulher seja mais débil do que o homem” (PLATÃO, A 
república, V, 455d-e, p. 220). O tratamento dispensado por Platão às mulheres em A república nos parece 
dúbio e obscuro. Em algumas passagens, louva-as, em outras (v.g., PLATÃO, A república, V, 469d-e, p. 245) 
compara-as a pessoas que têm pouco entendimento e mesmo aos cães. 
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traço igualitarista que será desenvolvido posteriormente em Roma, onde a mulher exerceu 

papéis políticos muito mais importantes do que na Grécia72. O que diferencia realmente as 

pessoas é a virtude e não o gênero. Há mulheres virtuosas e viciosas, bem como homens 

bons e maus. Cleantes escreveu um livro, hoje perdido, cujo título demonstra o que 

pensavam os estoicos sobre as mulheres: Da virtude como idêntica entre os homens e as 

mulheres73. A mulher pode e deve participar da república zenoniana na mesma medida que 

o homem. Em tal hipótese será ainda o amor – heterossexual ou homossexual – que 

garantirá a sua perfeita inclusão funcional no Estado74. 

Com base nestes numerosos argumentos, Schofield pretende convencer-nos de que 

a república de Zenão nada tem de utópica, tendo sido pensada como forma de organização 

política realizável no tempo e no espaço, ao contrário da república de Platão, perdida em 

seu idealismo75. Diferentemente do de Platão, o Estado de Zenão não exige quaisquer 

condições especiais, materiais ou técnicas para se concretizar, bastando apenas que os 

cidadãos se decidam, como em um passe de mágica, a serem virtuosos. Dentro da melhor 

tradição estoica, requer-se apenas uma mudança interior no indivíduo para que a sociedade 

perfeita, exterior ao ser, passe a existir: 

 

“In Zeno’s city there is no legislation, no eugenic programe, no stratification of 
society or military organisation, and so no need for the absolute powers of a 
philosopher ruler – a ruler likely to be found only in some time or at some place 
far distant from now or here. All that is necessary for the realisation of Zeno’s 
vision is that people begin to exercise their capacity for virtue: a strenuous 
undertaking, but something wholly within their own power right here and now. 
To put the point more crisply, Zeno’s message in the Republic is perhaps best 

                                                 
72 FAVEZ, Un féministe romain: Musonius Rufus, pp. 1-8 e FAVEZ, Les opinions de Sénèque sur la femme, 
pp. 335-345. 
73 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 175 (Les stoïciens, p. 73). 
74 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, pp. 43-46. 
75 “[...] se a filósofos eminentes se deparou a necessidade de se ocuparem do governo, na imensidão do tempo 
passado, ou se ela actualmente existe em qualquer país bárbaro, situado longe das nossas vistas, ou se vier 
algum dia a existir, nós estamos dispostos a sustentar, a esse respeito, que existiu a dita constituição, que 
existe e que existirá, quando essa Musa [a da Filosofia] se assenhorear do Estado, embora também da nossa 
parte se concorde que é difícil” (PLATÃO, A república, VI, 499c-d, p. 292). Morrison aduz que Platão tinha 
plena ciência da irrealizabilidade de sua cidade ideal. Cf. MORRISON, Filosofia do direito: dos gregos ao 
pós-modernismo, p. 47. Tal leitura parece se coadunar com a conclusão do Livro IX: “R eferes-te à cidade que 
edificámos há pouco na nossa exposição, àquela que está fundada só em palavras, pois creio bem que não se 
encontra em parte alguma da terra. – Mas talvez haja um modelo no céu, para quem quiser contemplá-la e, 
contemplando-a, fundar uma para si mesmo. De resto, nada importa que a cidade exista em qualquer lugar, ou 
venha a existir, porquanto é pelas suas normas, e pelas de mais nenhuma outra, que ele [o legislador] pautará 
o seu comportamento” (PLATÃO, A república, IX, 592a-b, p. 447). 
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construed as an injunction: make your own city, with your friends, now, 
wherever you happen to live”76. 

 

Para Schofield, de certo modo a república de Zenão inclusive já existia na realidade 

histórica grega, sendo formada por ele e seus discípulos estoicos, amigos ligados por 

vínculos de concórdia e harmonia cujas ações virtuosas pretendiam se guiar pela influência 

racional do lógos77. Mas se a república de Zenão foi por ele mesmo definida como uma 

cidade de sábios, poderíamos objetar que a comunidade reunida em torno da Stoá Poikíle 

não pode ser entendida como a prefiguração da cidade ideal, eis que não era integrada por 

sábios. Certamente motivados pela modéstia natural à seita, os estoicos jamais se julgaram 

sábios e apenas com muitas reservas apontaram alguns personagens que talvez pudessem 

ser tidos nessa alta conta, tais como Sócrates e Diógenes, o cínico. Sêneca compara o sábio 

à fênix: ambos surgem, com sorte, de quinhentos em quinhentos anos, o que não lhe parece 

nada notável, dado que as coisas comuns são produzidas pela Fortuna aos borbotões, 

enquanto as excelentes se recomendam pela sua própria raridade78. Schofield rebate este 

argumento sustentando que o tópico relativo à inexistência do sábio possivelmente foi 

desenvolvido no contexto de polêmicas mantidas com os epicureus bem depois da redação 

da República de Zenão. Com efeito, os epicuristas se julgavam os únicos homens 

verdadeiramente sábios79 e os estoicos buscavam maneiras de se contrapor a tal presunção. 

O citado paradoxo seria apenas uma estratégia do Pórtico para marcar sua posição contrária 

aos delírios vaidosos dos seguidores de Epicuro, não representando nenhum entrave 

funcional à concretização da república de virtuosos propugnada por Zenão.  

Em síntese, para Schofield a República de Zenão não se revela como obra de 

inspiração cínica. Trata-se antes de um texto que se encaixa na tradição fundada pel’A 

república de Platão, proposta político-jurídica paradigmática à qual o fundador do 

estoicismo teria pretendido oferecer uma vigorosa objeção. Erskine chega à mesma 

conclusão80. Diante da sociedade hierarquizada e dividida em classes pensada por Platão, 

Zenão teria oposto uma comunidade sem classes e sem hierarquia social na qual todos são 

                                                 
76 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, pp. 148-149. 
77 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, pp. 150-151. 
78 SÉNECA, Cartas a Lucilio, XLII, 1, p. 113. 
79 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, pp. 152-153. 
80 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 15. 
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igualmente sábios81 e não há propriamente um governo, algo desnecessário quando os 

cidadãos são todos amigos82. Ao contrário, em um Estado de desiguais o superior deve 

comandar o inferior, impondo-lhe a observância da razão83. O problema da harmonia 

política (homonoia) vivenciado por Platão nos anos de decadência de Atenas e 

aprofundado dramaticamente no contexto do helenismo alexandrino, quando diversas 

perturbações sociais acabaram por destruir o regime de liberdades da pólis grega, encontra 

assim duas soluções distintas: na obra platônica mantém-se o organismo político saudável 

mediante a subordinação das classes inferiores às superiores84. Por isso A República de 

Platão é uma justificação da aristocracia.  

A resposta dada por Zenão ao referido problema parece-nos mais radical e, 

surpreendentemente, menos realista do que a do “idealista” Platão: suprime-se a noção de 

classe, bem como os objetos sobre os quais se funda a hierarquia causadora de distúrbios. 

Tendo em vista que a alma estoica é una e que a faculdade racional (hegemonikon) estende 

os seus tentáculos por todo o corpo, não é possível a Zenão adotar a solução platônica. Na 

alma-corpo estoica não há subordinação entre as partes. Não existem sequer partes, apenas 

um todo igualmente racional, imagem que, transplantada para o terreno da política, 

explicará a preferência dos estoicos gregos pela democracia, forma de exercício do poder 

em que não há superiores ou inferiores, mas apenas iguais85. A proibição da cunhagem de 

moedas e a propriedade comunitária – até mesmo das mulheres – são expedientes que 

objetivam garantir a igualdade e a harmonia na república zenoniana. Discordando de 

Platão, Zenão não pretende alcançar a paz social subordinando as classes inferiores às 

superiores; ele não é um aristocrata, mas um igualitarista para quem não há classes. Alguns 

ecos da posição zenoniana parecem ter repercutido no estoicismo imperial de Epicteto, que 

citando a Odisseia de Homero (XIV, v. 56 et seq.) nos lembra que não podemos tratar 

estrangeiros e mendigos com desprezo, pois todos vêm de Zeus86.  

Contudo, Zenão é antes de tudo um pensador grego. Seu igualitarismo não deve ser 

confundido com um comunismo vulgar como o de Marx. A condição para que todos sejam 

                                                 
81 ERSKINE, The hellenistic stoa, pp. 20-21. 
82 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 26. 
83 PLATÃO, A república, IX, 590c-d, p. 444. 
84 PLATÃO, A república, IV, 431a-e, pp. 181-183. 
85 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 71. 
86 ÉPICTÈTE, Entretiens, IV, XI, 4 (Les stoïciens, p. 984). 
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iguais na pólis zenoniana é a sabedoria. A república de Zenão consiste em uma 

comunidade de sábios autorreguladora na qual os tolos são tratados como inimigos, postura 

muito mais elitista do que a platônica, com o que desconfiamos da tese democrática de 

Erskine. Ele mesmo admite que se há alguma igualdade na república zenoniana, tal se dá 

pela ação da virtude e não pela riqueza, nascimento ou classe social87. Ora, sendo certo que 

pouquíssimos homens são virtuosos, Zenão acaba fundando uma república ainda mais 

elitista e limitadora do que a platônica. De fato, Platão resolve o problema da diferença de 

classes subordinando as inferiores às superiores, garantido assim que ambas possam 

conviver no mesmo Estado. Zenão sequer suporta a presença dos tolos. Ele simplesmente 

elimina do horizonte político os seres humanos considerados inferiores, pois é impossível 

para o sábio conviver com o não-sábio.  

Parece-nos revelador notar que as soluções políticas para o problema da harmonia 

social pensadas por Platão e Zenão encontram paralelo nas suas respectivas Psicologias88. 

Em Platão a razão deve dominar os desejos irracionais89 para que o homem justo alcance o 

equilíbrio da alma. Da mesma maneira, o equilíbrio político é atingido quando os sábios, 

únicos conhecedores da verdadeira razão, governam as demais classes. Por seu turno, 

Zenão e os estoicos recomendam a extinção das paixões para que apenas a razão presida a 

alma. Conforme demonstramos em outro trabalho90, os estoicos não acreditam ser possível 

controlar ou moderar a irracionalidade como sugeria Aristóteles, motivo bastante para que 

ela seja extirpada da alma una concebida pela Stoá. Assim como o sábio anula as paixões 

de seu quadro psíquico, analogamente os tolos devem ser impedidos de viver no Estado 

zenoniano. À uma alma completamente racional corresponde um Estado integralmente 

composto por sábios, com o que se garante a completa aniquilação do alógos. 

Compreendemos assim porque a qualificação de “democrático” não se adapta bem ao 

pensamento político dos estoicos gregos.  

Adotando por modelo o amor cívico-homossexual espartano, a república de Zenão 

conformaria uma provocação irônica ao aspecto marcadamente ateniense e estratificado da 

república de Platão. A Politeia de Zenão seria então uma resposta consciente ao projeto 

                                                 
87 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 72. 
88 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 31. 
89 PLATÃO, A república, IV, 431b, p. 181. 
90 MATOS, O estoicismo imperial como momento da ideia de justiça: universalismo, liberdade e igualdade  
no discurso da Stoá em Roma, pp. 154-164. 
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político contido em A república91. Zenão teria levado a sério os princípios de Licurgo, 

célebre legislador espartano que, segundo Plutarco, comparava as cidades aos indivíduos, 

sustentando que em ambos a felicidade somente pode ser atingida mediante a virtude e a 

harmonia interna92. Tal ideal teria levado Zenão a propor uma pólis integrada por homens 

iguais e moralmente perfeitos, vivendo em uma comunidade sem contendas e distante da 

realidade caótica da pólis helênica, mergulhada na revolta social e nas lutas de classe 

rapidamente degeneradas em duradouras guerras civis que levariam os gregos a perderem 

definitivamente as suas liberdades políticas, primeiro para a Macedônia e depois para 

Roma. Em um nível mais profundo de leitura, o texto de Zenão representaria um diálogo 

entre Licurgo (Zenão/Esparta) e Sócrates (Platão/Atenas) sobre a melhor forma de 

governo. Assim como os espartanos, Zenão teria feito do amor um elemento essencial para 

a estruturação do seu Estado, ainda que se trate de uma forma radicalmente sublimada de 

amor, homossexual por excelência e não sensual, mas que, todavia, não exclui a 

heterossexualidade93. 

Apesar do vigor da argumentação de Schofield, discordamos de sua posição, que se 

fundamenta em interpretações mais ou menos livres de fragmentos isolados e desconsidera 

várias passagens doxográficas incômodas para a sua hipótese, em especial aquela na qual 

Diógenes Laércio explica que na cidade ideal de Zenão todos os não-sábios devem ser 

tratados como escravos e inimigos94, o que dificilmente se coaduna com a ideia de um 

Estado regido por Eros e garantido pela amizade e a concórdia mantidas entre os cidadãos. 

Também não podemos olvidar que Esparta – modelo histórico do “Estado erotizado” que 

Zenão teria em mente – era beligerante e militarista, o que entra em choque com a filosofia 

pacifista que desde sempre caracterizou o Pórtico. Além disso, diferentemente da cidade de 

Platão, a pólis de Zenão não conta com programas eugênicos para selecionar os melhores 

guerreiros e os mais sábios entre os sábios95. Sem dúvida, nada disso é necessário em um 

Estado igualitarista e pacifista que jamais se envolve em guerras. Contudo, como poderia a 

pólis zenoniana sobreviver em um mundo no qual as demais cidades, comandadas por 

tolos, estariam prontas para destruí-la por meio da guerra? Erskine entende que eventuais 

                                                 
91 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 30. 
92 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 19. 
93 SCHOFIELD, The stoic idea of the city, p. 56. 
94 DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 32-33 (Les stoïciens, pp. 27-28). 
95 ERSKINE, The hellenistic stoa, pp. 32-33.  
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relações – pacíficas ou hostis – da república de Zenão com cidades reais não devem ser 

consideradas, eis que a pólis zenoniana deve ser compreendida de maneira isolada, como 

um experimento laboratorial cuidadosamente controlado e apartado da realidade96.  

Ainda que a interpretação de Erskine pareça interessante, se a adotarmos teremos 

que abrir mão de qualquer possibilidade de implementação da república zenoniana, 

transformando-a, assim como a república de Platão, em um Estado ideal fora da história. 

Tal parece contradizer os objetivos de Zenão, que, de acordo com Schofield, queria 

apresentar um plano político apto a se concretizar no mundo real. Inevitável, portanto, a 

crítica quanto ao pacifismo do Estado zenoniano, incapaz de conviver com outras cidades 

no plano fenomênico. A república de Zenão é tão exigente – e tão irrealizável – quanto o 

ideal-tipo do sábio perfeito integralmente racional e incapaz de praticar atos viciosos.  

Parece-nos que a compreensão mais plausível da República zenoniana é aquela que 

Schofield chama de “revisionista”, informada pelo cinismo que impregnou o estoicismo 

grego e o jovem Zenão de Cício, discípulo de Crates. Ainda que a República de Zenão não 

tenha sido escrita durante a sua juventude, os traços dos ensinamentos cínicos jamais foram 

apagados da sua mente. Mais do que idealista (Platão) ou realista (Schofield), a intenção de 

Zenão é crítica e, como tal, muito próxima da atitude central do cinismo. Por um lado, a 

Politeia consiste em um vigoroso ataque dirigido ao idealismo platônico; por outro, trata-se 

de um libelo contra o despotismo de Demétrio de Falera, tirano em Atenas de 317 a 307 

a.C. Sem dúvida Zenão pretendia que a sua obra gerasse reflexos práticos e concretos, mas 

não julgamos que ele tenha proposto um plano a ser aplicado tout court à realidade. Ao 

contrário de muitos dos nossos burocratas contemporâneos, parece que Zenão não 

imaginava ser possível conter o mundo nos limites de algumas folhas de papel mágicas 

chamadas de “projetos de reestruturação”, “planos de gestão” ou algo assim. Tal soaria por 

demais naïf para um estoico. Os propósitos de Zenão são crítico-universais e, por isso 

mesmo, filosóficos. O problema que inspirou a redação de sua Politeia decorreu da 

decadente situação política grega, mas não se limitou apenas a tal contexto. O Estado 

                                                 
96 “Zeno is not concerned with placing this society in a historical or geographical context, but with examining 
it in isolation. The assumption is made that there are no other states co-existing with the ideal state.[...] What 
Zeno put forward in the Politeia was not a description of a world state or community as some have supposed 
but a philosophical inquiry. It is an ideal and natural society not located in any particular time or place. It is 
not limited to a single polis, but nor are its limits clearly defined, because this is irrelevant to the purpose of 
the inquiry” (ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 23). 
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zenoniano não está localizado em nenhum tempo específico e em nenhum espaço 

determinado porque serve para todo tempo e para qualquer espaço. Zenão espera influir na 

realidade política – em qualquer tempo e lugar – nos apresentando um Estado ideal para 

que percebamos quão longe estamos dele97.  

 

4. A virada tradicionalista de Cícero 

 

O Estado ciceroniano é muito mais convencional do que o sonho igualitarista 

zenoniano. Apesar de não se tratar de um texto escrito segundo os ditames estoicos, não 

podemos deixar de fazer breve referência ao tratado Da república de Cícero (n. 106 a.C. – 

m. 43 a.C.), já que ele espelha algumas das concepções correntes no século I a.C. sobre 

Direito e Política. Diferentemente dos seus ilustres antecessores – Platão, Zenão e Crisipo 

–, Cícero não tencionou descrever uma república ideal. Seu objetivo era apenas refletir 

sobre a melhor forma de governo, tópico favorito da intelectualidade greco-romana, em 

especial Aristóteles, que delineou a primeira teoria geral das formas de governo98.  

O tratado de Cícero mostra-se desconexo e pouco original, afastando-se bastante 

das fantasias propostas por Zenão. No livro I, a par de tratar de variadíssimos temas, 

Cícero define a república como coisa do povo, “[...] considerando tal, não todos os homens 

de qualquer modo congregados, mas a reunião que tem seu fundamento no consentimento 

jurídico e na utilidade comum”99. A melhor república seria aquela que congregasse as 

vantagens das clássicas formas puras de governo100: a afeição recíproca entre governantes e 

governados característica da Monarquia, a sabedoria própria da Aristocracia e a liberdade 

que viceja apenas na Democracia. Isoladas, as três formas de governo não seriam 

                                                 
97 ERSKINE, The hellenistic stoa, p. 41. 
98 Cf. ARISTÓTELES, Ética a Nicômacos, VIII, 1160a-1161b, pp. 164-167, passagem na qual o estagirita 
nos apresenta a sua tradicional divisão das formas de governo de acordo com a quantidade dos que governam 
– um, alguns ou todos – e o interesse público ou privado que as qualifica em formas puras (monarquia, 
aristocracia e timocracia) ou degeneradas (tirania, oligarquia e democracia). O tema foi desenvolvido por 
Aristóteles com mais detalhes no livro V da Política. A breve obra de Saldanha sobre o assunto é preciosa: 
SALDANHA, As formas de governo e o ponto de vista histórico. 
99 CÍCERO, Da república, I, XXV, p. 155. 
100 A ideia de um “Estado misto” não foi gestada por Cícero, tendo sido antes apresentada por Tucídides, 
Dicearco, Platão (As leis, III, 676 et seq.; IV, 712 et seq e VI, 369 et seq.), Isócrates, Aristóteles (Política, 
1294b, 15 et seq.), Panécio e Políbio. Cf. FASSÒ, Storia della filosofia del diritto, p. 80 e TATAKIS, 
Panétius de Rhodes, p. 214. Apesar de não citar nomes específicos, Diógenes Laércio nos informa que para os 
estoicos em geral o melhor governo é uma mistura cujos elementos são a democracia, a monarquia e a 
aristocracia. Cf. DIOGÈNE LAËRCE, Vies et opinions des philosophes, VII, 131 (Les stoïciens, p. 58). 
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suficientemente boas, embora Cícero entenda que a melhor seria a Monarquia e a pior a 

Democracia, pois naquela, ainda que degenerada em Tirania, suportamos o arbítrio de um 

único homem, enquanto nesta, se corrompida, impõe-se a vontade caótica da massa.  

O pensador romano explica ainda que as formas de governo são instáveis101 e se 

sucedem ciclicamente no tempo, de modo que a Monarquia degradada em Tirania acaba 

sendo substituída pela Aristocracia; mais tarde, tornada Oligarquia, esta sucumbe à 

revolução popular que forçosamente inaugura o governo democrático. Por sua vez, este 

não tarda a se corromper e dá lugar à desordem do vulgo. Impõe-se então uma vez mais a 

centralização do poder nas mãos de um só, com o que o ciclo se reinicia102. A única 

maneira de evitarmos essa funesta recorrência seria a amálgama das três formas puras, que 

daria lugar a uma república compósita103 em que o autocontrole surgiria não da tripartição 

das funções do poder104, mas sim das relações travadas entre a quantidade e a qualidade, ou 

seja, entre a plebe e a nobreza. Mediada por instituições republicanas e por um 

ordenamento jurídico capaz de garantir a cada qual os seus direitos segundo determinadas 

circunstâncias105, a república mista manteria incólumes os dois fundamentos básicos do 

bom governo: a concórdia e o espírito de equidade106. 

Ainda que a argumentação de Cícero não envolva grandes novidades, parece-nos 

interessante notar como ele encaminha a discussão teórica para o domínio da realidade 

romana do século I. a.C. O momento histórico que Cícero viveu parecia ser um daqueles 

em que graves mudanças se avizinhavam. Estando a aristocracia e o povo descontrolados 

pela cobiça e envolvidos em fratricidas guerras civis, impunha-se a necessidade de ordem 

                                                 
101 CÍCERO, Da república, I, XLIV, p. 160. 
102 CÍCERO, Da república, I, XXIX-XXXV, pp. 155-157. 
103 “Desses três sistemas primitivos, creio que o melhor é, sem disputa, a monarquia; mas ela mesma é sempre 
inferior à forma política que resultaria da combinação das três. Com efeito, prefiro, no Estado, um poder 
eminente e real, que dê algo à influência dos grandes e algo também à vontade da multidão. É essa uma 
constituição que apresenta, antes de mais nada, um grande caráter de igualdade, necessário aos povos livres e, 
bem assim, condições de estabilidade e firmeza. Os primeiros elementos, de que falei antes, alteram-se 
facilmente e caem no exagero do extremo oposto. Assim, ao rei sucede o tirano; aos aristocratas, a oligarquia 
facciosa; ao povo, a turba anárquica, substituindo-se desse modo umas perturbações a outras. Ao contrário, 
nessa combinação de um governo em que se amalgamam os outros três, não acontece facilmente semelhante 
coisa sem que os chefes do Estado se deixem arrastar pelo vício; porque não pode haver pretexto de revolução 
num Estado que, conforme cada um com os seus direitos, não vê sob seus pés aberto o abismo” (CÍCERO, Da 
república, I, XLV, p. 160). 
104 Como queriam Aristóteles (Política, 1299a), Panécio (TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 214) e, séculos 
depois, Locke e Montesquieu. 
105 CICÉRON, Traité des lois, III, VII, 15-17, pp. 89-90. 
106 CÍCERO, Dos deveres, II, 78, p. 109. 
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que somente um verdadeiro monarca poderia conceber e manter. Foi assim que, talvez 

inadvertidamente, um republicano convicto como Cícero acabou por legitimar o emergente 

Império de Augusto. O livro II de Da republica confirma esta assertiva, pois nele Cícero 

examina a história de Roma para demonstrar a aplicabilidade de sua teoria cíclica do poder. 

Sob os auspícios de bons reis, Roma prosperou. No entanto, bastou o reinado tirânico de 

Tarquínio para que os patrícios concretizassem uma revolução aristocrática que, com o 

tempo, deu lugar ao governo democrático, especialmente depois da expulsão dos 

decênviros que redigiram as duas últimas das XII Tábuas. Devido à imensa corrupção e à 

degradação moral que caracterizava o último século da República, Cícero antevia o 

surgimento de uma nova monarquia romana e se lamentava: “Nossos vícios, e não outra 

causa, fizeram que, conservando o nome de República, a tenhamos já perdido por 

completo”107.   

 

5. Sêneca e a justificação do Império 

 

Inevitável, portanto, o surgimento de uma nova teoria do poder – inclusive de base 

estoica – na fase imperial. Tal se deveu a Sêneca (n. 4 a.C. – m. 65 d.C.). Conforme 

demonstra Vizentin108, o cordobês assentou as bases de um novo tipo de Estado e de 

governo no De clementia, tratado dirigido a Nero, seu jovem pupilo que então acabava de 

assumir as rédeas do Império Romano depois da suspeita morte de Cláudio.  

Sêneca já não deplora, como Cícero, o fim da República, visto que a realidade 

imperial era patente e irreversível. Ao contrário, parecia-lhe necessário superar a 

Constituição dúbia legada por Augusto109 e que garantia uma ilusória sobrevida às 

instituições republicanas. Caberia ao Imperador assumir o seu verdadeiro papel de rei, 

embora tudo devesse fazer para se afastar da tirania. Tal seria factível se o Princeps 

soubesse utilizar a clemência, virtude sem a qual não é possível governar e que, segundo 

                                                 
107 CÍCERO, Da república, V, I, p. 183. 
108 Além da obra de Vizentim, recomendamos o artigo de GONÇALVES, Uma análise da obra De clementia 
de Sêneca: a noção de virtude, pp. 51-74. 
109 VIZENTIN, Imagens do poder em Sêneca, p. 46. 
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Sêneca, é tida como a mais excelente de todas tanto por estoicos quanto por epicuristas110, 

o que não é verdade no que se relaciona à Stoá.  

O Imperador precisa utilizar a clemência com racionalidade para aplicar 

equitativamente as leis e garantir a sua própria perpetuação no poder, eis que, sendo 

clemente, o Príncipe perdoa os seus inimigos e os transforma em aliados111, tal como antes 

habilmente agira Júlio César112. Com efeito, a segurança do governante funda-se no bem-

estar dos governados 113, razão pela qual o líder político piedoso não precisa de cidadelas e 

de muralhas fortificadas para defendê-lo, mas apenas do amor do povo, fortaleza 

inexpugnável114. Na verdade, o tópico argumentativo referente ao “bom soberano” já era 

antigo na filosofia política greco-romana. Bem antes de Sêneca, Cícero se perguntava se 

era melhor para o governante ser amado ou odiado115, concluindo que os que são temidos 

somente podem temer aqueles que os temem116, fato que evidencia o grande poder da 

benevolência e a fraqueza do medo117 quando se trata de manter o poder. Conhecemos a 

fortuna argumentativa que tal topus renderá nas mãos de Maquiavel no alvorecer da 

Modernidade, ainda que em sentido contrário ao pensamento de Cícero e de Sêneca. 

De acordo com Sêneca, os grandes homens devem se reger por uma moral 

igualmente elevada (magnam fortunam magnus animus decet)118. Ora, tal exigência se 

coaduna com a tradição estoica segundo a qual só o homem capaz de se autogovernar é 

apto para gerir o Estado119. Se o trono for ocupado por indivíduos sábios, a monarquia 

certamente se revelará como a melhor forma de governo, tendo sido criada em termos 

perfeitos pela própria natureza120. O ideal monárquico senequiano encontra no Princeps 

romano uma nova formulação, pois nele convergem abstratamente a figura do sábio estoico 

e o modelo do “primeiro dos cidadãos”. Assim como os estoicos gregos justificaram 

durante algum tempo o poder dos diádocos, Sêneca transformou o despotismo imperial 

                                                 
110 SÉNÈQUE, De la clémence, III, I [I, 3], 2, pp. 15-16. 
111 VIZENTIN, Imagens do poder em Sêneca, p. 112. 
112 DINIZ, O princípio de legitimidade do poder no direito público romano e sua efetivação no direito 
público moderno, p. 57 e 66. 
113 SÉNÈQUE, De la clémence, III, XVII [I, 19], 5, p. 40. 
114 SÉNÈQUE, De la clémence, III, XVII [I, 19], 6, p. 40. 
115 CÍCERO, Dos deveres, II, 23, p. 85. 
116 CÍCERO, Dos deveres, II, 24-25, p. 86. 
117 CÍCERO, Dos deveres, II, 29, p. 88. 
118 SÉNÈQUE, De la clémence, III, III [I, 5], 5, p. 19. 
119 SÉNECA, Cartas a Lucilio, XL, 4, pp. 108-109. 
120 SÉNÈQUE, De la clémence, III, XVII [I, 19], 2, pp. 39-40. 
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romano em uma espécie de monarquia eletiva, “[...] tornando, por meio do absolutismo 

moral do estoicismo, o absolutismo político aceitável, desde que a moralidade e a política 

se unam e que o rei virtuoso possa ser um diretor espiritual poderoso, modelo para seus 

governados”121. Se é verdade que o projeto político senequiano falhou diante da indigência 

moral de Nero, incapaz de se portar de acordo com as exigências éticas do estoicismo, não 

é menos certo que se realizou plenamente durante a dinastia dos Antoninos, em especial no 

Principado do rei-filósofo, Marco Aurélio, quando então o Império já estava assegurado e 

legitimado na mentalidade romana. 

Na teoria do poder proposta por Sêneca, o Imperador comparece como elemento 

formal garantidor da unidade de um corpo social extremamente diversificado, espalhado 

por imensos territórios identificados com a cosmópolis, embora seja perceptível no De 

clementia uma constante tensão entre localismo e universalismo. Sêneca concebe a cidade 

de Roma como o centro nervoso do Império, motivo pelo qual a queda do Imperador 

significaria a dissolução de todos os laços que mantêm íntegro o Estado universal romano. 

Sem a unidade proporcionada pelo Princeps, a ordem imperial seria tragada de um só 

golpe por mais um período de guerras civis, o que deve ser evitado a qualquer custo122. 

Com base na percepção da natureza racional do Império, Sêneca supera o pseudo-

republicanismo mantido e incentivado por Augusto. No De clementia o Imperador já não 

representa o Estado; ele é o Estado ou, pelo menos, a sua parte mais importante – o caput – 

sem a qual toda a compacidade do Império se fragmentaria123. De maneira similar ao que 

ocorre nas colmeias, nas sociedades humanas a unidade do poder representaria uma regra 

natural absoluta; morto o rei, tudo se desorganiza e caminha para a guerra, campo no qual 

se forja o novo senhor supremo124. Foi o que ocorreu no fim da fase republicana durante as 

guerras civis que levaram Augusto a se tornar o dominus de Roma.  

Segundo Sêneca, a “República” e o Imperador integram uma única realidade. Sendo 

este a personificação daquela, não podem ser separados sob pena de destruição da 

cosmópolis. O Estado possui a força, mas o seu dirigente é a cabeça capaz de pensá-la e 

                                                 
121 VIZENTIN, Imagens do poder em Sêneca, p. 97. 
122 VIZENTIN, Imagens do poder em Sêneca, pp. 116-117. 
123 VIZENTIN, Imagens do poder em Sêneca, p. 170. 
124 SÉNÈQUE, De la clémence, III, XVII, [I, 19], 2, pp. 38-39. 
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direcioná-la125. Em várias passagens do tratado senequiano encontram-se referências 

explícitas ou implícitas ao caráter universal do Império Romano, que congregaria o populis 

urbibusque consensus126 em torno do amor dedicado ao Imperador. Por sua vez, este não 

pode falar sem que a sua voz seja ouvida por todos os povos do orbe127. O Príncipe 

clemente de Sêneca vela assim pelo mundo inteiro (cui curae sunt uniuersia)128, inclusive 

pelas nações ainda não incorporadas a Roma e que, por isso mesmo, gozam de duvidosa 

liberdade (dubiae libertatis)129 ao longo das fronteiras imperiais. Por isso o Império 

Romano desenvolveu um direito universal capaz de integrar todo o planeta em um único 

sistema jurídico fundado na majestade do lógos estoico.  

 

6. Os estoicismo e os direitos fundamentais modernos 

 
 Hegel entende que devido à fuga da efetividade da liberdade – ou seja, da 

experiência real da liberdade –, a consciência estoica alcança somente o pensamento da 

independência. Apresentando-se como um para-si absoluto, a Stoá não procura se vincular 

a nenhum ser-aí e centra-se essencialmente na unidade do puro pensar. Processo 

semelhante se desenvolve no Estado de Direito liberal, no qual os direitos individuais 

abstratamente tratados não se conectam a um ser-aí ou ao Espírito Universal, “[...] mas 

antes ao puro Uno de sua efetividade abstrata – ou a ele enquanto consciência-de-si 

geral”130. Cabe ao indivíduo, assim como ao Estado de Direito, escapar dessa letargia 

inefetiva, o que só pode ser realizado mediante a concretização da liberdade. Tal 

proporcionará a superação dialética da divisão forma/conteúdo131, tão apreciada no mundo 

jurídico. Pelo movimento que lhe é próprio, a liberdade precisa se apresentar no Estado de 

Direito enquanto forma e conteúdo. Em termos mais simples: a liberdade é forma, mas 

também é conteúdo, pois ao mesmo tempo em que garante a possibilidade de os cidadãos 

pensarem por si próprios e se expressarem (v.g., direito de livre crença, opinião e 

expressão), oferece e mantém as condições materiais necessárias a um convívio social 

                                                 
125 SÉNÈQUE, De la clémence, III, II, [I, 4], 1, pp. 17-18. 
126 SÉNÈQUE, De la clémence, III, I [I, 3], 4, p. 16. 
127 SÉNÈQUE, De la clémence, III, VI [I, 8], 5, p. 23. 
128 SÉNÈQUE, De la clémence, III, XI [I, 13], 4, p. 32. 
129 SÉNÈQUE, De la clémence, I, I [II, 1], 3, p. 7. 
130 HEGEL, Fenomenologia do espírito, § 479, p. 332. 
131 HEGEL, Fenomenologia do espírito, § 480, p. 333. 
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justo, o que se dá pela positivação e realização de todos os direitos fundamentais, sejam 

eles civis, políticos, sociais, econômicos, coletivos ou difusos. Da mesma maneira que o 

indivíduo é levado não a abandonar a liberdade interior estoica, mas a aprofundá-la, 

integrá-la e superá-la, o Estado precisa, sem suprimir o respeito à liberdade de pensamento, 

expandir o significado da liberdade tendo em vista a realidade concreta, garantindo assim 

as suas outras expressões: liberdade de ir e vir, liberdade de escolha, liberdade de 

associação, liberdade de formação, liberdade de voto e até mesmo liberdade para se 

discordar das decisões do poder político, prerrogativa radicada na objeção de consciência, 

no direito de resistência e na desobediência civil.   

 Informados por esta perspectiva, julgamos adequado recordar com Loewenstein132 

que o postulado segundo o qual existem direitos do indivíduo fora do Estado é 

caracteristicamente estoico. Os demais filósofos da pólis grega e mesmo os políticos da 

República Romana, transpersonalistas como eram, não reconheciam nenhum âmbito de 

liberdade individual fora do organismo político, que englobava o indivíduo ao descrevê-lo 

enquanto parte do organismo social133. Tendo em vista a indissolubilidade do curriculum 

do Pórtico – Física, Lógica e Ética –, agora podemos entender a veemente negação estoica 

da Lógica aristotélica. Na Lógica de Aristóteles importa a forma geral, sendo o indivíduo 

um mero acidente ocasional134. Ao contrário, para a Stoá o indivíduo é o sujeito lógico por 

excelência. Por seu turno, a Física estoica afirma que cada homem possui qualidades 

próprias. Embora elas não sejam irrepetíveis – lembremo-nos das conflagrações –, 

caracterizam e integram os seres, de sorte que, “[...] para os Estóicos, a individualidade é 

uma noção fundamental e constitutiva”135. Tais concepções lógicas e físicas refletem-se na 

Ética e afastam o estoicismo do transpersonalismo. Foi o Pórtico que chamou a atenção do 

mundo pela primeira vez para a dignidade do ser humano não enquanto parte da sociedade, 

mas sim enquanto indivíduo essencialmente livre. Os estoicos viram na dissolução da pólis 

uma oportunidade para aprofundar a crítica das instituições sociais levada a efeito pelos 

sofistas e pelos cínicos e, desse modo, encontrar na dignidade do ser humano e na sua 

liberdade interior os liames que aproximam o homem individual e o homem universal. 

                                                 
132 LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la constitución. Trad. y estudio Alfredo Gallego Anabitarte. 2. ed. 
ampl. Barcelona: Ariel, 1986, p. 393 et seq. 
133 RECASÉNS SICHES, Luis. Tratado general de filosofía del derecho. 4. ed. México: Porrúa, 1970, p. 502.  
134 BRUN, O estoicismo, p. 50. 
135 BRUN, O estoicismo, p. 50. 
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Diferentemente das demais filosofias antigas, o estoicismo não exige que o indivíduo seja 

imolado no altar do Estado136, preferindo integrar ambas as realidades em um contexto 

cosmopolita capaz de realizar o que na Hélade foi apenas uma bela ilusão sonhada desde 

Platão até Alexandre, ou melhor, desde Heráclito até Demóstenes.  

 Antes de Hegel não há sistemas filosóficos da totalidade. A única exceção talvez 

seja o estoicismo, sempre disposto a assegurar, ainda que à força de paradoxos físicos, 

lógicos e éticos, que a unidade não se perca na pluralidade. O instrumento garantidor da 

peculiar identificação entre o uno e o múltiplo propugnada pela Stoá se revela 

historicamente na estrutura racional e universal do Direito Romano. Foi ao Direito Romano 

Clássico forjado em berço filosófico estoico que coube a alta tarefa de impedir a dissolução 

pura e simples do indivíduo na postulação de destinos sociais transcendentes137 e 

atemporais, como ocorrera na Grécia e nos primeiros séculos de Roma. Segundo Tatakis, 

ao insistir na necessidade de aperfeiçoamento moral, os estoicos introduziram uma 

novidade na mentalidade romana: a mirada para o interior, o que pôde converter os 

romanos em indivíduos humanizados. Com efeito, Panécio foi um dos primeiros 

humanistas do pensamento ocidental138. A partir do século II a.C., quando o individualismo 

particularista explode na República e já começa a engendrar os imperadores, o indivíduo 

humanizado pelo estoicismo será a única esperança da humanidade139 e do Império 

Universal: “C’est la pensée Stoïcienne par conséquent, qui, plus que toute autre, dévoila 

au Romain le chemin qui menait à l’humanisme et à la civilisation”140. Nesse sentido, 

Panécio cumpriu um papel singular em Roma ao transformar a rígida moralidade cósmica 

dos fundadores gregos em uma moral social mais palatável, dirigida especialmente aos 

patrícios romanos, que em um espaço de tempo demasiado curto tinham dizimado de 

maneira selvagem Cartago e Corinto141. Antevendo os tempos de embrutecimento e de 

submissão que se avizinhavam da urbs, Panécio soube seduzir os melhores romanos – v.g., 

                                                 
136 Em sentido contrário, cf. VEYNE, Séneca y el estoicismo, p. 61. De acordo com a sua leitura de certos 
axiomas estoicos, Veyne entende que o sacrifício em prol do cosmos constitui uma obrigação exigível de 
todos os homens. Mas ele acaba por reconhecer que o estoicismo é uma “receita de felicidade pessoal” e por 
isso mesmo se dirige especificamente ao indivíduo e não ao corpo social como um todo (VEYNE, Séneca y el 
estoicismo, pp. 97-111). 
137 RODRIGUES, A Eneida virgiliana entre a vivência e a narração, p. 17. 
138 LIMA VAZ, Escritos de filosofia IV, p. 160. 
139 TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 14. 
140 TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 16. 
141 TATAKIS, Panétius de Rhodes, p. 200. 
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Cipião e Cícero – com uma doutrina estoica renovada, capaz de infundir-lhes a 

racionalidade necessária ao papel civilizatório que a História Universal lhes reservara.  

 Mediado pela ideia de liberdade interior estoica posteriormente refundida pelo 

cristianismo medieval, o indivíduo titular de direitos – entre os quais o de pensar 

livremente – aparece pela primeira vez no cenário político-jurídico ocidental. A partir daí a 

consequência inevitável da liberdade de pensamento será a capacidade de expressar-se – 

“Venera o poder de opinar”, aconselha Marco Aurélio142 – e de dissentir do Estado quando 

ele estiver dominado pelo irracional (alógos). Aí se insere o direito, mecanismo racional 

cuja missão consiste em fazer refletir a ordem cósmica da recta ratio na esfera das relações 

sociais. De fato, o que é o direito senão uma garantia de racionalidade oponível até mesmo 

ao Estado, esse senhor sem senhores? Eis o sentido profundo do Estado de Direito intuído 

pela jurística romana e levado a termo pelos revolucionários franceses de 1789. Nele as 

normas jurídicas são produzidas para possibilitar a supremacia do lógos, sem o que a 

irracionalidade proporcionada pelas paixões privadas e pelos vícios públicos corrói a 

estrutura ético-jurídica fundamental, que é exatamente a justiça, dimensão ideal – porém 

vivenciável fenomenicamente – sem a qual não há igualdade e nem liberdade. 
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FENOMENOLOGIA HERMENÊUTICA DO DIREITO: 

UM TRABALHO A PARTIR DE SER E TEMPO DE HEIDEGGER 

 

FELIPE DUARTE ALMEIDA DA FONSECA
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Resumo 

 

A partir do estudo da obra Ser e tempo de 

Martin Heidegger, obra que, por ser uma 

obra de Fenomenologia Hermenêutica, 

isto é, de Ontologia, estuda os modos de 

ser dos entes, procura este trabalho 

determinar o modo de ser do direito.  

Em Ser e tempo são descritos três modos 

possíveis dos entes se mostrarem em seu 

ser: i) o modo de ser da coisa, que se 

refere ao mostrar-se dos entes para a 

atitude teórica no modelo das Ciências da 

Natureza; ii) o modo de ser do manual, 

que se refere ao mostrar-se dos entes à 

atitude do homem na lida prática com o 

mundo. Atitude que pode ser 

compreendida discursivamente por uma 

Hermenêutica; iii) o modo de ser da cura, 

modo como se mostra o homem. Este é 

compreendido pela Fenomenologia 

Hermenêutica de Heidegger que pode ser 

desenvolvida por uma Antropologia 

Filosófica.  

O direito, através de uma Ontologia 

Regional, será compreendido como 

possuindo o modo de ser da cura. As 

conseqüências desta compreensão também 

são trabalhadas. 

 

Palavras-chave: Filosofia do Direito; 

Fenomenologia Hermenêutica do Direito; 

Heidegger; Ser e tempo. 

 

Abstract 

 

From the study of the work Being and 

time by Martin Heidegger, a work which, 

being a work of Hermeneutic 

Phenomenology, of Ontology, studies the 

being‟s ways of beings, this article seeks 

to determine the way of law‟s being.  

In Being and time are described three 

possible ways of beings to show yourself 

in your being: i) the way of being the 

thing, which refers to the show of the 

beings for the attitude of the theoretical 

model of Natural Science; ii) the way of 

the manual being, which refers to the 

show of the beings to the attitude of the 

dealing‟s practice with the beings. An 

attitude that can be understood 

discursively by a Hermeneutics; iii) and 

the way of care‟s being, which refers to 

the way of being of the man, understood 

by the Heidegger‟s Hermeneutic 

Phenomenology and can be developed by 

a Philosophical Anthropology.  

The Law, through a regional Ontology, 

will be understood as having the way of 

care‟s being. The consequences of this 

understanding are also worked. 

 

 

Keywords: Philosophy of Law; 

Hermeneutic Phenomenology of Law; 

Heidegger; Being and time. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A pergunta pelo que é a Filosofia e, por conseguinte, pelo que é a Filosofia do 

Direito, já é uma pergunta filosófica. Cada grande filósofo teve de pensá-la e de seu modo 

respondê-la. Quando vamos à Ser e tempo de Heidegger, para de lá retirar indicações para 

uma Filosofia do Direito, também vamos, portanto e primeiramente, em busca da resposta 

deste filósofo pelo que é Filosofia. Não podemos perguntar diretamente pela Filosofia do 

Direito, Heidegger não tem uma Filosofia do Direito, mas ele também não a nega, pelo 

contrário, ele a possibilita.  

Para Heidegger, a Filosofia é Ontologia e nada mais do que isso, também nada 

menos. Apesar de Ontologia Fundamental ser sinônimo de Fenomenologia Hermenêutica, 

como veremos no decorrer deste trabalho, por hora utilizaremos, salientando a sinonímia, o 

termo Ontologia Fundamental. A Ontologia pode ser uma Ontologia Fundamental ou 

Regional, esta é uma Ontologia Jurídica, uma Ontologia da Física, da Química, da Lingüística 

ou ainda da Botânica. Aquela, por sua vez, para Heidegger, é uma pergunta por aquele ente 

que, no seu modo de ser no mundo realiza todas estas Ciências, uma pergunta pelo homem. A 

Ontologia Fundamental leva este nome, porque ela pergunta por aquele ente que é a condição 

de possibilidade de todas as Ontologias Regionais. Sem o homem não haveria nem Física nem 

direito, nem Ciência Jurídica, nem Ontologia da Física, nem Ontologia do Direito. Portanto, o 

homem é o fundamento e por isso seu estudo leva o nome de Ontologia Fundamental, 

restando aos outros campos o nome de Ontologia Regional. 

Vimos que uma Ontologia Regional pode ter o direito – assim como sua ciência o 

Direito - como seu tema, mas como ela trata seu tema? Que pergunta a Ontologia faz sobre o 

ente que ela estuda? A Ontologia é a pergunta pelo ser. Isso já é notório. Mas todo ser é ser de 

um ente. A Ontologia pergunta, portanto, pelo ser do ente que ela estuda. Em outros termos, a 

Ontologia Jurídica pergunta: O que é o direito? Menos que isso é inaceitável. Mais do que 

isso é contrabando. É trazer ilegitimamente reflexões de Ciências para a reflexão Filosófica. 

Podemos ler em Heidegger sobre isso, a saber: 

 

É admirável: as outras ciências, matemática, física, história, filologia, lingüística, 

não começam por perguntar o que é a matemática, a física, a filologia; ao contrário 

eles [os cientistas] apenas começam seus trabalhos, eles apenas mergulham em seus 

temas. [...] Quando os cientistas tentam responder tais questões [pelo que é o objeto 

de sua ciência], eles começam a filosofar. (2008a, p. 4) 
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Se perguntarmos pelo direito tal como ele era no Império Romano, estaremos 

fazendo uma pergunta histórica, é História do Direito; se perguntarmos pelo direito tal como 

compreendido pelos criminalizados, estaremos fazendo uma pergunta psicológica ou 

sociológica, é Sociologia ou Psicologia do Direito; se perguntarmos, e somente se 

perguntarmos, pelo que é o direito, estaremos fazendo uma pergunta Filosófica, é Filosofia do 

Direito, é Ontologia do Direito. Agora, se confundirmos tudo sem nenhum tipo de critério, 

não é reflexão alguma, é falação.  

Portanto, o nosso objetivo neste trabalho é, a partir da obra Ser e tempo, de 

Heidegger, procurar indicações para a resposta à pergunta: O que é o direito? Para 

respondermos esta pergunta teremos de encontrar a estrutura ontológica do direito, aquilo que 

em todas as formas históricas de direito - seja o direito romano, grego ou brasileiro - já está 

anterior; anterior no sentido de condição de possibilidade. Nós não vamos perguntar, por 

conseguinte, por propriedades do direito que podem ou não estar presentes. Nós 

perguntaremos por aquilo que é essencial no direito, por aquilo que é o direito. 

Como procederemos com esta pergunta neste trabalho? Primeiro, iremos expor os 

modos de ser possíveis tais como encontramos na obra Ser e tempo. Depois, nos 

perguntaremos se o modo de ser do direito é tal como algum destes modos expostos. Por fim, 

indicaremos os dois caminhos de estudos a serem tomados após este trabalho. 

 

2 OS MODOS DE SER POSSÍVEIS A PARTIR DE SER E TEMPO 

 

São três os modos de ser possíveis a partir de Ser e tempo:  

 

1) o modo de ser da coisa, modo que possui a estrutura ontológica da substância com 

suas propriedades; 

2) o modo de ser do manual, modo que possui a estrutura ontológica da manualidade 

descrita como para-quê;  

3) o modo de ser do homem, que possui a estrutura ontológica da cura, descrita como 

anteceder-a-si-mesmo-no-já-ser-em-sendo-junto-a.  

 

Nesta primeira parte, começaremos expondo o modo de ser da coisa e, depois, 

passaremos ao modo de ser do manual, seguindo, por fim, ao modo de ser do homem. 

Todo e qualquer ente pode se mostrar no modo de ser da coisa. Todo ente é, também, 

uma coisa. Comecemos por investigar uma coisa material. Um copo é uma coisa material. O 
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copo possui, enquanto material, algumas propriedades: peso, densidade, espacialidade, 

extensão, mudanças de estado – sólido, líquido - etc. Todos os entes, que possuem como sua 

substância a materialidade, possuem estas mesmas propriedades. Porém, as coisas não são, 

propriamente, estas propriedades. Substancialmente o copo não é seu peso, mas 

materialidade. O que faz da coisa copo um copo é sua matéria e não suas propriedades.  

Mas um ente não material também pode ser entendido como coisa. O principezinho 

de o Pequeno Príncipe não possui materialidade, mas ele é uma coisa. Ele, podemos dizer, é 

uma coisa ideal; esta é sua substância, a idealidade. O principezinho não ocupa lugar no 

espaço, mas ele é psíquico. Ele não possui peso, mas possui alguma carga emocional. Todo 

ente ideal possui tais propriedades. Já propriedades como: o principezinho é uma ficção 

literária; ele tem por amiga uma flor, etc. São propriedades que nem toda coisa ideal tem, mas 

que a substância ideal pode ter. Portanto, já podemos compreender, que tanto o ente ideal 

quanto o ente material possuem a estrutura da substância com suas propriedades. Esta é a 

forma como os entes se mostram a partir do modo de ser da coisa. 

É no modo de ser da coisa que os entes se mostraram para a tradição desde 

Aristóteles. Tal tradição toma todos os entes a partir deste único modo de ser. Este não é, no 

entanto, um modo antigo de ver as coisas. O modo antigo está cada dia mais presente não só 

nas ciências como no nosso cotidiano. Mesmo na Física Quântica em que pelo menos 

algumas importantes propriedades da matéria em relação à Física Clássica foram modificadas, 

como a individualidade, a estrutura da coisa continua presente, a materialidade, sua 

substância, com suas propriedades. É isso que podemos observar em um texto extremamente 

didático do professor Krause:  

 

O que xF(x) significa então é que existe uma certa entidade de um certo tipo 

satisfazendo uma determinada condição, como “é um elétron assim e assim” ou “é 

um quark assim e assim”, mas nunca que seja uma entidade que se comporte como 

tendo individualidade no sentido usual. [...]. A visão tradicional é que seriam 

entidades destituídas de individualidade. (2008, p. 67) 

 

Esta forma de compreender os entes - forma que se funda nos próprios entes - possui 

sua legitimidade. A Física, hoje, além de bombas, nos constrói equipamentos médicos, 

geradores de energia, e tantos outros produtos. Inclusive o homem se mostra, em certa 

medida, como coisa. É legítimo tomar o homem a partir da sua materialidade. É legítimo 

analisá-lo assim quando de uma operação médica ou quando da aplicação de um remédio. 

Veremos, na segunda parte deste trabalho, que o direito também se mostra como coisa. Sobre 
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isto Dastur afirma: “Heidegger salienta uma vez mais que a ideia de coisidade (Dinglichkeit) 

constitui a idéia diretriz da Ciência.” (DASTUR, 2007, p. 63). 

No entanto, a coisidade não abarca todos os modos de ser. Quando ocorre uma 

explicação a partir da coisidade algo sempre fica de fora; algo sempre fica incompreendido. O 

copo analisado fisicamente, mesmo se ele fosse descrito de uma forma material mais próxima 

de nós, como uma coisa de vidro em forma cilíndrica fechada na parte de baixo, não é 

compreendido em um momento importante. Nós nunca conseguiremos explicar um copo 

explicando apenas sua composição material. Para explicar um copo temos de dizer que o copo 

é aquilo que serve para beber. Isto, que advém do modo de ser do copo, o modo de ser da 

manualidade, é completamente perdido quando estamos absorvidos apenas pelo modo de ser 

da coisidade. O copo pode, também, se mostrar como coisa, mas ele não é só isso. Ele precisa 

ser analisado na sua dimensão de manualidade para que possa ser devidamente 

compreendido. Vejamos, portanto, o segundo modo de ser, a manualidade. 

Manual é o modo de ser daquilo com o qual lidamos cotidianamente, como martelo, 

giz, quadro negro, trinco, copos, garrafas, etc. O que faz do manual um manual é sempre o seu 

mundo circundante, ao contrário da coisa que era entendida sempre no retirar o ente do seu 

mundo circundante aplicando a ele propriedades. O que é um martelo? Um martelo é aquilo 

que serve para martelar, assim como um copo é aquilo que serve para beber e uma garrafa 

aquilo que serve para armazenar líquidos. Um martelo sempre martela alguma coisa, alguma 

coisa que precisa ser colocada ou retirada de seu lugar: o prego. Desta forma, o martelo só é 

martelo, só é manual, na medida em que o compreendemos em relação com outras coisas, em 

relação com o martelar, com o prego, com a tábua, etc. Todas essas outras coisas juntas é o 

mundo circundante do martelo. O martelo só pode ser compreendido no seu ser martelo a 

partir de sua relação com o mundo circundante do qual faz parte, assim como qualquer outro 

manual. 

Como o manual só é na medida em que se relaciona com seu mundo circundante, 

será através da atividade em que imediatamente o mundo circundante se apresenta que o 

manual se mostrará de forma mais genuína e imediata, dito de outra maneira, no uso prático 

do manual. Isto ocorre porque no martelar prático - aquele quando do qual não pensamos 

sobre o que fazemos - o martelo se mostra enquanto para-quê, para martelar, dentro de um 

mundo circundante para algo, para fazer um sapato. É na lida prática como o manual que este 

se mostra a partir do seu fim, a obra final. Este estar dirigido pelo para-quê do manual 

absorve de forma tão intensa o martelar que ele não olha para o martelo enquanto aquilo que 

está ali com suas propriedades, como forma, peso, etc. O martelar apenas conhece o para-quê 
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do martelo. Aquele que martela esquece o próprio martelo atendo-se apenas ao martelar, ao 

mundo circundante. Um manual não é aquilo que tem determinadas propriedades, mas é 

aquilo que serve para alguma coisa.  

Exposto o que é o manual em um espaço restrito, passamos agora a ampliar, 

gradativamente, o espaço compreendido pelo mundo circundante até a totalidade dos entes. A 

primeira ampliação é imediata, a obra a ser produzida na oficina, o sapato, também é um 

manual. O sapato só pode ser compreendido em seu ser sapato, se for compreendido em seu 

para-quê, sapato é aquilo para calçar. Este calçar já está em um mundo circundante ampliado. 

O calçar serve para andar ou proteger-se do frio. Desta forma, a rua, a trilha, o clima, etc., se 

abrem como mundo circundante, se abrem a partir do modo de ser do manual. 

Podemos, ainda, ampliar o mundo circundante a partir dos materiais usados na 

elaboração da obra, para a elaboração do sapato foi usado couro, pregos, fios etc. Essas 

matérias primas aparecem, no espaço da obra, como para-quês: para a confecção do sapato. A 

matéria prima é desencoberta, assim, como manual. Todas as matérias primas citadas foram, 

por sua vez, produzidas. O couro teve de ser, entre outras coisas, curtido; o fio trançado. Mais 

uma vez o mundo circundante foi ampliado. 

Não obstante isto, em última instância, os materiais utilizados na elaboração da obra 

não são produzidos, mas são encontrados. O ferro é encontrado no minério, o couro no 

animal. O minério e o animal, que por mais que necessitem de manipulação, criam-se, de 

certa forma, por si mesmos, são entendidos, agora, também, como manuais da obra. O 

minério só pode aparecer como minério quando aparece enquanto aquele que está ali para ser 

extraído e o animal enquanto aquilo que está ali para fornecer o couro, a lã, etc. Toda a 

natureza agora se abre, também, a partir do modo de ser do manual ou como mundo 

circundante do manual. 

Como a lida prática é anterior a lida teórica, sempre teorizamos sobre aquilo que de 

alguma forma já temos quando da lida prática. A primeira forma que os entes aparecem para 

nós, os homens, é a partir da manualidade. A coisidade aparece para nós agora como 

derivada, não no sentido de inferior, mas no sentido de necessitar da manualidade como sua 

condição de possibilidade. Aqui se encontra o violento e importantíssimo resgate de 

prioridade ontológica efetuada por Heidegger, a natureza, antes de ser compreendida como 

coisidade, é compreendida, desde sempre, como manualidade. Em uma passagem que de 

alguma forma toca o poético, sintetiza Heidegger:  
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Pode-se prescindir de seu modo de ser à mão [manualidade] e determiná-la e 

descobri-la [a natureza] apenas em seu modo de ser presente [coisidade]. Nesse 

modo de descobrir, porém, a natureza se vela enquanto aquilo que “tece e acontece”, 

que se precipita sobre nós, que nos fascina com sua paisagem. As plantas do 

botânico não são flores no campo, o “jorrar” de um rio, constatado geograficamente, 

não é “fonte no solo”. (HEIDEGGER, 2008, p. 119) 

 

Já compreendemos como manual quase todos os entes produzidos e não produzidos, 

falta, ainda, os entes no modo de ser do homem, nós mesmos. Toda obra faz referência ao 

para-quê ela serve. O sapato serva para calçar; também faz referência ao de que a obra é feita, 

de couro; e também para quem é feita. Aquele que encomenda a obra - aquele em função de 

quem a obra é feita - é aquele que vai ditar como a obra deve ser feita. Os sapatos terão 

tamanhos diferentes na medida em que eles são para pessoas com pés de tamanhos diferentes, 

nenhum sapato terá um tamanho exageradamente grande que nenhum homem consiga calçá-

lo. Se tal sapato existir com o fim de exposição ele já não será sapato, talvez arte.  

Apesar de, expositivamente, os entes no modo de ser do homem terem sido 

compreendidos como manualidade por último, ontologicamente eles são os primeiros. A obra 

já é sempre feita em função do homem. O sapateiro não teve primeiro a ideia de fazer um 

sapato e depois a tarefa de sair procurando uma utilidade para ele. Como vimos, o próprio 

sapato só é na medida em que é para calçar, primeiro veio aquele que calça e depois aquilo 

que se calça. Desta maneira, todo o mundo circundante, a totalidade dos manuais, se direciona 

aos homens: aqueles elaborados porque são sempre elaborados em função destes. Os não 

elaborados porque são sempre desencobertos a partir deste na lida prática com os entes. Pode-

se dizer, então: “A mata é reserva florestal, a montanha é pedreira, o rio é represa, o vento é 

vento „nas velas‟”. (HEIDEGGER, 2008b, p. 119). 

Agora podemos compreender que todos os entes podem se mostrar como coisa e, 

também, como manual. O mesmo copo pode se mostrar como coisa, coisa material, ou como 

manual, algo para beber. O direito não é diferente. Na segunda parte deste trabalho o direito 

irá se mostrar como coisa e como manual. 

Indicamos, quando da citação do professor Krause, a Física como a Ciência que 

estuda os entes quando estes se mostram como coisa. No entanto, não é só a Física, mas todas 

as Ciências Naturais, assim como às respectivas Ontologias Regionais, que o fazem. Agora 

perguntamos: quem é que estuda os entes no modo de ser do manual? A Sociologia pode ser 

um exemplo. Quando a Sociologia interpreta o homem a partir dos seus papeis sociais, 

quando o médico é interpretado como aquele para curar, o pedreiro aquele para construir, e 

cada um deles, a partir disto, interpretados como exercendo um papel na sociedade, a 
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Sociologia está trabalhando os entes no modo de ser do para-quê. Uma Ontologia Regional 

destas Ciências faria o mesmo. 

A Hermenêutica Filosófica também compreende os entes neste modo de ser. É em 

remissão ao seu mundo circundante que a Hermenêutica Filosófica compreende qualquer 

ente. Podemos compreender isto na citação de Gadamer se recordamos que quem pensa o 

mundo circundante em primeiro lugar é a atitude prática, quem pensa a atitude prática, 

portanto, pensa o modo de ser da manualidade, o para-quê. É o que podemos conferir no 

seguinte excerto: 

 

Compreendida assim de modo universal, a hermenêutica adquire uma forte afinidade 
com a “filosofia prática”, [...]. Uma teoria da práxis da compreensão é certamente 

teoria e não prática. Mas nem por isso uma teoria da práxis é uma técnica ou uma 

pretensa cientifização da práxis social. É, ao contrário, uma reflexão filosófica dos 

limites a que está submetido todo domínio científico-técnico da natureza e da 

sociedade. São verdades cuja defesa diante do conceito moderno de ciência constitui 

uma das mais importantes tarefas de uma hermenêutica filosófica. (GADAMER, 

2002, p. 142) 

 

Gadamer indica, nesta citação, também, algo outro que comentamos. No modo de ser 

do para-quê, que é dado à lida prática do homem, algo mais é compreendido do que o 

compreendido pelas Ciências Naturais. Este modo de ser, o para-quê, através da 

Hermenêutica Filosófica, mostra os limites de compreensão das Ciências Naturais. 

Mas existe um ente que não pode ser inteiramente explicado pela Hermenêutica 

Filosófica. Existe um ente que não se mostra apenas nos modos da coisa e do manual; existe 

um ente que extrapola esses modos de ser, este ente é o homem. Quando explicamos um copo, 

no seu modo de mostrar-se para a atitude prática - no modo do para-quê - determinamos este 

ente a partir do seu mundo circundante. O copo é aquilo que serve para beber. Digamos que o 

copo surgiu como instrumento para se beber e irá desaparecer quando não servir mais para 

isso. Verdadeiramente um copo quebrado não é mais um copo. Ele era um copo. Ao contrário 

do copo, o homem não é determinado pelo mundo circundante. O homem não é determinado 

pelas circunstâncias históricas e sociais, ele não é inteiramente determinado. 

O homem se mostra, muitas vezes, como coisa. Já vimos o caso do paciente médico. 

Um homem se mostra, também, como manual. Um homem dentro de uma oficina pode ser 

chamado de sapateiro. Porém, nenhuma destas duas dimensões, e nem mesmo elas somadas, 

compreendem o homem em toda sua complexidade, um momento foi perdido. É certo que um 

sapateiro é um para fazer sapatos, mas antes disso, anterioridade aqui significa condição de 

possibilidade, o sapateiro é livre para escolher ser sapateiro ou não. Passemos, portanto, a 
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exposição do terceiro modo de ser possível em Ser e tempo de Heidegger, o modo de ser do 

homem. O homem na sua estrutura ontológica da cura. 

O modo de ser do homem é definido em Ser e tempo como cura. A cura pode ser 

explicada como sendo anteceder-a-si-mesmo-no-já-ser-em-sendo-junto-a. Este conjunto 

estranho de palavras é a união de três momentos, o anteceder-a-si-mesmo, o já-ser-em e o ser-

junto-a. Nós já explicamos, de cera forma, cada um destes momentos, senão vejamos mais 

diretamente. 

O homem é um anteceder-a-si-mesmo. Explicamos isso quando afirmamos que o 

homem é livre. O homem é livre porque ele não está determinado por um mundo circundante. 

O homem é, portanto, um para-nada, para nada determinado. Quando o homem compreende 

que ele é um para-nada, ele antecede seu futuro, digamos assim, retornando a si mesmo no 

modo da liberdade. Se o homem é ontologicamente um para-nada ele pode escolher, 

ônticamente, um para que ser. Pode escolher ser um para fazer sapatos ou não. 

Ocorre que esta liberdade não é descontextualizada. Apesar de o homem possuir 

liberdade e não ser determinado pelo mundo circundante, o mundo circundante, de certa 

forma, coloca apenas algumas possibilidades nas mãos de um determinado homem. O 

sapateiro, que teve de trabalhar desde pequeno com o pai, não podendo estudar ou aprender 

outra profissão, aprendeu desde cedo a ser sapateiro. Neste sentido, ele está de certa forma 

determinado pelo mundo circundante. Mas ele não está completamente determinado, pois ele 

pode, sempre, deixar de ser sapateiro e buscar outras possibilidades. O homem é, portanto, 

sempre um já-ser-em, ele sempre é e já foi algo a partir de um mundo circundante.  

Por último o homem é, sempre, um ser-junto-a porque o homem sempre já se 

interpretou a partir dos outros entes aos quais ele está junto. O homem sempre - isso é 

inevitável, faz parte de sua estrutura ontológica - já se interpretou como coisa e como manual.  

Qual Ciência estuda o homem neste modo dele se mostrar? Que Ciência consegue 

abarcar o homem em toda sua complexidade? Talvez a Antropologia Filosófica. Em 

Heidegger o conhecimento do homem no seu modo próprio de se mostrar, na estrutura da 

cura, se dá através da Ontologia Fundamental, através da Fenomenologia Hermenêutica. A 

partir destes três modos de ser vejamos como deve ser interpretado o modo de ser do direito. 
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3 O MODO DE SER DO DIREITO 

 

Já afirmamos que o direito se mostra como coisa, mas quando ele se mostra neste 

modo de ser? Quando ele se mostra a partir de uma substância, seja material ou ideal, com 

suas propriedades. 

É certo que o direito se mostra, também, de certa forma, como material. O direito se 

mostra no papel onde as leis estão escritas; nos prédios onde acontecem os julgamentos; nas 

prisões onde acontecem os cumprimentos das penas, etc. Mas sabemos que isso não é 

propriamente o direito. O papel escrito pode ser, também, uma receita de bolo e o prédio pode 

ser uma moradia. O que torna estas coisas materiais coisas jurídicas? Tal como o 

principezinho de O Pequeno Príncipe o direito não está propriamente no papel, no modo de 

ser da coisa o direito se mostra como ideal, como sendo um ente psíquico, uma coisa psíquica 

com suas propriedades. Que coisa ideal é esta que faz de uma coisa material uma coisa 

jurídica? O direito quando se mostra como coisa ideal. 

Uma conceituação possível do que é o direito no modo de ser da coisa ideal, é: o 

direito é uma ordem normativa de coerção. Nesta conceituação, o direito se apresenta no 

modo de ser da coisa, possuindo como substância ideal a ordem normativa e como 

propriedade ser esta ordem normativa dotada de coercibilidade. Se a ordem normativa não 

possuir coercibilidade, ela pode estar relacionada à ética, à etiqueta, ou, até mesmo, à 

gramática. Portanto, estamos diante de uma substância e suas propriedades, refletindo o modo 

de ser da coisa. É porque no papel está escrito esta ordem normativa de coerção, ou porque 

está escrito algo relacionado a esta ordem normativa, é que o papel se torna uma coisa 

jurídica. 

Da mesma forma que a coisa material se mostra passível de estudo pela Física, a 

coisa ideal se mostra passível de estudo pela Lógica. No modo de ser da coisa ideal o direito 

se mostra passível de estudo pela Lógica Jurídica. Se o direito, entendido como coisa ideal, é 

uma ordem normativa, esta ordem deve ser ordenada da mesma forma que a linguagem 

entendida como coisa, pois o ente ideal nada mais é do que linguagem. Portanto, a ordem 

normativa é ordenada logicamente. Os estudos de Heidegger sobre a linguagem, que não 

cabem aqui retratar, mostram que a linguagem segue as mesmas possibilidades de ser que as 

aqui retratadas para o direito, sendo a linguagem, desta forma, compreendida, também, como 

coisa ideal.  

Mas este modo de se mostrar do direito alcança todo o fenômeno do jurídico? 

Acreditamos que não. Como o direito se apresenta na lida prática do homem com o mundo 
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circundante? Ou seja, como o direito se apresenta no modo de ser do manual? Já vimos que 

um manual é aquilo que usamos na lida prática diária sem pensarmos teoricamente sobre o 

ente. Nós fazemos isso com o direito? Certamente. Tomemos um exemplo: se um homem 

deixa de pagar a conta de uma boate, onde estava consumindo, acabando por ser barrado pelos 

seguranças daquela, seguranças que o impedem de sair do local, este homem poderia dizer: - 

“Vocês não têm o direito de me prender.” Ou: - “Eu tenho o direito de sair.” O direito não 

precisou ser pensado por este homem como uma ordem normativa de coerção, o homem da 

boate pode nunca ter estudado Direito e, mesmo assim, ter utilizado o direito naquele 

momento, ele o utilizou como um instrumento tal como alguém poderia utilizar um martelo. 

Ele utilizou o direito em sua relação com o mundo circundante, em relação à boate, ao 

segurança. Neste caso particular, o direito foi usado para sair da boate tal como poderíamos 

usar o martelo para martelar um cinzel, mas a pergunta é genérica, um martelo serve para 

martelar, e o direito, no modo de ser do manual, serve para que? 

O direito se mostra no modo de ser do manual, no modo do para-quê, como um para 

se atingir a justiça, ou, poder-se-ia dizer, para atingir a pacificação social. Se é que se pode 

atingir esta sem justiça. O modo de compreensão do direito como ordem normativa de 

coerção não consegue compreender essa dimensão do direito: o direito no modo do manual, o 

direito como servindo para algo. O direito agora se mostra como inseparável daquela 

aplicação particular dada na lida prática, e, também, inseparável do conceito de justiça, que 

inclui todo o mundo circundante do direito, mundo historicamente determinado. Tomemos 

como exemplo a seguinte situação: se vivêssemos em uma época em que fosse permitida 

escravidão por dívida, em que essa prática fosse considerada justa, provavelmente o nosso 

homem que foi barrado na boate não usaria o argumento que usou no primeiro exemplo; 

provavelmente ele sairia correndo de pronto. O mundo circundante, agora, portanto, 

determina o que é e como deve ser usado o direito. 

A Ciência que estuda o direito neste modo de ser já não é a Lógica Jurídica, mas a 

Hermenêutica Jurídica. Podemos ler na citação abaixo de Gadamer a inseparável condição da 

compreensão do direito de sua aplicação prática. Se entendermos o termo validez de Gadamer 

por atingir a justiça, poderemos compreender que o referido autor assevera exatamente o que 

havíamos afirmado anteriormente. A interpretação de validez como a busca por justiça se 

justifica no próprio texto que iremos apresentar. Cabe lembrar que Gadamer não está preso à 

terminologia jurídica da validade enquanto a entrada da norma no mundo jurídico. Isto fica 

claro quando Gadamer compara a norma jurídica com o texto religioso, sendo este entendido 

como um para-quê, um para redenção. Podemos conferir na passagem seguinte: 
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Uma lei não quer ser entendida historicamente. A interpretação deve concretizá-la 

em sua validez jurídica. Da mesma forma, o texto de uma mensagem religiosa não 
quer ser compreendido como mero documento histórico, mas deve ser 

compreendido de forma a poder exercer seu efeito redentor. Em ambos os casos isso 

implica que, se quisermos compreender adequadamente o texto - lei ou mensagem 

de salvação -, isto é, compreendê-lo de acordo com as pretensões que o mesmo 

apresenta, devemos compreendê-lo a cada instante, ou seja, compreendê-lo em cada 

situação concreta de uma maneira nova e distinta. Aqui compreender é sempre 

também aplicar.2 (GADAMER, 2002, p. 408) 

 

Novamente aquela pergunta que nos traz uma melhor compreensão do fenômeno 

estudado: o direito se reduz a estes dois modos de ser? O modo de ser da coisa e o modo de 

ser do manual? O direito se reduz a uma ordem normativa de coerção que tem a finalidade de 

alcançar a justiça? Não teria o modo do ser do direito aquele momento que determina o modo 

de ser do homem enquanto diferente dos outros modos de ser? É o direito completamente 

determinado pelo mundo circundante, ou não? Isto é: é o direito determinado pela economia? 

Pela história? Pela região geográfica? Pela religião? Pelo espírito da época? A resposta é não. 

O direito é, tal como o homem, livre. 

É certo que o termo liberdade não cabe tradicionalmente ao direito. Portanto 

devemos, ao utilizar este termo, fazer uma breve consideração. Ao homem é dito ser livre, 

porque o homem é um para-quê não determinado pelo mundo circundante, mas o direito 

também não é determinado pelo mundo circundante, possuindo o modo de ser do homem, a 

cura. Nós utilizaremos o termo liberdade para o direito, portanto, no sentido apresentado.  

Se o direito possui o momento característico do modo de ser do homem, o estar livre 

para suas possibilidades, isso quer dizer que o direito, além do modo de ser da coisa e do 

modo de ser do para-quê, também se mostra - e propriamente se mostra - a partir da estrutura 

ontológica da cura. O direito é no modo de ser do anteceder-a-si-mesmo-no-já-ser-em-sendo-

junto-a. Essa dependência da Ontologia do Direito para com o modo de ser do homem retrata 

Heidegger da seguinte maneira: 

 

A filosofia é uma ontologia fenomenológica e universal que parte da hermenêutica 

do ser-aí [homem], ao qual, enquanto analítica da existência, amarra o fio de todo 

questionamento filosófico no lugar de onde ele brota e para onde retorna. (2002, p. 

408) 

 

Lembrando que a Hermenêutica aqui citada não é a mesma que a citada quando do 

modo de ser do manual, pois: 

                                                             
2
 Grifo nosso. 

9694



 
 

 

Trata-se de uma hermenêutica que elabora ontologicamente a historicidade do ser-aí 

[homem] como condição ôntica de possibilidade da história fatual. Por isso é que, 
radicada na hermenêutica do ser-aí [homem], a metodologia das ciências históricas 

do espírito só pode receber a denominação de hermenêutica em sentido derivado. 

(HEIDEGGER, 2008b, p. 78) 

 

A partir destas duas citações, e do que já desenvolvemos neste trabalho, podemos 

compreender a razão da sinonímia entre os termos Fenomenologia Hermenêutica e Ontologia 

Fundamental: uma Hermenêutica que não seja ontológica não chega ao ser mesmo do ente 

tematizado, e além do ente tematizado ser o fenômeno tal como entendido pela 

Fenomenologia de Heidegger, todo questionamento ontológico parte e retorna ao 

questionamento do homem, da Ontologia Fundamental. Portanto, uma Fenomenologia 

Hermenêutica é o mesmo que uma Ontologia Fundamental. Em outras palavras, uma 

Fenomenologia Hermenêutica compreende qualquer fenômeno a partir do modo de ser do 

homem, a partir da Ontologia Fundamental. Podemos compreender agora, também, o título 

deste trabalho. Este trabalho visa compreender o direito tal como ele originariamente se 

mostra em seu ser: compreensão que só pode ser feita a partir de uma Fenomenologia 

Hermenêutica. 

Voltando ao modo de ser do direito, vejamos o que significa ter o direito o modo de 

ser da cura, passando, brevemente, por cada um dos três momentos deste fenômeno. 

Se o direito é um sendo-junto-a, como já vimos para o caso do homem, isso significa 

que ele se mostra e se interpreta sempre como coisa e como manual, ou seja, as interpretações 

anteriores do direito possuem sua legitimidade, a Lógica Jurídica e a Hermenêutica Jurídica 

possuem sua legitimidade perante o fenômeno do direito.  

Mas o direito também é um já-ser-em, ele sempre já se encontrou em construção no 

mundo circundante. Vimos quando da interpretação do direito a partir do manual, enquanto 

para-quê, que ele depende do seu mundo circundante, vimos que ele é um fenômeno 

histórico, o próprio conceito de justiça é histórico. Portanto, toda interpretação do direito 

sempre se dá no modo da reinterpretação de sua história.  

Mas o direito também é um anteceder-a-si-mesmo. Quando do homem vimos que um 

ente livre antecede a si mesmo porque antecede o seu ser para-nada, e ser para-nada é ser 

livre para as possibilidades, pois ser para-nada é não ser determinado pelo mundo 

circundante. Nós já comentamos que o direito é um para a justiça, como pode ele, então, ser 

um para-nada, ser livre? A própria justiça, que é um conceito histórico, tem que ser 

9695



 
 

compreendida como não determinada historicamente pelo seu mundo circundante, tem de ser 

entendida como livre. 

O conceito de justiça não está fechado, acabado, mesmo quando este acabamento é 

entendido como relacionado ao espírito de uma época. Ele não está acabado em cada 

momento histórico, faltando aos juristas apenas acessá-lo, também não é determinado por 

nada do mundo circundante, nem pela economia, nem pela política, nem pela história. Ele - o 

conceito de justiça - está aberto em seu ser. Se o direito é um para a justiça e se a justiça está 

fundamentada em pura possibilidade, no para-nada do próprio homem, isso significa que o 

próprio direito é um para pura possibilidade; é um para uma justiça que deve decidir-se 

também pelo que ela própria é a cada momento. A justiça é um conceito que está aberto e 

estará sempre aberto. Ela se pergunta, a cada momento, pelo seu próprio ser. A cada decisão 

de um juiz, ou pedido de um advogado, ou mesmo em um contrato, o conceito de justiça tem 

que ser perguntado em seu ser. E isso não poderá nunca deixar de ser assim, porque isso não é 

uma propriedade de uma substância, mas uma estrutura ontológica, o direito sempre será 

assim, a justiça sempre estará em aberto.  

De acordo com nossa tese, citamos uma passagem de um artigo apresentado no 

CONPEDI realizado em 2008, em Florianópolis, Santa Catarina, onde os professores de Paiva 

e Cunha traçando uma relação entre o pensamento de Heidegger e o modo de ser da 

constituição, afirmaram em relação à constituição o que agora afirmamos em relação ao 

direito e à justiça. A saber: 

 

Nesse ponto é preciso destacar que a Constituição deixa de ser um mero 

instrumento, para ligar-se à própria liberdade do Dasein [homem] na busca de 

fundamentação, uma busca perene, porquanto inerente à sua própria estrutura 

existencial. (2008, p. 3645) 

 

Isso não significa, devemos acentuar, liberalidade total, já vimos que o direito é livre, 

mas ele é sempre, ao mesmo tempo, inserido em um mundo; ele é sempre um já-ser-em. Sua 

liberdade, portanto, apesar de não ser determinada, é sempre fática, é sempre uma liberdade 

para possibilidades e estas, por sua vez, são sempre possibilidades historicamente e 

existencialmente dadas.  

A partir dos modos de ser possíveis na obra Ser e tempo de Heidegger, o direito tem 

o modo de ser do anteceder-a-si-mesmo-no-já-ser-em-sendo-junto-a. Ônticamente ele se 

mostra, portanto, em uma conceituação ensaística, como uma ordem normativa de coerção 
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que visa à justiça, sendo esta sempre compreendida historicamente e sempre indeterminada 

em seu ser. 

O que de importante se ganha com esta compreensão do fenômeno jurídico? Com 

esta compreensão do fenômeno jurídico, o direito passa a ser compreendido radicalmente 

como histórico e guiado pelo conceito de justiça, retirando-o do positivismo jurídico. Mas não 

se ganha só isso, e nem principalmente isso. Com essa concepção de direito, o fim do direito, 

a justiça, deixa de ser considerada um conceito pronto e acabado que estaria em algum lugar, 

seja no mundo das ideias, na linguagem, seja em uma razão transcendental, ou ainda, em um 

hipotético consenso universal. Neste modo de compreender o direito, a justiça não está e não 

estará pronta em lugar nenhum. Nós precisamos construí-la sempre sem esperança de acabá-

la, assim como fazemos conosco mesmos. Nós nunca estamos acabados, só estamos acabados 

na morte.  

Se esta conceituação for acusada de vã filosofia, cabe ressaltar que com esta 

compreensão do direito e da justiça o homem não tem saída na desculpa. Ele não pode se 

desculpar de injustiça por não alcançá-la, por ser esta difícil ou o que mais conseguir inventar. 

Nesta compreensão de direito e de justiça, o homem pode ser, e será sempre, também injusto, 

mas ele precisará arcar com a responsabilidade de sê-lo. Nesta compreensão é ele que, a cada 

momento, compreende a justiça e a injustiça; é ele que sempre responde a pergunta pelo que é 

a justiça. A culpa de injustiça cai, portanto, sobre o homem que a praticou, e não mais sobre a 

economia, a política, a história. Com essa compreensão de direito e de justiça não se pode 

mais dizer: - “Eu fiz porque estava na lei.” A única resposta possível agora é – “Eu fiz porque 

eu sou injusto.” 

Na estrutura da cura, portanto, o direito se mostra como sendo guiado por um 

conceito: o de justiça. Esse conceito é radicalmente submetido à finitude humana e à sua 

condição de fundado no nada, no fundamento infundado. O direito aparece agora como a 

busca incessante por aquilo que não está e não estará pronto, mas que se constrói histórica e 

existencialmente. 

Sobre essa condição do direito de ter de erguer sempre mais uma vez a justiça, 

podemos ler na mitologia:  

 

Uma vez em seu reino, Sísifo não mais se preocupou em cumprir a palavra 

empenhada e deixou-se ficar, vivendo até idade avançada. Um dia, porém, Tânatos 
veio buscá-lo em definitivo e os deuses o castigaram impiedosamente, condenando-

o a rolar um bloco de pedra montanha acima. Mal chegando ao cume, o bloco rola 

montanha abaixo, puxado por seu próprio peso. Sísifo recomeça a tarefa, que há de 

durar para sempre, como está na Odisseia, XI, 593-600. (BRANDÃ0, 1991, p. 21) 
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Mas este encargo não deve ser entendido como uma desgraça, como nos ensina o 

escritor francês Camus, nas duas citações a seguir: 

 

Sísifo, proletário dos deuses, impotente e revoltado, conhece toda a extensão de sua 

miserável condição: pensa nela durante a descida. A clarividência que deveria ser o 

seu tormento consuma, ao mesmo tempo, sua vitória. Não há destino que não possa 

ser superado com o desprezo. (2006, p. 139) 

 

Toda a alegria silenciosa de Sísifo consiste nisso. Seu destino lhe pertence. A rocha 

é sua casa. Da mesma forma, o homem absurdo manda todos os ídolos se calarem 

quando contempla seu tormento. (2006, p. 140) 

 

Pois que se calem ídolos como a economia. E para quem se perguntar para que 

defender a liberdade, já que ela leva ao absurdo, nós temos de responder repetindo 

Tocqueville: “Quem pergunta para que serve a liberdade nasceu para servir”. (DRUCKER 

apud TOCQUEVILLE, 2010, p.160) 

A Ciência que estuda o direito a partir do seu modo de se mostrar como cura não é 

nem a Lógica Jurídica nem a Hermenêutica Jurídica, mas a própria Ciência Jurídica. O Direito 

entendido como Ciência e não como fenômeno. É só a Ciência Jurídica que pode trabalhar 

com uma ordem normativa de coerção não apenas na sua historicidade radical, mas na sua 

finitude radical, finitude que significa liberdade para as possibilidades do jurídico. Só o jurista 

pode criar no âmbito jurídico. Se alguma vez o jurídico foi feito por um político de profissão, 

no momento da criação do direito, esse político já não era político, mas jurista. Salientamos 

que uma criação jurídica não é necessariamente, e talvez nunca, a positivação do direito.  

Passemos agora a terceira e última parte deste trabalho. 

 

4 ESTUDOS A PARTIR DESTE TRABALHO 

 

Os estudos, a partir deste trabalho, seguirão duas frentes. A primeira será a discussão 

com Reale e, a segunda, uma discussão com a filosofia de Heidegger depois da virada do seu 

pensamento. Heidegger possui duas fases bem determinadas em sua filosofia, neste trabalho 

apresentamos a primeira fase. Os estudos deverão prosseguir para sua segunda fase. Veremos 

o porquê dessas duas discussões ao longo desta seção. 

Esse modo de compreender o ser dos entes, incluindo nele o direito, estas três formas 

dos entes se mostrarem em seu ser: o modo de ser da coisa, o modo de ser do manual, e o 

modo de ser do anteceder-a-si-mesmo-no-já-ser-em-sendo-junto-a, possui uma relação 
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íntima, porém com diferenças consideráveis, com a tridimensionalidade do direito de Reale. 

Antes, porém, de mostrarmos as aproximações e diferenças teóricas, vamos apresentar um 

breve estudo histórico que aproxima os dois filósofos.  

Ainda não podemos determinar, exatamente, qual é a relação entre o filósofo e o 

jurisfilósofo, mas é certo que Reale leu e foi influenciado de alguma maneira por Heidegger; 

o que não quer dizer que sua teoria da tridimensionalidade tenha sido retirada deste filósofo. 

Nossa tese é a de que ambos, Heidegger e Reale, tiveram uma forte influência comum, não só 

da Fenomenologia de Husserl - como é notório - mas também de Lask. Antes de passarmos a 

essa relação, porém, vejamos como Heidegger, certamente e de algum modo, influenciou 

Reale. 

Na edição mais recente da obra Filosofia do Direito, de Reale, consta nas referências 

dois textos de Heidegger, sendo um - o mais importante do primeiro período do filósofo - a 

obra Ser e tempo. Teria Reale lido e sido influenciado por esta obra desde a primeira edição 

do citado livro? E desde o nascimento da teoria da tridimensionalidade do direito? Nesta 

mesma edição consta que Heidegger foi citado em seis páginas da obra; o que significa ser 

mais citado que muitos outros autores incluindo Bobbio e Betti. Mas é claro que isso só 

mostra que Reale leu Heidegger e o considerou digno de discussão, mas não significa que foi 

por ele influenciado. Porém, quando Reale vai expor o método fenomenológico aplicado à 

realidade jurídica, método que alcança, ao lado da “reflexão dessa realidade como vigência no 

processo das ideias” (REALE, 2002, p. 361), a totalidade metodológica de Reale, esse método 

é remetido, em nota de rodapé, à Heidegger. Este teria instaurado a Fenomenologia como 

método e não como sistema filosófico. Não é uma grande citação, mas é uma citação em um 

ponto importante, um ponto que determina o método de Reale. Porém, não queremos exagerar 

na influência de Heidegger em Reale, pois o propósito não é esse, mas, sim, traçar as relações 

entre os dois autores.  

Ainda antes de passarmos a Lask, cabe uma nota prévia sobre a Fenomenologia em 

ambos os autores que estamos estudando nesta terceira parte. Heidegger é notoriamente um 

fenomenólogo. Se não é o maior deles, se encontra entre os dois maiores, sendo inferior, 

quanto ao movimento fenomenológico, apenas ao seu fundador, Husserl.  

Já Reale foi extremamente influenciado por Husserl e por grande parte do 

movimento fenomenológico. Alguns dos autores que Reale cita como tendo sido por eles 

influenciados, são fenomenólogos: o próprio Husserl e Scheler. Além disso, Reale aceita o 

Método Fenomenológico na sua análise do direito. É o que podemos ler na seguinte excerto: 
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Na pesquisa sobre a consistência da experiência jurídica, podemos valer-nos, pelo 

motivos já expostos, de dois processos de indagação que não se excluem, mas se 

completam: a análise fenomenológica da realidade jurídica e a reflexão desse 

realidade como vigência no processo das idéias. (REALE, 2002, p. 361) 

 

Com isso queremos mostrar que o solo filosófico de ambos é muito próximo. O 

movimento filosófico ao qual ambos se inserem e os filósofos com os quais discutem, são, em 

grande medida, os mesmos. Mas passemos à Lask. 

O filósofo que pode ter sido um grande precursor de ambos os filósofos aqui tratados 

é Lask. Reale o entende como um dos precursores da tridimensionalidade do direito: 

 

Como já foi advertido, a interpretação tricotômica do Direito tem sido descortinada 

segundo perspectivas diversas. Na ordem cronológica, e mesmo por sua importância 

fundamental na história das idéias jurídicas contemporâneas, parece-nos merecer 
nossa imediata atenção a corrente que se prende à Escola sudocidental alemã, 

notadamente na diretriz de Emil Lask, Frederico Münch e Gustav Radbruch. (2002, 

p. 515) 

 

A influência de Lask em Heidegger também é grande, como atesta um grande 

estudioso do primeiro período do pensamento de Heidegger, Kisiel: 

 

Embora Heidegger, ambos jovem e velho, repetidamente ter destacado a influência 

que sofreu do mais jovem neokantiano de sua época, Emil Lask (1875-1915), 

ninguém pensou em ler o trabalho de habilitação de Heidegger, onde a influência 

dos neo-kantianos sobre Heidegger estava, por assim dizer, especialmente 

recepcionada através dos olhos de Lask. Quem hoje em dia lê Lask? Aquele que leu, 

Heinrich Rickert, professor de ambos, Lask e Heidegger, observa em seu relatório 

final sobre o trabalho de habilitação – ele era o diretor, o Doktorvater de Heidegger: 

“[Heidegger] é em particular muito dependente de Lask em sua orientação 
filosófica, bem como em sua terminologia, talvez mais do que ele próprio seja 

consciente.” (KISIEL, 1993, p. 25) 

 

Como prometemos iremos agora relacionar brevemente a teoria aqui exposta sobre o 

direito, que é uma aplicação dos estudos ontológicos de Heidegger em Ser e tempo ao direito, 

com a teoria da tridimensionalidade de Reale. 

O ente, para Heidegger, na obra Ser e tempo, pode se mostrar a partir de três modos 

de ser, como coisa, como manual e como cura. O ente no modo de ser da coisa pode se 

mostrar como real ou ideal. Temos, portanto, uma divisão tripla do ente sendo que uma das 

possibilidades ainda se apresenta dividida, a coisa, que pode ser real ou ideal. Se esquecermos 

por hora o modo de ser da cura, podemos traçar uma relação de um para um entre os modos 

de ser de Heidegger e as dimensões de Reale: o direito para Reale é fato; a partir de 

Heidegger ele se mostra como coisa real. O direito para Reale é norma; a partir de Heidegger 
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ele se mostra como coisa ideal. O direito para Reale é valor; a partir de Heidegger ele se 

mostra como um para-quê. Vejamos cada uma destas comparações. 

Quanto ao direito como coisa ideal e como norma. Aqui a igualdade é completa, pois 

o direito quando se mostra como coisa ideal, que é um conceito da Ontologia e não da 

Ontologia Jurídica, se mostra como norma, coincidindo perfeitamente com a dimensão de 

Miguel Reale. 

Quanto ao direito como coisa real e como fato. Aqui há uma diferença, Reale 

anuncia da seguinte forma esta dimensão do direito: “O Direito como fato social e histórico” 

(REALE, 2002, p. 509). Vemos, portanto, que essas dimensões se identificam na medida em 

que ambas se referem a fatos tal como dados materialmente. Ocorre que a partir de Heidegger 

o direito como coisa material não abarcada o fato social e histórico. Portanto na dimensão de 

Reale do fato já está incluída a compreensão dos entes como históricos e determinados pelo 

mundo circundante, determinações essas que só aparecem para Heidegger no modo em que o 

direito se mostra como manual. Esta dimensão de Reale, no entanto, não pode ser comparada 

ao manual de Heidegger, porque neste já está incluída o para-quê, que será a dimensão do 

valor para Reale. 

Quanto ao direito como manual e como valor. A dimensão do valor de Reale 

coincide, em grande medida, com o modo de ser do manual para Heidegger. Podemos 

comprovar a igualdade na seguinte passagem do jurisfilósofo: “Um fim outra coisa não é 

senão um valor posto e reconhecido como motivo de conduta.” (REALE, 2002, p. 544). 

Vimos, portanto, que as três dimensões de Reale se relacionam com relativa 

concordância com os modos de ser do direito compreendidos a partir do pensamento de 

Heidegger. Esquecemos, no entanto, provisoriamente, o modo de ser da cura, precisamos 

agora, abordá-lo. Esse modo não possui correspondente em Reale e reside aí, sem sombra de 

dúvidas, a maior diferença entre os dois autores. Isso não é de se estranhar, é exatamente a 

partir deste modo de ser que Heidegger critica Husserl e Scheler. A novidade filosófica de 

Heidegger está, especialmente, em desencobrir esse modo de ser.  

Quando analisamos o modo de ser do homem, vimos que o modo do manual não 

conseguia compreender completamente o homem, pois não compreendia sua finitude radical 

e, por conseguinte, sua liberdade. A tridimensionalidade do direito, na sua compreensão que 

apenas compreende o ente até o modo do valor, ou na linguagem de Heidegger do manual, 

não alcança, da mesma forma, o fenômeno jurídico em toda sua complexidade. A Teoria da 

Tridimensionalidade do Direito não compreende a finitude radical do direito e, por 

conseguinte, seu modo de ser livre. Selecionamos duas passagens que denunciam isso:  
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As vias de acesso até o mundo das estimativas jurídicas são muito complexas, e já 

vimos que Max Scheler nos fala de “um conhecimento estimativo, ou intuição do 
valioso, fundados no sentimento e na preferência e, em última palavra, no amor e no 

ódio.(REALE, 2002, p.545) 

 

Por serem momentos ou dimensões do espírito o qual outorga sentido aos entes, é 

que os valores não se resolvem, nem se esgotam na experiência de um sujeito 

empírico, embora não possam prescindir da experiência subjetiva. [...] É por serem 

dimensão essencial do espírito em sua universalidade, que os valores obrigam, 

obedecendo o homem a si mesmo, à Humanitas revelada no fluir da experiência 

histórica.(REALE, 2002, p. 549) 

 

Na primeira citação vemos Reale asseverar um acessar ou intuir o mundo dos 

valores, e, na segunda, em uma revelação histórica da humanidade, no sentido de essência do 

humano. Se há um revelar histórico do humano em sua essência e se os valores são de certa 

forma acessados pela intuição, é porque os valores estão presentes em algum lugar, pelas 

passagens parecem estar presentes em um espírito absoluto que se mostra historicamente. Não 

temos como entrar neste tema no presente trabalho. O importante é perceber que em Reale os 

valores, a justiça em especial, não são consideradas radicalmente em suas finitudes, tal como 

deve ser compreendida se partirmos de Heidegger, mas são compreendidas como estando 

acabadas e podendo ser acessadas pelos homens. 

A relação se estabelece, indiscutivelmente, e, por isso, essa se mostra como uma das 

frentes a serem tomadas a partir deste trabalho: o estudo detalhado da relação entre Heidegger 

e Reale, tendo como ponto de apoio a convergência de ambos em Lask. Isso nos permitirá 

retomar cada ponto deste trabalho a partir dos estudos já realizados por Reale, fortalecendo 

nosso trabalho, ao mesmo tempo, porém, contraponto a estes estudos as críticas que 

Heidegger poderia ter desferido ao jurisfilósofo.  

A segunda frente segue uma discussão com o próprio Heidegger. A liberdade do 

homem e do direito, que acreditamos dever ser sempre defendida, recebe um tratamento em 

Ser e tempo que impossibilita a decisão pela justiça ou injustiça de um ato. É certo que a 

liberdade não é total. Ela é sempre uma liberdade para possibilidades, mas como decidir pela 

justiça ou injustiça das possibilidades? Nós não encontramos essa resposta no primeiro 

Heidegger.  

Para resolver esse problema sem ocultar a liberdade do homem e do direito, vemos 

apenas duas saídas: ou bem se crê na impossibilidade de se realizar a justiça na terra, tal como 

vimos quando do mito de Sísifo, ou bem recolocamos a questão da liberdade. O chamado 

segundo Heidegger recoloca esta questão. Para o filosofo alemão, o homem cotidiano passa a 

ser determinado pelo contexto histórico, porém ainda é possível a novidade, o totalmente livre 
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da história. Este livre é possível quando da essencialização da verdade, que pode ocorrer na 

fundação de um Estado, que é um ato jurídico: “Um modo essencial como a verdade se 

institui no ente que ela mesma abriu é o pôr-em-obra-da-verdade. Um outro modo como a 

verdade está presente é o acto de fundação de um Estado.” (HEIDEGGER, 2010, p. 49).  

Nas pesquisas que seguirão esta frente, se entendermos, entendimento que não é 

imediato, que a fundação de um Estado se da pela Constituinte Originária
3
, nos aproximamos 

do professor Streck, a saber: 

 

Dizendo de um modo mais simples, temos que des-objetificar a Constituição, tarefa 

que somente será possível com a superação do paradigma metafísico que 

(pré)domina no imaginário dos juristas. Esta superação, na linguagem 

heideggeriana, significa um questionar originário da pergunta pelo sentido da 

constituição, isto é, pelo âmbito do projeto constitucionalizador e, 

conseqüentemente, pela verdade do ser da Constituição. (STRECK, 2009, p.320) 

 

No segundo Heidegger, a justiça passaria a estar subordinada à essencialização da 

verdade jurídica que acontece na fundação de um Estado que, a partir de Streck, ao qual não 

concordamos de imediato, parece acontecer na constituição. É a partir das normas fundadas 

quando da fundação de um Estado que se encontra a medida de se julgar pelo justo ou injusto 

dos atos cotidianos. Porém, mesmo assim, ainda resta uma questão que finaliza este ensaio: a 

partir do segundo Heidegger seria possível julgar os fundadores de Estado? 
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RESUMO 

O presente trabalho busca apresentar o diálogo em torno ao liberalismo político do qual se 

ocupam dois dos mais importantes filósofos da atualidade: o americano John Rawls e o 

alemão Jurgen Habermas. Trata o artigo de discutir quais dos dois sistemas se mostra mais 

compatível com a democracia constitucional e enfrentam melhor o problema do pluralismo 

inerente as sociedades contemporâneas. Para tanto, o artigo inicia discutindo a ideia de justiça 

procedimental de John Rawls; logo após preocupa-se com a concepção de pluralismo que 

perpassa a chamada justiça como equidade; para, logo após, enfrentar as críticas levantadas 

por Habermas aos termos propostos pela teoria rawlsiana. Finalmente, procura demonstrar 

como, apesar dos duros ataques deferidos por Habermas, a concepção formulada por Rawls 

para a proteção e guarda dos direitos numa democracia pluralista é bem mais apropriada e 

segura. 

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA PROCEDIMENTAL; PLURALISMO; LIBERALISMO 

POLÍTICO; DEMOCRACIA CONSTITUCIONAL 

 

ABSTRACT 
The present work analyses the dialogue concerning political liberalism between the two most 

important philosophers of our time: John Rawls and Jürgen Habermas. The article discusses 

witch of the two theoretical thoughts is more appropriated to constitutional democracy and 

faces better the problem of pluralism in contemporary societies. Initially, we focus on the idea 

of Rawls‟ procedural justice and his understanding about pluralism in his basis of justice as 

fairness. Secondly, we present the habermasian critics on John Rawls‟ theory, specially, 

related to the idea of system of rights. Finally, despite the fact that the habermasian critics are 

significantly reliable, the rawlsian conception of protecting and promoting rights in a 

pluralistic democracy is more appropriated and efficient for a system of rights. 

KEYWORDS: PROCEDURAL JUSTICE; PLURALISM; POLITICAL LIBERALISM; 

CONSTITUTIONAL DEMOCRACY 

 

 

  

1. Introdução 
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Poucos pensadores conseguiram representar tão vivamente seu tempo quanto John 

Rawls e Jürgen Habermas. A percepção aguda das exigências da democracia e da necessidade 

de encontrar fundamentos mais justos para as sociedades pluralistas, bem como da clara 

noção de que somente através da via do pensamento racional e da deliberação pública é 

possível tratar e compreender os dilemas contemporâneos torna a obra destes pensadores um 

dos maiores desafios do conhecimento filosófico atual.  

  

No que toca, ainda, ao avocado “debate euro-americano”, no campo da filosofia 

política e/ou do direito, não foi presenciado, pela contemporaneidade, tradução tão brilhante 

quanto aquele que estes autores formulam sobre o chamado liberalismo político. [1] De fato, 

ao discutirem sobre o problema da melhor formulação política para as sociedades complexas e 

pluralistas, ambos os pensadores traduzem vivamente as duas tradições que representam. [2] 

Contudo, são tantos os pontos em comuns e as preocupações que os movem que o debate se 

apresenta como um dos mais profícuos da atualidade. 

  

O diálogo entre ambos tem início a partir da publicação de Reconciliação mediante o 

uso público da razão: considerações sobre o liberalismo político de John Rawls, 1994, de 

Jürgen Habermas que, logo em seguida, foi respondido e criticado por John Rawls num artigo 

denominado Resposta a Habermas, 1995. [3] O objeto central da contenda pode ser resumido 

na tentativa de ambos em buscar um ponto em comum sobre os fundamentos da ordem justa 

para a associação política. Deve-se resguardar a esfera privada de qualquer opção substantiva 

ou impregnar o Estado de concepções moralmente situadas? Ainda é possível pensar na 

universalidade dos direitos ou é inevitável particularizar as concepções de bem e vida boa? 

Dito de outra forma, tratam de responder, cada um ao seu modo, porém a partir de vários 

pontos em comum, como conciliar os interesses dos indivíduos com os interesses da 

comunidade.  

  

Este debate, pode-se dizer, é pautado sobre o posicionamento filosófico de John 

Rawls, quando este, em “Political Liberalism”, reivindica uma concepção prática da justiça 
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política, enquanto que Habermas, em “Factizität und geltung”, apresenta um republicanismo 

kantiano por meio do qual a referência central não é a liberdade negativa dos indivíduos, mas 

a autodeterminação dos cidadãos com sua vontade política. A discussão se delineia sobre o 

principio kantiano da Publicidade, ou o uso público da razão. O que ambos disputam é o 

status da razão pública e sua função em relação à Constituição e à validação normativa.  

  

            Entre os pontos em comum, no debate, encontra-se a percepção de que 

aqueles que se dedicam à moderna teoria da justiça não podem dispensar a reflexão sobre 

qual o modelo institucional que estaria mais apto a consolidar a democracia constitucional 

numa sociedade notoriamente pluralista e profundamente dividida em inúmeras concepções 

de bem e de vida boa. [4] Esta questão, que é fundamental para a filosofia política 

contemporânea constitui-se no objeto central do presente artigo. Assim, sem desconhecer os 

inúmeros caminhos que este debate vem tomando desde a década de 70 e as infinitas questões 

que levanta, neste momento, nos restringimos as contribuições de Rawls e Habermas sobre o 

tema.  

  

            Para atingir este objetivo, o artigo encontra-se dividido em  quatro partes. 

Inicialmente, o trabalho preocupa-se em esclarecer em que se constitui a ideia de justiça 

procedimental. Neste momento, será abordado o tema de fundo do debate entre Rawls e 

Habermas que é a chamada neutralidade kantiana a qual impõe a prioridade do justo sobre o 

bem. Essencialmente, é a disputa sobre a melhor interpretação deste princípio que é o cerne da 

contenda entre os dois. Logo após, será apresentado o chamado pluralismo rawlsiano e a 

concepção pública de justiça como a única ideia (na opinião do autor americano) capaz 

sustentar uma sociedade bem ordenada.   

  

  

  

2. A ideia de justiça procedimental 
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Embora os autores divirjam a respeito do significado de consenso público, é possível 

defini-lo sem particularizar as opiniões como um compromisso em torno da justiça, que pode 

ser endossado por razões substantivas ou não, mas que sempre é obtido através de um 

procedimento considerado adequado para atingi-lo. Este deveria, acima de tudo, ser 

concebido como neutro, de onde resultaria a principal característica de uma concepção de 

justiça procedimental: a sua validade universal, decorrente da neutralidade em sua formação.  

  

Inicialmente, é importante considerar que a neutralidade procedimental está vinculada 

a tese kantiana do justo sobre o bem, um dos principais temas da filosofia política ocidental. 

Seu significado é bastante conhecido e expressa que os princípios rawlsianos de justiça 

limitam as concepções de bem que os indivíduos podem eleger e colocar em prática, pois 

quando os valores escolhidos entram em conflito com os princípios de justiça, são estes que se 

devem prevalecer. A prioridade da justiça significa também que os princípios que vão reger a 

esfera pública não podem ser determinados com base numa concepção específica do bem. Ao 

contrário, escolher princípios de justiça universais e universalizantes – conforme o 

liberalismo, neutros – é condição sine qua non para a liberdade de optar por uma ou outra 

concepção de bem. Pode-se afirmar, ainda, que do ponto de vista moral essa prioridade do 

justo sobre o bem significa que a escolha da defesa da primazia da justiça leva-nos 

inevitavelmente a uma proximidade que poderia chamar-se de metodológica. A concepção 

compartilhada do procedimentalismo, como princípio normativo, que permite uma 

neutralidade de justificação do ideal de justiça sem comprometê-las com qualquer concepção 

particular de vida boa.  

  

A disputa pela melhor concepção deste princípio normativo e suas consequências para 

a teoria da justiça e para a teoria dos direitos é a tônica da polêmica entre Rawls e Habermas e 

constitui-se em um dos temas mais importantes da filosofia constitucional das últimas 

décadas. A principal divergência entre os dois reside sobre a melhor justificação do ideal 

kantiano que confere, como já foi dito, prioridade à justiça.[5] Deve-se, contudo, apontar que 

esta divergência somente é possível, visto que ambos compartilham o mesmo postulado 

epistemológico: a prioridade do justo sobre o bem e a sua consequência necessária como o 

ideal da neutralidade exigido pelo liberalismo político.  
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É este ideal de neutralidade que leva Rawls e Habermas a uma importante ruptura com 

as teses comunitárias, pois ambos sustentam, por um lado, a impossibilidade de adotar-se uma 

concepção de justiça apoiada em algum objetivo comum. Com efeito, para os comunitários 

apenas num Estado com fortes vínculos culturais os indivíduos poderiam reconhecer-se uns 

aos outros publicamente, produzindo processos de identificação e vínculos de pertença e 

solidariedade. Somente a partir deste reconhecimento público, como sendo a única fonte de 

consenso, eles teriam condições de legislar, atribuindo-se direitos mutuamente[6]. Sendo 

assim, Rawls e Habermas apresentam, por outro lado, perspectivas distintas sobre o modo de 

justificar a prioridade da justiça e sobre os mecanismos para alcançá-la.  

  

É sobre este distinto paradigma em justificar a justiça que se apresenta a divergência 

teórica entre os dois. Suas teorias produzem formas diferentes para a fundamentação de 

sistemas de direitos. Segundo Habermas, Rawls não conseguiria na sua justice as fairness [7] 

estabelecer a relação entre as instituições que dizem respeito à implementação do direito 

positivo e a teoria política para assim estabelecer um direito legítimo. Para o autor americano, 

esta crítica é improcedente. Ao assegurar a prioridade da liberdade e conceber uma estrutura 

básica para resguardá-la, ele acredita ter obtido a melhor fundamentação dos direitos bem 

como a melhor estruturação de um sistema de liberdades que seria a fonte de legitimidade 

posterior.   

  

  

  

3. Pluralismo e liberalismo na obra de John Rawls  

  

Rawls dedica as suas principais obras – A Theory of Justice, 1971 e Political 

Liberalism, 1993 –  ao problema do pluralismo.[8] Partindo do pressuposto de que este é um 

fato inexorável nas sociedades contemporâneas, o filósofo propõe uma concepção de justiça 

que, quando aplicada à estrutura básica da sociedade, resultaria no que denomina de sociedade 
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bem ordenada. [9] Uma sociedade bem ordenada é aquela que compartilha os mesmos 

princípios de justiça e as instituições sociais básicas se satisfazem pelo próprio uso destes 

princípios[10]. Ao entendermos que a sociedade bem ordenada faz uso público da justiça, é 

preciso compreender a ideia de concepção pública de justiça em Rawls. [11] Numa sociedade 

governada efetivamente por uma concepção pública de justiça os homens teriam prazer em 

viver e conviver uns com os outros. Desta forma (e ao mesmo tempo), os que constituem a 

sociedade são constituídos por ela, pois ao ser justa, leva os homens a agir com justiça. Isto 

pressupõe, entretanto, que todos reconheçam e compartilhem os mesmos princípios.  

  

A concepção política de justiça é notadamente mais simples e objetiva em “A Theory 

of Justice” do que em “Political Liberalism”. [12] Ele define a concepção pública de justiça a 

partir de três elementos centrais. O primeiro deles é o seu sujeito, qual seja, a estrutura básica 

da sociedade de uma democracia constitucional moderna[13]. O segundo é a formulação, que 

se faz através de um ponto de vista livre (freestanding view). Isso quer dizer que, mesmo que 

possa ser referendada por qualquer teoria abrangente, não se coaduna com ela e, menos ainda, 

dela emana. Este ponto precisa ser bem esclarecido, pois, para Rawls, não se trata de retirar 

das doutrinas abrangentes pontos de contato para efetuar um “sumário”, mas de um dado da 

razão: a estrutura básica da sociedade deve ser produzida em condições de independência que 

permitam uma formulação mais precisa. O terceiro ponto é que seu conteúdo se expressa em 

termos de ideias fundamentais que se consideram implícitas na cultura política de uma 

sociedade democrática.  

  

Construir uma concepção política de justiça não é um problema de difícil solução. Ela 

está fundada nas ideias latentes de uma cultura política democrática que tendem, por isso, a 

ser consensuais. São basicamente três: a) a ideia de que a sociedade é um sistema justo de 

cooperação social através dos tempos e da troca de gerações que se define a partir dos 

seguintes termos: trata-se de uma atividade distinta da atividade meramente coordenada 

socialmente, pois é guiada por normas e procedimentos publicamente reconhecidos; b) 

implica condições justas de cooperação, ou seja, aceitá-los desde que os outros também o 

façam; e, finalmente, c) requer uma ideia da vantagem racional de cada participante.  
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Posto o que Rawls quer significar ao conceber a sociedade como um sistema justo de 

cooperação social composta por cidadãos livres e iguais, resta a questão de saber qual é a 

forma mais apropriada de justiça capaz de fornecer os princípios da justiça mais adequados ao 

sistema. O autor recorre ao conceito de posição original e reintroduz os termos do contato, 

agora, porém, com um significado mais modesto. [14].   

  

A manutenção do projeto contratualista em “Political Liberalism” tem como função 

assegurar a neutralidade liberal por meio do construtivismo. Para tanto, Rawls propõe a 

construção procedimental do que ele denomina overlapping consensus. Este seria um 

consenso em torno do qual os indivíduos poderiam associar-se, pois permitira uma 

convivência pacífica numa sociedade plural. São três as suas características essenciais: a) seu 

objeto é uma concepção política da justiça (princípios da justiça), b) não é realizado por 

indivíduos, mas por doutrinas compreensivas razoáveis (aquelas que não comprometem o 

poder moral dos indivíduos) e c) é subscrito por várias e diversas concepções razoáveis sendo 

que cada uma delas pode aderir através de suas próprias razões.[15] 

  

Com efeito, o liberalismo político de Rawls, tal como explica Kukathas e Pettit[16], 

 é um liberalismo que não depende de nenhum ideal moral liberal em particular, como a 

autonomia. Continua a ser uma versão de “liberalismo” enquanto sublinha a importância da 

tolerância e argumenta a favor de um sistema de governo orientado por princípios que não 

pressupõem uma determinada forma de boa vida como a melhor. Em “Political Liberalism”, 

revela-se, portanto, uma atitude de tolerância em relação às concepções liberais, visto que 

permite a todos ideias morais em conflito uma competição pacífica.) 

  

O overlapping consensus teria então a função de assegurar a estabilidade numa 

sociedade onde o pluralismo é o resultado inevitável do funcionamento das instituições livres 

e do uso pleno da razão, pois representa uma “concepção de legitimidade política. Na medida 

em que reconhece que os cidadãos são livres e iguais, toda concepção liberal deve examinar 

sua própria estabilidade de tal modo que cada cidadão possa afirmá-la livremente”. [17] 

Como parece ficar claro, se concebida como liberal, uma sociedade enquanto sistema de 

cooperação social, não pode subscrever uma compreensão global como princípio regulador 
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das instituições políticas. Precisamente este é o motivo pelo qual o autor acredita ser 

impossível a qualquer doutrina abrangente servir de base à configuração das instituições 

sociais, o que equivale a dizer que, em matéria de justiça, há que se esquecer de tentar 

fundamentá-la em argumentos gerais, para baseá-la em ideias que possam ser reconhecidas 

pela totalidade das teorias abrangentes; “A constitutional regime does not require na 

agreement on a comprehensive doctrine: the basis of its social unity lies elsewhere”[18].As 

características necessárias para compor tal pauta de estabilidade seriam, segundo o autor, os 

traços políticos comuns presentes numa sociedade democrática que, por estarem associados a 

uma tradição democrática, devem ser reconhecidos por todos os seus membros como 

fundamentais e fundantes.  

  

  

  

4. A crítica de Habermas à concepção procedimental e política de justiça rawlsiana 

  

Habermas, por sua vez, preocupa-se em discutir, precisamente, o problema do regime 

constitucional garantidor de uma base estável na sua dimensão política. Inicialmente, 

Habermas sustenta que a teoria rawlsiana estrutura-se em níveis diversos: a) fundamentação: 

Rawls estabelece a justificação normativa de uma sociedade bem ordenada, objetivando a 

“auto-estabilização de uma sociedade justa através da força socializadora de uma vida sob 

instituições justas”[19]; b) esclarecimento: o de como estabelecer, em circunstâncias 

determinadas, instituições justas; c) propaganda: demonstrar que sua teoria é a mais adequada 

as nossas práticas cotidianas e representa as melhores tradições da cultura política.  

  

A existência necessária desses três níveis na teoria de Rawls não deixa claro, segundo 

Habermas, quais são as relações entre a construção de uma fundamentação teórica de 

princípios de justiça e a recepção e aplicação desses mesmos princípios pela comunidade 

jurídica concreta, a qual teria a tarefa de estabelecer suas próprias bases normativas de 

convivência através desses princípios. A questão se funda no fato de que Rawls não explicita 

se a estabilidade de uma sociedade justa se dá através do overlapping consensus ou, por meio 
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da aceitação democrática do pluralismo político, o que o torna apenas uma forma de buscar a 

reestruturação teórica da ideia de sociedade justa para a reforma prática das instituições 

sociais existentes. [20] Segundo Habermas, Rawls coloca a questão da estabilidade em 

primeiro plano e o overlapping consensus exprime apenas uma contribuição funcional do que 

a justice as fairness pode trazer para a institucionalização pacífica da cooperação social. O 

problema repousa em um valor intrínseco do fundamento de uma teoria, ou seja, o que nos 

fala Rawls? De instituições legítimas? De cooperação social pacífica? De um critério justo 

para a razão prática dos cidadãos? 

  

Com isso, Habermas acusa a teoria rawlsiana de não conseguir estabelecer a relação 

entre as instituições que dizem respeito à implementação do direito e às suas relações com a 

filosofia política. Para ele, “Rawls concentra-se em questões da legitimidade do direito, sem 

tematizar a forma do direito enquanto tal, e com isso, a dimensão institucional do direito”. 

[21] O problema que se coloca diz respeito então, a saber, se a crítica de Habermas teria força 

para afastar o autor americano do debate sobre a criação e posterior institucionalização do 

direito. Isto significaria que a teoria de Rawls não estaria apta a sustentar um sistema de 

direitos, pois lhe faltaria a dimensão mais pragmática que o vincula aos seus destinatários, e, 

por conseguinte, a um critério legitimatório procedimental. 

  

A preocupação de Rawls, segundo Habermas, limitar-se-ia, dessa forma, somente ao 

grau de aceitação e plausibilidade dos princípios da justiça como equidade em relação às 

tradições políticas e ao contexto cultural de sociedades contemporâneas pluralista, deixando 

de fora, a tensão entre facticidade e validade. Ou seja, não haveria na justiça como equidade a 

descrição crítica dos processos políticos identificáveis na realidade social, capazes de 

promover uma reconstrução do desenvolvimento do Estado de direito de sociedades 

concretas, isto é, faltou em “A Theory of Justice”, de Rawls, enquanto uma teoria do direito, 

“uma reconstrução normativa do Estado de direito e de sua base social”[22]. 

  

O estabelecimento de um nexo entre as duas realidades, entre a eficácia – facticidade – 

dos processos políticos e o arranjo comunicativo dos processos democráticos de 

autocompreensão do Estado de direito – validade – é a tarefa que, então, Habermas propõe 
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para o seu projeto filosófico sobre a legitimidade do direito. [23] A crítica seria, assim, uma 

crítica familiar, quando o filósofo alemão impõe como questionamento se a propositura 

rawlsiana consegue fazer valer suas corretas e importantes definições normativas. [24] 

  

Nesse sentido, Habermas centra sua análise em três aspectos distintos da realização do 

projeto de implementação de uma autonomia de raízes kantianas. Inicialmente, aponta o fato 

de que tem dúvidas sobre se o conceito de posição original assegura e explicita 

adequadamente a ideia de um juízo imparcial de princípios de justiça entendidos 

deontologicamente. Aduz, assim, a questão de que a posição original constitui-se a partir de 

um desenho teórico que atribui aos partidos a tomada de decisões representativas de uma 

ordem moral individual, a qual encontra-se anteriormente eliminada nos próprios indivíduos, 

já que os mesmos estão vinculados a uma posição original na qual são despidos do sentido 

próprio de justiça e da concepção pessoal de bem.  

  

Habermas argumenta, em primeiro lugar, que Rawls pode ampliar sua concepção de 

posição original e resolver o problema, mas, com isso, perderia a característica mais marcante 

de sua teoria que é a divisão entre a racionalidade de eleição subjetiva e as apropriações das 

limitações objetivas, divisão esta que permite que sujeitos auto-interessados consigam 

realizar, não obstante, decisões racionais (morais). [25]  

  

Em segundo lugar, considera que Rawls deveria separar as questões de fundamentação 

das de aceitação. Com isso, a neutralidade de sua concepção de justiça não deve se sobrepor à 

validez cognitiva de sua teoria como um todo. Pelo contrário, deve conviver com as variadas 

doutrinas interpretativas e as diferentes concepções de mundo, sem que perca sua capacidade 

de gerar resultados práticos, proporcionando o overlapping consensus. O problema é que a 

aceitação do consenso deve ser anterior a ele mesmo e não posterior o que leva a pensar na 

existência de cosmovisões verdadeiras por si mesmas, produzindo uma espécie de ontologia, e 

não no sentido semântico-discursivo, mas normativamente vinculante. 
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Em terceiro e último lugar, Habermas considera inadequada a colocação dos direitos 

básicos liberais sobre o princípio democrático de legitimação, o que seria uma consequência 

indesejada, mas previsível, especialmente por conta da divisão rígida entre identidade política 

e identidade não pública dos cidadãos. Na verdade, aqui se coloca, mais uma vez, a questão 

da reinterpretação da ideia de autonomia kantiana por Rawls. Para o filósofo alemão, Rawls 

não consegue alcançar o intento de harmonizar a liberdade dos modernos com a liberdade dos 

antigos pelo fato de restringir a ideia de autonomia de Rousseau e Kant. Para estes últimos, a 

raiz da autonomia política e da autonomia moral é uma só, já que os direitos liberais 

(liberdade de crença, de consciência, de proteção à vida e à propriedade, em suma, a 

“liberdade dos modernos”) não podem limitar o exercício público da razão, isto é, a realização 

da prática de autodeterminação, estabelecida pela construção constante do processo 

democrático de questionamento político da realização efetiva dos direitos (a “liberdade dos 

antigos”)[26].  

  

Por fim, Habermas acusa Rawls, de constituir uma teoria em termos bastante 

modestos, limitando-se meramente a aspectos procedimentais do uso público da razão, ou 

seja, ao processo que poderia formar racionalmente uma opinião e uma vontade, 

desenvolvendo a ideia de direitos a partir de sua institucionalização jurídica. Tal fato, não 

permitiria ver o processo democrático como um processo reconstrutivo, mas somente de 

construção fundante. O professor alemão vê, portanto, a necessidade de se assumir, no campo 

da filosofia política, a imodéstia diletante capaz de abandonar o „método de evitação‟ de 

questões disciplinares de fundo. Esse „método‟ possibilita a constituição de um sistema 

fechado digno de admiração, mas absoluta e continuamente dependente das disputas dos 

conceitos de racionalidade e de verdade. [27] 

  

  

  

5. Democracia constitucional e pluralismo: que justiça e quais direitos? 
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Embora Rawls e Habermas compartilhem preceitos e postulados epistemológicos com 

certa familiaridade, as discordâncias entre eles tem o condão de separá-los em termos de 

fundamentação, criação e aplicação do direito. Desta forma, pode-se dizer que, 

essencialmente, aquilo que os separa, além da fundamentação do sistema de direitos, é o 

alcance e a estabilidade deste sistema, especificamente, numa sociedade em contínua 

transformação. Na opinião de Habermas, não haveria a possibilidade de cristalização de 

direitos; o que, obviamente, não seria o resultado da prática institucional na teoria de Rawls.  

  

Uma das diferenças entre as teorias de Rawls e de Habermas é que o filósofo alemão 

faz uso de sua teoria do discurso para distinguir a sua concepção de sistema de direitos em 

relação à de Rawls. Para ele, na obra do pensador norte-americano, os direitos seriam 

distribuídos e consistiam basicamente em propriedade dos indivíduos, tornando-se 

verdadeiras barreiras contra as maiorias transitórias. [28] Para o filósofo alemão, os direitos 

são o resultado do exercício constante da razão pública. Desta maneira, a revisão do sistema 

de direitos é sempre possível, quando em sua estrutura se pronuncia a soberania popular assim 

o desejar, sem que haja empecilho aos direitos individuais. 

  

Com efeito, Vieira demonstra que uma das grandes contribuições de Rawls estaria em 

afastar o problema da intangibilidade de algumas cláusulas da Constituição, sem precisar 

recorrer a quaisquer princípios outros que não possam ser justificados racionalmente através 

da ética e da superioridade dos direitos fundamentais, mas também sem resvalar para um 

naturalismo.[29] 

  

            Sem dúvida, a obra de Rawls que encarna um individualismo dos direitos pessoais, 

parece ser a melhor configuração para a validade dos direitos fundamentais e  resulta muito 

mais segura e compatível com a democracia constitucional, pois atinge uma possibilidade de 

consolidação dos direitos e liberdades que outras teorias não conseguem atingir. Na defesa de 

Rawls, pode-se apontar, ainda, para os argumentos levantados por Kateb que sustentam que a 

individualidade democrática é, talvez, se não provavelmente a melhor realidade e a 

aspiração que uma cultura pode desenvolver onde os direitos são continuamente violados e, 

portanto, podem ser sistematicamente apreciados e reconhecidos [juridicamente][30].  
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Independentemente de poder ou querer esgotar o debate Rawls/ Habermas – o que 

parece realmente inimaginável - buscou-se, até aqui, demonstrar os matizes que ele assume no 

que toca à filosofia constitucional contemporânea. Pode-se entender, por fim, que para além 

de qualquer preferência teórica que mova o leitor na direção apontada por este artigo ou na 

direção contrária, ambos os autores nos convidam a pensar a Lei Fundamental como um 

compromisso democrático e de justiça. Se isto não for suficiente, fica pelo menos aberto o 

debate. 

  

  

  

6. Conclusão  

  

Este artigo propôs-se a apresentar o debate Rawls/Habermas, especialmente no que 

toca à filosofia constitucional. Seu objetivo maior, entretanto, pode ser resumido em apontar 

qual dos dois sistemas se mostra mais compatível com a democracia constitucional e 

enfrentam melhor o problema do pluralismo inerente as sociedades contemporâneas. Para 

levar a termo este objetivo, partiu-se da obra de John Rawls, que é, sem conteste, uma 

possibilidade lícita e eficaz de dar voz a um elemento externo ao discurso sobre a Lei 

Fundamental (a filosofia política), sem levar, entretanto, a um completo desvirtuamento dos 

pressupostos teóricos e epistemológicos da própria teoria da Constituição, mas que permitisse, 

concomitantemente, a sua continuidade e renovação. Assim, da reunião destes dois elementos 

é que aparece a necessidade de caracterizar a filosofia constitucional como uma fonte de 

renovação do discurso sobre o direito, pois lhe coloca demandas de fundamentação e 

justificação incompatíveis com o positivismo dominante até aqui. Como se procurou 

demonstrar, a obra de Rawls aparece como uma alternativa relevante para concretizar este 

objetivo. 
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[1] O pano de fundo deste debate são: HABERMAS, Jürgen. Factizität und geltung. 

Beitrage zur Diskurstheorie des Rechts und der Demokratischen Rechtsstaat. Frankfurt 

am Main, Suhrkamp Verlag, Deutchland, 1992 e RAWLS, John. Political Liberalism. New 

York: Columbia University Press, 1993.  

[2] John Rawls é tributário da filosofia moral de raízes anglo-saxônicas. Cf. BLOCKER, H. 

Gene. SMITH, Elizabeth (eds.). John Rawls’ Theory of Social Justice. Athens: Ohio 

University Press, 1980. Já Habermas é herdeiro da filosofia e da sociologia neomarxista da 

Escola de Frankfurt. Cf. HABERMAS, Jürgen. WIGGERSHAUS, Roff. The Frankfurt 

School, its History, Theories, and Political Significance. Trad. Michael Robertson. 

Cambridge, MA: The MIT Press, 1994. 

[3] Ambos os títulos são traduções livres dos autores. 

[4] Para John Rawls, o pluralismo razoável significa a tarefa essencial da razão prática em 

condição isenta de qualquer interferência de doutrinas abrangentes, exercida no plano da 

estrutura básica da sociedade, o que ele chama de instituições livres. Sociedade pluralista para 

Habermas é aquela na qual não existe parâmetro específico para a fundamentação única de 

legitimidade. Habermas tem em mente a sociedade contemporânea em seu momento de 

desencantamento, em função do qual ela se vê destituída dos pontos de apoio nos quais 

outrora se ancoravam as pretensões de legitimidade do poder político. 

[5] O debate entre os dois foi tratado como uma “disputa em família”, pois somente pelo fato 

de compartilharem os mesmos pressupostos teóricos é possível um diálogo entre os dois. 

[6] SANDEL, Michael. Liberalism and the limits of justice. Cambridge, MA: Cambridge 

University Press, 1982.  

[7] Nome que Rawls postula para sua concepção de justiça desde os anos 60.  

[8] “toda concepção que considera os indivíduos livres, iguais e capazes de formularem e de 

procurarem realizar sua concepção de bem, é levada a aceitar a existência de pluralidade de 

doutrinas morais”. Cf. GUILLARME, Bertrand. “Rawls et le libéralisme politique”. In: 

Revue Française de Science Politique. Volume 46: Pluralisme, Justice, Égalité – de 

lémpirique au philosophique dans l´étude de la démocratie, n.º 2, abr. 1996., p. 48. O 

9722



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pluralismo seria o resultado inevitável do funcionamento das instituições livres e do uso pleno 

da razão. 

[9] A estrutura básica da sociedade corresponde aos principais arranjos políticos, econômicos 

e sociais que são responsáveis pela distribuição de bens e direitos num determinado Estado.  

[10] “To say that a society is well-ordered conveys tree things: first, (and implied by the idea 

of a publicly recognized conception of justice), it is a society in which every one accepts, and 

knows that every one else accepts, the very same principles of justice; and second, (implied 

by the idea of the effective regulation of such a conception), its basic structured – that is, its 

name political and social institution as institutions and how they fit together as one system of 

cooperation – its publicly known, or with good reason believed, to satisfy this principles. And 

third, its citizens have a normally effective sense of justice and so they generally comply with 

society‟s basic institutions, which they regard as just. In such a society the public recognize 

that concept of justice establishes a shared point of view from which citizens‟ claims on 

society can be adjudicated. )”. RAWLS, John. Op. Cit., p. 35.  

[11] Este é um dos conceitos centrais em “Political Liberalism”, pois se trata de um ponto de convergência que 

todas as doutrinas abrangentes podem referendar. Representa “o fio condutor” do pensamento contemporâneo de 

Rawls, na tentativa de oferecer uma resposta a críticas importantes efetuadas sobre “A Theory of Justice” 

(especialmente dos comunitaristas e politicólogos), insere sua teoria no âmbito da filosofia política; permite-lhe 

dar conta do problema da estabilidade, pois possibilita o surgimento de um overlapping consensus; mas, acima 

de tudo, representa uma transformação nos objetivos e conteúdo da sua obra, dando uma nova dimensão –bem 

mais reduzida e modesta– à justiça como equidade. 
[12] Inicialmente, em “Political Liberalism”, afirma o autor: Perhaps, I should, them, begin a 

definition of political liberalism and explain why I call it „political‟. But no definition would be useful at the 

outset. Instead, I begin with a first fundamental question about political justice in a democratic society, namely 

what is the most appropriate conception of justice for specifying the fair attempts of social cooperation between 

citizens regarded as free and equal, and as fully cooperating members of society over a complete life from one 

generation to the next?”. RAWLS, John. Op. Cit., p. 3. Ressalta, ainda, que tal concepção pretende-se política 

com o objetivo de evitar que expresse proposições universais. Rawls não deixa de reconhecer, como pode 

parecer, que tal concepção é uma concepção moral, já que envolve valores, ideias, princípios, entre outros, mas 

estes têm a característica especial de serem valores políticos: in saying that conception is moral, I mean, among 

the others things, that its content is given by certain ideals, principles and standards; and that these norms 

articulate certain values, interpret  this case political values. Cf. RAWLS, John. Liberalismo político. 

Traducción de Sergio René Madero Báez. México: Fondo de Cultura Económica, 1996., p. 92. 

[13] Rawls mantém a mesma definição de estrutura básica da sociedade que usava em A 

Theory of Justice. A idea de sociedade a que ele se refere agora é uma ideia de sociedade 

fechada: “moreover, I assume that the basic structure is that of a closed society: that is, we are 

to regard is as self-contained and as having no relations with other societies. Its members 

enter it only by birth and leave it only by death”. RAWLS, John. Op. Cit., p 12. 

[14] FELIPE, Sônia T. (Organização, introdução). Justiça como equidade – fundamentação e 

interlocuções polêmicas (Kant, Rawls, Habermas). Anais do Simpósio Internacional sobre Justiça. Florianópolis: 

Insular, 1998, p.89.  

[15] Cf. RAWLS, John. Op. Cit., p 150-153. 
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[16] KUKATHAS, Chandran. PETTIT, Philip. Rawls, “Uma Teoria da Justiça” e seus 

críticos. Tradução Maria Carvalho. Lisboa: Gradiva Publicações, 1990, p. 23. 

[17] GUILLARME, Bertand. Op. Cit., p. 327. Tradução livre.  

[18] RAWLS, Op. Cit., p. 63. 

[19] Cf. HABERMAS, Jürgen e RAWLS, John. Debate sobre el liberalismo político. 

Traducción de Gerard Vilar Roca. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica/ Instituto de Ciencias 

de la Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona, 1998., pp. 84-85 

[20] HABERMAS, Jürgen.  Op. Cit., p. 87. 

[21] Idem, p. 92. 

[22] Idem, p. 93.  

[23] Habermas preocupa-se com o critério de legitimidade em consonância com a ideia de 

estabilidade da ordem política, ou seja, uma dimensão bem mais política do que a pretendida 

por Rawls, vejamos: “Legitimacy is considered a measured for stability, for the legitimacy of 

the state is objectively measured by the facto recognition on the part of the governed. Such 

legitimacy can range from mere toleration to free consent (Zustimmung). Here the consent 

that creates legitimacy is based on subjective reasons that cleam to be valid inside the 

currently accepted „ideological frames‟; but these reasons resist objective assessment. One 

legitimation is as good as another, so long as it sufficiently contributes to stabilizing a giving 

political order. According to this view, even a dictatorship must be considered legitimate so 

long as a socially recognizes framework of legitimation enables the government to remain 

stable. From this perspective of the theory of power, the quality of the reasons are without 

empirical significance”.  HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to 

a Discourse Theory of Law and Democracy. Translated by Cambridge, MA: The MIT 

Press, 1996, p. 290. E mais, considera além da racionalidade necessária aos cidadãos nas suas 

concepções ideológicas, exige Habermas um procedimento de deliberação política: “Our 

reflections from the stand point of legal theory revealed that the central elemento of the 

democratic process resides in the procedure of deliberative politics”. Idem, p. 296.  

[24] Cf. HABERMAS, Jürgen e RAWLS, John. Debate sobre el liberalismo político. Traducción de 

Gerard Vilar Roca. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica/ Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Autónoma de Barcelona, 1998, p. 42. 

[25] Idem, p. 45-47. 

[26] Idem, p. 66-67. 

[27] Idem, p. 71. 

[28] A identificação de direitos a bens aos quais se aspira individualmente leva, por outro lado, à 

noção de justiça vinculada a uma ética de bens, mais próxima do utilitarismo e dos enfoques aristotélicos, do que 

de uma ideia de teoria do direito de corte kantiano, vinculada à ideia de autonomia. Rawls supera parcialmente 
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este problema quando responde à crítica de H. L. Hart, colocando que só podem ser reconhecidos “como bens 

básicos aqueles bens sociais que são apropriados para os planos de vida e para o desenvolvimento das 

capacidades morais dos cidadãos enquanto pessoas livres e iguais”. HABERMAS, Jürgen. Idem, p. 50.  

[29] “As formulações de Rawls, recolocando a discussão ética no âmbito da Política e do Direito, 

servem à análise das cláusulas constitucionais intangíveis, uma vez que podem auxiliar sua justificação no 

campo ético, porém não metafísico. Os princípios da justiça, os consensos sobrepostos e os essenciais 

constitucionais, cada um na sua esfera, não constituem valores transcendentes como os direitos naturais, mas 

princípios decorrentes da razão humana, voltados à organização da sociedade em que os homens são 

compreendidos como fins, e não como meios. Neste sentido a teoria da justiça de Rawls não é meramente 

procedimental, [mas] há , portanto, uma ética substantiva que permeia o discurso de Rawls”. VIEIRA, Oscar 

Vilhena. A Constituição e sua reserva de justiça – um ensaio sobre os limites materiais ao poder de reforma. 

São Paulo: Malheiros Editores, 1999, pp.222-224.  

[30] KATEB, George. “La Individualidad democrática y el significado de los derechos”. In: 

ROSENBLUM, Nancy (dir.). El Liberalismo y la vida moral. Traducción de Horacio Pons. 

Buenos Aires: Ediciones Nueva Visión, 1993, p. 205. 
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LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL  
 

LIMITS OF CONSTITUTIONAL INTERPRETATION  
 
 

Taísa Maria Viana Anchieta1 
 

Resumo: Este artigo analisa a interpretação, especialmente a constitucional, cuja base é a 

textura aberta da Constituição, com a intenção de buscar seus limites. É apresentado o Direito 

como linguagem e sua plurivocidade, a qual dá ensejo a diversas interpretações viáveis. A 

interpretação é levada em conta considerando-se o giro linguístico que houve no século XX, 

de acordo com o qual o leitor cria um novo texto a partir do que foi lido. Discorre-se acerca 

dos métodos, dos princípios aplicados à exegese constitucional, bem como dos limites que se 

lhe impõem. Conclui-se que vários limites se colocam à interpretação constitucional, como o 

consenso do outro, por meio da justificação das decisões, além da realidade constitucional 

vigente.  

 
Palavras-Chave: Criação do Direito; Hermenêutica; Interpretação Constitucional; Limites da 

Interpretação; Teoria da Interpretação. 

 
Abstract: This article analyses interpretation, specially constitutional, which is based in the 

Constitution open texture, aiming to find its limits. Law as language and its natural 

plurivocity, which leads to many possible interpretations are presented. The interpretation is 

taken into account in the 20th Century’s linguistic turn, according to which the reader creates a 

new text from what was read. Methods and principals applyed to constitutional hermeneutics 

are also brought to analysis, and, in addition, the constitutional interpretation limits are 

considered. The conclusion of this work is that many limits are imposed to the constitutional 

interpretation, as the “other’s” consensus, through decisions’ justifications, besides the 

constitutional reality applicable. 

 
Keywords: Law Creation; Hermeneutics; Constitutional Interpretation; Interpretation Limits; 

Interpretation Theory. 

 

 

                                                        
1 Currículo disponível na plataforma lattes do site do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico – CNPq do Brasil (site http://lattes.cnpq.br/7454309072232279). 
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INTRODUÇÃO 

Nenhuma linguagem é clara por si só. As palavras representam objetos, institutos, 

sentimentos e, por não serem “em si”, não possuem um sentido único indiscutível. Esse foi o 

resultado do giro linguístico, fruto das elucubrações da filosofia ocidental do século XX, cujo 

principal ator foi Ludwig Wittgenstein. Mais ainda: um texto não fala por si – seu sentido não 

é unívoco. Assim, a interpretação normativa não é tão simples quanto querem aqueles que 

defendem uma única opção correta. 

Segundo Paulo de Barros Carvalho2, ainda hoje os aplicadores do Direito são 

conservadores e querem fazer crer que de algo material, como o texto da lei, possa-se extrair 

algo imaterial, como o seu sentido. Entretanto, todos devem considerar que a interpretação 

jurídica é influenciada pela mudança trazida pela filosofia da linguagem.  

O presente estudo enfoca a interpretação constitucional, com o objetivo de, por meio 

do estudo do significado, dos métodos, dos princípios e da hermenêutica constitucional, 

verificar se é possível delinear os limites.  

O problema que se coloca é: considerando não haver uma única resposta correta, mas 

sim múltiplas opções válidas, quais são os limites da interpretação constitucional? 

Após a revisão da literatura, especialmente de autores cujas ideias corroboram as de 

Paul Ricoeur, conclui-se pela importância do papel do tribunal constitucional, a quem 

compete a nobre e difícil tarefa de concretizar a norma, num caráter criativo, e, especialmente, 

a observância dos limites interpretativos, tão difíceis de serem reconhecidos. 

 

2 LÍNGUA NATURAL E LINGUAGEM JURÍDICA  

Para tratar da interpretação normativa, notadamente a constitucional, faz-se mister 

abordar o tema referente à linguagem jurídica, que se utiliza da língua natural, a qual viabiliza 

a comunicação.  

Toda comunicação pressupõe três elementos: um emissor, uma mensagem e um 

receptor. A mensagem, base de toda comunicação, faz-se por meio da língua, que pode ser 

definida, resumidamente, como um conjunto de códigos ou signos. 

Ricoeur3 ensina que “langue [língua] é o código ou o conjunto de códigos – sobre 

cuja base falante o particular produz a parole como uma mensagem particular”. Para Ferraz 

                                                        
2 CARVALHO, Paulo de Barros. Interpretação das Normas Jurídico-Tributárias. In: Palestra conferida no 
Instituto Brasiliense de Direito Público – IDP, Brasília, 2009. 
3 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. Lisboa: Edições 70, 1987.  p. 14. 
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Jr.4, “a língua é um sistema de símbolos e relações. A fala se refere ao uso atual da língua. Em 

termos de fala, os símbolos são esquemas de ação, da ação de falar”.  

O Direito utiliza-se da língua para comunicar. Usa de modo singular e cria sua 

linguagem própria. 

A língua, quando expressa por meio de conexões, forma uma mensagem, um texto. 

Para se compreender um texto qualquer, seja oral ou escrito, é necessário que se observe o 

conjunto. Ricoeur5 esclarece que “o sentido de um elemento é a sua capacidade de entrar em 

relação com outros elementos e com a totalidade da obra”. Assim, cada elemento não fala por 

si só, não tem sentido sozinho. O sentido forma-se apenas se avaliado em seu conjunto, na 

relação com os demais elementos. Deve-se procurar dar sentido ao todo. Assim é o 

ordenamento jurídico. 

Morais6 lembra que “a afirmação de que a lei é linguagem funda-se na circunstância 

de as normas jurídicas que integram o Direito positivo se exprimirem através de proposições 

lingüísticas escritas”. O Direito se exprime por linguagem. Se há proposições não escritas, são 

essas, ao menos, suscetíveis de serem escritas. 

Assim, diante de tantas normas, o intérprete deve supor haver um sistema. Como, 

entretanto, imaginar um sistema jurídico uno, se as leis não são elaboradas por um único 

corpo congruente? Sim, pois as leis são elaboradas por vários representantes do povo. Não 

existe um único legislador, “o legislador não tem personalidade física individual”, e, portanto, 

a lei é a soma de vontades, “é obra de numerosos espíritos, cujas idéias se fundem em um 

conglomerado difícil de decompor”7. 

No Direito, a compreensão está em função do decidir e orienta a uma tomada de 

posições a respeito das regras que se devem observar e aplicar8. Há uma peculiaridade no 

texto jurídico, diferente da interpretação geral: as pessoas tomam posições diante das 

alternativas. Uma conduta será, ou não, considerada lícita. O intérprete aplicador deverá dar 

um veredicto sobre a conduta escolhida. 

Ainda que uno o sistema, apesar desse amálgama de ideias, há que se ressaltar o 

caráter plurívoco dos enunciados normativos. É possível, então, dizer-se, na aplicação da lei, 

que apenas uma solução é cabível? Se não, se há várias interpretações, quais os limites de 

                                                        
4 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. p. 258. 
5 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 88. 
6 MORAIS, Carlos Blanco de. Manual de Legística: Critérios científicos e técnicos para legislar melhor. 
Editorial Verbo, 2007. p. 573. 
7 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. p. 22. 
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suas possibilidades? 

2.1. PLURIVOCIDADE 

2.1.1. Plurivocidade Semântica – Língua Natural  

Um texto tem apenas uma interpretação correta? O sentido que o intérprete 

vislumbrou é válido? A interpretação deve ser tomada como correta ou como válida? Há mais 

de uma interpretação válida9?  

Não se pode olvidar da teoria de Ronald Dworkin10 sobre a única resposta correta. 

Entretanto, a univocidade a cada dia perde mais adeptos na doutrina e na jurisprudência.  

O Tribunal Constitucional Alemão, em determinado julgado, declarou ser ficção “a 

ideia de que apenas é possível uma solução correta na aplicação da noção do que pode 

representar um perigo para a juventude”11.  

Coelho12, comentando a questão, complementa, incluindo a intersubjetividade como 

elemento de validação de uma interpretação: 

O direito não contém uma única solução correta e justa para todos os casos 
particulares; antes, indica uma solução “privilegiada”, desde o ponto de vista 
ético e político, em determinada conjuntura da vida da sociedade, uma 
solução que, de resto, em dado momento, é apoiada por amplos grupos 
sociais e favorecida por um grande público. 

A análise se centra, fundamentalmente na questão da linguagem, pois o código usado 

pelo Direito – isto é, a língua natural – é polissêmico. Assim, qualquer texto guarda mais de 

uma interpretação.  

Em decorrência disso, no Direito, “o sentido verbal da norma não é unívoco”13. O 

sentido do texto não nasce pronto com as letras,  pois “é constituído ao longo de um processo, 

iniciado, na hipótese, pela percepção visual das letras, dos vocábulos e das partículas que 

unem os vocábulos, organizando formações mais amplas”. Por conseguinte, não é possível 

“cogitar de manifestação do direito sem uma linguagem, idiomática ou não, que lhe sirva de 

veículo de expressão”14. O Direito, no uso que faz da língua, também gera plurivocidade. 

                                                                                                                                                                             
8 ZACCARIA, Giuseppe & VIOLA, Francesco. Elementos de Teoría Hermenéutica del Derecho. Madrid: 
Dykinson, 2007. p. 189-191. 
9 O presente estudo se centra no conceito de validade de Paul Ricoeur, para quem a validade de uma 
interpretação – que não se reputa falsa/verdadeira, nem adequada/inadequada –, se baseia na sua provável 
intersubjetividade.  
10 DWORKIN, Ronald. Uma Questão de Princípio. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
11 COELHO, Inocêncio Mártires. Da Hermenêutica Filosófica à Hermenêutica Jurídica. São Paulo: Saraiva, 
2010. p. 193. 
12 COELHO, I. M.. Da Hermenêutica Filosófica à Hermenêutica Jurídica. p. 194. 
13 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. p. 389. 
14 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 73 e 62. 
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2.1.2. Plurivocidade Jurídica  

É inegável que “a linguagem jurídica, enquanto um tipo de linguagem ordinária ou 

natural especializada e não uma linguagem artificial, é ambígua e vaga, o que dá ensejo a 

interpretações divergentes”15. 

Sim, são possíveis várias interpretações, inclusive com sinais contrários, isto é, é 

possível argumentar contra ou a favor de cada uma. Mas é preciso certo cuidado, pois  sempre 

há um campo limitado de construções possíveis16. 

A norma não tem uma substância pronta. Somente quando se aplica ao caso 

concreto, seja real ou fictício, é que a norma faz aparecer seu conteúdo, revelando seu caráter 

plurívoco. A norma prescreve apenas uma moldura, dentro da qual é possível imaginar o seu 

alcance17. Nesse sentido, Müller18 ressalta que “um enunciado jurídico não funciona 

mecanicamente”.  

A interpretação da norma deve levar sempre em conta a dialética entre compreensão 

e explicação. Ricoeur19 nos ensina que é preciso explicar mais para compreender melhor. 

Especialmente porque a norma jurídica (e aí está inclusa a norma constitucional) é um objeto 

cultural, cuja apreensão “exige a utilização de um método adequado, de natureza empírico-

dialética, que se constitui pelo ato gnosiológico da compreensão”20. 

Na teoria de Kelsen21, existe uma relação entre a norma e a decisão do aplicador. 

Aquela é a “norma de escalão superior”, que regula esta, a de escalão inferior. Mesmo quando 

bastante detalhada, esta norma, de escalão inferior, deve deixar uma margem de livre 

apreciação, não só por impossibilidade de sua previsão, mas também por decorrência 

intencional. 

A plurivocidade não decorre apenas de uma dificuldade em prever, mas também de 

um dever de abranger situações vindouras. Para Müller22,  

a norma jurídica deve regulamentar uma quintessência indeterminada de 
casos jurídicos práticos, nem concluída nem suscetível de ser concluída na 
direção do futuro. Tais casos jurídicos não podem nem devem ser pré-
‘solucionados’ qualitativa e quantitativamente pelo legislador.  

Por isso, a norma prescreve um núcleo, a partir do qual se podem inferir várias 

                                                        
15 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 204. 
16 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 91. 
17 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. p. 388-390. 
18 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. 
p. 62. 
19 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 97. 
20 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 113. 
21 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes,  1999. p. 388-389. 
22 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 66. 
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possibilidades. 

Segundo Maximiliano23, não há possibilidade de que “algumas séries de normas, 

embora bem-feitas, sintéticas, espelhem todas as faces da realidade”. Neves24, no mesmo 

sentido, assevera que, “inegavelmente, a linguagem jurídica, enquanto um tipo de linguagem 

ordinária ou natural especializada e não uma linguagem artificial, é ambígua e vaga, o que dá 

ensejo a interpretações divergentes”. 

É certo, porém, que pode haver equívocos. Mas como evitá-los e conceber uma 

interpretação válida? 

3 HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

3.1. Hermenêutica 

Etimologicamente, a palavra hermenêutica provém do Deus grego Hermes, a quem 

competia a interpretação da vontade dos Deuses. 

Na lição de Maximiliano25, a hermenêutica jurídica “tem por objeto o estudo e a 

sistematização dos processos aplicáveis para determinar o sentido e o alcance das expressões 

do Direito”. Como já mencionado, sobre a vinculação entre a linguagem natural e a jurídica, 

Maximiliano pondera que “talvez constitua a Hermenêutica o capítulo menos seguro, mais 

impreciso da ciência do Direito; porque partilha da sorte da linguagem”. 

Já a interpretação possui a técnica da hermenêutica, “os meios para chegar aos fins 

colimados”. A interpretação é, assim, aplicação da hermenêutica: “a Hermenêutica é a teoria 

científica da arte de interpretar”26. 

A dogmática hermenêutica tem como tarefa determinar o sentido da lei, por meio da 

busca do significado de seu texto. O jurista não deve apenas conhecer, “mas conhecer tendo 

em vista as condições de decidibilidade de conflitos com base na norma enquanto diretivo 

para o comportamento”27. 

Na Teoria da Projeção, de Dr. Carlos Jorge Wurzel, compara-se a hermenêutica a 

uma fotografia: no foco aparece a imagem nítida (a norma), mas em volta surgem imagens 

sem extremos precisos, que se fundem ao centro e ao fundo (penumbra legal)28. 

Três são os critérios que perpassam pela tarefa hermenêutica: coerência/correção 

(“busca do sentido correto”, que exige um sistema hierárquico de normas), consenso (“busca 

                                                        
23 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. p. 9-10. 
24 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. p. 204. 
25 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1988. p. 1-9. 
26 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. p. 1. 
27 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 2 ed. São 
Paulo: Atlas, 1999. p. 256. 
28 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 2004. p. 12-13. 
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do sentido funcional”, que exige respaldo social) e justiça (“busca do sentido justo”, que exige 

sejam atingidos os objetivos axiológicos do Direito)29. 

A necessidade de uma hermenêutica constitucional é decorrente do fato de que “os 

textos constitucionais, por seu caráter aberto, polissêmico e indeterminado, carecem 

necessariamente de concretização para serem aplicados”30. 

Assim, a interpretação não abrange apenas a compreensão e a explicação, mas 

também a aplicação. 

3.2. O Papel do Intérprete  

Ao aplicador é compulsório prolatar uma decisão (proibição do non liquet). Ao se 

deparar com um enunciado normativo, deve interpretá-lo, definir-lhe o “sentido básico”, para, 

então, concretizá-lo.  

Novamente, é de se ressaltar a influência da pluralidade semântica da língua. O 

sentido dos enunciados é “construído, produzido, elaborado, a contar das marcas gráficas 

percebidas pelo agente do conhecimento”31. 

O intérprete deve “traçar um rumo nesse mar revolto; numa torrente de vocábulos 

descobrir um conceito; entre acepções várias e hipóteses divergentes fixar a solução 

definitiva, lúcida, precisa; determinar o sentido exato e a extensão da fórmula legal”32. 

Neves33 aduz que é durante o processo de concretização que a norma, especialmente 

a constitucional, é produzida. Cita Müller, pelo poder de sua assertiva, no sentido de que “o 

juiz não é ‘legislador de segundo grau’, mas sim ‘o único legislador, mesmo que isso soe 

estranho”. 

Assim, a hermenêutica atribui ao intérprete a tarefa de conferir unidade ao 

ordenamento jurídico. Este é, para Zaccaria e Viola34, uma “ideia equivocada”. Trata-se de 

uma “realidade caótica”. O que há é um esforço de sistematização; não há, a rigor, um 

sistema. Como mencionado, a consistência parte da visão do intérprete. Isso é natural, pois o 

princípio da não-contradição perpassa pela noção de sentido de um texto qualquer. 

Nessa tarefa de sistematização, Nino35 ensina que o ordenamento jurídico não tem 

contradições. Segundo o princípio da unidade sistemática, “não é admissível como conclusão 

                                                        
29 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. p. 286. 
30 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 8. 
31 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. São Paulo: Saraiva, 
2006. p. 73. 
32 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 2004. p. 13. 
33 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. p. 202.  
34 ZACCARIA, Giuseppe & VIOLA, Francesco. Elementos de Teoría Hermenéutica del Derecho. p. 326-328. 
35 NINO, Carlos Santiago. Consideraciones sobre La Dogmática Jurídica. México: Universidad Nacional 
Autónoma de Mexico, 1989. p. 92. 
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de uma interpretação que duas normas jurídicas se contradigam”36. 

É, pois, papel do intérprete criar a norma para o caso a aplicar. 

3.3. A Criação Normativa na Interpretação Constitucional 

É temeroso dizer que “onde não se suscitam dúvidas não se interpreta e, com 

freqüência, não faz falta interpretação alguma”37, pois tudo, inclusive o silêncio, é objeto de 

interpretação. Interpretar “é explicar, esclarecer; dar o significado de vocábulo, atitude ou 

gesto; reproduzir por outras palavras um pensamento exteriorizado; mostrar o sentido 

verdadeiro de uma expressão; extrair, de frase, sentença ou norma, tudo o que na mesma se 

contém”38.  

A respeito do brocardo in claris cessat interpretatio, Maximiliano39  assevera que 

Ulpiano ensinou justamente o seu contrário, pois consta do Digesto que, “embora claríssimo o 

edito do pretor, contudo não se deve descurar da interpretação respectiva”. Trata-se, hoje, de 

postulado universal do Direito que toda norma se interpreta40. 

Carvalho41 aduz que “é a interpretação que faz surgir o sentido, inserido na 

profundidade do contexto”. Para Kelsen42, entende-se por interpretação “a fixação por via 

cognoscitiva do sentido do objeto a interpretar”. 

Interpretar “é selecionar possibilidades comunicativas da complexidade discursiva”. 

Na tarefa de interpretar, “temos de decodificar os símbolos no seu uso e isto significa 

conhecer-lhes as regras de controle da denotação e conotação (regras semânticas), de controle 

das combinatórias possíveis (regras sintáticas) e de controle das funções (regras 

pragmáticas)”43. 

Ferraz Jr. lembra que Kelsen “coloca a questão de saber se é possível uma teoria 

científica da interpretação jurídica, que nos permita falar da verdade de uma interpretação, em 

oposição à falsidade”44. Por sua Teoria Pura do Direito, Kelsen pretende expurgar o 

subjetivismo, pretende delinear critérios “puros”, objetivos, para a interpretação. Com esse 

propósito, classifica a interpretação em dois tipos: a) autêntica, pois cria Direito, tendo em 

vista ser proveniente do órgão que o aplica; e b) não-autêntica, proveniente de indivíduos 

                                                        
36 Tradução livre. 
37 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. Textos selecionados e traduzidos por 
Carlos dos Santos Almeida, Gilmar Ferreira Mendes, Inocêncio Mártires Coelho. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 
102. 
38 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 2004. p. 8. 
39 MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito. 1988. p. 33. 
40 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. p. 264. 
41 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito Tributário: fundamentos jurídicos da incidência. p. 73. 
42 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. p. 390. 
43 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. p. 260. 
44 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. p. 261. 
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externos aos órgãos aplicadores do Direito. Autêntica é a interpretação que tem por finalidade 

a criação de Direito. É o aplicador que promove a sentença – o juiz, o administrador –, ao 

interpretar a norma em pertinência a um caso concreto. Não-autêntica é a interpretação que 

não cria direito novo (caso do cidadão que interpreta a norma para a ela adequar sua conduta). 

É também a que acontece quando um estudioso analisa a norma e faz a sua interpretação 

científico-jurídica45. 

Assim, resta, então, clara a diferença entre texto e norma. Aquele é o sinal linguístico 

e esta é “o que se revela ou designa”46. 

No dizer do Ministro Eros Grau (Reclamação 4.335-5/AC),  

uma das marcantes oposições que se manifestam no bojo do direito é a que 
se põe entre a necessária tutela da segurança jurídica e da liberdade 
individual, de um lado, e a função da interpretação no desenvolvimento do 
direito, de outro. Dizendo-o na síntese de PAOLO GROSSI(1), são duas as 
forças que, em direções opostas, percorrem o direito, uma tendente à rigidez, 
outra à elasticidade; e duas são as exigências fundamentais que nele se 
manifestam: a da [i] certeza e liberdade individual garantidas pela lei no 
sistema do direito burguês e a da sua [ii] contínua adequação ao devir social, 
garantida pela interpretação. Aquela apenas será assegurada na medida em 
que o texto vincule o intérprete; esta demanda criatividade que pode fazê-lo 
ir além do texto. Essa oposição apenas poderá ser compreendida se nos 
dispusermos a admitir que texto e norma não se superpõem; que o processo 
legislativo termina no momento do texto — a norma virá depois, 
produzida no bojo de um outro processo, a interpretação. 

(destacado) 

Assim, o processo normativo é iniciado após o momento em que a lei ou a 

Constituição entra no ordenamento jurídico. É a decisão, diante da realidade da vida, que vai 

nortear, juntamente ao texto, a norma. 

É, pois, fundamental a importância da interpretação constitucional devido ao caráter 

aberto da Constituição, que faz surgirem problemas de interpretação com grande frequência47. 

Esses problemas revelam que, dada a sua diversidade, deverá haver limites na interpretação. 

O tribunal constitucional é o órgão competente para fixar o conteúdo da 

Constituição, com eficácia vinculante (para o cidadão e para os órgãos do Estado). Nem por 

isso,  o Tribunal está acima da Constituição, pois deve a ela a sua existência48. Este é o 

primeiro limite da interpretação: a Constituição, que é o fundamento da própria existência do 

Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro. 

                                                        
45 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. p. 387-388. 
46 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Almedina, 
2003. p. 1218. 
47 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 102. 
48 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 103. 
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Definido o papel do intérprete, faz-se mister perquirir os métodos e princípios 

hermenêuticos desenvolvidos pela ciência jurídica. 

3.4. Métodos ou Regras Técnicas de Interpretação 

A hermenêutica é formada, em sua estrutura, pelo conjunto de métodos e tipos de 

interpretação, que são as “regras técnicas que visam à obtenção de um resultado”49. Os 

cânones são: a) o processo gramatical (literal ou filológico), pelo qual impera ater-se à letra de 

lei, pois ela expressa com precisão a vontade do legislador (mens legislatori) e assim deve ser 

entendida50; b) o processo histórico, segundo o qual se deve perseguir a intenção do legislador 

(mens legislatori); c) o processo lógico, que visa a solucionar problemas lógicos (mens legis); 

d) o processo sistemático (stricto sensu), para o qual se pressupõe a unidade do ordenamento 

jurídico  (mens legis); d) o processo sociológico, de acordo com o qual deve-se analisar a lei 

envolta nas transformações ocorridas no tempo, buscando-se, assim o sentido da lei (mens 

legis); e e) o processo teleológico (axiológico), cuja finalidade é buscar-se o valor dos termos 

legais. 

Hesse51 critica tais regras tradicionais, pois, no seu sentir, são muitas as dificuldades 

que se apresentam em relação a mens legislatori e a mens legis. A Constituição “não possui 

qualquer critério inequívoco (...) nem ela nem o constituinte decidiram nada”. Não há 

nenhuma vontade prévia na Constituição. A norma prescreve condutas fictícias que serão 

aplicadas a condutas reais, momento em que ocorre a concretização. Assim, não se pode 

pensar em nada prévio, pois antes da aplicação, a norma é abstrata, não tem vontade, por isso 

há a necessidade da interpretação. Sendo a interpretação uma atividade criativa, impõe-se-lhe 

a possibilidade de um controle.  

Para Gomes Canotilho52,  

a questão do ‘método justo’ em direito constitucional é um dos problemas 
mais controvertidos e difíceis da moderna doutrina juspublicística. No 
momento actual, poder-se-á dizer que a interpretação das normas 
constitucionais é um conjunto de métodos, desenvolvidos pela doutrina e 
pela jurisprudência com base em critérios ou premissas (filosóficas, 
metodológicas, epistemológicas) diferentes mas, em geral, reciprocamente 
complementares.  

Hesse ensina que os métodos de Savigny, tomados separadamente, são 

insatisfatórios. Quanto à interpretação sistemática, trata-o como um critério pouco racional, 

                                                        
49 FERRAZ Jr., Tércio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão e dominação. p. 286. 
50 Maximiliano (1988, p. 121) cita Jhering, que critica o intérprete restrito à interpretação gramatical, pois “o 
apego às palavras é um desses fenômenos que, no Direito como em tudo o mais, caracterizam a falta de 
maturidade do desenvolvimento intelectual”. 
51 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 105. 
52 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1210. 
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pois “pode ser manejada de modo diferente, segundo o que se tenha em conta seja o lugar da 

lei em que se insere o preceito ou a sua conexão material”. Já a interpretação teleológica “é 

praticamente uma carta em branco”. Ademais, a relação dos métodos entre si não é clara. Em 

cada julgado, observa-se que os tribunais constitucionais adotam um método de interpretação. 

Há casos, inclusive, em que não se usa nenhum método de interpretação: o juízo é formado 

levando-se em conta “considerações relativas à adequação dos resultados à situação a ser 

regulada”. Assim, observa-se um “reiterado fracasso daquelas regras”. Hesse53 conclui que 

“restringir-se às ‘regras tradicionais de interpretação’ supõe desconhecer a finalidade da 

interpretação constitucional” e complementa que a “práxis se orienta para uma interpretação 

vinculada ao objeto e ao problema”. 

Num esforço de sistematização, são apresentados, a seguir, nove diferentes métodos 

da interpretação constitucional. 

3.4.1. Método Jurídico (ou Hermenêutico-Clássico) 

Segundo o método jurídico, a Constituição equipara-se à lei, e, portanto, devem-se-

lhe ser usados os mesmos métodos e regras tradicionais da hermenêutica, de forma articulada, 

se necessário54.  

Nessa concepção hermenêutica, o texto é, ao mesmo tempo, o ponto de partida e o 

limite da interpretação. O principal defensor desse método é Forsthoff, para quem os métodos 

tradicionais desenvolvidos por Savigny seriam os únicos capazes de preservar o conteúdo 

normativo da Constituição e de impedir a “sua dissolução em considerações valorativas”55. 

Coelho lembra que, no método jurídico, o intérprete procura revelar o “verdadeiro 

significado das normas e guiar-se por ele na sua aplicação”. Assim, nesse contexto, toda 

norma possui um sentido em si mesmo, seja pela vontade do legislador, seja pela do texto56. 

3.4.2. Método Tópico-Problemático 

Pelo método tópico-problemático, parte-se do problema para a norma, de forma a 

resolver o caso concreto57. Segundo Viehweg58, “o aspecto mais importante na análise da 

tópica constitui a constatação de que se trata de uma técnica do pensamento que está orientada 

para o problema”.  

                                                        
53 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 106-108. 
54 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1210-1211. 
55 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 82. 
56 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 83. 
57 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1211-1212. 
58 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. Tradução da 5. ed. alemã por Kelly Susane Alflen da Silva. 
Porto Alegre : S.A. Fabris, 2008. p. 33. 
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Os esquemas tópicos variam pouco59. A forma clássica de Tomás de Aquino consiste 

no estabelecimento do problema (utrum), seguido da detecção dos pontos de vista próximos 

(videtur quod), e da verificação dos pontos de vista contrários (sed contra). Depois do cotejo 

de todos os tópicos, parte-se para a solução (respondeo dicendum). 

Importante observar que os tópicos devem-se entender “como possibilidades de 

orientação ou cânones do pensamento”. Tópicos são “pontos de vista utilizáveis em múltiplas 

instâncias, com validade geral, que servem para a ponderação dos prós e dos contras das 

opiniões e podem conduzir-nos ao que é verdadeiro”, são “argumentos utilizados na solução 

de problemas jurídicos, e que podem contar neste domínio com a concordância geral, o 

consensus omnium”60. 

Para Coelho61, 

em suma, graças à abertura textual e material dos seus enunciados e ao 
pluralismo axiológico, que lhes é congênito, a Constituição – enquanto 
objeto hermenêutico – mostra-se muito mais problemática do que 
sistemática, o que aponta para a necessidade de interpretá-la dialogicamente 
e aceitar, como igualmente válidos e até serem vencidos pelo melhor 
argumento, todos os topoi ou fórmulas de busca que, racionalmente, forem 
trazidos a confronto pela comunidade hermenêutica. Por esse caminho, 
ademais, as contendas políticas são absorvidas e transformadas em simples 
conflitos de interpretação, o que, tudo somado, significa resguardar a 
Constituição contra inconformismos ou surtos autoritários, pois todo aquele 
que participa do debate hermenêutico em torno da Constituição, ao menos 
moralmente, fica obrigado a respeitar o seu resultado em vez de se voltar 
contra o objeto da interpretação. 

E é assim que quase sempre se procede62. 

3.4.3. Método Hermenêutico-Concretizador 

O intérprete, ao se utilizar do método hermenêutico-concretizador, primeiro 

compreende a norma – e, para tanto, “a Teoria da Constituição vem a ser condição de 

compreensão”63 – e, depois, o contexto histórico do problema, o que envolve, obviamente, a 

compreensão também do problema concreto.  

No dizer de Böckenförde64, 

un contenido normativo vinculante no se puede obtener de un texto 
normativo marco, vago, como es típico para la mayoría de las normas 
constitucionales, sin recurrir a una teoria de la Constitución (teoría de los 
derechos fundamentales), a su vez obligatoria, a la que le corresponda la 

                                                        
59 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. p. 70. 
60 LARENZ, Karl. Metodologia da Ciência do Direito. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1997. p. 202-
203. 
61 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 85. 
62 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. p. 37. 
63 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 110. 
64 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. 1. Aufl. Baden-Baden: 
Nomos Verl.-Ges., 1993. p. 34. 
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función de directriz normativa para la interpretación. 

A teoria da Constituição ajuda, assim, a compreensão da norma, diante da situação 

fática analisada. 

3.4.4. Método Científico-Espiritual 

A denominação do método científico-espiritual se deve às ciências do espírito, em 

cujo âmbito se encontra o Direito. Coelho65 registra, citando Radbruch, que os adeptos de tal 

método concebem tanto o Estado quanto a Constituição “como fenômenos culturais ou fatos 

referidos a valores”. O intérprete deve compreender a Constituição como algo dinâmico, pois 

imerso na realidade social, que muda a todo instante, sob a perspectiva política e sociológica, 

para “construção e preservação da unidade social”. 

A doutrina de Smend é o ponto de partida para tal método, orientado às ciências da 

realidade. Em sua teoria, não é o texto literal ou a abstração dogmática, mas sim o sentido e a 

realidade da Constituição que constituem o fundamento de sua interpretação66. 

3.4.5. Método Normativo-Estruturante 

Müller propõe uma metódica do Direito Constitucional, que leva em conta a 

estrutura, o programa, o âmbito, o texto da norma, a normatividade, o processo de 

concretização e o caso concreto. Nela, buscam-se instrumentos de controle da decisão, da 

fundamentação. Nessa metódica, não há graus ou estágios de interpretação, mas sim 

elementos, que são apenas momentos diferentes da interpretação, sem hierarquia, que se 

complementam. Essa metódica baseia-se na “análise de técnicas práticas de trabalho nas 

funções da concretização do direito e da constituição”67. 

Não se trata de interpretação. A aplicação faz-se em momento posterior. Pressupõe-

se o caso concreto e a norma. A interpretação faz a ponte entre as duas. Cria-se a norma de 

decisão. Surge, então, o momento de aplicar. 

Na lição de Müller68, não devemos nos restringir somente a regras de interpretação 

como “métodos” da ciência jurídica. A interpretação do teor literal da norma é apenas um 

elemento no processo de concretização.  

A concretização da norma “não pode ser um procedimento meramente cognitivo”. 

Quando se tenta aplicar, concretizar a norma, ela revela seu caráter plurívoco e, em algumas 

vezes, de pouca clareza. Pode parecer clara na concretização relacionada a um caso concreto, 

                                                        
65 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 91. 
66 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. p. 27. 
67 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000. 
p. 50-70. 
68 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 61. 
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mas obscura em outro. Somente quando se aplica ao caso concreto (real ou fictício) é que a 

norma aparece nítida. Só existe a norma quando há o caso. Antes só há textos. Constrói-se a 

norma de decisão a partir da norma jurídica, diante de um caso. A aplicação, para Müller69, é 

a norma de decisão.  

A concretização se promove não só pela aplicação, pelos “titulares de funções”, seja 

na jurisprudência, na legislação, na administração ou no governo, mas também na simples 

observância da lei pelos seus destinatários70. 

Friedrich Müller71 propõe uma metódica, especialmente para o Direito 

Constitucional, para a práxis jurídica, capaz de decompor 

os processos da elaboração da decisão e da fundamentação expositiva em 
passos de raciocínio suficientemente pequenos para abrir o caminho ao 
feedback [Ruckkopplung] controlador por parte dos destinatários da norma, 
dos afetados por ela, dos titulares de funções estatais (tribunais revisores, 
jurisdição constitucional etc.) e da ciência jurídica. 

O que Müller trata por “decompor os processos” corresponde à explicação de 

Ricoeur72, que leva à compreensão do sentido de um texto escrito: deve-se explicá-lo para 

compreendê-lo. 

Assim, a aplicação, para Müller73, envolve, necessariamente, a concretização, pois 

não é possível descolar a norma jurídica do caso jurídico por ela 
regulamentando nem o caso da norma. Ambos fornecem, de modo distinto, 
mas complementar, os elementos necessários à decisão jurídica. Cada 
questão jurídica entra em cena na forma de um caso real ou fictício. Toda e 
qualquer norma somente faz sentido com vistas a um caso a ser 
(co)solucionado por ela.  

Müller74 fala do papel da ciência do Direito: a objetividade jurídica está na 

“racionalidade verificável da aplicação do direito”.  

Entretanto, não é possível uma racionalidade integral, pois na ciência jurídica 

estamos sujeitos à valoração do Direito. Mas há que se observar o máximo de racionalidade, o 

mais ampla possível. Na sua condição de ciência normativa, a ciência jurídica tem, por tarefa, 

a “intenção de uma vigência universal”75. No dizer de Kaufmann, lembrado por Coelho76, “a 

hermenêutica é uma atividade racional, que se ocupa com processos total ou parcialmente 

irracionais – como o da aplicação do direito – da forma mais racional possível”. 

                                                        
69 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 50-70. 
70 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 51. 
71 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 53. 
72 RICOEUR, Paul. Do Texto à Acção. Porto-Portugal: RÉS-Editora, [198-?]. p. 182. 
73 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 63. 
74 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 65. 
75 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. p. 66. 
76 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 6. 
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Corrobora a teoria de Müller o sentir de Hesse77, segundo o qual, “a interpretação 

constitucional é ‘concretização’”. O conteúdo da Constituição é definido mediante a 

“incorporação da ‘realidade’”.  Assim, o caráter criativo (embora limitado, pois vinculado à 

norma) dessa interpretação se revela pelo fato de que “o conteúdo da norma interpretada só se 

completa com a sua interpretação”. 

Não é possível, portanto, “um método de interpretação autônomo”, desvinculado da 

pré-compreensão do intérprete e do caso concreto. O “processo de concretização deve ser 

dirigido pelo objeto da interpretação – a Constituição – e pelo problema em questão”78. 

3.4.6. Método da Comparação Constitucional  

Parte-se do pressuposto de que em outros ordenamentos jurídicos, os intérpretes 

lançam mão dos mesmos métodos de interpretação.  

Canotilho79 explica que por meio da comparação, “é possível estabelecer a 

comunicação entre várias constituições (Häberle) e descobrir critério da melhor solução para 

determinados problemas concretos”. 

Concluindo, sobre os métodos, interessa colacionar o sentir de Viehweg80, para 

quem: 

a tópica tem prestado grandes serviços à Jurisprudência. Mas, como se tem 
visto, entretanto, é próprio dela fazer com que a Jurisprudência não possa 
converter-se num método. De fato, só pode se denominar método a um 
procedimento que, do ponto de vista lógico, seja estritamente controlável, 
que estabeleça, por conseqüência, um unívoco texto argumentativo, i. e., um 
sistema dedutivo. 

Por esse prisma de análise, não existem métodos81, pois há sempre a possibilidade de 

multiplicidade de sentidos aceitos intersubjetivamente.  

3.5. Princípios da Interpretação Constitucional 

Antes de se apresentarem os diversos princípios da interpretação constitucional, 

importa registrar advertência de Böckenförde82, no sentido de que tais princípios não possuem 

caráter normativo. Eles servem como “puntos de vista interpretativos, ‘principals’ en el 

sentido del proceso tópico. Aportan como tales – sin gradación y límite – argumentos para la 

solución del problema, pero son incapaces a su vez de valorar y seleccionar tales 

argumentos”.  

A seguir serão apresentados os pontos fundamentais dos princípios da unidade da 

                                                        
77 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 108-111. 
78 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 110. 
79 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1211-1214. 
80 VIEHWEG, Theodor. Tópica e Jurisprudência. p. 77. 
81 Viehweg assevera que a jurisprudência “não tem um método (no sentido indicado), porém, um estilo”. 
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constituição; da concordância prática; da correção funcional; da eficácia integradora; da força 

normativa da Constituição; da máxima efetividade; da interpretação conforme a Constituição;  

da proporcionalidade; e da presunção de constitucionalidade das leis. 

3.5.1. Princípio da Unidade da Constituição 

Por esse critério, “todas as normas constitucionais hão de ser interpretadas de tal 

modo que se evitem contradições com outras normas da Constituição”83. 

Aqui vale lembrar o círculo hermenêutico de Gadamer84: só se compreende um texto 

em sua totalidade. Compreende-se a parte pelo todo e o todo pelas partes. O todo e a parte se 

implicam.  

3.5.2. Princípio da Concordância Prática (ou da Harmonização) 

Esse princípio não deve ser considerado isoladamente, mas sim de forma integrada a 

outros. O ponto fundamental é que o princípio da harmonização “impõe a coordenação e 

combinação dos bens jurídicos em conflito de forma a evitar o sacrifício (total) de uns em 

relação aos outros”85.  

Não se deve, portanto, fazer uma “precipitada ‘ponderação de bens’” ou de valores. 

Deve-se otimizá-los, isto é, deve-se tentar conferir efetividade ótima a ambos os bens em 

apreço86. 

3.5.3. Princípio da Correção Funcional 

Partindo-se do pressuposto de que a Constituição regula as funções dos Poderes, não 

se admite, portanto, qualquer interpretação que restrinja a liberdade de conformação daquele 

Poder que extrapole os limites constitucionais87. 

Canotilho88 o denomina de “princípio da justeza ou da conformidade funcional” e  o 

designa como o critério que “tem em vista impedir, em sede de concretização da constituição, 

a alteração da repartição de funções constitucionalmente estabelecida”. 

3.5.4. Princípio da Eficácia Integradora  

Canotilho89 explica que “na resolução dos problemas jurídico-constitucionais deve 

dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social e 

o reforço da unidade política”. 

Assim, por esse cânone interpretativo, prefere-se a interpretação que promova a 

                                                                                                                                                                             
82 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. p. 32. 
83 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 113. 
84 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Petrópolis-RJ: Vozes, 1997. p. 437. 
85 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1211-1214. 
86 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 114. 
87 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 115. 
88 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1211-1224. 
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unidade política da nação90. 

3.5.5. Princípio da Força Normativa da Constituição  

No uso desse critério, preferem-se os pontos de vista e a interpretação que “ajudem 

as normas da Constituição a alcançar a máxima eficácia nas circunstâncias de cada caso”91.  

Esse procedimento, que, orientado pela norma, considera o caso concreto, pode 

chegar a resultados racionalmente explicáveis. A ratio decidenti se mostra, então, “explicável, 

convincente e até certo ponto previsível”, o que revela uma honestidade jurídica e ajuda a 

alcançar-se a tão almejada segurança jurídica92. 

Segundo Coelho93, tal princípio  

não encerra nenhuma peculiaridade da interpretação constitucional, em que 
pese a sua importância nesse domínio hermenêutico, um terreno onde 
qualquer decisão, ao mesmo tempo que resolve um concreto problema 
constitucional, projeta-se sobre o restante do ordenamento e passa a orientar 
a sua interpretação. 

3.5.6. Princípio da Máxima Efetividade 

Coelho lembra tratar-se de princípio vinculado ao princípio da força normativa da 

Constituição. Tal cânone orienta a interpretação das normas de modo a “otimizar-lhes a 

eficácia, mas sem alterar o seu conteúdo”94. 

Aplicado notadamente aos direitos fundamentais, o cânone da máxima efetividade 

prefere a interpretação “que reconheça maior eficácia aos direitos fundamentais”95. 

3.5.7. Princípio da Interpretação Conforme a Constituição  

Trata-se de princípio não ligado só à interpretação constitucional, que é usado 

especialmente no controle de constitucionalidade das leis. Coelho96, citando Moreira Alves, 

assevera não ser simples regra de interpretação, pois “consubstancia essencialmente uma 

diretriz de prudência política”. 

O princípio da interpretação conforme a Constituição protege o trabalho do 

legislador, de modo a não lhe inferir a inconstitucionalidade, quando há interpretação possível 

que se faça à luz da Constituição. Por conseguinte, “o texto legal permanece íntegro, mas sua 

aplicação fica restrita ao sentido declarado pelo tribunal”97. 

No princípio da interpretação conforme a Constituição, “uma lei não deve ser 

                                                                                                                                                                             
89 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1211-1224. 
90 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 115. 
91 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 115-116. 
92 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 116. 
93 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 107. 
94 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 106. 
95 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1224. 
96 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 97, 107-108. 
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declarada nula quando possa ser interpretada em consonância com a Constituição”. Hesse98 

complementa que, se não evidente a inconstitucionalidade,  a lei não deve ser declarada nula. 

Não se refere apenas à lei, mas também a um “conteúdo ambíguo ou indeterminado da lei” . 

Entretanto, tal interpretação não pode ser levada ao extremo de contrariar o disposto 

na lei99.  

Se a intenção da interpretação é manter a validade da lei – e sempre é, pela aplicação 

do critério da eficácia integradora e pelo princípio da unidade do ordenamento jurídico 

(círculo hermenêutico) –, então há “primazia do legislador  na concretização da 

Constituição”100. O tribunal constitucional auxilia o legislador nesse sentido. 

Umas das repercussões na interpretação da Constituição é a interpretação da 

Constituição conforme à lei. A interpretação conforme a Constituição – que tenta manter a lei, 

conferindo-lhe uma interpretação que possa lhe alterar o significado de conteúdo, para lhe 

conformar à Constituição e, assim, não se lhe declarar a nulidade – revela a “estreita inter-

relação existente entre Constituição e lei e, com isso, a unidade do ordenamento jurídico”. 

Isso porque a interpretação conforme exige101: 

tanto a interpretação da lei quanto a da Constituição, e dado que tanto a 
relação material quanto a funcional vão no sentido da manutenção da lei, a 
interpretação conforme interpretará a norma constitucional, dentro do 
possível, no sentido em que o legislador a concretizou.  

Hesse102 assevera que o tribunal constitucional “interfere nas competências do 

legislador com mais intensidade” quando altera o significado da lei, quando corrige o 

legislador, por meio da interpretação conforme, mais do que quando declara o texto 

inconstitucional, pois, neste caso, “a nova conformação continua sendo assunto do 

legislador”.  

3.5.8. Princípio da Proporcionalidade ou da Razoabilidade 

Também chamado de princípio da proibição de excesso103, esse cânone da 

interpretação jurídica geral também se aplica à exegese constitucional104. 

Procede-se, no uso do princípio da proporcionalidade em sentido amplo, à censura 

                                                                                                                                                                             
97 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 195. 
98 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 118-119. 
99 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 108. 
100 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 120. 
101 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 122. 
102 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 120. 
103 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 1224. 
104 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 97. 
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sobre a adequação e a necessidade do ato legislativo105. Isso porque a proibição do excesso, 

que, inicialmente, dizia respeito à limitação do Poder Executivo, e hoje inclusive verifica os 

excessos legislativos, compõe-se dos subprincípios da adequação, da exigibilidade e da 

proporcionalidade em sentido estrito106. 

Pela adequação, é controlada a finalidade da lei, por meio da relação “adequação 

medida-fim”. Pela exigibilidade (ou necessidade, ou, ainda, menor ingerência possível), 

avalia-se se o “legislador poderia ter adoptado outro meio igualmente eficaz e menos 

desvantajoso para os cidadãos”107. 

Para Canotilho108, 

quando se chegar à conclusão da necessidade e adequação da medida 
coactiva do poder público para alcançar determinado fim, mesmo neste caso 
deve perguntar-se se o resultado obtido com a intervenção é proporcional à 
‘carga coactiva’ da mesma. Está aqui em causa o princípio da 
proporcionalidade em sentido restrito, entendido como princípio da ‘justa 
medida’. Meios e fim são colocados em equação mediante um juízo de 
ponderação, com o objectivo de se avaliar se o meio utilizado é 
desproprocionado em relação ao fim. Trata-se, pois, de uma questão de 
‘medida’ ou ‘desmedida’ para se alcançar um fim: pesar as desvantagens dos 
meios em relação às vantagens do fim.  

Coelho109 explica que o “subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito (...) ao 

lado da adequação e da necessidade, compõe a proporcionalidade em sentido amplo”.  

3.5.9. Princípio da Presunção de Constitucionalidade das Leis 

Aplicável, especialmente, ao controle de constitucionalidade das leis, este princípio é 

também aplicável à interpretação constitucional110. Na hipótese de a lei vislumbrar uma 

interpretação compatível com a Constituição, esse princípio orienta: o intérprete a segui-la; e 

o tribunal, a abster-se da declaração de inconstitucionalidade. Sua presunção é iuris tantum; 

“antes da decisão judicial, quem subtrair-se à lei o fará por sua conta e risco”111. 

Concluindo o tópico, observa-se que os princípios norteiam a interpretação e que os 

métodos, por sua vez, auxiliam, mas não garantem o seu sucesso. Além disso, a própria 

plurissignificação semântica envolve a interpretação jurídica. Por conseguinte, após o uso de 

todos esses instrumentos, da forma o mais harmoniosa possível, como evitar excessos? Quais 

são os limites da interpretação constitucional? 

                                                        
105 MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade. 3. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2004. p. 48. 
106 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 266-270. 
107 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 270 
108 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. p. 270 
109 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 110. 
110 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 97. 
111 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e Aplicação da Constituição. p. 182-183. 
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4 LIMITES DA INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

Os limites da interpretação não configuram um problema restrito à atividade da 

jurisdição constitucional, nem mesmo à da hermenêutica jurídica. Trata-se de questão que se 

“coloca em todos os domínios da comunicação humana”112.  

O motivo disso é que a textura aberta do texto constitucional, aliada à atividade 

criativa do juiz, podem afetar o princípio da segurança jurídica.  

Hesse cita Gadamer, para quem a interpretação se vincula a algo estabelecido. 

Assim, os limites da interpretação constitucional “situam-se onde não existe algo estabelecido 

de forma vinculante pela Constituição, onde terminam as possibilidades de uma compreensão 

lógica do texto da norma ou uma determinada solução está em clara contradição com esse 

texto”113. 

Na teoria de Paul Ricoeur114, a validade de uma interpretação repousa na 

possibilidade de ser aceita por outros intérpretes. Assim, a intersubjetividade pode ser 

considerada também um limite. Uma interpretação de um único juiz, que, na criação de uma 

norma, não encontra respaldo na intersubjetividade, é uma interpretação que ultrapassou os 

limites e, portanto, não é válida.  

Na leitura de um texto jurídico, assim como de qualquer outro texto, conjetura-se 

tudo: a idéia central do texto, a hierarquia do texto, com seus tópicos primários e secundários. 

A partir do momento em que o autor do discurso o transfere para a linguagem escrita, sua 

intenção mental foge ao alcance de todos – esse é o motivo da conjetura, pois “o texto é 

mudo”. Assim, só resta ao leitor conjeturar seu sentido.  

Ricoeur alerta que “não há regras para fazer boas conjecturas”, mas que há métodos 

para validá-las, e, para tanto, sinaliza os procedimentos de validação. Eles servem para 

testarmos nossas conjeturas. A validação não é verificação – o que o tornaria ínsito às ciências 

da natureza –, mas sim o processo que permite avaliar se a “interpretação é mais provável à 

luz do que sabemos”. Não se trata de verificar uma interpretação como verdadeira ou falsa, 

mas apenas como válida ou não115.  

Assim, unem-se circularmente conjetura (abordagem subjetiva ao texto) e validação 

(abordagem objetiva ao texto): “uma interpretação deve não só ser provável, mas mais 

provável do que outra interpretação”. Dessa forma, apreende-se o sentido do texto, subjetiva 

                                                        
112 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 111. 
113 HESSE, Konrad. Temas Fundamentais do Direito Constitucional. p. 116-117. 
113 COELHO, Inocêncio Mártires. Interpretação Constitucional. p. 108. 
114 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 87-91. 
115 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 87 e 90-91. 
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ao leitor, mas válida, por sua provável intersubjetividade116. 

Para Böckenförde117, o tribunal constitucional, para evitar a sua transformação em 

simples dono da Constituição, no lugar de ser um órgão de sua garantia, deve se sujeitar a um 

marco interpretativo estrito e intersubjetivamente realizável.  

Na visão do estadista francês Charles de Gaulle, a constituição é um envelope, cujo 

conteúdo é fruto do dinamismo da vida social118. Partindo do fato de que o conteúdo da 

Constituição é, no Brasil, ditado pelo Supremo Tribunal Federal, ele está, então, limitado ao 

dinamismo da vida social.  

O pensamento de Böckenförde119 corrobora tal assertiva, no sentido de que “la 

interpretación jurídica de la Constitución solo mediatiza ‘lo público y la realidad plurales, las 

necesidades y posibilidades de la comunidad’ que se sitúan ante, en y trás el texto 

constitucional. ‘El jurista-constitucional es solo un intermediario’”. 

Outro limite, ligado à intersubjetividade, são as justificativas. No estudo do ativismo 

judicial, observa-se que para um tribunal adotar uma mudança de interpretação, compete-lhe o 

ônus de uma justificação mais profunda120. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O estudo dos vários juristas colacionados demonstra que a interpretação 

constitucional é por demais complexa, pois envolve a textura aberta da Constituição. A norma 

não está pronta. O enunciado normativo orienta apenas a aplicação legislativa. A  norma de 

decisão é feita perante o caso concreto.  

Como pressuposto da atividade hermenêutica, está a pré-compreensão do juiz, que 

irá criar a norma. Ainda que tal tarefa seja possível e promovida, o texto normativo, 

especialmente o constitucional, sempre será plurívoco, tendo em vista ter como fundamento a 

língua natural, que também é plurissignificativa. Por maior estreiteza de sentido que o 

legislador consiga, ainda haverá espaço para a hermenêutica. 

O Direito é texto, linguagem, e, como tal, há de ser interpretado, de forma permeada 

pela filosofia da linguagem; não é possível extrair da lei um sentido, um valor. O intérprete 

deve construí-lo.  

Entretanto, tal criatividade é limitada. Limitada, em primeiro lugar, pela própria 

                                                        
116 RICOEUR, Paul. Teoria da Interpretação. p. 90-91. 
117 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. p.  43. 
118 GRAU, Eros. Palestra disponível em <http://puc-riodigital.com.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?infoid=1929&sid=41>. Acesso em 26/9/2011. 
119 BÖCKENFÖRDE, Ernst-Wolfgang. Escritos Sobre Derechos Fundamentales. p. 25. 
120 CANON, Bradley C. Defining the dimensions of Judicial Activism. In: Judicature, volume 66, number 6, 
December-January, 1983, p. 236-247. 
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Constituição, que legitima o controle feito sobre si. Os limites são também impostos pelos 

princípios, pelo dinamismo social e, ainda, pela provável intersubjetividade, auxiliada pela 

justificação a cada interpretação aplicada. 

A interpretação não é feita simplesmente por métodos que irão garantir a “melhor” 

interpretação, ou a única correta. A interpretação é um processo, cujo caminho (método) 

perpassa pelo círculo hermenêutico, que se dá pela dialética entre compreensão e  explicação.  

Cabe ao intérprete não só a adoção dos melhores métodos de interpretação, ainda que 

em constante progresso, mas também a aplicação da dialética da compreensão e da 

explicação. Ademais, compete-lhe aplicar os princípios para a construção do sentido e do 

alcance da Constituição. O intérprete cria o Direito concreto, a Constituição normada, e não o 

texto constitucional, por meio da norma de decisão, com o cuidado de conferir-lhe unidade. 

Esse é o limite primordial. 

O tribunal constitucional não é o dono da Constituição, mas sim seu garante. Assim, 

a Constituição não é simplesmente o que o tribunal diz que é, mas o que ele diz que é, dentro 

de seus limites. 
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MONOPÓLIO DA ÚLTIMA PALAVRA NA INTERPRETAÇÃO DO DIREITO: 

REFLEXÕES A PARTIR DA PERSPECTIVA DE ELEMENTOS DA FILOSOFIA DO 

DIREITO 

 

Claudia Rosane Roesler 

Fabiano Hartmann Peixoto 

 

RESUMO 

As decisões judiciais brasileiras são construídas dentro de uma ordem constitucional que 

impõe ao juiz a estruturação justificada de suas decisões. Tal conjunto forma um todo de 

premissas argumentativas que habitualmente servirão para sustentação de novas decisões. Por 

outro lado, há uma crescente carga interpretativa na atividade deliberativa judicial. No atual 

cenário, em que a modernidade impõe ao juiz a consideração de uma polissemia valorativa, 

com repercussões necessárias nos casos concretos, processos de universalização ou definições 

conceituais estritas tais como afeto e felicidade impõem reflexões críticas sobre o chamado 

monopólio interpretativo por parte do Supremo Tribunal Federal. Qual a possibilidade de 

avocação de monopólios interpretativos sobre o direito em um ambiente institucionalmente 

democrático? Buscar-se-á no trabalho o encaminhamento para esta questão. 

 

PALAVRAS-CHAVES   

Filosofia do direito – Monopólio de Interpretação – Hermenêutica - Kant 

 

RIASSUNTO 

Le decisioni giudiziarie brasiliane sono costruiti in una ordine costituzionale che richiede al 

giudice giustifica la strutturazione delle loro decisioni. In questo modo tutta una serie di 

ipotesi che di solito servono a supportare le decisioni argomentativa nuovo. D'altra parte, vi è 

un crescente peso deliberativo alla attività giudiziaria interpretativa. Nello scenario attuale, in 

cui la modernità impone al giudice di considerare una polisemia valutativa, con ripercussioni 

necessaria in un caso particolare, universalizzazione o definizioni concettuale delle categorie 

rigide con contenuti come l'affetto e la felicità, pongono riflessioni critiche sul cosiddetto 

monopolio interpretativo da parte dell Supremo Tribunal Federal (Corte Suprema). Qual è la 

possibilità di chiamare a lei, le monopolio interpretativo dell‟la legge in un ambiente 

istituzionale democratico? Cerca lavoreranno di resolvere questa domanda. 
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PAROLE CHIAVI 

Filosofia del diritto - Monopolio della interpretazione  - L'ermeneutica - Kant 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A atividade jurisdicional deve buscar sua sustentação na ordem constitucional e, 

frequentemente, enfrenta questões relevantes sobre a autoridade judicial no contexto 

democrático. O alcance e as conseqüências deste desempenho da autoridade judicial impõem  

necessárias reflexões, objetivo do presente artigo. A avocação do expresso “monopólio da 

última palavra” pelo Judiciário brasileiro, textualmente apresentada em algumas decisões 

coloca o sistema de controle democrático em um estado de atenção sobre as conseqüências 

deste movimento para todo o Direito.  

O presente trabalho tem por objetivo avaliar a partir de elementos da proposta 

teórica apresentada na filosofia moral de Kant e Hegel padrões de justificativa de decisões 

atuais estruturadas em hermenêutica constitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

Para tornar a abordagem mais orientada metodologicamente será utilizado como referencial 

de análise uma decisão recentemente prolatada pelo STF, que permite, pelas suas 

características, uma visualização direta ao problema levantado, adequando-se aos limites 

impostos a um artigo. Como referencial teórico será produzida uma abordagem sob a 

perspectiva liberal, nos conceitos da filosofia moral de Kant, bem como um recorte na 

perspectiva apresentada por Hegel e John.G.A. Pocock. Em tal procedimento metodológico 

buscar-se-á dedutivamente o entendimento de possibilidades de tal fenômeno, tendo como 

referente a decisão selecionada. 

 

2. DECISÃO DO STF E A ABORDAGEM  DE CONCEITOS DE FELICIDADE, AFETO, 

FUNÇÃO CONTRAMAJORITÁRIA E O MONOPÓLIO INTERPRETATIVO  

 

Nos meses de julho e agosto de 2011, o STF analisou uma seqüência de ações que 

tinham como background a extensão às uniões homoafetivas do regime jurídico aplicável à 

chamada união estável entre pessoas de gênero distinto. Na Ação que tinha por objeto a 

argüição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF 132/RJ e na Ação direta de 

inconstitucionalidade, ADI 4277/DF, o tribunal realizou sua interpretação sobre o tema. 

9751



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O presente artigo, pela opção metodológica explicitada, descreverá brevemente 

como material de análise a decisão proferida na Segunda Turma do mesmo tribunal, no 

Agravo Regimental (Ag.Reg.) apresentado no Recurso Extraordinário, RE 477.554 Minas 

Gerais, pela clareza solar que condensa questões relevantes associadas a matéria, pela 

objetividade que aponta enunciados da construção argumentativa e,  pela abrangência, que 

permite, na interpretação feita pelo tribunal sobre alguns direitos fundamentais, uma análise 

sobre as respectivas conseqüências do conjunto decisório.  

O referido caso apresentou ao tribunal uma oposição ao recebimento de benefício de 

pensão por morte pelo companheiro sobrevivente de um segurado pelo sistema público de 

previdência. Tal resistência não foi deflagrada por parte do órgão previdenciário, mas por 

familiares componentes da antiga entidade familiar do falecido. Estes agravantes alegavam, 

dentre outros fundamentos, que pertenciam a verdadeira entidade familiar que legitimamente 

deveria ser beneficiada, ao passo que a união homoafetiva, por sua vez, não a constituiria, sob 

a ótica do direito constitucional brasileiro. 

Na construção justificativa da relatoria, o encaminhamento da decisão inicialmente 

foi embasado nas afirmações de que a questão da união civil entre pessoas do mesmo sexo 

tem “alta relevância social e jurídico-constitucional”, assim como que  “[...] ninguém pode ser 

privado de seus direitos em razão de sua orientação sexual.” (STF,2011) Desta maneira, o 

relator discorreu que ninguém poderia sofrer restrições no âmbito da ordem jurídica por sua 

orientação sexual e, por conseqüência, os homossexuais deveriam ter direito a igual proteção, 

sendo arbitrárias quaisquer punições, exclusões, discriminações ou desigualdades, assim 

como inaceitáveis a intolerância e o desrespeito. 

A referida decisão também resgata os fundamentos enumerados pelo STF nas ações 

constitucionais sobre a questão, especialmente, o apoio na “hermenêutica construtiva” e nos 

princípios essenciais, dentre eles a dignidade da pessoa humana, a liberdade, a 

autodeterminação, a igualdade, o pluralismo, a intimidade, a não discriminação e a busca da 

felicidade. 

Em posição central do relatório que justifica a decisão está o reconhecimento da 

busca da felicidade, como “idéia-força” e realização de parte da essência do próprio princípio 

da dignidade da pessoa humana. Desta forma, a decisão segue encaminhando sua 

fundamentação no sentido do reconhecimento e da qualificação da união homoafetiva como 

entidade familiar e, no caso, na concretização desse direito. 

Assim, relata como precedente que o STF:     
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[...] reconhece assistir, a qualquer pessoa, o direito fundamental à 

orientação sexual, havendo proclamado, por isso mesmo, a plena 

legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva com entidade 
familiar, atribuindo-lhe, em conseqüência, verdadeiro estatuto de 

cidadania, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros 

homossexuais, relevantes conseqüências no plano do Direito, 

notadamente no campo previdenciário, e, também, na esfera das 
relações sociais e familiares. 

 

Alinhando-se ao entendimento majoritário do STF, o relatório objeto do presente 

artigo confere plena força jurídica à união homoafetiva, com ênfase nas conseqüências deste 

reconhecimento nas relações sociais. Além dos supracitados princípios, inclui o princípio da 

segurança jurídica e reconhece o sentido de inclusão decorrente da Constituição Federal 

(artigo 1º,III e 3º,IV). Identifica, igualmente, que neste arcabouço principiológico e 

teleológico constitucionais havia fundamentos suficientes e aptos a conferir o suporte 

legitimador do dispositivo decisório que logo se apresentou. 

Antes, porém, da etapa dispositiva, nos motivos decisórios, é enfrentada a questão da 

dimensão constitucional do afeto, e este, tido como fundamento da família moderna. Tal 

decisão reafirma o reconhecimento jurídico do afeto, apontando-o como paradigma 

informador e inspirador do próprio conceito de família. 

Ainda, ao reconhecer, como posição central no conjunto de argumentos, o princípio 

constitucional da busca da felicidade o faz como elemento irradiado do núcleo do “[...] 

postulado da dignidade da pessoa humana [...].” (STF,2011) Nesta passagem ressalta ainda a 

decisão a importância teleológica de tal princípio no processo de afirmação, gozo e expansão 

dos direitos fundamentais. Para tanto, a decisão reforça sua linha justificadora em precedentes 

do próprio STF, assim como da Suprema Corte Americana.
1
 

Apresenta, finalmente, como base para a decisão, o entendimento firmado pelo 

tribunal sobre sua função contramajoritária e, por conseqüência, sua forma de atuar, mesmo 

que eventualmente em desagrado da maioria. Qualifica como dever do tribunal (STF, 2011) a 

proteção das minorias e dos grupos vulneráveis como condição imprescindível “[...] à plena 

legitimação material do Estado Democrático de Direito.” Para tanto, ressalta a decisão, cabe 

ao STF “[...] „o monopólio da última palavra‟ em matéria de interpretação constitucional [...]”  

                                                
1 Apenas na ementa do relatório da referida decisão se faz menção aos Princípios de Yogyakarta (2006). 
Conferência organizada em 2006, na Indonésia (Yogyakarta), sob a coordenação do Serviço Internacional de 

Direitos Humanos e pela Comissão Internacional de Juristas, com especialistas sobre  de 29 países com o 

objetivo de desenvolver um conjunto de princípios sobre a aplicação da legislação internacional às violações de 

direitos humanos baseadas na orientação sexual e identidade de gênero. 
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Conclui, ao encerrar, pelo desprovimento do recurso, mantendo-se os direitos 

previdenciários ao companheiro em virtude da união estável homoafetiva. 

Antes da abordagem do referencial teórico deste trabalho, afirma-se que, embora não 

seja o objeto central do presente o tema de mérito analisado pelo STF, é inegável a 

importância histórica do conjunto de decisões sobre o tema na qual o relato acima apresenta 

uma síntese. Assim, percebe-se, pela repercussão deste conjunto de decisões, que a relatada 

decisão refletiu o pensamento de boa parcela da sociedade. A aferição disto, no entanto, não é 

o objeto do presente. Assim, deixa-se de fora, por opção metodológica, a importância do 

mérito das ações, isto é, o reconhecimento e a proteção jurídica das uniões (estáveis) 

homoafetivas, que refletem uma sociedade justa e plural a qual busca-se aperfeiçoar. 

Concentra-se, no presente, em algumas linhas de argumentação utilizadas como justificação 

do entendimento do tribunal. Tais linhas, sem dúvida alguma, podem gerar conseqüências 

práticas sobre a fruição de outros direitos fundamentais diametralmente opostas ao 

concretizado na decisão relatada. A interpretação sobre o conceito e amplitude de felicidade e 

a própria busca da felicidade. Os contornos da repercussão jurídica do afeto. O próprio 

resguardo dentro da função contramajoritária do STF apresentado em um formato extensivo. 

E mais, centralmente, “o monopólio da última palavra” em matéria de interpretação, até 

mesmo no alcance do significado do próprio termo interpretação, podem implicar – no futuro, 

na redução de possibilidades práticas de fruição de direitos fundamentais. Isto que, a partir 

deste momento, buscar-se-á ponderar. 

Para uma reflexão crítica sobre as (im)possibilidades práticas de realização de 

direitos fundamentais, através da interpretação valorativa de princípios, buscou-se a utilização 

de um referencial teórico clássico sobre filosofia moral. 

 

3. IDENTIFICAÇÃO DE ELEMENTOS PARA UMA CRÍTICA NA FILOSOFIA MORAL   

 

   Immanuel Kant permitiu, pela construção de seu pensamento, uma disciplina para o 

uso da razão. Em um primeiro momento sua construção filosófica combateu a metafísica para 

depois reconstruí-la dentro da sua noção de rigor e purificação.  Kant (1997, p. 41) esclarece 

que assim como se distingue a matemática pura da aplicada, a lógica pura da aplicada, pode-

se, se quiser, distinguir igualmente a pura filosofia dos costumes (metafísica) da moral 

aplicada (à natureza humana). Esclarece também que os princípios morais não se baseiam nas 

particularidades da natureza humana, mas têm de existir por si mesmos a priori. A partir deles 
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poder-se-á admitir a existência de regras práticas para a natureza humana. (KANT, 1997, 

p.41) 

O problema inicial, reconhecido e criticamente trabalhado por Kant, é que quanto 

mais uma razão direcionada ao gozo da vida e da felicidade, tanto mais o homem se afasta da 

verdadeira. Daí porque, afirmava, a resistência, a pecha de “mal-humorada” e o verdadeiro 

ódio a razão verdadeira, que promoveria um propósito muito mais digno da existência 

humana. (KANT, 2007, p 23-24) 

Para Kant, na construção filosófica moral são marcantes a sistematização, a 

ordenação e os conceitos fornecendo a estrutura ontológica da coisa
2
. Assim, a influência da 

racionalidade metafísica platônica, em que a idéia de Bem tem o valor universal e final, bem 

como a sua dialética partida entre a visão de conjunto que indica uma idéia (essência) única e 

uma subdivisão analítica desta essência sem o esfacelamento de sua unidade foram 

apropriadas na filosofia moral kantiana. Por sua vez, o reflexo dessa filosofia no curso da 

história, isto é, a produção derivada da kantiana, aperfeiçoa as idéias de sistematização, 

ordenação e conceituação. Este modelo de produção mental, ou ao menos resquícios dele, 

vem sendo utilizado como referencial teórico para o enfrentamento de questões recheadas de 

uma polissemia valorativa. Nesta (ausência de) sintonia entre os modelos teóricos e a 

definição do significado de valores para a sociedade é que, parece, residirem as maiores 

dúvidas sobre a aplicação do Direito. Desta forma, em até que medida os conceitos estritos de 

felicidade ou afeto podem fazer parte da agenda da jurisdição em uma modernidade com um 

politeísmo valorativo? De uma forma geral, as construções baseadas eminentemente na 

expressão da vontade do Estado soberano; na norma pressuposta, com papel de 

reconhecimento do que eventualmente tenha um pedigree de Direito, divorciaram-se das 

demandas da Sociedade e as mais diversas representações de seus valores, ou seja,  seu 

politeísmo valorativo. 

Segundo Kant (1997, p.26) comentando sobre a centralidade da reflexão sobre 

felicidade como dever “[...] é constituído de tal forma que causa grande dano a algumas 

inclinações, razão pela qual o homem não pode fazer idéia precisa e segura da soma de 

satisfação de todas elas sob o nome de felicidade; [...]”, podendo o que Kant chama de 

inclinações se sobrepor a idéia da própria felicidade. Para Kant (1997) a razão objeto de sua 

crítica não seria apta a conduzir com segurança a vontade, visto que por força do próprio 

                                                
2 O preenchimento do vazio platônico, cujo pensamento é acusado de “voar” é preocupação de Kant, em 

primeiro lugar, através de uma descrição do que a alma é; em segundo, que os juízos indubitáveis não são 

definitivos, mas perfectíveis e, em terceiro, um pressuposição que haja conformidade entre as leis da liberdade e 

os eventos circunstanciais. (CASTRO, 2005, p. 69-71) 
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instinto humano, desaguar-se-ia no atendimento das necessidades humanas, muitas vezes 

multiplicada por força desta mesma razão. Visualiza, como caminho e verdadeiro destino  que 

deva produzir uma vontade boa em si mesma e, não, como meio, já a que a natureza em tudo 

agiu com acerto na distribuição de talentos, em contraponto a intimas inclinações. 

Assim, aproveitando-se exemplo do próprio Kant (1997, p.27), não se pode 

confundir a sensação de realização do enfermo de gota ao saborear um alimento prejudicial a 

sua saúde, com a felicidade que estaria representada na sua saúde, relevada no cálculo 

racional que resultou na sua inclinação. O prazer da primeira situação nem de perto seria 

felicidade. 

Desta maneira, Kant (1997, p.27) na sua fundamentação propõe que uma ação 

praticada tem seu valor moral não na finalidade, na realidade do objeto da ação, mas na 

máxima do querer e não do desejar. Assim, propósitos de ação, em essência, não podem, 

segundo a filosofia de Kant, conferir as ações nenhum valor incondicionado, como feito na 

decisão descrita que apóia o presente ensaio.  

Percebe-se que na filosofia moral kantiana, todos os conceitos morais se originam 

“completamente a priori  na razão, e isso tanto na razão humana mais vulgar como na mais 

especulativa; que tais conceitos não podem ser abstraídos de nenhum conhecimento empírico 

[...]”(KANT, 1997, p. 42) Sobre a metafísica Kant esclarece, na melhor tradição do 

pensamento platônico,  que ela não se deixa deter por nada de empírico e, tendo de medir todo 

o conteúdo do conhecimento racional desse gênero, se eleva de qualquer forma até as idéias, 

onde os exemplos nos abandonam. (KANT, 1997, p.43) 

Por que então a base da compreensão das normas na abordagem kantiana está na 

racionalidade? Porque, segundo Kant, só um ser racional possui a capacidade de agir segundo 

a representação do que hoje entende-se por normas e só ele possui a referida vontade, que é a 

própria razão prática. A vontade não é nada mais que a faculdade de não escolher nada mais 

diferente da razão. Mas daí surge o problema das inclinações e o plano da subjetividade das 

vontades que são objetivamente necessárias. Esse problema não está preso no momento 

histórico de Kant, as interseções entre a moral e a política não são epidérmicas bastando 

perceber o conteúdo da decisão objeto do presente trabalho. Para Kant (1997, p.43-44), se a 

razão por si só não for suficiente para determinar a vontade, as ações objetivamente 

necessárias, subjetivamente contingentes serão determinadas pela chamada Obrigação. A 

representação de um princípio objetivo chama-se Mandamento, e sua formulação chama-se 

Imperativo.    
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A dificuldade de conciliar moral e política está presente em Kant, que adota uma 

postura. Esclarece Castro (2005, p. 74) que: 

Tal dificuldade em reconciliar, de um lado, a liberdade moral, da qual 

o indivíduo deve ser capaz de tornar-se consciente, e, de outro, a 
experiência social e as instituições políticas, aparece na aplicação da 

filosofia moral de Kant aos fatos concretos da experiência social e 

política. Tal aplicação está contida expressamente em sua Metafísica 
dos costumes, que se divide em uma „doutrina do direito‟e em uma 

„doutrina da virtude‟. É nos Primeiros princípios metafísicos da 

doutrina do Direito [...] que Kant faz o esforço mais sistemático de 
lidar com o problema da distância entre moral e política em sua obra. 

E, aqui, o autor propõe a separação entre o mundo real das instituições 

coercitivas da política e o mundo idealizado da liberdade moral. 

 

Na análise dos imperativos
3
, para as críticas que se busca apresentar e sustentar no 

presente ensaio surge uma distinção importante que pode ser feita a partir de Kant (1997): os 

imperativos se traduzem em um dever, em virtude de uma necessidade objetiva da razão, com 

uma constituição subjetiva da vontade, isto é, por uma não convergência objetiva entre 

necessidade e vontade. Assim aquilo que é em essência bom e, portanto, atua sobre a vontade 

como princípio válido para todo o ser racional pode ser compreendido como agradável, no 

sentido de criar sensações em virtude de causas meramente subjetivas, que valem para alguns. 

Assim, segundo Kant os “imperativos não são mais do que fórmulas para exprimir a 

relação entre as leis objetivas [...] e a imperfeição subjetiva da vontade desse ou daquele ser 

racional [...]”.(1997, p. 45) 

O que se extrai da filosofia kantiana é que a felicidade é buscada com um fim 

perseguido pelos seres humanos, e que, portanto, o propósito da felicidade é orientado por um 

imperativo hipotético. A habilidade na eleição de meios para atingir a própria felicidade 

(sagacidade) igualmente é orientada por um imperativo hipotético. Encontram-se no plano da 

ordenação como meio e não em si mesma.  

Por outro lado, há um imperativo que não se baseia em propósitos, mas determina na 

essência um comportamento. Kant (1997, p.47) reconhece esse imperativo categórico como 

imperativo da moralidade. Assim, há uma essencial separação entre o querer 

(moral/costumes) e o estar obrigado em sua vontade. 

                                                
3 Kant distingue dois imperativos: hipotéticos, que representam a necessidade prática de uma ação possível como 
meio de conseguir qualquer outra coisa que se queira; categórico, que seria o que  nos representasse uma ação 

como objetivamente necessária por si mesma, sem relação com nenhum outro fim. “No caso de a ação ser apenas 

boa com meio para qualquer outra coisa, o imperativo é hipotético; se a ação representada é boa em si, por 

conseguinte como necessária em uma vontade, então o imperativo é categórico.” (KANT, 1997, p. 45)  
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Destaca-se no presente trabalho o risco de, por um lado, ao se estabelecer um marco 

teórico para produção de uma argumentação na filosofia política contemporânea, mesmo 

neokantiana, e visualizar a relação mais orgânica das condutas humanas, com fundamentos 

menos abstratos e, em até certo modo mais contingenciais; por outro, apresentar 

universalizações possíveis dentro da lógica platônica universal das Idéias, no mundo atual da 

“Jurisprudência” hermenêutica. Este imbróglio, no mínimo, não é acadêmico.  

A partir do reconhecimento da tradição iniciada por Aristóteles é que se volta ao 

problema do poder e constata o pluralismo de facções, a conflituosidade da sociedade e que, 

portanto, há o incremento da necessidade deliberativa para a solução de tais conflitos. Tal 

necessidade não escapa do necessário papel da linguagem (retórica) e do desenvolvimento 

institucional. Embora um ambiente natural de encaminhamento desses conflitos seja o Estado 

se torna, no mínimo, de difícil aceitação a avocação de monopólios interpretativos e de 

universalizações conceituais (no tempo e no espaço), como largamente apresentadas na 

decisão. 

   É notória a seriedade da proposta kantiana de afastamento do mundo sensível. 

Assim, segundo Castro (2005, p.68) “[...] Kant propõe-se a desenvolver um exame „crítico‟ da 

atividade da mente humana voltada para o distanciamento em relação aos eventos 

circunstanciais da vida.” A preocupação para Kant era “[...] a de identificar critérios mediante 

os quais a mente humana pudesse ser disciplinada [...]” (CASTRO, 2005, p. 69)
4
.  

O que causa preocupação é a utilização das conseqüências mentais desses critérios – 

por força de toda inegável tradição kantiana no Direito, na universalização e na 

conceitualização de conclusões obtidas por critérios avessos a Kant. Novamente o direito é 

posto como garantidor de uma exclusividade no exercício do poder
5
. Note-se que há na 

tradição kantiana todo um ideal de união, de não separação de poderes, de obediência a 

autoridade, de incontestabilidade. É razoável admiti-los, academicamente, dentro da coerência 

sistemática de sua proposta filosófica; contudo, aproveitar-se dos resquícios de pensamento 

herdado desta proposta idealista, apropriando-se de valores cujos significados são 

monopolizados, reafirma o uso altamente criticável do direito como ferramenta de poder. Se, 

buscando a figura de linguagem utilizada pelo próprio Kant (2005, p.79), sobre a discordância 

entre a moral e a política: “A política diz: sede astutos como as serpentes; a moral acrescenta 

(como condição limitante): e sem maldade, como as pombas” não deve-se conferir ao poder a 

                                                
4  Castro (2005, p. 75) aponta a dificuldade posta ao pensamento kantiano de conciliação entre a “liberdade 

moral” como um ideal e a experiência concreta das instituições políticas. 
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capacidade de, sendo serpente, se apropriar das asas das pombas, mas continuar com a 

maldade, só que agora, infinitamente mais ágil! 

O momento reconhece o inegável fervor pluralista, a realidade dos conflitos de 

facções e a necessidade de um aparato de poder que conduza para o bem e não para a 

irreflexão. O caminho, no entanto, não está no monopólio, no único significado, no 

imperativo, que só dão significado ao Direito como instrumento do poder. Não se pode 

ignorar as opções apresentadas pelo histórico desenvolvimento do republicanismo e pelo 

aperfeiçoamento comunicativo, aprofundando-se a relação entre ética e direito como forma de 

buscar uma sociedade mais justa, realmente concretizadora dos direitos humanos, protetora 

das minorias, como verdadeiramente os casos concretos demandam. A reflexão está na 

construção interpretativa que se está fazendo e a perda da capacidade crítica e institucional 

que isto certamente gerará. 

Mas imaginando que a decisão apresentada foi construída em uma perspectiva 

hegeliana e não kantiana, talvez a crítica desfavorável não se neutralizaria? Ou ainda, as 

conseqüências sobre as possibilidades práticas de fruição dos direitos fundamentais não 

estariam mais asseguradas pelos motivos determinantes da decisão? Buscar-se-á, na seqüência 

deste trabalho fundamentar o entendimento de que a essência negativa da crítica não se 

alteraria. 

Em uma postura crítica a Kant, Hegel se filia a um pensamento associativista. 

Segundo Castro (2005, p.77), Hegel “proclama que a mente humana, após um longo percurso 

evolutivo, havia alcançado o ponto de tornar possível que a efetiva existência dos indivíduos 

diante da natureza e em sociedade se desse a partir de um ponto de vista ético.” 

Em contraponto a escola alemã histórica clássica, que também buscava uma resposta 

ao jusnaturalismo, mas defendendo uma estrutura sistemática histórica, desde a época romana 

clássica (matriz sistêmica), a escola germanista associativista procura a confluência entre a 

“liberdade”, com a “unidade” de forma e conteúdo. 

Para Hegel (2008, p. 363), “[...] sentimento, temporalidade e impulso são também 

formas da realização interior”. Para ele a “[...] mundaneidade é o reino espiritual na 

existência, o reino da vontade que se torna existência. 

Assim, o que é justo e moral “[...] pertence à vontade essencial [...] e para saber o 

que realmente é justo é preciso se abstrair de simpatia, instinto, ânsia [...]” (HEGEL, 2008, p. 

363). 

Para Hegel (2008, p 363) “A liberdade da própria vontade é, como tal, o princípio e 

fundamento substancial de todo direito [...] é o que torna um homem, um homem; é, portanto, 
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o princípio fundamental do espírito.” Hegel (2000, p.31) fundamenta sua resistência a 

estrutura do pensamento de Kant, que o elemento essencial desse é a limitação da liberdade 

para o enquadramento ao livre-arbítrio de cada um segundo uma lei geral.  O acordo de 

vontade particular com o dos outros „particulares‟ levaria a uma identidade formal e ao 

princípio da contradição.  

Hegel ainda critica Kant ao afirmar que para esse: 

[...] a simples unidade da autoconsciência, o eu,é a liberdade 

inabalável, pura e simplesmente independente, e a fonte de todas as 
determinações universais do pensamento – a razão teórica e, do 

mesmo modo, a mais sublime de todas as determinações práticas – a 

razão prática como vontade livre e pura. E a razão da vontade é 
justamente permanecer na pura liberdade e só almejá-la em todas as 

particularidades, querer o direito por causa do direito, o dever pelo 

dever. (HEGEL, 2008, p. 363-364) 

 

Hegel (2008,  p. 364) afirma que esse pensamento de Kant “[...]permaneceu formal 

porque surgiu do pensamento abstrato, do entendimento que é, inicialmente, autoconsciência 

da razão pura, imediata e abstrata.” A crítica é que ele não desenvolve-se “partindo de si, pois 

defronta-se com a religião, como conteúdo concreto e absoluto.” 

Essa visão particular de Hegel (2008, p. 365) se desdobra no entendimento que o do 

Estado “[...] como agregado de muitos isolados, não é, a rigor, uma unidade substancial em si 

e por si, nem uma verdade do direito que deve ser adequada à vontade de pessoas isoladas 

para ser realmente uma vontade livre, mas parte de átomos da vontade [...].” 

Com isto, na perspectiva hegeliana, o Estado não é um “princípio qualquer de 

opinião – como ímpeto da socialibilidade, a necessidade de segurança [...] como a instituição 

divina da autoridade” (HEGEL, 2005, p. 365). Os homens, para Hegel, seriam “os 

„indispensáveis veículos‟ da existência do Espírito” (CASTRO, 2005, p. 78). 

Sob o ponto de vista da separação entre moral e política, advinda do pensamento que 

separa a “inteligibilidade universal” e o “mundo sensível da vida social” na perspectiva 

histórica e filosófica hegeliana havia se tornado insustentável, pois para Hegel o mundo 

estava conformado “[...] à autoconsciência da liberdade humana ou da „razão‟”(CASTRO, 

2005, p. 80) 

Não há dúvida que a perspectiva hegeliana explica a decisão relatada em um 

contexto mais complexo. Hegel “[...] não propõe uma idéia de justiça separada do real e da 

experiência histórica [...] em sua filosofia política [...] Hegel procede, em grande parte,  de 

maneira comparável à de Aristóteles [...] na linha do paradigma pluralista” (CASTRO, 2005, 

p. 81).  
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Para Hegel, segundo Castro (2005, p. 83) “a atividade do indivíduo, destinada a 

realizar concretamente a sua consciência no mundo, acaba sendo posta a serviço não do que 

os indivíduos são conscientes, mas das necessidades da produção [...]”. Hegel reconhece que 

na sociedade moderna, há a presença de “[...] comportamentos em que o indivíduo é levado a 

se engajar, sem que previamente tenha adquirido a clara consciência de que tais 

comportamentos efetivamente conduzem ao „bem‟ (CASTRO, 2005, p. 83). 

 Não se poderia acreditar que associado a um tema de afirmação do princípio de 

proteção às minorias, bem como no reconhecimento do afeto e da felicidade como temas de 

base do direito, não se estaria conduzido a legitimação da argumentação global trazida pela 

jurisdição, como  formação de precedência para futuras demandas de reafirmação do poder?  

Segundo Hegel (2000, p.116) “A afirmação de que o homem não pode conhecer o 

Bem, de que só o encontra em sua aparência, de que o pensamento é o contrário da boa-

vontade, tais afirmações recusam ao espírito qualquer valor intelectual ou moral.” 

Acredita-se que não se pode negar, no entanto,  que ao “explicitamente contrapor à 

„sociedade civil‟ um conjunto de instituições que tem por função possibilitar a realização da 

consciência ética do bem comum e assim evitar a desagregação social” (CASTRO, 2005, p. 

85), Hegel aponta na direção de uma alternativa à filosofia política. 

Outra alternativa à compreensão, a mais adequada segundo J.G.A. Pocock é aquela 

que delimita-se no contexto histórico envolvido. Para Pocock (1975) a perspectiva da filosofia 

política e seu entendimento ocorrem no fluir do tempo, em momentos e lugares concretos. Por 

isto, conhecer o contexto histórico ajuda a compreender o significado real e teleológico e evita 

erros de interpretação. 

O apoio na perspectiva histórica de Pocock para o presente ensaio reside no 

fundamento que a decisão brasileira ora estudada deve ser vista como forma de exercício do 

poder estatal. Segundo Castro (2010, p. 143) “[...] parece amplamente aceito que as decisões 

de membros do sistema judicial, seja no âmbito de tribunais superiores seja em cortes de 

primeira instância, constituem mais uma forma de exercício da autoridade estatal [...]”. 

À confiança conferida a prudência de poucos, uma espécie de monopólio 

interpretativo como apresentado na decisão, historicamente se defronta com um modo cívico 

(vivere civile), como modo em que os cidadãos desenvolvem o poder de tomar decisões. Do 

“[...] denigrated Brutus and exalted Caesar [...]” renasce um Brutus “[...]as the type os 

republican citizen and tyrannicide, and condemned Caesar as tyrant and subverter of the 

republic.” (POCOCK, 1975, p. 53-54). 
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É possível identificar no direito um conjunto de práticas intelectuais e institucionais 

que dialeticamente conseguem alterar os costumes. Foi demonstrado na narrativa histórica por 

Pocock. (1975) que há também formas alternativas para organizar as instituições e esquemas 

de idéias que não o direito. A ars dictaminis é um exemplo apresentado por Pocock (1975). 

Para Pocock (1975, p. 58) “Rhetoric [...] was concerned with persuading men to act, 

to decide, to approve; it was intellect in action and in society, presupposing always the 

presence of other men to whom the intellect was addressing itself.” A retórica, com vistas ao 

futuro, serve justamente para persuadir os homens a fazer coisas. A interação lingüística como 

meio de engajamento. (1975, p.63) 

E, ao delimitar os contornos e alcances de sua retórica, Pocock (1975, p.59) expõe 

que “A Word where rhetoric ranks equal with philosophy is a Word of face-to-face political 

decisions; a Word where experience and custom occupy its place is one of institutionalized 

tradicions.” Essa tomada de decisões “cara a cara” seria a raiz da virtude cívica. Assim, o 

cidadão não permanece na contemplação, aguardando que a figura que monopoliza o poder, 

dê sua interpretação aos elementos da constituição (repúdio ao mito fundacional cesarista). 

Não permanece estático aguardando a definição da felicidade, sincronizada com a reafirmação 

do monopólio interpretativo do que é importante para a cidadania. Não permanece, como 

auditório só com ouvidos e sem voz, aceitando irrefletidamente que eventualmente, quando 

uma decisão sobre o que é Bem não o convencer – será mero exercício de uma função 

contramajoritária do poder – que, obviamente, não pode e não deve atingir o consenso!   

Desta forma percebe-se também, que ao lado do incremento da vita activa é vital a 

existência de possibilidade práticas de fruição de direitos fundamentais que se reacendam 

mecanismos de contrariedade recíproca entre os poderes, evitando-se “[...] o posicionamento 

peremptório em torno de direitos concebidos como „naturais‟, absolutamente superiores, 

prontos, preexistentes e eternos”. (CASTRO, 2010, p. 157) O caráter pronto e acabado de 

direitos pode promover o desequilíbrio do poder. “[...] a dissolução das relações de poder no 

núcleo do sistema político [...] cria a oportunidade para a emergência do bem ou justiça no 

seio da sociedade.”(CASTRO, 2010, p. 157)  

 

4. CONCLUSÃO 

 

Buscou-se no presente trabalho, com apoio em um referencial teórico clássico da 

filosofia política, compreender em até que medida conceitos tão amplos como  elicidade ou 

afeto podem fazer parte da agenda da jurisdição em uma modernidade com um politeísmo 
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valorativo. Ao lado desta preocupação, uma outra, ligada a contrução normativa através das 

decisões judiciais baseadas eminentemente na expressão da vontade do Estado soberano;  no  

reconhecimento do que eventualmente tenha um pedigree de Direito, agora não mais pela 

exegese da lei, mas pelo monopolio de entendimento e como isto divorcia-se das demandas da 

Sociedade e as mais diversas representações de seus valores.  

Destacou-se no presente trabalho o risco de ao mesmo tempo se estabelecer um um 

modelo de argumentação universalista, conceitual e categorizado em um mundo atual da 

“Jurisprudência” hermenêutica, concreto, contingencial, talvez ainda como expressão da 

busca de utilização do direito como ferramenta de manutenção de poder.   

Procurou-se refletir que a atual necessidade não escapa do necessário papel da 

linguagem e do desenvolvimento institucional. Compreende-se que um ambiente natural de 

encaminhamento dessa atividade dialógica e da estabilização de conflitos seja o Estado se 

torna, no mínimo, de difícil aceitação a avocação de monopólios interpretativos e de 

universalizações conceituais (no tempo e no espaço). 

   Objetivou-se também, com resgate de passagens da tradição kantiana, todo um ideal 

de união, de não separação de poderes, de obediência a autoridade, de incontestabilidade. É 

razoável admiti-los, como apresentação acadêmica e com enorme reconhecimento histórico, 

mas sempre dentro da própria coerência sistemática de sua proposta filosófica; contudo, 

criticou-se o aproveitamento de resquícios de pensamento herdado desta proposta idealista, 

apropriando-se de valores cujos significados são monopolizados. Torna-se superficial a 

reafirmação do uso do direito para fins contrários a própria sociedade.  

Aqui, ao buscar construir algumas considerações críticas a uma decisão do Supremo 

Tribunal Federal, tendo como referente o avanço no compromisso com a democracia, buscou-

se identificar que a referida decisão, segundo a idéia apresentada por Mangabeira Unger, é 

fruto de uma análise jurídica racionalizadora e não uma real possibilidade de mudança 

institucional
6
. Buscou-se demonstrar que a prestação jurisdicional constitucional feita pelo 

tribunal brasileiro se enquadra na análise jurídica racionalizadora apresentada por Unger 

como uma renúncia a um conflito amplo. Evita-se o conflito ao se reconhecer um elemento 

                                                
6
 Mangabeira Unger trabalha com a vocação democratizante não aproveitada pelo direito, preso a “estruturas” e 

“superstições institucionais”. O caminho sugerido por Mangabeira Unger é uma análise jurídica a serviço do 

experimentalismo democrático. Para ele, a análise jurídica racionalizadora não ingressou na perseguição de 

mudanças institucionais, mas apenas na preocupação com o gozo de direitos, Para Mangabeira Unger, ao 

judiciário falta tanto a capacidade prática, quanto a legitimidade política para verdadeiras e reais reimaginação e 
reconstrução institucionais. Muito aperfeiçoamento interpretativo do direito implicaria ao interprete “usurpar” o 

poder democrático, que pertence a todo corpo cívico. A atividade atual do Judiciário, particularmente 

representada pela decisão referida, impedem a reelaboração das estruturas institucionais e combatem o 

aperfeiçoamento democrático. 
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ideal do direito e até mesmo ao se aperfeiçoar o direito; mas tal aperfeiçoamento 

interpretativo usurpa o poder democrático. 
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O DEBATE METODOLÓGICO EM TORNO DA TEORIA DO DIREITO: AS 

POSIÇÕES DE JOHN FINNIS E JULIE DICKSON 

 

Clarissa Piterman Gross1 

 

Resumo: 

O trabalho procura traçar o debate acerca da melhor abordagem metodológica para elaboração 

de uma teoria do direito entre os autores John Finnis e Julie Dickson. O trabalho centra-se na 

obra de Finnis e nas críticas apresentadas ao trabalho de Finnis por Julie Dickson. Em um 

primeiro momento, busca-se apresentar a abordagem metodológica de Finnis por meio das 

principais críticas colocadas pelo autor em sua obra Natural Law and Natural Rights ao 

trabalho dos autores comumente identificados sob a linha teórica positivista. Em um segundo 

momento, são retomados os argumentos de Dickson na obra Evaluation and Legal Theory 

contra a abordagem metodológica que a autora atribui a Finnis, notadamente, o que a autora 

identifica como uma postura que avalia moralmente o direito e que chega à conclusão de que 

o direito é necessariamente um fenômeno moralmente justificado. Por fim, explora-se, com 

base no trabalho de Finnis, a réplica oponível às críticas de Dickson tendo em vista a leitura 

que a autora apresenta da obra de Finnis.  

 

Palavras – chave: Teoria do direito; Metodologia; Finnis; Avaliação 

 

Abstract 

 

The work presents the debate between the authors Julie Dickson and John Finnis about the 

best methodological approach for developing a legal theory. The work focuses on Finnis’ 

methodological construction and on the critics presented to it by Julie Dickson. Firstly, we 

seek to present Finnis’ methodological approach by identifying and reconstructing the main 

critics raised by Finnis in his book Natural Law and Natural Rights to the work of legal 

theorists commonly labeled as positivists. In a second moment, we present Dickson’s 

arguments contained in her book Evaluation and Legal Theory against the methodological 

approach that she attributes to Finnis, namely, a methodological stance according to which to 

                                                 
1 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aluna do Mestrado da Escola de Direito da 
Fundação Getúlio Vargas.   
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elaborate a legal theory a theorist must morally evaluate the Law and will forcibly conclude 

that Law is a morally justified phenomenon. Lastly and according with Finnis reasoning, 

some reply arguments are developed to Dickson’s reading of Finnis work.  

 

Key – words: Legal theory; Methodology; Finnis; Evaluation 

 

 

Introdução  

 

 O trabalho teórico é normalmente tido como aquele que possui como objetivo 

apresentar uma descrição de um determinado fenômeno. Com o direito, não é diferente. 

Teorizar acerca do direito, argumenta-se, é o trabalho do jurista que procura identificar, em 

meio à complexidade e multiplicidade de manifestações do fenômeno jurídico socialmente 

situado, as suas principais características, sistematizando-as e apresentando um retrato o mais 

simples, claro e consistente do objeto. No entanto, as descrições apresentadas por diferentes 

teóricos do direito divergem em variados aspectos, abrindo espaço para indagações acerca dos 

motivos que provocam percepções distintas do mesmo objeto.  

Cada teórico do direito, ao examinar o fenômeno jurídico, parte de determinados 

pressupostos acerca do seu objeto de análise, pressupostos esses que constituem as “lentes” 

pelas quais o jurista “enxerga” o seu objeto. Assim, percebe-se que a abordagem do teórico, a 

maneira como ele direciona o olhar para o direito e o concebe em relação a demais fenômenos 

sociais dos quais pretende diferenciá-lo, exerce uma função de extrema importância no 

resultado teórico do trabalho, ou seja, na descrição apresentada do fenômeno jurídico.  

Prevalece, em relação à perspectiva teórica no campo do direito, uma divisão binária 

de duas supostas correntes distintas e bem delimitadas: a dos positivistas jurídicos e a dos 

jusnaturalistas. O critério comumente apresentado para distinguir uma corrente da outra 

possui um aspecto metodológico: os positivistas estariam comprometidos com os fatos, as 

ocorrências jurídicas concretas, buscando a descrição do fenômeno como ele é. Já os 

jusnaturalistas, ou teóricos do direito natural, estariam ocupados em proceder a uma descrição 

do direito como ele deveria ser, ou seja, uma descrição ideal do objeto, mais preocupada com 

a indicação dos valores morais e de justiça que o sistema jurídico deveria realizar, do que com 

os fatos e as manifestações concretas do fenômeno ao qual normalmente se refere como 

jurídico (o qual pode, na prática, concorrer para a realização de variada gama de valores, e até 

mesmo para a efetivação da imoralidade e da injustiça).  
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A distinção entre a descrição do direito como ele é, de outra de como ele deveria ser, é 

atribuída a Bentham, critério esse que foi incorporado por Austin e posteriormente, por 

Kelsen. Segundo Kelsen, autor comumente identificado sob a corrente positivista: 

 
O problema do Direito, na condição de problema científico, é um problema 
de técnica social, não um problema de moral. A afirmação: “Certa ordem 
social tem o caráter de Direito, é uma ordem jurídica”, não implica o 
julgamento moral de qualificar essa ordem como boa ou justa. Existem 
ordens jurídicas que, a partir de certo ponto de vista, são injustas. Direito e 
justiça são dois conceitos diferentes.2 

 

A passagem de Kelsen marca a ruptura que comumente é indicada como divisor entre 

teorias positivistas e jusnaturalistas: as primeiras estariam ocupadas com o fenômeno jurídico 

concreto, apresentando-o como ele é, livre de vinculações primordiais com quaisquer sistemas 

de valores, enquanto as segundas não conceberiam sistema jurídico que não fosse justo.  

Argumenta-se, nesse trabalho, que o retrato que se faz dos jusnaturalistas, quando se 

afirma que a sua atividade tem como objetivo e resultado a descrição de um sistema jurídico 

ideal, é caricatural, propagada sem maiores cuidados de investigação acerca das 

especificidades argumentativas de pensadores aos quais se atribui o rótulo de teóricos do 

direito natural.  

Ademais, o trabalho procura, por meio do resgate do debate entre um autor do “direito 

natural” (John Finnis) e uma autora “positivista” (Julie Dickson) reposicionar a complexidade 

das questões metodológicas que se colocam à teoria do direito, as quais se distanciam da 

distinção binária, simplista e caricatural entre duas únicas supostas possibilidades: aquela que 

focaria no direito como ele é (positivismo jurídico) e outra que focaria no direito como 

deveria ser (jusnaturalismo). A compreensão do debate específico entre os dois autores se 

revela como oportunidade para apreensão das tendências mais amplas do debate teórico no 

campo do direito, o qual se transfere cada vez mais para a arena metodológica, já que se 

percebe que a descrição do fenômeno, ou seja, o resultado teórico, depende primordialmente 

do “olhar”, da abordagem metodológica e dos seus pressupostos. Referida abordagem 

metodológica dependerá da forma como cada jurista concebe os dados que constituem o 

fenômeno jurídico, análise essa que será central no debate travado entre os autores sobre os 

quais esse trabalho se debruça.  

O texto é constituído por quatro partes, além dessa introdução. Em um primeiro 

momento, busca-se identificar e percorrer as principais críticas colocadas por Finnis em sua 

                                                 
2 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 3ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 8.  
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obra Natural Law and Natural Rights ao trabalho dos autores comumente identificados sob a 

linha teórica positivista. Em um segundo momento, são retomados os argumentos de Dickson 

na obra Evaluation and Legal Theory contra a abordagem metodológica que a autora atribui a 

Finnis, notadamente, o que a autora identifica como uma postura que avalia moralmente o 

direito e que chega à conclusão de que  o direito é necessariamente um fenômeno moralmente 

justificado. Por fim, explora-se, com base no trabalho de Finnis, a réplica oponível às críticas 

de Dickson tendo em vista a leitura que a autora apresenta da obra de Finnis. A última parte é 

dedicada às conclusões finais.  

 

 

1. Breve apresentação da abordagem metodológica de Finnis por meio da apresentação 

de suas críticas ao erro dos positivistas no tocante à pretensão descritiva da teoria do 

direito 

 

Finnis inicia sua obra Natural Law and Natural Rights
3 pela reflexão acerca daquilo 

que ele entende consistir a atividade de teorização sobre o direito. Para o autor, não há 

teorização possível sem que seja feita a escolha das características e percepções acerca do 

direito que sejam mais importantes e significativas para a descrição do fenômeno, a menos 

que se transforme a atividade de teorização em mera reunião assistemática de todas as 

variadas percepções e práticas não uniformes às quais se atribui o caráter jurídico4. Teorizar é 

selecionar dados e organizá-los de forma a reduzir a complexidade das ocorrências e 

episódios jurídicos às suas características fundamentais.  

Essa seleção, segundo Finnis, não é possível a não ser que o teórico se engaje em uma 

atividade avaliativa, para atribuir importância e valor moral, segundo seus próprios critérios, a 

determinados fatos ou dados da vasta experiência chamada jurídica. Assim, para Finnis, 

qualquer teorização acerca do direito parte de uma atividade avaliativa, que pode se dar de 

forma consciente ou inconsciente, explícita ou implícita à teoria.  

A crítica de Finnis aos positivistas se refere à inconsciência de alguns teóricos que se 

dizem ou são considerados alinhados ao positivismo acerca do papel da avaliação na sua 

                                                 
3 FINNIS, John. Natual Law and Natural Rights. Oxford: Clarendon Press, 1980. Tradução de Leila Mendes 
para o Português. FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007.  
4 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 18. 
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teoria. Nesse sentido, Finnis, adverte, por exemplo, acerca da ausência de uma justificativa 

para as definições de direito nas obras de Bentham e Austin5.  

Segundo Finnis, os referidos teóricos partem de uma definição postulada a princípio e 

seguem desenvolvendo a sua teoria com base nessa definição sem qualquer explicação das 

razões que levaram à “escolha” ou “seleção” dos referidos aspectos do direito na composição 

do seu conceito. 

Em relação a Kelsen, Finnis argumenta que o autor “encontra” um denominador 

comum em todos os contextos nos quais a palavra “lei” é utilizada, assumindo um sentido 

unívoco para o referido termo, sentido esse utilizado para definir o direito.  Finnis afirma que 

Kelsen ignora a multiplicidade de referências e significados do termo “lei” em variados 

contextos e em decorrência da sua utilização por variadas sociedades, o que revela uma 

“seleção” não justificada de uma das definições possíveis de direito6. 

Quanto a Hart e Raz, Finnis reconhece uma ruptura metodológica adequada dos 

referidos autores em relação a Bentham, Austin e Kelsen7, em decorrência de três fatores. 

Em primeiro lugar, Hart e Raz reconhecem a importância da variável “finalidade” para 

compreensão do fenômeno jurídico, no sentido de que não há como elaborar uma teoria do 

direito sem incluir os propósitos, ou a função do direito enquanto um dos seus aspectos 

relevantes. Nesse sentido, Finnis compartilha com Hart e Raz a consciência acerca da 

especificidade do dado jurídico. Isso significa que o direito, diferente de outros fenômenos 

naturais e sociais, não será corretamente, ou completamente descrito sem que o teórico se 

atente para a importância central que o propósito prático ocupa na existência mesma do 

direito. O direito é um fenômeno que se constitui pelo uso social que dele se faz e pela 

referência que a própria sociedade a ele atribui. Assim, a finalidade prática, orientada para a 

ação, para a decisão acerca da ação, é inafastável do fenômeno jurídico, e por consequência, 

também do seu conceito.  

Apesar de atentos à importância de se refletir a respeito da finalidade do fenômeno 

jurídico, Finnis afirma que referidos autores são “tímidos” na diferenciação dos propósitos em 

favor dos quais o sistema jurídico atua, assim como não reconhecem o fato de que a 

identificação dos propósitos do direito decorre de uma avaliação segundo critérios morais, 

identificados e justificados por meio de uma racionalização feita pelo próprio teórico, e não 

como fruto de uma suposta observação isenta de fatos e dados jurídicos.  

                                                 
5 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 18. 
6 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 20. 
7 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 20-22. 
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Hart admite a falta de sentido, tendo em vista as características básicas que cercam a 

existência humana (as quais ele denomina truísmos), em se conceber um direito que não 

tivesse como finalidade a garantia da sobrevivência8 dos homens, sem o que não haveria 

qualquer motivação para um mínimo de cumprimento voluntário de normas, indispensável 

para a existência do sistema jurídico (já que sem eficácia mínima, não há sistema jurídico 

existente). No entanto, reduzir todos os propósitos para os quais o direito serve à única 

variável “sobrevivência” é, segundo Finnis, uma pobre e inadequada definição do direito, 

desatenta à diferenciação variada de valores que o direito promove.  

Já quanto a Raz, Finnis afirma que o autor identifica no direito, além da função de 

monopolizar o uso da força para assegurar a paz, outra de coordenação de todos os aspectos 

da vida social e do comportamento humano, dando força executória, dentro do sistema, a 

normas que a ele não pertencem9.  

Finnis afirma que, ainda que os referidos autores suponham que o conceito de direito 

por eles elaborado decorre de mera atividade descritiva, sem engajamento avaliativo sobre os 

dados do fenômeno jurídico, a divergência de descrições somente se explica justamente pela 

avaliação que cada um realiza acerca do que é “importante e significativo no campo dos dados 

e da experiência com a qual eles todos estão igual e completamente familiarizados”10. 

O segundo ponto no qual a teoria (por força da abordagem metodológica) de Raz e 

Hart se distingue da teoria dos demais positivistas acima referidos, segundo Finnis, é a 

consciência da proposta de fazer da teoria do direito a descrição de um caso central11 do 

fenômeno jurídico. Isso significa partir do pressuposto de que elaborar uma teoria geral do 

direito não implica em selecionar e descrever somente as características verificáveis em toda e 

qualquer situação que no discurso não-teórico seriam chamadas direito. Assim, um conceito 

de direito não deve ter pretensão de univocidade ou universalidade para possibilitar a 

subsunção perfeita de todas as situações concretas às quais na linguagem comum se referem 

jurídicas. Isso porque as sociedades encontram-se em variados níveis de evolução e 

                                                 
8 “Esses exemplos grosseiros, destinados a ilustrar elementos teleológicos sobreviventes no pensamento corrente 
sobre a ação humana, são retirados da esfera despretensiosa dos fatos biológicos, que o homem compartilha com 
os outros animais. Pode-se observar, corretamente, que o que dá sentido a essa forma de pensar e expressar-se é 
algo totalmente óbvio; trata-se da suposição tácita de que o fim apropriado para a atividade humana é a 
sobrevivência, a qual repousa no simples fato fortuito de que a maioria dos homens deseja, a maior parte do 
tempo, continuar a existir.” HART, H. L. A. O Conceito de Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2099, p. 
247.  
9 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 21. 
10 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 23. 
11 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 23 – 24. 
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desenvolvimento, assim como concebem variadas formas de se organizar, podendo utilizar a 

mesma palavra para designar situações muito distintas umas das outras.  

O dispositivo teórico do caso central, assim, permite ao teórico construir um conceito 

completo e diferenciado do fenômeno jurídico, admitindo que esse conceito traduz o caso 

paradigmático do fenômeno, ou seja, carrega um significado focal, a referência central do 

direito, em relação à qual os casos periféricos são comparados e descritos em termos de 

semelhanças e diferenças com o caso central. 

A proposta de se realizar uma teoria do direito pela descrição do caso central, 

admitindo a sua distinção dos casos periféricos, coloca para o teórico um desafio: o da seleção 

dos atributos do fenômeno que serão incluídos no caso central. Admitir que há uma seleção 

significa se propor a eleger um “ponto de vista” a partir do qual o fenômeno será analisado, 

ponto de vista este impregnado de critérios de seleção das características mais importantes e 

significativas do fenômeno jurídico. O terceiro momento de ruptura da abordagem 

metodológica de Hart e Raz, segundo Finnis, implica na indicação consciente do ponto de 

vista mais adequado a partir do qual o fenômeno jurídico deve ser analisado12. Nesse aspecto, 

os autores demonstram sensibilidade em relação à natureza dos dados jurídicos com os quais 

o teórico do direito trabalha: o direito é um fenômeno social. Ele é construído pela ação, 

crença e comportamento de pessoas que utilizam do seu entendimento próprio acerca do que é 

o direito para estabelecer referências de si perante a sociedade. O direito não existe 

independente da ação e do comportamento de pessoas. Não é como um fenômeno da natureza, 

o crescimento de uma planta, que segue “leis” naturais independente do comportamento 

humano e de como as pessoas se posicionam perante o fenômeno (devendo ser 

adequadamente descrito a partir do ponto de vista de um observador externo).  

Com o direito, não se passa assim: as ações e comportamentos das pessoas devem ser 

levados em consideração para a construção de um conceito do fenômeno jurídico. Segundo 

Hart, “o ponto de vista interno” das pessoas que usam as regras jurídicas como padrão de 

avaliação de seu próprio comportamento e também dos demais deve ser levado em conta pelo 

teórico sob pena de omitir uma importante dimensão da vida social daqueles a quem observa, 

já que uma parte significativa daqueles que sustentam a eficácia do sistema jurídico acredita 

que a norma apresenta um motivo, uma razão para ser obedecida voluntariamente, 

independente da existência de uma sanção a ela atrelada. Hart afirma, portanto, que ambas os 

pontos de vista, o externo, daqueles que seguem as normas somente por conta de uma 

                                                 
12 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 25. 
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previsibilidade razoável de punição em caso de descumprimento, como o interno, devem ser 

contemplados pelo teórico do direito13.  

Em relação a Hart, Finnis critica a falta de diferenciação na definição do ponto de vista 

interno, já que não é qualquer motivação independente da existência de sanção que explica 

adequadamente o surgimento do sistema jurídico como distinto de sistemas pré-juridicos. 

Segundo Finnis, algumas das possibilidades em termos de pontos de vista internos 

apresentados por Hart, tais como a submissão voluntária à norma por força de “uma atitude 

irrefletida herdada da tradição”, ou o “desejo de proceder como os demais agentes sociais”, 

são capazes de explicar a permanência no tempo de um sistema jurídico, mas não possuem a 

força necessária para explicar a transição de uma sociedade de um sistema pré-jurídico para 

uma ordem social jurídica14.  

Já quanto a Raz, Finnis argumenta que o referido autor adota o “ponto de vista legal” 

das pessoas que acreditam na validade das normas jurídicas e a seguem, podendo chegar ao 

limite de abranger até mesmo o ponto de vista do juiz anarquista que estrategicamente segue 

as normas na maior parte do tempo, criando condições para violá-las em outras poucas, mas 

importantes situações15.  

Finnis rejeita a falta de diferenciação dos “pontos de vista” adotados por Hart e Raz já 

que são insuficientes para explicar o próprio surgimento da ordem jurídica como distinta de 

outras ordens sociais. Esse ponto de vista capaz de sustentar a existência do fenômeno 

jurídico é aquele que deve integrar o caso central do direito, consistindo no ponto de vista 

daqueles que vêem nas regras jurídicas uma correção, e que as tem como uma boa diretriz de 

conduta. Ou seja, o ponto de vista daqueles que enxergam as regras jurídicas como regras 

moralmente justificadas ou como os padrões de justiça que devem ser seguidos16.  

 Finnis, no primeiro capítulo de sua obra Natural Law and Natural Rights, apresenta, 

assim, os princípios metodológicos por meio dos quais ele defende deve ser elaborada uma 

teoria do direito, ao mesmo tempo em que apresenta as suas críticas à postura metodológica 

dos positivistas de pretensão a uma descrição moralmente isenta.  

Finnis explicita que critérios da moral são os únicos capazes de explicar o motor de 

transição entre uma ordem pré-jurídica para uma ordem jurídica. Seu propósito é o de traçar 

um conceito do direito apresentando os princípios da moral (que ele denomina princípios da 

razoabilidade prática) que fornecem os motivos racionais para a existência de uma ordem 

                                                 
13 HART, H. L. A. O Conceito de Direito. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2009, p. 117 - 118. 
14 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 26 – 27. 
15 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 26. 
16 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 27 – 28. 
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jurídica17. Essa empreitada consiste na elaboração de um conceito central do direito, ou seja, 

da descrição do significado focal do direito, que não corresponde necessariamente a todas as 

ordens jurídicas existentes, tampouco se desenha com base em estatísticas, mas que consiste 

na melhor explicação racional para a existência do direito, o que inclui, necessariamente, 

valores morais. 

No próximo tópico, apresentaremos as críticas de Dickson aos pressupostos 

metodológicos de Finnis.  

 

 

2. Críticas de Dickson a Finnis 

 

2.1. Um teórico do direito não necessita avaliar moralmente o seu objeto para compreendê-lo 

adequadamente. 

 

As principais críticas de Dickson à metodologia de Finnis dizem respeito ao papel da 

avaliação na construção teórica do direito. A autora constrói uma categorização dos tipos de 

avaliação possíveis na atividade de teorização, apontando o que segundo ela seriam equívocos 

e excessos no uso da avaliação para a construção teórica do direito. 

Para Dickson, uma teoria do direito deve buscar expor a natureza do direito por meio 

do isolamento e explicação das suas propriedades essenciais, ou seja, dos elementos que o 

fazem ser o que é e que o tornam distinto de outras formas de organização social. Assim, a 

teoria do direito deve ser composta por (1) proposições acerca do direito que são 

necessariamente corretas e (2) que explicam adequadamente o direito18. 

Assim como Finnis, a autora afirma que a teorização acerca do direito envolve a 

atribuição de importância a fatos e dados do fenômeno jurídico, selecionando-os enquanto 

características essenciais do direito para elaboração conceitual. Ambos os autores concordam 

que seleção por atribuição de importância implica em avaliação. A divergência de Dickson 

em relação a Finnis diz respeito à compreensão do que vem a ser avaliar para fins de 

teorização do direito.  

O trabalho de um teórico do direito, segundo Dickson, é avaliativo em dois sentidos 

distintos. O primeiro, mais banal, se refere à postura vigilante que um teórico de qualquer 

campo de estudo deve manter para que seu trabalho corresponda a determinados valores meta-

teóricos pelos quais se mede a qualidade de qualquer teoria, sobre o direito ou não. Tais 
                                                 
17 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 27. 
18 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory. Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 17. 
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valores são: clareza, coerência, inteligibilidade, elegância e simplicidade. Esse trabalho, no 

entanto, focará no segundo sentido pelo qual uma teoria é avaliativa, já que esse é o mais 

importante para explicar a crítica de Dickson a Finnis. 

Segundo Dickson, em um segundo sentido, a tarefa de avaliação possui 

especificidades no que concerne o campo do direito em função da natureza dos dados que 

constituem o universo jurídico. A autora argumenta que a discussão cuidadosa do papel da 

avaliação, especificamente no campo do direito, pode auxiliar no esclarecimento de equívocos 

decorrentes da consolidação de uma distinção inadequada e simplista entre construções 

teóricas descritivas que tratariam do “direito como ele é” (supostamente livres de proposições 

avaliativas acerca do direito), às quais se alinhariam os positivistas, e outras que abordariam o 

“direito como ele deveria ser” (impregnadas de proposições avaliativas), às quais se 

alinhariam os teóricos do direito natural19. 

O direito é um conceito socialmente disseminado, a partir do qual as pessoas 

compreendem a sociedade e determinam as suas condutas e comportamentos. Assim, o direito 

é uma idéia que faz parte da referência das pessoas acerca do ambiente em que vivem. Esse é 

um aspecto particular dos dados que constituem o direito que exige do teórico uma avaliação 

acerca do que as próprias pessoas sujeitas a esse direito consideram como importante, bom ou 

ruim acerca do fenômeno jurídico20. Nesse ponto, Dickson e Finnis concordam. 

O ponto de discordância consiste em que, segundo Dickson, a seleção por meio de 

atribuição de importância a determinados fatos e dados do universo jurídico, levando em 

consideração a percepção social acerca do próprio fenômeno jurídico, pode e deve ser feita, 

sem que o teórico se engaje em um julgamento moral, conforme critérios do próprio teórico, 

acerca da “bondade” ou “maldade”, da “correção” ou “incorreção”, das características 

identificadas essenciais ao fenômeno jurídico. A isenção moral do teórico no momento de 

elaboração do conceito seria essencial para que fosse possível uma compreensão adequada do 

fenômeno jurídico. Nesse ponto, Dickson se afasta da abordagem de Finnis, já que defende, 

no que se refere à avaliação específica no campo do direito, dois tipos possíveis de avaliação, 

e que somente uma delas, isenta de julgamentos morais, é aquele que deve ser empregada para 

a atividade de teorização do direito. 

O primeiro tipo possível de avaliação, por meio de atribuição de importância a dados e 

fatos do fenômeno jurídico de acordo com critérios distintos dos critérios morais é o que 

                                                 
19DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 8-9. 
20 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 40. 
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Dickson chama de avaliação indireta
21. Já a avaliação direta, segundo a autora, é aquela que 

envolve critérios morais de julgamento.  É com base nessa distinção entre avaliação indireta, e 

avaliação direta ou moral, que se constrói a crítica de Dickson a Finnis.  

Dickson alega que, para Finnis, a única forma de se identificar as características 

importantes do direito seria pela avaliação acerca da imoralidade ou moralidade dos dados e 

fatos que constituem o fenômeno jurídico, não bastando a identificação e explicação das 

principais características do direito levando em consideração as crenças e auto-compreensões 

daqueles sujeitos ao direito 22. Essa postura se explicaria, a princípio, pelo fato de que Finnis 

não reconhece a existência de dois tipos distintos de avaliação. Para ele, a atribuição de valor 

significaria sempre a afirmação da importância moral, ou seja, da “correção” ou “bondade” de 

determinado aspecto do direito. Isso porque o processo avaliativo corresponderia a um fluxo 

ininterrupto: uma vez iniciado, levaria o teórico inevitavelmente a realizar um julgamento 

moral das características do direito para compreendê-lo adequadamente. 

 Dickson antecipa um argumento de Finnis no sentido de que, ainda que o autor 

aceitasse a distinção entre avaliações diretas e indiretas, ele diria que a única forma de 

justificar a atribuição de importância a um determinado aspecto do direito, ou seja, a única 

forma pela qual em última instância seria possível justificar uma proposição avaliativa 

indireta seria por meio de recurso a uma proposição avaliativa direta, ou seja, pela afirmação 

do valor moral da característica do fenômeno jurídico em questão23. Tomemos o seguinte 

exemplo: Dickson poderia alegar que a característica do direito de estabelecer o monopólio do 

uso da força pelo Estado, evitando que os indivíduos realizem “justiça” pelas próprias mãos e 

contendo a violência, é importante e significativo, e por isso deveria ser um elemento 

selecionado pelo teórico para constituir o conceito de direito. Finnis, no entanto, poderia 

questionar o motivo pelo qual a referida característica do direito é considerada importante, ou 

em que se baseia a importância alegada. E nesse sentido, o autor culminaria dizendo que a 

única forma de justificar a importância seria pela correção moral do referido atributo do 

direito: o monopólio do uso da força pelo Estado é importante porque é moralmente bom, ou 

seja, a sua importância decorre do seu valor moral. 

A autora critica essa possível ressalva de Finnis afirmando a existência de vários 

critérios, distintos do critério moral, pelos quais é possível atribuir importância a um 

                                                 
21 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 53. 
22 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 45-46. 
23 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 57. 
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determinado aspecto do fenômeno jurídico24. Um dos critérios, por exemplo, seria aquele que 

aponta para a “presença invariável” da característica observada em qualquer que seja o 

contexto examinado. Isso significaria dizer que o monopólio do uso da força pelo Estado é 

uma característica importante porque estaria presente, invariavelmente, em todos os contextos 

aos quais o discurso não teórico se refere como contextos jurídicos. O critério da “presença 

invariável” não implicaria em avaliação direta, ou seja, em avaliação moral da característica, 

para dizer se essa é uma característica moralmente boa ou justa, mas seria apta a aferir sua 

importância por meio da medida da regularidade com que a característica se apresenta em 

práticas geralmente reconhecidas como práticas jurídicas.   

Dickson afirma que o teórico do direito já se encontra em face de uma riqueza de 

informações óbvias, na forma de tribunais e outras instituições legais, e de um conjunto de 

normas jurídicas supostamente vinculantes as quais são do conhecimento dos sujeitos daquela 

sociedade e que são por estes utilizadas na sua vida cotidiana para organizar seus assuntos e 

no raciocinar sobre o que fazer. Assim, não haveria razão para uma avaliação moral desses 

dados para que se pudesse concluir pela sua importância na explicação dos fenômenos 

jurídicos.  

Nesse ponto, vale retomar um dos pressupostos metodológicos de Dickson, que a 

distingue de Finnis. Finnis, olhando para os dados que compõem o fenômeno jurídico, 

defende a elaboração de um conceito que descreve o caso central do direito, tendo em vista a 

pluralidade de formas pelas quais o fenômeno jurídico se manifesta, a pluralidade de 

percepções que os sujeitos possuem acerca do fenômeno jurídico e a pluralidade de usos 

distintos da palavra direito.  

Já Dickson, olhando para os mesmos dados e fatos que constituem o fenômeno 

jurídico, defende que o trabalho do teórico é descrever o seu objeto por meio de proposições 

acerca do direito que são necessariamente corretas. Isso significa dizer que as proposições 

devem se aplicar para toda e qualquer situação que a linguagem comum se refere como 

jurídica. A pretensão de Dickson, portanto, é de elaboração de um conceito universal.  

Conclui-se que Dickson rebate a crítica de Finnis aos positivistas (segundo a qual 

esses últimos seriam inconscientes a respeito da importância da avaliação na sua teoria) 

afirmando a necessidade de alguma avaliação na atividade de teorização, qual seja, a 

                                                 
24 Dickson aponta alguns critérios de seleção de características essenciais ao fenômeno jurídico que segundo a 
autora não se confundem com critérios morais: Um delas é o da “prevalência de determinadas crenças em meio 
aos indivíduos sujeitos ao direito, relacionadas a esse direito”, e ainda o critério da “força prática do direito sobre 
o comportamento social”. Para uma explicação mais detalhada dos referidos critérios conferir: DICKSON, Julie. 
Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 58-60. 
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avaliação indireta dos fenômenos jurídicos, sem que isso implique no julgamento moral dos 

dados selecionados pelo teórico, ou sem que valorações de ordem moral estejam na base de 

justificação para a atribuição de valor ou importância aos referidos dados.  

 

2.2. Segunda crítica de Dickson a Finnis: uma teoria do direito não chega forçosamente à 

conclusão de que o direito é um fenômeno moralmente justificado e que por isso deve ser 

obedecido. 

 

A segunda crítica de Dickson a Finnis diz respeito à posição do último acerca da 

autoproclamação do direito enquanto sistema moralmente justificado e que possuiria, por isso, 

autoridade moral, devendo ser obedecido. Dickson afirma que Finnis passa direta e 

inadvertidamente da defesa da tese de que para se compreender adequadamente o direito é 

preciso avaliá-lo moralmente, para a defesa do argumento de que, uma vez que o teórico se 

engaja na avaliação moral do direito, ele chegará forçosamente à conclusão de que o 

fenômeno jurídico se justifica moralmente e que por isso faz jus à autoproclamação de sua 

autoridade moral25. 

Dickson afirma que Finnis parece não perceber a independência de cada um dos 

argumentos e o fato de que cada um deles exige um tipo de análise e de fundamentação 

específica. Retomamos o exemplo do monopólio da força pelo Estado. Segundo Dickson, 

Finnis procederia a uma avaliação direta dessa característica, ou seja, julgaria se essa 

característica é boa ou ruim, se é moralmente desejável, ou não, e com base nesse julgamento 

chegaria forçosamente à conclusão de que a característica é importante porque é boa. Daí 

decorreria uma segunda conclusão, de que o direito, formado por essa e outras características 

moralmente desejáveis seria, portanto, um fenômeno moralmente justificado, sendo também 

moralmente justificada a obrigação de se obedecer ao direito.   

No entanto, Dickson adverte que ainda que se defendesse a necessidade de um teórico 

proceder a avaliações de ordem moral dos dados e fatos do fenômeno jurídico para 

compreendê-lo adequadamente, seria preciso admitir que o teórico poderia chegar à conclusão 

de que tais dados e fatos não são moralmente justificados, ou seja, são fenômenos moralmente 

indesejáveis, o que não necessariamente reduziria a importância, ou a relevância, dessas 

características do fenômeno para fins de descrição teórica. Para esclarecer a sua crítica, 

oferece o exemplo do anarquista, o qual, ainda que alegue ser necessário proceder a uma 

avaliação moral do sistema jurídico para compreendê-lo adequadamente, pode chegar à 

                                                 
25 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 71-73. 
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conclusão de que o direito é um fenômeno naturalmente injusto e, portanto, moralmente 

injustificado.  

A crítica a Finnis prossegue em relação à pretensão do autor de compatibilizar a defesa 

da tese de que o direito é um fenômeno moralmente justificado com a alegação de que uma 

norma moralmente injustificada ainda assim possa ser considerada jurídica. Isso porque, ao 

mesmo tempo em que Finnis afirma que o direito é um fenômeno moralmente justificado e 

desejável, ou seja, que o critério para distinção dos fenômenos que devem ser considerados 

jurídicos daqueles que não o devem constitui-se de uma medida moral que seleciona como 

jurídicos os fenômenos moralmente bons e como não jurídicos os fenômenos moralmente 

ruins, o autor também sustenta que leis injustas ainda assim devem ser consideradas, em certo 

sentido, como leis juridicamente válidas.  

Dickson alega que essa pretensão de compatibilização custa ao autor a atribuição de 

um duplo sentido ao conceito de direito. No primeiro sentido, que o autor consideraria ser o 

caso central do fenômeno jurídico, o direito seria um sistema que cumpre com o papel de 

coordenação social em prol do bem comum dos indivíduos sob a sua autoridade, e que disso 

se depreende a sua autoridade moral e o dever de que seja obedecido.  

No entanto, em um segundo sentido, periférico em relação ao sentido central, o direito 

significaria o conjunto de regras emanadas de acordo com um critério intra-sistêmico, ou seja, 

interno ao sistema jurídico, de reconhecimento da validade de uma norma, independente da 

sua correção moral. Esse segundo sentido decorreria da pretensão de Finnis de não se 

comprometer com o argumento segundo o qual “a lei injusta não é lei”26. Assim, Finnis 

estaria buscando acomodar no seu trabalho uma versão da tese social do positivismo jurídico, 

segundo a qual, para que uma regra seja jurídica, ela deve ser elaborada segundo o critério 

interno ao sistema jurídico, determinado pelas práticas sociais, que estabelece o parâmetro de 

validade de uma norma jurídica.  

Dickson alega que a abordagem de Finnis de considerar a legalidade enquanto uma 

questão de grau, ou seja, de realidades jurídicas que se aproximam mais ou menos do caso 

central do direito, este sim moralmente justificado, é preocupante. Isso porque essa 

abordagem não oferece um critério seguro a partir do qual é possível delimitar as fronteiras 

exatas do fenômeno jurídico, impedindo a diferenciação das situações nas quais há direito 

daquelas nas quais não há, tarefa essa que uma boa descrição do direito deveria possibilitar27. 

                                                 
26 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 75. 
27 DICKSON, Julie. Evaluation and Legal Theory, Oxford: Hart Publishing, 2001, p. 77. 
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3. Respostas de Finnis às criticas de Dickson 

 

 Nesse tópico pretendemos apresentar argumentos oponíveis às criticas de Dickson a 

Finnis, com base na leitura da obra de Finnis e considerando a compreensão que Dickson 

apresentou do trabalho de Finnis em sua obra Evaluation and Legal Theory. 

 

3.1. Posição que Finnis apresentaria em relação à separação entre avaliações diretas e 

indiretas 

 

Finnis e Dickson concordam no ponto segundo o qual a elaboração de uma teoria 

descritiva do fenômeno jurídico envolve a seleção e explicação de características importantes 

desse fenômeno, levando em consideração o que seria reputado importante e significativo 

nesse campo por aqueles cujas preocupações, decisões e atividades criam ou constituem o 

assunto. 

Em relação à separação entre avaliações diretas e indiretas, Finnis afirmaria a 

impossibilidade de um afastamento do juízo moral interno do teórico em prol de uma busca 

pura pela identificação dos aspectos do direito percebidos como importantes exclusivamente 

pelo olhar dos sujeitos submetidos ao direito. 

O autor admite a necessidade de uma constante preocupação do teórico em adquirir 

conhecimento cada vez mais amplo e diversificado a respeito dos assuntos humanos, ou seja, 

a respeito do que outros têm considerado de importância prática, a fim de que o trabalho 

descritivo do teórico possa ser cada vez mais oxigenado com concepções que confrontem seus 

próprios preconceitos acerca daquilo que é importante no direito28.  

No entanto, a própria busca pelo conhecimento diversificado implica na utilização de 

lentes conceituais preliminares constituídas por princípios de seleção e de relevância daquilo 

que “vale a pena” ser conhecido, compreendido, e que guiam também a forma pela qual o 

teórico atribui significado a dados e fatos. Assim, segundo Finnis, a tarefa de seleção dos 

aspectos importantes do fenômeno jurídico para fins de elaboração teórica é inescapavelmente 

guiada por critérios valorativos morais da pessoa do teórico, por mais que ele tente e deva 

enriquecer a sua perceptiva com conhecimentos cada vez mais amplos acerca do que outros 

pensam e valorizam em relação ao direito. 

Outro ponto importante é a afirmação de que, para além da impossibilidade da isenção 

moral, há a defesa da adequação do critério moral enquanto o único capaz de fornecer uma 
                                                 
28 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 29-30. 
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explicação racional para a transição de uma ordem social pré-jurídica para uma ordem 

jurídica, já que a única força capaz de explicar essa transição seria a preocupação humana 

com a correção de defeitos das ordens pré-jurídicas, em direção a uma organização social 

“melhor”. Essa preocupação com a melhora, com o aperfeiçoamento da organização social, 

indica a prevalência do critério moral enquanto único possível para definição do direito 

enquanto uma ordem social particular e distinta de outras formas de organização da 

sociedade. Assim, o teórico do direito deveria se preocupar não em extirpar a sua percepção 

de uma perspectiva moral, mas engajar-se na identificação dos valores morais que se colocam 

na base do fenômeno jurídico.  

Finnis insiste na finalidade do fenômeno jurídico. O direito serve “para” alguma coisa, 

ele está a serviço da realização de valores morais e é dessa forma pela qual os sujeitos 

submetidos ao direito se referem normalmente ao fenômeno jurídico. Não haveria, portanto, 

sentido em se proceder a uma teorização do direito que, em primeiro lugar, não reconhecesse 

a importância dos valores morais na constituição de um conceito de direito e que, em segundo 

lugar, não tivesse a preocupação de identificar os referidos valores em favor dos quais o 

sistema jurídico opera.  

Finnis afirmaria, ainda, que os positivistas, ao mesmo tempo em que advogam a idéia 

de uma construção teórica livre de valoração moral, não percebem a veiculação de valores 

morais nas suas próprias descrições acerca do fenômeno jurídico. Assim, por exemplo, Finnis 

diria, acerca do critério da “presença invariável” da característica (indicado por Dickson como 

critério possível de seleção das características importantes do direito), que referido critério 

privilegia, assim como qualquer outro, algum valor moral atribuível ao direito. No caso, o 

critério revela a intenção de privilegiar um conceito de direito que oferece segurança e certeza 

para o julgamento acerca da juridicidade ou não de um determinado sistema ou norma, e que é 

compatível com todas as situações normalmente conhecidas como jurídicas. Esse critério 

constituiria nada mais do que a escolha pela moralidade que existe no raciocínio binário 

acerca da legalidade, qual seja, a moralidade da segurança e da certeza para a separação 

certeira entre o que é e o que não é autorizado pelo direito.  

  

3.2. Posição de Finnis em relação à elaboração de um caso central de direito moralmente 

justificado  

 

Para conceber o posicionamento de Finnis perante a crítica de Dickson segundo a qual 

o autor não parece perceber a independência de dois momentos avaliativos distintos (o fato de 
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se avaliar moralmente os dados do fenômeno jurídico não necessariamente leva à conclusão 

de que tais dados são moralmente justificados) e ainda que Finnis utiliza dois sentidos 

distintos para o conceito de direito, é preciso retomar um dos aspectos da metodologia de 

Finnis, qual seja, a construção teórica como descrição de um caso central. É pela compreensão 

do papel do caso central na construção teórica que é possível compreender o que significa, na 

teoria de Finnis, dizer ser o direito um fenômeno moralmente justificado.  

Finnis aduz que a construção de uma teoria do direito deve se ocupar de uma descrição 

cada vez mais diferenciada do direito sem que isso a descaracterize como uma teoria geral do 

fenômeno. Uma teoria diferenciada do direito significa a abordagem de todos os elementos 

que racionalmente explicam a própria existência do fenômeno em questão e que respondam a 

todas as perguntas que possam ser direcionadas ao fenômeno. No caso do direito, Finnis 

afirma que somente valores morais oferecem uma explicação plausível, racional, para a 

transição de uma ordem pré-jurídica para uma ordem jurídica. Assim, é a pretensão de 

“melhorar” a organização social o que fundamenta a própria existência de uma ordem 

jurídica, de forma que uma descrição do direito que não incluísse esse fundamento de 

existência falharia na função descritiva. 

Visto por esse ângulo, Finnis argumentaria que a sua teoria do direito não transita 

inadvertidamente entre a avaliação moral das práticas jurídicas para a afirmação 

estatisticamente baseada de que as práticas jurídicas objeto de observação sempre se 

demonstram moralmente justificadas. Isso porque, apesar do conceito de direito de Finnis se 

basear na realidade das práticas jurídicas, ele não toma, como fundamento da sua elaboração 

teórica, as estatísticas indicando a prevalência de determinadas características, por exemplo, 

as estatísticas da prevalência da efetiva justificação moral das práticas jurídicas. A sua 

conclusão acerca da centralidade dos valores morais advém de um raciocínio que a postula e 

justifica, não em decorrência de uma avaliação estatística acerca de quais os valores são, na 

maior parte das vezes, cotados como centrais, mas em razão da contradição operacional que 

decorre de toda tentativa argumentativa de refutação da centralidade dos valores enunciados 

por Finnis.  

Como exemplo, Finnis convida o leitor a debater acerca da importância do valor 

“conhecimento”, enquanto um dos valores humanos básicos em favor dos quais o sistema 

jurídico opera29. Ao mesmo tempo em que qualquer pessoa tenta argumentar no sentido de 

que o conhecimento não é importante, essa mesma pessoa entra em “contradição operacional” 

                                                 
29 FINNIS, John. Lei natural e direitos naturais. Unisinos, 2007, p. 80 - 81. 
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em relação ao conteúdo de seu enunciado: se a pessoa, por meio da sua ação, se engaja no 

debate, ou seja, se a pessoa discute acerca da verdade de uma proposição, ela demonstra, pela 

sua atitude, a importância do conhecimento, ou o valor do conhecimento para os seres 

humanos. É por meio de um raciocínio não-dedutivo, que implica na impossibilidade, sob 

pena de contradição operacional, de negação do valor postulado de alguns bens básicos (como 

exemplo, o valor do conhecimento) que Finnis constrói a sua teoria do direito. 

Dessa forma, o próprio conceito de direito de Finnis não faria sentido sem que partisse 

da premissa da justificação moral do direito, já que, segundo o autor, não faria sentido pensar 

em ordem jurídica que não tivesse como propósito a realização de determinados valores 

morais.  

A inclusão de valores morais na descrição, no entanto, não significa dizer que todas as 

ordens jurídicas elaboram e apresentam o mesmo arranjo de prioridades para os valores 

morais. Essa afirmação leva à abordagem da continuação da crítica que acusa Finnis de adotar 

dois conceitos de direito distintos, ou que condena a sua perspectiva de encarar a legalidade 

enquanto uma questão de “grau”.  

Primeiramente, Finnis argumentaria que o seu conceito de direito é um só, isto é, o 

conceito que descreve o caso central do fenômeno jurídico. A compreensão de uma postura 

metodológica que tem em vista o caso central se explica pelo fato de que no que se refere ao 

fenômeno jurídico, a heterogeneidade da maneira como os sujeitos compreendem o direito 

leva à conclusão de que, acerca do direito, a única forma de teorização é por meio da 

descrição de um caso central. 

Uma teoria que tivesse a pretensão de estabelecer, por meio de um conceito, limites 

rígidos de juridicidade de forma a contar com critérios certeiros e binários de correspondência 

ou não correspondência de um sistema, norma ou ato aos referidos critérios de juridicidade, 

além de revelar a eleição de determinado valor moral (de forma pouco diferenciada) como 

elemento condutor da elaboração teórica (conforme já mencionado no tópico acima), seria 

artificial e incompleta em relação à própria natureza heterogênea do fenômeno jurídico e à 

necessidade de se proceder a uma teorização o mais diferenciada possível do direito.  

Por outro lado, Finnis argumentaria que todas as ordens às quais se atribui caráter 

jurídico poderiam ser analisadas e explicadas, em certa medida, por meio do significado focal 

de direito. Isso porque todas as ordens jurídicas, por mais distantes que estivessem da 

promoção adequada dos valores morais condutores do conceito de direito, possuiriam algum 

grau dessa moralidade, em benefício ao menos de uma parcela daqueles sujeitos à referida 

ordem jurídica, moralidade essa que seria indispensável para a eficácia do sistema. 
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4. Conclusão  

 

Tanto Finnis como Dickson afirmam a importância de se atentar para a natureza 

específica dos dados do fenômeno jurídico para teorização acerca do direito. Finnis, no 

entanto, parece demonstrar uma compreensão mais adequada acerca da natureza dos referidos 

dados, propondo uma postura metodológica conseqüentemente mais adequada.   

A percepção da heterogeneidade dos fatos e dados, notadamente das funções e 

finalidades que os próprios sujeitos ao fenômeno por eles denominado jurídico atribuem ao 

direito, levaria à conclusão de uma impossibilidade de elaboração de um conceito de direito 

formado por “proposições necessariamente verdadeiras” acerca do direito (sendo o 

“necessariamente” relativo a um critério de verificação universal), conforme pretende 

Dickson, já que o fenômeno mesmo seria intratável por meio de uma definição unívoca.  

Da fidelidade à natureza dos dados e fatos que compõem o direito decorre a adoção de 

uma postura metodológica que tem como pretensão a construção de um conceito central ou 

focal por meio de seleção de características que melhor explicam racionalmente o fenômeno 

jurídico. 

Nesse sentido, seria possível argumentar que Dickson, ao mesmo tempo em que 

afirma a necessidade de se atentar para as particularidades dos dados e fatos que compõem o 

direito, parece não perceber o tipo de postura metodológica que esses lhe apontam como 

possível e como desejável. A autora reconhece que a postura metodológica por ela defendida 

pode resultar justamente na conclusão da impossibilidade da elaboração de um conceito 

unívoco de direito. No entanto, se esse é o caso (conforme os dados acerca do fenômeno 

jurídico parecem indicar), ou se admite que a construção teórica acerca do direito deve se 

conduzir por meio de pretensões e critérios diversos daqueles exigidos para a construção de 

conceitos de correspondência perfeita e universal a todos os fenômenos aos quais 

normalmente são referidos jurídicos, ou atesta-se a impossibilidade de se teorizar sobre o 

fenômeno.  

Ademais, a construção de um caso focal deve incluir a indicação dos propósitos ou 

finalidades focais do direito. Os propósitos focais constituem os valores morais focais em prol 

dos quais o direito se estrutura. Não há como falar em fenômeno jurídico sem fazer referência 

aos seus propósitos morais, já que o discurso acerca do direito se refere ao fenômeno a partir 

de suas finalidades, o que demonstra a importância da categoria “finalidade” para a 

elaboração do conceito. 
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Dickson reconhece a importância da categoria “finalidade” para a teorização acerca do 

fenômeno jurídico, mas insiste no fato de que a “finalidade” é identificada pela observação 

isenta do teórico da percepção que aqueles sujeitos ao direito possuem a respeito dele. A 

autora não parece realizar que o próprio modelo metodológico por ela sugerido, formado por 

“proposições necessariamente verdadeiras” acerca do direito, e os critérios de seleção das 

características essenciais do fenômeno por ela propostos, indicam a eleição implícita de uma 

“finalidade” moral para o direito, qual seja, a que abraça os valores da certeza e da segurança.  

Toda teoria do direito elege uma finalidade focal dentre a heterogeneidade de 

propósitos atribuídos ao direito. O mérito da postura metodológica de Finnis consiste no 

reconhecimento dessa condição de teorização acerca do fenômeno, o que leva ao 

compromisso de explicitação do raciocínio e da fundamentação adotados pelo teórico para 

seleção dos propósitos focais do fenômeno jurídico, os quais possuem valor moral.  

O debate apresentado no trabalho revela a importância que progressivamente adquire a 

reflexão metodológica para os resultados teóricos no campo do direito, já que a forma como 

se compreende a natureza dos dados e fatos que compõem o fenômeno jurídico define o tipo 

de abordagem que se terá desses dados e fatos, bem como quais as pretensões que o teórico 

deve ter em sua atividade de elaboração de um conceito do direito. 

O trabalho também contribui para a recaracterização da noção que se tem do 

jusnaturalismo. A exposição da metodologia de Finnis, como autor do direito natural, deixa 

claro que não se trata da teorização acerca de um tipo ideal de sistema jurídico, e tampouco de 

uma racionalização desconectada dos fatos. O autor parte da observação do fenômeno jurídico 

concreto, e da maneira como os sujeitos submetidos ao direito se referem ao fenômeno, para 

concluir acerca da abordagem metodológica mais adequada. A postura metodológica de 

Finnis aponta, assim, para a teorização por meio da descrição de um caso central para o que o 

teórico se engaja na avaliação dos dados e fatos do fenômeno jurídico, buscando a 

identificação dos valores morais que justificam a própria existência do direito.  
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RESUMO 

A obrigação política é aquela que surge no contexto de Estados de Direito e cujo objeto 

consiste em estabelecer as relações entre o Estado e seus cidadãos, e o dever de obedecer à lei. 

Considerando-se o fundamento consensual e dialógico do Direito contemporâneo, 

estabelecido por um acordo racional sobre valores sociais determinados num dado momento 

histórico, e consubstanciados em um documento fundamental, o caráter imperativo das leis 

não pode ser visto senão como um dever prima facie. O problema de saber qual o fundamento 

da obrigação jurídica (obrigação prima facie) é dos mais clássicos e debatidos na seara da 

Filosofia do Direito e da Teoria Política. Não há sequer uma escola de importância no 

pensamento jurídico-político que sobre ele não se tenha debruçado. O neo-positivismo lógico 

de Hans Kelsen parece ser, antes de tudo, uma tentativa de resposta a este problema, buscando 

resgatar, sob o manto de um rigoroso discurso científico, a autonomia do Direito na ordem do 

saber humano, e sua possível compatibilidade com o paradigma da ciência de seu tempo. Na 

busca por esta resposta, muitas são as contribuições que ele nos trouxe a reboque. Nosso 

estudo pretende analisar o fundamento da obrigação política em Hans Kelsen, partindo na 

análise de seu pensamento a respeito da coerção. Aí se poderá constatar, com cristalina 

evidência, o rigor e a importância de seu discurso científico, mas também os limites de sua 

abordagem, quando trazida à luz de outros pressupostos, possíveis e necessários, na 

compreensão do fenômeno jurídico. 

PALAVRAS-CHAVE: OBRIGAÇÃO POLÍTICA; DEVER; LEI; KELSEN; COERÇÃO. 

 

ABSTRACT 
The political obligation is the one that arises in the context of rule of law and whose object is 

to establish relations between the state and its citizens, and the duty to obey the law. However, 

considering the consensual and dialogical basis of contemporary law, established by a rational 

agreement on certain social values in a given historical moment, and embodied in a 

fundamental document, the imperative character of law cannot be regarded as more than a 

prima facie duty. The problem about the foundations of legal obligation (prima facie 

obligation) is one of the most traditional and debated on legal and political philosophy. 

There's not even one single school in legal and political thought that has not reflected about 

this subject. The neo-logical positivism of Hans Kelsen seems to be, above all, an attempt to 

address this issue, seeking to recover, under the cloak of a rigorous scientific discourse, the 

autonomy of law in the order of human knowledge, in order to make it compatible with the 

paradigm of science of his time. Our study aims to analyze the basis of political obligation 

according to Hans Kelsen, based on his analysis about coercion. Then we will see, with sober 

evidence, the accuracy and importance of his scientific discourse, but in the other way the 
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limits of his approach, when brought to light of different assumptions, possible and necessary 

in understanding the legal phenomenon. 

KEYWORDS: POLITICAL OBLIGATION; DUTY; LAW; KELSEN; COERCION. 

 

 

  

1  INTRODUÇÃO 

  

  

O problema da obediência à lei traz em seu bojo a questão da hierarquização e estratificação 

de condutas impostas à sociedade pelo ordenamento estatal. Às normas estatais deve-se seguir 

uma atitude que se manifeste em conformidade com o dever e a obrigação imperativamente 

prescritos. Antes de tudo, é preciso estar ciente da dificuldade conceitual apresentada pela 

idéia de obrigação, a qual se apresenta sempre destituída de clareza. Isto se deve ao fato de 

que, tanto na linguagem filosófica quanto na jurídica, é comum a utilização indiscriminada 

das expressões dever e obrigação. 

Dever e obrigação são de fato utilizados usualmente para estabelecer quais são as condutas às 

quais os homens encontram-se vinculados. Ademais, o uso indiscriminado das expressões faz-

se igualmente favorecido no âmbito jurídico visto que os Estados modernos passam a instituir 

indiscriminadamente “deveres” e “obrigações” com o fim de gerar certas condutas, sendo 

também facultado aos indivíduos, em certas ocasiões, modificá-los, transferi-los e extingui-

los. 

Todavia, parece-nos que, diante da obra de autores como Herbert Lionel Adolphus Hart[1], 

John Rawls[2] ou Rex Martin[3], deve-se buscar manejar com mais cuidado os conceitos de 

dever e obrigação. 

As obrigações nascem como conseqüência de atos voluntários e necessitam, para sua gênese, 

de especiais ações individuais destinadas à sua criação, fazendo com que, tanto no âmbito da 

moral como do direito, uma conduta previamente opcional e relativa, perca, ao menos a 

princípio, sua relatividade (como p. ex. se dá com as promessas). As obrigações são 

interpessoais, vale dizer, são requisições dirigidas a pessoas determinadas (os obrigados) por 

pessoas também determinadas (os titulares dos direitos), sendo seu conteúdo perfeitamente 

individualizado. Ademais, além de correlacionarem-se com seu respectivo direito, as 

obrigações não se originam do caráter ou do conteúdo das ações obrigatórias, mas tão 

somente da particular forma pela qual as partes se relacionam. 

Assim, cabe afirmar que as obrigações nascem como conseqüência de atos voluntários, e 

especialmente de ações individuais, como uma promessa. As obrigações possuem caráter 

interpessoal. Vale dizer, são dirigidas a pessoas determinadas por pessoas também 

determinadas. Trazendo a lição imorredoura dos romanos, há que observar que cada 

obrigação se correlaciona com seu respectivo direito, como o verso e anverso da mesma 

moeda. 
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No que tange aos deveres, faz-se mister assinalar que a palavra dever é utilizada como 

referência a prescrições morais relacionadas a certos papéis e funções que os indivíduos 

podem chegar a cumprir. E, se é verdade que alguns deveres (como, v.g., os “deveres 

institucionais”) surgem de um acordo de vontades criador (o que resulta de sua “convenção 

constitutiva”), cabe assinalar que nem todo dever posicional tem sua origem em um esquema 

proposicional de vontades. Tal é o caso de uma mulher que adquire o papel de mãe contra sua 

vontade (como pela gravidez indesejada etc.), ou mesmo, o papel de um indivíduo como filho 

– tendo em vista o fato de que o nascimento não é, definitivamente, obra da sua vontade –, e 

que se vê abrangido por uma série de deveres para com determinadas pessoas (como seus 

pais) decorrentes tão somente de seu papel de filho. 

A obrigação política é a obrigação que o indivíduo deve ao Estado e que o Estado deve ao 

indivíduo, a qual pressupõe o compromisso de obediência a toda uma série de obrigações 

ulteriores derivadas, sem que seja necessariamente requerido um consenso prévio a cada caso. 

Pelo simples fato de pertencermos a um Estado, adquirimos uma obrigação de obediência a 

suas leis, sendo que apenas em uma sociedade livre e aberta pode-se, rigorosamente, falar de 

uma obrigação política. Como assevera Passerin D‟Entreves, a liberdade é condição essencial 

da obrigação política. (D‟ENTREVES, 1976, p. 31-33). 

Teremos, assim, a obrigação política, cujo objeto consiste em estabelecer as relações entre o 

Estado e seus cidadãos, e o dever de obedecer à lei, cuja essência reside em poder determinar 

quando e em que circunstâncias deve uma pessoa atuar em conformidade com os 

comportamentos socialmente regrados. 

No que tange ao dever de obediência à lei, decorrente da obrigação jurídica estabelecida no 

seio de um Estado Constitucional Democrático, pode-se certamente afirmar tratar-se de uma 

autêntico dever prima facie. Vale dizer, considerando-se o fundamento consensual e dialógico 

do Direito contemporâneo, estabelecido por uma acordo racional sobre valores sociais 

determinados num dado momento histórico, e consubstanciados em um documento 

fundamental, o caráter imperativo das leis não pode ser visto senão como um dever prima 

facie. Isto porque, se por um lado os vetores da segurança e da ordem sociais exigem tal 

pressuposição, de outra parte o vetor do justo (ainda que formal) – em um Estado 

Constitucional Democrático – impõe a manutenção da perene possibilidade de sua 

contestação em face de outros valores consagrados, tendo em vista que a concorrência de 

valores é própria do pluralismo característico de tais Estados Constitucionais Democráticos. 

O consentimento acerca dos valores fundamentais de uma sociedade, formalizados mediante o 

pacto constitucional, constitui, na verdade, o maior esforço já realizado na tentativa de 

justificar a moralidade do acatamento à lei, baseando-o essencialmente na vontade racional 

dos indivíduos. Assim, o estar sob o “império do Direito” não pode ser considerado óbice à 

afirmação da liberdade humana, desde que se não perca de vista que as limitações à sua ação 

foram estabelecidas com a concorrência de sua vontade autônoma. 

Naturalmente, a justificação jurídica da obrigação jurídica (dever de obedecer à lei) verifica-

se mediante a simples observância de seu caráter imperativo. Como diz Mata Machado, 

“mandando dar a cada um o que lhe é devido, a regra atribui alguma coisa a alguém: é seu 

caráter atributivo. A regra de direito tem uma feição imperativo-atributiva” (1995, p. 42). 

Entretanto, o dever a que nos referimos e sobre o qual aduzimos nossos questionamentos é 

aquele de fundamentação ético-normativa, vale dizer, o que estabelece qual o fundamento 

último a justificar nosso comportamento frente a disposições estatais. 
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O problema de saber qual o fundamento da obrigação jurídica (obrigação prima facie) é dos 

mais clássicos e debatidos na seara da Filosofia do Direito. Não há sequer uma escola de 

importância no pensamento jurídico-político que sobre ele não se tenha debruçado. Seria, 

assim, inútil e além dos limites deste trabalho pretender uma enumeração de todas essas 

doutrinas, razão pela qual nos limitaremos a assinalar a perspectiva estabelecida, e 

brilhantemente sustentada – não sem polêmica – por Hans Kelsen em seu pensamento 

normativista, o qual, como veremos, termina por ser uma teoria coercitivista do Direito. 

  

  

2 A OBRIGAÇÃO JURÍDICA NO PENSAMENTO DE HANS KELSEN 

  

Para Kelsen, o ordenamento jurídico não pode ser cientificamente estudado como se fosse 

uma simples justaposição de normas que regulam o comportamento humano, mas, ao 

contrário, deve ser vislumbrado como um todo unitário e sistemático, pelo fato de todas elas 

possuírem o mesmo fundamento de validade. (KELSEN, 1984, p. 57, p. 277, p. 310). 

No “topo” do ordenamento, visto como um sistema dinâmico, encontra-se a Constituição, 

norma superior a todas as demais normas postas e, na medida em que se vai progressivamente 

descendo das normas gerais para as normas individuais, percorrem-se graus normativos mais 

inferiores, até alcançar a “base” da pirâmide normativa, onde será possível encontrar normas 

individuais (sentenças, regulamentos administrativos e negócios jurídicos). 

Imediatamente abaixo das normas individuais encontram-se os atos de execução, espontânea 

ou coercitiva e, mais acima da Constituição, inclusive da primeira Constituição histórica, 

encontra-se, já fora do âmbito da pirâmide normativa, a norma fundamental (Grundnorm), 

norma pressuposta e condição lógico-transcendental (KELSEN, 1984, p. 279) do trabalho 

científico do jurista. (KELSEN, 1984, p. 22, p. 269 e passim).[4] 

Segundo Paulson, a resposta dada por Kelsen à sua própria questão transcendental – situada 

no âmbito da pretendida distinção entre Sein e Sollen e conseqüência direta de seu dualismo 

metodológico – está vinculada à sua referência à norma fundamental: 

  

Segundo o seu ponto de vista (de Kelsen), a validade de uma norma jurídica se estabelece a 

partir de uma referência à norma de nível superior adequada, cuja própria validade se 

estabelece, sucessivamente, com relação à correspondente norma de nível superior a ela e 

assim sucessivamente, até que se alcance a norma de nível mais alto no sistema jurídico, o 

nível da constituição. Mais além do nível constitucional, não é possível haver mais 

referências. Todavia, uma referência a um nível mais alto de normas de Direito positivo se 

exclui ex hypothesi. E uma referência a algum tipo de fato está impedida pela forte e firme 

distinção entre ser e dever-ser, como reflexo do dualismo metodológico. Uma terceira via de 

referência, a da moral, está também excluída pela tese da separação. 
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Como se estabelece, então, a validade das normas no nível constitucional ? À falta de 

qualquer outra referência, se assume a sua validade. E a assunção toma a forma da norma 

fundamental. (Paulson, 1991, p. 176-177)[5] 

  

Todas e quaisquer normas contidas no esquema piramidal – à exceção da norma fundamental 

e dos atos materiais de execução – são, ao mesmo tempo, atos de aplicação das normas mais 

gerais e superiores e atos de produção das normas mais individuais e inferiores. Do ponto de 

vista da teoria pura, os atos de aplicação constituem um dever jurídico imposto aos 

“destinatários” primários e secundários e os atos de produção constituem atos de poder, 

originados do exercício de uma autorização dada pela própria ordem jurídica (KELSEN, 

1984, p. 325). 

O ponto de ligação de todas estas normas reside precisamente no conceito lógico-formal de 

“fundamento de validade” (KELSEN, 1984, p. 297)[6], segundo o qual a validade de uma 

norma, entendida como sua existência específica, consiste em sua pertinência ao ordenamento 

jurídico, em face de se ajustar aos seus critérios próprios de produção normativa, (princípio de 

legitimidade). (KELSEN, 1984, p. 266- 269, 289-290). 

Cada norma jurídica, para que possa ser considerada como válida, deve ter sido produzida de 

acordo com os critérios formais e materiais previstos no próprio ordenamento, relativos a) ao 

sujeito ou órgão competente, b) ao procedimento e – em certa medida – c) ao conteúdo, todos 

estabelecidos pela norma imediatamente superior; e assim sucessivamente se percorre todo o 

ordenamento jurídico, de grau em grau, numa escala ascendente, até se alcançar a norma 

fundamental. (KELSEN, 1984, p. 324-326). 

É de se ressaltar, no entanto, que a determinação da norma inferior pela norma superior nunca 

será total, salvo determinadas proibições de natureza material; isto é, nunca será de tal 

maneira que a norma inferior seja logicamente deduzida por completo a partir do conteúdo da 

norma superior, vez que existe sempre certa discricionariedade por parte do órgão aplicador 

da norma superior ao criar a norma inferior. (KELSEN, 1984, p. 324-326). 

  

  

2.1 A validade do sistema jurídico 

  

A nota essencial de um sistema normativo dinâmico é o fato de que a validade de uma norma 

jurídica se fundamenta na validade de uma norma superior, sem relação com qualquer 

conteúdo (pois esta relação com um determinado conteúdo é a nota que caracteriza os 

sistemas estáticos) e que essa relação de fundamentação-derivação possa retroagir até a 

norma fundamental. 

A validade de uma norma num sistema dinâmico, portanto, é determinada especificamente em 

função da competência do órgão, por vezes com relação ao seu conteúdo e, por fim, de sua 
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relação com a Grundnorm. No entanto, não bastam apenas estes requisitos formais: um 

mínimo de eficácia, como afirma Kelsen, é também condição de validade de uma norma: 

  

Isto significa que as condições de validade de um ordenamento jurídico como um todo e as de 

uma norma jurídica isolada são: para o ordenamento jurídico como um todo, os atos mediante 

os quais são criadas as normas desse ordenamento jurídico em questão; para a norma isolada, 

o ato pelo qual ela é criada e, ademais, o fato de que o ordenamento jurídico como um todo e 

a norma isolada sejam, respectivamente, eficazes (...) A validade está condicionada pela 

eficácia no sentido de que um ordenamento jurídico como um todo, tal como uma norma 

isolada, perde a sua validade se não chega a ser, de forma geral, eficaz. .(KELSEN, 1995, p. 

63-64) 

  

Numa perspectiva cada vez mais sintética, “uma ordem jurídica é considerada válida quando 

as suas normas são, numa consideração global, eficazes, quer dizer, são de fato observadas e 

aplicadas” (KELSEN, 1984, p. 298). Trata-se, aqui, do “princípio de efetividade”, que parte 

do pressuposto segundo o qual um ordenamento jurídico será válido na medida em que for 

eficaz em sua totalidade, mesmo que, por vezes, uma de suas normas, em si considerada, não 

venha a ser observada ou aplicada num caso concreto. 

A validade global do ordenamento jurídico não é afetada pelo fato de que uma ou mais 

normas isoladas se demonstrem ineficazes, posto que a eficácia de todo o ordenamento 

jurídico é aferida em termos globais, isto é, do ordenamento jurídico como um todo. No 

entanto, a eficácia de todo o ordenamento é também condição de validade de cada uma das 

normas que dele fazem parte. Isto significa que a validade de uma norma isoladamente 

considerada está na dependência da validade de todo o ordenamento jurídico e esta, por sua 

vez, depende essencialmente da validade da norma fundamental (KELSEN, 1984, p. 291-

298). 

Assim posta a questão, Mario Losano, um dos grandes estudiosos da teoria pura, opõe a 

seguinte crítica: 

  

Uma ordenação jurídica para Kelsen é construída por graus hierárquicos, em que a validade 

do inferior é inferida do superior, num processo de delegação de validade (ou seja, de ´dever-

ser`) que desce da constituição à lei e desta à sentença. Depois de construir essa estrutura 

hierárquica para manter a distinção entre o mundo do ´ser` e o do ´dever-ser`, a teoria pura do 

direito encontra-se diante de uma dificuldade: a coerência com seu pressuposto metodológico 

de pureza é inconciliável com a realidade jurídica que ela quer descrever. Realmente, para que 

uma norma jurídica seja válida, é preciso que ela também seja eficaz: ou seja, não basta o 

respeito a certas formalidades no estabelecimento da norma, mas é preciso que, de fato, a 

norma assim estabelecida seja também efetivamente aplicada. Kelsen é obrigado a admitir que 

„tanto uma ordenação jurídica como um todo quanto uma norma jurídica isolada perdem a 

validade, quando deixam de ser eficazes‟. Em outras palavras, para responder à questão em 

torno da qual constrói toda a sua doutrina (ou seja, quais são os pressupostos formais para a 
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validade de uma norma jurídica), Hans Kelsen precisa renunciar à rigorosa separação entre 

mundo natural e mundo normativo, entre „ser‟ e „dever-ser. (LOSANO, 1990: XIX). 

  

Kelsen, no entanto, afirma que a eficácia não é uma conditio sine qua non, mas sim uma 

conditio per quam: a eficácia global de um dado ordenamento jurídico é uma condição, mas 

não a razão da validade das normas que o integram; [7] a validade, assim, não reside no fato 

de que o ordenamento em sua totalidade seja eficaz, mas na elaboração de uma norma de 

acordo com o processo lógico-formal de produção e significa, em termos conceituais, o fato 

de que estas normas devam ser obedecidas ou aplicadas.[8] 

O problema em torno da eficácia de uma norma jurídica na teoria pura do Direito coexiste 

com a definição de validade, entendida como sua existência específica no âmbito do Sollen e 

no tornar obrigatório um determinado comportamento humano. (KELSEN, 1984, p. 29). 

As indagações acerca de como conciliar o comportamento humano concreto – no mundo dos 

fatos –, tornado obrigatório, com a existência deôntica da norma – sem comunicação com a 

realidade – vem respondida por Kelsen através da diferenciação entre as esferas do ser (Sein) 

e do dever-ser (Sollen): não há necessariamente qualquer coincidência entre o comportamento 

prescrito por uma norma e o comportamento efetivo que lhe seja conforme, pois aquele 

primeiro nunca poderá ser teoricamente concebido como algo pertencente ao mundo do ser, 

mas ao âmbito do dever-ser. (KELSEN, 1984, p. 48 et seq.; p.109 et seq.; 1987, p. 12-13). 

Já em 1925, quando elaborou sua Teoria Geral do Estado, Kelsen assim se pronunciava: 

  

Uma regra (e o que dela vamos dizer, aplica-se igualmente bem à própria ordem normativa) 

obriga os indivíduos a adotar certa conduta, a praticar certo ato e a abster-se de outro. Mas 

mesmo que nos não conformemos com as suas determinações – deixando de fazer o que 

devíamos ou fazendo aquilo de que devíamos abster-nos –, a regra não deixa, por isso, de 

subsistir. É certo que, então, diremos que a regra foi violada, mas isso por forma alguma 

significa que ela deixa de estar em vigor. A sua validade não foi atingida. Ora, é precisamente 

nessa validade (Geltung) que consiste a existência das regras. E uma ordem normativa pode 

ser válida mesmo quando a realidade não é perfeitamente conforme com ela. (KELSEN, 

1938, p. 8-9) 

  

Essa forma de encarar o comportamento humano concreto, cuja obrigatoriedade indica 

meramente a presença de um significado normativo, radica na diferença conceitual entre a 

norma e o ato de vontade do qual ela representa o sentido, mais especificamente entre este ato 

e o sentido de vontade que ele representa.[9] 

Contudo, se a distinção entre a norma jurídica e o ato de vontade que a põe é algo evidente e 

verificável empiricamente – vez que a norma jurídica adquire vigência somente após a 

conclusão do processo legislativo (conclusão do ato de vontade) e assim permanece mesmo 

que “o ato de vontade de que ela constitui o sentido já não exista” (KELSEN, 1984, p. 29), já 

é mais difícil perceber a pretendida diferença entre o comportamento devido e o 
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comportamento efetivo, em virtude de “certa medida” de conformidade que deve 

necessariamente haver entre o comportamento indicado na norma e aquele que se realiza no 

mundo dos fatos. (KELSEN, 1984, p. 30).[10] 

Um problema essencial enfrentado por Kelsen acerca da eficácia consiste, dessa forma, na 

determinação da natureza desta “certa medida de conformidade”, que permita estabelecer uma 

relação entre validade e eficácia sem infringir a distinção fundamental entre Sein e Sollen. 

(KELSEN, 1986, p. 36-37). 

Por eficácia, Kelsen entende o fato de que uma norma seja efetivamente observada ou 

aplicada. (KELSEN, 1984, p. 29)[11]. Assim entendida, trata-se de uma condição de validade 

da norma jurídica – ao lado de sua própria formulação –, de tal maneira que não se pode 

considerar norma jurídica válida uma norma que não seja aplicada nem observada durante 

algum tempo e que, por isso, se torna ineficaz. 

No entanto, a eficácia, da maneira como é concebida, não se identifica com a validade[12], 

vez que deve subsistir a possibilidade de um comportamento não conforme à norma jurídica, 

para que não se cometa o erro metodológico de se cair numa consideração determinista, ou 

seja, daquilo que deve necessariamente acontecer segundo uma lei natural. (KELSEN, 1984, 

p. 119; 1987, p. 12-13)[13]. Conforme destaca Elza Maria Miranda Afonso, “a norma jurídica 

será válida se eficaz e não porque eficaz. O fundamento de validade não é a eficácia; é a 

norma fundamental que enuncia que se deve agir em conformidade à Constituição que é, de 

modo geral, eficaz”. (MIRANDA, 1984, p. 260) 

Uma passagem da Teoria Geral das Normas, finalmente, resume a essência das noções de 

Kelsen acerca das relações entre validade e eficácia: 

  

No fato de que uma norma deve ser cumprida e, se não cumprida, deve ser aplicada, encontra-

se sua validade, e esta constitui sua específica existência. 

Do efetivo cumprimento da norma – ou do seu não cumprimento com a conseqüente 

aplicação – disto deriva sua eficácia. Validade e eficácia da norma precisam, claramente, não 

ser confundidas. 

Para ser existente – quer dizer, para valer – a norma tem de ser estabelecida por um ato de 

vontade. Nenhuma norma sem um ato de vontade que a estabeleça ou – como na maioria das 

vezes se formula esta proposição fundamental: nenhum imperativo sem um mandante, 

nenhuma ordem sem um ordenador. ( KELSEN, 1986, p. 4-5) [14] 

  

Em artigo intitulado Por que a lei deve ser obedecida? Kelsen propõe a seguinte questão: 

  

Não perguntamos se o Direito positivo é válido – que o seja é pressuposto por uma teoria do 

Direito positivo; é uma característica essencial do Direito positivo. O significado subjetivo 

dos atos pelos quais são criadas as normas (isto é, prescrições, comandos) do Direito positivo 
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é, necessariamente, que essas prescrições devem ser obedecidas. Mas, novamente, por que seu 

significado subjetivo é considerado também como seu significado objetivo? Nem todo ato 

cujo significado subjetivo é uma norma é também objetivamente uma. Por exemplo, a ordem 

de um ladrão para que você lhe dê a bolsa não é interpretada como uma norma obrigatória ou 

válida. Reformulada, então, nossa pergunta é: por que interpretamos os atos pelo quais é 

criado o Direito positivo como tendo não apenas o significado subjetivo, mas também o 

significado objetivo de normas obrigatórias?  (KELSEN, 1997, p. 251). 

  

Após apontar as respostas aduzidas pela teoria do direito natural – para a qual o motivo para a 

validade do Direito é sua concordância com os princípios imanentes à natureza, que são 

superiores ao direito positivo, feito pelo homem –, bem como pela teologia cristã – segundo a 

qual os homens devem obedecer ao Direito positivo porque sua obediência á ordenada por 

Deus, sendo que, em última análise, a obediência do homem é devida a Deus e não ao Direito 

positivo como tal –, Kelsen sustenta que tais posições não são aceitáveis por uma ciência do 

Direito positivo, posto que, “se a validade desse Direito, sua validade imanente, está em 

questão, o motivo para ela não deve ser procurado em outra ordem, uma ordem superior”, ao 

contrário, deve-se sempre supor que o Direito positivo é uma ordem suprema, soberana. 

(KELSEN, 1997, p. 256). 

Na teoria pura do Direito, um sistema normativo estático se caracteriza pelo fato de que a 

validade das normas reside em seu conteúdo, derivado de uma norma superior, da mesma 

forma que um particular pode ser racionalmente derivado do universal; num sistema 

dinâmico, por sua vez, as normas que o integram não podem ser criadas mediante uma 

operação intelectual a partir de uma norma básica e, por isso, devem ser derivadas de um ato 

de vontade (de um ato de poder e não de um ato de conhecimento) dos indivíduos para tanto 

autorizados por uma norma de hierarquia mais alta – a ausência dessa “validade intrínseca” 

faz com que a norma superior jamais possa determinar inteiramente o conteúdo da norma 

inferior que a concretiza, mas apenas legitimar e tornar obrigatório (formalmente válido) o 

conteúdo do ato de vontade que a editou.[15] 

Kelsen, dessa forma, pretende que a justificação do fundamento de validade de uma norma 

jurídica não necessite submeter-se a uma instância sobre-humana (metafísica), mas sim na 

validade de outra norma pré-existente. Esse o sentido de suas afirmações segundo as quais um 

dever-ser só pode derivar de outro dever-ser e que a eficácia global de um ordenamento 

jurídico é apenas uma condição, mas não a razão da validade das normas que o integram. 

(KELSEN, 1984, p. 299) [16]. 

Nesse afã de eliminar as considerações meta ou extrajurídicas para justificar o fundamento de 

validade de toda a ordem jurídica, Kelsen recorre à norma fundamental (Grundnorm) para 

consolidar a idéia de que o Direito é obrigatório – e portanto válido – em função dele 

próprio, tentando preservar, dessa forma, a autonomia do especificamente jurídico com 

relação à faticidade do Sein, e afastar o Sollen de qualquer tipo de considerações éticas, 

quaisquer outros valores transcendentes ao Direito positivo: 

  

Existem diferenças essenciais entre a doutrina da norma fundamental e a do direito natural, tal 

como demonstrei no capítulo Theorie der Grundnorm und Naturrechtslehre de minha Reine 
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Rechtslehre. A diferença fundamental é que o conteúdo do ordenamento jurídico positivo é 

completamente independente da norma fundamental, da qual pode ser derivada apenas a 

validade objetiva das normas do ordenamento jurídico positivo e não o conteúdo desse 

ordenamento; enquanto que, de acordo com a doutrina do direito natural, um ordenamento 

positivo é válido somente enquanto seu conteúdo corresponde ao do direito natural. 

(KELSEN, 1995, p. 66) 

  

Ao considerar a norma fundamental como um pressuposto “lógico-transcendental” sob o 

ponto de vista teorético-gnoseológico (KELSEN, 1995, p. 65), busca Kelsen fornecer resposta 

à questão do fundamento de validade (razão de obrigatoriedade) do ordenamento jurídico 

como um todo – assim como de suas normas isoladamente consideradas –, qualificando-a não 

como norma posta (querida), mas como norma pressuposta (pensada) ou Constituição em 

sentido lógico-jurídico[17]: 

  

Posto que, de acordo com minha teoria, a norma fundamental se refere unicamente a um 

ordenamento coercitivo geralmente eficaz e posto que a norma fundamental é adaptada a este 

ordenamento coercitivo e não o ordenamento coercitivo à norma fundamental, é nesse sentido 

que, na norma fundamental, a efetiva criação das normas mediante atos reais de vontade e a 

eficácia destas normas se convertem na condição da validade objetiva do ordenamento 

coercitivo. Portanto, a norma fundamental não „garante‟ a eficácia do ordenamento jurídico. 

Não influi para que este resulte eficaz (...) O ordenamento coercitivo normativo a que se 

refere a norma fundamental e do qual ela depende não é idêntico a estes fatos. A eficácia de 

um ordenamento normativo é uma condição de validade, não sua validade.  (KELSEN, 1995, 

p. 67-68) 

  

Na qualidade de norma pressuposta como válida, ela funciona como o ponto de partida do 

processo de criação do Direito positivo, de tal sorte que deve haver uma pressuposição tácita, 

uma causa primeira, da qual depende ou se fundamenta a aceitação do sentido subjetivo de um 

ato volitivo (no caso, a Constituição em sentido jurídico-positivo) como seu sentido objetivo. 

(KELSEN, 1984, p. 267-285 e 1995, p. 76).[18] 

  

  

3  O COERCITIVISMO NA TEORIA DE KELSEN 

  

  

A primeiras manifestações das teorias coercitivistas remontam a obra de Christian Thomasius, 

assim como a Rudolf Ihering e, já no século XX, Hans Kelsen e Binder, os quais tomam o 

Direito enquanto coação, ordem de coação ou coação regulada. Jellinek, por sua vez, 
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sustentava a teoria da “força normativa dos fatos”, baseando-se no fato de que a natureza 

humana tende a reproduzir mais facilmente o já realizado do que o novo, olvidando, pois, o 

fato de que, ao lado do elemento conservador, há também, imanente na natureza humana, um 

elemento inovador, um desejo latente de mudança. (JELLINECK,1954, passim). 

Para os coercitivistas, o ordenamento normativo só se coloca como jurídico, isto é, válido – 

no sentido de validez universal – quando se faz sustentar por uma maior força material: 

econômica, financeira e, finalmente, policial e militar. E é justamente o Estado o detentor 

desse imperium, como poder de decisão unilateral, o qual só veio a surgir na modernidade, 

fazendo frente às ordens de coordenação das relações contratuais, tais como as vivenciadas 

pela sociedade feudal. Esse poder supremo do Estado traduziria o próprio conceito de 

soberania sob uma ótica interna: poder exercido genericamente sobre a sociedade nacional.  

Tem-se que o Estado deve primar sobre qualquer outra pessoa jurídica, tanto as subordinadas 

– da ordem interna – como as superpostas – as autoridades internacionais – posto que, 

conquanto as instituições internacionais possam ser tidas como superiores na hierarquia 

jurídica resultam, todavia, inferiores na hierarquia da força. Isso se explica pelas inúmeras 

deficiências do Direito internacional, no qual a formação de uma estrutura prévia, que 

realmente comporte o monopólio da força, de forma similar a exercida pelos Estados ainda se 

encontra no plano da elaboração.[19] 

Como se pode depreender da análise feita acima, Kelsen foi um coercitivista, ou a perspectiva 

coercitivista casa-se perfeitamente ao arquétipo estruturante de sua teoria do Direito. 

 Na Teoria Pura do Direito sustenta que “o Direito é uma ordem de coerção e, como ordem 

de coerção, é – conforme o seu grau de evolução – uma ordem de segurança, quer dizer, uma 

ordem de paz”. (KELSEN, 1986, p. 66). A importância da coerção no normativismo 

kelseniano vincula-se a afirmação de um dos postulados principais da sua teoria, é dizer, a 

separação rígida entre Direito e Moral. É que a coercitividade garante o fundamento da 

própria antijuridicidade, impedindo que esta busque qualquer referência que extrapole às 

próprias normas jurídicas. Não são referências a valores ou elementos transcendentes ao 

direito positivo que determinarão uma conduta com ilícita, mas simplesmente a estrutura 

normativa que prescreve um ato coativo como conseqüência imputada a esta conduta.   

Esta é, inclusive, uma das grandes contribuições do pensamento de Kelsen para a teoria 

jurídica do século XX, possibilitando uma mudança na compreensão do próprio lugar a ser 

ocupado no Direito pelo lícito e pelo ilícito. Como bem diz Mata Machado, “antes, 

considerava-se o antijurídico como negação do direito. É ainda a significação dada pelo senso 

comum. Para Kelsen, esse é um ponto de vista jurídico-político. Em sua doutrina, o 

antijurídico é, ao contrário, „condição específica do direito‟. De uma posição extra-

sistemática, o conceito de antijurídico recebe posição „intra-sistemática‟.” (MATA 

MACHADO, 1957, p. 214). 

Verifica-se, pois, no coercitivismo kelseniano uma função que transcende de muito a simples 

busca da segurança jurídica. Há nele uma superação de um dos elementos mais notáveis a 

caracterizar a ordem jurídica até o século XIX: a pretensão de ser ela uma “ordo rationis”, 

imbuída de uma racionalidade que lhe assegurava supremacia axiológica e ponto de referência 

para a percepção do bem e do mal. Em Kelsen, ao contrário, fica clara a pretensão de que o 

Direito seja, fundamentalmente, “um mecanismo coativo que não corresponde, em si e por si, 

a nenhum valor político ou ético”, (KELSEN, 1986, p.60). O estatuto puramente normativo de 
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toda coercitividade é abertamente sustentado em sua obra Teoria Geral do Direito e do 

Estado, escrita já em sua fase de vida nos Estados Unidos da América, em Berkeley. Ali, ao 

enfrentar as objeções sobre possíveis dimensões meta-normativas da coerção, destaca que: 

  

O elemento coerção, essencial ao direito, consiste não na chamada compulsão psíquica, mas 

no fato de que atos específicos de coerção, considerados como sanções, são estabelecidos para 

casos também específicos pelas regras que formam a ordem jurídica. O elemento de coerção 

só tem importância quando forma parte do conteúdo da norma jurídica, como ato estipulado 

por esta e não como um processo na mente do indivíduo submetido à própria norma. 

(KELSEN, 1995, p. 19-20). 

  

 Assim é que Kelsen inverterá a clássica distinção entre normas primárias ou de conduta, 

destinadas aos cidadãos, e normas secundárias ou de sanção, dirigidas aos juízes, 

considerando estas últimas como principais, uma vez que o essencial no Direito é sua 

coercitividade. (KELSEN, 1986, p. 68-70). A norma jurídica centra-se fundamentalmente na 

definição das condições de implementação da sanção o que leva a que notáveis estudiosos 

vejam aí uma autêntica redução do Direito à norma sancionadora. Como diz Arnaldo 

Vasconcelos, “a norma secundária, onde se possibilitam o dever jurídico e a faculdade 

correlativa passa a importar tão-somente na exata medida em que serve de pressuposto da 

norma primária, essa sim, a autêntica norma jurídica”. (VASCONCELOS, 2002, p. 80). 

Veja-se que a tessitura deste postulado tem relevância também para a reafirmação da 

separação entre os planos do ser e do dever ser. É que, a sustentação da ilicitude como algo 

externo e contrário à normatividade terminava por criar o risco de comprometimento da 

validade por fatos externos ao Direito. Esta a intenção de Kelsen quando diz que, 

  

O ilícito aparece como um pressuposto (condição) e não como uma negação do Direito; e, 

então, mostra-se que o ilícito não é um fato que esteja fora do Direito, mas é um fato que está 

dentro do Direito e é por este determinado, que o Direito, pela sua própria natureza, se refere 

precisa e particularmente a ele. (KELSEN, 1986, p. 169-170) 

  

A ilicitude se instaura, pois, como condição fundamental ao direito, não havendo de ser 

considerada apenas como sua negação, como se houvesse um antijurídico já fora da 

juridicidade. Ao fazê-lo pretende-se, mais uma vez, libertar o âmbito de validade das normas 

de qualquer comprometimento com mundo do ser, verificando-se que a validade restará 

sempre imaculada, mesmo diante de atos que aparentemente importem na sua negação. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Kelsen é um verdadeiro divisor de águas no pensamento jurídico moderno. Suas 

contribuições, além de pungentes e inovadoras, vieram fortalecidas pelo rigor lógico e pela 

capacidade analítica herdada de seus grandes mestres do Círculo de Viena. Teve ele também a 

fortuna de lançar suas contribuições num momento histórico muito favorável, para um mundo 

que ansiava por rigor, cientificidade e depuração nos discursos de todos os ramos do saber 

humano. Como homem do seu tempo, Kelsen teve de encontrar resposta para o verdadeiro 

dilema que se colocava aos juristas no início do século XX: seria possível oferecer um 

estatuto de cientificidade ao Direito, ou ficaria ele consagrado como mero arcabouço técnico e 

instrumental a serviço do poder vigente? Vale dizer, se o Direito na modernidade passou a ser, 

por excelência o direito positivo, poderíamos encontrar nele autêntico objeto para 

especulações científicas? Ou seriam estas eternamente reféns, ou de concessões metafísicas – 

que marcam, por exemplo, a tradição jusnaturalista –, ou do condicionamento insuperável do 

Direito à particularidade geográfica e temporal de sua produção, carente, portanto, de legítimo 

objeto de estudo. 

O neo-positivismo lógico de Hans Kelsen parece ser, antes de tudo, uma tentativa de resposta 

a este dilema, buscando resgatar, sob o manto de um rigoroso discurso científico, a autonomia 

do Direito na ordem do saber humano, e sua possível compatibilidade com o paradigma da 

ciência de seu tempo. Ao buscar esta resposta, são muitas as contribuições que ele nos trouxe 

a reboque. Problemas antigos da Teoria do Direito, como a questão da ilicitude, puderam 

então encontrar caminho para uma mais coerente solução e uma melhor fundamentação. 

Todavia, foi Kelsen refém de um problema que na história do Direito a tantos veio a atingir: a 

radicalização de seus postulados e a conseqüente limitação dos horizontes de compreensão de 

um fenômeno intrinsecamente complexo e multifário. A saída cientificista por ele encontrada 

termina por pecar por um excesso de abstracionismo, apartando o Direito não apenas de 

outras ordens normativas e ramos do saber, mas da própria realidade da vida. Ao praticamente 

desconsiderar os importantes momentos da aplicação e da legitimação da produção normativa, 

o positivismo kelseniano termina por olvidar duas importantes e fundamentais dimensões do 

Direito, abrindo um perigoso caminho para que suas conclusões seguissem a passos largos ao 

encontro de posições teóricas e ideológicas que deveriam ser-lhe refratárias. 

Neste ponto, seu pensamento a respeito da coerção pode apresentar, com cristalina evidência, 

o rigor e a importância de seu discurso, e os limites de sua abordagem quando trazida à luz de 

outros pressupostos, possíveis e necessários, na compreensão do fenômeno jurídico. Assim, 

diante do pressuposto de legitimidade democrática que hoje permeia o discurso jurídico, 

agrava-se sobremaneira a limitação da abordagem kelseniana – há muito já denunciada – 

acerca do lugar da coerção na estrutura da norma jurídica, bem como seu papel na edificação 

do próprio dever de obediência ao Direito. 

A vertente crítica às teorias coercitivistas há muito vem a apontar, como grande fragilidade 

dessa escola, o fato de que suas concepções apenas servem para aclarar porque as normas são 

válidas, e não porque devem ser obedecidas, contentando-se em demonstrar terem as normas 

que ser obedecidas justamente por serem válidas. A força poderia produzir, talvez, um ter de 

obedecer (Müssen), mas nunca um dever de obedecer (Sollen). 

Tem-se, assim, que não basta a força para se impor uma norma como válida. Já Rousseau, em 

seu majestoso O Contrato Social, enfaticamente havia advertido: “O mais forte não é jamais 

suficientemente forte para ser sempre o senhor, se não transformar sua força em Direito e a 

obediência em dever” (ROUSSEAU, [s.d.], p. 20). Igualmente curiosa é a advertência 

atribuída a Talleyrand, que, ante a prepotência de Napoleão, lhe teria afirmado: “Com as 
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baionetas, Senhor, pode-se fazer tudo, menos uma coisa: sentar-se sobre elas”. É a diferença 

entre o poder-força e o verdadeiro poder que se traduz em autoridade, investindo-se de 

superioridade moral e justificativa ética. O primeiro sustenta-se apenas através da ameaça e da 

violência. A autoridade, ao contrário, baseia-se primacialmente no respeito livremente 

consentido. Esta a tônica de nossos dias, que, para além de Kelsen (e por tantas vezes contra 

Kelsen), mas nunca sem Kelsen, cabe a todos os juristas conquistar. 
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[1] HART, Herbert L.A. Positivism and the Separation of Law and Morals. Harvard Law 

Review, v. 71, 1958; e principalmente, o Conceito de Direito. 2. ed, Lisboa: Fundação 

Calouste Gulbenkian, 1994. 

[2] RAWLS, John. Uma teoría da justiça. São Paulo: Martins Fontes. 

[3] MARTIN, Rex. A system of rights. Oxford: Clarendon Press, 1993. 

  

[4] Comparar com Carrino, 1992: 31-50; 83-104 e Miranda Afonso, 1984:241-242. 

[5] Este autor, ainda, observa que esta “idéia intuitiva” da norma fundamental se baseia num 

argumento claramente circular, haja vista que “se o problema é porque as normas do nível 

mais alto são válidas e se simplesmente logo se assume que são válidas, estamos de novo 

diante do mesmo problema”. 

  

[6] “Fundamento de validade, isto é, a resposta à questão de saber por que devem as normas 

desta ordem jurídica ser observadas e aplicadas, é a norma fundamental pressuposta segundo 

a qual devemos agir de harmonia com uma Constituição efetivamente posta globalmente 

eficaz e, portanto, de harmonia com as normas efetivamente postas de conformidade com esta 

Constituição e globalmente eficazes”. Cf., ainda, Kelsen, 1986: 37-38. 
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[7] Cf. Kelsen, 1984:299. Comparar com Miranda Afonso, 1984:256-257. 

[8] Cf. Kelsen, 1938: 13; 1986: 37-38. 

[9] Este é o conceito de “norma” na segunda edição da Reine Rechtslehre. Cf. Kelsen, 1984: 

22. “Norma é o sentido de um ato através do qual uma conduta é prescrita, permitida ou 

especialmente facultada, no sentido de adjudicada à competência de alguém. Neste ponto 

importa salientar que a norma, como o sentido específico de um ato intencional dirigido à 

conduta de outrem, é qualquer coisa de diferente do ato de vontade cujo sentido ela constitui” 

(Kelsen, 1984:22). 

[10] Já na época de sua Allgemeine Staatslehre, Kelsen (1938:15) advertia que “a realidade 

não pode ser a imagem perfeita da ordem normativa, mas deve, no entanto, ter um mínimo de 

semelhanças com o seu modelo ideal. A relação entre ambas move-se, portanto, entre dois 

limites, o que torna o problema muito mais complexo” . 

[11] “Observância do Direito é a conduta a que corresponde, como conduta oposta, aquela a 

que é ligado o ato coercitivo da sanção. É antes de tudo a conduta que evita a sanção, o 

cumprimento do dever jurídico constituído através da sanção” (Kelsen, 1984:327). Por sua 

vez, “aplicação do Direito é, por conseguinte, criação de uma norma inferior com base numa 

norma superior ou execução do ato coercitivo estatuído por uma norma” (Kelsen, 1984:325). 

[12] Kelsen, aqui, continua fiel aos seus postulados da pureza metodológica, explicados logo 

no início da teoria pura. 

[13] Cf. Cotarello, 1982:139-146. 

  

[14] Para uma visão global, cf.: Miranda Afonso, 1984: 255-261. Neste sentido, também a 

lição de Travessoni Gomes, para quem “Kelsen não negou que a existência de uma ordem 

coercitiva eficaz (um fato da ordem do ser) é condição para que se pressuponha a norma 

fundamental. Kelsen não pregou, portanto, a disparidade absoluta entre ser e dever-ser. Esse 

fato, a existência dessa ordem eficaz (um ser), não é, entretanto, como demonstrado, o 

fundamento de validade da norma fundamental. Ele (esse fato) está, no silogismo, abaixo da 

norma fundamental – que é o fundamento de validade de uma determinada ordem – sendo, 

portanto, condição para que possamos pressupor o fundamento de validade dessa ordem” 

(2000: 176-177). 

  

[15] Uma norma, segundo o Kelsen pós-1960, é o sentido objetivo de um ato de vontade 

dirigido intencionalmente à conduta de outrem; sendo assim, é algo querido (posto) e não 

pensado: é o reconhecimento desse ato de vontade por uma norma de hierarquia superior que 

fornece um sentido objetivo à decisão do órgão autorizado, mediante a interpretação do 

sentido subjetivo desse ato como seu sentido objetivo. 

[16] Comparar com Miranda Afonso, 1984: 241-254[esp. pp. 243-244]. 
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[17] É muito controversa a problemática kelseniana acerca da explicação definitiva da norma 

fundamental através da “Filosofia do als-ob” (“Como-Se”), de Vaihinger. Em 1933, em carta 

endereçada a Renato Treves, Kelsen afirmou que, para evitar interpretações errôneas, preferiu 

renunciar a se inspirar em Mach (princípio da economia do pensamento) e em Vaihinger 

(teoria da ficção), optando por filiar-se, “com reservas”, à filosofia transcendental 

neokantiana: “A norma fundamental responde à seguinte questão: qual é o pressuposto que 

permite se sustentar se não importa qual ato jurídico pode ser qualificado como tal, isto é, 

definido como um ato servindo de base ao estabelecimento da norma, assim como a sua 

execução. Esta questão se insere completamente no espírito da lógica transcendental” (Kelsen, 

1991: 72). No entanto, adotaria posteriormente a conduta oposta numa passagem da “Teoria 

Geral das Normas”, afirmando que a norma  fundamental é “uma pura ou ´verdadeira` 

ficção, no sentido da vaihingeriana filosofia do Como-Se...” (Kelsen, 1986: 328-329). 

[18] Comparar com Miranda Afonso, 1984: 253-254. 

[19] A possibilidade de uma ordem internacional que regulamente os comportamentos na 

Sociedade Internacional, mediante a estipulação prévia de condutas e o monopólio da força é 

um sonho antigo do pensamento ocidental e que hoje parece ganhar, mais do que nunca, foros 

de realidade em vias de concretização, tendo em vista a estrutura já existente da União 

Européia, e aquela aventada pelo Tratado de Roma (17/07/1998) criadora de um Tribunal 

Penal Internacional. 
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O PAPEL DA LÓGICA NA TEORIA GERAL DO DIREITO: UMA ANÁLISE DA 
RELAÇÃO JURÍDICA EM LOURIVAL VILANOVA E HANS KELSEN A PARTIR 

DOS PREDICADOS POLIÁDICOS 
 

THE ROLE OF LOGIC IN THE LAW THEORY: AN ANALYSIS OF THE LEGAL 
RELATION IN LOURIVAL VILANOVA AND HANS KELSEN FROM POLYADIC 

PREDICATES 
 

João Paulo Mansur 
 Júlio César De Almeida 

 

Resumo: Parte da constatação de que juristas dogmáticos usam conceitos que possuem uma 

matriz lógica, como a relação jurídica, que é, antes de tudo, relação. Preocupa-se com a 

possibilidade da lógica resolver divergências de teóricos na teoria geral do direito. Limita-se a 

projetar a lógica dos predicados poliádicos ou relacionais na teoria da relação jurídica. Não 

elege, para isso, pontos de partida históricos, sociológicos ou de um ramo do direito 

específico, nem envereda por classificações de relações jurídicas. Tampouco busca fornecer 

uma nova teoria da relação jurídica. Parte de um viés lógico, a fim de ressaltar a importância 

e, sobretudo, os limites do estudo lógico dentro da epistemologia jurídica. Descreve, em um 

primeiro momento, os termos, functores e possíveis características lógicas das relações, a 

reflexividade ou irreflexividade, simetria ou assimetria, transitividade ou intranstividade, 

obtidos por formalização da linguagem empírica generalizada, projetando-os nas teorias da 

relação jurídica de Lourival Vilanova e Hans Kelsen. Destaca as diferenças e semelhanças 

entre as mesmas, para o que ingressa, preliminarmente, na teoria da norma dos autores. Por 

fim, analisa se e em que medida o instrumental fornecido pela lógica pode constranger o 

teórico do direito a adotar determinado conceito fundamental, como a relação jurídica, com 

determinada feição.  

 

Palavras-chave: Lógica. Predicados poliádicos. Relação jurídica. 

 

Abstract: This Article begins with the presumption that Legal theorists use concepts that have 

a logic matrix, such as the legal relation that is, before anything, relation. It relates to the 

possibility that the logic solves divergences of theoreticians in the Law Theory. It simply 

projects the logic of the polyadic or relational predicates in the theory of the legal relation. For 

that, it doesn’t approach the matter from a historic, sociologic or a specific branch of the law, 

neither does it take the path of the legal relation classifications. Nor does it try to conceive a 
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new theory of the legal relation. It goes from a logic bias, to highlight the importance and, 

mainly, the bounds of the logical study inside the legal epistemology.  At First, it describes 

the terms, the functors e possible logical characteristics of the relations, the reflexivity or 

irreflexivity, the symmetry or asymmetry, the transitivity or intransitivity, acquired through 

the formalization of the generalized empirical language, projecting them on the theories of 

Lourival Vilanova and Hans Kelsen. It highlights the differences and similarities between 

them, for those that are starting the study of the norm theory of these authors.  Lastly, it 

analyses if and how far the instruments provided by logic can constrain the legal theoretician 

to adopt a defined fundamental concept with defined features. 

 

Keywords: Logic. Polyadic predicates. Legal relation. 

 

SUMÁRIO: Introdução - Colocação do problema: se e em que medida a análise lógica da 

relação jurídica permite dizer quais são seus possíveis termos, functores e características. 1. 

Predicados poliádicos: os termos, functores e características das relações. 2. A relação jurídica 

em Lourival Vilanova: irreflexiva entre sujeitos, assimétrica e transitiva-intransitiva. 3 A 

relação jurídica em Hans Kelsen: reflexiva entre condutas, simétrica e transitiva. 4 Conclusão 

– Os predicados poliádicos não constrangem o teórico do direito a uma determinada teoria da 

relação jurídica. 5 Referências. 

 

INTRODUÇÃO – Colocação do problema: se e em que medida a análise lógica da 

relação jurídica permite dizer quais são seus possíveis termos, functores e 

características.   

  

Contemporaneamente, cada vez mais se dá ênfase ao papel da linguagem. A 

hermenêutica passa, na filosofia, a ter uma pretensão universalista com Gadamer: o 

compreender algo deixa de ser um elemento acessório, tornando-se traço constitutivo da 

experiência humana.1 De instrumento, que representava a “realidade”, para condição da 

experiência, que cria a realidade. Opondo-se à ontologia, à cognoscibilidade da “coisa em si”, 

mas dentro da filosofia, está a retórica, a advogar pela autoreferência do discurso.2  

                                                           
1 ZACCARIA, Giuseppe. L’apporto dell’ermeneutica allá teoria del diritto contemporanea. Rivista di 
Diritto Civile, Anno XXXV, nº 3, p. 323-326, 1989. 
2 CASTRO JÚNIOR, Torquato da Silva. A pragmática das nulidades e a teoria do ato jurídico inexistente. 

São Paulo: Noeses, p. 76, 2009.  
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A teoria do direito caminha no mesmo sentido. Ganharam espaço estudos que têm por 

objeto, mediata ou imediamente, o processo comunicacional, sua sintaxe, semântica e 

pragmática.3 Fala-se, inclusive, em uma “guinada interpretativa”, termo alusivo ao novo 

paradigma das ciências sociais e, via de conseqüência, da teoria e da Filosofia do Direito, com 

a substituição do modelo do bom legislador para o do bom intérprete.4  

Com a lógica não é diferente.  

Embora o estudo da lógica e o da linguagem não coincidam, pois trata-se de ciências e 

objetos distintos, as investigações daquela pressupõem, como ponto de apoio, as desta.5 

Donde exsurge a diferença entre sentença e proposição. A formalização da proposição é o 

passo seguinte à generalização das sentenças. As proposições, enquanto estruturas lógicas, são 

pressupostas na formulação das sentenças. São-lhes anteriores logicamente. Mas são 

posteriores cronologicamente, pois é da generalização empírica da linguagem natural que se 

concebem proposições. De “Sócrates é mortal”, “o leão é mamífero”, chega-se à proposição: s 

∈ p. 

As sentenças são usadas de distintas formas por usuários. Um mesmo ato locucionário, 

de dizer algo, pode conjugar-se com diferentes atos ilocucionários, com intenções outras que 

não o dizer: o declarar, o pedir, o prescrever, obtendo atos perlocucionários distintos, o 

constrangimento, a confirmação, etc.6 Os usos, na dimensão ilocucionária, devem ser levados 

em conta pelo lógico, no formalizar a linguagem natural, sob pena de erigir proposições que 

não se coadunam com a linguagem natural: qualificando, por exemplo, o “furtar é ilícito” 

como sentença verdadeira ou falsa, pois a proposição, sendo descritiva, trabalharia com os 

valores lógicos de verdade ou falsidade. Mas a referida sentença, usada por um legislador, 

não é verdadeira nem falsa. Usada por um cientista sê-lo-á. 

A própria distinção entre norma e proposição, que a descreve, um topos do 

normativismo, só é compreendida com a incursão no plano pragmático da semiótica, isto é, no 

plano da relação dos signos com os usuários. Como no exemplo do parágrafo anterior, tudo 

depende do ato lingüístico, ou seja, do que só é realizado mediante fala, conhecido por ato 

                                                           
3 No Brasil, por exemplo, Tércio Sampaio Ferraz Jr., com sua tese de livre docência Direito, retórica e a 

comunicação – subsídios para um pragmática do discurso jurídico, deu início ao estudo da retórica jurídica 
(ADEODATO, João Maurício. O paradoxo entre a retórica do paternalismo e o pragmatismo de uma ética da 
tolerância diante do problema da tortura – um diálogo com Tercio Sampaio Ferraz Jr. In: ADEODATO, João 
Maurício; BITTAR, Eduardo C. B. (Orgs.) Filosofia e teoria geral do direito: homenagem a Tercio Sampaio  
Ferraz Junior. São Paulo: Quartier Latin, p. 578-579, 2011) 
4 JUST, Gustavo. Guinada interpretativa. In: BARRETO, Vicente (Org.). Dicionário de filosofia do direito. Rio 
de janeiro/São Leopoldo: Renovar/Editora Unisinos, p. 394-395, 2006. 
5 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 40-
51, 2005. 
6 MOUSSALLEM, Tárek Moysés. Revogação em Matéria Tributária. São Paulo: Noeses, p. 16-17, 2005. 
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ilocucionário, consumado ao proferir o enunciado: “furtar é ilícito”. No caso do legislador, a 

prescrição: eu mando que o furtar seja uma conduta ilícita; no do cientista, a descrição: eu 

constato que o furtar é conduta ilícita. É o uso um critério fundamental para diferençar-se 

sentença prescritiva de descritiva; e, via de conseqüência, depois da generalização realizada 

pelo lógico, a proposição prescritiva da descritiva.7 

Este estudo parte das proposições relacionais, estudadas pela lógica dos predicados 

poliádicos. Antes de predicados, são proposições. E com uma função específica: relacionar 

pólos, possuindo também termos, functores e características específicas.  

A lógica, metonimicamente, refere-se às proposições. São diversas as proposições, 

pois suas formulações dependem do uso e da generalização da linguagem natural. Fala-se em 

proposições monádicas, em poliádicas, etc. As monádicas, por exemplo, são compostas por 

um sujeito ao qual se predicam características ou adjetivos. Logo, há o sujeito, o functor-

apofântico (o “pertence”) e o predicado, uma classe. Mas usualmente a ênfase que se dá, no 

ato arbitrário de nomear a proposição, está no predicado. Por isso, a proposição monádica é 

chamada de predicado monádico. A metonímia está no substituir o todo pela parte: o sujeito, 

cópula e predicado pelo predicado. Assim se dá com a proposição usada neste estudo, o 

predicado poliádico ou teoria das relações. 

O predicado poliádico é uma formalização da linguagem natural, se e na medida em 

que esta é usada para relacionar termos. As sentenças “Pedro é irmão de José” e “Tício tem 

direito à propriedade perante Mércio” não pressupõem o predicado monádico: falta-lhes a 

cópula apofântica, em razão da qual se adjetivam ou se caracterizam os sujeitos da 

proposição. Trata-se de uma proposição diferente, na qual se exigem pelo menos dois termos 

ligados por um functor relacional: ser pai de, ser irmão de, ser igual a, etc.8 

A teoria das relações é um subcapítulo da Lógica dos Predicados. Como tal, está 

presente em toda a divisão do trabalho científico: existem relações matemáticas, químicas, 

históricas, “biunívocas”9, “intersistêmicas”10 etc. No Direito, especificamente, há: relações 

jurídicas, relações entre normas, relações entre antecedente e consequente11, relações entre 

relações etc.  

                                                           
7 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. São Paulo: Quartier Latin, 53-55, 2005. 
8 SACRISTÁN LUZÓN, Manuel. Introduccion a la logica y al analisis formal. Barcelona: Ediciones Ariel, p. 
234, 1973. 
9 CARVALHO, Paulo de Barros. Direito tributário, linguagem e método. 2. ed. São Paulo: Noeses, p. 103, 
2008. 
10 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 8, 2000. 
11 SCHREIER, Fritz. Conceptos y formas fundamentales del derecho. México: Nacional, p. 89, 1975. 
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Assim como a lógica do predicado monádico erige tautologias para estudar uma 

determinada proposição, como a não-contradição, o terceiro excluído e a identidade, a lógica 

do predicado poliádico tem tautologias próprias, como no dizer que a inversão dos termos 

numa relação simétrica não altera a proposição, mas altera-o na proposição assimétrica, e 

explicita características próprias, como a reflexividade, simetria e transitividade. À lógica 

incumbe dizer as possibilidades das relações.12 

Os juristas frequentemente usam o símbolo-relação no seu trabalho dogmático, com o 

fito de resolver conflitos humanos, mas sem haver unanimidade quanto aos elementos, 

termos, sua relevância, etc. A doutrina tradicional fala de relação jurídica mencionando 

diversos elementos, entre os quais, de um modo geral, o sujeito ativo, passivo, direito, dever, 

vínculo, objeto mediato e imediato.13  

De um lado, Hans Kelsen destoa da doutrina corrente, quando diz, por exemplo, que o 

sujeito é um elemento da conduta.14 Em outro giro, Lourival Vilanova diz que a relação 

jurídica tem por termo o sujeito, que é portador de um direito ou dever, tomando-a como um 

conceito fundamental, fixado pela epistemologia jurídica ou teoria geral do direito, logo 

universal e anterior logicamente a qualquer experiência positiva.15 Ambos os autores, porém, 

são normativistas, isto é, concebem o direito como um plexo de normas. 

Contextualizado o tema, pode-se afirmar que o objeto do presente artigo não é o 

predicado poliádico por si e em si, mas uma leitura lógica, a partir dele, da teoria da relação 

jurídica. Parte-se da seguinte problemática: é viável dizer, a partir da teoria dos predicados 

poliádicos, quais são as características e termos lógicos da relação jurídica? Em outras 

palavras: pode-se, projetando a lógica poliádica na relação jurídica, sustentar que em todo e 

qualquer problema positivo – de direito civil, por exemplo – haverá um termo predecessor – o 

credor, seguindo o exemplo – em relação com o termo sucessor – o devedor? Problemática a 

ela ligada é esta: se e em que medida a lógica pode constranger o teórico do direito a 

escolher certo conceito fundamental, com certa característica? Ou seja, a dizer, por 

exemplo, que os termos da relação jurídica são os sujeitos de direito, não a conduta, 

resolvendo, assim, a contenda entre Hans Kelsen e Lourival Vilanova?  

                                                           
12 BITTAR, Djalma. Relação jurídica tributária em nível lógico. São Paulo: Ltr, p. 23-24, 1993. 
13 Cf, por todos, CARVALHO, Paulo de Barros. Teoria da norma tributária. 5. ed. São Paulo: Quartier Latin, 
p. 100-114, 2009. 
14 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 38, 114 e 115, 1986. 
15 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 238-
239, 2000. A teoria geral do direito é, neste trabalho, sinônimo de epistemologia jurídica, na medida em que é 
teoria do conhecimento científico do direito. 
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Limita-se o estudo a uma leitura lógica, partindo dos predicados poliádicos, da teoria 

da relação jurídica em Lourival Vilanova e em Hans Kelsen: isto é, quais são os sujeitos e os 

functores relacionais da relação jurídica, assim como a possibilidade de se lhe predicar 

reflexividade, transitoriedade e simetria. Tal se deve à necessidade de projetar, em diferentes 

teorias, o instrumental fornecido pela lógica dos predicados poliádicos a fim de verificar o 

que, ante uma eventual incongruência entre teorias do direito, pode fazer a lógica com o 

aludido instrumental: se pode resolvê-la ou não. Com o confronto das aludidas teorias, 

testam-se as hipóteses, aqui colocadas de forma binária: (i) a lógica constrange o teórico do 

direito; e (ii) a lógica não constrange o teórico do direito. 

Pois bem. A relação jurídica, como relação e, pois, como objeto dos predicados 

poliádicos, não é costumeiramente tratada no plano lógico pelos juristas, daí a justificativa da 

pesquisa: antes do posto, há o pressuposto, o qual mediatamente auxilia a compreensão de 

temas dogmáticos, como a relação jurídica tributária, cível, etc. O presente estudo situa-se no 

plano de uma zetética analítica, para falar com Tércio Sampaio Ferraz Jr., na medida em que 

problematiza, logicamente, a relação jurídica, enquanto a dogmática toma-a como ponto de 

partida.16 Tem por objetivo, analisando a teoria da relação jurídica a partir dos predicados 

poliádicos, verificar em até qual ponto a lógica pode ir, isto é, se pode ela, a lógica, resolver 

celeuma de epistemologia jurídica; secundariamente, fornecer subsídios para uma leitura 

lógica de relações dogmáticas.  

Uma observação preliminar é importante, aplicável aos próximos capítulos: as teorias 

dos dois autores, sobretudo de Hans Kelsen, não se expressam por linguagem lógica, 

formalizada. A linguagem natural não permite, por si, inferências lógicas, como sustenta 

Theodor Viehweg, de modo que a leitura lógica a que se propõe aqui, longe de excluir outra 

com pretensão semelhante, não é dedutiva: perpassa por uma interpretação da obra dos dois 

autores, da articulação de seus conceitos jurídicos fundamentais.17 

Nesse sentido, este artigo se divide em quatro capítulos: 

O capítulo primeiro trata dos predicados poliádicos enquanto formalização da 

linguagem natural, a erigir functores, possíveis combinações entre os termos: relações 

uniunívocas, uni-plurívoca, plurí-unívocas e pluríplurívocas, características possíveis: 

reflexividade ou irreflexividade, simetria ou assimetria, transitividade e intransitividade. Tem, 

                                                           
16 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão e dominação. 4. ed. 
São Paulo: Atlas, p. 44-51, 2003. 
17 VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, p. 77-78, 
1979.  
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pois, por problemática: quais os termos, functores e características das relações? Não tece 

minúcias sobre cálculo de relações, pois afigura-se desnecessário para os fins propostos.  

O segundo capítulo projeta o arsenal lógico fixado no primeiro capítulo na teoria da 

relação jurídica de Lourival Vilanova. Antes disso, porém, trata, brevemente, da teoria da 

norma deste autor, somente com cuja compreensão pode-se situar onde está a proposição 

relacional-jurídica. O capítulo gira em torno de quais, dentro da teoria do autor, são os 

termos e functores da relação jurídica, bem como as características desta. 

O terceiro capítulo segue o mesmo caminho do anterior, mas a teoria de relação 

jurídica em foco é a de Hans Kelsen. Sustenta que os termos e propriedades são diferentes da 

relação jurídica em Kelsen são diferentes dos da teoria de Lourival Vilanova. 

A conclusão busca responder a problemática, testando as hipóteses. Nela, partindo da 

constatação de que as características, functores e termos lógicos da relação jurídica variam de 

autor para autor – no caso testado, entre Lourival Vilanova e Hans Kelsen –, sustenta-se a tese 

central do trabalho: cabe à teoria geral do direito, uma vez pretendendo usar o símbolo-

relação, e não à lógica, decidir quais são os termos e características desta relação. Dito de 

outra maneira: a lógica não tem o condão, com seu instrumental meramente lógico, de 

constranger a epistemologia jurídica. 

Propõe-se, enfim, uma leitura lógica – portanto, no seio dos predicados poliádicos – da 

teoria da relação jurídica. 

 

1 Predicados poliádicos: os termos, functores e características das relações  

 

 Neste primeiro capítulo, a problemática que se busca responder é: quais os termos, 

functores e características das relações? As respostas são pressupostas nos dois próximos 

capítulos, em que analisadas serão as teorias de relação jurídica de Lourival Vilanova e de 

Hans Kelsen, respectivamente. 

Como já inicialmente abordado na introdução, a linguagem manifesta-se por sentenças 

peculiares a cada idioma, cujas estruturas gramaticais e formas de discurso podem ser 

variáveis, tais como declarativas (ou indicativas), interrogativas, imperativas e exclamativas.18 

As sentenças “João ama Inês”,“Inês é amada por João”, “João loves Inês” e “ele me ama! 

Disse o João” possuem o mesmo significado, ou melhor, expressam a mesma proposição. Em 

forma lógica: S é P; P(x). 

                                                           
18 COPI, Irving. Introdução à lógica. São Paulo: Editora Mestre Jou, p. 53, 1978. 
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A partir das sentenças idiomáticas constrói-se a proposição lógica. Em primeiro 

momento, a linguagem ainda é material: “João é pessoa que ama Inês”. Posteriormente, 

restam apenas signos de significação mínima, que são compreendidos como variáveis e 

constantes lógicas da forma lógica.19  

Apesar das quatro sentenças mencionadas apresentarem formas de linguagem e/ou 

estruturas gramaticais diferentes (notam-se voz ativa e voz passiva); exercem uma mesma 

função da linguagem: a função descritiva, ou informativa, que leva à mente do receptor uma 

mensagem. Há ainda outras funções20, tais como linguagem interrogativa, operativa, táctica, 

prescritiva e outras forças ilocucionárias.21  

Conforme explicado na introdução, as proposições são monádicas ou poliádicas.. Das 

monádicas, afirma-se alguma propriedade do termo-sujeito; das poliádicas, relação entre os 

termos. As sentenças que relacionam algo podem ser usadas de distintas formas. Assim, a 

lógica dos predicados poliádicos ou relações serve para diferentes usos da linguagem. Não há, 

por assim dizer, um uso relacional. A relação, com seus termos e functor, é veiculada na 

mensagem, na locução, mas não é, ela mesma, um ato ilocucionário, como o são o prescrever, 

o declarar, o interrogar, etc.  

A formalização de sentenças relacionais, depois de generalizadas, leva o estudioso à 

“proposição relacional em si”, com seus termos, functores e características.  

Já no domínio formalizado, pode-se dizer que a relação liga os membros “referens” e 

“relatum” R(y,z)” ou “yRz”, membros estes chamados de termos ou variáveis lógicas. Frente 

à quantidade de termos no predecessor e no sucessor, fazem-se relações uni-plurívocas, uni-

unívocas, pluri-unívoca ou pluri-plurívoca.  

Independente da quantidade de termos, relações podem ser reflexivas ou irreflexivas, 

simétricas ou assimétricas, transitivas ou intransitivas, como relata Ulrich Klug.22   

A reflexibilidade dá-se quando o referens relaciona-se consigo mesmo, na condição de 

relatum “yRy”. Nas irreflexivas, logo, os termos são distintos.  

Diz-se simétrica a relação quando o disposto em “yRz” equivale à conversa em “zRy”. 

Caso contrário, tem-se a assimetria da relação.  

                                                           
19 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 
57, 2005.  
20Não se deve confundir forma e função da linguagem. Por vezes, a linguagem cotidiana expressa em forma 
descritiva, interrogativa, ou outras possui função prescritiva. Exemplo é o homem que se dirige ao garçom e 
“pergunta-lhe” se este pode trazer-lhe uma bebida. Embora haja forma interrogativa, a função é uma ordem, ou 
seja, tem caráter prescritivo.  
21 Usa-se o termo no sentido proposto por Austin. Cf. AUSTIN, John L. Quando dizer é fazer. Porto Alegre: 
Artes Médicas, p. 89, 1990. 
22 KLUG, Ulrich. Lógica jurídica. 4.ed. Santa Fe de Bogotá: Editorial Temis S/A, p. 100-110, 1988. 
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Por fim, a transitividade de uma relação pressupõe, ao menos, mais um termo, em que 

das relações “yRz” e “zRw” concluí-se “yRw”.  

Agora se recorre a alguns exemplos: 

A relação “x é pai de y” é uni-plurívoca, pois o termo sucessor pode conter mais de 

um objeto. A sua conversa, no entanto, é pluri-unívoca, visto que irmãos possuem somente 

um pai. A uniunivocidade dá-se no exemplo de casamentos dos monogâmicos Direitos 

ocidentais: “x está casado com y”. Como exemplo de relação pluri-plurívocas está “x é 

assassino de y”, porquanto pode tanto mais de um assassino como mais de um assassinado. 

Tem-se relação reflexiva, por exemplo, quando se afirma que “x é tão jovem quanto 

y”, posto que equivale a dizer que há igualdade consigo mesmo. Já no caso de “x é mais velho 

que y”, há irreflexibilidade, uma vez que os termos são distintos.  

Em relações tais como “x” é tão belo quanto “y”, há simetria, ou seja, a conversa é 

admitida; em “x é mais bonito que “y”, há a assimetria da relação, visto que a simétrica é “y é 

mais feio que x”.  

Das relações de descendência, em que “x é antepassado y” e “y é antepassado de z”, a 

transitividade exsurge: “x é antepassado de z”. O mesmo não ocorre quando “x é mãe y” e “y 

mãe z”, ocasião em que prevalece a intransitividade, pois x não será mãe de z.  

Os functores são constantes lógicas, simbolizados no predicado poliádico por “R”, que 

exercem a função de ligação entre os termos. Os exemplos explicitados para as características, 

como “é antepassado de”; “é tão belo quanto”, são modelos de functores desformalizados.  

Fixadas as premissas a partir das quais as teorias da relação jurídica serão analisadas: 

termos, functores, reflexividade, simetria e transitividade, passa-se à análise da teoria da 

relação jurídica de Lourival Vilanova e, depois, de Hans Kelsen. 

 

2 A relação jurídica em Lourival Vilanova: irreflexiva entre sujeitos, assimétrica e 

transitiva-intransitiva. 

  

Neste capítulo, busca-se responder à problemática: quais são os termos, functores e 

características da relação jurídica de Lourival Vilanova? Para isso, inicialmente tratada teoria 

da norma deste autor, somente com cuja compreensão pode-se situar onde está a proposição 

relacional-jurídica.  

Lourival Vilanova é um teórico do direito que confere grande importância ao conceito 

de relação jurídica e, via de conseqüência, ao de relação. A respeito do tema, escreveu uma 
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obra específica: Causalidade e Relação no Direito, e tratou-o esparsamente em diversos 

estudos, como no livro Estruturas Lógicas e Sistema de Direito Positivo. 

O autor pernambucano, reiteradamente, afirma que a relação jurídica tem uma posição 

sintática na norma jurídica, ou seja, faz parte de uma proposição molecular hipotético-

condicional. Cuida-se da proposição jurídica, proposta por Lourival Vilanova, logicamente 

expressa desta maneira: “D [(F�R’(S’,S”)] v [(-R’(S’,S”) � R”(S’,S”’)]”, uma de cujas 

partes refere-se às relações jurídicas.23 

De acordo com a forma lógica apresentada, Lourival Vilanova distingue a norma 

primária da norma secundária, proposições disjuntas pelo conectivo “v”.24 Cada proposição 

molecular disjunta se expressa da maneira [D(se A é B, Y deve-ser X)], em que se notam duas 

atômicas conectadas pela implicação lógica, o antecedente e o conseqüente. A relação jurídica 

está no conseqüente normativo, parte sintática que, doravante, interessa neste estudo. 

O conseqüente primário, em Lourival Vilanova, efeito jurídico da factualização da 

hipótese, é relação jurídica, prescreve direitos e deveres aos membros da relação jurídica, 

aqui, membros da comunidade em geral, os termos da relação jurídica. 

Assim, no que tange aos termos da relação jurídica, são os sujeitos de direito, que não 

podem ser os mesmos, isto é, é irreflexiva.25 Como são temas correlatos em Lourival 

Vilanova, trata-se, aqui, juntamente dos termos e da irreflexividade. 

O Direito, como fato social, pressupõe uma relação minimal, é a tese de Lourival 

Vilanova:  

O sistema social é um processo, um tecido, cujos pontos são relações de homem a 
homem. O átomo não é o sujeito sozinho: é, pelo menos, um em face do outro, A 
sociedade não tem ponto de partida no sujeito-indivíduo, mas na relação minimal: 
pelo menos um sujeito diante de um outro sujeito. O microfato social é, pois, uma 
relação interindividual.26 

Não há que se falar, no seio desta teoria, em direitos não relacionais. Só se é “sujeito 

de dever” em face de um “sujeito de direitos”, há alteridade. Há, necessariamente, conversão; 

impossivelmente, reflexão. Se “x” é marido de “y”, há a conversa “y” é esposa de “x’ Não há 

relação jurídica consigo mesmo; sempre, com outrem.  

                                                           
23 Cf., por todos, VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São 
Paulo: Noeses, p. 47,48, 166, 167 e 168, 2005; VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 43-44, 2000. 
24 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 
115-121, 2005. 
25 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 
73, 2005; VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 
111 e 163, 2000.  
26 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111, 
2000. 
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Até mesmo os direitos subjetivos ditos absolutos, para Vilanova, como os 

personalíssimos e os reais, são relacionais, relações do tipo erga omnes. Direitos 

personalíssimos à integridade física e à moral, ao nome, etc. não subsistem por si apenas, ou 

seja, reflexamente, ou como propriedades subjetivas (predicado monádico). Há, 

necessariamente, dever geral de outrem em abster-se a interferir na esfera do direito do sujeito 

ativo. Exemplificando a tese do pernambucano com o Direito Positivo brasileiro, nota-se que 

o artigo 2, do Código Civil Brasileiro de 2002, no qual se imputa à pessoa nascida com vida a 

“personalidade jurídica”, não corresponde a um efeito cujo predicado é uma propriedade (x є 

α), um status pessoal, mas, sim, a uma relação jurídica27 (pressupõe intersubjetividade) de 

direito absoluto – (xRy – na qual “x” é sujeito ativo, sujeito de direitos referentes à 

personalidade, e “y”, a coletividade de sujeitos passivos). Expõe o autor: 

Os direitos personalíssimos são facultamentos ou autorizações provenientes de 
normas que incidem no suporte fático do ser pessoa humana (em sua composição 
biopsíquica e moral), permissões básicas de ação ou omissão e diante das quais a 
universalidade dos demais sujeitos-de-direito tem o dever jurídico de não interferir 
(exigindo o que está permitido não fazer ou omitir).28 

A teoria do jus in rem diz que relações jurídicas “reais”, como as de propriedade, têm 

por termos um ou mais sujeitos (e.g., os proprietários) ante um objeto, a coisa. Lourival 

Vilanova dissente, na medida em que só sujeitos, e não objetos, podem ser tomados como 

termos no predicado poliádico-jurídico. Assim, nos direitos reais, “a relação imediata 

sujeito/coisa só é juridicamente relevante se mediatamente existe a relação sujeito a sujeito. 

Existe a relação sujeito/coisa (no direito real) se existe a relação jurídica mediata 

sujeito/sujeito”.29  

Em Lourival Vilanova, os termos da relação jurídica sempre são sujeitos: nem coisas, 

nem condutas. 

No que diz respeito ao functor da relação jurídica de Lourival Vilanova, ele é 

modalizado em obrigatório, permitido e proibido.30 Eis as três possibilidades deônticas, 

                                                           
27 “A personalidade, a capacidade de ser sujeito-de-direito, como vira Jellinek (G. Jellinek, System der 

subjectives ooeffentlichen Recht, p.28) é não uma substância, mas uma relação. Diz textualmente (p.cit.) que a 
‘Personalidade pressupõe assm uma multiplicidade de homens, que estão em relações”. É relação (Verhaltniss) 
com o ordenamento jurídico, e com a comunidade de direito (respectivamente, Rechtsordnung e 
Rechtsgemeinschaft). É, enfim, uma relação de sujeito a sujeito.” (VILANOVA, Lourival. Causalidade e 
relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 172, 2000). 
28 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 222, 
2000. 
29 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 111, 
2000. 
30 Facultado é a permissão de ação ou omissão. Fp≡(Pp.P-p). A interdeterminação dos modais ratificada a 
desnecessidade de um quarto modal, trata-se da lei do “quarto excluso”, visto que nenhum dos restantes  
operadores pode definir-se por ‘F’ sem auxílio de algum outro. Cf. ECHAVE, Delia Teresa; URQUIJO, María 
Eugenia; GUIBOURG, Ricardo A. Lógica, proposición y norma. Buenos Aires: Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma, p. 123, 124, 134 e 136, 2002.  
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irredutíveis e exaustivas de conjunto universo, mas interdefiníveis.31 De acordo com escolha 

de um dos modais, a ele, os outros são definíveis. Caso se opte pelo proibido (V), em 

referência a certa conduta do ser humano (p) perante outro, nota-se a equivalência de V(p) a 

O(-p) e –P(p).32 Então, há três functores relacionais, todos eles interdefiníveis. Segundo 

Lourival Vilanova: 

A variável “R” tem como substituintes as expressões “estar facultado a”, “ter 
obrigação de” e “estar proibido de”. “R” é uma variável cujos valores integram o 
universo ou conjunto dos valores modais-deônticos. [...] Tais constantes são 
exaustivas do universo da conduta juridicamente regulada. [...] A lei do terceiro 
excluído é lei lógica; a do quarto excluído, é lei ontológica.33 

Assim, os functores são: “x ter a obrigação de p perante y”, “y ter a permissão de p’ 

perante x”/“x ter a permissão subalterna34 de p perante y” e “ter a proibição de não-p perante”. 

Exemplificando, ter-se-ia a mesma proposição, manifestada por três sentenças distintas: “João 

tem a obrigação de pagar perante Inês”; “Inês tem a permissão de receber o pagamento 

perante João”/“João tem a permissão subalterna de pagar perante Inês”; e “João tem a 

proibição de não-pagar perante Inês”.  

Quanto à simetria ou à assimetria na relação jurídica de Lourival Vilanova, sobressai a 

segunda hipótese, visto que de “S1”, sujeito de direito, ter obrigação de p perante S², portador 

do direito subjetivo, implica uma conversa com outro functor, não com o mesmo: S² tem a 

permissão de p’ perante S¹, portador do dever.  

Para Lourival Vilanova, a opção pela transitividade ou pela intransitividade, que são 

relações entre relações jurídicas, é preferência do Direito Positivo.35 Vincular obrigações 

principais a acessórias, tais como contratos de fiança, tecendo normativamente vínculos, é 

questão contingente, isto é, depende de cada sistema de direito positivo.  

Em síntese, a teoria relação jurídica em Lourival Vilanova, uma vez submetida à 

leitura lógica aqui proposta, tem por termos os sujeitos-de-direito; por functor: “x ter a 

obrigação de p perante y”, “y ter a permissão de p’ perante x”/“x ter a permissão subalterna de 

p perante y” e “ter a proibição de não-p perante”; é irreflexiva; é assimétrica; e é transitiva ou 

intrasitiva.  
                                                           
31 VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: Noeses, p. 
146, 2005. 
32 Cf, por todos, VILANOVA, Lourival. As estruturas lógicas e o sistema de direito positivo. 3. ed. São Paulo: 
Noeses, p. 201, 2005; BULYGIN, Eugenio; MENDONCA, Daniel. Normas y sistemas normativos. Madrid: 
Marcial Pons, p. 31, 2005. 
33 VILANOVA, Lourival. Universo das formas lógicas e o direito. In: ______. Escritos jurídicos e filosóficos. 
São Paulo: Axis Mvndi, v. 2, p. 30, 2003. 
34 Op → Pp: primeira lei de subalternação deôntica: o que é obrigatório está permitido. Eduardo García Máynez 
afirma: “Quien tiene un dever, tiene derecho de cumplirlo” (MÁYNEZ, Eduardo García. Introducción a la 
lógica jurídica. México: Fontamara, p. 220, 2007). 
35 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 181, 
2000. 
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3 A relação jurídica em Hans Kelsen: reflexiva entre condutas, simétrica e transitiva 

  

Este capítulo gira em torno de uma problemática similar à do anterior, mas em relação 

à teoria da relação jurídica de Hans Kelsen, a saber: quais são os termos, functores e 

características da relação jurídica na obra deste autor? 

De fato, assim como Lourival Vilanova, Hans Kelsen se preocupou com esse topos da 

teoria geral do direito que é a relação jurídica. Mas a teoria da norma, aqui só abordada no 

que auxilia o objetivo do trabalho, da qual parte o autor de Teoria Pura, difere da teoria do 

autor pernambucano, fato que explica algumas diferenças dos termos e das características 

lógicas da relação entre as teorias. 

De um lado, Lourival Vilanova apresenta a tese de que a estrutura da norma jurídica é 

constituída de norma primária e norma secundária. De outro lado, Kelsen compreende que a 

norma primária36 é supérflua.  

Tal se deve ao papel central da sanção em Kelsen, conceito fundamental ao qual os 

demais se curvam. Daí o definir o Direito como ordem coativa da conduta humana.37 A 

função de regular, de permitir e de autorizar dependem da sanção:38 só se regula uma conduta 

se à contrária se imputa uma sanção
39 (ex.: se matar alguém, pena deve-ser); só se permite, 

positivamente, exceptuando a ilicitude40 (ex.: se matar alguém, exceto em legítima defesa, 

pena deve-ser), ou seja, excetuando uma conduta cujo efeito jurídico é a sanção; só se 

autoriza dizendo quem tem o poder de criar normas, seguindo um procedimento prescrito (se 

prescrito), quando ao final da cadeia dinâmica houver sanção41 (ex.: se um juiz, por meio de 

um procedimento, reconhecer que alguém matou alguém, exceto em legítima defesa, pena 

deve-ser).  

                                                           
36Para fins deste trabalho, adota-se a última terminologia de Hans Kelsen, no livro “Teoria Geral das Normas”, 
quando passou a chamar a norma sancionatória de secundária (KELSEN, Hans. Teoria geral das normas.  
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 68 e 181, 1986). Acerca do pensamento anterior de Kelsen, cf. 
KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 86, 2005; KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 61, 2006. 
37 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 33-36, 2006. 
38 Sobre as espécies de funções normativas, cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris, p. 128-133, 1986; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 
6 e 87, 2006. Deixa-se de lado a função “derrogatória”, proposta pelo último Kelsen, porque não interessa para o 
trabalho. 
39 Sobre a função de regular, cf. KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 239, 
2001; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 124, 126 e 130, 2006. 
40 Sobre a função de permitir, cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 
17 e 62, 2006. 
41 Sobre a função de autorizar, cf. KELSEN, Hans; KLUG, Ulrich. Normas juridicas y análisis logico. Madrid: 
Centro de Estudios Constitucionales, p. 35, 1988. 
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A própria diferença entre funções normativas torna tudo dependente da sanção: as 

normas ditas processuais (que fixam competências e procedimentos) são, para Kelsen, não-

autônomas, pois carecem de sanção, e só têm relevância se, e somente se, ligadas a uma 

norma que, metaforicamente, “deságua” numa sanção. Diz-se relevância porque de nada vale 

autorização para criar norma se, mediata ou imediamente, não há sanção: o congresso tem 

competência para criminalizar o bullying, mas ela, competência, é irrelevante para fins 

normativos enquanto não criada a norma penal de bullying e a competência (de um juiz, por 

exemplo) para individualizá-la. Conjugam-se a função de regular e a de autorizar, porquanto 

de nada importa “obrigar” algo sem, ao mesmo tempo, haver uma autorização específica para 

reconhecer que, por exemplo, houve homicídio.42  

Daí a impossibilidade de tudo ser reduzido à função de regular, à qual cabem os 

modais obrigatório, proibido e permitido-negativamente. Por isso não é redundante falar-se, 

no seio da teoria kelseniana, de “poder-dever”, uma vez que autorizar (poder) é diferente de 

permitir (função regulatória).43 Em sentido diverso, inadmitindo a distinção entre funções 

normativas, está Paulo de Barros Carvalho, discípulo de Lourival Vilanova, ao sustentar que 

“poder-dever” é um símbolo redundante, já que tudo o que é obrigatório (dever) é permitido 

(poder), por uma relação de subalternação lógica: daí seguem outras implicações teóricas, 

como o tomar a competência reduzível aos modais deônticos: será permissão de obrigar ou 

obrigação de obrigar.44 

O foco nas funções de autorizar e regular, aqui, em detrimento da função de permitir, 

tem a sua razão de ser. Kelsen fala em direito subjetivo em sentido técnico, que está para a 

função de autorizar, e direito reflexo, que está para a de regular. 

Essa particularidade das funções normativas existentes em Hans Kelsen faz com que a 

sua teoria da relação jurídica, por si só, já ganhe uma feição própria.  

Dito isso, quanto aos termos da relação jurídica, Hans Kelsen destoa da doutrina 

tradicional, como em Lourival Vilanova, para a qual a relação dá-se entre sujeitos.45 Isso não 

                                                           
42 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 183, 188, 193 e 
195, 2005. 
43 Daí segue, em Kelsen, a tese de que autorizações não são presumidas negativamente, ou seja, o silêncio não 
confere poder, porque “o que não está proibido está permitido” é proposição pela qual se regulam todas as 
condutas humanas. E regular difere-se de autorizar. Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 376-377, 2005; KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris, p. 128, 1986. 
44 CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 21. ed. São Paulo: Saraiva, p. 203, 2009.  
45 Cf., por todos, Manuel Domingues de Andrade: “[...] Todo o enlace pressupõe dois extremos por ele 
conexionados. [...] São eles o titular do direito subjetivo e o onerado com o correspondente dever ou sujeição 
[...]” (ANDRADE, Manuel A. Domingues de. Teoria geral da relação jurídica. Coimbra: Almedina, v. 1, p. 
19, 2003).  

9818



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

quer dizer que admite o jus in rem, pelo contrário.46 A novidade decorre do próprio conceito 

de direito de autor, acima consignado: é ordem coativa da conduta humana, de modo que o 

termo da relação é a conduta, regulada pelo direito, e não os seres humanos.47   

A razão é simples. Como, em Kelsen, qualquer conduta prescrita tem quatro 

elementos: pessoal (o sujeito), material (o que se deve fazer), espacial (onde) e temporal 

(quando), não haveria o porquê de privilegiar-se um elemento, como o pessoal – para falar 

com Kelsen, não haveria um critério objetivo para fazer a diferenciação, a qual, se feita, 

assentar-se-ia num juízo de valor subjetivo. Segundo o autor: 

Visto a conduta humana, assim como as suas condições e efeitos se processarem no 
espaço e no tempo, o espaço e o tempo em que os fatos descritos pela norma 
decorrem devem ser fixados no conteúdo da mesma norma. [...] Dizer que uma 
norma vale significa sempre dizer que ela vale para um qualquer espaço [para nós, 
elemento espacial] ou para um qualquer período de tempo [elemento temporal], isto 
é, que ela se refere a uma conduta que somente se pode verificar em um certo lugar 
ou em um certo momento (se bem que porventura não venha de fato a verificar-se). 
[...] Com efeito, a conduta que pelas normas é regulada é uma conduta humana, 
conduta de homens, pelo que são de distinguir em toda conduta fixada numa norma 
um elemento pessoal e um elemento material, o homem, que deve ser conduzir de 
certa maneira, e o modo ou forma por que ele se deve conduzir.48 

Sendo os termos da relação jurídica condutas, estas podem ser prescritas, em um dado 

documento, de forma imperfeita, isto é, sem a especificação de todos os elementos (o que é 

diferente de norma não-autônoma, na qual não se estipula sanção e para a qual é 

imprescindível “juntar-se” a uma norma autônoma).49 Em alguns casos, como nas normas 

internacionais, as normas ali são imperfeitas, porque, segundo Kelsen, a ordem jurídica 

nacional é que fixará o elemento pessoal – no dizer, por exemplo, que cabe ao presidente da 

república firmar tratados. Em determinados casos, porém, a norma, não prevendo 

especificamente qualquer um dos elementos, como o pessoal, terá uma esfera de validade para 

todas as pessoas submetidas à ordem jurídica – caso do direito real, em que a conduta 

“respeitar a propriedade alheia, no território brasileiro, desde o início da propriedade” tem por 

elemento pessoal toda e qualquer pessoa.  

O direito positivo, ao “definir” o que é pessoa, não cria nova norma, em Kelsen, nem 

uma relação jurídica, ao contrário do que sustenta Lourival Vilanova. Cria uma moldura 

                                                           
46 Para ele, a distinção entre jus in rem e jus in personam leva a um engano, o de pensar que há direito 
essencialmente sobre a coisa. Cf., por todos, KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, p. 123, 2005; KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
p. 147, 2006.  
47 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 38, 114 e 115, 1986; 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 15, 2006.  
48 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 13 e 15, 2006. 
49 Sobre as normas imperfeitas, Kelsen diz que “são normas carecidas de complementação. Elas apenas 
determinam o elemento material e não o elemento pessoal da conduta humana que necessariamente têm por 
conteúdo” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 361, 2006). 
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semântica do elemento pessoal de determinadas condutas. Assim, quando o código penal 

torna o “imputável furtar”50 uma conduta ilícita, do código civil seguirá a conotação ou 

moldura do “imputável” ou do plenamente capaz para seus atos. 

Não é o ser humano, em sua concepção bio-psíquica que está dentro do ordenamento, 

senão uma prescrição. Explica-se melhor. Afirma a doutrina tradicional que seres humanos 

compõem os termos das relações jurídicas. Contra isso, Kelsen distingue o ser humano, 

conceito bio-psíquico, da pessoa, conceito jurídico. O Direito regula a conduta do indivíduo 

somente enquanto suas condutas são pertinentes a normas. Assim, expõe o autor: 

 [...] a expressão: ‘a norma é dirigida a uma pessoa’, não significa outra coisa senão 
que a norma estatui como devida a conduta de um ser humano ou de um 
determinado ou indeterminado número de pessoas, quer dizer, conduta humana, e 
nenhum outro acontecimento. Não é o indivíduo na totalidade de sua existência e de 
sua conduta, e sim uma determinada conduta, à qual a norma se refere quando a 
estatui como devida. O chamado ‘destinatário da norma’ é apenas uma parte 
integrante inseparável daquilo que na norma é estatuído como devido, o elemento 
pessoal da conduta normada.51 

 Ante a impossibilidade de privilegiar-se um elemento da conduta, a quem a norma 

dirige-se se torna questão hiperbólica. O conceito jurídico de relação, na concepção de 

indivíduos humanos compondo os termos, para Kelsen, é “uma tautologia vazia”.52 O sujeito, 

assim, não “tem” dever ou direito a algo, antes é elemento deste algo. 

 Fritz Schreier, discípulo de Kelsen na Escola de Viena, filia-se à tese, explicando-a: 

Tales doctrinas se preocupan por el portador del concepto en vez de atender al 
concepto mismo; preguntan por el “quien” en vez de plantearse el problema del 
“qué”. [...] La “subjetivación” del derecho subjetivo [direito reflexo, em Kelsen] no 
debe entenderse en el sentido de que del derecho objetivo derive “mi” derecho 
subjetivo. [...] derecho subjetivo y el deber jurídico son correlativos, por lo cual no 
puede haber derechos sin obligaciones correspondientes. La noción de derecho 
subjetivo es, por tanto, un concepto que deriva de la relación jurídica.53 

 Portanto, na teoria da relação jurídica de Hans Kelsen, os termos são condutas.  

 No que se refere ao functor, Kelsen não faz alusão a modais deônticos, como Lourival 

Vilanova. Como todos os seus conceitos fundamentais giram em torno da sanção, o que 

importa para a Ciência do Direito é o pressuposto da sanção, que com esta mantém relação de 

imputação. Assim, o “furtar” tem por conseqüência a pena. O dever nada mais é do que a 

“negação da sanção”, ou seja, “não furtar”. É desnecessário falar com modais: é proibido 

furtar ou é obrigatório não furtar. Dentro da teoria kelseniana, o relevante é: o comportamento 

cuja conduta contrária é pressuposto da sanção é o devido. A relação desta conduta, a devida, 

                                                           
50 Todos exemplos normativos, aqui, são colocados de maneira simplificada, para não alongar o texto: não se 
colocam todas normas não-autônomas, a sanção, a permissão positiva, etc. 
51 KELSEN, Hans. Teoria Geral das Normas. Porto Alegre: Fabris, p. 38, 1986, grifo do autor. 
52 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 139, 2005; 
KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 131, 192 e 193, 2006. 
53 SCHREIER, Fritz. Conceptos y formas fundamentales del derecho. México: Nacional, p. 221-222, 1975. 
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com a conduta cujo elemento pessoal dela se favorece – resumidamente: “alguém não ter sua 

propriedade móvel subtraída, no território brasileiro, a qualquer tempo” – tem por functor: “é 

igual a”. Assim, “imputável não furtar” é igual a “alguém não ter sua propriedade móvel 

subtraída (ou furtada)”. 

 O functor “é igual a” é aplicável a relações reflexivas, isto é, aquelas nas quais um 

termo tem relação consigo mesmo. Donde se chega à primeira característica da relação 

jurídica de Kelsen: a reflexividade.54 

O dever é uma conduta humana, negação do ilícito, com todos os seus elementos, um 

dos quais é o pessoal. Como tal, é um termo da relação jurídica. O direito é o outro termo, 

ligado pelo functor “é igual a” ao dever. Poderá manifestar-se por sentenças diferentes, como 

“o usufruir pelo proprietário do bem móvel, no território brasileiro”, “alguém não ter sua 

propriedade móvel subtraída”, mas a proposição será a mesma. As referidas sentenças, em 

relação ao “imputável não furtar”, enfatizam, por assim dizer, o aspecto “atributivo” do 

direito, em detrimento do “proibitivo”. Mas os dois são equivalentes. E as proposições 

manifestadas nestas sentenças são as mesmas. Daí a qualificação de reflexo atribuída por 

Kelsen a este direito, termo na relação jurídica ligado pelo functor de igualdade ao dever. 

Assim, direito reflexo é igual ao dever jurídico, simplesmente voltando-se a favor de um 

sujeito.55 Por isso, o dever de pagar é igual ao direito de receber o dinheiro. O dever de 

entregar a mercadoria, ao direito de recebê-la.  

Hans Kelsen chama a atenção para a existência de condutas reguladas – logo, de 

deveres jurídicos – que não dizem respeito a elemento pessoal “ativo” (ou elemento pessoal 

da sentença que se refere à conduta “atributiva”, isto é, o direito reflexo) algum: v.g., o 

destruir a natureza ou o maltratar um animal sem dono.56 Como são termos iguais, o direito 

reflexo e o dever, deveria o conjunto de direitos reflexos pressupor o de deveres jurídicos, e 

vice-versa, de modo que direitos e deveres não podem existir senão concomitantemente.  

Kelsen, porém, sustenta que não é necessariamente igual o conjunto de deveres dos de 

direitos reflexos; é possivelmente menor em extensão; maior, nunca.57 De maneira que seriam 

                                                           
54 Por exemplo, Kelsen afirma: “O direito reflexo do primeiro Estado, que se identifica com obrigação que o 
outro tem em relação a ele [...]” (KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 
360, 2006, grifo nosso) 
55 “Este ‘permitir’ [que não é o positivo] não é uma função da ordem normativa diferente do ‘prescrever’” 
(KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 18, 2006). Cf. MÁYNEZ, 
Eduardo García. Algunos aspectos de la doctrina kelseniana: exposición y crítica. México: Porrúa, p. 83-84, 
1978.  
56 Cf. KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 114, 1986; KELSEN, 
Hans. Teoria pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 34, 35 e 143, 2006.  
57 KELSEN, Hans. Teoria geral das normas. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, p. 175, 1986. 
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possíveis deveres sem direitos reflexos, como nos exemplos citados. Como – surge a aporia –

algo que é igual a outro pode deixar de ser igual? Isto é, como o conjunto a pode ser igual ao 

conjunto a e, ao mesmo tempo, maior que ele? Como o dever é igual ao direito reflexo e, ao 

mesmo tempo, pode ser maior?  

Se o “é igual a” afigura-se como functor da relação jurídica kelseniana, na leitura 

lógica aqui proposta de sua obra, o direito reflexo e dever serão necessariamente iguais. Como 

já dito, o próprio Kelsen sustenta que há normas imperfeitas, aquela em que falta um dos 

elementos da conduta (utilizou-se, aqui, do exemplo do direito internacional em relação à 

fixação do presidente da república como elemento pessoal pelo direito nacional). Da mesma 

forma, os exemplos utilizados por Kelsen para sustentar que, mesmo sendo iguais o direito 

reflexo e dever, poderá haver este sem aquele mostram “condutas atributivas” sem elemento 

pessoal, isto é, sem a menção do sujeito beneficiado pela conduta devida. Poder-se-ia falar em 

norma imperfeita, aquela em que falta um dos elementos da conduta: nos exemplos citados, o 

“ter a natureza ou animal preservados, no território brasileiro, a qualquer tempo”.  

Nesse sentido, sob o enfoque do princípio lógico da identidade (a=a), a afirmação de 

Kelsen de que há deveres sem direitos reflexos é, no mínimo, contraditória. O reflexo é o 

objeto refletido sob outro ponto de vista, contra o qual não pode lutar este, pois reflexo 

sempre terá. Aqui, o refletido, o dever, terá o reflexo, o direito. Tê-lo-á, mesmo que 

incompleto. 

 Outra discussão, aqui só pontualmente colocada, pois já foge dos objetivos do 

trabalho, é: se o direito reflexo é igual ao dever, seria fundamental o conceito de relação 

jurídica em Kelsen? Parece que, para o autor, realmente não é. O que importa é o direito 

subjetivo em sentido técnico, que independe do direito reflexo, aqui também rapidamente 

tratado, para evitar confusões conceituais. 

O direito subjetivo em sentido técnico é mais que correlato de dever;58 não está à 

deriva, independente do direito objetivo, precedendo-lhe: “éste [direito subjetivo] es el interés 

protegido por aquél, o la vonlutad reconocida o garantizada por el mismo”.59 É uma 

autorização, “legitimação processual”,60 “oportunidade de tornar eficaz o dever de outrem”,61 

                                                           
58 VILANOVA, Lourival. Causalidade e relação no direito. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 225, 
2000. 
59 KELSEN, Hans. El método y los conceptos fundamentales de la teoria pura del derecho. Madrid: Réus, p. 
50, 2009. Sobre todos os sentidos técnicos de direito subjetivo, cf. KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 7. 
ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 150-162, 2006. 
60 KELSEN, Hans. Jurisdição Constitucional. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 273, 2007. 
61 KELSEN, Hans. O que é justiça? 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 271, 2001; KELSEN, Hans. Teoria 
pura do direito. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 150-151, 2006; KELSEN, Hans. Compendio de teoría 
general del estado. México: Colofón, p. 161, 2007. 
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“cuja manifestação de vontade é voltada para a sanção”.62 Em rápidas palavras, o direito 

subjetivo em sentido técnico nada tem a ver com a relação jurídica entre direito reflexo e 

dever jurídico. Enquanto esta, a relação, deriva do ilícito, função de regular condutas, o 

direito subjetivo em sentido técnico é uma autorização, uma competência. Faz parte, pois, de 

uma norma não-autônoma, a autorizadora, enquanto uma condição dinâmica da aplicação da 

sanção, enquanto o ilícito é uma condição estática. Trata-se de aptidão para participar ou dar 

início ao processo de criação de normas jurídicas:  

Uma parte contratante tem um direito sobre a outra parte contratante apenas se esta 
tiver um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela; e esta tem 
um dever jurídico de se conduzir de certa maneira para com aquela apenas se a 
ordem jurídica estabelecer uma sanção no caso de conduta contrária. Mas isso não é 
o suficiente para constituir um direito jurídico da outra parte. Uma parte contratante 
tem um direito jurídico sobre a outra parte contratante porque a ordem jurídica torna 
a execução da sanção dependente, não apenas do fato de um contrato ter sido feito e 
uma das partes não o ter cumprido, mas também do fato de a outra parte expressar 
uma vontade de que a sanção seja executada contra o delinqüente.63  

Assim como, por vezes, o elemento pessoal do dever não coincide com o da sanção 

(fala-se em responsabilidade por ato de outrem), o elemento pessoal do direito reflexo não 

coincide com o da competência para impulsionar o procedimento cujo fim é a criação da 

norma individual sancionatória. No caso do crime de homicídio, no Brasil, o órgão ao qual 

“compete” o direito subjetivo em sentido técnico é o Ministério Público (isto é, o órgão que é 

o elemento pessoal da competência), e não o morto ou seus herdeiros.64 Daí segue que a 

homologia entre o elemento pessoal do direito reflexo e da competência depende do 

ordenamento positivo. Não é um dado apriorístico, na teoria de Kelsen. É uma das razões pela 

qual o autor não atribui relevância ao estudo teórico do direito reflexo, mas atribui-a ao direito 

subjetivo em sentido técnico.  

Sintetizando, o direito reflexo, sendo ele igual ao dever, parece um conceito 

dispensável em Kelsen, mas não o direito subjetivo, que se refere à ação processual, segundo 

Bustamante y Montoro:  

no existen, al particularizarse las normas jurídicas en una persona determinada, 
derechos subjetivos de ninguna clase: sólo existen deberes jurídicos establecidos por 
normas jurídicas secundárias [neste trabalho, chamadas de “primárias”], y acciones 
procesales, por medio de las cuales la sanción estatal sólo se aplica cuando tiene 
lugar una manifestación individual de voluntad.65 

 Tal exposição sobre o direito subjetivo em sentido técnico fez-se mister para evitar a 

confusão deste conceito, ligado à função de autorizar, com o de direito reflexo, pertinente ao 

                                                           
62 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 118, 2005. 
63 KELSEN, Hans. Teoria Geral do Direito e do Estado. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, p. 117, 2005. 
64 No direito privado, há, geralmente, homologia (nos termos da doutrina corrente, o credor e o legitimado para 
entrar com a ação são a mesma pessoa). 
65 BUSTAMANTE Y MONTORO, A. S. de. Crítica de la concepción tradicional del derecho subjetivo. In: 
______. Textos para el estudio de la escuela de viena. Havana: Cultural S.A., p. 214, 1946.  
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regular. Kelsen não fala em direito subjetivo em sentido atributivo-reflexo, mas como 

habilitação.66 

 Quanto à simetria, é-o a relação jurídica kelseniana, pois a relação “direito reflexo é 

igual a dever jurídico” pode ser convertida em “dever jurídico é igual a direito reflexo”. A 

conversão do termo predecessor pelo sucessor não altera a proposição.  

 Por fim, é transitiva a relação jurídica de Kelsen. Como já dito, para falar-se em 

transitividade de uma relação, um dos termos da primeira (yRz) deve relacionar-se, sob 

mesmo functor, com outro termo da segunda relação (zRw), e isso implicar a relação yRw. 

Como, na teoria analisada, há reflexividade e o functor é “é igual a”, dadas a primeira relação: 

yRz (y é igual a z ou direito reflexo é igual a dever jurídico) e a segunda: zRw (z é igual a w 

ou dever é igual à conduta w), segue a relação yRw (y é igual a w ou o direito reflexo é igual 

à conduta w). Um exemplo seria: o “viver do feto” é igual ao “não matar o feto”; o “não matar 

o feto” é igual a “não matar alguém”67; logo, o “viver do feto” é igual ao “não matar alguém”. 

Em síntese, a teoria relação jurídica em Kelsen, uma vez submetida à leitura lógica 

aqui proposta, tem por termos condutas; por functor o “é igual a”; é reflexiva; é simétrica; e é 

transitiva. 

  

4 CONCLUSÃO – Os predicados poliádicos não constrangem o teórico do direito a uma 

determinada teoria da relação jurídica 

  

A teoria da relação jurídica de Lourival Vilanova e a de Hans Kelsen são 

substancialmente diferentes. Embora normativistas, dão ênfase a aspectos distintos, como 

Lourival, à alteridade; Kelsen, ao ilícito, atitudes cognoscitivas que refletem na teoria da 

relação jurídica. Se essa diferença é resolvida por uma ontologia do direito, não é objeto deste 

estudo, pois se limita a uma análise a partir dos predicados poliádicos da teoria da relação 

jurídica de cada autor, ressaltando as semelhanças e diferenças, a fim de verificar em que 

medida a lógica tem instrumental suficiente para resolver uma celeuma de teoria do direito. 

                                                           
66 DABIN, Jean. El derecho subjetivo. Madrid: Editorial Revista de Derecho Privado, p. 22, 1955. 
67 Aristóteles ressalta a ambiguidade do termo “idêntico”. Como a realidade é composta de fatos únicos e 
irrepetíveis, a igualdade é uma construção intelectual que pode levar em conta a pertinência a uma mesma 
espécie, por exemplo: José é igual ao Carlos, porque ambos são homens. No caso acima, só a título de 
exemplificação, sem entrar no mérito semântico, matar feto é igual a matar alguém, porque ambas condutas 
matam seres humanos. Além da espécie, há o idêntico quanto ao gênero, quando ambos indicadores pertencem 
ao mesmo, como homem e cavalo em relação ao mamífero; e quanto ao número, quando duas palavras distintas 
designam mesmo objeto. Cf. ARISTÓTELES. Tópicos. Lisboa: Imprensa Nacional-Casa da Moeda, p. 242-243 
ou 103a-103b, 2007. 

9824



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Pois bem. A lógica deriva de generalização da linguagem natural e ulterior 

formalização. Cria, com isso, instrumental para análise de proposições. A lógica dos 

predicados poliádicos, em particular, diz quais são as possíveis características de uma relação 

qualquer, possíveis functores, termos, e nada mais.  

Projetada a lógica nas duas teorias da relação jurídica, testaram-se as hipóteses e 

firmou-se a tese central deste trabalho: a análise lógica só tem o condão de identificar os 

termos, functores e características da tese de cada autor, separadamente. Jamais de 

constranger a teoria do direito a aceitar esta ou aquela teoria da relação jurídica, uma vez que 

não tem instrumental para isso: só formalizações, tampouco critérios para decidir qual relação 

material é a mais correta.  

Afigura-se uso indevido da lógica ou, para dizer com Sokal e Bricmont, uma 

“impostura intelectual” usá-la como estratégia argumentativa em prol de uma epistemologia 

jurídica tal e qual.68 A lógica não pode resolver uma constatação lógica empiricamente 

desconfortável para um sujeito: por exemplo, que há contradição entre duas proposições por 

ele defendidas. Cabe-lhe somente apontar características lógicas de proposições: é falso 

afirmar duas proposições contraditórias concomitantemente; é reflexiva a proposição 

relacional: “um é igual a um”. 

De mais a mais, se a teoria dos predicados poliádicos – e, em última análise, a lógica – 

não consegue resolver contenda de epistemologia jurídica, a “solução”, que não é objeto deste 

estudo por questão metodológica, mas que já traz a lume uma provocação, dependerá de 

atitude filosófica em sentido amplo: se ontóloga, no universalizar um modelo, com base em 

metafísica, consenso racional, etc., se retórica, no enfatizar as estratégias argumentativas, em 

cujo bojo o discurso da teoria geral do direito estaria inserido, por meio das quais se logra 

sucesso ou não, isto é, se tem o relato vencedor ou não. Isso porque, perante duas 

características contraditórias: v.g., a relação jurídica é reflexiva e irreflexiva, a lógica nada 

poderá fazer, senão contemplá-la.  
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PÓS-POSITIVISMO, TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO E 

NEOCONSTITUCIONALISMO: UM OLHAR CRÍTICO SOBRE A VANGUARDA 

DA TEORIA DO DIREITO PARA A EFETIVAÇÃO DE DIREITOS 

FUNDAMENTAIS 

 

POST-POSITIVISM, NEOCONSTITUCIONALISM AND ARGUMENTATION 

THEORY: A CRITICAL LOOK AT THE FOREFRONT OF LAW THEORY FOR 

THE EFFECTIVENESS OF FUNDAMENTAL RIGHTS 

 

Taylisi De Souza Corrêa Leite 1 

Vinícius Reis Barbosa2 

 

RESUMO: Em todos os campos do conhecimento, as teorias podem-se distribuir em modelos 

teóricos, que ensejam dimensões teóricas e campos paradigmáticos. O Direito, por exemplo, é 

uma ciência aplicada, analítica, hermenêutica, pragmática e necessariamente dialética. Assim, 

a partir de um raciocínio epistemológico, podemos afirmar que todas as correntes, ideologias, 

e escolas do pensamento jurídico que se referem ao Direito podem ser transportadas para a 

teoria dos direitos fundamentais, pois buscam oferecer respostas para os mesmos problemas. 

Uma Teoria Geral dos Direitos Fundamentais está portanto diretamente atrelada a uma Teoria 

do Direito, num sentido mais amplo de ciência. Até hoje, todas as teorias tradicionais, quais 

sejam, o Jusnaturalismo, o Juspositivismo, seja pela Escola de Exegese, ou pelo 

Normativismo de Hans Kelsen, o Culturalismo e o Historicismo perpetuaram o método 

lógico-formal e o paradigma político do liberalismo. Esses campos paradigmáticos 

remanescem em toda a Teoria do Direito, refletindo nas teorias dos direitos fundamentais, 

que, até agora, restringiram-se a teorias de normas fundamentais. Assim, a chamada 

vanguarda do pensamento jurídico na atualidade, representada pelo Pós-positivismo, Teoria 

da Argumentação e Neoconstitucionalismo, a despeito de algumas nuances que as distinguem 

umas das outras, exibem um núcleo de postulados comuns, ou de premissas semelhantes, o 

que as torna parte disso que se pode chamar de “bloco positivista”. As premissas ou 

postulados desse “bloco”, por sua vez, estão definidos ou condicionados por um “grupo de 

paradigmas” (científicos, políticos e filosóficos) que dão as condições de cada “corrente” ou 

                                                           
1  Discente do Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado) da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP), campus de Franca/SP. Orientador Prof. Dr. Antônio Alberto Machado. 
2  Discente do Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado) da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho (UNESP), campus de Franca/SP. Orientador Prof. Dr. Antônio Alberto Machado. 
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“teoria”. Esse “grupo de paradigmas” pode ser chamado de “campo paradigmático”, dentro do 

qual se movem cada uma das vertentes teóricas do positivismo. É justamente esse “campo 

paradigmático” que “aprisiona” o pensamento positivista e estabelece limites para o seu 

avanço, o que o qualifica, em todas as suas vertentes, mesmo as mais avançadas e 

aparentemente progressistas, como um pensamento conservador. Há uma crítica presente 

nessas obras, mormente quanto à constatação de que os direitos fundamentais positivados não 

encontram eficácia concreta, mas os argumentos invocados estão enclausurados em certos 

parâmetros, uma vez que há um corpo teórico delimitado por paradigmas que definem a forma 

de visualizarmos o direito. Esse corpo é positivista até mesmo entre esses autores e, 

consciente ou inconscientemente, isso sempre condiciona a forma de perceber e aplicar o 

direito, de maneira que se conserve o status quo. Mesmo com algum avanço, continuam 

presos ao campo dos paradigmas tradicionais, e suas teorias acabam por influenciar decisões 

conservadoras que não permitem uma expansão dos direitos fundamentais. Por isso, para 

tratar dos direitos fundamentais, é tão necessário mexermos profundamente nos paradigmas 

da Teoria do Direito. Diante deste limite, este trabalho pretende demonstrar o envelhecimento 

dos paradigmas tradicionais e afirmar que, enquanto isso não for enfrentado, manteremos uma 

concepção de direito abstrata e alargaremos o grande fosso entre norma e realidade, sem a 

possibilidade de alcançar a efetividade e a eficácia dos direitos fundamentais. 

 

Palavras-chave: direitos fundamentais; pós-positivismo; teoria da argumentação; 

neoconstitucionalismo; crítica. 

 

ABSTRACT: In every field of knowledge, theories can be distributed in theoretical models, 

which facilitate paradigmatic theoretical dimensions and fields. Law, for example, is an 

applied science, analytical, hermeneutic, pragmatic and necessarily dialectical. Thus, from an 

epistemological reasoning, we can say that all the currents, ideologies and schools of legal 

thought which refer to law can be transported to the fundamental rights theory, as seek to 

provide answers to the same problems. A General Theory of Fundamental Rights is therefore 

directly linked to a Law Theory, in a broader sense of science. To date, all the traditional 

theories, namely, the Natural Law, the “Juspositivismo”, the School of Exegesis, Hans 

Kelsen’s normativism, Culturalism and Historicism perpetuated the formal-logical method 

and the political paradigm of liberalism. These fields remain throughout the paradigmatic 

theory of law, reflecting on the theories of fundamental rights, which until now were 

restricted to theories of fundamental rules. Thus, the call forefront of legal thinking in the 
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present, represented by Postpositivism, Argumentation Theory and Neoconstitutionalism, 

despite some nuances that distinguish them from each other, they exhibit a common core of 

assumptions, or similar premises, which makes them part of it that can be called “positivist 

block”. The assumptions or postulates that "block", in turn, are defined or constrained by a 

"group of paradigms" (scientific, political and philosophical) that give the conditions of each 

"current" or "theory". This "group of frames" can be called "paradigmatic field" within which 

they move each of the theoretical aspects of positivism. It is precisely this "paradigmatic 

field" that "traps" positivist thinking and sets limits to its advance, which qualifies him, in all 

its aspects, even the most advanced and seemingly progressive, as a conservative thought. 

There is a critic present in these works, particularly with respect to the realization that 

fundamental rights are not gaining effectiveness in these days, but the arguments are enclosed 

in certain parameters, since there is a theoretical delimited paradigms that define how to 

understand law and right. These parameters are positivist even among these authors and, 

consciously or unconsciously, always affects the way we perceive and apply the law, retaining 

the status quo. Despite some progress, still stuck in the field of traditional paradigms and 

theories end up influencing decisions that do not allow a conservative expansion of 

fundamental rights. Therefore, to address the fundamental rights, is so deeply needed to 

change paradigms of legal theory. Given this limit, this article discusses the aging of the 

traditional paradigms and say that while this is not addressed, will maintain an abstract 

conception of law and expand the large gap between norm and reality, without the possibility 

of achieving effectiveness and efficiency of fundamental rights. 

 

Keywords: fundamental rights, post-positivism, argumentation theory; neoconstitucionalism; 

critic. 

 

INTRODUÇÃO3 

Em todos os campos do conhecimento as teorias podem-se distribuir em modelos 

teóricos. Na ciência jurídica da modernidade, pode-se encontrar o modelo analítico, que põe 

ênfase na análise ou na teoria da norma; o modelo hermenêutico, que busca a semântica da 

norma; o modelo pragmático, que põe ênfase na decisão da norma; e o modelo dialético, 

marginal, de inspiração marxista, que põe ênfase na práxis do direito, e que pressupõe uma 

                                                           
3 O conjunto de reflexões expostas neste trabalho é fruto dos estudos desenvolvidos no âmbito da disciplina 
“Teoria Geral dos Direitos Fundamentais”, ministrada no Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado) da 
Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), campus de Franca/SP, pelo Prof. Dr. Antônio 
Alberto Machado. 
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prática consciente e transformadora do Direito. Melhor do que “modelos”, seria mais 

adequada a expressão “dimensões teóricas”, porque, se alguma teoria necessita de um modelo, 

ela não está pronta, e toda teoria tem uma dimensão analítica, hermenêutica, pragmática e 

pode ser dialética. O Direito, por exemplo, é uma ciência aplicada, analítica, hermenêutica, 

pragmática e necessariamente dialética. 

Todavia, o modelo dialético guarda dificuldades para conviver com a ideia de 

Direito, uma vez que este está relacionado à manutenção da ordem política, social e jurídica, 

ao passo que aquele está orientado pela iminência da mudança de ordem. Este modelo opera 

numa contra-ordem, num novo modelo, não hegemônico, porque, se absoluto, já não poderia 

ser dialético. Por isso, descartar este modelo é assumir uma concepção conservadora e fixista 

do direito. 

 Destarte, ao se estruturar esses aspectos dos modelos teóricos, podem-se 

compreender quais desejam mudar e quais intentam manter a ordem, a qual, sobretudo nas 

periferias do mundo, é uma desordem, pois corresponde à manutenção das desigualdades.  

Daí surge a opção por se adotar um pensamento teórico crítico ou conformista. Para o 

primeiro, o fracasso concreto da efetividade dos direitos fundamentais é desordem e 

insegurança jurídica, ao contrário do que preconiza a posição conservadora, que se apega a 

mitificações (como a da segurança jurídica) para sua manutenção. O Direito é uma ordem 

vigente sustentável, e a ideia de insegurança lhe é inerente; toda decisão judicial é contingente 

e insegura, senão, não seria uma conclusão, seria uma decisão, pois só se pode decidir sobre 

aquilo que é incerto, e permite apreciações diferentes. 

Todas as correntes, ideologias e escolas do pensamento jurídico que se referem ao 

Direito em geral podem ser transportadas para a teoria dos direitos fundamentais, pois tanto 

esta quanto a Teoria do Direito como um todo buscam oferecer respostas para os mesmos 

problemas. Assim, não é razoável se falar em uma teoria geral dos direitos fundamentais sem 

que esteja atrelada a uma teoria do direito num sentido mais amplo de ciência, vez que os 

direitos fundamentais fundamentam os demais direitos e são uma fonte de direitos. Deve-se 

passar por todas as escolas e verificar todos os seus paradigmas, para se adotar uma teoria do 

direito que melhor se adéque às demandas dos direitos fundamentais. 

Os paradigmas constituem o campo de uma teoria, e, para cada teoria, subdividem-se 

em: científico, que se desdobra no objeto e no método; político, com as finalidades e objetivos 
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do direito; e filosófico, que confere ao direito seu fundamento de validade4. No campo das 

ciências humanas, inevitavelmente as teorias têm um paradigma político, sobretudo quando se 

trata de uma ciência aplicada, que inclui a questão dos objetivos, por mais que o positivismo 

procure negar essa dimensão. Pode ser que, nas ciências da natureza, os paradigmas filosófico 

e político não sejam aplicados; porém, são inexoráveis nas ciências humanas. Ocorre que, na 

realidade, o que têm vigorado nas teorias do direito e dos direitos fundamentais são os 

reflexos das teorias tradicionais da modernidade. 

 

TEORIAS TRADICIONAIS DO DIREITO 

A primeira Teoria do Direito, ainda muito influente, é o Jusnaturalismo, para o qual 

o ser do Direito é metafísico, sendo seu objeto um conjunto de normas pressupostas. Esta 

corrente remonta à Antiguidade clássica, pelo pressuposto aristotélico de que as normas 

adviriam da natureza das coisas, passando pelo Medievo com a ideia de que as normas 

emanariam naturalmente da vontade de Deus. Na modernidade, esse conjunto de normas 

estaria inscrito razão do homem, única fonte da qual derivam todos os sistemas éticos e 

códigos de conduta. A teoria do Direito Natural serviu para justificar a Escravidão, o 

Feudalismo e a Revolução na França, alterando seus paradigmas políticos e filosóficos para se 

adaptar a novos tempos. Seu método é o da revelação, seu paradigma político presta-se ora a 

sustentar regimes ora a superá-los, e seu paradigma filosófico intenta conferir um conteúdo 

ético para o direito, de fundamento e validade.  

Para Roberto Lyra Filho5, até hoje toda teoria do direito oscila entre jusnaturalismo e 

juspositivismo, pois aquele, para efetivar as suas normas, precisa do aparato positivo do 

Estado e, de outro lado, as normas sempre precisam buscar um fundamento ético de validade. 

Nas palavras de José Eduardo Faria, assim, a contraposição entre juspositivismo e 

jusnaturalismo seria um falso dilema6. 

Na sequência, com o fortalecimento da ideologia do formalismo a partir do século 

XVIII, surge a Escola da Exegese ou Escola Legalista, para a qual o objeto do Direito é um 

conjunto de normas postas, consolidando-se, sobretudo com o advento do Código de 

Napoleão em 1804. O Direito é identificado com a Lei, a partir da máxima “dura lex sed lex”, 

o método é o gramatical, e o paradigma político consiste em assegurar o modo de produção 

                                                           
4 MACHADO, Antônio A. A teoria do direito e os paradigmas positivistas. In: BORGES, Paulo César C. (org.) 
Marcadores sociais da diferença e repressão penal. São Paulo: NETPDH; Cultura Acadêmica Editora, 2011, p. 
24-25. 
5 LYRA FILHO, Roberto. O que é direito. 11. ed. São Paulo: Brasiliense, 2003, p. 25. 
6 FARIA, José E. Positivismo x jusnaturalismo: um falso dilema. In: SOUSA JÚNIOR, José Geraldo (org.). O 
direito achado na rua. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1987, p. 19-22. 
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burguês-capitalista, legalizando e domesticando as novas relações de produção, conferindo-

lhes certeza, previsão e estabilidade. Seu paradigma filosófico é positivismo de matriz 

cartesiana, preconizando sempre que a lei vale porque está de acordo com uma lei superior, e 

a ciência jurídica é mera teoria da Lei (hoje da norma), pois, conforme Descartes, para 

entender o todo, é preciso compreender as partes bem delimitadas, e o que importa é o 

sentido. É, portanto, um paradigma cartesiano, analítico e gramatical. 

Na chamada “filosofia da linguagem” do século XX, há uma total relação com este 

paradigma filosófico, para a qual o limite do conhecimento é a linguagem – se só posso 

conhecer aquilo que posso falar. Também os paradigmas teóricos vigentes na atualidade 

possuem completa vinculação a esse paradigma cartesiano, racional e analítico, com a 

ressalva de que houve uma profunda estruturação de suas bases teóricas a partir do século 

XX, com o chamado Normativismo Kelseniano. Para esta corrente, o objeto da ciência 

jurídica é a norma, seu método é o lógico-formal, com a coerência do ordenamento jurídico 

(esquema piramidal); seu paradigma político é determinado pelo pressuposto de que o Direito 

deve assegurar a ordem (a mesma ordem burguesa de Napoleão) e seu paradigma filosófico é 

racionalista, abstrato, analítico e cartesiano – idôneo a sustentar teoricamente a validade e a 

vigência da lei através da concepção de norma como um comando deôntico, pelo que o 

conhecimento da norma é sempre um juízo hipotético. Para Kelsen7, o cientista do direito 

deve fazer uma Teoria Pura. Este modelo foi ainda mais desenvolvido por Hart8, cuja norma 

de reconhecimento se equipara à norma hipotética fundamental kelseniana. Ambos dialogam 

com os pressupostos éticos da filosofia kantiana. 

Já para o Culturalismo Jurídico, a realidade está dividida em quatro “ontos” 

(objetos): objetos ideais (ex. números da matemática) – não são valorados; objetos reais (ex. a 

água) – não são valorados; objetos metafísicos – não tem existência real (ex. Deus) – 

suscetíveis de valoração e objetos culturais – são reais e são passíveis de valoração. O Direito 

seria, assim, um objeto cultural9. De outro lado, o Historicismo vai afirmar que o Direito é a 

norma fixada pelos tribunais10. Ambos continuam atrelados ao paradigma normativista, pois 

não rompem com o método lógico-formal (inclusive no que diz respeito ao ensino jurídico), 

tampouco com o paradigma político do liberalismo, exacerbado no individualismo. Para todas 

                                                           
7 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito: introdução à problemática científica do direito. 3. ed. rev. da tradução. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2003, p. 51-52. 
8 HART, Herbert L. A. O conceito de direito. 3. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001, p. 111-121. 
9 COSSIO, Carlos. Teoría egológica del derecho y el concepto jurídico de liberdad. Buenos Aires: Abeledo-Perrot, 
1964, p. 63. 
10 SAVIGNY, Friedrich Carl von, Metodología jurídica. Buenos Aires: De Palma, 1994, p. 42. 
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as teorias conservadoras, direito subjetivo é o poder da vontade assegurado pela lei, ou seja, 

são teorias centradas no indivíduo como titular do direito. 

Segundo a Teoria Mista de Jellinek, o direito subjetivo pode ir perdendo força para 

se transformar em norma programática, vinculada à idéia de poder, de modo que os Estados 

não podem suprimir a vontade do indivíduo, pois o direito subjetivo é um direito-poder11. 

Mantendo essa concepção paradigmática para os direitos difusos, pode-se pensar num direito 

subjetivo coletivo, porém, sem ruptura com o paradigma político individual liberal e o 

paradigma filosófico lógico-formal12. 

Como se vê, apesar de toda a evolução das escolas jurídicas, nunca houve ruptura 

paradigmática significativa e a vanguarda teórica atual, o Pós-positivismo, incluindo o 

Neoconstitucionalismo, opera na chamada lógica do razoável, sem abandonar os postulados 

positivistas. Estas correntes são as que mais forte influência exercem na teoria dos direitos 

fundamentais, ao lado da Teoria da Argumentação, para a qual o direito é um fenômeno 

argumentativo carregado de princípios, e a tópica jurídica deve-se dar a partir de problemas e 

discussões, pois a construção do direito é sempre argumentativa – o Direito é um vir a ser 

permanentemente construído.   

Conquanto, sem a alteração dos paradigmas filosóficos e políticos e do método da 

ciência jurídica, com uma nova concepção de objeto para além da norma (ainda que 

concebida como o conjunto das leis positivas, princípios e decisões judiciais), não se tem uma 

verdadeira transformação teórica e tudo o que se fez até agora é reprodução do normativismo. 

As “escolas”, “modelos”, “ideologias” ou “teorias” positivistas, desde a Escola Napoleônica 

(Exegese), passando por Kelsen e Hart, seguindo-se com o pós-positivismo, aí incluída a 

Teoria da Argumentação trabalhada inicialmente por Viehweg13, Perelman14 e Dworkin15, 

posteriormente por continuada e aperfeiçoada por MacCornick16, Alexy17 e outros, compõem 

o que se pode chamar de “bloco positivista18”. 

As teorias sustentadas por esses diferentes autores têm, cada uma suas próprias 

nuances, que as distinguem umas das outras, mas todas elas exibem um núcleo de postulados 

                                                           
11 JELLINEK, Georg. Teoria General Del Estado. Cidade do México. Fundo de Cultura Econômica. 2002. p. 380. 
12

 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 28. 
13 Cf. VIEHWEG, Theodor. Tópica e jurisprudência. Brasília: Departamento de Imprensa Nacional, 1979. 
14 Cf. PERELMAN, Chaïm; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a nova retórica. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996. 
15 Cf. DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. São Paulo: Martins Fontes, 2002. 
16 Cf. MACCORMICK, Neil. Argumentação jurídica e teoria do direito. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
17 Cf. ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: A teoria do discurso racional como teoria da 
justificação jurídica. São Paulo: Landy, 2001. 
18 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 27. 
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comuns ou de premissas semelhantes, o que as torna parte disso que está sendo chamado de 

“bloco positivista”. As premissas ou postulados desse “bloco”, por sua vez, estão definidos ou 

condicionados por um “grupo de paradigmas” (científicos, políticos e filosóficos) que dão as 

condições de cada “corrente” ou “teoria”. Esse “grupo de paradigmas” pode ser chamado de 

“campo paradigmático19”, dentro do qual se movem cada uma das vertentes teóricas do 

positivismo. É justamente esse “campo paradigmático” que “aprisiona” o pensamento 

positivista e estabelece limites para o seu avanço, o que o qualifica, em todas as suas 

vertentes, mesmo as mais avançadas e aparentemente progressistas, como um pensamento 

conservador20.  

Por este motivo, a superação do “bloco positivista” (conservador) só poderá ser 

obtida se houver a superação também dos limites impostos pelo “campo paradigmático21”, 

isto é, o positivismo (conservador) só será superado caso se consiga avançar para mais além 

dos paradigmas tradicionais que concebem o objeto da ciência como a norma, o método 

exclusivo lógico-formal, a ideologia política do liberalismo e o fundamento filosófico do 

racionalismo cartesiano (filosofia analítica22). Qual a consequência decorrente do fato de a 

teoria dos direitos fundamentais ter caído no “cativeiro23” do “campo paradigmático” 

tradicional? Essa última pergunta pode ser respondida toda vez que se vê o aviltamento dos 

direitos fundamentais.  

 

A VANGUARDA DA TEORIA DO DIREITO: PÓS-POSITIVISMO, TEORIA DA 

ARGUMENTAÇÃO E NEOCONSTITUCIONALISMO 

Com o advento do chamado pós-positivismo, o Direito deixa de ser totalmente 

identificado com a norma para se tornar um topoi, um espaço e um fenômeno argumentativo. 

Essa concepção deriva da premissa de que as decisões podem ser várias – ou seriam 

conclusões ao invés de decisões – e de que elas não podem ser necessárias, precisam ser 

contingentes. Para essa vertente, com a escusa do pleonasmo, o Direito é construído a partir 

da sua construção. 

Conquanto, o pós-positivismo consolida-se sobre o positivismo já constituído e 

aceito na ciência jurídica; assim, por não desconstruir os paradigmas fundamentais da teoria 

                                                           
19 Idem. 
20 Idem. 
21 Idem. 
22 Idem. 
23 Idem. 
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hegemônica, ainda é conservador, apesar de ser considerado a vanguarda dos direitos 

fundamentais. 

Naquilo que se chama de pós-positivismo pode-se inserir a Teoria da Argumentação 

e o Neoconstitucionalismo, incluindo aí a “hermenêutica constitucional” de Peter Häberle, por 

exemplo. Nesse campo, há algo de novo, mas que não rompe paradigmas. O conceito de 

sociedade aberta dos intérpretes do direito24 trazido por Häberle, por exemplo, é um ganho, 

mas reproduz um “liberalismo social”, sem destituir o paradigma político tradicional na sua 

totalidade. E assim ocorre com todas as inovações teóricas do pós-positivismo, que estão 

inseridas em um paradoxo quando colocadas diante do seu paradigma político e da 

estruturação política da atualidade, pois, quanto à distribuição de justiça, os liberais clássicos 

eram mais honestos, ao evidenciarem um direito privado para proprietários e prometerem um 

direito público para cidadãos, estabelecendo um Estado garantidor de direitos, enquanto o 

neoliberalismo preconiza um Estado mínimo e ausente, o que impossibilita a efetivação de 

direitos fundamentais. 

Tais correntes não se ocupam da ineficácia concreta dos direitos humanos perante a 

política neoliberal, e uma teoria dos direitos fundamentais não pode olvidar a temática da 

efetividade. Só faz sentido falar-se em garantir direitos fundamentais para aqueles que não 

possuem tais direitos na concretude da vida. 

Diversos outros autores podem ser alocados entre os pós-positivistas, como Robert 

Alexy25, Manuel Atienza26, Virgílio Afonso da Silva27, Ingo Sarlet28, Humberto Ávila29, 

Ronald Dworkin30 e Friedrich Müller31. Todos acabaram por elaborar uma teoria das normas 

fundamentais, e não uma teoria dos direitos fundamentais. Seus tratados reduzem toda teoria 

dos diretos fundamentais a uma teoria das normas, que constituiria uma “parte geral”, a qual 

abarca tópicos como o suporte fático dos direitos fundamentais e sua extensão32 e o conceito 

de mínimo existencial, por exemplo; ao lado de uma “parte especial”, que seriam as normas 

                                                           
24 HÄBERLE, Peter. Hermenêutica constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição 
para a interpretação pluralista e “procedimental” da constituição. Porto Alegre: Sérgio Fabris, 1997, p. 33. 
25 Cf. ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. São Paulo: Malheiros, 2008. 
26 Cf. ATIENZA, Manuel. El derecho como argumentación. Barcelona: Ariel Derecho, 2009. 
27 Cf. SILVA, Virgílio A. da. Direitos fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2010. 
28 Cf. SARLET, Ingo W. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2001. 
29 Cf. ÁVILA, Humberto. Teoria dos princípios: da definição à aplicação dos princípios jurídicos. 11. ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010. 
30 Cf. DWORKIN, Ronald.  Op. cit. 
31 Cf. MÜLLER, Friedrich. Metodologia do direito constitucional. 4. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. 
32

 SILVA, Virgílio A. da. Op. cit., p. 67. 
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garantidoras propriamente ditas. Toda a Teoria dos Direitos Fundamentais da atualidade está 

identificada com uma teoria normativista. 

Há uma crítica presente nessas obras, mormente quanto à constatação de que os 

direitos fundamentais positivados não encontram eficácia concreta, mas os argumentos 

invocados estão enclausurados em certos parâmetros, uma vez que há um corpo teórico 

delimitado por paradigmas que definem a forma de se visualizar o direito. Esse corpo é 

positivista até mesmo entre esses autores e, consciente ou inconscientemente, isso sempre 

condiciona a forma de perceber e aplicar o direito, de maneira que se conserve o status quo. 

Isso não significa de maneira alguma que o trabalho desses teóricos é inócuo e suas 

contribuições podem ser dispensadas, pois são de extrema relevância, até mesmo quando se 

debruçam sobre a dogmática mais estreita, pois através do viés dogmático é que se permite a 

operatividade dos direitos fundamentais.  

Os paradigmas da Teoria do Direito têm a função de delimitar e fundamentar os 

parâmetros do Direito, seus limites e finalidades, e condicionam sua produção dogmática 

(dimensão aplicada da ciência jurídica). Porém os paradigmas vigentes foram formados com a 

sociedade capitalista (são superestruturais), aos quais toda a Teoria do Direito no mundo 

ocidental está entregue, e com os quais nem mesmo a vanguarda pós-positivista é capaz de 

romper33. 

Robert Alexy, por exemplo, mantém o paradigma filosófico cartesiano e analítico, de 

influência wittgeinsteiniana, ao afirmar que as formas não são as coisas e o Direito pode 

recorrer a um aspecto metafísico34. A ordenação de Alexy é normativista, fundando-se sobre o 

suporte fático da norma, o âmbito de proteção e o âmbito da norma – o qual corresponderia à 

realidade das condutas humanas, das ações e dos estados que são tutelados pelas normas de 

direitos fundamentais.  Trata-se de contundente sintoma da influência do culturalismo sobre 

essas teorias. Para Friedrich Müller, por sua vez, com sua Teoria Estruturante, uma norma 

tem dimensão de texto, de comando, e também de fatos35 (na esteira do tridimensionalismo). 

O suporte fático da norma não tem como estar dissociado da realidade, e seu âmbito também é 

composto dos fatos, ou não tem sentido em existir – a norma estrutura-se a partir dos fatos. 

Trata-se de uma concepção derivada da razão kantiana – apenas pelo racionalismo pode-se 

compreender o positivismo lógico, que marca a teoria estruturante, perfazendo um consenso 

                                                           
33 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 27. 
34 ALEXY, Robert. Teoria da argumentação jurídica: A teoria do discurso racional como teoria da justificação 
jurídica. São Paulo: Landy, 2001, p. 272. 
35 MÜLLER, Friedrich. Métodos de trabalho do direito constitucional. 2. ed. São Paulo: Max Limonad, 2000, p. 
53-56. 
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de que a matéria, quais sejam, os direitos humanos são o suporte fático dos direitos 

fundamentais, que lhes conferem conteúdo. 

Essa mesma visão kantiana é a base das formulações de Kelsen, analíticas e 

abstratas, pela oposição entre ser e dever ser, que deságuam também na filosofia da 

linguagem de Wittgeinstein36. Outrossim, ao se falar em suporte fático, deve-se pensar dentro 

da realidade liberal burguesa de desigualdades concretas, de maneira que a (in)efetividade dos 

direitos fundamentais só pode ser visualizada pela perspectiva dos excluídos. Apenas uma 

teoria critica é capaz de afastar o uso retórico dos direitos humanos tal como se fez com os 

direitos naturais, enclausurados pelo paradigma do liberalismo, quando os direitos 

formalmente garantidos para todos só se efetivaram para o homem branco burguês 

heterossexual em países de capitalismo central.  

A modernidade insiste em garantir direitos formalmente e não os efetivar. A mera 

caracterização abstrata dos direitos humanos como indisponíveis, inalienáveis e universais já 

se coloca como um óbice à sua efetividade quando se pensa no multiculturalismo, por 

exemplo. Por isso, para autores como Boaventura de Sousa Santos37 e Enrique Dussel38, é 

preciso pensar sempre a partir da realidade, de modo que os direitos humanos possam ser 

universalizados sem a pretensão de serem universais pela perspectiva européia. Tais direitos 

devem ser pensados na vida concreta, na realidade de cada povo e cultura, a partir do chão da 

história39.  

Ademais, a expansão e a intensidade desses direitos só se dão pela perspectiva das 

vítimas, pelo que a universalidade dos direitos humanos, para ir além da retórica, precisa 

reformular o paradigma filosófico (analítico cartesiano), substituindo-o por um paradigma que 

contamine e influencie o sujeito. A substituição dos paradigmas é um processo e deve ser 

feito sempre com o questionamento dos paradigmas tradicionais, o que, neste caso, 

significaria reconhecer que o suporte fático dos direitos fundamentais não é dado pela norma, 

mas pela história e pela luta40. Positivá-los é uma batalha, mantê-los outra, e os ampliar é 

outra ainda. Para que não ocorra uma domesticação dos direitos fundamentais pela norma, o 

paradigma filosófico deve substituir o neokantismo cartesiano pela Filosofia da Práxis.  

                                                           
36

 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 26. 
37 Cf. SANTOS, Boaventura de S. Pela mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 4. ed. São Paulo: 
Cortez, 1997. 
38 Cf. DUSSEL, Enrique D. Filosofia da libertação na América Latina. São Paulo: Edições Loyla, 1977. 
39 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 29. 
40 Idem. 
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O âmbito da norma de Müller41, que Alexy retoma, procura identificar o campo de 

abrangência desta norma, mas a ampliação deste âmbito vai sempre gerar conflito com outros 

direitos, o que caracteriza a teoria estruturante de Müller, atrelada ao paradigma do Direito. 

Ainda, o programa da norma
42 seria definido pelas finalidades da norma (teleológico), tendo 

em vista os parâmetros do Estado Democrático de Direito, que guardam um potencial 

transformador, dentro de um potencial discursivo. 

 A principal contribuição de Müller é perceber que a norma não pode ser interpretada 

de modo lógico-formal, mas tem que ser visualizada dentro do Estado Democrático de 

Direito. Trata-se de uma tênue tentativa de revisão paradigmática. As normas de direitos 

fundamentais devem ser aplicadas conforme as transformações sociais, porém, sem o 

abandono dos paradigmas filosóficos e políticos tradicionais, isso não é possível. Nesse 

sentido, a jurisdição constitucional e todo o pós-positivismo não vão ao ponto de fazer o uso 

transformador dos direitos fundamentais, e acabam por realizar uma mediação conservadora 

entre a sociedade e o Estado. Por isso, o destino dos pós-positivismo é fazer uma calibração, 

um ajuste, e uma reforma conservadora dos direitos fundamentais, que, em última instância, 

rende-se aos paradigmas maduros tradicionais.  

Ao se analisar mais cuidadosamente a estrutura das normas de direitos fundamentais, 

ver-se-á que sua fundamentação positiva geralmente estabelece um catálogo aberto de direitos 

(caso da Constituição Federal brasileira em seu artigo 5º) que busca suporte fático no seu 

conteúdo material, que por sua vez corresponderia aos direitos humanos. De outro lado, 

podem-se encontrar normas de direitos fundamentais não formais, como ocorre com o artigo 

225 da Constituição Federal, onde há fundamentalidade material, porque o meio-ambiente é 

um direito fundamental, de modo que a norma e seu suporte fático estão identificados. 

Para Müller, o suporte fático dos direitos fundamentais são os direitos humanos e o 

caráter material das normas de direitos fundamentais é o suporte fático dos direitos humanos. 

Uma vez que direitos humanos são o conteúdo e o suporte fático dos direitos fundamentais, 

estes necessariamente possuem uma carga intensamente política e são altamente ideológicos, 

podendo ser considerados um termômetro das democracias. 

A identificação dos direitos fundamentais com seu suporte fático está claramente 

ligada à dimensão jurídica e política das constituições modernas. Toda Constituição tem 

natureza política. Daí, falar-se na politização dos espaços jurídicos e sociais, e de uma 

Suprema Corte como uma Corte Política. Conquanto, remanesce o embate entre o espaço 

                                                           
41

 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 55. 
42 Idem. 
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jurídico (forma, norma, comando de dever-ser) e o espaço político (matéria, suporte fático, 

mundo do ser), de modo que esta relação se dá sempre na perspectiva de submeter um espaço 

ao outro. Nesse passo, a submissão da política ao jurídico pode significar uma estratégia de 

contenção dos direitos fundamentais, como uma mediação calibradora, enquanto a submissão 

do jurídico ao político pode significar a produção de decisões guiadas por idéias de resultado, 

de ativismo judicial e condicionadas por finalidades sociais. 

A matéria dos direitos fundamentais é política, e sua forma, suas normas postas em 

tratados e Constituições é essencialmente jurídica, de modo que, na verdade, o espaço jurídico 

não é só jurídico e o político não é só político. Esse dilema só pode ser superado 

dialeticamente. Não existe neutralidade – o pacifismo jurídico é atividade político e o 

ativismo judicial também. 

Grande contribuição do pós-positivismo para compreender estes dilemas está na 

teoria da argumentação, a qual, por si só, é sempre uma luta política e ideológica. No processo 

argumentativo, estão em voga os objetivos que os argumentadores perseguem, e o Direito 

seria sempre um fenômeno de argumentação, consoante também a Teoria da Ação 

Comunicativa de Habermas43. A eficácia e a efetivação dos direitos fundamentais são 

contempladas pela teoria da argumentação, para a qual sempre se estará lidando com o 

aspecto jurídico e político, pois direitos fundamentais são direitos políticos; conquanto, nessa 

teoria, a revelação do aspecto político do direito ainda é bastante superficial, diferentemente 

do que ocorre nas correntes de base marxista.  

Na Alemanha, Alexy debruça-se sobre a colisão de direitos fundamentais entre si, 

através da argumentação e ponderação de princípios44; na realidade brasileira, é preciso antes 

pensar a expansão, a eficácia e aplicação desses direitos, dadas as diferenças de realidades, 

pelo que também não se pode transportar essas teorias acriticamente. A maior contribuição 

daquele autor seria a distinção entre regras de princípio e a ponderação de princípios, e a 

conceituação de suporte fático, considerando-se a prevalência do jurídico sobre político. 

Nas teorias européias e norte-americanas, verifica-se um grande esforço 

argumentativo para efetivar direitos fundamentais por ausência de previsão formal específica, 

de catalogação, o que não ocorre na realidade brasileira, muito embora a ponderação de que 

alguns desses direitos são colidentes seja verdadeira. Na aplicação das normas e princípios, 

deve-se sopesar, escolher, e aplicar em determinado limite, para não sacrificar outro direito 

                                                           
43 Cf. HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre a facticidade e a validade. São Paulo: Tempo 
Brasileiro, 1997. 
44 ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales, 1993, 
p. 112-113. 
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fundamental. Essa concepção pressupõe a separação entre regras e princípios, objetivando dar 

normatividade a estes, principalmente, para que se possam expandir direitos fundamentais. 

Em relação a este aspecto, a maior contribuição é de Ronald Dworkin, segundo o 

qual as regras são comandos definitivos, aplicadas na base do tudo ou nada, o que, muitas 

vezes, afasta a efetividade e eficácia, pois ou se aplica a regra como ela está na lei, ou se 

conclui que não pode ser aplicada45. A regra é uma norma, um comando indiscutível, 

definitivo, sem espaço para proporção ou ponderação de princípios, embora algumas regras 

sejam estabelecidas para aplicar determinados princípios. Os princípios são direitos prima 

facie, não definitivos e devem ser efetivados sempre que possível, desde que sopesados em 

relação a outros princípios46. 

Na teoria hegemônica de Kelsen, havia a metáfora da moldura, de onde se poderia 

tirar várias proposições jurídicas47 – uma regra é uma proposição jurídica, ou um sentido que 

você extrai da norma. Para Müller48, a normatividade é composta pelo comando, pelo texto da 

norma e pelos fatos (que preenchem o âmbito da norma). O sentido da norma é a proposição 

jurídica de Kelsen, ao passo que, no pós-positivismo, a norma é o comando, a lei é o texto e 

os fatos conferem o sentido. Quanto a essa estrutura formal, Alexy e Dworkin consideram a 

existência de regras e princípios, sendo que a regra é uma norma definitiva que conduz a um 

direito definitivo, aplicável mecanicamente – por isso, se está vigente, tem que ser aplicada 

inteiramente.  

Enquanto a regra é absoluta, o princípio é relativo, mas os princípios também são 

normas, aplicáveis na maior medida possível; são relativos porque se estabelecem em face de 

outros princípios ou podem ser definidos pelo legislador infraconstitucional com fundamento 

na lei. Quando há colisão com outros princípios, considera-se a restrição pela lei até o núcleo 

essencial, e o resto é decidido pela argumentação. Na verdade, os princípios são 

“mandamentos de otimização49” e devem ser aplicados na maior medida possível de acordo 

com as condições fáticas e jurídicas, como, por exemplo, a ideia de reserva do possível. 

A restrição e a colisão de regras e princípios só pode ser solvida dentro de um 

processo argumentativo que tem a finalidade de garantir a aplicabilidade e eficácia dos 

direitos fundamentais. Para tanto, faz-se necessária uma correção dos argumentos, que 

                                                           
45 DWORKIN, Ronald.  Op. cit., p. 29. 
46 Idem, p. 41. 
47 KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 247. 
48 MÜLLER, Friedrich. Op. cit., p. 55. 
49 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 86-87. 
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garantiria a racionalidade das decisões. Para Dworkin, só uma decisão pode estar correta50, 

voltando-se a uma digressão lógica, matemática, analítica e cartesiana, ou seja, mantendo o 

paradigma filosófico analítico. Como Manuel Atienza (que reduz o Direito a um processo 

argumentativo), acredita numa decisão que pode ser resolvida com a lógica, para se atingir 

uma possibilidade correta51.  

Em todos eles, o paradigma jurídico ainda é o normativismo (incluindo regras e 

princípios como normas), o método é o lógico-formal, o paradigma político é liberal e o 

paradigma filosófico é analítico52. 

Para a Teoria da Argumentação, as decisões não precisam ser formalmente corretas; 

adota uma lógica informal, em busca de decisões não corretas e únicas, mas aceitáveis. 

Stephen Toulmin afirma que “os usos do argumento” são a busca de um raciocínio razoável53. 

Essa teoria adaptada a decisões conservadoras utiliza o topoi no sentido da lei, mantendo o 

estrito paradigma jurídico do normativismo, com um método lógico argumentativo, um 

paradigma político liberal (com mutações para neoliberais) e um paradigma filosófico 

analítico. Um grande representante desta corrente é Chaïm Perelman, que defende o pacifismo 

judicial ou ativismo conservador, o qual se verifica nas decisões da Suprema Corte norte-

americana e no STF. 

De outro lado, há quem utilize a Teoria da Argumentação para fundamentar decisões 

progressistas, não conservadoras, enfrentando a rigidez dos códigos, e propondo decisões não 

comuns e transformadoras, com o alargamento do foco e da democracia. Essa vertente 

percorre um caminho utópico, considerado por muitos irracional e romântico, com 

representantes como Michel Miaille54 e Luiz Alberto Warat55. Ao invés de adotarem uma 

aplicação silogística do Direito, partem da conclusão a que pretendem chegar, para depois 

buscar as premissas. Nesse sentido, há aí uma esperança para a mudança dos paradigmas. Esta 

abordagem não pode ser classificada como pós-positivista. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os pós-positivistas denunciam as perspectivas normativistas do positivismo, 

afirmando que este está obsoleto e deve ser superado, mas a teoria da argumentação, por 

exemplo, só ganhou importância dentro dos paradigmas tradicionais, alocando a lei como 

                                                           
50 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
51 ATIENZA, Manuel. As razões do direito: teorias da argumentação jurídica. São Paulo: Landy, 2000, p. 333. 
52 MACHADO, Antônio A. Op. cit., p. 29. 
53 Cf. TOULMIN, Stephen E. Os usos do argumento. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
54 Cf. MIAILLE, Michel. Uma introdução crítica ao direito. 2. ed. Lisboa: Editorial Estampa, 1994. 
55 Cf. WARAT, Luiz A. Manifesto do surrealismo jurídico. Editora Acadêmica, 1988. 
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premissa maior. Mesmo com algum avanço, continuam presos ao campo dos paradigmas 

tradicionais, e suas teorias acabam por influenciar decisões conservadoras que não permitem 

uma expansão dos direitos fundamentais, como ocorre no STF. Por isso, para tratar dos 

direitos fundamentais, é tão necessário que se altere profundamente os paradigmas da Teoria 

do Direito. Há alguns autores que intuem essa necessidade, mas ou desviam dessa 

encruzilhada ou não estão maduros para realizar tal revisão.  

Diante deste limite, talvez apenas perceber e demonstrar o envelhecimento dos 

paradigmas tradicionais já perfaz uma grande empreitada teórica. Enquanto isso não for 

enfrentado, será mantida uma concepção de direito abstrata e alargaremos o grande fosso 

entre norma e realidade, sem a possibilidade de alcançar a efetividade e a eficácia dos direitos 

fundamentais. 
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TEMPO, HIPERMODERNIDADE E SAÚDE 

TIME, HYPERMODERNITY AND HEALTH 

   

Christina Gouvea Pereira Mendina 

 Francisco Carlos Duarte 

 

RESUMO: 

O presente trabalho traz um breve levantamento acerca do conceito de tempo, sua evolução 

científica, e sua atual concepção, sob diversos enfoques. Possuindo como marco inicial para a 

análise a Grécia antiga, passando pela idade média, física clássica de Newton, as teorias da 

relatividade de Einstein, a física quântica e a termodinâmica. A invenção/construção do calendário, 

tempo cronológico, tempo social, tempo histórico, e ainda, tempo do direito. Bem como 

considerações acerca da sociedade atual, hipermoderna, suas características. E, ainda, uma 

horizontal exposição sobre a teoria dos sistemas de Luhmann, seus elementos caracterizadores, 

como autoreferência, autopoiese, a diferenciação funcional, o estabelecimento dos códigos, seu 

papel, e a relação entre o sistema e seu entorno. A saúde como microssistema luhmanniano regida 

pelo código saúde/enfermidade. E, por fim, a relação entre tempo e a saúde. 

 

Palavras-chave: tempo, hipermodernidade, sistema social, saúde, direito. 

 

ABSTRACT: 

This article stated a brief survey about the concept of time, its scientific development, and the 

current approach, under several perspectives. Having as a starting point the ancient Greece passing 

through the Middle Ages, classical physics of Newton, Einstein's theories of relativity, quantum 

physics and thermodynamics. The invention / construction of the calendar and the chronological 

time,the social time, the historical time, and also the Law’s time as well as considerations about 

the hypermodern current society and its features. And also, an exhibition of Luhmann’s theory of 

on horizontal systems, its characteristic elements, such as referential considerations, autopoiesis, the 

functional differentiation, the establishment of the codes, their role and the relationship between the 

system and its surroundings and the health as governed by the Luhmannian micro health / illness 

code . And finally, the relationship between time and health. 

 

Key words: time, hypermodernity, social system, health, law. 
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  1) INTRODUÇÃO 

 

O tempo e sua concepção é parte integrante do pensamento científico-filosófico ocidental, 

todavia, sempre foi, e ainda, pode-se dizer que é um mistério para a humanidade. E desde os 

primordios da ciência há uma busca incansável na sua definição e compreensão. Assim, sempre há 

validade na sua análise. Aqui pretende-se apenas realizar uma breve visita aos conceitos de tempo 

elaborados ao longo da evolução científica. E a partir de um conceito de tempo considerado como 

presente, é que se busca verificar seu enlace com a hipermodernidade, o direito enquanto sistema e 

o direito à saúde. 

Afinal, o direito à saúde é presente e deve ser atendido na medida e imediatamente à 

verificação e ocorrência do seu código de acesso: saúde e não-saúde (enfermidade). 

 

2) EVOLUÇÃO CIENTÍFICA DO CONCEITO DE TEMPO 

 

O início da jornada sobre a evolução científica do tempo remonta a Grécia Antiga, na qual 

o centro do universo era a Terra e esta era considerada imutável. A perfeição celeste era 

representada pela figura do círculo, isto é, esfera. Para Pitágoras a harmonia entre as esferas era o 

destaque, e o universo era dotado de um caráter estático. 

Para Platão a noção de tempo estava ligado ao mundo sensível, portanto distante do mundo 

das ideias, e com realidade secundária. O seu grande legado foi associar a ideia de tempo e 

universo, considerando-os inseparáveis, ele mantém a ideia de imutabilidade do universo. E o 

tempo aqui, era considerado pelo movimento dos corpos celestes. 

Aristóteles ampliou o modelo platônico inserindo o tempo no mundo real ao associar a 

ideia de tempo a movimento na célebre definição: “Eis então o que é o tempo: o número do 

movimento segundo o antes e depois”1.  

Outrossim: 

 
“A descrição se inicia com a concepção do cosmos advinda da Grécia Antiga (...) Esse modelo partia, 
basicamente, de duas premissas: (1) a terra era imutável ocupando seu lugar no centro do universo; (2) a 
perfeição celeste era representada pela figura do círculo. Assim, no século VI a.C., Pitágoras associou a 
matemática dos sons e os movimentos dos planetas para elaborar a famosa imagem da “harmonia das 
esferas”, uma espécie de espectro musical celeste. O modelo pitagórico de cosmos influenciou fortemente a 
obra de Platão. Sua cosmologia, apresentada no Timeu, evoca igualmente um universo estático, com órbitas 
circulares - em esferas de raios variáveis - dos corpos celestes ao redor da Terra. 
Aristóteles e, posteriormente, São Tomás de Aquino reafirmaram esse modelo. Claudio Ptolomeu, astrônomo 
do período helenístico (viveu no século II a.C.), elaborou, então uma descrição matemática do sistema solar 
conhecido à época, com base na premissa de que a Terra estacionária era o centro deste sistema. Segundo 

                                                 
1
 PINTO, Cristiano Paixão Araújo. Modernidade, tempo e direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2002. p. 13 
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Géza Szamosi, o modelo astronômico ptolomaico ‘sobreviveu sem desafio como ponto de vista aceito sobre 
o sistema solar, tanto na civilização europeia como na islâmica, por toda a Idade Média”.2 
 
 
Importa destacar, uma divergência ocorrida ainda no período helênico: 

 

“E é curioso observar que, ainda no período da civilização helênica, dois astrônomos dissentiram do modelo 
que prevê a Terra como centro do sistema solar. Filolau, um dos discípulos de Pitágoras, acreditava que a 
Terra se movimentava obedecendo a uma espécie de órbita, assim como os outros planetas. Aristarco de 
Samos, contudo, foi bem mais além na sua concepção cosmológica. Como aduz Szamosi, o atrônomo de 
Samos foi ‘o primeiro a supor, de modo claro e inequívoco, que o Sol estava parado no Universo e que a 
Terra girava em torno dele.  
A cosmologia de Aristarco, entretanto, não obteve maior repercussão, não obstante seu caráter visionário. 
Suas ideias, na verdade: ‘foram rejeitadas sob a influência do aristotelismo e ficaram adormecidas durante 
quase dois mil anos. Graças ao apoio de Santo Tomás de Aquino (1225-1274), que trabalhava com 
manuscritos conservados pelos árabes, o modelo de Aristóteles passou a ser acatado pela Igreja Católica 
porque fazia do Homem o centro do universo’.  
Vê-se, portanto, que o ideal da perfeição - aqui caracterizado como ‘harmonia das esferas’ - fez-se  presente 
na cosmologia grega. A ênfase no ‘mundo ideal’ acabou por afetar, também, a concepção de tempo 
desenvolvida no período histórico em foco.  
Não chega a surpreender, dessarte, o fato de o tempo não figurar como uma categoria essencial do 
pensamento grego - que enfatizava o caráter imutável do mundo, ou seja, a eternidade. 
De toda maneira, é interessante iniciar a genealogia do conceito de tempo aqui proposta com o estudo da 
contribuição de alguns autores da tradição clássica grega. Ver-se-á que, gradativamente, a partir das ideias de 
Platão e Aristóteles, o debate em torno do tempo começou a se desenvolver na Antiguidade, preparando o 
terreno para a mudança de enfoque - sobre a questão temporal - advinda com a Revolução Científica.”3  
 

 

Desta forma, percebe-se que no referido peíodo histórico, o tempo era considerado cíclico. 

Já na Idade Média, Santo Agostinho inaugura uma nova visão acerca do tempo, ao 

perceber a incompatibilidade entre o tempo considerado ciclicamente e os preceitos bíblicos, assim 

reconheceu o caráter sem fim da história, e com isso abre-se um novo campo para reflexão: a 

temporalidade, da condição específica do homem, de seres que não só nascem e morrem ‘no’ 

tempo, mas sobretudo que têm conhecimento dessa condição. Aparece assim, o temporal e o mortal. 

E o tempo passa a ser considerado de forma autonôma, independente da movimentação dos corpos, 

celestes ou terrestres, parecido com o tempo absoluto de Newton. Assim sendo, o tempo é métrico, 

passível de ser medido, aferido. 

 
 
“Merece ser ressaltada, neste momento, a contribuição de Santo Agostinho para o debate em trono do tempo. 
Dissentindo inteiramente da tradição que o precedia, Agostinho, no Livro XI das Confissões, ressaltou a 
incompatibilidade entre o tempo cíclico e a descrição bíblica, rejeitou os escritos de Aristóteles sobre o tema 
e reconheceu o caráter infindável da história. Eis uma das passagens mais comentadas:  
‘Que é, pois, o tempo? Quem poderá explicá-lo clara e brevemente? Quem o poderá apreender, mesmo só 
com o pensamento, para depois nos traduzir por palavras o seu conceito? E que assunto mais familiar e mais 
batido nas nossas conversas do que o tempo? Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. 
Compreendemos também o que nos dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se 
ninguém mo perguntar, eu sei: se o quiser explicar, a quem me fizer a pergunta, já não sei.” 4 

                                                 
2
 Idem p. 10-11. 

3 Idem p. 11-12. 
4 Idem p. 17. 

9847



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

A grande revolução científica à época se dá com Copérnico, que reconhece que a terra não 

ocupa o centro do Universo, há uma transferência do modelo geocêntrico para o heliocêntrico, pois 

ele percebe que a Terra é que gira ao redor do Sol. 

Esclarece Cristiano Paixão Araújo Pinto, sobre Copérnico: 

 

“A nova representação do cosmos começou a ser delineada pelo astrônomo polonês Nicolau Cope’rnico. Sua 
principal característica residia na afirmação de que, ao contrário do que previa o modelo ptolomaico, a Terra 
não era o centro do sistema solar. Copérnico defendia, na obra por ele denominada sobre a revolução dos 

orbes celeste. A obra foi publicada em 1543, e ‘Um século mais tarde, em todos os modelos aceitos, o Sol 
substituíra a Terra como o centro dos movimentos planetários.’ O advento do modelo coperniano - que gerou 
a expressão ‘Revoluçãp Copernicana’- não representou, contudo, uma integral ruptura com a concepção 
cosmológica ptolomaica. Pode-se dizer, na verdade, que o aspecto inovador da teoria copernicana consistiu, 
quase que exclusivamente, na transição (importante) do modelo geocêntrico para o heliocêntrico. Outros 
elementos da cosmologia ptolomaica permaneceram intocados. O mais importante deles é a descrição de seu 
modelo, o ideal helênico da perfeição associada ao círculo, asseverando que os planetas cumpriam 
movimento estritamente circular em torno do Sol.”5 
 

Com Kepler, há a queda da concepção cosmológica milenar, percebe-se que os planetas se 

movem em círculos, ou seja, em movimento de elipse, pregando, também como em Pitágoras, a 

harmonia entre as esferas. Nas palavras de Cristiano Paixão Araújo Pinto: 

 

“Mediante a elaboração de cálculos claros, após um procedimento rigoroso de observação, Kepler enunciou 
três leis para a descrever o movimento planetário. O resultado dessas pesquisas foi publicado em 1609 e 
1619. A primeira lei, a mais célebre delas - a que simboliza o rompimento na crença do movimento circular - 
enuncia que ‘todos os planetas se movem segundo uma elipse e que o sol é um dos focos dessa elipse’. Com 
a asserção referente ao movimento elíptico, Kepler avançava mais um importante passo rumo a uma moderna 
descrição do cosmos. Mesmo assim, ainda permanecia em seu modelo uma inspiração cara à civilização 
helênica. Kepler acreditava que a velocidade de rotação dos planetas podia ser explicada com a utilização  
das notas da escala musical. Trata-se da concepção do cosmos como ‘harmonia das esferas’, a qual como já 
observado anteriormente remonta aos tempos de Pitágoras”6 
 

 

Galileu, considerava: o tempo é invariável, independente da descrição do movimento, é 

autonômo, independente, antecipação do tempo absoluto de Newton. Afinal, a descrição 

matemática do movimento exigia uma medição do tempo. 

Sobre Galileu: 

 

“O caráter verdadeiramente revolucionário da mudança de enfoque na cosmologia, iniciada com os trabalhos 
de Copérnico e concluída com a obra de Kepler e Galeleu, pode ser percebido através da expressiva imagem 
evocada por Géza Szamosi: ‘No ano de 1500, europeus altamente instruídos ainda eram ensinados a acreditar 
que o universo era centrado na Terra, finito em extensão, rodeado pelo mundo dos mortos e povoado por 
criaturas sobre-humanas, como anjos e demônios. Por volta de 1700, a mesma classe de pessoas -religiosas 

                                                 
5 Idem p. 20. 
6 Idem p. 21-22. 
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ou não - sabiam estar vivendo em um pequeno planeta orbitando em torno do Sol em um universo infinito em 
extensão, onde já não havia lugar algum para o mundo dos mortos.’ 
Outra contribuição de Galileu, talvez ainda mais importante, foi decisiva para a queda de outro pressuposto 
aristotélico, cuja aceitação persistiu por toda a Idade Média. 
Para que essa contribuição possa ser explicitada, é necessário, agora, passar do terreno da cosmologia ao 
movimento dos corpos.  
Até o surgimento da revolucionária obra de Galileu, era aceita como verdadeira a explicação de Aristóteles 
para o movimento dos corpos, ‘segundo o qual os objetos mais pesados caem mais depressa do que os leves’. 
O modelo aristotélico relacionava, então, a queda dos corpos à sua massa. 
A lei do movimento de Galileu, por seu turno, desmontava esse pressuposto, afirmando que ‘o tempo é a 
variável independente na descrição do movimento (...) Galileu provou que a sua lei é verdadeira qualquer que 
seja a massa da bola: Aristóteles era derrotado, por assim dizer de caminho.  
É uma mudança radical de enfoque, antecipando claramente a ideia de tempo absoluto, grandeza central da 
física newtoniana. 
Utilizando o fator tempo como variável independente, Galileu revolucionou a ciência. Antes compreendido 
como derivado do movimento dos corpos, o tempo, na formulação teórica galileana, adquire autonomia, 
torna-se independente de outros eventos.” 
 

 

No século XVII, a invenção de um relógio mecânico que funcionava perfeitamente, de 

forma precisa teve enorme influência sobre o próprio conceito de tempo. Pois, diversamente dos 

relógios que o precederam, que tendiam a operar de modo irregular, o relógio mecânico 

aperfeiçoado, quando adequadamente regulado, podia funcionar de modo uniforme e contínuo anos 

a fio, devendo portanto ter reforçado muito a crença na homogeineidade e continuidade do tempo.7 

Com Isaac Newton e  sua mecânica clássica, através de suas leis de movimento, o tempo 

assume um novo significado. Suas leis contidas nos princípios matemáticos da filosofia natural, 

obra publicada em 1687: I) Inércia, considerada como: todo corpo permanece em seu estado de 

repouso ou de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja obrigado a mudar seu estado 

por forças impressas nele; II) A mudança de movimento é proporcional à força motriz impressa, e 

se faz segundo a linha reta pela qual se imprime essa força; III) A ação sempre se opõe uma reação 

igual, ou seja, as ações de dois corpos um sobre o outro sempre são iguais e se dirigem a sentidos 

contrários.8  

A principal característica da sua teoria de Newton é a abrangência. Assim, unificando 

conquistas teóricas alusivas à cosmologia e ao estudo do movimento dos corpos, com o acréscimo 

da ideia de força gravitacional (essa totalmente nova). A ordem de espaço e de tempo é absoluta. 

Não há distinção entre os sentidos do tempo. 

De modo que, as suas equações sugerem um mundo perfeitamente reversível. O tempo é 

reversível, pela primeira vez. 

Criando o Determinismo: conhecidas as forças que atuam sobre um corpo, bem como a 

posição e a velocidade deste corpo em determinado instante de tempo é possível prever todos os 

                                                 
7 Idem p. 24. 
8 Idem p. 26. 
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demais estados possíveis, é possível, pois, prever seu comportamento no passado e no futuro. Não 

há diferença entre passado e futuro. 

Assim:  

 

“O que se deve observar, no momento, em relação à noção de tempo em Newton, é uma peculiaridade: nas 
equações da mecânica clássica, o tempo é simétrico e reversível. Em outras palavras: a física newtoniana não 
faz qualquer distinção entre passado e futuro. Suas equações de base podem ser revertidas, o que implica 
dizer que elas aceitam o curso do tempo em dois sentidos (para frente e para trás).  
O fenômeno é assim descrito por Coveney e Highfield: ‘a mecânica newtoniana não consegue fazer uma 
distinção entre os dois sentidos do tempo. Por si mesmas, as equações de Newton nada têm a dizer a respeito 
de ficarmos mais velhos ou mais jovens, que é o aspecto mais importante da condição humana’. Eis o 
exemplo fornecido pelos mesmos autores: 
‘Para cada solução das equações de Newton que descrevem uma bola de beisebol sendo rebatida pelo bastão, 
ou o modo pelo qual Mercúrio gira ao redor do Sol, é possível obter uma equação igualmente admissível 
simplesmente invertendo o sentido do tempo. Isso corresponde a imaginar o tempo regredindo.’ 
Concluem, então, Coveney e Highfield: ‘Podemos dizer que as equações de movimento de Newton 
descrevem um mundo perfeitamente reversível’.  
(...) Essa reversibilidade não ocorre por acaso. Não é algo inserido arbitrariamente na estrutura da física 
clássica. A mecânica newtoniana baseia-se no pressuposto de que, conhecidas as forças que atuam sobre um 
corpo, bem como a posição e a velocidade deste corpo em determinado instante de tempo, é possível prever  
todos os demais estados possíveis (mais: é possível prever seu comportamento no passado e no futuro).  
É o que se chama de determinismo, e está presente em toda a arquitetura da mecânica clássica.”9 
 

Portanto, para Newton o tempo é absoluto, o que significa dizer que é independente de 

qualquer movimento externo, flui uniformemente. Retomando, portanto, as principais contribuições 

de Newton, no que concerne ao tempo, além da sua concepção como sendo absoluto: não há 

diferença rigorosa entre passado e futuro. Reversível. 

Na sequência evolutiva, a ciência reconheceu impropriedades na física newtoniana, 

questões em que essa mecânica não davam conta de responder, e sobretudo, essas questões estavam 

relacionadas com as propriedades da luz. Neste cenário surge a Teoria da relavidade de Einstein. 

Cumpre salientar que, Einstein partiu de estudos realizados também por outros cientistas e 

a partir deles é que elaborou a sua teoria. A esse respeito apenas cumpre esclarecer: 

 

“O passo decisivo para que Albert Einstein pudesse sintetizar as teorias da relatividade seria proporcionado 
pela famosa experiência realizada em 1887, em Cleveland, pelo professor americano de física Albert 
Michelson e pelo seu colega, professor de química, Edward Morley. Para que se possa compreender o 
inesperado resultado do experimento, faz-se necessário a introdução do conceito de éter (...)  
O éter era compreendido, então como um critério para a aferição da velocidade da luz: muito embora ela 
fosse constante, observadores que se movessem em relação ao éter veriam a luz se aproximar em velocidades 
diferentes. 
Esta suposição inspirou a experiência MIchelson-Morley. A intenção destes pesquisadores era demonstrar, de 
modo científico, a existência do éter. Os resultados, contudo, mostraram exatamente o contrário (...)  
O resultado, entretanto, não correspondia às expectativas de Michelson e Morley. Os raios de luz voltaram ao 
ponto de origem ao mesmo tempo. Em tentativas posteriores, o quadro repetiu-se. Estava evidenciada a 
inexistência do éter, tal como imaginado pela física do século XIX e, principalmente, estava demonstrado o 
caráter absoluto da velocidade da luz.”10 
 

                                                 
9 Idem p. 30. 
10 Idem p. 36-37. 
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De modo que, as descobertas: mensurabilidade da velocidade de deslocamento da luz, as 

ondas eletromagnéticas compreendidas como oscilações de um campo unificado e o caráter 

absoluto da velocidade da luz, possibilitou a elaboração da teoria da relatividade de Albert Enstein 

(em suas duas modalidades).11 

Assim, os alicerces da teoria da relatividadade especial foram expostos em 1905, em artigo 

publicado por Einstein. 

Outrossim:  

 

“A relatividade especial fundamenta-se em duas premissas essenciais, a saber: (1) todas as verdadeiras leis da 
física são absolutas, ou seja, devem ser as mesmas em qualquer lugar do universo, independente da 
velocidade do observador; (2) a velocidade da luz é absoluta, o que implica concluir que ela é constante e não 
depende do movimento da fonte de luz.”12 
 

Portanto, a observação dos fenômenos físicos, não tem como estabelecer quem está em 

repouso e quem está em movimento (objeto ou observador). Não há tempo absoluto. Não há critério 

padrão de mensuração do tempo. Cada sistema de coordenada tem seu tempo próprio. Logo, a 

simultaneidade entre fenômenos só é possível se dois observadores estiverem em repouso absoluto 

e no mesmo lugar. 

Surge, a dilatação do tempo, que é: um relógio que se desloque parecerá funcionar 

lentamente comparado a um relógio similar em repouso com relação ao observador, e quanto mais a 

velocidade do relógio que se desloca se aproximar da velocidade da luz, mais lentamente ele 

parecerá marchar. Esse aparente lenteamento de um relógio que se desloca é chamada de dilatação 

do tempo. 

Vale destacar: 

 

“A dilatação do tempo está intimamente relacionada, portanto< com dois aspectos fundamentais da 
relatividade especial: (1) as leis da física são as mesmas para qualquer observador, em qualquer ponto de 
referência e (2) é impossível dizer, num sistema em que dois observadores ocupam pontos diversos no 
espaço, qual deles está se movimentando e qual está em repouso (...) Essa dilatação do tempo foi comprovada 
em experimentos físicos. Testou-se o tempo de vida de uma partícula elementar chamada múon, e observou-
se que, caso seja aumentada a velocidade mediante a qual a partícula se desloca, ela efetivamente ‘ganha’ 
uma duração de vida maior. Cumpre acrescentar, ainda em relação a dilatação, que este fenômeno não se 
restringe à mensuração do tempo. A teoria da relatividade especial afirma que também as massas dos corpos 
oscilam em função da velocidade da luz. As massas podem distender-se ou contrair-se, à medida em que se 
aproximam ou se afastam da velocidade limitante da luz.”13 
 

A ideia de espaço-tempo é mantida, mas descreve de uma forma surpreendente: nessa nova 

versão da teoria, o espaço-tempo é curvo. 

                                                 
11 Idem 37. 
12 Idem p. 38. 
13 Idem. 42. 
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Informa: 

 

“Com a superação da noção de tempo absoluto, foi possível observar, no exame dos postulados da 
relatividade especial, que os fenômenos físicos descritos pela teoria associam, de modo evidente, as 
dimensões do espaço e do tempo. O fator que impede a simultaneidade (propriedade referente ao tempo), é o 
movimento de um ou mais observadores (movimento no espaço) ou seja, a sua posição. Como já salientado, 
a simultaneidade só é possível, na relatividade especial, se os dois observadores ocuparem o mesmo ponto no 
espaço (...) 
Como foi possível observar, a teoria da relatividade especial exigiu a inserção de uma nova grandeza, para 
representar a totalidade de eventos: o espaço-tempo. A relatividade geral mantém a ideia de espaço-tempo, 
mas o descreve de uma forma surpreendente: nessa nova versão da teoria, o espaço-tempo é curvo (...) 
O espaço-tempo da relatividade é, portanto curvo. O que determina essa curvatura? Segundo Prigogine e 
Stengers, ‘é a existência da matéria que determina a curvatura do espaço-tempo.”14 
 

 

Essa teoria propõe ser a gravidade na verdade uma manifestação da curvatura, ou distorção 

do espaço (mais precisamente, do espaço-tempo). Espaço elástico num certo sentido, podendo 

curvar-se ou alongar-se de uma maneira que depende das propriedades gravitacionais do material 

nele. Essa ideia tem sido amplamente confirmada por observações. Quanto maior a densidade da 

matéria numa região, mais alta é a curvatura do espaço-tempo. 

Após essa brevíssima análise, percebe-se que o caráter absoluto que a teoria de Newton 

dava ao tempo cai por terra, não há mais uma única ordem universal temporal, afinal, agora o fluxo 

do tempo esta umbilicalmente ligado à velocidade do observador. Portanto, não há mais a 

uniformidade. 

Retomando: a mecânica clássica não foi capaz de descrever os fenômenos associados à luz 

e ao deslocamento dos corpos em grande velocidade. As teorias da relatividade especial e geral de 

Einstein foram capazes de preencher esses espaços em branco. Contudo, para além da teoria de 

Einstein, havia um território a ser explorado pela física: o estudo dos fenômenos ocorridos com as 

chamadas partículas elementares.15 

De modo que, exatamente para explorar esse ambiente ainda carente de explicações 

científicas, surge a física quântica, a qual juntamente com as teorias da relatividade são os pilares da 

física do século XX. 

A respeito da física quântica, esta diretamente não agregou grandes feitos ao conceito de 

tempo, no entanto, trouxe novos elementos: princípio da incerteza, função de onda, princípio da 

complementariedade, interpretação de Copenhague. Assim, esse novo jeito de realizar a observação 

dos fenômenos físicos afetou diretamente a causalidade, e esta é intimamente ligada ao 

determinismo, que nada mais é do que uma forma de descrição de um sistema no tempo. 

Precisamente: 

                                                 
14 Idem p. 44. 
15 Idem p. 52. 
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“Daí a importância da física quântica para o debate em torno do tempo. Em primeiro lugar, diante desse 
importante movimento rumo ao indeterminismo. E, em segundo lugar, é fundamental observar a clara 
limitação da teoria quântica na explicação da passagem do tempo.  
(...) E de outra parte, apesar da equação reversível, há também na mecânica quântica, um aspecto irreversível: 
a própria observação. Diante do princípio da incerteza de Heisenberg, ficou demonstrada a impossibilidade 
de apreensão cognitiva da posição e velocidade de uma partícula, no mesmo período de tempo. Como foi 
possível observar, tornou-se necessária a inclusão da noção de probabilidade. 
(...) Vê-se, então, que, após a formulação do conceito de tempo absoluto, na mecânica newtoniana, a 
abordagem do tema nas teorias físicas do século XX trouxe mais problemas que soluções.” 
 

Na sequência evolutiva da ciência, o tempo é reencontrado através da ciência do não 

equilíbrio, da termodinâmica.  

 

“A reversibilidade do tempo, característica comum às três teorias até aqui invocadas - física clássica, teorias 
da relatividade e mecânica quântica - parece sugerir que ainda há muito a ser feito. Mesmo que as descrições 
clássica, relativística e quântica tenham representado avanços vertiginosos na compreensão dos fenômenos 
físicos, algo ficou por explicar. Por esse motivo - ou seja, por essa incompletude das teorias citadas, essa 
impossibilidade de descrever coerentemente a passagem do tempo -, é preciso procurar a solução para os 
problemas vinculados ao tempo em outra vertente teórica. 
Nessa perspectiva, cabe tratar, agora da flecha do tempo. 
Para tentar sintetizar o percurso teórico que leva a uma nova abordagem do fenômeno temporal, ter-se-á que 
recorrer à obra do principal teórico dos processos irreversíveis: o químico Ilya Progogine, expoente máximo 
da chamada “Escolas de Bruxelas”. 
A origem dessa linha de pensamento localiza-se no ramo da ciência denominado termodinâmica. Ela é a 
principal inspiradora das pesquisas desenvolvidas por Prigogine. Não se trata, evidentemente, de renunciar à 
utilização das categorias e conceitos das demais teorias físicas. Cuida-se, na verdade, de buscar outros 
caminhos para a exploração das propriedades do tempo. A física clássica, a relatividade e a teoria quântica 
devem ser consideradas, então, para a explanação que se segue, como pontos de partida, e não como verdades 
finais e absolutas. É uma ressalva importante, e que se justifica pelo fato de que, em algumas oportunidades, 
na história da ciência, as teorias físicas se ‘auto-concederam’ um estatuto de verdade definitiva (...) 
É hora, portanto, de descrever a tentativa, iniciada por Ludwig Boltzmann, de fornecer uma descrição 
satisfatória para um determinado fenômeno, qualificado por Prigogine como ‘a dimensão fundamental de 
nossa existência’: a passagem do tempo.”16 
 

Desta feita, percebe-se que a partir dessa nova abordagem teórica, da termodinâmica o 

tempo assume um novo significado. 

E assim:  

 

“Dos resultados destas primeiras pesquisas surgiu a primeira lei da termodinâmica, conhecida como lei de 
conservação de energia: ‘num processo físico a energia é sempre conservada, muito embora possa ser 
transformada de uma forma em outra’.  
Sistematizado esse primeiro princípio, iniciam-se os trabalhos de uma outra parcela de físicos, que formam 
uma espécie de ‘segunda geração’ da termodinâmica. Os principais nomes desta geração são Rodolf Clausius 
e William Thomson (posteriormente agraciado com o título de lorde Kelvin). 
Aprofundando as investigações realizadas por Joule, Rudolf Clausius percebeu, em 1850, que, muito embora 
a energia efetivamente pudesse ser conservada nos processos termodinâmicos - como preconizava a primeira 
lei -, algo de diferente podia ser notado: quando o calor é transformado em trabalho, uma parcela da energia é 
despendida no curso da transformação; a energia, mesmo que não ‘desapareça’ (pois ela se conserva), 
também se transforma, e de modo irreversível: ela não pode mais ser revertida à forma original (o calor). A 
energia, nesse caso, é ‘dissipada’.  

                                                 
16 Idem p. 67 
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Isso explica uma constatação básica, que pertence ao cotidiano de qualquer pessoa: o calor só pode passar de 
um corpo mais quente para um mais frio. O processo inverso (ou seja, o calor passando de um corpo mais 
frio para um mais quente) não existe na natureza. 
Há, neste raciocínio, uma quebra de simetria, a descrição de um fenômeno que segue apenas uma direção do 
tempo. A perda do calor é irreversível. Diante desta descoberta, Clausius já foi chamado, segundo Coveney e 
Highfield, de ‘pai da flecha do tempo’. 
Os resultados alcançados por Clausius foram sistematizados por William Thomson, que atribuiu expressão 
universal ao fenômeno da perda de calor om a formulação da segunda lei da termodinâmica. Essa lei está na 
base de todas as investigações subsequentes da termodinâmica, e é o ponto de partida para a interpretação 
proposta pela Escola de Bruxelas. 
Nos termos da segunda lei, ‘em qualquer processo irreversível, a função S, conhecida como entropia, sofre 
um aumento, ao passo que, nos processos reversíveis, ela permanece constante.’ 
Vê-se, pela descrição da segunda lei, que ela traz uma nova grandeza física: a entropia. 
A função desta nova propriedade física é a de caracterizar a mudança irreversível num processo 
termodinâmico. Conclui-se, assim, que a entropia está diretamente associada à flecha do tempo. A entropia 
revela, na verdade, o conteúdo de transformação de um sistema termodinâmico. Quanto mais energia 
‘dissipada‘ - ou seja, quanto mais energia irrecuperável na forma de calor-, maior a entropia. Pode-se inferir, 
dessarte, que o aumento da entropia corresponde a uma determinada direção do tempo. 
(...) Para que fique definitivamente sedimentada a noção de irreversibilidade - de presença de uma flecha do 
tempo - na evolução dos sistemas afastados do equilíbrio, cabe invocar, aqui, um exemplo prático utilizado 
por Prigogine: ‘quando duas moléculas se afastam após ter-se chocado, resta uma correlação entre elas, do 
mesmo modo que fica a recordação do encontro de duas pessoas. Depois essas duas moléculas cruzam uma 
terceira, e essas correlações vão continuar a se produzir sem cessar, implicando um número cada vez maior 
de moléculas. Não se deve esquecer que em um copo d’água existem 10 moléculas, e que o tempo necessário 
para estabelecer correlações de equilíbrio entre elas é provavelmente comparável à idade do Universo. Existe 
portanto uma flecha do tempo correspondente a uma flecha de correlações’. 
(...) O tempo parece ter sido, finalmente, reencontrado.”17 

 

Após essa breve explanação  acerca do conceito de tempo sob o enfoque da física, vale a 

pena demonstrar mais dois enfoques: o tempo histórico e o tempo social. 

Sobre o tempo-calendário, tem-se que as civilizações antigas, ainda que de modo cíclico e 

ao seu modo também elaboravam uma contagem do tempo, que podia ser pelas fases da lua, e dada 

ao seu caráter eminentemente agrário, também o computavam de acordo com a colheita, por 

exemplo. Enfim, o que era de extrema importância, era a determinação do “ano” novo. 

Nesta seara, e com a evolução do homem se deu a invenção do calendário, sendo que a sua 

manipulação nada mais era do que um instrumento de poder.  

 

“Tanto é assim que a própria expressão calendário tem raízes na manipulação da contagem do tempo pelo 
poder político: ela deriva do latim calendarium, que significa ‘livro de contas’, já que os juros referentes aos 
impostos em atraso, na época de Roma, eram pagos no primeiro dia de cada mês. E os dias possuíam nomes 
próprios na Roma antiga: o primeiro dia de cada mês era denominado de forma genérica, calendae. 
As primeiras utilizações do calendário - como instrumento de poder - de que se tem notícia vinculam-se ao 
aspecto religioso: ‘é claro que foram sobretudo os poderes religiosos, as igrejas e os cleros, onde existiam, a 
tentar obter o controle do calendário, que tinha aliás raízes profundas no sagrado’”.18 
 

O calendário solar, sistematizado e organizado se deu pela primeira vez no Egito antigo, 

sendo que eles o utilizavam para prever a cheia do rio Nilo. Desta forma, o calendário egípsio era 

composto por doze meses, os quais por influência da Lua possuíam aproximadamente trinta dias, 

                                                 
17 Idem p. 88. 
18 Idem p. 120. 
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sendo que ao final de cada ano, eles adicionavam mais cinco dias, totalizando um ano com 

aproximadamente trezentos e sessenta e cinco dias.19 

 O calendário gregoriano, instituído pelo papa Gregório XIII em 1582, tomou o lugar do 

chamado calendário juliano, aquele é o calendário utilizado até os dias atuais. 

A esse respeito: 

 
“Para corrigir os atrasos resultantes do calendário juliano, Gregório XIII determinou fossem excluídos dez 
dias do ano de 1582 (...) O calendário gregoriano incorporou-se, aos poucos, aos países europeus. Na 
inglaterra, a correção foi feita em 1752, quando já se acumulara mais um dua de atraso no calendário juliano. 
Foi necessária, então adequação de onze dias. O dia posterior a 02 de setembro deveria ser considerado dia 
14 de setembro. A passagem de um calendário a outro gerou incidentes com a população: ‘Os trabalhadores 
queria ser pagos pelos dias que haviam perdido; muita gente achou que havia perdido uma parte da própria 
vida’. 
(...) O calendário acabou sendo implementado - também pelas igrejas ortodoxas, em 1924-, e continua a 
registrar os acontecimentos atuais.  
Um acontecimento significativo, envolvendo a adoção do calendário, teve lugar na França revolucionária. 
Trata-se de um precioso exemplo histórico da tentativa de utilização política do calendário.  
Os vitoriosos da Revolução estavam convencidos de que um novo tempo se iniciava. Para simbolizar esta 
nova era, foi implantado o calendário da Revolução.  
Como salienta Le Goff, ‘não foi necessário, no entanto, que o mundo rejeitasse este calendário, que a 
Convenção esperava ver universalmente adotado. A rejeição mais forte veio da própria França.’”20 
 
 
Portanto, o que se sabe é que tempo-calendário tal como utilizado atualmente nada mais é 

do que uma criação do homem, um instrumento de poder político, uma convenção aceita por todos, 

uma forma humana de controlar o tempo. 

Acerca do tempo histórico, dois expoentes historiadores contribuíram para a análise do 

tempo sob o prisma histórico. 

O primeiro deles, é chamado Fernand Braudel da Escola de Annales e ele concebe o tempo 

de três formas: a) o tempo curto; b) o de média duração; c) e o de longa duração.  

Assim, o tempo curto tem as seguintes características: “é a medida dos indivíduos, da vida 

cotidiana, das nossas ilusões, das nossas rápidas tomadas de consciência, o tempo por excelência do 

cronista do jornalista.”21  

O chamado tempo de média duração está atrelado à história das conjunturas, com ênfase 

aos aspectos econômicos. “O historiador poderá sobrepor-se ao tempo curto dos acontecimentos e 

enunciar conclusões referentes à conjuntura de cidades, regiões, países, continentes, enfim, porções 

de território escolhidas como objeto da pesquisa histórica.”22 

Por sua vez, tem-se o tempo de longa duração, o qual está umbilicalmente conectado à 

estrutura, sendo esta compreendida como uma organização, uma coerência, umas relações 

                                                 
19 Idem p. 123. 
20 Idem p. 126. 
21 Idem p. 136. 
22 Idem p. 137. 
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suficientemente fixas entre realidades e massas sociais, para os historiadores é um conjunto, uma 

arquitetura.23 

Assim, “a formulação da categoria da longa duração, a divisão tripartite da descrição 

histórica e a articulação entre as diversas dimensões temporais representam, todas elas, inovações 

teóricas fundamentais para a compreensão da própria história do tempo histórico”.24 

Outro expoente acerca do tempo histórico é Reinhart Koselleck. O tempo histórico, para 

esse autor passa pela concepção de duas categorias, “o par conceitual espaço de experiência e 

horizonte de expectativa, o qual tematizam o tempo histórico, pois entrecruzam o passado e o 

futuro.”25 

De forma que: 

 

“Uma esclarecedora visão comparativa entre as duas figuras conceituais - espaço e horizonte, representando, 
respectivamente, passado e futuro - é trazida por José Carlos Reis: ‘O passado constitui um espaço, pois ele é 
aglomeração de experiências em um todo estratificado que se dá ao mesmo tempo; o futuro constiui um 
horizonte, pois é uma linha atrás da qual se abre novo campo de experiência possível do qual o conhecimento 
é inantecipável (...) Fornecidos os conceitos básicos e ressaltadas as distinções entre as duas categorias 
históricas estudadas, já é possível, neste momento da exposição, deduzir a noção de tempo histórico na 
original obra de Koselleck. 
E, para tanto, faz-se imprescindível advertir: as categorias espaço de experiência e horizonte de expectativa 
não são antônimas entre si; elas indicam, nas palavras de Koselleck, ‘modos de ser desiguais de cuja tensão 
se pode deduzir algo assim como o tempo histórico’ (...) 
Está evidenciada, logo a característica básica da formulação de tempo histórico na obra de Koselleck. 
Articulando conceitos assimétricos - o par categorial exaustivamente mencionado -, o historiador está em 
condições, consoante lúcida avaliação de José Carlos Reis, de ‘apreender alguma coisa que seria chamada de 
tempo histórico. Passado e futuro necessariamente remetem-se um ao outro e essa sua relação é que dá 
sentido à ideia de temporalização.”.26 
 

Neste diapasão, importa delimitar a distinção entre tempo cronológico e tempo histórico, 

enquanto aquele é essencialmente quantitativo, isto é, parte de um ponto inicial previamente 

estabelecido, o tempo histórico, por sua vez, pressupõe um elemento qualitativo: uma 

temporalização que ultrapassa a determinação natural do tempo elaborada física ou 

astronomicamente.27  

Outras características determinantes ao tempo histórico: sua multiplicidade, 

descontinuidade.  

De outra feita, tem-se o tempo social, aqui considerado a partir dos ensinamentos de Niklas 

Luhmann. 

Neste aspecto, é relevante: 

 

                                                 
23 Idem p. 137. 
24 Idem p. 141. 
25 Idem p. 143. 
26 Idem. 145-146. 
27 Idem p. 147. 
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“Logo de ínicio, Luhmann enuncia duas conclusões que pressupõe já estabelecidas na teoria sociológica: (1) 
o tempo deve ser considerado como um aspecto da construção social da realidade; e (2) é um verdadeiro 
lugar-comum em sociologia o fato de que ‘ideias de tempo diferem de um sistema social em relação a outro, 
e dependem de estruturas sociais’. 
Verifica-se, nesse contexto, a concordância de Luhmann com as conclusões enunciadas por Merton e 
Sorokin: efetivamente, existe na sociedade uma pluralidade de Temporalgestalten (formas do tempo). Além 
disso - adverte Luhmann - deve-se evitar, deliberadamente: ‘conceder a história social de modo não-refinado 
e inadequado, como por exemplo, pensar simplesmente que o tempo é um rio ou apenas identificá-lo com o 
calendário. 
Na verdade, tempo e cronologia não se equivalem. Na esteira da obra de Koselleck, Luhmann privilegiará, 
em seu conceito de tempo, a relação entre passado e futuro, o que introduz um elemento de descontinuidade 
na ideia de tempo, elemento este incompatível com a homogeneidade e caráter contínuo do tempo medido 
pela cronologia. 
Luhmann adverte, também, que o tempo não se confunde com a mera experiência de mudança. Esta não  
constitui tempo. O tempo, segundo Luhmann, é inevitável: ‘mesmo se alguém não vê ou escuta qualquer 
mudança, pode sentir o tempo fluindo dentro dele. 
(...) observando-se que Luhmann se insere na mesma linha de raciocínio desenvolvida pelos autores que 
trataram do tempo histórico (Braudel, Koselleck) e do tempo social (Merton e Sorokin), quando assinala a 
multiplicidade e a descontinuidade dos tempos sociais e rejeita a pura e simples identificação do tempo com 
o tempo-calendário, é hora de enunciar a concepção de tempo formulada por Luhmann. 
Assim, nas próprias palavras do autor: ‘eu proponho que se defina o tempo como interpretação social da 
realidade em relação à diferença entre passado e futuro’. 
(...) Eis a reflexão conclusiva de Alfredo Bosi: ‘Enfim, para ser fiel à imagem expressa na abertura destas 
linhas: o que seria hoje as datas, aquelas pontas de incebergs, se fossem cortadas e destacadas das suas 
massas submersas? Blocos soltos, blocos erráticos que vagariam na superfície crespa das águas e, chocando-
se uns nos outros, se destruiriam no mar cruel da contemporaneidade. As datas, como os símbolos, dão o que 
pensar’”.28 
 

Desta sorte, após essa breve revisitação aos conceitos de tempo na física, tempo histórico e 

tempo social, segue a análise acerca da hipermodernidade e seus desdobramentos. 

 

 

3) A HIPERMODERNIDADE 

 

A sociedade contemporânea não encontra similares nas sociedades passadas, é uma 

sociedade fruto direto, sobretudo do capitalismo e do individualismo. 

Em decorrência do capitalismo a sociedade industrial foi se desenvolvendo de tal modo 

que restou configurada de uma nova forma, na qual impera a máxima: obtenção de lucros e 

vantagens ao extremo, sem muita responsabilidade para levar a cabo essa determinação. Uma 

sociedade baseada no consumo excessivo, na transformação de valores, na informação, daí, pois, 

como denomina Castells: uma sociedade em rede, afinal, através do avanço tecnológico dos 

computadores e com o advento da internet, toda e qualquer relação está em rede, seja através das 

redes sociais (ambiente em que se estabelecem relações interpessoais de caráter privado), como 

também o capital é virtualmente considerado e não guarda relação íntima com a produção real de 

riqueza, é toda uma invenção artificial criada pelo homem, uma nova forma de manejar esse capital. 

                                                 
28 Idem p. 159-160. 
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Quanto a forma de consumo, este está desenfreado, praticamente sem limites. Afinal, 

houve uma substituição do valor de uso das coisas, pelo valor de troca, na qual a necessidade não é 

mais o norteadora dessas relações, mais sim, a obtenção de status e significantes que valorizam o 

consumidor, numa sociedade em que as pessoas são definidas pelos seus objetos, por seu poder de 

compra/consumo, e não pelo que efetivamente são. Assim, mais evidente e fortalecida resta a lógica 

capitalista de inclusão/exclusão, promovendo um mundo cada vez mais desigual e díspare, no qual 

o valor da pessoa humana em si se perdeu. 

Nessa sociedade caótica que se mostra atualmente, o tempo é algo cada vez mais escasso, 

afinal, as pessoas estão sempre correndo de um lado para outro, se esforçando para cumprir todos os 

papéis que a sociedade lhes exige, e com isso, o tempo voa, não é efetivamente aproveitado para 

gozar e usufruir da vida. Além é claro, que passado e futuro não são mais relevantes, o que assume 

destaque é o presente, e é baseado nele que de um modo geral as pessoas vivem. 

A esse respeito: 

 

“Esse otimismo, que caracteriza especificamente a filosofia das Luzes e o cientismo do século XIX, não é 
mais corrente. Na sequência das catástrofes que o século XX presenciou, a razão perdeu toda dimensão 
positiva, para ser combatida como instrumento de dominação contábil e burocrática, e nossa relação com o 
tempo, e mais especificamente com o porvir, está doravante marcada por essa crítica, ainda que perdurem, 
em negativo, restos do otimismo passado, sobretudo no plano técnico-científico. Tendo o passado e o futuro 
sido desacreditados, existe a tendência a pensar que o presente se tornou a referência essencial dos indivíduos 
nas democracias, pois esses últimos romperam definitivamente com as tradições que a modernidade varreu e 
se desviaram daqueles amanhãs que nem chegaram a enaltecer muito.”29 
  

E em outra passagem, continua o autor supracitado: 

 

“Com a difusão da lógica da moda pelo corpo social inteiro, entramos na era pós-moderna, momento muito 
preciso que se v6e ampliar-se a esfera da autonomia subjetiva, multiplicarem-se as diferenças individuais, 
esvaziarem-se de sua substância transcendente os princípios sociais reguladores e dissolver-se a unidade das 
opiniões e dos modos de vida. Donde, especialmente em A era do vazio, esta insistência no conceito central 
de personalização, a fim de entender uma notável mudança de rumo na dinâmica do individualismo nascido 
com a modernidade. Ao permitir uma libertação dos indivíduos em face do mundo a que pertencem, uma 
autonomização que permitiu a cada um não mais seguir um caminho preestabelecido pela tradição e assumir 
uma liberdade de ação cada vez mais acentuada, a pós-modernidade possibilitou realizar aqueles ideais das 
Luzes que a modernidade anunciara em termos meramente legalísticos, sem ter-lhes dado força real. 
Só que ( e trata-se aqui de um ponto fundamental que A era do vazio já assinalava) essa libertação em face 
das tradições, esse acesso a uma autonomia real em relação às grandes estruturas de sentido, não significa 
nem que desapareceu todo o poder sobre os indivíduos, nem que se adentrou num mundo ideal, sem conflito 
e sem dominação. Os mecanismos de controle não sumiram; eles só se adaptaram, tornando-se menos 
reguladores, abandonando a imposição em favor da comunicação.”30 
 

Desta forma, tomando como base os escritos de Gilles Lipovetsky, em Tempos 

Hipermodernos, alguns sinais demonstram que a sociedade como um todo encontra-se em um novo 

                                                 
29 LIPOVETSKY, Gilles. Os tempos hipermodernos. São Paulo: Barcarolla: 2004, p. 14. 
30 Idem p. 20. 
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modelo, seria a era do HIPER, que se caracteriza pelo hiperconsumo, hipermodernidade e 

hipernarcisismo. 

Explicando as características: 

 

“Hiperconsumo: um consumo que absorve e integra parcelas cada vez maiores da vida social; que funciona 
cada vez menos segundo o modelo de confrontações simbólicas caro a Bourdieu; e que, pelo contrário, se 
dispõe em função de fins e de critérios individuais e segundo uma lógica emotiva e hedonista que faz que 
cada um consuma antes de tudo sentir prazer, mais qu para rivalizar com outrem. O próprio luxo, elemento 
de distinção social por excelência, entra na esfera do hiperconsumo porque é cada vez mais consumido pela 
satisfação que proporciona (um sentimento de eternidade num mundo entregue à fugacidade das coisas), e 
não porque permite exibir status. 
Hipermodernidade: uma sociedade liberal, caracterizada pelo movimento, pela fluidez, pela flexibilidade, 
indiferente como nunca se foi aos grandes princípios estruturantes da modernidade, que precisaram adaptar-
se ao ritmo hipermoderno para não desaparecer. 
Hipernarcisismo: época de uma Narciso que toma ares de maduro, responsável, organizado, eficiente e 
flexível e que, dessa maneira, rompe com Narciso dos anos pós-modernos, hedonista e libertário. 
(...) Eis apenas uma amostra dos paradoxos que caracterizam a hipermodernidade: quanto mais avançam as 
condutas responsáveis, mais aumenta a irresponsabilidade. Os indivíduos hipermodernos são ao mesmo 
tempo mais informados e mais desestruturados, mais adultos e mais instáveis, menos ideológicos e mais 
tributários das modas, mais abertos e mais influenciáveis, mais críticos e mais superficiais, mais céticos e 
menos profundos.”31 
  

Vislumbra-se, portanto, que o ambiente social e a relação com o presente foram o que mais 

sofreram alterações. A tradição foi desintegrada e é agora vivenciada como tensão nervosa, e não 

mais como emancipação como outrora. Sendo assim, o medo impera quando considerado o futuro 

incerto. “De uma lógica da globalização que se exerce independentemente dos indivíduos; de uma 

competição liberal exacerbada; de um desenvolvimento desenfreado das tecnologias da informação; 

de uma precarização do emprego; e de uma estagnação inquietante do desemprego num nível 

elevado.”32 

A concepção de hipermodernidade ou pós-modernidade diferencia de pensador para 

pensador, mas os elementos caracterizadores desse novo modelo de sociedade em muito se igualam. 

Daí, pois, segue um outra visão, agora sob a ótica de Germano Schwartz, em “O Tratamento 

jurídico do risco no direito à saúde”, o qual se utiliza de Niklas Luhmann como referencial teórico. 

O autor traz o entendimento de Luhmam: “se entende por pós-modernidade a falta de uma 

descrição unitária de mundo, uma razão vinculante para todos ou ainda que seja uma posição 

correta e comum diante do mundo e da sociedade, este é precisamente o resultado das condições 

estruturais as quais expõe a sociedade moderna. Não suporta nenhum pensamento concludente, não 

suporta portanto nenhuma autoridade. Não conhece posições a partir das quais a sociedade possa ser 

descrita na sociedade de forma vinculante para outros.” 

Interligada a essas características supra citadas, exsurge a estonteante velocidade dos 

eventos sociais. Tudo acontece em alta velocidade. Todavia, ao se falar em sistema jurídico/direito, 

                                                 
31 Idem p. 27-28. 
32

 Idem p. 28. 
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este ainda é mais lento que os demais, afinal o programador-legislador não age em tempo hábil para 

que seja disponibilizado um programa (lei) apto a aliviar todas as expectativas individuais lançadas 

sobre as expectativas normativas (expectativa de expectativas). Segundo Habermas, citado por 

Germano Schwartz, em o discurso filosófico da modernidade: “É assim que a irresistível velocidade 

dos processos sociais aparece, então, como o reverso de uma cultura saturada, em estado de 

cristalização.” 

Ademais, tem-se como traço diferenciante entre a modernidade e a sociedade antiga, por 

sua vez, a modernidade tem-se justamente no jogo do recuo ao passado para sua autoconstrução. 

Nesse sentido, Bruseke aponta alguns mecanismos que refletem a diferenciação da sociedade antiga 

e que resultou na sociedade moderna. São eles: a) a separação de espaço e tempo; b) o desencaixe 

dos sistemas sociais e; c) a ordem e a desordem reflexiva das relações sociais. 

Descontinuidade do mundo moderno, explicadas por Giddens, que desvenciliam o homem 

moderno dos tipos tradicionais de ordem social e que podem ser elencadas como: 1) a mudança 

paradigmática que torna as sociedades contemporâneas mais dinâmicas do que as pré-modernas; 2) 

o escopo da mudança, centrada na interconexão global das sociedades e; 3) o fato de que formas 

sociais contemporâneas não encontram similares históricos precedentes. 

De outro lado, Von Beyme estabelece: que a modernidade nova e a modernidade clássica 

possuem similitudes que não se podem negar: 1) a universalidade da mudança social; 2) a 

possibilidade de planejamento da mudança; 3) a inovação como algo a não ser temido e; 4) a crença 

de uma identidade racional de sociedade. 

Luhmam, por sua vez, assinala que a pós-modernidade possui uma outra grande 

característica: o não-rompimento com o passado. Não se rompe com o passado. Avança-se sobre 

essa característica para recriar ou criar um futuro aberto, de consciência de risco e de convivência 

com a incerteza. 

Destaca o autor, que muito embora não aceite amplamente o termo pós-moderno, visto que 

tal conceito não comporta um conceito, podem-se atribuir ao direito dessa época algumas 

características como: 1) visão pragmática dos conflitos; 2) descentramento do sujeito; 3) 

relativismo; 4) pluralidade das racionalidades; 5) lógicas estilhaçadas; 6) complexidade; 7) retorno 

da sociedade civil; 8) risco. 

Nota-se que as características desse direito pós-moderno divergem radicalmente das 

características do que se convencionou chamar Direito Moderno. Onde antes havia simplicidade, 

hoje existe complexidade. Onde outrora havia perigo, hoje há risco.  

Assim, portanto resta claro e evidente que os critérios a serem utilizados para problemas 

jurídicos pós-modernos devem ser critérios aptos à nova realidade - realidade agora complexa e de 

risco, de uma sociedade com enorme rapidez na produção e reprodução dos eventos sociais. 
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7) SISTEMA SOCIAL E A SAÚDE 

 

Vale iniciar, retomando o fato de que Niklas Luhmann criou uma teoria cognitiva da 

sociedade, através da análise de seus sistemas: sistema da política, econômico, família, religião, 

educação, artes/literatura, direito e da ciência. 

Neste diapasão, o sistema deve ser considerado não apenas isoladamente, mas também 

levando em conta o seu entorno:   

 
“O sistema social (ou seus subsistemas parciais) vai (vão) se auto-afirmar na medida que trouxer para si e 
dominar operativamente o fragmento do entorno que é efetivamente relevante para a conservação de seu 
patrimônio sistêmico. No caso do sistema sanitário, por exemplo, este fragmento é a unidade da distinção 
entre a saúde e a enfermidade. Porém isso - a cláusula operacional - não significa isolamento, visto que a 
comunicação é inerente ao sistema. O entorno provoca ressonância, ruído de fundo, mas não modifica o 
sistema, que se encontra imunizado em relação a tais aspectos. Portanto, a dicotomia sistema/entorno torna 
possível a auto-referencialidade dos sistemas, ou melhor dito, sua autopoiese.”33 
 
 
A noção de autopoiese é emprestada da biologia e trazida para a análise dos sistemas 

sociais. 

 

“Por meio da teoria autopoiética, pode-se observar a lógica da vida de uma forma que se revela o que restava 
encoberto. Verifica-se que a vida possui uma lógica própria, que se cria ou recria e se auto-reproduz, 
circularmente, a partir de seus elementos. Mas, ao mesmo tempo, observa-se que os sistemas vivos são 
também comunicáveis com o entorno, porquanto necessitam dele para obter os recursos necessários para a 
sua sobrevivência.”34 
 

Ainda: 

 
“Só que aqui, essa lógica e conceito ultrapassam o campo biológico e passam a ser estudados por todos os 
campos do saber. Nessa escala, Luhmann agrega à ideia de sistemas sociais o conceito autopoiético, 
redefinindo-os como sistemas sociais autopoiéticos.”35 
 

Desta forma, Luhmann toma para si um conceito das ciências biológicas o trazendo para a 

sua teoria do conhecimento social, pretendendo, assim, descrever a sociedade a partir da teoria 

reflexiva. 

Nessa lógica exposta, tem-se o significado de Luhman para autopoiesis: “que um sistema 

reproduz os elementos de que é constituído por meio de uma ordem hermético-recursiva, por meio 

de seus próprios elementos.”36 Em outras palavras, significa que um sistema possui elementos 

                                                 
33 SCHWARTZ, Germano. O tratamento jurídico do risco no direito à saúde. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2004. p. 27. 
34 Idem p. 26 
35 Idem p.  
36 Idem p. 27. 
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próprios que se reproduzem por si mesmos, sem necessidade de elementos externos para tal. Assim, 

referidos elementos necessitam de distinções baseadas em esquemas referenciais, em códigos.  

No caso do direito, essa distinção é feita sob o código direito/não direito - lícito/ilícito, 

enquanto no sistema sanitário, é procedida pelo código saúde/enfermidade.  

Portanto, “essas distinções codificadas constituem-se em um paradoxo que somente pode 

ser desparadoxalizado por um outsider, o observador, que pratica a observação de segunda ordem, 

uma vez que a auto-observação é dada, de forma contínua, no plano operacional dos sistemas 

(autodescrição).”37 

Embora conectados, jamais pode-se confundir sistemas auto-referencias com sistemas 

autopoiéticos, enquanto aqueles se ocupam da formação das estruturas dentro de um sistema; estes 

fazem referência a todos os fenômenos que acontecem no sistema como operação, onde se incluem, 

também, as estruturas.”38 

Assim, inexiste teleologia, e/ou hierarquia, ou sequer rigidez na orientação dos sistemas 

autopoiéticos. O que há é uma circularidade hermético-recursiva, que, por exemplo, no caso do 

sistema jurídico, leva as seguintes características: “1) não é factível Direito fora do sistema jurídico; 

2) não há Direito atual., ele vive em constante produção ou reprodução; 3) o Direito se acopla a 

outros sistemas mediante a cognição, que será dada via comunicação.”39 

Cumpre esclarecer que, na obra de Luhmann, alguns conceitos assumem destaque, são 

eles: diferenciação funcional, comunicação, auto-refenciabilidade, e autopoiese. 

Após essas breves considerações acerca da teoria dos sistemas de Luhmann, é importante 

compreender a saúde como sistema. 

O sistema sanitário pode ser considerado como tal, tendo em vista: a sua função, isto é, 

ninguém pode obter a cura fora do sistema da saúde; e seu código, que permite e concede a clausura 

operativa e possibilita o seu contato com o entorno. 

A respeito do código, vale mencionar: 

 

“O código é o que facilita as operações recursivas do sistema, a função ou o próprio cumprimento de sua 
função. A função diferencia funcional e clausuralmente o subsistema. Ainda, é o código que diferencia o 
sistema do entorno. O código binário relativo à função de um subsistema é de sua exclusividade e opera a 
partir de seus próprios elementos. O código dá a contrapartida, a equivalência negativa necessária para que se 
possa minimizar a contingência. O código também pressupõe a exclusividade do subsistema, de tal forma que 
nenhum outro subsistema possa tratar a sua operatividade, preservando sua identidade quando contraposto ao 
sistema social e a seus demais subsistemas. Assim, para que se consiga perscrutar o código do sistema 
sanitário não se pode pensar unicamente na função do sistema (a saúde).” 40 
 

                                                 
37 Idem p. 27. 
38 Idem p. 27. 
39 Idem p. 28. 
40 Idem p. 58. 
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Nesta seara, e considerando a saúde como sistema autonômo, é que segue a análise do 

tempo e da saúde. 

 

8) O TEMPO E A SAÚDE 

 

Consoante já falado anteriormente, pode-se afirmar que há várias formas de considerar e 

determinar o tempo. 

Quando se fala em tempo e saúde é preciso estabelecer as seguintes considerações:  

A saúde, como regida pelo código saúde/enfermidade não possui uma única forma de 

considerar o tempo; 1.1) Uma forma, sob a ótica do indivíduo, é que quando se está diante do 

código saúde, ou seja, quando se está saudável o modo de se sentir e vivenciar o tempo é mais 

amplo: considera-se o passado e o futuro, já o presente torna-se apenas um liame que une os dois 

anteriores. Outra é o tempo do direito acerca da saúde, em que pese medidas preventivas mereçam 

destaque, para o direito o caráter preventivo relacionado a saúde assume papel secundário. 1.2) 

Outra forma, é quando se está diante da enfermidade, para a pessoa individualmente considerada e 

que está com a sua saúde abalada, dependendo da gravidade da sua enfermidade, o tempo se limita 

ao presente, pois a incerteza acerca do futuro toma corpo na sua esfera psíquica, e o passado torna-

se dotado de uma certa mágica. Neste tocante, o direito é acionado quando os demais sistemas não 

dão conta de solucionar e/ou proporcionar a execução das medidas curativas necessárias, assim, 

frente ao clamor por urgência que a enfermidade impera, ainda assim, o direito muitas vezes se 

mostra atrasado, até mesmo porque ainda que a medida jurídica pleiteada para fins de viabilizar o 

tratamento do enfermo seja procedente, nem sempre ela acontece em tempo hábil para efetivamente 

proporcionar o tratamento adequado ao doente. 

 

9) CONCLUSÃO 

 

Diante de todo o exposto, vislumbra-se que conceituar tempo é por deveras complicado, é 

um conceito que muito mais se sente, porém há dificuldade extremada em determiná-lo em 

palavras. 

O presente trabalho se propôs a realizar um breve levantamento acerca da evolução do 

conceito de tempo ao longo da história, tanto para físicos, como historiadores e também sociólogos. 

Ressaltando a hipermodernidade, uma nova experiência vivenciada por toda a sociedade 

mundial, na qual há uma ruptura com os modelos outrora vigentes, uma nova concepção de mundo, 

onde os indivíduos são cada vez mais individuais e o todo/a coletividade é rebaixada a papel 

coadjuvante. 
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Nessa sociedade hipermoderna, a saúde mundial como um todo vem sofrendo, por 

inúmeros fatores, tais como má alimentação, sedentarismo, poluição, etc, afinal, vários fatores 

externos frutos dessa evolução tecnológica também contribuem para a diminuição da saúde mundial 

como um todo. Porém, em contrapartida, um verdadeiro paradoxo se instala, nunca antes se curou 

tanto, a tecnologia, o avanço da ciência médica, diagnóstica, etc, contribuem demais para o 

tratamento de várias doenças já existentes, e também muitas outras vem sendo descobertas. Daí, 

pois o paradoxo. 

Conectado a tudo isso, encontra-se o direito, um sistema sempre em atraso considerando a 

sociedade como um todo, sempre correndo atrás e procurando resolver os problemas e mazelas 

dessa sociedade. 

Assim, não se pode esquecer, o tempo do direito pode ser considerado de dois modos, um 

quando se estabelece pelo legislador a norma jurídica a disciplinar as relações sociais, outro, 

quando essa norma é aplicada ao caso concreto, muitas e muitas vezes, aquela é insuficiente e 

incapaz de dar conta da situação fática que aparece. Portanto, percebe-se um avanço na ciência 

jurídica que apesar de limitada pela própria estrutura do sistema, tem se empenhado em reduzir esse 

atraso temporal que possui. 
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RESUMO 

O presente trabalho propõe apresentar, em linhas introdutórias, o desenvolvimento da ideia de 

liberdade, tal como foi trabalhada na mais elevada tradição filosófica do Ocidente. Objetiva-

se demonstrar a existência mesma de um sentido no pensamento de três autores: a partir da 

análise das formas e requisitos pelos quais a ideia de liberdade, tal como desenvolvida por 

Rousseau, Kant e Hegel, pode encontrar sua efetivação histórica. Pode-se, assim, observar um 

progressivo desenvolvimento no que se refere às condições pelas quais a liberdade pode ser 

experenciada dentro de um contexto político específico, primeiro sob a forma de lei, produto 

do legislador onipotente de Rousseau; como objeto de mediação entre liberdades absolutas de 

indivíduos considerados como fins em si mesmo, tal como proposto por Kant; e, enfim, 

enquanto reconhecimento do outro como sujeito pleno, que possibilita um saber da liberdade 

do cidadão, não mais visto isoladamente, mas considerado coletivamente, partícipe e 

fundamento da eticidade estatal.  
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ABSTRACT 
This paper aims to present, in opening lines, the development of the idea of freedom, as 

crafted in the highest western philosophical tradition. The objective is to demonstrate the 

existence of a same direction in the thought of three authors: from the analysis of the forms 

and requirements by which the idea of freedom, as developed by Rousseau, Kant and Hegel, 

can find their historical effectiveness. One can therefore see a gradual development with 

regard to the conditions under which freedom can be experienced within a specific political 

context, the first in the form of law, the product of Rousseau‟s omnipotent legislator; as the 

object of mediation between individual‟s absolute freedoms considered as ends in themselves, 

as proposed by Kant; and finally, while recognizing the other as a subject, allowing a 

knowledge of freedom by its citizens, no longer seen in isolation but collectively considered, 

sharing and foundation of an ethic State.  
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1. Introdução. 

O presente trabalho propõe apresentar, em linhas introdutórias, o desenvolvimento da ideia de 

liberdade, tal como foi trabalhada na mais elevada tradição filosófica do Ocidente. 

Objetiva-se demonstrar a existência mesma de um sentido no pensamento de três autores: a 

partir da análise das formas e requisitos pelos quais a ideia de liberdade, tal como 

desenvolvida por Rousseau, Kant e Hegel, pode encontrar sua efetivação histórica. 

Pode-se, assim, observar um progressivo desenvolvimento no que se refere às condições pelas 

quais a liberdade pode ser experenciada dentro de um contexto político específico, primeiro 

sob a forma de lei, produto do legislador onipotente de Rousseau; como objeto de mediação 

entre liberdades absolutas de indivíduos considerados como fins em si mesmo, tal como 

proposto por Kant; e, enfim, enquanto reconhecimento do outro como sujeito pleno, que 

possibilita um saber da liberdade do cidadão, não mais visto isoladamente, mas considerado 

coletivamente, partícipe e fundamento da eticidade estatal. 

Sendo assim pode-se dividir o presente texto em três partes: a primeira desenvolverá a 

formação do Estado civil no pensamento de Rousseau, como também discorrerá sobre a sua 

necessária organização política como pressuposto para um agir livre; a segunda apresentará 

um resumo da filosofia kantiana para conseguir alcançar o cerne de seu pensamento ético 

fundado no imperativo categórico para a concretização do Direito, bem como da realização da 

liberdade; por fim, busca-se demonstrar, no seio do pensamento hegeliano, como apenas 

através do método dialético se pode captar a racionalidade imanente à vida social, 

ultrapassando a sociedade civil em direção a um Estado ético. 

2. Rousseau: a formação do Estado Civil e a liberdade possível 

2.1. Do estado de natureza à degeneração da sociedade civil 

Rousseau, na esteira da tradição de Hobbes, Spinoza e Locke, parte sua análise do poder 

político da ideia do estado de natureza. 

Enquanto nesses autores a concepção do desenvolvimento das sociedades envolve uma 

fórmula diádica, na qual se opõem dois momentos dicotômicos – estado de natureza e estado 

civil – em Rousseau a equação é mais complexa: do estado de natureza passa-se, primeiro e 

inevitavelmente, à sociedade civil. Este momento deve ser, e efetivamente é, superado através 

do contrato social. Em todos, entretanto, a ideia de um acordo celebrado entre homens 

racionais vai servir como elemento de justificação do poder político: “o princípio de 

legitimação do poder político – asseveram Bobbio e Bovero (1994, p. 61) – é exclusivamente 

o consenso”. 

O estado de natureza é um momento idílico. Vivia o homem em um 

“estado feliz e pacífico” uma vez que, despojado de qualquer 

necessidade que não pudesse ser provida pela própria natureza, “não 

se via no dever de se unir nem de combater os próprios semelhantes”. 

(ROUSSEAU, 1978, p. 238) 

Na primeira parte de seu Discurso sobre a origem e o fundamento da desigualdade entre os 

homens, Rousseau irá delinear os contornos dessa vida livre e harmoniosa do homem em seu 
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estado originário apenas para mostrar como tais atributos são perdidos quando do ingresso na 

sociedade civil, que se dá pelo invento da propriedade privada: 

O verdadeiro fundador da sociedade civil foi o primeiro que, tendo 

cercado um terreno, lembrou-se de dizer isto é meu e encontrou 

pessoas suficientemente simples para acreditá-lo. Quantos crimes, 

guerras, assassínios, misérias e horrores não pouparia ao gênero 

humano aquele que, arrancando as estacas ou enchendo o fosso, 

tivesse gritado aos seus semelhantes: “Defendei-vos de ouvir esse 

impostor; estareis perdidos se esquecerdes que os frutos são de todos e 

que a terra não pertence a ninguém”(ROUSSEAU, 1978, p. 238) [1] 

Assim, por uma série de fatores – dos quais se destaca a invenção da propriedade particular – 

esse estado de plenitude moral do homem consigo mesmo[2] degenera-se na sociedade civil. 

É ela o equivalente, nos demais jusnaturalistas, ao estado de natureza cuja superação faz-se 

essencial para a conservação do homem. 

Para todos os jusnaturalistas, o estado que precede o estado de razão, o 

estado no qual a humanidade deverá encontrar a solução de seus 

próprios problemas mundanos, surge como antítese ao estado 

precedente: a diferença entre Rousseau e os outros é que, para esses, o 

estado precedente é o estado de natureza – seja esse estado de guerra 

efetiva (Hobbes e Spinoza) ou de guerra potencial (Locke e Kant), seja 

um estado de miséria (Pufendorff) - , enquanto para Rousseau é a 

“société civile”. (BOBBIO, BOVERO, 1994, p. 56) 

A superação desse estado natural para a sociedade política é essencial.[3] Tratando-se, pois, 

de indivíduos livres e iguais, a formação da República (o estado civil) deve dar-se por meio de 

um pacto, realizado por todos os cidadãos e que, fundado neste consenso entre seres racionais, 

é a expressão da razão humana. Os homens passam, desta forma, de indivíduos a cidadãos 

quando escolhem, de comum acordo, submeterem-se a um poder comum. A fundamentação 

para o pacto está na ideia de liberdade. 

2.2. Do contrato social à vontade geral 

A temática de um acordo originário em que se assenta a formação do corpo político é assaz 

antiga. Explica-nos Bobbio e Bovero (1994, p. 66) que a tradição cristã (que por sua vez vai 

retomar uma ideia já presente em Platão e posteriormente desenvolvida por Cícero e Ulpiano) 

desenvolvera o que seria chamado de contratualismo medieval, na qual já são vislumbrados os 

elementos constituidores do chamado contratualismo moderno, que se desenvolverá em sua 

oposição. 

Desta forma, está presente na quase totalidade das obras dos jusnaturalistas dos séculos XVII 

e XVIII a ideia de que para a formação do corpo político são necessários dois acordos 

sucessivos, que podem ser resumidos em dois pactos: o pactum societatis, através do qual os 

indivíduos acordam viver em sociedade (transforma uma multitudo em um populus) e o 

pactum subiectionis, pelo qual o povo aceita submete-se a um poder comum (o populus 

transmuta-se numa civitas). 
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Ao problema de encontrar uma “forma de associação que defenda e proteja as forças e os bens 

de cada um com toda a força comum”, bem como sirva de baluarte à liberdade da qual cada 

homem desfrutara antes, Rousseau (1978, p. 32-33) apresenta o seu modelo de contrato social, 

pelo qual “cada um de nós põe em comum sua pessoa e todo o seu poder sob a direção 

suprema da vontade geral, e recebemos, enquanto corpo, cada membro como parte 

indivisível.” 

O objeto do contrato social é, pois, a transferência de todos ou de uma parte dos direitos de 

que os homens dispunham no estado de natureza ao soberano, em prol da formação de um 

corpo político. Enquanto em Hobbes o indivíduo abdica de todos os seus direitos exceto o da 

auto-conservação, fundamento para a formação do Estado (a proteção dos cidadãos); e se em 

Locke esta transferência se dá de forma absolutamente contrária, vez que o único direito do 

qual deve o indivíduo abrir mão é o de fazer justiça com as próprias mãos, conservando todos 

os demais (a finalidade do corpo político, aqui, é a preservação da propriedade), em Rousseau 

essa transferência assume um caráter peculiar: há uma alienação total dos “direitos naturais”, 

não a um soberano, mas à própria coletividade, unidas pelo contrato social e regidas, 

doravante, pela vontade geral. 

O que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e um 

direito ilimitado a tudo quanto aventura e pode alcançar. O que com 

ela ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo o que possui. [...] 

O singular dessa alienação é que a comunidade, aceitando os bens dos 

particulares, longe de despojá-los, não faz senão assegurar sua posse 

legítima, cambiando a usurpação por um direito verdadeiro, e o gozo, 

pela propriedade. [...] De qualquer forma que se realiza tal aquisição, o 

direito que cada particular tem sobre seus próprios bens está sempre 

subordinado ao direito que a comunidade tem sobre todos, sem o que 

não teria solidez o liame social, nem força verdadeira o exercício da 

soberania. (ROUSSEAU, 1978, p. 35 et. seq.) 

O contrato social opera uma mudança moral no individuo, substituindo-lhe os instintos pela 

justiça e “dando às suas ações a moralidade que antes lhe faltava”(ROUSSEAU, 1978, p. 36). 

É, pois, como afirmam Bobbio e Bovero (1994, p. 71), opondo Rousseau aos demais 

jusnaturalistas, para os quais a finalidade do Estado consiste na proteção do indivíduo, 

enquanto que para o primeiro, o corpo social que se origina do contrato busca  transformá-lo. 

Assim, enquanto o cidadão de Locke nada é senão o “homem natural protegido”, “o  cidadão 

de Rousseau é um outro homem”, cuja base de formação é a educação de um indivíduo que, 

por formar-se, é livre. 

Rousseau vai negar que a instituição do governo necessite um segundo pacto. Há, na 

formação do Estado um único contrato, o de associação. Dele decorre a imediata formação de 

um “corpo moral e político”, que o autor imediatamente identifica com o órgão detentor da 

função legislativa. Por esse contrato social inaugura-se a vontade geral, expressão da 

soberania do povo. 

Imediatamente, esse ato de associação produz, em lugar da pessoa 

particular de cada contratante, um corpo moral e coletivo, composto 

de tantos membros quantos são os votos da assembleia, e que, por esse 

mesmo ato, ganha sua unidade, seu eu comum, sua vida e sua vontade. 

Essa pessoa pública [...] tomava antigamente o nome de cidade e, hoje, 
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o de república ou de corpo político, o qual é chamado por seus 

membros de Estado quando passivo, soberano quando ativo, e 

potência quando comparado a seus semelhantes.” (ROUSSEAU, 1928, 

p. 33.) 

 2.3. A liberdade possível no Estado Civil: soberania popular e separação dos poderes do 

estado. 

 Uma vez que cabe à vontade geral dirigir as forças do Estado em busca do bem comum, 

deve-se perquirir como se dará a organização política pregada por Rousseau, organizada em 

torno e a partir dessa ideia central e que está umbilicalmente relacionada com a temática da 

soberania. 

Autônoma e superior em relação à soma das vontades individuais que a constituíram, a 

vontade geral assume um significado verdadeiramente normativo, uma vez que se identifica 

com a legislação. É a lei, diz-nos Rousseau, que coloca em movimento o corpo político criado 

pela vontade geral. Essa lei, tal como a vontade da qual é a mera expressão, deve guardar o 

caráter de generalidade tanto em relação à vontade que a produziu, quanto no tocante ao seu 

objeto. É o autor quem nos explica: 

[...] quando o todo povo estatui algo para todo o povo, só considera a 

si mesmo e, caso se estabeleça então uma relação, será entre todo o 

objeto sob um certo ponto de vista  e todo o objeto sob um outro ponto 

de vista, sem qualquer divisão do todo. Então, a matéria sobre a qual 

se estatui é geral como a vontade que a estatui. A esse ato dou o nome 

de lei. (ROUSSEAU, 1978, p. 33) 

A própria justiça do ato legiferante liga-se à sua validade. A lei para cuja formação concorreu 

essa dupla generalidade, ou seja, a lei válida, é naturalmente justa, vez que “ninguém é injusto 

consigo mesmo”. Disso decorre, também, que não há que se inquirir sobre como se pode ser 

livre e estar sujeito às leis, uma vez que estas nada mais são que “os registros de nossas 

vontades” (ROUSSEAU, 1978, p. 55). O homem, assim, só será livre quando obedecer às leis 

que ele mesmo se outorgou. Como explicam Bobbio e Bovero (1994, p. 71), “o único modo 

de tornar o homem livre é que ele atue segundo as leis e que essas leis sejam postas por ele 

mesmo.” A liberdade aparece aqui como autonomia da vontade, e será nesse sentido a base da 

democracia. 

Nesse sentido, acrescenta Piçarra (1989, p. 132): 

O primado da vontade geral na direção das forças do Estado vem a 

traduzir-se, na prática, pelo primado absoluto da lei, única forma de 

expressão daquela. A essência do Estado é jurídica e não política. 

Esse poder (de fazer leis) soberano, indivisível e intransferível, essência mesma do Estado, ao 

qual Rousseau não admite a imposição de qualquer limite extrínseco (seus contornos serão os 

mesmos da vontade geral), teria por titular a totalidade dos cidadãos. No que se afigura como 

um resgate do ideal democrático da pólis grega, o Estado democrático de Rousseau constitui-

se, mesmo, num Estado ideal[4], como nos diz Goyard-Fabre (2002, p. 183): 
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[...] o ideal padrão democrático pensado que se delineia no Estado do 

contrato pensado por Rousseau é um governo tão perfeito que não 

convém aos homens: “Se houvesse um povo de deuses, ele se 

governaria democraticamente”. 

Entre esse Estado ideal, que se afigura como verdadeiro dever ser e o fato histórico que não 

podia ignorar, Rousseau nos apresentará a figura do Poder Legislativo, que se coloca como 

mero órgão redator das leis que emanam do corpo político, intérprete  do autêntico sentido da 

vontade geral.[5] 

Vê-se, pois, que há uma completa rejeição da ideia de representação política, que se insere 

dentro do contexto maior de uma renúncia à teoria da constituição mista e suas derivações: 

rejeitando a ideia de uma sociedade estamentada, conforme proposta por Montesquieu, 

Rousseau não admite a existência de cisões no corpo social, vez que atentam contra a própria 

natureza vontade geral (ROUSSEAU, 1978, p. 47). 

Disso exsurge, como quer Piçarra (1989, p. 134-135), que “a unidade do corpo social e a 

unicidade do poder soberano que nela radica” constituem-se num prius absoluto: “um corpo 

social unitário funda um único poder soberano”, qual seja, o Legislativo. 

Todavia, é o próprio Rousseau quem nos alerta, “não será bom que aquele que faz as leis as 

execute”. E mais, assevera ser mais perigoso para o corpo político “o abuso da lei pelo 

Governo do que a corrupção do Legislador, consequência infalível dos desígnios particulares, 

donde surge a necessidade de uma separação funcional entre a função legislativa e o ofício de 

executá-las. Eis aí a fundamentação do Poder Executivo e da sua necessária separação do 

soberano Poder Legislativo (ROUSSEAU, 1978, p. 84) 

Assim, o Poder Executivo, que o autor chamará Governo, seria um corpo intermediário entre 

o soberano e os cidadãos, encarregado tão somente da execução autômata das leis como forma 

de preservação da liberdade civil e política.[6] Sua atuação será de plena subordinação à lei: 

uma vez que os indivíduos não pactuaram sua submissão a qualquer soberano que não eles 

mesmos, o Governo não passa de “uma comissão, de um emprego”, no qual os 

administradores, enquanto meros funcionários do soberano, “exercem em seu nome o poder 

de que ele os fez depositários”, o qual está sujeito à mudança e revogação a qualquer tempo 

(ROUSSEAU, 1978, p. 75). 

Eis, aqui, o cerne da “separação dos poderes” no pensamento de Rousseau: não visa, como em 

Locke, a garantia da liberdade mediante a mútua limitação exercida dentro do órgão soberano; 

tampouco afigura-se como requisito ao controle do poder pelo poder, cimentado sobre uma 

sociedade heterogênea e estamental, conforme proposto por Montesquieu, mas aparece como 

medida de reafirmação da soberania popular consubstanciada no Poder Legislativo, o que 

redunda na garantia da liberdade dos cidadãos. 

Em sua defesa do ideal democrático, sua repulsa à ideia de um soberano acima do povo e sua 

exortação à República[7], está o germe democrático-revolucionário que, através do incêndio 

da Revolução Francesa, irá propagar-se como fogo por todos os Estados europeus. 

Em Rousseau, o princípio de legitimidade monárquica é sepultado, e em seu lugar ascende o 

povo, senhor de si, livre pois que amparado na lei de sua autoria, contra qualquer arbítrio. Ao 

povo, e somente a ele, cabe o poder de decidir sobre os rumos do Estado. 
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Sem dúvidas que sua doutrina apresenta retrocessos: o desconhecimento de limites ao Poder 

Legislativo, o monismo de legitimidade, a irrepresentatividade do soberano. Todavia, como 

nos diz Piçarra, ao insurgir-se contra o poder monárquico-aristocrático e asseverar o princípio 

de soberania popular, 

Rousseau forneceu o mais sólido instrumento ideológico de ruptura 

com o sistema político-jurídico feudal, que tanto haveria de influenciar 

o sistema político-jurídico que contra ele se instituiu. Ao reduzir o 

Estado ao Direito, o político ao jurídico e a soberania à lei, deu o 

último passo para converter a distinção entre função legislativa e 

função executiva na única classificação possível das funções estaduais. 

(PIÇARRA, 1989, p. 139) 

 3. Kant: a formação da ideia de liberdade 

3.1. O problema kantiano na formulação das Críticas da Razão. 

Como é possível a Física e a Matemática como ciências? Isso porque as ciências se 

caracterizam pela universalidade e necessidade de suas leis. Com a questão levantada, Kant 

observa que nem o dogmatismo, nem o empirismo conseguem explicar a necessidade e a 

universalidade das leis da Física e da Matemática. 

O primeiro relaciona-se com os chamados juízos analíticos universais, a priori e puramente 

racionais. Infelizmente, estes não conseguem aumentar nosso conhecimento, uma vez que 

apenas dividem um conceito já existente, para que se compreenda melhor. O predicado, nesse 

tipo de juízo, está incluído no sujeito. Por exemplo: em “o sol é brilhante”, brilhante é 

característica essencial do sol. Assim também em “o corpo é extenso”. 

Já o segundo o empirismo tem como base a formulação de juízos sintéticos por meio da 

experiência, aumentando o conhecimento –  dando a um termo A um predicado B, que não 

lhe seja essencial. Por exemplo, “a rosa é vermelha”. 

O empirismo não pode fundamentar as leis físicas por não apresentar universalidade e 

necessidade, por serem tão somente mera associação de idéias. Dessa maneira, fica evidente 

que um juízo sintético, necessário e universal, não pode ser respaldado nem pelo dogmatismo 

de Wolff, nem pelo empirismo de Hume. 

Para Kant, então, a lei física só pode ser um juízo sintético a priori. E para explicar como são 

formulados esses juízos, ele escreve a Critica da Razão Pura. 

Na Critica da Razão Pura, Kant demonstra como são formados juízos sintéticos a priori. Para 

isso, ele divide a razão em três grandes disciplinas – a estética transcendental, a analítica 

transcendental e a dialética transcendental –  que têm por objeto, respectivamente, a 

sensibilidade, o entendimento, e a razão. Segundo Hoffe sua estrutura é a seguinte: 

A CRP adota essa divisão. Começa com(1) a teoria da sensibilidade na 

Estética transcendental, seguem – dentro da Analítica transcendental – 

(2) a Analítica dos conceitos  e (3) a Analítica dos princípios; a Crítica 

finaliza com (4) a teoria das conclusões (da razão) na Dialética 
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transcendental e (5) com uma doutrina transcendental do método. 

(HOFFE, 2005, p. 66) 

Sendo assim, Kant explica que o conhecimento da natureza dá-se a partir da sensibilidade, 

criando o dualismo entre o nomenon (a coisa em si) e o fenomenon (modo como a realidade 

modifica o homem). 

O conhecimento, então, ocorre com a interiorização do fenomenon, por meio da sensibilidade. 

A organização do fenomenon ocorre pelas formas a priori da sensibilidade – o espaço e o 

tempo[8] –  originando as chamadas intuições.[9] 

As intuições, então, advêm puramente da experiência, não são pensadas, não são juízos. 

Para que se chegue aos juízos, Kant afirma que é necessária a passagem das intuições para o 

entendimento, onde as mesmas serão pensadas pelas formas a priori do entendimento, que 

são as categorias. Em outras palavras, a analítica transcendental cuidará da faculdade de 

pensar. 

 Assim, quando as intuições são pensadas pelo entendimento, por meio de suas categorias, 

(quantidade, qualidade causalidade e modalidade), ocorre a síntese dos fenômenos captados: 

forma-se um juízo sintético, experimental, mas também a priori, pois as categoria são formas 

a priori do conhecimento.[10] 

Kant vê, então, que o homem pode ainda pensar fora da experiência pela razão; aí, não se 

forma conhecimento, mas sim o que Kant chama de ideia.[11] 

As ideias são conceitos puros da razão. Apresentam uma lógica precisa, mas também criam 

teses e antíteses; estão relacionadas à dialética transcendental, e apresentam uso normativo, 

não constitutivo do conhecimento. 

Kant, então, apresenta a razão humana como não apenas teórica, mas também voltada para o 

agir.. 

Fica clara a completa dependência da razão teórica em relação à experiência, uma vez que a 

razão pura não alcança a realidade, ou seja, não formula juízos sintéticos a priori. 

Surge, então, para Kant, uma segunda pergunta: como é possível a formulação de leis morais? 

Com isso, Kant retira completamente do mundo da experiência a criação das leis morais; ou 

seja, somente quando a razão não sofra nenhuma interferência do mundo sensível, será 

possível a formulação de leis morais. Assim, para Kant, a razão é autônoma, livre, vinculada 

apenas a uma vontade puramente racional, pois, dessa maneira, não há determinismo na 

criação da lei moral. 

No plano teórico (do conhecimento), o verdadeiro (o objetivo) é o 

universal, que é dado a priori, pelo qual é possível a objetividade das 

leis da natureza. Na esfera da razão pratica, não se trata de uma 

objetividade no sentido estrito em que esse conceito é usado no plano 

teórico, mas da validade das leis ditadas pela razão. (SALGADO, 

1986, p. 159). 
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Essa validade, diz SALGADO (1986, p. 158), somente pode ser obtida a partir de uma 

vontade puramente racional. Assim, a vontade ganha, na filosofia ética kantiana, aspecto 

central. 

Apenas a partir de uma vontade pura pode-se alcançar uma universalidade para a lei moral. 

Isto porque, somente assim, o dever ser subjetivo pode ser formado como dever ser universal, 

já que, sendo todos os homens racionais e a vontade também sendo puramente racional, a lei 

criada por essa vontade será uma lei moral puramente racional. Pode, então, ser erigida por 

todos os seres humanos, na medida em que todos são racionais. 

A vontade pura e, por isso, formal e autônoma, (livre, não afetada por 

qualquer móvel ou inclinação ), não empírica, pode construir a ética e 

dar moralidade às ações dos racionais. (SALGADO, 1986, p. 160) 

Kant, então, cria o imperativo categórico como modo de se aferir se uma lei é realmente 

universal. “Aja de tal forma que a máxima de suas ações possam ser erigidas em leis morais 

universalmente válidas.” (SALGADO, 1986, p. 222). 

Vê-se claramente que a partir da utilização do imperativo categórico, ocorre uma objetivação 

da máxima que é o principio subjetivo da ação.[12] 

Desse modo, Kant consegue solucionar o problema da moral, que é ligada à liberdade interna, 

na medida em que a própria razão é prática, isto é, consegue determinar a sua vontade; pois só 

se a vontade advém da razão é possível formar leis morais universais. 

Tendo visto o problema da liberdade interna, Kant percebe que, sendo o homem um animal, é 

também sensível; portanto, está sujeito à interferência de aspectos sensíveis na criação de sua 

vontade. Dessa feita, não origina uma conduta moralmente válida a vontade criada por 

questões sensíveis. Surge, então, o problema da liberdade externa. 

A liberdade externa está ligada diretamente ao arbítrio[13]; sendo de origem racional, será 

livre, podendo ser erigido por todos. Porém, se tiver origem sensível, deverá ocorrer algo que 

crie obstáculo à interferência na liberdade de outro. É justamente esse obstáculo o que garante 

a existência da liberdade externa. 

Kant, então, diz ser o direito o meio de se garantir a liberdade, ou seja, a finalidade do direito 

é, tão somente, a de resguardar a máxima de que a liberdade de um termina onde começa a 

liberdade do outro. Para isso, o direito apresenta como característica fundamental a 

coercibilidade. Assim, para Kant, se o fim do direito é realizar justiça, então a ação justa é a 

que não interfere na liberdade do outro.[14] 

Vê-se então claramente que em Kant, não interessa como em Rousseau, se a lei se origina de 

uma vontade puramente popular ou de uma vontade soberana. Kant está além desta discussão; 

para ele, o imperativo é que determina se uma lei realiza ou não sua finalidade última que é a 

justiça; ou melhor a realização da liberdade. 

Somente uma lei puramente racional pode realizar e garantir a liberdade; sendo assim perde-

se completamente a necessidade da discussão sobre divisão dos poderes, bem como, a própria 

origem do mesmo. 
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Tanto a lei como é visto na Metafísica do Costumes e na Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, quanto o próprio Estado, visto na Paz Perpétua deveriam apresentar sua origem 

vinculada a um critério puramente racional. O contrato social perde espaço para o ponto 

central de uma ideia de justiça fundamentada na racionalidade que é livre e consequentemente 

gera igualdade. 

Isto posto, pode-se claramente se vislumbrar que o imperativo categórico kantiano seria na 

verdade forma de validação tanto da elaboração da lei realizada pelo poder político, como de 

aplicabilidade da lei e consequente realização do justo. 

Kant, porém, em sua visão transcendental não consegue definir a garantia da concretização do 

direito e em virtude disso da justiça. Isto porque o sistema kantiano não trata da materialidade 

da lei, apenas de sua forma. Essa materialidade somente será alcançada por meio de uma 

visão dialética da mesma. 

Dessa forma, vê-se claramente a necessidade da visão transcendental kantiana como base para 

a formação de uma visão dialética que, será constituída de matéria e forma. 

4. Hegel: dialética e liberdade. 

A liberdade para Hegel envolve os três aspectos que a filosofia ocidental concebeu: o livre 

arbítrio teorizado por Santo Agostinho, portanto como momento de indeterminação e que se 

determina pela escolha; a autonomia, conceito kantiano e de Rousseau, pelo qual a liberdade 

consiste em autodeterminação da vontade, ou seja, a lei que eu crio para mim mesmo, 

diferente da heteronomia, em que a lei é a lei do outro. Hegel acrescenta um terceiro que é o 

domínio da realidade. O homem ou a humanidade se torna tanto mais livre quanto mais 

domina a realidade natural e humana através do trabalho e do conhecimento. O trabalho, 

enquanto a ação sobre a realidade livra o homem dos determinismos. 

A história é “o tempo da liberdade”, é a história que revela a liberdade e é nela que a 

liberdade se dá. A história é um processo que se desenvolve a um plano cada vez mais ético 

(Kant), ou seja, no “sentido de ser o homem cada vez mais livre. E o homem só será 

efetivamente livre quando sabe dessa liberdade no final do processo histórico”. 

A história tem, portanto, um “vetor racional”, que é realizar-se o homem como plenamente 

livre, o que ocorrerá quando ele sabe da sua liberdade, de modo que, segundo Hegel na 

interpretação de Salgado, não é livre quem não sabe de sua liberdade. Assim, a razão está 

imersa, “imanente na história, ou seja, a história é racional e pode ser descrita logicamente”, 

pois mesmo quando aparece o momento de irracionalidade, a história a usa para a liberdade. É 

o que Hegel chama a astúcia da razão. O momento da chegada da história ou da realização da 

liberdade e saber desta liberdade é o da unidade da liberdade subjetiva e da liberdade 

objetivada na forma das instituições como o Estado e o Direito. 

Esse momento de chegada que se dá após a Revolução Francesa é o que Hegel chama Espírito 

Absoluto, ou seja, o “saber pleno da liberdade que só se realiza no Estado do racional”. 

Isto significa que o homem é livre em si, pois desde que aparece, já é racional, mas não 

aparece sabendo da sua liberdade. Ele não é livre para si mesmo, pois não sabe que é livre. 

Tem de tomar “consciência” desta liberdade para ser livre em si e para si, chegando ao saber 

da liberdade. 
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É no processo histórico, portanto, que aparece a liberdade como sabida, e isso se dá na 

Filosofia, propriamente na sua filosofia. 

Assim, Hegel expõe os movimentos em que se desenvolve a liberdade, na visão de Salgado a) 

o momento da consciência, o momento em si, ou seja, a consciência sabe das coisas externas, 

mas ainda não se preocupa consigo mesma; b) o momento da consciência de si, em que a 

consciência se volta para si mesma; c) o momento da consciência em si e para si, em que ela 

sabe de sua realidade, mas, na medida em que se coloca diante de outra consciência livre e, 

portanto, na medida em que sabe de sua liberdade e é reconhecida como livre. Então, ela não 

é mais uma consciência individual apenas, isolada, mas de um NÓS. Esse é o momento por 

Hegel denominado razão, e por ele definida: “um eu que é um nós e um nós que é um eu”. 

Para chegar a esse momento da razão ou nós e em consequência o saber da liberdade, há um 

processo que Hegel descreve como e que se desenvolve nos seguintes momentos: “a luta pelo 

reconhecimento da liberdade, a alienação da liberdade na divisão Senhor Escravo; o saber da 

liberdade no momento da Revolução ou do NÓS” (SALGADO, 2011, p. 15). 

a) O reconhecimento. “Não se pode ser livre sozinho numa floresta e a liberdade só é possível 

diante de outro ser livre”, ou seja, só é possível pelo reconhecimento da liberdade pelo outro. 

Hegel apresenta o momento do começo da história da liberdade na “luta de vida e de morte” 

que o ser humano trava com outro ser humano, cuja finalidade é o reconhecimento da sua 

liberdade ao deparar-se com o outro que não é da sua tribo ou do seu grupo; esse outro 

aparece como “estranho exatamente por ser seu igual, mas, ao mesmo tempo diferente porque 

não pertence à sua floresta, às plantes, etc.”. Nesse momento do reconhecimento do outro 

como livre e vice-versa, trava-se uma luta de vida e de morte pelo “reconhecimento e não 

necessariamente pela sobrevivência”. Nesta luta de vida e de morte há o vencedor e o 

vencido. O vencedor é o que põe em risco total a sua vida, o vencido o que recua do risco para 

preservá-la. O vencedor não elimina o vencido, pois senão seria o fim da história, o que não 

ocorreu. O senhor “redu-lo a escravo; o vencido aliena sua liberdade ao vencedor, seu senhor, 

em troca da sua vida que agora é um dom do senhor” (SALGADO, 2011, p. 15). 

b) Alienação da liberdade. Assim Salgado explica: 

Ao alienar a sua liberdade, dialeticamente, a bandeira da história ou 

seu movimento passa para o lado do escravo. Todo processo histórico 

será desenvolvido com base na busca da liberdade pelo escravo, 

embora ele não saiba da sua liberdade. o escravo se mira no senhor, 

seu espelho, e quer ser como senhor. O senhor não se mira no escravo, 

pois não quer ser como escravo. (SALGADO, 2011, p. 256) 

A liberdade alienada pelo escravo será recuperada na relação de trabalho. Enquanto “o 

escravo trabalha a natureza e a transforma com a sua ação, o senhor dirige este trabalho pela 

sua disciplina” (SALGADO, 2011, p. 266). Porque o escravo aliena sua essência, a liberdade, 

também o produto de seu trabalho não lhe pertence, não é sua propriedade e é alienado ao 

senhor. O produto do trabalho é consumido pelo senhor cuja única função é satisfazer seus 

desejos, sem limites[15]. O desejo do escravo não é consumir o produto do seu trabalho, pois 

que “não é seu, mas ser igual ao senhor, ou seja, formar-se interiormente”, como livre, “nessa 

dialética do consumo externo do senhor e do formar-se interno do escravo” (SALGADO, 

2011, p. 264). O rumo da história prossegue até o momento em que o escravo se torna senhor, 

ou sabe que é como o senhor, livre. 
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c) O saber da liberdade. Ao alcançar sua liberdade e ser como o senhor, “o escravo já não 

pode mais ser senhor, pois de outro modo a história não teria andado”, a relação senhor-

escravo permaneceria. O que surge é “o indivíduo livre diante do indivíduo livre e na medida 

em que todos são livres igualmente surge um nós” (SALGADO, 2011, p. 274). A organização 

desse nós de indivíduos livres é o Estado. Esse é o momento da razão que na história se 

mostra como Espírito, cujo saber de si é o saber absoluto. A dialética aí é exemplar. 

Convém explicitar, ainda que brevemente, o papel – de todo complexo – do processo dialético 

em Hegel. Segundo Salgado (2007), podemos encontrar três elementos essenciais na dialética 

hegeliana: 

a)             A contradição: se o real é cheio de contradições, a dialética procura a unidade 

destas contradições ou dessa pluralidade de contradições, do mesmo modo que a busca da 

ciência no pensamento grego. 

b)             O movimento: ao pensar no fato e ao mesmo tempo o que não é fato, “o pensamento 

tem que desenvolver um movimento do fato para o não-fato e do não-fato para o fato”. Isto do 

ponto de vista da pluralidade. Do ponto de vista da mudança, o pensamento dialético 

acompanha o processo de gênese da realidade. 

c)             A totalidade: o pensamento dialético não separa “o início do processo do seu meio e 

do seu fim, nem a identidade com relação à diferença ou oposição”. Para pensar uma coisa é 

preciso pensá-la como uma identidade, se não é pensada como idêntica a si mesma, fixando-

se nela, não é possível pensá-la. Ao pensar a coisa como idêntica a si mesma, o pensamento 

opõe-na ao que ela não é e nesse ato inclui nela o que ela não é. Desse modo, ela só é pensada 

enquanto movimento de totalidade, do que é e do que não é, ou seja, do momento da 

identidade, da diferença e da unidade desses dois momentos. 

Salgado esclarece que a dialética não para no momento da negação no processo, nem é um 

método de pesquisa científica da realidade. Na verdade, a dialética é todo o processo do real, 

movimento interno do real, embora Hegel se refira também ao segundo momento do processo, 

isto é, a negação, chamando-a de dialética. No §79 da Enciclopédia Hegel (1995) diz: “o 

lógico tem segundo a forma três lados: α o abstrato ou do entendimento, β o dialético ou 

racional negativo, γ o especulativo ou racional positivo”. 

O especulativo é o momento da síntese ou da totalidade, mas “cada um desses aspectos é um 

momento e não uma parte. O primeiro é o momento abstrato em que o entendimento fixa a 

realidade na sua identidade negando as diferenças” (SALGADO, 2011, p. 261). É assim que a 

lógica formal procede: ela abstrai-se de todo o conteúdo, exclui-lo de si mesma, para estudar 

as formas ou as próprias regras formais do seu proceder que é analítico, separa a realidade, 

identifica não admitindo sua negação pois “não admite contradição uma vez que só admite 

identidade” (SALGADO, 2011, p. 261). 

Do mesmo modo, a lógica kantiana, a lógica transcendental, é formal e analítica, pois embora 

se dirija para a sensibilidade, o real, preocupa-se com as formas a priori. São lógicas que não 

admitem contradição. “A lógica dialética é a própria lógica da realidade que é em si mesma 

contraditória”, pois a realidade é múltipla e mutável. A dialética é, portanto, o momento de 

“negação do que está dentro do real e, se há negação, há o movimento para uma terceira 

posição, isto é, a “negação da negação”. Ela é o movimento racional do real. 
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Fica claro que é na visão dialética que se torna possível a subsunção dos dois elementos 

fundamentais do Direito (norma, universal abstrato e fato, particularidade), bem como, para a 

realização última da sua verdadeira finalidade que é a justiça. Dessa subsunção se origina um 

universal concreto, trazendo assim concretude e materialidade para o Direito, na verdade 

realizando a ideia de direito (a decisão), bem como a finalidade última de todo o Estado: a 

efetivação da liberdade. 

5. Conclusão. 

Tal como seus antecessores, as ideias de Rousseau teriam desenvolvimentos posteriores nas 

mãos e mentes daqueles que os sucederam, sobretudo Kant e, de forma incisiva e 

revolucionária, Hegel. É de suas obras que a ideia de liberdade passa a incorporar o léxico 

jurídico de forma definitiva, inicialmente associada à dinâmica da separação e do equilíbrio 

dos poderes de Estado, posteriormente levada ao plano de uma eticidade em que cidadão e 

Estado encontram-se em uma unidade indissociável. 

Isso não quer dizer que a garantia da liberdade se consagre na visão rousseauniana. Já que é 

em Kant que a liberdade receberá uma segundo elemento fundamental à sua própria existência 

que é a autonomia da vontade. Não é possível se falar em liberdade, ainda mais relacionada 

com o Direito, sem basear-se no conceito de autonomia. Dentro de uma visão jurídica, a 

liberdade tem que ser vista de maneira pressuposta tal como queria Kant. 

Contudo a visão kantiana não é bastante para possibilitar a realização dessa liberdade. Faz-se 

necessário ir além e buscar um meio de concretização da mesma. Tal somente será possível a 

partir da utilização de uma lógica dialética que alcance, assim, um universal concreto, 

realizando tanto o fim do próprio Direito como também da própria organização política do 

Estado. 

Tem-se assim a formulação de um Estado racionalizado que apresenta como fim a realização 

do justo. 
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[1] Como exemplo do contraste operado quando da passagem para a société civile, o autor, 

sobre este bom selvagem vivendo em completa harmonia e suficiência com a natureza, chega 

a declarar: “Vejo-o fartando-se sob um carvalho, refrigerando-se no primeiro riacho, 

encontrando seu leito ao pé da mesma árvore que lhe forneceu o repasto e, assim, satisfazendo 

a todas as suas necessidades.” (ROUSSEAU, 1978, p. 239). 

[2] É salutar o desenvolvimento trazido por BOBBIO e BOVERO (1994, p. 58): “Num feliz 

isolamento em face dos outros homens transcorre a vida do homem natural de Rousseau, 

movido exclusivamente pelo amor de si que é, como se lê no „Emílio‟, „sempre bom‟, e é o 

meio através do qual o homem satisfaz o carecimento fundamental da própria conservação”. 

[3] Para Kant essa passagem se dá de maneira praticamente obrigatória, obedecendo ao 

imperativo categórico, que apresenta a ideia de que devemos abandonar o estado de natureza e 

ingressarmos em uma sociedade civil. Cf. KANT, Immanuel. Para a paz perpétua. Trad. 

Bárbara Kristensen. Rianxo: Instituto Galego de Estudos de Segurança Internacional e da Paz, 

2006. 

[4] Diz-nos o próprio autor: “Tomando-se o termo no rigor da acepção, jamais existiu, jamais 

existirá uma democracia verdadeira. [...]  Não se pode imaginar que permaneça o povo 

continuamente em assembleia para ocupar-se dos negócios públicos e compreende-se 

facilmente que não se poderia para isso estabelecer comissões sem mudar a forma de 

administração.” (ROUSSEAU, 1978, p. 84.) 
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[5] Di-lo-á inteiramente que “aquele, pois, que redige as leis, não tem nem deve ter qualquer 

direito legislativo”. (ROUSSEAU, 1978, p. 58.) 

[6] O conceito de liberdade, em Rousseau, diferirá em absoluto daquele empregado por 

Locke. Enquanto que para este a liberdade afigura-se, essencialmente, como liberdade 

negativa – ou seja, na forma da ausência do poder soberano sobre a esfera individual do 

cidadão – para o último ela aparece como liberdade-autonomia, consistente no direito de cada 

cidadão, igual aos demais na celebração do contrato, de participar dos destinos políticos do 

Estado através, sobretudo, da edição de leis. A diferença é de fundo ideológico: liberal no 

primeiro caso, democrática no segundo. 

[7] Teórico da Revolução, suas ideias facilmente adquirem o tom e a forma de palavras de 

ordem da marcha revolucionária que se atirará sobre uma Europa já debilitada: “Chamo pois 

de república todo o Estado regido por leis, sob qualquer forma de administração que possa 

conhecer, pois só nesse caso governa o interesse público e a coisa pública passa a ser qualquer 

coisa. Todo o governo legítimo é republicano”. (ROUSSEAU, 1978, p. 55.)  

[8] KANT, 1985, p. 58. “O espaço e o tempo são apenas formas da intuição sensível, isto é, 

somente condição de existência das coisas como fenômenos.” Sobre espaço e tempo ver 

também p 79 e segs. 

[9] SALGADO, 1986, p. 89 e ss. 

[10] SALGADO, 1986, p. 101 e ss. 

[11] SALGADO, 1986, p. 143 e ss. 

[12] Segundo SALGADO, “o imperativo é, portanto, a forma de um princípio ou expressão 

da lei para o ser humano.” (1986, p. 211). 

[13] O arbítrio humano se difere do arbítrio animal na medida em que esse deve ser 

determinado pela razão pura prática. Cf. SALGADO, 1986, p. 243. 

[14] SALGADO, 1986, p. 253. 

[15] SALGADO, 2011, p. 264. 
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A APLICAÇÃO PRÁTICA DOS ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS NA SEARA 

JURÍDICA COMO UMA REGRA DECISÓRIA DE JUSTIÇA. 

 

Lauro Ericksen Cavalcanti De Oliveira 

 

RESUMO 

O trabalho faz uma breve exposição acerca dos conceitos quase-
lógicos da argumentação jurídica desenvolvida por Chaïm Perelman 
em conjunto com Lucie Olbrechts-Tyteca. Objetiva-se valer de suas 
conceituações dinâmicas e práticas sobre a variabilidade da aplicação 
de regras de justiça aos casos jurídicos, desenvolvendo isso na sua 
expressão decisória, dando completude ao novel sistema-lógico do 
direito. Metodologicamente, aplicam-se os argumentos quase-lógicos 
e as suas mais diversas formas de compreensão de possibilidades de 
razoabilidade, adequação e de proporção com os demais elementos 
jurídicos envolvidos, aferindo a efetividade dessa abordagem no 
panorama decisório-jurídico. Como resultado, funda-se um paradigma 
jurídico interpretativo nessas novas colocações argumentativas e, não 
apenas se aponta os caminhos meramente dogmáticos da costumeira 
lógica jurídica tradicional, propondo uma nova retórica jurídica. 
Palavras-chave: Lógica Jurídica; Retórica; Argumentos Quase-
Lógicos. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Lógica e direito são temas científicos que raramente são tratados em conjunto pela 

comunidade jurídica. O fundamento para essa dissensão usualmente se dá por certo 

comodismo, seja dos filósofos seja dos juristas, em não se debruçarem sobre essa confluência 

temática que junta esse ramo filosófico específico e a interpretação do direito, sustentáculo 

para o desenvolvimento desses estudos.  

Com essa premissa básica, o presente trabalho tem o escopo de apresentar os 

delineamentos básicos das novas conceituações lógicas (quase-lógicas) de Chaïm Perelman, 

nas quais ele propõe uma aproximação entre a realidade jurídica e a lógica a partir de 

argumentações dinâmicas e concretas, fundamentadas em possibilidades de alteração 

conclusiva de decisões judiciais e outros elementos decisórios do direito. Ou seja, a sua 

estrutura fundamental de pacificação social. 

Nessa toada é que serão expostos os argumentos quase-lógicos de Perelman, 

enfocando, primordialmente, a questão das compatibilizações lógicas providas por tais 
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argumentos, e depois verificando as possibilidades de suas formulações em proposições 

jurídicas com base em regras de justiça para que a sua nova retórica seja algo plausível dentro 

da sistemática jurídica tal como ele a propôs. Essa abordagem quase-lógica de Perelman é que 

servirá de fundamento metodológico para que a temática das decisões jurídicas possam ser 

analisadas de acordo com a sua concretude prática, sobrelevando-se, assim, às parêmias 

clássicas da lógica jurídica tradicional, que se calca em uma metodologia interpretativa 

totalmente diversa. 

O presente artigo se subdivide, além da presente introdução em mais duas seções 

seguidas de uma seção dedicada apenas às considerações tomadas em síntese do pensamento 

exposto. Na seção subsequente serão apresentadas as modalidades das atitudes lógicas que 

podem ser colocadas em disposição do agente decisório: atitude lógica, atitude prática e 

atitude diplomática. Elas servem de sustentáculo para que se compreenda como se dão as 

incompatibilidades lógicas na argumentação no sistema decisório e como elas podem ser 

trazidas à baila para que se facilite o seu sistema de incorporação ou de eliminação (busca-se, 

em última instância, evitar a incompatibilidade no momento de se exarar a decisão) na decisão 

a ser tomada (a qual consiste na concepção de um novo sistema retórico a ser utilizado como 

instrumento de compatibilização nas decisões a serem proferidas). A terceira seção trata de 

como a aplicação da nova retórica é efetiva para os meandros jurídicos, como ela se processa 

e como ela influencia os parâmetros decisórios. A última seção, dedicada ao fechamento do 

trabalho, tem por escopo fornecer, como já dito, uma breve síntese do pensamento exposto, 

estatuindo de maneira mais sólida as bases para a aplicação da nova retórica jurídica pensada 

por Perelman. 

 

2 O PANORAMA DOS ARGUMENTOS QUASE-LÓGICOS E SUA 

APLICABILIDADE NA SEARA JURÍDICA 

 

Inicialmente, há de se destacar que Perelman (2004, p. 170) ressalta que há uma 

diferença abissal entre as proposições lógicas puramente matemáticas e as demais proposições 

(quase) lógicas utilizadas em outras searas do conhecimento humano. Essas demais áreas do 

conhecimento são aquelas que se enquadram em uma certa forma de comunicação linguística 

em que a argumentação é o ponto chave de sua interpretação (MONTEIRO, 2001, p. 5). Não 

basta, portanto, que haja uma mera subsunção entre as colocações lógicas e a sua 

representação concreta ou realística, por causa da argumentação que é empregada nessa 
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estruturação não é possível se compreender a argumentação como um simples consectário 

lógico de abstrações matemáticas. 

Deste modo, partindo-se do pressuposto que o direito é uma ciência essencialmente 

argumentativa (afinal, o direito não é matemática pura, algo facilmente denotado por qualquer 

pessoa), a simples adequação lógica de premissas e proposições válidas não é suficiente para 

explicá-lo completamente. Assim, cai por terra, a antiga premissa cartesiana de que a validade 

matemática de uma proposição consiste na sua mera subsunção de adequação entre o juízo e o 

predicado a ser conferido a uma inferência, algo já combatido em termos metafísicos muito 

antes por filósofos como Martin Heidegger (2008, p. 284), mas ainda pouco explorado nos 

meandros da lógica, principalmente no que se refere à lógica jurídica propriamente dita.  

O direito trabalha com juízos que são eminentemente axiológicos, isto é, exprimem 

valorações de ordem moral e cultural em sua formação. Não se afigura possível que as 

determinações jurídicas e seus juízos se enquadrem de modo estanque a esquemas pré-

determinados. Isto é, o raciocínio jurídico empreende esforços para tratar com o razoável 

visando à adequação da norma as questões peculiares de cada caso. Perelman, portanto, centra 

forças em atacar o positivismo jurídico e a sua maneira estanque e mecanicista de empregar a 

lógica nas ciências jurídicas (HAARSCHER, 1995, p. 397). Ele se empenhou em desenvolver 

uma lógica específica do direito que não se utilize apenas do raciocínio dedutivo, mas que se 

valesse também de outras formas de raciocínio como, por exemplo, o raciocínio indutivo. 

Deste modo, esforça-se em aniquilar o pensamento engessado que, segundo a concepção 

tradicional, por lógica deve se entender sempre a lógica formal (KLUG, 1961, p. 17). Até 

porque, pensar a lógica como não sendo algo formal, segundo essa acepção, seria esbarrar em 

uma contradictio in adjecto segundo o referido autor. Ou seja, ele debate a premissa irregular 

de que só há lógica na formalidade e dentro de certos contornos formais, os quais, se não 

forem rigorosamente seguidos e pormenorizados findam por dar azo à inconsistência 

generalizada dos sistemas jurídicos porventura existentes em uma dada sociedade. 

Todavia, ao se adentrar no estudo da nova lógica proposta por Perelman há de se 

atentar, como bem colocam Bittar e Almeida (2008, p. 414), que o referido pensador não se 

está inclinando a compreender que seja factível definir a priori, ou seja, definir algo antes de 

qualquer experiência, o que seja a justiça feita pelo juiz. Isto porque a atividade de construção 

da jurisprudência operada pelo magistrado e exercida mediante a provocação das partes e, 

também, depende da existência de um caso concreto a ser analisado. Logo, não se está 

pensando em conceituar, ou até mesmo se atingir, uma “verdade jurídica” por meio da qual o 

juiz expressaria a vontade da lei, ou algo semelhante, mas tenciona-se alcançar no juízo do 
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magistrado como iter (entremeio) racional para que se logre obter um resultado socialmente 

institucionalizado, aliás, servindo essa nova ótica jurídica pós-moderna não apenas como um 

instrumento de conservação social, mas sim como agente da mudança social efetiva e fática.  

Não obstante, é de grande valia salientar que Chaïm Perelman (2004, p. 140) não 

trabalha com o conceito de verdade (como se ela fosse apenas uma representação da 

adequação de enunciados válidos, repise-se, tal como já referido anteriormente), substituindo 

esse termo por equivalentes mais apropriados como: razoável, aceitável, admissível e 

equitativo. Esses termos se afiguram mais escorreitos para expressar o raciocínio jurídico do 

autor em tela, uma vez que eles denotam uma maior flexibilidade argumentativa em sua 

aplicação prática (SÖHNGEN, 2011, p. 48). Com efeito, o pensador almeja apresentar que o 

juiz não é simplesmente um mero porta voz da lei, ou seja, o juiz não é a “boca da lei”1, 

aplicador neutro2 e despido de ideologias das normas jurídicas como se quis no pensamento 

derivado da Revolução Francesa. 

Nesse horizonte, Perelman critica duramente toda a tradição filosófico-jurídica que 

calcou seus esquemas lógicos do pensamento nas lições de René Descartes (1996, p. 37) e 

Gottfried Wilhelm Von Leibniz (1956, p. 14), os quais negligenciaram a lógica aristotélica e 

criaram aquilo que se convencionou denominar de lógica formal
3. Nesse sentido, é válido 

pontuar, assim como fazem Philippe Breton e Gilles Gauthier (2001, p. 50). que Perelman se 

inscreve "numa ruptura com a lógica demonstrativa e a evidência cartesiana, alargando o 

espaço de uma lógica argumentativa não formal". O pensador polonês4 compreende que para 

                                                           
1 Bouche de la loi, do original em francês – frase tornada célebre por Montesquieu (1977, p. 209) ao comentar a 
reprodução mecanicista das aplicações legalistas adotadas pelos juízes exegetas de sua época. 
2  Numa abordagem mais contemporânea dessa neutralidade, Michel Villey (1962, p. 108) indaga sobre a falta de 
interesse dos juristas em saber a que servem ou à quem devem obedecer, pela neutralidade e objetividade 
impostas pelo sistema positivista, ou seja, há um certo limbo jurídico causado por toda essa pretensa rigidez 
calcada no positivismo, tal como observado pelo referido autor francês. 

3 Ao se falar do termo lógica, no contexto filosófico de Chaïm Perelman, é importante apontar as palavras de 
Ray D. Dearin (1970, p. 65), o qual indica haver certa polissemia no termo em destaque, haja vista que nenhum 
outro termo deve ser escrutinado com tanto cuidado nos meandros dos escritos de Perelman, por causa da sua 
considerável flutuação de significado. Segundo Dearin (1970, p.80), há dois sentidos principais para o termo em 
tel: o primeiro deles faz referência à conceituação tradicional da lógica como um estudo geral das provas de 
validade. O segundo sentido extraído dos escritos perelmenianos  traz o entendimento que a lógica influencia 
tanto os racionalistas quanto empiristas, e, inspirada pelas ciências matemáticas, tem sido largamente reduzida, 
hodiernamente, à lógica-formal. Nesse último sentido é que Perelman contrasta a lógica com a retórica. Não 
obstante, além desses dois sentidos, Dearin (1970, p. 81) ainda fala de outros dois sentidos também 
compreensíveis da leitura dos textos de Perelman. O primeiro desses sentidos se traduz na identificação da 
retórica, ela mesma, com a lógica, algo próximo de uma “lógica do preferível” ou ainda uma “lógica dos 
julgamentos de valor”. O outro sentido suplementar indicado por Dearin diz respeito à noção de lógica jurídica, 
associada à razão  prática, em oposição à lógica formal, associada à razão teorética. 

4 Chaïm Perelman era polonês de nascimento, todavia construiu toda a sua carreira acadêmica na Bélgica, onde 
se naturalizou. 
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que haja o devido tratamento dos problemas jurídicos contemporâneos urge-se empreender o 

retorno à lógica aristotélica. Para o embasamento teórico de suas elucubrações sistemáticas da 

lógica e do direito, Perelman busca na lógica não-formal de Aristóteles a reinvenção das 

dimensões do sistema jurídico em seu funcionamento dinâmico e prático5. Assim, ele se vale 

de elementos retóricos para sustentar os elementos não-conclusivos do sistema lógico 

apresentado na antiguidade pelo estagirita, tal como as questões silogísticas e analógicas 

(ARISTÓTELES, 1994, p. 22), as quais permaneceram por muitos séculos pendentes de uma 

nova análise que as desenvolvesse, filosoficamente falando. 

Sob a ótica perelmeniana, a lógica jurídica consiste em uma lógica argumentativa e 

por meio do discurso se constrói os institutos mais caros às ciências jurídicas, tais como a 

ideia de justiça, equidade, razoabilidade, proporcionalidade e aceitação6 social das decisões 

judiciárias, outrossim, conferindo legitimidade e controle às decisões desse jaez 

(CAMARGO, 2001, P. 2). Tais elementos, por serem bastante variáveis e pouco enquadráveis 

nos esquemas rígidos da lógica formal tradicional merecem um tratamento diferenciado. 

Assim, a lógica jurídica não obedece a esquemas rígidos de formação, elocução, dedução. 

Consubstancia-se em uma lógica de cunho eminentemente material. Exibe também um forte 

aspecto prático, com o sólido propósito de reverberar efeitos essencialmente argumentativos e 

não meramente demonstrativos de validade. Desta feita, há de se compreender que a nova 

lógica jurídica deve ser construída sobre as bases de uma nova retórica, que possui como 

escopo fundamental a reformulação do pensamento jurídico contemporâneo. Para atingir tais 

objetivos é que Perelman, juntamente com Lucie Olbrechts-Tyteca, empreende a árdua tarefa 

de definir argumentos quase-lógicos para modelar os institutos jurídicos. 

Esses conjuntos de natureza argumentativa se comparam aos raciocínios formais 

lógico-matemático, embora possuam natureza eminentemente não-formal (pois essa é a sua 

marca característica de remonte histórico aristotélico). Todavia, a sua especialidade se atenha 

                                                           
5 O próprio Chaïm Perelman (1971, p.148) pontua que a “Nova Retórica” não tem o escopo de remover ou 
substituir a lógica formal, mas implementar a ela um campo de raciocínio que escapou a todo esforço de 
racionalização, a saber, aquilo que ele denomina de o raciocínio prático. O espectro de do estudo dessa nova 
retórica congloba os meandros do pensamento crítico, da escolha razoável e do comportamento justificado. 
Desta feita, ela terá aplicabilidade sempre que a ação estiver ligada à racionalidade, por esse motivo, é 
justificável a sua utilização dentro da seara jurídica, mais especificamente no que tange às possibilidades de 
decisão judicial.  

6 Acerca da aceitação em termos de argumentação quase-lógica nos domínios de Perelman é importante destacar 
que esse é um atributo de noção relativa como pontua Trudy Govier (1987, p. 280), afinal, ela depende para 
quem que o argumento é endereçado. O reconhecimento dessa condição relativa empurra as bases 
argumentativas para uma direção dialética: afasta-a dos domínios da verdade inexoravelmente posta em uma 
colocação atemporal e a coloca na trilha que o argumento é posto e analisado dentro de uma determinada 
abrangência social delimitada. 
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ao fato de, por se aproximarem do raciocínio rigoroso e demonstrativo formal, adquirem uma 

força persuasiva distinta. Dentro de um sistema lógico-formal não são admitidos enunciados 

que não sejam unívocos e possam ocasionar contradições ou ambigüidades (ATIENZA, 2000, 

p. 50). Todavia, em um sistema de linguagem natural, como é o campo das ciências jurídicas, 

o mais comum que ocorra são anfibologias, polissemias e vacuidade semântica. Tais hipóteses 

são estabelecidas dentro de circunstâncias discursivas que exigem esmero do interlocutor em 

interpretá-las, daí toda a sua importância para a hermenêutica jurídica contemporânea, a qual 

não consegue se sustentar sem que esse tipo de distorção linguística seja explicitada e 

efetivamente trabalhada. Não obstante, há de se salientar que isso não é nenhuma novidade 

dentro dos círculos hermenêuticos da linguística, afinal, Louis Hjelmslev (1975, p. 53), 

inventor da Glossemática7, já falava da necessidade de se ter o signo como a expressão de um 

conteúdo exterior ao próprio signo. Nesse sentido, ele já opera a distinção entre significado e 

sentido ao asseverar que este é o que se quer dizer, ao passo que aquele é o que efetivamente 

se diz, algo fundamental na presente análise hermenêutica proposta, sendo algo utilizado 

recorrentemente por Perelman para justificar seus esquemas argumentativos. 

Nessa toada, é de grande valia apontar que há situações em que tanto será possível 

indicar quanto também será viável desfazer incompatibilidades lógicas dentro do sistema. 

Partindo desse ponto, Perelman e Olbrechts-Tyteca (1996, p. 267) indicam três categorias 

básicas de estratégia argumentativa: procedimentos para evitar incompatibilidades, técnicas 

para apresentar teses como compatíveis e técnicas para apresentar teses como incompatíveis. 

Os procedimentos que tem como escopo evitar incompatibilidades se focam em três 

espécies de atitudes básicas: atitude lógica, atitude prática e atitude diplomática 

(PERELMAN; OLBRECHTS-TYTECA, 1996, p. 269 e 270). Cada uma delas possui o 

posicionamento adequado para que a incompatibilidade seja contornada dentro de seu próprio 

espectro de ocorrência. 

A atitude lógica possui como característica primordial ser uma antecipação de 

elementos fáticos que possam gerar incongruência sistemática. Assim, esse tipo de atitude 

visa eliminar o imprevisto e dominar o horizonte futuro de ocorrências. É, portanto, uma 

atitude teórica com vistas a, antes mesmo da formulação de teses ou regras, avaliar de maneira 

prévia as mais variadas situações de aplicabilidade, antevendo a própria gênese de 

incompatibilidades sistêmicas. Um bom exemplo dessa atitude lógica na interpretação jurídica 

                                                           
7 Glossemática é o termo usado por Hjelmslev para designar o estudo e a classificação dos glossemas, as 
menores unidades linguísticas que podem servir de suporte a uma significação: os cenemas e os pleremas, que 
são os componentes mínimos da Cenemática e da Pleremática, as duas grandes áreas da Glossemática e que se 
referem, respectivamente, às formas de expressão e formas de conteúdo. 
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é dado por Horts Bartholomeyzik (1971, p. 3), ao indicar que na leitura da norma jurídica, 

nunca se deve ler o segundo parágrafo sem antes ter lido o primeiro, nem deixar de ler o 

segundo depois de ter lido o primeiro, bem como também nunca se deve ler um só artigo, leia-

se também o artigo vizinho. Esses conectivos adverbiais de tempo utilizados pelo autor 

alemão denotam a necessidade lógica de se proceder segundo essa atitude argumentativa. Sem 

esse espeque, não se afigura possível ter uma compreensão lógica da norma jurídica, haja 

vista que sem esse procedimento mínimo a compreensão do seu conteúdo se restará 

plenamente comprometida. 

De outra banda, a atitude prática se foca num posicionamento temporal diverso da 

atitude anteriormente analisada. Esse tipo de atitude busca resolver as incompatibilidades à 

medida que elas vão sucessivamente ocorrendo. Como ressalta José Gomes Filho (2008, p. 

89), a resolução de um impasse lógico pela via da atitude prática revela “bom senso do 

homem de ação”. Assim, tal forma de atitude, consiste em repensar as noções e as regras em 

função da progressão real de situações e das consequentes ações indispensáveis para que a 

incompatibilidade seja espargida. Em síntese, a atitude prática não busca trazer soluções a 

priori, de maneira previamente definidas, para resolver a questão das incompatibilidades. 

A última das atitudes, denominada de diplomática, possui como ponto de fulcro 

evitar o próprio surgimento da incompatibilidade, e, caso isso seja inevitável, postergar ao 

máximo a resolução do conflito gerado pela própria incompatibilidade entre duas regras ou 

teses (LEGROS, 1991, p. 155). Ainda que tal atitude possibilite o melhor conhecimento de 

causa para que uma possível solução seja tomada, recomenda-se que a mesma seja evitada 

uma vez que não passa essencialmente de um paliativo, que, a médio e longo prazo, somente 

faz com que os problemas das incompatibilidades sejam agravados ou aumentados. 

Já no que se refere às técnicas para a apresentação de teses como sendo compatíveis, 

existem duas que são precipuamente as mais eficazes nesse mister. Em comum, ambas tentam 

prover o restabelecimento do status de compatibilidade entre duas teses, ao menos 

aparentemente, conflitantes. Dado o fato que o conflito é meramente aparente, a conjectura de 

se empenhar em juntar essas duas teses não é algo logicamente inválido, todavia, a 

dificuldade em assim proceder se mantém na necessidade de se manter a razoabilidade 

argumentativa dessa empreitada. A primeira dessas possibilidades de restabelecimento se 

atém a colocar as duas teses como dentro de um quadro sucessivo de aplicabilidade por 

processos. Dito de maneira mais clara, tal técnica de congregação de teses consiste em dizer 

que as duas teses não são aplicáveis de maneira concomitante, assim, deve haver uma 

precedência temporal em sua aplicação para que elas se harmonizem.  
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Argumenta-se, portanto, que as duas teses não são integradas em um todo 

homogêneo, de maneira que a cisão do objeto da interpretação é indispensável para que as 

duas teses sejam compatibilizadas (PERELMAN, 2004, p. 199). Sem que isso seja feito, ou 

seja, sem essa cisão objetiva do núcleo hermenêutico, não há como se promover a 

compatibilização entre as teses componentes do argumento em tela. 

A outra técnica de compatibilização de teses se foca na restrição de aplicação de uma 

das teses, precisando, desta forma, os termos por meio dos quais as regras foram formuladas. 

Em última instância, tal técnica de harmonização não passa de uma espécie de interpretação 

restritiva, a partir da qual uma das teses tem seu espectro de aplicação estreitado para que se 

compatibilize com a outra tese também aplicável ao mesmo lócus teórico8 (MARTINS, 2000, 

p. 8). Como já enunciado, existem também as técnicas para a indicação e apresentação de 

teses como incompatíveis dentro da interpretação jurídica, isso ocorre quando se afigura 

inevitável ter que escolher entre uma das duas teses conflitantes para que o próprio discurso se 

mantenha.  

A primeira das técnicas a serem abordadas se sustém na assertiva de que duas teses 

se tornam conflitantes ao serem aplicadas concomitantemente ao mesmo objeto, desde que 

nenhuma das técnicas de dissipação de incompatibilidade anteriormente apresentadas sejam 

suficientes para sanar tal imbróglio. Os autores em comento apresentam outras cinco 

possibilidades em que enunciados incompatíveis podem surgir, tanto pelas condições em que 

uma tese ou regra é infirmada ou através da consequência de sua aplicação (LYCURGO; 

ERICKSEN, 2011, p. 119). Assim, somente através do escrutínio mais pormenorizado dessas 

possibilidades, é que se pode abstrair as consequências lógicas da argumentação proposta. 

A primeira das circunstâncias supramencionadas ocorre caso todos os enunciados de 

um indivíduo sejam tratados como um sistema único. Pode ocorrer, portanto, que duas 

assertivas do mesmo indivíduo, mesmo que exaradas em lapsos temporais diversos, venham a 

conflitar, apresentando-se, assim, no contexto interpretativo geral, como incompatíveis. 

Semelhantemente, ao se tratar de enunciados de grupos que são entendidos apenas 

como um sistema único de enunciados, pode ocorrer que, por ventura da suposta unidade, 

emissões enunciativas individuais de membros do grupo venham a conflitar com a designação 

pretensamente unitária do grupo. Ocorrendo, desta feita, uma incompatibilidade entre um 

enunciado individual e a tese defendida pelo sistema único do grupo. 

                                                           
8 Acerca desse lócus, é importante gizar a necessidade de se denunciar, com delineamentos claros, de onde surge 
a problemática posta em questão. O referido lócus, portanto, consiste na delimitação das exterioridades 
pertinentes à própria problemática. 
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A terceira circunstância denotativa de incompatibilidades se dá no caso de um 

indivíduo integrar dois grupos distintos que guardem disposições normativas díspares entre si. 

Pode-se ter lugar, desta feita, que em função das regras distintas de cada grupo, em uma dada 

situação, cada uma das regras prescreva um comportamento antagônico, instalando-se desta 

maneira a incompatibilidade entre ambos os grupos. A incompatibilidade também pode ser 

evidenciada em casos em que, havendo duas normas, uma delas se dirige a uma situação 

jurídica que a outra norma (tida por conflitante) simplesmente exclui peremptoriamente. 

Assim, a simples imprevisão normativa pode ser foco da incompatibilidade de regras 

distintas. 

O último dos casos de incompatibilidades é também o mais complexo. Isso porque a 

sua incompatibilidade não deriva do choque entre duas regras ou teses opostas, e sim de uma 

incompatibilidade ocasionada por um fato derivado da própria assertiva da norma prevalente. 

Clarifique-se, a regra pode se incompatibilizar com as consequências do mesmo fato de ela ter 

sido afirmada. Esse caso recebe a nomenclatura de “hipótese de autofagia”, isso porque o 

próprio evento derivado da norma finda por incompatibilizá-la de maneira intrínseca. Ou seja, 

a incompatibilidade desses elementos não está adstrita a nenhum fator externo, seja em sua 

conjunção discursiva ou em sua manipulação pelos agentes encarregados de formular o 

próprio sistema, a sua incompatibilidade é algo que já se encontra ínsita em sua própria 

exposição discursiva, daí ela ser autofágica9. São elencados três casos para a ocorrência da 

autofagia: retorsão, auto-inclusão e sofismas anárquicos. 

No caso da retorsão o ato decorrente do efeito da aplicação normativa finda por 

negar reflexivamente o próprio discurso, ou seja, o ato implica o que a própria fala nega. A 

retorsão não vem a compreender, ou, minimante, esclarecer nenhuma nova conceituação 

lógica propriamente dita, ela não se imbui desse caráter enunciativo, de modo que pode ser 

considerada meramente uma tautologia reversa da primeira assertiva, ela não constrói nenhum 

novo conceito, apenas apresenta uma oposição vazia da primeira inferência lógica. A técnica 

por ora apresentada consiste em uma aplicação indireta da ars inveniendi, pensada por 

Theodor Viehweg (1979, p. 44) para nortear-se por problemas discursivos, pois, toda questão 

normativa que aparentemente permite mais de uma resposta e que requer necessariamente um 

entendimento preliminar, de acordo com o qual toma o aspecto de questão que há que levar a 

                                                           
9 A autofagia é uma referência à literatura médico-científica na qual um corpo finda por se devorar, ele consome 
a si mesmo, extraindo de si próprio a energia necessária para se manter, algo que geralmente ocorre em certos 
distúrbios sexuais, ou até mesmo em casos extremos de anorexia nervosa. Como essa prática autofágica é 
insustentável, pois o organismo acaba por se consumir totalmente e se aniquila. Desta feita, a breve analogia para 
com os essa classe de argumentos é bastante apropriada, afinal de contas, a sua insustentabilidade estrutural é 
patente. 
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sério e para a qual há que buscar uma resposta. Nesse sentido, ainda que a análise do sistema 

seja deixada de lado, deve-se compreender que o tratamento aplicado à retorsão insere-se 

apenas em “conjunto de deduções previamente dado, mais ou menos explicito e mais ou 

menos abrangentes, a partir do qual se infere a resposta, mesmo que esse resultado seja 

despido de um conteúdo valorativo propriamente dito em função de sua carga tautológica. 

Por sua vez, na auto-inclusão, ocorre a hipótese que a mesma regra aplica-se a ela 

mesma. Assim, há uma dupla incidência normativa que conduz à incompatibilidade 

normativa. Possivelmente essa espécie de incompatibilidade ocorre com certa frequência no 

direito penal, quando se vislumbra a inserção de bis in idem na aplicação de sanções, algo 

totalmente incongruente com a escorreita aplicação normativa de tais imposições de ultima 

ratio. Isso porque, exemplificativamente, as determinações de direito penal podem conduzir à 

segregação social, algo que não pode ser tido como um resultado errôneo aceitável dentro dos 

limites de erro de um sistema lógico-jurídico. Ainda que esse resultado não possa ser 

totalmente calcinado dentro das possibilidades argumentativas decisórias de uma sentença 

penal, por exemplo, os parâmetros de suas reproduções devem ser observados e estudados 

para que esse tipo de resultado falacioso não se repita com certa constância. 

Os sofismas anárquicos consistem em uma regra aplicativa que se opõe as suas 

próprias consequências que dela derivam (ÁLVAREZ, 2007, p. 203). Assim, há uma 

contradição10 inerente à própria regra que dispõe algo que lhe é negado sequencialmente. A 

anarquia de tal sistemática conduz à insustentabilidade do próprio sofisma proposto. Desta 

forma, por mais que o sofisma em si já seja algo não propriamente útil dentro da interpretação 

da lógica formal comum, eles assumem um papel de análise regressiva dentro dos argumentos 

quase-lógicos a partir da compreensão de que sua verificação conduz a uma insustentabilidade 

sistemática das premissas que dele são derivadas. 

Dentro da análise argumentativa proposta por Perelman e Olbrechts-Tyteca um dos 

conceitos a ser cotejado diz respeito à identidade total de objetos e as suas definições. Para 

que se entenda a relação de identidade entre objetos no contexto quase-lógico dessa 

argumentação se apresenta como imprescindível a compreensão de que essa relação não seja 
                                                           
10 Importante destacar que o próprio Perelman (1977, p. 246) traça uma distinção bastante interessante entre a 
contradição e a incompatibilidade, haja vista que, enquanto a contradição formal se liga à noção de absurdo, a 
incompatibilidade se liga à compreensão de algo ridículo no fluxo interpretativo. Desta feita, uma afirmação é 
tida por ridícula quando conflita, sem justificação plausível, com uma opinião anteriormente admitida. Não 
obstante, é importante atentar que tanto o absurdo quanto o ridículo podem ser obtidos por via indireta. O 
absurdo é obtido indiretamente através de uma redução, a chamada redução ao absurdo (reductio ad absurdum, 
ou argumento do terceiro homem). Já o ridículo é obtido indiretamente por meio da ironia. A ironia socrática, 
segundo Perelman (1977, p. 248), é um exemplo de ridicularização do adversário, que, ao ver suas 
incompatibilidades evidenciadas, é obrigado a rever suas opiniões. 
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considerada nem como arbitrária nem como evidente. Ou seja, essa relação deve ser entendida 

quando ela dá espaço para a ocorrência (ou não) de uma justificação argumentativa. Essa 

relação não pode se basear em evidência de correlações de noções entre os objetos, e sim ter 

fulcro na sua justificação ou valorização através da argumentação. A argumentatividade dos 

elementos é ressaltada em situações interpretativas em que existem definições variadas de um 

mesmo termo e a escolha entre elas se afigura premente e indispensável.  

Surgem, desta feita, duas formas de justificação de um definição, ou por via de sua 

etimologia (e o sentido interpretativo dela derivado), ou segundo a substituição da própria 

definição pelas condições de aplicabilidade por uma definição que se baseie na consequência 

de sua aplicabilidade, e vice-versa. Ou seja, promove-se a alternância argumentativa entre os 

efeitos da aplicação da definição pela sua própria condição de inserção discursiva, sendo que 

tais possibilidades de alteração são intercambiáveis dentro do processo interpretativo. 

 

3 A NOVA RETÓRICA DE PERELMAN: A CONSTRUÇÃO DE ELEMENTOS DE 

EFETIVIDADE JURÍDICA A PARTIR DA REGRA DE JUSTIÇA. 

 

Em um sistema lógico-formal a igualdade entre duas expressões só pode ser 

infirmada a partir da analiticidade, ou caráter analítico, do seu julgamento. Todavia, em 

termos de argumentos quase-lógicos de linguagem natural, não há esse rigorismo 

determinístico na análise de tal equivalência. Isso porque a análise das expressões no sistema 

quase-lógico está sempre sujeita ao manejo do sentido que é conferido às próprias expressões. 

Desta feita, como salienta bem Manuel Atienza (2000, p. 109), é concedida uma importância 

pragmática ao uso da linguagem por parte de Perelman, haja vista que seu objetivo principal é 

persuadir, o que finda por antecipar elementos essenciais de outras teorias da argumentação, 

para as quais finda por convergir, ao balancear as analogias existentes (como se verá mais 

adiante) com a regra de justiça (princípio universal) em face de noções comunitárias (tal como 

descrito no ideal de diálogo habermasiano). 

Outra diferenciação patente entre a progressão lógico-formal e o cotejo quase-lógico 

de Perelman se evidencia na análise das tautologias. Ainda que a nova análise lógica 

promovida no início do século XX por Ludwig Wittgenstein (1994, p. 44) demonstre que as 

tautologias não representam nenhuma situação possível, logo não são figuras de realidade. 

Isto ocorre porque na primeira fase da filosofia de Wittgenstein, a da teoria pictórica do 

significado, ele tentava dar uma descrição de ordenação lógica do mundo, tanto que admitia o 

silêncio lógico sobre coisas que não se podem ser ditas (proposição número sete do Tractatus 
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Logico-Philosophicus
11). Diferentemente, Perelman atribui aos argumentos quase-lógicos a 

possibilidade de uma reinterpretação dessas figuras de mesmo sentido tanto na afirmação 

quanto no resultado.  Em tal argumentação, propõe-se que as tautologias são meramente 

aparentes, haja vista que não há identidade formal propriamente dita nelas, de modo que elas 

podem ser dissipadas ou incorporadas ao processo interpretativo na medida em que vão 

surgindo. Essa forma de apreensão das tautologias serve para conferir sentido específico aos 

movimentos interpretativos baseados em argumentação, fugindo, assim, do rigorismo formal 

clássico. 

Outro ponto de grande destaque na apresentação argumentativa em comento se refere 

à questão da regra de justiça a ser aplicada nos processos interpretativos. A regra de justiça 

definida na argumentação quase-lógica sustenta que seres ou situações de uma mesma 

categoria (ou que possam ser congregados sob a mesma égide categórica) devem possuir um 

tratamento idêntico, partindo-se sempre do pressuposto que existe uma etapa prévia de 

classificação e outra de categorização das situações a serem integradas.  De maneira similar 

ao argumento da regra de justiça, traz-se à exposição a questão da reciprocidade. Tal elemento 

argumentativo visa aplicar o mesmo tratamento a duas situações que se assemelhem entre si 

(Perelman e Olbrechts-Tyteca, 1996, p. 297). A reciprocidade atua até mesmo em situações 

meramente hipotéticas e, para atingir seu escopo, se baseia numa ideia de simetria entre as 

situações analisadas. A técnica da aplicação da reciprocidade ocasiona três efeitos bem 

distintos no processo interpretativo. Primeiramente, ela facilita a identificação entre eventos 

ou situações, de modo a promover entre eles a assimilação recíproca, isto é, os conduz a uma 

convergência interpretativa. Ademais, a aplicação da reciprocidade é suposta na qualificação 

das situações, quando estas estão baseadas na relação entre o antecedente e o consequente na 

mesma relação. Há de se dizer também que a reciprocidade provém o reconhecimento de 

identidade entre situações que se correlacionam a partir de transposições de perspectivas. 

Assim, a partir de uma nova conjectura de um ponto de vista já existe a reciprocidade pode 

aproximar situações a serem designadas pelo processo argumentativo. 

 O ponto seguinte a ser analisado na exposição argumentativa quase-lógica se refere 

aos elementos de transitividade. Contrariamente ao que ocorre na conformação da lógica-

formal, a transitividade sob essa nova perspectiva pode se basear em relações de igualdade, 

                                                           
11A sétima proposição da obra em comento enuncia que: Wovon Man nicht spreche kann, darüber, muß Man 

schweigen (“sobre aquilo de que o homem não pode falar, então, deve-se calar”, isto é, daquilo que não se pode 
se falar algo, então, deve-se silenciar), enunciado derivado da primeira fase do pensamento de Wittgenstein e de 
extrema importância para que se possa compreender a reinterpretação dada ao significado pelos argumentos de 
Perelman. 
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superioridade, inclusão, ascendência, implicação dentre outras, podendo ter como espeque a 

sua combinação quase-lógica com elementos simétricos (KALINOWSKI, 1972, p. 410). 

Nesse horizonte, as relações transitivas são utilizadas quando é necessário ordenar eventos ou 

situações cuja confrontação direta não se apresenta como factível. Dentre as possibilidades de 

cadeias transitivas a que exerce um papel de maior destaque e maior atrativo para a 

argumentação quase-lógica é a silogística (de consequência lógica).  

Acerca desses elementos de transitividade é de grande valia destacar o comentário de 

Robert Alexy (2005, p. 189), para o qual:   

 
Os argumentos quase-lógicos extraem sua força de convicções de sua 
semelhança com inferências logicamente válidas. Um grupo de argumentos 
quase lógicos é formado pelos argumentos que fazem referência à 
transitividade. ‘Os amigos de nossos amigos são também nossos amigos’ é 
um exemplo de tal argumento. Um exemplo de argumento que se apóiam na 
estrutura do real são os argumentos que se baseiam em laços de casualidade. 
Finalmente, Perelman divide os argumentos que fundamentam a estrutura da 
realidade em: aqueles que se referem a um caso particular (como por 
exemplo, com fins de generalização) e aqueles em que se trata de uma 
analogia.  
 

A partir da explanação do eminente jurista alemão, há de se compreender que a 

transitividade conduz tanto a experiências práticas despidas de consequências eticamente 

aceitáveis para um padrão jurídico decisório quanto para uma saída ao formalismo da lógica 

tradicional. Ela é inaceitável como padrão decisório quando suplanta, através de silogismos, a 

possibilidade de uma decisão justa, segundo o próprio exemplo fornecido por Alexy. De outra 

banda, quando a transitividade é aplicada segundo os ditames da analogia para uma resolução 

da realidade ela é quase-logicamente aplicável para que se chegue a uma decisão mais 

concreta e palpável. 

Outro argumento de grande relevância para o estudo em comento se trata das 

inclusões de argumentos quase-lógicos. As inclusões argumentativas se dividem de maneira 

dicotômica em inclusão das partes no todo e em divisão do todo em suas partes, sem que isso 

afete a sistematização inerente à completude necessária ao próprio argumento em análise 

(GRÁCIO, 1993, p. 92). A argumentação quase-lógica aprecia as relações existentes entre as 

partes e o todo sob a parêmia que “o que vale para o todo vale para a parte“. Destarte, tal 

relação entre todo e partes é analisada quantitativamente, tanto o todo em si considerado é 

mais importante que a parte, quanto a parte possui relevância em função de sua 

proporcionalidade para com o todo.  Assim, a consistência global de uma interpretação 

sistemática se apresenta muito mais sólida e consistente que a análise igualitária ou 
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equivalente de cada parte em relação ao todo. Nesse sentido, para que haja a inclusão de um 

evento ou situação particionada seja levada a efeito é imprescindível que haja homogeneidade 

entre a parte a ser inserida e o todo. Em termos quase-lógicos, basta negar a referida 

homogeneidade para que a relação de inclusão seja totalmente prejudicada ou até mesmo 

desfeita, caso a inexistência de homogeneidade seja apenas suscitada em momento posterior 

ao próprio processo de abstração inclusivo. 

Já o argumento da divisão de todo em suas partes baseia-se na concepção de que o 

todo deve ser reconstruído a partir da soma de suas partes constitutivas. Assim sendo, supõe-

se o conhecimento das relações que as partes mantêm com o todo, sem essa concepção prévia 

da constituição argumentativa não se é possível retroceder a um status quo ante da 

estruturação lógica do sistema (PIACENZA, 1998, p. 14). Esse raciocínio de reconstituição 

pode ser utilizado de três diferentes maneiras. A primeira delas serve para servir de prova para 

a existência de um conjunto, pois a mera reconstrução unitária dele confere-lhe existência. Ou 

seja, simplesmente refazer os passos de uma divisão argumentativa anterior leva ao 

conhecimento prévio do que se tinha antes de assim proceder, de modo que nessa maneira há 

apenas uma inversão constitutiva do argumento construído logicamente. A segunda maneira 

de se aplicar esse argumento é utilizada para provar ou não a existência de uma das partes do 

todo. Essa é a chamada argumentação por exclusão, uma vez que se aparta da conjuntura 

global um evento ou situação para que sua incongruência para com o todo se sobressaia. É 

uma espécie de corte epistemológico redutiva de partes excedentes do sistema interpretativo. 

A última aplicação da divisão do todo em suas partes serve de argumento resolutivo de um 

dilema, caso em que, para se concluir entre qualquer das hipóteses, chega-se a um resultado 

de importância equivalente. 

 Como o conceito de um dilema enuncia que essa é uma hipótese em que se tem, pelo 

menos, duas alternativas lógicas igualmente válidas, o propósito desse argumento consiste em 

apenas se saber que qualquer uma das alternativas a serem tomadas terá o mesmo valor 

axiológico ínsito em si mesma. Dizendo a mesma coisa de maneira mais clara, as opções são 

igualmente válidas do ponto de vista lógico, a sua escolha marca apenas uma cisão decisória 

dentro do vasto universo de possibilidades, excluindo qualquer outra hipótese porventura 

ainda não ventilada, bem como também esparge do universo amostral a hipótese 

anteriormente válida. Isto ocorre usualmente por três razões: ou porque ambas as hipóteses 

resolutivas conduzem ao mesmo resultado (geralmente levam à própria incongruência do 

sistema interpretativo), ou porque são dois resultados de mesmo valor, ou ainda porque 

conduzem, em cada caso, a uma incompatibilidade com a regra que interliga os próprios 
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resultados (nessa hipótese, deve se valer de uma das técnicas de explicitação ou de 

saneamento de incompatibilidades anteriormente apresentadas). Nesse passo, é importante 

destacar que Perelman segue, conforme indica Bruce J. Caldwell (2004, p. 55), o preceito 

enfático que a experiência constitui um dos aspectos fundamentais da preocupação com os 

processos decisórios de indivíduos em ambientes de incerteza, ainda que o próprio agente que 

decide tente ao máximo dar uma completude ao sistema que ele tem que tentar integrar com o 

seu pronunciamento decisório.  

Outra espécie argumentativa a ser analisada na lógica jurídica de Perelman e 

Olbrechts-Tyteca diz respeito à comparação de objetos dentro da avaliação interpretativa. 

Esse argumento deve ser desenvolvido quando os objetos são confrontados e aferidos 

reflexivamente entre si, sempre tendo o cotejo dos mesmos em função da ideia de medida, a 

qual apresenta três critérios fundamentais de análise. 

O primeiro desses critérios se refere à comparação por oposição qualitativa dos 

objetos (forte versus fraco, ou abrangente versus restrito). Nesse caso, a comparação é 

operada em função da qualidade intrínseca do objeto que não se altera durante o 

empreendimento interpretativo. O outro critério comparativo a ser utilizado traça como norte 

interpretativo a ordenação entre os objetos. De modo que um argumento “x” é mais 

abrangente que um argumento “y”, por exemplo. Esse englobamento argumentativo é 

importante para que se defina o espectro de abrangência de uma decisão judicial, a fim de que 

a sua extensão seja determinada em função da própria validade de seus argumentos concretos, 

e não simplesmente dada em função da abstração e da generalização atinente as normas 

jurídicas que lhe fundamentam. O último critério de comparação elencado é na verdade uma 

subespécie do critério anterior, e denomina-se critério de ordenação quantitativa. Assim 

sendo, além da sequencia de aparecimento dos objetos a serem analisados, deve ser tido em 

conta o número de vezes que o objeto aparece, para que a sua proporcionalidade, em relação 

ao todo sistemático da interpretação, também seja levada em consideração. 

Há de se deixar assente, como bem pontua Heloísa Feltes (2003, p. 271), que, para 

que se atinja um maior grau de eficiência, os termos de argumentação devem ser selecionados 

de maneira a que se adaptem aos “argumentatários”. Outrossim, as características dos termos 

em referência que promovem a particularização de uma série definida de argumentos, 

devendo tal série ser analisada de forma a apresentar-se favorável às conclusões da 

argumentação. Desta maneira, consegue-se congregar a comparação com os elementos 

integrativos da interpretação e evitar que ocorram conflitos e incompatibilidades de 

argumentos. 

9896



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Outra forma interpretativa afeita aos processos de comparação é denominada de 

“argumentação pelo sacrifício”. Nesta espécie de análise deve haver uma aceitação por parte 

do intérprete em suportar um “sacrifício” para que se obtenha um determinado resultado. Ou 

seja, sem que se refrate ou se suporte algum elemento não desejado de início, não há como se 

alcançar o escopo final da argumentação exposta. Esse tipo de argumentação permanece na 

base de sistemas de troca de ordenação meio-fim. Assim sendo, o meio utilizado para o 

intérprete é o sacrifício de um dos objetos possíveis no quadro discursivo, ou seja, é um 

esforço, um sofrimento com o qual o intérprete está assente em arcar (FELTES, 2003, p. 277). 

Ou, caso ele não esteja assente em arcar com ele, pelo menos tenha a antevisão da 

possibilidade de sua ocorrência e não feche as demais possibilidades para que o argumento 

possa ser trazido à baila em vista da possibilidade de ter que sacrificar o meio lógico da 

interpretação. 

De outra banda, o fim colimado é o próprio resultado do sacrifício ocorrido, embora 

não seja o escopo inicialmente idealizado, é aquele que mais se adéqua ao caso concreto. O 

aspecto quase-lógico de tal argumentação consiste em avaliar ou valorizar alguma coisa 

mediante os meios utilizados para produzi-la, isto é, considerar como espólio interpretativo o 

sacrifício necessário para arregimentar uma interpretação sistematicamente escorreita, haja 

vista que ao avaliar, julgar e criticar é que se forma os juízos de valor (KOCH, 1987, p. 19). 

Um bom exemplo da utilização desses argumentos de sacrifício ocorre quando há colisão de 

princípios jurídicos, como nenhum princípio pode aniquilar outro princípio, há de se 

promover o prestígio de um deles em face do caso concreto. Tal sistemática envolve, 

ineroxavelmente, elementos de ponderação e proporcionalidade argumentativa, a qual pode 

ser estruturalmente sustentada através de sacrifícios argumentativos em prol de uma 

homogeneidade na interpretação. 

A última espécie de argumentos quase-lógicos derivada da comparação a ser 

perquirida se atém as questões de probabilidade dos argumentos. Tal espécie em comento 

possui o escopo de conferir um aspecto empírico à interpretação.  Desta feita, deve ser 

delineado um quadro avaliativo que verse tanto sobre a importância dos acontecimentos 

quanto sobre a possibilidade de sua aparição dentro do contexto interpretativo futuro. O 

recurso probabilístico, portanto, fica sujeito a diferentes interações factuais entre os elementos 

comparados. Ainda assim, pode ocorrer como Perelman (2004, p. 190) relembra que por 

razões de bom senso, equidade e interesse geral, uma solução se apresente como única 

admissível, ela é que se tende a impor nos meandros do direito também, ainda que se obrigue 
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o intérprete (como anteriormente explicitado) a recorrer a uma argumentação especiosa para 

mostrar sua conformidade com as normas legais em vigor. 

Por fim, em conclusão à nova proposta argumentativa de uma nova (quase) lógica 

jurídica, há de se compreender que a interpretação ocorre em uma dupla situação temporal. 

Num primeiro momento argumentativo há o deslocamento para o lugar do interpretador –

procura-se atingir o seu topos (ARISTÓTELES, 1994, p. 122) , no sentido de compreender 

seu discurso e abstrair o local em que sua interlocução de dá. Em uma segunda colocação 

interpretativa, o intérprete deve se deslocar para uma aplicação dos argumentos quase-lógicos 

ao referido discurso, visando interpretá-lo a partir de tal perspectiva. Nessa esteira, bem 

destaca Gianluigi Palombella (2005, p. 291) que os novos raciocínios trazidos por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca tentam congregar novos elementos lógicos ao direito não são, portanto, 

aplicações rigorosas de uma teoria lógica, mas procedimentos discursivos que se mostram 

diferentes dos tipos lógicos ou são resultado da combinação de um esquema lógico com 

alguma assunção (não lógica, mas) jurídica (em algum sentido da expressão), por isso que são 

considerados, efetivamente, um meio retórico de apresentação do direito. 

Destarte, a simples adequação das premissas básicas a uma conclusão lógico-formal 

leva a resultados práticos desastrosos e pouco eficientes Um exemplo bastante prático disso se 

dá no caso das provas ilícitas carreadas em um processo penal, a decisão será sempre baseada 

nos argumentos quase lógicos tal como explicitados, haja ou não o acolhimento da prova 

ilícita. Se ela não for acolhida, a verdade real não será alcançada por falta de uma parte 

constitutiva sua, caso ela o seja, ainda assim a decisão não será totalmente apartada de um 

argumento quase lógico em função da manifestação espúria da ordem jurídica em aceitar a 

prova eivada de ilicitude, mesmo que essa seja a melhor opção para o caso concreto que está a 

ser decidido. 

Nesse horizonte, é correto asseverar, mais uma vez, que o pressuposto analítico de 

Perelman conduz ao entendimento que não se deve chegar a uma verdade jurídica pré-

estabelecida, por meio da qual o juiz expressaria a vontade da lei, ou algo semelhante a isso 

(LYCURGO; ERICKSEN, 2011, p. 116-117). Outrossim, pode-se citar o exemplo prático de 

que na análise de uma prova ilícita pode levantar a questão da proporcionalidade como regra 

de verificação a ser compreendida como sendo um elemento quase-lógico nos moldes 

perelmenianos. Não obstante, por não expressar uma simples constatação de verdade, afinal, 

em última instância, ela é eivada de ilicitude, e não há verdade na ilicitude.  

Essa análise de verificação de uma prova serve como exemplo singular de um 

argumento quase lógico a ser trabalhado no âmbito processual do direito, algo bastante 
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significativo para essa seara em particular. Isso se evidencia ainda mais ao se falar que a 

aplicação dessa prova permeada pela proporcionalidade dá uma maior singularidade aos casos 

analisados, sem que isso finde por desembocar num argumento non sequitur de 

fundamentação decisória (TAYLOR, 2000, p. 39). A aplicabilidade desse tipo de argumento 

quase-lógico de caráter proporcional ocorre, portanto, sem que uma injustiça seja perpetrada 

no plano prático dos efeitos de uma sentença penal, por exemplo. 

A retórica utilizada por Perelman e Olbrechts-Tyteca é apenas um estudo técnico dos 

processos e dos instrumentos de produção de conhecimento e persuasão jurídica12 (BITTAR; 

ALMEIDA, 2008, p. 454). Assim, o conteúdo dos expedientes interpretativos devem se 

encaminhar para a verossimilhança e não para a simples e pura sofística, das preocupações 

aristotélicas. Pois, caso assim se persista na análise filosófica, e eminentemente lógica do 

direito, apenas conseguir-se-á traçar parâmetros dogmáticos pouco efetivos em sua dinâmica 

de aplicação. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em síntese, esses são os argumentos quase-lógicos propostos por Perelman e 

Olbrechts-Tyteca, os quais, diferentemente dos sistemas formais, dependem de um ato 

interpretativo fomentado nas aberturas e lacunas existentes nas linguagens naturais, elemento 

este afeito principalmente à estruturação das ciências jurídicas como se pôde denotar. 

Essa forma de interpretação do direito, e, principalmente das decisões judiciais é 

fundamental na atual conjuntura hermenêutica contemporânea, já que dá uma nova 

perspectiva analítica aos hermeneutas e demais filósofos do direito a terem acesso a uma 

                                                           
12 Utilizando-se uma nomenclatura cunhada por Michel Meyer (1993, p. 42), deve-se ressaltar que essa 
persuasão argumentativa, ao menos nos meandros jurídicos, deverá sempre ser calcada na “retórica branca” (no 
original em francês, rethórique blanche), a qual se caracteriza por ser eminentemente baseada em procedimentos 
críticos, e por se debruçar sobre seus próprios elementos procedimentais discursivos e não ocultar 
deliberadamente nenhum possível problema, exprimindo o cerne problemático sem nunca o ocultar em seus 
argumentos e respostas viáveis. Essa espécie retórica se contrapõe a denominada retórica negra (rethórique 

noire, no texto original e na língua francesa), a qual se embase, precipuamente, em esquemas e subterfúgios com 
o escopo de manipulação das respostas decisórias, tentando passar por resposta o que ainda é uma questão 
aberta, ou algo ainda inconclusivo. Dados os contornos éticos mínimos do direito, percebe-se que não há lugar 
para uma aplicação escorreita dos argumentos quase-lógicos caso se utilize a retórica negra, embora, ela possa 
ser vislumbrada como possível (mas não acertadamente aplicada) em algumas hipóteses processuais, como na 
aplicação da “teoria da causa madura” (a qual se encontra positivada na disposição legal do artigo 515 , § 3º, do 
Código de Processo Civil). Afigura-se nessa hipótese decisória uma questão ainda inconclusiva pode ser 
manipulada como plenamente resolvida, algo que, indubitavelmente, afronta definições ético-jurídicas e 
vilipendia a aplicação da espécie retórica adequada ao caso (a retórica branca, repisando as lições de Meyer).  
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maneira diferente e inovadora de se pensar a lógica aplicada ao direito. Ademais, isso tudo é 

feito sem que se recorra (ao menos necessariamente) aos estratagemas mais que complexos da 

lógica paraconsistente, por exemplo, a qual, ainda que seja plenamente aplicável aos 

panoramas jurídicos que envolvam dilemas práticos, como, por exemplo, o prestígio ou 

desprestígio de um princípio jurídico a ser aplicado quando há uma pluralidade de princípios a 

serem invocados igualmente a um caso particular ou peculiar do direito. 

A perspectiva de Perelman e Olbrechts-Tyteca coloca os meandros jurídicos como 

ambientes variáveis dentro de um conhecimento jurídico não estático, daí que se impõe a sua 

conceituação de uma nova retórica a ser utilizada na sistemática lógico-jurídica, sendo 

imperioso denotar que isso se deriva da necessidade de se assimilar as incompatibilidades 

lógicas surgidas no processo de tomada de decisão. Algo que favoreces, sobremaneira 

qualquer pretensão interpretativa mais concreta e dinâmica que o simples dogmatismo da 

velha lógica jurídica, de fundamentos kantianos e positivistas, tão difundida nas épocas 

passadas. Assim, a análise de seu trabalho é fundamental para que cada vez mais se consiga 

implementar variantes lógicas (quase-lógicas) que dimensionem o direito de acordo com a 

sociedade viva em que ele se desenvolve, de modo que as implicações sociais decorrentes dos 

novos paradigmas decisórios jurídicos, calcados em elementos pós-modernos, auxiliam não 

apenas a manutenção de patamares sociais mais justos, bem como os implementam, 

transformando, outrossim, a sociedade como um todo. 
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THE PRACTICAL EFFORTS OF QUASI-LOGIC ARGUMENTS AS A DECISORY 

RULE OF JUSTICE IN THE FIELDS OF LAW. 

 

ABSTRACT 
The present essay intends to make a brief exposition about the quasi-
logic arguments developed by Chaïm Perelman with the major 
contribution of Lucie Olbrechts-Tyteca. Insofar, their dynamic and 
practical concepts of rules of justice in juridical cases shall be valid; 
something to be further analyzed in the decision expression of regular 
cases, giving, by the way, completion to this new law logical-system. 
Methodologically, some quasi-logic arguments shall be developed and 
combined with its several forms of comprehension of possibilities 
surrounded by reasonableness, fitting cases and proportion 
congregating it all with other juridical elements, verifying the 
effectiveness of this approaching on law-decisory matters. As a result, 
it gets the fundament of new arguments for the juridical situations, not 
something related to the old juridical logic, purposing, this way, the 
bases to a new juridical rhetoric.  
Keywords: Judicial Logic; Rhetoric; Quasi-Logic Arguments. 
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A BIOPOLÍTICA NO FORTALECIMENTO DO ESTADO DE ISRAEL:A 

AMPLIAÇÃO DOS ASSENTAMENTOS JUDAÍCOS NOS 

TERRITÓRIOS PALESTINOS 

 

THE BIOPOLITICS IN STRENGTHENING THE STATE OF ISRAEL: THE EXPANSION 

OF ISRAELI SETTLEMENTS ON PALESTINIAN TERRITORIES 

 

Gisele De Campos Versiani 

 

  

RESUMO 

O presente artigo pretende analisar a expansão territorial e populacional israelense por meio 

dos assentamentos em territórios palestinos sob a ótica de Michael Foucault no que tange ao 

fortalecimento de Estado e a tecnologia do poder. A partir de uma abordagem crítica, 

discorrendo sobre o histórico do conflito árabe-judeu e investigação bibliográfica e 

documental, a finalidade do estudo é traçar um paralelo entre os mecanismos de poder estatais 

utilizados para seu fortalecimento e o estudo da racionalização da prática governamental no 

exercício da soberania política. A consideração genérica sobre o poder, para fins de 

determinação do objeto de estudo e enquadramento da matéria no plano conceitual 

apresentado à luz da teoria da biopolítica proporciona avaliação quanto ao impacto, na 

realidade jurídica do Estado de Israel, dos discursos utilizados como verdade em busca da 

„terra prometida por Deus‟.  

PALAVRAS-CHAVE: BIOPOLÍTICA; ISRAEL; FOUCAULT; ASSENTAMENTOS. 

 

ABSTRACT 
This article proposes to analyze the territorial and population expansion by israeli settlements 

in palestinian territories in light of Michel Foucault with regard to the strengthening of state 

and the technology of power. In order to realize a critical approach, by discussing about the 

history of Arab-Jewish conflict and doing a bibliographic and documental investigation, this 

paper work's purpose is to draw a parallel between the mechanisms of state power used for its 

strengthening and the study of the rationalization of governmental practice in the exercise of 

political sovereignty. The general consideration about power, in order to determinate the 

object of study and the classification of the studing subject in the conceptual plan presented to 

the theory of biopolitics provides assessment of the impact, the legal reality of Israel, as true 

of the speeches used in search the 'promised land by God‟. 

KEYWORDS: BIOPOLITICS; ISRAEL; FOUCAULT; SETTLEMENTS. 
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1 CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES 

  

            Em mais de um século de disputas territoriais, desde otomanos, britânicos a 

árabes e judeus, a região que atualmente compreende o estado de Israel e os territórios 

palestinos, é palco de guerras entre basicamente dois grupos de identidades nacionais 

diferentes que disputam a mesma terra. 

  

Com a independência de Israel em 1948 vários foram os conflitos ocorridos entre 

árabes e judeus pela disputa territorial, onde os palestinos discordavam da partilha e da 

criação de um Estado judeu.  

  

Os árabes atacaram com 05 países: Egito, Síria, Iraque, Líbano e Transjordânia. Este 

primeiro conflito foi chamado de Guerra da Independência, em seguida como conflito 

continuado temos a guerra de 1956 ou a Guerra do Suez, em 1967 temos a famosa Guerra dos 

Seis Dias que delimitou as fronteiras israelenses atuais, em 1973 a surpreendente Guerra do 

Yom Kippour, enfim até 2008 com a Guerra de Gaza ou Operação Chumbo Fundido, 

conforme será exposto no capítulo seguinte 

  

Os Estados Unidos são o primeiro país a reconhecer a soberania israelense, tornou-se 

59º membro da ONU em 11 de maio de 1949, o que indicou o reconhecimento internacional 

do Estado e sua „soberania territorial‟. 

  

De todos os conflitos, a Guerra dos Seis Dias representa um importante marco para 

árabes e judeus, em razão dos territórios ocupados por Israel e ainda, o estabelecimento de 

assentamentos judaicos em vários locais estratégicos de territórios palestinos. 
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Para garantir a soberania sobre a região de Jerusalém e Cisjordânia, por meio da 

superioridade demográfica, Israel deu início à povoação nas áreas anexadas pós Guerra dos 

Seis Dias, construindo centenas de assentamentos urbanos e rodovias. 

  

As colônias judaicas, iniciadas no fim da década de 60, se intensificam após os 

acordos de Oslo (capital da Noruega), em 1993, quando os líderes de Israel e presidente da 

OLP assinam uma série de acordos de paz mediados pelo então presidente dos Estados 

Unidos, Bill Clinton. 

  

Essa política de expansão demográfica e territorial, enquanto instrumento do biopoder 

está intimamente ligada à ideia de soberania, porquanto pela força física, é capaz de segregar 

pessoas, expropriar terras e demolir residências. A segregação divide palestinos e judeus, pelo 

fato daqueles representarem para Israel grupos inexpressivos politicamente constituindo, desta 

forma, pessoas sem direito. 

  

Do mesmo modo, a biopolítica, segundo o filósofo Michael Foucault redefine o espaço 

e os limites daquilo/daqueles que devem ser protegidos e aquilo/aqueles que devem ser 

entregues à própria sorte. 

  

O estudo, portanto, contará com um breve histórico do conflito árabe-judeu e em 

seguida a questão dos assentamentos judaicos que acentua o veneno da diferença ideológica, 

Israel deseja incorporar o maior número possível de colonos dentro de suas fronteiras, 

enquanto os palestinos querem expulsar todos os judeus do território controlado por eles. 

  

Dentro desta perspectiva, Michael Foucault, autor da ideia dos sistemas de 

pensamento e do conceito de metodologia da história do pensamento, estuda a mutação da 

figura do Estado na proteção dos súditos e poder disciplinar ao gerenciamento planificado da 

vida das populações exercendo verdadeira gestão do corpo social.  
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Nessa gestão das políticas públicas relativas à vida da população será esboçada, no 

terceiro capítulo, a preocupação de Israel em expandir e fortalecer o Estado mediante políticas 

que visam o aumento territorial e populacional judaica na região palestina. 

  

Finalmente será traçado um paralelo entre a expansão de Israel, precipuamente por 

meio de assentamentos, e os efeitos da governamentalidade sobre a população a partir do 

prisma foucaultinano da biopolítica, com o objetivo de desvendar os discursos estatais que 

encobrem os mecanismos de poder. 

  

2 O CONFLITO ÁRABE- JUDEU 

  

Um breve histórico do conflito árabe-judeu será exposto neste capítulo para auxiliar a 

compreensão da motivação do aumento dos assentamentos judaicos nos territórios palestinos, 

objeto do presente estudo.  

  

O conflito tem origem na disputa pelo território da chamada terra Palestina (atual 

Estado de Israel e territórios palestinos), que conforme o cientista Jorge Zaverucha, este nome 

foi dado à antiga Terra de Israel pelo Império Romano.   

  

Os filisteus eram originários de ilhas mediterrâneas que invadiram a 

região há quatro mil anos. Foram dizimados e não possuem relação histórica com os 

árabes. Um dos objetivos dos romanos em rebatizar a Terra de Israel por Palestina 

era o de destruir a presença judaica nessa região. (ZAVERUCHA, 2010, p. 21). 

  

A região Palestina, sempre disputada por vários povos durante a história, foi dominada 

pelo Império Turco-Otomano, durante quase 500 anos, até os britânicos a invadirem e 

promoverem aumento da migração de judeus vindos da Europa, influenciados pelo 

movimento sionista em sua primeira fase, de 1878 a 1918.  
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Após a primeira guerra mundial, com a vitória dos aliados, o Reino Unido detém a 

soberania do território, hoje compreendido pelo moderno Estado de Israel, territórios 

palestinos, Iraque e Jordânia. Os britânicos dividiram o território em dois utilizando o rio 

Jordão como demarcação fronteiriça e estabelecem que os judeus somente poderiam habitar 

ao lado oeste do rio. A França passou a controlar a Síria e o Líbano. 

  

Durante a década de 30, em razão da perseguição nazista, intensifica a imigração de 

judeus europeus ao território atual do estado de Israel e em 1946, a Transjordânia, hoje 

Jordânia, torna-se independente.  

  

O Reino Unido aliado ao desgaste da 2ª guerra mundial, descolonização da Índia e 

crises decorrentes das imigrações de judeus para o território palestino noticia, ao final de 

1947, que o território seria devolvido às Nações Unidas em maio de 1948. 

  

Deste modo, a Assembléia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, após 

anos de crise entre palestinos, judeus e britânicos, que estabelecia a partilha da área em dois 

Estados: um árabe e um judeu. Jerusalém seria uma „cidade internacional‟, por ser 

considerada sagrada por ambos os povos, o que nunca foi implementado. 

  

Os palestinos não aceitaram a divisão que “conferia ao proposto estado judeu 56 por 

cento da área da Palestina, enquanto os judeus constituíam apenas 33 por cento da população 

e detinham apenas 6 por cento da área não urbana.” (HADI, 1999, p. 24). 

  

Em 14 de maio de 1948, após a retirada dos britânicos da Palestina, Israel, na 

oportunidade, se declara independe, sem o reconhecimento dos países árabes, que declaram 

guerra à partilha e à independência de Israel. 
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Israel, ainda, declara Jerusalém sua capital transferindo sua sede de governo em 1949 

e, durante o conflito da independência, ocupa militarmente a parte ocidental de Jerusalém, 

permanecendo a parte oriental, conhecida como Cidade Velha, nas mãos da Jordânia. Esta 

situação findou em junho de 1967 quando Israel anexou a Cidade Velha, no conflito 

denominado Guerra dos Seis Dias reunificando Jerusalém. 

  

Porém, antes da Guerra dos Seis Dias, ocorreu outra guerra envolvendo esses dois 

povos: a crise do Canal de Suez, um canal de navegação mercante fundamental que liga a 

Europa e a Ásia, ocorrida em 1956. 

  

Conhecida como a segunda guerra entre árabes e judeus, a disputa versou sobre o 

controle do canal de Suez, na qual de um lado União Soviética apóia Egito contra Israel, então 

auxiliado por Grã-Bretanha e França. Contudo, a guerra foi impedida por Resolução da ONU 

e também por ausência de apoio dos Estados Unidos da América. 

  

A instabilidade da região contribuiu para que os palestinos passassem a se organizar 

politicamente, e com o apoio do presidente Nasser do Egito, foi criada em 1964 a OLP – 

Organização para a Libertação de Palestina. 

  

Ocorre que a causa palestina tornou-se conveniente a ideologia pan-arabista na época 

que “consistia na união de todos árabes como prelúdio para a libertação da Palestina, ou seja, 

destruição de Israel” (ZAVERUCHA, 2010, p. 34). 

  

Tem início, assim, a terceira e a mais relevante guerra entre árabes e judeus, pois 

majorou os problemas territoriais e distanciou a promoção da paz no Oriente Médio quando 

da ocupação de Israel da parte oriental de Jerusalém, atual ponto de inflexão entre os dois 

povos, visto que os palestinos também desejam tornar Jerusalém a respectiva capital do 

vindouro Estado.  
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  Israel, ao constatar que Nasser, presidente do Egito, se preparava para a guerra, resolve 

se antecipar ao provável ataque e surpreende a força área egípcia no solo atacando ainda os 

demais países vizinhos Jordânia e Síria. O Líbano se aliou simbolicamente aos Estados árabes 

sem, contudo, participar efetivamente das hostilidades. 

  

O Estado de Israel tem seu território substancialmente modificado ao término da 

Guerra de Seis Dias, dentre eles, Gaza, a península do Sinai, as colinas de Golã e a Margem 

esquerda do rio Jordão (Jerusalém Oriental). Quando, portanto, o Conselho de Segurança da 

ONU terminou de votar o cessar-fogo, restou consagrado um progresso considerável das 

posições de Israel, a par da Resolução 242 que abarcava princípios de regulamentação de paz 

entre Israel e seus vizinhos. 

  

Tais princípios, ensina Brant (2003), incluem a retirada das forças armadas israelenses 

dos territórios ocupados à época do conflito; o cessar de todo estado de guerra ou de 

beligerância, o respeito e o reconhecimento da soberania, da integridade territorial e da 

independência política de cada Estado da região e o direito de viver em paz no interior de suas 

fronteiras reconhecidas. 

  

Na seqüência dos conflitos tem-se ainda, a guerra denominada Guerra de Atrito, de 

1969-1970, na qual novamente o Egito, com o apoio da União Soviética, organizou 

interceptações no canal de Suez e outras hostilidades, que culminou em uma guerra aérea 

entre pilotos israelenses e egípcios.  

  

A Guerra do Yom Kippour, declarada em 6 de outubro de 1973, dia em que se 

comemora a festa do Kippour, feriado importante no Judaísmo, devido a uma ação militar 

egípcia e Síria, na tentativa de retomar o Sinai e colinas de Golã. 

  

Em razão das crises libanesas, em 1982, tem início a sexta guerra entre árabes e 

israelenses, com a invasão do Líbano por Israel em resposta aos ataques dirigidos contra Israel 

9911



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

pelos Feddayins (guerrilheiros) instalados no Líbano. Surge, nesta guerra, um movimento 

com o objetivo de libertar o território libanês do domínio israelense: Hezbollah. 

  

Israel devolve o Sinai ao Egito e em 1985, os israelenses se retiraram da maior parte 

do Líbano, entretanto permanecem no sul até o ano de 2000. 

  

Em 1987, ocorre a primeira Intifada (movimento de insurreição da população civil 

palestina contra a ocupação israelense) na faixa de Gaza, momento que surge o Hamas 

(movimento de resistência islâmica criado em 1987) que passou a agir militarmente contra 

Israel. 

  

Israel e a organização libanesa Hezbollah travaram mais uma guerra no Líbano em 

2006, ocasionando a morte de mais de 1.500 pessoas e o deslocamento de cerca de 1,5 milhão 

de habitantes.  

  

Quando o Hamas, em 2007, vence as eleições parlamentares e expulsa Fatah 

(organização guerrilheira palestina criada em 1959) da faixa de Gaza, Israel, com apoio do 

Egito, estabelece um bloqueio naval, marítimo e terrestre em Gaza. Em 2008, Israel ataca 

Hamas na faixa de Gaza em resposta a foguetes lançados oriundos do território palestino, 

conflito denominado Chumbo Fundido se estendeu até 2009. 

  

 Diante do exposto, tem-se que inúmeros foram os conflitos envolvendo árabes e 

judeus ao longo dos anos na disputa pelo mesmo território, as soluções para o impasse e a 

busca da paz sempre esbarraram na etnicidade, religião e nacionalismo. Desta forma, a par 

dos poucos avanços nas negociações, no que tange ao retorno dos territórios ocupados por 

Israel, sobretudo na década de noventa, aos palestinos, a situação atual é de planejamento 

israelense para construir novas unidades habitacionais em assentamentos judeus.   
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Nos capítulos seguintes será exposto o resultado territorial da guerra de 1967 para o 

Estado de Israel e a construção e povoamento de novos assentamentos judeus e, 

posteriormente será traçado o pensamento do filósofo Michael Foucault quanto ao 

fortalecimento do Estado, por meio do aumento de território e população no que tange ao 

estudo do funcionamento da biopolítica e governamentalidade.   

  

2.1 O Estado de Israel e os assentamentos judaicos 

  

A Guerra dos Seis Dias (05 a 10 de junho de 1967) modificou, portanto 

substancialmente as fronteiras de Israel triplicando seu território e fortalecendo o Estado na 

conquista de toda a região do Sinai (devolvida ao Egito em 1979), Cisjordânia e Golã.  

  

Israel controla também a totalidade de Jerusalém quando ocupa sua parte oriental, 

medida essa considerada nula pelos órgãos da ONU, haja vista a Resolução 242 do Conselho 

de Segurança que ordena devolução do território anexado. 

  

A cidade santa Jerusalém, capital de Israel, é hoje ainda centro do conflito árabe-

israelense que já dura meio século. Jerusalém é o coração de três religiões: Judaísmo, 

Cristianismo e Islamismo; foi a origem do orgulho sagrado e símbolo para israelenses e 

palestinos.   

  

Em seqüência à anexação de territórios na Guerra de Seis Dias, Israel inicia a 

construção de colônias dos assentamentos judaicos principalmente em Golã e Cisjordânia. 

Houve tentativa em Gaza, mas foram desmanteladas em 2004 por Sharon. 

  

Mesmo após os acordos de Oslo iniciados em 1993, onde os dois povos se 

comprometiam a unir esforços para a realização da paz, dar fim aos conflitos e a abertura das 

negociações sobre os territórios ocupados, Israel “se empenhou na rápida construção e 
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povoamento de novos assentamentos judeus e sistemas rodoviários nas terras vagas restantes 

de Jerusalém oriental.” (TSEMEL; JARADAT; GASSNER, 1999, p. 94). 

  

De acordo com relatório de B‟tselem[1] publicado em 1995, 76.151 unidades 

residenciais foram construídas na cidade de Jerusalém no ano de 1995, com um acréscimo de 

108% no número de unidades residenciais, no entanto destinados quase exclusivamente à 

população judaica. 

  

Estima-se que existem hoje 200.000 israelitas na Cisjordânia e outros tantos em 

Jerusalém oriental, ao lado de cerca de 2.000.000 de palestinos. Na Faixa de Gaza há 6.900 

israelitas, ocupando cerca de 20% do território, ao lado de 1.200.000 palestinos, dos quais 

cerca de 70% são refugiados.  

  

A instalação de cidadãos civis do estado ocupante num território ocupado não é 

permitida pelas regras do Direito Internacional, proibida principalmente pela IV Convenção 

de Genebra relativa à Proteção das Pessoas Civis em Tempo de Guerra que Israel assinou.  

  

Desta forma, a anexação israelita de Jerusalém oriental e dos demais territórios 

ocupados foi declarada ilegal diversas vezes pela ONU (Conselho de Segurança e Assembléia 

Geral) e outros órgãos da comunidade internacional. 

  

Além dos assentamentos, no afã de resolver o „problema palestino‟, Israel inicia o 

projeto de construção do muro da Cisjordânia que consiste em uma barreira física em torno e 

por dentro dos territórios palestinos ocupados (Cisjordânia e Jerusalém Oriental).  

  

A barreira tem uma extensão aproximada de 760 km entre a Cisjordânia e Israel. O 

muro é ladeado por uma faixa de 60 metros de largura (área de exclusão) em 90% da sua 
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extensão, e a muralha de concreto chega a 8 metros de altura em 10% da sua extensão, a 

maior parte da barreira foi construída na Cisjordânia. 

  

O muro, conforme o governo de Israel, tem o propósito de evitar a infiltração de 

terroristas nas áreas israelenses; lado contrário, a Autoridade nacional Palestina, informa que 

a cerca visa incorporar partes dos territórios palestinos ao território de Israel.  

  

A existência e as linhas traçadas da construção são contestadas sob os aspectos 

políticos, humanitários e legais. O Tribunal Internacional de Justiça de Haia o declarou ilegal 

em 2004, em função da barreira cortar terras palestinas e isolar cerca de 450.000 pessoas.  

  

Israel não respeitou o parecer da Corte Internacional, assim como as Resoluções da 

ONU e a construção da barreira prossegue.  

 

 

3 BIOPOLÍTICA E AS RELAÇÕES DE PODER 

  

No momento em que Foucault decide estudar a maneira como se estabeleceu o 

domínio da prática de governo verifica que a ideia de razão de Estado, que aparece no século 

XVI, como princípio de fortalecimento do poder estatal se articulava, no século XVIII, na 

teoria do Estado de polícia, ou seja, de um Estado que tende a aumentar o seu poder, 

cuidando, de uma maneira metódica, da felicidade de seus súditos.  

  

O governo não era a simples instrumentalização da força de um Estado cada vez mais 

cerrado, mas uma figura original do poder, utilizando técnicas específicas de saber, de 

controle e de coerção.  
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Havia uma certa racionalidade na prática governamental, historicamente definida, das 

relações de poder. “Governar é segundo o princípio da razão de Estado é fazer que o Estado 

possa se tornar sólido e permanente, que possa se tornar rico, que possa se tornar forte diante 

de tudo o que pode destruí-lo.” (FOUCAULT, 2008, p. 6). 

  

A analítica de Foucault confere um deslocamento do poder em relação ao Estado, 

porquanto identifica a existência de uma série de relações de poder que se encontram fora dele 

e, que não podem ser analisadas em termos de soberania, de proibição ou de imposição de 

uma lei. A intenção não é recusar a importância do Estado e, sim confirmar que as relações de 

poder ultrapassam o nível estatal e se alargam por toda a sociedade. 

  

E mais, o Estado, para Foucault, com a gênese e o desenvolvimento das novas relações 

de produção capitalistas, leva à instauração da biopolítica normativa enquanto metodologia 

institucional de modelagem do indivíduo e de gestão da coletividade; ou seja, de formatação 

do indivíduo e de administração da população para os fins almejados. 

  

Feita essas considerações tem-se que o Estado de Israel adota postura de expansão 

territorial e populacional, por meio de política de assentamentos e também de mecanismos de 

desqualificação da titularidade de direitos pela negação de sua cidadania e cidadania 

israelense aos árabes habitantes de Jerusalém. 

  

Hoje, por exemplo, para anexar a Cisjordânia, como deseja Israel, seria bastante 

complicado, haja vista existir mais de 2,5 milhões de palestinos vivendo neste território, além 

dos 300 mil colonos israelenses. Com a concessão de cidadania aos habitantes de origem 

palestina, levando em conta os mais de 1 milhão de árabes israelenses e outras centenas de 

milhares de Jerusalém oriental, a maioria judaica de Israel correria risco. 

  

Seria um Estado binacional, e não judaico, afundando o sonho de Theodor Herzl 

(fundador do moderno sionismo político) de criar uma pátria para os judeus. 
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Essa é a questão primordial no presente estudo, busca por um Estado fortalecido, cuja 

identidade nacional se mistura à ideologia de perseguir a propriedade „legítima‟ de todo o 

território sagrado, afinal prometido por Deus, a qualquer custo.  

  

E o Estado, protetor da integridade, da superioridade da raça trabalhará para isso por 

meio de guerras, mortes do povo inimigo e aumento de sua população economicamente ativa, 

que perseguirá este ideal seguindo o discurso histórico da verdade que considera as medidas 

de governo corretas. 

  

Existe uma tensão entre palestinos e israelenses que é ideológica e também biopolítica 

na medida em que há uma intensificação das ideologias e diluimento da razão, a vida fica 

ameaçada, por isso ela pode desencadear a morte. 

  

Nesse processo de guerra constante entre os dois povos ainda existe uma grave 

conseqüência, os refugiados de guerra, sem ter para onde ir, entregues à própria sorte, sem 

poderem voltar a seus lares, atingem hoje a monta de milhões em toda a região palestina e do 

Estado de Israel, ninguém é responsável por eles. 

  

Durante as negociações de paz sempre foi ventilada a hipótese de Israel recuar para as 

fronteiras de 1967. Se assim o fizer, de modo unilateral ou como parte de um acordo político, 

muitos colonos enfrentariam um grave problema e teriam que optar por uma das seguintes 

condições: permanência nos territórios, expulsão de seus lares ou reassentamento voluntário 

em Israel.  

  

E, quanto aos assentamentos e investimentos financeiros, Israel gasta milhões na 

construção de colônias judaicas, rodovias e infra-estrutura para os colonos judeus habitantes 

em territórios palestinos. Além de investimento bélico a fim de assegurar qualquer tentativa 

de retomada territorial conquistada, exercício cotidiano de um poder estatal que investe na 

multiplicação da vida. 
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Coincidência ou não, a biopolítica, segundo Foucault (2008), se relaciona direta ou 

indiretamente com o mercado econômico e preza pela prosperidade deste. Israel, hoje, além 

de deter um poder econômico apreciável possui um dos exércitos mais poderosos do mundo, e 

durante anos foi apoiado econômica e diplomaticamente pelos Estados Unidos, maior 

indústria bélica do mundo.  

  

3.1 A relação governamentalidade x população 

  

Parece que o governo de Israel e também os líderes palestinos estão empenhados em 

proteger suas respectivas populações e principalmente suas ideologias, ao menos é esse 

argumento que tem sido utilizado a dezenas de anos para guerrear e realizar políticas públicas 

no exercício da governamentalidade. 

  

Por estar a governamentalidade ligada diretamente à população governada, esta é a 

personagem principal cujo nascimento conceitual, segundo Foucault (2008a), foi algo novo no 

século XVIII. 

  

O sistema de equilíbrio europeu, no século XVIII, obrigou os Estados a dar a si 

mesmos objetivos limitados em relação aos outros Estados e a buscar em sua política interna 

um objetivo ilimitado (poder de polícia), objetivando manter-se num estado de equilíbrio 

concorrencial, por meio da maximização de suas forças.  

  

Esta estrutura, historicamente determinada, tem como resultado a economia política, 

entendida como “todo método de governo capaz de assegurar a prosperidade de uma nação” 

(FOUCAULT, 2008, p. 19) que está ligada ao aparecimento de um novo elemento objeto de 

poder: a população. 
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 Considerada um conjunto quantificável, a população é a massa viva suscetível a 

desvios e crises, fonte de riqueza, força de trabalho e reserva de guerra. É necessário 

conhecer, controlar as necessidades e as variáveis que a afetam, visto que se trata de gerir a 

felicidade dos homens, por meio de medidas tão exatas quanto possível, visando reforçar o 

poder geral do Estado.  

  

A população deve ser preservada, principalmente ativa e numerosa, pois é oriundo 

dela a riqueza, força produtiva e também o consumo, portanto as práticas de 

governamentalidade devem proteger os grupos humanos e consequentemente a circulação de 

bens. (FOUCAULT, 2008a). 

  

A preocupação com a população e as relações humanas, seu meio de existência nutrem 

uma nova tecnologia do poder na qual a biopolítica vai extrair seu saber e definir o campo de 

intervenção de seu poder. (FOUCAULT, 2005). 

  

Israel trabalha arduamente para se manter e não ser destruído, esta é a sua razão de 

Estado, e mais busca ampliar e se fortalecer por meio da proteção à população que está 

diretamente ligada à idéia de riqueza e às práticas de governamentalidade. 

  

E, atualmente Israel luta para impedir a criação de um Estado palestino e conseqüente 

ingresso como membro pleno da ONU, esta decisão depende de aprovação no Conselho de 

Segurança das Nações Unidas, que é composta por cinco países de integração permanente e 

com direito a veto: EUA, China, Rússia, França e Reino Unido.  

  

A biopolítica lida com a população como problema político e “vai se dirigir, em suma, 

aos acontecimentos aleatórios que ocorrem numa população considerada em sua duração” 

(FOUCAULT, 2005, p. 293); este é ponto chave da expansão israelense e de sua economia 

política: preservação do território e de sua população para a prosperidade econômica da 

nação.   
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4 CONCLUSÃO 

  

Além do aumento dos assentamentos judaicos em territórios palestinos, Israel pratica 

na Cisjordânia e Jerusalém a chamada dominação burocrática, que consiste em formulários, 

escrituras, documentos de residência e autorizações. Essa administração da vida cotidiana dos 

palestinos garante a lenta expansão israelense. 

  

Para viajar, ir ao trabalho, à escola ou arar a própria terra é preciso pedir autorização, 

sendo, portanto os palestinos nascidos em Jerusalém ou Cisjordânia impedidos de exercer 

seus direitos básicos livremente. 

  

A construção de milhares de unidades residenciais em Jerusalém oriental e 

assentamentos em toda a Cisjordânia por Israel com o propósito de povoar a área com maior 

número de judeus modificou o mapa dos territórios, bem como criou nova situação 

demográfica, física, econômica e social conflitantes às regras do Direito Internacional, que 

considera o ato de ocupação como fato temporário. 

  

Toda essa expansão territorial e demográfica administrada pelo Estado ocupante 

possui o intuito de fortalecimento e enriquecimento, de acordo com o pensamento de 

Foucault, e essa biopolítica é responsável por implantar mecanismos reguladores de 

intervenção dos fenômenos gerais que visa o equilíbrio global para a proteção da população e 

mantença do Estado israelense, que enfrenta ameaças de aniquilação. 

  

As obras de Foucault e principalmente o estudo do nascimento da biopolítica nos 

apresenta a possibilidade de visualizar o encobrimento dos mecanismos de poder pelos 

discursos de verdade, que no caso de Israel, e sua expansão territorial se apresenta como 

verdadeira proteção, fortalecimento e enriquecimento estatal.  
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O intuito do presente estudo não objetivou deslegitimar ou criticar os atos oriundos 

das autoridades palestinas ou judias, mas apenas em fazer uma releitura do conflito árabe-

judeu, bem como do aumento dos assentamentos judaicos sob a ótica foucaultiana, a fim de 

compreender o funcionamento dos mecanismos de poder e as práticas de governo. 

  

Os assentamentos representam para o Estado de Israel um direito legítimo de retorno à 

terra prometida, a região palestina, e para os palestinos uma afronta à sua identidade por se 

considerarem pioneiros e proprietários por gerações do disputado território. 

  

O impedimento para a paz não é a existência destes assentamentos, mas a falta de 

disposição de ambos os povos em aceitar a criação de um estado árabe e aceitação do estado 

judeu convivendo mutuamente lado a lado, respeitando-se ao invés de um querer ocupar o 

lugar do outro no mesmo território. 

  

Tanto árabes e judeus desejam se fortalecer para aniquilar o outro opositor, por isso a 

superação dos discursos e práticas biopolíticas, fabricantes de verdades utilitariamente 

econômicas, é um desafio para os habitantes da região palestina, posto que se encontram 

reduzidos e limitados em seus direitos enquanto sujeitos da demanda.  

  

Devido a essa realidade fundamental e a duração do conflito árabe-judeu por décadas, 

conflito este ideológico desde o seu início, que torna urgente as negociações da criação de um 

Estado Palestino, pois Israel está empenhado em um lento processo, ignorado pela mídia e 

pelo mundo, de expansão territorial. 
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A CONSTITUIÇÃO E UMA TEORIA DA JUSTIÇA: DA POSIÇÃO ORIGINAL À 

CONSTRUÇÃO DE UMA CONSTITUIÇÃO  

 

 

THE CONSTITUTION AND A THEORY OF JUSTICE: THE ORIGINAL POSITION 

CONSTRUCTION OF A CONSTITUTION 

 

 

Winnicius Pereira de GÓES1 

 

 

RESUMO 
                                                                  
O texto faz uma breve análise e aponta os principais elementos da “teoria da justiça 
como equidade” desenvolvida por John Rawls, para, então, concluir se sua teoria 
pode ser entendida como uma teoria de caráter constitucional. Nota-se que os 
conceitos de “posição original” e “véu de ignorância” conferem às partes do processo 
um momento de igualdade singular, que tem por finalidade estabelecer a cooperação 
social e qual a concepção política e moral será adotada, e, ainda, quais os princípios 
de justiça, escolhidos consensualmente, coordenarão as relações entre os 
indivíduos e entre estes e as instituições políticas. Partindo-se deste modelo, 
correlaciona-se a “posição original” com o poder constituinte originário e os 
princípios de justiça (liberdade e igualdade) com os direitos fundamentais, enquanto 
princípios conformadores da sociedade, e que acabam por condicionar toda a 
estruturação do Estado e da sociedade.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Princípios. Consenso. Sociedade. Teoria da Justiça. 
Constituição. 
 

 

ABSTRACT 
 

The text provides a brief analysis and highlights the main elements of the "theory of 
justice as fairness' developed by John Rawls, to then conclude that his theory can be 
understood as a theory of constitutional character. Note that the concepts of "original 
position" and "veil of ignorance" give the parties time to process a single equality, 
which aims to establish and social cooperation which the moral and political 
conception will be adopted, and also what principles of justice, chosen by consensus, 
                                                 
1 Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Bacharel 

em Direito pela Universidade do Norte do Paraná - UNOPAR. Especialista em Direito e Processo do 
Trabalho pela Faculdade Arthur Thomas - FAAT. Especialista em Direito Constitucional pela 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR. Especialista em Direitos Humanos e 
Democracia pelo Ius Gentium Conimbrigae da Faculdade de Direito de Coimbra - FADUC. Bolsista 
da Fundação Araucária. Advogado. 
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coordinate relations between individuals and between them and political institutions. 
Based on this model correlates the "original position" with the original constituent 
power and the principles of justice (freedom and equality) with fundamental rights, 
while principles as society, and you end up conditioning the entire structure of the 
State and society. 
 
KEYWORDS: Principles. Consensus. Society. Theory of Justice. Constitution.

 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1 Aspectos gerais da Teoria da Justiça de John Rawls. 2 A 
estruturação de uma teoria da constituição baseada em uma teoria da justiça. 
Conclusão. Referências. 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

A Teoria da Justiça de John Rawls publicada em 1971 estabeleceu 

um novo marco na filosofia política e moral do Século XX ao desenvolver uma nova 

teoria liberal que busca apresentar soluções aos problemas políticos da sociedade 

de nosso tempo caracterizada em sua essência pela pluralidade de concepções 

políticas e morais. 

A obra em questão foi escrita após a Segunda Guerra Mundial, em 

um momento em que os grandes movimentos sociais e estudantis da década de 60 

voltavam suas atenções para problemas relacionados à justiça distributiva em 

cenário mundial extremamente marcado pelas diferenças de distribuição de renda, 

cultura e oportunidades.  

Partindo-se de um modelo liberal que tem os princípios da liberdade 

e a igualdade como principais valores, Rawls desenvolve a idéia de uma “justiça 

como equidade”, no sentido de que não se pode fazer a justiça de modo seletivo, 

devendo-se oferecê-la a todos os signatários do contrato social, independentemente 

de se estar contextualmente inserido em um ambiente social marcado pelas 

diferenças filosóficas, culturais, ideológicas, morais, que nem sempre são 

respeitados ou, tem a possibilidade de serem conciliados. Em outras palavras, ao 

desenvolver a teoria de uma “justiça como equidade” fundada nos princípios da 

liberdade e da igualdade, Rawls procura estabelecer critérios que acabariam por 
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coordenar a cooperação social em volta de uma série de princípios (constitucionais) 

consensualmente escolhidos, que posteriormente resultariam em uma carta 

constitucional limitadora das ações dos indivíduos e das instituições básicas da 

sociedade.  

Por tais razões, percebe-se que a teoria de Rawls faz com que a 

constituição assuma um importante papel, ao figurar como de partida e de 

convergência da atuação do Estado, dos indivíduos e da coletividade, bem como, 

por normatizar princípios que tem por escopo atender e compreender as plurais 

concepções políticas e morais da sociedade e, também, as especificidades materiais 

do homem e da sociedade. 

O presente artigo tem como ponto central verificar se a Teoria da 

Justiça concebida por John Rawls apresenta elementos suficientes que levem à sua 

caracterização como uma possível Teoria da Constituição, na concepção do autor, 

baseada na “justiça como equidade” e construída sobre os princípios da liberdade e 

da igualdade, cujos principais elementos serão apresentados em seguida. 

 

 

1 ASPECTOS GERAIS DA TEORIA DA JUSTIÇA DE JOHN RAWLS 

 

 

John Rawls e sua Teoria da Justiça sofreram forte influência dos 

pensadores Locke, Rousseau e Kant, que lhe deram substrato para fortalecer sua 

visão contratualista2 de sociedade e, ainda, para a formação de um pensamento 

filosófico voltado para uma concepção de justiça orientada por princípios (a saber, 

liberdade e igualdade), pois,  

 

...a idéia norteadora é que os princípios da justiça para a estrutura 
básica da sociedade são o objeto do consenso original. São esses 
princípios que pessoas livres e racionais preocupadas em promover 

                                                 
2 “El contractualismo ocupa um lugar muy significativo dentro de la teoria de la justicia de Rawls, 
como ocupa um lugar muy importante dentro de la tradición filosófica y política liberal (uma tradición 
que considera primordial em este tipo de análises el valor de la autonomia de la persona)...En la 
teoria de la justicia sehabla de um contrato muy particular – um contratohipotético – Rawls se refiere, 
entonces, a um acuerdo que firmaríamos bajo ciertas condiciones ideales, y em El cual se respeta 
nuestro caráter de seres libres e iguales” (GARGARELLA, 1999, p. 30-31) 
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seus próprios interesses, aceitariam numa posição inicial de 
igualdade como definidores dos termos fundamentais de sua 
associação. Esses princípios devem regular todos os acordos 
subseqüentes; especificam os tipos de cooperação social que se 
podem assumir e as formas de governo que se podem estabelecer. 
(RAWLS, 1997, 12) 

 

Assim, Rawls analisa a sociedade considerando-a uma associação 

de pessoas relativamente auto-suficientes que reconhecem as regras de conduta 

como obrigação, resultantes de um sistema de cooperação conflituoso e desigual no 

que diz respeito à distribuição de vantagens, e, onde se encontra a necessidade de 

se estabelecer uma justiça que promova a estabilidade, eficiência e coordenação 

das atuações individuais em cooperação. 

Neste cenário, para Rawls, a justiça assume um importante papel 

para a manutenção destas necessidades sociais, pois ao estabelecer-se a 

concepção de justiça em uma sociedade, como primeira virtude das instituições 

sociais, juntamente com seus princípios (de justiça social) surge a elaboração de 

uma teoria, fruto do pensamento dominante, aceita por todos e tida como verdadeira, 

que conforma as relações sociais e colabora para a solução dos conflitos ao atribuir 

direitos e deveres a cada pessoa e, ainda, exprime como deve-se distribuir os 

benefícios e os encargos originados pelo sistema social baseado na cooperação3 

entre os indivíduos e entre estes e instituições. 

Deste modo, seguindo a linha de pensamento de Rawls, pode-se 

afirmar que a ausência de consenso sobre aquilo que é justo leva ao 

desmantelamento da cooperação eficiente e estável da sociedade, tornando seus 

conflitos inconciliáveis, o que tem como conseqüência a configuração de um sistema 

cooperativo ineficiente e marcado pela ausência de convivência cívica e intolerância 

às diversas concepções políticas e morais. 

Portanto, a teoria da justiça desenvolvida por John Rawls parte do 

pressuposto de que o consenso sobre o justo e a estruturação das instituições mais 

importantes da sociedade, tais como a constituição política e os acordos econômicos 

                                                 
3 “Rawls, como vimos, parte do pressuposto de que há uma ideia intuitiva implícita na cultura 
democrática que descreve a sociedade como um sistema equitativo de cooperação social entre 
pessoas livres e iguais que, por sua vez, são racionais – têm a capacidade de ter uma concepção de 
bem – e razoáveis – têm a capacidade de ter um senso de justiça.” (CITTADINO, 2004, p. 99) 
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e sociais4, deveriam ser orientadas por princípios eleitos consensualmente pelos 

indivíduos enquanto seres racionais (racionalismo) capazes de estabelecer metas e 

planejar os meios de execução, em uma posição inicial de igualdade, denominada 

“posição original”, momento no qual se colocaria quais os princípios seriam aceitos e 

organizariam a sociedade, isto é dizer, estabelecer quais seriam os valores morais e 

as concepções políticas que calhariam em regular a cooperação social 

racionalmente constituída para, então, tornar-se possível o afirmação de uma “justiça 

como equidade”, que proporcione a convivência cívica e a tolerância5 entre as 

diversas concepções políticas e morais encontradas na sociedade. 

A “posição original”6 colocada por Rawls como imprescindível para a 

construção de uma “justiça como equidade”, nada mais é do que uma situação 

hipotética resultante de sua visão contratualista, na qual que os indivíduos, inseridos 

em uma sociedade pluralista, não conhecem sua posição ou classe, as habilidades 

intelectuais ou naturais de cada um dos envolvidos, indicando, deste modo, que a 

“posição original” está “caracterizada pelo estabelecimento de princípios de justiça 

imparciais que resultariam de escolhas realizadas por indivíduos livres, racionais e 

                                                 
4 Rawls explica a formação principiológica da constituição política e dos acordos econômicos e 
sociais: “Assim, a proteção legal da liberdade de pensamento e de consciência, os mercados 
competitivos, a propriedade particular no âmbito dos meios de produção e a família monogâmica 
constituem exemplos das instituições sociais mais importantes. Tomadas em conjunto como um único 
esquema, as instituições sociais mais importantes definem os direitos e deveres dos homens e 
influenciam seus projetos de vida, o que eles podem esperar vir a ser e o bem-estar econômicos que 
podem almejar. A estrutura básica é o objeto primário da justiça porque seus efeitos são profundos e 
estão presentes desde o começo. Nossa noção intuitiva é que essa estrutura contém várias posições 
sociais e que os homens nascidos em condições diferentes, determinadas, em parte, pelo sistema 
político bem como pelas circunstâncias econômicas e sociais. Assim, as instituições da sociedade 
favorecem certos pontos de partida mais que outros. Essas são desigualdades especialmente 
profundas. Não apenas são difusas, mas afetam desde o início as possibilidades de vida dos seres 
humanos; contudo, não podem ser justificadas mediante um apelo às noções de mérito ou valor. É a 
essas desigualdades, supostamente inevitáveis na estrutura básica de qualquer sociedade, que os 
princípios da justiça social devem ser aplicados em primeiro lugar. Esses princípios, então, regulam a 
escolha de uma constituição política e os elementos principais do sistema econômicos e social.” 
(RAWLS, 1997, 8) 
5 Sobre a tolerância a outra concepções individuais, Norberto Bobbio diz que “...a tolerância não 
implica a renúncia à própria convicção firme, mas implica pura e simplesmente a opinião (a ser 
eventualmente revista em cada oportunidade concreta, de acordo com as circunstâncias e as 
situações) de que a verdade tem tudo a ganhar quando suporta o erro alheio, já que a perseguição, 
como a experiência histórica demonstrou com frequência, em vez de esmaga-lo, reforça-o.” (2004, p. 
209).  
6 “Em suma, a posição original é simplesmente um procedimento de apresentação; ela descreve os 
parceiros – cada um deles sendo responsável pelos interesses essenciais de uma pessoa livre e igual 
– como estando numa situação equitativa e chegando a um acordo que está sujeito às restrições 
referentes àquilo que deve contar como razão válida neste caso...a posição original serve portanto 
para unificar as nossas convicções mais ponderadas, em todos os níveis de generalidade, e para 
aproximá-la uma das outras a fim de alcançar um acordo mútuo maior e melhor compreensão de nós 
mesmos.” (RAWLS, 2000, p. 221-223)   
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sem interesses particulares, uma vez que estariam em uma posição de igualdade” 

(CARVALHO, 2009, 369). Nesta posição todos estão livres7 para fazer suas 

propostas e justificá-las, e os princípios e concepções políticas e morais porventura 

escolhidos consensualmente estariam revestidos por um “véu de ignorância”. 

Logo, o “véu da ignorância”, tem como traço marcante a ausência de 

informações específicas, sejam elas individuais ou coletivas, na qual as partes do 

processo de escolha “não conhecem a posição econômica e política dessa 

sociedade, ou o nível de civilização e cultura que ela foi capaz de atingir” (RAWLS, 

1997, p. 147). Para Rawls, a conjugação entre “posição original” e “véu de 

ignorância” fortaleceria a concepção de “justiça como equidade”, ao garantir que 

“ninguém é favorecido ou desfavorecido na escolha dos princípios pelo resultado do 

acaso natural ou pela contingência de circunstâncias sociais. Uma vez que todos 

estão numa situação semelhante e ninguém pode designar princípios para favorecer 

sua condição particular, os princípios são resultado de um consenso ou ajuste 

equitativo.” (RAWLS, 1997, p. 13) 

Segundo Gisele Cittadino, 

 

Daí a necessidade do véu de ignorância que, privando as partes da 
razão prática ao separá-las de suas próprias personalidades, das 
contingências históricas e de suas concepções acerca da vida digna, 
se constitui na primeira e provavelmente na mais fundamental 
garantia da imparcialidade da concepção política de justiça. (2004, p. 
101) 

 

A mesma autora aponta que “...o objetivo do véu da ignorância é 

neutralizar o fato do pluralismo, colocando por trás de si as diversas doutrina 

compreensiva razoáveis.” (CITTADINO, 2004, p. 101) 

A partir dessas proposições, Rawls ainda sustenta em sua teoria que 

                                                 
7 “É um estado de perfeita liberdade para regular suas ações e dispor de suas posses e de suas 
pessoas do modo como julgarem adequado, dentro dos limites da lei da natureza, sem pedir 
permissão nem depender da vontade de nenhum outro homem. Um Estado também de igualdade, no 
qual todo poder e jurisdição são recíprocos, ninguém tendo mais do que o outro, sendo totalmente 
evidente que criaturas da mesma espécie e classe, nascidas indistintamente para todas as mesmas 
vantagens da natureza e para o uso das mesmas faculdades, devem também ser iguais umas às 
outras, sem subordinação nem sujeição, a menos que o senhor e amo de todas elas, por alguma 
declaração manifesta de sua vontade, coloquem uma acima da outra, conferindo-lhe, por indicação 
clara e evidente, um direito indubitável de domínio e soberania” (LOCKE, 1973, p. 34) 
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as pessoas, apesar de estarem na “posição original”, com suas visões anuviadas 

pelo “véu da ignorância”, ainda assim, certamente escolheriam dois princípios 

informadores da concepção de justiça: primeiro, o princípio da igualdade 

democrática, com a atribuição de direitos e deveres estruturantes da sociedade 

igualmente entre todos e, também, o princípio da diferença distributiva, que legitima 

as diferenças. 

O primeiro princípio não suscita muitas discussões, pois se refere 

apenas às liberdades de cunho democrático igualmente distribuídos, 

designadamente as liberdades políticas de votar e ocupar cargo público, liberdade 

de expressão e reunião, pensamento e consciência, liberdades pessoais e proteção 

da integridade física e psicológica, o direito a propriedade privada e proteção contra 

prisões arbitrárias (RAWLS, 1997, p. 65). 

O segundo princípio é o que suscita grandes debates. Isto porque 

embora tenha como objeto a melhor distribuição de riqueza possível, não pretende 

que a distribuição de vantagens econômicas seja efetivamente igual, mas apenas 

satisfatória, ou seja, vantajosa a todos, independente de resultados individuais. Além 

desse fator o princípio em questão também tem por objeto a acessibilidade de todos 

as pessoas a cargos, posições e responsabilidades. Assim, este princípio permite (e 

justifica) a desigualdade, mas apenas se ela for vantajosa para todos, levando-se em 

conta que a injustiça está em uma desigualdade que não leva vantagem para todas 

as pessoas e que favorece apenas interesses particulares de determinada parcela 

da sociedade, tome-se como exemplo, a justificação das diferenças econômicas e 

de autoridade, afirmando que tais diferenças são justas desde que compensatórias 

para cada um dos membros da sociedade, ou seja, 

 

Pode ser conveniente mas não é justo que alguns tenham menos 
para que outros possam prosperar. Mas não há injustiça nos 
benefícios maiores conseguidos por uns poucos desde que a 
situação dos menos afortunados seja com isso melhorada. A idéia 
intuitiva é a de que, pelo fato de o bem-estar de todos depender de 
um sistema de cooperação sem o qual ninguém pode ter uma vida 
satisfatória, a divisão de vantagens deveria acontecer de modo a 
suscitar a cooperação voluntaria de todos os participantes, incluindo-
se os menos bem situados. (RAWLS, 1997, p. 16) 
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Para Rawls, os dois princípios devem ser entendidos “como forma 

de orientação para as instituições básicas, de como elas devem incorporar e realizar 

os princípios da liberdade e da igualdade ressaltando que para tanto, os cidadãos 

devem ser concebidos como pessoas livres e iguais”. (KREMPEL, 2003, p. 744) 

De fato, o ponto central da teoria de Rawls está na “justiça como 

equidade”, que apresenta inúmeras possibilidades interpretativas sobre o que 

poderia ser possível de se eleger consensualmente na “posição original” para então 

chegar-se a concepção de justiça dentro de critério morais e concepções políticas 

colocadas em debate. Esta infinidade de possibilidades interpretativas pode ser 

neutralizada através do “equilíbrio reflexivo”, consistente na reavivação das 

discussões, reavaliação da situação inicial e de revisão dos juízos estabelecidos, 

pois se deve ter conta que as definições tem caráter temporário ou transitório e 

estão sujeitas ao questionamento enquanto existirem dúvidas (IULIANELLI, p.41). 

Com efeito, quando se refere ao “equilíbrio reflexivo”, Rawls estabelece que se trata 

de um equilíbrio porque as opiniões e princípios coincidem com definições pré-

estabelecidas na “posição original”, deste modo, “...é reflexivo porque sabemos com 

quais princípios nossos julgamentos se conformam e conhecemos as premissas das 

quais derivam. Neste momento tudo está em ordem. Mas este equilíbrio não é 

necessariamente estável” (RAWLS, 1981, p. 23), já que nossas concepções de 

justiça podem ser revisadas e até mesmo substituídas. 

Este foi um breve relato sobre os aspectos básicos da obra “Uma 

Teoria da Justiça”, agora, buscar-se-á relacioná-los com a uma possível teoria da 

constituição, consubstanciada em uma carta constitucional que estabelece a 

ordenação e a cooperação social através de princípios consensualmente escolhidos 

pelas sujeitos envolvidos no processo de composição das pluralidades sociais. 

 

 

2 A ESTRUTURAÇÃO DE UMA TEORIA DA CONSTITUIÇÃO BASEADA EM UMA 

TEORIA DA JUSTIÇA 

 

 

A afirmação de uma teoria da constituição baseada na teoria da 

justiça (como equidade) de John Rawls passa pela correlação dos aspectos básicos 
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de sua teoria com elementos característicos do constitucionalismo. 

A primeira questão que se coloca consiste em verificar se existe na 

teoria da justiça como equidade o delineamento do poder constituinte originário. Esta 

questão gira em torno do seguinte questionamento: ao discorrer sobre a escolha 

consensual de princípios em uma “posição original”, que viria para nortear o 

desenvolvimento das relações sociais, John Rawls estaria referindo-se indiretamente 

à instauração do poder constituinte originário?  

Certamente sim, pois a idéia de uma posição originária engloba a 

transcrição de um poder constituinte originário que, formado por representantes da 

maioria e escolhidos pelo voto (democracia), escolhem quais seriam os princípios8 

(valores) e as concepções políticas que orquestrariam a conflituosidade social 

resultante da pluralidade de concepções políticas e morais da sociedade, compondo-

as pacificamente, bem como, organizariam seus principais institutos políticos, 

jurídicos e econômicos, tais como a constituição, o poder político e o processo 

distributivo. Rawls justifica a “posição original” e transmite uma idéia de poder 

constituinte ao afirmar que 

 

...a posição original é o status quo inicial apropriado para assegurar 
que os consensos básicos nele estabelecidos sejam equitativos. 
Esse fato delimita o conceito de “justiça como equidade”. Está claro, 
portanto, que eu quero afirmar que uma concepção da justiça é mais 
razoável do que outra, ou mais justificável no que diz respeito à 
“justiça como equidade”, quando pessoas racionais na situação 
inicial escolhem seus princípios para o papel da justiça preferindo-os 
aos de outra concepção. As concepções da justiça devem ser 
classificadas por sua aceitabilidade perante pessoas nestas 
circunstâncias. (RAWLS, 1997, p. 19) 

 

Todavia, embora as concepções de poder constituinte e “posição 

original” estejam próximas neste primeiro momento, na obra “Justiça como 

Equidade”, Rawls, de certo modo as afasta, ao colocar que a “posição original” é 

ahistórica, “na medida em que não supomos que o acordo tenha sido concertado 

alguma vez ou venha a ser celebrado. E mesmo que o fosse, isso não faria 

                                                 
8 “A doutrina afirma que a democracia repousa sobre três princípios fundamentais: o princípio da 
maioria, o princípio da igualdade e o princípio da liberdade. Aristóteles já dizia que a democracia é o 
governo onde domina o número, isto é, a maioria, mas também disse que a alma da democracia 
consiste na liberdade, sendo todos iguais.” (SILVA, 2003, p. 129) 
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nenhuma diferença” (RAWLS, 2003, p. 23). Justifica-se a afirmação de que ocorre 

este afastamento tendo-se em vista que o poder constituinte originário não está 

imune à influência do desenvolvimento histórico da sociedade sobre suas escolhas e 

sobre as escolhas feitas pela própria sociedade pluralista. A posição inicial do poder 

constituinte originário certamente considera (ou deve considerar) a história, pois as 

normas constitucionais que constituem as bases da organização política, jurídica e 

social são exatamente a ligação do passado com o presente e se projetam do 

presente para o futuro. 

A vontade de constituição que condiciona a atuação do poder 

constituinte originário (e, posteriormente, dos demais poderes constituídos) resulta 

da história da sociedade, o que, realmente, influencia a elaboração da constituição, 

que de fato é “cambio, es contingencia política, es acumulación de experiência del 

pasado em el presente, es realidade social, es relación entre pasado y futuro, es  

movimento de sujeito a priori indefinibles, es imprevisibilidade de problemas y 

espontaneidade de soluciones” (ZAGREBELSKY, 2005, p. 36). 

Nesse sentido, pode-se sustentar a afirmação de que a “posição 

original” revestida pelo “véu de ignorância” também acabaria por afastar a proposta 

de Rawls do poder constituinte originário, contudo, embora uma primeira leitura 

sugira que o “véu de ignorância” seja a personificação da ausência de 

conhecimentos específicos e gerais e própria negação da história, em verdade não 

se trata de algo absoluto, “pois se presume que as partes, nesse contrato hipotético, 

conheçam os dados genéricos, na medida em que nenhum fato geral lhes é 

ocultado, não havendo limites para tais informações, as quais são correspondentes à 

teoria econômica, base da organização social, relações políticas...” (CARVALHO, 

2009, p. 376), informações que obviamente as pessoas que assumem o poder 

constituinte originário tem em suas mãos quando pretendem romper com o 

paradigma político, jurídico e social constitucionalmente consolidado e elaborar uma 

nova carta constitucional. 

Outro fator que aproxima a teoria de Rawls de uma teoria da 

constituição está na elaboração de uma sequência de estágios que levaria à 

elaboração da constituição.  

Segundo Rawls, a elaboração da constituição passaria em um 
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primeiro momento pela escolha dos princípios de justiça9, designadamente liberdade 

e igualdade, que definirão um padrão de resultados desejados pela sociedade e 

estabelecerão os limites éticos, tanto para a constituição quanto para a atuação do 

poder constituinte reformador, que sempre deverá ter como balizas os princípios de 

justiça e a própria constituição. O segundo estágio é exatamente a elaboração da 

constituição, informada pelos princípios de justiça consensualmente escolhidos 

pelas partes do processo.  

Com efeito, os princípios de justiça escolhidos devem possuir como 

características, segundo Cecília Caballero Lois 

 

a) fixar o conteúdo definitivo dos direitos e liberdades básicos e 
determinar quais deles são prioritários; b) assegurar que a razão 
pública se sustente em argumentos constitucionais, levando a 
Constituição ao centro do debate público; e; c) a Constituição deve 
promover as virtudes de uma cooperação social estabelecida em 
termos de razoabilidade e disposição para o diálogo. (LOIS, 2006,p. 
297) 

  

A partir dos dois primeiros estágios torna-se possível legislar em 

busca da melhor adequação das diversas realidades sociais através de políticas 

econômicas e sociais para depois passar-se a última etapa do processo, que seria a 

aplicação dos princípios e das regras constitucionais e leis infraconstitucionais pelos 

juízes e autoridades competentes. 

Além disso, para evidenciar-se a existência de uma teoria da 

constituição na teoria de “justiça como equidade” deve-se buscar na obra de Rawls a 

                                                 
9 Segundo Rawls, somente após a escolha dos dois princípios de justiça ergue-se parcialmente “véu 
de ignorância” e dá-se aos indivíduos a possibilidade de acessar dados gerais da sociedade: “Assim, 
suponho que, depois de adotados os princípios de justiça na posição original, as parte procuram 
formar uma convenção constituinte. Aqui devem decidir sobre a justiça de formas políticas e escolher 
uma constituição: elas recebem delegação, por assim dizer, para essa convenção. Observando as 
restrições dos princípios de justiça escolhidos, elas devem propor um sistema para os poderes 
constitucionais de governo e os direitos básicos dos cidadãos. É nesse estágio que elas avaliam a 
justiça dos procedimentos para lidar com as concepções políticas diversas.uma vez que a concepção 
apropriada de justiça foi estabelecida consensualmente, o véu de ignorância foi em parte retirado. As 
pessoas na convenção não tem, naturalmente, nenhuma informação a respeito de indivíduos 
específicos: elas não conhecem a sua própria posição social, seu lugar na distribuição de dotes 
naturais ou sua concepção de bem. Mas além de possuírem o entendimento dos princípios de teoria 
social, elas agora conhecem os fatos genéricos relevantes de sua sociedade, isto é, suas 
circunstâncias e seus recursos naturais, seu nível de desenvolvimento econômico e cultura política...” 
(1997, p. 213).  
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presença de outros dois elementos imprescindíveis para a caracterização de uma 

constituição, designadamente, a dignificação constitucional dos princípios 

consensualmente escolhidos, que corresponderiam aos direitos fundamentais, e a 

organização dos poderes e a limitação de sua atuação. 

Em sua teoria Rawls insere esses dois elementos constitucionais, ao 

apontar elementos, que para ele, podem ser divididos em duas classes, nomeadas 

elementos constitucionais essenciais 

 

a. os princípios fundamentais que especificam a estrutura geral do 
Estado e do processo político; as prerrogativas do legislativo, do 
executivo e do judiciário; o alcance da maioria; 

b. os direitos e liberdade fundamentais e iguais de cidadania que as 
maioria legislativas devem respeitar, tais como o direito ao voto e à 
participação na política, a liberdade de consciência, a liberdade de 
pensamento e de associação, assim como as garantias sob o império 
da lei. (RAWLS, 2000, p. 277) 

 

As constituições apresentam como característica a sua organização 

em torno de um sistema harmônico de princípios fundamentais universais, “... 

segundo o qual todos os princípios (todas as normas, enfim) de uma constituição 

devem ser tidos como igualmente importantes, sem predomínio de uns sobre os 

outros...” (ROTHENBURG, 2003, p. 62). Deste modo, há uma compatibilização entre 

os direitos fundamentais dignificados na constituição, o que se dá através da 

hermenêutica (privilegiando-se o princípio da unidade hierárquico-normativa da 

constituição), que terá a missão de pacificar os conflitos existentes entre os 

princípios fundamentais. Assim, “um sistema surge, portanto, quando os direitos e 

liberdades básicas não são enfocados de forma isolada, mas de forma a se 

compatibilizarem racionalmente entre si.” (LOIS, 2008, p. 209) 

Em sua teoria Rawls idealizou um sistema de direitos fundamentais, 

definidos como liberdades básicas que compõem uma unidade compatibilizada de 

princípios universais10 que orientam os indivíduos em suas relações entre si e entre 

                                                 
10 “Rawls sofisticou o conceito de estado de natureza das teorias contratualistas clássicas de modo a 
fazer com que a idéia de justiça fosse extraída do senso comum universal, submetida ao teste-
condição de universalidade proposto por Kant, e refletida em princípios aceitáveis que observassem, 
sobretudo, as reivindicações multi-seriais e entrecruzadas que seriam apresentadas em seu nome.” 
(CRUZ JR., p. 2004, 49-50) 
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estes e as instituições, contudo, ainda deixa claro que nenhum principio (liberdade 

básica) é absoluto ou está em nível hierárquico superior ao outro. Neste ínterim, em 

seu entendimento, Rawls exalta que os princípios (liberdades básicas) são passíveis 

de sofrer restrições, desde que as restrições sejam colocadas em pauta somente 

quando necessário para proporcionar a maior liberdade possível às pessoas dentro 

do contexto da sociedade pluralista. 

Daí porque Rawls, ao tratar do conceito de liberdade faz os 

seguintes esclarecimentos: 

 

Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que as liberdades básicas 
devem ser avaliadas como um todo, como um sistema único. O valor 
de uma dessas liberdades normalmente depende da especificação 
das outras liberdades. Em segundo lugar, suponho que, em 
condições razoavelmente favoráveis, há sempre um modo de definir 
essas liberdades de forma que as aplicações principais de cada um 
possa ser simultaneamente assegurada e os interesses mais 
fundamentais protegidos; ou pelo menos que isso é possível no 
contexto adequado, desde que os princípios e suas correspondentes 
prioridades sejam atacadas de modo consistente...Assim, como 
representantes de uma convenção constituinte, ou membros de uma 
legislatura, as partes precisam decidir como devem ser especificadas 
as várias liberdades de modo a produzir o melhor sistema global de 
liberdade...terão que avaliar uma liberdade com relação a outra...A 
melhor ordenação das várias liberdades depende da totalidade das 
limitações a que elas estão sujeitas. (RAWLS, 1997, 220)  

 

A universalidade dos princípios (liberdades básicas), para Rawls 

advém da sua não sujeição a “particularismos; também não são, por isso mesmo, 

direitos gerais, pois se aplicam a todos os indivíduos indistintamente” (LOIS, 2008, p. 

212), de onde retira-se que os princípios consensualmente escolhidos devem ser 

observados por todos os sujeitos sociais e pelas instituições independentemente da 

concepção política e moral adotada por cada um como verdadeira, a fim de se 

proporcionar a convivência cívica e tolerante. 

Quanto à organização dos poderes políticos estatais e seus limites 

de atuação, o constitucionalismo faz a sua organização de forma independente e 

harmônica, dividida em três poderes com funções distintas, designadamente as 

funções executiva, legislativa e jurisdicional, delineadas por Montesquieu, sendo 

permitida apenas interferências que “...visam ao estabelecimento de um sistema de 
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pesos e contrapesos, à busca do equilíbrio necessário à realização do bem da 

coletividade e indispensável para evitar o arbítrio e o desmando de um em 

detrimento do outro...” (SILVA, 2003, p. 110), e que tem como balizas para a sua 

atuação os princípio e regras constitucionais, somando-se, ainda, a legislação 

infraconstitucional. 

A configuração constitucional esboçada no parágrafo anterior está 

presente na teoria de Rawls. Isto se nota quando o autor fala de escolhas 

consensuais de princípios de justiça, em uma posição inicial desabastecida de 

informações tendenciosas, na qual está-se diante dos princípios de justiça que 

nortearão o desenvolvimento das principais instituições básicas da sociedade, que 

deverão tê-los como limite à sua atuação, bem como para aferir o que é justo ou 

injusto, seja na elaboração de leis e sua aplicação ou utilização nas decisões 

judiciais, o que, certamente, sinaliza a concepção de uma justiça constitucional 

enraizada em princípios (liberdades básicas), conforme já dito anteriormente. 

Ademais, Rawls também prega em sua teoria que o controle das funções do Estado 

desenvolvidas especificamente por cada um dos três poderes deve ser realizado por 

mecanismos constitucionais, tais como  

 

...bicameralismo, separação de poderes conjugada com um sistema 
de freios e contra-pesos, um sistema de representação equitativo, o 
acesso equânime – pelo menos em caráter formal – a todos os 
cargos eletivos públicos, a existência de princípios genéricos e de 
aplicação universal e, finalmente, uma carta de direitos corretamente 
aplicada pelos tribunais. (LOIS, 2008, p. 214) 

 

 Por fim, a limitação do poder político (e seus poderes constituídos) 

também passa pelo desenvolvimento da correlação entre limitação do poder político 

e sua legitimação, decorrente da limitação da atuação do poder político pelos 

princípios de justiça consensualmente escolhidos pelos indivíduos em meio a 

pluralidade doutrinária da sociedade (diversidade de concepções políticas) – 

overlapping consensus ou consenso por sobreposição11 –, o que, de certo modo, 

                                                 
11 O overlapping consensus tem como características: “seu objeto é uma concepção política da 
justiça, não é realizado por indivíduos, mas por doutrinas compreensivas razoáveis (aquelas que não 
comprometem o poder moral dos indivíduos), sendo consenso que, além de poder ser subscrito por 
várias e diversas concepções razoáveis, cada uma delas pode aderir através de suas próprias 
razões.” (LOIS, 2006,p. 295) 
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relegaria ao Estado a missão de promover a “justiça como equidade”, tendo em seu 

horizonte, além dos princípios, a pluralidade de concepções políticas e as diversas 

realidades sociais, reforçando, sobretudo, a democracia e a estabilidade12 do 

sistema (político-constitucional). 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

Diante de todas as análises feitas nos parágrafos anteriores, 

restou evidente que a teoria da justiça como equidade desenvolvida por John Rawls 

apresenta características que permitem correlacionar sua teoria com o direito 

constitucional e surgimento de uma constituição de natureza principiológica. 

Como se viu, a teoria de Rawls dá grande importância à 

organização do Estado e à composição dos conflitos sociais resultantes da 

pluralidade de concepções políticas e morais por intermédio de princípios 

consensualmente escolhidos pelas pessoas (liberdade e igualdade), bem como, 

transmite a ideia de inauguração de uma nova era constitucional por intermédio da 

cooperação social iniciada em um momento inicial, denominada “posição original”, 

que poderia corresponder às atividades do poder constituinte originário. 

A par disso, pode-se afirmar que está diante de uma teoria 

constitucional quando se tem em conta que em Uma teoria da Justiça e nos outros 

textos de John Rawls encontra-se aspectos constitucionais básicos, como a 

idealização de princípios (de justiça) universais – direitos fundamentais, que 

serviriam para limitar e legitimar o poder político do Estado (e de seus poderes 

incumbidos em funções específicas e independentes). Por sua vez, vê-se, também, 

claramente o conceito de constituição como lei fundamental e garantia, consolidada 

através dos princípios de justiça e da afirmação de uma concepção política de 

                                                 
12 “Em conclusão, o problema do liberalismo político é saber como uma sociedade democrática 
estável e justa composta por cidadãos livres e iguais, mas profundamente divididos por doutrinas – 
religiosas, filosóficas e morais – incompatíveis entre si, pode existir de maneira durável. Dito de outra 
forma, como é possível que doutrinas profundamente opostas, cada uma delas querendo ser 
abrangente, coexistam e apóiem a concepção política representada pela democracia constitucional? 
Quais são a estrutura e o conteúdo de uma concepção política capaz de obter o apoio de tal 
consenso por justaposição?” (RAWLS, 2000, p. 234) 
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justiça obtida pelo consenso por justaposição – overlapping consensus. 

Por tais razões, afirmar que a teoria da justiça como equidade 

resulta em uma teoria constitucionalista não se trata de heresia, pois, embora o tema 

suscite discussões, encontra-se facilmente na teoria de John Rawls diversos 

elementos que a aproximam do constitucionalismo que vivemos em nosso dias, 

resultante do desenvolvimento histórico e coordenador da cooperação social 

pacificada e tolerante às diferentes concepções de justiça existentes na sociedade.  
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RESUMO 

O marco teórico de estudo deste trabalho é o autor Jürgen Habermas (1929), filósofo e 

sociólogo alemão que tem ao longo de seu trajeto intelectual, desde sua primeira obra 

Mudança Estrutural da Esfera Pública (1962) até os dias atuais, a preocupação com a 

democracia. O Autor pensa na elaboração de uma situação onde o cidadão se manifeste de 

forma igualitária, independentemente de qual grupo social ele seja, mas que lhe possa ser 

assegurada igual participação por via de um procedimento livre de vícios ideológicos. É nesse 

espaço em que os cidadãos livres e iguais dialogam é que se pode dar a democracia. Para isso 

o estudo de política, direito e moral será realizado no presente estudo a partir da Teoria 

Discursiva do Direito e da Democracia (1992), demonstrando como o uso público da razão 

pode ser o fundamento legítimo para um ordenamento jurídico considerado justo. 

PALAVRAS-CHAVE: DIREITO; POLÍTICA; JUSTIÇA E DEMOCRACIA. 

 

ABSTRACT 
The theoretical study of this work is the author Jürgen Habermas (1929), German philosopher 

and sociologist who has throughout his intellectual journey, from his first work Structural 

Change of the Public Sphere (1962) until today, the concern with democracy. The author 

believes in the development of a situation where the citizen is equally manifest, regardless of 

which social group he is, but it can be ensured equal participation by a procedure free of 

ideological bias. It is in this space in which free and equal citizens is that dialogue can be 

given to democracy. For this, the study of politics, law and morality in this study will be 

conducted from the Discourse Theory of Law and Democracy (1992), showing that the public 

use of reason can be the legitimate basis for a legal system perceived as fair. 

KEYWORDS: LAW; POLITICS; JUSTICE AND DEMOCRACY 

 

 

1 – INTRODUÇÃO  

  

  

Para iniciar a discussão importante é pensar que os cidadãos e as instituições políticas são 

fundamentais para as mudanças sociais. Os cidadãos decidindo até que ponto pode estabelecer 

a autonomia pública e privada por via da participação de um patriotismo constitucional e já as 

instituições com a força coercitiva e legítima de atuação em nome do Estado. 
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A sociedade pluralista e multicultural que os cidadãos compartilham na --contemporaneidade, 

possui como característica principal as diferentes tradições e sua estrutura fundada ao devido 

respeito às particularidades culturais e às diferenças. No entender de Habermas, para que se 

estude o procedimento democrático sob o viés da Teoria do Discurso, tem-se que entender 

que a análise parte das “condições do pluralismo social e de visões de mundo, é o processo 

democrático que confere força legitimadora ao processo de criação do direito” (HABERMAS, 

2002, p. 300).  

Para a implementação de igual respeito dos cidadãos à particularidade das tradições é 

necessário a criação de mecanismos deliberativos que produzirão o exercício e manifestação 

das liberdades subjetivas individuais. Ressalta-se que a Constituição da República defende e 

procura promover ao máximo a aproximação dos cidadãos dos meios participativos de 

construção de políticas públicas que distribuam melhores condições de possibilidades entre 

eles próprios. Para que esse sentimento de cidadania seja prevalecente é necessário que os 

cidadãos, à luz da Constituição, façam análise crítica do contexto da respectiva história 

nacional. Para melhor elucidar o tema: 

  

Quando tomamos consciência de que a história e a cultura são as fontes de uma imensa 

variedade de formas simbólicas, bem como da especificidade das identidades individuais e 

coletivas, percebemos também, pelo mesmo ato, o tamanho do desafio representado pelo 

pluralismo epistêmico. Até certo ponto, o fato do pluralismo cultural também significa que o 

mundo se revela e é interpretado de modo diferente segundo as perspectivas dos diversos 

indivíduos e grupos – pelo menos num primeiro momento. Uma espécie de pluralismo 

interpretativo afeta a visão de mundo e a autocompreensão, bem como a percepção dos 

valores e dos interesses de pessoas cuja história individual tem suas raízes em determinadas 

tradições e formas de vida e é por elas moldada (HABERMAS, 2004, p. 9).   

  

A exigência de aplicação de processos deliberativos no campo fático, prático, é extremamente 

importante, na medida em que nota-se a fragilidade e a constante deteriorização da atividade 

legislativa aplicada em um paradigma jurídico e político ultrapassado. No contexto que 

prevalece a concepção paradigmática atrasada é que o estudo apresentado visa pôr em pauta 

as questões controvertidas a respeito da legitimidade dos processos de tomada de decisão 

democrática existente na sociedade complexa, causando reflexões e interpretações a respeito 

do paradigma adotado: 

  

E o paradigma procurado tem que adequar-se à descrição mais apropriada das sociedades 

complexas; deve fazer jus à idéia original da autoconstituição de uma comunidade de 

parceiros de direito, livres e iguais; e superar o propalado particularismo de uma ordem 

jurídica que perdeu o seu centro ao tentar adaptar-se à complexidade do contexto social, a 

qual não foi bem compreendida e faz com que (o direito) se dissolva no momento em que 

recebem incremento. A fixação na imagem que os juízes têm da sociedade reforça, além 

disso, a idéia de que a ciência do direito tem que resolver esta tarefa por si mesma 

(HABERMAS, 2003, t II. P. 129). 
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Assim, pode-se inferir que a Teoria Discursiva é a chave para a condução da atividade 

decisória onde a sociedade se reconhece como autora das leis. Para a resolução dos conflitos 

sociais, os cidadãos utilizam-se de procedimentos específicos moldados a partir do devido 

processo legislativo e atingindo objetivos almejados além do consenso social e da 

legitimidade das decisões legislativas. Habermas ultrapassa a relação da teoria paradigmática 

do Estado de bem-estar social ao afirmar a existência de “uma nova concepção jurídica 

procedimentalista, segundo a qual o progresso democrático precisa assegurar ao mesmo 

tempo a autonomia pública e privada” (HABERMAS, 2002, p. 305).  

Respeitar os direitos fundamentais e soberania popular a autonomia pública e privada gera 

identificação do cidadão com o Estado, trazendo, em conseqüência, a ideia de auto regulação 

e respeito às particularidades das culturas, das tradições e das individualidades. Segundo 

Repolês: “O Estado Democrático de Direito resulta da ligação entre o meio do direito e o 

poder político” (REPOLÊS, 2003, p. 113). 

A idéia de legitimidade está ligada aos procedimentos que possibilitam a participação 

igualitária e efetiva do indivíduo na construção legislativa e também da concordância de que 

“regulamentações que podem requerer legitimidade são justamente as que podem contar com 

a concordância de possivelmente todos os envolvidos participantes em discursos racionais” 

(HABERMAS, 2002, p. 300). Veja Nunes a respeito: 

  

Na verdade, a partir do paradigma de Estado Democrático de Direito percebe-se que a 

legitimidade do direito não se dá pela simples atribuição de um lugar privilegiado ao Estado 

ou ao cidadão, nem pela autonomia privada ou pública deste, mas sim pela empreitada 

cooperativa, que se apresenta por meio de procedimentos que possibilitam a participação 

igualitária e efetiva de todos os interessados no processo de produção das leis, bem como no 

processo de aplicação das normas (NUNES, 2006, p. 52). 

  

No mesmo sentido disciplina o próprio Habermas: 

  

Todavia, divergindo do paradigma liberal e do Estado social, este paradigma do direito não 

antecipa mais um determinado ideal de sociedade, nem uma determinada visão de vida boa ou 

uma determinada opção política. Pois ele é formal no sentido de que apenas formula as 

condições necessárias segundo as quais os sujeitos do direito podem, enquanto cidadãos, 

entender-se entre si para descobrir os seus problemas e o modo de solucioná-los 

(HABERMAS, 2003, t. II, p. 190). 

  

A partir do paradigma do Estado Democrático de Direito, busca-se a construção de 

procedimentos que farão com que o indivíduo, enquanto participante da sociedade, possa de 
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forma igualitária e efetiva, opinar no processo de construção das leis e também no processo de 

aplicação das normas. 

O conceito de legitimidade necessita de que haja a tensão entre o fático e o válido nos 

discursos sociais e jurídicos. A legitimidade é fruto de um processo de participação do 

cidadão na elaboração das normas e de aplicação das mesmas. Habermas ao analisar os três 

tipos normativos de democracia[1] entende que: 

  

O terceiro modelo de democracia que me permito sugerir baseia-se nas condições de 

comunicação sob as quais o processo político supõe-se capaz de alcançar resultados racionais, 

justamente por cumprir-se em todo o seu alcance, de modo deliberativo. [...] A teoria do 

discurso acolhe elementos de ambos os lados e os integra no conceito de um procedimento 

ideal para o aconselhamento e tomada de decisão. Esse procedimento democrático cria uma 

coesão interna entre negociações e discursos de auto-entendimento e discursos sobre a justiça, 

além de fundamentar a suposição de que sob tais condições se almejam resultados ora 

racionais, ora justos e honestos (HABERMAS, 2004b, p. 286). 

  

Para Habermas o direito encontra força nas circunstâncias onde os destinatários das normas se 

reconhecem como próprios autores das mesmas, nos momentos deliberativos e participativos 

da construção da opinião pública. Esta possibilidade existe na criação de espaços 

procedimentalizados para deliberações públicas a respeito das leis. O Estado de Direito é um 

projeto inacabado e pressupõe um processo constante de aprendizado e de contínua 

reestruturação. Ou seja, a função epistemológica da democracia é de estabelecer constante 

mudança social por via da abertura às diversidades sociais, podendo ser estas econômicas, 

culturais, religiosas, morais, étnicas, profissionais e políticas. 

No paradigma democrático não há rompimento com a abertura à diferença. Ele Requer que os 

aplicadores do direito, além dos cidadãos, possuam uma complexa tarefa de interpretar as 

realidades sociais e os princípios constitucionais, cada qual aplicado em caso concreto 

específico. Habermas parte do pressuposto de que o povo é o dono da história e a ele cabe o 

esclarecimento de quais caminhos pode seguir e quer seguir. Nas palavras de Carvalho Netto: 

  

[...] os supostos da atividade de interpretação de todos os operadores jurídicos, do legislador 

ao destinatário da norma, são da maior relevância para a implementação de um ordenamento, 

o que nos remete para a tematização das gramáticas subjacentes às práticas sociais 

instauradas. Uma delas é a que revela a crença de que todos os problemas e virtudes de nossa 

vida jurídica dependeriam da qualidade literal de nossos textos legislativos. Esquece-se que os 

textos são o objeto da atividade de interpretação e não o seu sujeito. Que o ansiado 

aprimoramento de nossas instituições pode requerer algo muito mais complexo do que a 

simples reforma de textos constitucionais e legislativos (CARVALHO NETTO, 2004, p. 38). 
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Um fator que legitima o procedimento é institucionalizá-lo assim como o Estado o é. O 

procedimento se caracteriza com o devido respeito aos princípios instituidores do mesmo. 

Salienta-se que a participação do destinatário do provimento estatal na construção do mesmo 

é essencial para sua legitimidade. A teoria habermasiana esclarece o que ainda é obscuro no 

processo legislativo, pois o conflito político-legislativo torna-se mais gravoso quando implica 

em um silêncio obscuro e uma das funções do processo legislativo é garantir o debate entre os 

interessados do provimento, é tornar as discussões jurídicas e políticas mais claras, mais 

transparentes, enfim, cada manifestação interposta funciona como uma maneira de levar 

novas considerações e argumentos ao mundo legislativo, não deixando de enriquecer e 

colaborar com a sociedade em geral. 

Muito embora se faça mister discorrer minuciosamente a respeito desta teoria que insere os 

cidadãos, qualquer que seja ele, sem discriminação de credo, cor, raça, religião, ou qualquer 

outro meio de segregação que exclua o participante deste jogo lingüístico, antes se fará uma 

breve exposição da adoção da razão comunicativa frente a razão prática. O pensamento 

habermasiano que se explica em Direito e Democracia contorna algumas das aporias 

decorrentes da sobrecarga idealizante na atividade decisória e legiferante no Estado por 

alguns motivos que se expõe a seguir. 

  

  

2 - DA NECESSIDADE DE SE DISTINGUIR RAZÃO PRÁTICA DA RAZÃO 

COMUNICATIVA. 

  

  

Com o intuito de fazer uma breve exposição a respeito da guinada lingüística que ocorreu com 

a adoção da razão comunicativa em face da razão prática, demonstrar-se-á que a força 

explicativa da razão prática vai perdendo, durante os anos, a credibilidade quando se trata de 

assuntos como a política, moral e direito. O próprio Habermas, em Facticidade e Validade, 

afirma o abandono da razão prática para adoção da razão comunicativa, e observa ainda, que, 

“tal mudança vai muito além de uma simples troca de etiqueta” (HABERMAS, 2003, v. II, p. 

19). Nos dizeres de Repolês: 

  

A proposta de Habermas é de “substituir” o conceito de razão prática, que até então mediava a 

relação entre sociedade e racionalidade, pelo conceito de razão comunicativa, a partir do qual 

seria possível compreender em larga medida o problema da integração social sob a ótica da 

tensão entre facticidade e validade e, com isso, romper com as categorias falidas da filosofia 

da consciência, sem contudo fugir aos problemas que se impõem pelo mundo da vida e que já 

se apresentam nos pressupostos daquele paradigma de filosofia (SALCEDO, 2003, p. 48). 
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A razão comunicativa é o meio lingüístico mais adequado para a construção normativa 

institucionalizada em forma de direitos humanos, uma vez que está desligada por completo do 

elemento moral, fato que não ocorre na razão prática. A razão prática está dentro do que se 

pode chamar de filosofia da consciência (mentalista), a qual Hegel já havia criticado. 

Cabe, então, distinguir o conceito de razão prática e de razão comunicativa pelo fato da 

divergência conceitual levar a finalidades antagônicas, pois, se demonstra a partir desta 

diferença é que a razão comunicativa influenciou diretamente na criação da Teoria Discursiva. 

A razão prática, como fundamento da filosofia da consciência, parte da idéia de um sujeito 

que pensa o direito a partir de si mesmo, realizando uma análise extremamente solipsista. Nos 

dizeres de Habermas: “Até Hegel, a razão prática pretendia orientar o indivíduo em seu agir, 

e o direito natural devia configurar normativamente a única e correta ordem política e 

social” (HABERMAS, 2003a, p. 19). Lembre-se que a razão prática foi uma expressão 

elaborada pela filosofia iluminista e que tem Kant como referencial. Ele representa, de certo 

modo, a síntese das idéias desse tempo, quando, ao escrever a Crítica da Razão Pura, se 

pergunta sobre o limite do conhecimento.   

Habermas preocupa em fazer a distinção da razão prática da razão comunicativa para 

demonstrar o cerne da sua teoria é o meio lingüístico garantido pelo direito. 

A razão comunicativa, ao contrário da razão prática, possibilita uma orientação na base de 

pretensão de validade, pois ela mesma não fornece nenhum tipo de indicação concreta para o 

desempenho de tarefas práticas. Habermas disciplina que “O poder comunicativo de 

convicções comuns só pode surgir de estruturas da intersubjetividade intacta” 

(HABERMAS, 2003, v. I, p. 191). No mesmo sentido: 

  

A razão comunicativa distingue-se da razão prática por não estar adstrita a nenhum ator 

singular nem a um macrosujeito sociopolítico. O que torna a razão comunicativa possível é o 

médium lingüístico, através do qual as interações se interligam e as formas de vida se 

estruturam (HABERMAS, 2003a, p. 20). 

  

A razão comunicativa não é uma norma de ação, mas uma norma possibilitadora do 

entendimento daquele que age comunicativamente, ficando, obrigado a apoiar-se em 

pressupostos pragmáticos e contrafácticos. Ou seja, possibilita-se empreender idealizações, a 

levantar pretensão de validade em relação aos proferimentos e a considerar os destinatários 

imputáveis, isto é, “autônomos e verazes consigo mesmos e com os outros” (HABERMAS, 

2003a, p. 20). 

A razão comunicativa orienta somente no que tange às pretensões de validade, pois não são 

informativas e nem mesmo práticas. Ao abrir esse círculo de pretensões de validade, as 

afirmativas, as asserções, podem ser criticáveis, pois elas estão abertas ao jogo dialógico, 

onde os sujeitos de direito colocam em atuação a capacidade racional de argumentação. 

É exatamente a recusa da utilização do caráter normativo da razão prática que Habermas 

fundamenta em Facticidade e Validade, fugindo de uma vez por todas do conceito clássico de 
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direito enraizado na moral. Ele demonstra que não há subordinação do direito à moral, mas 

sim uma relação de co-originalidade e dependência mútua. 

Habermas introduziu um novo conceito de direito vinculado à razão procedimental, abandona 

a razão prática, por consequência a filosofia solipsista e adota a razão comunicativa como 

fundamentadora da Teoria do Discurso. Ou em outras palavras, abandona a filosofia 

mentalista de Kant e parte para um compartilhamento das diferentes visões de mundo a partir 

de um mecanismo que proporcione um espaço neutro, onde as manifestações poder-se-ão 

apresentar sem interferências econômicas e nem de poder. Essa relação intersubjetiva 

utilizada para a construção de um entendimento já fora apresentada por Hegel, mas Habermas 

faz uso desta intersubjetividade para fundamentar o respeito às diferenças entre sujeitos de 

direitos no processo de auto-regulamentação e de luta por reconhecimento. 

Habermas abandona o solipsismo kantiano para a elaboração de uma filosofia do direito em 

que se pauta na relação intersubjetiva, sai da razão monológica para uma razão dialógica, 

procedimental ou comunicativa, como queiram. 

Habermas faz análise da realidade existente e demonstra que há a necessidade de fundamentar 

a implementação de direitos iguais a pessoas diferentes que se entendem livres e construtoras 

de um mesmo Estado de Direito, de uma mesma democracia pautada na pluralidade cultural e 

na diversidade de tradições. Essa diversidade de visões de mundo é fundamentadora da 

efetivação dos direitos humanos no Estado, pois sem a observância destes se torna inviável o 

respeito mútuo entre os sujeitos de direito. 

A fundamentação para a construção do Estado de Direito está vinculada ao uso racional da 

linguagem, no respeito ao outro como devido Outro, ao respeito às particularidades de cada 

mundo. A partir do momento em que os sujeitos de direitos passam a ser considerados como 

criadores e destinatários das normas, o meio mais adequado para a fundamentação de uma 

auto-regulamentação institucionalizada é por via do direito, por via da utilização da razão 

comunicativa no direito. Este entendimento é o que Habermas procura construir com a teoria 

discursiva como se verá adiante. 

  

  

3 - A TEORIA DISCURSIVA DO DIREITO E DA DEMOCRACIA 

  

  

Habermas é filósofo e sociólogo da contemporaneidade que possui reconhecimento no cenário 

mundial, faz parte da segunda geração da Escola de Frankfurt.[2] Possui fortes influencias, 

em seus primeiros estudos, de Kant, Hegel e Marx. Heidegger foi durante algum tempo um 

dos seus maiores estímulos sistemáticos, ocupando assim, o centro de suas atenções até “o seu 

acerto de contas com seus mestres” (ARAGÃO, 2002, p. 40), o que consolida o seu passado 

frankfurtiano e a formulação da teoria do agir comunicativo em sua maioridade intelectual. Já 

na maturidade intelectual, se assim pode-se dizer, ocorreu com a criação da filosofia pela qual 
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elevou o direito a um nível de atenção que nunca esteve antes, na criação da sua filosofia do 

direito (ARAGÃO, 2002). 

Ele propõe nova compreensão da sociedade moderna fazendo uso da teoria de Talcott Parsons 

e demais outros sociólogos clássicos como Durkheim e Weber, contudo, estes mais para 

contrapor e pautado naquele que está ancorada no conceito de ação comunicativa. Veja 

afirmativa de Habermas nesse sentido: “Com Parsons, eu parto da idéia de que interações 

sociais interligadas no espaço e no tempo encontram-se sob condições de dupla contingência. 

Os atores esperam uns dos outros que eles decidam, em princípio, desta ou daquela maneira” 

(HABERMAS, 2003, v. I, p. 176).   

Após o movimento do giro lingüístico da filosofia, Habermas utiliza-se dos estudos do 

segundo Wittgenstein (1889 – 1951) e aponta que o direito e a democracia são também 

problemas de linguagem.[3] Ou seja, após o giro o homem é entendido fundamentalmente 

como linguagem, como diálogo. A linguagem passa a ser problema da filosofia, pois é 

entendida como condição de possibilidade para a construção do conhecimento e do indivíduo 

no mundo. 

Habermas critica as teorias positivistas por estas não ultrapassarem a questão semântica da 

interpretação. Gadamer anteriormente já havia apresentado entendimento que fortaleceu essa 

assertiva, segundo este, a compreensão do sentido se faz a partir da análise do uso pragmático 

do entendimento mútuo entre autor e intérprete, pelo jogo de pergunta e resposta que 

acarretaria a fusão de horizontes.[4] Para Habermas: “[...] a análise gadameriana da 

compreensão do sentido não parte da semântica da abertura linguística ao mundo, mas 

pragmaticamente da busca de entendimento mútuo entre autor e intérprete” (HABERMAS, 

2004, 86). 

Habermas segue o giro lingüístico e elabora um modelo de democracia que está vinculado às 

formas de vida particulares, às diferentes formações culturais expressas pela linguagem no 

mundo da vida. Ele nega a idéia de democracia clássica, da prevalência da regra da maioria e 

cria um modelo de democracia a qual denomina de radical. Esta democracia se caracteriza 

pelo entendimento em que o público supera o estatal, em que há o devido respeito aos direitos 

fundamentais e à soberania popular. Ele faz a separação de direito, política e moral e 

demonstra a dimensão dialética existente entre elas, que são complementares, co-originárias e 

subsistemas sociais. 

Para Habermas, na sociedade hipercomplexa e plural somente é possível haver integração 

social se os indivíduos entenderem que, por mais diferentes que sejam, conseguem interagir 

por força da linguagem. Essa interação, segundo Habermas, possui como propósito o 

consenso. Desta utilização da linguagem pela qual se busca o consenso, ele denomina de agir 

comunicativo. E, ao contrário, quando a linguagem é utilizada para persuadir, conquistar, 

realizar desejos e alcançar interesses egoísticos ele denomina de agir estratégico. 

Habermas disciplina que o encontro de fundamentos é no âmbito da linguagem, no âmbito do 

discurso, que antes de qualquer outro fator, de qualquer outra coisa, antes de ser ideologia, 

antes de ser política, antes de ser instrumento de domínio, a linguagem apela para a cognição. 

Entende que, se elaborar um local onde as disputas lingüísticas não tenham ruídos 

ideológicos, onde elas possam se dar de maneira livre, esse local ideal faria com que a 

linguagem se desse exclusivamente como cognição. Esse elemento cognitivo da linguagem 

que faz com que Habermas diga que, nesse discurso em condição livre, nesse discurso que se 
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põe contra o discurso do outro, mas não para dominar, mas sim para ser entendido, encontra aí 

o elemento, digamos assim, central da linguagem e fundamentador de todos os outros 

discursos e também do nosso saber, do nosso conhecimento. Conforme Habermas: 

  

É só na qualidade de participantes de um diálogo abrangente e voltado para o consenso que 

somos chamados a exercer a virtude cognitiva da empatia em relação às nossas diferenças 

recíprocas na percepção de uma mesma situação. Devemos então procurar saber como cada 

um dos demais participantes procuraria, a partir do seu próprio ponto de vista, proceder à 

universalização de todos os interesses envolvidos (HABERMAS, 2004a, p. 10).  

  

Descobrindo nos discursos, em uma comunidade livre de ruídos, livre de problemas 

ideológicos, livre de problemas políticos, livre de coerções, de lavagem cerebral, nessa 

situação ideal de fala, nessa situação ideal de discurso, descobrindo aí a possibilidade da 

linguagem se exercer como ela é, ou seja, como atividade cognitiva, ele entende que esse é o 

aspecto estrutural ou fundamental da atividade racional, exposta de maneira lingüística 

pragmática e racional. 

Habermas enquadra-se cada dia mais em uma linha da filosofia pragmática da linguagem, 

segundo sua teoria a sociedade multicultural e racionalista nega a utilização da metafísica, da 

religião e também da discricionariedade do paternalismo do Estado de bem-estar social como 

forma de consagrar uma norma legítima. Conforme Souza Cruz: 

  

No atual estágio da trajetória de Habermas, estava claro que a legitimidade do ordenamento 

jurídico não poderia mais recuar ante as noções da metafísica dos costumes, ou seja, na força 

dos elementos divinatórios e sagrados de uma religião dominante. No mundo contemporâneo, 

as cosmovisões metafísicas ou religiosas são incapazes de providenciar tal legitimidade. A 

irrupção do individualismo, exacerbado pela Reforma Protestante, pelo capitalismo e o 

racionalismo trazido pela Revolução Científica e pelo humanismo, fundaram uma sociedade 

de cosmovisões heterogêneas, com concepções díspares do que seja uma “vida digna”, tanto 

no plano individual quanto no coletivo (SOUZA CRUZ, 2006, p. 129). 

  

Habermas não só cria uma teoria que fundamenta o direito como também procura entender a 

sociedade e dar credibilidade à racionalidade, parte do pressuposto que as diferenças não 

podem ser um fator de exclusão, mas sim de inclusão e integração social. Para que haja a 

possibilidade de integração entre os sujeitos a razão comunicativa tem de ser o meio para 

alcançar o consenso e uma linha de pensamento alternativa ao irracionalismo, diferente do 

que demonstrou a filosofia da consciência. 

A razão comunicativa tem a pretensão de concretizar as idéias elaboradas na Teoria 

Discursiva a respeito da filosofia da linguagem. A partir de processos deliberativos no uso do 

agir comunicativo os cidadãos podem manifestar suas liberdades subjetivas e creditarem 

legitimidade às leis pela razoabilidade discursiva de sua pretensão de validade normativa, 
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contando que elas tenham surgido em ultima instância de um processo legislativo racional, ou 

seja, aberto, plural e discursivo. Nas palavras de Habermas: 

  

Ao passo que a legitimidade de regras se mede pela resgatabilidade discursiva de sua 

pretensão de validade normativa; e o que conta, em última instância, é o fato de elas terem 

surgido num processo legislativo racional – ou o fato de que elas poderiam ter sido 

justificadas sob pontos de vista pragmáticos, éticos e morais (HABERMAS, 2003, p. 50). 

  

A idéia de que os sujeitos de direito alcançariam a legitimidade do direito se entregassem 

parcela de liberdade ao Estado ou que agissem singularmente, conforme Hobbes,[5] não 

resolve os problemas de fundamentação e nem de validade do direito, muito menos se seguir 

o entendimento de Kant como ainda vêm fazendo os representantes brasileiros no eterno 

isolamento de interesse e contradições nas representações, no uso solitário da razão, veja 

Souza Cruz: 

  

[...] o fato de Kant entender a religião como o conhecimento de deveres que assumem a 

condição de mandamentos divinos, ou seja, no âmbito da moral, especialmente ligada ao 

evangelho de São Mateus, atesta que ele acreditava que as normas do cristianismo reformado 

poderiam se encaixar como obrigações universalizáveis. Da mesma forma que, no instanteem 

que Kantvê a impossibilidade de a mulher participar como cidadã de uma democracia 

representativa pode ser encaixado como crítica a uma visão solipsista que pretende 

universalizar condutas humanas (SOUZA CRUZ, 2006, p. 133). 

  

O erro que Kant comete é fundir o conceito de direito com moral. Habermas faz exercício 

oposto ao demonstrar a separação existente entre direito e moral e, contudo, mostra a 

dependência existente entre estes conceitos. Na sociedade moderna e multicultural não é 

possível mais aceitar que conteúdos morais vinculem a legitimidade do direito. A moral é 

distinta do direito, mas, entretanto, ela o complementa, o origina, assim como ele a possibilita 

no exercício do princípio do discurso, na neutralidade do procedimento. 

Habermas encontra a resposta da democracia no direito, nas condições procedimentais de 

institucionalização jurídica das formas de comunicação e de justificação de validade que 

servem de discurso de aplicação e de fundamentação do direito, conforme contribuições de 

Klaus Günther. 

O conceito de direito subjetivo ganha notoriedade em sua teoria e propicia que os indivíduos 

possuam liberdades de ação e além disso, possam, intersubjetivamente, discutir sob condições 

de validade das normas. Para Habermas “os membros do direito têm que poder supor que eles 

mesmos, numa formação livre da opinião e da vontade política, autorizam as regras às quais 

eles estão submetidos como destinatários” (HABERMAS, 2003, v. I, p. 60). O que o autor 

demonstra é que, se o Estado é de direito e a lei só poderá ser formulada a partir de um 

processo legislativo institucionalizado e fundamentado na participação e no respeito à opinião 
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pública, deve-se entender que a legitimidade está intimamente ligada ao exercício da 

liberdade subjetiva dos cidadãos na construção legislativa. A legitimidade é pelo 

reconhecimento que o cidadão tem de coautoria da lei, ele se faz representado nesta lei. 

Pergunta-se então: houve abertura ao discurso na produção legislativa? Os movimentos 

organizados e associações civis puderam ser representados para a construção de determinada 

lei?  Houve a devida exclusão do poder econômico e administrativo na construção do 

procedimento discursivo legislativo? A sociedade civil foi ouvida e foram criados fóruns 

deliberativos para chegar a uma melhor decisão? Como respeitar as diferenças entre os iguais 

na medida em que os desprivilegiados não se fazem representados por seus representantes 

legislativos? Ou ainda: qual a “lógica de questionamentos que determina a estrutura da 

formação da opinião e da vontade de um legislador democrático?” (HABERMAS, 2003, v. I, 

p. 190). 

Os cidadãos como destinatário da atividade do Estado é que têm a legitimidade de determinar 

quais são os procedimentos de normatização que serão válidos, institucionalizados, ou seja, a 

relação interna entre direito e democracia está vinculada a “uma ordem política livremente 

estabelecida pela vontade do povo de modo que os destinatários das normas legais podem, ao 

mesmo tempo, se reconhecerem como autores das leis” (HABERMAS,1995, p. 92). 

Isso significa dizer que o direito é produzido pela própria sociedade em um processo de 

autorregulamentação. Este processo é realizado pela relação existente entre soberania popular 

e direitos humanos, autonomia pública e privada, a não adoção de corrente jurídica de 

pensamento liberalista nem comunitarista, mas “surge agora uma concepção jurídica 

procedimentalista, segundo a qual o processo democrático precisa assegurar ao mesmo 

tempo a autonomia pública e privada” (HABERMAS, 2002b (inclusão do outro), p. 305, 

grifo nosso). Nas palavras de Souza Cruz: 

  

[...] o racionalismo habermasiano encontra a resposta correta nas condições procedimentais de 

institucionalização jurídicas das formas de comunicação e de justificação. Para tanto, vê como 

necessária a interação do direito com os demais sistemas sociais. Com a política essa 

interação se perfaz por meio dos princípios da democracia e da política deliberativa que, ao 

incorporar argumentos não morais à discussão, incrementa o grau de coesão e de aceitação do 

ordenamento jurídico (SOUZA CRUZ, 2006, p. 156). 

  

O mesmo autor complementa: 

  

Por conseguinte, o Direito, na condição de um sistema social, não cumpriria apenas a função 

de estabilização de expectativas de comportamento, tal como supunha Luhmann, mas seria 

um sistema especial capaz de interpretar as diferentes linguagens dos sistemas parciais 

(político, econômico, científico) de modo a redirecioná-los em favor de uma coesão social 

regulada em bases legítimas (SOUZA CRUZ, 2006, p. 155). 
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O Direito deixou de ser compreendido como normas positivadas com um caráter coercitivo 

representado pelo Estado (soberano) e passou a exercer um papel legitimador das normas por 

via de um procedimento discursivo e racional que se tem como prioridade o respeito à 

soberania do povo e aos direitos humanos. O caráter de legitimidade se dá mediante análise da 

racionalidade do processo legislativo discursivo, ou seja, se procedimentos que garantem a 

legitimidade das normas foram adotados corretamente, ou se os fluxos comunicativos guiados 

pelo Princípio do Discurso (D) garantiram iguais participações entre os sujeitos de direito que 

possuem iguais liberdades subjetivas e diferentes conceitos morais, éticos e pragmáticos para 

a construção da lei no processo legislativo. Quando há aplicação do Princípio do Discurso 

ligado ao direito, ele se torna princípio democrático, aberto para argumentos éticos, morais e 

também pragmáticos. Segundo Habermas: 

  

O processo democrático carrega o fardo da legitimação. Pois tem que assegurar 

simultaneamente a autonomia privada e pública dos sujeitos de direito; e para formular 

adequadamente os direitos privados subjetivos ou para impô-los politicamente, é necessário 

que os afetados tenham esclarecido antes, em discussões públicas, os pontos de vista 

relevantes para o tratamento igual ou não-igual de casos típicos e tenham mobilizado o poder 

comunicativo para a consideração  de suas necessidades interpretadas de modo novo. 

  

O Estado democrático de direito justifica a legitimidade das normas por via da abertura aos 

cidadãos da manifestação no que diz respeito a suas vontades e opiniões em discussões 

públicas políticas. O nascimento da legalidade somente poderá ocorrer após o procedimento 

legislativo discursivo e racional que esteja em conformidade com o princípio da democracia. 

Pelo Princípio da soberania popular entende-se como a exigência de que a legislação expresse 

a vontade do povo, da totalidade dos cidadãos, ou seja, que deixem de ser meramente 

destinatários do direito, clientes, e tornem co-autores das mesmas e, consequentemente, do 

Estado de Direito. Habermas, por meio do paradigma procedimental, visa autonomia dos 

indivíduos (privada), sem, contudo, desrespeitar a autonomia pública. Veja ele a respeito: 

  

A teoria do discurso reveste o processo democrático de conotações normativas mais fortes que 

as encontradas no modelo liberal, entretanto mais fracas que as do modelo republicano. Uma 

vez mais ela retira elementos de ambos, combinando-os de uma maneira nova. Em 

consonância com o republicanismo, a teoria do discurso dá destaque ao processo de formação 

política da vontade e da opinião, sem, no entanto, considerar a Constituição como elemento 

secundário. Ao contrário, concebe aos princípios do Estado constitucional como resposta 

consistente à questão de como podem ser institucionalizadas as exigentes formas 

comunicativas de uma formação democrática da vontade e da opinião. A teoria do discurso 

sustenta que o êxito da política deliberativa depende não da ação coletiva dos cidadãos, mas 

da institucionalização dos procedimentos e das condições de comunicação correspondentes 

(HABERMAS, três modelos normativos de democracia, 1995, p. xx). 
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Os cidadãos têm que se verem como destinatários do direito, mas também como coautores dos 

seus direitos em uma comunidade livre e igual. Habermas volta suas preocupações para a 

cidadania, em busca de uma reconstrução da sociedade e também das funções do Estado a 

partir da função integradora do direito entre os sistemas e o mundo da vida. O direito teria 

além da função de estabilizar as expectativas de comportamento social, também que garantir a 

comunicação entre o mundo da vida e os sistemas. Conforme Habermas: 

  

A teoria política deu uma resposta dupla à questão da legitimidade através da soberania do 

povo e dos direitos humanos. O princípio da soberania do povo estabelece um procedimento 

que, a partir de suas características democráticas, fundamenta a suposição de resultados 

legítimos. Esse princípio expressa-se nos direitos à comunicação e à participação que 

garantem a autonomia pública dos cidadãos. Em contraposição a isso, aqueles direitos 

humanos clássicos que garantem aos membros da comunidade jurídica vida e liberdade 

privada para seguir os seus projetos pessoais, fundamentam uma soberania das leis que as 

torna legítima a partir de si mesmas. Sob esses dois pontos de vista normativos deverá 

legitimar-se o Direito codificado, portanto, modificável, como um meio de garantir 

uniformemente a autonomia privada e pública do indivíduo. [...] O nexo interno que se 

buscava entre direitos humanos e soberania do povo consiste, pois, em que os direitos 

humanos institucionalizam as condições de comunicação para formar a vontade de maneira 

política e racional. Direitos que possibilitam o exercício da soberania do povo, não podem, a 

partir de fora, ser imposto a essa prática como restrições (HABERMAS, 2003, p. 71) 

  

O direito exerce um papel fundamental para os participantes dos processos de integração 

social no exercício da soberania popular ao impedir que os cidadãos se tornem espectadores 

da construção de uma vontade. Habermas entende que o direito é a maneira mais plausível, 

racional e pragmática de se alcançar a integração social. A linguagem exercida nos espaços 

proporcionados pela integração dos direitos sob o viés de efetivação dos direitos humanos é 

fundamental em uma comunidade livre de coerções, principalmente dos mais favorecidos 

sobre os menos favorecidos. Nesta relação de igualdade entre o público e privado é que se dá 

o título do tópico a seguir. 

  

  

3.1 – A equiprimordialidade entre público e privado e o falso paradoxo entre Direitos 

Humanos e Soberania Popular. 

  

  

Habermas demonstra que há um aparente conflito entre soberania popular e direitos humanos, 

vistos até então como antagônicos. Os direitos humanos seriam realizados a partir, nem da 

perspectiva liberal, nem da comunitarista,[6] nem do paradigma republicano nem liberal, mas 

sim de uma terceira via que é o direito, que é a teoria procedimentalista. O que Habermas faz 
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é beber das duas fontes, não se vincula nem ao pensamento liberal nem ao comunitário, 

realiza críticas e assume características distintas das duas correntes de pensamento jurídico. 

O direito como garantidor da relação equiprimordial entre público e privado possibilitaria que 

os cidadãos, destinatários das normas, teriam limitações e ampliações de seus direitos como 

condição de possibilidade para autorregulamentação das normas que regem a sociedade. O 

equilíbrio das autonomias públicas e privadas é consequência da institucionalização dos 

procedimentos anteriores ao provimento estatal legislativo que assegura ao cidadão manifestar 

sobre o conteúdo na elaboração da mesma. A garantia de participação é por via ao respeito 

dos direitos humanos, consequentemente, não se pode entender que há a prevalência da 

autonomia privada em prol da pública e vice-e-versa, mas sim um equilíbrio entre as duas 

autonomias, “Assim, a autonomia pública e privada pressupõem-se mutuamente, sem que 

haja a primazia de uma sobre a outra” (CATTONI, 2007, p. 20). Para Habermas: 

  

[...] sem os direitos fundamentais que asseguram a autonomia privada dos cidadãos, não 

haveria tampouco um medium para a institucionalização jurídica das condições sob as quais 

eles mesmos podem fazer uso da autonomia pública ao desempenharem seu papel de cidadãos 

do Estado. Dessa maneira, a autonomia pública e privada pressupõem-se mutuamente, sem 

que os direitos humanos possam reivindicar um primado sobre a soberania popular, nem esta 

sobre aquela (HABERMAS, 2002, p. 301). 

  

A equiprimordialidade existente entre a autonomia privada e pública é tão importante quanto 

o respeito à dignidade humana e soberania popular, é uma questão dialética, a autonomia 

privada necessita da pública e a pública da privada, uma não existe sem a existência da outra, 

mas há uma relação conflituosa no que diz respeito à prevalência dos direitos. Afirmar a 

equiprimordialidade entre autonomia pública e autonomia privada, demonstra a 

interdependência das duas autonomias que ao se definirem particularmente, estabelecem a 

reciprocidade de suas existências. 

Os direitos fundamentais é que proporcionarão aos sujeitos de direitos a participação igual das 

liberdades subjetivas, essa segurança a igual liberdade, constitui o respeito à autonomia 

privada dos membros da sociedade civil. Segundo Habermas: 

  

O princípio da soberania popular expressa-se nos direitos à comunicação e participação que 

asseguram a autonomia pública dos cidadãos do Estado;e o domínio das leis, nos direitos 

fundamentais clássicos que garantem a autonomia privada dos membros da sociedade civil 

(HABERMAS, 2002, p. 298). 

  

Os cidadãos como possuidores do poder e autoconhecedores de si só poderão ser livres e 

iguais na medida em que se entendem como construtores de seu próprio Estado de Direito e 

da construção de sua própria história. 
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Os direitos humanos irão dar suporte suficiente para que a soberania popular tenha o espaço 

interno prevalecente na luta contra os interesses egoísticos de imporem decisões solitárias que 

partem da razão prática. Habermas afirma que no Estado de Direito a razão prática não possui 

mais lugar e o que deve prevalecer é a soberania popular, esta que se manifesta através do 

povo pelo uso da razão comunicativa. Este mecanismo é realizado pela implementação dos 

direitos humanos como fonte de efetividade da soberania popular ou, conforme Cattoni: “os 

direitos humanos possibilitam a práxis de autodeterminação dos cidadãos” (CATTONI, 

2007, p. 19). Veja passagem que elucida a questão: 

  

A almejada coesão interna entre direitos humanos e soberania popular consiste assim em que 

a exigência de institucionalização jurídica de uma prática civil do uso pública das liberdades 

comunicativas seja cumprida justamente por meio dos direitos humanos. Direitos humanos 

que possibilitam o exercício da soberania popular não se podem impingir de fora, como uma 

restrição (HABERMAS, 2002, p. 300). 

  

O que o filósofo alemão visa refutar é a falsa idéia de que existe um paradoxo na relação das 

autonomias públicas e privadas, assim como na realização dos direitos humanos e do respeito 

à soberania popular. Para Repolês está relação interna entre soberania popular e direitos 

humanos, autonomia pública e privada, é “a única base em que se pode fundamentar o direito 

moderno, em virtude desse não poder mais ser fundamentado em tradições religiosas e 

metafísicas, e nem sequer na moral” (REPOLÊS, 2003. p. 109). Habermas ainda afirma ao 

contrário dos entendimentos clássicos que asseguram que há uma dicotomia ou paradoxo 

entre o público e privado, para ele: “As liberdades de ação individuais do sujeito privado e a 

autonomia pública do cidadão ligado ao Estado possibilitam-se reciprocamente” 

(HABERMAS, 2002, p. 298).  

O direito para Habermas legitima-se na garantia equânime da relação das autonomias, quais 

sejam, pública e privada. O direito é o meio de autoregulamentação, autodeterminação. O 

código jurídico é que proporcionará que sujeitos de direito de uma comunidade jurídica 

participem da institucionalização do processo legislativo democrático. 

A legitimidade do direito evidencia a vinculação ao respeito mútuo entre soberania popular e 

direitos humanos, tem como repercussão dessa vinculação a exigência do exercício da 

autonomia pública no Estado. 

O que Habermas procura fazer é vincular ao máximo o poder político ao poder comunicativo 

por via do direito, pois assim haveria maior reconhecimento dos indivíduos que são os 

destinatários da mesma. 

O Poder estatal se constitui a partir da comunicação entre as liberdades subjetivas dos 

cidadãos. Esta comunicação entre público/privado e privado/público que efetiva a construção 

do Poder Estatal se dá pelo uso intersubjetivo da linguagem pressuposta pelo direito, aqui 

entendido como meio de vinculação às liberdade subjetivas tanto na construção das normas 

quanto na criação quanto na alteração do Poder Político. O poder estatal organizado não 

interfere a partir de si mesmo no direito, pois ele é pressuposto por este, nem o poder político 

o pode fazer por si só, porque eles não podem se modificar a não ser através de um código 
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jurídico institucionalizado na forma de direitos fundamentais por via do agir comunicativo. 

“O poder político só pode desenvolver-se através de um código jurídico institucionalizado na 

forma de direitos fundamentais” (HABERMAS, 2003, v. I, p. 171). O Estado de direito 

produz sua normatividade à luz do procedimento legislativo, que será legítimo pela 

resgatabilidade discursiva dos atores sociais destinatários das normas. 

O antagonismo apontado entre direito, política e moral pela democracia clássica não se 

confunde com a proposta de Habermas. Para ele não há uma relação paradoxal, mas sim co-

originária e interdependente. Esta é realmente a relação interna que apresenta como alicerce 

para a compreensão adequada do constitucionalismo no Estado democrático de direito. Estas 

interferências iriam se manifestar através do sistema econômico e administrativo. Estes dois 

sistemas sofreriam uma domesticação pelo sistema jurídico, para que posteriormente, não haja 

a colonização do mundo da vida. Veja Souza Cruz a respeito: 

  

Direito legítimo, moral pós-convencional e política deliberativa são conceitos que se 

pressupõem mutuamente, numa relação de co-originalidade, que permite a configuração de 

uma legislação racional. Logo, o Direito situa-se entre a moral e a política. Uma moral que 

abandonou qualquer elemento da ética substantiva, resumindo-se agora a um procedimento de 

direitos admissíveis em função da sua universalidade, aceitabilidade e de sua reciprocidade. 

Uma política que se caracteriza pela consideração imparcial de valores e escolha racional dos 

meios colimados aos fins desejados pela comunidade (SOUZA CRUZ, 2006, p. 169). 

  

O poder político se diferencia dos conceitos de poder comunicativo e administrativo, pois ao 

mesmo tempo em que estes são originários daquele, o poder político também se realiza no e 

com o poder administrativo e comunicativo. O poder comunicativo proporciona que as 

informações compartilhadas no mundo da vida de cada cidadão possam servir para a 

construção do poder político. O poder político é também construtor e precedente do Poder 

estatal, só podendo ser alterado através de um código jurídico institucionalmente aplicado sob 

a forma de direitos fundamentais, como afirmado anteriormente por Habermas. Já o poder 

estatal irá, a partir do poder comunicativo, possibilitar através de meios institucionalizados o 

debate ao amplo acesso aos problemas sociais, aos debates públicos, à legitimidade da sanção 

e às vidas dos cidadãos. Este poder estatal só pode será legítimo se houver a participação dos 

destinatários para a construção do mesmo. Ou seja, o poder estatal somente pode ser alterado 

por via do poder comunicativo, este que é garantido pelo código jurídico institucionalizado. 

O Estado de direito é exatamente a exigência de interligação entre o poder comunicativo e o 

poder administrativo. É o uso público das liberdades comunicativas (poder comunicativo) 

para transformar o poder administrativo. Veja Habermas nesse sentido: 

  

Uma soberania popular interligada internamente com as liberdades subjetivas, entrelaça-se, 

por seu turno, com o poder politicamente organizado, de modo a que o princípio “todo poder 

político porte do povo” vai ser concretizado através dos procedimentos e pressupostos 

comunicativos de uma formação institucionalmente diferenciada da opinião e da vontade. No 

Estado de direito delineado pela teoria do discurso, a soberania do povo não se encarna mais 
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em uma reunião de cidadãos autônomos e facilmente identificadas. Ela se retira para os 

círculos de comunicação de foros e corporações, de certa forma destituídos de sujeito. 

Somente nessa forma anônima, o seu poder comunicativamente diluído pode ligar o poder 

administrativo do aparelho estatal à vontade dos cidadãos (HABERMAS, 2003, v. I, 173). 

  

A procura habermasiana é para que o poder politicamente organizado se concretize em 

procedimentos que possibilitem a autoregulamentação dos indivíduos livres e iguais. A 

soberania popular em seu conteúdo radicalmente democrático não se concentra mais numa 

coletividade ou em meros representantes reunidos, mas sim faz-se “valer na circulação de 

consultas e de decisões estruturadas racionalmente” (HABERMAS, 2003, v. I, p. 173), por 

via do poder comunicativo. 

O poder para Habermas é criado no uso do poder comunicativo dentro da esfera pública. 

Habermas se aproxima de Hannah Arendt para fundamentar o conceito de poder voltado para 

o entendimento e não à dominação. Para Arendt o poder só pode ser atribuído a alguém, caso 

não houver atribuição para o outro agir em nome do sujeito sem sua anuência, é violência. 

Segundo ela: "O poder nasce da capacidade humana de agir ou de fazer algo, de se associar 

com outros e agir em afinação com eles" (HABERMAS APUD ARENDT, 2003, V.I, p. 187). 

Conforme Habermas; “A idéia de Estado de direito exige em contrapartida uma organização 

do poder público que obriga o poder político, constituído conforme o direito, a se legitimar, 

por seu turno, pelo direito legitimamente instituído” (HABERMAS, 2003, v. I, p. 212).    

O poder político é construído a partir do agir comunicativo que possibilita o Estado de 

Direito.  A conexão interna entre o código de direito e o código de poder se demonstra na 

separação entre direito e política e na complementariedade mútua dos mesmos. Ou em outras 

palavras, “a institucionalização jurídica da autonomia política é um ato auto referencial, isto é, 

o Direito busca a legitimidade dentro do sistema de direitos e não apelando para motivos 

religiosos, metafísicos, sequer morais” (REPOLÊS, 2003, p. 113).  Veja Habermas: 

  

No sistema da administração pública concentra-se um poder que precisa regenerar-se a cada 

passo a partir do poder comunicativo. Com isso, o conceito do poder político se diferencia. 

No sistema da administração pública concentra-se um poder que precisa regenerar-se a cada 

passo a partir do poder comunicativo. Por essa razão, o direito não é apenas constitutivo para 

o código de poder que dirige o processo de administração: Ele forma simultaneamente o 

medium para a transformação do poder comunicativo em administrativo. Por isso, é possível 

desenvolver a idéia do Estado de direito com o auxílio de princípios segundo os quais o 

direito legítimo é produzido a partir do poder comunicativo e este último é novamente 

transformado em poder administrativo pelo caminho do direito legitimamente normatizado 

(HABERMAS, 2003, v. I, p. 212).       

  

É de todo importante salientar a utilização da tensão existente entre facticidade e validade 

para fundamentar o sistema de direito e que essa relação entre da autonomia política está em 

constante tensão com a autonomia pública e privada. A tensão existente ocorre na dimensão 

da validade do direito, entre positividade e validade. A produção do direito moderno não pode 

9957



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ser utilizada à luz da moral, da religião ou da tradição para sua legitimidade, mas, além destes, 

“nas condições de institucionalização jurídica por via do processo legislativo” (REPOLÊS, 

2003. p. 36) racional e que tenha como luz os princípio da soberania popular e os direitos 

humanos. 

  

  

  

  

  

  

CONCLUSÃO  

  

  

A adoção de um novo modelo paradigmático significa a utilização de uma teoria condizente 

com a atual conjuntura político-democrática. Por isso demonstrou-se no decorrer do trabalho 

que a Teoria Discursiva do Direito e da Democracia tem como objetivo o igual respeito a 

indivíduos livres e iguais na participação de procedimentos de tomada de decisão. Assim, 

conclui-se que os princípios do discurso e da legitimidade transcendem os interesses privados 

daqueles que participam do procedimento, pois eles se tornam elementos fundamentais para o 

regular desenvolvimento da atividade legiferante e judicial. Inclusive possibilitam a abertura 

de manifestação das diferenças através de igualdade de oportunidade entre os participantes do 

procedimento comunicativo. 

O que se percebe é que o direito deve ser criado por meio do processo democrático que 

permite coparticipação de todos os indivíduos que de certa forma se submeterão a esse direito. 

E mais, que tal direito deve refletir e respeitar as diversas concepções e modos de vida 

presentes em dada sociedade. Porém, a realidade fática demonstra que nas sociedades 

complexas os processos de deliberação são ultrapassados, portanto, carentes de legitimidade, 

de modo que a solução seria a adoção da Teoria Discursiva ao modelo Habermasiano. Tal 

modelo, ao colocar o cidadão na posição de coautor do direito, confere legitimidade ao 

processo legislativo, além de, como visto, promover o respeito aos direitos fundamentais, a 

soberania popular e as subjetividades. A legitimidade é entendida segundo tal concepção 

como característica de um direito o qual sua criação provém de um processo deliberativo no 

qual fora possibilitado a representação e influencia de diferentes ideologias na sua construção. 

Significa ainda que a sociedade se reconhece como autora deste direito e vê nele refletido seus 

anseios e necessidades. 

Conforme propõe Habermas, a deliberação para a construção do direito pela comunidade se 

concretiza nos espaços procedimentalizados, como por exemplo, as casas legislativas. Mostra 

ainda que se deva preterir a uma razão comunicativa a uma razão prática, vez que a primeira, 
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ao se desligar da filosofia da consciência rompe com a ideologia clássica do direito pensado a 

partir de um único sujeito, e permite, por meio de um processo lingüístico, interação e 

coparticipação de sujeitos diferentes e históricos de vida diferentes na vida política da 

comunidade. Permite ainda a manifestação de diferentes ideologias no debate político, já que, 

ao contrário da razão prática, não prescreve nenhum modo de agir segundo uma moral 

individual. 

A Teoria Discursiva é o meio mais adequado para a condução da atividade jurisdicional e 

legiferante do Estado de Direito e que estabelece como fim pré-determinado a legitimidade 

das decisões e o consenso social. Para tanto, necessário é que se tenha aplicação do princípio 

da democracia no âmbito do processo legislativo institucionalizado. Neste espaço 

institucionalizado e mobilizado pelo princípio da democracia, onde as liberdades subjetivas 

possam se manifestar na defesa de seus interesses sem que inviabilize os demais pares a se 

defenderem, é que se encontra a democracia. 

O grande desafio que Habermas foi buscar a legitimidade das leis por meio de um processo 

legislativo que tem por função efetivar a soberania popular e os direitos humanos. Habermas 

cria então sua Teoria do Discurso para fundamentar uma socialização horizontal dos discursos 

para uma possível institucionalização das formas verticais das organizações socializadoras 

através do que o autor chama de modelo de eclusas. 

De modo inovador rompe com a democracia clássica e constrói um novo modelo de 

democracia, a democracia radical, que já não tem mais como fundamento a regra da maioria, 

mas sim o respeito incondicional aos direitos fundamentais a soberania popular. Um modelo 

democrático que se pauta na regra da maioria é em si excludente não sendo um modelo 

defensável de democracia, daí a pertinência da teoria Discursiva como forma de possibilitar 

que os indivíduos por meio de uma linguagem comum possam chegar a um consenso e 

mutuamente se reconhecerem como iguais. Sob essa perspectiva um discurso ou um 

argumento não se levanta com o intuito de se sobrepor ou dominar o outro, mas, pelo 

contrário, busca o entendimento e apenas desta maneira é que de fato haverá o respeito e 

aceitação do outro em sua diferença. Ressaltando que, ainda que culturalmente diferente, é 

igual em direitos e igualmente responsável pelo projeto político de sua comunidade. 

É crucial para a concretização da Teoria do Discurso e para a coparticipação dos indivíduos 

de uma comunidade no processo de construção do direito, que haja uma institucionalização 

dos processos de comunicação. Isso implica que há a necessidade de criação de um sistema 

próprio, com regras pré-estabelecidas que regule a participação de diferentes concepções 

políticas, econômicas e sociais no processo de criação das leis e de sua aplicação. 

Por fim, verifica-se que o conflito entre direitos humanos e soberania popular é apenas 

aparente, sendo na verdade, o respeito aos direitos humanos a condição fundamental ao 

exercício da soberania popular, dispensando igual respeito e consideração a todos os membros 

da comunidade por meio de seu exercício. De igual modo é a equiprimordialidade entre 

autonomia pública e privada. Nesta perspectiva é na democrática radical que o poder político 

se constitui e se legitima, fazendo-se exercer por meio da soberania popular. Ainda que 

determinado individuo ocupe a função de julgamento ou deliberação em uma sociedade, este 

não é detentor do poder político, que continua sob controle da soberania popular, que delega, 

por meio de um processo democrático, o poder de representação e administração do poder 

político a tal individuo, a ser exercido segundo regras previamente estabelecidas pela própria 

soberania popular. 
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Só há que se falar em sociedade democrática quando o direito que rege e constitui essa 

sociedade é sensível à diversidade histórica e cultural presentes nessa comunidade e atende de 

maneira igualitária a estas diferentes necessidades. Tal direito, por esta razão, não pode ser 

construído de modo unilateral, mas sim por meio de um processo de deliberação onde 

participarão todos aqueles que serão titulares, ou regulados, por este direito. De forma 

brilhante, Habermas apresenta a Teoria do Discurso como forma democrática de condução da 

atividade julgadora e legiferante, sendo a adoção de tal teoria de extrema importância para 

promoção dos direitos individuais e exercício de fato da soberania popular, conferindo desta 

forma, legitimidade ao ordenamento jurídico da comunidade. 
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[1] Os três modelos a que se refere são: O republicano (comunitarista), os “liberais” e o qual 

adota que é o procedimentalista. 

[2] Escola vinculada com a tradição crítica e que teve início com filósofos e sociólogos da 

década de 20 e 30. Nesta escola é que foi fundado o Instituto de Pesquisa Social da 

Universidade de Frankfurt, mais tarde conhecido também por “Escola de Frankfurt”. 

Filósofos como Theodor Adorno, Max Horkheimer principais filósofos da época conhecida 

como a primeira geração da escola, Habermas faz parte dos da segunda geração. Na 

contemporaneidade, na terceira geração, Axel Honneth, quem preside a cadeira de filosofia da 

instituição. 

[3] O Giro Linguistico é o movimento filosófico do século passado que teve como principal 

objetivo demonstrar com seus estudos que o homem é efetivamente linguagem, ele larga o 
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lugar de passividade do conhecimento e passa a ser o ator principal da linguagem, ou seja, o 

ser, enquanto formação cultural e tradicional, é linguagem. Essa linguagem se manifesta 

através de normas, através de normas criadas pelos jogos de linguagem. Quer dizer: “Que os 

limites da nossa linguagem são os limites de nosso mundo é tão verdadeiro para Heidegger 

como para Wittgenstein. Uma linguagem é concebida como o repertório de condições 

possibilitadoras para interpretar o que quer que possa ocorrer aos membros da comunidade de 

fala, dentro dos limites de seu mundo” (ARAGÃO, 2002, p. 91). Denomina-se como 

“Segundo” por correlacionar com suas fases de estudos científicos a respeito da linguagem. 

[4]  Gadamer apresenta essa passagem como ponto fundamental de seu raciocínio: “A 

dialética da pergunta e da resposta que descobrimos na estrutura da experiência hermenêutica 

nos permitirá agora determinar mais detidamente o que caracteriza esse tipo de consciência 

chamado consciência da história efeitual. Isso porque a dialética de pergunta e resposta que 

expusemos acima apresenta a relação da compreensão como uma relação recíproca 

semelhante à relação dá na conversação. É verdade que um texto não nos fala como o faria tu. 

Somos só nós, que compreendemos, que temos de trazê-lo à fala a partir de nós mesmos. Mas 

já vimos que esse trazer-à-fala, próprio da compreensão, não é uma intervenção arbitraria de 

uma iniciativa pessoal, mas refere, por sua vez, como pergunta à resposta latente do texto. A 

latência de uma resposta pressupõe, por sua vez, que aquele que pergunta foi atingido e se 

sente interpelado pela própria tradição. Esta é a verdade da consciência da história efeitual. 

Na medida em que nega o fantasma de um esclarecimento total, e justo por isso, a consciência 

dotada de experiência histórica está aberta para a experiência da história. Descrevemos sua 

maneira de realizar-se como a fusão de horizontes do compreender que faz a intermediação 

entre o texto e seu interprete” (GADAMER, 2005, p. 486). De acordo com Gadamer há fusão 

de horizontes quando esse exercício de pergunta e resposta descrito acima ocorre de maneira 

imanente. 

[5] No que diz respeito à atribuição de poderes “Hobbes conta, de um lado, com a estrutura de 

regras de relações contratuais e leis, de outro lado, com o poder fático de mando de um 

soberano, cuja vontade pode dominar qualquer outra vontade sobre a terra. Na base de um 

contrato de dominação, constitui-se então um poder do Estado, segundo o esquema: a vontade 

soberana assume funções de legislação, revestindo suas manifestações imperativas com a 

forma do direito.” (HABERMAS, 2003, p. 175). Ou no que tange à ausência do princípio da 

reciprocidade: “Os sujeitos de direito privado, existentes virtualmente no estado natural ainda 

não aprenderam, antes de qualquer socialização, a assumir a perspectiva de um outro e a 

considerar-se a si mesmos na perspectiva de uma segunda pessoa. Sem isso, sua própria 

liberdade é considerada simplesmente  como uma liberdade que bate diretamente contra 

obstáculos fáticos, não podendo ser vista como uma liberdade constituída através do 

reconhecimento recíproco” (HABERMAS, 2003, v. I, p. 126).  

[6] As matrizes liberalista e comunitaristas do pensamento jurídico influênciaram as 

sociedades em todos os tempos. Galuppo ao trabalhá-las no âmbito da literatura expõe que: 

“As teses básicas do comunitarismo são a tese da prioridade do bem sobre o justo e a tese da 

prioridade do todo sobre a parte. [...] A tese da prioridade do todo sobre a parte indica que, no 

conflito entre interesses coletivos e direitos individuais, aqueles devem prevalecer sobre estes, 

porque, em última instância, são a sua causa, origem e fundamento. Assim, podemos definir o 

comunitarismo como a concepção que afirma a prevalência ontológica, axiológica e histórica 

da comunidade sobre o indivíduo. As teses básicas do liberalismo são a tese da prioridade do 

justo sobre o bem e a tese da prioridade da parte sobre o todo. A tese da prioridade do justo 

sobre o bem indica que a existência da sociedade só se justifica enquanto permita a realização, 
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em grau máximo, da liberdade, entendida como livre-arbítrio, razão pela qual os direitos 

individuais produzidos racionalmente são superiores a todos os demais interesses coletivos, na 

medida em que servem de fundamento a estes. Assim, podemos definir o liberalismo como a 

concepção que afirma a prevalência ontológica, axiológica e histórica do indivíduo sobre a 

comunidade” (GALUPPO, 2006, p 516). 
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A IDÉIA DE JUSTIÇA CONTEMPORÂNEA NO PENSAMENTO DE 

JOAQUIM CARLOS SALGADO 

Paulo César Pinto de Oliveira1 
Renon Pessoa Fonseca2 

 

Resumo: A idéia de Justiça Contemporânea, no pensamento do Professor Joaquim Carlos 

SALGADO, centra-se na universalidade formal (extensão a todos os indivíduos) e material 

(valores mais importantes da Cultura ocidental: valores de cumeada) do Direito, na forma de 

direitos fundamentais. Dita idéia de Justiça concebe-se, assim, como a processualidade 

histórica e inteligível do Direito, cujo ponto de chegada configura-se no Estado de Direito 

contemporâneo, democrático. O Direito, dessa maneira, pode ser compreendido como 

Maximum ético de uma Cultura, ou em si mesmo ético, uma vez que a eticidade, tal como 

desenvolvida na filosofia hegeliana, apresenta-se como a objetividade que tem como 

momentos, em uma relação dialética, a moralidade subjetiva e o direito positivo. A Justiça, 

portanto, realiza-se no Direito, sendo elaborado pela consciência jurídica como momento da 

consciência ética total, já presente na experiência da juridicidade em Roma.  

Palavras-Chave: Idéia de Justiça; Maximum Ético; Consciência Jurídica; Direitos 

Fundamentais. 

 

Resumen: La idea de Justicia Contemporánea, en el pensamiento del Profesor Joaquim 

Carlos SALGADO, se centra en la universalidad formal (extensión a todos los individuos) y 

material (valores más importantes de la Cultura occidental: valores de cumeada) del Derecho, 

en la forma de derechos fundamentales. Dicha idea de Justicia se concibe, así, como la 

procesalidad histórica e inteligible del Derecho, cuyo punto de llegada se configura en el 

Estado de Derecho contemporáneo, democrático. El Derecho, de esa manera, puede 

comprenderse como Maximum ético de una Cultura, o un en si mismo ético, una vez que la 

eticidad, tal como desarrollada en la filosofía hegeliana, se presenta como la objetividad al 

tener como momentos, en la relación dialéctica, la moralidad subjetiva y el derecho positivo. 

                                                           
1 Mestrando em Direito pela UFMG. 
2 Mestrando em Direito pela UFMG. 
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La Justicia, por tanto, se realiza en el Derecho, siendo elaborado por la conciencia jurídica 

como momento de la conciencia ética total, ya presente en la experiencia de la juridicidad en 

Roma. 

Palabras-Clave: Idea de Justicia; Maximum Ético; conciencia jurídica; Derechos Fundamentales.  

 

1. Introdução 

O presente trabalho tem como intuito apresentar, em linhas gerais e em caráter não 

definitivo, a proposta da idéia de Justiça na contemporaneidade, tal como ela é desenvolvida 

pelo Professor Joaquim Carlos SALGADO em suas obras, sobretudo em A Idéia de Justiça no 

Mundo Contemporâneo: Fundamentação e Aplicação do Direito como Maximum Ético3. 

Contudo, referida obra será analisada em conjunto com outros textos do jusfilosófo mineiro, 

assim como em publicações desenvolvidas sobre sua orientação no Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que abordam, 

de maneira direta ou indireta, a temática em exame. Ademais, as presentes linhas também 

trarão em debate elementos da Ética Histórica e Sistemática do filósofo Padre Henrique 

Cláudio de LIMA VAZ, essenciais para a compreensão da temática da Justiça contemporânea 

enquanto produto da consciência jurídica, que se mostra como consciência da totalidade ética 

ou como ponto de chegada da processualidade da consciência moral.   

SALGADO4 afirma que a Justiça no mundo contemporâneo representa a 

universalização do Direito na forma dos direitos fundamentais, um elenco de valores 

máximos reconhecidos universal e igualmente a todos os seres humanos. Referida idéia de 

Justiça deve ser buscada no Estado Democrático de Direito, uma vez que, segundo o autor, é 

ele o ponto de chegada de todo um processo histórico do ethos ocidental, que se desenvolve 

segundo uma dialética entre o poder e a liberdade.  

Tal concepção de Justiça, com sede no Direito, aparece centrada em três momentos 

fundamentais, quais sejam, o saber ou consciência dos valores a serem positivados como 

direitos fundamentais; a positivação destes pelos Estados de Direito; bem como a efetiva 

fruição dos, agora, direitos por seus destinatários (assim, sujeitos de direito). A Justiça 

                                                           
3 SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo: Fundamentação e Aplicação do 
Direito como Maximum Ético. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.  
4 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 08. 
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realiza-se, segundo SALGADO5, através da figura da consciência jurídica, ou consciência 

ética total, desenvolvida desde a experiência da consciência em Roma6, que traz em si, como 

momento de superação, as figuras da consciência moral individual e da consciência moral 

intersubjetiva, que se manifesta nas regras e normas do agir social.  

Dessa forma, o Direito, ao marcar com a juridicidade esses valores, é concebido, 

como Maximum ético de uma Cultura, tanto no plano da extensão (universal, enquanto direito 

de todos e reconhecido por todos), como no plano axiológico, enquanto valores mais altos ou 

de cumeada, como tais formalizados7. 

Referida idéia de Justiça, diante da perspectiva do Direito como Maximum ético, só 

pode ser entendida estando ao alcance de todos os indivíduos, ou seja, uma sociedade não 

pode ser considerada como justa isoladamente, sem se levar em consideração outras 

sociedades. Assim, a Justiça contemporânea, como a desenvolve SALGADO, deve ser 

analisada como uma Justiça Universal, na fruição dos direitos fundamentais ou no 

estabelecimento das mesmas condições de vida para todos dos seres humanos: a globalização 

jurídica8.  

São a esses momentos centrais que se dedicará a presente exposição.  

 

2. A Idéia de Justiça 

SALGADO concebe a Justiça como idéia. Dessa maneira, é necessário, inicialmente, 

apresentar o sentido que a expressão possui em três propostas filosóficas: a de Platão9, a de 

Kant e a de Hegel.  

Afirma SALGADO10 que Justiça é, antes de tudo, uma idéia11, que, no sentido 

platônico ou kantiano, é expressão de um dever ser, uma tarefa ou um projeto que a sociedade 

humana concebe a partir de determinadas condições históricas, para si mesma. 

                                                           
5 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 02-03 e segs. 
6 SALGADO, Joaquim Carlos. Experiência da consciência jurídica em Roma. Revista do Tribunal de Contas do 
Estado de Minas Gerais, ano XIX, n. 1, Belo Horizonte: jan./mar./ de 2001. 
7  SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 08-09. 
8 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 258-259, assim como SALGADO, 
Joaquim Carlos. Globalização e justiça universal concreta. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 89, Belo 
Horizonte: jan./jun. de 2004. 
9 A respeito da idéia de Justiça em Platão, é fundamental o trabalho de Roberto Vasconcelos de NOVAIS, O 
Filósofo e o Tirano: por uma teoria da justiça em Platão. Belo Horizonte: Del Rey, 2006, assim como sua tese de 
Doutoramento em Filosofia do Direito, defendida na Faculdade de Direito da UFMG: NOVAIS, Roberto 
Vasconcelos. Razão e Sociedade: A Fundamentação do Direito e da Moral em Platão. Tese. Belo Horizonte: 
UFMG, 2008.  
10 SALGADO, Joaquim Carlos. Os Direitos Fundamentais. Revista Brasileira de Estudos Políticos, n. 2, Belo 
Horizonte: jan./ 1996. p. 41. 
11 A visão da Justiça como idéia, no sentido desenvolvido por SALGADO, marca, de forma indiscutível, os 
estudos jusfilosóficos da Faculdade de Direito da UFMG, como se vê também na obra de Renato César 
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Em A Idéia de Justiça em Kant12, o jusfilósofo mineiro expõe o conceito de idéia em 

Platão e em Kant.  

Verifica-se uma discussão entre os intérpretes de Platão a respeito da idéia neste 

filósofo, de modo a se observarem duas feições: a primeira, na senda aristotélica, e a segunda, 

na perspectiva dos neo-kantianos da Escola alemã de Marburgo. Na interpretação aristotélica, 

tradicional, a idéia de Platão pode ser concebida como ente, ou substância, que seria a causa 

dos seres13. Já na segunda concepção, de acordo com os estudos de Paul Nartop, a 

interpretação aristotélica é superficial, de modo que a idéia platônica apresenta-se como 

método:  

A idéia platônica – idea é derivada de id – (vid-) = ver, segundo Nartop – significa 
antes de tudo a atividade do espírito (não dos órgãos do corpo) no sentido de captar 
a realidade, de “vê-la” no seu íntimo como ela é. Não se trata, portanto, de um 
simples eidos que traz como significado a passividade da coisa vista, o visto, ou 
aspecto do visto, mas da atividade do ver, o que dá à palavra a conotação do lógico, 
isto é, “a própria legalidade” (Gesetzlichkeit), por força do qual o pensar forma seu 
objeto. Com isso, a palavra guarda também o significado de um universal 
determinado, ou de espécie14.  
 

Nesse sentido, a idéia está relacionada ao ver, ao contemplar, que só é possível por 

força do intelecto: o pensar capta a essência.  

Já em Kant, a idéia aparece como elaboração da razão, enquanto faculdade das 

idéias. A revolução copernicana de Kant possibilitou que se pudesse responder à questão: “o 

que posso saber?” ou “como é possível uma física pura” através do juízo sintético a priori, de 

modo que as condições de possibilidade do conhecimento se dão de forma transcendental. 

Como afirma TRAVESSONI GOMES, o conhecimento transcendental é aquele que se dirige, 

portanto, não à matéria do conhecimento, mas às suas condições de possibilidade, que são a 

priori15. Assim, as intuições, advindas da sensibilidade, são submetidas às categorias a priori 

do entendimento, sendo possível o conhecimento por síntese. A intuição não gera o juízo, o 

conceito, a verdade; porém, sem ela o pensamento não chega a lugar nenhum, não alcança as 

coisas, fica em um mundo anárquico de teses e antíteses16.   

                                                                                                                                                                                     

CARDOSO: A Idéia de Justiça em Schopenhauer. Belo Horizonte: Argumentum, 2008, inicialmente defendida 
como Tese de Doutoramento em Filosofia do Direito nesta Faculdade.   
12  SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça em Kant: Seu Fundamento na Liberdade e na Igualdade. Ed. 
UFMG. Belo Horizonte: 1996. p 116-128, 131-146.  
13  SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 117. 
14  SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 118. 
15 TRAVESSONI GOMES, Alexandre. O Fundamento de Validade do Direito: Kant e Kelsen. 2. ed. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2004. p. 96.   
16 CARVALHO SALGADO, Ricardo Henrique. A Fundamentação da Ciência Hermenêutica em Kant. Belo 
Horizonte: Decálogo, 2008. p. 32. 
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Todavia, a razão teórica, através de suas categorias ou conceitos puros, passa a 

buscar o conhecimento de forma independente do sensível, originando a idéia. A idéia é o 

resultado do interesse da razão em indagar para além do sensível, na direção do 

incondicionado. É próprio da razão aspirar ao incondicionado, e, nesse esforço metafísico, ela 

cria as idéias17. A razão busca, através dos conceitos puros do entendimento, uma 

objetividade por meio de uma simples coerência lógico-formal, independente da matéria 

oferecida pela sensibilidade. Essa “objetividade”, contudo, é ilusória, visto que não existe 

intuição intelectual, já que o intelecto é a faculdade de pensar simplesmente18. Como não se 

vale dos elementos da sensibilidade, a idéia não tem valor constitutivo para o conhecimento: 

apenas dita regras ao sujeito. Como busca o incondicionado, e este se apresenta na forma de 

um conhecimento aparente, e não verdadeiro, Kant chega aos postulados da razão, 

desenvolvidos na Dialética Transcendental da Crítica da Razão Pura. Dentre eles está a idéia 

de liberdade, concebida como causa independente da causalidade natural, enfim, causa sui, 

operando a passagem do uso teórico da razão para o seu uso prático, pois não há agora a 

preocupação com o conhecer, mas sim como o agir, mediante autodeterminação de si, como 

afirma SALGADO: 

No âmbito da razão prática, a idéia embora conserve a característica fundamental da 
regra que se dirige ao sujeito, assume a natureza de lei, com as mesmas exigências 
de validade da lei de causalidade constituída pela síntese operada pelo entendimento 
no diverso da intuição sensível; sua característica é a universalidade como exigência 
absoluta da razão19. 

Como idéia, a Justiça em Kant, segundo SALGADO, não se realiza no momento 

histórico em que se ofereceram as condições concretas do seu aparecimento, mas fixa um 

projeto de realização futura, ainda que essa mesma realização seja problemática por força das 

novas condições concretas de vida que surgirão20. A idéia é um ponto de referência a que a 

realidade almeja infinitamente21. 

SALGADO, em A Idéia de Justiça em Hegel, afirma que, neste filósofo, a idéia é a 

unidade do conceito e da realidade, não se tratando de desenvolver um projeto a ser realizado, 

mas sim de captar a realidade tal como ela é. A idéia, enquanto totalidade da realidade, 

                                                           
17 SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 135. 
18 SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 138. 
19 SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 145. 
20 SALGADO, A Idéia de Justiça em Kant..., cit., p. 15. 
21 SALGADO, Joaquim Carlos. A Idéia de Justiça em Hegel. São Paulo: Loyola, 1996. p. 179. 
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mostra-se na história, ou seja, ela se apresenta como processo histórico: na história, a idéia 

alcança seu habitat, totalidade que se mostra em seu movimento22. 

Nesse mesmo sentido, já em A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, afirma o 

autor que a Justiça, como idéia, é a racionalidade imanente do direito positivo, que se 

processa no tempo histórico. Assim, os momentos concretos do aparecimento da idéia de 

Justiça, ou de ordenação social justa, devem ser analisados em um movimento dialético, cujo 

ponto de chegada é o Estado de Direito contemporâneo. Tais momentos podem ser tomados 

a partir de três essenciais manifestações do justo: a) o da Antiguidade greco-romana, 

assumida pela Cultura cristã (Metafísica do objeto), em que o elemento central do justo é a 

igualdade23; b) o Moderno (Filosofia do Sujeito), em que o justo, como se vê em Kant, 

centra-se na liberdade, e que, por serem todos racionais e livres, carrega consigo a 

igualdade; c) o contemporâneo, da Metafísica Especulativa (de Hegel em diante), em que o 

valor trabalho possibilita que a liberdade e a igualdade se realizem no plano social ao mesmo 

tempo, como bem jurídico de todos e de cada um24.  

Como se pode depreender das linhas acima, em SALGADO, a idéia de Justiça tem 

no Direito e no Estado de Direito o momento de sua realização, pois os direitos fundamentais 

encarnam os valores centrais da comunidade ética. Para que seja abordada essa concepção do 

Direito como Maximum ético, é necessário que se apresente a temática da consciência 

jurídica. 

3. A Consciência Jurídica como ponto de chegada da Consciência Moral 

A consciência jurídica, enquanto reconhecimento do caráter universal do direito 

subjetivo, presente na atribuição universal do bem jurídico, como ensina SALGADO25, situa-

se no âmbito da razão prática, em cujo locus também se encontra a consciência moral, 

relacionando-se, de maneira dialética, com a consciência jurídica. 

                                                           
22 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, p. 178-179.  
23 Sobre a igualdade, elemento central na Ética aristotélica, cf. o trabalho de GOMES, Marcella Furtado de 
Magalhães. O Homem, a Cidade e a Lei. A dialética da virtude e do Direito em Aristóteles. Tese de 
Doutoramento em Filosofia do Direito. Belo Horizonte: UFMG, 2009. Ainda a respeito da igualdade, é 
fundamental a leitura de GALUPPO, Marcelo Campos. Igualdade e Diferença. Estado Democrático de Direito a 
partir do pensamento de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002.  
24 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 01, assim como p. 03. 
25 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 24 
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Pode-se dizer que Direito e Moral integram a Ética, ciência que se dedica ao estudo 

do ethos, concebido como toda produção normativa da Cultura26.   

Mariá BROCHADO afirma que a inteligência humana se guia por dois fins: 

conhecer e agir, originando o que a Filosofia denomina razão teórica e razão prática. Esta 

última orienta a ação humana no sentido de ela se apresentar como ação sensata, prudente, ou 

seja, acompanhada da razão, e, na medida em que a ação se orienta por essa razão, ou seja, 

age-se de maneira sensata, o ser humano torna-se moral ou ético. Conclui BROCHADO, com 

base no pensamento de LIMA VAZ, que a razão prática é a responsável pela inserção do 

indivíduo na tradição ética à qual está necessariamente vinculado, sendo que a primeira 

premissa apontada por ela (razão prática) é justamente a impossibilidade de uma vida ética 

construída e atualizada por um indivíduo solitário (único), o que nos impõe a necessidade de 

uma comunhão de propósitos, expressa na tradição cultural27. 

LIMA VAZ apresenta a origem etimológica do termo Ética, derivado do grego 

ethike, que, por sua vez, origina-se do substantivo ethos.  Este termo recebe duas grafias: 

ethos (com eta inicial) designa o conjunto de costumes normativos da vida de um grupo 

social, ao passo que ethos (com épsilon) refere-se à constância do comportamento do 

indivíduo cuja vida é regida pelo ethos-costume. Assim, o termo se remonta tanto à realidade 

histórico-social dos costumes, bem como à presença deste na vida dos indivíduos28: 

Nesse seu uso, que irá prevalecer na linguagem filosófica, ethos (eta) é a 
transposição metafórica da significação original com que o vocábulo é empregado 
na língua grega usual e que denota a morada, covil ou abrigo dos animais, donde o 
termo moderno de Etologia ou estudo do comportamento animal. A transposição 
metafórica de ethos para o mundo humano dos costumes é extremamente 
significativa e é fruto de uma intuição profunda sobre a natureza e sobre as 
condições de nosso (práxis), ao qual ficam confiadas a edificação e preservação de 
nossa verdadeira residência no mundo como seres inteligentes e livres: a morada do 
ethos cuja destruição significaria o fim de todo sentido para a vida propriamente 
humana29.  

Desse modo, enquanto normatividade social, o ethos apresenta-se como costume ou 

norma; do ponto de vista individual, como hábito30. Isso permite que o ethos seja, ao mesmo, 

social e individual: é uma realidade sócio-histórica, mas só existe concretamente na praxis 

                                                           
26 BROCHADO, Mariá. Direito e Ética: A Eticidade do Fenômeno Jurídico. São Paulo: Landy, 2006. p. 15. 
27 BROCHADO, Mariá. Prolegômenos à Ética Ocidental. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas 
Gerais, ano XXVII, v. 73, n. 4. Belo Horizonte: out./dez. de 2009. p. 61-62. 
28 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Escritos de Filosofia IV: Introdução à Ética Filosófica I. 2. ed. São Paulo: 
Loyola, 2002. p. 13. 
29 LIMA VAZ, Escritos de Filosofia IV..., cit., p. 13. 
30 TOLEDO, Cláudia. Direito Adquirido e Estado Democrático de Direito. São Paulo: Landy, 2003. p. 27. 
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dos indivíduos31. Como a Ética se volta ao ethos, pode-se afirmar que ela tem como objeto 

tanto as normas e costumes do agir, tanto como praxis social e individual.  

BROCHADO assevera que a ação prática é sempre exercida com vistas à realização 

de um fim, e este é sempre o bem. O homem, através de sua razão prática, escolhe o bem que 

é o melhor para si, e esse bem é um valor: o bem é o teor objetivo do valor, e este é o bem 

apreciado subjetivamente. A ação ética, assim, volta-se para o próprio agente, promovendo 

uma espécie de felicidade ética por sua realização, denominada por Aristóteles de 

eudaimonia. E conclui, afirmando que “esta felicidade, enquanto realização no Bem supremo 

humano, que é a razão, consiste, em última análise, segundo Henrique Cláudio de Lima Vaz, 

numa harmonia entre a ação humana e a Lei Moral” 32. 

A relação entre a ação humana, a lei moral, fins e o bem permite que se configure a 

consciência moral. 

3.1. A Consciência Moral 

BROCHADO33 aduz que a consciência moral, no sistema de LIMA VAZ, enquanto 

categoria fundamental da Ética, consiste na reflexão que o sujeito moral faz sobre si próprio 

com o intuito de saber se agiu ou não de acordo com o bem. É, assim, escolha e auto-

responsabilização pela ação; é juízo sobre a conformidade do ato com a norma afeta ao bem. 

É o respeito que o indivíduo demonstra em relação à norma objetiva, existente fora dele, 

fazendo com que o bem se torne fim para aquele sujeito moral. 

A referida autora ainda adverte que as categorias da consciência moral, no Sistema 

Ético de Padre VAZ, também se apresentam de forma dialética, dispondo-se em três 

momentos fundamentais: o universal, o particular e o singular34.  

                                                           
31 LIMA VAZ, Henrique Cláudio de. Escritos de Filosofia IV..., cit., p. 38. 
32 BROCHADO, Mariá. Consciência Moral e Consciência Jurídica. Belo Horizonte: Mandamentos, 2002. p. 25-
27. 
33 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 85 e segs. A jusfilósofa elabora, na obra 
citada, uma rica coletânea sobre os diversos sentidos que os termos consciência e  consciência moral obtiveram 
ao longo da Filosofia, bem como as diferencia de outras expressões próximas, como consciência psicológica, v.g, 
até chegar à consciência moral em sentido metafísico no sistema ético de Padre VAZ. Como a apresentação de 
todas essas definições ultrapassa os objetivos desse texto, remete-se o leitor à obra em questão.  
34 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 88-89. Sobre os momentos dialéticos das 
categorias da consciência moral e do agir ético, cf. LIMA VAZ, Henrique Cláudio. Escritos de Filosofia V: 
Introdução à Ética Filosófica 2. 2. ed. São Paulo: Loyola, 2004. 
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No universal, a razão prática relaciona o conhecimento do bem e a necessidade de 

sua realização, fazendo com que a consciência moral seja, ao mesmo tempo, reflexiva e 

judicativa. Assim, o conhecimento do bem e o consentimento a ele (necessidade de praticá-lo) 

são articulados em conjunto pela sindérese (hábito dos princípios que irão nortear as decisões 

da consciência moral no plano particular) 35.   

No particular, intermediário entre o universal e o singular, o sujeito moral, 

dialeticamente, delibera sobre os bens-meios para a realização do bem final. Diante das 

particularidades do ato moral a ser realizado, o sujeito moral conjuga inteligência e vontade 

para decisão moral. O momento de inteligência (boulesis) se manifesta na deliberação em 

torno das condições, meios e fins, da prática do ato. Já a vontade (proaíresis) é escolha pela 

prática de uma ação em detrimento de outra. Portanto, no momento particular, articulam-se 

inteligência e vontade, em uma reflexão contínua que tem em mira a ação: é a prudência ou 

phrónesis36. 

E, por fim, no momento singular, verifica-se o juízo eletivo, ou a ação moral efetiva, 

enquanto confluência de inteligência e vontade. Como preleciona BROCHADO, a 

consciência moral é o ato terminal desse processo, ou seja, um ato que reflete sobre o agir 

moral, que implica na responsabilização pela ação, seja para acusar, ou escusar o sujeito 

moral37.  

Todavia, o agir ético não se resume à esfera individual, por ser o humano social, 

levando-o a relacionar-se com os demais. Esse momento do encontro com o outro marca a 

passagem da consciência moral para a consciência moral intersubjetiva. 

3.2.  Consciência Moral Intersubjetiva 

O encontro de duas consciências morais, ou de um sujeito moral com o outro, 

permite que se lance ao discurso a noção de consciência moral intersubjetiva, ressaltando, 

agora, a relação entre o indivíduo e as instituições sociais. Segundo BROCHADO38, a 

consciência moral não pode ser encarada como categoria determinada por fatores extrínsecos 

à moralidade, tais como impulsos do inconsciente ou condições sociais. A intersubjetividade é 

norteada pela motivação social do agir ético. Esta, aduz a autora, com esteio em LIMA VAZ, 

                                                           
35 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 89. 
36 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 93.  
37 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 94 e 96. 
38 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 149.  
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consiste nas formas objetivas do ethos, construídas historicamente, a partir do consenso a 

respeito do que é melhor para aquele povo, e que deve ser transmitido pela tradição (através 

da educação), de forma a se impor a cada indivíduo integrante daquele ethos39. 

A motivação social do agir, através das formas objetivas do ethos, é produto do 

reconhecimento. O reconhecimento, nesse horizonte, pode ser concebido como o 

conhecimento moral do outro, a partir da distinção feita pela tradição filosófica entre o 

conhecimento das coisas como objetos e o conhecimento do outro como sujeito. Marca-se, 

desse modo, uma relação entre consciências, quando o indivíduo salta do conhecimento das 

coisas para o conhecimento de uma realidade que lhe diz algo: essa realidade que se põe 

diante do indivíduo é consciente como ele próprio, e, nesse momento, ambos se igualam – são 

livres enquanto consciências para-si mesmas, porque se sabem como livres (assim, são livres 

em si e para-si) 40. 

O reconhecimento como ora se apresenta, de acordo com BROCHADO e LIMA 

VAZ, é buscado a partir da filosofia hegeliana, expresso na luta imprimida na dialética do 

senhor e do escravo41. Segundo SALGADO, a Fenomenologia do Espírito traz, além da 

intenção revelada na formação do conhecimento por meio da dialética da certeza do sujeito e 

da verdade do objeto, uma outra dialética subjacente, a da formação da própria liberdade ou 

do homem livre, em si e para si, que não se dá apenas por um processo abstrato do conhecer, 

mas concretamente nas relações que os homens travam entre si no curso da história42.  

Não é o objetivo do presente trabalho expor a dialética do reconhecimento em 

pormenores, haja vista a complexidade do tema, aliada ao propósito destas reflexões em torno 

da Justiça contemporânea em SALGADO, mas se pode tecer um breve comentário a respeito 

do assunto, com o intuito de situar a consciência moral intersubjetiva.  

O reconhecimento está relacionado à experiência da consciência, que, em um 

primeiro momento, refere-se ao conhecimento do mundo a ela exterior. Como afirma 
                                                           
39 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 149.  
40 BROCHADO, Direito e Ética..., cit., p. 77-78.  
41 Marcelo Andrade CATTONI acredita que a melhor terminologia a ser utilizada é servo e não escravo, uma vez 
que Hegel usa os termos Herrschafft und Knechtschafft, que significam senhorio e servidão, bem como Herr e 
Knecht, servo e senhor, e não Slkave, escravo, em português. CATTONI, Notas de Aulas da Pós-Graduação. 
Belo Horizonte: UFMG, 2011. Para a tradução mais adequada e para a correta compreensão da figura (e não 
dialética - CATTONI) senhor/servo, cf. JARCZYK, Gwendoline e LABARRIÈRE, Pierre-Jean. Les premiers 
combats de la reconnaissance: Maîtrise et servitude dans la Phénomenologie de l‘Ésprit de Hegel. Paris: 
Aubier, 1987, e CALVET DE MAGALHÃES, Theresa. O reconhecimento em Hegel: Leituras de Labarrière. 
Revista do Instituto de Hermenêutica Jurídica, n. 7, 2009, p. 317-344, ambos indicados pelo Professor. 
42 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 249.  
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BROCHADO, sua tarefa é dar unidade à certeza do sujeito e à verdade do objeto. Para tanto, 

a consciência, enquanto entendimento, cinde sujeito cognoscente e objeto cognoscível e 

universaliza abstratamente a verdade que supõe existir no objeto, mediante a inversão do 

mundo sensível em mundo inteligível. Contudo, a consciência ainda não se põe como objeto 

de si mesma, ou seja, não descobre que o universal é ela própria, que somente se alcança 

através da mediação de outra consciência, erigindo-a como objeto no processo de 

conhecimento43.  

Todavia, a relação travada com essa outra consciência, ser vivo, não é uma relação de 

conhecimento, que se baseia em algo inerte e que espera passivamente a apreensão realizada 

pela consciência: é uma relação de desejo, em que o objeto desejado é consumido, delineando 

uma relação de infinito abstrato: a consciência, ao consumir o seu objeto, passa ao desejo de 

outro e assim indefinidamente44. A consciência somente encontrará um objeto permanente se 

tal objeto não lhe escapar, ou seja, se por ela não for consumido, de modo que esse objeto 

também deve ser em si e para si: outra consciência. Conforme afirma SALGADO, é nesse 

momento que a consciência descobre ser ela mesma o objeto da sua experiência, emergindo 

do processo da vida em que se insere para iniciar uma nova dialética, a da vida do Espírito ou 

da história45. 

Quando a consciência se depara com outra consciência, não ocorre o consumo 

porque a consciência é inconsumível, por ser em si e para si, sobrevivendo, permanecendo no 

desejo. Diante de si mesma, a consciência não mais se relaciona como desejo que consome – 

pois, como já dito, a consciência é inconsumível – mas como reconhecimento, pelo qual ela se 

conhece duplamente: como sujeito e como objeto, isto é, como consciência de si46.  Como 

consciência de si para outra consciência de si, agora sujeito e objeto ao mesmo tempo, advém 

o Espírito: o eu que é um nós e um nós que é um eu. Esse momento, segundo SALGADO, só 

ocorre quando a consciência de si reconhece a outra consciência de si como tal, ou seja, 

conhecendo-se como livre, para si, do mesmo modo que conhece a outra consciência como 

livre, também para si, portando como igual47. O processo de reconhecimento é a conquista da 

igualdade de consciências.  

                                                           
43 BROCHADO, Mariá. A Dialética do Reconhecimento em Hegel. Hegel, Liberdade e Estado. Org. 
SALGADO, Joaquim Carlos; HORTA, José Luiz Borges. Belo Horizonte: Fórum, 2010. p. 90. 
44  SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 251. 
45  SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 252. 
46  SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 252.  
47 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 253.  

9977



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A dialética do reconhecimento, na formação do Espírito, em que a consciência se vê 

como seu próprio objeto, possibilita a criação de um segundo mundo: o da Cultura, através da 

negação, pelo pensamento-razão, da natureza, enquanto esfera biológica, de forma que a 

negação permite a elevação a este segundo plano48. 

BROCHADO afirma que a dialética do reconhecimento é expressa em figuras ou 

forma de manifestação, mas que nunca existiram historicamente: a luta, e a relação senhor e 

escravo (ou servo). Pela primeira, as consciências de si empenham-se em afirmarem-se como 

livres, como absolutas consciências de si. Contudo, o termo do embate é a perda da liberdade 

do vencido para a manutenção da vida, pois sem ela não há liberdade, originando a segunda 

forma: uma relação entre uma consciência de si independente (senhor) e outra dependente 

(escravo) 49.  

A essas duas figuras de expressão do reconhecimento somam-se duas dialéticas: a de 

vida e morte, e a do trabalho. Se da primeira dialética, a da luta de vida e morte, obtém-se a 

desigualdade, da segunda dialética, a do trabalho, surge a conquista da igualdade. O produto 

do trabalho do escravo (servo) é que se põe em evidência. O escravo (servo) não pode fruir o 

que produz, sendo o desejo satisfeito pelo senhor; sua relação é de trabalho, e não de fruição. 

“Enquanto o senhor frui o objeto, consumindo pelo desejo, o escravo forma-o pelo trabalho, 

dominando o seu desejo, e, com isso, forma-se a si mesmo, superando o temor, como 

consciência de si que é. O temor e o trabalho são elementos que possibilitam que a 

consciência de si escrava seja consciência de si livre, pois, enquanto ela pode ver-se no senhor 

como sua verdade, o senhor não pode ver-se no escravo” 50. Entretanto, o senhor é, ao mesmo 

tempo, independente porque frui o que é produzido pelo escravo (servo), mas dele depende 

por conta de sua produção. Desse modo, sua independência também depende do 

reconhecimento da consciência de si do escravo: não é livre, mas tem capacidade de sê-lo51. 

Desse modo, o escravo (servo) reconquista a liberdade (interna) pela mediação do trabalho52, 

impulsionando a história.  

                                                           
48 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 253-255. 
49SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 257. 
50 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 263. 
51 BROCHADO, A Dialética do Reconhecimento em Hegel, cit., p. 95-98. 
52 Sobre o trabalho em Hegel, cf. REIS, Daniela Muradas. Trabalho, Ética e Direito. Fundamentos da Ética 
Hegeliana para a Restrição Jurídica da Negociação Coletiva. Dissertação de Mestrado. Belo Horizonte: UFMG, 
2002, p. 45-66.  
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SALGADO afirma que Hegel concebe a luta pelo reconhecimento como momento de 

aparecimento do Estado em sua existência exterior (a liberdade interna, produto da dialética 

do trabalho, poderia configurar o movimento estóico53), cujo momento de chegada, ou do 

Estado no seu conceito, dá-se através da Revolução Francesa, em que todos são livres e sabem 

que o são: o desejo é substituído pela vontade racional, e o trabalho servil pelo trabalho 

livre54. 

O reconhecimento, assim, marca a conquista da igualdade de um eu diante de outro 

eu, livres e iguais. BROCHADO afirma que o produto do reconhecimento é o consenso ético, 

como livre aceitação do outro. O consenso ético se diferencia do consenso lógico porque este 

é demonstrável, ao passo que o primeiro é persuasivo55. Aduz, ainda, que o consenso ético 

pode se apresentar de duas maneiras: espontâneo, transmitido pela tradição na forma de 

costumes; e o reflexivo, presente no momento de crise do ethos, quando este já não se 

interiorizava de maneira espontânea nos indivíduos, carecendo da necessidade de fundar-se 

em normas e em instituições56. Normas, segundo assevera a jusfilósofa, com base em Padre 

VAZ, são máximas universalizadas, aceitas por todos os participantes da comunidade, ao 

passo que as instituições são grandezas axiológicas presumivelmente consentidas, e que 

possibilitam expectativas e atitudes comuns em uma sociedade57. Dessa forma, conclui-se que 

as normas conferem validade objetiva às instituições e estas, por sua vez, viabilizam a eficácia 

das normas58. 

Até aqui foi analisada a relação entre a consciência moral e a comunidade ética, 

através da consciência moral intersubjetiva. Passa-se agora, ao momento da estrutura objetiva 

do ethos propriamente dita, em que se pode inserir a temática da consciência jurídica.  

3.3.   Passagem da Consciência Moral Intersubjetiva para a Consciência Jurídica  

BROCHADO, com fundamento em LIMA VAZ, afirma que a estrutura objetiva do 

ethos, ou mundo ético transcende ao indivíduo e à comunidade, apresentando-se como 

                                                           
53 A respeito do estoicismo como momento da Justiça, são precisas as contribuições de MATOS, Andithyas 
Soares de Moura Costa. O Estoicismo Imperial como Momento da Idéia de Justiça: Universalismo, Liberdade e 
Igualdade no Discurso da Stoá em Roma. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. 
54 SALGADO, A Idéia de Justiça em Hegel, cit., p. 267.  
55 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 151-153.  
56 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 153.  
57 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 155. 
58 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 155.  
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finalidade que deve ser alcançada por ambos: é o bem comum, ou valores comuns59. Bem 

comum não é apenas o somatório dos bens particulares, mas a realização proporcional, na 

perspectiva da comunidade e de suas possibilidades, do bem de cada um, de acordo com a 

posição proporcional ocupada no todo, projeto de uma ordem objetiva de justiça, o Direito60.  

Assim, no encontro das consciências a objetividade do ethos aparece na forma do 

Direito, seja como norma posta, lei, instituições sociais formalizadas, conjunto de Códigos de 

essência coercitiva (como entendia Kant), ou o Direito no seu sentido mais elevado, como 

projeto ético de realização universal objetiva da moralidade61. 

Para que possa existir uma consciência jurídica, o Direito não pode ser concebido 

como conjunto de normas que se cumpre por coerção ou por se temer a sanção, pois tal 

conduta impediria a responsabilização pela própria consciência ou um autojulgamento das 

ações lícitas, sendo o Direito indiferente a seus destinatários62.   

Assim, em LIMA VAZ, pode-se conceber a conceber a consciência jurídica como “a 

passagem da consciência moral para o domínio da lei, mediante a virtude da justiça; quem 

observa os códigos legislativos sem a mediação da virtude da justiça não tem, pois, 

consciência jurídica. Direito é o que está correto, que tem em si sua retidão” 63.  Em suma, 

dita concepção de consciência jurídica alia-se à analise da lei mediante a virtude da justiça 

(enquanto distribuição dos bens em sociedade ou dar a cada um o que é seu), uma vez que a 

lei é produto do poder e o legislador encontra-se no mundo empírico64.  

Como se vê, tal perspectiva da consciência jurídica vislumbra o Direito 

fundamentado na moral, bem como concebe a moral como critério de correção do justo. Ou 

seja, não é possível caracterizar o Direito como instância objetiva e independente da moral. 

Aqui, faz-se necessário apresentar a temática da consciência jurídica tal como a concebe 

SALGADO, que permite que a Justiça seja encarada como momento de elaboração e de 

realização do Direito subjetivo.  

3.4.  A Consciência Jurídica no Pensamento de SALGADO 

                                                           
59 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 156.   
60 BROCHADO, Direito e Ética, cit., p. 100-101.  
61 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 156.   
62 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 158-160. 
63 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 162.  
64 BROCHADO, Consciência Moral e Consciência Jurídica, cit., p. 162-164.  
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Conceber a consciência jurídica com extensão social da consciência moral permite 

que a consciência jurídica seja concebida apenas como a matéria - jurídica- da consciência 

moral. Assim, a consciência moral continua como forma, mas agora preenchida por uma 

matéria jurídica: o Direito. A moralidade do Direito tem como resultado a concepção do 

sujeito destinatário da ordem jurídica apenas como sujeito de dever, quando, na verdade, é ele 

sujeito de direito.  

O Direito, então, necessita ser concebido como momento superior da eticidade, como 

concebe SALGADO. Eticidade, como aqui se emprega, encontra na filosofia hegeliana o seu 

fundamento. Como preleciona BROCHADO, “Hegel denomina Eticidade (Sittlichkeit) a 

totalidade ética vivida pelo homem nos momentos da subjetividade moral e da objetividade 

jurídica, enquanto que a moralidade (Moralität) é por ele considerada o plano restrito da 

moralidade individual, sobretudo na concepção kantiana.” 65 Portanto, a eticidade marca o 

encontro e a superação dialética, em um momento superior, da moralidade subjetiva e da 

objetividade do Direito enquanto norma posta. Esse momento superior pode ser concebido em 

SALGADO como consciência jurídica: 

A consciência jurídica no sentido formal é o resultado do processo da consciência 
ética, cujo primeiro momento da processualidade da experiência jurídica é a 
consciência moral interna, que só alcança uma universalidade abstrata na forma da 
consciência ou eu transcendental em Kant. A consciência jurídica supera a 
dicotomia direito-moral, mas como ponto de chegada do processo ético, que começa 
na interioridade imediata da consciência moral66. 

A consciência jurídica, agora como um eu que é um nós e um nós que é um eu, assim, 

capta os valores de cumeada ou valores centrais da experiência da consciência ética ocidental, 

através das relações de reconhecimento recíproco, e os universaliza67. Ora, se esses valores 

são os mais importantes, eles devem ser atribuídos a todos universal e indistintamente, 

tangidos, então, pela exigibilidade: “Desse modo, os valores da cultura ocidental, 

reconhecidos pela consciência jurídica como universais e exigíveis, com força de 

irresistibilidade, a todos tribuíveis, formalizam-se como jurídicos na declaração de direitos, ou 

na forma de direitos subjetivos fundamentais, que outra coisa não são, tais direitos subjetivos, 

senão o desdobramento da liberdade”68. 

                                                           
65 BROCHADO, Direito e Ética, cit., p. 110. 
66 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p.36.  
67 Sobre essa universalização, cf. a obra de SALGADO, Karine. A Paz Perpétua. Atualidade e Efetivação. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2000. 
68 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p. 38. 
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A consciência jurídica, pois, não se resume ao conhecimento da norma jurídica: é 

uma estrutura que permite a valoração, no plano da razão, à luz do justo, dos valores centrais 

da experiência ética, e atribuí-los universalmente a todos enquanto bens jurídicos, ou direitos 

subjetivos, que, em suma, passam a ser tutelados nos ordenamentos jurídicos como direitos 

fundamentais. É esse o pensamento de SALGADO, quando afirma que “esses valores só 

passam para a forma jurídica se a consciência os considera na perspectiva do justo e do 

injusto, portanto, como consciência jurídica. Se a condição transcendental da valoração do 

bem e do mal está na consciência moral, a do justo e injusto se dá na consciência jurídica” 69. 

A consciência jurídica, então, representa o processo de atribuição universal de bens 

jurídicos, na forma de direitos subjetivos, mediante três momentos fundamentais: o despertar 

da consciência da existência desses direitos enquanto direitos de todos, por serem todos livres 

e iguais (como ocorreu no período pré-revolucionário, através da assunção do Direito Natural 

como direito que necessita ser posto de fato, e não apenas pressuposto como fundamento de 

um direito que já o é); a declaração desses valores universais na forma de direitos 

fundamentais; e a efetiva fruição, no Estado de Direito.  

Em suma, pode-se definir a consciência jurídica como momento de reconhecimento 

do caráter universal do direito subjetivo, ou seja, da atribuição universal de um bem jurídico 

através do reconhecimento, de caráter universal, daí exigível, desse bem jurídico. Uma vez 

que esse reconhecimento se alia à efetiva positivação desses valores (ou realidade jurídica: 

ordem normativa) há aquilo que SALGADO denomina de razão jurídica70.  

A consciência jurídica vislumbra os valores de cumeada à luz do justo e os atribui 

universalmente através da juridicidade. Juridicidade é entendida como normatização do 

Direito: formalização das condutas somada à atribuição universal de bens71. BROCHADO 

assim define a juridicidade: 

Definimos juridicidade como uma qualificação do fenômeno jurídico, ou seja, a 
ocorrência, o acontecer de normas dessa espécie, e que são assim consideradas 
(jurídicas) não pela manifestação nelas da coerção (inexistente na moral individual), 
mas por serem dotadas de características universais, apreendidas (ou acrescentadas) 
historicamente a esse tipo de experiência normativa, pelo desenvolvimento da 
consciência prática do homem dirigida a essa manifestação (como consciência 
jurídica), e que atribuem o caráter de (materialmente) jurídicas a tais normas, 
elementos conformadores de um direito-ético, realizador de um máximo ético, e não 
de um mínimo ético, como pensaram aqueles que reduziram o conceito de direito a 

                                                           
69 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p. 40. 
70 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 24-25. 
71 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 37. 

9982



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

direito positivo, dissociado onticamente do seu ideal (o direito natural), que sempre 
fora concebido como ordem moral, ou plano da moralidade, que conferia eticidade 
ao plano jurídico (positivo) 72.   

Como, a partir do pensamento de SALGADO, se revela concretamente, ou seja, 

historicamente, a elevação da consciência moral intersubjetiva a esse plano juridicizado das 

relações sociais, através da formação de uma consciência jurídica, é o que pretendemos 

evidenciar no próximo tópico. 

3.5. A passagem da consciência moral grega para a consciência jurídica em Roma 

SALGADO dedica grande parte da obra à explicitação da sabedoria e originalidade 

do gênio romano, cuja práxis jurídica encerrou elementos identificados pelas formulações 

ulteriores como categorias fundamentais e essenciais ao Direito, tal como hoje é ele 

compreendido. Isso porque foi em Roma que se verificou o gigantesco salto histórico de uma 

até então moral socrática, que se dava na Grécia em plano subjetivo na forma de dever, 

portanto inexigível, em direção à noção de um direito subjetivo garantido pelo aparato estatal 

representado pela actio, exigível, portanto. É nesse sentido que a consciência jurídica romana 

alça, segundo PINTO COELHO, “o status de um universal, na medida em que o sentido de 

dever-ser está posto, declarado não como um eu, mas como um nós, que reconhece uma 

prerrogativa como sendo não só um dever-ser para si mesmo, mas também, e ao mesmo 

tempo, um dever-ser do outro.” 73 Assim, a jurística romana é tema central no pensamento de 

SALGADO exatamente porque pretende o autor demonstrar que o direito romano, por conter 

os atributos da racionalidade e da universalidade74 desenvolvidos a partir da vinculação estrita 

entre o direito e a justiça, está suprassumido na contemporaneidade. É assim que  

a experiência da consciência jurídica romana é o lugar do nascimento das categorias 
fundamentais do direito e da explicitação da justiça como idéia do direito. [...] Trata-
se de uma figura histórica da consciência jurídica ocidental suprassumida no modelo 
jurídico contemporâneo, que por isso não obedece à sucessividade temporal da 
consideração histórica, mas da movimentação ideal contida na substância ética desse 
momento de explicitação da idéia de justiça, por certo o mais esplendoroso. Desse 
modo, toda a racionalidade do direito, tal como o compreendemos na 
contemporaneidade, está presente na consciência jurídica romana, de tal modo que 
se expressa na concepção do direito, a partir da Revolução Francesa e da formação 
da dogmática jurídica, é uma presentificação da consciência jurídica romana. Vale 

                                                           
72 BROCHADO, Direito e Ética..., cit. p. 155-156. 
73

 PINTO COELHO, Saulo de Oliveira. Introdução ao Direito Romano: Constituição, categorização e 
concretização do Direito em Roma. Belo Horizonte: Editora Atualizar, 2009, p. 68. 
74

 “A racionalização desenvolve-se em Roma nas três vertentes do processo de criação do direito, que interagem 
nessa criação, a saber, a legislação, a jurisprudência (no sentido de aplicação) e a doutrina. Significa um processo 
de universalização que alcança tanto a matéria jurídica quanto o sujeito de Direito, só possível pela consciência 
jurídica na forma de um nós, universal, ou razão jurídica.” A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 
47. 
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dizer, do ponto de vista ideal, a jurística romana expressou o direito no seu conceito, 
embora no tempo seja anterior a outras formas de expressão do direito, menos 
desenvolvidas.75 

Viu-se que Roma desenvolveu, em relação à Grécia, um acréscimo revolucionário na 

eticidade que consistiu, segundo SALGADO, “no deslocamento polar da idéia de justiça, 

entre os gregos concentrada no sujeito portador do dever moral da prestação da justiça como 

exercício da virtude, para entre os romanos concentrar-se no sujeito titular do direito” 76. 

Assim, “[...] a eticidade subjetiva da consciência moral, ao confrontar-se na intersubjetividade 

advinda da estrutura social, adquiriu, no Ocidente, com Roma, por meio da consciência 

política, a universalidade ética da consciência jurídica.” 77 

E foi precisamente em virtude do desenvolvimento de seu senso de juridicidade, ao 

seu avanço na experimentação de uma consciência jurídica, que o romano pensou o conceito 

de pessoa como pedra angular de toda a construção do edifício jurídico subseqüente. O 

conceito de pessoa é o grande avanço do espírito romano em relação ao grego, pois este ainda 

se encontra imerso na função inconsciente de elemento da Polis. É com o conceito romano de 

pessoa que a imprecisa autonomia do cidadão grego avança em direção à liberdade, pois 

àquele faltam a descoberta da individualidade e a separação do Direito em relação à Moral. A 

partir de Roma, “o comando da realização da justiça concentra-se não mais na pura 

espontaneidade do sujeito de dever moral, mas se desloca para a força irresistível do sujeito 

de direito universal, aparelhada pela actio ou a ação do sujeito de direito universal”.78 

Sem sombra de dúvidas esse foi o maior legado de Roma ao Ocidente, mas é 

interessante observar como Hegel, saudosista da totalidade ética grega, enxerga esse momento 

da irrupção da pessoa de direito em Roma: 

Os indivíduos orgulham-se por serem considerados como absolutos, como pessoas 
privadas, pois o ego contém justificações ilimitadas, mas o conteúdo dessa 
justificação e o “meu”são meras exterioridades; a formação do direito privado, que 
introduziu esse nobre princípio, estava ligado ao apodrecimento da vida política. O 
imperador apenas dominava, mas não governava, pois faltava a mediação jurídica e 
moral entre o dominador e os dominados; faltava o liame de uma constituição, de 
uma organização do Estado que constituísse uma organização para as esferas legais 

                                                           
75SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 41. 
76 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 52. 
77 PINTO COELHO, Introdução ao Direito Romano..., cit., p. 82. Nesse mesmo sentido, o mesmo autor 
complementa: “Os romanos precisavam contar com uma estrutura social que não podia contar apenas com uma 
eticidade no plano moral do dever, cuja efetividade se dava (tal como na Polis grega) pela unidade imediata da 
consciência ética de uma cultura uniforme. Era preciso desenvolver a vocação do ethos para o plano objetivo de 
uma estrutura formal de ordenação em que aparece o indivíduo como sujeito na Civitas (e não mais como mero 
membro da Polis), que só encontra lugar no desenvolvimento de uma consciência jurídica com os elementos 
necessários à sua organização.” PINTO COELHO, Introdução ao Direito Romano..., cit., p. 107. 
78

 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 55. 
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na vida nas comunidades e províncias, e que, para o interesse geral, atuasse na 
organização estatal. [...] Portanto, o que existia na consciência dos homens não era a 
pátria ou uma tal unidade moral; eles estavam subjugados pela fatalidade, buscando 
unicamente atingir um estado de indiferença em relação à vida, procurando-o ou na 
liberdade de pensamento ou no prazer sensível imediato. Assim, o homem estava ou 
entregue ao rompimento da existência ou à total existência sensível.79  

 

Nota-se, então, que, para Hegel, o surgimento do Direito Privado demoliu 

completamente a plenitude da vida política, tal como se observava entre os gregos.  Com uma 

visão mais dilatada do contexto histórico-jurídico romano, percebe-se que o significado do 

surgimento de um Direto separado da Ética se deu exatamente na criação de um Estado 

incumbido da administração dessa Justiça, levando ao aparecimento de uma consciência 

política, para a qual todo o poder do Estado, tanto o imperium quanto a auctoritas, 

apresentava uma única origem e destinação: a Lex. Nesse sentido, pontifica Salgado,  

o destaque intelectual da cultura da Roma imperial [...] deu nascimento a um novo 
Estado e concluiu um processo ético substancial, o direito, que a visão hegeliana 
unilateralizou no político, interpretado como decadência, mas que na verdade era 
momento superior ao da democracia ateniense, porque abria caminho para o 
processo de aparecimento de um novo Estado, cujo resultado é o Estado de Direito.80 

 

Hegel observa que “o concreto que os romanos encontram em si mesmos é apenas essa 

unidade sem alma [o imperador], e o conteúdo determinado só pode residir na particularidade 

dos indivíduos.” 81, mas se esquece que, como a particularidade dos indivíduos se expressa 

num conteúdo determinado de natureza jurídica, e não apenas moral, é porque o Estado se 

incumbe, exatamente através do Direito - ainda que do Direito Privado - da particularidade 

dos indivíduos, e aí se mostra o concreto dos romanos como uma unidade política cuja alma 

pulsa por meio do Direito. Como bem exprime SALGADO, Hegel unilateraliza o político, 

fechando seus olhos para o Direito, e assim não percebe que Roma eleva a tão cara e saudosa 

política dos gregos a um momento substancialmente superior, exatamente porque coloca o 

poder a serviço do Direito e da Justiça.  

Assim, se é verdade que a razão descoberta na Grécia alçou o indivíduo ao plano de 

animal racional, onde essa racionalidade predicada ao homem lhe rendia a correlata 

adjetivação como animal político, foi a consciência jurídica romana que, descobrindo o 

Direito (separado da Moral), descobriu o Estado vocacionado a lhe dar guarida. Todavia, se 

                                                           
79 HEGEL, G.W.F. Filosofia da História. Brasília: Editora UNB, 1999, p. 269. 
80 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 119. 
81 HEGEL, G.W.F. Filosofia da História. Brasília: Editora UNB, 1999, p. 262. 
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em Roma o poder político ainda não é direito subjetivo, o que só ocorrerá no Estado de 

Direito, ele já é, ao menos, alicerçado no povo, ainda que voltado somente para o indivíduo. É 

assim que 

desde a origem, Roma se organiza sobre o poder do populus, conceito que vai se 
ampliando até abarcar patrícios e plebeus. O poder não vem da divindade, mas do 
povo, e por um ato jurídico específico: a Lex Regia na Monarquia e a Lex de 
Imperio, no Império. Nesse sentido, o poder em Roma é juridicamente legítimo. Pois 
o rex, o senatus ou o Princeps não são representantes de deuses ou de Deus, como 
no Oriente e na Idade Média, mas do povo. Esse reconhecimento por ato jurídico 
solene de que o poder pertence ao povo afasta o Estado romano de uma estrutura 
simplesmente autocrática ou carismática.82 

 

E assim se expressa Márcio Augusto Diniz: 

a organização política da comunidade não é uma simples aliança, nem se vê 
submetida a uma vontade autocrática; ao contrário, o Direito disciplina e ao mesmo 
tempo reflete esta organização política, de modo que o poder só se exerce de 
maneira legítima se submetido às regras jurídicas (iustum imperium) e voltado para a 
tutela do mais precioso bem, a liberdade, inestimables res. 83 

 

E é dessa forma que se pode identificar o protagonismo da consciência política no 

nascedouro da consciência jurídica, e é por isso que se faz impossível a secção completa e 

integral dessas duas abordagens, exatamente porque a consciência política e a consciência 

jurídica de um povo se interpenetram, sendo, portanto, realidades inseparáveis e 

complementares. Contudo, a história demonstra que seu desenvolvimento não se deu 

concomitantemente, pari passu, tendo essas duas realidades experimentado idas e vindas nos 

diferentes contextos históricos pré-revolucionários; e, com efeito, a união derradeira dos dois 

vetores éticos do Ocidente, poder e liberdade, apenas se verificará na Revolução Francesa, 

com o sujeito de Direito Universal.84 Em Roma, segundo SALGADO, “falta atribuir ao 

cidadão o momento formal e instrumental do processo do direito, o poder político como 

direito, o que só ocorrerá com a Revolução Francesa, o momento pleno da razão jurídica”85. 

Entretanto, esse aparente descompasso entre a liberdade como autonomia privada e a 

liberdade como autonomia pública não exime o Estado romano, segundo esse mesmo autor, 

da preocupação essencial com a Justiça.  

                                                           
82 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 156. 
83 DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. O princípio de legitimidade do poder no direito público romano e 
sua efetivação no direito público moderno. Tese de Doutoramento. Belo Horizonte: Universidade Federal de 
Minas Gerais, 2004, p. 74. 
84 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 56-66. 
85 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo, cit., p. 67. 
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SALGADO realiza uma robusta reflexão sobre a “idéia de Justiça em Roma”, e por 

isso mesmo conseguiu captar a importância do momento político para a experiência jurídica 

romana. Segundo PIETRO DE FRANCISCI, 

Só aquele que tenha presente esta – diria eu – complementação de política e direito 
pode entender a singular sabedoria ordenadora de Roma, que, passo a passo, desde a 
formação da civitas, passou à organização, ainda que imperfeita, da Itália, e, por fim, 
à ordenação do Império, com o qual todo o mundo civil, em seus elementos 
materiais e espirituais, ficou fundido em único organismo político jurídico, 
dominado por uma só vontade e guiado por uma só inspiração.86 (Tradução livre) 

 

Nesse esteio, SALGADO identifica de maneira precisa o profundo significado do 

momento político romano, sobretudo no Império, e sua importância na configuração do 

moderno Estado de Direito, tanto em sua forma político-administrativa quanto pelo elemento 

mais essencial que representa a superação do momento anterior situado na Grécia: a 

roupagem jurídica que lhe contorna as feições. O Estado romano, cujo período de maior 

destaque se dá no Império, representa a vinculação dessa nova organização política à ordem 

jurídica, que constitui seu princípio (legitimidade), meio (forma jurídica) e fim (realização da 

Justiça). Aí já se tem evidenciado, portanto, a essência do ethos político romano, qual seja, a 

noção não apenas de pertença a uma organização política, tal como na Grécia, mas a 

vinculação primeira a uma ordem normativa que deve, portanto, conformar o elemento 

político. Enquanto o cidadão grego só se enxerga como indivíduo portador do dever moral 

perante a comunidade, a pessoa em Roma se sabe titular de um direito subjetivo que submete 

todos ao seu redor. Portanto, alça a consciência política romana um momento superior à 

grega, exatamente por ter desenvolvido uma consciência jurídica à qual aquela deve servir; 

essa, por sua vez, tem sua gênese a partir de uma consciência política que tem o condão de, 

pela mediação da razão jurídica, atribuir a característica da universalidade a determinado 

valor até então adstrito ao campo da moral individual, ou seja, juridiciza-lhe através da 

positivação da Lex. É desse modo que se verifica que, na relação do romano com o poder, 

esse é tido como um poder legítimo exatamente por tutelar a liberdade, mas a liberdade aqui 

ainda entendida como autonomia privada. É apenas na Revolução Francesa que será a 

liberdade como autonomia pública incorporada ao rol dos direitos subjetivos tutelados pelo 

Estado: a participação política como direito subjetivo.  

                                                           
86 DE FRANCISCI, Pietro. Síntesis Histórica del Derecho Romano. S.n.t. Madrid: Editorial Revista de Derecho 
privado, 1954, p. 8. 
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Entretanto, antes disso, ainda em Roma, SALGADO já vislumbra a existência na 

práxis jurídica de sua sociedade as mesmas categorias que, conforme identifica a moderna 

Teoria Geral do Direito, caracterizam a juridicidade em geral87. São elas as categorias de 

existência do Direito: pessoa de direito, coisa e actio, via de reivindicação do direito; e 

categorias de essência do Direito: a) bilateralidade: que coloca em relação dois sujeitos de 

direitos, ambos portadores de direito e dever, ou seja, bilateralidade de sujeitos e de direitos; 

b) exigibilidade, decorrente da bilateralidade, de modo que o sujeito de direito, diferentemente 

do sujeito de dever moral, possui mecanismos para reivindicar aquilo que lhe é atribuído pelo 

Direito, e não fica à mercê da decisão do outro, como na moral; c) irresistibilidade, que traz 

consigo a coercibilidade, mas não se resume a ela, pois a força do Direito representa a 

vontade objetiva (soberana) de toda a sociedade; e, por fim, d) universalidade, que se 

desdobra em duas: formal, que realça a bilateralidade de sujeitos postos em relação pelo 

Direito, e material, presente na atribuição a todos do bem jurídico.  

São esses elementos formais que marcam a modificação da estrutura ética das 

relações sociais ocorrida em Roma, e não uma simples mudança no conteúdo das normas que 

se diria até então restritas a um plano moral. Na verdade o que ocorre não é uma alteração no 

conteúdo do dever-ser, mas em sua estrutura formal, na medida em que o mesmo dever-ser 

agora positivado se reveste de todas as categorias jurídicas essenciais supracitadas. Assim, 

nenhum critério material, no esteio da teoria do mínimo ético de JELLINECK (conforme se 

verá no próximo ponto) é idôneo para acentuar o marco da juridicidade, mas sim o critério 

formal em Roma, dado pelas categorias essenciais que, ainda que não identificadas 

expressamente, e sem a sofisticação da formulação atual, estavam indissociavelmente 

atreladas à práxis jurídica romana.  

Pode-se, desse modo, através da figura da consciência jurídica, com base em 

SALGADO, definir a Justiça como um “valor formal que estabelece a regra de ‘tribuição’ dos 

valores ou bens como direito do sujeito e [como] valor material universal, enquanto resultado 

de uma ordem jurídica que realiza o bem comum, bem de todos e de cada um, ou seja, numa 

ordem social efetivamente justa” 88. Nesse sentido também se manifestou BROCHADO:  

Entendemos que Salgado separa do conceito de justiça os valores que ela deve 
realizar, e propõe uma redefinição de justiça como valor jurídico formalmente 
configurado e desdobrado em subconceitos universais, que já estavam presentes na 
experiência do Direito Romano, e que vêm encontrar explicitação na consciência 

                                                           
87 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p. 68-86. 
88 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p. 26. 
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jurídica do nosso tempo como expressão maior da essência do direito, para além da 
vontade do legislador empírico89.  

 
  Vê-se que a Justiça, então, tem sua sede no Direito, e, mais que isso, como já 

anteviram os romanos, o Direito é a própria manifestação concreta da Justiça, que se revela 

como idéia inerente, como racionalidade imanente ao direito positivo, entendimento esse que 

SALGADO também esposa ao conceber o direito em sua processualidade histórica, e cuja 

grande implicação em sua obra se dará na formulação do Direito como Maximum ético. 

4. Do Mínimo Ético ao Maximum Ético  

Como acima se delineou, a idéia de Justiça no pensamento de SALGADO é 

concebida como a universalização máxima do direito na forma dos direitos fundamentais, 

concebidos como os valores mais importantes (de cumeada), a todos atribuídos. Justamente 

por isso, o Direito, de acordo com a visão do Catedrático de Filosofia e Teoria Geral do 

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, pode ser encarado como o maximum ético 

de uma Cultura, tanto no plano da extensão (universal nesse caso significa de todos e 

reconhecido por todos), como no plano axiológico (enquanto valores mais altos ou de 

cumeada, como tais formalizados)90. 

Referida visão é vislumbrada como evolução (e não oposição91) em relação à 

proposta de Georg JELLINECK92 do Direito como mínimo ético. Segundo o teórico do 

Estado, o Direito necessita manter a conservação da comunidade através da tutela de um 

mínimo ético que, em um determinado momento histórico, a comunidade carece para se 

manter coesa93. 

                                                           
89 BROCHADO, Mariá. Fundamento do Direito em George Jellinek e Joaquim Salgado: Do Mínimo Ético ao 
Maximum Ético. Fundamentos do Direito: Estudos em Homenagem ao Professor Sebastião Trogo. Org. 
COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos; MELLO, Cleyson de Moraes. Rio de Janeiro: Freitas Bastos 
Editora, 2008. p. 138. 
90 SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p. 09.  
91 Uma vez que, quando se fala em um mínimo ético, já há a tensão com o seu oposto: o máximo. São, pois, 
faces de uma mesma realidade. Cf. SALGADO, A Idéia de Justiça o Mundo Contemporâneo, cit., p.10. 
92 JELLINEK, Georg. Teoria General del Estado. Trad. Fernando de Los Rios. 2. ed. Buenos Aires: Editorial 
Albatros, 1954.  
93 “Ahora bien, si nos interrogamos por las normas cujo cumplimiento hace posible la permanencia  de una 
determinada situación histórica de la sociedad, habemos descubierto el Derecho de esta sociedade, pues el 
Derecho, dice Jellinek, no es sino el mínimum ético que la sociedad precisa en cada momento de su vida para 
continuar viviendo. Considerando objetivamente, el Derecho representa las condiciones de conservación de la 
sociedad, en tanto cuanto estas condiciones pueden depender de la voluntad humana; por conseguiente, el 
mínimum de existencia de las normas éticas, visto subjetivamente, es el mínimum de actos morales que la 
sociedad exige de sus miembros”. RIOS, Fernando de Los. Prólogo do Tradutor. JELLINEK, Teoria..., cit., p. 
XXV. 
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O Direito, como visto em linhas acima, é o momento diferenciado de realização da 

totalidade ética da vida humana. Enquanto totalidade ética, não há distinção entre o direito 

positivo e o ideal de justiça. Assim, 

Admitido o direito como projeto e faticidade, que irão se implicar dialeticamente no 
curso histórico, temos que o projeto de todo o direito (ou do direito como um 
fenômeno ético na sua inteireza) é a realização (efetiva) de um maximum ethicum e 
não apenas de um minimum ethicum, como acabam sugerindo Jellinek e seus 
sucessores. E essa efetivação pressupõe uma compreensão do direito como ordem de 
realização de direitos, sendo a ordem jurídica o momento (objetivo) de realização 
do máximo que se pode estender a uma vida vivida histórico-socialmente, e não 
como um sistema normativo coercivo apontado (para), guiado (por) um ideal moral 
solipsista94.  

Sintetizando, pode-se afirmar que o Direito como Maximum ético95 se vislumbra 

quando certos valores, que compõem a constelação axiológica de uma Cultura, obtêm sua 

universalidade material pela presença na consciência ético-jurídica de um povo, e sua 

universalidade formal pela positivação através da vontade política desse povo. São, assim, 

direitos subjetivos96. 

5. A Justiça Universal e o(s) Estado(s) 97: Conclusões  

Durante este trabalho, procurou-se desenvolver a idéia de Justiça na 

contemporaneidade, segundo o pensamento do Professor SALGADO, enquanto 

processualidade histórica da inteligibilidade do Direito, como este a concebe. Esta 

processualidade se mostra no tempo presente na efetividade do Direito na ordem social justa 

com sentido universal. Esse percurso histórico traz consigo as etapas de formação ética do 

homem, no plano do Direito, momento de chegada da processualidade da consciência moral, 

                                                           
94 BROCHADO, Mariá. Fundamento do Direito em George Jellinek e Joaquim Salgado: Do Mínimo Ético ao 
Maximum Ético. Fundamentos do Direito: Estudos em Homenagem ao Professor Sebastião Trogo. Org. 
COELHO, Nuno Manuel Morgadinho dos Santos; MELLO, Cleyson de Moraes. Rio de Janeiro: Freitas Bastos 
Editora, 2008. p. 135. 
95 José Luiz Borges HORTA (em artigo publicado em castelhano, sob o título La Era de La Justiça: Derecho, 
Estado y limites a la emancipación humana, a partir del contexto brasileño. Astrolabio. Revista Internacional de 
Filosofia, año 2010,  nº. 11. Barcelona: 2011. p. 75-85), afirma que é característico da chamada Escola 
Jusfilosófica Mineira a interface marcante entre o jurídico e o ético. Tal relação vem sendo construída através 
das tradições humanistas e jusnaturalistas, que estão presentes em Minas Gerais desde Tomás Antônio 
GONZAGA, passando por Edgar de Godoi da MATA-MACHADO e por Henrique Cláudio de LIMA VAZ, de 
modo a encontrar em SALGADO o momento privilegiado de sua realização, como se vê na Linha de Pesquisa 
do Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Direito da UFMG: Direito, Razão e História, com nítido caráter 
hegeliano. Cf. HORTA, La Era..., cit., p. 79, nota 13. Sob a influência e orientação de SALGADO, formaram-se 
duas gerações de jusfilosófos, cujos trabalhos, em grande parte, são citados ao longo deste texto.  
96 Conforme é desenvolvido por SALGADO em Contas e Ética. Revista do Tribunal de Contas do Estado de 
Minas Gerais. v. 30, n.1. Belo Horizonte: jan./mar./ de 1999. p. 97 e segs.  
97 A respeito da evolução ética do Estado de Direito, cf. HORTA, José Luiz Borges. História do Estado de 
Direito. São Paulo: Alameda Casa Editorial, 2011.  
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todo ético ou em si mesmo ético (segundo BROCHADO98). Estas etapas podem ser 

vislumbradas, primeiro, no cidadão da polis; na pessoa de direito privado em Roma, em que a 

autonomia privada da vontade produz o direito a partir de uma decisão, conduzida por uma 

autodeterminação, munido da actio; no aparecimento do indivíduo livre na sociedade civil 

moderna da Revolução, que já ostenta, de certa maneira, a autonomia pública (direitos 

políticos); e chega ao sujeito de direito universal, que se apresenta tanto como portador de 

uma actio representativa de toda a comunidade, como também de direitos públicos universais 

fundamentais99. Assim, na contemporaneidade, Direito se perfaz como Maximum ético e 

apresenta-se na figura dos direitos fundamentais, presentes nas Constituições democráticas 

dos Estados de Direitos, assim como na Carta das Nações Unidas, após a Declaração de 1948.  

Portanto, a idéia de Justiça, Justiça essa jurídica, com se viu, tem íntima relação com 

os Estados de Direito, que positivam os valores de cumeada na forma de direitos 

fundamentais.  

Estado de Direito, conforme aduz SALGADO, é o que, a partir da Revolução 

Francesa, é o marcado pela legitimidade. O Estado ou o poder político legitima-se ou se 

justifica pela sua origem, democrática, pela técnica com que o poder se exerce (também 

democrática) e pela finalidade (ética: realização dos direitos fundamentais).100 Como se vê, 

SALGADO conjuga no Estado pós-revolucionário o elemento democrático com o material: a 

consagração dos direitos fundamentais.  

Todavia, por estar fundada em valores universais (como se vê nas Declarações de 

Direito), a idéia de Justiça não pode estar afeta ou ser realizada apenas em alguns Estados de 

Direito. Como afirma SALGADO, não é justa a sociedade alemã, francesa, italiana, 

estadunidense se abstratamente consideradas, ou seja, sem se consideraram inseridas na 

                                                           
98 BROCHADO, Direito e Ética..., cit., p. 235-239. 
99 SALGADO, A Idéia de Justiça no Mundo Contemporâneo..., cit., p. 255-256. A figura do sujeito universal de 
direito universal surge na Revolução Francesa, com a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do 
Cidadão. A partir de então, visualizam-se direitos a todos reconhecidos e garantidos, não só pela 
instrumentalização da actio, mas também pelos direitos políticos. Cf. TOLEDO, Direito Adquirido..., cit., p. 55. 
Como afirma a autora, os direitos humanos apresentam-se como um grupo de valores indispensáveis para a vida 
e a dignidade, concebidos como pertencentes a todos os indivíduos, ainda que não positivados. Quando o são, 
apresentam-se, então, como direitos fundamentais, cujo conteúdo são os próprios direitos humanos.  Sobre os 
Direitos Fundamentais, é de essencial leitura: SALGADO, Joaquim Carlos. Os Direitos Fundamentais. Revista 
Brasileira de Estudos Políticos, n. 82. Belo Horizonte, 1996. p. 15-69, bem como GUSTIN, Miracy Barbosa de 
Souza. Das Necessidades Humanas aos Direitos. Ensaio de Sociologia e Filosofia do Direito. Belo Horizonte: 
Del Rey, 1999, em que a autora apresenta a relação entre as necessidades humanas e a autonomia. p. 23-31. 
100 SALGADO, Joaquim Carlos. O Estado Ético e o Estado Poiético. Revista do Tribunal de Contas do Estado 
de Minas Gerais. Ano XVI, v.27, n. 02. Belo Horizonte: abr./jun./1998. p. 51 e segs, assim como HORTA, 
História..., cit.  
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totalidade da humanidade, portanto, como parceiros da Namíbia, de Biafra, Congo, das 

favelas do Brasil, etc.101. Daí propor o jusfilósofo mineiro a idéia de uma globalização 

jurídica, que significa estabelecer as mesmas condições de vida para todos os seres 

humanos102. E conclui, afirmando que: 

Desse modo, há que se estabelecer um sistema de compensação pelo qual, 
juridicamente, os países industrializados financiem, por quotas a um fundo 
internacional, o desenvolvimento desses povos, no sentido de alcançarem iguais 
condições mínimas, materiais e culturais. Este é o único modo de conceber-se 
juridicamente a globalização, isto é, como realização da justiça social103.  

SALGADO não propõe um Estado Universal, mas sim uma cooperação dos Estados 

para a realização de um esforço universal. A realização da idéia de justiça universal104, na 

efetivação dos direitos fundamentais, segundo o Professor, poderia contribui para a paz entre 

as nações105.  
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RESUMO 

O presente estudo tem por objetivo analisar a regra maximin e sua aplicação na posição 

original a partir das obras A Theory of Justice e Justice as Fairness. Partindo da consideração 

de que as pessoas se encontram em situação de desigualdade a teoria de Rawls propõe um 

afastamento para pressupor uma posição onde as pessoas tenderiam a cooperar numa situação 

idealizada em que as pessoas desconheceriam a sua real posição na sociedade. A partir de tal 

contrato hipótético, haveria um consenso que legitimaria princípios com força normativa 

extensível para todos os contratantes. Nesse contexto teórico, são examinadas a epistemologia 

empirista e a epistemologia racionalista a fim de situar a teoria de justiça estudada para, num 

segundo momento, investigar o papel desempenhado pela maximin no momento primeiro da 

teoria de Rawls e cotejar com o papel desempenhado na teoria dos jogos. Por fim, pretende-se 

estabelecer a vinculação para entender o aparato metodológico que segue na construção 

teórica de Rawls, bem com a coerência interna do modelo proposto, ou seja, a conexão entre a 

posição original, o procedimento metodológico consubstanciado no maximin e a justificação 

racional do contrato social que legitima os princípios de justiça. De forma específica, a 

pesquisa pretende ao final responder se o procedimentalismo da posição original e a regra do 

maximin aproximam a teoria da justiça da teoria dos jogos e se as propriedades inerentes ao 

conceito de posição original se constituem reciprocamente (construtivismo original) e são 

tributárias de um método desenvolvido pela teoria dos jogos.  

PALAVRAS-CHAVE: TEORIA DA JUSTIÇA; TEORIA JURÍDICA; TEORIA DOS 

JOGOS; JOHN RAWLS 

 

ABSTRACT 
This study aims to analyze the maximin rule and its application to the original position, taken 

from the work A Theory of Justice and Justice as Fairness. Starting from the assumption that 

people are in a situation of inequality, Rawls' theory proposes a distance to assume a position 

where people tend to cooperate in an idealized situation in which people are unaware of its 

actual position in society. It would arise, from such a hypothetical contract, an agreement that 

would legitimize principles with normative force extensible to all contractors. In this 

theoretical context, the empiricist epistemology and the rationalist epistemology are examined 

in order to situate the studied Theory of Justice to, posteriorly, investigate the role played by 

the maximin in the first moment of Rawls's theory and to compare with the role of the Game 

Theory. Finally, we intend to establish the link to understand the methodological apparatus 

that follows in the theoretical construction of Rawls, as well as the internal coherence of the 

proposed model, i.e., the connection between the original position, the methodological 

procedure embodied in the maximin and the rationale of the social contract that validates the 
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principles of justice. To end, the research aims, in a specific way, to answer whether the 

proceduralism of the original position and the maximin rule make closer the theory of justice 

to the game theory and if the inherent properties in the concept of original position 

reciprocally constitute themselves (original constructivism) and if they owe to a method 

developed by the game theory. 

KEYWORDS: THEORY OF LAW; THEORY OF LAW; THEORY OF GAMES; JOHN 

RAWLS 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 

  

Tendo como objetivo partir da investigação do momento inaugural da teoria de justiça de 

Rawls[1], são eleitas as obras A Theory of Justice e Justice as Fairness para que, extraindo as 

propriedades inerentes ao conceito de posição original (original position), seja analisada a 

regra maximin e sua dimensão metodológica. Todo o estudo parte da evidência de que a 

desigualdade é um fato e que a possibilidade de convergência entre sujeitos desiguais por 

natureza é o afastamento, mesmo que hipotético, das questões contingenciais que o enlaçam 

ao mundo da vida. Se a posição original propõe tal afastamento, investiga-se o papel 

desempenhado pela maximin no momento primeiro da teoria de Rawls e cotejar com o papel 

desempenhado na teoria dos jogos, considerando os elementos centrais para ambas as teorias, 

tais como racionalidade, liberdade, igualdade, reciprocidade e comportamento cooperativo a 

partir de um modelo formal e normativo. 

Num segundo momento é apresentada a posição do maximin na teoria dos jogos, partindo-se 

de referência expressa de Rawls na teoria da justiça. A intenção central do trabalho é o de 

estabelecer a vinculação para entender o aparato metodológico que segue na construção 

teórica de Rawls, bem com a coerência interna do modelo proposto, ou seja, a conexão entre o 

procedimento consubstanciado na posição original, a regra maximin e a justificação racional 

do contrato social que legitima os princípios de justiça. De forma específica, a pesquisa 

pretende investigar se o procedimentalismo aproxima a teoria da justiça da teoria dos jogos e 

se as propriedades inerentes ao conceito de posição original se constituem reciprocamente e 

são tributárias de um método desenvolvido pela teoria dos jogos. 

Por fim, a investigação da utilização do maximin por Rawls permitirá que se aproximem as 

proposições teóricas presentes na posição original, sintetizadas nos conceitos de 

representação, de liberdade, de igualdade e de diferença, utilizando-se o procedimento 

herdado da teoria dos jogos como ponto de orientação analítico no presente trabalho. O 

método da posição original é dedutivo, dado que os princípios são justificados em razão de 

serem derivados de um modelo formal denominado véu da ignorância e num lugar ideal 

denomindao posição original, ambos impõem um distanciamento da realidade para a 

contratação dos princípios de justiça que irão propiciar a formação de instituições justas 

permitindo uma justa distribuição dos bens sociais. 

A título de delimitação, valho-me da advertência de Rawls[2] sobre os três pontos de vista 

sobre justiça como eqüidade, elegendo como objeto de estudo o ponto de vista das partes na 
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posição original, vale dizer, pessoas ficcionais numa construção elaborada com fins 

filosóficos. Ainda, entende-se que é importante uma melhor compreensão da representação 

original positions na medida em que tem se constituído num modelo que traz restrições 

razoáveis impostas aos processos de justificação racional, estes utilizados para a defesa de 

princípios de justiça aplicáveis a uma estrutura básica de uma sociedade democrática, sendo 

crível a discussão na sociedade brasileira. 

  

2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS EPISTEMOLOGIAS ENVOLVIDAS NA TEORIA DA 

JUSTIÇA: PRESSUPOSTOS UTILIZADOS PARA A FORMULAÇÃO DO PROBLEMA 

DE PESQUISA 

  

Sob a égide de “pressupostos utilizados para a formulação do problema de pesquisa” passa-se 

a perscrutar sobre a relação da teoria da justiça com as epistemologias racionalistas e 

empiristas, concordando com Audi ao avaliar as abordagens éticas quando diz que “se o 

utilitarismo é a visão ética mais proeminente cuja epistemologia moral é empirista, o 

kantismo é a posição ética mais proeminente cuja epistemologia moral é racionalista” [3]. 

Nesse sentido, desde 1951 quando Rawls reflete sobre as qualidades de um juiz competente 

(competent judge) capaz de proferir um julgamento moral competente, traz observações de 

que certos requisitos são necessários à aplicação de uma teoria factível para um julgamento e 

que podem ser sintetizados[4]: (a) concepção de um homem médio (normally inteligent man); 

(b) capacidade de analisar com mente aberta (open mind) as questões morais ponderando as 

razões pró e contra, estando disposto a rever os próprios pontos de vista; (c) ser capaz de 

experimentos de pensamento no sentido de se colocar no lugar das partes, desenvolvendo uma 

capacidade empática. Desde os primeiros textos (no caso ora explorado, 20 anos antes da 

Teoria da Justiça e 40 anos antes da reformulação com Justice as Fairness), já eram 

construídas as bases teóricas e previa que o perfil de um juiz competente pode ser definido 

pela competência na elaboração dos argumentos de justificação de sua decisão nos conflitos 

morais[5]. 

Constata-se que os argumentos elaborados integram um jogo entre princípios e reflexão 

prática, permitindo que se aproxime a teoria de Rawls tanto de uma epistemologia racionalista 

quanto empirista (entendendo-se estas como principais), podendo-se afirmar há um legado 

que deve ser anunciado no presente estudo. 

Dois aspectos chamam a atenção e são fortemente atraídos pela epistemologia racionalista: 

um externo à posição (aspecto representacional do modelo formal atribuído pela 

pressuposição de um lugar e de uma relação entre sujeitos – com o procedimento véu da 

ignorância) e o outro como propriedade interna (a pressuposição de consenso em termos de 

liberdade e igualdade), permitindo uma breve investigação da contribuição de Kant à teoria. 

Chama a atenção a arquitetônica da Teoria de Rawls, em especial quando Kant traz em Curso 

de Lógica que[6] 

Em todas as ciências, mas principalmente nas racionais, a Idéia de Ciência é o seu esboço 

(Abriss) em geral ou o delineamento do seu contorno (Umriss), portanto a extensão 

(Umfang) de todos os conhecimentos a ela pertinentes. Semelhante Idéia do todo – aquilo 
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que, numa ciência, deve se ter em vista e que deve ser primeiramente procurado – é 

arquitetônica (architektonisch). Exemplo: A Idéia de Ciência do Direito. 

  

Além dessa estrutura formal construída que aproxima da concepção de ciência formulada por 

Kant, também a concepção kantiana na razão prática estabelece uma relação quando sublinha 

a importância da moralidade como a única condição que pode fazer de um ser racional um fim 

em si mesmo, sendo a moralidade, e a humanidade enquanto capaz de moralidade, as únicas 

coisas que têm dignidade[7]. Os conceitos de igualdade de tratamento entre os sujeitos que se 

reconhecem como fim em si mesmo e de liberdade sustentam a dignidade que é identificatório 

da pessoa humana, isto é, o ser humano enquanto detentor da faculdade da razão e da 

liberdade deve tratar os outros seres humanos com a devida dignidade pelo simples fato de ser 

um ente racional. Para tanto Kant propõe o imperativo categórico: “Age como se a máxima da 

tua ação se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da natureza” [8].    

Norberto Bobbio afirma ser Kant “o filósofo da autonomia moral, porque considera a 

liberdade moral de fato não como falta de leis, mas como obediência à lei fundamental da 

própria razão, e portanto como autonomia” [9].  Observa-se que o fundamento da moral em 

Kant se apresenta como algo existente 
[10]

, como um fato da razão, encontrado através de um 

processo a que qualquer ser racional poderia acessar, centrado numa reflexão internalista onde 

o que vale para um “eu” passa a ter validade universal e necessária – uma vez que derivado de 

um princípio[11] lógico-transcendental[12]. 

Na relação com a teoria da justiça, Rawls ao postular seus pressupostos teóricos constrói uma 

situação hipotética onde as partes idealmente consideradas não conheceriam a sua posição na 

sociedade. Referido procedimento Rawls denomina véu da ignorância[13], afirmando que 

seria uma condição tão natural que poderia ser suposta por qualquer pessoa e que estaria 

implícita na doutrina kantiana do imperativo categórico, inferindo que ao testarmos a máxima 

que conduz a nossa ação como se fosse uma lei universal da natureza, pressupõe Kant que não 

conhecemos a nossa posição dentro do sistema natural imaginado. 

Tornando mais consistente a relação, na obra Teoria da Justiça Rawls[14] vai dizer que a 

posição original é uma tentativa de interpretar a concepção kantiana que pressupõe que a 

legislação moral deve ser escolhida autonomamente por seres racionais, livres e iguais. 

Estabelecida a relação com o racionalismo kantiano, resta uma breve investigação sobre o 

empirismo utilitarista, em razão de que a abordagem da regra maximim, em item próprio, 

cumprirá o desiderato de demonstrar a aplicação de um método utilitarista na teoria da justiça. 

Abre-se um breve parêntese antes de se tratar do utilitarismo, a fim de se mostrar um 

rompimento forte com a epistemologia racionalista, citando-se o contraponto de Hume[15]: 

Numa palavra, a vida humana é mais governada pelo acaso do que pela razão, deve ser 

encarada mais como um enfadonho passatempo do que como uma ocupação séria, e é 

mais influenciado pela temperamento de cada um do que por princípios de de ordem geral. 

  

Apontar que a epistemologia empirista está na base da teoria de Rawls afast a teoria de um 

dogmatismo, de um domínio da verdade, para encontrar respostas aos dilemas sociais de uma 
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forma construtiva, fruto de uma dinâmica entre princípios aceitos e a reflexão sobre as 

conseqüências de sua aplicação. 

Com o modelo empirista resta estabelecido uma nova perspectiva, sendo importante referir as 

anotações de Audi ao discorrer sobre o empirismo utilitarista, reprisando um princípio 

utilitarista comum a Bentham e Mill, expresso na seguinte fórmula utilitarista: 

[...] uma ação é correta se e somente se contribui, de qualquer forma, na proporção de bem 

(não moral) para mal (felicidade ou infelicidade, por exemplo) na população relevante 

(digamos, seres humanos) tanto quanto qualquer alternativa viável (em que os critérios 

para viabilidade sejam não morais). [16] 

  

A tese defendida pelo utilitarismo é conseqüencialista, pois caracteriza a correção das ações a 

partir da análise das conseqüências e, ao citar Mill, especifica ainda mais o princípioquando 

diz que “uma ação é correta se e somente se contribui, de qualquer modo, para o prazer no 

mundo tanto quanto qualquer alternativa viável para o agente” [17], numa clara perpectiva de 

se concretizar numa vantagem factualmente demonstrável. Na concepção utilitarista, grosso 

modo, uma ação correta maximiza o bem (em Stuart Mill, correlato do prazer) e ofereceria um 

critério prático de teste de correção moral. 

A fim de sustentar a concepção utilitarista como expressão da epistemologia empirista, há 

uma citação que compatibiliza a teoria moral de Hume[18] com o utilitarismo: 

  

Os caracteres que granjeiam nossa aprovação são, principalmente, aqueles que contribuem 

para a paz e segurança da sociedade humana, ao passo que os que provocam a condenação 

são principalmente aqueles que trazem prejuízo e perturbação públicos. Disso pode-se 

razoavelmente presumir que os sentimentos morais surgem, direta ou indiretamente, de 

um reflexo desses interesses opostos. [...] A beleza, moral ou natural, é antes sentida do 

que propriamente percebida. 

  

Como a teoria da justiça é passível de aplicação a uma sociedade onde decidir implica 

também na análise de vantagens e desvantagens, a relação com o utilitarismo tem sido 

freqüente, valendo recordar da advertência do próprio Rawls[19] de que a concepção 

utilitarista é secundária no estudo proposto, quando novamente afirma que o princípio da 

liberdade igual sob todas as circunstâncias é (e continuará sendo) irrevogável. Porém, mesmo 

não sendo central, a teoria de Rawls seguramente está envolvida pelo racionalismo e pelo 

empirismo, elegendo-se a regra maximin como método ligado ao uilitarismo, em especial, por 

permitir o cotejo de vantagens e desvantagens antes de se estabelecer qualquer processo 

decisório[20], sendo investigada a sua função na posição original. 

  

3 A POSIÇÃO ORIGINAL E SUAS PROPRIEDADES CONSTITUTIVAS 

  

10000

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/Artigo%20-%20doutorado%20-%20outubro%20-minimax%20-%20formatado.doc%23_ftn16
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/Artigo%20-%20doutorado%20-%20outubro%20-minimax%20-%20formatado.doc%23_ftn17
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/Artigo%20-%20doutorado%20-%20outubro%20-minimax%20-%20formatado.doc%23_ftn18
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/Artigo%20-%20doutorado%20-%20outubro%20-minimax%20-%20formatado.doc%23_ftn19
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Usuario/Desktop/Artigo%20-%20doutorado%20-%20outubro%20-minimax%20-%20formatado.doc%23_ftn20


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Rawls parte da consideração de que a sociedade é um sistema equitativo de cooperação social 

(society as fair system of cooperation) entre pessoas livres e iguais, propondo uma teoria 

política de justiça como eqüidade atraído por uma concepção de sociedade bem ordenada, 

sem diferenças significativas entre classes, podendo-se inferir que se trata de uma teoria 

aplicável, via de regra, a países de tradição liberal-democrática. 

O primeiro aspecto a ser considerado – e relacionado à propriedade representacional - é o 

procedimento denominado véu da ignorância, que pressupõe uma situação de eqüidade 

ficcional (hipotética e atemporal), consubstanciada em supor a existência de um acordo 

cooperativo entre pessoas, uma vez que o procedimento véu da ignorância permite imaginar 

uma situação de ruptura para com as inclinações dadas pelas contingências individuais. Na 

concepção de Rawls, desconhecendo a nossa posição no mundo, a ação estratégica adotada 

seria a de convergir em alguns pontos num jogo onde o caráter cooperativo se acentua em 

busca de vantagens recíprocas. 

Dessa forma, como pressuposto teórico a posição original onde as partes sob o véu da 

ignorância tenderiam a um acordo sobre questões morais tão caras a um modelo de sociedade 

justa, numa espécie de contratualismo hipotetizado.  

Para Silveira[21] “na posição original, exclui-se o conhecimento de posições sociais, 

doutrinas abrangentes, raça, etnia, sexo, dons naturais, isto é, as partes (parties) escolhem sob 

o véu da ignorância, para assegurar um ponto de vista não egoísta de escolha”. 

Na mesma linha argumentativa, Bittar pergunta sobre que espécie de acordo inicial as partes 

realizam, referindo: 

  

Não se trata de um acordo histórico, e sim hipotético. [...] a idéia de recorrer ao contrato 

social e de estudar os sujeitos pactuantes na origem da sociedade numa posição original, 

não tem outro fito senão o de demonstrar a necessidade de se visualizarem as partes num 

momento de igualdade original inicial. [22] 

  

Partindo da concepção de que as pessoas sob o véu da ignorância não teriam uma postura 

egoísta, Rawls aborda os dois princípios de justiça que tenderiam ao consenso na posição 

original: 

Primeiro: cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades 

básicas iguais que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para as 

outras. 

Segundo: as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que 

sejam ao mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do 

razoável, e (b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos.[23] 

  

Porém, considerando que a desigualdade é um fato natural, Rawls teria que harmonizar tal 

evidência com os princípios de liberdades básicas e igualdade eqüitativa de oportunidades, 
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donde surgirá o princípio da diferença explicitamente na reformulação de sua teoria na Justice 

as Fairness, referindo[24]: 

  

(a) cada pessoa tem o mesmo direito irrevogável a um esquema plenamente adequado de 

liberdades básicas iguais que seja compatível com o mesmo esquema de liberdades para 

todos; e 

(b) as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer duas condições: primeiro, 

devem estar vinculadas a cargos e posições acessíveis a todos em condições de igualdade 

eqüitativa de oportunidades; e, em segundo lugar, tem de beneficiar ao máximo os 

membros menos favorecidos da sociedade (o princípio da diferença). 

   

Os elementos empíricos existentes em sociedade se prestam ao desiderato de permitir o 

reconhecimento das diferenças existentes, tais como aquelas referidas na Teoria da 

Justiça[25]: diferenças nas rendas e nas riquezas, diferenças nos graus de autoridade, 

exigências sociais de eficiência econômica, desenvolvimento tecnológico e das organizações. 

Na obra Justice as Fairness Rawls[26] refere que as contingências que afetam a vida dos 

cidadãos estão relacionadas à classe social de origem, aos talentos naturais e a boa ou má 

sorte ao longo da vida, demonstrando que a externalidade traz a inceteza que é inerente aos 

processos vivenciais. Assim, ao perguntar como que pessoas livres que ocupam diferentes 

posições na sociedade real devem entender (racionalmente) como justas as posições que 

provisoriamente ocupam (recordando que as posições não são definitivas, dadas às 

oportunidades que continuamente se apresentam), infere em resposta que os dois princípios 

podem ser pensados como a solução maximin para o problema da justiça. 

A regra maximin, na descrição de Rawls “determina que classifiquemos as alternativas em 

vista de seu pior resultado possível: devemos adotar a alternativa cujo pior resultados seja 

superior ao resultado das outras” [27]. A ausência de informação permitida na conjectura 

proposta - véu da ignorância – permite inferir que os princípios de justiça seriam escolhidos 

como proteção para o enfrentamento das contingências de um mundo complexo. 

Adverte que estariam submetidos a uma ordenação serial, ou seja, a proteção das liberdades 

básicas iguais não poderia ser sacrificada em nome de vantagens sociais e/ou econômicas, 

afastando-se de uma epistemologia puramente empirista.   

Ainda, Rawls deixa evidente que não pretendeu levar a regra a princípio geral da decisão 

racional em todos os casos de risco e incerteza, tendo defendido a aplicação na posição 

original como regra heurística[28] para as partes deliberarem e útil para a pressuposição de 

cooperação. 

Num primeiro comentário, ao tratar das deliberações das partes sob o véu da ignorância, diz 

que “guiar-se pela regra maximin é compatível com o princípio familiar da maximização dos 

nossos interesses, ou bem (racional)” [29]. 

A condição prática para a aplicação da regra maximin para além da investigação do presente 

artigo, a título de argumentação (não sendo objeto do presente estudo), dar-se-ia em decisões 

que envolvam uma distribuição igualitária de bens primários inerentes a estrutura básica da 
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sociedade, entendendo-se como tais, de forma ampla, direitos, liberdades, oportunidades, 

renda e riqueza. 

Para concluir, nota-se que as preocupação teóricas que vão culminar na produção de um 

modelo de justiça política e social evoluíram de questões que envolvem perguntas práticas 

sobre a tomada de decisão em situações de conflito.  Em texto de 1951, Rawls já questionava 

sobre a possibilidade de um procedimento apto a resolver interesses em competição: “existe 

um método razoável para validar ou invalidar regras morais dadas ou propostas e decisões 

realizadas a partir delas?” [30]. Nas obras que seguem, constata-se que a herança utilitarista 

aparecerá quando da construção da teoria da justiça e do acolhimento da regra maximin no 

interior de uma estrutura procedimental (posição original). 

  

4 O MAXIMIN NA TEORIA DOS JOGOS: A REFERÊNCIA EXPLÍCITA DE RAWLS 

  

Na Justice as Fairness a regra maximin é referida nos §18, §27, §28, §29, §30 e §31, tendo 

sido definida anteriormente na obra Teoria da Justiça[31] como uma regra que indica que se 

deve classificar as alternativas diante do pior resultado possível, numa analogia utilizada por 

Rawls, os dois princípios de justiça seriam escolhidos se o lugar social de qualquer pessoa 

fosse escolhida por um inimigo, forte na regra maximin que diz “devemos adotar a alternativa 

cujo pior resultado seja superior aos piores resultados das outras”[32]. 

A regra maximin funciona numa concepção de jogo, sendo essencial, num primeiro momento, 

dizer que tal método é uma apropriação do modelo matemático desenvolvido originalmente 

por Newmann e repercutido na observação de comportamentos econômicos na obra Theory of 

Games and Economic Behavior de Neumann e Morgenstern. 

A aplicação de um método matemático[33] (mathematical method) à economia buscando 

resolver questões que os economistas de longa data tem se debatido referente à obtenção do 

máximo de vantagem nas relações que estabelecem, fez com que o estudo da teoria dos jogos 

se ampliasse e envolvesse discussões econômicas e sociais. 

Neumann e Morgenstern ao analisar a teoria econômica expõem o problema no qual irão 

contribuir com o modelo dos jogos: 

  

2.1 O Problema do comportamento racional: O assunto da teoria econômica é o 

mecanismo muito complicado de preços e produção, e do ganho e gastos dos 

rendimentos. No decorrer do desenvolvimento da economia descobriu-se, e é agora aceito 

universalmente, que uma abordagem a este grande problema é obtida pela análise do 

comportamento dos indivíduos que constituem a comunidade econômica. [...] Este 

problema tem sido apresentado tradicionalmente considerando que o 

consumidor deseja obter um máximo de utilidade ou satisfação e o empresário o máximo 

de lucros. [34] 
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Uma definição bastante satisfatória da teoria dos jogos pode ser colhida no início da obra de 

Morrow: 

  

[...] situações estratégicas são um subgrupo de situações sociais. Situações 

sociais envolvem a interação dos indivíduos; para estudar e compreender as situações 

sociais, precisamos de uma teoria que explique como as decisões dos indivíduos estão 

interligadas e como essas decisões resultam em respostas. A teoria dos jogos é essa teoria. 

[35]   

  

Da forma que o problema tem sido posto, a teoria dos jogos poderia dar conta uma vez que o 

jogo se encontra em todas as situações entre agentes racionais que adotando comportamento 

estratégico venham a interagir sob a égide de determinadas regras[36].  

A teoria dos jogos também pode ser definida como a teoria do modelo matemático, que estuda 

a escolha das decisões sob condições de conflito. O elemento básico em um jogo é o conjunto 

de jogadores que dele participam, onde cada jogador tem um conjunto de regras, das quais se 

faz uma análise lógica na busca de uma estratégia, quando são traçados alguns objetivos 

prévios, com a intenção de obter vantagem e consequentemente, ter uma expectativa positiva 

atendida. Quando cada um dos jogadores escolhe sua estratégia, forma-se uma situação 

particular, onde se tem o espaço já determinado e escolhido pelos integrantes de um jogo. 

Sendo assim, cada jogador tem o objetivo de chegar a um determinado “ponto”, seguindo um 

caminho eleito para que esse interesse seja, de fato, conquistado. Todos os jogadores 

trabalham num mesmo sentido, todos possuem um interesse em comum, o de obter algum tipo 

de vantagem em cada situação de jogo. 

Na posição original os contratantes são jogadores num cenário de desconhecimento das 

contingências, devendo criar a melhor estratégia a partir dos conhecimentos que possui 

(embora escassos, pode pressupor a situação de igualdade das demais pessoas). 

Quando tratam da estrutura da teoria dos jogos e pensam a solução na perspectiva de um 

processo de jogo, Neumann e Morgenstern[37] afirmam: 

  

Primeiramente, devemos obter uma noção clara do que pode ser aceito como uma solução 

para este problema; ou seja, qual a quantidade de informação que a solução 

deve transmitir, e o que devemos esperar quanto à sua estrutura formal. 

  

Na seqüência, apontam que todos os demais participantes adotam um comportamento racional 

semelhante, sendo possível inferir que a posição original apresenta uma conexão com a teoria 

dos jogos e com a regra maximin, uma vez que apresentam uma estrutura formal e uma 

aptidão para modelar situações que envolvam dois ou mais indivíduos tomadores de decisões, 

como é o caso da situação hipotética criada por Rawls na posição original. 
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Na teoria dos jogos o conhecimento é importante (tanto que uma das classificações dos jogos 

é o de informação completa ou informação incompleta), sendo difícil a classificação do jogo 

na posição original em razão de que as partes nada conhecem da sua posição no mundo, 

podendo-se dizer que há um conhecimento comum de que nenhuma informação possui das 

suas contingências, nada sabem a respeito de suas posições no mundo. De forma positiva, 

pode-se dizer que todas as partes/jogadores sabem do fato (desconhecimento das 

particularidades) e que todas as partes/jogadores sabem que todas as partes/jogadores sabem 

do fato, resultando uma igualdade que tenderia a uma cooperação em termos de consenso 

acerca dos princípios de justiça. 

Por fim, é possível dizer que a regra maximin reforça a idéia procedimental da teoria e, até 

mesmo numa breve alusão a um consenso para além da posição original, embora garantido 

por ele, pode facilitar a compreensão de um acoplamento estrutural capaz de fornecer 

elementos de justificação racional aos conflitos. 

A noção de consenso sobreposto[38] irá dar um sentido prático a uma busca do conceito de 

justiça, uma vez que compreende a pluralidade de opiniões razoáveis que emergem numa 

sociedade democrática e que partem de concepções morais, religiosas, filosóficas, 

proporcionando o dissenso. 

O consenso sobreposto (overlapping consensus), intrínseco à concepção teórica de Rawls, 

somente é possível em razão de que sua teoria possui características que devem auxiliar na 

construção de um consenso sobreposto razoável, uma vez que as exigências da teoria se 

limitam à estrutura básica da sociedade, sua aceitação não pressupõe a aceitação de uma teoria 

abrangente específica e suas idéias fundamentais são extraídas da cultura política pública 

(uma espécie de razão pública), aproximando-se de um pragmatismo em razão da busca de 

convergência de posições extraídas, em parte, da externalidade.  

A cultura política pública de uma sociedade democrática é concebida a partir de determinados 

pressupostos (remete a uma espécie de intuicionismo)[39]: a sociedade como um sistema 

eqüitativo de cooperação social; a idéia de cidadão que cooperam como pessoas livres e iguais 

e a concepção de uma sociedade bem ordenada (regulada por uma concepção pública de 

justiça). 

Na idéia da concepção pública de justiça há que se pressuporem os princípios de justiça 

compartihados contratualmente na posição original, devendo-se diante de situações que 

envolvam conflitos utilizarem a ponderação, a avaliação prática das vantagens e desvantagens 

como corolário da regra maximin, e uma justificação racional e razoável nas decisões diante 

dos problemas que se apresentam, servindo a posição original como um procedimento 

justificatório dos princípios e impedindo que os comportamentos egoístas prevaleçam em 

sociedade. Possivelmente, nesse ponto, a regra maximin aplicada sob o postulado véu da 

ignorância, esteja a exigir um comportamento cooperativo e altruísta da sociedade, aberta a 

concepções morais abrangentes, dentro de uma teoria factível. 

  

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O presente estudo ficou circunscrito a uma análise do procedimento na posição original sob o 

véu da ignorância (original position/veil of ignorance), trazendo algumas considerações sobre 

a regra maximin, não desconhecendo a extensão da teoria que apresenta mais dois métodos de 

justificação: (1) o equilíbrio reflexivo (reflective equilibrium) e (2) o conceito de razão 

pública (public reason). 

A perspectivação possível para a teoria de Rawls a partir da relação estabelecida na e com a 

posição original, permite concluir que há um procedimentalismo aberto que propicia a 

construção contínua (espécie de construtivismo) de respostas aos conflitos presentes nas 

sociedades, em razão da herança racional - que permite a compreensão da irrenunciabilidade 

de determinados princípios – e da herança empirista – que permite o diálogo e a dinâmica da 

troca com a realidade -, em especial, com a utilização da regra maximin. 

O estudo permitiu identificar a regra maximin na teoria dos jogos em Neumann e Morgenstern 

e cotejar com o papel desempenhado na referida teoria, auxiliando na teoria de Rawls a 

justificar a eleição de princípios e carregando, em si, uma carga metódica que – na posição 

original -, induz um comportamento cooperativo sob um modelo formal, garantindo desde o 

status quo inicial até a eqüidade dos consensos básicos. 

Percebe-se que o aparato metodológico “posição original sob o véu da ignorância” se constitui 

enquanto procedimento e é constituído procedimentalmente pela regra maximin, prestando-se 

a justificar racionalmente o contrato social (uma vez que exige racionalidade e interação 

estratégica entre seres livres e iguais). 

Em resposta e por tudo o que se apresentou é possível inferir que o procedimentalismo do 

maximin aproxima a teoria da justiça da teoria dos jogos e as propriedades inerentes ao 

conceito de posição original são pactuadas a partir da aplicação de um método desenvolvido 

pela teoria dos jogos. 

Ao final, a investigação da utilização do maximin por Rawls, além de permitir que se 

aproximem as proposições teóricas ao trazer o maximin da teoria dos jogos, relativiza uma 

concepção metafísica com um método utilitarista de análise de vantagens e desvantagens na 

tomada de decisões, construindo um modelo capaz de integrar epistemologias e de dialogar de 

forma mais produtiva com a realidade.  
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[1] Nas citações das duas obras de Rawls (Uma Teoria da Justiaça e Justiça como Eqüidade) 

foram referidos os parágrafos que serviaram de base a todas as inferências realizadas no 

decorrer do artigo, preferindo-se a citação como diversos artigos em Filosofia têm realizado, 

ou seja, citando a obra e o parágrafo a que se refere o comentário. Ainda, informa-se que 

foram consultadas as versões originais e os dois textos traduzidos, tendo-se optado por citar 

na bibliografia os quatro textos. 

[2] Vale mencionar os três pontos de vista sobre justiça como eqüidade que é fundamental 

distinguir: “o ponto de vista das partes na posição original, o ponto de vista dos cidadãos 

numa sociedade bem-ordenada, e o meu e o seu ponto de vista quando elaboramos a teoria da 

justiça como eqüidade como uma concepção política e tentamos utilizá-la para organizar os 

juízos refletidos em todos os níveis de generalidade num todo coerente.” RAWLS, 

John.  Justice as Fairness: A Restatement. Edited by Erin Kelly. Cambridge, Mass: Harvard 

University Press, 2001, nota 8, §13. 

[3] AUDI, Robert. Conhecimento moral e pluralismo ético. In Greco, J.; SOSA, F. (Orgs.). 

Compendio e epistemologia. São Paulo: Loyola, 2008, p. 423.  

[4] RAWLS, John. An outline for a decision procedure in Ethics. In: Collected Papers. Ed. 

Samuel Freeman. 4ª ed. London: Harvard/Cambridge University Press, 2001, p. 2-3. 

[5] As características do Juiz construído por Rawls em 1951 se assemelham ao juiz Hércules 

de Dworkin (Law’s Empire - publicado pela primeira vez em 1986) apresentado como 

personagem ficcional a representar o exercício jurisdicional nos casos difíceis (hard cases), 

aceitando o direito como integridade. Sobre o juiz Hércules, Dworkin explica que segue o 

método da novela em cadeia, tendo consciência de que sua decisão é somente a elaboração de 

larga cadeia prévia, que irá interpretar de acordo com os critérios de moralidade política 

vigentes que irão se incorporar a integridade. Dworkin, Ronald. O Império do Direito. 2ª ed. 

São Paulo: Martins Fontes, 2007, passim. 

[6] KANT, Immanuel. Manual dos Cursos de Lógica Geral. Tradução: Fausto Castilho. 2ª 

ed. Campinas, SP: Editora da Unicamp, 2003, p. 189. 

[7] KANT, Immanuel. Fundamentação da Metafísica dos Costumes. Lisboa: Ed. 70, 1984, 

passim. 

[8] KANT, 1984, p. 224. 

[9] BOBBIO, Norberto. Direito e estado no pensamento de Emanuel Kant. Trad. de 

Alfredo Fait. 3ª ed. Brasília: Editora Universidade de Brasília, 1995, p.48. 

[10] HÖFFE, Otfried. Immanuel Kant. Barcelona-Espanha: Editorial Herder, 1986, p. 188-

189. 

[11] Por princípios Kant entende: “Juízos imediatamente certos a priori podem-se chamar 

princípios na medida que outros juízos podem ser provados a partir deles, não podendo eles 
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próprios, porém, serem subordinados a nenhum outro. Eis porque denominados princípios 

(inícios).” KANT, Immanuel. Lógica. Traduzido por Guido Antônio de Almeida. Rio de 

Janeiro: Edições Tempo Brasileiro, 1992, p. 129. 

[12] “[...] a lógica transcedental de Kant desenvolve também uma ciência do pensar orientada 

aos conteúdos e estabelece portanto, junto a lógica formal, uma lógica material, porém válida 

a priori” (Höffe, 1986, p. 82). 

[13] Referência 11 ao capítulo III. RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass: 

Harvard University Press, 1999, § 40. 

[14] RAWLS, John. A Theory of Justice. Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1999, 

§ 40. 

[15] HUME, David. Investigação acerca do entendimento humano. São Paulo: Editora 

Nova Cultural Ltda., 1996, p. 191. 

[16] AUDI, 2008, p. 420-421. 

[17] Ibid., p. 421. 

[18] HUME, op. cit., p.154. 

[19] RAWLS, 1999, § 49. 

[20] Em trabalho anterior publicado sob a designação Direito é jogo: considerações primeiras 

sobre a relação entre a teoria dos jogos e o direito, apresentei as propriedades inerentes à 

teoria dos jogos: (a) interações, (b) agentes, (c) racionalidade, (d) comportamento estratégico 
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Abuso do Processo e sua relação com o Princípio do Discurso de Habermas 

 

  

Mariana Taques Thomazelli Siqueira  

 

 

 

RESUMO: O presente estudo analisa o abuso do processo e sua relação com o princípio do 

discurso de Habermas. Para melhor situar a problemática, em primeiro lugar far-se-á uma 

análise sobre os elementos do abuso do processo; os sujeitos processuais que podem fazer 

mau uso do processo, a exceder os limites impostos pela lei e pelos princípios. 

Posteriormente, dissertar-se-á acerca das prerrogativas processuais legítimas e far-se-á um 

exame do conteúdo de uma decisão racional segundo os filósofos Habermas e Dworkin. 

Ademais, serão observadas quais as formas de abuso do processo civil e suas possíveis 

sanções. Por fim, serão tecidas considerações sobre a relação do abuso do processo com o 

princípio do discurso de Habermas, com o fito de demonstrar que o processo deve ser visto 

como uma luta, e tal confronto concretiza-se por meio de um debate entre os consociados 

jurídicos e o juiz. Se acaso o processo for utilizado como instrumento para praticar abusos; 

excessos; ou simulações, a decisão proferida pelo juiz será incorreta, eis que o magistrado fará 

análise de um discurso equivocado. Sendo assim, a consequência será uma decisão errônea e 

injusta. 

 

ABSTRACT: This study examines the process abuse and its relation with Habermas‟ 

discourse principle. To reconfigure the problematic, in the first place, a study will be done 

about the elements of process abuse,  the procedural subjects that may misuse the process to 

exceed  the limits imposed  by law and  principles. After 

that, will lecture on the legitimate prerogatives procedural and will be a content analysis of 

a rational decision according to the philosophers Habermas and  Dworkin. Also, will be 

observed the forms of civil process abuse and possible sanctions. Finally, considerations will 

be regarded about the relationship of process abuse and the Habermas‟ discourse 

principle, with the aim of demonstrating that the process should be seen as a struggle, 

and such a confrontation is realized through a debate among mixed crops legal and the 

judge. If the random process will be used as an instrument to commit abuses, excesses, 
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or simulations, the decision of the judge will be wrong, behold, the judge will make an 

analises of a wrong speech. Thus, the consequence will be an erroneous and unfair decision. 

 

PALAVRAS-CHAVE: abuso do processo; dever de lealdade e veracidade; elementos; 

responsabilidade; sanções; princípio do discurso. 

 

KEY WORDS: process abuse; duty of loyalty and veracity; information; responsibility; 

sanctions; the discourse principle. 

 

SUMÁRIO: 1- Introdução; 2- Elementos do abuso do processo; 3- Sujeitos do abuso do 

processo; 4- Prerrogativas processuais legítimas, 4.1- O que se entende por uma decisão 

racional? 5- Manifestações no abuso do processo civil; 6-Sanções; 7- Conclusão; 8- 

Referências. 

 

1- Introdução 

 

Primeiramente, deve-se levar em consideração que o processo não se esgota em si 

mesmo. Ele é um auxílio a serviço do direito material e visa realizar fins sociais, políticos e 

jurídicos. Ademais, o processo não pode ser analisado de forma isolada. Conquanto a ciência 

do direito processual civil seja autônoma, ela não “vive” isolada, por isso o processo deve ser 

analisado em conjunto com outros ramos do direito e também com outras ciências paralelas, 

como por exemplo, a filosofia. 

No presente estudo será analisa a teoria do abuso do processo, na qual o(s) sujeito(s) 

processual (is) utiliza(m)-se do procedimento de forma deturpada, a cometer ilícitos ou 

fraudes processuais, com o fim de deturpar o debate entre os consociados jurídicos e induzir o 

juiz em erro quanto à realidade dos fatos.  

Pelo fato de o Direito tornar imperativos morais em legais, verifica-se que o Código 

de Processo Civil Brasileiro impõe deveres de condutas às partes, durante o trâmite 

processual.  

Pois bem. No presente estudo, será demonstrado que o princípio do discurso, 

desenvolvido pelo filósofo alemão Habermas, pode ser relacionado e adaptado à teoria do 

abuso do processo. Na realidade, em muito contribui para explicar que o uso ilegítimo do 

debate entre as partes e o juiz, a se ter como consequência uma decisão incorreta.  
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Como o processo consiste num confronto, numa “luta” entre as partes, regras 

mínimas devem ser observadas para que o juiz profira, ao final, uma decisão justa. Se acaso 

não for observado o arcabouço de garantias e ética processual, o debate entre os litigantes será 

deturpado e, conseqüentemente, isso irá refletir-se na decisão do magistrado.  

Veja que na hipótese de litigância de má-fé, simulação ou fraude processual, o juiz 

será induzido em erro por uma das partes ou até por ambas, se essas estiverem em conluio. 

Com isso, o debate será desvirtuado e, consequentemente, resultará numa sentença 

equivocada. 

Eis o problema da temática, pois o ato abusivo reveste-se de aparente legalidade, 

mas que na realidade trata-se de hipótese de um ilícito processual. 

No presente artigo será demonstrado que a sentença pressupõe um debate entre os 

litigantes e o juiz. Contudo, se um dos litigantes, ou até ambos, estiver(em) imbuído(s) de má-

fé, não há que se falar em debate legítimo. Na realidade, existe uma desnaturação do discurso 

dos consociados jurídicos.   

O presente artigo está dividido em três principais partes. Serão abordados, numa 

primeira etapa, os elementos que compõem um processo abusivo, isto é, quais as 

características que podem configurar o ilícito processual; ademais, serão objeto de estudo os 

sujeitos aptos a praticarem tais condutas. Na segunda parte do presente artigo, serão estudadas 

as prerrogativas processuais legítimas, ou seja, qual é o limite legal para as condutas dos 

sujeitos processuais. Neste tópico, também será analisado em que consiste uma decisão 

racional segundo Habermas; e, finalmente, no terceiro tópico, serão analisadas as formas de 

abusos, simulações ou episódios que podem distorcer a realidade dos fatos e suas possíveis 

sanções.  

Assim, serão trabalhados alguns aspectos relevantes do abuso do processo, fazendo 

um paralelo com o Princípio do Discurso de Habermas, com o intuito de demonstrar que o 

mau uso do processo fere o debate lídimo – legítimo ou autêntico – entre as partes; e, 

consequentemente, a decisão estará eivada de vícios, não podendo ser considerada um 

decisium correto. 

 

2- Elementos do abuso do processo 

     

Para explicar a teoria do abuso do processo, os processualistas criaram-na com 

alicerce nas fórmulas da teoria do abuso do direito, migrada do Direito Civil. 
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O abuso do direito provém do direito privado
1
. Em nosso ordenamento jurídico, tal 

instituto está previsto no artigo 186
2
 do Código Civil Brasileiro. Porém, as raízes mais 

profundas da teoria do abuso do direito advieram da jurisprudência francesa, no final do 

século XIX e se afirmou na segunda metade do século XX, cujo advento deu-se por uma 

reação à mentalidade individualista inerente às leis elaboradas no século XIX.      

O eminente processualista carioca Barbosa Moreira afirma:  

“abuso do direito é a ultrapassagem de determinados limites, no respectivo 

exercício. Tais limites podem ser impostos: a) pelo fim econômico ou social do 

direito exercido; b) pela boa-fé; c) pelos bons costumes. O titular precisa exceder ao 

menos uma dessas categorias de limite. Não é necessário que exceda em mais de 

uma: a enumeração é alternativa, não cumulativa.
3
”  

No tocante ao abuso do processo, o ato processual abusivo pressupõe a existência de 

alguns requisitos, tais como: a existência de um direito subjetivo de alguma das partes; a 

titularidade do agente e a irregularidade no exercício do direito, com o escopo de desvio de 

finalidade. Contudo, conforme entende Barbosa Moreira, tal enumeração também é 

alternativa e não cumulativa. 

Adentrando ao campo das idéias de Habermas, note-se que a atividade jurisdicional 

como discurso de aplicação consiste na análise e na aferição da norma mais adequada ao caso 

concreto, ou seja, de todas as normas potencialmente aplicáveis, busca-se aquela que se 

adapta melhor
4
. 

Segundo o referido filósofo alemão, não há uma única decisão correta, mas aquela 

dotada de racionalidade suficiente para, na dimensão de tempo e espaço em que foi proferida, 

ser aceita legitimamente pelos participantes.
5
 

Para Habermas, não há que se falar numa única decisão correta, mas sim naquela 

sentença dotada de racionalidade suficiente para, delimitada num certo espaço de tempo e 

lugar em que foi efetuada, ser aceita legitimamente pelos litigantes. 

    É importante ressaltar que o processo gera efeitos concretos ou úteis na vida do 

tutelado
6
. Por isso, o processo deve ser efetivo, isto é, deve reproduzir com a maior exatidão 

possível os direitos atribuídos ao tutelado pelo plano material, no menor tempo que se possa 

                                                
1 Regula relação entre particulares; o Estado não compõe a relação jurídica. 
2 Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano 

a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. 
3 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Abuso do Direito. RDCCPC, n. 26, nov. dez., 2003. 
4 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre a facticidade e validade, volume I. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Tempo Brasileiro, 2003, p. 17-31.  
5
 Idem ibidem, p.17-31 

6 ABDO, Helena Najjar. Abuso do processo. 1ª edição. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007. p. 22 
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alcançar. A lição de Helena Abdo é no sentido de que o processo efetivo deve observar o 

binômio: “maior fidelidade-menor prazo”
7
. 

Segundo a ilustre professora Abdo, abuso do direito significa: “mau uso ou uso 

irregular, excessivo, de uma determinada prerrogativa ou faculdade conferida pela lei.
8
”  

Verifica-se que os sujeitos processuais (partes, juiz, promotor de justiça e terceiros 

intervenientes) exercem, no processo, os denominados direitos subjetivos. Estes devem ser 

exercidos dentro dos limites éticos e processuais. Quando essas regras limitativas são 

desrespeitadas, configura-se o abuso do processo. Por isso, os direitos subjetivos são o objeto 

de estudo do abuso do direito. 

Contudo, a prova da sua ocorrência é de difícil elucidação, por isso a doutrina tenta 

agrupar de forma sistêmica características
9
 do abuso do processo. Na explicação de Helena 

Abdo, o ato abusivo pressupõe a concomitância dos seguintes requisitos: 1. Preexistência de 

uma situação subjetiva (faculdade, ônus, dever ou poder) de titularidade do agente; 2. 

Aparência de legalidade; 3. Desvio de finalidade. Porém, atente-se que esses elementos não 

são taxativos, mas o surgimento deles já caracteriza eventual abuso. 

Passa-se a analisar cada um deles de forma sucinta: quanto à preexistência de uma 

situação subjetiva (faculdade, ônus, dever ou poder), a doutrinadora Abdo explica que “a 

faculdade é conduta permitida que se exaure na esfera jurídica do próprio agente e o poder é 

conduta permitida que se resolve numa atividade destinada a modificar a esfera alheia.
10

” Já 

o dever e ônus, ela acrescenta: “dever é a exigência de um determinado comportamento, o 

ônus é a faculdade cujo exercício é necessário para consecução de um interesse.
11

” 

 E finaliza descrevendo sobre o dever:  

“o dever tem como característica principal o fato de ser realizado no interesse alheio, ou 
seja, de privilegiar um interesse não necessariamente comungado pelo sujeito da situação 

subjetiva de dever. O dever do juiz de motivar a decisão, por exemplo, é realizado no 

interesse das partes, primordialmente.
12

” 

No tocante à aparência de legalidade, deve-se atentar que o abuso do processo ocorre 

porque as partes litigantes gozam de certa margem de liberdade no exercício das situações 

jurídicas (faculdade, ônus, dever ou poder). Esta liberdade – chamada pelos processualistas de 

                                                
7 Idem ibidem. p. 22 
8 Idem ibidem, p. 31. 
9 Conforme entendimento do processualista Barbosa Moreira, explicitado nas considerações iniciais deste artigo, 

para haver o abuso do direito basta ultrapassar limites pelo fim econômico, social; pela boa-fé ou pelos bons 

costumes. 
10 ABDO, Helena Najjar, Op. Cit., p. 65. 
11

 Idem ibidem, p. 66 
12 Idem ibidem, p. 67 
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“espaço de manobra”
13

 – é reflexa das garantias constitucionais da liberdade e da legalidade. 

Mas atente-se que a liberdade dos participantes do debate é sempre relativa: ela está 

condicionada à instrumentalidade e aos fins da jurisdição e de cada mecanismo processual 

específico. 

Em relação ao desvio de finalidade, o abuso manifesta-se quando a parte burla ou 

desvia o escopo do processo, isto é, existe uma disparidade entre os meios de que a parte se 

utiliza e os fins almejados. Pode ser também hipótese de disparidade entre os fins previstos 

pelo sistema e aqueles efetivamente pretendidos pelo agente.  

Neste caso, verifica-se que o juiz não tem condições de proferir uma decisão correta, 

conforme explica Habermas com o discurso da aplicação, pois mesmo que o juiz faça a 

subsunção de uma norma adequada ao caso, não há como ter um resultado de decisão correta, 

pois houve um desvio da finalidade.  

Helena Abdo, em sua obra intitulada como abuso do processo, explica que Salielles 

desenvolveu outro critério para caracterizar o mau uso do processo. Para ele, são necessários 

os seguintes elementos: “i) ausência de interesse legítimo ou utilidade para o titular do direito; 

ii) uso anormal do direito
14

” Este último critério se caracteriza pelo exercício contrário à 

destinação econômico-social da norma, ou seja, exercício reprovado pela consciência pública. 

Atente-se que os critérios citados pela doutrina para a configuração do abuso do processo são 

muito rigorosos e, por isso, eles não devem ser considerados isoladamente. Devem ser 

observadas as circunstâncias de cada caso concreto, em especial no que se refere à existência 

de outros elementos, não essenciais, porém úteis para sinalizarem um excesso ou mau uso do 

processo, quais sejam: falta de seriedade do ato; ilicitude e ilegitimidade do escopo visado 

pelo agente; lesar a administração da Justiça e, em alguns casos, presença de elemento 

subjetivo, ou seja, a presença do dolo ou da culpa grave, podendo ser aceita a culpa leve 

noutros casos. 

Ora, não existe uma fórmula exata para se dizer que aquele é um caso de abuso do 

processo e o outro não o é por faltar eventual elemento. Na realidade, somente no caso 

concreto que o magistrado poderá verificar a falta de seriedade ou de veracidade de uma das 

partes. 

Importante destacar que o dano consiste noutro pressuposto do abuso do processo. 

Sendo que as consequências negativas podem provocar danos tanto na esfera material quanto 

                                                
13

 Idem ibidem, p. 40 e 100.    
14 ABDO, Helena Najjar. Op. Cit., p. 40 
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na moral; também podem causar danos marginais, como, por exemplo, procrastinação do 

processo; demora na prestação da tutela jurisdicional.      

Assim, neste ponto traçando um paralelo com o entendimento de Habermas verifica-

se que, no momento do diálogo processual, o filósofo alemão entende que as partes devem 

expor livremente os seus argumentos, para que posteriormente aos debates, no momento de 

proferir a sentença o juiz externe os seus argumentos. Aqui o debate estará completo. Mas 

veja que se em algum momento um dos sujeitos processuais deturpar as suas situações 

jurídicas, não há que se falar em debate legítimo, muito pelo contrário, houve um debate 

abusivo, pois não observou os limites processuais e sociais. Por conseqüência, a decisão do 

juiz também estará eivada de vício, pois se baseou numa circunstância abusiva. 

 

3- Sujeitos do abuso do processo  

 

Nos dizeres de Barbosa Moreira:  

“alguns modelos processuais são verdadeiros duelos, alertando para a necessidade de que 
seja favorecido aquele que luta com maior vigor ou maior habilidade – para não dizer com 

menores escrúpulos, em detrimento de quem, efetivamente tem razão no plano material e 

também no plano processual.
15

”   

Afinal, quem são os sujeitos processuais que podem cometer abuso do processo? A 

doutrina brasileira é divergente, mas para a maioria estão incluídos no rol as partes (autor e 

réu), o juiz, promotor de justiça e terceiros intervenientes.    

As partes são sujeitos parciais do processo, por haver interesse no resultado do caso, 

em contrapartida, o juiz é parte imparcial por ser sujeito desinteressado na causa. Atente-se 

que as partes submetem-se ao contraditório instituído perante o juiz. 

Calamandrei explica:  

“as partes [...] são personagens de um verdadeiro duelo que é o processo, em que o primitivo 

tilintar das espadas foi substituído pela polêmica dos argumentos. Trata-se, antes de tudo, de 

uma luta serrada que não é feita apenas de boas razões, mas principalmente de habilidade 
técnica para fazê-las valer.

16
”  

Quanto ao procurador das partes há divergência na doutrina sobre a possibilidade de 

ele ser incluído no rol dos sujeitos processuais aptos a praticarem atos abusivos. Para os 

adeptos da civil low o advogado não pode ser responsabilizado por tais condutas danosas. Em 

sentido diametralmente oposto, outra parte dos juristas, influenciados pela commum low, 

entendem ser afirmativa a questão. Explique-se: para civil low o advogado não deve estar 

                                                
15 BARBOSA MOREIRA, Duelo e processo. RePro. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. 112, p. 177, out.-dez. 

2003 
16

 CALAMANDREI, Piero. Il processo come giuoco. Rivista di Diritto Processuale, Pádua, v. 5, Parte I, p. 25 e 

26. 
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incluído no rol dos responsáveis pelo abuso processual, porque ele não é num dos sujeitos da 

relação jurídica processual, salvo nas hipóteses em que ele postula em causa própria.  

Nas hipóteses em que o ato processual abusivo é cometido pelo advogado, em nome 

de seu constituinte, sem eventual ciência e/ou aprovação deste, a tendência do civil law é a de 

não responsabilizar diretamente o profissional, assegurando à vítima do abuso o direito de 

pleitear a responsabilidade direta da parte litigante. 

Em sentido oposto, a commum law atribui grande importância à atuação advogado, 

uma vez que este passa a representar a parte litigante em juízo, por meio de um mandato 

específico. Por conta disso, o advogado responde pelos abusos de forma pessoal e solidária, 

juntamente com o seu cliente/participante do processo.   

Com todo respeito ao entendimento diverso e majoritário da doutrina. Entende-se 

que, o advogado deve sim estar incluído dentre os sujeitos processuais, pois, muito embora 

não faça parte da relação jurídica processual, o procurador judicial representa seu cliente em 

Juízo. Este, muitas vezes, não tem ciência e tampouco é informado por seu mandatário quais 

manobras serão utilizadas para se alcançar o fim almejado, pois se trata de conhecimentos 

técnicos e específicos do bacharelado. Por possuir o advogado independência na eleição dos 

atos processuais a serem efetuados, entende-se que ele deve assumir a responsabilidade por 

eventual abuso do processo causado à outra parte. 

No que tange ao juiz, este é considerado um sujeito processual imparcial. Porém, ele 

também pode praticar abuso do processo, pois ele atua na relação jurídica processual 

exercendo poderes-deveres. Se o abuso é praticado neste exercício, a doutrina prefere utilizar 

uma terminologia diversa, ao invés de o magistrado cometer abuso do processo, seria mais 

técnico dizer que ele cometeu abuso de poder ou arbitrariedade.  

Contudo, na prática a jurisprudência brasileira quase não possui julgados sobre o 

tema, tendo em vista que as pessoas se sentem um tanto inibidas ou intimidadas de retaliações 

por indicar uma autoridade pública como autora de abuso do processo. O que infelizmente dá 

abertura a práticas de determinados abusos, sem sofrer o devido limite por outro sujeito 

processual. 

Note-se que para Habermas o princípio do discurso deve ser aplicado ao processo 

como forma de implementar decisões racionais e legítimas, ou seja: decisões corretas. Ele não 

tolera que o juiz se exclua do foro de discussão. Veja, portanto, que ao fazer parte do debate, 

caso o magistrado exceda os seus poderes, haverá um abuso do processo
17

.  

                                                
17 HABERMAS, Jürgen, Op. Cit., p.293.  
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A teoria defendida por Habermas tem como norte a razão comunicativa aplicada ao 

Direito, da qual se infere o princípio da Democracia, sendo o juiz participante do debate. 

Deve-se ter em vista que ao julgar, o magistrado fundamenta sua decisão os motivos que o 

levaram a chegar a tal conclusão. Neste momento é que se perfectibiliza o debate da referida 

autoridade com as partes. 

Na posição de Dworkin para as decisões serem válidas, elas necessitam ser 

“corretas”, tendo o conteúdo legitimado à luz de princípios e não apenas de regras. Ocorre que 

Dworkin, na visão de Habermas, comete um equívoco ao atribuir toda a função de 

racionalização do sistema jurídico ao juiz, chamado por ele de “Juiz Hércules”, eis que 

somente um magistrado dotado de predicados semelhantes à força de Hércules seria capaz de 

realizar essa tarefa e proferir a única solução correta. 

Em contrapartida, Habermas entende que as decisões são falíveis. Não se pode, em 

concreto, estabelecer uma única decisão correta baseada no paradigma da compreensão 

exclusiva do “Juiz Hércules” sobre o sistema jurídico, suas regras, princípios e valores. A 

correção da decisão é pressuposto do processo dialético realizado na sua produção, surgindo 

como a melhor compreensão dos argumentos realizados até aquele momento. Com isso, 

Habermas sustenta que será possível compatibilizar o ideal de correção da decisão com a sua 

inegável falibilidade. A decisão não é correta por ser infalível, mas sim porque é fruto de um 

processo de argumentação democrático. 

Na lição de Habermas:  

“Uma teoria da argumentação que esclarece o papel e a construção de argumentos considera 

o jogo de argumentação sob o aspecto do produto e oferece, no pior dos casos, um ponto de 

partida para uma fundamentação dos passos da argumentação, que ultrapassam uma 
justificação interna de juízos do direito. Dworkin exigiu uma teoria abrangente para a 

justificação externa das premissas da decisão, a qual, como vimos, sobrecarrega os esforços 

solipsistas
18

 de cada juiz em particular. Por isso, se coloca agora a questão: será que as 
exigências ideais que cercam a teoria postulada não podem ser traduzidas em exigências 

ideais de um processo cooperativo da formação da teoria, isto é, de um discurso jurídico que 

satisfaz, tanto o ideal regulativo da única decisão correta, quanto ao da falibilidade da 

prática concreta de decisão? Mesmo que esse problema não tenha sido solucionado, ele é 
levado a sério por uma teoria discursiva do direito, a qual analisa a aceitabilidade racional 

dos juízos dos juízes sob o ponto de vista da qualidade dos argumentos e da estrutura do 

processo de argumentação. Ela apóia-se num conceito forte de racionalidade procedimental, 
segundo o qual as qualidades constitutivas da validade de um juízo devem ser procuradas, 

não apenas na dimensão lógico-semântica da construção de argumentos e da ligação lógica 

entre proposições, mas também na dimensão pragmática do próprio processo de 
fundamentação

19
”  

                                                
18

 Solipsismo significa vida ou hábitos de solipso ou de indivíduo solitário. 
19 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p.281.  
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O eminente processualista Daniel Mitidiero
20

 faz uma crítica ao entendimento 

centrado na figura do juiz como titular do exercício da jurisdição e, por isso, apto a realizar o 

direito. Ele segue um paralelo à crítica realizada por Habermas à teoria do “juiz Hércules”, 

defendida por Dworkin
21

. Habermas entende que o magistrado é incapaz de solver 

eficazmente o conflito entre faticidade e validade dentro do processo, devendo, pois, ser 

vencida a posição monológica do juiz “infalível”, eis que inexiste um juiz perfeito. Abrindo-

se o processo ao discurso entre as partes e o magistrado, mediante um amplo debate que 

permite densificar os argumentos apresentados ao ponto de permitir a emissão de uma decisão 

que atenda aos ditames de correção que é considerada uma decisão correta
22

. 

 

4 – Prerrogativas Processuais Legítimas 

 

Como já exposto no presente artigo, os sujeitos processuais possuem determinadas 

prerrogativas, são as chamadas situações jurídicas (poderes, faculdades, deveres e ônus). 

Neste tópico será demonstrado que os litigantes possuem prerrogativas, mas que também 

possuem limitações ao exercício de suas condutas. Mas, questiona-se: qual o conteúdo e 

âmbito do referido limite às situações jurídicas?   

Em respeito à dignidade e ao necessário equilíbrio entre os litigantes, o Código de 

Processo Civil
23

 estabeleceu deveres de conduta leal aos sujeitos processuais, ou seja, a todos 

aqueles que participam do processo. 

O dever de lealdade processual não possui conceito preciso ou específico, por ser tal 

expressão demasiadamente ampla. Para explicar tal dever, a doutrina costuma comparar o 

processo a um jogo, sendo que este possui regras a serem respeitadas. A doutrina estrangeira 

chama-o de fair play, que quer dizer jogo limpo, migrando tal expressão para o processo 

depreende-se a necessidade de existir civilidade no trato com os demais. 

                                                
20 Mitidiero, Daniel. Colaboração no processo civil: pressupostos processuais, lógicos, éticos. São Paulo: 

Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 109. 

 
22 Habermas, Jürgen. Op. Cit., p. 20 e21.  
23 Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: I - expor os 

fatos em juízo conforme a verdade; II - proceder com lealdade e boa-fé; III - não formular pretensões, nem 
alegar defesa, cientes de que são destituídas de fundamento; IV - não produzir provas, nem praticar atos inúteis 

ou desnecessários à declaração ou defesa do direito; V - cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e 

não criar embaraços à efetivação de provimentos judiciais, de natureza antecipatória ou final. Parágrafo único. 

Ressalvados os advogados que se sujeitam exclusivamente aos estatutos da OAB, a violação do disposto no 

inciso V deste artigo constitui ato atentatório ao exercício da jurisdição, podendo o juiz, sem prejuízo das 

sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa em montante a ser fixado de acordo 

com a gravidade da conduta e não superior a vinte por cento do valor da causa; não sendo paga no prazo 

estabelecido, contado do trânsito em julgado da decisão final da causa, a multa será inscrita sempre como dívida 

ativa da União ou do Estado.  
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Assim, um dos limites ao exercício das situações jurídicas está no artigo 14 do 

Código de Processo Civil, que dispõem quais são os deveres processuais das partes: expor os 

fatos conforme a verdade (dever de veracidade); proceder com lealdade e boa-fé; não 

formular pretensões ou defesas destituídas de fundamento; não produzir provas e atos inúteis 

ou desnecessários; cumprir com exatidão os provimentos mandamentais e não criar 

embaraços à efetivação dos provimentos judiciais.
24

 

Por ser o tema extremamente amplo, o presente artigo limitar-se-á a abordar acerca 

do conteúdo do dever de lealdade e veracidade das partes no processo.  

Em relação à obrigação de comportar-se no processo de forma honesta, a doutrina de 

Helena Abdo é no sentido de que “o processo deve ser regularmente usado pelos litigantes, 

que dele não podem e não devem abusar”. Veja que tal matéria está intimamente ligada à 

moral. 

Há um conjunto de deveres éticos que informa o processo, a fim de adaptar as 

condutas (comissivas ou omissivas) das partes à dignidade do processo, do qual se valem para 

obter a administração da justiça. 

Note-se que o processo tem caráter publicístico, ou seja, ele compõe o ramo do 

Direito Público
25

, por isso o artigo 14 do Código de Processo Civil veio ampliar e reforçar os 

poderes do Judiciário ao conduzir o processo prevenindo e impedindo a quebra da lealdade 

processual
26

.  

Pois bem. Partindo da premissa de que o processo realiza-se no interesse público, a 

parte deve servir ao processo e não o contrário, isto é, o instrumento processual não pode ser 

utilizado pela parte para tentar ludibriar o juiz, induzindo-o em erro para obter uma vantagem 

de forma desonesta e ilegítima. Veja que o debate entre as partes possui um vício que, 

consequentemente, inquinará a sentença.   

Como exposto, existe um processo argumentativo no Direito, mas a 

institucionalização jurídica impõe determinadas regras quanto ao procedimento a ser 

observado nos debates entre as partes. Esses discursos, por sua natureza, são dotados de 

racionalidade incompleta. Desse modo, fica garantida uma justiça relacionada ao processo 

dentro do qual é preservada a argumentação. 

Na lição de Habermas: 

                                                
24 BARBOSA MOREIRA, José Barbosa. Abuso do Direito. RDCCPC n. 26. nov.- dez., 2003.  
25 Ramo em que o Estado figura como um dos sujeitos da relação. Neste caso, o Estado é presentado na pessoa 

do juiz. 
26 ABDO, Helena Najjar. Op. Cit., p. 132 
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“Devido ao seu conteúdo idealizador, os pressupostos comunicativos gerais de 

argumentações só podem ser preenchidos de modo aproximado. Para julgar na perspectiva 

dos participantes, é necessário que os pressupostos pretensiosos da comunicação estejam 
suficientemente preenchidos, pois não existe um critério autônomo situado fora do processo. 

Isso constitui uma razão suficiente para manter aberta a possibilidade de rever as opiniões 

provisoriamente fundamentadas, à luz de novas informações e argumentos. O processo 

jurídico compensa esse falibilismo, na medida em que garante decisões inequívocas, 
obrigatórias e de acordo com o prazo. Pois, no processo jurídico, pode-se controlar, na 

perspectiva de um observador, se as normas do  processo foram mantidas. Desse modo, a 

obrigatoriedade social de um resultado obtido conforme o processo, tomada de empréstimo 
ao direito, entra no lugar de uma racionalidade procedimental, apenas imanente, isto é, 

assegurada somente através da forma argumentativa.
27

”  

No que tange ao dever de veracidade, cabe ressaltar que este constitui um prisma do 

dever da lealdade. Tal obrigação demonstra que as alegações devem corresponder com a 

realidade dos fatos. 

As afirmações das partes devem ser feitas com base nos fatos de conhecimento 

próprio e não alheio. Quando o autor da pretensão, por exemplo, afirma na sua petição inicial, 

ou durante o curso do processo, que o réu está em lugar incerto, com base em informações 

alheias e não por conhecimento próprio, há uma hipótese de abuso do processo por 

inobservância da obrigação de veracidade dos fatos.   

Além disso, o juiz deve se orientar pelo princípio da cooperação, que prescreve ao 

magistrado a necessidade de ele assumir posição de colaborador do processo, de participante 

ativo e não mais de mero fiscal das regras (ou seja, mero expectador). Tal princípio traz ao 

juiz diversas obrigações, tais como: dever de esclarecimento; dever de consultar e dever de 

prevenir
28

. 

Explique-se: o dever de esclarecimento pode-se dar em relação às peças 

apresentadas pelas partes; os requerimentos feitos pelos litigantes. Já o dever de consultar 

traduz-se na necessidade de o juiz abrir debate sobre eventuais questões não postas em 

contraditório. E quanto ao dever de prevenir, o magistrado tem o poder-dever de apontar 

deficiências das postulações feitas pelas partes que possam e devam ser supridas. 

A lei confere poderes ao juiz na condução do processo, com o escopo de prevenir e 

repreender os atos desleais. Cite-se o artigo 125, inciso I e II
29

, do Código de Processo Civil. 

O princípio da colaboração, também denominado de princípio da cooperação, 

decorre do contraditório. Ora, sem o contraditório não há que se falar em debate no processo, 

                                                
27 Habermas, Jürgen, Op. Cit., p. 223.  
28 DIDIER, Fredie Júnior. O princípio da cooperação: uma apresentação. RePro n. 127. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. 
29 Artigo 125, inciso I e II: Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, 

competindo-lhe: I - assegurar às partes igualdade de tratamento; II - velar pela rápida solução do litígio; III - 

prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da Justiça; IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as 

partes  
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pois é necessário dar-se ciência dos atos para as partes a fim de que elas possam se manifestar 

e perfectibilizar o debate entre os litigantes. 

Na lição de Antonio do Passo Cabral: 

 “[...] a participação deixa de ser apenas indicativo de justa possibilidade de manifestação 

para configurar colaboração para uma solução justa. O processo é uma atividade de sujeitos 

em cooperação e a „co-participação‟ das partes na formação do decisum é uma exigência do 
princípio constitucional do contraditório.

30
” 

Ora, o princípio do contraditório consiste numa fonte de deveres processuais e eleva 

ao patamar “da Lei Maior a base normativa para justificar a boa-fé processual objetiva no 

ordenamento brasileiro, um imperativo constitucional da conduta ética dos sujeitos 

processuais.
31

”  

Os sujeitos processuais devem comportar-se em consonância com a boa-fé objetiva. 

Esta é uma norma de conduta exigida pelo artigo 14, inciso II
32

, do Código de Processo Civil. 

Verifica-se que o referido artigo dispõe sobre a boa-fé objetiva de forma ampla, por haver 

uma “infinidade de situações que podem surgir ao longo do processo
33

”. Se acaso o 

legislador optasse por especificar a referida cláusula de comando, o artigo 14, II, do Código 

de Processo Civil seria pouco eficaz. 

O Supremo Tribunal Federal
34

 já se manifestou em diversos julgados que o processo 

é um instrumento que não pode ser manipulado pelas partes, aplicando-se com veemência os 

limites às situações políticas. 

                                                
30

 CABRAL, Antonio do Passo. O contraditório como dever e a boa-fé processual objetiva. PrePro n. 126. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005. p. 29 e ss. 
31 CABRAL, Antonio do Passo, p. 30 e ss. 
32 Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo: II - proceder 

com lealdade e boa-fé; 
33 DIDIER, Fredie Júnior. O princípio da cooperação: uma apresentação. RePro n. 127. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. 
34 RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, REVESTIDA DE EFICÁCIA VINCULANTE - IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO 

RECLAMADA QUE FOI PROFERIDA EM DATA ANTERIOR ÀQUELA EM QUE O STF JULGOU, COM 

EFEITO VINCULANTE, O PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR FORMULADO NA ADC 4 - AUSÊNCIA 

DO INTERESSE DE AGIR - INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA 

RECLAMAÇÃO - RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. [...] PODER PÚBLICO E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ 

- O processo não pode ser manipulado para viabilizar o abuso de direito, pois essa é uma idéia que se revela 
frontalmente contrária ao dever de probidade que se impõe à observância das partes. O litigante de má-fé 

("improbus litigator")- trate-se de parte pública ou de parte privada - deve ter a sua conduta sumariamente 

repelida pela atuação jurisdicional dos juízes e dos tribunais, que não podem tolerar o abuso processual como 

prática descaracterizadora da essência ética do processo. O ordenamento jurídico brasileiro repele práticas 

incompatíveis com o postulado ético-jurídico da lealdade processual. O processo, em sua expressão instrumental, 

deve ser visto como um importante meio destinado a viabilizar o acesso à ordem jurídica justa, achando-se 

impregnado, por isso mesmo, de valores básicos que lhe ressaltam os fins eminentes a que se acha vinculado. - 

(Rcl 1723 AgR-QO, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 08/02/2001, DJ 06-04-

2001 PP-00071 EMENT VOL-02026-03 PP-00471)  
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Por derradeiro, o professor Fredie Didier aduz em sua obra que o dever geral de boa-

fé decorre do devido processo legal
35

. Tal raciocínio demonstra que só haverá processo justo e 

decisão correta se for observado o devido processo legal. 

 

4.1. O que se entende por uma decisão racional? 

    

    Para responder tal questionamento mister se faz conciliar os conceitos de segurança 

jurídica com justiça. Para tanto, Habermas faz uma análise de três teorias jurídicas, quais 

sejam: a hermenêutica, o realismo jurídico e o positivismo, contudo considera-as 

insuficientes. Nesse sentido, o referido filósofo entende melhor fundamentada a teoria de 

Dworkin, contudo, deslocando-se o peso da reconstrução crítica do Direito do Juiz “Hércules” 

para a comunidade jurídica.
36

 

A hermenêutica possui uma visão antipositivista, pois enxerga o papel do juiz como 

um intérprete e não como mero aplicador do direito, pois o fato de existir lei não traz como 

resultado a resolução de todos os casos. Há hipóteses em que a lei ou o estado de coisas 

precisam ser interpretados pelo juiz. 

Para a ciência da interpretação, o juiz tem pré-concepções (pré-conceitos) que o 

levarão a interpretar a lei e o estado de coisas. Habermas explica: “A interpretação tem início 

numa pré-compreensão valorativa que estabelece uma relação entre norma e estado de 

coisas” 
37

.  Partindo de determinada intuição, o magistrado ressalta os pontos importantes 

para julgar. “Trata-se aqui de uma certa sabedoria pré-categorial do mundo da vida”
38

. 

Habermas faz uma crítica à hermenêutica, eis que o recurso a um ethos aprimorado 

por interpretações não oferece um alicerce convincente para a validade das decisões jurídicas, 

uma vez que vivemos numa sociedade pluralista na qual há diferentes situações de interesse e 

força religiosa concorrem entre si.
39

 

A restrição ou o limite da interpretação seria o próprio sistema de regras, ou seja, o 

juiz não pode interpretar de forma contrária às normas.  Dworkin faz uma crítica ao juiz 

criador de direitos. Pois se acaso o juiz criar direito, uma pessoa poderá ser condenada por 

                                                
35

 DIDIER, Fredie Júnior. O princípio da cooperação: uma apresentação. RePro n. 127. São Paulo: Revista 

dos Tribunais, 2002. 
36 LUCHI, José Pedro. A racionalidade de decisões jurídicas segundo J. Habermas. Texto disponibilizado 

pelo professor Dr. José Pedro Luchi na disciplina Processo, Justiça e ética, ministrada no curso de Mestrado da 

Universidade Federal do Espírito Santo. p. 1. 
37 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. 2. ed v.1. Rio de Janeiro: Tempo 

Brasileiro, 2003. p. 247. 
38

 LUCHI, José Pedro. Op. Cit. 
39 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 248. 
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uma lei criada pós-fato e pelo juiz (a atual Constituição Federal brasileira prevê em seu artigo 

5º como uma das garantias do individuo que é vedada a existência de tribunal de exceção. Isto 

significa que é vedado instituir um tribunal para julgar fatos anteriores à sua existência). 

A hermenêutica concede amplos poderes ao juiz, que não podem ser limitados tendo 

em vista que a interpretação é carreada de subjetividade e poderá acarretar a um pré-conceito, 

em razão de vivermos numa sociedade pluralista e desigual. Assim, a referida teoria choca-se 

com a segurança jurídica (coerência) e racionalidade das decisões. 

No tocante ao realismo, esta teoria busca resolver o problema da racionalidade das 

decisões por meio da hermenêutica, mas sob a esfera empírica (da experiência)
40

. Para esses 

adeptos, existe um componente ideológico nas sentenças e há motivações externas (políticas, 

econômicas), que impulsionam o juiz a decidir de determinada maneira. Há fatores 

extrajurídicos nas decisões judiciais, determinantes externos que explicam a maneira com que 

o magistrado decidirá. 

Para a referida teoria, a sentença pode ser explicada por interesses, pela política, pela 

personalidade do juiz. Assim, não há diferença entre o direito e a política. Habermas faz uma 

crítica aos realistas: “se for possível descrever os processos jurídicos de decisão do mesmo 

modo que os processos de poder políticos, não fará sentido o postulado segundo o qual a 

segurança do direito deve ser garantida através de decisões consistentes. 
41

 

No tocante ao positivismo, a decisão tomada por um magistrado imparcial, com 

observância da lei e dos procedimentos previstos (cumprir a lei, subsumir), consequentemente 

haverá uma decisão racional. Kelsen e Hart defendem a existência de um sistema jurídico 

fechado e sem interferência da política ou de princípios não jurídicos, como por exemplo, da 

moral.
42

 A segurança jurídica ocorrerá com a mera aplicação da lei. Assim, tal corrente 

privilegia a segurança jurídica e não a justiça da decisão.  

Em sentido diametralmente oposto ao positivismo, Dworkin assevera que os 

magistrados completam as lacunas das regras utilizando-se de princípios morais, pois eles 

fazem parte do sistema. Para ele, o direito aceita razões morais, éticas e pragmáticas, que 

devem guardar conformidade com o sistema jurídico.
43

 

Note que o direito não consiste num sistema fechado de regras. Ele prevê em seu 

corpo princípios universais (necessitam de interpretação) que justificam a aplicação das 

                                                
40 SIMIONI, RAFAEL LAZZAROTTO. Jurisdição e aplicação do direito em Jürgem Habermas. Revista de 

processo. n.154. São Paulo: Revista dos tribunais, 2007, p. 316. 
41 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit.,  p. 249. 
42

 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 250. 
43 LUCHI, José Pedro. Op. Cit. 
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normas. O referido sistema prevê regras e princípios. Caso fosse formado apenas por regras, 

se houvesse um conflito delas o juiz proferiria uma sentença segundo sua avaliação, cuja 

fundamentação não estaria prevista em normas (trata-se de um decisionismo). Porém, o 

ordenamento contempla princípios, por isso no eventual choque de regras, é possível decidir 

por meio de interpretação.
 44

 

 Na visão de Dworkin, o magistrado reconstrói o Direito. O juiz deve efetuar uma 

apropriação crítica da história institucional do direito.
45

 

Ora, o juiz analisa os precedentes para resolver um caso concreto à luz de princípios 

que compõem o sistema. Logo, o juiz não é obrigado a seguir a tradição (ou seja, os 

precedentes ou a jurisprudência). Ele irá fazer uma avaliação, interpretando os precedentes: 

vai resgatar leis e decisões anteriores para reconstruir um conjunto de normas para se chegar a 

uma decisão correta e definir os direitos que cabe a cada um.
46

  Trata-se de uma atividade 

racional de reconstrução do direito, justificada pelos princípios.  

O eminente filósofo e professor Lucchi assevera que Dworkin não elabora uma 

teoria da justiça que pretendesse colocar os princípios para uma ordem social justa, mas sim, 

criou uma teoria que se baseia em princípios e programas teleológicos para possibilitar se 

construir uma ordem jurídica concreta.
47

 

Ora, para Dworkin o juiz possui amplos poderes, ele compara o magistrado a 

Hércules
48

. Somente este poderia executar a função de reconstruir racionalmente o direito, por 

meio de princípios e regras. Ele deve ter uma visão completa do direito válido, do seu passado 

e das argumentações relevantes, bem como dos princípios e programas relevantes para o 

presente, para reconciliar precedentes e justiça. Hércules “conhece todos os princípios e 

objetivos válidos que são necessários para a justificação; ao mesmo tempo ele tem uma visão 

completa sobre o tecido cerrado dos elementos do direito vigente, ligados por fios 

argumentativos.” 
49

 

Para Dworkin o juiz Hércules seria capaz de dar a melhor interpretação a partir de 

vários elementos (por exemplo, o juiz deveria reconciliar os precedentes com a situação 

atual); porém, a doutrina faz os seguintes questionamentos: e se o juiz errar? Verifique que 

existem os recursos no sistema de direito. Contudo, como é sabido não há magistrados com 

tantas habilidades. 

                                                
44 LUCHI, José Pedro. Op. Cit. 
45 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit.,  p. 252. 
46 LUCHI, José Pedro. Op. Cit. 
47 Idem ibidem. 
48

 Consiste no juiz virtuoso. 
49 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 263. 
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Para Habermas a exigência da argumentação no modelo do juiz Hércules tem um 

conteúdo idealista muito forte e um princípio solipsista, ou seja, há um juiz monocrático e 

com privilégios cognitivos.
50

 

O juiz não pode decidir tudo sozinho. Deve-se dar espaço a um agir comunicativo 

(deve-se praticar a argumentação) que exige de cada participante a assunção das perspectivas 

de todos os outros (com a prevalência do melhor argumento), para que se relacionem aquelas 

exigências ideais à Teoria do Direito apontadas por Dworkin não à pessoa do juiz, mas ao 

contraditório desenvolvido pelas partes. Deve-se chegar ao nível de processos 

argumentativos,  pois o  processo é um diálogo institucionalizado. 

Nesse contexto o que seria decisão racional
51

? Consiste numa decisão proferida com 

respeito às leis, aos procedimentos emanados de uma autoridade competente, autorizada pelo 

sistema de direitos e aceita por todos, por proceder de argumentos das partes.  

O eminente filósofo Habermas explica: 

“para preencher a função socialmente integradora da ordem jurídica e da pretensão de 
legitimidade do direito os juízos emitidos têm de satisfazer simultaneamente a condição de 

aceitabilidade racional e da decisão consistente.” 
52

 

Com isso, o magistrado precisa fundamentar suas decisões por meio dos 

argumentos, mostrando as razões que o levaram a formar a livre convicção acerca dos fatos, 

indispensáveis para que a sentença seja justa, efetiva, e atenda ao escopo social do processo. 

Segundo entendimento do ilustre professor Pedro Luchi “que um juízo seja válido significa 

que ele seja aceito com boas razões em comunicações efetivas”. 

Ora, os juízes, ao proferir uma decisão, devem observar as leis do país, os princípios 

que informam o sistema, aos procedimentos, os destinatários e as finalidades do direito, para 

então produzir uma decisão justa e legítima.  

A razões explanadas pelo juiz no momento de proferir a sentença, visa inibir 

decisões arbitrárias e possibilitar que a parte descontente interponha recursos, se lhe convier. 

Assim, a decisão será racional e aceita pelo auditório universal. O eminente professor Pedro 

Luchi explica:“Somente podemos saber se razões são boas conforme mostrem a capacidade 

de levantar motivações para aceitação ou rejeição de pretensões de validade no decorrer do 

processo.” 
53

 

                                                
50 SIMIONI, Rafael Lazorotto. Op. Cit., p. 318. 
51O referido conceito foi extraído das aulas e dos textos redigidos pelo professor Pedro Luchi no curso de 

mestrado em direito da Universidade Federal do Espírito Santo. 
52

 HABERMAS, Jürgen Op. Cit., p. 246. 
53 LUCHI, José Pedro. Op. Cit. 
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Veja que não basta uma atividade interpretativa da lei para se proferir uma decisão 

racional, deve realizar processos argumentativos. Somente podemos saber se as razões são 

justificáveis se nos convencerem de que podem ser aceita por todos, se estão em 

conformidade à lei e são racionais. Isso se dará por meio de bons argumentos.  

Nos dizeres de Habermas “argumentos são razões que resgatam uma pretensão de 

validade, movendo racionalmente os participantes da argumentação a aceitar como válidas 

proposições normativas ou descritivas”. 
54

 

Logo, não basta uma justificação interna; não basta uma adequação pura e simples à 

lei, deve haver um procedimento cooperativo que garanta a aceitação das decisões. Via 

consequencial, os participantes quando agem de forma leal são imprescindíveis para legitimar 

uma decisão, a ser considerada racional.  

Habermas assevera “correção significa aceitabilidade racional, apoiada em 

argumentos”. Verifica-se que não basta ao juiz respeitar a lei posta no momento que profere a 

sentença. Para se chegar a uma decisão racional, ela deve ser legitimada. Habermas conclui 

“isso só ó possível através do discurso, ou seja, pelo caminho de uma fundamentação que se 

desenrola argumentativamente”. 
55

 

Pois bem. Para a decisão ser aceita pelos interessados, é necessário observar os 

princípios do contraditório e da ampla defesa como meio de propiciar a influência das partes 

na decisão judicial. Pois possibilita às partes e ao juiz que cooperem na formação da decisão, 

trazendo argumentos convincentes. O juiz deve ser imparcial, e dar chance às partes de 

participarem do processo argumentativo de formação da decisão. E ao final do processo, 

profira uma decisão motivada e capaz de obter na prática a aceitação de todos. 

Uma decisão racional não pode ser simplesmente imposta pela faticidade da ordem 

jurídica, ela precisa ser correta e aceita pelos sujeitos processuais. 

    Verifica-se que apesar de a decisão racional dever se basear no discurso das partes, 

só haverá razão se este discurso for efetuado de forma leal pelas partes. 

 

5- Manifestações do abuso no processo civil 

 

A descrição das hipóteses de abuso do processo não pode ser exaustiva, tendo se em 

vista as infinidades de formas que o abuso pode assumir no âmbito do processo. Somente no 

caso concreto poder-se-á aferir se ocorreu ou não o mau uso do referido instrumento.  

                                                
54

 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 280-281. 
55 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 281. 
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Como visto o abuso do processo, mesmo que seja reprimido ou sanado, há um 

comprometimento à celeridade; à instrumentalidade; à economia e à racionalidade do 

processo. 

Tendo em vista que o atual diploma processual não prevê um rol de modalidades de 

abuso, a autora Helena Abdo lista modalidades do mau uso do processo previstas pelo antigo 

Código de Processo Civil, de 1939. São as seguintes hipóteses: o dolo; a temeridade; a fraude; 

a simulação; a emulação (ato cometido com fim de desrespeito, represália); o mero capricho; 

o erro grosseiro; a violência; a protelação do feito; a infração do dever de veracidade e o uso 

anormal do poder de disposição do processo. Pois bem, essas espécies de abuso previstas no 

antigo diploma processual podem ser configuradas na disciplina vigente. 

Além dessas, as hipóteses previstas no artigo 17 do Código de Processo Civil 

também constituem casos de abuso do processo, tais como: deduzir pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; alterar a verdade dos fatos; usar do 

processo para conseguir objetivo ilegal; opor resistência injustificada ao andamento do 

processo; proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato; provocar incidentes 

manifestamente infundados e interpor recurso com intuito manifestamente protelatório. 

Note-se que é de dificílima condição enumerar hipóteses de abuso do processo. Cada 

caso concreto dependerá de análise minuciosa para se aferir se houve ou não o extravio da 

finalidade precípua do processo. 

Diante desta dificuldade, a doutrinadora Helena Abdo
56

 sistematizou o assunto de 

forma muito didática com a divisão das formas de abuso em duas espécies: 1. macroscópica e 

2. microscópica. A primeira está representada pela ação (petição inicial) e pela defesa, tais 

como: uma ação temerária ou uma defesa protelatória. Em contrapartida os abusos 

microscópicos podem ser mecanismos processuais específicos, diferentes da ação ou da 

defesa.  

Esta distinção é puramente terminológica, pois não há tratamento diferenciado para 

as modalidades e nem é necessária relação com o potencial lesivo do ato. 

Note-se que as formas de abuso, seja ela macroscópica seja ela microscópica, geram 

um desvirtuamento na atividade jurisdicional. Seguindo o entendimento de Habermas, a 

atividade do magistrado consiste num exercício voltado ao discurso da aplicação, e não ao 

discurso de justificação de validade da norma. Por conta disso, o juiz busca aferir a adequação 

                                                
56 ABDO, Helena Najjar. Op. Cit., p. 131 
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da melhor norma ao caso concreto, observando todas as características essenciais da situação, 

para aplicar a lei de forma adequada. 

Habermas aduz a diferença lógica argumentativa nos seguintes termos:  

“Em primeiro lugar, a diferença lógica e argumentativa entre fundamentação e aplicação de 

normas reflete-se nas formas comunicativas de discursos de fundamentação e de aplicação, 

que precisam ser institucionalizados juridicamente, de diferentes maneiras. Em discursos 
jurídicos de aplicação, é preciso decidir qual das normas tidas como válidas, numa situação 

dada, e cujas características descritas da forma mais complete possível, é adequada. Esse 

tipo de discurso exige, de um lado, uma constelação de papéis, na qual os partidos (e, 
conforme o caso, autoridades políticas mediadoras) podem apresentar todos os aspectos 

litigiosos de um caso a um juiz, como representante imparcial da comunidade; de outro lado, 

uma distribuição de competências segundo a qual o tribunal tem que fundamentar seu 
julgamento perante uma esfera pública jurídica, em princípio limitada. Ao passo que nos 

discursos de fundamentação há apenas participantes.
57

”  

Assim, pode-se entender que quando um dos participantes manifesta-se de forma abusiva, 

fazendo mau uso do processo levará o juiz a subsumir a norma jurídica incorreta ao caso 

concreto, pois algo no processo foi deturpado.  

  

6- Sanções 

 

Note-se que o abuso do processo deve ser debelado e sanado. Por conta disso, exige-

se a aplicação de sanção ao sujeito processual que, por exemplo, não respeitou os deveres de 

lealdade e veracidade dos atos processuais, previstos no artigo 14 do Código de Processo 

Civil. Para tanto, há medidas preventivas e repressivas ao abuso processual. 

O diploma processual impõe ao juiz deveres genéricos de velar pela rápida solução 

da lide; de prevenir qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 125, 

incisos II e III e indeferir diligências inúteis ou meramente procrastinatórias, consoante artigo 

130. Tratam-se, portanto, de medidas preventivas, para evitar que se abram brechas ao abuso 

do processo. 

Além disso, o Código de Processo Civil tenta prevenir a ocorrência de abusos em 

outros dispositivos, tais como: quando autoriza exigir caução para concessão de liminar 

(artigos 799 e 804); exigência de depósito prévio de 5% como condição de admissibilidade da 

ação rescisória (artigo 488, inciso II); imposição de multa de 10% sobre o valor do débito para 

executado que não dá cumprimento à sentença no prazo de quinze dias (artigo 475-J). 

                                                
57

 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 215 e 216.  
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 Os artigos 14 e 17 do referido diploma legal dispõem sobre a melhor forma de 

prevenção do abuso, qual seja dever de lealdade e boa-fé, associadas à imposição de multa no 

caso de descumprimento de tais premissas. 

As sanções mais comuns que se impõem na hipótese de abuso do processo são: 

multa e reparação do dano. Também pode citar-se a nulidade ou ineficácia do ato 

abusivamente praticado, restrição de direitos e responsabilidade criminal do agente. Mas é 

fundamental que as sanções sejam aplicadas com cautela, mediante prova da ocorrência do 

abuso, sob pena de afronta às garantias do contraditório, acesso à justiça e ampla defesa. 

No tocante à multa, o CPC estipulou o cabimento de multa quando houver litigância 

de má-fé por um dos litigantes, de acordo com o artigo 16
58

 a 18 do referido diploma; há 

outras diferentes hipóteses, tais como: ato atentatório a dignidade da Justiça (artigos 599
59

 e 

601
60

); oposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios (artigo 538
61

, 

parágrafo único); ausência de cumprimento da sentença no prazo de 15 dias (artigo 475-J
62

); 

oposição de embargos manifestamente protelatórios (artigo 740
63

, parágrafo único); contempt 

of court pelo descumprimento de providência mandamental ou criação de embaraço à 

efetivação de provimento judicial (artigo 14, parágrafo único), interposição de agravo 

                                                
58 Art. 16. Responde por perdas e danos aquele que pleitear de má-fé como autor, réu ou interveniente. 
59 Art. 599. O juiz pode, em qualquer momento do processo: I - ordenar o comparecimento das partes; II - 

advertir ao devedor que o seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça.  
60 Art. 601. Nos casos previstos no artigo anterior, o devedor incidirá em multa fixada pelo juiz, em montante 

não superior a 20% (vinte por cento) do valor atualizado do débito em execução, sem prejuízo de outras sanções 

de natureza processual ou material, multa essa que reverterá em proveito do credor, exigível na própria 

execução. Parágrafo único. O juiz relevará a pena, se o devedor se comprometer a não mais praticar qualquer dos 

atos definidos no artigo antecedente e der fiador idôneo, que responda ao credor pela dívida principal, juros, 

despesas e honorários advocatícios. 
61 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer 
das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando 

que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o 

valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.  
62 Art. 475-J. Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue 

no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento e, a 

requerimento do credor e observado o disposto no art. 614, inciso II, desta Lei, expedir-se-á mandado de penhora 

e avaliação. § 1o Do auto de penhora e de avaliação será de imediato intimado o executado, na pessoa de seu 

advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou pessoalmente, por mandado ou pelo 

correio, podendo oferecer impugnação, querendo, no prazo de quinze dias. § 2o Caso o oficial de justiça não 

possa proceder à avaliação, por depender de conhecimentos especializados, o juiz, de imediato, nomeará 
avaliador, assinando-lhe breve prazo para a entrega do laudo. § 3

o
 O exeqüente poderá, em seu requerimento, 

indicar desde logo os bens a serem penhorados. § 4o Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput 

deste artigo, a multa de dez por cento incidirá sobre o restante. § 5o Não sendo requerida a execução no prazo de 

seis meses, o juiz mandará arquivar os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.  
63 Art. 740.  Recebidos os embargos, será o exeqüente ouvido no prazo de 15 (quinze) dias; a seguir, o juiz 

julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou designará audiência de conciliação, instrução e julgamento, 

proferindo sentença no prazo de 10 (dez) dias. Parágrafo único.  No caso de embargos manifestamente 

protelatórios, o juiz imporá, em favor do exeqüente, multa ao embargante em valor não superior a 20% (vinte por 

cento) do valor em execução.  
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manifestamente inadmissível ou infundado (artigo 557
64

, § 2º); requerimento de citação por 

edital, sob falsa ou dolosa alegação (artigos 232
65

 e 233
66

). 

Vale ressaltar que há diversas hipóteses de multa fixadas pelo legislador nas 

hipóteses de abuso do processo. Veja que o processo é uma luta, um confronto, mas que 

possui regras a serem observadas. Há limites a serem respeitados. Caso não sejam observados, 

o juiz deverá fixar multas para coibir o litigante de fazer mau uso do processo. 

Na maioria das vezes a multa é revertida à parte prejudicada, mas há hipóteses em 

que o Estado é beneficiário do valor pecuniário. Lembre-se que como explicitado no quarto 

tópico o processo realiza-se no interesse público, e não pode servir de instrumento para 

satisfazer interesses pessoais, pois nesses casos o Estado também é prejudicado, eis que está 

prejudicando a administração da justiça, sendo uma forma de atentado à dignidade da justiça.  

  No caso de litigância de má-fé, a vítima do abuso será reparada com o valor da multa. 

Caso o montante do prejuízo sofrido pela parte exceda ao valor da multa, será hipótese de 

pleitear indenização do excedente pela via ordinária, como por exemplo, uma ação 

reparatória. 

Quanto à reparação de danos, cabe ressaltar que o escopo maior de tal sanção é o de 

restaurar o equilíbrio afetado pelo dano, restituindo as partes ao estado anterior (status quo 

ante). A indenização abrange tanto os danos matérias quanto os morais. Os primeiros podem 

ser divididos em duas espécies: danos emergentes e lucros cessantes. São danos que atingem 

direta e imediatamente a esfera do sujeito processual prejudicado, mas os danos devem ser 

efetivos e comprovados.  

Caso a reparação do dano seja veiculada juntamente com a litigância de má-fé, a lei 

limita tal indenização no percentual de 20% do valor da causa e os prejuízos que 

ultrapassarem este limite serão pleiteados em demanda independente. 

                                                
64 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou 

em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 

Federal, ou de Tribunal Superior. § 1o-A Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou 

com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar 

provimento ao recurso. § 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o 

julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa, proferindo voto; 

provido o agravo, o recurso terá seguimento.   
65 Art. 232. São requisitos da citação por edital: I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às 
circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente; II - a afixação do edital, na sede do juízo, certificada 

pelo escrivão; III - a publicação do edital no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma vez no órgão oficial e pelo 

menos duas vezes em jornal local, onde houver; IV - a determinação, pelo juiz, do prazo, que variará entre 20 

(vinte) e 60 (sessenta) dias, correndo da data da primeira publicação; V - a advertência a que se refere o art. 285, 

segunda parte, se o litígio versar sobre direitos disponíveis. § 1o Juntar-se-á aos autos um exemplar de cada 

publicação, bem como do anúncio, de que trata o no II deste artigo. § 2o A publicação do edital será feita apenas 

no órgão oficial quando a parte for beneficiária da Assistência Judiciária.  
66

 Art. 233. A parte que requerer a citação por edital, alegando dolosamente os requisitos do art. 231, I e II, 

incorrerá em multa de 5 (cinco) vezes o salário mínimo vigente na sede do juízo. 
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Mas se os prejuízos materiais decorrentes do abuso do processo não forem 

comprovados, compreende-se que a indenização do artigo 18
67

 do CPC assume natureza de 

reparação moral. Neste caso, o prejuízo para ser potencial ou presumido. 

O juiz pode ex officio condenar uma das partes por litigância de má-fé, consoante se 

depreende dos artigos 18 e 125, inciso II
68

, do CPC.    

Quanto às restrições de direitos, penalidades aplicadas em caso de abuso, a lei 

processual impõe limitação de direitos, por exemplo, de recorrer-se. Como ocorre a condição 

de prévio pagamento da multa por embargos protelatórios como condicionante para 

interposição de recurso (artigo 538
69

, parágrafo único, CPC). 

Outra sanção apontada pela doutrina é a nulidade do ato abusivo. Há no Código de 

Processo Civil previsões relativas às nulidades do ato na hipótese de ausência de citação 

(artigo 214
70

) ou de citação realizada sem observância dos preceitos legais (247
71

), ato eivado 

por erro de forma (250
72

), ato praticado durante a suspensão do processo (artigo 266
73

) e 

nulidade de execução (artigo 618
74

).    

No que se refere à inexistência do ato como espécie de inexistência do ato, tem-se 

como exemplo o artigo 37
75

, na hipótese de o procurador atuar sem procuração e não juntá-la 

                                                
67 Art. 18. O juiz ou tribunal, de ofício ou a requerimento, condenará o litigante de má-fé a pagar multa não 

excedente a um por cento sobre o valor da causa e a indenizar a parte contrária dos prejuízos que esta sofreu, 

mais os honorários advocatícios e todas as despesas que efetuou. § 1o Quando forem dois ou mais os litigantes de 

má-fé, o juiz condenará cada um na proporção do seu respectivo interesse na causa, ou solidariamente aqueles 

que se coligaram para lesar a parte contrária. § 2o O valor da indenização será desde logo fixado pelo juiz, em 

quantia não superior a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ou liquidado por arbitramento.  
68 Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe: II - velar pela 

rápida solução do litígio;  
69 Art. 538. Os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de outros recursos, por qualquer 

das partes. Parágrafo único. Quando manifestamente protelatórios os embargos, o juiz ou o tribunal, declarando 
que o são, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente de 1% (um por cento) sobre o 

valor da causa. Na reiteração de embargos protelatórios, a multa é elevada a até 10% (dez por cento), ficando 

condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo.  
70 Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu. § 1o O comparecimento 

espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação. § 2o Comparecendo o réu apenas para argüir a nulidade e 

sendo esta decretada, considerar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.   
71 Art. 247. As citações e as intimações serão nulas, quando feitas sem observância das prescrições legais. 
72 Art. 250. O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser 

aproveitados, devendo praticar-se os que forem necessários, a fim de se observarem, quanto possível, as 

prescrições legais. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte 

prejuízo à defesa. 
73

 Art. 266. Durante a suspensão é defeso praticar qualquer ato processual; poderá o juiz, todavia, determinar a 

realização de atos urgentes, a fim de evitar dano irreparável. 
74 Art. 618. É nula a execução: I - se o título executivo extrajudicial não corresponder a obrigação certa, líquida e 

exigível (art. 586); II - se o devedor não for regularmente citado; III - se instaurada antes de se verificar a 

condição ou de ocorrido o termo, nos casos do art. 572. 
75 Art. 37. Sem instrumento de mandato, o advogado não será admitido a procurar em juízo. Poderá, todavia, em 

nome da parte, intentar ação, a fim de evitar decadência ou prescrição, bem como intervir, no processo, para 

praticar atos reputados urgentes. Nestes casos, o advogado se obrigará, independentemente de caução, a exibir o 

instrumento de mandato no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável até outros 15 (quinze), por despacho do juiz. 
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no prazo legal, os atos praticados pelo advogado são tidos por inexistentes. Outra hipótese 

está prevista no artigo 694
76

, § 1º, II, CPC: a arrematação desfeita, porque o credor não 

depositou a diferença dos bens arrematados ao seu crédito. 

Note-se que há diversas sanções espraiadas pela lei, com o fito de prevenir, inibir e 

reprimir a prática de atos abusivos.  

 

7- Conclusão 

 

O presente artigo tratou, em sua gênese, sobre a teoria do abuso do direito que deu 

fundamento para o surgimento da teoria do abuso do processo. Também foram analisados os 

elementos que compõem a fraude processual; quais os sujeitos aptos a cometer tais condutas 

ilegítimas; debruçou-se sobre as prerrogativas processuais legais, isto é, as condutas 

permitidas e os limites impostos pela lei aos sujeitos processuais. Posteriormente, analisaram-

se as formas de comportamento que caracterizam o abuso do processo civil e as possíveis 

sanções a serem aplicadas aos responsáveis pelos danos causados na esfera alheia do 

consorciado jurídico e do Estado. 

O referido tema tratado demonstra que o Direito torna imperativos morais em legais. 

Daí relacionar o abuso do processo com a filosofia, eis que os deveres das partes previstos no 

artigo 14 do Código de Processo Civil demonstram que não existe subordinação entre moral e 

direito, na realidade, há uma complementação, muito embora Kelsen e Hart partilhem o 

entendimento de que o Direito e a Moral são institutos divorciados.   

Para Habermas, o Direito e a Moral devem resolver conflitos. De acordo com o 

referido filósofo a Moral é um sistema de saber, ela não indica como deve agir, mas moral é 

um critério para decidir. Já o Direito consiste num sistema que orienta a ação e diz como deve 

ser o agir.  

                                                                                                                                                   
Parágrafo único. Os atos, não ratificados no prazo, serão havidos por inexistentes, respondendo o advogado por 

despesas e perdas e danos. 
76 Art. 694.  Assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo serventuário da justiça ou leiloeiro, a arrematação 
considerar-se-á perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser julgados procedentes os embargos do 

executado.  § 1o  A arrematação poderá, no entanto, ser tornada sem efeito: I - por vício de nulidade; II - se não 

for pago o preço ou se não for prestada a caução; III - quando o arrematante provar, nos 5 (cinco) dias seguintes, 

a existência de ônus real ou de gravame (art. 686, inciso V) não mencionado no edital;  IV - a requerimento do 

arrematante, na hipótese de embargos à arrematação (art. 746, §§ 1o e 2o); V - quando realizada por preço vil (art. 

692); VI - nos casos previstos neste Código (art. 698). § 2o  No caso de procedência dos embargos, o executado 

terá direito a haver do exeqüente o valor por este recebido como produto da arrematação; caso inferior ao valor 

do bem, haverá do exeqüente também a diferença.  
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Diante deste paralelo entre o sistema de saber e o sistema de direitos, analisou-se o 

Princípio do Discurso, desenvolvido por Habermas em duas espécies, quais sejam: o Princípio 

Moral e o Princípio da Democracia. O primeiro resulta na simetria de interesses; já o segundo 

caracteriza-se por razões morais, ético-políticas e pragmáticas. De acordo com a tradição de 

cada povo.  

Adentrando nas idéias do referido filósofo alemão, ficou demonstrado que a 

atividade jurisdicional como discurso de aplicação consiste na análise e na aferição da norma 

mais adequada ao caso concreto, ou seja, de todas as normas potencialmente aplicáveis, 

procura-se buscar aquela que se adapta melhor ao caso concreto
77

. 

Pois bem. Como explicitado, Habermas entende que não há uma única decisão 

correta, mas sim aquela dotada de racionalidade suficiente para, na dimensão de tempo e 

espaço em que foi proferida, ser aceita legitimamente pelos litigantes.
78

 

Contudo, analisou-se que havendo abuso do processo por uma das partes, ou até por 

ambas (quando agem em conluio), não há como o juiz aplicar a melhor norma ao caso 

concreto, tampouco haver como resultado uma sentença lídima.  

O que ficou explicitado no presente trabalho é que não há como se alcançar uma 

sentença justa, no caso de não ter havido um debate honesto, albergado pelas garantias legais 

e constitucionais. 

Demonstrou-se também que para o ato processual ser considerado abusivo há 

necessidade de investigar-se a presença de alguns requisitos, tais como: a existência de um 

direito subjetivo de alguma das partes; a titularidade do agente e a irregularidade no exercício 

do direito, com o escopo de desvio de finalidade. 

Analisou-se que o ato abusivo pressupõe a concomitância dos seguintes requisitos: 

preexistência de uma situação subjetiva (faculdade, ônus, dever ou poder) de titularidade do 

agente; aparência de legalidade do ato e desvio de finalidade. Porém, atentou-se que esses 

elementos não são taxativos, mas o surgimento deles já caracteriza eventual abuso. 

O mau uso do processo pode ser manifestado quando a parte burla ou desvia o 

escopo principal do feito, isto é, existe uma disparidade entre os meios de que a parte se 

utiliza e os fins almejados. Pode-se dar também na hipótese de disparidade entre os fins 

previstos pelo sistema e aqueles efetivamente pretendidos pelo agente.  

                                                
77

 HABERMAS, Jürgen. Op. Cit., p. 17-31.  
78 Idem ibidem, p.17-31 
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Atentou-se também ao detalhe que os critérios citados pela doutrina para demonstrar 

a configuração do abuso do processo são muito rigorosos e, por isso, eles não devem ser 

considerados isoladamente.  

Devem ser observadas as circunstâncias de cada caso concreto, em especial no que 

se refere à existência de outros elementos, não essenciais, porém úteis para sinalizarem um 

excesso ou mau uso do processo, quais sejam: falta de seriedade do ato; ilicitude e 

ilegitimidade do escopo visado pelo agente; lesão à administração da Justiça e, em alguns 

casos, presença de elemento subjetivo, ou seja, a existência do dolo ou da culpa grave, 

podendo ser aceita a culpa leve noutros casos. 

Para inibir o abuso do processo, o legislador previu limites ao exercício das 

situações jurídicas conforme exemplo do artigo 14 do Código de Processo Civil, que dispõe 

deveres das partes, tais como: exposição dos fatos conforme a verdade (dever de veracidade); 

comportamento leal; não formulação de pretensões ou defesas destituídas de fundamento; não 

produção de provas ou atos inúteis/desnecessários; cumprimento com exatidão dos 

provimentos mandamentais e não causar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais. 

Em suma, o abuso do processo desvirtua o debate entre as partes e o juiz, por isso 

deve o magistrado atuar de forma preventiva, sendo diligente e utilizando-se do princípio da 

cooperação ou cooperativo para evitar as formas de excesso e mau uso do instrumento. Caso 

não seja possível evitar tais abusos, deve então o magistrado sanar o vício, restabelecendo o 

procedimento ao status quo ante, para refazer o debate com o objetivo de proferir uma 

decisão justa e correta.     
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Resumo: Esta pesquisa aborda as manifestações do Direito através do poder Estatal sob o 
foco da biopolítica, conceito desenvolvido por Michel Foucault que é uma tecnologia do 
poder para gerir, administrar, governar a vida dos indivíduos e das populações. Esta discussão 
é retomada e contemporanizada por Giorgio Agamben, no seu livro Homo Sacer, sob 
conceitos de vida nua (como uma sobrevida ou vida desqualificada), vida sacra e homo sacer 
(como sujeitos que possuem a vida nua insacrificável, porém matável) e, por fim, o campo (de 
concentração) como sendo o paradigma biopolítico atual. Sob esta perspectiva, desenvolvem-
se análises sobre as manifestações do Estado, seja através das decisões do judiciário nas ações 
indenizatórias decorrentes de danos morais em relação à lesão ou a perda da vida, em que o 
juiz elaborará um cálculo que definirá o valor da vida; seja na tentativa do legislador em 
padronizar, através de lei, valores para o corpo e a vida, para facilitar o pagamento das 
indenizações; e por fim, foca-se na mais completa manifestação biopolítica do poder soberano 
do estado: a lei do seguro dpvat, que criou e delimitou especificamente o valor do corpo e da 
vida, para o pagamento das indenizações decorrentes de acidentes de trânsito. Com isso 
critica-se o discurso dos Direitos Fundamentais, Humanos, em que a vida não pode ser 
valorada monetariamente, e de sua necessidade em o Estado protegê-la acima de tudo.  
 
Palavras-chave: Biopolítica, Direito, Poder, Estado, Sujeito, Valor, Vida Nua, Vida Sacra. 

 

Biopolitics and Law: The Sovereign Power and value of life 
 
Abstract: This research addresses the manifestations of the Right through the State power 
under the spotlight of biopolitics. Concept developed by Michel Foucault is a form of 
technology has the power to manage, administer, govern the lives of individuals, populations. 
This discussion is continued and contemporize by Giorgio Agamben in his book Homo Sacer, 
under the concepts of bare life (or life as a survival disqualified), and homo sacer sacred life 
(as subjects who have the bare life insacrificável but killables) and Finally, the field 
(concentration) as the current bio-political paradigm. From this perspective, develop analysis 
of the manifestations of the state, either through court decisions in compensation claims 
arising from damages for injury or loss of life, in which the judge will prepare a calculation 
that sets the value of life; also in an attempt to standardize the legislature, by law, values for 
the body and life to facilitate the payment of reparations, and finally, focuses the most 
complete manifestation of biopolitical sovereign power of the state: the law of insurance 
DPVAT, who created and identified specifically the value of body and life to the payment of 
claims arising from traffic accidents. With that criticizes the discourse of Fundamental Rights, 
Human Rights, in which life is impossible to be valued, and its necessity in the state to protect 
her above all.  
 
Keywords: Biopolitics, Right, Power, State, Subject, Value, Bare Life, Sacred Life. 
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I - INTRODUÇÃO 

 

Está claro que atualmente vivenciamos uma “Era dos Direitos” em que amplas 

normas que “protegem” o homem e regulam suas relações são criadas. Como as já antigas, 

porém atuais, “Declaração dos Direitos dos Homens e dos Cidadãos de 1789” ou a 

“Declaração Universal dos Direitos Humanos” de 1948. Ambas influenciando a difusão dos 

Direitos e Garantias Fundamentais, assim como os Direitos Humanos, e que se difundem no 

atual contexto mundial, modelando e delineando praticamente todas as Constituições dos 

Estados Ocidentais Contemporâneos. Estas se pautam, basicamente, em proteger a vida, a 

liberdade, a fraternidade, a igualdade, a dignidade, a propriedade, o trabalho, a sociedade, a 

economia, a cultura, o meio ambiente, etc. Assim, é fato que atualmente no Brasil temos 

fortes influências dessas correntes ocidentais, o que, por conseguinte, moldam toda a nossa 

formal Constituição estatal brasileira, e conduz também todo o nosso Direito a seguir a 

mesma linha. Isto denota que cada vez mais a vida, como corpo biológico, insere-se nos 

discursos do direito e na política, como algo sagrado a ser protegido e fomentado. 

 Nesta ótica, é muito relevante uma leitura contemporânea da noção de biopoder e 

biopolítica, cunhada por Michel Foucault, cuja velha potência de morte em que se 

simbolizava o poder soberano é agora, cuidadosamente, recoberta pela administração dos 

corpos e pela gestão calculista da vida; e com base em nossa atual cultura hedonista, 

consumista e mercadológica, nos revela um engodo que recobre e esvazia o discurso protetor 

do Direito atual. O manto ideal da proteção do ser humano se desvela e nos mostra uma 

perigosa “perversidade” que rege o sistema jurídico através do discurso do Direito: “cálculos” 

elaborados pelo poder são feitos para melhor gerenciar, agenciar, controlar, cuidar e otimizar 

a vida das pessoas, regulamentando padrões a serem seguidos de saúde, de vida, da higiene, 

da alimentação, da sexualidade, natalidade. Regulando o corpo social e dos sujeitos (fazendo 

viver e deixando morrer), possibilitando que a vida seja insacrificável, porém matável, como 

afirma o filósofo italiano Agamben.  

Nesta linha, procura-se observar a concreta manifestação do biopoder nas 

manifestações do Direito atual, focando na questão do valor da vida quantificada pelo poder 

estatal. Isto se concretiza no judiciário, nas decisões em relação às ações indenizatórias 

decorrentes de danos morais, quando se tem vítimas com seu corpo lesionado, ou vítimas 

fatais, em que o juiz, os peritos, etc., deverão fazer “cálculos” racionais-objetivos, para 

delimitar o valor da vida em pecúnia (ou de parte dela) para, por fim, concederem 
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indenizações com base no quantum monetário atribuído à vida, além de formarem orientações 

jurisprudenciais que, de certa forma, “padronizam” os tetos indenizatórios, na medida em que 

inúmeras decisões judiciais se orientam em uma base de mínimo e máximo, para conceder o 

valor indenizatório da vida; também no legislativo que, através de projetos, de leis, etc., 

tentam pacificar e simplificar o assunto do “valor da vida” nas indenizações por danos morais, 

elaborando esquemas, ou valores padrões, para a vida, e partes do corpo, a fim de por fim à 

complexidade dos casos, standartizando tais valores monetariamente; e por fim, o executivo, 

ao aplicar, na prática, os valores do corpo estabelecidos como padrões, focando, 

principalmente, na mais completa manifestação de “tabelamento do corpo”, que é lei do 

seguro DPVAT.  

 

1 CAPÍTULO I – O VALOR DO CORPO 
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1 

1.1 Orientações (posicionamentos) judiciais e o valor da vida  

 

É fato, hoje em dia, que o judiciário estabeleça certos padrões a serem seguidos 

como forma de orientar (como modelo) e facilitar as decisões dos juízes. Isto se confirma 

através das repetições jurisprudênciais, que, dependendo do caso, podem virar súmulas ou 

compor precedentes judiciais. 

Casos difíceis, como os relativos à indenização por danos morais, pela morte de 

alguém ou a perda de uma parte do corpo, se complicam ainda mais quando se insere na 

discussão de cálculos para determinar o valor da vida. Nesta medida, o Ministro do Supremo 

Tribunal de Justiça, Aldir Passarinho Junior, em uma decisão de indenização no caso de morte 

em acidente de trânsito fornece parâmetros que o/a juiz/a deve observar para fixar o valor dos 

danos morais, tais quais “as circunstâncias fáticas do caso examinado, a gravidade objetiva do 

                                                           
1 LIMA, Daniela. Quanto Vale o Corpo Humano. Artigo do site Congresso em Foco. 
Disponível:<http://congressoemfoco.uol.com.br/UserFiles/Image/tabela%20corpo%20humano_seguradoras.jpg>
. Acesso: 06/08/2010. 
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dano, seu efeito lesivo, a natureza e a extensão do dano, as condições sócio-econômicas da 

vítima e do ofensor, visando com que não haja enriquecimento do ofendido e desestimule 

novas agressões” 2. O Ministro declara também que este ponto está se tornando pacífico nos 

tribunais e a suprema corte vem decidindo em casos como estes um teto de até 500 salários 

mínimos na indenização. Isto denota que o STJ, com certa segurança, está definindo um 

padrão para se valorar a vida, ou no caso, a morte da vítima. 

Desta ocorrência fatídica, assim como outras, que vem se tornando regular em nossa 

sociedade de risco, demandam movimentações judiciais que exigem “reparações” materiais e 

morais às vítimas. No entanto, aqui interessa abordar, ao menos em um primeiro momento, os 

problemas acerca da questão da indenização do dano moral que pressupõe o cálculo de 

valoração da vida (incluindo-se lesões no corpo e a morte).  

Pois bem, dando seguimento ao exposto é relevante relacionar outro fato: as 

demandas judiciais com pedidos de indenização por danos morais, em que boa parte são de 

morte, lesão física e deformidade, têm crescido progressivamente, acompanhando o aumento 

das ocorrências em nossa sociedade de risco. Da mesma forma que os tribunais enfrentam 

dificuldades em definir com exatidão e equivalência os valores indenizatórios para os 

respectivos danos morais, refletindo isto no aumento das demandas processuais que se 

direcionam ao Supremo Tribunal de Justiça para resolver a controvérsia.3  

Percebe-se que, para descomplicar um pouco as decisões dos/as juízes/as, devido ao 

aumento de demanda e repetições de casos, o STJ está adotando, de certo modo, um padrão 

em suas decisões acerca do valor da vida. Como, por exemplo, a indenização por morte em 

escola: até 500 salários mínimos; morte de filho no parto: até 250 salários mínimos; estupro 

em prédio público: aproximadamente 100 salários mínimos; morte após cirurgia de 

amígdalas: aproximadamente 392 salários mínimos; etc.4  

Mesmo que tais precedentes não vinculem diretamente o/a juiz/a, obrigando-o/a a 

adotar um padrão, pode-se afirmar que há uma tentativa de padronizar os valores concedidos 

em danos morais relativos à vida, cuja maioria não ultrapassa os R$ 500.000,00, muitas vezes 

                                                           
2  BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo de Instrumento 1.200.527/MG. Min. Rel. Aldir Passarinho 
Junior, DJ 22/06/2010.  
3 ESPECIAL. STJ busca parâmetros para uniformizar valores de danos morais. Matéria de 13/09/2009. Sala 
de notícias do STJ. Disponível: 
<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=93679>. Acesso: 02/03/2010. 
4 ESPECIAL. STJ busca parâmetros para uniformizar valores de danos morais. Matéria de 13/09/2009. Sala 
de notícias do STJ. Disponível: 
<http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=93679>. Acesso: 02/03/2010. 
Confira também do STJ as RESP:  Resp 860705 REsp 932001 Resp 604801 Ag 437968 Resp 1024693 Resp 
1053534 Resp 792051 Resp 846273 Resp 1042208 Resp 327679, disponíveis no site www.stj.jus.br, em 
pesquisa de jurisprudências.     
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ficando na média de R$ 100.00,00 a R$ 300.000,00. Conclui-se, deste posicionamento do 

judiciário, que na tentativa de amenizar a dor da vítima ou da parte autora (além de punir o 

ofensor), paga-se determinada quantia em dinheiro. E esta quantia representa uma forma de 

compensar a perda da vida da vítima ou de parte do corpo, ao mesmo tempo também, que não 

pode deixar de ser entendido como uma tentativa de se valorar monetariamente a vida (assim 

como as lesões e a morte). 

Ao estabelecer orientações jurisprudenciais, a fim de facilitar a quantificação e o 

cálculo da indenização dos danos morais, não se pode ignorar que se estabelece também, por 

outra via, a inserção da vida, tomada enquanto corpo biológico, na esfera do poder do Estado, 

atribuindo-se um valor médio, uma padronização, da vida dos sujeitos. 

 

1.2 O legislativo e o valor da vida (projeto de lei 344 senado) 

 

Do mesmo modo que o judiciário forma posições jurisprudenciais que por fim 

orientam os/as juízes/as e que sutilmente ou indiretamente “alinham” suas decisões com base 

nesta estatística (média) formada, o legislativo também se orienta na direção de criar uma lei 

que facilite a complexidade do cálculo do valor dos danos morais. E é com base nesta 

dificuldade e no crescente número de ações deste tipo indenizatório que o legislativo federal 

tenta regular e normalizar tal situação. 

Neste sentido, surgem projetos de lei que tentam regular a questão dos danos morais. 

Assim, importante destaque se dá ao projeto do Senado nº 7.124/2002 (onde estão apensados 

também os projetos de lei 1.443/2003, 1.914/2003 e 7.329/2010 da Câmara dos Deputados 

Federal que tratam do mesmo assunto)5 que encontra-se em tramitação, e também o projeto de 

Lei do Senado nº 114/2008 (apensado com o 334/2008)6, sendo avaliado pela Comissão de 

Constituição e Justiça e de Cidadania, dentre vários outros7. Tais projetos de lei pretendem 

“fixar” e facilitar a questão da indenização de danos morais, padronizando valores a serem 

pagos em indenizações para vida, partes do corpo, lesões, etc.  

                                                           
5 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei PL 7.124/2002. Autor: Senador Antonio Carlos Valadares 
PSB/SE. Disponível: http://www.camara.gov.br/sileg/MontarIntegra.asp?CodTeor=85914. Acesso: 10/07/2010 
6 BRASIL. Senado. Projeto de Lei PL  114/2008. Autor: Senador Lobão Filho PMDB/MA. Disponível em: 
http://www.senado.gov.br/atividade/materia/getPDF.asp?t=53293. Acesso em: 10/07/2010.   
7 BRASIL. Câmara dos Deputados. Projetos de Lei PL 1.443. Autor: Deputado Federal Pastor Reinaldo – 
PTB/RS. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/85914.pdf, e PL 1.914 em: 
<http://www.camara.gov.br/sileg/integras/595726.pdf>, e PL 7.329/2010. Autor: Deputado Federal Ratinho 
Junior PSC/PR. Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/768219.pdf, dentre outros. Acesso: 
10/07/2010.  
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Como o projeto de Lei do Senado 334/2008, que muito se assemelha aos demais, que 

considera em seu artigo 3° e 4°, para fixar o valor da indenização, os seguintes critérios 

objetivos: o bem jurídico ofendido, a posição socioeconômica da vítima, a repercussão social 

e pessoal do dano, a extensão da ofensa e duração dos efeitos, o potencial inibitório do valor 

estabelecido, além de outros elementos que o juiz poderá considerar, estabelecendo o teto fixo 

nos casos de morte de R$ 41.500,00 a 249.000,00; lesão corporal de R$ 4.150,00 a R$ 

124.500,00; ofensa a liberdade de R$ 8.300,00 a R$ 124.500,008.  

Mesmo com sérios vícios de inconstitucionalidade ou afronta à liberdade de decidir 

do juiz, percebe-se um claro alinhamento do Estado em resolver este problema de forma 

pragmática e utilitária, através de critérios objetivos. Seja padronizando-se valores, ou 

padronizando-se condutas a serem tomadas pelo juiz; é evidente o interesse por parte do 

Estado, como manifestação de poder, regulamentar e normalizar tal situação controversa, o 

que neste caso, significaria também atribuir um valor monetário à vida, assim como a suas 

partes. 

Talvez, uma das manifestações mais significativas e completas do poder estatal em 

definir valores padrões do corpo e da vida é a lei que regulamenta o seguro DPVAT, em que 

pacifica de vez o assunto sobre o valor das indenizações pagas às vítimas de acidentes de 

trânsito. Um assunto que gerava constantes demandas no judiciário para discutir o valor das 

indenizações pagas, e que entre 2007 e 2009, foram feitas diversas alterações, pacificado o 

assunto e definido uma lei clara e objetiva, que pôs fim às polêmicas, tabelando de uma forma 

específica cada parte do corpo, assim como da vida ou da morte das pessoas envolvidas em 

acidentes automobilísticos.  

Esta é uma lei utilizada pela administração Estatal para receber os valores dos seguros 

e é aplicada constantemente pelas seguradoras consorciadas ao Estado, que gerenciam o 

fundo, concedendo os devidos valores às vítimas, ou seus beneficiários. Portanto, esta 

discussão se dará como uma manifestação do poder executivo, como quem cobra e 

indiretamente administra o seguro, e será discutido com maiores detalhes no próximo tópico.  

 

1.3 O Executivo e o valor da vida (DPVAT) 

 

                                                           
8 BRASIL. SENADO. Projeto de Lei PL 334/2008. Autor: Senador Valter Pereira PMDB/MS. Disponível: 
<http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/13971.pdf>. Acesso: 10/07/2010. E também PLS 114/2008. Disponível: 
<http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/12842.pdf>. Acesso:10/07/2010.  
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É importante destacar que o executivo utiliza “tabelas” com valores monetários da 

vida (isso inclui o corpo e parte dele) para fixar o pagamento de indenizações em acidentes. O 

seguro DPVAT, ou seja, o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos 

automotores de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, foi criado pela 

Lei 6.194/74 (e amplamente alterada, emendada desde então, com maiores modificações entre 

2007 e 2009) que tem a “finalidade de amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o 

território nacional, não importando de quem seja a culpa dos acidentes”9.  

Assim, este seguro compulsório criou uma tabela padronizando os valores pagos a 

cada parte do corpo humano lesionado ou perdido, e também valores sobre a morte. 

Interessante destacar aqui os genéricos artigos da lei que valoram monetariamente a vida, 

pagando-se “prêmios” proporcionais à porcentagem da perda, como o pagamento de R$ 

13.500,00 no caso de morte ou até o mesmo valor no caso de invalidez permanente, e R$ 

2.700,00 como reembolso à vítima no caso de despesas médicas e suplementares.10 

Além disso, se observarmos a ilustração “Preço da Invalidez” que abre este artigo no 

Capitulo 1 – O Valor do Corpo, constataremos que partes mínimas do corpo humano estão 

discriminadas com seus valores em dinheiro equivalentes. Esta imagem é uma síntese de 

alguns valores presentes na tabela de porcentagens presentes na lei do seguro DPVAT. 

Este seguro obrigatório é, talvez, a manifestação mais precisa do poder estatal na 

tentativa de pacificar o assunto, ao atribuir valores monetários às partes do corpo, à vida e à 

morte, para que sejam compensados danos pessoais ocorridos em acidentes de trânsito. Vale a 

pena consultar a lei, já citada anteriormente, em sua íntegra para constatar a precisão do valor 

de cada parte do corpo perdida ou lesionada, com cálculos de percentuais de perdas e sua 

proporcional atribuição em reais.  

A criação da tabela e a consequente pacificação do assunto decorreu da enorme 

quantidade de ações judiciais para o recebimento das indenizações em acidentes de trânsito, 

que antes da criação da Medida Provisória 451/09, tinha critérios técnicos de difícil 

entendimento e de muita imprecisão. Chegando a um aumento expressivo, especialmente nos 

decorrentes de sinistros por invalidez, em que entre 2003 e 2007, o aumento do número de 

ações judiciais indenizatórias foi na ordem de 1.300%; as consorciadas do Seguro tiveram um 

aumento de 170% no montante de indenizações pagas administrativamente nas categorias de 

carros, táxis motos e caminhões; importante também, que em 2007 foram pagos R$ 150 

                                                           
9 SUSEP. Atendimento ao público – Seguro DPVAT. Disponível: 
<http://www.susep.gov.br/menuatendimento/dpvat.asp>. Acesso: 12/08/2010). 
10 BRASIL. CONGRESSO NACIONAL. Lei 6.194/74. Disponível: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6194.htm>. Acesso: 12/08/2010.  
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milhões em indenizações, e em 2003 somaram apenas R$ 3 milhões, o que, por fim, implica 

em um incremento de 4.900% no respectivo período, conformando um enorme aumento, tanto 

das demandas judiciais, quanto dos pagamentos de indenização.11   

Isto denota claramente a manifestação do poder estatal em resolver os conflitos, 

padronizando valores do corpo em uma tabela simples e objetiva, para mais facilmente 

resolver os casos de indenização. Talvez este seja o ponto final ou o arquétipo que o judiciário 

e o legislativo, além do executivo com as Medidas Provisórias, pretendem chegar para 

solucionar o complicado caso das indenizações, destacados nos tópicos anteriores: o 

legislativo criando leis e o judiciário dispondo de orientações judiciais capazes de compor 

precedentes - até mesmo súmulas, esboçando tabelas que padronizam os valores 

indenizatórios para a vida, o corpo e suas partes, e a morte. Com a finalidade de solucionar 

facilmente e rapidamente casos complexos, ou não solucionáveis, que cada vez mais inundam 

o judiciário.  

Não se quer, neste momento, tirar o mérito ou legitimidade de tal seguro. Muito menos 

contestar a sua validade em nossa sociedade de risco atual, a qual cada vez mais necessita de 

segurança, ou ao menos uma falsa ilusão de segurança. Pretende-se sim, elaborar outra 

perspectiva desta manifestação estatal que faz cálculos objetivos para pagar em dinheiro 

danos ocorridos à vida das pessoas e não somente àquele discurso de compensação à vítima 

ou penalização do autor (nos casos das demandas judiciais de indenização por danos morais).  

Questiona-se, portanto, também nesta ótica, se há uma contradição discursiva dos 

Direitos Fundamentais, do Direito à vida, à dignidade humana, quando percebe-se uma 

manifestação estatal que tenta regular a vida, suas partes e a morte, em valores monetários, 

para simplesmente facilitar sua gestão. 

 

2 CAPÍTULO II – A BIOPOLÍTICA 

 

Tem dias que a gente se sente como quem partiu 

ou morreu. A gente estancou de        repente, ou foi 

o mundo então que cresceu. A gente quer ter voz 

ativa, no nosso destino mandar. Mas eis que chega 

a roda viva e carrega o destino prá lá. (...) (Roda 

Vida. Chico Buarque de Holanda)
12

 

 

                                                           
11 CONGRESSO EM FOCO. Susep: Tabelamento de Corpo é “reivindicação da sociedade”. Disponível : 
<http://congressoemfoco.uol.com.br/Ultimas.aspx?id=26886>. Acesso : 06/08/2010. 
 
12 BUARQUE, Chico de Holanda. Disco - Chico Buarque de Holanda III – RGE. 1968, faixa 6.  
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2.1 Biopolítica, Biopoder e a gerência dos corpos 

 

Michel Foucault, em suas investigações sobre o poder e suas manifestações sobre os 

sujeitos, desenvolveu uma importante análise em seu livro “História da Sexualidade, 1, A 

Vontade de Saber”. É nesta importante obra que precisamente tem-se a cunhagem do termo 

“biopolítica” e “biopoder” por Foucault, e o que é relevante na análise que aqui será feita. 

Foucault, em seus estudos diversos, ao desenvolver a temática do poder, percebeu a 

manifestação de dois pólos dessa forma de domínio a ser manifestada nas relações de poder. 

Um deles se pautou na disciplina dos corpos, tratando-os como máquinas, a fim de melhor 

adestrar, ampliar as aptidões, individualizando as pessoas para melhor torná-las dóceis e úteis. 

Esta disciplina dos corpos era assegurada por procedimentos de poder que tratavam de cuidar 

e moldar características anátomo-políticas do corpo humano. Adaptar os indivíduos para 

serem disciplinados e desempenharem melhor as suas funções sob a interferência e interesse 

do poder. Isto se manifestava antes do séc. XVIII, como um poder disciplinar, que também 

continuará a ser utilizado (mas com outras conotações e contextos) nos séculos seguintes. 

Já no desenvolver da metade do século XVIII, um segundo pólo do poder sobre a 

vida começou a adentrar-se no corpo como espécie, preocupando-se com os processos 

biológicos, como a questão da proliferação, dos nascimentos e das mortes, a questão da saúde, 

da vida, da longevidade, etc. O poder político passa a preocupar-se, não somente mais em 

disciplinar o indivíduo para otimizar as suas funções e utilidades na sociedade, mas também 

passa a perceber o conjunto de indivíduos como espécie, querendo cuidar e administrar os 

corpos, a população. 13 

Pode-se dizer, portanto, que desde o século XVIII, tem havido uma maior interferência 

do Estado, como detentor do poder soberano, tanto em relação à vida dos indivíduos (de 

maneira a disciplinar e adestrar os corpos), quanto à vida da população (gerenciamento 

populacional); inserindo-se, assim, o indivíduo e a população em uma tecnologia do poder, 

que Foucault chama, respectivamente, de “poder disciplinar” e biopolítica; elaborando-se, 

para isto, “cálculos” para melhor gerir, administrar, organizar a sociedade.  

Esta nova manifestação do poder político, agora passa a se preocupar com a vida das 

pessoas e a gerência das populações, utilizando-se para melhor gerir mecanismos disciplinares 

e mecanismos regulamentadores, atuando diretamente no corpo dos indivíduos, adestrando-

os, e diretamente no corpo social, moldando padrões populacionais ótimos para o fim 

                                                           
13 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1. A Vontade de Saber. São Paulo: Editora Graal, 2006, 
p.151/152. 
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desejado pelo poder soberano.14 O poder estatal, como uma visão da manifestação do poder 

soberano atual, passa a preocupar-se, de uns séculos até hoje, em melhor gerenciar e controlar 

a vida das pessoas e das populações, deixando a antiga ameaça de morte (derivada do pátria 

potestas romano, que era o poder de vida e morte que o soberano detinha sobre os súditos) 

para os que transgridem a sua ordem (lei), ou quando se é viável.  

Assim, a lei é o instrumento por excelência de toda essa regulação, que se 

encarregará de estabelecer, criar, organizar os mecanismos contínuos, reguladores e corretivos 

para serem postos em funcionamento. A preocupação na biopolítica, agora, se foca em 

distribuir os vivos em um domínio de valor e utilidade. E um poder dessa ordem tem que 

“qualificar, medir, avaliar, hierarquizar, mais do que se manifestar em seu fausto mortífero”15. 

Resgatando a discussão anterior sobre o valor do corpo é fundamental relembrar que o 

judiciário vem adotando, de maneira objetiva, medidas para facilitar a atribuição do valor a 

ser pago nas indenizações por danos morais em relação à vida (lesão e morte), alguns critérios 

padrões para se calcular estes valores indenizatórios (um modo eufemístico para se referir ao 

valor da vida). Por exemplo, o/a juiz/a deve observar as circunstâncias fáticas, a gravidade do 

dano, a lesão e a proporção do dano, as condições financeiras tanto da vítima quanto do/a 

ofensor/a, etc.; sendo estes alguns dos critérios objetivos propostos para compor o valor da 

indenização, no qual o/a juiz/a poderá se pautar para delimitar a quantia. Do mesmo modo 

movimenta-se o legislativo para por fim a esta polêmica questão. 

No entanto, vale destacar a atuação do poder executivo (da administração do Estado) 

que nesta ótica vai além. Existe e já é costume aplicar-se uma “tabela” contendo os valores 

para a vida, criada pelo poder legislativo, sob a lei nº 6.194 de 1974. Esta lei (com a 

respectiva “tabela”) regulamenta os valores pagos nas indenizações ocorridas em acidentes de 

trânsito, discriminando categoricamente, hierarquicamente, em valores de moeda corrente, as 

partes do corpo humano segundo critérios de “utilidade”, assim como a vida (neste caso, sua 

perda). 

Portanto, em um acidente qualquer automobilístico, a vítima tem direito a receber uma 

indenização relativa ao dano sofrido ao seu corpo (se estiver dentro das exigências legais). Se 

esta vítima morrer, o/a autor/a-legítimo/a (os/as herdeiros/as beneficiários/as) do pedido de 

indenização, ganhará o “prêmio” indenizatório no valor de até R$13.500. Caso a vítima tenha 

                                                           
14 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005, p.299 e 300. 
15 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade 1. A Vontade de Saber. São Paulo: Editora Graal, 2006, 
p.157. 
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perdido apenas partes do seu corpo (biológico), ela ganhará um “prêmio” proporcional àquela 

parte perdida ou lesada.  

Pode-se, de certa forma, perceber que há profundas relações entre a questão das 

indenizações acima destacadas e o mecanismo foucaultiano da biopolítica e do biopoder 

desenvolvida anteriormente em relação às manifestações do poder estatal; seja através do/a 

juiz/a, julgando os casos e estabelecendo os valores da vida, seja através do/a legislador/a 

regulamentando e pacificando assuntos polêmicos, ou através do/a administrador/a, que 

utilizando-se de uma “tabela-base-legal” distribui valores em dinheiro ao respectivo “pedaço” 

da vida (biológica) lesionada ou à vida em sua totalidade.  

O fato é que a vida está cada vez mais inserida nas tutelas e discussões do poder 

estatal, ao ponto deste poder, atualmente, além de controlá-la, geri-la e moldá-la, ele mede, 

hierarquiza, delimita e atribui valores à vida (e suas partes) com base em uma medíocre 

unidade de valor: a moeda corrente. Não sendo possível mais, neste contexto, considerar que 

esta mesma vida pertence a um sujeito, múltiplo e singular, pois a subjetividade, neste caso, 

agenciada pelo poder soberano, já não importa mais. 

 

2.2. O Poder Soberano e a Vida Nua 

 

É importante destacar que Giorgio Agamben faz uma leitura atualizada de Michel 

Foucault, destacando suas análises sobre a biopolítica, a vida e o poder soberano. Assim, 

Agamben vai retomar a análise da biopolítica foucaultiana em contextos atuais, afirmando que 

esta forma de tecnologia do poder é uma contribuição original do poder soberano, que coloca 

a vida biológica no centro de seus cálculos gerenciais. E o Estado moderno reconduz ao foco 

de suas discussões o laço oculto que liga a manifestação do poder à vida nua, religando, desta 

forma, a correspondência entre o moderno e o arcaico, presentes nos âmbitos mais diversos 

onde se manifesta as relações de poder16.  

Nota-se, portanto, que na visão de Agamben, a biopolítica moderna não destoa da 

visão foucaultiana, pois a vida continua inserida nas decisões do poder, mas o incremento se 

dá na intersecção com o modelo jurídico-institucional. Esta complementaridade ocorre no 

momento em que o discurso moderno insere a vida biológica na política e o poder soberano 

passa a decidir sobre o seu valor e desvalor, destacando-se a elevada importância do poder 

soberano na construção do corpo biopolítico. Assim, Agamben afirma que “na biopolítica 

                                                           
16 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 14 
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moderna, soberano é aquele que decide sobre o valor ou sobre o desvalor da vida enquanto 

tal”17, e esta vida já anteriormente inserida nesta lógica de poder, como através das 

declarações dos Direitos, tornando-se agora, ela mesma, o lugar dessa decisão soberana. 

Com isso, fica mais evidente a questão levantada no tópico anterior, cuja vida é 

inserida nas discussões do Estado; em que o poder soberano é manifestado capilarmente 

através do/a juiz/a, legislador/a e administrador/a, que decidem sobre a vida/morte das 

pessoas, e atribuem valores a ela, em unidades de medida racional-objetiva, e, 

consequentemente, às suas partes. “O soberano entra em simbiose cada vez mais íntima não 

só com o jurista, mas também com o médico, com o cientista, com o perito (...)”18. 

A vida, portanto, não é somente gerida, controlada, ela é também medida, valorada, 

determinada de acordo com o “melhor” discurso (ou mais útil?) cabível ao caso. Isto, em uma 

época regida pelo sistema capitalista, de ultravalorização do consumo, em que os membros da 

sociedade de consumidores são eles próprios como mercadorias de consumo, e é esta 

qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa 

sociedade,19 do mesmo modo que “na sociedade de consumidores, ninguém pode se tornar 

sujeito sem primeiro virar mercadoria” 20. 

Estas ideias do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, em sua obra “Vidas para 

Consumo”, afirmam que nada é mais condizente com esta era do consumismo e do fetiche da 

mercadoria do que se valorar a vida em termos financeiros, contrariando o discurso 

principiológico dos direitos de que a vida é invalorável monetariamente; contudo, talvez, nada 

mais (controverso) “perverso”, perigoso. 

No entanto, a vida, sob a ótica da biopolítica e o jugo soberano, passa a ser entendida 

de uma forma peculiar. Resgatando o entendimento dos/as antigos/as gregos/as sobre a 

palavra “vida”, Agamben irá utilizá-las para delimitar um de seus conceitos mais importantes 

da vida na biopolítica moderna, entendida como vida nua, que confunde-se com o significado 

de zoé, como uma vida que biologicamente vive. Algo como uma vida “desnudada”, 

“despida” de suas qualidades; a vida matável e insacrificável do homo sacer
21.  

                                                           
17 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 149. 
18 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 128. 
19 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo. A Transformação das Pessoas em Mercadorias. Rio de 
Janeiro: Editora Zahar, 2007, p. 76. 
20 BAUMAN, Zygmunt. Vida para Consumo. A Transformação das Pessoas em Mercadorias. Rio de 
janeiro: Editora Zahar, 2007, p. 20. 
21 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 16. 

10052



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

É neste ponto que há uma pequena diferença entre Foucault e Agamben, em que para 

este, o biopoder contemporâneo já não mais, somente, se incumbe de fazer viver, nem de, 

somente, fazer morrer, mas agora ele se preocupa em fazer sobreviver. Não se investe a vida, 

nem a morte, mas cria-se e gere sobreviventes, produzindo a sobrevida. Desta forma o poder 

faz sobreviver produzindo um estado de sobrevida biológica, reduzindo o homem a uma 

dimensão residual, não humana, vida vegetativa, tal qual, por um lado, um prisioneiro de um 

campo de concentração, e por outro, um paciente em coma profundo. Assim, a sobrevida é a 

vida humana reduzida a seu mínimo biológico, à sua total nudez, sem forma, reduzida ao 

mero fato da vida, a qual Agamben chama de vida nua.22 

 E, se o paradigma do biopoder no contexto contemporâneo é a redução da vida dos 

sujeitos à vida nua, ou seja, uma sobrevida, desqualificada, coisificada, passível de ser medida 

racional-objetivamente, ainda mais pelo poder soberano em valor monetário, como fica a 

multiplicidade, a diversidade, a singularidade, dos sujeitos sob o jugo desta tecnologia do 

poder? Não há espaço para a subjetividade individual sob o olhar uniformizador, redutor, 

racional-objetivo, pois a desqualificação destes sujeitos, quando inseridos nesta perversa 

lógica do poder, coisifica o ser, tornando-o objeto, para melhor gerir e controlar.      

 Cabe inserir outro olhar crítico, de certo modo, deste “perverso” procedimento em que 

atuam nossos/as juízes, legisladores e administradores: estão atuando, muitas vezes, como 

instrumentos desta tecnologia “insana” do biopoder, o qual atribuiu valores de mercado à vida 

e às suas partes, durante um metódico cálculo feito para pagar, desde as mais simples 

indenizações do seguro DPVAT às mais complicadas (mas que estão se descomplicando) 

indenizações por danos morais, cujo objeto em tela é a vida (corpo) da(s) vítima(s), que se 

tornou nua, portanto, vida de sujeitos cuja singularidade, multiplicidade, subjetividade única, 

não importa e não é considerada mais.  

 

2.2.1 O Homo Sacer, a vida sacra e o campo como paradigma 

 

A vida humana, para Agamben, em um contexto moderno da biopolítica, onde o 

poder soberano produz vidas nuas, é “a vida matável e insacrificável do homo sacer”, em que 

o autor resgata um termo do antigo direito romano, cuja vida humana é incluída no 

ordenamento jurídico unicamente sob a forma de exclusão, como sendo de sua absoluta 

                                                           
22 PERLBART, Peter. Vida e Morte em Contexto de Dominação Biopolítica. Instituto de estudos avançados 
da USP. Artigo Disponível: <http://www.iea.usp.br/iea/textos/pelbartdominacaobiopolitica.pdf>. Acesso: 
10/03/2010.  
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matabilidade.23 Como se fosse um indivíduo que se situa no limiar entre a sacralidade e a 

bestialidade, entre o sagrado e o profano, entre a pureza e a impureza; trata-se de um homem 

que o povo julgou por um crime e, apesar de não ser permitido sacrificá-lo sob o jugo da lei, 

quem o matar não estará cometendo homicídio, ficará impune. 

Ou seja, a vida nua, aquela sobrevida, confunde-se com a vida sacra do homo sacer, 

uma “vida insacrificável e, todavia, matável24. A vida, ao mesmo tempo em que é considerada 

sagrada, inviolável, protegida, garantida sob qualquer forma pelo Direito Fundamental (e 

também os Direitos Humanos e dos Homens e dos Cidadãos) paradoxalmente é matável. Isto 

é o que caracteriza o homo sacer de Agamben, sendo, em um contexto atual, qualquer pessoa 

que tem sua vida como algo a ser protegido ao mesmo tempo em que pode ser tirada a 

qualquer momento. “Assim, o homo sacer vive continuamente sob o signo da ambivalência: a 

impunidade de sua morte e o veto do sacrifício”.25 

Deste modo, homo sacer, que se identifica com o sujeito da vida nua (desqualificada) 

e a vida sacra (matável, porém insacrificável), se correlaciona com o poder soberano (aquele 

que traça, decide, entre a vida protegida e a vida exposta à morte) com uma certa simetria “na 

medida em que para o sacro, os outros homens agem como soberanos e para o soberano, os 

demais homens apresentam potencial para constituírem-se em vida sacra”26. E o local em que 

se dá esta infusão é o campo, no paradigma proposto por Agamben, na leitura de campo de 

concentração proposto por Hannah Arendt, em seu livro “O Sistema Totalitário”. Onde a vida 

nua está inserida neste espaço, em que atua o estado de exceção soberano, e que não tem uma 

certa e única localização definida, mas um lugar onde tudo é possível
27.  

Afirma-se, portanto, a colocação Arendtiana, de que “tudo é possível”, utilizada em 

um universo totalitário e destacada por Agamben, como característica fundamental do estado 

de exceção, onde a lei é suspensa. 28 Esta é a noção que se representa no mundo de hoje e que 

                                                           
23 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 16. 
24 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 30. 
25 CARVALHO, Thiago Fabres de. O “Direito Penal do Inimigo” e “O Direito Penal do Homo Sacer da 
Baixada”: Exclusão e Vitimação no Campo Penal Brasileiro. Artigo publicado em: 
<http://www.ihj.org.br/pdfs/Artigo_Thiago_Fabres.pdf>. Acesso em: 04/05/2010 
26 CORREA, Crishna Mirella de Andrade. Sujeito e Direito: Subjetividade da Modernidade e o Papel da Lei. 
p. 92. Artigo disponível em:  
<http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/index.php/buscalegis/article/viewFile/32484/31698>. Acesso em: 
01/04/2010. 
27 Remete-se à frase de David Rousset: “Os homens normais não sabem que tudo é possível”, que 
abre  a terceira parte do livro sobre o totalitarismo da obra de Hannah Arendt “ O Sistema Totalitario”. In: 
ARENDT, Hannah. O Sistema Totalitário. 2004, p. 389. 
28 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. Minas Gerais: Editora UFMG, 2007, 
p. 182. 
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ao menos em parte caracteriza o campo como paradigma contemporâneo. O poder de decisão, 

seja o de vida e morte pela manifestação do poder soberano, é cada vez mais comum e 

cotidiano, atingindo a todos. Da mesma forma que no campo, onde a vida encontra-se 

constantemente sob riscos, ela também se desqualifica, passando a transitar como em um 

limbo, entre a vida e não vida. 

Agamben nos remete a um estado de coisas cuja vida está constantemente exposta a 

diversos riscos, mostrando uma contradição na qual a biopolítica, ao mesmo tempo em que 

inclui a vida para melhor geri-la, para fazer vida, pode, também, cruelmente, ou 

violentamente, deixar morrer. E esta lógica da biopolítica moderna, denota um 

posicionamento em que todos nós estamos expostos a esse tipo de violência, como, por 

exemplo, os acidentes das auto-estradas da Europa, que matam mais gente do que guerras.29 

Disto, pode-se concluir que todas as vidas estão inseridas em um campo sem limites, e que a 

qualquer momento ela pode ser aniquilada, mesmo estando sob proteção sagrada dos Direitos 

Fundamentais do Estado. 

No Brasil, facilmente podemos constatar tal situação. Hoje, qualquer um pode ser 

vítima de balas perdidas, ou de erro médico, ou de acidentes automobilísticos, etc. E tais 

fenômenos repercutem no judiciário, refletindo o número de casos que cada vez mais 

aumenta, de pessoas exigindo indenizações por danos morais, seja por negligência do estado e 

da polícia, seja por erro médico, seja por responsabilidade do condutor de veículo, ou de 

empresas, etc. O fato é que cada vez mais se morre por estas situações de risco em que a vida 

está exposta (ao ponto de o estado ter que valorar monetariamente a vida para pagar as 

indenizações), ao mesmo tempo em que, contraditoriamente, está presente o discurso de 

proteção à vida através dos Direitos Fundamentais. A vida, que é insacrificável porém 

matável, pode ser, também, em alguns casos indenizável.    

 

3 CAPITULO III – VIDAS EXPOSTAS 

 
STOP. 

A vida parou 

ou foi o automóvel?
 
 

(Cota Zero. Carlos Drummond de Andrade, 

2001)
30

  

 

3.1 Sociedade de Risco e Biopolítica 

                                                           
29 AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer. O Poder Soberano e a Vida Nua I. . Minas Gerais: Editora UFMG, 
2007, p. 121. 
30 DRUMMOND, Carlos de Andrade. Alguma Poesia. São Paulo: Editora Record, 2001, p. 28.  
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Anthony Giddens, autor da obra “Modernidade e Identidade”, deixa bem claro ao 

explicitar sobre o risco na modernidade como algo inquietante para todos e de onde ninguém 

mais escapa. E que hoje em dia é difícil distinguir os riscos que se assume voluntariamente e 

aqueles que afetam o indivíduo de maneira menos intencional, sendo, portanto, confusa a 

distinção entre ambientes extrínsecos e ambientes institucionalizados de risco. O autor destaca 

o exemplo em que o simples fato de dirigir e fumar representam riscos tanto exteriores quanto 

interiores destacados em uma sociedade de risco. 31  

Assim, basta existir vida para que esta esteja sob certos riscos, sejam eles 

voluntários, assumidos pelos indivíduos, ou muitas vezes involuntários. Neste ponto, a 

biopolítica também manifesta-se, pois ela não age de forma direta sobre a vida das pessoas e 

das populações, ela pode manifestar-se também de uma maneira indireta, seja causando ou 

expondo a riscos a vida das pessoas.32 Deste modo, em uma sociedade de riscos, é impossível 

analisar estes fenômenos dissociados do biopoder, uma vez que estes riscos entram nos 

cálculos de gerência da biopolítica. Um exemplo relevante a se destacar nesta discussão é o 

dos acidentes automobilísticos. 

É fato que hoje em dia estes tipos de acidentes matam uma enorme quantidade de 

pessoas (além das que ficam lesionadas ou perdem partes do corpo), representando no mundo 

todo um verdadeiro genocídio. No mínimo os acidentes rodoviários resultam em 1,2 milhões 

de mortes e mais de 50 milhões de feridos todos os anos, e que as mortes e as lesões estão em 

constante crescimento no mundo todo, relatam os dados do Relatório Mundial sobre  

Prevenção de Traumatismos causados por Acidentes de Trânsito feito pela ONU e publicado 

pela OMS e o Banco Mundial.33 

Pode-se equiparar estas mortes ocorridas em acidentes de trânsito com as ocorridas 

na guerra do Vietnã, que matou, aproximadamente 7 milhões de pessoas em 15 anos; a do 

Golfo, que ceifou, aproximadamente 200 mil vidas em 1 ano; a antiga guerra do Afeganistão 

(1978-1992), que matou, aproximadamente 1,2 milhão de pessoas em 14 anos.34 E também a 

                                                           
31 GIDDENS, Anthony. Modernidade e Identidade. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 2002, p. 117 e 118. 
32 FOUCAULT, Michel. Em Defesa da Sociedade. São Paulo: Editora Martins Fontes, 2005, p.306. 
33 ONU. COMISSÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório de implementação de projeto: “Melhorar a 
Segurança Rodoviária Global: definir objetivos regionais e nacionais para a redução do numero de 
vítimas de acidentes rodoviários”. 2009. Disponível: 
<http://www.unece.org/trans/roadsafe/docs/Recommendations_2010p.pdf>.  Acesso 05/09/2010. 
34 História dos Estados Unidos. Guerras. Compare Vietnã, Golfo e Afeganistão. Disponível: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/2001-terrorismo_nos_eua-outras_guerras-
comparacao_entre_guerras.shtml>. Acesso: 05/06/2010. 
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do Iraque, que em 7 anos de guerra já matou mais de 120 mil pessoas (dentre civis e 

militares).35  

Percebe-se, portanto, que os acidentes de trânsito matam tanto quanto, ou até mesmo 

mais, do que países declaradamente em guerra. No caso do Brasil, segundo dados estatísticos 

retirados do Relatório de Estudos Técnicos, “Mapeamento das Mortes por Acidentes de 

Trânsito no Brasil”, elaborado pela Confederação Nacional de Municípios, aponta no Brasil, o 

número de mortes em acidentes de trânsito na média aproximada de 57 mil no ano de 2008 

(sem falar no número de lesionados que triplica em quantidade)36 e provavelmente este 

número não variou tanto até os dias de hoje (talvez tenha aumentado com a crescente venda 

de carros), o insere em um patamar de mortes acima do número de vítimas da guerra do 

Iraque em um ano. Esta análise sobre as mortes e lesões ocorridas em acidentes 

automobilísticos, denota que há total exposição da vida das pessoas a esses riscos modernos. 

E este tipo de risco é passível de controle estatal. 

Ora, se um país aceita montadoras de automóveis em seu território, incentiva a 

produção/consumo destes veículos em massa, seja reduzindo impostos, ou oferecendo 

créditos (diminuindo juros e favorecendo o financiamento), necessariamente com isto 

aumenta o número de veículos transitando pelas vias ao mesmo tempo em que aumenta o 

número de acidentes que matam ou lesionam a vida das pessoas. Ao optar por aquecer a 

economia e inundar um país com carros circulando em suas vias, o Estado, ao incentivar tal 

consumo, está priorizando claramente a economia de mercado (lucram as montadoras, as 

concessionárias vendedoras, os bancos, as financiadoras, seguradoras, retificadoras e 

mantenedoras, distribuidoras de combustíveis, concessionadas de rodovias, pedágios, a 

indústria da saúde e medicina, a indústria da farmácia, etc., e também o estado que arrecada 

com o IPVA, DPVAT, outros impostos e multas, mesmo que tenham aumentado seus gastos 

na saúde, com o SUS) em detrimento da segurança das pessoas e da população.  

Agindo assim, incentivando o aumento de automóveis em circulação, e sabendo que, 

consequentemente, aumentará as vítimas do trânsito, o poder soberano, em uma ótica de 

biopolítica moderna, está expondo a sua população e os sujeitos ao risco de perderem suas 

vidas, ou parte dela. Priorizando para isso o mercado econômico em detrimento da vida. 

                                                           
35 ARRAIS, Amauri. Raio X da Guerra: Iraque. Jornal digital: G1 – Mundo. 28/08/2010. Disponível: 
<http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/08/raio-x-da-guerra-iraque.html>. Acesso: 01/09/2010. 
36 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS. Relatório de Estudos Técnicos, “Mapeamento das 
Mortes por Acidentes de Trânsito no Brasil. Ano: 2009. Disponível:   
<http://www.pmrv.sc.gov.br/publicacoesETrabalhosArquivo.do?cdPublicacao=2490>. Acesso: 06/09/2010. 
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Este pensamento retoma todo o exposto sobre a vida nua e homo sacer, discorrido 

em tópicos anteriores. É um exemplo confirmativo de que a vida das pessoas, sob a ótica do 

funcionamento biopolítico moderno, em que se manifesta pelo poder soberano do Estado com 

a capacidade de decidir sobre a vida dos sujeitos, trata a vida como coisa supérflua, como 

sendo uma sobrevida. E assim o sendo, ela é facilmente matável, ao mesmo tempo em que é 

insacrificável. 

Expor a vida das pessoas ao risco de morrerem (ou serem lesionadas) em acidentes 

de trânsito, favorecendo o aumento de veículos e aumentando, consequentemente, a 

probabilidade das tragédias ocorrerem, com o intuito de aquecer a economia, implica em uma 

decisão soberana em que a vida de todos está em jogo, e que pode ser tirada a qualquer 

momento. Bastando, para que o mesmo ocorra existir e circular neste novo campo moderno 

de aniquilamento: as vias, rodovias, etc. E talvez a vida sacra que neste modelo é 

insacrificável, porém matável, em certas ocasiões ela possa ser também indenizável. 

O reflexo desta biopolítica moderna se manifesta também nas decisões dos 

respectivos casos que ingressam no judiciário. São os casos de indenização por danos morais 

da perda de vítimas do trânsito (ou lesões de parte do corpo) por “culpa” de outrem. Nestes 

casos em que o juiz tem que decidir sobre o valor da vida e de suas partes, para poder 

indenizar o beneficiário, a vida nua mais uma vez é inserida na discussão biopolítica.  

Aqui a vida nua ganha uma qualificação objetiva e, por ser matável porém 

insacrificável, ela passa a ser indenizável. Aquilo que antes, no discurso dos Direitos 

Fundamentais é invalorável, nas mãos do poder soberano, manifestada seja pelo perito, ou 

pelo juiz, passa a ser valorada, e sua medida de valor passa a ser o dinheiro. 

Enfim, a biopolítica moderna, como o poder soberano, manifesta-se duplamente no 

contexto de um acidente automobilistíco com vítima. Primeiro por tratar a vida dos sujeitos 

como sobrevidas, como vidas sacras (podendo ser matável porém insacríficável), ao colocar 

estes homo sacer em constante risco de morte em acidente de carro. Em segundo lugar, 

ocorrendo o acidente e existindo vítima, o poder soberano insere novamente esta mesma vida 

em seus cálculos racionais-objetivos de poder e estabelece valores indenizatórios a serem 

pagos em relação a esta vida. Seja com o seguro DPVAT, seja com os danos morais.  

Deste modo, quando a vida nua, que é gerida em escala populacional pela 

biopolítica, priorizando os interesses e as decisões do poder soberano, se vê inserida na 

máquina do poder, o poder soberano, neste caso especifico, transforma aquela vida nua em 

uma vida, de certo modo, “qualificada”, ou melhor, valorada em termos financeiros. Àquela 

vida nua, ou vida sacra do homo sacer; aquela vida que pode ser tirada a qualquer momento, 
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mas é insacrificável, pois é protegida a qualquer custa pelos Direitos Fundamentais, aquela 

vida nua quando afetada, ou excluída (morta), e inserida no cálculo do poder, é atribuído, de 

uma forma objetiva e racional, um valor monetário, que segue orientações normativas, muitas 

vezes, padrões. 

 

3.2. O Corpo “tabelado” e a perda do sujeito 

 

Se voltarmos ao início desta pesquisa e observarmos a ilustração inicial do corpo de 

um ser humano, destacada suas partes e seus respectivos valores em pecúnia, como uma 

representação dos valores legais dispostos na Lei federal do seguro DPVAT, pode-se dizer 

que esta representa uma manifestação completa do poder soberano estatal ao padronizar 

valores para o corpo.  

  Uma “tabela” que atribui valores ao corpo de uma maneira hierárquica, como por 

exemplo, R$ 405,00 para a amputação de qualquer dedo do pé, que não o primeiro dedo 

pododáctilo (“dedão”), como sendo o menor valor pago a uma parte do corpo; ou R$ 1.215,00 

com a perda do dedo “anelar” da mão; R$ 4.050,00 na perda total da visão de um olho; R$ 

9.450,00 na perda total do uso de um dos braços; e R$ 13.500, 00 como o valor pago máximo, 

sendo atribuído à morte, ou às perdas totais da visão, dos braços, ou um braço e uma perna, 

etc. 

Cabe refletir como foi possível chegar ou estabelecer estes valores específicos para 

cada parte do corpo, assim como para a vida e a morte, de uma forma tão precisa e detalhada. 

E também, como se pode reduzir a multiplicidade, a variabilidade subjetiva da vida e do corpo 

dos sujeitos, a uma análise utilitária, científico-racional, sistematizada em um quadro simples 

de valores? Ainda mais quando a vida, em um contexto da Era dos Direitos, dos Direitos 

Fundamentais, Humanos, etc.,37 assume um discurso de que é impossível a sua valoração em 

moeda, devendo ser protegida a qualquer custo, e qualquer manifestação contrária afronta a 

sua dignidade. 

Isto permite concluir, sob a perspectiva do biopoder moderno, que o sujeito quando 

inserido nesta lógica de poder, existe de uma forma nua, da mesma forma como o Homo 

Sacer de Agamben. Assim, se tratado como objeto, ou coisa, como simples sobrevida, 

supérfluo, ele pode ser medido, valorado de qualquer forma, pois não é levada em 

consideração a sua singularidade, multiplicidade e subjetividade de cada um. A biopolítica, 

                                                           
37 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1992, p. 6. 
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portanto, organiza objetivamente a vida nua dos homo sacer dispostos na população, de uma 

forma utilitária para melhor gerir e otimizar o corpo social e individual destes sujeitos, 

segundo os interesses do poder soberano (manifestado, nesse caso, pelo Estado, direta ou 

indiretamente). 

 Uma tabela que padroniza os valores para o corpo, denota a forma que o poder olha 

para os sujeitos ou cidadãos, como sendo corpos biológicos standarts (o valor do corpo é 

igual para todos) e também, ao inserir a vida dos sujeitos em seus cálculos de valoração, em 

moeda corrente, denota que a vida se tornou objeto, coisa, passível de valorar 

monetariamente, como uma mercadoria. E se ela tornou-se mercadoria, ela pode ser 

comprada, vendida, trocada, consumida, descartada. 

 

CONCLUSÃO 

 

 As consequências que isto pode acarretar são claras, pois se a vida dos sujeitos 

representa uma vida nua, uma sobrevida, ela pode servir como meio para se atingir algo, pois 

é objeto, coisa; podendo ser exposta a riscos para aquecer a economia de mercado; podendo 

ser excluída caso não pactue com as regulamentações biopolíticas (pode ser preso em 

presídios que são verdadeiros campos de concentração); pode ser, negligentemente, vítima de 

um administrador que não investe em saúde ou saneamento básico de determinada parcela da 

população, deixando-a morrer; etc. Estas manifestações da biopolítica moderna, em tratar os 

sujeitos como supérfluos, descartáveis, denota uma total contradição dos discursos garantistas 

dos Direitos Humanos e Fundamentais, que ao mesmo tempo em que protege, 

paradoxalmente pode matar. É a vida nua mais uma vez em estado latente, entre todos nós, de 

ser sagrada, insacrificável, porém matável, e algumas vezes indenizável. Perpetua-se a lógica 

do biopoder e reafirma-se a lógica de mercado. 

Conclui-se assim, a necessidade de se ampliar as percepções do funcionamento do 

poder, destacando-se os perigos que ele pode acarretar aos indivíduos em uma sociedade 

"massificada”, ao mesmo tempo em que desperta os problemas da subjetividade e do Direito 

na sociedade contemporânea, para que se possam esboçar outros caminhos capazes de 

resolver tais problemas. 

Desta forma, o objetivo proposto foi cumprido: de mostrar uma interpretação 

biopolítica do Direito, e revelar que os Direitos Fundamentais, e Humanos, ao mesmo tempo 

em que inserem a vida na política do Estado para protegê-la (tutelá-la), se contradiz. O 

biopoder acaba por deixar milhares de pessoas expostas ao risco, além de tratá-las como 
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coisas, passíveis de valorar monetariamente, como meras mercadorias e produtos, esvaziando 

e agenciando a subjetividades dos sujeitos, reduzindo suas vidas e seus corpos a simples 

tabelas valorativas com preços separados hierarquicamente em moeda corrente.   
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DESAFIOS PARA UMA COMPREENSÃO DO DIREITO A PARTIR DA 

ÉTICA DA ALTERIDADE 

 

 

Bernardo Gomes Barbosa Nogueira 

José Carlos Henriques 

 

RESUMO: O presente texto quer tratar da relação entre a construção jurídica ocidental e suas 

possibilidades, quando postas em contato com a ética, neste caso, vista a partir de um prisma 

particular, qual seja, a ética da alteridade. Chamaremos ao final, e como dialogante, o Direito 

como um fenômeno possível de regulação das práticas Ocidentais, posto “à prova” perante 

aqueloutro discurso, o ético, convocado sob os cuidados de Lévinas. Ao fim, propõe-se 

estabelecer os limites, superações e contributos que tal diálogo permitirá apontando, ainda, 

para possíveis desdobramentos e implicações, no que diz respeito aos fundamentos da 

filosofia da libertação, enquanto esta nos desafia à compreensão do outro, a partir de nossa 

história mais própria. 

 

Palavras chave: Lévinas; Direito; Ética; Alteridade; Outro; Filosofia da Libertação. 

 

 

Desafíos para una compreensión del derecho desde la ética de la alteridad 

 

Resumen: Este trabajo quiere abordar la relación entre la construcción jurídica de Europa 

Occidental y sus posibilidades cuando se pone en contacto con la ética, en un caso especifico, 

es decir, la ética de la alteridad. Llamamos al final, y para el diálogo, el derecho en cuanto 

fenómeno dialógico de regulación posible de las prácticas occidentales, pensado desde el 

discurso ético, convocada bajo el cuidado de Lévinas. Al final, se propone establecer los 

límites y las posibles contribuciones que este diálogo permita, en general, además de buscar 

indicar también los posibles resultados y implicaciones con respecto a los fundamentos de la 

filosofía de la liberación, que nos desafía a entender al otro, desde nuestra más propia historia. 

 

Palabras clave: Lévinas; Derecho; Ética; Alteridad; Otro; Filosofia de la Liberación. 
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1. Introdução. 

 

O Direito, enquanto construção humana que é, figura como uma das instâncias 

constituidoras de sentido do Ocidente. Essa afirmação é factível quando percebemos o 

pensamento jurídico a embalar e esculpir os valores que sustentam a face do homem 

ocidental. No enleio do fenômeno jurídico encontramos intrinsecamente associada a condição 

ética, instância que, por sua vez, vem legitimar a forma de realização daquele. Nessa interação 

e dialética de relacionamento entre ética e direito, veio a se constituir o que hoje 

reconhecemos como o homem ocidental.  

 

Nesse sentido, a proposta que aqui nos colocamos, é a de esboçar alguns do 

principais conceitos que formam um dos pensamentos éticos mais importantes da 

contemporaneidade. Referimo-nos a Emmanuel Lévinas e sua ética da alteridade. Assim, a 

partir desta compreensão, queremos indicar questões e dizer como o direito, enquanto ordem 

de regulação de valores,  poderá - se poderá - responder a essa interpelação. 

 

É sabido que o pensamento jurídico do Ocidente foi esculpido  e fundado sob os 

alvores do pensamento grego antigo, e apesar de encontrarmos entre os gregos o nascedouro 

do arcabouço ético e político que enreda o fenômeno jurídico, é, sem dúvida, um ideário 

fundado no logos. Ou seja, o nascimento da razão ocidental e sua perpetuação,  trouxeram 

como consequência a desautorização de quaisquer outras “racionalidades”.  

 

Contudo, assiste-se hoje a um grande número de diferentes narrativas que trazem 

interpelações, as mais variadas, no sentido da necessidade de reconhecimento de um novum 

do humano que não estaria adstrito às categorias comumente elencadas a partir da razão, que 

hoje se transforma em verdadeira técnica.  

 

“Totalidade e infinto”, seria este o pensamento a que nos estruturaremos para buscar 

reconhecer a forma como a ética infinita proclamada por Lévinas poderia enriquecer o 

pensamento jurídico e até, enquanto possibilidade, superá-lo em sua prática de realização do 

caminho do homem Ocidental. Assim, utilizar-nos-emos de mais um dos discursos ditos pós 

modernos a interpelarem a matriz jurídico civilizacional e a forma de atução desta enquanto 

regente da proteção e culto dos valores que formam o homem contemporâneo. Nesse sentido, 
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pensar a ética nos moldes propostos por Lévinas é já um impossível dentro do discurso 

racional e moderno que povoa o imaginário de grande parte dos pensadores na atualidade. Por 

isso mesmo, Lévinas insiste – e não poderia ser diferente – que a ética é um impossível 

enquanto discurso objetificado. Um infinito que se nos mostra a cada relação do eu com o 

outro. Cada relação ética estabelecida se transforma em um algo incompleto. Ora, o infinito 

que se abre a partir do rosto do outro nos impele de tal maneira que a cada instância que 

percorremos em sua direção, mais distante se torna a nossa possibilidade de conceitualização 

de um relacionar que se queira ético. 

 

A experiência ética, seria, portanto, uma experiência do infinito que se abre a cada 

relacionamento. A infinitude desta relação se nos mostra quando o autor impõe-nos a noção 

de que a responsabilidade infinita nos coloca responsáveis pelo outro e também pelos outros 

que se relacionam com ele. Isso seria apreender a relação com o outro com uma 

responsabilidade da qual eu nunca me consigo desvencilhar, na qual nunca consigo me 

localizar completamente, à qual nunca conseguirei captar totalmente.  

 

A ética da responsabilidade significa, para o objetivo inicial de 
esclarecimento, que nós nascemos em um mundo de relacionamentos sociais 
que não escolhemos e que não podemos ingnorar. Robert John Sheffler 
Manning é a favor da idéia de que a responsabilidade levinasiana é o estado 
mais “primordial” das relações inter-humanas embora não o estado básico de 
seres individuais. Com efeito, essa responsabilidade dirige e dá sentido a 
todas as idéias. As outras pessoas esperam algo de nós desde os primeiros 
momentos em que ficamos conscientes e em todos os momentos pelos 
caminhos da vida que pensamos ter escolhido. (HUTCHENS 2007, p. 35) 

 

O encontro, a partir do que nos anuncia Lévinas, seria o momento de uma descabida 

e inapreensível previsão. O outro, enquanto hóspede que habita esse lócus junto a mim, é ele 

mesmo inimaginável enquanto quantificação e previsibilidade. O encanto do encontro demove 

as possibilidades de apreensão racional, e nesse momento inaugural e infinito estaria 

localizado o outro. Não por mera apreensão a partir do eu, ao contrário, estaria o outro 

enquanto privilegiado e ao mesmo tempo fragilizado nesse encontro. Privilegiado, por sempre 

«passar a frente do eu» no encontro, e fragilizado por se mostrar como rosto nu. 

 

Indicamos esse encontro ético como aporia seguindo a senda nietzschiana quando 

nos fala acerca da incompletude do homem. Fica clara a percepção de necessidade de 

considerarmos essa relação sempre inacabada. A aspiração do homem à sua constituição é 
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também aspiração ética de realização de sua humanidade. Portanto, podemos agora afirmar 

que a ontologia ao ceder lugar à ética como filosofia primeira, seria desde já um contributo de 

grande interesse à formação ocidental, ou, em melhores palavras, do homem ocidental - que 

não cessa em acrescer humanidade a cada doação ética. 

 

2. Ética e relação infinita. 

 

A questão do infinito vem posta em todo o arcabouço de construção do pensamento 

de Lévinas, esse tema deverá ser bem compreendido para que as inovações de sua ética 

enquanto filosofia primeira sejam bem compreendidas. O conceito de infinito alarga a 

possibildade de realização do humano. É um existencial que se apresenta, já por sua 

constituição, impossível de ser totalmente apreendido pela razão – pelo positivismo racional 

que é herança de um pensamento moderno e opressivo ao homem. Ou seja, aquele 

pensamento que toma a constituição do humano a partir de uma caracterização abstrata de 

conceitos. O que implica desde já uma redução do humano, dado o apelo do rosto a partir de 

seu infinto que é ele mesmo. 

 

Há, portanto, que se atentar para a contestação realizada por Lévinas ao arcabouço de 

pensamento racionalizado desde os gregos antigos até a contemporaneidade. Assim, se 

reconhecermos que a razão ocidental seria ela mesma fundate e garante de uma espaço de 

relação intersubjetiva bem conseguida entre os homens, questiona-se: Agora, no momento em 

que a razão moderna se transveste em «razão instrumental», nesse momento em que 

diferentes racionalidades levantam armas contra esse aceite inconteste de seu império a reger 

as relações humanas, esse novo pensar deveria ser chamado ao diálogo? 

 

Entendemos que sim, e ainda, que seria mesmo necessária essa atenção!  

  

Todavia, para aqueles que encontrariam argumento para negar esse título de 
filósofo, ou para perseguir os elementos «impuros» da sua fenomenologia, é 
necessário recordar que toda a percepção é iluminada pelo espírito e que 
todo o sistema filosófico depende de elementos estranhos à razão pura. 
Podemos de resto com razão perguntar porque seria, por exemplo, o 
postulado aristotélico do homem como «animal raciona» o único detentor de 
legitimidade necessária para a orientação do espírito, ou porque o 
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pensamento – e não a crença – de um homem criado à imagem de Deus seria 
indigno de reter atenção dos filósofos. 1  

 

 

Aqui fica estabelecido, portanto, como esse pensamento acerca do infinito implica 

uma mirada mais adiante em face do que até então fora aceito no plano filosófico ocidental. 

Consideramos aqui uma retomada de uma faceta do Ocidente. Uma reflexão necessária, 

portanto, para darmos conta do imaginário filosófico ocidental. Nessa hora de variegados 

“ataques” à conduta racionalista e abstrata – neutral diríamos – do pensamento ocidental, 

visamos - com a retomada de uma reflexão relacionada com outro modo de compreensão do 

humano que é mais uma das meta-narrativas pós-modernas que deve ser posta em diálogo - 

um necessário acréscimo à formação do pensamento ocidental.  

 

Dentro desta perpectiva estaria incluída a inscrição do acolhimento do outro. Nesse 

sentido, reiteramos o problema primevo com que Lévinas pretende estabelecer seu 

pensamento diante da opressão racional e  imperial no Ocidente. A aniquilação do humano às 

catergoria do Ser não lho permitem alcançar sua epifania que aparece na relação com o rosto 

do outro. “A ideia do infinito transcende todo o saber positivo; tal como uma inspiração de 

bondade, ela desperta a razão para o sentido do Bem para além do ser” (CHALIER 1993, 

p.119). 

 

Lévinas pretende mostrar que pensar o humano a partir de conceitos éticos, 

anteriores e superadores do pensamento ontológico, direcionariam a existência a um outro 

                                                           
1 CHALIER 1993, p.119 . “Para Lévinas, a linguagem está fundada em uma relação anterior à relação de 
compreensão com os entes, relação essa que seria constituinte da própria razão e que constitui nossa relação com 
o outro. Esta, por sua vez, consiste em um empreendimento gnosiológico, ou seja, consiste em querermos 
compreender este outro. No entanto, o que de fato ocorre é que esta relação excede a compreensão, nos 
ultrapassa, posto que, para Lévinas, o rosto do outro é um rosto sem face, intematizável e que traz estampado em 
sua face o chamado de Deus. A esta relação Lévinas dá o nome de santidade, como um substituto para o termo 
grego ética e em oposição ao que ele chama de sagrado. Em primeiro lugar, é mister esclarecer que a relação 
com o outro de modo algum diz respeito à ontologia; que o Deus levinasiano não representa uma instância moral 
superior, mas um chamado não ontológico, um apelo ético para que se evidencie esta abertura na qual a relação 
com o outro se dá. Assim, o Deus levinasiano, o Deus sem ser, é apenas uma invocação não precedida de 
compreensão que se dissemina na multiplicidade cotidiana nos rostos de todos aqueles que nos surgem – daí o 
fato de o rosto do outro ser necessariamente um rosto sem face. Em segundo lugar, com a oposição e o 
deslocamento que Lévinas opera do sagrado rumo ao santo, ele visa também ao apontamento de que a sua ética 
situa-se para além do religioso, das instituições morais teológicas, e caminha próxima a uma noção de 
religiosidade absoluta, aberta e não institucional.” In, HADDOCK-LOBO, Rafael, A justiça e o rosto do outro 
em Lévinas, p.p. 78-79, disponível em: 
http://www.ifcs.ufrj.br/~sfjp/revista/downloads/a_justica_e_o_rosto_do_outro_em_levinas.pdf , acesso em 
15/08/2011. 
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para além do apreensível pelo entendimento e pela razão. O relacionar-se com o rosto – 

categoria a ser tratada adiante – está, portanto, intimamente ligada à ideia de infinito. Ora, de 

fato, as relações com a ideia de infinito são em verdade relações com o rosto. Expressão 

máxima da interação ética entre os humanos. 

 
A ideia do infinito, o transbordamento do pensamento finito pelo seu 
conteúdo, efectua a relação do pensamento com o que ultrapassa a sua 
capacidade, com o que a todo momento ele apreende sem ser chocado. Eis a 
situação que denominamos acolhimento do rosto. A ideia do infinito produz-
se na oposição discurso, na socialidade. A relação com o rosto, com o outro 
absolutamente outro que eu não poderia conter, com o outro, nesse sentido, 
infinito...  (LÉVINAS 1980, p. 176) 

 

Pelo normal encadeamento de ideias, reconhecemos necessária a menção ao outro 

dentro desta perspectiva. Seria, de fato, a ideia do infinito, um condutor que nos direciona ao 

outro. Sendo este outro um infinito inalcançável para o qual nos direciona esse modus do 

existir. Assim, “este desejo pela alteridade suscita em nós sempre mais desejos. Este desejo 

não poderá ser saciado por nenhum fim e satisfação.” (SIDEKUM, 2003, p. 07). Daí a 

compreensão de infinito relacionada com o outro. Outro enquanto infinito inabarcável que nos 

responsabiliza eticamente.  

 

Lévinas, ao mesmo tempo em que coloca em discussão a necessidade da passagem 

de uma racionalidade neutra para uma forma de existência crente, informa da necessidade de 

reconhecermos o infinito que não permite uma homogeneidade entre os homens e garante seu 

mistério enquanto singularidade, que garante sua vida enquanto forma e fórmula não 

objetiváveis:  

Que a proximidade do infinito e a socialidade que ela instaura e comanda 
possam ser melhores que a coincidência e a unidade, que a socialidade tenha, 
por sua própria pluralidade, uma excelência própria e irredutível,  que não se 
saiba dizê-la em termos de riqueza sem recair num enunciado de miséria; 
que a relação ou a não-in-diferença ao outro não consista, para o outro, em 
se converter ao mesmo; que a religião não seja um momento de uma 
economia do ser; que o amor não seja um semideus – certamente é também 
isto que a idéia do infinito em nós ou a humanidade do homem 
compreendida como teologia significa. Mas talvez ela já se anuncie, no 
próprio despertar da insônia do psiquismo, antes que a finitude do ser ferida 
pelo infinito seja levada a se recolher num Eu hegemônico e ateu.” 
(LÉVINAS, 2004, p. 280) 

 
 

 

 

10069



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

3. O Outro, o Rosto. 

 

O outro, que sempre me vem, seria o início de qualquer relação ética. O outro me 

apreende enquanto interpelação, exterioridade, distância, incompreensão e inacabamento. 

Outrem em mim é o desconhecido. Essa interpelação, seria a «experiência por excelência», 

experiência que me coloca a mim em xeque. Ou seja, interpela de tal maneira a fazer-me 

sucumbir à sua altura sob a qual me coloco sem uma possível conceituação. Permance 

outrem, distante enquanto possibilidade de conceito, mesmo que próximo na relação. “A 

relação entre Outrem e eu que brilha na sua expressão não desemboca nem no número nem no 

conceito. Outrem permanece infinitamente transcendente, infinitamente estranho...” 

(LÉVINAS 1980, p. 173) 

 

Assim, o infinito «tal como uma inspiração de bondade» é uma necessidade em 

minha relação com o outro. Outro que ao se apresentar a mim como rosto impõe-se em sua 

infinitude. Mais uma vez, o rosto seria o ponto de encontro para a compreensão da ética em 

Lévinas, pois, quando reconhecemos que o rosto do outro não é alcançável e apreensível por 

nossas categorias pré dadas, fica-nos claro porque a relação ética poderá se sobrepor à relação 

ontológica. Pois, antes mesmo da busca por uma compreensão do outro, ele já se nos antepõe 

enquanto rosto e a partir daí somos só e apenas reféns dele nessa relação, como afirma 

Lévinas, de uma «radical assimetria». 

 

O rosto do homem excede toda a descrição possível, aquele que julga 
aproximar-se dele acumulando detalhes – cor dos olhos, forma do nariz e da 
boca, traços expressivos, etc. – não alcançaria senão uma imagem estranha 
ao rosto (...) A relação de frente a frente não se deixa pensar nos termos de 
um reconhecimento mútuo. Ela não surge senão no preciso instante em que o 
contexto que, normalmente, ilumina os encontros quanto ao lugar de uns e 
de outros, se apagasse sob a força incompreensível que, sem ele saber, 
emana do rosto. Aquele que observa recebe subitamente a revelação de uma 
verdade  que o  conhecimento conceptual não sabe transmitir: na sua 
vulnerabilidade, esse rosto, separado de mim pela distância invisível da 
alteridade, solicita-me imperativamente. O encontro do rosto constitui um 
choque que nada, no contexto ou nas palavras trocadas no instante 
precedente, prepara. Ele não se anucia, advém. O que incita Lévinas a 
descrevê-lo  como uma «epifania» ou como uma «revelação», quer dizer, 
como um acontecimento que surpreende necessariamente o sujeito, ou ainda 
que se apodera dele e lhe faz mal. (CHALIER 1993, pp. 112-113) 
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O rosto como forma de experienciar o outro seria o abalo que não permite às 

categorias do eu apreendê-lo. O rosto se mostra então como «evento» em relação ao eu 

ordenador. O eu que procura absorver o outro a partir de si não é possível à estrutura do 

evento, que por si só, quando aparece, cria abalo em toda a estrutura que antedecedia sua 

chegada. O rosto como evento é fonte interessante para entender a impossibilidade mesma 

que seria uma sua apreensão. Pois, o evento, infinito em suas aparições e possibilidades de 

mostração, é ele a mostrar desde já o impossível que o rosto é. 

 

O rosto, portanto, se mostra como uma tarefa impossível do pensar racional e 

abstrato. Seria, então, em palavras de Lévinas, «a experiência por excelência». A «ultrapassar 

os poderes do sujeito», uma prova de sua infintude, um testemunho de sua irrealidade. Em 

palavras de (PLUSS 2006, p. 574) toda tentativa de descrição do evento seria apenas uma vã 

tentativa, assim como «a tentativa de desenhar um pássaro voando».  

 

4. Rosto, Responsabildade e relação ética assimétrica. 

 

Em acordo com o pensamento levinasiano, a interpelação do rosto lança sobre o eu 

uma responsabildade que o antecede, criando assim a subjetividade. Independentemente de 

uma anuência ou concordância do eu, a responsabilidade que me vem a partir do rosto do 

outro me impele e – por se tratar de uma relação assimétrica – não tenho, aliás como já nos 

referimos, possibilidade de me deslocar de sua incessante inquisição. O rosto é obrigação 

infinda que arrebata a cada momento em que nos damos conta de nosso existir, pois  ele se 

torna também condição de inteligibilidade do mundo. Sou enquanto me responsabilizo.  

 

Quando Lévinas admite que essa responsabilidade é “indeclinável” ele quer 
que entendamos que não podemos dizer “não” a ela. “Ser eu” proclama 
Lévinas “significa não ser capaz de evitar a responsabilidade” porque estou 
ligado, de uma maneira peculiar ao outro. Com efeito, mesmo antes de 
encontrar o outro eu já sou responsável. “Estou obrigado sem que essa 
obrigação tenha começado em mim, como se uma ordem tivesse penetrado 
sorrateiramente em minha consciência como um ladrão, metendo-se ali 
clandestinamente” (...) A face de outra pessoa evoca uma responsabilidade 
para com aquela pessoa. Em toda as ocasiões em que reagimos a alguém 
estamos sendo responsáveis para com eles de uma maneira indeclinável , ou 
seja, irrecusável. A face da outra pessoa em um relacionamento face a face 
tem uma espécie de direito privilegiado sobre nós. Muitas vezes Lévinas 
escreve sobre o eu como se fosse um “refém” perseguido pela outra pessoa. 
(HUTCHENS 2007, pp. 36-37) 
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“A melhor maneira de encontrar outrem é nem sequer atentar na cor dos olhos”. 

(LÉVINAS 1982, p. 77) Com essa frase o autor tenta mostrar a improbabilidade que é o 

contato com o Rosto. É improvável, pois aquele que o apreende em suas feições acaba por 

não alcançá-lo enquanto tal. Assim, se seguirmos a recomendação do autor poderemos aferir o 

paradoxo que é a relação com o rosto. Ora, se de um lado o rosto se encontra «despido», «sem 

defesa», «ameaçado», de outro, é esse mesmo rosto que nos impede de atuar de outra forma 

senão com amor. Em palavras de Lévinas, “ao mesmo tempo, o rosto é o que nos proíbe de 

matar”. 

 

Neste momento trata-se de traçarmos a relação proposta, entre rosto, responsabildade 

e relação ética assimétrica. Assim, é para esse rosto que devo tudo, a quem tudo perciso 

responder enquanto apelo ético desamparado que me clama e ordena em uma relação 

assimétrica. Neste sentido, ao mirar esse rosto, tenho-me interpelado por ele como uma 

ordem, pois sua fragilidade me ordena – não matarás! – e a esta altura do rosto é que me 

curvo enquanto seu refém. Incapaz de conceituá-lo dada sua anterioridade que me constitui 

em minha própria subjetividade.    

 

Os dizeres de CHALIER autorizam o que vimos a referir, ou seja, a relação 

assimétrica imposta pelo outro não me é questionada, ele me vem. Nesse sentido, não há 

qualquer esperança de retribuição para o existir ético, em verdade, o que irá colorir a relaçao 

ética será, de fato, o desinteresse que me demove até o rosto, que me responsabiliza por ele.  

 

De facto, segundo Lévinas, o outro diz-me respeito mesmo se me ignora, se 
me olha com indiferença, ou passa, atarefado sem me ver. A ética impõe-me 
deixar o terreno, violento e inelutavelmente enganoso, da luta pelo 
reconhecimento, da rivalidade e da vingança. A nudez inscrita no rosto de 
outrem, ainda que daquele que não hesita em me sacrificar por causa dos 
seus interesses, consigna-me imediatamente reponsável, obsidia-me e até me 
põe em questão se ele se recusa, obstinadamente, a reconhecer-me... 
(CHALIER 1993, pp. 123-124) 

 
E às críticas acerca de uma tal desobrigação pelo outro que não me ama e que me faz 

mal, Lévinas responde da seguinte forma: 

 

(A) assimetria ética, a única capaz, segundo ele, de fazer entrar um pouco de 
humanidade num mundo expostos aos mais dilacerantes ódios. Como se 
fosse necessário saber abrir uma brecha na rivalidade mimética que tão 
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frequentemente aprisiona os homens, não hesitando em consentir à bondade, 
em primeiro lugar, sem garantia quanto à recção de outrem, susceptível, com 
efeito, de confundir esta bondade com uma fraqueza e de se aproveitar disso. 
(CHALIER 1993, p. 124) 

 

Aqui estaríamos no terreno daquilo que se chamou vocação para santidade. 

Exatamente no sentido de afirmar que a ética seria desinteresse. Relação de pura assimetria 

em face do outro que me contém e para o qual eu «sempre tenho uma resposta a mais para 

dar». Independente de qualquer ordem recíproca, posto que se trata de uma relação de 

santidade, simplesmente um eis-me aqui! 

  

5. A ética “do” Direito: um diálogo possível? 

 

Entende-se aqui que a possibildiade deste diálogo se mostra a partir da percepção de 

que a ética figura como uma das condições – junto com a condição mundanal e condição 

antropológico existencial - para o emergir do evento jurídico. Condição transcendental para 

que o direito realize seu fim último, qual seja, a fruição da justiça entre e por parte dos 

homens. 

 

Assim, o Direito não estaria encerrado em qualquer ordem de «intersubjetividade 

institucionalizada», mas, apenas na ordem em que os homens-com-os-outros tenham a 

possibilidade do re-conhecimento mútuo enquanto fins-em-si-mesmo, não dispondo nunca de 

sua característica de pessoa - «do ser do homem uma pessoa» -, o que necessariamente 

importa na impossibilidade de instrumentalização de meros sujeitos dispostos como meio para 

a realização de quaisquer fins, senão, o da realização de si mesmos. 

 

Aqui, há uma recondução do Direito à posição de instaurador do homem-no-mundo-

enquanto-pessoa, esse imperativo é o que distingue o Direito das demais ordens e que vem 

fundado numa raiz ética que incide sobre todo o seu fenômeno de aparição. Esse 

reconhecimento do homem enquanto pessoa e não reduzido a meio para outro fim é 

«condição transcendental do Direito», ora, como já nos ensinou Aristóteles, só haverá «justiça 

entre iguais»; daí o reclame incessante por esse re-conhecimento que é ele mesmo 

possibilitador da existência do Direito.  
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Contudo, a condição ética não assimila, não se confunde com o todo do Direito, mas 

não há a possibilidade deste sem uma «dimensão» daquela. Nesse sentido é que o Direito 

assumido nos moldes propostos, põe ênfase na realização da pessoa; pessoa como projeto do 

homem e assim do Direito, o que significa saltar da condição antropológica do homem para 

torná-lo uma «aquisição axiológica».  

 

O Direito não é uma necessidade da existência dos homens, assim como a pessoa só 

existirá se houver essa disposição para uma sua realização/aquisição, que se dará por 

intermédio do Direito enquanto regulador que possibilita e mesmo necessita dessa existência 

para estar no mundo dos homens. 

 

Pois, para que haja o reconhecimento da pessoa é necessário ao homem que tenha 

uma atitude disposta a tanto, ou seja, para que os outros me reconheçam como pessoa 

necessito reconhecê-los também. O que, vistas as coisas sobre o prisma que pretendemos, 

significaria indentificar o Direito como o projeto do homem que permite uma aquisição de si 

mesmo enquanto pessoa. A dispor de qualquer necessidade ontológica acerca da existência do 

homem.  

Está o homem no direito quando realiza a condição ética da emergência do 
direito como direito, quando o homem não é apenas sujeito [...] mas 
enquanto se funda como pessoa. A pessoa é com o reconhecimento do outro 
como sujeito-pessoa (também como eu sou) e não como simples objecto. 
(CASTANHEIRA NEVES, 2008, p. 238)  

 
Assim, a igualdade, necessária à realização da justiça, ínsita ao ser do Direito, 

importa que seja/esteja aliada a uma atitude responsável na comunidade. Assim, necessário 

evidenciar que apenas numa ordem comunitária de atenção ao outro é que concebemos essa 

possibilidade, ora, a atitude responsável é já um reconhecimento do outro como fim.  

 

Portanto, mais uma vez a afirmação da necessidade do atendimento ao Direito como 

projeto/resposta possível. Aqui, a opção pelo Direito não é colocada de forma leviana como 

mais uma escolha qualquer, nesse caso, trata-se de optar por ser ou não pessoa. Ora, nas 

«alternativas ao Direito», essa possibilidade se esvai quando reconhecemos – na política, na 

economia, por exemplo – um erguer do homem a um patamar de meio. 

  

Nesse sentido é crível perceber em nossa pesquisa sobre a possibilidade de 

reconhecer no Direito - visto sob este prisma – como resposta possibilitadora da realização 
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autêntica do dasein ocidental, ou seja, a aquisição/formação/construção do homem enquanto 

pessoa. Possibilidade apenas, pois, como se nos mostra o pensamento de Lévinas, a ética, 

como filosofia primeira e tomada sobre este prisma, nos permite reconhecer uma outra 

dimensão do humano, e sobre este encontro do direito, que reconhece e afirma o homem 

enquanto pessoa, mas ainda fundado em uma herança ética sectária do pensamento grego 

antigo e estribada no logos racionalizante é que nosso esforço se constitui, os caminhos desta 

interpelação, temos a seguir.  

 

6. Uma perspectiva latino-americana. 

 

Com desenvolvimentos significativos a partir da década de 1970, no século XX, 

floresceu na América Latina, a filosofia da libertação. Muito embora tenham, desde o início e 

até hoje, enfrentado muitas e severas críticas, as perspectivas adotadas pela filosofia da 

libertação alcançaram significativo grau de sedimentação, permanecendo como horizontes 

férteis para um pensar enraizado e comprometido com a história.  

 

O ponto de partida essencial é a crítica ao eurocentrismo dominante no pensamento 

ocidental, que coloniza e expande suas fronteiras, tudo compreendendo a partir das 

perspectivas modernas e pós-modernas experimentadas pelo pensamento europeu. O que 

propõem os autores da Filosofia da Libertação, é uma retomada do pensamento a partir do 

solo histórico-social latino-americano e, com este intuito, se volta para a compreensão do que 

o eurocentrismo teria produzido entre nós, na reconhecida expansão do centro para a periferia. 

 

Evidentemente, a filosofia que assim se constrói não escapa, de certo modo, de um  

agir também ele centralizante, agora em outra chave de compreensão, a latino-americana. 

Contudo, este engajamento não obscureceu a visão de pensadores como Enrique Dussel que, 

desde o início, empreende um diálogo frutífero com a filosofia européia.  

 

Não é o caso de fazer replicar modelos de compreensão da realidade, esta é uma das 

principais lições. O diálogo com a filosofia centro-européia aponta para uma tarefa profunda 

de revisitação de nossa identidade latino-america, construída sob os auspícios de uma 

dominação. Trata-se de uma proposta engajada. Eis porque, obviamente, já de início, a 

filosofia da libertação assume a tarefa de pensar as relações intersubjetivas, sem se esquivar 

de suas implicações éticas e políticas. 
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Neste contexto, o pensamento de Emmanuel Lévinas não tardou a comparecer como 

fonte de um diálogo privilegiado. O ponto de partida da filosofia da libertação, a constatação e 

a descrição da colonização eurocêntrica, é já um convite à análise da interação com um certo 

outro: afinal, um encontro de diferenças se realizou entre nós.  É neste contexto que pode ser 

pensado um diálogo frutífero entre uma perspectiva de compreensão filosófica própria da 

América Latina e aquela advinda do pensamento ocidental europeu: as diferenças nos 

convocam à compreensão da alteridade e, quanto mais, esta se des-encobre, mais ela nos 

desafia. Ora, a partir de Lévinas, é incrementada a possibilidade de compreensão da 

alteridade, enquanto tal. Por isto a filosofia da libertação viu ali uma provocação e uma tarefa: 

buscar a superação da ontologia ocidental européia, via de um discurso ético, compreensivo 

da alteridade, como filosofia primeira. 

 

Enfim, e a apenas como lampejo de investigações futuras, pode-se anunciar que o 

diálogo com o pensamento de Lévinas, desde uma perspectiva da filosofia da libertação, 

comparece como um desafio, também para quem queira pensar filosoficamente o direito, já 

este se resolve na intersubjetividade. Uma ética, como filosofia primeira, desafia a 

compreensão da alteridade, historicamente enraizada. O outro histórico, que sempre somos, 

nos provoca e nos desafia a pensar a normatividade, a regulação das direções do agir segundo 

nossos projetos. Eis um diálogo que, já avistado pelos filósofos latino-americanos, ainda deve 

prosseguir, com boas promessas. 

 

7. Considerações finais 

 

O diálogo a que nos propusemos trouxe em um primieiro instante traços do 

pensamento ético de Emmanuel Lévinas e, em outro momento, a necessidade ética enquanto 

condição que sustém a formação jurídico ocidental.  

 

Contudo, nossa intenção não fora ainda lograda e importa, nesse momento, responder 

às indicações elencadas no início de nosso trabalho, ou seja, importa responder até que ponto 

o diálogo entre o Direito - enquanto plataforma civilizacional do Ocidente - e essa nova forma 

de pensar o humano – a ética da alteridade –  tem a nos mostrar, seja como contributo, 

superação, crítica e avanços. É esse, portanto, nosso objetivo final. 
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Aqui, encontramos a necessidade de percepção de uma nova forma de 

reconhecimento do homem a partir da ética em Lévinas, isso instaura no pensamento jurídico 

uma perturbação, pois, a ideia de infinito enquanto componente do rosto que me interpela não 

me permite uma resposta final – um dito – pois ela seria componente do dizer que é a ética em 

Lévinas, e que o dito do Direito apenas poderia perseguir, nunca alcançar. 

 

Estamos no plano da aporia. A realização ética seria um novo modus de existência 

para o homem ocidental. Contudo, não totalmente dissociado do discurso jurídico, talvez, 

apenas neste ponto. Assim, se verificarmos junto com A. Castanheira Neves acerca da 

responsabilidade do homem em relação ao histórico que o constituiu e assim ao direito, 

estaríamos, mesmo que de passagem, pelo terreno ético da responsabilidade. Contudo, e como 

vimos, o apelo do outro me antecipa enquanto partícipe da relação, por isso, o direito ainda 

não daria conta de estribar essa relação ética, pois, antes de qualquer relação, antes de 

qualquer “chamado” do direito, o eu já está tomado de responsabildade pelo outro. Infinita a 

responsabilidade, infinito o outro. Esse seria já um limite que a ética levinasiana imporia em 

sua relação com o direito. 

 

No direito, há um limite de responsabilização, ou seja, sou apenas responsável até o 

ponto que  o outro não me humilha. A existência dentro do fenômeno jurídico coloca os 

partícipes em uma mesma condição de igualdade, o que para Lévinas não seria o bastante, 

ora, o acolhimento que sua ética requer instaura um caminho para a santidade. Caminho em 

que sou conduzido pelo outro, e no qual não importa qualquer reciprocidade, portanto, 

qualquer igualdade, tal como a reclamada pelo direito. Simplesmente por se estribar em uma 

relação assimétrica em que o outro se me sobrepõe, independentemente de minha anuência.  

 

A relação intersubjetiva é uma relação não-simétrica. Neste sentido, sou 
responsável por outrem sem esperar a recíproca, ainda que isso me viesse a 
custar a vida (...) Precisamente na medida em que entre outrem e eu a relação 
não é recíporoca é que eu sou sujeição a outrem; eu sou «sujeito» 
essencialmente neste sentido. Sou eu que suporto tudo. Conhece a frase de 
Dostoievsky: «Somos todos culpados de tudo e de todos perante todos, e eu 
mais do que os outros». Não devido a esta ou àquela culpabilidade 
efectivamente minha, por causa de faltas que tivesse cometido; mas por que 
sou responsável de uma responsabilidade total, que responde por todos os 
outros e por tudo o que é dos outros, mesmo pela sua responsabilidade. O eu 
tem sempre uma responsabilidade a mais do que todos os outros. (LÉVINAS 
1982, p. 92) 
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Assim, a relação intersubjetiva e de bilateralidade atributiva, inerentes à ontologia do 

direito, não poderiam  mesmo se realizar em um pensamento como esse. Ora, pensar que o eu 

se relaciona com o outro com a certeza de que estão em uma mesma condição, isto seria já 

uma impossibilidade ao que nos ensina Lévinas. O outro, como dito, tem prioridade sobre 

mim, me governa, «passa à minha frente» e não se coloca ao meu lado como igual. Portanto, 

mesmo em um pensamento que reclama o direito enquanto resposta para a realização do 

homem enquanto pessoa, mesmo nesse caso(!), o eu ainda está  a dominar a situção, o outro é 

pessoa perante o eu, e não o inverso, e por isso mesmo, e ainda com Lévinas, é preciso 

«mudar as posições», ou seja, a realização do outro enquanto pessoa não dependeria de um 

reconhecimento mútuo, é plena responsabilidade minha, a recebo como ordem que o outro já 

é, sem que ele me deva o mesmo tratamento.  

 

No que tange à responsabilidade, o pensamento de Lévinas apresenta também uma 

diferente e hiperbólica situação em face do jurídico, pois, se dentro do fenômeno do direito, 

ao outro são atribuídas responsabilidades na medida em que lhe são também conferidos 

direitos em sua relação com o outro.  A relação de responsabilidade em Lévinas supera essa 

necessidade e ainda impõe que a atenção esteja voltada ao outro, ao rosto do outro, que com 

sua fragilidade impera sobre o eu a comandar sua ação. Ação ética que independe de qualquer 

outorga de direitos. Em relação ao outro tenho deveres, incondicional, portanto. Assim, a 

responsabilização do homo juridicus esbarra na necessidade de uma paga diante de seu agir, o 

que em face de Lévinas não se reconhece necessário. De uma lado, rumamos para o justo 

ocidental, aristotélico, de outro, caminhamos para a santidade, do pai que acolhe o filho 

pródigo mesmo sabendo que sua ação não seria aceite no plano da justiça e apenas e tão 

somente no plano do amor. 

 

Neste sentido, o contato do direito com a ética em Lévinas a partir de nossa reflexão 

seria mesmo uma tentativa, um projeto que aponta para um lócus de visitação necessária para 

o humano, a utopia. Uma relação utópica de uma ética extremada em face de um pensamento 

ainda instaurado sobre matrizes logocêntricas. Assim, não podemos prever qual será a saída 

ou solução no diálogo entre o logos ocidental e o pathos do amor incondicional de matriz no 

judaismo. Contudo, indicamos esse diálogo como mais uma possibilidade utópica, utopia 

enquanto um não lugar. Assim, a realização desta ética radical poderia se nos mostrar como o 

horizonte, ponto em que, quanto mais caminhamos para ele, mais ele se distancia, mas que em 

seu próprio caminhar não cessa de nos ensinar. Seria esse o projeto desta ética do futuro, um 
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caminho infinito e perturbador em que a cada novo raio de luz é também um novo raio de 

humanidade. Caminhar para a ética é caminhar para o outro, em direção de seu rosto, mesmo 

que não saibamos identificar sua procedência, sua raça, seu sexo ou seu país. 
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DIREITO E RAZÃO NA MODERNIDADE: PARA UMA CRÍTICA 

TRANS-ONTOLÓGICA DO PARADIGMA PÓS-POSITIVISTA 

 

LAW AND REASON IN MODERNITY: TOWARDS A TRANS-ONTOLOGICAL 

CRITICS OF THE POST-POSITIVIST PARADIGM 

 

Diego Augusto Diehl 

 

  

RESUMO 

O presente artigo procura reconstruir inicialmente o caminho trilhado pela chamada “teoria 

institucional do Direito”, do jusnaturalismo até a consolidação do positivismo jurídico, que 

passa por uma profunda crise paradigmática a partir da segunda metade do século XX, com o 

advento das chamadas “teorias jurídicas pós-positivistas”. Esse processo de desenvolvimento 

teórico é identificando como o próprio produto do processo de desenvolvimento do moderno 

sistema-mundo capitalista e do sistema de direito a ele associado, constituindo-se portanto no 

campo filosófico da Totalidade. Torna-se possível, portanto, a construção de uma teoria 

ontológica do campo jurídico, dentro do qual se constroem relações sociais marcadas pela 

reificação, pela alienação, e, acima de tudo, pela produção de vítimas que se situam num 

campo alheio à Totalidade, na Exterioridade filosófica, para a qual as teorias ontológicas do 

Direito não são consideradas suficientes ou adequadas. Desse modo, os teóricos que tratam da 

chamada “Retórica jurídica” reproduzem teorias situadas no campo da ontologia, eurocêntrica 

e baseada no anti-diálogo, cuja desconstrução demanda uma perspectiva trans-ontológica que 

abranja não apenas a Totalidade vigente, mas também a Exterioridade do Outro, que carrega 

em si uma retórica de novo tipo, denominada como “Retórica da Libertação”. O Direito como 

um todo passa a ser visto, desse novo ponto de vista, como um direito construído a partir dos 

argumentos do Outro, num processo dialógico e de respeito à Alteridade. 

PALAVRAS-CHAVE: TEORIAS INSTITUCIONAIS DO DIREITO; TEORIAS 

JURÍDICAS PÓS-POSITIVISTAS; ONTOLOGIA JURÍDICA; RETÓRICA JURÍDICA; 

RETÓRICA DA LIBERTAÇÃO 

 

ABSTRACT 
This article aims to reconstruct the path between the "institutional law theory", starting with 

the birth of “natural law” and going to the consolidation of legal positivism, which passes 

through a deep paradigmatic crisis since the second half of the twentieth century, with the 

advent of so-called "post-positivist law theories”. This process of theoretical development is 

identified as a product of the development of the modern capitalist world-system and its 

system of law, stablished so in the philosophic field of Totality. It makes possible, then, the 

construction of an ontological theory of the legal field, which is colonized by reification and 

alienation of social relations, and, above all, by the production of victims that lie in a field 

outside the Totality, in philosophic Exteriority, for which the ontological law theories are not 

considered sufficient or even appropriated. Thus, theorists who treat the so-called "Law’s 

Rhetoric" reproduces theories situated in the field of Ontology, based on eurocentrism and 

anti-dialogue, which demands the deconstruction with a trans-ontological perspective that 

encompasses not only the current Totality, but also the Exteriority of the Other, witch carries 

with him a new kind of rhetoric, named as "rhetoric of Freedom." The Law is seen then from 
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this new point of view, as a Law that is built on arguments of the Other, in a dialogic process 

and with respect for Alterity. 

KEYWORDS: INSTITUTIONAL LAW THEORIES; POST-POSITIVIST LAW 

THEORIES; LAW ONTOLOGY; LAW’S RETHORIC; RETHORIC OF LIBERATION 

 

 

  

1) Introdução 

  

  

  

Desde o período do pós-guerra, a teoria e a filosofia do Direito sofreram profundos 

processos de crise e de rediscussão de seus paradigmas fundantes, em virtude do fato de os 

sistemas jurídicos não terem sido hábeis para evitar a barbárie ocasionada pelo nazismo e pelo 

fascismo em diversos países do mundo, tidos até então como “civilizados”. Pior que isso, os 

sistemas jurídicos na verdade prestaram enormes contribuições à edificação desses regimes 

totalitários, conferindo-lhes coesão interna e ideológica em relação aos agentes afetados pelo 

campo jurídico em questão. 

  

Com isso, o paradigma científico e filosófico dominante para a compreensão do 

campo jurídico – o chamado “positivismo jurídico”[1] -  sofre um profundo abalo, 

especialmente pelo fato de ser tido por muitos de seus críticos como uma corrente intelectual 

servil à classe política e juridicamente dominante num determinado contexto histórico e 

social. Essa é uma crítica recorrente utilizada por muitos autores que, durante a década de 

1950, buscaram resgatar o antigo paradigma jusnaturalista, e que em seus termos gerais foi 

devidamente respondida por KELSEN em seu prefácio à “Teoria Pura do Direito”[2]. 

  

Considerar o normativismo kelseniano como uma teoria conivente com os donos do 

poder é de fato reproduzir um reducionismo teórico que em nada contribui para a 

identificação das limitações reais de tal proposta teórica. Isso porque, conforme o próprio 

KELSEN admite, o que há em sua obra é uma tentativa de abordagem, num plano teórico-
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científico, da estrutura geral dos diversos sistemas jurídicos existentes, considerados sob uma 

perspectiva institucional. 

  

O verdadeiro avanço paradigmático que se verificou em relação a KELSEN, HART e 

os demais autores célebres do positivismo jurídico, foi precisamente a identificação da 

perspectiva de todos estes autores em construir uma teoria institucional do Direito, que 

acabava por deixar de fora da abordagem teórica aspectos decisivos relacionados com a 

estrutura axiológica do Direito. Urgia, então, abordar essa estrutura a partir das diferentes 

formas e métodos disponibilizados ao longo de toda a história da filosofia, de forma a 

“corrigir” e/ou “completar” os aspectos trazidos pelas teorias institucionais do Direito. 

  

Ocorre que, conforme se verá ao longo do presente artigo, não obstante os inegáveis 

avanços teóricos trazidos pelas mais recentes discussões no âmbito das (mal-)chamadas 

teorias “pós-positivistas”, há ainda aspectos não enfrentados e que remetem à ontologia do ser 

social, ou seja, à estrutura e ao modo de construção da totalidade das relações sociais dentro 

dos diversos campos que compõem a realidade sócio-histórica vigente. Conforme se verá, 

além dos aspectos relacionados à alienação e à reificação das relações sociais, o campo 

jurídico também padece da estrutura de funcionamento das relações sociais instituídas no 

âmbito da racionalidade moderna, que produzem a negação da Alteridade e a expulsão do 

Outro para o campo da Exterioridade filosófica. 

  

  

  

2) Modernidade: da teoria institucional do Direito às teorias pós-positivistas 
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Nenhuma teoria científica e nem qualquer paradigma filosófico é construído de 

forma alheia ao seu contexto próprio ou à sua realidade determinada. Pelo contrário, seja no 

campo das ciências exatas ou naturais, seja no campo das ciências humanas ou sociais, 

sempre há uma rede bastante complexa de inter-relações que produzem teóricos e teorias, que 

ora reproduzem a realidade vigente, ora rompem com ela no sentido da edificação de novas 

significações sociais. 

  

O que se pretende argumentar, tanto em relação à teoria institucional do Direito, 

como em relação às diversas matrizes do chamado “pós-positivismo”, é que não apenas há 

nelas uma reprodução mais ou menos condicionada da realidade que lhes confere sua 

historicidade própria, como que em todas elas há a influência decisiva da racionalidade 

moderna. Para isso, há que se colocar nos devidos termos aquilo que se compreende como 

razão moderna, construída com o advento da Modernidade. 

  

Em geral, as teorias dominantes em relação à Modernidade, seja para a defesa como 

para a crítica de seu projeto, se pautam por uma perspectiva histórica e filosófica demasiado 

eurocêntrica, e portanto incorreta em relação aos efetivos fatos históricos que ensejaram a sua 

ocorrência. HEGEL e WEBER são dois exemplos bastante claros desse fato, considerando a 

Modernidade como um produto da “racionalidade” combinada com o “espírito” (do 

capitalismo em WEBER; ou como ligação com o Absoluto em HEGEL), que ocorre apenas 

em alguns países da Europa Ocidental no contexto do nascimento do capitalismo industrial. 

  

Trata-se de uma concepção eurocêntrica e incorreta pois, acima de tudo, toma o 

nascimento do capitalismo e o advento da Modernidade como produtos exclusivamente 

endógenos destas nações européias específicas, efetivados a partir de uma racionalidade e de 

uma subjetividade “superior”, “civilizada”, “científica”. 

  

O filósofo argentino Enrique DUSSEL tem se notabilizado nos últimos anos como o 

mais contundente crítico dessa natureza de argumentos que buscam “explicar” a essência da 

Modernidade e da subjetividade moderna[3]. Em primeiro lugar, conforme aponta DUSSEL, 
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a descrição do advento da Modernidade como um fenômeno intrinsecamente europeu é 

falaciosa, pois a filosofia e a ciência “produzidas” pelos europeus a partir do contexto da 

Reforma e do Renascimento mercantil e cultural tiveram a influência direta dos povos árabes, 

que eram, de fato, a cultura hegemônica ao longo dos séculos em que a Europa se encontrava 

mergulhada nas trevas medievais[4]. 

  

Um segundo argumento decisivo contra a concepção eurocêntrica da Modernidade 

está no fato de que a ciência e a filosofia assimilada dos povos árabes e reformulada pelos 

europeus no contexto do Renascimento e da dissolução das relações feudais tinham uma 

finalidade bastante clara, que era a de promover a colonização do Novo Mundo recém-

“descoberto” (na verdade en-coberto no próprio processo da conquista), além de promover a 

expansão de seu domínio econômico, político e militar para todos os rincões do recém-

inaugurado “world system”, tal como descreve WALLERSTEIN e HOPKINS[5]. 

  

A tese de DUSSEL é, portanto, de que o advento da Modernidade tem como 

momento originário a conquista da América a partir de 1492. Nesse momento, uma Europa 

até então periférica, isolada dos grandes centros comerciais, culturais e intelectuais do mundo, 

lograva, a partir de um processo essencialmente mercantil e militar, obter imensas vantagens 

comparativas em relação aos seus demais concorrentes no comércio de mercadorias. Para que 

isso fosse possível, era preciso conquistar, dominar, colonizar, enfim, impor toda uma 

racionalidade própria aos povos dominados, que foi construída ao longo desse processo nada 

idílico. 

  

Dessa forma, a racionalidade moderna, antes tida como “civilizada”, “anti-

sacrificial”[6], “científica”, passa a ser tida como uma racionalidade que esconde em seu 

âmago um fundamento irracional, sacrificial, baseado no “culto ao Deus-ouro” ou ao “Deus-

dinheiro”, que é justamente o que determina o nascimento do capitalismo enquanto formação 

social específica. Ao mesmo tempo, como forma de “justificação” e tentativa de encobrir  a 

irracionalidade do processo, constrói-se toda uma argumentação referenciada na 

“culpabilidade do outro”, por ser pecador, não possuir alma, não ser humano, não desejar 

humanizar-se etc., que justificariam a intervenção do povo “civilizado” e “racional”[7]. 
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Essa será a racionalidade que permeará todo o sistema-mundo constituído nos 

últimos 500 anos, e que terá como uma de suas variantes (portanto jamais independente das 

demais, dentro da mesma racionalidade moderna) aquela referente aos procedimentos 

relacionados à Revolução Industrial, como a cientificidade, a razão instrumental etc. O 

aparentemente “irracional” processo de dominação das colônias na América, África e Ásia, 

está na verdade integrado à racionalidade moderna como um todo, sofrendo no entanto os 

piores efeitos do mito sacrificial que tal razão busca encobrir. 

  

  

  

La "colonización" de la vida cotidiana del índio, del esclavo 

africano poco después, fue el primer proceso "europeo" de 

"modernización", de civilización, de "subsumir" (o alienar), al Otro como 

"lo Mismo"; pero ahora no ya como objeto de una praxis erótica, 

pedagógica, cultural, política, económica, es decir, del dominio de los 

cuerpos por el machismo sexual, de la cultura, de tipos de trabajos, de 

instituciones creadas por una nueva burocracia política, etc., dominación 

del Otro.[8] 

  

  

  

Percebe-se portanto que a barbárie não é um mero “desvio de percurso” da 

Modernidade, e nem mesmo o seu “completo colapso”, tal como as teorias eurocêntricas 

vislumbraram no período do pós-guerra. Na verdade, os holocaustos ocorreram em 

proporções muito maiores ao longo de todo o período colonial e neocolonial na América, na 

África e na Ásia, sem que a racionalidade moderna tivesse sido minimamente abalada em tais 

processos[9]. 
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A conquista da América Latina, a escravidão da África e sua 

colonização da mesma forma que a da Ásia, é a expansão dialética 

dominadora do "mesmo", que assassina "o outro" e o totaliza no "mesmo". 

Este processo dialético-ontológico tão enorme na história humana 

simplesmente passou desapercebido à ideologia das ideologias (mais ainda 

quando pretende ser a crítica das ideologias): a filosofia moderna e 

contemporânea européia.[10] 

  

  

  

O período do pós-guerra permitiu que se produzisse, inclusive na Europa, teorias 

mais adequadas à compreensão da racionalidade moderna, para além do triunfalismo e da 

unilateralidade do pensamento anterior à catástrofe nazi-fascista. Um momento paradigmático 

desse processo pode ser encontrado na Escola de Frankfurt, que em sua primeira geração 

identificou a razão moderna com a razão instrumental enquanto produto do modo de 

produção capitalista[11]. Sua segunda fase, aderindo ao “linguistic turn”, conferiu grande 

importância à argumentação e a padrões intersubjetivos de racionalidade[12]. 

  

No entanto, ainda que no âmbito das teorias sociais e dos paradigmas filosóficos a 

racionalidade moderna tenha passado a ser objeto de críticas e discussões profundas (mesmo 

com limitações até hoje persistentes, como é o caso do eurocentrismo[13]), o fato é que o 

paradigma dominante nas relações sociais em geral é ainda amplamente pautado pela 

racionalidade moderna, instrumental e baseada no “mito sacrificial” edificado desde sua 

origem. O sacrifício de vidas humanas em nome “Deus-capital” segue até hoje...[14] 

  

O campo jurídico foi constituído com o advento da Modernidade dentro dessa 

racionalidade própria, construindo institutos jurídicos adequados às relações sociais que 
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paulatinamente eram edificadas[15]. Da mesma forma, as teorias jurídicas que buscaram 

descrever tal realidade social também estiveram de alguma forma relacionadas com a 

racionalidade moderna, ainda que muitas vezes de forma complexa e contraditória, tal como 

descreve o campo da chamada “sociologia do conhecimento”[16]. 

  

O positivismo jurídico busca descrever o sistema de direito no contexto histórico 

próprio de seu objeto de análise, que vai desde a dissolução do feudalismo e a imposição 

jurídico-política do grande movimento de codificação na Europa do início do séc. XIX, até o 

período imediatamente posterior às duas grandes guerras mundiais. Trata-se de um esforço 

teórico que está ligado às especificidades do movimento social e teórico do positivismo como 

um todo, e que tem na figura de Augusto COMTE um ícone paradigmático. 

  

Não à toa, KELSEN constrói sua “Teoria Pura do Direito” a partir da mesma 

metodologia de abordagem teórica utilizada pela “Sociologia Positiva” de COMTE – 

guardadas as devidas proporções, já que o jurista austríaco utiliza-se da distinção neokantiana 

entre “ser” e “dever ser”, que lhe permitirá construir uma deontologia jurídica, considerada 

então como o único objeto científico possível de qualquer teoria do Direito. Numa clara 

aproximação entre ciências naturais (no caso, a Física) e ciências sociais, os autores trazem 

um primeiro momento de análise “estática” de seus objetos de estudo (o caso de COMTE, o 

sujeito; para KELSEN, a norma), para num segundo momento aplicar certas regras da Lógica 

para a constituição de uma análise “dinâmica” do objeto (da sociedade em COMTE; do 

ordenamento jurídico em KELSEN). 

  

Assim como na Sociologia a concepção de uma estrutura social orgânica, tal como 

concebera COMTE, é produto da moderna divisão social do trabalho instituída pelas 

modernas relações capitalistas de produção; também o Direito passa a ser visto como um 

ordenamento completo de normas, compacto e com níveis fortes de coerência interna. Trata-

se de um produto histórico de determinada fase da sociedade humana, marcada pela 

constituição do denominado “sistema-mundo”, e também pelo advento da Modernidade e da 

racionalidade a ela inerente, fetichista, reificada, alienada. 
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O novo fetichismo, portanto, consiste no fato de que o Direito é 

tratado (...) como um campo fixo, compacto, determinado com univocidade 

"lógica" e, desta forma, é objeto de pura manipulação não somente na 

práxis, mas também na teoria, onde é entendido como um complexo fechado 

na própria imanência, autosuficiente, acabado em si, que apenas é possível 

manejar corretamente mediante a lógica jurídica.[17] 

  

  

  

O positivismo de KELSEN é um normativismo axiologicamente “agnóstico”, 

relativista, que compactua com o fetiche jurídico da fixidez do campo jurídico e da 

possibilidade de a mera aplicação da lógica jurídica obter os resultados previstos e desejados 

dentro do campo jurídico. No entanto, também as diversas teorias pós-positivistas, de alguma 

forma, compactuam com o fetiche do sistema jurídico fechado em torno do ordenamento 

normativo, guardadas as diferenças em relação ao papel atribuído aos princípios e valores 

para a composição deste sistema jurídico, e também em relação ao papel desempenhado pelos 

intérpretes do Direito. 

  

DWORKIN, por exemplo, constrói uma visão do Direito como Integridade no qual a 

Constituição, as leis, as políticas públicas, os precedentes judiciais e a equidade construída na 

prática jurídica profissional constituem esse corpo estruturado dentro do qual se restringe o 

campo jurídico. Sua perspectiva sociológica sobre a quem cabe interpretar e aplicar o Direito 

é claramente restrita ao campo da prática jurídica profissional, ou na exata medida em que 

sujeitos não inseridos profissionalmente no campo jurídico estejam autorizados a agir dentro 

deste, conforme suas regras próprias[18]. 
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O problema de uma tal visão está em que, ao se restringir o campo jurídico ao 

aspecto do ordenamento institucionalmente reconhecido, perde-se a perspectiva dinâmica 

inerente ao campo, que está necessariamente entrecruzado por diversos outros campos da 

realidade social, tais como a produção material da vida (economia, cultura, ecologia etc), ou 

os diferentes sistemas de formação de consensos (dos quais a democracia é, no campo 

político, a principal referência atualmente) que acabam por determinar as normas jurídicas 

vigentes[19]. Em todos esses campos, que determinam ao mesmo tempo em que são 

determinados pelo sistema de Direito, ocorrem diferentes níveis de conflitividade social, que 

são transmitidos de diferentes formas ao campo jurídico, e travam lutas constantes pela sua 

objetivação enquanto norma jurídica vigente e eficaz. 

  

  

  

Numa sociedade que assim se divide em classes e grupos, de 

interesses conflitantes, o direito não pode ser captado, em sua inteireza, sob 

a exclusiva ótica da classe dominadora. Nem há, em todo caso, um só 

conjunto de normas sociais, sem contradições. Há, pelo contrário, uma 

pluralidade de ordenamentos que aspiram a definir o que é propriamente 

jurídico, isto é, o direito válido, eficaz e corretamente formalizado. Esses 

ordenamentos lutam pela hegemonia, cujas condições de triunfo ou 

legitimidade sempre dependem da natureza dos posicionamentos e 

interesses que as normas refletem.[20] 

  

  

  

O fato de a moderna lingüística, a semiologia, a nova retórica, a nova hermenêutica e 

o Direito como integridade terem de fato evoluído em relação ao positivismo jurídico ao se 

reconhecer o caráter criativo do processo interpretativo, tal como o reconhece o próprio 

Roberto LYRA FILHO[21], não exclui o fato de em geral se perpetuar o fetiche do 

ordenamento jurídico como o lócus fundamental do campo jurídico. Com isso, apenas aqueles 
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que têm suas práticas sociais reconhecidas pelo ordenamento jurídico (legisladores, 

administração pública, autoridades judiciais, sócios etc) estariam de fato habilitados a atuar no 

campo jurídico, o que leva LYRA FILHO a considerá-los, ainda, positivistas[22]: 

  

  

  

O positivismo lógico parte das leis ou, subsidiariamente, de outras 

tantas normas sociais da ordem instituída, numa espécie de hierarquia, que 

culmina em ordenamento único, pleno, hermético e consagrado, sob a égide 

estatal. As raízes sociais, a dinâmica dos grupos e das classes, ou não 

entram em linha de conta, ou ficam atadas e limitadas, pois, em todo caso, 

prevalece a voz do Estado. Nesta perspectiva, o Direito não existe, antes do 

Estado, e não paira acima dele. Sobre tal produto, incide a Hermenêutica: 

interpreta-se, mais ou menos flexivelmente, o que vem disposto no terreno 

chamado de lege lata, para a aplicação espontânea, ou contenciosa (através 

dos órgãos da jurisdição estabelecidos e segundo ritos preformulados). No 

máximo, há que saber o que rezam as normas ou compatibilizar tudo o que 

elas exprimem, num sistema livre de contradições - duas tarefas não isentas 

de dificuldades. Se falharem, como falharam, os instrumentos da 

Hermenêutica mais antiga, apela-se para o requinte da Nova Lingüística; 

aplica-se o arsenal da semiótica; adota-se a análise estrutural abstrata; 

formula-se, até, uma lógica especial, deontológica, ou se faz a acomodação 

duma lógica do razonable; estudam-se os discursos da Ciência dogmática 

do Direito, tanto quanto o da norma ou da sentença, à luz de Nova Retórica. 

Mas, de nenhum modo, se ultrapassa o marco normativo, nem se elimina a 

reverência, diante do poder instituído e imperante.[23]  

  

  

  

Comentando especificamente sobre as obras de VIEHWEG e de PERELMANN, o 

jusfilósofo brasileiro reconhece nestes autores a superação da mera lógica formal em busca de 
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uma teoria da justiça. No entanto, o intuito de construir uma teoria que articule dialeticamente 

fato e valor resvala no isolamento lógico-formal do discurso jurídico, o que faz com que toda 

a complexa dialética social do processo se esvaia em vazias fórmulas argumentativas e 

deducionistas[24]. 

  

Ademais, na medida em que se opere a redução do campo jurídico ao mero “campo 

de concentração normativa”, o fato é que a própria comunidade de intérpretes e de 

argumentantes acaba por se reduzir aos “eleitos”, aos “reconhecidos para tal” pelo próprio 

sistema de Direito vigente, que se torna auto-referente. Com isso, opera-se a fetichização 

institucional do sistema de direito mediante a exclusão do Outro da produção do Direito[25]. 

  

A exclusão do Outro é parte fundamental da racionalidade moderna e de seu mito 

sacrificial. A totalização da Totalidade busca determinar o que deverá permanecer no campo 

social específico (jurídico, político etc), e o que (ou quem) deverá ser dele excluído. As 

filosofias ontológicas tratam então de estudar os aspectos gerais que constituem aquele 

campo, enquanto as filosofias centradas na alteridade buscam enfocar aqueles que foram 

excluídos, negados, condenados à posição filosófica da Exterioridade. 

  

  

  

3) Direito e reificação: para uma ontologia do campo jurídico 

  

  

  

Ainda que não abranjam toda a realidade concreta, as filosofias ontológicas cumprem 

um papel importante para a investigação de uma parte essencial dela, conformada sob o 

conceito de Totalidade. Os diversos campos nos quais as relações sociais ocorrem são entes 

que constituem, em sua articulação e de forma complexa, a estrutura do chamado “ser social”. 
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O estudo de cada ente é realizado pelas ciências e pelas filosofia ônticas; o estudo da 

Totalidade e da articulação dos diversos campos é realizado pelas filosofias ontológicas[26]. 

  

A relação entre o estudo ontológico da Totalidade e o estudo ôntico de cada campo 

social deve ser construída de forma dinâmica e dialética. Não há uma anterioridade da 

Totalidade em relação a cada campo social; e nem o campo em si precede a constituição da 

Totalidade concreta. Na verdade, a posição do teórico que busca desvendar essas relações 

deve ser a de admitir a existência e a complexidade de uma tal interação, buscando então 

compreender que as “Partes” fazem parte do “Todo” que, se aparentemente se mostra como 

uma realidade caótica com eventos arbitrários, na verdade se constitui como uma Totalidade 

estruturada e progressivamente determinável. 

  

Para isso, o primeiro passo seria, conforme Karel KOSIK, a dissolução do “mundo 

da pseudoconcreticidade”, marcado pela alienação e pela reificação que permeiam a vida 

cotidiana dos sujeitos: 

  

  

  

O complexo dos fenômenos que povoam o ambiente cotidiano e a 

atmosfera comum da vida humana que, com a sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, 

assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da 

pseudoconcreticidade.[27] 

  

  

  

A reificação e a alienação presentes na vida cotidiana dos sujeitos não são aspectos 

arbitrários vislumbrados pela filosofia ontológica. Pelo contrário, são na verdade constatações 
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construídas a partir da análise da atuação cotidiana dos sujeitos nos diferentes campos que 

constituem a vida concreta e permeiam o ser social. O campo profissional, o campo político, o 

campo familiar, o campo jurídico etc, são espaços sociais com regras próprias e específicas 

que determinam padrões para o comportamento de cada sujeito, que poderá observá-los ou 

transgredi-los de diferentes formas, já que há diferentes formas de interpretação das regras e 

dos valores que constituem cada campo. 

  

“Aquilo que se apresenta cotidianamente não é „evidente‟ por corresponder a 

alguma verdade objetiva, mas por adequar-se às formas de ser oriundas das relações sociais 

que mediam a formação de determinado tipo de sociabilidade”[28]. Uma “verdade evidente” 

dentro de determinado campo não significa portanto que se trate de uma verdade objetiva, 

mas sim que está adequada à estrutura das relações sociais que permeiam aquele campo 

determinado. 

  

No plano fenomênico, as relações se apresentam sob formas distorcidas, incompletas, 

que não representam a realidade concreta, mas se constituem como o mundo da 

pseudoconcreticidade. Ao mesmo tempo em que a realidade se manifesta de um certo modo 

no campo a partir de fenômenos e aparências, ela também se esconde em um emaranhado 

caótico  de relações e de idéias imprecisas[29]. 

  

É justamente papel das ciências e das filosofias ônticas desvendar, no plano dos entes 

que compõem aquele campo social específico, quais são as reais relações que se estabelecem 

para a construção da realidade concreta inerente ao campo, ou seja, a busca da concreticidade 

das relações. É exatamente isso que a filosofia e a teoria do Direito buscam fazer em relação 

ao campo jurídico, o que não significa que sejam, necessariamente, mais ou menos bem 

sucedidos em cumprir com tal objetivo. 

  

Ocorre que, mesmo entre as diversas teorias jurídicas que se inscrevem no paradigma 

pós-positivista, há ainda um grande desconhecimento a respeito do modo de funcionamento 

do campo jurídico, enquanto um dos campos sociais que compõem a realidade concreta. 
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Assim, ao invés de reconhecer tal campo como a base e o ponto de partida para as teorias 

jurídicas, o que em geral ocorre é a construção de teorias mais ou menos arbitrárias que se 

colocam como recomendações para a atuação no campo[30]. 

  

É nesse sentido que Roberto LYRA FILHO defendia que a primeira disciplina 

fundamental para o estudo do Direito era a Sociologia Jurídica, dado que o Direito é a 

objetivação, na forma de campo social específico, da atuação humana em relações sociais que 

se constituem no mundo da política, da produção material da vida, da cultura etc. Há, 

portanto, que se partir do estudo do próprio campo jurídico, para então lograr construir teorias 

jurídicas adequadas à atuação dentro do campo, até porque, conforme BOURDIEU: 

  

  

  

O campo jurídico é o lugar da concorrência pelo monopólio do 

direito de dizer o direito, quer dizer, a boa distribuição (nomos) ou a boa 

ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo 

tempo social e técnica que consiste essencialmente na capacidade 

reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou autorizada) 

um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social. 

É com esta condição que se podem dar as razões quer da autonomia relativa 

do direito, quer do efeito propriamente simbólico de desconhecimento, que 

resulta da ilusão de sua autonomia absoluta em relação às pressões 

externas.[31] 

  

  

  

Assim, aquilo que, para os juristas e para todos os demais sujeitos que de alguma 

forma atuam no campo jurídico, se constitui como o “óbvio”, o “natural”, o “corriqueiro”, 

deverá ser tomado pela teoria e pela filosofia do Direito como objeto de estudo que, mesmo se 

encontrando no plano da pseudoconcreticidade, aponta desde já para a estrutura real das 
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relações concretas. Dado, no entanto, que o campo jurídico é determinado por diversos outros 

campos que constituem a realidade concreta, não é possível romper com o plano da 

pseudoconcreticidade sem uma perspectiva ao mesmo tempo ôntica e ontológica do processo, 

já que a Totalidade concreta é marcada pela indissociabilidade das relações humanas e dos 

campos sociais existentes. 

  

  

  

Dada esta indissociabilidade que estabelece a ontologia do ser 

social, há de se perceber que uma esfera do ser não pode ser considerada 

sem a outra e que estas estabelecem relações necessárias entre si, formando 

uma totalidade.[32] 

  

  

  

Sob tal perspectiva, o estudo do Direito se torna mais complexo e carece de uma 

gama imensamente maior de conhecimentos para a devida compreensão do modo de 

funcionamento do campo jurídico e da sua interação dialética com a Totalidade concreta. Ao 

se estudar, por exemplo, as argumentações construídas no âmbito do campo jurídico, torna-se 

necessária a compreensão prévia dos motivos pelos quais a disposição dos sujeitos e dos 

discursos se dá de tal ou qual maneira. 

  

A ausência de uma perspectiva totalizante leva a que o campo jurídico seja visto 

como sob o prisma alienado do “cotidiano”, “evidente”, “corriqueiro”. É “evidente” que a 

organização social voltada à resolução de conflitos entre os sujeitos se dê por procedimentos 

burocráticos racionalizados, nos quais uma única pessoa (o juiz) figura na condição essencial 

de “julgador imparcial”. É a partir desse aspecto “evidente” que se edificarão todas as grandes 

teorias sobre a interpretação do Direito discutidas atualmente. 

10095



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

Com isso, a reificação e a alienação presentes na “vida cotidiana” passam à margem 

das reflexões em tais teóricos. DWORKIN, por exemplo, ao construir a visão do juiz ideal – o 

juiz Hércules[33] – considera “evidente” que se tenha que construir a teoria mais avançada 

possível sobre a interpretação do Direito, dentro de uma estrutura social dada e inquestionável 

– a do juiz solipsista que decide conforme sua própria consciência. Sua própria teoria, ainda 

que bastante criativa e inovadora, acaba de alguma forma recaindo na reificação presente na 

vida cotidiana, fazendo com que seu “juiz ideal” figure, apenas, no plano das idéias, 

devidamente preso às estruturas dadas pelo instituído. 

  

  

  

Contemplamos o mundo das grades de nossa cela e cremos que 

são as grades da cela onde estão encarcerados os outros. Nossa vida, por 

ser "natural" e óbvia, é vivida numa ingenuidade acrítica em muitas 

circunstâncias. Nosso modo de enfrentar os entes, por isso, está 

condicionado à nossa cotidianidade que é nosso próprio ser, nossa segunda 

natureza, nosso ethos, nosso caráter cultural, histórico"[34]  

  

  

  

Essa mesma dificuldade se verifica nos diversos autores que tratam das teorias da 

argumentação jurídica. VIEHWEG, por exemplo, de forma muito perspicaz, rejeita o 

normativismo kelseniano e sua lógica estritamente formal para a aplicação do Direito, 

afirmando que a atuação da jurisprudência é necessariamente tópica[35]. Dado que a tópica se 

refere aos “lugares comuns”, ao senso comum “que não se fala e nem se discute” (ou seja, o 

“evidente”, o “corriqueiro” da “vida cotidiana”), fica então claro que a jurisprudência também 

é de alguma forma afetada pela reificação e pela alienação das relações sociais cotidianas. 
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À diferença das teorias positivistas, que se preocupam apenas com a adequação 

normativa das decisões jurídicas, a teoria da argumentação jurídica mostra-se preocupada com 

a fundamentação das decisões, baseadas não apenas em normas, mas também em valores que 

permeiam o campo jurídico. No processo da fundamentação das decisões, institui-se um 

padrão mínimo de interação entre diferentes argumentações procedidas por sujeitos distintos, 

dentre aqueles socialmente competentes para a emissão de juízos de fato e de valor 

reconhecidos como dotados de algum grau de coercibilidade, nos termos do funcionamento do 

campo jurídico. 

  

Essa interação, em tese, poderia ensejar a superação do solipsismo da estrutura 

institucional do campo jurídico tal como ela se configura cotidianamente, na medida em que o 

juiz é obrigado a medir seus próprios argumentos com base em argumentos construídos por 

outros juízes em casos semelhantes. Com isso, instaurar-se-ia uma estrutura com maior grau 

de intersubjetividade, permitindo assim a ruptura com a reificação e com o mundo da 

pseudoconcreticidade. 

  

Tal rompimento é, no entanto, bastante limitado na medida em que as teorias da 

argumentação jurídica se assumem de alguma forma como “herdeiras” da teoria institucional 

do Direito, sem traçar em relação a esta uma crítica de suas raízes estruturantes (o que 

ensejaria a adoção de uma perspectiva crítico-ontológica, além de uma investigação sobre a 

racionalidade moderna). Ainda que se institua critérios argumentativos – e portanto, de 

alguma forma, intersubjetivos – de construção de decisões “racionais” (i.e., conforme a 

racionalidade moderna), o fato é que a estrutura institucional para a produção de decisões 

jurídicas é ainda solipsista, portanto limitada às “grades da cela” daquele que emite a decisão 

jurídica. 

  

A “razão prática”, preocupada com as “conseqüências” de seus atos, é o padrão de 

racionalidade que guia a atuação cotidiana dos sujeitos dentro de cada campo social 

considerado. É justamente essa razão prática que é aplicada na atuação cotidiana dos sujeitos 

que estão inseridos no campo jurídico, tal como argumenta MACCORMICK[36]. 

10097



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

Portanto, a “razoabilidade” que as decisões judiciais procuram seguir estão inscritas 

dentro da razão prática, atingida diretamente pela reificação das relações sociais cotidianas. A 

argumentação jurídica “racional” terá finalidade persuasiva, ou seja, seu objetivo será “con-

vencer” o Outro, e não necessariamente abrir-se à visão de mundo do Outro, instituindo um 

padrão ético de Alteridade no campo jurídico. A racionalidade moderna persiste ditando as 

relações sociais do campo jurídico, ainda que se busque agora fundamentá-las em argumentos 

“racionais” e axiologicamente embasados. 

  

Não à toa, a retórica desenvolvida na filosofia grega será retomada pela teoria da 

argumentação jurídica para a construção de uma “nova retórica” para o campo jurídico. A 

perspectiva da retórica aristotélica, numa cidade-estado escravista na qual a política é tida 

como meio para a dominação[37], é então tomada como a experiência basilar para a 

construção de uma fundamentação racional dos argumentos no campo jurídico, não por uma 

simples questão de estética do discurso[38], mas por sua estrutura argumentativa e capacidade 

de persuasão. 

  

O resgate da retórica aristotélica pela filosofia ocidental ocorrerá, porém, de uma 

forma bastante particular, a partir de uma determinada construção social sobre a história da 

filosofia grega. Será na verdade um resgate marcado pelo eurocentrismo[39] e pelo 

helenocentrismo, que na verdade estão interligados, como aponta DUSSEL: 

  

  

  

O helenocentrismo (que pretende que a Grécia é a origem cultural 

do Ocidente, que nada deve a egípcios e semitas, sendo que a Grécia não foi 

senão a parte dependente e periférica ocidental das culturas do Oriente 

Médio, até a expansão de Alexandre Magno) funda o germanismo 

romântico, prussiano e racista, e reconstrói sobre novas bases o antigo 

eurocentrismo humanista e mercantilista que começa em 1492 - não antes. A 
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Europa é o "centro" e o "fim" da história universal na ontologia hegeliana. 

(...) Por outro lado, o ensino da filosofia é a quintessência desse 

helenocentrismo em todo o mundo (inclusive nas universidades da África, 

América Latina e entre as elites influentes da Ásia). Será que a reflexão 

filosófica poderá transcender para além do originário horizonte grego? 

Uma Ética da Libertação com pretensão mundial deve primeiro "libertar" a 

filosofia do helenocentrismo, ou não haverá filosofia mundial futura, no 

século XXI.[40] 

  

  

  

O helenocentrismo considera que a origem da filosofia encontra-se na Grécia, e com 

isso desconsidera milênios anteriores de pensamento filosófico produzido por civilizações 

antecedentes. Ademais, considera a filosofia helênica como “ocidental”, quando, na verdade, 

as cidades-estado gregas foram fundadas como colônias egípcias ou fenícias, que, ainda que 

tenham conquistado a independência política, permaneceram econômica e culturalmente 

ligadas e quiçá dependentes dessas civilizações. 

  

Mesmo na época clássica da filosofia de Platão e Aristóteles, de forma alguma a 

Grécia se encontrava numa posição central entre as civilizações existentes, e obras como “A 

República” e “A Política” são em grande parte descrições de sistemas políticos alheios à polis 

ateniense, que se buscava compreender para de alguma forma adaptar à realidade local[41]. 

  

Além do helenocentrismo, há ainda uma interpretação claramente eurocêntrica em 

relação aos supostos “herdeiros” da filosofia grega, incluindo-se aí a retórica aristotélica. 

BRETON e GAUTHIER[42], por exemplo, estabelecem supostos “4 (quatro) períodos da 

retórica”, quais sejam: o período fundador (dos primeiros manuais de retórica e do ensino dos 

logógrafos, no contexto da democracia grega do séc. V e IV a.C.); o período da maturidade 

(basicamente com a figura de Aristóteles, que escreve sua Retórica entre 329 e 325 a.C., 

influenciando a República e os primeiros tempos do Império); o período do declínio (do final 
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do Império Romano até meados do séc. XX; nesse período a retórica limita-se ao estilo, não 

analisa mais argumentos, que se tornam objeto de demonstração científica); e o período da 

renovação (especialmente com a "Nova Retórica" de PERELMAN e as investigações sobre 

argumentação de TOULMIN). 

  

Trata-se de uma classificação eurocêntrica e helenocêntrica, primeiramente por 

restringir-se à história da filosofia “ocidental”, e em segundo lugar por considerar a filosofia 

grega como a primeira “filosofia ocidental”, quando na verdade não o era, dado que a noção 

de “Ocidente” é claramente moderna e data de menos de 300 (trezentos) anos. 

  

Ademais, aquilo que os autores consideram como o “longo período de declínio” da 

retórica nada mais é que o período em que a Europa abandona a retórica, mergulhada que 

estava nas trevas medievais. Enquanto isso, os verdadeiros herdeiros da filosofia grega – a 

retórica aristotélica incluída – serão os povos árabes e a civilização bizantina, que conservarão 

as obras destes autores[43], e que serão inclusive os responsáveis pelos primeiros contatos dos 

europeus com tal filosofia, fato que será decisivo para impulsionar o processo do 

Renascimento cultural europeu[44]. 

  

Assim, em pleno período de “declínio” (na Europa) da retórica, filósofos 

muçulmanos como Abu Nasr AL-FARABI conheciam e desenvolviam plenamente os 

diversos campos do pensamento filosófico, como a Lógica, a Política e também a Retórica, 

incorporando as contribuições dadas pelos filósofos gregos. AL-FARABI iniciará sua obra 

filosófica com estudos no campo da Lógica (que assimilará a ontologia aristotélica), passando 

imediatamente à Política, dentro da qual situará os estudos sobre a Retórica, que terá o papel 

fundamental de construir argumentos para a atuação dos sujeitos dentro do campo político. 

  

  

  

10100



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Los sucesores del Profeta, los califas, deben tener la frónesis 

(expuesta por Aristóteles en su Ética a Nicómaco y en la Política), pero esto 

no es suficiente; deben también rodearse de la hulama o comunidad de 

sabios (como los filósofos de la Politéia de Platón), necesitando ambos de la 

pragmática política. Se trata de la realización práctica de una comunidad 

política racional, feliz, virtuosa. Se articula así una religión política y una 

filosofía argumentativa.[45] 

  

  

  

Além das razões geopolíticas evidentes, os europeus ignorarão a contribuição do 

pensamento muçulmano também sob o argumento de que se trata de uma filosofia 

“contaminada” pela religião e pela teologia. No entanto, é necessário que se lembre que em 

todos os filósofos gregos há da mesma forma uma articulação entre a filosofia e as 

cosmologias existentes à época, que os europeus no contexto do nascimento do capitalismo e 

do secularismo trataram de “descartar” para assimilar apenas os pontos que lhes traziam 

algum sentido. 

  

A racionalidade moderna é construída com base nessa hermenêutica eurocêntrica dos 

textos filosóficos gregos. O mito sacrificial irracional e a exclusão do Outro permanecem 

assim preservados, o que no caso das teorias da argumentação jurídica produzirão a 

manutenção do campo jurídico como espaço social restrito ao instituído, e não aberto ao 

instituinte. 

  

Ademais, no próprio campo jurídico do instituído, a lógica das relações sociais, tal 

como em todos os demais campos de uma sociedade pautada na concorrência e na exclusão 

do Outro, é marcada pela contraposição persuasiva e anti-dialógica de argumentos. Por mais 

que aparentemente a razão instrumental tenha sido extirpada com a evolução da teoria 

institucional para uma teoria argumentativa do Direito, o fato é que a mesma racionalidade 

moderna segue pautando as relações sociais instituídas no campo jurídico. 
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A exclusão do Outro do campo jurídico configura-se, em seu aspecto retórico, como 

a produção de argüidores e de argumentos que serão a priori excluídos, considerados não-

jurídicos. Ocorre então uma “totalização da Totalidade” que nem mesmo as filosofias 

ontológicas conseguirão compreender, presas que estão a esta mesma estrutura. 

  

Abre-se, então, a necessidade de construção de uma filosofia da Alteridade, que irá 

buscar a Exterioridade filosófica do Outro como excluído, como oprimido, e que teve seu 

direito a argumentar negado. Com isso, torna-se ao mesmo tempo possível a identificação do 

fundamento para uma “novíssima Retórica”, agora tida como “Retórica da libertação”. 

  

  

  

4) Para uma "Retórica da Libertação": o Direito construído a partir dos 

argumentos dos "condenados da terra" 

  

  

  

Despido do eurocentrismo e do helenocentrismo, desde uma perspectiva crítico-

universal, porque de fato centrada no sistema-mundo e nas posições correlativas dos 

diferentes povos e das diferentes posições geopolíticas assumidas por cada um no atual 

patamar histórico, torna-se possível a construção de uma Retórica da libertação que incorpore 

da forma devida todas as contribuições dadas ao longo de toda a história da filosofia para a 

sistematização de uma teoria da argumentação jurídica de caráter analético. 

  

Segundo DUSSEL, a analética é uma reelaboração da dialética hegeliana, que, 

abandonando a perspectiva idealista e meramente ontológica, incorpora em suas reflexões 
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também a Exterioridade filosófica como componente da realidade concreta, em correlação 

com a Totalidade[46]. Ademais, trata-se de um método de conhecimento eticamente 

comprometido com o Outro, respeitando sua Alteridade e criticando a Totalidade vigente 

desde a perspectiva crítica da Exterioridade. 

  

  

  

O outro como outro, isto é, como centro de seu próprio mundo 

(embora seja um dominado ou oprimido) pode dizer o impossível, o 

inesperado, o inédito em meu mundo, no sistema. Todo homem, cada 

homem, enquanto é outro é livre, e enquanto é parte ou ente de um sistema é 

funcional, profissional ou membro de uma certa estrutura, mas não é outro. 

É-se outro na medida em que se é exterior à totalidade, e neste mesmo 

sentido se é rosto (pessoa) humano interpelante.[47] 

  

  

  

Para a construção de uma Retórica da Libertação, portanto, há que se verificar de que 

forma a constituição da Totalidade na Modernidade, bem como de sua Exterioridade inerente, 

produziram novas estruturas discursivas e novos argumentos que foram utilizados conforme a 

estrutura própria da racionalidade moderna. A “colonização do mundo da vida” também se dá 

a partir de signos e de argumentos: 

  

  

  

Quando o europeu alienou a palavra do índio americano pela 

conquista do século XVI, as culturas da África e da Ásia pela colonização 

do século XIX, a semiótica inglesa, francesa, espanhola... destruíram a 

palavra azteca, inca, de Ghana, Índia, China, dos califados tradicionais.[48] 
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Nesse sentido, o signo (idéia, palavra, forma, imagem, som etc) que se constrói tem 

como horizonte de significado a cultura dominadora, que reprime e silencia a cultura popular 

dominada[49]. No campo jurídico, considera-se apenas como argumento propriamente 

jurídico aquele produzido pelos sujeitos autorizados a atuar regularmente no campo (os 

“bacharéis”, tal como se viu na história do Direito no Brasil[50]). Não são jurídicos os 

argumentos dos “condenados da terra” que clamam por seus direitos, pois foram de início 

excluídos do campo, e sua palavra é absolutamente incompreensível para a racionalidade do 

sistema vigente. 

  

  

  

El decir, inefable desde el sistema significativo, que surge desde la 

exterioridad del oprimido, pone en cuestión la absolutización fetichista del 

sistema semiótico. El decir, la interpelación provocativa de la protesta, es la 

revelación o indicación (deíctes en griego significa "indicar", "mostrar") de 

otro ámbito significativo. La palabra subversiva se decía en hebreo dabár 

(que no es un mero lógos comprensor o expresivo, sino operativo, 

realizativo, subversivo). La exposición es la subversión lingüística como 

revelación del Absoluto en la historia por la epifanía del pobre.[51] 

  

  

  

Essa “totalização da Totalidade”, que exclui o Outro e constitui a Exterioridade 

filosófica, constitui ao mesmo tempo uma “comunidade de vítimas” que conservam consigo 

um projeto meta-físico comum, de construção de uma nova Totalidade na qual eles estejam 

devidamente incluídos. Não se trata, porém, de um projeto de simples “inclusão dos 
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excluídos” no antigo sistema (que seria nada mais que “introduzir o Outro no Mesmo”), mas 

de transformação do próprio sistema e de sua racionalidade própria[52]. 

  

A comunidade de vítimas possui, portanto, as condições para a identificação deste 

projeto meta-físico comum, que é o projeto de construção trans-ontológica de uma nova 

Totalidade concreta, sem a produção de vítimas, e que terá como uma de suas nuances a 

construção de um novo projeto argumentativo, inclusive para o campo jurídico. 

  

  

  

É a partir do fato, descoberto só agora, da exclusão dos atingidos 

assimetricamente rechaçados, que o critério de invalidação (falibilismo 

ético) permite a nova construção da validade crítica, a partir da simetria da 

nova comunidade consensual. Essa consensualidade crítica como processo 

diacrônico é aquilo que se chama de conscientização: o devir progrediente 

da consciência ético-crítica, intersubjetivamente solidária, como exercício 

da razão discursivo-crítica, que comunitariamente aprende a argumentar 

(criando novos argumentos) contra a argumentação dominante.[53] 

  

  

  

A ação coletiva organizada da comunidade de vítimas, que passa a se descobrir 

enquanto tal e verificar a efetiva injustiça que lhes acomete, faz com que a legitimidade do 

sistema dominante como um todo seja colocada em xeque. “A conscientização dos destituídos 

expõe as contradições da estrutura e, diante da esclerose institucional, leva o Direito dos 

espoliados e oprimidos a procurar a sua realização, fora, acima e até contra o conjunto de 

leis"[54]. 
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Diante do sistema jurídico fechado, fetichizado e auto-referente, que empurra os 

oprimidos para a exterioridade em relação ao campo, e portanto à “ilegalidade”, é evidente 

que os fundamentos para a sua ação enquanto “bloco social” não terá seus fundamentos 

encontrados dentro do sistema em si. O fundamento para sua ação será sua própria 

exterioridade, a negação de sua dignidade humana, sua “vontade de viver” violada, e que 

constitui evidente injustiça[55]. 

  

Contra um sistema jurídico referenciado pela argumentação enquanto meio de 

fundamentação racional da dominação – portanto de caráter persuasivo e anti-dialógico –, a 

comunidade de vítimas traz consigo um novo projeto argumentativo baseado na Alteridade e 

na dialogicidade. A “comunidade de comunicação” de um HABERMAS ou de um APEL é 

historicamente factível apenas sob o ponto de vista concreto das vítimas do sistema 

dominante, no qual sua inclusão não é apenas infrutífera, mas mesmo impossível. 

  

  

  

A "razão ético-pré-originária" abre como anterioridade, o 

"espaço-possibilidade" da "ação comunicativa", da "argumentação", a 

partir da capacidade originante de estabelecer o "encontro" com o outro e, 

em maior medida e como limite extremo ético de exterioridade, no espaço do 

"outro-afetado-excluído". A re-sponsabilidade de subverter as estruturas 

que dominam a vítima, que a ocultam até para a comunicação (por ser 

desconhecida), para a argumentação (por não poder participar) é o 

originário originante. A "razão ético-pré-originária" está no princípio da 

libertação da vítima, do pobre, de todo excluído, porque des-cobre o rosto 

en-coberto da "parte funcional" no sistema auto-referente ou no "excluído", 

e o re-conhece como sujeito ético digno, não só como igual, mas como o 

outro que a comunidade hegemônica, como sujeito possível do processo de 

"libertação", para chegar a ser pleno participante da nova comunidade real, 

possível, futura".[56] 
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Assim, se o sistema jurídico vigente é uma objetivação da “comunidade política” 

(potentia) enquanto sistema institucional (potestas) historicamente voltado contra o povo 

emergente[57], a partir da luta social e política organizada deste mesmo povo (hiperpotentia) 

é que se edifica um novo sistema institucional[58], com novas estruturas axiológicas e novas 

estruturas argumentativas. É, portanto, da ação organizada das diferentes organizações 

pertencentes ao “bloco social dos oprimidos” que se extraem os princípios e a estrutura 

institucional do novo sistema a ser edificado[59]. 

  

Esse é, basicamente, o processo que atualmente ocorre em países como a Bolívia e o 

Equador, nos quais a ação política organizada dos movimentos indígenas lograram obter do 

Estado o reconhecimento da Justiça comunitária, além de estabelecer para os Tribunais 

superiores uma série de mecanismos de reconhecimento da pluralidade étnica e cultural, para 

que institucionalmente se tornasse possível a produção de uma argumentação jurídica baseada 

na “Retórica da Libertação”. 

  

  

  

5) Conclusão 

  

  

  

Ainda que no presente artigo tenha-se assumido uma perspectiva crítica em relação à 

teoria da argumentação jurídica, situando-a dentro da mesma racionalidade moderna que 

instrumentaliza a edificação da teoria institucional do Direito, não há que se ignorar os 

evidentes avanços teóricos e gnosiológicos trazidos por autores como PERELMAN, 

MACCORMICK e tantos outros que buscam superar os limites intrínsecos do positivismo 

10107



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

jurídico. O mesmo raciocínio deve ser aplicado à teoria do Direito como Integridade edificada 

por DWORKIN. 

  

Contudo, ainda que se reconheça os avanços teóricos dessas propostas, o que se 

buscou demonstrar dentro das limitações inevitáveis de um artigo acadêmico é que, 

diferentemente das noções eurocêntricas (modernas ou pós-modernas) sobre a Modernidade, o 

fato é que a racionalidade moderna persiste como o padrão dominante das relações sociais nos 

diversos campos que compõem a realidade concreta. Com isso, apenas uma perspectiva 

(trans-)ontológica é capaz estabelecer uma crítica conseqüente da Totalidade concreta e da 

reificação das relações sociais que colonizam a vida cotidiana. 

  

Para a crítica do campo jurídico, essa perspectiva ontológica deve estar associada à 

análise propriamente ôntica, relacionada ao campo em si. Contudo, nem as filosofias ônticas e 

nem a perspectiva ontológica esgotam a necessária crítica das relações sociais dominantes na 

Totalidade concreta, pois, tal como ensinam LEVINAS[60] e também DUSSEL, a realidade 

não se resume à Totalidade, mas subsume também uma Exterioridade filosófica que lhe é 

inerente. 

  

Inaugura-se assim uma perspectiva trans-ontológica, baseada no projeto meta-físico 

da comunidade de vítimas, que no caso do Direito foram excluídas a priori do campo 

jurídico, e portanto tiveram sua condição de produtoras de argumentos jurídicos cassada pela 

totalização da Totalidade vigente. Sua condição de Exterioridade contém em si o projeto de 

transformação do sistema institucional vigente, além de trazer consigo novas cargas 

axiológicas e novas estruturas argumentativas, baseadas na dialogicidade e no respeito à 

Alteridade. 

  

O projeto de uma “Retórica da Libertação”, apenas esboçado em sua problemática 

fundamental no presente artigo, tem portanto como tarefa fundamental o estudo sociológico e 

antropológico dos povos oprimidos e excluídos da comunidade jurídica argumentativa. Dela, 

deve-se extrair as novas estruturas inter-subjetivas voltadas à argumentação numa perspectiva 
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dialogal[61], os novos valores e princípios fundantes dessa nova ordem institucional, e os 

argumentos centrais que são produzidas pelas vítimas dentro de uma teoria da justiça tida 

enquanto justiça social, respeito à “vontade de viver” e à dignidade humana dos condenados 

da terra desde o advento da Modernidade colonizadora. 

  

  

  

  

  

Una semiótica de la liberación debe describir el proceso del 

pasaje de un sistema vigente de signos a un nuevo orden surgido por la 

destrucción y superación del antiguo orden. (...) la exterioridad periférica 

de las semióticas latinoamericana, árabe, africana, hindú, asiática del 

sudeste o china, promoverán por su irrupción en la historia (si se da un 

proceso de liberación política) una nueva semiótica mundial y futura. La 

historia de las lenguas, por ejemplo, es el continuo fruto de dicha irrupción 

y del pasaje a un nuevo sistema lingüístico. Lo mismo puede decirse de las 

propuestas semióticas de las clases oprimidas, de la cultura femenina 

liberada, de la juventud rebelde.[62] 
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[1] Vide BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico: lições de filosofia do direito. São 

Paulo: Ícone, 2006. Passim. 

[2] “Os fascistas declaram-na liberalismo democrático, os democratas liberais ou os sociais-
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Estado e do Direito. E não falta também quem a pretenda estigmatizar com a marca de ateísta. Em suma, não 
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ECONOMIA DO BEM-ESTAR: UTILITARISMO COMO INFLUÊNCIA DA AÇÃO 
ESTRATÉGICA DAS EMPRESAS** 

 
ECONOMY OF WELFARE: HOW TO INFLUENCE THE ACTION UTILITARIANISM 

STRATEGIC BUSINESS 
 

Sharon Cristine Ferreira de Souza* 
 
 

Resumo: Segundo a economia de bem-estar, o cooperativismo é um dos 
pressupostos para a construção de padrões éticos no relacionamento entre agentes 
econômicos, no caso deste trabalho, as empresas, conforme a necessidade 
crescente, por parte da atividade empresarial, de colocar em prática o entendido 
hoje como responsabilidade social da empresa, lastreada numa ética empresarial. 
Amartya Sen frisa reiteradamente em sua obra Sobre ética e economia (1999)1 que  
a economia moderna acabou tornando-se empobrecida em função do seu 
distanciamento da ética. Entende-se que o referido autor defende uma economia de 
bem-estar fundada basicamente em alguns pressupostos do utilitarismo, levando-o à 
conclusão de que se todos os indivíduos (e neste caso pode-se fazer uma alusão às 
empresas) cooperarem entre si, será melhor à consecução dos objetivos de todos. 
Sen traz esta discussão em contrapartida ao agir auto-interessado, que pensa 
apenas no bem estar individual, sem analisar e se preocupar com o bem-estar dos 
demais. Isto faz com que os benefícios das ações não sejam potencializados, já que 
se existisse cooperação e ações pensadas coletivamente, os frutos seriam colhidos 
por todos e os benefícios teriam uma maior abrangência. Esse pensamento de 
cunho utilitarista (visando ao interesse e bem estar) se encaixa na visão que o 
mercado possui da ética empresarial, conquanto existe uma apropriação da ética 
empresarial por parte das empresas na forma de marketing a fim de que exista a 
obtenção de lucro, benefícios e manutenção da atividade no mercado. A empresa 
não se insere na dinâmica social compartilhando dos valores sociais, mas sim 
agrega como recurso tais princípios, inserindo a responsabilidade social e ética 
empresarial como um dos elementos de sua marca e conseguinte rentabilidade com 
isso, gerando, então, os benefícios a todos os que assim se auto-intitulam. 
 
Palavras-chave: Economia do bem-estar; empresas; ação estratégica 
 
Abstract: According to the economics of welfare, cooperativism is one of the 
conditions for the construction of ethical standards in the relationship between 
economic agents, in the case of this work, companies, as the growing need for part 
of business activity, to put into practice as understood today corporate social 
responsibility, basead in business ethics. Amartya Sen stresses repeatedly in his 
work on ethics and economics (1999) that the economy modern eventually became 
impoverished in terms of its distance from ethics. It is understood that the author 
                                                 
** Artigo apresentado à disciplina Teoria sócio-jurídica I: Ética e Direito do curso de Doutorado do 
Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal Fluminense. 
* Doutoranda do Programa de Pós Graduação em Sociologia e Direito da Universidade Federal 
Fluminense e Mestre em Direito Negocial pela Universidade Estadual de Londrina. 
1 SEN, Amartya Kumar. Sobre ética e economia. Trad. Laura Teixera Motta. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1999. 
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advocates an economy of welfare founded basically on some assumptions of 
utilitarianism, leading him to conclude that all individuals (in which case you can 
make an allusion to corporates) cooperate to themselves, it is best to achieve the 
goals of all. Sen brings this discussion in hand to act self-interested, who thinks only 
of individual welfare, without considering and caring about the welfare of others. This 
makes the benefits of actions are not overpowered, as if there were cooperation and 
collective actions, all involved would be over a larger scope benefit from it. This 
thought of utilitarian nature (targeting the interest and welfare) that fits the vision of 
the market has business ethics, although there is an appropriation of business ethics 
by companies in the form of marketing so that there is a profit, benefits and 
maintenance of market activity. The company does not fall within social dynamic 
sharing of social values, but adds as a resource these principles by inserting the 
social responsibility and business ethics as one of elements of its brand and 
profitability with this result, generating, then the benefits to all who call themselves 
so. 
 
Keywords: Welfare economics; business; strategic action. 
 
INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se abordar brevemente o cerne da concepção da ética utilitarista e 

como seus pressuposto foram utilizados pelos liberais e, assim, originaram uma 

teoria econômica que permanece presente e influenciadora até os dias de hoje do 

cenário político-econômico. 

Baseada nesses conceitos faz-se referência e crítica à economia de bem-

estar proposta por Amartya Sen em sua obra Sobre ética e economia, na qual traz 

os fundamentos de cooperação para balizamento da atuação dos agentes 

econômicos. 

Num segundo momento trata-se da questão da ética e responsabilidade 

social das empresas, trazendo seus conceitos, críticas e de que maneira o mercado 

se comporta frente a essas novas concepções emergentes, ao mesmo tempo em 

que se promove o cotejamento dessas discussões com a visão de Sen (tendo como 

referência a sobredita obra). 

Finalmente, tenta-se demonstrar que não obstante se fale em atuação ética 

e responsável, as empresas ainda agem segundo uma ação estratégica visando à 

obtenção de lucro, rentabilidade e permanência do mercado. 

A grande questão é observar essas constatações no mundo empírico e 

buscar elaborar um arcabouço teórico que vise a trazer um mínimo de substrato à 

construção de uma possível ética ou plataforma de condutas mínima segundo os 
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anseios da sociedade e de acordo com o que se entende efetivamente por 

responsabilidade social. 

 

1 UTILITARISMO, LIBERALISMO E RACIONALIDADE ESTRATÉGIA: O 

FUNCIONAMENTO DO MERCADO 

 

Em meados do século XVIII, tendo como precursores Jeremy Bentham e 

John Stuart Mill, surge uma proposta ética denominada de utilitarismo, cuja ideia 

básica é colocar como sentido e finalidade da vida a felicidade humana, baseada na 

escolha do útil para o bem viver. Daí, a utilidade trazendo o nome desta corrente de 

pensamento. 

Segundo Stuart Mill em sua obra Utilitarismo,  

 
O credo que aceita a utilidade ou o princípio da maior felicidade 
como a fundação da moral sustenta que as ações são corretas na 
medida em que tendem a promover a felicidade e erradas conforme 
tendam a produzir o contrário da felicidade. Por felicidade se entende 
prazer e a ausência de dor; por infelicidade, dor e a privação do 
prazer. [...] o prazer e a imunidade à dor são as únicas coisas 
desejáveis como fins, e que todas as coisas desejáveis (as quais são 
tão numerosas no esquema utilitarista como em qualquer outro) são 
desejáveis quer pelo prazer inerente a elas mesmas, quer como 
meios para alcançar o prazer e evitar a dor. (MILL, 2000, p. 187) 

 
Nesta esteira, quando o indivíduo faz uma escolha, ela decorre de seus 

interesses, de suas preferências, sempre tendo como finalidade a felicidade. Assim, 

cada ação deverá buscar o maior prazer individual possível e não apenas no âmbito 

individual, mas também nas medidas governamentais (ou seja, nas ações tendo em 

vista uma abrangência coletiva). (BENTHAM, 2000, p. 14) 

Sobre a existência da dor e do prazer, Bentham sinaliza que o ser humano 

está suscetível a esses dois estados, e a razão leva-o a escolher sempre o caminho 

do prazer, que leva à felicidade. Então, 

 
The principle of utility recognizes this subjection, and assumes it for 
the foundation of that system, the object of which is to rear the fabric 
of felicity by the hands of reason and of law. Systems which attempt 
to question it, deal in sounds instead of sense, in caprice instead of 
reason, in darkness instead of light. (BENTHAM, 2000, p.14) 
 

Essa concepção de Bentham também veio em contraposição à teoria 

smithiana que atribuía como requisito ao valor de qualquer mercadoria a questão do 
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trabalho humano nele empregado. Smith nesse prisma reforçava a teoria de Locke, 

quando este colocava a propriedade como a base fundamental e direito natural de 

todo indivíduo, balizando esse direito como o ponto inicial das relações em 

sociedade (no Estado Civil) e sistema de produção. A divergência dessa concepção 

smithiana faz surdir a teoria da utilidade marginal, em que os valores eram atribuídos 

aos bens segundo sua utilidade. (MOURA JR, 2007, p. 45-46) 

O utilitarismo veio como concepção filosófica a influenciar o pensamento 

ético, dando maior valor ao fim da ação, não mais valorizando principalmente sua 

motivação em detrimento de sua conseqüência (motivo este pelo qual o 

consequencialismo é apontado como uma das características da teoria utilitarista) e, 

por seu caráter subjetivista, teve grande aceitação e adeptos por parte dos liberais, 

que aplicaram os conceitos utilitaristas no âmbito econômico, criando uma corrente 

de pensadores que supervalorizaram a interface individualista do utilitarismo em prol 

da liberdade econômica isenta das ingerências do Estado.  

Isso porque quando as escolhas são divergentes, passam a valer os 

princípios da livre concorrência e iniciativa no âmbito da utilidade privada. O 

utilitarismo liberal tem implícita uma concepção ontológico-metafísica que todos os 

indivíduos são iguais e igualmente livres, partindo sempre de uma mesma posição 

inicial de igualdade e, a partir daí, todos os frutos a serem colhidos dependem 

unicamente do esforço e iniciativa individual. 

Aqui o indivíduo é extremamente valorizado, sendo que suas escolhas e 

interesses pessoais são os únicos que tem valor. Sendo assim, o indivíduo deve agir 

estrategicamente, a fim de potencializar ao máximo o benefício do resultado de suas 

escolhas. 

O pensamento utilitarista liberal foi se desenvolvendo a partir de críticas 

feitas a teorias anteriores. O precursor do liberalismo foi John Locke, que em seu 

Segundo tratado sobre o governo civil, que se contrapõe ao Estado de molde 

absolutista hobbesiano, enfatiza a importância e o papel do legislativo, em que há 

poderes limitando o governo absoluto, para não o depositar integralmente nas mãos 

do monarca. Os indivíduos seriam, desde o nascimento, iguais e livres, não devendo 

submissão a qualquer outro homem2. Portanto, somente a decisão proveniente do 

                                                 
2 Quando Locke fala do estado de natureza, especifica que é “Um estado, também, de igualdade, 
onde a reciprocidade determina todo o poder e toda a competência, ninguém tendo mais que os 
outros; evidentemente, seres criados da mesma espécie e da mesma condições, que desde seu 
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povo deveria reger as leis estabelecidas para a comunidade civil e, submetidas a 

estas, estariam todos. 

Isto quer significar que a igualdade, liberdade e a propriedade consistem em 

direitos naturais, inerentes a todos os indivíduos e que esses direitos deveriam ser 

garantidos pelo Estado com leis civis, que submeteriam todos, inclusive, o Estado. A 

ideia de propriedade está intrinsecamente ligada ao trabalho que o homem emprega 

naquele bem natural para poder, assim, chamá-lo de seu e usufruir dos direitos 

sobre ele. 

Smith utiliza-se dessa concepção de liberdade e propriedade, conforme 

analisado acima e, somente com o advento das noções utilitaristas, existe um 

repensar desses fundamentos liberais sob a ótica utilitarista. Isto porque a liberdade 

individual como principal direito do indivíduo permanece e ganha força, 

principalmente se levando em consideração a igualdade inicial de todos e da 

potencialização dos resultados de suas escolhas mediante a livre iniciativa, esforço, 

dedicação. 

Jean Baptiste Say, indo de encontro à abordagem smithiana referente ao 

valor dos produtos tendo como  base a propriedade  (valor-trabalho), defende que o 

valor que os indivíduos atribuem às coisas tem em vista sua utilidade. Com apoio 

nisso, a demanda tem um papel relevante em sua teoria, uma vez que influencia a 

produção ao procurar no mercado produtos que tem maior utilidade, forçando, 

assim, a oferta a superar-se cada vez mais para produzir bens que possuem uma 

maior utilidade. (MOURA, JR., 2007, p. 47) Em sua lei de mercado3, traz essa 

relação entre a oferta e a demanda, demonstrando a defesa da auto-regulação 

econômica, justamente para valorizar a liberdade individual. 
                                                                                                                                                         
nascimento, desfrutam juntos de todas as vantagens comuns da natureza e do uso das mesmas 
faculdades, devem ainda ser iguais entre si, sem subordinação ou sujeição [...]” (LOCKE, 2006, p. 
83). 
3 “A lei de Say, partindo do pressuposto de harmonia universal que existiria no sistema capitalista 
liberal, afirma que as crises de superprodução ou subconsumo são impossíveis, a não ser muito 
transitoriamente, e no mais das vezes, setorialmente. Isto porque toda produção implica em uma 
remuneração que vai se transformar imediatamente em procura. As pessoas não produzem e 
oferecem suas mercadorias no mercado pelo simples prazer de fazê-lo. Elas têm em mira produzir 
para, com isso, obter recursos que lhes permitiam comprar outros bens (de consumo ou investimento) 
que desejam. Quando a produção aumenta, ou seja, quando a oferta aumenta, a procura também 
aumenta concomitantemente. Em outras palavras, a oferta cria sua própria procura. A economia de 
mercado possuiria assim um mecanismo de controle automático, que a levaria sempre para o 
equilíbrio, tornando a superprodução geral impensável. Desequilíbrios setoriais poderiam ocorrer com 
freqüência, quando,por exemplo, os produtores de um determinado artigo superestimassem sua 
procura, mas tais desequilíbrios seriam rapidamente corrigidos pelo mecanismo dos preços”. 
(BRESSER-PEREIRA, 1976, p. 9) 
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A mão invisível, segundo Say, traz o equilíbrio ao mercado, enquanto o 

Estado deve existir apenas para garantir os direitos individuais a todos, 

principalmente o direito à propriedade, justamente para que o indivíduo dotado de 

livre iniciativa possa utilizar sua propriedade de modo a conseguir resultados 

favoráveis no exercício de sua atividade econômica. 

 

De fato, a mudança de perspectiva da produção para o consumo 
permitiu uma sistematização do conjunto de relações sociais e 
econômicas baseadas em interesses individuais convergentes. 
Trouxe, também, à tona a importância da iniciativa privada, bem 
como os benefícios que o direito irrestrito à propriedade poderiam 
proporcionar à sociedade. (MOURA JR, 2007, p. 48) 

 

De fato, observa-se que quando existem interesses individuais 

convergentes, da perspectiva utilitarista, uma série de relações sociais e econômicas 

é estabelecida no sentido de cooperação, porém, o problema ocorre quando esses 

interesses individuais são divergentes. Então, começa a valer os princípios que o 

liberalismo utiliza como força motriz, sendo eles o da livre iniciativa e da livre 

concorrência.  

A cooperação já se torna difícil, pois a racionalidade estratégica passa a 

reger o sistema econômico, bem como as relações sociais, fazendo com que cada 

indivíduo prime pela realização de ações que vão ao encontro apenas de seus 

próprios interesses e maior benefício, com o cálculo estratégico e o uso dos demais 

indivíduos apenas como um meio para o alcance dos fins desejados. 

E o Estado, do ponto de vista da ordem econômica, atrapalha esse 

mecanismo4, uma vez que por meio da regulamentação ele pode impedir, estimular 

ou desestimular condutas que gerariam privilégios ou benefícios a determinados 

grupos. Com a livre iniciativa, parte-se do princípio que todos os indivíduos têm igual 

acesso, oportunidades e recursos para conseguir realizar seus interesses. 

                                                 
4 Essa mesma discussão é retomada pelos neoliberais atualmente, que afirmam a necessidade de 
neutralidade na política econômica, sob a alegação de que a ingerência do Estado no setor 
econômico causa retrocessos e tolhe a liberdade e a igualdade dos indivíduos. O princípio da 
responsabilidade social coletiva (que embasam políticas de maior intervenção em prol do social), 
então, não passa de um grande problema, segundo os neoliberais, à medida que exerce influência 
negativa sob a estrutura social, enfraquecendo os alicerces familiares, desestimulando o trabalho, 
retirando o incentivo à poupança, inovação e acúmulo de capital e limitando a liberdade. Sob esses 
argumentos, pensam esses defensores do neoliberalismo, que a melhor forma de conduzir um 
Estado, causando menor ônus e diminuindo a concentração de poder nas mãos de um só órgão, é o 
modelo neoliberal. (NUNES, 2003, p. 40-50) 
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Baseado nessa questão do interesse individual motivando o indivíduo a 

conduzir suas ações na ordem econômica, Say defende a falta de apego que o 

Estado possui nas questões econômicas conquanto 

 
[...] não sente tão vivamente e tão de perto as inconveniências que 
redundam de uma ou de outra. Acrescenta-se a isso que o indivíduo 
encontra estímulo para poupar, não somente em seu próprio 
interesse, mas também nos sentimentos do seu coração, pois sua 
economia assegura recursos para os entes que lhe são caros. Um 
governo econômico poupa para cidadão que mal conhece e os 
recursos que economiza só servirão, talvez, para seus sucessores. 
(apud MOURA JR., 2007, p. 49) 

 
Tal visão influencia sobremaneira a economia até os dias hodiernos, pois 

quando se estuda política econômica e sua subespécie política fiscal5, sob a 

perspectiva da Economia, ao menos no Brasil, observa-se ao falar de função 

distributiva que os economistas ainda colocam a desigualdade de distribuição de 

renda como relacionada a preferências individuais entre renda, lazer e risco, isto é, 

sendo grande parte da renda determinada por dotações iniciais de patrimônio 

(capital humano e financeiro). Assim, o capital humano seria o maior influenciador, 

uma vez que ele que determinaria a quantidade de trabalho, esforço e investimento 

a ser empregado num dado bem e que resultaria num melhor resultado. 

Mesmo posteriormente, com John Maynard Keynes e sua teoria mais 

acordada com o contexto político, social e até econômico da época6, em prol do 

intervencionismo estatal (Estado Social) para auxiliar os Estados a saírem da crise 

advinda da Grande Depressão, a racionalidade estratégica e instrumental continua a 
                                                 
5 A política econômica é uma espécie de política pública e significa toda atuação estatal interventiva 
sobre os setores da atividade sócio-econômica mediante uso de meios jurídicos e econômicos, dentro 
do sistema político adotado, das diretrizes e direcionamentos de modo a viabilizar a concretização de 
finalidades transformadoras da realidade econômica (SCOTT, 2000, p. 34-35). A política fiscal 
(englobada no gênero “política econômica”) é uma forma de o Estado intervir sobre a economia, 
determinando assim normas e tomando medidas, melhor utilizando as funções do Estado para 
promover o desenvolvimento econômico. A intervenção estatal na economia entra num processo de 
intensificação a partir da Grande Depressão gerada pela crise de 1929, levando uma série de países 
a adotar medidas intervencionistas em razão do temor a novas recessões (TROSTER, 2002, p. 215). 
Segundo classificação de Morcillo e Troster, as funções do Setor Público são: fiscalizadora; 
reguladora (normatização); provedora de bens e serviços; redistributiva; e estabilizadora (TROSTER, 
2002, p. 217).  
6 A respeito da visão trazida por Say e que influenciou a economia até Keynes, diz Bresser-Pereira 
que a “macroeconomia clássica transportava-nos para um mundo perfeito, em que as forças do 
mercado, através de seus mecanismos automáticos de auto-ajustamento, garantiriam pleno emprego, 
eficiência máxima da produção, maximização da satisfação dos consumidores e dos lucros dos 
produtores (os quais, todavia, corresponderiam apenas ao lucro normal), e distribuição ótima da 
renda entre os proprietários dos fatores de produção. O irrealismo desta visão, porém, tornava-se 
cada vez mais patente. A grande depressão dos anos trinta deste século tornou esse irrealismo 
gritante”. (1976, p. 18) 
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permear o sistema econômico e a influenciar as condutas humanas nesse âmbito de 

atuação (e até mesmo fora dele). A constante tensão entre a ordem econômica e os 

interesses do Estado e da sociedade na esfera social continua e, freqüentemente, a 

pressão da primeira acaba por prevalecer, causando déficits decisórios no âmbito 

estatal e conseqüente déficit de legitimidade na dinâmica social. 

Tendo em vista esse cenário, Amartya Sen comenta em uma recente obra 

Sobre ética e economia (1999) a necessidade de haver a prática do cooperativismo 

como importante instrumento para a construção de padrões éticos no 

relacionamento entre os agentes econômicos. Frisa na sobredita obra que “[...] a 

economia moderna foi substancialmente empobrecida pelo distanciamento 

crescente entre economia e ética”. (p. 23) 

Defende o referido autor uma economia de bem-estar fundada basicamente 

em alguns pressupostos do utilitarismo, embora, ao final, ele conclua que se uma 

pessoa ou agente econômico “vê as ações em termos de estratégia social, notando 

os respectivos objetivos de outras pessoas em posição semelhante à dela no jogo 

do Dilema do Prisioneiro7, seguir a estratégia cooperativa é pertinente: ‘Isso é 

melhor para os respectivos objetivos de todos nós’”. (SEN, 1999, p. 103) 

Utilizando o exemplo do Dilema do Prisioneiro, pode-se inferir que, de 

acordo com a opinião de Sen, é sempre mais interessante para as partes envolvidas 

cooperarem entre si, pois desta forma, todos saem beneficiados de alguma forma. 

Sen traz a discussão a respeito do agir auto-interessado, pensando apenas no 

próprio bem estar, sem analisar e sem se preocupar com o bem-estar dos demais. 

Isto faz com que os benefícios das ações não sejam potencializados, uma vez que 

se existisse cooperação e se as ações fossem pensadas em termos coletivos ou 

sociais, os frutos seriam colhidos por todos e os benefícios teriam uma maior 

abrangência, ou seja, para os resultados de uma ação realizada em cooperação 

possam ser potencializados. 

 

2 ECONOMIA DE BEM ESTAR E AÇÃO ESTRATÉGICA EMPRESARIAL 

 

Conforme se analisou acima, há um histórico do panorama geral e 

superficial que se tem do Mercado, bem como os princípios e doutrinas que 

                                                 
7 Sobre o dilema do prisioneiro existe interessante colocação na obra Ética: conceitos-chave em 
Filosofia de Dwight Furrow (2007, p. 20-21). 
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determinam seu funcionamento e balizam sua atuação. Atualmente, observa-se uma 

retomada a determinados ideais liberais mediante o chamado neoliberalismo, não 

obstante exista ainda em muitos Estados (a exemplo do Brasil) uma resistência por 

parte da dinâmica social, reforçada por políticas de Estado constantes dos 

respectivos ordenamentos jurídicos. 

Ainda assim constante pressão de conglomerados econômicos, emulados 

pelo processo de globalização que relativizou as fronteiras dos Estados, atenuando 

sua soberania, interligando suas economias e mitigando seu poder decisório e 

normativo. Isso faz com que o cenário político-econômico se assemelhe, em 

algumas situações, ao que existia quando da efervescência do liberalismo e suas 

desastrosas conseqüências. 

Esse cenário foi propício ao surgimento de uma sociedade civil mais atuante 

e à busca da realização de certos valores e direitos que, mesmo com toda a pressão 

econômica, ainda são desejados e almejados de modo geral. E não apenas por 

determinada parcela social, minorias ou uma fração de menos favorecidos, mas por 

órgãos que se colocam como supranacionais como, por exemplo, a Organização 

das Nações Unidas (ONU), que traz em documentos uma série de diretrizes (e até 

normas de Direito Internacional) em defesa de direitos sociais, políticos, culturais, 

econômicos, em última análise, direitos que todos os seres humanos possuem e que 

estão  ligados à existência digna e à justiça social. 

Somados a isso, a questão da estreita influência que a atividade econômica 

exerce na sociedade, com suas externalidades positivas e negativas no âmbito 

social, ambiental, dentre outros, que fazem com que os agentes econômicos sejam 

cobrados pela sociedade e pelo Estado a devolver em forma de serviços e bens 

aquela parcela referente a toda a externalidade causada. A sociedade exige tal 

atitude ao observar o grande lucro que as empresas obtêm com sua atividade e o 

Estado tentando suprir, por meio do exercício empresarial, o vácuo deixado em sua 

atuação. 

Em decorrência desses fatores, situações que ocorriam outrora, ligadas à 

atividade econômica e seu descaso ou desconsideração com as esferas sociais, 

culturais, ambientais, enfim, com todos os setores que não estavam diretamente 

ligados aos recursos necessários à produção na atividade empresarial, não 

passaram mais despercebidas e nem incólumes: surge então o gérmen da 

responsabilidade social, lastreada pela ética empresarial. 
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Alguns escândalos ocorridos fazem com que a sociedade cobre atitudes 

éticas por parte das empresas. Nos anos 70 foi o caso Watergate que despertou 

uma discussão acerca da importância da ética empresarial e do papel das 

empresas, com o questionamento sobre até que ponto pode se sustentar uma 

atividade econômica sem a observância de valores éticos. 

O renascimento dessa celeuma sobre a função da ética empresarial deu-se 

em 2002 com os casos Enron (CARVALHO, 2004) e WorldCom (WHARTON, 2003). 

A discussão gerada, demonstrando que a ética nas empresas é indispensável, trazia 

os custos de três ordens referentes aos casos: a) custo financeiro; b) custo social; e 

c) custo político. 

A concepção de responsabilidade social tem como fundamento principal a 

ética empresarial que, de modo geral, segundo Adela Cortina e Domingo García-

Marzá, baseia-se na relação que prime pela confiança e transparência entre a 

empresa e seus funcionários, seus concorrentes e a sociedade (nesta última 

vertente também se insere a questão ambiental). As condutas éticas são colocadas 

num código ético ao qual a empresa deverá se balizar para sua atuação. A ética 

empresarial tem como base a ética de responsabilidade, na qual a empresa é 

responsável por suas ações e, por essa razão, deve se portar de forma a cumprir 

todas as expectativas (em termos de realização de valores e princípios comuns) da 

sociedade. 

Dentro dessa perspectiva, as empresas existem não somente para produzir 

bens úteis e obter lucro com sua comercialização. Não basta a simples produção de 

bens ou serviços, conquanto a atividade econômica deve existir para satisfazer as 

necessidades humanas, demonstrar agilidade, iniciativa, fomento à cooperação 

entre seus stakeholders, solidariedade e co-responsabilidade, tudo isto dentro de um 

parâmetro de justiça sem o qual são consideradas imorais. 

A crítica feita à denominada ética empresarial, que segundo esses autores é 

baseada numa concepção moral que necessita de um caráter motivacional para ser 

considerada como tal, levando a empresa a agir realmente motivada por um valor 

maior, compartilhado pela sociedade, é que essa ótica quando transportada à esfera 

econômica parece utópica (na medida em que se faz uma análise empírica de como 

se verificam as relações e a racionalidade no sistema econômico). 

Isso porque muito embora a empresa acabe por desenvolver uma política de 

responsabilidade social baseada nessa ética empresarial que dela se cobra, ainda 
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assim a racionalidade instrumental caracteriza-se como a força motriz da atividade 

econômica, uma vez que a finalidade da empresa é o lucro. 

E um outro fator ainda a ser considerado é que o consumidor está mais 

responsável, consciente e exigindo um papel maior por parte das empresas, fazendo 

com que estas tenham que se adequar de qualquer forma a esse novo padrão ético 

estabelecido pela sociedade. Mas essa exigência da responsabilidade e ética 

acabou por ser equacionada pela atividade empresarial como um dos recursos para 

a produção. 

Além disso, com uma atuação nesse sentido, as empresas acabam por 

agregar o valor “responsabilidade social” à sua marca, conseguindo, em virtude da 

seletividade do consumidor, permanecer no mercado e ainda lucrar com esse status 

de ética e socialmente responsável. 

Exemplo da adequação do mercado a esse novo cenário é a própria doutrina 

filosófica e da área de Administração colocar esses conceitos como uma nova forma 

de trazer maior rentabilidade e lucro para as empresas. 

 
Podemos decir entonces que la ética es rentable, entre otras cosas, 
porque actuar correctamente ahorra gastar en derecho, es decir, en 
leyes, juicios y sanciones. (CORTINA, 2008, p. 50, grifo nosso) 
 
Desarrollo de la capacidad comunicativa. Toda organización precisa 
una legitimación social, que se “vende” comunicativamente 
(CORTINA, 2008, p. 93, grifo nosso). 
 
[...] moral de la rentabilidad: la moral, entendida de um peculiar 
modo, és económicamente rentable, porque cualquier 
organización, para sobrevivir, ha de disponer hoy de un sólido grupo 
de creencias sobre las que asentar su política e sus acciones 
(CORTINA, 2008, p. 93, grifo nosso) 
 
A empresa, tendo essa visão, passa a agregar importante valor à 
sua marca: o de empresa cidadã, que se volta para princípios éticos 
e morais. Tais valores, hoje, estão entre os principais fatores para o 
sucesso mercadológico. [...] Podem também se unir para 
influenciar as associações empresariais a se engajarem em 
atividades cooperativas beneficentes como intercâmbio para 
aumentar a competitividade global brasileira. [...] Percebe-se a 
necessidade da moderna gestão empresarial em criar 
relacionamentos mais éticos no mundo dos negócios para obter 
vantagens competitivas e poder sobreviver. [...] Os resultados não 
são imediatos e o retorno financeiro deve ser esperado a longo 
prazo. Ser socialmente responsável promove o conceito da empresa, 
fazendo com que ela seja lembrada pelos consumidores, 
incentivando-os a comprar os seus produtos e serviços. [...] A 
responsabilidade social empresarial pode parecer apenas uma 
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estratégia de marketing, já que está ligada à imagem da empresa, 
mas não é só isso. (GADIOLI, 2006, p. 180-182, grifo nosso) 

 

Esses são apenas alguns exemplos de como a questão dos lucros, 

rentabilidade, permanência no mercado e agregação de valor à marca demonstram 

que o capitalismo consegue, de alguma forma, se apropriar de conceitos que, a 

princípio, seriam prejudiciais à sua atuação (no sentido de a responsabilidade social 

e a ética empresarial serem concepções que vieram a trazer exigências às 

empresas no âmbito de prestação de serviços e bens na área social, ambiental, 

cultural e em outras situações que originalmente seriam de atribuição do Estado). 

Pode-se dizer, assim, que a atividade empresarial não age consoante uma 

ética empresarial, mas sim conforme uma ação estratégica, ou seja, a finalidade 

precípua das atividades econômicas é a obtenção de lucro, porém, tendo em mira os 

reclamos sociais por ações socialmente responsáveis e pelo agir ético (visando 

transparência e criação de vínculos de confiança entre empresa e sociedade), há 

uma dedicação no sentido de criar mecanismos para poder alcançar esse 

consumidor, criar uma imagem da empresa que inspire essa confiança e a 

caracterize como responsável social. 

Por ser um tema recentemente discutido e levantado, muitas empresas se 

aproveitam das incertezas e indeterminações conceituais e da falibilidade na 

aplicação prática das normas e falta de fiscalização e sanções severas por parte do 

Estado, e ao agir unicamente respeitando e cumprindo sua função social, se 

intitulam socialmente responsáveis. Em muitos casos, nem mesmo a função social é 

cumprida em todos os seus requisitos (art. 170 da Constituição Federal de 1988). 

Por isso, parece interessante quando Amartya Sen fala sobre o 

cooperativismo entre os agentes econômicos visando a um maior benefício a todos, 

pois parece ser essa a perspectiva da qual as empresas se utilizam de alguma 

forma, sob a roupagem de uma ética empresarial. As concepções trazidas por Sen 

têm base em alguns pressupostos utilitaristas nessa direção, porquanto se buscam 

os fins (lucro, permanência no mercado, agregação de valor à marca), mas a 

racionalidade estratégica é a mesma (utilização da responsabilidade e ética 

empresarial para alcançar tais fins). 

Quando o autor traz o dilema do prisioneiro para demonstrar como a 

economia de bem estar, baseada no cooperativismo, pode ser benéfica, nada mais 
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faz do que demonstrar a funcionalidade da ação estratégica, não apenas com o 

apoio mútuo entre os stakeholders para que todos ajam de maneira transparente, 

sem ofensa à livre concorrência e demais regras de “boa vizinhança”, mas com esse 

amparo recíproco, por intermédio de sua atuação conjunta, começam por delinear 

um padrão de condutas e ações que tem a vestimenta de social responsabilidade, 

porém, na maioria das vezes, não o é. 

Prova da indeterminação de conceitos que torna difícil identificar uma 

empresa que de fato age segundo a responsabilidade social, coloca-se a título de 

exemplo a nova concepção (colocada por alguns autores como uma versão mais 

completa da social responsabilidade) de “Economia de Comunhão”, que aplica ao 

espaço de produção e ao trabalho os “valores, princípios, visão do mundo e 

arcabouço vivencial” do chamado movimento dos Focolares, cujas informações a 

respeito são 

 
possui cinco milhões de integrantes leigos, religiosos, não-religiosos 
e sem-credo religioso em todo o mundo, tem viés espiritual, 
caritativo, social, econômico, político, ecumênico, inter-religioso, 
cultural, etc. Sua essência consiste na chamada “cultura do dar”, que 
preconiza a comunhão de bens entre todos os membros: essa 
cultura se concebe em antítese à cultura vigente, que se baseia no 
‘ter” e favorece, por meio da irradiação do Movimento pelo mundo, a 
construção de bases solidárias. (LUBICH apud DALLABRIDA, 2006, 
p. 71) 

 
Ao analisar as semelhanças entre o que se entende por responsabilidade 

social e economia de comunhão, percebe-se que as semelhanças são muitas, até 

mesmo na imprecisão dos conceitos, confusão com função social da empresa, 

enfim, demonstrando que existe um movimento por parte dos estudiosos da área de 

Administração de empresas que trabalha com essas questões e sempre buscam 

encontrar uma forma de demonstrar ao empresariado o quão lucrativo é rumar para 

o caminho do social. 

O lado positivo dessa visão é que mesmo estrategicamente a atividade 

empresarial, embasada por esse pensamento da economia de bem estar, pelo 

cooperativismo, pela ética empresarial (entendida, neste trabalho, como uma ação 

estratégica), realiza alguns serviços e fornece determinados bens em favor da 

sociedade. Existe uma maior preocupação com o meio ambiente, consumidores, 

enfim, com algumas das perspectivas mediante as quais se forma (em sua 

observação e aplicação conjunta) a concepção de responsabilidade social. 
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Alguns autores citados acima (Cortina e García-Marzá) colocam a teoria 

habermasiana da ética discursiva como uma das maneiras de dar legitimidade e 

fazer com que a empresa realmente aja motivada por uma ação tida como ética em 

si mesma, uma vez participante dos debates feitos sobre o assunto como 

concernida. Que as empresas consigam amalgamar em sua atuação, códigos de 

conduta e na atuação em prol da responsabilidade social os valores e princípios que 

a sociedade quer ver realizados. Em curto prazo esse horizonte parece ainda muito 

distante de ser alcançado, mas é possível começar a se discutir e buscar solucionar 

todas as dúvidas, problemas, imprecisões, impropriedades mediante uma plataforma 

habermasiana, para talvez se chegar a um consenso, estabelecendo um patamar 

mínimo acerca de responsabilidade social. 

 

CONCLUSÃO 

 

Fez-se todo esse caminho pelo básico da teoria utilitarista e liberal até trazer 

a concepção de economia de bem-estar de Amartya Sen para demonstrar como a 

atividade econômica se comporta hodiernamente, não muito diferente do observado 

há poucos séculos atrás, quando a mão invisível regulava o mercado. 

O freio do mercado é a intervenção estatal, que por meio de normas 

jurídicas e políticas econômicas balizou a atuação dos agentes econômicos para 

garantir um mínimo de direitos sociais, haja vista as mazelas ocorridas sob o 

princípio do laissez faire. 

Com a gênese do conceito de responsabilidade social, embasado numa 

ética empresarial, começou um processo de discussão acerca do papel das 

empresas na sociedade, principalmente em decorrência das externalidades positivas 

e negativas que a atividade empresarial causa, de sua estreita relação e influência 

na dinâmica social, do déficit de poder decisório dos Estados causado pela 

globalização e conseqüente relativização de soberania, levando a um vácuo em 

prestação de serviços públicos e fornecimento de bens necessários e de sua 

atribuição para a sociedade, sem mencionar a falta de legitimidade que algumas 

decisões políticas e jurídicas têm em razão desse cenário. 

A teoria de Amartya Sen acaba tendo como efeito colateral a demonstração 

de como a racionalidade de estratégia permeia as relações empresariais, fazendo 

com que a ação estratégica leve os agentes econômicos a apropriarem-se de 
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conceitos como o de responsabilidade social e ética empresarial para agregá-los 

como valor à sua marca, imagem, produtos, enfim, para obtenção de lucro, 

rentabilidade e permanência no mercado. 

Por isso, inobstante a constatação de uma economia de bem estar 

influenciar os agentes econômicos a agir segundo uma plataforma ética (baseada 

nesses códigos de conduta empresariais e outras atitudes tidas como socialmente 

responsáveis) tendo em mira uma consecução de um resultado benefício a todos, 

ainda assim esse agir estratégico gera para a sociedade, por parte das empresas, 

alguns serviços e bens que suprem algumas necessidades e ajudam determinadas 

comunidades. Serve, então, como uma semente para a discussão do tema e 

posterior criação de um arcabouço teórico mais consistente que sirva para 

fundamentar e balizar a atuação empresarial, as políticas públicas e a fiscalização 

da sociedade dessas atividades. 
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RESUMO 
 

O presente trabalho trata da operação realizada por Habermas e Klaus Günther na 

tentativa de explicitar a teoria discursiva do Direito em um paradigma de democracia 

radical. Ocorre que o levantamento procura demonstrar como a falibilidade do sistema 

aponta para uma retirada do dever de fundamentar dos juízos, causando um déficit em 

termos de caso concreto e operacionalidade do Direito. Nesse passo, com a crítica 

atualizada e perspicaz de Lenio Streck, parte-se para uma percuciente explicitação por 

uma nova teoria da decisão, que precisa ser formulada, capaz de lidar com o paradigma 

da democracia, liberta do subjetivismo preponderante atual. Ao cabo, se comprova que 

a cisão discursiva é infeliz na tentativa de vinculação dos juízos aos conteúdos 

decididos democraticamente, fazendo crer que a saída não é tê-los como separados, mas 

sim entes de um mesmo movimento, a applicatio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: hermenêutica; cisão discursiva; democracia; decisão. 
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This work deals with the operation performed by Habermas and Klaus Günther in an 

attempt to explain the discursive theory of law in a paradigm of radical democracy. It 

happens that the study aims to show how the fallibility of the system points to a 

withdrawal of the obligation to justify the judgments, causing a deficit in terms of real 

case and operability of Law. In this step, with updated and insightful critique of Lenio 

Streck, the work tries to explain a new theory of decision needs to be developed, 

capable of dealing with the paradigm of democracy, freed from the current prevailing 

subjectivism. In the end, it proves that the discursive division is unfortunate in the 

attempt to link the contents of statements made democratically, by pretending that the 

output is not to have them as separate entities but rather of the same movement, the 

applicatio. 

 

KEYWORDS: hermeneutics; discourse division; democracy; decision. 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS: SOBRE A TEORIA DISCURSIVA 

HABERMASIANA 

  

Descobrir é um modo de ser-no-mundo.  
A ocupação que se dá na circunvisão ou que se  

concentra na observação descobre entes intramundanos.  
São estes o que se descobre. São “verdadeiros” num duplo sentido.  
Primordialmente verdadeiro, isto é, exercendo a ação de descobrir,  

é a presença. Num segundo sentido, a verdade não diz o ser-descobridor  
(o descobrimento), mas o ser-descoberto (descoberta). 

(Martin Heidegger) 
 

 

O debate habermasiano, na atualidade jurídica brasileira, é bastante profícuo. Há 

diversos autores trabalhando conceitos do autor alemão, inclusive ampliando os 

próprios horizontes por ele explorados3. Seja na sociologia, na filosofia, ou no Direito, 

seus passos costumam ser analisados e refletidos, pois se faz presente nos planos das 

disciplinas dos cursos de graduação/pós-graduação. 

 Para além de simplesmente propor novas conjugações filosóficas, Habermas 

refaz passos importantes da história da filosofia, revisitando as sucessivas 

epistemologias que dominaram o cenário do pensar, procurando uma aresta ainda 

inexplorada. 

                                                 
3 Dentre eles os Professores Álvaro Ricardo de Souza Cruz, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, Luiz 
Moreira, entre outros. 
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 É desse ponto que nasce a Teoria do Agir Comunicativo (Theorie des 

kommunikativen Handelns4), conjugando postulados de Max Weber5 e de Talcott 

Parsons6. Mas sua preocupação constante com a democracia o fez desenhar um projeto 

de suavização do choque entre faticidade e validade, fazendo com que o Direito opere 

como cartilagem desta articulação social7. Aliás, tal espaço surgiu, segundo Habermas, 

por decorrência do fim da colagem entre faticidade e validade proporcionada pelo 

discurso eclesiástico. As justificativas metafísicas dos eventos humanos não mais 

puderam lançar mão de argumentos divinos, assertóricos. Daí a necessidade de um 

(novo) espaço comunicativo. Desta forma, “a tensão entre facticidade e validade, 

imanente ao direito, manifesta-se na jurisdição como tensão entre o princípio da 

segurança jurídica e a pretensão de tomar decisões corretas.”8 

 Este mesmo projeto faz exigência que os sujeitos de direito operem num mesmo 

nível comunicativo, capaz produzir contextos discursivos intersubjetivos, aptos a 

tornarem atos de fala em consensos determinantes. Numa frase: conteúdos 

democráticos. 

 Sendo necessário tecer alguns comentários acerca da teoria, grosso modo, pode-

se começar com a substituição da razão prática pela razão comunicativa. Este passo 

revela uma compreensão (peculiar9) do linguistic turn, trazendo da filosofia uma 

(pretensa) superação do esquema sujeito-objeto para abraçar um projeto intersubjetivo 

                                                 
4 Não há versão traduzida para o português. Utiliza-se, comumente, a versão espanhola: HABERMAS, 
Jürgen. Teoría de la acción comunicativa. I. Racionalidad de la acción y racionalización social. Trad. 
Manuel Jiménez Redondo. Madrid: Taurus Humanidades, 2003; e HABERMAS, Jürgen. Teoría de la 
acción comunicativa. II. Crítica de la razón funcionalista. Trad. Manuel Jiménez Redondo. Madrid: 
Taurus Humanidades, 2003. 
5 Segundo Habermas, o entendimento de Weber diz que: “O direito tem a função de contribuir na 
formação de um complexo sistema de ilusão/dominação. Os sujeitos passam a crer num poder (ilusório) 
de participação. Os opressores passam a ter controle e capacidade de manipulação sobre as instituições 
sociais.” HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 102. 
6 Já para Parsons, Habermas diz que: “O direito funciona como um seguro contra perdas 
(Ausfallbürgschaft) para as realizações de integração social de todas as ordens institucionais. (...) É uma 
espécie de garantia da solidariedade social, atuando sobre atividades lesivas e disjuntoras.” HABERMAS, 
Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 
2003. Vol. 1. p. 103. 
7 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Volumes 1 e 2. 
8 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 245. 
9 A compreensão habermasiana difere da compreensão heideggeriana-gadameriana. Sem aprofundar o 
assunto, remete-se o leitor para HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e 
validade. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 28-32. Trata-se do trecho onde o 
filósofo alemão analisa os contributos de Gottlob Frege (combate ao “psicologismo”) e Charles Sanders 
Pierce (criação/utilização da semiótica), como mentores do primeiro e segundo passo, respectivamente, 
em direção à virada linguística. 
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de construção de significados, para além do tradicional solipsismo do paradigma da 

filosofia da consciência.10 

 Calcado neste giro comunicacional, Habermas procura comprovar que a razão 

comunicativa é capaz de dar conta da complexidade da sociedade moderna, superando 

o esquema jurídico-político-econômico socialista e capitalista, para instaurar um Estado 

de Direito fundado em sólidas bases de solidariedade social. Pensa-se, aqui, num 

Direito aglutinador da sociedade, com forte espírito imperativo e coercitivo, capaz de 

congregar interesses divergentes num mesmo núcleo social11. E para tal desiderato, 

somente uma democracia radical demonstra-se capaz de efetivar o Estado Democrático 

de Direito. Não se desconhece as críticas levantadas contra a substituição da razão 

prática pela razão comunicativa, recordando apenas que elas não são temas centrais do 

presente trabalho.12 

 Os contextos comunicativos precisam se assentar sobre dois pressupostos: a 

idealidade da generalidade do significado13 e a idealidade da generalidade da 

validade14. O primeiro diz respeito à necessidade de que as comunicações se produzam 

em ambientes onde a linguagem empregada sobre algo diga sobre o mesmo “algo” para 

todos agentes, uniformemente. Os sujeitos, para que se entendam em processos 

comunicativos calcados em atos de fala, precisam atingir um grau (mínimo) de 

generalidade de sentidos. Numa frase, se imersos em linguagem, não devem os sujeitos 

desenhar sentidos, solipsisticamente. Não se pode chamar de caneta um avião, sob pena 

de não ser entendido, obstando toda e qualquer comunicação. 

 Já o segundo diz respeito à generalidade que se precisa obter como validade dos 

proferimentos aduzidos em atos de fala. E um alerta é feito por Habermas: a validade, 

                                                 
10 O tema é trabalhado com maestria ímpar em: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: 
Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. 
Especialmente na apresentação e nos capítulos 3 e 4. 
11 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 25. 
12 Dentre as críticas, uma em especial: a razão comunicativa não substitui a razão prática com 
propriedade, pois não descreve conteúdos (concretos) de ação, não domina a atividade humana, não 
determina comportamentos. Nas palavras de Habermas: “Ela própria não pode ser vista como uma 
capacidade subjetiva, capaz de dizer aos atores o que devem fazer.” HABERMAS, Jürgen. Direito e 
Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 
20. Trata-se de uma coerção transcendental fraca, que desenha procedimentos intersubjetivos de 
construção de significados, estes determinantes das ações dos sujeitos. O assunto pode ser aprofundado 
em: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª 
Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. Especialmente no capítulo 4. 
13 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 38. 
14 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 39. 
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neste ponto, tem dois sentidos; um diz da validade-enquanto-standarts-sociais-aceitos e 

o outro da validade-enquanto-aquilo-que-se-comprova-aqui-e-agora. Aquele fala dos 

pressupostos de validade que toda sociedade carrega em sua historicidade, que explode 

qualquer clausura de contexto, que não enxerga limitações contingenciais, e se faz 

válido onde quer que vá. Por outro lado, este fala da validade que se comprova ad hoc, 

no âmbito de uma contingência, um problema concreto, onde os sujeitos de direito 

precisam comprovar e fundamentar seus atos de fala, atestando pela sua validade aqui e 

agora. 

 Com efeito, o projeto (desenhado com base nas características15 do direito 

moderno), como um todo, se assenta em dois conceitos fundantes: princípio da 

democracia e princípio da autolegislação.  

Em apertadíssima síntese, o primeiro diz respeito à tentativa de amarrar um 

procedimento de normatização legítima do Direito. A principal função deste postulado 

é estabelecer uma formalidade de cariz material, suficiente em si mesma. Assim, visa 

garantir aos sujeitos de direito sua efetiva participação, a simetria de suas contribuições 

sem distinções, ampliar os contextos comunicativos permitindo o efetivo uso da razão 

comunicacional e, desta forma, orientar a produção do próprio Direito.16 

O segundo trata da sequência lógica do primeiro. É preciso considerar os 

sujeitos de direitos como autônomos em suas possibilidades políticas. A autonomia 

política é pressuposto da autolegislação.  Neste sentido, a autolegislação cuida de 

informar os sujeitos para que busquem, através do agir comunicativo, atos de fala 

justificáveis sobre questões relevantes.  

                                                 
15 Em especial duas, a positividade e a pretensão à aceitabilidade racional. “A positividade do direito 
significa que, ao se criar conscientemente uma estrutura de normas, surge um fragmento de realidade 
social produzida artificialmente, a qual só existe até segunda ordem, porque ela pode ser modificada ou 
colocada fora de ação em qualquer um de seus componentes singulares. Sob o aspecto da 
modificabilidade, a validade do direito positivo aparece como a expressão pura de uma vontade, a qual 
empresta duração a determinadas normas para que se oponham à possibilidade presente de virem a ser 
declaradas sem efeito. (...) O direito extrai a sua força muito mais da aliança que a positividade do direito 
estabelece com a pretensão à legitimidade. (...) Nessa ligação reflete-se o entrelaçamento estrutural entre 
a aceitação, que fundamenta os fatos, e a aceitabilidade exigida por pretensões de validade, que já estava 
introduzida no agir comunicativo e na ordem social mais ou menos natural, na forma de tensão entre 
facticidade e validade. Essa tensão ideal retorna intensificada no nível do direito, mais precisamente na 
relação entre a coerção do direito, que garante um nível médio de aceitação da regra, e a idéia da 
autolegislação – ou da suposição da autonomia política dos cidadãos associados – que regata a pretensão 
de legitimidade das próprias regras, ou seja, aquilo que as torna racionalmente aceitáveis.” 
(HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca 
Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. pp. 60-61) Sem grifos no original. 
16 Tema melhor elaborado em: SITO, Santiago Artur Berger; LISOWSKI, Carolina Salbego. Cidadania 
Procedimental: a idealização habermasiana no exercício legislativo. In: Revista Estudos Legislativos. 
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ano 4. nº 4. 2010. Porto Alegre: CORAG, 2010. p. 71-94. 
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Seguindo os passos de Parsons, Habermas atesta que os valores 

institucionalizados precisam coincidir com os valores internalizados. Ou seja, a 

motivação dos destinatários para seguirem fiéis ao programa normativo se deve ao 

conteúdo correspondente já internalizado. O social precisa se ver no institucional. 

Isso é autolegislação. É a operação lógica de identificação entre autor e 

destinatário, fazendo dos dois um só: autor-destinatário. 

Outros pontos da teoria poderiam ser elencados, como a questão da verdade, da 

autonomia pública e privada, da transmutação do poder comunicativo em poder 

administrativo, da legitimidade pela legalidade, etc., mas que não são de suma 

importância para o core do presente trabalho.  

Daí por que se adentra na questão discursiva, especificamente, na cisão. 

Dentro do complexo edifício teórico habermasiano, verdadeiramente escrito de 

um ponto de vista democrático radical (e isso precisa ficar claro: a teoria discursiva do 

direito não é uma teoria da decisão judicial, e isso é latente17), opera-se a adoção dos 

postulados da separação dos discursos, em discursos de justificação/fundamentação 

(Begründungdiskurs) e discursos de aplicação (Anwendungdiskurs). 

Sobre eles, se discorre a partir de agora. 

  

2. A CISÃO DOS DISCURSOS: BEGRÜNDUNGDISKURS E 

ANWENDUNGDISKURS 

 

A interpretação se funda existencialmente na 
compreensão e não vice-versa. Interpretar não é tomar 
conhecimento de que se compreendeu, mas elaborar as 

possibilidades projetadas na compreensão. 
(Martin Heidegger) 

 

 O projeto habermasiano faz uso de um alicerce conjecturado por um produtivo 

aluno de Habermas: Klaus Günther. O professor da Faculdade de Direito da 
                                                 
17 Em Direito e Democracia o filósofo alemão explora o procedimento legislativo. Não trata 
especificamente do procedimento judicial, do processo e da gestão da prova, e muito menos da decisão 
judicial e seus fundamentos. Trata, tangencialmente, do papel dos tribunais no jogo democrático. E essa 
proposta condiz com uma teoria discursiva do Direito, calcada em postulados procedimentais. Verifica-se 
que “leis regulam a transformação do poder comunicativo em administrativo, na medida em que surgem 
de acordo com um procedimento democrático, no qual fundam uma proteção do direito garantido por 
tribunais independentes e no qual subtraem da administração implementadora o tipo de argumentos 
normativos portadores das resoluções legislativas e das decisões judiciais.” HABERMAS, Jürgen. Direito 
e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 
238. Assim, a opção pelo procedimentalismo implica numa série ampla de consequências, não só no 
âmbito da Jurisdição Constitucional. Trata-las demandaria trabalho com este peculiar objetivo, aqui não 
abordado. 
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Universidade Johann-Wolfgang Goethe participou do grupo de pesquisa chefiado por 

Habermas. Tais diálogos permitiram a construção da (polêmica) cisão discursiva18. De 

um lado o Begründungdiskurs (discurso de justificação/fundamentação) e de outro o 

Anwendungdiskurs (discursos de aplicação). 

 Vale ressaltar que, por mais intrigante que pareça, a cisão discursiva surgiu 

como pretensão de deslocar o fazer jurídico para fora do paradigma da filosofia da 

consciência, de cariz solipsista. Nas palavras de Luiz Moreira, separar os discursos é 

uma medida necessária, pois: 

 

assim, exclui-se a possibilidade de se descrever a coordenação de ações a 
partir da perspectiva de indivíduos isolados, bem como a de se reduzir o 
tema da coordenação de ações à escolha de meios compatíveis, para fins de 
opção subjetiva. (...) A opção por uma perspectiva interna, que vise à 
reconstrução de fundamentações intersubjetivas de ações e as respectivas 
condições, deverá, na argumentação seguinte, ser ampliada pela suposição de 
que razões de ações contêm não apenas uma dimensão de validade, mas 
também uma dimensão de aplicação.19 

  

 Assim, a operacionalização da razão que se pretende democrática tem dois 

momentos: um que analisa sua validade, outro que a aplica, adequando-a. Cada um 

perfaz um discurso. Begründungdiskurs e Anwendungdiskurs. 

 O primeiro discurso (Begründungdiskurs) diz respeito à validade: sem abdicar 

da razão prática, Günther quer comprovar que as normas encontram sua validade em 

procedimentos e em pessoas. É essa aceitabilidade racional que garante um nível 

suficiente de racionalidade, fortificado e potencializado pela universalidade do 

princípio da moral. 

 Numa frase, justificação/fundamentação advém do princípio democrático de que 

quem é destinatário de uma norma, deve ver nela seu intuito (individual-subjetivo) 

coletivizado, institucionalizado por procedimentos previamente conhecidos, onde seus 

atos de fala puderam ser ouvidos, defendidos e simetricamente considerados. 

 Mas a justificação/fundamentação não garante efetivação de postulados morais, 

pois a razão prática que conduz o sujeito nos atos de fala é sempre contingente. Ou seja, 

                                                 
18 O trabalho está consubstanciado, principalmente, no livro: GÜNTHER, Klaus. Teoria da 
Argumentação no Direito e na Moral: justificação e aplicação. São Paulo: Landy Editora, 2004. Diz-se 
polêmica por que, como apontado pelo Prof. Lenio Luiz Streck (STRECK, Lenio Luiz. Verdade e 
Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 
2008. Em especial, o Capítulo 6), a cisão discursiva é a fundamentação (des)estruturante da teoria 
discursiva habermasiana. Seu pressuposto é sua principal chaga, pois. 
19 GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: justificação e aplicação. São 
Paulo: Landy Editora, 2004. p. 21. 
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ninguém levanta proposições universalmente válidas, imbatíveis nos constructos do 

agir comunicativo, considerando todas as situações em que elas poderão ser convidadas 

a normatizar. A explicação é hermenêutica: não há grau zero de significado, nada há 

sem historicidade fundante20. Nada é-no-mundo sem ter-sido previamente, em nível de 

pré-compreensão21, sob pena de existir algo fora da linguagem22. 

 Diferindo da proposta kantiana de um princípio de universalização absoluto, 

Günther pretende construir o alicerce da cisão discursiva sobre um princípio de 

universalização mais conectado com os fatos, ou seja, não alheio à faticidade inerente 

aos postulados normativos. 

E esse movimento começa com a retirada da validade do pressuposto da 

universalidade, ou da completude para usar um termo positivista23, devolvendo-a para 

postulados de adequabilidade racional (complete-se: procedimental legislativa).  

Daí a necessidade da adequação, ou de uma universalidade “fraca”, ou 

“mitigada”. O exemplo dado por Álvaro Ricardo é relevante: 

 

(...) a norma que estabelecia a proibição de cães domésticos no metrô, vez 
que os mesmos estariam causando distúrbios e sujeira em área de circulação 

                                                 
20 Para aprofundar o estudo neste ponto, remete-se o leitor para o capítulo 6 do: STRECK, Lenio Luiz. 
Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Editora 
Lumen Juris, 2008. 
21 Hans-Georg Gadamer, ao discorrer sobre os ensinamentos de Heidegger acerca da interpretação como 
afastamento (consideração da pré-compreensão) da posição prévia, da visão prévia e da concepção prévia 
(Vorhabe, Vorsicht e Vorbegriff), aduz: “Toda interpretação correta tem que proteger-se da arbitrariedade 
de intuições repentinas e da estreiteza dos hábitos de pensar imperceptíveis, e voltar seu olhar para ‘as 
coisas elas mesmas’ (que para os filólogos são textos com sentido, que tratam, por sua vez, de coisas). 
Esse deixar-se determinar assim pela própria coisa, evidentemente, não é para o intérprete uma decisão 
‘heróica’, tomada de uma vez por todas, mas verdadeiramente ‘a tarefa primeira, constante e última’.” 
GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método: Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 8ª 
Ed. Petrópolis: Vozes, 2007. Vol. 1.  p. 355. 
22 Segundo o Prof. Álvaro Ricardo de Souza Cruz, a natureza não é englobada pela linguagem. Aduz ele: 
“(...) a natureza só pode ser percebida pelo homem por meio da cultura (linguagem). Contudo, é sabido 
que ela existe independentemente da linguagem. Veja: é possível designar o interruptor de um abajur nas 
mais distintas línguas (português, alemão, mandarim, etc.). O funcionamento em si do mesmo independe 
da designação que se der a ele. Ora, isso é uma limitação inexorável do conhecimento, vez que o homem 
jamais terá acesso pleno (fora da linguagem) à natureza.” SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo. Habermas e o 
Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 133-134. Na linha do Prof. Dr. Lenio Luiz 
Streck, verifica-se que a linguagem não é terceira coisa. Ela não se coloca entre os sujeitos do discurso, 
nem por eles pode ser manipulada. A linguagem é medium. É locus. “Destarte, correndo sempre o risco de 
simplificar essa complexa questão, pode-se afirmar que, no linguistic turn, a invasão que a linguagem 
promove no campo da filosofia transfere o próprio conhecimento para o campo da linguagem, onde o 
mundo se descortina; é na linguagem que se dá a ação; é na linguagem que se dá o sentido (e não na 
consciência de si do pensamento pensante).” STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme 
minha consciência? Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 14. Extrai-se que não há um 
entendimento pleno e correto do linguistic turn, por parte do primeiro autor. Nos termos do mestre 
alemão: “Falar é falar sobre...”, pois sobre aquilo que se fala, a linguagem, antes, já o contém. 
HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. 3ª Ed. Petrópolis: Vozes, 2008. p. 224. 
23 BOBBIO, Norberto. Teoria Geral do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2007. p. 259. 
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para a população. Certamente a norma, que é válida, não poderá fazer com 
que seu aplicador trate igualmente o cão de raça poodle de companhia de 
uma senhora e o cão de raça pastor alemão especialmente treinado para guia 
de um cego.24 

 

 Com efeito, Günther desenha o Anwendungdiskurs. Os discursos de aplicação se 

movimentam na pragmaticidade do concreto, operando em postulados de 

adequabilidade. O discurso de aplicação é operado pelo magistrado, que considera 

todas as normas passíveis de aplicação num determinado caso concreto, analisando e 

calculando, racionalmente, como, quando, onde e por que tal discurso de 

justificação/fundamentação deve ser aplicado e não outro.  

 Nos dizeres do criador: 

 

For this, we need a complete description of the situation even tough it is 
often the case that this can only be discovered by our determining the 
extension of possible semantic variants. Precisely because selecting this or 
that feature of case’s circumstances is always connected with the 
determination of a meaning, this decision on selection has to be able to be 
justified with the respect of all the other features of the situation. (...) the 
principle of impartial norm application thus states in this case that the norm 
is to be applied on exhausting all the semantic possibilities which can be 
obtained in a complete description of the situation.25 

 

 Através dos conceitos de coerência e imparcialidade, Günther quer produzir 

uma utilização adequada do discurso de aplicação, que analise e calcule todas as 

possibilidades ofertadas por todos os discursos de justificação/fundamentação. 

 Este movimento busca fazer com que a aplicação das normas seja orientada pelo 

problema. Assim, diferente do positivismo normativo, os manipuladores dos discursos 

de aplicação devem estar cientes da potencial aplicação de uma pluralidade de normas, 

visando à utilização da mais coerente. 

Segundo Klaus Günther, dois são os critérios de coerência: 

 

                                                 
24 SOUZA CRUZ, Álvaro Ricardo. Habermas e o Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. 
p. 190. 
25 Para isso, precisamos de uma completa descrição da situação – mesmo que normalmente isso 
geralmente só possa ser descoberto por meio de uma definição do conteúdo das possíveis variações 
semânticas. Precisamente porque as relações desse ou daquele elemento das circunstâncias fáticas estão 
sempre conectadas com a fixação de um sentido, essa decisão de selecionar tem que ser apta a justificar-
se em relação a todos os outros elementos da situação. (...) O princípio da aplicação normativa imparcial 
pretende, com isso, que a norma deva ser aplicada através de um exaurimento de todas as possibilidades 
semânticas que podem ser obtidas em uma completa descrição da situação. (GÜNTHER, Klaus. The 
Sense of Appropriatness. Application discourses in morality and Law, p. 253-256. apud SOUZA CRUZ, 
Álvaro Ricardo. Habermas e o Direito Brasileiro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 192). 
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I. Uma norma (Nx) será adequada na situação (Sx) se ela for compatível com 
todas as outras variantes (NBn) de significado aplicáveis em (Sx) e com 
todas as normas (Nn); e se a validade de cada uma das variantes de 
significado e de cada uma das normas puder ser justificada em um discurso 
de fundamentação. (...) 
II. Uma norma (Nx) é adequadamente aplicável em (Sx) se ela for 
compatível com todas as outras normas aplicáveis a (Sx) que fazem parte de 
um modo de vida (Lx) e passíveis de justificação em um discurso de 
fundamentação (às variantes de significado poderão ser aplicados critérios 
correspondentes).26 

   

 Os critérios de Klaus Günther são desenhados para garantir que a investigação 

procedida quando da aplicação do discurso de aplicação garanta um uso imparcial dos 

conteúdos normativos, e que a (potencial) utilização de todas as possibilidades 

normativas mantenha o jurista atento aos mandamentos de coerência aplicativa, 

enfraquecendo o princípio “U”, de cariz kantiano, no sentido forte. 

 Tal movimento não desgasta, nem questiona, a validade das normas não 

utilizadas. O fato de terem sido consideradas, pelo contrário, já aceita como pressuposto 

de participação nos cálculos dos discursos de aplicação sua validade. 

 E mais: em argumentações de adequação se pressupõe e se reconhece como 

“dada” apenas a validade moral das normas que estiver suspensa em discursos de 

fundamentação e que, por isso, pode ser contestada e relativizada a cada momento.27  

 Mas, como bem explicitado em Verdade e Consenso, a questão chave para 

separar os discursos, se encerra na seguinte frase guntheriana:  

 

(...) ao deduzirmos a versão forte de “U”, de novo operamos com uma 
condição idealizante, que, neste ponto, temos de abordar mais 
detalhadamente, ou seja, uma condição em que conseguiremos prever todas 
as situações nas quais a norma for aplicável. Somente se o nosso saber 
abrangesse todos os casos de aplicação de uma norma é que faríamos 
coincidir o juízo sobre a validade da norma com o juízo sobre a adequação. 
Mas obviamente nunca disporemos de tal saber. 

 

 Da presente citação se extrai o core da questão: cisão discursiva é 

compatível com o paradigma do Estado Democrático de Direito? O presente 

questionamento alavanca o próximo ponto deste paper. 

 

                                                 
26 GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: justificação e aplicação. São 
Paulo: Landy Editora, 2004. p. 355. 
27 GÜNTHER, Klaus. Teoria da Argumentação no Direito e na Moral: justificação e aplicação. São 
Paulo: Landy Editora, 2004. p. 356. 
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3. EM VIAS DE CONCLUSÃO: DO (IN)SUCESSO DE HABERMAS NO 

COMBATE À DISCRICIONARIEDADE 

 

 A própria história do constitucionalismo evidencia a discricionariedade 

como apanágio judicial. Não sendo objeto do presente estudo, opta-se apenas por referir 

que a discricionariedade (porta principal da – anárquica – arbitrariedade) é um ponto 

comum de todos os positivismos. Seja na exegética primitiva, ou no normativismo, a 

discricionariedade sempre foi uma constante28, permitindo um protagonismo judicial 

antidemocrático.29  

 Neste sentido, o juiz que decide conforme sua consciência (Streck) o faz 

de forma a ocultar suas opções político-ideológicas, consciente ou inconscientemente, 

sem se preocupar em desvelar a real-idade de suas compreensões. Ignora sua colocação 

no mundo, sua condição de ser-aí (Heidegger), para pretender-se terceiro, que seleciona 

um ponto de vista externo. 

 Essa pretensão se transforma em tirania, quando exteriorizada em uma 

decisão judicial alheia ao corpus democrático que a antecede, ao histórico desenrolar 

das instituições jurídicas do país. Neste sentido, discricionariedade não combina com 

democracia. 

                                                 
28 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 81. 
29 O protagonismo judicial não é mazela exclusiva da Civil Law, nem da Common Law, mas próprio das 
heranças institucionais do Direito moderno, que calca sua base interpretativa na (solipsista) compreensão 
do juiz. Em tempos de aproximação, especialmente em países de tradição romano-germânica, como o 
Brasil (vale ressaltar: de modernidade tardia), entre modelos de Civil Law e Common Law, vê-se o uso de 
mecanismos jurisdicionais deste naquele. Veja-se o uso da stare decisis, como exemplo. Nas palavras de 
John Henry Merryman: “En el mundo de derecho común estamos habituados a la revisión judicial de 
acción administrativa, y ens los Estados Unidos se acepta sin serio cuestionamento el poder de los jueces 
para declarar inválida la legislación inconstitucional. Sabemos que nuestros jueces ejercen facultades de 
interpretación muy grandes, aunque sea legalmente válido el estatuto o la acción administrativa aplicable. 
No nos gusta usar frases dramáticas tales como ‘la supremacia judicial’, pero cuando nos vemos 
presionados tenemos que admitir que esta es uma descripción correcta del sistema de derecho común, 
sobre todo en los Estados Unidos.” In: MERRYMAN, John Henry. La tradición jurídica romano-
canônica. 2ª Ed. México: Fondo de Cultura Económica, 1989. p. 72-73. Ademais, pela quebra do 
protagonismo judicial, como hoje posto, diversos autores levantam a bandeira hermenêutica. Entre eles 
Adalberto Narciso Hommerding (HOMMERDING, Adalberto Narciso. Fundamentos para uma 
Compreensão Hermenêutica do Processo Civil. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007), André 
Cordeiro Leal (LEAL, André Cordeiro. Instrumentalidade do Processo em Crise. Belo Horizonte: 
Mandamentos, Faculdade de Ciências Humanas, FUMEC, 2008), Dierle José Coelho Nunes (NUNES, 
Dierle José Coelho. Processo Jurisdicional Democrático: Uma análise crítica das reformas processuais. 
Curitiba: Juruá, 2008) e, principalmente, Francisco José Borges Motta (MOTTA, Francisco José Borges. 
Levando o Direito a sério: Uma Crítica Hermenêutica ao Protagonismo Judicial. Florianópolis: Conceito 
Editorial, 2010), com percuciente trabalho abalando as bases da escola processual instrumentalista e, ao 
mesmo tempo, ressaltando (hermeneuticamente) o processo como garantia fundamental do cidadão. 
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 Assim, nem a própria democracia, nem seu mecanismo de interação com 

o movimento do constitucionalismo, a Jurisdição Constitucional, podem depender de 

uma teoria jurídica que admita discricionariedades e decisionismos. Crises de toda 

ordem30, que assolam a instituição Estado, inclusive sua soberania, não podem permitir 

solavancos no aspecto democrático.  

 Disso advém a pergunta central: que tipo de problema deriva da mera 

cisão discursiva? Ou ainda: cindir os discursos, num procedimento, implica em uma 

superação (definitiva?!) da discricionariedade do órgão julgador? Pode a Jurisdição 

Constitucional utilizar postulados discursivos em pleno Estado Democrático de Direito? 

Para concluir: cisão discursiva (re)produz democracia? 

 A toda evidência, não. E as razões são diversas. Vejam-se algumas. 

 (a) Interpretação e aplicação não são momentos distintos. A justificativa 

de tal afirmação é hermenêutica: a única diferença entre ser e ente, entre fato e direito, 

entre interpretar e aplicar é ontológica. Daí o giro linguístico-ontológico. Assim: 

 

Interpretar é compreender. E compreender é aplicar. A hermenêutica não é 
mais metodológica. Não mais interpretamos para compreender, mas, sim, 
compreendemos para interpretar. A hermenêutica não é mais reprodutiva 
(Auslegung); é, agora, produtiva (Sinngebung). A relação sujeito-objeto dá 
lugar ao círculo hermenêutico.31 

 

 (b) O fato de existir um discurso de fundamentação/justificação prévio 

ressalta um evidente problema: sendo prévio, ele antevê o fato. Não há concretude 

fundante capaz de instruir o momento argumentativo formador dos conteúdos. É um 

conceito sem coisa, próprio da filosofia analítica. Ou seja, olvida-se que a compreensão 

tudo antecede, e pretende, solipsisticamente, tomar um ponto de vista (como se os 

pontos de vista fossem “ocupáveis”, ou a linguagem fosse manipulável...). 

 (c) Se o discurso de fundamentação é uma abstração (universalizada), 

então o discurso de aplicação é vazio de sentido (particularizado). Aliás, não haveria 

por que existir um discurso prévio, que se pretende democrático (nos termos de 

Habermas, intersubjetivo), se ele não vincula, mesmo que minimamente, o discurso 

posterior, aplicativo. Sendo assim: 

 

                                                 
30 Sobre as tais crises, ver: CASSESE, Sabino. A crise do Estado. Trad. Ilse Paschoal Moreira e 
Fernanda Landucci Ortale. Campinas: Ed. Saberes, 2010. 
31 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 73. 
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é como se o caso concreto existisse sem um sentido, que viria a ser acoplado 
por uma norma válida (construída previamente). No fundo, a adequabilidade 
nada mais faz do que pretender acoplar universalizações a “coisas 
particulares”.32  

 

 (d) Acoplar universalizações a particularidades é manejar os sentidos. É 

como se a linguagem fosse objeto do sujeito que, querendo, a assujeita (e outros 

objetos) e “finge” produzir sentidos das coisas. Mas o sentido não é manejável. Texto 

não é meramente um enunciado linguístico, é um evento (Gadamer). E a norma não é 

mero texto, mas um significado, um conteúdo normativo, que difere do texto 

ontologicamente. Perquirir sentido é revirar o chão linguístico, compreender a 

historicidade (Streck). Manejá-lo é solipsismo, é antidemocrático, é inconstitucional. 

 (e) A cisão discursiva pretende a produção comunicativa e democrática 

dos discursos (prévios) de fundamentação/justificação, sustentada num conceito dúbio: 

condições ideais de fala33. Não se pode conceber tal ideia, da forma como é 

apresentada. Veja-se que não existe grau zero na compreensão34. Não há como os 

sujeitos de direito aglutinarem-se em momentos discursivos sem considerar todas as 

implicações sobre eles incidentes oriundas da própria sociedade (frise-se: anteriores!). 

Assim, a contingência estruturante da pré-compreensão é inescusável, inalienável, 

incontornável. 

 (f) Como já dito, o discurso de fundamentação é prévio, logo não 

baseado em (algum) caso(s) concreto(s) (mundo prático). Da mesma forma, como 

também já referido, ele é baseado em pré-compreensões dos agentes. Ou seja, antes de 

se produzir o discurso de fundamentação/justificação, um particular (ou melhor, vários 

particulares) é coletivizado, através do agir comunicativo, para produzir consensos. 

Neste sentido, algo fático é transportado, mesmo que indiretamente (e minimamente), 

para o discurso (abstrato) de fundamentação/justificação. Pois bem. Quando tais 

elementos são abstrativizados pelo discurso, ele fundamentará discursos de aplicação 

                                                 
32 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 80. 
33 Mais que condições ideais de fala, Habermas fala em representação simétrica. Quer dizer, os sujeitos 
devem negociar compromissos. Em verdade, “(...) a participação numa prática de negociação regulada 
equitativamente exige a representação simétrica de todos os atingidos; ela deve garantir que os interesses 
e orientações valorativas tenham o mesmo peso nas negociações”. HABERMAS, Jürgen. Direito e 
Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 
226. 
34 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 81. 
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(estes concretos). Daí o caráter contrafático. Eis o ovo da serpente (Streck): o retorno 

garante ao discurso um viés contrafático.  

 (g) A própria existência de um discurso de fundamentação (prévio) é a 

declaração última da notoriedade de um mundo de sem fim (que permitem múltiplas 

respostas) (Streck), totalmente alinhado à discricionariedade solipsista do julgador. A 

matriz gadameriana não cinde os discursos, pois institui a compreensão, a interpretação 

e a aplicação como um só momento: a aplicattio. Ao lado de noções como pré-

compreensão, Dasein, círculo hermenêutico e diferença ontológica, a aplicattio e todo 

conjunto hermenêutico são mecanismos que não estão à disposição dos juristas, mas 

que os envolvem35. 

 (h) Compreender o ser implica compreender a si mesmo. Logo, alguém 

que pretende conhecer algo (v.g. um juiz vs. um caso concreto), precisa compreender 

tudo (desde o como se decide, passando pelo por que se decide, até o que se decide, 

sempre revolvendo o chão linguístico, desvelando o obscurecido, o que fica na 

penumbra), de forma ampla, e ali se compreenderá (Heidegger). Esse se-entender-

como-participante-do-que-se-vê é crucial para o pensamento hermenêutico. E a cisão 

discursiva ataca justamente este postulado, pois quem maneja o discurso de aplicação 

não compreende o conteúdo democrático do discurso anterior 

(fundamentação/justificação), pois não é sua responsabilidade fundamentar. Sequer 

sabe ele o que é suspender suas pré-compreensões, pois não se compreende. Desta 

forma: 

 

a compreensão do ser em Heidegger no fundo nada mais é do que a 
compreensão do sentido ou do sentido do ser, isto é, a compreensão da 
totalidade não é mais a de um ser determinado. É a compreensão do ser 
enquanto compreensão do que é. Mas não do que é como objeto. Não 
podemos compreender nada sem compreender a totalidade. Enquanto 
compreendemos a totalidade, nos compreendemos. Nós temos o sentido da 
própria existência. Por isso diz Heidegger que o homem se compreende 
quando compreende o ser.36 

 

 Por todas, uma conclusão precisa ficar límpida: quando se percebe que 

não é possível uma legalidade inconstitucional, ao menos não neste momento histórico-

institucional do Direito brasileiro, que o texto constitucional tem força normativa 

                                                 
35 O tema é aprofundado em: STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica Jurídica e(m) Crise: uma 
exploração hermenêutica da construção do Direito. 8ª Ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009. Em 
especial, o capítulo 12. 
36 STEIN, Ernildo. Aproximações sobre hermenêutica. Porto Alegre: Edipucrs, 1996. p. 57. 
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(Hesse), vinculando as atividades jurídico-políticas, que há um abismo entre um juiz 

considerado la bouche de la loi (objetivismo puro – amoral) e um juiz que aplica a lei 

em observância constitucional (nem objetivista, nem subjetivista – pois a compreensão 

constitucional é, à toda evidência, uma compreensão moral), que lutar contra o 

positivismo não é lutar contra a legalidade, e sim contra a discricionariedade, que 

protagonismo judicial, em todas suas formas, é um solavanco na carruagem 

constitucionalista, então uma coisa é certa. 

 Pois a compreensão apartada dos eventos discursivos 

(Begründungdiskurs e Anwendungdiskurs) esquiva-se da pretendida intersubjetividade, 

demonstrando-se incapaz de superar o esquema sujeito-objeto, restando presa no 

paradigma da filosofia da consciência, de cariz analítico. Muito pelo contrário, a 

racionalidade comunicativa, tão cara para Habermas, se perde num solipsismo 

jurisdicional, não desvelado pela pré-compreensão (Gadamer). 

 Ali escondida, a discricionariedade ganha forças, não sucumbindo 

perante a mera alegação de que aos tribunais cabe a função de garantir o 

procedimento37, especialmente pelo caráter contrafático do discurso de fundamentação 

quando retorna para a concretude, que (supostamente) o teria originado. Numa frase: no 

“momento” da aplicação, o horizonte da norma previamente justificada/fundamentada 

já se dissolveu.38 

 Só desta forma o Estado Democrático de Direito e a Jurisdição 

Constitucional, tão cara ao modelo de democracia e vinculativo da Constituição, 

poderão fincar raízes na tradição jurídico-institucional do Brasil, colocando a sociedade 

como real produtora e usufrutuária da ordem constitucional. Pois, o pacto civilizatório 

que a Constituição representa rejuvenesce a República e a desgastada ordem política, 

ambas assoladas pelas corrupções que insistem em tratar o público como privado. 

 Longe de ser a panacéia de todos os males jurídicos da 

contemporaneidade, a Hermenêutica propõe o fim do método, do paradigma objetivista, 

naufragado na sua escola filosófica da analítica. Só com a superação do esquema 

                                                 
37 Por diversas vezes, no Direito e Democracia, Habermas ressalta que o dever dos tribunais é garantir o 
procedimento democrático. Num trecho específico, sobre as limitações do Poder Judiciário, Habermas 
aduz: “A justiça não pode dispor arbitrariamente dos argumentos enfeixados nas normas legais; os 
mesmos argumentos, porém, desempenham um papel diferente, quando aplicados num discurso jurídico 
de aplicação que se apóia em decisões consistentes e na visão da coerência do sistema jurídica em seu 
todo.” HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. Rio de Janeiro: 
Biblioteca Tempo Brasileiro, 2003. Vol. 1. p. 239. 
38 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Constituição, Hermenêutica e Teorias Discursivas. 2ª Ed. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008. p. 77. 

10148



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sujeito-objeto e seus consectários, o Direito poderá livrar-se das amarras positivistas, 

entendendo-se como parte do conhecimento humano histórico. Assim poderá, com ele, 

evoluir. 
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MORAL, DIREITO E EDUCAÇÃO EM KANT 
 

MORAL, LAW AND EDUCATION IN KANT 
 

 

                                                                                                           Vitor Amaral Medrado 

 

 

RESUMO 

A pedagogia kantiana é, sem dúvida, um marco na história da pedagogia. A ideia de processo 

educativo como meio para se atingir a liberdade (autonomia) é, ainda hoje, o cerne de grande 

parte das teorias contemporâneas da educação. Todavia, a pedagogia kantiana encerra uma 

série de dificuldades, em especial o problema de se compatibiliza-la com a Moral e o Direito 

em Kant, questão fundamental que, no mais das vezes, é deixada de lado pelos estudiosos. A 

moral kantiana é comumente abordada apenas segundo os seus elementos formais. Todavia, 

Kant também se debruçou sobre o arcabouço empírico necessário à consecução da sua teoria 

moral. De fato, é através da educação que o indivíduo torna-se capaz de agir moralmente, mas 

como compatibilizar moral e pedagogia? Procuraremos mostrar que a solução para esta 

indagação passa necessariamente pelo Direito, o qual figurará como verdadeiro meio para a 

emancipação moral do educando. 

Palavras-chave: Kant; Direito; Moral; Educação; Liberdade;  

 

ABSTRACT 

Kant's pedagogy is, no doubt, a mark in the history of pedagogy. The idea of the educational 

process as a way to achieve the freedom (autonomy) is, still today, the core of much of 

contemporary theories of education. However, Kant’s pedagogy contains serious difficulties, 

in particular the problem to reconcile it with the Moral and the Law in Kant, fundamental 

question which, in most cases, is left aside by scholars. The Kantian morality is often dealt 

with only according to its formal elements. However, Kant also dedicated to the study the 

empiric elements necessary to execute of his moral theory. In fact, it is through education that 

the individual is able to act morally, but how to compatible morality and pedagogy? We will 

show that the solution to this question necessarily involves law, which appear as real means 

for the moral emancipation of the learner. 

Key-Words: Kant; Law; Moral; Education; Freedom; 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

De início, é preciso entender que Kant não tratou do tema da educação 

sistematicamente. Ao contrário, grande parte do conhecimento que temos a respeito do papel 

da educação na filosofia kantiana decorre de preleções de Kant sobre pedagogia na 

Universidade de Königsberg, nos anos de 1776/77, 1780, 1783/84 e 1786/87 (DALBOSCO, 

2004, p. 1334).  

Essas ideias foram reunidas em um texto intitulado Tratado de Pedagogia, o qual se 

constitui antes como uma coletânea de pensamentos, do que como um sistema, em oposição 

aos escritos mais famosos de Kant, tal como, por exemplo, a Crítica da Razão Pura e a 

Crítica da Razão Prática (LA TAILLE, 1999, p. 134-135). Nesse sentido, é mais adequado o 

título Sobre a Pedagogia, na medida em que evita o equívoco de se pensar tratar de uma 

abordagem sistemática. 

Além de no Sobre a Pedagogia, Kant trata do tema da educação em diversos livros. 

Na Antropologia em Sentido Pragmático, por exemplo, estabelece como característica da 

educação a moralização pela arte e pelas ciências (KANT, 1996a, p. 240-241). Outro exemplo 

é na Metafísica dos Costumes quando descreve a antropologia prática como desenvolvedora, 

difusora e fortalecedora dos princípios morais através da educação (KANT, 2003a, p. 59). 

Seja como for, o texto Sobre a Pedagogia, bem como, de resto, a universalidade da 

abordagem de Kant sobre a educação, parece revelar um papel essencial da educação na 

filosofia kantiana. Nesses termos, pode-se formular a seguinte pergunta: qual o lugar da 

educação no pensamento kantiano? A partir da resposta desta pergunta, outra: como devemos 

proceder à educação? E por fim: qual o lugar do Direito na pedagogia kantiana? 

O itinerário deste trabalho, pois, será a da investigação crítica a respeito do lugar da 

educação na filosofia kantiana.  Em um segundo momento, investigaremos como, então, deve 

ser o processo educacional. Por fim, pretendemos demonstrar e analisar criticamente o papel 

de destaque que o Direito possui neste processo. 

 

O LUGAR DA EDUCAÇÃO NA FILOSOFIA KANTIANA 

Alguns estudiosos, dentre eles, Kate A. Moran, vêem uma aparente contradição entre a 

filosofia moral kantiana e os seus estudos sobre a educação moral, já que, a princípio, a moral 

kantiana parece ser independente da sua pedagogia. Nesse sentido, o problema: como 

conciliar uma moral formalista e os estudos de cunho pedagógico? 
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No texto Sobre a Pedagogia Kant parece indicar o caminho para se resolver o 

problema:  

Um princípio de pedagogia, o qual mormente os homens que propõem planos para a 
arte de educar deveriam ter antes os olhos, é: não se deve educar crianças segundo o 
presente da espécie humana, mas segundo um estado melhor possível no futuro, isto 
é, segundo a ideia de humanidade e da sua inteira destinação. Esse princípio é da 
máxima importância (KANT, 2002a, p. 22). 

Kant procura na própria ideia de humanidade, enquanto comunidade ética, a saída para 
a aparente contradição. Nesse sentido, no mesmo texto expõe: 

Deve-se orientar o jovem à humanidade no trato com os outros, aos sentimentos 
cosmopolitas. Em nossa alma há qualquer coisa que chamamos de interesse: 1. Por 
nós próprios; 2. Por aqueles que conosco cresceram; e, por fim, 3. Pelo bem 
universal. É preciso fazer os jovens conhecerem esse interesse para que eles possam 
por ele se animar. Eles devem se alegrar pelo bem geral, mesmo que não seja 
vantajoso para a pátria, ou para si mesmos (KANT, 2002a, p. 8). 

 A interpretação de Moran é que o objetivo maior, já presente na moral kantiana, de 

uma comunidade ética, segundo a fórmula do imperativo categórico do reino dos fins, resolve 

a aparente contradição, já que a educação moral concorre para o aperfeiçoamento moral da 

humanidade, concorrendo também, pois, para consecução do reino dos fins. Assim, 

É com relação a esta meta de realizar uma comunidade ética que a Filosofia de Kant 
sobre educação moral começa a fazer sentido como parte de sua teoria moral. A 
Teoria de Kant do bem maior, entendida como um fim da história, implica que temos 
mais do que simplesmente seguir individualmente a lei moral (...), a noção de Kant 
do bem maior sugere que temos o dever de lutar por uma espécie de reino dos fins. É 
aí que a filosofia de Kant sobre a educação moral começa a assumir um papel 
importante que é consistente com sua teoria geral da moral (...). É a afirmação de 
Kant de que o sistema de educação que ele descreve será particularmente eficaz em 
alcançar a comunidade ética (MORAN, 2009, p. 482-483, tradução nossa)1. 

Desatentos a essas considerações, os estudiosos de Kant comumente se debruçam 

exclusivamente sobre componentes formais, universais, da ética kantiana. Assim, destacam-se 

os estudos sobre o princípio de universalidade constituinte da Lei Moral e os direitos passíveis 

de serem deduzidos a partir dela.  

Uma análise mais pormenorizada dos textos kantianos, revela a importância dada ao 

estudo das determinações empíricas, particulares, do sujeito de conhecimento. Nesse sentido, 

importante não perder de vista a coexistência entre o sujeito transcendental e o sujeito 

empírico2. Não foi por outro motivo que Kant procurou na Lei Moral, avistada pelo sujeito 

transcendental, a sua forma de Imperativo Categórico, abarcando, assim, o sujeito empírico3. 

                                                           
1 It is with respect to this goal of achieving an ethical community that Kant’s philosophy of moral education 

begins to make sense as part of his moral theory. Kant’s theory of the highest good, derstood as an end of 
history, implies that we have more than just a duty to individually follow the moral (…), Kant’s notion of the 
highest good suggests that we have a duty to strive towards a kind of realm of ends. And this is where Kant’s 
philosophy of moral education starts to take on an important role that is consistent with his overall moral 
theory (…). It is Kant’s claim that the system of education that he describes will be particularly effective in 
bringing about the end of the ethical community. 

2 O fato de compartilhamos de institutos transcendentais de forma inequívoca (formas puras a priori) torna 
possível a universalidade e a necessidade do conhecimento. Isso porque, enquanto visto sobre o prisma deste a 
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Esta concepção dualista de Kant impõe a necessidade de que, pelo bem da sua 

praticidade, a teoria, em especial a Ética, leve em conta as condições empíricas de 

determinação no qual se encontra o sujeito empírico, já que a teoria, por pretender ser prática, 

também se refere a ele. Nesse sentido, foi necessário que Kant se debruçasse também sobre o 

estudo antropológico do sujeito empírico.  

Com efeito, sendo importante a investigação a respeito das determinações empíricas 

do sujeito de conhecimento, a antropologia, assim como a educação, passam a ter um papel 

central. Nesse sentido, a lição de Thomas Nawrath: 

A realidade moral é constituída por um sujeito moral. Não podemos tratar a moral 
como se não houvesse sujeito humano. Neste sentido prático, a realidade é a relação 
entre um agente moral e o que dificulta ou suporta sua mente prática. Do ponto de 
vista kantiano, podemos explicar esta descrição, dizendo: A realidade é dada na 
relação entre uma mente transcendental do sujeito e o que afeta seus sentidos ou 
reclama o seu entendimento. Isto pode ser encontrado nos dois aspectos já 
mencionados: o sujeito e o mundo moral exterior (NAWRATH, 2010, p. 366, 
tradução nossa) 4. 

As determinações do sujeito empírico, pois, atuam como obstáculos ao pleno agir 

moral do sujeito transcendental. Em vista de superar essas dificuldades, é necessário que 

façamos uso de instrumentos capazes de, afastando as determinações maléficas do sujeito 

empírico, possamos a agir moralmente. Assim: 

Precisamos da antropologia prática para que sejamos capazes de acolher em nossa 
vontade, pela via da educação e do exercício, as leis morais em seus princípios e 
também assegurarmos sua eficácia, seja pelo aprendizado na nossa formação moral, 
seja pela força externa do direito (OLIVEIRA, 2006, p. 452). 

Como não existimos apenas enquanto sujeitos transcendentais, mas, ao contrário, 

somos falíveis, mas também passíveis também de aperfeiçoamento moral, é preciso cultivar o 

                                                                                                                                                                                     

priori, dizemos tratar do sujeito transcendental. Assim, o conhecimento para os homens toma a seguinte forma: 
caso tais conhecimentos refiram-se exclusivamente ao sujeito transcendental, tais conhecimentos são 
universais e necessários para toda a humanidade em geral. O sujeito empírico, por sua vez, está ligado às 
determinações da natureza e é o que faz, mais propriamente, sermos diferentes uns dos outros. Ao sujeito 
empírico está ligado, desde a antiguidade, à falibilidade e ao condicionamento pela natureza. Ver: KANT, 
1996, p. 123. 

3 O imperativo categórico é possível porque diante da pressuposição da idéia da liberdade tomamos 
conhecimento que fazemos parte também de um mundo inteligível, possuindo, por isto, uma vontade que, 
sendo pura, pode ser lei para si mesma (razão prática), i.e, uma vontade autônoma. Todavia, a vontade possui 
também realidade sensível, logo, não necessariamente está em consonância com a lei moral, daí se explica a 
necessidade do imperativo categórico, que ordena o cumprimento do dever. Ver: KANT, 2002b, p. 84-87. 

4 Moral reality is constituted by a moral subject. We cannot treat morals as if there was no human subject. In this 
practical sense, reality is the relation between a moral agent and what strives or supports his practical mind. 
From a Kantian point of view, we can explain this description, saying: Reality is given in the relation between 
a subject’s transcendental mind and what affects his senses or calls his understanding. This can be found in the 
two aspects already mentioned: the subject and the outer moral world. 
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espírito através da educação5, nos tornando mais aptos ao agir moral (OLIVEIRA, 2006, p. 

447). 

Dos grandes desafios da educação, como se verá, é conciliar o constrangimento, a 

princípio, necessário, do educando, com a liberdade (autonomia) finalidade última da 

educação. Assim, “um dos maiores problemas da educação é o poder de conciliar a submissão 

ao contragimento das leis com o exercício da liberdade. Na verdade, o contragimento é 

necessário! De que modo, orém, cultivar a liberdade? (KANT, 2002a, p. 32-33).  

A importância dada à liberdade por Kant evidencia-se também no texto intitulado 

Resposta à pergunta: O que é o esclarecimento?, no qual o filósofo identifica o 

“esclarecimento” com a passagem da heteronomia para a autonomia, esta entendida como a 

máxima de pensar por si mesmo6, isto é, livre de condicionantes externos (KANT, 2008, p. 1-

2).  

A liberdade é o objetivo do procedimento educacional. Pelo “cultivo do espírito” 

através da educação para a liberdade, será possível ao adulto o agir por dever (MORAN, 

2009, p. 477).  

 

 

O PROCEDIMENTO EDUCACIONAL 

  

Kant inicia o texto Sobre a Educação com uma afirmação contundente: “o homem é a 

única criatura que precisa ser educada” (KANT, 2002a, p. 11). Nesse sentido, expõe que os 

outros animais não precisam ser cuidados, ao passo que os primeiros têm necessidade de 

cuidado e de formação (KANT, 2002a, p. 11-12). 

A ideia principal gira em torno da necessidade de que, em relação aos humanos, cada 

geração possa ser responsável pela educação da próxima. O intercâmbio de formação entre 

gerações torna possível uma espécie de avanço da humanidade como um todo de geração em 

geração (KANT, 2002a, p. 19-23). 

                                                           
5 Interessante, nesse sentido, o estudo de Marcos César Seneda sobre a formação do próprio filósofo em Kant. 

Segundo Seneda, apesar de envolver também o próprio ato de filosofar, a formação filosófica também se 
constitui enquanto “doutrina da habilidade” em que o filósofo, a partir do estudo da História da Filosofia e do 
“cultivo rigoroso e técnico de uma terminologia”, possa vir a se tornar um “técnico da razão”. Ver: SENEDA, 
2009, p. 240-245.  

6 Para Melissa Mcbay Merritt a máxima de “pensar por si mesmo” (thingkin for one self) é apenas um dos três 
aspectos do esclarecimento. Este ainda consiste no “pensar na posição de todos” (to think in the position of 
everyone else) e no “pensar sempre consistemente, ou em concordância consigo mesmo” (to think Always 
consistently, or in agreement, with oneself). Ver: MERRITT, 2011, p. 231-232. 

10155



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

A educação em Kant se dá por meio quatro estágios consecutivos, conforme 

sistematização de Kate A. Moran. Estes quatro estágios são 

Agrupados em pares sob os títulos de "educação negativa" e "educação positiva". 
Educação negativa inclui, em primeiro lugar, recomendações de Kant para a criação 
de bebês e crianças jovens e, segundo, um estágio que Kant chama disciplina. 
Educação positiva inclui, primeiro, uma etapa que envolve a civilização e o cultivo, 
e também um estágio final chamada moralização (MORAN, 2009, p. 475, tradução 
nossa) 7. 

A primeira educação negativa, a criação, é composta de recomendações para a criação 

de bebês, as quais estão ancoradas principalmente no objetivo de se evitar a formação de 

hábitos. O entendimento de Kant é que os hábitos atrapalham o gozo da liberdade deste cedo, 

já que as crianças são condicionadas a serem desta ou daquela maneira de forma heterônoma. 

O gozo da autonomia deste cedo será importante para o entendimento, quando adulto, da 

noção de responsabilidade moral para consigo mesmo e para com os outros (MORAN, 2009, 

p. 476-477). 

A segunda fase da educação negativa chama-se disciplina e está ancorada na lição de 

fazer a criança entender que não deve interferir na liberdade dos outros. Em uma palavra: 

trata-se de impedir o abuso da liberdade (MORAN, 2009, p. 477). 

Conforme assinala LA TAILLE, todavia, a educação negativa, em vista dos objetivos 

da pedagogia kantiana, é insuficiente: 

Naturalmente, essa primeira educação disciplinar, negativa, embora necessária, não 
é suficiente. Como vimos, a moral kantiana baseia-se sobre a razão autônoma, não 
sobre hábitos adquiridos durante a fase coercitiva de sua formação. A educação 
moral depende da capacidade de a criança ser disciplinada, não selvagem ou 
despótica, mas não se confunde com essas características (...). Portanto, a educação 
moral se completa pela fase positiva da formação, a instrução (LA TAILLE, 1999, p. 
141). 

No mesmo sentido, Kant defende a necessidade de que a cultura moral deve se fundar 

em máximas8, não na disciplina. Assim,  

É preciso proceder de tal modo que a criança se acostume a agir segundo máximas, e 
não segundo certos motivos. A disciplina não gera senão um hábito, que desaparece 
com os anos. É necessário que a criança aprenda a agir segundo certas máximas, 
cuja equidade ela própria distinga (KANT, 2002a, p. 75). 

Ultrapassada, pois, a fase da educação negativa, o educando está pronto para adentrar 

a fase da educação positiva. Esta envolve, de início, o cultivo através do ensino e/ou 

                                                           
7 Grouped in pairs under the headings of ‘negative education’ and ‘positive education’. Negative education 

includes, first, Kant’s recommendations for the nurture of infants and young children and, second, a stage that 
Kant calls discipline. Positive education includes, first, a stage that involves civilization and cultivation, as well 
as a final stage called moralization. 

8 Os princípios práticos que possuem a validade conhecida pelo sujeito apenas para a sua vontade são chamados 
princípios práticos subjetivos ou máximas. Além de poderem referir-se a representação da realidade do objeto 
(matéria), as máximas podem referir-se simplesmente à forma das leis práticas, ou seja, como se verá adiante, à 
validade universal ou universalidade da legislação. Ver: KANT, 2003b, p. 27 e 36. 
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aprimoramento de habilidades intelectuais e físicas, mas principalmente da habilidade de 

compreensão, julgamento e razão (MORAN, 2009, p. 477). 

A educação positiva envolve, ainda, o aprendizado a respeito do uso eficaz de suas 

habilidades, bem como o uso eficaz de pessoas para se atingir determinada finalidade. Trata-

se, portanto, de um processo de civilização do educando (MORAN, 2009, p. 478). Assim 

como os cães e os cavalos, portanto, os homens também podem ser treinados, todavia, para o 

homem, mais do que ser treinado mecanicamente, faz-se necessário que aprendam a pensar 

(KANT, 2002a, p. 27). 

Como última etapa do processo educativo em Kant, Moran destaca a moralização. 

Nesta, o educando finalmente discute os problemas morais de forma específica. Todavia, é 

preciso que os estudantes tenham, primeiramente, uma base sólida de princípios morais. 

Assim, inicialmente ocorrerá um catecismo moral, i. e., o ensino de deveres básicos de 

virtude, e, posteriormente, será dado aos estudantes a oportunidade de problematizar a moral e 

dialogar sobre ela, através de exemplos históricos e casuísmo (MORAN, 2009, p. 477). 

Pode-se concluir, pautado em James Scott Johnston, que o processo educacional tem 

por finalidade o ensino da própria autonomia ao educando, já que o que está em questão é a 

educação para a formação de máximas morais: 

O objetivo desta formação é ensinar a criança os hábitos da formação da máxima-
moral. A criança ao interiorizar o processo de formação da máxima-moral, em 
primeiro lugar aprende o atual estoque de deveres existentes (as "regras" da 
sociedade), como casos específicos de trabalho dentro destes (julgamentos) e o que 
fazer quando os casos particulares não se "encaixarem" bem com as regras 
(formação de máximas). Crianças, assim, começam a aprender "as regras", como 
essas regras são ordenadas, onde e quando aplicar e, o mais importante, como fazer 
julgamentos de casos particulares à luz dessas. Tendo interiorizado essas regras, os 
casos que se encaixam e os que não, juntamente com o desafio provocado pela regra, 
a criança estará pronta para realizar conscientemente a formação da máxima. 
(JOHNSTON, J. S. 2007, p. 244, tradução nossa).9 

O processo educativo consiste, portanto, em uma primeira fase mecânica (aprendizado 

de habilidades – valor em relação ao próprio educando), sendo assim, é informativa. 

Posteriormente, temos uma formação pragmática, capacidade de usar bem a sua habilidade, 

(que cultiva a prudência – guarda relação do educando com a sociedade) para, por fim, ser 

moral, relacionando o educando e toda a humanidade (KANT, 2002a, p. 35). 

                                                           
9  The aim of this education is to teach a child the habits of moral-maxim formation. The child is to internalise 

the process of moral-maxim formation by first learning the existing stock of duties extant (the 'rules' of 
society), how specific cases work within these (judgement) and what to do when particular cases do not 'fit' 
well with the rules (maxim-formation). Children thus begin learning 'the rules', how these rules are ordered, 
where and when they apply, and most importantly, how to make judgements of particular cases in light of 
these. Having internalised these rules, those cases that fit and those that do not, together with the resulting 
challenge to the rule, the child is ready to undertake conscious maxim-formation. 
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Como a habilidade por excelência do ser humano é o uso da razão. A educação terá 

como um de seus objetivos o aperfeiçoamento da habilidade racional. Nesse sentido, Kant 

lembra o método socrático: 

No cultivo da razão é preciso praticar o método de Sócrates. Este, que se nomeava 
parteiro dos conhecimentos dos seus ouvintes, nos seus diálogos, que Platão de 
algum modo nos conservou, nos dá exemplos de como se pode guiar até mesmo 
pessoas idosas para retirar muita coisa de sua própria razão (KANT, 2002a, p. 70-
71). 

O cultivo da razão é o caminho para se adquirir uma disposição de escolher os bons 

fins, em detrimento dos fins indesejáveis. Sendo que, “bons são aqueles fins aprovados 

necessariamente por todos e que pode ser, ao mesmo tempo, os fins de cada um” (KANT, 

2002a, p. 26). 

No mesmo sentido a interpretação de Robert B. Louden, a moralização através da 

educação “não se refere à moralização de um indivíduo humano ou talvez a uma classe 

específica de indivíduos, mas antes a toda a espécie humana” (LAUDEN, 1997, p. 87, 

tradução nossa).10  

 

 

MORAL, DIREITO E EDUCAÇÃO 

Atentando para o último momento da educação positiva, qual seja a moralização do 
educando, em especial no que concerne ao necessário ensino dos deveres básicos de virtude, i. 
e, o catecismo moral, o Direito possui grande relevância para o processo educativo kantiano. 

É que o Direito, na medida em que trabalha com casos em que se aborda a 
moralidade, ou justiça, de condutas, teria um papel exemplificador dos deveres de virtude. 
Aprendendo e seguindo às normas jurídicas, o educando teria uma boa amostra dos valares 
morais da sociedade que ele deverá internalizar. Nesse sentido, Kant lamenta o fato de que 

falta quase totalmente em nossas escolas uma coisa que, entretanto, seria muito útil 
para educar as crianças na honestidade, isto é, falta um catecismo do direito. Este 
deveria conter em versão popular de casos referentes à conduta que se há de manter 
na vida cotidiana e que implicariam naturalmente sempre a pergunta: isso é justo ou 
injusto? (KANT, 2002a, p. 91). 

A iniciação no Direito importaria a interiorização dos deveres de virtude necessários 

para se proceder à discussão e problematização da moral, último momento do processo de 

catecismo moral. Nesse sentido, o Direito, além de atuar como fator decisivo para a 

catequização moral. A sua falta em escolas, não poderia deixar de gerar um incômodo no 

filósofo de Königsberg. 

Na medida, ainda, que a educação tem por objetivo dar ao educando a maior liberdade 

possível, garantindo, ao mesmo tempo, que o seu uso não prejudique a igual liberdade de 

                                                           
10 Aims not to moralize the human individual or even a specific class or nation of individuals but rather the entire 

human species. 
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outros, o constrangimento jurídico (sanção jurídica), imposto ao educando para garantir a 

coexistência de liberdade iguais, consubstancia-se em verdadeiro instrumento de educação, 

para o fim de “ensinar a usar bem a liberdade” (KANT, 2002a, 33), para que o educando não 

dependa dos outros (autonomia) (KANT, 2002a, 34)11. 

Kant, mesmo sem adentrar no assunto, t tem a expectativa de que o catecismo de 

Direito possa levar à assimilação dos Direito Humanos, qualificados como “a menina dos 

olhos de Deus sobre a Terra” (KANT, 2002a, p. 24). 

A educação jurídico-moral é, pois, para Kant, um dos meios mais eficazes para se 

promover o aprendizado dos deveres de virtude no seio da sociedade. Além disso, através de 

estudos de casos jurídicos populares, o educando poderá, finalmente, alcançar a capacidade de 

fundamentação de máximas-morais, podendo agir autonomamente. Em uma palavra: através 

do Direito, o indivíduo se torna livre, tanto no que tange ao resguardado da sua liberdade civil 

frente à possíveis abusos, como em relação à liberdade moral (transcendental), pela qual 

estará, então, preparado para agir moralmente, assim como realiza, ao mesmo tempo, a 

comunidade ética. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
Em meio ao grande número de estudos sobre Kant no Brasil e no exterior, talvez uma 

parte essencial da doutrina deste filósofo tenha sido, injustamente, pouco estudada. 

Trata-se da pedagogia kantiana, a qual, procuramos mostrar, é essencial para a 

compreensão da sua Ética, uma vez superada a aparente incompatibilidade entre elas. É que, 

levando em conta a ideia de um reino dos fins (da humanidade, enquanto comunidade Ética), 

é preciso integrar à Ética os meios, sem os quais, não poderemos atingir tal finalidade. 

Nesse diapasão, à formalidade e à consequente universalidade da Ética kantiana, faz-se 

necessário impor um elemento empírico, particular, fundamental para a efetividade da teoria. 
                                                           
11 Importante notar que Kant lida com conceitos diferentes de liberdade: um conceito transcendental e um 

conceito liberal. A cada um desses conceitos de liberdade estará ligado um conceito diferente do Direito, 
respectivamente, um conceito moral do Direito e um conceito liberal do Direito. O conceito liberal do direito é 
autônomo da moral. Assim, não deriva o seu conteúdo do imperativo categórico, quer dizer, não há aqui a 
necessidade de se remeter aos fundamentos últimos da moral em Kant. O Direito, aqui, é visto como 
instrumento de garantia da igual liberdade externa. Já o conceito moral do Direito, por sua vez, funda-se na 
liberdade transcendental e possui uma dupla fundamentação: por um lado, a máxima de ação que diz que 
devemos obedecer à ordem jurídica passa pelo teste do imperativo categórico, por outro, o imperativo 
categórico, mesmo sendo formal, constitui-se em teste para a legitimação dos conteúdos da ordem jurídica.  
Ver: MERLE; GOMES, 2007, p. 82-73 e 112-113. 
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Trata-se das condições empírico-antropológicas necessárias para que o indivíduo possa agir 

moralmente.  

Ora, é por meio da educação ou, em Kant, educação moral, que o indivíduo vai 

adquirir a maior parte das condições empíricas que possibilite o agir por dever. É através da 

educação com o homem se torna capaz de ser livre. 

A educação moral, por sua vez, guarda íntima relação com o Direito. Em primeiro 

lugar o Direito está relacionado com a Disciplina, i.e., com a educação negativa. Nesse 

sentido, o Direito atua como limitador da liberdade externa do indivíduo (aspecto liberal). 

O Direito, todavia, possui um papel essencial no processo educativo na medida em que 

é um dos principais instrumentos para a consecução da educação positiva, pela interiorização 

de valores morais da sociedade, os quais, posteriormente, vão servir para a capacitação do 

indivíduo na formulação de máximas morais. 

Impossível, pois, a desvinculação da Ética e da pedagogia kantiana e, as duas, do 

Direito. Em Kant, o Direito, a Moral e a Educação estão igualmente e interdependentemente a 

serviço do aprimoramento moral da humanidade, enquanto comunidade ética, o que somente 

pode se dar, através da liberdade. 
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RESUMO 

No traçado da História mundial, em especial no pós-2ª Guerra Mundial, a modificação da 

estrutura dos Estados-nação e, consequentemente, a ampliaçao da confiança no aparato 

jurídico como “defensor de direitos fundamentais”, trouxe a necessidade de reformulação 

também da Teoria do Direito. Assim, o positivismo clássico encabeçado por Kelsen e por 

Hart perdeu espaço nas esfera de discussão acadêmica, por ter sido compreendido (às vezes 

prematuramente, é verdade – o que poderá ser objeto de estudo distinto deste) como limitador 

das inúmeras possibilidades engendradas pelas “novas constituições”, garantidoras de direitos 

individuais e sociais. Assim, o estudo de novos modelos teórico interpretativos do Direito – 

num diálogo dialético com as teorias clássicas européias – tornou-se pressuposto essencial à 

compreensão do caminho para o qual a sociedade moderna se dirige. Nesse novo paradigma 

do direito, este trabalho destina-se à análise descritiva da teoria jurídico-filosófica formulada 

por Ronald Dworkin, téorico norte-americano que, a partir de uma visão comunitária das 

obrigações sociais, concebe o direito enquanto integridade, a ser interpretado sempre numa 

coesão de princípio, perceptível a partir das escolhas histórico-democráticas do povo e 

vislumbradas pelo olhar do juiz. Para tanto, encara-se o problema da interpretação do Direito 

numa nova perspectiva, abordando os conceitos necessários à compreensão do modelo téorico 

do autor e, assim, demonstrando-o como uma justificativa ao menos plausível às decisões 

ativistas dos tribunais. 

PALAVRAS-CHAVE: ATIVISMO JUDICIAL; DIREITO ENQUANTO INTEGRIDADE; 

TEORIA DWORKNIANA. 

 

ABSTRACT 
In the roll of human history, especially after the Second Great War, the mutation in the 

States’s estructure and, therefore, the enlargement of trust into the juridical appliances as 

“fundamental rights defender”, brought the need to also reformulate Law’s Theoretical bases. 

That way, classic Positivism headed by Kelsen and Hart lost its place in the academy’s 

discussion ground. Specially because it has been understood (sometimes prematurally – what 

can be the object of another study, different from this one) as a limitation to the numerous 

possibilities brought by the “new constitutions”, wich guaranted individual and social rights. 

That way, the study of Law’s new theoretical interpretative models – on a dialetical dialogue 

with classic european theories – has became essential prerequisite to the understandig of 

which path modern society drives to. In this new Law paradigm, this work destinates to the 

descriptive analysis of Ronald Dworkin’s juridic-philosophical theory. An american theorist, 

the author, by the communitary view of social obligations, sees law as integrity, to be 

interpretaded always in a principle cohesion, perceptible trough the hitorical-democratic 
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choises of people and found trough the look of a judge. So, the problem of law’s 

interpretation is faced on a new perspective, approaching the necessary concepts to the 

comprehension of author’s theoretical model and, therefore showing it as a (at least) plausible 

justification to Courts’ activist decisions. 

KEYWORDS: JUDICIAL ACTIVISM; LAW AS INTEGRITY; DWORKIN’S THEORY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Historicamente verifica-se que a tirania do governante durante o absolutismo na sociedade 

mundial acabou por desfazer-se em razão do aparecimento de classes sociais detentoras do 

capital que não se ajustavam ao modelo ainda aristocrático das camadas detentoras do poder 

político[1]. Por conta de tal necessidade, o Liberalismo clássico veio alargar as esferas do 

poder, estendendo a todos os “homens e cidadãos”[2] os mesmos direitos outrora reduzidos 

aos nobres e ao clero. Ocorre que, com essa expansão, o Poder Legislativo – cuja legitimidade 

residia no fato de ser o representante do povo – ganhou grande força, por atrair para si a 

responsabilidade da construção de uma nova ordem político-econômica. 

No contraponto dessa realidade surge o fenômeno da judicialização da política, decorrente das 

Constituições modernas que, a contrário de serem apenas documentos políticos despidos de 

autoaplicabilidade (que outrora serviam mais de fundamentação político-ideológica, sem 

formatação normativa), passam a ser verdadeiras normas jurídicas, donde emanam não só os 

direitos subjetivos dos cidadãos como também os parâmetros de aplicação e interpretação 

(assim como de criação) das demais normas do ordenamento. Baseando-se nessa modificação 

das estruturas de poder é que alguns autores como Mauro Cappelletti[3] justificam o 

“agigantamento” do Poder Judiciário. 

As causas de tal fenômeno vão desde a necessidade de um Judiciário forte e independente 

(como conseqüência da democracia moderna), passando por uma descrença no poder 

Legislativo – “crise de representatividade e de funcionalidade dos parlamentos em geral” [4] -

, até o descomprometimento das instâncias legiferantes, que se abstêm de trazer para si os 

debates mais polêmicos avocados no meio social. 

Tais fatores, aliados ao princípio da garantia do acesso à Justiça – cujo desdobramento mais 

relevante parece ser o sistema de jurisdição constitucional utilizado no Brasil, em que todo 

juiz é obrigatória e necessariamente juiz constitucional, além do amplo rol de legitimados à 

propositura de ação direta – trouxeram ao Judiciário (no caso ao Supremo Tribunal Federal) 

questões tais como a pesquisa com células-tronco embrionárias (ADI 3.510/DF), a vedação ao 

nepotismo (ADC 12/DF associada à súmula vinculante n. 13), a não recepção da lei de 

imprensa (ADPF 130/DF) e, recentemente, o reconhecimento da união estável e entidade 

familiar entre pessoas do mesmo sexo (ADI 4277/DF e ADPF 132). 

Deste contexto é que começam a proliferar as decisões ativistas dos Tribunais Constitucionais 

pelo mundo, definidas por Barroso como uma forma de “[...] participação mais ampla e 

intensa do Judiciário na concretização dos valores e fins constitucionais, com maior 

interferência no espaço de atuação dos outros dois Poderes.”[5]. No Brasil, o constante 

preenchimento de lacunas legislativas pelo Supremo Tribunal Federal, bem como a imposição 
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de obrigações de fazer ao Estado (em especial na área da saúde) têm refletido a posição 

ativista dos juízes. 

Nesse ponto, as Teorias Positivistas do Direito[6] parecem, ao menos à primeira vista, já não 

acompanharem as necessidades de uma sociedade voltada à persecução dos objetivos 

prometidos nas Constituições modernas[7]. Assim, importa verificar qual o conceito de 

Direito para Ronald Dworkin, analisando o paradigma da integridade por ele desenvolvido na 

justificativa da postura ativista do magistrado. Procura-se, assim, entender em que medida 

decisões judiciais dessa natureza podem ter um caráter político.[8] 

A partir de tais ponderações é que se compreende melhor por que motivo a discussão do 

ativismo judicial é tão importante. Ocorre que, em compreendendo quais os fundamentos de 

Dworkin para as decisões ativistas dos Tribunais, pode-se mais facilmente vislumbrar seu 

modelo teórico interpretativo. 

  

1. O CONCEITO DE ATIVISMO JUDICIAL 

  

A verdadeira compreensão do conceito de ativismo judicial parece não acompanhar a 

frequente utilidade do termo. Desde as salas de aula até os corredores dos Fóruns e gabinetes 

de juízes, muito se fala sobre o fenômeno, mas poucos são aqueles capazes de efetivamente 

delimitá-lo. Conforme afirma Barroso, ao contrário da judicialização da política (que pode ser 

vista como um fato incontroverso), o ativismo judicial é uma atitude, uma escolha do juiz que, 

pretendendo interpretar a Constituição de maneira proativa, expande seu sentido e alcance.[9] 

Assim, a postura ativista poderia ser verificada em diferentes situações, tais como: 

[...] (i) a aplicação direta da Constituição a situações não expressamente 

contempladas em seu texto e independentemente de manifestação do 

legislador ordinário; (ii) a declaração de inconstitucionalidade de atos 

normativos emanados do legislador, com base em critérios menos rígidos 

que os de patente e ostensiva violação da Constituição; (iii) a imposição de 

condutas ou de abstenções ao Poder Público, notadamente em matéria de 

políticas públicas.[10] 

Para Elival da Silva Ramos, quando se fala em ativismo judicial está-se a referir a decisões 

que ultrapassam a função jurisdicional, avançando na área de atuação do Legislativo, em 

especial.[11] 

O tema da posição ativa do juiz e do controle judicial dos atos das demais funções do Poder 

(Executivo e Legislativo) tem sido objeto de estudos formulados por diversos doutrinadores, 

nas mais diversas esferas da prática judicial. As discussões transitam desde o direito 

processual, com os trabalhos de Guilherme Marinoni, por exemplo, até o direito 

constitucional, nos escritos de Gilmar Ferreira Mendes. 

No âmbito do direito comparado, inclusive, o tema já foi objeto de farto estudo pelo jurista 

italiano Mauro Cappelletti, em seu livro “Juízes Legisladores?”. O autor, nessa oportunidade, 

trata o fenômeno do agigantamento do Judiciário como um acontecimento “natural”, que 
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advém da sobrecarga do Legislativo. Denominando o Judiciário de “Terceiro Poder”, coloca-o 

como um contrapeso necessário aos demais poderes políticos.[12] 

Para ele, essa ingerência do Judiciário não constitui, a nenhum tempo, um vício de 

legitimidade democrática, porquanto o Judiciário poderia, em verdade, promover um melhor 

controle das demais funções do Poder.[13] 

Para Marinoni[14], o papel do Judiciário deve se dar no sentido de possibilitar o acesso à 

justiça. Inócuo seria o posicionamento do juiz que aplica a lei sem alinhá-la ao conteúdo do 

direito à sua época. Pelo motivo mesmo de que a noção de Estado é variável no tempo é que a 

Jurisdição deve também acompanhar tais mudanças.[15] 

Ainda sobre as competências a serem exercidas pelo Judiciário, em especial no controle de 

constitucionalidade das normas, Rui Barbosa já alertava para as lições do juiz Marshall[16]: 

“Definiram-se e demarcaram-se os poderes da legislatura; e, para que sobre tais limites não 

ocorresse erro, ou deslembrança, fez-se escrita a Constituição. [...] Ou havemos de admitir 

que a Constituição anula qualquer medida legislativa, que a contrarie, ou anuir que a 

legislatura possa alterar por medidas ordinárias a Constituição”[17]. 

Em estudo sobre a inconstitucionalidade substancial, Gilmar Ferreira Mendes analisa um dos 

pontos que considera mais importantes e divergentes no que tange ao controle de 

constitucionalidade, qual seja, a inconstitucionalidade decorrente do desvio de poder, que é a 

incompatibilidade entre os objetivos da lei e os fins consagrados na Carta Magna, ou seja, a 

violação ao princípio da proporcionalidade (ou da proibição do excesso, no  sentido explicado 

por Gilmar Mendes). 

Ainda sobre o tema, o autor cita o posicionamento de diversos ordenamentos jurídicos, tais 

como o alemão, que erige à categoria de norma constitucional os princípios da 

proporcionalidade (verhältnismässigkeit) e da proibição de excesso (übermassverbot), para 

constatar a adequação das leis com relação aos meios e fins, de sorte a evitar desnecessárias 

restrições a direitos fundamentais. Lembra, no entanto, a ressalva do Tribunal alemão no 

sentido de que decisões dessa natureza só devem ser tomadas em casos raros e especiais, 

tendo em vista que são juízos políticos, econômicos e sociais que necessitam uma posição 

cautelosa por parte da Corte Suprema[18]. 

Sobre a elevação ao status constitucional que o princípio da proporcionalidade em sentido 

amplo (ou princípio da proibição do excesso) teve no ordenamento jurídico português, 

Canotilho afirma que seria uma forma de limitar a vontade do legislador aos ditames 

constitucionais.[19] 

Sobre o tema, Mendes colaciona alguns julgados do Supremo Tribunal Federal brasileiro de 

meados do séc. XX[20][21] que fazem referência à extrapolação da competência do 

Legislativo, em ofensa aos princípios de necessidade, adequação e proporcionalidade, em 

alusão à já mencionada teoria da proibição do excesso. 

Nessa retrospectiva histórica, vê-se que as decisões dos tribunais pelo mundo afora sempre 

foram de grande repercussão na vida social, o que infirma cada vez mais a necessidade da 

construção de um modelo teórico interpretativo capaz de, ao menos, compreender melhor a 

situação jurídica atual. 
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 O ativismo judicial, então, se coloca para Dworkin como um posicionamento adotado pelos 

juízes frente às cláusulas constitucionais “vagas”, levando-se em consideração que os direitos 

morais que o indivíduo sustenta frente ao Estado e à maioria são conceitos abertos, que 

podem ser objeto de diversas concepções, dependendo do que a Corte julgar mais coerente, de 

acordo com suas convicções. 

O programa do ativismo judicial sustenta que os tribunais devem aceitar a 

orientação das chamadas cláusulas constitucionais vagas [...]. Devem 

desenvolver princípios de legalidade, igualdade e assim por diante, revê-los 

de tempos em tempos à luz do que parece ser a visão moral recente da 

Suprema Corte, e julgar os atos do Congresso, dos Estados e do presidente 

de acordo com isso.[22] 

Dworkin defende essa idéia a partir de seu conceito mesmo de direito e de sua íntima ligação 

com a moral. Isso porque quando os juízes assim interpretam não o estariam fazendo de forma 

discricionária e abusiva, mas tão simplesmente interpretando o direito de forma construtiva, 

direito enquanto integridade. 

E para Dworkin não há tantos perigos nas decisões ativistas. Primeiro, porque as decisões 

impopulares serão rechaçadas pela comunidade em algum momento da história jurídica; 

segundo, porque as Cortes estão constantemente se renovando, e; terceiro, porque muitas 

vezes a falta de atuação do Judiciário acaba sendo até mais prejudicial do que sua posição 

ativa.[23] 

  

2. A INTERPRETAÇÃO DO DIREITO 

  

Para entender o conceito de direito de Dworkin, é necessário entender primeiramente o que 

são as cláusulas constitucionais vagas a que ele faz referência e em que sentido devem ser 

interpretadas, de modo a ser produzida, através das diretrizes interpretativas por ele expostas, 

uma decisão construtiva do direito. 

Nesse contexto há que se considerar que um estado constitucional (regido, portanto, por uma 

carta política denominada Constituição que estabelece os limites mesmos deste Estado e sua 

formação) tem como um de seus fundamentos básicos a proteção de seus cidadãos contra 

decisões de uma maioria que possam ser prejudiciais aos indivíduos singularmente 

considerados[24]. Para tanto é que essa carta política estabelece certas restrições ao poder do 

Estado e da maioria detentora do poder. Algumas dessas restrições assumem a forma de 

regras bastante claras e delimitadas como, por exemplo, a proibição da tortura (art. 5º, III, 

CF), da pena de caráter perpétuo (art. 5º, XLVII, b, CF) ou mesmo a necessidade de previsão 

orçamentária para exigibilidade de cobrança de tributos e a impossibilidade de sua retroação a 

fatos geradores anteriores à lei que os definiu – princípio da anterioridade em matéria 

tributária (art. 150, III, CF). Outras restrições, no entanto, assumem formas um tanto quanto 

“vagas”, por sua própria redação[25] e porque fazem um apelo a direitos morais (na expressão 

utilizada por Ronald Dworkin) do indivíduo contra o Estado e a sociedade. É o caso de 

cláusulas que mencionam, por exemplo, o direito à igualdade ou à liberdade de expressão (art. 

5º, I, IV, IX CF), ou ainda a função social da propriedade (art. 5º, XXIII, CF). 
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Essas cláusulas que assumem contornos um tanto quanto vagos são para Dworkin apelos a 

conceitos morais. São as cláusulas cuja interpretação é normalmente mais controversa, que 

dão origem aos chamados “casos difíceis” (hard cases). Nesses casos, as cláusulas devem ser 

interpretadas como conceitos mais abstratos, e não como concepções particulares pré-

definidas. Assim, restaria delegado ao Tribunal em exercício o direito de aplicar às cláusulas 

constitucionais aquilo que melhor entenderem como moralidade política. Aí reside a 

importância fundamental na compreensão da diferença entre conceitos e concepções. 

Quando se fala em conceitos, faz-se referência ao padrão que se busca, àquilo que se entende 

como justo ou injusto, por exemplo. Não interessa o porquê do conceito, mas o que ele 

realmente é. Já quando se tem por conta a concepção, está-se diante da justificativa que cada 

um tem do conceito que estabeleceu.[26] Desta forma, os motivos que levam alguém a 

entender porque tal atitude é justa ou injusta é que formam sua concepção de justiça. 

Exemplificativamente: pessoas distintas podem entender que dar a filhos de mesmos pais 

presentes desproporcionalmente diferentes (ou melhores) é injusto – acordam, portanto, com o 

conceito de justiça; mas podem divergir quanto aos motivos pelos quais essa atitude é injusta 

(seja porque não deve haver qualquer distinção entre filhos ou porque, mesmo que distinções 

sejam permitidas, não seria razoável presentear um deles com um carrinho elétrico e outro 

com um chocolate, por exemplo, por serem presentes que, mesmo respeitadas as diferenças de 

idade e preferência, estabeleceriam uma rivalidade e aceitação não saudáveis entre os irmãos) 

– estariam discordando, portanto, no que diz respeito às suas concepções de justiça. 

Logo, se os direitos morais contra o Estado são conceitos e não concepções, as cláusulas não 

são de todo vagas, porque seu objetivo é exatamente permitir diferentes concepções sobre o 

mesmo conceito. Concepções estas, saliente-se, que devem obviamente estar justificadas de 

modo que possam mostrar ligação com o conceito, vale dizer, com os casos-padrão. E essa 

justificativa é feita através de princípios que ordenam o sistema constitucional. Por esse 

motivo é que abrir espaço para formulação de diferentes concepções não significaria permitir 

arbitrariedades ou discricionariedades[27]. Levando em consideração que a Constituição é o 

fundamento maior de um Estado Constitucional, não há justificativa para preservação de 

julgados anteriores ou respeito à segurança jurídica em detrimento da interpretação de 

conceitos morais. 

O ativismo judicial em Dworkin é, portanto, o posicionamento adotado pelos Tribunais que 

interpreta as cláusulas constitucionais “vagas” enquanto conceitos, de maneira que estejam 

abertas a concepções das mais diversas formas, a serem formuladas pelos tribunais mesmos. 

Por isso ele fala em “[...] desenvolver princípios de legalidade, igualdade e assim por diante, 

revê-los de tempos em tempos à luz do que parece ser a visão moral recente da Suprema Corte 

[...]”[28]. Exatamente por trabalhar com conceitos e não com concepções é que esse tipo de 

interpretação se torna possível. 

Vale dizer, da norma se extrai o princípio (justificável em razão da concepção da Corte acerca 

do tema) e, a partir desse princípio, resolve-se o caso concreto. 

No que diz respeito a “[...] julgar os atos do Congresso, dos Estados e do presidente de acordo 

com isso” [29], percebe-se, nessa perspectiva, que o Judiciário estaria apto a rever atos do 

Legislativo e do Executivo, na medida em que tais atos resultem em ofensa a um direito 

individual; caberia ao Judiciário, portanto, reconhecer o direito moral do indivíduo contra o 

Estado e defendê-lo, de modo a impedir sua violação. 
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Decisões quanto à segregação nos Estados Unidos, por exemplo, foram decisões fortemente 

ativistas, porquanto a Suprema Corte norte-americana reconheceu um direito moral individual 

contra o Estado e determinou que fossem modificadas as imposições do Legislativo e do 

Executivo que discriminavam brancos e negros. Foi uma ingerência do Judiciário em decisões 

tomadas pelas outras funções do Poder e, portanto, uma decisão ativista. 

Não raro, os Tribunais são chamados a decidir questões cujo conteúdo ou repercussão política 

é um tanto quanto significativo. É o caso, por exemplo, da decisão do Supremo Tribunal 

Federal em 05 de maio de 2011, quando do julgamento da ADI 4277/DF e da ADPF 132[30] 

(Rel. Min. Ayres Britto) que reconheceu a união estável e entidade familiar entre pessoas do 

mesmo sexo, afastando a limitação dantes imposta pelo Código Civil (art. 1.723) e pela 

própria Constituição Federal (art. 226, § 3º). Trata-se de uma decisão sobre a inconformidade 

de texto de lei com a Carta Magna brasileira (e mais, sobre a interpretação do próprio 

dispositivo constitucional) que gera uma grande modificação não só na opinião popular, mas 

também nas consequências jurídicas das relações privadas dos cidadãos. 

O que é relevante para Dworkin, no entanto, é saber não até que ponto a decisão judicial 

repercutirá politicamente, mas se os fundamentos mesmos para essa decisão podem ter um 

caráter político.[31] E esse seu posicionamento quanto à possibilidade da utilização de 

argumentos políticos para as decisões judiciais (ativismo judicial) é justificada pelo seu 

modelo teórico interpretativo do direito enquanto integridade. 

Ocorre que Dworkin defende uma concepção do Estado de Direito centrado nos direitos, e 

não no texto legal.[32] Um magistrado que tivesse uma concepção do Estado de Direito pelo 

texto legal, quando se encontrasse diante de um caso em que não há nenhuma regra explícita a 

favor de uma ou outra parte (caso controverso), decidiria de 3 possíveis formas: - tentaria 

compreender o verdadeiro significado do texto, numa tentativa semântica de extrair da norma 

sua real significação; - buscaria a intenção legislativa por detrás da norma, resgatando um 

possível “espírito legislativo” na regra ou; - imaginaria qual seria o teor do texto legal se, caso 

contrário, houvesse o texto efetivamente se manifestado sobre o caso concreto. 

Já um magistrado que visse o Estado de Direito centrado nos direitos, quando posto frente a 

um caso controverso, tentaria extrair da norma um princípio que fosse capaz de justificar o 

direito moral do indivíduo contra o Estado – isso porque Dworkin defende a idéia de que 

existem direitos moras individuais não explícitos no texto constitucional. Mas esse princípio 

extraído pelo juiz não poderia ser de qualquer forma contrastante com o restante do 

ordenamento jurídico; não poderia ir de encontro aos princípios que a comunidade elencou 

para si enquanto justificadores dos direitos morais. 

Mesmo nos casos em que há dois ou mais princípios contraditórios e, ainda assim, todos em 

conformidade com o ordenamento, nada mais restaria ao juiz do que decidir com base em 

fundamentos políticos. 

O que justifica essa decisão com base em fundamentos políticos é o cerne do modelo teórico 

interpretativo de Ronald Dworkin. 

  

2.1. Direito enquanto prática construtiva 
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Para compreender a justificação da integridade ao modelo de interpretação do direito, 

necessário compreender primeiramente a natureza das proposições jurídicas. Dworkin 

defende uma natureza interpretativa dessas proposições. Significa dizer que não são 

meramente descritivas (no sentido de que a verdade das proposições decorre tão simplesmente 

da ocorrência do um fato histórico – existência de uma lei ou decisão anterior que justifique a 

afirmação) nem que sejam simplesmente valorativas (no sentido de que as proposições em 

verdade afirmam aquilo que o juiz gostaria que o direito fosse, ou aquilo que ele deveria ser, 

ao invés de afirmar o que efetivamente é).[33] 

O direito enquanto prática interpretativa, portanto, recorre tanto a afirmações de veracidade 

histórica quanto valorativas. Não se trata, no entanto, de descobrir a intenção obscura do 

legislador, nem de emitir opiniões pessoais desvinculadas de quaisquer limitações 

principiológicas. É mais uma atividade complexa e gradativa de interpretação contínua da 

norma. 

Ocorre que a prática judicial é argumentativa, consiste em grande parte em discutir e analisar 

a verdade de proposições jurídicas, proposições essas que só adquirem sentido quando 

inseridas nessa prática do direito. 

O intérprete do direito é, a primeiro, intérprete de uma prática social, motivo por que nesses 

casos, a intenção que se busca encontrar na prática é a de mostrá-la em sua melhor 

perspectiva.[34] 

Dworkin trabalha sobre uma teoria utópica do direito, reconhece a distinção entre as formas 

pura e impura (conquanto ainda íntegra) do direito, de acordo com a respectiva maior ou 

menor coerência aparente do sistema jurídico, numa relação adequada entre justiça, equidade 

e devido processo legal. Ainda assim, observa que o juiz intérprete não pode tolerar essa 

distinção; que a forma pura do direito sobre a qual o juiz deverá se voltar advém da melhor 

interpretação que fizer da prática jurídica, através da integridade.[35] 

No processo de interpretação, o juiz, partindo de intuições determinadas sobre as quais há um 

certo grau elevado de consenso, extrai os princípios políticos eleitos pela comunidade a que 

pertence, princípios que justificam da melhor maneira possível a coerção do Estado. E essa 

decisão, esse resultado da interpretação, então, será considerada como parte da cadeia 

coerente e coesa do ordenamento jurídico, sem que esteja, no entanto, adstrita a valores pré-

determinados como no modelo jusnaturalista. Isso porque os princípios e valores defendidos 

pela sociedade são dinâmicos. O direito como integridade trata a prática jurídica num enfoque 

em que o próprio cidadão assume uma atitude ativa frente ao Direito, colaborando na 

formação de uma crítica social das decisões públicas[36]. 

  

2.2. As Etapas da Interpretação 

  

A interpretação construtiva, conforme já anunciada, supõe a posição do intérprete numa 

atitude interpretativa, que requer dois elementos básicos: primeiro que ele (intérprete) observe 
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um valor (point) na prática, de forma a supor que a mesma serve a um interesse e propósito 

específicos, que está a cumprir a efetivação de um princípio; em segundo lugar, que seja 

capaz de admitir que aquilo que a prática determina não se esgota naquilo que está nela 

expresso, mas inclui o valor (point), o objetivo a que se destina. Esse objetivo, então, não é 

necessário tão somente no momento de aplicar as regras exigidas pela prática, mas também no 

momento de saber quais regras são essas.[37] 

A interpretação construtiva exige, ainda, certos graus de concordância da comunidade, 

compreendidos em três etapas distintas[38]: a) etapa pré-interpretativa, em que se identificam 

as regras que fornecem o conteúdo da interpretação;  b) etapa interpretativa, em que se busca 

uma justificativa para os elementos encontrados na etapa anterior (aqui a justificativa 

encontrada deve passar por duas dimensões distintas de aprovação, quais sejam: dimensão de 

ajuste – em que se verifica a adequação e coerência da justificativa ao sistema jurídico – e 

dimensão de valoração, em que se verifica se a justificativa apresenta a melhor resposta para a 

prática judicial, sistematizando-a, tornando-a um todo uno) e, finalmente, c) etapa pós-

interpretativa, em que serão aplicadas de modo coerente as justificativas encontradas na 

segunda etapa, de forma a tornar a prática judicial a mais atraente possível. 

Na primeira fase da interpretação é necessário, portanto, que se considere correta a concepção 

moral ou política que guarda devida relação com as convicções morais e políticas mais 

arraigadas no seio social. Nesse quesito Mª Lourdes Pérez faz uma ressalva específica quanto 

às expressões “devida” e “arraigadas” para salientar que dizem respeito à necessidade daquilo 

que Dworkin chama de “equilíbrio reflexivo” na concordância quanto às concepções de 

moralidade política. E que esses juízos de concordância não se referem a quaisquer juízos de 

princípios morais, mas a uma classe bastante específica de “juízos considerados”. [39] 

  

2.3 O conceito de direito 

  

Segundo o autor, a prática judicial pode ser vista em diferentes níveis de abstração[40] 

(diferença entre conceitos e concepções). A primeira fase da interpretação proposta pelo autor 

leva em consideração o estabelecimento de conceitos específicos, sobre os quais não deve 

haver grande nível de discordância, a fim de possibilitar a etapa interpretativa do direito; seria 

a delimitação dos conceitos. Já numa segunda fase, observa-se a controvérsia latente, o que 

permite a elaboração de diferentes concepções ao conceito. É isso que pretende a integridade, 

oferecer uma concepção distinta do conceito de direito. 

Nesse ponto é que as teorias semânticas[41] falham. Não admitem que haja conceitos 

determinados sobre os quais se apresentam diferentes concepções. Defendem a idéia de que o 

conceito seria uma afirmação sobre as regras básicas da lingüística que todos são obrigados a 

utilizar para se fazerem compreender. As divergências que existiriam, nesse caso, seriam 

absurdas, porquanto desacordos de pessoas que não falam da mesma coisa. 

Quando se trata de conceitos e concepções, no entanto, a divergência parece menos 

estapafúrdia, uma vez que diz respeito a controvérsias sobre as diferentes concepções do 

mesmo conceito. E, ainda que haja desacordo quanto ao conceito mesmo, haverá um 
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aprofundamento da divergência teórica, e não sua transformação em uma objeção absurda de 

pessoas que divergem porque não se compreendem. 

Para a compreensão de como ocorre a interpretação do direito é fundamental o entendimento 

do conceito de direito para Dworkin, conceito esse que inclusive poderá ser objeto de diversas 

concepções, mas todas ajustadas ao parâmetro objetivo inicial. 

Para Dworkin[42] o conceito de direito associa-se à justificativa da coerção do Estado. 

Qualquer concepção de direito plausível, portanto, deve ser capaz de explicar porque esse 

conjunto a que chama Direito oferece uma resposta coerente e aceitável para a coerção oficial. 

Vale dizer, há decisões políticas tomadas num certo espaço e tempo que, quando tomadas de 

forma correta, autorizam ou mesmo exigem essa coerção. As concepções do direito 

oferecerão, cada uma a seu modo de ver, as justificativa que acreditam melhor satisfazer essa 

relação. “[...] o direito de uma comunidade é o sistema de direitos e responsabilidades que 

respondem a esse complexo padrão: autorizam a coerção porque decorre de decisões 

anteriores do tipo adequado”[43] 

Dworkin alerta para o fato de que esse conceito de direito foi por ele escolhido em razão de 

sua abstração e do relativo consenso que se tem em torno do mesmo. Algumas teorias 

jurídicas que poderiam contestar essa relação mesma entre direito e coerção do estado não 

seriam tão numerosas ou significativas a ponto de desprestigiar o conceito.[44] 

  

3 DIREITO ENQUANTO INTEGRIDADE: UMA DESCRIÇÃO DA PRÁTICA 

JUDICIAL  

  

3.1 O conceito de integridade 

  

Para que se possa compreender a idéia de integridade, deve-se primeiramente salientar a 

existência, num Estado Democrático, de virtudes tais como equidade, justiça e devido 

processo legal adjetivo (reduzidos por Dworkin neste tripé em razão de sua importância e 

capacidade de resumir as demais virtudes morais). A equidade diria respeito à correta 

distribuição do poder político; a justiça, à justificação moral que uma decisão política é capaz 

de proporcionar; e o devido processo legal adjetivo, aos procedimentos que serão adotados 

para julgar algum cidadão que tenha infringido as determinações políticas. Seria este último a 

segurança de que todos os acusados de alguma ilicitude serão tratados da maneira como 

devam ser tratadas pessoas nessa situação[45]. 

Mas o que ocorre é que todas essas virtudes devem ser acrescentadas por mais um quesito 

específico, que é a virtude da integridade política. Aqui o conceito de integridade se relaciona, 

em certa medida, com a integridade que as pessoas esperam de seus pares, isto é, a postura 

séria e convicta quanto às questões importantes da vida cotidiana, considerando-se o fato de 

que o indivíduo não agirá de forma caprichosa ou excêntrica. Assim, a mesma postura se 

poderia exigir daqueles que divergem quanto à justiça. Mesmo quando os cidadãos tenham 
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concepções distintas daquilo que é justo, poder-se-ia exigir do Estado que aja conforme um 

único conjunto coerente de princípios de justiça e equidade.[46] 

A integridade coloca-se, portanto, ao lado dessas virtudes, enquanto exigência de que o 

Estado, ao agir com seus cidadãos, o faça de modo coerente e fundamentado, estendendo a 

todos os indivíduos os mesmos padrões de equidade, justiça e devido processo legal adjetivo. 

Entender a integridade enquanto uma virtude distinta ao lado das virtudes tais como a justiça e 

a equidade, por exemplo, é importante porque a partir daí tem-se a mais forte arma de 

combate ao pragmatismo: a afirmação da existência de direitos tutelados por decisões 

políticas anteriores – o que é claramente rejeitado pela corrente pragmática do direito. 

Aplicando-se o ideal de integridade nas principais virtudes já relacionadas, a conclusão a que 

se chega é a de que uma lei só será considerada equânime se a ela tiverem sido aplicados 

todos os princípios políticos estatais; uma decisão só será justa se a ela tiverem sido aplicados 

os princípios morais reconhecidos pelo resto do direito; e um julgamento só terá respeitado o 

devido processo legal adjetivo se a ele tiverem sido aplicados os procedimentos previstos para 

tal e tenha sido alcançado o equilíbrio entre exatidão e eficiência. E é por isso que a coerência 

de princípio é necessária[47]. É ela que permite a formulação de uma teoria substantiva de 

democracia.[48] 

Da integridade pode-se extrair duas exigências em áreas distintas: a integridade na legislação 

e a integridade no julgamento. A integridade na legislação exige que aqueles que criam as leis 

o façam de modo a manter uma coerência do direito com os princípios que o regem. A 

integridade no julgamento exige que os julgadores, ao declarar o que é o direito, o façam de 

forma a respeitar essa mesma coerência principiológica (dessa concepção advém a 

justificativa à vinculação – ao menos em “espírito” – do julgador às decisões políticas 

passadas; o pragmatismo ao dispensar qualquer conexão nesse sentido acabaria, portanto, 

negando a coesão do sistema e tratando o direito como um grande número de decisões 

esparsas que em nada se relacionam). 

Desta forma, se há um valor moral – integridade – que exige que o Estado-comunidade aja de 

forma coerente em suas decisões, respeitando os princípios por eles mesmos encartados nas 

escolhas políticas passadas, então há que se compreender de que forma é possível exigir tais 

condutas de entes despersonificados, e de que forma sua “violação” à integridade poderá 

acarretar implicações diretas e práticas para fins de responsabilização. 

Para tanto, deve-se compreender a comunidade/Estado como um ente personificado. Isso 

porque presume-se que “[...] a comunidade como um todo pode se engajar nos princípios de 

equidade, justiça ou devido processo legal adjetivo de algum modo semelhante àquele em que 

certas pessoas podem engajar-se em convicções, ideais ou projetos [...]”[49]. 

Nessa figura de comunidade personificada, portanto, encontra-se um grupo bem delimitado, 

composto – mas não confundido – por seus cidadãos individualmente considerados; grupo 

esse que tem suas próprias responsabilidades morais. 

Tal personificação, desvinculada das pessoas individualmente consideradas torna-se possível 

porque não se trata de encontrar, entre o grupo, uma ou mais pessoas que possam ser 

diretamente responsabilizadas. Se essas pessoas forem encontradas poder-se-ia afirmar que, 

pelo princípio da solidariedade ou da divisão de benefícios e perdas, o grupo pudesse 

responder pelo erro da pessoa que causou o prejuízo; ocorre, porém, que nem sempre essa 
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pessoa existe ou pode ser encontrada. Dessa forma, é necessária uma justificativa mais densa 

da personificação, que permita a responsabilidade do grupo até mesmo quando não há uma 

pessoa singularmente responsável.  Por isso é preciso elaborar um raciocínio diverso; não 

partindo do indivíduo para o conjunto, mas diretamente do conjunto até o indivíduo.[50] É 

necessário tratar o conjunto enquanto um agente moral, que tem em si responsabilidades 

próprias. 

É claro que com esse raciocínio não se pretende extrair a responsabilidade do grupo em si 

mesma, até porque a materialização dessa declaração de responsabilidade restaria 

impossibilitada, pela inexistência física do grupo. O que se pretende é a verificação da 

responsabilidade coletiva, que rege a forma como as pessoas devem agir no presente. São 

exemplos claros dos feitos dessa responsabilidade comunitária[51]: o sentimento de culpa que 

a comunidade normalmente sente por erros cometidos no passado, nos quais nem ao menos 

tiveram participação; o dever que se impõe ao Estado de prestação de serviços tais como 

saúde, educação e segurança; ou ainda, a exigência que se faz à própria comunidade – 

representada nesses casos pelos agentes políticos – para que aja conforme uma moral diversa 

da moral individual e mais rigorosa que esta última. 

Desta forma, a integridade torna-se uma exigência real da comunidade que – por ser tratada 

enquanto agente moral autônomo, diverso dos indivíduos singularmente considerados – deve 

agir de modo a respeitar os princípios por ela mesma estabelecidos, dando às decisões um 

caráter coeso e coerente, de um sistema uniforme regido por normas morais de conteúdo 

abrangente e significativo. 

  

3.2 A integridade no Direito 

  

Para que a idéia de direito enquanto integridade resista enquanto concepção do direito, deve-

se verificar se oferece uma justificativa plausível ao conceito de direito, ou seja, se pode trazer 

uma resposta coerente para a obrigação dos demais frente ao Estado, enquanto detentor do 

poder de coerção. Porque se os cidadãos não tiverem esse dever, então não há justificativa 

para o direito. 

Para Dworkin, uma sociedade democrática deve respeitar não só os princípios de equidade, 

justiça e devido processo legal, já mencionados, mas deve também respeitar a integridade[52]. 

A integridade política aqui se assemelha em muito à integridade das pessoas individualmente 

consideradas; significa dizer que as atitudes (no caso decisões) tomadas pelas pessoas (no 

caso os juízes) são pautadas por princípios morais que fazem parte de um todo coerente[53]. 

Uma sociedade baseada nesses princípios será, então, uma sociedade que justifica de forma 

aceitável o poder de coerção do Estado. 

Mas será que a integridade é realmente necessária? Não seriam princípios tais como a 

equidade ou a justiça suficientes para assegurar corretas as decisões por parte do Poder 

Judiciário? Ocorre que não raras vezes, o procedimento equânime não gera uma decisão justa, 

ou vice-versa. Calsamiglia[54] exemplifica de forma bastante clara: numa sociedade de 

amigos composta por quatro pessoas (três homens e uma mulher) com cotas iguais de 

propriedade da empresa, decide-se que as decisões serão todas tomadas em conjunto através 
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de votação simples, em que a maioria vence e impõe sua decisão sobre a minoria. Desta 

forma, observados todos os procedimentos previstos no contrato social, e supondo que não há 

excludentes de igualdade entre os membros, uma decisão da ala masculina que, por maioria 

(três contra um) decidisse que a mulher não poderia fazer uso das dependências da sociedade 

seria uma decisão de grande injustiça, ainda que equânime. Da mesma forma, uma decisão 

arbitrária de um dos membros (e, portanto, em infringência à equidade) que achasse por bem 

permitir que todos fizessem uso das dependências da sociedade de forma igual seria uma 

decisão justa. 

Percebe-se, assim, que falta aos princípios supra mencionados um quesito capaz de dar coesão 

ao sistema, tornando-o o melhor possível. Esse quesito é a integridade. Isso porque a 

sociedade não pode ser regida por dezenas de concepções particulares de justiça e equidade, 

mas sim por um ideal que seja coerente à justiça e equidade públicas. É uma comunidade de 

princípios dinâmicos, que toma suas decisões à luz dos standarts políticos que a guiam. 

Conforme explicitado por Waldron, ainda que, enquanto participantes políticos 

individualmente considerados, falemos com vozes distintas sobre questões de justiça, o ideal 

de integridade de Dworkin é o que nos exige que falemos com uma única voz em nome da 

comunidade.[55] 

E não haveria aí discricionariedade judicial, porque, conforme afirma Cláudio Ladeira de 

Oliveira, os princípios de moralidade utilizados pelos juízes para decidir os casos difíceis 

estão limitados por uma dupla exigência. A primeira seria a de que tais princípios não sejam 

expressões pessoais das preferências de justiça de cada magistrado, mas sim verdadeiras 

exteriorizações construídas pela comunidade, que expliquem de forma satisfatória as decisões 

políticas por ela tomadas e que possam articular as convicções de justiça estabelecidas pelos 

representantes eleitos. A segunda é que a coerência de princípio a que busca a integridade seja 

capaz também de respeitar os princípios de devido processo e equidade.[56] 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A modificação das estruturas constitucionais no pós-2ª Guerra, em especial nos países da 

Europa, demonstrou uma preocupação (legítima) com as “lacunas” legislativas, que 

permitiram atrocidades inomináveis sustentadas por ordenamentos jurídicos não protetivos de 

direitos humanos e fundamentais. 

Numa estrutura de cláusulas abertas, portanto, o positivismo clássico deixou de oferecer 

respostas satisfatórias às pretensões constitucionais. 

Assim, passou-se a verifica uma tendência jurisdicional de utilização de argumentos políticos 

para motivar decisões, “invadindo” esfera de competência do poder Legislativo. São decisões 

que invocam princípios em sua maioria “implícitos” nas cartas constitucionais, o que gera 

razoável dúvida quanto à legitimação de seu aplicação. Nessa perspectiva, uma justificativa 

plausível a essa atitude ativista dos tribunais é o modelo de direito enquanto integridade de 

Ronald Dworkin. 
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Na compreensão de seu modelo téorico, passou-se à análise de seu método interpretativo, 

descrito em três fases distintas, todas elas submetidas a um juízo constante de coerência e 

adequação, além da tentativa de ver a prática judicial em sua melhor forma. 

Essa tentativa (de verificar a prática judicial em sua melhor forma) torna-se possível em razão 

da existência - ao lado de virtudes políticas tais como a justiça e a equidade - de um valor 

chamado integridade, que tem o condão de exigir que o Estado-comunidade aja, em suas 

decisões, de forma coerente, sempre em respeito aos princípios por ele mesmo encartados nas 

escolhas políticas do passado. 

E essa exigência justifica-se, primeiramente, em razão da condição da comunidade de “agente 

moral autônomo”, capaz de direitos, deveres e responsabilidades perante o indivíduo. Na vida 

em comunidade as obrigações são do tipo associativas, o que requer uma “coerência de 

princípio” no sistema. Para regular essa sociedade, o direito (conjunto de regras do passado 

que autorizam o poder coercitivo do Estado) deve ter uma justificativa plausível. 

E o modelo de direito enquanto integridade oferece essa justificativa, porque pode ajustar-se à 

prática judicial. Isso se justifica na medida em que os deveres a que se obriga uma pessoa 

resultam de sua condição de membro da comunidade, por acreditar que o outro agirá com ela 

da mesma forma como ela age em relação a ele. 

O ideal da integridade exige que o Estado, ao agir, diga sempre com uma só voz, de forma a 

respeitar os princípios elencados pela sociedade como ordenadores das relações jurídico-

pessoais. 

Nessa retrospectiva, vê-se que desde há muito os juízes decidem com base em seus critérios 

de justiça e equidade, considerando fundamentos dos mais diversos. A proposta do autor 

norte-americano, no caso, cuja plausibilidade (ao menos) é absolutamente visível, vislumbra 

um conceito de Direito menos particular e mais geral, que – ainda que permita o julgamento 

com base em critérios morais e de equidade – possibilite uma concentração da verificação dos 

critérios que levaram à percepção dos conceitos de justiça, equidade e devido processo (por 

exemplo) pela comunidade. 
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O CONTEXTO DA DESCOBERTA E A LÓGICA DA ABDUÇÃO: UMA 

INVESTIGAÇÃO DO DIREITO A PARTIR DE SEUS EFEITOS 

 

THE CONTEXT OF DISCOVERY AND THE LOGIC OF ABDUCTION: AN 

INVESTIGATION OF LAW FROM ITS EFFECTS 

 

Flavianne Fernanda Bitencourt Nóbrega 

 

  

RESUMO 

Este artigo teve por objetivo analisar a contribuição da lógica da abdução, desenvolvida por 

Charles Sanders Peirce para a Teoria da Ciência, no contexto da descoberta do processo de 

tomada de decisão judicial. Foi verificado que o processo de aplicação e decisão no Direito se 

opera por uma lógica da investigação, na qual o julgador decide com base nas conseqüências 

dessa decisão. O referencial teórico do Pragmatismo Filosófico de Peirce permite distinguir a 

lógica de exposição da decisão jurídica (contexto de justificação) da lógica da investigação 

(contexto da descoberta) para tomada da decisão. A primeira está associada ao silogismo 

dedutivo e a segunda ao método pragmatista, que corresponde ao processo de inferência da 

lógica abdutiva de Peirce. Na prática judicial, os julgadores preferem abandonar a lógica viva, 

que efetivamente os conduziu à conclusão, substituindo-a por formas do discurso estéreis 

como a lógica do silogismo dedutivo, que são apenas mais rigorosas na aparência e dão a 

ilusão de certeza. O Pragmatismo entende que isso está associado a uma necessidade de 

privilegiar uma certeza teórica, em detrimento de uma certeza prática. A abdução é um 

método e uma lógica fecunda para o desenvolvimento do espírito crítico do julgador, através 

do exercício da imaginação e do autocontrole, na avaliação e consciência dos efeitos da 

decisão judicial. A partir da aplicação da abdução, tem-se uma virada paradigmática para se 

focar em como o fato jurídico é descoberto e como ele ganha significado a partir de suas 

consequências concebíveis. Como a abdução envolve não apenas lógica (inferência), mas 

também psicologia (insight); a imaginação e a criatividade têm lugar no raciocínio jurídico. 

Assim, a inferência abdutiva tem muito a contribuir no processo de aplicação do Direito; 

especialmente âmbito do contexto da descoberta, enfatizando a criatividade e a investigação 

como o primeiro passo do raciocínio jurídico.  

PALAVRAS-CHAVE: CONTEXTO DA DESCOBERTA; LÓGICA DA ABDUÇÃO; 

DECISÃO JUDICIAL. 

 

ABSTRACT 
This paper had the objective to analyze the contribution of the logic of abduction, developed 

by Charles Sanders Peirce to Science Theory, in the context of discovery on judicial 

adjudication. It was verified that the judicial decision-making process works through the logic 

of discovery, where the judge decides taking into consideration the consequences of the 

decision. The theoretical reference of Peirce’s Philosophical Pragmatism make possible to 

distinguish between the logic to expose the judicial decision (context of justification) and the 

logic of investigation of the judicial decision-making (context of discovery). The former is 

associated with the syllogism of deduction and the second with the pragmatism method, 

which corresponds to the inference logic process of Peirce’s abduction. In judicial practice, 

the judges prefer to abandon the live logic that in fact leads to conclusion in order to replace it 
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for sterile discursive form as the logics as the syllogism of deduction, which are only rigorous 

in appearance and brings the illusion of certainty. The Pragmatism understands that it is 

linked with the necessity to privilege the theoretical certainty in detriment of the practical 

certainty. The abduction is a method and a fertile logic to improve the critical sense of the 

judge, through the exercise of imagination and self-control on the evaluation and 

consciousness of judicial decision effects. With the application of abduction a paradigmatic 

turn takes place to focus on how the legal fact is discovered and how it acquires meaning 

through its conceivable consequences. As abduction involves not only logic (inference) but 

also psychology (insight), the imagination and creativity take place in legal reasoning. 

Therefore, the abductive inference has a lot to contribute on legal adjudication, especially on 

the context of discovery emphasizing the creativity and investigation as the first step of legal 

reasoning.  

KEYWORDS: CONTEXT OF DISCOVERY; LOGIC OF ABDUCTION; JUDICIAL 

DECISION. 

 

 

 1. O contexto da descoberta como espaço de diálogo entre Pragmatismo e 

 Direito.  

  

  

  

Associar Pragmatismo e Direito é uma ideia antiga, que pode ser encontrada desde a 

origem do Pragmatismo Filosófico norte-americano, passando pelo Realismo Jurídico, até as 

versões mais recentes do Pragmatismo Jurídico[1]. De outra maneira, associar abdução e 

Direito é uma proposta ainda incipiente no meio jurídico. 

  

Entre as contribuições que o Pragmatismo Filosófico pode fornecer para a 

compreensão e aperfeiçoamento do processo de aplicação do Direito está a inferência 

abdutiva, apresentada originalmente nos escritos de Charles Sanders Peirce.  A abdução é 

proposta neste artigo como uma fecunda plataforma de raciocínio a colaborar com o operador 

jurídico no contexto da descoberta. 

  

O conceito de abdução como inferência, introduzida por Peirce, suscita novo debate na 

Filosofia da Ciência, especialmente ao trazer para o centro da discussão o contexto da 
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descoberta ou investigação científica, em que uma racionalidade do tipo dedutiva ou indutiva 

não se sustenta. A abdução aparece como alternativa de compreensão do processo de 

inferência mental que ocorre no contexto da descoberta. 

  

O Pragmatismo, como proposta ao Direito a partir da lógica da abdução, está 

fundamentalmente situado no contexto da descoberta. A própria natureza do raciocínio 

abdutivo em evidenciar a descoberta, a criação, a imaginação e a intuição, não presta a servir 

de baliza para justificar a coerência ou racionalidade de uma decisão jurídica. A abdução 

aparece como um modo de inferência sui generis, ponto de partida do pensamento, que 

oportuniza a incursão em um contexto ainda pouco explorado no Direito – o da descoberta. 

  

Essa distinção entre contexto da descoberta e da justificação se faz necessária, ao 

menos neste momento, para que se identifique de modo claro em que ponto o Pragmatismo 

aparece como proposta para o Direito. Segundo MacCormick, o que importa estudar nas 

teorias da argumentação jurídica e na teoria geral do direito é o contexto da justificação[2]. Os 

pensadores do Direito normalmente reconhecem o contexto da justificação como o ramo 

próprio do conhecimento jurídico; enquanto que atribuem ao contexto da descoberta um papel 

de menor destaque[3]. Isso não significa, todavia, que para eles a imaginação ou a descoberta 

não exista, mas esta investigação seria de interesse de outras ciências, a citar a psicologia e a 

sociologia.  O que importa para o Direito é “dar boas razões justificatórias em defesa das 

reivindicações e decisões apresentadas”[4]  

  

Observou-se que estudos desenvolvidos em Teoria do Direito sempre deram 

demasiada atenção ao contexto de justificação, não valorando o contexto de descoberta, sob o 

argumento de este cair em psicologismos[5]. E os que admitiam investigar elementos do 

contexto da descoberta, acabaram por engessá-los, enquadrando-os na racionalidade do 

contexto da justificação, retirando-lhes, assim, vida e significado. 

  

Jerome Frank[6] denuncia o absurdo que é manter a artificialidade e a ortodoxia do 

juiz ideal. Chama atenção para a evidência de que as propensões individuais (bias) e os 
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preconceitos afetam o raciocínio dos juízes, pois eles raciocinam como um homem ordinário. 

Aponta, ademais, que as faculdades de Direito devem se tornar em parte escolas de psicologia 

aplicadas ao Direito em todas suas fases. Defende que nas faculdades, nos escritórios e nos 

tribunais haja um reconhecimento claro do significado da natureza do homem no Direito[7].  

Frank ressalta que os juízes não deveriam ser entendidos meramente como uma máquina de 

pensar bem treinada apenas nas regras do Direito; mas principalmente nos melhores métodos 

de psicologia disponíveis. Isso permitiria ao juiz ter uma consciência aguda acerca de sua 

personalidade, inclinações, antipatias em relação a suas atitudes na política, economia, moral 

e direito; bem como ter clara suas preferências e aversões. 

  

  

  

É a partir da abdução que se propõe pensar o Direito, em substituição ao tradicional 

modo de inferência, o silogismo dedutivo, que evidencia apenas o contexto da justificação da 

decisão jurídica, deixando de fora parte substancial do processo decisório, que é o contexto de 

descoberta – o “como” a decisão é tomada.  

  

Avesso aos modelos formais de conceituação do discurso e às teorias abstratas, e tendo 

como pressuposto uma doutrina anti-essencialista e anti-fundacionista, o Pragmatismo de 

Peirce, a partir da abdução, aparece como uma fecunda forma de raciocínio para tratar de 

questões jurídico-filosóficas, em substituição ao modo de pensar cartesiano de base idealista. 

As deficiências do modelo jurídico subsuntivo tradicional, incapaz de resolver os problemas 

que a realidade social faz surgir revela a necessidade de se buscar respostas para interrogações 

com base em uma teoria crítica.  

  

É dessa forma que a abdução surge como um método para se compreender a decisão 

no contexto da descoberta – o como se opera o pensamento nesse momento. Pela sua 

natureza, a abdução está intimamente ligada a uma lógica da investigação e não se presta a 

justificar; mas a descobrir, questionar e criar. 
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Interessa observar que própria idéia de método ganha uma conotação distinta no 

Pragmatismo. Rompe com toda a concepção de racionalidade associada a esta palavra; 

estando mais próxima à idéia de uma metodêutica, ou melhor, de um método para se descobrir 

métodos, sempre aberto, contínuo, falibilístico e prospectivo, em que a criatividade e o 

contexto da descoberta aparecem como elementos centrais.  

  

  

  

2. A abdução como uma lógica viva de abertura para a criatividade no raciocínio 

jurídico. 

  

  

  

O modo como o pensamento se desenvolve para a investigação científica, através do 

processo abdutivo (formação criativa de hipóteses) é o tema central do trabalho lógico de 

Peirce ligado à filosofia da mente. A sua equiparação com o contexto de descoberta no 

Direito, em que a decisão jurídica é tomada, é a contribuição pragmatista que se pretende 

trazer para o Direito. 

  

Interessa destacar que o processo de inquirição ou investigação começa na abdução e 

não termina nela. A inferência abdutiva é o ponto de partida de qualquer pesquisa, motivada 

por uma dúvida real, que torna possível a criatividade no processo científico. A abdução é 

preparatória, é o primeiro passo da investigação científica; enquanto a indução é o último 

estágio[8]. 
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A abdução seria, então, o caminho para a introdução e descoberta de novas idéias, em 

oposição às formas de inferência por dedução e indução. Enquanto a indução se desenvolve 

sobre o que já se tem conhecimento, a abdução é livre para dar saltos na imaginação. Desse 

modo, a própria natureza da abdução é ser um raciocínio criativo, possibilitando a 

originalidade no processo de investigação científica[9]. As grandes idéias e descobertas na 

ciência são alcançadas pela abdução, que consiste em estudar os fatos e inventar uma teoria 

(hipótese) para explicá-los. 

  

A forma do raciocínio  abdutivo é dado por Peirce pela expressão:  “Observa-se C, um 

fato surpreendente. Mas, se A fosse verdadeiro, então C seria natural. Portanto, há razões para 

suspeitar que A seja verdadeiro.”[10] 

  

Um exemplo para ilustrar a utilização do raciocínio abdutivo para o leitor é o caso 

trazido por Guy Stroh[11]:  

  

“se sabemos que um dado número de cavalos (A, B, C) são marrons e que os 

cavalos dos estábulos vizinhos Z são marrons, podemos, então, tirar a conclusão 

abdutiva de que os cavalos (A, B, C) são daqueles estábulos Z. [...] abdução 

argumenta a partir de um resultado (um dado número de cavalos (A, B, C) são 
marrons) e declara que uma certa regra (todos os cavalos de um certo estábulo Z 

são marrons) se aplica àquele resultado; de modo que se segue novo caso (que esses 

cavalos (A, B, C) pertencem ao estábulo Z.” 

  

  

  

Peirce[12] aponta a inferência de Kepler, acerca da sugestão de órbitas elípticas, 

como o maior exemplo de raciocínio abdutivo. Kepler não entendeu a questão das órbitas na 

mesma forma de Copérnico e assumiu uma hipótese que era vaga, porém criativa a partir do 

insight por abdução, o qual lhe rendeu enorme labor intelectual, a partir da verificação de suas 

conseqüências concebíveis. 
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A abdução pode ser aproximada também da atitude investigativa nas histórias de 

Sherlock Holmes e Dr. Watson, que usam estratégias inferenciais do tipo por abdução.  A 

forma de eles raciocinarem de trás para diante (backward), na qual se movem da observação 

para possíveis explicações (hipotéticas) sobre elas é por abdução, também denominada por 

Peirce de retrodução. As famosas “deduções” de Sherlock Holmes não seriam, assim, outra 

coisa senão a abdução, no sentido empregado por Peirce[13]. 

  

Em outras palavras para encontrar a explicação de um fato problemático, é inventada 

uma hipótese ou conjectura, de onde se inferem conseqüências que possam ser testadas 

experimentalmente (verificadas indutivamente). Nesse ponto, a própria abdução já concebe 

uma falibilidade intrínseca, pois as provas experimentais podem desmentir as conseqüências 

das conjecturas imaginadas e, assim, instigar novas hipóteses. 

  

A abdução parte dos fatos, em princípio, sem qualquer teoria em mente que constranja 

o resultado, e é movida pelo desejo de se alcançar uma teoria (hipótese) para explicar os fatos 

surpreendentes. Por essa razão a premissa menor que aparece na inferência já nasce hipotética 

e altamente falível. Peirce, ademais, revela que a abdução é uma suposição (guessing)[14], 

que permite alcançar conhecimento novo, distintamente da indução e dedução, que não 

envolvem esse carácter de adivinhação. 

  

Na abdução a premissa menor é criada como uma solução hipotética em que a 

premissa maior do silogismo é conhecida e a conclusão encontra-se como fato. Nesse modelo, 

raciocina-se dos efeitos para a causa. Assim, a conclusão vem primeiro, com a antecipação 

das conseqüências, como em um processo de adivinhação (insight), no qual integram a 

personalidade e os preconceitos individuais.  E a premissa menor aparece por último, como 

hipótese. A abdução é, assim, uma forma de inferência ou método de obter a premissa menor 

a partir da premissa maior e da conclusão. Enquanto da dedução a inferência se processa pelo 

modelo (premissa maior + premissa menor = conclusão) e a indução por este (premissa menor 

+ conclusão = premissa maior), a abdução teria o seguinte formato (conclusão + premissa 

maior = premissa menor)[15]. 
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Observe, no quadro abaixo[16], a distinção da abdução das outras formas de inferência 

aplicada ao Direito (Regra ou Norma Jurídica, como premissa maior; Caso ou Fato Jurídico, 

como premissa menor; e Resultado ou Sentença, como conclusão): 

  

 

  

Assim é possível compreender que o raciocínio no Direito pode se dar abdutivamente, 

pois quando o juiz em contato com o problema é inquietado de modo a gerar um estado de 

dúvida no sentido pragmatista, ele age antecipando, mesmo que inconsciente, sua sentença 

(conclusão) a partir de suas conseqüências concebíveis. Esse estalo na mente, capaz de intuir 

a conclusão opera pela abdução criativa.  Se assim opera a mente do juiz, antecipando a 

conclusão; a premissa menor (fato jurídico) aparece como algo problemático, hipotético e 

falível. Esse é o ponto chave deste trabalho – a consciência de que este fato jurídico inferido 

no silogismo abdutivo é hipotético e falível, aberto a aperfeiçoamento. 
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As formas lógicas do silogismo dedutivo não revelam como pensamos, nem como 

deveríamos pensar; mas apenas servem para expor os resultados do pensamento censurado. 

Por exemplo, a própria natureza da atividade advocatícia, que é necessariamente parcial, pois 

voltada à defesa de interesses de seu cliente, leva a esse profissional do Direito a raciocinar 

pela conclusão. Como aponta Dewey[17], o advogado sabe de antemão o que quer provar, 

pois já tem a conclusão formada em seu espírito, e usa a forma silogística por dedução 

provavelmente para impressionar os outros. Esta última forma inferencial não presta para se 

chegar à crença ou a um conhecimento, como mostrou Peirce na crítica ao método a priori, 

mas é um caminho eficaz para expor o que foi concluído e convencer os outros da validade do 

resultado.   

  

Atribuir uma regra à abdução seria impor limites sobre as hipóteses criativas 

concebíveis que ele oportuniza. Assim, a crítica pragmatista à dedução é no sentido de que o 

Pragmatismo não pode ser inferido por esse raciocínio, mas pela abdução que é a lógica do 

método pragmatista. Esclarece Peirce que a dedução em si mesma não apresenta nenhuma 

concepção contra a qual o Pragmatismo fizesse objeção, a não ser os atos de abstração que seu 

uso inadvertido desencadeia[18]. 

  

Quando questionado ser a abdução uma contradição em termos, pois vai envolver ao 

mesmo tempo um elemento lógico (inferência) e o psicológico (insight), Peirce  defende que o 

paradoxo não passa de aparente, pois o envolvimento da lógica com a psicologia só aparece 

no estágio inicial da investigação científica[19]. A abdução seria o instinto da investigação 

científica. Peirce entende a imaginação como uma faculdade do pensamento que olha para o 

futuro, através da abdução; enquanto que a memória olha para o passado e a percepção para o 

presente. 

  

Importa ressaltar que a abdução pressupõe um certo volume de trabalho prévio do 

investigador, pois vai ser exatamente em contato com esse trabalho, que  vão ter lugar as 

dúvidas e a propositura de hipóteses. Nesse sentido a liberdade na abdução não é absoluta. É 

desse modo que Peirce vai se referir à descoberta de Kepler, cujo raciocínio abdutivo 

(hipótese) acerca das órbitas elípticas, não teria sido possível sem ele estar imerso nos dados 
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do cientista Brahe, que o instigasse a dúvida genuína para a fixação de crença.  Tem-se, 

portanto, que a abdução é influenciada pelos pensamentos anteriores. Se Dewey tivesse 

teorizado sobre abdução, teria dito segundo Douglas Anderson que a abdução precisa de uma 

experiência para começar. [20] 

  

            A abdução envolve assim uma lógica viva do pensamento, que opera no 

contexto da investigação, ou melhor, da descoberta. Não é um tipo de inferência que pode ser 

forçada. Surge sob a forma de inferência e insight e está sujeita ao autocontrole, porque 

raciocina pelas conseqüências e é aberta às críticas (falível). 

  

A abdução é, desse modo, uma inferência provável, e, portanto, falibilista; e está 

relacionada com uma adivinhação –  a formulação de uma hipótese a partir de um insight 

criativo. Este, no entanto, não se confunde com a concepção cartesiana de uma iluminação 

interior ou intuição para alcança a verdade. O insight, a que a abdução se refere, é o de cunho 

pragmatista, pois o estímulo para adivinhar, criar hipótese, advém da provocação que a 

experiência ocasiona[21]. É um raciocínio do conseqüente para o antecedente. 

  

Segundo Dewey[22], a inferência no pragmatismo contém um salto em si mesmo – um 

salto do conhecido para o desconhecido. Mesmo sem se referir à abdução, essa explicação de 

Dewey permite entender como se opera o raciocínio no Pragmatismo. A sugestão (hipótese), o 

estalo na cabeça, é despertada pela inquietação (dúvida de Peirce) e depende primeiramente 

da experiência pessoal. 

  

A abdução, diante de algo que surpreende, desencadeia o processo pelo qual brota uma 

conjectura ou hipótese. É como se fosse um flash ou insight de conjecturas espontâneas da 

razão criativa. Segundo Santaella[23], Peirce descreveu a abdução como um instinto da razão. 

Instinto no sentido de capacidade de adivinhar corretamente e desenvolver uma explicação 

pertinente para um conjunto de fatos surpreendentes ou para um fato isolado que desperte a 

curiosidade. 
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3. A fecundidade da abdução e a esterilidade do silogismo dedutivo no raciocínio 

jurídico.  

  

  

  

No Direito, a abdução de Peirce está associada à idéia de uma Lógica dos 

Conseqüentes teorizada por Dewey[24] em 1924. Este último conceitua a Lógica dos 

Conseqüentes em oposição ao que ele denominou de Lógica dos Antecedentes do raciocínio 

jurídico. Dewey percebe que silogismo dedutivo tem o propósito da rígida demonstração, e 

não a investigação ou descoberta, pois não serve para decidir, apenas para justificar o que foi 

decidido previamente pelo juiz. Com uma lógica de formas fixas, não incorpora o método 

capaz de alcançar decisões inteligentes em situações concretas, nem mesmo um método hábil 

para ajustar disputas em torno da garantia de interesses e questões públicas.   

  

Esse método inteligente a que Dewey se refere é o próprio método do pragmatismo, o 

qual denomina ora como Lógica Experimental ou Lógica dos Conseqüentes. Apesar de não 

citar ou mencionar Peirce nesse escrito, essa lógica corresponderia à operacionalização do 

raciocínio abdutivo para área do conhecimento do Direito. A abdução possui as mesmas 

propriedades que Dewey reclama para o Direito através de sua proposta, qual seja: a idéia de 

que o processo de decisão jurídica opera por uma lógica da investigação, em que o julgador 

decide com base nas conseqüências dessa decisão[25]. É uma lógica pelo qual a decisão é 

alcançada; envolve uma lógica de predição, probabilística, voltada para o futuro. 

  

O realismo jurídico de Holmes, Pound e Cardozo pontuaram também o caráter ilusório 

que envolve trabalhar com o silogismo dedutivo no Direito, mesmo não tratando 

especificamente da abdução como método alternativo. Ninguém mais que o próprio Benjamin 

Cardozo[26], integrante da chamada sociologia jurídica, tinha consciência de que sua teoria 

era, em primeiro lugar, um programa e uma promessa que ainda estava por amadurecer, 
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pendente de um método capaz de clarear sua proposta pragmatista e de conduzir o trabalho de 

juízes e advogados.  Parafraseando Holmes, Cardozo traz a discussão acerca da aversão de o 

juiz pesar e ponderar conseqüências de vantagem social na sua sentença. Assinala ainda que 

os Tribunais não revelam as motivações de suas decisões, as quais são raramente confessadas 

explicitamente. Segundo ele, “o resultado que se tem na sentença é um amálgama, cujos 

ingredientes eram desconhecidos ou foram esquecidos”[27]. 

  

Consoante Holmes, a atuação do juiz consiste freqüentemente em deixar o próprio 

fundamento e a razão do julgamento inarticulados e inconscientes[28].  Essa é a raiz de todo o 

procedimento judicial, consistente em dar apenas uma forma lógica à sentença judicial, sem 

expor as reais motivações da decisão. A adoção desse método silogístico tem se justificado 

pela suposta garantia da certeza e segurança jurídica, que para Holmes não passa de ilusória. 

  

Dewey, por sua vez, argumenta no mesmo sentido de Holmes, e critica a utilização do 

silogismo em nome da segurança jurídica. Reconhece, todavia, que o processo de tomada de 

decisão é diferente daquele de sua exposição racional. Em nome da segurança jurídica, é que 

os julgadores precisam justificar como chegaram àquele resultado nas suas sentenças[29]. E a 

lógica da exposição da decisão é diferente da lógica da investigação para tomada da decisão. 

A primeira poderia ser associada ao silogismo dedutivo e a segunda ao método pragmatista, 

ou a abdução de Peirce. 

  

Dessa sorte, Dewey aborda a existência de uma grande tentação dos juízes a utilizar 

uma estrutura mecânica e abstrata de modo a aproximar a decisão de um modelo mais 

objetivo, impessoal e racional; excluindo quaisquer resquícios de elementos pessoais e locais 

na decisão. Dewey enfatiza que a tentação dos julgadores é abandonar a lógica viva que 

efetivamente o conduziu à conclusão e substituí-la por formas do discurso (lógicas como a do 

silogismo dedutivo) que são mais rigorosas na aparência e dão a ilusão da certeza. Essa lógica 

viva a que Dewey se refere é a Lógica dos Conseqüentes, que consubstancia a inferência 

abdutiva peirciana.   Em nome de uma estabilidade e regularidade no Direito, os juízes 

acabam privilegiando o que ele chama de certeza teórica (theoretical certainty), em 

detrimento de uma certeza prática (practical certainty)[30]. 
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Nesse sentido, Dewey compreende que a aplicação do silogismo pretende a uma 

regularidade e uma certeza jurídica que acredita não existir na prática. O que acaba ocorrendo 

é o inverso: aumenta a incerteza prática e a instabilidade social, uma vez que as circunstâncias 

de cada caso concreto a ser decidido são novas e nem sempre cobertas pelas regras antigas. 

Dewey, além de apresentar sua crítica ao silogismo, propõe a adoção de uma lógica relativa 

mais às conseqüências do que as premissas; uma lógica que foque mais na predição do que na 

demonstração de certezas[31]. 

  

  

  

4. Conclusão: desafios e limites da Abdução aplicada ao Direito. 

  

  

  

Quando se elabora a contribuição de uma nuance específica do Pragmatismo de Peirce 

para o Direito, como através da abdução, esta envolve também desafios e limitações. A 

primeira dificuldade é tornar os juízes conscientes acerca do raciocínio abdutivo, de modo que 

explicitem esse modelo inferencial em suas sentenças. De outra sorte, esse recurso 

pragmatista pode servir, ao menos, para analisar e compreender como opera a decisão 

judicial, que se faz no contexto da descoberta, a fim de que haja um aprimoramento constante 

para as decisões posteriores. Pragmatismo importa para tornar claro os conceitos empregados 

no processo de tomada da decisão judicial. Se estes forem obscuros e não houver o emprego 

do método abdutivo, há o risco de se construir uma proposta em cima do que seja meramente 

aparente. 

  

O contexto da descoberta constitui em si uma limitação aos olhos dos juristas. Por esta 

razão, importa esclarecer que a proposta não é abolir o contexto da justificação de todo. A 
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idéia é resgatar o contexto da descoberta a partir da abdução e relacioná-lo com o contexto da 

justificação como um continuum. Dessa sorte, a abdução possibilitaria assim dar significado à 

decisão que aparece exposta no contexto da justificação. A idéia é mostrar que a descoberta 

influencia a justificação e não o contrário. 

  

 Dar vida ao contexto da justificação, a partir do contexto da descoberta, oportunizado 

pela abdução, é o projeto que se pretende com a aplicação do raciocínio abdutivo ao Direito. 

Desse modo, uma proposta que venha a aplicar a abdução, em primeiro lugar, ao contexto da 

justificação acaba por destruir, por completo, qualquer possibilidade de contribuição aqui 

desenvolvida. Como foi apontando, a abdução é o ponto de partida e não ponto de chegada da 

investigação. Assim, propostas de teoria jurídicas, que reconheçam a importância do contexto 

da descoberta, mas coloquem primeiro em evidência o contexto da justificação, acabam por 

engessar e tolher qualquer contribuição que o contexto da descoberta possa fornecer. A 

justificação é estéril para tal projeto, se for colocada em primeiro plano, pois vai aprisionar o 

contexto da descoberta a seus ditames de racionalidade, coerência, completude, acabando por 

despir a abdução de qualquer funcionalidade criativa. Por essa razão, são aqui enfatizados os 

riscos de subversão da proposta inicial deste artigo a fim de se evitar a aplicação inadvertida 

por juristas. 

  

            Consciente dos riscos, a abdução pode se mostrar bastante fecunda tanto para 

o desenvolvimento do espírito crítico do julgador, através do exercício da imaginação e do 

auto-controle, na avaliação das conclusões que acaba antecipando na decisão; bem como para 

se ter clareza acerca do que é decidido, especialmente quando for feita uma análise 

retrospectiva do processo de decisão judicial. 

  

            Desse modo, a aplicação do raciocínio abdutivo possibilita considerar a 

premissa menor (caso ou fato jurídico), que é a hipótese de seu silogismo abdutivo, como algo 

altamente problemático e falível. O enquadramento de um evento como fato jurídico é o cerne 

da questão na inferência abdutiva, que repercute diretamente numa seara crucial para o 

Direito: como o fato da vida cotidiana é transformado em jurídico e a significação que adquire 

pelos efeitos imaginados pelo julgador. Ou seja, na abdução há uma virada para se focar em 
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como o fato jurídico é descoberto e como ele ganha significado a partir de suas conseqüências 

concebíveis. 

  

Alerte-se, ademais, que sua aplicação não pode ser forçada, mas estimulada pela 

dúvida real. Assim, sempre que o operador jurídico se deparar com um fato surpreendente que 

o inquiete, ele raciocinará por abdução, uma vez que projetará no futuro as conseqüências e 

antecipará, mesmo que vagamente, (insight falível) a  conclusão. Se havendo a dúvida, e o 

juiz agir como se inserido num processo de subsunção pelo silogismo dedutivo, as suas 

motivações se encontrarão simuladas e censuradas numa lógica estéril. 

  

            Por isso, a abdução é compreendida como o ponto de partida do momento de 

decisão jurídica; pois é através dela (uma lógica viva), nascida no contexto da descoberta (em 

que a criatividade, o contexto, os preconceitos e tendências pessoais efervescem), que a 

decisão judicial vai ganhar significado. O seu exercício oportunizará uma investigação em que 

a comunicação entre outras disciplinas não-jurídicas e o Direito tem lugar, bem como uma 

clareza acerca do que os Tribunais estão decidindo.  

  

            Desse modo, tem-se aqui a aplicação do Pragmatismo para o Direito, a partir 

da abdução, não como mais como uma promessa no sentido das versões iniciais do realismo 

jurídico americano; mas como algo que efetivamente pode contribuir para o aprimoramento 

das relações jurídicas e para se investigar o conteúdo das decisões tomadas, de modo a tornar 

claro seus reais fundamentos e motivações. No mínimo, servirá como recurso instrumental 

para que se avaliem efetivamente a repercussão das decisões, congregando todos os elementos 

que esse processo envolve; e que restam esquecidos e não-ditos nos modelos estruturados pela 

subsunção dedutiva. Isso só é possível porque a abdução de Peirce é, ao mesmo tempo, uma 

inferência e um insight.   
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[1] Os juristas Nicholas St. John Green, a quem Peirce se refere como avô do Pragmatismo e 
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RESUMO: Se a sociedade é pressuposto essencial da condição humana, o poder é pressuposto 
essencial à sociedade. O direito antes de ser um agente conformador ou transformador da 
convivência social, é quase que exclusivamente, um instrumento assegurador de determinado 
modelo dessa convivência, o que só alcança em virtude de modo impositivo que o vincula 
necessariamente ao poder político institucionalizado.  Afirma-se que Direito dogmatizado é 
sinônimo de dominação. A dogmática da decisão constrói um sistema conceitual que capta a 
decisão como um exercício controlado do poder, como se as relações sociais de poder 
estivessem domesticadas.  Sublima-se a força e, com isso diminui-se a carga emocional da 
presença da violência do direito, enquanto ameaça simbólica. Com ênfase nos pensamentos de  
Tércio Sampaio Ferraz, Calmon de Passos e Fabio Ulhoa Coelho, com suas contundentes 
visões do papel controlador do Direito, ou de seus fins regulatórios, que o presente  artigo 
busca se arrimar para tratar de um dos temas ligados ao feminismo, qual seja a estreita 
vinculação da não eliminável face dominadora no tratamento conferido às mulheres, 
abordando com brevidade o problema da violência doméstica e sua configuração no recente 
ordenamento jurídico brasileiro. 

Palavras-chave: fins regulatórios do Direito; controle social; feminismo. 

 

ABSTRACT : If the society is presupposed essential of the human condition, the power is 
presupposed essential to the society. The Law before being an accordant or transforming 
agent of the social coexistence, is almost that exclusively, an instrument insurer certain model 
of that coexistence, what only reaches by virtue of imposed way that necessarily links it to the 
institutionalized political power.  It is affirmed that dogmatic Law  is synonymous of 
dominance. The dogmatic of the decision builds a conceptual system that captures the 
decision as a controlled exercise of the power, as if the social relationships of being able to 
were domesticated. The force is hidden and, with that diminishes the emotional load of the 
presence of the violence of the law, while  threatens symbolic. With emphasis in the thoughts 
of Tércio Sampaio Ferraz, Calmon of Passos and Fábio Ulhoa Coelho, with your contusing 
visions of the controlling paper of the Law, or of your  regulatories ends, that the present 
article looks for suports to treat of one of the linked themes to the feminism, which is not the 
narrow relation of the not eliminate dominant face in the treatment checked the women, 
approaching with brevity the problem of the domestic violence and your configuration in the 
recent Brazilian legal system. 
 
Keywords: Law regulatories ends; social control; feminism. 
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SUMÁRIO:  1.  Introdução;  2.   Direito: eficaz forma de controle social; 3.  O discurso 
jurídico: isolante das práticas conflituosas; 4.  O poder do direito e o controle social do 
feminino; 5. Conclusões;  6. Referências.       
             
1 -  Introdução 

 

Segundo Tércio Sampaio Ferraz (2003, p. 310), a ciência dogmática cumpre as 

funções típicas de uma tecnologia, que é um pensamento fechado à problematização de seus 

pressupostos, a fim de criar condições para a ação. As questões dogmáticas são tipicamente 

tecnológicas, e tem, assim, uma função diretiva explícita: a situação nelas captada é 

configurada como um dever-ser. O problema central da dogmática do direito é a 

decidibilidade de conflitos. Por isso o autor estuda a teoria da norma (que tem como objetivos 

classificar e definir direitos), a teoria da interpretação e a teoria da decisão jurídica1. 

Conforme a dogmática analítica, ou teoria da norma, ela é um instrumento capaz de 

proporcionar uma congruência dinâmica entre os mecanismos de controle social, como 

normas, valores, instituição. Sua função é regulativa, não constitutiva. Cumpre à dogmática 

conferir-lhe um mínimo de coerência e razoabilidade, possuindo ademais uma função 

ideológica num contexto de dominação política e econômica. Preocupa-se, assim, com o 

conceito de validade na ordem jurídica, tendo em vista seu caráter formalista (FERRAZ 

JUNIOR, 2003, p. 253-254). 

Por outro lado, a dogmática hermenêutica busca a determinação do sentido das normas 

e o correto entendimento do significado de seus textos e intenções, tendo em vista a 

decidibilidade de conflitos, ao projetá-los numa dimensão harmoniosa, no qual, em tese, todos 

tornam-se decidíveis. Ela não as oculta, mas as disfarça. Tem finalidade prática e preocupa-se 

com o sentido jurídico na ordem, tendo em vista sua relevância significativa (FERRAZ 

JUNIOR, 2003, p. 256, 309). 

A hermenêutica jurídica é uma forma de pensar dogmaticamente o direito que permite 

um controle das consequências possíveis de sua incidência sobre a realidade antes que elas 

ocorram. O sentido das normas vem desde o seu aparecimento domesticado, dando a 

                                                 
1 Comparar com as diferenças estabelecidas por João Maurício Adeodato para um direito dogmaticamente 
organizado (fixar textos normativos; dizer o que significam os termos que o compõem; argumentar com 
referência a eles; decidir com base neles; fundamentá-los, justificando as decisões concretas. ADEODATO, João 
Maurício. Pressupostos e diferenças de um direito dogmaticamente organizado. Separata de Conferências na 
Faculdade de Direito de Coimbra. STVDIA IVRIDICA. Coimbra, nº 48, Colloquia – 6, 1999/2000, p. 171. 
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impressão de que o intérprete está guiando-se pelas exigências do próprio real concreto, 

quando na verdade está se guiando pelas próprias avaliações do sistema interpretado. Esta 

astúcia da razão dogmática põe-se assim a serviço do enfraquecimento das tensões sociais, na 

medida em que neutraliza a pressão exercida pelos problemas de distribuição de poder, de 

recursos e de benefícios escassos. E o faz ao torná-los conflitos abstratos, isto é, definindo-os 

em termos jurídicos e em termos juridicamente interpretáveis e decidíveis (FERRAZ 

JUNIOR, 2003, p. 308-309)2. 

É, principalmente, com ênfase no pensamento de  Tercio Sampaio Ferraz, Calmon de 

Passos e Fabio Ulhoa Coelho, com suas contundentes visões do papel controlador do Direito, 

ou de seus fins regulatórios, que o presente  artigo busca se arrimar para tratar de um dos 

temas ligados ao feminismo, qual seja a estreita, umbilical  vinculação da ineliminável face 

dominadora no tratamento conferido às mulheres, abordando com brevidade o problema da 

violência doméstica e sua configuração no recente ordenamento jurídico brasileiro.   

 

2 - Direito: eficaz forma de controle social. 

 

Os discursos normativos constituem sistemas de controle de expectativas no sentido de 

que os comunicadores, ao falar, estão num processo constante de imposição da definição das 

suas relações (FERRAZ JR., 2009, p. 159). 

Não muito diversa é a posição de João Maurício Adeodato (1999/2000, p. 157, 167 e 

173), para quem o direito é um dos fatores fundamentais para transformação de um mero 

agrupamento de seres humanos em uma sociedade; assim é uma forma de comunicação social 

que organiza minimamente os contornos indispensáveis à constituição de uma sociedade.  Ele 

destaca que é possível supor que a globalização econômica virá exigir uma globalização 

jurídica que partirá dos padrões da dogmática estabelecida nos países dominantes política e 

economicamente. Note-se que, mesmo no primeiro mundo, a dogmatização do direito 

constitui um tipo ideal, uma ficção, uma estratégia de controle social que se tem mostrado 

funcional e eficiente nos mais diversos contextos. Assim, pode-se extrair que direito 

dogmatizado é sinônimo de dominação.  

Segundo J.J. Calmon de Passos (2003, p. 45-46, 49), os homens se organizam para 

conviver, não simplesmente se ajuntam. Organizam-se para que seja mais racional, por 

                                                 
2 A despeito da contundente crítica que faz Orlando Villas Bôas Filho, ao referir que numa sociedade como a 
brasileira, em que grassa a exclusão, dificulta-se a imposição da lei abstrata como substrato de cidadania, 
perdendo o direito sua plena capacidade de estabilizar expectativas normativas, controlar comportamentos e 
resolver conflitos. Teoria dos sistemas e o direito brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 354-355. 
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conseguinte melhor o atendimento de suas necessidades (aspecto positivo) mas, por igual, o 

fato de se organizarem leva à hierarquização de homens e interesses, institucionalizando-se a 

desigualdade (aspecto negativo) que reclama coordenação e submissão de vontades, somente 

possível mediante a institucionalização do poder político, donde ser impensável a organização 

sem a existência de um centro de poder3. Se a sociedade é pressuposto essencial da condição 

humana, o poder é pressuposto essencial à sociedade. Calmon de Passos chama a atenção para 

um macro poder, que é político (enquanto organizador da coerção, que assegura a ordem 

social), é econômico (ao institucionalizar determinado modelo de divisão do trabalho social e 

de apropriação do produto deste trabalho), e é poder ideológico (ao promover o consenso, 

procurando legitimar-se aos olhos dos dominados)4. A integração dos três é necessária para a 

existência da ordem social, operando o direito como instrumento que lhe empresta segurança 

em face dos possíveis riscos de desconfirmação individual ou social do modelo 

institucionalizado.  Em termos de poder nenhuma relação é absolutamente equilibrada, porque 

impossível existir identidade de poderes em cada pólo da relação social. Há absoluta 

impossibilidade de conviverem liberdades sem que limitações sejam postas ao seu exercício.   

Neste sentido é similar o pensamento de Tercio Sampaio Ferraz Jr. (2009, XXI), ao 

dizer que no conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análise, reflexões que 

permitam exercer uma nova forma de poder político-jurídico que tem por alvo a população, 

por forma principal de saber a economia política e por instrumentos técnicos os dispositivos 

jurídicos de segurança e organização, passando a dominar a concepção de direito como 

instrumento de exercício do poder.  

Também Plauto Faraco de Azevedo (1998, p. 15) expressa esta face do Direito ao 

expor que é o Estado de Direito, o Estado que, estruturando-se, a si próprio limita, buscando 

assegurar o racional exercício de seu  poder e o desenvolvimento das potencialidades 

                                                 
3 Pode-se dizer que Calmon de Passos, como logo em seguida se verá, se põe de acordo com o pensamento de 
Foucault, de que não existe algo unitário e global chamado poder, mas formas díspares, heterogêneas. O Estado 
não é o ponto de partida necessário, o foco absoluto que estaria na origem de todo tipo de poder social. Foi 
muitas vezes fora dele que se instituíram as relações de poder que com tecnologias próprias e relativamente 
autônomas, foram investidas, anexadas, utilizadas, transformadas por formas mais gerais de dominação 
concentradas no aparelho de Estado. Não se pode querer situar o poder em outro lugar que não o Estado. 
Todavia, não se explica inteiramente o poder quando se procura caracterizá-lo por sua função repressiva. O que 
lhe interesse basicamente é gerir a vida dos homens, controlá-los em suas ações para que seja possível e viável 
utilizá-los ao máximo; aumentar a força econômica e diminuir a força política.  Cf. MACHADO, Roberto. 
Introdução: por uma genealogia do poder. FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Organização e tradução 
de Roberto Machado. 22ª ed. Rio de Janeiro: Edições Graal, 2006, p. X, XIV, XVI.  
4 Calmon de Passos diz que é ineliminável o condicionamento do Direito ao econômico, político e ideológico 
(PASSOS, 2003, p. 41). 
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individuais, sem cuja efetiva tutela não pode ele subsistir senão pela intimidação ou pela 

violência. 

Como já afirmado, Tércio Sampaio considera que o saber dogmático é um saber 

tecnológico e, portanto, se preocupa com as regras para a tomada de decisão, com vistas ao 

sistema de conflitos intermitentes. A doutrina dogmática preocupa-se aparentemente apenas 

com os requisitos técnicos que constituem os instrumentos de que se serve o decididor para 

adaptar sua ação à natureza dos conflitos, mas na verdade atua para encontrar a decisão que 

prevalecentemente se imponha e os conforme juridicamente.  

Como visto, para Calmon de Passos (2003, p. 50-52) o direito é a técnica pela qual se 

dá a integração entre os três poderes (político, econômico e ideológico), de modo a se lograr 

segurança para a convivência social, em termos de expectativas compartilhadas no tocante à 

solução dos conflitos que nela vierem a se configurar. O direito não pode ser visto como uma 

instância à parte, super ou infra-estruturalmente relacionado com os poderes referidos, e sim 

uma técnica por meio da qual se dá segurança e operacionalidade à ordem social 

impositivamente implementável. Não se deve pedir ao Direito mais do que ele pode 

proporcionar. E apenas lhe é possível emprestar alguma segurança e previsibilidade à 

convivência social, mediante a decisão de conflitos por um processo previamente 

institucionalizado, dentro de expectativas compartilhadas pelo grupo social, com o que 

contribui para consolidar e operacionalizar um sistema de produção e uma organização 

política que o precedem e lhe ditam a fisionomia e o destino. O direito antes de ser um agente 

conformador ou transformador da convivência social, é quase que exclusivamente, um 

instrumento assegurador de determinado modelo dessa convivência, o que só alcança em 

virtude de sua impositividade que o vincula necessariamente ao poder político 

institucionalizado. Todo direito é socialmente construído, historicamente formulado, atende 

ao contingente e conjuntural do tempo e do espaço em que o poder político atua e à correlação 

de forças efetivamente contrapostas na sociedade em que ele, poder, se institucionaliza. 

Citando Max Weber, Willis Santiago (2009, p. 73) entende que o direito existe quando 

há uma probabilidade de que a ordem seja mantida por um quadro específico de homens que 

usarão a força física ou psíquica com a intenção de obter conformidade com a ordem, ou de 

impor sanções pela sua violação. 

De uma perspectiva um pouco diferente, entende Fábio Ulhoa Coelho (2005, p. 2-3, 7, 

8, 9) que não é que os indivíduos nada tenham a contribuir, de si próprios, na elaboração de 

normas jurídicas, mas atuam como uma espécie de reveladores do direito que não criam, do 

direito que encontram no interior das contingências históricas e reais, que são o estágio de 
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evolução das forças produtivas e as nuanças da luta de classes. O pensamento de inspiração 

marxista tende a atribuir ao direito o caráter de simples reflexo da vontade da classe 

dominante, por meio de uma redução voluntarista. Ignora-se, nesta perspectiva o papel que as 

classes dominadas desempenham na história e a própria dinâmica da luta de classes. Além 

disso, a classe dominante possui suas segmentações, seus projetos diferenciados, que 

compõem uma complexa rede de interesses, impossível de ser sintetizada na idéia de um 

direito que atenda exclusivamente aos de uma classe social apenas.  Mas ao final, reconhece o 

autor que resta claro que o direito manifesta a tendência de privilegiar os interesses 

dominantes, mas isso ocorre porque tais interesses prevalecem sobre os demais nas evoluções 

da luta de classes. Sua perspectiva não é, portanto, em suas fontes, tão diversa quanto a dos 

autores já citados. 

Fundado numa perspectiva histórica e ao mesmo tempo renovadora, Paulo Bezerra 

(2008, p. 25, 27, 45, 47) aponta a necessidade de se ter em conta as conexões éticas do direito, 

a existência de um liame ético-social; já que o direito consiste na realização de justiça na vida 

social e a justiça as envolve, é mister que as duas ordens sejam unidas, ainda que 

diferenciadas. Toda concepção de justiça se articula com uma visão de mundo e com uma 

perspectiva ética. Direito dissociado de ética é puro arbítrio e insuficiente como instrumento 

de solução de conflitos e consequentemente de pacificação social.  

Mas mesmo o autor (BEZERRA, 2008, p. 42) entende que o direito ergue-se como o 

mais severo e eficiente instrumento de controle social, porque se ao lado de nos proteger do 

poder arbitrário, exercido à margem de toda regulamentação, é também instrumento 

manipulável que frustra as aspirações dos menos privilegiados e permite o uso de técnicas de 

controle e dominação que são acessíveis a apenas poucos especialistas. 

Citando Norberto Bobbio, Nicola Matteuci e Gianfranco Pasquino, Paulo Bezerra 

(2008, p. 49-50, 52-53) expressa que por controle social se entende o conjunto de meios de 

intervenção, quer positivos, quer negativos, acionados por cada sociedade a fim de induzir os 

próprios membros a se conformarem às normas, impedir e desestimular os comportamentos 

contrários, restabelecer as condições de conformação (2008, p. 48). Incluem-se no conceito de 

controle social o conjunto de valores e normas por meio do qual as tensões e conflitos são 

resolvidos ou minorados. São suas finalidades a ordem social, a proteção social e a eficiência 

social, servindo-se de fator de estabelecimento, conservação da ordem e também de 

continuidade, assim como de transformação dessa mesma ordem. 

Ainda invocando Calmon de Passos (2003, p. 28), se inexistissem conflitos na 

sociedade, o Direito seria de todo descartável. Fosse a solução deixada a cargo dos próprios 
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protagonistas, também seria dispensável. O direito é sempre prevenção ou composição de 

conflitos, cuja especificidade é a intermediação do poder político institucionalizado. Conflito 

implica colisão ou confronto de vontades. O direito é sempre decisão de conflitos de 

interesses. Todavia, não é a única forma de solução de conflitos; é apenas um dos mecanismos 

tendentes à regulação dos conflitos, que, todavia, desbordam do âmbito privado para atingir as 

relações sociais (BEZERRA, 2008, p. 34, 35). 

Ocorre que composição de conflitos e absorção de insegurança nada tem a ver com a 

idéia de obtenção de harmonia e consenso. O conflito é incompatibilidade que exige decisão 

porque não pode ser dissolvido, não pode acabar. Decisões não acabam conflitos, mas os 

transformam. O fenômeno jurídico é captado como um sistema de controle do 

comportamento; decisão e conflito são dois termos correlatos que se centralizam na noção de 

controle: poder de decisão de conflitos institucionalizados. A doutrina refere-se ao problema 

do controle no sentido de poder-dominação (não mera regulação), encarado como fenômeno 

bruto, irracional e extrajurídico, contrapondo-se ao direito em termos de dicotomia poder-

força versus poder-jurídico. Como poder-força aparece como algo que pode por em risco o 

próprio direito (ou pode auxiliá-lo).  Por isto a doutrina fala em poder-jurídico como uma 

espécie de arbítrio castrado e esvaziado da brutalidade da força, exercício de controle que se 

deve confundir com a obediência e a conformidade às leis (FERRAZ JR, 2003, p. 314-315). 

Inexiste convivência humana livre de relações de poder, nem relação de poder em que 

se mostre ausente a desigualdade dos que nela participam; nem há relação de poder a salvo 

dos binômios dominador/dominado, controlador/controlado, comando/obediência. O 

problema não é a eliminação do poder nas relações humanas, nem torná-las o que elas não 

podem ser, sim o de domesticar o poder, funcionalizá-lo do modo mais adequado possível, 

minimizando o negativo da pura dominação e fazendo excelente a sua dimensão de integração 

e solidariedade (PASSOS, 2003, p. 49). 

 

3 - O discurso jurídico: isolante das práticas conflituosas 

 

A dogmática da decisão é capaz de perceber que o poder decisório inclui tanto o poder 

de fato, quanto o de direito. O problema dogmático do controle na correlação entre conflito e 

decisão aponta para dois aspectos distintos, mas relacionados: o interno e o externo. O 

primeiro encara a decisão jurídica como controle, com base nos próprios instrumentos que o 

sistema normativo oferece. O segundo refere-se a instrumentos que a retórica jurídica traz 

para o sistema. São projeção da distinção entre poder de direito e poder de fato, ou teoria 
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dogmática da aplicação do direito e teoria dogmática da argumentação jurídica. De certo 

modo o controle da decisão por meio de procedimentos institucionalizados neutraliza a 

pressão dos fenômenos sociais sobre o sistema jurídico. Nos procedimentos agimos de acordo 

com papeis sociais institucionalizados. O próprio sistema se encarrega de construir símbolos 

que configuram os papeis e lhes impõe um dever de consistência. Ademais as decisões 

ocorrem segundo uma linguagem técnica para que a distância entre o procedimento e a 

relação social fique marcada e a decisão possa ocorrer conforme o direito. O que se decide é o 

conflito institucionalizado, o qual não admite escaladas e deve ser tratado dentro do sistema 

(FERRAZ JR, 2003, p. 315, 321). 

Decisões, de modo geral, podem ser programadas procedimentalmente: a) fixando-se 

previamente os meios, deixando em aberto as consequências (programação condicional); b) 

fixando as consequências a serem atingidas e deixando em aberto os meios utilizáveis 

(programação finalística). Na primeira, a responsabilidade do decididor é pelo correto uso e 

aproveitamento dos meios, não suportando ele a carga da consequência (decisões prolatadas 

por juízes, embora aspectos finalísticos não possam ser ignorados, pois as considerações sobre 

o telos nunca desaparecem). Na programação finalística o decididor é responsável pelo 

atingimento da finalidade (decisões que ocorrem em juízos arbitrais, na medida em que os 

árbitros se sentem dominados pela finalidade com o mínimo de perturbação, ou o máximo de 

acordo). Por isso a argumentação jurídica, no caso da decisão pelo magistrado, reforça as 

considerações formais e insiste no respeito ao direito posto em detrimento do aproveitamento 

das condicionantes de fato (FERRAZ JR, p. 2003, p. 321-322). 

Quando se explica determinada situação em sociedade como decorrência da lei ou de 

decisão judicial, uma aura de justiça parece recobri-la. Esta ação da ideologia jurídica revela-

se, dessa forma, com a sua particular contribuição à dominação de classes, ou no caso do 

presente artigo, de gênero. O sistema jurídico precisa ser lacunoso e incoerente para propiciar 

a sua instrumentalização. Consequentemente, o direito não é, não pode ser lógico. Quando ele 

é apresentado como lógico, isto apenas corresponde a mais uma necessidade ideológica de 

ocultação do seu caráter de instrumento de reprodução do poder. Na medida em que a 

burguesia possa incorporar os seus interesses no ordenamento em vigor, essa atuação da 

tecnologia jurídica também se revelará uma espécie de instrumentalização sua pelo poder de 

classe dominante. E quando o interesse da burguesia não estiver diretamente incorporado em 

uma determinada norma jurídica, a tecnologia pode ser usada para alterar o seu sentido. Um 

direito será mais ou menos legítimo na mesma medida em que consiga ocultar as relações de 

poder subjacentes. Pela ideologia da legitimidade, o direito esconde o seu caráter 
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instrumental, parecendo aos olhos de boa parte da sociedade como um fim, em si justo, ou 

pelo menos, racional (COELHO, 2005, p. 12, 101, 104 e 109). 

O discurso dogmático sobre a decisão não é só um discurso informativo sobre como a 

decisão deve ocorrer, mas também um discurso persuasivo sobre como se faz para que a 

decisão seja acreditada pelos destinatários. Visa despertar uma atitude de crença. A verdade 

decisória acaba reduzindo-se à decisão prevalecente, com base na motivação que lhe dá 

suporte, o que explica o abundante uso de figuras retóricas. Além disso, o uso das noções é 

manifestamente dominado por estratégias de ataque e defesa.  A utilização de tais recursos 

faz-nos ver que a dogmática da decisão preocupa-se não propriamente com a verdade, mas 

com a verossimilhança; ressalta como fundamental a versão da verdade. Uma decisão não 

pode negar a verdade factual, o que é reconhecido e aceito como um evento real, mas da 

verdade factual nem sempre segue a verossimilhança (FERRAZ JR. 2003, p. 344-345). 

Tércio Sampaio (2009, p. 175, 177-178), usando um termo de Bourdieu-Passerom 

(poder de violência simbólica), fala de uma ascendência comunicativa em termos de um poder 

capaz de impor significações como legítimas, dissimulando as razões de força que estão no 

seu fundamento, agregando sua própria força (simbólica) a essas relações.   Tendo em vista o 

momento monológico da sua estrutura, todo discurso normativo se revela uma violência 

simbólica, enquanto imposição5, por um poder arbitrário, de um tipo de relação comunicativa 

que decide do sentido do relato da comunicação. Não há, do ângulo pragmático, uma força 

intrínseca da idéia do direito, pois são sempre as relações de força que fornecem os limites 

dentro dos quais pode agir a força de persuasão do editor normativo no sentido de que todo 

discurso normativo pressupõe uma delegação de autoridade. 

Na decisão, pode-se dizer, a verdade factual está sempre submetida à valoração. 

Valores são símbolos integradores e sintéticos de preferências sociais permanentes (justiça, 

bondade, utilidade). Todavia, na argumentação, os valores são usados como prisma, critério 

posto como invariante que permite demarcar e selecionar o objeto.  

Segundo Tércio Sampaio (2009, p. 151, 153), valores são topoi de argumentação; são 

símbolos de preferência para ações indeterminadamente permanentes, portanto, fórmulas 

integradoras e sintéticas para a representação de consenso social. A função seletiva do valor 

mostra-se, no discurso normativo, como instrumento de controle do comportamento. 

                                                 
5 “[...] o direito é sempre uma força autorizada, uma força que se justifica ou que tem aplicação justificada, 
mesmo que essa justificação possa ser julgada, por outro lado, injusta ou injustificável. Não há direito sem força, 
Kant o lembrou com o maior rigor.” E ainda “As leis não são justas como leis. Não obedecemos a elas porque 
são justas, mas porque têm autoridade.” DERRIDA, Jacques. Força de lei: o fundamento místico da autoridade. 
Tradução: Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007, Tópicos, p. 9 e 21.  
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O uso dos valores admite as duas funções: como valor-prisma (função modificadora); 

como valor-justificador (função justificadora). Para controlar esse duplo uso é que entra a 

ideologia, como uma avaliação dos próprios valores. Enquanto os valores são expressões 

dialógicas, reflexivas e instáveis, a valoração ideológica é rígida e limitada. A ideologia torna 

rígida a valoração, hierarquizando-os, constituindo uma pauta de segundo grau que lhes 

confere um uso estabilizado. A ideologia é uma espécie de valoração última e total, que 

sistematiza os valores. A linguagem ideológica é também valorativa (FERRAZ JR. 2009, p. 

155). Por ser última e total, uma ideologia é sempre impermeável a outra. Ideologias não 

dialogam, mas polemizam (FERRAZ JR. 2003, p. 346).  

O discurso decisório, nestes termos, é avaliativo e ideológico. A rigidez que a 

ideologia introduz nas avaliações não quer dizer que ela seja imutável. Não obstante, a 

ideologia baliza a decisão, indicando quais os princípios fundamentais do processo (divisão 

dos poderes, proibição de que um interfira no outro), estabelece guias ou orientações gerais 

(ausência de responsabilidade sem culpa, boa-fé), mostra quais fatores sociais devem ser 

considerados como bases dogmáticas da decisão (proibição de decisão conta a lei), determina 

finalidades, metas do sistema, que permitem o controle da mens legis (bem comum, interesse 

público), responde pela constituição de premissas e postulados da argumentação (princípio da 

irretroatividade das leis, exigência de tratamento jurídico igual a casos semelhantes). Mostra 

ainda as fontes geradoras, as causas, as origens; valora diretamente certos juízos 

reconhecidos, permite o controle de sua interpretação (FERRAZ JR., 2009, p. 157-158). 

Pode-se dizer por fim que a dogmática da decisão constrói um sistema conceitual que 

capta a decisão como um exercício controlado do poder, como se as relações sociais de poder 

estivessem domesticadas.  Sublima-se a força e, com isso diminui-se a carga emocional da 

presença da violência do direito, enquanto ameaça simbólica. A violência está relacionada à 

natureza física do homem; nenhum direito permanece direito se ela estiver do outro lado. A 

violência é assim, ambígua: constrói e destrói a ordem. É aqui que entra a dogmática da 

decisão. Ela permite a elaboração da noção de abuso de violência e de violência razoável. A 

teoria da decisão jurídica aponta assim como uma procedimentalização do poder decisório, 

donde a idéia do monopólio da força pelo Estado. A dogmática da decisão se não elimina o 

papel da força, enfraquece o papel da violência concreta (FERRAZ JR. 2003, p. 347). 

 

4 - O poder do direito e o controle social do feminino 
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O século XX deu início a um processo de liberação, chamado de feminismo, que se 

intensificou após os anos cinquenta (PERES, 2001, p. 54)  e é considerado como a revolução 

cultural de maior impacto do século passado. Trata-se de uma categoria imprecisa que 

enfatiza a necessidade de uma transformação social do direito, da cultura e dos padrões 

sociais que libere o potencial das mulheres. Como definição funcional o feminismo pode ser 

entendido como a criação e a justificação conscientes pelas próprias mulheres, de 

representações do feminino e da posição da mulher da realidade social, e que tem por objetivo 

a emancipação das mulheres, em contraste com as idéias aceitas de senso comum ou do dia-a-

dia, que são tidas como impregnadas de concepções masculinas (MORRISON, 2006, p. 571-

572). 

Vários são os problemas que a filosofia do direito feminista deve abordar, mas três 

parecem evidentes por si sós. O primeiro é a realidade concreta da opressão reiteradamente 

legitimada pelas regulamentações legais. O segundo é a questão do patriarcalismo, ou sistema 

de autoridade masculina que estrutura as instituições e a racionalidade organizacional que 

constituem as relações opressivas e exploradoras que afetam as mulheres. O terceiro é a 

questão do senso de justiça feminino, ou do tipo de verdade que está envolvido no argumento 

masculino tradicional de que as mulheres são diferentes dos homens e tem um senso 

rudimentar da objetividade abstrata e imparcial que a justiça requer (MORRISON, 2006, p. 

572-573). 

A estes problemas a reação feminista implica: a)  analisar, enfatizar e combater 

politicamente as estruturas de opressão e violência; b) analisar a onipresença do 

patriarcalismo e engajar-se em estratégias para combatê-lo, estratégias que vão da ampliação 

da consciência à argumentação de que o pessoal é político6 e que não há espaços para além do 

alcance da opressão patriarcal (ex. lutas sobre os direitos de reprodução como um fato não 

biológico imutável, mas um processo associado ao estado tecnológico e ideológico da 

sociedade); c) analisar a questão da justiça. Tradicionalmente, as mulheres têm sido 

representadas como possuidoras de um senso rudimentar de justiça. Um tema dominante é o 

de que as mulheres carecem do senso de justiça e não tem a objetividade necessária para 

governar justamente; devem ser mantidas a distancia do centro do poder político para que não 

subvertam a estrutura política. O argumento é que se as mulheres são diferentes em sua 

constituição psicológica e incapazes de alcançar o senso de justiça necessário; será um convite 

à desordem dar às mulheres participação e responsabilidade políticas plenas. A civilização é 

                                                 
6  A mesma constatação faz Meyer, 2008, p. 25.  
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vista como obra dos homens, enquanto as mulheres são fundamentais para mantê-la através da 

reprodução, da criação dos filhos e da moderação dos excessos da criatividade masculina. 

Uma resposta a esta imputação da diferença consiste em dizer que não há em essência 

nenhuma diferença e que qualquer diferença aparente é apenas o resultado da falta de 

oportunidades que levou as mulheres a não passarem pelas experiências de vida nas quais se 

pode fundamentar um senso de justiça. Outra abordagem consiste em afirmar que há uma 

vantagem na diferença. E se as mulheres tiverem de fato uma percepção ética e moral 

diferente? Seria ela tão válida ou mais válida do que a suposta objetividade masculina? 

(MORRISON, 2006, p. 575). 

Segundo ainda Wayne Morrison (2006, p. 576) a filosofia do direito feminista procura 

abordar essas questões das seguintes formas: 1) enfatizam áreas nas quais ou o direito 

legitima a opressão ou a operação do direito realmente trata homens e mulheres 

diferentemente, ao impor uma separação em áreas de atividades vitais ou não levar a sério a 

violência praticada contra as mulheres; 2) crítica da epistemologia da teoria jurídica 

tradicional, com tentativas de mudar o modo como certas áreas do direito são 

tradicionalmente vistas; 3) subversão da estrutura de masculinidade abstrata que é 

representada como a força organizadora de boa parte do pensamento social, moral e político, 

do qual decorrem duas afirmações: a) a cultura ocidental estruturou seu pensamento segundo 

uma polaridade sexual em que o princípio masculino era superior e central; b) as questões que 

mais tem ocupado os teóricos da política, moralidade e legitimação do poder, vieram à 

superfície através de um processo de teorização masculino, a partir da percepção masculina 

dos problemas da vida. Há uma correspondência entre a maneira tecnológica de relacionar-se 

com o mundo – fragmentá-lo analiticamente para melhor dominá-lo racionalmente – e a 

experiência masculina de vida; 4) autoras levam as experiências das mulheres diretamente 

para a teoria e a prática de compreender o direito na realidade (mostrando os efeitos 

discriminatórios de se viver o direito ou do direito em ação); 5) a produção acadêmica 

feminista tenta entender as dicotomias impostas pela teoria à análise da vida e rejeitar, como 

artificiais, aquelas que reivindicam uma naturalidade ou universalidade que se fundamentam 

em preconceitos masculinos7; 6) as pensadoras se opõem às percepções aceitas ou correntes 

sobre a normalidade dos padrões, como o de igualdade, ou o reconhecimento de problemas, 

como ocorre na violência doméstica, uma vez que estes podem ser padrões criados pelo 

                                                 
7 As ocupações e os modos como elas foram se organizando como trabalho de mulher nas diferentes sociedades 
constituíram os objetos de investigação de muitos dos estudos desse campo, cujo mérito foi exatamente o de 
colocar as mulheres, seus interesses, necessidades e dificuldades em discussão. Meyer, 2008, p. 13.  
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patriarcalismo; 7) a produção acadêmica feminista frequentemente torna problemática 

qualquer confiança simples no direito como forma de resolver litígios sociais. Para boa parte 

da teoria jurídica feminista, o direito é masculino em sua estrutura de racionalidade, tomada 

de decisões e formas de solução; portanto o direito não pode ser a resposta ao problema da 

criação de relações sociais justas. Isso coloca a questão de se ir além do direito; 8) as 

estratégias feministas procuram iluminar e definir os delitos praticados contra as mulheres 

negligenciados pelas perspectivas tradicionais. Isso pode ser feito mediante a admissão da 

totalidade das vozes, das experiências das mulheres e de outras pessoas, de modo que se 

redefinissem os delitos dos quais as mulheres foram vítimas. 

Não muito diverso é o que expressa Seyla Benhabib (1987, p. 91), ao dizer que a 

tarefa da teoria crítica feminista é: 1) revelar o fato de que o sistema gênero-sexo tem 

contribuído para a opressão e exploração das mulheres e; 2) desenvolver uma teoria que seja 

emancipatória e reflexiva, que possa ajudar as mulheres em suas lutas para vencer a opressão 

e a exploração. A teoria feminista pode contribuir para isso de duas maneiras: desenvolvendo 

uma análise explicativa-diagnóstica da opressão das mulheres através da história, cultura e 

sociedades, e manifestando uma crítica previsiva-utópica das normas e valores da nossa 

sociedade e cultura atuais, de modo a projetar novos modos de aglutinação, de relacionamento 

conosco e com a natureza. Enquanto o primeiro aspecto da teoria feminista exige estudo 

crítico, social-científico, o segundo é normativo e filosófico; implica o aclaramento de 

princípios morais e políticos, referente à sua lógica de justificação e no nível substantivo 

normativo.   

Podem ser enumeradas como escolas ou estágios da filosofia do direito feminista, em  

resumo: a) uma orientação liberal que clamava pela igualdade perante a lei; contudo, b) 

sempre houve uma tendência paralela de feminismo radical, que pregava a necessidade de ir 

além do liberalismo; e c) ambas se envolveram num processo de questionamento de objetivos 

e pressupostos em fins da década de 1970. Desenvolveu-se, então,  um feminismo cultural que 

buscava uma orientação positiva nas experiências e nos modos de raciocínio da mulher; d) 

este foi complementado pelo feminismo étnico, ou de critica de raça, que se voltava para as 

experiências específicas da mulher negra; e ultimamente e) desenvolveu-se um feminismo 

pós-moderno que tenta fazer frente à multiplicidade de forças culturais e aos espaços de 

subjetividade que decorrem da condição pós-moderna (MORRISON, 2006, p. 579).  

A primeira onda de feminismo, ou o feminismo liberal, defendia a igualdade de 

tratamento para homens e mulheres e rejeitavam a negação estrutural às mulheres de todos os 

direitos e privilégios de cidadania dos quais os homens desfrutavam.  
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A filosofia jurídica liberal dos séculos XVIII e XIX forneceu a base intelectual para a 

primeira onda de escritos feministas, como os de Mary Wollstonecraft (Reivindicação dos 

direitos da mulher, 1792, em que se queixa do trato das mulheres que lhes dispensam os 

homens da Ilustração/Iluminismo, e advoga o direito ao trabalho, à emancipação econômica, e 

a uma nova educação que inclua meninas e transforme as mulheres), Abigail Smith Adams, 

Olympe de Gouges (Declaração dos direitos da mulher e da cidadã, 1791, em que reivindica 

liberdade de pensamento, de trabalho e igualdade de direito de propriedade, acesso à educação 

e reforma da lei matrimonial)8, William Thompson, John Stuart Mill e a escrita conjunta de 

Mill e Harriet Taylor.  

Destaque-se que antes do século XVIII há diversos registros de obras 
escritas, ainda que de forma isolada, por mulheres que refletiram sobre a 
condição feminina, concluindo com a busca por uma igualdade entre os 
sexos. Dentre essas autoras, podemos citar a francesa Christine de Pizan 
(1364 - 1430), que escreveu o livro "A Cidade das Mulheres", no qual 
defende uma educação idêntica para meninas e meninos, devido à condição 
natural de igualdade, sendo, portanto, considerada como uma das primeiras 
feministas, no sentido de ter um discurso conscientemente articulado em 
defesa dos direitos da mulher.  
Nos Estados Unidos, Ann Hutchinson foi pioneira na história americana a 
denunciar o processo de inferiorização da mulher. Para ela, homens e 
mulheres eram iguais perante Deus, o que foi de encontro aos dogmas 
calvinistas que pregavam a sujeição feminina. Sobre Hutchinson, Alves e 
Pitanguy (2003, p. 30) se posicionam:  
Acusada de: 'Ter sido mais um marido que uma esposa, um pregador que 
um ouvinte, uma autoridade que um súdito [...]' e de ter ' mantido reuniões 
em sua casa, [...] um fato intolerável diante de Deus e impróprio para seu 
sexo', foi condenada, em 1637, ao banimento. No século XVII, a idéia de 
igualdade de direitos para a mulher, mesmo que tão-somente a nível do 
religioso, era ainda intolerável. (MARTINS; NOBREGA, 2009). 

 

O século XX marca a ficção do privado9, em cujo centro encontra-se a mulher. 

Excluídas do âmbito público por carecerem de direitos naturais, por não serem racionais, as 

mulheres adquirem seus atributos essenciais ao formar parte da família, a sociedade natural 

                                                 
8 Conforme noticia Marysa Navarro. Los derechos humanos de las mujeres. Texto apresentado no Foro de 
Filantropia e Mulheres, que se realizou entre 17 e 18 de maio, de 1993, na Cidade do México.  Vale destacar que 
por esta reivindicação Olympe de Gouges foi guilhotinada em 1793 por apresentar um projeto de Declaração dos 
Direitos da Mulher, cuja parte do texto se destaca: A mulher nasce livre e mantém-se igual ao homem no direito. 

O princípio da soberania reside na nação, ou seja, na reunião dos homens e das mulheres. Todas as cidadãs e 

todos os cidadãos – iguais diante da lei – devem ser igualmente admitidos em todos os cargos, em todos os 

postos e empregos públicos, segundo a sua capacidade, sem outra distinção sem ser ver a sua virtude ou seu 

talento. A mulher tem o direito de subir ao cadafalso; deve ter o direito de subir à tribuna. Alice Monteiro de 
Barros apud SEGALLA, 2008.  
9 Há quem fixe em período anterior a valorização do culto doméstico da mulher (século XVIII), em que a figura 
feminina era concebida como poderoso sexo frágil, restringindo sua atividade ao lar, nos papeis de mãe e 
educadora e a crença na supremacia masculina reservava aos homens a vida pública. PERES, Ana Paula Ariston 
Barion. Transexualismo: o direito a uma nova identidade sexual. Rio de Janeiro: Renovar, 2001, p. 49-50.  
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por excelência. Ao se casarem passavam a ser relativamente incapazes, cabendo aos maridos a 

representação legal da família, a administração dos bens, a fixação do domicílio, a 

manutenção da família (CHOERI, 2004, p. 57).  

Embora tenha constituído um avanço para a sociedade brasileira do início do século 

XX, o Código Civil de 1916, apreendeu os valores burgueses, patrimonialistas, à época 

vigentes (PERES, 2001, p. 52) e  trazia limitações e desigualdades no tratamento à mulher10, 

que deveria ser virgem ao casar, sob pena de anulação do matrimônio  e perdia sua capacidade 

civil, passando a ser assistida pelo marido nos atos da vida privada, cabendo ao homem a 

regência da pessoa e dos bens dos filhos, detentor que era, com exclusividade, do pátrio 

poder. Modificação tímida ocorreu com a promulgação da Lei n° 4.121/62, que declarava a 

mulher plenamente capaz, podendo praticar todos os atos civis, o que incluía o exercício do 

pátrio poder e a escolha da profissão que lhe aprouvesse e posteriormente com o advento da 

Lei do Divórcio, n° 6.515/77, que permitia o rompimento do vínculo conjugal, embora o 

pedido somente pudesse ser feito uma vez, restando, ainda, na Constituição de 1988 a 

despeito da igualdade formal que proclama, resquícios do tratamento diferenciado entre os 

gêneros11 (CHOERI, 2004, p. 63-64, 71, 73, 84). 

Ainda como exemplo do tratamento diferenciado imposto às mulheres,  na esfera 

política, é de se ressaltar que o direito de voto somente foi reconhecido no Brasil na 

Constituição de 193412, na Argentina em 1947 (apesar de ser garantido aos jovens de 18 anos 

dispostos ao serviço militar) e no México em 1953 (a despeito da Constituição de 1917 

conceder o direito aos analfabetos). O Paraguai foi o último a fazê-lo em 1964. Isto, todavia, 

não traduziu a incorporação das mulheres ao processo eleitoral, e não resultou em adoção de 

políticas específicas para elas, tampouco significou uma maior democratização das 

sociedades.  

Mesmo a Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 fala de um direito dos 

homens a serem livres, e somente mencionam as mulheres em determinados dispositivos13. A 

redação da Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra as 

Mulheres, em 1979, significou, de maneira indireta, o reconhecimento da falta de aplicação da 

Declaração Universal de Direitos Humanos às mulheres. Esta Convenção adota as mesmas 

classificações de direitos naturais/humanos e não adentra na esfera do privado, da violência 

                                                 
10 Maioridade núbil diferenciada para homens (18 anos) e mulheres (16 anos).  
11 Como as relativas ao serviço militar obrigatório, à aposentadoria, condições de trabalho etc.  
12 Embora seja referido que o movimento sufragista começou com a proclamação da República (Meyer, 2008, p. 
11).  
13 Todavia, não trata do direito a expressar e ter segurança em sua sexualidade. PETCHESKY, 1999, p. 17. 
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que se exerce contra as mulheres, especialmente a doméstica. Reclamava-se, desde já a 

inclusão de direitos à integridade física, a interromper uma gravidez sem possibilidade de 

prisão ou risco à saúde e direito de eleger livremente sua sexualidade (NAVARRO, 1993). 

Na Conferência Mundial sobre Direitos Humanos em Viena, em 1993, constou na 

Declaração e no Programa de Ação o recurso ao Estado para eliminar a violência baseada no 

gênero e todas as formas de abuso e exploração sexual e a gravidez forçada (PETCHESKY, 

1999, p. 18).  

A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a 

Mulher (Convenção de Belém do Pará)14, afirma que: (...) a violência contra a mulher 

constitui uma violação dos direitos humanos e das liberdades fundamentais e limita total ou 

parcialmente à mulher o reconhecimento, gozo e exercício de tais direitos e liberdades (...).  

Em seu artigo 1º diz que se deve entender por violência contra a mulher "qualquer 

ação ou conduta, baseada no gênero, que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou 

psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado". 

 E, no artigo 7º estabelece que:  

Os Estados-Partes condenam todas as formas de violência contra a mulher e 
concordam em adotar, por todos os meios apropriados e sem demora, 
políticas orientadas a prevenir, punir e erradicar a dita violência e 
empenhar-se em: (...) incluir em sua legislação interna normas penais, civis 
e administrativas, assim como as de outra natureza que sejam necessárias 
para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher (...).  

 
Esses documentos trazem a compreensão de que a violência contra as mulheres 

constitui uma violação aos seus direitos e liberdades fundamentais, e representam um marco  

pioneiro na defesa do direito das mulheres a uma vida digna, igualitária e sem-violência. Estes 

valores irradiaram-se para várias ordens jurídicas nacionais, inclusive para a brasileira 

(MORAES; MARTINS, 2009). Mas não significavam uma apreensão significativa da 

subjetividade feminina e de suas particularidades.  

Deve-se destacar que o objetivo da teoria jurídica liberal era alcançar subjetividade 

jurídica igual para as mulheres, assim como a tinham os homens. Sob a bandeira do 

feminismo liberal, as mulheres alcançaram a maior parte de suas vitórias legislativas e 

judiciais, inclusive o direito ao voto, à igualdade de salários, aos benefícios sociais, ao acesso 

ao trabalho e à educação, participação em júris e o direito condicional de optar pela 

                                                 
14 Adotada pela Assembléia Geral da Organização dos Estados Americanos - OEA em 06 de junho de 1994, 
ratificada pelo Brasil em 27 de novembro de 1995 e promulgada pelo Decreto 1.973, de 1º de outubro de 1996. 
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interrupção da gravidez15. Todavia, críticos posteriores, escrevendo a partir de uma 

perspectiva às vezes chamada de teoria da diferença, acreditavam que as vitórias eram um 

tanto vazias, uma vez que, tendo por base a ideologia da igualdade formal dos sexos, 

equivaliam ao tratamento igual para mulheres. A idéia central do feminismo liberal equivalia 

a uma estratégia de assimilação das mulheres a um padrão instituído pelos homens. Longe de 

produzir uma reconsideração substancial do modo como se organizava o mundo, já se 

presumia que os padrões públicos instituídos eram válidos (MORRISON, 2006, p. 580-581). 

A cultura burguesa temia a emancipação da mulher, uma vez que essa sociedade havia 

construído a sua auto-imagem com base no ideal da masculinidade e sua função social. 

Todavia, a crítica feminista não atacava a essência da sexualidade masculina, mas lutava para 

que as mulheres pudessem participar igualmente da vida pública (PERES, 2001, p. 50-51).  

Tendo em vista que as noções-chave do liberalismo jurídico são aquelas da 

neutralidade, imparcialidade e universalidade, os argumentos e as disposições legislativas 

tinham que ser estruturados de modo que não contradissessem esses ideais. O liberalismo 

jurídico também pouco ajuda a compreender a natureza e as causas da opressão feminina, e 

pode dar a impressão de minimizar os embates políticos que ocorrem diariamente. 

(MORRISON, 2006, p. 582) 

Na sequência, surge o feminismo radical, que vê as diferenças culturais, sociais, 

econômicas e legais entre homens e mulheres como produto da dominação masculina. As 

conquistas das feministas liberais são vistas como algo que enfraquece a potencialidade 

radical do feminismo e permite que as mulheres tenham êxito em ocupações profissionais 

somente se elas se assemelharem aos homens. O liberalismo jurídico é acusado de ignorar a 

realidade do poder e da dominação masculinos ao formular os princípios aparentemente 

neutros da agenda de igualdade sexual do liberalismo. Catherine MacKinnon é uma escritora 

prolífica quando a vemos sob essa perspectiva. Duas questões podem apresentar seu estilo. A 

primeira diz respeito à abordagem liberal do aborto, ao colocar o problema do controle 

reprodutivo no contexto de uma estrutura de privacidade, liberdade pessoal e autonomia do 

indivíduo, ocultando o fato de que um grande número de fatores, inclusive a pressão social, o 

aprendizado, a desvantagem econômica, a contracepção inadequada e a fragilidade das leis 

contra a agressão sexual exercerem impacto de modo que não permite que as mulheres 

                                                 
15 Dagmar Meyer refere que ao lado de um feminismo liberal ou burguês, que se engajou mais na luta pelo 
direito ao voto e pelo acesso ao ensino superior, existia um feminismo que se aliou aos movimentos socialistas 
que lutavam pela formação de sindicatos e por melhores condições de trabalho e salário, e um feminismo 
anarquista que articulou  questões como o direito de decidir sobre o próprio corpo e sua sexualidade. Meyer, 
2008, p. 12.  
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controlem as circunstâncias nas quais engravidam; para MacKinnon o aborto é necessário 

para compensar a falta básica de controle que a mulher tem sobre o processo de reprodução. A  

segunda enfoca a pornografia que é postulada e discutida pelo liberalismo jurídico no 

contexto da liberdade de expressão e da autonomia individual, enquanto Mackinnon (e 

Andrea Dworkin) a vê como um comércio que desumaniza a mulher e determina os padrões 

dos maus-tratos, gerando o estupro, o abuso sexual de crianças, a prostituição forçada e o 

crime sexual. A verdade da pornografia encontra-se na representação das mulheres como 

objetos – a pornografia só apresenta a sexualidade através da dominação16. As tentativas das 

feministas radicais no sentido de restringir a pornografia foram frustradas pelas forças 

dominantes do liberalismo jurídico; as feministas liberais aliaram-se aos interesses masculinos 

para esmagar as propostas das feministas radicais.   

Para MacKinnon o conjunto de papeis sexuais subordinados das mulheres não 

corresponde a nenhuma divisão natural, extra-social, mas só tem sua verdade enquanto 

criação dos processos sociais. As mulheres não podem confiar no Estado. Até mesmo o 

Estado neutro, liberal, de direito, é a encarnação do olhar masculino. O segredo da 

dominação, a chave de seu sucesso, é a crença hegemônica de que a estrutura do Estado de 

Direito liberal realmente impede a dominação. A teoria jurídica liberal apresenta uma imagem 

do estado de direito em que o direito é desligado da moralidade, e o julgamento judicial é 

separado do governo. Ao criar essa imagem de imparcialidade, o Estado de Direito mostra-se 

cego ao fato de que opera no sentido de reforçar as desigualdades estruturais que preexistem 

ao apelo ao direito e que também são intrínsecas à jurisprudência do direito. O sujeito da 

mulher enquanto portadora de direitos é de identificação e construção masculinas. Reivindicar 

a proteção da lei é reivindicar a proteção de alguma coisa já estabelecida do ponto de vista 

masculino, aplicar alguma coisa construída segundo a perspectiva do homem. O Estado de 

Direito liberal é o domínio dos homens sob o disfarce do estado de direito. Não apenas não se 

deve confiar no Estado como também a própria noção de igualdade é suspeita; deve-se 

perguntar: igualdade em relação a que? (MORRISON, 2006, p. 583-586).  

Maria Markus sugere que a solução para essa situação possa vir através da 

compreensão de que o movimento de mulheres não pode significar apenas elevação das 

mulheres a um nível definido pelos homens, mas através do questionamento da uniformização 

e prescrição de aspirações de modos de vida e carreiras profissionais socialmente aceitas e 

                                                 
16 MacKinnon assemelha o trabalho para o marxismo, como a sexualidade para o feminismo; ambos são 
socialmente construídos conquanto construtores, universais como atividade embora historicamente espeífico, 
constituídos ao mesmo tempo de matéria e espírito. BENHABIB; CORNELL, 1987, p. 9.  
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recompensadas. Isto implicaria introduzir na vida pública padrões de comportamento e 

emocionalidade antes confinados ao domínio de atividades tipicamente femininas 

(BENHABIB; CORNELL, 1987, p. 15-16).  

A desigualdade que existia na ordem social do patriarcalismo tradicional não foi 

destruída pelos direitos legais oferecidos pelo liberalismo. O princípio de liberdade de John 

Stuart Mill seria legítimo se fosse verdade que os gêneros realmente fossem iguais perante a 

lei, se as liberdades do corpo social fossem uniformemente distribuídas, mas o fato é que não 

são (MORRISON, 2006, p. 586). 

Benhabib e Cornell (1987, p. 17) exemplificam que embora a santidade da integridade 

física de alguém e a prevenção de dano físico arbitrário tenha sido um fruto valioso do 

pensamento político liberal desde Hobbes e Locke, o reconhecimento da integridade do corpo 

da mulher, e sanções legais efetivas contra o rapto, violência e sexo forçado na vida doméstica 

ainda estão longe de ser universalmente aceitos nas democracias ocidentais. A indiferença de 

concepções de direito público em relação ao bem privado pode muito facilmente resultar no 

ofuscamento da violação do direito e da justiça na família.  

Boa parte do sucesso do feminismo no terreno jurídico tem ocorrido na visibilidade 

conferida aos danos sofridos pelas mulheres, por tanto tempo ocultos quer por trás da recusa 

em intervir, quer por ocorrerem dentro da esfera privada. As feministas jurídicas norte-

americanas planejaram intervenções concretas no terreno prático do policiamento e da criação 

de normas criminais através da teorização dos danos às mulheres que podem ser 

especificamente associados ao gênero – como o assédio sexual – como danos sociais de 

ocorrência baseada em grupos (MORRISON, 2006, p. 587). 

Na área criminal da vitimologia tentativas recentes tem se concentrado na definição de 

certos tipos de danos para além daqueles normalmente reconhecidos. Algumas escritoras tem 

se concentrado no machismo dos procedimentos jurídicos, em particular no julgamento de 

crimes sexuais como o estupro. Denuncia-se que o procedimento  se destina a derrubar a 

história contada pela demandante; a vítima se torna objeto do olhar masculino e é forçada a 

reviver sua agonia. Boa parte da complexidade da experiência da vítima é tida como 

inadequada aos procedimentos do julgamento – ela é forçada a reportar-se apenas às noções 

jurídicas estabelecidas e quaisquer preocupações que não possam ser acrescentadas ao 

discurso estritamente jurídico são reduzidas ao silêncio (MORRISON, 2006, p. 587). Já foi 

visto como uma aura de assepsia é colocada no discurso jurídico pela dogmática hermenêutica 

e pela teoria da decisão com a finalidade de criar uma ilusão de apreensão e resolução do 

conflito. 
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Sob o ponto de vista de MacKinnon é necessário concordar com a crítica contundente 

de Carmen Hein de Campos e Salo de Carvalho. O modelo de justiça penal consensual (Lei 

9.099/95 c/c Lei 10.259/01) acabou por criar uma classificação de delito como o de menor 

potencial ofensivo, que centralizou no rito processual o debate sobre a violência doméstica. 

Criada para julgar os crimes de menor potencial ofensivo e tendo como paradigma o 

comportamento individual violento masculino (Caio contra Tício) acabou por recepcionar a 

violência cotidiana de Caio contra Maria, de Tício contra Joana, constituindo 60% a 70% do 

volume processual dos juizados. Com a determinação obrigatória da remessa do Termo 

Circunstanciado ao Poder Judiciário permitiu a visibilidade da violência contra as mulheres, 

que se encontrava oculta nas cifras da criminalidade, mas não contribuiu para minimizá-la ou 

encontrar outras formas de tratamento preventivo ou repressivo. A exclusão da análise de 

gênero sobre a lei impossibilitou compreender as diferenças da incidência do controle formal 

sobre as mulheres. A categoria gênero desvela a aparência de neutralidade e de imparcialidade 

(assepsia jurídica) e o tecnicismo dogmatizante com o qual se formulam os discursos jurídicos 

e cujo resultado é ofuscar e legitimar a visão predominantemente masculina. O critério 

adotado pela lei desrespeita a valoração normativa do bem jurídico tutelado e se aplicada 

indistintamente, implica a negação da tutela jurídica aos direitos fundamentais das mulheres. 

A noção de delito de menor potencial ofensivo ignora a escalada de violência e seu verdadeiro 

potencial ofensivo. A categoria dogmática penal não incorpora igualmente o 

comprometimento emocional e psicológico e os danos morais advindos de relação marcada 

pela habitualidade de violência17. No que diz respeito ao rito processual, o revigoramento do 

papel da vítima tem sido apregoado como grande novidade da lei, pois teria sido recuperada 

sua capacidade de fala, desconsiderando as vítimas reais, que ficam impossibilitadas de falar, 

pela natureza diversa da violência doméstica. A composição civil igualmente tem sido vista 

como momento privilegiado da vítima. No entanto, pressupõe a existência de dois litigantes 

em igualdade de condições, o que não ocorre nos casos de violência doméstica. Por outro 

lado, qualquer proposta de composição necessita de aceitação por parte do autor do fato e em 

caso de recusa a vítima fica afônica de novo. Também a transação penal igualmente exclui a 

vítima, visto que não há momento opinativo sobre as condições aplicadas ao autor. As 

                                                 
17 “(...) a violência tem seu ritmo próprio e, dentre os inúmeros motivos que levam uma queixante a retirar a 
queixa contra o acusado, figura em um particular: romper o ciclo da violência é um processo prolongado e, por 
natureza, cheio de hesitações. (...) Supor que o ato da denúncia seja o momento definitivo desse processo é não 
conhecer o “ciclo da violência”. É ignorar a dinâmica das relações abusivas. É imaginar que, para a vítima, seu 
casamento, sua família e sua história tenham o mesmo significado de um assalto sofrido na esquina por um 
ladrão qualquer.” SOARES, Barbara Musumeci. Mulheres Invisíveis: violência conjugal e novas políticas de 
segurança. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. Apud  Costa; Aquino, 2009. 
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condições geralmente impostas não cessam a violência, não previnem novos conflitos porque 

não são acompanhadas de nenhuma medida protetiva à vítima18. A forma de aplicação do 

instituto acaba renovando a disputa conjugal em desfavor da vítima, devolvendo o poder ao 

autor da violência19. Em acréscimo, os operadores jurídicos em geral padecem de profunda 

falta de capacidade de escuta; a formação decisionista dos julgadores, que pouco apreendem 

das angustias das partes envolvidas, incapacita qualquer possibilidade de mediação razoável 

de conflitos, potencializando-os (CAMPOS, CARVALHO, 2006). 

A concepção pública do eu como igual a abstrato portador de direito do qual provém o 

liberalismo, é prejudicado pela desigualdade, assimetria e dominação que permeia a 

identidade privada do eu como sujeito dotado de gênero. (BENHABIB; CORNELL, 1987, p 

17).  

Para o feminismo cultural, a dominação masculina tem por base o fato de a estrutura 

de pensamento moderna estar fundada sobre a experiência masculina e na força da violência, 

mas a humanidade perde muitas coisas valiosas graças ao desprezo pelas experiências e 

perspectivas das mulheres. O feminismo cultural tenta reparar essa deficiência, apresentando 

o raciocínio do “outro” feminino (MORRISON, 2006, p. 594). 

Carol Gilligan, uma de suas teóricas, elaborou uma tese sobre a voz da mulher e uma 

ética do cuidado que tem se mostrado extremamente polêmica. Ela argumenta, em resposta a 

Lawrence Kohlberg (BERHABIB; CORNELL, 1987, p. 15), que o raciocínio moral das 

mulheres não é inferior ao dos homens, é simplesmente diferente, enfatizando valores 

contrastantes. Gilligan afirma que sua pesquisa empírica revela o que ela chama de voz da 

mulher, uma voz diferente, não necessariamente inferior à voz masculina. Ela conclui que: a) 

as mulheres concebem as relações de maneira diferente dos homens. Enquanto os homens 

vêem as relações como uma hierarquia, as mulheres as concebem como uma rede; b) as 

mulheres vêem o processo de construção de argumentos hipotéticos como um processo de 

abstração e destruição da vida social real. Podemos causar danos sociais ao ignorarmos as 

verdadeiras posições sociais e as redes sociais nas quais se situam as pessoas; c) as mulheres 

constroem a seu modo os problemas morais, vendo os dilemas morais em termos de 

responsabilidades conflitantes. O cuidado é o critério mais importante na solução de conflitos, 

enquanto os homens vêem os direitos e a justiça como a chave para a solução; d) a 

                                                 
18 É o que igualmente concluem Rodrigues, Coelho e Lima (2008), ao dizer que “A falta de uma legislação 
severa que punisse a violência doméstica contra a mulher fez com que elas perdessem a confiança na justiça, 
uma vez que, quando denunciavam seus agressores, estes acabavam submetidos, na maioria das vezes, a 
condenação ao pagamento de penas pecuniárias, como multas e cestas básicas, sem a perda da liberdade.”  
19 Rodrigues, Coelho e Lima (2008). Ver ainda Costa e Aquino, 2009.  
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masculinidade se define pela separação, enquanto a feminilidade se define pela ligação 

(MORRISON, 2006, p. 598-600). Para Gilligan a verdadeira maturidade para ambos os sexos 

consistiria em afastar-se dos absolutos aos quais estão associados, sugerindo que a ética  

comunicativa, adequadamente formulada, pode mediar o ponto de vista do eu generalizado e 

concreto, mediante a síntese de justiça com cuidado e da autonomia com ligação 

(BERHABIB; CORNELL, 1987, p. 15). 

Outra escritora desta linha cultural, Robin West, afirma que os teóricos masculinos do 

direito mostram uma forma específica de raciocínio porque vivenciam o mundo na condição 

de indivíduos separados, autônomos, enquanto as mulheres raciocinam a partir de uma 

conectividade que os homens não podem experimentar (decorrentes das experiências 

materiais da gravidez, mensal da menstruação, da experiência invasiva da relação 

heterossexual e da amamentação). Para ela as perspectivas do legalismo liberal não falam da 

humanidade, mas do homem; e na vida das mulheres há uma verdadeira contradição que 

resulta das experiências conflitantes de intimidade e invasão. (MORRISON, 2006, p. 602). 

 Da seqüência dos movimentos, e dos fatos/eventos que os caracterizam, é possível 

constatar que ora o direito é tido e concebido como o meio de libertação, ora como forma de 

opressão de mulheres. Apesar de no último século, os papeis sociais, que antes foram 

distribuídos entre homens e mulheres, com base numa dicotomia sexual, caracterizada por ser 

uma relação de dominação eminentemente masculina, perderem muito da sua força, à medida 

que as mulheres foram pouco a pouco libertadas da domesticidade e ingressaram no 

competitivo mercado de trabalho e de após a segunda guerra mundial, o trabalho feminino 

fora do lar, a contracepção mais segura, dentre outros fatores, terem atuado contribuindo para 

o surgimento desse novo quadro (PERES, 2001, p. 56, 58-59), discrimines continuam a existir 

fundados na diferença entre os sexos. Constatações aparentemente inofensivas sobre o 

aumento da obesidade em razão do aumento do número de pessoas que comem fora de casa, 

porque a mulher já não está presente para cuidar da casa e da família (MEYER, 2008, p. 11) 

relevam que o pensamento dominante masculino sobre o lugar e o papel da mulher na 

sociedade vigoram sub-repticiamente.  

E o que isto tem a ver com a filosofia do direito e com a finalidade do direito enquanto 

técnica de controle social? Muito. As conquistas legais asseguradas  em decorrência de lutas 

dos movimentos sociais parecem novamente perder terreno. “Gênero continua sendo uma 

ferramenta conceitual, política e pedagógica central quando se pretende elaborar e 

implementar projetos que coloquem em xeque tanto algumas das formas de organização 

social vigente  quanto as hierarquias e desigualdade delas decorrentes”. No âmbito do senso 
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comum ou legitimada pela linguagem científica ou por diferentes matrizes religiosas o sexo 

foi e ainda é constantemente acionado para explicar e justificar essas posições (MEYER, 

2008, p. 10-11, 14).  

Determinadas políticas de capacitação profissional direcionadas para populações de 

baixa renda são acionadas tendo em vista que o requisito de ser mulher, e ter portanto um 

chamado instinto materno, é o mais importante para ser uma competente cuidadora de 

crianças pequenas (MEYER, 2008, p. 19).  Aqui os processos  econômico, político,  jurídico e 

social, enquanto formas de controle social, se imbricam e se sustentam na questão do gênero, 

na continuidade do papel do feminino.  

Para Rodrigues, Coelho e Lima (2008), quanto ao aspecto da violência contra a 
mulher: 

 
A Lei 11.340 (Lei Maria da Penha) é, definitivamente, um instituto 
inovador e polêmico. Traz como finalidade maior à disseminação de uma 
nova cultura, baseada no respeito e na igualdade que para se confirmar 
deverá está conjugada com outras mudanças.  
Há quem julgue a lei inconstitucional em vários aspectos, como, por 
exemplo, quanto ao tratamento privilegiado dado à mulher, significando, 
portanto, a “criminalização do masculino”, ou quanto ao fato de a 
Constituição prever a competência dos Juizados Especiais Cíveis e 
Criminais para processo e julgamento das infrações de menor potencial 
ofensivo, julgando ter a Lei Maria da Penha ousado redefinir a definição de 
infração de menor potencial ofensivo.  
Outros, assim como nós, entendem na Lei Maria da Penha a consagração do 
Processo Legislativo em sua mais bela forma, ou seja, a indignação de toda 
uma sociedade perante a injustiça sofrida pelas mulheres durante milhares 
de anos transmutada em norma jurídica.  
No que se refere a ordenamento jurídico, a Lei Maria da Penha trouxe 
avanços e retrocessos. Considera-se avanço o fato de traçar diretrizes para o 
incremento de sistemas protetivos integrados e coordenados de atenção e 
valoração da mulher agredida e de prevenção às práticas de violência no 
âmbito doméstico e familiar. É retrocesso na medida em que supervaloriza a 
repressão penal, retomando o sistema penal duro como caminho 
privilegiado para enfrentamento da violência doméstica. 

  

 Assim, a cultura da violência contra as mulheres tem se projetado também no campo 

da interpretação da Lei Maria da Penha, conforme se observa pelas discussões em torno de 

sua constitucionalidade20.  Para afastar dúvidas quanto à compatibilidade da Lei Maria da 

Penha com a Constituição Federal de 1988, em 19 de dezembro de 2007, a Presidência da 

República ajuizou uma Ação Declaratória de Constitucionalidade n° 19 (ADC/19), a qual 

ainda está pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal21. Destaca-se  que a ADC 

                                                 
20 Diversos exemplos colhidos na prática judicial brasileira são citados por Martins e Nóbrega, 2009.  
21 Consulta em 23 set. 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. 

10225



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

cita que um dos argumentos de juízas e juízes e Tribunais em todo o país para afastar a 

aplicação desta lei é o princípio da igualdade, dizendo que não deve haver diferenciações 

entre homens e mulheres, ou seja, o que está em discussão não é se as mulheres sofrem 

violência, ou se a violência deve ser punida, e sim, principalmente, se esta lei é uma afronta 

ao direito à igualdade entre os sexos (MORAES; MARTINS, 2009). 

 Ainda outro exemplo pode ser citado, embora assuma uma forma indireta de violência. 

A grande discussão em torno do tema da interrupção da gravidez em casos de fetos 

anencéfalos é outro símbolo deste fluir e refluir do direito no que toca às questões que são 

ainda caras ao feminismo. Cabe, portanto referir a ADPF nº 54 que  trata da possibilidade de 

antecipação terapêutica do parto de anencéfalos. Questiona referida ADPF especificamente os 

art. 124, 126 e 128, I e II, do Código Penal Brasileiro em face dos seguintes preceitos 

fundamentais expressos na Carta Magna de 1988: a Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, 

III), a Legalidade, em seu conceito mais amplo, da Liberdade e da Autonomia da Vontade 

(art. 5º, II) e também os diretamente relacionados à Saúde (art. 6º caput, e art.196), preceitos 

estes, segundo o autor da ADPF, relativos não aos fetos anencefálicos, mas às gestantes cujos 

fetos padecem desta má formação22.  

Neste ponto cumpre ressaltar que recentemente, com as Conferências do Cairo em 

1994 e de Beijing em 1995, os direitos sexuais e reprodutivos passaram a ser considerados 

como integrantes do rol dos direitos humanos23. O conteúdo básico dos direitos sexuais e 

reprodutivos concerne à liberdade de reprodução, à liberdade inerente à condição humana que 

homens e principalmente as mulheres possuem acerca do desejo de se reproduzir ou de não o 

fazer. Trata da própria questão da autodeterminação individual quanto ao livre exercício da 

sexualidade e da capacidade reprodutiva, sem qualquer ação do Estado no sentido de coerção 

à mesma. Entretanto, ainda hoje existem controvérsias sobre a possibilidade dos direitos 

sexuais e reprodutivos femininos serem ou não reconhecidos no seu todo como direitos 

humanos, e mais ainda, como direitos fundamentais, bem como no que se refere à criação de 

mecanismos que garantam a sua efetividade. Direitos ditos sexuais e reprodutivos estão 

intimamente ligados não só ao Princípio da Dignidade da Pessoa Humana das mulheres, mas 

também ao princípio da igualdade material entre homens e mulheres (art. 5º, caput) e ao 

                                                 
22 Consulta em 23 set. 2011. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp>. 
23 Conferência Internacional sobre População e Desenvolvimento, Cairo, 1994, momento em que a sexualidade 
começou a aparecer nos documentos internacionais como algo positivo, em lugar de algo sempre violento, 
insultante, ou santificado e escondido pelo casamento heterossexual e pela gravidez. IV Conferência Mundial da 
Mulher, Beijing, 1995, que expressa o direito à sexualidade como um direito humano. Todavia continua sem 
menção a liberdade de expressão sexual e de orientação sexual.  (PETCHESKY, 1999, p. 19-21). 
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direito à saúde (art. 5º, III). A criminalização e proibição da antecipação terapêutica do parto 

de fetos anencefálicos, além de representar uma violação dos citados preceitos fundamentais 

destacados na ADPF n.º 54, bem como ao direito à auto-determinação24, demonstra também 

um reflexo da dominação e discriminação de gênero à mulher na sociedade brasileira. 

(PEIXOTO, 2008).   

 Uma ética feminista da autodeterminação postula que as mulheres devem estar livres 

de abusos e violações de seus corpos, mas também deve ser tratadas como atores principais, 

como indivíduos que tomam decisões, afastando a imagem das mulheres como seres fracos  e 

vulneráveis, como um fim e não como um meio dos programas de população, 

desenvolvimento e saúde, princípio que deve ser aplicado aos Estados e a seus agentes, em 

casa, no local de trabalho, na igreja, na comunidade, em todos os níveis onde opera o poder 

(PETCHESKY, 1999, p. 25).  

 Seyla Benhabib concorda com Nancy Fraser, Iria Marion Young e Maria Markus em 

que a dicotomia público/privado como princípio de organização social e sua expressão 

ideológica em várias concepções de razão e justiça são prejudiciais às mulheres (BENHABIB; 

CORNELL, 1987, p 16).  

  

5 - Conclusões 

 

A capacidade do pensamento político liberal de incorporar parte das reivindicações da 

histórica luta das mulheres, fazendo surgir algo onde nada existia, sem dúvida não pode ser 

desprezado. Não se podem esquecer importantes  marcos legais instituídos tendo o liberalismo 

político, econômico, social e jurídico como motor das reformas. Assim com o direito ao voto, 

a igualdade de oportunidades de acesso à educação, saúde, empregos e salário; colocação no 

mesmo patamar do homem no que diz respeito à condução da família, escolhas na educação 

dos filhos, etc.  

Todavia, muito desse reconhecimento de igualdade não adquiriu senão os foros de 

uma cidadania formal, não plena, às vezes cambiante, e sempre ameaçada por uma  cultura 

que estruturou seu pensamento segundo uma polaridade sexual em que o princípio masculino 

era superior e central e em que as questões que mais tem ocupado os teóricos da política, 

                                                 
24 “Qualquer medida coercitiva que prejudique essencialmente a sua liberdade de decisão se constitui num ataque 
contra a dignidade humana. A liberdade de decisão (autodeterminação) faz parte do núcleo essencial do ser 
humano” (MORAES; MARTINS, 2009) 
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moralidade e legitimação do poder, vieram à superfície através de um processo de teorização 

masculino, a partir da percepção masculina dos problemas da vida.  

A maioria destas conquistas não passou de produções legislativas que ignoram as 

subjetividades, as necessidades psicossociais e práticas cotidianas visíveis ou ocultas daquelas 

a quem se dirigem, produções que obstaculizam a completa apreensão do significado e 

verdadeiro gozo de reais mudanças.  

Ao lado disso, não é demais lembrar a dimensão instrumental, de controle, de amarra 

simbólica que o direito pleiteia para si e exerce de forma eficaz. Além de projetar 

simbolicamente o poder de dominação do masculino, do mais forte, o direito faz promessas, 

ainda que poucas, que não pode cumprir.  

A dimensão de gênero, que ao final, reparte basicamente ao meio o inteiro da 

população, fica obscurecida, obstaculizada, por outras dimensões consideradas mais 

importantes, como a econômica (países do primeiro, terceiro mundo), a geográfica 

(hemisfério norte e sul), a religiosa, as pretensamente culturais (em verdade patriarcais e 

patrimoniais).   

A dogmática jurídica, a hermenêutica jurídica e a teoria da decisão aparentemente  

falham  em suas tentativas de conciliar os conflitos. Ou talvez elas cumpram exatamente o seu 

desiderato ofuscando e desconsiderando o complexo ponto de vista do feminismo, visto que a 

ciência dogmática cumpre as funções típicas de uma tecnologia, que é um pensamento 

fechado à problematização de seus pressupostos, ocultando as relações de poder subjacentes, 

a fim de criar condições para a ação dita legítima e racional. 
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O TRIUNFO DO ANIMAL LABORANS E O DIREITO COMO POSSIBILIDADE DE 

REDESCOBRIR A POLÍTICA: REFLEXÕES A PARTIR DA TEORIA POLÍTICA 

DE HANNAH ARENDT  

 

Renato César Cardoso 
 Tayara Talita Lemos 

RESUMO: Tendo em vista a teoria política e a esfera conceitual de Hannah Arendt, abordar-
se-á a fragilidade do espaço público de tomada de decisões políticas, a partir principalmente 
da modernidade e a conseqüente crise no Direito. Frente a isso, reverbera também a crítica de 
Arendt à sociedade moderna e contemporânea no que se refere ao consumo exacerbado e à 
transformação do homem em produtor-consumidor (animal laborans) insaciável, incapaz de 
fazer política e permissivo no que concerne à invasão do espaço privado, cada vez mais 
intensa em todas as esferas da vida, particularmente no que diz respeito à ação e à vitaactiva, 

dimensão política da condição humana. Diante da perda da política e do esvaziamento do 
Direito, a Constituição, expressão do compromisso do Direito, coloca-se como elemento de 
fundação e de re-fundação do espaço público.  

PALAVRAS-CHAVE: espaço público, animal laborans, ação, Constituição. 

ABSTRACT: This article intends to address the frailty of the political decision making 
process in the public sphere,specially after the advent of the Modern Age,and the subsequent 
crisis it ensued in Jurisprudence, assuming, for a starting point, Hannah Arendt’s political 
theory and conceptual edifice. Uttermost importance will be given to Arendt’s analysis and 
criticism of modern and contemporary society, concerning the transformation of it’s men in 
mere producers/consumers (animal laborans), insatiable, incapable of assuming his part in the 
political arena and apathetic to the ever most intense infringement of the private sphere in all 
branches of everyday life, particularly those concerning action (in Arendt’s sense) and the 
vita activa, the political dimension of the human condition. In face of this lost of the political 
constituent and the fading of the Law itself, the Constitution, expression of it’s allegiance, 
asserts itselfas the public space’s (re)foundationelement.  

KEYWORDS: public sphere, animal laborans, action, Constitution. 

 

A lei estará morta?” É com esta sentença que Hannah Arendt inicia seu ensaio sobre a 

desobediência civil, em 19701, de escrita impulsionada pelo simpósio de celebração do 

centenário da Associação do Foro da Cidade de New York. A pergunta é palco para a 

introdução de nova plêiade de questões problematizadas por Arendt neste e em outros ensaios 

e textos. Aqui, ela traz a lume a instigante questão da desobediência civil, defronte às crises 

políticas e de democracia vivenciadas pela sociedade ocidental. A pergunta, todavia, ilumina 

                                                 
1 ARENDT, Hannah. Desobediência civil in Crises da República. São Paulo: Perspectiva, 2006.p. 49-90. 
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também outros cenários como a crise de legalidade, o esvaziamento paulatino da participação 

democrática e a perda do mundo público ou político, constantemente invadido pelo privado 

ou pelo social, sistematicamente analisados por ela.  

  Diante de tal questionamento, reverbera também a crítica de Arendt à sociedade 

moderna e contemporânea no que se refere ao consumo exacerbado e à transformação do 

homem em produtor-consumidor (animal laborans) insaciável, incapaz de fazer política e 

permissivo no que concerne à invasão do espaço privado, cada vez mais intensa em todas as 

esferas da vida.Sobre o assunto, Adriano Correia, em comentário à obra de Arendt, afirma 

que, na sociedade moderna, os fatores que determinaram a perda do mundo comum foram: “a 

eliminação da esfera pública e a diluição da distinção entre o público e o privado com a 

ascensão do social; a transformação da relação entre a ação, a fabricação e o trabalho; o 

estabelecimento da instrumentalidade e do consumo como os modos básicos de se relacionar 

com as coisas do mundo”.2 

  A perda da política também suscita a questão do esvaziamento do Direito. Este passa 

a ser tido como impraticável para a realização da justiça, visto que é banalizado a todo tempo 

pelas próprias esferas jurisdicionais, já deformadas pelo aparato público governamental e, ao 

mesmo tempo, desacreditado pelas esferas populares, taxadas, de forma nem sempre 

correspondente à realidade, de apáticas politicamente. O Direito deixa de ser recorrido, 

quando muitas vezes apenas ele poderia dar soluções concretas para algumas situações, já que 

é instrumento legítimo e institucionalizado. A legalidade, elemento intrínseco da ordem 

jurídica, é esquecida e a todo temposubstituída por fontes alternativas de efetivação de uma 

justiça desejada, sob o pretexto de já não se adequar aos contextos atuais. 

  Com base neste diagnóstico apontado, portanto, tentar-se-á esclarecer as condições 

de possibilidade de resgate da políticapartindo do Direito, tendo as teoriasarendtianas a 

iluminar essa proposta. Tais teorias são as escolhidas, pois Arendt analisa a República e suas 

instituições a partir de categorias políticas da Roma antiga, mas buscando lá paradigmas para 

uma estabilidade na política contemporânea, vivenciada na liberdade e na pluralidade. 

Acredita-se que o Direito é uma construção que não deve ser simplesmente dada, mas 

construída no espaço-entre(in-between) os homens, pelos homens, coletiva e livremente, em 

expressão de ato fundacional que é.3 

                                                 
2CORREIA, Adriano. O desafio moderno: Hannah Arendt e a sociedade de consumo. In BIGNOTTO, Newton. 
MORAES. Eduardo Jardim de. (Org.) Hannah Arendt: diálogos reflexões, memórias. Belo Horizonte: UFMG, 
2001. p. 227 
3 Arendt busca nas categorias autoridade, religião e tradição a explicação para a estabilidade política e as 
fundações na Roma antiga. Detecta seu esfacelamento e a impossibilidade de seu resgate por vias já 

10233



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Antes de desvelar o objetivo primordial, é necessário esclarecer alguns aspectos 

conceituais destas teorias com as quais trabalharemos. Para Hannah Arendt, a condição 

humana é composta por três dimensões essenciais, três atividades humanas fundamentais que 

compõem a vitaactiva: o trabalho, a obra ou fabricação e a ação.4 

O trabalho está relacionado diretamente à vida biológica do ser humano e às 

satisfações de suas necessidades vitais, tendo como condição primordial a própria vida. O 

homem, aí compreendido como animal laborans, está constrangido pelas necessidades, não 

podendo, desta forma, ser livre;assim, neste âmbito, ele se encontra desprovido de liberdade. 

A obra (ou fabricação) está relacionada à utilidade e à capacidade que o homem possui de 

produzir coisas e artefatos úteis à sua existência, tendo como condição a 

mundanidade(worldliness), ou seja, o fato de o homem pertencer ao mundo e com ele se 

relacionar,produzindo artefatos, podendo ser chamado de homo faber. Então a obra é a 

relação do indivíduo com o mundo que o cerca e com as coisas artificiais que o compõem e 

que surgem a partir da interação do homem com a natureza.5 O trabalho assegura a vida da 

espécie humana num ciclo de produção e consumo, ou seja, aquilo que é produzido é para ser 

consumido imediatamente, a fim de se assegurar que a espécie continuará perpetuando-se, 

enquanto a obra assegura a durabilidade e a permanência das coisas. 

                                                                                                                                                         
tradicionalmente utilizadas, conseguindo uma possibilidade nas Revoluções. ARENDT, Hannah. O que é 

autoridade? In: Entre o passado e o futuro.6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.p.127-187. Também sobre o 
assunto, vide aprofundado estudo: GOMES, David Francisco Lopes e CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo 
Andrade. A Constituição: entre o direito e a política: novas contribuições para a teoria do poder constituinte e o 

problema da fundação moderna da legitimidade in: Constitucionalismo e história do direito. Belo Horizonte: 
Pergamum, 2011. p.125-161. 
4 Muito já se discutiu na academia pátria acerca da mais abalizada tradução de cada um destes termos. Este 
problema, no entanto, foge ao escopo de nossa pesquisa, fato pelo qual não nos estenderemos aqui neste tópico. 
No original, eminglês, lê-se: “With the term vita activa, I propose to designate three fundamental human 
activities: labour, work, and action. They are fundamental because each corresponds to one of the basic 
conditions under which life on earth has been given to man.” ARENDT, Hannah. The human condition. 
Chicago: Chicago University Press, 1998, 2nd Ed., p. 7. Acerca das discussões sobre a primeira tradução para o 
português, no Brasil, realizada por Roberto Raposo, TheresaCalvet afirma que “Infelizmente, a tradução de 
Roberto Raposo não nos ajuda, mas apenas dificulta, confunde e até impede a compreensão desta distinção”. A 

atividade humana do trabalho (labor) em Hannah Arendt in: Revista Ensaio, nº 14, 1985, p.132. Em 2010, 
Adriano Correia fez toda uma revisão na tradução de Roberto Raposo, verdadeiramente traduzindo novamente o 
original de Hannah Arendt, adequando os termos que há muito já vinha sendo discutido no Brasil por estudiosos 
como TheresaCalvet, Celso Lafer, entre outros. Raposo traduzia equivocadamente labor por obra e work por 
trabalho. Após várias análises de toda obra arendtiana, chegou-se à conclusão que a tradução deveria ser 
invertida, isto é, labor é trabalho e worké obra. Detalhadamente sobre o resultado dessa nova tradução, vide 
CORREIA, Adriano. Nota à nova edição brasileira in: ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto 
Raposo, Rev. Adriano Correia. 11.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p.V-IX. Sobre as diferenças entre as três 
dimensões Arendt se dedicou a explicar também no texto Labor, Work, Action, traduzido no Brasil, por Adriano 
Correia (ARENDT, Hannah. Trabalho, Obra, Ação. In: Cadernos de ética e filosofia política 7, 2/2005. P.175-
201.) 
5 ARENDT, Hannah. A condição humana. Trad. Roberto Raposo, Rev. Adriano Correia. 11.ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. p. 8. 
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 A ação é a condição humana que se estabelece a partir da pluralidade, do espaço-

entre (in-between), da constante presença de outros,6é a condição intimamente ligada à vida 

política, é a possibilidade de transformar o mundo público por meio de palavras e atos 

coletivamente. “Todas as atividades humanas são condicionadas pelo fato de que os homens 

vivem juntos, mas a ação é a única que não pode sequer ser imaginada fora da sociedade dos 

homens.”7Ainda nas palavras de Arendt:  

(...) a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres humanos aparecem uns 
para os outros, certamente não como objetos físicos, mas qua homens. Esse 
aparecimento, em contraposição à mera existência corpórea, depende da iniciativa, 
mas trata-se de uma iniciativa da qual nenhum ser humano pode abster-se sem 
deixar de ser humano. Isso não ocorre com nenhuma outra atividade da vitaactiva

8
. 

 

É na ação que os homens, coletivamente, conseguem se revelar uns aos outros e 

assim, formar uma unicidade necessária para a criação da política. Eis o paradoxo da 

unicidade na pluralidade, também enunciado por TheresaCalvet: “A pluralidade humana 

favorece, assim, a unicidade em vez de destruí-la: ‘a pluralidade humana é a paradoxal 

pluralidade de seres únicos’.”9 

Esclarecido esse primeiro e peculiar aspecto conceitual da obra arendtiana, ocupar-

nos-emos em demonstrar como as deficiências no desenvolvimento da ação enseja ao 

desaparecimento do espaço público, à transformação do homem em animal laborans, em 

mero produtor/consumidor, em não-agente. Tais elementos manifestam-se na vida política e 

jurídica dos homens que, principalmente a partir da modernidade, não mais comungam de 

interesses entre si e não mais se interessam por partilhá-los, fato que reflete na produção 

legislativa, no modelo de democracia representativa, na alienação política e também no que 

aqui convencionamos chamar de crise de legalidade.  

Quando se aponta a crise de legalidade, esclarece-se que o termo legalidade não está 

sendo utilizado no sentido técnico-formal de lei como única forma de se fazer ou de se deixar 

de fazer algo, mas no sentido de legitimidade do Direito e de dimensão constitutiva do 

Estado. Marcelo Neves, ao abordar esse problema sob a ótica brasileira, elucida:  

No Brasil, não se trata primariamente do problema de esferas jurídicas alternativas 
em relação à legalidade estatal, mas sim da ausência ou fragilidade desta. (...) o que 
se observa é uma miscelânea social de códigos e critérios de comportamento, com 
efeitos autodestrutivos e heterodestrutivos em todas as esferas da ação, 
especialmente no que concerne ao direito. (...). Nessas circunstâncias, a cultura 
dominante é a da ilegalidade. Por conseguinte, em vez de alternativa à legalidade, 

                                                 
6 ARENDT, Hannah. A condição humana...p. 27. 
7 ARENDT, Hannah. A condição humana...p.26. 
8 ARENDT, Hannah. A condição humana...p. 220.  
9 CALVET, Tereza.Somos do mundo e não apenas no mundo.Hannah Arendt: Entre o Passado e o 

Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz de Fora, Editora UFJF,  p. 76 
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cabe antes falar da legalidade como uma alternativa.Não redunda na procura de 
alternativas à legalidade, pois esta – entendida como modelo geral e efetivo de 
estruturação das ações e comunicações jurídicas e políticas – ainda não é dominante 
no Brasil (por falta da generalidade da lei em relação à prática dos agentes estatais, 
indivíduos e organizações). Mas poderia, ao contrário, afirmar-se que a legalidade 
(efetiva, a saber, dependente da concretização de uma ordem constitucional 
democrática) constitui uma alternativa para a cultura dominante da ilegalidade.10 
 

Atualmente, diante da inefetividade da norma, em particular da Constituição, criam-

se formas alternativas à legalidade e ao Direito, carentes de fundamentações e de critérios de 

coesão e utilização aliados à inflação da lei em tentativas muitas vezes inúteis de resolver 

problemas de qualquer ordem e concretos.  Falta, portanto, generalidade à lei. A crise de 

legalidade manifesta-se quando a legalidade, compreendida como manifestação da ação e da 

palavra, no ambiente jurídico e político, não é reflexo da Constituição e não lhe confere a 

força normativa que lhe cabe.   

A legalidade, no sentido já apontado, é uma clara manifestação da ação no espaço 

público, ou seja, ela é (ou deveria ser) uma decisão tomada num espaço político-democrático 

de forma também democrática, em verdadeira expressão de cidadania. Se assim não for, 

enseja atos de descumprimento, seja em demonstração de desobediência civil ou 

desobediência não consciente. Contudo, o que ocorre e se observa é que contemporaneamente 

há uma evidente invasão do espaço público pelo espaço privado. Dessa forma, passa a ocorrer 

o que GuilhermoO’Donnel chamou de desaparecimento do espaço público.11 

Não obstante questionamentos sobre a verdade da democracia contemporânea – 

nomeadamente em países nos quais ela é mais recente –, é importante destacar que 

independentemente das facetas com as quais se apresenta, ela merece ser investigada em seus 

acertos e desacertos. Possivelmente, a democracia contemporânea, não apenas nos países em 

que foi construída tardiamente, muito pouco tem a ver com a maneira com a qual se originou. 

Hoje, ela é normalmente forjada por um discurso retórico que exalta o sufrágio universal, a 

participação popular (tantas vezes manipulada) como jargão necessário à sua manutenção e 

como o sistema menos ruim dentre os já vivenciados pelos Estados nacionais.12O modelo 

dedemocracia representativa encontra-se, portanto,em um frágil contexto de apatia 

generalizada, ausência de representatividade forte, limitação da democracia aos limites 

eleitorais, burocratização dos partidos políticose, a partir dessa realidade, torna-se crucial 
                                                 
10 NEVES, Marcelo. Entre Têmis e Leviatã: uma relação difícil. São Paulo: Martins Fontes, 2006, p. 256. 
11 O’DONNEL, Guilhermo. Sobre o Estado, a democratização e alguns problemas conceituais. In Novos estudos-

CEBRAP, nº. 36, jul-set 1993, p. 129.   
12 HOBSBAWM, Eric.Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo:Cia das Letras, São Paulo, 2008. 
Hobsbawm, além de desenvolver esse aspecto da crise democrática, acerca dessa alteração de sentido da 
democracia e da sua moderna configuração, ceticamente afirma: “Mesmo como alternativa a outros sistemas, ela 
só pode ser defendida com um suspiro de resignação.” p.101 
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repensar mecanismos para otimizar a participação popular de maneira menos manipulada e de 

forma a contribuir mais contundentemente para a construção de um espaço público real.Para 

tal empreitada, entretanto, é fundamental compreender as causas da fenda apontada e de que 

maneira ela cresce,a fim de que realmente seja combatida ou evitada. Não importa, em 

primeira linha, apontar uma solução definitiva para os problemas desse modelo de democracia 

– mesmo porque tal tarefa seria infactível – masreconhecer suas causas e características 

principais.Após este primeiro passo necessário, deve seguir a investigação a fim de elaborar, 

analisare testar a hipótese de o Direito constituir uma possibilidade legitimadora da 

construção política de um país, à luz da teoria política de Hannah Arendt.  

Com base na gama conceitual arendtiana, é possível afirmar que “a política baseia-se 

na pluralidade dos homens, (...) trata da convivência entre diferentes. Os homens se 

organizam politicamente para certas coisas em comum, essenciais num caos absoluto, ou a 

partir do caos absoluto das diferenças.”13O homem, então, não é um animal político 

aristotélico, segundo as concepções arendtianas. Na verdade, ele se torna um animal político 

na medida em que constrói política no espaço-entre, no in-between
14

, espaço que unifica e 

separa os homens, na medida em que aí eles manifestam suas diferenças e podem ser iguais, 

pois são igualmente dotados da condição humana da ação. Em suas palavras, “a política surge 

no entre-os-homens; portanto, totalmente fora dos homens. Por conseguinte, não existe 

nenhuma substância política original. A política surge no intra-espaço e se estabelece como 

relação.”15 

A vida política, portanto, não é mera zoé, no sentido aristotélico trabalhado por 

Hannah Arendt n’A condição humana
16, mas um construto que se dá no aparecimento para os 

outros, no espaço das aparências17 ou do aparecimento, livremente. Ser político, na dimensão 

arendtiana, é ser capaz de agir com liberdade, em vivência do que se chama bíos, um modo de 

ser próprio de cada indivíduo. Sobre essa terminologia Giorgio Agambem introduz o seu 

Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I, explicando tais termos:  

Os gregos não possuíam um termo único para exprimir o que nós queremos dizer 
com a palavra vida. Serviam-se de dois termos, semântica e morfologicamente 
distintos, ainda que reportáveis a um étimo comum:zoé, que exprimia o simples fato 
de viver comum a todos os seres vivos (animais, homens ou deuses) e bíos, que 

                                                 
13 ARENDT, Hannah. O que é política? Trad. Reinaldo Guarany. 7.ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. p. 
21-22. 
14

Hannah Arendt: Entre o Passado e o Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz de Fora, 
Editora UFJF,  pp. 75-88. 
15 ARENDT, Hannah. O que é política?...p. 23. 
16 ARENDT, Hannah. A condição humana...p. 120. 
17CALVET, Tereza.Somos do mundo e não apenas no mundo.Hannah Arendt: Entre o Passado e o 

Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz de Fora, Editora UFJF,  pp. 75-88. 
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indicava a forma ou maneira de viver própria de um indivíduo ou de um grupo. 
Quando Platão, no Filebo, menciona três gêneros de vida e Aristóteles, na 
Ethicanicomachea, distingue a vida contemplativa do filósofo (bíostheoreticós) da 
vida de prazer (bíosapolausticós) e da vida política (bíospoliticós), eles jamais 
poderiam ter empregado o termo zoé, (que, significativamente, em grego, carece de 
plural) pelo simples fato de que para ambos não estava em questão de modo algum a 
simples vida natural, mas uma vida qualificada, um modo particular de vida.18 

Ao mesmo tempo em que só é possível ser político, ter uma bíospoliticós agindo 

livremente, de maneira cíclica, a liberdade política se manifesta apenas quando os homens se 

encontram, na pluralidade, no agir em concerto, e o fazem realizando o uso público da razão. 

Aliás, Arendt afirmou que “o sentido da política é a liberdade”19e que “política e liberdade, 

portanto, são coincidentes, porém só se articulam quando existe mundo público.”20 

A ação humana é também forma de se fazer compreender, de se revelar, de deixar-se 

aparecer e de se inserir no mundo. Ao lado da fala, a ação exerce papel unificador entre ser e 

aparecer, momento em que os homens revelam suas identidades pessoais únicas no domínio 

público, que, por sua vez, é o espaço das relações interpessoais em ação, é também o que nos 

integra e nos difere, é o espaço da visibilidade. Segundo Hannah Arendt: 

É com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano, e essa inserção é como 
um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples do nosso 
aparecimento físico original. (...) Agir, em seu sentido mais geral, significa tomar 
iniciativa, iniciar (como indica a palavra grega archein, “começar”, “conduzir” e, 
finalmente, “governar”), imprimir movimento a alguma coisa (que é o significado 
original do termo latino agere).21 

 

O homem, para Hannah Arendt, é ser no mundo e também do mundo.22 O diálogo, ou 

seja, a fala na pluralidade, dá início à ação, que representa um segundo nascimento, um novo 

começo. Essa característica iniciática dos homens na pluralidade é o que impede o isolamento, 

a desolação e propicia a liberdade.  Para ela, não há possibilidade de haver política sem 

liberdade e nem o contrário. Há uma relação simbiótica entre ambas, explicada no ensaio O 

que é liberdade?, na obra Entre o passado e o futuro. Dentre os vários momentos em que 

Arendt explica tal relação,vale trazer à lume o momento em que explicita ser a liberdade a 

razão de ser da política: 

O campo em que a liberdade sempre foi conhecida, não como um problema, é claro, 
mas como um fato da vida cotidiana, é o âmbito da política. E mesmo hoje em dia, 
quer o saibamos ou não, devemos ter sempre em mente, ao falarmos do problema da 
liberdade, o problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom da 

                                                 
18 AGAMBEM, Giorgio. Homo Sacer: o poder soberano e a vida nua I. 2.ed. (Trad. Henrique Burigo). Belo 
Horizonte: UFMG, 2010. P.9. 
19 ARENDT, Hannah. O que é política?... p. 38. 
20LAFER, Celso in: ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro, 6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. p.21. 
21ARENDT, Hannah. A condição humana... p.221. 
22 CALVET, Tereza.Somos do mundo e não apenas no mundo.Hannah Arendt: Entre o Passado e o 

Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz de Fora, Editora UFJF,  pp. 75-88. 
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ação; pois ação e política, entre todas as capacidades e potencialidades da vida 
humana são as únicas coisas que não poderíamos sequer conceber sem ao menos 
admitir a existência da liberdade, e é difícil tocar em um problema político particular 
sem, implícita ou explicitamente, tocar em um problema de liberdade humana. A 
liberdade, além disso, não é apenas um dos inúmeros problemas e fenômenos da 
esfera política propriamente dita, tais como a justiça, o poder ou a igualdade; a 
liberdade que só raramente – em épocas de crise ou de revolução – se torna alvo 
direto da ação política, é na verdade o motivo por que os homens convivem 
politicamente organizados. Sem ela, a vida política como tal seria destituída de 
significado. A raison d’êtreda política é a liberdade, e seu domínio de experiência é 
a ação.23 
 

Vencendo o conceito de liberdade como pertencente à uma esfera de interioridade e 

intimidade (livre-arbítrio e autonomia da vontade), construído particularmente na era cristã, 

atingindo a modernidade, Arendt faz chegar até nós a ideia de liberdade como algo apenas 

possível num contexto de pluralidade e participação.24A era moderna fez surgir uma série de 

ameaças à existência do público e de tudo o que o constitui, tais como o aparecimento da 

esfera social25, o Estado-nação como organização política moderna, o nacionalismo 

exacerbado, que dá ensejo ao imperialismo e ao racismo, o governo burocratizado, como 

gigantesco formato de administração doméstica. Essas ameaças fizeram com que houvesse 

uma enorme dificuldade em se diferenciar as esferas pública e privada, já que a esfera social 

imiscuiu-se entre elas e dentro de cada uma individualmente, causando principalmente a 

privatização do público. A ascensão do social ocasionou, juntamente com tudo isso, a redução 

da condição da ação à condição da obra, à técnica, instrumentalizando a política e fazendo da 

administração pública mera gestão governamental, desprovida de ação. A política passa a ser 

resumida em governo, ou seja, em uma questão pedagógica, na qual um indivíduo ou um 

grupo governa e os demais são educados a serem governados e conduzidos. Também a esfera 

privada é reduzida a uma esfera de simples individualismo e intimidade, em que não é 

possível a afirmação das identidades pessoais únicas, apenas factível no espaço público, em 

meio à pluralidade.26 

A alienação do homem moderno em relação à política não é gratuita. A perda do 

mundo público também se dá a partir do momento em que o subjetivismo e o individualismo 

                                                 
23ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro.6.ed. São Paulo: Perspectiva, 2007.p.192. 
24 Sobre o conceito arendtiano de liberdade, vide SOUZA, Vinícius Silva de. O conceito de liberdade de Hannah 

Arendt.In: Hannah Arendt: Entre o Passado e o Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz 
de Fora, Editora UFJF,  pp. 113-121. 
25 A esfera social, para Arendt localiza-se numa zona de intersecção entre a esfera pública e a esfera privada. A 
primeira deve ser considerada como o espaço de participação política e o espaço-entre, o in between, que existe 
entre os homens, o espaço da pluralidade e do aparecimento, o espaço da vivência da liberdade. A esfera privada 
é tida como o espaço da intimidade e da interioridade. Já a esfera social é um misto entre ambas, que aparece na 
modernidade e na ascensão de uma sociedade definida, com a estrutura do lar, das suas instituições e 
organizações. Nessa esfera, a vivência da ação (no sentido arendtiano) é impossível, já que se aproxima muito 
mais do privado que do público. ARENDT, Hannah. A condição humana... p. 46. 
26ARENDT, Hannah. A condição humana...p. 46. 
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são exaltados pela própria Filosofia, em resposta à inversão da prioridade da vita 

contemplativa sobre a vitaactiva. Esta toma um lugar de maior destaque quando o homem 

deixa de buscar contemplar a natureza e as coisas e passa a buscar dominá-las. Ademais, 

dentro das dimensões da vitaactiva, também existe uma troca de papéis e de prioridades. A 

ação, paulatinamente, vai perdendo espaço para a fabricação e para o trabalho, até a completa 

instrumentalização do que se chama de política e o desaparecimentoconseqüente do espaço 

público.27 

Assim, os homens transportam para todas as esferas da vida, primeiramente, a 

necessidade de fabricação/obra e o seu procedimentalismo (característica do homo faber), e, 

posteriormente, o consumo/trabalho(característica do animal laborans) como prerrogativa, 

função e fim. Obra e trabalho assumem primazia sobre a política, já que os homens não 

conseguem manter-se no plural, com objetivos políticos comuns. O que se percebe é um 

falseamento da política e uma transmutação do seu sentido, já que interesses privados tomam 

a esfera pública. Observa-se, por exemplo, no universo jurídico-político, uma infinidade de 

leis criadas para amparar casos específicos e concretos, sem qualquer generalidade; edição de 

leis-medida;interpretação de súmulas vinculantes com valor superior ao da Constituição; o 

não reconhecimento da força normativa da própria Constituição por parte dos cidadãos 

enquanto agentes e por parte das próprias esferas jurisdicionais. Tudo a ilustrar o fenômeno da 

invasão da esfera pública pela privada e o triunfo do animal laborans.  

Na polis grega os homens mostravam sua igualdade em relação aos demais bem como, 

ao mesmo tempo, suas diferenças, ou seja, aquilo que o distinguia, em obras e feitos de todos. 

O espaço público era, portanto, o paradoxal espaço da igualdade e da diferença. Nas palavras 

de Arendt:  

(...) o domínio público era reservado à individualidade; era o único lugar em que os 
homens podiam mostrar quem realmente eram e o quanto eram insubstituíveis. Por 
conta dessa oportunidade, e por amor a um corpo político que a propiciava a todos, 
cada um deles estava mais ou menos disposto a compartilhar do ônus da jurisdição, 
da defesa e da administração dos assuntos públicos28.  
 

Na modernidade, com o advento da esfera social e do quase completo 

desaparecimento do público, é erguido o estandarte da igualdade e as diferenças tendem a 

desaparecer no que se refere ao campo jurídico. É preciso compreender que esse advento não 

pode impossibilitar a política, dada a sua condição de esfera mista e híbrida, mas deve, sim, 

recolocá-la nessa realidade com novos conceitos mais adequados ao espaço social e com este 

                                                 
27 ARENDT, Hannah. A condição humana... p. 105. 
28ARENDT, Hannah. A condição humana...p. 50  

10240



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

permitindo que a vida pública esteja entremeada a si. Precisa ser possível uma vida política 

mesmo que a esfera social se sobressaia, pois ainda retemos a capacidade de agir e de criar 

espaços públicos e a era moderna não pode ser reduzida ao advento do social.  

A própria materialização do Direito e o processo legislativo são possibilidades de 

recolocar o espaço público. Fabricar leis é, seguramente, uma expressão da autodeterminação 

de um povo, possibilidade de construir o público e o político, sem fazer desaparecer as 

individualidades; é então uma possibilidade de relacionar os homens entre si e, ainda assim, 

manter suas diferenças salutares para o processo de construção da comunidade política.  

O Direito institucionaliza a liberdade e, por isso, viabiliza o poder, que, na concepção 

arendtiana apenas se dá no espaço público, entre os homens objetivando atos fundacionais, 

aparecendo quando os homens se reúnem e se esvaindo quando não mais é 

necessário.29Relativamente às possibilidades de fundação que são manifestações de ação, 

ressalte-se a análise de Vinícius de Souza: 

Como lembra Arendt, a ação humana é traduzida por seu caráter de fundação, pois 
algo de novo é colocado no mundo. Este sentido da ação faz referência ao que 
Agostinho definiu como “a existência humana no mundo”. Portanto ação e começo 
são demonstrações plenas da liberdade humana, as quais estão sujeitas ao 
“infinitamente improvável”, e cumprem a função de interromper o automatismo das 
atividades petrificadas na história e que negam o verdadeiro sentido da política. 30 

 

Se seguirmos as concepções arendtianas, concluímos que não é possível vislumbramos 

o Direito como fator limitador do poder, mas ao contrário, possibilitador dele e dos espaços 

públicos, criador de ações concertadas (em concerto), rompedor do automatismo das 

atividades petrificadas na história. A criação normativa, para ter eficácia e efetividade, deve 

ser fruto dessas ações pluraisiniciáticas e fundadoras, do compromisso mútuo assumido pelos 

agentes, o que lhe confere legitimidade em real concordância entre palavras e atos. A vivência 

da jurisdição constitucional também é ato semelhante, é rememoração da fundação, é 

alargamento de significados.  

                                                 
29 Sobre a institucionalização do poder e seu conceito, Arendt esclarece: “Poder corresponde à capacidade 
humana não somente de agir mas de agir em comum acordo. O poder nunca é propriedade de um indivíduo; 
pertence a um grupo e existe somente enquanto o grupo se conserva unido. Quando dizemos que alguém “está no 
poder”, queremos dizer que está autorizado por um certo número de pessoas a atuar em nome delas. No 
momento em que o grupo do qual se originou a princípio o poder (potestas in populo, sem um povo ou um grupo 
não há poder), desaparecer, “seu poder” some também. No uso comum quando nos referimos a um “homem 
poderoso” ou a uma “personalidade poderosa”, já estamos empregando a palavra “poder” metaforicamente; o 
que queremos dizer sem a metáfora é “fortaleza”.” Sobre a violência in: ARENDT, Hannah. Crises da 

República. São Paulo: Perspectiva, 2006, p.123. 
30 SOUZA, Vinícius Silva de. O conceito de liberdade de Hannah Arendt.In: Hannah Arendt: Entre o Passado e 

o Futuro (Adriano Correia e Mariangela Nascimento, orgs.),  Juiz de Fora, Editora UFJF,  p. 118. 
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A era moderna e o mundo contemporâneo relegaram à política um lugar secundário, 

fenômeno chamado por Hannah Arendt de esquecimento da política31. O encolhimento do 

espaço público é marcado pela invasão do social e do privado nos espaços de tomada de 

decisão, com a finalidade de manter as necessidades sociais (elemento constitutivo da obra) e 

vitais (elemento constitutivo do trabalho) e pela transformação do homem em indivíduo 

produtor e consumidor, em manutenção do ciclo de criação e consumo. Dessa forma, o 

homem passa a realizar a fabricação em forma de trabalho, voltada para o consumo, 

redundando no fato de que o animal laborans toma também o lugar do homo faber, tendente a 

manter o ciclo de consumo em todas as potencialidades e esferas da vida. Tal fenômeno é 

engrossado também pelo crescimento das “massas”, formadas por pessoas que não podem 

constituir o espaço-entre, ou porque se alienam do espaço público e são indiferentes em 

relação aos outros, ou porque já não encontram mais nada com que interajam ou que as 

integrem.32 

Explicitando o processo de compreensão do encolhimento do espaço público e vitória 

do animal laborans, Hannah Arendt enuncia:  

Assim, esquematicamente falando, a Antigüidade grega concordava em que a mais 
alta forma de vida humana era despendida em uma polis, e em que a suprema 
capacidade humana era a fala – zóonpolitikón e zóonlógonékhon, na famosa dupla 
definição de Aristóteles; a Filosofia medieval e romana definia o homem como 

animal rationale; nos estágios iniciais da idade moderna o homem era 
primariamente concebido como homo faber, até que, no século XIX, o homem foi 
interpretado como um animal laborans, cujo metabolismo com a natureza geraria a 
mais alta produtividade de que a vida humana é capaz.33 
 

A partir de então, o homem se volta a produzir o que ele é capaz e o que necessita 

consumir, mas o quanto ele necessita aumenta cada vez mais, ocasionando a perda do mundo. 

A explicar esse processo, Adriano Correia complementa:  

Na era moderna, onde o público (o político por excelência) e o privado (o espaço do 
cuidado com a subsistência, da privacidade) se diluem no social, cada vez mais a 
forma assumida pelo trabalho e pela fabricação no conjunto da ordenação social vai 
adquirindo relevância política, na medida em que são elementos determinantes na 
constituição de um mundo comum.34 

 

Por mundo, temos que é “aquele espaço institucional que deve sobreviver ao ciclo 

natural da natalidade e mortalidade das gerações, e que se distingue dos interesses privados e 

vitais dos homens que aí habitam, a fim de que se garanta a possibilidade da transcendência 

                                                 
31ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro..p.19. DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: 

esquecimento e redescoberta da política. Revista Trans/Form/Ação, v.24, n.1 Marília, 2001, p. 249-272. 
 
33 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro... p.95. 
34 CORREIA, Adriano. O desafio moderno: Hannah Arendt e a sociedade de consumo. ...p.232. 
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da mortalidade humana por meio da memória e da narração das histórias humanas.”35 Esse é o 

mundo comum apontado em tantas obras por Arendt, que também pode ser compreendido 

como o espaço público de tomada de decisões, o qual vem mudando suas configurações 

desejáveis e ideais para a consecução do político, sendo invadido pelo privado a partir da 

modernidade, perdendo-se paulatinamente. 

Com essas transformações, todas as coisas são mais descartáveis, aparecem e logo são 

consumidas; até mesmo a política e seus instrumentos passam a ser assim elaboradas e 

operacionalizadas. Esse utilitarismo toma também o campo do Direito e o processo 

legislativo, ocasionando, dentre outras coisas, a crise de legalidade apontada, a forma 

burocrática de governo, a política sendo equacionada ao governo, o crescimento de uma 

sociedade de massas e de operários. Para Arendt, “as massas não se unem pela consciência de 

um interesse comum e falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em 

objetivos determinados, limitados e atingíveis”.36 

O animal laborans não é livre, na medida em que é privado da companhia de outros 

homens com interesses públicos; não sendo dotado de liberdade, não pode produzir política, 

não pode agir, não pode promover atos fundacionais, como o Direito, por exemplo. Ele é 

apolítico, portanto. Para se resgatar o político, é necessário que os homens reconstituam o 

poder37, por meio do acordo, retomem a liberdade, apenas possível no encontro e no 

aparecimento e, a partir de então, promova a fundação. Nesse sentido, Marcelo Cattoni: 

Tal vinculação entre Direito e poder comunicativo torna desnecessária a tarefa 
clássica de encontrar um substituto para as já esgotadas fontes de justiça que 
representavam um Direito Natural que se autolegitima, um substituto que pudesse 
suprir a violência meramente factual da autoridade da roupagem do poder legítimo.38 
 

Segundo o modelo arendtiano, o Direito, apresenta-se como uma das possibilidades 

fundacionais, surgindo a partir do consenso entre os homens, assim como o poder e, em meio 

                                                 
35DUARTE, André. Hannah Arendt e a modernidade: esquecimento e redescoberta da política...p. 257. 
36 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das letras, 1989, p. 361. 
37 Sobre esse assunto, também Habermas analisa Hannah Arendt: “Para Hannah Arendt, o poder político não é 
um potencial para a imposição de interesses próprios ou a realização de fins coletivos, nem um poder 
administrativo capaz de tomar decisões obrigatórias coletivamente; ele é, ao invés disso, uma força autorizadora 
que se manifesta na criação do direito legítimo e na fundação de instituições. Ele manifesta-se em ordens que 
protegem a liberdade política, na oposição às repressões que ameaçam a liberdade política a partir de dentro ou 
de fora, principalmente nos atos instauradores da liberdade ‘que dão vida a novas instituições e leis’. E ele surge 
do modo mais puro, nos instantes em que revolucionários assumem o poder que está na rua; quando as pessoas 
decididas à resistência passiva opõem-se aos tanques estrangeiros, tendo como armas apenas as mãos; quando 
minorias convencidas não aceitam a legitimidade das leis existentes e se decidem à desobediência civil; quando, 
em meio aos movimentos de protesto, irrompe o ‘puro prazer de agir’. Tomando como Arendt revolve os 
diferentes eventos históricos a fim de farejar sempre o mesmo fenômeno da relação íntima entre o poder 
comunicativo e a produção do direito legítimo.” HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre faticidade e 
validade I. 2.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. p.187-188. 
38 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito política e filosofia. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, 
p. 53. 
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às suas muitas funções, possui um compromisso com a ação política concertada; tem o papel 

de institucionalizar o público, garantindo o seu espaço materializado. Ao contrário do que 

alguns sustentam, o Direito não tem o condão de limitar o poder, este limita-se a si mesmo; o 

Direito é na verdade condição de possibilidade para o poder, representa a fundação do político 

a partir da ação. Para Hannah Arendt, 

O homem, tal como a filosofia e a teologia o conhecem, existe – ou se realiza – na 
política apenas no tocante aos direitos iguais que os mais diferentes garantem a si 
próprios. Exatamente na garantia e concessão voluntária de uma reivindicação 
juridicamente equânime reconhece-se que a pluralidade dos homens, os quais devem 
a si mesmos sua pluralidade, atribui sua existência à criação do homem.39 
 

A Constituição se mantém na medida em que o processo político sempre se remete a 

ela, pois ela é expressão do compromisso do Direito, da promessa mútua diante das 

imprevisibilidades.  Nesse ponto, a autoridade e como ela se coloca no mundo público por 

meio da tradição revelam-se como questões importantes a serem tratadas. Arendt, na obra 

Entre o passado e o futuro, quando fala da ruptura da tradição40, retrata a dificuldade para se 

construir soluções para os problemas contemporâneos. 

Embora a autora apresente novas formas de participação política, como os conselhos e 

até mesmo a desobediência civil,41aqui a proposta é apenas o resgate do Direito e da 

Constituição como formas legítimas de fundação do político. O Direito e a Constituição 

precisam ser considerados a partir de sua força iniciáticae de manifestação da palavra e da 

ação participativas. Desse modo, o Direito – aqui compreendido como ação – deixa de ser 

concebido em termos de produzir e fabricar, de trabalho e obra, podendo avançar para além 

das leis mal cumpridas, atropeladas por não-processos legislativos, não-efetividades e 

irreflexo da Constituição.  

 

 

 

 

 

 
                                                 
39 ARENDT, Hannah. O que é política?...p. 23. 
40ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro...p. 28-42. 
41 Acerca do assunto, vide Desobediência Civil in: ARENDT, Hannah. Crises da República. São Paulo: 
Perspectiva, 2006, p.49-90. Na conclusão desse ensaio, especificamente sobre a possibilidade de que a união 
entre os homens – seja por meio de conselhos, órgãos de participação coletiva ou mesmo a desobediência civil –, 
apresenta-se como hipótese de ato fundacional apto a solucionar os problemas institucionais, Arendt afirma: 
“Desde que o Pacto de do Mayflower foi redigido e assinado sob uma espécie diferente de emergência, as 
associações voluntárias tem sido o remédio especificamente americano para o fracasso das instituições, para a 
inidoneidade dos homens e para a incerta natureza do futuro.”  p.90. 
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PAUL RICOEUR E O FENÔMENO DA OBJETIVAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

PAUL RICOEUR AND THE QUESTION OF STRICT LIABILITY 

 

Kleber Vinicius Gonçalves Feio 

 

RESUMO 

 

O texto trata da análise de Paul Ricoeur do conceito de responsabilidade e centra-se, 

mais especificamente, na questão da objetivação da responsabilidade civil. A 

metodologia investigativa adotada foi a da pesquisa bibliográfica. Estruturalmente o 

texto inicia com um pequeno esboço da contribuição kantiana à evolução do conceito de 

responsabilidade. O tópico seguinte trata da ideia contemporânea de responsabilidade e 

subdivide-se em dois tópicos menores: o primeiro trata das contribuições da filosofia da 

linguagem e o segundo da reformulação do conceito de responsabilidade. Deve-se 

destacar que o texto aborda, dentro de suas limitações, conceitos centrais da temática, 

tais como os de solidariedade, segurança e risco. 

 

PALAVRAS CHAVE: Filosofia do direito, Ricoeur, Responsabilidade Civil.     

 

ABSTRACT 

 

This text discusses the problem of liability according to Paul Ricoeur’s analysis. The 

main emphasis is the problem of strict liability. We adopted the literature search as 

investigative methodology. Structurally, the text begins with a short sketch of Kant’s 

contribution to the evolution of the concept of liability. The next section discusses the 

contemporary idea of liability and is subdivided into two minor topics: the first deals 

with the contributions of philosophy of language and the second deals with the 

reformulation of the concept of liability. It should be noted that this text discusses 

within its limitations, the central concept of theme, such as solidarity, security and risk. 

 

KEYWORDS: Liability, Philosophy of right, Ricoeur. 
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1. IMPUTAÇÃO E RESPONSABILIDADE: A HERANÇA KANTIANA. 

 

 A ideia básica, subjacente à concepção clássica do direito civil, no que se refere 

ao conceito de responsabilidade, é a de que responsabilidade corresponde ao dever de 

reparar o dano. No direito penal corresponde à obrigação de suportar a pena. Trata-se 

de um termo de sentido firme e fundamental no plano jurídico, mas cuja fundamentação 

filosófica ainda parece apenas tatear. Responsabilidade é um termo, de fato, 

relativamente recente no debate teórico. Podemos dizer, contudo, que a tradição 

filosófica prenuncia a ideia de responsabilidade por meio dos conceitos de justiça, 

equidade, imputação e ideias correlatas. É justamente no conceito de imputação que, 

segundo Ricoeur, se deve buscar a genealogia da ideia de responsabilidade: 

(...) é fora do campo semântico do verbo responder, quer se trate de 
responder por..., quer se trate de responder a..., que é preciso procurar o 
conceito fundador, a saber, é no campo semântico do verbo imputar. 
(RICOEUR, 1995, p. 37) 

Costuma-se falar de responsabilidade buscando sua etimologia, contudo, não 

podemos esquecer que a análise etimológica nem sempre corresponde à ordem das 

ideias. É comum que um conceito primitivo, que não consta na análise etimológica, 

tenha importante peso histórico na construção de uma ideia jurídica. É o que parece 

ocorrer com a ideia de responsabilidade, que teria, segundo Ricoeur, evoluído a partir 

do verbo imputar.  Grosso modo, imputar é atribuir a alguém uma determinada ação. Há 

uma relação primitiva, destaca Ricoeur, entre a ideia de imputação e a de obrigação, na 

história do direito. O corolário dessa relação seria a obrigação de reparar o dano ou 

sofrer a pena: “(...) o juízo de imputação conduz ao de retribuição enquanto obrigação 

de reparar ou de sofrer a pena.” (RICOEUR, 1995, p. 38). Assim, a ideia de imputação, 

embora com enfoque retributivo, já sustentava o dever de reparar, que é o núcleo da 

noção clássica de responsabilidade civil.  

 Segundo Ricoeur, a contribuição kantiana é fulcral para a compreensão do 

debate teórico em torno da ideia de imputabilidade.  

O problema kantiano remonta à Crítica da Razão Pura, mais especificamente ao 

capítulo da Dialética Transcendental, que trata, dentre outras coisas, das antinomias da 

razão pura. Em linguagem kantiana uma antinomia é um conflito de ideias da razão: um 

enunciado representando a tese e outro representando a antítese. No plano teórico, ficou 
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estabelecido que não haveria solução para os problemas propostos pelas antinomias. O 

que nos interessa aqui é a terceira antinomia da razão, que é a que trata da ideia de 

liberdade. A tese desta antinomia diz que 

A causalidade segundo as leis da natureza não é a única de onde podem ser 
derivados os fenômenos do mundo no seu conjunto. Há ainda uma 
causalidade pela liberdade que é necessário admitir para os explicar 
(KANT, 1997, p. 406 – o destaque é meu). 

 Já a antítese, diz o seguinte: “Não há liberdade, mas tudo no mundo acontece 

unicamente em virtude das leis da natureza” (KANT, 1997, p. 407). Ao falar em 

“causalidade segundo as leis da natureza” Kant se refere à ideia de nexo causal que 

explica os fenômenos no mundo físico. Todo fenômeno físico têm uma explicação 

causal: a queda de um corpo, o movimento da Terra, um acidente de trânsito etc. 

Causalidade pela liberdade, por sua vez, diz respeito a um suposto início absoluto que 

dê origem a uma determinada série causal.  

Do ponto de vista das ciências naturais não há uma causalidade livre, no sentido 

apresentado pela tese da terceira antinomia, pois todos os fenômenos podem ser 

reduzidos, assim se acredita, a uma explicação determinística. A única causa incausada, 

se é que ela existe, seria Deus. Contudo, surpreendentemente, Kant amplia a esfera da 

razão especulativa e afirma, na explicação da tese, que a ideia de causalidade pela 

liberdade “apenas constitui o conceito da absoluta espontaneidade da ação, como 

fundamento autêntico da imputabilidade da ação” (KANT, 1997, p. 408). Esse é o elo 

entre a Crítica da razão pura e a Crítica da razão prática. Se nosso raciocínio se 

orientar unicamente pelo mecanismo causal, a cadeia é infinita. Podemos regredir ad 

infinitum acompanhando a lógica de “A é causa de B” e, ipso facto, não se chega ao 

juízo de imputação. O raciocínio da tese, por sua vez, admite a imputabilidade. Parte-se 

da ideia de que há um autor livre, isto é, imputável. Tal ideia, ainda que de origem na 

razão especulativa, tem importante repercussão nas filosofias moral e do direito em 

Kant. Segundo Ricoeur, a noção de imputabilidade, no sentido de capacidade para a 

imputação (moral e jurídica), constitui uma chave indispensável para compreender o 

cuidado de Kant em preservar a dupla articulação cosmológica (razão teórica) e ética 

(razão prática) do termo imputação, enquanto juízo de atribuição a alguém, como sendo 

verdadeiro autor de uma ação censurável. 

Em Kant, destaca Ricoeur, a força da ideia de imputação consiste na conjunção 

de duas ideias básicas: a da atribuição de uma ação a um agente e a da qualificação 
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moral dessa ação. A Metafísica dos Costumes claramente define Zurechnung 

(imputatio) em sentido moral como o “juízo pelo qual alguém é tido como Urheber 

(causa livre, autor) de uma ação (Handlung), que desde então se chama Tat (factum) e 

tomba sob a alçada da lei” (Ak, A, 6, 227). Além disso, na Doutrina do Direito, Kant 

sustenta a ideia segundo a qual uma pessoa se define como o sujeito cujas ações são 

suscetíveis de imputação. Uma coisa, ao contrário, é aquilo que não é suscetível de 

qualquer imputação. Não se pode, assim, imputar um fato a uma coisa, pode-se, ao 

contrário, a uma pessoa. Isso porque uma pessoa pode introduzir, por sua vontade (von 

selbst), mudanças na cadeia causal fenomênica. Em outras palavras, a ordem física é 

alterada em sua seqüência causal pela intervenção volitiva humana. Admitir tal ideia de 

causalidade seria, segundo Kant, uma pedra de escândalo para a filosofia, que 

encontraria, nesse campo, insuperáveis dificuldades.  

O que toda essa digressão teórica tem a ver com o nosso tema: a evolução do 

conceito de responsabilidade? Muito, do ponto de vista da epistemologia jurídica. O 

ponto fulcral que encontra lugar no debate teorético, moral e jurídico, em Kant, e 

recuperado por Ricoeur é o conceito de liberdade. Na Crítica da razão pura, liberdade é 

uma aporia e as ciências naturais não puderam dar sustentação a esse conceito. Esse 

quadro não mudou muito do século XVIII para o XXI. A física, a biologia e a 

psicologia, por exemplo, parecem estar, sem dúvida, do lado da antítese e não da tese. 

Contudo, o raciocínio moral e, além disso, o jurídico, não podem abrir mão da ideia de 

liberdade, concebida como capacidade de não seguir a inclinação natural (que é o 

sentido kantiano de liberdade). Do ponto de vista da psicanálise, por exemplo, temos a 

tendência de transgredir as normas sociais, mas, resistimos a isso por ação do superego. 

A vitória sobre a pulsão de transgressão seria a versão psicanalítica do que, em 

linguagem kantiana, chamaríamos de liberdade. A liberdade é, assim, um corte na 

cadeia causal natural. Liberdade, em Kant, não é fazer tudo o que me dá vontade, e 

sim, justamente, ser capaz não fazer o que, por inclinação natural, me dá vontade. 

Liberdade é ser capaz de quebrar o nexo causal natural. Não é o mesmo que livre-

arbítrio
1. Trata-se do conceito ético nuclear, que repercute no plano jurídico por meio 

da noção de imputação. Daí que, segundo Ricoeur, a Crítica da razão prática introduz a 

                                                           
1
 A noção cristã de livre-arbítrio encerra a ideia de poder de escolha. A noção kantiana de 

liberdade, por sua vez, encerra a ideia de capacidade de agir orientado pela razão prática, isto 
é, pelo respeito ao outro, pelo cumprimento do dever, numa palavra, pelo “princípio supremo da 
moralidade”. 
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ligação decisiva entre liberdade e lei, ligação pela qual a liberdade constitui a ratio 

essendi da lei e a lei a ratio cognoscendi da liberdade. Por isso mesmo, pode-se dizer 

que liberdade e imputabilidade, assim pensadas, praticamente coincidem.  

 

2. A IDEIA CONTEMPORÂNEA DE RESPONSABILIDADE. 

 

A ideia de responsabilidade, ainda que tenha suas raízes no conceito de imputação, 

se torna independente dele. A reparação se torna mais importante que a imputação. De 

todo modo, segundo Ricoeur, o conceito de responsabilidade evolui por meio de 

reinterpretações e mesmo atualizações da herança kantiana.  

Se, de um lado, a ideia moral de imputação ganhou força no plano jurídico nos 

séculos XVIII e parte do XIX, o conceito jurídico de responsabilidade foi determinante 

na reconfiguração da filosofia moral. É como se a filosofia moral tivesse, durante um 

determinado tempo, influenciado a linguagem jurídica, por meio do conceito de 

imputação e, em seguida, a linguagem jurídica tenha invadido o domínio moral pela 

repercussão do conceito de responsabilidade. 

Hoje, em filosofia moral, os adjetivos responsável ou irresponsável parecem estar 

muito mais presentes e ter muito mais força no debate teórico que os de imputável e 

inimputável. O problema é que, observa Ricoeur, tematizar a responsabilidade com 

todas as implicações inerentes ao campo moral implica o reconhecimento de que certa 

fluidez invade o domínio conceitual. Basta citar aqui a repercussão teórica das ideias de 

Hans Jonas, para quem o termo responsabilidade se impõe em filosofia moral a ponto de 

se tornar um princípio. Mas quais os limites da aplicação deste princípio sustentado por 

Jonas? Tal princípio nos ajuda a refletir sobre o problema da reparação? Em que sentido 

este princípio pode ajudar o direito e, em especial, o direito civil? 

Jonas diz, no prefácio de sua obra O princípio responsabilidade, que o tema de seu 

livro é o “dever recém-surgido, expresso no conceito de responsabilidade” (JONAS, 

2006, p. 22). Ele trata a responsabilidade como o núcleo contemporâneo da teoria ética. 

Só que, quando pensamos isso do ponto de vista do direito civil, temos aqui um 

problema: ao ampliar demais o alcance da responsabilidade, aparentemente, Jonas 

enfraquece tal conceito como mecanismo de reparação (na verdade, a reparação nem é 
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uma questão nuclear em Jonas e sim a precaução). Por isso mesmo, segundo Ricoeur, 

temos que tomar certo cuidado com a fluidez conceitual pela qual “sois responsável por 

tudo e por todos” (RICOEUR, 1995, p. 36). É essa a “fluidez” que, segundo Ricoeur, 

deve causar certa desconfiança ao jusfilósofo.   

Além disso, conforme já destacamos no capítulo anterior, o adjetivo responsável 

arrasta consigo uma diversidade de complementos, pois além do entendimento segundo 

o qual a pessoa é responsável pelas conseqüências dos seus atos, há também o 

entendimento segundo o qual se é, além disso, responsável por outras pessoas, na 

medida em que estão cometidas ao encargo ou cuidado da pessoa dita responsável. 

 

a. CONTRIBUIÇÕES DA FILOSOFIA DA LINGUAGEM 

 

Ricoeur chama a atenção para duas principais vertentes da filosofia da linguagem 

que deram sua contribuição para a reconfiguração da ideia de responsabilidade: a 

filosofia analítica e a hermenêutica. 

A filosofia analítica trabalha com a análise da linguagem. Ricoeur cita Strawson 

como uma caso emblemático, pois seu pensamento teve repercussão nas ideias de Hart, 

por exemplo. Strawson forjou o termo ascription para designar “a operação predicativa 

de um gênero único, que consiste em atribuir uma ação a alguém” (RICOEUR, 1995, p. 

45). O objetivo básico de Strawson era estabelecer particulares de base, isto é, sujeitos 

de atribuição irredutível. Só existiriam dois tipos de indivíduos em qualquer tentativa 

de derivação: corpos espácio-temporais e pessoas. A derivação em sentido de 

imputação se aplicaria às pessoas. A teoria da ascription é uma tentativa de 

desmoralizar a noção de imputação, isto é, torná-la menos moral e mais suscetível ao 

cálculo linguístico. Trata-se de deixar clara a estrutura lógica da predicação e, portanto, 

da imputação. O conceito de responsabilidade é dependente da ideia de obrigação, seja 

de fazer (ou deixar de fazer), de reparar ou de sofrer uma pena. A teoria da ascription, 

segundo Ricoeur, tenta tornar tal conceito menos dependente desta ideia. Tenta-se, por 

meio da análise da linguagem, fazer uma investigação moralmente neutra do agir. 

Investiga-se a estrutura predicativa da imputação: a atribuição de um fato a alguém, 

independentemente de valoração moral. 
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A filosofia analítica, a despeito de suas valiosas contribuições ao estudo da lógica, 

não dá conta de explicar a realidade humana em suas principais dimensões. O Primeiro 

Wittgenstein, por exemplo, um dos pensadores que mais se dedicou ao estudo da análise 

da linguagem nos moldes do pensamento lógico, destacou no aforismo 6.421 do 

Tractatus logico-philosoficus, que “Es ist klar, daβ sich die Ethik nicht aussprechen 

läβt.” (“É claro que a ética não se deixa exprimir”)  (WITTGENSTEIN, 1994, p. 277). 

Ele estava com isso dizendo, dentre outras coisas, que a Ética não pode ser apreendida 

por nossos esquemas lógicos de pensamento.    

Por isso mesmo, a problemática da responsabilidade não pode ser resolvida apenas 

pela via lógico-analítica. Daí a hermenêutica exigir a superação do expectador 

desinteressado: é preciso o abandono da ideia de verdade sem crença tal como o requer 

o conceito de círculo hermenêutico
2. Temos que reconhecer o fracasso de todos os 

sistemas de pensamento que se pretendem saber absoluto. O pensamento de Ricoeur 

tem um estreita relação com Heidegger e Gadamer, pois trata-se de uma hermenêutica 

da finitude aberta do homem. A Hermenêutica, por isso mesmo, trata das múltiplas 

funções do significar humano e das suas mútuas relações.   

 

b. A REFORMULAÇÃO DO CONCEITO DE RESPONSABILIDADE 

 

No que respeita à renovação da ideia de responsabilidade no plano jurídico, não se 

deve esquecer seu ponto de partida que, no direito civil, consiste na obrigação de 

reparação de danos. O direito civil, ao invés de buscar penalizar, busca a reparação. 

Por isso mesmo, Ricoeur diz que o conceito de responsabilidade evoluiu no sentido da 

despenalização. Contudo, observa o filósofo francês que o Código Civil, ao falar de 

culpa, preserva, segundo parece, três ideias: “que uma infração foi cometida, que o 

autor conhecia a norma e, finalmente, que era senhor dos seus atos de maneira a ter 

podido agir de outro modo” (RICOEUR, 1995, p. 50). Esse raciocínio preserva a 

chamada teoria subjetiva, fundada na culpa do agente. 

                                                           
2
 O Círculo Hermenêutico é entendido por Gadamer, em Verdade e Método, como uma 

articulação entre a interpretação e a pré-compreensão de um texto. Não existe interpretação a 
partir de um grau zero de entendimento.   
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Entretanto, o espaço ocupado pela teoria objetiva, que responsabiliza 

independentemente de culpa, é notório. Diz Ricoeur: 

Toda a história contemporânea daquilo a que se chama o direito da 

responsabilidade, no sentido técnico do termo, tende a ser substituída pela 
ideia de responsabilidade sem falta, sob a pressão de conceitos como os de 
solidariedade, de segurança e de risco, que tendem a ocupar o lugar da ideia 
de falta. Tudo se passa como se a despenalização da responsabilidade civil 
devesse também implicar sua completa desculpabilização. (RICOEUR, 
1995, p. 50 – o destaque é meu). 

Assim, além da despenalização (a reparação civil substituiu a pena), tudo 

pareceria indicar que a evolução do conceito de responsabilidade caminha no sentido da 

desculpabilização. Sob este ponto de vista, a culpa já não seria mais o cerne da questão 

e sim os três conceitos mencionados neste excerto: solidariedade, segurança e risco.  

Essa tendência, sem dúvida nenhuma, repercutiu no parágrafo único do art. 927 

do Código Civil Brasileiro, que obriga à reparação, independentemente de culpa, nos 

casos onde a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implica, por sua 

natureza, risco para os direitos de outrem.       

Contudo, observa Ricoeur, há problemas neste novo perfil da ideia de 

responsabilidade. Podemos, de fato, ser teoricamente coerentes ao substituir a ideia de 

culpa pela de risco? Esse empreendimento não conduzirá, paradoxalmente, a uma total 

desresponsabilização da ação? 

Ricoeur observa que as articulações feitas entre solidariedade, risco e segurança 

não estão tão claras e mesmo que admitamos que esta discussão seja pertinente, isso não 

implicaria a superação da ideia de culpa, como muitas vezes a doutrina parece sugerir. 

Com o avanço das novas tecnologias e técnicas de produção, ocorreu, sem dúvida, uma 

extensão na esfera dos riscos. Tal extensão é a razão pela qual o dever de segurança 

passou a ter lugar proeminente neste debate. Sem dúvida, segurança só é um problema 

que se impõe no imaginário social da contemporaneidade em função do 

desenvolvimento tecnológico, que ampliou a potencialidade dos riscos.  

Sérgio Cavalieri Filho, por exemplo, diz que o dever que se contrapõe ao risco é 

o dever de segurança. Segundo este doutrinador, a responsabilidade objetiva surge 

quando a atividade perigosa causa dano a outrem, o que evidenciaria ter sido ela 

exercida com violação do dever de segurança. Diz ainda, Cavalieri Filho: 
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Com efeito, quem se dispõe a exercer alguma atividade perigosa terá que 
fazê-lo com segurança, de modo a não causar dano a ninguém, sob pena de 
ter que por ele responder independentemente de culpa. Aí está, em nosso 
entender, a síntese da responsabilidade objetiva. (CAVALIERI FILHO, 2010, 
p. 145 – o destaque é meu). 

Consideramos, contudo, inadequada a forma com que Cavalieri Filho formata a 

sua argumentação. A teoria do risco, desde os seus primórdios, no século XIX, com 

Saleilles e o início do século XX, com Josserand, não trata a responsabilidade objetiva, 

como um problema conexo à violação de algum dever. Não se é objetivamente obrigado 

a reparar porque algum dever foi violado. Não se trata, portanto, de penalizar o criador 

de riscos, já que, nas sociedades liberais, o espírito empreendedor não é condenável. 

Aliás, esse é o um dos grandes dilemas apresentados pelo sociólogo Ulrich Beck: como 

manter os riscos no âmbito do suportável e ao mesmo tempo não obstaculizar o 

processo de modernização? (BECK, 2001). O raciocínio de Cavalieri Filho, contudo, na 

passagem supracitada, segue a seguinte estrutura: se o dever X for violado (segurança) 

então a pena Y deve ser aplicada. Mas responsabilidade objetiva não é isso.   

Sem dúvida, temos que pressupor o dever de segurança, em se tratando de 

qualquer atividade humana, mas não nestes termos. Este dever, no nosso entender, deve 

estar articulado com o respeito à dignidade humana e à solidariedade social. Toda 

atividade de risco, já que parece ser um lugar-comum que as sociedades de modernidade 

avançada não podem mais se desenvolver sem as atividades assim caracterizadas, 

precisa prever a proteção da pessoa humana em todas as suas dimensões: física, moral, 

social etc. É nesse sentido que se diz que alguém é, objetivamente, titular do dever de 

indenizar e não porque esse alguém tenha violado algum dever de segurança. Até 

porque, se essa violação ocorrer, de fato, se trata de um agravante que extrapola os 

limites da discussão sobre a esfera objetiva da responsabilização. 

Faz sentido, sem dúvida, segundo Ricoeur, sustentar a ideia de segurança na de 

risco, mas o mesmo não se pode dizer da ideia de solidariedade. Solidariedade não é 

um conceito moral utilitário, como o de segurança. Não está clara e, aliás, parece até 

problemática, a tentativa de sustentar a solidariedade em uma espécie de filosofia do 

risco e na caça ao responsável, como se fosse uma espécie de caça às bruxas. Banalizar 

a busca do responsável aniquila, segundo Ricoeur, o capital de confiança, próprio, por 

exemplo, das relações contratuais. Esses seriam efeitos perversos da extensão da esfera 
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dos riscos e da mudança de escala espacio-temporal sugerida por Hans Jonas, a despeito 

de quão importante seja a preocupação com as futuras gerações. 

Não se pode transformar a responsabilidade objetiva em um capítulo da teoria 

dos jogos
3. Por isso mesmo, Ricoeur diz que 

(...) desconectada de uma problemática da decisão, a ação vê-se, ela mesma, 
colocada sob o signo da fatalidade que é o oposto exato da responsabilidade. 
A fatalidade não é ninguém, a responsabilidade é alguém. (RICOEUR, 1995, 
p. 52). 

Decisão, nesta passagem, refere-se ao poder fazer, próprio do agente imputável. 

Isso repõe a questão inicial de saber se, e até que ponto, a ideia de reparação pode ser 

desvinculada da ideia de uma falta cometida. Além disso, cabe saber se podemos 

separar a ideia de responsabilidade da de reparação, como parece sugerir o debate ético, 

do tipo proposto por Hans Jonas, em que não há mais reciprocidade entre agente e 

paciente, que estão em dimensões espacio-temporais distintas, e quem sofre o prejuízo 

já não pode mais cobrar a indenização do autor do dano.  

Houve, segundo Ricoeur, um recuo, no campo jurídico, do uso do conceito de 

imputação e, por outro lado, uma proliferação, no campo moral, do uso do conceito de 

responsabilidade: “Tudo se passa como se o estreitamento do campo jurídico fosse 

compensado por uma extensão do campo moral da responsabilidade” (RICOEUR, 1995, 

p. 53). 

Cavalieri Filho (que aqui é citado apenas como o caso paradigmático de uma 

opinião defendida por muitos doutrinadores) não está totalmente errado em sua 

afirmação segundo a qual o dever de segurança é a contrapartida do risco.  Há sem 

dúvida uma estreita relação entre segurança e risco. O conceito de responsabilidade 

objetiva sustenta-se, na verdade, não na ideia de risco em si, mas na obrigação de 

prevenção contra os riscos e na previsão de reparação nos casos de dano. Não é o risco 

o conceito central que tende a ocupar grande espaço do conceito de responsabilidade, 

mas uma obrigação cuja linhagem moral seria a prevenção (e, nesse ponto, reaparece a 

tese sustentada por Hans Jonas) e a prudência. A ideia de risco tem, sem dúvida, seu 

                                                           
3
 A teoria dos jogos é um ramo da matemática com aplicações no estudo das tomadas de 

decisões, desenvolvimento de estratégias e situações de conflito. A teoria dos jogos é muito 
usada para se estudar a lógica das interações humanas nos mais diversos âmbitos, a exemplo 
da economia e da política. A grande referência clássica da teoria dos jogos é a publicação, de 
1944, intitulada The theory of games and economic behavior, de John von Neumann e Oskar  
Morgenster. 

10256



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

papel aqui, pois é em função dela que se fala em prudência preventiva. Mas a ideia de 

risco, em si mesma, não tem conteúdo moral: a precaução, pelo contrário, tem força em 

termos de teoria ética. Daí Paul Ricoeur dizer que “o jurista estende assim uma mão na 

direção do moralista, sob o signo da prudência preventiva” (RICOEUR, 1995, p. 53). 

Essa é, sem dúvida, uma importante direção em que caminha a evolução do conceito de 

responsabilidade. Basta citar os casos da biotecnologia e da nanotecnologia, em que o 

“princípio da precaução”4 encontra enorme repercussão na jurisprudência e na doutrina. 

Como dissemos, o conceito de responsabilidade ganhou enorme repercussão no 

âmbito da teoria ética em função de sua inflação (o termo é de Ricoeur) no campo 

jurídico. A evidente extensão dos domínios dos riscos parece estar sustentando a ideia 

de que “todo o dano tende a implicar indenização” (RICOEUR, 1995, p. 53). Tal 

“inflação” do conceito de responsabilidade gera o que Ricoeur chama, como vimos, de 

“efeitos perversos” que lançam a opinião pública “em busca de responsáveis suscetíveis 

de reparar e de indenizar” (RICOEUR, 1995, p. 53). Por isso mesmo, Vicente de Paulo 

Barreto faz o seguinte comentário relativamente a responsabilidade sem culpa: 

Corre-se o risco de que o direito e a moral busquem superar as deficiências 
encontradas pela teoria clássica da responsabilidade, através de uma 
desculpabilidade individual absoluta, o que terá como conseqüência o 
surgimento de uma sociedade de vítimas, em busca de culpados 
institucionais e de indenizações para compensar situações socialmente 
injustas (BARRETO, 2009, p. 14 – o destaque é meu) 

Inflacionar a responsabilidade parece criar mais problemas que soluções. Parece, 

muito mais, segundo Ricoeur, transformar a responsabilidade em fatalismo ou em 

denúncia terrorista, pela qual “sois responsáveis por tudo e culpados de tudo” 

(RICOEUR, 1995, p. 58).  

Além da questão: quem é o sujeito responsável? Temos que admitir que há, 

ainda, no âmbito dessa discussão, a questão do objeto da responsabilidade.  

Em linhas gerais diz-se que o autor é responsável pelos efeitos da sua ação, daí 

ter que responder pelos danos causados, isto é, ser responsável e, por isso, ter a 

obrigação de reparar. Contudo, o objeto da responsabilidade não se reduz aos efeitos da 

                                                           
4 O princípio da precaução foi admitido formalmente na Declaração do Rio Sobre Meio 
Ambiente de Desenvolvimento (1992), mais especificamente no princípio 15 desta declaração, 
pelo qual “Quando houver perigo de dano grave ou irreversível, a falta de certeza científica 
absoluta não deverá ser utilizada como razão para que seja adiada a adoção de medidas 
eficazes em função dos custos para impedir a degradação ambiental”. 
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ação de um agente determinado. No plano moral, sabemos que há a consolidada ideia de 

que se é responsável pelo outro, isto é, por outra pessoa. Tal sentido foi absorvido pelo 

direito civil, já que se considera objetiva a responsabilidade dos pais, tutores, curadores 

e empregadores. Temos aqui, nesses exemplos, o que Ricoeur chama de transferência 

do objeto da responsabilidade do dano cometido para o outro vulnerável. Nas palavras 

de Ricoeur, nestes casos, “é pelo outro que está a meu encargo que sou responsável” 

(RICOEUR, 1995, p. 54). Não se trata apenas da ação do sujeito responsável e seus 

efeitos no mundo. Trata-se de fazer  

do vulnerável e do frágil, enquanto coisa que está ao cuidado do agente, o 
objeto direto da sua responsabilidade. Responsável por quê, perguntar-se-á. 
Pelo frágil, é o que estamos inclinados a responder.” (RICOEUR, 1995, p. 
54). 

 A ênfase contemporânea na ideia de risco no âmbito da responsabilidade civil, 

portanto, ao destacar a tutela do vulnerável, recupera um antigo preceito moral (aliás, já 

há muito reconhecido pelo direito civil), pelo qual se deve responder por pessoas e não 

apenas sobre atos culposos ou dolosos. Por isso, segundo Paul Ricoeur, não é 

surpreendente que o conceito jurídico de responsabilidade tenha tido tanta repercussão 

no âmbito da teoria ética. Diz ainda Ricoeur: 

Numa época em que a vítima, o risco de acidentes e o dano sofrido ocupam o 
centro da problemática do direito da responsabilidade, não é surpreendente 
que o vulnerável, o frágil, sejam igualmente considerados no plano moral 
como o objeto da responsabilidade, como a coisa por que se é responsável. 
(RICOEUR, 1995, p. 54)  

Essa é uma das razões pelas quais Hans Jonas considera o conceito de 

responsabilidade o centro da teoria ética, embora no caso de Jonas, a motivação não seja 

só essa. O que Ricoeur quer mostrar é que, por exemplo, com a evidente proliferação de 

acidentes de trabalho e a patente fragilidade do empregado em relação ao empregador, 

já não se trata de ser responsável pelo outro porque se é responsável pelo dano. O 

raciocínio se inverteu: trata-se de ser responsável pelo dano porque se é responsável 

pelo outro. Essa é uma importante mudança de perspectiva. 

Um grande problema, do ponto de vista da teoria ética e talvez a grande 

inovação, não pensada pela tradição filosófica, é a ideia, já destacada, de Jonas, de 

responsabilização em função da “vulnerabilidade futura do homem” e do seu meio. Para 

Jonas temos que ter um cuidado responsável não apenas com nossos contemporâneos, 

mas também em relação às gerações futuras. Isso, como já dissemos, aumenta o alcance 
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tanto espacial como temporal da compreensão do efeito dos nossos atos. Diz Jonas: “Eu 

denomino isso ‘heurística do medo’: somente então, com a antevisão da desfiguração do 

homem, chegamos ao conceito de homem a ser preservado” (JONAS, 2006, p. 21). Por 

isso mesmo, Jonas propõe uma reformulação do imperativo ético kantiano, que se 

preocupava apenas com nossos contemporâneos, ao sugerir a universalização da 

consideração de todos como fins em si mesmos. É preciso que se considere o futuro. 

Uma das formulações do novo imperativo, sugerido por Jonas, é a seguinte: “Inclua na 

tua escolha presente a futura integridade do homem como um dos objetos do teu querer” 

(Jonas, 2006, p. 48). Isso evitaria que o bem do presente sacrifique o bem do futuro.  

O problema é que a proposta de Jonas não ajuda muito o direito civil ou o 

âmbito das relações privadas. Na verdade, ele estava consciente disso, pois afirma que o 

imperativo proposto tem mais a ver com política pública, diz Jonas: “é evidente que o 

nosso imperativo volta-se muito mais à política pública do que à conduta privada, não 

sendo essa última a dimensão causal na qual podemos aplicá-lo” (JONAS, 2006, p. 48). 

Em termos de políticas públicas não precisa haver reciprocidade entre agente e paciente, 

mas em termos de reparação de danos, sim. Por isso, é importante diferenciar 

responsabilidade como política da responsabilidade como um capítulo do direito civil. 

Contudo, Jonas não ignora o problema da reparação, principalmente em se tratando da 

responsabilidade objetiva. Nesse ponto, o paradigma presente na obra de Jonas é o dos 

pais em relação aos filhos. É, portanto, o já destacado paradigma da vulnerabilidade 

como critério de aferimento da responsabilização. Isso fica claro, por exemplo, na 

seguinte passagem:  

a responsabilidade em reparar um dano pode ser livre de toda a culpa (da 
mesma forma que a responsabilidade quotidiana assumida pelos pais em 
relação aos filhos). O princípio da imputação causal continua mantido na 
relação, em virtude da qual o superior hierárquico abriga em sua pessoa a 
causalidade do subordinado (cujo desempenho correto também será mérito 
seu) (JONAS, 2006, p. 165).        

Uma vez que as promessas da tecnologia moderna se converteram em ameaça, o 

arquétipo pais-filhos é, para Jonas, fulcral. Caim, no texto bíblico, teria razão, segundo 

Jonas, caso Deus o tivesse acusado de irresponsabilidade, pois, segundo a bíblia, ao ser 

questionado sobre onde estaria seu irmão ele respondeu que não era tutor de seu irmão. 

Deus, na verdade, o acusa de fratricídio, não de irresponsabilidade. Mas, com a 

afirmação: “não sei; acaso, sou eu tutor de meu irmão” (Gn 4:9), Caim parecia querer 

dizer: somos iguais, somos irmãos, não faz sentido que eu seja questionado sobre onde 
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meu irmão está. Só que caso se tratasse de relações hierárquicas esse argumento não 

poderia ser usado. O superior é responsável pelo subordinado, destaca Jonas. 

O paradigma pais-filhos, defendido por Jonas, claro está, sustenta a idéia de 

fragilidade, de vulnerabilidade, no âmbito do raciocínio da justiça distributiva. A 

equidade na administração da justiça, assim, deve considerar o vulnerável como objeto 

da responsabilidade. Só que esse raciocínio reforça, segundo Ricoeur, a ideia de 

imputação singular: pode-se, pelo paradigma pais-filhos (ou paradigma da 

vulnerabilidade), identificar o sujeito da responsabilidade, por exemplo, o pai, o 

empregador, enfim, o superior hierárquico. Esse raciocínio, sem dúvida, tem lugar de 

destaque nas discussões referentes à responsabilização objetiva no âmbito do direito 

civil. 

O problema se dá quando pensamos no outro efeito da evolução do conceito de 

responsabilidade destacado por Jonas: o alongamento indefinido da responsabilidade, 

dada a extensão indefinida dos efeitos da ação. Enquanto o paradigma pais-filhos 

identifica com clareza o sujeito responsável, o alongamento espacio-temporal indefinido 

da responsabilidade dilui o sujeito responsável. Essa é a razão pela qual Ricoeur 

questiona: “até onde se poderá estender, no espaço e no tempo, a responsabilidade pelos 

nossos atos?” (RICOEUR, 1995, p. 55). 

A ideia básica presente no raciocínio da extensão da responsabilidade é a 

seguinte: a responsabilidade deve se estender tão longe quanto os nossos poderes de 

interferência na cadeia causal fenomênica (daí este problema ter uma forte ligação com 

a terceira antinomia kantiana). Os prejuízos ligados ao exercício desses poderes, quer 

sejam prejuízos prováveis ou meramente possíveis, devem ser considerados, na medida 

em que se tornem conseqüências de nossa intervenção no mundo. Tal raciocínio segue a 

trilogia: “poderes-prejuízos-responsabilidade”. Em outras palavras: uma vez que nossa 

capacidade de provocar prejuízos se estende tão longe quanto nossos poderes, somos 

responsáveis por quaisquer danos que daí resultem. É daí que surge a “heurística do 

medo” de Hans Jonas: a sustentação dos procedimentos de precaução e de prudência.  

Só que, repetimos: há a séria dificuldade de identificação dos responsáveis 

quando nos referimos a efeitos muito distantes da suposta ação ou conjunto de ações 

desencadeadoras do dano, principalmente numa época em que a burocracia implica em 

uma infinidade de micro-decisões, cada uma com influência infinitesimal no resultado 
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danoso. O alongamento do raio da responsabilidade, repetimos, dilui os seus 

efeitos. 

Além disso, uma vez que sabemos que a cadeia dos efeitos é infinita, qual o 

limite razoável da extensão espacio-temporal da responsabilidade? Qual o limite da 

extensão de uma responsabilidade suscetível de ser assumida por autores identificáveis? 

O que acontece com a ideia de reparação, tendo em vista esse alongamento espacio-

temporal da responsabilidade? 

Esses são problemas não resolvidos claramente por Jonas. Mas Ricoeur 

concorda que deve haver vigilância e prudência, de fato, em escala infinitesimal, pois 

todos devem ter consciência da sua possível participação em um determinado dano. Só 

que Ricoeur acha, a nosso ver com razão, que a ideia de prevenção deve estar associada 

à de reparação dos danos já cometidos. Uma responsabilidade que considere a 

proximidade e a reciprocidade também tem repercussão sobre a duração, isto é, os 

efeitos futuros de uma determinada ação. Isso significa dizer: não se trata meramente de 

ampliar o alcance do imperativo kantiano, pois se honestamente formos kantianos e 

respeitarmos a todos como fins em si mesmos, não poderemos usar as gerações futuras 

como meio instrumental que garanta o nosso bem-estar presente.  

O problema é que não é possível considerarmos, de forma consciente, todas as 

conseqüências de nossa ação (por isso, hoje, a doutrina inclina-se mais para a teoria da 

causalidade adequada
5). Nos Princípios da Filosofia do Direito, Hegel percebeu muito 

bem isso. Ele destaca que a vontade subjetiva é finita e que os efeitos da ação escapam o 

controle da intenção ao entrelaçarem-se com a “necessidade exterior” (o que Kant 

chamaria de “causalidade segundo as leis da natureza”). Há um sério dilema 

apresentado por Hegel, que poderia, segundo Ricoeur, ser resumido em duas máximas: 

“ignora as conseqüências de tua ação” (se admitirmos que a boa-intenção é suficiente) e 

                                                           
5
 As teorias tradicionais do nexo de causalidade são as da equivalência das condições, a da 

causalidade necessária e a da causalidade adequada. A teoria da equivalência das condições 
foi desenvolvida pelo criminalista alemão Von Buri, baseado nos trabalho de Stuart Mill e afirma 
que deve-se levar em consideração todas as condições sem as quais o dano não teria 
ocorrido. A teoria da causalidade necessária é pouco adotada e diz que só devem ser 
considerados os fatos com relação direita e imediata com o dano. Esta é a tese de Agostinho 
Alvim (ALVIM, 1972 apud TUPONI JÚNIOR, 2010), que, por sua vez, se baseou na doutrina 
italiana. A teoria da causalidade adequada, por sua vez, foi desenvolvida por Von Bar e Von 
Kries e procura, dentre uma multiplicidade de causas, identificar qual delas tem maior potencial 
para a produção do dano em questão. A doutrina tem entendido que este é o melhor raciocínio 
para as considerações relativas à prevenção e reparação de danos.  
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“Julga as ações pelas suas conseqüências e faz delas o critério do justo e do bom” 

(RICOEUR, 1995, p. 58). Neste dilema temos a contraposição de dois tipos de efeitos 

da ação: os intencionais e previsíveis e os efeitos adjacentes e secundários. Segundo 

Ricoeur, na verdade, essa questão remonta a um problema medieval, desenvolvido por 

autores como Abelardo e Agostinho: o problema do Dolus Indirectus. O dolo indireto 

articula o intencional com o não pretendido. Ora, justificar a ação pela sua boa intenção 

suprime do âmbito da responsabilidade os efeitos adjacentes da mesma. Fechar os olhos 

para as conseqüências da ação, por sua vez, caracterizaria má-fé. Contudo, 

responsabilizar a pessoa por todas as conseqüências de sua ação, incluindo as mais 

contrárias à intenção inicial e difíceis de prever é, segundo Ricoeur, transformar a 

responsabilidade em fatalismo. Seria, na verdade, tornar a pessoa responsável por nada 

que, conscientemente, possa assumir o encargo.  

Enfim, Hegel pretende resolver este problema por meio do conceito de 

Sittlichkeit (HEGEL, 1997), isto é, da moral social concreta, da sabedoria dos 

costumes. Por esse raciocínio, seria a moral social a medida do alargamento da 

responsabilidade. Ricoeur, por sua vez, acredita que podemos assumir parcialmente a 

solução hegeliana. É preciso, contudo, como que em um retorno a Aristóteles, buscar a 

justa medida, a virtude, isto é, não se admitir nada em excesso. Isso significa dizer que 

entre a fuga das conseqüências da responsabilidade (que é o que muitas vezes ocorre, 

por exemplo, em se tratando dos defensores das novas tecnologias contemporâneas) e a 

inflação de uma responsabilidade infinita temos de encontrar o equilíbrio. Como diz 

Ricoeur, “a completa negligência dos efeitos laterais da ação tornaria esta desonesta, 

mas uma responsabilidade ilimitada tornaria a ação impossível” (RICOEUR, 1995, p. 

59). 

Por fim, a tese que Ricoeur defende é claramente fundada na ideia kantiana da 

“não-instrumentalização” da pessoa humana.  Essa nos parece ser uma referência 

fundamental para se compreender o fenômeno da objetivação da responsabilidade civil. 

É nesse sentido que se deve, nos parece, interpretar, por exemplo, o Parágrafo Único do 

art. 927 do Código Civil Brasileiro. A prática jurídica envolve engajamento ético. As 

instituições jurídicas, sustenta Ricoeur, estão comprometidas, pelo menos 

conceitualmente, com um valor ético fulcral: a justiça. Nesse ponto, é válido reiterarmos 

a atualização que Ricoeur faz do pensamento de Rawls: “em toda partilha desigual é a 

sorte do menos favorecido que deve ser tomada como pedra de toque da equidade da 
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partilha” (RICOEUR, 1995, p. 95). Por isso mesmo, a consideração da vulnerabilidade 

da vítima na distribuição dos riscos deve pesar na análise do fenômeno da objetivação. 

A administração da justiça ao caso concreto não implica necessariamente, de fato, 

apontar culpados pelo dano. No caso da objetivação da responsabilidade, ao contrário, 

implica acesso à justiça, mesmo na ausência de culpados. Implica o justo direito de 

reparação. Implica, além disso, a exequibilidade da própria sociedade democrática, que 

só é efetiva se o direito der a sua contribuição no sentido de corrigir os desvios do ideal 

de igualdade, em sentido substancial e não apenas formal. Ricoeur sustenta que 

podemos chegar a respostas justas por meio do equilíbrio refletido, equilíbrio esse que 

sempre leva em consideração, ainda que tacitamente, o postulado moral kantiano: “não 

instrumentalizes ninguém!” 
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RESUMO 

 

A partir do pensamento de John Rawls, ao explicitar os pilares de sua teoria da justiça, 

propomos uma (re)leitura do Liberalismo Político de forma a verificar se o pensamento do 

autor norte-americano é capaz de fundamentar uma democracia constitucional. O presente 

artigo analisa a hipótese de se considerar o Direito e a forma institucionalizada de distribuição 

de direitos, deveres e demais bens sociais, na perspectiva do Estado Constitucional. Para 

tanto, será necessária a análise do pensamento político-filosófico do autor no que tange às 

estruturas sociais e políticas da sociedade, e da autonomia e interseção dessas na esfera do 

mundo jurídico. Se iniciará o trabalho conceituando o que Rawls intitulou liberalismo político 

apresentando os elementos essenciais de sua teoria da justiça e, por fim, investigar-se-á a 

correlação entre os procedimentos do Estado Constitucional Democrático com os preceitos de 

justiça apontados pelo autor  

 

PALAVRAS-CHAVES: JUSTIÇA; DEMOCRACIA; ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRÁTICO; LIBERALISMO POLÍTICO. 

 

ABSTRACT 

 

From the thought of John Rawls, by explain the pillars of his theory of justice, we propose a 

(re)reading of Political Liberalism in order to verify if the thought of the American author is 
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able to support a constitutional democracy. This article examines the possibility of 

considering the law and the institutionalized form of distribution of rights, duties and other 

social goods, in view of the Constitutional State. For this, it will require the analysis of the 

political and philosophical thought from the author in regard to social and political structures 

of society, and of the autonomy and intersection of these in the sphere of legal world. The 

work will start conceptualizing what Rawls titled political liberalism, presenting the essential 

elements of his theory of justice and, at last, will investigate the correlation between the 

procedures of the democratic constitucional state with the precepts of justice appointed by the 

author. 

 

KEYWORDS: JUSTICE; DEMOCRACY; DEMOCRATIC CONSTITUTIONAL STATE; 

POLITICAL LIBERALISM. 

 

1. Introdução. 

 

O pensamento político de John Rawls é considerado um dos mais importantes da atualidade, e 

vem nortear a discussão político-filosófica sobre a justiça na contemporaneidade. CATTONI 

(2007, p.77) assevera que Rawls é o filósofo norte-americano mais discutido deste final de 

século. A partir de sua obra Uma teoria da justiça (RAWLS, 2000) Rawls recoloca em 

discussão o tema da justiça no centro do debate filosófico-político da atualidade. Essa 

retomada do tema da justiça também propiciou uma série de debates e diálogos com outros 

importantes autores que contribuíram para a reformulação e aperfeiçoamento de algumas 

ideias do pensamento de Rawls. Entretanto, quanto à legitimidade de sua teoria de justiça em 

termos de fundamentação, criação e aplicação do Direito, Rawls ainda é demasiadamente 

questionado. 

 

A construção teórica de John Rawls impacta de forma única o direito na medida em que 

recupera a noção de Justiça e a traz para o centro do debate. Rawls restitui o tema da Justiça 

se afastando do pensamento utilitarista clássico que predomina no debate sobre a distribuição 

dos bens e vantagens sociais aos indivíduos. Colocar a Justiça como tema principal na 

sociedade é sempre um movimento atual uma vez que se (re)discute a natureza humana e a 

organização social. Rawls, assim como outros liberais, defenderá uma concepção não-

consequencialista (“deontológica”), ou seja, uma concepção de Justiça segundo a qual a 

correção moral de um ato depende das qualidades intrínsecas dessa ação. Ao contrário, uma 
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concepção “teleológica” fundamenta a prática do ato pelas suas conseqüências, ou seja, pela 

sua capacidade para produzir certo estado de coisas previamente avaliado (utilidade) 

(GAGARELA, 2008. p. 3-4). 

 

Sua obra Uma teoria da justiça (RAWLS, 2000) versa sobre os dilemas da democracia liberal. 

Apresenta um ideal igualitarista-democrático mostrando-o como alternativa ao liberalismo 

clássico. Enfrenta o utilitarismo, o intuicionismo, a teleologia e a deontologia, a fim de 

encontrar uma concepção razoável e pública de justiça. Trataria da retomada da ética 

normativa em confronto com a metaética. 

 

Rawls utiliza-se da tradição contratualista de Locke, Rousseau e Kant, promovendo uma 

análise do pensamento utilitarista e intuicionista acrescentando, à construção do “pacto 

social” contratualista, princípios de justiça definidos por indivíduos numa situação hipotética 

denominada posição original. Adota-se aqui uma concepção mais próxima de nossos juízos 

ponderados sobre a justiça e que constituiria a base moral mais apropriada para uma 

sociedade democrática. 

 

Em Uma Teoria da Justiça, Rawls entende dizer respeito à justiça o conjunto da vida humana 

e, para ele, esta deveria repousar em dois princípios centrais: o primeiro, onde pontua que 

"cada pessoa deve ter um direito igual ao mais abrangente sistema de liberdades básicas iguais 

que seja compatível com um sistema semelhante de liberdades para as outras"; e o segundo, 

"as desigualdades sociais e econômicas devem ser ordenadas de tal modo que sejam ao 

mesmo tempo (a) consideradas como vantajosas para todos dentro dos limites do razoável, e 

(b) vinculadas a posições e cargos acessíveis a todos" (RAWLS, 2000, p. 64). Assim pretende 

alcançar a possibilidade de reorganização da vida social enquanto a justiça se mostrasse como 

a primeira virtude das instituições sociais (RAWLS, 2000). 

 

O autor irá levantar a possibilidade de resposta que nos remete à compreensão de um Estado 

Constitucional Democrático. Para Rawls é necessário escolher, racionalmente, princípios de 

convivência que estabeleçam um acordo mínimo dentro da sociedade. Rawls trabalha a 

sociedade como um empreendimento cooperativo onde seus participantes escolhem 

racionalmente os princípios que irão reger os cidadãos e as instituições de base dessa 

sociedade. 
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A partir das críticas e debates ocorridos após a publicação de Uma Teoria da Justiça, Rawls 

publica a obra O Liberalismo Político no sentido de esclarecer e fundamentar sua concepção 

política e não metafísica de justiça. 

 

Elucidação importante em sua obra, e definitiva no presente trabalho, se fará com a questão 

sobre "como a filosofia política poderia encontrar uma base comum para responder a uma 

questão fundamental como a da família de instituições mais apropriada para garantir a 

liberdade e igualdade democrática" (RAWLS, 2005, p. 50) e ainda a qual seria a dimensão 

político-institucional da justiça numa sociedade democrática. Em Liberalismo Político (2000, 

p. 427), Rawls afirma: 

 

“[...] a concepção de justiça como equidade se volta para aquele impasse de nossa 
história política recente que se revela na ausência de acordo sobre a forma pela qual 
as instituições básicas devem ser organizadas para estar em conformidade com a 
liberdade e igualdade dos cidadãos enquanto pessoas. Desse modo, a justiça como 
equidade dirige-se não tanto aos constitucionalistas, mas aos cidadãos de um regime 
constitucional. Apresenta uma maneira para que eles concebam seu status comum e 
garantido de cidadãos iguais e tenta conectar uma determinada forma de entender a 
liberdade e igualdade como uma concepção específica de pessoa que penso ser afim 
às noções compartilhadas e convicções essenciais implícitas na cultura pública de 
uma sociedade democrática.” 

 

Rawls reformula sua concepção teórica de justiça a fim de viabilizar a proposta de um acordo 

razoável que possibilite a estruturação de um regime constitucional reconhecido, inclusive, 

pelos próprios cidadãos uma vez que pessoas racionais.  

 

2. Elementos centrais da teoria rawlsiana. 

 

Duas questões fundamentais norteiam o desenvolvimento do Liberalismo Político: 

 

“1) Qual a concepção de justiça mais apta a especificar os termos equitativos de 
cooperação social entre cidadãos considerados livres e iguais, e membros 
plenamente cooperativos da sociedade durante a vida toda de uma geração até a 
seguinte? (RAWLS, 2005, p. 3) 
 
2) Quais são os fundamentos da tolerância, considerando-se o fato do pluralismo 
razoável como resultado inevitável de instituições livres?” (RAWLS, 2005, p. 4) 

 

Combinadas as questões, Rawls alude à pergunta central do Liberalismo Político: 

 

“[...] como é possível que exista durante um tempo prolongado uma sociedade 
democrática justa e estável de cidadãos livres e iguais, os quais permanecem 

10268



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

profundamente divididos por doutrinas razoáveis, religiosas, filosóficas e morais 
razoáveis e incompatíveis entre si?.” (RAWLS, 2005, p. 46) 
 

Como resposta para as perguntas acima, Rawls aceita que sua teoria da justiça é, em última 

instância, uma concepção política de justiça carecedora de elementos que a tornem estáveis. 

Utiliza como ponto de partida a noção de cultura pública e desenvolve conceitos como o 

consenso por sobreposição, a concepção de pessoa, a distinção entre pluralismo simples e 

razoável, uma interpretação mais completa do racional e do razoável vinculada ao 

construtivismo político (em contraposição ao construtivismo moral) de modo que fique claro 

o embasamento dos princípios do direito e da justiça na razão prática, e a concepção de razão 

pública, a fim de conferir à sua teoria da justiça estabilidade. 

 

Nesse sentido, Rawls reformula os princípios de justiça apresentados na obra anterior 

propondo que: 

 

“[...] todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de 
direitos e liberdades básicas iguais para todos, projeto este compatível com todos os 
demais. Neste projeto as liberdades políticas, e somente estas, deverão ter seu valor 
equitativo garantido e que as desigualdades sociais e econômicas devam continuar a 
satisfazer os requisitos de estarem vinculadas a posições e cargos abertos a todos, 
em condições de igualdade equitativa de oportunidades; e representarem o maior 
benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade.” (RAWLS, 
2005, p. 47) 

 

Tais princípios devem reger as instituições de base da sociedade especialmente duas: a) o 

direito - como ordenamento jurídico constitucional e b) a política - como local de decisão que 

atinge os integrantes da sociedade. 

 

Rawls adota como ponto de partida a cultura pública da sociedade democrática em busca de 

ideias familiares, tendo, como ideia fundamental, a sociedade como um sistema equitativo de 

cooperação social capaz de estruturar uma concepção de justiça embasada na associação de 

cidadãos livres e iguais e uma sociedade bem-ordenada. 

 

Uma sociedade bem-ordenada seria uma sociedade democrática e liberal[1] efetivamente 

regulada por uma concepção pública de justiça (princípios de justiça) onde o pluralismo 

razoável prevê a existência de diversas doutrinas abrangentes possibilitando, de alguma 

forma, um acordo público (político) razoável sobre os princípios de justiça. 
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A existência de doutrinas abrangentes e razoáveis representadas por quaisquer manifestações 

coletivas, por si só, não representam ou possibilitam a formulação de um acordo político 

razoável. Logo, surgem importantes indagações sobre a forma de se alcançar a possibilidade 

de doutrinas abrangentes profundamente opostas, embora razoáveis, conviverem todas 

endossando a concepção política de um regime constitucional e sobre qual seria a estrutura e o 

teor de uma concepção política que conquistaria o apoio de um consenso sobreposto. 

 

Consenso sobreposto é, então, visto como a convivência entre doutrinas compreensivas 

profundamente opostas, mas razoáveis, coexistindo e sustentando a concepção política de um 

regime constitucional. 

 

O pluralismo razoável se apresenta diante de uma nova realidade social: a possibilidade de 

uma sociedade pluralista, estável e razoavelmente harmoniosa. Questiona-se, logo, em que 

condições seria possível haver uma base de justificação pública razoável no tocante a questões 

políticas fundamentais. 

 

Rawls aponta para o que chama de "Construtivismo Político" afirmando que os princípios de 

justiça política são resultados de um procedimento de construção no qual, pessoas racionais 

(ou seus representantes), sujeitas a condições razoáveis, adotem esses princípios para regular 

a estrutura básica da sociedade: 

 

“[...] os princípios de justiça política (conteúdo) podem ser representados como 
resultado de certo procedimento de construção (estrutura). Nesse procedimento (...), 
os agentes racionais, enquanto representantes de cidadãos e sujeitos a condições 
razoáveis, selecionam os princípios públicos de justiça para regular a estrutura de 
base da sociedade.” (RAWLS, 2005, p. 90) 

 

Afirma que a soma dos cidadãos dotados de uma concepção política razoável diante de uma 

base de discussão de questões políticas fundamentais resultaria em uma "Decisão Razoável" 

em casos envolvendo fundamentos constitucionais e questões de justiça básica. 

 

Diante desse espectro, Rawls apresenta uma concepção política de pessoa, na qual enxerga o 

cidadão como membro plenamente cooperativo da sociedade por toda sua vida. Os cidadãos 

deverão ser livres [dotados de faculdades morais como senso de justiça e concepção do bem] 

e iguais [dotados das faculdades morais no grau mínimo necessário para serem membros 

cooperativos da sociedade]. 
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Logo, a concepção de pessoa e as capacidades morais devem harmonizar-se num arranjo 

constitucional praticável no sentido de possibilitar um sistema de liberdades. Far-se-iam 

iguais as pessoas na medida em que o sistema de direito e deveres lhes garantisse participação 

nos procedimentos de escolha, ou seja, mesmo sendo diferentes ou pertencendo a doutrinas 

abrangentes distintas, a garantia de um procedimento isonômico permitiria a participação no 

debate público no sentido de formar o que Rawls considera a "razão pública". 

 

Para Rawls, pensar a "Razão Pública" é pensar no fruto de um debate entre os cidadãos no 

espaço público sobre os fundamentos constitucionais e as questões básicas de justiça. Tal 

racionalidade seria capaz, segundo o autor, de gerar uma visão política como derivada ou 

congruente a outros valores individuais ou pelo menos não em conflito com valores alheios 

diante da estruturação de um consenso. 

 

Rawls destaca, dentro do Liberalismo Político, a cooperação social que vem guiada por regras 

e procedimentos publicamente reconhecidos (diferente de atividade socialmente coordenada), 

pressupondo termos equitativos (reciprocidade). 

 

A reciprocidade se dá neste sentido ao tratarem-se aqui de termos que cada um pode aceitar 

desde que outros os aceitem culminando na expressão dos princípios que especificam os 

direitos e deveres fundamentais no interior das instituições da sociedade. Princípios estes 

reguladores dos arranjos da justiça de fundo ao longo do tempo, de modo que os benefícios, 

fruto dos esforços, sejam distribuídos equitativamente, e compartilhados de uma geração até a 

seguinte. 

 

A relação entre cidadãos; expressa pelos princípios de justiça apresentada como uma relação 

entre cidadãos numa sociedade bem ordenada; situa-se entre a imparcialidade (altruísta) e o 

benefício mútuo pois requer também a ideia de vantagem racional ou bem de cada 

participante especificando o que cada um tenta conseguir considerando o projeto de seu ponto 

de vista. 

 

Para sustentar o alcance da Razão Pública Rawls retoma alguns elementos de Uma Teoria da 

Justiça dentre deles a Posição Original. Tal elemento pressupõe a orientação de como devem 

ser determinados os termos equitativos de cooperação, na qualidade de se fazerem 
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reconhecidos pelas pessoas como equitativos em relação a seu conhecimento de uma ordem 

moral independente e não simplesmente formulados por uma autoridade externa, distinta das 

pessoas que cooperam, nem, por exemplo, estabelecidos pelas leis de Deus. O compromisso 

entre as pessoas à luz do que consideram como benefício recíproco. 

 

Rawls traz uma visão reinterpretada da Posição Original onde a considera como "mecanismo 

de representação". Acredita que as partes, nessa posição, não venham a escolher os princípios 

mais razoáveis, mas venham a selecioná-los, de modo que a concepção de justiça se denote 

como uma concepção construída. 

 

Motivo pelo qual na Posição Original devem-se abstrair as contingências do mundo social e 

tendências sociais do passado, não afetando um acordo sobre princípios reguladores no 

presente e no futuro. 

 

Para a percepção de uma posição originária se faz necessário uma espécie de mecanismo 

racional que Rawls chama de Véu da Ignorância onde as partes por trás de um véu, 

imparciais, não sabem onde se enquadram anteriormente sendo capazes de perceber os 

interesses essenciais de um cidadão numa situação equitativa. 

 

Para Rawls uma concepção política de justiça, para ser aceitável, deve estar de acordo com 

nossas convicções refletidas em todos os níveis de generalidade decorrendo, assim, de uma 

reflexão específica para o autor (equilíbrio reflexivo). 

 

A importância de uma concepção política construída reside, segundo Rawls: 

 

"[...] em sua conexão com o fato do pluralismo razoável e a necessidade, para uma 
sociedade democrática, de assegurar a possibilidade de um consenso por 
sobreposição em relação a seus valores políticos fundamentais." (RAWLS, 2005, p. 
90) 

 

A reformulação dos princípios de justiça no Liberalismo Político vem expressar uma forma 

igualitária de liberalismo, ou seja, propicia uma melhor compreensão em relação às 

exigências da liberdade e da igualdade numa sociedade democrática. 
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Fica clara a prioridade das liberdades fundamentais (status especial) que não podem ser 

limitadas ou negadas por razões de bem estar geral ou de valores perfeccionistas (somente por 

outras liberdades fundamentais), ajustadas para que todas as liberdades sejam igualmente 

oferecidas a todos os cidadãos. 

 

As liberdades fundamentais vêm apresentadas como meios institucionais para proteção do 

exercício das faculdades morais dos cidadãos. Rawls estabelece que "as liberdades 

fundamentais e sua prioridade se apoiam numa concepção de pessoa que se poderia considerar 

liberal e não, (...), somente em consideração dos interesses racionais". (RAWLS, 2005, p. 

290) 

 

Desta forma as Liberdades Fundamentais apresentam-se, para Rawls, como as liberdades de 

pensamento e consciência, políticas e de associação, aquelas especificadas pela lei e de 

integridade da pessoa, de direitos e liberdades abarcadas pelo império da lei. 

 

Vistos os elementos da teoria de justiça rawlsiana, podemos nos referenciar às questões que 

envolvem o resguardo das liberdades fundamentais. Será privilegiada a ideia de tolerância 

verificando seus limites em função do próprio princípio da liberdade. A relação dialética entre 

a tolerância e o princípio da liberdade é que permitirá a consequente constituição de 

princípios de justiça. 

 

Atribui-se ao indivíduo, assim, a qualidade de ente participativo social e politicamente, 

representante dos princípios de justiça por eles definidos e incorporados, viabilizando acordo 

entre a forma de organização das instituições básicas. Portanto, cidadãos efetivamente 

definidos dentro de um regime constitucional, por eles condicionado, onde ao Direito caberia 

o resguardo de sua efetivação. 

 

Vislumbra-se como fruto da cidadania não apenas o direito de voz e de voto, mas a cidadania 

como via de criação de direitos, como forma de atuação direta no que tange questões de 

políticas públicas e jurídicas dentro de uma sociedade democrática, a definir cidadãos 

governantes e não apenas governados. 

 

Vieira (1999, p. 222-224) exemplifica a contribuição de Rawls no âmbito da Política e do 

Direito: 
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“As formulações de Rawls, recolocando a discussão ética no âmbito da Política e do 
Direito, servem de análise das cláusulas constitucionais intangíveis, uma vez que 
podem auxiliar sua justificação no campo ético, porém não metafísico. Os princípios 
da justiça, os consensos sobrepostos e as essenciais constitucionais, cada um na sua 
esfera, não constituem valores transcendentes como os direitos naturais, mas 
princípios decorrentes da razão humana, voltados à organização da sociedade em 
que os homens são compreendidos como fins, e não como meios. Neste sentido, 
portanto, uma ética substantiva que permeia o discurso de Rawls.” (Vieira, 1999, p. 
222-224) 

 

3. A correlação entre os procedimentos do Estado Constitucional Democrático e os 

preceitos de justiça apresentados por Rawls. 

 

Diante da apresentação dos elementos da teoria de justiça rawlsiana, o presente artigo propôs-

se a investigar a correlação entre os procedimentos do Estado Constitucional Democrático 

com os preceitos de justiça. 

 

No espectro da obra de Rawls deparamo-nos com a questão precípua da filosofia política 

contemporânea onde indagamos sobre qual o modelo institucional que estaria mais apto a 

consolidar a democracia constitucional diante das demandas de uma sociedade plural. 

 

Rawls enumera argumentos que sustentam sua teoria sobre a justiça no que tange a sua 

fundamentação, criação e aplicação no Direito, concentrando seus esforços na construção de 

direitos individuais onde reside a capacidade do exercício da cidadania e da liberdade. Esse 

fundamento atenderia, portanto, às demandas da democracia constitucional baseadas no 

princípio da autonomia moral da pessoa. 

 

Poderíamos apontar na teoria de Rawls que a cooperação social se dá como unidade na 

pluralidade, visto que esta se apoia no acordo das pessoas quanto à noção de termos 

equânimes que uma sociedade cooperativa requer. Uma vez estabelecidos, tais termos 

equânimes delinearão uma concepção social e política de justiça. 

 

Como resultado do empreendimento cooperativo temos a estrutura de base que compreende as 

principais instituições sociais (a Constituição, a ordem jurídica, o regime econômico) onde 

devem ser observadas as faculdades da personalidade moral da pessoa, identificadas como 

capacidade para um sentido de justiça e para uma concepção do bem. 
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Rawls define a Constituição fundada nas concepções de pessoa e de cooperação social que 

têm chances de se harmonizar com a cultura pública de uma sociedade democrática. Em 

suma, entende que a Constituição protege as liberdades fundamentais e assegura sua 

prioridade. 

 

Representantes devem conhecer do funcionamento das instituições políticas e, diante destas, 

adotar princípios que promovam uma legislação efetiva e soberanamente justa. A concepção 

de uma constituição e uma legislação regente justa seria moldada a partir dos princípios de 

justiça adotados na posição original e aplicados na estrutura de base da sociedade. 

 

Partindo de tal explicação Rawls afirma que as pessoas, na posição original, escolhem os 

princípios de justiça a serem aplicados na estrutura de base da sociedade e que tal escolha 

reflete, diretamente, no regime constitucional limitando a margem de ação dos delegados 

(representantes) de uma convenção constitucional. Por outro lado, os princípios limitam, 

também, as etapas judiciais de decisão de conflitos reais em sociedade. 

 

Sobre estes estágios Rawls explica: 

 

”[...] a cada estágio o razoável circunscreve e subordina o racional; o que varia é a 
tarefa dos agentes racionais de deliberação e as restrições às quais estão sujeitos. (...) 
À medida que os estágios se sucedem e que a tarefa muda, tornando-se menos geral 
e mais específica, as restrições do razoável ficam mais fortes e o véu de ignorância 
torna-se mais delgado. Por conseguinte, em cada estágio o racional é circunscrito 
pelo razoável de uma forma diferente. Se as restrições do razoável são mais brandas 
e o véu da ignorância é mais espesso na posição original, no estágio judicial elas são 
as mais rigorosas, e o véu da ignorância o mais delgado.” (RAWLS, 2005, p. 339-
340) 

 

Rawls defende também a relevância de tratar das liberdades políticas iguais de maneira 

particular incluindo, no primeiro princípio de justiça, a garantia de que as liberdades políticas 

sejam asseguradas pelo "valor equânime", ou seja: 

 

“[...] o valor das liberdades políticas para todos os cidadãos, seja qual for sua 
posição social ou econômica, deve ser aproximadamente igual, ou suficientemente 
igual, de forma a que todos tenham a justa oportunidade de alcançar um cargo 
público e influir no resultado das decisões políticas.” (RAWLS, 2005, p. 327) 

 

A garantia do valor equânime para as liberdades políticas é uma forma que Rawls encontrou 

para fazer objeção à crítica apontada por Herbert L. A. Hart de serem as liberdades 
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fundamentais de caráter meramente formais. Para Rawls, a garantia do "valor equânime" para 

as liberdades políticas se faz essencial para estabelecer uma legislação justa e para assegurar 

um processo político equânime. A Constituição, assim, asseguraria uma base de igualdade 

aproximada de processo político aberto a todos.  

 

Rawls não apresenta uma teoria de um governo legítimo, mas demonstra que os atos dos 

cidadãos estão estritamente ligados aos atos dos governos eleitos na posição de seus 

representantes. Há, portanto, a necessidade de articulação pelos cidadãos das questões morais 

que devem estabelecer um Estado Constitucional Democrático. 

 

Nesse sentido, o filósofo alemão Jürgen Habermas levanta duas questões a respeito da 

formulação rawlsiana: (i) se a posição original, tal como caracterizada por Rawls, garantiria a 

apreciação imparcial inerente aos princípios de justiça deontológicos e (ii) se a distinção entre 

questões de justificação e aceitação é suficientemente nítida. 

 

A primeira objeção se dilui quando o filósofo alemão trata a posição original como 

dispositivo construído. Não se trata de um dispositivo construído, mas de um dispositivo 

analítico. A posição original analisa uma conjectura que Rawls conceitua da seguinte forma: 

 

“A conjectura é quando perguntamos - quais são os princípios mais razoáveis de 
justiça política para uma democracia constitucional cujos cidadãos são considerados 
como livres e iguais, razoáveis e racionais? - a resposta é que esses princípios são 
dotados por um dispositivo de representação no qual as partes racionais (enquanto 
mandatários dos cidadãos, um para cada cidadão livre e igual) estão situadas em 
condições razoáveis e absolutamente sujeitas a essas condições. Assim, os cidadãos 
livres e iguais são considerados como chegando eles próprios a um acordo sobre 
esses princípios políticos sob condições que representam esses cidadãos como sendo 
ao mesmo tempo razoáveis e racionais.” (RAWLS, 2005, p. 381) 

 

Quanto à a segunda questão levantada por Habermas, Rawls afirma que a justificação da 

concepção política de justiça só leva em conta valores partilhados por cidadãos livres e iguais 

e que,  por isso, presume uma concepção política concreta cujos valores políticos que 

especifica são equilibrados de forma a proporcionar uma resposta razoável. Essa resposta é 

viabilizada pela idéia da razão pública que será capaz de apresentar e debater as questões que 

envolvem direitos políticos e liberdades políticas. 

 

A liberdade, como decorrência da natureza racional e volitiva do homem vem se apresentar 

também como sua natureza política se expressando diante de um sistema cooperativo de 
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cidadãos ativos, esclarecidos sob o espectro de direitos fundamentais. Cidadãos, portanto, não 

ofuscados, diligentes da participação efetiva como sujeitos de direitos inseridos num regime 

democrático por eles condicionado. 

 

A cidadania, como via de criação de direitos, atuaria diretamente no estabelecimento das 

pautas político-jurídicas de discussão pública dentro de uma sociedade democrática, 

pressionando a condução dessas em prol de vínculo efetivo entre governantes e governados, 

resguardados pelo direito de participação concreta e não meramente instrutiva. Rawls oferece, 

assim, uma justificação adequada em termos de legitimidade para o sistema de direitos, 

podemos compreender da seguinte forma: 

 

“Dar foco à legitimidade em vez da justiça pode parecer um ponto menor, já que nós 
podemos pensar "legítimo" e "justo" como idênticos. Um pouco de reflexão mostra 
que eles não são. Um rei ou rainha legítimos podem governar como uma autoridade 
efetiva e justa, mas também não podem; e por certo não necessariamente de modo 
justo, embora legítimo. O fato de serem legítimos diz algo sobre seu pedigree: como 
vieram ao cargo (...) Um aspecto significativo da ideia de legitimidade é que ela 
permite uma certa margem no quão bem soberanos podem governar e quanto podem 
ser tolerados. O mesmo vale para um regime democrático. Ele pode ser legítimo e de 
acordo com uma longa tradição originada quando sua constituição foi aprovada pelo 
eleitorado (o povo)... E no entanto ele pode não ser mais justo, ou muito pouco justo, 
e assim também as suas leis e políticas.” (RAWLS, 2005, p. 427) 

 

Vislumbra-se o distanciamento de uma massa passiva de demanda em prol do real exercício 

de direitos e garantias fundamentais por cidadãos ativos. Portanto, ao Direito, como conjunto 

de normas da vida em uma sociedade que buscam expressar e também alcançar um ideal de 

justiça, caberia o resguardo de sua efetivação distributiva. 

 

4. Conclusão 

 

Ao desenvolver uma concepção política de justiça, cujo objetivo é ser uma concepção 

elaborada para instituições políticas, sociais e econômicas, o autor nos remete a possibilidade 

de compreensão de um Estado Constitucional Democrático. 

 

Para Rawls o estabelecimento racional de princípios de convivência que perfazem um acordo 

mínimo dentro de uma sociedade pensada como um empreendimento cooperativo possibilita 

que os participantes desta escolham racionalmente os princípios que irão reger os cidadãos e 

as instituições de base dessa sociedade. Assim, denota o condicionamento de um regime 

institucional justo à capacidade volitiva e deliberativa do cidadão. 
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É mister pontuar que Rawls esclarece não ter feito um esquema para descrever um processo 

político real, mas sim como uma concepção política de justiça. Tal concepção é dirigida aos 

cidadãos de um regime constitucional. 

 

Rawls sustenta que numa sociedade marcada pelo pluralismo razoável mostrar que a 

estabilidade é pelo menos possível é, também, uma parte de justificação pública. Rawls 

acredita que se existem argumentos para diversos cidadãos razoáveis sustentarem uma teoria 

da justiça como concepção política efetiva (como equanimidade) estariam preenchidas as 

condições que permitem exercer um poder político uns sobre os outros. 

 

O modo de escolher os representantes num regime democrático pode atender a todos os 

critérios de legitimação típicos da democracia, entretanto, não garantem um sistema justo. 

Logo, o foco nos princípios de justiça se faz mais importante que na legitimidade, pois a 

justiça empregada faria de um regime legítimo, um regime democrático efetivo e justo. 

 

Rawls defende que a injustiça das decisões corrompe a legitimidade do processo democrático 

atestando que "a legitimidade dos atos legislativos depende da justiça da constituição (...) e 

quanto maior é o desvio da justiça, mais provável é a injustiça dos resultados". (RAWLS, 

2005, p. 429) 

 

Sobre uma sociedade política fundada em um consenso razoável "o liberalismo político diz 

como cidadãos desta sociedade alcançamos a mais profunda e a mais razoável base de 

unidade social que nos é acessível numa democracia moderna" (RAWLS, 2005, p. 391). 

Trata-se de cidadãos tolerantes cujo limite da tolerância se estabelece em função dos próprios 

princípios de liberdade. Rawls entende que somente deva ser tolerado o que estiver de acordo 

com a justiça entendida como equanimidade. Logo, a dimensão político-institucional da 

tolerância se constitui tanto na acepção dos dois princípios de justiça levantados por Rawls 

quanto na projeção destes, pelos cidadãos, no exercício dos direitos e liberdades 

característicos do Estado Democrático de Direito. 

 

Como pessoas morais os cidadãos devem assegurar que o Direito e as instituições sociais de 

maneira geral estejam em conformidade com a liberdade e a igualdade. Rawls pretende levar 

aos juristas um quadro, que se considerado, pode vir a orientar reflexões, ampliar 
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conhecimentos e auxiliar julgamentos, de modo que se faça legítimo um regime de direitos, 

constitutivo em um Estado Constitucional Democrático. 

 

Rawls busca saber se é possível resolver o "impasse de nossa história política recente" , qual 

seja, como organizar as instituições de base da sociedade para adequá-las à liberdade e 

igualdade dos cidadãos como entes políticos? 

 

Vislumbra-se como fruto da cidadania não apenas o direito de voz e de voto, mas a cidadania 

como via de criação de direitos como forma de atuação direta no que tange questões de 

políticas públicas e jurídicas dentro de uma sociedade democrática a definir cidadãos 

governantes e não apenas governados. 

 

Diante da teoria da justiça rawlsiana, estabelecidos os limites da liberdade, os princípios de 

justiça e a constituição de cidadãos representativos destes, torna-se possível a efetiva 

atribuição ao indivíduo da qualidade de ente social e politico, representante dos princípios de 

justiça por eles definidos e incorporados viabilizando o acordo entre a forma de organização 

das instituições básicas. 

 

O núcleo do constitucionalismo democrático apresenta como característica a proteção de 

direitos frente a um governo limitado pelo processo de tomada de decisões deliberativas. 

Entender que o governo existe para promover os interesses do povo é conceber uma 

compreensão democrática da justiça. 

 

Em Rousseau a democracia fundamentada no contrato social aponta para um governo da 

vontade geral, o ser humano é visto como cidadão e a lei é a expressão da vontade do povo. Já 

a concepção democrática kelseniana, descreve um governo apontado como vontade da 

maioria, o ser humano visto como colaborador de formação da vontade do Estado, onde 

impera o ideal de legalidade. Nesta esfera o bem comum é irracional, pois a maioria decide o 

que deve ser o bem. Não há aqui de se considerar a pluralidade dos pontos de vista sobre bem 

comum, muito menos de um debate público a dar à democracia um caráter deliberativo, justo, 

constitucional. 

 

Em Rawls pode-se observar um conceito de democracia que se aproxima ao pensamento do 

filósofo alemão Jürgen Habermas que aponta para o que chama de democracia deliberativa. 
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Ao partir de uma concepção kantiana defende a existência de mecanismos de controle da 

sociedade civil sob a administração pública. O papel democrático se estende à esfera social. 

Trate-se de um ideal de justificação do exercício do poder político pautado no debate público 

entre cidadãos livres e em condições iguais de participação como bem defendia Rawls. 

 

O funcionamento da democracia constitucional é pautado, então, por uma concepção 

institucionalizada do Estado de Direito onde a Constituição se apresenta como organização 

fundamental do poder público, e a democracia necessita do Direito para se estruturar como 

regime de governo. A lei, aqui determinada pelo povo, deve ser orientadora das decisões em 

casos concretos e sempre, ainda que o texto infraconstitucional baste, deve-se recorrer à 

enumeração constitucional dos direitos fundamentais, dada a democracia devida legitimação 

em seus fundamentos constitucionais. 

 

No contexto social contemporâneo surge a necessidade de compatibilização das sociedades 

extremamente complexas e diferentes com a justiça como compreensão democrática 

constitucional. Podemos entender que a teoria da justiça política de Rawls é capaz de refletir 

os desafios  da sociedade contemporânea propondo, ainda, um instrumental teórico capaz de 

refletir as práticas sociais no tocante ao estabelecimento de um consenso sobre a justiça. 

 

Concluindo, o Direito se constituiria em função das garantias fundamentais resguardadas na 

Constituição da República que passa a ser a forma institucionalizada de distribuição de 

direitos, deveres e bens sociais. Assim, estariam resguardados no texto constitucional os 

princípios de justiça que regem as instituições de base da sociedade precedidos pelo consenso 

político e refletidos nos procedimentos do Estado Constitucional Democrático. 
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Resumo: O presente artigo busca realizar uma defesa sobre a natureza jurídica 

híbrida da dignidade da pessoa humana a partir de um estudo baseado na 

hermenêutica constitucional. Ao discorrer acerca da função simbólica que as 

Constituições possuem pretende-se abordar o tratamento dado à dignidade da 

pessoa humana como um dos fundamentos constitucionais do Estado. Depois de 

traçar algumas linhas gerais sobre a interpretação constitucional, o artigo aprofunda 

a discussão sobre o conceito da dignidade da pessoa humana, tanto a partir da 

doutrina quanto a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal brasileiro, 

apresentando a necessidade de se desenvolver um conceito jurídico para o uso 

jurídico da dignidade. Proposto este conceito, é discutida, enfim, a natureza jurídica 

da dignidade da pessoa humana no ordenamento jurídico, apontando que ela deve 

ser tratada ora como princípio, ora como regra. 

Palavras-chave: Hermenêutica constitucional – Dignidade da pessoa humana – 

Conceito – Natureza jurídica – Regras – Princípios. 

 

Abstract: This article defenses a hybrid legal nature for human dignity. Beginning 

with a study based on reading the constitution this work discusses the symbolic 

function that Constitutions and their provisions have within a legal order, focusing 

exclusively on the human dignity as one of the Brazilian State constitutional 

fundaments. After bringing some general lines on reading the constitution, this article 

deepen the discussion on the human dignity concept, both from doctrine and from 

Brazilian Supreme Court case law, appointing the necessity in developing a legal 

concept to the legal use of human dignity. Proposed such concept, it is finally 

10283



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

discussed the legal nature of human dignity inside the legal order, pointing that it 

must be regarded as a principle, then as a rule. 

 

Keywords: Constitutional hermeneutics – Human dignity – Concept – Legal nature – 

Rules – Principles. 

 

Sumário: 1. Introdução – 2. Sobre a interpretação constitucional – 3. O debate sobre 

o conceito de dignidade da pessoa humana– 4. A natureza jurídica da dignidade 

humana – 5. Conclusão – 6. Referências bibliográficas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Desde quando se ampliou o conceito de Constituição para abarcar as declarações 

de direitos, o que mais se tem feito foi proclamá-los sem a preocupação de que os 

Estados e os governos os efetivassem como bem observa Norberto Bobbio1.  

 

As Constituições, como nos revela a história brasileira, sempre foram criadas não 

para toda a sociedade, mas apenas para parte dela, normalmente para aqueles que 

detinham algum poder. Neste sentido, as Constituições podem ser vistas como 

mecanismos de controle, que são manipulados por quem detenha o poder de criá-

las e fazê-las valer. Elas, assim, escondem em verdadeira simbologia os reais 

desígnios de seus idealizadores. 

 

Dentro do ordenamento jurídico, as Constituições têm apenas uma função simbólica, 

consolidando não um pluralismo, como se tem dito, e sim uma unidade de desígnios 

representada por uma forte simbologia que parece lhe conferir um pluralismo. É 

assim que se tem afirmado que a Constituição constitui um verdadeiro simulacro2, no 

sentido que aparenta ser uma coisa que efetivamente não é.  

 

No Brasil, o simbolismo constitucional é notável nas disposições dos dois primeiros 

títulos da Carta Magna de 1988. Aí estão, respectivamente, os princípios, os direitos 

                                                 
1 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Trad. Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Campus, 1992, 
p. 37. 
2 MOREIRA, Luiz. A constituição como simulacro. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. 
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e as garantias que foram escolhidos pelo constituinte como fundamentais. O rol é 

extenso e é aberto, ali não estando todos os princípios, nem todos os direitos e 

garantias contidos na Constituição, sendo certo que outros podem ser encontrados 

na legislação infraconstitucional e nos tratados e convenções internacionais em que 

o Estado brasileiro seja parte. 

 

Apesar da grande variedade, muitos desses direitos e outros tantos princípios se 

encontram ineficazes. Vale dizer, a previsão constitucional existe, mas em seus 

próprios dispositivos a Carta Constitucional não se preocupou em viabilizar sua 

efetivação, o que inviabilizou a definição de um conteúdo mínimo de direitos, 

garantias e princípios constitucionais. Exemplo disso se dá com o princípio da 

dignidade humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito 

brasileiro, e que, certamente, parafraseando Laurence Tribe e Michael Dorf, constitui 

algo como “uma bola de cristal com a qual podemos ver qualquer coisa que 

queremos3”, isto é, uma cura para todos os males. 

 

O simulacro constitucional ao redor da dignidade da pessoa humana desponta com 

essa exata observação de que com ela se procura justificar tudo, mas não se 

procura investigar o que realmente quer dizer e qual conteúdo essa cláusula 

constitucional possui. Vários são os trabalhos que se têm ocupado com a questão 

da dignidade humana (alguns dos quais serão utilizados neste trabalho), mas 

poucos são os que têm se preocupado, efetivamente, em estabelecer um contorno 

para tal princípio fundante da ordem constitucional brasileira.  

 

Neste sentido, o presente trabalho procura, a partir de uma abordagem fundada na 

hermenêutica constitucional, indicar alguns contornos para um possível 

enquadramento quanto ao conteúdo da dignidade da pessoa humana, questionando, 

por meio da interpretação constitucional, a nota principiológica que alguns teóricos 

têm lhe conferido, e assumindo a possibilidade de vislumbrá-la enquanto regra 

dentro do ordenamento jurídico.  

 

                                                 
3 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Hermenêutica constitucional. Trad. Amarílis de Souza Birchal. 
Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 17. 

10285



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Para defender que a dignidade humana constitui um fundamento do sistema 

constitucional que só pode ser vislumbrado enquanto princípio se for visto como um 

mandamento central do ordenamento, sendo, no mais das vezes, uma regra, utiliza-

se um raciocínio dialético, que busca desconstruir, argumentativamente, uma visão 

idealista que se construiu em torno da dignidade humana, e construir, assim, uma 

visão de ordem realista. 

 

2 SOBRE A INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL  

 

Para compreender a interpretação constitucional dada à dignidade da pessoa 

humana, necessária se faz uma abordagem a partir do prisma da hermenêutica 

constitucional. Luís Roberto Barroso, em obra específica sobre o assunto, destaca 

que “toda interpretação é produto de uma época, de uma conjuntura que abrange os 

fatos, as circunstâncias do intérprete e, evidentemente, o imaginário de cada um4”. O 

fato é que o ser humano interpreta tudo o que vê e até mesmo o que não vê, 

alterando suas explicações com o passar do tempo e com as experiências que 

adquire. Assim, nenhuma interpretação é tão suficiente em si que seja permanente e 

exata. Toda interpretação está sujeita a ser interpretada. Com o chamado princípio 

da dignidade da pessoa humana não é diferente. Porém, antes de discorrer sobre o 

mesmo, é preciso que se entenda o arcabouço hermenêutico-constitucional que o 

ampara. 

 

Este trabalho não se propõe discorrer sobre todos os métodos e princípios aplicáveis 

a uma interpretação constitucional. Exatamente por conta disso é preciso restringir o 

tipo de hermenêutica constitucional que se adota. Dentro desse ponto de vista, 

Laurence Tribe e Michael Dorf, em sua obra Hermenêutica constitucional, aborda a 

questão da interpretação constitucional de forma singular. Os autores 

norteamericanos veem “a prática da hermenêutica constitucional como se fosse um 

diálogo entre juízes, oficiais de governo e cidadãos comuns5”. Trata-se de uma 

proposta de leitura da Constituição. 

 

                                                 
4 BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma 
dogmática constitucional transformadora. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 1. 
5 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Obra citada, 2007, pp. XXXIX e XLII. 
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Tendo-se como premissa que a Constituição enquanto codificação surgiu para 

substituir a vontade soberana preponderante no período absolutista pela vontade 

soberana popular6 – esta muito mais um mecanismo de legitimação do que uma 

entidade em si, em uma época em que estava em ascensão o poder de uma 

burguesia que, pretendia mediante os códigos legitimar suas práticas e garantir seus 

privilégios –, é forçoso reconhecer que as constituições e os códigos foram criados 

por uma classe para ela própria, legitimando-se tais legislações em um duplo 

processo de embuste. 

 

O primeiro embuste surge com a criação de um poder constituinte, que se mantém 

sobre um segundo embuste, a soberania popular. O embuste da soberania popular 

repousa naquilo que Friedrich Müller chama de povo legitimante, uma vez que “todo 

o poder de Estado não está ‘no povo’, mas ‘emana’ dele7”, ou seja, o povo deteria a 

soberania, mas uma vez tendo ela sido delegada ao Estado, não lhe caberia reavê-

la, salvo mediante uma revolução que pretendesse extinguir tal Estado. Neste 

sentido, tal povo legitimante tende a ser iconizado, isto é, abandonado a si mesmo8, 

já que a invocação do povo como locus de emanação do poder é apenas simbólica, 

não tendo nenhuma existência prática. 

 

Portanto, a soberania só é popular porque é preciso haver uma legitimação perante 

toda a sociedade sobre a constituição de um governo para a manutenção de um 

Estado. Visto por outro ângulo, depois que o povo legitima alguma coisa, ainda que 

por mera simbologia, ele sai de cena, e nunca mais volta. Daí porque a criação de 

um poder constituinte seja também um embuste. Teoricamente tal poder emana do 

povo, mas não é por ele exercido, do que se tem que a assembleia ou o congresso 

constituinte legitima-se simbolicamente no povo, mas se constitui 

independentemente dele. 

 

É com esse duplo processo de embuste que se pode dizer, com Luiz Moreira, que a 

Constituição se põe como um simulacro. Devendo-se entender o simulacro como “o 

                                                 
6 MOREIRA, Luiz. Obra citada, 2007, p. 52. 
7 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. Trad. Peter Naumann. 
5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 51. 
8 MÜLLER, Friedrich. Obra citada, 2010, pp. 54-55. 
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ato de outorga que uma assembleia dá a si mesma com o propósito de restringir, 

regular e prescrever os direitos atinentes à soberana manifestação dos sujeitos de 

direito9”. Assim, o povo titulariza o poder constituinte apenas quando se tem a 

intenção de legitimá-lo, esquecendo-se que o povo existe quando se tem a intenção 

de exercer tal poder. 

 

Há, portanto, um simulacro de um simulacro: uma sociedade que afirma ser o que 

não é, possuindo uma Constituição que não é o que afirma ser. O povo não faz 

parte, na realidade, da sociedade – o que há é uma multidão. Se o povo tem um 

poder simbólico, não no sentido de Bourdieu, e sim de um poder de mentira, a 

multidão, que não é povo, nem o representa, tem um poder que, apesar de não ser 

legitimado pelo Estado, é por ele reconhecido, em certas situações, para que possa 

manter as coisas como elas estão apenas fazendo rearranjos. Sendo assim, como é 

que se interpreta um simulacro, sem deixar transparecer que se trata de um 

simulacro? 

 

Apesar de o texto constitucional ser exatamente o mesmo para todas as pessoas 

que o leiam, as suas palavras e expressões estão carregadas de um simbolismo que 

abre no texto constitucional “um espaço grande demais para o exercício da 

imaginação10”, utilizando-se, então, a Constituição “como se fosse uma bola de 

cristal com a qual podemos ver qualquer coisa que queremos11”. Trata-se, portanto, 

de um fato consumado a existência de controvérsias sobre a interpretação da 

Constituição. 

 

E tanto é assim que, outra vez, surge a questão da simbologia. Ora, se o poder 

emana do povo que o exercerá por meio de representantes eleitos ou diretamente 

na forma do texto constitucional, seria de se supor que a própria Constituição 

estabeleceria como instâncias autênticas de interpretação os poderes eleitos e o 

próprio povo. Contudo, não é isso o que acontece, o povo não interpreta coisa 

alguma e os poderes eleitos são subjugados pelo poder judiciário, seja por meio do 

permissivo constitucional seja por meio do jogo político. 

                                                 
9 MOREIRA, Luiz. Obra citada, 2007, pp. 93-94. 
10 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Obra citada, 2007, p. 13. 
11 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Obra citada, 2007, p. 17. 
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O judiciário, mormente a Suprema Corte ou o Tribunal Constitucional, exerce um 

controle sobre a interpretação constitucional que permite entender porque inexistem 

um verdadeiro poder constituinte e uma efetiva soberania popular. Chega-se ao 

ponto de se fazer uma leitura de um dispositivo infraconstitucional idêntico a um 

dispositivo constitucional para lhe dar interpretação conforme a Constituição, como 

ocorreu recentemente no Brasil, quando o STF autorizou a união estável 

homoafetiva. 

 

É preciso, então, fazer como sugerem Laurence Tribe e Michael Dorf e interpretar o 

texto da Constituição como ele realmente é, isto é, “eliminando os argumentos que 

não merecem ser considerados adequados para a interpretação constitucional, 

porque por herança, estudam uma versão dissecada e desintegrada da 

Constituição12”. Ora, interpretar dispositivos, por exemplo, do Código Civil, que são 

idênticos aos dispositivos da Constituição, dando-lhes uma interpretação conforme é 

exatamente o mesmo que reformar a Constituição, mas sem dizê-lo, já que a 

legitimidade para tanto é do poder constituinte derivado. E mais uma vez retorna-se 

ao simulacro, não apenas porque se transforma em excepcional um processo 

ordinário13, mas porque se interpreta a Constituição de acordo com um julgamento 

que lhe é externo e que varia conforme os gostos14 daqueles que estão no poder. 

 

Com base nisso é que se propõe uma interpretação sobre a dignidade da pessoa 

humana baseada na dialética. Analisam-se algumas decisões do Supremo Tribunal 

Federal – STF em que o argumento utilizado possui amparo na dignidade da pessoa 

humana, a fim de descobrir qual é o conceito adotado pela Corte Constitucional 

brasileira. Em constante diálogo com os argumentos de tais decisões são trazidas 

opiniões de alguns teóricos que se ocuparam do assunto, a fim de que se analise 

com maior profundidade a questão posta, sempre avaliando tais posicionamentos 

com o entendimento aqui adotado de que a dignidade humana constitui-se no 

mandamento central do sistema jurídico. 

 

                                                 
12 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Obra citada, 2007, p. 24. 
13 MOREIRA, Luiz. Obra citada, 2007, p. 94. 
14 TRIBE, Laurence; DORF, Michael. Obra citada, 2007, p. 109. 
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3 O DEBATE SOBRE O CONCEITO DE DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA  

 

Para se tratar sobre a dignidade da pessoa humana, utiliza-se, aqui, como base a 

mesma dúvida apontada por Julio Pinheiro Faro: “deve-se tratar a dignidade humana 

como um princípio, como uma regra ou ambos?15”. Todavia, a dúvida do autor é 

apenas um pano de fundo para a proposta que o mesmo faz entre princípios e 

regras, em sua contundente crítica à distinção de Robert Alexy. No presente 

trabalho, contudo, a preocupação é invertida, utiliza-se a distinção entre princípios e 

regras como pano de fundo para o objeto aqui analisado: a dignidade da pessoa 

humana. Assim, junto com a discussão teórica sobre a dignidade da pessoa humana 

faz-se uma análise crítica da jurisprudência do STF. 

 

Fábio Konder Comparato, analisando o sentido e a evolução dos direitos humanos 

no mundo, fala com propriedade sobre a dignidade da pessoa humana: 

 

A idéia de que os indivíduos e grupos humanos podem ser reduzidos a um 
conceito ou categoria geral, que a todos engloba, é de elaboração recente 
na História. Como observou um antropólogo, nos povos que vivem à 
margem do que se convencionou classificar como civilização, não existe 
palavra que exprima o conceito de ser humano: os integrantes do grupo são 
chamados “homens”, mas os estranhos ao grupo são designados por outra 
denominação, a significar que se trata de indivíduos de uma espécie animal 
diferente16. 
 
 

De acordo com Comparato, foi no centro do período axial, entre 600 e 480 a.C., que 

“despontou a idéia de uma igualdade essencial entre todos os homens17”. Porém, 

escreve o autor, “foram necessários vinte e cinco séculos para que a primeira 

organização internacional a englobar a quase totalidade dos povos da Terra 

proclamasse (...) que ‘todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e 

direitos’18”. A conclusão óbvia é de que a dignidade da pessoa humana sempre 

existiu, embora com contornos variados, na História da humanidade, mas que só 

muito recentemente foi reconhecida e incorporada pelas ordens jurídicas. 

 

                                                 
15 PINHEIRO FARO, Julio. Far beyond from norms, distinguishing rules and principles. ARSP – Archiv 
für Rechts- und Sozialphilosophie, vol. 97, n. 2, 2011, p. 198. 
16 COMPARATO, Fábio Konder. A afirmação histórica dos direitos humanos. 5. ed. São Paulo: 
Editora Saraiva, 2007, p. 12. 
17 COMPARATO, Fábio Konder. Obra citada, 2007, p. 12. 
18 COMPARATO, Fábio Konder. Obra citada, 2007, p. 12. 
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Na mesma linha, Antonio Junqueira de Azevedo escreve: 

 

A utilização da expressão “dignidade da pessoa humana” no mundo do 
direito é fato histórico recente. Evidentemente, muitas civilizações, graças 
especialmente a seus heróis e “santos”, tiveram consideração pela 
dignidade da pessoa humana, mas juridicamente a tomada de consciência, 
com a verbalização da expressão, foi um passo notável dos tempos mais 
próximos19. 

 

O reconhecimento só viria, portanto, nas Constituições e nos Documentos 

Internacionais do fim da década de 1940. Como bem observa Christian Starck, 

“raras são as disposições expressas a respeito da dignidade humana em 

Constituições mais antigas. Ela encontra-se, pela primeira vez, referida no 

Preâmbulo da Constituição irlandesa de 1.7.193720”, aparecendo, depois, na Carta 

das Nações Unidas de 1945, na Constituição Italiana de 1947, na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos de 1948, na Constituição Alemã de 1949, no Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos de 1966, na Constituição Portuguesa de 

1976, na Constituição Espanhola de 1978, na Convenção das Nações Unidas sobre 

Tortura de 1984, na Constituição Brasileira de 1988 e na Constituição Europeia de 

2000, para ficar em alguns exemplos. 

 

Diante disso é de se dizer que apenas depois que o mundo foi informado sobre as 

várias atrocidades cometidas na Alemanha durante o regime nazista, principalmente 

no curto período da Segunda Guerra Mundial21, é que se conferiu efetivamente 

reconhecimento à dignidade da pessoa humana, como, aliás, ressalta Ingo Wolfgang 

Sarlet: 

 

Apenas ao longo do século XX e, ressalvada uma ou outra exceção, tão-
somente a partir da Segunda Guerra Mundial, a dignidade da pessoa 
humana passou a ser reconhecida expressamente nas Constituições, 
notadamente após ter sido consagrada pela Declaração Universal da ONU 
de 194822. 

 
                                                 

19 AZEVEDO, Antonio Junqueira de. Caracterização jurídica da dignidade da pessoa humana. Revista 
Trimestral de Direito Civil, vol. 9. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, p. 3. 
20 STARCK, Christian. Dignidade humana como garantia constitucional: o exemplo da Lei 
Fundamental alemã. In: SARLET, Ingo Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do 
direito e direito constitucional. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 199. 
21 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 126. 
22 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2006, p. 62. 
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Interessa, aqui, é claro, o debate travado sobre a dignidade da pessoa humana com 

sua explícita inserção no texto constitucional enquanto fundamento da República 

brasileira, devendo-se, no entanto, refletir, com Maria Celina Bodin de Moraes, que a 

dignidade da pessoa humana 

 

...não é criação da ordem constitucional, embora seja por ela respeitada e 
protegida. A Constituição consagrou o princípio e, considerando a sua 
eminência, proclamou-o entre os princípios fundamentais, atribuindo-lhe o 
valor supremo de alicerce da ordem jurídica democrática. Com efeito, da 
mesma forma que Kant estabelecera para a ordem moral, é na dignidade 
humana que a ordem jurídica (democrática) se apóia e constitui-se23. 

 

A dignidade da pessoa humana passa a ser, assim, um valor essencial, reconhecido 

nos mais variados documentos nacionais e internacionais, constituindo-se naquilo 

que parece ser, como escreve Ana Paula de Barcellos, “um dos poucos consensos 

teóricos do mundo contemporâneo24”. Ademais, como afirma Carlos Roberto 

Siqueira Castro:  

 

A bem dizer, no que toca aos direitos fundamentais do homem, impende 
reconhecer que o princípio da dignidade da pessoa humana tornou-se o 
epicentro do extenso catálogo de direitos civis, políticos, econômicos, 
sociais e culturais, que as constituições e os instrumentos internacionais em 
vigor em pleno terceiro milênio ofertam solenemente aos indivíduos e às 
coletividades. Embora traduza um conceito jurídico indeterminado e de 
utilização ainda recente no plano das constituições e das Declarações 
Internacionais da era contemporânea, o postulado da dignidade humana 
universalizou-se como um pólo de atração para cada vez mais novos e 
novíssimos direitos refletores do modismo constitucional-democrático25. 

 

A riqueza de componentes que a dignidade humana suporta26 torna indeterminado o 

seu conceito, dificultando sua aplicação, pois ela é tratada como suporte para todos 

os direitos, enumerados ou não, tornando-se um princípio absoluto27, cujo conteúdo, 

no entanto, nem mesmo se sabe qual é. Pode-se dizer, de maneira geral, que 

qualquer violação de direitos fundamentais é tida, pela doutrina e jurisprudência 

                                                 
23 BODIN DE MORAES, Maria Celina. O princípio da dignidade humana. In: BODIN DE MORAES, 
Maria Celina (coord.). Princípios do direito contemporâneo. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 14. 
24 BARCELLOS, Ana Paula de. Obra citada, 2008, p. 121. 
25 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. Dignidade da pessoa humana: o princípio dos princípios 
constitucionais. In: SARMENTO, Daniel; GALDINO, Flávio (org.). Direitos fundamentais: estudos em 
homenagem ao professor Ricardo Lobo Torres. Rio de Janeiro: Renovar, 2006, p. 136. 
26 BARCELLOS, Ana Paula de. Obra citada, 2008, p. 181. 
27 FERREIRA, Hélio Rios; FERREIRA, Heliomar Rios. A impossibilidade de relativização da dignidade 
da pessoa humana. Revista de Direito Constitucional e Internacional, vol. 73. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 193. 
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majoritárias, como afronta à dignidade da pessoa humana, o que só serve para 

tornar cada vez mais incerto e indeterminado o seu conceito. 

 

Só recentemente, no mundo jurídico, é que se têm tentado conceituar ou delimitar 

seu conteúdo. Os esforços partem da constatação de que, apesar de se tratar de um 

conceito multidimensional28, deve existir um núcleo a partir do qual ela possa ser 

compreendida, uma vez que é grande a necessidade de se saber o que se está 

protegendo com tal norma, do contrário, o seu uso indiscriminado poderá resultar na 

complicada situação de uma mesma norma servir para justificar e para impedir 

violações de direitos. 

 

Flademir Belinati Martins, ao tecer um breve relato histórico sobre os antecedentes 

da noção de dignidade da pessoa humana, aponta que desde a Antiguidade 

Clássica os filósofos têm procurado estabelecer uma noção de dignidade humana a 

partir da racionalidade humana, já que por meio “da racionalidade o ser humano 

passa a ser livre e responsável por seu destino, significando o que há de mais 

perfeito em todo o universo e constituindo um valor absoluto, um fim em si29”. A 

dignidade da pessoa humana é, portanto, um antigo valor filosófico-moral, devendo-

se ponderar sobre sua existência jurídica, como faz Stephan Kirstie: 

 

As raízes da história do conceito de dignidade humana remontam à 
Antiguidade. Tanto teológica quanto filosoficamente, ele é multifacetado. Em 
clara oposição a isso, contudo, a história da respectiva instituição jurídica é 
relativamente breve. (...) A história jurídica notavelmente curta, em contraste 
com a secular tradição filosófica e teológica do conceito, talvez explique por 
que o discurso jurídico sobre o instituto da dignidade humana ainda não 
tenha se afastado tanto dos outros discursos a respeito. A intensa 
discussão diz respeito, em parte, à questão se haveria, em última análise, 
um fundamento filosófico ou teológico do conceito jurídico de dignidade 
humana, e, em havendo consenso a respeito, qual deveria se tornar a 
fundamento de sua compreensão jurídica: Deveria o conceito constitucional 
de dignidade humana ser compreendido de uma forma moral-teológico 
católica, de uma forma protestante, como”a comunidade dos filhos de Deus” 
(...), humanista, nos termos de Pico della Mirandola, estética, como em 
Friedrich Schiller, de acordo com a doutrina dos filósofos iluministas 
Christian Wolff ou Samuel Pufendorf, à luz do idealismo de Kant, Fichte ou 
Schelling, do socialismo de Karl Marx, Ferdinand Lassalle ou Ernst Bloch, 

                                                 
28 Ver, por exemplo: SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: 
construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2005, pp. 13-43. 
29 MARTINS, Flademir Jerônimo Belinati. Dignidade da pessoa humana: princípio constitucional 
fundamental. Curitiba: Juruá, 2005, pp. 21-31. 
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de uma forma existencialista, como em Jean-Paul Sartre ou em Heidegger, 
com base na teoria do discurso de Jürgen Habermas ou com base nos 
pressupostos da teoria dos sistemas sociais de Niklas Luhmann, ou, 
finalmente, com base no arcabouço teórico do utilitarismo? O mero fato de 
textos tão opostos como o Código de Direito Canônico, a Constituição da 
República Islâmica do Irã ou a Constituição da República Popular da China 
fazerem referência à dignidade humana mostra essa incerteza no 
desenvolvimento de um conceito autônomo e juridicamente coerente de 
dignidade humana no geral. As disposições constitucionais, cada vez mais 
diferenciadas, sobre aspectos particulares da violação da dignidade humana 
(...) são sinais da tentativa dos constituintes de obter distinções claras a 
respeito, alcançando-se, com isso, a correspondente viabilidade jurídica da 
dignidade humana. O conceito geral de dignidade humana não perde o seu 
significado com esses desdobramentos; a questão é, porém: o que 
permanece como sendo sua função própria?30 

 

Obviamente essa função própria da dignidade humana variará entre as sociedades, 

não sendo a mesma no Irã, na China, nos Estados Unidos, na Mongólia, em Serra 

Leoa, na Itália ou no Brasil. Cabe, assim, a cada Estado, estabelecer a função que a 

dignidade da pessoa humana irá desempenhar na sociedade. Função esta que não 

se deve confundir com a finalidade de se conferir dignidade a alguém, que é nada 

mais nada menos do que tratar o ser humano como um fim em si. 

 

Partindo-se da ideia lançada pelo pensamento clássico sobre a ideia de valor 

intrínseco31 e também pelo pensamento cristão de que “a dignidade é inerente ao 

homem como espécie; e ela existe in actu só no homem como indivíduo, passando 

desta forma a residir na alma de cada ser humano32”, vai-se formar a concepção de 

que a dignidade humana é como uma qualidade que possibilita ao ser humano 

“construir de forma livre e independente sua própria existência e seu próprio 

destino33”. Indo mais adiante, em Kant se encontra também a moral, além da razão, 

como fundamento da dignidade, chegando-se, pois, na ideia de imperativo 

categórico.  

 

O STF, aliás, deixa claro em alguns de seus julgados que entende a dignidade 

humana a partir de padrões éticos e morais, como se pode ver a seguir: 

 

                                                 
30 KIRSTE, Stephan. A dignidade humana e o conceito de pessoa de direito. In: SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do direito e direito constitucional. 2. ed. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2009, pp. 176-178. 
31 SARLET, Ingo Wolfgang. Obra citada, 2006, p. 29. 
32 BODIN DE MORAES, Maria Celina. Obra citada, 2006, pp. 8-9. 
33 Ver: SARLET, Ingo Wolfgang. Obra citada, 2006, p. 31. 
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Fundamento do núcleo do pensamento do nacional-socialismo de que os 
judeus e os arianos formam raças distintas. Os primeiros seriam raça 
inferior, nefasta e infecta, características suficientes para justificar a 
segregação e o extermínio: inconciabilidade com os padrões éticos e morais 
definidos na Carta Política do Brasil e do mundo contemporâneo, sob os 
quais se ergue e se harmoniza o Estado Democrático. Estigmas que por si 
só evidenciam crime de racismo. Concepção atentatória dos princípios nos 
quais se erige e se organiza a sociedade humana, baseada na 
respeitabilidade e dignidade do ser humano e de sua pacífica convivência 
no meio social. Condutas e evocações aéticas e imorais que implicam 
repulsiva ação estatal por se revestirem de densa intolerabilidade, de sorte 
a afrontar o ordenamento infraconstitucional e constitucional do País34. 
 
A Constituição de 1988 traz um robusto conjunto normativo que visa à 
proteção e à efetivação dos direitos fundamentais do ser humano. A 
existência de trabalhadores a laborar sob escolta, alguns acorrentados, em 
situação de total violação da liberdade e da autodeterminação de cada um, 
configura crime contra a organização do trabalho. Quaisquer condutas que 
possam ser tidas como violadoras não somente do sistema de órgãos e 
instituições com atribuições para proteger os direitos e deveres dos 
trabalhadores, mas também dos próprios trabalhadores, atingindo-os em 
esferas que lhes são mais caras, em que a Constituição lhes confere 
proteção máxima, são enquadráveis na categoria dos crimes contra a 
organização do trabalho, se praticadas no contexto das relações de 
trabalho35.  
 
 

Nota-se, a partir da leitura do trecho do julgado acima colacionado que o STF 

encampa uma concepção filosófica. Destarte, pergunta-se: e quanto à concepção 

jurídica? Reformulando o questionamento, pode-se dizer que, apesar da dignidade 

da pessoa humana ser um atributo moralmente intrínseco a todo e qualquer ser 

humano, pode a mesma, do ponto de vista jurídico, ter esse mesmo fim, ou seria 

mais sensato afirmar que deva ser vista com algumas restrições? 

 

Dentre os direitos humanos sempre existiu uma celeuma doutrinária acerca 
daquele que seria, de fato, o núcleo central, o direito essencial, o princípio 
absoluto do mundo jurídico, o princípio dos princípios ou princípio máximo, 
ao qual todos os demais deveriam curvar-se em sua compreensão e 
aplicação. Tratar-se-ia de indicar o princípio a prevalecer no caso de 
conflitos com outros princípios ou direitos, tendo em vista a sua 
essencialidade primeira36. 

 

Sob tal perspectiva a dignidade humana parece adquirir a função de uma espécie de 

peso de desempate na ponderação de direitos, isto é, se em um conflito de direitos 

                                                 
34 HC 82.424, Rel. p/ o ac. Min. Presidente Maurício Corrêa, julgamento em 17-9-2003, Plenário, DJ 
de 19-3-2004. 
35 RE 398.041, Rel. Min. Joaquim Barbosa, julgamento em 30-11-2006, Plenário, DJE de 19-12-2008. 
No mesmo sentido: RE 541.627, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 14-10-2008, Segunda Turma, 
DJE de 21-11-2008. 
36 FERREIRA, Hélio Rios; FERREIRA, Heliomar Rios. Obra citada, 2010, p. 200. 
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os dois forem tão fundamentais que não haveria como dizer qual deles prevaleceria, 

a dignidade humana serviria para desempatar a celeuma. Porém, esquece-se que 

em tal conflito, se ambos os direitos forem realmente tão fundamentais, o uso da 

dignidade humana para que um prevaleça implicará na perda de proteção do direito 

que “perder”. Ainda que se argua que tal situação é provisória e só cabe dentro dos 

limites do caso em análise, isso geraria um forte precedente de insegurança jurídica.  

 

Para evitar isso, é preciso que se vislumbre a dignidade humana, ao menos 

juridicamente, como um princípio que fundamenta todo o sistema, mas que não 

determina todas as condutas. O que se quer dizer, então, é que, juridicamente, a 

dignidade humana não é absoluta. Parte-se, pois, não de uma visão kantiana ou 

cristã, estas mais que hábeis a formar um conceito moral de dignidade, e sim da 

perspectiva de Friedrich von Schiller, como lembra Carlos Ruiz Miguel: 

 

No sistema de Schiller, a ideia de dignidade é uma categoria ética que 
implica uma capacidade individual (desejo) de mostrar-se superior aos 
instintos em relação à Lei da Razão. Neste sentido, todos “nascem” com 
“certa” dignidade, porque todos nascem dotados de desejo. Mas nem todos 
têm igual dignidade, porque nem todos são capazes de se mostrar 
superiores da mesma forma aos seus instintos37. 
 
 

Apenas em uma situação hipotética é que os seres humanos poderiam ter, 

juridicamente, uma dignidade absoluta. No mundo concreto, a dignidade é 

juridicamente relativa, não fosse assim não faria sentido falar-se em um mínimo 

existencial, por exemplo, já que se há algo que seja um mínimo para a existência 

digna do indivíduo, então, tudo que fosse a mais, seria um plus, mas não seria 

dignidade. Como o mínimo é assegurado à existência de cada indivíduo, é intuitivo 

dizer que a dignidade é uma situação mínima suficiente para a tão-só sobrevivência 

da pessoa humana.  

 

Essa dignidade, essencialmente mínima, voltada apenas à sobrevivência biológica 

do ser humano é absoluta. Qualquer coisa que se lhe adicione pode sofrer restrição, 

como ocorre, por exemplo, no direito penal, em que a pena incide sobre a liberdade 

de ir e vir do indivíduo – fosse a liberdade de locomoção parte de um conceito 

                                                 
37 RUIZ MIGUEL, Carlos. Human dignity: history of an idea. Jahrbuch des öffentlichen Rechts (Neue 
Folge), vol. 50, 2002, p. 295. 
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absoluto de dignidade, toda prisão privativa de liberdade seria inconstitucional. No 

entanto, a Constituição permite a imposição das penas privativas de liberdade, 

realçando a relativização da dignidade da pessoa humana no sistema jurídico. 

 

Todavia, doutrina e jurisprudência parecem ser uníssonas em dizer que a expressão 

“mínimo existencial” não tem um sentido estritamente biológico. O STF, aliás, é 

bastante enfático neste sentido, como se pode verificar no julgado abaixo: 

 

A cláusula da reserva do possível – que não pode ser invocada, pelo Poder 
Público, com o propósito de fraudar, de frustrar e de inviabilizar a 
implementação de políticas públicas definidas na própria Constituição – 
encontra insuperável limitação na garantia constitucional do mínimo 
existencial, que representa, no contexto de nosso ordenamento positivo, 
emanação direta do postulado da essencial dignidade da pessoa humana. 
(...) A noção de ‘mínimo existencial’, que resulta, por implicitude, de 
determinados preceitos constitucionais (CF, art. 1º, III, e art. 3º, III), 
compreende um complexo de prerrogativas cuja concretização revela-se 
capaz de garantir condições adequadas de existência digna, em ordem a 
assegurar, à pessoa, acesso efetivo ao direito geral de liberdade e, também, 
a prestações positivas originárias do Estado, viabilizadoras da plena fruição 
de direitos sociais básicos, tais como o direito à educação, o direito à 
proteção integral da criança e do adolescente, o direito à saúde, o direito à 
assistência social, o direito à moradia, o direito à alimentação e o direito à 
segurança. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana, de 1948 
(Artigo XXV)38. 

 

Para o Supremo Tribunal Federal a noção de mínimo existencial é uma decorrência 

implícita da dignidade da pessoa humana, sendo tão grande a relação entre ambos 

que se chega a falar em “condições adequadas de existência digna”, ou seja, ainda 

no encalço do julgado, que o Poder Público deve agir para concretizar, mediante 

políticas públicas, um complexo de prerrogativas que assegure à pessoa uma 

existência digna. Porém, não se entende existir com dignidade apenas como 

sobreviver dignamente, o conceito, tanto na jurisprudência quanto na doutrina, tem 

uma elasticidade maior. 

 

Vários juristas têm se ocupado em determinar um conceito de mínimo existencial 

que se possa representar na dignidade da pessoa humana. Ada Pellegrini Grinover, 

por exemplo, afirma que “o mínimo existencial é considerado um direito às 

                                                 
38 ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 
15-9-2011. 
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condições mínimas de existência humana digna39”. No mesmo passo, pode-se 

encontrar a lição de Ricardo Lobo Torres, para quem o mínimo existencial integra “o 

conceito de direitos fundamentais”, representando “um direito às condições mínimas 

de existência humana digna que não pode ser objeto de intervenção do Estado (...) e 

que ainda exige prestações estatais positivas40”. 

 

Vários são os juristas que conferem ao mínimo existencial a função de proteger o 

núcleo duro dos direitos fundamentais, que se relacionaria, portanto, com a 

dignidade da pessoa humana, um núcleo sem o qual cada direito perderia sua 

mínima eficácia, como, aliás, pondera Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

A garantia de proteção do núcleo essencial dos direitos fundamentais 
aponta para a parcela do conteúdo de um direito sem a qual ele perde a sua 
mínima eficácia, deixando, com isso, de ser reconhecível como um direito 
fundamental. Com efeito, a limitação de um direito fundamental não pode 
privá-lo de um mínimo de eficácia. A idéia fundamental deste requisito é a 
de que existem conteúdos invioláveis dos direitos fundamentais que se 
reconduzem a posições mínimas indisponíveis às intervenções dos poderes 
estatais, mas que também podem ser opostas – inclusive diretamente – a 
particulares, embora quanto a este último aspecto exista divergência 
doutrinária relevante41. 

 

Qual seria esse mínimo é o que não fica muito claro. Em um trabalho não publicado, 

Julio Pinheiro Faro, analisando os direitos e os deveres fundamentais, tenta 

estabelecer quais deles representariam esse mínimo nuclear, apontando quatro 

direitos – “direito à integridade física e psíquica”, “direito à propriedade material e 

imaterial, apreciável ou não economicamente”, “direito a ações estatais que 

proporcionem um tratamento igualitário de oportunidades aos indivíduos” e “direito a 

um meio ambiente natural e cultural sustentavelmente sadio e democrático” – e três 

deveres – “dever de pagar tributos”, “dever de não interferir na situação jurídica de 

terceiros” e “dever de não violar a ordem constitucional42” – realizando uma análise 

dessas sete categorias, de maneira a dizer que o mínimo existencial poderia ser 

assim conceituado: 

                                                 
39 GRINOVER, Ada Pellegrini. O controle jurisdicional de políticas públicas. In: GRINOVER, Ada 
Pellegrini; WATANABE, Kazuo (coord.). O controle jurisdicional de políticas públicas. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p. 132. 
40 TORRES, Ricardo Lobo. O direito ao mínimo existencial. Rio de Janeiro: Renovar, 2009, p. 35. 
41 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 402. 
42 PINHEIRO FARO, Julio. Um conceito de dignidade humana. Mimeografado, 2008, pp. 90-91. 
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...direito a um ambiente sustentavelmente sadio e democrático em que 
existam oportunidades mínimas, financiadas pela sociedade e oferecidas 
pelo Estado, viabilizadoras do correto desenvolvimento do autoconceito e 
do exercício dos direitos à livre autonomia privada e propriedade, desde que 
esse exercício não interfira na situação jurídica de terceiros nem viole a 
ordem constitucional43. 

 

O conceito de mínimo existencial acima referido é estendido pelo autor à dignidade 

da pessoa humana, ficando claro que o autor entende que a dignidade humana e o 

mínimo existencial estão tão imbricados que chegam a se confundir. Veja-se, no 

entanto, que o conceito apresentado não é amplo e não abrange todo e qualquer 

direito que o STF entenda estar abrigado sob o manto inquebrável da dignidade da 

pessoa humana. 

 

Para se ter uma ideia de como o entendimento do STF sobre o conteúdo da 

dignidade da pessoa é amplo, há arestos relacionando-a com: o direito a prestações 

positivas do Estado e fruição de direitos sociais básicos, como educação, proteção 

integral da criança e do adolescente, saúde, assistência social, moradia, 

alimentação e segurança44; o direito de liberdade45; o tratamento do condenado 

preso46; a saúde da gestante e a autonomia privada em relação ao direito de abortar 

no caso de fato anencéfalo47; o direito de defesa48; os direitos da personalidade49; o 

direito de não ter instaurado inquérito quando evidente a atipicidade da conduta50; o 

                                                 
43 PINHEIRO FARO, Julio. Obra citada, 2008, p. 96. 
44 ARE 639.337-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-8-2011, Segunda Turma, DJE de 
15-9-2011. 
45 HC 101.505, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 15-12-2009, Segunda Turma, DJE de 12-2-2010; 
HC 100.185, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 8-6-2010, Segunda Turma, DJE de 6-8-2010; 
HC 100.742, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 3-11-2009, Segunda Turma, Informativo 566; 
HC 101.055, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 3-11-2009, Segunda Turma, DJE de 18-12-2009. 
46 HC 98.675, Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 9-6-2009, Segunda Turma, DJE de 21-8-2009; 
RHC 94.358, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 29-4-2008, Segunda Turma, Informativo 504; 
HC 94.404, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 18-11-2008, Segunda Turma, DJE de 18-6-
2010; HC 93.782, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgamento em 16-9-2008, Primeira Turma, DJE de 
17-10-2008; HC 100.953, Rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 16-3-2010, Segunda Turma, DJE de 
9-4-2010; HC 95.984, Rel. Min. Cezar Peluso, julgamento em 10-2-2009, Segunda Turma, DJE de 8-
5-2009. 
47 ADPF 54-QO, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 27-4-2005, Plenário, DJ de 31-8-2007. 
48 HC 89.176, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 22-8-2006, Segunda Turma, DJ de 22-9-2006. 
49 RE 248.869, voto do Rel. Min. Maurício Corrêa, julgamento em 7-8-2003, Plenário, DJ de 12-3-
2004. 
50 HC 82.969, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgamento em 30-9-2003, Segunda Turma, DJ de 17-10-
2003. 
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direito de não ser conduzido coercitivamente para a produção de provas51; o direito 

de não ser torturado52, embora a anistia dada a agentes políticos que torturaram 

pessoas durante o regime militar não figure como violação à dignidade humana, de 

acordo com o próprio Supremo53. Estes são alguns dos direitos que o STF vincula à 

noção de dignidade da pessoa humana. 

 

Deixando-se de lado o entendimento do Supremo Tribunal Federal, já que 

visivelmente confere um conceito amplíssimo à dignidade humana, reproduz-se aqui 

o conceito jurídico-constitucional dado por Ingo Wolfgang Sarlet: 

 

...temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva 
reconhecida em cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito 
e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, neste 
sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, 
como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma 
vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa e co-
responsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão com 
os demais seres humanos

54. 
 

O debate é, portanto, profícuo. Embora não haja muitas tentativas de lhe dar um 

conceito plausível. Adotando-se o conceito formulado por Ingo Wolfgang Sarlet, que 

foi acima reproduzido, deve-se passar à próxima etapa deste estudo, discorrendo, 

portanto, sobre a natureza da dignidade da pessoa humana enquanto instituto 

dentro do ordenamento jurídico brasileiro. 

 

4 A NATUREZA JURÍDICA DA DIGNIDADE HUMANA 

 

A discussão sobre a natureza jurídica da dignidade da pessoa humana que aqui é 

proposta pretende determinar se o instituto tem estrutura de princípio ou de regra 

dentro do ordenamento jurídico nacional. O debate se justifica ante a ampla adoção 

entre os juristas brasileiros da distinção proposta por Robert Alexy entre princípios e 

regras enquanto categorias normativas. 

 

                                                 
51 HC 71.373, Rel. p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgamento em 10-11-1994, Plenário, DJ de 22-11-
1996. 
52 HC 70.389, Rel. p/ o ac. Min. Celso de Mello, julgamento em 23-6-1994, Plenário, DJ de 10-8-2001. 
53 ADPF 153, voto do Rel. Min. Eros Grau, julgamento em 29-4-2010, Plenário, DJE de 6-8-2010. 
54 SARLET, Ingo Wolfgang. Obra citada, 2006, p. 60. 
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A posição topográfica da dignidade da pessoa humana sob o título dos princípios 

fundamentais do Estado brasileiro pode levar a uma compreensão equivocada de 

que se trata de um princípio. Talvez até se trate de um princípio, contanto que se 

entenda princípio em seu sentido moral, como o mandamento cardial de um sistema, 

o qual deve ser por todos observados em seus comportamentos consigo próprios, 

com outras pessoas e com as gerações futuras. Porém, o presente trabalho busca 

realizar uma análise hermenêutica de seus contornos. 

 

De acordo com Robert Alexy, “os princípios são normas que ordenam que se realize 

algo na maior medida possível, em relação às possibilidades jurídicas e fáticas”, isto 

é, consistiriam em “mandamentos de otimização que se caracterizam por poderem 

ser cumpridos em diversos graus e porque a medida ordenada de seu cumprimento 

não depende apenas das possibilidades fáticas, mas também das possibilidades 

jurídicas55”. Assim, em uma situação de colisão entre princípios, um prevaleceria 

sobre o outro no caso concreto, otimizando o resultado; ou, em outras palavras, os 

princípios admitem relativização no caso concreto sob análise. 

 

Se é assim, então a dignidade da pessoa humana não pode, enquanto princípio, ser 

caracterizada como absoluta, pois, em um procedimento de sopesamento, ela 

sempre prevaleceria, aproximando-se muito mais daquilo que Alexy denomina como 

regras: “normas que exigem um cumprimento pleno e, assim, devem sempre ser 

apenas cumpridas ou não56”. Portanto, se a dignidade humana for encarada como 

um princípio absoluto, mais sensato é que se diga que consiste numa regra. 

 

Para Alexy, a existência de princípios absolutos no sistema seria danosa, como se 

pode verificar a seguir: 

 

É fácil argumentar contra a existência de princípios absolutos em um 
ordenamento jurídico que inclua direitos fundamentais. Princípios podem se 
referir a interesses coletivos ou a direitos individuais. Se um princípio se 
refere a interesses coletivos e é absoluto, as normas de direitos 
fundamentais não podem estabelecer limites jurídicos a ele. Assim, até 
onde o princípio absoluto alcançar não pode haver direitos fundamentais. 
Se o princípio absoluto garante direitos individuais, a ausência de limites 

                                                 
55 ALEXY, Robert. Sistema jurídico, principios jurídicos y razón práctica. Trad. Manuel Atienza. Doxa, 
n. 5, 1988, p. 143. 
56 ALEXY, Robert. Obra citada, 1988, pp. 143-144. 
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desse princípio levaria à seguinte situação contraditória: em caso de 
colisão, os direitos de cada indivíduo, fundamentados pelo princípio 
absoluto, teriam que ceder em favor dos direitos de todos os indivíduos, 
também fundamentados pelo princípio absoluto. Diante disso, ou os 
princípios absolutos não são compatíveis com direitos individuais, ou os 
direitos individuais que sejam fundamentados pelos princípios absolutos não 
podem ser garantidos a mais de um sujeito de direito57. 

 

Dessa maneira, é equivocada a afirmação, ao menos no âmbito da teoria de Robert 

Alexy, de que a dignidade humana revela um princípio absoluto. Na verdade, o que 

há é uma norma híbrida, podendo ser vista sob duas perspectivas, isto é, enquanto 

regra e enquanto princípio. Tudo vai depender do caso concreto em que se faz 

incidir a dignidade humana, como, aliás, destaca o professor alemão: 

 

A razão para essa impressão [caráter absoluto] não reside, contudo, no 
estabelecimento de um princípio absoluto por parte dessa disposição [artigo 
constitucional que reconhece a dignidade humana], mas no fato de a norma 
da dignidade humana ser tratada em parte como regra e em parte como 
princípio, e também no fato de existir, para o caso da dignidade, um amplo 
grupo de condições de precedência que conferem altíssimo grau de certeza 
de que, sob essas condições, o princípio da dignidade humana prevalecerá 
contra os princípios colidentes58. 

 

E continua Robert Alexy: 

 

Nos casos em que a norma da dignidade humana é relevante, sua natureza 
de regra pode ser percebida por meio da constatação de que não se 
questiona se ela prevalece sobre outras normas, mas tão-somente se ela foi 
violada, ou não. Contudo, em face da abertura da norma da dignidade 
humana, há uma ampla margem de apreciação na resposta a essa questão. 
(...) “tudo depende da definição das circunstâncias nas quais a dignidade 
humana pode ser considerada como violada. Com certeza não há uma 
resposta geral, devendo-se sempre levar em consideração o caso 
concreto”59. 

 

Portanto, o professor alemão deixa bem claro que a dignidade humana pode ser 

tanto um princípio quanto uma regra, sendo, pois, “necessário que se pressuponha a 

existência de duas normas da dignidade humana: uma regra da dignidade humana e 

um princípio da dignidade humana”, em que “a relação de preferência do princípio 

da dignidade humana em face de outros princípios determina o conteúdo da regra 

                                                 
57 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: 
Malheiros, 2008, p. 111. 
58 ALEXY, Robert. Obra citada, 2008, pp. 111-112. 
59 ALEXY, Robert. Obra citada, 2008, p. 112. 
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da dignidade humana60”. Assim, não existe um princípio absoluto da dignidade da 

pessoa humana, e sim esta é que deve ser observada como regra, absoluta, porque 

nunca cairá diante do conflito com outras regras. 

 

Deve-se esclarecer que a aplicação dessa regra que é absoluta, mas não o seu 

conteúdo. E isso porque o seu conteúdo tem de ser necessariamente idêntico ao da 

dignidade vista como princípio, já que, caso contrário, seria forte a contraditoriedade. 

Neste passo, afirma Robert Alexy: 

 

Não é o princípio que é absoluto, mas a regra, a qual, em razão de sua 
abertura semântica, não necessita de limitação em face de alguma possível 
relação de preferência. O princípio da dignidade humana pode ser realizado 
em diferentes medidas. O fato de que, dadas certas condições, ele 
prevalecerá com maior grau de certeza sobre outros princípios não 
fundamenta uma natureza absoluta desse princípio, significando apenas 
que, sob determinadas condições, há razões jurídico-constitucionais 
praticamente inafastáveis para uma relação de precedência em favor da 
dignidade humana. Mas essa tese sobre a existência de uma posição 
nuclear também vale para outras normas de direitos fundamentais. Ela não 
afeta sua natureza de princípio. Por isso, é possível dizer que a norma da 
dignidade humana não é um princípio absoluto61. 

 

Após tais premissas, passa a fazer sentido, assim, a crítica construtiva que Julio 

Pinheiro Faro faz à distinção de Robert Alexy sobre a distinção entre regras e 

princípios, podendo-se dizer, com amparo no entendimento apresentado pelo jurista 

brasileiro, que é impossível que uma regra e um princípio entrem em rota de colisão, 

afinal de contas 

 

...um princípio não pode ser propriamente visto como uma norma, porque 
normas indicam qual direção a conduta de alguém deve seguir, e sim como 
uma disposição normativa: um princípio não indica qual direção a conduta 
de alguém deve seguir, e sim que se alguém seguir aquela direção deverá 
alcançar o melhor grau do que é fática e legalmente possível, deve otimizar 
o comando. Daí a conclusão de Alexy: princípios são comandos de 
otimização de condutas, e se condutas são estabelecidas por regras 
(normas), então eles otimizam regras62. 

 

O princípio da dignidade humana atuaria, assim, apenas num metanível, naquele em 

que se faz necessário um procedimento hermenêutico-constitucional sobre a 

precedência ou não de uma regra sobre outra regra. Portanto, enquanto princípio, a 

                                                 
60 ALEXY, Robert. Obra citada, 2008, p. 113. 
61 ALEXY, Robert. Obra citada, 2008, pp. 113-114. 
62 PINHEIRO FARO, Julio. Obra citada, 2011, p. 205. 
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dignidade humana tem apenas carga axiológica, apresentando-se como um valor 

ético-moral que sobrepaira o mundo jurídico; e, enquanto regra, tem uma carga 

deontológica, apresentando-se como uma norma jurídica, apreciável dentro de uma 

fórmula se, então deve ser – assim: se a dignidade da pessoa humana consiste em 

fundamento do Estado brasileiro, então deve ser realizada. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, o presente trabalho destaca, portanto, a necessidade de se 

realizar uma (re)leitura da Constituição sem que se prenda ao simbolismo formatado 

pelo poder constituinte, viabilizando, portanto, uma análise hermenêutica dos 

contornos da dignidade humana. Destarte, enxergar a dignidade da pessoa humana 

como um princípio moral dentro do ordenamento jurídico não é equivocado. O 

equívoco surge quando se procura aplicar, juridicamente, um conceito 

exclusivamente de ordem moral. 

 

Assim, tomando por premissas a necessidade de elaboração de um conceito jurídico 

de dignidade da pessoa humana e a necessidade de sua aplicação, jurídica, como 

norma absoluta (insuscetível de ser preterida), a conclusão a ser extraída é a de que 

não se pode dar uma natureza exclusivamente moral a um instituto jurídico para 

uma aplicação jurídica. 

 

É preciso, portanto, enxergar a dignidade da pessoa humana a partir de sua 

natureza jurídica, ainda que híbrida. Disso se extrai, e pelo que foi aqui defendido, 

que a dignidade da pessoa humana, a depender do caso concreto examinado, pode 

ser tanto vista como um princípio quanto vista como uma regra. Se abordada como 

princípio, apresenta-se suscetível então de ser relativizada, já que deve ser tratada 

como um expediente de interpretação ou de direcionamento de aplicação de normas 

(regras). Se abordada como regra, deve ser tratada como instituto absoluto, não 

podendo ser preterida, caso contrário, ocorreria uma ruptura interna do sistema 

jurídico-constitucional. 
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A ÉTICA UTILITARISTA, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E AS UNIÕES 

HOMOAFETIVAS: UMA ABORDAGEM HERMENÊUTICA 
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Sumário: 1. Introdução ao problema posto ao Supremo Tribunal 

Federal: a homoafetividade como questão jurídica; 2. Uma 

visão (da ética) utilitarista acerca das relações homossexuais; 

3. Construindo uma conclusão: um (necessário) filtro 

(hermenêutico) à decisão do STF sobre o reconhecimento das 

uniões homoafetivas; 

 

RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a decisão do Supremo Tribunal Federal atinente à 

possibilidade de uniões homoafetivas serem comparadas com uniões estáveis 

heterossexuais. Como prisma analítico, passa-se a visualizar a questão a partir da ética 

utilitarista de Peter Singer, para então iniciar uma abordagem hermenêutica do ponto. 

Estribado na Nova Crítica do Direito, de Lenio Luiz Streck, o artigo passa a revirar o 

chão linguístico da decisão da Excelsa Corte, para evidenciar a existência de um limite 

semântico-pragmático a impedir uma interpretação conforme a constituição 

(Verfassungskonforme Auslegung). Conclui-se, ao cabo, pela impossibilidade da 

prolação da decisão nos termos que em foi posta, dada a impossibilidade de aceitação de 

um ativismo judicial apto a configurar lacunas onde, efetivamente, elas não existem. 

 

PALAVRAS-CHAVE: hermenêutica; Supremo Tribunal Federal; uniões homoafetivas. 

 

ABSTRACT 
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This work intends to analyze the decision of the Supreme Court regarding the 

possibility of homoaffective couples to be compared with heterosexual stable unions. 

As analytical perspective, it takes to view the question from Peter Singer's utilitarian 

ethics, and then start a hermeneutic approach to the point. Taking the New Criticism of 

Law, from Lenio Luiz Streck, the article goes on to turning up the language’s floor from 

the Court's decision to highlight the existence of a semantic-pragmatic limit to prevent 

an interpretation of the law as the Constitution (Verfassungskonforme Auslegung). It 

concludes, at the end, for the impossibility of delivery of the decision in terms that was 

put in, given the impossibility of acceptance of judicial activism capable of setting gaps 

where, indeed, they do not exist. 

 

KEYWORDS: hermeneutics; Supreme Court; homoaffective couples 

 

1. INTRODUÇÃO AO PROBLEMA POSTO AO SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL: A HOMOAFETIVIDADE COMO QUESTÃO JURÍDICA 

 

 A primeira frase do presente trabalho precisa tratar de desconstruir qualquer pré-

juízo que se pretenda fazer acerca do tema, especificamente por abordá-lo sob um 

prisma hermenêutico, ou seja, ciente de sua contextualização, distante dos subjetivismos 

e moralidades que o tema desenha. 

 Desde logo, portanto, se esclarece que a abordagem não tem condão político, 

ideológico, partidário, etc. Nem se adota uma postura sobre-humana, puramente 

objetiva, tal como fez o positivismo científico. Pretende-se, tão somente, averiguar os 

posicionamentos do Supremo Tribunal Federal e da Ética Utilitarista, de Peter Singer, 

sobre o tema, concluindo pelo filtro hermenêutico que (desde sempre) precisa ser 

aplicado. 

 E o precisar, ou seja, a necessidade advém de um ato de defesa da Constituição: 

se ela é a personificação do pacto civilizatório e seus conteúdos ético-principiológicos 

desenharam não um, mas “o” padrão de organização social-jurídico-político, então sua 

defesa implica na defesa de um direito autônomo.3 

                                                           
3 Nelson Camatta Moreira demonstra, em claríssimo estudo, como a realidade brasileira precisa, mais do 
que nunca, de uma Constituição Dirigente, ou seja, o realismo jurídico e a doutrina que não doutrina são 
exemplos de que a Constituição ainda carece da atenção que merece. MOREIRA, Nelson Camatta. 
Fundamentos de uma Teoria da Constituição Dirigente. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, 
prefácio. 
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 Nesse ínterim, direito autônomo significa um direito capaz de se fechar para 

influências externas idiossincráticas, entendidas como aquelas inseridas pelo agente, 

próprias de sua consciência, de seu problema individual, fazendo o particular se travestir 

de coletivo. 

O filtro hermenêutico, pois, passa a ser não um exercício, mas uma conditio sine 

qua non seria possível pensar um direito autonomizado, independente. Ingerências de 

cariz neoliberal, tão visíveis aos olhos do jurista que trabalha na seara do Direito Penal, 

em terrae brasilis, podem ser ajustadas aos mandamentos constitucionais, se operado o 

devido revirar do chão linguístico (Streck). 

 Mas este não é o tema em foco. A questão central da presente abordagem é: 

como ficam os direitos dos que pretendem unir-se homoafetivamente diante da não 

previsão, no ordenamento, deste tipo de relação? As pessoas, nestas condições, têm 

direito ou não ao reconhecimento de suas uniões estáveis, e os efeitos que delas derivam 

(ou deveriam derivar)? E mais: esse problema é um problema judiciável? 

 Veja-se que o termo judiciável refere-se ao able to be decided, ou seja, um 

espaço de mérito capaz de ser avaliado, analisado, observado, compreendido, 

interpretado, decidido e solucionado pela via jurisdicional.4 Nem todo tópico resolutivo 

político-social é judiciável. Pense-se no melhor exemplo da atualidade forense 

brasileira: o mérito administrativo. Ele compõe um locus não judiciável, mas não só por 

postulados próprios da Separação dos Poderes locke-montesquiana. Argumentos 

democráticos se empilham para garantir que juízes não eleitos promovam a 

governabilidade político-social no lugar dos administradores públicos eleitos justamente 

para tal encargo. Daí por que o deslocamento de tensão em direção ao Poder Judiciário5 

(Streck) não equivale ao protagonismo judicial.6 O primeiro é exigência do paradigma 

colocado pelo Estado Democrático de Direito, o segundo é reflexo da repristinação da 

Jurisprudência dos Valores alemã no Brasil, calcada em teorias argumentativas, em 

ponderações de valores, etc. 

 Assim, tais questionamentos serão abordados pelo presente paper, sendo que um 

retorno conclusivo se fará quando do fechamento. Por ora as questões servirão de guia, 

cumeeira para o adequado desenvolvimento da temática. 

                                                           
4 “Esa esfera de lo no decidible – ‘qué cosa’ nos es lícito decidir (o no decidir) – no es sino lo que en las 
constituciones democráticas se há convenido sustraer a la voluntad de la mayoría.” (FERRAJOLI, Luigi. 
Democracia y garantismo. Madrid: Editorial Trotta, 2010, p. 212). 
5 STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Uma teoria da decisão. São Paulo: Saraiva, 2011, capítulo 1. 
6 MOTTA, Francisco José Borges. Levando o Direito a Sério: Uma Crítica Hermenêutica ao 
Protagonismo Judicial. Florianópolis: Conceito Editorial, 2010, em especial o capítulo 4. 
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 Feitas estas primeiras considerações sobre o que se pretende abordar e como se 

pretende fazê-lo, passa-se ao estudo do que o foi apresentado ao Supremo Tribunal 

Federal por meio de dois mecanismos jurisdicionais: a ADI 4277/DF e a ADPF 

132/RJ.7 

 Os mais de sessenta mil casais homossexuais (segundo censo 2010) existentes 

no Brasil pretendiam uma legislação que reconhecesse como iguais os casais 

heterossexuais e os homossexuais. Diversas organizações não governamentais e outras 

tantas entidades representativas pleiteavam(iam) nesse sentido. 

Protocolada em 22/07/2009, a ADI 4277/DF foi interposta pela Procuradoria-

Geral da República, através da Procuradora-Geral da República Deborah Macedo 

Duprat de Britto Pereira, originalmente como Arguição de Descumprimento à Preceito 

Fundamental, convertida em Ação Direta de Inconstitucionalidade pelo então Presidente 

do Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, cujo objeto foi o art. 

1.723 do Código Civil. Para tal adotou-se o rito do art. 12 da Lei n.º 9.868, de 10 de 

novembro de 1999. Os pedidos eram:  

 

a) declarar a obrigatoriedade do reconhecimento, como entidade familiar da 
união entre pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos os mesmos 
requisitos exigidos para a constituição de união estável entre homem e 
mulher; e b) declarar que os mesmos direitos e deveres dos companheiros nas 
uniões estáveis estendem-se aos companheiros nas uniões de pessoas do 
mesmo sexo. 

 

O feito tramitou sob a relatoria do Ministro Carlos Ayres Britto. A ADI foi 

julgada em conjunto com a Arguição de Descumprimento à Preceito Fundamental n.º 

132/RJ, interposta pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro, o Sr. Sérgio Cabral, 

em conjunto com sua Procuradora-Geral, Lúcia Léa Guimarães Tavares, em 27 de 

fevereiro de 2008.  

A título de curiosidade, verifica-se que sobreveio petição com pedido de 

extinção da ADPF 132 sem resolução do mérito (Pet. n.º 29.848/08), sem motivo 

aparente. Ocorre que no dia posterior sobreveio nova petição (Pet. n.º 30.628/08), 

solicitando a desconsideração do primeiro petitório, que não teria sido produzido nem 

pelo Governador do RJ nem por sua Procuradoria-Geral. Ou seja, “alguém” teria 

                                                           
7 As informações a partir daqui descritas fazendo menção a qualquer das Ações Constitucionais 
ostensivamente trabalhadas ao longo do paper foram (todas) obtidas no sitio do Supremo Tribunal 
Federal e das peças processuais lá disponibilizadas para visualização ou download. Disponível em 
<http://www.stf.jus.br> Acesso em 18 jul 2011, às 21h00. 
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tentado abandonar a causa pelos autores (!). O despacho do Ministro Relator, que 

analisou os pedidos citados, restou assim prolatado: 

 

Em 11.03.2008 nos PG nºs 29848/08 e 30628/08: "Juntem-se. No dia 5 de 
março do ano em curso, o Protocolo Judiciário deste Supremo Tribunal 
Federal recebeu a Petição nº. 29.848, na qual o Governador do Estado do Rio 
de Janeiro estaria a requerer a "extinção, sem exame do mérito, da presente 
Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental". Deu-se que, no dia 
seguinte, por meio de outra petição (a de nº 30.628), o Governador do Estado 
do Rio de Janeiro esclareceu que a primeira "Petição não foi elaborada ou 
subscrita por sua Excelência (...) ou pela Procuradoria Geral, impondo-se 
dessa forma a desconsideração dos seus termos". Requereu, ademais, a 
apuração da falsidade, com a subseqüente adoção das medidas cabíveis. Esse 
o quadro, ciente da gravidade dos fatos aqui narrados, determino o urgente 
encaminhamento à Procuradoria-Geral da República de cópia integral destes 
autos, para as providências que julgar adequadas. Após, voltem-me os autos 
conclusos."  

  

Os argumentos adotados por ambas as linhas em muito se assemelha. Veja-se, 

em apertado resumo, um esquema descritivo das razões expostas. 

A petição inicial da ADI 4277 foi um primoroso trabalho de compilação de tudo 

que se disse, se escreveu, se lutou, em termos de pretensões políticas e jurídicas, em 

favor dos interesses dos homossexuais. Ela conta com um total de 323 (trezentos e vinte 

e três) laudas, sendo composta por uma representação do Grupo de Trabalho de Direitos 

Sexuais e Reprodutivos da Procuradoria Federal de Direitos do Cidadão, um parecer 

proferido pelo Professor Titular de Direito Civil da UERJ, Gustavo Tepedino, um 

parecer proferido pelo Professor Titular de Direito Constitucional da UERJ, Luis 

Roberto Barroso, dez exemplos de decisões que negaram direitos aos homossexuais, e 

por fim uma cópia do dispositivo violador da Constituição Federal, o art. 1723, do 

Código Civil.  

Como já mencionado, a ADI 4277 foi originalmente protocolizada como ADPF, 

sendo convertida em ADI. O pedido de distribuição por dependência foi atendido, tanto 

que a relatoria coube também ao Ministro Carlos Ayres Britto, sendo que o julgamento 

em plenário teve como objeto ambos os feitos. 

Os argumentos iniciam na constatação de que a união homoafetiva é um evento 

mundial, no sentido de que a homossexualidade não é patologia (seja pela ordem 

médica, seja pela psicologia) nem deformidade que exija vergonha, ou velamento. A 

premissa base, portanto, é a de que não há diferença substancial entre sujeitos humanos 

que dirigem sua libido sexual para seres do mesmo sexo, para aqueles que o fazem 

direcionadas a seres do sexo oposto. Assim, a orientação sexual opera como apenas um 
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parâmetro identificador, incapaz de ser utilizado como linha discriminatória. Ou seja, 

eventual a discriminação operada neste sentido em nada difere da discriminação de 

ordem racial, ou de credo religioso. 

Assim, pugna pelo abandono do sentido de “pecado”, dada a laicidade do Estado 

e a liberdade religiosa, bem como de “doença”. Demonstra, como se verá nas razões da 

ADPF 132, que da própria principiologia proveniente da carta de 1988 se extrai os 

fundamentos suficientes, e com sobra, para sustentar a equiparação das uniões 

homoafetivas com as uniões estáveis. Ou seja, o reconhecimento, neste sentido, 

independe de qualquer intermediação legislativa infraconstitucional, diante da 

aplicabilidade direta dos mandamentos da Constituição Federal. 

Refere que, diante da ausência de normativa infraconstitucional tratando 

especificamente do tema, há que se aplicar as regras do Código Civil equiparando, 

analogicamente, as relações entre heterossexuais com as relações entre homossexuais, 

por adequabilidade ao determinado pela carta de outubro. 

Aduz que a não equiparação ofende uma miríade de direitos, facilmente 

alcançados e usufruídos pelas pessoas de orientação heterossexual, o que atesta pela 

existência de tratamento discriminatório com a chancela estatal. 

Verifica, com propriedade, que a falta de normativa decorre de uma maioria 

democrática alheia à violação diuturnamente perpetrada, sendo que cabe ao 

constitucionalismo, estribado em um paradigma de Estado Democrático de Direito, 

manter o jogo democrático nos limites do que diz Constituição, impedindo que 

arbitrariedades das maiorias excluam ou frustrem os direitos das minorias. 

Quando da analise dos requisitos para impetração da ADPF, a Procuradoria-

Geral da República – PGR afirma que os preceitos fundamentais aviltados foram a 

liberdade, a proibição de discriminações odiosas, a igualdade, a dignidade da pessoa 

humana e a segurança jurídica. Os atos comissivos/omissivos do Poder Público emanam 

dos três poderes, que denegam uma legislação protetiva adequadamente redigida (Poder 

Legislativo), atos que não reconhecem direitos previdenciários aos companheiros 

supérstites (Poder Executivo), além das inúmeras decisões judiciais que, diante da 

oportunidade de mudar o rumo jurisprudencial, mantém um entendimento legalista e 

obtuso (Poder Judiciário). Isso nas três esferas da federação. 

Essa realidade foi chamada pelos autores a ação de “estado geral de 

inconstitucionalidade”, configurado no desrespeito institucionalizado por parte do Poder 
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Público, dos direitos de liberdade, isonomia, não discriminação, dignidade da pessoa 

humana e segurança jurídica. 

Na mesma senda a ADPF 132, que inicia por aduzir que com o auge do combate 

às discriminações de qualquer ordem, próprios da onda neoconstitucional8, bem como 

com o nível de alcance da liberdade subjetiva humana, as pessoas passaram a viver a 

plenitude de suas orientações antes veladas, dando conta de que a orientação 

homossexual surgiu neste século, nem no passado, mas que na verdade foi apenas des-

coberto. 

Prossegue explorando o fato de que há um sem número de casais do mesmo sexo 

convivendo com características próprias de uniões heterossexuais e que o Direito 

precisa atentar para o tratamento que dará para estas relações. Reclama que o 

reconhecimento estatal de relações afetivas informais (como concubinatos) abre espaço 

para que se faça reconhecimento de direitos advindos de uniões homoafetivas, dado que 

preenchem, com maior rigor, os requisitos das uniões estáveis heterossexuais. A não 

equiparação em desfavor dos homossexuais seria inconstitucional. 

Ainda, faz menção ao termo “homossexualismo” em desatenção ao sufixo 

“ismo”, que indica patologia, ao invés do hodiernamente utilizado “homossexualidade”. 

Refere que a inclinação atrativa por pessoas do mesmo sexo é fato da vida, não sendo 

uma escolha arbitrária, não importando se é condição inata ou adquirida por veios 

sociais ou ambientais, mas sim uma característica daquele ser humano, que nada 

interfere na vida alheia, exceto se houver uma pretensão de “imposição sobre um modo 

de vida correto, ou seja, de seu modo de vida”. 

Aponta que um dos pensamentos fundantes da realidade democrática moderna é 

a criação de condições (e permissão) para que os indivíduos concretizem seus ideais 

próprios de justiça, felicidade, desde que lícitos. Não cabe, portanto, ao Poder Público 

criar ou incentivar práticas discriminatórias, muito menos chancelá-las. Pelo contrário, 

deve combatê-las, já que neste caso o silêncio equivale à anuência. 

Duas teses jurídicas são apontadas como centrais: a primeira diz da conjuntura 

constitucional desenhada pela sua principiologia (mais especificamente: a liberdade, a 

igualdade, dignidade da pessoa humana e segurança jurídica) e pelo seu extenso rol de 

direitos fundamentais, tudo associado ao novo papel do princípio dado pelo pós-

                                                           
8 Com o termo faz-se referência ao paradigma constitucional que exsurgiu do segundo pós-guerra, para 
dar novo e original intento às cartas constitucionais. Para maiores informações, ver a nota à 4ª edição de: 
STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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positivismo; a segunda é a regra hermenêutica da analogia interpretativa, dado que 

há(veria) uma lacuna no ordenamento, ao não dar tratamento específico para as uniões 

estáveis de pessoas do mesmo sexo, embora estas preencham todos os demais requisitos 

para configuração de uma união estável juridicamente protegida. Esta última tese ainda 

refere que a antiga sociedade de fato em nada representa, jurídica ou socialmente, a 

realidade das uniões que permeiam as pessoas do mesmo sexo, já que não se verifica 

propósitos meramente econômicos, mas sim fins afetivos e de perseguição de um 

projeto de vida comum. 

O ajuizamento da ADPF se deu por entendimento de que houve violação aos 

preceitos fundamentais da liberdade, da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da 

segurança jurídica. Na eventualidade de recepção como ADI, sugeriu-se como alvo o 

art. 1723 do Código Civil, pois regula a união estável, descrevendo especificamente a 

palavra homem e mulher, o que exclui os interesses das pessoas envolvidas em relações 

duradouras e com fim de constituição de família, embora de mesmo sexo.  

Os fogos foram direcionados, também, ao Estatuto dos Servidores Civis do 

Estado do Rio de Janeiro, o Decreto-Lei n.º 220/75, especificamente os art. 19, II e IV 

(que trata das licenças dadas em situações envolvendo familiares), bem como todo art. 

33 (que trata dos direitos previdenciários do servidor público). Além disso, foram 

referidos inúmeros acórdãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ 

que negaram o reconhecimento da equiparação entre união estável e união homoafetiva. 

Muitos outros pontos foram levantados, mas por ora, os até aqui apresentados 

são suficientes para ilustrar o contexto da interposição de ambas as ações 

constitucionais. 

O feito teve regular tramitação, com a admissão de 13 (treze) amici curiae9. No 

dia 04 de maio de 2011, os feitos foram a julgamento diante do pleno do Supremo 

                                                           
9 Diga-se, de passagem, apenas dois amici curiae foram contra a tese do autor (a Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil e a Associação Eduardo Banks)... Assim foi o despacho: “Chamadas, para 
julgamento em conjunto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade 4.277 e a Argüição de Descumprimento 
de Preceito Fundamental 132, após o voto do Senhor Ministro Ayres Britto (Relator), que julgava 
parcialmente prejudicada a ADPF, recebendo o pedido residual como ação direta de 
inconstitucionalidade, e procedentes ambas as ações, foi o julgamento suspenso. Impedido o Senhor 
Ministro Dias Toffoli. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Ellen Gracie. Falaram, pela 
requerente da ADI 4.277, o Dr. Roberto Monteiro Gurgel Santos, Procurador-Geral da República; pelo 
requerente da ADPF 132, o Professor Luís Roberto Barroso; pela Advocacia-Geral da União, o Ministro 
Luís Inácio Lucena Adams; pelos amici curiae Conectas Direitos Humanos; Instituto Brasileiro de Direito 
de Família – IBDFAM; Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual; Associação Brasileira de 
Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais - ABGLT; Grupo de Estudos em Direito 
Internacional da Universidade Federal de Minas Gerais – GEDI-UFMG e Centro de Referência de Gays, 
Lésbicas, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros do Estado de Minas Gerais – Centro de 
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Tribunal Federal10. O Ministro Relator Carlos Ayres Britto relatou os casos, iniciando 

pela ADPF 132, oriunda do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Fez exposição 

resumindo os argumentos e o posicionamento da Procuradoria-Geral da República. 

Após, fez o mesmo procedimento em relação a ADI 4277/DF, dando conta também dos 

principais argumentos, ressaltando que eram linhas paralelas. Em onze minutos o 

Ministro-Relator bateu todos os principais pontos, findando o relato. 

A palavra foi passada ao Procurador-Geral da República, Roberto Monteiro 

Gurgel Santos, que efetuou considerações acerca dos princípios violados, começando 

pela isonomia, aduzindo que o Poder Público deve tratar todos com o mesmo respeito e 

consideração. A realização existencial tem como limite o direito do próximo. Impedir o 

desfrutar de um direito em face da orientação sexual não encontra fundamento 

constitucional, tão somente infraconstitucional.  

Por tal razão, a Constituição Federal precisa impedir discriminações e assim o é 

em todo país onde haja uma ordem constitucional séria. O novo paradigma familiar, 

assentado no afeto e na igualdade, é plúrimo, polissêmico. Não se poderia coadunar esse 

paradigma com a denegação de direitos em face daquele que se identifica com a 

homossexualidade. O risco social é injustificado, indigno.  

Ademais, uma violação da dignidade como a privação de direitos oriundos das 

uniões homoafetivas fere a máxima kantiana do ser-como-fim, adotando um ser-como-

instrumento. Fere de morte, também, a autonomia da vontade, em que cada indivíduo 

tem a liberdade de escolher qual parceiro(a) adotará para acompanhá-lo na vida. Essa 

liberdade se denega ao homossexual. O não reconhecimento é violência, precisa ser 

banido.  

Referiu que a Advocacia-Geral da União trouxe o número de 60 (sessenta) mil 

uniões homoafetivas no último censo, que segundo o Procurador-Geral da República 

                                                                                                                                                                          

Referência GLBTTT; ANIS – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero; Associação de Incentivo 
à Educação e Saúde de São Paulo; Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB e a Associação 
Eduardo Banks, falaram, respectivamente, o Professor Oscar Vilhena; a Dra. Maria Berenice Dias; o Dr. 
Thiago Bottino do Amaral; o Dr. Roberto Augusto Lopes Gonçale; o Dr. Diego Valadares Vasconcelos 
Neto; o Dr. Eduardo Mendonça; o Dr. Paulo Roberto Iotti Vecchiatti; o Dr. Hugo José Sarubbi Cysneiros 
de Oliveira e o Dr. Ralph Anzolin Lichote. Presidência do Senhor Ministro Cezar Peluso. Plenário, 
04.05.2011.” (Disponível em < http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoTexto.asp?id=2980397& 
tipoApp=RTF> Acesso em 18 jul 2011, às 21h00). 
10 O julgamento do dia 04/05/2011 encontra-se no canal do Supremo Tribunal Federal, no Youtube. Ele 
serviu de base para todos os posicionamentos desde os inícios dos trabalhos até o voto do Ministro 
Relator Carlos Ayres Britto. Cf. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 4277. Requerente: Procuradoria-Geral da República. Interessado: Presidente da 
República e outros. Relator: Min. Carlos Ayres Britto. Distrito Federal, 04.05.2011. Voto do Min. Carlos 
Ayres Britto. Disponível em: http://youtu.be/jVKiznsoNtQ. Acesso em: 18 de julho de 2011. 
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seriam apenas parcela dessa realidade que se esconde da discriminação. Referiu que o § 

3º do art. 226 da Constituição Federal não pode ser empecilho para tal reconhecimento, 

já que não há expressamente nada que impeça a união entre pessoas do mesmo sexo.  

Ao cabo dos seus 15 (quinze) minutos de fala, o Sr. Roberto Monteiro Gurgel 

Santos concluiu seu parecer no sentido de julgar procedente a ADI interposta, dando 

interpretação conforme a Constituição (Verfassungskonforme Auslegung) ao dispositivo 

insculpido no art. 1.723 do Código Civil para extirpar qualquer entendimento que 

exclua as uniões estáveis compostas por pessoas do mesmo sexo, desde que atendidos 

os mesmos requisitos para o reconhecimento da união estável composta por homem e 

mulher. Fez ressalva que o entendimento é o mesmo em relação à ADPF 132. 

Pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, autor da ADPF 132, fez sustentação 

oral o Prof. Luis Roberto Barroso, repisando os argumentos já expostos no arrazoado da 

peça vestibular. Um ponto importante foi a referência ao dispositivo do art. 226, § 3º, da 

Constituição Federal, que teria surgido para proteger os direitos das mulheres 

oprimidas, razão pela qual surgiram os termos “homens e mulheres”. A contrario sensu, 

o dispositivo não foi contra os direitos dos homossexuais, mas sim a favor de outra 

minoria calejada pela história hipócrita patriarcal. Aduziu que vozes se levantariam a 

favor da condução da celeuma para Poder Legislativo, notadamente, de forma 

equivocada. Isso por que o constitucionalismo precisa impedir que as minorias sejam 

postas em segundo plano. Entre democracia e constitucionalismo há uma tensão. Numa 

frase: não é hora de self-restraint. O argumento foi ventilado também pelos advogados 

Oscar Vilhena e Thiago Bottino do Amaral. 

Outro ponto que merece luzes advém da sustentação oral do procurador da 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, o advogado Hugo Jose Sarubbi 

Cysneiros de Oliveira. Este jurista equiparou (como se esperava...) a homossexualidade 

ao incesto e à poligamia. Apontou que os argumentos filosófico-metafísicos discorridos 

nas exordiais escorregam na mesma origem dos argumentos religiosos, logo, se pode 

dizer o que se quiser sobre qualquer coisa, tudo com o amparo de um direito natural 

(in)determinado. Disse que a Constituição não fala o termo “apenas” e nem precisa 

fazê-lo, pois os limites semânticos do texto desenham a opção do constituinte 

originário. A celeuma, portanto, só pode(ria) se dar no seio do Poder Legislativo, nos 

limites da democracia. Citou decisão da Suprema Corte norteamericana onde se disse 

que homossexuais não são classe, não são família. O Conselho Constitucional francês 

disse que a Carta dos Direitos do Homem não é inconstitucional, sendo que ela também 
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fala em família composta por homem e mulher, na linha da Constituição Federal da 

República do Brasil. Numa frase: lacuna não significa que não se encontrou o que se 

queria no texto constitucional... Em suma, aduziu que não há lacuna na Constituição, 

nem como atacar o art. 1.723 do Código Civil por ele ser cópia literal do art. 226, § 3º 

da CF. Como última palavra, disse que não se tratava de uma luta do bem contra o mal, 

nem do certo contra o errado. 

Ralph Anzolin Lichote, pela Associação Eduardo Banks, também foi contra o 

mérito postulado pelos autores, bem mais atrelado aos aspectos religiosos da demanda, 

sem grandes contribuições inovadoras. 

Diversas outras falas foram conduzidas, contudo, deixa-se de abordar todas as 

exposições, dada a apertada síntese que se pretende fazer. 

Incontinenti, passou-se a palavra ao Ministro Relator Carlos Ayres Britto para 

proferir seu voto. Analisando o primeiro pedido da ADPF 132/RJ, de interpretação 

conforme a Constituição dos artigos 19, II e IV e 33, do Decreto-Lei n.º 220/1975, disse 

que a Lei Estadual n.º 5.034, em seu artigo 1º, fez certa equiparação, limitada ao gozo 

de direitos previdenciários, mas que motivou o Ministro a julgar carecedor de ação o 

autor da ADPF 132, neste ponto. Dadas certas considerações11, especialmente do 

Ministro Gilmar Mendes, o pedido foi julgado prejudicado. Em relação ao segundo 

pedido, disse que coincide integralmente com a ADI 4277, distribuía por prevenção ao 

Ministro Relator. As duas foram convertidas em ADI, assim. O mérito, pois, resumiu-se 

a submeter o art. 1.723 do Código Civil à interpretação conforme a Constituição. 

Iniciou esclarecendo as terminologias que usou. Ressaltou que homoafetividade 

e heteroafetividade são antônimos, mas antes uma prova de que o ser humano é afetivo, 

antes de ser racional. Disse que a Constituição usa o termo sexo, pela primeira vez, no 

art. 3º, extirpando discriminações de qualquer natureza. Assim, o sexo não pode ser 

parâmetro de tratamento jurídico desigualitário. Seu voto estendeu-se por quase duas 

horas. Ao cabo, concluiu o Ministro pela procedência das ADIs, para dar ao art. 1.723 

do Código Civil interpretação conforme a Constituição para dele excluir qualquer 

significado que impeça, que vede, o reconhecimento da união contínua, pública e 

duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta como 

                                                           
11 Foi criticado, neste ponto, pela Ministra Carmen Lúcia, no sentido de que o correto, processualmente, 
seria não receber o primeiro pedido por estar prejudicado e receber a parte restante, convertendo-a em 
ADI. Tal posicionamento foi apoiado pelo Ministro Ricardo Lewandowski. O Ministro Gilmar Mendes 
esclareceu que, dada a característica objetiva das presentes ações constitucionais, declarar o autor 
carecedor de ação é inapropriado, sendo o correto declarar prejudicado certo ponto toda vez que o mérito 
se tornar inútil de ser apreciado. 
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sinônimo perfeito de família, utilizando-se as mesmas regras da união estável entre 

pessoas de sexos opostos. 

A sessão foi encerrada. Houve prosseguimento no dia posterior, 5 de maio de 

2011, onde se procedeu a votação dos demais Ministros. Todos, sem exceção, votaram 

com o relator, alterando apenas as razões de decidir, marcando na história do Supremo 

Tribunal Federal um julgamento absolutamente paradigmático. Ouvidos todos os 

Ministros, impedido o Ministro Dias Toffoli, os feitos foram julgados procedentes, à 

unanimidade, com efeito vinculante (binding effect) e eficácia erga omnes12. 

Enfim, esta foi a questão posta ao Supremo Tribunal Federal e este foi o 

fechamento dado. Veja-se, a partir de então, um possível entendimento da mesma 

questão pela matriz ética de Peter Singer. 

 

2. UMA VISÃO (DA ÉTICA) UTILITARISTA ACERCA DAS RELAÇÕES 

HOMOSSEXUAIS 

  

 Peter Singer, ao iniciar seu livro Ética prática, faz digressão interessante sobre o 

que a ética não é. Significa eliminar certos pré-juízos desenhados pelo senso comum em 

face de argumentos supostamente moralistas. Em quatro frases, o autor descreve 

sentenças generalistas demonstrando o que a ética é pelo que ela não é: (1) não pode ser 

definida como uma série de proibições ligadas ao sexo; (2) não é um sistema ideal de 

grande nobreza na teoria, mas inaproveitável na prática; (3) não é algo inteligível 

somente no contexto da religião; e (4) não é algo relativo ou subjetivo.13 

 Na tentativa de construir uma ética prática, que se utilizará para abordar a 

questão do presente artigo, Peter Singer diz que a razão assume um papel central. E essa 

racionalidade admite que quem age conforme certas crenças racionais de correção de 

atos, ou seja, conforme uma razão prática, age de acordo com padrões éticos. Não por 

que seja relativista, mas por que existe explicação racional e uma crença anterior, que os 

                                                           
12 Decisão final da presidência: “Prosseguindo no julgamento, o Tribunal conheceu da Argüição de 
Descumprimento de Preceito Fundamental 132 como ação direta de inconstitucionalidade, por votação 
unânime. Prejudicado o primeiro pedido originariamente formulado na ADPF, por votação unânime. 
Rejeitadas todas as preliminares, por votação unânime. Em seguida, o Tribunal, ainda por votação 
unânime, julgou procedente as ações, com eficácia erga omnes e efeito vinculante, autorizados os 
Ministros a decidirem monocraticamente sobre a mesma questão, independentemente da publicação do 
acórdão. Votou o Presidente, Ministro Cezar Peluso. Impedido o Senhor Ministro Dias Toffoli. Plenário, 
05.05.2011.” 
13 SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, pp. 09-12. 
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alicerçam. Neste sentido, o agir ético é argumentativo, é aquilo que tem condições de 

ser racionalmente embasado, cujo fundamento seja defensável. 

 Trazendo a presente constatação para dentro da celeuma posta diante do 

Supremo Tribunal Federal, tem-se que as posições adotadas pró e contra as uniões 

homoafetivas possuem embasamento em certos padrões éticos. Não se pode dizer, a 

priori, que não haja fundamento lógico-racional para impedir matrimônios 

homossexuais, nem para idolatrá-los. Também não se pode concluir que haja ferimento 

ao preceito áureo da ética: atribuir aos interesses alheios o mesmo peso que atribuímos 

aos nossos. Afinal: o interesse de um pai cristão em não permitir que seu filho seja 

homossexual é maior ou menor que o interesse de uma lésbica que perde sua 

companheira e tem denegado seu direito previdenciário decorrente? É semelhante ao 

que diz Gadamer quando fala em despir-se dos pré-juízos inautênticos.14 

 Mas, como ensina Peter Singer: 

 

De um ponto de vista ético, é irrelevante o fato de que sou eu o beneficiário 
de, digamos, uma distribuição mais equitativa da renda, e você o que perde 
com ela. A ética exige que extrapolemos o “eu” e o “você” e cheguemos à lei 
universal, ao juízo universalizável, ao ponto de vista do espectador imparcial, 
ao observador ideal, ou qualquer outro nome que lhe dermos.15 

 

 Assim, o ponto de vista de espectador passa a ser um mirante onde se calcula, ao 

menos nas situações incomuns, um parâmetro consequencialista, ou seja, a partir de um 

utilitarismo, visando agir em prol de um beneficio próprio e recíproco, 

simultaneamente. Significa que uma decisão por A ou por B precisa medir as 

consequências da cada escolha em relação a todos os interessados. 

 Singer esclarece, e é necessário ressaltar, que esse utilitarismo difere do 

hedonismo, da simples busca cega pelo prazer evitando-se o sofrimento, pois ele calcula 

os benefícios de uma medida em favor de todos os afetados por ela. Sendo assim, tem-

se o utilitarismo como viga-mestra do pensamento ético, aqui instrumentalizado. 

                                                           
14 “Afinal, são os pré-juízos não percebidos que, no seu domínio, tornam-nos surdos para a coisa de que 
nos fala a tradição, como bem explica Gadamer. Pré-juízos falsos/inautênticos devem ser desmascarados, 
anulando-se a sua validade, uma vez que, enquanto continuam a nos dominar, não os conhecemos e nem 
os repensamos como juízo. Daí a contundente assertiva de Gadamer, alertando para o fato de que não será 
possível desvelar um pré-juízo enquanto ele agir continuada e subrepticiamente, sem que saibamos, mas, 
sim, somente quando ele for, por assim dizer, suscitado. E essa suscitação somente ocorre no encontro 
com a tradição.” (STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Um teoria da decisão. São Paulo: Saraiva, 
2011, p. 322) 
15 SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 20. 
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 Prosseguindo, Singer estabelece um padrão ético-moral como fundamento do 

princípio da igualdade, para dizer que não há razão para pensar que as pessoas mais 

capazes, seja qual for a habilidade analisada, deveriam ter seus interesses mais 

considerados do que as que têm menor capacidade. As pessoas são dignas e num escopo 

kantiano nunca são meios, razão pela qual qualquer interesse é um interesse, e precisa 

ser adequadamente considerado, independentemente de quem ele seja oriundo. 

 Se se pesar os interesses dos que pretendem ver a equiparação entre uniões 

homoafetivas e uniões estáveis heterossexuais, com os interesses daqueles que não 

pretendem, a visão imparcial daria um primeiro lampejo de diferenciação: não se pode 

dizer que quem enxerga nas uniões homoafetivas um problema (independentemente da 

natureza do problema) esteja levando em conta os interesses daqueles que querem 

simplesmente proteção jurídica a uma situação fática já consolidada, onde a afetividade 

e a partilha de um ideal conjunto de vida seja as principais características. Como diz 

Singer: “os nazistas estavam preocupados apenas com o bem-estar dos membros da raça 

‘ariana’ e ignoravam por inteiro os sofrimentos dos judeus, dos ciganos e dos 

eslavos”.16  

Assim, o utilitarismo de Singer, na sua fórmula mais básica, já fornece um 

problema para a questão dada: não se pode dizer que um ou outro interesse seja mais 

importante, mereça maior consideração, mas se pode verificar que quando um interesse 

desmerece o outro, ele sucumbe. E disso se tem um problema de ordem material-

substancial: o princípio da igualdade e a igual consideração dos interesses exigem uma 

alteridade não verificada nos argumentos contra uniões homoafetivas. Ser não é 

desrespeitar, nunca. Em hipótese alguma ser homossexual pode caracterizar zombaria 

ou desdém. 

A opção sexual é uma escolha de cariz íntimo, que merece respeito horizontal e 

vertical. Os pares são obrigados a enxergar no interesse alheio a mesma intensidade que 

possuem os seus interesses, obrigando-os a conviverem com coisas (e pessoas) que não 

concordam. E o Poder Público, apesar de definir pontos comuns e próprios para o 

progresso da sociedade, também precisa respeitar limites negativos, adotando posturas 

absenteístas quando o assunto é a autonomia da vontade. Esse jogo exige equilíbrio, 

pois em certa medida o Estado ainda é necessário.17 

                                                           
16 SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 31. 
17 As abordagens anárquicas não são objeto de ataque, mas o papel do Estado, sobretudo no segundo pós-
guerra, com o advento do neoconstitucionalismo e do pós-positivismo, certamente resta reconfigurado. 
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Apenas como ilustração, pegue-se o exemplo do ensino fundamental obrigatório. 

Diversas famílias, nos EUA, educam seus filhos em casa, seja por meio de tutores, seja 

através dos próprios genitores. Acreditam que o fazem com o intento de proteger os 

filhos das crueldades que podem vir a acometê-los no ambiente escolar, como o 

bullying. Ocorre que em terrae brasilis tal prática é vedada, pois a obrigação de que as 

crianças em idade escolar compareçam ao sistema público de ensino, ou particular, 

retira da autonomia da vontade dos pais tal deliberação, por opção do legislador 

constitucional, como se verifica no art. 208, inciso I, com redação dada pela Emenda à 

Constituição n.º 59/2009. 

O que o utilitarismo de Singer exige é a igual consideração dos interesses, seja 

lá de quem for este interesse.18 Assim, podem as crianças brasileiras ser educadas em 

casa? A questão, embora destoe aparentemente do tema, é pertinente por que desloca o 

problema ético para dentro do direito, e se coloca como um problema de jurisdição 

constitucional. 

Sem dúvida, portanto, que do ponto de vista ético utilitarista, a pretensão a favor 

das uniões homoafetivas tem cabimento. E mais: é ética, pois leva em conta os 

interesses próprios e alheios, sem distinção desarrazoada. 

Feitos tais apontamentos, conduz-se o estudo a uma conclusão. Compreendido o 

caso e a abordagem ética, chega-se ao ponto nevrálgico: verificar-se-á a realização de 

um filtro de cariz hermenêutico, para compreensão do problema como questão de 

jurisdição constitucional. 

 

3. CONSTRUINDO UMA CONCLUSÃO: UM (NECESSÁRIO) FILTRO 

(HERMENÊUTICO) À DECISÃO DO STF SOBRE O RECONHECIMENTO 

DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS 

 

 Prestando homenagens ao início da exposição, não se pretende dizer nada contra 

a justeza da decisão prolatada na ADI 4277 e ADPF 132. Nem contra o movimento 

homossexual. Muito pelo contrário, a exposição da ética de Peter Singer demonstra que 

um olhar ético (recordando que ética não é subjetiva nem relativista e possui, sim, 

caracteres universais) acaba por delatar a posição (antiética e) egoísta da homofobia. 

                                                                                                                                                                          

Para maiores informações, ver: STRECK, Lenio Luiz. Verdade e Consenso: Uma teoria da decisão. São 
Paulo: Saraiva, 2011, capítulo I, em especial. 
18 SINGER, Peter. Ética prática. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 30. 
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Ocorre que os ataques direcionados ao dispositivo insculpido no art. 1.723 do 

Código Civil não tinham como ser procedentes. E os motivos são diversos: (1) ele 

reproduz dispositivo constitucional; (2) não cabe Verfassungskonforme Auslegung de 

dispositivo próprio da Constituição; (3) só caberia uma Teilnichtigerklärung ohne 

Normtextreduzierung (nulidade parcial sem redução de texto) se o texto constitucional 

não tivesse sido reproduzido no art. 1.723; e (4) não lacuna a ser preenchida, pois lacuna 

não é ausência daquilo que queríamos que lá estivesse. 

O Professor Lenio Luiz Streck bem explana o tema: 

 

Desde há muito tenho escrito (está em Verdade e Consenso e em texto que 
publicamos Vicente Barreto, Rafael Tomaz de Oliveira e eu na revista 
RECHTD e no Jusnavegandi) que sou absolutamente a favor, não só das 
uniões homoafetivas, como a que todos tenham os direitos civis disso 
decorrentes. Com relação à união estável e as repercussões disso decorrentes, 
sempre vi um obstáculo: o texto da Constituição, que fala "homem e mulher". 
Ou seja, sempre afirmei que, sem uma lei ou uma emenda a Constituição, não 
se poderia equiparar as uniões estáveis entre casais homossexuais e casais 
heterossexuais. Aliás, em países conservadores como Portugal e Espanha, a 
solução foi a feitura de lei ou plebiscito. Por que, no Brasil, essa questão tem 
que ser resolvida de forma ativista, no STF? Uma coisa é o STF decidir nos 
espaços que decorrem das omissões (in)constitucionais e dos problemas de 
(in)compatibilidade entre leis infraconstitucionais e o texto da Constituição. 
No caso em pauta, é a Constituição que estabelece um limite semântico-
pragmático.19 

 

Portanto, novamente, não se trata de negar direitos a qualquer nicho social, 

minoria ou não, mas sim de que a análise jurisdicional precisa sempre de limites, e 

nenhum deles é mais importante que os limites semântico-pragmáticos da Constituição. 

Violá-los abre precedente insanável, dando permissão ao Supremo Tribunal Federal 

para manipular entendimento, sempre que precisar. Nos termos do Professor Lenio 

Streck, “hoje foi para o bem, e quando não for?”  

Veja-se que o art. 1.723 do Código Civil20, desenhado como decalque do art. 

226, § 3º, da Constituição Federal21, faz impossível o manejo da Verfassungskonforme 

Auslegung, pois não há como dar uma interpretação conforme a Constituição de um 

                                                           
19 Trecho de um artigo disponibilizado em: LENIO STRECK ESCREVE: Sobre a decisão do STF 
(uniões homoafetivas). 10 mai. 2011 (Internet). Disponível em: http://www.facebook.com/ 
home.php#!/notes/lenio-streck_oficial/lenio-streck-escreve-sobre-a-decis%C3%A3o-do-stf-uni%C3%B5 
es-homoafetivas/144633118943293. Acesso em: 18 jul 2011, às 21h00. 
20 Código Civil (2002): “Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem 
e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família.” 
21 Constituição Federal (1988): “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
(...) § 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher 
como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.” 
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dispositivo que reproduz seu conteúdo. Está se dando uma interpretação conforme a 

Constituição a um dispositivo constitucional, portanto? 

O Ministro Gilmar Mendes visualizou esse problema, tanto que aduziu que o 

dispositivo atacado reproduz o termo da Constituição. Não há ambiguidade, pois. Disse 

que se curvou ao argumento de que “essa norma [o art. 1.723] tem servido para 

fundamentar decisões no sentido negativo à pretensão formulada em juízo com objetivo 

de se reconhecer a formalização das uniões homoafetivas”.  

Assim, questiona-se: se as decisões passarem a utilizar o art. 226, § 3º da CF 

como fundamentação, poderão então driblar o binding effect da decisão do Supremo 

Tribunal Federal e continuar a não reconhecer uniões estáveis entre pessoas do mesmo 

sexo? 

E com base nisso, o mesmo julgador disse que “não tenho dúvida de que aqui o 

Tribunal está assumindo um papel, ainda que provisoriamente, pois o legislador ainda 

pode atuar, mas é inequívoco que o Tribunal está dando uma resposta de caráter 

positivo”.22 E pode, então, o Supremo Tribunal Federal legislar? Como sustentar um 

argumento de Constitucionalismo Contramajoritário (de defesa das minorias) em 

detrimento ao princípio democrático da Separação dos Poderes? 

Numa frase: como definir até onde o contramajoritarismo pode ir e partir de 

então se torna ativismo judicial? Essas difíceis questões se colocam por que o 

argumento mestre foi a justeza da decisão. Sobre isso o Professor Lenio Streck aduz: 

 

Como se vê, há (houve) apenas uma justificativa para a decisão: a justeza da 
causa. Neste ponto, estaria de acordo. Nunca neguei que a causa fosse (e é) 
justa. Só que há tantas outras causas justas no Brasil e nem por isso o STF faz 
(ou fez) esse tipo de "atravessamento hermenêutico". A expressiva maioria 
dos juristas brasileiros aprovaram a decisão do STF. Portanto, aprovaram 
uma atitude ativista. O que farão os juristas quando o ativismo não for 
favorável às suas ideias ou teses? Sim, porque o ativismo não tem controle, 
pela simples razão de que é “ativista”. Ativismo quer dizer “substituir o 
legislador nos juízos político-morais”.23 

 

Pois neste ponto reside o problema: o Supremo Tribunal Federal perde qualquer 

limite se os juristas permitirem que qualquer “lacuna” seja “reparada” pela sabedoria 

dos ministros. Não se trata de desmerecer nenhuma inteligência, mas simplesmente de 

                                                           
22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4277. Requerente: 
Procuradoria-Geral da República. Interessado: Presidente da República e outros. Relator: Min. Carlos 
Ayres Britto. Distrito Federal, 04.05.2011. Voto do Min. Gilmar Mendes. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=f5pckQFS6vs. Acesso em: 18 de julho de 2011. 
23 STRECK, Sobre a decisão do STF (uniões homoafetivas), loc. cit. 
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exigir um respeito à Constituição. E isso é dever de todos, pois o pacto civilizatório que 

ela representa ultrapassa o “eu”, o “tu” e o “ele”. Basta averiguar que não houve um 

preenchimento de lacuna constitucional. Nas palavras bem lançadas do advogado Hugo 

Jose Sarubbi Cysneiros de Oliveira, quando da sustentação oral, em plenário: “lacuna 

não significa que não se encontrou o que se queria no texto constitucional...” 

Logo, a via legislativa é o caminho correto para os redirecionamentos sociais, ao 

arrepio do que diz a Constituição, e não o Poder Judiciário. Com ou sem genealogias do 

dispositivo, como fez o Ministro Ricardo Lewandowski, o certo é que os termos 

“homem” e “mulher” ainda estão lá e merecem respeito integral.24 Qualquer 

modificação dos limites semântico-pragmáticos deve ser dada pelo Poder Legislativo. 

É o que se depreende da exposição: 

 

Insisto: não há espaço para o STF preencher "lacunas". E, quais lacunas? Se 
admitirmos lacunas constitucionais contra a própria Constituição, a pergunta 
que fica é: o que o STF não poderá fazer? Quais os limites do STF? Ainda: 
dizer que "o que não está proibido, está permitido" é um sofisma, pela 
simples razão de que é um argumento que vai ao infinito. Posso listar, aqui, 
um conjunto de coisas que não estão proibidas pela Constituição e nem por 
isso passarão a ser permitidas. No fundo, trata-se de uma questão de 
imaginário. Warat dizia que os juristas estão inseridos em um imaginário 
gnosiológico. Nele, existe a crença de que os juízes criam direito, que os 
juízes julgam conforme a sua consciência e que decidir é o mesmo que 
escolher. Como venho dizendo de há muito, na esteira de Dworkin: não 
importa o que os juízes pensam a respeito dos fatos, da sociedade, etc; 
quando julgam, devem suspender tais pré-juízos. Não importa o que eu penso 
sobre determinado assunto. A resposta que tenho que dar é: de acordo com a 
Constituição e com o ordenamento jurídico, tal resposta é possível? A 
Constituição permite isso? Entre minha consciência e a Constituição, tenho 
que ficar com a Constituição. Para quem não pensa desse modo, lamento 
informar que esse é ônus da democracia. Quando alguém me pergunta sobre 
a viabilidade das cotas nas universidades, não posso responder a partir de 
minha concepção pessoal. A resposta deve advir do exame da Constituição. 
Do mesmo modo, acho justíssima a causa que compôs a ADPF das uniões 
homoafetivas. Mas isso não quer dizer que essa justa causa não tenha que 
passar pelos canais democráticos.25 

 

Portanto, diante da problemática posta, tem-se que o preço da democracia é uma 

indiscutível defesa da ordem constitucional, pois só nela há alguma segurança jurídica. 

A igualdade, a liberdade, a dignidade da pessoa humana e a segurança jurídica não serão 

                                                           
24 E nunca é demais recordar que aplicar a letra da lei é uma garantia que os cidadãos têm perante os 
poderes estatais constituídos, o que nada tem a ver com o positivismo exegético (primitivo). Para tanto, 
ver: STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – Decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2010, passim. 
25

 STRECK, Sobre a decisão do STF (uniões homoafetivas), loc. cit. 
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suficientemente prestadas se esse direito for obtido perante a Corte Constitucional ao 

arrepio do que diz a Constituição. A incoerência ainda está lá. 

Neste sentido, toda vez que a Constituição for contrariada, quem lutar por ela 

terá razão e desrespeitará legitimamente a Corte Constitucional (ou alguém duvida da 

legitimidade da defesa da Constituição?). Só nesse trato, simples e rápido, vê-se que a 

segurança jurídica não passa de um engodo, pois juízes pelo país26 estão a descumprir o 

que o Supremo Tribunal Federal determinou, com o fundamento mais eloquente de 

todos: a Constituição Federal. O que fazer? Cabe Reclamação Constitucional contra 

decisão que afronta o binding effect do STF, mesmo se ela for fundamentada na 

Constituição Federal? 

O filtro hermenêutico está justamente nesta consideração para além da justeza da 

decisão, que efetivamente não merece reparo. Ocorre que a defesa da Constituição é 

uma atitude hermenêutica, pois vê nela um evento autêntico, calcada na tradição, capaz 

de fornecer subsídio seguro para uma atuação jurisdicional não subjetiva. 

E no atual “estado de natureza hermenêutico” (Streck) que se encontra o Brasil, 

uma resposta democrática ao problema das uniões homoafetivas seria prova de 

maturidade democrática, de poder jurisdicional ciente de uma postura self-restraint, 

algo que ainda se mostra como um distante objetivo. 

 

                                                           
26 Pegue-se o exemplo do Juiz de Vara de Fazenda Pública de Goiânia- GO, Jeronymo Villas Boas, que 
anulou o registro de uma união estável homoafetiva por entender que a decisão do Supremo Tribunal 
Federal foi inconstitucional. (Juiz de Goiânia anula união civil de casal homossexual e proíbe cartórios de 
aceitarem outros pedidos. Portal G1 – Jornal Nacional (Internet). 20/06/2011. Disponível em: 
http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2011/06/juiz-de-goiania-anula-uniao-civil-de-casal-
homossexual-e-proibe-cartorios-de-aceitarem-outros-pedidos.html. Acesso em 18 jul 2011, às 21h00). 
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A INSUPERABILIDADE DO MÉTODO SILOGÍSTICO E A CARÊNCIA 

DE CARÁTER INOVADOR DA TÉCNICA DE PONDERAÇÃO: 

DISTINÇÕES ENTRE AS ANÁLISE ESTRUTURAL E FUNCIONAL DO 

DIREITO. 

 

THE SURPASSINGLY OF THE SYLLOGISTIC METHOD AND THE TECHNIQUE OF 

BALACING: DISTINCTIONS BETWEEN STRUCTURAL AND FUNCTIONAL 

ANALYSIS OF THE LAW 

 

Rodrigo José Rodrigues Bezerra 

 

  

RESUMO 

O objeto do trabalho é o método silogístico de aplicação da norma e sua imprescindibilidade 

para o fenômeno jurídico. Objetiva-se demonstrar que o modelo silogístico foi desenvolvido 

para uma argumentação lógica, o que evidencia sua relação com o aspecto formal, afastando-

se do conteúdo que irá ser-lhe atribuído, o que permite sua compatibilidade com o método da 

ponderação. O texto legislado é origem e limite da atividade interpretativa criativa do juiz. O 

produto da atividade legislativa não é aquilo que produz os efeitos jurídicos, já que somente a 

norma, ou seja, o texto interpretado e convertido em um juízo hipotético, é que se mostra apta 

para incidir. Toda norma jurídica possui a mesma estrutura lógica dos juízos hipotéticos 

(homogeneidade sintática), sendo composta por uma hipótese e por uma conseqüência, unidos 

por um modal deôntico. A importância do caso concreto para a construção da premissa maior 

está no reconhecimento de exceções para sua inaplicabilidade em determinadas situações, o 

que demonstra a inerência entre a interpretação e a aplicação. Ao realizar a (re)construção 

linguística do fato e promover sua qualificação dentro de um tipo/classe previamente 

estabelecido, há também evidente conduta criativa, que sempre permitiu ao intérprete fazer 

ingressar no sistema normativo os valores da sociedade, sem que fosse necessário qualquer 

recurso metajurídico. Conclui-se que o método da ponderação apenas promove a alteração de 

nomenclaturas, sem trazer qualquer elemento novo que justifique uma superação do modelo 

subsuntivo, especialmente em razão da distinção entre o aspecto estrutural e funcional do 

direito, sendo possível a conciliação entre tais métodos de análise da norma. 

PALAVRAS-CHAVE: LINGUAGEM; INTERPRETAÇÃO; NORMA JURÍDICA; 

SILOGISMO; PONDERAÇÃO; REGRAS; PRINCÍPIOS. 

 

ABSTRACT 
The object of this papper is the syllogistic method of implementing the standard and its 

indispensability to the legal phenomenon. The objective is to demonstrate that the model was 

developed to syllogistic logical arguments, which shows its relationship to the formal aspect, 

away from the content that will be assigned, which allows compatibility with the method of 

weighting. The legislative text is the origin and limits of creative activity of interpretation of 

the judge. The product of legislative activity is not what produces the legal effects, since only 

the norm, ie, the text interpreted and converted into a hypothetical trial, which is able to 

influence shows. Every legal rule has the same logical structure of hypothetical judgments 

(syntactic homogeneity) and consists of a hypothesis and a result, joined by a deontic modal. 

The importance of the case for the construction of the major premise is the recognition of 
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exceptions to its inapplicability in certain situations, which demonstrates the inherent between 

interpretation and application. When performing the (re) construction of linguistic fact and 

promote their skills within a type / class previously established, creative behavior is also 

evident that the interpreter always allowed to enter the regulatory system the values ??of 

society, with no need for any resource metajurídico. It is concluded that the method of 

balacing only promotes change in nomenclature, without bringing anything new to justify a 

replacement of the model subsuntivo, especially because of the distinction between structural 

and functional aspect of law, it is possible to reconcile such methods analysis of the norm. 

KEYWORDS: LANGUAGE; INTERPRETATION; LAW; SYLLOGISM; BALANCING; 

RULES; PRINCIPLES. 

 

 

INTRODUÇÃO 

É comum encontrar, em inúmeros escritos atuais, referências à distinção entre regras e 

princípios, especialmente em razão das obras de Robert Alexy e de Ronald Dworkin. Tal 

distinção também nasce da concepção de que se vive hoje um neo-constitucionalismo, fruto 

da valorização do aspecto axiológico existente nas normas jurídica, especialmente nos 

princípios constitucionais. 

Porém, um aprofundamento na análise deste “novo” modo de enxergar o fenômeno jurídico, 

bem como a visualização de seu aspecto lógico-formal, demonstra que as lições estrangeiras 

não estão sendo criticamente examinadas, uma vez que desprovidas de bases sólidas para 

serem absorvidas pela ciência jurídica, além de proporem, no mais das vezes, as mesmas 

fórmulas jurídicas já apontadas por teorias do passado com a mera alteração de 

nomenclaturas, sem modificações de conteúdo. 

Assim, o que se pretende neste texto é tecer considerações sobre o aspecto lógico-estrutural 

das normas jurídicas, bem como demonstrar a distinção entre a análise estrutural e funcional 

do Direito, de modo a apontar a ausência de qualquer novidade nas propostas apresentadas 

pelo modelo da ponderação, o que evidencia a insuperabilidade do método silogístico. 

 

A DISTINÇÃO ENTRE TEXTO E NORMA 

O fenômeno jurídico se desenvolve por meio da linguagem. É criado e destinado a regular 

relações sociais entre os indivíduos, o que somente pode ocorrer mediante uma comunicação 

inter-subjetiva que permita sua compreensão. Como diz Gadamer, “todo compreender é 

interpretar, e todo interpretar se desenvolve no medium de uma linguagem que pretende 

deixar falar o objeto, sendo, ao mesmo tempo, a própria linguagem do intérprete” (2008, p. 

503). 

Por sua vez, essa atividade interpretativa não alcança necessariamente um único resultado, na 

medida em que o sentido das palavras pode divergir de acordo com o intérprete, que 

inevitavelmente emprega suas características pessoais na construção de significados.
1
 Como 

explica Hans Kelsen, 
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[…] a interpretação de uma lei não deve necessariamente conduzir a uma única solução como sendo a única 

correta, mas possivelmente a várias soluções – na medida em que apenas sejam aferidas pela lei a aplicar – têm 

igual valor, se bem que apenas uma delas se torne Direito positivo no ato do órgão aplicador do Direito.(1998, p. 

390). 

 

Ademais, as relações sociais também condicionam o sentido das palavras, o que pode ser 

facilmente verificado quando o aplicador, diante do caso concreto, realiza a atualização do 

sentido do texto.
2 

Isso porque o teor verbal dos textos normativos apresenta uma abertura 

semântica, de modo que os significados atribuídos não podem ser absolutamente definidos, já 

que dependem do contato com o caso concreto. 

Por outro lado, o intérprete não está livre para empregar qualquer sentido ao texto normativo, 

ainda que a interpretação seja uma atividade ilimitada na atribuição de significados, pois 

como dito por Umberto Eco, em nítida crítica ao pragmatismo, “dizer que um texto 

potencialmente não tem fim não significa que todo ato de interpretação possa ter um final 

feliz”(2005, p. 28). Por isso, o texto legislado é origem e limite da atividade interpretativa 

criativa do juiz, a qual permite a movimentação da dinâmica normativa na aplicação do 

Direito ao caso concreto.  

Assim, o conjuntos de textos vigentes é dotado de objetividade, ou seja, é idêntico a todos que 

o analisam, sendo, pois, uma condição de existência da norma, já que consiste no primeiro 

elemento a ser observado pelo intérprete. Por isso é que Eros Roberto Grau afirma que “a 

interpretação é atividade que se presta a transformar disposições (textos, enunciados) em 

normas.”(2002, p. 39). 

Faz-se necessário, com isso, identificar a distinção que existe entre o enunciado normativo 

(texto) e a norma (sentido deste texto), pois o produto da atividade legislativa não é, 

propriamente, aquilo que produz os efeitos jurídicos, já que somente a norma, ou seja, o texto 

interpretado e convertido em um juízo hipotético, é que se mostra apta para incidir. Paulo de 

Barros Carvalho (2009, p. 193) explica que há força prescritiva no texto de cada dispositivo 

legal, mas não suficiente, pois que somente quando analisado em conjunto com os demais 

textos é que se poderá alcançar o conteúdo da norma como expressão de todo o sistema 

jurídico. É o que se chama de intertextualidade, onde há o diálogo entre todos os textos 

vigentes (Constituição, leis ordinárias, legislação infralegal).  

Porém, Luis Recaséns Siches (1980, p. 219) esclarece que isso não significa reduzir o alcance 

das leis a meros conselhos desprovidos de caráter compulsivo para o juiz. Apenas deixa claro 

que a norma geral nunca é Direito diretamente aplicável. 

Com efeito, o texto traz conceitos que buscam abstrair a realidade que descreve, permitindo 

que esta seja inserida no direito posto. Ocorre que, inevitavelmente, nesta atividade há uma 

redução da realidade, seja pela limitação do observador/legislador em captar a totalidade do 

fenômeno social, seja pela natureza contingente das palavras; porém, somente assim se 

permite a objetivação de elementos subjetivos, isto é, transformar em conceitos os fatos 

sociais e permitir que se veiculem mediante palavras os fatos que se pretende regular. Para 

Pontes de Miranda, “a palavra é sinal, notação; por traz dela está o conceito”(1972, t. 2, p. 

101). E adverte que “o conceito não se identifica com a coisa, e é por isto que se torna 

indispensável ao estudo do direito a prévia iniciação na teoria do conhecimento.”(1972, t. 2, p. 

101)
.
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Pontes de Miranda desenvolveu estudos sobre o problema fundamental do conhecimento, 

onde afirma que  

 

[…] o conceito pode descrever e envolver o –jecto. Mas, não-raro, excede-o ou não o alcança em todo o seu 

tamanho. O –jecto significado ou fica como que solto, sacolejante, dentro do conceito que o ultrapassa, ou 

incontido, incircunscrito, a exceder a significação do conceito. (1937, p. 201)
3 

 

Deve-se, portanto, reconhecer que na formulação das regras, perde-se parte do real mediante 

sua abstração, a fim de poder transportar um dado da realidade para uma regra jurídica dotada 

de objetividade.
4
  

Na verdade, apesar de reconhecer a relatividade da capacidade humana em conhecer a 

realidade, Pontes de Miranda se aproxima do pragmatismo, especialmente quando afirma ser 

impossível a existência de verdades humanas independentes do sujeito, na medida em que “o 

nosso conhecimento é processo biológico, como querem os pragmatistas, porém não há 

dúvida que é impossível elidir a coisa em si. Dizer que tudo isso é idéia seria suprimir a 

realidade, com a qual a idéia nos poria em comunicação.”(1972, t. 1, p. 38). 

Isso não impossibita conhecer o real, mas apenas limita esse conhecimento, pois “toda 

sensação abstrai, toda sensação, por si só, já é uma extração. O ser só se dá abstraído. O ôlho 

deixa vir até mim a luz; é cego para o som, o gôsto, o tacto, o cheiro. Os sentidos dão-nos o 

que do mundo nos excita, não o mundo ôntico total.”(MIRANDA, 1937, p. 21). 

O reconhecimento desta limitação é relevante, pois que admite a perda/redução de parte da 

realidade no momento da produção do enunciado, que poderá ser suprimida no momento de 

sua interpretação e da (re)construção dos próprios fatos sociais pelo aplicador, como forma de 

se alcançar uma adequada verificação do real. É que os eventos reais são singulares e 

instantâneos, e precisam ser reconstruídos linguisticamente pelo intérprete, mediante uma 

atividade mental que certamente implica numa “renuncia à exatidão”(ADEODATO, 2010, p. 

268). Isso permite compreender que a incidência somente ocorre mediante conduta humana, 

tanto na atribuição do significado do enunciado, como na (re)construção lingüística do fato 

previsto na norma. 

 

A DISTINÇÃO ENTRE A ANÁLISE ESTRUTURAL E A ANÁLISE FUNCIONAL DO 

DIREITO 

Neste momento, convém deixar clara a distinção entre duas formas de analisar o fenômeno 

jurídico: a análise estrutural e a análise funcional. 

Quando se faz uma análise estrutural, busca-se apenas adentrar no aspecto lógico do direito, 

seja em seu aspecto estático (a norma jurídica) ou em sua característica dinâmica (relação 

entre as normas dentro do sistema para sua aplicação/incidência). 

O modelo silogístico foi desenvolvido para uma argumentação lógica, o que demonstra sua 

relação com o aspecto formal, afastando-se do conteúdo que irá ser-lhe atribuído, já que “a 
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lógica tem sido e é sempre formal. O que interessou sempre à lógica não foi o conteúdo 

significativo que caracteriza este ou aquele enunciado.”(VILANOVA, 1997, p.51) 

Por isso, como diz Lourival Vilanova, não cabe à lógica dizer o conteúdo que deve compor a 

estrutura, já que isso é atividade que se realiza em contato com o complexo sistema social, 

restando-lhe apenas permanecer dentro do sistema formal do direito positivo, sem que isso 

represente uma carência ou omissão desta investigação, porquanto decorre da opção de 

analisar unicamente “o delicado estrato das estruturas formais”(1997, p. 91), já que 

ultrapassar este limite “implicaria em filosofia ou ciência empírica, indispensáveis para se 

obter uma teoria filosófica e uma teoria social do direito. A lógica é apenas a teoria formal do 

direito” (1997, p. 91). 

Ora, Gadamer observa que no modelo dos juízos hipotéticos de Kant já há essa distinção entre 

a forma e seu conteúdo, uma vez que o juízo de enquadrar o particular ao geral, ou seja, de 

reconhecer algo como o caso de uma regra, não pode ser demonstrado logicamente, pois que 

deve ser realizado de caso a caso (2008, p. 69). É que este enquadramento é realizado 

mediante um juízo por assentimento (führwahrhalten), que se caracteriza por ser, na relação 

sujeito/objeto, a representação subjetiva da verdade (ter algo por verdadeiro) (KANT, 1992, p. 

83). 

Esse é o aspecto central do exame realizado por Hans Kelsen, geralmente alvo de críticas por 

uma suposta insuficiência da análise do Direito, mas que decorre exclusivamente de uma 

opção metodológica.
5
 Como diz Norberto Bobbio (2007, p. 54), “na obra de Kelsen, não só 

análise funcional e estrutural estão declaradamente separadas, como esta separação é a base 

teórica sobre a qual ele funda a exclusão da primeira em favor da segunda.” 

Assim, quando se propõe a utilização do modelo silogístico, aponta-se apenas para o aspecto 

formal da aplicação da norma jurídica ao caso concreto, sem que se adentre no aspecto 

substancial do conteúdo dos textos positivos ou dos fatos, que é atribuição da hermenêutica, 

especialmente porque deve haver uma simbiose entre tais aspectos que permita um avanço 

unificado destas formas de análise do Direito, “sem que a primeira, como ocorreu no passado, 

eclipse a segunda, e sem que a segunda eclipse a primeira como poderia ocorrer em uma 

inversão das perspectivas a que os hábitos, as modas, o prazer do novo pelo novo, são 

particularmente favoráveis.” (BOBBIO, 2007, p. 113) 

 

A ESTRUTURA DA NORMA JURÍDICA E A INSUPERABILIDADE DO MODELO 

SILOGÍSTICO 

Toda norma jurídica possui a mesma estrutura lógica dos juízos hipotéticos (homogeneidade 

sintática)
6
, sendo composta por uma hipótese e por uma conseqüência, unidas por um modal 

deôntico.
7
 Como diz Goffredo Telles Júnior, “toda norma jurídica tem a estrutura hipotética. 

O que ela preceitua somente vigora na hipótese de se verificar a circunstância para a qual a 

mesma foi enunciada.”(2006, p. 296). 

Conforma ensina Paulo de Barros Carvalho, a hipótese (também chamada de suposto) é o 

conjunto de critérios que permitem identificar o fato que, quando acontecido, impõe a 

incidência dos efeitos previstos na conseqüência (se S, então deve ser B).(2002, p. 54). 
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Assim, quando a hipótese da norma – premissa maior – é criada, todo o ordenamento é 

considerado, e não apenas determinado texto específico.
8
 Como diz Karl Engisch,  

 

[…] uma primeira e mais complicada tarefa de que o jurista tem de desempenhar para obter a partir da lei a 

premissa maior jurídica consiste em reconduzir a um todo unitário os elementos ou partes de um pensamento 

jurídico-normativo completo que, por razões 'técnicas', se encontram dispersas – para não dizer violentamente 

separadas.(2001, p. 116) 

 

A importância do caso concreto para a construção da premissa maior está no reconhecimento 

de exceções para sua inaplicabilidade em determinadas situações (são as chamadas cláusulas 

de exceção), o que demonstra a inerência entre a interpretação e a aplicação. Como diz 

Gadamer (2008, p. 408), é constitutiva a tensão que existe entre o texto da lei e o sentido que 

alcança ao instante concreto da interpretação, no sentido de que o conteúdo normativo é 

definido/constituído no momento da aplicação.  

Portanto, antes do caso concreto, já é possível identificar algum sentido da norma, mas que 

precisa ser completado pelas circunstâncias incidentes. Como diz Castanheira Neves, “a 

interpretação apenas se consuma na decisão concreta (no concreto juízo normativamente 

decisório)” (1993, p. 125), pois é o conteúdo normativo-jurídico da decisão que se imputa à 

norma interpretada, a qual é reconstruída e enriquecida nessa mesma medida, considerando 

inclusive avaliar as conseqüências que advirão da decisão, de modo a influenciar o conteúdo 

semântico de conceitos previstos na ordem jurídica, tais como justiça, igualdade, bem comum, 

entre outros. 

Por sua vez, na premissa menor não há fatos, mas sim conceitos de fatos, pois os fatos 

somente podem ser pensados nesta forma, de modo que “a interpretação do conceito jurídico é 

o pressuposto lógico da subsunção”(ENGISCH, 2001, p. 96), o que permite subsumi-los ao 

conceito jurídico. 

Isso significa que a premissa menor deve ser construída mediante um juízo que predica um 

fato dentro de uma classe prevista abstratamente na premissa maior, permitindo-se com isso a 

realização da subsunção normativa. É que no juízo jurídico, há sempre a qualificação de uma 

situação de fato, ou tipos de fatos que serão qualificados no futuro pela decisão judicial. Para 

Hans Kelsen, o desencadear da conseqüência normativa está condicionado à declaração, pelo 

tribunal competente, de que a hipótese restou concretizada. Diz ele que 

 

[…] o Direito liga uma sanção como consequência não a uma ocorrência em si, que se realiza na realidade como 

condição, nem à verdade do enunciado, que é o sentido do ato de declaração judicial, mas ao ato da declaração 

do tribunal competente, trânsito em julgado, cujo sentido é o enunciado de que se realizou uma certa ocorrência 

determinada na norma geral que deve ser aplicada pelo tribunal.(1986, 167)
9
  

 

Assim, a hipótese normativa não contém efetivamente um fato concreto, mas sim a 

verificação, pelo órgão competente, de que o fato descrito ocorreu. Por sua vez, essa 
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verificação tem natureza constitutiva, e não declaratória. Quando uma decisão qualifica um 

fato passado, esse fato é enquadrado em um tipo, e quando se aplica uma norma se está a 

afirmar que o fato específico se enquadra dentro da classe descrita na hipótese normativa. 

Ainda, o produto da atividade criativa se torna também definitivo, na medida em que afasta 

qualquer dúvida sobre o conteúdo das premissas, uma vez que é do órgão julgador a exclusiva 

atribuição de definir este conteúdo para fins de aplicação ao caso concreto, alterável apenas 

por eventual construção de conteúdo diverso pelo órgão judicial que lhe seja hierarquicamente 

superior,
10 

segundo as normas processuais vigentes.  

Por tudo isso, é equivocada a leitura realizada por Luiz Roberto Barroso quando, propondo o 

modelo ponderativo, afirma que “o processo silogístico dos fatos à norma afasta qualquer 

papel criativo do magistrado, que seria apenas 'la bouche qui pronunce les paroles de la loi'.” 

(2008, p. 12). Tal entendimento é fruto do desconhecimento da distinção entre texto e norma, 

já que, como demonstrado, a produção do sentido é fruto da ação do intérprete/juiz, o qual, 

considerando todo o ordenamento integrado (e não apenas de um ou alguns textos), alcança o 

conteúdo da norma. Ainda, ao realizar a (re)construção do fato mediante sua qualificação 

dentro de um tipo/classe previamente estabelecido, há também evidente conduta criativa. E é 

esse caráter criativo que, desde sempre, permitiu ao intérprete fazer ingressar no sistema 

normativo os valores da sociedade, sem que para isso fosse necessário qualquer recurso 

metajurídico.
11

 

Juan Antonio García Amado (2008, p. 62) relata o caso espanhol denominado “caso del Toro 

de Osborne”, julgado em dezembro de 1997, que versava sobre a proibição estabelecida pela 

Lei de Rodovias de se colocar publicidade nas estradas fora do perímetro urbano. A empresa 

Osborne, não obstante apagar a inscrição que mantinha nas publicidades, manteve a figura de 

um touro, característica de sua marca, razão pela qual foi punida. 

García Amado demonstra que a decisão deste caso pode ser alcançada tanto mediante um 

juízo de ponderação como por meio do tradicional método subsuntivo/interpretativo, já que a 

distinção entre tais formas está apenas na linguagem. Na ponderação, põe-se direitos em 

conflitos - direito à publicidade e o direito da Administração de proibir formas de publicidade 

que pudessem comprometer a segurança dos cidadãos, onde um deles deve prevalecer no caso 

concreto. Por sua vez, no método subsuntivo/interpretativo, a solução da demanda é alcançada 

quando se verifica que a norma, ao estabelecer a proibição de publicidade, exige que se saiba 

o que é publicidade. Assim, naquele caso específico, entendeu a corte espanhola que é 

publicidade todo objeto associado a uma marca comercial que posse distrair os condutores. 

Em seguida, deve-se verificar se o caso concreto – a exposição da figura do touro – se 

enquadra nesta classe estabelecida pela hipótese, o que foi rejeitado pelo tribunal, de modo 

que não aplicou a norma proibitiva.  

Para Garcia Amado, os Tribunais Constitucionais adotam uma linguagem ponderativa para 

parecer que sua jurisdição se apresenta substancialmente diferente daquela exercida pelos 

demais Tribunais (2008, p. 66).  

Descrevendo a estrutura da ponderação, Ana Paula de Barcellos diz que “em uma primeira 

fase, se identificam os comandos normativos ou as normas relevantes em 

conflito”(BARROSO, 2008, p. 57). Já na segunda fase “cabe examinar as circunstâncias 

concretas do caso e suas repercussões sobre os elementos normativos, daí se dizer que a 

ponderação depende substancialmente do caso concreto e de suas peculiaridades.” 
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(BARROSO, 2008, p. 58). Por fim, na fase final (de decisão), examina-se conjuntamente “os 

diferentes grupos de normas e a repercussão dos fatos sobre eles, a fim de apurar os pesos que 

devem ser atribuídos aos diferentes elementos em disputa.”(BARROSO, 2008, p. 58). 

Destaque-se que para Ana paula de Barcellos, a ponderação “pretende ser exatamente a 

técnica que conseguirá, a partir de uma lógica diversa da subsuntiva, decidir conflitos 

considerando todas as premissas maiores pertinentes.”(2005, p. 33) 

Ora, é patente a semelhança desta fórmula com o método do silogismo, onde se inicia com a 

consideração de todo o conjunto de textos positivos se encontrar o conteúdo da premissa 

maior, prosseguindo-se com a definição/reconstrução linguística dos fatos ocorridos e que 

sofrerão a incidência normativa, concluindo-se com a composição da norma (hipótese e 

consequente) aplicável ao caso concreto. Assim, a atribuição de pesos consiste apenas na 

construção da hipótese de incidência, inclusive com as cláusulas de exceção, o que certamente 

exige o respeito à hierarquia normativa e axiológica dos enunciados. Por isso, o método da 

ponderação apenas promove a alteração de nomenclaturas, sem trazer qualquer elemento novo 

que justifique uma superação do modelo subsuntivo, o que pode ser identificado pelo 

reconhecimento da distinção entre o texto e a norma jurídica 

Na verdade, quando se adentra no campo da ponderação, abre-se uma possibilidade maior de 

se afastar da demonstração necessária das razões interpretativas, isto é, do esclarecimento 

sobre o fato de que, no caso narrado, a figura do touro não compromete a segurança dos 

condutores. Sobre isso, Lenio Luiz Streck diz que em terrae brasilis a ponderação é utilizada 

como enunciado performativo, e “sua mera evocação já é um 'em si-mesmo.”(2010, p. 47), 

especialmente porque não distingue as aspectos estrutural e funcional do Direito, 

considerando apenas este último, de modo que “a maior parte das sentenças e acórdãos acaba 

utilizando tais argumentos como um instrumento para o exercício da mais ampla 

discricionariedade (para dizer o menos) e o livre cometimento de ativismos.”(2010, p. 48). 

Isso não significa que o caminho perfilhado pela ponderação não deve ser usada, mas apenas 

exige do aplicador uma cautela, para que não se olvide a imprescindível necessidade de 

demonstrar as razões de decidir, sob pena de se camuflar uma arbitrariedade mediante um 

jogo retórico de tautologia, especialmente quando se trata da aplicação de princípios. 

 

A DISCUSSÃO SOBRE A DISTINÇÃO ENTRE REGRAS E PRINCÍPIOS 

A relevância do estudo sobre esta distinção surgiu da necessidade de se verificar o 

procedimento mais adequado para enfrentar os chamados hard cases, ou seja, os casos difíceis 

postos em juízo onde o método tradicional de subsunção não seria suficiente a produzir um 

resultado adequado. Assim, somente uma abertura do sistema – e aqui entraria a função dos 

princípios - é que permitiria ao magistrado transportar o elemento axiológico ao caso 

concreto. Por isso, Luiz Roberto Barroso diz que “o novo século se inicia fundado na 

percepção de que o Direito é um sistema aberto de valores.” (2008, p.35) 

É com Ronald Dworkin (obra publicada em 1977) e Robert Alexy (obra publicada em 1986) 

que parte da doutrina brasileira vem identificando uma diferença entre as regras e os 

princípios
12

. Propõem, ambos, dentre outros critérios, uma distinção lógico-estrutural. 
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Em sua obra, Dworkin (2007, p. 37) examina o caso Riggs contra Palmer, de 1889, apreciado 

por um Tribunal de Nova Iorque. Tratava-se de uma situação onde o herdeiro, nomeado em 

testamento, assassinou o testador com o objetivo de se tornar titular dos bens da herança. A 

Corte, ao adentrar na análise da demanda, reconheceu que mediante uma interpretação literal 

das leis vigentes, e caso não fosse possível limitá-las ou modificá-las em sede de aplicação 

judicial, a propriedade deveria ser transferida para o assassino. Porém, observou que todas as 

leis e contratos podem ser limitados por máximas gerais do common law, de modo que, por 

entender que ninguém pode se beneficiar da própria fraude, o assassino não recebeu a 

herança. 

Assim, em sua crítica ao positivismo jurídico, Dworkin reconhece que a distinção entre as 

regras (lei que trata da regra de sucessão) e os príncípios (máximas gerais) seria de natureza 

lógica, porquanto as regras seriam aplicadas mediante um “tudo ou nada”, isto é, “dados os 

fatos que uma regra estipula, então ou a regra é válida, e neste caso a resposta que ela fornece 

deve ser aceita, ou não é válida, e neste caso em nada contribui para a decisão”.(2007, p. 39). 

Para ele, eventuais exceções à aplicação das regras deveriam constar expressamente, sob pena 

de torná-las imprecisas e incompletas. 

Verifique-se passagem interessante de Dworkin, quando afirma que  

 

[…] se duas regras entram em conflito, uma delas não pode ser válida. A decisão de saber qual delas é válida e 

qual deve ser abandonada ou reformulada, deve ser tomada recorrendo-se a considerações que estão além das 

próprias regras. Um sistema jurídico pode regular esses conflitos através de outras regras, que dão precedência à 

regra promulgada pela autoridade de grau superior, à regra promulgada mais recentemente, à regra mais 

específica ou outra coisa desse gênero. Um sistema jurídico também pode preferir a regra que é sustentada pelos 

princípios mais importantes (Nosso sistema jurídico – norte americano – utiliza essas duas técnicas).(2007, p. 

43) 

 

Ademais, os princípios não seriam aplicáveis automaticamente, isto é, sempre que verificados 

os requisitos exigidos para sua incidência, já que apresentariam uma dimensão de peso ou 

importância, de modo que sempre deveria ser realizada a análise da importância de cada um 

deles diante do caso concreto, o que não haveria nas regras. Suas consequências não 

nasceriam de forma automática, quando as condições são identificadas, exigindo-se uma 

decisão em um caso particular. Na verdade, os princípios não teriam a pretensão de 

estabelecer “as condições que tornem sua aplicação necessária” (2007, p. 41). Dentro do 

sistema, não haveria regras mais importantes que outras, tal como ocorre com os princípios. 

Já em Alexy, a distinção entre regras e princípios é qualitativa, na medida em que “as regras 

são normas que são sempre ou satisfeitas ou não satisfeitas. Se uma regra vale, então deve se 

fazer exatamente aquilo que ela exige; nem mais nem menos.”(2008, p. 91). Alexy entende 

que os princípios são normas que determinam a realização de algo, dentro das possibilidades 

jurídicas e fáticas, razão pela qual teriam um caráter prima facie; seriam, portanto, 

mandamentos de otimização, caracterizados por poderem ser satisfeitos em graus variados. 

Por sua vez, o conflito de regras seria solucionado dentro do próprio plano da validade, 

mediante os critérios fixados na ordem jurídica (por exemplo, no caso brasileiro, a LICC), ou 
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mediante a introdução, em uma das regras, de uma cláusula de exceção que afastasse o 

conflito.  

Em relação ao conflito entre princípios, não haveria a criação de uma cláusula de exceção, ou 

mesmo a declaração de invalidade de um deles. “Na verdade, o que ocorre é que um dos 

princípios tem precedência em face do outro sob determinadas condições”(ALEXY, 2008, p. 

93). Assim, enquanto o conflito de regras ocorreria na dimensão da validade, nos princípios 

ocorre na dimensão do peso, sendo decisiva esta verificação mediante a análise das condições 

do caso concreto posto para jugamento.
13

 

Alexy ainda enxerga a íntima relação entre os princípios e a proporcionalidade. Para ele, a 

proporcionalidade em sentido estrito, entendida como a exigência de sopesamento, nasce da 

relatividade decorrente das possibilidades jurídicas, na medida em que a possibilidade jurídica 

de realização de um princípio depende da análise do princípio que lhe é antagônico, exigindo-

se, por isso, um sopesamento diante do caso concreto. 

Porém, uma análise criteriosa do elemento estrutural das espécies normativas é capaz de 

demonstrar que esta distinção, ao menos no aspecto estrutural, não existe, na medida em que 

toda norma jurídica apresenta estrutura idêntica. 

Quando se diz que o princípio não estabelece uma conduta a ser adotada, e tendo em vista que 

a decisão do caso concreto exige que se estabeleça uma hipótese que descreva essa conduta, 

torna-se forçoso concluir no sentido de que o princípio, tal como entendido por Dworkin e 

Alexy, por si só, não é suficiente para regular o caso concreto, sendo imprescindível a 

existência de uma regra que o materialize.
14

  

E o próprio Dworkin reconhece isso quando diz que os princípios implicam uma nova 

interpretação da lei (enunciado), de modo a permitir a solução do caso concreto – 

especialmente nos hard cases.Diz ele que “somente regras ditam resultados. Quando se obtém 

um resultado contrário, a regra é abandonada ou mudada. Os princípios não funcionam dessa 

maneira; eles inclinam a decisão em uma direção, embora de maneira não conclusiva.”(2007, 

p. 57). 

Disto, observa-se que Dworkin atribui aos princípios uma função de interferir na aplicação 

das regras, na medida em que reconhece a possibilidade de não ser a mesma aplicada, mesmo 

que concretizada sua hipótese de incidência, quando houver um princípio de importância 

reconhecida que crie uma cláusula de exceção. Porém, o ingresso do elemento axiológico não 

exige que se realize uma distinção lógico-estrutural entre regras e princípios, já que na criação 

da norma há esse elemento, tal como sempre ocorreu no método silogístico. 

No caso descrito por Dworkin, o que houve foi a criação de uma norma e de uma cláusula de 

exceção, na medida em que se afastou o direito ao recebimento da herança quando o herdeiro 

pretender ser beneficiado pela própria torpeza. Assim, quando é criada uma cláusula de 

exceção, o que se afasta é a própria incidência da norma, não havendo falar em conflito entre 

regras ou princípios. 

Alexy identifica que no modelo de Dworkin os princípios possuem um caráter prima facie, e 

apenas apontariam para uma direção a ser tomada, sem que possuam “como consequência 

necessária uma determinada decisão”(2007, p. 104). Porém, enxerga também nas regras esse 

mesmo caráter prima facie, já que a possibilidade de se criar uma cláusula de exceção para as 
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regras retira delas o seu caráter definitivo. E essa possibilidade não é sequer enumerável, tal 

como exigido por Dworkin, já que somente diante de um caso concreto é que se pode verificar 

a introdução de uma nova cláusula.
15

 

Mesmo assim, o caráter prima facie dos princípios seria diverso daquele atinente às regras, 

uma vez que o afastamento da aplicação de uma regra envolve não só a análise dos princípios 

que fundamentaram sua criação e daqueles de onde se pretende criar uma cláusula de exceção. 

Diz Alexy que “é necessário que sejam superados também aqueles princípios que estabelecem 

que as regras que tenham sido criadas pelas autoridades legitimadas para tanto devem ser 

seguidas e que não se deve relativizar sem motivos uma prática estabelecida.” (2007, p. 105).  

Portanto, este caráter prima facie está presente tanto nas regras como nos princípios, já que 

ambos são apenas o enunciado/texto, o que torna o critério inutilizável. 

Como já dito, o plano da expressão é o ponto de partida para a construção da norma jurídica, 

sendo que os textos isolados, ainda que possuam algum sentido, somente adquirem uma 

completa unidade de significação deôntica quando analisados juntos aos demais, “consoante 

específica estrutura lógico-molecular, para formar normas jurídicas.”(CARVALHO, 2009, p. 

181)”
.
 

Na verdade, Herbert Hart (2001, p. 148), mesmo em sua análise estrutural do fenômeno 

jurídico, já havia tratado da necessidade de se realizar, diante do caso concreto, uma ampla 

análise de todo o sistema normativo, pois a textura aberta do texto que compõe o direito 

significa que cabe aos Tribunais estabelecer “o equilíbrio, à luz das circunstâncias, entre 

interesses conflituantes que variam em peso, de caso para caso.”  

Assim, diante da distinção entre texto e norma, e tendo em vista a estrutura normativa, regras 

e princípios são espécies de texto e somente podem regular os casos concretos após serem 

transformados em normas jurídicas na forma de um juízo hipotético. Nessa construção da 

norma, as regras e os princípios são utilizados como ponto de partida do intérprete, que 

considera todo o plano da expressão para produzir a norma apta a incidir. 

O acerto de Dworkin está quando reconhece a dimensão do peso ou importância do princípio, 

que atua como instrumento que interfere na atividade interpretativa de construção da norma e 

torna possível estabelecer as cláusulas de exceção, diante da fundamentalidade dos 

princípios.
16

 Porém, nem mesmo este aspecto pode ser invocado como critério de distinção 

entre regras e princípios, porquanto essa fundamentalidade não decorre da abstração ou 

generalidade dos enunciados, mas de sua própria posição dentro da ordem jurídica, de modo 

que pode também haver regras (constitucionais) que fundamentem princípios 

(infraconstitucionais). 

Na verdade, explica Marcelo Neves que o caráter autopoiético do direito implica em sua auto-

determinação, afastando qualquer ingresso que não seja mediado por critérios do próprio 

sistema jurídico, o que ocorre mediante a positividade de seus termos. Com isso se impede a 

arbitrária manipulação política ou econômica do Direito, onde os princípios constitucionais 

exercem a função mediadora na abertura cognitiva do sistema jurídico, permitindo o ingresso 

da moral e determinando “como e até que ponto o sistema jurídico pode reciclar-se sem 

perder sua autonomia operacional.”(2007, p. 71) Conforme dito por Neil MacCormick, “o 

direito não é hermeticamente isolado da moral e da política e devemos acolher calorosamente 
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a vigorosa afirmação de Dworkin dessa verdade, sem necessariamente admitir que o 

'positivismo' nos levaria a uma suposição diferente.”(2006, p. 308). 

Por conta disso, Dworkin indaga sobre as hipóteses em que um juiz tem permissão para 

mudar uma regra de direito em vigor, concluindo que  

 

[…] é necessário, embora não suficiente, que o juiz considere que a mudança favoreça algum princípio; dessa 

maneira o princípio justifica a modificação. No caso Riggs a mudança (uma nova interpretação da lei que rege os 

testamentos) foi justificada com base no princípio de que nenhum homem pode beneficiar-se de atos ilícitos. 

(2007, p. 60) 

 

Assim, é importante atentar que não basta que a mudança represente a concretização de um 

princípio, mas também se exige que a regra não esteja fundamentada em qualquer princípio, 

sob pena de se converter a possibilidade de criação das cláusulas de exceção em autorização 

para que o caráter criativo da aplicação da norma seja ilimitado. 

Cite-se, como exemplo, o caso apreciado pelo Tribunal de Justiça de Alagoas em 02 de 

fevereiro de 2010
17

, onde se realizou uma ponderação diante da regra contida no art. 93, I, da 

Constituição Federal, que exige 03 anos de atividade jurídica para o ingresso na magistratura 

nacional. Em decisão unânime, a corte estadual, invocando o movimento denominado pós-

positivismo, e amparado nas afirmações de Robert Alexy, identificou a colisão entre um 

princípio (supremacia do interesse público, referente ao acesso à justiça) e a regra que 

estabelece três anos de atividade jurídica como requisito para ingresso na magistratura. 

Assim, afastando o requisito temporal constitucionalmente estabelecido, fez incluir na 

mencionada regra uma cláusula de exceção, diante da “premente necessidade de atender ao 

interesse público, face à carência de juízes, combinado com o não preenchimento das vagas 

do concurso”, além de que não seria “razoável negar a um homem que se mostrou 

intelectualmente preparado para o exercício do cargo de juiz a possibilidade de exercê-lo por 

faltar-lhe cerca de seis meses de experiência jurídica”. 

Neste caso, o que se observa é o afastamento da regra constitucional sob o argumento de que 

o princípio da supremacia do interesse público – mais especificamente a situação de carência 

no número de magistrados no Estado - permite criar uma exceção que afasta a incidência da 

norma, em nítida demonstração da incompreensão da própria amplitude desse princípio e dos 

limites desta atividade jurisdicional criativa, o que tornaria totalmente desnecessária a 

existência das regras. Certamente, se fosse utilizado o tradiicional modelo silogístico, restaria 

mais difícil fundamentar que a carência de magistrados permite que a exigência constitucional 

seja desprezada. 

 

 

 

CONCLUSÃO 
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A distinção entre texto e norma permite perceber que a incidência exige a participação do 

intérprete, a quem cabe, partindo do conjunto de textos vigentes produzidos pelo legislador, 

construir o sentido da norma jurídica apta a ser aplicada aos casos concretos. Assim, e 

considerando sua estrutura hipotética (se A, então deve ser B), a norma jurídica é produto da 

consideração de todo o plano da expressão, onde tanto a hipótese como o conseqüente são 

definidos mediante conceitos que abstraem a realidade, de modo a permitir sua veiculação em 

regras objetivas. 

Por sua vez, é infundada a crítica tecida contra o modelo silogístico, porquanto patente o 

caráter criativo da atividade judicial de aplicação da norma, seja pela própria definição da 

amplitude da hipótese, como também na reconstrução lingüística dos fatos, já que é o 

pronunciamento do órgão competente sobre o enquadramento de conceitos de fatos aos 

conceitos jurídicos, de natureza constitutiva, que promove a subsunção normativa. 

Indevida também é a pretensão de se atribuir à ponderação o atributo de ser a técnica que 

inaugura a possibilidade de decidir os conflitos considerando toda a legislação vigente, uma 

vez que tal proceder já vem sendo utilizado pelo modelo silogístico. 

Isso permite concluir que a distinção entre regras e princípios, tão presente nos trabalhos 

acadêmicos brasileiros após as obras de Ronald Dworkin e Robert Alexy deve ser entendida 

como um debate sobre espécies de textos, e não sobre espécies de normas, já que ambos 

reconhecem que diante do caso concreto, a incidência exige a presença de uma regra 

específica, de modo que um princípio, tal como afirmam, não incidem diretamente, servindo 

como instrumento que direciona a decisão judicial em determinado sentido. 

Ademais, o modelo silogístico foi desenvolvido para uma argumentação lógica, não 

pretendendo aplicar esse aspecto formal para a atribuição do conteúdo das normas, que 

consiste em atribuição da hermenêutica. Mesmo assim, sempre foi e ainda é suficiente a 

permitir que haja uma abertura do sistema de modo que elementos axiológicos sejam 

utilizados na aplicação da norma ao caso concreto, inclusive nos chamados hard cases, sem 

que seja necessário recorrer a modelos extremamente abstratos e desprovidos de rigor 

científico que dificultem um maior controle das decisões judiciais, tornando-se hoje um 

veículo supostamente legitimador de arbitrariedades. 

Ora, o chamado neo-constitucionalismo, ao pregar o primado dos princípios dentro do 

ordenamento jurídico, não traz qualquer inovação relevante porque apenas altera 

nomenclaturas para hipóteses já tratadas, além de cometer equívocos ao confundir texto e 

norma, permitindo a utilização da ponderação de forma extremamente subjetiva sem que haja 

a demonstração precisa das razões interpretativas. 
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1 É relevante o alerta feito por Paulo de Barros Carvalho, quando afirma que “não é correta a 

proposição segundo a qual, dos enunciados prescritivos do direito posto, extraímos o 

conteúdo, o sentido e o alcance dos comandos jurídicos. Impossível seria retirar conteúdos de 

significações de entidades meramente físicas. De tais enunciados partimos, isto sim, para a 

construção das significações, dos sentidos, no processo conhecido como 

'interpretação'.”(2009, p. 188). No mesmo sentido diz Eurico Marcos Diniz de Santi, já que “o 
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ato de interpretar cabe ao destinatário, que, recebendo o estímulo sensorial das palavras da lei, 

constrói o sentido da mensagem legislada.”(2009, p. 323) 

2 Pontes de Miranda reconhece que “o mesmo invólucro institucional, o mesmo texto de lei, pode ter sentidos 

diferentes em dois ou três períodos de vigência, às vezes distantes de um século, e somente nas relações sociais é 

que poderemos conhecer aqueles sentidos, porque é somente nas relações sociais que se encontram e podem ser 

apanhadas as normas que a regeram (história jurídica), que as regem (documentação atual), e que as devem reger 

(legislação e interpretação jurídica).”(1972, tomo IV, p. 41) 

3 Para Pontes de Miranda, -jecto (com hífem) é o objeto abstraído pelo observador. “Chamámos –jecto a tudo 

que se apresenta, seja de ordem estritamente física, seja de ordem psíquica, desde que considerado sem ser do 

lado de quem vê ou do outro lado, isto é, eliminados os elementos que representem oposição entre êles, operação 

que exprimimos pelo „poe entre parênteses os prefixos de (su)jeito e de (ob)-jecto.‟ Reservaremos o têrmo jecto, 

sem hífen, para exprimir o que seria o facto sem nós; v. g. se os homens, como os mamutes, desaparecessem da 

face da Terra.”(1937, p. 85) 

4 Seguindo os passos de Pontes de Miranda, Djacir Menezes afirma: “O ontologismo da 

filosofia antiga preocupava-se com as essências imutáveis, que eram implícitas à qualidade 

das coisas. O qualitativo era irredutível ao quantitativo. Hoje o pensamento dominante na 

ciência é inverso. Se não afirmou irretorquìvelmente o postulado de que as variações 

qualitativas são função de variações quantitativas, é porque ainda está embebido do espírito 

da velha filosofia que impregnou a linguagem, onde se retratam todos os vícios do 

ontologismo. Daí o valor da linguagem matemática para Le Dantec, onde a expressão 

impersonaliza-se ao mais alto grau.”(1971, p. 133). Para Pontes de Miranda, “em toda a 

extensão do conhecimento humano começa o quantitativo a substituir, explicativamente, o 

qualitativo. Mediante tal processo de simplificação, ganham maior inteligibilidade, assim os 

pormenores como o conjunto do mundo.”( 1972, t. 1, p. 12/13). 

5Já no prefácio da obra Teoria geral do Direito e do Estado, Kelsen deixa claro que “a teoria 

geral, tal como apresentada neste livro, está voltada antes para uma análise estrutural do 

Direito positivo que para uma explicação psicológica ou econômica das suas condições ou 

uma avaliação moral ou política dos seus fins.”(2000, p. XXVIII) 

6 “O direito positivo destaca-se pela intrínseca homogeneidade sintática de seus elementos: 

toda norma jurídica apresenta idêntica estrutura hipotético condicional, i. e., associa, num 

nexo de causalidade jurídica (imputação), a descrição de um fato possível de ocorrência no 

mundo objetivo (hipótese) a uma relação deôntica (consequência). É limite 

sintático.”(SANTI, 2009, p. 492) 

7Ao tratar dos juízos hipotéticos, Kant diz que se o antecedente é verdadeiro, então o 

consequente determinado por ele é também verdadeiro. (1992, p. 125) 

8Kelsen, já no primeiro parágrafo da Teoria Geral do Direito e do Estado (2000, p. 5), 

publicada originalmente em 1945, disse que “o Direito não é, como às vezes se diz, uma 

regra. É um conjunto de regras que possui o tipo de unidade que entendemos por sistema”, 

demonstrando que o aspecto dinâmico do ordenamento jurídico indica sua teoria como uma 

teoria sistemática do Direito. 

9 Kelsen diz ainda que “para se conhecer a verdadeira natureza do ato, com o qual um tribunal declara o tipo 

legal, ao qual uma norma que deve ser aplicada pelo tribunal liga uma sanção, precisa emancipar-se da 

linguagem jurídica tradicional, na qual é descrita esta questão de fato. É comum dizer-se – e o legislador mesmo 

o diz ou parece, pois, pressupô-lo – que o Direito lega como condição uma consequência determinada, a saber: 
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um ato de coação como sanção numa norma jurídica geral a uma ocorrência inteiramente determinada que se 

realiza na realidade. Fosse correta essa descrição da questão de fato, poderia a declaração do tipo legal 

condicionante pelo tribunal ter apenas um caráter declarativo, i.e, descritivo, fosse ela, com efeito, um enunciado 

como todos os outros; fosse ela verdadeira ou falsa, e poderia ela, apenas se verdadeira, conduzir a um ato do 

tribunal, cujo sentido é uma norma válida, de uma disposição obrigatória de um ato de coação. Isto, 

evidentemente, não é, porém exato.”(1986, p. 165) 

10 Como diz Kelsen, “da interpretação através de um órgão aplicador do Direito distingue-se 

toda e qualquer outra interpretação pelo fato de não ser autêntica, isto é, pelo fato de não criar 

Direito.”(1998, p. 395). 

11 Ao contrário do que sustenta Luiz Roberto Barroso, a normatividade dos princípios, como forma de permitir 

o ingresso, no sistema jurídico, de aspectos éticos e axiológicos da sociedade também não é um fenômeno 

surgido “na quadra histórica atual”(2008, p. 29). Mais grave é quando afirma que somente após a 2ª Guerra 

Mundial é que toda a ordem jurídica passou a ser observada mediante uma filtragem constitucional (2008, p. 44). 

Ora, a supremacia hierárquica da Constituição é produto do constitucionalismo iniciado ainda no século XVIII, 

com Sieyès, tendo sido amplamente aplicada durante o desenvolvimento dos métodos de controle de 

constitucionalidade das leis durante o século XIX, notadamente no famoso caso Marbury Vs Madison apreciado 

pelo juiz John Marshall, da Suprema Corte Americana em 1803. 

12 Há talvez uma unanimidade em se verificar a distinção entre regras e princípios pelo grau de generalidade 

dos enunciados. Porém, o próprio Alexy reconhece que há também regras de alta generalidade (2008, p. 109), o 

que afasta a relevância deste critério. Humberto Ávila (2005, p. 22) realiza a separação entre texto e norma, 

identificando que a distinção entre regras e princípios está no maior grau de abstração destes, já que ambos 

passam pelo mesmo processo interpretativo. Porém, mesmo afirmando a diferença entre texto e norma, Ávila a 

desconsidera quando esquece que após a criação da norma esse grau de abstração deixa de existir; na verdade, a 

abstração está no texto positivado, e não na norma.  

13 “Em um caso concreto, o princípio P1 tem peso maior que o princípio colidente P2 se houver razões 

suficientes para que P1 prevaleça sobre P2 sob as condições C.”(ALEXY, 2008, p. 97) 

14 Apesar de desnecessário pela obviedade, convém tornar expresso que com essa conclusão 

não se está a falar em carência de normatividade dos princípios. 

15Nesse sentido diz Genaro Carrió que “no es cierto que las reglas son siempre aplicables de 

la manera 'todo o nada'. Tampoco es cierto que las reglas permiten, al menos em teoría, 

enumerar de antemano todas sus excepciones. Para ello habría que imaginar de antemano 

todas las circunstancias posibles de aplicación lo que, obviamente, es imposible.”(1990, p. 

226) 

16 É importante perceber que Herbert Hart já havia tratado de situações fácticas complexas 

onde surgiria dúvida sobre a norma a ser aplicada, diante do limite inerente à natureza da 

linguagem. Para ele, “situações de facto particulares não esperam por nós já separadas umas 

das outras, e com etiquetas apostas como casos de aplicação da regra geral, cuja aplicação está 

em causa; nem a regra em si mesma pode avançar e reclamar os seus próprios casos de 

aplicação.”(2001, p. 139) 

17 Mandado de Segurança N.° 2008.001939-5 Relator: Des. Tutmés Airan de Albuquerque Melo, Acórdão n.º 

5.0042/2010, Tribunal Pleno, julgado em 02/02/2010. 
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A POSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO DAS MEDIDAS 

PROVISÓRIAS A PARTIR DA TEORIA ESTRUTURANTE DE 

FRIEDRICH MÜLLER1 

 

THE MANDATORY PROVISIONS DEFERRING CAPACITY UNDER 

THE STRUCTURE LAW THEORY FROM FRIEDRICH MÜLLER 

 

Matheus Henrique dos Santos da Escossia2 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho visa obter uma nova proposta sobre a capacidade de sobrestamento das 

medidas provisórias sob a ótica da Teoria Estruturante de Friedrich Müller. Para tanto, 

analisar-se-ão as interpretações levadas a cabo pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, 

Michel Temer, e pelo ministro Celso de Mello narradas no Mandado de Segurança 27.931-1 

acerca da possibilidade do referido “trancamento”. Em seguida, abordar-se-á o artigo 62, § 6º 

da Constituição Federal, que traz a previsão do sobrestamento, a partir do método 

concretizante de Müller. E por fim, tentar-se-á estabelecer parâmetros para o sobrestamento 

das medidas provisórias em face dos demais procedimentos legislativos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Medidas Provisórias; Teoria Estruturante do Direito; 

Sobrestamento. 

 

ABSTRACT 

 

The following article aims to get a new purpose about the mandatory provisions deferring 

capacity under the “Structure Law Theory” from Friedrich Müller. In order to obtain it, we 

will first analyze the interpretations brought by the House of the Representatives’ former 

president, Michel Temer, and the minister Celso de Mello both observed in the “Mandado de 

                                                           
1 Artigo científico apresentado no XX Congresso Nacional do CONPEDI, ocorrido nos dias 16, 17, 18 e 19 de 
novembro de 2011, no Grupo de Trabalho -  Hermenêutica. 
2 Graduando da Faculdade de Direito de Vitória - FDV 
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Segurança 27.931-1” about the deferring possibility. Secondly, we will approach the article 

62, § 6º of the Constitution, which brings the deferring prevision, by using the concretize 

method by Müller. And in the end, we will try to generate new parameters about the 

mandatory provisions deferring capacity versus other legislative procedures. 

 

KEY WORDS: Mandatory Provisions; Structure Law Theory; Deferring Capacity. 

 

 

 

 INTRODUÇÃO 
 

As críticas constantes ao instituto da medida provisória não traduzem a atenção que essa 

espécie normativa tem obtido na jurisprudência e na ciência jurídica em geral. Os referidos 

ataques comumente põem em xeque a temática da separação de poderes, com a medida 

provisória a ser uma espécie de usurpação de funções legislativas por parte do Executivo. 

Todavia, a questão de maior relevo para a compreensão dessa espécie trata-se da 

hermenêutica presente por detrás dos textos normativos da mesma. 

 

A jurisprudência escassa, quando comparada a quantidade de medidas provisórias editadas 

pelo Presidente, bem como o dogmatismo que se entranha na doutrina, acaba por conceder ao 

Executivo a livre e única interpretação das disposições referentes a medida provisória. A 

carência de estudos minuciosos, os quais intentem estabelecer parâmetros para a delimitação 

do âmbito de atuação das medidas provisórias, está vinculada a compulsiva proliferação de 

acontecimentos versados por essa espécie. Sobre esse aspecto, Damião Alves de Azevedo 

(2009, p.233) indica que “praticamente todos os principais acontecimentos políticos e 

administrativos desde 1988 têm sido positivados por Medidas Provisórias. Até as mudanças 

de moeda nacional foram reguladas por medidas provisórias”. 

 

Tentar dimensionar o teor das disposições da medida provisória encerra-se como um 

imperativo para conter o ímpeto e eventuais disparidades de tal instrumento. Para tanto, a 

hermenêutica constitucional tornar-se-ia o alicerce em prol desse redimensionamento. A 

missão do hermeneuta está presente na lição de Inocêncio Mártires Coelho (2003, p.23): 

10346



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Se o direito, como toda criação do homem, é uma forma significativa, um substrato 
dotado de sentido, então a tarefa do intérprete, ao fim e ao cabo, será trazer à tona ou 
revelar o significado que se incorporou a determinado objeto, seja ele um texto de lei, 
uma pintura rupestre ou uma partitura musical. 
 
 

Adentrar-se na interpretação das medidas provisórias seria a primeira maneira de tornar o 

instituto mais condizente a realidade do Estado Democrático de Direito. As críticas que se 

perfazem acerca dessa espécie somente se tornariam válidas e operantes se antes fosse 

analisada a hermenêutica por detrás de suas disposições. Ainda sobre a indispensabilidade da 

interpretação, uma ciência jurídica que se julgue ciência propriamente dita, não pode 

abandonar o processo de decisão, bem como interpretação das disposições sem uma metódica 

própria. Joaquim José Gomes Canotilho (2003, p.1207) é preciso ao tratar da grandiosidade 

que é interpretar, especialmente normas constitucionais: 

 

Interpretar a constituição é uma tarefa que se impões metodicamente a todos os 
aplicadores das normas constitucionais (legislador, administração, tribunais). Todos 
aqueles são incumbidos de aplicar e concretizar a constituição devem: (1) encontrar 
um resultado constitucionalmente “justo” através da adopção de um procedimento 
(método) racional e controlável; (2) fundamentar este resultado também de forma 
racional e controlável (Hesse). Considerar a interpretação como tarefa, significa, por 
conseguinte, que toda a norma é “significativa”, mas o significado não constitui um 
dado prévio; é, sim, o resultado da tarefa interpretativa. 
 
 

Consciente sobre a magnitude da interpretação, a problemática mais elusiva a respeito das 

medidas provisórias é sua capacidade de sobrestamento, ou “trancamento” na linguagem 

informal. O art.62, § 6°da Constituição Federal traz essa hipótese de sobrestamento: 

 

Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 
publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das 
Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 
 

 
A princípio, esse enunciado parece não deixar margem para controvérsia ou qualquer embate 

acerca de seu teor. Contudo, o contexto político brasileiro acabou por tornar a norma emanada 

desse texto como uma das principais fontes de submissão do Legislativo para com o 

Executivo, a ponto de o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, ser motivado 

a buscar uma interpretação que contivesse essa suposta submissão.  

 

A nova interpretação, a qual indicava que as medidas provisórias somente sobrestariam a 

votações de projeto de lei ordinária, bem como apenas sessões ordinárias, deu ensejo a um 
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mandado de segurança impetrado no STF por alguns congressistas que visualizaram ferimento 

ao texto constitucional. No entanto, a liminar julgada pelo ministro Celso de Mello (Medida 

Cautelar em Mandado de Segurança 27.931-1) compartilhou do entendimento formulado por 

Temer. 

 

O ponto chave que ambos trouxeram no julgado foi a necessidade de uma interpretação que 

recuperasse o poder de agenda do Legislativo, além de não atentar aos preceitos relacionados 

a separação de poderes. Essa direção remete, não obstante nenhum dos mencionados tenha se 

escorado em Friedrich Müller, ao método concretizante do mesmo autor. 

 

Müller tencionava harmonizar os fatores da realidade ao texto normativo com fincas de buscar 

o melhor método de concretizar a norma. Paulo Bonavides (2006, p.268), grande admirador 

dos ensinamentos do professor de Heidelberg, assume que: 

 

A originalidade de sua contribuição consiste em estruturar cientificamente a realidade 
jurídica, com abrangência tanto dos conteúdos da norma, como das propriedades 
formais do Direito, por via de uma conexidade surpreendente, que leva em conta todos 
os aspectos relevantes eventualmente omitidos com dissociação da forma e da 
substância. 
 

 
O método concretizante pode se sagrar uma das alternativas, senão a melhor delas, para 

compreender as medidas provisórias, uma vez que leva a análise tanto da previsão normativa 

quanto da realidade que a cerceia. A efetivação desse método pode suceder parâmetros mais 

precisos acerca das edições da medida provisória. 

 

2 DA TEORIA ESTRUTURANTE DE FRIEDRICH MÜLLER 
 

Friedrich Müller, em sua Teoria Estruturante, visava conceber uma nova forma de abordagem 

do direito, consubstanciando pela ciência normativa. Ainda que não fosse sua intenção de 

imediato, Müller acabou por travar diversos pontos do positivismo jurídico, ora rejeitando-o, 

ora confirmando-o. O escopo maior de tal autor era configurar uma metódica, apta a tornar o 

processo decisionista mais afeto à realidade. Nas palavras do próprio Friedrich Müller (2011, 

p.54): 
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A metódica deve poder decompor os processos da elaboração da decisão e da 
fundamentação expositiva em passos de raciocínio suficientemente pequenos para 
abrir o caminho ao feed-back controlador por parte dos destinatários da norma, dos 
afetados por ela, dos titulares de funções estatais (tribunais revisores, jurisdição 
constitucional etc.) e da ciência jurídica. 
 
 

A metódica criada por Müller visualizava uma concretização do direito, a qual seria uma 

maneira possível de integrar o enunciado formal da norma aos fatores de realidade que a 

cerceiam. “Essa concepção de concretização abrange simultaneamente os fatores da realidade 

e da norma, são estruturados segundo o âmbito da norma e a ideia normativa orientadora 

(programa da norma)” (MÜLLER, 2009, p. 15). Ainda a conceituar termos indispensáveis 

para compreensão de sua metódica, o professor de Heidelberg menciona a relevância da 

estrutura da norma e da normatividade. Quanto à primeira, “estrutura da norma designa como 

conceito operacional o nexo entre as partes conceituais integrantes de uma norma (programa 

da norma – âmbito da norma).” (MÜLLER, 2009, p. 15). Quanto à segunda, “normatividade 

não significa aqui nenhuma força normativa do fático, tampouco a vigência [...] Ela pressupõe 

a concepção da norma como um modelo ordenador materialmente caracterizado e 

estruturado.” (MÜLLER, 2009, p.15). 

 

A doutrina estruturante aparenta, numa primeira visão, que abandona toda e qualquer 

contribuição positivista, com um suposto esvaziamento dos enunciados quando contraposto 

ao âmbito normativo. No entanto, Müller não descarta por completo o teor literal de tal 

enunciado, pois esse seria uma espécie de limitador da futura interpretação a ser levada à cabo 

pelo método concretizante.  

 

No interesse de uma clareza constitucional e da determinidade pelos princípios do 
Estado de Direito, o texto da prescrição deve ser tratado como limite da concretização 
em circunstâncias a serem detalhadas.(MÜLLER, 2009, p.81)  
 

A fim de mencionar a relevância no processo de concretização do teor literal, o autor se 

escora na metáfora de um iceberg para torná-lo mais evidente: 

 

[...] o teor literal de uma prescrição juspositivista é apenas a “ponta do iceberg” [...] o 
teor literal serve, em regra, à formulação do programa da norma, ao passo que o 
âmbito da norma normalmente é apenas sugerido como um elemento coconstitutivo da 
prescrição. (MÜLLER, 2011, p. 54) 
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Escorado no texto legal, mas sem perder de vista a faticidade que circunda tal disposição, a 

concretização preconizada por Müller deve realçar tanto o programa normativo, quanto o 

âmbito normativo. A congruência desses dois elementos é tida como primordial para aferir a 

normatividade da norma a ser desvendada. Nessa esteira, Friedrich Müller (2009, p.245) aduz 

que: 

 

A função de escolha e de delimitação do programa normativo ligada a isso faz com 
que a análise do âmbito normativo, como parte integrante da concretização jurídica, 
fortaleça a normatividade da disposição legal como uma normatividade marcada pelos 
dados reais, em vez de deixá-la de lado em prol de um sociologismo avesso à norma. 
 

 
 

2.1 DO PROGRAMA NORMATIVO 
 

De maneira sucinta, o programa da norma seria as diretrizes elencadas na prescrição da 

literalidade do texto normativo a ser concretizado. Em grande parte das situações, o programa 

normativo queda por coincidir até mesmo com o teor literal de dado texto. Nesse aspecto, o 

professor da Heidelberg ensina que “o texto da norma [...] dirige e limita as possibilidade 

legítimas e legais da concretização.” (MÜLLER, 2011, p.57). E segue com a menção de que 

“o teor literal expressa o ‘programa da norma’, a ‘ordem jurídica’ tradicionalmente assim 

compreendida.” (MÜLLER, 2011, p.57). 

 

Nesse diapasão, o programa normativo estaria associado como limite último do processo 

decisionista. Por mais que a comprovação dos fatores reais, emanados do âmbito normativo, 

possam levar à cabo uma interpretação contraditória do teor literal, as diretrizes postas em 

evidência pelo programa normativo não podem ser postas de lado.  

 

2.2 DO ÂMBITO NORMATIVO 

 

Além das expectativas e delimitações postas em evidência pelo programa normativo, outro 

elemento coconcretizador que se manifesta de maneira indispensável é o âmbito normativo. 

Esse seria o ponto crucial na Teoria Estruturante, visto que é nesse aspecto que haveria a 

introdução da análise de elementos atinentes aos fatores reais. Friedrich Müller (2011, p.58) 
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conceitua o âmbito da norma como “o recorte da realidade na sua estrutura básica que o 

programa da norma ‘escolheu’ para si ou em parte criou para si”. Muito embora o programa 

da norma e o âmbito normativo constituam elementos paritários para a concretização, vale 

mencionar que o segundo permanece vinculado às circunscrições postas pelo primeiro.  

 

O âmbito normativo não se limita ao puro empirismo de um recorte da realidade [...] 
ele só aparece quando o programa normativo assinala, no processo da interpretação 
prática e na aplicação das normas jurídicas, as estruturas básicas relevantes desse 
âmbito normativo [...] (MÜLLER, 2009, p.249) 

 

O âmbito normativo comportaria, essencialmente, aspectos que permitiriam o aplicador do 

direito coadunar valores que extrapolassem o campo jurídico. Nesse diapasão, o que se sucede 

é a criação de um método que concilie o dogmatismo com o axiologismo. Sobre essa 

hipótese, “a análise do âmbito normativo também precisa [...] se ater aos ‘valores’ [...] bem 

como a suas estruturas, que constituem a expressão de determinadas noções axiológicas.” 

(MÜLLER, 2009, p.248). 

 

Vale fazer a ressalva, todavia, de que as eventuais conclusões obtidas com o âmbito 

normativo, devem ser harmonizadas com as diretrizes postas em relevo pelo programa 

normativo. Essa advertência é dissonante nas palavras de Müller (2009, p.252): 

 

A função reguladora do programa normativo não pode levar a uma adulteração das 
descobertas da análise do âmbito normativo. Ela é seletiva e delimitadora, todavia não 
é concebida para proceder a reavaliação do conteúdo. 

 
 

2.3 DA INTEGRAÇÃO DOS ELEMENTOS COCONSTITUTIVOS DA 
NORMATIVIDADE 
 
A tentativa de englobar todos os conceitos emanados do método concretizante, conduziram 

Friedrich Müller a idealizar uma elipse, o qual denotaria a maneira de o aplicador proceder 

sua missão. Os passos constantes nessa elipse devem conter o caso a ser trabalhado, além das 

análises do programa e do âmbito normativo para que se obtenha uma decisão. Essa última, 

por conseguinte, seria o dimensionamento de uma interseção entre os conceitos trabalhados. 

Friedrich Müller (2009, p.261) destrincha sua abstração da seguinte maneira: 
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A intermediação elíptica de dados admissíveis e as tônicas do programa normativo e 

do âmbito normativo devem aumentar [...] os pontos de vista que metodicamente 

precisam de fundamentação, auxiliando, assim, a esfera de ordenamento da disposição 

a ser concretizada a se tornar racionalmente mais transparente [...] 

 

E prossegue, na previsão de que: 

 

A elipse aponta para a movimentação de critérios que se “inserem entre” a norma 
textual abstrata da norma jurídica e a norma concretizada de decisão [...] a norma 
jurídica aparece como modelo de um ordenamento parcial materialmente determinado, 
modelo esse que se divide entre os motivos condutores do programa normativo e 
âmbito normativo e que constitui para as normas de decisão a serem concretamente 
desenvolvidas uma esfera formulada de modo mais ou menos sólido sob o ponto de 
vista material [...] (MÜLLER, 2009, p.261-262) 

 

O que se visa estabelecer mediante essa movimentação elíptica é maior densidade material ao 

processo de concretização com visas de formular a norma. A concretização, conforme visto, 

deve proceder uma mediação entre as análises do âmbito normativo e do programa 

normativo.A elipse, além da mediação exigida entre esses elementos da normatividade, 

demanda a presença de um problema concreto a ser debatido a resultar numa potencial norma 

de decisão. 

 

Tendo em mente toda a conceituação formulada por Müller, bem como sua perspectiva de 

uma metódica estruturante, deve-se fazer uma breve abordagem sobre a pré-compreensão do 

intérprete a travar a decisão. A formação prévia de valores e experiências queda por ser tão 

relevante quanto o próprio caso a ser explorado. Nessa linha, Sylvia Figueiredo (2004, p.124) 

menciona que: 

 

A pré-compreensão do intérprete, ao lado do problema concreto constitui uma das 
condições da interpretação constitucional, porque o resultado sem trabalho 
interpretativo é diretamente afetado por sua qualificação pessoal, seu ‘histórico de 
vida’ e seu “estado interno” 

 

A pré-compreensão, que indubitavelmente pode vir a tornar um caminho de subjetivismo, 

deve ser integrada ao processo de concretização, uma vez que faz parte do condicionamento 

do intérprete. Friedrich Müller (2009, p.58) aduz que “Certamente pertence à pré-

compreensão [...] o enfoque indagativo pelo qual a interpretação é guiada. [...] Compreensão e 

decisão [...] interligam na historicidade da existência.”  
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Muito embora à primeira vista esse conceito possa vir a desembocar numa esfera de 

arbitrariedade, “Os elementos da pré-compreensão devem ser introduzidos de forma 

racionalizada e controlável no nexo de fundamentação jurídica.” (MÜLLER, 2009, p.59). 

Logo, a pré-compreensão, a qual faz parte da metódica propugnada por Friedrich Müller, 

apresenta manifesta utilidade, uma vez que denota uma possibilidade de o intérprete lidar com 

seu objeto. A ressalva, todavia, desemboca na existência de uma racionalidade por detrás 

desses valores íntimos. 

 

De maneira geral e conclusiva, Müller tenta conciliar na metódica estruturante, tanto os 

aspectos eminentemente normativos, quantos os aspectos advindos da realidade. A 

convergência, sinalizada pela metáfora de uma elipse, abarca o programa normativo, o âmbito 

normativo, o caso enfrentado e a própria pré-compreensão do intérprete. Esse iter proposto 

por Müller se apresenta com a devida caracterização: 

 

A norma não existe, não é “aplicável”. Ela é produzida apenas no processo de 
concretização. O operador do direito se vê incluído nesse processo de construção de 
normatividade, normativa e materialmente vinculada, da mesma maneira como a 
estrutura do problema do caso ou do tipo de caso. 

 

Concluída a breve abordagem de aspectos mais relevantes da Teoria Estruturante do Direito 

de Müller, cumpre nesse momento tratar da problemática abordada nesse trabalho – o 

sobrestamento das medidas provisórias. 

 

3 DO SOBRESTAMENTO DAS MEDIDAS PROVISÓRIAS 
 

O artigo 62, § 6º da Constituição Federal, ao dispor a respeito da capacidade de sobrestamento 

das medidas provisórias, tende a ser unívoco numa leitura menos atenciosa.  

 

Se a medida provisória não for apreciada em até quarenta e cinco dias contados de sua 
publicação, entrará em regime de urgência, subseqüentemente, em cada uma das 
Casas do Congresso Nacional, ficando sobrestadas, até que se ultime a votação, todas 
as demais deliberações legislativas da Casa em que estiver tramitando. 

 

A previsão constitucional denota a eficácia paralisante que a ausência de votação de eventual 

medida editada pode acarretar no processo legislativo. O referido texto adota simplesmente 

um quesito objetivo, qual seja o lapso temporal da publicação da medida provisória. Logo, 
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ainda que tramite, por exemplo, um projeto de lei ordinária de especial relevância social, a 

medida provisória, independente de seu teor, terá preferência na ordem dos trabalhos do dia. 

Essa prevalência é retratada no Regimento Interno do Congresso Nacional, no artigo 163 e 

incisos. 

 

Art. 163. As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, a juízo do 
Presidente, segundo sua antiguidade e importância, observada a seguinte 
sequência: 
I – medida provisória, a partir do 46o (quadragésimo sexto) dia de sua 
vigência (Const., art. 62, § 6o); (grifo nosso) 
II – matéria urgente de iniciativa do Presidente da República, com prazo de 
tramitação esgotado (Const., art. 64, § 2o);  
III – matéria em regime de urgência do art. 336, I; 
IV – matéria preferencial constante do art. 172, II, segundo os prazos ali 
previstos; 
V – matéria em regime de urgência do art. 336, II; 
VI – matéria em regime de urgência do art. 336, III; 

     VII – matéria em tramitação normal.  
 

Diante de ambas as dimensões legais, o sobrestamento da medida provisória seria irrestrito e 

com efeito sobre todos os trabalhos. Pouco haveria por debater, uma vez que o mero 

atendimento ao decurso temporal já seria suficiente para o trancamento da pauta. 

 

A interpretação legalista, a qual via no artigo 62, § 6º, todos os elementos suficientes sobre o 

aludido tema, tal interpretação não pareceu a mais propícia na ótica do ex-presidente da 

Câmara dos Deputados, Michel Temer, bem como o ministro do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Celso de Mello. 

 

No dia 27 de março de 2009, foi julgado em sede liminar, o Mandado de Segurança 27.931-1, 

o qual evidenciou um novo entendimento acerca da capacidade de sobrestamento das medidas 

provisórias. O remédio constitucional foi impetrado por um grupo de parlamentares, os quais 

acreditavam que a nova formulação sobre o trancamento feriria a Constituição. 

 

Temer, em sua construção, assumiu que nem todas as deliberações legislativas sofreriam os 

efeitos da paralisação. Além disso, as sessões extraordinárias do Congresso estariam imunes a 

tais efeitos.  

 

Entende que, sendo a medida provisória um instrumento que só pode dispor sobre 
temas atinentes a leis ordinárias, apenas os projetos de lei ordinária que tenham por 
objeto matéria passível de edição de medida provisória estariam por ela 
sobrestados; desta forma, considera não estarem sujeitas às regras de 

10354



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sobrestamento, além das propostas de emenda à Constituição, dos projetos de lei 
complementar, dos decretos legislativos e das resoluções[...] as matérias elencadas 
no inciso I do art. 62 da Constituição Federal, as quais tampouco podem ser objeto 
de medidas provisórias; decide, ainda, que as medidas provisórias continuarão  
sobrestando as sessões deliberativas ordinárias da Câmara dos Deputados, mas não 
trancarão a pauta das sessões extraordinárias (grifo do autor). (BRASIL, STF, 
MS 27.931-1, p.43) 

 

A hipótese propugnada por Temer foi exteriorizada em função do emaranhado de medidas 

provisórias a serem julgadas pelo Congresso, instituição que quedaria por ter usurpada a sua 

função primordial, no caso legislar. A acusada distorção entre os Poderes foi traduzida pelo 

então presidente da Câmara dos Deputados, da seguinte maneira: 

 

Basta registrar que temos hoje 10 medidas provisórias e uma décima primeira que 
voltou do Senado Federal, porque lá houve emenda, que trancam a pauta dos nossos 
trabalhos. Num critério temporal bastante otimista, essa pauta só será 
destrancada no meio ou no final de maio, isso se ainda não voltarem para cá outras 
medidas provisórias do Senado Federal, com eventuais emendas, ou, ainda, outras 
vierem a ser editadas de modo a trancar a pauta. (grifo do autor) (BRASIL, STF, 
MS 27.931-1, p.43) 

 

E prossegue com o desabafo acerca da submissão do Poder Legislativo em relação ao 

Executivo: 

 

Portanto, se não encontrarmos uma solução, no caso, interpretativa do texto 
constitucional que nos permita o destrancamento da pauta, nós vamos passar, 
Deputadas e Deputados, praticamente esse ano sem conseguir levar adiante as 
propostas que tramitam por esta Casa que não sejam as medidas provisórias. (grifo 
do autor) (BRASIL, STF, MS 27.931-1, p.44) 

 

A explanação sobre a nova formulação jurídica de Temer não se encerrou na abordagem da 

interação entre os mencionados Poderes. O ex-presidente mencionou que a hipótese de 

sobrestamento deveria abranger uma interpretação sistêmica da Constituição, não meramente 

literal dessa capacidade, bem como restritiva, visto que se trata de uma situação excepcional 

normativa (BRASIL, STF, MS 27.931-1, p.44). 

 

Após expor a proposta de Temer e suas razões, o min. Celso de Mello, relator do Mandado de 

Segurança em questão, compartilha do novo entendimento lançado. O ministro exterioriza sua 

consternação, com a prática comum de edição de medidas provisórias. 

 
Quero registrar, desde logo, uma vez mais, a minha extrema [...]Preocupação com 
o excesso de medidas provisórias que os sucessivos Presidentes da República têm 
editado, transformando a prática extraordinária dessa competência normativa 
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primária em exercício ordinário do poder de legislar, com grave comprometimento 
do postulado constitucional da separação de poderes. (grifo do autor) (BRASIL, 
STF, MS 27.931-1, p. 46). 
 

A consternação do ministro do Supremo perpassa eminentemente pelo balanceamento dos 

Poderes, o qual tem sofrido uma nova conjuntura dada ao severo índice de medidas 

provisórias encarado pelo sistema jurídico pátrio. O novo cenário formado torna a conduzir a 

um “cesarismo governamental” nas próprias palavras de Celso de Mello: 

 

Os dados pertinentes ao número de medidas provisórias editadas e reeditadas pelos 
vários Presidentes da República, desde 05 de outubro de1988 até a presente data, 
evidenciam que o exercício compulsivo da competência extraordinária de editar 
medida provisória culminou por introduzir, no processo institucional brasileiro, 
verdadeiro cesarismo governamental em matéria legislativa, provocando graves 
distorções no modelo político e gerando sérias disfunções comprometedoras da 
integridade do princípio constitucional da separação de poderes. (grifo do autor) 
(BRASIL, STF, MS 27.931-1, p. 47) 

 

Por último, o ministro do STF acaba por compartilhar a fundamentação jurídica proposta por 

Michel Temer, especialmente pela interpretação do sobrestamento compactuar com o texto 

constitucional. Outrossim, o min. Celso de Mello indica a retomada do poder de agenda do 

Legislativo, como reflexo direto advindo da nova interpretação. 

 

A construção jurídica formulada pelo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados, 
além de propiciar o regular desenvolvimento dos trabalhos legislativos no 
Congresso Nacional, parece demonstrar reverência ao texto constitucional [...] 
Mais do que isso, a decisão em causa teria a virtude de devolver, à Câmara dos 
Deputados, o poder de agenda, que representa prerrogativa institucional das mais 
relevantes, capaz de permitir, a essa Casa do Parlamento brasileiro, o poder de 
selecionar e de apreciar, de modo inteiramente autônomo, as matérias que considere 
revestidas de importância política, social, cultural, econômica e jurídica para a vida 
do País [...]  (grifo do autor) (BRASIL, STF, MS 27.831-1, p. 47) 

 

A nova visão acerca da capacidade de sobrestamento das medidas provisórias, formulada por 

Michel Temer e acolhido pelo min. Celso de Mello, aproxima-se de uma possível metódica 

concretizante. Muito embora ambos os doutrinadores tivessem escorado em fundamentação 

diversa, a Teoria Estruturante de Friedrich Müller, quando aplicada a tal tema, parece 

compartilhar do entendimento em debate. 

 

Nesse diapasão, cumpre retratar o artigo 62, § 6º, com os olhos direcionados para o programa 

normativo e o âmbito normativo emergentes a partir da medida provisória. 
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4 DA CONCRETIZAÇÃO DO SOBRESTAMENTO DAS MEDIDAS 
PROVISÓRIAS 
 

Os dois elementos coconstitutivos da norma jurídica, a saber, o âmbito da norma e o programa 

normativo, tendem a não compartilhar a mesma simplicidade até a norma de decisão. O 

programa normativo, aduzido a partir da literalidade da disposição legal retratada, não gerará 

severas controvérsias dada a univocidade do texto. Por outro lado, o âmbito normativo 

delineará certos pontos passíveis de debate. 

 

Antes de adentrar na análise minuciosa dos elementos da metódica concretizante, cumpre 

tecer breves considerações sobre a medida provisória. Não obstante diversos autores 

permeiem peculiaridades sobre sua natureza jurídica, todos moldam a medida provisória 

como atos normativos primários, visto que inovam a ordem jurídica. Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho (2002, p.240) ilustra esse ponto: 

 

Medida provisória é um típico ato normativo primário e geral. Edita-o o Presidente no 
exercício de uma competência constitucional, de uma competência que, insista-se, lhe 
vem diretamente da Constituição. 

 

Mesmo entendimento é assumido por José Levi Mello do Amaral Júnior (2004, p.122), que de 

maneira mais extensa expõe: 

 

A medida provisória é ato normativo primário, e provisório, circunscrito à esfera 
privativa de competência do Presidente da República, possuindo, desde logo, força, 
eficácia e valor de lei. 

 

Conceituada a natureza jurídica, a qual não é capaz de gerar sérias polêmicas, a medida 

provisória parece alimentar a discórdia de autores quando observada sua incidência na 

realidade. A maneira como o instituto é posto em prática tem sido alvo de ferrenhas críticas 

desde a promulgação da Constituição de 88. 

 

A incidência em demasia das medidas provisórias criou uma imagem de superposição do 

Executivo, com o Legislativo a se sacramentar como mero ratificador das vontades daquele. 

José Afonso da Silva (2002, p.267) é contundente em cingir o instituto da medida provisória 

de crítica: 
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Um dos arraigados elementos da cultura política brasileira consiste na primazia do 
Poder Executivo e na tradicional desconfiança no Poder Legislativo. Larga camada do 
povo, mais carente acalenta a cultura paternalista, que vem do coronelismo, e espera 
do chefe do Poder Executivo, em todos os níveis de governo, a solução de seus 
problemas e dificuldades pessoais. Daí decorre um presidencialismo monárquico e 
personalista, que não raro, ou quase sempre, tende a governar por cima dos demais 
poderes [...]exemplo marcante disso se tem nas medidas provisórias. Mal a 
Constituição fora promulgada, o Presidente da República passou a editá-las 
indiscriminada e abusivamente. 

 

A indignação evidenciada pelo eminente professor é compartilhada por vários autores de 

renome no cenário jurídico. Raul Machado Horta (2000, p.541), na mesma linha de 

raciocínio, aduz que  

 

a permanência das medidas provisórias com força de lei, dependentes da iniciativa 
do Presidente da República, em cláusula de conduta elástica e discricionária, 
impregnou o processo legislativo de resíduo autoritário. 

 

A usurpação de funções legislativas por parte do Poder Executivo, ou a suposta submissão do 

Legislativo são pontos que têm se tornado lugar comum na doutrina, tal como um dogma. As 

críticas, comumente desmesuradas e descontextualizadas, acabam por impregnar de maneira 

preconceituosa a abordagem dos intérpretes para com as medidas provisórias. 

 

A indispensabilidade das medidas provisórias se fragmenta em dois pontos cruciais. O 

primeiro ponto versa sobre a inserção feita pelo constituinte originário de um instituto que 

permitisse o Executivo de legislar. O segundo ponto, não menos importante, trata-se dos 

novos moldes da separação de poderes, sob uma ótica do Estado Democrático de Direito. 

 

4.1 DA ESCOLHA FEITA PELO CONSTITUINTE ORIGINÁRIO 
 

O primeiro ponto, qual seja a vontade do próprio constituinte originário, a medida provisória 

seria uma remodelação do decreto-lei, presente durante o regime ditatorial. Essa remodelação 

seria uma forma de continuar a permitir a atuação legislativa por parte do Executivo, muito 

embora o decreto-lei contivesse abusos em sua própria raiz, como por exemplo, aprovação 

tácita por decurso do tempo.  
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A respeito das ambições do Constituinte, a medida provisória era vista como um elemento 

crucial para maior presteza das atribuições do Executivo. Não bastasse a inclinação por 

ferramenta capaz de avançar com essa eficiência, a mencionada espécie normativa surgiu 

como alternativa ao aspecto autoritário dos decretos-lei, meio pelo qual o Executivo estava 

apto a legislar conforme a Constituição de 67. 

 

É de se lembrar que, durante os trabalhos constituintes, houve dura reação de 
deputados e senadores contra o veículo consagrado na lei suprema anterior, ou seja, o 
decreto-lei, sempre lembrado como instrumento do autoritarismo que esculpiu o 
regime político do Brasil, durante a vigência da Constituição de 1967 e de suas 27 
emendas. (BASTOS; MARTINS, 2002, p.479) 

 

Ciente da escolha do poder constituinte originário, cumpre transcrever a preciosa lição de 

Matheus Rocha Avelar (2008, p. 175) o qual estabelece que: 

 

No Brasil, o que levou o constituinte de 1988 a abraçar o instituto da Medida 
Provisória foi não só o desmedido uso do decreto-lei, que transformara o Executivo 
em Poder autoritário, como a perspectiva de adoção do sistema parlamentarista de 
governo. 

 

Cumpre ressaltar, conforme o alerta proposto por Avelar, a intenção de um mecanismo 

legiferante para o Executivo esteve condicionado à escolha de um sistema parlamentarista. 

Numa análise despretensiosa, talvez a medida provisória fosse editada de maneira mais 

moderada, em função da tônica do parlamentarismo envolver a responsabilidade do gabinete 

ministerial. Todavia, mesmo com a adoção de um sistema presidencialista, essa espécie 

normativa é perfeitamente cabível no processo legislativo. 

 

A compatibilidade da medida provisória a um sistema presidencialista acaba por se fazer 

perfeitamente compreensível com a questão da governabilidade. Marco Aurélio Sampaio 

(2007, 121) ressalta esse ponto como primordial para o contexto político brasileiro: 

 

[...] independente em termos de existência e manutenção com relação ao Legislativo, 
como é típico dos sistemas presidenciais, nosso sistema somente se mantém estável, 
com governabilidade, se o Executivo dividir seu papel de protagonista do Governo 
com Congresso Nacional. 

 

Ora, ainda que haja um juízo de admissibilidade exclusivo do Presidente da República, e, a 

priori, não haja efeitos diretos quanto a sua responsabilização, a incidência das medidas 
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provisórias está condicionada pela relação entre os Poderes. Logo, não haveria de falar em 

uma usurpação, visto que há uma relação de proximidade entre o Legislativo e o Executivo. 

 

Sobre essa proximidade, Marco Aurélio Sampaio (2006, p.127) é incisivo ao admitir que “É 

certo que há interesse do Congresso em dialogar poderes relativos à medida provisória na 

exata linha em que há interesse em participar do governo, influenciar políticas, agenda e 

trazer benefícios a redutos eleitorais”. Com isso, a medida provisória não poderia ser vista 

como uma mácula impregnada no Legislativo pelo Executivo, mas sim, como o método mais 

eficaz de proceder a interação entre esses poderes. 

 

Por derradeiro à respeito da escolha do Poder Constituinte originário, deve mencionar a 

emenda 32/2001, a qual somente ratificou a prevalência das medidas provisórias. Nesse caso, 

se a medida provisória fosse uma mácula inestimável, o Poder Constituinte Derivado teria a 

possibilidade revogá-la. No entanto, o que se observou foi um aprimoramento dessa espécie 

normativa, a qual obteve melhores parâmetros quanto a usa ocorrência.  

 

4.2 DA NOVA DIMENSÃO DA SEPARAÇÃO DE PODERES 
 

O segundo ponto a tratar da indispensabilidade das medidas provisórias está atrelada a uma 

releitura da atual separação de poderes. O min. Celso de Mello ao externar sua preocupação 

sobre a incidência das medidas provisórias, com base na Separação de Poderes, aderiu uma 

leitura antiquada acerca do postulado.  

 

A separação de poderes, observável no Estado Democrático de Direito, não compactua com a 

relação estanque entre os Poderes. A interação entre os três ramos exige uma harmonia e uma 

capacidade de cooperação entre os mesmos. O artigo 2º da Constituição traz essa harmonia 

como uma espécie de mandado a ser seguido entre os Poderes. 

 

A medida provisória, inserida no contexto aduzido, nada mais traduz uma maneira de que o 

Executivo esteja inserido em esferas de decisão que, numa concepção antiquada, seria 

exclusiva do Legislativo. Damião Alves de Azevedo (2009, p. 238) insinua que “Obviamente, 

o Legislativo usa isso de forma estratégica, se exaurindo da responsabilidade reguladora que a 

Constituição lhe incumbe”. A estratégia, todavia, não é uma maneira de o Congresso 
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abandonar suas incumbências, mas sim de propiciar uma maior efetividade na tomada de 

decisões sobre temas de relevo.  

 

Além de uma possível delegação advinda do Legislativo, a medida provisória consubstancia 

outra demanda de um Estado Democrático de Direito, qual seja a ampla intervenção nas mais 

diversas áreas. Uma Constituição tão extensa na garantia de direitos exige presteza e 

efetividade dos três Poderes, especialmente o Executivo, o qual se incumbe na gerência de 

tais direitos. Flávia Piovesan (2006, p.114) traz a seguinte lição acerca da inesgotabilidade 

dos direitos previsto constitucionalmente: 

 

A ordem constitucional de 1988 acabou por alargar as tarefas do Estado, incorporando 
fins econômico-sociais positivamente vinculantes das instâncias de regulação jurídica. 
A política deixa de ser concebida como um domínio juridicamente livre e 
constitucionalmente desvinculado. Os domínios da política passam a sofrer limites, 
mas também imposições, por meio de um projeto material vinculativo. 

 

As previsões a envolver direitos e garantias fundamentais envolvem uma atuação interventiva, 

que a partir desse cenário Clèmerson Clève (2010, p. 19) tece as seguintes considerações: 

 

As políticas públicas sucedem-se com a finalidade de implementar diretrizes novas ou 
de oferecer respostas a crises conjunturais recorrentes. [...] Governar [...] pode 
significar legislar. O Estado social, e mesmo o pós-social, sucessor do Estado 
minimalista de orientação liberal, reclama a participação do Executivo na produção de 
lei.  

 

Além do clamor pela dinamicidade do Executivo, vale mencionar a morosidade típica do 

Poder Legislativo. Em função de sua própria estruturação, bem como o multipartidarismo 

perene dos debates, tornam insuscetível delegar apenas ao Congresso a capacidade normativa.  

Rafael Reis (2006, p.210), a respeito dos trabalhos legislativos, assume que: 

 

Em uma sociedade pluralista, o Parlamento encontra-se dividido em diversas 
ideologias políticas, decorrentes da representação política e do sufrágio universal. 
Dessa amplitude de posições partidário-ideológicas resulta uma natural lentidão dos 
trabalhos legislativos [...] 

 

A necessária atuação interventiva do Estado Democrático associada com a morosidade do 

Legislativo são perfeitamente compreensíveis à luz da separação de poderes atual. As 

peculiaridades do sistema jurídico e político brasileiro permitem até auferir a existência de 

uma Separação de Poderes à brasileira.  
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Mais que relativizar a separação de poderes como doutrina e princípio constitucional 
abstrato, em face do Estado Social e do intervencionismo reforçado do século passado, 
quer-se ressaltar a existência de uma separação de poderes brasileira, nascida com a 
Constituição Federal de 1988, do qual faz parte a edição de medidas 
provisórias.(SAMPAIO, 2006, p. 110) 

 
 
A Separação de Poderes à brasileira delineia novas formas de interação entre o Executivo e o 

Legislativo, dentre as quais a medida provisória emana como exemplo contundente. O 

Presidente, ao editar as medidas provisórias, compele o Legislativo a tomar decisões numa 

velocidade compatível com a Constituição garantidora. 

 

4.3 AS MEDIDAS PROVISÓRIAS A PARTIR DE UMA METÓDICA 
CONCRETIZANTE 
 

Diante da indispensabilidade das medidas provisórias, como instrumento de concretização do 

espírito constituinte, além de coadunar com imperativos da Separação de Poderes à brasileira, 

o sobrestamento torna-se eminentemente válido. O trancamento da pauta dos trabalhos 

legislativos, figurado no art. 62, § 6°, nada mais é que uma transposição da relevância de tal 

espécie normativa.  

 

Os alertas clamados pelo ex-presidente da Câmara dos Deputados, Michel Temer, e do min. 

Celso de Mello, todavia, acabam por efetivar procedência em um único aspecto – a respeito 

do teor das medidas provisórias. Muito embora o entendimento firmado visasse conceber uma 

alternativa para o sobrestamento, o qual invariavelmente tornar-se-ia redundante, dada a 

diversidade de medidas provisórias a serem apreciadas, a alternativa deve levar em conta a 

metódica concretizante de Müller. 

 

A metódica a ser levada a cabo deve consignar todos os elementos que circundam a medida 

provisória, conforme exposto nesse trabalho. Quanto ao programa normativo, a leitura do art. 

62 delineia que todas as deliberações legislativas ficariam sobrestadas. Porém, o âmbito 

normativo dessa norma tem a condição de mitigar tal possibilidade.  

 

A análise do âmbito normativo, a versar sobre os fatores ao redor da medida provisória, indica 

que o Estado Democrático de Direito emana ampla efetividade de políticas públicas, as quais 
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devem ter precedência em prol da garantia de direitos. Além disso, a medida provisória ilustra 

a nova separação de poderes que se espraia conforma a nova relação entre os Poderes, 

especialmente o Executivo e o Legislativo.  

 

A análise do âmbito normativo, portanto, compactua com a eficácia paralisante prevista no 

programa normativo. Contudo, existe um aspecto a fazer parte dessa análise e que, 

eventualmente em um caso concreto pode gerar repercussões no âmbito normativo. O aspecto 

está na materialidade das votações a serem assumidas. Michel Temer (BRASIL, STF, MS 

27.831-1, p. 44) em sua construção menciona a relevância do conteúdo dos trabalhos 

legislativos ao indagar sobre a hipótese de guerra. 

 

[...] imaginem os senhores o que significa o trancamento da pauta. Se hoje 
estourasse um conflito entre o Brasil e um outro país, e o Presidente mandasse uma 
mensagem para declarar a guerra, nós não poderíamos expedir o decreto 
legislativo,porque a pauta está trancada até maio. Então, nós mandaríamos avisar: 
só a partir do dia 15 ou 20 de maio nós vamos poder apreciar esse decreto legislativo 

 

Ora, indiretamente e embora não fosse o argumento base de Temer, algo que não se pode 

perder de vista é a materialidade das disposições a serem apreciadas. O sobrestamento da 

medida provisória pode ficar condicionado ao teor e a relevância do projeto em que os 

trabalhos legislativos se direcionam. 

 

O exemplo da guerra é notavelmente preciso ao indicar um fator a ingressar no âmbito 

normativo, visto que a medida provisória deve ceder espaço a apreciação de um decreto 

legislativo para reger a relação conflituosa. Porém, as possibilidades de afastar o 

sobrestamento de imediato não pairam por aí. Uma emenda à Constituição a versar sobre o 

procedimento da medida provisória, por exemplo, deve ter precedência, uma vez que pode 

conduzir a votação da espécie normativa de maneira diversa. 

 

A partir de uma Teoria Estruturante do Direito, a medida provisória teria eficácia paralisante 

em relação a todas as espécies normativas e a qualquer tipo de sessão legislativa. Todavia, 

essa eficácia pode ser afastada conforme a relevância e repercussão que se desdobrará a partir 

da matéria debatida. Nesse modo, questões a envolver o sistema constitucional de crises e a 

constitucionalidade da medida provisória sagram-se mais urgentes, com sua preferência sobre 

a eficácia paralisante da devida espécie normativa. 
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5 CONCLUSÃO 
 

Respaldado pela Teoria Estruturante do Direito de Müller, a capacidade de sobrestamento da 

medida provisória obtém contornos mais nítidos quanto a sua ocorrência. Quando 

caracterizados o programa normativo previsto no artigo 62, § 6° da Constituição Federal, além 

de delineados fatores do âmbito normativo, o que se coaduna é uma mitigação da eficácia 

paralisante. 

 

O programa normativo é detectável de maneira inequívoca a partir da literalidade do 

mencionado artigo 62, § 6°, o qual denota a paralisação de todos os trabalhos legislativos, 

caso a medida provisória não tenha sido apreciada em 45 dias. Quando relevados, todavia, o 

âmbito normativo que circunda essa espécie normativa, é possível depreender uma suavização 

do imperativo literal. 

 

O âmbito normativo consagra a imprescindibilidade da medida provisória como forma de 

efetivar políticas públicas e garantias constitucionais, ambas sob a égide de um Estado 

Democrático de Direito. Além da caracterização de um instrumento garantidor, deve-se 

salientar o espírito democrático dessa espécie, uma vez que traduziu anseios de uma 

Constituinte democrática e popular, e, não menos relevante, o Poder Reformador confirmou 

sua prevalência ao efetivar parâmetros de sua ocorrência ao invés de sua revogação. 

 

Numa tentativa de interagir as diretrizes emergidas do programa normativo com os fatores 

elevados a elemento de normatividade do âmbito normativo, a medida provisória ainda 

persiste com sua capacidade do trancamento. No entanto, essa força paralisante deve ser 

afastada unicamente em função do conteúdo dos trabalhos legislativos a serem movidos, 

especialmente se envolver a constitucionalidade das medidas provisórias, bem como sistema 

constitucional de crises. Ressalvados questões de alta repercussão social e questões a envolver 

fundamento de validade da medida provisória, essa ainda persiste com seus termos de 

sobrestamento.  
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A PROBLEMÁTICA DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL VIA 

INTERPRETAÇÃO JUDICIAL: A CRÍTICA À 

DISCRICIONARIEDADE INTERPRETATIVA DO JUDICIÁRIO FEITA 

PELA HERMENÊUTICA FILOSÓFICA 

 

THE PROBLEM OF CONSTITUTIONAL CHANGE TROUGH JUDICIAL 

INTERPRETATION: A CRITICISM OF THE JUDICIARY INTERPRETATIVE 

DISCRETION MADE BY PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS 

 

Larissa Pinha De Oliveira 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho pretende investigar o fenômeno da mudança constitucional informal a 

partir dos aportes feitos pela hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. Por intermédio 

da ruptura com o paradigma da filosofia da consciência, bem como por meio do abandono das 

dicotomias metafísicas, busca-se romper com a concepção de um sujeito cognoscente que 

apreende um objeto (perspectiva individualista), e se pretende apostar em uma perspectiva 

intersubjetiva (sujeito-sujeito), responsável por promover o salto da epistemologia da 

fundamentação para a ontologia da compreensão. Neste sentido, propugna-se pelo abandono 

da prática tradicional de cisão para fins de exame, de modo que a unidade do ato de 

interpretar e compreender se impõe. Desta maneira, a presente investigação almeja rechaçar a 

redução da interpretação a um mero exercício de subjetividade do intérprete, apostando na 

noção de mutação constitucional enquanto antidiscricionariedade judicial. Neste passo, 

porquanto todo texto é evento é que se investe no texto constitucional enquanto importante 

limite à mudança constitucional informal.  

PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; ANTIDISCRICIONARIEDADE; 

HERMENÊUTICA FILOSÓFICA; INTERPRETAÇÃO 

 

ABSTRACT 
This work aims to investigate the phenomenon of constitutional change from the contributions 

made by philosophical hermeneutics of Hans-Georg Gadamer. Through the break with the 

paradigm of consciousness philosophy, as well as the abandonment of metaphysical 

dichotomies, we seek to break with the conception of a knower who perceives an object 

(individualistic perspective), and whether to bet on an intersubjective perspective (subject-

subject), responsible for making the leap from the epistemology of reasoning to ontology of 

understanding. In this sense, this paper advocates the abandonment of the traditional practice 

of splitting for examination, pointing to the need for unity of the act of interpreting and 

understanding. Thus, this research aims to reject the reduction of interpretation as a mere 

exercise of subjectivity of the interpreter, relying on the notion of constitutional change as 

antidiscretion. In this step, because every text is an event that this work bets on the 

constitutional text as a major limit of constitutional change.  

KEYWORDS: JUDICIARY; ANTIDISCRETION; PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS; 

INTERPRETATION 
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1) Introdução 

  

  

O presente trabalho objetiva empreender uma análise do fenômeno da mutação constitucional 

à luz da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer. A finalidade é revelar de que 

maneira a superação, a ruptura com o paradigma da filosofia da consciência alça a linguagem 

à condição de possibilidade, resultando tanto no abandono de dualismos metafísicos quanto 

na demonstração da insuficiência da metodologia em captar a existencialidade da 

compreensão. 

Neste passo, a assunção da hermenêutica enquanto filosofia não mais se coaduna com a 

prática tradicional de cisão para fins de exame, de modo que a unidade do ato de interpretar e 

compreender se impõe. Assim, partindo da premissa de que a interpretação é um processo 

historicamente condicionado, pretende-se investigar a forma pela qual Gadamer enfrenta a 

temática da pré-compreensão, rechaçando a redução da interpretação a um mero exercício de 

subjetividade do intérprete e apostando na mutação constitucional enquanto 

antidiscricionariedade judicial. 

Também será objeto de exame o papel conferido ao texto enquanto limite, enquanto baliza à 

mutação constitucional, segundo a perspectiva veiculada pela hermenêutica filosófica de que 

todo texto é evento. 

  

2) A ruptura com a filosofia da consciência e a superação do esquema sujeito-objeto: a 

relevância da intersubjetividade no paradigma do Estado Democrático de Direito. 

  

         A superação do paradigma da filosofia da consciência, das premissas centrais da 

filosofia transcendental[1] acerca da interpretação, tem como ponto fulcral o reconhecimento 

do papel constitutivo da linguagem na relação do homem com o mundo. Por intermédio do 

abandono de dicotomias metafísicas herdadas da tradição grega e com a abdicação da 

linguagem enquanto terceiro elemento interposto entre sujeito e objeto, observa-se a assunção 

de uma nova dimensão constitutiva, onde a linguagem assume a tarefa de ser “condição de 
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possibilidade tanto da objetividade da experiência como da intersubjetividade da 

comunicação”.[2] 

            Nesta quadra, a viragem lingüística[3] do pensamento filosófico do século XX situa a 

linguagem como totalidade, como momento necessário constitutivo de todo e qualquer saber 

humano, porquanto inexiste acesso direto às coisas sem mediação do significado.[4] Isto 

importa em “romper com a concepção de um sujeito cognoscente que apreende um objeto, por 

intermédio do instrumental da linguagem,”[5] e implica em apostar na instauração da relação 

sujeito-sujeito, porquanto o conhecimento se opera no interior de uma prática 

intersubjetiva.[6] 

            Coube ao filósofo alemão Hans-Georg Gadamer a instituição da hermenêutica 

filosófica,[7] fulcrada na ontologia da linguagem, na promoção do salto da epistemologia da 

fundamentação para a ontologia da compreensão.[8] Partindo da insuficiência do caráter 

universal do método enquanto única forma de conhecimento possível, mormente diante das 

ciências do espírito, marcadas pela autocompreensão do homem[9], Gadamer constrói uma 

hermenêutica voltada à problematização das implicações entre discurso e realidade, 

conferindo ênfase à linguagem, enquanto forma de acesso ao mundo.[10] Neste passo, a 

incapacidade da metodologia em visualizar a existencialidade da compreensão, revela a 

impossibilidade de se alcançar, por intermédio da metódica científica, uma interpretação 

correta, uma verdade universal como pretendido pela racionalidade iluminista. Vale dizer, na 

esteira de Lenio Luiz Streck: “Gadamer pretende liberar a hermenêutica da alienação 

estética e histórica, para estudá-la em seu elemento puro de experiência da existência 

humana.” [11] 

            Cumpre assinalar que a compreensão, porquanto elemento integrante do modo de ser-

no-mundo, se antecipa a qualquer tipo de explicação lógico-semântica, emerge como 

categoria existencial humana. Nesta seara, tendo em conta que a linguagem promove o acesso 

ao mundo, constitui a existência, possível observar que as coisas só existem se 

compreendidas, interpretadas: “A linguagem sempre nos precede; ela nos é anterior. Estamos 

sempre e desde sempre, nela”.[12] Assim, no horizonte da ontologia da compreensão, o 

elemento temporal ganha relevo, traduz-se na importância da historicidade, da fenomenologia 

para a existência humana concreta. Dito de outro modo: “O existir já um ato de compreender 

e um interpretar.” [13] 

Deste modo, na medida em que os enunciados normativos (significantes) não adquirem 

sentido (significado) fora da facticidade e de que a filosofia hermenêutica preconiza uma 

unidade compreensiva, incindível, imperioso observar o deslocamento da atribuição de 

sentido da autoconsciência do sujeito pensante, do intérprete para a linguagem. Isto resulta no 

abandono de uma concepção individualista, centrada em um sujeito que assujeita seu próprio 

objeto de conhecimento e implica em apostar em uma dimensão intersubjetiva (sujeito-

sujeito) revelada pela comunidade, inserida em seu próprio contexto histórico. Desta feita, em 

virtude do atual paradigma do Estado Democrático de Direito repousar no contexto de uma 

prática intersubjetiva, porquanto “o significado é encontrado e produzido no contexto de um a 

priori compartilhado,”[14] revela-se imperiosa a ruptura com o projeto decisionista próprio da 

modernidade. 

Com efeito, a filosofia contemporânea tem como gênese a crise experimentada pelo 

pensamento moderno do século XIX. Neste cenário, a filosofia da linguagem, o esforço de 

apreender a complexa interação entre o homem e a realidade enquanto relação de significação 
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emergem como alternativa à filosofia da consciência, à insuficiência da metodologia. Alçada 

à condição de possibilidade da compreensão, a linguagem assume a tarefa de expressar o 

momento constitutivo do saber humano. 

Desta maneira, como veremos nos itens a seguir, as reflexões propugnadas pelo paradigma da 

intersubjetividade próprio da hermenêutica filosófica em muito contribuem para uma nova 

perspectiva tanto da interpretação quanto da mutação constitucional via interpretação judicial, 

notadamente porque fornecem importante instrumental no combate à discricionariedade, à 

arbitrariedade judicial própria de uma dogmática-jurídica ainda dominante inserida no 

paradigma epistemológico da subjetividade, responsável por “reduzir a realidade à 

representação subjetiva do intérprete.”[15] 

  

3) Da necessária unidade do ato de interpretar e compreender. 

  

No cenário atual, conforme já observado, a despeito do “rompimento com concepções 

metodológicas próprias da filosofia da consciência não ter ainda alcançado a necessária 

recepção no campo jurídico,”[16] possível observar que a dualidade interpretação/aplicação é 

algo que já não se impõe na dogmática jurídica: “interpretação e aplicação do direito são uma 

só operação, de modo que interpretamos para aplicar o direito e, ao fazê-lo, não nos limitamos 

a interpretar (=compreender) os textos normativos, mas também compreendemos 

(=interpretamos) os fatos.”[17] Nesta quadra, porquanto a compreensão não se opera em 

etapas[18], a atribuição de sentido se dá como evento incindível: interpretar o Direito é tarefa 

constitutiva, não meramente declaratória. 

Com efeito, assumir a hermenêutica como filosofia, enquanto ser-no-mundo implica abolir a 

tradicional prática de cindir o texto em diversos métodos, ou elementos[19] de interpretação 

(gramatical, histórico, sistemático, teleológico). Afinal, concebida como herança dos padrões 

científico-positivistas, a prática metodológica de cindir objetos para análises, a busca por 

conceitualizações, pautas gerais, no intuito de elucidar significados de textos vagos, conceitos 

indeterminados, não encontra respaldo no paradigma pós-metafísico da 

intersubjetividade.[20] Isto porque, a metodologia se mostra inapta em ultrapassar a dicotomia 

sujeito-objeto, em apreender a existencialidade da compreensão, a fenomenologia própria da 

experiência humana. 

Nada obstante, o que se observa na prática jurídica contemporânea é uma profusão de 

métodos, de procedimentos interpretativos disponíveis ao intérprete, o que termina por 

promover uma objetificação da interpretação, porquanto “possibilita ao intérprete sentir-se 

desonerado de maiores responsabilidades na atribuição de sentido, colocando no fetichismo 

da lei e no legislador a responsabilidade pelas anomalias do direito.”[21] Assim sendo, cisões, 

raciocínios dedutivos, subsuntivos, se movem no interior do paradigma epistemológico da 

filosofia da consciência, pois que ignoram a compreensão como um modo de ser, e a 

assumem como resultado, como produto de um procedimento. 

Desta feita, porquanto premissa necessária ao debate, vale salientar o tratamento conferido 

por Gadamer à temática da pré-compreensão do intérprete. Partindo da concepção de 

Heidegger acerca do círculo hermenêutico, notadamente no que concerne à incorporação do 
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intérprete ao processo de compreensão,[22] Gadamer aduz que a apreensão de um texto 

implica sempre em um projetar, porquanto “Naturalmente que o sentido somente se manifesta 

porque quem lê o texto lê a partir de determinadas expectativas e na perspectiva de um 

sentido determinado.”[23] Desta maneira, há sempre uma diretiva, uma determinação operada 

pelas concepções prévias, pelas pré-compreensões do sujeito no processo de compreensão. 

Neste passo, inserido e condicionado pelo horizonte de sua própria historicidade, por seu 

próprio momento social e político, o intérprete se move no interior do círculo hermenêutico, 

onde se opera o intercâmbio entre a tradição e ele.[24] 

Com efeito, a inovação proposta por Gadamer pode ser observada não só na atribuição de um 

caráter constitutivo à hermenêutica, mas, sobretudo na possibilidade de vislumbrar uma 

dimensão positiva e legitimadora da pré-compreensão.[25] Assim, na leitura de um texto, não 

se impõe ao intérprete que abdique de opiniões prévias, de opiniões próprias.[26] O que se 

exige dele é simplesmente uma “abertura para a opinião do outro ou para a opinião do texto. 

Mas essa abertura implica sempre colocar a opinião do outro em alguma relação com o 

conjunto das opiniões próprias, ou que a gente se ponha em certa relação com elas.”[27] Desta 

maneira, ao mesmo tempo em que a pré-compreensão constitui elemento determinante no 

processo de interpretação, ela se encontra sujeita a limites, porquanto a subjetividade do 

intérprete, o seu arbítrio não pode solapar por completo a opinião dos demais sujeitos da 

comunidade nem do próprio texto em exame. 

De todo modo, tendo em conta que a tarefa hermenêutica não perpassa pela elaboração de um 

“procedimento compreensivo, mas sim, consiste no esclarecimento acerca das condições sob 

as quais surge a compreensão,”[28] a questão que se coloca, versa sobre como deve proceder 

o intérprete na distinção entre pré-conceitos produtivos e aqueles que conduzem a mal-

entendidos no processo de interpretação.[29] A solução propugnada por Gadamer põe ênfase 

no fato de que opiniões prévias, pré-conceitos do intérprete não estão à sua livre 

disposição.[30] 

Neste diapasão, Gadamer sustenta que a busca por uma compreensão adequada 

necessariamente passa por duas noções colocadas em segundo plano pela hermenêutica 

tradicional:[31] a distância temporal e a suspensão dos prejuízos. No que concerne à distância 

temporal, esta consiste na circunstância de “reconhecer a distância de tempo como uma 

possibilidade positiva e produtiva do compreender.”[32] Por intermédio desta noção, o 

intérprete terá condições de afastar eventuais pré-conceitos inautênticos que poderão conduzi-

lo a mal-entendidos hermenêuticos.[33] Contudo, em virtude da impossibilidade de fazer com 

que o pré-conceito “salte aos olhos,”[34] sendo necessário provocá-lo, revela-se necessária a 

abertura do intérprete para a autoridade da tradição para que esta o interpele.[35] Esta abertura 

do intérprete ao texto, por intermédio da autoridade da tradição implica na suspensão 

completa dos pré-conceitos, notadamente porque “A tarefa hermenêutica se converte por si 

mesma num questionamento pautado na coisa em questão, e já se encontra sempre 

codeterminada por esta.”[36] 

Desta maneira, ao preconizar como fundamental a uma consciência formada 

hermeneuticamente a inclusão da consciência histórica, no intuito de dimensionar os próprios 

pré-conceitos,[37] ao afirmar que a interpretação consiste em um processo historicamente 

condicionado, Gadamer termina por reforçar a positividade das pré-compreensões, porquanto 

ainda que inicialmente equivocadas, ao se confrontarem com a alteridade do texto e 

consequentemente produzirem uma interação entre este e o intérprete, naturalmente irão 
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operar ajustes, correções de sentido asseguradas pelas noções de distância temporal e 

suspensão dos prejuízos. 

Assim, cumpre à tradição, à historicidade o papel de interpelar o intérprete e operar o 

confronto entre presente e passado, a fusão de horizontes propugnada por Gadamer.  Neste 

passo, impende ressaltar que não há mera reprodução do comportamento do autor de um 

texto[38], porquanto “quando se logra compreender, compreende-se de um modo 

diferente.”[39] Portanto, diante do “choque que um texto nos causa – seja porque ele não faz 

nenhum sentido, seja porque seu sentido não concorda com nossas expectativas,”[40] deve o 

intérprete reconhecer que se encontra diante de um projetar de sentido inadequado. Em 

virtude disto, é imperioso que se abra ao texto e o deixe falar,[41] resgatando sua 

autoconsciência histórica, sua tradição e, suspendendo, portanto, seus prejuízos, a fim de que 

as perguntas possam surgir. Nesta linha, a receptividade do intérprete ao que o texto tem a 

oferecer revela-se crucial a uma interpretação ajustada. Notadamente porque, na letra de 

Gadamer: “Aquele que quer compreender um texto deve estar disposto a deixar que este lhe 

diga alguma coisa”.[42] 

  

4) Por uma compreensão do texto enquanto evento: a impossibilidade da dicotomia 

texto-norma. 

  

Por intermédio das contribuições propugnadas pela hermenêutica filosófica, o que se busca 

neste item é refletir acerca do papel do texto, notadamente o texto constitucional, como baliza, 

enquanto limite à mutação constitucional. Tal discussão se impõe, na medida em que a prática 

dos tribunais brasileiros em diversos momentos distorce a atividade interpretativa e produz 

resultados como os votos dos Ministros Gilmar Mendes e Eros Roberto Grau na Reclamação 

4.335-5/Acre, referente à constitucionalidade da lei de crimes hediondos. A desfiguração do 

fenômeno da mutação constitucional, que segundo o próprio Ministro Gilmar Mendes 

consiste na situação em que “a Constituição muda, sem que as suas palavras hajam sofrido 

modificação alguma. O texto é o mesmo, mas o sentido que lhe é atribuído é outro,”[43] 

revela-se flagrante, porquanto o que pretendiam os Ministros não era a atribuição de uma 

nova norma a um texto, porém a substituição de um texto por outro texto, no caso construído 

pelo Supremo Tribunal Federal.[44] 

Neste sentido, quando falamos de mudança informal da Constituição implementada via 

interpretação judicial, a questão de fundo que se coloca é a problemática acerca dos limites à 

interpretação operada pelo Poder Judiciário. Como bem afirma Dworkin: “I said earlier that 

the theoretical argument among constitutional scholars and judges was never really about 

whether judges should change the Constitution or leave it alone. It was always about how the 

Constitution should be interpreted.”[45] Nesta quadra, tendo em conta que a dogmática 

jurídica dominante ainda se move no interior do paradigma da subjetividade, da filosofia da 

consciência e, sobretudo, quando se reconhece que o fenômeno da mutação constitucional 

envolve a questão da legitimidade da jurisdição constitucional, padecendo ainda, de um 

“grave problema hermenêutico,”[46] revela-se evidente a necessidade de refletir acerca das 

premissas da discussão. Trataremos neste item, portanto, da mais elementar, o texto.[47] 
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Como já visto, a hermenêutica filosófica busca romper com o pensamento objetificador, 

refém de práticas dedutivas-subsuntivas próprias do paradigma da subjetividade, responsáveis 

pela produção de “uma cultura jurídica estandartizada, na qual o direito não é mais pensado 

em seu acontecer”.[48] Neste sentido, no horizonte da viragem linguística, na perspectiva de 

superação do esquema sujeito-objeto, é somente por intermédio do discurso que podemos 

alcançar o mundo das coisas, dos objetos. Desta maneira, a partir do momento em que a 

linguagem assume a posição de condição de possibilidade e que a compreensão consiste 

justamente no movimento de ir às coisas, de ser confirmada nas coisas mesmas,[49] é que 

podemos afirmar que todo texto é evento, na medida em que trata das próprias coisas em si, 

bem como reflete o momento histórico de sua criação. 

Com efeito, uma vez que interpretar um texto é também aplicá-lo, é possível afirmar que o 

texto é inseparável de seu sentido, porquanto diz sempre respeito a algo da realidade fática. 

Nesta esteira, o texto, por si só, nada pode dizer ao intérprete, porquanto o enunciado não 

carrega em-si-mesmo o sentido. Dito de outro modo, “textos não produzem „realidades 

virtuais‟; textos não são meros enunciados linguísticos; textos não são palavras ao vento, 

conceitos metafísicos que não digam respeito a algo (algo como algo).”[50] Vale dizer, não há 

como cindir o texto e o seu sentido, não há como conceber norma sem o texto, texto e norma 

não têm existência independente, autônoma, o texto sempre remete à fenomenologia do 

intérprete, da sociedade. Superar o dualismo texto-norma implica compreender que o texto 

não carrega em si o seu próprio sentido, não é “plenipotenciário”,[51] mas também 

desempenha relevante papel na compreensão, de maneira que não deve ser ignorado por 

“posturas pragmatistas-subjetivistas, em que o sujeito assujeita o objeto (ou, simplesmente, o 

inventa).”[52] 

A pedra angular do debate acerca do posicionamento, não unânime, dos Ministros Gilmar 

Mendes e Eros Roberto Grau na Reclamação 4.335-5/Acre, consiste no artigo 52, X, da 

Constituição brasileira. Este dispositivo consubstancia a possibilidade de diálogo no momento 

final do controle difuso, porquanto enuncia que após a decisão definitiva do Supremo 

Tribunal Federal, vinculada a um caso concreto, competirá ao Senado Federal, suspender a 

execução, com efeitos para todos, da lei declarada inconstitucional. A norma dispõe: “Art. 52. 

Compete privativamente ao Senado Federal: X- suspender a execução, no todo ou em parte, 

de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal;”. 

   O entendimento veiculado pelos dois Ministros é no sentido de que o artigo 52, X, da CRFB 

teria sofrido mutação constitucional, de maneira que ao Senado Federal caberia apenas a 

competência para conferir publicidade à declaração de inconstitucionalidade do Supremo 

Tribunal Federal, cuja decisão seria suficiente para suspender a execução da lei. O argumento 

extraído do voto do Ministro relator, Gilmar Mendes, repousa na ideia de que a suspensão da 

execução de lei declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal consistiria em um 

ato político, baseado em uma concepção ultrapassada de separação de poderes, destoante da 

versão contemporânea do controle de constitucionalidade, devendo o efeito erga omnes ser 

conferido mesmo nas declarações de inconstitucionalidade em controle concreto.[53] 

Como já salientado, porquanto os textos sempre nos remetem à facticidade, cumpre situar o 

artigo 52, X, da CRFB, na dinâmica constitucional brasileira. De fato, a atribuição do Senado 

Federal, de suspender a execução de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do 

Supremo Tribunal Federal, prevista no aludido dispositivo vem sendo conferida desde 1934, 

na linha de uma tradição já incorporada à realidade institucional brasileira, onde o sistema de 

controle de constitucionalidade é misto.[54] Com efeito, tal função traduz relevante 
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possibilidade de chancela dos representantes do povo na dinâmica do controle de 

constitucionalidade difuso, consubstancia clara opção do poder constituinte originário 

exercido democraticamente em 1988, bem como, na qualidade de norma constitucional, 

vincula todos os poderes constituídos. Vale dizer: “Esta vinculação, longe de decorrer de uma 

simples retórica da dogmática, resulta da finalidade essencial do constitucionalismo e da 

natureza concreta dos fatos que se descrevem perante a corte controladora da 

constitucionalidade.”[55] 

Deveras, a atribuição de sentido a um texto, notadamente um texto constitucional construído 

no horizonte de um Estado democrático de Direito, deve observar os compromissos firmados 

na Constituição. Como bem sustentado por Gadamer: “Toda interpretação correta tem que 

proteger-se da arbitrariedade de intuições repentinas e da estreiteza dos hábitos de pensar 

imperceptíveis, e voltar seu olhar para „as coisas elas mesmas”.[56] Nesta quadra, interpretar 

não se traduz em um processo livre, mas sim pautado por limites hermenêuticos provenientes 

do texto e da tradição. Conforme já examinado, o texto tem sempre algo a dizer, notadamente 

porque não é, nem pode ser produto da consciência/subjetividade do intérprete. 

Desta maneira, causa espanto a incongruência que decorre da leitura de certos trechos do voto 

do Ministro Eros Grau: 

  

“Isto posto, cumpre ponderarmos o que propõe, em seu voto, o eminente Relator, Ministro 

Gilmar Mendes. S. Excia. extrai o seguinte sentido do texto do inciso X do artigo 52 da 

Constituição, no quadro de uma autêntica mutação constitucional: ao Senado Federal está 

atribuída competência privativa para dar publicidade à suspensão da execução de lei declarada 

inconstitucional, no todo ou em parte, por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. A 

própria decisão do Supremo conteria força normativa bastante para suspender a execução da 

lei declarada inconstitucional. Note-se bem que S. Excia. não se limita a interpretar um texto, 

a partir dele produzindo a norma que lhe corresponde, porém avança até o ponto de propor a 

substituição de um texto normativo por outro. Por isso aqui mencionamos a mutação da 

Constituição.”[57] 

  

“A mutação constitucional é transformação de sentido do enunciado da Constituição sem que 

o próprio texto seja alterado em sua redação, vale dizer, na sua dimensão constitucional 

textual. Quando ela se dá, o intérprete extrai do texto norma diversa daquelas que nele se 

encontravam originariamente involucradas, em estado de potência. Há, então, mais do que 

interpretação, esta concebida como processo que opera a transformação de texto em norma. 

Na mutação constitucional caminhamos não de um texto a uma norma, porém de um texto a 

outro texto, que substitui o primeiro.”[58] 

  

  

Especialmente porque, em obra diversa, intitulada Discurso sobre a interpretação/aplicação 

do Direito, o Ministro afirma não constituir tarefa do intérprete a criação da norma. Segundo 

Eros Roberto Grau, o intérprete “não é um criador ex nihilo; ele reproduz a norma, sim, mas 
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não no sentido de fabricá-la, porém no de reproduzi-la. O produto da interpretação é a norma. 

Mas ela já se encontra, potencialmente, no invólucro do texto normativo.”[59] A contradição 

do Ministro se opera em virtude de sua argumentação ter ainda como lastro a dicotomia texto-

norma, a subjetividade do intérprete.[60] A não superação de dualismos metafísicos, termina 

por conduzir ao erro de que há um sujeito (que assujeita) separado do objeto. Vale dizer: “Ser 

e ente não são idênticos (não estão colados, não há imanência); mas também não estão 

cindidos. É a diferença que faz a diferença entre a hermenêutica e as demais teorias 

discursivo-procedurais”.[61] 

            Dito de outro modo, na perspectiva da hermenêutica filosófica, apreender o processo 

de compreensão, enquanto intercâmbio entre o movimento da tradição e o movimento do 

intérprete, implica reconhecer a pré-compreensão antecipadora, a existência de um mundo 

prático que antecipa a compreensão dos participantes, como condição de possibilidade à 

interpretação. Nada obstante, “A antecipação de sentido, que guia a nossa compreensão de um 

texto, não é um ato de subjetividade, já que se determina a partir da comunhão que nos une 

com a tradição.”[62] Por esta razão, o texto não pode ser produto da consciência/subjetividade 

do intérprete. Texto é evento porque reflete o momento histórico de sua criação. Contudo, é a 

fusão de horizontes (passado e presente) que produzirá a compreensão e atribuição de sentido. 

A temática de limites hermenêuticos se impõe, mormente para impedir “interpretações que, 

levadas ao limite, façam soçobrar os limites semânticos do texto no modo que ele vinha sendo 

entendido na (e pela) tradição (no sentido hermenêutico da palavra).”[63] A alegação de 

mutação constitucional na Reclamação 4.335-5/Acre enquanto “solução de um suposto hiato 

entre texto constitucional e a realidade social, a demandar uma jurisprudência corretiva,”[64] 

atualizadora da Constituição, implica admitir que a Constituição possa ser corrigida, ou 

complementada por qualquer aplicador, à revelia do processo legislativo regulamentar, sob 

pena de ruptura do desenho institucional brasileiro, notadamente aquele estabelecido pela 

Constituição de 1988. A reflexão que propugnamos nesta investigação busca privilegiar o 

texto constitucional – aprovado democraticamente – em detrimento de uma concepção 

solipsista, que valoriza a consciência do decisor como fundamental e determinante ao ato de 

interpretar. 

Nesta quadra, o artigo 52, X, da CRFB, dado o seu compartilhamento comunitário de sentido, 

não dá brecha para outra leitura que permita “reduzir as atribuições do Senado Federal à de 

uma secretaria de divulgação intra-legislativa,”[65] que admita encerrar um canal democrático 

de resposta, de feedback às decisões de inconstitucionalidade em controle difuso. De fato, a 

teratologia da hipótese veiculada por ambos os Ministros consubstancia-se na destruição do 

significado do texto (desnormatização),[66] sob a alegação de mutação constitucional. Como 

bem afirmam Lenio Streck, Marcelo Cattoni e Martonio Mont‟Alverne: 

  

 “Ora, um tribunal não pode mudar a constituição; um tribunal não pode „inventar‟ o direito: 

este não é seu legítimo papel como poder jurisdicional, numa democracia. A atividade 

jurisdicional, mesmo a das cortes constitucionais, não é legislativa, muito menos 

constituinte.”[67] 
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Desta maneira, a partir da assunção do paradigma da intersubjetividade, da perspectiva de que 

o intérprete, quando compreende um texto o faz levando em conta os enunciados linguísticos, 

o contexto da obra na qual o enunciado encontra-se inserido, sua tradição e horizonte 

histórico, ou seja, encontra-se submetido a limites hermenêuticos, não há como admitir 

arbitrariedades no processo de atribuição de sentido. Não cabe ao Poder Judiciário, consoante 

a sua própria subjetividade ou preferências construir uma Constituição alternativa, 

“paralela,”[68] preenchendo espaços não contemplados, não colmatados pelo Poder 

Constituinte Originário, porquanto nem a função legislativa, muito menos a constituinte são 

tarefas suas.[69] Assim sendo, porquanto não há existência autônoma, separada entre texto e 

norma, porque não é possível subverter o texto constitucional, não se afigura razoável, cabível 

que, por intermédio de um ato voluntarista, decisionista o Supremo Tribunal Federal, sob 

pretexto de ocorrência de mutação constitucional, se arrogue de função constituinte e aniquile 

o significado do artigo 52, X, da CRFB, notadamente pois, na esteira de Lenio Streck: “não há 

um lado „b‟ da Constituição a ser „descoberto‟ axiologicamente.[70] 

  

5) Conclusão 

  

Ao final da presente investigação, sem prejuízo das demais proposições feitas ao longo do 

trabalho, são enunciadas algumas afirmações conclusivas. 

            Com base nos aportes da hermenêutica filosófica de Hans-Georg Gadamer, procura-se 

superar o paradigma da filosofia da consciência, abandonar as dicotomias metafísicas, bem 

como reconhecer o papel constitutivo da linguagem na relação do homem com o mundo. Ao 

romper com a concepção de um sujeito cognoscente que apreende um objeto, se pretende 

apostar em uma perspectiva intersubjetiva, responsável por promover o salto da epistemologia 

da fundamentação para a ontologia da compreensão. 

            O recurso à hermenêutica filosófica justifica-se na medida em que fornece relevante 

instrumental no combate à discricionariedade, à arbitrariedade judicial própria da dogmática 

jurídica dominante, ainda imersa no paradigma epistemológico da subjetividade. 

            Neste passo, porquanto a metodologia se revela incapaz de visualizar a 

existencialidade da compreensão, manifesta a impossibilidade de se alcançar uma 

interpretação correta, é que a hermenêutica filosófica assevera a relevância da linguagem, 

enquanto forma de acesso ao mundo. Nesta seara, a historicidade, a fenomenologia ganham 

relevo, porquanto os enunciados normativos não adquirem sentido fora da facticidade. 

            Assim sendo, constata-se que a dualidade interpretação/aplicação não mais se impõe 

na dogmática jurídica, porquanto a compreensão não se opera em etapas, interpretação e 

aplicação do Direito são uma só operação. Desta feita, necessário o rompimento com a prática 

de cisão dos objetos para análise, porquanto conduta atrelada ao paradigma epistemológico da 

filosofia da consciência. 

            Cumpre destacar a dimensão positiva conferida por Gadamer à pré-compreensão. 

Tendo em conta que ao ler um texto, o intérprete sempre o faz a partir de suas concepções 

prévias, de sua historicidade, Gadamer preconiza não o abandono da pré-compreensão, porém 
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a abertura do intérprete para a opinião do outro (intersubjetividade) e para a opinião do texto, 

cruciais no processo de compreensão. 

            Na reflexão do papel do texto enquanto baliza, limite à mutação constitucional, 

utilizou-se como pano de fundo os votos dos Ministros Eros Roberto Grau e Gilmar Ferreira 

Mendes na Reclamação 4.335-5/AC, enquanto exemplo de subversão do fenômeno da 

mutação constitucional, porquanto o que se pretendeu não foi a atribuição de uma nova norma 

ao texto, porém a substituição de um texto por outro construído pelo Supremo Tribunal 

Federal. 

            Na medida em que a linguagem assume a posição de condição de possibilidade e a 

compreensão caracteriza-se pelo movimento de ir às coisas e nelas se confirmar, é que se 

afirma que todo texto é evento, porquanto reflexo do momento histórico de sua criação. Nesta 

quadra, porquanto não há norma sem texto, bem como este sempre nos remete à facticidade 

do intérprete, é que se conclui pela impossibilidade de ignorar o texto no processo de 

compreensão (o intérprete não pode assujeitar o texto, muito menos inventá-lo). 

            Acerca do artigo 52, X, da CRFB, sustentamos que o dispositivo consubstancia uma 

possibilidade de diálogo institucional no final do controle difuso, e, ao contrário dos Ministros 

Eros Roberto Grau e Gilmar Ferreira Mendes, entendemos pela não ocorrência de mutação 

constitucional no caso. Isto porque, na medida em que os textos constitucionais nos remetem 

à facticidade, forçoso considerar que o dispositivo perfaz uma tradição incorporada à 

institucionalidade brasileira desde 1934. 

            Neste sentido, porquanto interpretar não consiste em um processo livre, mas sim 

pautado por parâmetros hermenêuticos advindos do texto e da tradição, é que a compreensão 

de um dispositivo constitucional não pode ser um ato de subjetividade, não pode ser fruto da 

consciência/subjetividade do intérprete, notadamente porque não há existência autônoma 

entre texto e norma. 

            Desta maneira, cumpre destacar a impossibilidade da Constituição ser corrigida ou 

complementada por qualquer aplicador, à margem do processo legislativo regulamentar. Não 

é possível destruir o significado do texto constitucional sob o pretexto de mutação 

constitucional. 
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[1] Segundo a metafísica clássica: “os sentidos estavam nas coisas (as coisas têm sentido 

porque há nelas uma essência).” Somente com o advento da modernidade supera-se a ideia de 

uma relação real entre ser e essência. Já no iluminismo, desponta o nascimento da 

subjetividade e a perspectiva de um sujeito que “assujeita” as coisas e se fundamenta na 

razão. STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto 

Alegre: Livraria do Advogado, 2010, p. 13. 

[2] STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. 2.ed. rev. ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2000, p. 128.                    

[3] O giro linguístico consubstancia-se no ingresso do mundo prático na filosofia, na invasão 

promovida pela linguagem na filosofia. 

[4] STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op. Cit., p. 161. Neste sentido, 

não há relação direta com objetos, mas somente por intermédio da linguagem. 

[5] Ibid. 

[6] Ibid. p. 162. 

[7] GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método I: traços fundamentais de uma 

hermenêutica filosófica. Tradução por Enio Paulo Giachini. 7.ed. Rio de Janeiro: Editora 

Vozes, 2005. Enquanto a “hermenêutica clássica pode ser compreendida como pura técnica de 

interpretação”, a hermenêutica filosófica de matriz gadameriana opera com um “dar sentido”, 

levando em conta a noção de autocompreensão e a dimensão prática. STRECK, Lenio Luiz. 

Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op. Cit., p. 176. 

[8] GADAMER, Hans-Georg. Op. Cit., p. 497 e ss. 

[9] Acerca da hermenêutica filosófica de Gadamer, assevera Margarida Lacombe Camargo: 

“Em Verdade e Método, Gadamer faz uma crítica ao predomínio do método como única 

forma de conhecimento possível. Reconhece a importância do método, mas procura mostrar 

que o conhecimento não se resume aos artifícios da ciência. Ao contrário, a história, 

utilizando-se aqui este termo em estreita consonância com as ciências humanas e sociais, 

então denominadas de “ciências do espírito”, é marcada pela compreensão que o homem tem 

de si mesmo. O homem é objeto e artífice da história, e por isso a exterioridade, neutralidade, 

pureza e imparcialidade exigidas do sujeito cognoscente pelo uso do método científico, não 

lhe são apropriadas.” CAMARGO, Margarida Lacombe. A nova hermenêutica. In: Filosofia e 

teoria constitucional contemporânea (Coord. Daniel Sarmento). Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2010. 

[10] STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Op. Cit., p. 167. 

[11] Ibid. p. 177. 
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[12] Ibid. p. 185. 

[13] Ibid. p. 189. 

[14] STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Op. Cit., p. 

19. 

[15] Ibid. 

[16] Cumpre assinalar, na esteira de Lenio Luiz Streck que: “A hermenêutica jurídica 

predominante no pensamento dogmático (na doutrina e na jurisprudência) continua refém das 

práticas dedutivas-subsuntivas, que pressupõem a existência de categorias ou significantes 

primordiais-fundantes”. STRECK, Lenio Luiz. Verdade e consenso: Constituição, 

hermenêutica e teorias discursivas. Da possibilidade à necessidade de respostas corretas em 

direito. 3.ed. rev. e ampl. com posfácio. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009, p. 160. 
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A TEORIA DA SOCIEDADE ABERTA DE PETER HABERLE COMO 

RESPOSTA ÀS NECESSIDADES DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS 

NO QUE CONCERNE A LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA QUE OS REGEM. 

 

THE PETER HABERLE'S THEORY OF THE OPEN SOCIETY AS A RESPONSE TO THE 

DOMESTIC WORKERS IN RESPECT TO SYMBOLIC LEGISLATION WHO GOVERNS 

THE CLASS. 

 

Maria Cecília Máximo Teodoro 

Miriam Parreiras de Souza 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho abordará a discriminação da qual os trabalhadores domésticos são 

vítimas, com base na teoria da biopolítica defendida por Michel Foucault, em específico 

quando ele trata do biopoder e da legislação simbólica como técnica de subjetivação que 

enfraquece a força política da sociedade civil. Para tanto será analisada a evolução histórica 

dos direitos dos empregados domésticos, destacando-se o tratamento discriminatório que foi 

assegurado a esse tipo de trabalhador ao longo dos anos. Por outro lado será demonstrado que 

os mecanismos de subjetivação que suportam o biopoder defendido por Foucault explicam 

porque as poucas normas que regulam os direitos dos domésticos não possuem 

normatividade, traduzindo-se em mera legislação simbólica. Ao final será proposto que, 

através de políticas educacionais, seja garantido ao trabalhador doméstico o contato com a 

verdade, possibilitando que ele tenha consciência de sua liberdade e com isso alcance a sua 

emancipação através da adoção de métodos e reivindicações que gerem a tutela de seus 

direitos fundamentais e possibilitem a igualdade de tratamento com os demais tipos de 

trabalhadores. Além disso, será proposta a utilização da teoria da sociedade de Peter Haberle, 

para permitir que o empregado doméstico participe do processo de elaboração da norma e 

assim alcance uma legislação que efetivamente o tutele. 

PALAVRAS-CHAVE: TRABALHADOR DOMÉSTICO; DISCRIMINAÇÃO; 

BIOPOLÍTICA; BIOPODER; LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA; SOCIEDADE ABERTA; 

HERMENÊUTICA. 

 

ABSTRACT 
This paper will address the discrimination to which domestic workers are victims, on the 

theory of biopolitics advocated by Michel Foucault, in particular when it comes to biopower 

and the legislation as a technique of symbolic subjectivity that weakens the political power of 

civil society. For this purpose we will analyze the historical evolution of the rights of 

domestic workers, highlighting the discriminatory treatment that was provided to such 

workers over the years. On the other hand will be shown that the mechanisms that support the 

subjectivity advocated by Foucault biopower explain why the few rules governing the rights 

of domestic lack of organization, translating into legislation merely symbolic. At the end it 

will be offered through educational policies, the domestic worker is guaranteed contact with 

the truth, allowing them to be aware of their freedom and thereby achieve its emancipation by 

adopting methods that generate and claims the protection of their fundamental rights and 

allow for equal treatment with other types of workers. Moreover, it is proposed to use the 
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theory of society Peter Haberle, to allow the domestic worker participate in the process of 

standards development and so achieve legislation that effectively defends them. 

KEYWORDS: DOMESTIC WORKER; DISCRIMINATIO; BIOPOLITICS; BIOPOWER; 

SYMBOLIC LEGISLATION; OPEN SOCIETY. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

  

Com sua origem histórica controversa na doutrina, os trabalhadores domésticos atualmente 

possuem um tratamento diferenciado pela legislação brasileira quanto aos seus direitos e 

garantias em relação aos demais empregados. Tal fato caracteriza uma discriminação, pois, 

mesmo possuindo todos os requisitos de um empregado urbano, ao doméstico é garantido um 

rol bem menos extenso de direitos e garantias. Infelizmente esse tratamento discriminatório 

tem sido um estigma suportado ao longo de vários anos. 

 Este artigo pretende analisar o enquadramento desse tratamento discriminatório conferido ao 

trabalhador doméstico com a teoria da biopolítica defendida pelo filósofo Michel Foucault. 

Ao final, propõe soluções para mitigar tal tratamento, com base na teoria da sociedade aberta 

de Peter Haberle. 

Inicialmente será abordada a evolução histórica do tratamento conferido aos trabalhadores 

domésticos, demonstrando que a discriminação é um estigma que sempre o acompanhou. 

Após, será analisada a teoria da biopolítica defendida por Michel Foucault e sua 

aplicabilidade ao tratamento conferido ao empregado doméstico. Para tanto, se estudará os 

conceitos de biopoder, legislação simbólica e governamentabilidade trazidos pelo filósofo e 

será aclarada a adequação desses conceitos à realidade vivenciada pelos domésticos. 

Finalmente o artigo irá propor uma solução para que o empregado doméstico se emancipe 

desse estigma discriminatório, utilizando-se para tanto os ensinamentos de Foucault e, ainda a 

teoria da sociedade aberta defendida por Peter Haberle. 

  

  

2. EVOLUÇÃO HISTÓRIA DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS. TRATAMENTO 

DISCRIMINATÓRIO INERENTE À FIGURA DESSE TIPO DE TRABALHADOR 

  

  

A origem da classe doméstica é bastante controvertida. As duas principais teorias que cuidam 

do tema possuem direcionamento diametralmente oposto: a primeira afirma que o trabalhador 
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doméstico deriva de uma conjuntura em que era enaltecido por seus amos com honrarias e 

privilégios; a segunda, no entanto, identifica seu aparecimento com a prática escravocrata, o 

que explicaria a discriminação e desdém por ele sofrido até a presente data. 

  Segundo Davis, citado por Froes[1], 

  

“A verdade, no entanto, é ser o trabalho doméstico assalariado uma instituição imemorial, 

tanto que a ele são numerosas as referências mitológicas, bíblicas e, igualmente, na 

antigüidade clássica, a episódios dos quais temos notícia. Todos revelando a presença de 

trabalhadores livres ocupados na prestação gratuita ou remunerada de serviços dessa natureza. 

Assim é que, na Grécia, tornou-se notável Automedonte, intrépido cocheiro de Aquiles, 

restando preservada a saga mitológica de Ganimedes, príncipe troiano que teria sido raptado 

por Zeus para ser copeiro dos deuses. Em Roma, a situação parece não ter sido diferente, pelo 

que se infere do exemplo de Fredegunda, terceira mulher de Quilpérico (545/597), serviçal 

que mandou degolar as duas primeiras esposas daquele infortunado rei franco. (...)” 

  

Justificando a desvalorização do trabalho doméstico com o passar do tempo, os adeptos dessa 

primeira teoria afirmam que os senhores rurais e urbanos teriam deslocado escravos das 

senzalas para dentro de suas casas com a finalidade de burlar leis que proibiam o trabalho 

escravo, pois no século XVI já existiam leis que protegiam os domésticos e, portanto, 

disfarçar o trabalho escravo como sendo doméstico era mais fácil. 

Em sentido oposto, os defensores da segunda tese, que corresponde à maioria dos 

doutrinadores, sustentam que a origem do trabalho doméstico está ligada à escravidão o que, 

inelutavelmente, contribuiu para a depreciação histórica dessa prestação de serviços. Segundo 

este posicionamento a origem do empregado doméstico se dá no mesmo período da 

escravidão, onde alguns escravos eram separados para realizar as tarefas de casa enquanto os 

outros eram explorados na terra pelos senhores. 

A maioria dos escravos que exercia a função doméstica era de mulheres. Os homens tinham 

que realizar as tarefas fora de casa, nas atividades rurais, e as mulheres ficavam incumbidas 

de realizar os afazeres domésticos. 

Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como 

mão-de-obra escrava nos engenhos de açúcar e em minas de ouro. Junto com os escravos 

homens eram traficadas também escravas mulheres para serem utilizadas para os trabalhos 

domésticos (cozinheiras, arrumadeiras e até mesmo amas de leite) servindo aos senhores que 

as compravam. 

Mesmo com a abolição da escravatura, as escravas que exerciam a função doméstica não 

saíram da casa dos senhores, pois preferiam permanecer como domésticas e ter em troca um 

lugar para comer e dormir, ao invés de enfrentar uma sociedade cheia de preconceitos. Neste 

sentido expõe Sérgio Pinto Martins[2]“[...] com a abolição da escravatura, muitas pessoas que 

eram escravas continuaram nas fazendas, em troca de local para dormir e comida, porém na 

condição de empregados domésticos". 

10387

http://www.suapesquisa.com/afric
http://www.suapesquisa.com/o_que_e/engenho_acucar.htm


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Os direitos das domésticas eram muito limitados, elas tinham apenas uma cama para que 

pudessem descansar e a comida era controlada. Trabalhavam o dia inteiro, sem qualquer 

remuneração. 

No sistema feudal não foi diferente, a independência na produção, baseada na exploração 

servil, originou duas categorias: a primeira que se encarregava de trabalhos na lavoura e 

pecuária, e a segunda que se encarregava de tarefas domésticas junto aos senhores feudais. 

Na passagem do sistema feudal para o sistema mercantilista de produção houve uma melhoria 

na condição do trabalhador. 

  

No século XVII, havia várias pessoas que faziam serviços domésticos, como aias, 

despenseiros, amas, amas-de-leite, amas-secas, cozinheiros, secretários, criados, damas de 

companhia. Aos poucos, houve um nivelamento entre os homens livres e os servos, surgindo 

o famulatus. A Igreja começou a se preocupar com a situação do famulatus, de modo que 

houve uma melhoria em sua condição, passando a ser considerado um prestador de trabalho, 

de maneira autônoma[3]. 

  

E com o passar dos anos a “ajuda doméstica” se transformou em serviço doméstico. Nesse 

período ainda havia muita dificuldade de garantir qualquer direito às domésticas porque a 

função exercida por elas era em um universo interior do lar. Portanto, exercida de forma 

isolada, o que dificultava a possibilidade de se unirem, além de dificultar a fiscalização pelo 

Poder Público. 

Outro fator importante, é que o trabalho doméstico era essencialmente feminino, classe que 

também sofreu e ainda sofre discriminação no mercado de trabalho, ainda que hoje seja de 

forma mais atenuada. 

Sendo assim, as conquistas resultantes das lutas pelos movimentos feministas trouxeram 

consequências diretas para as domésticas. 

Contudo as normas que atualmente regulamentam o trabalho doméstico ainda não foram 

capazes de romper com a projeção do passado de desprestígio em relação ao trabalho 

doméstico ligado ao trabalho escravo. 

A discriminação que persegue o empregado doméstico é o fruto de uma dinâmica 

sociocultural que acabou relegando esse labor a uma importância subalterna, desde seu 

surgimento juntamente com o trabalho escravo ainda no Brasil colonial. 

Esse processo mitigou o senso de importância do empregado doméstico, a ponto da categoria 

sentir-se desonrada por ser reconhecida como tal. Nem mesmo a Constituição Federal de 

1988, amplamente baseada nos ideais de justiça, igualdade e democracia, conseguiu superar 

completamente a intensa maré contrária da discriminação e desprezo que anatematizam a 

categoria doméstica. É que o legislador constituinte originário, contrariando os magnos 

objetivos da Lex Mater, seletivamente apontou os direitos da categoria doméstica, 
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chancelando um tratamento diferenciado que apenas eterniza a histórica dívida social para 

com esse trabalhador. 

  

  

3. A TEORIA DO BIOPODER DE MICHEL FOUCALT. LEGISLAÇÃO SIMBÓLICA 

COMO TÉCNICA DE SUBJETIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE NORMATIVIDADE DAS 

NORMAS.   

  

  

  Michel Foucault (*1926 † 1984) foi um filósofo alemão que pesquisou assuntos relacionados 

ao desenvolvimento do poder no Ocidente, quando elaborou seus estudos sobre a microfísica 

do poder. Ele analisou as realidades situadas entre séculos XVII e XIX, especialmente na 

Europa. Desde 1970 até sua morte a biopolítica se tornou um eixo central. 

  Após estudar os conceitos e as linguagens, Foucault passou a investigar as relações 

microfísicas da história. Iniciada cronologicamente em 1970, a nova fase refletiu a condução 

de Foucault para um outro campo de estudos: o poder e a política. Nesse período, viu-se com 

clareza o filósofo pronunciar o termo microfísica do poder, no livro Vigiar e Punir (1975)[4]. 

  Conforme os estudos de Pimentel Filho e Vasconcelos[5], da pesquisa de Foucault sobre a 

história do nascimento da prisão derivaram noções fundamentais sobre a política do corpo e a 

compreensão das condutas que sobre ele se operam constantemente em sociedade. Vigilância 

panóptica e sanção normalizadora vão articular-se em seguida a uma nova modalidade de 

poder, o poder sobre a vida, que Foucault chama de biopoder. 

É no biopoder que este estudo se baseia. Ele se constitui por mecanismos de subjetivação do 

trabalhador doméstico que não o permite ter a consciência do governo que lhe está sendo 

oferecido, e consequentemente não consegue usufruir da liberdade que necessita para se 

emancipar. 

   Ao tratar sobre os mecanismos de subjetivação, Foucault os descreve como discursos 

políticos que legitimam as práticas de segregação da população. São as economias políticas 

que sob o manto de ciências produzem normalizações, mas que na verdade são apenas 

respostas que o governo dá à população para impedir que as revoluções sociais gerem a 

conquista dos direitos almejados. 

No que tange ao empregado doméstico, essa teoria se traduz em verdade uma vez que a 

maioria da legislação que protege essa classe operária é fruto de grandes revoluções sociais 

travadas ao longo dos anos, tais como os movimentos feministas. 

  Além disso, segundo a proposta foucaultiana, a arte de governar está totalmente atrelada ao 

mercado, sendo que a proteção à população está diretamente ligada à idéia de riqueza e às 

práticas da governamentabilidade, que usufruem do poder biopolítico, e tem por missão 

10389



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

proteger a circulação dos bens. Governar passa então a ser o exercício da arte da economia 

política.[6] 

  O empregado doméstico não está diretamente ligado ao mercado. Sua mão de obra não pode 

gerar lucros imediatos ao empregador. Portanto, garantir-lhe direitos não significa o 

aquecimento da economia de uma forma direta, pois ainda que se sinta motivado com a 

obtenção de novos direitos, ele não poderá gerar lucro ao empregador, como ocorre com o 

empregado de uma indústria, por exemplo. Por essa razão ele sempre fica à margem da 

proteção estatal, pois não existe um interesse econômico na tutela desses trabalhadores. Por 

fim, só lhes resta buscar pelos seus direitos através das manifestações sociais, gerando com 

isso a produção de uma legislação discriminatória. 

A conseqüência disso é que as normas existentes para tutela dos empregados domésticos se 

traduzem em uma mera legislação simbólica, sendo este um tema que também é tratado por 

Foucault. Segundo esse filósofo, a legislação simbólica não possui normatividade, ou seja, a 

capacidade de se fazer valer. 

  Nesse sentido, as parcas normas que regulam os direitos dos domésticos na práxis não são 

aplicadas, fazendo com que se tornem um mero símbolo da resposta que o governo quer dar a 

esse tipo de trabalhador com a finalidade de impedir novas revoluções sociais. 

  Arcelo e Gontijo[7] em um aprofundado estudo sobre a biopolítica no Estado Democrático 

de Direito deixam claro que: 

  

Desta forma, não se trata de explicar a ineficácia das normas simbólicas, mas mostrar que por 

meio de tecnologias de subjetivação, elas servem à violação de direitos fundamentais 

justamente porque produzem algum efeito: a declaração de que estes direitos existem e devem 

ser reconhecidos. Contudo, entre a efetividade e a declaração, uma miríade de poderes 

microfísicos elaboram complexidades discursivas tais que a condição de normas declaradas 

pelo poder público não faz com que a opressão sobre aqueles que o poder público reconhece 

direitos seja menos eficaz, ou seja, as normas simbólicas se caracterizam pela baixa 

normatividade. 

  

  Neves citado por Arcelo e Gontijo[8], ao procurar delimitar as características básicas de 

legislação simbólica, sugere que elas possam funcionar como confirmação de valores sociais, 

mas um de seus efeitos é resvalar para legislações que possuem efeitos dilatórios e 

enfraquecem a exigência dos direitos pela sociedade civil. 

  As legislações álibis ou protelatórias são pseudo-soluções dadas pelo poder público aos 

respectivos problemas sociais. Elas contam com a pretensão de convencer a população das 

“boas intenções” do legislador. Contudo, elas não apenas deixam os problemas sem solução, 

mas além disso obstruem o caminho para que eles sejam sanados. É, contudo, uma perspicaz 

estratégia política para angariar a confiança da população para as intenções do Estado. Há aí 

dissimulação, engodo[9]. 
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Outro fator agravante é que, por ter suas raízes no período escravocrata, os trabalhadores 

domésticos são vítimas de uma grande discriminação jurídica e social. Em sendo assim, 

geralmente os próprios trabalhadores não gostam de ser reconhecidos como domésticos em 

razão dessa discriminação que os acompanha. 

Na prática jurídica é fácil perceber que a legislação simbólica que rege esse tipo de trabalho 

não possui normatividade, pois a maioria delas não tem aplicação prática, uma vez que os 

próprios trabalhadores domésticos não querem ser reconhecidos como tal para não serem 

vítimas de discriminação. Essa discriminação está implícita na diferenciação dos direitos 

dessa classe trabalhadora em relação aos demais empregados urbanos e rurais. É crível o 

questionamento se as garantias dadas aos domésticos fossem iguais às dos demais 

trabalhadores não haveria motivos para essa vergonha que eles sentem de fazer parte dessa 

classe. 

  Prova disso é que dentre os 6.274.866 trabalhadores domésticos ocupados no Brasil em 

2007, apenas 1.789.066 eram formalizados, o que corresponde a 28,5% do total, segundo 

dados da Pesquisa Nacional por Domicílio (PNAD).  

Este agravante gera um problema cultural, notadamente nos países de economia 

subdesenvolvida, como é o caso do Brasil. Países de economia periférica sequer chegaram a 

vivenciar o Estado de Bem-Estar Social, na medida em que o Governo não conseguiu ainda 

concretizar ações de intervenção satisfatória nas questões sociais. Dessa forma, o Brasil, por 

exemplo, não conta com um sistema de saúde adequado, não apresenta segurança pública 

eficaz e, principalmente, não oferece apoio às crianças e à família de maneira generalizada e 

suficiente, de boa qualidade. 

Somado a isso, há a entrada missiva da mulher no mercado de trabalho, que outrora 

permanecia em casa, nos cuidados domésticos e da prole. Com a maior participação 

da  mulher no mercado de trabalho, cresce a importância subjetiva do trabalho doméstico, 

embora culturalmente e normativamente esta atividade laborativa continue à margem do 

sistema. 

De fato, a alternativa da família moderna, que tem a mulher inserida no mercado de trabalho e 

que deseja produzir prole é recorrer ao trabalho doméstico, pois, como dito, o Estado não 

oferece meios suficientes, generalizados e satisfatórios de amparo aos filhos.  

Por fim, em países subdesenvolvidos, em que não há grande investimento Estatal também na 

educação para além de uma adequada formação básica, existe a disponibilidade de um grande 

exército de mão de obra desqualificada, trabalhadores estes aptos para o trabalho doméstico. 

E é exatamente nos países em que há maior liberação da mão-de-obra doméstica que este tipo 

de trabalho é visto como subalterno e vergonhoso pelos próprios trabalhadores. Por outro 

lado, subliminarmente, a dinâmica social demonstra a importância e o valor deste trabalhador 

doméstico para seus tomadores de serviço, como exemplo da mulher que agora ocupa um 

espaço no mercado produtivo de trabalho e deixa os filhos em casa e sequer tem tempo para 

os afazeres domésticos. 

Nesse aspecto, deve-se analisar mais uma vez a teoria do Biopoder de Foucault na relação 

particularíssima de poder estabelecida entre o empregador doméstico e seu trabalhador. Há 

uma pretensão velada de que o trabalho doméstico continue desvalorizado e com rala 
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normatividade, sem efetivação prática dos parcos direitos existentes, sob pena do demasiado 

encarecimento desse tipo de atividade, tão importante ao tomador dos serviços. 

  

“O poder deve ser compreendido como uma relação entre dois indivíduos, de modo que um 

determina o comportamento do outro, com o animo de tirar-lhe alguma vantagem, econômica 

ou não, de tal forma que essa relação é decisivamente influenciada pelo Estado, pela cultura, 

pelos costumes, pelas instituições, enfim, pelas forças sociais existentes naquele determinado 

aglomerado social”
[10].

 

  

Assim, não só o discurso político, mas também a prática social legitimam as práticas de 

segregação desta classe de trabalhadores. 

  Portanto, verifica-se que a legislação simbólica que rege o trabalhador doméstico acaba por 

lhe retirar seus direitos fundamentais, uma vez que existente essa discriminação no tratamento 

legislativo a consequência é ausência de aplicação desses direitos. 

Há ainda um segundo problema de ordem jurídico-prática que leva ao aprofundamento do que 

entedemos como uma legislação simbólica no trabalho doméstico, o fato de a residência 

familiar ser considerada o asilo inviolável do ser humano. 

Ainda que a normatividade acerca do trabalho doméstico se apresentasse densa e extensa, seu 

espaço de aplicação é o âmbito doméstico. Normalmente, o trabalho doméstico é realizado no 

ambiente privado e íntimo da residência do patrão, com inexistência de colegas de trabalho, 

onde o trabalhador exerce suas tarefas de maneira solitária. 

Daí surgem conseqüências de duas ordens que em muito justificam a simbologia dos seus 

direitos: a inexistência do sentimento de classe, tão caro ao movimento solidário do 

sindicalismo que exige o cumprimento efetivo de direitos e; a dificuldade de comprovação das 

condições precárias de trabalho, pela ausência de colegas de trabalho que possam testemunhar 

em juízo. 

  A solução dada por Foucault para o referido problema é a garantida da liberdade do 

trabalhador que é chamado por ele de “instrumento de emancipação”. Neste sentido, cabe ao 

sujeito moderno – por meio das técnicas de si (aspecto ético), da organização social e da 

resistência às prescrições institucionais que reproduzem a desigualdade (aspecto político), e 

da insurreição dos saberes sujeitados contra saberes hegemônicos e excludentes (aspecto do 

saber) – produzir um contrapoder que afirme a complexidade das dimensões da personalidade 

na contemporaneidade[11]. 

  O que se propõe no presente trabalho é que através de políticas educacionais, seja garantido 

ao trabalhador doméstico o contato com a verdade, possibilitando que ele tenha consciência 

de sua liberdade e com isso alcance a sua emancipação através da adoção de métodos e 

reivindicações que gerem a tutela de seus direitos fundamentais e possibilitem a igualdade de 

tratamento com os demais tipos de trabalhadores. 
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  Além disso, segundo Foucault, é a participação dos governados na elaboração das leis, num 

dado sistema parlamentar, que constitui o sistema mais eficaz da economia 

governamental[12]. Em sendo assim, uma outra possibilidade de se garantir a normatividade 

dos direitos dos empregados domésticos é permitir que eles participem na elaboração das leis 

e com isso alcancem a igualdade esperada. 

  Nesse sentido, Peter Haberle, que é um doutrinador alemão contemporâneo, desenvolve a 

teoria da Sociedade Aberta, segundo a qual no processo de hermenêutica, deve-se levar em 

conta todos os potenciais atores sociais, participantes materiais do fenômeno social, para 

aproximar a norma da realidade. 

Segundo Silva Júnior[13], constitui-se em uma sociedade aberta aquela que compreende a 

participação, direta ou indireta, dos agentes sociais no processo hermenêutico, cabendo a eles 

tanto a função de intérprete como a de destinatário. 

Inobstante a referida teoria tratar especificamente da interpretação constitucional, suas ideias 

podem ser facilmente aplicadas à interpretação do ordenamento jurídico geral[14]. Assim, no 

processo legislativo a teoria da sociedade aberta pode ser quando o legislador permite uma 

maior participação da sociedade no momento da construção da norma. Tal medida fará com 

que as normas que regem essa sociedade reflitam uma resposta governamental efetiva às 

necessidades sociais e não somente se traduzam em uma legislação simbólica. 

A nova hermenêutica de Peter Häberle é perfeitamente aplicável à questão do trabalho 

doméstico, à medida em que não considera a rala normatividade como um problema para a 

efetivação dos direitos da classe, bem como no processo de sua emancipação política e 

cultural. 

Peter Häberle, sem negar as inúmeras contribuições da teoria pura do Direito, procura 

contrapor a tradicional ideia de completude do sistema, que reduz o Direito à regra ou ao seu 

conjunto normativo-sistemático. Esta compreensão hermenêutica apóia-se na rígida separação 

entre Direito e moral, desconsiderando o conteúdo da norma jurídica e não se preocupando 

em analisar se há consonância entre a lei e a realidade social. 

A base do pensamento da nova hermenêutica de Peter Häberle é a sociedade aberta, aliada à 

concepção de que o legislador apenas inicia o processo de produção da norma, que não pode 

ser concluído sem a participação efetiva de seus destinatários. 

Embora o Estado seja a instituição social detentora do monopólio da solução dos conflitos, 

não detém ele o monopólio da elaboração das normas, cujos parâmetros de sua construção 

devem ser buscados em toda a sociedade. A norma jurídica que não reflete os fatos e valores 

da sociedade, principalmente aqueles advindos de relações dissonantes de poder, está na 

periferia da realidade e não encontra aptidão para ser efetiva. 

Nesse contexto, o recurso ao modelo lógico-dedutivo se apresenta insuficiente para que a 

justiça seja realizada no caso concreto, assim como desejava Aristóteles, tendo em vista que 

as peculiaridades do cotidiano e da práxis são elementos decisivos para a determinação do 

sentido adequado da norma, o que não pode ser inferido pelo simples exercício da 

interpretação textual. 
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Nesse sentido, considerando os parcos direitos reservados à categoria dos trabalhadores 

domésticos pela Constituição Federal, poderíamos ampliar esta normatividade através da 

interpretação e aplicação da normas constitucionais proposta por Häberle. Para o autor, a idéia 

da sociedade aberta dos intérpretes da Constituição significa que toda e qualquer pessoa que 

leia livremente a Constituição acaba sendo co-intérprete do texto. 

Sua premissa é indagativa. Quem vivencia o contexto de aplicação de uma norma? Não são 

apenas os legisladores e os grandes doutrinadores, mas todos os cidadãos, todo o povo, 

através de suas relações cotidianas, pessoais, econômicas e laborais. Assim, os mais 

importantes intérpretes são as organizações não-governamentais, como, por exemplo, os 

sindicatos, as organizações de bairro, enfim, os movimentos sociais. 

Se o primeiro poder do Estado é o Legislativo, o legislador detém a legitimidade direta, na 

medida em que é eleito pelo povo. Mas é primordial que o Estado abra espaço para a 

sociedade, de modo a permitir que o povo, intérpretes indiretos, participem da interpretação 

da Constituição. 

O Estado precisa investir esforços para que seja criada uma verdadeira sociedade civil, com 

forte participação política e intervenção do povo, aqui especificamente focando na categoria 

dos trabalhadores domésticos, na interpretação e aplicação das normas, o que ao nosso ponto 

de vista, só é possível através da educação emancipatória. 

Portanto, no que concerne ao empregado doméstico, atendendo à solução dada por Foucault, 

deve ser utilizada a teoria da sociedade aberta de Peter Haberle, e permitir uma maior 

participação desse trabalhador na elaboração da norma, levando em consideração suas reais 

necessidades e garantindo-lhe direitos que sejam capazes de atender todas elas. 

  

4. CONCLUSÃO 

  

  

  O empregado doméstico tem sido objeto de vários estudos pelos doutrinadores de Direito do 

Trabalho. Na maioria desses trabalhos é demonstrado o tratamento discriminatório que 

estigmatiza esse trabalhador desde seu aparecimento na história. 

  Com sua origem controversa pelos estudiosos, o empregado doméstico traz consigo uma 

marca de discriminação e segregação ao longo dos anos, o que o leva a rejeitar o 

reconhecimento social e jurídico dessa situação até os dias atuais. 

  Essa realidade advém da prática de governamentabilidade que foi historicamente conferida 

ao trabalhador doméstico, proporcionando-lhe sempre parcos direitos após acirradas 

revoluções sociais. 

  Essa prática é analisada pelo filósofo alemão Michel Foucault, que no decorrer de seu estudo 

sobre a biopolítica desenvolve o conceito de biopoder. Segundo ele o biopoder é constituído 

por mecanismos de subjetivação que o governo cria para o controle da população. Um desses 
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mecanismos seria a elaboração de uma legislação simbólica ante as reinvidicações da 

população. 

Foucault defende que, para exercer a governamentabilidade, os governantes buscam evitar as 

revoluções sociais através da criação de leis que garantam um patamar mínimo de direitos 

àquelas pessoas que estão reivindicando. Diante disso, como resposta às revoluções sociais, o 

governo apresenta uma legislação simbólica, garantindo direitos inaplicáveis na prática. Com 

isso, deixam-se de tutelar os governados com os direitos e garantias fundamentais que lhes 

deveriam ser assegurados. 

Analisando a figura do empregado doméstico, percebe-se claramente a manifestação da 

biopolítica defendida por Michel Foucault. Sendo vítima de tão grande tratamento 

discriminatório, esse empregado ao longo dos anos só conseguiu a garantia de mínimos 

direitos através de revoluções sociais. Em razão disso, a legislação que os rege pode ser 

considerada uma legislação simbólica, gerando a ausência de uma efetiva tutela quanto os 

direitos e garantias fundamentais desse trabalhador. 

Portanto, resta claro que a biopolítica foucaultiana possui ampla aplicação no tratamento 

conferido ao trabalhador doméstico. Em sendo assim, acredita-se que deve ser utilizada a 

mesma teoria para a tentativa de solução desse problema. 

Segundo a teoria de Foucault, o instrumento de emancipação da pessoa é a liberdade. Após 

conhecer a verdade, a pessoa tende a se tornar livre. Com isso, Foucault defende que deve ser 

assegurado à população o contato com a verdade a fim de que ela seja livre, se emancipe e 

alcance seus direitos através dos mecanismos que entender convenientes. 

Portanto, propõe-se no presente trabalho a adoção de novas medidas sociais que garantam aos 

domésticos o contato com a verdade o que, segundo nosso entendimento, só pode se dar 

através da educação. Com isso, o trabalhador poderá alcançar a sua liberdade e se emancipar 

do estigma de discriminação que o acompanha desde os seus primórdios. 

Além disso, deve ser lembrado outro ensinamento foucaultiano de que a participação dos 

governados na elaboração das leis, num dado sistema parlamentar constitui o sistema mais 

eficaz da economia governamental. 

Nesse sentido, propõe-se a utilização da teoria da sociedade aberta de Peter Haberle para 

permitir aos domésticos uma maior participação na elaboração das leis não somente através de 

revoluções sociais, mas também com a consideração de suas expectativas e necessidades. 

A partir da teoria de Peter Häberle, introduzida nas Ciências Jurídicas pela hermenêutica 

filosófica, apela-se para a ideia de que a Constituição não é um simples texto constitucional, 

“mas o resultado sempre temporário de sua interpretação, por tal razão afirma que não há 

norma jurídica, senão norma interpretada”[15]. 

Tudo isso visa possibilitar que esses empregados sejam autores de sua própria história, 

seguindo-se a diretriz foucautiana de uma governamentabilidade ética e crítica para a 

afirmação de um verdadeiro Estado Democrático de Direito. 
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CRITICAL LEGAL STUDIES E INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL 

CRITICAL LEGAL STUDIES ET L'INTERPRÉTATION 

CONSTITUTIONELLE 

 

José Guilherme Berman 

 

Resumo 

O trabalho tem por objetivo analisar a interpretação constitucional sob a ótica do critical 

legal studies. O grupo que desenvolveu a teoria crítica do direito nos Estados Unidos é 

responsável por uma contribuição original e bastante relevante para a teoria 

constitucional, ao questionar pontos centrais do pensamento liberal, como a autonomia e 

a imparcialidade do intérprete. A análise é feita com especial atenção para a obra de 

Mark Tushnet, professor da Universidade de Harvard e um dos mais ativos estudiosos 

do constitucionalismo estadunidense. Suas conclusões desafiam o senso comum, 

questionando, inclusive, se os juízes devem ter a prerrogativa de proferir a última 

palavra na determinação de sentido das normas constitucionais. 

 

Palavras-chave: Teoria crítica – critical legal studies – interpretação constitucional 

 

Résumé 

 

Ce travail a pour objectif analyser l'interprétation constitutionnelle sous la perspective 

du critical legal studies. Le groupe qui a développé la théorie critique du droit aux 

États-Unis c'est responsable d'une contribution originale et très importante pour la 

théorie constitutionnelle, en remettant en question des questions centrales de la pensée 

libérale, comme l'autonomie et l'impartialité de l'interprète. L'analyse c'est fait avec 

spéciale attention sur le travail du professeur de l'Université de Harvard Mark Tushnet, 

l'un de plus grands constitutionnalistes américaines. Ces conclusions défi le sens 

commun en mettre en question même le rôle des juges pour avoir le dernier mot en 

matière d'interprétation constitutionnelle. 

 

Mots-clés : Theorie critique – critical legal studies – interpretation constitutionnelle 
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Critical Legal Studies e Interpretação Constitucional 

 

1. Introdução 

 

Este trabalho busca analisar de que forma o pensamento desenvolvido 

por autores ligados ao grupo denominado Critical Legal Studies aborda o tema da 

interpretação constitucional. O objetivo é apontar como o braço estadunidense da teoria 

crítica do direito (dotado de certas especificidades em relação a seus pares europeus e 

latino-americanos) trata da função de atribuir significado à norma jurídica fundamental. 

Na teoria do direito desenvolvida nos Estados Unidos da América, o 

espaço ocupado pelo pensamento crítico, embora tenha sido sempre considerado 

marginal, conseguiu influenciar o mainstream, colocando algumas de suas preocupações 

na pauta do dia. Especificamente no campo da interpretação constitucional, autores 

ligados a essa tradição oferecem contribuições bastante ricas, que rompem com a 

neutralidade e imparcialidade presentes no pensamento tradicional e que, justamente por 

esta razão, merecem a atenção de pesquisadores em todas as partes do mundo. 

Um esclarecimento preliminar se faz oportuno. Falar de maneira 

uniforme em “teoria crítica” no panorama estadunidense seria, no mínimo, tratar de 

forma demasiadamente simplificada sobre um quadro bastante complexo desenvolvido 

por mais de cem anos.1 Por esta razão, neste trabalho será enfocada a abordagem 

desenvolvida pelo grupo conhecido como Critical Legal Studies (“CLS”), com especial 

atenção para um de seus mais ilustres representantes na atualidade, Mark Tushnet. E isto 

não só pela sua importância, mas principalmente pelo especial destaque que o autor 

confere à interpretação constitucional, objeto desta investigação.2 

O desenvolvimento será feito da seguinte maneira: primeiramente, serão 

identificadas as teses centrais da teoria crítica em geral e de sua vertente representada 

pelo CLS. De forma antecipada, pode-se destacar a ênfase dada à autonomia parcial do 

direito e à sua intensa relação com outras ciências (especialmente com a política). Em 

                                                           

1 ENGLE (2005) divide o pensamento crítico estadunidense em três grandes momentos: início do século 
XX (realismo jurídico), final do anos 1970 e começo dos anos 80 (critical legal studies) e a partir do final 
dos anos 1980 até a atualidade (políticas de identidade e de pós-identidade). 
2 Para comprovar a relevância do autor, oportuno consultar o vol. 90 do Georgetown Law Journal, 

publicado em 2001-2, no qual foram publicados diversos artigos em Simpósio intitulado “Justice, 
Democracy and Humanity: A Celebration of the Work of Mark Tushnet”. 
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seguida, a partir do trabalho de Mark Tushnet, será analisada a aplicação de tais 

premissas teóricas à tarefa de realizar a interpretação constitucional. 

Em um mundo no qual ganham cada vez maior importância textos 

jurídico-constitucionais e sua respectiva interpretação (especialmente quando efetuada 

por órgãos de natureza jurisdicional), a contribuição do CLS pode ser uma ferramenta 

extremamente útil para se escapar da tentação de pensar que a jurisdição constitucional 

consista em verdadeira panaceia para todos os males da sociedade. Uma vez que, como 

será visto, considera-se a ciência jurídica apenas parcialmente autônoma, sua relação 

com outras áreas não pode ser ignorada, como pretendem as teorias tradicionais de 

cunho marcadamente liberal. 

 

2. A teoria crítica do Direito 

 

Como destaca Ricardo Entelman, o objetivo da teoria crítica do Direito é  

crear un lugar desde el cual pueda superarse la racionalidad idealista en que se 
apoyan las escuelas del pensamiento jurídico tradicional, y avanzar el 
pensamiento materialista en el campo del Derecho, por encima del mero 
desmantelamiento de aquella racionalidad. 3 
 

A influência do pensamento de Karl Marx nos estudos críticos é 

marcante, muito embora não seja correto identificá-la com a teoria marxista clássica do 

direito. Esta nega qualquer caráter autônomo e natural ao direito, que fica reduzido, 

assim, a um mero instrumento a serviço da classe dominante, cujo conteúdo não é mais 

do que um reflexo das relações de poder existentes na sociedade.4 

A teoria crítica, por sua vez, reconhece que o direito é concebido como 

uma prática social específica, sendo influenciado pelos conflitos entre os grupos sociais 

que compõem aquela comunidade. No entanto, reconhece certa especificidade à 

produção dos conhecimentos jurídicos em relação à produção teórica em geral, o que 

implica a atribuição de uma relativa autonomia ao direito.5  

Sendo assim, a teoria crítica não aceita a tese da absoluta autonomia e 

universalidade do direito, presente em concepções tradicionais marcadamente liberais, 

mas tampouco admite que o direito seja inteiramente determinado pela superestrutura 

econômica, como pregava a teoria marxista clássica do direito. Com isso, disciplinas 
                                                           

3 ENTELMAN (1985), p. 25. 
4 MICHEL (1985), p.2. 
5 ENTELMAN (1985), p. 27-28. No mesmo sentido, COELHO (1982), p. 214. 
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que, pelo saber jurídico tradicional, seriam consideradas como “estranhas” ao direito 

passam a ser objeto de estudo e preocupação dos juristas, tais como a economia, a 

filosofia, a psicologia e a política.6 

 

3. Critical Legal Studies 

 

Como mencionado acima,7 a teoria crítica nos Estados Unidos 

desenvolveu-se desde o início do século XX, com o realismo jurídico, mas é a partir dos 

anos 1970 que ganha corpo o movimento mais conhecido dentre aqueles que se 

propõem a desenvolver uma abordagem crítica relacionada ao Direito. Este grupo de 

autores ficou conhecido como o critical legal studies – ou simplesmente, CLS.  

O traço comum entre os juristas associados a essa escola era um amplo 

desacordo político com acadêmicos mais antigos, especialmente a respeito de questões 

de raça, de desigualdade e da Guerra do Vietnã.8 Esta discordância os levaria a formular 

uma intensa crítica à teoria jurídica tradicional, que adotava como premissa a noção de 

consenso, e que obscurecera a ênfase que os realistas jurídicos haviam colocado sobre o 

conflito.9 

O CLS, apesar de ser um movimento manifestamente de esquerda, 

distanciava-se (assim como a teoria crítica europeia) do marxismo tradicional, de cunho 

determinista. Embora seus integrantes reconhecessem que o Direito seria formado, em 

parte, pela coerção (e, neste sentido, representaria um instrumento de dominação), 

admitem que a razão também desempenha um papel importante na sua conceituação. 

Fala-se, assim, em uma combinação de argumentos de poder e de razão; por sinal, a 

mesma combinação estaria presente também na esfera política.10 

Com isso, a teoria jurídica não poderia prescindir de uma teoria social, 

sem a qual não conseguiria explicar justificadamente determinadas decisões que, para a 

teoria tradicional, derivariam diretamente da lógica autônoma do direito. As duas 

principais formas através das quais o CLS procurou explicar essa teoria social foram a 

                                                           

6 Para uma visão ampla dos temas mencionados, consultar os diversos ensaios contidos em NOBRE 
(2008). 
7 Ver nota de rodapé 1. 
8 TUSHNET (2005), p. 80. 
9 Idem, ibidem. 
10 Idem, pp. 80-81. 
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análise fenomenológica da ação social e o recurso ao marxismo humanista (no lugar do 

determinista).11 

Os recursos jurídicos, neste panorama teórico, não seriam suficientes 

para determinar a resposta para determinadas questões altamente controvertidas. É nisso 

que consiste a tese da “indeterminação”, que se veste com uma roupagem mais modesta 

do que a outrora sustentada, por exemplo, pelos realistas jurídicos, para quem haveria a 

indeterminação do direito seria absoluta. Segundo o CLS, haveria duas formas de 

explicar esta indeterminação relativa: dentro de determinados ramos do direito, como 

propriedade e contratos, ou entre os diferentes ramos.12 

Mas a ideia de que o direito é absolutamente indeterminado e retrata 

sempre uma forma de dominação dos mais fracos pelos mais poderosos 

economicamente, típica do pensamento marxista e progressista estadunidense, não é 

ratificada pelo CLS. Primeiro, porque é preciso reconhecer que muitas vezes os juristas 

conseguem prever, com alguma segurança, qual será o resultado de um determinado 

litígio. Segundo, porque esta concepção não estaria de acordo com importantes 

conquistas alcançadas na proteção a direitos dos trabalhadores e de outras minorias. Ou 

seja, o direito não seria nem um absolutamente imprevisível e nem exclusivamente um 

instrumento de poder.13 

A tese marxista tradicional, que apresenta o direito como simples 

instrumento de dominação de classes, é substituída pelos autores ligados ao CLS por 

teses revisionistas, como a desenvolvida por Antonio Gramsci e pelo marxismo 

humanista, redescoberto a partir dos anos 1960.14 Com isso, o direito é reconhecido 

como parte da base, juntamente com o capital, que irá determinar a superestrutura 

social. 

O CLS, como dito, refutava todas as explicações tradicionais que 

buscavam fornecer uma explicação racional e autônoma para o sistema jurídico. No 

entanto, não apresentava uma proposta alternativa, o que levou a críticas que foram 

                                                           

11 Idem, p. 81. 
12 Idem, p. 82. Como exemplo do primeiro caso, Tushent, apoiado em KENNEDY (1976), cita o 

agrupamento de conceitos jurídicos em pares (dominante e subordinado) e a forma como a 
argumentação pode fazer com que o conceito subordinado prevaleça sobre o dominante (e.g., 
sovereignty of property and nuisance). Já para ilustrar o segundo caso, cita-se a prática de mover 
determinadas questões do campo do direito privado para o direito constitucional, a fim de conseguir 
obter a resposta desejada. 

13 Idem, p. 83. 
14 Idem, ibidem. 
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resumidas à seguinte pergunta: “o que você faria?”. O que se queria dizer era, 

basicamente, que o CLS não apresentava propostas políticas concretas em substituição 

àquilo que eles criticavam.15 

Mark Tushnet afirma não ser procedente esta crítica. Segundo ele, os 

autores do CLS de fato elaboraram diversas respostas concretas para casos reais. No 

entanto, ou estas estavam alinhadas com a resposta convencional, e por isso eram vistas 

como supérfluas, ou eram consideradas demasiadamente utópicas (por exemplo, quando 

propunham uma transformação radical na organização social estadunidense). Mas a 

diferença quanto ao fundamento adotado para a resposta oferecida (ainda que ela fosse 

idêntica à proposta pela teoria tradicional) jamais foi levado em consideração de forma 

adequada pelos críticos.16 

Algumas das teses do CLS, especialmente a da indeterminação, foram 

posteriormente encampadas por teorias críticas feministas e raciais, embora com teorias 

sociais diferentes, que forneceram uma nova perspectiva à questão e que mantêm viva a 

teoria crítica nos EUA. O CLS de outrora, no entanto, chegou a ser declarado “morto” 

no final dos anos 1990. Tushnet esclarece que os congressos do CLS, de fato, não são 

mais realizados, mas faz questão de chamar atenção para o legado que seus autores 

deixaram. 

Algumas das teses defendidas pelo CLS conseguiram deixar de ser vistas 

como marginais e passaram a fazer parte do mainstream jurídico estadunidense. O lema 

“direito é política” e a tese da indeterminação são hoje parte da teoria dominante, 

embora tenham sido feitos esforços para “domesticá-las”. E, assim como o CLS não se 

mostrou capaz de gerar novos insights na teoria do direito, o mesmo pode ser dito de 

outras escolas mais alinhadas com o pensamento tradicional (como a própria teoria 

liberal e o law and economics). Ainda assim, é inegável que o CLS tornou-se uma 

dentre várias técnicas analíticas hoje disponíveis para os juristas.17 

 

4. Mark Tushnet e a interpretação constitucional 

 

De todos os autores ligados ao CLS, Mark Tushnet é aquele que aborda 

de forma mais clara e profícua a questão da interpretação constitucional, que se deseja 

                                                           

15 Idem, p. 85. 
16 Idem, ibidem. 
17 Idem, p. 88. 
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enfocar no presente trabalho.18 Suas duas principais obras sobre o tema são excelentes 

exemplos de coerência entre as ideias ali defendidas e aquelas colocadas como centrais 

ao pensamento do CLS.19 

Em Red, White and Blue, Tushnet apresenta uma ácida crítica às teorias 

constitucionais tradicionais e contemporâneas. Apesar de rejeitar todas elas, ele se 

recusa a fornecer uma teoria própria, afirmando, na conclusão, que “crítica é tudo o que 

há”20 e dizendo que se fosse juiz, iria simplesmente escolher uma das teorias existentes 

e utilizá-la para defender a causa do socialismo.21 

Nota-se aí claramente a tese da indeterminação, pois o autor acredita que 

as diversas teorias podem ser utilizadas para defender a resposta que se quer obter. 

Percebe-se, também, a negação da autonomia do direito, que é visto como produto do 

sistema vigente, sendo necessária uma transformação social mais radical, com o 

objetivo manifesto de buscar uma sociedade mais justa por meio da transição para o 

socialismo. 

Tushnet principia sua obra criticando as teorias tradicionais por terem 

ignorado o fato de que a Constituição americana teria sido elaborada sobre duas 

concepções distintas de cidadania: a liberal, com sua ênfase no individualismo, e o 

republicanismo cívico, com acento na natureza social do indivíduo. Esta última, para 

ele, foi abandonada com o passar dos anos, e teve seus méritos obscurecidos pela 

hegemonia do pensamento liberal.22 

Feita essa constatação, Tushnet passa a criticar, uma a uma, as teorias 

Constitucionais tradicionais, a começar por aquelas baseadas na história. Entram nesta 

categoria o originalismo e os princípios neutros. 

O originalismo, que sustenta que a Constituição deve ser interpretada de 

acordo com a compreensão estabelecida pelos “pais fundadores”, sofre com a 

ambiguidade histórica e com a falta de evidências a respeito da concepção 

verdadeiramente dominante à época (se é que havia uma). A teoria dos princípios 

                                                           

18 SUNDERLAND, (1994). Destaca-se: “The CLS theorist who focuses most clearly and profically on 

the Constitution is Professor Mark Tushnet of Georgetown University”. Observa-se, apenas, que 
atualmente o professor Tushnet leciona na Universidade de Harvard. 

19 TUSHNET (1988) e TUSHNET (1999) 
20 TUSHNET (1988), p. 318. 
21 Idem, p. 314. 
22 Idem, p. 6. 
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neutros, por sua vez, estaria amparada em uma concepção compartilhada a respeito do 

raciocínio jurídico que simplesmente não existe.23 

Na verdade, nenhuma das duas consegue conter, de forma eficaz, a ação 

dos juízes. Assim como o passado pode ser recriado de diferentes formas,24 a adesão a 

princípios supostamente neutros esconde a facilidade com que se manipulam 

precedentes e à radical indeterminação do conteúdo de tais princípios.25 

Em seguida, Tushnet analisa a teoria democrática defendida por John 

Hart Ely, para quem os juízes devem interferir apenas quando for necessário proteger 

direitos políticos de participação no processo representativo.26 Apesar de reconhecer um 

ponto forte no pensamento de Ely – ele de fato limita a margem de atuação dos juízes – 

há, também, uma fraqueza acentuada: a legislatura é muito pouco limitada, abrindo 

espaço para a tirania da maioria.  

Ademais, nem sempre é fácil classificar uma minoria como oprimida (e 

como tal, merecedora da proteção judicial) ou como um grupo que simplesmente não 

conseguiu fazer prevalecer sua vontade por meio do processo democrático. Por estas 

razões, tal teoria também não seria satisfatória, oferecendo espaço tanto para a tirania 

dos juízes como dos legisladores.27 

A próxima candidata é a teoria que enfatiza a relação da Constituição 

com a filosofia, segundo a qual os juízes devem acessar questões constitucionais a partir 

de uma perspectiva da filosofia moral, tal como a defendida por Ronald Dworkin. Mas 

Tushnet novamente refuta sua utilidade, já que não haveria qualquer limite à atuação 

dos juízes, além de não haver uma explicação razoável de por que eles desenvolveriam 

um raciocínio moral superior ao dos legisladores, inclusive por serem provenientes do 

mesmo estrato social.28 

Na obra publicada ao final dos anos 1980, Mark Tushnet não se 

preocupou em desenvolver uma teoria de interpretação constitucional própria, por 

considerar que qualquer tentativa neste sentido seria frustrada. Exatamente por esta 

razão, sofreu fortes críticas, como a elaborada por Lane Sunderland, que afirma: 

 

                                                           

23 Idem, p. 34 e segs. 
24 Idem, p. 44. 
25 Idem, p. 51 e segs. 
26 Idem, pp. 70-71. 
27 Idem, p. 106. 
28 Idem, pp. 108 e segs.  
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Critical Legal Studies (CLS) challenges the premises and operation of the 
American political and legal system. Proponents of CLS attack existing 
legal structures, the Constitution and constitutional theory that attempts 
to justify and make the charter of government coherent. They conclude 
that each is indefensible. The CLS theorists want to “trash” the 
Constitution and the legal system in the name of a higher vision of 
justice, but do not propose any alternatives to replace what is trashed.29 
 

Ao final dos anos 1990, Mark Tushnet volta a publicar uma obra 

importante a respeito da interpretação constitucional.30 Novamente ele deixa a questão 

sobre a melhor forma de se interpretar a Constituição em aberto, mas enfrenta, a fundo, 

a discussão sobre quem deve ser o responsável pela atribuição de sentido ao texto 

constitucional. O livro, que teve grande repercussão no meio acadêmico, advoga o 

reconhecimento de que a maior parte das questões constitucionais tem natureza política, 

e não jurídica, e que por isso deveriam ser resolvidas pelos poderes democraticamente 

eleitos para tanto. 

Tushnet ataca, assim, a prática do judicial review e a ideia de supremacia 

judicial. Defendendo uma posição populista, o que ele tenta fazer é imaginar um mundo 

no qual a tarefa de emitir opiniões constitucionais seja mais amplamente distribuída do 

que atualmente.31 O monopólio da Suprema Corte acerca do que seja o direito 

constitucional faz com que as opiniões emitidas fora dela não tenham qualquer validade, 

a não ser que a própria Corte as adote. 

Para demonstrar sua tese, Tushnet introduz uma distinção entre o que ele 

chama de “constituição grossa” (thick constitution) e “constituição delgada” (thin 

constitution). Aquela seria composta por provisões detalhadas acerca da organização do 

governo que, apesar de importantes, são indiferentes ao público, ou seja, não costumam 

gerar controvérsias populares.32 Esta, por sua vez, seria composta pelas garantias 

fundamentais de igualdade, liberdade de expressão e liberdade, conteúdo previsto 

especialmente na Declaração de Independência e no Preâmbulo da Constituição, acerca 

do qual existe intensa repercussão na própria sociedade.  

                                                           

29 SUNDERLAND (1994), p. 204. 
30 TUSHNET (1999). 
31 O termo empregado é populist constitutional law e a definição fornecida pelo próprio autor é a 

seguinte: “It is populist because it distributes responsibility for constitutional law broadly. In a 

Populist theory of constitutional law, constitutional interpretation done by the courts has no special 

normative weight deriving from the fact that it is done by the courts”.  
32 Idem, pp. 09-11. 
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A questão enfrentada por Tushnet é a de como esta Constituição (a 

delgada) é interpretada fora dos tribunais federais, em especial em comparação com a 

habilidade do Congresso Nacional em realizar tal interpretação. E sua conclusão é que, 

embora os parlamentares não raciocinem da mesma maneira que os juízes, eles também 

atuam na direção de promover o significado dos valores constitucionais, ainda que sem 

o estilo formal característico do mundo jurídico.33 

Tushnet critica, ainda, o medo que os liberais têm de deixar o povo 

decidir questões controversas, preferindo tentar fazer a Suprema Corte decidi-las a 

buscar o apoio popular por meio da aprovação de leis ou de emendas constitucionais.34 

O desenvolvimento de tal teoria passa ainda pela análise política da forma como os 

liberais têm defendido o papel da Suprema Corte na defesa dos direitos fundamentais. 

Esta defesa teria afastado os liberais de seu caminho, na medida em que a 

Corte deixou de proteger tais direitos (por exemplo, a liberdade de religião e as políticas 

de ação afirmativa em favor dos afro-americanos) para fazer prevalecer os interesses 

dos grupos majoritários. E, mesmo quando as posições liberais conseguem prevalecer 

na Suprema Corte, como o aborto e o direito de liberdade de expressão no universo 

cibernético, essas decisões têm um efeito negativo, consistente na reação dos 

conservadores que as contra-atacam apoiando legislações que restrinjam tais direitos, ou 

seja, que sejam capazes de superá-las ou de reduzir o seu impacto. Além disso, e mais 

importante, inicia-se um processo de influência na indicação de juízes, garantindo-se, no 

futuro, apoio judicial às posições conservadoras.35 

É muito clara a afinidade do trabalho de Tushnet com as teses centrais do 

CLS. Especialmente a falta de autonomia do direito e a sua intensa relação com a 

política, ainda mais em se tratando do direito constitucional, são expostas de forma 

irrefutável. E, diante da insuficiência de qualquer teoria interpretativa que permita 

alcançar um resultado seguro, aliado ao objetivo de produzir maior justiça social, 

Tushnet sugere que a discussão seja transferida do judiciário para o legislativo, 

assegurando-se, assim, maior participação popular na definição de temas fundamentais 

para a sociedade.  

 

 

                                                           

33 Idem, cap. 3. 
34 Idem, pp. 177-181. 
35 Idem, caps. 7 e 8. 
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5. Conclusão 

 

O CLS, como movimento, pode ter desaparecido. No entanto, o legado 

deixado pelas suas teses centrais na compreensão do direito não pode ser ignorado. De 

modo geral, a tese da autonomia relativa do direito faz parte do pensamento jurídico 

hoje dominante, e isso contribui para que o direito não seja mais visto como um 

elemento absolutamente neutro dentro da sociedade. Ele, na verdade, está intimamente 

ligado à noção de legitimidade, e isso de uma forma ambivalente: tanto pode ser usado 

para submeter o exercício do poder a regras derivadas do Estado de Direito (e, portanto, 

justas, imparciais e dignas de respeito) como para fazer determinadas condutas 

parecerem compatíveis com o mesmo ideal, ainda que elas nele não se enquadrem. Em 

outras palavras, o direito tanto pode ser usado para controlar o exercício do poder, como 

para legitimar um poder que não seja de fato controlado.  

Jack Balkin define a melhor versão da teoria crítica exatamente como 

aquela que compreende as duas faces de Jano da autonomia relativa: ela enxerga as 

limitações do direito frente ao poder, mas acredita que ele é capaz de ser um 

instrumento de controle e de prevenção de injustiças mais graves.36 

Especificamente em relação à interpretação constitucional, a obra de 

Mark Tushnet deu início a uma linha que vem sendo chamada de “constitucionalismo 

popular”. Neste grupo são reunidos autores que, de maneiras diversas, defendem que a 

opinião do povo deve ser levada em consideração na resolução das grandes questões 

constitucionais. A enorme atenção que esta abordagem recebe, entre defesas e críticas, 

mostra como a feição política do direito constitucional e a necessária busca de 

legitimidade, bandeiras do CLS, conseguiram atingir centralidade na teoria jurídica.37 

 

                                                           

36 BALKIN (2008), p. 7. 
37 Como defensores do constitucionalismo popular, além de Tushnet, pode-se citar, apenas a título 

exemplificativo,  KRAMER (2004) e  FRIEDMAN (2004). Para uma perspectiva crítica, ver 
ALEXANDER e SOLUM (2005) 
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DA “PANE” DO POSITIVISMO JURÍDICO DE HANS KELSEN À DILUIÇÃO 
DA FORÇA NORMATIVA NA TEORIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS DE 
ROBERT ALEXY: DESAFIOS DA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 
CONTEMPORÂNEA. 

 

FROM THE BREAKDOWN OF HANS KELSEN´S LEGAL POSITIVISM TO THE 
NORMATIVE FORCE DILUTION IN THE ROBERT ALEXY´S THEORY OF 
FUNDAMENTAL RIGHTS: CHALLENGES OF CONTEMPORARY 
CONSTITUCIONAL HERMENEUTICS. 

 

Alexandre De Castro Coura 

 

Resumo: pretende-se demonstrar como a “ponderação de bens e interesses” ou 
“balanceamento de princípios constitucionais concorrentes”, realizada também no 
Brasil, inclusive pelo próprio Supremo Tribunal Federal, pode comprometer a garantia 
dos direitos fundamentais – tendo em vista que estes perdem sua prioridade estrita em 
relação à argumentos “não jurídicos” que passam a ter curso no momento da aplicação 
normativa – e, por conseguinte, a própria afirmação da legitimidade das decisões 
judiciais. Assim, busca-se analisar criticamente alguns pressupostos teóricos subjacentes 
aos discursos jurisdicionais de aplicação normativa no Brasil à luz do Paradigma do 
Estado Democrático de Direito. 

Palavras-chave: direitos fundamentais; ponderação; legitimidade, decisões judiciais. 

 

Abstract: the purpose of this paper is to demonstrate how the "balancing of goods and 
interests" or "balancing of concurring constitutional principles", as well assessed by the 
Brazilian Highest Judicial Court, the Supremo Tribunal Federal, can put in check the 
fundamental rights assurance – considering that those ones lost theirs strict priority in 
the enforcement process to non-legal arguments which are then applied instead of those 
– so, therefore, the very definitive affirmation of the judicial assertions legitimacy. 
Thus, this paper critically examines some theoretical assumptions underlying the 
application dicourses in Brazilian Law in the light of the Paradigm of a Democratic 
State. 

Key-words: fundamental rights; balancing; legitimacy; judicial assertions. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Nota-se que juízes e tribunais buscam, cada vez mais, não apenas a segurança 

jurídica no exercício da tarefa de julgar, mas também a aceitabilidade racional de suas 

decisões. Dessa forma, pretendem que o provimento jurisdicional não careça de 
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legitimidade e possa ser considerado, em última análise, fruto de uma auto-imposição 

social.  

Realmente, seria impraticável obrigar todos, todo o tempo, a observarem um 

direito não passível de aceitação, do ponto de vista dos destinatários das normas. Afinal, 

como poderia o Estado colocar um guarda atrás de cada cidadão? Menos viável ainda 

seria colocar um novo guardião atrás de cada guarda.  

Todavia, a questão da legitimidade da atividade jurisdicional, muito mais 

complexa do que mera aferição da popularidade das decisões, vincula-se ao 

cumprimento de certas garantias, o que requer uma profunda reflexão acerca dos 

pressupostos teóricos e pragmáticos da tarefa de julgar, à luz do paradigma do Estado 

Democrático de Direito.  

Nesse contexto, o presente trabalho busca delinear as diferenças e rupturas entre 

os pensamentos de Hans Kelsen e Robert Alexy no que se referem à interpretação e 

aplicação do Direito, mas, sobretudo, os riscos compartilhados por tais autores, 

precisamente no que tocam a noção de discricionariedade judicial e a diluição da força 

normativa dos direitos fundamentais.  

Assim, pretende-se analisar certos limites e possibilidades para o exercício da 

atividade jurisdicional no atual paradigma constitucional, a fim de que a supremacia da 

constituição não seja substituída pela idéia de supremacia do Poder Judiciário, o que 

colocaria em perigo a própria democracia constitucional. 

 

JUDICIÁRIO SOB PRESSÃO: A NECESSIDADE DE UMA ANÁLISE 

CRÍTICO-REFLEXIVA ACERCA DOS LIMITES E POSSIBILIDADES DA 

TUTELA JURISDICIONAL NO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO  

 

“A sem-cerimônia dos protestos do Judiciário contra a proposta de 

mudança da Previdência oficial, ameaçando de greve para manter um 

sistema de benefícios praticamente sem limites, contribuiu para trazer 

à tona um tema candente, tratado até aqui com reservas por setores 

do governo: a crescente perda de confiança nas decisões judiciais. 

Num país em que já prevalecia a máxima segundo a qual ‘mais vale 

um mau acordo que uma boa causa’, sugerindo um desconforto coletivo 
com as demandas arbitradas na Justiça, tem-se agora um conjunto de 
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evidências mensuráveis que transcendem a desconfiança popular” (In 
Revista Época de 4 de agosto de 2003).1 

 
 

Nota-se que a opinião pública no Brasil tem explicitado, por inúmeras razões, 

uma insatisfação em relação à prática decisória do Judiciário, criticando, muitas vezes, o 

próprio teor ou conteúdo das decisões judiciais. Destaca-se, então, que já é possível 

verificar repercussões dessa “pressão” até mesmo entre os juízes e tribunais brasileiros. 

Nesse sentido, segundo pesquisa do Instituto de Estudos Econômicos, Sociais e 

Políticos de São Paulo (Idesp), a “politização do Judiciário”, no sentido de 

descomprometimento dos juízes com o que é considerado, inclusive por eles mesmos, o 

direito vigente, em prol de alcançarem, cada qual por meio das sentenças que 

profere, o que lhes pareça “o socialmente justo”, tem aumentado consideravelmente, 

nos últimos anos. Tal informação, divulgada na Revista Época de 4 de agosto de 20032, 

em artigo intitulado “Sentenças Políticas”, foi acompanhada das seguintes informações, 

integrantes do resultado da referida pesquisa:  

 

“Questionados se suas decisões são baseadas mais na visão política 
pessoal que numa interpretação rigorosa da lei, 50,9% dos juízes 
pesquisados responderam que isso  ocorria ocasionalmente, 20,2% 
disseram que era freqüente e 3,9% que era muito freqüente, quase que 
uma norma.  

Já em 1995 a professora Maria Tereza Sadek, ouvindo 570 juízes, 
constatara que 38% deles acreditavam que ‘o compromisso com a 
justiça social deve preponderar sobre a estrita aplicação da lei’. 
De lá para cá esse entendimento só se fez aumentar.  

À questão se ‘o juiz tem um papel social a cumprir e a busca da 
Justiça social justifica decisões que violem os contratos’, em 
contraponto à interpretação de que ‘os contratos devem ser respeitados 
independentemente de suas repercussões sociais’, 73,1% dos 
magistrados consultados pelo Idesp cravaram a primeira opção” 
(grifos não constam no original). 

 

Se, por um lado, é possível perceber, de acordo com essa pesquisa, um 

aumento da preocupação dos juízes e tribunais para com as “questões de justiça”, deve-

se, por outro, estar atento para que o próprio Direito vigente não seja considerado um 

                                                           
1 Antônio Machado de Barros, in Revista Época nº 272, de 4 de agosto de 2003, p. 42-43. Os grifos não 
contam no original. 
2 Revista Época nº 272, de 4 de agosto de 2003, p. 42.  
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impecílio à solução de tais questões. Afinal, para que as sentenças sejam consideradas, 

pelos cidadãos, decisões racionais, aplacando-se, assim, o referido descontentamento 

social em relação ao Judiciário – que também repercute no interior deste órgão, 

impulsionando inclusive (auto)questionamentos dessa natureza – a tutela jurisdicional 

deve ser consistente e racionalmente fundada, o que requer decisões judiciais tanto 

coerentes com o Direito vigente quanto adequadas à respectiva situação de aplicação 

normativa.3 

Nesse sentido, Ronald Dworkin4 analisa a preocupação social com o que 

chamou de “questão da fidelidade”, isto é, se os juízes estão sendo fiéis ao corpo de 

normas da comunidade, ou, em outros termos, se a decisão é uma criação ou apenas a 

descoberta de um direito já posto. Na Inglaterra e Estados Unidos, segundo Dworkin, a 

população, de uma forma geral, tem entendido que cabe ao juiz aplicar a lei e não tentar 

aperfeiçoá-la. Contudo, a discussão, adverte esse autor, se o juiz cria ou não o direito 

pode camuflar uma relevante questão, necessária, inclusive, para a definição dos limites 

e possibilidades do Judiciário em face das normas vigentes, qual seja: o que é o direito? 

Dworkin afirma, apresentando, para tanto, a tese do “Direito como Integridade”, que, a 

partir da própria indeterminação do Direito ou, em outros termos, de uma concepção 

principiológica do sistema jurídico, é possível correlacionar, na tarefa de julgar, o 

direito vigente e as questões de justiça, de forma que a consideração do contexto fático e 

social no qual a aplicação normativa é requerida não corresponda à um descumprimento 

do ordenamento jurídico democraticamente estabelecido. 

Destaca-se, dessa forma, a complexidade acerca da tutela jurisdicional no 

paradigma do Estado Democrático de Direito, em que os juízes e tribunais, conscientes 

da indeterminação estrutural do Direito, tem que conciliar dois critérios no processo 

decisório, quais sejam: o princípio da certeza jurídica, que requer decisões 

consistentemente tomadas, não apenas em relação ao tratamento anterior de casos 

análogos, mas, também, de acordo com o quadro da ordem jurídica vigente; e a 

pretensão de legitimidade, que requer, de forma complementar à referência ao Direito 

vigente, decisões racionalmente fundadas nos fatos que integram o caso concreto de 

                                                           
3 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of law and 
democracy. Tradução de William Rehg. Massachusetts: The MIT Press, Cambrigde, 1996, p. 198 e 
seguintes. 
4 Cf. DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 
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aplicação normativa, de forma que os co-associados possam considerá-las decisões 

racionais.5  

Portanto, no que se refere à nova postura do Judiciário, em que se busca a 

realização de justiça, considerar o contexto e os fatos que integram a situação de 

aplicação normativa, nada mais correto. Contudo, há de se destacar que a 

pretendida justiça igualmente depende de que tais decisões sejam tomadas de 

acordo com o sistema jurídico vigente. Afinal, o Direito funda-se sob o princípio 

democrático, que, por meio da institucionalização de procedimentos estruturados por 

normas democraticamente justificadas, deve assegurar a participação discursiva dos 

cidadãos nos processos de tomada de decisões.6  

Há de se destacar, no entanto, que a legítima pressão social que decorre da 

insatisfação relacionada à tutela jurisdicional, pode também se prestar a um perigoso 

papel, no que se refere à (re)definição dos limites e possibilidades do Judiciário, 

especialmente em face de um direito cuja indeterminação estrutural passa a ser 

amplamente reconhecida. Nesse sentido, impulsos tais como o de se atribuir ao 

Judiciário o papel de crítico político ou ideológico do Legislador, através, por exemplo, 

de um controle de razoabilidade das leis, ou, ainda, a função de um “guardião” dos 

valores da sociedade, que tenha, inclusive, o poder de decidir a medida ou intensidade 

de realização dos direitos fundamentais, reduzidos ao “limite do possível”, em face dos 

bens ou interesses cuja realização passa a ter curso no momento da aplicação normativa, 

podem ser reforçados, ou até mesmo retoricamente justificados, em prol de se alcançar 

um respaldo popular imediato, que não deve ser confundido com democracia e cujo 

preço não tem sido devidamente problematizado, mas, pelo contrário, desconsiderado, e 

justamente porque é alto demais, visto que se refere diretamente à questão da 

(i)legitimidade da tutela jurisdicional. 

Sendo assim, como é possível, nesse complexo contexto, estabelecer quais são 

os limites e possibilidades para uma constitucionalmente adequada atuação do 

Judiciário, ainda mais tendo-se em vista as diversas alternativas, muitas vezes 

concorrentes, acerca de que como se interpretar e aplicar o Direito, que se apresentam?  

                                                           
5 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 198-199. 
6 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 287 e seguintes. 
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Deve-se, nesse sentido, estar atento ao modo pelo qual os juízes e tribunais 

tomam suas decisões e às razões apontadas como fundamentos destas, cobrando-se, a 

partir de então, uma constante reflexão acerca das pré-compreensões que informam 

e conformam as próprias decisões judiciais, pois nem todas elas se mostram 

constitucionalmente adequadas, após uma detida análise e uma atenta problematização, 

à luz do paradigma do Estado Democrático de Direito. Portanto, considerando que a 

interpretação e aplicação do Direito, não mais pode se apoiar, de forma sustentável, no 

jusnaturalismo, nem em uma suposta eticidade compartilhada, muito menos num “plano 

divino”, o desenvolvimento de uma argumentação jurídica racional na 

fundamentação das decisões judiciais há de ser destacado, sobretudo no que se refere 

à afirmação da legitimidade da tutela jurisdicional.7  

Assim, ao se tematizar de forma crítico-reflexiva os supostos subjacente às 

gramáticas das práticas jurídicas, ainda que profundamente instauradas, torna-se 

possível viabilizar uma produtiva abertura entre perspectivas jurídicas distintas, de 

forma que até mesmo discursos como o liberal ou o de bem-estar social, surgidos nos 

dois paradigmas que alcançaram o maior sucesso na Modernidade, poderão ser 

encarados como estratégias ou lógicas argumentativas concorrentes, em face de cada 

situação concreta de aplicação, o que poderá favorecer, inclusive, uma apropriada 

atualização de determinadas práticas ao paradigma do Estado Democrático de Direito. 

Afinal, como afirma Carvalho Netto8, empregando expressão divulgada por Pablo Lucas 

Verdú, “o aniquilamento do sentimento de Constituição é certamente conseqüência 

direta da continuidade de práticas jurídicas típicas da ordem autocrática anterior”. 

 

“A TEORIA PURA DO DIREITO EM PANE”9: NOVOS RUMOS PARA 

A INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DAS NORMAS. DE UM MODELO 

                                                           
7 Cf. ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica – a Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. Traduzido por Zilda Hutchinson Schild Silva. São Paulo: Landy, 2001, p. 25 e 34. 
8 Cf. CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica sobre o 

paradigma do Estado Democrático de Direito. In Revista de Direito Comparado, vol. 03. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2000, p. 473-486. 
9 Cf.: JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la métohode 
juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1996, p. 7 e seguintes; CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual 

Constitucional. Belo Horizonte: Mandamentos, 2001, p. 51 e seguintes.  
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FECHADO DE REGRAS A UMA CONCEPÇÃO PRINCIPIOLÓGICA DO 

DIREITO.  

 

A “Teoria Pura do Direito”10, apresentada por Hans Kelsen, marcou 

profundamente o paradigma do Estado Social e por muito tempo mostrou-se prevalente 

no que se refere à temática da interpretação jurídica, repercutindo ainda hoje na prática 

decisória de diversos juízes e tribunais.11 Sendo assim, como afirma Cattoni de 

Oliveira12, “há como descordar de Kelsen, mas não há como desconhecê-lo”.  

Kelsen pretendeu constituir uma “teoria pura do direito” buscando delimitar 

precisamente o seu objeto – o direito positivo – e eliminar quaisquer elementos 

considerados estranhos a ele, tais como os da teologia, economia, moral, etc.13 O 

ordenamento jurídico foi então considerado, como atesta Carvalho Netto14, um conjunto 

fechado e hierarquizado de regras, ou seja, de normas aplicáveis à maneira do “tudo ou 

nada”, por serem consideradas capazes de regular a suas próprias condições de 

aplicação, na medida em que eram portadoras daquela estrutura descrita por Kelsen 

como a estrutura mesma da norma jurídica: "Se é A, deve ser B."  

Aprofundando a análise acerca dessa perspectiva, Carvalho Netto15 destaca 

que, já no princípio da década de trinta16, Kelsen reconheceu a tessitura aberta, 

                                                           
10 Cf.: KELSEN, Hans. Introduction to the problems of legal theory. A translation of the first edition of 
Reine Rechtslehre or pure theory of Law. Trad. Bonnie Litschewski Paulson and Staley L. Paulson. 
Oxford: Claredon Press, 1992; KELSEN, Hans. Théorie pure de droit. Introduction a la science du droit. 
Trad. de Henri Thévenaz. Boudry: Édition de la Baconnière, 1953; KELSEN, Hans. Théorie pure du 

droit. 2 ed. trad. Ch. Eisenmann. Paris: Dalloz, 1962, ou, em português, KELSEN, Hans. Teoria Pura do 

Direito. 5ª ed. Trad. João Baptista Machado. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
11 Cf. CARVALHO NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema metajurídico ou uma 
questão essencial do Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin. In: Cadernos da Escola do Legislativo, 
Belo Horizonte, n. 5, jan./jun. de 1997, p. 27-30.  
12 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 31. 
13 Cf. JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la métohode 

juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1996, p. 7. 
14 CARVALHO NETTO, Menelick de. O requisito essencial da imparcialidade para a decisão 

constitucionalmente adequada de um caso concreto no paradigma constitucional do Estado Democrático 

de Direito. Nota técnica disponibilizada, para fins acadêmicos, aos alunos da disciplina Teoria da 
Constituição, na graduação da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais. 
15 CARVALHO NETTO, Menelick de. Racionalização do ordenamento jurídico e democracia. In: 
Revista Brasileira de Estudos Políticos nº 88. Universidade Federal de Minas Gerais. Programa de Pós-
graduação da Faculdade de Direito. Belo Horizonte, dezembro de 2003, p. 100; cf. CARVALHO 
NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema metajurídico ou uma questão essencial do 
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indeterminada, do Direito, buscando, contudo, resolver tal questão por meio de sua 

proposta: a construção de uma ciência pura, objetiva e que teria a função de descrever a 

moldura ou quadro das possíveis leituras das normas a serem aplicadas, objeto da 

escolha discricionária do órgão jurisdicional competente.  

Verifica-se, então, de acordo com a “Teoria Pura do Direito”, a afirmação de 

que o resultado de uma interpretação, enquanto fixação do sentido da(s) norma(s) a 

ser(em) interpretada(s), só poderia ser a construção de uma moldura que representasse 

um rol de possibilidades. Kelsen declarou que os métodos interpretativos, ao invés de 

conduzirem a um único sentido normativo a ser aplicado, levariam apenas às 

interpretações possíveis, pois não haveria nenhum critério com base no qual uma das 

possibilidades contidas em tal moldura pudesse ser favorecida em relação às outras 

possibilidades existentes, ou seja, não haveria um método de acordo com o qual 

somente uma das várias leituras de uma norma pudesse ser apontada como “a leitura 

correta”. A autoridade chamada a decidir, por sua vez, seria livre para escolher, desde 

que os limites apontados pela Ciência do Direito, que formam os contornos da referida 

moldura ou quadro, fossem respeitados.17 

Posteriormente, já na edição francesa da Teoria Pura do Direito de 1953, 

Kelsen introduziu em sua obra a expressão “interpretação autêntica” para designar a 

referida interpretação realizada pelos órgãos de aplicação do Direito, salientando ainda 

mais a diferença entre esta interpretação e aquela realizada pelos cientistas do Direito.18 

Nesse sentido, conforme reafirmou Kelsen19, à ciência do Direito caberia apenas traçar 

o quadro das interpretações possíveis, ou seja, conhecer o Direito, enquanto ao órgão 

jurisdicional competente caberia decidir qual das interpretações possíveis seria a 

                                                                                                                                                                          
Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin. In: Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte, n. 5, 
jan./jun. de 1997, p. 27-30. 
16 Cf. KELSEN, Hans. Sobre a teoria da interpretação. In: Cadernos da Escola do Legislativo. Trad. 
Raíssa R. Mendes. Revisão: Menelick de Carvalho Netto. Belo Horizonte, n. 5, jan./jun. de 1997, p. 31 e 
seguintes. 
17 Cf. KELSEN, Hans. Théorie pure du droit. 2 ed. trad. Ch. Eisenmann. Paris: Dalloz, 1962, p. 457. “O 
direito à aplicar representa uma simples moldura no interior da qual existem diversas possibilidades de 
aplicação, e, visto isto, todo ato que se mantém nesta moldura, que preenche a moldura em um sentido 
possível qualquer, é regular.” [Tradução livre do que se segue: Le droit à appliquer représente un simple 

cadre à l’intérieur duquel il existe plusieurs possibilités d’application, et, ceci étant, tout acte qui se tient 

dans ce cadre, qui remplit le cadre en un sens possible quelconque, est régulier.] 
18 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 38-42.  
19 Cf. KELSEN, Hans. Théorie pure du droit. Introductin a la science du droit. Trad. Henri Thévenaz. 
Boudry: Édition de la Baconnière, 1953, p. 140-141. 
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escolhida no processo de aplicação da norma. Evidencia-se, assim, como a expressão 

"interpretação autêntica" passou a designar a interpretação juridicamente autorizada 

fixadora do sentido oficial da norma jurídica, destacando a distinção entre este tipo de 

interpretação e a interpretação meramente descritiva desenvolvida pela ciência do 

Direito. Vale lembrar, como ressalta Carvalho Netto20, que nessa edição da Teoria Pura 

do Direito Kelsen ainda acreditava que a ciência do Direito teria a função de limitar o 

espectro desse âmbito de discricionariedade da autoridade, traçando o quadro das 

leituras possíveis. Logo, em suma, o papel do jurista seria descrever o Direito, 

estabelecendo a moldura dentro da qual se encontrariam as interpretações possíveis, 

enquanto o órgão competente – criando uma norma com base na norma superior a ser 

aplicada e respeitando os limites da referida moldura – determinaria, 

discricionariamente, qual dentre as interpretações autorizadas seria a vinculante.   

Há de se ressaltar, contudo, que importantes modificações foram apresentadas 

na edição de 1960 da Teoria Pura do Direito, especialmente no capítulo referente à 

interpretação jurídica, de forma a representar o que tem sido considerado um verdadeiro 

giro na perspectiva kelseniana. Verifica-se que Kelsen passou, a partir de então, a 

reconhecer a impossibilidade de se limitar efetivamente o poder discricionário da 

autoridade competente para aplicar o Direito, o que acabou por colocar em risco os 

próprios objetivos da Teoria Pura “diluindo-a em um total decisionismo”.21 

 

“Neste ponto crucial, a Teoria Pura do Direito pode cair num realismo 
jurídico radical.” [...] “Se para Kelsen não há métodos de interpretação para 
escolher, no interior da moldura da regra, a solução ‘justa’, também não se 
vêem os métodos desta interpretação ‘cognitiva’ que permitem traçar a 
própria moldura, isto é, determinar as possibilidades e então os limites da 
regularidade (ou seja, os limites da própria moldura). Assim, na operação de 
aplicação normativa a autoridade competente permanece senhora do texto da 
regra à aplicar (da escolha da maioria do silogismo), permanece senhora da 
qualificação dos fatos (senhora da minoria). Em síntese, a partir do momento 
no qual a autoridade escolhe o texto, à luz do fatos que ela qualifica 
livremente, e ‘insere’ ela mesma no texto da norma que ela também terá 
livremente criado, não há mais lugar para a idéia de uma ‘aplicação’ das 
normas, se este termo deve ter algum sentido. A interpretação torna-se uma 
operação puramente volitiva visto que parece impossível estabelecer o 

                                                           
20 CARVALHO NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema metajurídico ou uma 
questão essencial do Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin, op. cit., p. 27 e seguintes.  
21 Cf. CARVALHO NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema metajurídico ou uma 
questão essencial do Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin, op. cit., p. 27 e seguintes; cf. 
CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional, op. cit., p. 51 e 
seguintes. 
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momento cognitivo. A motivação (justificação) da decisão de ‘aplicação’ 
não pode então ter outros alvos que não os de mascarar o processo real de 
decisão: um arranjo precário a posteriori. O ‘normativismo’ kelseniano 
abre, na verdade, a porta a um puro ‘decisionismo’” (grifos não constam 
no original).22  

  

Kelsen ressaltou que a interpretação realizada pelos órgãos jurisdicionais 

compententes seria um ato de vontade, e não apenas uma atividade de cognição que 

somente levaria à descrição das interpretações possíveis.23 A inovação fundamental 

consistiu, no entanto, na afirmação de que a produção de uma norma fora da moldura ou 

quadro fruto da interpretação congnoscitiva também poderia ser considerada uma 

interpretação autêntica, desde que realizada por qualquer dos órgãos jurisdicionais 

competentes para decidir de forma vinculante. Em outros termos, Kelsen declarou que 

na “interpretação autêntica”, a interpretação obtida por uma operação de conhecimento 

do Direito a aplicar combinaria-se com um ato de vontade em que o órgão aplicador 

efetuaria uma escolha totalmente livre, que poderia se desvincular inclusive das 

possibilidades reveladas através da interpretação congoscitiva. Verificou-se, dessa 

forma, o chamado de “giro decisionista” na teoria kelseniana.24  

Assim, ao se analisar as considerações apresentadas por Hans Kelsen, 

especialmente nessa edição da Teoria Pura do Direito, em que se evidencia o 

alargamento do conceito de interpretação autêntica, juntamente com toda a 

insustentabilidade dos pressupostos dessa perspectiva teórica, sobretudo em face do 

paradigma do Estado Democrático de Direito, vale destacar, segundo Jürgem Habermas, 

o seguinte: 

 

"O Positivismo chega a uma falsa tese de autonomia, porque concebe o 
Direito como um sistema fechado de regras cuja aplicação é (previamente) 
especificada e que requerem, no caso de colisão, decisões do tipo ‘tudo ou 
nada’ fundadas na discricionariedade do juiz. Da perspectiva de Dworkin, os 
positivistas são forçados a desenvolver conclusões decisionistas justamente 
porque partem de uma concepção unidimensional do Direito enquanto um 

                                                           
22 JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la métohode 
juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1996, p. 8.  
23 Cf. JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la métohode 
juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1996, p. 7 e seguintes.  
24 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional, op. cit., p. 50. 
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sistema de regras, sem princípios. Assim, vinculada à ausência de princípios, 
a concepção positivista de que todas as colisões normativas são colisões 
entre regras produz a conclusão de que a conseqüente indeterminação 
jurídica verificada, nessa perspectiva, só pode ser eliminada 
decisionisticamente. Tão logo os princípios - e uma justificação de mais alto-
nível no que se refere à aplicação normativa – forem admitidos e 
reconhecidos como componentes normais do discurso jurídico, ambos 
aspectos (do positivismo) desaparecerão: o caráter fechado do sistema de 
regras e a irresolutibilidade dos conflitos entre tais normas."25  

 

Nota-se, portanto, que o Positivismo Jurídico destacou o caráter normativo de 

uma construção ou modelo fechado de regras a fim de facilitar a consistência das 

decisões jurídicas e tornar o Direito predominantemente independente da política.26 

Essa perspectiva teórica focou-se, então, na função do Direito de estabilizar as 

expectativas de comportamento, prejudicando, no entanto, a legitimidade das decisões 

judiciais. A pressuposição de um sistema jurídico autônomo daquele tipo acabou por 

reduzir a legitimidade das regulamentações jurídicas ao cumprimento ou observância 

dos procedimentos juridicamente estipulados de produção do Direito, deslocando para a 

origem da ordem jurídica toda a sua legitimidade e deixando de lado a fundamentação 

racional do conteúdo normativo.27  

Por isso, como declara Habermas28, o respectivo problema hermenêutico dessa 

perspectiva consubstanciou-se na dificuldade em se justificar a adequabilidade de uma 

seleção de decisões, que, segundo o positivismo, seria decorrente de uma inevitável 

ambigüidade das formulações da linguagem comum. Ora, se mesmo para Kelsen já não 

havia um método capaz de por si só determinar “a” interpretação correta, qual seria, 

então, o critério capaz de traçar e justificar essa moldura, por ele admitida, na qual 

estariam contidos todas as interpretações ou sentidos normativos possíveis?
29 Nesse 

sentido, é possível afirmar, segundo Carvalho Netto30, que “o texto é muito mais 

aberto do que julgava Kelsen. Um quadro das leituras possíveis jamais poderá ser 

traçado, até porque esse quadro é móvel na História”.  

                                                           
25 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit. p. 209.  
26 Cf. HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 201-203. 
27 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit. p. 202.  
28 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit. p. 202-203. 
29 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional, op. cit., p. 58.  
30 CARVALHO NETTO, Menelick de. Racionalização do ordenamento jurídico e democracia, op. cit., 
p. 100. 
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Há de se ressaltar, portanto, que toda interpretação é construída sob o pano-de-

fundo de tradições, costumes e visões de mundo plurais. Sendo assim, não há como se 

falar das interpretações possíveis, mas apenas de interpretações possíveis, tendo em 

vista um dado paradigma jurídico, suas possibilidades, mas também seus limites.31  

Portanto, ainda que o legislador ou mesmo um capaz cientista do direito se 

esforçassem para considerar previamente todas as situações que eventualmente 

pudessem vir a integrar o campo de incidência de uma norma qualquer, para então fixar 

o(s) sentido(s) do respectivo texto legal, a fim de moldar a priori a aplicação do Direito, 

seria impossível esgotar, definir, ou sequer limitar, mesmo que num amplo, mas frágil, 

rol, todas as possibilidades. Tal limite, da própria racionalidade, inevitavelmente existe, 

de forma a inviabilizar seja a pretensão de se fixar todos os possíveis sentidos de um 

texto legal, seja a pretensão de se antecipar precisamente as hipóteses ou a forma de 

aplicação de uma norma, afinal a tarefa de julgar necessariamente requer um juízo de 

adequabilidade que represente uma mediação entre a norma geral e abstrata e os casos 

concretos que se apresentem, cada qual único, irrepetível e também passível de distintas 

atribuições de sentido, que variam segundo este ou aquele paradigma. 

Tendo em vista tais questões, evidenciadas ainda mais em face dos “casos 

difíceis” que os juízes também têm que julgar, o positivismo, como atesta Habermas32, 

acabou chegando a uma “conclusão decisionista”, segundo a qual os “juízes poderiam 

decidir segundo sua própria discricionariedade, valendo-se de escolhas e preferências 

pessoais não fundadas juridicamente e, se necessário, orientando suas decisões por 

padrões morais ainda não revestidos pela autoridade do Direito”. Na mesma linha, ao 

apresentar a instigante obra “Discours de la méthode juridique”, de Friedrich Müller, 

Olivier Jouanjan declara: 

 

“Esta incapacidade (da Teoria Pura do Direito) em assumir, do ponto de 
vista jurídico, o processo de aplicação deve ser atribuída não a um erro de 
direcionamento no curso da rota da teoria pura do direito, mas aos seus 
pressupostos teóricos fundamentais. Porque (nessa perspectiva) a norma é 
reduzida a texto, ela é desconectada da realidade à qual deveria se aplicar (do 
caso concreto) e, no movimento de aplicação, o texto, na indeterminação de 
seus múltiplos significados, acaba permanecendo isolado dos elementos que 
poderiam lhe fazer produzir algum sentido. Dessa forma, a teoria pura do 

                                                           
31 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 194 e seguintes. 
32 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 203.  
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direito só pode se assentar sobre uma teoria vazia de interpretação: e ela para 
porque ela está em pane.”33 

  

Afirma-se, dessa forma, que a tese apresentada por Kelsen, de que o órgão 

jurisdicional teria uma completa discricionariedade ao aplicar o Direito, desconsidera a 

relevância do caso concreto para os discursos jurisdicionais de aplicação normativa. 

Pois, se por um lado, existem inúmeras normas válidas, cada qual passível de diversas 

interpretações ou atribuições de sentido, por outro lado, cada caso ou situação de 

aplicação é único e irrepetível. Logo, nem todas interpretações prima facie possíveis de 

uma norma podem ser consideradas adequadas em face de todas as situações de 

aplicação que se apresentem.34  

Sendo assim, a análise da questão da interpretação e aplicação do Direito, hoje, 

deve necessariamente partir da problematização das reflexões de Kelsen, visto que são 

“paradigmáticas”, no sentido de serem um ótimo exemplo de uma perspectiva acerca da 

interpretação e aplicação do Direito que, de forma prevalecente, instrumentalizou o 

anterior paradigma jurídico, o paradigma do Estado Social, sendo considerada um 

marco teórico deste, mas que, mesmo após o advento do Estado Democrático de Direito, 

ainda representa, de certa forma, um “pano-de-fundo tacitamente acolhido” que, 

segundo Carvalho Netto35, “chegou e ainda continua a conformar difusa e eficazmente 

não apenas a prática dos vários operadores jurídicos, mas a própria reprodução desta 

prática ao determinar decisivamente o caldo de cultura em que se dão o processo de 

aprendizagem e de formação do profissional do Direito”. 

                                                           
33 JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la métohode 
juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. Paris: Presses Universitaires 
de France, 1996, pp. 9-10.  
34 Cf. DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Traduzido do original em inglês por Marta Guastavino. 
Barcelona: Editorial Ariel, 1984 (1 ed) y 1995 (2ª reimpressão), p. 83 e seguintes, em que o autor realiza 
uma análise crítica da concepção de discricionariedade apresentada pelos positivistas. 
35 CARVALHO NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema metajurídico ou uma 
questão essencial do Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin. In: Cadernos da Escola do Legislativo, 
Belo Horizonte, n. 5, jan./jun. de 1997, p. 30. 
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A QUESTÃO DA “INDETERMINAÇÃO ESTRUTURAL DO DIREITO” E A 

“JURISPRUDÊNCIA DE VALORES” NO BRASIL 

Evidencia-se, hoje, o reconhecimento do caráter principiológico do Direito, de 

sua indeterminação estrutural, ou, em outros termos, de que a realização do sistema 

jurídico não pode prescindir de uma atividade de mediação, desempenhada pelos juízes 

e tribunais, entre as normas gerais e abstratas e os casos concretos, pois aquelas são 

incapazes de preestabelecer suas próprias condições de aplicação. 

Assim, após a “pane” do positivismo, verifica-se que o Poder Judiciário tem 

que lidar com princípios jurídicos, e não apenas com um conjunto fechado de regras. 

Dessa forma, o reconhecimento da indeterminação estrutural do Direito tornou-se o 

ponto de partida para as considerações acerca da Constituição, dos direitos 

fundamentais e do próprio papel dos juízes e tribunais no Estado Democrático de 

Direito.36  

Contudo, há de se ressaltar que as discussões acerca da tutela jurisdicional no 

Estado Democrático de Direito nem de perto se encerram com o reconhecimento da 

existência de um “ordenamento jurídico integrado por princípios”. Verifica-se, pelo 

contrário, uma verdadeira concorrência entre distintas perspectivas acerca de como lidar 

com o caráter indeterminado do Direito, o que é destacado por Carvalho Netto a seguir: 

 

“Esse é o ponto de partida de autores como Ronald Dworkin, Robert Alexy, 
enfim, de todos os autores atuais que vão herdar essa grande questão: qual 
certeza podemos ter do Direito, de sua aplicação? Quem ou o que pode 
limitar o aplicador? Essa é uma idéia que vai ganhar foros de consistência 
exatamente na reflexão desses autores.”37 

 

Nesse sentido, verifica-se que as principais reflexões jurídicas contemporâneas, 

tais como as realizadas por Ronald Dworkin, Robert Alexy, Jürgen Habernas, Klaus 

Günther, e, no Brasil, Gilmar Ferreira Mendes, José Alfredo de Oliveira Baracho, 

                                                           
36 Cf. BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. A nova hermenêutica na jurisprudência do 

Supremo Tribunal Federal. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coordenador). Crise e desafios da 

Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
37 CARVALHO NETTO, Menelick de. Racionalização do ordenamento jurídico e democracia, op. cit., p. 
100. 
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Menelick de Carvalho Netto, Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, José Alfredo de 

Oliveira Baracho Júnior, José Luiz Quadros de Magalhães, dentre outros, buscam 

destacar a construção de princípios, a fim de se superar a concepção positivista de um 

modelo fechado de regras.38  

Nota-se, entretanto, que a perspectiva teórica difundida por Robert Alexy, 

fundamentada na “jurisprudência de valores” da Corte Constitucional Federal Alemã, 

considera que uma construção principiológica do direito só se torna possível caso o 

Judiciário venha a realizar, no momento da aplicação normativa, uma ponderação ou 

balanceamento de bens e interesses: 

  

“quem empreende ponderação no âmbito jurídico pressupõe que as normas 
entre as quais se faz uma ponderação são dotadas da estrutura de princípios e 
quem classifica as normas como princípios acaba chegando ao processo de 
ponderação.”39  

 

A partir dessa concepção, a “ponderação de bens e interesses” é relacionada à 

questão, segundo expressão utilizada pelo próprio Alexy40, do “fenômeno da colisão dos 

direitos fundamentais”, que, de acordo a perspectiva divulgada por esse autor, seria 

inerente à aplicação normativa em uma construção principiológica. Robert Alexy41 

declara, então, que tais “colisões somente podem ser superadas se se impõe a um dos 

lados ou aos dois lados envolvidos na questão restrições ou sacrifícios”, o que se dá por 

meio da ponderação.42   

Assim, partindo de uma análise do julgamento do caso Lüth, realizado pela 

Corte Constitucional Federal Alemã, em 1958, Alexy explicita ainda mais os contornos 

dessa perspectiva, que buscando lidar com a indeterminação do direito e superar o 

                                                           
38 Cf. BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Princípio da Proporcionalidade. In Revista 
da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, n° 15, ano XIV. Rio de Janeiro: Renovar, 1° semestre de 
1999. 
39 ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos 

fundamentais, op. cit., p. 11. 
40 ALEXY, Robert. Sistema juridico, principios juridicos y razon practica. In Derecho y Razon Practica. 
México: Distribuciones Fontamara, 1993, p. 16 e seguintes.  
41 ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos 

fundamentais, op. cit., p. 8. 
42 Cf. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.° 82.424-2 – Rio Grande do Sul. Tribunal Pleno. 
Voto-vista do Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em 26 de junho de 2003.  
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modelo fechado de regras do positivismo, equipara norma e valor e afirma que a 

garantia dos direitos fundamentais requer uma ponderação ou balanceamento: 

 

“a primeira idéia foi a de que a garantia constitucional de direitos 
individuais não é simplesmente uma garantia dos clássicos direitos 
defensivos do cidadão contra o Estado. Os direitos constitucionais 
incorporam, para citar a Corte Constitucional Federal, ‘ao mesmo tempo 
uma ordem objetiva de valores’. Houve debates acerca do que a Corte quis 
dizer com ‘ordem objetiva de valores’. Mais tarde a Corte fala simplesmente 
de ‘princípios que são expressos pelos direitos constitucionais’. Assumindo 
essa  linha de raciocínio, pode-se dizer que a primeira idéia básica da decisão 
do caso Lüth era a afirmação de que os direitos constitucionais  não têm 
apenas o caráter de regras mas, também, o caráter de princípios;  

a segunda idéia, intimamente vinculada à primeira, é a de que os valores ou 
princípios dos direitos constitucionais aplicam-se não somente à  relação 
entre o cidadão e o Estado mas, muito além disso, à ‘todas as  áreas do 
Direito’. É precisamente graças a essa aplicabilidade ampla que os direitos 
constitucionais exercem um ‘efeito irradiante’ sobre todo o sistema jurídico. 
Os direitos constitucionais tornam-se onipresentes;  

a terceira idéia encontra-se implícita na estrutura mesma dos valores e 
princípios. Valores e princípios tendem a colidir. Uma colisão de 
princípios só pode ser resolvida pelo balanceamento. A grande lição da 
decisão do caso Lüth, talvez a  mais importante para o trabalho jurídico 
cotidiano, afirma, portanto, que: ‘um balanceamento de interesses torna-se 
necessário’”(grifos não constam no original).43 

 

Deve-se destacar que Alexy toma a ponderação de interesses como a única 

alternativa à subsunção realizada pela Corte Constitucional Alemã até o julgamento do 

supracitado caso Lüth, ou seja, a uma concepção positivista dos direitos fundamentais, 

que os reduz a um modelo regras.44 Verifica-se, portanto, que tal consideração ignora ou 

menospreza a existência de qualquer outra possibilidade que, para além da 

“jurisprudência de valores”, seja capaz de elevar os direitos fundamentais a uma 

concepção principiológica.  

No âmbito da jurisdição constitucional no Brasil45, por sua vez, é possível 

identificar alguns julgamentos, realizados tanto pelo Supremo Tribunal Federal quanto 

pelo Superior Tribunal de Justiça, nos quais tais concepções evidenciam-se. 46 

                                                           
43 ALEXY, Robert. Constitutional rights, balancing and racionality, op. cit., p. 132.  
44 Cf. ALEXY, Robert. Constitucional Rights, balancing and rationality, op. cit., p. 133. 
45 A partir da pesquisa e análise jurisprudenciais – desenvolvidas também em grupo de estudo acerca de 
interpretação jurídica e jurisdição constitucional, realizado, desde 2002, na Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, sob a supervisão dos Professores Doutores Menelick de Carvalho 
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Esse é o caso, por exemplo, do julgamento da ADIn n° 319/DF47, na qual se 

impugnava a constitucionalidade da Lei n° 8.039/90, que atrelava o reajuste das 

mensalidades escolares ao percentual de correção mensal dos salários, em razão da 

ocorrência de violação do princípio constitucional da liberdade de iniciativa 

econômica.  

Buscando aplicar o disposto no art. 170 da Constituição da República Federativa 

do Brasil, no qual se encontram também outros princípios jurídicos igualmente 

referentes à ordem econômica, o Supremo Tribunal Federal rejeitou uma argüição de 

inconstitucionalidade sob o fundamento de que o princípio em tela seria relativo e 

deveria ser ponderado com outros existentes no ordenamento constitucional, tais 

como o de proteção ao consumidor e o da justiça social, que poderiam ser atingidos no 

caso de aumentos abusivos de mensalidades escolares. Consta do voto proferido pelo 

                                                                                                                                                                          
Netto e Marcelo Andrade Cattoni de Oliveira, e integrado por seus monitores de pós-graduação, de 
graduação e outros alunos dessa instituição de ensino – foi possível verificar que, no Brasil, já não são 
raras as decisões judiciais que representem manifestações do reconhecimento e da realização da 
“ponderação de bens e interesses”, e também da aplicação do “princípio da proporcionalidade”, 
empregado como “método” ou “critério” jurisdicional da ponderação, buscando-se, assim, “racionalizar” 
a prática desta e “justificar” os juízos que dela decorram. Dentre a jurisprudência analisada, destacaram-
se, no que se refere à prática da ponderação de bens e interesses e à aplicação do princípio da 
proporcionalidade, as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: RE 18.331 (RF 145: 164-169), 
aumento de imposto sobre cabines de banho em Santos, 21/09/1951; RMS nº16.912 (RTJ 45:530-545), 
discussão de constitucionalidade de dispositivo legal concedendo benefício a serventuário de justiça por 
emenda na Lei de Organização Judiciária de SP, procedida com este único fim, 31/08/1967; Rp 930-DF 
(Rel. Min. Cordeiro Guerra. Rel. Min. Rodrigues Alckmin, publ. no DJU 02/09/77), regulamentação do 
exercício da profissão de corretor de imóveis, 05/05/1976; RE 86.297 (RTJ 79:671), decisão em que o 
STF reformou sentença do TSE que declarava inconstitucional a norma que estabelecia inelegibilidade de 
cidadão que estivesse respondendo processo criminal (a decisão do STE e o voto do Min. Leitão de Abreu 
referem-se ao “pressuposto axiológico do princípio da presunção da inocência como em sintonia com 

nossa ordem constitucional”. O autor afirma que essa discussão seria mais plausível se feita em termos de 
proporcionalidade), 17/11/1976; Rp 1077 (RTJ 112:34-67), elevação da taxa judiciária no Rio de Janeiro, 
28/03/1984; Rp 1054 (RTJ 110:937-978), inconstitucionalidade do art. 86 da Lei 4.215/63, vedação ao 
exercício da advocacia, 04/04/1984; ADIn 223-DF (RTJ 132:571-607), inconstitucionalidade da MP 173 
de 18/03/90, 05/04/1990; ADIn 319/ DF (RTJ 149: 666-692), inconstitucionalidade da lei 8039/90 que 
atrelava o reajuste das mensalidades escolares à correção mensal dos salários, 03/03/93; ADIn 855-2 
(RDA, 194: 299 e publicado no DJU de 1º.10.93), pesagem dos botijões de gás no Paraná, Lei 10.248 de 
14/01/93, 01/06/1993; RE 174.548 (RDA, 196: 103), limite de idade para ingresso em funções públicas, 
15/03/1994; ADIns 966-4 e 958-3 (publicado do DJU de 24.05.94 Rel. Min. Marco Aurélio), eleições 
gerais de 1994, 11/05/1994; HC 71.374-4 (DJ 4/11/94), condução “debaixo de vara” para a realização de 
exame de DNA, 20/09/1994; ADIn 1.158-8 (DJU, 26/05/1995), vantagem pecuniária de 1/3 da 
remuneração, a ser paga aos servidores inativos do Estado do Amazonas, 19/12/94; HC 76.060-SC [Lex – 
STF – 237, p. 304 (309), informativo STF 107 (DJ 15/05/98)], inadmissibilidade de coleta compulsória de 
material para exame de DNA, 31/03/1998; MS 23.466/DF (Pedido de liminar, localizado no site oficial 
do STF); HC 3.982-RJ  (Rel. Min. Adhemar Maciel, 6ª Turma, DJU 26/02/96, p. 4.084); RE 215.301/CE 
(Informativo do STF nº 146. Cf. voto do Min. Carlos Velloso); HC 82.424-2/RS, referente aos “limites da 
liberdade de expressão e à discriminação contra judeus”. 
46 Para uma detida análise da ponderação de bens e interesses realizada em diversos julgamentos no 
Brasil, alguns dos quais serão apontados a seguir, cf. SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses 

na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2003, p. 171 e seguintes. 
47 RTJ 149:666/692. 
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Ministro Sepúlveda Pertence alguns argumentos bastantes elucidativos, que explicitam 

muito bem tal perspectiva: 

 

“Senhor Presidente, temos, ao menos desde 1934, e marcadamente no texto 
de 88, uma típica Constituição compromissória, como de resto, sói serem 
quase todas as Constituições contemporâneas. De tal modo que é sempre 
arbitrários que a afirmação de um dos valores, de um dos vetores axiológicos 
do projeto de sociedade veiculado pela Constituição, se faça com abstração 
de outros valores, de outros vetores axiológicos.” [...]  

“Um instrumento constitucional de concretização desta função 
permanente de ponderação de valores que, em termos absolutos, se 
contradizem, Senhor Presidente, é precisamente, na ordem econômica, a 
competência do Estado para intervir como agente normativo e regulador da 
atividade econômica” (grifos não constam no original). 

 

Outra questão que pode ser utilizada para demonstrar como essa perspectiva 

acerca da aplicação dos direitos tem repercutido no Brasil é a referente à vedação da 

prova ilícita. Segundo o art. 5°, inciso LVI da Constituição Federal, “são inadmissíveis, 

no processo, as provas obtidas por meios ilícitos.”  

No âmbito doutrinário brasileiro, diversos juristas, tais como Daniel Sarmento48, 

José Carlos Barbosa Moreira49 e Vicente Greco Filho50, defendem a necessidade de 

ponderação de bens e interesses na aplicação princípio constitucional da vedação da 

prova ilícita. Nesse sentido, este último declarou o que se segue: 

 

“o texto constitucional parece, contudo, jamais admitir qualquer prova cuja 
obtenção tenha sido ilícita. Entendo, porém, que a regra não seja absoluta, 
porque nenhuma regra constitucional é absoluta, uma vez que tem de 
conviver com outras regras ou princípios também constitucionais. Assim, 
continuará a ser necessário o confronto ou peso entre os bens jurídicos, 
desde que constitucionalmente garantidos, a fim de se admitir, ou não, a 
prova obtida por meio ilícito.”51 

 

                                                           
48 SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2003, p. 176-183. 
49 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Processo Civil e direito à preservação da intimidade. In: Temas de 
Direito Processual, Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980, p. 3 e seguintes. 
50 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Saraiva, p. 178. 
51 GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Saraiva, p. 178. 
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No âmbito do Judiciário, por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça manifestou-

se de forma a reforçar os pressupostos que acompanham essa concepção, referentes à 

própria compreensão do papel dos juízes e tribunais e à relação deste com o Direito, 

como observa-se a seguir: 

 

“O inciso LVI do art. 5º da Constituição, que fala que ‘são inadmissíveis... as 
provas obtidas por meio ilícito’ não tem conotação absoluta. Há sempre um 
substrato ético a orientar o exegeta na busca de valores maiores na 
construção da sociedade. A própria Constituição Federal Brasileira, que é 
dirigente e programática, oferece ao juiz, através da ‘atualização 
constitucional’ (Verfassungsaktualisierung) base para o entendimento de que 
a cláusula constitucional invocada é relativa. A jurisprudência americana, 
mencionada em precedente do Supremo Tribunal Federal, não é tranqüila. 
Sempre é invocável o princípio da ‘razoabilidade’ (Reasonableness). O 
princípio da exclusão da provas ilicitamente obtidas (Exclusionary Rule) 
também lá pede temperamentos” (grifos não constam no original).52 

 

Relacionando a perspectiva em destaque com a questão referente à 

possibilidade de realização de exame de DNA (ácido desoxirribonucléico) em ação de 

investigação de paternidade, à revelia da vontade do réu, o Supremo Tribunal Federal 

julgou recentemente o habeas corpus n° 71.374-4, impetrado em razão de determinação 

da 8ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, no sentido da 

condução “debaixo de vara” do paciente para a realização do referido exame. Suscitou-

se intensa controvérsia no Plenário daquele Tribunal, que se decidiu, por 6 votos a 4, no 

sentido da impossibilidade da condução coercitiva do réu para realização do exame de 

DNA.53 Desta vez, contudo, os pressupostos da ponderação podem ser melhor 

percebidos na argumentação desenvolvida pelo Ministro Rezek, na fundamentação do 

seu voto, seguido pelos Ministros Ilmar Galvão, Sepúlveda Pertence e Carlos Mário 

Velloso e exposto a seguir: 

 

“Nesta trilha, vale destacar que o direito ao próprio corpo não é absoluto ou 
ilimitado. Por vezes a incolumidade corporal deve ceder espaço a um 
interesse preponderante, como no caso da vacinação, em nome da saúde 
pública. Na disciplina civil da família o corpo é, por vezes, objeto de 
direitos. Estou em que  o princípio do corpo humano, que protege um 
interesse privado, deve dar lugar ao direito à identidade, que salvaguarda, em 
última análise, um interesse também público” [...]  

                                                           
52 HC 3.982-RJ, Rel. Min. Adhemar Maciel, 6ª Turma, DJU 26/02/96, p. 4.084. 
53 Cf. SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal, op. cit., p. 183-188. 
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“Lembra o impetrante que não existe lei que o obrigue a realizar o exame. 
Haveria, assim, afronta ao artigo 5° - II da CF. Chega a afirmar que sua 
recusa pode ser interpretada, conforme dispõe o artigo 343 - § 2º do CPC, 
como uma confissão (fls. 6). Mas não me parece, ante a ordem jurídica da 
república neste final de século, que isso frustre a legítima vontade do juízo 
de apurar a vontade real. A lei nº 8.069/90 veda qualquer restrição ao 
reconhecimento do estado de filiação, e é certo que a recusa significará uma 
restrição a tal reconhecimento. O sacrifício imposto à integridade física do 
paciente é risível quando confrontada com o interesse do investigante, bem 
assim a certeza que a prova pericial pode proporcionar ao magistrado.” 

 

Tratando, desta vez, da possibilidade de quebra de sigilo bancário, o STF 

referiu-se uma vez mais à ponderação de bens e interesses, sopesando, de uma lado, o 

“direito ao sigilo bancário do correntista”, e, do outro, “interesses sociais de relevância 

constitucional, tais como a necessidade de apuração e repressão de atos ilícitos”. Nesse 

sentido, o Ministro Sepúlveda Pertence54 ressaltou que a decisão de quebra do sigilo 

requer “um juízo de ponderação, à luz do princípio da proporcionalidade, entre o 

interesse público na produção da prova visada e as garantias constitucionais do sigilo e 

privacidade por ela necessariamente comprometidos” (grifos não constam no original). 

Posteriormente, em outro julgamento envolvendo a mesma matéria, também o Ministro 

Carlos Veloso55 reiterou esse entendimento, manifestando-se da seguinte maneira: “o 

direito ao sigilo bancário não é absoluto – não há, aliás, direitos absolutos – 

devendo ceder, é certo, diante do interesse público, diante do interesse social, 

diante do interesse da justiça, conforme, esclareça-se, tem decidido o Supremo 

Tribunal Federal” (grifos não contam no original).  

Nesse plano, deve-se ainda destacar os argumentos apresentados, em âmbito 

jurisdicional do STF, no recente julgamento do habeas corpus 82.424-256 e na 

fundamentação de decisão cautelar proferida no julgamento da ADIn 855-257.  

Por meio da análise de argumentos verificados no julgamento do habeas 

corpus 82.424-2, especialmente no voto do Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, é 

possível demonstrar mais uma vez a materialização, no Brasil, das concepções de que a 

colisão seria inerente aos princípios constitucionais, e, portanto, aos direitos 

                                                           
54 MS 23.466/DF – Pedido de liminar.  
55 RE 215.301 – CE. Cf. Informativo do STF nº 146.  
56 Cf. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.° 82.424-2 – Rio Grande do Sul. Tribunal Pleno. 
Voto-vista do Senhor Ministro Gilmar Ferreira Mendes, em 26 de junho de 2003. 
57 Publicada no DJU de 1º de outubro de 1993. 
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fundamentais; que tais direitos, enquanto princípios jurídicos, deveriam ser 

considerados “mandados de otimização”; que a aplicação destes requeria, então, uma 

ponderação de bens e interesses; que o princípio da proporcionalidade representaria um 

critério ou método jurisdicional capaz de, por si só, racionalizar e justificar o juízo de 

ponderação; e que a ordem Constitucional representaria uma “ordem concreta de 

valores”. Quanto à analise da fundamentação desenvolvida no julgamento da ADIn 855-

2, por sua vez, verifica-se a realização da concepção de que caberia ao Judiciário 

controlar, também por meio de uma ponderação de bens e interesses, a relação de 

adequação entre os meios e fins das leis, o que não se restringiria sequer ao 

julgamento de casos concretos. Nota-se, então, que o principio da proporcionalidade é 

apontado, mais uma vez, como critério racional capaz de justificar os juízos 

decorrentes dessa prática, que tem funcionado como a segunda face de uma mesma 

moeda, a ponderação de bens e interesses, sendo chamada, segundo expressão 

empregada pelo STF, de “controle judicial de proporcionalidade ou razoabilidade das 

leis”.  

Assim, há de se reconhecer que o exercício da Jurisdição constitucional no 

Brasil tem reforçado a perspectiva teórica divulgada por Alexy, segundo a qual a 

ponderação de bens e interesses representa a única solução para o problema da 

aplicação jurisdicional dos princípios constitucionais, bem como para a questão da 

vinculação dos direitos fundamentais. 58 

Buscando-se, então, contribuir para o desenvolvimento de uma compreensão 

constitucionalmente adequada da interpretação jurídica, à luz de uma reconstrução dos 

discursos jurisdicionais de aplicação normativa, no marco do Estado Democrático de 

Direito, pretende-se problematizar as pré-compreensões subjacentes à perspectiva 

teórica e à prática do “sopesamento de princípios constitucionais concorrentes”, do 

“controle judicial de proporcionalidade ou razoabilidade das normas”, ou seja: da 

“ponderação de bens e interesses”. 

Para tanto, serão apontados alguns riscos à democracia subjacentes aos 

pressupostos da ponderação de bens e interesses, tais como o de que a Constituição 

                                                           
58 Cf. ALEXY, Robert. Colisão e ponderação como problema fundamental da dogmática dos direitos 

fundamentais, op. cit., p. 17. 
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representa uma “ordem concreta de valores”59 e de que seus princípios, passíveis de 

“colisão” em face das situações de aplicação, possuem um código gradual de realização 

que possibilita, nesses casos, sua “relativa” aplicação, isto é, que os direitos 

fundamentais sejam considerados “comandos de otimização”60, cuja realização se dá na 

“medida do possível”, de acordo com os sacrifícios e restrições impostos justamente por 

aquele que deveria assegurar sua constitucionalmente adequada aplicação – o Judiciário.  

 

CONSTRUINDO UMA ANÁLISE CRÍTICA ACERCA DA “PONDERAÇÃO DE 

BENS E INTERESSES”: EQUÍVOCOS METODOLÓGICOS DA 

“JURISPRUDÊNCIA DE VALORES”  

 

Verifica-se que o processo de criação do direito se abre a distintos argumentos, 

tais como argumentos morais, éticos, políticos, culturais e até mesmo pragmáticos, 

compondo-se num intenso debate e jogo de interesses. Nesse sentido, é possível afirmar 

que “os discursos éticos sobre o bem fazem parte do debate político, mas este não se 

reduz àquele”, afinal argumentos éticos, acerca do que é bom para nós, são temperados 

por questões pragmáticas de interesses, à luz de razões morais acerca do que é justo, o 

que possibilita a formação de compromissos políticos sob condições equânimes, isto é, 

sob “condições procedimentais de gênese democrática” que assegurem a legitimidade 

do direito vigente. 61 

Assim, há de se considerar que os processos políticos de criação do direito 

envolvem muito mais do que “orientações à valores compartilhados”62, pois têm como 

cerne os compromissos firmados entre as partes de uma comunidade, o que pressupõe 

um desejo de cooperação, ou seja, uma vontade de enfocar as regras do jogo de modo a 

                                                           
59 Cf. ALEXY, Robert. Constitutional rights, balancing, and rationality. In  Ratio Juris, vol. 16, n° 02, 
Junho de 2003, p. 131 e seguintes.  
60 Cf. ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios Políticos Y 
Constitucionales, 2001, p. 86.  
61 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcele Andrade. Direito Processual Constitucional, op. cit., p. 255. Cf. 
também: HABERMAS, Jürgen. Três modelos normativos de democracia. Trad. Anderson Fortes Almeida 
e Acir Pimenta Madeira. Belo Horizonte, Cadernos da Escola do Legislativo, n. 3, jan./jun. de 1995; 
Habermas, Jürgen, Between facts and norms, op. cit., p. 263. 
62 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 282. 

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10432



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

alcançar resultados aceitáveis por todos, ainda que em decorrência de fundamentos 

distintos.63  

Vale reafirmar, então, a consideração de que normas jurídicas podem conter 

distintos tipos de conteúdo. Deve-se, no entanto, destacar que, seja ele qual for, o 

conteúdo de uma norma não retira o caráter propriamente jurídico desta. Assim, mesmo 

ao verificar que os direitos fundamentais apresentem conteúdo axiológico, aqueles não 

devem ser confundidos com valor. O mesmo deve se dar em relação à moral, à política, 

à economia, etc. Considera-se, assim, que independentemente das matérias que as 

normas disciplinem e dos valores, bens, ou interesses que, dentre as diversas razões 

apresentadas, tenham sido considerados determinantes no processo de sua criação, elas, 

enquanto normas, operam em um código binário próprio do direito, qual seja: 

lícito/ilícito, ou, em outros termos, devido/não devido. Portanto o direito é 

deontológico.  

Nesse sentido, é proveitoso mencionar a explicação do surgimento e 

desenvolvimento do sistema jurídico, tendo em vista os pressupostos da Teoria da 

Autopoiesis e o fenômeno chamando por Niklas Luhmann de diferenciação funcional. 

Luhmann sustenta que a partir do circuito comunicativo geral, e no seio do sistema social, 

novos e específicos circuitos comunicativos vão se gerando e se desenvolvendo. Verifica-

se, então, que tão logo esses circuitos emergentes atinjam um determinado grau de 

complexidade e aperfeiçoamento na sua própria organização auto-reprodutiva – o que 

pressupõe a emergência de um código específico que guie as operações auto-reprodutivas 

sistêmicas – eles autonomizam-se do sistema social geral, originando subsistemas sociais 

autopoiéticos. O sistema jurídico tornou-se, dessa forma, um subsistema social 

funcionalmente diferenciado, graças ao desenvolvimento de um código próprio binário: o 

“legal/ilegal” (“direito/não direito” ou “devido/não devido”). Assim, é justamente esse 

código que, operando como centro de gravidade de uma rede circular e fechada de 

operações sistêmicas, assegura a originária auto-reprodução recursiva dos seus elementos 

básico e a sua autonomia em face dos demais subsistemas sociais.64  

                                                           
63 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 283. 
64 Consideração desenvolvida a partir de anotações realizadas nas aulas da disciplina Sociologia Jurídica 
II ministradas pela Professora Doutora Juliana Neuenschwander Magalhães, na Pós-graduação da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, no 1° semestre letivo de 2003.  
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Sendo assim, pretende-se agora analisar em que sentido a prática da 

ponderação de bens e interesses, na qual os princípios jurídicos são considerados 

“mandados ou comandos de otimização”, pode confundir o “direito” com o seu 

conteúdo axiológico, quais as conseqüências da equiparação “norma” e “valor”, e de 

que forma o “sopesamento de princípios jurídicos” pode ser orientado à realização de 

objetivos, finalidades ou bens que passam a concorrer, nesse processo, contra o próprio 

Direito vigente. 

Há de se destacar, então, as dúvidas levantadas por Jürgen Habermas em 

relação à legitimidade da práxis decisória da Corte Constitucional Federal Alemã que se 

fundamentam na questão acerca dos pressupostos metodológicos da prestação 

jurisdicional, especialmente no que se refere à auto-compreensão metodológica dos 

juízes e tribunais constitucionais.65 Na República Federal da Alemanha tal crítica dirigi-

se diretamente à jurisprudência ou “doutrina de valores" (Wertordnungslehre) 

desenvolvida pela própria Corte Constitucional Federal. Segundo Habermas: 

 

“A justificada crítica em relação à ‘jurisprudência de valores’ é 
freqüentemente dirigida de forma imediata a conseqüências constitucionais 
perturbadoras sem, no entanto, primeiramente explicitar que se trata apenas 
dos efeitos de uma falsa auto-compreensão metodológica da prática da 
Corte. A crítica, portanto, perde de vista a alternativa de uma compreensão 
correta da interpretação construtiva, segundo a qual os direitos não devem 
ser assimilados a valores.” 66  

 

Associada a essa problemática compreensão corroborada pela Corte 

Constitucional Federal Alemã e “reproduzida” também no Brasil, de que o conjunto de 

princípios constitucionais representa uma "ordem concreta de valores"67, encontra-se a 

prática da “ponderação de bens e interesses”. Essa questionável perspectiva vincula a 

aplicação dos direitos fundamentais ao “limite do possível” e a um “sopesamento” 

orientada por objetivos tendo em vista a idéia de que um valor não pode pretender ter, 

por si mesmo, uma prioridade incondicional sobre os demais valores.68 Contudo, 

                                                           
65 Cf. HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 253. 
66 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., pp. 253-254.  
67 Cf. ALEXY, Robert. Constitutional rights, balancing, and rationality. In  Ratio Juris, vol. 16, n° 02, 
Junho de 2003, p. 131-140.  
68 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 254. 

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10434



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

segundo Habermas, diferentemente dos valores, cujo significado é teleológico, os 

princípios constitucionais devem ser tomados em um sentido deontológico.  

Enquanto valores correspondem a preferências intersubjetivamente 

compartilhadas, relacionando-se a bens e interesses que em coletividades específicas 

são considerados relevantes e que são realizados gradualmente mediante ações dirigidas 

a determinados objetivos ou finalidades; normas legítimas obrigam seus destinatários 

igualmente, sem exceção, a cumprir as expectativas generalizadas de comportamento, 

valendo-se de um código binário, e não gradual.  

Normas distintas devem se enquadrar em um sistema coerente, pois, segundo 

Habermas69, a validade-dever das normas tem o sentido absoluto de uma obrigação 

incondicional e universal em que se pretende algo igualmente bom para todos.  

Valores distintos, por sua vez, relacionados sobretudo à idéia do é bom para 

nós, competem entre si por prioridade. Em tal competição, relações de preferência são 

estabelecidas de forma a afirmar que certos bens são mais atrativos do que outros, o que 

se opera em um código gradual que possibilita uma concordância em distintos graus 

com a respectiva sentença avaliativa. Mesmo encontrando reconhecimento 

intersubjetivo em certa cultura ou forma de vida, valores constituem configurações 

essencialmente flexíveis e plenas de contradição.70 

Nesse sentido, Habermas ressalta os seguintes aspectos da distinção entre 

normas e valores: 

 

“Então, normas e valores diferem-se entre si, primeiramente, pela referência 
a ações obrigatórias versus a referência a ações teleológicas; em segundo 
lugar, pelos códigos binário versus gradual de suas pretensões de validade; 
em terceiro, pelo caráter absoluto versus o relativo; e, em quarto lugar, pelos 
critérios de coerência distintos que os sistemas de normas e o sistema de 
valores têm que satisfazer. O fato de que normas e valores se diferenciem 
nessas propriedades lógicas produz distinções significativas também no que 
se refere à sua aplicação.”71 

  

                                                           
69 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 255. 
70 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 255. 
71 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 255.  
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Destaca-se, assim, que não é possível afirmar que as ações recebem o mesmo 

tipo de orientação caso sejam determinadas por normas, de sentido deontológico, ou por 

valores, de sentido axiológico, pois, enquanto em um sistema de normas legítimas 

considera-se correta a ação que seja igualmente boa para todos, em um sistema de 

valores, relacionado, por exemplo, à nossa cultura ou forma de vida, considera-se 

correta a conduta que for boa para nós. Embora o Direito positivo seja aplicado apenas 

em um território jurídico determinado, havendo um respectivo círculo de afetados, tal 

distinção não pode ser desconsiderada, ainda que a pratica decisória o faça. 

Ao se posicionar em favor da concepção defendida por Ronald Dworkin, de 

que direitos fundamentais são princípios deontológicos, Habermas se opõe frontalmente 

à concepção defendida por Robert Alexy de que direitos fundamentais são bens 

jurídicos otimizáveis e afirma que pretender equacionar a Constituição como uma 

ordem concreta de valores é ignorar que os direitos fundamentais são constituídos 

segundo o modelo de normas de ação vinculantes e não consoante ao modelo dos bens 

atrativos.72  

A atividade jurisdicional orientada por valores desconsidera a distinção entre a 

aplicação e criação do direito, contemplando o “status de uma legislação concorrente”73 

e desconsiderando que o ponto de vista normativo deve prevalecer sobre qualquer outra 

finalidade ou objetivo vislumbrados na atividade jurisdicional, que não deve ser o meio 

para que o conteúdo teleológico ingresse no direito.74   

Acerca da equiparação da Constituição a uma “ordem objetiva de valores”, 

Ingeborg Maus, por sua vez, aponta o seguinte perigo:  

 

“assim como o monarca absoluto de outrora, o tribunal que disponha de tal 
entendimento do conceito de constituição encontra-se livre para tratar de 
litígios sociais como objeto cujo conteúdo já está previamente decidido na 
constituição ‘corretamente interpretada’, podendo assim disfarçar o seu 
próprio decisionismo sob o manto de uma ‘ordem de valores’ submetida à 
constituição.”75 

 

                                                           
72 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 256. 
73 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 258. 
74 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 256. 
75 MAUS, Ingeborg. O judiciário como superego da sociedade, op. cit., p. 192. 
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No mesmo sentido, Habermas demonstra a correlação entre o equívoco norma 

e valor e o anti-democrático pressuposto subjacente a prática decisória da Corte 

Constitucional Alemã de que esta deve lutar pela atualização dos valores materiais 

pré-estabelecidos, o que a transforma em uma autoritária instância de revisão da própria 

Constituição. Verifica-se, então, que há possibilidade de qualquer razão assumir o 

caráter de argumento político – “de relevância jurídica” – em caso de “conflito” na 

aplicação do Direito. Isso compromete, segundo Habermas, o “escudo ou barreira contra 

fogo” estabelecido pela compreensão deontológica dos princípios jurídicos.76 Afinal, a 

partir do momento em que os direitos são equiparados a bens e valores, todos eles 

passam a competir, no mesmo nível, por prioridade na atividade jurisdicional.77 

Friedrich Müller também  posiciona-se de forma a reforçar esta perspectiva: 

 

“Direitos fundamentais não são ‘valores’, ‘privilégios’, ‘exceções’ do poder 
do Estado ou ‘lacunas’ nesse mesmo poder, como o pensamento que se 
submete alegremente à autoridade governamental ainda teima em afirmar. 
Eles são normas, direitos iguais, habilitação dos homens, i. é., dos cidadãos, 
a uma participação ativa. No que lhes diz respeito, fundamentam 
juridicamente uma sociedade libertária, um estado democrático.”78 

  

DISCURSOS JURÍDICOS E A COMPREENSÃO DEONTOLÓGICA DO 

DIREITO  

 

Afirmou-se que o processo de criação das normas, que permite considerá-las 

válidas, possibilita a consideração de diversos argumentos, dentre os quais encontram-se 

argumentos morais, éticos e pragmáticos. Contudo, esse processo complexo articula-se 

por meio de uma racionalidade que requer que os direitos legitimamente estabelecidos 

passem a ser concebidos, segundo Ronald Dworkin, como "trunfos" que podem ser 

usados, no discurso jurídico de aplicação normativa, contra argumentos de política, ou 

seja, contra argumentos não jurídicos, como os exclusivamente éticos, morais ou 

                                                           
76 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 258-259. 
77 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito processual constitucional. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2001, p. 151.  
78 MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia, Trad. Peter Naumann. 
São Paulo: Max Limonad, 1998, p. 63. 
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pragmáticos, que não podem, no momento da decisão judicial, ser inseridos, tomados ou 

elevados à condição de Direito.  

Disso não decorre que, em conexão com a justificação concreta de uma decisão 

individual, necessariamente todo direito se sobreponha a todo bem ou interesse coletivo, 

visto que há casos em que a prioridade de certa finalidade coletiva é justificada à luz dos 

próprios princípios jurídicos. Assim, analisando o discurso de aplicação normativa, 

Habermas ressalta os perigos de uma concepção axiológica, logo, não deontológica, em 

relação aos direitos: 

 

“Porque normas e princípios, em virtude do seu caráter deontológico, podem 
pretender ser universalmente vinculantes e não apenas especialmente 
preferidos, é que possuem uma força justificatória maior do que a dos 
valores. Valores devem ser trazidos para o interior da ordem transitiva 
conjuntamente com outros valores caso a caso. Porque não há padrões 
racionais para isso, a avaliação acontece de forma arbitrária ou irrefletida, de 
acordo como padrões e hierarquias costumeiros.  

Enquanto uma corte constitucional adotar a teoria da ordem de valores e nela 
fundamentar sua prática, num tipo de realismo ou de convencionalismo 
morais, o perigo de juízos irracionais aumenta, porque os argumentos 
funcionalistas se sobrepõem aos argumentos normativos.”79  

 

A equiparação de direitos à bens, valores, ou finalidades é comumente 

acompanhada, nas hipóteses de conflito normativos, de uma questionável análise de 

“custo benefício”, de forma que as garantias constitucionais sejam relativizadas ao 

serem confrontadas com outros argumentos que, em determinadas situações, são 

considerados determinantes. Contudo, ao se afirmar o caráter deontológico dos direitos, 

tal análise – de “custo benefício” – torna-se inadequada. Nesse sentido, Habermas 

salienta sua posição crítica em relação ao sopesamento de princípios jurídicos: 

 

“No interior de uma campo de validação como esse, o direito se apresenta 
diante de seus destinatários, assim como antes, munido de uma reivindicação 
de validação que exclui uma pesagem dos direitos segundo o modelo da 
ponderação de ‘bens jurídicos’ precedentes ou menos importantes. A 
maneira de avaliar nossos valores e a maneira de decidir o que ‘é bom para 
nós’ e o que ‘há de melhor’ caso a caso, tudo isso se altera de um dia para o 
outro. Tão logo passássemos a considerar (por exemplo) o princípio da 
igualdade jurídica meramente como um bem entre outros, os direitos 

                                                           
79 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 259.  

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10438



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

individuais poderiam ser sacrificados caso a caso em favor de fins coletivos; 
no caso de uma colisão, deixaria de ocorrer o ‘recuo’ de um direito em 
relação a outros, sem que ele tivesse que perder com isso sua validade.”80 

 

O caráter deontológico não deve ser comprometido nem mesmo quando 

princípios jurídicos distintos, válidos e a primeira vista aplicáveis, aparentemente 

representem, em um caso concreto, comandos divergentes ou concorrentes. A solução 

do caso deve se dar no discursos jurídico de aplicação, sem que se comprometa o caráter 

normativo e deontológico dos princípios que integram o sistema, cuja coerência deve 

ser reafirmada. Para tanto, não se requer que se decida em que medida os valores 

concorrentes serão respectivamente atendidos, mas que se examine as normas prima 

facie aplicáveis no sentido de se encontrar a que melhor se adeqüe à situação de 

aplicação, a partir da descrição completa das circunstâncias e pontos de vistas 

relevantes. Ressalta-se, assim, a importância de se estabelecer uma relação de coerência 

entre a norma pertinente e as que - embora válidas e prima facie aplicáveis - não forem 

consideradas adequadas ao caso concreto, numa perspectiva deontológica, e não 

axiológica. Reiterando a relevância, no plano da aplicação normativa, do "juízo de 

adequabilidade", Habermas afirma: 

 

“A norma aplicada e as demais não se relacionam como valores 
concorrentes, que, como  comandos de otimização, podem ser cumpridos em 
diferentes graus dependendo do caso. Pelo contrário, a relação, quanto às 
normas, é a de ‘adequação’ ou a de ‘inadequação’. Aqui, ‘adequabilidade’ 
tem o mesmo sentido da validade de um juízo singular que, derivado de uma 
norma geral e válida, permite primeiramente que essa norma subjacente seja 
completamente ‘saturada’.”81 

   

A consideração do caso concreto, tomado como único e irrepetível não deve, 

portanto, obscurecer a distinção entre uma ponderação de comandos otimizáveis, de 

sentido teleológico, modelada por circunstâncias definidas no plano das preferências, e 

um constitucionalmente adequado juízo de adequabilidade. A relação entre os 

comandos deontológicos prima facie concorrentes, embora possa alterar-se a cada caso, 

está sujeita à “condição de coerência” (coherence proviso) de um sistema normativo que 

possibilita uma resposta correta para cada situação de aplicação. Além disso, como 

                                                           
80 HABERMAS, Jürgen. A inclusão do outro. São Paulo: Loyola, 2002, p. 356. 
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Habermas lembra, o que é melhor para nós nem sempre coincide com o que é 

igualmente bom para todos.82 

A concepção principiológica do Direito, em que a interpretação não pode ser 

padronizada mediante prévias regulamentações procedimentais e requer a consideração 

de cada situação de aplicação, não nega necessariamente a possibilidade de decisões 

racionais adequadas ao paradigma do Estado Democrático de Direito. Os pressupostos 

da interpretação jurídica devem, no entanto, ser tematizados de forma que os complexos 

passos de uma interpretação  construtiva vinculem-se ao que Habermas chama de 

“controle de racionalidade procedimental de um discurso de aplicação juridicamente 

institucionalizado”83. 

Para tanto, é necessário distinguir discurso de justificação e discurso de 

aplicação do Direito, demarcando-se as tarefas que o Legislativo e o Judiciário podem 

legitimamente realizar, de forma que o último limite-se à aplicação das normas. 

Segundo Habermas, o fato de que tanto o Judiciário quanto o Legislativo estão 

vinculados à Constituição não implica em que eles devam competir no mesmo plano.84 

Na perspectiva do Legislativo, a Constituição é interpretada tanto na elaboração quanto 

no desenvolvimento do sistema de direitos, tendo em vista a realização de políticas. O 

Judiciário, por sua vez, numa atividade de interpretação, toma as razões da Constituição 

para reger coerentemente casos concretos de forma que as decisões tenham por base 

princípios jurídicos vigentes. Para as normas que não permitam uma aplicação coerente 

com a Constituição, vale lembrar, existe o controle de constitucionalidade. 

Portanto, o exame pelo Judiciário do conteúdo das normas controversas deve 

ser realizado de forma a reafirmar a relevância dos pressupostos comunicativos e 

condições procedimentais do processo legislativo democrático, a fim de que a 

abordagem da jurisdição constitucional, especialmente no que se refere à questão da 

afirmação de sua legitimidade, possa ser considerada adequada ao Estado Democrático 

de Direito. Afinal, como afirma Habermas85, os juízes devem decidir de acordo com o 

Direito legitimamente vigente, ao invés de criá-lo caso a caso, em razão da necessidade 

                                                                                                                                                                          
81 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 260.  
82 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 261. 
83 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 261. 
84 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 262. 
85 Cf. HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, op. cit., p. 198 e seguintes. 
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de se garantir, por meio do Direito, a imposição legítima de expectativas de 

comportamento estatalmente sancionadas, ou seja, de se assegurar também a certeza do 

Direito.  

Logo, somente o processo legislativo deve se situar em um nível discursivo tal 

que “argumentos de grande generalidade e abertura” - dentre os quais argumentos 

éticos, morais, políticos, práticos, que envolvam juízos acerca da adequação de meios a 

fins, dentre outros - possam ser acolhidos, legitimamente. Isto se dá em razão da 

específica possibilidade de participação que, mediada processualmente e passível de 

apreensão tão somente em termos procedimentais, só é assegurada no discurso político 

de justificação.86 

Dessa forma, não seria adequado transformar as pretensões conflitantes em 

pretensões jurídicas vinculantes exclusivamente por meio de decisões judiciais, pois 

para que a tarefa de julgar seja capaz de realizar sua função socialmente integradora sem 

que se comprometa a legitimidade do Direito, as decisões judiciais devem ser, 

simultaneamente, consistentes e racionalmente aceitáveis, ou seja, coerentes com o 

Direito vigente e adequadas à respectiva situação de aplicação normativa. 

Portanto, num contexto em que se percebe claramente o crescente incremento 

de complexidade em relação às sociedades atuais, marcadas por um pluralismo de 

formas de vida e visões de mundo, muitas vezes concorrentes, o desafio de se realizar, 

por meio do Direito, um “processo de integração social” em que os membros da 

sociedade se sintam, a um só tempo, destinatários e co-autores das normas87  - 

preservando-se, com isso, a própria democracia – deve ser considerado não só plano da 

criação e justificação das normas, mas, também, na discussão e definição dos limites e 

possibilidades da tutela jurisdicional, no paradigma do Estado Democrático de Direito.  

Eis alguns dos desafios para hermenêutica constitucional no paradigma do Estado 

Democrático de Direito. 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

                                                           
86 CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional, op. cit., p. 196, nota 
14. 
87 HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms, p. 33. 

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10441



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

ALEXY, Robert. Constitutional rights, balancing, and rationality. In  Ratio Juris, vol. 
16, n° 02, Junho de 2003.  

ALEXY, Robert. Sistema juridico, principios juridicos y razon practica. In Derecho y 
Razon Practica. México: Distribuciones Fontamara, 1993. 

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica – a Teoria do Discurso Racional 
como Teoria da Justificação Jurídica. Traduzido por Zilda Hutchinson Schild Silva. São 
Paulo: Landy, 2001. 

ALEXY, Robert. Teoria de los derechos fundamentales. Madrid: Centro de Estudios 
Políticos Y Constitucionales, 2001.  

BARACHO JÚNIOR, José Alfredo de Oliveira. A nova hermenêutica na jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. In: SAMPAIO, José Adércio Leite (coordenador). Crise e 
desafios da Constituição. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 

BARACHO, José Alfredo de Oliveira. Teoria Geral do Princípio da Proporcionalidade. 
In Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas, n° 15, ano XIV. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1° semestre de 1999. 

CARVALHO NETTO, Menelick de. A interpretação das leis: um problema 
metajurídico ou uma questão essencial do Direito? De Hans Kelsen a Ronald Dworkin. 
In: Cadernos da Escola do Legislativo, Belo Horizonte, n. 5, jan./jun. de 1997, p. 27-30.  

CARVALHO NETTO, Menelick de. O requisito essencial da imparcialidade para a 
decisão constitucionalmente adequada de um caso concreto no paradigma do Estado 
Democrático de Direito. Revista da Ordem dos Advogados do Brasil, Ano XXIX, n.68, 
p. 78, jan./jun., 1999. 

CARVALHO NETTO, Menelick de. Racionalização do ordenamento jurídico e 
democracia. In: Revista Brasileira de Estudos Políticos nº 88. Universidade Federal de 
Minas Gerais. Programa de Pós-graduação da Faculdade de Direito. Belo Horizonte, 
dezembro de 2003. 

CARVALHO NETTO, Menelick de. Requisitos pragmáticos da interpretação jurídica 
sobre o paradigma do Estado Democrático de Direito. In Revista de Direito Comparado, 
vol. 03. Belo Horizonte: Mandamentos, 2000, p. 473-486. 

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito Processual Constitucional. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001.  

CATTONI DE OLIVEIRA, Marcelo Andrade. Direito processual constitucional. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2001, p.38-42. 

DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Tradução do original em inglês de Marta 
Guastavino. 1.ed. Barcelona: Editorial Ariel, 1984, y 1995 (2.reimp.). 

DWORKIN, Ronald. Los derechos en serio. Traduzido do original em inglês por Marta 
Guastavino. Barcelona: Editorial Ariel, 1984 (1 ed) y 1995 (2ª reimpressão). 

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10442



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

DWORKIN, Ronald. O império do direito. Trad. Jefferson Luiz Camargo. São Paulo: 
Martins Fontes, 1999. 

GRECO FILHO, Vicente. Manual de Processo Penal. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. 

HABERMAS, Jürgen. Between facts and norms: contributions to a discourse theory of 
law and democracy. Tradução de William Rehg. Massachusetts: The MIT Press, 
Cambrigde, 1996.  

JOUANJAN, Olivier. Apresentação do tradutor. In: MÜLLER, Friedrich. Discours de la 
métohode juridique [Juristische Methodik]. Traduzido do alemão por Olivier Jouanjan. 
Paris: Presses Universitaires de France, 1996. 

KELSEN, Hans. Introduction to the problems of legal theory. A translation of the first 
edition of Reine Rechtslehre or pure theory of Law. Trad. Bonnie Litschewski Paulson 
and Staley L. Paulson. Oxford: Claredon Press, 1992. 

KELSEN, Hans. Sobre a teoria da interpretação. Trad. Raíssa R. Mendes. Cadernos da 
Escola do Legislativo. Belo Horizonte, n, 05, jan./ jun. 1997, p. 31 et seq.  

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 5ª ed. Trad. João Baptista Machado. São 
Paulo: Martins Fontes, 1996. 

KELSEN, Hans. Théorie pure de droit. Introduction a la science du droit. Trad. de Henri 
Thévenaz. Boudry: Édition de la Baconnière, 1953. 

KELSEN, Hans. Théorie pure du droit. 2.ed. Tradução de Charles Eisenmann. Paris: 
Dalloz, 1962. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Processo Civil e direito à preservação da intimidade. 
In: Temas de Direito Processual, Segunda série. São Paulo: Saraiva, 1980. 

MULLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia, Trad. 
Peter Naumann. São Paulo: Max Limonad, 1998. 

SARMENTO, Daniel. A Ponderação de Interesses na Constituição Federal. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2003. 

* T
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da FDV – Faculdades Integradas de Vitória

10443



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

DIGNIDADE INDÍGENA E PROTEÇÃO À DIVERSIDADE CULTURAL NOS 

CAMINHOS DA NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL 

 

Julianne Holder Da Câmara Silva Feijó 

 Maria Dos Remédios Fontes Silva 

RESUMO 

Com a superação do Estado de Direito e ascensão do Estado 
Constitucional, novos valores como o pluralismo e a diversidade 
cultural ganharam espaço e relevo político, influenciando as diretrizes 
das novas constituições que surgiam. Conduziram não só a quebra dos 
sólidos paradigmas da Era liberal como imiscuíram seus valores na 
definição da nova geração cultural que nascia. Neste contexto, 
minorias étnicas ganharam voz e visibilidade política, obtendo o 
reconhecimento de sua singularidade cultural além do direito a 
perpetuá-la, pois agora dignidade humana significa dignidade para 
todos, o que representa o reconhecimento da diversidade e o direito à 
diferença. Trabalhamos então a dignidade humana com um valor 
plástico, que se flexiona e se acomoda aos diferentes contextos sociais 
e diferentes compreensões do que seja uma vida digna, reflexo da 
heterogeneidade da sociedade hodierna, principalmente em países de 
vasta formação étnica e cultural como os latino-americanos e seu 
grande contingente de etnias indígenas e outras comunidades 
tradicionais. Em seguida analisamos o papel do judiciário na defesa 
dos direitos fundamentais dessas minorias étnicas, sugerindo que em 
face de controvérsias de difícil solução dever-se-ia lançar mão das 
técnicas da nova hermenêutica constitucional, tal como a teoria 
material da constituição e a formação de um bloco de normas 
constitucionais não inscritas no texto da Carta, bem como dos 
métodos de exegese propostos por Theodor Viehweg, em sua Tópica e 
Jurisprudência, e por Peter Häberle em sua A sociedade aberta dos 
interpretes da constituição.  

 

Palavras-chave: Dignidade humana; Pluralismo; Proteção a 
identidade cultural; Direitos indígenas; Nova hermenêutica 
constitucional. 

 

 

INDIGENOUS DIGNITY AND PROTECTION OF CULTURAL DIVERSITY IN 

CONSTITUTIONAL HERMENEUTICS NEW WAYS 

 

ABSTRACT 

To overcoming the rule of law and the rise of the Constitution State, 
new values such as pluralism and cultural diversity gained political 
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prominence and space, influencing the guidelines of the new 
constitutions that emerged. Led not only sound breaking the 
paradigms of liberal and was meddling in their values cultural 
definition of the new generation born. In this context, ethnic 
minorities gained political voice and visibility, obtaining recognition 
of their cultural uniqueness and the right to perpetuate it, because now 
human dignity means dignity for all, which represents the recognition 
of diversity and the right to difference. Work then the value of human 
dignity with a plastic, which flexes and accommodates the different 
social contexts and different understandings of what constitutes a 
dignified life, reflecting the heterogeneity of today's society, 
especially in countries with vast cultural and ethnic background as the 
Latin Americans and their large contingent of indigenous people and 
other traditional communities. Then we analyze the role of judiciary in 
the fundamental rights of these ethnic minorities, suggesting that in 
the face of controversy difficult to solve should take advantage of new 
techniques of constitutional hermeneutics as the theory of material 
constitution and the formation of a block of constitutional rules not 
included in the text of the Charter, and the methods of exegesis 
proposed by Theodor Viehweg in his Topical and Jurisprudence, and 
Peter Häberle in its open society of interpreters of the constitution.  
 
Key-words: Human dignity; Pluralism; Protection of cultural identity; 
Indigenous rights; New constitutional hermeneutics. 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

 

A consolidação do Estado Constitucional inaugurou uma fase humanitária sem 

precedentes na história da evolução política do homem. Nascido em retaliação à desastrosa 

experiência nazista que aviltou e abusou dos direitos humanos, o Estado Constitucional 

coroou a dignidade humana como seu primado nuclear, que se irradiaria pelo sistema jurídico 

a partir de uma constituição poderosa e invasora. A Carta Magna Neoconstitucional está em 

tudo, impregnando com seus valores todos os aspectos da vida social e jurídica, atribuindo o 

rol de direitos elementares e a materialização de uma vida digna a todas as parcelas da 

coletividade.  

Outra faceta do Neoconstitucionalismo foi reconhecer que a sociedade hodierna é 

bastante heterogênea e diversificada, composta por uma gama de grupos sociais com 

interesses, aspirações e anseios diferentes que precisam conviver e se harmonizar dentro de 

um mesmo território nacional e debaixo de uma mesma constituição. O Estado 

Constitucional, assim, nasceu essencialmente pluralista e multicultural, reconhecendo a 
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diversidade social que encerra e preocupado em dar proteção às minorias nacionais, 

especialmente em Estados cuja formação étnica e cultural revela inúmeras comunidades 

tradicionais1 que vivem em seus costumes próprios, professando religiões, línguas e tradições 

diversos do restante da sociedade envolvente. 

Assim, a dignidade humana, no contexto do Neoconstitucionalismo, ganha um 

redimensionamento para compreender o direito a diferença e a proteção a diversidade cultural 

como um fator inexoravelmente ligado à sua materialização. Indo mais além, se a dignidade 

humana deve ser garantida aos diferentes grupos que convivem na sociedade plural 

compreende-se que ela (a dignidade) se apresenta como um valor plástico e flexível de modo 

a se adequar as diferentes realidades dos diferentes segmentos sociais, variando no tempo e no 

espaço.  

Daí que o conteúdo da dignidade humana, assim como dos direitos fundamentais, não 

pode ser compreendido como algo uniforme, mas variável, transformando-se de realidade 

para realidade. A uniformidade do conteúdo dos direitos fundamentais nada mais é do que 

uma construção ocidental, desenvolvida a partir de valores norte-americanos e eurocentristas 

difundidos através do modo de produção capitalista, não correspondendo a realidade dos 

diversos países latino-americanos e sua vasta formação étnica e cultural. 

Neste viés, aborda-se o multiculturalismo e a proteção à diversidade cultural como 

direitos fundamentais dos índios, indissociável de sua dignidade humana. Por conseguinte 

propõe-se, na solução de delicadas questões envolvendo os interesses indígenas, a utilização 

de alguns métodos da nova hermenêutica constitucional nascidos no pós-positivismo jurídico, 

tais como a teoria material da constituição e a formação de um bloco de constitucionalidade 

dentro do qual estariam os instrumentos internacionais que versam sobre os direitos 

elementares dessas comunidades, além da utilização das técnicas de exegese propostas por 

Theodor Viewveg e Peter Häberle no afã de dar reconhecimento ao direito costumeiro dessas 

comunidades, os quais se ligam a reprodução de suas tradições culturais que, por sua vez, 

conectam-se decisivamente à realização de sua dignidade. 

 

                                                 
1 A medida provisória nº 2.186-16/2001 (que dispõe sobre o acesso ao patrimônio genético e ao conhecimento 
tradicional associado) estabelece a seguinte definição de comunidade tradicional: “Grupo humano, incluindo os 
remanescentes de comunidades de quilombos, distinto por suas condições culturais, que se organiza, 
tradicionalmente, por gerações sucessivas e costumes próprios, e que conserva suas instituições sociais e 
econômicas”.  Melhor definição é trazida por Diegues e Arruda (apud Santilli, 2005. p. 132): “Grupos humanos 
diferenciados sob o ponto de vista cultural, que reproduzem historicamente seu modo de vida, de forma mais ou 
menos isolada, com base na cooperação social e relações próprias com a natureza. Tal noção refere-se tanto a 
povos indígenas quanto a segmentos da população nacional, que desenvolveram modos particulares de 
existência, adaptados a nichos ecológicos específicos.” 
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1 PLURALISMO, DIGNIDADE HUMANA E O SIGNIFICADO DOS DIREITOS 

FUNDAMENTAIS  

 

O Estado Liberal de Direito, inaugurado com o pós revolução francesa e 

independência norte-americana, arrimava-se nas idéias iluministas de objetividade científica, 

individualismo e racionalismo, compreendendo a sociedade como algo homogêneo, estático e 

uniforme, sem espaço para a alteridade nem para o culturalmente diferente. Tudo o que era 

diverso dos padrões de uma sociedade “moderna” capitalista estaria fadado ao gradativo 

desaparecimento e compulsiva absorção pela “sociedade envolvente”. Neste contexto o ser 

indígena era compreendido como uma condição provisória, destinada ao desaparecimento e à 

assimilação social2. 

No entanto, com a derrocada do Estado de Direito e progressiva ascensão do Estado 

Constitucional e a conseqüente positivação constitucional de um catálogo de direitos 

fundamentais, o princípio da dignidade humana foi alçado a valor fundamental do 

Ordenamento Jurídico, perpassando todos os aspectos do universo jurídico e social, realizando 

neles uma revolução sem precedentes. Materializar a dignidade passou a significar mais do 

que garantir a liberdade individual e a igualdade de condições perseguidas durante as 

revoluções liberais, significa possibilitar o exercício da diferença. Dignidade é poder ser 

diferente sem que isso acarrete a perda de direitos. 

O direito a diferença e a diversidade construído na trajetória do Estado Constitucional 

surge como um baluarte na defesa dos interesses das minorias após séculos de marginalização 

social e esquecimento jurídico. Mulheres, homossexuais, índios, quilombolas e toda uma sorte 

de segmentos sociais diferenciados ganham voz e visibilidade no cenário social. Desnudou-se, 

então, a vasta formação étnica e cultural dos países latino-americanos, cujas sociedades são 

formadas por uma gama de atores sociais, segmentos etnicamente e culturalmente 

diferenciados entre si e que precisam coexistir em harmonia debaixo de uma mesma 

Constituição e dentro de um mesmo Estado Nacional. 

Daí ter Konrad Hesse3 afirmado que a Constituição não só possui a função de formar e 

manter a unidade política, organizando o Estado, como também ostenta uma função de 

                                                 
2 Vigorava no direito interno e internacional instrumentos normativos voltados à incorporação do indígena ao 
modo de vida “civilizado”. Inclusive o Estatuto do Índio, Lei 6.001/1973, em vigor até hoje no Ordenamento 
brasileiro, adota o paradigma assimilacionista de aculturação indígena, com “o propósito de preservar a sua 
cultura e integrá-los, progressiva e harmoniosamente, à comunhão nacional” (art. 1º).  
3 Constitución y Derecho Constitucional. In: Manual de Derecho Constitucional. 2ª Ed. Madri: Marcial, 2001. 
p. 3. 
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integração política, harmonizando as diferentes opiniões, anseios e aspirações da sociedade 

plural, rompendo definitivamente com a compreensão homogênea da sociedade liberal. A 

Constituição pós-moderna é, pois, uma Carta essencialmente cosmopolita, refletindo a 

sociedade plural que conduz, articulando as diferentes necessidades e aspirações dos variados 

grupos de interesses que nela coexistem.  

Esse mister de integração política desempenhado pela Constituição conduz à sua 

necessária abertura para abarcar tudo o que for fundamental para a concretização da dignidade 

humana dos diferentes segmentos coexistentes na sociedade que regula, absorvendo uma 

gama de direitos que pela sua condição elementar elevaram-se ao status constitucional, sob o 

signo de direitos fundamentais, não só regras impositivas e cogentes, mas, sobretudo, 

princípios constitucionais cuja função integradora é notadamente sentida no campo da 

hermenêutica constitucional.  

O papel do exegeta é extremamente relevante no contexto do pós-positivismo visto 

que cabe a ele extrair o verdadeiro sentido e alcance da norma constitucional à luz dos valores 

relevantes à sociedade naquele dado momento histórico, contribuindo como verdadeiro co-

autor do processo de formação da norma jurídica. Daí que a Constituição de hoje necessita ser 

extremamente plástica, flexível, de forma a se amoldar aos valores contemporâneos da 

comunidade que regula, tendo a possibilidade de se renovar e de se reinventar de acordo com 

a evolução social, sem, contudo, implicar em uma reforma textual4 que acabaria por 

enfraquecer a sua força normativa. 

Os direitos fundamentais nada mais são do que os valores relevantes a uma dada 

coletividade num determinado momento de sua evolução histórica. São decisões políticas e 

escolhas relevantes (dimensão objetiva dos direitos fundamentais) tomadas por uma 

comunidade específica naquele determinado momento de seu desenvolvimento. Afirmamos, 

então, que cada catálogo de direitos varia no tempo e no espaço. É único. Por essa 

mesmíssima razão é que a Constituição pós-moderna necessita ser extremamente maleável, se 

flexionando conforme a progressiva evolução das necessidades sociais, absorvendo os valores 

que lhe são relevantes5 visto que o pilar de sua sustentação ergue-se a partir da dignidade da 

                                                 
4 BASTOS, Celso Ribeiro; MEYER-PFLUG, Samantha. A interpretação como fator de desenvolvimento e 
atualização das normas constitucionais. In: SILVA, Virgílio Afonso da (Org.). Interpretação constitucional. 
São Paulo: Malheiros, 2005. p.161. 

5 A Carta dos Estados Unidos da América mantém quase o mesmo texto desde a sua promulgação, em 1787, com 
algumas poucas emendas. É o melhor exemplo de Constituição rígida e simultaneamente plástica, dotando o 
intérprete de grande função reveladora da norma. Através da técnica da hermenêutica construtiva, os norte-
americanos constroem o sentido das normas constitucionais de acordo com o momento histórico de sua 
evolução, dotando a Carta Maior de grande capacidade adaptativa. 
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pessoa humana, valor que se renova à cada momento, não encontrando definição precisa e 

acabada.  

Neste sentido, ainda Hesse6, afirma que os direitos fundamentais não possuem 

conteúdo uniforme, mas variável, dependendo de fatores extrajurídicos como a cultura e a 

história de um povo, podendo um mesmo direito apresentar significados diferentes em 

constituições diferentes. Indo mais além, Carlos Frederico Marés7 leva em consideração que 

não existem direitos humanos universais, mas o direito universal de cada povo de construir o 

seu referencial de direitos humanos segundo suas tradições, usos e costumes. 

De fato, se o catálogo de direitos fundamentais significa os valores que são relevantes 

para uma determinada sociedade em determinado momento de sua evolução, em outra época, 

num mesmo Estado, o rol de direitos apresentará significado diverso; da mesma forma que 

esse catálogo divergirá em seu significado do catálogo de outro Estado Nacional. Isto porque 

as necessidades sociais refletidas no elenco de direitos positivados na Constituição são 

cambiantes, transformando-se de acordo com as necessidades da época.  

Disso decorre que também a compreensão do que seja a dignidade humana varia no 

tempo e no espaço, apresentando um significado amplíssimo, aberto às diversidades culturais 

e as variações sociais. Aliás, o alcance de seu conteúdo varia não só endemicamente (de 

acordo com a evolução histórica e correspondendo a maior ou menor heterogeneidade da 

comunidade), como varia a partir de um referencial externo, de um Estado para outro. 

A dignidade humana, como valor supremo a se irradiar por todo o Ordenamento 

Jurídico e a inspirar todo o rol de direitos com fins a garantir a todos um mínimo existencial 

em uma sociedade livre, justa e solidária, necessita apresentar um alto grau de adaptabilidade, 

de modo a abarcar as diferenças de contexto presentes na sociedade contemporânea. Sendo a 

Constituição um instrumento de integração política, harmonizando e equilibrando em seu 

cenário a diversidade de atores sociais, e sendo a dignidade o valor maior desta Carta, deve 

esta (a dignidade) também funcionar como ferramenta de integração social, uma força de 

inclusão, alcançando todos aqueles segmentos sociais conviventes em um mesmo Estado 

Nacional. 

Por esta razão é que o significado do que seja a dignidade humana não pode se dar 

uniformemente, segundo os padrões ocidentais de uma sociedade global capitalista. As 

diferenças culturais devem ser absorvidas na compreensão do que é uma vida digna. Do 
                                                 
6 Significado de los derechos fundamentales. In: Manual de derecho constitucional. 2ª Ed. Madrid: Marcial, 
2001,P. 84-85. 

7 O renascer dos povos indígenas para o direito. Curitiba: Juruá, 2008. p. 83. 
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contrário estar-se-ía diante de um imperialismo disfarçado, o imperialismo da moral ocidental, 

sob padrões eurocêntricos e norte-americanos8. Afinal, até o status de Estado Constitucional é 

uma expressão cultural e sua imposição forçada é uma forma de dominação. 

 

1.1 Multiculturalismo e proteção à diversidade cultural na América indígena 

 

Neste novo cenário político e social introduzido pelo Estado Constitucional se 

desenvolveu a idéia de multiculturalismo, consistindo no reconhecimento da diversidade de 

culturas no mundo que coexistem e se auto influenciam. No dizer de Boa Ventura de Souza 

Santos9 “o termo ‘multiculturalismo’ generalizou-se como modo de designar diferenças 

culturais em um contexto transnacional e global”10. Compreendeu-se que os diversos povos 

que vivem em seus costumes próprios, reproduzindo suas tradições milenares, se auto 

reconhecendo como segmento diferenciado da sociedade envolvente, merecem o direito à 

preservação de sua singularidade sociocultural11, posto que sem ela, perderiam sua identidade 

enquanto povo, fator indissociável da preservação de sua dignidade humana. 

Neste aspecto particular, por volta da década de oitenta, em reconhecimento dos 

direitos das minorias étnicas à diferença, paulatinamente os países latino-americanos 

passaram a se auto intitular sociedades pluriculturais e multiétnicas, inserindo em seus textos 

constitucionais direitos e garantias em prol da conservação da singularidade cultural dos 

povos indígenas que vivem, convivem e sobrevivem em seus territórios, resistindo 

bravamente contra o processo assimilacionista que teve início cinco séculos atrás. 

 Dessa forma, as constituições pós-modernas dos países americanos acabaram por 

romper com o modelo integracionista que vigorara até então, reconhecendo o índio não como 

uma categoria fadada a extinção e a gradativa incorporação ao modo de vida “civilizado”, mas 

como um setor da sociedade que está aqui para ficar e que deseja preservar sua singularidade 

                                                 
8 PIOVERSAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11ª ed. São Paulo: 
Saraiva, 2010. p. 156. 

9 SANTOS, Boaventura de Sousa (Org.). Reconhecer para libertar: Os caminhos do cosmopolitismo 
multicultural. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2003. p. 33. 

10 Boa Ventura de Sousa Santos (Op. Cit. P. 28) descreve o multiculturalismo como o reconhecimento da 
pluralidade de culturas que existem no mundo; a co-existência de culturas diversas num mesmo Estado Nação; e 
a existência de uma multiplicidade de culturas que se influenciam dentro do mesmo Estado Nação e além dele. 

11 Ao contrário do que possa parecer o indígena ou o quilombola, por exemplo, não vão perder esta qualidade se 
vierem a conviver com outras formas culturais. Eventuais transformações oriundas do coexistir entre diferentes 
povos é o que caracteriza a reprodução cultural, sem que, com isso, o grupo perca sua identidade, pois nenhuma 
cultura se mantém estática no tempo, todas se transformam em decorrência do contato com outras civilizações.  
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sociocultural, merecendo todos os direitos conferidos às demais parcelas da sociedade, sem 

necessariamente perder sua identidade histórica. 

Assim, o multiculturalismo se incorpora às constituições pós-modernas, se elevando 

ao status de direito fundamental posto que inarredável da preservação da dignidade humana 

dos povos indígenas e das demais comunidades que desenvolveram historicamente um estilo 

de vida tradicional, arrimado em usos e costumes próprios. 

Neste viés, ganha especial realce a Convenção 169 da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) – Convenção sobre povos indígenas e tribais em países independentes - que 

trata, dentre outros assuntos, da preservação da integridade étnica, cultural e religiosa dos 

índios, dos direitos originários sobre as terras que ocupam e sobre os recursos naturais nelas 

existentes, garantindo a igualdade de direitos entre indígenas e não-indígenas, sobretudo no 

que tange a efetividade dos direitos humanos. A Convenção 169 destaca-se no cenário 

internacional por sua inspiração multiétnica e pluricultural, superando decisivamente a antiga 

Convenção 107 da OIT que adotava o vetusto paradigma assimilacionista. 

A ascensão do multiculturalismo no Brasil remonta ao período de redemocratização 

política vivenciado pelo País no final da década de 80, marco inaugural do 

Neoconstitucionalismo brasileiro12 e de seus valores de sociedade plural. A derrocada do 

regime militar, o movimento das diretas já, a eleição de Tancredo Neves para a presidência da 

república e a instauração da Constituinte em 1987, gerou um forte clamor social por valores 

democráticos e proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, tão achincalhados pela 

ditadura militar. Este panorama acabou por dar voz às parcelas marginalizadas da sociedade, 

que viam a possibilidade de lutar por seus interesses, exigindo condições de igualdade e de 

dignidade. 

Assim, inovando na tradição constitucional brasileira, a Carta Política de 1988 

rompeu com o paradigma assimilacionista que, nas décadas anteriores, inclusive permeando 

as disposições do Estatuto do Índio13, estruturava o complexo de normas dedicado à proteção 

do indígena e que visava à gradativa superação de seu modo de vida “primitivo e obsoleto”, 

                                                 
12 BARROSO, Luiz Roberto. Neoconstitucionalismo e Constitucionalização do direito (O triunfo tardio do 
Direito Constitucional no Brasil). In: NETO, Cláudio Pereira de Souza; SARMENTO, Daniel. A 
constitucionalização do direito: fundamentos teóricos e aplicações específicas. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2007. p. 206. 

13 Observe que alguns dos dispositivos do Estatuto do Índio não foram recepcionados pela atual Carta da 
República, uma vez que se prendem ao paradigma integracionista de assimilação cultural, claramente 
ultrapassado não só pela nova Constituição brasileira, que protege a perpetuidade cultural dos silvícolas, 
quilombolas e demais populações formadoras do patrimônio cultural brasileiro, como também pelos valores 
pluralistas da pós-modernidade. 
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que estaria fadado ao desaparecimento, pelo modo de vida “civilizado” ao qual o silvícola 

necessariamente iria, e “desejaria”, se inserir.  

A atual Constituição Federal (CF), com clara inspiração multicultural e pluriétnica, 

não só reconheceu aos índios o direito originário sobre as terras que tradicionalmente 

ocupam14, assegurando-lhes o usufruto exclusivo das riquezas nelas existentes, como 

estruturou um sólido sistema de reconhecimento e proteção à sua singularidade étnica de 

forma a assegurar a reprodução física e cultural de suas comunidades (art. 231), garantindo-

lhes o direito de manter sua organização social, seus costumes, religião, línguas, crenças e 

tradições15. 

Da mesma forma, totalmente imersa em valores socioambientais e multiculturais, 

inovou a Carta de 1988 ao conceder proteção às manifestações culturais dos afro-

descendentes, incumbindo o Poder Público de proteger tais referências culturais, tendo em 

vista que constituem patrimônio cultural brasileiro (arts. 215, §1°, e 216). A Constituição 

ainda atribuiu aos remanescentes das comunidades quilombolas o direito de propriedade sobre 

os seus territórios16, conferindo, de forma inédita no Ordenamento Jurídico do País, proteção 

aos descendentes dos antigos escravos, deixados à margem das iniciativas governamentais 

desde a abolição da escravatura em 1888, quando os quilombos passaram da proibição a uma 

realidade simplesmente desconsiderada.  

A nova dogmática constitucional visa preservar a diversidade cultural do País, 

reconhecendo que o Brasil é uma nação multicultural e pluriétnica, formada por uma 

riquíssima variedade de populações tradicionais que merecem ter seu modo de vida secular e 

sua cultura singular preservados uma vez que contribuíram, e ainda contribuem, para a 

formação da identidade do povo brasileiro, consubstanciando nosso patrimônio cultural. 

Desta feita, a CF dedicou todo um capítulo (art. 215 e 216) à proteção das 

“manifestações das culturas populares, indígenas e afro-brasileiras, e das de outros grupos 

                                                 
14 A expressão Direitos originários sobre as terras que habitam liga-se ao reconhecimento, pelo Ordenamento 
Jurídico brasileiro, da ocupação imemorial da terra pelos autóctones, quando em 1° de abril de 1680 o Alvará 
Régio os outorgou tal legitimidade. No entanto, só em 1934 uma Constituição brasileira iria tratar dos direitos 
dos povos indígenas, assegurando-lhes a posse de suas terras. De lá para cá, a tendência das Constituições 
nacionais foi a manutenção do reconhecimento de que o direito da posse indígena sobre suas terras é congênito, 
restando o Alvará de 1680 ainda em vigor, posto que nunca fora revogado. 

15 Comunidade indígena é aquela que se auto identifica como segmento distinto da sociedade nacional, em 
virtude da consciência de sua singularidade étnica e continuidade histórico-cultural, com origem e descendência 
pré-colombiana. O índio, por sua vez, é aquele que se considera pertencente a esta comunidade, e é por ela 
reconhecido como seu membro. Por tanto, pelo critério da auto-identificação, é o sentimento de pertinência a 
uma dada comunidade que faz do índio um índio. È índio quem se sente índio, quem dá continuidade a 
identidade étnica através da reprodução físico-cultural.  

16 Art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT). 
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participantes do processo civilizatório nacional”, considerando “patrimônio cultural brasileiro 

os bens de natureza material e imaterial”, “portadores de referência à identidade, à ação, à 

memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira” determinando ao Poder 

Público a “defesa e valorização do patrimônio cultural brasileiro” e a “valorização da 

diversidade étnica e regional”. 

Assim, quilombolas, indígenas, seringueiros, babaçueiros, caiçaras, pescadores 

artesanais, ribeirinhos, castanheiros e toda uma sorte de populações que vivem um estilo de 

vida tradicional ganham espaço na tutela constitucional à diversidade cultural. Percebe-se, em 

verdade, que em nenhum dispositivo consta expressamente a opção constitucional pelo 

pluriculturalismo, como fez as constituições de outros países latinos17, entretanto, tal escolha 

resta clara e evidente em uma análise sistemática e holística da Carta Magna, que reconhece a 

importante participação de diferentes grupos étnicos e sociais no processo de formação da 

identidade cultural do povo brasileiro. 

 

2 A NOVA HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL E OS DIREITOS INDÍGENAS 

 

Na conjuntura da sociedade plural e da Constituição plástica, ganhou especial destaque 

a atividade hermenêutica, mormente a interpretação constitucional desenvolvida pela 

jurisdição constitucional. Desde o caso Marbury X Madison18, enfrentado pela Suprema Corte 

norte americana, em 1803, que a função de interpretação constitucional fora atribuída ao 

Poder Judiciário, a quem caberia a guarda da Carta Fundamental e o papel de dizer seu 

sentido e alcance. De lá para cá grande foi a evolução no campo da exegese constitucional 

principalmente Durante a edificação do Estado Constitucional.  

Com o advento do Neoconstitucionalismo e conseqüente derrocada do Estado Liberal, 

as novidades introduzidas pelo fenômeno da pós-modernidade e toda aquela quebra de 

paradigmas que encerrou acabou por transportar-se também para a esfera jurídica, onde 

operou uma verdadeira revolução, superando a ideologia do juspositivismo cujos padrões 

mecanicistas de exatidão matemática havia se coadunado com perfeição ao ideário liberal do 

                                                 
17 A Constituição Paraguaia se declara uma Nação pluriétnica e bilíngüe, reconhecendo o guaraní como língua 
oficial juntamente ao espanhol; Da mesma forma o Peru reconhece como oficiais, paralelamente ao castelhano, o 
aimara e o quechua, além de outras línguas aborígenes; o México declara-se um país de composição 
pluricultural; bem como a Bolívia se intitula multiétnico e pluricultural. Já a Constituição colombiana, de 
maneira tímida, reconheceu a diversidade étnica da nação comprometendo-se à protegê-la, tal qual fez a 
brasileira e a nicaragüense.  
18 O então presidente da Suprema Corte norte-americana, John Marshall, inspirado nas idéias de Alexander 
Hamilton, em O Federalista, partiu da idéia de que, se cabia ao judiciário a interpretação das leis, sendo a 
Constituição a lei suprema da Nação, competiria também aos juízes interpretá-la, dizendo seu sentido e alcance. 
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Estado de Direito, mas insuficiente para acompanhar as inovações dinâmicas e pluralistas que 

o superariam.  

A compreensão do direito como um sistema autopoiético, dissociado da realidade 

adjacente e suficiente por si mesmo para resolver os problemas cotidianos, cai por terra no 

Estado Constitucional, revelando que a norma jurídica significa algo mais do que o simples 

texto da lei, este que seria apenas “a cabeça do iceberg”19 nas palavras de Friedrich Müller, 

cabendo ao hermeneuta extrair de suas profundezas, aquela grande parte submersa, o seu 

verdadeiro sentido. Se na era do positivismo jurídico realidade e norma não se encontravam, 

no pós-positivismo que o sucede o interprete constitucional é chamado a superar esse hiato 

entre a constituição formal e a constituição material, conectando de forma decisiva o direito à 

realidade que o envolve, onde interpretar a norma significa concretizá-la e vice-versa, não 

havendo uma norma a ser interpretada se não houver um caso concreto a ser solucionado20. 

Dessa nova hermenêutica, três métodos se fazem relevante para o desenlace de 

delicadas questões envolvendo os interesses indígenas: A teoria material da constituição e sua 

abertura estruturante para absorver como fundamental direitos não inscritos no texto da Carta; 

e as técnicas hermenêuticas lançadas por Thedor Viehweg, em sua Tópica e jurisprudência, e 

por Peter Häberle em sua A sociedade aberta dos intérpretes da constituição.  

 

2.1 Direitos culturais à luz da teoria material da constituição 

 

Já vimos que a preservação da singularidade cultural indígena e quilombola, bem 

como de outras comunidades tradicionais, consubstancia o direito fundamental a ser diferente. 

No entanto, se o direito à isonomia, à liberdade de crença e religiosa e de não discriminação 

integram o elenco constitucional dos direitos fundamentais inscritos no artigo 5º, o direito à 

identidade cultural e a opção pluralista da nossa Carta não constam expressamente no texto 

normativo Capital, o que poderia conduzir um intérprete desavisado a concluir pela não 

fundamentalidade do direito indígena e quilombola à continuidade étnico-cultural. Tais 

direitos, pois, devem ser compreendidos à luz da teoria material da constituição que outorga a 

uma norma o status da constitucionalidade não pela inscrição textual na Carta, mas pelo 

conteúdo notadamente ligado à dignidade humana. 

                                                 
19 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 13ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003. p. 505. 
 
20 BONAVIDES. Op. Cit. P. 482. 
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Conforme mencionado alhures, uma importante característica do 

Neoconstitucionalismo reside na colocação do princípio da dignidade humana no epicentro da 

ordem constitucional, o qual, em virtude de seu caráter aberto, indeterminado e atrativo, 

acabou por proliferar um vasto rol de novos direitos que se elevaram o status da 

fundamentalidade21. Assim, os mais variados elementos relacionados a dignidade humana 

ganharam o plus da fundamentalidade, traduzindo-se em conteúdo constitucional estando ou 

não expressamente previsto na Norma Maior, passando, então, a compor o bloco de 

materialidade constitucional. 

Dessa forma, a teoria material da constituição significa o alargamento do conteúdo da 

Carta fundamental que passou a absorver ilimitadamente os valores e tendências de sua época, 

correspondendo, assim, às necessidades mais relevantes dos diversos segmentos componentes 

da comunidade política que representa.  

Nos deparamos, então, com um sistema constitucional dilatado, expandido, composto 

por um bloco material de constitucionalidade no qual se insere a Constituição formal. Dessa 

forma o conteúdo constitucional vai se alargando, absorvendo como uma espoja os valores 

relevantes para a sociedade em cada etapa de seu desenvolvimento, cabendo ao hermeneuta 

redimensionar esse conteúdo ao sabor da evolução social. Tal fenômeno corresponde ao 

método construtivo de interpretação constitucional empregado pela Suprema Corte norte-

americana, consistente na renovação do conteúdo constitucional sem reforma textual. 

O alargamento material da Constituição ganha especial realce no contexto dos 

interesses indígenas e quilombolas uma vez que importantes direitos destinados à tutela de 

sua dignidade provem de instrumentos internacionais. São direitos que, na maioria das vezes 

não estão expressamente escritos na Constituição muito embora, em face das chamadas 

clausulas de abertura e do caráter amplíssimo do princípio da dignidade humana, compõem o 

bloco de materialidade constitucional dos países signatários do respectivo instrumento. 

Com efeito, o artigo 5°, §2°, da Constituição Federal brasileira explicita que “os 

direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes [...] dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”. Busca a norma 

constitucional possibilitar a complementação do rol de direitos fundamentais previstos em seu 

texto normativo, reconhecendo que o catálogo de direitos fundamentais ali previsto não é 

                                                 
21 CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. A constituição aberta e os direitos fundamentais – Ensaios sobre o 
constitucionalismo pós-moderno e comunitário. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 20. 
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taxativo nem exaustivo, merecendo ser ampliado pelas normas futuras que apresentem 

conteúdo de direitos fundamentais, privilegiando, assim, o primado da dignidade humana. 

O artigo 5°, §2°, evidencia o caráter aberto da nossa Carta constitucional, 

possibilitando uma ampliação ilimitada das garantias fundamentais outorgadas ao povo 

brasileiro, reconhecendo, inclusive, a legitimidade do direito internacional como instrumento 

apto a operar esse alargamento, mantendo uma porta constantemente aberta entre o direito 

doméstico e o internacional no que tange aos direitos fundamentais.  

Daí que concluímos, não sem reconhecer a celeuma que envolve a matéria, pelo status 

de norma constitucional daqueles tratados e convenções internacionais ratificados pelo Brasil 

que versam sobre matéria de direitos humanos22 23. O texto constitucional é claro e cristalino 

“os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes [...] dos 

tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte”, possibilitando o 

alargamento de seu catálogo fundamental a partir de normas internacionais atinentes aos 

direitos fundamentais da pessoa humana. 

Construímos este raciocínio para chegarmos ao seguinte ponto: Conforme já 

fartamente analisado nos capítulos anteriores, o direito à diferença e a proteção à 

singularidade cultural de índios, quilombolas e outras comunidades tradicionais é condição 

cine qua non da realização, em seu favor, da dignidade humana, uma conquista do 

multiculturalismo e das concepções de sociedade aberta e pluralismo alcançadas na pós-

modernidade.  

Dessa forma, insta reconhecer que os instrumentos internacionais destinados à tutela 

da identidade étnica e cultural dessas comunidades, desde que ratificados pelo País, elevam-se 

ao status de normas constitucionais ainda que não estejam expressamente escritos em seu 

texto, em virtude do seu conteúdo de direito fundamental, compondo o nosso bloco de 

materialidade constitucional. Concluir de outra forma seria desprestigiar o citado dispositivo 

constitucional e a conquista que o mesmo representa, esvaziando o sentido da norma 

                                                 
22 Adotam esta tese, muito embora minoritariamente, alguns Ministros do Supremo Tribunal, tais como Celso de 
Mello, Cesar Peluso, Ellen Grece e Eros Grau. Prevalece hoje na Suprema Corte o entendimento capitaneado 
pelo Ministro Gilmar Mendes segundo o qual os tratados internacionais de direitos humanos possuem status 
supralegal, estando, pois, abaixo da Carta constitucional. 

23 Quanto ao §3° do art. 5° que assinala que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que 
forem aprovados segundo o quorum qualificado previsto para as Emendas Constitucionais serão a elas 
equiparados, cumpre observar que tal disposição gira em torno da positivação de tais normas internacionais no 
texto formal da Constituição, muito embora já componham seu bloco material desde que ratificados pelo Brasil. 
Neste sentido, vide Flávia Pioversan, Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 11ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2010. p. 72. 
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constitucional além de menoscabar o princípio da máxima efetividade das normas 

constitucionais. 

 

2.2 Os intérpretes da dignidade indígena 

 

Sendo a Carta uma norma aberta e plástica, na qual se incorporam os valores sociais 

mais relevantes, e sendo a sociedade algo fluido e dinâmico, depreende-se que o conteúdo 

constitucional irá se alterado, seguindo o compasso da evolução social. A Carta, como vimos, 

se transforma espiritualmente sem, contudo, modificar o seu texto normativo. É neste aspecto 

que a atividade do hermeneuta ganha relevância no Estado Constitucional.  

O juiz não é mais a “boca da Lei”, como anunciou Montesquieu, a atividade 

interpretativa não corresponde mais aos moldes mecanicistas e objetivos do positivismo 

jurídico que imperou no constitucionalismo clássico liberal.  O exegeta não está mais 

amarrado pura e simplesmente à letra fria da lei. A sociedade não é mais concebida como algo 

estático, cujas situações da vida se subsumiriam com perfeição aos códigos fechados. Cabe ao 

interprete, após uma pré-compreensão da realidade que o cerca, extrair do texto normativo a 

verdadeira norma por traz do dispositivo interpretado, aproximando o direito da realidade 

social, compreendendo que o sentido e alcance da norma variam conforme as flutuações 

sociais. 

Maior responsabilidade é ainda atribuída ao hermeneuta em países cuja formação 

social é bastante heterogenia, tais como os latino-americanos de vasta formação étnica e 

cultural, especialmente o Brasil com sua rica diversidade de comunidades tradicionais. São 

índios, quilombolas, seringueiros, ribeirinhos, caiçaras, comunidades rurais, pescadores 

artesanais, populações urbanas, enfim, uma diversidade social que precisa ser administrada e 

equilibrada a fim de que uma vida em dignidade seja assegurada a todos e que a coesão 

nacional se mantenha firme e estável. 

Daí porque ao interprete cabe uma pré-compreensão da realidade nacional. É 

necessário absorver as diferentes nuances que a dignidade humana e os direitos fundamentais 

assumem para cada um desses segmentos sociais. O significado dos direitos elementares e a 

compreensão de uma vida digna não pode se limitar à concepção ocidental de uma sociedade 

global, esta corresponde a padrões culturais eurocentristas e norte americanos difundidos 

através do modo de produção capitalista, não possuindo um conteúdo uniforme e universal 

como pretendem os organismos internacionais. O direito a uma vida digna, segundo a própria 
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compreensão de dignidade, esta sim é um direito universal, mas não o significado, o conteúdo 

desta dignidade. Universal é o direito de praticar a própria cultura e não o conteúdo desta. 

Os valores de relevância para um determinado povo divergem dos valores dos outros 

tantos povos que convivem no globo, a noção de uma “vida boa e feliz” vai se alterar em cada 

cultura e em cada momento histórico. Impor a uniformidade desta compreensão segundo os 

padrões ocidentais corresponde a uma dominação cultural, um imperialismo disfarçado sob o 

manto da dignidade humana, quando é esta a mais aviltada. 

Neste sentido, Peter Häberle24 sustenta que precisa haver uma democratização da 

interpretação constitucional, pois quem vive a norma também a interpreta, sendo necessário 

integrar a realidade ao processo hermenêutico, o que somente seria possível com o 

alargamento do círculo de intérpretes da Constituição, tanto maior quanto mais pluralista for a 

sociedade. Para Häberle a Constituição é o espelho da realidade, daí porque não poder deixar 

de fora do processo hermenêutico os viventes desta realidade. 

Das lições de Peter Häberle extraímos a necessidade de congregar o direito à realidade 

social, lembrando que esta foi a finalidade intentada pelo Neoconstitucionalismo quando 

surgiu para curar as mazelas provocadas pelo Estado liberal ao separar drasticamente a 

dimensão jurídica da dimensão social. Não quer isso dizer que a interpretação oficial da 

jurisdição constitucional deva ser enfraquecida em vista da concorrência de uma infinidade de 

intérpretes constitucionais. O que extraímos das lições do autor é a necessidade de que a 

compreensão daqueles que vivem a norma seja incorporada nas decisões da Corte 

constitucional, que o real significado de uma vida em dignidade para povos etnicamente e 

culturalmente diferentes não seja eclipsado pela compreensão da sociedade envolvente, ou do 

próprio interprete, do que seria uma vida digna. 

Neste contexto, relevante se faz a técnica hermenêutica introduzida por Theodor 

Viehweg25, a tópica argumentativa, que rompeu definitivamente com o método cartesiano do 

positivismo legalista, o qual concebia o direito como um sistema fechado e rígido. A tópica 

flexibilizou o direito que se transformou em um instrumento à disposição do intérprete que 

agora participa como co-autor do processo de criação da norma. Segundo a tópica de 

                                                 
24 Hermenêutica Constitucional – A sociedade aberta dos intérpretes da Constituição: A contribuição para 
a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris Editor, 
1997. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Passim. 

25 Em verdade Theodor Vihweveg resgatou o método tópico idealizado por Aristóteles, dando-lhe uma roupagem 
moderna. BUSTAMENAT, Thomas da Rosa. Tópica e argumentação jurídica. Revista de informação 
legislativa. Brasília, jul./set. 2004. p. 158. 
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Viehweg, para se solucionar um caso concreto o interprete deve possuir uma prévia 

compreensão dele, a partir da qual escolherá os topoi, os nichos de informações que utilizará 

em sua argumentação jurídica pra se atingir uma decisão razoável.  

Viehweg pressupõe que para um mesmo problema jurídico existem diversas 

possibilidades de solução, e não apenas uma solução correta como pressupunham os 

juspositivistas, cabendo ao exegeta alcançar uma decisão satisfatória dentre as possíveis, e 

para isso deve “pensar o problema”, identificando no caso concreto os elementos dialógicos 

que culminarão em sua solução.  

O método tópico de interpretação parece uma alternativa interessante na solução de 

questões indígenas ou envolvendo outros grupos etnicamente e culturalmente diferenciados 

uma vez que possibilita ao hermeneuta maior maleabilidade na aplicação do direito já que 

pluraliza os métodos de revelação da norma, encontrando nas tradições culturais espaço para 

uma atuação criativa, reconhecendo o direito consuetudinário das comunidades tribais como 

mais um topoi, que ao lado do direito interno e do internacional além dos tantos outros topois 

acessíveis ao interprete, lhes conduza à uma solução razoável do problema. 

De fato, a tópica consiste em uma técnica de identificação de premissas aplicáveis ao 

caso concreto de difícil solução, já que nem todos os problemas da vida real seriam dedutíveis 

dos axiomas do Ordenamento Jurídico como pretendiam os juspositivistas. Existem casos 

para os quais o direito não apresenta solução, o que ocorre em razão da heterogeneidade 

social e da constante força dinâmica e transformadora da sociedade. 

O método tópico de Theodor Viehweg complementado pela democratização do 

processo hermenêutico da constituição proposto por Peter Häberle parece o melhor caminho a 

ser seguido pelo Tribunal Constitucional quando em pauta delicadas questões envolvendo 

comunidades indígenas, uma vez que pode privilegiar o direito consuetudinário da 

comunidade, suas tradições seculares e sua compreensão do que significa uma vida em 

dignidade, conferindo efetividade às normas constitucionais que garantem aos índios o direito 

a perpetuidade de suas tradições milenares e a reprodução de sua cultura, crenças e religião. 

Aqui abro um parêntese para ressaltar que não se pode generalizar a condição 

indígena, como se todo índio fosse igual26. Pelo contrário, cada etnia, cada povo, cada 

                                                 
26 Neste sentido confira o voto do Ministro Carlos Britto na demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol: 
“(...)4. O SIGNIFICADO DO SUBSTANTIVO "ÍNDIOS" NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O substantivo 
"índios" é usado pela Constituição Federal de 1988 por um modo invariavelmente plural, para exprimir a 
diferenciação dos aborígenes por numerosas etnias. Propósito constitucional de retratar uma diversidade 
indígena tanto interétnica quanto intra-étnica. Índios em processo de aculturação permanecem índios para o fim 
de proteção constitucional (...)”. 
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comunidade se desenvolveu de forma independente, suas tradições variam tão intensamente 

entre si quanto as nossas divergem das deles. Cada etnia apresentará um direito 

consuetudinário, uma organização social, religiosa e cultural que lhe é peculiar, e cujos 

elementos devem ser levados em consideração na solução do caso concreto. Por esta razão se 

faz tão conveniente o uso da tópica como método de exegese para a solução de questões 

indígenas, e diante dela deve haver o reconhecimento do direito costumeiro. 

 
 
3 O DIREITO CONSUETUDINÁRIO NO CONTEXTO DA JURISDIÇÃO 
CONSTITUCIONAL 
 
 

No atual modelo constitucional de Estado, ao qual nos encontramos inseridos, a idéia 

da coexistência num mesmo território de sistemas jurídicos diversos é algo inexoravelmente 

rechaçado; no Estado contemporâneo prepondera a idéia de que o direito é único e 

onipresente, emanado de uma Carta Constitucional que paira intangível, inquestionável e 

soberana sobre todas as regras sociais de comportamento. Entretanto, a realidade dos diversos 

países sul-americanos e sua variada rede de etnias indígenas, com regras de conduta social 

próprias, parece desmentir esta concepção.  

A questão do reconhecimento pelo Estado da existência de um sistema jurídico entre 

os povos indígenas é polêmica antiga, que remonta à época das invasões européias. A verdade 

é que paralelamente às normas jurídicas que norteiam nosso Ordenamento existe uma 

infinidade de regras que organizam e mantém coesas as diversas formações indígenas 

espalhadas não só no território brasileiro, mas por toda a América Latina27. 

A Convenção 169 da OIT, em seu art. 9, item 1, tem admitido que as comunidades 

índias apliquem suas normas sociais de maneira subsidiária, desde que não se contraponham à 

Ordem Jurídica Nacional, admitindo a realidade fática muito embora não reconheça a 

existência de um efetivo direito. Também a Carta de Direitos do Cidadão, ratificada no 

México, recomenda ao Poder Judiciário dos Países signatários, dentre eles o Brasil, a 

integração de mecanismos de solução de conflitos conforme aos direitos consuetudinários das 

populações indígenas, assegurando que o tratamento aos índios respeite sua dignidade, 

idioma, organização social e tradições culturais. 

                                                 
27 Vide: FEIJÓ, Julianne Holder da Câmara Silva. O direito penal e o indígena: Aspectos acerca da 
imputabilidade penal e da competência judiciária. Revista jurídica In Verbis. Ano XIV, 25º Ed. Natal-RN: 
Janeiro-junho 2009. Págs. 127-139. 
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Por sua vez, o Estatuto do Índio, em seu artigo sexto, dispõe que os usos, costumes e 

tradições das comunidades indígenas serão respeitados, inclusive quanto as relações de 

família, na ordem de sucessão, no regime de propriedade e nos atos ou negócios realizados 

entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum. Em verdade, a imposição de 

um sistema jurídico exógeno à comunidade indígena contrastaria com os preceitos 

constitucionais contidos no art. 231, que asseguram aos índios o direito à sua organização 

social, usos e costumes, uma vez que os obriga a seguir regras sociais diversas de seu modelo 

tradicional, desconfigurando sua estrutura cultural28. 

Neste contexto, interessante dispositivo é o artigo 57 do Estatuto do índio, que prevê 

a possibilidade da própria comunidade tribal aplicar as sanções que entender necessárias à 

disciplina e punição de seus membros, desde que tais penas não sejam de morte nem possuam 

caráter infamante ou cruel. É o que a doutrina convencionou chamar de jurisdição indígena, 

posto que retira do Estado o jus puniendi, quanto aos delitos praticados entre os membros da 

comunidade tribal.  

Agir de outro modo seria esvaziar o sentido da norma constitucional. Retirar dos 

indígenas a possibilidade de punir seus próprios membros faltosos, conforme seus usos e 

costumes, ou negar reconhecimento as relações por eles estabelecidas segundo suas tradições 

seculares é desestruturar seu sistema cultural, é intervir arbitrariamente nos hábitos da 

comunidade. 

                                                 
28 De fato, a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, como sempre avançada em questões 
envolvendo a condição indígena, reconhece a aplicação do direito costumeiro das tribos indígenas, conforme se 
observa no julgado que se segue: CIVIL. MANUTENÇÃO DE POSSE. ÁREA DE RESERVA INDÍGENA 
LOCALIZADA NOS MUNICÍPIOS DE NOVA AMÉRICA E RUBIATABA. ESTADO DE GOIÁS. 
CARRETAO I. ALEGAÇÃO DE POVOAMENTO POR POSSEIROS. APELADO CASADO COM ÍNDIA 
TAPUIA DESDE 1974. PROVA TESTEMUNHAL. ACEITAÇÃO PACÍFICA NA RESERVA. 
PROCEDIMENTOS DE CONVIVÊNCIA REGULAR NÃO OBSERVADOS. OBSERVAÇÃO DAS 
SANÇÕES PREVISTAS NO ESTATUTO DO INDIO. LEI 6.001/73. 
1. A Constituição Federal/88, em seu art. 231, dispõe que "são reconhecidos aos índios sua organização social, 
costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, 
competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens". 
2. O Estatuto do Índio (Lei nº 6.001/73), por sua vez, consigna que "serão respeitados os usos, costumes e 
tradições das comunidades indígenas e seus efeitos, nas relações de família, na ordem de sucessão, no regime de 
propriedade e nos atos ou negócios realizados entre índios, salvo se optarem pela aplicação do direito comum" 
(art. 6º).  
3. Ainda, em seu art. 57, dispõe que "será tolerada a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as 
instituições próprias, de sanções penais ou disciplinares contra os seus membros, desde que não revistam caráter 
cruel ou infamante, proibida em qualquer caso a pena de morte". 
4. A pretendida segregação do réu das terras indígenas não pode ser deferida em sede de ação possessória, e sim, 
mediante a aplicação, pelos grupos tribais, de acordo com as instituições próprias, de sanções penais ou 
disciplinares contra os seus membros, ou, através de procedimentos de natureza penal, mediante a tipificação de 
todas as suas condutas adversas aos costumes indígenas. (grifamos) 
5. Apelação da FUNAI não provida. (TRF 1ª Região. AC 2000.01.00.067444-1/GO, Rel. Des.ª Selene Maria De 
Almeida. 5ª T. 04/09/2009) 
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Exemplo da jurisdição indígena é o caso do índio Basílio, que matou outro indígena 

pertencente à sua tribo. Após cometer o crime, o acusado foi julgado pela própria comunidade 

tribal, recebendo a seguinte pena: cavar a cova e enterrar o corpo da vítima, ficando em 

degredo de sua comunidade e de sua família pelo tempo que a tribo entendesse suficiente. 

Submetido, o réu, ao Júri Popular, após o pronunciamento de uma antropóloga29, o 

representante do Ministério Público requereu sua absolvição por entender que o índio Basílio 

já havia cumprido a pena devida, imposta por sua comunidade, conforme seus costumes e 

tradições. Por unanimidade de votos, os jurados agraciaram o acusado com a exoneração da 

pena.  

O problema é que o índio Basílio passou 14 anos preso, aguardando julgamento pelo 

Tribunal do Júri, quando poderia, desde logo, ter sido reconhecida a competência de seu povo 

para julgá-lo, nos moldes do art. 57 do estatuto do índio. Apesar da louvável atitude do 

Parquet, em reconhecer a idoneidade da tribo em punir seus componentes, conforme seus 

usos e tradições, o fato é que os Tribunais superiores vêm se revelando intolerantes às regras 

internas dos grupos tribais, avocando para si a competência de crimes praticados entre índios 

dentro das reservas30, desvirtuando as normas constitucionais de proteção ao sistema cultural 

aborígine.  

Outro caso, relatado por Helder Girão Barreto31, foi a “morte de um Canaimé”, 

figura mítica32 bastante temida que integra a cultura de algumas etnias indígenas situadas no 

Estado de Roraima, de forte presença no imaginário dos Macuxi e Wapischanas. No fim da 

tarde, após o trabalho na roça, ao voltar para casa, dois irmãos indígenas passaram debaixo de 

uma árvore, quando pulou sobre eles o índio Mistalhin, que estava escondido. Os irmãos, 

assustados e pensando se tratar de um Canaimé, agrediram e mataram o outro indígena que os 

surpreendera. Pensavam estar se defendendo da entidade espiritual, uma legítima defesa 

                                                 
29 A antropóloga Alesandra Albert esclareceu que, segundo a tradição milenar da etnia Macuxi, a qual pertencia 
o réu, um índio que mata outro é submetido a um conselho, formado por indivíduos de reconhecida autoridade e 
de grande expressão política, escolhidos pela própria comunidade; sendo o réu um tuxaua, indivíduo que exerce 
uma função político-representativa, é costume da tribo que seja ele julgado perante seus companheiros tuxauas. 
Quem conta o caso do índio Basílio com riqueza de detalhes é Helder Girão Barreto. Direitos Indígenas – 
Vetores constitucionais. Curitiba: Juruá, 2008. p. 119. 

30 Assim já decidiu o STF: “(...) Homicídio em que os acusados são índios. (...). Irrelevância do fato ter ocorrido 
no interior de reserva indígena. Competência da Justiça Estadual. Ordem indeferida.” SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL. HC 81827/MT. 2ª Turma. Relator Min. Maurício Corrêa. Julgamento em:  28/05/2002. DJ 
23/08/2002.  
31 Op. Cit. Pag. 117. 
32 Segundo a lenda, o Canaimé seria uma entidade maligna da floresta que se veste com uma pele de jaguar para 
aterrorizar a comunidade durante a noite. 
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putativa em nossa linguajem jurídica. Os irmãos indígenas acabaram sendo julgados e 

condenados segundo as leis dos não-índios.  

Como se vê, em algumas questões envolvendo interesses indígenas o sistema jurídico 

se vê diante de um impasse: Proteger e garantir a singularidade cultural silvícola, tal qual 

determinou a Constituição Federal, o que exige o respeito as tradições e ao direito 

consuetudinário da tribo, ou assegurar a uniformidade e a soberania do direito federal por todo 

o território nacional, mesmo que isso implique desconsiderar as tradições aborígenes. 

Pergunto então: Até onde vai a proteção conferida pela Constituição à perpetuidade das 

crenças e tradições culturais dos silvícolas? O que fazer quando seus costumes chocam a 

nossa compreensão de dignidade? 

Acredito que desconsiderar as tradições jurídicas dos aborígenes, seu direito 

consuetudinário, inexoravelmente ligado a perpetuidade de suas tradições culturais, significa 

fazer letra morta da Carta constitucional, desconsiderando suas normas explícitas de tutela à 

continuidade física e cultural dos índios, seus modos de fazer e de viver, um acerto de contas 

pelos séculos de dominação cultural, um reconhecimento de que se resistiram tão bravamente 

ao processo assimilacionista é porque queriam continuar a ser o que sempre foram antes da 

chegada dos colonizadores: índios, vivendo como índios e não como “brancos”. 

Por outro lado, o reconhecimento do direito consuetudinário indígena traz à baila o 

problema de controlar tais situações para que a observância da norma constitucional não 

acabe por exculpar atrocidades contra os direitos humanos por quem, à guisa de invocar 

tradições culturais, pratica condutas sabidamente ilícitas. O magistrado deve estar bastante 

atento e munido de informações antropológicas confiáveis, antes de reconhecer o direito 

indígena como aplicável ao caso33.  

Quanto aos costumes tribais que possam chocar a nossa compreensão de dignidade, 

argumento que muitos de nossos costumes também chocam a compreensão indígena do que 

seja dignidade, e recupero o argumento utilizado alhures de que a dignidade humana é um 

valor plástico, maleável, que se transforma de um grupo para outro conforme as 

características da evolução histórica sofrida pela coletividade. Daí que a nossa noção de 

                                                 
33 Observe que não estamos a defender uma jurisdição indígena independente do Ordenamento jurídico. Tal 
seria demasiado arriscado para a segurança e integridade nacional. Por esta razão é que defendemos o uso da 
tópica em questões envolvendo indígenas. Os casos deveriam passar pelo judiciário, o que mudaria seria a 
postura dos tribunais de aplicar nosso sistema jurídico a um universo social inteiramente diferente. Deverão eles 
reconhecer o arranjo jurídico de tribos que vivem em seus costumes e dar o processo por encerrado, como no 
caso do índio Basílio e como vem sendo feito pelo TRF da 1ª Região. 
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dignidade nunca se harmonizará com a noção das tantas comunidades silvícolas que se 

espalham pelo continente americano.  

Por outro viés, estaremos diante de um verdadeiro conflito entre direitos fundamentais: 

de um lado os direitos fundamentais de exercício e preservação da própria cultura pelos 

índios, ligado a sua dignidade, por outro a nossa compreensão de dignidade que se fere pela 

prática de alguns costumes tribais. Como é cediço, na solução de conflitos entre direitos 

fundamentais deve o interprete lançar mão da proporcionalidade a fim de solucionar o 

impasse sem afastar definitivamente um direito em razão do outro, mas sopesando o que deve 

preponderar naquela circunstância. 

É necessário, pois, o reconhecimento da diferença, o respeito ao culturalmente 

diferente e a vontade de preservar a diversidade para que exista uma real materialização da 

dignidade humana, sem a maquiagem do conteúdo uniforme e universal dos direitos humanos 

concebido pela cultura nortista etnocêntrica. 

 

 CONCLUSÕES 

 

Quando a índia Kayapó Tuíra levantou seu facão em direção ao diretor da Eletronorte, 

José Antônio Muniz Lopes, nos idos 1989, quando da realização do I encontro dos povos 

indígenas no Xingu34, em Altamira no Pará, além da grande tensão provocada o gesto da 

indígena deu concretude e visibilidade às reivindicações dos povos da floresta ameaçados pela 

construção da hidrelétrica de Kararaô, hoje rebatizada Belo Monte. Tuíra revelou aos 

“brancos civilizados” que os índios representam um obstáculo real a consolidação de seus 

cobiçosos empreendimentos econômicos em áreas de sensibilidade socioambiental, 

merecendo respeito e voz na tomada das decisões que lhes afetam diretamente, não tendo 

mais espaço a invisibilidade e a negligência com que vinham sendo tratados pelo Governo 

sempre que seus interesses contrapunham-se aos gananciosos interesses do capital econômico. 

                                                 
34 Inicialmente denominada hidrelétrica de Kararaô, um grito de guerra na língua Kaiapó, a usina já 
correspondia a uma agressão às comunidade índias afetadas. Os conflitos envolvendo a usina se arrastam por 
duas décadas, os índios e populações locais já se pronunciaram por diversas vezes contrários ao 
empreendimento, mas o Governo Federal sistematicamente desconsidera sua posição e insiste em tentar justificar 
a obra com o argumento da estratégica posição da região para o desenvolvimento da matriz energética brasileira. 
Em protesto pela construção da hidrelétrica, realizou-se em 1989, em Altamira no Pará, o I encontro dos Povos 
indígenas do Xingu, ou simplesmente encontro de Altamira, resultado da articulação de lideranças indígenas, 
movimentos ambientais e sociais contrários aos inúmeros empreendimentos econômicos realizados na Amazônia 
sem a devida participação dos indígenas e populações locais. . Em 2008, realizou-se o II encontro dos povos 
indígenas do Xingu, também em Altamira, no Pará, evento marcado pela criação do movimento “Xingu vivo”. 
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O episódio se repetiu em 2008, quando um grupo de indígenas agrediu à golpes de facão um 

engenheiro da Eletrobrás, no II encontro dos povos indígenas do Xingu.  

Passada mais uma década, a questão da hidrelétrica de Belo Monte se arrasta por entre 

os Tribunais do País em idas e vindas de decisões que ora reconhecem ora negam os direitos 

indígenas à terra e à reprodução cultural de suas tradições, em progressos e retrocessos 

cíclicos que atormentam os povos do Xingu com o fantasma da inundação de sua rica terra e 

afogamento da exuberante fauna e flora da região.  

Há muito que no plano teórico a proteção à continuidade física e cultural dos 

autóctones fora reconhecida como urgente e relevante. Documentos internacionais e 

Constituições Nacionais, dentre as quais a brasileira, proclamam a necessidade de garantir a 

perpetuidade étnica e cultural dos indígenas, respeitando e protegendo a diversidade cultural 

do planeta. Tal fenômeno é fruto do Neoconstitucionalismo e do conceito de sociedade plural 

que encerra, responsável pela compreensão de que no mundo existe uma infinidade de grupos 

sociais culturalmente diferenciados que convivem e se autoinfluenciam num processo 

constante e dinâmico, o multiculturalismo, que possibilitou a reformulação da compreensão 

de dignidade humana como um catalisador do direito à diferença e à diversidade cultural. 

O problema é que na prática os direitos constitucionais dos silvícolas restam 

negligenciados. Sem a proteção do Estado e sem visibilidade no cenário social os índios 

acabam entregues a própria sorte. Propõem-se, então uma renovação nos processos de 

hermenêutica constitucional quando em jogo complexas questões envolvendo a condição 

indígena. É necessário dar concretude a vontade constitucional de proteger e perpetuar a 

diversidade cultural do País, o que implica no necessário reconhecimento de que cultura e 

normas de conduta muitas vezes se encontram imbricados de modo inseparável, e que 

assegurar um implica em manter o outro.  

É preciso começar a enxergar as diferenças culturais como forma de dar efetividade à 

dignidade humana, deixando de lado a tacanha compreensão uniforme de mundo, como se 

todos pensassem, sentissem e agissem da mesma maneira. Deve-se lembrar que os diferentes 

grupos humanos não evoluíram de maneira simétrica e uniforme, mas cada cultura se originou 

de diferentes processos de desenvolvimento político e humano, apresentando cosmovisões 

diferentes e, muitas vezes, antagônicas onde forçar a observância de alguma delas significaria 

uma dominação cultural muito mais impiedosa e brutal do que as dominações físicas 

decorrentes de guerras e procedimentos violentos do passado.  

Sugere-se, assim, a incorporação de técnicas da novel hermenêutica constitucional no 

afã de por em movimento essa nova compreensão de dignidade humana - arrimada no 
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princípio da diferença e na proteção à singularidade cultural - tais como a democratização dos 

processos hermenêuticos proposto por Peter Häberle, onde as diversas compreensões de 

dignidade dos diferentes povos passariam a ser consideradas quando em questão seus direitos 

e interesses; o uso do método tópico de exegese proposto por Theodor Viehweg onde o direito 

consuetudinário desses povos ganharia força política e reconhecimento em pé de igualdade ao 

direito interno oficial e, por fim, a criação de um bloco de materialidade constitucional 

segundo as mais modernas correntes dogmáticas de abertura constitucional, abraçando como 

fundamental todas aquelas normas voltadas à proteção da dignidade humana, ainda que não 

inscritas no texto oficial da Carta. 
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RESUMO 

A promessa neoconstitucional de construção de dignidade humana e realização de direitos 

fundamentais vêm como resposta ao holocausto e a funcionalização do direito em prol do 

Estado totalitário. No cenário hodierno, doutrina e jurisprudência consagram referencial 

técnico jurídico que aparata o jurista para hermenêutica peculiar em sede de direitos 

fundamentais. O agigantamento do poder judiciário indeclinável à equalização do sistema de 

direito permite-o atrever-se em concretizar políticas públicas e fins programáticos, entretanto 

a pragmática revela que a dignidade é esvaziada por uma ideologia valorativa e fica restrita ao 

mínimo existencial. A tecnologia produto do homo faber enclausura-o como res, função e 

dado eficiente no cenário da sociedade de massa.  

PALAVRAS-CHAVE: NEOCONSTITUCIONALISMO; DIGNIDADE DA PESSOA 

HUMANA; HERMENÊUTICA CONSTITUCIONAL; FUNCIONALIZAÇÃO DO 

DIREITO; IDEOLOGIA VALORATIVA 

 

RESUME 
La promesse de la nouvelle doctrine constitutionnelle de construction de dignité humaine et 

de réalisation de droits fondamentaux viennent comme réponse à l'holocauste et fonctional 

vision du droit dans profit de l'État totalitaire. Dans le scénario actuel, doctrine et ils 

jurisprudence consacrent du référentiel technique juridique mécanise le juriste pour 

herméneutique particulière à siège de droits fondamentaux. L'enflure du pouvoir judiciaire 

indéclinable à la conservation du système de droit le permet de s'oser concrétiser des 

politiques publiques et fins programmatiques, néanmoins la pragmatique révèle que la dignité 

est restreinte par une idéologie de valeur et est résumée au minimum d´existence. La 

technologie produit de l` homo faber emprisionne comme chose, de la fonction et de la 

donnée efficace dans le scénario de la societé de masse. 

MOT-CLES: NOUVELLE DOCTRINA CONSTITUTIONNELLE; DIGNITÉ DE LA 

PERSONNE HUMAINE; HERMÉNEUTIQUE CONSTITUTIONNELLE; DROIT 

FONTIONNEL; IDÉOLOGIE DE VALEUR 

 

 

  

1. INTRODUÇÃO 
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O trabalho ora proposto objetiva analisar o fenômeno da concretização dos 

direitos fundamentais na perspectiva sistêmica do direito e até que ponto isso 

vem derriçando a construção da pessoa humana. 

Inicialmente será abordado tópico acerca da constitucionalização dos valores 

humanos, após o holocausto e a banalização da vida, como exigência de 

partilha entre positivismo e jusnaturalismo, adjunção entre ordem e justiça. 

Em seguida o artigo se proporá a uma investigação fenomênica e 

transcendente da humanização da pessoa, buscando um conceito que 

represente o humanismo integral e possa supedanear o jurista na 

hermenêutica constitucional. 

Porquanto a Constituição sob ótica pós positivista represente compromisso 

emancipatório com a pessoa, a máxima efetividade enquanto princípio 

instrumental é postulado que se impõe no sentido de possibilitar à pessoa sua 

construção enquanto ser que deve ser. 

Como foi arrebanhada pelo Texto Maior em forma de norma, embora 

cunhada de princípio, a dignidade, assim como as normas de conteúdo 

abstrato e recheadas de valores, merecem uma categorização peculiar, objeto 

de investigação no trabalho. 

  

Justamente por contar com uma enunciação normativa diferenciada e, tendo 

em vista as aspirações da doutrina constitucional no sentido de modificar o 

contexto ideológico do direito denunciado pela teoria crítica, desenvolvem-se 

princípios hermenêuticos próprios para a concretização dos valores 

fundamentais da Constituição. 

Em seguida haverá abordagem do problema da eficácia dos direitos 

fundamentais, explorando-se as teorias formais e materiais e ou legitimadoras 

da Constituição Federal. 

O fenômeno do ativismo judicial, seus limites materiais e procedimentais, bem 

como o consenso doutrinário e jurisprudencial que chancela a teoria do 

mínimo existencial será posta em exame, com digressões sobre as novas formas 

de garantia de equilíbrio sistêmico. 

A neutralização da pessoa na sociedade funcional diferenciada e a 

preocupação fundamental com a manutenção sistêmica imune às perturbações 

haverá de ser analisada, donde se constatará o fenômeno da ideologia 

axiológica que passa a emprestar valor ao valor em prol do equilíbrio do 

ordenamento, sem qualquer preocupação com a pessoa humana. 
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Ao final, serão feitas considerações finais sobre o articulado. 

2.      A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS DIREITOS NO MUNDO 

CONTEMPORÂNEO – UMA SÍNTESE DE POSITIVISMO E ÉTICA 

A dialética positivismo versus jusnaturalismo marca as veredas da 

compreensão do jus no curso da história humana. 

Se o positivismo jurídico representa a garantia de ordem, certeza e segurança 

jurídicas, em movimento de crítica, coloca-se o jusnaturalismo como baluarte 

de eticidade e moralidade no mundo do direito, supondo que, pela razão ou 

pela natureza das coisas, um manancial superior às normas postas 

fundamenta todo o fenômeno jurídico. 

Já em Antígona[1] se reivindica um direito natural anterior e superior ao 

direito oficial que lhe pudesse pautar e fundar pondo em suspeita a força 

normativa do direito posto por Creonte, e a história vai revelar que contra 

todo momento de extremo autoritarismo e arbítrio infligido pelo poder, 

contando com a norma posta, levanta-se um movimento de antítese que jorra 

direito natural objetivando estagnar a deformação do direito que se obra por 

força do poder.[2] 

O Estado moderno origina-se do excesso e concentração de poder associados 

ao arbítrio da norma, encarnados na figura do rei, entremeio às profligas 

envolvendo o clero, erigindo-se uma corrente jusnaturalista racionalista que 

remonta à Grotius e o moralismo universal e desce ao antropocentrismo 

pessimista de Hobbes, para quem o Leviatan é indispensável para reger as 

liberdades e conter o egoísmo humanos.[3] 

Independentemente de se recorrer à tese hobesiana, ao liberalismo de John 

Locke ou a figura do bom selvagem em estado natural que na sociedade civil 

perde sua “inocência” e necessita de regras, em todas as hipóteses as vontades 

individuais se consorciam para outorga de poderes ao Estado, e sob a batuta 

do governante, a gestão das liberdades torna-se a missão institucional tendo 

como fundamento um direito natural racionalista.[4] 

Ocorre que a proposta política de emancipação em liberdade da humanidade, 

até então distribuída de forma estamental, sob modelo de inclusão e exclusão, 

ou seja, organizada espacialmente, passa a igualar liberdades a todos os seres 

humanos, bastando o querer individual para o resultado emancipatório, ou 

seja, a edificação se torna um problema temporal.[5] 

Com isso, a burguesia patrocinadora da revolução francesa e instigadora no 

processo de criação do Estado moderno, reivindicando direito natural 

racionalista, ao encastelar-se no poder, e resguardar-se com o domínio da 

10472



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

propriedade privada[6], como liberdade fundamental, reclama o direito 

positivo para garantir-lhe segurança e certeza jurídicas, como, ainda, 

manutenção do respeito à ordem, como consequências indeclináveis da 

reverência à lei e à separação dos poderes.[7]   

Marx vai salientar que as liberdades públicas não passam de uma ideologia 

cujo objetivo seria o de proteger a propriedade privada e manter o status quo, 

ou seja, proteger a propriedade concentrá-la nas mãos do burguês em 

detrimento de uma classe quantitativamente maior de operários, blindando o 

sistema em torno da certeza e segurança.[8] 

Notadamente porque a classe trabalhadora se sente estiolada em liberdades, as 

revoltas e motins desencadeiam o manifesto comunista e a constatação de 

iminência de luta entre classes[9], até que cirurgicamente a Enciclita Rerum 

Novarum sugere diretrizes de respeito à dignidade do laborista, com 

proposições de intervenção do Estado nas tratativas do pacto laboral[10], 

desencadeando a criação do Estado Democrático que se torna formal com a 

Constituição de Weimar de 1.918 e os direitos de igualdade.[11] 

  

Mas não tarda e o povo alemão sofre a manipulação demagógica de seu líder, 

declina de sua liberdade e se submete a uma cooptação estatal, passando a 

perseguir insana e irrefletidamente os judeus, com justificativa portentosa de 

cumprimento rigoroso ao direito positivo e, novamente,  em nome do 

positivismo jurídico se assiste ao horror do holocausto com abuso nauseante de 

autoridade estatal. O homem alemão figurou como peça de uma engrenagem 

na sua realização antissemita do Estado. 

Vez outra brilha a estrela do direito natural a iluminar o Tribunal de 

Nuremberg  e o princípio da dignidade da pessoa humana e a sua reflexa 

proteção à vida, sem laivos discriminatórios, nutre as argumentações 

acusatórias disparadas pelo Ministério Público contra os algozes nazistas, 

redundando em condenações sintomáticas dos assassinos que cometeram 

crimes cujas práticas foram blindadas pelo direito positivo.[12] A pessoa 

humana foi reconduzida ao centro da normatividade por reconhecimento de 

princípios anteriores e superiores às normas postas. 

Como resposta ao horror causado aos judeus foram os alemães quem 

edificaram uma novel teoria da constituição calcada no princípio da dignidade 

da pessoa humana, como signo fundamental do Estado Democrático de 

Direito, e desde a Constituição de Bonn de 1.948, os regimes democráticos 

encravaram como princípio material fundante da normatividade a 

dignificação da pessoa humana. 
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Ver-se-á com maior vagar que a dignidade da pessoa humana enfeixa uma 

série de valores a principiar pela vida e integridade física, sendo acólita ao 

bem da liberdade, tanto no sentido negativo quanto positivo, à  isonomia, à 

personalidade, culminando por tecer um modelo de Estado radicado na 

pessoa, ou seja, o ser humano é fim do aparato estatal e não um seu meio de 

realização.[13]  

3.      A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 

Galgada a valor fundante do Estado Democrático de Direito, a dignidade da 

pessoa  revela a fenomenologia da vida humana buscando a transcendência. 

Somente em perspectiva antropológica  pode exprimir o conceito de dignidade 

da pessoa humana. 

  

Viver como ser humano é existir em dinamicidade, ser para, que compreende, 

significa, transforma, por disposição de liberdade, superando todo laivo de 

niilificação, elegendo meios em direção aos fins  estético, ético e verdadeiro. 

A liberdade, com efeito, parece ser a sublimação da dignidade humana; desde 

Tomas de Aquino, na filosofia perene,  a Sartre no seu existencialismo, afirma-

se que no âmago do ser do homem há centelha da liberdade em forma de 

potência para tornar-se ato;  no ensaio sartreano a condenação em liberdade é 

condição do ser vivente[14], posto que a volição para o nada já terá sido um 

ato de escolha - nihilista. 

  

No cerne da dignidade, portanto, enfeixam-se as liberdades negativas e 

positivas como atributos essenciais da pessoa. 

  

A não indiferença que inquieta a alma do ser humano coloca-o à vereda de 

construção da pessoa, um arrojar-se à transcendência, superando os limites da 

finitude em direção ao belo, ao justo, ao ético, ao verdadeiro. A realização 

possível do ser humano abarca-o materialmente e espiritualmente. Essa 

postura de verticalização por ato de livre disposição representa a vida com 

sentido. 

  

A ontologia axiotrópica do ser humano requesta-lhe ações rumo ao telus, toda 

conduta é imantada de sentido, isso é uma lei da natureza humana e o 

primeiro fundamento de direito.[15] 
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Em Heidegger se lê uma característica essencialmente humana denotada de 

(pré) ocupação, esse atributo que estabelece um pacto quase necessário  com o 

transcender, rendendo angústia, dasein, o próprio sentido que impele à 

ação.[16] 

  

Por essa razão é que a ausência de projetos e a falta de laços com o futuro 

passam a gerar distúrbios que deflagram guerras moleculares denunciadas 

por Enzensberg.[17] 

Diferentemente da extrusão kantiana, o ser humano é ser que deve ser 

diariamente, ocupando-se antecipadamente com o futuro, de maneira que ser 

é a fazer, na sua ontologia radica toda a sua axiologia. 

Algures Viktor Frankl salientou que a vida guarda estreita relação com 

projeto de amor, conexão afetiva com o alter em plano futuro.[18] Da 

necessidade de comprometer-se, responsabilizar-se, surge  construção de 

dignidade. 

O futuro do existir humano para além de sua concepção cronológica vai ser 

redesenhado como antecipação do presente, eis a temporalidade do presente 

como futuro já sido, vida em dinamismo, existir para devir, transcender. 

O amor é tão sintomático à edificação da pessoa que em Tomas de Aquino se 

desenvolve a teoria de que a sociabilidade humana é fenômeno da fraternidade 

que imanta todo ser. 

  

Não foi por coincidência que Leon Duguit[19] reporta-se ao sentimento de 

justiça para amalgamar a sociedade. 

Portanto, a construção de dignidade exorta o ser a comprometer-se, a 

responsabilizar-se, na prática da ética, no envolvimento fraterno com o alter, 

em torno de um bem comum. Eis a garantia de personalismo ético, 

acabamento em dignidade. 

Do ponto de vista fenomenológico vida digna recruta “liberdade, alteridade, 

experiência, solidariedade, bem comum, justiça como substanciais entitativos 

indispensáveis à edificação da pessoa humana.”[20] 
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Além de uma miragem fenomênica, o ser humano deve ser transcendência, a 

indolência é incômoda e “viver é uma literal tensão entre ser e superar-se.”[21] 

  

 O fazer-se para além implica uma transcendência horizontal, onde as 

faculdades da alma se põem em expansão histórica, como, ainda, há um 

transcender de viés vertical, em que o ser se põe para além de si e contrasta 

com a sua existência finita. 

  

Dessa maneira a dignidade da pessoa humana, enquanto categoria filosófica, é 

uma disposição natural do ser humano, e marca uma lei metafísica no âmago 

de cada pessoa. Essa é a fonte de que deve socorrer-se o jurista para 

interpretar e aplicar o valor constitucional. 

  

4.      A MÁXIMA EFETIVIDADE DA CONSTITUIÇÃO 

Correto afirmar que a dignidade da pessoa humana arregimenta em torno de 

si toda a teoria dos direitos fundamentais em todas as suas dimensões. 

  

Há relativo consenso entre os constitucionalistas no sentido de que a história 

da humanidade passa a agregar em torno dos direitos fundamentais quatro 

camadas que se superpõem, iniciando-se pelo movimento de tessitura do 

Estado moderno e a incorporação das garantias fundamentais (liberdades 

públicas), a seguir a concepção do Estado democrático e o reconhecimento dos 

direitos de segunda dimensão, representados pelos direitos sociais, econômicos 

e culturais, a terceira etapa de construção dos direitos fundamentais 

significada pela revolução cultural francesa e o reconhecimento das 

pluralidades, minorias e os bens difusos, entre eles valores concernentes ao 

meio ambiente, à paz, democracia e, derradeiramente, na quarta camada, 

proteção contra os avanços bioéticos e cibernéticos.[22] 

  

Inolvidável, de outra parte, que a teoria crítica do direito passa a influenciar 

de forma aguda a hermenêutica da constituição, conquanto a dignidade da 

pessoa humana e seus consectários prescritos no bojo do texto passam a ser 

vistos com hipertrofia. 
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Em realidade, a teoria crítica, pautada em ideários da escola de Frankfurt, 

denuncia o associativismo entre direito e ideologia, pontuando que a norma 

jurídica sugerindo a disseminação de direitos fundamentais a todos, arrefece 

os ânimos, evitando o embate direto entre os desiguais, além do que a 

suposição de um racionalismo formalista do hermeneuta na interpretação da 

norma é quimérico, à medida que Freud denuncia um controle da 

inconsciência sobre a ação humana e que os atos de vontade são 

inevitáveis.[23] 

  

Os constitucionalistas, inaugurando o movimento pós-positivista[24], sugerem 

uma novel atitude do jurista, rotulando-a de postura transformadora da 

realidade, a ponto de Canotilho a adjetivar de “utopia constitucional”[25], no 

sentido de que uma postura crítica superadora do hermeneuta, medrada na 

máxima efetividade da Constituição pode redimir a humanidade do fosso em 

que sucumbe. 

  

Se a dignidade da pessoa humana e todo o seu arcabouço, composto, como dito 

supra, de isonomia, liberdade, personalidade, ações afirmativas e proteção à 

pessoa, figura como cerne do Estado Democrático de Direito, elementar que os 

enunciados normativos correspondentes esparjam máximos efeitos em termos 

de conteúdo de norma[26], a partir de situações concretas apontadas, com o 

que se alterará, de forma radical, o status quo, permitindo-se que, pelo direito, 

partilhem-se os bens morais, sociais, econômicos e políticos. 

  

5.      A NORMA PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL 

  

 A simbiose de positivismo imantado de ética dá gênese à norma no 

neoconstitucionalismo[27]. 

Portanto a antiga polarização  positivismo e jusnaturalismo que percorreu o 

cenário da história do direito se sintetiza com a encarnação dos valores 

humanizantes no bojo das enunciações normativas de natureza constitucional. 

O novel modelo normativo é alcunhado de norma princípio, consignando, a 

um só tempo o valor da segurança sem esgotar o seu tegumento na descrição 

expressa da norma, suscita uma atividade jurisdicional criativa que possa 

encontrar um sentido mais totalizante ao valor albergado, inclusive com a 
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possibilidade de correção do direito positivo formulado dado o respeito à 

supremacia da Constituição. 

Além disso, a perspectiva sistêmica do direito permite um visionar poiético de 

retroalimentação constante entre sociedade e poder em movimento circular, 

de sorte que os insumos sociais figurarão como inputs no procedimento de 

criação do jus oficial que, por sua parte, emitirá ao meio ambiente ( mundo da 

vida) uma resposta formal dotada de efetividade captando a adesão 

comunitária, justamente em nome da legitimação da fonte.[28] 

No Brasil,  Luis Roberto Barroso, em abastada exploração sobre a 

Constituição, ilustra que o caso concreto sob análise ( fatos e valores do 

ambiente social) passa a concorrer em igualdade com a ordem constitucional 

instituída no sentido de fornecer a resposta mais justa e equilibrada, 

suscitando mecanismo de auxílio ao jurista medrado na tópica de Viehweg, e a 

técnica da ponderação, onde a opção por uma resposta haverá de compor 

argumento racional bastante a “conquistar os interlocutores”.[29] 

Relevante destacar, ainda, que os princípios abraçados pelo texto 

constitucional podem ser explícitos, como a isonomia, por exemplo, ou 

implícitos, como o sentido material da cláusula due processo f law, por 

explícita previsão constitucional[30] havendo doutrinadores de nomeada a 

sugerir um método intuitivo na apreensão dos valores tácitos[31]. 

Nesse sentido a função dos princípios deixa de ser a de suplementação do 

direito na hipótese das lacunas para ser guindada à fundamentação de todo o 

direito, a fortiori por estarem presentes no Texto Constitucional, dotado de 

supremacia e rigidez.[32] 

Convém referir ao escólio de  Alexy quando estuda a Constituição e sua 

estrutura normativa, classificando as normas em princípio e regra[33], 

considerando que o ordenamento jurídico passa a ser dotado de uma descrição 

aberta estimulado por valores supralegais como justiça e fundamentos da 

pessoa humana.[34] 

Exatamente porque o neoconstitucionalismo concebe o sistema jurídico à 

maneira circular a hermenêutica constitucional passa a ser inspirada em 

princípios instrumentais que combinam a máxima efetividade do tegumento 

constitucional com o poder criativo do interprete.  A partir da teoria crítica e a 

constatação de que o direito pode significar o maior instrumento de ideologia à 

disposição do poder, a jurista, investindo-se de autoridade busca a 

transformação superadora social mediante o emprego da máxima efetividade 

da Constituição. 
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Então a resposta do jurista à pecha da ideologia no direito é de sua 

concretização maximizada no sentido de demudar a sociedade com a 

implantação dos valores supremos da Constituição. 

Portanto, parelhos com os princípios materiais de ética e justiça, a hodierna 

hermenêutica constitucional cataloga princípios instrumentais apropriados ao 

funcionamento sistêmico otimizado do direito[35]. 

Em realidade, a teoria do direito constitucional avoca em torno da 

hermenêutica princípios formais que passam a aparatar o intérprete na sua 

missão de extrair do enunciado normativo toda a substancia necessária do 

conteúdo de norma para responder aos anseios de uma sociedade justa, 

fraterna e solidária, em que todos são imantados de dignidade humana e 

compõem o Estado de Direito Democrático. 

  

6.      PRINCÍPIOS INSTRUMENTAIS DA HERMENÊUTICA 

CONSTITUCIONAL 

  

Tomando como parâmetro a doutrina de Konrad Hesse, e suas ensinanças de 

que interpretar a norma constitucional significa atualizá-la em razão de sua 

natureza essencialmente aberta emprestando à hermenêutica um jaez 

problemático[36], a tópica passa a ser a arte interpretativa apta para 

solucionar problemas que avocam a Constituição.[37] 

No manuseio dos tópicos jurídicos de natureza constitucional  cabe ao jurista 

reconhecer uma base de princípios que lhe dirigem o critério 

hermenêutico[38], a iniciar-se pela unidade da Constituição, a ponto de as 

normas espraiadas pelo documento inadmitirem visão estanque e ilhada, o que 

conduzirá à inevitável coerência do Texto Maior. 

Não se relegue a concordância prática que colima com a aproximação máxima 

entre valores colidentes mantendo-se a identidade dos valores constitucionais 

agasalhados, sem que haja supremacia de uns em relação aos outros. Já a 

correção funcional impõe ao Judiciário respeito ao legislador, a fortiori na 

tarefa de controle de constitucionalidade recordando-lhe tratar-se, nesse 

munus, de legislador negativo e não de legislador positivo por invasão à 

separação dos poderes.[39] 

No que atine à força normativa da constituição, a forma circular com que 

funciona o sistema jurídico permite uma adaptabilidade do direito 

constitucional à realização histórica da sociedade e seu fluxo contínuo de 

câmbio de valores, ou seja, caberá ao hermeneuta dotar a constituição de 
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máxima efetividade reelaborando conceitos e (re)significando valores na 

simetria entre o mundo da vida e o documento constitucional. 

A supremacia da Constituição supõe a conexão que deve existir entre o direito 

infra-constitucional produzido conforme a Constituição, seja no aspecto de 

validade formal resultante das etapas apropriadas para a tramitação da 

norma e o órgão competente para produzi-la, como, ainda, inspiração dos 

princípios substanciais que haverão de magnetizar o direito criado. 

A presunção de constitucionalidade das normas criadas é resultado de um 

controle político sobre a constitucionalidade do direito positivo, garantidor de 

segurança e coerência da ordem jurídica, entrementes a assimetria entre o 

direito infra e as premissas constitucionais autorizam o poder judiciário ao 

exercício de controle de constitucionalidade na missão de profilaxia do 

ordenamento jurídico. Em respeito à separação dos poderes a declaração de 

inconstitucionalidade passa a ser medida de exceção a que não se deve furtar o 

Judiciário na sua missão de fiscal da unidade e coerência do sistema. 

Assim, quando uma norma excogitar duplicidade hermenêutica, uma que se 

harmonize com a Constituição e outra que reproduza um antagonismo entre o 

direito posto  infra e a norma constitucional, seja do ponto de vista textual ou 

teleológico, em atitude positiva, o Judiciário haverá de roborar, em caráter 

hermenêutico, a constitucionalidade da norma, rechaçando, a contrario sensu, 

eficácia disforme, traduzindo-se o expediente, a um só tempo, técnica de 

interpretação e controle de constitucionalidade. 

De resto, a proporcionalidade, como método de ponderação de bens em tensão, 

já analisada outrora, compõe a gama de princípios instrumentais da 

hermenêutica constitucional. 

7.      A DESCRIÇÃO FORMAL DAS NORMAS CONSTITUCIONAIS E A 

EFICÁCIA MATERIAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS  

Se a dignidade da pessoa humana e todos os valores que nela residem está 

descrita em norma constitucional, e uma exigência de máxima efetividade se 

requesta do jurista para manter o equilíbrio sistêmico – segurança e ordem – 

ao mesmo tempo em que cunhará de ética o mundo da vida, a eficácia 

normativa é categoria jurídica de que não se pode furtar revisar. 

Que os princípios constitucionais materiais, seja de natureza fundante, 

estrutural ou setorial gozam de eficácia material, não se hesita, restando 

análise acerca da classificação da eficácia normativa, a saber: simétrica, 

interpretativa, negativa e não retrocessiva.[40] 
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No que concerne à eficácia positiva ou simétrica, preconiza Ana Paula de 

Barcellos que  se trata de uma característica de que dispõe a norma princípio 

de atribuir, imediatamente, ao beneficiário que se vale do enunciado 

normativo, direitos subjetivos aos efeitos da norma, obtendo tutela específica 

da proposta trazida pela norma. Essa eficácia geradora de direitos subjetivos 

haverá de ser requerida em sede judicial, se necessário for.[41] 

A eficácia interpretativa corresponde à submissão do intérprete às diretrizes 

constitucionais no instante da aplicação do direito, como, ainda, segundo 

destaca Barroso, no bojo da Constituição, será tolerada a admissibilidade de 

uma hierarquia axiológica entre princípios, valores e regras, malgrado a 

unidade constitucional, de maneira que uma ascendência valorativa se 

contempla a partir da instância concreta no âmbito da atividade 

hermenêutica.[42] 

A eficácia negativa é o refluxo natural de invalidação de normas contrárias 

aos princípios normativos e seus efeitos. A despeito de certa indeterminação 

dos efeitos normativos própria das normas abertas, um núcleo basilar compõe 

as categorias e valores abraçados pela Constituição e a tentativa de aboli-los 

pela positivação infra lhe fere a eficácia negativa. 

No que tange à eficácia não retrocessiva, pertinaz às normas que catalogam 

direitos fundamentais, os constitucionalistas reconhecem uma aquisição em 

direitos humanos traduzidos em normatividade, inclusive em sede infra-

constitucional de sorte que sua progressiva ampliação não comportaria um 

caminho reacionário, a ponto de o judiciário ter o dever de refutar com a 

pecha da invalidação de normas que objurguem ou suprimam direitos 

fundamentais.[43] 

Ocorre que a dignidade da pessoa humana e os bens que no seu entorno 

gravitam ( os direitos fundamentais), na esteira do art. 5º., parágrafo 

primeiro, da Constituição Federal, fruem de aplicação imediata, levando a 

crer uma sindicabilidade direta com possível requisição ao Judiciário para que 

seus efeitos se espraiem no caso concreto, tanto assim que doutrinadores de 

escol afirmam que, a princípio, não seria de se admitir normatividade 

restritiva ou limitadora de direitos fundamentais[44]. 

Todavia, polarizam-se discussões ácidas por aqueles que proscrevem 

realização simétrica dos direitos fundamentais quando as normas que os 

contém sejam formalmente não auto-aplicáveis, conquanto o Judiciário, ao 

sindicaliza-los, estaria a ferir a separação dos poderes, tornando-se ativista, 

tarefa reservada e cabente ao legislador.[45] 

Consta de José Afonso da Silva[46] uma classificação acerca da eficácia das 

normas constitucionais que atende a critérios formais, subdividindo-se os seus 
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efeitos conforme o enunciado normativo: a). normas auto-aplicáves, 

bifurcadas em - normas de eficácia imediata e   normas de eficácia contida, 

aquelas gerando plenitude de eficácia, inclusive a simétrica, as derradeiras, 

igualmente, a prima facie jorrando efeitos imediatos, com a possibilidade de o 

legislador infra-constitucional poder restringir ou reduzir os seus efeitos; b). 

normas não auto-aplicáveis, de natureza programática, cujos efeitos simétricos 

são protraídos do tegumento da norma, condicionando a sua eficácia à 

normatização infra; enfim, seus efeitos se repercutem diretamente ao 

legislador infra-constitucional, trilhando-o a uma legislação ulterior, 

institutiva de programas ou fins políticos, constringindo a atividade 

discricionária do administrador e hermenêutica do judiciário, mas não 

conferem, de plano, direitos subjetivos sindicáveis. 

Ingo Wolfgang Sarlet preocupado com a eficácia das normas constitucionais 

de direitos fundamentais alinhava posição peculiar, tomando como ponto de 

partida o parágrafo 1º, do art. 5º., da CF; ensina que a eficácia imediata que 

deflui do texto constitucional supõe prescindibilidade de descrição normativa 

infra, ressalvados os direitos sociais, e o critério formal, embora numa 

perspectiva intermediária, passa a ser o marco definidor da eficácia, 

porquanto os designados direitos sociais de defesa, que independem de aspecto 

prestacionais, haurem de eficácia plena e imediata, ao passou que os direitos 

sociais prestacionais, por requestarem previsão orçamentária, são de eficácia 

limitada.[47] 

Em linha vanguardista, nomes de escol no direito constitucional, empenham 

uma luta em prol da eficácia material dos direitos fundamentais, da dignidade 

humana e da nobre carga valorativa que deflui do princípio, e até para coroar 

o postulado de uma atividade judicial construtiva provinda do princípio 

democrático, inclusive quando estiver em pauta direito social de natureza 

prestacional.[48] 

Também com essa compreensão Cappelletti reformula a função do poder 

judiciário, em razão das promessas de consolidação do Estado Democrático, 

assinalando que a postergação da concretização dos programas e fins 

instituídos pela Constituição, seja por omissão do legislador, seja por omissão 

do executivo, representa uma ameaça ao equilíbrio sistêmico e ao conceito de 

Estado Democrático, de maneira que o Judiciário haverá de agigantar-se em 

nome dos pesos e contrapesos, e para salvar a higidez do sistema, observados 

os limites da reserva do possível.[49] 

A interpretação legitimadora passa a ser conditio sine qua non para um 

modelo transicional individual ao associativo, do ego ao alter, e as normas a 

serem aplicadas hão de concretizar valores nela albergados justamente em 

virtude do compromisso assumido à transformação da realidade da 

sociedade.[50] 
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De lavra do próprio Cappelletti a (re) configuração do conceito de democracia, 

porquanto em seu veredicto um sistema democrático só pode gozar desse 

predicado se houver a proteção aos direitos e liberdades fundamentais, a 

distribuição ponderada dos poderes em modelo de checks and balances  e no 

seio da atividade judicial há avizinhamento às necessidades sociais, até porque 

todos têm em potencialidade acesso ao poder judiciário.[51] 

Portanto, a eficácia dos direitos fundamentais haverá de ser plena, inclusive 

em se tratando de normas formalmente não auto-aplicáveis ( instituidores de 

fins e programas), até em sede de direitos prestacionais, em face do discurso de 

fundamentação dos direitos humanos que haverão de conduzir o interprete na 

concretização da Constituição.[52] 

Segue Claudio Pereira de Souza Neto a afirmar que o discurso fundamentador 

dos direitos fundamentais conecta-se à razão prática onde construtivismo 

moral e político não reside somente na atividade legiferante ou do 

administrador, porquanto o consenso público em torno dos direitos 

fundamentais autoriza e determina ao judiciário a concretização dos valores 

da pessoa humana.[53] 

8.      O ATIVISMO JUDICIAL E A TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL 

Ganha corpo a atividade criativa do poder judiciário na era contemporânea, 

reescrevendo a separação dos poderes outrora desenhada por Montesquieu, 

como encarregado de particularizar a norma abstrata. 

Embora haja consenso entre o pensamento clássico e o atual de que entre os 

limites na atividade criativa se encerram à obediência à fonte formal e à 

provocação do interessando na solução da controvérsia, outrora a atividade 

política do Judiciário era absolutamente esvaziada e nula. 

Essa a razão para que Tércio Sampaio empregue o adjetivo de judiciário 

neutro como imparcial e apolítico no exercício de suas funções, advertindo que 

a ortodoxa separação dos poderes neutraliza a ética, porquanto a questão 

atinente ao poder jurisdicional é de aplicação da lei sem preocupações com 

fins[54]. 

 Mas com o advento do Estado Democrático (social) e a técnica legislativa de 

descrição programática os direitos sociais exortam à intervenção ativa do 

poder oficial, cabendo ao Judiciário a tarefa de realização dos direitos sociais, 

sendo de bom alvitre atentar para a abstração social pós revolução industrial, 

em que grupos, classes e categorias são estiolados em liberdades, urgindo do 

Estado uma postura ativa em prol da preservação de seus direitos. 
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Vale redarguir que a responsabilidade pela construção do Estado do bem estar 

foi do legislador, e, paradoxalmente, houve obstrução de sua função por 

motivos variegados, mormente pelas expressivas e plúrimas missões, e as 

ambições legislativas culminaram em inequívocas “abdicações”[55], inclusive 

transmissões ao executivo compondo-se um novo modelo estatal designado de 

Estado Fiscal, o qual enlaça mecanismos de permissões e concessões, 

reservando-se a vigiar o cumprimento das funções outorgadas ao setor 

privado. 

A profusão normativa foi indeclinável à medida que o poder executivo avocou 

munus regulatório, e o arbítrio no campo administrativo foi outro aspecto a 

fomentar uma postura mais vanguardista da atividade judicial no sentido de 

conter o  excesso. Tal fato se consorcia com o agigantamento de grupos 

privados, denominados de oligopólios, que passam a ameaçar os direitos 

fundamentais. Sintetizando, com o agigantamento dos poderes legislativo, 

executivo, a formação da sociedade de massa e o iminente risco de predomínio 

no campo privado, não resta alternativa senão a consolidação do terceiro 

gigante a bem da teoria dos pesos e contrapesos e da realização do Estado 

Democrático, mormente pela redefinição de democracia como concretização 

dos direitos fundamentais.[56] 

Os riscos do ativismo são apontados por Cappelletti, inicialmente sobre as 

dificuldades técnicas na concretização de direitos que concernem à 

administração, propriamente deficiências cognitivas; a par disso, há também 

percalços a serem enfrentados com a efetivação dos comandos judiciais, 

porquanto o cumprimento das decisões passa a ser da esfera administrativa 

em caráter continuativo; por derradeiro, o princípio majoritário estaria sendo 

vulnerado, pois a legitimação democrática não se confere ao Juiz missão 

de  realização de programas e fins instituídos pela Constituição, senão ao 

legislador ou a quem distribuir tais poderes[57]. 

Mas em antítese aos mesmos riscos, destaca o doutrinador italiano que há 

menos perigo na atividade judicial que nos outros setores do poder, mormente 

porque os limites ao poder criativo são de natureza material (submissão às 

fontes formais, mormente à Constituição Federal) e processual. 

Neste derradeiro sítio o Judiciário tem vedação ao conhecimento ex officio do 

conflito, o que, por vias obliquas, significa, participação de litigantes, 

imposição de limites ao grau de criatividade – restrito ao pedido, mantem-se 

imparcial embora isso não represente neutralidade, o contraditório e a ampla 

defesa são garantias de isonomia de tratamento, e participação democrática 

das partes, inclusive por substituição processual, no procedimento, 

assegurando-se, mesmo, que as nuances da profliga atraia o juízo de equidade 

tão elementar à ideia de justiça e mais importante que a própria noção de 

10484



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

segurança, sem embargo de que, na plenitude do exercício democrático deve 

motivar e convencer como requisito nuclear da legitimação da decisão.[58] 

  

Aliás, mecanismos de imunização contra a insegurança são gestados na teoria, 

e incorporados à legislação e às decisões judiciais, tais como a possibilidade de 

perícia em controle de constitucionalidade, o efeito vinculante das súmulas, os 

efeitos prospectivos da proclamação da inconstitucionalidade, a 

transcendência dos motivos determinantes da fundamentação das decisões, a 

declaração de inconstitucionalidade sem pronuncia de nulidade, os recursos 

repetitivos e seus efeitos, entre outros já coligados ao direito brasileiro. 

Arremata-se, ao final, que há relativa comunhão doutrinária e jurisprudencial 

em consentir a concretização dos direitos fundamentais, ainda que 

demandando políticas públicas, e ações prestacionais, buscando o atingimento 

do mínimo existencial, porquanto haveria uma técnica de ponderação entre 

princípio orçamentário e eficácia dos direitos sociais até o limite da reserva do 

possível. [59] 

Ricardo Lobo Torres em posição genuína, malgrado abraçar a tese do mínimo 

existencial, nega categorização e proeminência aos direitos sociais entre o rol 

dos direitos fundamentais, dando destaque à liberdade e autonomia 

individuais como prumo e norte na missão estatal, de maneira que só haveria 

legitimidade no ativismo judicial se se comprometesse à realização dos direitos 

sociais diretamente emancipadores da liberdade humana, ou seja, o mínimo 

existencial é aspecto positivo da garantia fundamental de liberdade e ao 

Estado compete preservar a cada cidadão a realização de seu projeto pessoal 

de vida, como saúde pública, educação primária, entrega de bens como 

alimentos e vestuário, independente de reserva do possível e previsão 

orçamentária.[60] 

9.      O FUNCIONALISMO JURÍDICO E A IMUNIZAÇÃO DOS VALORES 

– A PERDA DO REFERENCIAL DA PESSOA HUMANA 

A sociedade pós revolução industrial passa a ser conotada como sociedade 

funcionalmente diferenciada, ou seja, os vínculos se instituem pelas funções 

executadas no contexto comunitário; e o direito, comunicando o poder de 

forma sutil no sentido de aliviar o peso do dever no instante de seu 

cumprimento, permite um cenário onde a obrigação se executa sem que o 

obrigado se sinta impelido ao seu cumprimento[61]. 

Se o homem é tratado como função pelo direito, liquidado na fluidez da 

sociedade de massa, o conceito de pessoa resta fortemente neutralizado pela 

ideologia do poder, de maneira que as elucubrações sobre eficácia dos direitos 
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fundamentais, medrados no princípio da dignidade humana, perdem a sua 

própria pilastra, qual seja, a pessoa. 

Discorrer sobre base dos direitos fundamentais recorrendo à Constituição 

Federal e seus princípios materiais, mormente a dignidade humana, e, 

subsequentemente buscar um grau mínimo/máximo de realização de tais 

direitos na sociedade funcional, cuja característica marcante é a manutenção 

incólume do sistema, independente de seus integrantes, pessoas humanas, 

significa buscar no paradoxo fundamentos e conteúdos. 

O estudo estrutural do direito enquanto técnica de controle  –funcionalismo 

jurídico -[62], seja pelo prisma da economia, puramente sistêmico ou social, 

enxerta os direitos humanos de algum conteúdo no objetivo de garantir 

estabilização social  esmaecendo as perturbações recorrentes no centro do 

sistema. 

Na atualidade o homem vem sendo estudado como animal laboralis, cuja 

preocupação central se adjunge a função profissional, à qualificação, e 

arremetido a produto massificado solicita e é solicitado em eficiência enquanto 

consumidor, da economia, dos serviços, do Estado[63]. A eficiência é o que se 

impõe e se requesta a (d)esse ser coisificado. 

A dignidade humana e os princípios materiais constitucionais são 

institucionalizados no documento constitucional e passam a figurar 

como  valores de consumo social,  e pelo grau de abstração é possível que a 

tensão normativa sugira polêmica sem que haja uma norma geral que se 

ponha a finalizar a dialética. Como os conflitos valorativos podem abalar o 

próprio sistema, engendrados a partir do consenso artificial ( contrato social), 

sugere-se uma espécie de neutralização de relevâncias valorativas, que se faz 

por visão ideológica e a interpretação funcional de ideologia também se 

institui.[64] 

A teoria da eficácia material dos direitos fundamentais até o limite do mínimo 

existencial não passa de um esvaziamento do conceito de dignidade humana, 

mas por outro vértice, permite que o sistema se auto referencie. 

O fenômeno da atribuição ideológica de valor mínimo existencial à dignidade 

da pessoa humana garante o consenso social na manifestação do valor, mas ao 

mesmo tempo neutraliza-lhe e retira-lhe o caráter de abertura e complexidade, 

imuniza-lhe o conflito e mantem o sistema inabalável. 

Sintomático, entrementes, observar o reproche de Tércio Sampaio Ferraz 

Junior quando adverte que a ideologia valorativa, ao neutralizar os valores da 

pessoa humana, acaba impingido-lhes uma capitis deminutio, formulando uma 

10486



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

espécie de artificialismo ou irrealidade, que, não obstante, têm sua função 

sistêmica. [65] 

No que toca à atividade jurisdicional, igualmente, a função de juiz neutraliza 

significativamente a pessoa que lhe fundamenta, empobrecendo sobremodo a 

construção em dignidade de quem exerce o cargo de autoridade e daquele que 

espera construir-se em dignidade como artífice do direito. Se a complexidade 

do mundo da vida exige participação e abertura integral do ser humano ao 

processo de cognição, o método jurídico haveria se preocupar mais com a 

estética, ética e verdade da decisão judicial, a justiça material, e menos com 

sua eficiência enquanto incremento de consumo.[66] 

  

Quiçá o maior risco para o ativismo judicial seja o marketing político e sua 

difusão no espaço midiático, tornando a própria atividade política um bem de 

consumo, e pondo em risco a tarefa jurisdicional se associada a um bem de 

consumo corrompendo o critério maior que deve haver no julgador, qual seja, 

a prudência e a razoabilidade,  aspectos da arte de bem julgar. 

  

Cônscio desse grande risco Tércio Sampaio Ferraz Junior pondera que a 

politização do judiciário pode descambar para um “pragmatismo do juiz com 

o mundo, pois vendo ele o mundo como um problema político, sente e 

transforma sua ação decisória em pura opção técnica, que deve modificar-se 

de acordo com os resultados e cuja validade repousa no bom 

funcionamento,”[67] ou seja, o desejo de poder alimentado no homem juiz e o 

fato de ser prisioneiro da razão tecnologizada que espraia seus efeitos 

midiáticos, a função anula por completo a pessoa do julgador e o torna cegado 

para a dignidade do jurisdicionado. 

10.  CONCLUSÃO 

A busca pela superação da dialética entre jusnaturalismo e positivismo 

desencadeou na construção da teoria neoconstitucionalista, em que o valor 

dignidade humana e toda a sua emanação caleidoscópica passassem a figurar 

como normas postas na ordem constitucional dos Estados de Direito 

Democráticos. 

Enfim houve a positivação dos direitos humanos e sua conversão em direitos 

fundamentais, e a carga de eticidade multiforme do conceito deu origem às 

teorias das mais variegadas acerca da máxima efetividade dos direitos 

fundamentais. 
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Ocorre que a dignidade, como visto, encampa, para além de um visionar 

material mínimo, cuja doutrina vem sendo ratificada pela jurisprudência, uma 

construção conjugada de de physis e telus vertida ao bem comum. Nessa 

medida é que a liberdade tem sentido, como responsabilidade no dever, uma 

espécie de convocação necessária para construção da pessoa. 

Há verdadeiro disparate na atualidade, porquanto se verifica uma ruptura 

entre o valor da pessoa humana como promessa constitucional e a 

funcionalização do homem enquanto agente de trocas no âmbito econômico e 

social, tragado pelo sistema como função. 

Se a dignidade humana foi constritada à garantia de existencialidade mínima e 

o ativismo judicial possibilita ao juiz consumo social do veredicto, nem o 

jurisdicionado, pelo direito, se consolida como pessoa, tampouco o julgador 

que profere as decisões. 

Justiça como arte, democracia como participação e emancipação, dignidade 

como desabrochar ético restam esvaziados por ideologias axiológicas a 

fundamentar atos decisórios. A tecnologia sistêmica fez sucumbir a pessoa e 

somente a tomada de consciência de que ser humano é dever ser em busca de 

dignidade, em qualquer papel social assumido, será possível tornar real as 

promessas constitucionais e transformar a sociedade como supôs outrora a 

teoria pós-positivista. 

Enquanto isso, dignidade é uniformizada de mínimo existencial e garantia de 

relações funcionais de troca e consumo, relegando de forma aguda o sentido de 

humanização a que se propuseram os direitos do homem no jusnaturalismo 

clássico. 
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FILOSOFIA DA LIBERTAÇÃO E HERMENÊUTICA: 

INTERPRETAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO E NOVOS DIREITOS 

 

PHILOSOPHY OF LIBERATION AND HERMENEUTICS: INTERPRETATION OF THE 

CONSTITUTION AND NEW RIGHTS 

 

João Da Cruz Gonçalves Neto 

Vitor Sousa Freitas 

 

  

RESUMO 

O presente artigo visa apresentar a concepção de hermenêutica presente nas obras do filósofo 

Enrique Dussel, um dos líderes do movimento filosófico denominado Filosofia da Libertação, 

e suas conseqüências para a interpretação do direito e, especialmente, da Constituição. 

Buscar-se-á apresentar os antecedentes teóricos da concepção apresentada, a apreensão crítica 

desses antecedentes e sua chegada à análise do sistema de direitos vigentes. Para tanto, 

começaremos mostrando a influência de uma apreensão crítica do pensamento de Heidegger 

para a concepção de hermenêutica na Filosofia da Libertação. Igualmente serão apontadas as 

influências do pensamento de Paul Ricoeur para esta corrente filosófica. Logo após, 

apontaremos o método de pensamento elaborado por Dussel para constituir sua crítica 

hermenêutica e, então, mostraremos como essa concepção filosófica, aliada a uma proposta 

hermenêutica e a uma filosofia política contribuem para a constituição de uma teoria da 

interpretação do direito e da constituição e para uma teoria dos novos direitos na América 

Latina. 

PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA DO DIREITO; HERMENÊUTICA; FILOSOFIA DA 

LIBERTAÇÃO 

 

ABSTRACT 
This article presents the concept of hermeneutics in the works of the philosopher Enrique 

Dussel, one of the leaders of the philosophical movement called Philosophy of Liberation and 

its consequences for the interpretation of law and especially of the Constitution. It will be 

shown the the theoretical background of the presented conception, the critical apprehension of 

it and its arrival into the analysis system of the existing rights. To this end, we will begin 

showing the influence of a critical understanding of Heidegger's thought for the conception of 

hermeneutics in the Philosophy of Liberation. It will be also indicated the influences of Paul 

Ricoeur's thinking for this philosophical current. Soon after, we will identify the method of 

thinking developed by Dussel to build his critical hermeneutics, and then we will show how 

this philosophical conception, combined with an hermeneutical proposal and a political 

philosophy contribute to the formation of a theory of interpretation of law and the constitution 

and for a new theory of rights in Latin America. 

KEYWORDS: JURISPRUDENCE; HERMENEUTICS; PHILOSOPHY OF LIBERATION. 

 

 

Introdução 

10498



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFG - Universidade Federal de Goias 

  

O movimento denominado Filosofia da Libertação Latinoamericana, especialmente na 

corrente liderada por Enrique Dussel, se identifica como transmoderno, crítico, descolonial, e 

anti-hegemônico, buscando desconstruir o discurso da modernidade, européia e eurocêntrica, 

e podendo contribuir para a própria desconstrução do direito que lhe-corresponde (dogmático 

e positivista). 

Compartilha, assim, das críticas dirigidas ao pensamento moderno e denuncia sua crise, mais 

profundamente, a crise de uma forma de proceder filosófico, de um paradigma filosófico que 

poderia se denominar de Paradigma da Consciência. Esse momento de negação da 

modernidade acaba por inaugurar um período de incertezas filosóficas, científicas, societais, 

que exige a busca por respostas e pelos próprios meios de se obter tais respostas, tendo em 

vista a impossibilidade de se partir dos referenciais assentados e, por sua vez, questionados, 

porque estes deixaram de se nos mostrar como horizontes seguros, confiáveis, legítimos, 

enfim, aptos a nos levar a alguma verdade, ao mesmo tempo em que esse legado é nosso 

ponto de partida, é de onde retiramos nossas ferramentas de interpretação do mundo, e que 

paradoxalmente estamos confrontando. Esse contexto em que nos encontramos é entendido 

por alguns autores como uma ―transição paradigmática‖ vivida pelo pensamento humano e 

que, buscando romper com a modernidade, sem negar todas as suas heranças e fundamentos, 

busca recuperar elementos dela que se compatibilizam com as exigências do tempo presente, 

ante sua incompleta superação, e, talvez, até mesmo desnecessária, ou impossível, superação 

total no tempo presente. 

No entanto, mais do que dúvidas, esse período suscita esforços inovadores, tal como o 

desenvolvido por Dussel em sua Filosofia da Libertação, a partir da reivindicação da 

dignidade de um pensar produzido a partir de um olhar latino-americano, silenciado pelo 

pensar europeu dominante no pensamento ocidental. Especificamente, buscar-se-á essa 

contribuição em termos de inovação produzidas no âmbito da filosofia do direito, sendo que, 

no presente trabalho, o foco se fixará sobre a hermenêutica jurídica, e, mais especificamente, 

sobre as contribuições trazidas por Enrique Dussel para uma hermenêutica constitucional. 

  

  

1. Antecedentes hermenêuticos da Filosofia da Libertação 

  

1.1 Heidegger e a apreensão crítica de Heidegger por meio do diálogo com Marx 

O entendimento do pensamento de Dussel passa pela verificação das influências por ele 

recebidas da tradição hermenêutica inaugurada por Heidegger, passando por Gadamer e 

Ricoeur. É com esses autores, de quem Dussel chegou a ser aluno e interlocutor, que se 

fundamenta a base de seu pensamento, cuja aplicação na interpretação dos escritos de Marx 

permite uma apreensão inovadora deste último autor, apreensão esta que servirá para conferir 

ao pensamento de Dussel sua originalidade, aliada à leitura e apreensão igualmente críticas de 

outros autores, tais como Habermas, Apel, Rorty, Charles Taylor e outros. 
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 Para iniciar, vale-se da reflexão proposta por Heidegger, como um dos filósofos referenciais 

do pensar contemporâneo a apontar a insuficiência de uma filosofia assentada na dicotomia 

sujeito-objeto e que encerrava, aprisionava, a realidade e o fazer filosóficos nas amarras do 

método, como este como uma verdade prévia e única a poder conduzir a outras verdades, ou, 

mais especificamente, às verdades da razão, uma vez que essa, separada da realidade, 

colocada num horizonte metafísico, deveria ser acessada, metodicamente, pelo sujeito 

cognoscente, racional, individual, solipsista; a verdade está no sujeito. Sugere Heidegger, em 

contraposição, que a compreensão é um acontecer histórico e que o sujeito, o ser-humano-

existente, não está separado dos demais entes, não se reconhece como isolado, diferente, mas 

em sua igualdade com os demais entes, em sua nulidade, jogado para a morte. Ele está na 

existência, está no mundo para só então compreender. Sua existência autêntica reside em 

estar-no-mundo-com-os-outros, e, em sua nulidade reside um abrir de possibilidades. Ante 

sua nulidade, o existir autêntico é explorar todas as possibilidades. Sua compreensão é 

existencial, é histórica, a história é sua condição de possibilidade, e o ser-existente, Ser-aí, em 

sua manifestação, permite a busca das profundezas do ser, da verdade do ser, cuja busca é 

incompatível com qualquer aprisionamento metodológico, é um caminhar incerto, mas 

necessário para revelar as profundezas do ser. Não há espaço para a separação sujeito-objeto. 

A consciência é sempre  consciência-de-alguma-coisa. Estou no mundo com-o-outro. 

Compreendo o outro quando compreendo a mim mesmo. Ambos são manifestações 

entitativas do ser. Têm sentido por terem se tornado acessíveis em seu ser. O próprio ser é que 

desvenda e desvela os entes, descobrindo seu sentido, sua verdade existencial, em sua 

temporalidade e história (MAMAN, 2003, passim). 

O que acima, sucinta e arbitrariamente, se escreveu sobre Heidegger apontar para um caminho 

sem volta, é um ponto de não retorno da filosofia, pois colocou em xeque o fundamento da 

filosofia do sujeito, ou paradigma da consciência. Nesse quadro, resta a pergunta de se saber 

qual o autêntico do jurídico, qual o ser do direito. Heidegger, em seu caminhar rumo a uma 

filosofia originária, recupera a possível resposta junto aos gregos: a busca do justo. 

A partir disso, o confronto entre Heidegger e Marx resulta no que a pensadora brasileira 

Jeannette Antonios Maman denominou de fenomenologia existencial do direito, anunciando 

que o direito não é conjunto de normas, mas a pesquisa do justo, o acesso à justiça pela 

observação e pela intuição; o direito autêntico é a expressão da situação existencial do ser-aí. 

O fenômeno jurídico ―É um modo de ser-aí, enquanto este é, originária e constitutivamente, 

ser-no-mundo e ser-com-outrem (Mitsein), bem como ser em comum e co-existência‖ (idem, 

ibidem, p. 72, 78). O modo autêntico do ser jurídico é a justiça um direito para liberdade não 

pode ser exclusivamente estatal, pois a liberdade é um fenômeno ontológico e não resulta de 

um poder de decisão humana. (idem, ibidem, p. 43). Desta maneira: 

É na carência, situação-limite, que se revela (se desoculta) o autêntico direito, aquele que 

supre a falta de bens materiais, corpóreos e incorpóreos e promove a igualdade pelo 

atendimento das necessidades vitais do ser-aí outro, constitutivamente igual ao mesmo. É no 

atender às necessidades existenciais do outro, que sofre privações nas coisas e na sua pessoa, 

que se revela o jurídico autêntico. (MAMAN, 2003, p. 72-73) 

(...) 

A justiça é o modo exigente da juridicidade, que tem raiz ontológica no cuidado e na 

culpabilidade assumida do ser-aí. Como virtude, a justiça é ―disposição permanente de querer 

o bem‖, bem que não coincide com o homem, mas tem que ser realizado em si próprio, por 
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esforço e energia em buscá-lo, pelo trabalho e pela arte. O bem pressupõe uma relação ao 

outro. O movimento de buscar o justo é uma espécie de tecné, um fazer-se (esforço) e um 

fazer dirigido ao outro (arte). O seu a cada um perderia o sentido se o critério da atribuição 

fosse o mérito, como em Aristóteles, pois a analítica existencial do ser-aí, na sequência de 

Heidegger, leva-nos a verificar que o homem não tem mérito algum. Os homens são iguais em 

sua nulidade. Para a realização da co-existência é preciso também deixar que cada um seja 

aquilo que é, supridas as necessidades vitais de alimento, abrigo, saúde, educação, que 

permitem igualdade social, política e jurídica. ―De cada qual conforme sua capacidade, a cada 

qual segundo suas necessidades‖, aquém de Aristóteles e um pouco antes de Heidegger. 

A realização da justiça funda-se sobre o modo constitutivo do ser-aí, sobre o existencial, que é 

ser-com-outrem e permite a juridicidade da existência autêntica – o modo autêntico do ser 

jurídico. É, pois, a ontologia que fundamenta a igualdade política e jurídica na existência 

autêntica, pelo reconhecimento da recíproca alteridade dos coexistentes. 

Definição de justiça ou do jurídico, à luz dessa analítica: modo de ser do ser-aí, no-mundo-

com-os-outros. 

A experiência constitui a base principal e a primeira condição do conhecimento; a 

constituição prática do homem existente permanece o essencial. (MAMAN, 2003, p. 74) 

  

Anuncia-se, assim, que ―A ordem jurídica dos povos latino-americanos (e, por inclusão, a do 

brasileiro) é expressão de sua situação existencial.‖ (MAMAN, 2003, p. 18). 

Se na base existencial está o econômico é nela também que aparece a justiça (o direito justo) 

como fenômeno e expressão da situação existencial de um povo. Mas um direito submetido ao 

Estado, que transforma as relações sociais estruturais em superestrutura, mediante a ação do 

positivismo jurídico e sua normatização, subordina o povo a um direito inautêntico (idem, 

ibidem, p. 55-56). 

Sugere-se, então, uma correção de rota, buscando-se conduzir os povos latino-americanos à 

sua libertação econômica e à institucionalização da liberdade igualitária.( idem, ibidem, p. 

130), colocando-se, ao mesmo tempo, um desafio: ―Que ‗artefatos‘ jurídicos reconstroem as 

possibilidades igualitárias de desenvolvimento humano, no caminho de um novo humanismo, 

que é exigência dos fatos empíricos?‖ (idem, 2009, p. 554). 

Pensamos que Dussel é um autor que se dedica a esse esforço. 

  

1.2 A Hermenêutica na teoria do texto de Paul Ricoeur 

Paul Ricoeur (1913-2005), foi um autor francês que recebeu influência da fenomenologia 

hermenêutica, operando, com apoio em Heidegger e Gadamer, uma crítica a Husserl, 

antecessor comum destes pensadores. Ao criticar Husserl, Ricoeur também critica a filosofia 

da consciência, do eu solipsista acima mencionado (BUGALLO, 2005, p. 726). 

Em contraposição, Ricoeur destaca que 
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uma maneira radical de pôr em questão o primado da subjetividade é tomar como eixo 

hermenêutico a teoria do texto. Na medida em que o sentido de um texto se tornou autônomo 

em relação à intenção subjetiva do seu autor, a questão essencial não é encontrar, subjacente 

ao texto, a intenção perdida, mas expor, face ao texto, o mundo que ele abre e descobre (...) 

a tarefa da hermenêutica consiste em discernir a coisa do texto (Gadamer) e não a psicologia 

do autor. A coisa do texto é para a sua estrutura o que, na proposição, a referência é para o 

sentido (frege) (...) 

[Quer-se] explicitar o mundo que o texto projeta (...) o mundo é manifestado não já como 

conjunto de objetos manipuláveis, mas como horizonte de nossa vida e de nosso projeto, 

numa palavra, como lebenswelt, como ser-no-mundo. (...) 

A questão já não é definir a hermenêutica como uma investigação das intenções psicológicas 

escondidas no texto, mas como a explicitação do ser-no-mundo revelado pelo texto. (...) 

―O que deve interpretar-se num texto é uma proposta de mundo, o projeto de um mundo que 

eu poderia habitar e em que poderia projetar os meus possíveis mais próprios. Retomando o 

princípio da distanciação atrás invocado, poder-se-ia dizer que o texto de ficção ou poético 

não se limita a pôr o sentido do texto à distância da intenção do autor, mas põe, além disso, a 

referência do texto à distância do mundo articulado pela linguagem quotidiana. A realidade é, 

assim, metarmofoseada por meio daquilo a que chamarei as variações imaginativas que a 

literatura opera sobre o real‖. (RICOEUR apud BUGALLO, 2005, p.730) 

  

Afirma Ricoeur que a hermenêutica convida a fazer da subjetividade a última, e não a 

primeira, categoria de uma teoria da compreensão. A subjetividade deve perder-se como 

origem, se tem que ser reencontrada num papel mais modesto que o da origem radical 

(RICOEUR apud BUGALLO, 2005, p. 731). 

A teoria do texto de Ricoeur mostra que o ato de subjetividade é menos o que inaugura a 

compreensão do que o que a acaba. Este ato responde, de preferência, à coisa do texto, 

portanto às propostas de sentido desenvolvidas pelo texto. É a contrapartida da distanciação 

que estabelece o texto na sua autonomia relativamente ao autor, à sua situação e ao seu 

destino original. É também a contrapartida da outra distanciação pela qual um novo ser-no-

mundo, projetado pelo texto, se subtrai às falsas evidências da realidade quotidiana (idem, 

ibidem, loc. cit.). Para Ricoeur, portanto 

  

compreender-se é compreender-se em face do texto. A partir daí, o que é apropriação de um 

ponto de vista é desapropriação de um outro ponto de vista. Apropriar é fazer com que o 

estranho se torne próprio. O que é apropriado, é na verdade, a coisa do texto. Mas a coisa do 

texto só se torna o meu próprio se eu me desapropriar de mim mesmo, para deixar ser a coisa 

do texto (...) 

10502



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da UFG - Universidade Federal de Goias 

A hermenêutica começa, também, ela, quando nós, não contentes de pertencer à tradição 

transmitida, interrompemos a relação de pertença para significar (...) por isso que a 

distanciação hermenêutica é para a pertença o que, na fenomenologia, a epoché é para o 

vivido. (...) Este paralelismo é importante se é verdade que a hermenêutica deve assumir em si 

mesma o momento crítico, o momento conjetural, a partir do qual se constituem uma crítica 

das ideologias, uma psicanálise. (RICOEUR apud BUGALLO, 2005, p. 732) 

  

Não há, segundo Ricoeur, compreensão de si que não seja mediatizada por signos, símbolos e 

textos. A compreensão de si coincide, em última análise, com a interpretação aplicada a esses 

termos mediadores. Ao passar de um para outro, a hermenêutica se liberta progressivamente 

do idealismo (RICOEUR apud BUGALLO, 2005, p. 732). Nesse sentido, Bugallo, citando 

Ricoeur: 

  

―À primeira vista, esta mediação [pelos textos] parece mais limitada que a mediação pelos 

signos e pelos símbolos, que podem ser simplesmente orais e até não verbais. A mediação 

pelos textos parece restringir a esfera da interpretação à escrita e à literatura em detrimento 

das culturas orais‖, mas ―o que a definição perde em extensão, ganha-o em intensidade‖, 

porquanto ―a escrita abre recursos originais ao discurso, tal como nós o definimos‖, ―primeiro 

identificando-o com a frase (alguém diz alguma coisa a alguém), depois, caracterizando-o 

pela composição das sucessões de frases em forma de narração, de poema ou de ensaio‖. 

Mercê à escrita, ―o discurso adquire uma tripla autonomia semântica: em relação à intenção 

do locutor, à recepção pelo auditório primitivo, às circunstâncias econômicas, sociais, 

culturais da sua produção. É neste sentido, que o discurso se liberta dos limites do diálogo 

frente a frente e se torna a condição de tornar-se texto do discurso‖, cabendo à hermenêutica 

―explorar as conseqüências deste tornar-se texto, pelo trabalho de interpretação‖. (RICOEUR 

apud BUGALLO, 2005, p. 733). 

A tarefa da hermenêutica passa a ser a de ―procurar, no próprio texto, por um lado, a dinâmica 

interna que preside à estruturação da obra, por outro lado, o poder de a obra se projetar para 

fora de si mesma e engendrar um mundo que seria, verdadeiramente, a coisa do texto‖, de 

modo que ―dinâmica interna e projeção externa constituem aquilo a que eu chamo o trabalho 

do texto‖, sendo tarefa da hermenêutica a de ―reconstruir este duplo trabalho do texto‖. (idem, 

ibidem, p. 733-734). 

  

Por fim, o discurso pretende, em todos os seus usos, trazer à linguagem uma experiência, uma 

maneira de habitar e de ser-no-mundo que a precede e pede para ser dita, no que se pode falar 

da precedência do ser-a-dizer em relação ao nosso dizer (RICOEUR apud BUGALLO, 2005, 

p. 734). 
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2. Superação da Totalidade na filosofia e a Exterioridade como ponto de partida: o 

caminhar do pensamento na filosofia de Dussel 

  

Dussel acusará a filosofia, desde suas origens gregas, a ter se construído sobre a base da 

totalidade, tendo sempre prevalecido essa sobre a multiplicidade, quando muito fazendo 

identificar multiplicidade como unidade na diferença. A unidade figura como fundamento; ela 

é o ser, o sujeito, o sentido, ou o não-ser, o não-sujeito, o não-sentido da multiplicidade. A 

totalidade é o fundamento da ontologia grega, do pensamento europeu moderno e 

contemporâneo. É um ―pensar de centro‖, dominador, geopolítica e ideologicamente. Disse o 

próprio Dussel: 

  

A ontologia, o pensamento que exprime o ser – do sistema vigente e central –, é a ideologia 

das ideologias, é o fundamento das ideologias de império, do centro. A filosofia clássica de 

todos os tempos é o acabamento e a realização teórica da opressão prática das periferias. Por 

isso a filosofia, como o centro da hegemonia ideológica das classes dominantes, quando é 

filosofia da dominação, desempenha um papel essencial na história européia. Pelo contrário, 

dificilmente se poderia encontrar em toda essa história o pensamento crítico que seja, de 

alguma forma, filosofia da libertação, enquanto se articula à formação ideológica das classes 

dominadas.(DUSSEL, 1977, p. 11-12) 

  

Questionando esse pensar dominador, busca criticá-lo por meio da interpretação da história 

mundial desde a exterioridade latino-americana. Assim, defende que uma filosofia realmente 

crítica e superadora do filosofar até aqui realizado deve partir de uma outra categoria: a 

alteridade, um outro que não se identifica com ―o mesmo‖, não se reduz à totalidade. 

Nesse sentido, Dussel, dialogando com Heidegger, o valoriza por reorientar a dialética a partir 

da cotidianidade. A faticidade (situação vital) é concebida com tendo uma estrutura concreta 

própria, histórica, que havia sido relegada pela modernidade, pois o processo dialético evadia-

se dela. Heidegger procura partir dela e nela permanecer (DUSSEL, 1986, p. 169 e segs.). O 

factum privilegiado é o Dasein, o ente que é aí, aquele ente ao qual o ser se manifesta, aquele 

que descobre o ser. Segundo Dussel, esse movimento dialético dirige-se não à subjetividade, 

mas ―em direção à transcendência do mundo, cujo último horizonte ontológico é o ser que se 

manifesta‖ (idem, ibidem, p. 171). O Dasein não põe o ser, mas é o pastor do ser. Há um 

retorno ao ser, embora pensado a partir da diferença; diferença, no entanto, a partir do 

Mesmo, pois a diferença entre ser e entes se instala a partir do modelo parmenídico onde ―o 

mesmo é pensar e ser‖: a diferença parte de um âmbito concebido como ―o mesmo‖. Por não 

romper com ontologia parmenídica da diferença na identidade, da mesmidade, Heidegger não 

consegue nomear com propriedade o âmbito trans-ontológico por ele intuído (LUDWIG, 

2006b, p. 134). 

Esse fundamento que conduz a multiplicidade ao uno, ao mesmo ―es ontologicamente como 

es, no puede ser ni bueno ni malo, sino que es el ser‖ (DUSSEL, 1983, p. 116). Daí, Dussel se 

pergunta se este fundamento é bom ou mal, se é justo ou injusto, lançando o questionamento 

da eticidade do fundamento, ao que buscar responder considerando que questão com esse teor 
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só é possível a partir de uma exterioridade, pois, se o mundo é totalidade e esta é única, seu 

projeto ―é como é‖ (LUDWIG, 2006b, p. 142). Dussel irá apontar a totalização como um mal 

ético, com injustiça, porque ela elimina a diferença, é dominação. Essa dominação se 

concretiza em vários níveis, como a dominação colonial, a dominação pedagógica (mestre-

discípulo), a dominação erótica (homem-mulher), a dominação política (governante-

governado), a dominação racial (branco-negro), a dominação social (opressor-oprimido), etc. 

Assim, o primeiro nível e exigência de justiça se dá no plano geopolítico: a periferia 

descobrindo-se como o Outro em relação ao Mesmo. Neste nível, a justiça é a afirmação do 

ser latino-americano e do Terceiro Mundo, ser periférico, como Outro (idem, ibidem, p. 146). 

O bem ético consiste em que o outro não seja eliminado enquanto tal: ―el bien ético es el si-

al-Outro, y por lo tanto, es justicia, es cumprir la justicia y respetar al Outro como outro, 

dejarlo ser;es permitir que sea em plenitud lo que realmente es‖ (DUSSEL, 1983, p. 124). 

A justiça se fundamenta não na totalidade, mas no momento da exterioridade, como virtude 

ôntico-meta-física: 

  

Como hábito que dispõe e tende a dar efetiva e ôntico-serviçalmente ao Outro o que lhe 

corresponde, não pela lei do Todo mas enquanto tal: enquanto Outro, enquanto pessoa 

inalienável, enquanto origem de todo direito positivo. Justiça aqui é disponibilidade diante 

dos entes, não fetichismo nem absolutização das possibilidades do projeto da Totalidade; é 

um colocar à disposição do Outro os entes que podem saciar sua fome, mediar sua libertação 

cultural e humana integralmente. Justiça é desapego ou liberdade, ―pobreza‖ como atitude 

libertadora, que permite entregar ao Outro o que é seu. Se, por exemplo, a propriedade 

privada positiva excedente num membro da sociedade, legal dentro do direito da Totalidade 

vigente, tivesse de ser atribuída ao que nada tem, seria somente a justiça que poderia consentir 

em indicar a ―dar‖ efetivamente o plus de um que é falta no Outro. (DUSSEL, s.d, p. 149-

150) 

  

Essas afirmações nos exigem, para se aproximar da correta compreensão da proposta de 

Dussel, buscar o caminhar do seu pensamento, sua metodologia. O método, para Dussel, é um 

saber caminhar, saber resolver as questões que se apresentam. Daí buscar estabelecer um 

método do pensar latino-americano como condição de possibilidade de um novo pensar. Tal 

método é o ―analético‖, um reformular da dialética a partir do que está para além de toda a 

totalidade, ou momento analético da dialética. Esse método afirma um âmbito da 

exterioridade metafísica do outro, irredutível à lógica da totalidade, e ponto de apoio para a 

construção de uma lógica da diferença, evitando a redução de tudo ao mesmo. Afirma-se a 

negatividade do outro, inclui-se o momento alterativo, desde uma anterioridade (movimento 

ana-dialético), movimento que indica a passagem da negação da negação desde um lugar que 

está além do sistema, do outro, do pobre, do oprimido, do excluído, da vítima (LUDWIG, 

2006b, p.150). Nesse caminhar, a justiça se dá em todos os níveis, sendo o estado de coisas 

em que se escuta, se respeita, serve-se e fomenta-se o projeto de ser do Outro, projeto negado 

na lógica da ontologia totalitária da identidade (VELASCO, apud LUDWIG, 2006, p.151). 

Dussel se inspira em Marx para nele captar a categoria da exterioridade, chegando a defender 

que a totalidade não é a categoria mais radical do marxismo e sim a exterioridade. Isso 

porque, ao analisar os Grundrisse, no qual Marx elabora a demonstração do surgimento do 
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capital como valor, ele mostrará que o homem como sujeito do trabalho, enquanto não 

assalariado ou subsumido pelo capital, não-existe para o capital, simplesmente é nada, é a 

exterioridade porque não trabalha atualmente para o capital, para o ser do sistema. Porém é 

real. Sua realidade situa-se para além do ser da totalidade. Antes da subsunção ao capital, o 

trabalhador é o outro do capital. É o não-capital como exterioridade positiva. É trabalho vivo. 

É pobre, está despojado de tudo, porém é a fonte criadora do valor do capital: é a 

exterioridade como fonte criadora do valor. (idem, ibidem, p. 169-170). A exterioridade, 

assim, constitui o ponto de apoio da crítica marxiana à totalidade capitalista, é seu ponto de 

partida, depois do qual é possível a crítica da totalidade capitalista. 

Essa exterioridade requer a cada nível (geopolítico, erótico, pedagógico, social, jurídico, etc.) 

um projeto de libertação e não somente emancipação, porque essa é uma busca de um lugar 

melhor no mesmo. Pergunta-se: qual é o projeto de libertação jurídica? 

  

  

3. A Hermenêutica em Enrique Dussel 

  

Em sua ―Filosofia de la Liberación‖, escrita em 1976, e marco inaugural de seu movimento 

teórico, Dussel discute as questões da compreensão e da interpretação, deixando transparecer 

as influências dos autores acima mencionados. 

Para ele, o homem compreende ou abarca o mundo como totalidade. Esta totalidade está 

vigente em todo ato humano concreto. Descobrir o que é uma ―coisa-sentido‖ é possível 

porque o que descobre pode relacionar a coisa  com todo o resto e interpretar a coisa como 

coisa (DUSSEL, 1996, p. 42). 

Esse enfrentamento do homem com o mundo como totalidade é denominado de compreensão, 

ou seja, o ato pelo qual o homem não prende algo como todo, mas que compreende ou prende 

algo com outros até abarcar e constituir o todo do mundo. ―O ato compreensivo ou abarcante 

do mundo como totalidade não é um momento especulativo nem conceitual. O ato 

compreensivo é preconceitual porquanto é o fundamento da conceituação‖. Assim, 

compreender é abarcar e propor ao mundo o horizonte vigente da interpretação (idem, ibidem, 

loc. cit.). 

A compreensão é, para Dussel, fundamental e ao mesmo tempo cotidiana: ―é a luz que 

ilumina e por isso não pode ver-se; é o fim desde o que tudo se escolhe e por isso não se pode 

escolher; é o fundamento de toda palavra e por isso é inefável‖. Da compreensão só se pode 

falar por rodeios, indiretamente, formalmente e não por seus conteúdos. ―Só se pode falar de 

uma compreensão passada, a que se tornou ente: a dos gregos, a do medievais... mas não a 

atual, a nossa‖ (DUSSEL, 1996, p.42). 

A interpretação, entretanto, constitui o sentido. Mas entre a compreensão do mundo como 

totalidade e a interpretação do sentido deve-se descrever uma compreensão derivada ou 

interpretação fundante. ―Conhecer que o material da mesa é madeira não é o mesmo que 

interpretar a mesa como mesa‖. 
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O descobrimento da realidade da coisa como momento do mundo é compreensão derivada ou 

interpretação fundante, primeiro momento do conceito mas todavia não interpretação plena. É 

esta compreensão derivada (pendente da compreensão do mundo) ou interpretação fundante 

(se relaciona a todas as coisas cósmicas do mundo) a que descobre nos fenômenos ou entes 

intramundanos sua realidade, sua anterioridade essencial do que é seu, sua essência anterior 

ao sentido, sua constituição cósmica que concomitantemente aparece com o sentido. A coisa, 

enquanto real é em si; enquanto fenômeno ou ente se manifesta no mundo. A primeira 

captação da aparência real da coisa ou fenômeno a apreende a compreensão derivada ou 

interpretação fundante. A constituição real da coisa não é sua manifestação mundana. Dita 

constituição real conhecida ou fenomênica não é o sentido interpretado.( DUSSEL, 1996, p. 

43) 

  

Ao tratar da interpretação do sentido, Dussel defende que a coisa aparece no mundo como 

fenômeno e que o fenômeno é um ente com certo sentido. O sentido, por sua vez, é o que 

interpretamos do fenômeno enquanto dito fenômeno é um processo prático ou poiético de 

mediação. Isso o leva a dizer que ―O mundo é compreendido; o fenômeno ou o ente é 

interpretado em seu sentido‖(DUSSEL, 1996, p.49). 

Ao responder como se constitui o sentido do fenômeno — o que aparece, ou do ente, o que o 

fenômeno é — Dussel escreve que o homem descobre e constitui o sentido. 

  

O descobre [o sentido] enquanto capta o que estava encoberto; concebe: é o conceito. A 

concepção mental do ente é novidade; é descobrimento do que não se conhecia antes. O ente, 

portanto, estava já aí, antes, a priori. Não há constituição do ente senão descobrimento do 

mesmo. O sentido, portanto, tem um aspecto de ―já‖ estar coberto. A interpretação, de alguma 

maneira, descobre o já anteriormente oculto: o real. 

No entanto, não é puro descobrimento do que já estava dado. É ao mesmo tempo constituição 

intencional de sentido. O descobrimento do sentido se refere à realidade do ente como coisa; a 

constituição do sentido se refere à mundanidade ou referência do ente a todos os demais entes 

do mundo. Descubro água porque tenho sede. É dizer, a descubro como mediação porque sua 

constituição real é tal que pode saciar-me o que sinto como sede. Constituo no entanto seu 

sentido de ente que sacia a sede, como bebida. A água tem ademais outros sentidos possíveis, 

mas também outros entes tem uma constituição semelhante. 

Se por exemplo tenho sede e descubro em meu mirar introspectivo (a circunspeção é um mirar 

em torno inspecionante: como o ato do inspetor) uma fruta suculenta (uma laranja), descubro 

igualmente como no caso da água sua capacidade real de saciar minha sede. A interpretação 

conceitual seria idêntica a da água: a constituo como bebida. Pelo contrário, a água posso 

descobri-la de outra maneira. Por exemplo: há fogo. Em meu mirar circunspeto descubro 

água, considero seu poder de apagar o fogo. A constituo então como mediação para evitar o 

perigo de incêndio. A interpreto assim com outro sentido. 
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Um fenômeno ou ente pode ser compreendido em sua constituição real, como líquido, e 

interpretado com diversos sentidos (como bebida e como para apagar o fogo). Se se o 

descobre em sua constituição real, o sentido está relacionado à realidade (não se pode 

interpretar como para apagar o fogo o álcool, embora seja líquido); se se o constitui em sua 

referência ao mundo, o sentido está relacionado à totalidade do mundo (e neste sentido sem 

homem nem mundo não há sentido algum, embora haja coisas reais, como coisas não como 

reais). 

 (DUSSEL, 1996, p.50) 

  

Desta forma, não há fenômeno sem constituição de sentido e este não é mera consideração 

teórica ou abstrata. Sempre é cotidiano e existencial; ―é a maneira como algo se integra ao 

“para” da ação, seja prática ou poiética‖. (DUSSEL, 1996, p. 50) 

Em obra posterior, publicada no Brasil em 1995, Dussel retorna ao tema, deixando mais claras 

as influências por ele recebidas e as críticas direcionadas aos autores que os inspiraram. Busca 

também deixar mais clara a importância do tema e do debate com Ricoeur para a constituição 

da Filosofia da Libertação. 

Dussel mostrará, assim, a importância da idéia de metáfora, tal como apresentada por Ricoeur, 

para o discurso de uma filosofia da libertação, porque ela vai além da palavra ou da frase e faz 

parte de um discurso poético. Encontra-se, pois, ―a serviço da função poética, dessa 

estratégia de discurso graças à qual a linguagem se despoja de sua função de descrição 

direta para adotar o nível mítico em que fica liberada sua função de descoberta‖. Sua ligação 

com o duplo sentido abre um mundo novo de significado, libera a novidade, a inovação. É 

libertadora da linguagem. (DUSSEL, 1995, p. 10) 

Dussel também resgata a idéia de que todo sistema de civilização está organizado em torno de 

uma substância, de um núcleo ético-mítico (valores fundamentais do grupo), que poderá ser 

descoberto graças à hermenêutica dos mitos básicos da comunidade, donde ele afirma a 

indispensabilidade de uma filosofia da religião (DUSSEL, 1995, p. 15). 

Mas é crucial para Dussel a preocupação com o choque entre os mundos europeu e ameríndio, 

a dominação de um sobre o outro sob o pretexto de conquistá-lo em nome do cristianismo. 

Isso coloca em crise, segundo o autor, o modelo apresentado por Ricoeur, por que este é 

adequado à hermenêutica de uma cultura, mas não para o confronto assimétrico entre culturas 

diversas (uma dominadora e as outras dominadas). (DUSSEL, 1995,  p.17) 

  

a experiência inicial da Filosofia da Libertação consiste em descobrir o ―fato‖ opressivo da 

dominação, em que sujeitos se constituem ―senhores‖ de outros sujeitos, no plano mundial 

(desde o início da expansão européia em 1492; fato constitutivo que deu origem à 

―Modernidade‖), Centro-Periferia, no plano nacional (elites-massas, burguesia nacional-classe 

operária e povo); no plano erótico (homem-mulher); no plano pedagógico (cultura imperial, 

elitista, versus cultura periférica, popular, etc.); no plano religioso (o fetichismo em todos os 

níveis) etc... Esta ―experiência‖ inicial vivenciada por todo latino-americano, até mesmo nas 

aulas universitárias européias de filosofia — se expressaria melhor dentro da categoria 
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―Autrui‖ (outra pessoa tratada como outro), como pauper (pobre). O pobre, o dominado, o 

índio massacrado, o negro escravo, o asiático das guerras do ópio, o judeu no campos de 

concentração, a mulher objeto sexual, a criança sujeita a manipulações ideológicas (também a 

juventude, a cultura popular e o mercado subjugados pela publicidade) não conseguirão tomar 

como ponto de partida, pura e simplesmente, a ―estima de si mesmo‖. O oprimido, o 

torturado, o que vê ser destruída a sua carne sofredora, todos eles simplesmente gritam, 

clamando por justiça: — Tenho fome! Não me mates! Tem compaixão de mim! — é o que 

exclamam esses infelizes.‖ (DUSSEL, 1995, p. 18-19) 

  

Para Dussel, a origem radical de tudo não é afirmação de si (do eu próprio), mas sim a 

interpelação primitiva. É a responsabilidade ou o assumir o outro que é anterior a qualquer 

consciência reflexa. Só respondemos com responsabilidade à presença do infeliz quando este 

já nos comoveu. É no ―ato de justiça‖ para com o outro, enquanto resposta e cumprimento do 

ato de justiça exigido antes pelo Outro, que o ―nosso próprio Eu‖ se autocompreende, 

reflexivamente, como um valor. O Outro encontrava-se ―mais-além-do-ser‖ (Dussel, 1995, p. 

19-20). 

Para ele, a fenomenologia hermenêutica coloca o envolvido como um ―leitor‖ diante de um 

―texto‖, mas a Filosofia da Libertação descobre nele um ―faminto‖ diante de um ―não-tem-

pão‖ (―isto é, deixa-o sem produto para consumir, por pobreza ou porque lhe roubam o fruto 

do seu trabalho‖) ou um ―analfabeto‖ diante de um ―não-temos-livros‖ (―pois não os pode 

comprar‖) ou de uma cultura que não tem condições de se expressar.(idem, ibidem, p. 22) 

Isso reafirma o privilégio dado pela Filosofia da Libertação ao relacionamento prático 

interpessoal,  o ―cara-a-cara‖, de duas pessoas ou de muitas, ou de uma comunidade, ao que 

Dussel denomina ―proximidade‖.(idem, ibidem, p. 27) 

Assim, o autor em questão recupera Marx, para quem a propriedade do homem sobre a 

natureza tem sempre como intermediário sua existência enquanto membro de uma 

comunidade, uma relação com os outros homens que condiciona sua relação com a natureza. 

Isso leva Dussel a um outro raciocínio: 

  

A comunidade ética ou prática tem em seu ―encontrar-se-no-mundo‖, a priori, já pressupostos 

desde sempre, dois momentos básicos: a ―linguisticidade‖ e a ―instrumentalidade‖. ―Desde o 

início nós já estamos pressupondo um mundo em que se fala (dentro da comunidade nós 

somos educados pelo Outro em uma língua) e em que se usam instrumentos (estamos dentro 

de uma mundo cultural enquanto sistema de instrumento). A ―pragmática‖ subsume a 

aplicação da mera ―linguisticidade‖ dentro de um relacionamento de comunicação com o 

Outro, dentro da ―comunidade de comunicação (superação do solipsismo, segundo Apel ou 

Habermas)‖ (DUSSEL, 1995, P. 28) 

Os ―signos‖, por sua vez, mantêm uma relação sintática, semântica e pragmática. O signo é 

uma realidade material produzida pelo trabalho cultural humano de significação (―le travail 

du texte‖ e 
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A produção do texto (para chegarmos diretamente a uma etapa final da hermenêutica de 

Ricoeur) é análoga à produção do produto/mercadoria. O ―texto‖ e o ―produto/mercadoria‖ 

mantém independência ou autonomia em relação ao produtor (e ninguém melhor do que Marx 

mostrara anteriormente de que maneira essa autonomia era capaz de transformar o produto em 

uma força (Macht) que passa a ser para o produtor seu próprio fetiche). A interpretação feita 

pelos leitores do texto (segundo Ricoeur) é análoga ao uso/consumo do produto/mercadoria 

feito pelo usuário/consumidor (segundo Marx). 

―A alienação perante o texto consistiria em que, no próprio ato de ―alguém compreender 

perante o texto‖, essa compreensão fosse alienante, estranha, contrária aos interesses éticos do 

leitor. O texto transformaria o leitor em instrumento daquela ―coisa que é o texto‖, seria uma 

manipulação, uma propaganda. O leitor estaria sendo apenas um ―público‖, um mercado, um 

―seguidor‖ do conteúdo do texto: mediação instrumental do texto. Da mesma maneira, o 

produto/capital poderá transformar o produto/trabalho (o ―trabalho vivo‖, segundo Marx) em 

uma espécie de mediação de seu próprio produto (que é uma coisa): é a ―valorização do 

valor‖ (essência do capital). É assim que o criador do texto também poderá se transformar 

numa mediação para a realização social do texto; da mesma forma como o criador do valor do 

capital (devido à mais-valia acumulada) poderá se transformar numa mediação para a 

realização do capital. Em ambos os casos foi provocada uma ―inversão fetichista‖: a pessoa 

transformou-se em coisa (mediação) e a coisa (o texto ou o capital) se transformou, por assim 

dizer, em pessoa.‖ (DUSSEL, 1995, p. 29-30) 

  

Diante desta formulação, Dussel defende que situações complexas exigem desenvolvimento 

da ―hermenêutica‖ com transição obrigatória para a ―econômica‖. As situação de dominação 

da práxis de um leitor sobre o outro são o ponto de partida da questão hermenêutica para uma 

filosofia da libertação (DUSSEL, 1995, p. 30). 

―Será que uma pessoa dominada terá condições de “interpretar” o “texto” produzido e 

interpretado “dentro-do-mundo” do dominador? E, dentro de que condições subjetivas, 

objetivas, hermenêuticas, textuais etc. poderá ser realizada “adequadamente” essa 

interpretação?” É possível filosofar numa situação como essa”? Dussel responde 

positivamente a esta pergunta, ―mas somente no caso de o leitor, intérprete ou filósofo 

estiverem comprometidos com um processo prático de libertação: tudo isso resume, 

exatamente, o tema da um filosofia e de uma ética da libertação‖. (DUSSEL, 1995, p. 31) 

Diante disso, Dussel defenderá a analogia entre hermenêutica e economia, uma vez que o 

produtor produz um produto já ―dominado‖ devido a uma ―relação social‖ de dominação, 

onde o capitalista se apossa do valor, fruto do trabalho efetuado pelo ―trabalho vivo‖. No 

entanto, o ―trabalho vivo‖ é que cria do nada, a mais valia, que, após giros sucessivos, 

representará finalmente todo o capital. A relação ―leitor-texto‖ é analógica à de ―produtor-

produto‖. No caso de um leitor alienado, este poderá ―ser engolido pelo texto, sem nenhuma 

autenticidade‖; no caso do produtor alienado, este não se recupera a si mesmo no final do 

processo de trabalho, mas se encontra como negação: o trabalho é aplicado como tal 

objetivamente (no produto), mas esta sua objetividade ela a dispõe como seu próprio não-ser 

(Nichtsein) ou como o ser do seu não-Ser (das Sein ihres Nichtseins): o ser do capital 

(DUSSEL, 1995, p.32). 
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Para Marx, como já dito, a situação ideal de todo ato-de-trabalho é a de uma ―comunidade de 

produtores‖, mas dentro da situação capitalista as relações são meramente ―sociais‖: cada 

trabalhador vive ―isolado‖, sem comunidade. O genuíno relacionamento prático e ético, o 

cara-a-cara de Lévinas, tal como apontado por Dussel, é negado por um relacionamento 

sujeito à dominação da razão instrumental (a relação ―social‖ capitalista). Na ―econômica‖ de 

Marx, trata-se de uma ―crítica‖ do capital efetuada por uma comunidade ideal de produtores 

originada por uma ―idéia reguladora‖ econômica que sirva para criticar como defeituosa, não-

ética e exploradora a relação capital-trabalho (idem, ibidem, loc. cit). 

  

Sem a ―econômica‖, tanto a ―hermenêutica‖ como a ―pragmática‖ ficam sem conteúdo 

―carnal‖: são meras comunidades de comunicação ou de interpretação, sem caráter corporal 

ou carnal, isto é, sem subsumir em sua reflexão o nível da ―vida‖. Segundo Aristóteles, o ser 

humano é um ―ser vivente que possui logos‖. O logos (hermenêutico ou pragmático) dá a sua 

resposta, em forma de desenvolvimento autônomo, explícito, auto-reflexivo e livre da 

―lógica‖ do ―vivente‖. A ―econômica‖ corresponde, pois, diretamente à lógica de reprodução 

da ―vida‖ humana. Neste sentido, uma ―comunidade de comunicação‖ (Kommunikations-

gemeinschaft) é o desenvolvimento de uma ―comunidade de vida‖ (Lebensgemeinschaft). 

(DUSSEL, 1995, p. 32-33) 

É por isso que a Filosofia da libertação considera a ―filosofia da miséria‖ como sua cláusula 

principal, e Marx (..) é filósofo que precisa ser tomado em conta para se poder construir a ―via 

longa‖ de uma ―econômica‖ sem a qual a ―hermenêutica‖ se torna ideológica, idealista e 

literalista. Não temos apenas leitores  perante textos; temos muito mais famintos perante o 

não-tem-pão (quando foram eles mesmos que produziram esse mesmo ―pão‖). Alguém já 

disse: ―Tive fome e me destes de comer!‖, como critério absoluto para toda a ética possível. 

Era uma ética na qual o ―aspecto carnal‖ era um elemento central. Por isso, a ―fome‖ e o 

―comer‖ — como opinava Feuerbach — são temas de uma ―filosofia da economia‖, de uma 

―econômica‖, que não é mero ―sistema‖ à maneira de Habermas, nem mera questão do nível 

B da ética, como lemos em Apel. Essa ―econômica‖ é um elemento central, juntamente com a 

―pragmática-hermenêutica‖, de uma Filosofia da Libertação, de uma filosofia da ―pobreza‖ 

em tempos de cólera. (idem, ibidem, p. 42) 

  

  

4. O sistema de direito, a interpretação constitucional e os novos direitos 

  

Em suas obras ―20 Teses de Política‖, ―Política de la Liberación: arquitectónica‖ e ―Hacia 

uma Filosofia Política Crítica‖, Dussel estabelece marcos fundamentais para seu pensamento 

político em relação ao direito e a justiça, tratando o sistema de direito (sistema em acepção 

emprestada de Luhmann) como parte da esfera ―formal‖ de legitimidade democrática 

(momento central referencial do sistema de legitimidade política) do poder institucionalizado, 

por dizer respeito aos procedimentos ou formas que devem ser usados para que a ação política 

ou a instituição e suas decisões sejam legítimas. Para ele, os sistemas de direito são históricos 

e sofrem mudanças continuamente e que a questão que se deve trabalhar é definir os critérios 
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de tais mudanças. Deve-se discernir entre os direitos que são a) perenes, b) os que são novos, 

e c) os que se descartam como próprios de uma época passada (DUSSEL, 2007a, p.69-71; 

DUSSEL, 2009, p.297-305) ( DUSSEL, 2007a, p. 149). 

É preciso reconhecer, para tanto, que o sistema de direito vigente produz vítimas, os sem-

direito. Não obstante, partindo de uma análise do sistema vigente, pode-se afirmar que os 

direitos humanos (positivados na Constituição) não podem ser contabilizados a priori. Os 

direitos humanos são históricos, não constantes em uma lista prévia de direitos naturais. Eles 

se estruturam historicamente como direitos vigentes e são postos em questão pela consciência 

ético-política dos novos movimentos sociais que lutam pelo reconhecimento de sua dignidade 

negada (DUSSEL, 2001, p. 151). 

O estado de direito é uma condição histórica e o meio evolutivo na história, que se manifesta 

como a tradição crescente do mundo do direito de uma comunidade política que conta com a 

macro-institucionalidade do Estado. Os ―sem-direito-todavia‖ quando lutam pelo 

reconhecimento de um novo direito são o momento criador histórico, inovador, do corpo de 

direitos humanos. Os novos direitos são, assim exigidos universalmente (seja em uma cultura, 

seja para toda a humanidade, segundo o grau de consciência histórica correspondente) à 

comunidade política no estado de sua evolução e crescimento histórico (idem, ibidem, p. 

152). 

Uma filosofia jurídica de libertação, tem no sistema de direito uma das mediações específicas, 

cuja função é possibilitar o exercício efetivo de incorporação de ―novos direitos‖ (legitimados 

pelo dissenso, ou novo consenso do ponto de vista das vítimas) no sistema de direito vigente 

(ilegítimo) (DUSSEL, 2007a, p. 149). Direitos daqueles que se organizam nos novos 

movimentos sociais e tomam consciência, ―a partir de sua corporalidade vivente e enferma‖, 

de ser vítimas excluídas do sistema de direito ―naquele aspecto que define substantivamente 

sua práxis crítica ou libertadora‖. Descobre-se o ―falta de‖ como ―novo-direito-a‖ certas 

práticas ignoradas ou proibidas pelo direito vigente. Ou seja, um direito que existia apenas na 

subjetividade dos oprimidos ou excluídos se impõe historicamente como novo direito, e se 

adiciona como direito novo na lista dos direitos positivos. Ao mesmo tempo, caem direitos 

pertencentes a uma idade superada da história da comunidade política, do povo. Em outros 

temos, historicamente são descobertos empiricamente novos direitos (idem, ibidem, loc.cit.). 

O novo direito pode encontrar-se: a) em um estado de ―constituição originária‖ na consciência 

política dos novos movimentos sociais como um ―direito pelo que se luta para que seja 

reconhecido‖ (um direito existente na consciência do novo ator histórico, mas não 

objetivamente existente como ―sistema de direito vigente‖); b) em um estado ―positivamente‖ 

institucionalizado como direito futuro vigente (que é o objetivo das lutas pelo reconhecimento 

dos direitos dos novos movimentos sociais) (DUSSEL, 2001, p.154). 

No tempo intermediário entre o a auto-referência ―fechada‖ sobre si do sistema de direito 

vigente que se nega e do novo direito institucionalizado se produz um triplo processo: 1) 

deslegitimação do direito vigente que começa a se transformar em direito antigo; 2) 

legitimação do novo direito que passará a uma situação de legitimidade triunfante; 3) a 

derrogação de certos aspectos do direito antigo, claramente contraditórios com o novo direito. 

O novo direito vigente, por sua vez, subsume todos os direito anteriores que não perderam 

vigência ante o processo de legitimação dos ―sem-direito‖, como movimento de libertação. 

Mas muitos elementos do direito antigo se tornam ilegítimos. Os novos direito assim, são 
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fruto de um processo crítico-criador, situado na história, dos movimentos que lutaram pelo 

seu reconhecimento (idem, ibidem, p. 154-155). 

A passagem do direito antigo ao novo direito, e ao futuro direito, não é um mero processo 

mecânico, mas de uma total reconstrução do sentido do direito (idem, ibidem, p. 156). 

A afirmação da alteridade não é para reconhecer o outro como igual (igualdade liberal, 

aspirando a sua incorporação ao ―Mesmo‖), mas é a luta pelo reconhecimento do ―Outro‖ 

como outro. Aspira-se assim a um novo sistema de direito, posterior ao reconhecimento da 

diferença. Busca institucionalizar um direito heterogêneo, diferenciado, respeitoso de práticas 

jurídicas diversas. 

A dialética aqui proposta não se estabelece entre Direito Natural e Direito Positivo, mas entre 

Direito vigente versus novo Direito (Cf. DUSSEL, 2001). Não se trata ainda da dialética entre 

conteúdo e forma, mas entre afirmação e negação. Desta forma, a função do sistema de direito 

é, de um lado, de conservação onde a vida está afirmada e, de outro, de transformação onde a 

vida está negada. 

Portanto, a constituição deve positivar os direitos humanos (socialmente construídos) e o 

Tribunal Constitucional deve ter o poder de julgar sobre a aparição de ―novos direitos‖ 

surgidos das lutas de reconhecimento de movimentos sociais, e sobre o fato de que aconteça a 

necessidade de uma modificação constitucional, além da constitucionalidade das leis e 

instituições (DUSSEL, 2007a, p.69). Mas aqui o poder judiciário autônomo, dever ser objeto 

de eleição popular direta, com a participação de um corpo legítimo de advogados e do Poder 

cidadão (fiscalizador em última instância dos demais poderes) (idem, ibidem, p.70). 

A partir da materialidade e das condições de possibilidade da vida humana, defende-se a 

necessidade de um outro mundo possível, anunciando-se um imaginário ―utópico concreto‖, 

uma sociedade justa na qual caibam todos os seres humanos e a natureza, como critério e 

exigência de justiça que orienta a crítica e a constituição de instituições. Justiça, portanto, está 

na negação da negação da vida concreta dos sujeitos, desde a positividade (mundo no qual 

caibam todos). Uma das negatividades constitutivas da injustiça está na negação dos direitos, 

negação no campo jurídico. Negatividade fruto da lógica da totalidade e do subsistema 

jurídico (LUDWIG, 2006a, p.331). 

Celso Luiz Ludwig, concluindo sua obra, sintetiza a questão da justiça numa filosofia critíco-

libertadora: 

  

A injustiça consiste em não reproduzir e desenvolver a vida humana, a começar pelas 

condições materiais, econômicas e ecológicas, para exemplificar. Ao reverso, pode-se 

conceber que a justiça está em produzir as condições materiais da vida, conservada, porém, as 

fontes originais de toda produção, reprodução e desenvolvimento: a natureza e o ser humano 

trabalhador. (LUDWIG, 2006b, p.220) 

  

A contribuição de Dussel se dá, entre outras, pela interpretação do sistema de direito 

buscando sua transformação, mediada por uma práxis transformadora em busca de justiça. 
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Liberta-ção é processo, como negação de um ponto de partida, como uma tensão até no ponto 

de chegada. Esta não é igualmente pensada como um dado, mas como uma busca. No 

processo de libertação a justiça aparece como uma pretensão política, análoga à pretensão de 

bondade na ética, um conceito articulado com um processo real de transformação capitaneado 

pelo ―povo‖ como sujeito histórico da libertação. 

  

Chamo ―pretensão política crítica de justiça‖ àquio que na ética denominamos ―pretensão 

crítica de bondade‖. O sujeito prático (ético, político, econômico, pedagógico, sexual, etc.) 

para poder ter ―pretensão‖, significa que é capaz de defender em público as razões que 

formulou para realizar uma ação. Essas razões devem cumprir com as condições materiais (da 

vida), formais (de validade ou legitimidade) e de factibilidade (que sejam possíveis fisica, 

técnica, economicamente, etc.). Se se cumprirem tais condições, pode-se dizer que o ―ato é 

bom‖. Mas entre ―bom‖ e ―pretensão de bondade‖ há um longo caminho. Ser ―bom‖ — em 

sentido pleno — é impossível para a finitude humana. Por isso, o que se pode é enunciar: 

―Acredito que honestamente cumpri as condições (as três indicadas) éticas e, portanto, tenho 

pretensão de bondade”. Ter ―pretensão‖ não é ―ser‖ (bom). Aquele que tem honesta 

pretensão de bondade sabe que seu ato imperfeito indevidamente terá efeitos negativos. Mas, 

como tem ―honesta pretensão‖, não terá dificuldade em aceitar a responsabilidade do efeito 

negativo (um engano prático, por outro lado sempre possível tendo em conta a finitude 

humana), e estará preparado para corrigi-lo imediatamente (tendo como critério corretivo os 

mesmos princípios que fixam as condições indicadas).(DUSSEL, 2007a, p. 162-163) 

  

Propõe Dussel, a partir de princípios políticos oriundos da reflexão sobre a realidade latino-

americana, um caminho de ação para a concretização do projeto libertador, onde estão 

inclusos os novos direitos, por meio dos quais a teoria se torna prática, ―ascende-se do 

abstrato para o concreto‖, tal como nos ensinou Marx: 

  

O povo [...] Irrompe na história por sua práxis de libertação. Mas essa ação tem uma lógica, 

exigência, especialmente orientadas pelo princípio politico crítico de factibilidade. O possível 

se coloca diante de aparentes impossibilidades práticas que terá de subverter. A práxis de 

libertação exige princípios, coerência, fortaleza até a morte, paciência infinita.[...] 

O princípio crítico geral, em seu momento afirmativo agora, deveria ser enunciado como algo 

assim: devemos produzir e reproduzir a vida dos oprimidos e excluídos, as vítimas, 

descobrindo as causas de tal negatividade, e transformando adequadamente as instituições, o 

que de fato aumentará a vida de toda a comunidade! 

[...](idem, ibidem, p.106- 116) 

  

Referido princípio crítico apresenta exigências particulares em cada uma das esferas do 

campo material (o ecológico, o econômico e o cultural, ao menos) que determinam a esfera 
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material da política, todas em torno da vida dos cidadãos, mas em diversas dimensões desta 

esfera: 

O princípio ecológico crítico poderia enunciar-se: devemos em tudo atuar de tal maneira que a 

vida do planeta Terra possa ser uma vida perpétua![...] 

O princípio economico político crítico normativo deveria indicar algo como: devemos 

imaginar novas instituições e sistemas econômicos que permitam a reprodução e o 

crescimento da vida humana, e não do capital! [...] 

Na sub-esfera cultural da política, deve-se superar o eurocentrismo da Modernidade 

colonialista, pela afirmação da multiculturalidade dentro da população de um sistema político 

nacional. O princípio poderia enunciar-se: devemos apoiar a identidade cultural de todas as 

comunidades incluídas dentro do sistema político, e defender a diferença cultural quando se 

tentar homogeneizar as culturas e as línguas da população da dominação de uma delas com a 

exclusão das outras! [...] (DUSSEL, 2007a, p. 106-107) 

  

Esses princípios crítico-materiais se articulam com princípios políticos igualmente críticos: 

O princípio de legitimação crítico ou de democracia libertadora poderia enunciar-se assim: 

devemos alcançar consenso crítico, em primeiro lugar, pela participação real e em condições 

simétricas dos oprimidos e excluídos, das vítimas do sistema político, porque são os mais 

afetados pelas decisões de que se lembraram no passado institucionalmente! [...] 

O princípio político crítico de factibilidade poderia formular-se da seguinte maneira: devemos 

realizar o máximo possível, aquilo que aparece como reformista para o anarquista e suicida 

para o conservador, tendo como critério de possibilidade na criação institucional (a 

transformação) a libertação das vítimas do povo!(idem, ibidem, p. 110-111) 

  

A práxis de libertação (Befreiungspraxis, como é chamada por Marx e M. Horkheimer, 

segundo Dussel) dos movimentos sociais e políticos assim proposta indica a atualidade do 

sujeito no mundo e é sempre um ato intersubjetivo, coletivo, de consenso recíproco, é uma 

ação do próprio povo, que educa os movimentos sociais em sua autonomia democrática, em 

sua evolução política, em ser atores mutuamente responsáveis por seus destinos (idem, 

ibidem, p. 119). Essa práxis é crítica enquanto anti-hegemônica, ―É uma práxis cuja eficácia 

aumenta na medida em que a legitimidade hegemônica do sistema diminui‖ (idem, ibidem, p. 

125). Por isso, é essencial que a práxis de libertação parta do povo, se mantenha em seu 

elemento, mobilize de dentro e de baixo o ator coletivo histórico do povo. ―Um mundo onde 

caibam todos os mundos!‖ é o postulado apresentado por Dussel. Por fim, ele propõe um 

novo postulado, desconstrutivo e inovador do proclamado na Revolução Francesa: 

―Alteridade, Solidariedade, Libertação!‖ (idem, ibidem, p.164). 
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CONCLUSÃO 

  

A concepção hermenêutica de Dussel é fruto do enfrentamento por ele empreendido entre a 

fenomenologia hermenêutica e o pensamento de Marx, tendo por horizonte a constituição de 

uma filosofia adequada a pensar a realidade Latinoamericana. Desta forma, busca-se um 

pensar que não seja de centro, europeu, mas que com ele dialogue, ampliando-se as fronteiras 

de análise, pela interpelação promovida pelo Outro excluído, vítima da dominação filosófica, 

cultural, material, etc. 

A aplicação desse pensamento numa hermenêutica jurídica busca inová-la ao promover a 

resignificação do texto, aplicando-se a idéia de metáfora, tal como sugerida por Ricoeur, para 

explorar sentidos inovadores no texto, permitindo-se a construção do sentido do fenômeno 

normativo a partir da função de descoberta promovida pela linguagem e aplicada ao texto a 

partir da interpelação promovida pelos sem-direito, descobridores de novos direitos na ordem 

vigente, e potenciais promovedores da constituição de uma nova ordem futura, e de um novo 

direito a ela correspondente. 

Os novos direitos, assim, são fruto de uma reconstrução do sentido do direito, de um processo 

criativo, crítico-criador, constitutivo de um nova institucionalidade jurídico-sistêmica (com ou 

sem supressão do texto vigente, a depender de seus limites), erigido comunitariamente na 

história, como afirmação concreta de um poder existente com potência. 
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GADAMER E AUSTIN: SUBSÍDIOS PARA UMA REFLEXÃO SOBRE O 

FENÔMENO JURÍDICO 

 

Aline Rose Barbosa Pereira 

 Ricardo Henrique Carvalho Salgado 

Resumo 

O presente trabalho se volta a um tema importante para os acadêmicos e profissionais do 

Direito, especialmente no que tange à hermenêutica: a linguagem, ferramenta de trabalho por 

excelência de todos os que atuam no campo jurídico. As linguagens com a quais se tem que 

lidar em cada uma dessas atividades e em cada momento de reflexão não se apresentam da 

mesma maneira. O texto legal; a sentença judicial; a oralidade presente em muitos momentos; 

os negócios jurídicos; o conhecimento acerca do objeto de estudo (acumulado na literatura 

jurídica nacional), não só são estruturados de modo distinto, como demandam métodos 

diferentes para seu estudo e compreensão. Tendo em vista esse pano de fundo, parte-se do 

pensamento de Gadamer, que se dedica predominantemente ao texto escrito, a respeito da 

linguagem, interpretação e compreensão e passa-se, em um segundo momento, à teoria dos 

atos de fala de J. L. Austin, que se volta aos usos da linguagem ordinária a partir do método 

analítico da filosofia da linguagem. Questiona-se, por fim, a relação existente entre os 

modelos teóricos apresentados por ambos os autores e qual a sua contribuição para o Direito. 

 

Palavras-chave: linguagem; hermenêutica; atos de fala 

 

Autores: 1. Ricardo Henrique Carvalho Salgado 

     2. Aline Rose Barbosa Pereira  

 

Gadamer and Austin: contributions to a reflection on the legal phenomenon 

 

Abstract 

 

This paper is devoted to a theme which should not be ignored by the ones who work in the 

Law field, either at the courts or in the academic carreer. Besides that, this is a theme that 

concerns intimately the hermeneutics, namely: the language.  One must cope with different 

types and uses of language along each one of the activities related to Law and in each level of 

reflection. The statutes, acts, precedents, the orality which is present in many situations 
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related to Law, the contracts, the jurisprudence, are not only differently structured, but also 

demand distinct methods to their study and understanding. On this background, we start with 

the ideas of Gadamer about language, interpretation and comprehension, which are mainly 

dedicated to the written texts. Thereafter, we go through J. L. Austin’s speech acts theory, 

which regards the uses of ordinary language, making use of the analitical method of 

philosophy of language. Finally, we question the relation between the two presented theories 

and how they could contribute to the development of jurisprudence. 

 

 

 

Key-words: language; hermeneutics; speech acts 
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Introdução  

 

Este artigo se dedica a um tema muito caro àqueles que se interessam pelo Direito, 

especialmente na seara da hermenêutica: a linguagem, ferramenta de trabalho por excelência 

tanto do profissional do direito voltado à atividade forense quanto dos que se dedicam em 

caráter exclusivo à carreira acadêmica. 

Naturalmente, a linguagem com a qual se tem que lidar em cada uma dessas 

atividades e em cada momento de reflexão não se apresenta da mesma maneira. O texto legal; 

a sentença judicial; a oralidade presente em muitos momentos; os negócios jurídicos; o 

conhecimento do objeto de estudo, acumulado na literatura jurídica nacional; não só são 

estruturados de modo distinto, como demandam métodos diferentes para seu estudo e 

compreensão. 

Tendo em vista esse pano de fundo, parte-se do pensamento de Gadamer, que se 

dedica predominantemente ao texto escrito, a respeito da linguagem, interpretação e 

compreensão e passa-se, em um segundo momento, à teoria dos atos de fala de J. L. Austin, 

que se volta aos usos da linguagem ordinária a partir do método analítico da filosofia da 

linguagem. Questiona-se, por fim, a relação existente entre os modelos teóricos apresentados 

por ambos os autores e qual a sua contribuição para o Direito. 

 

 
A linguagem em Gadamer. 

 

Após vermos que o processo da compreensão não se dá através de um deslocar-se 

para o interior do outro, de um reviver ou reproduzir as vivências de quem fala, mas através 

de um pôr-se de acordo, por meio do resultado comum de uma conversação, vemos 

claramente que este é um processo linguístico. Processo este cuja linguisticidade se torna mais 

evidente ao se ter em conta que é “a linguagem o meio pelo qual ocorre o acordo dos 

interlocutores e o entendimento sobre a coisa” 1. 

Gadamer afirma com muita clareza: “O problema hermenêutico não é, pois, um 

problema de correto domínio da língua, mas o correto acordo sobre um assunto, que ocorre no 

medium da linguagem”.2 A linguagem é, como diz Streck, a “condição de possibilidade”.3 

                                                 
1 STRECK. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2004, p. 169. 
2 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002, p. 561. 
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Com isso, Gadamer sintetiza suas ideias ora descritas e define o seu problema como 

sendo o modo por meio do qual se pode, através de uma dialética entre a pergunta e a 

resposta, fundindo-se os horizontes existentes, chegar a um sentido comum, o que só é 

possível através da linguagem. 

É na linguagem que se encontra o ponto de apoio para que se possa afirmar a 

universalidade de uma hermenêutica filosófica, pois a compreensão e a comunicação tornam 

possível a coexistência social, cuja forma acabada é uma “comunidade de diálogo”.4 

Assim, segundo Gadamer, essa situação, advinda de uma conversação, é vista de 

modo totalmente hermenêutico quando se trata de uma compreensão de textos. Com isso ele 

vai afirmar que a conversação entre duas pessoas e a conversação entre intérprete e texto não 

são idênticas. 

Quanto ao segundo tipo de conversação, nomeadamente, a situação hermenêutica 

baseada nos textos, Gadamer sustenta que, por se tratar o texto de “manifestações vitais 

fixadas duradouramente” e que visam a ser entendidas; o texto, para estar como parceiro da 

conversação, precisa do intérprete para expressar a sua fala. Isso se verifica porque somente o 

intérprete pode reconverter novamente os signos (as palavras) em sentidos. Graças a este 

aspecto da situação hermenêutica é que o tema de que o texto fala se mostra por meio da 

linguagem.  

Podemos ver que, como numa conversação normal, são o assunto comum e a 

linguagem que tornam possível ao texto expressar um sentido, e, ao intérprete, participar 

deste. Entretanto, Gadamer vê problema em se falar de uma conversação hermenêutica, “onde 

o texto traz um tema à fala, mas quem o consegue é, em última análise, o desempenho do 

intérprete”.5 

Através do exposto, Gadamer afirma a impossibilidade de que se dê apenas um 

“chegar a um acordo histórico” para que se reconstrua a gênese do texto. A compreensão não 

se vincula unicamente ao momento originário do texto – à sua gênese – mas sim ao seu 

aspecto como evento, como acontecer historicamente situado no momento da interpretação. 

Outro aspecto importante a ser ressaltado na teoria de Gadamer é que ele procura 

(assim como Heidegger) a superação total da dicotomia sujeito-objeto. Isso fica claro, por 

                                                                                                                                                         
3 STRECK. Jurisdição constitucional e hermenêutica – uma nova crítica do direito. Rio de Janeiro: Forense, 
2004, p. 197. 
4 Cf. BLEICHER, Josef. Hermenêutica contemporânea. Lisboa: Edições 70, 1980. p. 222. 
5 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 565. 
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exemplo, na descrição do modo como se apresenta a fala do texto, em que o autor se refere a 

este como parte, ou seja, como “sujeito”. “Nisso os dois tomam parte.” 6 Os dois a que se 

refere a passagem são o texto e o intérprete. 

Clara também nos é essa superação entre o sujeito e o objeto quando pensamos que, 

em sua teoria, Gadamer coloca a dialética da pergunta e da resposta como método para uma 

hermenêutica; e mais: afirma a conversação como um modo de se realizar a compreensão. 

Assim o texto, em seu pensamento, também é tratado como sujeito, ocorrendo, portanto, 

mesmo sem ser explicitada pelo autor, uma intersubjetividade na teoria hermenêutica de 

Gadamer. Nas palavras do autor: “quem pensa a ‘linguagem’ já sempre se movimenta em um 

para além da subjetividade”.7 

Como o próprio Gadamer diz, a fusão dos horizontes, que é o momento de realização 

da compreensão, pode ser vista como “forma de realização da conversação, na qual um tema 

chega à sua expressão, não na qualidade de coisa minha ou de meu autor, mas de coisa 

comum a ambos”.8 

Das passagens ora expostas, fica clara a questão da intersubjetividade hermenêutica, 

uma vez que a conclusão a que se chega e a compreensão não são de um sujeito, mas sim de 

dois, o texto e o intérprete, por meio da linguagem. 

Também é evidenciada a ideia de que é justamente a linguagem de conversação que 

possibilita uma superação da dicotomia sujeito-objeto, tornando viável a própria fusão dos 

horizontes e, com isso, a compreensão. Daí podermos concluir que está na linguagem o 

problema de todo o questionamento filosófico de Gadamer. 

Portanto, não se pode mais admitir que os conceitos de compreensão e de 

interpretação sejam dissociados, já que, na afirmação de Gadamer: “[...] a linguagem é o 

medium universal em que se realiza a própria compreensão. A forma de realização da 

compreensão é a interpretação”9. E a seguir: “Todo compreender é interpretar, e todo 

interpretar se desenvolve no medium de uma linguagem que pretende deixar falar o objeto e é, 

ao mesmo tempo, a linguagem própria de seu intérprete”.10 

Mais uma vez, nas duas passagens acima transcritas, vê-se a busca do autor por uma 

                                                 
6 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 565. 
7 GADAMER, Hans Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Vol. II: A virada hermenêutica. Petrópolis, RJ: 
Vozes, 2007. p. 27. 
8 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 565. 
9 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 566. 
10 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 566-567. 
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superação da dicotomia sujeito-objeto. Além disso, vem à tona outro aspecto marcante da 

teoria de Gadamer, que é a relação entre pensar e falar. Podemos entender a interpretação de 

certos textos como sendo uma espécie de conversação: fala e pensamento são, pois, o suporte 

de qualquer experiência hermenêutica em que “A linguisticidade da compreensão é a 

concreção da consciência da história efeitual”.11 

Fica claro, portanto, que para Gadamer podemos até mesmo dizer que falar e pensar 

são a mesma coisa, em que o primeiro apenas difere do segundo por se realizar externa e 

concretamente, ao passo que o pensar se dá interna e abstratamente. É na relação entre fala e 

pensamento que ocorre a dialética da pergunta e da resposta, sendo, pois, a linguagem o ponto 

de convergência de um e de outro. Também é na linguagem que se encontra a tradição e, 

sendo assim, o objeto dessa interpretação tem de ser de natureza linguística.  

Gadamer ainda ultrapassa essa visão e assevera que o verdadeiro sentido linguístico, 

que confere o pleno significado hermenêutico, ocorre por meio de uma tradição escrita. Com 

isso, o autor vai conseguir um modo como toda a experiência de uma sociedade possa ser 

passada de um a outro através de um texto. É por meio da escrita que encontraremos o 

primeiro momento da compreensão. 

O que se busca sempre em uma interpretação, na procura do sentido de um texto, é, 

sim, o esclarecimento dos signos escritos, presentes. Não se quer com a interpretação de um 

texto um “inventor de sentidos”; o que se precisa ter em mente é, tão-somente, a necessidade 

de não se fazer da compreensão uma transposição psíquica, nunca se limitando o conteúdo do 

texto pela ideia do autor ou apenas pelo horizonte do destinatário. Nas palavras de Gadamer: 

 

Os textos não querem ser entendidos como expressão vital da subjetividade de seu 

autor. Por conseqüência, não é a partir daí que podem ser traçados os limites de seu 

sentido. Todavia, o duvidoso não é somente a limitação do sentido de um texto às 

verdadeiras idéias do autor. Ainda quando se procura determinar objetivamente o 

sentido de um texto, entendendo-o como alocução contemporânea e referindo-se ao seu 

leitor original, como fazia a premissa básica de Schleiermacher, tampouco se conseguirá 

ir mais além de uma delimitação causal.12 

 

E a seguir: 

 

                                                 
11 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 567. 
12 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 570. 
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À primeira vista, o fato de que não se deva introduzir num texto nada que não pudesse 

ter tido em mente o autor e o leitor, soa como um cânon hermenêutico da razão, que, 

enquanto tal, também é reconhecido geralmente.13 

 

Como se vê, a limitação do texto não é dada, nem pelo autor nem mesmo pelo leitor 

(como já foi dito acima). A única coisa que pode limitar, portanto, o sentido de um texto será a 

fusão entre os horizontes do leitor e do autor. 

A pura visão do autor, bem como o conceito de leitor originário, não conseguiriam, 

nunca, trazer a realidade do sentido de um texto. O máximo que conseguiriam seria um lugar 

vazio que se preenche de compreensão de ocasião em ocasião.14 

Vê-se, claramente, que tanto a tradição, como a fusão dos horizontes que já foram 

vistos por Gadamer durante a segunda parte da obra Verdade e Método reaparecem agora na 

explicitação da linguagem como medium (como possibilidade) de uma hermenêutica 

filosófica, definindo o modo como deve agir o intérprete e como isso é possível para o 

desenvolvimento do sentido das coisas. 

Com isso, Gadamer coloca de modo inegável a linguagem como fundamental para a 

compreensão. A partir daí, Gadamer volta sua preocupação a um segundo e importantíssimo 

ponto, que é o da execução da hermenêutica.  

Como dito anteriormente, Gadamer sustenta em sua teoria que compreensão e 

interpretação são indissociáveis, graças à sua relação fundamental com a linguisticidade. A 

ideia fica clara ao vermos que interpretar se relaciona com a tentativa de se alcançar a fala do 

texto, o que pressupõe a utilização de nossos preconceitos para o estabelecimento do diálogo. 

Com isso, visa-se à fuga de uma “situação pedagógica” pura e simples tendo em vista o 

alcance do verdadeiro escopo de toda interpretação, qual seja, a concreção do próprio 

sentido.15 

Dada a indissociabilidade entre compreensão e interpretação, e, além disso, ao 

observarmos a interpretação como processo que só pode ocorrer por meio de uma linguagem, 

Gadamer vai, através de sua teoria, demonstrar que a linguagem está presente na própria 

razão.16 Assim se dá a total vinculação entre linguagem e pensamento. Podemos até mesmo 

                                                 
13 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 571. 
14 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 576. 
15 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 579. 
16 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 585. 
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falar em uma identidade entre linguagem e pensamento. 

O pensamento de Gadamer, aqui, conforme ao nosso modo de ver, relaciona-se 

analogicamente ao pensamento hegeliano, em que o pensar e o pensável são vistos como a 

mesma coisa, ou seja, tendo a mesma estrutura. A diferença se dá apenas no aspecto em que, 

para Gadamer, é a linguagem que alcança todo o pensável. 

Gadamer relaciona linguagem e compreensão, sustentando que não pode haver 

compreensão sem linguagem, e mais, deixando a compreensão totalmente dependente da 

linguagem. A linguagem é o modo pelo qual se pode alcançar a totalidade do real, do mesmo 

modo que em Hegel. (É importante lembrar que em Hegel é o pensamento, e não a linguagem, 

que revela a estrutura do real)17.  

Isto fica muito claro na afirmação de Gadamer de que “Para a compreensão vale o 

mesmo que para a linguagem... Nenhuma das duas pode ser jamais um simples objeto, mas 

ambas abrangem tudo o que, de um modo ou de outro, pode chegar a ser objeto”.18 Essa 

passagem mostra a total relação de correspondência entre linguagem e pensamento. O autor 

conclui o pensamento sobre esta vinculação afirmando que “A linguisticidade desse vir à 

palavra é a mesma que a da experiência humana do mundo em geral. É isso o que levou a 

nossa análise do problema hermenêutico, finalmente, à explicação da relação entre linguagem 

e mundo.”19 

A relação entre a linguagem e o pensamento também está presente nas reflexões de 

J.L. Austin, segundo o qual a linguagem acaba por constituir um limite à imaginação 

humana20. Só conseguimos pensar naquilo que nossa linguagem nos possibilita pensar, o que, 

em regra, é o suficiente para as situações vivenciadas normalmente. 

Entretanto, em casos excepcionais, as linguagens ordinárias21 deixariam de funcionar 

ou atuariam mesmo como uma barreira ao entendimento da nova situação. Nas palavras do 

autor: 

[...] só podemos descrever o que estamos tentando imaginar por meio de 

                                                 
17 Em sua filosofia especulativa, Hegel busca definir como objeto de estudo da filosofia a totalidade do real. 
Sendo assim, todo pensamento filosófico procura alcançar essa totalidade, que é conseguida em Hegel através da 
dialética, vista como forma de realização do pensamento. O processo dialético tem como fim o conceito, que 
resume a totalidade do real. 
18 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 584. 
19 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 662. 
20 AUSTIN, John Langshaw. The meaning of a word. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford 
University Press, 1970. p. 55-75. p. 68-69. 
21 Entende-se por linguagem ordinária ou linguagem natural os idiomas falados por um determinado povo, como 
a língua portuguesa, a língua alemã, a língua inglesa, por exemplo. 
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palavras que, precisamente, descrevem e evocam o caso usual, o qual 

estamos tentando afastar do pensamento. A linguagem ordinária limita a 

já frágil imaginação. [...] Uma nova linguagem pode ser necessária em 

casos incomuns.22 

 

 Seria o caso, por exemplo, das revoluções da física no século passado, ou mesmo de 

situações da vida que são, por algum motivo, singulares e incomuns. Nesses episódios, a 

apreensão da nova situação com a qual temos que lidar demandaria a criação de novos termos 

que nos permitissem tratar o extraordinário que é, destarte, incorporado ao nosso pensável. 

Tem-se, pois, uma situação em que aquilo que a princípio causa perplexidade torna-se, por 

meio do desenvolvimento da linguagem, pensável. É o que se verifica no caso das linguagens 

técnicas que, tendo por base a linguagem natural, criam novos termos ou redefinem termos já 

presentes na linguagem ordinária com vistas a compreender e delimitar melhor seus objetos 

de investigação.23 

Vê-se em Gadamer a linguagem como um medium, algo que consegue alcançar toda 

a realidade24, superando até mesmo a dicotomia sujeito-objeto, já que toda e qualquer relação 

humana com o mundo é linguística. Daí, podermos dizer que o ser apenas se torna pensável 

por meio da linguagem, sendo a hermenêutica a teoria que estudará o sentido dessa 

linguagem. A hermenêutica recebe em Gadamer o aspecto universal da filosofia,25 já que “o 

ser que poder ser compreendido é a linguagem”. 

Poderíamos dizer, em suma, que, em Hegel, a estrutura do pensar é a estrutura do 

pensável; em Gadamer, a estrutura da linguagem é a estrutura do dizível. Essa linguagem 

então tomada como um universal é uma condição da experiência, de certo modo condição a 

priori no sentido aqui dado a essa expressão, tal como Kant descrevia o espaço e o tempo em 

sua teoria transcendental. 

                                                 
22 AUSTIN, John Langshaw. The meaning of a word. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford 
University Press, 1970. p. 55-75. p. 68-69. No original: “[...] we can only describe what it is we are trying to 

imagine, by means of words which precisely describe and evoke the ordinary case, which we are trying to think 

away. Ordinary language blinkers the already feeble imagination. [...] A new idiom might in odd cases be 

demanded”. 
23 AUSTIN, John Langshaw. The meaning of a word. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford 
University Press, 1970. p. 55-75. p. 69. 
24 Note-se a diferença do raciocínio desenvolvido por Austin, segundo o qual a linguagem é muito limitada 
diante da realidade. Entretanto, a linguagem poderia ser desenvolvida, permitindo-nos então pensar aquilo que 
inicialmente nos causava perplexidade (exatamente pelo fato de não estarmos linguisticamente para lidar com a 
situação) por meio desse desenvolvimento, desse aprimoramento linguístico. 
25 GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. p. 688. 
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A linguagem em Austin 

 

 

Fica claro do exposto até aqui a importância da linguagem para a interpretação, 

compreensão, estabelecimento de diálogo e, em última instância, para o próprio pensamento. 

Cabe questionar, entretanto, qual o papel da linguagem em Austin e qual seria o papel da 

linguagem no Direito. 

Como dito acima, em Gadamer a linguagem coincide com o pensável e, ademais, 

com a vivência humana do mundo. A ideia se afasta um pouco do pensamento de Austin, para 

quem, embora só a linguagem nos permita pensar o real, ela seria mais limitada que as 

possibilidades de vivência humana da realidade e, apenas por meio de seu desenvolvimento, 

de seu aprimoramento, poderíamos explicar certos aspectos do mundo26.  

Em How to do things with words 27Austin inicia sua reflexão acerca dos usos da 

linguagem propondo a distinção entre dois tipos de proferimento: o constatativo e o 

performativo.  Antes de proceder à explicação dessas noções na teoria dos atos de fala
28, 

entretanto, faz-se necessário o esclarecimento de alguns conceitos básicos na obra do 

professor britânico. 

A sentença (sentence) seria a unidade linguística dotada de sentido, formada por 

palavras e usada para se fazer proferimentos29. Já o proferimento consiste na emissão concreta 

e particular de uma sentença, por um falante determinado, historicamente situado. Este 

proferimento pode ter a função de relatar, descrever, registrar informações sobre os fatos, caso 

em que se têm as asserções – statements
30 – os proferimentos constatativos por excelência. A 

asserção é um evento histórico, a emissão, por certo falante (ou escritor) de certas palavras 
                                                 
26 AUSTIN, John Langshaw. The meaning of a word. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford 
University Press, 1970. p. 55-75. p. 69. 
27 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. 
28 Não obstante a crítica de que a melhor tradução para speech acts seria “atos de linguagem”, adotamos no 
presente a tradução consagrada em língua portuguesa tanto na obra de Austin quanto na de Searle, que também 
se dedicou à temática dos speech acts. 
29 AUSTIN, J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1990. p. 21. e AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford 
University Press, 1970. 117-133. p. 119. 
30 Optamos aqui por traduzir statement por asserção, e não por declaração (como Danilo Marcondes, cit.) em 
virtude do sentido que a palavra declaração tem no direito. 
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(uma sentença), direcionado a uma audiência, com referência a uma situação histórica, a um 

acontecimento ou a algo do tipo,31 que pode ser submetido ao juízo de verdadeiro ou falso32.  

E foi justamente a ênfase da reflexão filosófica em torno desse tipo de proferimento 

– bem como quanto às ideias de verdade – que fez com que, por muito tempo, fosse 

predominante a ideia de que a linguagem seria instrumento de descrição da realidade – seja 

esta realidade interna (pensamento) ou externa (o mundo). É a chamada falácia descritiva, na 

terminologia de John L. Austin, segundo a qual “[...] a ideia de que dizer algo, pelo menos nos 

casos dignos de consideração, isto é, em todos os casos considerados, é sempre declarar algo. 

Esta é uma ideia inconsciente e, sem dúvida, errônea, mas, ao que parece, perfeitamente 

natural em Filosofia.”33  

 

Reflexões como essas se inserem num movimento conhecido como filosofia da 

linguagem. Esta se baseia na ideia de que apenas através da consideração do papel e dos 

objetivos da linguagem pode-se vir a ter um melhor entendimento do objeto sobre o 

qual a linguagem fala (BLACKBURN, 2007, p. 154). A filosofia da linguagem 

ordinária ou Escola de Oxford, uma vertente desse método de análise que teve um de 

seus expoentes em J. L. Austin, coloca em evidência o contexto de uso das expressões 

linguísticas e os elementos constitutivos desse contexto: deve-se considerar a linguagem 

não em abstrato, mas sempre integrada em sua situação de uso, já que esta também 

contribuirá para a determinação do seu sentido.34 

 

Muitas seriam as situações em que os usos não-descritivos da linguagem se 

evidenciariam. Alguém que, em certas circunstâncias, afirma “prometo X”, não teria seu 

comportamento descrito como “ele declarou sua intenção de fazer uma promessa”, senão 

como “ele prometeu”, ou seja, realizou a ação de prometer, por meio da qual assumiu a 

obrigação X. 

De maneira semelhante, o “aceito Maria da Silva/ aceito José da Silva por minha 

(meu) legítima(o) esposa(o)” dito pelos noivos no altar (ou perante a autoridade competente)  

                                                 
31 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 120. 
32 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 1 e 3. 
33 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 12; AUSTIN, 
J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: Artes 
Médicas, 1990. p. 29. 
34 PEREIRA, A. R. B.. Direito, linguagem e ciência, trabalho apresentado no workshop “Methodology of 
jurisprudence and the impact of new technologies", durante o "25th IVR World Congress of Philosophy of Law 
and Social Philosophy", artigo ainda não publicado. p. 3. 
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numa cerimônia de casamento, não constitui simples declaração de sua vontade de contrair 

matrimônio. Ao dizer essas palavras em circunstâncias apropriadas, os noivos não declaram 

ou descrevem, eles se casam.35 

Nessas situações, a emissão de palavras pelos envolvidos, em circunstâncias 

apropriadas, constitui uma ação (casar, comprar, prometer, apostar, julgar). É o que Austin 

chamou de proferimento performativo. Estes não teriam a função de relatar, descrever ou 

constatar, apesar de se assemelharem a asserções, e não se sujeitariam ao juízo verdadeiro ou 

falso36, já que seu escopo não seria corresponder aos fatos, mas realizar ações linguísticas. 

Estas não poderiam ser qualificadas como verdadeiras ou falsas, mas como bem sucedidas ou 

não.37  

No aprofundamento de suas reflexões acerca dos performativos, Austin formula um 

esboço teórico das diferentes condições necessárias ao sucesso de um proferimento desta 

natureza.38 Entre estas se encontram as circunstâncias, as pessoas evolvidas no ato de fala em 

questão, a existência de um procedimento convencional e a execução desse procedimento 

pelos participantes. É interessante observar como os requisitos por ele descritos para o 

sucesso de um performativo se aproximam das noções jurídicas de capacidade, legitimidade, 

forma, e mesmo boa-fé.39  

Um exemplo utilizado por Austin seria o caso de alguém ver um navio nas docas, se 

aproximar e quebrar uma garrafa em seu casco dizendo “Batizo este navio como Mr. Stalin”. 

O performativo não seria bem sucedido se a pessoa em questão não fosse a escolhida para 

batizar o barco40. Da mesma forma, se um árbitro marca um impedimento em um jogo de 

futebol, seu ato não será bem sucedido, apesar de ele ser a pessoa responsável por tomar tais 

decisões ao longo do jogo, se o jogador não estiver, de fato, impedido. 

 O último exemplo é particularmente problemático na tentativa de se distinguir 

                                                 
35 O tema ora apresentado também foi desenvolvido em PEREIRA, A. R. B. O negócio jurídico como ato de 

fala: uma releitura da Teoria do Negócio Jurídico a partir de J. L. Austin. 2009. 31f. Monografia (Obtenção do 
Título de Bacharel em Direito) Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 
2009 e em PEREIRA, A. R. B. Direito, linguagem e ciência, trabalho apresentado no workshop “Methodology 
of jurisprudence and the impact of new technologies", durante o "25th IVR World Congress of Philosophy of 
Law and Social Philosophy", artigo inédito. 
36 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 5. 
37 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2ª Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 131. 
38 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 12 a 24. 
39 PEREIRA, A. R. B. O negócio jurídico como ato de fala: uma releitura da Teoria do Negócio Jurídico a partir 
de J. L. Austin. 2009. 31f. Monografia (Obtenção do Título de Bacharel em Direito) Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.  
40 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 23. 
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constatativos e performativos por se tratar de um caso claro em que o proferimento, apesar de 

constituir uma ação, realizado pela autoridade legítima41, nas circunstâncias apropriadas (ou 

seja, apesar de atender a todas as condições de sucesso previstas por Austin para os 

performativos), pressuporia, em alguma medida, certa correspondência com os fatos para 

poder ser qualificado como bem sucedido42: afinal, se o jogador não estivesse de fato 

impedido, por mais que o julgamento do árbitro tenha sido sincero (ele realmente acreditou, 

do seu ângulo de observação, que o jogador estava em posição irregular), a marcação do 

impedimento seria incorreta.43. 

A diferenciação se torna ainda mais complicada quando se pensa as relações 

possíveis entre diferentes enunciados. Relações de implicação, pressuposição e implicação 

lógica já haviam sido estudadas, por exemplo, no caso das asserções. Não se pode afirmar “A 

é.” e, ao mesmo tempo, “A não é.” Da mesma forma, a afirmação de que “Todos os filhos de 

João são destros.” pressupõe que João tenha filhos.  Entretanto, essas relações também 

poderiam se estender aos performativos, não obstante o caráter de ação destes últimos. “Eu 

prometo”, por exemplo, implica que “Eu devo”. Uma pessoa não pode dizer “Prometo mas 

não devo”, da mesma forma que seria logicamente incompatível dizer “A é e A não é”44. 

Destarte, os limites entre os performativos (ação) e constatativos (asserção, 

declaração) se mostram cada vez mais tênues, o que leva Austin a propor um novo começo45 

para sua tentativa de teorização da diferença entre os casos em que a linguagem se mostra 

como forma de ação e os casos em que consiste em meio de descrição do mundo da vida. 

Antes de se proceder à exposição dessa nova tentativa deve-se esclarecer, entretanto, 

qual ideia de verdade permeia o pensamento de Austin ao tratar dos atos de fala (vez que ele 

sustenta, inicialmente, que os performativos não se sujeitariam ao juízo verdadeiro ou falso, 

aplicável apenas aos constatativos, como referido acima). 

Em primeiro lugar, destaca-se que Austin, embora reconheça a existência de uma 

relação entre palavras e mundo, não se filia à teoria de verdade como correspondência. Isso 

fica claro tanto no fato de Austin chamar a atenção para o quanto a ideia de correspondência é 

                                                 
41 Observe-se que o contexto é fundamental para que se tenha um proferimento performativo. Se um torcedor diz 
“tal jogador está impedido”, nem por isso se terá um proferimento performativo, posto que o torcedor não está 
investido na posição de marcar o impedimento. Cf. AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: 
Oxford University Press, 1976. p. 89. 
42 característica que, na proposta inicial de Austin, seria restrita aos constatativos. 
43 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 43. 
44 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 42 a 52. 
45 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 91. 
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problemática46 (a noção de correspondência seria “uma relação complicada com fatos”47), 

quanto na percepção de que nem sempre a questão da verdade é pertinente. Nas palavras do 

autor, “Na vida real, em oposição às simples situações previstas pela teoria lógica, não se 

pode responder sempre de maneira simples se algo é verdadeiro ou falso”48, ademais, “além 

de ser ingênuo supor que tudo o que uma asserção pretende é ser verdadeira, pode-se 

questionar se cada asserção realmente carrega qualquer pretensão de verdade.”49 (grifou-se). 

Não se pode confundir a asserção com o estado de coisas a que ela se refere: 

“Quando uma asserção é verdadeira existe, é claro, um estado de coisas que a torna 

verdadeira e que é toto mundo distinto da asserção verdadeira sobre ele: mas é igualmente 

claro que apenas podemos descrever aquele estado de coisas por palavras [...]”50 E é 

justamente o fato de ignorar a existência de uma relação entre palavras e mundo que será o 

motivo da crítica de Austin às teorias da coerência e pragmáticas da verdade51, embora ele 

reconheça que a verdade também envolve as intenções e propósitos do proferimento.52 

Austin critica tanto as teorias da verdade como correspondência quanto as teorias 

pragmáticas – estas, por ignorarem que a verdade é, sim, uma questão de relação entre 

palavras e mundo; aquelas, por sua limitação de pensar que existe apenas uma verdade. Essa 

limitação é criticada por meio do exemplo de que segundo as teorias da correspondência 

“apenas um mapa acurado é possível, um mapa diferente, realçando características distintas, 

só pode ser o mapa de um país diferente”53.  

Segundo Austin deve-se deixar de lado a ideia de que a linguagem reflete, de alguma 

maneira, a realidade: uma asserção não precisa reproduzir a realidade (sua multiplicidade, 

estrutura) para ser verdadeira. Os aprimoramentos de uma linguagem não tornam as asserções 
                                                 
46 Ademais, Austin ressalta que as pessoas devem ter em mente que a relação de “correspondência” afirmada 
quando uma asserção é dita verdadeira é, em todo caso, convencional. Cf. AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: 

Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 117-133.p 124. 
47 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 142. 
48 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 143. No 
original: “In real life, as opposed to the simple situations envisaged in logical theory, one cannot always answer 
in a simple manner whether it is true or false.” 
49 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 130 a 131. No original: “Not merely is it jejune to suppose that all a statement aims to be is true, but 
it may further be questioned whether every ‘statement’ does aim to be true at all.”   
50 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 123. No original: “When a statement is true, there is, of course a state of affairs which makes it true 
and which is toto mundo distinct from the true statement about it: but equally of course, we can only describe 
that state of affairs in words [...]” 
51 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 130. 
52 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 143. 
53 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. 
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feitas nessa linguagem mais verdadeiras, senão mais adaptáveis, apreensíveis, 

compreensíveis, mais precisas, etc.54 Afinal, “[...] as asserções ajustam-se aos fatos de 

maneira mais ou menos frouxa, de diferentes maneiras, em diferentes ocasiões, com diferentes 

intenções e propósitos.55 

Em suma, a questão da verdade em Austin envolve, em alguma medida, uma relação 

com os fatos. Entretanto, mais importante é lembrar que a verdade não é uma questão simples: 

remete a uma dimensão de consideração quanto à adequação do proferimento a determinadas 

circunstâncias, a uma determinada audiência, para certos propósitos e com certas intenções.56 

Não se confunda esta afirmação com a ideia pragmatista de verdade, trata-se de algo 

“totalmente diferente de muito do que os pragmatistas disseram, para o efeito de que 

verdadeiro é o que funciona, etc. A verdade ou falsidade de uma asserção não depende apenas 

do significado das palavras, mas do ato [de fala] que se está realizando e em que 

circunstâncias.”57 

Portanto, há performativos que podem ser submetidos ao juízo de verdadeiro ou falso 

(pode-se dizer que alguém fez um falso juízo de outrem, no sentido de que seu julgamento foi 

errôneo – o que terá acontecido em caso de discrepância em alguma medida entre o 

julgamento e algum aspecto da realidade), e constatativos que podem ser considerados não 

exatamente falsos, mas “malsucedidos” para certos propósitos, como o exemplo “A França é 

hexagonal”, que embora seja adequado para uma situação corriqueira, não seria falso, mas 

inexato, em um livro de cartografia.58 

Uma vez que percebemos que o que temos que examinar não é a sentença, mas o ato de 

emitir um proferimento numa situação linguística, não se torna difícil ver que declarar é 

realizar um ato. [...] E as declarações “têm efeito” do mesmo modo que o tem o ato de 

batizar um navio. Se declarei algo, isso me compromete a outras declarações: outras 

declarações minhas posteriores estarão ou não de acordo com isso. Também, daí em 

diante, outras declarações ou observações feitas por outras pessoas estarão ou não em 

                                                 
54 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. P. 125. 
55 AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University Press, 1970. 
117-133. p. 130. No original: “the statements fit the facts more os less loosely, in different ways on different 
occasions for different intents and purposes.” 
56 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 145. 
57 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p.145. No 
original: this doctrine is quite different from much that the pragmatists have said, to the effect that the true is 
what works, etc. The truth or falsity of a statement depends not merely on the meaning of words but on what act 
you were performing in what circumstances.” 
58 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 143. 
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contradição com a minha, a refutarão ou não, etc.
59 

 

Por essa razão Austin abandona, como se mencionou anteriormente, a inicial 

contraposição entre performativo e constatativos para propor aquela que é considerada por 

alguns60 como sua mais original contribuição: o conceito de ato ilocucionário. 

Enunciar uma frase com sentido e referência seria um ato locucionário ou locução. 

Austin chama a atenção, entretanto, para o fato de que realizar uma locução é quase sempre, 

simultaneamente, realizar um ato ilocucionário, pois ao praticar um ato locucionário também 

estaremos, muito provavelmente: perguntando ou respondendo uma pergunta, dando uma 

informação, criticando, advertindo, entre outros61. O ato ilocucionário consiste na realização 

de um ato ao dizer uma sentença, em contraposição ao ato de dizer algo.62 Por fim, tem-se o 

ato perlocucionário, aquele que seria realizado por dizer algo que provoca consequências 

sobre outrem (como convencer, persuadir, surpreender, confundir, etc)63. Ressalta-se que 

praticamente todo enunciado pode acarretar consequências sobre o interlocutor, mas segundo 

Austin, ao passo que os atos ilocucionário se caracterizariam por serem convencionais, os 

perlocucionários não têm ligação com convenções, o que fica evidente nos exemplos 

enumerados. Alexy sintetiza a distinção entre o ilocucionário e o perlocucionário da seguinte 

maneira:  

O ilocucionário é o que se faz dizendo algo. O que se faz dizendo algo precisa ser 

distinguido do que se faz por dizer algo: o primeiro depende de convenções, o último, 

de efeitos práticos em dada situação. Ao dizer a alguém: “prometo ajuda-lo na sua 

mudança” estou fazendo uma promessa e ao fazer isso também posso surpreender, 

agradar ou assustar a pessoa a quem estou prometendo ajuda. A produção de tais efeitos 

mediante expressões é o que Austin chama de ato perlocucionário.64 

 

Tanto performativos quanto constatativos seriam, no fim, atos ilocucionários, 

dotados de forças diferentes (por exemplo: avisar, advertir, alertar e ameaçar se distinguiriam 

quanto à força ilocucionária de cada um). Entretanto, no caso dos constatativos abstrairíamos 
                                                 
59 AUSTIN, J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1990. p. 115; AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University 
Press, 1976. p. 139. 
60 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. 2.ed. São Paulo: Landy Editora, 2005. p. 77. 
61 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 98. 
62 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 99-100. 
63 AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. p. 109. 
64 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. 2.ed. São Paulo: Landy Editora, 2005. p. 77. 
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dos aspectos ilocucionários e nos concentraríamos nos aspectos locucionários, no sentido e na 

referência, além de adotar a noção exageradamente simplista de correspondência com os 

fatos.  

Quanto aos performativos, por outro lado, ater-nos-íamos à força ilocucionária do 

enunciado e ignoraríamos a correspondência com a realidade. Todo ato de fala, contudo, é 

ambas as coisas ao mesmo tempo – daí a afirmação de que tanto as asserções quanto os 

diversos atos performativos são atos ilocucionários. Austin coloca, assim, o ato ilocucionário 

no cerne de sua teoria dos atos de fala65. E as convenções de força ilocucionária – ou seja, 

regras – são condição de possibilidade da realização dos mais variados atos de fala.  

Essas considerações são relevantes por permitirem observar que, ao avaliar um ato de 

fala (assertivo ou performativo), deve-se ter em conta diferentes dimensões além da ideia 

reducionista de correspondência com fatos. Ainda que se possa questionar a verdade dos 

diferentes atos de fala, essa consideração deve ir além da problemática correspondência, 

abrangendo todo o contexto de realização do ato de fala (atores envolvidos, sua condição 

pessoal, circunstâncias). Ademais, outras avaliações podem se fazer necessárias, e até ser mais 

pertinentes que a ideia de verdade, a depender do tipo de ato de fala em questão: a teoria dos 

atos de fala se apresenta como pano de fundo propício à discussão do lugar da verdade no 

pensamento jurídico. 

Nos casos de divórcio, por exemplo, o Direito Civil evolui gradativamente no sentido 

de abandonar a averiguação de culpa pela separação do casal (estabelecimento de uma 

verdade que teria influência até na guarda dos filhos, que caberia ao “cônjuge inocente”66) em 

prol da melhor solução do conflito tanto para o casal quanto para os filhos (quando 

existentes), vez que o procedimento de busca pela verdade na fixação de culpados acarretaria 

apenas sofrimento e desgaste para os envolvidos. Exemplo claro de abandono da “verdade” 

em prol da decidibilidade (vez que a verdade quanto à culpa pela separação seria indiferente 

para o desfecho do conflito). 

De maneira semelhante, tinha-se, no Código Civil de 1916, a ideia de “declaração de 

vontade” cuja validade estava condicionada à correspondência a uma “vontade real”67, ou 

seja, a uma espécie de verdade como correspondência, o que fica evidente nas palavras de 

                                                 
65 ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como Teoria da 
Justificação Jurídica. 2.ed. São Paulo: Landy Editora, 2005. p. 78. 
66 Cf. Art. 326 do Código Civil de 1916; art. 10 da Lei n° 6.515/77. 
67 Art. 85 do Código Civil de 1916. “Nas declarações de vontade se atenderá mais à sua intenção que ao sentido 
literal da linguagem.” 
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Beviláqua: 

Nas declarações de vontade, atende-se mais à intenção do que às palavras, porque 

palavras são simplesmente os sinais que revelam a resolução tomada e, se foram mal 

empregadas, por ignorância ou descuido, não manifestam a vontade como esta existiu 

no momento de ser celebrado o ato. É lícito, portanto, buscar a forma da volição em sua 

realidade, por trás da imperfeição dos símbolos.68 

 

 Entretanto, a impossibilidade de verificação do inconsciente alheio, bem como a 

insegurança jurídica criada por essa situação, levaram à mudança de redação do Código Civil 

de 2002 que, no dispositivo correspondente, estabelece que “Nas declarações de vontade se 

atenderá mais à intenção nelas consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”, ou 

seja, prioriza-se a construção linguística do contrato, fixada em seu texto  ao invés de uma 

verdade restrita ao psiquismo de um dos agentes.69 

Finalmente, a teoria dos atos de fala coloca em evidência que na interpretação dos 

contratos – bem como na resolução de outros casos concretos que envolvam convenções – o 

que deve ser estudado não são as asserções, mas “a emissão de um proferimento numa 

situação linguística”70 a fim de se apreender o ato de fala em todas as suas dimensões e não se 

incorrer no erro do reducionismo. 

 

Considerações finais 

 

As reflexões de Austin quanto à verdade, no contexto de seus estudos dos atos de 

fala, permitem repensar o lugar deste conceito no Direito. Nesse sentido, pode-se afirmar que 

diante de um determinado contexto fático X, a interpretação de uma lei foi adequada (ou não) 

à solução de um caso concreto, dada a natureza ilocucionária do ato de julgar, mas nega-se a 

ideia de uma solução verdadeira (embora a adequada solução do caso possa pressupor, em 

alguma medida, considerações quanto à verdade dos fatos trazidos ao processo). Isso porque 

                                                 
68 BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7 ed. at. Rio de Janeiro: Paulo de Azevedo, 1955. p. 200. 
69 Sobre o assunto e a necessidade de que este contrato, como ato de fala que é, seja compreendido no contexto 
da totalidade de sua construção cf. PEREIRA, A. R. B. O negócio jurídico como ato de fala: uma releitura da 
Teoria do Negócio Jurídico a partir de J. L. Austin. 2009. 31f. Monografia (Obtenção do Título de Bacharel em 
Direito) Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2009.  
70 AUSTIN, J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza Filho. Porto Alegre: 
Artes Médicas, 1990. p. 115; AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University 
Press, 1976. p. 115. 
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apenas a consideração dos atos de fala em seu contexto global permitirá a avaliação de seu 

sucesso e verdade (no sentido dado por Austin a esta palavra). 

No que diz respeito ao estudo da linguagem da lei e da ciência do direito (bem como 

na hermenêutica), são inegáveis as contribuições de Gadamer. A limitação do conteúdo do 

texto à fusão dos horizontes do autor e do intérprete contribui para a compreensão adequada 

desses textos, os quais têm importância fundamental por incorporarem a tradição jurídica de 

uma determinada comunidade, além de permitir o fenômeno da atualização normativa sem 

que seja necessária a mudança dos textos legais. 

Já no que tange à linguagem utilizada nos negócios jurídicos, à oralidade nas ações 

judiciais e em diversos momentos da vida de uma pessoa (como perante a Administração 

Pública) e à atuação dos envolvidos nesses momentos, o pensamento de Austin fornece 

subsídios para uma apreensão mais completa dos atos de fala em questão, considerados estes, 

sempre, no contexto global de seu proferimento, vez que “percebemos que o que temos que 

estudar não é a declaração, mas a emissão concreta de um proferimento em uma situação 

linguística.”71 Destarte, pode-se afirmar que as ideias expostas ao longo deste trabalho se 

complementam na apreensão do fenômeno jurídico, donde sua contribuição para a aplicação 

da hermenêutica e, portanto, para a realização correta do Direito. 

 

 

Referências Bibliográficas: 

 

ALEXY, Robert. Teoria da Argumentação Jurídica: A Teoria do Discurso Racional como 

Teoria da Justificação Jurídica. 2.ed. São Paulo: Landy Editora, 2005. 

 

AUSTIN, J. L. How to do things with words. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 1976. 

 

AUSTIN, J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza 

Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. 

 

                                                 
71 AUSTIN, J. L. Quando Dizer é fazer: Palavras e ação. Trad. Danilo Marcondes de Souza 

Filho. Porto Alegre: Artes Médicas, 1990. p. 115. 

 

10536



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

AUSTIN, John Langshaw. The meaning of a word. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: 

Oxford University Press, 1970. p. 55-75. 

 

AUSTIN, John Langshaw. Truth. In: Philosophical Papers. 2. Ed. London: Oxford University 

Press, 1970. 117-133. 

 

BEVILAQUA, Clóvis. Teoria Geral do Direito Civil. 7 ed. at. Rio de Janeiro: Paulo de 

Azevedo, 1955. 

 

BLEICHER, Josef. Hermenêutica contemporânea. Lisboa: Edições 70, 1980. 

 

GADAMER, Hans Georg. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica 

filosófica. Petrópolis: Vozes, 1997. 

 

GADAMER, Hans Georg. O problema da consciência histórica. Rio de Janeiro: FGV, 1998. 

 

GADAMER, Hans Georg. Verdade e método II. Petrópolis: Vozes, 2002. 

 

GADAMER, Hans Georg. La dialetica di Hegel. Tradução de Ricardo Dottori. Gênova: 

Mrietti, 1996. 

 

GADAMER, Hans Georg. Hermenêutica em retrospectiva. Vol. II: A virada hermenêutica. 

Petrópolis, RJ:Vozes, 2007 

 

PEREIRA, A. R. B. O negócio jurídico como ato de fala: uma releitura da Teoria do Negócio 

Jurídico a partir de J. L. Austin. 2009. 31f. Monografia (Obtenção do Título de Bacharel em 

Direito) Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 

2009. 

 

PEREIRA, A. R. B. Direito, linguagem e ciência, trabalho apresentado no workshop 

“Methodology of jurisprudence and the impact of new technologies", durante o "25th IVR 

World Congress of Philosophy of Law and Social Philosophy", artigo inédito. 

 

STRECK, Lenio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do 

10537



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Advogado, 2004. 

 

 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica – uma nova crítica do 

direito. Rio de Janeiro: Forense, 2004. 

10538



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

HERMENÊUTICA DA COMPOSSIBILIDADE: ANÁLISE CRÍTICA DA 

PRÁXIS INTERPRETATIVA DO ART. 245 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

DE 1988 

 

HERMENEUTIK DER KOMPOSSIBILITÄT: KRITSICHE ANALYSE DER 

INTERPRETATIVEN PRAXIS DES ART. 245 AUS DER 

ÜBERGANGSBESTIMMUNGEN DER VERFASSUNG VON 1988 

 

      Sérgio Luís de Holanda Barbosa Soares  

                                                                   Paulo Antonio de Menezes Albuquerque 

 

Resumo: o ensaio analisa os elementos de transversalidade reflexiva presentes nas 

possibilidades de interpretação de artigo constante da parte das disposições gerais, 

buscando sua compreensão no contexto da Constituição Federal de 1988 em face dos 

princípios diretivos da Assembléia das Nações Unidas e dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito. 

 

Palavras-chave: hermenêutica –– interpretação – Constituição Federal - assistência à 

vítima de crimes dolosos. 

 

 

Resumo: The work intends to analize reflexive transversal elements  that are located in 

the interprations possibilities of na Artikel atached to the general dispostions part the 

1988´s Constitution. It searches the comprehension  facing the leading principles of the 

UNited Nations Assembly and the foundings of the democratic Rule of Law.  

 

Palavras-chave: hermenrutics –– interpretation – Federal Constitution – assitance to 

criminal victims. 

 

1. A redação do Art. 245 da C.F./88 e a incidência da compreensão hermenêutica 

 

As disposições gerais de uma norma remetem às regras de transição, de sua 

aplicabilidade ou vigência. Quando constitucionais, podem inclusive traçar preceitos 

com natureza compromissória e significar oportunidade para o legislador constituinte 
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derivado incluir outras tantas disposições que não tenham tido espaço assegurado no 

corpo da constituição, mas que com a mesma esteja relacionada ou tenha alguma 

significação. Contudo, compõe a norma jurídica
1
 e como tal dotada de significações. 

 

Merece atenção o art. 245 da Constituição Federal de 1988
2
, inserto nas 

Disposições Constitucionais Gerais sem maiores compromissos de unidade lógica ou de 

conteúdo com os demais desta sessão. Apesar de sua leitura apresentar condições de 

intelegibilidade, percebe-se o surgimento de questionamentos sobre o significado e 

alcance deste dispositivo constitucional, eis que em outros artigos da Constituição 

Federal há previsões sobre assistência e responsabilidade civil que seriam extensivos às 

vítimas de crimes dolosos, o que em um primeiro olhar já seria suficiente para amparar 

os herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso.  

 

No Texto Constitucional há previsões que asseguram o ajuizamento de ação 

penal privada se não houver o ajuizamento da ação penal pública correspondente (art. 

5º, inc. LIX); a duração razoável do processo (inc. LXXVIII); a garantia de assistência 

jurídica integral e gratuita (art. 5, inc. LXXIV); indenização para o condenado por erro 

judiciário (inc. LXXV); a responsabilização civil de agentes públicos que vierem causar 

danos aos particulares nos termos do art. 37, § 6º; a previsão da Defensoria Pública com 

atribuições de promover a referida assistência jurídica (art. 134); e ainda a assistência 

social a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social a 

teor do art. 203 da Constituição Federal de 1988. Destaca-se ainda a previsão sobre a 

responsabilidade do estado na criação de mecanismos para coibir violência no seio da 

família (art. 226, § 8 º), à criança e adolescente (art.227) e ao idoso.  

 

Mas, qual (is) a (s) compreensão (ões) efetiva(s) que se deve(m) ser dada(s) 

ao art. 245 da CF/88? Admite algum processo interpretativo específico?  Caso positivo, 

em que perspectiva? A análise sobre a dimensão adequada a ser dada ao artigo já 

                                                 
1
 “O conceito mais simples de norma jurídica e, talvez, por isso mesmo, o de maior virtualidade, embora 

envolva uma tautologia, é aquele que resulta do posicionamento de expressão sintética “jurídica” ao lado 

da correspondente expressão analítica “de Direitos”: norma jurídica é norma de Direito, isto é, norma de 

fazer Direito. A norma jurídica é regra de fim”. (VASCONCELOS, 2006, p. 27)  
2
 Art. 245 C.F./88 - “A lei disporá sobre as hipóteses e condições em que o Poder Público dará 

assistência aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por crime doloso, sem prejuízo da 

responsabilidade civil do autor do ilícito”.    
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chegou ao Supremo Tribunal Federal por meio da Ação Direta de Inconstitucionalidade 

n. 1.358-1/600 – DF, ajuizada pelo Governo do Distrito Federal em face das disposições 

da Lei Distrital n. 913, de 13/09/1995, que alterou da Lei n. 842 de 29/12/1994, que 

„institui pensão especial para os cônjuges de pessoas assassinadas, vítimas de crimes 

hediondos que especifica, ocorridos no Distrito Federal e dá outras providências‟
3
. 

Desde já importa afirmar que a „Corte Constitucional‟ brasileira irá analisar e interpretar 

se esta Lei Distrital feriu ou não o Texto Constitucional, ou seja, se o próprio art. 245 da 

C.F. foi violado, antes de declarar ou não sua constitucionalidade. 

 

Há de se considerar que a norma já importa por si só, uma manifestação da 

interpretação da realidade, ou seja, é dotada de significado, mesmo para aquelas tidas 

como „norma-dado‟
4
 (PEREIRA, 2006, p. 38). O legislador ao editar a norma, já 

considera previamente sua possibilidade por meio de atividade interpretativa, 

especialmente sobre sua adequação constitucional, tanto que os textos são, em regra, 

submetidos à análise de comissões parlamentares de constituição e justiça. 

 

Embora, em uma primeira vista, não pareça haver dúvidas no sentido textual 

de suas expressões
5
, busca-se sua apreensão enquanto fenômeno jurídico, ainda mais 

que surgem questionamentos sobre a existência, extensão e significado do conteúdo do 

art. 245 da C.F./88, e será buscada uma possibilidade de sua significação
6
 através de 

                                                 
3
 Disponível em:  

http://www.stf.jus.br/portal/peticaoInicial/verPeticaoInicial.asp?base=ADIN&s1=1358&processo=1358; 

 
4
 “A norma-produto é criada pelo intérprete, consubstanciando o significado que este atribui a norma-

dado. A interpretação, nessa perspectiva, será o conjunto de raciocínios lógicos e práticos através dos 

quais se atribui significado às normas-dado” (...) “Há norma antes da interpretação – a norma dado -, mas 

é esta sempre uma obra inacabada do legislador ou do poder constituinte”. (PEREIRA, 2006, p. 39) 

 

  
5
 Saliente-se que até para afirmar a clareza do texto faz-se necessário interpretar, nem se pode sustentar 

sua simplicidade diante das inúmeras possibilidades que o mesmo gera. Para hermenêutica clássica, “a 

concepção tradicional afirma clara non sunt interpretanda, o que é claro não deve ser interpretado, como 

se tal clareza pudesse impor-se antes de qualquer interpretação, o que é uma concepção inspirada em 

Descartes. A esta opõe-se a reflexão de Locke, segundo a qual, em direito, essa pretensa clareza resulta 

mais de uma falta da imaginação, do fato de não ter-se pensado em todas as interpretações que 

permitiriam revelar a ambiguidade ou a obscuridade da regra. É por isso que, em vez de dizer que a regra 

é clara em si própria, ou seja, sejam quais forem as situações às quais é aplicável, é mais prudente e mais 

justo dizer que ela é clara neste ou naquele caso de aplicação, pois as diversas interpretações razoáveis 

que dela se poderiam fornecer não dão azo a nenhuma divergência”. (PEREIRA, 2006, p. 37)  

 
6
  

PEREIRA  (2006, pp. 19-74) “Sem embargo, sendo a Constituição uma norma sobre a produção de 

normas, o problema da interpretação jurídica é assunto inerente ao Direito Constitucional(...). Como 
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Hermenêutica Jurídica. Não se pode olvidar que o legislador infraconstitucional, ao 

regulamentar o Texto Constitucional, também estabelece uma interpretação, de modo 

ser a norma expressão da interpretação do que foi delegado pela Constituição, o que 

permite, portanto, a busca de possíveis significações que este legislador poderá adotar, 

ou mesmo a verificação da conformidade da interpretação dada através da norma à 

Constituição.   

 

A estabilidade em volta do consenso e entendimento sobre sua significação 

está sujeita a sofrer desequilíbrio diante de refutações e novas construções acerca de 

possíveis entendimentos que a norma jurídica pode ensejar. O direito sofre 

transformações em suas estruturas explicativas e a norma, como expressão idealmente 

“estável” de sentido, sofre também alterações em seu texto, conteúdo e na sua própria 

interpretação, o que afasta qualquer pretensão de exclusividade na busca da 

compreensão ora pretendida. 

 

2. Hermenêutica como redundância de possibilidades interpretativas  

   

Ainda é possível distinguir a hermenêutica metodológica, preocupada com o 

controle racional e com a validação da interpretação, da hermenêutica existencial, 

voltada para compreensão no contexto da realidade normativa.
7
  Contudo, há de se 

ressaltar que a hermenêutica judicial não deslegitima a hermenêutica originária de 

outros atores a quem a norma é direcionada. Embora a teoria da hermenêutica ganhe seu 

traço significativo quando de seu uso pelo Judiciário, a mesma não se restringe ao 

mesmo, de maneira que vai buscar fontes nos diversos fatores, inclusive ideológicos
8
, e 

está aberta a „dialogar‟, rompendo com os sistemas fechados alimentados pela 

hermenêutica clássica. Enquanto teoria, a hermenêutica funda pensamentos sobre 

                                                                                                                                               
destaca CALLEJÓN (1997, p.98), “A normatividade constitucional é assim um fator determinante da 

configuração não somente do Direito mas também da interpretação do Direito. Isso não significa somente 

que o Direito deva ser interpretado de maneira congruente com a Constituição, mas também, e sobretudo, 

que a própria atividade interpretativa deve ser congruente com a Constituição.”   
7
 Neste sentido, no âmbito do Estado Democrático de Direito brasileiro, não resta dúvida a exigência da 

demonstração do método hermenêutico utilizado para se compreender a norma (art. 93, inc. IX, da CF).  
 
8
 “É inadmissível o argumento segundo o qual a doutrina não é fonte do Direito porque não procede de 

um poder. Os que fazem essa afirmação lembram que a lei vem do Poder Legislativo, a Jurisprudência  

vem do Poder Judiciário e o costume do Poder difuso da sociedade. Ora, a doutrina também provém de 

um Poder: o ideológico. (...) “Na realidade, ao lado dos três poderes do Estado, há os três poderes sociais: 

o político, o econômico e o ideológico. A doutrina é oriunda do poder ideológico: “saber é poder” 

(Bacon, Habermas)”. MAGALHÃES FILHO (2009, p.75). 
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possíveis significações da norma que poderão ser abraçadas pelos seus aplicadores, pela 

sociedade ou mesmo gerar impactos na produção legislativa, sem se descurar da sua 

forma representativa de conhecimento. 

 

Na realidade, como demonstra STEINHAUER (2007) a evolução 

constitucional do direito tem demonstrado a incidência concomitante de lógicas 

interpretativas dissonantes, em que pese a representação em torno de topoi, técnicas de 

suprimento de lacunas ou a construção dogmática de “modelos” conceituais em torno da 

suposta abrangência de todo o ordenamento pela constituição. Enquanto tentativa de se 

submeter aos quadros de um modelo ideal de direito público as categorias do direito 

constitucional convivem com sobrevivências históricas e simbologias retóricas de 

elementos pré-constitucionais. Mesmo no âmbito do direito privado metáforas pré-

contratuais remetem à continuidade de um direito quiriático da época dos romanos, 

versado na separação entre diversos momentos de perfeição de um ato jurídico.  

  

Esse pluralismo estrutural reside na própria função de ampliação de formas 

comunicacionais do direito, inerente a sua adaptação histórica às diversas necessidades 

de criação de sentido.  Neste sentido a hermenêutica ocupa espaço nas ciências humanas 

ao se admitir a necessidade de objetivar a reflexão acerca do entendimento e 

compreensão
9
 dos fatos humanos, especialmente os expressados e transmitidos pelos 

mecanismos da fala e da escrita, que provocam reações nem sempre externam todo o 

conteúdo que se quer transmitir além de sofrer influências da compreensão do receptor 

da mensagem.   

 

Neste contexto, a hermenêutica segue em busca do „conteúdo perdido‟ ou 

não revelado da mensagem, já que se parte do entendimento que esta é recepcionada de 

forma incompleta e que os mecanismos de transmissão são ineficientes para levar toda a 

extensão do conteúdo que transmissor pretende. Além disso, o objeto interpretado, ao se 

transformar em objeto já recebeu uma carga de significação que não está contida na 

descrição dele mesmo, sendo constituído em meio a um processo interpretativo da 

                                                 
9
 “De acordo com Kant, “...compreender [begreifen] (comprehendere), quer dizer, reconhecer pela razão 

ou „a priori‟naquele grau que é suficiente para o nosso propósito. Pois todo o nosso compreender é apenas 

relativo, quer dizer, suficiente para um determinado fim, não havendo nada que compreendamos em 

sentido absoluto...” MAGALHÃES FILHO (2009, p.25). 
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realidade. Não há como negar que a norma quando editada, já carrega e representa uma 

síntese interpretativa da realidade que se procura regular.  A presente busca pela 

compreensão do art. 245 da CF/88 defronta-se assim com a determinação possível do 

„dizer, exprimir‟ e „explicar‟ ao caso, exatamente pelo fato do texto constitucional não 

sinalizar a necessidade do contexto de tradução. 

  

A palavra falada comporta uma maior riqueza de conteúdo eis que 

acompanhada de outros elementos como a retórica e a própria gesticulação facial, dentre 

outros. A palavra escrita produz maior estabilidade à mensagem e permite o registro 

histórico, mas revela um conteúdo mais restrito que deve ser sempre buscado para que a 

compreensão seja aproximada a sua completude. Para Palmer (1986, p. 26): 

 

“Toda linguagem escrita apela para uma reconversão na sua 

forma falada; apela para um poder perdido. Escrever uma 

língua é uma alienação da língua relativamente à sua 

vivacidade”.
10

 

 

Isto leva à conclusão de que a interpretação do texto escrito não pode se 

restringir à sua leitura gramatical e ao conteúdo semântico das expressões. Gera-se a 

necessidade de se buscar a compreensão do contexto enunciativo, daquilo que 

acompanhou a „mortalidade da fala‟, do que estava envolta do processo de transcrição 

do texto. Em um primeiro momento, o registro histórico e as influências que 

envolveram o texto podem ajudar a construir uma compreensão plausível, sem se 

separar da compreensão de mundo de quem recebe a mensagem do texto, o que 

importaria na busca das estruturas do chamado “círculo hermenêutico”. (PALMER, 

1986, p.26). Esta compreensão pressupõe que as significações serão colhidas dentro de 

um contexto específico que fornecerá os mecanismos para sua compreensão: 

 

“Outro modo de dizer isto é afirmar: a interpretação explicativa 

torna-nos conscientes de que a explicação é contextual, é 

horizontal. Deve processar-se dentro de um horizonte de 

significados e intenções já aceites. Em hermenêutica, esta área 

de uma compreensão pressuposta, é designada por pré-

compreensão. Podemos frutiferamente perguntar que pré-

compreensão é necessária para podermos conhecer o texto. (...) 

Para que o intérprete faça uma perfomance do texto tem que o 

                                                 
10

 PALMER (1986, p.26).  
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compreender; tem que previamente compreender o assunto e a 

situação antes de entrar no horizonte do seu significado. Só 

quando consegue meter-se no círculo mágico do seu horizonte é 

que o intérprete consegue compreender o seu significado. Esse 

é o tal misterioso „círculo hermenêutico‟ sem o qual o sentido 

do texto não pode emergir”
11

. 

 

A compreensão a ser dada ao art. 245 da CF será buscada dentro do próprio 

sistema normativo constitucional brasileiro, ciente de que este método de compreender a 

realidade já provoca influência na própria compreensão, fragmentada
12

 pela 

compreensão da realidade através da norma. Vale dizer: o conteúdo do art. 245 da C.F. 

poderia ser abordado sob outros aspectos ou com outros métodos de conhecimento. 

Sobreleve-se que esta forma de interpretação pressupõe a crença na Constituição 

Federal como expressão maior do Direito, de modo que a mesma sintetiza o „horizonte‟ 

que se pretende alcançar e que deve ser buscado pelo intérprete e aplicador da norma, 

ainda mais se tratando de norma (art. 245) que ensejará fundamento de outras 

infraconstitucionais. Ao considerar que a Constituição Federal prescreve direitos que 

vistos de forma fragmentária sofreriam de carência de conteúdo ou mesmo perderiam 

suas significações, percebe-se a necessidade de contextualizá-las no universo jurídico 

que se propõe fazer parte, de maneira que não pode estar dissociada de suas pretensões 

de abrangência da comunidade internacional.  

 

2.1. “Horizonte” Constitucional e limites do Texto jurídico 

 

O Direito não pode ser visto apenas nos elementos do texto (norma) ou como 

simples agrupamento de elementos, mas como um todo interligado no emaranhado que 

compõe a teia de significações.  Ao dizer que o texto jurídico possui características 

prescritivas, diretivas, orientadoras e reguladoras, Gregório Robles
13

 sustenta que tal 

prescrição ocorre dentro de um universo de significações e que seu sentido isolado se 

distancia do seu real significado, afirmando que: 

                                                 
11

 PALMER (2006,  pp. 34 e 35).  
12

 “En realidad no hay un criterio universal, una regla transcendente, una ley extrasocial a la que deba 

atenerse la deliberación coletiva de los significados sociales. Pero una vez instituido el orden simbólico-

normativo en la base de um sistema social, la interpretación que trata de compreender significados, 

valores y normas deve presuponer necesariamente la constitución puesta, que para ella servirá de 

fundamento vinculante, cuyas determinación será imposible de ignorar en lo sucesivo so pena de fracaso 

de la comprensión hermenêutica”. ( CIARAMELLI, 2009, p.155)  

 
13

 ROBLES (1998, p. 50).  
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“El sentido se completa únicamente a partir de la consideración del elemento 

concreto en el marco del texto conjunto. Lo mismo sucede en el texto 

jurídico que es todo ordenamiento. Su función pragmática es regular, que 

implica organizar y dirigir la conducta; en suma, prescribir. Todos los 

elementos que aparecen en el texto jurídico adquieren su significado 

profundo o verdadero en el marco de la totalidad de significado que es el 

ordenamiento”. (ROBLES, 1998, p. 50) 

 

A interpretação da norma deve levar em consideração seu contexto, seu 

conteúdo e não deve ser isolado de seu universo, de maneira a „recriá-la‟ sem se 

distanciar de seus alicerces que lhe dão a essência, sob pena de ser falseada a correta 

interpretação do conteúdo do texto. Neste sentido, não se pode desconsiderar que ao 

inserir o art. 245 no texto constitucional geraram-se novas possibilidades de decisões e 

ações, que não devem ser dissociadas do „horizonte‟ traçado no próprio texto. Não se 

trata, portanto, de restringir-se a „compor‟, „formar‟ o ordenamento jurídico, mas dar 

„vida‟ a direitos, gerar efeitos sobre as pessoas e também sofrer os efeitos dos 

fenômenos jurídicos.  Exige-se, assim, a busca do „horizonte constitucional‟ sobre os 

direitos das vítimas de crimes dolosos, ou seja, do contexto e da pré-compreensão capaz 

de revelar seu conteúdo. 

 

2.2. “Horizonte” hermenêutico do art. 245 da C.F./88 

 

O sistema constitucional brasileiro é signatário de diversos tratados 

internacionais que são recepcionados com status constitucional e com eles, ratifica 

diretrizes da Assembléia Geral da Organização das Nações Unidas, de onde se destaca a 

orientação para o tratamento das vítimas de violência por crime dolosos. Nesta 

dimensão, a Resolução n. 40/34 da Assembléia Geral da ONU versa sobre a 

„Declaração de princípios básicos de justiça para vítimas de crime e abuso de poder‟
14

, 

que adota os seguintes entendimentos sobre vítimas de crime: 

 

“1. “Vítimas” refere-se a pessoas que, individual ou coletivamente, tenham 

sofrido dano, seja mental seja físico, sofrimento emocional e perda 

econômica, ou que sofreram dano substancial de seus direitos fundamentais, 

por meio de ações ou omissões que violam a lei penal vigente nos Estados-

Membros, incluindo as leis que condenam o abuso de poder criminal. 

2. Uma pessoa pode ser considerada vítima, nos termos da presente 

Declaração, independentemente de o delinquente ser identificado, detido, 

processado ou condenado e também independentemente de relações 

                                                 
14

 Brasil. Ministério da Justiça (2009). 
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familiares entre o delinquente e a vítima. O termo “vítima” também inclui, 

quando apropriado, a família imediata ou os dependentes diretos da vítima, 

assim como indivíduos que tenham sofrido dano ao intervir e auxiliar as 

vítimas em perigo, ou evitar a vitimização. 

3. Os dispositivos previstos aqui serão aplicáveis a todos, sem distinção de 

qualquer espécie, como raça, cor, sexo, idade, língua, religião, 

nacionalidade, opinião política ou outras, crenças ou práticas culturais, 

propriedade, situação de nascimento ou familiar, origem social ou étnica, e 

deficiência”. 
 

Destaque-se que o art. 245 da C.F./88 já apresenta a impropriedade de 

retratar a assistência “aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas vitimadas por 

crime doloso”, excluindo deste contexto, a vítima direta. Dentre os sistemas da 

hermenêutica clássica, a interpretação literal excluiria da assistência prometida, seu 

principal sujeito e beneficiário, mas a utilização de seu critério interpretativo
15

 quanto 

aos efeitos, especificamente quanto a interpretação extensiva
16

, leva à conclusão de que 

não haveria razões para tal exclusão, até porque para haver benefício para os herdeiros e 

dependentes de pessoas vitimadas, urge a necessidade da vítima direta. Contudo, 

verificadas a compreensão “externa” alienígena, tem-se que a interpretação não pode se 

restringir ao processo “lógico”, posto se assim ocorresse, haveria comprometimento de 

sua significação frente à realidade social e do próprio sistema jurídico. Não se pode, 

assim, entender o art. 245 da C.F. alienado do „diálogo‟ que deve manter com as demais 

normas constitucionais, especialmente as que fundamentam a forma de Estado adotada. 

 

3. Assistência às vítimas de crimes dolosos no contexto de uma transversalidade 

constitucional 

 

As prescrições do art. 245 da CF/88 deixam para o legislador o cargo de 

definir o âmbito de assistência às vítimas de violência de crime dolosos, de modo a 

revelar seu conteúdo político de delegação sobre a escolha do que será definido como 

jurídico.  

                                                 
15

 “A classificação dsa espécies da interpretação pode se dar a partir de três critérios: a origem (agente ou 

fonte), a natureza (modo), os efeitos (resultado)”. MAGALHÃES FILHO (2009, p. 31). 
16

 “A interpretação extensiva ocorre quando o espírito da lei é mais amplo que a letra da lei. O Legislador 

disse textualmente, menos do que pretendia. Através de outras técnicas interpretativas diferentes da 

gramatical, obtém-se um resultado mais amplo do que aquele a que se chega pela utilização única da 

interpretação gramatical. O intérprete terá, então, que ampliar o sentido da norma”. (...) “A interpretação 

extensiva é resultado de uma interpretação lógica pela qual se conclui ser necessária a ampliação do 

sentido das palavras por se constatar, de forma objetiva, que o Legislador disse em palavras menos do que 

intencionava”. MAGALHÃES FILHO (2009, p. 56 e 58). 
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Ao sustentar a idéia de “Constituição Transversal”, NEVES (2009) a 

conceitua como dotada de instâncias de reflexividade que perpassam o sistema político 

e o sistema jurídico, servindo de ligação entre os mesmos, aproximando-os, diminuindo 

suas tensões e oportunizando a troca do que denomina de um „aprendizado‟ de um 

sistema com o outro. Ao situar o direito e a política como elementos de 

complementaridade e de constante tensão, prescreve para a Constituição o papel de ser a 

ligação e o „filtro‟ entre tais realidades que necessitam coexistir de maneira mais 

equilibrada possível, para evitar a prevalência de um sobre o outro. Esta noção de 

complementaridade entre uma „constituição política‟ com uma „constituição jurídica‟, 

exige que ambas cumpram suas expectativas, e, para esta última, importa, em sua 

adequação social.  

 

A „constituição jurídica‟ vai exigir uma racionalidade jurídica com um 

sistema jurídico fundado na constitucionalidade e na adequação social do direito, que, 

de seu turno, pretende o máximo de equilíbrio inclusive entre contextos e pretensões 

antagônicas, ainda mais nas sociedades pluralistas e com diversos atores sociais lutando 

para realização de seus desejos. Assim,  

 

“a adequação social do direito, constitucionalmente amparada, não pode 

significar, portanto, uma resposta adequada a pretensões específicas de 

conteúdos particulares, mas sim a capacidade de possibilitar a convivência não 

destrutiva de diversos projetos e perspectivas, levando à legitimação dos 

procedimentos constitucionalmente estabelecidos, na medida em que esses 

servem para reorientar as expectativas em face do direito, sobretudo daqueles 

que eventualmente tenhas suas pretensões rejeitadas por decisões jurídicas. Em 

geral, a adequação social constitucionalmente fundada do direito, isto é, a 

justiça constitucional externa mediante procedimentos, exige uma capacidade 

cognitiva altamente aguçada do sistema jurídico, considerando a complexidade 

e mesmo a fragmentação do ambiente”
17

.  

 

Neste entendimento sobre o equilíbrio entre as possibilidades de convivência 

dos diversos projetos de realização jurídica, pode-se enquadrar as pretensões do art. 245 

da CF/88, onde se reservou espaço jurídico para realização dos direitos de vítimas de 

violência ao lado da realização dos direitos de garantia dos acusados pela prática da 

mesma.  

 

                                                 
17

 NEVES (2009, pp. 64 e 65). 
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Importa garantir espaços para busca deste equilíbrio que nem sempre estará 

expresso no sistema jurídico, mas que sempre admitirá a possibilidade de sua 

construção para adequação social do direito. E tal busca orientará a „racionalidade 

política‟ no processo de construção normativa, como se apresenta possível no art. 245 

da C.F./88. 

 

No sistema brasileiro, o Estado Democrático de Direito existe para 

ultrapassar o estado liberal e o Estado do bem estar social, impondo à ordem jurídica e à 

atividade estatal um encargo de transformação da realidade. Sustenta STRECK (2011) 

que  

“O Estado Democrático de Direito, ao lado do núcleo liberal agregado à 

questão social, tem como questão fundamental a incorporação efetiva da 

questão da igualdade como um conteúdo próprio a ser buscado garantir através 

do asseguramento mínimo de condições mínimas de vida ao cidadão e à 

comunidade. Ou seja, no Estado Democrático de Direito a lei passa a ser, 

privilegiadamente, um instrumento de ação concreta do Estado, tendo como 

método assecuratório de sua efetividade a promoção de determinadas ações 

pretendidas pela ordem jurídica. (...) O Estado Democrático de Direito 

representa, assim, a vontade constitucional de realização do Estado Social. É 

nesse sentido que ele é um plus normativo em relação ao Direito promovedor-

intervencionista próprio do Estado Social de Direito. Registre-se que os 

direitos coletivos, transindividuais, por exemplo, surgem, no plano normativo, 

como conseqüência ou fazendo parte da própria crise do Estado Providência. 

Desse modo, se na Constituição se coloca o modo, é dizer, os instrumentos 

para buscar/resgatar os direitos de segunda e terceira dimensões, via institutos 

como substituição processual, ação civil pública, mandado de segurança 

coletivo, mandado de injunção (individual e coletivo) e tantas outras formas, é 

porque no contrato social – do qual a Constituição é a explicitação – há uma 

confissão de que as promessas da realização da função social do Estado não 

foram (ainda) cumpridas”
18

. 

 

No contexto ora analisado, o art. 245 da C.F./88 assegurou a possibilidade de 

existência de sistema jurídico apropriado para garantia da assistência das vítimas de 

violência de crimes dolosos, como forma inclusive de preservar a igualdade entre os 

atores envolvidos na relação que geram tais efeitos - igualdade que é condição de 

existência do estado democrático. Ao mesmo tempo em que se asseguram garantias 

constitucionais ao acusado de crime de violência, assegura assistência estatal às suas 

vítimas, o que importa em exigir esforços do Estado nesta direção para regulamentação 

jurídica do referido dispositivo constitucional. Assim, por exemplo, se há garantia 

expressa, e o sistema de seguridade social assegura assistência financeira aos familiares 

                                                 
18

 STRECK (2011, p. 47). 
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de condenados por crime
19

, não há razões para se negar previsão legal com semelhante 

garantia aos familiares e dependentes das vítimas, estejam ela asseguradas ou não pelo 

regime geral de previdência social. 

 

Ao supostamente negar assistência às vítimas de violência de crime dolosos, 

o sistema jurídico termina por gerar desigualdades e impedimentos para cidadania, com 

reflexos na concepção de inefetividade de direitos humanos das vítimas e mesmo no 

fomento de discurso de natureza sofista (midiático) sobre a idéia de que os direitos 

humanos são voltados para os acusados ou para lhe assegurar privilégios e impunidade. 

Portanto, as vítimas de crimes dolosos reclamam uma ordenação que resgate a 

estabilidade aviltada e que lhes conceda proteção estatal correspondente à concedida aos 

acusados, de maneira que ambos possam realizar seus direitos fundamentais
20

, até 

porque não equivale em assistências antagônicas nem implica que uma gere a exclusão 

da outra. 

 

A assistência dada aos acusados volta-se à proteção das pessoas frente 

eventuais violações das liberdades individuais eventualmente produzidas pelo Estado, 

daí a prescrição de uma série de direitos - (devido processo legal, ampla defesa, 

contraditório, assistência jurídica integral e gratuita, princípio da inocência, etc.)- como 

obrigações negativas do Estado, o que não serve para justificar as limitações dos 

encargos do Estado frente as vítimas de violência, ainda mais que a proteção dos 

direitos do acusado não tem o mesmo fundamento que a assistência defendida para 

vítima. Não se visualiza fator discriminem que justifique uma atenção especial na 

legislação de assistência ao acusado e permita a omissão frente às vítimas de violência 

de crimes dolosos, devendo a assistência do poder público ao acusado e à vítima de 

violência  conservar o mesmo plano de existência. 

                                                 
19

 Disponível em: http://www.previdencia.gov.br/conteudoDinamico.php?id=22 
20

 Para Marcelo Neves, “com o princípio constitucional da isonomia como expressão da racionalidade 

jurídica no plano da coerência interna e adequação externa do direito, passa-se da igualdade como forma 

lógica para a igualdade como norma. Isso significa que, enquanto forma de dois lados, implicando a 

diferença “igual/desigual”, a igualdade como norma importa a preferência pelo tratamento igual, 

exigindo-se do tratamento desigual uma sobrecarga argumentativa. Nesse caso, impõe-se a comprovação 

de que o tratamento igual em um contexto promove, leva ou mantém o tratamento desigual ilegítimo em 

outros contestos mais abrangentes, como ocorre especialmente na justificação das chamadas “ações 

afirmativas”: dada a sedimentação e cristalização de discriminações sociais negativas que impedem ou 

dificultam o acesso a direitos fundamentais, impõe-se a discriminaçcões jurídica positiva para que se 

afirme o princípio da igualdade”. (NEVES , 2009, p. 69). 
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3.1. A vítima frente ao Estado Democrático de Direito 

 

A C.F./88 prescreveu que a República Federativa do Brasil adotou como 

forma de governo o modelo democrático, que pressupõe a liberdade entre as pessoas 

para efetivação do princípio democrático. A vítima de violência encontra-se „acuada‟ e 

presa nas próprias conseqüências da vitimização, o que lhe retira a plena capacidade de 

exercício da cidadania. Este mesmo Estado Democrático de Direito contribui para que a 

vítima, seus herdeiros e dependentes, continuem marcados com os efeitos da agressão e 

violência sofrida, já que a efetivação de seus direitos é tratada de forma individualizada 

e sem maior esforço estatal. 

 

De outro lado e de forma paradoxa, são concedidos e ressaltados inúmeros 

direitos aos acusados em nome do Estado garantista, especialmente para que o Estado 

não seja tido como vilipendiador de direitos. Parece haver um Estado „reativo‟ às 

imposições históricas, para salvaguardar a vida atual das experiências anteriores que 

foram reconhecidas como violadoras de direitos humanos, do que propriamente 

protagonista do patrimônio jurídico humano. Não há tratamento equivalente relacionado 

às vítimas de violência, eis que, os direitos fundamentais constitucionalmente previstos 

têm natureza de direitos negativos, dirigidos exclusivamente para evitar ações do 

Estado. Isto termina por esvaziar a responsabilidade do Estado frente às mesmas 

(vítimas) posto que o Estado não estaria implicado diretamente no processo que a levou 

à vitimização e converteria seus esforços para alcançar o agressor, movido mais pelo 

interesse de manutenção da ordem pública do que o restabelecimento ao status quo da 

vítima. Apesar de estar alicerçado na dignidade da pessoa humana, o Estado aparentar-

se-ia como um fim em si mesmo, para evitar, em última análise, a perda da 

legitimidade. 

 

 Não se quer aqui suprimir os direitos dos acusados e supostos agressores, 

mas, ressaltar que ao lado dos mesmos, o art. 245 da CF parece exigir que seja assegura 

assistência efetiva aos direitos das vítimas de violência em crime doloso. Destaca-se do 
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artigo de Lícia Maria Teixeira Osório, “Aspectos Jurídicos e Sociais das Formas de 

Proteção às Vítimas”
21

,  que: 

 

“Acerca dos direitos das vítimas observa-se que, diante de todos os 

mecanismos de proteção ao acusado, aqueles se fazem insignificantes. É 

visível a diferença entre os direitos da vítima e os direitos do acusado. 

“A vítima, diante do fato delituoso é a parte fragilizada e, mesmo diante 

dessa situação, não recebe do Poder Público, nem da sociedade civil, o 

apoio necessário, ficando numa situação de abandono.  

(...) 

“Para Nilzardo Leão, a situação ainda se agrava pelo fato da sociedade 

culpar sempre a vítima pelo ato de violência, trazendo para esta um 

trauma maior do que o esperado. 

(...) 

“O sofrimento ocasionado pelo ato ilícito não se resume ao momento do 

comentimento do crime. As vítimas, ao procurarem amparo, sentem-se 

desprotegidas, pois não tem direito a um tratamento justo, já que não tem 

acesso à justiça; não são restituídas e reparadas devidamente; não tem 

direito a uma indenização; nem muito menos a uma assistência médica, 

psicológica, jurídica e social justa, acarretando, assim, circunstâncias bem 

mais danosas ao ser humano.” 

  

 

3.2. Assistência à vítima de violência de crime doloso 

 

A busca pela compreensão do art. 245 da CF não pode descuidar que a 

Constituição estabeleceu o dever do legislador infraconstitucional regulamentar o plano 

de assistência que o Poder Público dará aos herdeiros e dependentes carentes de pessoas 

vitimadas por crime doloso. Nesta perspectiva do encontro do alcance do „horizonte‟ 

interpretativo da constituição, volta-se à já mencionada Resolução 40/34 da Assembléia 

Geral da Organização das Nações Unidas
22

 que traça diretrizes sobre assistência ora 

tratada: 

 

“Acesso à justiça e a tratamento justo 

4. As vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito por sua 

dignidade. Terão acesso aos mecanismos de justiça e de reparação imediata, 

conforme previsto na legislação nacional, pelo dano sofrido. 

5. Mecanismos judiciais e administrativos devem ser estabelecidos e 

reforçados, quando necessário, para permitir às vítimas obterem reparação, 

por meio de processos formais ou informais rápidos, justos, de baixo custo e 

                                                 
21

 Disponível em: http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3689.pdf 

Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza – CE nos 

dias 09, 10, 11 e 12 de junho de 2010. 
22

 Brasil. Ministério da Justiça ( 2009, pp. 275-277). 
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acessíveis. As vítimas devem ser informadas sobre seus direitos de buscar 

reparação por meio de tais mecanismos. 

6. Facilitar-se-á a adequação dos procedimentos judiciais e administrativos 

da seguinte forma: 

(a) Informando às vítimas sobre seus papéis e sobre o âmbito, o tempo e o 

progresso dos procedimentos, e também da disposição de seus casos, 

especialmente quando envolverem crimes graves e quando tais informações 

forem solicitadas; 

(b) Permitindo que a opinião e as preocupações das vítimas sejam 

apresentadas e apreciadas nos estágios adequados do processo, quando seus 

interesses particulares forem afetados, sem preconceito contra o acusado, e 

de maneira consistente com o sistema de justiça criminal nacional relevante; 

(c) Fornecendo a correta assistência às vítimas ao longo do processo legal; 

(d) Adotando as medidas para minimizar inconveniências às vítimas, para 

proteger sua privacidade, quando necessário, e para garantir a sua segurança, 

a de seus familiares e de testemunhas a seu favor contra intimidação e 

retaliação; 

(e) Evitando atrasos desnecessários na distribuição dos casos e na execução 

de sentenças ou decretos que concedam indenização às vítimas. 

7. Mecanismos informais para a solução de controvérsias, incluindo 

mediação, arbitragem e justiça consuetudinária ou práticas autóctones, 

devem ser utilizados, quando apropriado, para facilitar a conciliação e a 

reparação das vítimas. 

Restituição 

8. Infratores ou terceiros responsáveis por seus comportamentos devem, 

quando apropriado, fazer justa restituição às vítimas, a suas famílias ou a 

seus dependentes. 

Tal restituição deve incluir a devolução de propriedade ou o pagamento por 

dano ou perda sofrida, o reembolso de despesas ocorridas como resultado da 

vitimização, a disponibilização de serviços e a restauração de direitos. 

9. Governos devem revisar suas práticas, regulamentos e leis para considerar 

a restituição como uma opção válida de sentença em casos penais, além de 

outras sanções criminais. 

10. Em caso de dano substancial ao meio ambiente, a restituição, se 

ordenada, deve incluir, na medida do possível, a recuperação do meio 

ambiente, a reconstrução da infraestrutura, a substituição das instalações 

comunitárias e o reembolso das despesas de realocação, sempre que tal dano 

resulte em deslocamento de uma comunidade. 

11. Quando agentes públicos ou outros agentes agindo a título oficial ou 

semioficial tenham violado as leis criminais nacionais, as vítimas devem 
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receber restituição do Estado cujos funcionários ou agentes tenham sido 

responsáveis pelos danos causados. 

Em casos em que o governo responsável pelo ato de vitimização ou de 

omissão não exista mais, o Estado ou o governo que o sucede deve restituir 

as vítimas. 

Indenização 

12. Quando não puder ser totalmente paga pelo infrator ou por outras fontes, 

os Estados devem empenhar-se em prover a indenização financeira a: 

(a) Vítimas que tenham sofrido dano corporal significativo ou incapacitação 

de saúde física ou mental em decorrência de crimes graves;  

(b) Família, em especial aos dependentes de pessoas que tenham morrido ou 

se tornado física ou mentalmente incapacitados em decorrência de tal 

vitimização. 

13. O estabelecimento, o fortalecimento e a expansão de fundos nacionais 

para indenização de vítimas devem ser encorajados. Quando apropriado, 

outros fundos também podem ser estabelecidos para esse fim, incluindo os 

casos em que o Estado ao qual pertence a vítima não esteja em posição de 

compensá-la pelo dano. 

Assistência 

14. As vítimas devem receber assistência material, médica, psicológica e 

social necessária, por meio de medidas governamentais, voluntárias, 

comunitárias e autóctones. 

15. As vítimas devem ser informadas da disponibilidade de serviços sociais. 

de saúde e de outras assistências relevantes, e devem ter pronto acesso a 

esses serviços. 

16. Equipes da polícia, da justiça, da saúde, de serviços sociais e outros 

envolvidos devem receber treinamento de sensibilização para as 

necessidades das vítimas e diretrizes para assegurar ajuda imediata e 

adequada às mesmas. 

17. Ao prover serviços e assistência às vítimas, deve-se estar atento àquelas 

que tenham necessidades especiais por causa da natureza do dano causado, 

ou por fatores como os mencionados no parágrafo 3º acima”. 

  

Tais diretrizes compõem a pré-compreensão do texto normativo que irá 

regulamentar o art. 245 do CF e os seus intérpretes – (legislador infraconstitucional, 

membros do Judiciário, doutrinadores, dentre outros) – deverão buscar seus 

entendimentos para sua adequação constitucional. Não se pode esquecer que o intérprete 

não busca o sentido do texto, mas reformula seu sentido conforme é condicionado por 

sua busca, em seus condicionamentos e pré-compreensões. Implica em uma conexão 
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circular entre o texto interpretado e a realidade que o circunda. O intérprete tem, 

portanto, de reconhecer sua sujeição de que é parte no mundo.  Tal reconhecimento 

permite inclusive avançar no processo interpretativo ao entender que a interpretação 

encontra-se condicionada, fragmentada temporal e circunstancialmente. 

 

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho procurou demonstrar a possibilidade de compreensão 

hermenêutica do Art. 245 da CF/88 que, mesmo estando localizado nas disposições 

gerais constitucionais possui conteúdo significativo tanto para o legislador 

infraconstitucional como para os Órgãos Jurisdicionais que se encarregarão de analisar a 

constitucionalidade da lei que o regulamentará. Para tanto é possível sua compreensão 

mediante o convívio entre as noções da hermenêutica clássica com as novas pretensões 

hermenêuticas que busca no contexto constitucional e em sua pré-compreensão, um 

possível „horizonte‟ hermenêutico para o art. 245 da C.F. 

 

Nessa pré-compreensão é possível sustentar que as vítimas de crimes 

dolosos não recebem do Estado a preocupação correspondente à concedida aos acusados 

de tais crimes, o que provoca prejuízos não só para vítima em si, mas para o próprio 

Estado Democrático de Direito. Além disso, o „horizonte‟ constitucional sobre 

assistência às vítimas de crimes dolosos perpassa pelas diretrizes da „declaração de 

princípios básicos de justiça para vítimas de crime e abuso de poder‟ da Assembléia 

Geral da ONU. Conclui-se que qualquer pretensão interpretativa do art. 245 da C.F./88 

não poderá estar dissociada da interligação entre diferentes momentos da dinâmica dos 

direitos fundamentos de um Estado Democrático de Direito como é o brasileiro, 

integrando em uma racionalidade complexa os diversos elementos que a compõem. 
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INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E HABEAS CORPUS: (IM) 
POSSIBILIDADE JURÍDICA DO CABIMENTO DA AÇÃO CONSTITUCIONAL DO 
HABEAS CORPUS NAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES 
 
CONSTITUTIONAL INTERPRETATION AND HABEAS CORPUS: (IM) 
POSSIBILITY OF FITNESS OF LEGAL ACTION OF THE CONSTITUTIONAL 
HABEAS CORPUS IN DISCIPLINARY PUNISHMENT 

 
Silvio Carlos Leite Mesquita  

 
RESUMO 
 
Abordagem teórica sobre a possibilidade jurídica do cabimento da ação constitucional do 
habeas corpus nas punições disciplinares militares. Comenta-se sobre as espécies de punições 
disciplinares existentes nas Corporações Militares, mormente sobre aquelas que limitam a 
liberdade de locomoção do militar, bem como sobre a aplicabilidade do Pacto de São José da 
Costa Rica nas punições disciplinares; e ainda, enfatiza-se a importância de se assegurar ao 
militar a garantia constitucional do habeas corpus, quando tiver a sua liberdade de locomoção 
coarctada ou ameaçada, por ilegalidade ou abuso de poder, por ato praticado pelo 
administrador militar, embora haja vedação expressa no art. 142, § 2º, da Constituição Federal 
de 1988. 
 
Palavras-chave: Constituição Federal. Liberdade de Locomoção. Habeas Corpus. Punições 
Disciplinares. 
 
SUMMARY 
 
Theoretical approach about the possibility of legal action pertinence of constitutional habeas 
corpus in the military disciplinary punishments. We comment on the kinds of disciplinary 
punishment in the existing Military Corporations, especially on those that limit freedom of 
movement of military, as well as on the applicability of the Pact of San José Costa Rica in 
disciplinary punishments; and also, emphasizes the importance of ensuring the military the 
constitutional guarantee of habeas corpus, when you have your freedom of movement 
curtailed or threatened by illegality or abuse of power, by action taken by the military 
administrator, although sealing expressed in art. 142, § 2º, of the Federal Constitution of 
1988. 
 
Keywords: Federal Constitution. Freedom of Movement. Habeas Corpus. Disciplinary 
Punishments. 
 
INTRODUÇÃO 

Para que se possa construir um Estado Democrático de Direito impõe-se com vigor o 

respeito aos direitos e às garantias fundamentais dos cidadãos, sendo estas primordiais para o 

desenvolvimento social e para o fortalecimento das Instituições. 

A liberdade é um direito fundamental e essencial do ser humano que só pode ser 

cerceado no caso de prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de 
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autoridade judiciária competente, sendo a liberdade no Estado Democrático de Direito a regra, 

e a prisão uma medida de exceção. 

O art. 5º, inciso XV, da Carta Constitucional de 1988, garante que: “é livre a 

locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da 

lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens”. Para assegurar esse direito 

fundamental, entre tantas e novas ações jurídicas postas a serviço da proteção e tutela dos 

direitos individuais, difusos e coletivos, o legislador constituinte originário resolveu reeditar o 

habeas corpus no inciso LXVIII, do art. 5º, contendo o dispositivo os seguintes dizeres, 

apertis verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado 

de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de 

poder”.  

Observa-se que no caso de prisão ilegal ou abusiva, a Constituição Federal em vigor 

prevê a possibilidade de interposição da ação constitucional do habeas corpus, colocada à 

disposição de todo brasileiro ou estrangeiro para tutela preventiva ou repressiva, caso ocorra 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder.  

A Constituição Federal, também, prevê a restrição da ação constitucional do habeas 

corpus, quando se trata dos militares, em seu art. 142, § 2º, que diz: “não caberá habeas 

corpus em relação a punições disciplinares militares”. 

Dessume-se, portanto, que o art. 142, § 2º, da Constituição Federal colide com o art. 

5º, inciso LXVIII, do mesmo texto legal. Logo, surge a seguinte questão-problema: existe a 

possibilidade jurídica de se aplicar a ação constitucional do habeas corpus frente às punições 

disciplinares militares?  

A escolha do tema se justifica sob inúmeros argumentos, insurgindo, entre os mais 

importantes, o da atualidade, por figurar como um tema inusitado, caloroso e palpitante 

trazido a lume nas Corporações Militares, bem como por ser matéria pouco explorada no 

campo jurídico pátrio e de escasso compêndio bibliográfico. 

Para o desenvolvimento do tema, após abordar sobre as punições disciplinares 

existentes nas Corporações Militares, comenta-se sobre o cabimento da ação constitucional do 

habeas corpus nas punições disciplinares, tendo como supedâneo os direitos e garantias 
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fundamentais, bem como tece-se comentários sobre a aplicabilidade do Pacto de São José da 

Costa Rica nas punições disciplinares.  

A presente pesquisa adotou a metodologia de pesquisa descritiva e subtipo jurídico, 

possuindo a natureza qualitativa, pois trabalha com descrições, comparações e interpretações, 

cujo rigor está na análise dos dados, bem como a abordagem do tema foi feita 

predominantemente a partir do método dedutivo e a técnica de pesquisa adotada no trabalho 

foi, essencialmente, a revisão bibliográfica. 

Considerando os argumentos acima, torna-se de suma importância um estudo sobre o 

cabimento da ação constitucional do habeas corpus em relação às punições disciplinares 

militares, sob a ótica da interpretação constitucional, alicerçado nos princípios de direitos e de 

garantias fundamentais do cidadão, insculpidos na Constituição Cidadã em vigor. 

1 DAS PUNIÇÕES DISCIPLINARES MILITARES 

No exercício de suas funções, os militares em geral são regidos por regulamentos 

disciplinares que ordenam e classificam as transgressões ou contravenções disciplinares, 

dispondo sobre as punições disciplinares e os recursos cabíveis contra as sanções impostas. 

A punição disciplinar militar diferencia-se da transgressão militar, sendo esta a 

violação dos preceitos de ética, dos deveres e das obrigações militares; e aquela uma medida 

coativa aplicada ao transgressor. 

Para Nonaka (1997, p. 250), a transgressão disciplinar militar “é toda ação ou 

omissão do policial militar (ou bombeiro militar) contrária ao regulamento disciplinar da 

polícia militar estadual, desde que não tipificado como crime militar”. 

Com base nas colocações antes transcritas, dessume-se que o conceito de 

transgressão militar é de grande amplitude, assim como o poder discricionário da autoridade 

administrativa castrense, responsável pela aplicação da sanção disciplinar; por isso a 

importância de se garantir ao transgressor os preceitos e as garantias fundamentais 

assegurados pela Constituição Federal a todas as pessoas, sejam elas ricas ou pobres, civis ou 

militares, homens ou mulheres. 
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De acordo com o art. 24, do Regulamento Disciplinar do Exército, as punições 

disciplinares a que estão sujeitos os militares são, em ordem crescente de gravidade: a) a 

advertência; b) o impedimento disciplinar; c) a repreensão; d) a detenção disciplinar; e) a 

prisão disciplinar; e f) o licenciamento e a exclusão a bem da disciplina. (SILVA, 2005). 

No que diz respeito ao objeto de estudo deste trabalho, interessam apenas e tão 

somente os atos administrativos praticados pela Administração Pública Direta, e, em especial, 

aqueles praticados pelas Corporações Militares, mormente os destinados ao cerceamento da 

liberdade de locomoção dos militares, os denominados atos punitivos disciplinares de 

impedimento disciplinar, detenção e prisão. Nessa esteira o Supremo Tribunal Federal editou 

a Súmula nº 694, que assim dispõe: “Não cabe habeas corpus contra a imposição da pena de 

exclusão de militar ou de perda de patente ou de função púbica”. (ANGHER, 2011, p. 1940). 

Observa-se que as punições disciplinares não estão sujeitas em sua totalidade ao 

cabimento do habeas corpus, porque nem todas restringirem a liberdade de locomoção do 

militar, pois seria incompatível e até mesmo ilógico impetrar habeas corpus em face da 

advertência, da repreensão e do licenciamento e da exclusão a bem da disciplina, visto que a 

ação constitucional do habeas corpus visa salvaguardar a liberdade de locomoção do 

indivíduo. Logo, a edição da referida Súmula convalida o objeto de estudo desta monografia, 

no que tange às punições disciplinares, especificamente ao impedimento disciplinar, à 

detenção e à prisão. 

2 A AÇÃO CONSTITUCIONAL DO HABEAS CORPUS COMO MECANISMO DE 
PROTEÇÃO DO DIREITO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. 
 

2.1 Habeas corpus frente às punições disciplinares 

O Estado de Direito Liberal caracteriza-se pela positivação de certos direitos 

essenciais ao desenvolvimento da vida da pessoa humana em sociedade: são os denominados 

direitos fundamentais, universalmente conhecidos pelos modernos textos constitucionais de 

forma praticamente unânime. 

O próprio texto constitucional, em determinados casos, institui o procedimento a ser 

adotado, para assegurar, em caso de inobservância, a reintegração dos direitos fundamentais; 

na realidade trata-se das garantias constitucionais especiais que, segundo Silva (2000, p. 191): 

“são prescrições constitucionais estatuindo técnicas e mecanismos que, limitando a atuação 
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dos órgãos estatais ou particulares, protegem a eficácia, a aplicabilidade e a inviolabilidade 

dos direitos fundamentais de modo especial”. 

É de evidência solar que de nada adiantaria a projeção ideal de definir direitos do ser 

humano, se não lhes correspondesse um conjunto de garantias, concomitantemente outorgadas 

com o objetivo de tutelá-los por intermédio de mecanismos hábeis e adequados, tanto no que 

diz respeito à sua grandeza quanto à sua dignidade e importância. (TUCCI, 1997). 

O art. 5º, XV, da Carta Constitucional de 1988, garante que: “é livre a locomoção no 

território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens”. (ANGHER, 2011, p. 23, grifo nosso).  

Para assegurar esse direito fundamental, entre tantos e novos remédios jurídicos 

postos a serviço da proteção e tutela dos direitos individuais, difusos e coletivos, o legislador 

constituinte resolveu reeditar o habeas corpus no inciso LXVIII do art. 5º, contendo o 

dispositivo os seguintes dizeres, apertis verbis: “conceder-se-á habeas corpus sempre que 

alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de 

locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. (ANGHER, 2011, p. 25, grifo nosso).  

É oportuno mencionar que o ventilado remédio constitucional heróico está albergado 

exatamente no capítulo pertencente aos direitos e às garantias fundamentais da Constituição 

em vigor. 

Destarte, no capítulo reservado às Forças Armadas, há disposição constitucional que 

restringe o alcance do habeas corpus, afirmando o seu descabimento em relação às punições 

disciplinares militares, disposição esta que se aplica aos militares dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Territórios, por força do § 1º, do art. 42, da Constituição Federal, com a redação 

que lhe foi dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998. Aliás, trata-se da única exceção ao 

cabimento do writ, estabelecida no art. 142, § 2º da Carta Magna, in verbis: “Não caberá 

habeas corpus em relação a punições disciplinares militares”. (ANGHER, 2011, p. 59). 

Ressaltem-se, as precisas e oportunas colocações de França (1999, p. 169-170) ao afirmar 

que: 

Uma coisa é a lei no papel, nas páginas indiferentes do Diário Oficial, mera 
cristalização fria, flexível e despersonalizada de um ideal jurídico; outra é a lei 
analisada, ativada, humanizada e adaptada pelo julgador. É quando as imprecisões se 
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evidenciam, as incongruências emergem, as asperezas se realçam, e as falhas se 
tornam patentes.  

Acrescente-se que em todos os textos constitucionais do século XX, sem exceção, a 

ação constitucional do habeas corpus foi expressamente prevista com a ressalva de que não 

seria cabível nas transgressões disciplinares, como exposto por Miranda (1999, p. 190), no 

seguinte teor: 

A referência às transgressões disciplinares para afastar o habeas corpus aparece na 
Constituição de 1934, art. 113, 23, e passou à Constituição de 1937, art. 122, 16 
(salvo nos casos de transgressão disciplinar), à Constituição de 1946, art. 141, § 23 
(nas transgressões disciplinares não cabe o habeas corpus), à Constituição de 1967, 
art. 150, § 20, à Constituição de 1967, com a Emenda nº 1, art. 153, § 20 e à 
Constituição de 1988, art. 142, § 2º (não caberá habeas corpus em relação a 
punições disciplinares militares). 

 

 

É com essa visão que se pretende, neste trabalho, demonstrar o cabimento da ação 

constitucional do habeas corpus nas punições disciplinares militares, alicerçado com ilações 

de doutos e renomados publicistas e jurisconsultos, embora exista a vedação expressa do art. 

142, § 2º da Constituição Federal de 1988. 

2.2 Cabimento do habeas corpus nas punições disciplinares 

A interpretação é necessária, independentemente da clareza ou não do texto, pois 

“não há norma jurídica que dispense interpretação” (BONAVIDES, 2003, p. 437), assim 

como, o próprio conceito de clareza é relativo. (MAXIMILIANO, 1947). Sabe-se que a 

interpretação das normas jurídicas permeia todo ou qualquer exercício daqueles que labutam 

com o direito, sendo influenciada pelo intérprete e pela realidade do mundo dos fatos.  

A metáfora da Vênus de Milo é um excelente exemplo, onde se observa a influência 

do intérprete, pois a metáfora retrata a contratação de três artistas para produzirem cada um, 

uma estátua da Vênus de Milo. No entanto, cada um produzirá ao final uma estátua diferente, 

embora todos tenham como referência o mesmo objeto. Não são três estátuas totalmente 

distintas umas da outras, pois todas são Vênus de Milo, porém, não são as mesmas estátuas. 

Igualmente, é o resultado da interpretação, sendo distinta de acordo com o seu intérprete. 

(GRAU, 2005). 

Em relação à realidade do mundo dos fatos, Hesse (1991, p. 14), com a propriedade 

que lhe é peculiar, assevera que: “A norma constitucional não tem existência autônoma em 

face da realidade. A sua essência reside na sua vigência, ou seja, a situação por ela regulada 
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pretende ser concretizada na realidade”. (grifo do autor). Portanto, a interpretação 

constitucional deve ir além do objeto do texto, devendo ser considerado os fatos do mundo 

real, no intuito de dar maior concretude e eficácia a norma constitucional. 

O único caso de impossibilidade do pedido de habeas corpus, estabelecido no art. 

142, § 2º da Constituição Federal, é justificado pelos princípios da hierarquia e da disciplina, 

inseparáveis das organizações militares, para evitar que as punições aplicadas pelos superiores 

sejam objeto de impugnação e discussão pelos subordinados. 

A referida exceção prende-se à necessidade do legislador constituinte originário 

querer resguardar a hierarquia e a disciplina que regem a vida castrense, já que poderia haver 

uma quebra na hierarquia se o subordinado pudesse rever, por intermédio do habeas corpus, 

uma punição disciplinar aplicada por um superior hierárquico. Havendo, por conseguinte, 

quebra na disciplina. (RANGEL, 2005). 

No entanto, a observância aos princípios em tela não pressupõe o descumprimento 

dos direitos fundamentais assegurados ao cidadão. A Constituição Federal em nenhum 

momento diferenciou no que diz respeito às garantias fundamentais, o cidadão civil do 

cidadão militar. 

Em respeito ao Estado Democrático de Direito, cabe ao Estado o direito e o dever de 

punir o policial militar que pratique uma transgressão militar, porém isso não significa que as 

decisões administrativas castrenses possam ter um caráter subjetivo, sujeitando o militar ao 

talante do julgador, sem que possam ser observados os preceitos e as garantias fundamentais 

assegurados pela Carta Magna a todos os brasileiros ou estrangeiros, civis ou militares, 

brancos ou negros, ricos ou pobres, homens ou mulheres. 

Sobre o mister, Rosa (2005, p. 21) assevera que: 

O policial infrator, ou seja, aquele que desobedece o regulamento ao qual se 
encontra sujeito e viola o seu juramento, deve ser julgado de forma imparcial e, 
comprovada a acusação, deve ser punido, e se for o caso, demitido dos quadros da 
Corporação, na qual ingressou de forma voluntária. Mas, a busca de uma punição 

ao policial infrator não pode ser marcada pelo abuso, pela intolerância, 

acompanhada de parcialidade dos julgamentos, onde alguns aplicam interpretação 

diversa do princípio da inocência, ou seja, na dúvida, o réu é culpado. (grifo do 
autor). 
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Portanto, o processo administrativo militar deve respeitar, em toda a sua plenitude, 

os princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da 

legalidade, imparcialidade, igualdade, da proporcionalidade, da presunção de inocência, 

dentre outros. Caso tais princípios sejam desrespeitados por ilegalidade ou abuso de poder 

pelo administrador castrense e o policial militar venha a ter a sua liberdade de locomoção 

restringida ou ameaçada, sem sombra de dúvidas, será admissível a concessão da ação 

constitucional do habeas corpus, vez que se o simples rótulo de punição disciplinar pudesse 

afastar os direitos e as garantias fundamentais, estaria aberta a porta para os maiores abusos 

de poder e arbitrariedades. 

Duarte (1995, 53), ao se referir quanto ao cabimento ou não da ação constitucional 

do habeas corpus em relação às punições disciplinares, aduz que: 

[...] a questão não oferece maiores dificuldades, visto que o não cabimento do 
habeas corpus nos casos de punições disciplinares não se amplia para as situações 
em que as punições sejam ilegais e aplicadas com abuso de poder. Quando houver 
por parte do aplicador da sanção disciplinar descumprimento à lei ou abuso, não 
pode pairar dúvidas quanto à legitimidade do emprego do remédio heróico. 
Evidentemente que, se o ato punitivo militar é editado com observância dos 
pressupostos legais, estando reunidos os elementos que dão validade ao referido ato, 
é óbvio não caber habeas corpus. 

Mesmo sem desconsiderar a importância de uma interpretação mais restritiva da 

vedação contida no § 2º, do art. 142, do Texto Maior, parece que nem mesmo o próprio texto 

constitucional, em capítulo reservado à organização das Forças Armadas, poderia estabelecer 

uma limitação à proteção de um direito fundamental, como é o da liberdade de locomoção do 

indivíduo. Decorrendo daí a necessidade de reconhecimento da proeminência desses direitos 

fundamentais em relação até mesmo a outras disposições constitucionais. No caso, não se 

pode conceber que as exigências da hierarquia e da disciplina, indispensáveis no meio 

castrense, possam ir a ponto de diminuir o alcance de uma garantia da liberdade mais 

essencial da pessoa, que é a de locomoção física. (GOMES FILHO, 1997). 

Corroborando o ensinamento supra, Barros, (1996, p. 89), enfatiza ao analisar o texto 

constitucional que: “[...] os direitos fundamentais (e as correspondentes garantias) têm 

hierarquia diferenciada, não somente em razão de sua expectativa de expansão (art. 5º, § 2º), 

mas principalmente pela garantia de eternidade prevista pelo art. 60, § 4º, IV”. Nesse sentido, 

Queiroz (2000, p. 190) aduz que o juízo de razoabilidade é aquele que “[...] respeita o 

conteúdo essencial”. 
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Ackel Filho (1996, p. 39), nessa linha de pensamento, afirma que: 

[...] o óbice ao habeas corpus, em caso de punição disciplinar, há de ser admitido 
em termos, ou seja, o que se veda é a concessão de habeas corpus nos casos de 
punição disciplinar regular. Se a punição é imposta por autoridade incompetente ou, 
de qualquer modo, no arrepio das normas regulamentares que vinculam a ação do 
superior que pune, a ação heróica será certamente cabível.  

Em seu art. 5º, inciso XXXV, a Constituição Federal assegura que a lei não deverá 

excluir da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, e a punição, por ser ato 

administrativo, deve atender aos requisitos necessários para sua validade, quais sejam: 

competência, motivo, forma, objeto e finalidade, sob pena de ser ilegal, abusiva ou arbitrária, 

podendo ser discutida em sede de habeas corpus. (MIRABETE, 2001). 

Consolidando este posicionamento, Martins (1996, p. 193) entende que a vedação do 

art. 142, § 2º da Constituição Federal, ao instituto do habeas corpus é relativa, asseverando 

que: 

[...] mesmo com relação aos militares das Forças Armadas, onde somos obrigados a 
admitir a vigência da proibição do habeas corpus, fazemô-lo com restrições, ou seja, 
entendemos que a vedação ao habeas corpus é relativa, visto que ante a punição 
aplicada por autoridade incompetente ou por fato que em tese não configure 
transgressão disciplinar militar, poderá o servidor público militar federal impetrar o 
remédio heróico fazendo jus ao provimento adequado. 

O policial militar está inserido no convívio social, faz parte da sociedade, logo é 

parte integrante do Estado Democrático de Direito. Por esse motivo, conclui-se que o 

legislador constituinte originário não quis colocar à margem de uma garantia constitucional 

um de seus membros, o qual pertence à totalidade da sociedade. 

Assim, se não fosse essa a intenção do legislador, chegar-se-ia a uma interpretação 

teratológica, da conjugação do art. 5º, inciso LXVIII e art. 142, § 2º, ambos da Carta Magna, 

que seria a seguinte: “não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares 

militares, ainda que o suposto paciente venha a sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 

violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”. Para 

o insigne Canotilho (1993, p. 208) ao se interpretar as normas constitucionais deve-se: 

[...] compreender, investigar e mediatizar o conteúdo semântico dos enunciados 
lingüísticos que formam o texto constitucional. A interpretação jurídica 
constitucional reconduz-se, pois, à atribuição de um significado a um ou vários 
símbolos lingüísticos escritos na constituição. 
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Com muita propriedade, Chaves (2002, p. 39) externou brilhante raciocínio, que 

esclarece a matéria em questionamento: 

[...] contra ilegalidades, contra injustiças, abuso de poder e de autoridade, não existe 
e não poderia existir, nunca, jamais, em momento algum, qualquer justificativa para 
que haja algum tipo de exceção, mesmo que seja no campo do direito militar. Seria 
tripudiar do Estado Republicano, seria negar o Estado Democrático de Direito. 
Fundamenta-se o habeas corpus no princípio do inciso LXVIII, do art. 5º, da 
Constituição Federal, demonstrando que a vedação do art. 142, § 2º, é relativa. Essa 
proibição deve alcançar só a análise da conveniência e da oportunidade, pois se a 
análise for de caráter absoluto, estar-se-á diante de inconstitucionalidade material. 

Portanto, pressupõe-se a regularidade da punição, pois, se a mesma for aplicada por 

autoridade manifestamente incompetente ou caso haja violação das normas regulamentares 

que vinculam a ação superior, cabível será o habeas corpus. (CARVALHO, 2005). Os 

princípios da hierarquia e da disciplina, sustentáculos das Corporações Militares, não podem 

sobrepor ao abuso de poder ou à ilegalidade no sentido de convalidar, aquilo que o direito não 

agasalha, sendo incoerente que em nome dessa hierarquia ou dever de obediência se tolerasse 

que a liberdade de locomoção do militar fosse coarctada ou ameaçada por ilegalidade ou 

abuso de poder. 

Restou claro que, “[...] o remédio heróico do habeas corpus não pode, como é 

evidente, ser instrumento para contestar o mérito da punição disciplinar, no que concerne a 

sua injustiça ou não, porquanto esse exame refoge de seu âmbito de incidência”. (MOSSIN, 

2002, p. 86). 

Igualmente, na lição de Alexandre de Moraes, referindo-se ao art. 142, § 2º, da Carta 

Magna, “[...] essa previsão constitucional deve ser interpretada no sentido de que não haverá 

habeas corpus em relação ao mérito das punições disciplinares militares”. (MORAES, 2004, 

p. 153). Oportuna a lição de Rangel (2005, p. 850-851) ao relatar que: 

É cediço que os atos administrativos devem ser praticados em conformidade com a 
lei e [...] estão subordinados aos requisitos dos atos jurídicos em geral: agente 

capaz, objeto lícito e forma prescrita e não defesa em lei. Assim, se o ato 
administrativo disciplinar militar for praticado por autoridade que não tem o 
atributo previsto em lei para praticá-lo, haverá vício de formalidade que autoriza a 
impetração de habeas corpus perante o órgão jurisdicional competente. Ressalte-se 
que o Judiciário apenas irá analisar os requisitos extrínsecos da prática do ato e não 
o mérito da punição disciplinar, se certo ou errado. Portanto, podemos asseverar 
que não cabe habeas corpus para analisar o mérito da punição disciplinar militar, 
porém é perfeitamente admissível para analisar os requisitos extrínsecos da prática 
do ato. Ou seja, os requisitos formais que integram a estrutura de perfazimento do 
ato.  
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O que se veda, com base nos princípios da separação dos poderes e da autoridade 

administrativa, é que o juiz se manifeste sobre a conveniência e oportunidade da punição 

disciplinar, ou seja, o juiz não deve analisar se a punição disciplinar foi oportuna e justa, vez 

que tais princípios são próprios da Administração Pública, devendo o magistrado decidir se o 

ato administrativo foi legal, se obedeceu as formalidades essenciais e se respeitou as garantias 

constitucionais.   

O Supremo Tribunal Federal, seguindo os passos de Pontes de Miranda, já se 

posicionou sobre o cabimento ou não do habeas corpus em relação às punições disciplinares 

militares, entendendo que, se examinem os pressupostos de legalidade da transgressão, quanto 

à existência da correta hierarquia; se havia no caso apresentado o poder disciplinar, que 

legitima a punição; se o ato administrativo está coerente com a função de autoridade e, 

finalmente, se a punição ao transgressor pode ser aplicada. O egrégio Supremo Tribunal 

Federal, assim se posicionou: 

Punição por transgressão militar – STF: habeas corpus. O sentido da restrição dele 
quanto às punições disciplinares militares (art. 142, § 2º da Constituição Federal). 
O entendimento relativo ao § 20, do art. 153 da Emenda Constitucional nº 1/69, 
segundo o qual o princípio, de que a transgressão disciplinar não cabia habeas 

corpus, não impedia que se examinasse, nele, a ocorrência dos quatro pressupostos 
de legalidade dessas transgressões (a hierarquia, o poder disciplinar, o ato ligado à 
função e a pena suscetível de ser aplicada disciplinarmente), continua válido para o 
disposto no § 2º, do art. 142, da atual Constituição que é apenas mais restritivo 
quanto ao âmbito dessas transgressões disciplinares, pois limita às de natureza 
militar. Habeas corpus deferido para que o STJ julgue o writ que foi impetrado 
perante ele, afastada a preliminar do seu não-cabimento. Manutenção da liminar 
deferida no presente habeas corpus até que o relator daquele possa apreciá-lo, para 
mantê-lo ou não. (NASSAR, 2004, p. 111). 

E como não poderia ser diferente, o Superior Tribunal de Justiça, em inúmeras 

decisões, acatou o entendimento do Supremo Tribunal Federal, afirmando que tal medida não 

pode fugir ao controle jurisdicional e consolidando o entendimento de que a restrição do art. 

142, § 2º da Magna Carta é relativa, isto é, limita-se ao exame do mérito do ato 

administrativo, conforme se observa no julgado abaixo transcrito: 

A restrição é limitada ao exame do mérito do ato administrativo, ou seja, quanto ao 
juízo de oportunidade e conveniência da sanção. A franquia constitucional é ampla 
relativamente aos vícios de legalidade, entre os quais se incluem a competência do 
agente, a oportunidade de defesa ampla e análise das razões em que se apoiou a 
autoridade para exercer a discricionariedade. (NASSAR, 2004, p. 112). 
 

É da mais solar evidência, que a posição adotada pelos Tribunais demonstra, sem 

dúvida alguma, que o art. 142, § 2º da Constituição Federal, deve ser interpretado de forma 
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relativa, sendo possível sua impetração para análise da legalidade, não podendo o juiz analisar 

o mérito do ato administrativo, que é privativo do Executivo. Portanto, caso a punição 

disciplinar (impedimento do serviço, detenção ou prisão), seja precedida de todos os 

pressupostos de ato administrativo válido, não existirá o instituto do habeas corpus, isto é, 

legal e justa a sanção disciplinar, nada mais certo do que a impossibilidade da ação 

constitucional do habeas corpus. 

O Poder Judiciário não deve, em hipótese alguma, se afastar da análise de possíveis 

arbitrariedades ocorridas no âmbito das Corporações Militares, vez que a negação, de forma 

absoluta, da possibilidade do habeas corpus nas punições disciplinares militares geraria um 

fator de instabilidade do processo democrático, criando-se um verdadeiro estado de força e 

não de direito. 

Por tudo, resta concluir que o magistrado deve conhecer a impetração do habeas 

corpus nas punições disciplinares militares e decidir sobre a legalidade do ato administrativo, 

desde que, os atos administrativos militares estejam com vícios que o contaminem de 

ilegalidade, devendo a vedação constitucional contida no § 2º, do art. 142, da Constituição 

Federal, ser interpretada de forma sistemática, com a conjugação dos demais princípios 

constitucionais.  

A punição administrativa disciplinar encontra-se sujeita ao controle jurisdicional em 

atendimento ao princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, insculpido no art. 5º, 

inciso XXXV, da Lei Fundamental, segundo o qual “a lei não excluíra da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito”. (ANGHER, 2011, p. 24).  

O militar que tenha sua liberdade de locomoção coarctada ou ameaçada sob a 

acusação de haver praticado uma transgressão disciplinar, tem o direito e, conseqüentemente, 

poderá, caso esta seja abusiva ou ilegal, interpor a ação constitucional do habeas corpus, na 

forma do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, que é uma garantia assegurada a 

todos os brasileiros ou estrangeiros. 

Vale salientar que o princípio constitucional da inafastabilidade do Poder Judiciário 

consagra-se como verdadeiro alicerce de uma sociedade civilizada e democrática na solução 

de seus conflitos sócio-jurídicos, exigindo-se a submissão ao Poder Judiciário de todo ou 

qualquer conflito de interesses juridicamente relevantes, com o objetivo de se promover a 
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heterocomposição jurisdicional, sendo, portanto, um divisor de águas do art. 5º, procurando o 

legislador constituinte originário dar ênfase às relações processuais e aos princípios que as 

regem. (MOTA FILHO, 2000). 

2.3. Aplicabilidade do Pacto de São José da Costa Rica 

É oportuno acrescentar um argumento final para fulminar toda ou qualquer 

pretensão daqueles que rechaçam de plano a conveniência do habeas corpus nas punições 

disciplinares ilegais ou abusivas, que é o art. 5º, § 2º, da Constituição Federal, que como 

norma aberta dispõe: “os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros 

decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em 

que a República Federativa do Brasil seja parte”. (ANGHER, 2011, p. 26). Para Mendes 

(2000, p. 160-161) é, legitimamente, possível “[...] cogitar de direitos fundamentais previstos 

expressamente no catálogo da Carta e de direitos materialmente fundamentais que estão fora 

do catálogo”. Piovesan, a esse respeito, ensina que os tratados de direitos humanos: 

[...] contemplam parâmetros protetivos mínimos, buscando resguardar um ‘mínimo 
ético irredutível concernente à defesa da dignidade humana. Deste modo, os 
direitos internacionais constantes dos tratados de direitos humanos apenas 
vêm aprimorar e fortalecer, nunca restringir ou debilitar, o grau de proteção 
dos direitos consagrados no plano normativo constitucional. 
Logo, por força do art. 5º, §§ 1º e 2º, a Carta de 1988 atribui aos direitos 
enunciados em tratados internacionais a natureza de norma constitucional, 
incluindo-os no elenco dos direitos constitucionalmente garantidos, que 
apresentam aplicabilidade imediata. 
Conclui-se, portanto, que o direito brasileiro faz opção por um sistema misto, que 
combina regimes jurídicos diferenciados: um regime aplicável aos tratados de 
direitos humanos e um outro aplicável aos tratados tradicionais. Enquanto os 
tratados internacionais de proteção dos direitos humanos – por força do art. 5º, § 2º 
- apresentam natureza de norma constitucional, os demais tratados internacionais 
apresentam natureza infraconstitucional. Reitere-se que, por força do art. 5º, § 2º, 
todos os tratados de direitos humanos, independentemente do quorum de sua 
aprovação, são materialmente constitucionais. (PIOVESAN, 2005, p. 71-72, grifo 
nosso). 

Por serem princípios essenciais das Corporações Militares, a hierarquia e a 

disciplinGa devem ser preservadas, porém os direitos e as garantias fundamentais 

estabelecidas no art. 5º, da Magna Carta, são normas de aplicação imediata, por força do art. 

5º, § 1º, devendo ser assegurados a todos os cidadãos, sem nenhuma distinção, na busca do 

fortalecimento do Estado de Direito. (ROSA, 2005). Sobre o mister, nas precisas palavras de 

Sarlet: 

Talvez a inovação mais significativa tenha sido a do art. 5º, § 1º, da CF, de acordo 
com o qual as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 
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possuem aplicabilidade imediata, excluindo, em princípio, o cunho programático 
destes preceitos, conquanto não exista consenso a respeito do alcance deste 
dispositivo. De qualquer modo, ficou consagrado o status jurídico diferenciado 
e reforçado dos direitos fundamentais na Constituição vigente. Esta maior 
proteção outorgada aos direitos fundamentais manifesta-se, ainda, mediante a 
inclusão destes no rol das cláusulas pétreas (ou garantias de eternidade) do art. 60, 
§ 4º, da CF, impedindo a supressão e erosão dos preceitos relativos aos direitos 
fundamentais pela ação do poder Constituinte derivado. (SARLET, 2004, p. 77, 
grifo nosso). 

A Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH), conhecida como Pacto de 

São José da Costa Rica, foi ratificada pelo Brasil, por meio do Decreto nº 678, de 6 de 

novembro de 1992, adquirindo status de norma constitucional por tratar de direitos e garantias 

fundamentais asseguradas aos cidadãos da América, devendo ser respeitada por todos os 

operadores do direito. 

Atualmente, todas as garantias processuais penais da Convenção Americana 

integram o sistema constitucional pátrio, tendo o mesmo nível hierárquico das normas 

inscritas na Constituição Federal, ou seja, as garantias constitucionais e as da Convenção 

Americana interagem e se completam; e, na hipótese de uma ser mais ampla que a outra, 

prevalecerá a que melhor assegure os direitos fundamentais. (GRINOVER, 2004). O art. 7º, nº 

06, da Convenção Americana de Direitos Humanos, dispõe que: 

Toda pessoa privada da liberdade tem direito a recorrer a juiz ou tribunal 
competente, a fim de que este decida, sem demora, sobre a legalidade de sua prisão 
ou detenção e ordene sua soltura se a prisão ou detenção forem ilegais. Nos Estados 
Partes cujas leis prevêem que toda pessoa que se vir ameaçada de ser privada 
de sua liberdade tem o direito a recorrer a um juiz ou tribunal competente a 
fim de que este decida sobre a legalidade de tal ameaça, tal recurso não pode ser 
restringido ou abolido. O recurso pode ser interposto pela própria pessoa ou por 
outra pessoa. (ANGHER, 2011, p. 1788, grifo nosso). 

Infere-se, portanto, que o dispositivo se reporta ao habeas corpus, tornando-se 

inequívoco que este instrumento não pode ser restringido ou suspenso, e em nenhum 

momento fez qualquer distinção entre o cidadão civil ou militar ou mesmo vedou a 

possibilidade de impetração da ação constitucional do habeas corpus nas punições 

disciplinares militares, ou seja, é mais uma norma com dignidade constitucional a contraditar 

o § 2º, do art. 142, da Constituição Federal. Acrescente-se que: “se o direito e, sobretudo, a 

Constituição, têm a sua eficácia condicionada pelos fatos concretos da vida, não se afigura 

possível que a interpretação faça deles tábula rasa”. (HESSE, 1991, p. 22). 

Aqueles que não admitem o cabimento do habeas corpus em transgressão disciplinar 

recorrem à interpretação literal do art. 142, § 2º, da Constituição Federal, que integra o 
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Capítulo II, da Seção III, do seu Título V, que trata da Defesa do Estado e das Instituições 

Democráticas, para justificar o seu posicionamento. (CAPEZ, 2003). 

CONCLUSÃO 

Este trabalho científico teve por escopo demonstrar a possibilidade jurídica do 

cabimento da ação constitucional do habeas corpus nas punições disciplinares militares, caso 

o militar tenha a sua liberdade de locomoção coarctada ou ameaçada, por violência ou coação, 

decorrente de ilegalidade ou abuso de poder, embora exista a vedação expressa no § 2º, do art. 

142, da Carta da República. 

Observou-se que as punições disciplinares não estão sujeitas, em sua totalidade, ao 

cabimento da ação constitucional do habeas corpus, haja vista nem todas restringirem a 

liberdade de locomoção do militar, pois seria incompatível e até mesmo ilógico impetrar 

habeas corpus em face da advertência, da repreensão e do licenciamento e exclusão a bem da 

disciplina, visto que tal ação constitucional visa salvaguardar a liberdade de locomoção do 

indivíduo, devendo a mesma ser impetrada somente nos casos de impedimento disciplinar, 

detenção e prisão. 

Evidenciou-se que a vedação contida no § 2º, do art. 142, da Constituição Federal, 

não é absoluta, mas sim relativa, vedando-se a concessão do habeas corpus apenas nos casos 

de punições disciplinares regulares, dado que a ação constitucional do habeas corpus 

fundamenta-se no art. 5º, inciso LXVIII, da Carta Magna, que tem hierarquia diferenciada, em 

razão de sua expectativa de expansão prevista no § 2º, do art. 5º, assim como pela garantia de 

eternidade, do inciso IV, § 4º, do art. 60, ambos da Lei Fundamental. 

Havendo restrição da liberdade de locomoção do militar, através de um ato 

administrativo eivado de vícios que o contaminem de ilegalidades, é sem sombra de dúvida, 

admissível a ação constitucional do habeas corpus, pois a proibição do art. 142, § 2º, da 

Constituição Federal deve alcançar tão somente a análise da conveniência e da oportunidade, 

ou seja, o mérito propriamente dito da punição disciplinar. 

Em momento algum, a possibilidade do administrador militar aplicar punições 

disciplinares, sem autorização judicial, representa a perda, por parte do militar, da sua 

condição de cidadão ou que seus direitos e garantias fundamentais assegurados pela Carta 
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Magna perderam a sua eficácia. Ressalte-se que a ação constitucional prevista no art. 5º, 

inciso LXVIII, da Constituição Federal, em nenhum momento, fez qualquer ressalva em 

relação a homens ou mulheres, brasileiros ou estrangeiros, ricos ou pobres, brancos ou negros, 

civis ou militares. 

Deve ser respeitada em sua integralidade a Convenção Americana de Direitos 

Humanos, Pacto de São José de Costa Rica, que foi ratificada pelo Brasil, sendo norma 

interna de conteúdo constitucional, como se no Texto Maior estivesse escrita, por se tratar de 

direitos e garantias essenciais assegurados a todos os cidadãos, não existindo nenhuma 

vedação à possibilidade de impetração do habeas corpus nas punições disciplinares militares. 

Em face do exposto, conclui-se pela possibilidade jurídica do cabimento da ação 

constitucional do habeas corpus frente às punições disciplinares militares decorrentes de 

ilegalidade ou abuso de poder, embora exista a vedação expressa do art. 142, § 2º, da 

Constituição Federal, uma vez que o fato de ser militar é uma condição profissional, e não 

uma condição natural da pessoa humana. Portanto, não perde o militar a sua condição 

humana, tendo o direito à proteção da liberdade de locomoção, como qualquer outro cidadão. 

Por fim, não se pode conceber que as exigências de hierarquia e disciplina, 

indispensáveis, sem dúvida, no seio das Corporações Militares, possam ir ao extremo de 

diminuir o alcance de uma ação constitucional, que é o direito de locomoção, caso contrário 

de nada valeria e não teria eficácia todo o rol dos direitos e garantias constitucionais, posto 

que, a negação da possibilidade do habeas corpus nas punições disciplinares militares ilegais 

ou abusivas geraria um fator de instabilidade do processo democrático, criando-se um 

verdadeiro estado de força, em detrimento do Estado Democrático de Direito. 
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RESUMO: A partir da proposta da leitura moral da Constituição desenvolvida por Ronald 

Dworkin, passando pela doutrina da jurisprudência de valores e pela crítica ao Judiciário 

como superego da sociedade, sustenta-se indevida a implementação de valores subjetivos dos 

magistrados na jurisprudência, em especial quando feito pelas Cortes Constitucionais. 

Aponta-se, ainda, exemplos pincelados da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, tais 

como: a doutrina brasileira do Habeas Corpus, a tese da perda do mandado por desfiliação 

partidária e a tese da supralegalidade normatiza dos tratados que versão sobre direitos 

humanos. Todos esses precedentes evidenciam uma extrapolação de funções por parte dos 

magistrados daquela corte, enrustidos sobre o mando de uma suposta leitura moral e 

principiológica da Constituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ronald Dworkin; leitura moral da constituição; jurisprudência de 

valores; judiciário como surepego; valores da jurisprudência. 

 

ABSTRACT: From Ronald Dworkin proposal about The Moral Reading of the Constitution, 

passing through the value jurisprudence doctrine and the criticism of Judiciary as Society’s 

Super-ego, it considers undue the implementation of Judge’s personal values in jurisprudence, 

specially when done by Constitutional Courts.  

                                                           
∗ Mestrado em Direitos e Garantias Fundamentais (FDV) e advogado. 
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It indicates some Supremo Tribunal Federal cases of Law, such as the Brazilian doctrine 

of habeas corpus, the thesis of the loss sent by party affiliation, and the thesis of supra-

legal state version of the human rights treaties. All of then show a wrong using of Court’s 

function, guided in a supposed moral and principled reading of the Constitution. 

 

KEYWORDS: Ronald Dworking; The Moral Reading of the Constitution; Judiciary as 

Society’s Super-ego; the value in jurisprudence. 

 

 

1 INTRODUÇÃO. 

 

A doutrina e a jurisprudência atualmente convergem no sentido de encontrar 

princípios em todas as normas jurídicas. Fala-se muito em algo como uma redescoberta dos 

princípios jurídicos após 1945. A referência ao positivismo, embora seja equivocada, é clara. 

É que com a queda do regime nazista, apontado como eminentemente positivista, surgiu um 

movimento conhecido como jurisprudência de valores ou leitura moral da constituição; 

movimento este que consolidou o que hoje se denomina como a supremacia do judiciário 

sobre os poderes estatais. 

Mister destacar que apesar de a supremacia do judiciário ter tido o seu início com a 

Era Lochner, em 1905, nos Estados Unidos, e de alguns anos depois ter se dado o famoso 

debate entre Hart e Fuller acerca das relações entre direito e moral, somente após 1945 é que 

se espalhou pelos diversos sistemas jurídicos do mundo a idéia de uma leitura moral da 

Constituição.  

Contudo, houve uma deturpação da idéia originária da jurisprudência de valores, 

transformando-a em uma leitura moralizadora da Constituição.  

O objetivo deste artigo é discutir a transformação da jurisprudência de valores em 

valores da jurisprudência. Ou seja, partindo-se do que Dworkin chamou de uma leitura moral 

da Constituição com a aplicação de princípios pretende-se demonstrar que o que ocorre é uma 

moralização da leitura da Constituição com a aplicação de valores do próprio intérprete e de 

políticas; resultando em prejuízos à segurança jurídica.  

Para isso, o trabalho se apresenta da seguinte forma: explica-se a proposta de 

Dworkin sobre a leitura moral da Constituição relacionando-a em seguida com a 

jurisprudência de valores, para, então, fazer-se uma crítica ao judiciário como superego da 

sociedade. No intuito de enriquecer a análise, é apresentada  casuística do Supremo Tribunal 
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Federal Brasileiro, que, por sua vez, demonstra a  a aplicação de valores dos julgadores, bem 

como  aqueles que são por eles criados,  restando evidentes as  afrontas à Constituição. Por 

fim, será apresentado um tópico conclusivo, que resumirá os argumentos e as conclusões 

alcançadas neste artigo. 

 

2 A PROPOSTA DE RONALD DWORKIN. 

 

Sucessor de Hebert Hart na cadeira de Teoria Geral do Direito em Oxford, Ronald 

Dworkin é conhecido no Brasil, sobretudo, pela autoria do método tudo ou nada – no original: 

all or nothing –, e pela distinção (quanto ao modo de aplicação) entre princípios e regras 

jurídicas.  

Surgido de um projeto de contestação teórica do positivismo moderado de Hart, em 

especial ao modelo de apreensão da normatividade jurídica, Dworkin aponta claramente em 

seus escritos, mormente na obra “Freedoms Law”, que a Constituição Americana, em alguns 

de seus dispositivos normativos, consagrou uma série de princípios abstratos com base nos 

quais o Judiciário estaria convidado a realizar uma leitura moral do texto constitucional.  

Firmada tal premissa, sustenta Dworkin uma forma especial de se interpretar a 

Constituição: a leitura moral. Sua proposta introduz a moralidade política no coração do 

Direito Constitucional. Todavia, como a moralidade é tachada de incerta e fluida, a prática 

judiciária daí surgida é adjetivada como antidemocrática.  

Sustenta-se, criticamente, que a leitura moral da Constituição confere poder absoluto 

aos juízes para impor sua convicção pessoal ao público. Ocorre que, na ótica de Ronald 

Dworkin, não há nada de novo na leitura moral da Constituição. E isso porque, em seu 

entender, a leitura moral é a única opção metodologicamente viável para a interpretação 

constitucional.1 

Nos dizeres do professor de Oxford, a leitura moral da Constituição é indispensável à 

democracia. Ela permite entrever, dentre esses princípios, algumas idéias básicas, a saber: o 

Governo deve tratar todos seus súditos com o mesmo status político e moral; deve tentar, de 

boa fé, tratar todos com igual respeito e consideração, e deve, ainda, respeitar quaisquer 

liberdades individuais indispensáveis à obtenção desses fins.2 

                                                           
1 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 2. 
2 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 7-8. 
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Por outro lado, a idéia de que a leitura moral da Constituição possa ofender a 

democracia é rechaçada, de plano, por Dworkin. O autor traça uma distinção entre democracia 

majoritária e democracia constitucional. Na concepção de democracia constitucional, os 

processos políticos devem ser desenhados de modo que, ao menos quanto aos assuntos 

importantes, a decisão que se chega é a decisão com que uma maioria de cidadãos concorda 

ou concordaria, caso tivesse a informação adequada e tempo suficiente para reflexão3. 

Quando as instituições majoritárias respeitam as condições democráticas, os 

veredictos dessas instituições devem ser aceitos por todos. É a enunciação da defesa 

tradicional na sua melhor forma. Por outro lado, quando estas instituições não as respeitam, 

ou quando o procedimento democrático não é adequadamente conduzido, não pode haver 

objeção, em nome da democracia, a outros procedimentos que as protejam e respeitam 

melhor.4 

Dworkin sabe que todas as teorias políticas possuem divergências. No entanto, no 

seu entender, o ponto de convergência entre todas elas é o compartilhamento do ideal de que a 

justificação do Estado tem como elementos fundamentais três virtudes: a equidade, a justiça e 

o devido processo legal. 

Neste particular, vale consignar que a aproximação que o jusfilósofo faz entre direito 

e moral, por intermédio dos princípios, tem como escopo trazer as considerações morais de 

justiça, equidade e igualdade de forma que os conflitos judiciais sejam dotados de maiores 

mecanismos para sua solução.  

Adotando a forma de princípio e valendo-se da flexibilidade que lhe é inerente, é 

possível aproximar a argumentação jurídica da realidade fática. Naturalmente, dessa forma se 

tornará possível abrandar a rigidez tão peculiar às regras e alcançar maior êxito, eis que 

poderão ser trazidas à baila as reais razões jurídicas e forças sociais que comporão a referida 

argumentação.  

Voltando à leitura moral da Constituição, é de bom alvitre asseverar que esta conta 

com alguns requisitos. A leitura moral da Constituição tem como primeiro requisito o texto 

constitucional como seu ponto de partida. Deve-se, pois, buscar o contexto histórico de 

formatação do texto, isto é, a intenção dos autores originais.. Assim, afirma-se que a leitura 

moral da Constituição deve ser feita pautada sob determinado contexto histórico.  

                                                           
3 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 15-16. 
4 MENDONÇA, José Vicente Santos de. Ulisses e o superego: novas críticas à legitimação democrática do 
controle judicial de constitucionalidade. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 7, p. 81-115, juç/set. 
2007, p. 90. 
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Em segundo lugar, a leitura moral da Constituição é disciplinada pelo que Dworkin 

chama de integridade. Este requisito dispõe que os juízes não podem ler suas convicções da 

Constituição, a não ser que elas sejam compatíveis com a estrutura da Constituição como um 

todo, bem como com as linhas dominantes da interpretação constitucional realizada por outros 

juízes. Faz-se necessária um autopercepção do juiz, tal como autor de uma novela, cujos 

diversos capítulos devem guardar coerência sucessiva de forma a que a história final faça 

sentido.5  

A coerência (ou integridade) é uma das virtudes alimentadas por Dworkin, 

juntamente com a equidade, a justiça e o devido processo legal. A sua implementação exige 

que casos semelhantes sejam tratados de forma semelhante, que o governo e a jurisdição 

tenham uma só voz e que tomem suas decisões políticas e jurídicas de modo coerente e 

fundamentado em princípios igualmente coerentes. Até porque essa coerência é o que permite 

ao Estado estender para todos, indiscriminadamente, os mesmos padrões fundamentais de 

justiça e equidade que usa para alguns. Esse ideal de coerência política transmuta-se na idéia 

de moralidade política.  

Nas esclarecedoras palavras de Dworkin: “Essa exigência particular de moralidade 

política não se encontra, de fato, bem descrita no clichê de que devemos tratar os casos 

semelhantes de modo semelhante. Dou-lhe um título mais grandioso: it is the virtue of 

political integrity”.6 

A integridade exige que a interpretação da Constituição seja feita de forma coerente 

com todo o texto constitucional. Essa interpretação deve ser capaz de justificar o texto 

constitucional e proporcionar o melhor entendimento para a Constituição como um todo, 

sobretudo em relação aos princípios de moral política.  

Dessa forma, não são as convicções do julgador que devem prevalecer quando da 

interpretação do texto constitucional. Na atividade interpretativa deverão ser observadas a 

equidade e justiça, de forma a brindar a opinião pública e conferir maior proximidade da 

interpretação alcançada aos princípios de moral política de determinada sociedade.   

A interpretação jurídica, portanto, não tem que ser nem ativa, tampouco passiva. Ela 

tem que ser adequada e justificada em princípios de moralidade política, em princípios 

capazes de torná-la a melhor interpretação possível, reveladora da virtude do direito.  

                                                           
5 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 10. 
6 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 156. 
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Para explicar a exigência de coerência decorrente da integridade, Ronald Dworkin 

menciona a idéia de um romance em cadeia. Nesse contexto, para o êxito do enredo, cada um 

dos romancistas, apesar de responsável por apenas parte do texto, deverá ter conhecimento do 

que já foi escrito.   

Para Dworkin, cada juiz é como um romancista na corrente. Em cada novo caso 

jurídico, o juiz deve considerar-se como um membro ou parceiro de um projeto do qual ele 

faz parte como um dos atores históricos. É seu trabalho continuar essa história do melhor 

modo possível e não inventar um novo começo ou uma história melhor, segundo as suas 

próprias e subjetivas convicções pessoais.  

Da mesma forma, a integridade exige que a interpretação seja coerente com o texto 

constitucional como um todo. É a continuidade da Constituição. E essa continuidade deve 

guardar consonância com a moralidade da comunidade e, consequentemente, com os valores 

sociais existentes.  

Dessa forma restarão afastadas as interpretações subjetivas, que refletem a vontade 

do julgador, uma vez que na interpretação constitucional deverão ser priorizados os valores 

universais, que primam pela igualdade e imparcialidade entre todos os membros da sociedade.    

A leitura moral da Constituição deve ser realizada – mas a autoridade interpretativa 

esta reservada ao povo, não ao Judiciário. Desse modo, o Judiciário só deve instituir em 

último caso, quer dizer, naquelas situações em que, ou se decide entre duas ou mais opções 

interpretativas, ou advêm o caos social. 7  

Embora Dowrkin seja criterioso com sua teoria, a leitura moral da Constituição vem 

sendo deturpada pelas Cortes Judiciais que a utilizam. A tessitura aberta dos princípios tem 

sido utilizada para formatação de valores pessoais no bojo da jurisprudência. O mesmo tem 

sido feito com a teoria da jurisprudência dos valores abaixo explanada. 

 

3 JURISPRUDÊNCIA DE VALORES. 

 

A jurisprudência de valores surgiu Alemanha no início do século XX, sob o manto 

do neokantismo sudocidental. Participaram deste movimento filósofos como Rudolf 

Stammler, Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, Emil Lask e Gustav Radbruch. Com o 

                                                           
7 DWORKIN, Ronald. Freedom’s law: the moral reading of the American Constitution. 3. ed. Cambrindge: 
Havard University Press, 1999. p. 11. 
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relativo abandono do pragmatismo no final do século XIX e início do XX, entra em cena a 

idéia de valor, que alcança também o direito.8  

Como bem explica Margarida Maria Lacombe Camargo9: 

A concepção científica do positivismo até então prevalecente, apenas admitia, como 
ciência as ciências da natureza, a lógica e matemática. E daí o esforço de Hans 
Kelsen em incluir nesse âmbito de apoditicidade, o direito. As áreas correspondentes 
à dimensão histórico cultural, que envolvem necessariamente valores, eram 
desconhecidas do mundo científico pela carência de método próprio. Só o método 
adequando é capaz de conferir objetividade à relação cognoscitiva, que aproxima o 
cientista do seu objeto de conhecimento, que pode ser a própria ação humana. Dessa 
forma, a Jurisprudência dos Valores ou Jurisprudência de Valoração, conforme quer 
Larenz, trabalhará com as dicotomias valor/realidade, ser/dever ser, natureza/cultura, 
como campos distintos e sujeitos a formas também distintas de conhecimento. 

A principal aplicação desta doutrina se deu na própria Alemanha no período pós-

segunda guerra mundial. Em 1949, os aliados outorgaram a Grundgesetz (Lei Fundamental da 

Republica Federal da Alemanha), sem a participação popular. Originalmente, a Grundgesetz 

foi concebida como um documento provisório, que seria substituído pela constituição da 

Alemanha reunida. Isso explica a não utilização do termo Verfassung (Constituição). A 

reunificação das duas Alemanhas, todavia, foi inviabilizada pela Guerra Fria e só ocorreu em 

1990 eo texto constitucional concebido como provisório permanece vigente até hoje, porém, 

com significativas mudanças em seu texto.  

A fim de dar legitimidade a então carta constitucional outorgada pelos aliados 

(Grundgesetz), o Tribunal Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht), adotando a 

concepção da jurisprudência dos valores, passou a afirmar a distinção entre a lei e o direito. 

Como a Carta Constitucional não havia sido promulgada pelo povo, o Tribunal Constitucional 

alemão adotou a postura de guardião dos valores da sociedade alemã. É o que explica Lenio 

Luiz Streck: 

No caso alemão, temos que a jurisprudência dos valores serviu para equalizar a 
tensão produzida depois da outorga da Grudgesetz pelos aliados, em 1949. Com 
efeito, nos anos que sucederam a consagração da lei fundamental, houve um esforço 
considerável por parte do Bundesverfassungsgericht para legitimar uma Carta que 
não tinha sido constituída pela ampla participação do povo alemão. Daí a afirmação 
do jus distinto da Lex, ou seja, a invocação de argumentos que permitissem ao 
Tribunal recorrer a critérios decisórios que se encontravam fora da estrutura rígida 
da legalidade. A referência a valores aparece, assim, como mecanismo de abertura 
de uma legalidade extremamente fechada que possibilitara, em alguma medida, o 
totalitarismo. 10 

                                                           
8 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do 
Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p. 121.  
9 CAMARGO, Margarida Maria Lacombe. Hermenêutica e Argumentação: uma contribuição ao estudo do 
Direito. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar. 2001. p. 121.  
10 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 20-21. 
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Os valores são a projeção momentânea da subjetividade individual. Um valor, 

envolve um orientação individual de preferibilidade11. Na lição de Alexandre Coura: 

Valores correspondem a preferências intersubjetivamente compartilhadas, 
relacionando-se a bens e interesses que em coletividades específicas são 
considerados relevantes e que são realizados gradualmente mediante ações dirigidas 
a determinados objetivos ou finalidades.12 

Daí o problema. Valores remetem à subjetividade, à predileção emotiva; ou, ainda, 

como bem adverte Alexandre Coura: 

Valores distintos, por sua vez, relacionados sobretudo à idéia do é bom para nós, 
competem entre si por prioridades. Em tal competição, relações de preferência são 
estabelecidas, de forma a afirmar que certos bens são mais atrativos que outros, o 
que se opera em um código gradual que possibilita uma concordância em distintos 
graus com a respectiva sentença avaliativa. Mesmo encontrando reconhecimento 
intersubjetivo em certa cultura ou forma de vida, valores constituem configurações 
essencialmente flexíveis e plenas de contradição.13 

Subjetividade e predileção não são predicados aceitos ao Direito. O paradigma da 

subjetividade, sustentado pela jurisprudência de valores e materializado, hodiernamente, sob a 

roupagem do ativismo, admissão do poder discricionário e outros, é ilegítimo e 

antidemocrático. Isso porque se funda no solipsismo14, e condiciona os avanços da 

democracia às posições individuais do Poder Judiciário, mormente da Suprema Corte e não 

aos desígnios do povo.15 

O direito não é, e nem pode ser aquilo que o intérprete quer que ele seja.16 Não há 

espaço para subjetivismo em sua aplicação. Muito menos no âmbito do poder judiciário. 

Neste particular, é de bom alvitre destacar que, embora tenha intencionado conferir 

legitimidade à Carta Constitucional alemã, a postura ativa que a jurisprudência dos valores 

permitia ao Tribunal Constitucional Alemão até hoje é questionada. Melhor dizendo, o modus 

interventivo do tribunal alemão, fruto da tese da jurisprudência dos valores recebe, até hoje, 

fortes críticas no plano da teoria constitucional.17 

 

4 JUDICIÁRIO COMO SUPEREGO. 

                                                           
11 REALE, Miguel. Introdução à filosofia. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 144. 
12 COURA, Alexandre. Hermenêutica Jurídica e Jurisdição (IN) Constitucional: para uma análise crítica da 
Jurisprudência de valores à luz da teoria discursiva de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009, p. 164. 
13 COURA, Alexandre. Hermenêutica Jurídica e Jurisdição (IN) Constitucional: para uma análise crítica da 
Jurisprudência de valores à luz da teoria discursiva de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009. p. 164. 
14 O solipsismo é a concepção segundo a qual só existem, efetivamente, o eu e suas sensações, sendo os outros 
entes (seres humanos e objetos), como partícipes da única mente pensante, meras impressões sem existência 
própria. 
15 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 23. 
16 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 25. 
17 STRECK, Lenio Luiz. O que é isto – decido conforme minha consciência? Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2010. p. 21. 
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Dentre as inúmeras críticas que o Tribunal Constitucional Alemão sofreu por conta 

da aplicação da jurisprudência dos valores, a condenação elaborada por Ingeborg Maus é, 

senão a mais importante, a que melhor expressa os perigos da supervalorização da atuação do 

Poder Judiciário. 

Em seu ensaio “Judiciário como Superego da Sociedade: O Papel da Atividade 

Jurisprudencial na Sociedade Órfã” a cientista política Ingeborg Maus, aponta, a partir da 

experiência alemã, que o Poder Judiciário tem extrapolado suas funções, suprindo, em sua 

atuação, o espaço próprio da decisão popular. 

Antes de concluir pelo desvio de finalidade do Poder Judiciário quando se apresenta 

como guardião da moralidade pública, Ingeborg Maus analisa a expansão do Judiciário 

alemão à luz de sua história e do conceito psicanalítico de imago paterno. 

Sobre a vertente histórica, o Poder Judiciário alemão assumiu o estandarte  de 

guardião da moralidade pública deixado em aberto pelo absolutismo a partir do declínio do 

domínio mínimo da lei (Iluminismo). Paulatinamente, a atuação do Poder Judiciário recebeu 

forte valorização, inclusive fazendo frente ao próprio Poder Legislativo. E este valorização, 

segundo a visão da autora, fez com que a sociedade confiasse ao Poder Judiciário a  própria 

guarda da moralidade.  

Nas palavras de Ingeborg Maus: 

(...) não se trata simplesmente da ampliação das funções do Judiciário, com o 
aumento do poder da interpretação, a crescente disposição para litigar ou, em 
especial, a consolidação do controle jurisdicional sobre o legislador, principalmente 
no continente europeu após as duas guerras mundiais. Acompanha essa evolução 
uma representação da Justiça por parte da população que ganha contorno de 
veneração religiosa.18 

Neste ponto, valendo-se de seus argumentos da psicanálise, Ingeborg sustenta que a 

sociedade, que perdeu a figura do pai como definidor do “ego”, passa a se espelhar nas 

diretrizes sociais; hoje, de certa forma, ditadas pelo Poder Judiciário. Para tanto, afirma a 

autora que todas as características tradicionais da imagem do pai são refletidas pelo Poder 

Judiciário. E este poder  passou a ser venerado quase que religiosamente pela sociedade. 

Em relação à comparação feita por Ingeborg, vale um adendo às concepções de 

Sigmund Freud. Segundo o renomado psicanalista, a repressão humana vem do ego, ao passo 

que, “as compressões, experiências, impulsos e desejos aos quais um homem se permite ou ao 

menos conscientemente elabora na sua mente serão rejeitadas com a mais profunda 

                                                           
18 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
“sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. Revista Novos Estudos - CEBRAP, n. 58, nov. 
de 2000. 
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indignação por outro (ego)”.19 E continua Freud, afirmando que a diferença entre os dois egos 

pode ser expressada nos termos da teoria da libido. O homem colocou nele próprio um ideal a 

partir do qual mede seu ego. De modo que, a formação superego se dá pela influencia da 

crítica paterna.20 

Voltando ao cerne da questão, após destacar que a sociedade passa a se espelhar nas 

diretrizes sociais firmados pelo Poder Judiciário, Maus indaga se “não será a Justiça em sua 

atual configuração, além de substituta do imperador, o próprio monarca substituído?”
21

 

Adiante, conclui, mediante a apresentação de inúmeros exemplos práticos, que “com a 

combinação de todos estes aspectos de independência da Justiça, transmudou-se esta em 

absolutismo”.
22

 

A crítica tecida por Ingeborg é justamente a de que o Poder Judiciário tem 

extrapolado seus poderes, quando, convenientemente, deixa de ser o guardião a Constituição 

em seu proveito. próprio. E isso se dá, mormente, quando a moral social que deveria lhe servir 

de amarras e controle, passa a ser objeto de sua formatação e propagação. 

A inovação legislativa em sede de decisão judicial (jurisprudência) elimina as 

discussões e os procedimentos de construção política do consenso, modelos democráticos de 

formação de normatização dos valores sociais. A explicação de Maus para isso centra-se no 

modelo freudiano de delegação do superego a um líder grupal, que o incorporará como o 

regulador de práticas da sociedade, funcionado a pleno vapor. 

A incorporação desmedida de argumentos unicamente morais escancara o 

paternalismo judiciário e, de quebra, imuniza a decisão judicial contra qualquer críticas. Alem 

disso, libera o Judiciário de qualquer vinculação legal que viesse a garantir sua sintonia com a 

vontade popular. Pode acontecer que uma decisão judicial fundamentada em valores recorra a 

princípios implícitos que decorram do sistema para decidir o caso em contrariedade com 

alguma regra escrita. Acontece que as leis não são um obstáculo à ascensão de uma prática 

                                                           
19 FREUD, 1954, apud MENDONÇA, José Vicente Santos de. Ulisses e o superego: novas críticas à legitimação 
democrática do controle judicial de constitucionalidade. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 7, p. 
81-115, juç/set. 2007, p. 92. 
20 FREUD, 1954, apud MENDONÇA, José Vicente Santos de. Ulisses e o superego: novas críticas à legitimação 
democrática do controle judicial de constitucionalidade. Revista de Direito do Estado. Rio de Janeiro, n. 7, p. 
81-115, juç/set. 2007, p. 93. 
21 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
“sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. Revista Novos Estudos - CEBRAP, n. 58, nov. 
de 2000. 
22 MAUS, Ingeborg. O Judiciário como superego da sociedade: o papel da atividade jurisprudencial na 
“sociedade órfã”. Trad. Martônio Lima e Paulo Albuquerque. Revista Novos Estudos CEBRAP, n. 58, nov. de 
2000. 
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judicial transformadora; as leis não são óbice chato e ultrapassado ao triunfo da dogmática por 

positivista. Na expressão de Jeremy Waldron, há dignidade na legislação.23 

E o triste prognóstico, é que as Cortes Constitucionais passam a atuar menos como 

guardiãs da Constituição e mais como defensor da sua própria história jurisprudencial, de 

modo a centralizar, cada vez mais, (ilegítimo) poder em suas mãos.  

E essa constatação já se verifica no Brasil, onde o Supremo Tribunal Federal tem 

apostado no protagonismo judicial como forma de concretizar direitos, porém, na prática, os 

seus magistrados estão julgando conforme sua concepção individual de justiça, acobertados 

pelo manto da discricionariedade, enrustido em um julgamento de consciência. 

 

5 VALORES DA JURISPRUDÊNCIA. 

 

Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não faltam exemplo de situações nas 

quais a colenda Corte, calcada em evidente protagonismo judicial - pautado muitas das vezes 

em uma suposta defesa da justiça, quiçá uma (torta) leitura moral da Constituição - inovou na 

ordem jurídica. 

De longa data, exemplifica tal situação a “doutrina brasileira do habeas corpus”. O 

termo corresponde à construção exegética do Supremo Tribunal Federal em torno do instituto, 

de modo a torná-lo apto à proteção de outros direitos e liberdades constitucionais que, à 

época, não desfrutavam de proteção dotada de eficácia similar.24 

Tratando-se de um dos primeiros exemplos de ativismo judicial na Suprema Corte 

Brasileira, o caso vale uma excursão  pormenorizada. A Constituição do Império de 1824 não 

consagrou nenhum instrumento processual adequado para fazer cessar a coação ilegal em 

detrimento da liberdade de locomoção. Esta lacuna, todavia, foi sanada com Código de 

Processo Civil de 1832, que em seu artigo 340, consagrou o habeas corpus como tutela 

específica de proteção à liberdade de locomoção. 

A Constituição da República de 1981, por sua vez, ampliou o campo de proteção do 

habeas corpus, abrindo caminho para sua utilização em prol de outros direitos e liberdades 

individuais. E assim o fez em seu artigo 72, segundo o qual “Dar-se-á o habeas corpus sempre 

                                                           
23 WALDRON, Jeremy. A dignidade da legislação. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 
24 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 226. 
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que o individuo sofrer ou se achar em iminente perigo de sofrer violência, ou coação, por 

ilegalidade, ou abuso de poder.”25 

A partir desta abertura constitucional o Supremo Tribunal Federal inovou na ordem 

jurídica ampliando ainda mais a abrangência do instituto. A Corte chegou, inclusive, a utilizar 

o instrumento para a proteção de direitos possessórios, com bem relata Elival da Silva Ramos, 

com certa admiração - não compartilhada neste artigo: 

Foi no exercício da advocacia (mormente em casos com grande repercussão social e 
política) que começou a ganhar forma a “doutrina brasileira do habeas corpus”, 
mercê da criatividade, cultura jurídica e respeitabilidade pública de Rui Barbosa, 
sendo, entretanto, decisiva a presença no Supremo Tribunal Federal de Pedro Lessa, 
Catedrático de Faculdade de Direito Largo de São Francisco e que ali pontificou no 
exercício da magistratura entre 1907 e 1921. Talvez, o marco da orientação 
jurisprudencial que veio a estender a garantia protetiva do artigo 72, § 22, da Carta 
de 1891, a liberdades outras que a de ir e vir tenha sido a concessão de habeas 
corpus pelo STF a um grupo de intendente do Conselho Municipal do Distrito 
Federal, para que pudessem penetrar no edifício sede desse órgão legislativo e 
completar o trabalho de verificação de poderes dos intendentes eleitos, contornando, 
destarte, a disposição de decreto presidencial que diante, de controvérsias sobre a 
regularidade das eleições para o Conselho, houvera determinado que o Prefeito do 
Distrito Federal assumisse a administração e o governo da total da Capital.26 

A “doutrina brasileira do habeas corpus” permaneceu vigente e alargada até a 

reforma constitucional de 1926, que restringiu de forma expressa o alcance do habeas corpus, 

porém, criou ações rápidas e seguras que lograssem substituí-lo nos casos que não fossem de 

ilegal constrangimento ao direito de locomoção e à liberdade física do indivíduo.27 

Há outros exemplos de manifesto ativismo judicial na jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal. É o caso da construção pretoriana da perda do mandato por desfiliação 

partidária. Em consulta formulada pelo Partido da Frente Liberal, o Tribunal Superior 

Eleitoral firmou, por maioria de votos, que “os partidos políticos conservam o direito à vaga 

obtida pelo sistema eleitoral proporcional, quando houver pedido de cancelamento da filiação 

ou de transferência do candidato eleito por um partido para outra legenda”.28 

A mencionada decisão foi tomada com base no princípio da representação 

proporcional, combinado com a norma do artigo 14, parágrafo 3, inciso V, da Constituição 

Federal, que estabelece como condição de elegibilidade a filiação partidária. Na concepção 

firmada pelos ministros do Tribunal Superior Eleitoral não se trata de sanção, mas sim de 

                                                           
25 BRASIL. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil (de 24 de fevereiro de 1891). 
Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao91.htm>: Acesso em: 
16 de jul. de 2011. 
26 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 228-229. 
27 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 234. 
28 BRASIL. Tribunal Superior Eleitoral. Consulta n.º 1.398/DF. Publicado no Diário Justiça de 08 de maio de 
2007. Disponível em <http://www.cepam.sp.gov.br/arquivos/consultatse/cta1398.pdf>. Acesso em: 18 de jul. de 
2011. 
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mera conseqüência da desfiliação. Mesmo assim, a perda do mandado não se operava ope 

jure. 

A discussão, como era de se esperar, desembocou no Supremo Tribunal Federal, por 

intermédio dos Mandados de Seguranças n.os 26.602/DF, 26.603/DF e 26.604/DF, que, nesta 

oportunidade, revisitou sua jurisprudência quase vintenária e, por maioria de votos, 

acompanhou a orientação do TSE, consubstanciada na Resolução n.º 23.526/2007. 

O curioso neste caso são justamente os fundamentos utilizados pela Corte Suprema. 

Como bem apontou Elival da Silva Ramos: 

O núcleo da fundamentação utilizada pelo STF para emprestar a desfiliação 
partidária efeitos diversos dos que até então eram reconhecidos pela própria Corte 
reside no princípio da representação proporcional, aplicado conjuntamente com a 
norma-princípio que assegura aos partidos o monopólio das candidaturas em 
eleições sob sistema proporcional ou majoritário, seguindo-se, pois, o mesmo 
caminho exegético trilhado pela Justiça Eleitoral. Como já sucedera no âmbito da 
justiça especializada, por se cuidar de argumentação centrada em princípios 
constitucionais, foram alguns dos magistrados votantes procurou apoio no 
moralismo jurídico e na “principiologização” do direito, que lhe é característica, 
para construir a norma de decisão.29 

Esta conclusão se abstrai do voto do ministro Carlos Britto, segundo o qual o 

moralismo veio para superar o positivismo jurídico: 

O pós-positivismo, mais do que afirmar o caráter normativo dos princípios, atesta 
que eles são supernormas, as normas mais importantes do direito positivo, 
notadamente da Constituição, de modo que os princípios são normas de proa, de 
primeira grandeza, ocupam uma posição de centralidade, a partir da Constituição.30 

A mesmo orientação se vislumbra no voto do ministro Gilmar Mendes, que 

expressamente afirmou que o direito dos partidos políticos às vagas por eles conquistadas 

deriva “de um direito não expressamente consignado no texto constitucional, mas decorrente 

do regime de democracia representativa e partidária adotado pela Constituição (art. 5º, § 

2º).”31 

Ora, a afirmação de um princípio não pode servir de pretexto argumentativo ao Poder 

Judiciário para impor normatização que ultrapasse os lindes de sua competência, antes 

executória do que criadora de normas disciplinadoras de conduta. 

Vale mencionar também o caso do Recurso Extraordinário (RE) n.º 466.343-1-SP, no 

qual o Supremo Tribunal Federal inovou na ordem jurídica apresentando nova classificação 

normativa-hieráquica, a supralegalidade normativa, até então desconhecida no Brasil, ao 

menos em âmbito normativo (legal e constitucional). 

                                                           
29 RAMOS, Elival da Silva. Ativismo judicial: Parâmetros Dogmáticos. São Paulo: Saraiva. 2010, p. 248. 
30 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança n.º 26.602/DF. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555539 >. Acesso em: 21 jul. 2011.  
31 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Mandado de segurança n.º 26.602/DF. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=555539 >. Acesso em: 21 jul. 2011.  
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Antes de se adentrar as razões de decidir do RE n.º 466.343-1/SP, onde se deu o 

ativismo judicial, é preciso esmiuçar o seu contexto histórico legislativo acerca da matéria 

nela debatida. A Constituição da República Federativa do Brasil, reproduzindo dispositivo da 

carta constitucional de 1967 (artigo 150, parágrafo 17) e da carta constitucional de 1946 

(artigo 141, parágrafo 32), prevê em seu artigo 5º, inciso a inexistência de prisão civil por 

dívida, salvo para os casos do responsável pelo inadimplemento voluntário e inescusável de 

obrigação alimentícia e do depositário infiel.32 

A exceção à regra geral que veda a prisão civil por dívida dá (dava) suporte à prisão 

civil do fiduciante (devedor) nos contratos de alienação fiduciária, regulamentados pelo 

Decreto Lei n.º 911/1969. Vale destacar que o mencionado decreto não contém expressamente 

a prisão civil como medida coercitiva ao fiduciante inadimplente. O que permite (permitia) tal 

coerção é uma construção legal e contratual, por intermédio da qual o fiduciante, 

contratualmente, assumia o encargo de depositário do bem alienado. 

Desta forma, em caso de mora ou inadimplência, o credor propõe ação de busca e 

apreensão, na forma do Decreto Lei n.º 911/1969, e não sendo encontrado o bem, faz-se a 

conversão ao rito da ação de depósito na forma dos art. 901 a 906 do Código de Processo 

Civil (Lei n.º 5.869/1973). 

Sem embargo dos inúmeros questionamentos - ancorados nos ditames do Pacto de 

São José da Costa Rica33 34, que limita a prisão civil por dívida ao descumprimento 

inescusável de prestação alimentícia -, antes do julgamento do recurso extraordinário n.º 

466.343-1/SP a prisão do depositário infiel contava com o beneplácito da jurisprudência dos 

Tribunais Superiores brasileiros.  

Neste sentido é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: 

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PRISÃO CIVIL. ORDEM DE PRISÃO 
QUE TEM COMO FUNDAMENTO A CONDIÇÃO DE SER O PACIENTE 
DEPOSITÁRIO JUDICIAL INFIEL. POSSILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS 
CORPUS INDEFERIDO. 1. A jurisprudência predominante deste Supremo Tribunal 
firmou-se no sentido da viabilidade da prisão civil do depositário infiel. Precedentes. 
2. Habeas corpus indeferido. (STF; HC 92.514-6; RS; Primeira Turma; Relª Min. 
Cármen Lúcia; Julg. 26/02/2008; DJE 18/04/2008; Pág. 132).35 

                                                           
32 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: LXVII - não haverá prisão civil por dívida, salvo a do responsável pelo 
inadimplemento voluntário e inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel; 
33 O Pacto de São José da Costa Rica, também denominado de Convenção Americana sobre Direitos Humanos, 
foi adotado no âmbito da Organização dos Estados Americanos, em São José da Costa Rica, em 22 de novembro 
de 1969, e entrou em vigor internacional em 18 de julho de 1978, na forma do segundo parágrafo de seu art. 74. 
34 O Brasil depositou a carta de adesão ao Pacto de São José de Costa Rica em setembro de 1992 e em novembro 
do mesmo ano foi publicado o decreto n. º 678/1992 que a promulgou em nosso ordenamento jurídico. 
35 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus n.º 92.514-6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=520107>. Acesso em: 21 jul. 2011.  
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Vale esclarecer que ainda que aceitasse a prisão civil do depositário infiel, o Superior 

Tribunal de Justiça ressalvava a prisão do fiduciante inadimplente, como se pode notar da 

jurisprudência abaixo citada: 

HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. DEPOSITÁRIO INFIEL. CONTRATO DE 
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. No contrato de alienação fiduciária 
em garantia, é incabível a prisão do devedor fiduciante, visto que não equiparável 
a depositário infiel. Precedentes. Ressalva pessoal. Ordem concedida. (STJ; HC 
93.166; Proc. 2007/0251523-6; SP; Terceira Turma; Relª Min. Fátima Nancy 
Andrighi; Julg. 11/12/2007; DJU 19/12/2007; Pág. 1222).36 

Como se verifica, à época do início do julgamento do Recurso Extraordinário n.º 

466.343-1/SP a prisão civil do depositário infiel era tema pacificado na jurisprudência 

brasileira. Por outro lado, não havia elementos que indicassem uma eventual mudança de 

postura por parte da Corte Suprema.  

Todavia, o fato é que no julgamento do referido recurso especial, o Supremo 

Tribunal Federal não só reviu seu entendimento quanto à prisão do depositário infiel, como 

também adotou fundamentação (ratio decidendi) sem nenhum parâmetro em sua legal.  

No caso do RE, em breve síntese, o Banco Bradesco S/A postulava a cominação de 

pena de prisão civil por inadimplemento em contrato de alienação fiduciária. Em primeiro 

grau, o Banco autor apesar teve seu pedido de prisão civil julgado improcedente, ao 

fundamento de inconstitucionalidade da referida medida coercitiva. A improcedência do 

pedido de prisão civil do depositário infiel foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

São Paulo. O Banco autor levou a discussão ao STF, que, revisando sua jurisprudência, negou 

o pedido de prisão civil do depositário infiel no julgamento do RE 466.343-1/SP, assim 

ementado: 

EMENTA: PRISÃO CIVIL. Depósito. Depositário infiel. Alienação fiduciária. 
Decretação da medida coercitiva. Inadmissibilidade absoluta. Insubsistência da 
previsão constitucional e das normas subalternas. Interpretação do art. 5º, inc. 
LXVII e §§ 1º, 2º e 3º, da CF, à luz do art. 7º, § 7, da Convenção Americana de 
Direitos Humanos (Pacto de San José da Costa Rica). Recurso improvido. 
Julgamento conjunto do RE nº 349.703 e dos HCs nº 87.585 e nº 92.566. É ilícita a 
prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. (RE 
466343, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 
03/12/2008, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-
02363-06 PP-01106 RTJ VOL-00210-02 PP-00745 RDECTRAB v. 17, n. 186, 
2010, p. 29-165).37 

Ao contrário do juízo de primeiro grau, e do Tribunal de Justiça de São Paulo, o 

Supremo Tribunal Federal não firmou expressamente a inconstitucionalidade da prisão civil 

do depositário infiel. É justamente esse aspecto que deixa o caso mais curioso.  

                                                           
36 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas Corpus n.º 93.166. Disponível em: 
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/Abre_Documento.asp?sLink=ATC&sSeq=2451265&sReg=2006007655
57&sData=20060619&sTipo=51&formato=PDF>. Acesso em: 21 jul. 2011.  
37 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 92.514-6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 21 jul. 2011.  
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Ao longo de todas as instâncias, a discussão do caso gravitava em torno da 

constitucionalidade ou não da prisão civil do depositário infiel, com aporte no disposto nos 

seguintes dispositivos legais e constitucionais: (i) art. 7º do Pacto de San José de Costa Rica, 

que restringe a prisão civil por dívida ao devedor de alimentos; (ii) art. 5º, § 3º, da 

Constituição Federal de 1988, acrescentado pela Emenda Constitucional 45/2004, segundo o 

qual os tratados que versão sobre direitos humanos e foram aprovados com um quorum 

específico, gozam de status de emendas à constituição e (iii) art. 5º, inciso LXVII, também da 

Constituição Federal de 1988, que admite a prisão civil por dívida do depositário infiel (e 

devedor de alimentos). 

A ratio decidendi adotada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento 

do Recurso Extraordinário n.º 466.343-1/SP foi a de que os tratados internacionais que 

versam sobre direitos humanos, conquanto não tenham sido admitidos na forma do art. 5º, § 

3º da Constituição Federal, têm o status de norma supralegal, e, a conta disso, gozam do 

poder de paralisar os efeitos da legislação confrontante. 

A referida fundamentação foi capitaneada pelo voto do ministro Gilmar Mendes. 

Este, após descrever as possíveis interpretações acerca dos status normativos dos tratados 

internacionais, destacou a adequação da tese supralegalidade ao contexto supranacional no 

qual o Brasil está inserto: 

Por conseguinte, parece mais consistente a interpretação que atribui a característica 
de supralegalidade aos tratados e convenções de direito humanos. Essa tese pugna 
pelo argumento de que os tratados sobre direitos humanos seriam 
infraconstitucionais, porém, diante de seu caráter especial em relação aos demais 
atos normativos internacionais, também seriam dotados de um atributo de 
supralegalidade.38 

Firmado o caráter supralegal dos tratados internacionais que versam sobre direitos 

humanos, o ministro Gilmar Mendes destacou o seu principal efeito, qual seja, a paralisação 

da eficácia jurídica de toda e qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela 

conflitante: 

Portanto, diante do inequívoco caráter especial dos tratados internacionais que 
cuidam da proteção dos direitos humanos, não é difícil entender que a sua 
internalização no ordenamento jurídico, por meio do procedimento de ratificação 
previsto na Constituição, tem o condão de paralisar a eficácia jurídica de toda e 
qualquer disciplina normativa infraconstitucional com ela conflitante. 
Nesse sentido, é possível concluir que, diante da supremacia da Constituição sobre 
os atos normativos internacionais, a previsão constitucional da prisão civil do 
depositário infiel (art. 5º, inciso LXVII) não foi revogada pelo ato de adesão do 
Brasil ao Pacto Internacional dos Direito Civis e Políticos (art, 11) e à Convenção 
Americana sobre Direitos Humanos – Pacto de San José da Costa Rica (art, 7º, 7), 
mas deixou de ter aplicação diante do efeito paralisante desses tratados em relação à 

                                                           
38 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 92.514-6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 21 jul. 2011. 
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legislação infraconstitucionais que disciplina a matéria, incluídos o art. 1.287 do 
Civil de 1926 e o Decreto-Lei nº 911, de 1º de outubro de 1969. 
Tendo em vista o caráter supralegal desses diplomas normativos internacionais, a 
legislação infraconstitucional posterior que com eles seja conflitante também tem 
sua eficácia paralisada. É o que ocorre, por exemplo, com o art. 652 do Novo 
Código Civil (Lei n] 10.406/2002), que reproduz disposição idêntica ao art. 1.287 do 
Código Civil de 1916. 
Enfim, desde a adesão ao Brasil, no ano de 1992, ao Pacto Internacional dos Direitos 
Civis e Políticos (art. 11) e à Convenção Americana sobre Direitos Humanos – Pacto 
de San José da Costa Rica (art. 7º, 7), não há base legal para aplicação da parte final 
do art. 5º, inciso LXVII, da Constituição, ou seja, para a prisão civil do depositário 
infiel.39 

Claramente a postura do Supremo Tribunal Federal no julgamento deste Recurso 

Especial foi de protagonismo judicial (legislativo). A mais alta Corte de Justiça brasileira 

criou uma nova tipologia hierárquica de normas sem previsão no texto constitucional, que é o 

fundamento de validade de todas as normas do ordenamento jurídico. Vale frisar: não há na 

Constituição Federal brasileira, em seu capitulo destinado ao processo legislativo, a previsão 

ou mesmo a menção a este tipo de norma. Senão vejamos: 

Art. 59. O processo legislativo compreende a elaboração de: 
I - emendas à Constituição; 
II - leis complementares; 
III - leis ordinárias; 
IV - leis delegadas; 
V - medidas provisórias; 
VI - decretos legislativos; 
VII - resoluções. 
Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e 
consolidação das leis.40 

Há ainda uma consideração interessante a ser registrada. Apesar de consagrar a nova 

tipologia no bojo de uma jurisprudência, o ministro Gilmar Mendes justificou sua posição em 

exemplos de textos constitucionais estrangeiros que expressamente trazem esta possibilidade: 

Anoto, ainda, que o mesmo tratamento hierárquico-normativo é dado aos tratados e 
convenções internacionais pela Constituição da França de 1958 (art, 55) e pela 
Constituição da Grécia de 1975 (art. 28).41 

Enfim, tal qual nos outros exemplos aqui relatados, não faltam críticas ao 

protogonismo judicial assumido pelo Poder Judiciário, sobretudo por sua corte de cúpula. O 

que se vê em todos os casos mencionados é o STF se imiscuindo nas competências do Poder 

Legislativo, trocando sua função de guardião por um ativismo judicial claramente 

inconstitucional que viola a cláusula da separação de funções e usurpa a titularidade da 

soberania nacional.  

                                                           
39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 92.514-6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 21 jul. 2011. 
40 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm>: Acesso em: 16 de jul. de 2011. 
41 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Recurso Extraordinário n.º 92.514-6. Disponível em: 
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=595444>. Acesso em: 21 jul. 2011. 
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Melhor dizendo, exemplos aqui relatos o que se viu foi a prevalência de valores 

pessoais dos julgadores discricionariamente lançados no bojo das jurisprudências da Corte 

Superior. Nos três casos é flagrante que a jurisprudência do STF expande suas próprias 

opções morais e jurídicas a toda a sociedade. O problema desta postura encontra eco na lição 

de Alexandre Coura:  

Nada escapa ao Judiciário como superego. Não há espaços que, ultrapassada a 
demarcação do proibido pela lei, estejam à sombra de uma juridicização de 
circunstância. Por pior que fosse, o formalismo jurídico ainda dispunha de espaço 
jurídico livre. Somente quando a jurisprudência trata seus próprios pontos de vista 
morais é que qualquer fato imaginável pode ser identificado como juridicamente 
relevante e transformando em matéria de decisão judicial. Com isso o poder de 
sanção do Estado expande-se, vindo de encontro a exigências que, de acordo com o 
entendimento clássico do Estado de Direito, somente valiam como exigências 
morais, ficando legadas à problematização social imanente.42 

O Poder Judiciário que deveria guardar a Constituição está alargando suas fronteiras, 

criando situações que acarretam insegurança jurídica. A leitura arbitrária que o STF tem feito 

da Constituição permite concluir que por uma abertura sem freios, o STF tem alterado seus 

posicionamentos conforme muda a sua composição, ignorando virtudes como a integridade e 

a coerência necessárias à adequada interpretação constitucional. E não bastasse este cenário 

de insegurança jurídico-social, as inovações do ativismo jurisprudencial criam problemas em 

sua implementação. Como o STF não disciplina a matéria como um todo, e nem teria 

legitimidade para tanto (será?), algumas questões ficam em aberto, trazendo novas demandas 

ao Poder Judiciário.  

Exemplificativamente, no caso da construção petroriana da perda de mandato, o STF 

afirmou que não se tratava de uma sanção, de modo que não se operava op jure, todavia não 

especificou qual o procedimento deveria ser adotado para a perda do mandado. 

Já no caso da supralegalidade, as dúvidas deixadas pelo STF abrangem aspectos 

distintos, eis que tocam nos aspectos formal e material. Indaga-se, em primeiro lugar, se todas 

os demais tratados que tratam sobre direitos humanos e não foram recepcionados com o 

quórum especial trazido no bojo do artigo 5º, parágrafo 3º, gozam do mesmo status de normas 

supraconstitucionais conferido ao Pacto de São José de Costa Rica. Em segundo lugar, 

considerando a conclusão do julgado no sentido de que não há base legal para a prisão do 

depositário infiel desde a adesão ao pacto internacional, questiona-se se são ilegais todas as 

prisões civis decretadas a partir de 1992 sobeste fundamento ensejando, consequentemente, 

indenização por parte do Estado, dada a possível ilegalidade. 

                                                           
42 COURA, Alexandre. Hermenêutica Jurídica e Jurisdição (IN) Constitucional: para uma análise crítica da 
Jurisprudência de valores à luz da teoria discursiva de Habermas. Belo Horizonte: Mandamentos, 2009, p. 165. 
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Sob qualquer prisma, o senso de justiça adotado para a fixação dos valores 

prevalecentes nestas jurisprudências não se adequa à proposta de leitura moral de Ronald 

Dworkin. É crassa a utilização (indevida) de valores subjetivos para formação da 

jurisprudência, resultando em interpretação constitucional dissonante do ordenamento jurídico 

vigente.  

 

6. CONCLUSÕES 

 

A leitura moral da Constituição é sustentada por Ronald Dworkin como uma forma 

especial, indispensável e democrática de interpretar a constituição, conquanto pautada em 

quatro virtudes: equidade, justiça, devido processo legal, e, sobretudo, integridade 

(coerência).  

Nesta teoria, a autoridade interpretativa continua com o povo, logo, não cabe 

interpretações subjetivas que refletem o puro arbítrio do julgador. Apesar disso, a leitura 

moral da Constituição vem sendo deturpada pelas Cortes Judiciais que a utilizam para lançar 

mão de subjetivismo em sua jurisprudência.  

O mesmo tem sido feito com a teoria da jurisprudência dos valores, que assegura a 

distinção entre lei e direito. Tal teoria teve seu apogeu na Alemanha no período pós segunda 

guerra mundial, onde o Tribunal Constitucional alemão (Bundesverfassungsgericht) adotou a 

postura de guardião dos valores da sociedade alemã para legitimar a então Carta 

Constitucional (Grudgesetz) que havia sido outorgada pelos aliados, sem a participação do 

povo. 

A despeito de estar enquadrada em um contexto especial, a postura do Tribunal 

Constitucional alemão, na aplicação da jurisprudência dos valores, sofreu e ainda sofre 

inúmeras críticas, sobretudo por exacerbar os poderes do Judiciário e suprimir o espaço 

reservado à decisão popular.  Neste sentido é preciosa a lição de Ingeborg Maus que, 

analisando a expansão do Judiciário alemão à luz de sua história e do conceito psicanalítico de 

imago paterno, aponta os problemas daí decorrentes. 

A inovação legislativa em sede de decisão judicial (jurisprudência) elimina as 

discussões e os procedimentos de construção política do consenso, modelos democráticos de 

formação de normatização dos valores sociais. A explicação de Maus para isso centra-se no 

modelo freudiano de delegação do superego a um líder grupal, que o incorporará como o 

regulador de práticas da sociedade, funcionado a pleno vapor. 
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Estes problemas também são observados no ordenamento jurídico brasileiro, no qual, 

tem se verificado que o protagonismo judicial da Corte Constitucional, que fazendo uma 

interpretação deturpada de Dowrkin não respeita os limites firmado por aquele jusfilósofo 

para a leitura moral da Constituição. 

É o que se pode notar na “doutrina brasileira do habeas corpus”, na construção 

petroriana da perda do mandato por desfiliação partidária, e no caso da supralegalidade 

normativa. De comum, estes três casos mostram a indevida utilização valores individuais dos 

magistrados do Supremo Tribunal Federal para a formação de uma jurisprudência que destoa 

do ordenamento jurídico vigente.  

Este postura é adota sob o manto de uma suposta preocupação com a justiça, que se 

esquece que no paradigma do Estado Democrático de Direito o discurso da justiça não pode 

ter o Direito vigente como um empecilho, mormente porque este assegura a democrática 

participação dos cidadãos no processo de elaboração das normas.  
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Metodologia dialética para superação das limitações da hermenêutica constitucional 

principiológica no STF frente a colisão entre direitos fundamentais: Análise do caso 

Reserva Indígena Raposa do Sol. 

André Mendes da Fonseca Ferraz 

Resumo 

Este artigo discute a interpretação de normas constitucionais pelo Supremo Tribunal Federal, 

ligadas aos direitos humanos, sobretudo das populações indígenas, aplicando-se a Teoria da 

Argumentação Jurídica de Alexy na análise da decisão do caso da Reserva Indígena Raposa 

do Sol. No curso da análise pôde-se identificar limitações decorrentes da aplicação do 

princípio da ponderação de valores frente a conflitos entre direitos fundamentais e do uso de 

argumentos morais não suficientemente esclarecidos. Propõe como alternativa de superação 

metodológica, inspirando-se nas idéias de Konrad Hesse e Jürgen Habermas, a incorporação 

da dialética, consubstanciada nas regras de superação inclusiva, às regras de Alexy. 

Palavras-chave: Hermenêutica jurídica; Teoria da argumentação jurídica; Ponderação de 

valores; Linguagem moral; Metodologia dialética; Reserva indígena Raposa do Sol. 

Abstract 

This article discusses the interpretation of constitutional by the Supreme Court, relating to 

human rights, especially indigenous people, applying the theory of legal argumentation 

Alexy's analysis of the decision in the case of the Raposa do Sol Indigenous Reserve. In the 

course of the analysis could be identified limitations resulting from the application of the 

principle of weighting values in the face of conflicts between fundamental rights and the use 

of moral arguments are not sufficiently justified. Gives as an alternative  methodological of 

overcoming, inspired by the ideas of Jürgen Habermas and Konrad Hesse, the inclusion of the 

dialectic, embodied in the rules of the overcoming inclusive, to the rules of Alexy. 

Key words: Legal Hermeneutics; theory of legal reasoning; Weighting values, moral 

language, dialectical methodology; Raposa do Sol Indigenous Reserve 
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1- Introdução. 

Para Alexy (2001) as normas jurídicas que emergem dos procedimentos legislativos não 

resolvem todos os problemas e no processo de tomada de decisão surge o problema da 

indeterminação do direito, por quatro razões: (1) a incerteza da linguagem jurídica, (2) a 

possibilidade de conflitos entre normas, (3) o fato de que pode haver casos que exijam 

resolução jurídica, mas cuja resolução não é providenciada por nenhuma norma válida 

existente, e também (4) a possibilidade em casos especiais de tomar uma decisão que vai 

contra a lei. Ao se pretender preencher essa área de incerteza recorrendo apenas à 

argumentação prática geral, as fraquezas do discurso prático geral continuariam a ser 

transmitidas para um grau considerável de tomadas de decisão jurídicas. Assim, é racional 

introduzir formas e regras de argumentação jurídica e institucionalizá-las como ciência 

jurídica integrando-as ao mesmo tempo no contexto dos precedentes e, deste modo, reduzir o 

alcance de possibilidades discursivas na área da incerteza deixada pelas normas jurídicasi. 

As decisões do juiz tem de se basear na “argumentação racional”ii. Da possibilidade de 

argumentação jurídica racional também dependem não só o caráter científico da 

jurisprudência, mas também a legitimidade das decisões judiciaisiii. Dessa forma, a 

argumentação jurídica pode ser de significado não só na interpretação da norma válida mas 

também para estabelecer sua validadeiv. As regras e formas de discurso constituem, assim, 

critério para correção das decisões jurídicasv. 

Um julgamento jurídico U, que se baseie logicamente na formulação das normas de direito 

N1, N2, …., Nn, cuja validade tenha de ser pressuposta juntamente com os axiomas A1, A2, …, 

An, pode ser descrito como justificável. Quando existem julgamentos que não seguem 

logicamente N1, N2, …., Nn, junto como A1, A2, …, An, surge a questão de como esses 

julgamentos podem ser justificados. Esse problema é um problema fundamental da Doutrina 

da Metodologia Jurídicavi. 

Sarmento (2007) explica que até meados do século XX o Direito era essencialmente  

positivista, legicêntrico, esquemático e reducionista, e pautava-se em quatro premissas 

políticas: (1) dissociação entre o Direito e a Moral; (2) crença da legitimidade dos 

parlamentos para a criação  do Direito e na ilegitimidade dos juízes para a mesma tarefa; (3) 

ideologia do laissez-faire, segundo a qual o Estado não deveria intervir na esfera social, 

cabendo-lhe apenas a proteção de direitos civil de propriedade e segurança jurídica 
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individuais; (4) prescrições constitucionais solenes e abstratas e, portanto, nem podiam ser 

aplicadas diretamente pelos juízes, nem geravam direitos objetivos aos cidadãosvii. 

Mas, por um lado, (1) com a mudança do paradigma do Estado Liberal para o Estado Social, 

para combater os excessos do capitalismo selvagem, amplia-se a intervenção do Estado nas 

relações sociais, e a generalidade e abstração das normas constitucionais vai sendo substituída 

por leis protetoras e reguladoras da vida social, como as Constituições do México de 1917 e 

de Weimar de 1919; e por outro lado, (2) eventos traumáticos como o Holocausto, em que os 

nazistas alegaram diante do Tribunal de Noremberg apenas terem cumprindo as leis, 

demonstraram que o legislador pode perpetrar ou ser cúmplice das maiores atrocidades, sendo 

portanto necessário estabelecer mecanismos de controle e prevenção dos abusos. Assim, o 

culto à lei como forma, a qual pode ser atribuído qualquer conteúdo pelas autoridades 

legislativas competentes, dá lugar a um desencantamento geral com o Positivismo Jurídicoviii. 

A constitucionalização do Direito na Alemanha ocorreu sob a vigência da atual Lei 

Fundamental, editada em 1949, impulsionada pela jurisprudência do Tribunal Constitucional 

do país, que afirmou que a Constituição contém uma ordem de valores, em cujo centro está o 

princípio da dignidade da pessoa humana, que se irradia para todo o ordenamento jurídicoix. 

Assim, o Constitucionalismo surge como melhor alternativa possível na incorporação de 

direitos fundamentais e princípios relevantes de moralidade política, com a ligação 

contingente entre direito e moral: (1) a moral racional foi trazida para o interior e acima do 

Direito positivo, incorporando a “regra de reconhecimento” do outro com a 

constitucionalização dos direitos humanos, princípios e valores dotados de forte conteúdo 

moral, orientando a interpretação das Cortes Constitucionais; (2)  princípio da supremacia da 

Constituição, com possibilidade de controle de constitucionalidade dos atos dos legisladores e 

do governo pelas Cortes Constitucionais; (3) direitos fundamentais deixam de ser entendidos 

exclusivamente como subjetivos e passam a ser vistos como direitos objetivos,  e também  

como ordem de valores dotados de uma força irradiante em todas as relações jurídicas, na 

esfera pública e privada, no ordenamento jurídico, que devem harmonizar-se com esta ordem 

de valores; (4) neste novo paradigma, o papel do Estado, também se modifica de dever de 

abstenção contra os direitos fundamentais, para o dever de assegurar, no mundo real, as 

condições materiais mínimas para que esses direitos individuais sejam efetivamente 

usufruídos por toda a sociedade, inclusive por integrantes de grupos menos favorecidosx. 
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Para Dworking, em Sarmento (2007), o sistema constitucional é norteado sobre uma teoria 

moral particular consubstanciada em direitos subjetivos (moral rights) contra o Estado. As 

cláusulas difíceis da Constituição devem ser entendidas como apelativas a conceitos morais e, 

por essa razão, uma corte incumbida de aplicar as cláusulas plenamente, como direito, tem 

que ser uma corte ativista e preparada para responder questões de moralidade políticaxi. 

Para Farias (2011), Dworkin, critica positivismo jurídico de Hart e Kelsen, defendendo a 

idéia de que no sistema jurídico existem sempre soluções certas, consistentes e coerentes, 

dando ênfase à questão da moral. Para Dworkin, o direito só pode ser fundamentado a partir 

da moral. Os direitos, a justiça e a equidade fundamentam o sistema jurídico, e devem se 

articular com as questões sociais e econômicas, algo concreto, político e social. O que 

caracteriza o pluralismo e o garante é a concepção moral de direitos humanos individuais, das 

classes, coletivos e de grupos minoritários judicialmente reclamáveisxii. 

Para Hansen (2011), Dworkin combate o positivismo, no qual a leitura dos fatos da realidade 

e sua mera aplicação à uma norma fundamentada ontológico-metafísicamente, na lacuna da 

lei cai na convicção do juiz, no autoritarismo. Para ele, pretensamente o positivismo se diz 

nominalista. Só que há uma ontologia clandestina que parte da concepção de que “a regra é 

clara”, mas, na prática, há diferentes interpretações possíveis. Não há uma única forma 

obrigatória de ver a questão. Mas há como estabelecer parâmetros de interpretação racionais 

que sejam fundamentados coletivamente com princípios e regras morais, como o princípio da 

justiça. O que remete à realidade constitucional brasileira em que ministros do Supremo 

Tribunal Federal (STF) decidem questões políticas, como anistia, filosóficas e sociológicasxiii. 

Nessa tendência, a Constituição Federal de 1998 – CF/88, estabeleceu: (1) estrutura básica do 

estado e a garantia dos direitos individuais; (2) normas de competência que vinculam e 

limitam os poderes políticos; (3) normas programáticas de promoção da justiça social, da 

liberdade real e da igualdade substantiva, e objetivos e diretrizes para a comunidade política. 

Se preocupou, ainda, com a efetivação dos direitos fundamentais: (1) afirmando por isso a sua 

aplicabilidade imediata, nos termos do §1º do artigo 5º; (2) reforçando os remédios 

constitucionais, ao instituir novos remédios e ampliar os já existentes, e; (3) fortalecendo 

institucionalmente o Poder Judiciário, tido como guardião dos direitosxiv. 

Alexy, em sua Teoria da Justificação Racional do Discurso Jurídico, considerando (1) as 

decisões judiciais como resultados de julgamentos de valor, relacionados a princípios da 
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racionalidade e da moral, em que (2) os argumentos especificamente jurídicos e argumentos 

práticos gerais devem ser combinados em todos os níveis e aplicados conjuntamente, e que 

(3) tais decisões devem ser orientadas por julgamentos de valor moralmente corretos, em sua 

justificação externa, (4) racionalizada em termos de princípios sociais objetivos de alto nível, 

propõe uma metodologia hermenêutica jurídica constitucional principiológica de ponderação 

hierárquica de princípios e valores. 

Dessas discussões surgiu a idéia de aplicar a Teoria da Justificação Racional do Discurso 

Jurídico de Alexy a um caso concreto, refazendo assim o caminho por ele percorrido. A 

opção pelo caso Reserva Indígena Raposa do Sol, se deu por não tratar-se apenas de Ação 

Popular ajuizada pelo Senador Augusto Affonso Botelho Neto em face da União, pleiteando a 

declaração de nulidade da Portaria n.º 534/2005 do Ministério da Justiça, homologada pelo 

Presidente da República em 15 de abril de 2005, em que definidos os limites da Terra 

Indígena Raposa Serra do Sol, sustentando que o ato derivou de procedimento demarcatório 

viciado e ofensivo aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica, 

legalidade e devido processo legal. Mas sim, porque no bojo do processo evidenciou-se 

conflito de normas constitucionais estatuidoras de direitos fundamentais. Em síntese, trata-se 

da tensão mal resolvida entre direitos humanos e soberania popular no âmbito da crise do 

direito e da tentativa de reduzir direitos de minorias étnico-culturais a direitos coletivos de 

subsistência, agudizada na problemática ambiental, por meio da tensão entre direito de auto-

regulação e sobrevivência dessas comunidades, e a soberania nacional, ameaçando a própria 

identidade nacionalxv. 

Diante da análise desse caso concreto, depara-se com uma limitação dessa metodologia 

hermenêutica jurídica constitucional principiológica no que tange aos casos de colisão entre 

direitos constitucionais fundamentais. Assim, tendo por objetivo discutir a interpretação de 

normas constitucionais pelo STF ligadas aos direitos humanos, sobretudo ambientais, 

inclusive das populações indígenas no Brasil, no presente artigo buscaram-se respostas para as 

seguintes perguntas: (1) A aplicação hermenêutica da teoria de ponderação de valores de 

Alexy, que tende a reduzir direitos a princípios e valores, contribui para o uso da linguagem 

moral como dominação? (2) Quais desdobramentos, em que pese a decisão adotada, podem 

ser evidenciados no uso dessa linguagem moral? E (3) Quais alternativas podem ser 

vislumbradas como procedimentos deliberativos para a reconstrução da linguagem moral? 
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2- Hermenêutica Jurídica Principiológica no STF. 

Para Alexy (2001), a decisão tomada, independente do nível de justificação que se alcançou, é 

assim uma decisão sobre o que deve ou pode se feito ou não. Nessa decisão, é dada 

preferência a uma ação ou comportamento da parte de uma ou de mais pessoas, sobre outras 

formas de comportamento da parte dessas pessoas. Uma tal ação de preferência, no entanto, 

exige um julgamento de que a alternativa escolhida em algum sentido é melhor do que outra 

e, neste ponto, propicia a base de um julgamento de valorxvi. 

Para que as deliberações de eliminar situações de conflito atinjam seu objetivo, elas devem ser 

governadas por dois princípios, o princípio da racionalidade e o princípio da moralxvii. 

Isso, ao menos, não pode ser contestado quando se concorda que (1) toda decisão jurídica toca 

nos interesses de pelo menos uma pessoa e (2) se a justificada limitação aos interesses de uma 

pessoa pode ser apresentada como uma questão moralxviii. 

A análise dos julgamentos de obrigação é semelhante à dos julgamentos de valor. Quando se 

diz a alguém que deva fazer algo, compromete-se com a mesma visão com respeito a qualquer 

outra pessoa exatamente na mesma situaçãoxix. 

Mas, para Alexy, os “quadros de mundo” e as formas de vida subjacentes aos jogos de 

linguagem não são passíveis de justificação e, portanto, de criticismo. Nesse sentido, Alexy 

questiona em que medida a justificação de convicções morais é possívelxx?  

Por isso, não parte da tese que os julgamentos de valor devem ser concebidos como 

julgamentos morais, mas só a tese muito mais fraca de que eles são moralmente relevantes. 

Assim, é pressuposto a tese de que a tomada de decisão deveria ser orientada por julgamentos 

de valor moralmente corretos. E tese central que o discurso jurídico é um caso especial do 

discurso prático geralxxi. 

O discurso legal pode ser distinguido do discurso prático geral pelo fato de que o primeiro, 

em resumo, é restrito em seu objetivo pelo estatuto, pelos precedentes e pela dogmática legal 

e, no caso dos procedimentos judiciais, pela legislação e regulamentação processuais. Pode 

afirmar que a argumentação jurídica só pode ir até uma parte do caminho, chegado a um 

ponto que os argumentos especificamente jurídicos não estão mais disponíveis. Argumentos 

especificamente jurídicos e argumentos prático gerais devem ser combinados em todos os 

níveis e aplicados conjuntamente, nessa tese de interpretaçãoxxii.  
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Alexy procura responder às perguntas: (1) Onde e até que ponto os julgamentos de valor são 

necessários? (2) Como esses julgamentos de valor se relacionam com os argumentos 

designados como “especificamente jurídicos” e a dogmática jurídica? (3) Esses julgamentos 

de valor são racionalmente justificados?xxiii. 

Alexy adota a opinião de Hart, de que quem decide pode ser guiado por quase qualquer 

objetivo social, seja qual for seu valor moral, e não está confinado a razões morais. Por isso, 

propõe uma teoria do discurso prático que objetiva providenciar regras e formas segundo as 

quais se possa testar a correção das regras morais por trás das decisõesxxiv.  

O discurso moral é uma atividade regida por regra suis generis, preocupada com o equilíbrio 

de interesses de forma razoável. A análise de expressões morais revela as regras de 

argumentação moral. Se os julgamentos de valor pudessem ser deduzidos de afirmações 

descritivas, então os imperativos também seriam igualmente dedutíveis. A mais importante 

tarefa da teoria do discurso prático é a articulação das regras que governam essa atividadexxv. 

Para Alexy, argumentos teleológicos objetivos são caracterizados pelo fato de que o indivíduo 

que argumenta não se apóia nos objetivos de qualquer pessoa do passado ou do presente mas, 

antes, nos objetivos racionais. Nos casos em que é necessário justificar a qualidade obrigatória 

de uma combinação de objetivos ([Z1, Z2, Z3 … Zn]), isso pressupõe a aplicação de regras 

prioritárias. Esse é o caso quando Z é definido como sendo um estado de coisas em que certas 

normas são consideradas boas. A descrição desse estado de coisas requer normas gerais no 

escopo ou princípios. Z, então, é um estado de coisas em que os princípios P1, P2, P3 … Pn se 

mantém. O argumento teleológico se transforma numa espécie de argumento de princípiosxxvi.  

Importante ressaltar que o próprio Alexy identifica o problema da argumentação de 

princípios, pelo fato de que a norma nem sempre pode ser justificada dessa forma, 

demandando uma concretização dos princípios com a ajuda de novas afirmações normativas: 

“(J.8) Determinações do peso relativo dos argumentos diferente na forma precisam se 

conformar às regras de pesagem.”. Mas essas regras só podem ser desenvolvidas com 

referência a contextos particulares de interpretação e ramos particulares da lei: “(J.9) Todo 

argumento possivelmente proposto dessa forma pode contar como um dos cânones da 

interpretação e deve merecer  a devida consideração.”xxvii.  

Uma categoria de proposições dogmáticas consiste na descrição e designação de estados de 

coisas cujo estabelecimento, término ou preservação é suposto ser o propósito de normas 
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individuais ou de grupos de normas, bem como determinações de relações prioritárias entre 

esses estados de coisas, em que a formulação de princípios forma uma classe final. Princípios 

são proposições normativas de nível tão alto de generalidade que podem não ser aplicados 

sem o acréscimo de outras premissas normativas, habitualmente, são sujeitos às limitações por 

conta de outros princípios. Em vez de serem introduzidos na discussão como proposições 

normativas, os princípios também podem ser introduzidos como descrições de estado de 

coisas em que são considerados bons: “(J.10) Toda proposição dogmática tem de ser 

justificada com o recurso de, ao menos, um argumento prático geral sempre que estiver sujeita 

à dúvida. (J.11) Toda proposição dogmática deve ser capaz de passar num exame sistemático 

tanto no sentido mais estreito quanto no sentido mais amplo.”xxviii.  

Mas o caráter racional da aplicação da dogmática jurídica, naturalmente, é virado de cabeça 

para baixo assim que não é mais usado como um instrumento para a determinação do direito 

em questões de razão prática ou morais. É esse particularmente o caso quando dogmáticas 

jurídicas são usadas para ocultar as verdadeiras razões de uma decisão ou para promover 

programas autônomos para a tomada de decisões. É indiscutível que essa má aplicação do 

argumento da dogmática jurídica é possívelxxix. 

Habermas (1997) critica Alexy pela proposição da igualdade no sentido de uma regra de peso 

da argumentação para discursos de fundamentação e de aplicação, em que os direitos 

fundamentais são tratados como bens otimizáveis do direito, formando uma ordem objetiva de 

valores que liga a justiça e o legislador à eticidade substancial de uma determinada forma de 

vida. Direitos fundamentais enquanto valores formam, na configuração com outros valores, 

uma ordem simbólica na qual expressam a identidade e a forma de vida de uma comunidade 

jurídica particular, por isso, não devem apoiar “decisões valorativas”xxx.  

Enquanto valores distintos concorrem para obter primazia, na medida em que encontram 

reconhecimento intersubjetivo no âmbito de uma cultura ou uma forma de vida, eles formam 

configurações flexíveis e repletas de tensões. A partir do momento em que os direitos 

individuais são transformados em bens e valores, passam a concorrer em pé de igualdade, 

tentando conseguir a primazia em cada caso singular. Cada valor é tão particular como 

qualquer outro, ao passo que normas devem sua validade a um teste de universalização. Uma 

vez que nenhum valor pode pretender uma primazia incondicional perante outros valores, a 

interpretação ponderada do direito vigente se transforma numa realização concretizadora de 

valores. Valores têm que ser inseridos, caso a caso, numa ordem transitiva de valores. E, uma 
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vez que não há medidas racionais para isso, a avaliação realiza-se de modo arbitrário ou 

irrefletido, seguindo ordens de precedência e padrões consuetudinários. Para Böckenförde, 

essa interpretação referida a casos, uma vez que surge como interpretação da constituição, 

atinge o nível de constituição, representando, pois, legislação constitucionalxxxi. 

Dworkin, na interpretação de Habermas (1997), entende os direitos fundamentais como 

princípios deontológicos do direito. Direitos fundamentais enquanto normas regulam matéria 

no interesse simétrico de todos. Os direitos fundamentais são princípios deontológicos do 

direito. Os direitos fundamentais, ao contrário, ao serem levados a sério em seu sentido 

deontológico, não caem sob uma análise dos custos e vantagens. Isso também vale para 

normas “abertas”, não referidas a casos exemplares facilmente identificáveis – e formuladas 

sem um sentido específico de aplicação, necessitando de uma “concretização” metodicamente 

inofensiva. Tais normas encontram sua determinação clara num discurso de aplicaçãoxxxii. 

A validade deontológica de normas tem o sentido absoluto de uma obrigação incondicional e 

universal: o que deve ser pretende ser igualmente bom para todos. Normas válidas obrigam 

seus destinatários, sem exceção e em igual medida, a um comportamento que preenche 

expectativas generalizadasxxxiii. 

Na medida em que o tribunal constitucional adota a doutrina da ordem de valores e a toma 

como base de sua prática de decisão, cresce o perigo de juízos irracionais, porque, neste caso, 

os argumentos funcionalistas prevalecem sobre os normativos. Ao deixar-se conduzir pela 

idéia da realização de valores materiais, dados preliminares no direito constitucional, o 

tribunal constitucional transforma-se numa instância autoritária. Tal jurisprudência de valores 

levanta realmente o problema da legitimidade, pois ela implica um tipo de concretização de 

normas que coloca a jurisprudência constitucional no estado de uma legislação concorrente. 

Essa consideração metodológica traz conseqüências práticas e críticas em relação a uma 

autocompreensão falsa e suas conseqüênciasxxxiv.  

Os que pretendem diluir a constituição numa ordem concreta de valores desconhecem seu 

caráter jurídico específico, pois, enquanto normas do direito, os direitos fundamentais, como 

também as regras morais, são formados segundo o modelo de normas de ação obrigatórias e 

não segundo o modelo de bens atraentes. Os direitos são relações e não coisas; constituem 

papéis definidos socialmente a fim de especificar o que as pessoas podem fazer umas em 

relações às outras. Os direitos têm a ver com o fazer, mais do que com o ter, portanto, com 
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relações sociais que autorizam a ação ou a exigem à força. Uma jurisprudência orientada por 

princípios precisa definir qual pretensão e qual ação deve ser exigida num determinado 

conflito – e não arbitrar sobre o equilíbrio de bens ou sobre o relacionamento entre 

valoresxxxv. 

Assim, no âmbito do debate sobre a indeterminação do direito tendo em vista a jurisprudência 

dos valores dos Tribunais Constitucionais, a crítica volta-se contra uma autocompreensão 

metodológica que se forma no tribunal,  na adaptação dos direitos fundamentais (princípios) a 

valores, promovida pela interpretação hermenêutica, pois quando se trata de princípios do 

direito ou de bens jurídicos essa diferença tende a ser desconsideradaxxxvi.  

Assim, a aplicação hermenêutica da teoria de ponderação de valores de Alexy, que buscando 

critérios objetivos para validação dos argumentos morais tende a reduzir direitos à bens 

otimizáveis. 

Mas se o discurso moral é um atividade preocupada com o equilíbrio de interesses de forma 

razoável, pode-se concluir que essa redução da linguagem moral nos Tribunais 

Constitucionais, agora isenta de justificação racional, subtraída à crítica racional de todos os 

destinatários, possibilita o decisionismo conforme interesses não suficientemente filtrados de 

uma estreita comunidade de intérpretes da Constituição, e/ou de ethos político-econômicos 

dominantes? 

Afim de investigar essa questão, busca-se, no caso Raposa do Sol, identificar alguns 

argumentos utilizados no STF cujos interesses não teriam sido suficientemente evidenciados e 

submetidos à crítica. 

Alexy (2001) explica que na aplicação da lei estão gravadas as próprias convicções morais 

subjetivas do aplicador do Direito. Pare ele, mesmo com a ajuda da metodologia das ciências 

sociais, muitas vezes é possível se deparar com um julgamento de valores não suficientemente 

concretos para servir como base para quem tem de tomar uma decisãoxxxvii. 

Essa questão surge quando julgamentos de valor relevantes são aqueles de um “grupo 

específico”. Quem concorda com as convicções de determinados grupos é necessário 

apresentar as razões para afirmar que as opiniões dos membros desse grupo são decisivas. 

Finalmente, é preciso questionar se uma convicção normativa pode ser base para decisões 

jurídicas, simplesmente pelo fato de ela ser conhecida pela comunidade. Contra isso, poder-
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se-ia argumentar que certas convicções normativas só são conhecidas porque ainda não foram 

submetidas à um exame críticoxxxviii.  

Stevenson, na interpretação de Alexy (2001), torna claro que a função da linguagem moral é 

muito mais do que a mera descrição, mas que além disso, no mínimo serve para orientar e 

coordenar o comportamento, a existência de regras para distinguir as razões de justificação 

válidas e inválidas das afirmações normativas, e distingue entre métodos racionais e 

persuasivos e classifica diferentes formas de argumentos. Uma justificação é racional quando 

os fatos são aduzidos como razões; ela é não-racional ou persuasiva quando se recorre a 

outros modos de influenciar pessoasxxxix. 

Hare, na interpretação de Alexy (2001), tenta resolver esse problema fazendo distinção entre 

dois tipos de argumento moral. O primeiro tipo é caracterizado pelo fato de que os oradores 

estão seguindo seus próprios interesses e estão ligados pelo PP (princípio da prescritividade) e 

pelo PU (princípio da universalidade) para levar em conta os interesses dos outros seres 

humanos da mesma maneira que os seus. O primeiro tipo é caracterizado pelo fato de que os 

oradores estão seguindo seus próprios interesses e estão ligados pelo PU e pelo PP para levar 

em conta os interesses dos outros seres humanos da mesma maneira que os seus. No cerne do 

seu julgamento lógico, se “p” então “q” e, por conseguinte, se “não-q” então “não-p”. O 

essencial na argumentação moral não é a dedução de julgamentos particulares desse ou 

daquele princípio mas o teste de aceitabilidade de suas conseqüências lógicasxl. 

Alexy incorporou esses princípios nas regras básicas em sua teoria do discurso racional 

prático: “(1.3) Todo orador que aplique um predicado F a um objeto “a”, tem de estar 

preparado para aplicar F a todo outro objeto que seja semelhante a “a” em todos os aspectos 

importantes.”xli.   

Toulmin, na interpretação de Alexy (2001), avança a tese de que em adição as inferências 

lógicas e científicas, existem formas de inferência peculiares aos argumentos éticos. Existem 

regras específicas de inferência no argumento moral que permitem a transição de afirmações 

de fato (G) para afirmações normativas (N). A existência dessas regras tornaria possível 

distinguir entre argumentos morais válidos e inválidos. Assim, defende a necessidade de 

criação de regras de inferência, para descobrir os critérios do que sejam boas razões e toma a 

noção de linguagem de Wittgenstein como um instrumento para examinar o critério para o 

uso correto da linguagem moral num contexto social particularxlii. 
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A teoria habermasiana dos atos de discurso, na interpretação de Alexy (2001), faz parte de 

uma teoria geral da comunicação que distingue duas formas fundamentalmente diferentes de 

comunicação: ação e discurso. As ações são jogos de linguagem em que as condições de 

validade implícitas nos atos de discurso são tacitamente reconhecidas. Ao contrário, nos 

discursos as afirmações sobre a verdade que se tornou problemática são trazidas à tona e sua 

justificação é analisada. A exigência do teste discursivo da adequação do sistema de 

linguagem que determina a interpretação das necessidades, pode ser entendido como uma 

exigência de testar discursivamente as regras morais que estão por trás da linguagem moralxliii. 

Segundo os critérios da verdade da teoria do consenso, pode-se dar um predicado a um objeto 

só quando todas as outras pessoas que puderem entrar numa conversa com outrem,  atribuírem 

ao objeto o mesmo predicado. A justificação de uma afirmação, portanto, não deve mais 

depender da verdade do que é afirmado, como se supunha tradicionalmente, mas, ao contrário, 

a verdade do que está sendo afirmado depende da justificação da afirmaçãoxliv. 

As necessidades humanas são formadas culturalmente. Elas são experimentadas 

individualmente apenas no contexto de certas interpretações. Essas interpretações ocorrem na 

estrutura dos esquemas cognitivos, ou em “quadros de mundo”. Também pode-se dizer que 

são governadas por regras que, por sua vez, subjazem historicamente a convicções morais 

expandidas e, portanto, também à linguagem da moral. Para facilitar esse teste discursivo das 

regras que estão por trás das expressões morais, o discurso tem de ser elaborado de tal modo a 

permitir a revisão do sistema de linguagem originalmente escolhido. Dessa forma, Habermas, 

propõe a gênese crítica na qual o desenvolvimento do sistema de regras morais é 

retrospectivamente reconstruído pelos participantes do discursoxlv. 

A gênese crítica foi incorporada por Alexy em sua teoria do discurso racional prático, nas 

regras de justificação: o teste da origem sócio-histórica das normas: “(5.2.1) As regras morais 

que subjazem à visão moral de um orador devem ser capazes de suportar o teste crítico em 

termos de sua gênese histórica. Uma regra moral não pode passar no teste se: (a) embora 

originalmente passível de justificação racional, ela tenha nesse ínterim perdido sua 

justificação, ou (b) se não era originalmente passível de justificação racional e não foram 

descobertos novos motivos nesse ínterim.”xlvi; o teste das visões normativas em seu 

desenvolvimento individual: “(5.2.2) As regras morais subjacentes às visões morais de um 

orador devem ser capazes de suportar o teste crítico em sua gênese individual. Uma regra 

moral não aguenta esse teste se tiver apenas sido adotada com base em algumas condições 
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injustificáveis de socialização.”xlvii; uma regra final desse grupo resulta do fato de que os 

discursos práticos devem oferecer resultados que sejam praticamente realizáveis: “(5.3) Os 

limites realmente dados de possibilidade de realização devem ser levados em conta.”xlviii. 

Assim, das teorias de Stevenson, Hares, Toulmain e Baier, juntamente com a teoria do 

consenso da verdade de Habermas, no âmbito da filosofia moral analítica, Alexy (2001) 

integra os resultados dessas discussões numa teoria do discurso prático racional, composta de 

cinco grupos, contendo um total de vinte e duas regras explicitamente formuladas, bem como  

uma tábua de seis formas de argumentosxlix. 

Mas, na análise do caso Raposa do Sol, evidenciam-se discursos morais não suficientemente 

esclarecidos no curso do processo, tais, como o marco temporal adotado da Assembléia 

Nacional Constituinte de 1988 e os marcos espaciais de demarcação, contínua ou em ilhas, 

com raio de 5km para subsistência dessas comunidades.  

A homologação da terra indígena Raposa Serra do Sol, de forma contínua ou 

descontínua, coloca um problema de ordem cultural e histórica, que concerne ao 

processo de formação de nosso próprio país. Na verdade, duas abordagens se 

defrontam: a da demarcação contínua, procurando fechar esse território como 

nação, numa economia de autosubsistência; e a da demarcação descontínua 

mantendo intercâmbio entre as populações indígena, mestiça e branca.... (STF, 

2009: Ação Popular de Petição 3.388-4/RR,  p. 86) 

O que, de plano, leva aos seguintes questionamentos: (1) em que medida, essas populações 

participaram de forma politicamente ativa da Assembléia Nacional Constituinte? (2) até que 

ponto a própria ideia de demarcação já não parte de uma percepção estética e auto-exclusiva 

dos direitos fundamentais e identidade constitucional entre índios e não-índios? (3) sobre qual 

juízo o raio de 5 km, seria suficiente ou não para a subsistência dessas comunidades? (4) por 

quê parte-se do pressuposto de subsistência e não de autogestão compartilhada e integração 

social? (5) Em que proporções os argumentos morais nacionalistas de soberania nacional 

ocultam interesses de grupos político-econômicos dominantesl? (6) Em que medida os 

argumentos morais de redução de direitos indígenas a direitos coletivos de sobrevivência e 

preservação natural das espécies, dotadas de território próprio para subsistência, não ocultam 

interesses e operações psicológicas de inteligências adversasli? (7) Tais argumentos morais 

das formas de demarcação, contínua ou descontínua, foram suficientemente evidenciados, por 

meio do teste discursivo ou foram subtraídos à discussão por meio do emprego “inadequado” 
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da teoria da ponderação de valores de Alexy? (8) E se o fossem, teriam resistido aos testes de 

justificação da gênese crítica de Habermas?  

Pelo exposto, a aplicação hermenêutica da teoria de ponderação de valores de Alexy, que 

tende a reduzir direitos a princípios e valores, pode contribuir para o uso da linguagem moral 

como dominação. 

3- Prováveis desdobramentos da decisão. 

O Min. Marco Aurélio, preliminarmente, declarava a nulidade do processo, apontando a 

ausência de: 1) citação das autoridades que editaram a Portaria 534/2005 e o Decreto 

homologatório; 2) citação do Estado de Roraima e dos Municípios de Uiramutã, 

Pacaraima e Normandia; 3) intervenção oportuna do Ministério Público na instrução da 

ação popular; 4) citação de todas as etnias indígenas; 5) produção de provas; 6) 

intimação dos detentores de título de propriedade. Relativamente ao mérito, fixava os 

seguintes parâmetros para uma nova ação administrativa demarcatória, ao fundamento 

de ser nula a anterior: 1) audição de todas as comunidades indígenas existentes na área 

a ser demarcada; 2) audição de posseiros e titulares de domínio consideradas as terras 

envolvidas; 3) levantamento antropológico e topográfico para definir a posse indígena, 

tendo-se como termo inicial a data da promulgação da Constituição Federal, dele 

participando todos os integrantes do grupo interdisciplinar, que deveriam subscrever o 

laudo a ser confeccionado; 4) em consequência da premissa constitucional de se levar 

em conta a posse indígena, a demarcação deveria se fazer sob tal ângulo, afastada a 

abrangência que resultou da primeira, ante a indefinição das áreas, ou seja, a forma 

contínua adotada, com participação do Estado de Roraima bem como dos Municípios de 

Uiramutã, Pacaraima e Normandia no processo demarcatório; 5) audição do Conselho 

de Defesa Nacional quanto às áreas de fronteira. (STF, 2009: Informativo n.º 539. 

Plenário – Demarcação de Terras Indígenas: Serra Raposa do Sol – 15 – pp. 2-3.) 

No caso Raposa do Sol, além da retinente preocupação com a legitimidade do direito, também 

tem-se preocupação com a possibilidade de recurso à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, bem como de intervenção ou secessão. 

Quanto à possibilidade de recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, em 1992, o 

Brasil ratificou a Convenção Americana sobre Direitos Humanoslii, conhecida como o Pacto 

de São José da Costa Rica, com força de Emenda Constitucional. Em 1998, houve o 

reconhecimento da jurisdição da Corte Interamericana, órgão previsto naquela convenção com 

competência para julgar os Estados-parte por violações de direitos humanos. 
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A Comissão Interamericana de Direitos Humanos é um órgão também criado pelo Pacto de 

São José da Costa Rica, com competência para examinar denúncias encaminhadas por 

indivíduos ou entidades não-governamentais sobre violação de direitos humanos por um 

Estado-parte. 

As sentenças da Corte Interamericana são equiparadas à sentença nacional pois esse tratado, 

assinado e ratificado pelo Decreto n.º 678/92, transferiu parcela do seu poder de império 

quando se sujeitou à jurisdição da Corte, não havendo, portanto, a possibilidade de se falar em 

desrespeito à autonomia ou em exclusividade do Poder Judiciário ao acatar tal decisão, sem 

necessidade de homologação, como no caso da sentença estrangeiraliii.  

A partir de então, com a vigência do Tratado de São José da Costa Rica, por força do art. 46.a, 

transitando em julgado a sentença no ordenamento jurídico interno, que ofenda qualquer 

termo do Pacto, cabe recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

O art. 68.2 da Convenção Americana de Direitos Humanos dispõe que a indenização fixada na 

sentença da Corte poderá ser executada no pais respectivo pelo processo interno vigente para a 

execução de sentenças contra o Estado. Nesse sentido, pode-se afirmar que as decisões da Corte 

Interamericana não necessitam de homologação na ordem internaliv, in verbis: 

Cumpre asseverar ser direito humano a proteção da propriedade privada. O simples 

reconhecimento de que terras privadas, intituladas pelo Estado (gênero), cuja 

legalidade dos títulos foi apurada em processo judicial transitado em julgado, nunca 

pertenceram aos respectivos proprietários poderá levar o Brasil a responder no cenário 

internacional. (STF, 2009: Ação Popular de Petição 3.388-4/RR,  fls. 81-82) 

No caso Raposa do Sol, argumenta-se, no bojo do processo, quanto a possibilidade de submissão 

do caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, mas por outro lado, parece-se ignorar a 

mesma possibilidade   pela violação de direitos dessas populações indígenas.  

Mesmo agora com o trânsito em julgado, pois decorridos mais de seis meses, não sendo cabível 

mais recurso quanto à decisão do STF, ainda seriam cabíveis recursos, tanto com relação a 

liquidação da sentença nos procedimentos das autoridades administrativas de mediação no curso 

do processo demarcatório ou de indenização dos proprietários retirados, como em relação a 

aplicação desse precedente judicial em casos semelhantes.  

Em 16 de outubro de 2002, o Movimento Nacional de Direitos Humanos/Regional Nordeste, 

o Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares – GAJOP e o Conselho 
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Indigenista Missionário – CIMI, apresentaram uma denúncia perante a Comissão 

Interamericana de Direitos Humanos por supostas violações ao direito à propriedade e às 

garantias e proteção judiciais, consagrados, respectivamente, nos artigos 21, 8 e 25 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, com relação às obrigações gerais de respeitar 

os direitos e de adotar disposições de direito interno, previstas nos artigos 1.1 e 2 do mesmo 

tratado, em prejuízo do povo indígena Xucuru e seus membros, na cidade de Pesqueira, estado 

de Pernambuco. A CIDH conclui que tem competência para examinar a petição e que esta 

cumpre com os requisitos de admissibilidade, de acordo com os artigos 46 e 47 da Convenção 

Americana, e decide: “1. Declarar admissível a petição, com relação às supostas violações aos 

artigos 8, 21 e 25 da Convenção Americana em sua relação com os artigos 1.1 e 2 do mesmo 

instrumento; 2. Notificar esta decisão ao Estado e aos peticionários; 3. Iniciar o trâmite sobre 

o mérito da questão; 4. Publicar esta decisão e incluí-la em seu Relatório Anual, a ser 

apresentado para a Assembléia Geral da OEA.”lv. 

Quanto à possibilidade de intervenção ou secessão, para Habermas (2002), enquanto  todos os 

habitantes gozarem dos mesmos direitos e ninguém for discriminado, não existe nenhum motivo 

normativamente convincente para a separação da comunidade existentelvi. 

A isso corresponde também uma resolução interna da Assembléia Geral das Nações Unidas que, 

de acordo com a Carta das Nações Unidas, concede a todos os povos  um direito à 

autodeterminação, sem contudo fixar o conceito de “povo” no sentido étnico do termo. Aliás, 

nega-se expressamente a existência de um direito à secessão, isto é, “um direito à separação 

daqueles estados que se comportam de acordo com os princípios da igualdade de direitos e do 

direito à autodeterminação dos povos e, portanto, possuem um governo que representa a todo o 

povo, sem discriminação de raça, crença ou sexo”lvii. 

É claro que uma minoria só pode obter igualdade de direitos por meio da secessão sob a 

improvável condição de sua concentração espacial. Caso contrário, os velhos problemas 

ressurgirão com outros sinais. Em geral, a discriminação não pode ser abolida pela 

independência nacional, mas apenas por meio de uma inclusão que tenha suficiente 

sensibilidade para a origem cultural das diferenças individuais e culturais específicaslviii. 
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4- Proposta nova metodologia dialética para superação das limitações da hermenêutica 

constitucional principiológica no STF frente a colisão entre direitos fundamentais. 

Para Habermas(1997), o direito moderno estrutura-se a partir de um sistema de normas 

positivas e impositivas que pretendam garantir a liberdade. Por isso, as características formais 

da obrigação e da positividade vêm associadas a uma pretensão de legitimidade, pois existe a 

expectativa de que as normas, asseguradas por ameaças de sanção por parte do Estado e 

resultantes das decisões modificáveis de um legislador político, podem salvaguardar 

simetricamente a autonomia de todos os sujeitos do direitolix. 

A moral e o direito servem para regular conflitos interpessoais; ambos devem proteger, de 

forma simétrica, todos os participantes afetados. A autodeterminação moral constitui um 

conceito unitário, segundo o qual cada um exige exatamente as normas que ele, de acordo 

com juízo próprio e imparcial, tem como obrigatórias; ao passo que a autodeterminação do 

cidadão apresenta uma dupla feição: ela se apresenta como autonomia pública e autonomia 

privada, distinção conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça – STJlx. Por isso, a 

autonomia jurídica não coincide com a liberdade em sentido moral. Além disso, ela assume 

em si mesa dois momentos: o da liberdade de arbítrio do ator que decide racionalmente e o a 

da liberdade da pessoa que decide eticamentelxi. 

Os direitos subjetivos apóiam-se no reconhecimento recíproco de sujeitos do direito que 

cooperam, pois os direitos objetivos resultam dos direitos que os sujeitos se atribuem 

reciprocamente. O sentido dos direitos subjetivos consiste inicialmente em desligar, de um 

modo circunscrito, os sujeitos de direito de mandamentos morais, abrindo aos atores espaços 

de arbítrio legítimo. Na moral, existe naturalmente uma simetria entre direitos e deveres, ao 

passo que os deveres resultantes do direito são conseqüência de direitos que tomaram a 

dianteira conceituallxii. 

Por conseguinte, a autonomia de pessoas do direito, ao contrário da autonomia moral, que se 

esgota na capacidade de auto-ligação racional, inclui três componentes distintos: (1) a 

autonomia dos cidadãos exercida em comum, (2) a capacidade humana para uma escolha 

racional e (3) a auto-realização éticalxiii. 

O direito possui uma estrutura mais complexa que a moral, porque: (1) desencadeia e, ao 

mesmo tempo, circunscreve liberdades de ação subjetivas e a respectiva orientação por 

valores e interesses; e (2) integra objetivos coletivos e regulamentações concretas, o que 
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impede uma justificação apenas sob pontos de vista morais. Nesse sentido, recomenda-se 

abordar o direito positivo exigível como um complemento funcional da moral. A relação 

complementar, no entanto, não significa uma neutralidade moral do direito. Pois o processo 

legislativo permite que razões morais fluam para  direito numa base de fundamentação pós-

metafísica, mesmo que os pontos de vista morais não sejam suficientemente seletivos para a 

legitimação de programas do direitolxiv.  

Para Habermas (2002), uma comunidade jurídica respectivamente situada no tempo e no 

espaço protege a integridade de seus integrantes exatamente na mesma medida em que esses 

últimos assumem o status artificialmente criado de portadores de direitos subjetivos. Por isso 

subsiste entre direito e moral uma relação que é mais de complementaridade do que de 

subordinaçãolxv. 

A coexistência de diferentes grupos étnicos e de suas formas de vida culturais não pode ser 

assegurada por um tipo de direitos coletivos que necessariamente estaria além dos limites de 

uma teoria do direito talhada para atender a pessoas individuais. Mesmo que acatassem tais 

direitos coletivos no Estado democrático de direito, eles seriam não apenas desnecessários 

mas também questionáveis do ponto de vista normativo. Pois a defesa de formas de vida e 

tradições geradoras de identidade deve servir, em última instância, ao reconhecimento de seus 

membros. Ela não tem de forma alguma o sentido de uma preservação administrativa das 

espécies. O ponto de vista ecológico da conservação das espécies não pode ser transportado às 

culturas. Normalmente, as tradições culturais e formas de vida que aí se articulam produzem-

se ao convencer do valor de si mesmas os que as assumem e as internalizam em suas 

estruturas de personalidade; ou seja, elas se reproduzem ao motivar os indivíduos a uma 

apropriação e continuação produtivas de si mesmas. O caminho do direito estatal nada pode 

senão possibilitar essa conquista hermenêutica da produção cultural de universos vitais. Pois 

uma garantia de sobrevivência iria justamente privar os integrantes da liberdade de dizer sim 

ou não, atualmente tão necessária à apropriação e manutenção de uma herança cultural. Sob 

as condições de uma cultura que se tornou reflexiva, só conseguem se manter as tradições e 

formas de vida que vinculem seus integrantes e isso por mais que fiquem expostas à 

aprovação crítica por parte deles e por mais que dêem às novas gerações a opção de aprender 

com outras tradições ou mesmo converter-se a elas e migrar, portanto, para outras 

paragenslxvi. 
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Em sociedades multiculturais a constituição jurídico-estatal só pode tolerar formas de vida 

que se articulem no médium de tradições não-fundamentalistas, já que a coexistência 

equitativa dessas formas de vida exige o reconhecimento recíproco das diversas condições 

culturais de concernência ao grupo. A integração ética de grupos e subculturas com cada uma 

das identidades coletivas deve ser desacoplada do plano de uma integração política abstrata, 

que apreende os cidadãos do Estado de maneira equitativalxvii. 

Para Habermas (1997), as culturas só sobrevivem se tirarem da crítica e da cisão a força para 

autotransformação. Garantias jurídicas só podem se apoiar sobre o fato de que cada indivíduo, 

em seu meio cultural, detém a possibilidade de regenerar essa força. Essa força, por sua vez, 

não nasce apenas do isolamento em face do “estrangeiro” e de pessoas “estrangeiras”, mas 

nasce também – e pelo menos em igual medida – do intercâmbio com eleslxviii. 

Assim, para Habermas (2002), é preciso buscar uma regulamentação capaz de encontrar, no 

plano mais abstrato da coexistência de diversas comunidades eticamente integradas, o 

reconhecimento racionalmente motivado de todas as partes envolvidas no conflito e que 

convivem em igualdade de direitos. Para essa mudança do plano da abstração é necessária 

uma mudança de perspectiva. Os envolvidos precisam deixar de lado a pergunta sobre que 

regulamentação é “melhor para nós” a partir da respectiva visão que consideram “nossa”; em 

vez disso, precisam checar, sob o ponto de vista moral, que regulamentação “é igualmente boa 

para todos” em vista da reivindicação prioritária da coexistência sob igualdade de direitoslxix. 

A partir do horizonte de sua respectiva autocompreensão e compreensão de mundo, as 

diversas partes referem-se a um ponto de vista moral pretensamente partilhado que induz a 

uma descentralização sempre crescente das diversas perspectivas, sob condições simétricas do 

discurso e do aprender-um-com-o-outro, no desejo de uma comunidade sempre mais amplalxx. 

As convicções morais básicas, que evoluíram no curso do desenvolvimento  de um indivíduo, 

de uma sociedade e também do curso do desenvolvimento da humanidade como espécie, 

entram na linguagem moral. Essas regras regem a interpretação das nossas próprias 

necessidades e das dos outros como sendo generalizáveis ou nãolxxi. 

Portanto, a mudança de perspectiva deve possibilitar uma regulamentação moralmente 

aceitável, ou seja, aceitável pelas mesmas razões e que não apresenta solução para o conflito de 

valor. A identidade não é apenas algo que se assume, mas também um projeto individual. Não 

se pode escolher as próprias tradições, mas depende das pessoas escolher as tradições que quer 
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dar continuidade ou não. A identidade social de cidadãos ligados a um Estado não é nada 

estática, de qualquer maneira ela se projeta hoje em dia nos parâmetros delimitados da 

constituição e em torno de uma autocompreensão autêntica das tradições constitutivas da 

coletividade políticalxxii. 

Assim, pode-se concluir por mais um paradigma identificado por Habermas como condição de 

possibilidade para a integração e identidade social, a partir da contingência de uma identidade 

social inclusiva e calcada na Constituição, que muito embora Habermas denomine por 

“patriotismo constitucional”, pede-se licença, por motivos conceituais, para denominá-lo, aqui, 

por princípio da identidade constitucional. 

No caso Reserva Indígena Raposa do Sol, a tensão mal resolvida entre direitos humanos e 

soberania popular no âmbito da crise do direito e a tentativa de reduzir direitos de minorias 

étnico-culturais a direitos coletivos, se agudiza na problemática ambiental, por meio da tensão 

entre direito de auto-regulação e sobrevivência dessas comunidades e a soberania nacional, 

ameaçando a própria identidade nacionallxxiii. 

Nós reduzimos o problema a um duelo de pontos de vista sobre se a demarcação 

contínua é certa ou errada. O certo é que a situação expõe razões que, se 

consideradas isoladamente, deformam o todo. O que nós queremos? Impor uma 

derrota aos índios que reivindicam a demarcação contínua? Queremos derrotar os 

que defendem a demarcação em reservas ilhadas? Simplesmente corresponde à 

verdade dizer que há ali, na região, apenas meia dúzia de arrozeiros. Quem já 

esteve lá – e eu estive lá mais de uma vez – e quem leu o relatório da Comissão 

Externa da Câmara sabe e viu como foram construídos aqueles municípios dos não-

índios em Roraima. Tem gente que chegou lá no século XIX e no início do século 

passado... Pior: o exército costuma ser barrado quando quer entrar numa reserva. 

(…) A decisão embute um erro geopolítico. Quem não considera isso um problema 

grave não está considerando o conjunto do problema. Nós não podemos buscar a 

solução para o conflito com a exclusão de uma das partes. (STF, 2009: Ação 

Popular de Petição 3.388-4/RR,  fls. 43-44) 

Pelo princípio da identidade constitucional, trata-se aqui de conflito de normas constitucionais 

estatuidoras de direitos, no qual buscar solução por meio convencional de exclusão de uma 

das partes constitui precedente de violação de direitos humanos pela justiça brasileira. 

Contra esse erro, Hesse (1983) ensina duas regras de interpretação hermenêutica: (1) o 

Princípio da Unidade da Constituição, segundo o qual os princípios e valores constitucionais 
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devem ser observados de forma interdependente, conjunta e complementar, e não de de forma 

isolada, para que assim se evite contradições; e (2) o Princípio da Concordância, relacionado 

ao anterior, segundo o qual os bens jurídicos constitucionalmente protegidos devem ser 

coordenados para que na solução de problemas conservem seu valor e no caso de colisões não 

se proceda de uma precipitada ponderação de bens ou abstrata ponderação de valores, realizar 

um à custa do outrolxxiv.  

Para Habermas (1997), o tribunal constitucional é uma instância moral de preservação da 

constituição e da moralidade e, nessa perspectiva, se coloca como tutor-protetor. Dessa forma, 

tribunais constitucionais deveriam se preocupar se há moralidade respeitada na constituição, 

nas leis e eventualmente nas decisões específicas no sentido de, pela reconstrução discursiva 

de uma determinada parte da comunicação, constatar os desvios provindos da influência do 

poder social e administrativo os quais não podem ser justificados publicamentelxxv.  

Para Habermas (2002), quando não há garantia do consenso, deve ser considerado possível, 

que também depois de uma infinita duração potencial do discurso, ainda estejam justificadas 

normas mutuamente contraditórias pelos participantes. O resultado do procedimento seria 

tanto a norma “N” como também a norma aparentemente antagônica “não-N”. Segundo a 

concepção teórica da correção no discurso mencionada de início, isso significa que tanto “N” 

como “ não-N”  devem ser considerados corretos. Poderia se supor que isso contradiria a 

expressão “correto”, se existe apenas uma resposta correta para cada pergunta prática, 

independente do fato de existir um processo de encontrá-la e comprovar a sua veracidade. 

Quem defende essa tese, separa o conceito de correção dos conceitos de justificação e 

comprovação. Desse modo surge um conceito absoluto de correção que tem um caráter não-

procedural. A aceitação da existência de uma única resposta correta independe de 

procedimentos para cada pergunta prática é uma tese ontológica, fundada no axioma da lógica 

Aristotélica por meio das leis da identidade, da não-contradição e do meio excluídolxxvi.  

Nesse sentido, deve-se buscar um nível de abstração que seja capaz de ampliar a linguagem 

moral de forma a alcançar um princípio moral ainda maior, numa lógica paradoxallxxvii, que 

abarque simultaneamente o direito de ambas as partes e que em seguida seja mais uma vez 

submetido aos testes da gênese crítica de Habermas. 

Sarmento (2007) esclarece que Habermas preocupa-se com a formação de um consenso a 

respeito dos direitos fundamentais, em um espaço público no qual deva se desenvolver o 
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debate popular, permite a infiltração da decisão por paradigmas ético-morais, por meio de 

uma jurisdição constitucional que deve buscar legitimidade assegurando que o processo da 

gênese da lei  seja receptivo àquilo que os cidadãos estabelecem como consenso no espaço 

público, em que se examinariam os conteúdos de normas controvertidas, num processo de 

otimização da participação popular no procedimento e argumentação judicial, a partir de 

pressupostos comunicativos e deliberativos de institucionalização jurídica da opinião e da 

vontade, entendidos como condição de possibilidade ao princípio da democracialxxviii. 

Para Habermas, na interpretação de Alexy (2001), não se pode aceitar que só exista uma única 

resposta possível para cada pergunta prática. O fato de que não se pode justificar essa tese da 

existência de uma única resposta correta para cada pergunta prática, não significa que o 

conceito de correção não tenha um caráter absoluto em nenhuma visão. Ele tem caráter 

absoluto como idéia reguladora, em que o conceito de correção não pressupõe que exista uma 

única resposta correta para cada pergunta prática que resta apenas encontrar, mas tem muito 

mais o caráter de um objetivo a ser perseguido. A relatividade é determinada pelas 

características individuais dos participantes e a objetividade com a medida em que depende do 

procedimento definido pelas regras do discurso. Isso significa que a investigação discursiva 

não leva ao âmbito da certeza, mas sai do âmbito de mera opinião e decisãolxxix. 

Por isso, Habermas critica essa limitação da interpretação hermenêutica jurídica 

constitucional principiológica no caso de direitos fundamentais conflitantes e sugere a 

dialética numa visão discursiva e dialógica, pela participação de todos os concernidos, ou 

seja, além das partes interessadas no processo, todos os destinatários desses direitos 

Nesse sentido, já vislumbra-se aqui, mais uma possível contribuição de Habermas à Teoria da 

Justificação Racional do Discurso Jurídico de Alexy, nas regras de superação inclusiva 

(Princípio da Identidade Constitucional): “5.2.3 Em conflitos de normas constitucionais 

estatuidoras de direitos, “não-N” e “N””, se mesmo após a gênese crítica perdurarem 

dissensos quanto aos argumentos morais, aplica-se a regra de produção de conhecimento: 

(5.2.3.1) Devem ser realizados, com contribuição das Universidades, principalmente da 

filosofia e da sociologia, procedimentos científicos de investigação e discussão, que permitam 

identificar num plano superior e, mais abstrato, um argumento moral mais abrangente que 

possibilite uma solução alternativa que abarque simultaneamente tanto “não-N” como “N””. 
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Para Habermas (1993), em “A ideia de Universidade”, pode-se perceber, nos últimos anos, 

além da organização estatal contra intervenções políticas e imperativos do poder social, um 

aumento da diferenciação e enriquecimento funcional no âmbito das funções do sistema 

universitário que pretende: (1) investigação e formação de novas gerações científicas que 

depende de unidade de investigação; (2) preparação para a carreira acadêmica; (3) produção 

de saber tecnicamente aplicável; e (4) a criação de uma consciência cultural própria para o 

processo de formação intelectual críticalxxx. 

A capacidade funcional da Universidade depende precisamente do fato de os motivos dos seus 

membros estarem desligados dos objetivos e das funções da organização para liberar seu 

âmbito operativo do horizonte relativamente estrito de um “mundo da vida”, no qual suas 

funções para a sociedade permaneceriam ligadas apenas aos objetivos, motivos e ações de 

redes de subjetividade espontâneas (intersubjetivamente partilhadas) pelos seus membros: (1) 

a unidade de ensino e investigação, pois os processos de ensino e aprendizagem dependem  

das necessidades do processo inovador do progresso científico; (2) a unidade das ciências e da 

cultura geral tem como pressuposto institucional as redes comunicativas de argumentação 

científica e a relação interna complementar entre mestres e discípulos, essencialmente 

igualitária, que costuma ganhar corpo na produção de conhecimento nos grupos de pequisa 

científica e nos seminários, em que a força estimulante e produtiva de uma disputa discursiva 

que traz consigo a promissória do argumento surpreendente, pois a ciência também pode 

produzir-se a si própria e os professores devem ter  o objetivo de preparação de novas 

gerações de cientistas, e ainda (3) unidade entre a ciência e o esclarecimento crítico pelo 

discurso racional (Aufklärung), com a expectativa de que as instituições científicas superiores 

constituíam, não apenas o topo do sistema educativo mas também a missão crítico-

emancipatória de toda a sociedade sem, no entanto, subestimar a complexidade e 

diferenciação e, ainda, observando-se abstinência políticalxxxi. 

Por isso, Habermas (1993) defende uma autonomia ainda maior para as Universidades, no 

sentido de uma transposição para modelos institucionais de autogestão participada,  além de 

uma democratização da produção, difusão e aplicação prática do conhecimento científico com 

o “mundo da vida”, no sentido de que o conteúdo das pesquisas científicas e dos debates 

acadêmicos não deve ficar adstrito à uma limitada comunidade de investigadores ou à 

administração estatal, mas devem estender-se a toda sociedade mediante socialização 

comunicativa e o esclarecimento no espaço público, para ganharem consciências próprias e 

emanciparem-se de modelos dominanteslxxxii. 
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Nesse sentido, Habermas (1993) destaca, ainda, a importância da filosofia e das ciências 

empíricas como a sociologia para liderar e motivar o hábito das formas de pensamento crítico 

como meio de um pluralismo de forças ideológicas e base interpretativa da cultura em 

gerallxxxiii. 

Em seguida, para legitimação democrática, deve ser aplicada a regra de deliberação:“(5.2.3.2) 

Identificadas e reunidas propostas, devem ser amplamente difundidas e discutidas com toda a 

sociedade e submetidas ao sufrágio universal e voto direto.”  

O que remete a uma condição para as regras de produção de conhecimento e de deliberação: 

“(5.2.3.2.1) Devem ser garantidos a todos os brasileiros, de todos os grupos étnicos e 

culturais, dentre os quais todos os índios, o efetivo exercício dos direitos políticos de sufrágio 

universal e voto direto.” 

A qualquer refutação pelo argumento da exigência de uma resposta imediata à lide, nada 

impede, em tese, que mesmo após a decisão do STF, este fomente pesquisas científicas e 

debates acadêmicos com vistas na superação de paradigmas correspondentes ao caso 

concreto, prolongando discursivamente a discussão, para melhor correção de demandas 

futuras, ou até mesmo provocar atuação do legislativo. 

O princípio da identidade constitucional evidencia, ainda, a necessidade de superação da 

percepção estética dessas comunidades, que tende a reduzir os direitos humanos indígenas  a 

direitos coletivos de sobrevivência, defendendo o isolamento absoluto dessas comunidades. 

Pois a necessidade de proteção à cultura não pressupõe obrigatoriamente o isolamento total, 

mas apenas a necessidade de interação cuidadosa e supervisionada por parte do Poder Público 

e de toda a sociedade brasileira. 

5- Conclusões. 

Argumentos morais estão presentes em discursos práticos e jurídicos. E nas decisões no 

âmbito dos Tribunais Constitucionais, relativas a conflito entre normas constitucionais 

estatuidoras de direitos, tem-se predominante discursos morais. 

No curso do processo analisado, foram utilizados diversos argumentos morais de demarcação 

de terras indígenas. De plano, permanecem questionamentos sobre a participação de 

representantes políticos dessas populações na Assembléia Nacional Constituinte; a ideia de 

demarcação considerando numa percepção estética e auto-exclusiva dos direitos indígenas 
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reduzidos a direitos coletivos de sobrevivência e preservação natural das espécies, dotadas de 

território próprio para subsistência em vez de autogestão compartilhada, integração social e 

identidade constitucional entre índios e não-índios; o marco temporal da Assembléia Nacional 

Constituinte de 1988; o marco espacial arbitrário do raio de 5 km como suficiente para a 

subsistência dessas comunidades; possíveis interesses de grupos político-econômicos 

dominantes ocultados por argumentos morais nacionalistas de soberania nacional; bem 

possíveis interesses e operações psicológicas de inteligências adversas possibilitados pelos 

argumentos morais de demarcação contínua.  

Assim, a aplicação hermenêutica da teoria de ponderação de valores de Alexy, que buscando 

critérios objetivos para validação dos argumentos morais tende a reduzir direitos à bens 

otimizáveis. Mas como o discurso moral é uma atividade preocupada com o equilíbrio de 

interesses de forma razoável, essa redução da linguagem moral no Supremo Tribunal Federal, 

isenta de justificação racional, e subtraída à crítica racional de todos os destinatários, 

possibilita o decisionismo conforme interesses não suficientemente filtrados de uma estreita 

comunidade de intérpretes da Constituição e/ou de ethos político-econômicos dominantes. 

A decisão do STF no caso Reserva Indígena Raposa do Sol, limitada por uma interpretação 

hermenêutica principiológica, reduziu direitos fundamentais a bens otimizáveis do direito, 

buscando solução por meio de exclusão dos direitos fundamentais de uma das partes, 

constitui precedente de violação de direitos humanos pela justiça brasileira, o que tende a 

repercutir na integração, coesão e identidade social e, ainda, indiretamente, nas possibilidades 

de recurso à Corte Interamericana de Direitos Humanos, tanto com relação a liquidação da 

sentença nos procedimentos das autoridades administrativas de mediação no curso do processo 

demarcatório ou de indenização dos proprietários retirados, como em relação a aplicação desse 

precedente judicial em casos semelhantes, bem como, em pior hipótese, de intervenção ou 

secessão. 

Para superação dessa problemática, não bastaria que tais argumentos morais fossem 

verdadeiramente submetidos ao teste de justificação da gênese crítica. Seria necessária, a 

superação da percepção estética dessas comunidades, que tende a reduzir os direitos humanos 

indígenas a direitos coletivos de sobrevivência, defendendo o isolamento absoluto dessas 

comunidades. E, ainda, a incorporação de uma nova metodologia dialética à Teoria da 

Justificação Racional do Discurso Jurídico de Alexy, para superação da limitação da 

hermenêutica jurídica principiológica constitucional nos casos envolvendo colisão de direitos 
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fundamentais, consubstanciada nas regras de superação inclusiva: (1) a produção de 

conhecimento que possibilite, com contribuição das Universidades, principalmente da 

filosofia e da sociologia, alternativas de princípio moral, capazes de abarcar simultânea e 

harmonicamente esses direitos fundamentais até então tidos como colisivos entre si, e (2) em 

seguida, aplicada a regra deliberativa para legitimação democrática dos resultados, essas 

propostas devem ser reunidos, amplamente difundidos e discutidos por toda a sociedade, e 

submetidas a sufrágio universal. Observada (3) condição de possibilidade do efetivo exercício 

de direitos políticos de voto direto de todos os membros de cada grupo étnico e cultural no 

país, inclusive índios.  

Mesmo agora, após a decisão do STF, nada impede, em tese, que este fomente pesquisas 

científicas e debates acadêmicos com vistas na superação de paradigmas correspondentes ao 

caso concreto, prolongando discursivamente a discussão, para melhor correção de demandas 

futuras ou até mesmo provocar atuação do legislativo. 
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RESUMO 

No trabalho que segue tento resgatar e destacar de que a filosofia da esperança, a “não-

simultaneidade do simultâneo e multiversum” podem ser consideradas como sendo uma das 

contribuições categoriais mais importantes de Bloch para acompanharmos criticamente o 

processo universal da globalização desde a perspectiva da filosofia intercultural e dos direitos 

humanos. A partir desses conhecimentos críticos e de suas categorias, deveríamos atualmente 

precaver-nos de um “estilo internacional” ou “global”, o que poderia tornar-se o “túmulo de 

todo tipo de não-simultaneidade”. Contra esta evolução Bloch e a filosofia intercultural 

postulam o resgate e a transformação dialética do que merece ser herdade do passado, da não-

simultaneidade e do multiversum.  

PALAVRAS-CHAVE: NÃO SIMULTANEIDADE; MULTIVERSUM; TRANS-

SIMULTANEIDADE; HERANÇA CULTURAL E FILOSOFIA INTERCULTURAL. 

 

ABSTRACT 
Through the present paper I try to recocer and show up that the philosophy of hope, “the non-

simultaneity of the simultaneous and multiversum can be considered as one of the most 

important category contribuitions of Bloch for us to accompany critically the universal 

process of globalization since the perspective of the intercultural philosophy and the human 

rights. From these critical knowledges and their categories, we should currently prevent from 

an “international” or “global style”, which could become a “grave of all kinds of non-

simultaneity”. Against this evolution Bloch and the intercultural philosophy postulate the 

ransom and the dialect transformation of what deserves to be inheritance from the past, of the 

non-simultaneity and the multiversum. 

KEYWORDS: NON-SIMULTANEITY; MULTIVERSUM; TRANS-SIMULTANEITY; 

CULTURAL INHERITANCE AND INTERCULTURAL PHILOSOPHY. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Aqui tenho como propósito assinalar de que a “não-simultaneidade do simultâneo e 

multiversum[3]” podem ser consideradas como sendo uma das contribuições categoriais mais 

importantes de Bloch para acompanharmos críticamente o processo universal da globalização 

desde a perspectiva da filosofia intercultural e dos direitos humanos. Bloch apresenta-nos 

vários conceitos em suas obras o que ainda poderemos refletir filosoficamente e que poderiam 
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servir enquanto perspectiva para um diálogo intercultural. Ernst Bloch numa contínua utopia 

reflexiva e concreta significa, pelas suas vidas e obras, a “não-simultaneidade e trans-

simultaneidade” e a “heterodoxia” diante de dogmatismos filosóficos, estatais; fazendo da 

injustiça-opressão-exlcusão-dominação um caminho de esperança-libertação-inovação-

inclusão. 

Embora motivado, também estou consciente de que, ao definir esse referencial teórico, estarei 

sujeito e obrigado a limitação. Ficarão, com certeza, faltando aspectos, e outros serão 

trabalhados de maneira reduzida. Sobretudo, o objetivo desse excurso não é a plenitude, mas 

uma análise e uma aproximação parcial entre os conceitos de “não-simultaneidade e 

multiversum” com a filosofia intercultural. Acredito que com este artigo, eu possa em parte, 

suprir uma escassez bibliográfica a respeito da recepção filosófica blochiana na perspectiva 

intercultural[4]. 

  

1. A NÃO-SIMULTANEIDADE E TRANS-SIMULTANEIDADE DOS TEMPOS 

Inicialmente convém introduzir aqui os conceitos blochianos de não-simultaneidade e 

consequentemente a trans-simultaneidade dos tempos[5]. Estes nos remeten a conteúdos 

temporais, ao futuro e ao passado. Um esboço da idéia de “não-simultaneidade do 

simultâneo“ já aparece na primeira obra de Bloch O espírito da utopia (GU) – mediante o 

conceito de “gênio”, a discrepância da arte musical com o desenvolvimento sócio-

econômico[6] – e depois ampliado na segunda Thomas Münzer: teólogo da revolução (TM) – 

tanto o gênio na música, como também o revolucionário na história caracteriza-se pela “não-

simultaneidade dos tempos”, no sentido de que eles rompem os limites das condições sócio-

econômicas e culturais de suas épocas. Mais sistematicamente o conceito de não-

simultaneidade é tratado em 1934 na obra A herança deste tempo (EZ) com a análise do 

fracasso da esquerda frente o nacional-socialismo.   

Nesta obra Bloch explica que numa sociedade existem diversas classes sociais, cada uma com 

seu tempo particular. E dentro das próprias classes coexistem vários estratos sociais e, 

paralelamente, tempos latentes – míticos e arcaicos ou utópicos e antecipadores[7]. Com isso 

Bloch distingue entre várias camadas de não-simultaneidade, quer dizer, que também 

coexistem não-simultaneidades no campo social, cultural, econômico e físico. Portanto, isto 

implica que diversos tempos podem atuar no presente, e que um mesmo nível de tempo pode 

ter distintos níveis de consciência e de condições. Assim por exemplo, uma consciência não-

simultânea também pode tomar uma posição crítica e romper com o simulâneo, e antecipando 

novas perspectivas. 

Partindo deste cenário, quero agora de forma resumida expor a linea de desenvolvimento 

blochiana sobre o conceito de não-simultaneidade. Conforme Dietschy, referindo-se a obra 

Erbschaft dieser Zeit, poderíamos extrair os seguintes materias heterogêneos[8]: 

 A não-simultaneidade de estruturas mentais, de racionalidade, de níveis de consciência 

e de imaginação; 

 As estruturas de classe, que não podem ser reduzidas simplesmente a um esquema de 

duas classes ou classes antagônicas, e seus tempos sociais; 
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 As tendências desiguais de desenvolvimento em esferas espacialmente restringidas, 

como por exemplo: na cidade e no campo, em regiões e nações, e no âmbito dos 

modos de produção; 

 As estruturas heterogêneas do tempo no âmbito político, legal e cultural; 

 Anacronismos, o arcaico e as formas de regressão no sujeito, a esfera do nível 

inconsciente. 

            Essa lógica de pensamento nos leva a perceber e entender o contraditório no processo 

universal e compreender conceitualmente a dinâmica da história. E por contradição Bloch 

entende a diferença entre o agora não realizado e o verdadeiro futuro impedido. Na verdade 

Bloch parte de uma tríade conceitual:[9] não-simultaneidade, simultaneidade e trans-

simultaneidade; e com isso postula o resgate e a transformação dialética do que merece ser 

herdade do passado, da não-simultaneidade. 

É justamente neste sentido que Bloch faz uso do conceito de trans-simultaneidade dos tempos, 

aquilo que sobrepassa o presente, seria ao contrário, o lado positivo da não-simultaneidade, 

algo que deveríamos herdar para o futuro reino da liberdade. A trans-simultaneidade seria o 

movimento progressivo, antecipador e utópico, aquele movimento que se adiantaria a 

condição histórica; e assim Bloch escreve na obra Experimentum Mundi: 

“Aqui se tem em vista de maneira totalmente inconfundível (com respeito ao retrógrado) 

precisamente o trans-simultâneo com um futuro realizável no lugar de um passado conjurado 

e conservador”[10].  

Desta forma já podemos entender, de que para Bloch a categoria da não-simultaneidade 

possui várias dimensões: por um lado, afirma o espírito utópico da humanidade; e por outro, 

afirma a descontinuidade no processo histórico. Com isso Bloch reconhece o caráter plural do 

mundo global, ou seja, fala de um mundo com vidas, histórias e culturas diferentes, fala de 

um multiversum. Com este termo (multiversum), segundo Kufeld, Bloch enfatiza a igualdade 

e a unidade sustancial como também as possibilidades múltiplas de interconexão. “Bloch 

vincula a problemática da cultura com a pergunta filosófica-social acerca das circunstâncias 

da vida e as relações de produção”[11]. 

            E a teoria que está por detrás da categoria blochiana de multiversum, aparece somente 

mais tarde, na obra de Tübinger Einleitung in die Philosophie, especificamente na quarta tese 

Differenzierung im Begriff Fortschritt. Ali Bloch aplica o termo de não-simultaneidade 

também ao conceito de Progresso e ao multiversum, com isso introduz também a 

heterogenidade e multiplicidade histórica e cultural, a qual Bloch procura expressar e 

fundamentar com o termo Multiversum. 

“No lugar da unilinealidade requer-se um `multiversum´ amplo, elástico, totalmente 

dinâmico; um contraponto contínuo e frequentemente enlaçado de vozes históricas. Desta 

maneira e para fazer justiça ao gigantesco material extraeuropeu, já não é possível trabalhar 

de modo unilineal, sem sinuosidades na série (ordem), sem uma complexa e nova variedade 

de tempo (...). Todo conteúdo da meta a que se refere o verdadeiro progresso e ao que conduz 

debe ser reconhecido igualmente de modo amplo e profundo de maneira que os diferentes 

povos, sociedades, culturas na terra – com toda a uniformidade de seus estados de 

desenvolvimento econômico e social e suas leis dialéticas – tenham lugar nele e para ele. 

Assim, pois, hão de se apresentar no marco de uma filosofia da história as culturas 
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extraeuropéias existentes sem violação europeizante e nem sequer com uma nivelação de seus 

testemunhos específicos, como testemunhos da riqueza da natureza humana”[12]. 

Esta questão ganha uma nova atualidade, se pensarmos na não-simultaneidade dos tempos, no 

multiversum cultural, na heterogeneidade, na diversidade e na multiplicidade - enquanto aos 

espaços, as características, os ritmos e as culturas. Com estes conceitos da filosofia blochiana 

e com os conteúdos que lhes são inerentes se pode compreender e discutir hoje os problemas e 

as tendências da globalização, precisamente no sentido da necessidade de uma filosofia 

intercultural. A partir desses conhecimentos críticos e de suas categorias, deveríamos 

atualmente precaver-nos de um “estilo internacional” ou “global”, o que poderia tornar-se o 

“túmulo de todo tipo de não-simultaneidade”[13]. Contra esta evolução Bloch e a filosofia 

intercultural postulam o resgate e a transformação dialética do que merece ser herdade do 

passado, da não-simultaneidade, do multiversum. 

Bloch, ao falar de “corpos próximos do povo” ou da “proximidade dos corpos do povo” 

(Volksleiber der Nähe)[14] que se diluem em um “multiversum” das culturas, expulsa o falso 

conteúdo ideológico da ocupação conceitual feita pelos nacionalsocialistas dos términos 

“povo”, “nação” ou “socialismo”[15]. Portanto, os nazistas, se valiam desta não-

simultaneidade dos tempos de forma enganosa para chegarem ao poder, ou seja, pela 

propaganda enganosa – tais como a cor vermelha da bandeira, o nome dado ao seu partido 

como sendo o „partido dos operários”, e sobretudo, se valeram de termos altamente 

conotativos como “terceiro reino”, “raça”, „Führer“, “terra natal” etc.; que estavam associados 

ao movimentos heréticos de cunho revolucionário desde a idade média[16] e assim – 

cativavam os anseios anticapitalistas que provinham das consciências não-simultâneas, para 

protegerem o capital monopolista alemão que se via ameaçado pelo socialismo. 

Processo semelhante podemos acompanhar hoje – em nome do capitalismo monopolista – 

com as estratégias da globalização do capitalismo neoliberal. Partindo deste espírito 

internacionalista e universalista, uma das estratégias alternativas - para  resistirmos e 

enfrentarmos os falsos conteúdos ideológicos da globalização econômica ilimitada; 

organizada “como guerra da totalidade contra o multiversum” – deve, segundo Dietschy, ser 

compensada por estratégias de “regulaçãoes de eficácia global, regras de direito internacional 

público, instituções globais como instrumentos de uma democracia que abarque toda a 

terra”[17]. Ou seja, segundo Aínsa, 

“recuperar os aspectos positivos desta dimensão mundializada da política, dos problemas 

sociais e ecológicos, e do que Leonardo Boff denomina a `ética planetária´, deveria ser um 

dos modos mais eficazes de enfrentar em seu próprio terreno a ideologia do globalismo, 

imposta pela ditadura neoliberal do mercado”[18]. 

 Sabemos que infelizmente as organizações existentes como a ONU ou a Organização 

Mundial do Comércio seguem, segundo Kufeld, a lógica do mercado internacional e não 

contêm uma filosofia multiversal de inclusão das culturas[19]. Portando, a unificação 

econômica não gera um mundo globalmente integrado e incluso. 

“O mercado mundial por sí só não cria nenhuma sociedade universal (...). Isto significa que 

apesar da dinâmica do mercado mundial, os processos de desenvolvimento social e 

econômico correm por separados enquanto ao espaço e de maneira asincrônica enquanto ao 

tempo, quer dizer, de maneira irregular e não-simultânea. A globalização inclusa faz com 

que no interior das sociedades coexistam também setores com aceleração totalmente distinta. 
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Estamos, pois, ante uma `contemporaneidade da globalização e unificação [..]. e de 

particularização e não-simultaneidade´”[20]. 

É evidente que este antagonismo abre dois caminhos opostos: um dos caminhos leva a 

integração política a grande escala (globalização); e o outro caminho leva a movimentos 

regionalistas e etnonacionalistas, o qual na maioria das vezes contém um forte elemento 

racista (particularização). Com isso quero também chamar atenção para os novos partidos 

políticos de extrema direita, que hoje tendem – a exemplo dos nazistas – para um possível uso 

ou interpretação inadequada dos termos de multiversum e não-simultaneidade, para justificar 

a imcompatibilidade, o racismo e a divisão das culturas. Obviamente, que para Bloch, a 

relação entre unidade e pluralidade, entre universum e multiversum, entre regional e global 

jamais deve ser interpretada de forma unilateral, centrifugal e anti-dialógica. Aqui as 

contradições polares serão interligadas, ou seja, a identidade e a diferença, implicam 

processos dialéticos e dialógicos. Portanto, neste dublo movimento simultâneo de integração e 

de fragmentação, de abertura e de fechamento, que a categoria multiversum defende tanto a 

diversidade quanto os particularismos culturais sem deixar de abrir-se, ao mesmo tempo, às 

perspectivas de uma interculturalidade a escala planetária. Segundo Bloch, “Erst in der realen 

Volkseinheit, nicht in der romantisch-betrügerischen des `Patriotismus´ wird Nation also 

wirklich“[21]. 

2. APROXIMAÇÃO COM A FILOSOFIA INTERCULTURAL 

Bloch se aproxima muito dos princípios da filosofia intercultural ao empregar o conceito de 

unidade e multiversum das nações e das culturas – onde o particular e o universal sejam 

preservados, mas „mit der Einheit einer Wohnung als Welt“[22]. Com isso ele não somente 

quis expor o pluralismo de diferentes maneiras de viver. Pois também compreendeu este 

pluralismo no seu aspecto temporal, contextual, global, unitário e intercultural. No fundo o 

conceito de multiversum provoca a discussão sobre o tema da multi- e interculturalidade. Ou 

seja, apesar do multiversum – de caminhos e de culturas – nós temos uma história universal 

comum, ou seja, o multiculturalismo, o multiversum e a não-simultaneidade devem também 

estar unidos com o conceito de interculturalidade, alteridade e com o universal. Somente neste 

âmbito podemos pensar e discutir a cultura no sentido plural. Propriamente com este pano de 

fundo, posso fundamentar a minha tese, de que a filosofia blochiana poderá contribuir 

categorialmente à filosofia intercultural.   

Assim por exemplo, as categorias blochianas – de não-simultaneidade: enquanto categoria 

adequada para análises históricas, sociais, políticas e culturais; e o  multiversum e a trans-

simultaneidade: enquanto antecipação do ainda-não social, do cultural, do utópico, do novo e 

do múltiplo – relacionadas com a filosofia intecultural: enquanto filosofia do diálogo, do 

encontro, da resistência e de alternativa ao pensamento único; pode ser considerada como 

uma estratégia e contribuição muito relevante para acompanharmos críticamente o processo 

universal da globalização e dos direitos humanos. 

Nesta mesma linha, também Paulo Freire, com a sua Pedagogia da Libertação e do diálogo, 

desenvolveu um método de conscientização, no intuito de respeitar e promover “a ontológica 

e histórica vocação do homem – a de SER MAIS“[23]. Neste sentido, o método de Freire 

implica, assim como também a filosofia blochiana e a posterior filosofia intercultural, numa 

espécie de “memória perigosa”. Pois quando o homem despertar e a humanidade tomar 

consciência de todas as formas de dominação, de exploração, de desapropriação e da 

possibilidade de um mundo melhor, que o método e as categorias de Bloch, de Freire e da 
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filosofia intercultural, representam uma poderosa ameaça e alternativa ao pensamento único. 

Convém lembrar, de que o processo de conscientização e de libertação só se torna possível à 

base do princípio da dialogicidade, conforme se expressa na seguinte passagem: “ninguém 

liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão“[24]. 

Sem preocupar-me em fazer uma caracterização pormenorizada da filosofia intercultural[25], 

me limitarei agora a sublimar apenas algumas das principais líneas substanciais, que são, 

segundo Fornet-Betancourt, os eixos fundamentais que orientam esta prática de filosofar. 

Fornet-Betancourt as resumiu da seguinte maneira[26]: 

 Se trata de um filosofar contextual; 

 Por isso, a filosofia intercultural é uma filosofia que acompanha os processos e as 

praticas culturais com que a gente trata de dar conta e de justificar sua vida e suas 

aspirações, seus medos e esperanças, nos contextos da sua cotidianidade. É um 

filosofar situado na pluralidade das razões cotidianas, na diversidade dos contextos de 

vida; 

 Dali segue, de que a filosofia intercultural é um projeto de diálogo de contextos, é o 

diálogo de filosofias em, com e desde seus respectivos mundos; 

 A filosofia intercultural não pensa o mundo desde a filosofia nem busca a realização 

da filosofia no mundo, mas sim, é um intento de repensar o que chamamos filosofia 

desde os diferentes mundos culturais e suas práticas. Se trata de que haja mais mundo 

salvando as diferenças, defendendo a pluralidade dos universos culturais e apostando 

pela convivênca; 

 Neste sentido a filosofia intercultural se projeta como um filosofar de e para a 

convivência entre os muitos mundos em que a humanidade busca a solidaria 

realização do “humanum“ em cada ser humano. 

Assim sendo, a filosofia intercultural não se fundamenta apenas numa única verdade e nem 

pratica uma única forma epistêmica. Sendo um processo aberto, é um processo polifônico, de 

contínuo aprendizado. Aí ocorre, segundo Pires[27], “a renúncia à hermenêutica 

reducionista”, ou seja, nega um único paradigma de interpretação. Como decorrência, 

“deixa de existir um centro onde predominaria a reflexão filosófica, como o eurocentrismo 

ou qualquer outra centralização e experimenta a construção de uma razão interdiscursiva, 

construtora de pontes. Dá-se outra idéia de universalidade, que não é justaposta à unidade. A 

universalidade não se realiza em ideários metafísicos unitários. Refaz a ideia de 

universalidade, regulada pela solidariedade em todos os universos que compõem o nosso 

mundo cultural”[28]. 

Também seria tarefa da filosofia intercultural desarmar a razão armada. Raimon Panikkar, 

filósofo indiano traz essa expressão desarmar a razão armada referindo-se à tarefa da 

filosofia, que ressalta a atitude da filosofia intercultural. Em sua análise deixa claro que  

“A tarefa mais urgente da filosofia hoje consiste em desarmar a razão armada, mas, quem 

sabe, a mais importante seja a que faz com que nos demos conta de que, com mera boa 

vontade, não se vai muito longe. O urgente é desarmar a razão, mas o importante é 

compreender que não se trata de vencê-la com outra razão superior ou com o que quer que 

seja, mas de com-vencê-la, por um lado, e de convencê-la, por outro, que ela não é apenas o 

árbitro da realidade”[29]. 
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Desta perspectiva e da perspectiva blochiana deriva-se, por conseqüência lógica, que um dos 

principais objetivos da filosofia de Bloch e da filosofia intercultural foi e será, em nome do 

pluralismo cultural, da não-simultaneidade e do multiversum cultural, impedir de que  a 

heterogeneidade cultural seja tratada de forma homogênea. Ou seja, a filosofia intercultural, 

segundo Josef Estermann, é a tentativa aberta e engajada de superar a monoculturalidade da 

filosofia, mas sem defender uma suposta universalidade ou absolutidade supracultural. Ela é 

uma reflexão consciente sobre as condições, possibilidades e limites do intercâmbio 

intercultural. Trata-se, pois, de tematizar o inter, o espaço intermediário “utópico” que torna 

possível o encontro e a fecundação mútua. A filosofia intercultural só pode acontecer como 

diálogo. Por isso consideram-se como pressupostos imprescindíveis do filosofar intercultural 

o respeito pela alteridade, a disposição de questionar criticamente a própria interpretação do 

mundo e colocá-la em discussão na confrontação com outros projetos culturais, bem como 

uma grande abertura para envolver-se nesse que é, a rigor, um processo de busca interpessoal 

sem colocar de antemão as barras de delimitação intelectuais[30]. 

 Partindo dos princípios categóricos de Bloch e das líneas centrais do projeto da filosofia 

intercultural, que podemos entender e confrontar os desafios e as estratégias da globalização 

econômica e cultural, a qual (globalização), 

“traça um novo mapa do mundo e impõe um novo tipo de relações entre os seres humanos, 

tanto entre si como consigo mesmo e com a natureza. As estratégias da globalização do 

capitalismo neoliberal promovem assim, ao mesmo tempo, uma mudança de nossa geografia 

e de nossa antropologia. E transtornando nossas referências geográficas e antropológicas, 

transtorna as bases de nossas biografias, de nossa capacidade para `escrever´ nossas vidas, 

ou ser autores de nossas biografias”[31]. 

            Diante desta orientação e desafio, diante desta guerra da totalidade contra o 

multiversum, ou seja, consciente desta não-simultaneidade do simultâneo no processo da 

globalização, que a filosofia intercultural e os direitos humanos procuram ser a prática e a 

consciência de Trans-simultaneidade. Aquela consciência que rompe e que ultrapassa a mera 

reprodução dos falsos conteúdos ideológicos da globalização econômica e cultural, aquela 

consciência do multiversum cultural e filosófico, aquela consciência do particular e do 

universal, aquela consciência do passado-presente-futuro, aquela consciência da “herança” 

mística, religiosa e do “saldo cultural”, aquela consciência de transição, construção e 

identidade, aquela consciência do “possível real objetivo”, aquela consciência de mediação 

entre o “eu” e o “nós”, aquela consciência dos problemas sociais e ecológicos, aquela 

consciência da necessidade de uma aliança técnica, aquela consciência da necessidade da 

convivência e do diálogo. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS         

Ante estes postulados, a filosofia intercultural – enquanto consciência e prática de trans-

simultaneidade – contribui para que estas forças, tensões e interações permaneçam 

indisociáveis – multiversum e interculturalidade –; estabelecendo assim, uma construtiva 

interlocução, criando, segundo Aínsa, “espaços de encontro e resistência a toda forma de 

dominação [...] e democratizando a utopia e utopizando a democracia”[32]. 
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            Esta atitude utópica exige da filosofia intercultural – inspirada no otimismo militante, 

no multiversum de caminhos e de culturas, e na interlocução – a explicação de condições 

objetivas, a elaboração de estratégias e alternativas, a busca daquilo que é universal num 

pensamento situado, a busca da polifonia, e a busca do diálogo. Com isso, a filosofia 

intercultural rejeita a mistificação de uma cultura e de um saber situado como sendo “o saber“ 

ou “a cultura”; evitando assim, um (neo) colonialismo, a globalização cultural, o 

particularismo, o fundamentalismo, o isolamento e o universalismo. Convém lembrar, que 

universalizar não é expandir o próprio e sim, dialogar com as outras tradições. 

            Quando falo em necessidade de uma filosofia intercultural e dos direitos humanos, 

como forma de superação da opressão, da unifonia cultural e dos ismos, me refiro ao ideal de 

José Martí de “enxertar o mundo no próprio tronco”. Quer dizer que “os troncos próprios em 

cada cultura [...] são universais concretos. Não há particularidades e universalidade, sem 

universalidades históricas“[33].  E somente assim, quando cada tronco cultural funcionar, e 

quando “o homem se compreende a si e a sua natureza sem alienação, ancorados numa 

democracia verdadeira, aí surge no mundo uma coisa que ilumina a infância de todos e 

aonde ainda ninguém chegou: pátria, morada”[34]. É sobre este pano de fundo – a busca de 

uma pátria/morada enquanto summum bonum fundada numa democracia participativa, numa 

aliança com a técnica e com a natureza, no diálogo, numa globalização inclusa, multiversal e 

intercultural – é que esta reflexão se declara apenas embrionária, mas que representa o início 

de um “andar erguido”, de “um sonho para frente”, o “incipit vita nova”[35], o “docta 

spes”[36] e o “optimismus militante”[37] que deverá ser prosseguido; o que significa, 

sobretudo, de que a “utopia tem um lugar” e de que um “mundo melhor é possível”. É neste 

marco que podemos dizer, que Bloch e a filosofia intercultural, continuam sendo uma 

poderosa alternativa ao pensamento único.      
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[3] KUFELD, Klaus com a criação do termo “multiversum”, Ernst Bloch quis proporcionar 

uma alternativa ao conceito de um universo compreendido de maneira homogênico. 

[4] No Brasil, até o momento existem somente as traduções das obras Thomas Münzer, 

teólogo da revolução e O princípio esperança. Esta reflexão justamente quer contribuir e 
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O DIÁLOGO ENTRE (TODAS) AS FONTES DO DIREITO E A 

HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: EM BUSCA DE ALTERNATIVAS À 

(RE)LEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO FRENTE AOS NOVOS 

DIREITOS/DEVERES GERADOS PELAS NANOTECNOLOGIAS 

 
THE DIALOGUE BETWEEN (ALL) SOURCES OF LAW AND 

PHILOSOPHICAL HERMENEUTICS: IN SEARCH FOR ALTERNATIVES TO 

THE (RE) READING OF THE THEORY OF LEGAL FACT FACING THE 

NEW RIGHTS / OBLIGATIONS GENERATED BY NANOTECHNOLOGY 

 

Wilson Engelmann 

Fernanda Dalla Libera Damacena 

 

RESUMO 

As nanotecnologias trazem consigo uma série de possibilidades, desafios e riscos para o 

ser humano e o meio ambiente. Trata-se de uma Revolução Científico-Tecnológica que 

não poderá ser negada, pois está em pleno desenvolvimento no campo das Ciências 

Exatas. Já no espaço das Ciências Humanas começam a se instalar, na atualidade, lenta, 

mas gradativamente, em decorrência da necessidade imperiosa de se marcar e definir 

alguns pressupostos éticos e jurídicos para a sua instalação completa. No Direito as 

nanotecnologias ganham espaço à discussão dos marcos regulatórios aplicáveis. Eles 

ainda não estão definidos, dadas duas principais dificuldades não suficientemente 

resolvidas no seu domínio de origem: as Ciências Exatas. Tratam-se da ausência de uma 

metodologia para a aferição dos riscos e efeitos tóxicos. Não há consenso entre os 

cientistas no tocante à metodologia mais adequada para definir estes aspectos. Além 

disso, ainda não se sabe quantas são efetivamente as nanopartículas – engenheiradas e 

aquelas existentes na natureza. Estes detalhes dificultam a definição de marcos 

normativos que possam, ao mesmo tempo, estabelecer critérios de segurança e garantir a 

continuidade das pesquisas e do desenvolvimento e comercialização de novos produtos. 

Por isso, ganha relevo o movimento de atualização do Direito, especialmente em alguns 

pontos cruciais: a Teoria do Fato Jurídico proposta por Pontes de Miranda, a qual, 

apesar de ser gerada no seio do Direito Privado, também se aplica a ramos pertencentes 

ao Direito Público; a abertura do Direito para as demais fontes de produção normativo-

jurídicas, na busca da superação do paradigma positivista, por meio do diálogo entre 
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todas as Fontes do Direito. Estes dois pontos serão viabilizados e potencializados por 

meio da hermenêutica filosófica, especialmente pelas contribuições da linguagem e dos 

resultados de sentido gerados no espaço do círculo hermenêutico, onde se pretende 

substituir a discricionariedade do juiz pela criatividade conjugada de todas as Fontes do 

Direito, por meio de redes de sentido que estejam alinhadas aos novos direitos e deveres 

produzidos no seio da revolução nanotecnológica. 

Palavras-chave: Nanotecnologias; Marcos Regulatórios; Diálogo entre as Fontes do 

Direito: Hermenêutica Filosófica; Novos Direitos e Deveres; Teoria do Fato Jurídico. 

ABSTRACT 
Nanotechnology brings with it a number of possibilities, challenges and risks for 

humans and the environment. It is a scientific-technological revolution that can not be 

denied, since it is in full development in the field of Exact Sciences. In the space of 

Humanities, nanotechnology is starting, nowadays, slowly but gradually, due to the 

imperative need to determine and set some ethical and legal assumptions to complete its 

installation. In Law, nanotechnology makes space for discussion of applicable 

regulatory frameworks. They are not yet defined, given two major difficulties not 

adequately resolved in its area of origin: The Exact Sciences. These difficulties are 

related to the absence of a methodology to compare the risks and toxic effects. There is 

no consensus among scientists regarding the most appropriate methodology to define 

these aspects. Moreover, it is not known how many nanoparticles are actually there − 

considering those engineered and those existing in nature. These details complicate the 

definition of legal frameworks that can, at the same time, establish security and ensure 

the continuity of research and of the development and marketing of new products. 

Therefore, the movement to update Law becomes important, especially in some crucial 

points: the Theory of Legal Fact proposed by Pontes de Miranda, which, despite being 

generated within Private Law, also applies to branches belonging to Public Right; the 

opening of Law for other sources of normative-legal production in the pursuit of 

overcoming the positivist paradigm, through the dialogue between all Sources of Law. 

These two points will be achieved and potentiated by philosophical hermeneutics, 

especially by the contributions of language and of the meaning results generated within 

the hermeneutic circle, in which it is intended to replace the discretion of the judge by 

the combined creativity of all Sources of Law, through meaning networks that are 

aligned to the new rights and obligations produced within nanotechnological revolution. 
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SUMÁRIO:  1. Introdução. 2. A Hermenêutica Filosófica: alguns pressupostos à 

construção do diálogo entre as Fontes do Direito. 3 Nanotecnologias e Nanoprodutos: 

desafios e possibilidades a partir da escala nanométrica. 4 A (re)leitura da Teoria do 

Fato Jurídico e o diálogo entre as Fontes do Direito: em busca de alternativas jurídicas 

para os novos direitos e deveres. 5. Conclusão. Referências. 

  

1. INTRODUÇÃO 

 

O Direito precisa acordar para a emergência de novos direitos e deveres 

decorrentes dos avanços das nanotecnologias. As Ciências Exatas já trabalham com este 

tempo há algum tempo, provocando uma verdadeira Revolução Científico-Tecnológica, 

cujos resultados já estão disponíveis ao mercado consumidor. Apesar disso, ainda não 

existem marcos normativos específicos, a sociedade está com muitas dúvidas sobre 

estes novos produtos, os cientistas ainda não definiram uma metodologia para a 

avaliação nanotoxicológica, não há um inventário seguro sobre o número de 

nanopartículas já existentes. Este é o cenário onde o artigo pretende discutir a 

necessidade da participação do Direito, haja vista o nascimento de novos direitos e 

deveres. Além de criação de marcos regulatórios, as estruturas que sustentam o Direito 

na atualidade precisam ser revisadas. Neste cenário, se encontra a Teoria do Fato 

Jurídico de Pontes de Miranda, que continua sendo ensinado e aplicado, dentro do 

possível, neste cenário que é completamente diferente daquele em que ela foi planejada. 

Ao lado disso, é preciso remodelar o paradigma epistemológico que sustenta esta 

teoria, onde o positivismo jurídico ainda é considerado como uma linha de concepção 

do jurídico aceitável. Por isso, o problema que este artigo pretende enfrentar pode ser 

assim delimitado: em que medida o diálogo entre as fontes do Direito, potencializado 

pelas contribuições da hermenêutica filosófica, poderá ser uma alternativa para 

promover a (re)leitura da Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda, a fim de 

“aparelhar a área jurídica de condições para a construção de respostas adequadas aos 

tempos das nanotecnologias? 
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O “método” fenomenológico-hermenêutico, que sustenta este artigo, está 

assentado nos seguintes aspectos:  

 
o filósofo prepara provisoriamente seu método para penetrar na analítica 
existencial. Uma vez realizada parte da análise, isto é, atingida a situação 
hermenêutica que permite determinar o sentido do ser do ser-aí, o filósofo 
pára. Descobre que o método se determina a partir da coisa mesma. A escada 
para penetrar nas estruturas existenciais do ser-aí manejada pelo próprio ser-
aí e não pode ser preparada fora para depois se penetrar o objeto. [...] Há uma 
relação circular. Somente subimos para dentro das estruturas do ser-aí, 
porque já nos movemos nelas (STEIN, 1979, p. 92). 

 

O tema objeto deste artigo faz parte do mundo onde os seus autores estão 

inseridos desde sempre. Portanto, não se poderá fazer o estudo como se as 

nanotecnologias e as fontes do Direito não atingissem os autores. Aí a inadequação dos 

métodos tradicionais, que trabalham com a cisão entre o objeto e o sujeito. A proposta 

se desenha justamente no mundo e a partir dele, com as pontes viabilizadas pela 

linguagem, a partir dos novos problemas e novas perguntas, os quais também exigirão 

novas respostas. Estes aspectos indicam à necessidade de se operar a inovação no/do 

Direito. Uma destas possibilidades é desenha no texto a seguir desenvolvido. 

 

2. A HERMENÊUTICA FILOSÓFICA: ALGUNS PRESSUPOSTOS À 

CONSTRUÇÃO DO DIÁLOGO ENTRE AS FONTES DO DIREITO. 

 

Com a ruptura da filosofia da consciência e do paradigma da subjetividade no 

século XX, desvela-se que além do elemento lógico-analítico há uma dimensão prático-

pragmática. Esta virada de paradigma denominada linguistic turn é, segundo Streck 

(2010, p.11-12) “a invasão que a linguagem promove no campo da filosofia, que 

transfere o próprio conhecimento para o âmbito da linguagem onde o mundo se 

descortina; é na linguagem que se dá a ação; é na linguagem que se dá o sentido e não 

na consciência do sujeito pensante.” No entanto, como bem ressalta o autor, o que 

“morre é a subjetividade assujeitadora” e não o sujeito presente em todo o ser humano. 

Há aqui o rompimento com a lógica Iluminista de que o homem é assujeitador das 

coisas ou com o esquema conhecido como sujeito-objeto.  A partir desse novo 

paradigma, a linguagem ganha uma nova roupagem, pois ela deixa de ser vista como 

algo entre o sujeito e o objeto e passa a ser compreendida como “condição de 

possibilidade” (STRECK, 2010, p. 17) para o relacionamento sujeito-objeto. Por esse 
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motivo, desde já é preciso considerar a linguagem como o dado não pertencente a uma 

consciência individualmente concebida. 

Fundamental para esse estudo é ressaltar que o fato de a virada ter 

ocorrido no campo da filosofia não significa que o Direito esteja imune a ela. Aliás, há 

na atualidade jurídica uma dificuldade de compreensão ou de aceitação de que o Direito 

e a filosofia podem andar juntos ou de que Direito e Filosofia têm muito a contribuir e a 

aprender um com o outro.  Assim, da mesma forma que a filosofia evoluiu, é urgente a 

assimilação pela comunidade jurídica de que o Direito não está imune às transformações 

do tempo, isto é, torna-se fundamental trabalhar na perspectiva da filosofia no Direito e 

assim capacitá-lo a dar conta dos novos direitos e deveres gerados a partir da Revolução 

invisível das nanotecnologias. 

Nesse escopo, parece ter razão Perelman (1999, p. 386) ao afirmar:   

Após ter, durante séculos, procurado modelar a filosofia pelas 
ciências e considerado como sinal de inferioridade cada uma de suas 
particularidades, chegou o momento de constatar que a filosofia tem 
muitos traços em comum com o direito. Uma confrontação com este 
permitiria compreender melhor a especificidade da filosofia, 
disciplina que se elabora sob a égide da razão, mas de uma razão 
essencialmente prática, voltada para decisão e ação razoáveis. A 
filosofia desceria do abstracionismo para os palcos da vida jurídica 
como um instrumento a auxiliar no processo decisório do cotidiano. 
 

 A filosofia transcende o conhecimento positivo através de uma análise 

crítica, que levará a um conhecimento mais completo e justo tanto da interpretação 

como da aplicabilidade das leis, mas não só através delas, abrindo-se a possibilidade 

para o diálogo entre as fontes do Direito. Essa análise se dará através do ato de pensar, 

que nada mais é do que “uma forma de aprender, básica para qualquer atividade que 

exija reflexão, conclusão, julgamento e avaliação” (MENDES, 2003). Entretanto, 

segundo Heidegger, as pessoas ainda não pensam: “o que mais cabe pensar 

cuidadosamente mostra-se no fato de ainda não pensarmos. Insistentemente ainda não, 

apesar da situação mundial  tornar-se cada vez algo a se pensar mais cuidadosamente.” 

O momento atual, a partir das descobertas na escala nano, parece se inserir neste 

contexto, exigindo um pensar cauteloso e precaucional. “Este processo parece exigir, 

antes, que o homem atue, ao invés de discursar em conferências e congressos e assim 

mover-se em meras representações do que deveria ser e como precisaria ser feito” 

(HEIDEGGER, 2002, p. 112). Verifica-se a necessidade da razão prática, focada nos 

movimentos contingenciais da vida em sociedade e de se buscar alternativas para a 
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substituição do paradigma positivista, ainda muito presente no modo de ser e fazer 

Direito.  

Relacionada à discricionariedade e à lógica de abertura interpretativa, outra 

grande demonstração do apego a Kelsen e a sua Teoria Pura do Direito é a concepção de 

que o ato de julgar é um ato de vontade. Além disso, há uma constante justificação de 

sentenças que se utilizam das teorias da argumentação e da ponderação (Alexy), 

nitidamente problemáticas. O problema do primeiro é a não superação do 

assujeitamento, do esquema sujeito-objeto. A falha do segundo é a discricionariedade 

que “deita e rola” nas entrelinhas da má utilizada e compreendida ponderação.  

Importante destacar que a crítica ao positivismo aqui esboçada destina-se, como 

ensina Streck (2010, p.3) “ao positivismo normativista pós-kelseniano, isto é, ao 

positivismo que admite discricionariedades (ou decisionismos e protagonismos 

judiciais), pois o positivismo exegético é considerado superado.” Ademais, o autor faz 

um alerta fundamental com relação outra séria questão, para além da filosofia da 

consciência. 

Trata-se do paradigma metafísico aristotélico-tomista, de cunho 
dedutivista, ambos consubstanciando as práticas argumentativas dos 
operadores jurídicos. Assim, na medida em que o processo de 
formação dos juristas tem permanecido associado a tais práticas, tem-
se um retorno (ou permanência) ao objetivismo jurídico. Veja-se, para 
tanto, as Súmulas Vinculantes, que são textos com pretensões de 
abarcar todas as hipóteses de aplicação...! Isso também pode ser 
verificado no instituto da Repercussão Geral e no crescente uso de 
ementas jurisprudenciais (2010, p.6). 

 

Parece que o pano de fundo do denominado “senso comum teórico” é o 

positivismo e o distanciamento do juiz da realidade dos fatos ao julgar. Tal afirmativa 

pode ser facilmente visualizada na justiça brasileira, onde cada vez mais as decisões 

seguem um padrão ou standard. É nesse detalhe que deverá ocorrer a mudança, à 

medida em que a jurisprudência, aqui considerada em seu sentido bem amplo, 

representará um pilar muito importante no diálogo entre as fontes do Direito.  

Nessa linha de raciocínio, há muito tempo Warat (1994, p.13) defendia que os 

juristas “encontram-se fortemente influenciados por uma constelação de representações, 

imagens, pré-conceitos, crenças, ficções, hábitos de censura enunciativa, metáforas, 

estereótipos e normas éticas que governam e disciplinam anonimamente seus atos de 

decisão e enunciação”. Trata-se da chamada linguagem oficial, que “se integra com 

significados tranquilizadores, representações que têm como efeito impedir uma ampla 

reflexão sobre nossa experiência sócio-política. Ideias dispersas e efeitos fabuladores 
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que contêm omissões intencionais sobre o saber jurídico, a lei e o poder” (ROHDEN, 

2001, p.198). 

A clássica forma de compreensão, que vê o processo interpretativo como uma 

“colcha de retalhos” (realizada em partes) foi fortemente criticada por Hans-Georg 

Gadamer, defensor da tese de que o intérprete sempre atribui sentido ao interpretar. 

Segundo Streck (2007, p. 99), influenciado por Heidegger e pelos teoremas do filósofo 

alemão (círculo hermenêutico e diferença ontológica) Gadamer, com base na sua 

hermenêutica filosófica, jamais concordou que compreender interpretar e aplicar fossem 

momentos distintos, processáveis através de um método: “[...] nossas considerações nos 

forçam a admitir que, na compreensão, sempre ocorre algo como uma aplicação do 

texto a ser compreendido, à situação atual do intérprete. [...] a aplicação é um momento 

do processo hermenêutico, tão essencial e integrante como a compreensão e a 

interpretação” (GADAMER, 2002, p. 460, § 313). Desta forma, não se interpreta um 

texto se não se tem em vista a sua aplicação a um caso concreto. O círculo hermenêutico 

se estabelece a partir da pré-compreensão (o que cada pessoa já sabe, a partir do seu 

próprio horizonte histórico), que se encadeia na compreensão, depois na interpretação e, 

finalmente, na aplicação. É isso que diferencia a hermenêutica tradicional da 

hermenêutica filosófica. 

Nessa esteira, Stein (2002, p.66) alerta para algumas questões fundamentais que 

não podem ser esquecidas ao tratarmos da influência Heideggeriana de Gadamer. Em 

primeiro lugar, segundo o autor, é preciso lembrar que “da filosofia hermenêutica à 

hermenêutica filosófica vai um longo, sinuoso e deveras perigosos caminho”. E nessa 

linha de argumentação prossegue: 

 

Enquanto Heidegger toma a hermenêutica como adjetivo, Gadamer a 
faz ressaltar como substantivo, corroborando sobremaneira para uma 
interpretação senão arriscada ao menos duvidosa: é aqui que ela 
recebe o estatuto de ser uma área do conhecimento que se diz 
filosófica. E ressalta ainda o autor: o próprio Heidegger asseverou 
que a hermenêutica não é filosofia, devido ao seu interesse centrar-se 
precisa e definitivamente no sentido do ser.   

 

A filosofia hermenêutica em Heidegger surge como um espaço destinado à 

atribuição de sentido. Gadamer vai inaugurar a chamada hermenêutica filosófica, 

investigando um caminho inverso daquele percorrido por Heidegger, ou seja, a 

“ontologia da pré-estrutura do compreender” heideggeriano é substituída pela 

“historicidade do compreender” (ENGELMANN, 2007, p. 208). 
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Com o intuito de acabar com uma das piores heranças do positivismo – a 

discricionariedade no ato de interpretar - a tese da diferença entre ser e ente, segundo a 

qual o ser existe para dar sentido aos entes (Heidegger), foi introduzida na hermenêutica 

jurídica por Streck. Assim, desde já é preciso ter em mente que texto e norma não são 

coisas separadas e que o juiz não pode interpretar da forma que melhor lhe convém ou 

da maneira que melhor resolva seu problema. A importância de trazer essa consciência 

para o Direito fortalece a corrente contrária à que acredita que o intérprete parte de um 

grau zero de sentido, tese que enfraquece o Direito, que deixa de primar pela integridade 

e pela coerência interpretativa necessária em cada caso concreto. 

A doutrina, a seu turno, precisa modificar o seu foco, sendo inaceitável a 

percepção de ser possível atuar em um caso metafisicamente e sem levar em 

consideração as peculiaridades do caso concreto, sem descer às minúcias que cada 

demanda traz intrinsecamente. É preciso compreender que o processo hermenêutico 

busca a atribuição de sentido a partir das características do caso concreto: “o caráter 

criativo que se depreende dessa atividade impossibilita que se considere o intérprete 

como uma realidade absolutamente alheia à própria fonte.” Além disso, não se pode 

olvidar que “a decisão que envolve o processo de geração das normas jurídicas guarda 

relação com a dimensão social do fenômeno jurídico. Os fenômenos sociais só 

adquirem significado após a atribuição de um sentido e de um valor a determinada 

realidade fática” (ANDRADE, 2009, p. 103-4). Aí se tem um indício de como se 

pretende inserir a doutrina no diálogo entre as fontes do Direito, a partir do movimento 

da hermenêutica filosófica que é criativa e não reprodutora de sentido. 

Nesse contexto, tem razão Barreto (2005, p. 246) ao afirmar: 

A clara insuficiência da aplicação do direito através da leitura pura e 
simples do direito positivo, da consciência e do monólogo requer que 
o pensamento jurídico contemporâneo volte-se para uma reflexão 
ético-filosófica. Se a ordem jurídica democrática possui uma natureza 
moral, pois constituída por seres livres e autônomos, a leitura dos 
dispositivos legais precisa ser metapositiva. 
 
 

Para o autor uma forma de desvincular-se do tecnicismo metafísico do 

positivismo e da crença de que o Direito é apenas um conjunto de normas estabelecidas 

e garantidas pelo poder público, é aceitando as contribuições que a filosofia pode trazer 

àquele. Uma delas, dentre tantas, é o reencontro com a moral. Por incrível que possa 

parecer, a separação entre Direito e moral - obra de Kelsen na busca de uma pureza para 

sua teoria do Direito - sobrevive! Antes de dizer o Direito, é necessário perguntar pelo 
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que é o Direito! É imperioso trazer para o Direito a preocupação com o conteúdo em 

detrimento da proeminência da forma. Uma das justificativas para esse retorno, pode ser 

assim delineado: 

 

Uma Constituição como a do Brasil, que estabelece um generoso 
catálogo de direitos fundamentais, inclusive de cariz social, adota 
uma teoria moral específica, a saber, a de que os indivíduos têm 
direitos morais contra o Estado. Desta sorte, cláusulas importantes do 
texto constitucional, como o direito à igualdade, ou ao devido 
processo legal, têm de ser entendidos como um apelo a conceitos 
morais. [...] Nesses termos, um tribunal que assuma plenamente o 
ônus de aplicar tais cláusulas “como lei” deve ser um tribunal ativista 
no sentido de que (e só neste sentido) deve estar preparado para 
formular questões de moralidade política e dar-lhes uma resposta 
(MOTTA, 2009, p.18) 

 

Corroborando a opinião de Motta, Barreto (2005, p. 247) considera que a própria 

implementação da ordem constitucional, estabelecida na Constituição de 1988, “fica 

prejudicada pela ausência do emprego de valores morais, conceitos filosóficos e 

princípios para a compreensão do espírito e do texto da Constituição e das leis”. Esse é 

o típico cenário atual, onde o Poder Legislativo precisa aceitar que a sua produção é 

apenas uma parte do Direito. Em contrapartida, “os juízes tem uma grande 

responsabilidade na vida do Direito desconhecida nos ordenamentos do Estado de 

Direito legislativo.” No entanto, os juízes não assumem o papel deixado pelos 

legisladores. Pelo contrário, os juízes e tribunais “[...] são mais exatamente os 

garantidores da complexidade estrutural do Direito no Estado constitucional, ou seja, os 

garantidores da necessária e flexível coexistência entre lei, direitos e justiça” 

(ZAGREBELSKY, 1999, p. 153). Para o exercício dessa “nova” função, a hermenêutica 

filosófica poderá ser uma ferramenta em condições de potencializar o Direito, 

preparando-o e adequando-o aos desafios gerados a partir das nanotecnologias. 

 

3 NANOTECNOLOGIAS E NANOPRODUTOS: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES A PARTIR DA ESCALA NANOMÉTRICA. 

 
 “Nanociência e Nanotecnologia (N&N) envolvem processos, materiais e 

produtos na escala que varia entre 1 e 100 nanômetros e têm beneficiado distintos 

segmentos, tais como, alimentício, eletrônico, farmacêutico, biotecnológico, cosmético, 

médico-hospitalar, agrícola e de segurança nacional.” (PASCHOALINO et al, 2010, p. 

421). A partir desse conceito, podem-se desenvolver diversas perspectivas: “nano” é 
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uma medida, ou seja, equivale à bilionésima parte do metro. Neste tamanho, torna-se 

possível a manipulação de átomos e moléculas, fazendo combinações impossíveis numa 

escala maior. Este tamanho sempre existiu na natureza. No entanto, apenas a partir do 

desenvolvimento de equipamentos especiais – microscópios e outros – foi possível 

visualizar as coisas neste tamanho. As propriedades físico-químicas mudam nesta escala 

de tamanho, quando comparadas a padrões métricos maiores. Portanto, neste aspecto 

existe um ponto que merece atenção e cuidado. Quanto à métrica em nano escala, não 

há consenso entre os cientistas, podendo dizer-se que as nanotecnologias são aquelas 

que estão entre 1 e 100nm, mas não exclusivamente. Isso quer dizer que poderão ser 

consideradas nanotecnologias medidas que estejam um pouco acima deste número. Tal 

é o entendimento da ISO TC 229.1  

As possibilidades abertas pelas nanotecnologias têm despertado o interesse 

científico e industrial, especialmente pela suas características de aplicações que são 

quase infinitas. Podem citar-se, como exemplos: “nanocompósitos inseridos na borracha 

de pneus ou na composição de novos materiais são capazes de reduzir a energia gasta 

nos processos de produção e ajudam a reduzir os descartes”; o uso de materiais 

nanoestruturados deverão impulsionar o aprimoramento de dispositivos de energia 

alternativa; “estratégias para o tratamento químico de superfícies metálicas poderão, no 

futuro, ter aplicações em implantes médicos e dentários, minimizando a rejeição de 

próteses metálicas pelo corpo humano”; outro campo muito importante é a área da 

saúde, onde “técnicas baseadas em nanopartículas também poderão ser utilizadas para 

levar medicamentos especificamente a células cancerosas ou a tecidos de órgãos 

transplantados” (CASTRO, 2011, p. 28). Ao lado dessas possibilidades, a criação de 

embalagens inteligentes, as quais poderão indicar o prazo de validade por meio de 

diferentes cores; na ciência dos alimentos as nanotecnologias têm aplicação em todas as 

áreas, como: nutracêuticos, produção, processamento e agricultura; aplicação de 

barreiras com polímeros nanocompósitos, que evitam a propagação de características do 

produto para o meio e vice-versa; sensores baseados em nanotecnologias terão 

condições de detectar pequenas moléculas orgânicas, micro-organismos e gases 

evitando a contaminação dos alimentos; atividade antimicrobiana das nanopartículas de 

                                                 
1 Disponível em: 
http://www.iso.org/iso/standards_development/technical_committees/list_of_iso_technical_committees/is
o_technical_committee.htm?commid=381983 Acesso em 30/09/2011. 
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prata (DUNCAN, 2011). Esta é uma pequena amostra do que se pode fazer na nano 

escala. 

O outro lado dessas tecnologias envolve os riscos e o desconhecido do invisível 

das nanotecnologias. Há riscos aos trabalhadores que trabalham na fabricação de 

produtos a partir das nanotecnologias (SCHULTE et al, 2010). É preciso também 

considerar os efeitos toxicológicos, gerando a nanotoxicologia (HUBBS et al, 2011). 

Não se sabe exatamente quantas são as nanopartículas existentes – incluindo as criadas 

pela atividade humana e aquelas existentes na natureza. Assim, sobre essa face das 

nanotecnologias, cabe observar: 

 
 A crescente produção e aplicação de nanomateriais tem provocado a ampla 
discussão sobre os riscos potenciais destes materiais ao ambiente e à saúde 
humana.  A reflexão a respeito desta questão é bastante pertinente, uma vez 
que, além das inúmeras perspectivas oriundas do desenvolvimento de uma 
gama de novos materiais, há o potencial risco de contaminação ambiental, 
dadas as características intrínsecas das nanopartículas, como tamanho, área 
superficial e capacidade de aglomeração/dispersão, as quais podem facilitar a 
translocação destas pelos compartimentos ambientais e ocasionar, de forma 
acumulativa, danos à cadeia alimentar. Estes aspectos justificam a 
importância da investigação sobre a disponibilidade, degradabilidade e 
toxicidade dos nanomateriais (PASCHOALINO et al, 2010, p. 421.). 

 

Essas características não poderão ser menosprezadas, pois atingem também 

aqueles que usufruem dos benefícios das nanotecnologias: o ser humano e o meio 

ambiente. Neste ponto ingressa a chamada “avaliação tecnológica”, envolvendo, além 

das questões científicas e tecnológicas propriamente ditas, pontos éticos, ou mesmo dos 

limites da modelização tecnocientífica, pois “a nossa sociedade tecnicista toma 

lentamente consciência do potencial destruidor, e mesmo desumanizante, das nossas 

técnicas” (CÉRÉZUELLE, 2003, p. 73). Parece um grande paradoxo: a criação humana 

ser perigosa para os próprios humanos. Talvez seja necessário avaliar melhor os 

resultados das pesquisas, antes de efetuar a transferência da tecnologia para a produção 

industrial e a disponibilização no mercado consumidor. Não é o que se verifica em 

relação aos nanoprodutos. “Esta dinâmica de crescimento própria do complexo Ciência-

Técnica-Indústria dificulta muito o controle dos seus efeitos sociais e ambientais.” 

Como decorrência, “a vaga de inovações e a complexidade dos nossos sistemas técnicos 

criam um contexto dificilmente compatível com as exigências de uma ação moral e 

responsável” (CÉRÉZUELLE, 2003, p. 74-5). Aí se tem os contornos de uma situação 

muito séria, pois a inovação nanotecnológica somente terá sentido se ela estiver a favor 

do desenvolvimento humano e ambiental. 
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Vive-se “os riscos da tirania da verdade científica unidimensional e reducionista, 

particularmente sensíveis no caso das ciências biomédicas aplicadas ao ser humano, 

tanto a nível individual como coletivo, é a sociedade que deve decidir acerca do que está 

disposta a aceitar e do que recusa” (ROMEO-CASABONA, 2003, p. 97). O ser humano 

é o criador e o destinatário das investigações científicas. Portanto, também é dele a 

decisão de continuar, interromper ou reduzir as pesquisas em determinada área do 

conhecimento. O cenário da inovação das nanotecnologias deverá receber a intervenção 

prudente do Direito, “solucionando unicamente os problemas que necessitam, de forma 

urgente, de uma regulação jurídica e aqueles para os quais existe um acordo mínimo. 

Este recurso deve ser aberto aos diferentes valores, às matérias novas, de modo a não 

impor critérios rígidos incompatíveis com perspectivas e situações novas” (ROMEO-

CASABONA, 2003, p. 97-8). A situação atual das nanotecnologias deverá receber a 

atenção do Direito, não para limitar ou proibir, mas para acompanhar e manter o 

respeito a valores e princípios mínimos eleitos pelo projeto de sociedade desenhado na 

Constituição da República de 1988. 

Um dos pilares desse projeto é o princípio da dignidade da pessoa humana, que 

apresenta “a função integradora e hermenêutica”, devendo servir “de parâmetro para 

aplicação, interpretação e integração [além da aplicação] não apenas dos direitos 

fundamentais e das demais normas constitucionais, mas de todo o ordenamento 

jurídico” (SARLET, 2009, p. 106). O círculo hermenêutico deverá ser iluminado pela 

dignidade da pessoa humana, a fim de se construírem soluções jurídicas, por meio do 

diálogo entre as fontes do Direito. A dignidade da pessoa humana se materializa, por 

exemplo, nos direitos da personalidade, consagrados no Código Civil de 2002 e 

novidade no ordenamento jurídico pátrio, alavancando um “direito geral ao livre 

desenvolvimento” do ser humano; também nos “assim denominados direitos sociais, 

econômicos e culturais, seja na condição de direitos de defesa (negativos), seja na sua 

dimensão prestacional (atuando como direitos positivos)”; “[...] a extensão da abertura 

material dos direitos fundamentais para direitos de matriz legal, porquanto 

expressamente reconhecidos pelo legislador infraconstitucional” [e não apenas legal, 

mas para qualquer uma das fontes do Direito, na perspectiva do diálogo que se 

apresentará a seguir] (SARLET, 2009, p. 115-20). Estas variações vinculadas à 

dignidade da pessoa humana apresenta uma íntima relação entre a proteção à pessoa e 

ao meio ambiente: “o argumento básico é que o meio ambiente não deve se deteriorar a 

tal ponto que o direito à vida, à saúde e ao bem-estar, o direito à família e à vida 
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privada, o direito à propriedade e outros direitos humanos fiquem gravemente 

comprometidos” (BOSSELMANN, 2010, p. 77). O que se verifica, e isso deverá nortear 

o ingresso do Direito no cenário das nanotecnologias, é uma interdependência entre o 

ser humano e o meio ambiente. Há uma clara interface entre uma visão 

“antropocêntrica” e uma perspectiva “ecocêntrica” para nortear a construção de um 

efetivo diálogo entre todas as fontes do Direito, por meio das possibilidades viabilizadas 

pela hermenêutica filosófica, na construção de uma “responsabilidade compartilhada” 

(AYALA, 2011, p. 228), para a qual deverão contribuir e “responsabilizar-se” tanto o 

Estado como de cada pessoa, numa significativa explicitação da “solidariedade social”. 

O cruzamento das possibilidades e dos riscos das nanotecnologias, base para a 

construção das soluções jurídicas, traz para a mensuração de um “dever estatal de 

garantir proteção em relação a riscos e técnicas submetidos a défices de cognição pela 

ciência”. Esse dever decorre  

na ordem constitucional brasileira, [d]as funções públicas com maior 
intensidade (diante do específico dever que lhes foi atribuído) e [d]a 
coletividade (em razão do dever de defender o ambiente) estão vinculadas ao 
um dever geral de considerar os riscos ainda não demonstrados integralmente 
pelo conhecimento científico como pressuposto para suas escolhas (AYALA, 
2011, p. 252). 
 

As decisões exigidas pela instalação das nanotecnologias na sociedade devem 

trazem à tona a participação pública e privada, não numa perspectiva dicotômica, mas 

num conjunto que forma o contexto social. O conjunto situacional é exatamente de 

dúvida em relação aos riscos, há incerteza científica, característica que aumenta os 

níveis dos riscos e exige a prática do “cuidado”, como uma síntese dos princípios da 

precaução e da prevenção (ENGELMANN, 2011, 23). O “cuidado”, a “dedicação” são 

outras formas de significado de “cura”, que, segundo Heidegger, aponta “a perfectio do 

homem, o ser para aquilo que, em sua liberdade, pode ser para suas possibilidades mais 

próprias (para o projeto), é um ‘desempenho’ da ‘cura’. De modo igualmente originário, 

ela determina, porém, o modo fundamental desse ente, segundo o qual ele está entregue 

ao mundo da ocupação (estar-lançado) (HEIDEGGER, 2002, p. 265, § 42). O ente 

homem deverá “cuidar” do seu ser, de tal modo que os riscos sejam avaliados, e a 

decisão seja iluminada pela dignidade da pessoa humana. Esse caráter original da “cura” 

não poderá ser negligenciada pelos marcos regulatórios e decisões jurídicas geradas a 

partir da revisão da Teoria do Fato Jurídico de Pontes de Miranda, dentro do contexto 

do diálogo entre as fontes do Direito. 
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4 A (RE)LEITURA DA TEORIA DO FATO JURÍDICO E O DIÁLOGO ENTRE 

AS FONTES DO DIREITO: EM BUSCA DE ALTERNATIVAS JURÍDICAS 

PARA OS NOVOS DIREITOS E DEVERES. 

 

As nanotecnologias ainda carecem de uma regulamentação jurídica específica, 

apesar das diversas iniciativas, tanto nacional como internacional. Com isso, aumenta o 

compromisso e a responsabilidade do Direito, pois as nanotecnologias já estão na 

sociedade e seus efeitos sendo projetados. Portanto, não poderá haver omissão da área 

jurídica. Mais força ganha, portanto, a necessidade de revisar a Teoria do Fato Jurídico 

proposta por Pontes de Miranda, que é a estrutura sobre a qual se promove a construção 

do fenômeno jurídico. 

No Prefácio do Tratado de Direito Privado, Pontes de Miranda ensina: “[...] 

para quem está no mundo em que elas operam, as regras jurídicas marcam, dizem o que 

se há de considerar jurídico e, por exclusão, o que se não há de considerar jurídico.” 

(PONTES DE MIRANDA, 1983, p. IX). Verifica-se, assim, uma clara distinção entre o 

“mundo dos fatos” e o “mundo do Direito”. É sabido que nem todas as condutas e 

comportamentos humanos interessarão ao Direito. No entanto, especialmente a partir da 

matriz fenomenológica-hermenêutica, não se poderá aceitar tal cisão, pois os dois 

“mundos” estão relacionados de tal modo que um somente existirá em função da 

definição do outro, e vice-versa, pela mediação da linguagem. 

Além disso, mais adiante, Pontes de Miranda, assumirá: “[...] Para que se saiba 

qual a regra jurídica que incidiu, que incide, ou que incidirá, é preciso que se saiba o 

que é que se diz nela. Tal determinação do conteúdo da regra jurídica é função do 

intérprete, isto é, do juiz ou de alguém, jurista ou não, a que interesse a regra jurídica” 

(PONTES DE MIRANDA, 1983, p. IX). Aí começa a se verificar a primeira 

inadequação da consideração do jurídico: nem sempre o acontecimento da vida, 

especialmente os direitos e deveres gerados a partir das nanotecnologias, estará previsto 

expressamente na regra jurídica. Como proceder neste caso? Outra questão: se a regra 

não existe, fica impossível determinar-lhe o conteúdo. Por outro lado, a sua redação 

parece sinalizar a possibilidade das cláusulas gerais, as quais são intencionalmente 

vagas, cabendo ao intérprete o preenchimento da regra a partir da ocorrência do caso 

concreto. Verifica-se uma aparente contradição entre as ideias de Pontes de Miranda. 

Para a configuração do jurídico, é necessário o preenchimento do suporte fático: 

“a configuração do suporte fático é extremamente importante: ou a regra jurídica 
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concebe o suporte fático em esquema rígido, indeformável; ou, para cada deformação, 

ou alteração, que lhe não mude os elementos-cerne (= elementos comuns), outra regra 

jurídica intervém e incide” (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 33). A forte vinculação 

com o positivismo jurídico é marcada pela preocupação com a rigidez da estruturação 

do jurídico e a concepção indeformável do suporte fático previamente definido pela 

regra jurídica. As aplicações possíveis com as nanotecnologias que foram examinadas 

anteriormente mostram que a rigidez e a indeformabilidade do suporte fático da regra 

jurídica mostram inviáveis. Não se sabe exatamente quais são os efeitos que as 

nanopartículas poderão gerar em relação às pessoas e ao meio ambiente. 

Essas características do suporte fático ligam-se à aceitação de que o jurídico 

esteja norteado pelo princípio da causalidade, que se considera como orientador das 

Ciências da Natureza, ou seja, a toda causa se liga um efeito, num encadeamento 

perfeito, a fim de se gerar o fenômeno natural. No Direito nem sempre as coisas 

funcionam com esta sincronia e perfeição, por isso ele é orientado pelo princípio da 

imputação, ou seja, a determinado acontecimento, a norma jurídica imputa, liga, 

determinada consequência jurídica. Embora esse princípio também já não seja o mais 

adequado para orientar a produção dos efeitos jurídicos. De qualquer modo, não parece 

ser a causalidade que determina a produção dos efeitos juridicamente planejados.  

 

[...] A causação, que o mundo jurídico prevê, é infalível, enquanto a regra 
jurídica existe: não é possível obstar-se à realização das suas consequências; 
e a aplicação injusta da regra jurídica, ou porque se não haja aplicado a regra 
jurídica, com a interpretação que se esperava, ou porque não se tenha bem 
classificado o suporte fático, não desfaz aquele determinismo: é o resultado 
da necessidade prática de se resolverem os litígios, ou as dúvidas, ainda que 
falivelmente; isto é, da necessidade de se julgarem os desatendimentos à 
incidência (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. 18). 

 

A aplicação injusta da regra jurídica não está relacionada ao seu conteúdo ou aos 

seus efeitos, mas em relação a um “erro” de avaliação da aplicação, ou seja, um aspecto 

meramente formal. Aliás, a proposta de incidência da regra jurídica sobre o suporte 

fático é uma formulação mecânica, fortemente marcada pelos aspectos procedimentais. 

A necessária revisão da pretensão de ser infalível pode ser assim delineada: 

“especialmente quando se trata da aplicabilidade e dos efeitos das normas 

principiológicas constitucionais ou da concretização de conceitos indeterminados [além 

das cláusulas gerais], [...] resta duvidosa a valia da constatação de que a norma ‘incidiu’ 

ou não, visto que são justamente as condições pressupostos desta incidência os pontos 
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mais comuns de análise e investigação” (KRELL, 2010, p. 80). Como se verá, estas 

formulações do jurídico são exatamente as que sustentarão o diálogo entre as fontes do 

Direito. Portanto, a Teoria do Fato Jurídico era adequada e suficiente quando o Direito 

era concebido em sua grande parte em textos legais. No entanto, a partir do momento 

em que se abre o espectro da produção jurídica para outras fontes, torna-se necessário 

também modificar a forma de conceber a noção de suporte fático. 

Para Pontes de Miranda “os sistemas jurídicos são sistemas lógicos, compostos 

de proposições que se referem a situações da vida, criadas pelos interesses mais 

diversos. [...]” (PONTES DE MIRANDA, 1983, p. IX). Esta logicidade é confirmada 

por Marcos Bernardes de Mello: “a compreensão do fenômeno jurídico, evidentemente, 

não pode prescindir do domínio das relações que existem entre as suas diversas fases, 

porque cada uma delas é dado essencial e, portanto, pressuposto lógico da outra” 

(MELLO, 2010, p. 12). A lógica exige um perfeito encadeamento entre as premissas, 

onde efetivamente a subsequente depende daquela que a antecede. Esse esquema parece 

pouco provável numa sociedade em que as inovações são produzidas com uma 

velocidade sem precedentes. Com elas, também as necessidades jurídicas, que 

apresentam contornos cada vez mais desafiadores e incomuns. Portanto, parece pouco 

provável que ainda se possa continuar pensando, ensinando e pretender aplicar o Direito 

a partir desta linha de ideias:  

 

a análise da juridicidade se constata, com clareza, que, tanto no sentido 
ascendente – iniciando-se da juridicização do suporte fático, quando surge o 
fato jurídico, à terminal eficácia jurídica – como num sentido descendente – 
partindo-se da eficácia até encontrar a sua fonte, o fato jurídico – os degraus 
por que se tem de passar são sempre os mesmos, irremovíveis e inelimináveis 
(MELLO, 2010, p. 12). 

 

Este é o retrato para onde convergem os itens que deverão ser revistos, pois os 

diversos degraus serão sempre os mesmos se os fatos da vida foram semelhantes. E se 

não forem? Tudo indica que cada vez serão mais novos e inéditos. Portanto a escala 

descente e ascendente deverá estar preparada para construir novas alternativas, novas 

respostas, em decorrência de perguntas não previstas ou não formuladas ou não 

percebidas até aquele momento. A inadequação deste modelo se deve ao surgimento de 

normas jurídicas nas mais variadas “[...] áreas do Direito moderno caracterizadas pela 

alta carga valorativa e política das suas normas, que em grande parte traçam apenas fins, 

objetivos e metas a serem alcançados, abrindo intencionalmente mão da segurança 
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jurídica no sentido da previsibilidade das decisões, e cedendo mais espaço para a 

consideração de aspectos ligados à justiça material” (KRELL, 2010, p. 94). É em nome 

da justiça material, do caso concreto, da situação da vida que é trazida para receber a 

proteção do Direito que se deverá abrir a construção do jurídico, da juridicização à 

eficácia jurídica, para o ingresso de tipos normativos estranhos à proposta de Pontes de 

Miranda. Portanto, não se trata de abandoná-la, mas revisá-la, a fim de revitalizá-la. 

É nesse contexto que se pretende instalar o diálogo entre as fontes do Direito, 

ampliando o campo de abrangência do suporte fático, à medida em que a sua construção 

não esteja apenas consagrado na regra jurídica (a lei) e possibilitando a sua abertura e 

flexibilidade para a sua definição a partir das características do caso concreto. Para 

tanto, não se pretende um juízo exclusivamente discrionário, mas a sua substituição por 

uma criatividade conjugada entre todas as Fontes do Direito. “A história da exigência da 

fundamentação judicial é a história da contenção do arbítrio do julgador”. Esta, no 

entanto, nem sempre foi uma exigência historicamente óbvia. Pode-se dizer que foi a 

partir do (neo)constitucionalismo do segundo pós-guerra que a motivação das decisões 

judiciais passou a ser considerada verdadeira garantia democrática (RAMIRES, 2009, 

p.20). Nessa época houve uma reavaliação do papel do Estado e da democracia. A 

democratização, fruto do desabamento de vários regimes autoritários, trouxe “à luz 

Constituições cujo texto positiva os direitos fundamentais e sociais. Tais constituições 

redimensionaram o papel do Poder Judiciário” (STRECK, 2007, p. 39). 

Como se verificou na análise de alguns pressupostos da Teoria do Fato Jurídico, 

o Direito não está imune ao tempo e suas transformações. Por isso, parece 

compreensível que o sistema jurídico e a atividade jurisdicional tenham sido alterados 

pelo constitucionalismo pós-guerra. A partir deste período há um maior 

comprometimento com a realização dos direitos fundamentais e, em consequência, um 

grande crescimento e destaque do papel do Poder Judiciário.  

A preocupação com a fundamentação das decisões judiciais está relacionada a 

dois aspectos. Primeiramente ao fato de que a parte tem o direito de compreender os 

motivos que levaram ao julgador a decidir contra ou a seu favor. É a partir de uma 

sentença e de seu fundamento que a parte vencida fundamenta sua irresignação e busca 

nos órgãos jurisdicionais superiores a reversão da decisão anterior. Uma sentença mal 

fundamentada ou, o que é pior, não fundamentada, além de ser nula, conforme 

estabelece o artigo 93 da Constituição Federal, é um obstáculo ao contraditório e a 

ampla defesa e, em última análise, não condizente com os mandamentos constitucionais.  
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 Em segundo lugar surge a preocupação com a coibição dos abusos, fruto da 

discricionariedade judicial como a traçada e defendida pelo positivismo. O pensamento 

de que o limite do juiz é sua consciência e de que o seu convencimento deva ser livre, 

desde que motivo, é inconstitucional! O limite do julgador preocupado com uma 

resposta hermeneuticamente adequada à Constituição é o próprio texto e princípios 

constitucionais, que são colocados como o filtro por onde deverão passar todas as 

decisões tomadas no âmbito do diálogo entre as Fontes do Direito. A questão da 

discricionariedade foi arduamente debatida entre Herbert Hart e Ronald Dworkin. Na 

obra La decision judicial – el debate Hart-Dworkin (RODRIGUÉZ, 2000, p. 128) 

podemos vislumbrar a diferença de posicionamento dos autores quando da abordagem 

do assunto. Ao passo que Hart era um defensor da discricionariedade e de que o juiz 

deveria utilizá-la para decidir casos difíceis, Dworkin jamais aceitou a 

discricionariedade, pois mesmo diante de um caso difícil, um juiz deveria julgar de 

acordo com determinados padrões prévios de conduta, os quais Dworkin denominou de 

princípios jurídicos. Assim, princípio jurídico seria um padrão que deve ser observado 

não porque ele avançará ou assegurará um estado econômico, político ou social 

altamente desejável, mas porque ele é uma questão de justiça e equidade (fairness) ou 

de alguma outra dimensão de moralidade (RODRIGUÉZ, 2000, p. 128-9).  

No trabalho “É o direito um sistema de normas”, ao prenunciar uma crítica ao 

positivismo, Dworkin (1997, 38-65) apresenta um diagrama básico com três teses, 

fórmula que reconhece ser sucinta e não consensual na doutrina, mas capaz de descrever 

as características do positivismo, em especial a discricionariedade, seu alvo de crítica no 

trabalho: 

 

A primeira é a de que o direito de uma comunidade é um conjunto de 
regras legais válidas. A segunda é que o conjunto destas regras é 
exaustivo do direito, de modo que se um determinado caso não está 
claramente compreendido por uma regra, então este caso não pode ser 
resolvido aplicando-se o direito. Ele deve ser exercido por alguma 
autoridade, como um juiz, exercendo sua discricionariedade, o que 
significa ir além do direito por intermédio de outra espécie de padrão 
destinado a guiar-lhe na elaboração de uma nova regra jurídica ou a 
suplementar uma preexistente. A terceira diz respeito à hipótese de 
que na ausência de uma regra legal válida não há obrigação jurídica. 

 

Dworkin considera que os positivistas retiram o conceito de discricionariedade 

da linguagem ordinária. Para o crítico do positivismo, o conceito de discricionariedade 

se encontra em seu “habitat” apenas em um tipo de contexto: quando uma pessoa é, de 
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modo geral, encarregada de tomar decisões subordinadas a padrões estabelecidos por 

uma autoridade particular. Nas palavras do autor (1997, p. 139), “a discricionariedade, 

assim como o espaço central de um anel, não existe senão pelos limites que o 

contornam”. E alerta que discricionariedade não é sinônimo de arbitrariedade. Ademais, 

dizer que um funcionário possui poder discricionário não significa que seja ele livre 

para decidir sem recorrer a padrões de bom senso e equidade. 

Nessa linha, enfatiza-se a alerta feita por Streck (2010, p. 148): 

 

É preciso ter claro que colocar em seque a discricionariedade não é 
apenas uma questão de se colocar a favor ou contra a prerrogativa do 
juiz-intérprete atribuir sentidos e fazer “escolhas” entre “vários 
sentidos possíveis”...! Para além disso, trata-se de uma questão 
relacionada à democracia, da produção democrática das lei e das 
condições de possibilidade do controle das decisões judiciais. 
Definitivamente, em regimes e sistemas democráticos não há espaço 
para que a “convicção pessoal do juiz” seja o “critério” para resolver 
as indeterminações da lei. Assim, uma crítica do direito stricto sensu, 
uma crítica que se mantenha nos aspectos semânticos da lei, pode vir 
a ser um retrocesso. 

 

Por conta deste debate acerca da discricionariedade judicial e/ou administrativa, 

se propõe a sua substituição pela criatividade conjugada de todas as fontes do Direito, 

assegurando-se que cada decisão passe pelo filtro da Constituição da República, a fim 

de assegurar-lhe um mínimo de fundamento de legitimidade e de constitucionalidade. 

Destarte, não se busca a eliminação da discricionariedade, mas a sua colocação num 

plano mais suave, sem eliminá-la, pois é preciso que alguém decida! Se o juiz, o 

Tribunal, ou, em suma, o Poder Judiciário, não decidir, quem decidirá os casos 

produzidos pela inteligência e criatividade humana na sociedade? Parece inexorável que 

exista certo grau de discricionariedade, pois, caso contrário, estaríamos retornando ao 

mais genuíno positivismo da existência da única resposta correta. 

Busca-se desconstruir a “pirâmide kelseniana”, onde se verifica uma forte 

vinculação hierárquica das normas jurídicas, tanto em relação ao seu conteúdo, quanto à 

determinação da autoridade competente para a sua criação. Assim, ao invés de um 

sistema jurídico verticalizado, onde uma norma esteja sob a outra, num critério de 

hierarquia de superioridade e inferioridade, as normas estarão uma ao lado da outra, 

numa perspectiva horizontal. O centro dessa disposição será ocupado pela Constituição 

da República, como um filtro de passagem obrigatória para todas as decisões 

dialogicamente elaboradas. Esse diálogo deverá ser integrado pelo Poder Legislativo, 

que continuará com a “prerrogativa, mas não um monopólio, na criação do Direito, e 
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patenteiam, assim, a existência de um espaço aberto à criação do Direito por via não 

legislativa” (BRONZE, 2006, p. 742). Desta forma, se troca a proposta de um círculo 

jurídico perfeito, onde parece que se situa a Teoria do Fato Jurídico de Pontes de 

Miranda, por “‘elipses’, que se não deixam de ser pontualmente definidas, todavia, e em 

virtude da sua característica multi-polaridade, se ajustam à complexa ‘estrutura 

relacional’ que entretece uma práxis obviamente constituída por pessoas, que dialogam 

umas com as outras confrontando as diferenças que nuclearmente as predicam” 

(BRONZE, 2006, p. 745). O diálogo entre as fontes do Direito será orientado a partir 

das mencionadas ‘elipses’, que por meio de suas curvas planas fechadas, movimentam-

se na busca das melhores respostas jurídicas para os direitos e deveres que deverão ser 

assegurados na sociedade nanotech. 

A pré-compreensão do intérprete, independente de quem seja no cenário das 

fontes do Direito, torna-se fundamental, pois esse é o ponto de partida e é essa que 

orientará a atribuição de sentido no interior do círculo hermenêutico, para onde se 

encaminham as diversas formas de expressão do jurídico. Com isso, resta refutado  

 

[...] o postulado nuclear do ‘método jurídico’ positivista, implicado pela 
insustentável compreensão do sistema de Direito como axiomaticamente 
fechado e a aplicar lógico-dedutivamente os fatos empírico-sociologicamente 
recortados e falaciosamente simétricos ao âmbito da previsão 
regulamentadora, que, ao contrário, assentava na consideração da norma pré-
objetivada como o ‘prius’  metodonomológico (BRONZE, 1993, p. 187). 

 
Este é o ponto de onde se quer partir, pela singela necessidade de ir além à 

formulação do jurídico. O método, se se pode chamar dessa forma, é o método 

fenomenológico-hermenêutica que viabilizará o início do diálogo. Ao invés de figuras 

geométricas, verticalizadas, fechadas e estruturadas em hierarquia, se adotará a figura 

das ‘elipses’, abertas, flexíveis, em condições de favorecer o diálogo entre as fontes do 

Direito, o caso concreto e a decisão a ser produzida, e não meramente copiada e 

reproduzida de uma decisão anterior. E, além disso, em condições de mediar as 

aproximações e cruzamentos fertilizadores e interdependentes entre a “teoria” e a 

“prática”.  

Para isso, a mera relação, muitas vezes dicotomizada, de “texto-norma”, deverá 

ser substituída pela relação “norma-problema”. Este movimento também aponta para a 

substituição do paradigma “hermenêutico-cognitivo”, por outro que poderá ser 

denominado “prático-normativo”, sinalizando um efetivo compromisso na 

implementação da iurisprudentia, ou seja, iuris + prudentia. Vale dizer, as ideias 
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trazidas até o momento exigirão a prudência no Direito, isto é, a avaliação ponderada e 

cautelosa das características do caso concreto e das consequências que as decisões 

produzidas  no círculo hermenêutico, por meio do diálogo entre as fontes do Direito, 

promoverão na tessitura social. Mesmo na construção do jurídico a partir das suas 

diversas fontes, sempre deverá ser observada a seguinte advertência: “a norma é sempre 

um critério para muitos casos possíveis e, precisamente por isso, nunca a decisão de um 

caso real, [...] (KAUFMANN, 1976, p. 47). Esse, precisamente, é um dos aspectos 

substanciais que estão na teoria de Pontes de Miranda: a regra jurídica já traria, consigo 

e preliminarmente, a decisão do caso real, pois somente assim se justificaria a 

infalibilidade da incidência da regra jurídica, ou que a interpretação tenha sido diferente 

daquela que se esperava, quando a “aplicação” é injusta. É preciso destacar a lição de 

Kaufmann: “[...] a arte da construção jurídica segue sendo a qualidade mais 

característica do jurista capaz: aquela sagacidade tão elogiada e tão censurada que 

permite descobrir a partir das normas legais mediante procedimentos (aparentamente 

lógicos), decisões jurídicas que até agora ninguém havia suspeitado, incluído o 

legislador” (KAUFMANN, 1976, p. 52-3). Cada ator do cenário jurídico precisa ser ou 

transforma-se neste “jurista capaz”, a fim de observar perguntas e respostas onde elas 

ainda não foram vislumbradas. A criatividade será necessária, mas, como já 

mencionado, dentro dos princípios e regras assegurados na Constituição da República e, 

caso se trabalhe com as normas internacionais, a partir do viés substancial dos Direitos 

(dos) Humanos. 

Esta caracterização conforma que “o Direito é originariamente analógico”, pois 

“analogia” deriva de “ana-logos”, que significa co-respondente ou do alemão ent-

sprechend, de acordo com o logos. Assim, se pode dizer que a analogia não é identidade 

e nem diferença, mas ambas, para usar a expressão de Heidegger: “vinculação ideal da 

identidade e diferença.” Portanto, o Direito real e concreto é justamente a “unidade de 

correspondência entre essências diferentes, como entre norma e situação da vida” 

(KAUFMANN, 1976, p. 57). Por isso, a norma ou regra jurídica não poderão trazer, 

preliminarmente, a resposta, dada a diferença entre ambos. Caberá ao Direito, por meio 

da construção analógica, estabelecer a correspondência entre ambos, indicando a melhor 

resposta possível, não a mais correta e, muito menos, “a” correta. Com isso, a releitura 

da Teoria do Fato Jurídico, notadamente o desenho do “suporte fático”, proposta a partir 

do diálogo (hermenêutico) entre as/ e das fontes do Direito, poderá ser perspectiva pela 

noção de analogia: “como a prático-juridicamente fundamentada expressão da 
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intersubjetiva racionalidade dialeticamente projetante dos problemas que convocam e 

das exigências que interpelam o jurista em ordem à normativamente adequada resolução 

daqueles primeiros e, por sua mediação, à hermeneuticamente cumprida reconstituição 

destas segundas” (BRONZE, 1993, p. 198). Este é o desafio que a sociedade 

nanotecnológica está lançando para o Direito: os problemas gerados a partir das 

possibilidades abertas pelas descobertas científicas e as exigências de se construir 

decisões e respostas lastreadas na validade ética, característica marcada no seio da 

validade constitucional. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

Considerando-se a possibilidade, como acima apresentado, de se desenvolverem 

medicamentos “inteligentes” que se deixam conduzir até a célula ou tecido que precise 

ser tratado, surge a questão: quais são os efeitos que esta nanotecnologia poderá gerar 

no ser humano e no meio ambiente, quando a “sobra” for descartada no meio ambiente? 

Quem será o sujeito do direito subjetivo e objetivo que está em jogo? Este é o cenário 

onde surgem novos direitos e novos deveres. Eles ainda não estão delineados 

claramente e nem se sabe quais os seus efeitos, se positivos ou negativos ou ambos. Até 

pouco tempo atrás, a possibilidade de se viajar no interior do corpo humano era apenas 

possível nos filmes de ficção científica. Hoje, já é quase uma realidade. Como fica a 

intimidade da pessoa se ela tiver um “nanorrobô” no seu organismo, vasculhando e 

vislumbrando que o que acontece com o corpo humano? 

Estas e muitas outras questões desafiam o Direito e mostram um caminho  

complexo, que requer uma reflexão filosófica para fundamentar uma solução jurídica. 

Exige acima de tudo a mudança do pensamento jurídico, o que significa admitir que é 

impossível uma lei abarcar todas as situações, especialmente em uma sociedade como a 

atual, abandonando assim o caráter de abstração e metafísico adquirido pelo Direito. 

Direito não é matemática! O Direito existe em sociedade e a sociedade é composta por 

pessoas com expectativas e que esperam uma resposta séria e específica para o seu 

problema.  

O paradigma positivista mostra, a partir da inovação provocada na escala 

nanométrica, a sua real incapacidade para dar conta das situações que são criadas. A 

Teoria do Fato Jurídico, que Pontes de Miranda soube desenvolver com maestria 

própria, também dá evidentes sinais de impotência, frente aos contornos inéditos que 
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são produzidos na sociedade. Com isso, o seu contorno precisa ser repensado e 

reposicionado, a fim de continuar viva e orientando a caracterização do fenômeno 

jurídico. 

Especialmente a partir do fenômeno da constitucionalização do Direito Privado, 

como um indicativo da superação da dicotomia entre o Direito Público e o Direito 

Privado, e os efeitos das forças globalizantes, verifica-se uma profunda transformação 

na teoria das fontes do Direito: uma descentralização e uma desestatização da produção 

do jurídico. É nesse cenário que se substitui a estrutura hierárquica da “pirâmide” 

normativa desenhada por Hans Kelsen, pela composição horizontalizada do 

ordenamento jurídico. Assim, as fontes do Direito terão condições de valorizar as 

contribuições de mais de uma fonte, na construção de uma resposta que respeite os 

princípios, regras, valores e objetivos insculpidos na Constituição da República, 

acompanhando o desenho que se inicia na esfera internacional do Direito, sustentado 

pelos elementos e características que integram os Direitos (dos) Humanos. 

Propugna-se um cenário para onde convirjam “fontes temporárias” e “fontes 

evolutivas” (DELMAS-MARTY, 2004, p. 63 et seq), onde se deverá valorizar algumas 

fontes muitas vezes menosprezadas pela produção legislativa do Direito, especialmente, 

a jurisprudência, a doutrina e os costumes: “das formas retilíneas às formas curvilíneas, 

o plano de organização da paisagem se modifica. [...]” É o tempo de pensarmos em 

elipses, as quais com as suas linhas curvadas, mas abertas, permitem fazer interações 

impossíveis com as formas fechadas de quadrados, retângulos e pirâmides. “Mais 

expansivas, de fato, se consideramos que a imagem do anel introduz a ideia de uma 

interação que não acarreta forçosamente o desaparecimento de todas as hierarquias, 

mas, antes, o enredamento delas e, por isso mesmo, o aparecimento de novos modos de 

geração do Direito” (DELMAS-MARTY, 2004, p. 98). Este é o movimento buscado 

pelo diálogo entre as fontes do Direito, abrindo-se a produção coletiva do jurídico, com 

a sua integração, aproveitando-se a contribuição de várias formas de expressão para a 

construção de uma resposta jurídica. Aí também o conjunto de possibilidades para se 

proceder à (re)leitura da Teoria do Fato Jurídico, dando-lhe vida nova para enfrentar os 

novos desafios. 

A construção da resposta jurídica, a partir destes pressupostos, deverá estar em 

sintonia com o ordenamento jurídico considerado na sua integralidade. E isso é 

assegurado pelo movimento da circularidade da passagem de qualquer resposta pelo 

filtro de legitimidade e constitucionalidade garantido pela Constituição da República. 
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Não se busca a singularidade da resposta – que seria o retorno à única resposta correta – 

na possibilidade de se vislumbrar várias possibilidades, dentro de um “horizonte de 

expectativa” em torno do qual se aplica o Direito. Este “horizonte de expectativa não é 

subjetivo, mas geral; ele representa a compreensão jurídica do grupo social inteiro, com 

o qual o juiz, na sua interpretação, se deve confrontar” (ESSER, 1983, p. 136). O 

“horizonte de expectativa” é onde se projetam as possibilidades criadas no círculo 

hermenêutico, a partir dos subsídios fornecidos por diversas fontes do Direito. 
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OS NOVOS PRESSUPOSTOS HERMENÊUTICOS DA 
CIÊNCIA JURÍDICA CONTEMPORÂNEA: 
TRANSFORMAÇÕES PARADIGMÁTICAS 

 
LOS NUEVOS PRESUPUESTOS HERMENEUTICOS DE LA CIENCIA 

JURIDICA CONTEMPORANEA: TRANSFORMACIONES 
PARADIGMATICAS 

 
 

GASTÓN JOSÉ GIUFFRÉ 

RITA DE CÁSSIA RESQUETTI TARIFA ESPOLADOR 

 
 
RESUMO: 
O objeto de estudo da presente pesquisa se formula no seguinte enunciado interrogativo: 
Hoje, é possível sustentar que o Estado é o centro geométrico da positividade jurídica?. 
Que mudanças estruturais sofreu o Estado e o Direito em seu arcabouço funcional e em 
suas linhas arquitetônicas?. Persegue-se como objetivo avançar para uma melhor 
compreensão dos novos pressupostos hermenêuticos da ciência jurídica. Desenvolver-
se-á a doutrina pos-positivista por representar uma transformação paradigmática no 
pensamento jurídico, especialmente no que tange aos paradigmas iuspositivistas. Nesse 
contexto, desenvolver-se-ão as principais correntes: “substancialista” e 
“procedimentalista”, por orientar uma parte das discussões contemporâneas sobre a 
compreensão do fenomêno jurídico. No sucessivo, demonstrar-se-á que outra 
transformação no direito e, conseqüentemente, uma nova reformulação paradigmática 
nos pressupostos do direito em geral, se verifica atualmente com a presença do Direito 
Comunitário. Levando-se em conta as características do mundo contemporâneo, e o 
contexto atual de globalização econômica e pluralismo jurídico, se defenderão 
conceitos, categorias, regras e procedimentos jurídicos novos desconhecidos pela teoria 
jurídica clássica e moderna (permeadas tanto pela filosofia positivista quanto pos-
positivista). Elementos que servem para configurar os novos pressupostos 
hermenêuticos da ciência jurídica contemporânea. Tudo, a partir de uma perspectiva 
teórica que demonstra a crise nos pressupostos do Estado moderno e da relativização do 
conceito de soberania. Destacar-se-á a transcendência do direito comunitário como o 
novo paradigma da ciência jurídica, que pretende a constituição de um novo modelo de 
direito a partir de uma ordem constitucional de um direito ampliado ao plano 
supranacional, a ponto de pensar-se numa dissolução da modernidade jurídica. 
 
RESUMEN: 
El objeto de estudio de la presente pesquisa se formula em el siguiente enunciado 
interrogativo: Hoy, es posible sustentar que el Estado es el centro geométrico de la 
positividad jurídica?. Que cambios estructurales sufrió el Estado y el Derecho en su 
esquema funcional y en sus lineas arquitectonicas?. Se persigue como objetivo avanzar 
para una mejor comprensión de los nuevos presupuestos hermeneuticos de la ciencia 
jurídica. Se desarrollará la doctrina pos positivista por representar una transformación 
paradigmática en el pensamiento jurídico, especialmente en lo que se refiere a los 
paradigmas iuspositivistas. En ese contexto, se desarrollaran las principales corrientes: 
“substancialista” y “procedimentalista”, por orientar una parte de las discusiones 
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contemporaneas sobre la comprensión del fenomeno jurídico. En lo sucesivo, se 
demostrará que otra transformación en el derecho y, consecuentemente, una nueva 
reformulación paradigmática en los presupuestos del derecho en general, se verifica 
actualmente con la presencia del Derecho Comunitário. Tomando em consideración las 
características del mundo contemporaneo, y el contexto actual de globalización 
economica y pluralismo jurídico, se defenderan conceptos, categorias, reglas y 
procedimientos jurídicos nuevos desconocidos por la teoria jurídica clasica y moderna 
(permeadas tanto por la filosofia positivista como pos-positivista). Elementos que sirven 
para configurar los nuevos presupuestos hermeneuticos de la ciencia jurídica 
contemporanea. Todo, a partir de una perspectiva teórica que demuestra la crisis en los 
presupuestos del Estado moderno y de la relativización del concepto de soberania. Se 
destacará la trascendencia del derecho comunitário como nuevo paradigma de la ciencia 
jurídica, que pretende la constitución de un nuevo modelo de derecho a partir de un 
orden constitucional de un derecho ampliado al plano supranacional, a punto de 
pensarse en la disolución de la modernidad jurídica. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Pressupostos hermenêuticos; Transformações 
paradigmaticas; Pos-positivismo; Direito comunitário. 
 
PALABRAS CLAVES: Presupuestos hermeneuticos; Transformaciones 
paradigmáticas; Pos positivismo; Derecho Comunitario.       
 
 
INTRODUÇÂO 

 

Primeiramente, desenvolver-se-á a doutrina pos-positivista por representar uma 

transformação paradigmática no pensamento jurídico em relação ao positivismo puro. O 

pos-positivismo representa uma reformulação do direito, especialmente no que tange 

aos paradigmas iuspositivistas. Assim, desenvolver-se-á as principais correntes que se 

sucitaram neste contexto: “substancialismo” e “procedimentalismo”, por orientar uma 

parte das discussões contemporâneas sobre a compreensão do fenomêno jurídico.   

No sucessivo, demonstrar-se-á que outra transformação no direito e, 

conseqüentemente, uma nova reformulação (ainda não significa superação) 

paradigmática nos pressupostos do direito em geral, se verifica atualmente com a 

presença do Direito Comunitário. Os modelos hermenêuticos de compreensão do direito 

não podem solapar o contexto atual de globalização econômica e pluralismo jurídico. 

Hoje, é possível sustentar que o Estado é o centro geométrico da positividade jurídica?. 

Que mudanças estruturais sofreu o Estado e o Direito em seu arcabouço funcional e em 

suas linhas arquitetônicas?. A resposta a estes interrogantes (objeto desta pesquisa) 

devem ser entendidas apenas como simples conjeturas, como uma tentativa de 

identificar, dentro da escassa visibilidade que uma realidade tão cambiante e incerta 
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permite, alguns traços arquitetônicos do direito contemporâneo. Como bem considera 

José Eduardo Faria, cenários possíveis não são descrições da realidade existente nem, 

muito menos, previsões de eventos futuros; são instrumentos ou construções intelectuais 

que, detectando processos, mudanças e tendências, ajudam a orientar o debate. São 

hipóteses que descrevem uma gama de possibilidades para o futuro.1 

Levando-se em conta as características do mundo contemporâneo se 

defenderão conceitos, categorias, regras e procedimentos jurídicos novos desconhecidos 

pela teoria jurídica clássica e moderna (permeados pelo positivismo e pos-positivismo 

jurídico). Tudo, a partir de uma perspectiva teórica que demonstra a crise nos 

pressupostos do Estado moderno e da relativização do conceito de soberania. Em este 

âmbito, destacar-se-á a transcendência do direito comunitário como o novo paradigma 

da ciência jurídica que pretende a constituição de um novo modelo de direito a partir de 

uma ordem constitucional de um direito ampliado ao plano supranacional, a ponto de 

pensar-se numa dissolução da modernidade jurídica. Persegue-se como objetivo avançar 

para uma melhor compreensão dos novos pressupostos hermenêuticos da ciência 

jurídica.  

 

1. POSITIVISMO E POS-POSITIVISMO JURÍDICO 

   

No direito contemporâneo já não são as regras escritas as únicas referências 

válidas para condicionar ou regular a conduta humana e, conseqüentemente, operar 

sobre a realidade social. O fato não só se subsume a uma regra escrita que determina 

uma conduta senão a princípios. Emergem os princípios como a Lei maior - “A Lei das 

Leis”: 

[...] pos-positivismo,... corresponde aos grandes momentos 
constituintes das últimas décadas deste século. As novas Constituições 
promulgadas acentuam a hegemonia axiológica dos princípios, 
convertidos em pedestal normativo sobre o qual assenta todo o 
edifício jurídico dos novos sistemas constitucionais.2 

A norma jurídica se amplifica, não se resume a um texto escrito. A solução de 

um caso dado não se encontra só na literalidade ou na expressão semântica do direito, 

senão na conjunção adequada entre a regra escrita (requerimento do dever-ser 
                                                 
1 FARIA, José Eduardo. O Estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 44 (Série: 
Direito, desenvolvimento e justiça: Direito em debate). 
2
 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 12. ed. Brasil: Malheiros Editores Ltda., 

01.2002, p. 237. 
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normativo3) e os princípios. Esta concepção contemporânea parte da idéia, já 

desenvolvida por Ronald Dworkin, que o direito não é só uma regra escrita.4 

Distinguem-se as regras escritas “postas” pelo Estado de uma serie de princípios que 

refletem os valores de uma sociedade determinada, de sua cultura e de sua forma de 

vida. O princípio deve ser observado, não porque vá a promover ou assegurar uma 

situação econômica, política ou social considerada desejável, mas porque é uma 

exigência de justiça ou eqüidade. Assim, o dever-ser normativo se mistura com a noção 

de justiça ou alguma outra dimensão da moralidade. Prima facie se pode considerar 

como uma realidade substancial à norma estabelecida pelo estado que também o jurista 

tem a obrigação de perquirir ou descobrir.  

Para determinação e especificação destes princípios é necessário um 

procedimento hermenêutico que inclua uma perspectiva valorativa, dado que os 

princípios são por si mesmo uma dimensão axiológica do direito. Considera Willis 

Santiago Guerra Filho:  

Esse método, portanto, não só se dirige primordialmente a apreciar e 
implementar valores expressos em princípios, como também, ele 
próprio, é estruturado por meio de uma valoração, na qual se 
explicitam os objetivos que, como seu emprego, se pretende alcançar. 
Isso revela determinações históricas, políticas e culturais a atuar a 
adoção e elaboração de um tal método, que será tanto melhor quanto 
maior a sua adequação às necessidades de uma sociedade, em dado 
momento, o que, por sua vez, pode-se tentar atingir tematizando, 
explicitamente, as opções que se oferecem e indicando aquela 
escolhida.5 

O positivismo puro só circunscrito à norma “posta” pelo Estado -existente e 

portanto válida por ser sancionada pelos orgãos públicos com competência jurídica, 

compreendida por meio de um método de subsunção, dado A deve ser B, aparece 

mitigado. O correto entendimento da norma inclue múltiplas variáveis e perspectivas. O 

ambiente social também condiciona o atuar do homem,6 e o conhecimento desse 

                                                 
3 Cfr. HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. Madrid: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1983, p. 46. Assim: “[…] el interprete… se halla obligado a la inclusión [del problema] 
en su ´programa normativo´ y en su ´ámbito normativo´”. 
4 Vide DWORKIN, Ronald. Levando os direitos a sério. Tradução de Nelson Boeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2002, pp. 36/37. Considera o autor: “[...] quando os juristas raciocinam ou debatem a respeito de 
direitos e obrigações jurídicos, particularmente naqueles casos difíceis nos quais nossos problemas com 
esse conceitos parecem mais agudos, eles recorrem a padrões que não funcionam como regras, mas 
operam diferentemente, como princípios, políticas e outros tipos de padrões... Meu objetivo imediato, 
porém, é distinguir os princípios, no sentido genérico, das regras”.   
5 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 128. 
6 No dizer de Èmile Durkheim: “[...] fatos sociais consistem em maneiras de agir, pensar e sentir 
exteriores ao indivíduo, e dotadas de um poder coercitivo em virtude do qual se lhe impoem”. Apud 
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ambiente amplifica a visão do jurista, não mais restrito à norma sancionada pelo Estado. 

Considera Sergio Alves Gomes:  

[...] Há que se encontrar um modo superador daquilo que foi o estudo 
do Direito durante o século XX, marcado pelo positivismo jurídico. 
Este concebeu o direito como um ordenamento composto de normas, 
em forma de regras jurídicas, menosprezando princípios e valores. 
Predominou, assim, uma visão formalista do direito, despreocupada 
com o conteúdo daquilo que deve ser... Exige-se a confluência de 
vários enfoques no estudo do Jus, isto é, de diversas perspectivas. O 
conjunto destas, possibilitará a percepção de que o Direito é fenômeno 
que se manifesta no ambiente social.7 

O positivismo puro se concentrava num pressuposto para elucidar a ciência 

jurídica, qual era: A norma fundamental de Kelsen.8 Esta é um axioma da teoria pura 

consistente em considerar que a conduta humana deve ser guiada por uma forma 

predeterminada (uma regra formal válida determina o sentido objetivo e correto da 

conduta). Associa-se com o conductivismo psicológico ao conceber as ações humanas 

por meio de estímulos-respostas. 

Esse axioma (constituído pela “grundnorm”) serviu para fundamentar em sua 

teoria pura a validade da norma jurídica e estruturar uma pirâmide de fontes normativas. 

O sentido objetivo da conduta estaria predeterminado, ou dado, por uma norma que vale 

porque, por sua vez, ela também tem um fundamento objetivo de validade dado por uma 

norma superior. Portanto, a conduta é correta ou incorreta e não justa ou injusta, se 

adéqua ou não à norma. Por isso o emprego de uma linguagem prescritiva. Em caso da 

conduta não adequar-se, a conseqüência preestabelecida dada pela prescrição é 

inevitável. Assim, o “Dever Ser” não aparece como uma categoria moral (ou fundada na 

religião ou em algum princípio de justiça), senão como una categoria analítica contida 

                                                                                                                                               
GOMES, Sergio Alves. Hermenêutica Constitucional: um contributo à construção do Estado 
Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 2010, p. 158.   
7 GOMES, Sergio Alves. Op. cit., pp. 150-153. 
8 Para Kelsen a norma tem uma lógica pura, e só pelo fato de existir “supõe” validade, quer dizer, tem 
força objetiva para condicionar a conduta humana. Observemos, sucintamente, alguns trechos de seu 
pensamento: “Se o ato legislativo, que subjetivamente tem o sentido de dever-ser, tem também 
objetivamente este sentido, quer dizer, tem o sentido de uma norma válida, é porque a Constituição 
empresta ao ato legislativo este sentido objetivo. O ato criador da Constitui, por seu turno, tem sentido 
normativo, não só subjetiva como objetivamente, desde que se pressuponha que nos devemos conduzir 
como o autor da Constituição preceitua. Se um homem que se encontra em estado de necessidade exige 
de outro que lhe preste auxílio, o sentido subjetivo da sua pretensão é o que o outro lhe deve prestar 
auxílio. Porém, uma norma objetivamente válida que vincule ou obrigue o outro só existe, nesta hipótese, 
se vale a norma geral do amor do próximo, eventualmente estabelecida pelo fundador de uma religião. E 
esta, por seu turno, apenas vale como objetivamente vinculante quando se pressupõe que nos devemos 
conduzir como o fundador da religião preceituou. Um tal pressuposto, fundante da validade objetiva, será 
designado aqui por norma fundamental (grundnorm)”. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. 
Tradução de João Baptista Machado. 7. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2006, pag. 9 (Itálica me pertence). 
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na própria norma posta pelo estado. É uma categoria lógica transcendental que o 

positivismo introduz no objeto de conhecimento: O dever ser normativo. Dimensão 

amoral e atribuída à linguagem que mostra o universo legal. 

Daí que a norma jurídica não proíbe matar (em Kelsen). A norma ao tratar uma 

situação de fato (repudiada pela sociedade, como o homicídio) –mundo do ser- 

concatena uma sanção. Esta lógica interna é fatal: verificado o fato a conseqüência é 

inexorável. A validade esta fundada na dimensão do “Dever Ser”, que é um imperativo 

hipotético. Não se encontra na linguagem descritiva da norma, senão que se pressupõe. 

Esta estrutura básica, que tanto peso no pensamento jurídico do século XX, foi 

fortemente criticada pela sociologia do direito, quando verificou que o fundamento de 

validade da teoria pura (base da ciência do direito e do atuar de toda a comunidade 

jurídica: advogados, juízes, doutrinadores etc.) não resultava suficientemente 

corroborado na realidade. A sociologia jurídica develou que, desde o ponto de vista 

epistemológico, esse sistema racional científico fundado num pressuposto apresenta um 

problema de verificação de sua hipótese central. Em termos gerais, a sociologia jurídica 

considera que observando a realidade detecta-se que muitas das condutas humanas não 

seguem uma guia predeterminada, ou não respondem ao estímulo específico previsto 

pela sanção normativa. A sanção que estipula uma norma jurídica já não vá diminuir 

necessariamente o delito. O homem em suas inter-relações constrói também 

normatividade própria paralela ao sistema formal estabelecido pelo Estado, e essa 

normatividade tem o mesmo grau de validade e eficácia que a norma estatal. Não existe 

norma superior, nem atribuição de sentido objetivo dado à conduta. O sentido é 

configurado pelas inter-relações do sujeito num contexto social e cultural determinado. 

No positivismo puro vá ser a subsunção do fato à norma, ou seja, tomar a 

norma (material posto e objeto de analise do jurista) para deduzir sua aplicabilidade ao 

caso concreto. No pos-positivismo se considerará a norma como limite do procedimento 

hermenêutico, já não para deduzir uma conseqüência dada sem antes aprofundar nas 

raízes do conflito. Exige um foco realístico e pragmático da norma e do fato para poder 

interpretá-lo, valorá-lo, descobrir relações de causa-efeito a fim de vincular o conflito 

com as variáveis principiológicas aplicáveis. Em definitiva, a atribuição do sentido 

normativo não passa por uma qualidade lógica, objetiva e neutral da norma (em relação 

à uma dimensão axiológica). Para o pos-positivismo, o fenômeno normativo se concebe 

como universo circundante à realidade social histórica e atual de uma sociedade 
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determinada, da qual recebe seu sentido normativo. Esta perspectiva colaborou para a 

conformação do constitucionalismo contemporâneo, de base principiológica.  

Ferrajoli destaca que o “iusnaturalismo” em suas variantes foi a filosofia 

jurídica dominante na época premoderna, enquanto carecia do monopolio estatal da 

produção jurídica, o “iuspositivismo” o foi a partir das codificações e o nascimento do 

Estado moderno, e o “Constitucionalismo” é hoje um novo modelo paradigmático 

depois da introdução da garantía jurisdicional da rigides das constituições.9 Com este 

câmbio revolucionário de paradigma no Direito contemporâneo alteram-se, em primeiro 

lugar, as condições de validade das leis que dependem do respeito já não somente em 

relação às normas processuais sobre a sua formação, senão também em relação às 

normas substantivas sobre seu conteúdo, isto é, dependem de sua coerência com os 

princípios de justiça estabelecidos pela Constituição; em segundo lugar, altera-se a 

natureza da função jurisdicional e a relação entre o juiz e a lei; em terceiro, altera-se o 

papel da ciência jurídica que, devido ao câmbio paradigmático, resulta investida de sua 

função não somente descritiva, senão crítica e construtiva em relação a seu objeto.10 

Ferrajoli defende que a constitucionalização rígida dos direitos fundamentais e a divisão 

dos poderes, impondo obrigações e proibições aos poderes públicos, tem produzido 

efetivamente na democracia uma dimensão “substancial” que corresponde ao modelo 

neo-iuspositivista do Estado Constitucional de Direito (o Estado Constitucional) –

modelo paradigmático contrário ao modelo paleo-iuspositivista do Estado Legislativo 

de Direito (o Estado Legal)-.11 Assim: 

A subordinação da lei aos princípios constitucionais equivale a 
introduzir uma dimensão substancial, não só nas condições de validez 
das normas, senão também na natureza da democracia. O 
constitucionalismo rígido produz o efeito de completar tanto o estado 
de direito como o mesmo positivismo jurídico, que alcanza com ele 
sua forma última e mais desenvolvida.12  

                                                 
9 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP / 
17, 2001, 31-45 pp. 
10 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón. Madrid: Trotta, 1995. Apud STRECK, Lênio Luiz. Jurisdição 
Constitucional e Hermenêutica: uma nova crítica do direito. 2 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 
181. 
11 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP 
/ 17, 2001, p. 31. 
12 Idem, p. 35. Cital literal em Espanhol: “La subordinacion de la ley a los principios constitucionales 
equivale a introducir una dimension sustancial, no sólo en las condiciones de validez de las normas, sino 
tambíen en la naturaleza de la democracia […] el constitucionalismo rígido produce el efecto de 
completar tanto el estado de derecho como el mismo positivismo jurídico, que alcanza con él su forma 
última y más desarrollada” (Tradução livre).  
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Altera-se, neste estágio, a relação entre política e direito, uma vez que o Direito 

já não está subordinado à política, como se dela fosse instrumento, senão que é a 

política que se converte em instrumento de atuação do Direito, subordinada aos vínculos 

a ela impostos pelos princípios constitucionais.13 

O pos-positivismo representa uma reformulação do direito, especialmente no 

que tange aos paradigmas iuspositivistas. Por sua importância, a seguir desenvolver-se-á 

as principais correntes que se sucitaram neste novo contexto de compreensão do 

fenomêno jurídico: “substancialismo” e “procedimentalismo”, perspectivas que 

orientaram uma parte das discussões contemporâneas. 

 

1.1. PROCEDIMENTALISMO E SUBSTANCIALISMO 

 

Dentro deste novo contexto paradigmático da ciência jurídica emerge a 

discussão contemporânea sobre procedimentalismo e substantivismo – com maior 

ênfase no âmbito do direito constitucional. Surgiu, assim, a seguinte pergunta: a 

linguagem constitucional dedica-se mais a questões processuais ou a questões 

substantivas?. 

A democratização social, fruto das políticas do Welfare State, o advento da 

democracia no segundo período pós-guerra e a redemocratização de países que saíram 

de regimes autoritários/ditatoriais trazem à luz Constituições cujos textos positivam os 

direitos fundamentais e sociais. Esse conjunto de fatores, segundo Lênio Streck, 

redefine a relação entre os poderes do Estado, passando o Judiciário (ou os tribunais 

constitucionais) a fazer parte da arena política. Considera o jurista: 

[...] isto porque o Welfare State lhe facultou o acesso à administração 
do futuro, e o constitucionalismo moderno... confiou à justica 
constitucional a guarda da vontade geral... Tais fatores provocam um 
redimensionamento na clássica relação entre os Poderes do Estado, 
surgindo o Judiciário... como uma alternativa para o resgate das 
promessas da modernidade, onde o acesso à justiça assume um papel 
de fundamental importância, através do deslocamento da esfera de 
tensão, até então calcada nos procedimentos políticos, para os 
procedimentos judiciais.14  

Antes, o Estado Liberal de direito conferia à lei o ato estatal de maior valia. No 

esquema racionalista do Estado Liberal o direito era legislado. As regras jurídicas são 

                                                 
13 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y Razón... Apud STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 182.  
14 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 148. 
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escritas (com exceção do caso Inglês). Todo o direito reside na Constituição, na lei 

ordinária e nos atos normativos que complementam a lei. A posição do juiz é no interior 

do ordenamento que está completo: “[...] A função jurisdicional ou encontra o direito 

explícito, ou o desenvolve, quando implícito”.15 Lourival Vilanova considera que em 

um sistema mais rígido de divisão de funções entre os poderes do Estado a mudança 

social vai ter na legislação e na administração seus canais de escoamento mais 

favoráveis. Caso contrário, se o sistema é mais flexível, o direito como regra geral, que 

fixa pressupostos típicos e conseqüencias típicas, não tem apenas fonte formal no direito 

do Congresso e no direito do poder regulamentador; então, concede ao poder 

jurisdicional o law making power: não só regra para o caso, mas norma abstrata, de 

validade para toda uma classe (conjunto lógico) de casos.16  

O procedimentalismo e substancialismo discutem duas teses principais: 1) 

Como se deve comportar o Judiciário frente aos restantes poderes; 2) Como se deve 

conceber, e conseqüentemente, interpretar o sistema normativo (começando pela 

constituição). A ênfase dada pelos teóricos à dimensão processual do ordenamento 

jurídico parte da premissa que não se pode pretender encontrar no sistema, pela 

qualidade dos problemas com que se defronta a sociedade contemporânea, soluções pré-

(e)scritas e que só se encontrariam realmente ex post.17 Para esta corrente (de tinte 

processual), o objeto da ciência jurídica não seria propriamente as normas, mas sim os 

problemas reais que a elas cabe viabilizar a solução. Destaca Willis Santiago Guerra 

Filho:   

[...] importa acima de tudo, examinar as situações concretas em que os 
interesses envolvidos se manifestam e (eventualmente) entram em 
conflito. Daí a importância de normas procedimentais, que regulam o 
modo de atender esses interesses, sem pretender determinar de 
antemão a solução a ser dada.18 

Segundo Streck, esta postura procedimental encontraria-se capitaneada por 

Habermas.19 Segundo Guerra Filho, também se pode ubicar entre os defensores desta 

                                                 
15 Cfr. VILANOVA, Lourival. Escritos Jurídicos e Filosóficos. São Paulo: IBET, 2003, 2 v., p. 482. 
Afirma o autor: “[...] A teoria constitucional e a institucionalidade concreta do constitucionalismo liberal 
estabelecem o princípio da paridade dos poderes... O Estado liberal de direito pôs a tônica no Legislativo, 
que representa a vontade geral. Era a contraposição ao Estado absoluto, onde a vontade do monarca valia 
como conteúdo de lei. A relação imediata do órgão legislativo com o corpo eleitoral conferia-lhe 
confiança no acerto de suas decisões” (p. 481). 
16 Idem, p. 485. 
17 Cfr. WILLIS SANTIAGO, Guerra Filho. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, pp. 34/35. 
18 Idem, p. 36. 
19 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 154.  
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corrente a Peter Häberle.20 Nos EUA surge no princípio da década em curso uma série 

de teorias com caráter processual (de maior incidência no campo constitucional), como 

são aquelas de J. Choper21 e J. H. Ely22. Outro filósofo de grande prestígio na 

atualidade, que subscreveria a tese do caráter procedimental é John Rawls. Quem 

concebe especificamente a constituição, idealmente, como um procedimento balizado 

por princípios de justiça, no que se conformariam as forças políticas responsáveis pela 

produção legislativa.23 Também visualiza-se um posicionamento semelhante na postura 

exprimida pelo falecido professor e juiz do Tribunal Constitucional Alemã: Konrad 

Hesse –mestre de Peter Häberle e F. Müller, entre outros-, em sua obra “Escritos de 

Derecho Constitucional”.24  

Segundo Hesse os dispositivos constitucionais, para poder condicionarem ou 

determinarem a conduta humana, precisam de um processo de concretização (atuação 

humana) que leve em consideração as singularidades das relações vitais concretas sobre 

qual a norma pretende incidir.25 Esse processo de concretização é, por um lado, um 

procedimento hermenêutico e, por outro, um processo histórico e de vontade política 

para conseguir: Adequação e Atualização constante do ordenamento jurídico. A 

Adequação da norma constitucional reflete a possibilidade de realização dos conteúdos 

normativos em relação ao desenvolvimento espiritual, social, político e econômico de 

uma sociedade concreta. Trata-se de uma “[...] disposição individual do presente”26 para 

realizar os requerimentos normativos.  

Por outro lado, a Atualização reflete a vontade constante dos implicados no 

processo constitucional de realizar a constituição. Como indica Hesse, trata-se de nossa 

“[...] disposição para considerar como vinculantes seus conteúdos”.27 Postura que 

corrobora, por sua vez, a necessidade de abertura do sistema normativo interno, em 

                                                 
20 Nas palavras de Guerra Filho: “[...] A constituição é vista por Häberle como processo aberto para a 
participação pluralística dos representantes das mais diversas interpretações”. Vide WILLIS SANTIAGO, 
Guerra Filho. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 37. No mesmo sentido, ver: Häberle, Peter. Hermenêutica 
Constitucional – A sociedade dos Intérpretes da Constituição: Contribuição para a Interpretação 
Pluralista e Procedimental da Constituição. Porto Alegre: Sergio Fabris, 1997, p. 38.  
21 In: “Judicial Review and National Political Process”. 
22 In: “Democracy and Distrust”. 
23 Cfr. RAWLS, John. A Theory of Justice. Oxford: [s.n.], 1972, p. 197. Apud WILLIS SANTIAGO, 
Guerra Filho. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, pp. 38/39. 
24 Vide HESSE, Konrad. Escritos de Derecho Constitucional. 2. ed. Tradução ao Português de Pedro 
Cruz Villalon. Madrid: Centro de Estudios constitucionales, 1992. 
25 Idem, pp. 25/26. 
26 Idem, p. 26 (Tradução livre). 
27 Idem, p. 23. 
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especial, do ordenamento constitucional. Considera K. Hesse: “[...] a constituição 

engloba os carateres de abertura e amplitude, de uma parte, com a presença de 

disposições vinculantes de outra”.28 Caráter este que apresenta a virtude de responder 

adequadamente às mudanças históricas mantendo, por outro lado, as disposições 

vinculantes a fim de estabilizar as instituições, preservando a vida da comunidade de 

sua dissolução numa transformação contínua, inacabável e incontrolável.29 Emerge a 

constituição como ordenamento dinâmico e cuja força normativa tem “[...] a capacidade 

de operar na realidade da vida histórica de forma determinante e reguladora”,30 sempre 

que este condicionada por políticas constitucionais que possibilitem o acordo entre 

realidade constitucional e o direito constitucional. Esta formulação do conceito de 

constituição aberta permite visualizar o caráter procedimental. Segundo Streck: 

O paradigma procedimentalista [...] parte da idéia de que os sistemas 
jurídicos surgidos no final do século XX, nas democracias de massas 
dos Estados Sociais, denotam uma compreensão procedimentalista do 
Direito. Assim, no Estado Democrático de Direito, muito embora 
Habermas reconheça a importância da tarefa política da legislação, 
como crivo de universalidade enquanto aceitabilidade generalizada 
por que têm que passar as normas a serem genérica e abstratamente 
adotadas, vê no Judiciário o centro do sisema jurídico, mediante a 
distinção entre discursos de justificação e discursos de aplicação.31 

O processo aparece, então, como resposta à exigência de racionalidade, que 

caracteriza o direito moderno.32 Este caráter de “procedimentalização” é um programa 

político de racionalidade do “modus operandi” da atividade Estatal.33 Para Habermas o 

direito e as normas jurídicas apresentam especificidades tais que impedem que o Direito 

seja considerado como um caso especial de aplicação da moral. Segundo Habermas, o 

                                                 
28 Idem (Tradução livre). 
29 Idem. Os fundamentos filosófico-políticos sugeridos pelo autor alemão são os seguintes: “Lo 
persistente no debe convertirse en un obstáculo allí donde el movimiento y el progreso se imponen; de lo 
contrario el cambio se produce al margen de la norma jurídica. Lo cambiante no debe eliminar la virtud 
estabilizadora de las disposiciones vinculantes; de lo contrario, queda incumplido el cometido de la 
Constitución, el orden juridico fundamental de la Comunidad”. 
30 Idem, p.  25. 
31 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 155. 
32 WILLIS SANTIAGO, Guerra Filho. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso 
Bastos Editor, Instituto Brasileiro de Direito Constitucional, 2000, p. 31.  
33 “(L)a burocratizzazione della funzione giudiciaria risponde ad un programma politico di 
razionalizzazione del modus operandi… Alla razionalizzazione dell´apparato amministrativo corrispone, 
sul piano scientifico, l´elaborazione della teoria dell´atto amministrativo, cosi come alla razionalizzazione 
dell´apparato giudiziario corrisponde l´elaborazione della categoria del procedimento” (p. 886/887). Cfr. 
DENTI, Vittorio. Dottrine del processo e riforme giudiziare tra illuminismo e codificazioni. In: Diritto e 
potere nella storia europea. Atti del quarto Congresso internazionale della Società Italiana di Storia dei 
Diritto (in onore di Bruno Paradisi), v. II, Firenze, p. 883 e s., 1982. Apud WILLIS SANTIAGO, Guerra 
Filho. Teoria Processual da Constituição. 2. ed. São Paulo: Celso Bastos Editor, Instituto Brasileiro de 
Direito Constitucional, 2000, pp. 29/30.   
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trabalho com as normas jurídicas, a sua interpretação e aplicação, deve deixar-se reger 

por uma lógica deôntica binária (principio da adequablidade das normas à unicidade e 

irrepetibilidade da situação concreta de aplicação), e não por uma axiologia gradual e 

multipolar (princípio da ponderação ou do equilibrio de valores). Recusa tanto o 

processo hermenêutico de aplicação de normas como se fossem valores quanto critica 

duramente o enfoque monológico e hercúleo de um juiz que se sobressai por sua virtude 

e acesso privilegiado à verdade. Critíca (Habermas) a idéia de concretização dos valores 

materiais constitucionais, aludindo que o tribunal constitucional transforma-se numa 

instância autoritária ao deixar-se conduzir pela idéia da realização de valores materiais 

dados preliminarmente no direito constitucional. Critíca a assim denominada 

jurisprudência de valores adotada pelas Cortes Européias, especialmente a Alemã. Uma 

interpretação constitucional orientada por valores que opta pelo sentido teleológico das 

normas e princípios constitucionais, ignorando o caráter vinculante do sistema de 

direitos constitucionalmente assegurados, desconhece, na opinião de Habermas, não 

apenas o pluralismo das democracias contemporáneas, mas fundamentalmente a lógica 

do poder econômico e do poder administrativo. A concepção de comunidade ética de 

valores compartilhados, que justifica o modelo hermenêutico proposto pelos 

comunitários (ou substancialistas) parece desconhecer as relações de poder assimétricas 

inscritas nas democracias contemporâneas. No Estado Democrático de Direito os 

Tribunais Constitucionais deveriam adotar uma compreensão procedimental da 

Constituição. Habermas propõe, assim, que o Tribunal Constitucional deve ficar 

limitado à tarefa de compreensão procedimental da Constituição, isto é, limitando-se a 

proteger um processo de criação democrática do Direito. O Tribunal Constitucional não 

deve ser um guardião de uma suposta ordem suprapositiva de valores substanciais. 

Deve, sim, zelar pela garantia de que a cidadania disponha de meios para estabelecer um 

entendimento sobre a natureza dos seus problemas e a forma de sua solução.34   

Este caráter “processual” da Constituição permite outorgar uma nova 

legitimidade ao direito, já que consegue introduzir no decorrer do processo de 

realização da norma um confronto entre valores e interesses políticos para conseguir um 

resultado, verificando-se assim una re-articulação entre moral, política e direito. Mas, 

essa legitimidade advinda deste caráter procedimental, onde a legitimidade não se 

encontra no conteúdo da norma senão no procedimento (noção habermasiana de 

                                                 
34 Vide HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia. Entre facticidade e validade, I e II. Rio de Janeiro: 
Tempo Universitario, 1997.  
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fundamentação moral racionalizadora dos conteúdos normativos), supõe uma sociedade 

com um padrão de qualidade de vida compartilhado, ou seja, comum. Neste tipo de 

sociedades possibilita-se uma intensidade comunicativa livre entre os integrantes do 

corpo social, por meio de instituições que regulam e estabilizam o conflito. Diferente se 

da em sociedades onde esse agir comunicativo, racionalizador e moralizador da vida e 

legitimante do direito, se ve truncado precisamente pelas distâncias sociais. Esse intuito 

digno de procurar a paz se trunca em sociedades com estruturas de distribuição da 

riqueza extremamente polarizadas. Nesta linha de pensamento, considera Lênio Streck 

que várias críticas podem ser dirigidas a Habermas. Por exemplo, que as condições 

ideais requeridas para as deliberações práticas parecem constituir o cenário próprio de 

uma utopia. Assim:  

[...] Podem ser trazidas à colação as críticas de Bubner e F. Ost... para 
Bubner... sem dúvida, a condição ideal da sociedade, à semelhança do 
´reino dos fins´ Kantiano, não é deste mundo, [...] o diálogo como um 
modelo de comunicação social sob as condições da razão pura 
permanece um postulado utópico que continua em oposição 
permanente à formas reais em que os seres humanos se relacionam... o 
consenso supõe confirmada a narrativa da emancipação universal dos 
seres humanos, livres e racionais.35 

O procedimentalismo, entendido como superação de modelos já realizados, 

assume proporções fundamentais nas democracias onde os principais problemas de 

exclusão social e dos direitos fundamentais foram resolvidos. Parte, implícitamente, do 

pressuposto de que a etapa do Welfare State foi realizada e, com isso, pressupõe 

sociedades com alto grau de emancipação social e autonomia dos individuos. Em 

Habermas fica claro que uma comunicação sem constrangimento nem distorção 

pressupõe uma sociedade definitivamente emancipada, com indivíduos autônomos.36 

Como contraponto, advogando pelas teses “substancialista”, pode-se encontrar 

a: Cappelletti, Ackerman, L. H. Tribe, M. J. Perry, H. H. Wellington, em alguma 

medida Dworkin (na leitura que dele faz Robert Alexy), e no Brasil por juristas como 

Paulo Bonavides, Celso Antonio Bandeira de Mello, Eros Grau, Fábio Comparato, entre 

                                                 
35 Cfr. BUBNER, R. Filosofia moderna Alemana. Madrid: Ed. Cátedra, 1984, pp. 228 e segs. Apud 
STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 174. 
36 Neste sentido, Paulo Bonavides considera que o posicionamento de Habermas demandaria, “[...] para a 
eficaz aplicação da Constituição aberta, a presença de sólido consenso democrático, base social estável, 
pressupostos institucioanais firmes, política bastante ampliada e desenvolvida, fatores, sem dúvida, 
difíceis de achar nos sistemas políticos e sociais de nações subdesenvolvidas ou em desenvolvimento”. 
Cfr. STRECK, Lênio Luiz. Op., cit., pp. 159-173/174.  
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outros.37 Esta perspectiva levanta o seguinte problema: os direitos fundamentais 

efetivamente se realizam só pela intermediação de procedimentos democráticos?. Ou, 

contrariámente, é uma expectativa da sociedade a realização dos direitos fundamentais, 

que só ao Estado é possível exigir, quem pode e deve (imperativo jurídico) procurar por 

meio do procedimento aprofundar e realizar efetivamente os direitos elementares?. 

Parte-se de uma forte crítica às teses “procedimentalistas”. Para isso, sustentam os 

“substancialistas”, o processo deve completar-se com uma teoria dos direitos e valores 

substantivos. 

Considera-se a Constituição como um conjunto de valores compartilhados por 

uma determinada comunidade política, e corresponde ao interprete revelar, 

hermeneuticamente, a partir da sua imersão interpretativa no fundamento do convívio 

em sociedade, os preceitos fundamentais. Parte da teoria da interpretação ou 

hermenêutica filosófica como a “arte de compreender”;38 segundo Gadamer, como um 

ato complexo criativo atribuidor de sentido. A problematização constante impulsa ao 

sujeito cognoscente produzir, não só um conceito abstrato (seja este universal ou que 

revista qualidade de totalidade e abrangência), fundamentalmente um sentido 

existencial: conferir “vida”. Um ato de atribuição de sentido especialmente para a 

própria vida. Interpretar é, em consequencia, buscar sentido para a própria existência em 

comum. Análise existencialista aplicada, que segundo Alfried Längle é viver com 

sentido. O sentido é um curso de vida por um determinado período de tempo. Seguindo 

este curso, percorre-se a pista em direção a um valor pelo qual vale a pena viver.39 A 

partir da hermenêutica filosófica, sobretudo no pensamento de Gadamer, abre-se o 

caminho para esta corrente “substancialista”. “Abrir possibilidades para um diálogo 

entre a hermenêutica filosófica e a hermenêutica jurídica constitucional e contribuir para 

o desenvolvimento de perspectivas construtoras do Estado Democrático de Direito”.40 A 

hermenêutica filosófica abre horizontes à hermenêutica jurídica. 

Procura-se integrar o ser humano marginalizado da sociedade. A presença de 

fundamentos, princípios e objetivos comuns revela então a procura de uma constante 

necessidade de construção de unidade e de sentido para a vida. Unidade que não 

significa a produção de um estado armónico de coincidência geral. Mas bem, “[...] uma 

                                                 
37 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., p. 155.  
38 GOMES, Sergio Alves. Hermenêutica Constitucional: um contributo à construção do Estado 
Democrático de Direito. Curitiba: Juruá, 2010. p. 95. 
39 Idem, p. 93. 
40 Idem, p. 107. 
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unidade que espelha o modo de ser do próprio homem, com suas mútiplas 

características, carências e possibilidades”.41 Destaca Willis Santiago Guerra Filho: 

A questão central que se coloca, então, para enfrentar o problema do 
correto entendimento de nossa Constituição da República, é a de se 
estabelecer o princípio e valor maior à luz do qual se poderão 
esclarecer dúvidas quanto à forma adequada de equacionar o 
conflito... O princípio construtivo e fundamental que procuramos 
encontra-se, portanto, implícito e pressuposto na reunião entre Estado 
de Direito e Democracia.42 

Os meios de argumentação, do qual fará uso a hermenêutica jurídica, têm por 

objetivo a explicitação dos fundamentos e fins deste mencionado paradigma estatal 

positivado nos principios fundamentais da Constituição. O procedimiento interpretativo 

passa a ser construtivo e criativo. A esse mecanismo de construção de sentido do 

princípio involucram-se aspectos valorativos do interprete por atribuir uma dimensão 

axiológica ao direito explicitando os valores sociais da comunidade. Nessa construção 

de determinação da dimensão axiológica, expressada por meio dos princípios, o 

interprete o tera que fazer nos límites semánticos estabelecido no texto da regra 

jurídica.43  

Criticando o modelo procedimentalista de Habermas, Streck considera que 

propõe um modelo de democracia constitucional que não tem como condição prévia 

fundamentar-se nem em valores compartilhados, nem em conteúdos substantivos, mas 

em procedimentos que asseguram a formação democrática da opinião e da vontade e 

que exige uma identidade política não mais ancorada em uma “noção de cultura”, mas, 

sim, em uma “noção de cidadão”. O modelo substancialista trabalha na perspectiva de 

que a constituição estabelece as condições do agir político-estatal, a partir do 

pressuposto de que a constituição é a explicitação do contrato social (contrato social 

também deve ser entendido a partir do paradigma hermenêutico, e não como como um 

ponto de partida congelado). Em síntese:  

[...] a corrente substancialista entende que, mais do que equilibrar e 
harmonizar os demais Poderes, o Judiciário deveria assumir o papel de 
um intérprete que põe em evidência, inclusive contra maiorias 

                                                 
41 Idem,  p. 100. 
42 GUERRA FILHO, Willis Santiago. Teoria da Ciência Jurídica. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 134.  
43 Esta doutrina desencadeia, como proposta, a idéia de interpretar o direito a partir dos signos 
estabelecidos na norma escrita, mas, sempre condicionados pelos princípios. Vide NEVES, Marcelo. 
Teoria da Inconstitucionalidade das Leis. São Paulo: Saraiva, 1988, p. 73. Sustenta o autor: “[...] numa 
perspectiva semiótica... o tratamento e solução jurídicos são condicionados intensamente pelo contexto 
fático-social e pelo ideológico, em face das propriedades semânticas e pragmâticas da linguagem 
cosntitucional, que implicam um modo de pensar situacional – nao sintático-semânticamente isolado”. 
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eventuais, a vontade geral implícita no direito positivo, especialmente 
nos textos constitucionais, e nos princípios selecionados como de 
valor permanente na sua cultura de origem e na do Ocidente.44   

A tese substancialista parte da premissa de que a justiça constitucional deveria 

assumir uma postura intervencionista, sem se propor uma (simplista) judicialização da 

política e das relações sociais (e nem a morte da política).45 O lema é que o poder 

judiciário não pode assumir uma postura passiva diante da sociedade. Dá-se ao Poder 

Judiciário uma nova inserção no âmbito das relações dos poderes de Estado, levando-o a 

transcender as funções de cheks and balances mediante uma atuação que leve em conta 

a perspectiva de que os valores constitucionais têm precedência mesmo contra textos 

legislativos produzidos por maiorias eventuais, forma de evitar a usurpação da soberania 

popular por parte de instituições públicas ou privadas.46 Intervenção substancialista 

significa realizar efetivamente os preceitos e princípios ínsitos aos Direitos 

Fundamentais Sociais e ao núcleo político do Estado Social previsto na Constituição de 

1.988. Cabe ao poder judicial tomar uma atitude ativa na realização desses fins sociais, 

através da correição de prestações dos serviços sociais básicos para a elaboração de um 

projeto apto à construção de uma concepção substancial de democracia, onde a primazia 

(ainda) é a de proceder à inclusão social e o resgate das promessas da modernidade, 

exsurgente da refundação da sociedade proveniente do processo constituinte de 1.988.47  

Estes modelos hermenêuticos de compreensão do direito não podem solapar o 

contexto atual de globalização econômica e pluralismo jurídico. Hoje, é possível 

sustentar que o Estado é o centro geométrico da positividade jurídica?. Que mudanças 

estruturais sofreu o Estado e o Direito em seu arcabouço funcional e em suas linhas 

arquitetônicas?. Estes interrogantes constituem o objeto principal desta pesquisa. 

Levando-se em conta as características do mundo contemporâneo, a seguir, defendem-

se conceitos, categorias, regras e procedimentos jurídicos novos desconhecidos pela 

                                                 
44 STRECK, Lênio Luiz. Op. cit., pp. 159-162/163. 
45 Idem, p. 85.   
46 Idem, p. 180. 
47 Idem, p. 185-190. Emerge neste contexto a possibilidade do judiciário intervir nas políticas públicas. 
Em casos individuais pode ocorrer a condenação do Poder Público para a prestação de determinado 
serviço público básico, ou o pagamento de serviço privado (por exemplo, reembolso das despesas de 
atendimento em hospital particular). Cfr. QUEIROZ, Cristina. Interpretação e Poder Judicial – sobre a 
epistemologia da construção constitucional. Coimbra: Coimbra Editora, 2000, p. 65. Em igual sentido: “O 
juiz de direito Alexandre Morais da Rosa, após alentada fundamentação, sustentada nos princípios 
constitucionais e na idéia da força normativa do texto constitucional, assumindo explícitamente a postura 
substancialista, deferiu liminar, determinando a matrícula para todas as crianças (2.948) que estavam em 
´fila de espera´ para ingresso na rede pública municipal (Proc. 038.03.008229-0)”. Resenha de: STRECK, 
Lênio Luiz, Op. cit., p. 187. 
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teoria jurídica clássica e moderna (permeadas pela filosofia iuspositivista e pos-

positivista). Elementos que servem para configurar os novos pressupostos 

hermenêuticos da ciência jurídica contemporânea. 

 

2. REFORMULAÇÃO NO DIREITO CONTEMPORÂNEO: 

PRESSUPOSTOS PARA UMA NOVA HERMENÊUTICA 

 

Começa-se este tópico com a seguinte pergunta, por ser subsidiária ao objeto 

principal desta pesquisa: É possível sustentar que a constituição atua como lei única da 

totalidade social?. Chegar a uma possível resposta para o problema da pesquisa, aliado a 

esta pergunta, incita remarcar algumas transformações econômicas e políticas ocorridas 

nas útlimas décadas do século XX em face dos objetivos deste trabalho.  

Entre as características do mundo contemporâneo, José Eduardo Faria destaca: 

Uma das principais características do mundo contemporâneo é a 
pluralização dos tempos de poder... Na teoria política-jurídica clássica, 
o poder abarcava o conjunto de espaços e todas as temporalidades – 
como sugere a epistemologia hobbesiana, fortemente dominada pelas 
leis da mecânica. No atual mundo pós-hobbesiano, mais cibernético 
do que mecanicista, os modos de espacialização se multiplicam e a 
temporalidade se decompõe.48 

A queda do muro de Berlim e o desmanche da antiga União Soviética, em 

1989, que levou ao fim da guerra fria, propiciou a redistribuição de poder no sistema 

internacional, abrindo caminho para a substituição de um cíclo político marcado pelas 

polaridades definidas das relações Leste/Oeste e Norte/Sul, por outro caracterizado por 

uma ordem multipolar e policêntrica, que junto com a expansão das tecnologias de 

comunicação e informação foi decisivo para a reconfiguração do sistema mundial.49 Os 

problemas mais amplos e complexos causados pelo conjunto de transformações 

políticas e econômicas acabaram ficando fora do alcance e controle das instituições 

políticas e dos órgãos jurídicos tradicionais – como o Poder Legislativo, o Poder 

Judiciário e o Ministério Público. “O ordenamento jurídico e o sistema judicial do 

Estado nacional viram-se progressivamente erodidos em sua pretensão de supremacia e 

                                                 
48 FARIA, José Eduardo. O Estado e o direito depois da crise. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 33 (Série: 
Direito, desenvolvimento e justiça: Direito em debate). 
49 Idem, p. 41. 
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universalidade”.50 A premissa de José Eduardo Faria é a seguinte, digna de ser 

sublinhada: 

Os espaços tradicionalmente reservados ao direito positivo e à política 
legislativa já não coincidem com o espaço territorial [global] e... os 
Estados nacionais enfrentam dificuldades crescente para neutralizar os 
efeitos de fatores externos e para atuar como reguladores do sistema 
financeiro doméstico e globalizado, por meio de seus mecanismos 
político-normativos internos, essas questões colocam o pensamento 
jurídico frente a alguns problemas importantes.51 

Por sua vez, o novo paradigma que expõe o mundo ocidental, com o 

surgimento do direito comunitário hoje vivenciado na sua máxima expressão na União 

Européia, configura uma transformação radical do direito estatal. Luigi Ferrajoli 

considera que existe uma crise no direito positivo moderno manifestada em outras 

tantas formas de regresão a um direito jurisprudencial de tipo premoderno: por um lado, 

o colapso da capacidade reguladora da lei e o retorno ao papel criativo da jurisdição; por 

outro, a perda da unidade e coerência das fontes e a convivência e superposição de 

diversos ordenamentos concorrentes.52 

Vivencia-se uma crise nos pressupostos moderno do Estado e sua soberania, 

introduzido pela nova forma de relacionamento entre os países que expõe o mundo 

Ocidental - atualmente com a União Européia. O modelo político e jurídico do Estado 

(próprio da Modernidade) se tornou: “[...] uma unidade de análise relativamente 

obsoleta...”.53 Considera Floriano Peixoto, o “Estado Desafiado” significa uma 

reformulação dos elementos tidos como típicos e constitutivos dos Estados-Modernos. 

As mudanças econômicas, sociais e políticas contemporâneas, transformaram esses 

elementos caracterizadores que hoje são postos em dúvida e não podem mais servir de 

base filosófico-política (do ponto de vista epistemológico) para sustentar a existência 

dessa unidade ontológica própria da idade moderna: O Estado-Nação. A vida atual da 

nação, mediante a integração comunitária dos países, dimensionou-se a espaços além 

das fronteiras clássicas tradicionalmente limitadas por territórios, cultura, língua, 

costumes etc., estimulando e fortalecendo um novo sentimento de pertença nos cidadãos 

                                                 
50 Idem, p. 37. 
51 Idem, p. 34. 
52 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP 
/ 17, 2001, p. 35. 
53 DE AZEVEDO MARQUES NETO, Floriano Peixoto. Regulação Estatal e Interesses Públicos. São 
Paulo: Malheiros Editores, 2002, p. 129. 
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e o nascimento de uma nova consciência subjetiva.54 Do mesmo modo, a “soberania” 

também dimensionou sua concepção e caracterização jurídico-política tradicional a um 

espaço mais amplo (agora dentro da órbita do Direito Internacional). Asevera Ferrajoli: 

De fato o que entrou irreversivelmente em crise, bem antes do atributo 
da soberania, é precisamente seu sujeito: o Estado nacional unitário e 
independente, cuja identidade, colocação e função precisam ser 
repensadas à luz da atual mudança, de fato e de direito, das relações 
internacionais.55   

Hoje, em conseqüência, não pode cindir-se quaisquer problema jurídico da 

órbita do Direito Internacional. Fora do horizonte do direito internacional, de fato, 

nenhum dos problemas que dizem respeito ao futuro da humanidade pode ser resolvido, 

e nenhum dos valores do nosso tempo pode ser realizado: não apenas a paz, mas 

tampouco a igualdade, a tutela aos direitos de liberdade e sobrevivência, a segurança 

contra a criminalidade, a defesa do meio ambiente concebido como patrimônio da 

humanidade. E isso depende não apenas do caráter já global do tamanho desses 

problemas, pois uma integração do mundo já se realizou em todos os planos e em todas 

as esferas de vida em relação às quais tais problemas se colocam: na economia, na 

produção, na exploração e no aproveitamento dos recursos, nos equilíbrios ecológicos, 

na grande criminalidade organizada, no sistema das comunicações.56 

Com estas considerações de base, considerar-se-á agora a natureza específica 

do Direito Comunitário. Se bem a matriz originária do Direito Comunitário é um tratado 

internacional não se constitui como uma rama o uma parte do direito internacional 

clássico. É um fenômeno que emerge a partir da formação dos blocos regionais de 

integração, mas, com a delegação de soberania a órgãos supranacionais. Considera Luiz 

Roberto Silva: 

[...] é fundamental distinguirmos o Direito da Integração do Direito 
Comunitário. O primeiro é um desdobramento do Direito 
Internacional Público... não tem autonomia positivo-epistemológica, 
pois parte do próprio Direito Internacional Público. O Direito 
Comunitário, por sua vez, só se faz presente no processo de integração 
acompanhado da delegação de soberania e da formação de uma esfera 
político-jurídica supranacional... estágio bastante avançado da 

                                                 
54 Para ampliar sobre o tema, ver HABERMAS, Jürgen. A constelação Pos-Nacional: Ensaios Políticos. 
São Paulo: Littera Mundi, 2001. 
55 FERRAJOLI, Luigi. A soberania no mundo moderno: nascimento e crise do Estado Nacional. 
Tradução de Carlos Coccioli e Márcio Lauría Filho. São Paulo: Martins Fontes, 2002, p. 45. 
56 Idem, p. 51. 
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integração econômica, política, social e jurídica entre Estado 
soberanos.57  

No Direito Internacional Público (DIP) o pressuposto é a autonómia e 

autodeterminação dos povos, no Direito Comunitário é a “interdependência” das 

múltiplas dimensões da vida social (econômica, social, política, cultural). Por vía do 

DIP busca-se uma unidade e a estruturação institucional da sociedade internacional 

assumindo um caráter intergovernamental, em câmbio, o que caracteriza o Direito 

Comunitário não é a filosófia de unidade senão de heterogeneidade social, de 

pluralidade jurídica e multiplicidade cultural em face de um sistema institucional 

supranacional. Este direito implica, sim, uma transformação epistemológica do direito e, 

conseqüentemente, dos pressupostos hermenêuticos da ciência jurídica moderna 

(fundada tanto na doutrina do positivismo e/ou no pos-positivismo). O universo 

institucional criado pela integração produz uma diversidade de normas jurídicas 

atentando diretamente contra o monopólio da produção jurídica ostentado pelo Estado 

moderno. Como diz Ferrajoli: 

É uma conseqüência do fim do estado nacional como monopólio da 
produção jurídica. É emblemático a respeito o processo de integração 
da Europa. Por um lado, tal processo esta deformando a estrutura 
constitucional das democracias nacionais, tanto no aspecto da 
representatividade política dos órgãos comunitários dotados de 
maiores poderes normativos, como em sua rígida subordinação a 
límites e controles constitucionais claramente ancorados na tutela dos 
direitos fundamentais. Por outro lado, tem situado fora dos límites dos 
estados nacionais grande parte dos centros de decisão e das fontes 
normativas, tradicionalmente resservadas a sua soberania.58 

O Direito Comunintário tem seu próprio estatuto epistemológico, diferenciado 

do direito internacional, e reformula diretamente a fonte de legitimação jurídica interna 

de cada Estado. O caráter de eficácia direta e prevalência da norma comunitária 

                                                 
57 SILVA, Roberto Luiz. Direito Comunitário e de Integração. São Paulo: Ed. Síntese Ltda, 1999, p. 
44. 
58 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP 
/ 17, 2001, p. 36 (Tradução livre). Cita literal em Espanhol: “Es una consecuencia del fin del estado 
nacional como monopolio exclusivo de la producción jurídica. Es emblemático al respecto el proceso de 
integración de Europa. Por un lado, tal proceso esta deformando la estructura constitucional de las 
democracias nacionales, tanto en el aspecto de la representatividad política de los órganos comunitarios 
dotados de mayores poderes normativos, como en el de su rígida subordinación a limites y controles 
constitucionales claramente anclados en la tutela de los derechos fundamentales. Por otro lado, ha situado 
fuera de los limites de los estados nacionales gran parte de los centros de decisión y de las fuentes 
normativas, tradicionalmente reservados a su soberanía”. O autor faz uma cita na pagina 43 [ponto 7] 
considerando o seguinte: “Se ha calculado que son directa o indirectamente de origen comunitario el 80 
% de nuestra legislación; cfr. M. Cartabia y J.H.H. Weiler, L´ Italia in Europa, Profili istituzionli e 
costituzionali, II Mulino, Bologna, 2000, p. 50”. 
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transformam o espírito e a natureza do direito interno (tanto público como privado). A 

referência, no universo de países integrados, deixa de ser diretamente o direito nacional, 

inclusive a própria constituição, para passar a ser o direito supranacional sem violar o 

Estado de direito interno.59 A primazia do Direito Comunitário, no âmbito do exercício 

das competências atribuídas às instituições Européias, não se afirma como superioridade 

hierárquica, senão como uma exigência existencial desse direito afim de lograr na 

prática o efeito direto e a aplicação uniforme em todos os Estados.  

Perfilam-se conceitos e categorias jurídicas, como os de primazia e 

supremazia, para adequar-se a uma nova realidade e dar resposta às relações 

problemáticas entre os Tratados Internacionais de Integração e os sistemas 

constitucionais internos. Neste sentido, serve de exemplo a jurisrudência do Tribunal 

Constitucional Espanhol (como de outros Tribunais Constitucionais da Europa), que 

começou a avaliar a problemática vindo a adotar um posicionamento que, sem dúvida, 

influiria na comunidade jurídica e, conseqüentemente, nas funções e delimitações do 

próprio Estado e do Direito.60 O Tribunal Constitucional Espanhol manifestou que “a 

proclamação da primazia do direito da União [Européia]... não contradiz a supremazia 

da constituição”.61 Para a alta corte Espanhola: 

Primazia e supremazia são categorias que se desenvolvem em ordens 
diferenciados. Aquela, diz respeito à aplicação de normas válidas; 
esta, diz respeito aos procedimentos de normação... A supremazia da 
Constituição é, pois, compatível com regímenes de aplicação que 

                                                 
59 Neste sentido se tem pronunciado a maioria dos Tribunais Constitucionais Europeus. Vide 
SENTENCIA N° 183 apud FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad 
de Camerino (Itália): RIFP / 17, 2001, p. 43. Entre eles, a jurisprudência do Tribunal Constitucional da 
Espanha explícitamente tem dito: “A operação de sessão do exercício da competência à União Européia e 
a integração conseguinte do Direito Comunitário em nosso próprio impõem límites inevitáveis às 
faculdades soberanas do Estado, aceitáveis únicamente contanto que o Direito Europeu seja compatível 
com os princípios fundamentais do Estado Social e Democrático de Direito estabelecido pela Constituição 
Nacional... Esses limites materiais, não recolhidos expressamente no preceito constitucional, mas que 
implicitamente derivam-se da Constituição e do sentido essencial do próprio preceito traduzem-se no 
respeito da soberania do Estado, de nossas estruturas constitucionais básicas e do sistema de valores e 
princípios fundamentais consagrados em nossa Constituição”. (Cfr. ESPAÑA. Declaración Tribunal 
Constitucional Español 2004-001. DTC 1/2004, de 13 de Diciembre de 2004, 1-29 p. Disponível em: 
<http://www.tribunalconstitucional.es/Stc2004/DTC2004-001.htm>. Acesso em: 18 jan. 2005, 
especificamente p. 8). Referência literal em Espanhol: “La operación de cesión del ejercicio de 
competencias a la Unión Europea y la integración consiguiente del Derecho Comunitario en el nuestro 
propio imponen límites inevitables a las facultades soberanas del Estado, aceptables únicamente en tanto 
el Derecho Europeo sea compatible con los principios fundamentales del Estado Social y Democrático de 
Derecho establecido por la Constitución Nacional… Esos límites materiales, no recogidos expresamente 
en el precepto constitucional, pero que implícitamente se derivan de la Constitución y del sentido esencial 
del propio precepto, se traducen en el respeto de la soberanía del Estado, de nuestras estructuras 
constitucionales básicas y del sistema de valores y principios fundamentales consagrados en nuestra 
Constitución” (Tradução livre). 
60 Adota-se como referência teórica, independente do espaço de localidade da jurisprudência. 
61 Cfr. ESPAÑA. Declaración Tribunal Constitucional Español 2004-001. Op. cit., p. 11(Tradução livre). 
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outorguem preferência aplicativa a norma de outro ordenamento 
diferente do nacional sempre que a própria constituição assim o tenha 
disposto.62 

O fenômeno que se exprime com o Direito Comunitário, que já tem mais de 

meio século de existência, nunca antes existiu na cultura jurídica da humanidade; a 

ponto de pensar-se em risco de dissolução da modernidade jurídica.63 Este novo direito 

introduz um terceiro câmbio de paradigma na ciência jurídica, como sinala Ferrajoli: O 

primeiro estaria dado pelo trânsito do direito jurisprudencial premoderno, fundado na 

doutrina jusnaturalista (na idéia de justiça), ao Estado legislativo de direito (com o 

nascimento dos Estados modernos e do positivismo jurídico); a segunda transformação 

paradigmática verificar-se-ia no trânsito deste último modelo para o Estado 

constitucional de direito (estado de direito em sentido forte, onde o poder, ademais de 

surgir de uma fonte legal, contêm límites fundado nos princípios e direitos 

fundamentais); e por último, a terceira mudança paradigmática hoje verifica-se com 

“[...] a ordem constitucional do direito ampliado ao plano supranacional, que já não tem 

nada do velho estado embora conserva dele as formas e garantias constitucionais”.64  

Esta transformação não só existe no mundo ocidental Europeu, também existe 

no âmbito da América Latina, embora em menor nivel de estruturação. O processo de 

integração em América do Sul [MERCOSUL] tem consolidado projetos e realizados 

muitos dos seus objetivos, independente de um padrão ideal, mostrando-se como um 

processo que reflete tanto iniciativas políticas internas dos Estados membros, como 

eventos econômicos reais ocorridos na região (ex.: migração, circulação de fatores da 

produção, incremento do comercio intra-zona) não controlado pelos dirigentes políticos, 

mas, por sua força constitutiva iniludível, passaram a integrar a agenda de trabalho do 

projeto integracionista, ou seja, formar parte da política interna. Assim, o Ministro-

Conselheiro na Embaixada do Brasil em Washington afirmou: 

[...] Algumas dessas iniciativas... confirmam a vocação do 
MERCOSUL em ultrapassar seus meros efeitos comerciais ou 

                                                 
62 Idem (Tradução livre). Ampliando o conceito, o Tribunal Constitucional diz: “La supremacia se 
sustenta en el carácter jerárquico superior de una norma y, por ello, es fuente de validez de las que le 
están nfraordenadas, con la consecuencia, pues, de la invalidez de éstas si contravienen lo dispuesto 
imperativamente en aquélla. La primacia, en cambio, no se sustenta necesariamente en la jerarquía, sino 
en la distinción entre ámbitos de aplicación de diferentes normas, en principio, válidas, de las cuales, sin 
embargo, una o unas de ellas tienen capacidad de desplazar a otras en virtud de su aplicación preferente o 
prevalente debida a diferentes razones.” 
63 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP 
/ 17, 2001, p. 36.  
64 FERRAJOLI, Luigi. Pasado y Futuro del estado de derecho. Universidad de Camerino (Itália): RIFP 
/ 17, 2001, p. 40.  
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derivações econômicas no sentido de firmar-se como pólo de 
desenvolvimento desse espaço integrado e democrático na América do 
Sul, objetivo implícito na letra e no espírito do tratado.65 

Apesar dos países do MERCOSUL decidiram não atribuir às normas 

constitutivas, e derivadas dos órgãos do processo de integração regional, operatividade 

nem eficácia direta até que não sejam incorporadas pelo ordenamento jurídico interno, 

vem se conformando um ordenamento especial como expressão do desenvolvimento 

pleno e efetivo das manifestações econômicas, políticas e sociais que naturalmente 

existem na região. Destaca Granillo Ocampo:  

É importante salientar que o MERCOSUL se trata de uma realidade 
que, além de suas falências, exterioriza a existência de um 
ordenamento jurídico especial, que vem impulsionando e desenhando 
transformações substanciais no relacionamento entre os Estados Partes 
e os cidadãos do espaço integrado.66  

Enfim, o Direito Comunitário incide notoriamente sobre o direito interno 

reformulando os conceitos e categorias jurídicas tradicionais. Conhecer sua 

configuração, seus princípios epistemológicos, seus institutos peculiares, resulta de vital 

importância para poder configurar uma hermenêutica propicia e adequada às novas 

realidades. Portanto, é possível sustentar que o Estado (atual) não é o centro geométrico 

da positividade jurídica e que a constituição não atua como lei única da totalidade 

social.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Houve uma transformação paradigmática no pensamento jurídico em relação 

ao positivismo puro. O pos-positivismo representou essa reformulação do direito, 

especialmente no que tange aos paradigmas iuspositivistas. Nesse contexto, uma parte 

das discussões contemporâneas sobre a compreensão do fenomêno jurídico giraram em 

torno do denominado: “substancialismo” e “procedimentalismo”. A preocupação da 

ciência jurídica (como se viu entre os debates contemporâneos) era se a linguagem 

                                                 
65 ROBERTO DE ALMEIDA, Paulo. Dez Anos de Mercosul: Uma Visão Brasileira. Scientia Iuris. 
Revista do Curso de Mestrado em Direito Negocial da UEL, Universidade Estadual de Londrina, 
Centro de Estudos Sociais Aplicados, v. 4, p. 38, 2000.  
66 OCAMPO, Raul Granillo. Derecho Público de la Integración. Buenos Aires: Ed. Abaco de Rodolfo 
de Palma, 2007, p. 580 (Tradução Livre). Cita literal em Espanhol: “Es importante resaltar que el 
MERCOSUR se trata de una realidad que, mas allá de sus falencias, exterioriza la existencia de un 
ordenamiento jurídico especial, que viene impulsando y diseñando transformaciones sustánciales en el 
relacionamiento entre los Estados Partes y los ciudadanos del espacio integrado”. 
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jurídica (em especial constitucional) dedicava-se mais a questões processuais ou a 

questões substantivas. Discutiam-se duas teses principais: 1) Como se deve comportar o 

Judiciário frente aos restantes poderes; e 2) Como se deve conceber, e 

conseqüentemente, interpretar o sistema normativo (começando pela constituição). 

Estes modelos hermenêuticos de compreensão do direito não podem solapar o 

contexto atual de globalização econômica e pluralismo jurídico. Sustentou-se, levando-

se em conta as características do mundo contemporâneo, que o Estado (atual) não é o 

centro geométrico da positividade jurídica e que a constituição não atua como lei única 

da totalidade social. O ordenamento jurídico e o sistema judicial do Estado nacional 

viram-se progressivamente erodidos em sua pretensão de supremacia e universalidade. 

As mudanças estruturais acontecidas no Estado e no Direito, tanto em seu arcabouço 

funcional quanto em suas linhas arquitetônicas, se manifestam, por um lado, no colapso 

da capacidade reguladora da lei e o retorno ao papel criativo da jurisdição, e por outro, 

na perda da unidade e coerência das fontes e a convivência e superposição de diversos 

ordenamentos concorrentes.  

O novo paradigma que expõe o mundo ocidental, com o surgimento do direito 

comunitário hoje vivenciado na sua máxima expressão na União Européia, configura 

uma nova transformação radical do direito estatal moderno (centrado tanto na filosófia 

iuspositivista quanto pos-positivista). Configura uma nova reformulação paradigmática 

nos pressupostos do direito em geral (ainda que não signifique superação dos estágios 

iuspositivistas e pos-positivistas). A ponto tal, que a preocupação e o desafio atual da 

ciência jurídica contemporânea é propor um constitucionalismo sem Estado à altura dos 

novos espaços de poderes criados pela integração jurídica e institucional, já não Estatal 

senão supraestatal; até há autores que propõem um constitucionalismo internacional.  

A transcendência do fenômeno da integração comunitária entre países 

soberanos, que vem reformulando profundamente o direito de raiz ocidental Europeu, 

evidencia-se a partir do trânsito do direito positivo interno do Estado para instancias 

supranacionais que produz, conseqüentemente, uma transformação radical na natureza e 

no espiritó do ordenamento interno de cada Estado membro. O Direito Comunitário 

incide notoriamente sobre o direito interno reformulando os conceitos e categorias 

jurídicas tradicionais permeadas pelo filosofia iuspositivista e/ou pos-positivista, ao 

ponto de pensar-se numa dissolução da modernidade jurídica. 
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TEORIA DA ARGUMENTAÇÃO SOB OS CRIVOS DA 

RACIONALIDADE PRAGMÁTICA E DO DISCURSO DO ESTADO 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

 

ARGUMENTATIONS THEORIES UNDER THE SIEVES OF PRAGMATIC 

RATIONALITY AND OF THE DISCOURSE OF THE RULE OF LAW 

 

Lucas De Alvarenga Gontijo 

 

  

RESUMO 

O presente texto se propõe a dissecar meandros das teorias da argumentação com a finalidade 

de submetê-las à asserções de teste, de modo a obedecer um método de comparação crítica 

que se prima por confrontar número fechado de concorrentes sob determinado numero de 

asserções de teste. As teorias a serem testadas são a Argumentação Tópica de Theodor 

Viehweg, a Lógica dos Valores de Chaïm Perelman e a Metódica Estruturante de Friedrich 

Müller. As asserções de teste escolhidas são a filosofia pragmática ou filosofia da linguagem, 

como método de prática hermenêutica, a aporia entre legalismo versus decicionismo, com 

ênfase na teoria das fontes do direito e, por fim, o discurso do Estado Democrático do Direito. 

Concluir-se-á, nas circunstancias projetadas, qual é a melhor ou a pior teoria segundo critérios 

verificáveis. Isto é, a teoria A seria preferível à teoria B, ou teria melhor corroboração do que 

esta, segundo critérios ou objetivos tais. 

PALAVRAS-CHAVE: PRAGMATISMO; TEORIA TÓPICA; LÓGICA DOS VALORES; 

METÓDICA ESTRUTURANTE; ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO. 

 

ABSTRACT 
This paper intends to dissect a determinate number of argumentations theories in order to 

submit them to a determinate number of test assertions to make used a critical comparison 

method that strives a confront between the chosen theories. The theories to be tested are the 

Topics Argumentation of Theodor Viehweg, the Logic of Values of Chaïm Perelman and the 

Structuring Methodical of Friedrich Müller. The chosen test assertions are the pragmatic 

philosophy of named philosophy of language, as a practical hermeneutics method, the 

legalism versus decisionism‟s dilemma, and, per final, the discourse of the Rule of Law 

.Finally, on those circumstances, We will know what the best or the worst verifiable theory. If 

is there preferable the theory A or is preferable the theory B, or if would best corroboration of 

A or B, according to such criteria or goals.  

KEYWORDS: PRAGMATISM; TOPICS ARGUMENTATION; LOGIC OF VALUES; 

STRUCTURING METHODICAL; RULE OF LAW. 

 

 

1. Exposição da proposta metodológica: Método comparativo crítico e uso de asserções 

de teste. 
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Este texto procura contribuir para superação da aporia entre decisionismo e legalismo, que 

tem causado certo mal-estar à solidificação das teorias argumentativistas, para tanto, 

proponho discutir as relações entre as propostas de alguns autores, de sorte a tornar suas 

teorias concorrentes, sob a ótica da racionalidade discursiva pragmatista e, desta forma, fazer 

haurir suas contribuições – contribuição destes autores - para a estruturação da teoria do 

Estado Democrático de Direito, para superar a contrafactual aporia decisionismo versus 

legalismo. 

  

A estratégia metodológica para tanto consistiria confrontar as teorias de determinado número 

de autores da teoria da argumentação, nominadamente Theodor Viehweg, Chaïn Perelman e 

Freidrich Müller, de modo a demonstrar algumas vantagens do método instaurado por esse 

último frente aos outros. O texto se limitará, então, a enfrentar, a grosso modo, a teoria tópica, 

de Viehweg, e lógica dos valores, de Perelmam, como teorias que tentem ao decisionismo, 

porque desvalorizam ou menosprezam a necessidade de intersubjetividade da norma jurídica 

previamente dada. Já a teoria da metódica estruturante de Müller equilibra os espaços entre 

norma texto e interpretação, aproximando-se dos pressupostos do pragmatismo 

contemporâneo, como o de Robert Brandom, por exemplo. Sob o ponto de vista 

metodológico, o texto se propõe sob um viés crítico de reconstrução[1], pois se propõe a 

trabalhar de modo comparativo três teorias, de modo a contextualizá-las perante a 

problemática da prática jurídica, da teoria do Estado Democrático de Direito e do prisma 

racional pragmatista, para examinar seus efeitos, criticá-los segundo critérios objetivos.      

  

É certo que para cumprir esta meta, será preciso juntar à discussão comparativa crítica não 

apenas estas teorias concorrentes, mas também examiná-las à luz alguns outros autores que 

emolduram o cenário da filosofia jurídica contemporânea, pelo menos em termos de 

metodologia do pensamento jurídico e hermenêutica do direito, como Jünger Habermas, 

Hans-Georg Gadamer, Niklas Luhmann e Robert Brandom.    

  

O método que se inspira para resolver a aporia do decicionismo versus legalismo é, nesta 

empreitada, sugerido por Karl Popper, em seu Conhecimento Objetivo (POPPER, 1999), 

quando dispõe sobre teorias concorrentes. Escreve Popper que as teorias A e B, por exemplo, 

à luz de uma discussão crítica no tempo t e utilizando-se de evidencias constatáveis (asserções 

de teste) disponíveis por ocasião da discussão, seriam – nas circunstancias projetadas – 

melhor ou pior segundo critérios racionais e verificáveis. Neste caso, a teoria A seria 

preferível à teoria B, ou teria melhor corroboração do que esta, segundo critérios ou objetivos 

tais (POPPER, 1999, P.29).   

  

Ao observar-se atentamente a proposta de Popper, dizer que uma teoria é melhor do que outra 

só é possível se tivermos critérios (asserções de teste) para servir como pontos de observação 

para que sejam comparáveis. Isto posto, propõe-se observar, como primeira asserção, os 

critérios de racionalidade pragmatista. A segunda asserção de teste constitui-se da própria 
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superação da aporia decisionismo versus legalismo e por fim, a última e terceira asserção é o 

critério democracia, como discurso do Estado Democrático de Direito. 

  

Se um processo metodológico comparativo se põe em prática, é preciso atentar para o fato de 

que as teorias focadas como concorrentes podem oferecer melhor ou pior soluções para um 

determinado problema, ou ainda, para um limitado feixe de problemas. Isto posto, os critérios 

escolhidos figuram como fiéis da balança das observações que seguem. 

  

Por fim, como dito, este texto é constituído sob à luz do método crítico comparativo, pois 

cada uma das três teorias (a tópica, a lógica dos valores e a metódica estruturante) serão 

testadas sob a eliminação de erros ou apontamento de suas limitações e vantagens. Isso 

porque, nas condições de asserção de teste também se constituirá um entendimento de 

democracia, por sua vez crítico de outros entendimentos do que vem a ser democracia sob 

outros prismas;  Um entendimento do que vem a ser racionalidade pragmatista, aplicado ao 

direito e, por fim, ainda um entendimento sobre um dos problemas da teoria do direito, a 

aporia decisionismo versus legalismo. Esta estrutura nos remete a um posicionamento básico: 

para se estabelecer uma comparação deve-se ter o número fechado de concorrentes e um 

número fechado de asserções de teste. 

  

2. Sobre a racionalidade pragmatista: primeira asserção de teste. 

  

O pragmatismo é propriamente uma forma de pensar. Portanto é também uma estrutura 

metodológica de reconhecimento de outros saberes ou conceitos, porque através de suas lentes 

se interpreta outros entes, se estabelece juízos e se desconstrói contradições performativas, 

isto é, confusões de raciocínio. Destarte, o pragmatismo não é uma teoria propriamente dita, 

mas um método; Ele não está em si, mas naquilo que observa e estabelece respectivos usos e 

fundamentos. Para o proposto específico deste texto, o pragmatismo será abordado segundo o 

prisma de Robert Brandom, isto é a partir dos usos e conteúdos dos conceitos, Não é outra 

coisa que se encontra na primeira frase do seu livro Articulating Reasons, ou em seu subtítulo: 

This is a book about use and content of concepts (BRANDOM, 2001, p. 1). 

  

Portanto, as questões deste texto estão mais sintonizadas com o pragmatismo enquanto 

método porque através dele se observará as infra-estruturas racionais de cada teoria 

concorrente. Não é possível dizer qual entre as concorrentes seria a mais pragmastista. É 

possível dizer qual é a mais democrática ou qual tem melhor fundamento racional, segundo 

determinados critérios. Então, minha questão sob o prisma do pragmatismo é qual das teorias 

está mais clara, é mais coerente, tem melhores fundamentos ou ainda, na linguagem 

popperiana, é a melhor corroborada segundo os critérios tais. Neste sentido, bem definida é a 

proposição de Pierce ao afirmar que o pragmatismo vem para nos ensinar como tornar claras 

as nossas idéias. 
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O pragmatismo não pretende definir a verdade ou a realidade, mas consiste apenas em um 

procedimento para apreender os significados das proposições. Seu objeto são seus efeitos 

sensíveis. Mas isso não quer dizer que o pragmatismo reduz-se a uma posição meramente 

empirista; O pragmatismo está ligado antes à demonstração do que à verificação. Se a 

concepção dos efeitos é a concepção do objeto. E só se tem os efeitos em certos contextos, ou 

ainda, para aqueles determinados usos que o observador se propõe ou se projeta. 

  

A exigência do pragmatismo é de se achar um procedimento demonstrável ou científico para 

alçar suas crenças. Longe do método da autoridade, que redunda em dogmatismo e longe do 

método aprioristico, que redunda em posições metafísicas. 

  

A racionalidade pragmática é, portanto, circunstancial e inspira-se no desenvolvimento das 

ciências demonstrativas, consciência reflexiva (reflective consciousness). A idéia de 

racionalidade na pós Modernidade não sustenta mais uma plataforma de saber totalizante ou 

mesmo uma visão geral. 

  

A partir deste apontamento, revisitemos o pensamento de Jünger Habermas, que hoje 

representa uma espécie de “convergência de reconhecimento” da filosofia contemporânea, 

para que ele nos sirva de ponto de partida, simplesmente por ser um enciclopedista crítico do 

conceito de racionalidade pós-weberiana e ter seu próprio entendimento ainda muito aceito e 

difundido nas escolas de filosofia e de direito, além de estar com o pragmatismo diretamente 

imbricado. 

  

Para esse filosofo, racionalidade é uma maneira de criticar e também justifica enunciações. 

Acredita ainda, que estas críticas e justificações se dão pelas analises dos procedimentos 

interativos ou comunicativos, com legitimidade universal, pois a racionalidade, para ele, pode 

desenvolver-se em termos de uma pragmática-procedimental-universal. Para demonstrar este 

entendimento, analisar-se-á, preliminarmente, o primeiro capítulo da Teoria da Ação 

Comunicativa (HABERMAS, 1984), que fornecerá um mapeamento geral de seu 

entendimento, onde já se encontram superados – ou acoplados - tanto a teoria da racionalidade 

weberiana quanto às concepções de Adorno e Horkheimer, esses últimos justapostos por 

Habermas na nomenclatura de primeira geração de Frankfurt. 

  

Veja o traço, em linhas generalíssimas, a concepção de racionalidade habermasiana. 

Preliminarmente depara-se com a concepção de “razão como procedimento”, ou seja, razão 

como meio. Trata-se de uma maneira crítica de julgar os atos e os argumentos levantados por 

uma determinada comunidade, que atingiria dimensões pragmáticas universais 
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argumentativas, porque estes atos e argumentos são mecanismos usados para se dizer “sobre” 

ou “o que é” racional. São, portanto, mecanismos, procedimentos de razão.   

  

Este processo consiste, então, em ponderação e justificação dos mecanismos adotados. Esta 

observação se dá sempre a partir de critérios pragmáticos, resguardados de qualquer postulado 

dogmático-ontológico-transcendental. A dimensão pragmática dos convencimentos 

sustentaria a fé numa racionalidade lúcida, imune à “esclerose de entendimento”[2]. Por outro 

lado, esta mesma pragmática serve como critério - ou fundamento de certeza - da 

aplicabilidade e da legitimidade dos meios (procedimentos ou mecanismos) adotados. O 

pensamento pragmático é, portanto, a justificação crítica de legitimidade dos procedimentos. 

No caso específico do telos de sua obra, estes procedimentos comunicativos, isso é, a teoria 

dos atos de comunicação, implicam revelação do núcleo de sua proposta filosófica: substituir 

a racionalidade instrumental (fracassada segundo a primeira geração de Frankfurt) pela 

racionalidade comunicativa. 

  

A razão procedimental, prático, existe como superação do paradigma criado pela filosofia da 

consciência, que buscava uma teoria totalizante do universo. Logo, como se disse antes, esta 

racionalidade precária, circunstancial, inspira-se no desenvolvimento das ciências 

demonstrativas e principalmente na consciência reflexiva. Uma filosofia de contextos 

contingentes revela-se pela argumentação, que é peculiar do mundo da vida experimentado 

por participantes de uma determinada comunidade (HABERMAS, 1984, p. 13 e segs). Por 

isto, mesmo que, para Habermas, a racionalidade de um julgamento não implica sua verdade 

mas apenas sua aceitabilidade fundada dentro de um contexto dado, é tudo que nos resta como 

capacidade intelectual critica dos fatos da vida. No mundo da vida há intersubjetividade e 

práxis: 

  

Through this communicative practice they assure themselves at the same time of their 

common life-relations, of an intersubjectively shared lifeworld. This lifeworld is bounded by 

the totality of interpretations presupposed by the members as background knowledge 

(HABERMAS, 1984, p. 13)[3]. 

  

De sorte que a teoria da racionalidade contingencial que auxilia e é auxiliada pelas ciências, 

orienta-se a partir da sociologia weberiana, se esta for vista através de seu prisma sistemático. 

A razão sistemática tem pretensões de uma teoria da sociedade e, portanto, seu problema é de 

auto-justificação racional. Neste sentido, seriam constituidoras dessa forma de racionalidade 

as sociologias sistemáticas de Parsons e de Luhmann, porque superam o funcionalismo e 

constroem arestas para se superar a dimensão da simples validade. A racionalidade – 

consciente de sua inarredável fabilidade – tem apenas sua coerência interna como critério de 

auto afirmação e se propõe em cooperação mútua com as ciências sociais e a teoria do 

discurso.     
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Este saber contingencial, que tem pretensões de lucidez universal, organiza-se a partir da idéia 

de que o saber é confiável desde que justificado. O senso crítico indica que se sabemos algo é 

porque sabemos o porquê deste conhecimento. Marco Antônio Sousa Alves diz que, “desta 

forma, é dito irracional àquele que defende suas opiniões de modo dogmático ou é incapaz de 

as justificar. A racionalidade de uma emissão ou manifestação depende assim da fiabilidade 

do saber que encarnam, logo, na sua suceptibilidade de crítica ou de fundamentação” 

(ALVES, 2009, pp. 179 – 195). 

  

Se pensarmos em termos de ganhos da concepção de racionalidade proposta por Habermas, 

ver-se-á que de seu modo de pensar supera, de uma só vez, dois desafios hegemônicos da 

filosofia moderna: o racionalismo metafísico-natural (o que no direito manifestou-se como 

jusracionalismo) e o racionalismo lógico-instumental (o que no direito recebeu a 

nomenclatura de juspositivismo). 

   

A idéia de racionalidade na Modernidade não sustenta mais uma plataforma de saber 

totalizante, mas a consciência de uma partida reflexiva e crítica de postulados de uma 

determinada comunidade. Mesmo que estes postulados particularizados possam ser colocados 

para um auditório universal. Esta mudança de paradigma que marca a transição entre as 

demais Eras e a Moderna teve como causas não só a tomada do prisma de uma consciência 

reflexiva contingencial, mas a influência dos avanços das ciências empíricas e sociais. Para 

Habermas, a tarefa da racionalidade é, enfim, através da argumentação, reconstruir os 

pressupostos da pragmática formal e suas condições para que possa se explicitar o 

procedimento racional[4].   

  

Quando Popper afirma “não conheço nada mais racional do que uma discussão crítica bem 

conduzida.”, (POPPER, 1999, p. 32) ele se faz precursor do conceito de racionalidade que 

dispôs Habermas, como se lê na teoria do agir comunicativo: 

  

In contexts of communicative action, we call someone rational not only if he is able to put 

forward an assertion and, when criticized, to provide grounds for it by pointing to appropriate 

evidence, but also if hi is following an established norm and is able, when criticized, to justify 

his action by explicating the given situation in the light of legitimate expectations 

(HABBERAS, 1984, p. 15). 

  

São, portanto, os consensos obtidos comunicavelmente (communicatively achieved 

consensus) que concretizam a perspicácia humana para conhecer e escolher, desta forma se 

ganha objetividade. Como dispõe o próprio Habermas, “the work gains objectivity only 

through counting as one and same world for a community of speaking and acting subjects”[5]. 
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Mas como este texto já havia disposto, Habermas é um sistematizador de expressivas 

propostas filosóficas do século XX. Ele se coloca, no contexto em que surge a Teoria do Agir 

Comunicativo, como um filósofo que consegue concatenar o pragmatismo, como guinada 

lingüístico-pragmática e todas as suas conseqüências para a teoria do discurso e da 

argumentação, com a insurreição democrática de cidadania ativa e crítica contra os processos 

homogenizadores do Estado Social. 

  

O que se tem, neste arcabouço, sobre o significado de pragmatismo: Quando Horkheimer e 

Adorno se propuseram a escrever na Dialética do Esclarecimento as causas ou razões que 

levariam a humanidade a não superar nunca seus desafios básicos, quais seriam, organizar-se 

de maneira a não gerar a dor e o horror como até então se via, diziam: “O que nós 

propuséramos era, de fato, nada menos do que descobrir por que a humanidade, em vez de 

entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em uma nova espécie de 

barbárie” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 11). A questão central estaria em perceber 

“qual o sentido da ciência” já que ela gerava, num contexto acrítico, a autodestruição do 

esclarecimento. Na seguinte expressão o Dialética do Esclarecimento resume bem a crise 

teórica enfrentada pelos autores: “O que os homens querem aprender da natureza é como 

empregá-la para dominar completamente a ela e aos homens. Nada mais importa. Sem a 

menor consideração consigo mesmo, o esclarecimento eliminou com seu cautério o último 

resto de sua própria autoconsciência.” (ADORNO e HORKHEIMER, 1985, p. 20). 

  

Contudo, em plena crise da racionalidade, a filosofia pragmática haveria de renascer tal qual 

uma fênix renovada no interregno do primeiro para o segundo Wittgenstein, a razão crítica da 

guinada lingüístico-pragmática recria a capacidade crítica através de uma nova leitura do que 

é linguagem e do que é crítica.   

  

A visão positivista até então inexpugnável começa a mostrar sintomas de fraqueza. Por 

exemplo, quando Niklas Luhmann dispõe que o direito, como qualquer sistema social, existe 

para reduzir complexidades, ele está certo sob o ponto de vista do utilitarismo ou da auto-

observação das práticas sociais contemporâneas, sob um viés observacional científico e ao 

mesmo tempo positivista, digamos assim. Mas a filosofia pragmática, pós guinada lingüístico-

pragmática, e a hermenêutica filosófica gadameriana apontam para um rumo diverso: o direito 

tem a capacidade de construir complexidades ainda maiores do que as que enfrenta, porque 

pode trazer à leitura tantas nuances daquilo que pressupõe que pode passar da condição 

passiva luhmanniana para a de interventor criativo. 

  

Daí o despertar para a criatividade recolocada pela capacidade pragmática filosófica, porque 

toda ação se projeta a partir de uma intencionalide e, por sua vez, a intencionalidade está 

sempre inserida em um contexto específico, original, novo. Não obstante, este contexto não 

está determinado pelas circunstâncias naturais do mundo, mas pelas crenças dos seus 

interpretes, únicos, peculiares àquela realidade específica, isto é, interpretes 

contextualizados.   
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Ora, se os humanos agem em função de crenças, o mundo pode se recriar, se reinventar e, 

portanto, se superar. Hans Joas sustenta que toda ação humana se situa na tensão entre a ação 

habitual não-reflexiva e os atos de criatividade. A criatividade, segundo ele, é gerada no 

âmbito de situações problemáticas que requerem soluções. Logo, a criatividade liberta o 

homem porque cria e recria novas formas de ação. Logo, o pragmatismo criativo de Joas 

supera a dimensão teleológica da ação, proposta pelas teorias positivistas. Sua teoria se 

assemelha ao conceito de inteligência de Dewey (JOAS, 1996) e também com o discurso pró 

criativo desenvolvido por Viehweg, quando discorre, no Tópica e Jurisprudênicia, sobre a 

euresis grega, ou a ars inveniendi romana (VIEHWEG, 1979, p. XX e segs). 

  

As leis serão sempre relidas e reinterpretadas de modo inédito, pois isso é inexorável ao 

próprio uso da linguagem, sob o viés do pragmatismo. Por outro lado, as interpretações 

efetivamente construídas e acabadas estarão sempre correndo para se tornarem obsoletas 

dadas as transformações do mundo que as fixou contexto. Todos os convencimentos tendem a 

ser substituídos, ou mais propriamente, reinventados (JOAS, 1993). 

  

2.1 - A redescoberta da linguagem segundo os crivos da guinada lingüístico-pragmática: 

  

Preliminarmente, é preciso marcar que para Gadamer, a linguagem serve como meio em que 

se realiza o acordo dos interlocutores e, também, possibilita o entendimento sobre a própria 

coisa que se põe à interlocução (GADAMER, 1999, p. 560). Se a linguagem é o médium que 

possibilita o acordo, como dispõe Gadamer, o “problema hermenêutico não é, pois, um 

problema de correto domínio da língua, mas o correto acordo sobre um assunto, que ocorre no 

medium da linguagem” (GADAMER, 1999, p. 561), Gadamer desloca o problema da 

hermenêutica para a práxis da conversação, para o entendimento, para a interação. 

  

A possibilidade da interpretação levará a possibilidade de compreensão sobre algo. Mas a 

compreensão sempre dependerá de um médium, este não é outro senão a linguagem. Somente 

a linguagem pode revelar algo sobre o mundo e depende dela, portanto, toda a capacidade de 

interpretação e compreensão. A linguagem é o pressuposto da compreensão, como também o 

pressuposto do sentido. 

  

Para que haja linguagem é preciso que haja consciência ou, em outras palavras, exista um 

sujeito. Este sujeito, por sua vez, sempre tem uma intenção e sua intenção é o que move o 

mundo humano. Ao passo que sua ação é, também, o desvendar do mundo. O sujeito, ao 

dizer, o faz a partir de uma intenção que ordena sua fala pragmaticamente. Ao construir sua 

intenção, usa dos signos em construções sintáticas que são sempre aplicados aos contextos a 
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que se referem. A relação entre o contexto, a intenção e a linguagem que os une é aquilo que 

se denomina ação pragmática. 

  

A busca pelo sentido é a grande questão da hermenêutica sob o viés da guinada lingüístico-

pragmática. Gadamer analisa a busca pelo sentido sob dois aspectos: (a) quando de defronta 

texto com interprete ou (b) quando há conversação. Em ambos os casos o que deve se buscar 

é o sentido que, no primeiro caso, é quando o interprete consegue trazer à fala aquilo que o 

texto lhe mostra e, no segundo caso, o sentido é atingido quando os componentes de uma 

conversa se compreendem mutuamente, e se põem de acordo sobre algo. Em ambas as 

situações deve haver interação; tanto do texto com o interprete quanto entre os que 

conversam: eis a conquista do sentido. 

  

O texto só se manifesta quando é captado pelo interprete. De maneira que o sentido do texto é 

revelado pelo interprete que constrói algo novo conforme as nuances que percebe. Desta 

forma, cada interprete acaba por misturar-se com o próprio texto, trazendo-lhe sua trajetória 

de vida, seus valores, aquilo que de forma única lhe revela o sentido do texto. A fusão entre 

aquilo que o texto revela e aquilo que o interprete produz é o que Gadamer entende por 

sentido. Da mesma forma, em uma conversação, o sentido é criado por aquilo que está em 

acordo, efeito do jogo de linguagem entre os dialogantes. A relação entre uma conversação e a 

interpretação para Gadamer é muito estreita. São ações similares embora na interpretação não 

haja jogos, há apenas aquilo que o autor deixou de maneira perene. Mas em ambos os casos 

busca-se o sentido como algo comum, como efeito da interação, integração. 

  

O texto não está pronto para dizer o que estaria supostamente dito à qualquer um que o 

interprete. O texto aguarda o momento em que aquele que o lê lhe lançará suas próprias luzes. 

O horizonte do interprete é a questão mais determinante para a construção do sentido, pois ele 

não o toma ou o domina, mas apenas se adiciona, dentro das possibilidades deixadas pelo 

texto. Há, na verdade, o que Gadamer chama de fusão de horizontes.[6]        

  

Captar o sentido é o objetivo máximo da ação hermenêutica, porque através dele compreende-

se aquilo que dever ser revelado. Quando o sentido é revelado ao interprete e este o 

compreende com lealdade ao que foi posto à interpretação, há o que se chama de sucesso 

hermenêutico. A interpretação não se dá na coisa ou no interprete, mas no momento em que 

estes se fundem. Em toda ação hermenêutica há uma fusão de horizontes entre o ato ou a 

coisa interpretada e a capacidade do interprete de trazê-la à compreensão.   

  

No caso da prática jurídica há dois tipos de interpretação textual básicas. A interpretação do 

texto escrito (norma texto) e a conversação dialética que se estabelece entre as partes 

envolvidas e o próprio juiz. Há, então, na práxis jurídica, dois tipos de ação hermenêutica: a 

texto-interprete e a conversação. 
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Hermenêutica da conversação é a busca pelo pôr-se em acordo. Isto pressupõe que dois ou 

mais sujeitos participem de uma discussão na condição de agentes da mesma. A ação de 

discutir, no direito, é o que se pode chamar de conversação. A conversação por sua vez 

pressupõe certas regras, porque aqueles que conversam devem entrar em acordo sobe algo. 

Como se disse antes, este pôr-se em acordo é a questão hermenêutica por excelência, no dizer 

de Gadamer. Para destrinchar essa idéia, será preciso captar separadamente duas idéias 

dispostas: o que vem a ser conversação e o que vem a ser acordo. 

  

A conversação não é propriamente controlada pelos sujeitos que interagem nela, mas perfaz-

se a partir dos jogos que se estabelecem entre os participantes, exatamente como havia 

vislumbrado, anteriormente, Wittgenstein (WITTGENSTEIN, 1975). Então ela toma 

caminhos diversos daqueles que os seus agentes planejam ou desejam, mas acaba por 

construir um processo próprio. A este fenômeno Gadamer dá o nome de revelação. Aquilo 

que é dado à compreensão se revela e não propriamente é conduzido ou proposto. 

  

A conversação é um processo pelo qual se procura chegar a um acordo. Faz parte de toda 

verdadeira conversação o atender realmente ao outro, deixar valer os seus pontos de vista e 

pôr-se em seu lugar, e talvez não no sentido de que se queira entendê-lo como está 

individualidade, mas sim no de que se procura entender o que diz (GADAMER, 1999, p. 

561).  

   

Gadamer marca, no final dessa citação que não se deve entender o outro como aquilo que se 

objetiva, mas aquele que tem algo a dizer, dentro de sua autonomia para pronunciar o que 

pensa. Conversar é trocar e não coletar informações.[7] Este é, também, o ponto de partida 

para a teoria do agir comunicativo de Habermas, e esta específica comunhão entre o 

pensamento de Gadamer e Habermas serve à estruturação do que se deseja entender por 

racionalidade pragmática (HABERMAS, 1996).  

  

2.2 - Os limites da interpretação e a questão semiótica: 

  

Não obstante, embora o sentido seja compartilhado, não se pode pressupor que a linguagem se 

deixe captar de forma absoluta. Os interpretes compreendem os signos segundo seus 

horizontes, suas pré-compreensões. Cada conceito será assimilado de maneira peculiar, a cada 

interprete, a cada contexto, assim como a situação histórica são fatores condicionantes da 

interpretação, inexpugnavelmente. Por isso, o interprete, por mais crítico e reflexivo que seja, 

por mais rigoroso que sejam seus métodos, está submetido à assertiva de Gadamer: 

“comporta-se da mesma maneira que todo aquele que, como filho do seu tempo, está 

dominado acriticamente pelos conceitos prévios e pelos preconceitos do seu próprio tempo” 
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(GADAMER, 1999, p. 577). O interprete não consegue alcançar o ideal de deixar-se a si 

mesmo de lado, pois “interpretar significa justamente colocar em jogo os próprios conceitos 

prévios, com a finalidade de que a intenção do texto seja realmente trazida à fala para nós” 

(GADAMER, 1999, p. 578). 

  

Há, ainda, que se observar com atenção a dimensão semiótica da linguagem. Toda palavra é 

poli-semântica assim como toda oração é semiótica. E isso não se relativiza em nada a 

pretensão de verdade de um discurso. A semiótica é fenômeno decorrente da própria 

lingüisticidade. Nas palavras de Gadamer: “Compreender um texto significa sempre aplicá-lo 

a nós próprios, e saber que, embora se tenha de compreendê-lo em cada caso de uma maneira 

diferente, continua sendo o mesmo texto que, a cada vez, se nos apresenta de modo diferente” 

(GADAMER, 1999, p. 579). Ou ainda, com mais precisão: “Onde se trata de compreender e 

interpretar textos lingüísticos, a interpretação, no médium da própria linguagem, mostra com 

clareza o que a compreensão é sempre: uma apropriação do que foi dito, de maneira que se 

converta em coisa própria”. (GADAMER, 1999, p. 580). É exatamente essa a prática jurídica, 

os operadores do direito usam dos textos previamente dados, disposições legais, conteúdos de 

acórdãos, súmulas de modo a desentranhá-las de deus contextos originais – literalmente se 

apropriando das expressões lingüísticas – e as reintroduzem em novos contextos, 

transformando-as em coisa própria.    

  

Com estas explanações sobre como se dá a compreensão segundo a proposta gadameriana, 

espera-se que o texto tenha construído suporte para o que deve ser compreendido sobre 

linguagem como fenômeno intrínseco à própria realização do direito. A partir disso, 

vislumbra-se que as teorias concretistas, como a de Müller, por exemplo, argamassam em sua 

proposta operacional maior complexidade e percepção do fenômeno jurídico. As teorias 

concretistas já trazem a perspectiva de que o direito trabalha a partir de textos historicamente 

concebidos que se submetem ao processo de revelação hermenêutica. Não obstante, o 

processo de conversação se instaura como um meio de pôr-se de acordo, de modo 

complementar e sempre de maneira inédita, circunstancial, específica à realidade em que se 

contextualiza a interpretação.    

  

Contudo, pela forma bem resumida e superficial que esta proposta foi aqui apresentada, 

acredita-se apenas ter suscitado algumas idéias acerca das relações entre direito e linguagem, 

de modo a introduzir alguma complexidade sobre o que se deseja concluir através da asserção 

de teste “racionalidade pragmática”. 

  

3. Decisionismo versus legalismo: segunda asserção de teste.   

  

A aporia entre legalismo e decisionismo é um dos principais problemas filosóficos do direito 

na Modernidade tardia. A questão é que, de uma forma ou de outra, essa questão esteve 
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presente no mundo antigo e medieval; mas transformou-se no pivô do advento dos Estados 

Liberais, sob as extensivas aplicações e implicações do princípio da legalidade, momento de 

crescimento do legalismo. Depois, os sistemas jurídicos ocidentais penderam ao decisionismo 

durante a preponderância dos Estados Sociais e o tema se transformou em polêmica, quando, 

por exemplo, do memorável embate entre Carl Schmitt e Hans Kelsen e é, atualmente, 

reconsiderado no sentido de uma posição moderada no contexto dos Estados Democráticos de 

Direito.[8] Contudo, o problema é muito mais complexo do que a singela discussão entre 

cumprir os preceitos normativos ou dar maior flexibilidade ao poder judiciário. 

Inadivertidamente, a teoria tradicional do direito restringia esse problema à discussão interna 

entre as escolas de direito do século XIX: Escola de Exegese, Escola Livre do Direito, Escola 

dos Conceitos. Mas a aporia tem reflexos sobre a própria noção do que vem a ser as fontes do 

direito, como condição do que permite o fechamento operacional e, por outro lado, como 

limites da hermenêutica jurídica. Passemos, então, brevemente, pelas duas complexidades que 

devem ser entendidas para melhor compreensão do fenômeno jurídico quanto ao embate em 

estrito cumprimento de normas e interpretações extensivas dos conteúdos normativos, são 

elas: a questão das fontes do direito (3.1) e os processos de assimilação cognitiva e limites de 

interpretação (3.2): 

  

3.1 -A questão das fontes do direito:  

  

São fontes do direito aqueles fatos ou aqueles atos aos quais determinado ordenamento 

jurídico atribui competência ou a capacidade de produzir normas jurídicas (BOBBIO, 2006, p. 

161). A importância do problema das fontes do direito consiste em dele depender o 

estabelecimento da pertinência das normas, com que o operador do direito lida num 

determinado ordenamento jurídico: tais normas lhe pertencem ou não, conforme derivem ou 

não dos fatos ou atos dentre os quais o ordenamento jurídico faz depender a produção das 

suas normas (BOBBIO, 2006, p. 161). 

  

Formulando em outros termos, o problema das fontes do direito diz respeito à validade das 

normas jurídicas. Por outro lado, os ordenamentos jurídicos que atingiram certa 

complexidade, procuram estabelecer eles mesmos quais são as fontes do direito, o que 

significa que estabelecem os critérios de validade das próprias normas. Desta forma, estes 

tipos de ordenamentos seriam aqueles que regulariam as suas próprias produções jurídicas. 

  

Contudo, hermenêutica é criação. Tudo que foi explanado sobre fontes do direito e 

ordenamento jurídico até aqui é teoria, a prática é muito mais complexa e não se dá à essas 

taxonomias elaboradas pela doutrina jurídica. 

  

Sobre a idéia de o direito ser proposto a partir de contingências sociais, ou ainda, pelo fato de 

o direito positivo caracterizar-se como um fenômeno contingencial, ele se reestrutura para 
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fora do que pode ser chamado de fontes do direito. Isso significa que o direito não tem 

fontes[9], mas apenas sentidos dominantes. 

  

O juiz, quando decide o caso, ou seja, profere uma sentença, se defronta com uma 

multiplicidade de projeções normativas já existentes. Entre as quais ele apenas opta, escolhe. 

Portanto, o direito se daria por um processo de seleção, como processo vinculativo. Luhmann 

fala que esta multiplicidade de projeções normativas envolve um “filtro processual, pelo qual 

todas as normas jurídicas têm que passar para se tornarem socialmente vinculativas enquanto 

direito. Estes processos não geram o direito propriamente dito, mas sim sua estrutura em 

termos de inclusões e exclusões” (LUHMANN, 1985, vol. II, p. 8), conforme o campo de 

abrangência de um determinado ordenamento jurídico.   

  

Para Luhmann, o direito resulta de estruturas sistêmicas. No entanto, a “vigência do direito”, 

por mais rigorosa que seja a cadeia causal, estará referida a um fator variável: uma decisão. 

Por isto as circunstâncias históricas, presumivelmente pré-determinadas, não vinculam 

necessariamente a decisão jurídica. Em razão disto, o “critério não está na „fonte do direito‟, 

no ato individual da decisão, mas sim na experimentação constante e atual do direito” 

(LUHMANN, 1985, vol. II, p. 9). O direito não vem do passado como ingenuamente acredita 

a doutrina dominante, não é um fenômeno histórico, mas sim revogável, modificável, capaz 

de absorver o novo. Explicita Luhmann: 

  

A constância das possibilidades de modificação mantém a consciência de que o direito a cada 

momento vigente é resultante de uma seleção, de que ele vige por força dessa seleção a 

qualquer momento modificável. O caráter estatuído significa contingência, significa que a 

vigência se baseia no próprio ato de estatuir-se (LUHMANN, 1985, vol. II, p. 9). 

  

Para Luhmann a função de uma estrutura não prescinde de regularidade permanente, ela 

precisa apenas não ser problematizada em suas dimensões estruturais. Exatamente por esse 

motivo, o direito é um instrumento de transformação e criação da própria realidade. 

  

Mais uma vez, conclui-se antecipadamente que a metódica estruturante detém prisma 

privilegiado para se entender o fenômeno jurídico.  

  

3.2 - Os processos de assimilação cognitiva e limites da interpretação:  
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O direito teria dois momentos diferenciados mais componentes de um mesmo fenômeno: as 

formulações de regras gerais elaboradas pelo poder legislativo e/ou executivo em suas 

respectivas competências (primeiro momento) e as interpretações das normas texto e dos fatos 

sendo feitas pelos advogados, defensores e pelo Ministério Público como tentativas de 

influenciar as decisões do judiciário e suas decisões propriamente ditas, produzidas pelo 

judiciário[10] (segundo momento). Mas a atividade interpretativa também tem caráter geral, 

isto é, os operadores do direito têm pretensão de formular regras gerais para suas causas. Por 

isso a decisão judicial não pode ser apropriadamente concebida como a „lei do caso 

particular‟(LUHMANN, 1985, vol. II, p. 35), pois ela tem pretensão generalizante. 

  

A prática interpretativa e argumentativa desenvolvida pela advocacia também tem pretensão 

de ser a resposta geral para o caso específico, porque se formula a partir do pressuposto de 

que produz a interpretação correta para as circunstâncias em questão, isto é, a mesma 

argumentação deveria ser formulada para todos os casos iguais.     

  

E constatável que o “juiz submete-se ao princípio da igualdade de forma diferente que o 

legislador: ele não só tem que tratar igualmente as mesmas condições, mas também decidir da 

mesma forma os casos iguais” (LUHMANN, 1985, vol. II, p. 35), exatamente como acontece 

na advocacia. No entanto, toda decisão judicial assim como todo argumentação advocatícia 

genérica traz em si um paradoxo, porque constrói determinações rígidas, quase irretratáveis, o 

que é negativo em uma sociedade rapidamente mutável. Por esse motivo, explica Luhmann: 

“O processo decisório da jurisprudência não conhece, portanto, formas institucionalizadas de 

mudança do direito, mas apenas técnicas apócrifas de assimilação, adaptação ou alteração e 

que sejam compatíveis com a identidade formal das normas” (LUHMANN, 1985, vol. II, p. 

36). 

  

Os juízes e os advogados operam enfrentando frustrações o tempo todo. Isto porque 

antinomias e lacunas são fenômenos muito comuns da práxis jurídica e não há efetiva 

estabilidade dos pressupostos jurídicos, muito menos segurança jurídica, como bem percebera 

Ronaldo Dworkin (DWORKIN, 1999, p.3). Portanto, o direito só pode ser institucionalizado 

enquanto variável, enquanto sua variação está submetida a processos de aprendizado e 

assimilação de novas informações. Por isso as frustrações devem ser revistas no próprio 

processo judicial, sendo então os aprendizados absorvidos cognitivamente. Este aprendizado, 

então, se dá pela concreção normativa, renovando-se e reciclando-se a todo tempo. Eis a 

pertinácia das teorias concretistas, porque elas se formulam conscientes desses processos, 

inarredáveis à prática jurídica.     

  

A diferenciação entre advocacia/judiciário e legislativo se torna mais forte pelo fato de que a 

prática dos tribunais precisa enfrentar a realidade, lidando com situações que somente a 

experimentação pode revelar. Por isto a situação dos tribunais é assas diversa do legislativo. 

Enquanto os advogados, promotores e juízes devem resguardar as expectativas sociais 

adotando um complexo de leis para criar uma situação jurídica, o legislativo não se importa – 
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tanto – com o efeito real da concreção das normas. Como dispõe Luhmann: “O efeito real das 

normas, a proporção da sua não aceitação e os custos de sua imposição, suas disfunções, os 

conflitos comportamentais aos quais elas levam, as ações substantivas por elas provocadas, 

tudo isso pode ser registrado cognitivamente pelo legislador, sem maiores indignações” 

(LUHMANN, 1985, vol. II, p. 38). 

  

4. Sobre o Estado Democrático de Direito: terceira asserção de teste.  

  

A teoria do Estado Democrático de Direito representaria grande avanço para história do 

Estado e sobretudo para a história da democracia. Pelas suas propostas diligentes, 

empreender-se-ia a derrocada da opressão, em função da autonomia, do afastamento da 

colonização, em prol da emancipação e do enfrentamento da segregação para dar espaço às 

práticas de inclusão, de tolerância e de cidadania participativa.   

  

Uma vez que a história do século XX permitiu reconhecer a ineficácia e os perigos do Estado 

Social (Cf.: SANTOS, 2002), veio a tona a invenção teórica do Estado Democrático de 

Direito como o resultado do amadurecimento político, do aprendizado com o dialogo, do 

reconhecimento das diferenças. 

  

O Estado Democrático de Direito principia quando políticas públicas passam a garantir meios 

para que todo e qualquer indivíduo ou grupo social possa ter condições materiais de 

reconhecimento e, desta forma, torne-se um agente ativo, participante das leis que desse 

Estado emanam. De maneira que, o primeiro dever de um Estado que se pretende democrático 

de direitos é garantir condições de inserção, integração e respeitabilidade para seus cidadãos e 

isto só é possível se houver reconhecimento das dimensões culturais, históricas e políticas que 

envolvem os indivíduos de uma determinada sociedade. 

  

Há, portanto, duas condições básicas sem as quais não podem ser efetivados os Estados 

Democráticos de Direito: 

  

a)           Garantias de direitos fundamentais que reconheçam os indivíduos como legítimos 

membros daquela sociedade e, por conseguinte, portadores de garantias individuais e coletivas 

mínimas para sua participação sem que suas idéias e posturas possam ser objetadas, 

intimidadas ou oprimidas. Ou, ainda, garantia às provisões de vida digna e saudável. 
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b)          Garantir autonomia de escolha assim como reais condições de participação em 

igualdade com os demais seguimentos sociais para opinar, criticar e refutar as discussões 

públicas de onde vertem os direitos. A autonomia é fundamental porque nela os participantes 

se assumem como autores das leis que estão submetidos. 

  

A igualdade política é condição de todo o processo democrático, pois é condicional à 

possibilidade de participação cívica. Conseguir com que cada indivíduo possa tornar-se capaz 

de exercer sua competência comunicativa é o desafio primeiro de uma sociedade que tem 

pretensões democráticas. 

  

Para isso, a efetividade de direitos mínimos que garantam a condição de cidadãos críticos é 

garantir-lhes que façam parte do sistema de direitos. Os cidadãos devem garantir mutuamente 

a possibilidade de criticar, aceitar ou negar a institucionalização de direitos. A advocacia deve 

ser capaz de engendrar direitos, fazê-los pertinentes e respeitados, pois ela mais que qualquer 

outra atividade jurídica representa a voz dos cidadãos em sua pluralidade de entendimentos e 

posições. 

  

Cada indivíduo deve ser reconhecido como pessoa de direito e portanto agente de direito, 

construtor das interpretações e dos argumentos de direito, seja na vida pública ou na prática 

forense representado por seus advogados ou pela promotoria. Ainda mais se compuser algum 

tipo de minoria ou encontrar-se em qualquer desvantagem política, trabalhista, educacional ou 

em qualquer dimensão humanitária. O cidadão deverá ser protegido além de dispor de 

mecanismos econômicos que diminuam ou anulem as disparidades, como cotas, bolsas, 

incentivos fiscais e políticas análogas. 

  

Isso tudo vem a confirmar a proposta de povo como algo fragmentado, complexo, que não 

suporta a redução à unidade ou homogeneidade. Este conceito de povo como algo 

radicalmente diversificado em pretensões e entendimentos e interesses traduz perfeitamente a 

proposta de Friedrich Müller quando questiona negativamente a generalização abstrata que se 

faz de um povo, como poder originário. A pergunta: quem é o povo? Não pode ser respondida 

pela abstração de cunho homogêneo e redutor. O povo, para este autor, só pode ser entendido 

como algo diversificado, heterogêneo e mutante no tempo, infringindo-se, assim, melhor 

entendimento do que vem a ser a estrutura política que arqueia a teoria do Estado 

Democrático de Direito. 

  

5. Metódica estruturante e racionalismo inferencialista: a complementação teórica entre 

Friedrich Müller e Robert Brandom.  
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Nossa hipótese é a de que Müller, por meio de sua metódica estruturante, melhor atende às 

três asserções de teste. Essa teoria supera o paradigma legalista, que supõe como principal 

missão do direito gerar segurança jurídica e isso pode ser obtido a partir do cumprimento da 

norma dada a priori, nominadamente pretensão cunhada pela pecha de formalismo. Não 

obstante, supera também o decisionismo dos argumentativistas que negam a supremacia do 

legislativo, como Chaïn Perelmen e Theodor Viehweg, que acabam por conceder ao juiz plena 

liberdade de posição perante o caso concreto, sem levar em consideração a intersubjetividade 

conquistada pela norma jurídica pré-definida. Subestimam que foi muito caro a história do 

direito, na Modernidade, a conquista da intersubjetividade normativa, do princípio da 

legalidade. 

  

Façamos, então, uma incursão dentro da teoria concretista proposta por Müller. A metódica 

proposta por ele procura decompor os processos de elaboração das decisões de direito 

(MÜLLER, 2005, p. 37). 

  

Para Müller, a normatividade que decorre de uma norma jurídica não vem tão somente do 

texto literal dessa norma, mas de uma tradição em que é compreendida. A normatividade 

decorre mais do direito consuetudinário do que de qualquer outra circunstância. Como 

explicita: “Mesmo onde o direito positivo dessa espécie predominar, existe praeter 

constitutionem um direito (constitucional) consuetudinário com plena qualidade de norma” 

(MÜLLER, 2005, p. 39). Em outros termos, não é o texto da norma concretizanda que fixa a 

normatividade, mas uma determinada tradição. 

  

Mas „a‟ norma jurídica não está pronta nem „substancialmente‟ concluída. Ela é um núcleo 

materialmente circunscritível da ordem normativa, diferenciável com os recursos da metódica 

racional. Esse „núcleo‟ é concretizado no caso individual na norma de decisão e com isso 

quase sempre também tornado nítido, diferenciado, materialmente enriquecido e desenvolvido 

dentro dos limites do que é admissível no Estado de Direito (determinado sobretudo pela 

função limitadora do texto da norma) (MÜLLER, 2005, p. 48). 

  

A normatividade revela-se na regulamentação de questões jurídicas concretas. Em expressão 

forte, Müller critica: “Enquanto forem indicadas como „métodos‟ de práxis e da ciência 

jurídicas somente regras de interpretação, a estrutura da realização prática do direito terá sido 

compreendida de forma equivocada” (MÜLLER, 2005, p. 47). A leitura da norma é feita a 

partir das vivências, isto é, a partir do mundo experimentado. Isso não significa que o direito 

vem do passado, vem daquilo que a tradição impôs de forma imutável. O processo de 

entendimento, interpretação e uso das normas advém de uma atmosfera muito mais rica, que é 

o uso das experiências, das frustrações, das recém conscientizações hauridas pelos operadores 

do direito. Todas estas experiências compõem a história da norma no tempo, de sua complexa 

composição. Por este motivo, dispõe Müller que há concreção em dada realidade 

experimentada e não propriamente interpretação do texto da norma. E complementa: 
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O âmbito da norma não é idêntico aos pormenores materiais do conjunto de fatos. Ele é parte 

integrante material da própria prescrição jurídica. Da totalidade dos dados afetados por uma 

prescrição, do „âmbito material‟, o programa da norma destaca o âmbito da norma como 

componente da hipótese legal normativa. O âmbito da norma é um fator co-constitutivo da 

normatividade (MÜLLER, 2005, p. 44).  

  

A norma jurídica se mostra um esboço vinculante de um ordenamento parcial da comunidade 

jurídica que representa o enunciado jurídicoem linguagem. Osadministradores do executivo, 

os advogados, a promotoria, o judiciário, são a outra parte da comunidade jurídica que 

conjuntamente com o legislativo vão formar aqueles que estabelecerão a normatividade. 

  

O texto da norma não „contém‟ a normatividade em sua estrutura material, Mas por certo ele 

dirige e limita as possibilidades da concretização materialmente determinadas. A prática 

jurídica tem motivações que se revelam no curso de seu processo de concreção, estes sim são 

o que podemos chamar de fundamentos da argumentação: 

  

A representação e publicação da fundamentação deve, por um lado, convencer os atingidos, 

por outro tornar a decisão controlável para um possível reexame por tribunais de instância 

superior, para outras chances da tutela jurídica e com vistas à questão da sua conformidade à 

constituição. Um outro efeito consiste na introdução da decisão publicada e fundamentada na 

discussão da práxis e da ciência jurídicas e da política jurídicas. [...], a práxis jurídica não está 

obrigada à reflexão hermenêutica e a metódica explícita, mas seguramente à busca de uma 

metódica que permite representar e verificar racionalmente a relevância de critérios 

normativos de aferição para a decisão (MÜLLER, 2005, p. 37). 

  

Procurando concatenar os raios da filosofia pragmática inferencialista original de Robert 

Brandom, a partir de sua postura anti-classificatória dos conceitos, com a teoria da metódica 

estruturante de Friedrich Müller, poder-se-ia perceber uma série de nuances muito 

perspicazes que compõem ambas. A metódica estruturante representa um desdobramento 

especial do que se convencionou, nos feudos do direito, pela expressão concretismo, ou seja, 

trazer do texto legal informações que, em dialética com a realidade experimentada, tornam-se 

compreensíveis. Ou seja, segundo os concretistas, a fusão entre texto e prática possibilitaria a 

compreensão do que se pode chamar de norma jurídica, propriamente dita.   

  

Sob um prisma pragmático e não antropológico, embora esta segunda posição não esteja 

totalmente afastada, Robert Brandom procura definir o homem como aquele que tem 

consciência, que pensa, que justifica. Isto posto, a capacidade de racionalização, ou melhor, a 

possibilidade de justificação dos seus discursos, compõe a excelência humana. 
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A maneira para se tecer tal proposição é a análise do discurso, sob o prisma do melhor 

argumento racional, mas a compreensão dos problemas humanos deve se construir de modo 

funcional. Daí Brandom propor que não há mais o que se buscar nas proposições referenciais, 

há tão somente conhecimento a partir das proposições inferências. O homem é um ser capaz 

de produzir inferências sobre o mundo e sobre si mesmo (BRANDOM, 2001, p. 15 e seg). 

  

Esta postura inferencial denota também seu potencial heurístico: inferir é criar. Ou ainda, 

interpretar é criar (Gadamer). Vê-se aí certa guinada de Brandom (filósofo originalmente 

pragmatista – orientando por Richard Rorty) à filosofia continental européia. Brandom busca 

a sapiência, afastando-se da filosofia analítica empirista. Esta asseveração confirma-se ao 

perceber que seu manancial, em outros textos, parte fundamentalmente de Hegel e Kant. 

  

Ainda assim, sua atenção está voltada para prática discursiva: Brandom deseja analisar como 

os conceitos são usados, portanto, suas resignificações conforme seus usos, seus empregos. E 

é precisamente isto que ele vai fazer, a partir dos contextos em que os conceitos estão 

inseridos, explica-los, ou seja, torna-los explícitos (BRANDOM, 1998).  Com estas aberturas, 

Brandom abre novas perspectivas para filosofia e por conseqüência, para filosofia do direito. 

Com isto, também, percebe-se que Brandom não deseja remendar o idealismo alemão, nem 

mesmo continuar na picada analítica, mas ir além e por outros caminhos ainda não 

explorados. O inferencialismo, termo cunhado por ele, é original e inovador inclusive para 

metodologia e hermenêutica jurídicas. 

  

E por força de seu elemento diferencial dos demais métodos filosóficos já intentados, 

Brandom não está preocupado em conceituar por meio de classificações (método 

classificatório aristotélico – por assimilação), mas sim explicitar (explanar) o conceito 

(método de diferenciação) por meio do uso, da prática. Veja que há aí, no mínimo, duas 

inversões: onde entrava a classificação agora se tem a explicação pragmática e onde entrava 

a assimilação entra a diferenciação. Este último apontamento de contradição é mais inovador 

e importante do que o primeiro, porque a pragmática já é perceptível até mesmo nos gregos. 

Na Ética de Nicômaco, por exemplo, já há inconfundíveis atestados de filosofia pragmática. 

Mas Brandom apresenta um método específico: o mundo sempre pensou por meio da 

assimilação, agora se quer não mais a identificação, a semelhança, mas o que distingue e 

distancia. Brandom tem uma teoria anti-classificatória e isto sobrepuja qualquer intento, 

mesmo as próprias Investigações Filosóficas de Wittgeistein (WITTGEINSTEIN, 1975). 

   

Daí pode-se pensar em nova proposta de trabalho para a hermenêutica jurídica. Para Brandom 

o jogo e a compreensão da linguagem (dimensão semântica ou mesmo sintática) dependem 

dos usos, das práticas. Ele se pergunta qual o conteúdo de um conceito em determinada 

relação prática. O significado é constituído a partir de sua execução no mundo. Este 

pensamento não é estranho às linhas traçadas por Müller. 
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Considerando-se que há uma (per)formance (por formar) no desempenho de um discurso e o 

direito produz discursos, é possível afirmar, a partir de Brandom, que a prática discursiva vai 

desenvolver crenças, convicções (beliefs). Por isto, para este autor é necessária explanação 

(explanation) construída a partir da experimentação. A missão das sentenças judiciais é 

explanar seus fundamentos (articular suas razões) (BRANDOM, 2001). O método positivista 

da subsunção ou método lógico formal silogístico não traduz qualquer explicação porque não 

explicita, mas simplesmente demonstra o raciocínio empregado e quando muito classifica um 

ato humano. Em qualquer das hipóteses silogísticas, não há compreensão do conteúdo do 

conceito frente o fato, há apenas uma dedução vazia entre um conceito classificatório e um 

ato humano classificado como tal. 

  

Como propõe Brandom, a apreensão do texto em si é mero “platonismo conceitual” e não há 

como, a partir da linguagem textual, determinar seu significado, exatamente como pensa 

Müller. Qualquer texto é semanticamente aberto como também pondera Gadamer. E Müller, 

por sua vez, enfatiza saber que este é o sumo desafio da metodologia jurídica. 

  

Tanto Müller quanto Brandom sabem que a intencionalidade está no emprego do ato de 

linguagem. Atrás da afirmação há sempre uma (pré)tensão, que se revela e somente pode ser 

captada pela prática, ao desdobrar-se. O que está pretendido como uma asseveração (sentença 

ou qualquer outro ato jurídico escrito) deve ser, portanto, explicado, fundamentado. 

  

Com isto, procura-se justificar a complementação entre estas duas teorias. Ou melhor, o 

esquema desejado neste contexto é entender a teoria inferencialista de Brandom como suporte 

filosófico de metódica estruturante de Müller. Ou ainda, desvendar como a metódica de 

Müller possibilitaria uma espécie de confirmação prática da filosofia pragmática de Brandom. 

  

Então, é possível concatenar os raios da filosofia pragmática inferencialista de Robert 

Brandom, a partir de suas posturas anti-classificatórias dos conceitos com a teoria da 

metódica estruturante de Müller. Esta última teoria representa um desdobramento especial 

das teorias de argumentação concretistas. Ou seja, trazer do texto legal informações que, em 

dialética com a realidade, tornam-se compreensíveis. A fusão entre texto e prática possibilitou 

a compreensão de uma nova concepção de norma jurídica. 

   

Utilizando-se do método comparativo, pois ambos filósofos partem de uma perspectiva 

discursiva racional, com fundamentação pragmática, acentua-se que Müller pontua-se numa 

perspectiva concretista com certa influência do método gadameriano, enquanto Brandom 

propõe a explicação do sentido dos conceitos por meio dos seus usos. Daí Brandom propor 

que não há mais o que se buscar nas proposições referenciais, há tão somente conhecimento a 
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partir das proposições inferenciais. Esta postura denota que inferir é criar, assim como 

interpretar é criar, embora sejam formas diferentes de criação. 

  

Para a conclusão, voltemos à metodologia comparativa popperiana. Postulava o pensador de 

Cambridge que se poderia dizer que a teoria A tem um grau de corroboração maior (ou 

menor) do que a teoria concorrente B a partir de asserções de teste, criando-se então uma 

situação em que se pode levar a preferir uma teoria em vez de outras. 

  

Será “racional” escolher a teoria mais bem testada. Será “racional” no sentido mais óbvio, 

como diz Popper sobre essa palavra: a teoria mais bem testada é aquela que, à luz da 

discussão crítica, parece ser melhor até agora, e não há algo mais “racional” do que uma 

discussão crítica bem conduzida (POPPER, 1999, p. 32).  
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[1] Entendo aqui crítico reconstrutivo uma modalidade metodológica específica que consiste 

em rever uma teoria criticamente, a fim de lhe fazer acertos, propostas, com o escopo de 

melhorá-las ou mesmo superá-las. Contudo, o método crítico reconstrutivo não deixa de ser 

um método revisional, aproveitando o substrato da teoria original.     

[2] Wolfgang Klein chamou esta esclerose de lerdeza humana. Como dispõe: “meu objetivo 

não é averiguar em que consiste a argumentação racional ou correta, mas antes averiguar 

como argumentam efetivamente os homens, lerdos como são”. KLEIN. Argumentation und 

Argument, p. 49 apud Habermas. (HABERMAS, ¿??, P.50). 

[3] Tradução: “Através da prática comunicativa eles asseguram a si mesmos suas relações de 

vida comum, assim como a intersubjetividade do mundo da vida compartilhado, ao mesmo 

tempo. Este mundo da vida é constituído pela totalidade de interpretações pressupostas por 

aqueles que possuem um conhecimento pregresso comum”. (HABERMAS, 1984. p. 13). 

[4] Dispõe Habermas: “The theory of argumentation thereby takes on a special significance; 

to it falls the task of reconstructing the formal-pragmatic presuppositions and conditions of an 

explicitly rational behavior”. (HABERMAS, 1984, p. 02).  

[5] Tradução: “O trabalho ganha objetividade somente através de um a e de alguma 

comunidade de falantes e atores subjetivos” HABERMAS, 1984, pp. 12-13. 
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[6] Note aqui, caro leitor, que esta proposta gademeriana é fundamental para compreender 

como funcionam as teorias argumentativas aplicadas ao direito, mas sobretudo, a proposta 

interessa aos concretistas, no caso de nossas teses concorrentes, à Friedrich Müller. 

[7] Um processo jurídico se constrói pelo debate, pela contestação. Já um processo de 

inquérito ou um interrogatório não é propriamente uma conversação, mas aquele que depõe 

ou é interrogado é reificado pela relação de fala. 

[8] Em especial, conferir o capítulo 10º do livro A Inclusão do Outro de Habermas: Sobre a 

coesão interna entre Estado de Direito e Democracia. Exatamente nesse capítulo Habermas 

analisa a infra-estrutura teórica do Estado Democrático de Direito, demonstrando que se trata 

de uma recuperação dos direitos individuais criados na vigência do Estado Liberal somados às 

conquistas sociais do Estado Social (HABERMAS, 2002).   

[9] Esta metáfora hidráulica: “fontes”, vem, segundo o professor Antônio Cota Marçal, do 

direito romano e está atrelada à idéia do direito natural num sentido cosmológico, daí remeter-

se à idéia de que o direito verteria da natureza, como a água verte da pedra. (Cf.: GONTIJO, 

2011, p. )   

[10] Vale lembrar que o Poder Judiciário também pode criar normas gerais, no caso dos 

mandados de injunção. 
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A FORMAÇÃO DO ESTADO MODERNO FRANCÊS I - DO ANTIGO 

REGIME À REVOLUÇÃO- 

 

THE FORMATION OF THE MODERN STATE FRENCH I - FROM THE OLD REGIME 

TO THE REVOLUTION- 

 

Fabio Fernandes Maia 

 

  

RESUMO 

O presente ensaio tem por escopo analisar os contextos históricos, sociais e econômicos na 

França com a consolidação do antigo regime e o surgimento da centralização do estado. O 

surgimento do conceito de “leis Fundamentais” para estabilizar as transições monárquicas, o 

constante aumento de tributos sem anuência do estados gerais e ainda a criação de novos 

atores no cenário do antigo regime que reproduziam a ideologia da coroa em suas províncias. 

E ainda relacionar a centralização do estado com a derrocada da sociedade estamental e o 

surgimento de um nova elite aristocrática interessada na consolidação da centralização do 

estado como forma de garantir seus privilégios. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ESTADO MODERNO; ANTIGO REGIME; 

DIREITO PÚBLICO; FRANÇA; REVOLUÇÃO. 

 

ABSTRACT 
This test is to analyze the historical, social and economic in France with the consolidation of 

absolute rule and the emergence of centralized state. The emergence of the concept of 

"fundamental laws" to stabilize the transition monarchy, the constant increase of taxes without 

consent of the states general and the setting up of new actors in the setting of the old regime 

that reproduced the ideology of the crown in their provinces. And relate the centralization of 

the state with the collapse of estate society and the emergence of a new aristocracy interested 

in consolidating the centralization of the state in order to guarantee its privileges. 

KEYWORDS: KEYWORDS: MODERN STATE; OLD REGIME; PUBLIC LAW; 

FRANCE; REVOLUTION. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

  

  

O presente artigo tem como escopo investigar a formação da centralização jurídico 

administrativa no Ancien regime  através de seu contexto sócio-politico-histórico no 

movimentado período entre a guerra dos 100 anos ( século XV), as guerras religiosas contra 

os huguenotes( século XVI), e a fronda do século XVII, neste sentido: 
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Transição da monarquia medieval à absoluta foi, de cada vez, 

primeiro detida e de pois acelerada por tais crise, cujo resultado ultimo seria 

a criação de um culto da autoridade real na época de Luís XIV, que não 

encontra paralelo em nenhuma outra parte da Europa Ocidental 

(ANDERSON, 1995, P.85). 

  

  

Partir-se-á da formação das leis Fundamentais, o conflito da lei sálica, passando pelo 

aumento da estrutura estatal com a formação dos comissariados e intendências, o período da 

não convocação dos Estados Gerais e o grande aumento da carga fiscal, até o contexto da 

revolução burguesa instalada em 1789. 

  

  

2. BODIN, AS LEIS FUNDAMENTAIS E A FUNDAMENTAÇÃO DA LEI 

SÁLICA. 

  

  

Na monarquia medieval da baixa idade média a instabilidade política e o convívio 

com guerras era traço marcante. A falta de centralização político-administrativo aliada a 

completa insuficiência de demarcação territorial tornou o conflito e a guerra uma constante na 

Europa continental no período. 

  

Neste contexto surge a obra Six Livres de la République, de Jean Bodin( 1530-1596) 

onde o jurista notadamente influenciado pelos escritos de Maquiavel que segundo o mesmo 

seria “o primeiro  autor que soube dar um tratamento cinetifico, depois dos clássicos da 

antiguidade, ao governo da coisa pública. (...) O principe de bodin, embora vinculado ás leis 

divinas e naturais, poderia agir com todos o meios necessários a salvação do 

estado”(BERCOVICI, 2005, P.65) 

  

Num momento de grande instabilidae politica com a França envolta com a quase 

eterna crise com  Inglaterra e o problema interno das revoltas religiosas dos Huguenotes  a 

fundamentação da soberania do monarca aparecia oportunemente 
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O livro as Six Livres de la République de Bodin trata da formação do estado e tem 

uma passagem que foi muitissimo útil ao periodo que é aquela que trata da limitação do poder 

soberano no tocante a sucessão do trono, fundamentada na lei sálica um documento do século 

VI totalmente desconctado ao periodo histórico mas que conferiu legitimidade a dinastia 

Valois a ascender ao trono inglês com a morte de Carlos IV (1328), num conflito com os 

monarcas Ingleses que também reividicavam a coroa. 

  

A Lei sálica (em Latim: Lex Salica) é o código legal datado do reinado de Clóvis I no século 

V utilizado nas reformas legais introduzidas por Carlos Magno. As leis sálicas regulavam 

todos os aspectos da vida em sociedade desde crime, impostos, calúnia, estabelecendo 

indemnizações e punições.  

De todo o texto da lei que aliás segundo Voltaire existem dois, apenas o art LXII versa sobre a 

sucessão: “que nenhuma parte de herança de terra sálica vá para a mulher, mas toda herança 

de terra seja para o sexo masculino”( VOLTAIRE, 1998, p.86) 

E após anos de batalha e guerra essa fundamentação estabizou-se na Europa na transição da 

baixa idade média para o Antigo Regime não sem antes custas milhares de litros de sangue na 

guerra dos 100 anos o que fez o mesmo autor ironicamente afirmar: 

A causa dos ingleses era dificil de defender, mas eles diziam aos franceses: 

Não cabe a vós decidir, sois Juízes e partes; apelamos para Deus e nossa 
espada. Eduardo, nesse gênero, tornou-se o melhor advogado da europa e 

deus ficou do seu lado(p.87) 

Aos poucos a aceitação da leis Fundamentais no tocante a sucessão dos tronos vai 

progressivamente Institucionalizando a distinção entre  Monarca e Coroa, diminuindo 

assim os conflitos sucessórios estabelecendo consensos no stabilishment nas Monarquias 

do baixo medievo, neste sentido: 

A ideia de “lei fundamental” estimulou a despatrimonilização da relação 

rei/reino. Destacando, em principio, a inalienabilidade e 

imprescritibilidade os bens da coroa, impulsionoua reflexão teorica 

sobre bens públicos. Legitimou, ainda, a estatizaçãodo direito sucessório 

da coroa e sua distinção do direito sucessório feudal, demonstrando que 

era possivel conceber politica  e juridicamente uma esfera “estatal” ou 

“pública”(SEELAENDER,2006, p.213) 
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Essa noção passa a se legitimar em todo ocidente Europeu, e acaba se impondo como 

marca do Registrada do Ancien regime.  

Apesar de não haver linearidade entre a “Lex Fundamentalis” e o moderno conceito de 

Constituição como norma de contenção do arbítrio do soberano contra as liberdades dos 

súditos , pois a lei fundamental não era vista como fonte de validade de todo 

ordenamento jurídico, mas sim como suporte do prédio estatal do qual a observância 

legal dependia( SEELAENDER, 2009, p.212), pode-se dizer, todavia a grosso modo que 

“A substituição da “lei fundamental pela constituição refletiu a passagem do antigo 

regime para o liberalismo. ( SEELAENDER, 2009, p.197). 

  

3. O CRESCIMENTO PROGRESSIVO DO APAREELHO ESTATAL. 

  

Aos poucos, com os constantes conflitos tanto internos quanto externos a monarquia 

medieval Francesa vai precisando de recursos para montar e prover seus exércitos. No 

medievo quando isto acontecia o Monarca convocava os Estados Gerais, porém no 

decorrer do aumento da massa legislativa e dos cargos e ofícios estatais isto deixa de 

acontecer e França passa por um período de mais de 150 anos sem ao menos uma 

reunião ser convocada enquanto vários impostos são criados. 

 Apesar da descontinuidade do processo destes conflitos, variando períodos de 

estabilidade política e períodos de agitação, aos poucos a administração pública e sua 

estatalidade começam a se edificar e pode se identificar como próceres deste movimento 

serão Richelieu, e Mazarino. 

A partir de agora será identificado os cargos, ofícios e tributos criados para fortalecer o 

nascente estado centralizado Francês com o seu contexto histórico de criação. 

BAN- Convocação do vassalo do Rei para o serviço militar. Provou-se com o tempo na 

prática ser equivocada pois não produzia exércitos experiente e profissionais. Tributo de 

natureza medieval que acabou sendo abandonado após a instituição oficial da talha e a 
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conseqüente arrecadação regular e manutenção constante e profissional das forças 

armadas.(ANDERSON,1995,P.86) 

CORVÉIA- Outro tributo de natureza pessoal do medievo que prosseguiu existindo até 

o começo da idade moderna. O súditos pessoalmente trabalhavam na construção de bens 

públicos doando até 03 dias por semana de seu trabalho para estes fins.(TOCQUEVILE, 

1989, P.71). 

TALHA – Primeiro imposto regular da monarquia do baixo medievo, concebida 

primeiramente com o nome Taille Royale(1439) e depois Taille des gens d’arms, já 

regular a década de 1440. Este tributo no nascedouro confere imunidade a nobreza e ao 

Clero o que futuramente irá ajudar a deflagrar o processo revolucionário. Esta 

imunidade é o que conferia status de nobre ao súdito na sociedade estamental do Ancien 

regime. (ANDERSON,1995,P. 86) 

PAULETTE- Criada em 1604, tem por objetivo hereditarizar a posse dos cargos e 

ofícios. Uma contribuição anual paga aos cofres públicos pelos detentores destes cargos. 

A Coroa vai perceber que esta é uma maneira muito lucrativa de arrecadar e partir do 

Séc XVII passa a ser a principal fonte de arrecadação(LAUDURIE,1994,P.27). A forma 

como são criados e finalmente extintos estes cargos pela revolução será visto adiante. 

GABELA- Imposto que incidia sobre o consumo do sal. Nota-se com a descrição dos 

tributos pré-modernos a opção incidência das alíquotas sob consumo em detrimento a 

renda e o patrimônio é muito mais antiga do que se pode imaginar. 

Paralelo ao aumento exponencial da arrecadação sem nenhum tipo de consentimento 

popular, tem o aumento também exponencial do aparelho estatal, principalmente das 

forças armadas para garantir o direito divino do monarca, e dos agentes de arrecadação 

que a seguir vão ser descritos. 

4. OS ANGENTES ESTATAIS DO ANTIGO REGIME. 

Aos poucos a nascente monarquia absoluta vai estendendo suas competências onde antes 

figurava a figura da nobreza. Analisar-se-á a partir de agora as estruturas do antigo 

regime que coexistem com estruturas residuais da estrutura de medievo. 
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ESTADOS GERAIS- Citado anteriormente, formado pelos 3 estados, o primeiro o 

Clero, o segundo a nobreza, o terceiro todo resto da população( servos, profissionais 

liberais, artesãos de oficio, comerciantes burgueses, e a própria aristocracia não-nobre). 

Era convocado para opinar sobre algum assunto com o rei, ratificar tratados e antes da 

solidificação do absolutismo para aprovar algum imposto extraordinário em tempos de 

guerra( ANDERSON, 1995, p.87). Sua tradição é abandonada por Richelieu em 1614, só 

voltando a ser convocada a véspera da revolução. 

Ao contrário dos estados gerais  Ingleses que com a revolução Gloriosa deram origem a 

parlamento Inglês instituindo assim a Câmera dos Lordes, e as dos comuns; os Estados 

Gerais franceses em nada se assemelham ao parlamento Europeu continental moderno 

onde sua primeira aparição se deu somente com a convocação da assembléia constituinte 

de 1791. Deve-se se tomar cuidado ao trabalhar com conceitos históricos, pois eles são 

transmudados de um período a outro com o objetivo de conferir a estes um certo 

Pedigree histórico e assim conferir maior legitimidade (SEELAENDER,2007, p..255). 

  

PARLAMENTS- Na falta das assembléias de estados é Egídio ao único órgão estatal 

com um certa capacidade de conter o arbítrio monárquico. O principal, o de Paris 

“erigem-se em instancias com vocação nacional. Participam da ressurreição do corpo 

místico do reino, restabelecido de 1715 a 1788...., e desmistificado desde de 1789” 

(LAUDURIE, 1994, p.14).  

Ganha a partir do século XIII funções judiciais, não havia ainda o conceito de 

profissional de magistratura, os magistrados eram remunerados pela quantidade de 

emolumentos que arrecadavam, o que dificultava a isenção nos seus julgamentos. Eram 

recrutados em geral pela Noblesse de Robe (títulos de nobreza aos membros 

endinheirados do 3º Estado que a adquiriam), e sua transmissão se garantia com o 

continuo pagamento da Paulette. Os membros dos Parlaments recebiam os privilégios e 

o Status de nobre; porém com a venda indiscriminada dessas funções públicas, este 

status será considerado impuro, o que abrirá brechas para sua revogação quando 

conveniente. 
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CONSELHO DE ESTADO-  Não mais do que o conselho que auxiliava a tomada de 

decisões do soberano no antigo regime. Aos poucos, em virtude dos critérios de 

formação dos parlements queixas e reclamações, daquela instituição começam a 

transbordar para o monarca que delega essas funções ao conselho. Assim, após 1789 

nascerá o instituto do contencioso administrativo (RIVERO, 1995, P.56)  que embora 

muito importante não alcança as metas deste trabalho. Aos poucos se subdivide em mais 

dois conselhos o de despachos que cuidaria de questões provinciais e nacionais e o 

Conselho de Finanças que supervisionava a organização econômica da coroa 

(ANDERSON, 1995, p.100) 

Com o argumento das razões de estado progressivamente o conselho passa a avocar 

todas a matérias contenciosas que envolvia a coroa, neste sentido: 

Evocações deste tipo enchem os registros do conselho. Pouco a pouco a 

exceção generaliza-se e acaba transformada em teoria. Não promulga 

mais leis e sim uma máxima de governo destinada a demonstra que 

todos os processos com a algum interesse público ou administrativo, de 

agora em diante, não são mais da alçada dos juizes togados, cujo único 

papel é julgar interesses particulares. Neste pormenor, só encontramos a 

fórmula, pois a idéia pertence ao antigo regime.(TOCQUEVILLE, 1989, 

P.89) 

  

CONTROLADOR GERAL-  São agentes delegados do conselho de que atuam no 

interior de França. Os negócios ordinários são conduzidos pelo controlador-geral assim 

como quase a administração pública. Ao lado destes ainda persistem os Governadores 

de Província, antigos representantes da realeza feudal mas a esta altura seus poderes são 

meramente residuais, o máximo que poderá fazer é ir a corte bajular o monarca 

(TOCQUEVILLE, 1989,p. 78). 

  

CARGOS E OFICIOS- Foram criados a partir do séc. XV com o esforço de guerra com 

o intuito de aumentar a arrecadação dos cofres públicos. O Monarca vendia a 

representação das cidades e vilarejos, e em diversos momento revogava o titulo para 

depois ser revendida. Foi durante muito tempo a maior fonte de arrecadação da Coroa. 

 A partir de 1604 é perenizado com a instituição do Paulette. Mas a sangria do tesouro 
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era tão grande que fez com que Richelieu criasse a figura do Intendente que seguir será 

analisada. Foram extintos com a revolução em 1789 (LAUDURIE, 1994, p.27) 

  

ARRENDAMENTOS- Delegação da cobrança de impostos a terceiros. “Adiferença 

entre a soma que o soberano recebe de seus arrendatários e o rendimento que estes 

recebem efetivamente dos contribuintes e devedores, diminuído dos gastos irredutíveis 

de coletoria, constitui o lucro próprio dos arrendatários”((LAUDURIE,1994,p.28). A 

partir dos arrendamentos feito pelos financistas começa-se a se desenvolver todo um 

sistema financeiro com letras negociáveis. Esses financistas que assessoravam a coroa 

era em geral de tradição Judaica e segundo Arendt, estes privilégios concedidos aos 

arrendatários será num futuro próximo um dos pressupostos do sentimento anti-

semita(ARENDT, 2007 , p.34). 

Estes arrendamentos englobavam um vasto campo de recolhimento de impostos desde a 

gabela, das talhas, impostos indiretos e etc... 

  

A INTENDÊNCIA - Para muitos autores o marco principal do estado absolutista 

francês. Imposto a força pela coroa nas províncias francesas. Foi o principal motivo 

levou a Fronda (LAUDURIE, 1994,p.16). Eram 30 encarregados do monarca que iam as 

províncias garantir a ordem e a aplicação da legislação real (decretos dos conselho de 

estado). Originavam da nascente aristocracia burguesa, e progressivamente passam a 

minar os poderes políticos da nobreza genuína., segundo o marquês de D’Agerson citado 

por Tocqueville: 

Nunca teria acreditado no que vi quando era controlador de finanças. 

Saiba que este reino é comandado por 30 intendentes. Não tem 

parlamento nem estados, nem governadores; são 30 referendários 

agindo nas províncias e dos quais dependem a felicidade ou a 

infelicidade destas províncias como também sua abundancia ou 

esterilidade (TOCQUEVILLE, 1989, p.79). 

  

Ao chegar na província o Intendente sempre tinha a liberdade de nomear um 

subdelegado que era um cargo de confiança em geral conferido a alguma liderança local 
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como forma de cooptar a localidade ao processo real de centralização 

(TOCQUEVILLE,1989,p.79).  

A intendência manteve a colaboração dos antigos coletores da talha provincial, entre 

eles: O Senhor, o coletor paroquial, os tesoureiros da França, e os eleitos; mas agora as 

tarefas por estes designada eram apenas operacionais cabendo ao intendente toda a 

parte decisional (TOCQUEVILLE, 1989,.P.79-80). 

Após análise do processo de centralização do estado através do aumento da arrecadação 

e da estruturação de seus agentes, deve-se a partir de agora investigar o comportamento  

da sociedade estamental pré-revolucionária e sua transformação. 

  

5. A SOCIEDADE ESTAMENTAL FRANCESA. 

  

A sociedade francesa no antigo regime é o reflexo da corte com todos o valores, desejos, 

anseios a ela inerentes. O vil-metal não era o maior anseio, a grande realização do 

sujeito que acumulava riqueza era ser nobre e para isso não poupava esforços. 

Existiam duas maneiras de ascender a condição de nobre artificialmente ou pela compra 

de títulos, ou pela Hipergamia. 

A compra de cargos representava um investimento tão lucrativo que o capital era 

perpeutuamente atraído das aventuras mercantis e manufatureiras para conluio com a 

coroa. Tudo isto afastava o capital da burguesia para o estado. A aquisição de títulos de 

nobreza e a busca de imunidade passa a ser a a meta empresarial da burguesia. O 

resultado deste fluxo foi atrapalhar o desenvolvimento da burguesia por 150 anos 

(ANDERSON, 1995, P.96) 

A hipergamia era um recurso que fazia com que a filhas dos detentores do capital 

ascendessem a nobreza pela via do casamento comprado com o dote, neste sentido: 

As mulheres, graças ao casamento, obtêm, pelo artifício de um grande 

dote, maridos mais distintos do que elas próprias, e uma posição mais 

elevada que a de seu nascimento. Assim com trutas, sobem ao longo da 
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torrente dos desprezos. Vindas de níveis relativamente modestos, mas 

endinheirados, chegam de maneira regular aos planos mais altamente 

colocados da corte (LAUDURIE, 1994, p.15). 

  

Progressivamente, setores enriquecidos do terceiro estado começam a formar uma 

aristocracia de estado que assume o poder político e desenvolve uma nova classe com seu 

espírito particular , suas tradições, virtudes, honra e orgulho próprios 

(TOCQUEVILLE, 1989, p.96). 

A corte atinge seu auge com Luís XIV. O palácio de Versalhes chaga a hospedar 10.000 

pessoas entre representantes do 1º e do 2º Estado. Apesar de custosa a corte era útil ao 

monarca. Ela conseguia utilizar seus componentes como correia de transmissão da 

ideologia oficial. Segundo Laudurie: 

Ora, dirigir os bispos assim convocados a corte é manipular por seu 

intermédio as dezenas de milhares de vigários e de curas. Na falta de 

uma burocracia especializada, que estivesse estabelecida no lugar, estes 

se tornam os subdelegados naturais do poder, sem se fazer rogar. 

(LAUDURIE, 1994, p.15) 

A constante concentração da nobreza e do clero na corte fez com que estes perdessem 

espaço tanto político quanto econômico para aristocracia insurgente, neste sentido: 

Havia alguns séculos em que os nobres franceses não paravam de empobrecer-se. 

Apesar de seus privilégios, a nobreza arruína-se e  aniquila-se dia-a dia e o terceiro estado 

apodera-se de suas fortunas, escreve-s com tristeza um gentil-homem em 1755. Contudo, as 

leis que protegiam a propriedade dos nobres ainda eram as mesmas  e nada parecia mudado 

em sua condição econômica , o que não impedia que iam empobrecendo-se por toda parte na 

proporção exata que perdiam seu poder.(TOCQUEVILLE, 1989, p.106). 

Esta virada na geopolítica do antigo regime irá preparar o terreno para 89. A guerra 

dos 07 anos, o financiamento da Revolução Americana,  somado a crise de produção faz 

com que Calonne e Loménie de Briene tentassem impor um imposto territorial a 

nobreza. Os Parlements resistiram a ação e fez com que o 3º estado se insurgisse. Pela 

primeira vez desde Richelieu convoca-se os Estados Gerais foram 

convocados(ANDERSON, 1995, p. 111).  
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O palco estava pronto. Aliado a desenvolvimento de novas tecnologias, a imprensa 

desenvolve um papel preponderante(LAUDURIE, 1994, p.35), a idéias dos Filósofos 

iluministas se propagam bem mais rapidamente. Praças, bares, teatros, teatros e café 

transformam-se em Tribunas públicas(KOSELLECK, 1999, p. 56). O instrumental 

estava pronto: A consciência de classe da burguesia, a matriz filosófica, a centralização 

politco-administrativa em torno de Paris, e a mobilização popular em torno da bandeira 

da igualdade. Só a nobreza não enxergara aquilo, pior para ela. 

  

6. CONCLUSÃO 

  

A formação do estado nacional teve como contexto histórico, diversos conflitos religiosos 

e políticos. Com a necessidade de se aparelhar para esses eventos as Monarquias 

medievais tiveram que se organizar. Surgindo assim, os exércitos profissionais e com eles 

uma demanda para mantê-los. A administração pública cresce. Novos atores surgem 

neste contexto. O direito público separa-se gradualmente das insurgências políticas.  

O Antigo Regime era sustentado politicamente na idéia de soberania, e esta dava 

conferia legitimidade á coroa agir conforme os ditames do Direito Natural. Após a 

revolução haverá uma gradativa tendência de contenção desses poderes. A policia se 

bifurca em : administrativo e Constitucional. A centralização do Estado apenas começa 

com o Ancien Regime, será aprimorado e muito no momento posterior. 
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A expressão Guerra dos Cem Anos identifica uma série de conflitos armados, registrados de 

forma intermitente, durante o século XIV e o século XV (1337-1453, de acordo com as datas 

convencionais), envolvendo a França e a Inglaterra. A longa duração desse conflito explica-se 

pelo grande poderio dos ingleses de um lado e a obstinada resistência francesa do outro. Ela 

foi a primeira grande guerra européia que provocou profundas transformações na vida 

econômica, social e política da Europa Ocidental. A questão dinástica que desencadeou a 

chamada Guerra dos Cem Anos ultrapassou o caráter feudal das rivalidades político-militares 

da Idade Média e marcou o teor dos futuros confrontos entre as grandes monarquias 

européias.(ANDERSON, 1995, P.86) 

As guerras religiosas em França começaram com um massacre de 1000 Huguenotes em Vassy a 1 de Março de 
1562. Em 1572, milhares de huguenotes foram mortos no massacre da noite de São Bartolomeu, e a amnistia foi 

concedida no ano seguinte. A quinta guerra santa contra os Huguenotes começou a 23 de Fevereiro de 1574 e a 

perseguição continuou periodicamente até 1598, quando o rei Henrique IV emitiu o édito de Nantes autorizando 

aos protestante a liberdade religiosa e direitos idênticos aos dos católicos.(SKINNER, 1996, P.565) 
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AFronda foi uma reação da nobreza na França contra a centralização do Estado imposta pela 

nascente Monarquia absolutista. 

No século XIV e XV a delimitação territorial era tão ambígua que o reis de França e 

Inglaterra  tinham  vassalos tanto na ilha como no continente apesar do limite marítimo 

totalmente delimitado, principalmente após os acordos de armistícios em que o lado que 

perdia a batalha cedia parte de seu território celebrando um tratado para não perder a coroa 

inteira. 

Trata-se de Eduardo III Rei da Inglaterra que na primeira parte do conflito consegui 

sucessivas vitórias contra a França e com a asssinatura em 1360 do Tratado de Brétigny, 

ratificados em Calais, deu a Eduardo um considerável número de territórios na França (Calais 

e todo o sudoeste francês) em troca do abandono de suas reivindicações ao trono francês. 

Preferiu-se colocar estes termos entre parêntese porque naquele período ainda não havia 

Estado centralizado, e sim um germe das modificações que a centralização administrativa ia 

proporcionar as monarquias medievais horizontalizando assim a relação do soberano com 

seus súditos. 

Conflitos religiosos/políticos entre as 03 linhagens rivais: Guise, Montmorency e Bourbon, 

cada uma com o controle de um território senhorial, vasta clientela, influencia dentro do 

nascente aparelho estatal, tropas leais e conexões internacionais.(ANDERSON, 1995, p 90) 

O eterno conflito com o trono Inglês e seus aliados. 

Os Estados gerais eram uma espécie de assembléia extraordinária convocada pelo monarca 

que unia representantes dos 03 estados, Nobreza, Clero, e o 3º Estado que era todo o restante 

da massa da sociedade incluindo aí a nascente burguesia que ainda não se assumia enquanto 

classe, a sociedade era marcantemente estamental (LAUDURIE, 1994, p.13-14) 

A última ocorreu em 1789 por pressão da nobreza e fez eclodir a revolução(TOCQUEVILLE, 

1989,P.144) 

Principal momento deste período é a Fronda(ANDRESON,1995, P.98) 

“Governando o país de fato a partir de 1624, o cardeal procedeu prontamente a liquidação das 

fortalezas huguenotes remanescentes no sudoeste, com cerco e captura de La Rochelle; 

esmagou sucessivas conspirações aristocráticas com execuções sumárias; aboliu as mais altas 

dignidades militares medievais; derrubou castelos a nobreza e proibiu duelos; e suprimiu os 

estados, sempre que a resistência local o permitiu. Acima de tudo, Richelieu criou o sistema 

de Intendent” (ANDERSON, 199, P. 95) 

Mazarino sucedeu Richeliu em 1642, conduziu com habilidade a política externa assinando o 

famoso tratado de Vestfália(1648), encarou co rigidez a Fronda após este percurso uma seleta 

elite burocrática estava treinada e pronta para impor a ordem administrativa no reinado 

seguinte. A aristocracia, a partir de então iria encontrar sossego sob o absolutismo consumado 

e solar de Luís XIV. 

Tanto o BAN quanto a Corvéia vão se mostrar espécies tributárias ineficientes ao aparelho e 

estatal e após a revolução só irá existir o tributo pecuniário sendo este conceito reproduzido 
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em todo mondo ocidental como forma de ilustrar o Art. 3º do CTN brasileiro “Tributo é toda 

prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não 

constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa 

plenamente vinculada.” 

IDEM 

Desde de Richelieu os estados gerais não seriam mais consultados só ocorrendo novamente 

em 05/05/1789 e as conseqüências são sabidas.(LAUDURIE, 1994,p.13) 

“Esta, sobretudo, demandava gastos crescentes, em razão da “corrida armamentista” que se 

acelerava no período. Era época dos surgimento dos exércitos permanentes, que depois se 

ampliaram de forma considerável. O numero de soldados franceses subiu de 45.000(1664) 

para 480.000(1713), segundo Kunich,. 

Inspiradas na doutrina de Bodin e Hobbes. 

Isso ocorreu em virtude da tradição inglesa ter um estilo particular , ele procede igualmente de 

um sistema de cortes reais mas convocados de maneira infinitamente mais regular do que na 

França.(LAUDURIE, 1994,p.14) 

O autor ilustra a passagem citando o julgados de Sir Coke utilizando  o conceito de Magna 

Charta, “extraindo dela o que queria”, e ainda a “recriação mítica” da Lex Sálica já exposta 

anteriormente. 

Em principio os éditos requeriam o registro formal nos Parlements para que se tornem lei. 

(ANDERSON, 1995, P.89) 

A venda e delegação da arrecadação de impostos irá se tornar a partir do século XVII a maior 

fonte de arrecadação do tesouro monárquico, e vez por outra como com Richelieu ou mesmo 

com Luis XIV várias dessas funções são revogadas unilateralmente depois novamente postas 

a venda por razões de estado. 

Judiciário não profissional recrutado por leilões. 

A inexistência de uma revolução burguesa no Brasil faz com que até hoje este tipo de estrutura persista no 

Brasil. Os cartórios de oficio e está regulamentado pela constituição federal no art 236 “Os serviços notariais e 

de registro são exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público. ;§ 1º - Lei regulará as atividades, 

disciplinará a responsabilidade civil e criminal dos notários, dos oficiais de registro e de seus prepostos, e 

definirá a fiscalização de seus atos pelo Poder Judiciário;§ 2º - Lei federal estabelecerá normas gerais para 

fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.;§ 3º - O ingresso na 

atividade notarial e de registro depende de concurso público de provas e títulos, não se permitindo que qualquer 
serventia fique vaga, sem abertura de concurso de provimento ou de remoção, por mais de seis meses.” 

Infelizmente o parágrafo terceiro que trata da exigêcia de concurso deste serviço delegado, e que já existia na 

antiga ordem constitucional até hoje vem sendo desprezado pelo STF que trata ele como hipótese de 

Inconstitucionalidade progressiva(GOMES,2008,P.713) 

  

Um ancestral dos títulos de divida pública 

Isenções da talha, enriquecimento desproporcional , status de nobreza. 
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(ANDERSON, 1995, 99); (LAUDURIE, 1994,P.16); (TOCQUEVILLE,1989, p.87). 

A corte atinge seu auge com Luís XIV. O palácio de Versalhes chaga a hospedar 10.000 

pessoas entre representantes do 1º e do 2º Estado. Apesar de custosa a corte era útil ao 

monarca. Ela conseguia utilizar seus componentes como correia de transmissão da ideologia 

oficial 

Pois a referência era ascender a nobreza e obter os privilégio inerentes, não existia ainda a 

concepção da burguesia enquanto classe. 

hipergamia sf (hiper+gamo+ia1) Sociol Preferência que se dá, em certos grupos, aos 

casamentos com pessoas de status social superior 

Ultimo ministro de Luís XIV. 

Nos Estados modernos. 

Em razão das finalidades da presente publicação, tentamos indicar aqui as edições mais 

acessíveis, dando mesmo preferência às traduções em português. Quem deseje se aprofundar 

no estudo da história dos conceitos jurídicos e políticos deverá, porém, fazer a opção oposta – 

buscando sempre o acesso aos textos no original. 
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A GÊNESE DO MUNDO GREGO E A IDEIA DO JUSTO: LIÇÕES DA 

FILOSOFIA DA HISTÓRIA DA HEGEL 

 

THE GENESIS OF THE GREEK WORLD AND THE IDEA OF THE JUSTICE: LESSONS 

FROM THE HEGEL'S PHILOSOPHY OF HISTORY 

 

Luiz Filipe Araújo Alves 

 

  

RESUMO 

O presente artigo pretende analisar as contribuições do pensamento de Friedrich Hegel dentro 

do campo da Filosofia da História para a própria História do Direito. Não haveria como 

pensar em História do Direito dentro do Ocidente se não se partir dos próprios gregos e como 

se configurou sua cultura para a construção do valor do justo. A configuração do gênio grego 

na obra de Hegel ganha um relevo totalmente único em comparação com outros autores que 

abordam a mesma temática. Hegel destacará o papel da obra de arte política do gênio grego 

como possibilidade para ser pensar concretamente o Estado enquanto categoria na História do 

Direito. 

PALAVRAS-CHAVE: FILOSOFIA DA HISTÓRIA; JUSTIÇA; GRÉCIA; FORMAÇÃO 

DO PENSAMENTO OCIDENTAL 

 

ABSTRACT 
This article aims to analyze the contributions of Friedrich Hegel thoughts to Philosophy of 

History to the History of Law itself. We could not think of History of Law in the West is 

notfrom the Greeks themselves and how they configured their culture to the construction of 

Justice value. The configuration of the Greek genius in the work of Hegel gets a relief totally 

unique compared to other authors who address the same subject. Hegel's work highlights the 

role of political art of the Greek genius for possibility to think concretely the State as a 

category in the History of Law. 

KEYWORDS: PHILOSOPHY OF HISTORY; JUSTICE; GREECE; FORMATION OF 

WESTERN THOUGHT 

 

 

  

1 – Introdução: A Grécia e o Ocidente 

  

O mundo grego possui um lugar especial na construção da cultura e da identidade 

do ocidente. Muito do que estimamos em nossa cultura deriva do espírito grego: democracia, 

poesia épica, poesia lírica, tragédia, teatro, matemática, historiografia, senso estético e, por 
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fim, a Filosofia; todos esses produtos do intelecto humano penetraram no ocidente em função 

da Grécia e do que ela significou em nossa formação como civilização.  

  

Não raras são as tentativas de adjetivar a cultura ocidental como um substrato 

Greco-judaico-cristão, Greco-romano-cristão, romano-cristão, romano-germânico, dentre 

outros. Todavia, poderíamos resumir tal questão sobre o seguinte aspecto: o ocidente é o 

espírito grego que alcançou a universalidade, seja posteriormente através da política universal 

arquitetada por Roma, seja pela religião universalista construída pelo Catolicismo; ambos são, 

em maior ou menor grau, tributários do espírito grego.  

  

A configuração do ocidente de hoje não é o que os gregos ansiavam em se tornar, 

até porque neles não havia uma meta, um plano idealizado como civilização, um thelos 

histórico. Entretanto, há uma tarefa recorrente na pauta ocidental após o Renascimento: o 

retorno ao mundo clássico. Reconheceu-se soberanamente o valor da antiguidade grego-

romana para a formação do arcabouço cultural da Europa. Assim, com a Renascença inicia-se 

o desejo de se retornar para a unidade espiritual representada pela Grécia. Para muitos ela 

passou a ser o ideal de civilização: uma cultura forte, bela, sábia e ética.  

  

Com mais razão em relação ao Direito o gênio grego representa o início das 

reflexões sobre a Justiça. Como bem acentua Werner Jaeger, outros povos tiveram leis, os 

gregos procuraram conhecer A Lei. Os povos da Hélade não procuravam apenas organizar a 

sua sociedade, mas procuravam uma ordem que subjazia na natureza das coisas. Não é sem 

razão que se encontra entre os helenos a primeira tentativa de compreensão de um dito Direito 

Natural.  

  

Todavia, os áticos não chegaram a descer às minúcias da ordenação social, não 

objetivaram criar uma complexa técnica para organizar, comandar e decidir, quem realmente 

fez isso foi o povo do Lácio. Os gregos na realidade especularam sobre os grandes princípios 

sobre o justo e o equitativo para a sua concepção sobre o Direito, o qual era essencialmente 

um direito justo, à revelia do que pensa os modernos. Nesse sentido, seria melhor trabalhar 
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com a ideia de que os gregos não fizeram uma Filosofia do Direito, mas sim uma Filosofia da 

Justiça. 

  

Seja na História do Direito, seja na Filosofia do Direito, sempre pairou dúvidas 

sobre a origem do gênio grego. Quando exatamente o espírito grego ascendeu a um nível 

superior aos outros povos? Quais fatores que possibilitaram essa cultura? Por que outros 

povos em nível técnico ou econômico equivalente aos gregos não alçaram esse patamar do 

saber? Perguntas como estas atormentaram as mentes dos maiores pensadores a partir do séc. 

XVIII. Apesar de todos esses questionamentos há uma premissa para toda a compreensão do 

gênio grego: de maneira alguma a cultura grega surgiu a partir de uma geração espontânea, 

não existe nenhum hocus pocus na cultura. Como alerta Friedrich Nietzsche: “Nada há de 

mais absurdo do que atribuir aos Gregos uma cultura autóctone; pelo contrário, assinalaram 

a cultura viva de todos os outros povos.”[1] 

  

Hegel, ao perquirir pelas origens do gênio grego, traça em sua Filosofia da 

História o caminho percorrido pelo Espírito entre o Oriente e o Ocidente, de uma unidade 

indissociável do Espírito dentro da Natureza à consciência desperta deste. O filósofo do 

absoluto destaca alguns caracteres que foram importados pelos Gregos do Mundo Persa, onde 

se incluiriam os Assírios, Babilônios, Fenícios, Egípcios e, quiçá, Judeus. Neste ponto é 

interessante destacar a idéia que o pensador sempre parte da ciência do seu tempo. Algumas 

descobertas substanciais sobre a Civilização Grega só foram obtidas a partir da segunda 

metade do séc. XIX, como, por exemplo, descobertas arqueológicas sobre a Cultura 

Minóica[2], a descoberta das chaves simbólicas da escrita denominada Linear B[3] e outras 

descobertas arqueológicas de Sir. Arthur Evans. 

  

Ao reconhecer esse caráter não autóctone da Civilização Grega, Nietzsche ilustra 

de forma perfeita o salto cultural da Hélade: “se chegaram tão longe, foi porque souberam 

continuar a arremessar a lança onde um outro povo a tinha deixado”[4]. Característica esta 

que Nietzsche ressalta como perdida pelos europeus: [os gregos] “são admiráveis na arte de 

aprender dando frutos; e deveríamos, como eles, aprender com os nossos vizinhos a utilizar 
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os conhecimentos adquiridos como apoio para a vida e não para o conhecimento erudito, 

apoio a partir do qual se salta para o alto e mais alto ainda que o vizinho.”[5]  

  

Em seu peculiar estilo Hegel descreve essa passagem das culturas orientais para o 

apogeu ático nos seguintes termos: “Os gregos devem ser considerados o povo onde esses 

elementos obtiveram a sua sublimação, de modo que o espírito se aprofundou em si mesmo, 

venceu as particularidades e com isso se libertou.”[6] Hegel está se referindo à liberdade em 

relação à unidade primordial entre a Natureza e Cultura. A primu oculi poder-se-ia dizer que 

essa cisão expurga a natureza do espírito, mas na realidade coloca a natureza num plano de 

interesses distintos ao do humano, a propalada cisão entre physis e nomos é a colocação dos 

diferentes saberes em planos distintos, mas sem depreciá-los. O sábio, como sempre destacou 

Miguel Reale, é aquele que aprendeu distinguir, sem separar. 

  

De modo quase lúdico poderia-se perguntar: Por que a Filosofia surgiu na Grécia 

e não na Pérsia? Diversas hipóteses foram propostas no decorrer dos séculos e não seria neste 

momento que tal celeuma estaria solucionada. Alguns argumentam que foi devido ao excesso 

de riquezas que os gregos puderam refletir, outros dizem que foi o seu sistema escravagista. 

Alguns, até mesmo no séc. III A.D. sustentaram que a filosofia grega foi importada do Egito e 

da Judéia[7].  

  

Entretanto, um dos elementos que devem ser destacados para essa formação do 

espírito grego está no próprio termo Filosofia. O saber na Grécia tem quase um caráter 

desinteressado, um saber para o Saber. O amigo da sabedoria destaca-se da mera aplicação 

concreta dos conhecimentos, sejam eles teológicos para explicar a natureza, sejam eles 

técnicos para construir monumentos em glória dos deuses, soberanos ou tiranos; nisto 

inserimos as limitações dos egípcios e outros povos contemporâneos ao mundo helênico. O 

pensar abstrato levado às últimas consequências é um dos elementos característicos do pensar 

grego que o destacará dos outros povos. Os egípcios criaram triângulos concretamente em 

formas piramidais, mas foram os gregos que conceberam um triangulo em sua abstração mais 

pura. 
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Entre os gregos esse distanciamento do saber concreto alia-se ao distanciamento 

da justificação teológica. Nisso não podemos deixar de relacionar o papel de sua Mitologia e 

de seus deuses antropromorfizados. Como diz Schiller, relembrado por Hegel: "Já que os 

deuses eram mais humanos, os homens eram mais divinos."[8] A justificação mítica é o 

primeiro passo para a compreensão lógica dos eventos da natureza das coisas e dos homens; 

pois a partir da supremacia dos deuses olímpicos a realidade passou a ser interpretada através 

de um elemento ligado ao humano[9].  

  

Tal busca pelas origens do gênio grego pode nos remeter ao labirinto de Midas, e 

talvez somente com a ajuda de uma Ariadne pode-se encontrar uma solução satisfatória. 

Embora não conclusiva interessante é a abordagem de Nietzsche quanto ao tema:  

  

Mesmo que interpretássemos corretamente toda a vida do 

povo grego, encontraríamos sempre apenas o reflexo da imagem que 

brilha em cores mais vivas nos seus génios mais elevados. Já o 

primeiro acontecimento da filosofia em solo grego, a sanção dos sete 

sábios, é um traço nítido e inesquecível da imagem do génio helénico. 

Outros povos têm santos, os Gregos têm sábios.[10]  

  

Retomando a questão do proceder da história pode-se constatar que China e Índia 

permaneceram como Impérios em sua inatacável posição, entretanto, a Pérsia não. Esta 

sucumbiu frente a um verdadeiro povo histórico. Em arguta observação de Hegel pode-se 

vislumbrar melhor a questão: "antes de mais nada, precisa ser afastado o preconceito em 

favor da duração, como se esta, comparada à transição, fosse só vantagens: as montanhas 

imperecíveis não são mais primorosas que a rosa, que cedo perde as suas pétalas e se 

consome exalando frangâncias."[11]  

  

Mesmo como uma civilização efêmera os persas transferiram a tocha do espírito 

para os gregos através dos rápidos e intensos contatos entre aquelas civilizações, sejam 

bélicos ou comerciais. Talvez também neste sentido possa se aplicar o fragmento de Heráclito 

10736



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

que “a guerra é o pai de todas as coisas” (pólemos patér pantõn). Muito da cultura surgiu 

dessa tensão entre o Espírito dos povos, tal fragmento será retomando posteriormente no 

texto. 

  

 Para Hegel na Pérsia se inicia o princípio livre do espírito oposto à naturalidade. 

Todavia, por não se tornarem um povo histórico propriamente dito, por não formarem uma 

universalidade quando não inseriram seu princípio nas terras conquistadas, tornaram-se um 

amontoado de individualidades no caos da realidade. Perderam sua pretensa onipotência ao se 

deparar realmente com um povo histórico.  

  

Neste sentido discorre Hegel: “Embora a transição para a Grécia seja interior, 

aqui se apresenta também como exterior, ou seja, como transição de poder, um fato que, a 

partir de agora, sempre ressurgirá, pois os gregos entregam aos romanos o cetro e a cultura, 

e os romanos são subjugados pelos germanos.”[12] Esse processo de sucessão do poder, onde 

um novo povo histórico extrairia elementos do sucedido, unindo estas com as forças de seu 

próprio espírito, poderá ser constatado a partir desse momento em toda história universal.[13] 

  

Entre os gregos, para Hegel, já nos encontramos nos domínios do espírito. A 

Grécia seria para ele “uma alegre visão do vigor juvenil da vida espiritual.”[14] A 

particularidade universalizada é o caráter da livre individualidade dos gregos. Estado, família, 

religião e direito são fins da individualidade para os gregos. O homem vive na busca de um 

objetivo fim para sua individualidade. Novamente é de se destacar a passagem de Hegel: "Os 

gregos devem ser considerados o povo onde esses elementos obtiveram a sua sublimação, de 

modo que o espírito se aprofundou em si mesmo, venceu as particularidades e com isso se 

libertou."[15] 

  

Apesar da história da civilização grega remontar a séculos antes da suposta data 

da guerra de Tróia e dos escritos homéricos, Hegel diz que Homero é o elemento no qual vive 

o mundo grego, ou em sua metáfora: “como é a atmosfera para o homem.”[16] Aquelas 

epopéias na mente de dialética de Hegel haveriam dado unidade cultural aos gregos; elas 
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seriam o ideal da jovialidade grega, representariam o início e fim desse espírito. Como 

enuncia o filósofo: “Aquiles, o jovem ideal poético, iniciou essa vida, e Alexandre, o Grande, 

o ideal jovem da realidade, a concluiu.” [17] Ambos os heróis seriam ícones da liberdade 

grega contra a naturalidade asiática, seria a vingança do espírito[18]. 

  

Por fim, conforme as lições hegelianas, há que se destacar a divisão da história da 

Grécia em três períodos, ou fases. Uma primeira que seria a formação da real individualidade 

grega. Uma segunda onde se demonstraria sua autonomia e sua prosperidade na vitória 

exterior, no contato com o povo histórico mais antigo. Neste momento da história grega 

surgiria a discórdia interior, onde o povo se torna infiel aos seus princípios interiores. E por 

último, uma terceira, que seria o período do declínio do povo grego. Para Hegel esse declínio 

também teria reflexos nos saberes humanos, em passagem anterior nos diz o filósofo: 

“Também na arte e na ciência isso se manifesta na separação entre o ideal e o real. Aqui 

reside o ponto da decadência.”[19] Neste ponto talvez residira uma sutil crítica hegeliana à 

doutrina platônica. 

  

Vista esta parte introdutória do Mundo Grego vale retomar um repisado bordão 

filosófico sob outra perspectiva. Ao relembrar a inscrição do templo de Apolo em Delphos, 

Hegel nos diz que “este provérbio não pressupõe o autoconhecimento das particularidades de 

suas fraquezas ou erros; não é o indivíduo particular que deve conhecer a própria 

especialidade, mas é a humanidade em geral que deve conhecer a si mesma.” Avançando a 

partir deste mesmo pensamento pode-se dizer que tal afirmativa possui maior relevo para os 

contemporâneos. Para todos os ocidentais o adágio “Homem, conheça-te a ti mesmo” significa 

que deve-se conhecer os Gregos, deve-se conhecer a essência do espírito da cultura ocidental, 

de onde viemos e para onde ansiamos retornar para superar; a Grécia como elo cultural 

perdido. 

  

  

  

2 - Os Elementos do Espírito Grego: 
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Em contraponto à conformação do mundo oriental existiram determinados 

elementos que contribuíram para esplendor da civilização grega; elementos tanto de ordem 

material quanto de ordem espiritual forjaram o caráter helênico.  Neste sentido se manifesta 

Hegel: “A Grécia é o substancial que é, ao mesmo tempo, individual. O universal foi 

superado e a imersão na natureza foi suprimida, assim como o aspecto incontrolado das 

relações geográficas.”[20] 

  

Hegel neste momento retoma os princípios já esboçados anteriormente quanto aos 

elementos geográficos e formação do caráter dos povos[21]. Este elemento natural e externo 

instiga o homem para o bem ou para o mal, para a superação ou para a estagnação; assim 

como se demonstrou em relação ao oriente, onde “em cujas planícies um povo entregue à 

monotonia não é estimulado a nenhuma mudança, porque seu horizonte sempre mostra a 

mesma forma -, mas sim aquela dispersão e diversidade que correspondem totalmente à 

diversidade dos povos gregos e à agilidade do seu espírito.” 

  

Os gregos, ao contrário dos orientais, foram insuflados pela natureza de suas 

terras a superar a necessidade. O Peloponeso em si é uma região com caracteres naturais 

bastante peculiares. Como bem nos ensina Hegel, a Grécia se assemelha a uma grande ilha, 

sempre recortada pelos mares, com relevo acidentado, nenhuma planície, apenas pequenos 

vales que propiciam pequenas culturas agrícolas. Esta limitação de suas terras é um dos 

fatores que fizeram com que os Gregos mantivessem um intenso comércio com os povos 

vizinhos e favorecessem a criação de colônias. Há que se lembrar neste momento que as 

colônias gregas abrangiam desde domínios na Ásia Menor, Sicília, Itália, norte da África e até 

os confins da Hispania[22].  
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Quanto à constituição do espírito grego, Hegel reconhece três elementos que 

conformaram o espírito no primeiro momento de sua constituição no solo ático, a saber: o 

Mar, o Estranhamento, o Estrangeiro. Quanto ao mar as descrições já foram relembradas 

acima[23]. Em relação ao que Hegel chama de "estranhamento" devemos perquirir 

juntamente com o filósofo o modo pelo qual os povos helenos se relacionavam entre si, pois, 

como já foi dito, a assim chamada unidade dos gregos era constituída de frágeis laços sociais. 

O aspecto unificador, como dito por Hegel e outros filósofos, foi a poesia homérica. Aquelas 

epopéias legaram aos gregos uma uniformidade que permitiu a coerência de ideais na religião 

e na tradição. Tal processo cultural atingiu seu ápice com a tragédia grega, principalmente 

através das obras de Sófocles, Ésquilo e Eurípedes[24]. 

  

Portanto, para Hegel, entre os gregos existiam individualidades independentes, 

onde cada um se mantinha por conta própria, não estando desde o início unidos por laços 

naturais, patriarcais, de parentesco ou amizade. Eles se associaram por outros modos, pela lei 

e pelo costume, como diz o filósofo, "com a sanção do espírito". Assim, "na origem de sua 

unidade nacional está a própria divisão, o estranhamento interno."[25] 

  

Para Hegel "só por meio desse de tal estranhamento e de tal superação é que 

surgiu o belo e livre espírito grego."[26] Seria na realidade uma atuação antitética do próprio 

espírito, pois a verdadeira oposição ao espírito só pode ter origem espiritual. O filósofo do 

Absoluto dá o exemplo da região Ática, onde tribos de todos os tipos se reuniram para a 

conformação do povo daqueles domínios. Para os gregos, assim como para os romanos, a 

união se deu como uma colluvies[27]. 

  

Quanto ao último elemento, o estrangeiro, Hegel diz que houve na verdade uma 

espécie de colonização na Grécia, mas diferentemente das próprias colônias gregas no futuro, 

ou das colônias da Era Mercantilista. Veja-se a seguinte passagem: "Vemos, portanto, uma 

colonização feita por povos cultos, não se pode comparar essa colonização com aquela feita 

pelos ingleses na América do Norte, em que estes não se misturaram as nativos - e sim os 

desalojaram."[28] A colonização feita inicialmente dentro da Grécia, e posteriormente pela 
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Grécia, continha em si o fim de compartilhar e desenvolver os elementos já existentes na 

cultura, englobando os novos caracteres que surgiram a partir do encontro desses povos. 

  

É interessante notar que Hegel não tinha em sua época pleno acesso aos dados 

históricos quanto à constituição da Grécia arcaica. Como foi dito, só posteriormente com as 

escavações promovidas por Sir Arthur Evans que se concluiu pela existência de uma vida 

essencialmente palaciana, que haveria predominado na Grécia entre 2000 a.C. e 1400 a.C.[29] 

De toda forma, Hegel retira conclusões muito semelhantes a partir das obras de Homero, 

Tulcídides e Heródoto, mesmo que elas reflitam um período posterior da história helênica. 

  

Quanto a essa conformação da sociedade grega arcaica, Hegel se baseia 

principalmente nas descrições homéricas. "Na Ilíada, de Homero, vemos um rei dos reis, um 

chefe da grande investida nacional, mas os outros poderosos o cercam como livres 

conselheiros."[30] Não seriam laços de vassalagem e suserania como na Idade Média, mas 

lanços de honra e lealdade ao mais forte, muitas vezes em busca da glória divina, como no 

caso de Aquiles.  

  

O que poderíamos chamar de virtudes homéricas, ou até mesmo heróicas, são 

esses laços de respeito e lealdade que uniram os reis e príncipes gregos contra Tróia, mas 

posteriormente não foram os mesmos laços que fundamentaram a investida contra Xerxes e 

sua horda de escravos, sim a consciência da liberdade e individualidade grega. É interessante 

notar que esta organização não hierárquica do rei e os demais poderosos seria um reflexo da 

própria mitologia olímpica. Como destaca Hegel: "Zeus é o pai dos deuses, mas cada um 

deles tem sua própria vontade. Zeus os respeita e é respeitado por eles."[31]  

  

Após a Guerra de Tróia, para Hegel, haveria uma decadência da estrutura social e 

política grega; o que hoje chamamos de Idade das Trevas dos Gregos[32], seria essa fase o 

primeiro abalo na estrutura social dos gregos. Tais fatos se deram de acordo com a 

historiografia moderna entre o séc. XII e XIII a.C. Essa decadência da organização palaciana 

pouco a pouco fomentou o desenvolvimento da polis, principalmente a partir do aumento das 
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atividades comerciais marítimas. Deve-se destacar que na Grécia homérica ainda não existe a 

figura da pólis como a concebemos. Como dito, essa sociedade se constituía em torno do 

Palácio, como o foi em Micenenas e Cnossos. Estes palácios eram mais unidades fechadas em 

si do que em pleno intercâmbio cultural e comercial entre as cidades e os povos.  

  

Por fim, para Hegel a configuração da bela individualidade grega se deu da 

natureza para o espírito. Tal caminho seria uma tortuosa passagem da natureza para o 

intelecto, onde a mitologia grega seria o elemento catalisador deste desenvolvimento. De 

acordo com Hegel, para grego “o homem possui o natural como algo estimulante, e só aquilo 

que ele pode tirar do espiritual desse natural pode ter validade para ele.”[33] 

  

As divindades olímpicas mesmo significando uma passagem da natureza para o 

logos ainda trazem em si o elemento natural, mas agora apenas como um meio, um aspecto do 

divino e não a essência do divino como outrora nos tempos titânicos. Neste sentido, relembra 

Hegel o papel do deus Pan na mitologia grega. Entretanto, o aspecto mais importante das 

divindades e dos mistérios para o desenvolvimento do espírito grego se encontra nos oráculos, 

onde relembra o filósofo: “Os gregos escutavam os murmúrios das fontes e perguntavam o 

que isso significaria”[34] 

  

Os oráculos são figuras que permeiam toda a tradição dos gregos, eram o 

fundamento arcaico do poder humano e divino, eram mensageiros dos deuses, assim como 

Hermes o foi. Basta nos lembrarmos do papel do oráculo de Delphos para os gregos. As 

máximas dos Sábios gregos estavam esculpidas nas paredes do templo. Ditos como “Homem, 

conheça-te a ti mesmo” e “Nada em excesso” eram máximas para todos viventes sobre a égide 

de Apolo. Vale relembrar outros oráculos apolíneos, como Dodona e Trofônio[35], este 

último arquiteto do templo de Apolo, alguns até mesmo ligando-o de forma hereditária ao 

deus, tornou-se uma das figuras dos grandes oráculos que definiam a vida grega. 

  

Quanto ao papel dos oráculos nessa transição do natural para o espiritual, 

interessante é a tese levantada pelo filósofo italiano Giorgio Colli, onde ele atribui à mania ou 
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loucura a origem da sabedoria grega. Através dos mistérios, principalmente através dos 

enigmas – basta nos lembrarmos da Esfinge e Édipo às portas de Tebas – estaria uma das 

chaves para a compreensão da origem da sabedoria grega, e, portanto da Filosofia. Neste 

sentido arremata o filósofo italiano:  

  

Concluindo, se uma pesquisa sobre as origens da sabedoria 

na Grécia arcaica leva-nos em direção ao oráculo delfico, ao 

significado complexo do deus Apolo, a "mania" mostra-se-nos ainda 

mais primordial, pano de fundo do fenômeno da adivinhação. A 

loucura é a matriz da sabedoria.[36]   

  

Por fim, nas palavras de Hegel, “deve-se ressaltar, ainda, que os estímulos do 

espírito são, a princípio, atividades, impulsos externos e naturais, e depois alterações 

interiores que ocorrem no próprio homem.”[37] O Eu é a base de tudo para os gregos, mesmo 

que o elemento natural a primeiro momento pareça obnubilar a percepção do elemento 

espiritual. Portanto, o homem é o útero que concebe todas essas coisas dentro da sabedoria 

grega. 

  

Assim, é a bela individualidade que constituiu o ponto central do caráter grego. É 

justamente isso que torna este caráter uma bela individualidade, ela remodela o natural para a 

sua expressão e afirmação na realidade. Como afirma Hegel: “O espírito grego, como centro, 

parte da natureza e a inverte por sua própria força para seu posicionamento; a 

espiritualidade, por isso, ainda não é absolutamente livre nem completa em si, e não é 

estímulo de sua própria natureza.”[38] 

  

  

  

3 - As Configurações da Bela Individualidade Grega: 
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O interesse pelo o Mundo Clássico, em particular pela Grécia, é tema de debate 

intenso após o Renascimento. Primeiramente essa discussão domina o campo das Artes, sejam 

as plásticas ou literárias, passando posteriormente para o campo da Política e da Filosofia. Na 

Arte reconhecesse a supremacia das expressões clássicas como as representações mais puras 

do espírito humano, sem as deformidades e temores da Idade Média, como em Bruegel e 

Bosch. Vê-se o homem neste momento em sua forma simples, natural e soberba, como senhor 

da sua realidade. 

  

Para essa renovação do ideal clássico a partir do séc. XVIII foi de destaque a 

posição de Johann Joachim Winckelmann na Alemanha. Pertence à tradição germanista o 

estudo dos clássicos, como os expressos nas pesquisas de Friedrich August Wolf, na poesia de 

Hölderlin, na estética dos irmãos Schlegel e nas reflexões sobre o trágico encontradas nos 

ensaios de Schiller, Schelling e Hegel. Na época desses pensadores há praticamente cem anos 

os alemães já se dedicavam a estudar os gregos, objetivando se chegar à reconstrução da 

Antiguidade em todos seus detalhes reais. 

  

Por outro lado, tais pensadores buscavam encontrar no drama grego parâmetros 

para o estabelecimento de um teatro nacional alemão, como desejam principalmente Lessing e 

Schiller. Graças a esses esforços, no início do século XIX a Alemanha tornou-se o centro 

europeu para os estudos clássicos, tanto tradicionais como novos, ensejando a fundação de 

uma disciplina, a Altertumwissenschaft [Ciência dos Tempos Antigos]. Quanto ao papel de 

Winckelmann nesse movimento clara é a lição de Roberto Machado em sua obra “O 

Nascimento do Trágico”: 

  

Winckelmann foi determinante para a maneira moderna de 

pensar os gregos por haver postulado a Grécia antiga ou, mais 

precisamente, o estilo dos escultores gregos clássicos como modelo do 

projeto de regeneração da arte de seu tempo, considerada por ele como 

uma arte decadente. Seu pensamento foi marcante tanto por sua 
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concepção da arte grega clássica como arte cuja lei suprema é a 

beleza, quanto pela maneira como estabelece a posição que os artistas 

alemães deveriam ter em relação a ela. Esses dos aspectos centrais de 

seu pensamento estético são apresentados em sua primeira obra, 

Reflexões sobre a imitação da arte grega na pintura e na escultura, de 

1755.[39] 

  

Um aspecto essencial para as compreensões de Winckelmann é quanto o papel da 

imitação [mímesis] na arte grega. Para ele imitar não é copiar. A cópia é uma mera imitação 

servil, uma reprodução, um retrato. Na realidade o objeto, para ele o estético, deve ser imitado 

inteligentemente, uma imitação criadora. Como diz Winckelmann: “O único meio de nos 

tornarmos grandes e, se possível, inimitáveis é imitar os antigos.”[40]  

  

As apreciações de Winckelmann restringem-se ao Estético, mas podemos transpô-

las perfeitamente para o Ético. Pois, em última análise seria isso que pretenderam todos os 

filósofos modernos e contemporâneos ao retomarem o Mundo Grego como paradigma 

filosófico, mesmo que tal ideário não esteja explícito em suas obras. Entre os gregos, Ética e 

Estética se fundiam em uma só realidade, não havia distinção entre arte e vida. Essa conclusão 

sobre as relações entre o Estético e o Ético no Mundo Grego merece ser mais bem estudada, 

mas desde já podemos encontrar íntima afinidade com as analises de Hegel sobre “As 

Configurações da Bela Individualidade” em sua Filosofia da História quando trata das obras 

de artes grega: subjetiva, objetiva e política.   

  

3.1 - A obra-de-arte subjetiva: a criação 

  

Como foi dito, a relação prática dos gregos com a natureza externa é um meio 

para satisfazer seus desejos. Na realidade os helenos colocaram a natureza contra si mesma. 

Isso se daria, por exemplo, quando eles inventaram ferramentas para iniciar seu domínio sobre 

os elementos naturais. Mais uma vez essa passagem da natureza para o espírito tem profunda 

ligação com a própria mitologia ática, pois se atribui aos deuses a honra da invenção humana 

para o domínio da natureza através da inteligência. 
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A natureza inicialmente seria como um adorno para o homem com vistas à 

religião e às artes. Hegel demonstra como nos primórdios as artes estão a serviço do religioso. 

Entretanto, o elemento natural mais perto do homem é seu próprio corpo, nisto enuncia Hegel: 

“O interesse espiritual a seguir é desenvolver o corpo para que ele seja um órgão 

perfeitamente adaptado à vontade.”[41] Continuando a seguir: “Os gregos transformaram 

seus próprios corpos em esculturas belas, antes de exprimi-los objetivamente em mármore e 

em pinturas.”[42] 

  

O homem mostra sua liberdade nesse exercício da corporeidade, ou seja, 

demonstra que seu corpo se transformou também em um órgão do espírito. O exemplo 

utilizado por Hegel é o canto, para o filósofo “O canto exige um conteúdo – produzido a 

partir da imaginação e de espírito -, que se transforma posteriormente numa obra de arte 

objetiva.”[43] 

  

3.2 - A obra-de-arte objetiva: A religião e cultura 

  

A natureza para os gregos é apenas um ponto de partida para o espírito. Neste 

sentido, não se poderia confundir o aspecto natural das divindades gregas com as divindades 

hindus ou chinesas, pois elas são a própria natureza; já entres os gregos o conteúdo dos deuses 

é o próprio Espírito, eles não partem simplesmente da natureza, mas a sublimam. Entretanto, 

Hegel ressalta que as divindades dos gregos ainda não são manifestações de um Espírito livre 

e absoluto, mas o Espírito em particular, ainda em uma limitação humana. 

  

Essa depreciação da natureza é na mitologia grega um momento decisivo para o 

Espírito, isto está demonstrado na derrocada dos Titãs pela estirpe de Zeus. Todavia, dois 

elementos devem sempre estar em mente quando se analisa a mitologia grega: natureza e 

espírito. Para Hegel, “Os deuses não são tampouco símbolos, pois o símbolo é apenas um 

signo, um significado de algo diferente. Os deuses gregos exprimem em si mesmos o que eles 
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são.”, ilustrando que a eterna calma e clareza contemplativa na cabeça de Apolo não é um 

símbolo, mas a expressão na qual o espírito surge e se torna presente. 

  

Hegel passa a comparar e apresentar uma suposta inferioridade da religião natural 

grega em relação ao cristianismo e seu espírito universal. Principalmente sobre dois 

argumentos: maior humanidade do Cristo em relação aos deuses antropomofizados dos 

gregos[44] e que a religião grega não atingiu captou o espírito em sua universalidade, não 

atingiu o absoluto da unidade absoluta da trindade cristã[45]. Trata-se mais matéria de crença 

do que matéria filosófica, mesmo que mascarada sob argumentos filosóficos. Torna-se uma 

discussão de mitos e símbolos. 

  

3.3 - A obra-de-arte política: O Direito e o Estado 

  

No mundo grego a organização da pólis representaria a síntese dessas duas 

primeiras formas de arte, seria ela a grande obra-de-arte dos gregos. Esta configuração 

política é o Espírito vivo e universal, mas ao mesmo tempo autoconsciente de indivíduos 

isolados[46] - a particularidade e a universalidade dentro da totalidade ética grega – mesmo 

que ainda de forma embrionária. 

  

Entretanto, Hegel destaca que a liberdade subjetiva significou a ruína da 

Grécia[47]. Na verdade, para o filósofo, a liberdade do indivíduo existia na Grécia, mas ainda 

não teria atingido da concepção abstrata de que o sujeito depende do Estado para realizar a 

liberdade de forma integral, ou seja, a partir da autoconsciência desta. A liberdade subjetiva 

que para contemporâneos é o fundamento absoluto do Estado e da vida religiosa foi para a 

Grécia o início de seu ocaso.  

  

Entre os gregos preponderava o costume de viver pela pátria sem maiores 

reflexões, como uma necessidade sem a qual eles não poderiam subsistir. Portanto, não 

conheciam a abstração de um Estado, que para Hegel é o essencial[48], e isso faltou aos 
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gregos. Todavia, mesmo não alçando esse status de desenvolvimento político, haveria três 

circunstâncias predominantes nas repúblicas gregas que seriam necessárias para a 

compreensão daquele povo, quais sejam: os Oráculos, a Escravidão e os Pequenos-estados. 

  

Esse primeiro período da história grega possibilitou que o espírito helênico 

atingisse o seu desenvolvimento estético e maturidade, sendo aquilo que ele é[49]. Esse 

momento produz uma obra para o mundo se espelhar, apresenta o seu princípio espiritual 

enfrentando o princípio natural do oriente, triunfando sobre este. Dentro da obra-de-arte 

política Hegel passa a analisar alguns eventos históricos e conformações políticas essenciais 

para a compreensão do mundo grego.  

  

Deste modo, as poleis de Atenas e Esparta, as Guerras Médicas e do Peloponeso, 

assim como o Império Macedônico são para Hegel desdobramentos da obra-de-arte 

objetiva[50] helena. Desdobramentos estes que são imprescindíveis para a compreensão da 

ideia do Justo dentro da História do Direito. Esse iter histórico sempre se fez necessário para a 

compreensão do Direito e da Justiça. 

  

  

  

4 - Guerras Médicas e Esparta: 

  

  

  

Heródoto, o pai da história, fez brilhante descrição deste conflito, como diz o 

próprio Hegel, o que dispensaria maiores comentários sobre esta guerra em si. Portanto, tão 

somente deve ser analisado o seu papel na formação da história universal. Este conflito entre 

os gregos e o império persa é o primeiro conflito entre povos históricos que os escritos nos 

relatam. Um fato interessante, ressaltado por Hegel, é que na vitória de Salamina contra os 
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persas o destino reuniu os três maiores trágicos da Grécia: Ésquilo lutou e ajudou a obter a 

vitória, Sófocles dançou nas comemorações da vitória e Eurípedes veio ao mundo.   

  

É interessante notar que, conforme a lição de Demétrio Magnolli, o historiador e 

arqueólogo francês Yvon Garlan bem constatou a “onipresença da guerra” no mundo grego, 

algo que se expressa no volumoso vocabulário usado pelos gregos para se referir à guerra e ao 

conflito militar: pólemos (guerra), agón (competição), mákhe (batalha). A virtude masculina 

por excelência, areté, era a coragem, ousadia ou petulância na luta, como na Ilíada, Canto 20, 

411-412: “confiando nos pés céleres, com petulância pueril, desabalado, se exibia na linha de 

frente até perder a vida” (tradução de Haroldo de Campos).  

  

A luta era elemento central na educação dos infantes gregos, e a guerra constituía 

tanto parte integrante da vida em sociedade, como atividade essencial para definir as 

subjetividades; era o essencial para a formação dos indivíduos e do coletivo humano.[51] 

Nisto se encontra a lição do mestre de Éfeso, Heráclito observou que “a guerra é o pai de 

todas as coisas[52]”[pólemos patér pantõn]. O grande patrimônio comum dos gregos, os 

poemas homéricos, mostravam a honra e glória dos valores militares. Também importante é a 

lição de Demétrio Magnolli quanto à guerra na futura Europa:  

  

Na tradição européia, a guerra não é um desvio patológico, e 

sim uma etapa do fluxo incessante das relações internacionais. Essa 

visão, realista e cínica, forjada na geografia das rivalidades dinásticas 

e das disputas por territórios, não exclui o horror diante do sofrimento. 

Mas ela opera na moldura filosófica construída por Maquiavel, que 

separa a moral política da moral comum. Guerra é história. Guerra é 

cultura.[53] 

  

Por fim, para Hegel o fim das guerras com os persas trouxe uma nova 

configuração ao mundo grego. Tais fatos históricos marcaram a própria constituição das duas 

grandes cidades-estado: Atenas e Esparta. Para Hegel em ambas as cidades-estado possuíam a 

virtude política, porém enquanto Atenas se transformou numa obra-de-arte da livre 

individualidade, Esparta manteve-se em sua substancialidade. Portanto, para o filósofo, antes 
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de se discorrer sobre a guerra do Peloponeso, que historicamente demonstra a decadência do 

mundo grego, deve-se detalhar o caráter fundamental de ambos os Estados, principalmente 

como eles se diferenciam sob o ponto de vista político e moral. 

  

Esparta é o símbolo da austeridade e seriedade gregas, como diz Hegel: “a virtude 

rígida e abstrata”[54]. Desde sua conformação social aos seus ritos religiosos mostra-se a 

dureza de suas tradições. Vive-se em prol do Estado, mas de modo que a atividade e a 

liberdade sejam desprestigiadas. Hegel nos diz que o fato de os espartanos serem dórios e os 

atenienses jônios trouxe repercussões na constituição destes povos. Porquanto, sempre o rigor 

desumano predominou no caráter dos espartanos, assim como o era entre os dórios. 

  

Interessante é o exame feito por Hegel quanto ao desejo de igualdade forçada; o 

filósofo ao relembrar que Licurgo, o grande legislador espartano, teria divido a propriedade 

em partes iguais entre os espartanos, proibindo a venda e permitindo a transferência de 

propriedade apenas através da mulher no casamento, demonstrando que esse tipo de tipo de 

medida mostrou-se ineficaz, como ressalta: “Com isso, mostrou-se como é insensato impor 

uma igualdade que, mesmo tendo um pouco de eficácia, ainda destrói o mais essencial da 

liberdade, ou seja, a disponibilidade da propriedade.”[55] 

  

Quanto à relação militar entre as duas grandes cidades-estado Tucídides, o 

célebre historiador da Guerra do Peloponeso, descreveu o conflito entre Atenas e Esparta 

como o embate da Baleia (a potência marítima) contra o Urso (a potência continental).[56] 

Isso trazia repercussões à própria dinâmica econômica desses povos, pois Esparta com uma 

frota marítima fraca não desenvolveu o comércio, sempre recorrendo império persa como 

fornecedor de bens; já Atenas pode ampliar sua economia, sua cultura e suas artes bélicas 

através do mar. 

  

O mais importante a ressaltar em relação à Esparta é quanto a constituição de 

sua moralidade. Como os lacedemônios voltaram o seu espírito totalmente para o Estado, 

havia pouca disposição para a formação espiritual, para a arte e para a ciência. Essa 
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moralidade objetiva grega, até mesmo em Atenas, apesar de “altamente bela, gentil e 

interessante e sua forma, não é, todavia, o nível mais sublime da autoconsciência 

espiritual.”[57] Falta a ela a na noção da infinitude da autoconsciência, a criação de um 

mundo interior e metafísico para que homem comprove essa mesma moralidade objetiva a 

partir do espírito humano. 

  

  

  

5 – Conclusão: O Declínio do Espírito Grego 

  

  

  

Hegel demonstra certo desinteresse por esse terceiro período que marca a história 

do mundo grego. Para ao filósofo do Absoluto os Estados da Grécia mantêm-se na mesma 

situação de consciência de fraqueza que lhes havia sido ditada por Filipe e Alexandre, ainda 

que se vangloriassem de uma autonomia que, na prática, eram incapazes de exercitar. A 

manutenção da independência das cidades era objetivo dos reis que as dominavam, porque 

dessa forma elas se mantinham sob o jugo de outros poderes. Assim, a palavra de ordem é a 

libertação da Grécia, mas como garantia de que nenhum Estado grego alcançaria um poder 

significativo, mantendo-os impotentes pela separação e dissolvição.   

  

Superada a beleza do período inicial, onde a particularidade não afetava a 

divindade comum, restou somente a “seca particularidade, a feia singularidade”[58] 

manifesta de forma intransigente e egoísta, que se sobrepõe às demais particularidades e leva 

à dependência e ao conflito com os outros, formando uma “rede artificial e um jogo cujas 

regras são constantemente recombinadas”[59]. É aqui, com os Estados internamente 

enfraquecidos pelo egoísmo e pelos abusos, que surgem os grandes indivíduos que se 

dedicaram nobremente à pátria. Hegel aponta que esses últimos gregos – Agis, Cleomenes, 
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Arato e Filopeme - iniciaram um empreendimento igualmente glorioso e nobre, ao tempo em 

que carregavam a certeza do fracasso em si.  

  

Após a Macedônia ser vencida por Roma, e a Grécia libertada, e com o 

consequente contato entre gregos e romanos, resta à nobre individualidade grega o desespero 

e o refúgio na filosofia, ou a morte na batalha. A particularidade da paixão, a desunião entre o 

bem e o mal, coloca-se impotente perante o destino destruidor que viria do povo romano.  

  

Esse caminho do Espírito na história apresenta como se formou o caráter e o 

pensamento da Hélade. Nas formulações da individualidade grega a suprassunção na obra de 

arte política é que o que possibilitou uma verdadeira reflexão sobre o Direito, não enquanto 

técnica e elaboração científica, o que será com excelência realizado por Roma, mas enquanto 

a gênese da própria ideia do Justo. Na Grécia fazemos uma Genealogia da Justiça, em Roma 

far-se-á uma Genealogia do Direito. 
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A ORDEM JURÍDICA JUSTA: UM DIÁLOGO EURO AMERICANO DE 

PROTEÇÃO INTERNACIONAL – HISTÓRIA, DISCURSO E MEMÓRIA NA 

COMPREENSÃO DA DEMOCRACIA INESPERADA E NA AÇÃO AFIRMATIVA 

DOS DIREITOS HUMANOS FRENTE À LEI DE ANISTIA NO BRASIL. 

 

JUSTE ORDRE JURIDIQUE: UN DIALOGUE EURO AMERICAN 

INTERNATIONAL PROTECTION - HISTOIRE ET MÉMOIRE DANS LE 

DISCOURS COMPRENDRE LA DÉMOCRATIE INATTENDUS ET DROITS DE 

L'HOMME DEVANT L'ACTION POSITIVE DE LA LOI D'AMNISTIE AU BRÉSIL. 

            

         Carolina Ângelo Montolli 

Resumo 

 O objetivo principal desse trabalho é o de dar uma resposta a um problema que surgiu 

na contemporaneidade, que é avaliar o modo pelo qual o Direito tem sido utilizado em prol 

dos avanços sociais no Brasil, partindo do princípio e das mostras da litigância para a defesa 

do interesse público, sob a perspectiva dos direitos humanos considerados em todos os seus 

aspectos universais e indivisíveis. Principalmente, a partir do lançamento do 3º Programa 

Nacional de Direitos Humanos, ocorrido em 21 de dezembro de 2009, que dentre suas metas, 

estabeleceu de forma inédita a criação de uma Comissão Nacional da Verdade com o objetivo 

de resgatar informações relativas ao período da repressão militar. 

 Por isso procuramos buscar a compreensão da história, do discurso e da memória sob 

os parâmetros da lei de anistia, o direito à verdade e à justiça na ação afirmativa dos direitos 

humanos, através da objetividade, historicidade e relatividade da realidade jurídica brasileira, 

do Estado de Direito da justiça de transição, sob a ótica dos interesses militares, e o alcance da 

proteção normativa dos direitos humanos no Brasil. 

 Relatar e compreender nesse bojo de informações e à luz das instâncias internacionais 

e nacionais de que forma o Direito tem sido utilizado como instrumento de defesa dos 

interesses públicos, e qual tem sido o impacto dessas informações sobre a sociedade humana 

frente á história que paira sobre nossas cabeças como algo sem sentido e desprovido de 

qualquer utilidade. 

 Uma vez que vemos que não há incorporação da jurisprudência da Corte 

Interamericana e dos parâmetros protetivos internacionais pelo Supremo Tribunal Federal, 

nesse caso. Mostrar a tensão existente dentro do governo, a respeito da política de Estado em 

prol da memória, verdade e justiça.  
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 E de que forma, podemos destruir o muro invisível existente em nossa sociedade, 

quando se questiona ou procura-se buscar respostas que estão naquele passado autoritário, 

para romper com essa barreira para então viabilizarmos o ritual de passagem à ordem 

democrática. 

 Sabemos que não foram poucas as tentativas de intelectuais a investigar as origens 

daquelas formas autoritárias e opressivas que ainda se encontram no presente, e que ainda se 

deparam com um impasse analítico teórico desse problema. Afinal de contas ainda vivemos 

com o que comumente denominamos legado autoritário. Formas herdadas de um passado que 

pode ser analisado por sucessivas demonstrações de desrespeito aos Direitos Humanos e 

preceitos democráticos. Cremos que não dúvidas de ver que a grande dificuldade em proteger 

e promover políticas ligadas aos Direitos Humanos encontram - se neste ponto uma de suas 

origens. 

 Dessa forma pretendemos expandir o conhecimento sobre a história, memória e 

esquecimento, ressaltando os limites, e nos aprofundando sobre o que consideramos ético e 

moral, para investigar os paradigmas entre memória e esquecimento que estão presentes em 

debates sobre a preservação e divulgação dos arquivos que se encontram guardados a sete 

chaves, e que relatam à nu, o que ocorreu em meio aos conflitos, guerras e àquele período de 

repressão política. 

 Os debates que vem ocorrendo tanto nos meios acadêmicos como na sociedade sobre 

esse período da nossa história, embora não dependam apenas de documentos e testemunhos, 

possuem neles um grande aliado. 

 Posto isso, desejamos tão somente explicar quais são os fatores que determinam ou 

condicionam e o porquê da adoção de soluções em detrimento de outras e qual é o papel da 

Filosofia do Direito na compreensão da democracia inesperada e na ação afirmativa dos 

direitos humanos. 

 

Palavras-chaves: Ordem Jurídica; Proteção Direitos Humanos; Democracia; Lei de Anistia. 

 

Résumé  

L'objectif principal de ce travail est de donner une réponse à un problème qui est apparu à 

l'époque contemporaine, qui consiste à évaluer la façon dont la loi a été utilisée en faveur du 

progrès social au Brésil, en supposant que le contentieux et des spectacles pour la défense 

l'intérêt public, dans la perspective des droits de l'homme considéré dans tous les égards 

universels et indivisibles. Principalement de la libération du Programme de 3ème national 
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pour les droits de l'homme, qui a eu lieu le 21 Décembre 2009, qui parmi ses objectifs établis 

d'une manière inédite afin de créer une Commission nationale de vérité, afin de récupérer les 

informations relatives à la période de répression militaire. Donc, essayez d'obtenir une 

compréhension de l'histoire, de la parole et la mémoire dans les paramètres de la loi 

d'amnistie, le droit à la vérité et la justice dans une action positive en faveur des droits 

humains, à travers l'objectif, la réalité historique et juridique de la relativité Etat brésilien 

Droit de la justice transitionnelle, du point de vue des intérêts militaires, et la portée 

normative de la protection des droits humains au Brésil. Signaler renflement et comprendre 

ces informations et à la lumière des instances nationales et internationales sur la façon dont la 

loi a été utilisée comme un outil pour défendre l'intérêt public, et quelle a été l'impact de 

l'information sur la société humaine en avant à l'histoire qui pèse sur nos têtes comme dénuée 

de sens et dénué de toute utilité. Une fois que nous voyons qu'il n'ya pas incorporation de la 

jurisprudence de la Cour interaméricaine et internationale paramètres de protection par la 

Cour suprême dans cette affaire. Montrer les tensions au sein du gouvernement concernant la 

politique de l'État en faveur de la mémoire, la vérité et la justice. Et cette façon nous pouvons 

détruire le mur invisible qui existe dans notre société, quand elle cherche à questions ou les 

réponses qui font autorité dans ce passé, pour briser cette barrière et puis activer le rite de 

passage pour le système démocratique. Nous savons qu'il ya eu quelques tentatives des 

chercheurs à enquêter sur les origines de ces formes d'oppression et autoritaires qui sont 

toujours présents, et que toujours face à un impasse théorie analytique de ce problème. Après 

tout, nous vivons encore avec ce que nous appelons communément l'héritage autoritaire. 

Héritée des formes d'un passé qui peuvent être analysés par affichages successifs d'irrespect 

des droits de l'homme et des préceptes démocratiques. Nous croyons que sans doute que la 

grande difficulté de protéger et promouvoir les droits humains politiques sont liés à ce point 

l'une de ses origines. Ainsi nous avons l'intention d'étendre les connaissances sur l'histoire, la 

mémoire et l'oubli, en soulignant les limites, et l'approfondissement de ce que nous 

considérons éthiques et moraux, pour enquêter sur les paradigmes de la mémoire et l'oubli 

sont présents dans les débats sur la préservation et la diffusion des fichiers qui sont 

étroitement surveillés, et les rapports à l'œil nu, qui s'est produite au milieu du conflit, la 

guerre et la répression politique de cette période. Les débats qui ont eu lieu tant dans le milieu 

universitaire et dans la société à propos de cette période de notre histoire, mais ne comptez 

pas sur les documents et témoignages, ont en eux un grand allié. Cela dit, alors que veux 

expliquer quels sont les facteurs qui déterminent ou condition et pourquoi l'adoption de 
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solutions par rapport aux autres et quel est le rôle de la philosophie du droit à la 

compréhension inattendue de la démocratie et les droits humains d'action affirmative.  

 

Mots-clés: ordre juridique, la protection des droits de l'homme, la démocratie; la loi 

d'amnistie. 

 

1  INTRODUÇÃO 

  

 Quando uma Comissão Nacional da Verdade foi criada com o objetivo de resgatar 

informações relativas ao período da repressão militar a partir do 3º Programa Nacional de 

Direitos Humanos lançado no dia 21 de dezembro de 2009, muitos questionamentos vieram à 

tona. Principalmente porque esse projeto parecia colocar uma luz no fim do túnel em relação a 

um período obscuro e negro de nossa história, ocorrido na segunda metade do século passado. 

 No bojo desse acontecimento lembramos que a Lei nº 11.111/2005, já previa o acesso 

aos documentos públicos classificados “no mais alto grau de sigilo” e de que ele poderia ser 

restringido por tempo indeterminado, ou até permanecer em segredo, com a alegação de 

defesa da soberania nacional, que nós já estávamos acostumados a ouvir em algumas 

situações ocorridas há mais de trinta anos atrás. 

 Entretanto esta lei viola os princípios constitucionais da publicidade e da transparência 

democrática, negando às vítimas o direito à memória e às gerações futuras a responsabilidade 

de prevenir a repetição de tais práticas. Afinal, lembrando-nos do notável jurista Rui Barbosa, 

este dizia que “é nos erros do passado, que poderemos consertar o futuro”. Por isso a 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos entende que é fundamental respeitar e garantir 

o direito à verdade para darmos fim a impunidade e para protegermos todas as conquistas 

relativas a Declaração Universal dos Direitos do Homem, e os direitos humanos. 

 Por isso este projeto vem aclarar os pensamentos na contramão do velho estigma de 

que „este é um País sem memória‟. Se for fato de que o tempo obscurece as lembranças, 

amarelando e empoeirando os documentos, consentir com esse esquecimento, seria o mesmo 

que referendar essa pecha de país desmemoriado. Dessa forma entendemos que pesquisar, 

revolver fatos ocorridos e dialogando com o presente é muito importante e nesse ponto o 

trabalho do historiador e pesquisador assemelha-se ao do arqueólogo, uma vez que ele escava 

o passado para encontrar documentos soterrados pelos anos e cavoucando memórias à procura 

de lembranças esparsas, para compreender e buscar as referências esquecidas. 

  

10760



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

 

1.1Comissão Nacional da Verdade: é finalmente uma luz no fim do túnel? 

 

Vinte e seis anos depois do fim do regime militar ditatorial que perdurou de 1964 a 

1985 no Brasil, vivemos atualmente um momento único em nossa história, pois estamos 

conseguindo deflagrar o processo de democratização. Afinal de contas, durante o regime 

autoritário, a sociedade civil organizada e os cidadãos brasileiros tiveram os mais básicos 

direitos e liberdades confiscados e suprimidos sob as marcas de uma tortura sistemática, das 

detenções arbitrárias, dos desaparecimentos forçados, das perseguições político-ideológicas, 

da censura e da ditadura do Poder Executivo Federal em relação aos demais poderes haja vista 

o rechaço que os militares causaram aos outros Poderes, causando-lhes uma ruptura 

organizacional e federativa. 

 Nesse período os militares das Forças Armadas, passaram a controlar as funções 

governamentais, celebrando a fusão com o poder, e agindo como instituição. Estimamos que 

nessa época houve o desaparecimento forçado de 150 pessoas, o assassinato de 100 pessoas, 

entre eles homens públicos, como deputados e senadores, ao que se soma a denúncia de mais 

de 30.000 casos de tortura, sob a égide do DOPS – Departamento da Ordem Política e Social. 

 Infelizmente depois de tudo isso, e a volta dos civis ao poder executivo, em relação ao 

direito dos civis de reaver seu direito de justiça viram na decisão proferida pelo Supremo 

Tribunal Federal, na Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, em 29 de 

Abril de 2010, a frustração de ver os ministros do Supremo mantiveram a interpretação da Lei 

de Anistia de 1979 (Lei nº 6.683/79) – criada ainda dentro do regime militar – que assegurava 

a todos os cidadãos a anistia ampla, geral e irrestrita e com isso, anistiando tanto as vítimas 

como os seus algozes. 

 Soube-se mais tarde e aqui cabe o entendimento já exposto de que essa lei (Lei nº 

6.683/79) teria sido a expressão de um acordo político. De uma conciliação nacional, 

envolvendo “diversos atores sociais, os desejos e anseios de diversas classes e instituições 

políticas”, amedrontados ainda com os horrores do regime militar.  

 Com isso o Supremo Tribunal Federal, alegou que não caberia ao Poder Judiciário 

“reescrever as leis de anistia”, e não devendo o Supremo “avançar sobre a competência 

constitucional do Poder Legislativo”, tendo em vista que “a revisão da lei de anistia, se 
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mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá de ser feita pelo Poder Legislativo e 

não pelo Poder Judiciário”. 

O Supremo com isso quis apenas e tão somente, assegurar “a possibilidade de acesso 

aos documentos históricos, como forma de exercício fundamental à verdade, para que, atento 

às lições do passado, possa o Brasil prosseguir na construção madura do futuro democrático”. 

Concluiu afirmando que “é necessário não esquecermos, para que nunca mais as coisas 

voltem a ser como formam no passado”. Com esta decisão, o Supremo Tribunal Federal 

denegou às vítimas o direito à justiça – ainda que tenham antecipado seu endosso ao direito à 

verdade. Não apenas negou o direito à justiça, como também reescreveu a história brasileira 

mediante uma lente específica (pelo ponto de vista dos militares), ao atribuir legitimidade 

político-social à lei de anistia em nome de um acordo político e de uma reconciliação 

nacional.  

Quem abordou de maneira ímpar as possíveis origens dos levantes totalitários que 

ocorreram no continente europeu na primeira metade do século XX, e enxergou, dentre outras 

razões, que os dispositivos presentes no aparato burocrático do regime totalitário, em muito 

contribuíram para a apatia da população em relação ao regime, foi a filósofa Hannah Arendt 

(1906-1975). 

Para ela, a apatia que a população tinha em relação a assuntos políticos e o grande 

afastamento desta para com seus deveres sociais, foram de grande serventia ao regime 

totalitário, uma vez que, os valores inseridos por ele na população, logo ganharam respaldo 

devido à ausência de referências anteriores de organização e associação política, social e 

cultural (ARENDT, 1989, p.362)
1
. Assim, as formas opressivas de gestão social encontraram, 

em uma sociedade composta por indivíduos atomizados e isolada, o ambiente propício para o 

desenvolvimento da governabilidade totalizante (ARENDT, 1989, p.373). 

Sob um forte espectro que compromete toda e qualquer forma espontânea de 

manifestação social e sucessivos ataques contra a própria dignidade humana, o regime 

totalitário proliferou de maneira homogênea por um lado, e fictícia por outro, 

instrumentalizando a noção que a massa poderia vir a ter da realidade. E, no momento em que 

se deu a derrocada do nazismo e stalinismo, esta massa retorna à sua forma pretérita. 

 

Logo que o movimento, isto é, o mundo fictício que 

as abrigou, é destruído, as massas revertem ao seu 

                                         
1
 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. São Paulo, Companhia das Letras, 1989. 
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antigo status de indivíduos isolados que aceitam de 

bom grado uma nova função num mundo novo ou 

mergulham novamente em sua antiga e desesperada 

função (ARENDT, 1989, p.413). 

 

Pesquisadores têm colocado em questão a recuperação de situações traumáticas como 

as que ocorreram no Holocausto, no bombardeio a Hiroshima e Nagasaki, na guerra do 

Vietnam ou nos massacres fratricidas da Iugoslávia. Embora algumas contribuições clássicas 

tenham assinalado aspectos importantes relativos à história e memória, há várias formas de 

lidar com o passado e todas elas envolvem interesse, poder e exclusões. A política da justa 

memória a ser realizada sobre crimes cometidos passados é o debate que vem sendo travado 

não só em diversas áreas acadêmicas, como na sociedade em geral, e depende de processos 

seletivos, bem como de elementos que excedem o escopo da razão humana. É preciso 

encontrar o equilíbrio entre a obsessão pelo passado e as tentativas de imposição do 

esquecimento.  

Esse equilíbrio é muito bem conceituado por Aristóteles (1987), quando ele discorre 

de Platão ao afirmar que a virtude seria uma disposição de espírito, que desabrocha pela força 

do hábito. Remeter-se ao hábito requer, contudo, valorizar a formação: daí podemos 

depreender a dimensão da ética, porque ele já conceituava que há duas espécies de virtude, a 

intelectual e a moral, sendo que nem uma nem outra estariam dadas à partida; porque em 

matéria intelectual o lugar de sua formação seria o ensino, e em matéria moral, a aptidão para 

a virtude decorreria da formação do hábito, da prática,e portanto da ação social. 

Entretanto, Abbagnano
2
 discorre da tese de Aristóteles sobre o seu conceito de virtude, 

ao afirmar que: 

 

A virtude moral ou ética consiste na capacidade de escolher o justo 

meio entre dois extremos viciosos, em que um peca por excesso e o 

outro por defeito. A coragem, que é o justo meio entre a vileza e a 

temeridade, incide sobre tudo aquilo que se deve ou não deve temer. A 

parcimônia, que é o justo meio entre a intemperança e a 

insensibilidade, diz respeito ao uso imoderado dos prazeres. A 

                                         
2 ABBAGNANO, N. & VISALBERGUI, A. História da pedagogia. Vol. I. Lisboa: Livros Horizonte, 

1981.Educação & Sociedade, ano XXII, no 76, Outubro/2001 
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liberalidade, que é o justo meio entre a avareza e a prodigalidade, diz 

respeito ao uso ajuizado das riquezas. A magnanimidade, que é o justo 

meio entre a vaidade e a humildade, diz respeito à justa opinião de si 

próprio. A mansidão, que é o justo meio entre a irascibilidade e a 

indolência, diz respeito à ira. (Abbagnano, 1981, p. 123) 

 

 Para Aristóteles, o ser humano não adquire o dom natural porque isso está imanente 

nele, mas que para se alcançar essa virtude, ela só poderá ser alcançada com o exercício que 

se adquire da prática do bem – ao praticar a justiça, tornamo-nos justos (Aristóteles, 1987, p. 

27). 

Por isso nosso intuito é de expandir o conhecimento sobre história, memória e 

esquecimento, ressaltando limites, bem como implicações éticas e morais. 

Investigar também os impasses entre memória e esquecimento que estão presentes em 

debates sobre a preservação e divulgação de arquivos relacionados a conflitos, guerras e 

períodos de opressão política.  

Rollemberg
3
 lembra a máxima segundo a qual “se normalmente a história esquecida é 

a dos vencidos, na questão do combate à guerrilha haveria como que um movimento 

perceptivo inverso – a história ignorada seria a dos vencedores. Dessa forma, para alguns 

militares teria predominado uma situação peculiar em que o vencido tornou-se o „dono‟ da 

história”
4
. 

 Até porque segundo João Roberto Martins
5
, ao sair do Palácio do Alvorada ao final de 

seu mandato, o ex-presidente teria dado a ordem; “Que me esqueçam!” – e os vencidos, pelo 

contrário, continuaram o confronto, na “guerra da memória”. Os vencedores querem esquecer, 

os vencidos, lembrar. 

Por isso nosso objetivo evidentemente, não é o de esgotar o debate em torno do 

lembrar e do esquecer, mas, pelo contrário, expandir o conhecimento sobre estes termos, o 

que implica em estabelecer também seus limites. Abordagens historiográficas mais recentes 

tornam a busca ao passado mais complexa do que o simples jogo de interesses travado no 

presente.  

                                         
3 ROLLEMBERG, Denise. Esquecimento das memórias. João Roberto Martins Filho (org). O golpe de 
1964 e o regime militar. São Carlos: Ed. UFSCar, 2006, pp. 81-91. 
4
 Maria Celina D´Araújo, Gláucio Ary Dillon Soares e Celso Castro (introdução e organização). Os 

anos de chumbo. A memória militar sobre a repressão. Rio de Janeiro: Relume Dumará. 1994. p. 13 
5 .MARTINS FILHO, João Roberto. A guerra da memória: a ditadura militar nos depoimentos de 

militantes e militares. Varia História. Belo Horizonte, nº 28, dez. 2002. 
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Autores como Hayden White, ao abolirem a busca a uma presença originária, não 

lingüística, aproximaram todas as abordagens a tentativas de interpretação restritas ao 

domínio da linguagem. Relativiza-se com isso não só as narrativas sobre a natureza de um 

evento, mas também suas implicações políticas. Uma das características da historiografia 

contemporânea é a revisão sistemática que é feita sobre os conflitos políticos da era moderna. 

Há aqueles também que trabalham com a memória em situações de extrema agressividade e 

violência. Nesse caso, observa-se a incapacidade de resposta das vítimas, que, ao não serem 

capazes de compreender experiências vivenciadas e lhes dar significados, tornam-se incapazes 

de operar com suas memórias de forma seletiva. A memória, portanto, não pode ser reduzida 

a instrumento político; ela excede as tentativas de controle. 

Com a anistia, o país teve oportunidade de exercitar sua memória sobre o passado 

recente. Surgiram, então, reconstruções históricas que, na análise de Reis Filho
6
 apud Glenda 

Mezarobba
7
, constituem-se verdadeiros deslocamentos de sentido: 

 

Um primeiro deslocamento de sentido, promovido pelos partidários da 

Anistia, apresentou as esquerdas revolucionárias como parte 

integrante da resistência democrática, uma espécie de braço armado 

dessa resistência. Apagou-se assim, a perspectiva ofensiva, 

revolucionária, que havia moldado aquelas esquerdas. E o fato que 

elas não eram de modo nenhum apaixonadas pela democracia, 

francamente desprezada em seus textos. Os partidários da ditadura 

responderam à altura, retomando o discurso da polícia política e 

reconstruindo as ações armadas praticadas como uma autêntica guerra 

revolucionária, na qual as próprias esquerdas revolucionárias, em 

certo momento, acreditaram. Com base nessa tese (“se houve uma 

guerra, os dois lados devem ser considerados”), foi possível introduzir 

na Lei de Anistia dispositivos que garantiram a estranha figura da 

anistia recíproca, em que os torturadores foram anistiados com os 

torturados. Finalmente, teria lugar uma terceira reconstrução; a 

sociedade se reconfigurava como tendo se oposto, sempre, e 

                                         
6
 REIS FILHO, Daniel Aarão. Ditadura militar, esquerdas e sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 

2000, p. 70-71 
7
 MEZAROBBA, Glenda. Um acerto de contas com o futuro – A Anistia e suas conseqüências – Um 

estudo do caso brasileiro. São Paulo: USP, 2003. 
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maciçamente, à ditadura, transformada em corpo estranho. 

Redesenhou-se o quadro das relações da sociedade com a ditadura, 

que apareceu como permanentemente hostilizada por aquela. Apagou-

se da memória o amplo movimento de massas que, através das 

Marchas da Família com Deus e pela Liberdade, legitimou 

socialmente a instauração da ditadura. 

E assim, mesmo que muito pouca gente o soubesse, [continua Reis], 

reatualizou-se no Brasil contemporâneo a figura de Ernest Renan, o 

grande pensador francês de fins do século XIX que dizia, com agudo 

senso prático e sem nenhum cinismo, que, frequentemente, para a boa 

coesão e harmonia sociais, mais vale construir o esquecimento do que 

exercitar a memória. 

 

Além disso, as obras de Nietzsche e Scheler nos ajudam a compreender atitudes que 

ultrapassam qualquer limite moral a ser esperado de seres humanos. Memória e esquecimento 

também envolvem questões éticas e morais. Scheler, em seu estudo sobre o ressentimento, 

aponta como experiências profundas relacionadas ao sofrimento e à humilhação podem levar 

a um sentimento extremamente contagioso de vingança e rancor (SCHELER, 1994).  

Ao relacionarmos uma experiência traumática à identidade do sujeito, podemos 

compreender que a atitude deste com seu passado não se volta apenas para o conhecimento do 

que foi deixado para trás.  A lembrança não pode ser considerada apenas como um passado 

reconstruído.  Historiadores ligados ao campo da história do tempo presente e, sobretudo da 

história oral têm se preocupado em construir um espaço, no interior da narrativa histórica, de 

valorização da subjetividade, dos sentimentos e da experiência humana. 

Esta preocupação tem se traduzido, por um lado, no esforço constante de desvendar as 

mais sutis e camufladas relações de dominação entre os homens – estabelecidas, muitas vezes, 

a partir do próprio processo social de construção de memória(s); e, por outro, na intenção de 

resgatar memórias, experiências e vivências ocultadas e silenciadas.  

Michel Pollak
8
, no texto “Memória, esquecimento, silêncio” (1989) chamou atenção 

para os processos de dominação e submissão das diferentes versões e memórias, apontando 

para a clivagem entre a memória oficial e dominante e “memórias subterrâneas”, marcadas 

pelo silêncio, pelo não dito, pelo ressentimento. Esta clivagem pode aparecer não apenas nas 

                                         
8
 POLLAK, Michael. Memória, Esquecimento, Silêncio. Rio de Janeiro: Estudos Históricos, vol. 2, n. 3, 

p. 3-15. 1989. 
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relações entre um Estado dominador e a sociedade civil, como também entre a sociedade 

englobante e grupos minoritários. São lembranças “proibidas”, “indizíveis” ou “vergonhosas” 

que muitas vezes se opõem a mais legítima e poderosa das memórias coletivas: a memória 

nacional. 

 

Em face dessa lembrança traumatizante, o silêncio parece se impor ao 

todos aqueles que querem evitar culpar as vítimas. E algumas vítimas, 

que compartilham essa mesma lembrança “comprometedora”, 

preferem, elas também, guardar silêncio. Em lugar de se arriscar a um 

mal-entendido sobre uma questão tão grave, ou até mesmo de reforçar 

a consciência tranqüila e a propensão ao esquecimento dos antigos 

carrascos, não seria melhor se abster de falar? 

(...) Assim como as razões de um tal silêncio são compreensíveis no 

caso de antigos nazistas ou dos milhões de simpatizantes do regime, 

elas são difíceis de deslindar no caso das vítimas. 

 

Um outro historiador que traz questões importantes sobre a relação entre política e 

subjetividade é o sul-africano Jonathan Grossman
9
. O texto “Violência e silêncio: 

reescrevendo o futuro”, também publicado na Revista de História Oral traz à  

tona as dramáticas conseqüências de um processo político que tentou ignorar e, em alguns 

momentos, passar por cima das subjetividades dos atores envolvidos na história política da 

África do Sul. O texto de Grossman analisa o processo político de reconciliação e re-

pactuação nacional vivido pelo país após o fim do regime de apartheid. Seu foco é 

explicitamente o trabalho da Comissão de Reconciliação e Verdade, que tinha por objetivo a 

reparação dos danos causados às vitimas e a valorização de uma política de Direitos 

Humanos. (GROSSMAN, 2000) 

O ponto levantado por Grossman é importante: a Comissão olhava para todas as 

pessoas que haviam sofrido nas mãos do regime – com prisões, torturas, clandestinidades, 

maus tratos, humilhações – como vítimas. E estas pessoas eram chamadas a depor e a relatar, 

diante da Comissão, o que haviam sofrido. Sem discordar da importância deste trabalho, 

Grossman chama a atenção para o fato de que inúmeras pessoas, sobretudo jovens, queriam 

depor na Comissão, mas não como vítimas. Queriam relatar seus feitos de luta, de resistência, 

                                         
9 GROSSMAN, Jonathan. Violência e silêncio: reescrevendo o futuro. São Paulo: Revista de História 

Oral, n. 3, p. 7-24. 2000. 
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de combate. Não se sentiam vítimas, mas, sim, heróis combatentes. E não havia lugar para 

eles; os seus depoimentos não eram desejados, nem registrados. A Comissão não buscava os 

heróis, mas sim as vítimas. Muitos destes jovens recusavam a vitimização, não se viam assim 

e nem queriam este lugar na história. Mas a Comissão de Reconciliação e Verdade não abria 

este espaço para eles, não estava interessada neste registro histórico. 

Grossman chama a atenção para um processo político que “coloca o sofrimento antes e 

no lugar do envolvimento e da resistência política”: Na medida em que somente a dor é 

focalizada, as pessoas que viveram toda uma experiência de sobrevivência e resistência 

acabam sendo reduzidas a simples vítimas, não sendo levado em conta o fato de que também 

são sobreviventes e resistentes. (GROSSMAN, 2000, p.19-20) 

 

Alguns ativistas do passado estiveram na CVR exatamente porque 

sentiam que seus testemunhos, e eles próprios, estavam sendo 

esquecidos, ignorados, aviltados e banalizados na nova história de luta 

da velha África do Sul e na realidade de vida da nova África do Sul. 

Embora nos procedimentos da CVR existam inúmeras iniciativas 

sensíveis, no sentido de que a dignidade das pessoas que testemunham 

como vítimas seja respeitada e valorizada, o esforço maior da 

Comissão não fala delas, nem de sua luta, nem de sua percepção do 

rumo que o futuro deve tomar. Esse esforço está direcionado 

sobretudo para que os depoentes falem de suas dores na condição de 

vítimas, tendo como meta última e predeterminada a reconciliação 

nacional. 

 

A reflexão sobre os mecanismos de análise documental de que dispomos para abordar 

as fontes históricas se fazem necessárias ao historiador e, no interior desse empreendimento, é 

indispensável nos indagarmos acerca da noção de discurso e, por extensão, de linguagem, já 

que ambas as concepções revelam, a nosso ver, a perspectiva a partir da qual os documentos 

serão lidos e analisados. Nesse sentido, a historiografia do século XIX e XX nos oferece um 

conjunto de discussões epistemológicas sobre o tratamento documental que atuam como 

parâmetros para repensar a prática do historiador e as diretrizes da pesquisa histórica na 

contemporaneidade.  
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A segunda, idealizada por Tucidides
10

, opõe-se à primeira na medida em que ressalta a 

fragilidade da memória das testemunhas, tanto alheia como própria, para recuperação dos 

acontecimentos, porquanto as testemunhas, normalmente, adicionavam aos fatos memoráveis 

suas preferências pessoais.  

 

Quanto aos fatos da guerra, considerei meu dever relatá-los, não como 

apurados através de algum informante casual nem como me parecia 

provável, mas somente após investigar cada detalhe com o maior rigor 

possível, seja no caso de eventos dos quais eu mesmo participei, seja 

naqueles a respeito dos quais obtive informações de terceiros. O 

empenho em apurar os fatos se constitui numa tarefa laboriosa, pois as 

testemunhas oculares de vários eventos nem sempre faziam os 

mesmos relatos a respeito das mesmas coisas, mas variavam de acordo 

com suas simpatias por um lado ou pelo outro, ou de acordo com sua 

memória.  

 

Em relação à perspectiva de Tucídides, Gagnebin (GAGNEBIN, 1992, p.19) declara 

que testemunhas oculares de vários eventos nem sempre faziam os mesmos relatos a respeito 

das mesmas coisas, mas variavam de acordo com suas simpatias (...) ou de acordo com sua 

memória. Inferimos, dessa forma, que, para Tucídides, a memória se encontra desprovida de 

autenticidade. Assim, para evitar a manipulação do passado, à luz de Tucídides, deve-se 

escrever a narrativa histórica no presente sobre o presente, ou seja, o pensador grego prioriza 

a participação do escritor nos acontecimentos.  

Em linhas gerais, reconhecemos que a palavra grega historiè que remete, por sua vez, 

à palavra histôr, designa “aquele que viu, testemunhou”, processo de aquisição do 

conhecimento que particularizou esse gênero textual na Antiguidade. Ambos, por outro lado, 

sugerem que a história do passado pode instruir o presente, dito de outra forma, eles estavam 

convictos de que, a partir da história do passado, pode-se aprender para o presente. Inaugura-

se, assim, a figura da Historia Magistra Vitae. 

Importa-nos salientar que muitos pesquisadores consideram os textos homéricos como 

a primeira manifestação de escrita das narrativas históricas, tal como Hannanh Arendt em 

                                         
10

 TUCIDIDES. História da Guerra do Peloponeso. 4ª edição. Brasília: Editora Universidade de 
Brasília, Instituto de Pesquisa de Relações Internacionais; São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de 
São Paulo, 2001. 
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“Entre o Passado e o Futuro” e François Hartog em Memoire d‟Ulysse, os quais valor izam a 

forma como conhecimento foi construído, abordagem reforçada pelo historiador Manoel Luiz 

Salgado Guimarães, para quem, com Homero, instaura-se o privilégio do olhar como modo de 

conhecimento (...) o texto se constrói como memória/lembrança de fatos passados tecida 

paralelamente à viagem de volta, o regresso à sua pátria de origem, após muitos anos de 

ausência. (GUIMARÃES, 2006, p.45) 

A historiadora Jeanne Marie Gagnebin (GAGNEBIN, 1992, p.11) nos adverte para a 

diferença entre a concepção de História na Antiguidade e na contemporaneidade, já que, para 

os antigos, a narrativa histórica ligada à oralidade e à visão não pretendia abarcar um passado 

distante, atributo das narrativas míticas.  

 

Aqui se manifesta com toda a sua intensidade o duplo sentido do 

adjetivo e substantivo "passado": não é só o que passou já passou e 

morreu, mas também, simultaneamente, do que resta nesse estado nas 

dobras do passado e do presente o futuro, nas palavras da citação por 

Ricoeur Jankélévitch colocado no início de seu livro. Essa 

permanência do passado (a partir do que foi, foi, disse o francês, 

gewesen ist, diz alemão) não abole a morte do morto, mas hoje vivo 

por causa de seus herdeiros e seus interlocutores.  

À escrita literária, como a escrita relacionados à invenção de outros 

mundos, tem uma relação intrínseca com a ausência e a morte, pode-

se esperar que os outros modos escrita, conhecido mais objetiva e 

científica, pode ser livre desta associação. Em termos de 

historiografia, a escrita da história (e não histórias), ele não é. Pelo 

contrário, a relação com a morte parece apenas para aprofundar. O 

tempo Feliz em que os historiadores achavam que poderiam seguir o 

ideal metodológico descrever o passado "como realmente aconteceu"
21

 

e Walter disse sarcasticamente Benjamin, esses dias são longos idos. 

Enquanto os acontecimentos passados na verdade aconteceu e deixou 

marcas neste reais de sua existência, não há garantia de status único 

desta realidade.[GAGNEBIN, 2008, p. 7-8] 
11

 

                                         
11 Ici se manifeste avec toute son intensité la double acception de l’adjectif et du substantif 
“passé”: il ne s’agit pas simplement de ce qui passa, est révolu et s’est éteint, mais aussi et 
simultanément de ce qui demeure en cet état révolu dans les plis du présent et au futur, comme le 
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Além disso, observamos que Heródoto e Tucídides compartilham a mesma concepção 

de linguagem, dado que ambos aventam a valorização do sentido da palavra como meio de 

assegurar a verdade sobre a narrativa histórica e tal característica, em parte, pode ter instigado 

a arte da gramática, a arte de ler e decifrar textos.  

Como a palavra tem uma importância central na historiografia antiga, em geral, o 

sentido do texto em que ela está inserida é transparente, ou seja, resulta da soma dos sentidos 

das palavras que o compõem, tal como concebiam grande parte dos filólogos renascentistas 

que perpetuaram o debate sobre a verdade histórica, impressa nos documentos antigos. Trata-

se de uma concepção de linguagem assentada na garantia de entendimento pelo código 

lingüístico, no interior da qual, por meio da linguagem, projeta-se a realidade social na qual 

estamos inseridos. Sob esse ângulo, o registro da memória, valorizado também pela tradição 

racionalista desde Platão e Aristóteles, é concebido como uma forma de conhecimento na 

busca de uma “verdade histórica”. (SEIXAS, 2004, p.53) 

 

É importante lembrar que a Ilustração não deve parecer apenas um 

conjunto de autores, mas um movimento em torno do pensamento 

crítico, da desconfiança em relação ao saber estabelecido. Uma das 

formas de se compreender o surgimento da Ilustração está relacionada 

com o surgimento de uma certa „indústria da informação‟ que 

propiciou a multiplicação da impressão de livros, folhetos e jornais. 

A importância da informação tomou proporções diferenciadas 

naquelas sociedades em que os debates políticos confrontavam-se com 

                                                                                                                               
dit la citation de Jankélévitch placée par Ricoeur au début de son livre. Cette permanence du passé 
(de ce qui fut, a été, dit le français, ist gewesen, dit l’allemand) n’abolit pas la mort des morts 
mais fait des vivants d’aujourd’hui leurs héritiers et leurs interlocuteurs. Se l’écriture littéraire, 
comme écriture liée à l’invention d’autres mondes, possède une relation intrinsèque à l’absence et 
à la mort, l’on pourrait espérer que d’autres modes d’écriture, dits plus objectifs et scientifiques, 
puissent être à l’abri de cette association. En 
ce qui concerne l’historiographie, l’écriture de l’histoire (et non plus des histoires), il n’em est rien. 
Au contraire, cette relation à la mort ne semble que s’approfondir. L’époque heureuse à laquelle 
les historiens pensaient pouvoir suivre l’idéal méthodologique de raconter le passé “comme il est 
vraiment arrivé”21 ainsi que le dit ironiquement Walter 
Benjamin, cette époque est bien révolue. Même si les événements du passé ont réellement eu lieu 
et ont laissé dans le présent des marques réelles de leur existence, rien ne garantit Le statut 
univoque de cette réalité. L’on ne peut que la postuler, jamais rigoureusement démontrer, comme 
on le ferait par exemple pour un un axiome de géométrie, qu’elle présente uniquement certaines 
qualités et pas d’autres. La “description” du passé est une construction qui obéit à l’interprétation 
de traces d’ordres divers (documents, archives, témoignages etc.) et à des injonctions singulières 
d’énonciation, liées au présent spécifique de l’historien. [GAGNEBIN, 2008, p. 7-8] 
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as monarquias absolutas por demandas em de representatividade 

política. Os poderes estabelecidos temiam não só a oposição política 

direta, mas também as mudanças que ocorriam tanto na ciência quanto 

na religião. Isso provavelmente pode explicar as diferenças entre o 

que ocorreu na França e na Inglaterra, de um lado, e na Alemanha de 

outro. 

Dado o exposto, nos termos em que grande parte dos modernistas pensava, aferimos 

que a realidade precede a linguagem, que é, por sua vez, expressão do pensamento, assim 

como, por analogia, à sociedade precede o indivíduo. A partir dessa ótica, compreende-se que 

o discurso, como expressão da linguagem, simboliza o intercessor entre o pensamento e a 

realidade e tal abordagem nos possibilita inferir que o mundo é cognoscível, uma vez que 

pode ser figurado através da linguagem. Nesse contexto, ao recuperar o pensamento de 

Savigny, em 1815, Le Goff (LE GOFF, 2006, p.85) declara que a história não é apenas uma 

coleção de exemplos, mas a única via para o conhecimento verdadeiro da nossa condição 

específica.  

Entretanto, Le Goff aclara tais entendimentos sobre o valor dos fatos históricos, 

lembrando Ranke e sua célebre frase: “Atribui-se à história a função de julgar o passado e 

instruir o presente para ser útil ao futuro; a minha tentativa não pretende ter tão gigantescas 

funções, mas apenas mostrar como as coisas foram realmente” [1824, ed. 1957, p. 4]. 

Tal concepção de história se perpetua de maneira hegemônica até o aparecimento do 

historicismo, no século XIX, em que o acontecimento é considerado singular e não mais 

repetível, porém a noção de linguagem e, por extensão, de código lingüístico segue sem 

alterações (RICOEUR, 2007, p.252).  

Examinados a partir da mesma concepção de linguagem, para Le Goff, os séculos 

XVIII e XIX ambicionavam assegurar a grande vitória da história ao conferir-lhe um sentido 

secularizado pela idéia de progresso, empreendimento que se consolidava por meio de 

práticas científicas que a identificavam com a realidade, e não só com a verdade 

(historicismo) e com a práxis (marxismo) (LE GOFF, 2006, p.83).  

 

É na tradição marxista italiana, na qual Gramsci é herdeiro de Labriola 

e Croce (Althusser minimiza a oposição Gramsci-Croce), que 

Althusser encontra as expressões mais vincadas do marxismo como 

“historicismo absoluto‟. Cita a célebre passagem da nota de Gramsci 

sobre Croce: “Ao tornar corrente a expressão materialismo histórico, 
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esquecemo-nos que era preciso pôr a tônica no segundo termo, 

“histórico”, e não no primeiro que é de origem metafísica. A filosofia 

da práxis é o “historicismo‟ absoluto, a mundanizaçaõ e 

“terrestridade” absoluta do pensamento, um humanismo absoluto da 

história” [Gramsci, 1932-33, p. 1437]. 

É certo que neste texto Althusser está a polemizar mas, como não 

lança um anátema sobre Gramsci, cuja sinceridade e honestidade 

revolucionária lhe pareceu acima de qualquer suspeita, pretende 

apenas retirar o valor teórico a textos de circunstância. Para ele, 

identificar “a gênese especulativa do conceito” com a gênese do 

próprio conceito”, real, isto é, com o processo da história “empírica” é 

um erro. Gramsci cometeu o erro de formular “uma concepção 

verdadeiramente “historicista” de Marx: uma concepção “historicista” 

da teoria da relação entre a teoria de Marx e a história real [em 

Althusser e Balibar, 1965]. Althusser considera que se deve distinguir 

o materialismo histórico (que deve ser considerado uma teoria da 

história) e o materialismo dialético, filosofia que escapa à 

historicidade. Althusser tem razão, enquanto exegeta de Marx, em 

fazer esta distinção mas quando critica a concepção “historicista” do 

marxismo, pelo fato de esquecer a novidade absoluta, o “corte” que o 

marxismo constituiria enquanto ciência – “o que nunca antes tinha 

acontecido” [IBID] – mas não se sabe muito bem se fala do 

materialismo histórico, se do materialismo dialético, se dos dois 

[IBID]. Parece-me que ao cortar parcialmente o marxismo da história, 

Althusser o faz oscilar para o lado da metafísica, da crença e não da 

ciência. É por um constante vaivém da práxis à ciência, que se 

alimentam uma à outra, mantendo-se cuidadosamente distintas, que a 

história científica poderá libertar-se de história vivida, condição 

indispensável para que a disciplina histórica aceda a um estatuto 

científico. 

 

Pierre Bayle, que publicou em 1967 o Dictionnaire Historique Critique, no interior do 

qual asseverou sua desconfiança em relação às fontes, à verdade histórica e à capacidade de 

razão humana. 
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Entender a importância do papel do Iluminismo na constituição de uma concepção de 

história e de linguagem, como parte do projeto racionalista iniciado nos séculos XVII e XVIII 

e que teve sua continuidade nos séculos XIX e XX, é fundamental, a nosso ver, para a 

compreensão na noção de discurso histórico atualmente.  No século XIX, a saber: Wilhelm 

Von Humboldt, filósofo da linguagem, e Leopold Von Ranke, historiador. Essa vertente 

interpretativa alicerçava-se em duas proposições: primeiro, os acontecimentos se tornam 

inteligíveis apenas em virtude do momento histórico em que ocorrem e, segundo, a ciência 

histórica dispõe de procedimentos lógicos (científicos) para explicar o que acontece (NADEL 

apud LE GOFF, 2006, p.88).  

 

 

Em todos estes sábios há três idéias comuns expostas por La 

Popelinière, nos seguintes termos: 1° – A história não é pura narração 

ou obra literária. Deve procurar as causas; 2º – O objeto da história é 

constituído pelas civilizações e a civilização (e esta é a idéia mais 

inovadora e a mais importante). A história começa antes da escrita. 

"Na sua forma mais primitiva", defende La Popelinière, "a história 

deve procurar-se em tudo: nas canções e nas danças, nos símbolos e 

outras atuações menmônicas" [citado em Huppert, 1970, p. 1371. É 

também a história dos tempos em que os homens eram "rurais e não-

civilizados" [ibid.]; 32 – A história deve ser universal, no sentido mais 

completo do termo: "A história digna desse nome deve ser geral" [pg. 

087] [ibid., p. 139]. Myriam Yardeni [1964] sublinhou com razão que 

a história é um fato novo e que La Popelinière pôs em evidência a sua 

novidade. Mas o pessismismo da sua concepção cristã bloqueava-o. 

 

Com Ranke, particularmente, a história atribuiu excessiva importância à política e à 

diplomacia e essa conjunção entre história e política permanecerá forte até o início do século 

XX, quando a história econômica e social se dissemina entre os historiadores. Adicionado a 

isso, métodos de crítica aos documentos também pertencem ao rol de aspectos discursivos que 

caracterizam o historicismo. Isso significa dizer que o debate metodológico que circundava a 

crítica aos documentos e a busca romântica de constituir elementos para uma história nacional 

foram as tônicas desse movimento e tais aspectos configuraram, por extensão, o que ficou 

conhecido como história “científica ou acadêmica”. (LE GOFF, 1996, p.18) 
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Para Guimarães o que estava em jogo era a construção de uma adequada e 

indispensável política da lembrança como forma de subsidiar um novo projeto de identidade 

coletiva. Depreende-se, a partir dessa assertiva, que as experiências do passado atuavam como 

condição de forjar as bases sólidas da sociedade do presente, em outros termos, o passado é 

domesticado segundo demandas e exigências do presente. (GUIMARÃES, 2006, p.49-50) 

No tocante às discussões epistemológicas que se disseminaram entre os historiadores, 

a partir do movimento da Nova História, Le Goff (LE GOFF, 2006, p.138) declara que um 

dos grandes desafios enfrentados pela pesquisa histórica é o reconhecimento de que o 

documento histórico é produto de uma construção que compromete o sentido histórico das 

sociedades e a validade de uma verdade histórica (...). Tais considerações colaboraram para o 

crescente ceticismo que envolveu a escrita da história, especialmente a partir do final da 

década de 70, a ponto de considerar a história como ficção ou aproximá-la da literatura, tal 

como argumentou Hayden White (WHITE apud RICOEUR, 2007, p.269) ao sustentar a 

relatividade de toda representação dos fenômenos históricos; relatividade que, para Ricoeur, 

deve ser atribuída à própria linguagem, na medida em que não constitui um medium 

transparente, como um espelho que refletisse uma realidade presumida.  

Por fim, para Paul Ricoeur, a história produz apenas intrigas, que se caracteriza como 

imitação criadora do real, no interior das quais se destacam a organização e agenciamento dos 

fatos, a imitação e representação da ação bem como a refiguração da experiência temporal. 

Essa abordagem destaca a discrepância entre o vivido e a escrita da história, porquanto, no 

momento em que o historiador traduz a realidade que o cerca, esta deve se ajustar à lógica 

interna da narrativa (RICOEUR, 2007, p.255). Em outras palavras, os mecanismos 

discursivos e retóricos que conferem inteligibilidade à narrativa não coincidem com o real 

vivido. 

Tal posicionamento faz-nos deduzir que Ricoeur não defende a busca da verdade 

histórica, mas considera a possibilidade de nos aproximarmos dela, já que o discurso se torna 

menos ficcional em virtude do “referente”, presente no discurso histórico - termo que aponta 

para fora do texto, isto é, para as circunstâncias de tempo e lugar em que o discurso foi 

produzido. Além disso, para o historiador, é o leitor, com suas experiências e expectativas, 

que atribui, de fato, sentido à narrativa. (RICOEUR, 2007, p.266) 

 Para Paul Veyne, em A escrita da história, os acontecimentos históricos ganham 

existência apenas na trama, a qual se ajusta ao momento histórico em que o pesquisador está 

inserto. Nesse sentido a tarefa do historiador consiste em narrar tramas, que, nas palavras de 

Veyne (...) são tantas quantos forem os itinerários traçados livremente por eles, através do 
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campo factual bem objetivo (...), assim, nenhum historiador descreve a totalidade desse 

campo, pois um caminho deve ser escolhido e não pode passar por toda parte; nenhum desses 

caminhos é o verdadeiro ou é a história. (VEYNE, 1982, p.30) 

A idéia de entendimento nega a indeterminação da linguagem (ou vulnerabilidade do 

signo) bem como o descentramento do sujeito. O sentido, dessa forma, será sempre um jogo 

livre, podendo ser interpretado para além da existência concreta de seu autor. A interpretação 

é sempre aberta e os sentidos móveis. E esse signo que desliza que não permite fixar o 

significado, é que faz com que as línguas humanas paradoxalmente signifiquem caso 

contrário, não seríamos capazes de conferir inteligibilidade aos documentos do passado. 

(SELIGMANN-SILVA, 2003, p.64) 

Mas, antes de demonstrar a importância do registro da memória, teorizada pelos 

supramencionados pesquisadores, para a concepção descentrada de linguagem, é preciso 

considerar a diferença de abordagem entre eles no que diz respeito ao efeito desencadeador da 

memória. Bergson, por exemplo, declara que o jogo percepção/memória desenrola-se no 

campo das escolhas interessadas, visto que toda memória opera escolhas e seleção do passado. 

Nota-se que seu posicionamento valoriza aspectos da memória voluntária, responsável pela 

reconstrução engajada do passado, ou seja, para o estudioso, a memória é ativada visando, de 

alguma forma, ao controle do passado. (SEIXAS, 2004, p.42) 

Deduz-se, então, que a memória, em parte, se orienta para uma ação e essa 

característica denuncia sua finalidade política. O caráter atualizador da memória demarca a 

concepção de descontinuidade do passado, uma vez que considera o sentido móvel do signo 

lingüístico, que é ativado, reencontrado, retomado, recriado e reatualizado de múltiplas 

formas pelo sujeito histórico de acordo com as orientações sócio-históricas que o circundam. 

Desta forma, o problema filosófico fundamental sobre o fenômeno da realidade jurídica 

brasileira, dito com mais precisão – é o referente ao que há nele de dado por estatuto da ordem 

do ser e ao posto nele pelo homem e pela sociedade. 

 

2. O problema da memória 

 

Ricoeur (2007) é válido para a compreensão da noção de memória compartilhada, em 

que eventos traumáticos coletivos passam a ser determinantes na escrita da história de toda 

uma sociedade. É o caso, portanto, do traumatismo gerado por várias décadas de ditadura 

militar no Brasil. Assim como nos regimes totalitários, a transição para a democracia, que 
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insurgiu no Brasil, perpetuou o silêncio na esfera pública, impulsionado especialmente pelo 

advento da lei de anistia.  

Sob o lema de uma amnésia institucional, geral e irrestrita, pretendeu-se impor ao 

Brasil uma identidade rígida e intangível. Mas a democracia cria um problema. Ela traz 

consigo o selo do inacabamento, isto é, “algo que está sempre a se realizar, embora nunca se 

realize por completo, pois quando pensamos tê-la atingido, ela já está a nossa frente.” 

(COSTA JUNIOR; GALUPPO, 2009a, p.429) 

Um projeto democrático, portanto, não se constrói sob o manto do silêncio imposto ou 

de uma identidade manipulada por uma memória rígida e acabada. As interpretações são 

integrantes da nossa relação com o passado e com a nossa identidade, é preciso reconhecer 

sempre a força das narrativas como um elogio ao discurso. “Pode-se sempre narrar de outro 

modo, suprimindo, deslocando as ênfases, refigurando diferentemente os protagonistas da 

ação assim como os contornos dela.” (RICOEUR, 2007, p.455) 

  O Direito passa a ter um papel importante nessa dinâmica, uma vez que a construção 

do provimento final se dá dentro de uma cerimônia pública e comunicativa que põe em jogo a 

pluralidade dos protagonistas. O processo judicial apóia-se numa confrontação de argumentos 

em que as partes opostas têm um acesso igual à palavra; pelo próprio modo como ocorre, essa 

controvérsia organizada quer ser um modelo de discussão em que as paixões que alimentaram 

o conflito são transferidas para dentro da arena da linguagem. (RICOEUR, 2007, p.334-335) 

 Ao propor a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental 153 para 

apreciação pelo Supremo Tribunal Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil procurou 

pleitear uma interpretação mais clara acerca da lei de Anistia. Buscou-se, com isso, 

desconstruir a interpretação hegemônica da lei que visa estender a imunidade jurisdicional aos 

militares que cometeram delitos durante a época sobre a maliciosa ampliação do conceito de 

crime político. O estabelecimento de uma “justa distância” entre agressor e vítima, a fim de 

delimitar as suas respectivas responsabilidades frente ao passado brasileiro é o grande ideal 

que se abre com a possibilidade de julgamento dos agentes públicos da repressão. 

A anistia que se realizou no Brasil consistiu numa via de mão-dupla, não 

diferenciando aqueles que agiram contra ou em nome do regime ditatorial. A lei de anistia 

brasileira acabou igualando homicidas e torturadores, que utilizaram a estrutura repressiva 

estatal para impingir dor, sofrimento e morte, aos políticos, militares, estudantes, jornalistas, 

artistas, clérigos, sindicalistas que se engajaram em ações políticas na defesa de um ideal.  

“Em um golpe de pena, o direito arrogou-se capaz de tornar inerte a memória vívida da 
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experiência recente de toda a população que sofreu, direta ou indiretamente, os horrores da 

tortura no país.” (SARAPU; MARANHÃO, 2008, p. 5749) 

E isso se torna factível se formos capazes de reelaborar a partir do tempo presente o 

passado da Ditadura Militar, no intuito de rememorar os acontecimentos a partir também das 

vítimas para que alcancemos uma interpretação mais adequada acerca da lei de anistia. Diante 

das inúmeras possibilidades de desvios hermenêuticos, a proposta que se coloca é da irrupção 

de uma “justa memória” (RICOEUR, 2007, p. 17) que se encontra exatamente entre o 

inquietante espetáculo da tirania do “tudo” lembrar e da tendência sempre confusa e alienante 

do “tudo” esquecer. É exatamente nesse “entre” que o uso da memória torna-se crítico, porque 

capaz de indicar caminhos para superar a obsessão de “recordações traumáticas” (RICOEUR, 

1996, p.1) de um passado totalitário que não deixa de nos assombrar. 

Contudo, a memória não deve ser pensada como a tentativa de ultrapassar fatos 

decorridos no passado, mas revivê-los de forma salutar com o objetivo de reconstrução 

embasada dos acontecimentos. Recordar é reviver. O trabalho da memória é esse situar; é, 

portanto, “o fenômeno de presença de uma coisa ausente, permanecendo implícita a referência 

ao tempo passado.” (RICOEUR, 2007, p.26) 

 “A memória é do passado” (RICOEUR, 2007, p.26), a anterioridade é sua marca. A 

memória, nessa perspectiva, não deve ser pensada como algo individual, de um ente que 

sofreu diretamente, nem coletiva ou de vários entes, mas compartilhada, algo que transcende 

o eu-nós. Porque a memória haveria de ser atribuída apenas a mim, a ti, a ela ou a ele, ao 

singular das três pessoas gramaticais suscetíveis quer de designar a si próprias, quer de se 

dirigir cada uma a um tu, quer de narrar os fatos e os gestos de um terceiro numa narrativa em 

terceira pessoa do singular?E por que essa atribuição não se faria diretamente a nós, a vós, a 

eles? (RICOEUR, 2007, p.105) 

A concepção de memória, então, insere-se entre a tradição do olhar interior e do olhar 

exterior do passado, isto é, se coloca para além de uma visão “egológica” (RICOEUR, 2007, 

p.106) em que a memória é um exercício meramente individual e para além de uma “irrupção 

sociológica” (RICOEUR, 2007, p. 106), em que a consciência individual se dissolve na 

coletiva. A memória é singular, na medida em que não é possível transmitir as minhas 

lembranças a outro, transferindo a significação que eu atribuo ao meu passado.  

Mas a memória que tenho também pertence a minha sociedade e ao mundo que eu 

compartilho. Os olhares dos outros também nos asseguram acesso às nossas lembranças. A 

memória é minha e do outro, sendo que os indivíduos estão interagindo com o social. Existe 

articulação, acordo, reconhecimento. A memória individual e coletiva podem até ser distintas, 
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mas se exercitam de forma mútua e cruzada (RICOEUR 2007, p. 107), numa noção em que 

viver é sempre um viver junto.  

Sendo assim, lembrar da ditadura militar no Brasil significa perceber que as feridas 

que ainda continuam expostas não só pertencem as vítimas impossibilitadas de narrar a sua 

própria dor, mas a própria sociedade brasileira, numa perspectiva em que “as noções de 

trauma ou traumatismo, de ferida e de vulnerabilidade pertencem à consciência comum e ao 

discurso ordinário” (RICOEUR, 1996, p.1) 

“A busca da lembrança comprova uma das finalidades principais do ato da memória, a 

saber, lutar contra o esquecimento, arrancar alguns fragmentos de lembrança à “rapacidade” 

do tempo, ao “sepultamento no esquecimento””. (RICOEUR, 2007, p.48). O processo de 

reconstrução do passado através da memória se dá exatamente quando nos lembramos de 

algo, tornando o passado, passado-presente. E lembrar de algo também significa lembrar de si 

mesmo. (RICOEUR, 2007)  

Uma coletividade, portanto, só é construída com base numa memória compartilhada, e 

é ao Direito que cabe instituí-la. Instituir o passado, certificar os fatos acontecidos, garantir a 

origem dos títulos, das regras, das pessoas e das coisas: eis a mais antiga e permanente das 

funções do jurídico (OST, 2005, p.49). Na falta de tais funções, surgiria o risco de anomia, 

como se a sociedade se construísse sobre areia. (OST, 2005, p.49) 

 “É preciso realçar aqui que é na narrativa que a memória é levada à linguagem. [...] 

Narrativa [é] toda arte de contar, narrar, que encontra, nas permutas da vida cotidiana, na 

História das histórias e nas ficções narrativas, as estruturas apropriadas do linguajar” 

(RICOEUR, 1996, p.4). Esta amnésia consiste no simples exercício de fechar os olhos para o 

passado e tampá-lo em um local onde este não possa ser mais discutido e desmascarado, 

diferente do esquecimento, que se alcança com o perdão. “O esquecimento, como a memória, 

exige, pois, ser revisitado, selecionado, ultrapassado, superado, subsumido num tempo que 

não se reduz tão somente a declinação do passado”. (OST, 2005, p. 145) 

A anistia consistiu num apagamento que foi bem além da execução das penas. Incluiu, 

outrossim, a proibição de ações em juízo, ou seja, proibição de todo e qualquer processo 

movido a criminosos e também a proibição de mencionar os próprios fatos com sua 

qualificação criminal. “Trata-se mesmo de um esquecimento jurídico limitado, embora de 

vasto alcance, na medida em que a cessação dos processos equivale a apagar a memória em 

sua expressão de atestação e a dizer que nada ocorreu” (RICOEUR, 2007, p.462). 

Dessa forma, aduz Ricoeur (2008), se tratar a anistia, de uma verdadeira amnésia 

institucional que nos convida a agir como se o fato não tivesse ocorrido. Para ele, todos os 
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delitos do esquecimento estão contidos nessa incrível, para não dizer “mágica” (RICOEUR, 

2008, p.195), pretensão de apagar a memória. 

A resposta de Ricoeur é afirmativa no sentido de que sociedades inteiras podem 

vivenciar traumatismos coletivos, estabelecendo, assim, uma relação doentia com o seu 

passado doloroso: 

 

“É com a mesma obsessão do passado que se 

comprazem os povos, as culturas, as comunidades 

acerca das quais se pode dizer que sofrem de um 

excesso de memória.  Mas é a mesma compulsão 

que conduz outros a fugir do seu passado, com o 

temor de se perderem na angústia da compulsão”. 

(RICOEUR, 1996, p. 3) 

 

O problema que emerge é que justamente uma lembrança mal resolvida pode acarretar 

o risco da repetição também na esfera pública. A ditadura se insere aqui, no sentido em que 

quanto mais se resiste ao exercício de translaborar nossa memória compartilhada, mais a 

ferida aumenta. “É nos antípodas deste esquecimento de fuga que será preciso colocar o 

esquecimento activo, libertador, que seria como que a contrapartida e o complemento do 

trabalho de lembrança.” (RICOEUR, 1996, p.6) 

A pressão para que o Estado brasileiro ofereça uma nova interpretação à lei de anistia 

surge da comunidade internacional, por meio de redes transnacionais, das Nações Unidas e do 

Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos, principalmente nos tratados 

internacionais assinados pelo Brasil, como o da Convenção Americana de Direitos Humanos 

(também chamada de Pacto de San José da Costa Rica). Trata-se de um acordo internacional 

entre os países-membros da Organização dos Estados Americanos que foi subscrito durante a 

Conferência Especializada Interamericana de Direitos Humanos, de 22 de novembro de 1969, 

na cidade de San José da Costa Rica, entrando em vigência em 18 de Julho de 1978, sendo 

ratificado no Brasil em 1992.  

Os crimes contra a humanidade também podem ser considerados imprescritíveis diante 

do que se assevera na Convenção sobre a Imprescritibilidade dos Crimes de Guerra e dos 

Crimes Contra a Humanidade, adotada pela resolução 2391, da Assembléia Geral das Nações 

Unidas em 26 de novembro de 1968. A Assembléia Geral se convence de que “a repressão 

efetiva dos crimes de guerra e dos crimes contra a humanidade se constitui em fator 
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importante da prevenção destes crimes e da proteção dos direitos humanos e das liberdades 

fundamentais” (ONU, 1968).  

No processo de transição para a democracia, o Brasil buscou salientar no plano 

externo do país o respeito aos direitos humanos, permanecendo incondizente com os valores 

pactuados e declarados perante a comunidade internacional e interna, caso tenha de responder 

à Corte Interamericana de Direitos Humanos pela recusa em cumprir com as obrigações 

internacionais como o dever de investigar, processar e punir e o dever de revelar a verdade.  

No dizer de Ost, 

 

“Resta, pois, que este passado, do qual não nos desembaraçamos com 

tanta facilidade, permanece em grande parte um enigma para nós. Se 

não é mais „sombra tutelar‟ ou „herança maldita‟, ele se constitui não 

menos que para falar como Gauchet, „o lastro enigmático de uma 

identidade que nós construímos através do devir.‟ Talvez aqui fosse 

necessário evocar o enigmático “corcundinha de que falava W. 

Benjamin: este estranho e insistente passado que não cessa de nos 

interpelar. „Menos nós vemos o corcundinha, escrevia ele, mais ele 

nos observa. ‟ E este olhar, nós o pressentimos, é às vezes aquele que 

censura. Pelo menos uma parte do passado nos acusa, ou pelo menos 

lembra a dívida contraída em relação aos abandonados, ou mesmo às 

vítimas de nossa história. Eis, então, que a relação com a tradição se 

complica: não se trata mais unicamente de recolher os dividendos do 

passado, mas também pagar as dívidas que aí foram contraídas. 

Assumir a herança será, pois, também assumir as responsabilidades 

em relação aos nossos erros de ontem, no duplo sentido de reparação 

do mal feito às vítimas e da recusa de tudo o que pode conduzir a tais 

erros.” (OST, 2005, p.150) 

 

Reinterpretar a lei de anistia a fim de assegurar o julgamento dos militares significa 

dar também, publicamente, a oportunidade da palavra à vítima. É um recontar da nossa 

história que passa pelos silenciados de forma a possibilitar que as diversas histórias 

vivenciadas em uma comunidade política possam adquirir uma ressignificação coletiva e um 

sentido no tempo. (COSTA JUNIOR, 2009b).  “O processo dá visibilidade aos 

acontecimentos que ele reencena num palco acessível ao público.” (RICOEUR, 2007, p. 338) 
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3. CONCLUSÃO 

 

Visto como um acontecimento-limite que pôs em cheque as concepções políticas, 

éticas e mesmo epistemológicas em vigor antes de sua ocorrência, o genocídio 

industrialmente organizado realizado pelos nazistas mostrou-se um desafio tanto para os 

historiadores “realistas” quanto para os “pós-modernos”. Para os primeiros, trata-se de 

enfrentar os problemas causados pela destruição sistemática dos documentos relativos ao 

Holocausto, visto que os nazistas quiseram eliminar, junto com suas vítimas, também as 

provas de seus atos. Para os segundos, a questão é responder às acusações de que sua falta de 

critérios probatórios para as narrativas históricas autorizaria, inclusive, a negação da 

existência do próprio Holocausto, já que se poderia escrever uma história da época sem levar 

em consideração os vestígios do genocídio, mas apenas as afirmações dos defensores do 

nazismo. 

Deduz-se, então, que a memória, em parte, se orienta para uma ação e essa 

característica denuncia sua finalidade política. O caráter atualizador da memória demarca a 

concepção de descontinuidade do passado, uma vez que considera o sentido móvel do signo 

lingüístico, que é ativado, reencontrado, retomado, recriado e reatualizado de múltiplas 

formas pelo sujeito histórico de acordo com as orientações sócio-históricas que o circundam. 

Desta forma, o problema filosófico fundamental sobre o fenômeno da realidade jurídica 

brasileira, dito com mais precisão – é o referente ao que há nele de dado por estatuto da ordem 

do ser e ao posto nele pelo homem e pela sociedade. 

O período militar, dessa forma, pode ser visto como um trauma mnemônico imbuído 

de uma tentativa interior de apagar seus próprios vestígios. Se as ditaduras têm sempre a clara 

intenção de calar e de desaparecer com as falas, as democracias fazem o elogio ao discurso. E 

falar é lembrar. Enunciar a memória é possibilitar a narração de um passado a partir do outro, 

da vítima, dentro de uma dimensão pública livre e respeitosa. Ao contrário da democracia, o 

totalitarismo é o silêncio imposto pela violência, é esquecimento amnético. A violência seria, 

pois, a solidão de um olhar mudo, de um rosto sem palavra, a abstração do ser. 

Contudo, a memória não deve ser pensada como a tentativa de ultrapassar fatos 

decorridos no passado, mas revivê-los de forma salutar com o objetivo de reconstrução 

embasada dos acontecimentos. Recordar é reviver. O trabalho da memória é esse situar; é, 

portanto, o fenômeno de presença de uma coisa ausente, permanecendo implícita a referência 

ao tempo passado. 
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Isso significa reconhecer o papel temporalizante e também fidedigno da memória. O 

que foi não é mais. Mas o que foi existiu e tais experiências, hoje, só sobrevivem nas nossas 

lembranças. A memória, então, seria esse ato de atualizar a coisa passada e para isso ela 

exerce profundidade temporal, distanciamento. Rememorar significa também resgatar o que 

foi experimentado, como uma espécie de repetição. 

A memória, tanto individual como coletiva, constitui um objeto de manipulação. Isso 

acontece com bastante freqüência considerando que todos manipulam suas memórias, mesmo 

que não intencionalmente. 

Sendo a memória o instrumento do historiador, este resgata o passado tendo como 

função mediar as manipulações da história ao mesmo tempo em que possa discernir sobre o 

que de fato aconteceu e a subjetividade do indivíduo, documento ou qualquer outro meio que 

lhe sirva como fonte. O historiador tem um compromisso com a verdade histórica ao mesmo 

tempo em que reflete sobre sua própria realidade e temporalidade. O historiador procura dar 

um significado às ações humanas e convertê-las em uma experiência exclusiva que possa 

delinear um novo futuro através do prestígio do presente. 

Basicamente, a título de consideração final, e, no que se refere às possibilidades de 

efetivação da memória e da verdade enquanto direitos verificou-se que no Brasil se está diante 

de um caso bastante complexo. Por um lado, vê-se que existem algumas conquistas que foram 

obtidas ao longo das últimas duas décadas. Neste sentido, basta lembrar que, após diversos 

anos de luta, a CFMDP conseguiu que fosse editada a Lei dos Mortos e Desaparecidos, em 

1995, e, mais recentemente, que a questão do direito à memória e à verdade fosse mais bem 

tratada com a atuação da Comissão de Anistia e a realização das suas “Caravanas”. 

Entretanto, a despeito dessas conquistas, o Brasil segue complacente diante das 

discussões sobre a abertura dos arquivos da repressão e, sobretudo, do julgamento e da 

punição daqueles que foram responsáveis pela reiterada violação dos direitos humanos ao 

longo do período ditatorial. Neste cenário, resta evidenciado que, apesar dos avanços obtidos, 

muitas batalhas ainda necessitam ser travadas até que esse conjunto de direitos seja 

devidamente protegido e exercido. 
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AS FASES E CONQUISTAS DO SINDICALISMO BRASILEIRO 

                                                           Rafaela Sedassari Moraes 

                                                    Ilton Garcia da Costa 

Resumo: 

O sindicato, uma associação constituída, em caráter permanente, por pessoas 

físicas, se composta por trabalhadores, ou jurídicas, se patronal, para estudo e defesa 

dos interesses afins; prestação assistencial a todo ou qualquer um dos grupos, além de 

outras atividades complementares que o favoreçam. Os sindicatos poder ter efeitos 

positivos e negativos dependendo da conjuntura econômica, do ambiente legislativo 

presente, bem como das lutas por eles preconizadas. No trabalho, observa-se que o 

sindicalismo no Brasil teve uma trajetória marcada por três fases com características 

distintas, sendo a primeira delas a anarcossindicalista, seguida da intervencionista e 

posteriormente da autônoma, que é a que prevalece atualmente e, que norteia as 

demandas sociais. 

Palavras-chave: Sindicato. Papel econômico. Papel defensivo. 

Phases and achievements of Brazilian unions 

Abstract: 

The Syndicate is an association on a permanent basis by individuals or 

companies to study and defend their common interests and providing care to all or any 

group and other complementary activities to support that. Unions can have both positive 

and negative effect, depending on the economic conditions and legislative environment 

present. In Brazil, one can observe that the Unions present a singular trajectory marked 

by three phases with different characteristics, being the first the anarcho-syndicalism, 

later followed by the autonomous intervention, which is what currently prevails and that 

guides the social demands.  

keywords: Union. Economic paper. Defensive paper. 
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1- Introdução: 

O presente artigo aborda como ocorreu a formação dos sindicatos brasileiros, 

salienta a relevância dos mesmos para a melhoria das condições de trabalho dos 

operários, neste sentido, o foco principal são os sindicatos dos trabalhadores. 

Vale frisar que o sindicalismo brasileiro tardou a adquirir uma real expressão; 

uma das razões desse fato é a ausência de grandes indústrias no país e, como 

conseqüência, de massa operária. Assim, os poucos sindicatos que existiam eram tidos 

como associações clandestinas e, quando faziam alguma paralisação (instrumento que 

encontraram para serem notados por seus patrões e, fazerem suas reivindicações), 

acabavam sendo duramente reprimidos pela polícia; dessa forma, a greve era tratada 

como um delito comum. 

No entanto, tal cenário sofre uma grande mudança nas décadas de 70 e 80. Nesse 

período, houve um crescimento industrial e, claro, de trabalhadores. E com as greves do 

ABC paulista, principalmente no setor da metalurgia, os sindicatos ganharam expressão 

e, consequentemente, autonomia, que vai se consolidar com a proclamação da 

Constituição de 1988.  

2- A formação dos sindicatos no Brasil (fase anarcossindicalista): 

Na segunda metade do século XIX, surgiram, no Brasil, as primeiras formas de 

organização operária; as pioneiras foram as sociedades beneficentes. Em tais sociedades 

os operários se ajudavam quando algum deles ficava doente ou totalmente incapaz para 

o trabalho, o que era muito comum ocorrer devido a falta de regulamentação das 

condições básicas de higiene e de segurança nas fábricas. 

No Brasil, os sindicatos, também conhecidos como sociedades de resistência, 

formaram-se apenas no início do século XX. Para o renomado historiador Boris Fausto, 

os requisitos mínimos que propiciaram a formação desse movimento dos operários 

foram o crescimento das cidades, bem como a diversificação de suas atividades. Pinto 

relata com mais detalhes esse nascimento do sindicalismo no Brasil: 

 

O sindicalismo brasileiro adquire estágio embrionário com a aprovação do 
Decreto nº 979, de 6 de janeiro de 1903, do presidente Francisco de Paula 
Rodrigues Alves, referendado pelo Ministro Lauro Muller, que facultava “aos 
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profissionais da agricultura e indústrias rurais a organização de Sindicatos 
para a defesa de seus interesses”. (PINTO, 2007, p. 9). 

 

Assim, pode-se destacar que o Decreto nº 979 limitava-se apenas à associação 

nos meios agrícolas, e que os organismos que estimulavam criar tinham feição mais 

econômica, servindo de mediadores de crédito em favor dos seus membros. 

Depois de quatro anos da aprovação do Decreto nº 979, o presidente Affonso 

Augusto Moreira Penna, juntamente com o Ministro da Viação e Agricultura Miguel 

Calmon, assinaram o Decreto de nº 1.637, de 5 de janeiro de 1907. Na visão de Pinto, 

tal decreto adotava o princípio de autonomia de organização. 

Vale ressaltar que, na Primeira República, o trabalhador brasileiro praticamente 

não tinha direitos assegurados, enfim, não gozava de férias remuneradas; os salários 

eram baixíssimos; as mulheres não contavam com licença-maternidade; não havia 

licença-saúde; as jornadas de trabalho, por vezes, chegavam a dezesseis horas. Nesse 

contexto, tais trabalhadores foram se dando conta de que era preciso se aliar para 

conseguirem obter melhorias em suas condições de trabalho e passaram a se organizar 

para atingir tal fim. 

Nas primeiras décadas do século XX, o desenvolvimento das cidades significou, 

para os trabalhadores urbanos, a possibilidade de acesso a informações e à circulação de 

ideias, embora não contassem ainda com veículos amplos de divulgação. 

 

Mesmo assim, não devemos exagerar. O movimento da classe trabalhadora 
no curso da Primeira República foi limitado e só excepcionalmente alcançou 
êxitos. As principais razões desse fato se encontram no reduzido significado 
da indústria, sob o aspecto econômico, e da classe operária, sob o aspecto 
político. As greves só tinham forte repercussão quando eram gerais ou 
quando atingiam setores-chave do sistema agroexportador, como as ferrovias 
e os portos. Por sua vez, o jogo político oligárquico podia ser feito sem 
necessidade de se agradar à massa operária nascente. Os operários se 
dividiam por rivalidades étnicas e estavam pouco propensos a organizar-se, 
pois a simples sindicalização já os colocava na “lista negra” dos industriais. 
Além disso, muitos deles eram imigrantes que não tinham abandonado ainda 
as esperanças de “fazer a América” e voltar para a Europa. (FAUSTO, 2003, 
p.297). 

Dentre as correntes que representavam os trabalhadores urbanos brasileiros, vale 

destacar a dos revolucionários, a dos reformistas e do Partido Comunista do Brasil. No 
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tocante à primeira, pode-se afirmar que sua principal forma de luta eram as greves. Tal 

corrente, que se pautava nos anarquistas italianos, recusava as negociações para obter 

conquistas parciais e sonhava com uma sociedade livre da opressão dos patrões. Já para 

a segunda, ou seja, a dos reformistas, a greve também era relevante, mas deveria ser 

utilizada em último caso, quando esgotadas todas as possibilidades de negociação com 

os patrões.  

Os sindicalistas reformistas enxergavam a política como forte aliada e chegaram 

até a lançar a candidatura de alguns operários às eleições. Tal prática também foi 

adotada pelos integrantes do Partido Comunista do Brasil (PCB), visto que se usavam 

dessa participação nas eleições para divulgar seus ideais. No entanto o PCB conseguiu a 

eleição de poucos operários, visto que até 1930 contava com poucos militantes, em 

torno de mil, e, além disso, tal partido permaneceu na ilegalidade durante quase toda a 

sua existência.  

Dentre as correntes abordadas, a que mais se destacou na Primeira República foi 

a dos revolucionários, também conhecidos como anarcossindicalistas. Esses 

sindicalistas tinham como palco principal a cidade de São Paulo e, segundo Boris 

Fausto, objetivavam uma grande transformação social bem como a adoção do 

Socialismo. 

Para os anarcossindicalistas, seus objetivos só poderiam ser alcançados com a 

derrubada da burguesia do poder e, para tanto, precisavam fazer uma paralisação geral 

revolucionária. Eles almejavam uma sociedade organizada em uma federação livre, 

composta por operários, enfim, uma sociedade igualitária sem a presença do Estado. 

 

[...], podemos perceber que os anarquistas encaravam as lutas por 
reivindicações imediatas como simples instrumento da grande ação 
revolucionária. Além disso, a obtenção de conquistas deveria ser feita sem o 
auxílio do Estado e mesmo contra o Estado. Qualquer vantagem assegurada 
em lei poria em risco os objetivos estratégicos do movimento operário. 
Adversários do marxismo, eles assumiam, entretanto, ao pé da letra, a 
afirmação de Marx de que a emancipação dos trabalhadores cabia aos 
próprios trabalhadores. (FAUSTO, 2003, p. 298). 

Porém, levando-se em conta a realidade social do Brasil durante a Primeira 

República, percebe-se que o ideal dos anarcossindicalistas era um tanto utópico; dessa 

forma eles acabavam fazendo as mesmas reivindicações das outras tendências sindicais. 
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Mas tal fato, segundo aponta Fausto, não impediu que as correntes sindicais entrassem 

em conflito, fato que enfraqueceu ainda mais o frágil movimento operário.  

2.1- As Primeiras greves e conquistas dos operários: 

As primeiras mobilizações relevantes dos operários brasileiros ocorreram em 

1903, na indústria têxtil do Rio de Janeiro. Tais paralisações foram duramente 

reprimidas pela polícia que, na época, se submetia à vontade dos detentores do poder, 

justamente os empregadores. Em 1907, foi a vez do proletariado paulista se manifestar, 

e, além dos trabalhadores do setor têxtil, aderiram às greves os operários da construção 

civil, metalurgia, gráficos e os da indústria de alimentos. Devido ao fato de grande 

parcela desses sindicalistas envolvidos serem de estrangeiros, foi aprovada uma lei de 

expulsão dos mesmos. Assim, muitos imigrantes sindicalizados, especialmente os 

italianos, foram obrigados a deixar o país durante a vigência dessa lei. 

Mesmo com o insucesso das manifestações citadas acima, Boris Fausto afirma 

que tais esforços não foram desprezíveis, porém refletem as dificuldades de organização 

dos operários.“O movimento era esparso e raramente despertava a atenção e a 

preocupação da elite. Pressionando os patrões, obtinham-se direitos, mas estes não eram 

assegurados em lei. Passando o momento da pressão, os direitos se perdiam.” 

(FAUSTO, 2003, p.299). 

Mesmo com tamanha repressão, os trabalhadores fizeram novas paralisações, 

pois, apenas por meio destas, conseguiam ser ouvidos. Nesse sentido vale destacar a 

visão de José Carlos Arouca “se a força de trabalho era o único bem que os proletários 

possuíam, negá-la, comprometendo a atividade empresarial e a obtenção do lucro, 

passou a ser a forma de pressão em favor de suas reivindicações.” (AROUCA, 2006, 

p.16). 

A onda de greves no país se agigantou entre os anos de 1917 e 1920; o 

movimento operário ganhou as capas dos jornais, preocupando a elite dirigente. Para 

Fausto, uma das falhas desses movimentos grevistas é que eles se concentraram 

especialmente no setor têxtil, e neste havia muitas mulheres e crianças, e estas, 

indubitavelmente, eram mais vulneráveis. 
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Para muitos a greve geral de julho de 1917, que ocorreu em São Paulo, foi a 

manifestação política mais marcante da Primeira República. Por meio dela os 

trabalhadores faziam as seguintes reivindicações; 

 

1. liberdade para os detidos pela greve; 2. respeito ao direito de associação 
aos trabalhadores; 3. que não houvessem demissões pela participação na 
greve; 4. abolição do trabalho de menores de 14 anos nas fábricas e oficinas; 
5. proibição do trabalho noturno aos menores de 18 anos; 6. abolição do 
trabalho noturno às mulheres; 7. aumento de 35% para salários inferiores a 
5$000 e de 25% para os salários superiores; 8. pagamento de salários a cada 
15 dias ou cinco após o vencimento; 9. garantia de trabalho permanente aos 
empregados; 10. jornada de 8 horas e semana inglesa; e 11. aumento de 50% 
para o trabalho extraordinário. (PINTO, 2007, P.21). 

 

A referida greve arrebanhou inúmeros operários, alguns bairros paulistas ficaram 

nas mãos dos grevistas. O governo chegou a mobilizar tropas e a marinha a mandar dois 

navios de guerra para Santos. Mesmo diante de tal quadro, as conquistas não foram 

assim tão significativas. Conforme Boris Fausto, foi realizado um acordo entre os 

industriais e o governo através da intermediação de um Comitê de Jornalistas. Os 

operários conseguiram um aumento salarial, que logo acabou corroído com a inflação, e 

meras promessas de que as outras reivindicações seriam atendidas. (FAUSTO, 2003, 

p.302). 

 Por volta de 1920, os grevistas se encontravam desanimados, pois eram sempre 

violentamente reprimidos e suas conquistas eram pequenas. Nesse sentido, conclui 

Boris Fausto: 

 

[...] apesar das greves, das leis esparsas e da existência de movimentos e 
partidos que tratavam de arregimentar a classe operária, ou falar em nome 
dela, a massa trabalhadora continuava em sua grande maioria carente de 
direitos e de organização. Essa carência seria um campo fértil nos anos 30 
para a ação do Estado através da política trabalhista de Getúlio Vargas. 
(FAUSTO, 2003, p.304). 

 

2.2- O Estado toma as rédeas dos sindicatos (fase intervencionista): 
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No decorrer da Era Vargas, o Estado adotou outra postura em relação aos 

sindicatos, editando novas leis para discipliná-los exercendo, assim, pleno controle 

sobre os mesmos. 

 

Alguns fatos significativos influíram para que assim fosse: a conquista do 
poder político por Getúlio Vargas, dando início a um longo período de uma 
política trabalhista interveniente, reação às provocações e a agitação nos 
grandes centros, o incontável número de greves, a perda de horas de 
produção, e a crise na economia em 1929. (NASCIMENTO, 2000, p.81). 

 

Amauri Mascaro Nascimento relata, ainda, que o governo getulista fez diminuir 

a influência do proletariado estrangeiro sobre o brasileiro, especialmente a do 

anarcossindicalista, socialista, comunista ou trotskista. A política social estatal traçou 

um plano conhecido como enquadramento social; este idealizava a integração das 

classes trabalhistas e empresariais, organizadas na forma de categorias delimitadas pelo 

Estado. 

Esse enquadramento sindical foi consolidado pelo Decreto nº 19.770 de março 

de 1931, e tinha como cerne a sindicalização dos trabalhadores. Segundo Boris Fausto, 

o sindicato passou a funcionar como órgão consultivo e de auxílio ao poder público. Os 

operários não eram obrigados a se sindicalizarem. Aos funcionários ministeriais restou a 

incumbência de presenciarem às assembléias dos sindicatos. “A legalidade de um 

sindicato dependia do reconhecimento ministerial, e este podia ser cassado quando se 

verificasse o não-cumprimento de uma série de normas.” (FAUSTO, 2003, p. 335). 

O Decreto nº 19.770 não perdurou por muito tempo, sendo substituído pelo de nº 

24.694, de 12 de julho de 1934, enfim, poucos dias antes da promulgação da 

Constituição de 1934. Diante de tal contexto, discorre o respeitado jurista Nascimento: 

 

Um hiato no intervencionismo, pelo menos no papel, foi a Constituição de 
1934, art.120 com a pluralidade sindical, defendida pela Igreja Católica, sem 
maior ressonância, precedida do Decreto nº 24.694(1934), sobre sindicatos 
profissionais, bastante detalhista quanto às funções, requisitos para criação, 
pedido de reconhecimento ao Estado, estatutos e outros aspectos do sindicato. 
(NASCIMENTO, 2008, p. 1108). 
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Já em 1937, com o golpe de Estado e a instauração do Estado Novo encabeçado 

por Getúlio, passou a vigorar uma nova Constituição no Brasil, que proibia as greves e 

conduzia a ordem econômica a uma estrutura corporativista, trazendo em seu texto a 

previsão da criação de corporações como entidades representativas das forças 

produtivas.  

 

Inspirada no artigo V, da Carta Del Lavoro, a Constituição de 1937 dispôs 
sobre a justiça do trabalho, à qual não seriam aplicadas as normas relativas “à 
competência, ao recrutamento e às prerrogativas da justiça comum”. Para não 
haver dúvidas acerca do regime autoritário do regime, o mesmo artigo 139 
fixou: “a greve e o lock-out são declarados recursos anti-sociais com os 
superiores interesses da produção nacional. (PINTO, 2007, p.34). 

 

Dois anos depois, entra em cena o Decreto-lei nº 1.402, esse também visava a 

reprimir os sindicatos submetendo-os ao enquadramento sindical oficial. E, se 

porventura os sindicalistas deixassem de cumprir alguma das exigências legais, ato do 

Presidente ou normas corporativas de política econômica, poderiam ter sua carta de 

reconhecimento cassada pelo ministro. 

 

A intervenção do Estado no sindicato foi autorizada (Dec.-lei n. 1.402, 
art.17), no caso de “dissídio ou circunstância que perturbe o funcionamento 
do sindicato”, caso em que ao ministro, ao intervir nos sindicatos, foram 
atribuídos poderes para, por intermédio do delegado do trabalho, tomar 
medidas destinadas a normatizar o funcionamento da entidade sindical com o 
poder de cassação da carta de reconhecimento do sindicato (Dec.-lei n. 1.402, 
art. 45), se deixasse de observar exigências de lei, ou se se recusasse a 
cumprir ato do presidente da República ou normas das autoridades 
corporativas atinentes às diretrizes da política econômica. Também cuidou, o 
Estado, de fixar as regras sobre administração do sindicato, seus órgãos, 
eleições sindicais, proibições de sindicalização e associações de grau 
superior. (NASCIMENTO, 2000, p. 89). 

 

A Consolidação das Leis do Trabalho, na visão de Amauri Mascaro Nascimento 

é resultado dessas concepções acerca das relações coletivas de trabalho, incorporando as 

leis que antecederam e que passaram a ser os seus textos. Seguindo ainda o raciocínio 

desse grande jurista, infere-se que os poderes concedidos pela CLT ao Estado 

possibilitavam ao mesmo uma grande interferência na liberdade sindical, “a ponto de 
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não ser ilegal a Portaria n. 3.337, de 1978, que proibiu a existência de Centrais 

sindicais.” (NASCIMENTO, 2008, p. 1109).      

2.2.1- Dos Direitos Trabalhistas alcançados ao longo da Era Vargas. 

Ao contrário do que ocorreu na Primeira República, as conquistas na esfera 

trabalhista não foram fruto das pressões operarias, mas sim da ação do Estado. Até 

porque, os sindicatos eram fortemente controlados pelo Estado.  

Porém muitos não davam conta dessa repressão, afinal, no governo getulista 

foram criados o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio (1930), bem como as 

Juntas de Conciliação e Julgamento, que pacificavam conflitos entre patrões e 

empregados (1932).  Ainda em seu mandato, por volta de 1933, foi regularizada a 

concessão de férias e criado o Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Marítimos, 

Bancários (IAPM). O trabalho das mulheres e das crianças foi regularizado, o limite da 

jornada normal de trabalho passou a ser de oito horas; além disso, os operários puderam 

usufruir das férias. 

 Em 1940, foi instituído o salário mínimo, que pelo menos na época, era algo 

razoável. E no dia 1º de maio de 1943, Vargas decretou a aprovação da Consolidação 

das Leis do Trabalho (CLT), por meio do Decreto-lei nº 5.452.    

 

Com efeito, não obstante tenha sido inigualável a atividade legislativa do 
Estado Novo, a lembrança que perdura de Vargas, e permanece gravada na 
memória do povo, é a do autor da legislação trabalhista, e do arquiteto de 
estrutura sindical, resistente às mudanças pelas quais o Brasil e o mundo 
passaram no decorrer de mais meio século. (PINTO, 2007, p. 35). 

 

Consoante Boris Fausto, apesar das associações de industriais e comerciantes 

aceitarem a legislação trabalhista, elas, inicialmente, combateram as medidas 

governamentais, principalmente as que concediam direitos aos trabalhadores. Dentre as 

medidas que eles mais contestaram tem-se a concessão de férias aos trabalhadores 

industriais. 

Entretanto, nesse primeiro instante, foram muitos os esquecidos pelos 

elaboradores da CLT. 
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Ligados à administração pública, e versados em ciências jurídicas, os 
elaboradores da CLT deixaram de lado os trabalhadores rurais e os 
empregados domésticos, que se constituíam numa das mais importantes 
atividades assalariadas naquele período, para legislar com os olhos voltados 
para outros setores da economia urbana, para os quais desenvolveram uma 
legislação fundada no princípio da hipossuficiência, que vê em todo 
trabalhador alguém incapaz de tomar decisões em matéria de relação de 
trabalho. Hipossuficiente, naquele longo período, não era a classe 
trabalhadora, mas todo o Brasil, pois o pouco capital de que se dispunha era 
dirigido à monocultura cafeeira e a outras atividades agrícolas, restando 
pouco para a infra-estrutura e para o desenvolvimento industrial, que, como 
se sabe, viria a ganhar algum impulso, em determinadas regiões, a partir dos 
anos 50. (PINTO, 2007, p.39). 

 

2.3- Rumo à conquista da autonomia sindical (fase autônoma): 

Ao término da ditadura de Getúlio, foi promulgada a Constituição de 1946, que 

trazia em seu texto, mais especificamente em seu art. 159, a liberdade de associação dos 

sindicatos, passando estes a representar os operários nas relações de trabalho. 

Posteriormente, a lei nº 4.330 de 1964 veio legalizar e regulamentar o direito de greve, 

bem como a associação sindical. 

Em 1967, foi implantada uma nova Constituição Federal, ou seja, em plena 

ditadura militar e, como não poderia deixar de ser, o Estado volta a intervir nas relações 

sindicais. De acordo com a referida Constituição, ficava a cargo da legislação ordinária 

a regulamentação sobre tal matéria e, esta restringia e muito, a atuação dos sindicalistas. 

 No ano seguinte, passou a ter vigência o Ato Institucional de nº 5 (1968-1978), 

por este qualquer “excesso” dos sindicalistas poderia ser entendido como crime contra a 

Lei de Segurança Nacional. Nesse sentido, podemos citar os seguintes fatos narrados 

por Skidmore: 

 

Na década que se seguiu às greves autônomas de 1968 em Contagem (Minas 
Gerais) e Osasco (São Paulo) os trabalhadores foram desmobilizados. O 
máximo que podiam conseguir eram movimentos reivindicatórios durante os 
quais diminuíam o ritmo de trabalho, o que não representava desafio direto às 
forças de segurança. A presença repressiva do regime, através do Ministério 
do Trabalho, da polícia e dos militares, pôs fim a qualquer tentativa de 
reconstruir o movimento trabalhista segundo o ambicioso esquema 
imaginado no fim dos anos 50 e início dos 60, com uma CGT etc. A 
liderança sindical não tinha alternativa a não ser trabalhar dentro da estrutura 
existente. (SKIDMORE, 2004, p. 397). 
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Contudo, alguns trabalhadores não desanimaram como bem relata Almir 

Pazzianotto Pinto: 

 

Em 16 de abril de 1968, já no governo do Presidente Costa e Silva, que 
escolhera o coronel da reserva e senador eleito pelo Pará, Jarbas Passarinho, 
para Ministro do Trabalho, irrompeu a greve do setor de trefilação da Cia. 
Siderúrgica Belgo-Mineira, localizada em Contagem, distrito industrial 
próximo de Belo Horizonte, por aumento salarial. A paralisação contagiou as 
demais seções e alcançou outras empresas, até atingir o ponto culminante no 
dia 22. O movimento se encerrou com a proposta de abono de 10%, feita pelo 
Ministro do Trabalho. O abono foi estendido a toda classe trabalhadora, pela 
Lei nº 5.451, de 12 de junho de 1968, que determinou fosse calculado sobre 
os salários vigentes em 30 de abril daquele ano, não podendo, todavia, 
ultrapassar o teto fixado em 1/3 do mínimo regional. (PINTO, 2007, p. 91) 

 

Já no governo de Geisel, os sindicalistas, cada vez mais organizados, partem 

para novas manifestações: 

 

O movimento sindical reorganizou-se, opondo-se ao regime repressivo, 
enfrentando-o de frente. Em 1978, os sindicatos autênticos, tendo à frente as 
novas lideranças, Luiz Ignácio Lula da Silva, Arnaldo Gonçalves, Hugo 
Perez, dentre outros, desafiaram a direção “pelega” da Confederação 
Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias, dirigida por Ary Campista, 
impedindo que realizasse seu congresso, instalando o seu, paralelo, nas 
mesmas dependências, quando aprovou sua Carta de Princípios que traçou as 
bases do novo sindicalismo. (AROUCA, 2006, p.113). 

 

Tais greves que a princípio predominaram no ABC paulista e com tempo, 

expandiram-se para o Brasil inteiro. 

Em 1979, já no governo de Figueiredo, os metalúrgicos de São Bernardo 

recorreram às greves bem como ao apoio da Federação dos Metalúrgicos para 

alcançarem melhores salários. Segundo Skidmore, os empregadores se recusaram a 

negociar com os grevistas até que eles retornassem ao trabalho, pois acreditavam que 

teriam apoio do governo e assim não precisariam ceder às reivindicações dos operários. 

No entanto, para surpresa dos patrões, os grevistas, incentivados por Lula não 

cederam. 
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Reunidos em um campo de futebol, onde Lula os arrebatou com sua oratória, 
responderam com um estrondoso “não”. A indústria automobilística, a maior 
do Terceiro Mundo e na expectativa de tornar-se grande exportadora de 
veículos, jazia agora paralisada por uma greve claramente ilegal pelas leis 
corporativistas do trabalho. O desafio ao governo era obvio para todos. 
(SKIDMORE, 2004, p. 414). 

 

O Ministério do Trabalho acabou por intervir no referido sindicato, afastando 

Lula bem como outros dirigentes eleitos. Além disso, a polícia paulista prendeu vários 

grevistas. Esperava-se que com essas medidas os grevistas recuassem e voltassem ao 

trabalho, no entanto, devido ao apoio que esses receberam de seus parentes, amigos e 

até da Igreja Católica, não foi isso que ocorreu. 

 

[...] os grevistas permaneceram firmes exigindo imediata negociação. Como 
não possuíam recursos, passaram a depender de parentes e amigos e de uma 
nova fonte de apoio: o clero católico e os leigos que lhes doaram dinheiro e 
comida para que a greve não parasse. Estabelecia-se assim um elo direto 
entre o “novo sindicalismo” e os católicos radicais – duas das mais 
importantes expressões da sociedade civil que emergiram no fim dos anos 70. 
Na prolongada luta que se seguiu, a Igreja, liderada pelo Cardeal Arns, 
forneceu local para reuniões (os grevistas achavam que ficaria reduzido o 
risco de batidas policiais se operassem do interior do templo) e apoio moral – 
que os grevistas agradeceram ante a ameaça de represália dos empregadores 
contra os líderes do movimento. (SKIDMORE, 2004, p. 415). 

 

Por fim, os empregadores fizeram a oferta de 63 por cento de aumento salarial; 

todavia, recusavam-se a efetuar o pagamento pelos dias em que seus funcionários 

estavam em greve. Lula julgou que a proposta, embora não fosse a desejada, era 

razoável e, conseguiu convencer os demais trabalhadores a aceitá-la. Segundo Thomas 

Skidmore, a partir desse episódio, Lula se torna uma importante figura política do 

Brasil. 

Anos mais tarde, com a nossa atual Constituição Federal (1988), ocorre a quebra 

de muitos itens do sistema intervencionista da CLT. Isso se dá especialmente, como 

aponta Nascimento (2008), com a proibição da interferência e da intervenção do Estado 

na organização sindical. Assim, observa esse respeitado jurista: “o Ministério do 

Trabalho e Emprego interpretou as novas disposições constitucionais como abertura 

legal, no sentido da liberdade sindical, tendo em vista os preceitos do art. 8º, 

10797



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

impeditivos da sua interferência na organização sindical.” (NASCIMENTO, 2008, p. 

1110). 

 Prescreve o citado dispositivo constitucional que é livre a associação 

profissional ou sindical, desde que alguns preceitos sejam observados dentre eles pode-

se destacar a vedação da criação de mais de uma organização sindical, em qualquer 

grau, representativa de categoria profissional ou econômica, na mesma base territorial, 

não podendo ser inferior a área de um município. O referido artigo também salienta que 

a lei não pode exigir a autorização estatal para a fundação do sindicato, a exceção do 

registro no órgão competente e, que é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a 

partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical e, se 

eleito, ainda que suplente, até um ano após o mandato, salvo se cometer falta grave, nos 

termos da lei. 

Para Almir Pazzianotto Pinto, o referido texto constitucional foi infeliz por não 

determinar de quem seria a competência de registrar os sindicatos. Fato que fez com que 

os sindicatos aumentassem desenfreadamente. 

 

O número de entidades sindicais brasileiras já se revelara bastante exagerado, 
antes da Constituição de 1988. Após a promulgação, porém, passou a crescer 
de maneira anormal e assustadora. De acordo com a avaliação de alguns, esse 
número ultrapassa a 15 mil, segundo outros a 20, e de acordo com 
autoridades do Ministério do Trabalho chegaria a 24 mil. A ser assim, o 
Brasil sozinho teria mais entidades sindicais do que todo o resto do mundo, 
apesar de formalmente adotar o princípio da unicidade. (PINTO, 2007, p. 
225). 

 

Na mesma linha, Nascimento discorre que essa facilidade em fundar sindicatos 

possibilitou o surgimento de sindicatos sem expressão, alguns até com o intuito de 

provocar cisões em categorias econômicas e profissionais. Para esses, o objetivo maior é 

o de elevar a cobrança de categorias econômicas e profissionais. Tal fato leva a um 

enfraquecimento dos sindicatos sérios, visto que acabam reduzindo o número de 

associados e, consequentemente, traz prejuízo ao poder de luta dos trabalhadores, pois 

já resta demonstrado que estes só têm força enquanto unidos num único propósito. 

A nível jornalístico, Claudio Dantas Sequeira, respeitado jornalista da revista 

Isto é, aponta que esse aumento de sindicatos se dá, muitas vezes, pela alta lucratividade 
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que esses geram. Além disso, denuncia a clonagem de sindicatos, afirmando que os 

sindicalistas brigam para colocarem as mãos na contribuição sindical dos trabalhadores 

e, aponta que só no ano de 2010 R$1,2 bilhão foi arrecadado . 

Para Ostrowski et al., (2004, p. 3) , a unicidade sindical e a contribuição sindical, 

também conhecida como imposto sindical, “contribuem para a manutenção de um 

modelo hermético e centralizado, no qual as finanças dos sindicatos são garantidas pela 

renda certa oriunda do imposto sindical, possibilitando a inércia dos líderes sindicais, 

que não necessitam atrair membros para sustentar os sindicatos”. 

Mas, não se pode generalizar, pois, os trabalhadores contam ainda com o apoio 

de líderes sindicais sérios e comprometidos. 

2.4 – Das funções do sindicato 

 Atualmente, os sindicatos têm muito poder nas mãos e podem fazer muito pelos 

empregados. Nascimento nos cita ao menos cinco das funções a serem exercidas pelos 

sindicatos, sendo a primeira, a função negocial. Por essa, cabe ao sindicato “ajustar as 

convenções coletivas de trabalho, nas quais serão fixadas regras a serem aplicáveis nos 

contratos individuais de trabalho dos empregados pertencentes à esfera de representação 

do sindicato pactuante.” (NASCIMENTO, 2008, p. 1164). 

A segunda função é a assistencial, pela qual os sindicatos devem “prestar 

serviços aos representados, contribuindo para o desenvolvimento integral do ser 

humano.” (NASCIMENTO, 2008, p. 1165). 

Pela terceira, cabe ao sindicato o papel de arrecadação; assim ele “impõe 

contribuições, a aprovada pela assembleia e a fixada por lei (CF, art. 8º, IV), 

mensalidades sindicais e descontos assistenciais, aquelas fixadas nos estatutos e estes 

em convenções coletivas ou sentenças normativas.” (NASCIMENTO, 2008, p. 1165). 

Quarta, Nascimento afirma que é função do sindicato agir como colaborador do 

Estado tanto no estudo quanto na resolução dos problemas que atinjam a categoria 

profissional. E, por último, ele tem função de representação diante das autoridades 

administrativas e judiciais, tanto para defender os interesses coletivos quanto os 

individuais da categoria.  
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Ainda, conforme Amauri Mascaro Nascimento, muitos sindicatos têm 

contribuído com os desempregados, seja na procura de novas oportunidades de trabalho, 

seja na sua requalificação profissional por meio da realização de cursos para atingir tal 

fim.    

3 – Conclusão 

A formação dos sindicatos brasileiros é marcada por três fases distintas. A 

primeira delas se dá na Primeira República, com o início das organizações operárias, 

sendo as pioneiras as sociedades beneficentes. Tal fase conta com a ascensão dos 

anarcossindicalistas, sindicalistas que atuavam especialmente na cidade de São Paulo, 

que lutavam pela implantação de uma sociedade igualitária livre da presença do Estado. 

Vale frisar que essa etapa é assinalada por muitas mobilizações, movidas pela 

necessidade de condições dignas de trabalho, das quais os empregados eram privados. 

As greves eram totalmente ilegais e, esses que ousaram promovê-las foram duramente 

reprimidos pela polícia. Assim, apesar de muita luta, as conquistas dessa fase foram 

pouco significativas. 

A segunda fase, a intervencionista, é marcada pelo controle estatal sobre os 

sindicatos. Nessa, os operários tiveram muitos direitos assegurados por lei, no entanto, 

essas conquistas não foram fruto da pressão exercida por eles, mas sim da ação do 

Estado que queria reprimir seus esforços organizatórios e seduzi-los para apoiarem o 

governo. 

E, por último, a fase da conquista da autonomia sindical, que é produto das 

grandes paralisações realizadas na década de 80, bem como da Constituição Federal de 

1988 que traz em seu texto a proibição da intervenção estatal na organização sindical. 

Essa autonomia trouxe benefícios e malefícios aos trabalhadores, pois, se por um lado 

os sindicatos passaram a atuar com mais poderes nas mãos, por outro, tal independência 

passou a ser usada por pessoas de má índole, que se dizem sindicalistas, mas só lutavam 

em causa própria. 

 Desse modo, podemos deduzir que as conquistas sindicais no Brasil são 

fundamentais para o respeito ao trabalhador e a garantia seus direitos. Se os 

trabalhadores possuem seus direitos garantidos pelo Estado, é graças às suas lutas, 

representadas principalmente pela ação dos sindicatos. 
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DEMOCRACIA E  INSTITUIÇÃO DE JUIZ DE PAZ  

    

 

       Debora Ceciliotti Barcelos1 

RESUMO 

 

A partir da noção do caráter participativo da democracia procede-se a análise de três 

períodos históricos, nos quais se institui a função de juiz de paz no Brasil remontando a 

construção do pensamento jurídico sobre o instituto nos períodos das Constituições 

analisadas. Por essa perspectiva, compreende-se que, ora pela ausência de um sistema 

representativo consolidado, ora pelo excesso de legalismo estatal, a instituição da função de 

juiz de paz não repousa, de fato, sobre uma base realmente democrática.  

A presente pesquisa circunscreve-se no âmbito do Direito Processual Civil e do 

Direito Constitucional, haja vista trazer reflexões sobre a justiça de paz através da análise de 

determinadas Constituições brasileiras com o objetivo de extrair o papel e o modo com que se 

dava o preenchimento dos cargos de juízes de paz e as formas disponíveis hoje no regramento 

legal que constitui meio de resolução extrajudicial de conflito. Faz-se também uma análise 

doutrinária sobre a Democracia e o que significa o direito de voto, tendo em vista que a 

Constituição de 1988 prevê eleições para juiz de paz e a PEC 366 de 2005 tenta introduzir o 

concurso público para preenchimento de tais cargos. Tenta-se buscar a essência do instituto e 

refletir se o modo mais democrático seria a eleição ou o concurso público, uma vez que a 

idéia do Constituinte era que a população apontasse homens de ilibada conduta ética e moral 

com respeitabilidade suficiente para propor conciliação e habilitações de casamento. 

 

Palavras Chave: DEMOCRACIA. JUIZ DE PAZ. CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
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ABSTRACT 

From the notion of a participatory democracy proceeds to the analysis of three 

historical periods in which the function of establishing peace´s judge in Brazil. From this 

perspective, it is understood that, sometimes by the absence of a representative system 

established, either by excessive legalism state, according to the institution of justice of the 

peace does not rest, in fact, based on a truly democratic.  

This research is limited under the Civil Procedure Law and Constitutional Law in 

view to bring reflections on the justice of peace by analyzing the Brazilian Constitutions in 

order to extract the role and the way in which we give the higher-level positions of Judges 

Peace and forms available today rules cool. It is also a doctrinal analysis on democracy and 

what it means the right to vote given that the 1988 Constitution provides for elections for 

justice of the peace and PEC 366, 2005 trying to enter a public competition to fill these 

positions. We try to get the gist of the institute and reflect the way the election was more 

democratic or open tender since the idea was that the population Constituent hinted men of 

spotless ethical and moral conduct with respectable enough to propose conciliation and 

clearances marriage. 

 

Keywords: DEMOCRACY. PEACE´S JUDGE. FEDERAL CONSTITUTION.  

 

1. Introdução 

Este artigo visa a descrever, comentar e articular alguns momentos distintos da 

instituição da atividade de juiz de paz no Brasil, com o objetivo de entender sua configuração 

no âmbito de uma perspectiva democrática a partir de uma abordagem histórico-comparativa.  

 

Para tanto, faz-se necessário discorrer sobre o caráter das leis que marcaram tais 

momentos, bem como verificar o fluxo histórico no processo de institucionalização da função 

do juiz de paz.  

Cumpre inicialmente tratar da noção de democracia, que consideramos fundamental 

para tal intento, articulando essa perspectiva com certas considerações acerca da idéia de 

eleição para juiz de paz.  
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Procurar-se–á no modelo jurídico brasileiro o que se tem feito até então para 

realmente dispor do instituto do juiz de paz, que encontra-se previsto na Constituição de 1988 

e, até então, não se efetivou. Há alguns anos, projetos de lei foram propostos não só no 

legislativo, no âmbito federal, como também no âmbito estadual. O Conselho Nacional de 

Justiça também foi acionado e se manifestou quanto ao assunto em 2008, expedindo 

recomendação para que os Tribunais de Justiça dos Estados providenciassem a eleição 

prevista no art. 98, inciso II da CF/88, porém ainda são raras as notícias de eleição 

propriamente dita para juiz de paz. O tema gerou grandes controvérsias no meio judicial 

contanto até com manifestações de juízes togados contra a eleição de juízes de paz. 

Muito se fala em desfavor de pleito eleitoral para composição da justiça de paz, com 

a alegação de que o mesmo é custoso, o que não pode proceder, tende em vista que está 

previsto para ser realizado no mesmo processo das eleições de Vereadores e Prefeitos 

Municipais. Acredita-se que outro fator que pode ter contribuído para a não implantação da 

justiça de paz tenha sido a instituição dos juizados especiais previstos na Lei 9099/95, com 

competência para atuar em causas cíveis de menor complexidade, utilizando-se de juízes 

leigos, o que também está previsto na Constituição no art. 98, inciso I.  

Entretanto, os juizados especiais foram tão bem aceitos pela população em geral que 

já há um acúmulo de processos, tal qual a máquina judiciária, necessitando assim de buscar 

outros meios de resolução de conflitos extrajudiciais. Ao lado dos juízes de paz e dos juízes 

leigos o sistema judiciário brasileiro ainda dispõem do instituto da mediação e do juízo 

arbitral que, embora venham ganhando espaço, ainda são pouco utilizados, dado ao 

desconhecimento da população em geral.  

A ampla utilização de juízes leigos e conciliadores é facilitada pelo fato dos mesmos 

poderem ser nomeados pelos Tribunais de Justiça, muitas vezes utilizam-se dos bacharéis em 

direito para exercer a função de conciliadores e juízes leigos; no Espírito Santo em Processo 

Seletivo o requisito é o exercício da advocacia por cinco anos. Tais mecanismos, não obstante 

estarem sendo largamente utilizados, não podem constituir como única alternativa para a 

resolução de controvérsias extrajudiciais, uma vez que cumpre facilitar sempre o acesso à 

justiça.  

 

1.  A Justiça de Paz e a evolução do conceito de Democracia nas Constituições Federais 

A Democracia, conforme entende Hertel (2000, p.23), “é resultado de um longo 

processo construtivo, que absorve os diversos fatores culturais que se apresentam ao longo 

da história”, portanto a Democracia representa o resultado de uma evolução da cultura e isso 
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reflete nas Constituições que representam de algum modo a realidade brasileira, os fatos 

políticos determinantes. 

A democracia divide-se em direta quando há uma ampla participação do povo, 

indireta quando o povo elege pessoas para o representar e a democracia semidireta, um misto 

dos elementos das duas outras subdivisões. 

A democracia pode ser vista como um direito fundamental do homem, pois também 

assume caráter de princípio: democrático participativo - que é a nova acepção da atualidade – 

e de princípio democrático político. 

A democracia, como fruto de um processo construtivo, recebeu diversas acepções, 

conforme divide Hertel (2007, p.23). Essas acepções são refletidas nas Constituições que 

representam os anseios de uma população numa determinada época. Nas Constituições de 

1824, 1891, 1934 e 1937 a democracia era tratada como um regime político. Para a Ciência 

Política ela está ao lado de outros regimes políticos como os não – democráticos, os 

conhecidos como autocráticos, a ditadura e o totalitarismo. Essa foi, por exemplo, a da 

Constituição Política do Império brasileiro do ano de 1824, que queria imprimir um caráter 

liberal, mas que sabe-se que mantinha sua base conservadora e representava uma pequena 

elite no país.  A Carta Magna de 1824, por optar em introduzir no seu âmago a democracia em 

forma de regime político, dispôs que, para se fazer as conciliações prévias exigidas, para que 

se intentassem algum processo, seriam eleitos juízes de paz.  

 A partir da Constituição de 1946, culminando com a Emenda Constitucional n. 1 de 

1969, classifica-se a democracia dentro de uma dimensão jurídica, prevista como um direito 

fundamental e como elemento jurídico fundamental, conforme afirma Hertel (2007.p. 26): 

“Isso pode corroborado pela ampliação do rol dos direitos e garantias fundamentais, que, 

embora previstos em outros textos constitucionais, não havia recebido a mesma atenção 

agora dispensada”. É vista, portanto, como uma norma que estabelece quem está autorizado e 

quais os procedimentos deveriam ser adotados para se ter uma democracia. Quanto à justiça 

de paz a Constituição de 1946 assim dispôs2: 

                                                           

2  BRASIL. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946). Disponível em 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao46.htm>. Acesso em 02.out.2011. 
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Art 124 - Os Estados organizarão a sua Justiça, com observância dos arts. 95 
a 97 e também dos seguintes princípios: 

X - poderá ser instituída a Justiça de Paz temporária, com atribuição 
judiciária de substituição, exceto para julgamentos finais ou recorríveis, e 
competência para a habilitação e celebração de casamentos o outros atos 
previstos em lei; 

Enquanto a Constituição Federal de 1967 prevê a criação da Justiça de Paz mediante 

projeto de lei do Tribunal de Justiça, que é a cópia do artigo acima citado, porém acrescida à 

atribuição judiciária de substituição, exceto para os julgamentos ou irrecorríveis. Pelo que se 

entende é que os juízes de paz seriam nomeados para o cargo. Porém ao tratar a democracia 

como direito fundamental alguns autores entendem que esta não alcançaria todos os institutos 

de um ordenamento estatal. 

Com a Constituição Federal do Brasil de 1988 há uma reformulação do instituto 

democrático e a democracia assume a dimensão de princípio Constitucional, haja vista seu 

caráter de princípio normativo de conteúdo axiológico sem, portanto, constituir-se em valor 

propriamente dito, embora traga em seu bojo um valor. Os movimentos que embalaram tal 

reformulação foram os seguintes: Diretas já, eleições presidenciais e a instalação da 

Assembléia Nacional Constituinte.  

A construção social do processo democrático segue o ritmo da história do país junto 

à construção dos valores culturais de seu povo. Se a democracia guarda os valores 

constitucionais da ordem jurídica, segundo Bastos (2002. p. 78), todos os institutos da 

Constituição devem guardar consonância com esse princípio, portanto o instituto do juízo de 

paz deve obedecer à eleição como caráter de escolha de seus julgadores, tendo em vista o que 

se pretende com sua atuação: conciliação e realização de casamentos, e tais atividades devem 

ser feitas por quem goza de respeito e de boa reputação para que tenha autoridade moral para 

bem realizá-las e isso quem dirá será o voto da população; direto, secreto e universal. Através 

dele os cidadãos apontarão quem entendem apto para exercer as funções atribuídas 

constitucionalmente que contribuirão em muito para esvaziar o judiciário, aumentando 

resoluções mais rápidas das demandas judiciais, ampliando, dessa forma, o acesso à justiça. 

Somente o sufrágio, que consiste na garantia do direito de participação, pode 

garantir a atuação do povo nos assuntos do Estado, pois a Constituição prevê a iniciativa 

popular para apresentar projeto lei, no Executivo, além dos conselhos de assistência social 

(infância e adolescente, idosos). No Judiciário, a participação não pode ser apenas no Tribunal 

do Júri e sim também nos litígios que permitem composição extrajudicial, e isto pode se dar 
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através das eleições dos juízes de paz haja visto o aumento da demanda pela população dos 

juizados especiais.  

 

Observa-se que as constituições, bem como as leis do período da ditadura, tentaram 

suplantar a justiça de paz como, por exemplo, o Ato Instituticional 11/19693: 

Art. 4º - Fica extinta a Justiça de Paz eletiva, respeitados os mandatos dos 
atuais Juízes de Paz, até o seu término. 

Parágrafo único - Os Juízes de Paz temporários serão nomeados, nos 
Estados e Territórios, pelos respectivos Governadores, e, no Distrito 
Federal, pelo seu Prefeito, pelo prazo de três anos, podendo ser 
reconduzidos, aplicando-se este limite aos atuais ocupantes dessas funções, 
salvo nos que as exercem em virtude de eleição anterior. 

A participação do povo não pode ser apenas na feitura das leis, a democracia é uma 

arma popular que visa também limitar o abuso do poder, uma vez que se trata da escolha seus 

representantes. 

Do exposto podemos afirmar que a democracia pode ser tomada como artefato da 
cultura. Sua ação não é burocrática, mas pauta-se pela conjuntura da realidade na qual se 
instauram os litígios. Sua dimensão é, sobretudo,  participativa e política. 

Passemos, pois, à análise dos períodos os quais buscaremos conjuminar com as 

noções trazidas acima.   

A Justiça de paz em nosso país remonta aos tempos do império. Instituída pelo 

próprio imperador, D. Pedro I, sua atuação, integrada ao poder judiciário, sugeria a 

representatividade social na esfera do jurídico. Não obstante a possibilidade de seu controle 

pela estrutura de poder vigente, os Juízes de Paz eram eleitos com os vereadores municipais, 

com atribuições de atuarem em questões conciliatórias, tendo como principais princípios 

orientadores a reputação, a relevância política e a investidura nas questões da justiça e do 

Direito (arts. 161 e 162 da Constituição de 1824). 

Importa-nos salientar que, embora previsse pleito eleitoral, a instituição da função do juiz de 

paz esteve num primeiro momento alinhada com o poder vigente, sendo, antes, uma 

concessão do Estado a uma sociedade ainda em formação, cujos poucos mandatários cingiam-

se às estruturas de poder.  

Ao estudar a atuação do juiz de paz no Brasil imperial Lopes (2011) afirma: 

                                                           
3
 BRASIL. ATO INSTITUCIONAL Nº 11, DE 14 DE AGOSTO DE 1969. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-11-69.htm> Acesso em: 02 de Out. 2011. 
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Este[Dom Pedro], profundamente centralizador, idealizou um governo em 
que o mesmo continuasse como o verdadeiro controlador da sociedade 
brasileira. Para tanto, além de governar, fechou a Assembléia Legislativa, 
elaborando a Constituição promulgada em 1824. Nesta fez incluir o poder 
moderador idealizado por Benjamin Constant, que lhe permitia o pleno 
controle dos demais poderes. O poder judiciário, igualmente, apresentava 
traços de dependência do Imperador. 

  

Não podemos, portanto, sustentar qualquer princípio democrático norteando a 

instituição da figura do juiz de paz em seus primórdios, se considerarmos que a maioria da 

população não lograva gozar de direitos civis amplamente reconhecidos, tampouco não se 

buscava, de fato, fomentar uma cultura de direitos amplos. Mesmo a constituição não logrou 

mais do que reproduzir os velhos modelos portugueses e ingleses, passando ao largo dos 

propósitos democráticos que permearam constituições de outras nações que se erguiam. Ao se 

reportar ao primeiro texto da nossa constituição, Bonavides (1992, p.191) observa: 

 

Foi, diga-se de passagem, um texto, em matéria de limitação de poderes, 
relativamente bem sucedido, tanto lá [Portugal] como aqui, não obstante o 
seu baixo grau teórico de legitimidade e suas discrepâncias com a inteireza 
democrática e representativa do século revolucionário que proclamara os 
direitos do homem e sagrara a inviolabilidade constitucional da separação 
de poderes.  

 

A esse respeito é pertinente lembrar que a idéia de representação que figura na base 

do conceito de democracia representativa é que produz a primeira manifestação da cidadania, 

que qualifica os participantes da vida do Estado – o cidadão, indivíduo dotado do direito de 

votar e ser votado conforme o ilustre mestre José Afonso da Silva4.  

Dessa forma, não podemos vislumbrar na instituição do juiz de paz o exercício pleno 

de cidadania, uma vez que a distinção entre os cidadãos de direito era claramente marcada, o 

que é facilmente observável numa análise ainda que incipiente da história do Brasil.  

Nem mesmo quando o Brasil ficou sob o controle direto dos liberais, segundo Lopes 

(2011), com o retorno do Imperador a Portugal, poderíamos dizer que o juiz de paz tenha 

atuado sob qualquer princípio democrático, uma vez que, longe da esfera do império, sua 

atuação caiu em desprestígio, sendo seus atos questionados e até desobedecidos 

frequentemente.   

                                                           
4
 SILVA, José Afonso. “ Curso de Direito Constitucional Positivo”, 30 º edição, São Paulo: Ed.Malheiros, 2009, 

p. 104/106.  
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Isso se deve ao fato que as antigas províncias, que, com a descentralização do 

Estado, alcançaram certa autonomia federativa, passaram a reger-se pela força das oligarquias 

e dos coronéis, que recebiam, mormente, do governo central a sagração de suas ascendência 

local (BONAVIDES, 1992.p. 193). 

Mutatis mutandis, podemos lançar mão de raciocínio semelhante ao analisarmos o 

período que vai do início da república até a Constituição de 1988. A respeito do caráter 

constitucional republicano, Bonavides (1992.p. 193) escreve:  

 

A república em si mesma, não penetrara ainda a consciência da elite 
governante e da camada social hegemônica, talvez à míngua de preparação. 
Portanto, no diagrama do novo regime os fatos atropelaram os valores; os 
interesses sobrepujaram as idéias; a destemperaça, as vaidades e a soberba 
calcaram as verdades, as paixões, as ambições e os ódios escureceram o 
bom senso e a razão.  

 

A instituição da república não reordenou os princípios representativos, posto que 

suas bases não se afastaram muito da configuração imperial.  

 

Enquanto as reformas do juiz de paz e do Código Penal foram concebidas 
para tirar apoio a Dom Pedro I, havendo uma descentralização do Poder, o 
Código Processual foi editado para dar apoio popular e político ao governo 
liberal, fazendo com que o mesmo pudesse mostrar sua autoridade em todo 
território. (LOPEZ, 2011)  

 

Os liberais que lançaram mão do controle do Estado não intentaram atribuir ao juiz 

de paz mais do que o controle dos rincões mais distantes da metrópole, não pra dirimir 

questões locais, mas sim para auxiliar no controle da estrutura do Estado em expansão. 

Com a instituição da república e seu aparato administrativo, a função do juiz de paz 

aproxima-se do poder judiciário e de sua sistematização em favor do fortalecimento do 

Estado, conferindo, em última análise, à figura do juiz de paz mais impessoalidade e 

formalidade.  

O crescimento da justiça republicana, marcada por certo formalismo jurídico, 

afastou a figura do juiz de paz de sua atuação comunitária. Coube ao mesmo estabelecer-se 

num patamar inferior no âmbito do judiciário, uma vez que não se exigia especialização para 

a função, até então. Considerou-se que ao juiz de paz caberia atuar em litígios pequenos, 

reservando-se à porção mais nobre do judiciário o trabalho com questões do mundo moderno 

em suas complexidades e desdobramentos. 
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Essa racionalização do judiciário, que se realiza no apego à lei, cristaliza a função do 

juiz de paz em um plano secundário, dada à característica de informalidade de sua atuação.  

Essa conjuntura permaneceu nos governos militares, facilitada pelo processo de 

racionalização e endurecimento do Estado. Salvo em determinados rincões, a magistratura 

limitou em muito a atuação do juiz de paz. Mesmo com o advento do Juizado de Pequenas 

Causas, a magistratura não conseguiu reanimar a porção mais informal da atuação do juiz de 

paz, cuja prática matizou-se da linguagem dos tribunais.   

A partir da constituição de 1988, forjada pelo ambiente democrático que devolveu ao 

país as eleições diretas e a promessa de redemocratização do Estado, uma nova configuração 

política torna possível um novo entendimento sobre a questão da atuação do juiz de paz. 

Podemos considerar que a constituição de 1988 apresenta o cenário no qual mais 

puderam se mostrar os princípios de democracia e representação. Nela há avanços 

significativos no tocante à proteção jurídica da sociedade. Entretanto, como aponta Paulo 

Bonevides ao analisar a relação entre os três poderes, por conta de uma ineficiente atuação, 

sobretudo do Executivo, seguiu-se uma série de desmandos e desmoralizações das decisões 

jurídicas, incorrendo num aniquilamento das bases éticas e jurídicas do sistema e onde isso 

acontece “Há ditadura e não governo; Há despotismo e não há constituição; Há obediência e 

não há consenso; Há legalidade e não há legitimidade”. (BONAVIDES, 1992. p. 204)  

Esse acirramento da legalidade que se estabelece na constituição de 1988, do qual 

emerge o reconhecimento de grande parte das instituições sociais que jaziam na 

clandestinidade sob princípios de várias naturezas ideológicas, Favorece, paradoxalmente, em 

certa medida, o recrudescimento do mesmo sistema que tornou possível o estabelecimento da 

atmosfera democrática. De certa forma, o caráter de legalidade não precisa levar em conta 

princípios de legitimidade, um dos fundamentos da própria democracia participativa. A 

legalidade, ao mesmo tempo em que trás à cena política manifestações de pouca visibilidade e 

inserção social, ela pode alçar a altos patamares o que nem sempre é legítimo.  

Ao empregarmos esse raciocínio para analisar a configuração da atuação do juiz de 

paz pós-constituição de 1988, entenderemos por que, mesmo com a previsão constitucional, 

ainda não temos no Brasil eleições para a referida função. Este é um caso exemplar de 

subordinação da lei aos excessos da máquina administrativa, cristalizada por uma estrutura 

altamente burocrática.  

O pleito eleitoral para o desempenho de determinadas funções públicas é 

emblemático do caráter democrático instaurado a partir da constituição de 1988, entretanto, 

não há, de fato, eleições para a função de juiz de paz no Brasil. Embora alguns estados da 
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federação como Mato Grosso do Sul e Minas Gerais tenham avançado em seus processos de 

cumprimento da lei, há muito por se fazer em favor do cumprimento efetivo da constituição 

em todo o país.  

É importante entendermos como a legalidade implantada a partir da constituição de 

1988 interfere negativamente no processo de implantação da eleição para juízes de paz.  

É pertinente, nesse ponto, a descrição do processo que intentou, a partir de 2005 

instituir as eleições de fato no Brasil.  

 

2. Projeto de Emenda a Constituição Federal 366 – 2005 

Em 2005, o Deputado paulista Arnaldo Faria de Sá, do PT, propôs a PEC 366/2005 

que estabelece o concurso público de juiz de paz, mantendo os atuais até a vacância das 

respectivas funções. Tendo passado pela Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por 

unanimidade. Ao ser estabelecida uma comissão especial, como será visto abaixo, o relator, 

Dep. Jorginho Maluly (DEM-SP), opinou pela aprovação da Emenda Constitucional que 

prevê concurso público para juiz de paz: 

 

Nesse diapasão, nada mais salutar do que o fortalecimento da Justiça 
de Paz, por meio de um sistema mais eficiente de seleção de juízes de 
paz, o concurso público, que poderá contribuir, com maior 
efetividade, para o aperfeiçoamento da conciliação e 
descongestionamento dos órgãos jurisdicionais. 
[...] 
Diante de todo o exposto, nosso voto é, no mérito, pela aprovação 
da Proposta de Emenda à Constituição nº 366, de 2005, na forma 
do Substitutivo ora apresentado. 

 

Em 13 de maio de 2009, a Comissão  Especial destinada a tratar da Proposta de 

Emenda à Constituição na íntegra assim ficou: 

As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 
3º do art. 60 da Constituição Federal, promulgam a seguinte emenda ao 
texto constitucional: 

Art. 1º A alínea c do inciso VI do § 3º do art. 14 da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 14. ....................................................................... 

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

VI - ............................................................................... 

c) vinte e um anos para Deputado Federal, Deputado Estadual ou Distrital, 

Prefeito e Vice-Prefeito. 

.............................................................................(NR)" 
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Art. 2º O inciso II do art. 98 da Constituição Federal passa a vigorar com a seguinte 

redação 

II – justiça de paz, remunerada, composta de cidadãos brasileiros, com mais 
de vinte e um anos, admitidos mediante concurso público, com competência 
para, na forma da lei, celebrar casamentos, verificar, de ofício ou em face de 
impugnação apresentada, o processo de habilitação e exercer atribuições 
conciliatórias, sem caráter jurisdicional, além de outras previstas na 
legislação. (NR)" 

 

Art. 3º O art. 30 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias passa a vigorar 

com a seguinte redação: 

Art. 30. A legislação que criar a justiça de paz manterá os atuais juízes de paz 
até a vacância das respectivas funções, com a mesma remuneração, 
assegurando-lhes as atribuições previstas no art. 98, II, da Constituição.  

Art. 4º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Pois bem, como o mandato do Deputado que propôs a Emenda havia acabado, o 

projeto ficou parado e seus pedidos para que fosse colocado na ordem do dia em votação 

foram negados. Com o restabelecimento do seu mandato, no dia 16 de fevereiro do corrente 

ano, o Deputado fez requerimento para o desarquivamento de todas as proposições de sua 

autoria e no dia 03 de maio requereu, nos termos do § 6º do art. 114, inciso XIV do Regimento 

da Câmara dos Deputados, a inclusão da PEC 366 de 2005 na Ordem do Dia da PEC 366 de 

2005. O ultimo andamento é nova composição de uma Comissão Especial destinada a proferir 

parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 366-A, de 2005. Esta Comissão Especial fará 

o exame do mérito da proposição, e terá o prazo de quarenta sessões, a partir de sua 

constituição para proferir parecer. 

 

O autor da PEC 366/05, Deputado Arnaldo Faria de Sá, justificou o ensejo de 

regulamentar o art. 98, inciso II, da Constituição Federal pela dificuldade que a eleição para 

escolher juízes de paz poderia representar, haja vista que seria necessário movimentar a 

Justiça Eleitoral bem como o Poder Judiciário, uma vez que os juízes deveriam participar do 

processo de habilitação do candidato, além de transtornos para os eleitores. Acreditamos que 

o Deputado se referia ao fato de tal eleição estar prevista para acontecer junto com a de 

vereadores e prefeitos municipais. Tal processo eleitoral se mostraria complexo e custoso - 

Veja-se que um argumento em contrário também se mostraria plausível, como expusemos no 

início -.  
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O autor da proposição defendeu o concurso público como meio “mais democrático 

de admissão e que está em consonância com a exigência constitucional do art. 37, inciso I”5. 

 

O relator da comissão de Constituição e Justiça que se pronuncia a respeito da 

proposta de emenda à Constituição, ao se pronunciar sobre sua admissibilidade, ressaltou que 

o único empecilho que poderia surgir para aprovação da emenda seria o fato do voto direto, 

secreto e universal estar incluído nas cláusulas pétreas, §4.º do art. 60 c/c arts. 98, II e 30 do 

ACDT" da Constituição Federal, e ser , portanto inviolável. Porém, logo justifica: 

 

Entendo, todavia, que o voto direto, universal e secreto que constituem 

"cláusulas pétreas", é aquele da eleição para os cargos de representantes do 

povo nas assembléias políticas e para os cargos de chefia do poder executivo 

(Presidente da República, governadores de estado e prefeitos). 

No caso dos juízes de paz, a eleição terá sido uma solução pouco feliz do 

legislador constituinte, pois a tradição do direito constitucional brasileiro 

para juízes não é a da eleição, mas sim a da nomeação mediante concurso 

público de provas e títulos (art. 93, I, da CF)6.” 

  

E conclui no sentido que não se considera norma pétrea o art. 98, II, da CF e que 

está em consonância com a Constituição o projeto de emenda a constituição em comento. 

Ao tratar do mérito da PEC, o relator da comissão especial instituída de acordo com 

o parágrafo quarto do art. 114 do Regimento interno da Câmara dos Deputados, Deputado 

Jorginho Maluly7, assim se manifestou: 

 

Nesse diapasão, nada mais salutar do que o fortalecimento da Justiça de 
Paz, por meio de um sistema mais eficiente de seleção de juízes de paz, o 
concurso público, que poderá contribuir, com maior efetividade, para o 
aperfeiçoamento da conciliação e descongestionamento dos órgãos 
jurisdicionais.  
[...] 

                                                           
5
 BRASIL. Projeto de Emenda a Constituição.  Disponível em: 

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=500226> Acesso em 09. set. 
2011. 

6 BRASIL. Projeto de Emenda a Constituição. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=500226. Acesso em 09.set. 2011) 

7 BRASIL. Projeto de Emenda a Constituição. Disponível em: 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=434020. Acesso em 09.set. 2011. 
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Apresentamos, destarte, Substitutivo à PEC, alterando a alínea c do inciso 
VI do § 3º do art. 14, para suprimir a menção à idade mínima de juiz de paz 
como condição de elegibilidade, uma vez que deixa de ser cargo eletivo. 
Sugerimos, ainda, que a exigência de idade mínima de vinte e um anos 
passe a constar do novo texto proposto para o inciso II do art. 98. 

 

 Aprovando no mérito Proposta de Emenda à Constituição, na forma do Substitutivo  

apresentado. 

O projeto supracitado pode entrar em contradição com o PROJETO DE LEI Nº 6.749, 

DE 2010 que dispõe sobre a Justiça de Paz Deputado Regis de Oliveira. Tal projeto foi 

proposto em 2007 e está na Comissão de Constituição de Justiça e já consta com o Parecer do 

relator, Deputado Regis de Oliveira PSC SP8, em destaque essa parte de seu relatório: 

 

Em boa hora é o projeto de lei que visa criar a Justiça de Paz, conforme 
determina a Constituição Federal, com o objetivo de auxiliar o Poder 
Judiciário nos casos determinados pela Lei e exercer atribuições 
conciliatórias,sem caráter jurisdicional, especialmente em questões relativas 
a direito de família e direito das sucessões que sejam desprovidas de caráter 
patrimonial. “ 
[...] 

Assim, proponho a alteração do inciso V, do § 1º, do art. 4º, visando 
compatibilizá-lo com o texto final do projeto de lei “ficha limpa” que 
determina a proibição da candidatura dos cidadãos que tenham sido 
condenados como réu em processo judicial penal, com trânsito em julgado e, 
no cível, com decisão de procedência por infração dolosa em instância 
colegiada da Justiça. 
Diante do exposto, o parecer é pela constitucionalidade, juridicidade e boa-
técnica legislativa do Projeto de lei nº 6.749/10, na forma do Substitutivo. 
No mérito, pela aprovação. 
 

Veja-se, pela descrição desse processo, como o legalismo, que pode fazer avançar e 

retroceder a máquina legislativa em várias direções, na dialética das instituições públicas, 

sujeita a diversas instâncias da estrutura do Estado a realização de um concurso público no 

Brasil, cujas regras, sob o aparente sistema democrático, constroem e reproduzem 

contradições legais dentro do próprio sistema, paralisando suas engrenagens. O mesmo se dá 

em relação a eleições diretas para juiz de paz. 

Na esteira das engrenagens do legalismo pós-constituição de 88, o concurso público, 

em consonância com a exigência constitucional do art. 37, inciso I, surge, em princípio, como 

meio mais democrático para a admissão do juiz de paz. Entretanto, não chegamos a termo 

                                                           
8
 BRASIL. PROJETO DE LEI. Disponível em: 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=477147. Acesso em 09.set. 2011. 
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quanto à natureza que rege os princípios que orientam essa proposta. Conforme vimos acima, 

sua proposição se dá menos em favor da transparência por que prima o sistema público e mais 

como forma de desoneração da máquina pública, “principal motivo da proposta, que veio a 

ser aprovada na CCJC e na comissão especial designada para tanto.” (MEIRELES, 

2010.167)  

 

Ao argumento de que o concurso público é capaz de permitir a seleção da pessoa 

mais apta e preparada, poder-se-ia dizer que, à função de juiz de paz, não basta uma 

qualificação técnica, critério impreciso, se levarmos em conta a natureza política e 

representativa para o exercício da referida função, matéria para outra perspectiva de análise 

que não esta. 

 

Em seu trabalho sobre os Conselhos Comunitários de Justiça e Juizados de 

Conflitos de Vizinhança, Meirelles (2010,167) comenta o entendimento que a PEC 366/2005 

que busca estabelecer o concurso público para juiz de paz foge da natureza dessa função. Para 

Meirelles (2010, 167) os parlamentares envolvidos veem a atividade conciliatória como 

técnica para justificar sua inclusão no rol legalista das instituições públicas, daí o uso de 

expressões como “competências do juiz de paz” e “excelência do serviço público prestado à 

população”.  

Além do mais, deve-se ter em vista que a tendência é buscar meios de participação da 

população em todas as esferas conforme destaca Meirelles (2009. p.9357): 

 
Uma das mais significativas alterações trazidas por esta onda reformista foi 
a crescente descentralização e colegialidade nas políticas públicas. Com 
efeito, posto o Estado brasileiro constituir República Federativa desde o 
final do século XIX, nossa história política revela como as práticas 
administrativas mantiveram-se centralizadas na União, notadamente 
concentradas na direção do Executivo. 
 
Paulatinamente, o modelo paternalista de tutela estatal vem sendo 
substituído por conselhos plurais, admitindo-se a compatibilidade entre as 
políticas governamentais administrativas e as demandas públicas não-
estatais. Como se observou antes, tal processo merece ser 
contextualizado, pois em alguns casos há inspiração (ainda que 
indireta) de experiências estrangeiras. Neste sentido, pode-se 
exemplificar inicialmente com o contraste entre os modelos de 
ombudsman e de ouvidorias. 
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É preciso descentralizar de fato o poder político para que a população se integre e 

tome atitudes a favor da comunidade não atribuindo sempre todas as responsabilidades aos 

governantes. 

 

3. Conclusão 
 

Admitir o concurso para seleção de juiz de paz será o mesmo que um concurso para 

juiz togado, perdendo a essência da eleição. Além do mais, se deve ampliar o rol de 

alternativas de acesso a justiça e enfrentar o monopólio estatal sobre a prestação jurisdicional, 

pois esta vem se mostrando lenta e ineficiente.  

A instituição do concurso público, conforme Prevê a PEC 366/2005, é uma maneira 

de intervenção estatal no que deveria ser uma escolha dos cidadãos além de ser um retrocesso 

aos tempos de ditadura onde se tira do povo o direito de escolher e concentra no estado a 

seleção dos juízes que irão compor a justiça de paz. 

Há, portanto, no caso da instituição de concurso público para juiz de paz a inversão 

da sequência dos direitos, reforçando a supremacia do Estado sobre a cultura, que fundamenta 

os princípios da democracia. 

O Estado colonizado e colonizador, que visa ao controle institucional da escolha de 

juiz de paz, reforça a ideia de que os princípios de democracia não aportaram, de fato, no 

processo de escolha de juiz de paz, ou pela falta de compreensão da natureza da função ou 

pela tradição em nossas terras em subverter princípios básicos da democracia em detrimento 

do clamor histórico por práticas efetivas de representação social. 
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DO PECADO À HUMANIDADE: OS DIFERENTES MODELOS DE TUTELA DAS 

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA BRASILEIRA. 

 

Rafael Amorim Santos 

 

RESUMO: O presente artigo foi elaborado com o intuito de examinar a tutela das pessoas 

com deficiência ao longo da história brasileira. Através da revisão bibliográfica, foram 

obtidos dados relacionados à evolução do tratamento concedido às pessoas com deficiência. 

Tal transformação apresenta-se intimamente ligada à concepção de deficiência adotada em 

cada época. Observa-se que a deficiência passou por períodos em que era conceituada como 

castigo divino, doença que deveria ser curado e, atualmente, como mais uma das 

características dos seres humanos. À medida que ocorrem essas modificações conceituais, a 

sociedade e o Poder Público passaram a se comprometer mais com a garantia de direitos dos 

indivíduos em questão. Por fim, é feito um exame do atual grau de reconhecimento das 

pessoas com deficiência, bem como de sua salvaguarda legal. 

 

Palavras-chaves: Pessoa com Deficiência; Concepções de Deficiência; Tutela das Pessoas 

com Deficiência pelo Direito Brasileiro. 

 

SIN TO MANKIND: THE DIFFERENTS MODELS OF DISABLED PEOPLE 

PROTECTION ALONG THE BRAZILIAN HISTORY. 

 

ABSTRACT: This article was prepared in order to examine the protection of disabled people 

throughout Brazilian history. Through literature review, we obtained data related to the 

evolution of the treatment given to disabled people. This transformation presents itself closely 

linked to the concept of disability adopted in each season. It is observed that disability has 

gone through periods when it was conceived of as divine punishment, a disease that should be 

cured, and now as more a characteristic of human beings. As these changes occur conceptual, 

society and the Government started to become more committed to ensuring rights of the 

individuals concerned. Finally, an examination is made of the current degree of recognition of 

people with disabilities and their legal protection 

 

KEYWORDS: Disabled People; Disability Concept; Disabled People Protection on Brazilian 

Law. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como temática a análise do tratamento concedido às pessoas 

com deficiência ao longo da história. Nesse diapasão, discute-se como as diferentes 

concepções de deficiência adotadas em cada momento influenciaram na edição de normas 

jurídicas e na implementação de políticas públicas voltadas aos indivíduos em questão.  

No tocante à metodologia, utilizou-se a técnica da pesquisa bibliográfica com a 

consulta de doutrina nacional. O trabalho foi divido em três etapas. 

No primeiro momento, são abordados os diferentes modelos de tratamento da 

deficiência, quais sejam, modelo da prescindibilidade, modelo médico/reabilitador e modelo 

social. Tais modelos representam um padrão de tratamento das pessoas com deficiência ao 

longo do tempo. Consistem no reflexo da concepção de deficiência adotada pela sociedade em 

geral. 

A etapa seguinte é dedicada ao aprofundamento das questões relacionada à tutela das 

pessoas com deficiência pelo Direito Brasileiro. Para tanto, é utilizado o direito fundamental à 

educação, uma vez que a partir de sua análise seja no campo abstrato, seja no campo das 

políticas públicas, pode-se observar como a mudança de pensamento da sociedade sobre a 

deficiência teve influência na ampliação da tutela dos sujeitos sob análise. 

Por fim, é feita uma análise do discurso sobre a deficiência na legislação brasileira, 

bem como é realizado um exame dos atuais critérios de denominação e conceituação da 

pessoa com deficiência. Nesse passo, são feitos apontamentos no sentido de se evidenciar 

como os textos legais refletem os valores da comunidade sobre a deficiência. Observa-se, 

ainda, se a atual legislação brasileira está de acordo com a idéia de deficiência como uma 

questão de direitos humanos. 

 

2. MODELOS DE TRATAMENTO DA DEFICIÊNCIA 

A partir da análise da história da humanidade, em especial no que se refere ao 

tratamento dispensado às pessoas com deficiência, pode-se observar as constantes 

modificações do conceito de deficiência adotado por cada sociedade em cada momento. A 

mudança da designação daqueles sujeitos estava intimamente ligada à mudança da concepção 

social relacionada ao indivíduo com deficiência. 

De grosso modo, pode-se dividir a história das referidas pessoas a partir do modelo 

de deficiência adotado em cada etapa histórica. Nessa esteira, são verificáveis os seguintes 
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modelos: o modelo da “prescindibilidade”, o modelo médico/reabilitador e o modelo social. 

Cada um desses modelos será estudado de forma individualizada neste capítulo. 

 

2.1. MODELO DA PRESCINDIBILIDADE 

Trata-se do modelo pelo qual as pessoas com deficiência eram simplesmente 

ignoradas pelo restante da sociedade. Sua existência e suas necessidades eram prescindíveis 

em relação ao grupo. Esse modelo se estendeu até o final da idade média. 

Diversos fatores basearam essa invisibilidade das pessoas com deficiência, 

destacando-se dentre eles os aspectos religiosos. Para a Igreja, a deficiência seria originária de 

um castigo divino decorrente de pecados praticados pelos pais do indivíduo com deficiência. 

Dessa forma, estas pessoas representavam um fardo para os pais pecadores e não mereciam 

compaixão dos demais membros da sociedade, tendo em vista sua origem penitencial1. 

Em razão desses aspectos, aquelas sociedades decidiam por prescindir as pessoas 

com deficiência. A subumanização dos mencionados sujeitos se operacionalizou a partir de 

dois submodelos. 

O primeiro, denominado submodelo eugênico, mais comum na antiguidade clássica, 

considerava o crescimento e desenvolvimento das crianças com deficiência, tendo em vista 

questões políticas e religiosas. De um lado, aquelas crianças eram consideradas como 

portadoras de uma sanção divina, e de outro, apresentavam-se como um fardo a ser carregado 

pelo restante da sociedade, tendo em vista sua pouco ou nenhuma condição de auto sustento e 

contribuição com o desenvolvimento da comunidade. Em razão disso, deveriam ser adotadas 

práticas eugênicas, tais como o extermínio dos recém-nascidos que não se enquadrassem no 

padrão de normalidade do grupo, tal como ocorreu em algumas cidades gregas e romanas2. 

O segundo submodelo pode ser apontado como o da marginalização. Este padrão foi 

marcado pela exclusão dos indivíduos com deficiência. De modo ilustrativo, pode-se apontar 

a Idade Média. Nesta época, as eventuais crianças nascidas com deficiência e os eventuais 

indivíduos que adquirissem essa característica não eram mortos pela comunidade, no entanto, 

eram marginalizados. Tais indivíduos deveriam aceitar sua condição de excluídos com 

                                                           
1 Além das justificativas religiosas, também foram encontrando motivos pelos quais as pessoas com deficiência 
deveriam ser ignoradas, tais como: os referidos indivíduos não contribuíam para a comunidade; que suas vidas 
constituíam tamanha desgraça que não mereciam ser vividas, etc. PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. 
La discapacidad como una cuestión de derechos humanos: una aproximación a la Convención de las 
Personas con Discapacidad. Disponível em: 
http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones/Libro%20Agustina%20Discapacidad.pdf Acesso em: 
21/04/2011, p. 14. 
2 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 14. 
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resignação, uma vez que teriam advindo de uma vontade divina (ainda que relacionada à 

punição)3. 

 

2.2. MODELO MÉDICO/REABILITADOR 

A segunda etapa histórica das pessoas com deficiência foi marcada pelo denominado 

modelo médico ou reabilitador. Está intimamente ligado à mudança de pensamento sobre a 

origem da deficiência. Enquanto que no modelo passada, a deficiência tinha gênese 

metafísica, o atual sistema atribuía origem científica àquela característica humana4.  

A partir desse momento, passou-se a considerar as pessoas com deficiência como 

sendo capazes de contribuir para o desenvolvimento da sociedade. No entanto, esse 

afastamento da antiga vinculação daqueles sujeitos à desnecessidade e inutilidade, estava 

diretamente ligado ao grau de reabilitação apresentado por cada indivíduo. Dessa forma, ao 

invés de se considerar de uma forma abstrata as pessoas com deficiência como sendo 

prescindíveis para a sociedade, passou-se a analisar cada caso concreto para a verificação da 

possível contribuição que aquele indivíduo poderia dar ao restante da comunidade5. 

Este modelo parte do pressuposto de que deveriam ser implementadas medidas 

voltadas à “normalização” do indivíduo com deficiência. Com isso, buscava-se eliminar ou ao 

menos mitigar as características da deficiência. Acreditava-se que ela poderia ser encarada 

como uma espécie de doença, que poderia, com o tratamento certo, ser curada.  

O modelo reabilitador teve origem no início do Século XX, especialmente após a I 

Guerra Mundial. O grande número de mutilados da guerra e o crescente volume de 

acidentados do trabalho impulsionaram o fortalecimento da concepção médica: Destaque-se 

que nesse momento histórico ainda existia grande preconceito em relação às pessoas com 

deficiência. Inclusive, os ex combatentes que guardavam marcas de suas batalhas em seus 

corpos eram classificados como “mutilados de guerra”. Assim, era feita uma diferenciação 

daqueles que seriam “doentes” (pessoas com deficiência congênita) e aqueles que por um 

acaso do destino perderão algum membro, função ou sentido6. 

Esses fatores foram determinantes para o início das políticas legislativas voltadas aos 

sujeitos com deficiência. Num primeiro momento, o Estado apresentava-se como possuidor de 

uma espécie de dívida para com seus cidadãos que o representaram no campo de batalha. 

Como decorrência, a sociedade buscou retribuir de alguma forma o serviço prestado pelo ora 

mutilados de guerra. Essa contrapartida estatal se apresentou através de programas 

                                                           
3 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 14. 
4 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit.,  p. 15. 
5 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 15. 
6 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 16. 

10822



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

assistenciais, tais como a concessão de pensão por invalidez, de benefícios de reabilitação e 

de cotas no mercado de trabalho7. 

Em decorrência dos reflexos que essas medidas geraram na sociedade, por volta da 

década de 1960, as políticas assistenciais foram estendidas às pessoas com deficiência de uma 

forma geral, pouco importando qual a origem da sua deficiência. Com o passar do tempo, 

foram sendo adotadas novas medidas de “normalização” daqueles sujeitos, tais como: 

educação especial, reabilitação médica e vocacional, cotas no mercado de trabalho e serviços 

de assistência institucionalizados8. 

Apesar dessas medidas públicas direcionadas aos referidos indivíduos, a deficiência 

ainda era considerada como um problema individual. A tutela estatal não tinha como 

finalidade assumir a responsabilidade pelo bem estar e desenvolvimento daqueles, mas sim 

objetivava diminuir os eventuais efeitos negativos que a deficiência poderia irradiar para o 

restante da comunidade9. 

Diante dessas características, Henri-Jacques Stiker afirmava que a sociedade daquela 

época possuía um “ideal social da rasura”10. O ponto chave para a integração do indivíduo na 

sociedade era a desaparição ou ocultamento da deficiência. O sujeito somente era considerado 

como participante da comunidade a partir do momento que alcançava um determinado 

parâmetro de normalidade11. 

Esse modelo, conforme se depreende, é marcado pelo processo de integração do 

indivíduo na sociedade. O Estado prestava determinada assistência a fim de que o sujeito se 

tornasse compatível com o ambiente social. Ainda estavam presentes traços de discriminação 

das pessoas com deficiência, no entanto, estas passaram a ser aceitas como capazes de 

contribuir com o desenvolvimento do restante da sociedade na medida em que pudessem 

anular ou minimizar os eventuais impedimentos decorrentes de sua deficiência. 

 

2.3. MODELO SOCIAL DE DEFICIÊNCIA 

O terceiro momento histórico que pode ser apontado foi marcado pelo modelo 

chamado social. Este sistema surgiu nos Estados Unidos e na Inglaterra, por volta dos anos de 

1970 e se estende até a atualidade.  

                                                           

7PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 16.  
8 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos: 
una aproximación a la Convención de las Personas con Discapacidad. Disponível em: 
http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones/Libro%20Agustina%20Discapacidad.pdf Acesso em: 
21/04/2011, p. 16. 
9PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 17. 
10 A referida denominação é uma tradução livre da expressão the social ideal of erasure. PALACIOS, 
Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p.18. 
11PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 18. 
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Esse modelo defende que as causas da deficiência são sociais. Dessa forma, as 

pessoas com deficiência poderiam requerer tutelas específicas voltadas à equiparação do grau 

de satisfação de suas necessidades em relação às pessoas sem deficiência. Trata-se da defesa 

da igualdade de oportunidades. Nesse passo, o direito à educação, por exemplo, para ser 

disponibilizado através de prestações específicas voltadas ao grupo das pessoas com 

deficiência. Com isso, busca-se equiparar o “grau de absorção” da tutela estatal entre as 

pessoas com e sem deficiência12. 

O modelo social tem como pressuposto principal a ideia de que a deficiência 

transcende o indivíduo. Suas causas não estão ligadas somente a fatores individuais, mas 

também a aspectos sociais. 

 

Según los defensores de este modelo, no son las limitaciones individuales las 
raíces del fenómeno, sino las limitaciones de la sociedad para prestar 
servicios apropriados y para asegurar adecuadamente que las necessidades 
de las personas con discapacidad sean tenidas em cuenta dentro de la 
organización social13. 

 

Esse sistema não nega que a deficiência possa gerar limitações aos seus possuidores. 

No entanto, estas limitações devem se minimizadas ou superadas pela adoção de determinadas 

posturas pela sociedade, tais como a disponibilização de um meio ambiente acessível e de 

atendimento educacional especializado. Destaque-se que não se está falando de uma nova 

espécie de sistema reabilitador, onde se buscava normalizar o indivíduo com deficiência. No 

caso do modelo social, não se nega em nenhum momento as características específicas do 

sujeito com deficiência, bem como não se procurar adaptá-lo a um suposto modelo de 

normalidade pautado pelo modelo das pessoas sem deficiência. Pelo contrário. Essa 

concepção adota a deficiência como sendo parte do padrão médio do ser humano – como 

apenas mais uma de suas características. A conduta social deve ser voltada à diminuição de 

barreiras, de obstáculos que acarretem uma limitação ao indivíduo.  

Observa-se, assim, uma superação do antigo pensamento de que a deficiência era 

uma tragédia pessoal para seu possuidor e um problema para o restante da comunidade. Essa 

nova concepção decorreu das lutas promovidas por movimentos civis – principalmente nos 

Estados Unidos - formados por pessoas com deficiência e seus simpatizantes. Os referidos 

grupos buscavam a eliminação de barreiras sociais e ambientais que, segundo eles, 

“descapacitavam as pessoas com deficiência”14. 

                                                           

12 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 19. 
13 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 19. 
14 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. Op. Cit., p. 20. 
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Com o modelo social, passou-se a entender que, se as causas da deficiência são 

sociais, a tutela estatal não deve ter como foco exclusivamente o indivíduo, mas também deve 

estar voltada para a sociedade como um todo. Sendo assim, enquanto que o modelo médico 

pregava a normalização através da reabilitação do indivíduo para que este se adequasse a 

sociedade, o modelo social buscava a “reabilitação” da sociedade como um todo, a fim de que 

esta se tornasse acessível a todos os seus membros, inclusive aos indivíduos com 

deficiência15. 

Busca-se, portanto, a inclusão a partir da promoção de igualdade de oportunidades. 

No campo educacional, por exemplo, os alunos com deficiência devem ser merecedores de 

tutela específica a fim de igualar suas condições a dos demais alunos sem deficiência. Dessa 

forma, não basta a inserção de um indivíduo surdo em uma sala de aula, devem ser 

proporcionados meios para que ele possa assimilar o conteúdo ministrado (disponibilização de 

intérprete de LIBRAS). 

Com a evolução do modelo de deficiência adotado pelas sociedades, tanto a 

legislação quanto as políticas públicas foram ganhando maior interesse pelas pessoas com 

deficiência.  

 

3. DEFICIÊNCIA AO LONGO DA HISTÓRIA DO BRASIL 

Nesta parte do trabalho será analisada a evolução da concepção de deficiência 

adotada pelo Brasil ao longo de sua história, sobretudo no que se refere às suas influências no 

modelo educacional. A partir do exame do ensino das pessoas com deficiência no decorrer da 

história brasileira, pode-se observar como as diferentes formas de reconhecimento pela 

sociedade da questão da deficiência influenciaram na criação de direitos e implementação de 

políticas públicas voltadas aos indivíduos em questão. 

Por questões didáticas, o desenvolver do assunto foi dividido em três períodos 

distintos, quais sejam: fase da institucionalização, fase das políticas públicas e fase inclusiva.  

 

3.1. PERÍODO INSTITUCIONAL DA EDUCAÇÃO 

Este momento é marcado pela ideia de que as pessoas com deficiência deveriam ser 

educadas em estabelecimentos fechados que mais se assemelhavam a hospitais do que a uma 

escola propriamente dita. Tal modelo de educação trata-se de um reflexo da concepção de 

deficiência até então adotada.  

                                                           

15 PALACIOS, Augustina; BARIFFI, Francisco. La discapacidad como una cuestión de derechos humanos: 
una aproximación a la Convención de las Personas con Discapacidad. Disponível em: 
http://www.convenciondiscapacidad.es/Publicaciones/Libro%20Agustina%20Discapacidad.pdf Acesso em: 
21/04/2011, p. 22. 
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A sociedade brasileira, influenciada pelos estudos globais, acreditava que a 

deficiência era uma espécie de doença e, como tal, deveria passar por processos medicinais 

voltados a sua eliminação. Praticamente todas as medidas direcionadas aos indivíduos em 

questão tinham a finalidade de “curar o mal que sofriam”. Nessa esteira, as iniciativas 

pedagógicas ainda eram predominantemente marcadas pelo caráter medicinal. 

Como decorrência dessa associação a uma moléstia, os primeiros estudos e práticas 

educacionais direcionados aos sujeitos com deficiência foram desenvolvidos por médicos. 

Muitos deles integravam a coordenação das instituições de ensino especializado, bem como 

foram eles que indicaram as primeiras medidas de ensino específico para o referido alunado16. 

Pode-se afirmar que a educação das pessoas com deficiência no país teve início com 

a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, por volta de 1738. Com a criação das rodas de 

expostos, muitas das crianças que ali eram abandonadas possuíam alguma deficiência física 

ou mental. Por sua vez, a Santa Casa fornecia sustento e educação a essas crianças17. 

Até os sete anos de idades a referida instituição cuidava da tutela das crianças com 

deficiência. Superada essa idade, elas eram encaminhadas para seminários, a fim de os 

homens aprenderem uma profissão e as mulheres aprenderem tarefas a serem realizadas em 

seus futuros casamentos, bem como, em alguns casos, receberem formação como 

professoras18. 

Com isso, observa-se que, nos primeiros momentos, teve relevância instituições 

particulares, porém voltadas ao interesse público, na promoção de ensino daqueles das 

pessoas com deficiência no Brasil. Após um longo período em que praticamente não havia 

atuação estatal nesta área, foram criadas duas instituições voltadas ao ensino especializado19. 

Cumpre salientar que boa parte das medidas educacionais implementadas no Brasil 

decorreu de influências externas. A elite nacional buscava um nivelamento com o restante dos 

“países desenvolvidos”. Muitas das práticas de ensino aplicadas em território nacional 

copiavam teorias francesas sobre a educação da pessoa com deficiência20. 

                                                           

17 JANNUZZI, Gilberta de Martino. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século 
XXI. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2006, p. 33. 
18 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p.9 
19 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 9 
20 A criação de instituições por parte do Estado brasileiro demorou cerca de 80 anos. Em 12 de setembro de 
1854, o Imperador Dom Pedro II, por intermédio do Decreto Imperial nº 428, fundou na cidade do Rio de Janeiro 
a primeira instituição de educação especial da América Latina, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Sua 
criação foi resultado do empenho do escritor José Álvares de Azevedo, que estudou no Instituto dos Jovens 
Cegos de Paris, em decorrência de cegueira congênita. 
Em 26 de setembro de 1857, por intermédio do Decreto-Lei nº 839, Dom Pedro II criou no Rio de Janeiro o 
Imperial Instituto dos Surdos-Mudos. Em seu início, o Instituto desenvolvia atividades semelhantes a de um 
internato, onde somente eram aceitos alunos do sexo masculino, os quais, na maioria das vezes, tinham sido 
abandonados por suas famílias. FIGUEIRA, Emílio. Caminhando em silêncio: uma introdução à trajetória das 
pessoas com deficiência na história do Brasil. São Paulo: Giz Editorial, 2008, p. 81-91. 
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Dentre os diversos influxos culturais, pode-se citar a política de eugenia. Em 1917, o 

Dr. Renato Kehl lançou na imprensa a campanha pró-eugenia, a qual posteriormente deu 

origem à Comissão central Brasileira de Eugenia. Esse programa fortaleceu o entendimento 

de que a deficiência deveria ser combatida da mesma forma com que a sífilis, tuberculose e 

doenças venéreas estavam sendo21. 

Essa política de eugenia foi fortemente influenciada pela frenologia. No Século XIX, 

por volta de 1841, surgiu no meio acadêmico brasileiro o referido campo de estudo. A 

frenologia era concebida como a ciência que busca estudar as características do espírito 

humano através da análise das evidências físicas observadas no corpo do indivíduo. 

Acreditava-se, assim, que o corpo era uma espécie de espelho da alma. Pode-se citar Cesare 

Lombroso como um dos representantes dessa ciência. 

 

A frenologia foi muito bem-sucedida no século XIX por toda a Europa, onde 
foi amplamente utilizada e desenvolvida pela antropometria, e prometia 
desvendar a alma no que ela trazia de mais recôndito: as taras, a loucura, as 
perversões, as paixões, o crime, as fraquezas da inteligência e dos instintos22. 
 

Por sua vez, a referida ciência irradiou-se no discurso médico-pedagógico da época. 

Através da observação dos padrões antropométricos do indivíduo, extraia-se o laudo de sua 

“anormalidade” e, por conseguinte, identificava-se o método de tratamento necessário.  

Equivocadamente, a frenologia apontava como indicativos das chamadas 

degenerescências da alma as seguintes características: hermafroditismo, lábio leporino, 

anomalia da abóbada palatina, estrabismo e até mesmo o odor corporal excessivo. 

Por outro lado, alguns médicos defendiam, inclusive, o controle do casamento e a 

esterilização dos supostos degenerados, a fim de se evitar a reprodução daqueles males. 

Ademais, foi proposto, inclusive, projeto de lei visando implementar uma espécie de 

habilitação médica para o casamento. Através dela, poderia se verificar a suposta aptidão para 

o casamento, qual seja, não apresentar nenhum tipo de deficiência. Contudo, esse projeto 

nunca chegou a ser aprovado23. 

A educação institucionalizada mostrou-se na verdade como um avanço para o 

tratamento das pessoas com deficiência da época. Naquele período os indivíduos com 

deficiência, sobretudo os ditos loucos, eram submetidos a tratamentos médicos em sistema de 

                                                           
21

 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 20-36. 
22

 LOBO, Lilia Ferreira. Os infames da história: pobres, escravos e deficientes no Brasil. Rio de Janeiro: 
Lamparina, 2008, p. 60-79 e 116. 
23

 LOBO, Lilia Ferreira. Op. Cit., p. 60-79 e 116. 
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isolamento com o restante do mundo. Com o passar do tempo, observou-se que, em paralelo 

aos tratamentos químicos, os internos deveriam passar por um processo educacional24. 

O ensino apresentava-se como mais um dos meios que favoreceriam o retorno da 

pessoa com deficiência à sociedade. Conforme salientado, acreditava-se que a deficiência era 

uma espécie de doença e, como tal, deveria ser buscada sua cura. Por seu turno, a educação 

passou a ser empregada como novo método medicinal ou como aliado das demais terapias25. 

No período em questão, a tutela educacional da pessoa com deficiência mostrava-se 

precária. No entanto, devem ser analisadas essas medidas em consonância com a promoção do 

ensino de uma forma geral. A educação não se apresentava como uma das prioridades do 

Governo brasileiro naquela época. Como exemplo, podem ser citados os seguintes dados: em 

1878, o Brasil possuía 15.561 escolas primárias, com 175.000 alunos e uma população de 9 

milhões de habitantes, gerando apenas um índice de 2% da população escolarizada26. 

“A educação popular, e muito menos a dos deficientes, não era motivo de 

preocupação. Na sociedade ainda pouco urbanizada, apoiada no setor rural, primitivamente 

aparelhado, provavelmente poucos eram considerados deficientes”27. Assim, ainda que o 

sistema educacional da época se mostrasse precário, refletia o contexto geral da educação no 

Brasil. Com a valorização do trabalho no campo, tudo o que era necessário aprender poderia 

ser ensinado pela própria família durante a empreitada agrária28. 

Por outro lado, era comum naquele período o ensino através de internato. O 

recolhimento das crianças e adolescentes em instituições era utilizado não só para a educação 

de alunos com deficiência, pobres ou índios, mas também abrangiam os indivíduos de 

famílias abastadas e que eram considerados para a época como sendo saudáveis e normais29. 

Tratava-se do modo de pensar da época, através do qual se acreditava que o 

isolamento dos educandos proporcionaria um universo exclusivamente pedagógico, 

impossibilitando-se, assim, influências indesejadas do restante do mundo no processo de 

aprendizagem30.  

 

3.2. COMEÇO DAS INICIATIVAS ESTATAIS NA PROMOÇÃO DA EDUCAÇÃO 

DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 

                                                           

22 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 38 
23 JANNUZZI, Gilberta de Martino. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século 
XXI. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2006, p. 39 
24 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 7. 
25 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 12. 
26 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 17. 
27 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 12 
28 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 12 
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Por volta dos anos de 1920, iniciaram-se as políticas estatais voltadas à promoção da 

educação da pessoa com deficiência. Vale salientar que este momento histórico brasileiro 

mostra-se como reflexo do pensamento internacional sobre a deficiência decorrente da 

Primeira Guerra Mundial31. 

A vinculação do ensino da pessoa com deficiência com o âmbito da medicina estava 

presente desde o início das medidas educacionais no Brasil. No entanto, mesmo após a 

superação do modelo institucional, o médico estava presente no sistema de ensino das escolas 

convencionais32. Deve-se destacar que quando nos referimos às escolas convencionais, 

estamos fazendo menção aos estabelecimentos comuns de ensino, sejam eles voltados ou não 

às pessoas com deficiência. Buscamos, portanto, fazer uma diferenciação entre estas novas 

casas de aprendizagem e aquelas instituições de regime de internato adotadas no modelo 

educacional anterior.  

Naquele período as pessoas com deficiência eram encaradas como possuidoras de 

algum defeito ou vício, devendo, por conseguinte, toda e qualquer atividade a elas destinadas 

ter com objetivo a correção daquela “anormalidade”. Esse tipo de pensamento orientou a IV 

Conferência da Associação Brasileira de Educação, ocorrida em 1932. Nela foi oficializado o 

“ensino emendativo”, que tinha como finalidade corrigir os indivíduos considerados fora dos 

padrões normais da sociedade, englobando os chamados “anormais físicos (débeis, cegos e 

surdos-mudos)”; “anormais de conduta”, isto é, menores “delinqüentes, perversos viciados” e 

“anormais de inteligência”, pessoas com déficits de aprendizagem de uma forma geral33. 

O ano de 1929, com os trabalhos de Ulysses Pernambucano, pode ser apontado como 

o início de um novo momento para a educação das pessoas com deficiência. Esta passou a ser 

ministrada por um grupo multiprofissional formado por psiquiatras, pedagogos e psicólogos34. 

Observa-se, assim, o afastamento da figura do médico das salas de aula. Trata-se de uma 

progressão para a superação da concepção médica de deficiência. 

Gilberta de Martino Jannuzzi indica que o interesse estatal na educação das pessoas 

com deficiência naquela época era eminentemente econômico. Segundo ela, o ensino daqueles 

indivíduos acarretava uma economia nos cofres públicos, decorrente do corte de gastos 

relacionados à criação e manutenção de manicômios, asilos e penitenciárias. Além da 

adaptação daqueles indivíduos ao meio social, eram-lhes fornecido material teórico e prático 

capaz de buscarem sua inserção no mercado de trabalho. 

 

                                                           

29 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 24 
30 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 28 
31 FIGUEIRA, Emílio. Caminhando em silêncio: uma introdução à trajetória das pessoas com deficiência 
na história do Brasil. São Paulo: Giz Editorial, 2008, p. 93 - 94. 
32 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 42 
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Vemos que está presente no discurso e na prática de seleção a preocupação 
com a ordem, com um trabalho que torne os anormais capazes de produzir 
de acordo com o que socialmente é colocado como produtivo, isto é, para 
produzir mercadorias, lucro. Daí a alegação de que os anormais não devem 
ser parasitas35. 

 

Assim como os demais indivíduos, aqueles que possuíssem deficiência também 

deveriam contribuir com o desenvolvimento da comunidade. Passou-se a não aceitar mais que 

tais sujeitos apenas recebessem ajudas de particulares e do Governo. Por sua vez, a educação 

apresentou-se como uma alternativa viável para a solução do referido problema. 

Com a onda de industrialização ocorrida no Brasil durante os anos de 1960 a 1980, 

fortaleceu-se cada vez mais a ideia de instrução das pessoas com deficiência com o fim de que 

elas pudessem se inserir no mercado de trabalho e colaborar com o desenvolvimento do país, 

sobretudo no que se refere ao seu potencial como consumidor.  

“Em relação à educação especial, como apontei salientou-se a importância da 

participação do deficiente no trabalho, na sua rentabilidade, que poderia aumentar seu poder e 

de sua família como consumidores”36. 

Tratava-se da chamada vertente econômica da educação, a qual pode ser conceituada 

como o enfoque dado ao ensino como instrumento atrelado ao desenvolvimento econômico 

do país. Esta vertente se mostrou presente em todas as fases históricas da educação das 

pessoas com deficiência. Pode-se afirmar, inclusive, que tal concepção ainda se mostra 

presente nos dias de hoje. Por outro lado, deve-se destacar que essa ideia está atrelada não só 

à educação especializada, mas sim ao ensino de uma maneira geral37. 

De fato o que se busca com a educação dos sujeitos com deficiência é que estes 

passem a possuir condições para decidirem o rumo de suas próprias vidas. Com a educação e 

a formação profissional, são fornecidos meios através do qual o indivíduo possa sustentar-se 

e, com isso, goze de autonomia para o planejamento pessoal. 

Ainda dentro desse período de iniciativas governamentais voltadas ao ensino das 

pessoas com deficiência, devem-se destacar as mudanças ocorridas a partir do início da 

década de 1990. Este momento histórico é marcado pelo fortalecimento da ideia de inclusão 

social das pessoas com deficiência. Tal entendimento estendia-se, inclusive, no âmbito 

educacional38. 

                                                           

33 JANNUZZI, Gilberta de Martino. A educação do deficiente no Brasil: dos primórdios ao início do século 
XXI. 2 ed. Campinas: Autores Associados, 2006, p. 53 
34 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 166 
35 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 175 
36 FIGUEIRA, Emílio. Op. Cit., pp. 105 - 106 
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Trata-se da etapa em que a concepção de que a deficiência deveria ser tratada como 

uma questão de direitos humanos. Passou a ser considerada como mais uma das 

características das pessoas, e não mais como uma doença ou uma anomalia. Com isso, a 

escola tornou-se um ambiente inclusivo, onde deveriam frequentar a mesma sala crianças, 

altas e baixas, loiras e morenas, com e sem deficiência39. 

Observou-se que as eventuais dificuldades decorrentes da deficiência poderiam ser 

minimizadas ou anuladas através da concessão de atendimento especializado e do meio 

ambiente acessível.  

A educação passou a desenvolver um papel importante na mudança da concepção 

dos membros da comunidade sobre a deficiência. A escola não só tem o papel de conceder 

instrução aos indivíduos com deficiência, mas também tem a função de incluí-los na 

sociedade, sobretudo através da disseminação da ideia de deficiência como mais uma das 

características dos seres humanos40. 

 

4. O DISCURSO DA LEGISLAÇÃO A CERCA DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA  

As diferentes concepções de deficiência adotadas pelo Brasil ao longo do tempo 

podem também ser observadas através da análise dos textos legais. Tal exame revela os 

valores político e culturais presentes na sociedade no momento de sua elaboração, sobretudo 

no que se refere ao aspecto da deficiência. 

Nesse sentido, Reinoldo Marquezan elaborou estudos sobre os diversos textos legais 

que tratam da educação da pessoa com deficiência, analisando, em especial, como os valores 

de cada época influenciaram em sua elaboração. Para tanto, o autor se vale da análise do 

discurso. 

A análise do discurso é apresentada como a disciplina capaz de desvendar a presença 

do político, simbólico e ideológico nos diversos textos existentes. Em suma, seus 

pesquisadores partem do pressuposto de que a palavra pode significar eventos diferenciados. 

Por sua vez, para se desvendar sua verdadeira significação, deve-se examinar o contexto 

político, valorativo e ideológico em que foi elaborada, bem como a realidade do intérprete. 

Afasta-se, pois, a ideia de significados pré-constituídos ou universais. Sendo assim, o sentido 

das palavras e enunciados não existe por si mesmo, mas sim são extraídos a partir do contexto 

social, ideológico e histórico em que foram produzidos e reproduzidos41. 

 

O estudo analítico longitudinal do texto discursivo legal fornece pistas para 
as diferentes formas de compreender o sujeito deficiente, porque ele emerge 

                                                           

37 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 187 
38 JANNUZZI, Gilberta de Martino. Op. Cit., p. 191 
39 MARQUEZAN, Reinoldo. O deficiente no discurso da legislação. Campinas: Papirus, 2009, p. 20-25 
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e carrega as marcas da conjuntura histórica e ideológica na formulação de 
sua versão final. O momento de sanção da lei está contido numa série 
temporal de atividades ideológicas socialmente organizadas, que marcam, 
particularmente, cada um e todos os sujeitos. (...) Dessa forma, rompe com a 
concepção de imanência da deficiência como algo próprio do sujeito, e 
considera sujeito deficiente como resultante de um processo de 
assujeitamento pela língua e pela história, ou seja, pela ideologia42. 

 

Pode-se observar como o conceito de deficiência expresso nos diversos instrumentos 

normativos foi influenciado pelos valores do momento de sua elaboração, bem como tal 

definição serve para a construção/individualização do sujeito com deficiência na sociedade. 

Por sua vez a análise das diversas terminologias adotadas pelo Brasil pode indicar o 

ideológico e valorativo da sociedade de cada época. 

 

4.1. PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA LEGISLAÇÃO ATUAL: DENOMINAÇÕES 

E CARACTERÍSTICAS. 

Conforme demonstrado em tópico anterior, os termos utilizados para designar as 

pessoas com deficiência tiveram ampla variação ao longo da história, refletindo, na maioria 

das vezes, os valores predominantes na sociedade de cada época. Por outro lado, podem surgir 

dúvidas com relação à terminologia que deve ser adotada nos dias atuais, bem como no que se 

refere à caracterização dos indivíduos que se enquadram em tais denominações. 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes avanços no tocante às pessoas com 

deficiência, seja através da previsão de diversos direitos - por exemplo, o direito à educação 

especializada preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, inc. III), o direito aos 

espaços públicos e transportes coletivos acessíveis (art. 227, §2º), entre outros – seja pela 

inovação conceitual decorrente da adoção do termo “pessoa portadora de deficiência”. 

Tal expressão “tem o condão de diminuir o estigma da deficiência, ressaltando o 

conceito de pessoa”. Há valorização do termo pessoa, apresentando a palavra deficiência 

apenas uma função complementar43. 

Naquela mesma época surgiu também a expressão “pessoas portadoras de 

necessidades especiais”. Esta, por sua vez, engloba todo e qualquer indivíduo que necessite de 

um atendimento diferenciado, fora dos padrões considerados normais pela sociedade. Esse 

grupo de pessoas engloba não só aquelas que possuem deficiência, como também todos os 

demais indivíduos que necessitem de um tratamento diferenciado, como é o caso, por 

exemplo, das gestantes, que, por enquanto perdurar o estado gravídico, gozam de tratamento 

                                                           

40 MARQUEZAN, Reinoldo. Op. Cit., p. 13 
41 ARAUJO, Luiz Alberto David. A Proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível 
em: http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id248.htm. Acesso em: 05.10.2009. 
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diferenciado (facilitação de aceso aos prédios públicos, direito ao transporte especial, 

preferência de atendimento, entre outros)44. 

A mesma ideia se aplica no âmbito educacional. A Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação (Lei nº 9.394/96), em seu art. 4º, inc. III, garante “atendimento educacional 

especializado gratuito aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede 

regular de ensino”. Nesse ponto, impende frisar que o mencionado dispositivo legal abrange a 

educação de todo e qualquer aluno que necessite de educação fora dos “padrões considerados 

normais”, independentemente dos motivos que gerem tais carências educacionais. 

Sendo assim, os chamados alunos com necessidades especiais envolvem àqueles que 

se encontram tanto abaixo da média escolar (aluno que necessite de um cuidado redobrado), 

quanto acima dela (alunos com altas habilidades ou, como mais comumente são conhecidos, 

pessoas superdotadas). 

Atualmente, tem ganhado força o posicionamento em defesa da utilização da 

expressão “pessoa com deficiência”. Segundo tal corrente, a designação “pessoa portadora de 

deficiência” reflete a ideia de que o indivíduo está carregando um objeto ou alguma doença, 

que não é o caso. Ademais, a terminologia aqui defendida trata aqueles indivíduos de forma 

mais natural, respeitando-se suas características singulares e as considerando normais para o 

meio social45. 

Nesse sentido, orienta-se a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 

com Deficiência, assinada em Nova York, em 30 de março de 2007, aprovada pelo Decreto 

Legislativo nº 186, de 2008 e promulgada pelo Decreto nº 6.949, de agosto de 2009, ao adotar 

a terminologia supracitada46.  

No entanto, tais expressões, por si só, não definem quem são as chamadas pessoas 

com deficiência. Muitos são os problemas enfrentados para a especificação daquele grupo. 

Mostra-se tarefa árdua e controversa a delimitação da marca divisória entre o que é 

considerado deficiência e o que não é. Nesse sentido, posiciona-se João Ribas, in verbis: 

“Definir deficiência é uma atividade quase impossível. Saber onde começam os limites de 

uma pessoa e até onde chegam os seus alcances é tarefa intangível”47. 

A Organização Mundial de Saúde, por sua vez, não se limita a elencar as diversas 

alterações físicas, mentais e sensoriais existentes, mas sim insere essas características num 

conjunto fático a partir do qual poderá ser verificada a maior ou menor capacidade de inclusão 
                                                           

42 ASSIS, Olney Queiroz; POZZOLI, Lafayette. Pessoas portadoras de deficiência: direitos e garantias. 2 ed. 
São Paulo: Damásio de Jesus, 2005, p. 236. 
43 FÁVERO, Eugênia Augusta Gonzaga. Direito das pessoas com deficiência: garantia de igualdade na 
diversidade. 2 ed. Rio de Janeiro: Editora WVA, 2007, p. 27 
44 Deve-se destacar que a referida convenção foi aprovada pelo Congresso Nacional nos moldes do art. 5º, §3º 
da Constituição Federal, gozando, portanto, de força de emenda constitucional 
45 RIBAS, João. Preconceito contra as pessoas com deficiência: as relações que travamos com o mundo. São 
Paulo: Cortez, 2007, p. 17 
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social do indivíduo. Na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 

criada pela referida instituição, o conceito de deficiência é relativizado, através da análise do 

contexto social que envolve o indivíduo. Dessa forma, não basta que o sujeito apresente 

apenas alguma alteração mental, física ou sensorial, tais alterações deverão acarretar de 

alguma forma impedimentos para os atos da vida comum, observando-se sempre o meio 

social da pessoa48. 

No entanto, não foi este o parâmetro adotado pela legislação brasileira. O Decreto nº 

5.296/04, que regulamenta as Leis nº 10.048/00 e 10.098/00, seguindo a orientação do 

Decreto nº 3.298/99, define as pessoas com deficiência com base única e exclusivamente em 

critérios médicos. Os referidos decretos trazem especificações destinadas ao enquadramento 

dos indivíduos em uma das categorias de deficiência por ele elencadas49.  

Nesse passo, constata-se que, para fins legais, a pessoa com deficiência é todo e 

qualquer indivíduo que apresente alguma das características físicas, mentais ou sensoriais 

elencadas no Decreto nº 5.296/04.  

Ao contrário do que ocorre na Alemanha, o Brasil não exige que a alteração física, 

mental ou sensorial perdure por um determinado período de tempo para que se configure a 

deficiência. Naquele país, impõe-se que para o enquadramento do indivíduo como possuidor 

de deficiência as alterações das funções físicas, capacidade sensorial e saúde mental devem 

                                                           

46 RIBAS, João. Op. cit., p. 18 
47 O art. 5º do Decreto nº 5.296/04 e o art. 4º do Decreto nº 3.298/99 trazem a caracterização da deficiência. Os 
referidos dispositivos têm idêntica redação. Por sua vez, cite-se o enunciado do Decreto nº 5.296/04: 
Art. 5o  Os órgãos da administração pública direta, indireta e fundacional, as empresas prestadoras de serviços 
públicos e as instituições financeiras deverão dispensar atendimento prioritário às pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida. 
§ 1o Considera-se, para os efeitos deste Decreto: 
I - pessoa portadora de deficiência, além daquelas previstas na Lei no 10.690, de 16 de junho de 2003, a que 
possui limitação ou incapacidade para o desempenho de atividade e se enquadra nas seguintes categorias: 
a) deficiência física: alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o 
comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, 
monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou 
ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as 
deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; 
b) deficiência auditiva: perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um decibéis (dB) ou mais, aferida por 
audiograma nas freqüências de 500Hz, 1.000Hz, 2.000Hz e 3.000Hz; 
c) deficiência visual: cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; a baixa visão, que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, com a 
melhor correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual em ambos os olhos for igual 
ou menor que 60o; ou a ocorrência simultânea de quaisquer das condições anteriores; 
d) deficiência mental: funcionamento intelectual significativamente inferior à média, com manifestação antes dos 
dezoito anos e limitações associadas a duas ou mais áreas de habilidades adaptativas, tais como: 1. comunicação; 
2. cuidado pessoal; 3. habilidades sociais; 4. utilização dos recursos da comunidade; 5. saúde e segurança; 6. 
habilidades acadêmicas; 7. lazer; e 8. trabalho;  
e) deficiência múltipla - associação de duas ou mais deficiências;  
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perdurar pelo período mínimo de seis meses. Essa exigência temporal tem como finalidade 

excluir incapacidades temporárias50. 

Destaque-se que a questão temporal não é completamente excluída da caracterização 

da deficiência pela legislação brasileira. O art. 3º do Decreto nº 3.298/99 leva em 

consideração o critério temporal para realizar uma distinção entre deficiência e deficiência 

permanente. Esta seria a deficiência que ocorreu ou se estabilizou durante um período de 

tempo, de modo que não seja mais possível sua alteração ou eliminação, ainda que realizados 

novos tratamentos. 

A partir da leitura dos referidos Decretos, observa-se a adoção pela legislação 

brasileira do critério médico de definição da deficiência. No entanto, este método de 

caracterização mostra-se ultrapassado. 

Atualmente, mostra-se mais adequada a caracterização da pessoa com deficiência 

através da análise de critérios individualizados. Com isso, quer-se dizer que deverá ser 

examinado em determinada situação se aquele indivíduo necessita de um tratamento 

diferenciado em relação aos demais. Muito embora a pessoa possua deficiência, esta, por sua 

vez, não necessariamente ocasionará dificuldades para todo e qualquer ato da vida51. 

 

O que define a pessoa portadora de deficiência não é a falta de um membro 
nem a visão ou audição reduzida. O que caracteriza a pessoa portadora de 
deficiência é o grau de dificuldade de se relacionar, o grau de dificuldade de 
se integrar na sociedade. O grau de dificuldade para integração social é que 
definirá quem é ou não portador de deficiência [...] Em muitas situações a 
deficiência física não chega a constituir um grau de inferioridade que possa 
reclamar, para aquelas situações, um tratamento diferenciado do legislador 
ou do aplicador da norma. Determinados deficientes físicos ortopédicos 
podem exigir adaptações no prédio da escola, mas não podem exigir o 
mesmo tratamento que a escola concede a um deficiente visual52.  

 

Verifica-se, assim, que, muito embora o indivíduo tenha alguma deficiência, nem 

sempre se mostra razoável que goze de tratamento diferenciado. Um exemplo que pode ser 

dado diz respeito às vagas reservadas às pessoas com deficiência. Tal reserva tem como 

finalidade atender àqueles indivíduos que apresentem algum tipo de dificuldade de 

locomoção. Não se parece razoável que uma pessoa que tenha um braço amputado, por 

                                                           

48 KOCK, Martin. Disability Law in Germany: An Overview on Employment, Education and Access Rights. 
The German Law Journal. Disponível em: 
http://www.germanlawjournal.com/pdfs/Vol05No11/PDF_Vol_05_No_11_1373-1392_Private_Kock.pdf  
Acesso em: 15/03/2011. 
49 ASSIS, Olney Queiroz; POZZOLI, Lafayette. Pessoas portadoras de deficiência: direitos e garantias. 2 ed. 
São Paulo: Damásio de Jesus, 2005, p. 236. 
50 ARAÚJO, Luiz Alberto David. A proteção Constitucional das Pessoas Portadoras de Deficiência. Disponível 
em: http://www.mp.rs.gov.br/dirhum/doutrina/id248.htm. Acesso em: 05.10.2009. 
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exemplo, se utilize de tais vagas, uma vez que sua deficiência não compromete sua 

mobilidade. 

Por outro lado, no âmbito educacional, as pessoas com deficiência física com 

capacidade de locomoção reduzida, por exemplo, não necessitam de um atendimento 

educacional especializado propriamente dito, mas sim de um meio ambiente escolar acessível, 

livre de barreiras e obstáculos. Cada deficiência possui sua singularidade e exige, por 

conseguinte, tratamento especializado somente em determinadas situações.  

Ademais, a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - 

que foi recepcionada com força de emenda constitucional nos moldes do art. 5º, §3º da Lei 

Maior - traz como princípio a igualdade de oportunidades entre às pessoas com e sem 

deficiência (art. 3º, e). Com base no citado princípio, o tratamento diferenciado somente será 

autorizado nos casos em que seja de fundamental importância para que se possibilite o 

exercício de determinado direito pela pessoa com deficiência.  

O mencionado tratado estabelece, ainda, em seu artigo cinco, regras para a promoção 

da igualdade e não-discriminação das pessoas com deficiência. A promoção da igualdade, nos 

ditames daquela convenção, consiste na adoção por parte do Estado de todas as medidas 

apropriadas para a garantia da razoável adaptação dos indivíduos com deficiência.  

A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência tem como 

objetivo a diminuição das desigualdades, e não a garantia de privilégios desarrazoados aos 

indivíduos com deficiência. Sendo assim, nas situações em que a deficiência não acarrete 

nenhum prejuízo ao sujeito, deverão eles ser tratados de forma idêntica àqueles que não 

possuem qualquer tipo de deficiência. 

 

A própria Convenção reconhece ser a deficiência um conceito em 
construção, que resulta da interação de pessoas com restrições e barreias que 
impedem a plena e efetiva participação na sociedade em igualdade com os 
demais. Vale dizer, a deficiência deve ser vista como o resultado da 
interação entre indivíduos e seu meio ambiente e não como algo que reside 
intrinsecamente no indivíduo53. 

 

A referida convenção de certa forma reforça a necessidade da substituição, para 

efeitos legais, do critério médico pelo critério social de caracterização da deficiência. Os 

tratamentos diferenciados devem estar fundamentados nos eventuais impedimentos 

decorrentes da deficiência frente ao caso concreto. Não mais se pode admitir a concessão de 

privilégios pelo simples fato do sujeito possuir uma deficiência.  

                                                           

51 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 10 ed. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p. 218 
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5. CONCLUSÃO 

A proteção da pessoa com deficiência está intimamente ligada à concepção de 

deficiência adotada em cada momento histórico. A legislação e as políticas públicas voltadas 

aos indivíduos em questão apresentam-se como reflexo dos valores da comunidade.  

Inicialmente, a deficiência era vista como uma espécie de castigo divino. Por 

conseguinte, a sociedade pouco se importava os indivíduos que carregavam essa marca. Com 

o tempo, passou-se a vincular a deficiência a uma espécie de doença. Nesse contexto, ainda 

que de forma tímida, cresceu o interesse pelos referidos indivíduos. No entanto, todas as 

medidas implementadas tinham a finalidade de “normalizar” o indivíduo. Buscava-se a cura 

da deficiência e o sujeito ganhava valor conforme possuísse maior capacidade de “cura”. 

Superando-se o paradigma anterior, a deficiência passou a ser considerada como 

mais uma das características do ser humano. Como conseqüência, houve uma ampliação do 

respeito e do reconhecimento da pessoa com deficiência como um sujeito que faz jus a uma 

tutela diferenciada a fim de serem compensados os eventuais impedimentos decorrentes da 

deficiência. 

Visualiza-se que as referidas mudanças ocorreram tanto no âmbito internacional 

quanto no âmbito interno. No Brasil, tal variação mostra-se perceptível, inclusive, através do 

exame da tutela educacional. 

O início da preocupação com o ensino das pessoas com deficiência ocorreu no 

chamado período institucional da educação. Nessa época, os aludidos sujeitos eram internados 

em instituições que prestavam ensino conjugado ao atendimento de saúde. Influenciado pelo 

modelo médico/reabilitador de deficiência, todas as prestações despendidas pelas referidas 

casas voltavam-se à tentativa de cura da deficiência. Pouca era a atuação estatal nesse âmbito. 

Foram criadas apenas algumas entidades, como é o caso do Imperial Instituto dos Surdos-

Mudos e do Imperial Instituto dos Meninos Cegos. 

Após as Grandes Guerras Mundiais, houve um crescimento do interesse pela tutela 

da pessoa com deficiência. A sociedade passou a observar que boa parte dos heróis de guerra 

apresentava algum tipo de mutilação ou dificuldade sensorial decorrentes do campo de 

batalha.  

A deficiência continuou sendo encarada como um mal que deveria ser curado, no 

entanto, a comunidade passou a observar que qualquer cidadão estaria sujeito a um dia 

integrar o grupo de pessoas possuidoras daquela peculiaridade. Com isso, gradativamente 

foram sendo ampliadas as políticas legislativas e sociais destinadas ao atendimento dos 

aludidos indivíduos.  
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O ensino deixou de ser prestado em instituições hospitalares, contudo, a figura do 

médico ainda se fazia presente nas salas de aula. A educação era vista como uma forma de 

garantir que as pessoas com deficiência também pudessem contribuir com o desenvolvimento 

da sociedade. 

Por volta dos anos de 1990, teve início a adoção do modelo social de deficiência. 

Com isso, a deficiência passou a ser vista como mais uma das características dos seres 

humanos. As medidas legais e sociais passaram a ser orientadas no sentido de garantia da 

igualdade de oportunidades. A deficiência não mais deveria ser curada, mas sim deveria ser 

levada em consideração para a concessão de uma tutela diferenciada tendente a eliminar as 

eventuais dificuldades dela decorrentes.  

O próprio discurso da Legislação brasileira reflete os valores sociais relacionados à 

deficiência. Seja sob o ponto de vista da terminologia adotada, seja sob a ótica dos direitos 

garantidos, pode-se observar como os textos legais são influenciados pela concepção de 

deficiência adotada em cada etapa da história. 

Atualmente, para fins legais, ainda é adotado o modelo médico de deficiência. Dessa 

forma, será considerado possuidor da referida característica toda e qualquer pessoa que possua 

alguma peculiaridade física, psíquica ou sensorial prevista no Decreto nº 5.296/04 ou no 

Decreto nº 3.298/99. 

No entanto, com a recepção com força de emenda constitucional da Convenção 

Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência - assinada em Nova York, em 30 

de março de 2007, aprovada pelo Decreto Legislativo nº 186, de 2008 e promulgada pelo 

Decreto nº 6.949, de agosto de 2009 – visualiza-se o início do processo de mudança da ótica 

relacionada à deficiência. 

O mencionado tratado traz como norte o modelo social de deficiência. Por 

conseguinte, todas as suas normas são orientadas no sentido de se garantir igualdade de 

oportunidades ao sujeito com deficiência. Nesse sentido, o indivíduo somente fará jus a uma 

tutela diferenciada nos casos em que a deficiência lhe cause algum prejuízo em relação aos 

demais sujeitos. É imposto o dever de ampliação da tutela das pessoas com deficiência, ao 

passo que é promovida e a busca pela autonomia e reconhecimento do mencionados cidadãos. 
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ENSAIOS E IMPOSSIBILIDADES DA CODIFICAÇÃO CIVIL 

NO BRASIL IMPERIAL 

 

Daniela Silva Fontoura de Barcellos* 

 

RESUMO: O presente artigo aborda as tentativas fracassadas de produzir um Código 
Civil para o Brasil imperial. A partir da proclamação da independência, o consenso 
sobre a necessidade de unificar as regras de direito privado numa codificação se fez 
presente nos meios jurídico e político. A redação de códigos Penal (1830), Processual 
Penal (1834) e Comercial (1850) são testemunhas da vontade de construção da 
legislação nacional em forma de código. Através de uma reconstrução histórica dos 
processos de elaboração do Código Civil, este trabalho procura desvendar as razões que 
impossibilitaram o nascimento do Código Civil durante o Império do Brasil.Para isso, 
compara a elaboração tardia do Código Civil brasileiro com as codificações em outros 
países da América Espanhola e com as outras codificações nacionais anteriores. Por fim, 
resgata a história das cinco tentativas de elaboração de um Código Civil, desde a 
Independência até o ano de 1889, quando é proclamada a República. O resultado 
demonstra uma conjunção de fatores de natureza política, jurídica e, até mesmo, de 
força maior que juntos impediram que um Código Civil imperial fosse possível. 
PALAVRAS-CHAVE: História do Direito. Codificação Civil. Código Civil de 1916. 
 

RESUME: Cet article traite de l’échec des tentatives pour produire un Code civil pour 
L’Empire du Brésil. De la proclamation de l’Indépendence, le consensus sur la nécessité 
d’unifier les règles de droit privé dans un code  était présent dans les moyens juridiques 
et politiques. Le libellé du Code Pénal (1830), du Code de la Procedure Pénale (1834) et 
du Code Commercial (1850) son témoins de la construction de la législation nationale 
sous la forme de code. Grâce à une réconstituition historique du processus de rédaction 
du Code civil, ce travaille cherche metre en evidence les raisons juridiques, politiques et 
d’autres, de force majeure, ce qui ont empêché la naissance du Code Civil du Brésil 
sous L’Empire. Pour ce faire, sont abordées cinq tentatives d’écrire un Code Civil, 
depuis l’Indépendance du pays jusqu’à 1889, l’anné de la proclamation de la 
République. Le résultat montre une combinaison de facteurs politiques, juridiques et des 
raisons de force majeure doncl’ensemble ont empêché un la naissance d’un Code civil 
impérial. 
MOTS-CLÉS: Histoire du Droit. Codification Civil. Code Civil 1916. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O processo de elaboração do primeiro Código Civil brasileiro iniciou lentamente 

com a Independência do país (GOMES: 1977). Antes disso, a legislação em vigor no 

Brasil, cujo principal diploma foi as Ordenações Filipinas de 1603, tinha sido 

transplantada diretamente da metrópole portuguesa (WOLKMER: 2010, p. 9). 
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Com a proclamação da Independência, duas medidas importantes para a 

construção do aparato legislativo brasileiro foram realizadas: a permanência do direito 

português até a realização das leis nacionais, através da Lei de 20 de outubro de 1823; e 

a redação de um Código Civil e Criminal, determinado pela Constituição. De fato, a 

Carta Magna de 1824 em seu artigo 179, XVIII, assim dispunha: “Organizar–se-á, 

quanto antes, um Código Civil e Criminal fundado nas sólidas bases da justiça e 

equidade”. 

A partir deste consenso, expresso constitucionalmente, iniciam medidas para a 

redação dos principais códigos nacionais. Com efeito, os códigos Penal (1830), 

Processual Penal (1834) e Comercial (1850) são testemunhas dos resultados dos 

esforços jurídicos e políticos para a construção da legislação brasileira codificada. No 

entanto, o Código Civil, previsto na Constituição Imperial, não é realizado neste período 

histórico. 

Este trabalho tem como objetivo a análise dos motivos pelos quais as tentativas 

de realizar um Código Civil durante o Império do Brasil fracassaram, apesar do 

consenso jurídico e político para sua realização. Na primeira parte, são investigadas as 

razões da demora do Código Civil, comparando-o com outros códigos brasileiros 

elaborados anteriormente e com os demais códigos civis latino-americanos. Na segunda 

parte, realiza-se uma reconstituição histórica das cinco tentativas de elaboração do 

Código Civil no período imperial. O resultado demonstra uma conjunção de fatores de 

natureza política, jurídica e, até mesmo, de força maior que juntos impediram que um 

Código Civil imperial fosse possível. 

 

 

Parte I - Código Civil brasileiro: um temporão 
 

 

O surgimento primeiro do Código Civil brasileiro ocorre somente no ano de 

1916, enquanto os demais códigos civis latino-americanos tinham sido elaborados entre 

1826 e 1877. Acrescendo-se a isso ao fato dos Códigos Penal e Comercial nacionais 

terem sido elaborados com uma antecedência de mais sessenta anos em relação ao Civil, 

temos uma incontestável demora em sua realização.  

10841



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Este capítulo procura investigar os principais fatores que levaram ao atraso na 

realização do Código Civil. Para isso, divide os argumentos em dois grupos: os 

atinentes ao contexto brasileiro em comparação aos demais países latino-americanos e 

os relativos à elaboração do Código Civil comparativamente a outras codificações 

nacionais.  

 

 

A. O Código Civil Brasileiro e os Códigos Civis Latino-americanos. 
 

 

A primeira reflexão que surge da determinação constitucional de 1824 de 

realização de um Código Civil e Criminal é a respeito da necessidade de adoção do 

modelo codificado. No contexto europeu, os códigos representavam a aspiração dos 

interesses da burguesia, especialmente no que diz respeito à proteção de sua esfera 

privada diante da atuação eventualmente arbitrária dos monarcas (HALPERIN: 2001, p. 

15). No Brasil, diferentemente, não houvera um estado feudal que justificasse, deste 

ponto de vista, tal empreitada. No entanto, a opinião predominante na época era que a 

adoção da técnica jurídica da codificação seria uma forma de fazer o Brasil “evoluir” 

mais rapidamente, aproximando-se do grau de desenvolvimento da sociedade europeia 

(GOMES: 1977). Além disso, o Brasil insere-se nas dinâmicas dos demais países 

periféricos que, como ressaltam Badie e Hermet (1993), tendem a importar modelos 

políticos e jurídicos dos países centrais, produzindo como resultado homologias 

estruturais em contextos diferenciados.  

A história mostra que a redação de um Código Civil é tarefa longa. O da Prússia 

demorou 48 anos, o da Áustria, 58, o do primeiro do Brasil 94 anos. Só o Code francês 

parece ter fugido à regra, pois foi elaborado rapidamente: escrito em quatro meses, 

aprovado em menos de um ano, sendo o processo completo, da redação do anteprojeto à 

promulgação, de quatro anos (HALPERIN: 2001, p. 22). Portanto, diante da demora de 

nosso Código Civil comparado com os demais países na América Latina - Bolívia, Peru, 

Chile, Equador, Venezuela, Uruguai e Argentina – que tiveram seu código promulgado 

antes do Brasil (GRINBERG: 2002, p. 9), a questão que fica é o porque desta demora 

no caso brasileiro.  
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Para uma visão a respeito das Codificações na América Latina, vide o quadro 

n.1. 

 

Quadro 1: Códigos Civis na América Latina 

ELABORAÇÃO  CÓDIGO CIVIL 

1826 Código Civil do Haiti 

1830 Código Civil da Bolívia 

1841 Código Civil da Costa Rica 

1845 Código Civil da República Dominicana 

1852 Código Civil do Peru 

1855 Código Civil do Chile 

1860 Código Civil do Equador 

1861 (2) Código Civil da Venezuela 

1867 Código Civil da Nicarágua 

1868 Código Civil do Uruguai 

1869 Código Civil da Argentina 

1869 Código Civil do Paraguai (Código Civil argentino adotado) 

1870  Código Civil do México  

1870 (60) Código Civil de Honduras 

1870 (60) Código Civil de El Salvador 

1877 Código Civil da Guatemala 

1916 Código Civil Brasileiro 

 
 

Assim, ao comparar as independências das colônias latino-americanas, José 

Murilo de Carvalho (1997, p. 13) ressalta a espantosa diferença entre as espanholas e a 

portuguesa. Do ponto de vista político, destaca a opção da manutenção da unidade 

territorial no Brasil, frente à fragmentação das colônias portuguesas. Ademais, enquanto 

a maioria das colônias espanholas passou por um período de ruptura, a colônia 

portuguesa não chegou a ter uma mudança violenta, conservando, sem descontinuidade, 

o governo.  

Diante das explicações usuais para tamanhas diferenças, estão as que referem as 

opções administrativas das metrópoles. Além destas, existe as que atribuem a diferença 

à transmigração da corte bragantina para o Rio de Janeiro em 1808, o que teria 

facilitado uma solução monárquica para o Brasil. Há também as que conferem aos 

fatores de natureza social e econômica ao distinto processo de independência das 
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colônias. Este tipo de teoria sopesa o ciclo mineratório que, na época das 

independências, estava em decadência nas colônias espanholas e ainda em alta no 

Brasil. Após inventariar as principais teorias explicativas, Carvalho (1997) as rejeita 

como únicas ou definitivas e acresce ao fator político.  

Para o autor, fazer a independência com a monarquia representativa, manter 

unida a ex-colônia portuguesa e evitar o predomínio militar, foi uma decisão política, 

entre tantas outras disponíveis, tomada pelos grupos dirigentes da época. Esta elite 

política caracterizava-se, sobretudo pela homogeneidade ideológica e de treinamento, o 

que, no caso brasileiro, proporcionou uma redução de conflitos internos, permitindo o 

necessário consenso na implementação de um modelo comum. 

Este traço de uniformidade da elite foi transplantado para suas colônias através 

da proibição de criação de cursos superiores. Consequência disto é que a faculdade de 

Leis de Coimbra deteve a exclusividade do treinamento dos legistas brasileiros durante 

o período colonial. O Conselho Ultramarino era contrário a qualquer iniciativa de 

criação de universidades, pois “um dos mais fortes vínculos que sustentava a 

dependência das nossas colônias era a necessidade de vir estudar em Portugal 

(VENÂNCIO FILHO: 2011, p. 7)”. 

Estima-se que tenham se formado na Universidade de Coimbra em torno de 

2.478 brasileiros durante o período colonial. Graças a este número significativo Teixeira 

(1999) afirma, referindo-se à dependência do Brasil à Universidade de Coimbra, que até 

o início do século XIX esta foi “a” universidade brasileira. Com efeito, o número de 

estudantes que recorriam ao curso superior em direito na metrópole aumentava 

proporcionalmente ao aumento da colônia, conforme se pode ver na tabela 1a seguir. 

 

 
Tabela 1: Brasileiros formados em Coimbra durante o Período Colonial 

PERÍODO BRASILEIROS FORMADOS EM COIMBRA  

Século XVI 13 

Século XVII 354 

Século XVIII 1752 

1781 a 1822 359 

Fonte: VENÂNCIO FILHO: 2011, p. 8. 
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A homogeneidade ideológica da elite portuguesa foi replicada no Brasil a tal 

ponto que Carvalho (2007, p. 37) atribui a este fenômeno maior importância que a 

própria transposição da corte para o Rio de Janeiro. E esta homogeneidade se deu, no 

caso brasileiro, graças a duas razões preponderantes. Primeiramente, pelo fato da 

distinção da elite nacional se dar pela educação. Quase toda a elite – e quase ninguém 

fora dela – possuía curso superior. E, dentre esses, a grande maioria formava-se em 

direito, nos primeiros tempos em Coimbra, e, nos anos seguintes, em Olinda e em São 

Paulo. 

Apenas a partir da transmigração da família real, em 1808, surgiram as primeiras 

iniciativas culturais no território brasileiro, como aulas de Medicina na Bahia1 e no Rio 

de Janeiro. Além disso, criou-se o Horto Florestal, a Imprensa Régia e a Biblioteca 

Nacional (VENÂNCIO FILHO: 2011, p. 13). 

Por ocasião da independência, houve a possibilidade de fundação dos cursos 

jurídicos no país cujo modelo de ensino adotado foi o coimbrão. Além disso, os 

professores de Olinda e de São Paulo eram inicialmente recrutados entre os graduados 

em Coimbra, fossem estes brasileiros ou portugueses. Por fim, a influência de Coimbra 

está presente na formação dos membros da elite política eram quase que exclusivamente 

lá graduados até o ano de 1850. 

Tomando em consideração o período imperial, as faculdades de direito não são 

responsáveis apenas pela formação dos quadros políticos, mas também pela produção 

dos intelectuais. Isso porque, na falta de faculdades de filosofia e letras, as escolas de 

São Paulo e Olinda converteram-se nos centros irradiantes da cultura humanística do 

país. Bevilaqua (1977) e Veiga (1982,1984), ao relatarem a história da Faculdade de 

Recife, e Vampré (1977), quando reconstitui a história da Academia de São Paulo, 

fazem questão de exaltar os poetas e escritores que lá estudaram.  

Em outros países, verifica-se igualmente a relevância exacerbada das faculdades 

de direito na formação dos quadros políticos e intelectuais. Analisando o caso da 

Hungria, entre 1867 a 1945, Karady (1991) demonstra que o peso dos juristas na 

composição da elite daquela nação é fundamentado no desenvolvimento excessivo das 

faculdades de direito e na importância concedida ao direito pela nobreza, tanto como 

instrumento de gestão do Estado, como meio de legitimação de seu poder e como modo 

                                                 
1 Em 18 de fevereiro de 1808, Dom João VI fundou em Salvador a Escola de Cirurgia da Bahia. A 
instituição de ensino foi instalada no Colégio dos Jesuítas, onde funcionava o Hospital real Militar. 
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de reconversão dos economicamente falidos através da ocupação de cargos na 

burocracia.  

Venâncio Filho (2011) constata que as faculdades brasileiras, no período 

imperial, eram mais relevantes para a socialização extraclasse entre professores e 

alunos, do que propriamente para promoção do ensino jurídico. Assim, apesar da pouca 

frequência em sala e da falta de qualidade das aulas ministradas, os bacharéis saíam 

aptos a se inserirem socialmente em diversos ramos da burocracia estatal da política, do 

jornalismo e de outros setores intelectuais. 

Seja no Brasil, seja no exterior, inegável é a relevância das faculdades de direito 

na vida política e intelectual. Isso ocorre principalmente devido à fuidez do espaço 

jurídico que, capturado por outras lógicas, permite a mais variada possibilidade de 

apropriação do título de bacharel, tanto pelos alunos como pelos professores, 

produzindo o fenômeno denominado “bacharelismo”2.  

Quando se realiza o movimento de reinserir o direito como integrante dos 

processos sociais que lhe são constitutivos e para cuja compreensão ele contribuiu de 

maneira fundamental (COMMAILLE: 2005, p. 107), como é o caso da produção 

legislativa, as faculdades de direito apresentam-se novamente como fundamentais. 

Assim, de todos os fatores que proporcionaram diferenças entre o Brasil e os demais 

países latino-americanos da redação do Código Civil, sobressai a tardia formação das 

faculdades de direito no Brasil.  

 
 

B Outros Códigos antes do Civil 
 

 

Apesar da opção pelo modelo europeu, consolidado na dicotomia entre os 

interesses do Estado e os da sociedade,ter ficado registrada no Art. 179 de nossa 

primeira Constituição. Isso porque a redação original previa não um Código Civil e um 

Código Criminal, mas um só Código, Civil e Criminal, como se o Conselho de Estado 

tivesse unido os interesses do estado e da sociedade para que uns não prevalecessem 

sobre os outros (FIUZA: 2000, p. 12). No entanto, esta tentativa acabou frustrada. Tanto 

                                                 
2 Ver, por todos, Adorno (1988). 
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é que o Código Criminal de 18303, de manifesto interesse do Estado, vem à luz na 

primeira sessão da segunda legislatura, enquanto tarda noventa e quatro anos a 

elaboração do Código Civil (ALVES: 2003, p. 3). Antes dele, inclusive, é promulgado o 

Código de Processo Penal, em 19 de novembro de 1832, não previsto 

constitucionalmente.  

Comparando-se a duração da tramitação do Código Criminal e do Civil tem-se 

três anos para o primeiro e noventa e quatro anos para o último, considerando o tempo 

desde sua previsão constitucional ou sessenta e um anos contando-se desde o primeiro 

contrato para a realização do Código. Os interesses da classe comerciante também se 

sobrepuseram ao da sociedade em geral. Por esta razão, em 1833, durante a Regência 

Trina Permanente, composta de Bráulio Muniz, Costa Carvalho e Lima e Silva foi 

elaborado anteprojeto de Código Comercial por uma comissão convidada pelo Ministro 

da Justiça, Aureliano Coutinho, e integrada por José Clemente Pereira, presidente; José 

Antônio Lisboa; Inácio Ratton; Lourenço Westin, cônsul da Suécia; e Guilherme 

Midosi. 

 Depois de 19 anos de tratativas, o Código Comercial do Império do Brasil foi 

promulgado em 1850 (VENÂNCIO FILHO: 1976, p. 53-63), década de importantes 

transformações econômicas e políticas no país. Já que os organizadores do Código 

Comercial não encontraram legislação civil consolidada, tiveram a necessidade de trazer 

para o interior do Código Comercial conteúdos tradicionalmente pertencentes ao direito 

civil. É o caso da parte geral de obrigações e contratos e de alguns contratos tipo, tais 

como: mandato, troca, locação, hipoteca, fiança, penhor, depósito, pagamento, novação 

e compensação. 

No mesmo ano de 1850, em 4 de setembro, é estancado o tráfego de escravos 

por lei de autoria de Eusébio de Queirós, diplomado na primeira turma de Olinda. 

Politicamente, após um período conturbado na Regência, houve a pacificação das 

províncias e o término da Guerra dos Farrapos no Rio Grande do Sul. Durante o 

governo de Marquês do Pará, o Império atingiu seu apogeu e, ao mesmo tempo, 

possibilitou um período de grandes transformações jurídicas. 

 Além do Código Comercial e da Lei Eusébio de Queirós, houve a promulgação 

do Regulamento 737 de 25 de novembro de 1850 (VENÂNCIO FILHO: 2011, p. 65-

                                                 
3 Elaborado a partir do Projeto de Bernardo de Vasconcellos, de 1827, e completado com as Leis de 20 de 
setembro de 1871, sobre delitos culposos, e a Lei 2.615, de 4 de agosto de 1875, e o respectivo 
regulamento Decreto , 6.934, de 8 de julho de 1878, para a punição de crimes praticados no estrangeiro. 
(VALLADÃO: 1980, p. 132.) 
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66), elaborado por uma comissão formada por: José Clemente Pereira; Nabuco de 

Araújo; Caetano Carvalho Moreira Alberto Soares; Irineu de Souza, depois Barão de 

Mauá; e Francisco Ignácio de Carvalho Moreira4, futuro Barão do Penedo. Este 

documento já refletia a influência dos egressos de Olinda e São Paulo, através das 

figuras de Carvalho Moreira e Nabuco de Araújo5. O referido diploma continha 

dispositivos de direito material, completando o Código Comercial e, principalmente, de 

direito processual comercial.  

 Do título único do Código, matéria relativa aos tribunais e juízos comerciais, 

incumbiu-se José Clemente, de cujo trabalho saiu o segundo Decreto, n. 738, da mesma 

data do anterior, ou seja, 25 de novembro de 1850. (NABUCO: 1997, p. 132). 

Com a República, o Decreto 763, de 19 de setembro de 1890, mandou observar 

o Regulamento 737/1850 nas causas cíveis em geral. Acresce-se, ainda, que o Decreto 

3.084, de 5 de novembro de 1898, que aprovou a consolidação das leis referentes à 

justiça federal, é uma cópia fiel do Regulamento 747. Este Regulamento de duração 

longeva permaneceu em vigor até 1939, com a unificação do direito processual 

brasileiro.  

Além do Regulamento 737, na década de 1850 foram promulgadas outras leis de 

fundamental importância para o direito brasileiro. Dentre elas, destacam-se a Lei de 

Terras, de 6 de setembro de 1859, e a Reforma da legislação hipotecária, de 24 de 

setembro de 1864. Também neste período autoriza-se, mediante o Decreto 608, de 15 de 

agosto de 1851, a realização da reforma dos estatutos dos cursos jurídicos e das Escolas 

de Medicina. Os Estatutos foram baixados pelo Decreto 1.134, de 30 de março de 1853, 

logo substituído pelo Decreto 1.386, de 28 de abril de 1854, posteriormente 

complementado pelo Decreto 1.568, de 24 de fevereiro de 1855. 

 A longa abstinência em relação ao Código Civil provoca o questionamento sobre 

sua necessidade, já que as questões mais urgentes eram resolvidas através de outros 

documentos legislativos. Do ponto de vista político, a adoção do modelo codificado 

para os temas de Direito Civil foi uma opção, mais do que uma necessidade. Neste 

sentido, o Código Civil agiria como um agente catalisador da mudança da realidade 

social, atingindo o objetivo da almejada modernização liberal brasileira.Diante da 

                                                 
4 Francisco Ignácio de Carvalho Moreira iniciou seu curso de direito em Olinda, em 1834 e ou conclui em 
São Paulo, em 1838. Além disso, foi o posteriormente reconhecido Barão do Penedo foi o segundo 
presidente do Instituto dos Advogados, sucedendo Montezuma. (VALLADÃO: 1980, p. 118 e 127)  
5 Nabuco de Araújo inicia seu curso de direito em São Paulo e o conclui em Olinda. (VALLADÃO: 1980, 
p. 118) 
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inexistência de legislação atualizada, compatível com a realidade de um país recém-

independente, o incipiente meio jurídico via na solução importada de realização de um 

código a única opção para regular a esfera civil. Apesar desta hipótese nem estar em 

jogo nas discussões jurídicas, sem o Código Civil era possível realizar o controle de 

conflitos sobre relações de trabalho, herança, doações e bens, ou seja, todos os 

acontecimentos passíveis de ocorrência no país que Brasil pretendia ser no séc. XIX. 

Sobre este vide um dos trechos dos trabalhos da Comissão Especial, assim manifestam-

se: 

 
 

Se há necessidade claramente acusada pela consciência jurídica entre 
nós, é, creio eu, a da codificação das leis civis. Testemunhos 
irrecusáveis deste estado de espírito se nos deparam os livros de 
doutrina que assinalam, deplorando a dissonância entre o instrumento 
legislativo de que serve a expansão científica que os deslumbra; na 
jurisprudência, que se esforça por adaptar vetustos preceitos, criados 
para uma organização social diferente, a novas formas de relações 
jurídicas; nas insistentes tentativas, por parte dos poderes públicos, de 
compendiar, num todo sistemático a legislação civil, tão vasta e tão 
complexa; na aprovação geral com que tem os competentes secundados 
esses esforços, infelizmente até hoje infrutíferos.(BEVILAQUA: 1902) 
 

 

Obviamente que tal consenso não era absoluto, sempre havendo vozes 

dissonantes contra as quais outras, mais abundantes, se contrapunham. Tanto é que 

houve a sugestão feita pelo Ministro da Justiça, Eusébio de Queirós, de adotar como 

Código Civil brasileiro, o Digesto Português, elaborado por Corrêa Telles6. Esta 

sugestão foi rejeitada fortemente pelo Instituto da Ordem dos Advogados, consultado 

em 1851 por entender a ideia inconveniente e não adaptada à realidade nacional 

(VALLADÃO: 1980, p. 143).  

 Considerando que a elaboração do Código Civil era prioridade para os juristas e 

para os políticos, outra questão que se coloca são os fatores que provocaram sua demora 

excessiva. O certo é que todas estas discussões retardaram o Código Civil que foi o 

quarto Código brasileiro a ser elaborado, conforme demonstra o quadro abaixo. 

 
 
Quadro 2: Primeiras Codificações Brasileiras 

ANO CÓDIGO PERÍODO POLÍTICO AUTOR 

                                                 
6 Narram o episódio Moreira Alves (2003, p. 3, nota 1) e Nabuco (1997, vol. II, p. 1052). 

10849



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

1831 Código Criminal do 
Império Brasileiro 

Imperial Bernardo Pereira de Vasconcelos. 

1834 Código de Processo 
Criminal 

Imperial Alves Branco (relator) 

1850 Código Comercial Imperial (durante a Regência 
Trina de Bráulio Muniz, 
Costa Carvalho e Lima e 
Silva) 

José Clemente Pereira, José 
Antônio Lisboa, Inácio Ratton, 
Lourenço Westin e Guilherme 
Midosi.  

1916 Código Civil República Velha Clóvis Bevilaqua 

 
 

De acordo com Grinberg (2002, p. 10) a questão que parece ter emperrado 

decisivamente o primeiro Código Civil brasileiro foi o conceito de cidadania e, 

sobretudo a escravidão. Durante o séc. XIX havia pessoas que exerciam atos da vida 

civil sem possuírem os direitos correspondentes. Mulheres, menores e escravos geriam 

respectivamente seus patrimônios, trabalhos e os aluguéis de seus serviços sem 

possuírem capacidade correspondente para tanto. Argumenta a autora que este foi um 

dos maiores fatores de retardamento do primeiro Código Civil, pois antes de chegar ao 

consenso sobre seu conteúdo, mister se fez o consenso sobre quem são seus 

destinatários. Pontes de Miranda (1928, edição de 1981) reforçava a ideia de 

incompatibilidade entre o liberalismo e a escravidão, defendendo o fim da benevolência 

jurídica, resquício do patriarcalismo colonial. 

Ao lado do problema da escravidão tínhamos ainda a Igreja Católica como um 

poderoso inimigo da codificação (GRINBERG: 2002, p. 37). Até 1891, ano da 

promulgação da primeira Constituição Republicana, o controle da vida civil estava 

totalmente a cargo da Igreja Católica, responsável por registrar os nascimentos, 

casamentos e óbitos. Apesar de haver duas legislações sobre o casamento, uma civil (de 

1861, regulamentada em 1863) e outra canônica, na prática somente a última era 

considerada legítima. Em 1865, a primeira lei sobre casamento civil brasileira foi 

anulada pelo Conselho de Estado e até o fim do Império, não houve solução ao impasse. 

Isso causava um enorme transtorno para os africanos, indígenas, protestantes e judeus, 

que, caso não se convertesse ao catolicismo, ficavam sem registro de nascimento e 

casamento. Para regular a questão dos bens, muitos casais de outras religiões acabavam 

casando em outro país, já que, neste caso, a união seria aceita segundo as normas 

internacionais. Mas isso era apenas uma das várias repercussões do problema: além das 

questões atinentes à propriedade, herança que os casamentos mistos (entre católicos e 
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não católicos) traziam, apenas os católicos poderiam ser eleitos para cargos públicos, o 

que consistia numa limitação dos direitos políticos. 

 

 

Parte II – As primeiras tentativas para a elaboração do Código Civil 
 
 
 Apesar dos impasses, muitas iniciativas foram realizadas no caminho do código 

civil imperial. A primeira delas foi a criação da Consolidação das Leis Civis, espécie de 

obra preparatória para inventariar as normas em vigor no Brasil em matéria civil. Além 

deste, deu-se segmento ao plano de elaborar um Código genuinamente nacional, mas 

inúmeros acontecimentos impediram que isso ocorresse. Este é o tema desta segunda 

parte do artigo.  

 
 

A. A Consolidação das Leis Civis 
 

 

Desde 1822, com a independência do Brasil, a elaboração da legislação 

brasileira em geral esteve em pauta. Mas foi apenas nos anos 1850, ano da elaboração 

do Código Comercial, que providências concretas para a elaboração do Código Civil se 

fizeram presentes. Em 1851, Eusébio de Queirós Coutinho Mattoso Câmara, titular da 

Pasta da Justiça, no Gabinete presidido por Pedro de Araújo Lima, o Visconde de 

Olinda, chegou a propor, como solução emergencial, a adoção do Digesto Português, de 

Correia Telles, com as modificações necessárias. No entanto, esta ideia foi repudiada 

pelo Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros, na sessão de 24 de outubro daquele 

ano (VIANNA: 1905, p. 98).  

Nesta época de indefinição sobre os rumos da legislação civil do país uma coisa 

era certa: o panorama legislativo brasileiro era calamitoso. Francisco Ignácio de 

Carvalho Moreira, Barão do Penedo, por exemplo, pronunciou exposição Instituto da 

Ordem dos Advogados Brasileiros em que referiu o panorama jurídico do Império como 

sendo “tenebroso e indigesto” (VIANNA: 1905, p. 100) Ressaltou que a legislação civil 

continha “erros absurdos das ideias políticas, morais e religiosas do século passado, 
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absurdos e extravagâncias que hoje servem apenas como páginas históricas para 

marcar a diferença entre uma época e outra”. 

Além do antigo Código Filipino e de uma imensidade de leis avulsas que 

surgiram, ao lado desse velho diploma da monarquia portuguesa, havia, ainda, o direito 

subsidiário, compreendendo os costumes e estilos do foro lusitano, o direito romano e o 

direito comparado europeu.Em suma, nossa legislação era um emaranhado formado 

pelas Ordenações, Leis e Decretos cuja compreensão nem os bacharéis em direito 

alcançavam. 

Diante deste cenário, a primeira providência do governo imperial foi realizar um 

trabalho preparatório consistente na compilação da legislação existente no país. Para 

isso, Nabuco de Araújo(NABUCO: 1997, vol. II, p. 1052 e 1053), Ministro da Justiça 

do Imperador Dom Pedro II, contratou Teixeira de Freitas para a tarefa. Assinado em 15 

de fevereiro de 1855 com prazo de execução de cinco anos o contrato tinha como objeto 

“consolidar toda a legislação pátria”, “mostrando o último estádio da legislação”, “por 

títulos e artigos”, citando-se em notas correspondentes, “a lei que autoriza a disposição 

e declara o costume que estiver estabelecido contra ou além do texto”. O contrato 

estabelecia ainda, entre outros dispositivos, que a consolidação deveria ser feita “por 

ordem cronológica, contendo, porém, índice alfabético por matérias”. 

Uma vez contratado, Teixeira de Freitas debruçou-se sobre a legislação vigente 

no Império e, durante dois anos, organizou a caótica legislação civil brasileira, 

materializando a Consolidação das Leis Civis. Segundo Valladão (1980, p. 145), 

Freitas: 

 
 

levou a cabo uma tarefa hercúlea que consistia pôr ordem no caos 
representado pelas Ordenações Filipinas, dos princípios do século 
XVII, alteradas por uma confundidíssima legislação portuguesa 
extravagante, de dois séculos até 1822, suplementada com o Direito 
Romano e o Direito Canônico, com estilos e costumes, e as leis das 
nações cultas, e ‘pelos praxistas que as invadiram’, além dos preceitos 
da Carta de 1824 e das novas leis brasileiras. 

 
 
A compilação organizou a legislação vigente em apenas 1333 artigos, 

enriquecida de anotações cuidadosas e de uma introdução adjetivada por Levi Carneiro 

(1983, p. XII) de “verdadeiramente monumental”. Sílvio Romero, por sua vez, a 

qualificou como um dos pontos culminantes do pensamento jurídico brasileiro no século 

XIX, anos mais tarde ao relatar o Projeto Clóvis Bevilaqua na Comissão Especial da 
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Câmara dos Deputados (Trabalhos da Câmara”, vol. VIII, 5). Já Valladão (1983, p. 

XLIV) refere a introdução de Freitas à sua Consolidação como sendo “magistral, 

síntese admirável de todos os grandes problemas de direito na época”. 

Em seguida, o governo nomeou uma comissão de juristas, integrada por José 

Thomaz Nabuco de Araújo, Caetano Alberto Soares e Paulino José Soares de Souza, 

Visconde do Uruguai, para examinar o trabalho de Freitas. (VIANNA: 1905, p. 102). 

Em 4 de dezembro de 1858, a comissão opinou pela aprovação da Consolidação das 

Leis Civis, nos seguintes termos: 

 
 

A comissão considera a Consolidação digna de aprovação, senão de 
louvor do governo Imperial, pela fidelidade e clareza do texto, pela 
ilustração das notas as quais fundamentam e, ao mesmo passo, o 
regeneram dos erros e abusos da praxe, sendo que destarte a 
Consolidação além do fim especial a que se destina, presta um serviço 
importante ao foro. (atualização ortográfica feita pela autora. 
(VIANNA: 1905, p. 103) 

 
 
O único ponto criticado pela comissão foi a ausência de referência à escravidão, 

cuja omissão por parte de Feitas foi proposital. O mesmo preferiu deixar esta regulação 

a um “Código Negro” justificando esta decisão nos seguintes termos:  

 

 

Cumpre advertir que não há em um só lugar do nosso texto onde se 
trate de escravos. Temos, é verdade, a escravidão entre nós; mas, se 
esse mal é uma exceção que lamentamos, e que já está condenado a 
extinguir-se em uma época mais ou menos remota, façamos também 
uma exceção, um capítulo avulso, na reforma das nossas leis civis, não 
as maculemos com disposições vergonhosas, que não podem servir 
para a posteridade; fique o estado de liberdade, sem seu correlativo 
odioso. As leis concernentes à escravidão (que não são muitas) serão, 
pois classificadas à parte e formarão nosso Código Negro 
(VALLADÃO: 1980, p. 145).  

 
 

A Consolidação das Leis Civis, embora consistente em uma organização a 

atualização das leis portuguesas até então vigentes no país, foi a primeira legislação 

civil genuinamente brasileira. A obra de Freitas, considerada progressista, retirou do 

texto os dispositivos todas as velharias ainda mantidas em lei no século XIX tal como a 

restrição aos direitos civis aos nacionais.  
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Graças a sua Consolidação Augusto Teixeira de Freitas recebeu o grau de 

Oficial da Ordem da Rosa conferido por Dom Pedro II, em 20 de dezembro de 1858. 

Apesar disso, sua obra costuma ter sua importância ofuscada na história da legislação 

civil brasileira. Inegável, no entanto, é afirmar que a Consolidação das Leis Civis 

excedeu toda a expectativa nela depositada e que a mesma constitui um marco decisivo 

na história do direito civil brasileiro. Conforme destaca Orlando Gomes (GOMES, 

1977, p. 12) a Consolidação de Freitas colaborou para a continuidade da influência 

portuguesa no país e, ao condensar os resultados da experiência jurídica lentamente 

acumulada “sob a carcaça das Ordenações valetudinárias”, lhe concedeu uma 

sobrevida longa até 1917. 

A primeira grande qualidade da Consolidação foi a de colocar em ordem 

sistemática as normas aplicáveis ao direito civil em todo o território nacional. Para isso, 

aprofundou ao máximo o estudo das fontes históricas do direito brasileiro, que, 

naturalmente provinham do direito português. 

Contemporaneamente se sucediam as edições da Consolidação, cada vez mais 

desenvolvida e, em 1877 apareceria o volume de aditamento que Freitas planejara editar 

anualmente (CARNEIRO: 1983, p. XII). O certo é que durante o Império sua 

“Consolidação das Leis Civis”, juntamente com as “Primeiras Linhas sobre o Processo 

Civil” de Pereira de Souza e a “Doutrina das Ações” de Correa Telles, constituía o 

vademecum forense por excelência dos advogados e juristas do Império e dos princípios 

da República (VALLADÃO 1983, p. LXI). 

Antes que um Código Civil viesse a lume, o Congresso Nacional republicano 

regulamentou importantes matérias do direito civil. A estratégia utilizada antes de 

realizar um código foi regular parcialmente as matérias importantes através de leis 

esparsas. Durante este período, Carlos de Carvalho apresentou sem caráter oficial em 

1899 uma Consolidação das leis brasileiras até 11 de agosto de 1899. Na 

impossibilidade de nomeá-las todas, segue no quadro abaixo um breve inventário das 

principais leis que entraram em vigor anteriormente ao Código Civil. 

 
 

Quadro 3: Leis Civis anteriores ao Código Civil de 1916 

LEI MATÉRIA QUE REGULOU 

Decreto 181, de 24 de janeiro de 1890. Lei do casamento civil, dispondo também sobre 
quase toda a matéria de direito de família. 
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Decretos 169-A, 19 de janeiro de 1890. 

Decreto 370, de 2 de maio de 1890. 

Lei hipotecária, Juntos ambos os decretos dispõem 
grande parte dos direitos reais.  

Decreto 572, de 12 de julho de 1890. Fixa o começo obrigatório das leis 

Decreto 4.956, de 9 de setembro de 1903. Dispõe sobre desapropriações 

Decreto 1.787, de 28 de novembro de 1907. Dispõe sobre construções de tapumes provisórios 
entre as propriedades rurais 

Decreto 2.881, de 7 de dezembro de 1912. Regula a responsabilidade civil das estradas de 
ferro 

Decreto 173, de 10 de setembro de 1893. Regula as sociedades de fins religiosos, científicos, 
morais, artísticos, etc. 

Lei 496, de 1º de agosto de 1898. Dispõe sobre direitos autorais 

Decreto 1893, de 31 de dezembro de 1907. Dispõe sobre sucessões  

Decreto 779, de 6 de janeiro de 1903. 

Decreto 1637, de 5 de janeiro de 1907. 

Dispõem sobre as pessoas jurídicas 

Fonte: ESPINIOLA e ESPINOLA FILHO: 1938, p. 522. Vol. 2. 

 
 

B. As Tentativas para a Primeira Codificação Civil 
 

 
Enquanto não se decidia pela elaboração de um Código Civil, inúmeras 

discussões e tentativas foram empreendidas. Em 1845, Francisco Ignácio de Carvalho 

Moreira (Barão do Penedo), em sessão magna do Instituto dos Advogados, em 7 de 

setembro, enfatizava a necessidade da remodelar a legislação pátria, especialmente a 

realização de uma codificação das leis civis e do processo (VALLADÃO: 1980, p.143). 

Em 1851, o Ministro da Justiça, Eusébio de Queirós, convencido da urgente 

necessidade de codificação civil, mas achando que a elaboração de um projeto seria 

demasiadamente difícil, consultou o Instituto dos Advogados sobre a adaptação do 

Digesto Português de autoria de Corrêa Teles para que o adotasse como nosso Código 

Civil. Juntamente com a ideia, recomendou Nabuco de Araújo para realizar o projeto. 

Antes mesmo de a proposta ser rejeitada, o que aconteceu em seguida, Nabuco recusou 

o convite por não se sentir pronto para enfrentar tamanho desafio (NABUCO: 1997, vol. 

II, p. 1070). 
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Anos mais tarde, quando Nabuco de Araújo assumiu o Ministério da Justiça, o 

mesmo não guardou para si a tarefa que outrora o Ministro Eusébio lhe oferecera. 

Tratou de contratar Augusto Teixeira de Freitas para o empreendimento. Percepção de 

Nabuco e de Freitas que o Brasil ainda não estava suficientemente maduro para começar 

diretamente com um código, acordaram que seria melhor dar início com trabalho 

preparatório, que compilasse e organizasse a legislação vigente. Fruto deste acordo foi a 

Consolidação das Leis Civis, concluída em 1858 (NABUCO: 1997, vol. II, p. 1052). A 

partir daí mais cinco tentativas de elaborar um Código Civil foram empreendidas até sua 

efetiva realização.  

Uma primeira, concretizada pelo Decreto 2.337, de 11 de janeiro de 1859, 

autorizava o Ministro e Secretário de Estado e Negócios da Justiça, Nabuco de Araújo, a 

contratar um jurista à sua escolha para elaborar o Código Civil. Tendo sido Augusto 

Teixeira de Freitas novamente escolhido, advogado e governo firmam contrato com 

previsão de término em 31 de dezembro de 1882. Árduo foi o trabalho que teve Freitas 

que, primeiramente, almejava fazer um esboço completo de toda a matéria para daí 

extrair o projeto definitivo de código. 

Dando início ao empreendimento, Teixeira de Freitas, a 25 de agosto de 1860, 

entregava à publicação o primeiro fascículo de sua proposta (NABUCO: 1997, vol. II, 

p. 1054). Neste fascículo apela a todos para que o auxiliassem nesta tarefa patriótica, 

prevendo que “o tempo é veloz, e eu receio de sua escassez para o pontual desempenho 

de uma tarefa que deve estar terminada em dezembro do ano próximo futuro” 

(CARNEIRO: 1983, p. XII). E assim veio a ser: terminou o ano de 1861 e o “Esboço” 

não ficou pronto. Como não concluíra a obra, o contrato firmado com Teixeira de 

Freitas foi prorrogado até 30 de junho de 1864 (ALVES: 2003, p. 4). 

Ao primeiro fascículo seguiram-se outros, sendo o segundo deles publicado no 

mesmo ano e outros dois, aparecidos em 1861.A divulgação do trabalho continuou até 

1863, vindo a lume mais um fascículo, em 1864, acompanhado de uma “tábua 

sintética”, como era hábito do autor, chegando a formar, até então 4.908 artigos 

publicados, embora tivesse redigido número maior, estimados em 5.0167. Tais 

fascículos foram publicados em tomos pela tipografia universal de Laemmert, 

numeradas as páginas sequencialmente. O primeiro, de 1860 possui 211 páginas e 

contém os primeiros 316 artigos – Título Preliminar, Do lugar e do tempo, Parte Geral, 

                                                 
7 Este Esboço foi republicado em edição comemorativa dos 100 anos do falecimento de Teixeira de 
Freitas pelo Ministério da Justiça no ano de 1983. (cf. FREITAS: 1983, IIvols) 
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Livro Primeiro, Dos Elementos dos Direitos, Das Pessoas. O segundo do mesmo ano, 

das páginas 213 a 391, com os arts. 317 a 866, contendo a Parte Geral, com coisas e 

fatos. O terceiro, de 1861, das páginas 539 a 746, abrangiam os artigos 1.237 a 1.829 e 

cujo assunto era os direitos pessoais nas relações de família. O 5º fascículo, de 1.864, 

abrangia as páginas 747 a 1.103 e os arts. 1.830 a 3.042, sendo os temas referentes aos 

direitos pessoais nas relações civis. O 6º fascículo, de 1.865, correspondia às páginas 

1.105 a 1.305 e aos artigos 3.043 a 3.702, continuando a matéria anterior. Já o 7º 

fascículo de 1865, páginas 1.307 a 1.674, arts. 3.703 a 4.908 contendo os direitos reais. 

O Esboço foi publicado acompanhado de notas, que constituíam um comentário 

histórico, doutrinário e filosófico dos respectivos artigos. 

Em abril de 1865, foi instaurada uma Comissão de jurisconsultos para examinar 

o trabalho até então impresso. Além do próprio Freitas, integravam a comissão: o 

presidente da mesma, Visconde de Uruguai; o conselheiro Nabuco de Araújo; o 

advogado Caetano Alberto Soares; Antônio Joaquim Ribas, lente da Academia de 

Direito de São Paulo; Brás Florentino Henriques de Souza8, da Academia do Recife; o 

conselheiro José Mariani, ministro do Supremo Tribunal de Justiça; o desembargador 

Lourenço José Ribeiro, da Relação da Corte; o conselheiro Francisco José Furtado, ex-

ministro; e Jerônimo Martiniano Figueira de Melo. Os trabalhos da comissão não 

ultrapassaram o art. 15 quando Nabuco de Araújo deixou o Ministério, em 1865.  

Em carta endereçada ao ex-ministro, Freitas referia que naquele ritmo seriam 

necessários mais 100 anos para concluir os trabalhos (NABUCO: 1997, vol. II, p. 1055, 

nota 9). Joaquim Nabuco preveria que, se seu pai continuasse no governo, a obra da 

codificação teria sido concluída. Ante ao novo ministro, somado ao relatório de Caetano 

Alberto Soares com sérias restrições ao “Esboço”, Freitas sucumbiu. 

Não se sabe estas críticas desgostaram Teixeira de Freitas, o fato é este 

manifestou seu convencimento de que deveria abandonar este projeto e, ao invés de um 

código deveria elaborar dois: um geral e um civil, unificando os dispositivos civis e 

comerciais. Assim, a 20 de setembro de 1867, desistiu da continuação do trabalho, 

mediante carta enviada ao ministro de Justiça Martim Francisco Ribeiro de Andrada. E 

assim argumentou: 

 
 

                                                 
8 Vide dados biográficos em Bevilaqua (1977, p. 318-324). Escreveu parecer sobre o Projeto de Código 
Civil do Sr. Teixeira de Freitas, que se encontra no vol. III dos trabalhos da Comissão Especial do 
Senado. (Rio de Janeiro: 1904, p. 129-149). 
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O governo quer um projeto de Código Civil para reger como subsídio 
ao complemento de um Código de Comércio; intenta conservar o 
Código Comercial existente com a revisão que lhe destina, e hoje 
minhas ideias são outras, resistem invencivelmente a essa calamitosa 
duplicação de Leis Civis, não distinguem no todo das Leis desta classe 
algum ramo, que exija um Código de Comércio (BEVILAQUA: 1902, 
p. 6). 

 
 
 No mesmo documento advogou não haver espaço para uma arbitrária separação 

de leis, a que se deu o nome de Direito Comercial ou Código Comercial, pois que todos 

os atos jurídicos poderiam ser civis ou comerciais se tivessem pôr fim a satisfação da 

existência ou o lucro pecuniário. Neste importante documento bastante extenso Teixeira 

de Freitas, convencido da necessidade de alterar o plano de seu projeto, propunha a 

elaboração de um “Código Geral”, que compreendesse dois livros, o primeiro sobre as 

“causas jurídicas” e outro sobre “efeitos jurídicos”, e um “Código Civil” versando sobre 

os efeitos civis, os direitos pessoais e os direitos reais, com a advertência de que, caso 

não fosse aceita sua proposta, limitar-se-ia a publicar um complemento do “Esboço”, 

exonerando-se de todas as demais obrigações do contrato (NABUCO: 1997, vol. II, p. 

1060). 

Os motivos desta desistência ainda hoje são objeto de polêmica. Uns alegam que 

eram os primeiros sinais de loucura, originada pela dedicação sem cessar ao processo de 

elaboração da codificação civil. Outros ressaltam problemas de relacionamento com 

alguns membros da comissão revisora do código, inclusive Caetano Alberto Soares, 

antigo desafeto e pivô de sua renúncia como presidente do Instituto da Ordem dos 

Advogados do Brasil anos antes (GRINBERG: 2002, p. 13).  

A ideia de refundir todo o trabalho de Freitas em uma síntese nova era um 

projeto genuíno, e cujo planejamento seria dividido em Código Geral e Código Civil.  

Em julho de 1868 um parecer pela aceitação da proposta de Freitas é elaborado 

por Nabuco de Araújo, Torres Homem e Jequitinhonha abrindo largo crédito a Teixeira 

de Freitas e opinando pela aceitação da proposta deste jurista (NABUCO: 1997, vol. II, 

p. 1060). Consta no parecer: 

 
 

A nova ideia é de difícil execução, mas não deve ser, por isso, repelida 
in limine, quando quem se propõe a executá-la é o bacharel Augusto 
Teixeira de Freitas, que tantos abonos tem dado de sua alta capacidade. 
Que inconveniente há em que o governo ajude e facilite a grande 
concepção do autor? Não pede ele aumento de despesa. Não é de uma 
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lei, de que ele está encarregado, mas de um projeto sujeito ao exame de 
uma comissão, e que pode ser rejeitado, se não preencher seu fim. 
Haverá demora, mas uma demora recompensada pela possibilidade de 
uma invenção que pode dar glória ao autor a ao país (NABUCO: 1997, 
vol. II, p. 1061) 
 
 

No entanto, o parecer nem chegou às mãos do Imperador. O Ministro da Justiça, 

José de Alencar, considerou o contrato rescindido de fato a partir de 1864. Sua ideia era 

um Código Civil em linhas simples, objetivo e autônomo, para aplicação imediata. E, 

evidentemente, a proposta de Freitas, muito mais ampla, chocava-se frontalmente com 

as expectativas governamentais. Este confronto de expectativas levou à rescisão 

contratual de direito mediante aviso de 18 de novembro de 1872, durante o mandato de 

Duarte de Azevedo no Ministério da Justiça (NABUCO: 1997, vol. II, p. 1062). Em 

documento oficial de rescisão Duarte de Azevedo agradecia a Freitas o trabalho “em 

nome do governo Imperial, pelos serviços prestados pelo Esboço de Código Civil que, 

se não é ainda um projeto de código, é trabalho de incontestável utilidade e 

merecimento” (CARNEIRO: 1983, p. XIX). A razão principal da resolução era o 

empenho por não dilatar ainda mais a organização do Código Civil. No entanto, ainda 

demorariam mais 44 anos para sua efetivação. 

Além da proposta de unificação das obrigações civis e comerciais, Freitas inova 

na estrutura formal do Código, que não segue o copiado modelo do Code Civil francês, 

possuindo estrutura original, com parte geral e parte especial. Ademais, do ponto de 

vista da técnica jurídica, Freitas faz também alguns avanços importantes. Uma delas é a 

separação entre a capacidade de direito e a capacidade de fato. O fracasso desta 

iniciativa é vista com pesar no direito brasileiro. Manifesta-se, neste sentido, Bevilaqua 

que seria o legislador do Código Civil:  

 
 

“é uma página dolorosa, a mais dolorosa da história intelectual da 
jurisprudência, esse em que o sábio jurista renega e despedaça todo o 
seu trabalho anterior, sacrificando-o, com heroica abnegação de um 
estoico, a que ele julgava a verdade científica.(BEVILAQUA: 1902. 
p. 6.)” 

 
 

A segunda tentativa de elaboração de Código Civil brasileiro ocorreu no ano de 

1872 quando Ministro da Justiça, Duarte de Azevedo, celebrou com o Senador Nabuco 

de Araújo um contrato com prazo de cinco anos para tal finalidade. Durante o prazo 

contratual Nabuco se dedicou à tarefa com exclusividade, mas conseguiu apenas reunir 
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e separar os materiais para sua obra. Por isso, Nabuco solicitou ao então Ministro da 

Justiça do gabinete Caxias-Cotegipe, Gama Cerqueira, uma prorrogação de mais oito 

meses sem vencimentos. 

No entanto, durante este adiamento a elaboração do projeto de Código Civil é 

interrompida em 1878 pelo falecimento de seu autor. De seu projeto inacabado restaram 

118 artigos do título geral (da lei civil, seu objeto e natureza) e 182 do livro único da 

parte especial9 (da capacidade civil e seu exercício).  

Nabuco de Araújo deixou também dezenas de volumes de notas que não 

puderam ser aproveitadas. A este respeito, devido ao método de trabalho que adotou, 

lamentou seu filho, Joaquim Nabuco (1997, vol. II, p. 1066): “com sua notação 

imperfeita, subjetiva, a obra era para ficar toda concluída ou ser levada com ele para o 

túmulo”.  

Diante do falecimento de Nabuco, Teixeira de Freitas, já se encontrava com sua 

razão alterada devido aos males de saúde que lhe acometeram. No entanto, num impulso 

de solidariedade, se oferece ao governo para pagar a dívida de Nabuco, propondo-se a 

terminar o trabalho interrompido. Escreveu Freitas: “já que o sócio deixou de existir, 

prossiga o supérstite na tarefa.” (NABUCO: 1997, vol. II, p. 1068-1069, nota 20) O 

governo não levou em consideração a proposta de Freitas, de modo que nenhum dos 

dois projetos teve seguimento. 

Da terceira tentativa de codificação, têm-se notíciasatravés da obra de Bevilaqua 

(1951, v. I, p. 19) que Visconde de Seabra, elaborador do Código Civil português de 

1867, realizara um manuscrito com um título preliminar e alguns artigos sobre 

capacidade civil e seu exercício. De acordo com Moreira Alves (2003, p. 4, nota *) o 

manuscrito compreendeu 392 artigos do projeto do Código. No fim da última página, a 

assinatura do autor datava de 5 de fevereiro de 1872. 

Uma quarta tentativa de codificação é realizada ainda no período imperial. 

Trata-se do projeto de Felício dos Santos, advogado mineiro que, em março de 1881, 

ofereceu o governo seus Apontamentos para o Projeto de Código Civil brasileiro.  

Para avaliar a consistência do projeto, foi nomeada uma comissão, composta de 

cinco civilistas: Lafayette Rodrigues Pereira, Antônio Joaquim Ribas, Antônio Ferreira 

Viana, Francisco Justino Gonçalves de Andrade e Antônio Coelho Rodrigues. Em 

                                                 
9 Vide em Nabuco (1997. Vol. II. p. 1064) e Moreira Alves (2003, p. 4). 
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setembro do mesmo ano, a comissão manifesta-se no sentido de que os Apontamentos 

deveriam ser revistos para se tornar lei.  

O governo então determinou à comissão revisora, acrescida de Felício dos 

Santos, fosse convertida em comissão permanente para elaborar o projeto definitivo 

(ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO: 1939, p. 536). Durante esta etapa, alguns membros 

do grupo se retiraram. Por fim, estando os trabalhos findos, Antônio Coelho Rodrigues 

o examina e dá um parecer contrário a sua execução e forma, dissolvendo-se a comissão 

oficialmente em 1886.  

 Em 1º de julho de 1889, no ano da proclamação da República, Cândido de 

Oliveira, Ministro da Justiça nomeado por Visconde de Ouro Preto, institui uma 

comissão para elaborar o Código Civil. Integraram a comissão: Souza Dantas, Olegário 

Herculano de Aquino e Castro, Afonso Pena, Coelho Rodrigues e Barão de Sobral. Esta 

comissão reuniu-se oito vezes sob a presidência do Imperador D. Pedro II, mas foi 

dissolvida por Campos Salles, através da Resolução nº 3, de 20 de novembro de 1889, 

com o advento do novo regime político (ESPÍNOLA e ESPÍNOLA FILHO: 1939, p. 

536). Justificou a decisão o Ministro por entender “ficar à legislatura de casa estado, à 

sua soberana iniciativa e livre competência, o direito de regular, como a cada um deles 

mais convenha, as relações civis dos cidadãos que o compõem”(..apud VALLADÃO: 

1980, p. 183). 

Por fim, ilustra-se o narrado através do quadro 4 que sintetiza as tentativas de 

elaboração do Código Civil. Brasileiro até o advento do Código Civil de 1916. 

 
 
Quadro 4: Projetos de Códigos Civis brasileiros antecedentes ao Código de Bevilaqua 

ANTEPROJETO LEGISLADOR GOVERNO 

Esboço de Projeto de CC 
1857 

Augusto Teixeira de Freitas Dom Pedro II  

Projeto 1872-1878  José Tomás Nabuco de Araújo Dom Pedro II 

Projeto de 1872 Visconde de Seabra Dom Pedro II 

Apontamentos 1881-1887 Felício dos Santos (comissão revisora Lafayette 
Rodrigues Pereira, Antônio Joaquim Ribas, 
Antônio Ferreira Viana, Francisco Justino 
Gonçalves de Andrade e Antônio Coelho 
Rodrigues) 

Dom Pedro II  
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Comissão Imperial 1889 Afonso Pena, Olegário Herculano de Aquino e 
Castro, Silva Costa e Coelho Rodrigues.  

Dom Pedro II 

Coelho Rodrigues de 1890 Senador Antônio Coelho Rodrigues. Governo provisório, 
Ministro da Justiça 
Campos Salles 

Projeto Bevilaqua 1899 Clóvis Bevilaqua 

 

Governo M. Ferraz de 
Campos Salles, 
Ministro do Interior 
Epitácio da Silva 
Pessoa 

 

 

CONCLUSÃO 

 

 

A Independência do Brasil desencadeou uma série de iniciativas para a criação 

da legislação genuinamente nacional. O Código Civil, cuja elaboração estava prevista 

na Constituição,não obteve êxito durante o Império.  

A comparação do tempo de elaboração do Código Civil brasileiro em relação às 

ex-colônias espanholas, que desde muito tempo já possuíam universidades, demonstra a 

enorme dificuldade enfrentada pelo Brasil, que codificou o direito civil com 20 anos de 

atraso em relação ao último país da América Latina a fazê-lo. Dentre os fatores que 

colaboraram para esta demora foi, em primeiro lugar, a política da metrópole que, 

durante o período colonial,centralizou o ensino superior em Portugal, provocando um 

atraso do Brasil, em comparação às colônias espanholas, na formação de bacharéis em 

direito nacionais. Por isso, a instituição dos cursos de Direito em Olinda e São Paulo 

representaram um importante movimento para a independência jurídica. Tanto é que, 

somente após a formação de um grupo de bacharéis genuinamente nacional, é que o 

Código Civil veio a lume, das mãos do professor de Direito de Olinda, Clóvis 

Bevilaqua, no ano de 1916. 

Além disso, no âmbito interno, o Império possuía dois grandes óbices à 

realização de um Código Civil: a escravidão e o monopólio da igreja católica no que diz 

respeito aos registros de nascimento, casamento e óbito. Sendo assim, os temas relativos 

ao direito Penal, Processual Penal e Comercial, de maior consenso, ultrapassaram o 

direito civil e viraram códigos respectivamente em 1830, 1834 e 1850. 
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A Consolidação realizada por Freitas é a primeira legislação civil de fôlego, e 

devido à sua importância, pode ser equiparada, até mesmo, a um primeiro código 

nacional. Seu grande mérito foi o de colocar em ordem sistemática as normas aplicáveis 

ao direito civil em todo o território. A partir daí uma série de tentativas para a redação 

de um código civil são realizadas. Teixeira de Freitas, a convite de Nabuco de Araújo, 

inicia as tentativas, mas acaba desistindo devido ao desencontro de sua opinião, de 

redigir um Código de Direito Privado, e a vontade do governo, que não abriu mão da 

redação do Código Civil. Em seguida, o próprio Nabuco de Araújo assumiu o projeto, 

mas acaba falecendo em meio ao processo. Teixeira de Freitas se ofereceu ao governo 

para terminar a tarefa do amigo, mas sua proposta não é considerada. Caso a parceria 

entre Teixeira de Freitas, no polo jurídico, e Nabuco de Araújo, no polo político, não 

tivesse estabelecida, provavelmente a obra de Freitas não teria sido conhecida 

internacionalmente, nem tampouco escrita. Comparando os dois possíveis modelos de 

Código, escritos por Teixeira de Freitas e Nabuco de Araújo, refletiu Joaquim Nabuco:  

 
 

O código de um tinha que ser forçosamente teórico, abstrato, espécie de 
arquétipo universal; o do outro, prático, político, utilitário. Teixeira de 
Feitas faria um código para uso de qualquer nação; Nabuco faria um 
código para o Brasil, mas que refletisse o progresso, o maior 
adiantamento da civilização. (NABUCO: 1997, vol. II, p. 1073) 

 
 

Uma terceira tentativa, feita pelo autor do Código Civil português, Visconde de 

Seabra, não passou de trezentos e pouco artigos de lei. Já o Código de Felício dos 

Santos, teve um parecer desfavorável pela comissão revisora. O certo é que enquanto o 

Código Civil não foi possível, a Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas 

consagrou-se como o documento legislativo civil de maior importância durante o 

Império. 

Após a proclamação da República, ainda durante o Governo Provisório, o 

Ministro da Justiça Campos Salles contrata Antônio Coelho Rodrigues, em 12 de julho 

de 1890, para a sexta tentativa de elaboração do Código Civil. Redigido entre 1890 e 

1893, quase integralmente na Suíça, o Projeto Coelho Rodrigues foi rejeitado. Mais uma 

tentativa seria necessária, nas mãos do professor Clóvis Bevilaqua, paa que o Código 

civil brasileiro finalmente se tornasse realidade. 

 

 

10863



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

BIBLIOGRAFIA 

ADORNO, Sergio. Os aprendizes do poder: o bacharelismo liberal na política 
brasileira. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1988.  

ALVES, José Carlos Moreira. A Parte Geral do Projeto de Código Civil Brasileiro. 
Subsídios históricos para o novo Código Civil Brasileiro. 2ª ed. São Paulo: Saraiva, 
2003. 

BADIE, Bertrand y HERMET, Guy. Política comparada. trad. Mercedes Córdoba. 
Cidade do México: Fondo de Cultura Económica, 1993.  

BEVILAQUA, Clóvis. “Observações para esclarecimento do Código Civil Brazileiro.” 
Projecto do Codigo Civil Brazileiro. Trabalhos da Commissão Especial da Camara 
dos Deputados – mandados imprimir pelo ministro do interior Dr. Sabino Barroso 
Junior. Vol I. Projetos primitivo e revisto. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1902.  

CARNEIRO, Levi. Estudo critico-biográfico. In: FREITAS, Augusto Teixeira. Esboço 
do Código Civil. Brasília: Ministério da Justiça e UnB, 1983. vol. I, p. X. 

CARVALHO, José Murilo de. A construção da ordem: a elite política imperial; Teatro 
de sombras: a política imperial. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2006. 

COMMAILLE: 2005,  

ESPINOLA FILHO, Eduardo. “Reflexões em torno do Anteprojeto do Código das 
Obrigações” Revista dos Tribunais, ano XLI, mar./1944, p. 41-46.  

ESPINOLA, Eduardo e ESPINOLA FILHO, Eduardo. Tratado de Direito Civil 
Brasileiro. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1939. Vol2. 

FIUZA, Ricardo. Relatório Geral da Comissão especial do Código Civil. Parecer 
final às Emendas do Senado Federal Feitas ao Projeto de Lei da Câmara nº. 118, 
de 1984, que institui o Código Civil. Brasília, 2000. Disponível 
em :<http://www.camara.gov.br/Internet/comissao/index/esp/CEPL634_parecer%20do
%20relator.pdf> Acesso em 2/10/2011. 

FREITAS, Augusto Teixeira. Esboço do Código Civil.vol. 1. Brasília: Ministério da 
Justiça, 1983. 

KARADY, Victor. «Une nation de juristes». Actes de la Recherche Sciences Sociales, 
mars/1991, vol. 86-87 , p. 106-124. 

GOMES, Orlando. “Raízes históricas e sociológicas do código civil brasileiro”. Porto 
Alegre: Revista Ajuris, v. 4, n. 9, p. 5-33. mar./1977. 

GRINBERG, Keila. Código civil e cidadania. 2ª. ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 
2002. 

HALPERIN: Jean-Louis. L’impossible Code Civil. Paris: PUF, 1992. 

HALPERIN: Jean-Louis. Histoirie du droit privé français depuis 1804.PUF, 2001. 

NABUCO, Joaquim. Um estadista do Império. Rio de Janeiro: Topbooks, 1997. 2 
Vols. 

NEDER, Gizlene, Amélia e Clóvis Bevilaqua: o casamento, o casal e a ideia de 
individuo. In: NEDER, Gizlene CERQUEIRA FILHO, Gisálio. Ideias jurídicas e 
autoridade na família. Rio de Janeiro: Revan, 2007. p. 153-177. 

10864



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Fontes e evolução do direito civil 
brasileiro. Revista AJURIS 1983. 

Teixeira (1999) 

VALLADÃO, Haroldo. “Teixeira de Freitas, jurista excelso do Brasil, da América, do 
Mundo”. In: FREITAS, Augusto Teixeira. Esboço do Código Civil. Brasília: Ministério 
da Justiça, Fundação UnB, 1983. II vols. p. XXXIX- LXII.  

VALLADÃO, Haroldo. História do Direito especialmente do Direito Brasileiro. 4ª 
ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1980.  

VALLADÃO, Haroldo. O Código Civil brasileiro e sua reforma. Estrutura e 
sistemática. Códigos multiplicados especiais e autônomos. Revista da Ordem dos 
Advogados do Brasil. Ano. VI, vol. VI, set.-dez./1975. p. 449-470. 

VALLADÃO, Haroldo. Teixeira de Freitas: o jurista excelso do Brasil e da América. 
Revista IAB, 61, p. 105. 

VAMPRÉ, Spencer. “Teixeira de Freitas”. in: Memórias para a História da 
Academia de São Paulo. 2ª ed. Brasília: INL e Conselho Federal de Cultura, 1977, vol. 
I, p. 138-151 

VEIGA, Gláucio. História das Ideias da Faculdade de Direito do Recife. Recife: 
editora Universitária da UFPE, 1980, 1982, 1984,. Vols. I,II, III, IV, V, VI, e VII. 

VENÂNCIO FILHO, Alberto. A elaboração do Código Comercial de 1850. Revista de 
Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro, n. 23, ano XV, 1976. P. 53-
63. 

VENÂNCIO FILHO, Alberto. Das arcadas ao bacharelismo:150 anos de ensino 
jurídico no Brasil. 2ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

VIANNA, Manuel Álvaro de Souza Sá. Augusto Teixeira de Freitas, traços biográficos. 
Rio de Janeiro, TypographiaHidelbrant, 1905. 

WOLKMER, Antônio Carlos. História do Direito no Brasil. 5ª edição. Rio de Janeiro: 
Forense, 2010. 

 

10865



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
FELIPE CAVALIERE TAVARES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HANNAH ARENDT E AS ORIGENS DA FILOSOFIA POLÍTICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rio de Janeiro 
2011 

 
 

 
 

10866



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

RESUMO 

 

Este artigo analisa a história do pensamento político, de acordo com a perspectiva da grande 

filósofa alemã Hannah Arendt. Através de sua obra, ela demonstra que o pensamento político 

contemporâneo só pode ser compreendido se também compreendermos suas raízes históricas, seu 

processo de formação e desenvolvimento. Assim, antes de apontar possíveis soluções para a atual 

crise do pensamento político, ela faz um brilhante estudo sobre a tradição da política ocidental, 

mostrando de que forma os valores políticos tradicionais foram fatais para o posterior 

desenvolvimento da própria filosofia política. Assim, o que este artigo pretende analisar é 

justamente esta tal tradição do pensamento político, enfatizando sua origem, seu desenvolvimento 

e o seu processo de ruptura.  
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ABSTRACT 

 

This article examines the history of political thought, from the perspective of the great German 

philosopher Hannah Arendt. Through his work, it demonstrates that the contemporary political 

thought can only be understood if we also understand their historical roots, the process of training 

and development. So, before pointing out possible solutions to the current crisis of political 

thought, she studies the tradition of Western political, showing how the traditional political 

values have been fatal to the further development of their own political philosophy. So what this 

article intends to analyze this is just such a tradition of political thought, emphasizing their 

origin, their development and rupture process. 
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INTRODUÇÃO 
 

 Uma das principais características da sociedade contemporânea é o desinteresse de grande 

parte da população por uma participação política ativa na vida da comunidade. Esse fato é 

certamente um grande paradoxo, considerando que uma das maiores conquistas da humanidade é 

justamente o direito de estar inserido no contexto político do Estado, de ser um cidadão e não um 

mero súdito. Surpreendente ou não, o fato é que nestes tempos de revolução tecnológica, o 

homem preocupa-se cada vez menos com os valores coletivos, priorizando seus interesses 

individuais. E isso, esteja claro, não é exclusividade deste ou daquele Estado, é um fenômeno 

universal. Em alguns lugares, a participação política encerra-se no voto, em outros, este sequer é 

obrigatório. Por outro lado, todo e qualquer governo tem como um de seus principais objetivos a 

realização de uma justiça social, através da consolidação dos valores democráticos, do respeito 

aos direitos humanos e do reconhecimento da pluralidade e da diversidade entre as pessoas. 

Chega-se assim, a um conflito. A única maneira de se alcançar esta sociedade mais justa é através 

da superação dos preconceitos, do confronto de idéias e, principalmente, do debate político. Mas 

como discutir valores políticos em uma sociedade que constantemente relaciona a política a algo 

negativo? Quais seriam as razões para este desprezo contemporâneo pela política? O campo de 

estudo é vasto e extremamente complexo, por envolver diferentes áreas, como filosofia, 

sociologia, política e direito. Neste sentido, não se pode ignorar o nome da filósofa alemã Hannah 

Arendt, cujo pensamento se caracteriza pelo combate a todo e qualquer tipo de autoritarismo e, 

consequentemente, pela defesa dos valores da liberdade, dos direitos humanos e da diversidade. 

Seu trabalho é absolutamente vital para a compreensão da importância da vida política ou, em 

outras palavras, a importância da pluralidade humana.  

Através de sua obra, Hannah Arendt demonstra que o pensamento político 

contemporâneo só pode ser compreendido se também compreendermos suas raízes históricas, seu 

processo de formação e desenvolvimento. Assim, antes de apontar possíveis soluções para a atual 

crise do pensamento político, ela faz um brilhante estudo sobre a tradição da política ocidental, 

mostrando de que forma os valores políticos tradicionais foram fatais para o posterior 

desenvolvimento da própria filosofia política. Assim, o que este artigo pretende analisar é 
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justamente esta tal tradição do pensamento político, enfatizando sua origem, seu desenvolvimento 

e o seu processo de ruptura.  

 

 

1. A MORTE DE SÓCRATES: ORIGEM DA TRADIÇÃO POLÍTICA OCIDENTAL 

 

Para Hannah Arendt, o elemento central da tradição política ocidental é a oposição entre 

filosofia e política ou, em outras palavras, entre ação política e contemplação filosófica. De 

acordo com os valores políticos tradicionais, a filosofia deveria manter-se afastada da vida 

política, devendo apenas servir como parâmetro de atuação, determinando os valores e objetivos 

a serem perseguidos pela política. Esta tradição tem seu ponto de partida na Grécia antiga, mais 

especificamente a partir do julgamento, condenação e morte de Sócrates. Isto porque é a partir 

deste momento que Platão, decepcionado com a condenação de seu mestre, determina que a 

filosofia deve se afastar da política. Curiosamente, entretanto, Hannah Arendt aponta que esta 

conclusão de Platão foi, na verdade, profundamente anti-socrática, já que Sócrates acreditava na 

convergência entre o pensamento filosófico e a vida política. Para compreender os motivos que 

levaram Sócrates a tal raciocínio, é preciso entender o contexto histórico em que ele viveu.  

Na Grécia de Sócrates (sec. V a.C.), a esfera pública e a esfera privada eram bem 

delimitadas. Hannah Arendt descreve assim essa distinção:  

 

Segundo o pensamento grego, a capacidade humana de organização 
política não apenas difere mas é diretamente oposta a essa associação 
natural cujo centro é constituído pela casa (oikia) e pela família. O 
surgimento da cidade-estado significava que o homem recebera, além de 
sua vida privada, uma espécie de segunda vida, o seu bios politikos. 

Agora, cada cidadão pertence a duas ordens de existência; e há uma 
grande diferença em sua vida entre aquilo que lhe é próprio (idion) e o 
que é comum (koinon).

1  
 
 

De acordo com Hannah Arendt, a vida doméstica era aquela ligada às necessidades básicas do 

homem, à sua sobrevivência, onde o chefe de família, para superar essas necessidades, era 

absolutamente dominante sobre sua família e seus escravos, o que permite a conclusão de que a 

                                                 
1 ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto Raposo. 10ed. Rio de Janeiro: Forense 
Universitária, 2007, p.33. 
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vida familiar era profundamente desigual. A esfera pública, por sua vez, era a esfera da liberdade, 

onde todos eram iguais, na medida em que não havia comandantes nem comandados. Assim, o 

grande privilégio da bios politikos era a possibilidade do indivíduo exercer a sua liberdade, sair 

do confinamento da vida particular e ser visto e ouvido pelos demais indivíduos. Fazer parte da 

esfera pública significava, entre outras coisas, expressar a sua opinião a respeito da vida cotidiana 

na polis. Era o traço fundamental a marcar aquilo que o homem faz porque é livre, e não porque 

tem necessidade. Na vida doméstica, o homem dá ordens, porque é necessário. Na esfera pública, 

ele emite opiniões, porque tem liberdade para isso.  

 Sócrates, portanto, tinha consciência da importância da doxa (opinião) para o indivíduo, 

já que representava a sua liberdade. Para ele, entretanto, para que esta opinião fosse valorizada 

era preciso que ela não fosse importante apenas no plano individual, era preciso que a doxa 

também fosse importante para a polis. E isso só seria possível se a opinião fosse autêntica ou não 

contraditória, o que é o mesmo que dizer que o homem teria opiniões autênticas quando não fosse 

contraditório. Para Sócrates, a melhor maneira para um homem chegar a opiniões autênticas era 

entrar em contato consigo mesmo. Neste momento, dizia ele, o homem deixa de ser um só e 

passa a ser dois, o que Hannah Arendt chama de dois-em-um. Assim, o homem, quando é um só, 

convive com os demais homens, mas enquanto dois-em-um, convive consigo mesmo, ou um 

outro eu-mesmo. Para Sócrates, portanto, é justamente através deste contato com o outro eu-

mesmo que o homem pode chegar à autenticidade da sua própria doxa. Não é à toa que Sócrates 

sempre repetia o preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”. Para ele, é através do minucioso auto-

conhecimento que eu posso chegar a minha própria verdade, livre de contradições. Sócrates 

ressalta, entretanto, que essa verdade não é absoluta, mas sim a verdade de cada homem, que será 

manifestada aos demais, depois de ser manifestada a si mesmo. Para ele, essa variedade de 

opiniões autênticas era característica da pluralidade que, por sua vez, era condição de existência 

da própria humanidade. Como lembra Hannah Arendt: “...ele pensava que existem, ou deveriam 

existir, tantos diferentes logoi quantos homens, e que, juntos, esses logoi formam o mundo 

humano já que os homens vivem juntos no modo da fala”2. 

 É a partir daí que Sócrates vai estabelecer a convergência entre filosofia e política. Para 

ele, o pensamento e o auto-conhecimento são importantes para o convívio com o outro eu-

mesmo. Esse convívio com o outro eu-mesmo, por sua vez, é importante para que eu possa 

                                                 
2 Idem. A promessa da política. Tradução de Pedro Jorgensen Jr. 2ed. Rio de Janeiro: DIFEL, 2009, p.61. 
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alcançar a autenticidade das minhas próprias opiniões e, consequentemente, para que eu possa 

conviver de forma positiva com a humanidade. Assim, o pensamento e o auto-conhecimento, 

importantes ferramentas da filosofia, não são antipolíticas, como se pensará depois de Sócrates, 

mas sim profundamente importantes para o bom funcionamento da polis. Ou seja, para Sócrates, 

a experiência filosófica seria uma experiência também política, pois o contato com o eu-mesmo 

tornaria mais verdadeiro o contato com a pluralidade humana. 

 Entretanto, o pensamento de Sócrates em prol da união entre experiência política e 

experiência filosófica não foi bem recebido pelo governo democrático de Atenas. Na teoria, foi 

julgado por corrupção da juventude e adoração de outros deuses, mas na verdade estava sendo 

julgado por incomodar o status quo político. Em seu julgamento, faz uma defesa apaixonada do 

pensamento filosófico, procurando persuadir os cidadãos e os juízes de Atenas de que sua 

filosofia não era contrária aos interesses da pólis. Esta era a sua doxa, a sua verdade, e que 

precisava ser provada frente às opiniões de seus acusadores. Por maioria de votos, Sócrates é 

condenado à morte por envenenamento, não sem antes recusar uma proposta de fuga elaborada 

por seus discípulos, recusa esta fundamentada em fatores políticos. Conforme aponta Hannah 

Arendt, Sócrates não foi capaz de persuadir os juízes da utilidade da filosofia e, tampouco, de 

convencer seus amigos da importância da política. Diz ela:           “Parece que ele foi incapaz de 

convencer não apenas seus juízes, mas também seus amigos. Em outras palavras, os filósofos não 

eram úteis à cidade, e a argumentação política não era útil aos amigos. Isto é parte da tragédia 

testemunhada pelos diálogos de Platão” 3.  

 De fato, o amor de Sócrates pela vida política não será seguido por Platão e pelos demais 

filósofos. Interpretando que a morte de Sócrates era uma condenação à própria filosofia, Platão 

inicia um feroz ataque à vida política, em especial a dois de seus principais elementos: a 

persuasão e a doxa. Lembrando-se do fato de que a opinião de Sócrates (que para ele 

representava a verdade) se perdeu frente às demais opiniões, devido à força persuasiva de seus 

acusadores, Platão conclui que opinião e persuasão não eram parâmetros confiáveis para o 

estabelecimento da verdade. Era necessário que se chegasse a um parâmetro absoluto do que era 

a verdade, o que não ocorreria através da persuasão ou da opinião (elementos políticos), mas sim 

através da contemplação e do pensamento (elementos da filosofia)4.  

                                                 
3 Ibid, p.48. 
4 Essa oposição entre opinião e verdade será demonstrada por Platão em duas importantes alegorias presentes na sua 
República: a alegoria da caverna e o mito da linha dividida.  
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Surge, a partir daí, um certo desprezo da filosofia pela vida política, pelos assuntos 

práticos da pólis e até mesmo pelas ações humanas. Mas a política, para o filósofo, era um mal 

necessário, já que precisava dela para poder continuar se dedicando a vida contemplativa, sem 

precisar exercer qualquer atividade política. Essa seria a única razão, de acordo com Platão, para 

a filosofia continuar se envolvendo com os assuntos práticos da pólis. Mas o importante é 

entender que envolvimento não se dará através da ação política, mas sim através da compreensão. 

Considerando a ação humana inferior em dignidade ao pensamento teórico, a filosofia passa a 

funcionar apenas como parâmetro de atuação da vida política, permitindo ao homem 

compreender o que se passa na esfera dos assuntos humanos e guiando suas ações em direção à 

verdade. Fica estabelecido, assim, o conflito entre os homens que se dedicam à ação e os homens 

que se dedicam ao pensamento, acarretando a cisão entre o que é experiência política e o que é 

experiência filosófica. Provavelmente para grande decepção de Sócrates, estava fundado o pilar 

de sustentação da tradição política do mundo ocidental.   

 

2. EXPERIÊNCIAS POLÍTICAS IGNORADAS PELA TRADIÇÃO 

 

De acordo com Hannah Arendt, quando se fala em tradição do pensamento político está 

se falando também de uma enorme capacidade de exclusão. Uma vez que a filosofia tinha o papel 

de estabelecer os parâmetros de conduta dentro da vida política, uma nova experiência que não se 

encaixasse nesses parâmetros seria recusada pela Filosofia Política. Hannah Arendt coloca esse 

poder de exclusão nos seguintes termos:  

 
...qualquer experiência, pensamento ou feito que não coubessem em 
algumas de suas categorias e parâmetros prescritivos, desenvolvidos 
desde o seu início, estavam em constante perigo de esquecimento. (...) o 
que não era conceptualizado permanecia seguramente sem expressão na 
tradição filosófica5. 
 
 

E continua um pouco mais à frente: “A simples tendência de excluir tudo o que não fosse 

consistente transformou-se num grande poder de exclusão, que a manteve intacta contra todas as 

experiências novas, contraditórias e conflitivas”6. 

                                                 
5 ARENDT, Hannah. A promessa da política. Op.cit., p.90. 
6 Ibid, p.93. 
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Para ilustrar este conceito, Hannah Arendt fala de três experiências políticas que, por não se 

encaixarem na moldura política tradicional, foram relegadas ao esquecimento. Primeiro, a 

experiência política grega anterior à polis, narrada por Homero, época de heróis e seus feitos 

grandiosos, onde a ação humana representava era o início de um novo empreendimento. 

Segundo, a experiência romana da fundação. E terceiro, a experiência cristã da vinculação entre 

ação e perdão.  No primeiro caso, diz a autora, está o evidente desprezo da tradição política 

pelo homem que, através da própria ação, é capaz de conquistas brilhantes, como os famosos 

heróis descritos por Homero na Ilíada e na Odisséia. A tradição, pelo contrário, vai valorizar o 

trabalho dos legisladores, que atuando como estadistas, não tinham a função de agir, mas sim de 

estabelecer regras que controlassem o ímpeto dos tais homens de ação. O segundo caso de 

esquecimento relatado por Hannah Arendt é o da experiência política romana da fundação. Para 

os romanos, a ação política foi fundamental porque representou a fundação e preservação da 

própria cidade. Conforme relatado por Virgílio na Eneida, a fundação de Roma (elemento 

político) é a fundação de um novo lar (elemento religioso) assim, experiência política e 

experiência religiosa eram uma coisa só. A tradição tornou-se sagrada. O problema está no fato 

de que os romanos não se interessaram seriamente em desenvolver uma filosofia política própria, 

aceitando a filosofia grega como única forma de pensamento possível, o que acabou por destinar 

a sua própria experiência política ao esquecimento. É o que nos diz Hannah Arendt:   

 

A nossa tradição política propriamente dita começa com a aceitação 
romana da filosofia grega como a fundação coercitiva inquestionável e 
autorizada do pensamento, o que impossibilitou Roma de desenvolver 
uma filosofia política, e deixou, consequentemente, a sua própria 
experiência especificamente política sem interpretação adequada7.  
 
 

No terceiro caso, Hannah Arendt fala da experiência cristã da vinculação entre ação e perdão. Diz 

ela que uma das características da ação é justamente que o homem age sem ter noção das 

conseqüências de seu ato. É a incerteza da ação. A história é feita por homens que nunca sabem o 

que estão fazendo e sempre acabam desencadeando algo diferente daquilo que inicialmente 

planejavam. Evidente que haverá erros e culpas inevitáveis. Seria então necessário encontrar um 

remédio, na própria natureza da ação humana que protegesse a convivência humana dessa 

                                                 
7 Ibid, p.101. 
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incerteza e desses erros. Para Hannah Arendt, o remédio foi encontrado por Jesus Cristo, 

justamente na capacidade humana de perdoar. Diz a autora que: “A única solução possível para o 

problema da irreversibilidade – a impossibilidade de se desfazer o que se fez, embora não se 

soubesse nem se pudesse saber o que se fazia – é a faculdade de perdoar”8. A importância do 

perdão está no fato de que ele permite ao homem começar de novo, permite a ele continuar 

agindo. Hannah Arendt, entretanto, lembra que essa vinculação entre ação e perdão nunca chegou 

a penetrar de fato na vida política, permanecendo restrita à esfera religiosa. 

 Após elencar essas experiências políticas ignoradas pela tradição, Hannah Arendt afirma 

que, na verdade, existe uma razão para esse esquecimento. Para ela, todas as três experiências se 

caracterizam pela capacidade de ação política do homem, seja o herói grego de Homero, o 

romano fundador de uma civitas ou aquele que age através do perdão. Em todos os casos vigora 

um conceito de homem atuante. Mas a tradição política, como visto, ignora o homem de ação, e 

todas as suas conquistas. Diz ela:  

 
Desde Sócrates, porém, nenhum homem de ação, isto é, ninguém cuja 
experiência original fosse política, (...), pôde jamais aspirar a ser levado a 
sério pela filosofia, e nenhum feito ou grandeza humana especificamente 
política expressa em ação pôde jamais servir de exemplo na filosofia.9 

 

 

3. MONTESQUIEU E OS PRINCÍPIOS DA AÇÃO 

 

É evidente que após a sua origem, na antiguidade grega, a tradição do pensamento político 

teve um forte desenvolvimento ao longo dos séculos. Sofreu pressões, assistiu a algumas 

revoluções, mas não perdeu a sua essência. Filosofia e política ainda estavam em conflito, com a 

primeira realizando um processo de compreensão da segunda. Quando muito, esta busca pela 

compreensão da vida política tradicional podia levar a um processo de revisão, em que alguns 

conceitos políticos seriam reexaminados pela filosofia. Para exemplificar esse processo de 

interpretação da tradição política, Hannah Arendt aborda a contribuição de Montesquieu. De 

acordo com a autora, Montesquieu tornou-se célebre dentro da tradição política por ter criado a 

famosa teoria do equilíbrio entre os poderes, além de ter definido que monarquia, república e 

                                                 
8 Idem. A condição humana. Op.Cit., p.248. 
9 Idem. A promessa da política. Op.cit., p.133. 
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tirania eram as três únicas formas possíveis de governo. Mas ela faz questão de enfatizar outra 

análise política feita por Montesquieu, onde ele faz uma importante distinção entre o que seria a 

estrutura ou essência de um governo e os seus princípios. Para ele, a estrutura do governo o faz 

ser como é, enquanto seu princípio o faz agir e mover-se. Para Hannah Arendt, isso significa que 

a essência de um governo não possui ação ou movimento, eu seja, é imutável. Ela lembra que 

essa imutabilidade decorre da teoria platônica, para quem um governo bom deveria ser imutável 

frente à vida instável dos homens. Inicialmente, Platão credita essa imutabilidade do governo ao 

poder político, mas em seu derradeiro livro – As Leis, ele afirma que a própria legalidade pode ser 

responsável por impedir a perversão de governo.  

Analisando essa questão, Montesquieu afirma que a legalidade até pode ter o poder de 

limitar as ações humanas, mas não de incentivá-las, Assim, conclui ele, nem o poder, nem o 

direito, são capazes de explicar as ações humanas, ou mais especificamente, explicar as 

motivações de seu corpo político. Ele vai afirmar que as ações humanas, assim como as ações do 

corpo político, são determinadas por princípios de ação, específicos para cada uma das formas de 

governo.  

Assim, as ações humanas em uma República seriam inspiradas pelo princípio da virtude. 

Em uma Monarquia, essas ações seriam motivadas pelo princípio da honra. E em uma tirania, as 

ações são inspiradas pelo medo.  Para Montesquieu, esses princípios formam os critérios 

orientadores para as ações tanto dos governantes como dos governados, o que na prática significa 

que a esfera política/pública é guiada por estes princípios. Hannah Arendt analisa estes princípios 

da seguinte forma:  

Tais princípios de ação não devem ser confundidos com motivações 
psicológicas. Eles são, mais exatamente, os critérios orientadores que 
inspiram as ações de governantes e governados e pelos quais todas as 
ações na esfera pública são julgadas para além do padrão meramente 
negativo da legalidade.10  

 

Explicando com mais detalhes esses princípios, Montesquieu diz que a virtude republicana está 

ligada ao amor pela igualdade, e a honra da monarquia está ligada ao amor pela diferença. De 

qualquer maneira, amor por duas condições básicas da pluralidade. Igualdade e diferença. Assim, 
                                                 
10 Ibid, p.112. 
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este amor, seja o amor republicano pela igualdade, seja o amor monárquico pela diferença, forma 

o liame entre a estrutura de um governo, fundamentado em suas leis, e a ações de seu corpo 

político. Hannah Arendt lembra ainda que Montesquieu não desenvolve a questão do medo como 

princípio de ação de um governo tirânico. Para ela, isso vai ocorrer porque Montesquieu não 

entendia que os súditos de uma tirania pudessem formar um corpo político autêntico, uma vez 

que não havia possibilidade de qualquer tipo de ação. Diz ela: 

 

Politicamente falando, o medo (e não estou falando de angústia) é o 
desespero com a própria impotência quando atingimos os limites dentro 
dos quais a ação é possível. (...). Por conseguinte, o medo não é, 
propriamente falando, um princípio de ação, mas um princípio 
antipolitico dentro do mundo comum.11 

 

Falando sobre a República, Montesquieu diz que igualdade, neste caso, significa 

igualdade de força, independentemente das outras diferenças que possam existir. Segundo ele, a 

experiência fundamental do corpo político em uma República é a convivência entre os que são 

iguais em força, e a sua virtude, que governa a vida pública, é justamente a felicidade de se estar 

entre iguais.  Já no caso da Monarquia, Montesquieu diz que também se parte da igualdade, já 

que sem esse conceito não se poderia sequer mensurar as diferenças entre as pessoas. Mas aqui, a 

experiência fundamental compartilhada pelo corpo político é a singularidade humana, ou seja, 

não há a alegria por estar entre os iguais, como na República, mas sim o desejo de se destacar da 

multidão, de se tornar singular. 

De qualquer maneira, conclui Hannah Arendt, quer a experiência política repouse sobre a 

igualdade ou sobre a diferença, o fato é que viver e agir juntos parecem ser a única forma de fazer 

a humanidade desenvolver a própria força, transformando-a em poder político.   

 

4. KARL MARX E A RUPTURA COM A TRADIÇÃO 

 

                                                 
11 Ibid, p.116. 
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Celso Lafer, um dos mais brilhantes estudiosos da obra de Hannah Arendt, diz que a questão da 

ruptura sempre foi objeto central do pensamento da filósofa alemã. Para ele, Hannah Arendt 

entendia que “... a ruptura traduz-se num hiato entre o passado e o futuro, gerado pelo 

esfacelamento dos padrões e das categorias que compõem o repertório da tradição ocidental”12. 

Falar de ruptura, assim, é falar da queda de tradições e, certamente, a tradição política também 

teve o seu processo de ruptura. E para Hannah Arendt, o grande responsável pela ruptura com a 

tradição política é Karl Marx. Isto porque ele será o primeiro a contestar de forma contundente a 

relação até então tradicional de afastamento entre a política e a filosofia. Essa contestação nasce 

da crítica que Marx vai fazer à filosofia hegeliana, e que para ele representava toda a filosofia até 

então existente. Hegel entendia que havia um espírito inconsciente, oculto, o que significava que 

as ações humanas seriam apenas o meio desse inconsciente absoluto se revelar. Marx, por sua 

vez, dizia que não existe um espírito absoluto pré-existente ao homem, revelado pela nossa ação. 

Muito pelo contrário, é justamente através da ação que o homem pode realizar o absoluto. Fica 

evidente que Marx estabelecia ali um novo papel para a filosofia, que desde o período platônico 

tinha apenas a missão de compreender os fatos humanos. “Trata-se de um pensamento que coloca 

a filosofia a serviço das necessidades sociais. (...). A visão do intelectual como um acadêmico 

altera-se para a de um atuante revolucionário das práticas sociopolíticas”.13 É isso que se pode 

extrair de um dos textos mais famosos de Marx, onde ele afirma que a filosofia deveria parar de 

compreender o mundo, e passar a transformá-lo.14 O rompimento com a tradição é evidente. O 

pensamento e a contemplação não são mais superiores à ação. A ação humana passa a ser um 

agente transformador, sendo o principal instrumento político da sociedade. Marx introduz, assim, 

o conceito de política revolucionária, onde a ação é responsável por uma transformação histórica.  

Segundo Hannah Arendt, esta política revolucionária parte do fato de que Marx, ao analisar a 

esfera política, conclui que a mesma foi convertida em um espaço de dominação. Direito, política 

e Estado seriam meras representações da ideologia dominante, onde o poder e as leis que dela 

derivam existem apenas no intuito de assegurar a permanência da opressão e da exploração do 

proletariado pelo burguês, detentor dos meios de produção. Assim, devido a essa relação entre 

política e dominação, Marx entendia que todas as formas tradicionais de governo eram tiranias, 

                                                 
12 LAFER, Celso. A reconstrução dos direitos humanos. São Paulo: Cia das Letras, 2001, p.80. 
13 BITTAR, Eduardo C.B.; ALMEIDA, Guilherme Assis de. Curso de Filosofia do Direito. 2ed.São Paulo: Atlas, 
2002, p.310. 
14 Esta passagem está na décima primeira tese sobre Feuerbach: “Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo de 
diversas formas; a questão é transformá-lo”. 
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uma vez que fundamentadas na exploração do próximo. Aliás, Marx vai afirmar que a 

humanidade conheceu três formas de dominação: a primeira, a dominação sobre os escravos, que 

constitui o corpo político da Antiguidade. A segunda, a dominação da nobreza sobre os servos, 

que constitui o corpo político do feudalismo. E a terceira seria justamente aquela que Marx 

acreditava estar acontecendo naquele exato momento histórico: a dominação da burguesia sobre a 

classe trabalhadora. Esta dominação burguesa é assim descrita por Marx:  

 

A moderna sociedade burguesa, surgida das ruínas da sociedade feudal, 
não eliminou os antagonismos entre as classes. Apenas estabeleceu novas 
classes, novas condições de opressão... (...). A sociedade inteira vai-se 
dividindo cada vez mais entre dois grandes campos inimigos, em duas 
grandes classes diretamente opostas entre si: burguesia e proletariado.15 

 

  Para acabar com essa situação de opressão é que seria necessário recorrer a tal política 

revolucionária, que se fundamentaria na única lei que Marx considerava não ideológica, que era 

exatamente a lei da história, que ele posteriormente chamará de materialismo histórico. Essa lei, 

diferentemente das outras, não tem a missão de estabilizar um governo, já que a história 

pressupõe movimento. Assim, a conseqüência imediata da aplicação dessa lei é transformar a 

sociedade, rompendo com o antigo e introduzindo o novo. É o que nos diz Hannah Arendt:  

 

A única lei que Marx reconhece como força positiva, não ideológica, é a 
lei da história, cujo papel na esfera política é, no entanto, primordialmente 
antilegal; sua força se faz sentir no esfacelamento dos sistemas legais, na 
abolição da velha ordem...16 

 

A abolição da velha ordem seria, na verdade, o rompimento com todo o sistema burguês, 

e sua substituição por um sistema comunista, onde não haveria classes sociais e, evidentemente, 

não haveria a tal ideologia da dominação. Analisando esta sociedade sem classes, Hannah Arendt 

diz que um dos grandes erros da teoria marxista foi acreditar na possibilidade de que o governo 

pudesse ser substituído pela mera administração. Uma vez que Marx acreditava que o governo 

era sinal de arbitrariedade, procurou substituí-lo por uma sistema político onde não haveria 

governantes e governados, mas sim administradores da coisa pública. Para Marx, esta 

                                                 
15 MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. Manifesto do partido comunista. Tradução de Pietro Nassetti. São Paulo: Ed. 
Martin Claret, 2004, p.46. 
16 Hannah Arendt. A promessa da política. Op. Cit., p.139. 
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administração seria um não-governo, forma ideal em uma situação de igualdade radical e 

universal, característica de uma sociedade comunista. Para Hannah Arendt, entretanto, esta 

administração não passava de uma burocracia, forma de governo onde ninguém assume 

responsabilidades. E, contrariamente ao desejo de Marx, não põe fim à dominação. Em uma 

burocracia, a dominação não vem através de decisões arbitrárias de um tirano, mas sim através de 

procedimentos universais extremamente complexos, que se perdem no emaranhado de decisões 

administrativas que acabam se tornando incompreensíveis para a população.  

 

De qualquer maneira, independentemente da sociedade sem classes sonhada por Marx, o 

que Hannah Arendt faz questão de destacar é a ruptura na tradição política causada por Marx. Ao 

buscar um novo papel para a filosofia, ele revolucionou a forma tradicional de se entender a vida 

política, além da própria relação entre ação e pensamento. A importância de Marx para este 

processo de ruptura é assim explicada por Hannah Arendt:  

 

...Ao reinterpretar a tradição do pensamento político e levá-la ao seu fim, 
é crucial que Marx conteste não a filosofia, mas sua alegada 
impraticabilidade. Ele contesta a resignação dos filósofos que não fazem 
mais do que buscar um lugar para si mesmos no mundo, em vez de 
mudálo e torná-lo, por assim dizer, filosófico. (...). A conseqüência que 
Marx extraiu (...) é que a ação, ou práxis, contrariamente a toda tradição, 
estava tão distante de ser o oposto do pensamento, que era o autêntico e 
verdadeiro veículo do pensamento, e que a política, longe de estar 
infinitamente abaixo da dignidade da filosofia, era a única atividade 
intrinsecamente filosófica.17 

 
CONCLUSÃO 
 
 
Para Hannah Arendt, a política nunca chegou realmente a se recuperar do golpe desferido pela 

filosofia. Ao considerar que a ação política e o pensamento filosófico eram incompatíveis, a 

tradição tornou as questões políticas assuntos de importância reduzida. Uma vez que os assuntos 

políticos eram discutidos na esfera pública, comum a todos os indivíduos, Hannah Arendt 

entende que a tradição política também relegou a um plano inferior a própria convivência entre os 

homens.  E com isso ignorou a própria filosofia socrática, que defendia o convívio e a pluralidade 

humana. A tradição privilegiou a idéia de homem singular, em detrimento do homem como ser 

                                                 
17 Ibid, p. 143. 
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atuante.  Segundo a autora, o desprezo da filosofia se refletiu na própria capacidade dos filósofos 

de compreender a política.   

 

Notável em todos os grandes pensadores – mesmo Platão – é a diferença 
entre suas filosofias políticas e o restante de suas obras. Suas políticas 
jamais atingem a mesma profundidade. Essa falta de profundidade não é 
senão uma incapacidade de perceber as profundezas onde a política se 
ancora.18 

 

Para Hannah Arendt, o tal ancoradouro da política era a pluralidade humana. Ela afirma que a 

filosofia – e também a teologia – sempre se ocuparam do homem, ignorando o fato de que o 

mundo é habitado, na verdade, por homens. “A ação (...), corresponde à condição humana da 

pluralidade, ao fato de que homens, e não o homem, vivem na terra e habitam o mundo”.19 

 De qualquer forma, o que se pode concluir da análise de Hannah Arendt é que a esfera 

política de uma sociedade está intrinsecamente ligada à esfera pública, o que significa que a vida 

política depende absolutamente da convivência entre os homens. Sendo assim, esta esfera política 

é, na verdade, a própria pluralidade humana. E se a filosofia política deseja compreender ou 

mesmo transformar o mundo contemporâneo, precisa antes lidar com o fato de que isso só pode 

ocorrer dentro de um contexto que reconhece essa pluralidade humana como elemento central da 

vida política. Segundo Hannah Arendt, as principais características deste mundo contemporâneo 

– imediatista, consumista e individualista, acabaram por levar filosofia e política ao 

esquecimento, ou o que é pior, desprezo por parte da população. Para ela, este problema só será 

solucionado quando ambas tornarem a pluralidade humana seu principal objeto de estudo. 
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INFLUÊNCIA DA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM NO CONCEITO DE 

NORMAS MÍNIMAS DE TRABALHO: UMA VISÃO HISTÓRICA 

 

Adriana Cavalcante De Souza Schio 
 Marco Antônio César Villatore 

 

 

Resumo: Prevalece ainda atual o debate sobre a questão social nos termos delineados há cento e 

vinte anos atrás, pela Encíclica Papal Rerum Novarum (1891). Importante, assim, analisar os 

vetores econômicos, sociais e culturais contemporâneos à publicação dessa Encíclica, bem 

como os termos em que enfoca a questão social e o trabalho para apurar a correspondência de 
seu conteúdo ao Direito do Trabalho atual, mais especificamente ao conteúdo mínimo deste. A 

partir da expressão do Papa Leão XIII, sobre a Questão Social pela Igreja, que constitui o pilar 

fundamental da Doutrina Social da Igreja Católica, o estudo busca destacar a influência desta 
encíclica papal no Direito do Trabalho e na principiologia de estabelecer uma proteção mínima 

ao operário, destacando a necessária atuação do Estado, mesmo que subsidiariamente. 

 

Palavras-chave: HISTÓRIA DO DIREITO; ENCÍCLICA RERUM NOVARUM; DIREITO DO 

TRABALHO. 

 

Abstract: There is still a debate on current social issues outlined one hundred and twenty years 

ago, by the Papal Encyclical Rerum Novarum (1891). Therefore, it is important to analyze the 

economic, social, cultural vectors, contemporary to the publication of this encyclical, as well as 
the terms under which social issues and work are focused and to establish the correspondence of 

their contents to the current Labor Law, specifically in the minimum content of this. From the 

words of Pope Leo XIII on Social Issues in the Church, which is the cornerstone of the Social 
Doctrine of the Catholic Church, the study aims to emphasize the influence of the papal 

encyclical on labor law and principles, to establish a minimal protection to workers, 

highlighting the necessary state action, even though in a subsidiary way. 

 

 Keywords: HISTORY OF LAW; ENCYCLICAL RERUM NOVARUM, LABOR LAW. 

 

INTRODUÇÃO 

 

Adão, protagonista da sentença intergeracional de Gêneses, é lançado do 

Paraíso e traz, a partir de então, o ônus da fome, das dores e da nudez do homem, 

num desvelamento das necessidades mínimas, materiais e morais, de 

sobrevivência. Credite-se ou não no Antigo Testamento, uma coisa é lógica, certa 
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empírica e cientificamente comprovada: a lei natural imprime ao homem sem 

posses uma condenação para vida: trabalhar para seu sustento, para alimentar e 

vestir a si e sua prole. Em decorrência disso, o trabalho consiste em atividade que 

acompanhou e acompanha à odisseia humana, das mais variadas formas (escrava, 

livre, servidão etc) e sujeitas a diversas opressões, subestimações. Ainda, o 

trabalho ganhou perspectivas variadas, no existencialismo Jean-Paul Sartre, 

compreende no trabalho uma forma de realização plena do homem, naquilo que 

daria sentido a vida; Hannah Arendt apóia a vida ativa em três elementos: o 

trabalho, o labor e a ação que imbricadas constituem a condição humana
1
. 

Seja qual for o aspecto e visão que se atribua ao trabalho, a história narra 

que as condições sociais e econômicas presentes no Século XIX, compreendiam 

condições desumanas do operariado. Neste cenário que se segue ao da Revolução 

Industrial (século XVIII), nova intervenção divina, ou melhor, religiosa, da Igreja 

Católica. Agora não mais condenando o homem, mas buscando o salvaguardar de 

uma equação opressiva que formava o ciclo contínuo de miséria, sujeição, 

exploração e dominação, ao lado da perseguição ao associativismo. Apimenta-se 

o cenário com a proposta do movimento do Manifesto Comunista de Marx e 

Engels, com uma ideia que negava a postura da Igreja, também com repressora, 

tal como a propriedade privada e instigava um fortalecimento da coalização.  

Neste palco, a Igreja apresenta de forma solene sua opinião quanto às 

condições de trabalho, quanto ao socialismo, propondo uma postura do Estado e 

uma ação conjunta de empregadores e trabalhadores, a qual influenciou o Direito, 

mormente o Direito do Trabalho que apresenta matizes das ideias papais até os 

dias de hoje, cento e vinte (120) anos depois. 

 O presente estudo busca analisar a partir de uma perspectiva teórica, com 

primado no conteúdo da Encíclica Rerum Novarum e seus princípios ínsitos, a 

influência desta encíclica ainda hoje no Direito do Trabalho. Para tanto se fará 

um estudo sobre os princípios aspectos tratados na encíclica papal, ressaltando os 

                                                             
1
 ARENDT, HANNAH. A condição humana.  10. Ed., Tradução de Roberto Raposo. Rio de 

Janeiro: Forense Universitária, 2001.  
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matizes mais notáveis do objeto de estudo e que tornam justa a homenagem 

nestes 120 anos de sua publicação. 

 

1.  ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 

Com o trabalho e a coletividade, revela-se a tendência humana primitiva 

instintiva (quase darwinista) de sobreviver e sobrepor-se. A criação e existência 

das diversas formas de sujeição e dominação (pela Escravidão, Servidão, 

monopólio das Corporações de Ofício) representam a natureza e instintos 

humanos que, segundo RODRIGUES PINTO (in Revista LTR ano 74, n. 1, 

2010, p. 12) confere: 

 

“a submissão ao instinto nunca lhe concedeu a sublimação do espírito, que é 
contraponto da mente à miséria da carne. Pelo instinto, ele padece do medo de perder a 

vida e da ânsia de salvar-se depois dela, esquecendo que sua salvação está na própria 

vida. Pelo instinto, cultiva o impulso para a agressão, semente matriz da violência. Pelo 
instinto, grava a fogo em sua mente, como se fora uma lição de sobrevivência [...]” 

 

Com a revolução industrial tais aspectos não foram camuflados, mas 

ressaltados. A Revolução Industrial (Século XVIII) situada num Estado liberal 

(da propriedade privada, do individualismo), precedido pelos Estados 

absolutistas (do despotismo, dos clérigos, dos enclosures, das castas), destaca a 

posição de exploração do operariado e de práticas de usura, visando a 

acumulação do capital, numa visão ampliada deste instituto de proteger a vida – 

agora a vida do capital. Por tal razão recebeu diversas críticas e soluções de 

contra-movimento operário, dentre as que ganha destaque o Manifesto de Marx e 

Engels propõe justamente a melhoria das condições de trabalho, a eliminação da 

propriedade privada e a extinção de formas de opressão, inclusive a religiosa 

muitas vezes vinculadas à uma concepção burguesa. 
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Mal compreendida (ou não), a Igreja rompe sua inércia por meio da 

encíclica papal que, solenemente, tratou dos assuntos sociais de interesse da 

Igreja, diante das “coisas novas” que invadiam desavisadamente o cenário 

econômico, social, cultural e político e demandavam uma nova postura, inclusive 

da Igreja. Assim, no cenário da Revolução Industrial, a Igreja destaca sua posição 

no palco composto pela opressão aos trabalhadores, em que surge a teoria 

socialista de Marx. Tais vetores econômico, sociais e culturais alimentam a 

análise da Questão Social pela Igreja, cativando Luigi Pecci, designado como 

Papa Leão XIII na confecção de uma Encíclica que cuida das coisas novas, 

tratando da Questão Social, em quatro aspectos: o Socialismo (condenável), a 

Igreja, o Estado e a ação conjunta dos patrões e trabalhadores. O texto constitui o 

pilar fundamental da Doutrina Social da Igreja Católica e que trouxe forte 

influência no Direito do Trabalho, notável até na atualidade, cento e vinte (120) 

anos depois. 

 

2.  AS CAUSAS DO CONFLITO E A QUESTÃO SOCIAL: 

 

2.1. A ebulição da Revolução Industrial (século XVIII): 

  

A Revolução Industrial (século XVIII) trouxe a utilização do vapor como 

força motriz do maquinismo, e paralelamente máquinas que permitiam a 

otimização do trabalho, além de progressos na indústria química, a fabricação do 

aço. Tais inventos trouxeram também novas formas de divisão do trabalho e 

especialização, mas também mudavam as condições da mão de obra, com 

inserção do trabalho da mulher e infantil.  

 Ao lado das inovações industriais, o proletário, termo que derivava de 

prole (pela importância decorrente do número de filhos gerados) compreendia 

em Roma, os cidadãos de classe mais inferiorizada.  Saint-Simon foi quem 
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primeiro utilizou o termo – proletariado – para cuidar do operário moderno, que 

tinha suas condições de vida nada humanas. 

 Exatamente neste cenário, cria-se a necessidade de cuidar da “questão 

social”. Como afirma NASCIMENTO (2001, p. 9) a “expressão questão social 

não havia sido formulada antes do século XIX, quando os efeitos do capitalismo 

e as condições da infraestrutura social se fizeram sentir com muita intensidade, 

acentuando-se um amplo empobrecimento [...]”. Com efeito, neste período era 

proeminente a miséria dos trabalhadores: pela sujeição do operário, a 

mobilização da família pelo trabalho das mulheres e das crianças nas fábricas, 

aliados aos preços oscilantes da agricultura. NASCIMENTO (2001, p. 15) retrata 

a indignidade das condições de trabalho: 

 

“A imposição de condições de trabalho pelo empregador, a exigência de excessivas 
jornadas de trabalho, a exploração das mulheres e menores, que constituíam mão-de-

obra mais barata, os acidentes ocorridos com os trabalhadores no desempenhos das suas 

atividades e a insegurança quanto ao futuro e aos momentos nos quais fisicamente não 
tivessem condições de trabalhar foram as constantes da nova era no meio proletário, às 

quais podem-se acrescentar também os baixos salários.” 

 

A questão social movimentou diversos pensadores preocupados em tratar 

ou, no mínimo, retratar a questão dos trabalhadores miseráveis. A situação foi 

objeto de preocupação na literatura de Victor Hugo, nos ensaios de Pierre Marie 

Sébastien “Bigot de Morogue”
2
, em 1832 (De la misère des ouvriers

3
 em 1832 e 

Du Paupérisme
4
 em 1834, entre outros), bem como em textos do escritor 

socialista e economista social Eugène Buret  em 1840 (De la nature de la misère, 

de son existence, de ses effets, de ses causes e de l´insuffisance des moyens 

propres à em affranchir les sociétes), como também, em 1848, por Karl Marx e 

Friedrich Engels no “Manifest der Kommunistischen Partei”- o denominado 

Manifesto Comunista.  

                                                             
2
 Disponível em <<http://www.lacado.fr/files/09-a_duran_bigot_de_morogues.pdf >> Acessado 

em 20-04-2011. 
3
 As misérias dos obreiros. (tradução da autora) 

4
 Sobre a pobreza. (tradução da autora) 
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A Igreja Católica não silenciou diante da questão social que se 

apresentava.  

Assim, publica a Encíclica papal Rerum Novarum em 1891, pelo Papa 

Leão XIII, que, inicialmente constata os problemas a serem enfrentados. Nisto, 

constata inovações das sociedades, “os progressos incessantes da indústria”, “a 

alteração das relações entre os operários e os patrões”, “a influência da riqueza 

nas mãos dum pequeno número ao lado da indigência da multidão”, a opinião 

“mais avantajada que os operários formam de si mesmos e a sua união mais 

compacta”, a “corrupção dos costumes”, que entendeu, compuseram uma 

equação de forte conflito social
5
.   

 Embora seja tratado como situações novas, certo que fosse um conflito 

novo ou latente, o texto pontualmente definiu a ebulição social da época, 

traduzindo-a, da forma seguinte: 

 

“os espíritos estão apreensivos e numa ansiedade expectante, o que por si só basta para 

mostrar quantos e quão graves interesses estão em jogo. Esta situação preocupa e põe ao 

mesmo tempo em exercício o génio dos doutos, a prudência dos sábios, as deliberações 
das reuniões populares, a perspicácia dos legisladores e os conselhos dos governantes, e 

não há, presentemente, outra causa que impressione com tanta veemência o espírito 

humano.” 
6
 

 

 Neste cenário, “para bem da Igreja e da salvação comum dos homens” 
7
, a 

Igreja intervém, julgando necessária a edição de uma Encíclica para tratar da 

questão operária, na linha de tantas outras que já tratou da soberania política, 

liberdade humana e constituição dos Estados. Para analisar a questão operária, a 

Encíclica analisa as causas do conflito, a solução socialista, a propriedade 

particular, a família e a questão social. 

 

                                                             
5
 PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum ou das Coisas Novas: sobre a condição 

dos operários. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/document 

s/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acessado em 02-04-2011. 
6
 Idem Ibidem. 

7
 Id. Ibid. 
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2.1. As causas do conflito e a questão social na Encíclica Rerum Novarum 

 

Papa Leão XIII especifica como primeira causa do conflito a destruição 

das corporações, que constituíam uma proteção aos trabalhadores, que passam a 

ficar isolados e sem defesa e à mercê de seus senhores. Acrescenta a isso, a 

usura, a ganância. Tais elementos importam num monopólio do trabalho e papéis 

de crédito. 

Reputa a Encíclica que a resposta socialista não é a solução adequada ao 

problema e refuta cada uma dos aspectos do Manifesto Comunista, como a “luta 

de classes”, o “materialismo dialético” e o “fim da propriedade privada”. Aponta 

que apenas instila inquietação ao propor o uso comum das propriedades e 

administração exclusiva destas pelo Estado, com repartição de riquezas. Todavia, 

importa em critério injusto e de desvirtuamento social. Salienta-se assim que a 

propriedade particular corresponde ao justo produto do trabalho empreendido 

conjugado com economias, razão por que conclui que: 

 

“esta conversão da propriedade particular em propriedade colectiva, tão preconizada 
pelo socialismo, não teria outro efeito senão tornar a situação dos operários mais 

precária, retirando-lhes a livre disposição do seu salário e roubando-lhes, por isso 

mesmo, toda a esperança e toda a possibilidade de engrandecerem o seu património e 

melhorarem a sua situação.”
8
 

 

 Assim, alicerça a proteção à propriedade no direito natural no direito 

natural do homem, a que foi conferida uma virtude – a natureza sensitiva – que 

implica na fruição dos objetos materiais e o direito “estável e perpétuo de possuí-

las”. Portanto, não se pode estabelecer o uso confuso coletivo, sendo assim, a 

propriedade sancionada pelas leis de Deus, encerra o texto papal indicando o 

                                                             
8
 PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum ou das Coisas Novas: sobre a condição 

dos operários. Disponível em <http://www.vatican.va/holy_father/leo_xiii/encyclicals/document 

s/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum_po.html>. Acessado em 02-04-2011. 
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nono mandamento, inscrito no Antigo Testamento em Êxodos 
9
 capítulo 20, 

versículo 17, como regra inerente de respeito à propriedade de cada indivíduo, 

bem como salienta que a propriedade é compromisso dos pais com seus filhos, 

pela “criação dum património que os ajude a defender-se, na perigosa jornada 

da vida, contra todas as surpresas da má fortuna” 
10

. Diante disso, atribui ao 

comunismo um princípio de empobrecimento, pela injustiça do sistema e 

perturbação da classe social e da família. 

 Todavia, a Igreja busca empreender as forças para dar à questão operária a 

melhor solução possível, por meio da medida da prudência e consenso, ou seja, 

não na luta, “mas na concórdia das classes”. Para tanto propões alguns princípios 

e proposições, que entendem verdadeiramente solucionar o conflito.  

 

3. AS SOLUÇÕES DO CONFLITO NA ENCÍCLICA RERUM NOVARUM 

 

 A responder ao conflito que delineou a encíclica em estudo traça algumas 

diretrizes e proposições. Inicialmente, afirma ser impossível que todos sejam 

alçados ao mesmo nível, haja vista as diferenças peculiares a cada indivíduo, que 

se revertem, num todo na necessária variabilidade da coletividade.  

 De outro lado, expressa a necessidade do trabalho, pois o homem não é 

destinado a viver em ociosidade, sendo que a condenação do pecado inicial é o 

sustento pelo suor de seu trabalho e uma vida em que experimentará dores e 

sofrimentos. Adverte, que qualquer que proponha extinguir com a necessidade do 

trabalho, a cessação das dores e sofrimentos está a enganar os povos.  

Por fim, propõe a concórdia. Assevera a encíclica papal de 1891 que as 

classes não são inimigas natas, ao contrário devem agir simbiosamente, já que 

“não pode haver capital sem trabalho, nem trabalho sem capital”, sendo que a 

                                                             
9
 Não desejarás a mulher do teu próximo, nem a sua casa, nem o seu campo, nem o seu boi, nem 

a sua serva, nem o seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. 
10

 PAPA LEÃO XIII. Carta Encíclica Rerum Novarum ou das Coisas Novas. 
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Igreja é “guarda e intérprete”, agindo para “aproximar e reconciliar os ricos e 

os pobres” e “lembrando às duas classes os seus deveres mútuos e, primeiro que 

todos os outros, os que derivam da justiça” 
11

.  

 Os mecanismos de consenso compreendiam o reconhecimento das 

obrigações e deveres dos operários e dos patrões. 

 Compreendiam nas obrigações e deveres ao pobre e ao operário: a) 

fornecer integralmente todo o trabalho contratado; b) não lesar o patrão, nem 

seus bens, nem sua família; c) não utilizar violência nas suas reivindicações. 

 As obrigações e deveres dos ricos e patrões correspondiam: a) não tratar o 

trabalhador como escravo, ou seja, as jornadas não poderiam ser exaustivas, 

sonegando a vida cristã e em comunhão com sua família e comunidade, logo, 

seria devido também um descanso no dia do Senhor; b) respeitar a dignidade do 

homem e a honradez do trabalho que não merece ser objeto de subestimação; c) 

proibição do trabalho superior às forças e com jornadas reduzidas em trabalhos 

prejudiciais a sua saúde; d) o trabalho das mulheres e das crianças; e) dar a cada 

um o salário compatível, numa justa medida do salário, inclusive de forma a 

coibir as infringências cristãs e tentações; f) respeito ao associativismo.  

 Para atenção dos patrões e ricos, cuidou a encíclica de explicar a medida 

usurária na exploração do trabalho e a necessidade de respeito do próximo 

correspondente ao trabalhador que lhe presta serviços, em compreensão da 

palavra de Jesus Cristo. Expressa que não há vergonha no trabalho, mas na 

condenável desumanidade de tornar homens “como de vis instrumentos de lucro, 

e não os estimar senão na proporção do vigor dos seus braços”. A encíclica 

explica ainda que ao lado do respeito às posses, há que se estabelecer seu correto 

e legítimo uso, apontando ser a concessão de bens aos necessitados.  

Conclui a encíclica que a verdadeira compreensão é a da dignidade do 

homem e a necessária virtuosidade em seus costumes na caridade, ressaltando a 

caducidade dos bens e posses diante da imortalidade da alma e apontando a 

                                                             
11

 Idem ibidem. 
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solução do conflito de classes na amizade e obediência dos preceitos cristãos. 

Portanto, o que a Encíclica Papal Rerum Novarum propôs foi a valoração dos 

preceitos cristãos que impõe a dignidade inerente a toda e qualquer pessoa e ao 

trabalho, o que, em consequência orienta em uma exploração não usurária do 

trabalho pelos patrões e ricos. Enfim, a proposta é de distribuição de renda, 

alicerçada em princípios éticos-cristãos de fraternidade, caridade e de justiça 

social.  

 

4. A ENCÍCLICA RERUM NOVARUM, O ESTADO LIBERAL E O NOVO 

PAPEL DO ESTADO:  

 

Em 1891 o Liberalismo se encontrava decadente, princípios até então 

essenciais de que pactos deveriam ser cumpridos e do liberalismo contratual já 

não são suficientes a atender a instabilidade social, cuja perspectiva do Manifesto 

Comunista buscava imprimir. Aliado a isso, o Iluminismo acabou por 

desconstruir os dogmas cristãos, trazendo a perspectiva da Razão nas ciências, 

inclusive na Filosofia. 

 Embora, a princípio, a Encíclica traga a impressão de alteração da visão da 

Igreja e Papa Leão XIII quanto ao papel do Estado Liberal, em verdade, a 

Encíclica cuidou de apaziguar os movimentos sociais e econômicos (acima 

sintetizados) que punham em xeque a própria forma de Estado.  

 Veja que na Encíclica não se nega a oposição entre o Capital e Trabalho, 

mas aduz que da luta entre estes antagônicos não resultará solução, mas apenas a 

partir da concórdia. Assim, a Igreja faz um papel saliente de pacificação social, 

mas não deixa de abrilhantar o vetor da concorrência como motriz, bem como 

propõe a atuação do Estado num novo papel. A solução modifica a perspectiva 

do liberalismo do Estado, mas o mantem, ao mesmo tempo em que a Igreja 

reafirma seus dogmas e axiomas.  
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 Portanto, uma das maiores contribuições da Encíclica foi de propor a 

intervenção do Estado, orientando os governantes, “num curso de ordem geral” 

de que uma “nação próspera” decorre justamente dos: 

 

“costumes puros, as famílias fundadas sobre bases de ordem e de moralidade, a prática e 
o respeito da justiça, uma imposição moderada e uma repartição equitativa dos encargos 

públicos, o progresso da indústria e, do comércio, uma agricultura florescente e outros 

elementos, se os há, do mesmo género: todas as coisas que se não podem aperfeiçoar, 
sem fazer subir outro tanto a vida e a felicidade dos cidadãos.” 

 

 O Estado pode e deve contribuir ao melhoramento da classe operária, 

ingerindo-se na Economia a fim de atender o interesse comum e remediar a 

condição dos trabalhadores, seus cidadãos. Afinal, o “Governo é para os 

governados e não vice-versa”, razão por que cumpre ao Estado o respeito ao 

direito dos seus cidadãos, prevenindo e vingando a violação, coibindo a greve 

por seus tumultos à ordem, mas assegurando o direito ao associativismo – as 

corporações operárias. Quanto às corporações operárias, destaca a encíclica o seu 

papel e propõe seu reconhecimento pelo Estado, haja vista que seu “direito de 

existência foi-lhes outorgado pela própria natureza”. 

 Assim, estipula como dever de equidade dos Estados, a preocupação com 

trabalhadores, de modo que seu serviço em benefício da sociedade e que 

corresponda a uma sobrevivência digna, que contemple habitação, vestuário, 

alimentação e uma vida sem privações, predispondo a uma atitude paternalista. 

 

5. A ENCÍCLICA RERUM NOVARUM E SEUS REFLEXOS BRASIL E 

NO DIREITO DO TRABALHO: 

 

Contemporaneamente a toda ebulição intelectual do fim do Século XIX, 

há uma nova perspectiva do Estado, não de sua inação, mas agora com sua 
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intervenção a fim de agir na promoção e regulação e atendimento dos direitos 

sociais. 

Analisado o contexto histórico contemporâneo à Encíclica Rerum 

Novarum, bem como suas orientações individuais e ao Estado, cumpre analisar 

suas diretivas diante da conformação atual do Direito do Trabalho no Brasil, 

considerando os fundamentos e limites da atuação estatal. 

Com efeito, a transição do regime escravo para assalariado foi catalisador 

das ideias pré-trabalhistas, que no Brasil se imiscui com a própria ideia de 

Estado-Providência, na medida em que a Constituição de 1934 que (pretende) 

inaugurar um Estado de Bem Estar Social, inclui uma série de direitos dos 

trabalhadores. Alfredo Bolsi retrata bem o caso brasileiro e define o Estado-

Providência como um “vasto e organizado aparelho público que ao mesmo 

tempo estimula a produção e corrige as desigualdades do mercado”(BOLSI, 

1992, p. 274), observando, no entanto que não pode relegar o balanço receita-

Estado. Não sendo possível negar o caráter paternalista, mas autoritário, do 

período contemporâneo às primeiras normas trabalhistas. 

Gize-se que os matizes contidos na encíclica papal em estudo, 

correspondiam muitas vezes às propostas narradas, como a de Enrique Serra 

Padrós, em que orienta que: 

 

[...] na perspectiva do bem-estar social, as orientações dos Estados visavam a aspectos 

múltiplos. Desde intermediações entre patrões e trabalhadores (fixação de níveis 
salariais, duração do contrato, direito à férias) até sistemas de proteção sociais mais 

complexos. [...] A ideia era a de que a comunidade nacional assegurasse o bem-estar 

social. (PADRÓS in REIS FILHO et. Al. 2003, p. 255) 

 

A perspectiva intervencionista que ganhava contorno no Século XIX e 

com menções na Encíclica Rerum Novarum ganhou relevo constitucional de 

normas de proteção social se deu com Constituição Mexicana de 1917, que 

dedicou disposições aos direitos sociais e do trabalhador. Na mesma esteira, de 

primordial importância, a Constituição Alemã de Weimar (1919), que criou 
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disposições que cuidavam de pessoas hipossuficientes, por meio de direito 

„capacitantes‟, afastando-se do individualismo e aproximando-se da ideia 

coletiva, da liberdade social, que invocava um desenvolvimento econômico com 

Justiça social.  

No Brasil, a legislação trabalhista foi resultado de um longo processo de 

luta e reivindicações operárias, com influência dos princípios de proteção ao 

trabalhador
12

. O Estado (da década de 30) “foi forçado a intervir nas relações 

entre empregados e empregadores, a fim de organizá-las em moldes mais justos, 

coibindo abusos que se praticavam à sombra da liberdade de contratar” 

(GOMES; GOTTSCHALK, 1975, p. 178). A Constituição da República dos 

Estados Unidos do Brasil de 1934 desponta com seu sentido eminentemente 

social, estabelecendo direitos sociais e de proteção ao trabalho.  Patente os 

reflexos da ideia de substituição da ordem econômica liberal pela 

intervencionista que lhe é peculiar no Brasil, mantendo a preservação do 

capitalismo de um lado, mas carrega a feição social, assumindo um conteúdo 

ideológico. O modelo atual definido na ordem econômica na Constituição de 

1988, como um modelo aberto que, a partir de uma interpretação dinâmica, é 

capaz de instrumentalizar as mudanças da realidade social, podendo ser descrito 

como modelo de bem-estar, aspectos que muito fazem lembrar os mencionados 

contidos no teor da Encíclica Rerum Novarum.  

Conquistou a Constituição de 1988 o que GRAU (2008, p. 337) retrata 

assim:“a constituição de 1988 é, fidedignamente, a Constituição do Brasil, do 

Estado brasileiro e do povo brasileiro, conformado pela hegemonia dos grupos 

dominantes mas, concomitantemente, em potência capacitado – o povo a 

projetar a sua própria hegemonia”. Entretanto, a generalidade da proteção 

constitucional e celetista merece maior reflexão, tendo em vista a autonomia 

privada e os limites da interferência estatal no âmbito econômico.  

Neste contexto, premente a reflexão acerca da ingerência estatal na 

economia por meio de imposição de normas mínimas de proteção a instalar uma 

                                                             
12

 Defendidos pelo Papa Leão XIII em sua encíclica Rerum Novarum, de 1891. 
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situação de equilíbrio entre os participantes da relação contratual de emprego e 

protegendo um mínimo de proteção ao trabalhador, atuação orientada pela 

encíclica papal de Leão XIII há cento e vinte anos e deixou a mensagem de 

Justiça Social, equidade e respeito aos direitos humanos, ainda que sob a 

compreensão dos princípios ético-cristões que apregoa e pela caridade. Paralelo a 

isso, pertinente menção de que “a base antropológica dos direitos fundamentais 

não é apenas o „homem individual‟, mas também o homem inserido em relações 

sociopolíticas e socioeconômicas e em grupos de várias naturezas, com funções 

sociais diferenciadas” (CANOTILHO, 2003, p. 407). 

A influência da Encíclica Papal de 1891 é notável, até mesmo diante do  

contexto em que se expressou o Estado atuante, o Estado Providência que acabou 

adensando sua proteção e distinguindo “o emprego [n]uma categoria jurídica e o 

pleno emprego um objetivo político, a crise que sobre ele recai importa mudança 

em três funções básicas do trabalho, na sociedade capitalista: as funções 

produtivas, redistributiva e de socialização” (FERREIRA in SANTOS (Org.), 

2002, p. 258).  

Do liberalismo ao Estado Social, premente a necessidade de ação do 

Estado, a assegurar a dignidade das massas de miseráveis, atuando de forma a 

conter a vontade deliberada do capital e de acumulação de riqueza, a permitir a 

dignidade do trabalhador, em franca limitação de abusos do dono do capital. 

Neste vértice, incluiu-se nas Constituições Sociais, regulação tanto da Ordem 

Econômica, como de direitos fundamentais e sociais, dentre estes o de proteção 

ao trabalho, e garantia de um trabalho digno. Surgiu assim, a legislação de 

proteção ao trabalhador.  Assim, agasalha de um lado a livre iniciativa (art. 1º., 

IV e art. 170 da Constituição de 1988) e de outro a dignidade da pessoa humana 

(art. 1º, III, da Constituição de 1988) que remete a todo conteúdo do Título II, da 

Constituição (Direitos e Garantias Fundamentais), de modo a atingir o escopo 

primordial que é a construção de uma sociedade mais justa (art. 3º, I, da 

Constituição de 1988), para tanto cuida dos direitos fundamentais (art. 5º da 

Constituição de 1988) e direitos sociais (art. 7º e 8º da Constituição de 1988), que 
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integram também os direitos fundamentais, por consistir em medida que 

contribui à dignidade humana pela emancipação do trabalhar num patamar 

civilizatório.  

 

5.1. A Encíclica Rerum Novarum e seus reflexos Brasil e no direito do 

trabalho 120 anos depois, tempos de Revolução Cibernética, Tecnológica e 

Globalização: 

 

As considerações havidas acerca da influência da Encíclica da Rerum 

Novarum não podem ser objeto de história, mas considerados seus fundamentos 

até nos dias atuais, pois a proteção do trabalhador deve ser objeto de ação 

conjunta de todos os atores sociais, mas principalmente de uma atitude 

gerenciadora do Estado. Os considerandos presentes no texto escrito há 120 anos 

ainda se mostram atuais numa sociedade que se convive com formas de trabalho 

análogas ao de escravo, trabalho infanto-juvenil e mesmo trabalhos em jornadas 

superiores há dez horas diárias e sem um descanso semanal, por abuso de 

sistemas flexibilizadores (como do Banco de horas), como rotineiramente se 

observa. 

Ainda hoje, a escolha do perfil de atuação estatal e a inscrição dos direitos 

mínimos no artigo 7º da Constituição de 1988, constitui um limite e que não 

merece ser objeto de flexibilização a relegar ao jugo das forças do capital 

novamente. Seja pelos diversos defeitos que envolvem o Sindicalismo brasileiro, 

seja pela inerente intenção de acumulação (e não de caridade como propôs a 

Encíclica de 1891) do Capital.  

Diante disso e a bem do desenvolvimento que traça uma cláusula que veda 

o retrocesso social, a medida de interferência de Estado e respeito as regras 

mínimas atingidas pelo trabalho que se traduzem numa dignidade do trabalhador 

sua família, impensável que o Direito se inclina a olvidar o plano 
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socioeconômico que justificou a interferência estatal, como se bem extrai da 

Encíclica de 1891. Assim, numa reflexão dos 120 anos, a premissa é a 

manutenção da legislação cogente e a forte atuação estatal, não sucumbindo as 

falácias do discurso neoliberalista de flexibilização e desregulamentação.  

RODRIGUES PINTO bem define que mesmo com a legislação trabalhista, ainda 

assim a perfídia existente corresponde à exata medida da miséria dos muitos 

milhões de famintos, razão por que em artigo publicado em 2010 propõe algo 

semelhante ao proposto pela Encíclica papal Rerum Novarum em 1891, a 

Esperança, a fé, a Sociedade e o Direito como medidas de manutenção do 

trabalho e de dignidade do homem: 

 

Precisamos todos refletir sobre o quanto dependemos da nossa própria fé e da terna 

insanidade da esperança para mudar o homem. Se não iniciarmos esta obra, hoje e 

agora, não há perspectiva a traçar para a sociedade contemporânea, porque não haverá 

sociedade no futuro, nem para o trabalho, porque o trabalho terá ficado infecundo, nem 

para o direito, porque o direito terá morrido inane. (RODRIGUES PINTO, in LTR ano 

74, n. 1. p.12)  

 

Embora o Direito do Trabalho se deite sobre a base econômica, pois o 

Direito primordial do trabalho repousaria no Direito ao emprego. Certo que 

desde as teses contemporâneas à Revolução Industrial, dentre as quais se destaca 

a do objeto de - a Encíclica Papal Rerum Novarum – , o Direito do Trabalho se 

alicerça na necessidade de equacionar o econômico e social. Portanto, seu debate, 

120 anos depois e em tempos de Revolução Tecnológica, Cibernética, Genética, 

Globalização, não pode abalar os fundamentos de proteção do trabalho que é a 

dignidade da pessoa humana.  

Lógico que a volatilidade do capital, tornou os Estados enfraquecidos em 

suas decisões. Todavia, a dinâmica do homem e do capital devem observar esses 

novos parâmetros. Ainda assim, a sociedade não pode deixar de resistir na 

manutenção da dignidade do homem, aí compreendido o seu conteúdo mínimo 

de direitos no contrato de emprego e nas relações de trabalho.  
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Importa assim, repensar o Direito do Trabalho não para flexibilizá-lo ou 

desregulamentá-lo – o Capital não precisa de proteção –, mas sim, observando a 

experiência e a casuística pretérita, inclusive da Encíclica Papal Rerum 

Novarum, para perceber que a proposta não deve ser de isenção do Estado e de 

livre regulação entre as partes – Capital e Trabalho, mas de manutenção da 

intervenção estatal e fortalecimento das partes coletivas, que saberão guiar de 

modo mais adequado os anseios a si peculiares.  

Logo, as medidas de proteção já tratadas há cento e vinte anos devem 

ainda sim ser incluídas no prospecto, numa ótica positivo do pensar o Direito do 

Trabalho para futuro, contemplando os direitos do trabalhador até então alçados 

como um mínimo a ser permitido dentro de uma sociedade que pretende manter 

um patamar civilizatório de seus cidadãos.  

Entretanto, o Direito que acompanha os fatos sociais não é estático, assim, 

sua dinâmica deve ganhar atenção não só na atuação do Estado por meio de 

normas gerais e abstratas, mais implementar uma maior e mais efetiva 

participação dos negociantes coletivos, numa ressignificação da negociação 

coletiva no implemento de cláusulas que a partir do conteúdo mínimo, consigam 

contemplar as peculiaridades do Capital e da categoria, atingindo pelos princípios 

da Adequação Setorial Negociadas e da Criatividade meios de se respeitar o 

conteúdo mínimo (que insiste-se, corresponde a um patamar de dignidade do 

trabalhador) e mesmo assim, mostrarem-se atuais as demandas econômicas e 

sociais. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Os últimos séculos foram palco de mudanças significativas nos planos 

social e econômico, dentre as quais importou em proeminente distinção no plano 

histórico a Encíclica Rerum Novarum, não só pelos aspectos que aborda, mas 
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também por constituir pilar da Doutrina Social da Igreja, enverando aspectos de 

equidade e Justiça Social.  

Inegável a influência do contexto europeu no Brasil, em que muito 

embora não detivesse um cenário industrial compatível ao que tratou as coisas 

novas descritas na encíclica papal, tinha um cenário de recente transição do 

regime escravocrata.  Com a República, a industrialização tardia no Brasil, e toda 

produção intelectual europeia imprimiu forte influência no Direito Constitucional 

e Direito do Trabalho no Brasil, que na década de 1930 acabou por acolher 

fundamentos de proteção ao proletariado e de direitos sociais, com intervenção 

estatal, na finalidade do Estado de construir uma sociedade justa, na valorização 

do trabalho e na garantia de direitos fundamentais e sociais (trabalhistas) 

mínimos. 

Por tais traçados, em que se constatam expressa ou implicitamente 

muitos princípios e proposições tratados na Encíclica Rerum Novarum há cento e 

vinte anos atrás na formação do Direito do Trabalho e sua conformação atual no 

Brasil. Assim, pertinente a comemoração desses 120 anos da Encíclica e 

importante uma reflexão sobre a evolução social que se fez no período, a fim de 

refletir sobre os conceitos sedimentados.  

Contemplando a dinâmica dos fatos sociais e do Direito que os deve 

acompanhar, interessa o encontro de ideias precursoras e contemporâneas aos 

120 anos encíclica em estudo, inclusive a estabelecer um caminho de 

manutenção das linhas protetoras do Direito do Trabalho, em tempos em que a 

sua flexibilização aparece como solução para muitos dos problemas econômicos, 

mas em que a miséria e a exploração estão longe de terem sido excluídas do 

panorama social. Logo, num cenário em que os direitos sociais ainda merecem 

mais que uma simples garantia do mínimo do Estado, vez que importam na 

atuação estatal “no campo da realização da justiça social, notadamente para 

assegurar níveis mínimos de liberdade e igualdade fática e não meramente 

formal”(SARLET, 2010, p. 381). Assim, devem ser compreendidos na dimensão 

de “direitos fundamentais dos direitos sociais no âmbito da ordem constitucional 
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pátria [...] uma autêntica norma de direito fundamental” (SARLET, 2010, p. 

383) 

Cento e vinte anos depois a proposta do Direito do Trabalho atual deve ser 

a manutenção das ideias de intervenção estatal  e proteção do trabalhador, como 

tratou a Encíclica Rerum Novarum e uma fortificação e ampliação da natureza 

dessas normas (como de direito fundamental), bem como do associativismo, que 

também foi objeto do texto papal. Assim, a perspectiva do Direito do Trabalho 

cento e vinte anos depois deve se inclinar para, considerando o nível de 

desenvolvimento conquistado (ou seja, sem implicar em regressão), subir um 

degrau e intensificar o papel dos Sindicatos, considerando a importância do 

associativismo como meio de adequar as peculiaridades dos setores e dos 

trabalhadores, numa perspectiva mais singular do Direito. 
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ORIGEM DO SISTEMA DE INCAPACIDADES DO DIREITO CIVIL 

BRASILEIRO 

 

ORIGIN OF THE SYSTEM OF INCAPACITIES OF THE BRAZILIAN CIVIL LAW 

 

Felipe Quintella Machado de Carvalho 

 

  

RESUMO 

Para melhor se repensar o sistema de incapacidades do Direito Civil brasileiro, no contexto da 

crise atual, é indispensável uma análise histórica que identifique o momento da sistematização 

da teoria esparsa, que trabalhava as capacidades dentro do sistema romano dos estados 

(status) com as respectivas capitis deminutiones. Partindo de breves noções do Direito 

Romano, passando pelo Direito português das Ordenações, a pesquisa das fontes doutrinárias 

do Direito brasileiro após a independência revela ter sido Augusto Teixeira de Freitas, no 

Esboço de Código Civil de 1860, o primeiro sistematizador da teoria das incapacidades, 

sistema que, aliás, ainda constitui a base do atual. A pesquisa demonstra, outrossim, que 

alguns romanistas brasileiros fazem uma leitura inadequada do Direito Romano, enxergando 

nele institutos que não lhe eram próprios.  

PALAVRAS-CHAVE: SISTEMA DE INCAPACIDADES; HISTÓRIA DO DIREITO; 

DIREITO CIVIL; DIREITO ROMANO; STATUS; CAPITIS DEMINUTIONES. 

 

ABSTRACT 

To better understand the system of incapacities in the Brazilian Civil Law, in the context of 

the current crisis, a historical analysis which identifies the moment of the systematization of 

the sparse theory, which dealt with the Roman system of the states, with their respective 

capitis deminutiones, is indispensable. Starting from brief notions of Roman Law, passing 

through the Portuguese Law of the Ordenações, the research of the experts’ opinions reveals 

Augusto Teixeira de Freitas, in his Esboço de Código Civil of 1860, to be the first 

systematizer of the theory of incapacities, which system, by the way, is still the basis of the 

current one. The research shows, likewise, that some Brazilian romanists read the Roman Law 

inappropriately, seeing there institutes which do not belong there.  

KEYWORDS: SYSTEM OF INCAPACITIES; HISTORY OF LAW; CIVIL LAW; 

ROMAN LAW; STATUS; CAPITIS DEMINUTIONES. 

 

 

  

1 INTRODUÇÃO 
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O sistema das incapacidades consagrado pelo Direito Civil pátrio encontra-se em 

crise. O ataque vem de todos os lados. Em síntese, tem-se discutido questões como a 

autonomia de crianças e adolescentes, a inadequação das noções de pessoa que, por 

“enfermidade ou deficiência mental”, não têm o necessário discernimento para a prática dos 

atos da vida civil, bem como as problemáticas dos ébrios habituais e viciados em tóxicos, 

assim como a da prodigalidade. Repensar o sistema das incapacidades revela-se, pois, 

imprescindível. 

  

Para analisar e criticar o estágio atual do sistema, convém compreender o 

desenvolvimento histórico da matéria, pois é possível que no estudo da trajetória da teoria das 

incapacidades se encontrem ideias que ajudem na releitura que se deve fazer hoje. 

  

Focando a pesquisa no Direito brasileiro, parte-se das principais fontes históricas do 

Direito pátrio: o Direito Romano, do qual se apresenta uma noção geral e sintética do 

tratamento do tema das (in)capacidades, por meio de rápida consulta a algumas fontes 

primárias e a romanistas estrangeiros e pátrios; o Direito português das Ordenações, do qual 

se apresenta uma notícia resumida da disciplina de questões correlatas ao tema das 

incapacidades.  

  

Feito esse estudo preliminar, passa-se, então, ao examine dos manuais e outros 

escritos jurídicos publicados após a independência nacional, para neles identificar a origem do 

atual sistema de incapacidades, passando, posteriormente, por um sucinto comentário acerca 

do Projeto Beviláqua.  
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2 OS STATUS, AS CAPITIS DEMINUTIONES, A TUTELA E A CURATELA NO 

DIREITO ROMANO 

  

   

  

O Direito Romano constitui o grande manancial de todo o Direito Civil pátrio, não 

apenas enquanto fonte histórica, mas também, até a promulgação do Código Civil de 1916, 

enquanto fonte formal do Direito brasileiro.  Daí a relevância de se ter ao menos uma noção 

sintética de institutos romanos ao se abordar qualquer tema do Direito Civil. 

  

Ao estudar o que seria um sistema de (in)capacidades em Roma, encontra-se, em seu 

lugar, um sistema de estados da pessoa: o de liberdade (status libertatis), atrelado ao exercício 

ou não deste direito; o de cidade (status civitatis), atrelado à submissão ou não ao ius civile 

(direito civil); e o de família (status familiae), atrelado ao exercício ou não de autonomia, ou, 

em outras palavras, de submissão ou não à autoridade de outrem. Originalmente, uma noção 

próxima à de capacidade referia-se à situação relativa a cada um desses estados. 

  

Desfrutavam do direito à liberdade os liberi, que podiam ser ingênuos – ingenui – 

(nascidos livres) ou libertos – libertini. Aos escravos – servi – a liberdade era negada. 

“Liberdade, de onde vem a denominação liberi, livres, é a faculdade natural daquele a quem é 

lícito fazer tudo quanto deseja, a não ser que seja impedido pela força ou pelo direito”.[1] 

  

Viviam sob a égide do ius civile os cidadãos romanos. Os estrangeiros, divididos em 

latinos e peregrinos, viviam exclusivamente sob a égide do ius gentium – direito das 

gentes.[2] Justiniano suprimiu a classe dos peregrinos deditícios em uma de suas constituições 

e corrigiu a dos latinos, em outra. A partir de então, todo liberto, em Roma, passou a desfrutar 

de cidadania romana.[3] 
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Quanto à distinção entre o direito civil e o das gentes, Gaio ensina:  

  

  

  

Todos os povos que se regem por leis e costumes usam, em parte, do seu 

próprio direito, e em parte de um direito comum a todos os homens. [...] O direito 

que um povo toma para si é, exclusivamente, o direito da própria cidade ou não, e 

chama-se direito civil, isto é, direito próprio da cidade, mas o direito que a razão 

natural constituiu para todos os homens é observado igualmente por todos, 

chamando-se direito das gentes, isto é, direito de que usam todos os povos. [4]  

  

  

  

Desfrutavam de autonomia os sui iuris. Já os alieni iuris viviam sob o poder do pater 

familias. “Segue-se outra divisão a respeito dos direitos das pessoas, pois umas são sui iuris e 

outras são alieni iuris. Das sujeitas a direito alheio (alieni iuris), umas estão sob o poder 

alheio, outras em poder do marido (...)”.[5] Eram, pois, alieni iuris, todos os membros da 

família – salvo o pater, que era quem exercia autoridade sobre os demais –, bem como as 

mulheres casadas. Veja-se que, no Direito antigo, não eram apenas os filhos que viviam sob a 

autoridade do patriarca, mas todos os que se encontravam abaixo dele na estrutura familiar 

(irmãos mais novos, filhos, netos, sobrinhos etc.), com suas respectivas esposas.  

  

As circunstâncias de ser ou não livre, viver sob o ius civile e ter autonomia 

consistiam, pois, nos estados da pessoa, os quais se deviam ao nascimento ou a certas 

situações prescritas pela ordem jurídica. Assim é que era escravo quem nascia escravo ou se 

tornava escravo por força do Direito, mas admitia-se que se tornasse livre, por meio da 

manumissão; era romano quem nascia de romano, mas admitia-se que o latino ganhasse 

cidadania romana, bem como o romano podia perdê-la; era sui iuris o emancipado ou o que 

alçava a posição de pater familias, e alieni iuris os infantes, mas admitia-se que um sui iuris 

abrisse mão de sua autonomia, integrando-se em uma família e sujeitando-se à autoridade do 

pater.  
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Ou seja, bem como a capacidade podia ser adquirida, podia também ser reduzida. As 

reduções da capacidade eram chamadas de capitis deminutiones.  

  

Por meio da capitis deminutio maxima, o liberi era reduzido à condição de escravo – 

o que importava alteração dos demais estados, com a consequente perda da cidadania e da 

autonomia (daí a adjetivação máxima).  

  

Por meio da capitis deminutio media, o romano perdia sua cidadania – e, 

consequentemente, sua autonomia – alteração no status familiae –, mas conservava sua 

liberdade (daí a adjetivação média). As Institutas de Justiniano oferecem como exemplo dessa 

capitis deminutio a proibição do uso da água e do fogo.[6]  

  

Por fim, por meio da capitis deminutio minima, o sui iuris passava a se sujeitar à 

autoridade de alguém, como quando a mulher sui iuris se casava, ingressando, por 

conseguinte, na família do marido, e sujeitando-se à autoridade do pater (que podia ou não ser 

o marido). Conservava, no entanto, sua liberdade e sua cidadania, pois a capitis deminutio 

mínima não alterava os estados de liberdade e cidade.[7] 

  

Havia, ainda, outra divisão das pessoas no Direito Romano. Algumas circunstâncias 

interferiam nas capacidades, entre as quais a idade. Conceberam-se as noções de puberdade, 

de menoridade e de maioridade. Ao tempo do Imperador Justiniano, o marco da puberdade 

havia se fixado, para as mulheres, aos doze anos, e, para os homens, aos catorze.[8] Já o 

marco da maioridade havia se fixado, para ambos os sexos, aos vinte e cinco anos.[9]  

  

Velava pelos interesses dos alieni iuris menores o pater familias, o qual exercia 

autoridade sobre eles. 
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 Os sui iuris menores, por sua vez, porquanto desfrutavam de autonomia, por não se 

encontrar sob o poder de outrem, eram postos sob tutela, se impúberes, ou sob curatela, se 

púberes, para que se lhes desse quem velasse por seus interesses.[10]  

  

Para concluir essa breve apreciação, cabe a lição de Antônio Ribeiro de Liz Teixeira 

a seus alunos na Universidade de Coimbra: 

  

  

  

As diferentes qualidades que se dão aos homens, em virtude das quais 

segundo as Leis eles gozam direitos e têm obrigações que satisfazer, ainda que 

muitas e diversas, concentram-se, segundo o sistema dos Romanos, em qualidades 

mais principais, que reunidas na mesma pessoa formam para ela o que eles 

chamavam status, caput, palavras que têm uma ideia muito complexa, pois que 

abrangem todos os direitos e deveres sociais, em cuja fruição consiste a perfeita vida 

civil. 

  

[...] 

  

Este estado – status, –ou vida civil – caput, – tem no mesmo sistema dos 

Romanos por elementos: 1º a liberdade (libertas); 2º a cidade (civitas); 3º a família 

(familia); e a reunião dos direitos e obrigações nascidas exclusivamente destas três 

fontes forma o status, o caput civile dos Romanos; sendo status palavra técnica da 

sua linguagem jurídica com ideia complexa dos três elementos referidos, os quais 

desenrolados ou desenvolvidos pelas Leis ou regras, mas unidos, formam o principal 
quadro das pessoas na Sociedade Civil Romana, cujo Direito, repetimos, nos é 

subsidiário, e fonte a mais copiosa da nossa legislação.[11]   

  

    

  

2.1  Capacidade de direito, capacidade de fato, incapacidade absoluta e incapacidade relativa 
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A consulta a fontes primárias do Direito Romano não revela uma sistematização das 

capacidades em capacidade de direito e capacidade de fato, e em incapacidade absoluta e 

incapacidade relativa. A pesquisa nos romanistas estrangeiros leva à mesma conclusão. 

  

Mackeldey ensina que: 

  

  

  

A capacidade legal de um homem consiste nas qualidades que ele deve possuir para 

que possa ter e adquirir direitos. Essa capacidade é geral ou civil. Nenhuma outra 

condição além de ser homem é necessária para a capacidade geral ou natural. 

[...] 

  

No Direito Romano, nem todo homem era pessoa e nem toda pessoa gozava do 

mesmo grau de capacidade civil, que dependia de certas qualidades civis, 

determinadas tanto pelo direito público quanto pelo direito privado.  

  

A qualidade particular que determinava a capacidade civil chamava-se estado 

(status ou caput). [12] 

  

  

  

Encontra-se em Maynz lição no mesmo sentido.[13] Warnköenig segue semelhante 

linha[14] e, quanto aos menores impúberes, chega a afirmar que não seriam pessoas.[15]  

  

Gustav Hugo, ao tratar da história do Direito Romano, esclarece que nem sempre as 

condições naturais e civis da pessoa foram denominadas status, e assinala que na época de 

Cícero a palavra ainda não era usada. Segundo Hugo, muitas outras circunstâncias, além da 

liberdade, da cidade e da família, constituíam estados, mas acabaram não sendo estudadas, 

porquanto os romanistas se prenderam aos três status que aparecem nas Institutas e nas 

Pandectas. [16] 
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Pois bem. Na geração de romanistas do século XX percebe-se uma visão dos status 

da pessoa no Direito Romano mais vinculado a um sistema de incapacidades, falando-se já em 

incapazes, ao que parece em razão da sistematização da teoria das incapacidades pós-

codificação do Direito Civil.  

  

Na obra de Eugêne Petit se encontra o seguinte: 

  

  

  

As pessoas sui iuris não estão submetidas a nenhum dos quatro poderes estudados 

anteriormente, e não dependem de nada mais do que delas mesmas. Dividem-se em 
capazes, que podem cumprir sozinhos todos os atos jurídicos, e incapazes, para os 

quais o direito organizou uma proteção, dando-lhes um tutor, ou um curador (Gaio, 

1, § 142). Formando a capacidade o direito comum, estudaremos as pessoas 

incapazes, que é o que interessa. Há, pois, quatro causas de incapacidade: a) A falta 

de idade: dava-se um tutor aos impúberes, e a partir de certa época se deu também 

um curador aos menores de vinte e cinco anos. – b) O sexo: as mulheres, no direito 

antigo, estavam em tutela perpétua. – c) A situação das faculdades intelectuais: 

todos os que padeciam desta enfermidade estavam providos de um curador. – d) A 

prodigalidade: o pródigo era impedido e posto em curatela. [17] 

  

  

  

Pietro Bonfante ensina que: 

  

  

  

Sujeito de direito ou capaz de direitos é somente o homem, já que hominum omne 

ius costitutum est. Mas em todos os homens eram na sociedade romana sujeitos de 

direito. Além de ser homem, necessitava-se de outras condições essenciais: ser livre 

(status libertatis), e, quanto às relações iuris civilis, ser cidadãos (status civitatis). 

  

O homem que reúne em si as condições que o fazem capaz de direito é chamado 

com uso já técnico, ainda que não romano, pessoa, porque a capacidade jurídica 

toma também o nome de personalidade. 
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[...] 

  

Além dos requisitos essenciais à capacidade jurídica, ou seja, os indispensáveis para 

a aquisição de qualquer direito, há muitas condições das quais depende que a pessoa 

possa ou não adquirir certos direitos. [18] 

  

  

  

Mais adiante, pontua: 

  

  

  

As condições que têm uma influência mais geral sobre a capacidade jurídica, no 

sentido de aumentá-la ou diminuí-la, podem reduzir-se às seguintes: ser pessoa sui 

iuirs ou alieni iuris, o status familiae ou agnação, a consanguinidade ou cognação, a 
idade, o sexo, a saúde do corpo e da mente, a condição social ou a profissão, a 

religião, a infâmia, a origem e o domicílio.[19] 

  

  

  

Curioso é o que se constata da análise dos romanistas brasileiros. De todos os 

pesquisados, são os únicos que tratam de capacidade de direito e de fato, e de incapacidade 

absoluta e relativa em Roma – o que reflete, inegavelmente, a sistematização da teoria das 

incapacidades no Brasil, que será examinada adiante. 

  

Veja-se o que ensina Ebert Chamoun: 
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A capacidade de ser sujeito de direito é um estado potencial. A 

atualização da capacidade denomina-se titularidade. A capacidade transforma-se em 

titularidade através da aquisição de um direito, a qual se pode processar de duas 

maneiras: imediatamente ou sem a manifestação da vontade do sujeito de direito e 

mediatamente ou com a manifestação da vontade do titular, caso em que não se 

verifica apenas uma geral aquisição de direito, mas um ato de aquisição do direito. 

Distingue-se a noção abstrata de capacidade e a noção concreta e positiva de 

titularidade mediata. Realizando-se, esta última, através da manifestação de uma 

vontade, é óbvio que se exija, em primeiro lugar, que a vontade esteja formada, 

depois, que haja adquirido uma certa maturidade. À primeira e à segunda noções dá-

se o nome de capacidade de direito; a última denomina-se capacidade de fato. 

  

O direito romano, diferentemente do direito moderno, não entendia que 
todo homem fosse investido de personalidade. Três eram os requisitos da 

personalidade: a liberdade, a cidadania e a família, designados respectivamente com 

as expressões status libertatis, status civitatis e status familiae. A perda de um 

desses estados chamava-se capitis deminutio. Havia portanto, três capitis 

deminutiones: a máxima ou perda da liberdade, a média ou perda da cidadania e a 

mínima ou perda da família. A capitis deminutio maxima ocasionava também a 

perda da cidadania e da família, e a capitis deminutio media acarretava ainda a perda 

da família. 

  

A capitis deminutio excluía ou restringia a capacidade de direito. Assim 

não a possuíam ou a possuíam de modo restrito os escravos, por serem privados do 

status libertatis, os peregrinos ou estrangeiros, por lhes faltar o status civitatis, e os 

filhos-família enquanto não tinham o status familiae. Veremos que essas 

incapacidades sofreram atenuações. 

  

Por outro lado, havia pessoas que não tinham capacidade de fato. A 

incapacidade de fato era absoluta e relativa. A primeira referia-se aos atos da vida 

civil; a segunda atingia apenas os atos que diminuíam o patrimônio, salvo quanto à 
mulher. [20] 

  

  

  

Moreira Alves, após expor a matéria à maneira dos romanistas estrangeiros, segue a 

linha de Chamoun: 
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Toda pessoa física tem personalidade jurídica (e, consequentemente, capacidade 

jurídica). Nem sempre, no entanto, pode, por si mesma, adquirir e exercer direitos, 

ou contrair obrigações. Para isso, veja-se que é preciso que ela tenha o que, 

modernamente, se denomina capacidade de fato, isto é, aptidão para praticar, por si 

só, atos que produzam efeitos jurídicos. 

  

[...] 

  

Ao lado dos capazes de fato – o que, como vimos, é a regra –, há os incapazes, em 

virtude da idade ou do sexo, ou das doenças mentais, ou da prodigalidade. 

  

A incapacidade de fato admite gradações: incapacidade absoluta e incapacidade 

relativa. 

  

Os absolutamente incapazes são aqueles que, por não terem vontade, não podem 

praticar, por si só, qualquer ato que produza efeito jurídico. São eles: 

  

a) os infantes; 

  

b) no direito pré-clássico, os infantiae proximi; e 

  

c) os doentes mentais (furiosi, dementes e mentecaptii), exceto nos intervalos de 

lucidez (o que, segundo a opinião dominante, só podia ocorrer com os furiosi), 

  

Os relativamente incapazes são os que não podem praticar, por si só, atos 

que diminuem seu patrimônio. Quanto aos atos que o aumentam, podem efetuá-los 

sem qualquer restrição. 

  

[...] 

  

São relativamente incapazes em Roma: 
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a) no direito clássico e pós-clássico, os infantiae proximi; 

  

b) os pubertati proximi; 

  

c) no direito pós-clássico, os púberes menores de 25 anos; 

  

d) as mulheres até o século IV d.C. (quando se tornam capazes), com relação apenas 

a determinados atos que nem sempre lhe diminuíam o patrimônio; e 

  

e) os pródigos. [21] 

  

  

  

No entanto, ele mesmo ressalva que “os romanos não tinham termos específicos para 

exprimir essas três ideias: personalidade jurídica, capacidade jurídica e capacidade de 

fato”.[22]  

  

Mais tarde, é a vez de Cretella Jr. Conquanto siga a orientação dos romanistas 

estrangeiros, o autor, ao tratar da tutela e da curatela em Roma, distingue, como Chamoun e 

Moreira Alves, a capacidade de direito da capacidade de fato, bem como as pessoas que 

seriam absolutamente incapazes das que seriam relativamente incapazes.[23] 

  

  

3 BREVE NOTÍCIA DA DISCIPLINA DOS MENORES, DOS LOUCOS E 

DOS PRÓDIGOS NO DIREITO PORTUGUÊS DAS ORDENAÇÕES 
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É possível adotar-se como marco inicial, para o estudo do Direito positivo português, 

as Ordenações Afonsinas de 1448, aliás consideradas a primeira obra de positivação do 

Direito europeu moderno.[24] A adoção revela, no entanto, mera posição metodológica, pois 

não se desconhecem fontes positivas anteriores no Direito português. 

  

As Afonsinas contemplavam os menores – considerados tais os homens com menos 

de vinte e cinco anos e as mulheres com menos de dezoito –, os loucos e os pródigos. Davam-

se-lhes tutores ou curadores, segundo a Ord. do Liv. 4, Tit. 86: “as leis imperiais 

estabeleceram que seja dado tutor e curador ao órfão menor de vinte e cinco anos, por 

entenderem que por sua fraqueza do entendimento não saberá reger sua pessoa e sua fazenda a 

seu proveito, bem assim estabeleceram e mandaram que seja dado curador à pessoa e fazenda 

do homem, que desordenadamente e sem discrição gasta e destrói sua fazenda, que é chamado 

em direito pródigo. E porque entre estes, a saber, sandeu, e pródigo, fizeram os sabedores 

diferença; porém entendemos tratar primeiramente do sandeu, que é de maior importância que 

o pródigo”.  O preceito, conquanto não mantido nas Ordenações Manuelinas de 1521, volta 

nas Filipinas, de 1603, no Liv. 4, Tits. 102 e 103. 

  

Sobre os menores, contemplava ainda o Direito das Ordenações a possibilidade do 

que ficou conhecido, na doutrina, como suprimento de idade. Convém ler diretamente a Ord. 

Liv. 3, Tit. 120 (das Afonsinas), cuja essência se encontra na Ord. Liv. 3, Tit. 87 das 

Manuelinas e na Ord. Liv. 3, Tit. 42 das Filipinas:  

  

  

  

Do órfão menor de vinte e cinco anos, que impetrou graça d’El Rey, para 

que fosse havido por maior 

  

Estilo é de antigamente em nossa Corte, que tanto que o Órfão varão 

chegue a vinte anos, e a fêmea a dezoito, logo pode impetrar graça de Nós, para que 

lhe sejam entregues seus bens, e hajam deles livre e comprida administração, 

contanto que eles sejam achados de bom siso e discrição, em tal guisa que 
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razoadamente os possam bem reger e ministrar. E este conhecimento deve ser 

cometido nas cartas das graças, que houverem, aos Juízes do Lugar, onde eles 

menores forem moradores, e seus bens estiverem; e perante eles menores devem ser 

justificadas essas Cartas, ante que lhe sejam esses bens entregues, e outorgada a 

administração deles; que se os ditos Juízos acharem, que os ditos Órfãos não eram 

de tal siso e discrição, que razoadamente possam seus bens reger e governar, não 

lhes devem  mandar entregar, porque com a dita cautela lhe devem sempre as ditas 

Cartas ser outorgadas: e assim foi sempre de há muito usado por geral ufança em 

nossa Corte.  

  

1 E declarando acerca do dito estilo Dizemos, que impetrando algum 

Órfão menor a dita graça, sendo assim justificada pelos Juízes da Terra, como dito é, 

ele daí em diante será havido por maior de vinte e cinco anos, em tal guisa que ainda 
que ele seja achado leso por causa de sua simpleza em algum contrato por ele feito 

depois da dita justificação, não será restituído ao dano, e lesão, que assim houver 

recebido em dito contrato, por ser feito ao tempo em que já é havido por maior, 

como dito é; porque a idade, que lhe a esse tempo faleceu para cumprimento de 

vinte e cinco anos, lhe fora suprida por a dita graça, que assim houve impetrada. 

  

2 E dizemos, que ainda que algum Órfão haja de nós impetrada a dita 

graça seja justificada perante os Juízes da Terra, como dito é, se ele vender, ou 

empenhar bens de raiz, que houver, ou parte deles, e ao depois se achar leso na 

venda, ou penhor deles, quer por os vender ou empenhar ao tempo que não era 

necessário vendê-los ou empenhá-los, quer por ser leso no preço, por que os vendeu, 

ou alguma outra qualquer guisa que seja, poderá ele pedir restituição acerca da dita 

venda, e penhor, assim como qualquer outro menor; porque a dita graça por Nós 

outorgada não se estende à alienação ou penhor assim feito dos bens de raiz, como 

dito é: salvo se na dita graça assim por Nós outorgada expressamente fosse 
declarado que ele dito menor pudesse livremente vender, ou empenhar os ditos bens 

de raiz, assim como maior de vinte e cinco anos; que em tal caso não poderá ele 

jamais em algum tempo pedir restituição da venda, ou penhor, que deles fizer depois 

da graça impetrada, e justificada, como dito é. 

  

3 E achamos por Direito que tal graça assim impetrada não aproveita ao 

Impetrante, a que foi alguma coisa prometida, dada ou deixada, em algum contrato 

ou testamento, ou por outra qualquer guisa, quando ele impetrante fosse de lídima e 

comprida idade etc., porque não poderá ele haver ou demandar a dita coisa ali 

prometida, dada ou deixada, até que haja verdadeiramente a dita lídima, e comprida 

idade, a saber, de vinte e cinco anos, não embargante a dita graça assim por Nós 

outorgada, e justificada; porque se nos casos acima anteriormente ditos deve-se a 

lídima e comprida idade entender da idade lídima naturalmente, e não civilmente, 

assim como é aquela idade lídima, que é impetrada, e suprida pelo Príncipe da terra, 
segundo havemos tratado neste Título.  
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Como se vê, as Ordenações não contemplavam nem a noção de estados (status), nem 

a de incapacidades. O que havia eram normas esparsas acerca da intervenção do Estado em 

certas situações ou a vedação de que certas pessoas praticassem determinados atos. Por 

exemplo, na Ord. do Liv. 4, Tit. 15, § 2º, das Afonsinas, preceituava-se que, na hipótese de a 

viúva maliciosa ou desbaratadamente dissipar seus bens, seriam tomadas pelo Rei as 

providências de direito necessárias, “sem escândalo de sua geração”.  Já na Ord. Liv. 3, Tit. 

29, § 1º, das Filipinas, proibia-se o homem menor de catorze anos, e a mulher menor de doze 

de se fazer representar por procuração. Veja-se que não se previa uma incapacidade ou 

interdição da viúva pródiga, e que, não obstante a menoridade somente cessasse aos vinte e 

cinco anos, havia capacidade para se fazer representar desde muito antes dessa idade. 

  

  

  

4 OS ESTADOS E AS INCAPACIDADES NO DIREITO IMPERIAL 

BRASILEIRO  

  

  

  

Após a Independência do Brasil, promulgou-se, em 1823, a Lei de 20 de outubro, que 

mantinha em vigor as Ordenações Filipinas e demais fontes formais do Direito português, 

salvo o que fosse revogado por norma brasileira e o que se aplicasse exclusivamente a 

Portugal. Por essa razão, permaneciam em vigor os preceitos das Ordenações Filipinas – 

quanto à capacidade especial para a prática de certos atos, o que mandavam as ordenações do 

Liv. 3, e quanto à proteção e guarda dos menores, sandeus e pródigos, o que mandavam as 

ordenações do Liv. 4 (Tits. 102 e 103). 

  

Daí que foi a doutrina quem delineou o sistema de incapacidades. 
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Nas Instituições de Direito Civil brasileiro, de 1851, Lourenço Trigo de Loureiro 

ensina que: 

  

  

  

Os direitos, que nos pertencem com relação à nossa personalidade, 

referem-se principalmente aos estados de liberdade, cidade e família. Daí vem que 

em Direito Pátrio, da mesma sorte que, segundo o Direito Romano, as pessoas, ou os 

homens, dividem-se em ingênuos, ou livres, e escravos.[25] 

  

  

  

Fiel à tradição romana, Loureiro cuida dos menores ao tratar da tutoria: “Tutoria é o 

poder e autoridade que as leis conferem ao tutor para defesa do pupilo, que por sua pouca 

idade não se pode defender”.[26] Dos loucos e pródigos Loureiro cuidou ao tratar da 

curadoria:  

  

  

  

Curador, em diferença de tutor, se diz aquele a cujo cuidado é cometido a 

guarda e defesa, não do pupilo, ou impúbere, mas do menor púbere, e juntamente a 

administração dos seus bens; assim como também o que para os mesmos fins é dado 

ao maior, que por sentença foi declarado pródigo, ou furioso.[27] 

  

  

  

Na Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas, de 1857, deu-se um passo 

adiante na conformação de um sistema de incapacidades. No art. 11, preceituava-se que: “os 

menores são especialmente protegidos pela Lei, a administração de suas pessoas e bens será 
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encarregada a Tutores e Curadores, sob a privativa jurisdição do Juiz dos Órfãos, e dos Juízes 

de Direito em correição”.[28] Já no art. 29, determinava-se que os “loucos de todo gênero e os 

pródigos são equiparados aos menores, e a Lei do mesmo modo os protege”.[29]  

  

Da tutoria e curadoria dos menores, tratou-se nos arts. 238 a 310, iniciando-se por 

preceituar que “o Juiz de Órfãos dará Tutores e Curadores no prazo de um mês, que correrá 

do dia em que ficarem órfãos”.[30] Merece destaque o art. 276, segundo o qual “deve [o tutor 

ou curador] ter o maior cuidado com a sua educação e acomodação, mandando ensinar-lhes os 

ofícios e artes, a que forem mais inclinados”.[31] 

  

Da curadoria dos loucos e pródigos cuidou-se nos arts. 311 a 328, iniciando-se por  se 

referir aos loucos: “logo que o Juiz de Órfãos souber, que em sua jurisdição há algum 

demente, que pela sua loucura possa fazer mal, entrega-lo-á a um Curador, que administre sua 

pessoa e bens”.[32] O art. 324 tratou dos pródigos: “sabendo o Juiz por inquirição que alguém 

dissipa como pródigo sua fortuna, mandará publicar editais e pregões, que daí em diante 

ninguém faça com o pródigo contrato de qualquer natureza, pena de nulidade”.[33] Na 

sequência: “publicado o interdito, o Juiz dará Curador aos bens do pródigo, guardando 

respeito desta curadoria as disposições anteriores acerca dos dementes”.[34] 

  

É em 1860, no Esboço de Código Civil de Teixeira de Freitas, que se encontra a 

sistematização das incapacidades, fruto do espírito metódico do jurisconsulto do império. No 

art. 21, Freitas ensina que a capacidade civil é de direito ou de fato, e conceitua a de direito: 

“a capacidade civil é de direito, ou de fato. Consiste a capacidade de direito no grau de 

aptidão de cada classe de pessoas para adquirir direitos, ou exercer por si ou por outrem atos 

que não lhe são proibidos”.[35] Na sequência, conceitua a capacidade de fato: “consiste a 

capacidade de fato, na aptidão, ou grau de aptidão, das pessoas de existência visível para 

exercerem por si os atos da vida civil”.[36] Prossegue na conceituação das incapacidades, 

começando por preceituar, no art. 23, que “aquelas pessoas a que se proibir a aquisição de 

certos direitos, ou o exercício de certos atos por si ou por outrem, são incapazes de direito, 

isto é, desses direitos, e desses atos proibidos”. No art. 24: “aquelas pessoas que, por 

incapacidade física ou moral de obrar, ou por sua dependência de uma representação 
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necessária, não podem exercer atos da vida civil, são incapazes de fato. No art. 25 Freitas 

conceitua incapazes e incapacidade: “incapazes, sem mais outra denominação, são todas as 

pessoas incapazes de fato, ou por sua dependência de uma representação necessária, ou que 

vem a ficar na dependência de uma representação necessária. Incapacidade designa esta 

dependência, capacidade o estado contrário”. No art. 41, então, afirma-se que “a incapacidade 

é absoluta, ou relativa”. Passa-se, s seguir, ao rol dos absolutamente incapazes e dos 

relativamente incapazes: 

  

  

  

Art. 41. A incapacidade é absoluta, ou relativa. São absolutamente 

incapazes: 

  

1º As pessoas por nascer.  

  

2º Os menores impúberes. 

  

3º Os alienados declarados por tais em juízo. 

  

4º Os surdos-mudos que não sabem dar-se a entender por escrito. 

  

5º Os ausentes declarados por tais em juízo. 

  

  

  

Art. 42. São também incapazes, mas só em relação aos atos que forem 

declarados, ou ao modo de os exercer: 
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1º Os menores adultos. 

  

2º As mulheres casadas. 

  

3º Os comerciantes falidos declarados por tais em juízo. 

  

4º Os religiosos professos.[37] 

  

  

  

No Esboço, como se vê, pela primeira vez sistematiza-se uma teoria das incapacidades 

em Direito pátrio, devendo-se atentar para dois dados históricos relevantes: (1) abandona-se a 

tradicional locução loucos de todo gênero e passa-se a referir aos alienados declarados tais 

em juízo; (2) não se consideram mais incapazes os pródigos, rompendo com a tradição que 

vinha desde o Direito Romano. 

  

A tutela e a curatela foram detalhadamente disciplinadas nos arts. 1.634 a 1.829 do 

Esboço. Segundo o art. 1.634: “dar-se-á tutor aos menores impúberes, e aos adultos não 

emancipados, nacionais ou estrangeiros, para representá-los em todos os atos da vida civil, ou 

somente em relação a certos bens e determinados negócios”.[38] Bastante significativos são 

os arts. 1.811 e 1.812: 

  

  

  

Art. 1.811. Dar-se-á curador geral: 
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1º Às pessoas por nascer, nos casos, e pelo modo, que já se tem regulado 

nos arts. 53 a 61. 

  

2º Aos alienados declarados por tais em Juízo. 

  

3º Aos surdos-mudos que não souberem dar-se a entender por escrito. 

  

4º Aos ausentes declarados por tais em Juízo, excetuados os do art. 108, 
n.º 3. 

  

5º Às heranças jacentes, como se regulará no Livro 4º deste Código. 

  

  

  

Art. 1.812. Não se dará curador geral: 

  

1º Às pessoas por nascer, senão quando lhes faltar seu pai, ou nos casos 

de suspensão do pátrio poder. 

  

2º Aos alienados, surdos-mudos e ausentes do art. 108, senão quando já 

forem maiores ou menores emancipados; ou, sendo menores não emancipados, 

senão quando também lhes faltar seu pai, ou nos casos de suspensão do pátrio poder. 

  

3º Aos alienados e ausentes do art. 108, ns. 1 e 2, que forem mulheres 

casadas não divorciadas, senão quando seu marido for incapaz por alienação mental, 
ou sua ausência também tiver sido declarada.  

  

4º Aos ausentes do art. 108, n. 3. 
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É de extrema importância notar, nesse primeiro traçado de um sistema de 

incapacidades brasileiro, que a tutela e a curatela aparecem atreladas à necessidade de dar 

protetor a alguém que se considera em necessidade de proteção, mas que já não tem esse 

protetor por outra causa. Ou seja, os que já se encontram sob o pátrio poder ou o poder marital 

– os quais têm como uma de suas atribuições a proteção e guarda – não carecem de tutela ou 

curatela. Veja-se, particularmente no que concerne à curatela, que não há vínculo com 

interdição, com todo o peso que hoje a ideia carrega. O dar curador, no Esboço, parece 

atrelado à necessidade de apontar alguém para velar por aquele que o Direito entende precisar 

de proteção, mas que já não a tem. Por essa razão é que se explicitam os casos em que não há 

necessidade de nomear curador, que são justamente aqueles em que a pessoa que se quer 

proteger já se encontra sob a proteção do pai ou do marido. 

  

Não obstante a ideia sistematizadora de Freitas, no Curso de Direito Civil brasileiro 

de Antônio Joaquim Ribas, de 1865, não se encontra menção a uma teoria das incapacidades, 

mas sim uma detalhada exposição acerca dos estados em que se classificam as pessoas no 

Direito pátrio, considerando-se sua liberdade, nacionalidade, família, parentesco, sexo, idade, 

saúde, religião, profissão, fama e domicílio.[39] Sobre a capacidade jurídica, Ribas pontua 

que “o sujeito dos direitos, ou o ente capaz de adquirir e exercer direitos, é a pessoa”.[40] Ao 

tratar especificamente dos menores, ensina que “a menoridade importa certas restrições de 

capacidade, mas também confere certos privilégios”.[41]  

  

Por não ter escrito sobre o Direito de Família, Ribas não registrou em obra de doutrina 

sua teoria das tutelas e curatelas. 

  

Lafayette Rodrigues Pereira, conquanto não tenha escrito obra de teoria geral do 

Direito Civil, elaborou uma sobre o Direito de Família, publicada, em 1869, com o nome de 

Direitos de Família. Nela, Lafayette cuida da tutela e da curatela, iniciando por se perguntar 

“o que é tutela”?[42] e respondendo “tutela é o poder conferido a alguém, em virtude de lei, 

para proteger a pessoa e reger os bens dos menores que estão fora da ação do pátrio 
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poder”.[43] No capítulo seguinte, o Conselheiro propõe a mesma questão quanto à curatela, e 

responde: “curatela ou curadoria é o cargo conferido pela autoridade pública a alguém para 

reger a pessoa e bens, ou tão somente os bens, de pessoas emancipadas que por si mesmas não 

o podem fazer, impossibilitadas por uma causa determinada”.[44] 

  

Significativa é a lição de Lafayette acerca da curatela dos loucos, que corrobora a 

visão da tutoria e da curadoria que se indicou ser possível a partir do pensamento de Freitas 

no Esboço. Explica Lafayette: “não se podem eximir de receber curador todos os que, não 

estando sujeitos à tutela nem ao pátrio poder, ou por fraqueza de espírito ou por perturbação 

das faculdades mentais, são incapazes de reger suas pessoas e seus bens”.[45]  

  

   

  

5 PROJETO DO CÓDIGO BEVILÁQUA: BREVE NOTÍCIA 

  

   

  

Neste breve trabalho, limitado a acompanhar a trajetória da primeira sistematização da 

teoria das incapacidades no Direito brasileiro, não há espaço para uma análise profunda do 

Projeto do Código Beviláqua, nem do seu fruto, o Código Civil de 1916. 

  

No entanto, é preciso destacar que o sistema de incapacidades do Projeto, bem como o 

do Código que lhe seguiu, e que o manteve, é fruto, sem dúvida alguma, da adoção por 

Beviláqua da base sistêmica de Teixeira de Freitas, o que se percebe da análise tanto do seu 

Código Civil Comentado[46] quanto da sua Teoria Geral do Direito Civil[47], em que se 

encontram a todo instante referências a Freitas. 
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6 CONCLUSÃO 

  

   

  

Ante o exposto, conclui-se que o sistema das incapacidades do Direito brasileiro 

nasceu do trabalho verdadeiramente sistematizador de Teixeira de Freitas no Esboço, em que 

pela primeira vez, em Direito pátrio, conceituou-se capacidade civil e seu desdobramento em 

capacidade de direito e capacidade de fato, bem como incapacidade, incapacidade absoluta 

e incapacidade relativa. 

  

Considera-se de grande utilidade, pois, repensar a teoria das incapacidades à luz dos 

precisos e claros conceitos de Freitas, bem como à luz da ideia de que os institutos da tutela e 

da curatela têm finalidade protetiva.  

  

Impende insistir na possibilidade de repensar o instituto da curatela – 

especificamente – distanciando-a da conotação gravosa e depreciativa que pouco a pouco lhe 

foi incorporada pelo destaque dado à questão da interdição a que ela se encontrava, 

inicialmente, apenas indiretamente relacionada. 

  

Percebe-se, ainda, que alguns romanistas brasileiros se equivocam ao buscar no 

Direito Romano as categorias de capacidade de direito e capacidade de fato, bem como de 

incapacidade absoluta e incapacidade relativa, pois, naquele sistema jurídico, tais ideias não 

haviam sido concebidas. 
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RESUMO 

O presente artigo visa investigar como o ensino superior de direito acontecia nos primórdios 
da formação do Estado brasileiro, ou seja, no Brasil Colônia e no Brasil Império, sendo este 
seu objetivo principal. Como objetivos secundários, busca abordar, de forma sucinta, como se 
deu o ensino superior no Brasil Colônia, esmiuçando inclusive o ensino jurídico de brasileiros 
em Portugal no período colonial, até chegar à educação superior em direito no Brasil Império, 
demonstrando como essas influências históricas, ainda hoje, repercutem na educação jurídica 
brasileira. A metodologia utilizada na elaboração da pesquisa constitui-se em um estudo 
descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à 
utilização dos resultados, e de natureza qualitativa. A partir de pesquisas, sobretudo, 
bibliográficas, verificou-se que as repercussões históricas no desenvolvimento do ensino 
jurídico no Brasil precisam ser estudadas e levadas em consideração para que se possa melhor 
compreender a realidade educacional brasileira atual e, assim, tentar, efetivamente, aprimorar 
os cursos de direito no Brasil. 

Palavras-chaves: Ensino superior. Ensino jurídico. Brasil Colônia. Brasil Império.  

 

ABSTRACT 

This article aims to investigate how higher education in law occurred in the early formation 

of the Brazilian state, in other words, in colonial Brazil and the Brazil Empire, which is its 

main goal. As secondary objectives, seeks to address, briefly, how higher education in Brazil 

colony occured, including scrutinizing the legal education of brazilians in Portugal during 

the colonial period, until gets in to higher education in law in Brazil Empire, showing how 

these historical influences, even today, echoes in the brazilian legal education.The 

methodology used in preparing the research is in a descriptive and analytical study, 
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developed through bibliographic research project, purely on the use of results, and 

qualitative in nature. From the research, especially literature, it was found that the impact of 

the historical development of legal education in Brazil need to study and taken into 

consideration in order to understand the current brazilian educational reality, and, thus, to 

try, in fact, improve laws schools in Brazil. 

Keywords: Higher education. Legal education. Colonial Brazil. Brazil Empire. 

 

INTRODUÇÃO 

A questão do ensino no Brasil suscita uma gama de vertentes a serem exploradas e 

debatidas: o analfabetismo funcional e as razões da pouca leitura do povo brasileiro1, a 

melhoria das escolas públicas, a escolha do material didático, a eleição dos diretores dos 

colégios, a violência na escola, a qualificação dos mestres e o aspecto remuneratório dos 

professores (piso salarial da educação básica)2. Outro aspecto que deve ser discutido é a 

qualidade do ensino jurídico brasileiro, não se atendo este artigo a analisar a educação 

fundamental e média, mas a de nível superior3 voltada à graduação em direito.  

Nessa ordem de ideias, afigura-se relevante esmiuçar o nascedouro do ensino 

jurídico no país e, consequentemente, a qualidade do ensino superior nas faculdades de direito 

durante o período colonial e imperial.  

Não obstante a importância de se discutir, na atualidade, o ensino jurídico no Brasil, 

tendo em vista a explosão de cursos de direito no país, a qualidade questionável de várias 

dessas faculdades, o alto índice de reprovação dos alunos nos exames de ordem, o próprio 

ajuizamento de ações judiciais impugnando a legalidade de se realizar o exame de ordem, e a 

forma como se dá a fiscalização pelo Ministério da Educação – MEC e pela Ordem dos 

Advogados do Brasil – OAB das faculdades de direito, é também oportuno indagar acerca dos 

primeiros momentos do ensino jurídico brasileiro.  

Com efeito, considera-se necessário investigar como o ensino superior de direito 

acontecia nos primórdios da formação do Estado brasileiro, ou seja, no Brasil Colônia e no 

Brasil Império, para auxiliar a compreensão do ensino jurídico brasileiro diante de sua 
                                                 
1 Sugere-se a leitura de artigo do jornal “Folha de São Paulo” intitulado “Leitura no Brasil é uma vergonha” (on 

line), publicado em 16.03.2006, onde, com base em texto publicado no jornal “The Economist”, o autor afirma 
que, no Brasil, lê-se apenas 1.8 livros não-acadêmicos por ano, bem como que, até 2000, ¼ da população 
brasileira era analfabeto funcional. 
2 Registre-se que o Ceará foi um dos Estados-membros que questionou a legalidade do piso salarial dos 
professores alegando, para tanto, questões orçamentárias e de responsabilidade fiscal (SANTOS, on line).  
3 Ressalte-se que a Lei n.º 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (on line), a qual estabelece as diretrizes e bases da 
educação (LDB), prevê que a educação escolar é composta da educação básica (infantil, fundamental e média), 
bem como da educação superior (art. 21). 
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dimensão histórica e cultural. 

Questionamentos como o positivismo imanente à boa parcela dos juristas brasileiros, 

a prevalência de conteúdos formais em detrimento de análises mais críticas e de abordagem 

humanistas, sociológicas e filosóficas (AGUIAR, 2004), a associação dos cursos de direito à 

formação e manutenção da elite brasileira são temas que, ao se examinar as origens do ensino 

jurídico, levam à identificação das raízes dessas indagações.  

Então, diante das considerações acima explicitadas, e através de um estudo 

descritivo-analítico, desenvolvido por meio de pesquisa do tipo bibliográfica, pura quanto à 

utilização dos resultados, e de natureza qualitativa, buscar-se-á evidenciar os primórdios do 

ensino jurídico no Brasil, analisando o período Colonial e Imperial, de modo a ressaltar suas 

principais características, objetivando associá-las com comportamentos que parecem perdurar 

até os dias atuais. 

1 O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL COLÔNIA 

Inicialmente, é imperioso ressaltar que, praticamente, não houve ensino superior 

ministrado no Brasil na época colonial. Com efeito, o Brasil, na qualidade de colônia 

portuguesa, fornecedor que era de riquezas minerais e agrícolas, teve o nascimento dos cursos 

universitários de forma extremamente tardia, porquanto, a preocupação lusitana estava, neste 

contexto, voltada, exclusivamente, à defesa do território contra a cobiça internacional e a luta, 

lamentavelmente, contra os nativos (BOVE, on line). 

A política do governo português era, dessa maneira, a de “nunca permitir a instalação 

de estabelecimento de ensino superior nas colônias” (CARVALHO, 2003, p. 69), realidade 

esta que perdurou até a vinda da família real portuguesa ao Brasil em 1808, já na fase final do 

período colonial4. 

Uma das razões para tanto se encontra na resposta do Conselho Ultramarino acerca 

da criação de uma escola de medicina na capitania de Minas Gerais, em 1768: “a decisão 

favorável poderia enfraquecer a dependência da colônia e que ‘um dos mais fortes vínculos 

                                                 
4Algumas tentativas foram empreendidas no sentido de instituírem-se universidades na então colônia portuguesa, 
mas infrutíferas, em decorrência da falta de visão dos governantes, tanto portugueses quanto brasileiros. A mais 
notória aconteceu quando da Inconfidência Mineira, pois os inconfidentes, além da república, sonhavam em 
albergar Minas Gerais com um estabelecimento de ensino superior para uso dos brasileiros. A idéia sucumbiu 
quando sufocado o movimento. Assim, em 1797, tentou-se, junto ao governador da Capitania Mineira, a 
implantação de uma cadeira de Anatomia, Cirurgia e Partos, com a finalidade principal de atender a população 
nas suas necessidades prementes de saúde pública; no entanto, tendo em vista, ainda, o recente movimento 
inconfidente, teve seu pedido negado (BOVE, on line). 
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que sustentavam a dependência das colônias era vir estudar a Portugal’” (CARVALHO, 

2003, p. 69). 

Depreende-se, portanto, que a diretriz da metrópole portuguesa era fomentar a 

dependência da colônia brasileira, inclusive intelectual, através do estudo de nível superior 

oferecido somente em Portugal, de forma a incutir a sistemática educacional portuguesa, suas 

ideologias políticas, suas premissas econômicas, o modus operandi e os costumes da coroa, 

em suma, seu modo de pensar e visualizar a realidade a sua volta junto à nobreza brasileira e 

aos grandes senhores de terras5. Nos dizeres de Bove (on line): 

[...] sabidamente, se deduz que a educação nunca esteve na cogitação dos interesses 
dos governantes, “d´aquém e alémmar”. Por sua vez, antes da vinda da família 
imperial para o Brasil, os jesuítas foram, de fato, os precursores do ensino, mais pelo 
interesse na catequese que, propriamente, pelo respeito ao direito humano. 

É importante frisar que a posição adotada pela metrópole espanhola junto às colônias 

sul-americanas foi diametralmente oposta, uma vez que esta permitiu desde o início de sua 

colonização a criação de universidades, trazendo com isso consequências profundas no nível 

educacional das colônias espanholas, mormente quando comparados esses dados ao 

quantitativo brasileiro colonial. 

A realidade retratada no parágrafo anterior pode ser facilmente percebida quando se 

visualizam os dados sobre o ensino superior nas colônias espanholas na América, compilados 

por José Murilo de Carvalho (2003, p. 70) que, em face da relevância para o presente estudo, 

seguem abaixo transcritos: 

QUADRO 02 
Localização e Número de Universidades na Colônia Espanhola da América 

Localização   Número 

Hispaníola (Santo Domingo)   2 
Cuba (Havana)    1 
México, (México, Guadalajara)   3 
Nicarágua (León)    1 
Panamá (Panamá)    1 
Colômbia (Bogotá)    2 
Venezuela (Caracas, Mérida)   2 
Equador (Quito)    4 
Peru (Lima, Cuzco, Huamanga)   4 
Bolívia (Charcas)    1 
Chile (Santiago)    2 

                                                 
5 Na Colônia, o ensino formal esteve a cargo da Companhia de Jesus: os jesuítas dedicavam-se desde a 
cristianização dos indígenas organizados em aldeamentos, até a formação do clero, em seminários teológicos e a 
educação dos filhos da classe dominante nos colégios reais. Nesses últimos, era oferecida uma educação 
medieval latina com elementos de grego, a qual preparava seus estudantes, por meio dos estudos menores, a fim 
de poderem freqüentar a Universidade de Coimbra, em Portugal (SOARES, 2002, p. 31).  
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Argentina (Córdoba)    2 
       
Total         25 
Fonte: German Arciniegas, Latin America, a Cultural History, p. 151-52. 

 

O quadro acima apresentado revela a postura espanhola de investimento em 

educação ainda no período colonial. A título comparativo, registra-se que a universidade mais 

antiga da América do Sul é a de Santo Domingo, na capital da hoje República Dominicana, 

fundada em 1538 (on line).  

Com efeito, verifica-se que, no Brasil, não houve ensino jurídico lecionado em solo 

brasileiro durante o período colonial6. Por conseguinte, quem almejava a formação superior 

em direito via-se obrigado a deslocar-se à Portugal, a fim de estudar na Universidade de 

Coimbra, para obter sua graduação, consoante será explorado no tópico seguinte. 

2 O ENSINO JURÍDICO DOS BRASILEIROS EM PORTUGAL NO PERÍODO 

COLONIAL 

De acordo com o que foi explanado no tópico anterior, não houve ensino jurídico no 

Brasil durante todo o período colonial7. Entretanto, tal fato não implicou na ausência de 

formação de juristas brasileiros nesta época, desde que fora do Brasil. Não obstante o número 

reduzidíssimo de pessoas que tiveram acesso a essa formação, em sua esmagadora maioria, 

filhos de nobres portugueses ou de brasileiros abastados (os grandes senhores de terras), 

houve sim ensino jurídico, mas lecionado em solo português, notadamente na Universidade de 

Coimbra. 

Essa, por assim dizer, metodologia de ensino jurídico superior teve como motivação 

a postura portuguesa de manter e intensificar a dependência, inclusive intelectual, da colônia 

em relação à metrópole. Buscava-se reproduzir no Brasil uma elite nos moldes portugueses e 

isso era alcançado através de um “treinamento” na Universidade de Coimbra. E o veículo de 

implementação desse método era a formação jurídica.  

                                                 
6 A população brasileira no período colonial era analfabeta, pobre e carente de tudo. A saúde era absurdamente 
precária [...]. A ignorância e o isolamento eram resultados de uma política deliberada do governo português, que 
tinha como objetivo manter o Brasil, uma jóia extrativista e sem vontade própria, longe dos olhos e da cobiça dos 
estrangeiros (GOMES, 2007, p. 123 -125). 
7 Em 1583 tinha-se a primeira intenção em se criar universidades, um projeto que decorreria de uma 
transformação dos colégios existentes. Embora tivessem boas intenções, o projeto não prosperou, sobretudo em 
razão da negativa de Portugal. Durante os séculos XVII e XVIII, muita cultura foi criada pelos intelectuais 
brasileiros, entretanto, a educação não acompanhou o mesmo ritmo, que apenas continuava a obra jesuítica 
(TRINDADE, 2009, p. 58)  
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Nesse momento, é relevante citar José Murilo de Carvalho que, de forma clara, 

evidencia aquela realidade (2003, p. 37): 

A homogeneidade ideológica e o treinamento foram características marcantes da 
elite portuguesa, criatura e criadora do Estado absolutista. Uma das políticas dessa 
elite foi reproduzir na colônia uma outra elite feita à sua imagem e semelhança. A 
elite brasileira, sobretudo na primeira metade do século XIX, teve seu treinamento 
em Coimbra, concentrado na formação jurídica, e tornou-se, em sua grande maioria, 
parte do funcionalismo público, sobretudo da magistratura e do Exército.  

Sobre os primórdios do ensino superior português, há de se registrar que a 

Universidade foi, inicialmente, criada em Lisboa, em 1290, posteriormente transferida para 

Coimbra em 1308, e, em linhas gerais, os alunos bacharelavam-se em direito civil ou direito 

canônico (SCHWARTZ, 1979). 

Saliente-se que, conforme destaca Stuart B. Schwartz, mesmo com as reformas 

universitárias do Século XVIII, influenciadas pelo iluminismo, pela Revolução Francesa, por 

pensadores como Locke, Rousseau e Montesquieu, o estudo do direito lecionado em Coimbra 

continuou, basicamente, a ser a leitura e a explicação dos códigos romanos e dos 

comentadores medievais (1979).  

Demonstra-se, portanto, que o ensino jurídico não sofreu grandes alterações, não 

obstante a ebulição de novas teorias e pensadores em pleno processo de transformação da 

sociedade e do Estado à época. Em ponderação bastante lúcida, Stuart B. Schwartz registra 

que (1979, p. 232): 

Dificilmente o estudo dessas fontes [leitura e a explicação dos códigos romanos e 
dos comentadores medievais] prepararia alguém de maneira adequada para assumir 
a sempre crescente amplitude de deveres colocados nas mãos dos juristas. Mesmo 
assim, continuou a prevalecer a teoria de que familiaridade com o Direito Romano 
preparava o homem para a magistratura, e que os magistrados eram os mais 
adequados para exercerem as tarefas da burocracia25.  

Guardadas as proporções, a colocação de Stuart B. Schwartz acerca do ensino 

jurídico do Século XVIII em Portugal não destoa tanto da atual realidade dos cursos de direito 

brasileiros. O que se verifica, em boa medida, é um positivismo imperante, onde o ensino das 

leis e da jurisprudência dominante é a base de todo o sistema educacional do direito no Brasil 

atual. 

Nesse sentido, adverte João Bosco Encarnação sobre a prática de se ensinar ao futuro 

profissional do direito a aplicar às leis, sem compromisso com questões de ordem social 

prática, permanecendo o direito alheio à vida da sociedade, isolando-se cada vez mais em sua 

técnica esvaziada positivista (1995). E arremata esclarecendo que (1995, p. 117-118):  
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É sabido, porém, que a visão implantada pelo mundo moderno, a partir do século 
18, especialmente contra a tirania judicial, modalidade de tirania do próprio ancien 

regime monárquico, e acatada, nas suas distorções, pelo mundo legiferante do século 
19, privilegiou a norma escrita pelo Estado-legislador, em nome da “certeza” 
contratual que possibilitava a “liberdade”, fazendo surgir então a “moda” da 
adoração à lei – a ideologia da exegese do texto legal (esclarecer não é o mesmo que 
interpretar) e com ela a “moda”, bastante proveitosa, das anotações de cunho 
“técnico” à margem do texto legal, inspiradas nos chamados “glosadores”, da 
denominada “Escola de Bolonha”, cuja preocupação era apenas esclarecer, de modo 
sistemático e globalizante, dentro do ordenamento, palavras de cunho “técnico”, sem 
jamais “interpretar” o texto, pois isso seria o mesmo que profaná-lo. 

Destaque-se que, no contexto atual, disciplinas como sociologia, filosofia, 

hermenêutica, antropologia não são exploradas como deveriam. As cadeiras propedêuticas são 

encaradas como maçantes, representando, na visão de vários alunos, como perda de tempo. 

Nessa toada, indagações mais profundas e humanistas são deixadas de lado, tais como “o que 

é justiça?”, “o que é igualdade?”, “qual o papel do bacharel de direito na sociedade?”.  

Percebe-se, com as devidas proporções, que as questões gravitam em torno das 

mesmas problemáticas: o positivismo reinante junto aos juristas brasileiros, a prevalência do 

ensino de conteúdos formais em detrimento de análises mais críticas e de abordagem 

humanistas, sociológicas e filosóficas, bem como a associação dos bacharéis em direito à elite 

dominante brasileira.  

3 A CHEGADA DA CORTE PORTUGUESA E O ENSINO JURÍDICO NO BRASIL 
IMPÉRIO 

Com a vinda da Corte portuguesa para o Brasil, os investimentos no país cresceram e 

a exploração sem fim não era mais o objetivo principal da metrópole. A manutenção da elite 

imperial ocorria dentro do território brasileiro e sob esta perspectiva o Brasil deixou de ser 

mera colônia para ser elevado à categoria de Reino Unido à Portugal e Algarves8. 

A chegada de D. João VI ao Brasil com toda a sua corte trouxe além de móveis 

luxuosos da coroa, livros, documentos históricos, obras de arte etc. Isso enriqueceu 

culturalmente a antiga colônia que passava por um processo de civilização gradual e 

dependente das ordens imperiais9.  

                                                 
8 Em 1808, a Família Real Portuguesa fugiu de Lisboa rumo ao Brasil, para escapar das tropas napoleônicas que 
haviam invadido Portugal (SOARES, 2002, p. 32). De forma transversa, poderia-se dizer, ironicamente, que o 
Brasil deve sua incursão no campo dos cursos superiores a Napoleão, pois, se não houvesse a invasão de 
Portugal, certamente a Família Real Imperial teria lá permanecido. Por conseguinte, a história teria tido um 
caminhar bem diferente. Por ser oportuno em tudo e por tudo, deve ser trazido à colação o fato de que o Brasil é 
o único país americano que teve um Governo Imperial, evidentemente excluindo-se o antigo Reino Andino dos 
Incas e Astecas (BOVE, on line). 
9A real biblioteca portuguesa, uma das mais extraordinárias da Europa, situada num Pavilhão do Palácio da 
Ajuda tinha um acervo de 60.000 volumes. A dedicação aos livros da Corte foi interrompida de forma abrupta na 
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Pode-se dizer que a “biblioteca” real foi transferida neste longo processo de 

mudança. A chegada dos livros em território brasileiro foi uma grande transformação na 

educação brasileira, onde a escassez destes refletia diretamente a população analfabeta 

existente. Nesse sentido, parte da população brasileira passa a ter acesso, pelo menos em 

parte, aos livros e, consequentemente, a conhecer um pouco também sobre o ensino jurídico.  

Outras importantes mudanças foram fruto da chegada da Corte Portuguesa no Brasil, 

como a abertura dos portos brasileiros em 1808, que permitiu o ingresso de estrangeiros no 

país, facilitando a imersão de culturas dos diversos povos, permitindo, da mesma maneira, o 

fluxo de informações capazes de sedimentar e fomentar o ensino brasileiro.  

Dentre umas das grandes transformações da vinda da família real ao Brasil foi a 

integração do país, com fronteiras mais definidas e o surgimento da identidade social de 

“nação” brasileira. Segundo Laurentino Gomes (2007, p. 120):  

Às vésperas da chegada da corte ao Rio de Janeiro, o Brasil era um amontoado de 
regiões mais ou menos autônomas, sem comércio ou qualquer outra forma de 
relacionamento, que tinham como pontos de referência apenas o idioma português e 
a Coroa Portuguesa, sediada em Lisboa, do outro lado do Oceano Atlântico [...] 
Tudo isso mudaria com a chegada do príncipe regente.   

Quanto ao ensino, conforme já adiantado, este “quadro da educação superior da 

colônia [brasileira] só começou a mudar com a chegada da Corte em 1808” (CARVALHO, 

2003, P. 73). A educação passaria a ser desenvolvida neste momento dentro do território 

brasileiro e não nas terras distantes de Portugal. 

Houve, então, a criação da Real Academia dos Guardas-Marinhas e a da Academia 

Real Militar (1808 e 1810, respectivamente), cuja motivação não é difícil de identificar: uma 

eventual invasão francesa. Posteriormente, criaram-se duas escolas de medicina, uma no Rio 

de Janeiro (1813) e outra em Salvador (1815), bem como a Academia de Belas Artes (1820). 

A proclamação da Independência do Brasil em sete de setembro de 1822 também foi 

fruto da mudança da Corte de Portugal para o país. Diante desse dia histórico, o Brasil deixa 

de ter status de Reino Unido à Portugal para dar início ao período imperial, que se estenderá 

de 1822 até 1889. 

                                                                                                                                                         
última semana de novembro, quando Marrocos – responsável pela catalogação e guarda dos livros – recebeu 
ordens para encaixotar às pressas o acervo da biblioteca e despachá-lo para o cais de Belém, onde os navios da 
frota portuguesa aguardavam o embarque da família real para o Brasil. A tentativa de embarcar as obras, 
contudo, foi frustrada, no tumulto da partida, todas as caixas com os livros ficaram esquecidas no cais. Somente 
dois anos e meio depois, em março de 1811, o próprio Marrocos embarcou para o Brasil, com a missão de zelar 
pela segunda remessa dos livros da biblioteca (GOMES, 2007, p. 80). 
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 Já no Brasil Império, a chegada da corte portuguesa no território brasileiro 

continuou a provocar profundas transformações no ensino brasileiro. Dentre essas inovações, 

pode-se mencionar a fundação das primeiras instituições de nível superior em direito10, estas 

antes focadas somente na Universidade de Coimbra em Portugal.   

Os cursos de Direito foram, dessa maneira, criados no Brasil Imperial em 1827, mas 

somente iniciados em 1828; sendo um deles instituído na cidade de São Paulo e o outro em 

Olinda/PE, transferido, posteriormente, para Recife no ano de 1854 (VENÂNCIO FILHO, 

1982)11.  

Há de se destacar a localização geográfica desses cursos. A primeira, a uma distância 

razoável do Rio de Janeiro, longe, portanto, de um pólo de distrações e debates políticos, uma 

vez que São Paulo era naquela época apenas uma pequena vila, representando um território 

neutro para congregar alunos do sul e do sudeste do país. Já a segunda, localizava-se no 

centro da elite canavieira pernambucana, concentrando os alunos das regiões norte e nordeste 

atualmente consideradas.12  

Percebe-se, desta forma, que as Universidades instaladas em território brasileiro 

tinham objetivos bem mais específicos do que propriamente repassar saberes. Na verdade, 

buscava-se formar uma elite nacional de acordo com a Universidade de Coimbra, vinculando 

os bacharéis às vontades da corte. É o que explica Edison Santana dos Santos (on line): 

[...] a finalidade dessas escolas jamais foi o de suprir as enormes necessidades em 
sentido amplo de um inscipiente país, isto é, produzindo o conhecimento para 
aplicação numa determinada sociedade, mas sim prover às necessidades 
eminentemente burocráticas do Estado recém criado, sendo certo que os estudantes 
dessas Faculdades de Direito, durante muitos anos, eram quase que exclusivamente 
filhos das elites nacionais. Tanto que a escolha de São Paulo e de Pernambuco para a 
instalação dessas primeiras Faculdades de Direito no Brasil, não foi por acaso, pois 
ambos eram grandes centros oligárquicos, verificando-se portanto, que o surgimento 
do ensino jurídico atendeu essencialmente as necessidades de uma elite, cuja 
intenção era a manutenção da estrutura de poder, formando um setor importante e 
tradicional do conhecimento que iria aparelhar a burocracia para administrar o novo 
país independente, por meio de um longo processo de construção do Estado 
Brasileiro.  

                                                 
10 Quando chegou à Bahia, Dom João VI, então Príncipe Regente, recebeu a solicitação dos comerciantes locais 
no sentido de ser criada uma universidade no Brasil; para tanto, dispunham-se a colaborar com uma significativa 
ajuda financeira (SOARES, 2002, p. 32). 
11 Cumpre mencionar que, em meio aos agitos provocados pela Independência do Brasil em 1822, várias ideias 
em relação ao fomento da educação e criação de Universidades de ensino jurídico foram desenvolvidas. A 
Assembleia Nacional Constituinte, em sessão de 19 de agosto de 1823, aprovou a criação de uma Universidade, 
porém o referido projeto não prosperou, pois esta Assembleia foi dissolvida pelo Imperador, em 12 de novembro 
de 1823 (TRINDADE, 2009)  
12 Destaque-se que essa concentração de estudantes em apenas dois grandes pólos propiciava a formação de laços 
profundos e duradouros entre aquela pequena elite brasileira de juristas, facilitando sobremaneira a criação do 
que hoje se chama network. 
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Diante do fomento ao ensino jurídico, da criação de universidades no país, assim 

como da construção de bibliotecas, o acesso aos livros passou a ser menos restrito provocando 

mudança significativa para o ensino jurídico, que antes era privilégio dos poucos que podiam 

se deslocar até Coimbra. 

Contudo, o incentivo à educação, mais precisamente ao ensino jurídico, ainda era 

falho e, muitas vezes, desprestigiado. A realidade era que as faculdades não representavam os 

centros educacionais para os quais eram designadas, assim como a docência não era levada a 

sério e muito menos o corpo estudantil.  

Ainda sobre o ensino jurídico no Brasil Imperial é preciso destacar de acordo com as 

palavras de André Leonardo Copetti Santos (2007, p. 59-60): 

[...] a mentalidade liberal individualista que norteou a trajetória dos principais 
movimentos sociais, dos quais resultou a autonomização política da sociedade 
brasileira, forneceu os mesmos ingredientes que nutriram a criação e a fundação dos 
cursos jurídicos no Brasil na primeira metade do século XIX. 

Segundo André Trindade (2009, p. 59) “em que pese o texto constitucional de 1824 

trouxesse expressamente a universidade como um meio de garantia dos direitos civis e 

políticos, nenhuma instituição deste porte foi criada no país [...]”. Ou seja, as faculdades não 

funcionavam como um centro cultural de manifestação dos direitos dos cidadãos. 

Este problema institucional das primeiras faculdades de direito no Brasil também se 

externalizavam em suas arquiteturas. O descaso para com o ensino jurídico também se 

manifestava nas escolhas dos edifícios das faculdades de direito. “Do ponto de vista das 

instalações materiais, jamais o Império se preocupou efetivamente em oferecer às faculdades 

de Direito prédios condignos” (VENÂNCIO FILHO, 1982, p.115). A situação estrutural 

destes prédios era tão precária que a própria Corte Imperial procurava escondê-las dos 

estrangeiros (VENÂNCIO FILHO, 1982).  

Os professores do ensino jurídico imperial representavam outra parcela preocupante 

da educação brasileira. Demonstra-se claro, durante toda a época imperial, o caráter 

secundário da atividade docente. “O ofício de professor era uma atividade auxiliar no quadro 

do trabalho profissional. A política, a magistratura, a advocacia, representavam para os 

professores, na maioria dos casos, a função principal” (VENÂNCIO FILHO, 1982, p. 119).  

Ainda sobre a problemática em debate, Alberto Venâncio Filho explana (1982, p. 

116): 
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Se formos, ainda, examinar o quadro de professores, o panorama não é mais 
alentador. Se é certo concluir que, no momento, o país não poderia produzir uma 
geração mais expressiva de professores do que aqueles que passaram pelos umbrais 
das Faculdades de Direito de São Paulo e do Recife, é fato, igualmente, que a 
atividade magisterial era para pouco deles uma atividade importante, e, terminado o 
concurso para lente substituto, a maioria deles se voltava para as atividades da 
política, da magistratura ou da advocacia, apenas um reduzido número deixando 
uma obra importante às gerações de estudantes no campo do ensino do Direito.   

A transmissão do conhecimento jurídico também não era a principal preocupação dos 

professores. Os estudantes de direito não eram levados a refletir e discutir sobre a disciplina, a 

tentar entender a importância desta academia para a sociedade. Adotava-se uma técnica 

altamente positivista do direito, onde o repasse de saberes era apenas o conhecimento literal e 

restrito da lei. É o que explica André Leonardo Copetti Santos (2007, p. 60-61): 

[...] as Escolas de Ensino Jurídico no Brasil, detiveram-se, em suas práticas de 
ensino, naquilo que podemos nomear de éthos ideológico com seus deslocamentos 
teóricos, oscilando entre o jusracionalismo e o juspositivismo. Sobre essa conjuntura 
teórica, construiu-se um modelo de ensino jurídico de baixa qualidade, totalmente 
distanciado da realidade social concreta, permanecendo os jurista e acadêmicos 
presos em realidades conceituais criadas por eles e que passaram a constituir o seu 
mundo de trabalho.   

O bacharel de direito nas primeiras faculdades de ensino jurídico era tido, portanto, 

como o “ponto de entrada” para a administração dos interesses do Estado português, tentando 

manter, dessa forma, as antigas tradições utilizadas na faculdade de Coimbra, vinculando os 

estudantes e a sua formação aos interesses da Corte portuguesa, visão a qual perdurou por 

bom tempo no Brasil Império. 

Pesa mencionar uma análise qualificada dessa crise de modelo estudantil, conforme 

assevera André Leonardo Copetti Santos (2007, p. 60): 

[...] os cursos de Direito no Brasil, tiveram uma função bem marcada na constituição 
do Estado nacional brasileiro, cuja institucionalização estrutural exigiu tanto a 
autonomização quanto – e sobretudo – a burocratização do aparelho estatal. Esta 
última exigência constituiu a principal finalidades dos primeiros cursos jurídicos, 
qual seja: formar a burocracia dirigente da sociedade brasileira. 

Observa-se, desta forma, que o direito como disciplina era o objetivo secundário das 

instituições de ensino. A principal finalidade das instituições de ensino superior jurídico seria, 

portanto, formar jovens bacharéis com a ideologia aproximada àquela do modelo português 

criado no período colonial.  

Assim, formou-se uma metodologia de ensino no período imperial puramente 

normativa, que distancia o curso de direito da moral e fossiliza o aluno a compreensões 

mecânico-logísticas, pois “há uma impossibilidade de participação do aluno na construção de 

conteúdos a serem desenvolvidos; prevalece a crença na sinonímia entre a lei e direito e na 
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possibilidade de incorporação do justo pelos operadores jurídicos [...]” (SANTOS, 2007, p. 

62). 

Isso contraria totalmente o senso do que é direito, tendo em vista que este "é, antes 

de qualquer coisa, um fenômeno cultural. Essencialmente filosófico, antropológico e 

sociológico”, por isso “o estudo jurídico não pode ser reduzido à característica de curso de 

‘prática forense’” (CARVALHO, on line). 

Nesta perspectiva de ensino do Brasil Imperial “o Direito fica no meio do caminho, 

como técnica esvaziada. Ignora o seu nascedouro na essência do seu ‘ser social’ e não desemboca 

na realidade prática da vida social” (ENCARNAÇÃO, 1995, p.114), esquecendo a sua finalidade 

contributiva para com a sociedade. 

Além disso, o ensino jurídico imperial de direito focava-se muito mais em aguçar as 

habilidades políticas – privilegiando o sistema de troca de favores – dando privilégio às 

práticas de oratória e retórica, esquecendo a prática de habilidades jurídicas do conhecimento 

(SCHWARTZ, 1979). Percebe-se, portanto, que, dentro das universidades e faculdades, 

estudar o direito não era uma necessidade primária. 

Outra preocupação quanto ao ensino jurídico no Império dizia respeito aos alunos 

que ingressavam nas faculdades. O nível de conhecimento destes era precário e muitos 

demonstravam-se desinteressados pelos estudos. Em razão disso, formavam-se bacharéis 

despreparados, mesmo diante de exames periódicos específicos para avaliar o desempenho 

dos estudantes (SCHWARTZ, 1979).  

 A consequência disto era que a benevolência era praticada com regularidade, e até 

mesmo a reprovação dos alunos era considerada um sinal de erro no ensino, o que levava a 

entender que, se o aluno não atingia o nível requerido, o problema não era a falta de estudo, 

mas sim a transmissão de conhecimentos que era falha (SCHWARTZ, 1979).  

Entendia-se, portanto, a aprovação na faculdade como um direito pertencente aos 

graduandos; outra medida não caberia, e nem seria possível, até mesmo porque a qualidade do 

ensino ofertada era levada em consideração para a qualificação das notas dos estudantes de 

direito. 

Cumpre mencionar os pareceres de Rui Barbosa que visavam a construção de um 

novo espaço cultural para o desenvolvimento da educação e do ensino jurídico, tentando 

romper com os métodos burocráticos já instituídos. Para ele, a ciência, em seus dizeres, 
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deveria ser privilegiada em detrimento das técnicas mecanicistas de aprendizado literário do 

direito. Pretendia-se, neste sentido, modificar as técnicas educacionais para tentar torná-la um 

processo social inteligível (VENÂNCIO FILHO, 1982). 

 Contudo, esses pareceres não provocaram mudanças significativas no ensino 

jurídico. Eles permanecem, porém, até os dias atuais como uma das literaturas pedagógicas 

mais significativas do Brasil, apesar de sua ineficácia quanto à aplicação destes 

conhecimentos na educação brasileira (VENÂNCIO FILHO, 1982).   

Assim se desenvolveu o ensino jurídico durante a fase Imperial, em uma sucessão de 

desvirtuações e distorções da educação, cujo objetivo era manter uma elite burocrática, onde o 

aprendizado criativo era totalmente desvalorizado, a profissionalização docente desacreditada 

e as faculdades desprestigiadas13.  

Nesse diapasão, identificam-se semelhanças com o atual ensino jurídico brasileiro, 

que ainda desenvolve por muitas vezes o aprendizado literal da lei, afastando o direito da 

justiça, submetendo, dessa maneira, a educação jurídica à mecanicidade, desvalorizando o seu 

conteúdo moral e principalmente, comprova-se a ausência de iniciativas governamentais para 

fomentar o desenvolvimento eficiente da educação jurídica.  

CONCLUSÃO  

No primeiro tópico, evidenciou-se que, no Brasil, praticamente não houve ensino 

superior lecionado em solo brasileiro durante toda a época colonial. Verificou-se, em verdade, 

que, somente com a vinda da família real portuguesa em 1808, é que foram criados os 

primeiros cursos superiores no Brasil. Ou seja, pouco antes do fim do período colonial.  

Por conseguinte, os brasileiros que almejavam cursar nível superior em direito – a 

maioria esmagadora filhos de nobres portugueses e de grandes senhores de terras brasileiros, 

ou seja, a elite brasileira ao tempo – viam-se obrigados a deslocar-se à Portugal, a fim de 

estudar na Universidade de Coimbra, para obter sua formação superior.  

Na sequência, demonstrou-se que o ensino jurídico à época colonial concentrava-se 

na Universidade de Coimbra, notadamente na formação em direito civil ou direito canônico. 

                                                 
13 O descaso para com as faculdades e o ensino do direito geraram críticas durante o período imperial, mas estas 
sempre eram abafadas através da edição de decretos, regulamentos e leis ineficazes. Uma dessas Reformas 
legislativas, a Reforma Leôncio de Carvalho, ou "Reforma do Ensino Livre", disposta no Decreto nº 7.247 de 
1879 foi uma dessas tentativas ineficazes de transformar o ensino jurídico durante o Império (VENÂNCIO 
FILHO, 1982). 
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Outrossim, inferiu-se que esse ensino se pautava, basicamente, na leitura e na explicação dos 

códigos romanos e dos comentadores medievais, de cunho portanto positivista, não 

divergindo, em essência, ao atual positivismo reinante no âmbito acadêmico atual. 

No tópico seguinte, evidenciou-se que o ensino jurídico durante o período imperial, 

ou seja, com a chegada da Corte Portuguesa, provocou fortes transformações, principalmente, 

no que tange às primeiras instalações de ensino superior em solo brasileiro. Diferentemente 

do que aconteceu no período colonial. 

Mas isso não representou diretamente a melhora do ensino no Brasil. Segundo a 

pesquisa desenvolvida, demonstra-se que o direito representava muito mais um jogo político 

de concentração das elites em ascensão do que o desenvolvimento do ensino em si. O direito 

era apenas uma maneira de condensar a burocracia, não disseminando, de fato, o 

conhecimento. 

Ficam claras as distorções ocorridas durante o desenvolvimento da docência no 

Brasil Império, desencadeando um processo de ensino falho que tem repercussões bastante 

atuais. Não é raro, o aprendizado positivista do direito, assim como a associação deste com a 

política, ou até mesmo a profissionalização secundária da docência e as avaliações periódicas 

que tendem a comprovar o despreparo jurídico dos alunos. 

Percebe-se, ainda, que os estudantes de direito, na atualidade, ainda são recrutados, 

em boa medida, junto aos membros de uma pequena burguesia ou da classe média. Com 

efeito, sem grandes mudanças, mantém-se, até hoje, o espírito que permeava esses segmentos 

da sociedade brasileira colonial e imperial, qual seja, do direito enquanto instrumento de 

ascensão social e manutenção do status quo. 

Desta maneira, diante da realidade apresentada pelos quadros históricos brasileiros, 

acredita-se que as repercussões históricas no desenvolvimento do ensino jurídico no país 

precisam ser mais estudadas e levadas em consideração para que se possa melhor 

compreender a realidade educacional brasileira atual e, assim, tentar, efetivamente, aprimorar 

os cursos de Direito.   
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RESUMO 

O presente estudo tem como propósito a análise da “formula” no chamado processo formular 

ou processo clássico romano. A concessão da “formula” encerrava a fase de admissão da 

causa e constituía o juiz privado ou colégio de juízes privados a quem competia a resolução 

do litígio, após a análise pobatória. O estudo evidencia a estrutura da “formula” como um 

juízo hipotético alternativo (“si paret...condemna”/“si non paret...absolve”), bem como 

explicita o centeúdo das “partes formularum”: “intentio”, “demonstratio”, “condemnatio”, 

“adiudicatio”; e das cláusulas adjetas da “formula”: “exceptio”, “replicatio”, “duplicatio”, 

“treplicatio” e “praescriptio”. Finda por explicitar o meio de documentação do texto formular. 

O trabalho contribui para a investigação do “meritum cause” no processo clássico romano. 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO FORMULAR ROMANO; “FORMULA”; 

ESTRUTURA; “PARTES FORMULARUM”; “MERITUM CAUSAE” 

 

ABSTRACT 
The present work has as purpose analyses the “formula” in the so called formulary procedure 

or classical roman process. The concession of the “formula” finished the phase of admission 

of the cause and constituted the private judge or the college of private judges to whom 

matched the resolution of the conflict, after the analyses of the proofs. The study evinces the 

structure of the “formula” as a hypothetical alternative judgement (“si paret...condemna”/“si 

non paret...absolve”), as well as shows the contents of the “partes formularum”: “intention”, 

“demonstration”, “condemnation”, “adiudicatio”; and the contents of the added clauses of the 

formula: “exception”, “replication”, “duplication”, “treplicatio” and “praescriptio”. Finishes 

with the exposition of the way of documentation of the formulary text. The work contributes 

to the investigation of the “meritum cause” in the classical roman procedure. 

KEYWORDS: FORMULARY ROMAN PROCEDURE; “FORMULA”; ESTRUCTURE; 

“PARTES FORMULARUM”; “MERITUM CAUSAE” 

 

 

1. Introdução 

            O desenrolar do direito romano conheceu três sistemas processuais que tiveram algum 

convívio simultâneo, mas que firdaram por se suceder reciprocamente: o velho sistema das 

legis actiones, o sistema do processo formular, também conhecido como processo clássico, 

surgido em meados do século II a. C. e tornado a regra geral em fins do século I a.C., e o 

sistema da cognitio extraordinaria, que conviveu com o processo clássico para situações 

específicas e findou por tornar-se o processo comum com Diocleciano.[1] 
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            Nos dois primeiros sistemas, que ficaram posteriormente conhecidos como integrantes 

da ordo judiciorum privatorum, a estrutura do processo cognitivo é bipartida, havendo uma 

primeira fase de oitiva preliminar das partes e admissão do litígio, chamada fase in iure, 

desenvolvida perante um magistrado, e uma posterior fase, em que produzidas as provas e 

prolatada a sentença, chamada fase apud iudicem ou in iudicio, desenvolvida junto a um juiz 

privado (iudex unus) ou junto ao colégio de juízes privados (recuperatores). 

            O distintivo do processo formular, como se pode perceber do seu próprio nome, era a 

fórmula, que era remetida de forma escrita ao juiz ou colégio de juízes, que continha um 

resumo dos termos fundamentais da lide, fixando o programa do futuro juízo sobre o mérito 

da causa. 

            O presente estudo tem o propósito de analisar a estrutura desta fórmula remetida ao 

juiz ou ao colégio de juízes. 

Quanto às fontes diretas utilizadas, as alusões a excertos das Institutas de GAIO e de 

JUSTINIANO fizeram-se nas versões vernáculas de ALEXANDRE AUGUSTO DE 

CASTRO CORREIA.[2] Por seu turno, o acesso ao Digesto fez-se na edição do Corpus iuris 

civilis organizada por GALISSET[3] e na tradução castelhana de BARTOLOMÉ 

RODRIGUEZ DE FONSECA e JOSÉ MARIA ORTEGA[4]. Também foi de extrema valia a 

tradução das Institutas de GAIO elaborada por J. CRETELLA JR. e AGNES CRETELLA.[5] 

            Todas as obras citadas de forma abreviada nas notas encontram-se referenciadas por 

inteiro nas referências bibliográficas. 

2. Estrutura geral da fórmula 

            A fórmula eventualmente concedida pelo magistrado fixava em definitivo o objeto do 

processo e tinha a estrutura básica de um juízo hipotético alternativo, com determinação ao 

juiz de resolução do caso segundo um raciocínio pré-moldado do seguinte tipo: acaso 

comprovada (si paret) a concretude fática de determinadas premissas enunciadas no corpo 

formular, o juiz deveria estabelecer conseqüências jurídicas desfavoráveis ao réu e benéficas 

ao autor, conseqüências estas também enunciadas no texto da fórmula. No caso contrário, 

acaso não verificadas (si non paret) as premissas deduzidas, competia ao juiz absolver o réu. 

            As premissas que condicionavam o julgamento vinham, em geral, enunciadas numa 

cláusula da fórmula denominada intentio, que por vezes era complementada por uma outra 

cláusula, chamada demonstratio. A conseqüência enunciada em termos alternativos, por seu 

turno, vinha na condemnatio ou, em determinadas causas, na adiudicatio. [6] Nem sempre 

vinham reunidas, numa fórmula concreta, todas as cláusulas formulares (G. 4, 44), sendo 

suficientes, repetidas vezes, tão-somente a intentio e a condemnatio, ocorrendo, também, 

unicamente a intentio, nos casos das fórmulas prejudiciais. 

            Na concepção de GAIO, os itens acima aludidos constituíam as quatro partes 

formularum (4, 39). Ao rol dessas partes ordinárias da fórmula deve-se acrescer, no entanto, a 

cláusula pressuposta de nomeação do juiz ou dos juízes a quem se dirigia o programa das 

questões a resolver.[7] Podiam-se também inserir na fórmula, em determinadas 

circunstâncias, partes extraordinárias ou adjetas (exceptio, replicatio, duplicatio, treplicatio e 

praescriptio - G. 4, 115/137). 
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            Analisem-se uma a uma. 

2.1. Intentio 

            Quanto à intentio, GAIO define-a como "a parte da fórmula contendo a pretensão do 

autor" ("Intentio est ea pars formulae, qua actor desiderium suum concludit" - G. 4, 41). 

            Quando da exposição da estrutura lógica da fórmula como juízo hipotético alternativo, 

viu-se que a intentio transportava as premissas condicionadoras do sentido da decisão judicial: 

condemnatio ou absolutio. Segundo PROVERA, a intentio tinha a função de "precisar aquilo 

que o autor quer obter por meio do processo", de fornecer ao juiz "o tema da decisão", 

competindo a este estabelecer se a afirmação contida nessa parte da fórmula, encontrava ou 

não encontrava: 

correspondência na realidade da situação de fato, reconstruída com base nas provas oferecidas 

e avaliadas pelo critério da norma ou das normas a ela aplicáveis. E dado que se tratava de 

uma afirmação sintética e conclusiva, com a qual o autor já enunciava, por sua conta, o 

resultado desta dupla indagação, a tarefa do juiz se resolvia em um acertamento, vinculante 

para ambas as partes, da exatidão daquela afirmação.[8] 

            Pela função lógica da intentio na estrutura formular, PUGLIESE entende que essa 

parte da fórmula não era por si só idônea para exprimir um desiderium. Segundo o romanista, 

GAIO considerava a intentio como se fosse, na sua natureza intrínseca, uma proposição 

pronunciada autonomamente pelo autor, e não uma cláusula a mais inserida na fórmula.[9] No 

entanto, em verdade, mais do que a pretensão do autor, a intentio trazia o objeto da apreciação 

do juiz. Na intentio, o autor não enunciava verdadeiramente a sua pretensão, mas colocava-a 

como condição da condenação do réu.[10] Para o romanista, o linguajar de GAIO parece em 

verdade demonstrar que o autor, no início do processo, diante do magistrado, exprimia de 

modo não formal aquele desiderium, que seria posteriormente concluído e formulado de modo 

técnico na intentio; aliás, mesmo que inexistente a expressão não formal do desiderium por 

parte do autor, ela já estava "indubitavelmente implícita na editio de uma fórmula continente 

da intentio pura, na normal forma hipotética".[11] 

            Qual relato constituía a substância dessa condição da condemnatio? Para KASER, a 

intentio continha "o fundamento da acção e o objecto do pedido"[12]. Com PUGLIESE, por 

seu turno, pode-se precisar que "a intentio enunciava a relação jurídica substancial ou os fatos 

sobre os quais o autor se fundava". Segundo o romanista, o desiderium do autor tinha conexão 

"com a relação substancial enunciada ou com aquel'outra relação que, sobre a base do ius 

honorarium, se podia dessumir dos fatos afirmados".[13] 

            A formulação desse último autor alude à distinção entre intentio in ius concepta e 

intentio in factum concepta, a primeira que referencia (com um dare facere oportere) um 

direito existente e reconhecido pela ordem jurídica tradicional (ius civile), e a segunda alusiva 

não a direitos previamente reconhecidos e existentes, mas a situações de fato tuteladas com 

base no ius honorarium ou praetorium, seja por fórmulas constantes no edito, mas alheias ao 

ius civile, seja via adaptações ad causam das fórmulas do edito (fórmulas não editais, 

concedidas ex decrectum, caso a caso).[14] 

            Em razão da inexistência de um prévio reconhecimento do direito ou da pretensão do 

autor, SCHULZ entende, contrariamente ao afirmado, inexistir intentio nas fórmulas in 
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factum concepta. Sustenta sua tese, contudo, na mera possibilidade de interpolação dos 

trechos contrários de GAIO (4, 46 e 4, 60).[15] Também pelo não referimento a um direito 

preexistente, D'ORS igualmente sustenta que as formulações in factum não possuem 

propriamente uma intentio, e nem sequer demonstratio (§ 2.2); no entanto, não afirma serem 

espúrios os textos contrapostos de GAIO, mas portadores de uma inexatidão de linguagem, ao 

chamar de intentio o que se poderia chamar de "nominatio facti". O autor espanhol, todavia, 

afirma a necessidade de novo estudo para a resolução desse problema.[16] Para os propósitos 

deste trabalho, contudo, já são suficentes as noções até agora trazidas. 

            Também se incluem no direito honorário as fórmulas fictícias, que se baseiam em uma 

intentio in ius; nestas o pretor ordena ao juiz que dê por existente um fato inexistente, ou por 

inexistente um fato existente, com o propósito de conseguir um resultado justo que seria 

impedido por uma interpretação estrita do ius civile. D'ORS designa tais fórmulas actiones 

utiles.[17] SCHULZ, noutro sentido, reserva essa nomeclatura para as ações honorárias 

derivadas de uma imitação de outra ação prometida no edito, seja ela civil ou honorária (utilis 

para esse autor significa "acomodada", "adaptada"); no entanto, curiosamente, para o último 

romanista, qualquer que seja a ação edital originária (civil ou honorária), a actio utilis tem sua 

expressão numa formula in factum conceptae.[18] BIONDI, por sua vez, divisa as actiones 

utiles das actiones ficticiae, mas remetendo todas a uma adaptação de uma ação civil.[19] 

            Com o mesmo assento honorário, encontram-se também as fórmulas com transposição 

de pessoas, em que a pessoa mencionada na intentio é substituída por outra na condemnatio, 

de modo a tornar efetiva uma forma de representação, como, por exemplo, nos casos de 

dívidas contraídas por filhos ou escravos e nos casos de representação processual.[20] 

            Quando se pretende um objeto determinado, ou seja, quando se pretende a propriedade 

de coisa individualmente determinada, nas actiones in rem, ou a prestação de uma quantia 

certa em dinheiro ou de certa quantidade de coisas fungíveis, nas actiones in personam[21], a 

intentio apresenta-se como uma hipótese simples ("si paret", que é igual a, "se resulta provado 

que")[22], abstraindo-se, no mais das vezes, da indicação dos fatos que deram vida ao direito 

postulado.[23] É o que também precisa ALVAREZ SUAREZ, ao estatuir que nas fórmulas 

com intentio in ius concepta certa, "o objeto do direito em litígio aparece especificamente 

determinado, de tal modo, que normalmente não é necessário precisar o fato ou os fatos que o 

fundamentam."[24] 

            A título de ilustração, veja-se o seguinte exemplo de fórmula, composta de intentio in 

ius concepta certa e condemnatio certa: 

(1) SE PARECER QUE N. N. DEVE DAR X MIL SESTÉRCIOS A A. A., JUIZ, 

CONDENA N. N. A PAGAR DEZ MIL SESTÉRCIOS A A. A.; SE NÃO PARECER QUE 

N. N. DEVE PAGAR, ABSOLVE. (G. 4,41 e 4,43 - acresceu-se à tradução o numeral X nela 

ausente, mas que consta do original latino) 

            Nas fórmulas constantes do edito, as abreviaturas A. A. e N. N. referenciam, 

respectivamente, demandante e demandado e revelam uma pequena ironia que os caricatura 

como "rico exigente" (Aulus Agerius) e "pobre insolvente" (Numerius Negidius).[25] Por 

certo, contudo, num litígio concreto, os jocosos nomes hipotéticos eram substituídos pelos 

nomes reais do demandante e do demandado. 
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            Tornando à questão anterior, é de se ressaltar que a mesma dispensada enunciação 

fática se vislumbra neste outro exemplo de fórmula, concebida in ius com intentio certa, mas 

com condemnatio incerta: 

(2) SE SE PROVA QUE NN DEVE DAR AO AA 100 MÓDIOS DE TRIGO DE TIPO 

AFRICANO DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONDENA, JUIZ, NN A FAVOR DE AA NA 

SOMA DE DINHEIRO QUE CORRESPONDE AO VALOR ACTUAL DO DITO 

OBJECTO, SE NÃO SE PROVA, ABSOLVE-O.[26] 

            Consoante PROVERA, tanto nas fórmulas certas, como também nas actiones in rem, 

o nexo entre intentio e condemnatio assegurava por si só um 

esboço esquemático, mas exauriente, de uma controvérsia sobre a existência e modo de ser da 

relação deduzida em juízo, identificada em função dos seus elementos essenciais de estrutura, 

sujeitos e objeto. Ao rigor como que resultava determinada a prestação, correspondia, sob o 

plano processual, uma rigorosa determinação da pretensão; assim, se o autor postulava o 

escravo Stico ou o fundo Corneliano ou cem sestércios, deduzia em juízo uma relação 

individuada nos seus elementos essenciais e, da existência da própria relação nestes precisos 

termos, fazia depender a condenação do réu.[27] 

            Para esse autor, é certo que uma enunciação dos fatos constitutivos da obrigação 

proporcionaria um posterior e mais perfeito grau de identificação da res in iudicium deducta, 

mas teria complicado inutilmente o esboço da controvérsia, que se exauria no estabelecer se a 

afirmação contida na intentio era verdadeira ou falsa, no todo ou em parte. Se o autor 

afirmava que lhe eram devidos 100 sestércios, o devedor excluía implicitamente que lhe 

fossem devidos mais ou menos daquela soma (isso ao menos antes da admissibilidade do 

fracionamento da pretensão do autor - minus intendere). De tal modo o autor se empenhava 

no fornecimento de provas rigorosas de seu direito, sob pena de perda da lide. Ademais, para 

o romanista não parece verdadeiro que as razões de defesa do demandado, à obscuridade da 

causa petendi, fossem gravemente prejudicadas, no momento em que ele se encontrava diante 

de uma demanda precisa e inequívoca, que não podia ser mais nem modificada nem corrigida 

em nenhum modo, enquanto o autor era exposto ao grave risco da perda da lide, caso a 

intentio resultasse falsa, ainda que só em mínima parte.[28] O risco referenciado é o da perda 

definitiva do direito, por plus petitio. 

            É inequívoco, todavia, que a não indicação, no texto, dos fatos constitutivos do direito 

postulado implica uma abertura semântica da fórmula, de modo a facultar a cogitação abstrata 

de múltiplos possíveis fundamentos justificadores da pretensão deduzida. 

            Para PROVERA, no entanto, ao que parece, também fatos verificados anteriormente à 

litis contestatio serviam à identificação da relação deduzida, como, por exemplo, para se 

precisar se os 100 sestércios eram exigidos com base num mútuo ou numa stipulatio.[29] 

            Feitas essas considerações, parece impreciso o entendimento, veiculado na doutrina de 

eruditos autores, segundo o qual a intentio transporta não só a pretensão autoral, como 

também os fatos com base nos quais o desiderium do autor se assenta. Consoante o que se 

colhe nessa doutrina: "na verdade, a intentio continha a enunciação da relação jurídica 

substancial (prevista no ius civile ou no ius honorarium) deduzida em juízo, o fato em que o 

autor fundava a sua demanda, ou seja, a causa petendi".[30] 
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            De acordo com o detalhamento anterior, no entanto, a enunciação fática na intentio 

empregava-se somente se se tratasse de fórmulas concebidas in factum, em que a eventual 

comprovação dos fatos narrados, constituía a própria hipótese de procedência do 

deduzido.[31] Nas formulações concebidas in ius, em que se visasse um certum, era 

dispensada a enunciação fática. 

            Outra coisa se dava, contudo, se se visasse um incertum na intentio, tal como se verá 

no tópico subseqüente. 

            Antes, porém, é ainda de se ressaltar a diferença estilística que havia na redação da 

intentio em se tratando de actiones in rem ou de actiones in personam. Enquanto nas ações 

pessoais a intentio enuncia sempre o nome do demandado, em razão de as relações 

obrigacionais darem-se sempre com pessoas certas, nas ações reais, a intentio não declina o 

nome do demandado (intentio in rem), dada a possibilidade de figurar como demandado 

qualquer pessoa que perturbe o suposto direito real do demandante. Neste último caso, o 

nome do réu aparece somente na condemnatio. [32] 

            Confira-se a diferença nos exemplos de intentio fornecidos por GAIO (4, 41): "SE 

PARECER QUE N. N. DEVE DAR MIL SESTÉRCIOS A A. A."; "SE PARECER QUE N. 

N. DEVA DAR OU FAZER A A. A."; "SE PARECER QUE O ESCRAVO É DE A. A. POR 

DIREITO DOS QUIRITES". 

            É também de se destacar, antes da mudança de tópico, o entendimento de BETTI, que 

qualifica de stricta ou de stricti iuris os iudicia correspondentes às actiones in personam com 

intentio certa, em razão dos rigorosos limites assinados à apreciação judicial. Consoante o 

autor, a obrigação é decidida exclusivamente com base no ius civile, de modo que 

circunstâncias de fato não contempladas por esse direito, ainda que sua consideração possa 

tornar iníqua a condenação (como nos casos de dolo, violência, remissão), não podem ser 

tidas em conta, senão quando introduzidas na fórmula por uma exceptio. Ademais, em razão 

de o objeto obrigacional deduzido ser claramente referenciado, o juiz não tem qualquer poder 

de reduzi-lo segundo o que resulta da causa.[33] No entanto, em razão da abertura semântica 

do texto formular, há pouco aludida, resta, sim, uma margem ao entendimento judicial nessas 

fórmulas.[34] 

            Ainda uma outra nota antes do item subsequente: contrariamente às demais fórmulas 

em geral compostas de intentio + condenmatio ou intentio + adiudicatio, as fórmulas 

prejudiciais compunham-se exclusivamente de intentio (G. 4, 44). Os praeiudicia servem à 

dilucidação de questões incidentais postas ao magistrado na fase in iure, mas de necessária 

resolução prévia relativamente a outra actio a alcançar a fase apud iudicem, como, por 

exemplo, a resolução de questões relativas ao status de determinada pessoa. Nestas fórmulas, 

a sentença judicial possui natureza meramente declaratória.[35] 

2.2 Demonstratio 

            Se a pretensão do autor concernia a prestação de objeto indeterminado (incertum), 

fazia-se necessária a complementação da intentio com a inserção de uma outra cláusula na 

fórmula, a fim de descrever os fatos constitutivos do direito deduzido.[36] Essa outra cláusula 

formular é a demonstratio, que, para GAIO, é "a parte da fórmula colocada no princípio para 

o fim de se expor a causa da ação" ("Demonstratio est ea pars formulae quae principio ideo 

inseritur, ut demonstretur res de qua agitur" - G. 4, 40).[37] 
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            O autor latino introduz os seguintes exemplos de demonstratio (4, 40): 

TENDO A. A. VENDIDO UM ESCRAVO A N. N. ("QUOD AULUS AGERIUS NUMERIO 

NEGIDIO HOMINEM VENDIDIT"), TENDO A. A. DEPOSITADO UM ESCRAVO JUNTO 

A N. N. ("QUOD AULUS AGERIUS APUD NUMERIUM NEGIDIUM HOMINEM 

DEPOSUIT"). 

            Nessas situações, "propõe-se ao juiz que condene em 'tudo o que o demandado é 

obrigado a prestar ao autor' (quidquid ... dare facere oportet)"[38], ou seja, compete ao juiz 

"averiguar 'tudo o que' (quidquid) o devedor deve" com referência à causa deduzida 

(quod)[39]. 

            A descrição dos fatos constitutivos da relação deduzida possibilitava uma 

determinação per relationem do objeto da obrigação e, assim, da própria pretensão deduzida 

pelo autor.[40] 

            Ou seja, a enunciação dos pressupostos fáticos na demonstratio permite a identificação 

da relação jurídica deduzida e, dela e das provas, do possível objeto da pretensão deduzida, 

cujo equivalente pecuniário seria o conteúdo da eventual condenação, no caso de procedência. 

Somente se pode omitir a causa (ação abstrata) quando o objeto do pleito é determinado; se é 

indeterminado, a ação é necessariamente causal, e não abstrata.[41] 

            A fórmula com intentio incerta era composta, portanto, de demonstratio, intentio e 

condemnatio, que conjuntamente, segundo PROVERA, asseguravam um completo esboço da 

controvérsia sobre a existência e sobre o modo de ser de uma relação obrigatória de conteúdo 

não especificadamente determinado. Consoante o autor, este é, indubitavelmente, um esboço 

menos esquemático e mais elástico se comparado ao das fórmulas com intentio certa, mas que 

igualmente delimitava as tarefas do juiz com extrema clareza, competindo-lhe proceder a uma 

reconstrução da fattispecie constitutiva da pretensão com base nas provas recolhidas e assim 

determinar e avaliar em dinheiro o conteúdo obrigacional vinculado àquela fattispecie. No 

entanto, se a fattispecie provada não se espelhasse exatamente na demonstratio, advinha o 

problema de estabelecer quais eram as conseqüências de tal imperfeição, que era a única de 

possível ocorrência numa fórmula desse tipo, dada a generalidade da redação da intentio e da 

condemnatio.[42] 

            Contrariamente ao entendimento do último romanista, no entanto, igualmente nas 

formulações incertas há ainda alguma margem à apreciação judicial, consistente na 

determinação do próprio conteúdo da pretensão deduzida.[43] 

            Ademais, ao romanista também se pode fazer uma outra observação crítica, no sentido 

de que, se considerados os exemplos fornecidos por GAIO (4, 40), o que se deduzia da 

fórmula não eram propriamente os fatos constitutivos da relação deduzida, mas sim a própria 

relação jurídica, da qual se deveria extrair tanto os fatos constitutivos, como a conseqüência 

jurídica pertinente. Veja-se: Quando a fórmula dizia "TENDO A. A. VENDIDO UM 

ESCRAVO A N. N." ou "TENDO A. A. DEPOSITADO UM ESCRAVO JUNTO A N. N.", 

na verdade ela referenciava as relações jurídicas de compra e venda e de depósito, que se 

decompunham, respectivamente, nos fatos constitutivos "tradição da coisa + 

expectativa/acordo de pagamento" e "tradição da coisa + expectativa/acordo de restituição". E 

aqui, eram as próprias expectativas/acordos de pagamento ou de restituição que consistiam 

nas conseqüências jurídicas (= deveres) usuais que deveriam ter sido observadas 
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espontaneamente, mas que, segundo o demandante, não se operaram em concreto, de modo a 

ser necessário o processo contra o réu para a persecução da conseqüência jurídica (= sanção) 

derivada da não-observância do dever jurídico originário. 

            A título de ilustração geral, tenha-se o seguinte exemplo de fórmula, composta de 

demonstratio, intentio incerta e condemnatio incerta: 

(3) FULANO, SÊ JUIZ. VISTO QUE A. A. DEPOSITOU JUNTO A N. N. UMA MESA DE 

PRATA, OBJETO DESTA AÇÃO ["QUA DE RE AGITUR"], CONDENA N.N. EM FAVOR 

DE A. A. NAQUILO QUE, POR CAUSA DE DEPÓSITO N. N. DEVE DAR OU FAZER 

EM BOA FÉ, A NÃO SER QUE RESTITUA A MESA. SE NÃO PARECER QUE N. N. 

DEVE DAR OU FAZER, ABSOLVE. (G. 4, 47) - colchetes inseridos com o termo latino 

original.[44] 

            In casu, como se observa do texto formular, "o objecto do pedido não está claramente 

delimitado, mas é deixado à averiguação do juiz"[45], cuja apreciação tem uma maior 

extensão, se comparada aos casos de intentio certa.[46] 

            No entanto, se o incertum decorre de uma obrigação de direito estrito, "a extensão do 

critério do juiz refere-se apenas ao OBJECTO da prestação e à sua avaliação, mas não à causa 

da obrigação, que deve ser apreciada com critérios estritos".[47] Viu-se no § anterior, in fine, 

o entendimento de autorizada doutrina no sentido de restringir os iudicia stricta às actiones in 

personam com intentio certa. Relevado esse entendimento, pelos critérios estritos de 

apreciação deve-se entender o formalismo ou a ritualidade verbal e gestual do velho ius civile, 

de cujas solenidades objetivas, e não da vontade dos agentes, decorrem a vinculação e os 

efeitos jurídicos.[48] Em observação à fórmula reproduzida acima (3), KASER sustenta que, 

sendo ela uma fórmula in ius concepta, os requisitos da obrigação não são descritos em 

pormenor, por darem-se "por supostos e conhecidos", em vista de a causa da obrigação e o 

conteúdo da prestação remeterem à ordem jurídica existente (ius civile).[49] 

            É certo, contudo, que, mesmo no direito quiritário mais antigo, havia negócios não-

formais, como, por exemplo, os de transferências das coisas nec mancipi (bens de menor valor 

e de menor importância para a antiga economia agrária, como, por exemplo, o gado menor - 

pecus - e, logo, o dinheiro), que se davam por simples tradição.[50] 

            Ademais, a ampliação dos negócios jurídicos com os peregrinos e o grande volume de 

negócios não-formais do cotidiano, que chegam a ser a regra nos direitos pré-clássico e 

clássico, forçaram o progresso da cultura jurídica romana no sentido da consideração da 

vontade individual do agente: "A evolução faz passar da interpretação 'objectiva' das verba à 

indagação da voluntas individual". Para tanto foi também determinante a influência da 

retórica helenística, que, tendo-se formado na doutrina da vontade da filosofia grega, gozou 

de grande prestígio entre os oradores forenses dos anos 150 e 50 a. C., cujo empenho na 

defesa da interpretação da vontade contribuiu para a relativização dos rígidos princípios 

sustentados pelos juristas, favoráveis à rigorosa vinculação ao sentido objetivo da palavra. 

Consoante KASER: 

Como conteúdo da relação obrigacional vale agora tudo o que as partes concordaram sem 

qualquer forma como causa e conteúdo das obrigações, e também tudo o que sem acordo é de 

entender como devido nas circunstâncias concretas e tendo em conta os usos locais e a prática 

geral.[51] 
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            Nessa perspectiva, se se acresce à fórmula o aditamento ex fide bona, também a causa 

da obrigação e toda a relação obrigacional podem ser livremente apreciadas pelo juiz.[52] 

Nesses casos, a boa-fé assume como bitola de valoração jurídica, com uma maior 

discricionariedade na apreciação judicial da subsistência e da extensão da relação jurídica, de 

modo a o critério decisivo de valoração desta dessumir-se das normas sociais de fidelidade 

contratual e de correção[53], bem como das normas que determinam a rigorosa observância 

da palavra empenhada, dado que a fides, como fundamento de obrigatoriedade jurídica, nada 

mais era do que o "dever de respeitar a palavra dada".[54] 

            Consoante KASER, os bonae fidei iudicia constituem-se em "acções legitimadas nas 

mais importantes obrigações constituídas sem forma (compra e venda, aluguer, sociedade, 

mandato, gestão de negócios, etc.)" que estavam, notadamente, ao serviço das relações entre 

cidadãos romanos, mas que, por não se basearem na lei, mas "em obrigações de boa fé" 

(oportere ex fide bona), eram também aplicáveis a peregrinos.[55] 

            Os bonae fidei iudicia não se confundem com os chamados in bonum et aequum 

concepta (§ 2.3). Nestes, o aequum bonum ou o aequum melius é um mero critério 

interpretativo que o juiz é chamado a aplicar, não para julgar a subsistência ou extensão da 

relação litigiosa, mas para precisar o quantum debeatur. Aqui, a discricionariedade não diz 

respeito à intentio (como nos iudicia bonae fidei), mas à condemnatio.[56] 

            O campo primordial de aplicação das fórmulas incertas é o das actiones in personam, 

dado que as ações reais somente assim se redigem excepcionalmente, quando se reclama uma 

parte indeterminada de uma coisa,[57] com o que se exige a adiudicatio na composição 

formular (§ 2.4). 

            Em vista da eventual necessidade da demonstratio para a individualização do objeto 

do litígio, encontra-se na doutrina o entendimento de que "tanto a intentio como a 

demonstratio tinham o condão de delimitar a res in iudicium deducta: enquanto a primeira, 

nas ações in personam in ius conceptae, sempre se referia à obrigação; a demonstratio sempre 

indicava a sua fonte".[58] 

2.3 Condemnatio 

            Também do texto gaiano se extrai que: “Condemnatio é a parte da fórmula onde se dá 

ao juiz o poder para condenar ou absolver" (“Condemnatio est ea pars formulae, qua iudici 

condemnandi absolvendive potestas permittitur" - G. 4, 43). Consoante GAIO: 

a condenação, em todas as fórmulas que a contêm, é concebida sob forma de avaliação em 

dinheiro. Assim, se pedirmos qualquer coisa corpórea, como um fundo, um escravo, uma 

roupa, ouro, prata, o juiz não condena o réu à prestação da própria coisa, objecto do litígio 

[cum quo actum est], como era costume fazer-se antigamente, mas o condena ao equivalente 

em dinheiro, depois de avaliada a coisa. (G. 4, 48) - introduzidos colchetes com o trecho 

original latino. 

            As razões dessa conversão em dinheiro de todo o conteúdo condenatório não se sabem 

com exatidão. No entanto, é mais corrente o entendimento que enxerga na condemnatio 

pecuniaria o preço de remição do corpo do ofensor, inicialmente vinculado à satisfação 

executiva da obligatio.[59] PUGLIESE, que também endossa essa hipótese, a despeito de 

colocá-la como a explicação mais simples dentre as possíveis (que no entanto não explicita), 

10959

file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn52
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn53
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn54
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn55
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn56
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn57
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn58
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn59


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

aventa o intuito de um mais duro atingimento do demandado, considerados os tempos de 

escassez de moeda.[60] 

            De todo modo, a resolução em dinheiro de todas as condenações engendrou, amiúde, a 

não-satisfação plena de muitos autores que buscavam uma determinada prestação ou mesmo a 

restituição de suas propriedades. No entanto, buscava-se remediar essa situação por meio da 

inserção na fórmula da cláusula arbitrária (arbitratus de restituendo), que determinava ao juiz, 

após verificada a procedência da demanda, mas antes de proferida a sentença, facultar ao 

demandado a restituição da coisa, sob pena de sair o réu condenado no valor a ela atribuído 

pelo autor em juramento, quase sempre superior ao real (pois acrescido do valor afetivo), 

mesmo quando limitado o valor do juramento pelo juiz (iusiurandum cum taxatione) para se 

evitarem abusos.[61] Para uma exemplificação dessa cláusula, vide a fórmula reproduzida sob 

a marca (3) no § 2.2. 

            Um juramento de similar sorte ao acima referenciado, a exemplo do "juramento 

suppletório", também persistiu no Regulamento 737/1850, como "juramento in litem", ou 

juramento estimatório, cabível "quando o réu deixa de restituir ou de apresentar o depósito, ou 

o penhor [...], ou quando aliena cousa litigiosa" (art. 172), devendo o juiz, "previamente 

informado por peritos", estabelecer "a taxa até a qual somente pode ser crido o juramento do 

autor" (art. 173). 

            Cláusula equivalente à arbitrária ocorria igualmente nas ações pessoais. Isso é o que 

atesta GAIO, consoante quem "existem também ações in personam desta natureza, onde se 

pede ao juiz escolher a maneira de o réu dever satisfazer ao autor para não ser condenado" (4, 

114). 

            Algumas ações especiais têm uma condemnatio referida ao bonum et aequum, com o 

que se faculta ao juiz uma estimação mais livre, como, por exemplo, na actio iniuriarum, em 

que se carece de um critério objetivo para avaliar a ofensa suportada pelo autor[62], sendo 

relevantes na liquidação a natureza da injúria em si, o lugar da ofensa e as condições pessoais 

de ofensor e ofendido (G. 3, 225). 

            É certo que as sentenças que concluem pelo si paret da fórmula com a cláusula sob 

análise, apropriada para as ações em que se busca a prestação de coisas, têm o conteúdo 

condenatório.[63] No entanto, do trecho gaiano acima reproduzido (G. 4, 48), pode-se extrair 

algo de interesse: a consideração pelo autor latino[64] do objeto do litígio como a res, o bem 

da vida ou a utilidade originariamente perseguidos pelo demandante e que supostamente lhe 

eram devidos pelo demandado. E isso a despeito de somente se os poder perseguir 

judicialmente por via indireta, via inclusão da cláusula arbitrária ou equivalente, em vista de 

todas as condenações judiciais resolverem-se em dinheiro. 

            Ao que parece, o trecho gaiano faz equivaler o objeto do processo ao objeto da 

pretensão material deduzida em juízo (= res como bem ou objeto de direito), equivalente ao 

que hoje se designa objeto mediato do pedido, sendo o quantum da condenação pecuniária 

meramente um seu equivalente patrimonial. 

            Isso é o que se apreende da autorizadíssima tradução do comentário 4, 48, linhas atrás 

reproduzida, efetuada por ALEXANDRE CORREIA, em que a locução cum quo actum est 

está referenciada à ipsa res e equivale a "objeto do litígio".[65] No mesmo sentido a tradução 

de CRETELLA JR. e AGNES CRETELLA, em que a locução aparece como "objeto da 
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lide".[66] No entanto, a tradução de cum quo actum est como "objeto do litígio" ou "objeto da 

lide" não aparece nem na versão castelhana do trecho latino apresentada por ALVAREZ 

SUAREZ, nem na versão vernácula proposta pelo erudito latinista GERALDO FERREIRA 

MONÇÃO, autor da obra Curso básico de latim e latim forense[67], que gentilmente a 

encaminhou ao autor deste estudo. [68] 

            De todo modo, outros excertos gaianos também confirmam aquela equivalência, seja 

pela própria utilização das locuções res de qua agitur (4, 40) ou qua de re agitur (4, 47) como 

objeto do processo, seja pelo expresso referenciamento de GAIO à res como aquilo para cujo 

conseguimento agimos (4, 6): "Agimos, ora simplesmente, para conseguir o objeto; ora, 

visando só a pena; em outros casos, tendo em vista o objeto e a pena." 

            O futuro juízo do iudex não se debruça sobre a compatibilidade do provimento que 

resultará do si paret da fórmula (condenatório, constitutivo ou declaratório) com a pretensão 

material, mas se submete, pura e simplesmente, ao texto formular. Essa tarefa é acometida ao 

pretor, na sua atividade cognitória de admissão da fórmula proposta pelo autor (causae 

cognitio), no bojo da análise da correção da actio postulada, mas sem o rigor técnico da 

ciência processual moderna, que verdadeiramente quem lapidou as categorias de eficácias 

sentenciais.[69] 

2.4 Adiudicatio 

            Do quanto se apreende da exposição gaiana, adiudicatio ocorre somente nas ações de 

natureza divisória - como a de partilha entre co-herdeiros (familiae erciscundae) e a de 

divisão de bens comuns entre consortes (communi dividundo) - e na demarcatória de divisas 

entre vizinhos (finium regundorum), e é a parte da fórmula que autoriza o juiz (em geral um 

árbitro) a outorgar a propriedade da coisa ou de parte da coisa a um dos litigantes (G. 4, 

42).[70] A sentença que a contempla tem natureza constitutiva.[71] 

            Nessas ações, a condemnatio é somente complementária da adiudicatio e não se pode 

dar sem efetiva divisão.[72] Todas elas têm natureza real (in rem), mas passam a ter natureza 

mista (tam in rem quam in personam) no direito justinianeu, de modo a poderem ser 

exercitados somente os efeitos puramente obrigacionais da condemnatio, sem os efeitos reais 

da adiudicatio.[73] 

2.5 Praescriptio 

            Serve ainda à delimitação do objeto litigioso a praescriptio, que é parte extraordinária 

da fórmula, inscrita à sua testa (prae scribere), antes da intentio e da eventual demonstratio, e 

dada em benefício do autor (pro actore), com o propósito de limitar o efeito 

consumptivo/preclusivo da litis contestatio.[74] O campo genérico de operação dessa cláusula 

formular é o das incertae formulae, com intentio genérica segundo o modelo "quidquid ... 

dare facere oportere" ou "quidquid ... dare facere oportere ex fide bona"[75], mas há também 

registro da sua aplicação nas actiones in rem. 

            Veja-se, a propósito, a claríssima exposição de GAIO (4, 131): 

muitas vezes, uma parte da mesma obrigação deve ser prestada e a outra constitui objeto de 

prestação futura; assim, no caso de termos estipulado certa soma de dinheiro pagável em 

prestações anuais ou mensais; pois, ao fim de cada ano ou mês, desse prazo, deve ser prestada 
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a soma correspondente; mas relativamente aos anos vindouros, existe sem dúvida uma 

obrigação, mas nenhuma prestação é ainda exigível. Por conseguinte, se quisermos reclamar e 

deduzir em juízo as prestações devidas, deixando porém inteiras as prestações futuras, 

devemos agir mediante esta prescrição: QUE A AÇÃO SEJA LIMITADA À PRESTAÇÃO 

VENCIDA; do contrário, agindo sem esta prescrição, mediante fórmula onde pedimos coisa 

incerta, cuja intentio é concebida nos seguintes termos: TUDO O QUE PARECER QUE N. 

NEGÍDIO DEVE DAR OU FAZER A A. AGÉRIO, deduzimos em juízo a obrigação inteira, 

isto é, também as prestações futuras; e quanto à parte deduzida em juízo, antes do tempo 

convencionado na obrigação, não podemos obter a condenação, nem nos é permitido renovar 

a demanda a respeito dela. 

            Pela finalidade dessa cláusula formular, e considerada a demonstração feita no 

parágrafo anterior de que o que verdadeiramente se deduz nas fórmulas incertas não são os 

fatos jurídicos, mas a própria relação jurídica, vê-se, de modo inequívoco, que o objeto do 

litígio nessas formulações, salvo se existente a restrição da praescriptio, abrange a relação 

jurídica deduzida como um todo, o que, por certo, já se apreende do próprio modo como está 

redigida a intentio ("tudo o que ... deve dar ou fazer"). Destarte, a dedução da causa de pedir 

nas fórmulas incertas remete à moderna teoria da individuação da causa de pedir. 

            As antigas praescriptiones pro reo ao tempo de GAIO já se haviam transformado em 

exceptiones (G. 4, 133), insertas na fórmula para a defesa dos réus (G. 4, 115). 

2.6. Exceptio 

            A exceptio era uma cláusula introduzida na fórmula para defesa do réu (G. 4, 116). 

Consoante GAIO (4, 119): "Todas as exceções encerram a negação das alegações do autor. 

[...] toda exceção é oposta pelo réu, porém é inserida na fórmula de modo a tornar condicional 

a condenação [...]". 

            Ou seja, a exceptio exerce a função de "condição negativa da condemnatio", 

interrompendo e modificando "o nexo hipotético direto que liga entre si intentio e 

condemnatio, fazendo seguir à intentio uma premissa ulterior que reproduz [...] aquela 

afirmação do réu que vale por si como condição de absolutio".[76] 

            Era ela uma verdadeira e própria exceção, no sentido vulgar da palavra, pois se 

consubstanciava num "exceto se", num "salvo se" inserido na fórmula.[77] 

            Pela exceptio o réu aduzia fatos ou circunstâncias que, ao revés de negarem a 

veracidade das alegações do autor, justificariam, de um ponto de vista ético-social, a sua 

absolvição, desde que o pretor os tomasse em consideração, podendo para tanto até mesmo 

divergir do ius civile, e desde que comprovados tais fatos ou circunstâncias perante o 

iudex.[78] 

            Segundo BIONDI, a exceptio não era "simples negação do direito aduzido pelo autor, 

para que não era necessário nenhum meio judiciário, mas afirmação de um fato que, não 

contestando a pretensão do autor, no mecanismo da fórmula consegue paralisá-la".[79] 

            De facto, se o réu se limitava a negar o que afirmava o autor na intentio in ius ou 

mesmo se aduzia fatos ou circunstâncias que, se verdadeiros, teriam feito infundada a intentio 

segundo o ius civile, seja impedindo que surgisse a situação jurídica enunciada, seja 

10962

file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn76
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn77
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn78
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftn79


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

determinando-lhe a extinção, nesses casos, não era necessária a modificação da fórmula, dado 

que, ainda que o réu alegasse fatos ou circunstâncias diversos daqueles postos pelo autor 

como fundamento da intentio, o juiz era obrigado a tê-los em conta e verificar-lhes a 

ocorrência, caso que, se comprovados, tornavam infundada a intentio.[80] 

            Se o demandado negava a exatidão da intentio, não necessitava valer-se de nenhum 

outro meio de defesa, pois a inexistência dos fatos nela consignados já conduzia, por si só, à 

efetividade do si non paret absovito.[81] 

            As exceptiones ou já se encontravam instituídas no edito ou eram concedidas ad 

causam (G. 4, 118), com base na concreta objeção do réu, com o que se fala, às vezes, de 

"exceptio in factum" (Ulp. D. 13, 5, 27).[82] "Todas tiram o conteúdo ou das leis, ou das 

deliberações com força de lei ou se originam, finalmente, da jurisdição pretoriana" (G. 4, 

118). 

            Eram elas também possíveis nas fórmulas in factum, quando o fato aduzido pelo réu 

"não era dirigido a demonstrar a insubsistência dos fatos aduzidos pelo autor e indicados na 

intentio, mas a fazer parecer injusta a condenação do réu fundada sobre só os fatos da 

intentio". Desse modo, a condenação ficava a depender, para além da veracidade dos fatos da 

intentio, da não veracidade dos fatos da exceptio.[83] 

            As exceptiones se divisavam em peremptoriae e dilatoriae. As primeiras podiam ser 

opostas sempre e tornavam perpetuamente infundada a ação; as segundas somente podiam ser 

opostas dentro de certo prazo, "como a do pacto segundo o qual o dinheiro não deve ser 

reclamado durante cinco anos; pois expirado tal prazo, extingue-se o direito à exceção." (G. 4, 

120/122). 

Observe-se que aquele contra quem a exceção dilatória for oponível, deve diferir a ação; do 

contrário, se a propuser, não obstante a oposição da exceção, perderá a causa; pois, uma vez 

esta deduzida em juízo e repelida pela exceção, não mais poderá propor a ação e repelir a 

exceção, como poderia tê-lo feito depois de decorrido o período de oponibilidade da mesma 

exceção, se não tivesse agido, antes de findo tal período, integra re - estando ainda as coisa 

intactas. (G. 4, 123) 

            Uma outra nota distintiva entre essas modalidades de exceção é a possibilidade da 

restitutio in integrum, com o propósito de rescisão da litiscontestatio, facultada ao réu que, 

por erro, não tiver oposto a exceção peremptória; providência esta que se duvida se pertinente 

"ao réu que não tiver recorrido à exceção dilatória." (G. 4, 125) 

            Nos juízos de boa-fé as exceções não necessariamente se incluem na fórmula, 

podendo-se fazer valer diretamente apud iudicem.[84] PUGLIESE também referencia tal 

possibilidade, mas alude, no entanto, tão-somente à exceptio doli como de possível 

conhecimento sem a argüição do réu, porquanto o dolus malus era a própria antítese da fides 

bona.[85] Aqui, deve-se ressaltar que dolo não era somente o artifício arquitetado para 

enganar os outros, mas qualquer comportamento contrário à boa-fé.[86] 

            Ainda segundo PUGLIESE, também eventuais exceptiones deduzidas pelo réu 

serviam à determinação da res in iudicium deducta e da res iudicata, como no caso 

examinado pelo jurisconsulto MARCELO (D. 44, 2, 10), que emite um responsum com o 

seguinte teor: se o credor pignoratício anterior, réu de um credor pignoratício posterior, opôs 
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nesta demanda a exceptio rei sibi ante pigneratae, fazendo valer o seu direito de prioridade, 

esse seu direito já foi deduzido em juízo e julgado, de modo que não mais poderá ser 

deduzido em juízo por via de ação; ao revés, se não oposta a exceptio, o sucumbente poderia 

exercer seu direito por via de ação, pois seu direito de prioridade não se considerará nem 

deduzido em juízo, nem julgado.[87] 

            É curioso, no entanto, não se entender a ação da segunda hipótese como já 

compreendida pela eficácia preclusiva da litis contestatio, que, se acaso valesse, impediria a 

segunda demanda independentemente da dedução da exceptio, com o que esta não teria relevo 

algum para a delimitação do objeto litigioso. 

            É tanto mais curioso o entendimento esposado, se se tem em conta a existência da 

restitutio in integrum, precisamente com a finalidade de propiciar ao réu a rescisão da litis 

contestatio, e assim escapar à sua eficácia consumptiva/preclusiva. 

2.7 Replicatio, duplicatio, treplicatio 

            O estudo das demais cláusulas extraordinárias da fórmula, quais sejam, replicatio, 

duplicatio, treplicatio, até onde se apurou, não interessa aqui diretamente. No entanto, a se 

considerar o raciocínio de MARCELO e a se considerar cada uma dessas partes adjetas da 

fórmula como uma exceção à exceção anterior, tal como o faz ULPIANO (D. 44, 1, 2, 1 e 3), 

não é de se excluir que elas também tenham tido relevância para a determinação da res in 

iudicium deducta. 

3. Meio de documentação do texto formular e abertura semântica do escrito 

            Nos princípios do processo formular, supõe-se que o decreto que fixava a fórmula não 

se representava por escrito, mas se comprovava ao juiz por via testemunhal. E é exatamente 

para essa invocação de testemunhas (antestare; testes = testemunhas) certificadoras do 

delineamento da controvérsia in iure que se cunhou, já no velho processo das legis actiones, o 

nome de litis contestatio.[88] 

            Posteriormente, o programa do processo e a ordem de julgamento direcionada ao juiz 

ou aos juízes já se documentavam em tabuinhas, na forma comum aos documentos com 

testemunhas (testationes).[89] 

            Tratava-se de tabuletas de madeira cobertas de cera ou de uma resina vegetal (tabulae 

ceratae), que eram superpostas, atadas com cordéis por perfurações laterais e seladas nas 

extremidades das amarras pelas partes, pelas testemunhas e, talvez, pelo magistrado, 

formando assim um documento escrito em duplicata, com uma face exposta e outra oculta, de 

modo a se evitarem adulterações do texto. No momento da apresentação do documento in 

iudicio, as testemunhas se apresentavam e, se necessário, reconheciam seus selos antes dos 

respectivos rompimentos.[90] 

            Nas tábuas se escrevia com um estilo (stilus) e se apagava com uma espátula 

ligeiramente aquecida, às vezes consistente de uma extremidade chata do próprio instrumento 

de riscadura.[91] 

            Ao que parece, as limitações tecnológicas à escrita contribuíram para a necessária 

concisão do texto formular - atributo este que findou como apanágio de todo o estilo jurídico 
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romano[92] - e para a correlata maior abertura semântica do registro, que ou deixava in albis a 

origem do dever jurídico em persecução judicial (fórmulas certas – § 2.1) ou não 

circunscrevia pormenorizadamente o próprio conteúdo da pretensão deduzida (fórmulas 

incertas – § 2.2), possibilitando, assim, alguma margem à apreciação judicial. 
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[21] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 449, § 83 I 3. 

[22] D'ORS. Derecho privado romano [...], cit., p. 115, § 80. 

[23] BETTI. Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1110, col. 1, § 14a. 

[24] Curso de derecho romano. t. I. [...], cit., p. 320, § 110. 

[25] D'ORS. Derecho privado romano [...], cit., p. 106, § 69; CORRÊA e SCIASCIA. Manual 

de direito romano [...], cit., p. 80, § 42. É clara a correlação entre Agerius e agere/actor e de 

Negidius com negare/negans (SCHULZ. Derecho romano clássico [...], cit., p. 19, § 30, sem 

menção às formas verbais). PUGLIESE caracteriza "Numerio Negidio" como "quem se recusa 

a pagar" (Istituzioni di diritto romano [...], cit., p. 287, § 95.1); Assim, se se quiser, tome-se a 

designação do réu como a de "quem recusa o numérico", ou mesmo, o numerário. Quanto a 

Aulus, encontrou-se referência uma origem etrusca (Aule, Avile), com o significado de "velho, 

idoso" (GUÉRIOS, Rosário Farâni Mansur. Dicionário etimológico de nomes e sobrenomes. 3 

ed. São Paulo: Ave Maria, 1981, p. 65, nome Aulo - apoiado em L. DEROY). Quem sabe, e 

segue aqui uma especulação num sentido aproximativo ao entendimento do texto, talvez o 

Avile etrusco reflita-se nos avidus e avarus latinos, pois, muitas vezes, é aos velhos que se 

associa a avareza. Não se encontraram, contudo, quaisquer referências a essa associação no 

imaginário latino contido na recolha de TOSI,  Renzo. Dicionário de sentenças latinas e 

gregas. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 305/318, §§ 638/665 (velhice), e p. 818/823, §§ 

1808/1818 (avareza). 

[26] Tal exemplo foi extraído de KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 482, anexo, 

que se referencia ao dito no § 83 II 2 - colocado em caixa-alta. 

[27] La pluris petitio nel processo romano I [...], cit., p. 77/78, cap. I, item 15. 

[28] La pluris petitio nel processo romano I [...], cit., p. 80/81, cap. I, item 15 - seguido de um 

modo um tanto literal. 

[29] La pluris petitio nel processo romano I [...], cit., p. 78 e p. 80, cap. I, item 15. 

[30] CRUZ E TUCCI. A causa petendi no processo civil [...], cit., p. 28, cap. 2, §1o., item 4, 

escudado em ampla bibliografia. O mesmo se lê em CRUZ E TUCCI e AZEVEDO. Lições de 

história do processo civil romano [...], cit., p. 90, cap. 7, item 2a, com indicação dos nomes de 

HESSELBERGER e BETTI. 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[31] Para uma relativização da segunda asserção, confira-se o § 33. 

[32] D'ORS. Derecho privado romano. [...], cit., p. 115 § 80; SCHULZ. Derecho romano 

clássico [...], cit., p. 32, § 58. 

[33] BETTI. Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1.111, col. 1, § 14d. 

[34] A propósito: BRASILEIRO, Ricardo Adriano Massara Brasileiro. O objeto do processo 

civil clássico romano. Belo Horizonte: Líder, 2007, § 33. 

  

[35] D'ORS. Derecho privado romano [...], cit., p. 11, § 75 e p. 148, § 109; SANTOS JUSTO. 

Direito privado romano - I [...], cit., p. 259/261, § 54.2.15; p. 314, § 67.2.2.1 e p. 368, § 

69.2;KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 454, § 83 II 10 e p. 458, § 84 II 2. 

[36] D'ORS. Derecho privado romano. [...], cit., p. 115 § 80; CRUZ E TUCCI. A causa 

petendi no processo civil [...], cit., p. 29, cap. 2, §1o., item 4; CRUZ E TUCCI e AZEVEDO. 

Lições de história do processo civil romano [...], cit., p. 92, cap. 7, item 2b; KASER. Direito 

privado romano [...], cit., p. 449, § 83 I 3c; ALVAREZ SUAREZ. Curso de derecho romano. 

t. I. [...], cit., p. 328, § 112; SANTOS JUSTO. Direito privado romano [...], cit., p. 311/312, § 

67.2.2.1, e p. 317/318, § 67.2.3.1; BETTI. Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1109, 

col. 1, § 14a. 

[37] Quanto à tradução de res de qua agitur por "causa da ação", vide o dito no § 22. 

[38] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 205, § 34 II 4a. 

[39] D'ORS. Derecho privado romano. [...], cit., p. 116, § 81. 

[40] PROVERA. La pluris petitio nel processo romano I [...], cit., p. 136, cap. III, item 1. 

[41] D'ORS. Derecho privado romano. [...], cit., p. 116 § 81. 

[42] La pluris petitio nel processo romano I [...], cit., p. 136, cap. III, item 1. 

[43] A propósito: BRASILEIRO, Ricardo Adriano Massara Brasileiro. O objeto do processo 

civil clássico romano. Belo Horizonte: Líder, 2007, § 33. 

[44] Essa fórmula da actio depositi teve como matriz uma formula in factum concepta, similar 

e mais antiga, mas sem remetimento ao direito, ou seja, sem a locução "deve dar ou fazer" 

("dare facere oportet"): (4) "FULANO, SÊ JUIZ. SE PARECER QUE A.A. DEPOSITOU 

JUNTO A N. N. UMA MESA DE PRATA E QUE N.N., POR DOLO, NÃO A RESTITUIU 

A A. A., CONDENA N. N. A PAGAR A A. A. TANTO QUANTO VALER A MESA. SE 

NÃO PARECER, ABSOLVE." (G. 4, 47). KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 451, 

§ 83 II 3; ALVAREZ SUAREZ. Curso de derecho romano. t. I. [...], cit., p. 323, § 110. 

[45] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 205, § 34 II 4a. 

[46] Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1.110, col. 1, item 14a. 

10969

file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref31
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref32
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref33
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref34
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref35
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref36
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref37
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref38
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref39
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref40
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref41
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref42
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref43
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref44
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref45
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref46


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

[47] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 205, § 34 II 4b. 

[48] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 61/62, §§ 5 II e 6 I; p. 74, § 8 I 2a. 

[49] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 451, § 83 II 3b. 

[50] PUGLIESE. Istituzioni di diritto romano [...], cit., p. 54, § 25, I; KASER. Direito 

privado romano [...], cit., p. 63, § 6 IV; para a caracterização das res nec mancipi: D'ORS. 

Derecho privado romano. [...], cit., p. 174/175, § 133. 

[51] Direito privado romano [...], cit., p. 200, § 33 IV 3; confira-se também desse autor, de 

quem extraído o conteúdo anterior do parágrafo, p. 50, § 3 III 3c, e p. 74, § 8 I 2a. 

[52] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 205, § 34 II 4b. 

[53] BETTI. Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1111, col. 2, § 14d. 

[54] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 200, § 33 IV 3. 

[55] Direito privado romano [...], cit., p. 50, § 3 III 3c. 

[56] BETTI. Processo civile: diritto romano [...], cit., p. 1111, col. 1, § 14d. 

[57] D'ORS. Derecho privado romano. [...], cit., p. 117, § 81. 

[58] CRUZ E TUCCI e AZEVEDO. Lições de história do processo civil romano [...], cit., p. 

p. 92, cap. 7, item 2b. CRUZ E TUCCI, em obra anterior que esposa entendimento similar, 

chama em seu apoio CANNATA e SCHULZ. A causa petendi no processo civil [...], cit., p. 

29, cap. 2, § 1o., item 4; KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 451, §83 II 3. 

[59] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 209, § 35 I 2. Apresentando quatro 

hipóteses das razões da resolução em dinheiro: ALVAREZ SUAREZ. Curso de derecho 

romano. t. I. [...], cit., p. 332/332, § 114, nota 299. Apoiado no último autor, SANTOS 

JUSTO apresenta cinco hipóteses para o caso em debate. Direito privado romano [...], cit., p. 

314/315, § 67.2.2.2. Uma das hipótese apresentadas pelos dois últimos autores coincide com a 

apresentada no texto. Sobre a ampliação da noção romana de obligatio de modo a afetar a 

própria concepção e o modo de persecução judicial dos direitos reais, confira-se: BAPTISTA 

DA SILVA. A. Jurisdição e execução na tradição romano-canônica [...], cit., passim. É ainda 

de interesse noticiar que ALVAREZ SUAREZ e SANTOS JUSTO, a despeito do texto 

gaiano, dizem que não é seguro que anteriormente "se condenava o demandado a entregar o 

objeto mesmo sobre que versava o litígio e não a sua estimação; ao menos não nos é bem 

conhecido o meio pelo qual se poderia obrigar o demandado a realizar" (ALVAREZ 

SUAREZ - este autor chega a estatuir que já foi posta em dúvida a pureza do texto gaiano). 

[60] Istituzioni di diritto romano [...], cit., p. 291, § 95.4, I. 

[61] Sobre todo o conteúdo até agora exposto do parágrafo: SCIALOJA. Procedimiento civil 

romano [...], cit., p. 178, § 17. Especificadamente sobre a cláusula arbitrária: CRUZ E TUCCI 

e AZEVEDO. Lições de história do processo civil romano [...], cit., p. 94/95, cap. 7, item 2d; 

D'ORS. Derecho privado romano [...], cit., p. 112/113, § 77, e p. 147/148, § 109. Quanto às 
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* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

datas em que se deve ter estimado o valor da coisa (delito, litis contestatio, sententia) e quanto 

ao arbitramento judicial do valor, consulte-se, na última obra referenciada, as p. 111/112, § 

76. 

[62] D'ORS. Derecho privado romano [...], cit., p. 114, § 78. 

[63] KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 457/458, § 84 II 2; SANTOS JUSTO. 

Direito privado romano - I [...], cit., p. 368/369, § 69.2; de modo menos explícito: D'ORS. 

Derecho privado romano [...], cit., p. 148, § 109, que fala da possibilidade de, nesses casos, o 

juiz atribuir direitos com efeito de direito civil. 

[64] É certo que GAIO escreveu suas obras em latim, mas é disputada a questão da sua 

naturalidade, sendo mais aceita a hipótese de MOMMSEN de que o autor seja originário de 

uma província helenizada da Ásia menor. Sobre a discussão consulte-se: LOBO DA COSTA. 

Gaio: estudo biobibliográfico [...], cit., p. 61/70, §§ 17/19. 

[65] CORREIA, Alexandre e SCIASCIA, Gaetano. Manual de direito romano.[...], cit., p. 

243. 

[66] GAIUS. Institutas do jurisconsulto Gaio [...], cit., p. 194. 

[67] Belo Horizonte: Del Rey, 2005. 

[68] Vejam-se as versões alternativas: "Porém, de todas as fórmulas, que têm condenação, a 

condenação foi concebida, segundo uma estimação em dinheiro. Por isso, se pedirmos alguma 

substância, como propriedade, homem, veste, ouro, prata, o juiz não condena com a mesma 

coisa aquele, com o qual se tratou, como outrora costumava acontecer, mas, tendo sido 

avaliada a coisa, condena-o em dinheiro"; "La condena de todas las fórmulas que poseen esta 

clásusula está redactada siempre sobre la base de una estimación en dinero. Así, pues, tanto 

si pedimos un objecto determinado, como, p. ej., un fundo, un esclavo, un vestido, una 

cantidad de oro o de plata, el juez no condena al demandado a dar el objeto mismo, como 

solía suceder antiguamente, sino que, previa estimación de la cosa en dinero, le condena a 

dar la cantidad en que ha sido valorada" Curso de derecho romano. t. I. [...], cit., p. 332, § 

114 - deixa-se de traduzir tal passagem para o melhor confronto das versões. Para facilitar o 

trabalho do interessado, segue também o original latino: "Omnium autem formularum, quae 

condemnationem habent, ad pecuniariam aestimationem condemnatio concepta est. Itaque et 

si corpus aliquod petamus, veluti fundum hominem vestem aurum argentum, iudex non ipsam 

rem condemnat eum, cum quo actum est, sicut olim fieri solebat, sed aestimata re pecuniam 

eum condemnat." 

[69] Sobre a evolução do tratamento da classificação das sentenças nos fins do século XIX e 

início do século XX, consulte-se: BARBOSA MOREIRA. Questões velhas e novas em 

matéria de classificação das sentenças. In: Temas de direito processual: oitava série. São 

Paulo: Saraiva, 2004, p. 125/128, § 1. 

[70] CHAMOUN. Instituições de direito romano [...], cit, p. 135/136, item "Defesa dos 

direitos", cap. IV, I; KASER. Direito privado romano [...], cit., p. 450, § 83 I 3d; PUGLIESE. 

Istituzioni di diritto romano [...], cit., p. 289/290, § 95.3; CRUZ E TUCCI e AZEVEDO. 

Lições de história do processo civil romano [...], cit., p. 93, cap. 7, item 2c. Dizem do 

cabimento dessa parte da fórmula somente nas ações divisórias, a despeito da literalidade do 

10971

file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref62
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref63
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref64
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref65
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref66
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref67
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref68
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref69
file:///C:/Users/Ricardo/Documents/ARTIGOS/PROCESSO%20FORMULAR%20ROMANO%20ESTRUTURA%20GERAL%20DA%20FORMULA.doc%23_ftnref70
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texto gaiano: SCIALOJA. Procedimiento civil romano [...], cit., p. 160, § 15; CRUZ E 

TUCCI. A causa petendi no processo civil. São Paulo: RT, 1993 (Coleção estudos de direito 

de processo Enrico Tullio Liebman, v. 27), p. 28, cap. 2, § 1°, item 4. Com a última posição, 
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QUALIDADE DO ENSINO JURÍDICO NO BRASIL IMPERIAL:  
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Resumo: 

O trabalho pretende indicar elementos para a compreensão da qualidade do ensino oferecido 

nas duas Academias Jurídicas que funcionaram no Brasil Imperial: a de São Paulo e a de 

Pernambuco. Inicialmente, apresenta e discute as impressões de avaliadores internos, 

notadamente de professores e alunos das Academias Jurídicas. Entre os professores que 

tiveram suas impressões apresentadas e discutidas estão José Bonifácio, o Moço, Clemente 

Falcão Filho, Francisco de Paula Baptista, Antonio Coelho Rodrigues e Tobias Barreto. E, 

entre os alunos, Silvio Romero e José de Alencar. Em seguida, o trabalho apresenta e discute 

as impressões de avaliadores externos, entre os quais Rui Barbosa e Carlos Frederico Marques 

Perdigão. 

Palavras-chave: Ensino jurídico, Brasil Imperial, qualidade. 

 

Abstract: 

This study intends to indicate elements that allow a better understanding of the quality of the 

education offered in two legal academies that have worked in Imperial Brazil: São Paulo and 

Pernambuco. Initially, it presents and discusses the impressions of internal evaluators, 

especially teachers and students of the legal academies. Among the teachers who had their 

impressions presented and discussed are José Bonifácio, o Moço, Clemente Falcão Filho, 

Francisco de Paula Baptista, Antonio Coelho Rodrigues and Tobias Barreto. As among the 

students were Silvio Romero and José de Alencar. Then the paper presents and discusses the 

impressions of external evaluators, including Rui Barbosa and Carlos Frederico Marques 

Perdigão. 

Keywords: Legal education, Imperial Brazil, quality. 
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1. Introdução 

Não é muito simples a tarefa de discutir o índice de qualidade obtido no ensino oferecido 

pelas Academias Jurídicas do Império.  

Primeiramente, porque o período abrangido é muito amplo.  

Em segundo lugar, porque é preciso cuidar de duas escolas, a de São Paulo e a de 

Pernambuco.  

O ensino não pode ter sido sempre o mesmo ao longo de seis décadas.  

Também não pode ter tido o mesmo desenvolvimento em instituições localizadas em 

ambientes diferentes e compostas por pessoas diferentes. 

Além disso, qualquer padrão contemporâneo de qualidade de ensino que escolhêssemos não 

faria menos que violentar o passado. 

Assim, para cumprir nosso objetivo, optamos por ouvir depoimentos dos que estiveram 

presentes enquanto os fatos se desenrolavam. Procuraremos saber como a qualidade do ensino 

era sentida pelos contemporâneos das Academias Imperiais. Ouviremos não apenas os que 

falaram de dentro das escolas, mas também os que se pronunciaram de fora delas. 

Imaginamos que esse caminho pode oferecer resultados mais relevantes que aqueles que 

colheríamos em outras fontes. 

De alguns historiadores, por exemplo, não obtivemos mais que generalizações sem vinculação 

com os fatos. 

Para Alberto Venancio Filho: 

Ao findar o Império o ensino jurídico continuava restrito às duas Faculdades de São 

Paulo e do Recife. [...] Se, quantitativamente, o ensino permanecia na mesma 

posição de 1827, pode-se afirmar com a consulta às fontes idôneas dos biógrafos e 

dos memorialistas, às Memórias Histórias e aos relatórios dos diretores de 
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faculdades, aos depoimentos dos contemporâneos e às reminiscências dos 

estudantes, que qualitativamente a situação também não se modificara.1 

[...] 

O fato inegável é que, se considerarmos o decreto do ensino livre de 1879, 

responsável pelo grande rebaixamento do nível dos cursos jurídicos, e a entrada de 

Tobias Barreto, em 1882, para a Faculdade de Direito do Recife, com o célebre 

concurso que representou a entrada de ar novo, de novas idéias, de novas 

concepções na mentalidade de então, a evolução do ensino jurídico se reduz a um 

arrolamento de fatos e acontecimentos sem maior expressão e sem nuanças.2  

Para Américo Jacobina Lacombe:  

Os primeiros resultados das novas escolas, em Pernambuco e em São Paulo, não 

foram brilhantes: escandalizavam os que se orgulhavam das cartas européias pelo 

apressado do preparo.3 

[...] 

Não obstante, alguns anos depois essas faculdades tornaram-se núcleos notáveis de 

cultura jurídica. 

Os grandes nomes da Ciência Jurídica do período imperial vão sair desses centros 

modestos, sempre pobremente providos, mas que vão elevar-se a focos de primeira 

grandeza. À penúria dos primeiros anos sucedem épocas de prestígio.4  

No primeiro caso, como acreditar que a qualidade pode ter permanecido a mesma durante 

lapso temporal tão amplo? Como aceitar que apenas dois eventos sejam tidos como 

significativos e todos os outros como de nenhuma importância? 

No segundo caso, como admitir que, em poucos anos, a penúria inicial tenha se transformado 

em notabilidade e grandeza?  

                                                
1 VENANCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 113. 

2 VENANCIO FILHO, Alberto. Das Arcadas ao Bacharelismo. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 1982, p. 114. 

3 LACOMBE, Américo Jacobina. A Cultura Jurídica. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História Geral 

da Civilização Brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. Tomo II (O Brasil Monárquico), volume 

V (Reações e Transações), livro III, capítulo III, p. 423. 

4 LACOMBE, Américo Jacobina. A Cultura Jurídica. In: HOLANDA, Sérgio Buarque de (Org.). História Geral 

da Civilização Brasileira. 8. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004. Tomo II (O Brasil Monárquico), volume 

V (Reações e Transações), livro III, capítulo III, p. 423. 
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2. A opinião de observadores internos 

Antes de ouvirmos os que falaram de dentro das Academias Jurídicas, duas advertências são 

necessárias. 

A primeira é a de que somente incluiremos depoimentos de alunos e, em número muito mais 

significativo, de professores. Reconhecemos, no entanto, que são importantes as impressões 

de outros funcionários não ligados diretamente à docência, como secretários, bibliotecários, 

porteiros, contínuos e bedéis. Não as pudemos localizar, no entanto. 

A segunda é a de que o número de relatos de pessoas ligadas à Academia do Recife é bem 

maior do que os daquelas ligadas à de São Paulo. A razão é única: o incêndio de 1880 destruiu 

grande parte do arquivo desta escola, suprimindo, entre outros documentos, muitas das 

memórias históricas que os professores escreviam anualmente, instrumento privilegiado para 

a coleta das opiniões que nos interessam.
5
 

Inicialmente, ficaremos com as opiniões de professores da Academia de São Paulo. Em 

seguida, com os relatos dos mestres de Pernambuco. E, para terminar, com os depoimentos de 

apenas dois alunos, ambos sobre as experiências vividas na escola do Norte. 

No final do primeiro ano de funcionamento dos cursos jurídicos, em novembro de 1828, 

Arouche Rendon, diretor da Academia de São Paulo, disse, em ofício ao Governo, as 

seguintes palavras: 

Da minha parte só posso dizer a V. Exa. que, segundo voz pública, tem havido 

aprovações não merecidas. Os estudantes bons são os primeiros que acusam aos 

que deviam ser reprovados. Os moradores da cidade, que os conhecem e que vêem 

a alguns passeando de dia e de noite, admiram-se quando se lhes diz que foram 

aprovados. 

Sem meter em linha de conta as cartas de patronato, que daí vem, e que sempre 

houveram (sic) e hão de haver (sic), desculpo aos lentes em uma coisa, e é o estado 

de insubordinação em que se acham os estudantes atacando aos lentes nas folhas 

periódicas. Nem todos têm o caráter de sofrer isto e cumprir rigidamente seu dever. 

                                                
5 PINHEIRO, Artidóro Augusto Xavier. [Relatório da Comissão Encarregada da Restauração do Arquivo da 

Faculdade de Direito]. In: FLEURY, André Augusto de Pádua. Relatório do Diretor da Faculdade de Direito de 

São Paulo; referente ao ano de 1883. São Paulo: [s.n.], 1884. p. 11-18. 
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Os meus mestres de Coimbra podiam ser exatos no tempo do despotismo em que os 

estudantes nem em particular se atreviam a atacar os lentes, mas hoje estamos em 

outro tempo. Convém, contudo, por as coisas no estado de os discípulos 

respeitarem aos Mestres, e estes fazerem o seu dever, não aprovando aos que não 

querem estudar, e vêm aqui gastar o dinheiro de seus pais superfluamente.6  

Martim Francisco, na memória acadêmica relativa ao ano de 1856, depois de anunciar a 

elaboração dos compêndios de Paula Baptista e de Ramalho, fez as seguintes considerações: 

Nos países como o nosso onde os progressos da ciência do Direito não podem ter 

ainda de que orgulhar-se, onde a instrução pública nem sempre mereceu sérios 

cuidados do governo do Estado, onde mesmo o desenvolvimento do espírito, no 

verdor dos anos, não tem tido grande animação, merecem louvores estes esforços 

perenes, que protestam em nosso favor, e são provas de que o presente fornece a 

bem do futuro.7 

Em 1859, José Bonifácio, em leitura semelhante à do irmão, depois de dizer que os estudos 

jurídicos no nosso País ainda não ofereciam as “perspectivas de luz e de progresso que em 

outros se notam”, declarou acreditar que o futuro nos reservaria melhores possibilidades.
8
 

Em 1860, Antônio Carlos, o terceiro Andrada da Academia de São Paulo, também se mostrou 

consciente dos problemas do seu tempo e esperançoso quanto ao futuro.  

Quanto a este sentimento, confessou acreditar que a memória histórica que estava escrevendo, 

assim como as que já se havia escrito, seriam “documentos que os nossos sucessores buscarão 

com curiosidade quando mais tarde as ciências avultando houverem atingido o grau de 

importância que lhes é devido”.
9
 

E, sobre aquela percepção, afirmou que, muito embora houvesse já algum fruto, a organização 

dos nossos estudos jurídicos não permitia “maior aprofundamento da ciência”.
 10

 

                                                
6 NOGUEIRA, José Luís de Almeida. A Academia de São Paulo: Tradições e Reminiscências. Volume I. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 1977, p. 83, 84. 

7 ANDRADA, Martim Francisco Ribeiro de. Memória Que em Cumprimento do Artigo 164 dos Estatutos 

Apresentou no Ano de 1857 à Faculdade de Direito de São Paulo. São Paulo: Tipografia Literária, 1857, p. 4. 

8 SILVA, José Bonifácio de Andrada e. Memória que em Cumprimento do Artigo 164 dos Estatutos Apresentou 

no Ano de 1859 à Faculdade de Direito de São Paulo. São Paulo: Tipografia Imparcial, 1859, p. 4. 

9 SILVA, Antonio Carlos Ribeiro d’Andrada Machado e. [Memória Histórica de 1859]. São Paulo: [s.n.], 1860, 
p. 1. 

10 SILVA, Antonio Carlos Ribeiro d’Andrada Machado e. [Memória Histórica de 1859]. São Paulo: [s.n.], 1860, 

p. 1. 
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Em 1861, Falcão Filho se restringiu a dizer, sobre o assunto, as seguintes palavras: 

Quanto ao grau de desenvolvimento da exposição das doutrinas do curso, a face 

que apresenta o período que historio não é diversa da dos períodos antecedentes; 

nem uma modificação, nem uma inovação se operou; a página pois da história deve 

ser a mesma que as dos anos anteriores; a eles me reporto.11 

Em 1863, João Thedoro Xavier apontou inúmeros vícios em nossa estrutura escolar, como, 

por exemplo, a inadequada organização dos estudos secundários, a excessiva benignidade nos 

exames, a tolerância para com o emprego de meios fraudulentos nesses mesmos exames, a 

influência perversa do patronato e a falta de publicidade nos negócios acadêmicos.
12

 Na 

ocasião, também disse as seguintes palavras, resumindo o que pensava sobre o assunto: 

É de lamentar que, com um pessoal tão esperançoso no magistério, não se tenha 

auferido o desejado proveito, tanto na instrução secundária, como na superior. Este 

mal está, segundo parece-me, radicado nas tendências gerais de nosso país – a 

preponderância do individualismo sobre o elemento social –. A felicidade racional 

dos povos repousa, com bem diz Hepp, sobre a justa equipendência dessas duas 

ordens de interesses – individual e público –. O desequilíbrio engendra o mal. Estas 

leis capitais dos estados presidem igualmente às grandes e às pequenas associações 

neles encravadas. 

Não tendo podido ser pontualmente executadas, na instrução pública de nossas 

Faculdades de Direito, as imperfeições têm germinado em suas ramificações 

essenciais. 13 

Em 1865, depois de avisar que, no ano anterior, muitas cadeiras haviam ficado “desertas, por falta de 

Lentes”
14

, afastados, quase sempre, em razão de suas carreiras políticas, Manoel Antônio Duarte de 

Azevedo fez as seguintes ponderações: 

                                                
11 SOUZA FILHO, Clemente Falcão de. Memória Histórica Acadêmica Apresentada na Primeira Sessão do Ano 
de 1861 à Faculdade de Direito de São Paulo na Forma do Artigo 164 dos Estatutos. São Paulo: [s.n.], 1861, p. 

10. 

12 XAVIER, João Theodoro. Memória Histórica dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito de São 

Paulo Durante o Ano de 1862. São Paulo: [s.n.], 1863, p. 1-32. 

13 XAVIER, João Theodoro. Memória Histórica dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito de São 

Paulo Durante o Ano de 1862. São Paulo: [s.n.], 1863, p. 1, 2. 

14 AZEVEDO, Manoel Antonio Duarte de. Memória Histórica dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de 

Direito de São Paulo Durante o Ano de 1864. São Paulo: [s.n.], 1865, p. 2. 
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Este inconveniente gravíssimo, que se tem reproduzido com freqüência, e para o 

qual não existe por ora remédio legal, deve merecer a mais séria atenção do 

Governo de Sua Majestade o Imperador. Não simpatizo com o princípio das 

incompatibilidades extensamente aplicado, mormente em um país novo, como o 

nosso, ainda deficiente de pessoal idôneo, a ser extremado o pessoal dos diferentes 

empregos, para o grande número de cargos públicos. Acresce que tal princípio 

arreda muitas vezes do encargo de legisladores e de outras posições políticas os 

homens por ventura mais competentes para o exercício delas. É força porém convir 

em que a ascendência que a vida política tem ganho entre nós sobre outra qualquer, 

e o abatimento em que jazem todas as posições sociais literárias ou científicas, por 

falta de consideração própria ou de perspectivas de futuro, afastam da decidida 

vocação, que por elas deveriam ter, aqueles cidadãos, que bem ou mal avisados, 

nutrem aspirações pela carreira que única, até hoje, pode dar honras, fortuna e 

glória no nosso país. De tais tendências é fácil de ver quantos e perniciosos 

resultados derivam para a sorte da instrução superior, e para a marcha e 

prosperidade das Faculdades do Império.15 

Em 1837, a Academia de Olinda passou por graves dificuldades. Do total de quatorze lentes, 

que deveria possuir, somente dez estavam nomeados. Desses, apenas quatro encontravam-se 

em exercício. Os outros, ou estavam de licença, ou convocados para servir no Tribunal do 

Júri, ou, ainda, “preferiam a vida ativa do Recife”, onde mantinham suas bancas de 

advocacia.
16

  

Como conseqüência, além das acumulações, sempre indesejáveis, os exames não puderam ser 

realizados no tempo normal e dois candidatos não puderam defender teses de doutoramento. 

Lopes da Gama, diretor ao tempo dessa situação, chamada, à época, de crise de lentes, num 

dos ofícios que remeteu ao Governo, admitiu que a Academia de Olinda, desde sua 

implantação, não vinha correspondendo às esperanças nela depositadas.
 17

  

Em 1839, em outro ofício ao Governo, Lopes da Gama reclamou da fragilidade do ensino dos 

preparatórios para o curso jurídico e ao mesmo tempo afirmou que a isso se devia a “lástima 

de tanto bacharel ignorante, que não sabe entender os próprios compêndios do curso, e que, 

                                                
15 AZEVEDO, Manoel Antonio Duarte de. Memória Histórica dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de 

Direito de São Paulo Durante o Ano de 1864. São Paulo: [s.n.], 1865, p. 2. 

16 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 43, 44. 

17 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 44. 
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condecorados com um título acadêmico, são aliás objeto de escárnio público; porque pouco 

ou nada distam de qualquer idiota, faltos das mais ordinárias noções de literatura, falando 

miseravelmente, e escrevendo com imperdoáveis solecismos, barbarismos e neologismos”.
 18

  

Em 1841, Maciel Monteiro, diretor do curso de Olinda, em relatório enviado ao Governo, 

disse francamente que “o proveito obtido pela Academia não corresponde aos sacrifícios 

feitos pela Nação, em benefício de sua mantença”.
 19

  

O mesmo Maciel Monteiro, em ofício de 1844, reconheceu que os alunos, por falta de zelo 

dos lentes, vinham tendo baixo aproveitamento, sugerindo, em seguida, que o Governo 

fundisse as duas Academias Jurídicas, pois, para ele, do modo como estavam organizadas, 

eram “uma mui dispendiosa inutilidade”.
 20

  

Em 1848, Lopes da Gama, novamente no exercício da diretoria, informou ao Governo sobre 

as terríveis conseqüências, para a qualidade do ensino, do deslocamento de tantos professores 

para outras atividades, como a política e a advocacia.
 21

 

A Joaquim Vilella de Castro Tavares coube o dever de redigir a primeira memória histórica da 

Academia pernambucana. Nela, depois de informar como se deram, no ano de 1855, a 

distribuição inicial das matérias e as inúmeras alterações subseqüentes, disse, em relação aos 

fatos relatados: 

Bastam eles para provar que a exposição das doutrinas, que fazem objeto do ensino 

na faculdade, encontrou graves embaraços ao seu desenvolvimento. A falta de 

Lentes, tornando indispensáveis as acumulações, deu lugar a que alguns Lentes 

lessem em mais de uma cadeira, e não tivessem conseguintemente todo o tempo 

livre para empregá-lo só no estudo e exposição de um dos ramos do Direito, capaz 

só por si de absorver toda a atenção e meditação. E se ainda refletirmos, que não há 

coisa que prejudique tanto ao ensino como a mudança de mestres, forçoso nos será 

                                                
18 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 50. 

19 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 54. 

20 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 57. 

21 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2. ed. Brasília: Instituto Nacional do 

Livro, 1977, p. 61. 
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concluir que a Faculdade teve contra si tudo que pode mais empecer o 

desenvolvimento científico.22 

O professor, no entanto, tinha esperança de que algumas modificações, como a nomeação de 

novos professores catedráticos e substitutos, o que diminuiria as acumulações, e a permuta de 

cadeiras entre alguns titulares, para que cada um passasse a lecionar a disciplina de sua 

preferência, pudessem criar “poderosos elementos de um crescente desenvolvimento”, a ponto 

de levar “a Faculdade a rivalizar com as mais acreditadas da Europa”.
 23

 

José Antônio de Figueiredo, escrevendo sobre o ano de 1856, afirmou ter havido alguma 

melhora “no desenvolvimento e no estudo de cada uma das cadeiras”, em razão do menor 

número de alterações havidas durante o ano acadêmico.
24

  

Paula Baptista, na memória acadêmica relativa ao ano de 1857, voltou a destacar os 

inconvenientes que, para a qualidade do ensino, resultavam da acumulação de cadeiras.
25

  

Manoel do Nascimento Machado Portella, na memória de 1858, fez a seguinte consideração 

sobre a qualidade do ensino: 

O ensino das doutrinas, se em seus resultados não foi superior ao dos anos 

anteriores, força é convir que não lhe foi inferior. Subsistindo ainda as causas, por 

mais de uma vez referidas, e por todos reconhecidas, a sua proficuidade não podia 

deixar de ser a mesma.26 

Aprigio Guimarães escreveu o seguinte, a respeito de 1859: 

                                                
22 TAVARES, Joaquim Vilella de Castro. Memória-Histórica Acadêmica Apresentada à Congregação dos 

Lentes da Faculdade de Direito na Primeira Sessão do Corrente Ano. Recife: Tipografia Universal, 1856, p. 6. 

23 TAVARES, Joaquim Vilella de Castro. Memória-Histórica Acadêmica Apresentada à Congregação dos 

Lentes da Faculdade de Direito na Primeira Sessão do Corrente Ano. Recife: Tipografia Universal, 1856, p. 7, 

8. 

24 FIGUEIREDO, José Antonio de. Memória-Histórica Acadêmica Apresentada à Congregação dos Lentes da 

Faculdade de Direito na Primeira Sessão do Corrente Ano. Recife: Tipografia Universal, 1857, p. 5. 

25 BAPTISTA, Francisco de Paula. Memória Histórica dos Acontecimentos Mais Notáveis do Ano Findo. Recife: 

Tipografia Universal, 1858, p. 5. 

26 PORTELLA, Manoel do Nascimento Machado. Memória Histórica Apresentada à Congregação dos Lentes 

da Faculdade de Direito do Recife em 20 de Maio de 1859. Recife: Tipografia Universal, 1859, p. 4. 
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Os impedimentos e ausências são de todas as corporações; mas quando, como no 

ano pretérito, as mudanças e variações multiplicam-se em corporações como a 

nossa, pode-se dizer, sem temor de errar, que em geral o ensino sofreu.27  

 João Capistrano Bandeira de Mello, referindo-se ao ano de 1860, ao mesmo tempo em que 

reconheceu que o estudo das matérias “como quase sempre acontece, ficou muito aquém dos 

compêndios” e que “houve em geral benignidade nos exames”, fez questão de destacar que a 

“assiduidade dos lentes foi incomparável”. Em sua opinião: 

Não é só a assiduidade, mas também o estudo sério e aturado que distingue o 

professorado da Faculdade. Nenhum lente sobe hoje à sua cadeira senão depois de 

ter longo tempo e profundamente meditado o que deve dizer, e como deve dizê-lo. 

Ciosos do seu crédito literário levam vida retirada e estudiosa.28  

João Capistrano Bandeira de Mello Filho, depois de informar que, em 1861, as acumulações e 

as mudanças de professor não haviam sido muito freqüentes, pelo que o ensino não teria 

“sofrido sensivelmente na nossa Faculdade”, fez a seguinte ponderação: 

Entretanto a permanência dos Lentes nas suas respectivas cadeiras ainda não é a 

desejável. Sendo o magistério uma profissão que requer estudo aturado e sem 

intermitência, são sempre em dano do aperfeiçoamento do ensino as comissões 

contínuas em que vivem distraídos alguns lentes.29 

Jeronimo Vilella de Castro Tavares, na memória acadêmica de 1862, afirmou que a localidade 

em que a Faculdade fora instalada no Recife prejudicava a qualidade do ensino, uma vez que, 

dificultando o acesso do público em geral, impedia que professores e alunos se sentissem 

estimulados a buscar a excelência.
30

 Em sua opinião: 

Os estudantes, contando ser ouvidos apenas por seus lentes e colegas, estudam 

quando muito, salvas honrosas exceções, para cumprir um dever que lhes pesa, mas 

não com o empenho, entusiasmo e gosto, com que fá-lo-iam, se o seu mérito e 

                                                
27 GUIMARÃES, Aprígio Justiniano da Silva. Memória Histórica Acadêmica Apresentada na Primeira Sessão 

do Ano de 1860 à Faculdade de Direito do Recife, na Forma do Artigo 164 dos Estatutos. Recife: [s.n.], 1860, p. 

8. 

28 MELLO, João Capistrano Bandeira de. Memória Histórica Acadêmica Apresentada à Faculdade de Direito 

do Recife no Ano de 1861. Recife: Typographia Universal, 1861, p. 14. 

29 MELLO FILHO, João Capistrano Bandeira de. Memória Histórica Acadêmica Apresentada à Faculdade de 

Direito do Recife no Ano de 1862. Recife: Tipografia Universal, 1862, p. 12. 

30 TAVARES, Jeronimo Vilella de Castro. Memória Histórica Acadêmica do Ano de 1862 Apresentada à 

Faculdade de Direito do Recife. Recife: Tipografia Universal, 1863, p. 12, 13. 
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capacidade, talento e aplicação fossem também apreciados pelos assistentes e 

visitantes. 31 

Antonio de Menezes Vasconcellos de Drummond disse que, durante o ano de 1863, os lentes 

tinham procurado desempenhar suas obrigações com “desvelo, zelo, saber e circunspeção” e 

isso “com o glorioso fim de concorrerem para a completa regeneração do ensino superior”.
32

  

Para a ele, essa dedicação era suficiente para “produzir no espírito de todos a maior confiança 

e bem fundadas esperanças de que ainda mais brilhante e satisfatório será o porvir desta 

Faculdade, como a nova estrela d’alva é precursora de dias mais claros e serenos”.
 33

 

Segundo José Bento da Cunha e Figueiredo, autor da memória acadêmica de 1864, a 

organização dos cursos jurídicos padecia de “um vício radical, que convém corrigir”.
34

 

Tratava-se da inadequação dos programas das disciplinas, muito extensos, com a carga 

horária disponível, bastante reduzida.  

A respeito do que acontecia no quinto ano, fez a seguinte pergunta: 

Quem não sabe que as matérias que nele se lêem não são acuradamente estudadas, 

mas reduzidas quase a uma formalidade, apenas necessária para cingir o barrete da 

Faculdade? 35 

E, depois de dar exemplos do que acontecia em outros anos letivos, comentou: 

E todavia tanta ciência se ensina e se aprende em pouco menos de seis meses em 

nossa Faculdade!...e com tão maravilhosa bonança, que ordinariamente os 

discípulos saem mais mestres do que os mestres; [...]. 36  

                                                
31 TAVARES, Jeronimo Vilella de Castro. Memória Histórica Acadêmica do Ano de 1862 Apresentada à 

Faculdade de Direito do Recife. Recife: Tipografia Universal, 1863, p. 13. 

32 DRUMMOND, Antonio de Vasconcelos Menezes de. Memória Histórica Apresentada à Congregação dos 

Lentes da Faculdade de Direito do Recife na Sessão de 15 de Março de 1864. Recife: Tipografia de Manoel 

Figueiroa de Faria & Filho, 1864, p. 6. 

33 DRUMMOND, Antonio de Vasconcelos Menezes de. Memória Histórica Apresentada à Congregação dos 

Lentes da Faculdade de Direito do Recife na Sessão de 15 de Março de 1864. Recife: Tipografia de Manoel 

Figueiroa de Faria & Filho, 1864, p. 6. 

34 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e. Dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito do Recife no 

Ano de 1864. [s.l.]: [s.n.], 1865, p. 5. 

35 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e. Dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito do Recife no 

Ano de 1864. [s.l.]: [s.n.], 1865, p. 5. 

36 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e. Dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito do Recife no 

Ano de 1864. [s.l.]: [s.n.], 1865, p. 5. 
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Para ele, esse “fato desanimador” concorria para “o descrédito das Faculdades de Direito”.
 37

  

Em sua opinião, para corrigir o problema, o ensino dos rudimentos de cada matéria deveria 

ser priorizado, pois: 

Quem compreender e digerir bem todos os princípios cardeais das ciências, achar-

se-á mui habilitado para aprofundar no seu gabinete as questões mais intrincadas: e 

fá-lo-á com interesse, e sem aquele enjôo e displicência, que tristemente assaltam 

aos que navegam às escuras não vendo um farol que os guie no largo mar das 

dificuldades. 38  

 João Silveira de Souza, autor da memória acadêmica de 1866, chamou a atenção para a 

“excessiva benignidade nos julgamentos”, pois, naquele ano, dos 411 estudantes que se 

apresentaram para exame, apenas seis foram reprovados.
39

  

Em relação a semelhante resultado, o professor fez a seguinte ponderação: 

“De certo não é ele animador; denuncia, ao contrário, profundo viciamento na 

instituição”. 40 

Tarquinio Braulio de Souza Amaranto, quando lhe coube redigir a memória dos 

acontecimentos escolares da Faculdade do Recife, mesmo tendo reconhecido que não 

dispunha de elementos suficientes para avaliar o grau de desenvolvimento do ensino que ali 

era oferecido, fez a seguinte consideração: 

Em honra, porém, dos ilustrados membros desta Congregação, e pelo conhecimento 

que tenho de suas habilitações, cumpre-me registrar que a ciência do Direito, nos 

diversos ramos que a professam nesta Faculdade, não ficou nela estacionária no 

correr do ano letivo de 1868, pois bem sei dos perseverantes esforços que faz cada 

                                                
37 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e. Dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito do Recife no 

Ano de 1864. [s.l.]: [s.n.], 1865, p. 5. 

38 FIGUEIREDO, José Bento da Cunha e. Dos Acontecimentos Notáveis da Faculdade de Direito do Recife no 

Ano de 1864. [s.l.]: [s.n.], 1865, p. 5. 

39 SOUZA, João Silveira de. Memória Histórica Acadêmica Apresentada à Congregação dos Lentes da 

Faculdade de Direito do Recife na Primeira Sessão do Corrente Ano. Recife: [s.n.], 1867, p. 3. 

40 SOUZA, João Silveira de. Memória Histórica Acadêmica Apresentada à Congregação dos Lentes da 

Faculdade de Direito do Recife na Primeira Sessão do Corrente Ano. Recife: [s.n.], 1867, p. 3. 
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um de vós para bem cumprir os seus deveres, elevando a ciência do Direito ao seu 

maior esplendor.41  

Em seguida, reafirmou que as doutrinas jurídicas professadas na Faculdade de Direito haviam 

feito “notável progresso”, mas reconheceu que elas “não têm chegado àquele grau de 

desenvolvimento que fora para desejar”.
 42

 

João Thomé da Silva, ao comentar, na memória acadêmica de 1872, a edição de dois Decretos 

modificadores do sistema de avaliação então vigente, afirmou que a esse mesmo sistema eram 

atribuíveis “em grande parte a progressiva decadência dos estudos pela facilidade das 

aprovações”.
43

  

O autor da memória acadêmica de 1873, José Joaquim Tavares Belfort, fez análise 

contundente da qualidade de ensino na Faculdade do Recife, nos seguintes termos: 

Ao terminar sobre esta parte, resumindo, confessamo-lo com franqueza e profundo 

pesar, os estudos são entre nós nulos, inexatos, ou raros; as lições são 

continuamente desprezadas, ou não seguidas; as dissertações e trabalhos 

acadêmicos são feitos por outrem, em vez de o serem pelos próprios, 

individualmente falando; finalmente, os graus são conferidos depois de provas tão 

fáceis, que não merecem o nome de exames: – a carta de Bacharel em Ciências 

Jurídicas e Sociais é apenas um título, que se adquire depois de certo tempo, sem 

estudo, sem trabalho, e que se traz efetivamente sem glória, porque nada custou a 

alcançar, é apenas preliminar indispensável para se chegar à posse, ou à aquisição 

de um outro estado.44  

Curiosamente, em relação ao ano subseqüente, Francisco Pinto Pessoa emitiu opinião bastante 

diversa: 

A exposição das doutrinas vai recebendo cada ano que passa um novo 

desenvolvimento, já pela maior e mais constante aplicação dos estudantes às 

                                                
41 AMARANTO, Tarquínio Bráulio de Souza. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1868 Lida Perante a 

Congregação. Recife: [s.n.], 1869, p. 2. 

42 AMARANTO, Tarquínio Bráulio de Souza. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1868 Lida Perante a 

Congregação. Recife: [s.n.], 1869, p. 2. 

43 SILVA, João Thomé da. Memória Histórico-Acadêmica Apresentada no Ano de 1872. Recife: [s.n.], 1872, p. 

2. 

44 BELFORT, José Joaquim Tavares. Memória Histórica Acadêmica do Ano de 1873 Apresentada em Sessão da 

Congregação aos 2 de Maio de 1874. Recife: [s.n.], 1874, p. 4. 
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matérias do Curso, já pela dedicação dos professores, sempre mais solícitos no 

cumprimento de seus deveres. 

É uma verdade que os moços votam-se com sério empenho ao estudo das ciências 

sociais e jurídicas. Os atos do fim do ano, onde se pode melhor verificar o 

aproveitamento dos alunos, oferecem a prova dessa asserção. 

A Faculdade de Direito do Recife esparze uma soma de conhecimentos valiosos e 

profícuos para o futuro do nosso país. Entretanto, é justo confessar que o ensino 

como é atualmente ministrado na Faculdade e no Colégio das Artes, não pode 

produzir os resultados, que fora para desejar.45 

Antonio Coelho Rodrigues, falando sobre o ano de 1875, informou que, em quase todas as 

disciplinas, os compêndios não puderam ser esgotados, e criticou o modo como algumas 

matérias vinham sendo ministradas.
46

 Em seguida, fez a seguinte observação sobre os 

resultados obtidos, incluindo, ao final, uma ressalva, não muito sincera, quanto à sua própria 

atuação: 

Entretanto, apesar dos tropeços a que tenho aludido, creio que os professores desta 

Faculdade cumpriram seus deveres do melhor modo; não só quanto à assiduidade, 

como no que respeita à boa exposição das melhores doutrinas, salva a única 

exceção, que tanto me pesa confessar. 47  

Joaquim Corrêa de Araujo, na memória acadêmica de 1877, também reconheceu que “não é 

possível explicar todas as matérias de que tratam os compêndios e os códigos adotados para o 

ensino”, o que, para ele, já vinha sendo contornado, pois os lentes “procuravam firmar bem os 

princípios gerais relativos aos diferentes ramos do direito de que se ocupam”.
48

  

Outro problema identificado por ele era a ocupação de muitos lentes em atividades estranhas 

ao magistério, fazendo com que os poucos que se apresentavam para o trabalho ficassem 

obrigados a acumular a regência de outras disciplinas. Em sua opinião: 

Não se pode desprezar o inconveniente que daí resulta, inconveniente confessado 

por todos aqueles que se têm prestado, por amor ao ensino, ao penoso serviço de 

reger duas cadeiras. 

                                                
45 PESSOA, Francisco Pinto. Memória Histórica Acadêmica do Ano de 1874. Recife: [s.n.], 1875, p. 4. 

46 RODRIGUES, Antonio Coelho. Memória Histórica de 1875. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1876, p. 4. 

47 RODRIGUES, Antonio Coelho. Memória Histórica de 1875. Rio de Janeiro: Tipografia Nacional, 1876, p. 4. 

48
 ARAUJO, Joaquim Corrêa. Memória Histórica Acadêmica de 1877. Recife: [s.n.], 1878, p. 4. 
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Apesar disso, o zelo, a dedicação dos mestres obrigou-os a dobrados esforços e com 

satisfação posso declarar que as doutrinas tiveram mais ou o mesmo 

desenvolvimento que nos anos anteriores. 49 

João Vieira de Araújo, cuidando das ocorrências de 1879, chamou novamente a atenção para 

o fato de que “muitas das matérias que fazem parte do curso jurídico são ensinadas 

incompletamente, por falta de tempo, sem que o Compêndio ou Código que serve de texto às 

lições possa ser inteiramente explicado”.
50

 Para ele, esse problema era extremamente grave, 

pois: 

Um bacharel está habilitado a todas as carreiras depois de um diploma que atesta 

falsamente a ciência de matérias das quais ele não tem a mais ligeira noção. 

Não admira assim que a ignorância se entronize nas mais altas posições sociais e 

políticas porque a questão é de presunção e de privilégios embora aquela seja falsa 

e estes injustificáveis. 51  

Em seguida, depois de reconhecer que não havia muito a ser feito no âmbito interno da 

Academia, pois o problema estava ligado à “defectiva organização do ensino jurídico”
 52

, e de 

oferecer sugestões para as melhorias possíveis, fez a seguinte observação a respeito da 

qualidade do ensino oferecido na Faculdade do Recife, aproveitando a ocasião para provocar 

a congênere do Sul: 

É, porém, digno de nota, senão de louvor o adiantamento das matérias dos 

diferentes cursos não obstante os embaraços descritos e os sistemas seguidos. 

Não sei mesmo se a nossa douta irmã de S. Paulo tem conseguido tanto nesse 

terreno. 53 

A José Joaquim Seabra, enquanto escrevia a memória acadêmica de 1881, não escapou o 

problema da inadequação do programa das disciplinas em relação à carga horária respectiva. 

                                                
49 ARAUJO, Joaquim Corrêa. Memória Histórica Acadêmica de 1877. Recife: [s.n.], 1878, p. 4. 

50 ARAUJO, João Vieira de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1879 Lida em Sessão da Congregação de 

28 de Fevereiro de 1880. Recife: [s.n.], 1880, p. 13. 

51 ARAUJO, João Vieira de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1879 Lida em Sessão da Congregação de 

28 de Fevereiro de 1880. Recife: [s.n.], 1880, p. 13. 

52 ARAUJO, João Vieira de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1879 Lida em Sessão da Congregação de 

28 de Fevereiro de 1880. Recife: [s.n.], 1880, p. 13. 

53 ARAUJO, João Vieira de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1879 Lida em Sessão da Congregação de 

28 de Fevereiro de 1880. Recife: [s.n.], 1880, p. 15. 
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De acordo com seu testemunho, “as explicações das matérias em quase todas as cadeiras, 

como freqüentemente sucede, ficaram incompletas, não tendo sido possível pela escassez do 

tempo ir ao fim dos respectivos compêndios”.
54

 Em sua opinião, o inconveniente não poderia 

ser sanado enquanto as matérias continuassem distribuídas da forma “prejudicial e defeituosa” 

como então se praticava.
 55

 

Em 1882, as aulas no Recife ficaram suspensas por aproximadamente dois meses, em razão 

da transferência da Faculdade do prédio onde se instalara em 1854, cuja ruína se anunciava, 

para o edifício da Praça Pedro II.
56

 

Joaquim de Albuquerque Barros Guimarães, ao escrever a memória relativa a este ano, fez a 

seguintes observações sobre o desenvolvimento do ensino: 

As explicações das matérias, que constituem o curso acadêmico, foram 

regularmente feitas, como nos anos anteriores. 

Incompleta sempre por não ter sido possível chegar-se ao fim dos compêndios, o 

que é motivado principalmente pela má distribuição das matérias pelos diferentes 

anos, entretanto apesar da interrupção das aulas durante cerca de dois meses, todos 

os lentes se esforçaram, quanto puderam, para compensar o tempo perdido e de fato 

o conseguiram, porque explicaram os compêndios até onde se tem chegado nos 

anos anteriores. 57  

A memória acadêmica de 1883 foi escrita por Tobias Barreto que, com a franqueza que lhe 

era própria, fez as seguintes considerações: 

O grau de desenvolvimento, a que foi levada a exposição das doutrinas do curso, é 

duro e triste dizê-lo, mas é verdade: não esteve na altura que era para desejar. 

Não comento, limito-me a estabelecer o fato, seja qual for a causa dele.58  

                                                
54 SEABRA, José Joaquim. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1881 Lida Perante a Congregação da 

Faculdade de Direito do Recife. Recife: [s.n.], 1882, p. 6. 

55 SEABRA, José Joaquim. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1881 Lida Perante a Congregação da 

Faculdade de Direito do Recife. Recife: [s.n.], 1882, p. 6. 

56 GUIMARÃES, Joaquim de Albuquerque Barros. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1882. Recife: 

[s.n], 1883, p. 10. 

57 GUIMARÃES, Joaquim de Albuquerque Barros. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1882. Recife: 

[s.n], 1883, p. 9. 

58
 MENEZES, Tobias Barreto de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1883. Recife: [s.n], 1884, p. 3. 
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Em seguida, referindo-se às dificuldades causadas pelo ensino livre, foi ainda mais enfático a 

respeito do assunto, ao afirmar que: 

[...] o mal não está na liberdade, nem mesmo no abuso dela, que é semelhante 

àquele dardo maravilhoso, de que fala a mitologia grega, o qual curava – somente 

ele, – as feridas que fazia; o mal está na híbrida junção, que parece às vezes nesta 

Faculdade querer-se estabelecer, da liberdade extrema com o extremo 

obscurantismo. 59  

Num outro texto, intitulado de As Faculdades Jurísticas Como Fatores do Direito Nacional, 

voltou ao assunto da qualidade do ensino oferecido pelos cursos jurídicos daquele tempo e, 

sem meias palavras, proclamou: 

Eu não dou muito, já é supérfluo dizê-lo, pela ciência das nossas Faculdades.60  

João José Pinto Junior, ao comentar os fatos ocorridos em 1884, retomou a discussão das 

conseqüências da instituição do ensino livre. Para ele: 

Mui ponderosas considerações suscita o estado do ensino público no meio da 

liberdade que, em lugar de ampliar-lhe o desenvolvimento, como que asfixia-lhe a 

existência. 

[...] 

Reduzir os discípulos a simples expectadores sem obrigação de ouvir, e transformar 

os mestres em meros explicadores inconscientes do resultado de suas explicações 

ou em puros panegiristas de suas doutrinas, é tirar a uns e a outros o característico 

de suas missões, inutilizando-os, nulificando-os; porque o mestre não é mais o 

mestre, nem o discípulo.  

Como conseqüência inevitável desaparece a freqüência, ergue-se o falso estudo de 

pontos mal preparados nas vésperas dos atos, e daí a pressão que amigos e parentes 

dos alunos se esforçam por exercer sobre o voto das mesas de exames, que devia 

aliás ser sempre insuspeito para todos. 

É triste verdade; mas quem poderá contestá-la?  

[...] 

                                                
59 MENEZES, Tobias Barreto de. Memória Histórico-Acadêmica do Ano de 1883. Recife: [s.n], 1884, p. 8. 

60 MENEZES, Tobias Barreto de. As Faculdades Jurísticas Como Fatores do Direito Nacional. In: MENEZES, 

Tobias Barreto de. Estudos de Direito. Publicação póstuma, dirigida por Sílvio Romero. Rio de Janeiro. Rio de 

Janeiro: Laemmert, 1892, p. 251. 
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Como resumo do que fica expendido basta dizer que, em vez de subir, o nível dos 

estudos jurídico-sociais tem decrescido visível e constantemente.61  

José de Alencar, que começou e concluiu o bacharelado em São Paulo, cursou o terceiro ano, 

em 1848, na Academia de Olinda.
62

 Sobre esse período, disse o seguinte: 

Dormiram as letras, e creio que também a ciência um sono pesado. De pouco se 

carecia então para se fazer em Olinda um exame sofrível e obter a aprovação plena.  

63 

Em 1873, Silvio Romero concluiu o curso jurídico na Faculdade do Recife. Naquele último 

ano, viu-se obrigado a redigir dissertação sobre o seguinte tema: “É a economia política uma 

ciência?”.
64

 Quando resolveu publicar o trabalho, inseriu, preliminarmente, algumas 

observações sobre o que pensava da instituição que freqüentara e também daquele tipo de 

exercício que se exigia dos estudantes: 

A Faculdade de Direito do Recife tem o privilégio do estacionamento. Há cinqüenta 

anos agita-se o mundo científico por fora e ainda ali não se ouviram os ruídos de 

tantas pugnas. Há cinqüenta anos a sua congregação togada vai recebendo, como 

religiosa herança, o mesmo punhado de princípios vertidos nas mesmas fórmulas 

programáticas. Quem interessasse escrever a história daquele instituto da ciência 

achar-se-ia, de pronto, diante do fato anômalo de um corpo docente que repete as 

mesmas noções, repisa as mesmas idéias, declama as mesmas decrepitudes, e, ao 

todo, ordena as mesmas dissertações no vasto período de meio século. São estas 

últimas uma série limitada de teses caducas, que se hão de guardar santamente para 

o zelo dos estudantes e o tormento dos doutorandos. Sempre idênticas no fundo, são 

alteradas na forma, segundo as preocupações estilísticas de seus autores. 65  

As opiniões de Silvio Romero, no entanto, devem ser vistas com cuidado, pois não foi muito 

amistosa sua relação com a Faculdade de Direito do Recife.  

                                                
61 PINTO JUNIOR, João José. Memória Histórica dos Acontecimentos Notáveis do Ano de 1884. Rio de Janeiro: 

Imprensa Nacional, 1885, p. 32. 

62 ALENCAR, José de. Como e Porque Sou Romancista. 2. ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 

1995, p. 32. 

63 ALENCAR, José de. Como e Porque Sou Romancista. 2. ed. Rio de Janeiro: Academia Brasileira de Letras, 

1995, p. 34. 

64 MENDONÇA, Carlos Süssekind de. Silvio Romero: sua formação intelectual (1851-1880). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1938, p. 103. 

65 MENDONÇA, Carlos Süssekind de. Silvio Romero: sua formação intelectual (1851-1880). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1938, p. 104. 
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Em 1875, apresentou ali suas teses para obter o grau de doutor. Clóvis Bevilaqua reproduziu a 

ata da sessão em que elas foram defendidas, redigida por Paula Baptista, da qual passamos a 

transcrever o seguinte trecho: 

Em seguida, [o Dr. Coelho Rodrigues] passou à segunda tese de direito romano, 

concebida nos seguintes termos: “O ius in re compreende também a posse”. E, 

depois de uma discussão mais moderada que as duas precedentes, pergunta aquele 

doutor: – qual a ação, que garante esse Direito real, no seu entender? – Isto não é 

argumento, responde o doutorando – Por quê? pergunta aquele. – Porque, responde-

lhe este, não se pode conhecer a causa pelo efeito. – Pois admira-me, torna o 

primeiro, que, tendo-se mostrado o senhor tão contrário ao método metafísico, na 

epígrafe das suas teses (a qual repetiu, traduzindo o inglês, em que estava escrita), 

recuse agora um argumento a posteriori. – Nisto não há metafísica, Sr. Doutor, diz 

o segundo, há lógica. – A lógica, replica o argüente, não exclui a metafísica. – A 

metafísica, treplica o doutorando, não existe mais, Sr. Doutor; se não sabia, saiba. – 

Não sabia, retruca este. – Pois vá estudar e aprender para saber que a metafísica 

está morta. – Foi o senhor que a matou? Pergunta-lhe então o Dr. Coelho 

Rodrigues. – Foi o progresso, foi a civilização, responde-lhe o bacharel Sílvio 

Romero, que, ato contínuo, se ergue, toma dos livros, que estavam sobre a mesa, e 

diz: – Não estou para aturar esta corja de ignorantes, que não sabem nada. E retira-

se, vociferando por esta sala afora, donde não pudemos mais ouvi-lo.66  

Um pouco antes, em janeiro daquele mesmo ano, depois de ter sido aprovado em primeiro 

lugar num concurso para a cadeira de Filosofia do Colégio das Artes, onde os preparatórios 

para a Faculdade do Recife eram estudados, viu o certame ser anulado, sem qualquer razão 

plausível.
 67

  

 

3. A opinião de observadores externos 

Em 13 de abril de 1882, Rui Barbosa apresentou à Câmara dos Deputados um parecer sobre a 

reforma do ensino secundário e superior.
68

  

                                                
66 BEVILAQUA, Clóvis. História da Faculdade de Direito do Recife. 2.ed. Brasília: Instituto Nacional do Livro, 

1977, p. 144. 

67 MENDONÇA, Carlos Süssekind de. Silvio Romero: sua formação intelectual (1851-1880). São Paulo: 

Companhia Editora Nacional, 1938, p. 124. 

68 MOREIRA, Thiers Martins. Prefácio. In: BARBOSA, Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. Volume IX 

(1882), Tomo I (Reforma do Ensino Secundário e Superior). Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 

1942, p. IX. 
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Na ocasião, para indicar o nível de qualidade do ensino nas Faculdades de Direito, o 

parlamentar baiano resolveu reproduzir uma lição proferida, na Academia de São Paulo, por 

Sá e Benevides, fazendo, em nota, as seguintes observações: 

A lição de direito romano (!), que aqui se transcreve, é o corpo de delito da falta de 

seriedade que lavra em grande escala no ensino superior, entre nós. Não 

qualificamos a filosofia, a ciência e a crítica de que esse documento é revelação. O 

fim da publicidade que ora se lhe dá, é expor ao país a incrível mostra de um 

ensino, em que se trata de tudo menos do assunto que corre ao lente o dever de 

professar. Uma lição de direito romano, em que ao direito romano nem 

remotamente se alude! Esse método de ensinar as Pandectas, endeusando o 

Syllabus, e caricaturando a ciência moderna, devia vir a lume, para que os bons 

espíritos toquem a chaga que denunciamos, e contra a qual propomos severas 

medidas. Fazemos justiça aos lentes de mérito, que as nossas Academias contêm; 

mas o ensino em geral tem descido de um modo incalculável. Parece impossível 

baixar mais.69  

Em 1887, Carlos Frederico Marques Perdigão que, em 1851, obtivera o título de bacharel em 

Direito em Olinda
70

, opinou sobre a qualidade dos cursos jurídicos brasileiros, em artigo 

intitulado de As Escolas de Direito no Brasil, publicado em periódico por ele dirigido. Em 

suas palavras: 

A triste verdade para nosso amor próprio nacional, que já não carece mais de ser 

demonstrada e que fere ao mesmo tempo que aflige aos que se empenham pela 

grandeza da pátria, é esta: 

O gosto e o valor do estudo declinam cada dia entre nós!71 

Um pouco mais adiante, sentenciou: 

Tudo está transtornado entre nós quanto à instrução!72 

                                                
69 BARBOSA, Rui. Parecer e Projeto sobre Reforma do Ensino Secundário e Superior (Anexo). In: BARBOSA, 
Rui. Obras Completas de Rui Barbosa. Volume IX (1882), Tomo I (Reforma do Ensino Secundário e Superior). 

Rio de Janeiro: Ministério da Educação e Saúde, 1942, p. 307.  

70 MARTINS, Henrique. Lista Geral dos Bacharéis e Doutores que Têm Obtido o Respectivo Grau na 

Faculdade de Direito do Recife Desde sua Fundação em Olinda, no Ano de 1828, Até o Ano de 1931. 2. ed. 

Recife: Tipografia do Diário da Manhã, 1931, p. 43. 

71 PERDIGÃO, Carlos Marques Frederico. As escolas de Direito no Brazil. Gazeta Jurídica: revista mensal de 

doutrina, jurisprudência e legislação, Rio de Janeiro, v. XXXVI, jan./mar.1887, p. 5. 

72 PERDIGÃO, Carlos Marques Frederico. As escolas de Direito no Brazil. Gazeta Jurídica: revista mensal de 

doutrina, jurisprudência e legislação, Rio de Janeiro, v. XXXVI, jan./mar.1887, p. 23. 
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Em sua opinião, o ensino, em geral, e, especificamente, o ensino jurídico, encontravam-se em 

franca decadência.
73

 Entre os motivos apontados, estavam a incorreta introdução, no Brasil, 

da idéia de ensino livre e a precária forma de admissão de novos professores em nossas 

escolas. 

Quanto à primeira causa, disse o seguinte: 

Pois bem; temos a liberdade de ensino, essa questão agitada a mais de meio século 

entre as nações cultas, a frente das quais sem dúvida se acha a Bélgica e a quem a 

Inglaterra acompanha par e passo, e que ainda não foi resolvida aí, [...] mas que 

nós, sem a menor meditação, copiando uma ou outra disposição aqui e ali, de um só 

lanço arrojadamente e a esmo atiramos sobre a geração atual de nossa pátria, 

constituindo assim fonte de desordem e de novo enfraquecimento do espírito 

público [...].74 

E, quanto à segunda: 

[...] hoje os moços de presunção pretendem ensinar antes de haver adquirido a 

menor autoridade por trabalhos estimáveis, e algumas vezes são ouvidos. 

Pensa-se que o homem simplesmente instruído pela leitura de certos livros e pelas 

lições orais pode ser professor de ciência! É deplorável erro.75  

 

4. Conclusão: primeiras observações sobre o índice de qualidade alcançado 

Os depoimentos coletados revelam dados interessantes. 

Em primeiro lugar, percebe-se que, ao longo de todo o período, os professores de ambas as 

escolas compartilhavam o sentimento de que a qualidade do ensino jurídico não era 

satisfatória.  

                                                
73 PERDIGÃO, Carlos Marques Frederico. As escolas de Direito no Brazil. Gazeta Jurídica: revista mensal de 

doutrina, jurisprudência e legislação, Rio de Janeiro, v. XXXVI, jan./mar.1887, p. 5. 

74 PERDIGÃO, Carlos Marques Frederico. As escolas de Direito no Brazil. Gazeta Jurídica: revista mensal de 

doutrina, jurisprudência e legislação, Rio de Janeiro, v. XXXVI, jan./mar.1887, p. 42. 

75 PERDIGÃO, Carlos Marques Frederico. As escolas de Direito no Brazil. Gazeta Jurídica: revista mensal de 

doutrina, jurisprudência e legislação, Rio de Janeiro, v. XXXVI, jan./mar.1887, p. 21. 

10994



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Alguns deles, ainda assim, mostravam-se muito confiantes de que o futuro proporcionaria 

melhores resultados. 

Em segundo lugar, verifica-se que as causas a que se atribuía o fracasso eram múltiplas, indo 

desde a deficiência dos estudos preparatórios até a inadequada organização da carreira 

docente.  

Nota-se, ainda, que, pelo menos no fim do período imperial, as Academias Jurídicas eram 

vistas, pelos observadores externos, como locais de baixa qualidade de ensino. 
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REIFICAÇÃO E RECONHECIMENTO 

UMA LEITURA HONNETHIANA APLICADA AO ESCRAVISMO BRASILEIRO – 

SÉC. XIX  

 
Daniel Carvalho Ferreira – GT História do Direito 

 
 
 

RESUMO: Neste artigo, apresentaremos inicialmente os principais argumentos que 

fundamentam as posições de sociológos e historiadores que discutem se as relações escravista 

foram constituídas a partir de práticas sociais reificantes.  Em seguida, partindo da premissa 

segundo a qual o conceito de reificação – se utilizado em consonância com a atualização 

conceitual realizada por Axel Honneth – ainda conserva potencial explicativo, desdobramos a 

hipótese segundo a relação senhor-escravo, além de não se constituir como fonte valorativa 

exclusiva na formação identitária dos cativos, é marcada por uma permanente tensão entre 

formas de reconhecimento e práticas sociais reificantes. Tensão que, na história do escravismo 

brasileiro, se torna mais evidente e diversificada a partir da segunda metade do século XIX, 

em virtude da incidência de diversos fatores que contribuíram para a desnaturalização e perda 

de legitimidade social da propriedade escrava. 

 
 

ABSTRACT: In this article, we present the main arguments that support the positions of 

sociologists and historians who discuss if the slavery relations were defined by  reifying social 

practices. Then, starting from the premise that the concept of reification – if used in 

accordance with the conceptual update performed by Axel Honneth – still has explanatory 

power, we supported that the masters-slaves relationship is marked by a permanent tension 

between forms of recognition and reifying social practices.This tension, in Brazilian slavery 

history, becomes more evident and diverse since 1850, because of the impact of several 

factors that contributed to the denaturation and loss of social legitimacy of slave property.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Escravidão – Reificação – Reconhecimento 

 
KEYWORDS: Slavery – Reification – Recognition  
 
 
1. INTRODUÇÃO 
 

Um dos temas mais instigantes e controversos nos estudos históricos e 
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sociológicos do escravismo brasileiro diz respeito ao processo de reificação e anomia social 

que teriam configurado a vivência individual e coletiva dos escravos. Desde a década de 

1930, acirradas discussões acadêmicas têm sido travadas em torno dessa questão. 

Desconsiderando, ao menos inicialmente, os matizes que diferenciam entre si 

debatedores que seguem orientações metodológicas e teóricas similares, em linhas gerais, 

podemos agrupá-los em dois grupos antagônicos: i) o primeiro, seguindo uma vertente 

marxista tradicional, defende a tese de que a violenta reificação e anomização dos vínculos 

intersubjetivos, fenômenos constitutivos do sistema escravista de produção, definem o 

processo de (de)formação identitária individual e social do ser escravo, cujo universo 

valorativo e vivencial teria sido estabelecido de forma heteronômica no interior da relação 

senhor-escravo (v. Prado Jr. (1994), Cardoso (1977) e Gorender (1991)); e ii) o segundo 

grupo, deixando de lado – ou criticando – a utilização dos conceitos de reificação e anomia, 

afirma, na linha do paternalismo de Genovese (1988), que, apesar do caráter assimétrico das 

relações entre senhores e escravos, estes últimos puderam constituir redes sociais 

horizontalizadas e relativamente independentes face à autoridade senhorial, de modo que o 

processo de formação identitária assumiu, em certas circunstâncias, traços autonômicos que 

teriam viabilizado variadas estratégias de resistência ao cativeiro (v. Slenes (1999), Chalhoub 

(1990) e Castro (1995)). 

Neste artigo, pretendemos, em primeiro lugar, apresentar os principais argumentos 

que fundamentam as posições teórico-metodológicas desses debatedores. Em seguida, 

partindo da premissa segundo a qual o conceito de reificação – se utilizado em consonância 

com a atualização conceitual realizada por Honneth (2005; 2008) – ainda conserva potencial 

explicativo, propusemos a seguinte hipótese: a relação senhor-escravo, além de não se 

constituir como fonte valorativa exclusiva na formação identitária dos cativos, é marcada por 

uma permanente tensão entre formas de reconhecimento e práticas sociais reificantes. Tensão 

que, na história do escravismo brasileiro, se torna mais evidente e diversificada a partir da 

segunda metade do século XIX, em virtude da incidência de diversos fatores que contribuíram 

para a desnaturalização e perda de legitimidade social da propriedade escrava, entre os quais a 

luta por reconhecimento jurídico da condição de pessoa livre, travada por escravos e libertos 

nos tribunais do Império. 

 

 

 2. AS TESES DO ESCRAVO-COISA E DA ANOMIA 
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No começo da década de 1930, a obra de um pernambucano anglófilo iria mudar 

radicalmente o perfil das pesquisas sobre o escravismo do Brasil. Casa-grande & Senzala, de 

Gilberto Freyre (2006), produziu uma verdadeira revolução teórica ao desbiologizar o 

conceito de “raça”, atribuindo-lhe uma forte conotação cultural, e rever a própria natureza das 

relações entre senhores e escravos1. Por meio de um estilo fluído, envolvente e persuasivo de 

escrita, Freyre formulara a tese segundo a qual a relação entre senhores e escravos – cuja 

representação arquitetônico-social típica seria caracteriza pelo “equilíbrio antagônico”2 do 

binômio casa-grande/senzala – incluiria, apesar das assimetrias e dos impulsos sado-

masoquistas dos atores nela envolvidos, laços ambíguos de afetividade3. 

Se na obra de Freyre a relação senhor-escravo adquire traços, digamos, 

humanizantes, no livro Formação do Brasil Contemporâneo – Colônia, de Caio Prado Jr., a 

história é outra. Com o objetivo de revelar o “sentido da colonização”4, por meio da análise 

das estruturas socioeconômicas fundamentais da sociedade colonial, utilizando-se do método 

histórico-dialético de matriz marxista5, o autor paulista se dedicou pouco às minudências 

cotidianas da convivência entre proprietários e cativos. No entanto, não ignorou os efeitos 

produzidos pelo sistema escravista sobre negros e índios. De acordo com José Roberto do 

Amaral Lapa, 

 

[…] [para Prado Jr.,] a escravidão conseguiu anular, esterilizar o que havia de 
positivo no negro, enquanto que a falta de organização social […] atingiu negros e 
índios gerando decorrências fatais: lascívia, ociosidade, inorganicidade. Foram assim 
degeneradas as raças envolvidas.6  

 

Como se vê, em Formação do Brasil contemporâneo, Prado Jr., ao apontar o 

impacto deformador da escravidão sobre os cativos, já esboça o conceito de “anomia”, que,  

segundo Carlos Hasenbalg (2005), seria desenvolvido e aplicado por um de seus grandes 

                                                 
1 Sobre a importância histórico-conceitual da obra Casa-grande e Senzala, v. Cândido (2006). 
2 O equilíbrio entre casa-grande e senzala, entre dominadores e dominados, teria sido garantido pela 

miscigenação cultural e racial. Segundo Freyre, “a miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a 
distância social que de outro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata tropical, entre a 
casa-grande e a senzala. O que a monocultura latifundiária e escravocrata realizou no sentido de 
aristocratização, extremando a sociedade em senhores e escravos, com uma rala e insignificante lambujem de 
gente livre sanduichada entre os extremos antagônicos, foi em grande parte contrariado pelos efeitos sociais 
da miscigenação” (FREYRE, 2006:33). 

3 FREYRE, 2006. 
4 De forma sintética, Prado Jr. assim define o sentido da colonização: “[...] explorar os recursos naturais de um 

território virgem em proveito do comércio europeu. É este o verdadeiro sentido da colonização tropical, de 
que o Brasil é uma das resultantes; e ele explicará os elementos fundamentais, tanto no econômico como no 
social, da formação e da evolução históricas dos trópicos americanos.” (PRADO JR., 1994:31) 

5 A esse respeito, v. LAPA (1999). 
6 LAPA (1999:264) 
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discípulos, Florestan Fernandes, na tentativa de compreender a deficiente integração da 

população negra na sociedade de classes que surgiria após o desmantelamento do escravismo. 

Acompanhando a reconstrução, realizada por Hasenbalg, dos argumentos centrais 

da principal obra de Fernandes, A integração do negro na sociedade de classes, publicada em 

1965, notamos seu enorme distanciamento face à narrativa floreada e empática de Freyre a 

respeito do sistema escravista. Para o sociólogo paulista, a precariedade dos laços sociais e 

familiares, as relações de dependência dos escravos para com os senhores e a não introjeção 

de normas de conduta relevantes em sociedades capitalistas produziram, após a abolição, 

negros juridicamente livres, porém incapazes de se adequar às exigências do mercado de 

trabalho. Como afirma Hasenbalg, na obra de Fernandes,  o caráter anômico do escravismo, e 

sua relação com a exclusão do negro no embrionário capitalismo brasileiro, é que ficam em 

evidência: 

 

A degradação pela escravidão, anomia social, pobreza e uma integração deficiente à 
estrutura da sociedade de classes combinaram-se, de forma a produzir um padrão de 
isolamento econômico e sociocultural de negros e mulatos. Esse isolamento é 
considerado [por Fernandes] como anômalo dentro de uma sociedade “competitiva”, 
“aberta e democrática”.7    

 

O conceito de anomia, tal como esboçado por Prado Jr. e desenvolvido por 

Fernandes, estabelece, portanto, uma conexão causal entre escravidão e exclusão 

socioeconômica dos negros juridicamente livres na sociedade de classes. E é justamente a 

partir de uma categorização jurídica oposta a essa, vigente durante todo o regime escravista – 

a de que escravo era equiparado a uma coisa – que se desenvolve um conceito correlato ao da 

anomia. Trata-se do conceito de reificação. 

Não por acaso, o autor que utiliza de modo mais sistemático esse conceito – 

Fernando Henrique Cardoso, na obra Capitalismo e escravidão no Brasil meridional –   

dedica o livro a Florestan Fernandes, “pela influência construtiva que exerce no 

desenvolvimento da sociologia no Brasil8”. O cotejo dos textos que tratam do tema permite 

afirmar que os conceitos de “anomia” e “reificação” são correlatos na medida em que ambos 

são frequentemente associados a processos desviantes, incompletos ou patológicos de 

interação social e de formação identitária individual e coletiva9. Constatada essa familiaridade 

                                                 
7 HASENBALG (2005:80) 
8 CARDOSO (1997) 
9 Quando mencionamos os “textos que tratam do tema”, referimo-nos àqueles que foram lidos para a 

elaboração do presente trabalho. No livro de Cardoso, mencionado acima, ambos os conceitos são utilizados. 
(v. CARDOSO, 1977, principalmente Cap. III e VI)  
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entre “anomia” e de “reificação”, passemos à polêmica elaboração conceitual realizada por 

Cardoso. 

Na obra Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, Cardoso (1977) elenca 

um conjunto de argumentos que pretende refutar certo tipo de leitura das relações escravistas 

que ele denomina “democracia rural” – referência implícita a Freyre e seus seguidores. No 

centro de sua argumentação, encontramos o conceito de “reificação”. 

De acordo com Cardoso, a reificação do escravo não se dava apenas no campo do 

Direito, ao ser equiparado para fins jurídicos e comerciais a uma coisa. “A reificação do 

escravo, afirma, produzia-se objetiva e subjetivamente”10.  Em sua dimensão objetiva, a 

reificação ocorria em função da equivalência entre o escravo e mercadoria (“peça”), cuja 

necessidade social era criada e regulada economicamente. Em sua dimensão subjetiva, a 

reificação implicava um processo de dupla representação social de mesmo conteúdo: tanto a 

auto-representação reificante por parte do próprio escravo, quanto a representação social 

igualmente reificante compartilhada pelos homens livres, reforçavam a idéia segundo a qual o  

escravo era um ser incapaz de pensar e agir de forma autônoma. Ou seja, o escravo (“coisa”), 

– em oposição ao homem livre (“pessoal”), capaz de orientar suas ações com base em valores 

e normas criados por ele próprio, comportando-se de forma autônoma – vivenciava a si 

mesmo  como um ser incapaz de pensar e agir de acordo com uma visão de mundo por ele 

construída;  seu padrão de comportamento era heteronômico, pois sempre exprimia um 

universo de valores e referências impostas pelos senhores. Segundo Cardoso, “a consciência 

do escravo apenas registrava e espelhava, passivamente, os significados sociais que lhe eram 

impostos11”. 

Cardoso, mais  adiante, afirma que esse processo de dupla reificação, objetiva e 

subjetiva, só poderia ser viabilizado por meio da ameaça ou da efetiva utilização de métodos 

coercitivos violentos, que solapavam rotineiramente qualquer expectativa – qualquer “vago 

desejo” – de liberdade por parte dos escravos. Em outras palavras, o recurso à violência, ou a 

possibilidade de sua utilização, além do regime de vigilância contínua, impediam que os 

escravos se vissem como agentes sociais capazes de realizar exteriormente suas expectativas 

de liberdade. Para encontrar algum reconhecimento social, para sentir-se “senhor de outros 

seres”, o escravo se comparava a animais, não a homens livres; para sentir-se “humano”, e 

não “coisa”, só lhe restava uma possibilidade: a negação absoluta da sua condição de escravo 

                                                 
10 CARDOSO (1977:125) 
11 Idem, ibidem (grifo nosso). 
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por meio da  fuga, da rebelião ou do assassinato de seu senhor12. 

Não tardaria muito para que os conceitos de “anomia” e de “reificação”, nos 

moldes em que foram propostos pela “Escola Paulista”, fossem colocados em xeque. 

 

 

3. NA SENZALA, UMA FLOR: CRÍTICA ÀS TESES DA  ANOMIA E DA 
REIFICAÇÃO DO ESCRAVO 

 

O viajante francês Charles Ribeyrolles, em seu livro Brasil pitoresco, publicado 

em 1859, constatara, com ar melancólico: “nos cubículos dos negros, jamais vi uma flor: é 

que lá não existem nem esperanças nem recordações13” 

Constatações como as de Ribeyrolles e de outros viajantes estrangeiros foram 

largamente utilizadas por estudiosos que, a exemplo de Florestan Fernandes e Fernando 

Henrique Cardoso, defenderam a tese de que um dos efeitos da “anomia” produzida pelo 

sistema escravista foi a inviabilização da constituição de famílias escravas e de laços de 

solidariedade – verticais e horizontais – estáveis (amizade, compadrio, etc.). Para se contrapor 

a essa tese bastante difundida até a década de 1970, o historiador Robert Slenes decidiu 

vasculhar cuidadosamente os cantos dessas senzalas à procura de vestígios que indicassem a 

existência de núcleos familiares compostos de cativos e de redes sociais autônomas formadas 

por escravos, libertos e livres não-proprietários. O resultado desse esforço de pesquisa, 

iniciado no fim da década de 1970, foi o conhecido livro Na senzala, uma flor. 

Realizando minuciosa pesquisa nos registros paroquiais de matrimônio e nos 

levantamentos censitários da região de Campinas, que durante o século XIX se tornara, em 

função da expansão da produção cafeeira, uma das áreas com maior população escrava do 

Brasil, Slenes nota que o número de uniões conjugais formalmente estabelecidas14 nas 

propriedades médias (10 a 49 cativos) e grandes (mais de 49 escravos) era bastante 

significativo. Entre 1801 e 1872, o percentual de mulheres escravas, como 15 anos ou mais, 

casadas ou viúvas, variou entre 60,2% e 68,8%15. O historiador também sugere que as cativas, 

quase sempre em menor número, podiam escolher os parceiros-escravos com os quais 

desejavam constituir famílias, reservando-se ao senhor apenas “o direito 'paternalista' de 
                                                 
12 CARDOSO (1977, Cap. III) 
13 Apud SLENES (1999:133) 
14 Idem, p. 72. O termo “uniões conjugais formalmente estabelecidas” se refere àquelas que eram formalizadas 

na Igreja Católica, que, em função do regime do Padroado, conferia status jurídicos aos matrimônios.  
15 Esses dados estatísticos, dadas as fontes disponíveis, não incluem uniões conjugais informais, o que, segundo 

Slenes, possivelmente elevaria ainda mais o percentual de uniões conjugais. 
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sugerir, persuadir, pressionar, e finalmente aprovar ou vetar os nomes escolhidos16”. Essa 

escolha, porém, não era tão aleatória assim. Não era incomum que escravas jovens 

escolhessem “o melhor partido”, que, no caso, estava longe de ser o “'malungo' bonito da 

mesma idade”. Escolhiam, com frequência, escravos mais velhos, que já  possuíam certo 

capital social – laços de amizade e dependência – e mesmo financeiro – pecúlio – cujo 

acúmulo aumentava as chances de obtenção de alforria para os membros da família17.  

Se por um lado a possibilidade de constituição de uma família escrava, nuclear e  

estável era algo que interessava ao senhor, já que escravos inseridos em redes sociais eram 

supostamente menos suscetíveis à desobediência, além de assumirem dívidas de gratidão com 

os proprietários, por outro lado, permitia que os escravos (re)criassem um conjunto de crenças 

e valores relativamente autônomos, pois, em alguns casos, a moradia familiar era separada da 

senzala-pavilhão, e, consequentemente, mais distante dos olhares vigilantes do senhor. 

Estamos diante de uma das pétalas de flor que  Slenes diz ter encontrado nas senzalas: a 

possibilidade – conquistada em lutas cotidianas contra todas as adversidades do cativeiro – de 

formação de uma tradição familiar e comunitária autônoma, compartilhada 

intersubjetivamente e passível de ser transmitida de modo intra e intergeracional18  

Slenes, entretanto, não desconsidera que a possibilidade de formação de famílias 

conjugais estáveis, de obtenção de moradias separadas, de roças próprias (cujos produtos 

cultivados, por vezes, eram comercializados, engordando o pecúlio acumulado) ou da alforria 

se construía no interior de relações paternalistas. Os escravos que conseguiam essas 

“benesses” senhoriais deveriam se comportar de modo exemplar, obediente, respeitoso. Atos 

que poderiam ser classificados como “subservientes” e “passivos”, como se indicassem 

consensualidade dos cativos face à escravidão. Porém, enfatizando a bilateralidade 

assimétrica do paternalismo, a abordagem de Slenes aponta  para um sentido oposto ao da 

passividade, pois compreende tais atos como estratégias sutis de resistência às condições 

infames do cativeiro: 

 

                                                 
16 Idem, p. 94. 
17 SLENES (1999:82). O “capital social” acumulado pelos escravos também foi apontado por Hebe Mattos de 

Castro como um dos fatores relacionados à proposição de ações de liberdade nos tribunais do Império  
brasileiro durante o século XIX. Segundo Castro (1996:211), 85,9% das ações de liberdade que chegaram à 
Corte de Apelação do Rio de Janeiro foram propostas por escravos crioulos, justamente aqueles que, nascidos 
no Brasil, já se inseriam em redes sociais capazes de oferecer condições de possibilidade para a proposição 
de tais ações. Tais condições não se resumem a aspectos materiais – curadores, advogados, depoentes etc. – 
mas também incluem a possibilidade de inserção da liberdade em um horizonte viável de expectativa que  
orientasse o agir de inúmeros cativos.  

18 SLENES (1999), sobretudo Cap. 2 e 3. Sobre a constituição de famílias escravas e a formação de laços de 
solidariedade na comunidade de escravos, v. CASTRO (1995), principalmente Parte 1.  
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Ele [o escravo] conquistava “direitos” e formava uma visão de economia moral que 
ajudava a aglutinar sua comunidade, solidificando a determinação coletiva de colocar 
limites à exploração senhorial. E, mais importante do que isto, adquiria condições para 
(re)criar uma cultura e uma identidade própria que tornavam a família e a roça muito 
mais do que um engodo ideológico, mesmo para aqueles que se empenhavam em 
melhorar sua situação através de estratégia de aparente colaboração com o senhor19. 

 

É quase desnecessário dizer que as conclusões de Slenes  se opõem frontalmente à 

tese da “anomia”: “A interpretação contestada aqui é se o sistema escravista deixou os cativos 

'perdidos uns para os outros' (nas palavras de Florestan Fernandes), sem instituições e 

tradições familiares, e, portanto, sem cultura e visão política própria.20. 

O livro Na senzala, uma flor parece ter selado de vez o destino inglório da tese da 

anomia. Contudo, a crítica à utilização do conceito correlato de reificação só seria realizado 

de forma vigorosa na obra Visões da Liberdade: uma história das últimas décadas da 

escravidão na Corte, do historiador Sidney Chalhoub. 

Apesar de reconhecer a importância da produção acadêmica da década de 1960 e 

1970 – referência implícita às obras de Fernandes e Cardoso, mencionadas acima – que teria 

sido responsável pela demolição do “mito do caráter benevolente ou não-violento da 

escravidão no Brasil, Chalhoub, logo no começo do primeiro capítulo do livro, elege como 

alvo principal de sua crítica a “coisificação do escravo” – “um dos mitos mais célebres da 

historiografia21” – cuja representação teórica mais bem acabada se encontra justamente na 

obra  Capitalismo e escravidão no Brasil meridional, de Fernando Henrique Cardoso. 

A crítica feita por Chalhoub ao livro Capitalismo e escravidão aponta, 

inicialmente, um equívoco metodológico que teria enviesado a parte dessa obra que trata da 

'coisificação' dos escravos. Para comprovar o ponto de vista que defendia – o de que a 

reificação se produzia subjetiva e objetivamente – Cardoso teria recorrido principalmente a 

relatos de viajantes europeus que visitaram o Brasil oitocentista. Em um dos relatos citados, 

do célebre naturalista francês Saint-Hilaire, lemos o seguinte: “eles [os escravos] fazem sentir 

aos animais que os cercam uma superioridade consoladora de sua condição baixa, elevando-se 

aos seus próprios olhos”22. De acordo com Chalhoub, relatos como esse, no qual os cativos 

supostamente regozijavam-se ao se compararem a animais, refletem um ponto de vista 

parcial, recheado de preconceitos culturais e raciais do próprio viajante, e são incorporados de 

forma acrítica e literal à linha argumentativa de Capitalismo e escravidão. Nesse caso 

                                                 
19 SLENES (1999:208) 
20 SLENES (1999:109) 
21 CHALHOUB (1990:36) 
22 Apud CARDOSO (1977:129) 
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específico, partindo do comentário de Saint-Hilaire, Cardoso infere que, “como os negros se 

comparavam 'aos animais e não aos homens livres', estava comprovada a alienação essencial 

do escravo'23”. 

Embora o próprio Chalhoub admita que o modo como os relatos dos viajantes são 

apropriados por Cardoso esteja inserido em um contexto histórico-teórico em que era 

necessário denunciar e desmantelar o mito da democracia racial no Brasil, “não subsiste 

qualquer motivo para que os historiadores continuem a conduzir seus debates a respeito da 

escravidão tendo como balizamento essencial a teoria do escravo-coisa”. Colocando de lado a 

aplicabilidade do conceito de reificação para a compreensão das relações entre senhores e 

escravos, e minimizando os efeitos reificantes das violentas práticas de coerção inerentes ao  

sistema escravista, o historiador é taxativo e polêmico ao afirma que  

 

A violência da escravidão não transformava os negros em seres “incapazes de ação 
autonômica”, nem em passivos receptores de valores senhoriais, e nem tampouco em 
rebeldes valorosos e indomáveis. Acreditar nisso pode ser apenas a opção mais 
cômoda: simplesmente desancar a barbárie social de um outro tempo traz implícita a 
sugestão de que somos menos bárbaros hoje em dia, de que fizemos realmente algum 
“progresso” dos tempos da escravidão até hoje24. 

 

A tentativa, bem-sucedida, de se afastar de leituras reificantes perpassa por inteiro 

o livro de Chalhoub. Em sua narrativa, escravos surgem como sujeitos históricos capazes de 

influir sobre seu próprio destino, de agir com base em valores e interesses autônomos,  

opostos aos de seus senhores; escravos que se rebelam violentamente ou recorrem aos 

tribunais para que se cumpram promessas de liberdade feitas pelos senhores; que articulam 

entre si revoltas ou assassinatos de proprietários excessivamente cruéis; que adotam – 

humanamente – toda sorte de estratégias de resistência contra as arbitrariedade do cativeiro25.     

O afastamento da teoria do escravo-coisa fica ainda mais evidente quando o autor, 

utilizando-se de uma farta documentação judicial, argumenta que até mesmo no momento de 

maior reificação dos cativos – o da compra e venda – a vontade do escravo não podia ser 

ignorada. Havia a regra costumeira segundo a qual os atos de compra e venda eram passíveis 

de reversão dentro de um prazo de teste estipulado pelos negociantes, em que o comprador 

poderia examinar os serviços do cativo. Essa prática costumeira “abria ao escravo a 

                                                 
23 CHALHOUB (1990:39). O historiador apresenta outros momentos  da obra de Cardoso em que esse 

procedimento é utilizado. 
24 Idem, p. 42. 
25 CHALHOUB (1990), principalmente Cap. 1 e 2. Sobre a atuação dos escravos nos tribunais, v. GRINBERG 

(1994), CASTRO (1995) e MENDOÇA (1999). 
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possibilidade de interferir de alguma forma no rumo das transações26”. Dentro dessa “brecha”, 

cativos insatisfeitos, por exemplo, com a separação de seus familiares e amigos, adotavam, no 

“período probatório”, atitudes insubordinadas ou violentas que induziam os compradores a 

devolverem a “peça”. 

 A guinada nos estudos do escravismo brasileiro, produzida por estudos como os de 

Slenes e Chalhoub – que, como vimos, narram histórias em que escravos assumem o papel de 

protagonistas, de agentes sociais capazes de agir e pensar autonomamente e de constituir laços 

horizontais de solidariedade – não estavam imunes a críticas. Nas palavras de Keila Grinberg, 

“a mais contundente delas é, sem dúvida, a de Jacob Gorender27”. Vejamos, então, de forma 

breve, os principais pontos dessa crítica, antes de apresentarmos as nossas próprias 

conjecturas sobre o tema. 

 

 

4. “ADMIRÁVEL MUNDO VELHO”: GORENDER VERSUS “REABILITADORES 
DA ESCRAVIDÃO” 

 

O livro A Escravidão Reabilitada, escrito por Jacob Gorender (1990), é, antes de 

mais nada, um exemplo a ser seguido no quesito “seriedade crítica”. Os principais argumentos 

e marcos teóricos dos textos e autores que Gorender pretende refutar são apresentados 

cuidadosamente antes de serem submetidos à crítica. Esse rigor analítico se volta contra a 

corrente historiográfica que o autor classifica, com uma boa dose de ironia, como 

“neopatriarcalista” ou “reabilitadores da escravidão”, da qual fazem parte autores como 

Slenes e Chalhoub. 

Com essas nomenclaturas, Gorender faz referência à familiaridade existente entre 

os pressupostos metodológicos e ideológicos dessa corrente e as teses freyrianas do “caráter 

patriarcal excepcionalmente benigno da escravidão luso-brasileiro” e da “democracia racial”. 

Mas que pressupostos seriam esses? Para Gorender, a orientação “neopatriarcalista” dessa 

corrente se expressa na maneira como a escravidão é por ela retratada: muito mais consensual 

do que coercitiva. No plano teórico, esse consenso derivaria da abordagem segundo a qual o 

escravo era agente de sua própria história. Enquanto tal, “a escravidão deixava ser relação 

imposta e se convertia em relação contratual. Como parte num contrato, seria vantajoso ao 

escravo confirmar a expectativa senhorial de fidelidade, obediência e trabalho assíduo para 

                                                 
26 Idem. p. 74.  
27 GRINBERG (1994:33) 
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obter a alforria e outras vantagens28”. O que Slenes (1999) e Chalhoub (1990) classificariam 

como “estratégias sutis de resistência ao cativeiro”, que se inserem, como vimos, no interior 

de relações paternalistas assimétricas, Gorender chama de acomodação à dominação 

senhorial. Ao resgatar a subjetividade supostamente autônoma dos escravos, essa corrente  

historiográfica não pretendia destacar as “reações anti-sistêmicas, como os levantes 

quilombos, atentados e fugas”. O que se fez foi recuperar “a subjetividade do escravo para 

fazê-lo agente voluntário da reconciliação com a escravidão29”. Em tom bastante sarcástico, 

Gorender conclui: 

 

Logo, o escravo não é coisa, mas ser humano levemente limitado por um estatuto 
social inferior. Tem espaço para se manifestar como agente do ambiente em que 
convive com os senhores. Não havia razão para muita queixa do destino que lhe 
coube. Admirável mundo velho

30. 
 

Se por um lado, o autor parece concordar com as críticas de Slenes ao conceito de 

anomia elaborado por Fernandes31, por outro, a citação acima deixa claro que Gorender não 

está disposto a abandonar a utilização do conceito de reificação. Não obstante, a sua aplicação 

desse conceito é cautelosa se comparada a que lhe é conferida na obra de Capitalismo e 

escravidão, de Fernando Henrique Cardoso (1977), criticado por ter “ultrapassado os limites 

fundamentados” ao defender a tese da reificação subjetiva e objetiva. O conceito de reificação 

– ou “coisificação” – elaborado por Gorender é mais sofisticado: define melhor a abrangência 

e os limites dos processos de “coisifcação subjetiva” e “social”. A “coisificação subjetiva” – 

aquela em que o escravo via a si mesmo como “coisa” – só ocorria em casos-limite, não 

sendo, portanto, regra geral como pretende Cardoso. Constitutiva do sistema escravista era a 

coisificação social – em que o escravo é visto e tratado pelos homens livres como mercadoria 

e instrumento de trabalho. No entanto, essa modalidade de coisificação encontrava resistência 

na pessoa do escravo (“pessoa = subjetividade humana”), que, embora oprimida, não era 

completamente anulada. Do choque entre coisificação social e pessoa do escravo produzia-se 

a contradição entre “ser coisa” e “ser pessoa”, vivenciada pelo escravo durante toda a sua 

                                                 
28 GORENDER (1990:23) 
29 Idem, p. 20. Outro efeito teórico dessa leitura “consensualista” das relações entre senhores e cativos se 

expressa, segundo Gorender (1990:31), na indistinção conceitual entre trabalho livre e trabalho escravo que 
ela acaba por produzir. O caráter contratual das relações de trabalho, um dos elementos definidores do 
sistema capitalista, é justamente o que o distingue do sistema escravista, em que a manutenção do trabalho 
compulsório é garantido pela ameaça ou efetiva utilização de meios violentos de coerção e por um esquema 
de vigilância permanente. 

30 Idem, p. 21. (grifo nosso) 
31 “A afirmação de Florestan Fernandes acerca da anomia entre os escravos de ser posta em questão, e sem 

dúvida, muito relativizada. Mesmo em circunstâncias penosas, os cativos souberam criar formas de 
solidariedade e associação extrafamiliar, que lhes propiciavam vínculos comunitários.” (Idem, p. 47) 
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existência32.  

Como se vê, a “coisificação social” ocupa lugar fundamental na análise realizada 

por Gorender. Não por acaso, ao tratar desse tema, ataca nominalmente o autor Sidney 

Chalhoub: 

 

O que se dá é que meu crítico [Chalhoub] recusa a coisifcação social na escravidão. 
Por conseguinte, tem em vista um regime econômico-social que não é escravidão, um 
escravo que não é mercadoria e um senhor que não é dono de escravos. Semelhante 
escravidão sem coisificação social só existiu na cabeça dos reabilitadores da 
escravidão33. 
 

  Temos, portanto, duas posições aparentemente antagônicas no que diz respeito à 

análise das relações escravistas: de um lado, uma vertente sociológico-historiográfica de 

estudos, que, a exemplo de Gorender, defende a idéia de que a reificação é um processo 

inerente ao sistema escravista de produção, fato que justificaria a premissa segundo a qual os 

cativos, apesar das tentativas de preservar sua subjetividade frente ao fenômeno de 

coisificação social, não deixavam, em função do caráter violento da escravidão, de pensar e 

agir de forma heterônoma. Do outro lado, uma vertente estritamente historiográfica, 

representada aqui por Slenes e Chalhoub, que, sem desconsiderar o caráter assimétrico da 

relação senhor-escravo, utilizando-se do conceito genovesiano de paternalismo, colocam de 

lado o conceito de “reificação”, enfatizam a capacidade de ação autônoma dos escravos e a 

formação de redes sociais por meio das quais estabelecem laços de solidariedade com outros 

cativos e com homens livres. 

 Apesar dessas divergências, um dos raros consensos entre essas vertentes diz 

respeito à obsolência explicativa do conceito de “anomia”. Por essa razão, não dedicaremos 

mais atenção a ele. Focalizaremos nossa análise num dos principais pontos de dissenso entre 

essas vertentes, o da aplicabilidade do conceito de reificação, para tentarmos responder – de 

forma mais sugestiva do que conclusiva – a seguinte questão: as duas vertentes são 

intrinsecamente inconciliáveis ou o que as torna inconciliáveis é a utilização de um 

determinado conceito de reificação? 

 

 

5. HONNETH E A RECONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE REIFICAÇÃO 

 

                                                 
32 GORENDER (1990:22-23) 
33  Idem, p. 37, nota 27. 
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 Em 2005, o filósofo social Axel Honneth fora convidado a proferir uma série de 

conferências na Universidade da Califórnia, no prestigioso evento “The Tanner Lectures on 

Human Values”. O título escolhido para a série de conferências foi Reification: A 

Recognition-Theoretical View. Nelas, Honneth parte do diagnóstico de que a “teoria crítica” 

há algumas décadas vem se dedicando quase exclusivamente à elucidação e justificação de 

padrões normativos e de procedimentos relacionados com princípios de justiça, deixando de 

lado o fato de que a caracterização de uma sociedade como normativamente deficiente não 

deriva apenas da constatação de que aqueles princípios são frequentemente violados. Em face 

desse diagnóstico, o autor lança mão da concepção de “patologias sociais34”, dentro da qual 

insere o conceito de reificação. 

 Antes de analisarmos o modo como o autor reconstrói o conceito de reificação, é  

importante expormos uma das idéias que lhe é subjacente: a de que o “reconhecimento” 

precede o “conhecimento”. Para Honneth, para que os sujeitos sejam capazes de  compreender 

racionalmente o mundo circundante – as outras pessoas, os seres e os objetos –; capazes de 

analisá-lo por meio da formulação de conceituações abstratas, de adotar a “postura de 

observador” não implicado diretamente no fenômeno observado, é necessário que tenham 

passado por uma vivência pré-cognitiva de “engajamento” emocional nesse mesmo mundo. 

Fato que se coloca como condição de possibilidade para qualquer atividade cognitiva.  

 Um dos principais fundamentos dessa formulação é buscado no campo da 

psicologia do desenvolvimento, mais precisamente nos estudos voltados para a formação da 

capacidade cognitiva das crianças, segundo os quais bebês superam a fase egocêntrica, em 

que o mundo exterior é compreendido como mera extensão do mundo interior, justamente no 

momento – geralmente no nono mês, o “mês da revolução” – em que adotam, por meio de um 

processo mimético, a perspectiva de uma segunda pessoa, geralmente próxima a ele – pais, 

por exemplo. Nesse processo de “triangulação” entre a própria perspectiva, a dessa segunda 

pessoa e o ambiente circundante a criança percebe a parcialidade de sua própria visão e a 

independência do mundo exterior em relação a seu desejo. Essa segunda pessoa, cuja 

perspectiva é adotada pela criança, não é alguém aleatório. Trata-se de uma pessoa com a qual 

a criança possui significativo envolvimento emocional, a ponto de sentir que o ponto de vista 

alheio a ser adotado é válido e pode servir como instância corretiva de sua própria 

perspectiva. Só então o mundo externo pode ser vivenciado em sua realidade objetiva e 

                                                 
34 HONNETH (2005:134-35). De acordo com Werle e Melo (2007), a expressão “patologia social”, em 

Honneth, não é utilizada no sentido “funcionalista” - “'colonização' do mundo da vida pelos imperativos 
sistêmicos” (WERLE & MELO, 2007: 10) – que lhe é atribuído por Habermas no livro Teoria do Agir 

Comunicativo. O próprio Honneth (2005:127) admite esse afastamento em relação a Habermas. 

11012



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

submetido a processos cognitivos complexos. Assim, de acordo com Honneth, para 

adquirirmos primariamente nossa capacidade de compreender racionalmente o mundo é 

necessário que passemos antes por um processo de aprendizado social em que adotamos e 

reconhecemos como válida a perspectiva de um outro com o qual estamos emocionalmente 

engajados. Trata-se, portanto, de uma forma elementar de reconhecimento, condição de 

possibilidade de quaisquer processos cognitivos posteriores35
. 

 No plano das relações intersubjetivas, essa forma elementar se manifestaria no 

“reconhecimento espontâneo, não realizado racionalmente, do outro como próximo”, “como o 

outro de nós mesmo”, pessoa com a qual compartilhamos a característica humana “de estar 

voltada emocionalmente para a realização dos objetivos pessoais.36” Honneth adverte, ainda, 

que essa forma elementar de reconhecimento “não precisa conter quaisquer normas de 

consideração ou de estima positivas; também não se pretende constatar já aqui como atuantes 

determinados sentimentos que possuam um caráter positivo, benevolente37”. Ou seja, o 

conteúdo do vínculo emocional que possibilita o reconhecimento do outro como próximo não 

necessariamente se traduz em sentimentos como o “amor” ou a “amizade”. A emotividade 

pode vir na forma de “ódio” ou “inimizade”. Jamais, porém, é neutro do ponto de vista 

afetivo.  

  É sobre esse pano-de-fundo conceitual – cujas premissas fundamentais são a 

precedência do “reconhecer” sobre o “conhecer” e o reconhecimento elementar do outro 

como próximo, entendido como condição de possibilidade de todas as experiências 

posteriores – que Honneth formula o seu conceito de reificação, entendido como a situação 

em que um sujeito 

 

[...] não simplesmente fere normas válidas de reconhecimento, mas atenta contra a 
própria condição que as antecede ao não reconhecer nem tratar o outro sequer como 
“próximo” (Mitmenschen). Na reificação é anulado aquele reconhecimento elementar 
que geralmente faz com que nós experimentemos cada pessoa existencialmente como 
o outro de nós mesmos; queiramos ou não, nós concedemos a ele pré-
predicativamente uma auto-relação que partilha com a nossa própria a característica 
de estar voltada emocionalmente para a realização dos objetivos pessoais. Se este 
reconhecimento prévio não se realizar, se não tomamos mais parte existencialmente 
no outro, então nós o tratamos repentinamente apenas como um objeto inanimado, 
uma simples coisa […]38. 
 

 Posto que esse reconhecimento elementar se apresente como condição de 

                                                 
35 HONNETH (2005:113-24) 
36 HONNETH (2008:73-75) 
37 Idem, p. 72. 
38 HONNETH (2008:75) 
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possibilidade de qualquer vivência humana, a reificação é classificada por Honneth como uma 

forma de “esquecimento do reconhecimento”, possível apenas em contextos sociais em que 

ocorre a rotinização ou habitualização de práticas despersonalizante altamente unilaterais, 

no interior das quais pessoas são tratadas como “algo” desprovido de habilidades e 

características tipicamente humanas39
. Não por acaso, o filósofo classifica a escravidão como 

tipo original de reificação, na qual a diferença ontológica entre pessoa e coisa é esquecida ou 

negada: “na escravidão, o outro não é apenas imaginado como um simples objeto, mas perde-

se efetivamente a percepção de que ele seja um ser com características humanas40”. 

 Apresentada, de modo sintético, a reconstrução do conceito de reificação proposta 

por Honneth, devemos responder às seguintes questões, antes de realizamos um breve 

exercício de aplicação de sua teoria ao escravismo brasileiro: em que medida essa 

reconstrução conceitual se distingue das que foram realizadas por Cardoso (1977) e Gorender 

(1990)? Por que essa distinção justificaria a reintrodução do conceito honnethiano de 

“reificação' como potencial ferramenta explicativa das relações escravistas? 

 A principal distinção entre os conceitos de reificação propostos pelos autores 

acima diz respeito à inserção dos processos de coisificação no conjunto das relações 

socioeconômicas. Na construção teórico-conceitual de matriz marxista, realizada por Cardoso 

e Gorender, “reificação” assume um significado sistêmico e totalizante, posto que, ao mesmo 

tempo, constitui e é o resultado do conjunto de interações sociais no sistema econômico 

escravista. Uma das conseqüências mais problemáticas dessa abordagem é que a relação entre 

senhores e escravos – vista apenas sob o ângulo reificante da violência e da dominação – 

torna-se excessivamente “asséptica”, utilitarista e instrumental. O caráter paternalista dessa 

relação é posto de lado; sua tensa e complexa dimensão afetiva, de conteúdo variável, mas 

não indiferente, é entendida – justamente em função do caráter sistêmico e totalizante desse 

conceito de reificação – de modo unilateral, como ideologia que oculta a busca real de 

maximização de lucros por meio da exploração brutal do trabalho escravo. Em um sistema 

escravista de produção, em que todas as dimensões da relação senhor-escravo expressam 

processos de reificação, não há espaço para afetividade, nem muito menos para 

                                                 
39 Práticas sociais reificantes não se confundem com práticas mais corriqueiras de instrumentalização: 

“Diferente da “instrumentalização”, a reificação pressupõe que nós nem percebamos mais nas outras pessoas 
as características que as tornam propriamente exemplares do gênero humano: tratar alguém como uma 'coisa' 
significa justamente tomá-la(o) como 'algo', despido de quaisquer características ou habilidades humanas. 
Possivelmente a equiparação do conceito “reificação” ao de “instrumentalização” só ocorra com tanta 
freqüência porque com “instrumentos” nós normalmente os referimos a objetos materiais; mas isto leva a 
perder de vista que aquilo que torna pessoas adequadas a serem utilizadas como instrumentos para fins de 
terceiros geralmente são suas características especificamente humanas.” (Idem, p. 70) 

40 Idem, p. 78. 
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reconhecimento de qualquer natureza41.  

 Na construção teórico-conceitual realizada por Honneth, ainda que a 

habitualização de práticas despersonalizantes seja colocada como fator social gerador de 

processos reificadores, não há qualquer referência à dimensão sistêmica ou totalizante do 

conceito de reificação. Ao contrário, práticas reificantes estão em permanente tensão com a 

forma elementar de reconhecimento – reconhecer no outro um “próximo, um “outro de mim”. 

O “esquecimento – ou a negação – do reconhecimento” não significa que aquela forma 

elementar tenha sido “desaprendida”. Ela é apenas “posta de lado”, “esquecida” com maior ou 

menor frequência, dependendo da incidência, ou da força institucionalizada, da habitualização 

reificante42. A abordagem teórico-conceitual de Honneth permite analisarmos diferenças entre 

padrões de interação no interior da relação senhor-escravo – reificantes em alguns contextos, 

paternalista (“reconhecimento elementar”) em outros. Por isso, apresenta a vantagem de poder 

abarcar simultaneamente em seu universo conceitual práticas sociais reificantes e  

paternalistas, sem que essas se excluam mutuamente. Em última instância, essa plasticidade 

teórica justifica a reinserção da “reificação” como ferramenta conceitual explicativa das 

relações escravistas, pois traz novamente à tona processos violentos de dominação senhorial, 

sem que isso implique a negação dos ganhos teóricos alcançados por estudos como os de 

Slenes (1999), Chalhoub (1990) e Castro (1995), que evidenciam o caráter paternalista da 

escravidão e a possibilidade de ação autônoma dos escravos. Essa reinserção se justifica ainda   

pela compatibilidade dos conceitos de reificação e reconhecimento elementar com outras 

formas de reconhecimento capazes de lançar luz sobre os processos de formação de laços 

autônomos e horizontalizados de solidariedade entre escravos e entre esses os homens livres 

ou libertos não-proprietários43. 

 Feita a necessária exposição dos argumentos utilizados por Honneth na 

reconstrução do conceito de reificação e das justificativas que indicam o potencial explicativo 

                                                 
41 O caráter totalizante e sistêmico do conceito de reificação fica evidente no seguinte trecho da obra de 

Cardoso, em que, ao tratar da diferença de tratamento entre os escravos das estâncias – que eram submetidos 
a formas “mais sutis” de controle (leia-se menos violentas) – e os das charqueadas – explicitamente 
explorados e violentados, o sociólogo ignora a possibilidade de relações afetivas entre senhores e escravos, 
classificando o tratamento mais “brando” nas estâncias “formas sociais mais refinadas de regular as relações 
entre senhores e escravos”: “Mesmo quando condições histórico-sociais peculiares permitiam que o 
funcionamento da dominação escravocrata ficasse encoberto por formas sociais mais refinadas de regular as 
relações entre senhores e escravos, persistiam os efeitos da ordem escravista sobre a situação dos escravos e 
sobre suas possibilidades de alterar a ordem social: o reconhecimento social da condição de pessoa humana 
era negado ao escravo, objetiva e subjetivamente, pelos homens livres” (CARDOSO, 1977:152). Gorender 
(1990), nesse aspecto, parece não discordar de Cardoso, já que, como vimos, afirma que a “coisificação 
social” é constitutiva do sistema escravista de produção.  

42 HONNETH (2005:130-31) 
43 Sobre essas outras formas de reconhecimento, HONNETH (2003). 
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que esse conceito ainda conserva, passemos finalmente ao exercício de aplicação dessa teoria 

ao escravismo brasileiro, em que proporemos a seguinte hipótese: a relação senhor-escravo, 

além de não se constituir como fonte valorativa exclusiva na formação identitária dos cativos, 

é marcada por uma permanente tensão entre formas de reconhecimento e práticas sociais 

reificantes. Tensão que, na história do escravismo brasileiro, se torna mais evidente a partir da 

segunda metade do século XIX, em virtude da incidência de diversos fatores que contribuíram 

para a desnaturalização e perda de legitimidade social da propriedade escrava. 

 

 

6.  O ESCRAVISMO BRASILEIRO  E A TENSÃO ENTRE RECONHECIMENTO E 
REIFICAÇÃO:  

 

 A aplicação do conceito honnethiano de reificação ao escravismo brasileiro exige  

inicialmente a indicação das práticas sociais que expressam uma forma elementar de 

reconhecimento e as que devem ser entendidas como reificantes. 

 Como já dissemos acima, uma das teorias que mais influenciou a corrente 

historiográfica encabeçada por Slenes foi a do “paternalismo”. Essa relevante teoria, 

apresentada por Eugene Genovese no célebre livro A terra prometida: o mundo que os 

escravos criaram, publicado em 1974, promoveu uma importante guinada nos estudos do 

escravismo americano, e foi recepcionada pelos historiadores brasileiros a partir do final da 

década de 1970. Vejamos como Genovese caracteriza o paternalismo:  

 

Para os senhores de escravos, o paternalismo representava uma tentativa de superar a 
contradição fundamental da escravidão: a impossibilidade de os escravos virem a 
tornar-se as coisas que se supunha que fossem. O paternalismo definia o trabalho 
involuntário dos escravos como uma legítima retribuição à proteção e à direção que 
lhes davam os senhores. No entanto, a necessidade que tinham estes de ver seus 
escravos como seres humanos aquiescentes constituía uma vitória moral para os 
próprios escravos. A insistência do paternalismo em obrigações mútuas – deveres, 
responsabilidade, e, em última instância, até direitos – representava, implicitamente, a 
humanidade dos escravos.44 
 

 Se transpusermos a caracterização do “paternalismo”, sugerida por Genovese, para 

um vocabulário honnethiano, constatamos que só é possível estabelecer relações que 

impliquem “obrigações mútuas”, “deveres” e “responsabilidades” se há o reconhecimento 

elementar do escravo como “próximo”, como “o outro de mim”, pessoa capaz de assumir e de 

honrar compromissos. Apesar de não concordarmos com Genovese quando fala de atribuição 
                                                 
44 GENOVESE (1988:23) 
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de “direitos, é preciso salientar que as práticas paternalistas – v. g. concessão de roças para 

escravos plantarem, de moradias separadas para as famílias de cativos ou da alforria, em troca 

de obediência e lealdade – por mais assimétricas e estratégicas que fossem, exigiam, no 

mínimo, o reconhecimento espontâneo e inconsciente do escravo como pessoa. Essa forma 

elementar de reconhecimento não se confunde com o reconhecimento jurídico do escravo 

como pessoa de direito, nem muito menos com o reconhecimento do escravo como pessoa 

ética, o que exigiria a consideração e valorização, por parte do senhor, de habilidades e 

capacidades que singularizariam cada escravo45. Nossa asserção é modesta em sua 

abrangência: ao traçarmos certa equivalência entre práticas paternalistas e a forma elementar 

de reconhecimento, pretendemos mostrar que, para além de processos sociais reificantes, as 

relações entre senhores e escravos não poderiam prescindir da percepção não-cognitiva do 

escravo como pessoa. 

 Se essa asserção estiver correta, torna-se inevitável constatar a tensão que surge 

entre a forma elementar de reconhecimento do escravo como pessoa e as práticas sociais 

reificantes. A mais emblemática delas é, sem dúvida alguma, o comércio de escravos. Nessas 

transações os escravos eram tratados como autênticas mercadorias. Atribuía-se o preço de 

acordo com a idade, o gênero e as condições de saúde do cativo. A compra e venda das 

“peças” ficavam a cargo de negociadores, o que tornava a transação um procedimento ainda 

mais impessoalizado. Apesar de resistirem, em alguns casos de modo violento, muitos 

escravos eram separados de suas famílias ou enviados para regiões distantes da comunidade 

em que se inseriam Mesmo historiadores como Sidney Chalhoub (1990) e Hebe Mattos de 

Castro (1995) reconhecem que a possibilidade – bastante real – de ser vendido assombrava os 

escravos e gerava imensa instabilidade no plantel. Em alguns casos, de acordo com Chalhoub, 

a possibilidade de venda era utilizada pelos senhores como argumento disciplinar46. O 

comércio de escravos se enquadra perfeitamente no conceito de reificação de Honneth, ao se 

configurar como prática social em que ocorre o “esquecimento”– ou a “negação” – do 

reconhecimento da humanidade do escravo. Nesse sentido, o comércio de escravos estabelece 

uma relação de tensão com a forma elementar de reconhecimento. 

 Essa tensão se torna ainda mais evidente a partir a segunda metade do século XIX.   

O fim do comércio transatlântico de escravos, após a aprovação da lei de 4 de novembro de 

1850 (“Lei Eusébio de Queirós”) – reflexo da vigorosa fiscalização do governo inglês e, 

                                                 
45 HONNETH (2003), principalmente Parte II. 
46 CHALHOUB (1990), principalmente Capítulo 2, em que aborda o impacto do tráfico interno de escravos e a 

reações de escravos que produzia. 
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principalmente, da perda de legitimidade social da escravidão em escala mundial47 – 

incrementou o tráfico interprovincial de escravos, cujo fluxo seguia das zonas açucareiras da 

região nordeste, então menos rentáveis, e das regiões pecuaristas do sul, em direção às novas 

plantações de café do sudeste. Klein48 afirma que “o resultado final foi que a maioria dos 

escravos era encontrada nos três principais estados agrícolas do país [Rio de Janeiro, São 

Paulo e Minas Gerais] quando a escravidão terminou em 1888”. Isso quer dizer que nas 

quatro últimas décadas da escravidão no Brasil o número de transações comerciais internas 

envolvendo escravos aumentou consideravelmente. Em outras palavras, a frequência – ou, se 

preferirmos, a habitualidade – da prática social reificante por excelência aumentou de forma 

significativa. Consequentemente, acentua-se a tensão entre aquela forma elementar de 

reconhecimento e a reificação de escravos. 

 Outros fatores também contribuíram para tornar essa tensão ainda mais evidente. A 

publicação do livro A escravidão no Brasil (1866) – em que Perdigão Malheiro desnaturaliza 

a propriedade escrava  ao tirá-la “do universo harmonioso e acabado da natureza e lançá-la no 

campo conflituoso da história […] convidando o leitor, implicitamente, a imaginar formas 

diferentes de inventar ou de ordenar a sociedade na qual participa” – indica que a legitimidade 

da propriedade escrava, tolerada ou aprovada durante mais de três séculos pela elite 

intelectual do país – composta por uma parcela significativa de bacharéis em direito49 – estava 

sendo colocada na berlinda. Os debates em torno do tema, travados no Instituto dos 

Advogados do Brasil (IAB) e no Conselho de Estado a partir da década de 1850, reforçam 

essa hipótese50. Se até então havia um consenso tácito em torno da legitimidade, ou ao menos 

da legalidade, da propriedade escrava, nas últimas décadas do escravismo no Brasil o tema era  

controverso, o que certamente contribuía para que a tensão entre reificação e reconhecimento 

se tornasse ainda mais explícita.  

 No entanto, essa tensão assumiu novos matizes. Afinal, o que estava em jogo nas 

últimas décadas do escravismo no Brasil não era apenas a problemática convivência de 

padrões de conduta paternalistas (“forma elementar de reconhecimento”) e de práticas sociais 

reificantes. Após 1850, uma tensão inteiramente nova surgia em virtude de uma estratégia de 

resistência  adotada por escravos: as ações civis de liberdade 51.  

                                                 
47 KLEIN (2004:202) 
48 Idem, p. 198. Castro (1995) acrescenta que o fluxo interno de escravos também seguiu o sentido cidade – 

campo.  
49 Para uma análise dos fatores históricos relacionada à composição “bacharelesca” da elite intelectual 

brasileira, v. ADORNO (1988). 
50 Sobre as debates no IAB e no Conselho de Estado, v. PENA (2001). 
51  Tanto Grinberg (1994; 2006) quando Castro (1995) indicam que o número de ações civis de liberdade 
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7. À GUISA DE CONCLUSÃO: A LUTA POR RECONHECIMENTO JURÍDICO NAS 

ÚLTIMAS DÉCADAS DA ESCRAVIDÃO NO BRASIL 

 

 A antropóloga Manuela Cunha (1987), em um artigo bastante conhecido, defende a 

tese segundo a qual um dos pilares da autoridade moral dos senhores de escravos, e, 

consequentemente, do próprio escravismo brasileiro, erigiu-se sobre a prerrogativa 

exclusivamente senhorial de alforriar os escravos. Conservando para si o poder de decidir se 

concederia ou não a liberdade aos escravos, os senhores pretendiam garantir a obediência dos 

cativos, ciosos de obter os favores de uma alforria, e a gratidão submissa dos libertos, cuja 

liberdade passaria a ser vivenciada como dádiva senhorial. Parece-nos que essa dinâmica 

social, fundada na idéia de liberdade como dádiva senhorial, constitui o que chamaríamos de 

gramática moral da gratidão
52.  

 De acordo com Cunha, essa prerrogativa se inseria em um sistema de controle social 

compartimentado e justaposto: de um lado, o Estado, com sua estrutura burocrático-

administrativa pouco desenvolvida, cuidaria, por meio de normas jurídicas e de seu parco 

aparato policial, do regramento e vigilância da população de homens livres não-proprietários; 

do outro, os senhores de escravos se responsabilizariam pela disciplina no plantel, utilizando-

se de mecanismos de coerção explícitos (v. g., castigos físicos), ou sutis (v. g., promessa de 

alforria). Aos escravos, impossibilitados de recorrer ao Estado para obter a liberdade, só 

restariam a possibilidade de barganhá-la cotidianamente ou a adoção de estratégias violentas 

de resistência, como fugas, revoltas ou mesmo o assassinato de seus senhores.   

 Parte da historiografia surgida a partir da década de 1990, entretanto, vem refutando 

essa abordagem53. As fontes utilizadas para esse fim são compostas principalmente por autos 

de ações civis de liberdade, movidas por escravos contras seus (ex-)senhores. Tais ações, além 

de se caracterizarem como estratégias ativas, não violentas e institucionalizadas de resistência 

                                                                                                                                                         
duplicou no período de 1850-1871 em relação ao período de 1832-1850. 
52  Essa expressão busca condensar a “dimensão fenomênica” da concessão de alforrias – produzir libertos 
gratos e obedientes – e a “dimensão gramático-lexical” das próprias cartas de alforrias, que continham um 
conjunto de fórmulas textuais recorrentes que expressavam as razões das benesses senhorial. (v. BELLINI, 
1988). Autores como Chalhoub (1990) e Castro (1995) também abordam a dimensão fenomênica da concessão 
de alforrias. 
53  Chalhoub (1990), Grinberg (1994), Castro (1995) foram os que primeiro desenvolveram estudos 
sistemáticos utilizando esse tipo de fonte. Seguiram-se importantes estudos realizados por AZEVEDO (2006), 
MENDONÇA (1999) e MAMIGONIAN (2006), além de novas pesquisas desenvolvidas por GRINBERG 
(2006). 
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contra o cativeiro54, evidenciam outro aspecto relevante quando se trata da atuação de 

escravos no processo de desmantelamento do sistema escravista nas últimas décadas do 

século XIX: a relação entre laços familiares e comunitários e a possibilidade de alcançar a 

liberdade. De acordo com historiadores como Robert Slenes (1999) e Hebe Mattos de Castro 

(1995), a inserção dos escravos em redes sociais estabelecidas interna e externamente ao 

cativeiro e o conseqüente fortalecimento de laços de solidariedade horizontais, constituíam 

capital social básico para a obtenção da liberdade. A possibilidade de compra da alforria de 

escravos por libertos ou por irmandades negras, além dos depoimentos de libertos em favor 

dos cativos nas ações de liberdade, exemplificam a importância desse capital social. Segundo 

Castro (1996:211), 85,9% das ações de liberdade que chegaram à Corte de Apelação do Rio 

de Janeiro foram propostas por escravos crioulos, justamente aqueles que, nascidos no Brasil, 

já se inseriam em redes sociais capazes de oferecer condições de possibilidade para a 

proposição de tais ações. Tais condições não se resumem a aspectos práticos – colaboração de 

curadores-advogados, arrolamento de testemunhas etc. – mas também incluem a possibilidade 

de inserção da liberdade em um horizonte viável de expectativa, que teria orientado o agir de 

inúmeros cativos. 

 Além de se constituírem com estratégias de resistência contra o cativeiro, e de 

incidirem sobre o dimensionamento da expectativa pessoal de liberdade dos escravos, as 

ações de liberdade produziram repercussões políticas relevantes no processo de 

desmantelamento do escravismo brasileiro. O historiador Sidney Chalhoub (1990) aponta 

duas dessas repercussões: por um lado, as ações de liberdade evidenciaram a tensão entre a 

primazia da liberdade e a defesa irrestrita do direito de propriedade; por outro, contribuiu para 

o esfacelamento de uma “política do domínio” (controle social) fundada na prerrogativa 

senhorial de alforriar.  

 Chalhoub conclui que a tensão entre a primazia da liberdade e a defesa irrestrita do 

direito de propriedade se torna evidente ao se analisar a crescente politização das decisões 

judiciais nas ações de liberdade. Essa politização pode ser percebida por meio da análise da 

fundamentação das sentenças dos juízes, que recorriam cada vez mais às suas convicções 

pessoais acerca da escravidão no momento de decidir o destino dos escravos55. No entanto, a 

repercussão dessa politização se torna ainda mais expressiva se considerarmos, em oposição à 

tese de Manuela Cunha, que os conflitos entre senhores e escravos, solucionados em geral no 

                                                 
54  Orlando Patterson tipifica duas formas básicas de escravidão: passiva (recusa de trabalhar, fuga etc.) ou 
violenta (agressões contra o senhor etc.) (PATTERSON apud  HASENBALG, 2005:58). As ações de liberdade 
não se encaixam nessa tipologia. 
55  CHALHOUB (1990:122) 

11020



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

âmbito privado das relações escravistas, ao serem trazidos para a esfera pública, colocavam 

em xeque um dos pilares fundamentais da escravidão: a autoridade senhorial, fundada na 

prerrogativa de alforriar escravos. 

 O questionamento, por meio das ações de liberdade, dessa prerrogativa senhorial, que 

como vimos, era um dos fundamentos da “política de domínio” no sistema escravista 

brasileiro, produziu impactos sobre a configuração das relações entre senhores e escravos, 

sobre os dispositivos legais que buscavam regular essa relação e sobre a aplicação desses 

mesmos dispositivos. Segundo Chalhoub, os reflexos do esfacelamento dessa “política do 

domínio” podem ser notados i) na complexificação do procedimento de revogação de alforria 

– prevista no Livro 4, Título 63, das  Ordenações Filipinas – de uma simples lavratura de 

escritura revogatória à necessidade de se provar judicialmente o ato de ingratidão; e ii) no 

reconhecimento jurídico, pela lei de 28 de setembro de 1871 (“Lei do Ventre Livre”) de 

“direitos” conquistados pelos escravos no âmbito das práticas sociais: direito ao pecúlio e à 

compra de alforria56. 

  Entretanto, o fenômeno histórico das ações civis de liberdade sugere algo ainda mais 

instigante: o descontentamento de cativos e libertos em relação ao mero reconhecimento 

elementar contido em práticas paternalistas. Em síntese, tais ações parecem expressar a 

expectativa de serem reconhecidos com pessoas de direito. De acordo com Grinberg, as ações 

civis de liberdade 

 

[…] eram a expressão da luta por direitos realizada por escravos e seus descendentes, 
que através da justiça, tornavam públicas suas demandas e explicitavam a necessidade 
de regulamentação jurídica das relações privadas civis. De certa forma, suas ações 
contribuíram para a expansão da esfera pública, por solicitarem a atuação do Estado57. 
 

 Não seria temerário afirmar que essa estratégia de resistência de escravos e libertos 

tenha sido decisiva para que a tensão entre forma elementar de reconhecimento 

(“paternalismo”) e reificação se desdobrasse em uma pluralidade de novas tensões: entre a 

forma elementar de reconhecimento e a luta por reconhecimento jurídico, e entre essa última e 

a reificação. Soma-se a essas a tensão entre reconhecimento da pessoa ética do escravo, 

alcançado nas redes sociais horizontalizadas em que se inseria, e práticas sociais reificantes. 

Com isso, além da constatação de que a relação senhor-escravo não fora a única esfera social 

em que os cativos se inseriam, podemos concluir que, nas últimas décadas do escravismo, os 

processos de formação identitária de escravos, libertos e de senhores ocorriam no interior 

                                                 
56  CHALHOUB (1990) 
57  GRINBERG (2006:124) 
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desse conjunto de tensões, constituídas de práticas sociais reificantes e de formas distintas – e 

muitas vezes contraditórias – de reconhecimento.  
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RESUMO: A máxima da separação de poderes, no século XVIII, ganha maior 

definição na obra Do espírito das leis, de Montesquieu, ao construir um modelo, já 

contendo mecanismos de checks and balances. Os EUA, ao iniciarem sua história 

constitucional, adotaram a máxima com os “Federalistas”. É possível, no entanto, 

apontar três mutações em seu modelo de separação de poderes: (I) o momento da 

recepção da máxima institui um desenho de separação baseado na ideia de simetria; (II) 

a decisão de Marbury v. Madison estabeleceu a atuação legal do judicial review, 

reforçando a simetria com um princípio constitucional juridicamente superior aos 

poderes; e (III) as Cortes de Warren e de Burger consolidaram a atuação política do 
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judicial review, redefinindo o modelo de separação pela supremacia judicial. Percebem-

se, nos últimos anos, novas perspectivas sobre o sistema do judicial review, quando se 

discute sua importância nos arranjos institucionais de acordo com a máxima da 

separação de poderes. Admite-se uma projeção no sentido de ser revista, nos EUA, a 

máxima de separação de poderes à luz de uma nova concepção de judicial review. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Máxima da Separação de Poderes, Desenhos Institucionais, 

Teoria Constitucional, Judicial Review. 

 

ABSTRACT: The maxim of separation of powers achieved, in the eighteen century, a 

broader definition in The spirit of laws, by Montesquieu, with a model already 

containing checks and balances mechanisms. The USA, beginning its constitutional 

history, adopts the maxim with the “Federalists”. It is possible, in fact, according to the 

constitution evolution to point out three mutations in their model of separation of 

powers: (I) the moment of reception of the maxim institutes a design of separation 

based on the symmetry idea; (II) the Marbury v. Madison decision establishes the legal 

postulate of judicial review, improving the symmetry with a constitutional principle 

legally superior than the three branches; and (III) the Warren’s and Burger’s Courts 

consolidates the political side of judicial review, redefining the model of separation to 

judicial supremacy. In the last years, news perspectives presents a debate of judicial 

review, in particular, about its importance on institutional frames according the maxim 

of separation of powers. We can consider, in the USA, a projection in a recognition 

process of the maxim of separation of powers lighted by a new conception of judicial 

review. 

 

KEYWORDS: Maxim of Separation of Powers, Institutional Design, Constitutional 

Theory, Judicial Review. 

 

 

1. Introdução 

 

 A máxima da separação de poderes surgiu em um contexto em que o poder 

político era centralizado e prejudicava o estabelecimento de direitos ao cidadão e de 

uma ordem democrática. Entre uma série de propostas que se apresentaram a partir de 
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um pensamento conhecido como iluminista, havia a necessidade de tal limitação do 

aparelho governamental. É sobre este prisma, precisamente, que ganha importância a 

separação de poderes enquanto uma máxima de organização de Estado. Somente através 

da obra de Montesquieu esta máxima ganhou um caráter universal, sendo, em particular, 

recepcionado pelos EUA.  

No mesmo momento, Montesquieu elaborou um modelo de separação visando 

atender este objetivo de limitação e, portanto, faz-se necessário distinguir a separação de 

poderes enquanto máxima e enquanto modelo. Como máxima, a separação de poderes 

representa uma forma de limitação do poder político e de sua atividade pelo Estado. 

Como modelo, deve-se compreender o sistema concreto organizacional de um Estado, 

desenhado a partir de, por exemplo, seus sistemas de distribuição de competências e de 

checks and balances. Desta forma, é possível que um país importe a máxima de 

separação de poderes sem que se adote, em suas particularidades, seu modelo original, 

clássico, desenhado por Montesquieu.  

 Ao longo dos séculos, os EUA impuseram mutações à separação de poderes 

enquanto modelo. Pode-se afirmar que, desde a importação da máxima, o modelo 

concebido pelos “Federalistas” já se enunciava por meio de traços significativamente 

distintos. Após esta primeira mutação da separação de poderes como modelo, houve o 

aprimoramento deste quando se racionalizou um princípio constitucional posto acima 

dos poderes no plano jurídico. Este princípio constitucional ganhou contornos mais 

robustos com a terceira mutação do modelo de separação de poderes norte-americano. 

Como o instrumento que lhe dava concretude – o judicial review – esteve se exercendo 

através do poder Judiciário, este, ao se afirmar politicamente, preponderou diante os 

demais.  

 Após uma sucessão de alterações do modelo de separação de poderes norte-

americano, o atual panorama é de discussão ao redor do exercício do judicial review por 

parte do Judiciário. As novas perspectivas sobre a separação de poderes estão 

conduzindo a organização de Estado a uma nova reconfiguração. Quanto a isto, 

acreditamos que esta tenha um significado tão profundo que possa representar a adoção 

de uma nova máxima no lugar da separação de poderes. A história constitucional dos 

EUA aponta para uma preocupação com a Constituição no momento de organização das 

instituições de poder e, cada vez mais, o judicial review se destaca na consagração de 

um sistema de direitos e da ordem democrática. Os atuais debates canalizados pelo 

judicial review sobre o papel da Suprema Corte ao lado do papel dos demais poderes, 
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com certa clareza, podem levar a um redesenho da ordem institucional norte-americana. 

Porém, mais do que isto, é provável o despertar de uma nova máxima de organização de 

Estado.  

 

 

2. A origem da máxima da separação de poderes e seu modelo clássico 

 

 A máxima da separação dos poderes surgiu em um momento histórico de 

transição política. Após o Estado Moderno ter sido representado pela concentração do 

poder político, um movimento ideológico iluminista surgiu, a partir do século XVII, 

com a principal proposta de limitação do poder1. Criou-se, sob tais influências, um 

movimento jurídico constitucionalista, essencial ao desenvolvimento da concepção, 

ainda incipiente, de Rule of Law. Este conceito desenvolveu-se por uma lógica de 

oposição entre indivíduo e Estado. A fórmula trabalhada foi privilegiar a condição 

humana – humanismo jurídico2 – a partir da imposição de limites e ordens de abstenção 

do governo. Os direitos do cidadão seriam, neste momento histórico, garantidos à 

medida que a atuação do Estado fosse negativa, exceto para suas funções essenciais.   

 Em estudo recente, Claus Offe reconhece a democracia por elementos que 

intitula como suas estruturas fundamentais, sendo uma delas o conceito de Rule of Law. 

A tese apresentada demonstra como o conceito se constrói por meio de ideias de 

limitação do governo. Em um primeiro momento, é considerado que o poder de governo 

restringe-se perante normas de matéria constitucional que estatuem direitos 

fundamentais. Em um segundo momento, observa que o Estado deve se limitar pela 

separação de poderes que controlem suas atividades mutuamente. Por fim, menciona 

que o governo é limitado por uma alternância de poder alcançada pelo estabelecimento 

de um mandato eletivo previamente definido. Em relação às limitações acima, deve-se 

destacar o reconhecimento que se atribui à máxima da separação de poderes. A partir de 

propostas de limitação do poder político, esta doutrina ocupou, ao longo do tempo, um 

espaço central no conceito de Rule of Law e, consequentemente, na concepção de 

democracia.  

                                                           
1 Como Montesquieu e Rousseau, representantes das propostas iluministas de limitação do poder político, 
é possível citar Hobbes, Locke, Montesquieu e Rousseau. 
2 GOYARD-FABRE, Simone. Os princípios filosóficos do direito político moderno. São Paulo: 
Martins Fontes, 2002. 
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 Investigar a origem da tripartição dos poderes não representa descrever o modelo 

de separação sugerido no Século XVIII, mas observar os fundamentos de uma ideia de 

organização política do Estado funcionalmente descentralizado3. Isto favorece a 

compreensão da importância e o papel desta máxima dentro da atual teoria 

constitucional. 

 Montesquieu encontra-se entre os mais importantes iluministas e defende um 

governo de natureza republicana. Entretanto, é possível encontrar na obra deste barão 

elementos que remontam a uma influência do modelo monárquico e aristocrático. Desta 

forma, é necessário que se observe a separação de poderes como uma ideia progressista, 

mas não isenta de pensamentos conservadores. Há uma noção de soberania popular em 

seu pensamento quando se indicam algumas do que chama leis fundamentais da 

democracia, mandamentos inerentes à natureza de um governo republicano, como as 

determinações de que do povo emanam as leis e as nomeações de seus representantes. 

Há, entretanto, leis fundamentais com a função de dividir e conceder direito ao voto aos 

indivíduos, algo que prejudica sua universalização4.  

 Além de pensar o governo republicano através de sua natureza – a democracia –, 

instituiu como seu princípio, aquilo que o faz agir, a virtude em uma concepção 

política5. Uma concepção política de virtude seria uma virtude moral capaz de 

representar amor à pátria
6 e à igualdade e o sujeito com esta virtude seria o amante do 

governo de suas leis, o homem de bem
7. Embora não haja uma declaração explícita na 

obra sobre o que se compreende como igualdade, é possível extraí-la das próprias leis 

fundamentais da democracia e do próprio modelo de tripartição encontrado nela8. O 

                                                           
3 É usualmente reconhecido como um paradigma sobre a separação de poderes a obra MONTESQUIEU, 
Charles-Louis de. De l’esprit des lois. Paris: Gallimard, Edition de la Pléiade, 1951. Não obstante, é 
possível encontrar elementos da mesma ideia em LOCKE, John. Second treatises of government. 
Indianapolis: Hackett, 1980. 
4 “Comme la division de ceux qui ont droit de suffrage, est, dans la république, une loi fundamentale, la 
manière de le donner est une autre loi fundamentale” (Como a divisão dos que têm o direito a voto é, na 
república, uma lei fundamental, a maneira de o conceder é uma outra lei fundamental – tradução livre). 
MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit., p. 242.  
5 “Il y a cette différence entre la nature du gouvernement et son principe, que sa nature est ce qui le fait 
êlre tel, et son principe ce qui le fait agir. L’une est sa structure particulière, et l’autre lês passions humain 
es qui le font mouvoir” (Entre a natureza do governo e seu princípio existe uma diferença: que sua 
natureza é aquilo que o faz ser tal como é, e o seu princípio é aquilo que o faz agir. A primeira constituía 
sua estrutura particular, o segundo constitui as paixões humanas que o fazem se movimentar – tradução 
livre). MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit., p. 250-251.  
6 Sugerimos que se leia Estado ou, mais especificamente, república, uma vez que a virtude está presente, 
com mais relevo, no governo republicano como seu princípio.  
7 Montesquieu utiliza da ideia aristotélica do homem justo. ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São 
Paulo: Nova Cultural, 1991. 
8 Em relação às leis fundamentais da democracia, aplica-se a já mencionada necessidade de divisão do 
povo e distribuição do direito ao voto. Quanto ao modelo de separação de poderes do autor, é possível 
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mesmo, porém, não ocorre com a liberdade. O autor ressalta as diversas acepções sobre 

liberdade e conclui deixando seu entendimento de que independência e liberdade não 

devem se confundir, sendo liberdade uma prerrogativa que permite fazer ou deixar de 

fazer algo sempre em conformidade com a lei. Pode-se considerar que a função 

preponderante da limitação ao poder político com a separação de poderes é a de 

promover a liberdade, estando a igualdade ainda posta à margem do regime republicano.  

 A ideia de separação de poderes, na origem do pensamento iluminista, 

representa a distribuição do poder político a determinados segmentos responsáveis por 

realizar cada qual determinado conjunto de funções como uma forma de impedir uma 

vontade política centralizada a ponto de se tornar absoluta. O principal sentido da 

divisão é impedir o poder político de se autodeterminar, exercendo-se, portanto, a partir 

da dependência entre poderes. A tese é que a centralização facilita a formação de uma 

vontade política ilimitada capaz de violar as liberdades dos cidadãos. A 

interdependência dos poderes resultaria na limitação da formação de vontade política. 

Indo além da dependência, os poderes poderiam se munir de instrumentos de controle 

entre si. O que hoje se compreende como sistema de checks and balances já pode ser 

encontrado, embora de maneira mais rudimentar, na doutrina clássica da separação de 

poderes.  

 Acredita-se haver limitação quando, por exemplo, o Corpo que executa não é o 

mesmo que legisla, pois se evita que a lei seja feita para atender o interesse do 

executivo. Da mesma forma, quando quem julga pudesse ser o mesmo que produziu a 

lei. Em relação aos primitivos instrumentos de freios e contrapesos, apresenta-se a 

possibilidade de o Legislativo fiscalizar o Judiciário para fins de certificar que sua lei 

esteja sendo aplicada. Outro mecanismo que se encontra é o poder de veto presidencial. 

Em uma lógica de autoproteção do Executivo, ainda que ele não pudesse gozar de 

faculdade de estatuir, detém a prerrogativa de impedir. É difícil reconhecer, porém, que 

haja limitação do poder quando se afirma ter o Executivo o poder de ditar os 

empreendimentos do Legislativo, sob a justificativa de que este, do contrário, atribuiria 

a si todo o poder político por meio da lei. Determinar a atividade, as seções e as 

reuniões do Legislativo, pelo contrário, representa um fator centralizador do poder nas 

mãos do Executivo. A atual relação mantida entre os poderes demonstra que 

Montesquieu já estava atento a uma concepção de “desenho institucional”. A 

                                                                                                                                                                          

identificar a manutenção de certos privilégios de matriz aristocrática e uma forte influência do Antigo 
Regime sobre ele.  
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arquitetura, no entanto, não seguia uma proposta sinalagmática entre o Legislativo e o 

Executivo9.  

Este não é o único momento em que o poder político se concentra no Executivo. 

Com a justificativa de que este poder se exerce sobre situações momentâneas que, 

naturalmente, o limitam, o Executivo é o único poder da tripartição de Montesquieu que 

não sofre controle por outro. Há, ainda, o total controle sobre o exército, sequer sobre 

esta prerrogativa recaindo fiscalização, em razão do que seria uma necessidade sempre 

de ação, e não de deliberação. Em relação a esta ação instantânea inerente ao Executivo 

na doutrina clássica da separação de poderes, Montesquieu indica que ele deve 

permanecer nas mãos de um monarca
10. Em verdade, a monarquia e a república são 

formas de governo antagônicas. A república, por sua vez, pode ser regida por dois 

sistemas de governo distintos: o presidencialismo e o parlamentarismo. O poder 

Executivo, em uma república, precisa ser atribuído a um Presidente ou a um Primeiro 

Ministro, mas nunca a um monarca.  

Observada a influência monárquica sobre a doutrina clássica, devem-se 

considerar os traços aristocráticos apresentados pelo modelo originário, sobretudo, em 

detrimento do direito à igualdade. Para tanto, é possível considerar outros elementos de 

checks and balances da doutrina. Há o reconhecimento do foro privilegiado, ao 

considerar que os poderosos seriam vítimas de inveja do povo e, portanto, injustiçados 

no Judiciário. O corpo composto de nobres é o competente para julgar seus pares11. Este 

mesmo corpo de nobres exerceria uma função atípica de julgar os crimes de 

responsabilidade de cidadãos que, nos negócios públicos, violasse os direitos do povo. 

Sendo violado um direito do povo, somente seus representantes no Legislativo 

poderiam acusá-lo, mas o deveriam fazer perante a câmara dos representantes da 

nobreza. A explicação para este procedimento, porém, indica à seguinte tese: a doutrina 

clássica da separação de poderes não impede que estes sejam hierarquizados. Mesmo 

                                                           
9 A própria noção de organizar o Estado em poderes separados com um propósito específico de garantir a 
liberdade configura-se, embora ainda incipiente, como um desenho institucional.  
10 “La puissance exécutrice doit être entre les mains d’unmonarque, parce que cette partie du 
gouvernment, qui a presque toujours besoin d’une action momentanée, est mieux administrée un que par 
plusieurs; au lieu que ce qui dépend de la puissance législative est souvent mieux ordonné par plusieurs 
que par un seul” (O poder executivo deve permanecer nas mãos de um monarca, porque essa parte do 
governo, que quase sempre tem necessidade de uma ação instantânea, é mais bem administrada por um só 
do que por vários; enquanto o que depende do poder legislativo é, não raro, mais bem ordenada por 
muitos do que por um só – tradução livre). MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit., p. 401.  
11 Ressalte-se que, na obra de Montesquieu, este tema tem maior destaque no Livro Décimo Primeiro, 
Capítulo VI – Da constituição da Inglaterra. Desta forma, a doutrina considera uma separação que 
contempla o modelo bicameral inglês, com representação dos lordes e representação dos comuns.  
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que haja mecanismos de controle, é difícil concluir diferentemente com a seguinte 

explicação: “[p]ortanto, o poder legislativo só pode ser o acusador. Mas diante de que 

ele acusaria? Iria rebaixar-se diante dos tribunais da lei, que lhe são inferiores (...)”12.  

Considerando-se a (I) centralização do poder executivo; (II) a passagem acima, 

além de outros apontamentos que destacam a aristocracia – como a sugestão de sua 

acumulação com um poder moderador13; e (III) a concepção de um judiciário como a 

“boca que pronuncia as palavras da lei”14, é possível visualizar a seguinte hierarquia no 

que tange ao poder político: Executivo, Legislativo e Judiciário15. Reconhecendo a 

composição deste modelo legislativo e a sociedade francesa à época, é possível 

hierarquizar dessa forma: monarca, nobreza, comuns
16 e juízes.  

 

 

3. A primeira mutação: importação da máxima da separação de poderes nos EUA 

 

 O desenvolvimento de um sentimento constitucional nos EUA remonta ao 

emblemático momento dos Federalist Papers
17. Seus artigos defenderam, inicialmente, 

o sucesso da Constituição Americana e, em um segundo momento, empenharam-se em 

interpretar o então sistema constitucional adotado. Desta maneira, é possível buscar na 

publicação desta obra o entendimento que os “Pais Fundadores” atribuíam à máxima da 
                                                           
12 Do original: “Mais devant qui accusera-t-elle [lelégislative]? Ira-t-elle s’abaisser devant les tribunaux 
de la loi, qui lui sont inférieurs, et d’ailleurs composés de gens qui, étant peuple comme elle, seroient 
entraînés par l’autorité d’un si grand accusateur?” (Mais diante de quem ele [o legislativo] acusaria? Iria 
rebaixar-se diante dos tribunais da lei, que lhe são inferiores e, mais ainda, composto de pessoas que, 
sendo povo como ele, seriam impressionadas pela autoridade de um tão poderoso acusador? – tradução 
livre). MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit., p. 404.  
13 “Des troi puissance dont nous avons parlé, celle de juger est en quelque façon nulle. Il n’en reste que 
deux; et comme elles ont besoin d’une puissance réglante pour les tempérer, la partie du corps legislatif 
qui est composée de nobles est trèspropre à produire cet effect”. (Dos três poderes dos quais falamos, o 
judiciário é, de algum modo, nulo. Restam dois, portanto, e como esses poderes necessitam de um poder 
regulador para moderá-los, a parte do corpo legislativo, que é composta de nobres, torna-se muito capaz 
de produzir esse efeito – tradução livre). MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit. p. 401.  
14 Do original, “Il pourroit arriver que la loi, qui est em même temps claire-voyante et aveugle, seroit, en 
de certains cas, trop rigoureuse. Mais lês juges de la nation ne sont, comme nous avons dit, que la bouche 
qui prononceles paroles de la loi; des êtres inanimés qui n’en peuvent modérer ni la force ni la rigueur” 
(Poderia acontecer que a lei, que é ao mesmo tempo clarividente e cega, fosse em certos casos muito 
rigorosa. Porém, os juízes da nação não são, conforme já dissemos, mais que a boca que pronuncia as 
palavras da lei; seres inanimados que desta lei não podem moderar nem a força nem o rigor – tradução 
livre). MONTESQUIEU, Charles-Louis, op. cit., p.404.  
15 Note-se que, pela doutrina clássica, há duas prerrogativas executivas, uma concernente ao direito das 
gentes e outra ao direito interno que, acumuladas, são capazes de aprofundar a centralização do poder.  
16 Representantes do povo.  
17 Durante 1787 e 1788, Alexander Hamilton, James Madison e John Jay publicaram artigos em jornais 
em defesa da Constituição dos EUA sobre o pseudônimo de Plubius. Em 1789, os artigos foram reunidos 
e publicados. Cf. HAMILTON, Alexander; MADISON, James; JAY, John. The federalist papers. 
Electronic Classics Series Publication: Pennsylvania State University, 2001.  
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separação de poderes, enquanto uma “limitação por divisão”, além de também 

compreender um novo modelo de separação distinto do original em Montesquieu. 

 A ideia de tripartir os poderes foi recepcionada pelos EUA com o mesmo 

propósito sugerido por Montesquieu: limitar o poder18. Seguiu-se o pensamento de que 

a concentração das funções políticas em um mesmo ente facilitaria o surgimento de um 

regime tirânico e, portanto, resolveu-se distinguir os poderes legislativo, executivo e 

judiciário19. Assim como no ideal de Montesquieu, os EUA reforçaram a noção de que 

os poderes, embora divididos, devam sofrer controle sobre suas atividades uns dos 

outros. Promoveu-se uma reorganização do modelo de separação no sentido de definir 

mecanismos próprios de checks and balances entre os poderes.  

 Antes mesmo da Constituição, já era presente nos Treze Estados recém 

independentes, por meio de suas Constituições, na maioria dos casos, a separação de 

poderes expressamente identificada. Houve situações em que se manifestou que 

nenhuma espécie de controle devesse ser exercida sobre um poder. Exemplo deste 

posicionamento encontrava-se na Constituição de Massachusetts20. Mesmo prevendo, 

em redação expressa, que isso não deveria ocorrer, Madison investiga os casos 

singularmente, inclusive o mencionado acima, concluindo que os poderes se misturam 

em certas atividades para se atender à finalidade do controle. Prezava-se pela separação 

para que os próprios limites legais existentes pudessem ser preservados21.  

 Adotada a máxima da separação de poderes, pode-se afirmar que o modelo 

surgido com a Constituição dos EUA, em 1787, não corresponde ao modelo clássico da 

                                                           
18 James Madison explica porque a doutrina de separação de poderes que lhes serviu de base foi a de 
Montesquieu nos seguintes termos: “The oracle who is always consulted and cited on this subject is the 
celebrated Montesquieu. If he be not the author of this invaluable precept in the science of politics, he has 
the merit at least of displaying and recommending it most effectually to the attention of mankind”. Cf. 
MADISON, James. “Federalist No. 47”.The federalist papers, p. 216. 
19 “This inquiry will naturally divide itself into three branches the objects to be provided for by the federal 
government, the quantity of power necessary to the accomplishment of those objects, the persons upon 
whom that power ought to operate”. Cf. HAMILTON, Alexander. “Federalist No. 23”.The federalist 
papers, p. 100. “The accumulation of all powers, legislative, executive, and judiciary, in the same hands, 
whether of one, a few, or many, and whether hereditary, self-appointed, or elective, may justly be 
pronounced the very definition of tyranny”. Cf. MADISON, James. “Federalist No. 47”.The federalist 
papers, p. 216.  
20 “(…) that the legislative department shall never exercise the executive and judicial powers, or either of 
them; the executive shall never exercise the legislative and judicial powers, or either of them; the judicial 
shall never exercise the legislative and executive powers, or either of them”. Idem, p. 218.  
21 “In the very Constitution to which it is prefixed, a partial mixture of powers has been admitted”. Idem, 
p. 218. “An elective despotism was not the government we fought for; but one which should not only be 
founded on free principles, but in which the powers of government should be so divided and balanced 
among several bodies of magistracy, as that no one could transcend their legal limits, without being 
effectually checked and restrained by the others”. Cf. MADISON, James. “Federalist No. 48”.The 
federalist papers, p. 223. 
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separação de poderes, ainda que apresente alguns de seus aspectos. Os Federalistas 

reconhecem o pensamento de Montesquieu relativo às faculdades de estatuir e de 

impedir. Mantém-se o entendimento de que o chefe do Executivo somente poderia 

gozar deste último, por um lado, para que não houvesse concentração do poder político, 

e, por outro, que se evitasse ficar prejudicado pela atividade do Legislativo. Ao 

Executivo, ainda, reconheceu-se o poder de indicar o responsável pela administração do 

Judiciário, uma vez que não o poderia fazer pessoalmente sem que houvesse 

centralização política22. Este poder, por sua vez, somente poderia exercer o outro poder 

se, previamente, sofresse desligamento e fosse incorporado ao órgão responsável pela 

respectiva função, fosse ela de natureza executiva ou legislativa23. O mesmo se aplica 

ao legislativo, mas se destacando seu especial papel de foro privilegiado, herdado da 

doutrina clássica, e a competência para processar e julgar impeachment como 

influências sobre o poder executivo24.  

 Enquanto é possível reconhecer, na doutrina clássica, a preponderância de um 

poder sobre o outro, caracterizando uma hierarquia entre eles, os EUA, ao importar a 

máxima da separação de poderes, entenderam que estes deveriam obedecer a uma 

simetria. A própria desproporcionalidade é vista, nos EUA, como um fator capaz de 

romper com a estrutura do governo25. Com uma aparente influência do regime 

monárquico, a doutrina clássica delimitou um modelo de separação no qual o Executivo 

prepondera perante os demais poderes. Algumas prerrogativas que o colocavam em 

destaque foram amortizadas no modelo norte-americano. O exército, exemplo que 

sugere um significativo poder político, deixou de ser um poder atribuído 

exclusivamente a ele, estando sob a responsabilidade do Legislativo. O treaty-making 

power, poder de celebrar tratados com Estados estrangeiros, como exemplo 

representativo de poder político no campo da soberania, é compartilhado pelo Executivo 

e pelo Senado, ente do Legislativo. A compreensão que se adotou é que, em uma 

                                                           
22 “The magistrate in whom the whole executive power resides cannot of himself make a law, though he 
can put a negative on every law; nor administer justice in person, though he has the appointment of those 
who do administer it”. Cf. MADISON, James. “Federalist No. 47”. The federalist papers, p. 217. 
23 “The judges can exercise no executive prerogative, though they are shoots from the executive stock; 
nor any legislative function, though they may be advised with by the legislative councils”. Idem, p. 217. 
24 “The entire legislature can perform no judiciary act, though by the joint act of two of its branches the 
judges may be removed from their offices, and though one of its branches is possessed of the judicial 
power in the last resort. The entire legislature, again, can exercise no executive prerogative, though one of 
its branches constitutes the supreme executive magistracy, and another, on the impeachment of a third, 
can try and condemn all the subordinate officers in the executive department”. Idem, p. 217. 
25 “The several departments of power are distributed and blended in such a manner as at once to destroy 
all symmetry and beauty of form, and to expose some of the essential parts of the edifice to the danger of 
being crushed by the disproportionate weight of other parts”. Idem, p. 215. 
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república, não pode haver o predomínio do Executivo, e sim do Legislativo26. O fato de 

se prezar pela ideia de simetria como algo essencial para a manutenção do governo 

explica a necessidade de que o Legislativo, tendencialmente preponderante, seja 

dividido em duas câmaras. Trata-se de um bicameralismo distinto do apresentado no 

modelo clássico. Montesquieu entendia que o estamento nobre devia, não apenas 

possuir representação política, mas que esta representação fosse privilegiada. Caso o 

peso dos votos da nobreza fosse o mesmo dos homens comuns, não seriam capazes de 

defender seus interesses estatuindo seus direitos e impedindo que suas prerrogativas 

fossem extintas. Ao contrário, ambos os órgãos legislativos, reconhecem um valor de 

igualdade que, na doutrina clássica, encontra-se, de certa maneira, obscura. A 

concepção de república nos EUA confere mais valor a este direito básico e isso faz com 

que não haja, nem na sociedade, nem no Legislativo, privilégios de matriz aristocrática. 

Ambas as câmaras legislativas representam o mesmo povo, embora por interesses 

distintos e controlando-se mutuamente27.  

 É possível afirmar que a recepção da máxima da separação de poderes nos EUA 

resultou no desenvolvimento de um modelo de governo fundado em uma noção de 

equilíbrio entre poderes. O modelo apresentado por Montesquieu de separação de 

poderes não se caracterizou desta forma, sugerindo que houvesse uma hierarquia entre 

eles. Os EUA, por outro lado, preferiram enfraquecer o poder Executivo e fortalecer o 

legislativo, sem atribuir, ainda, a mera função de pronunciar as palavras da lei ao 

Judiciário. A partir da visão de que o Legislativo, naquela conjuntura, ganharia 

preponderância, este foi concebido em forma bicameral. Além de sofrer o controle 

inerente à máxima da separação de poderes, as câmaras legislativas exercem controle 

uma sobre a outra, contendo, enfim, a própria atividade do Legislativo.  

 

 

4. A segunda mutação: o caso Marbury v. Madison 

 

                                                           
26 “(…) it is not possible to give to each department an equal power of self-defense. In republican 
government, the legislative authority necessarily predominates”. HAMILTON, Alexander or MADISON, 
James. “Federalist No. 51”. The federalist papers, p. 232. Este trecho não se sabe ao certo se é de autoria 
de Alexander Hamilton ou de James Madison. 
27 “Hence a double security arises to the rights of the people. The different governments will control each 
other, at the same time that each will be controlled by itself. Second. It is of great importance in a republic 
not only to guard the society against the oppression of its rulers, but to guard one part of the society 
against the injustice of the other part. Different interests necessarily exist in different classes of citizens”. 
Idem, p. 233.  

11035



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 Os EUA se estruturaram politicamente sobre as bases de um modelo próprio de 

separação de poderes, incorporando à máxima a ideia de simetria. Ao final do Século 

XVIII, o que possibilitava o equilíbrio entre os poderes era sua repartição funcional 

conjugada a pontuais mecanismos de controle que compõem o que é hoje compreendido 

como um sistema de checks and balances. A partir da doutrina desenvolvida pelo Chief 

Justice John Marshall no caso Marbury v. Madison (1803), o judicial review, o modelo 

norte-americano reconheceu uma nova maneira de equilibrar os poderes.  

 O próprio judicial review sofreu alterações ao longo de sua existência, e o 

momento de seu surgimento define qual foi sua influência nesta segunda transformação 

do desenho institucional norte-americano. Este período seminal deve ser compreendido 

como um momento em que a Suprema Corte atuava através de uma separação entre o 

jurídico e o político, em que o critério determinante tendia ser uma espécie de 

mutabilidade do objeto em análise.  

Anteriormente a esta concepção dicotômica, o pensamento, nas Treze Colônias, 

sofria influência dos teóricos ingleses. Considerando o modelo político inglês, no qual 

impera a supremacia do parlamento, William Blackstone, por exemplo, defendia que o 

Legislativo era depositário da soberania. Isso favorecia a ideia de que as vontades 

políticas da população estariam marginalizadas do processo de elaboração das leis, ou 

seja, os cidadãos seriam incapazes de pressionar a atividade parlamentar. Entendia-se 

que a resolução das questões políticas estava fora do alcance das vontades populares. 

Esta visão começou a ser questionada quando a Inglaterra decretou a 

Declaratory Act (1766), conferindo à Coroa a competência para legislar sobre todos os 

assuntos pertinentes às colônias. A resistência culminou com o combate pela 

independência das Treze Colônias, e, como visto acima, havia a pretensão de consagrar 

a liberdade em detrimento de um governo tirânico. Quando se tornaram independentes 

as colônias, porém, não se sabia, ao certo, a quem atribuir a soberania. De um lado, 

colocá-la nas mãos de um poder “regional” de cada um dos Treze Estados recém 

independentes poderia resultar em vulnerabilidade. Por outro lado, colocá-la nas mãos 

de um poder centralizado novamente reconduziria ao temor da centralização contra o 

qual se lutou. A resposta encontrada foi conferir a soberania ao povo ao invés de a um 

ente de governo. Antes, não se compreendia a possibilidade de mudanças no campo 

legal pela sucessão de eventos políticos, até que a Independência, a elaboração de uma 

Constituição e a instauração de um novo governo esclareceram esta possibilidade. 
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Somente com este pensamento, surgiu a necessidade de delimitar o que poderia ficar 

exposto às vontades políticas e o que precisaria ser mantido imune. 

Foi o caso Marbury v. Madison que estabeleceu esta lógica dualística entre o 

político e o jurídico. O parâmetro para tanto era o reconhecimento de mutabilidade às 

questões suscitadas. Enquanto fosse possível deixá-las flutuando em discussões e 

questionamentos, a questão era política. Enquanto fosse necessário garantir seu 

atendimento, a questão era de direito. A Corte de Marshall (1801-1835) instituiu seu 

poder de declarar o que era fundamental law, isto é, dizer o que o direito definia como 

imutável, externo às questões políticas. Esta separação ficou mais nítida quando o caso 

United States v. The William (1808, MA)28 criou as categorias antagônicas do legal 

discretion e do political discretion
29. Antes do desenvolvimento desta divisão, a 

Suprema Corte sofria uma forte influência de cunho partidário em sua atuação. O 

Presidente Washington, por exemplo, indicou somente federalistas para a Suprema 

Corte, sustentando a promoção do projeto federalista durante seu governo e o governo 

de Adams. Quando a Corte de Marshall iniciou a doutrina de distinção entre questões 

políticas e questões jurídicas e optou por restringir-se a atuar nestas últimas, a Suprema 

Corte começou a sofrer menos pressão de natureza partidária em suas decisões.  

O judicial review, em sua origem, foi uma doutrina aplicada para a invalidação 

das normas incompatíveis com a Constituição, mas havia uma limitação de seu 

exercício às questões de legal discretion. A aceitação geral desta doutrina pode ser 

atribuída, em grande parte, à defesa da Corte de Marshall à propriedade enquanto 

questões imutáveis30. Somente os chamados taking cases
31, desta forma, tiveram 

invalidações significativas com maior frequência, pois eram classificados como 

nonpolitical
32.  

                                                           
28

 United States v. The William, 28 Fed. Cas. 614, no. 16,700 D.Mass. (1808).  
29 NELSON, Willam. Marbury v. Madison: the origins and the legacy of judicial review. Lawrence: 
University Press of Kansas, 2000, p. 77. 
30 “The vast majority of adult White men in early nineteenth-century America either already owned a land 
or expected to acquire a land at some point during their lives”. Idem, p. 8. 
31 “(...) cases in which legislators sought either to take alleged property rights from original owners and 
grant them to others or to limit the original owners’ use rights”. Idem, p. 79. São exemplos de taking 

cases: Flecher v. Peck, 10 U.S. 87 (1810); e Trustees of Dartmouth College v. Woodward, 17 U.S. 518 
(1819). 
32 “No organized or identifiable groups or parties had yet formed to urge use of eminent domain for the 
distributive purposes, and thus, when judges struck down statutes that took land without providing 
compensation, their decisions seemed nonpolitical”. Idem, p. 82. 
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O depósito da soberania popular já se encontrava na Constituição. Desde o caso 

Kamper v. Hawkins (1793, VA)33, o legislativo era “servant of the people” e era 

possível identificar “what the law is” confrontando a lei com a Constituição34. O 

modelo de separação de poderes estabelecido nos EUA já previa a distinção hierárquica 

entre as normas constitucionais e as do legislativo, antes mesmo de Marbury v. 

Madison, concebendo-as, porém, por um viés interpretativo sobre a prevalência 

daquela35. A criação da doutrina do judicial review, nesta última decisão, racionalizou o 

controle jurídico-normativo da legislação no que se pode chamar de um princípio 

hermenêutico da supremacia constitucional. O viés interpretativo da prevalência da 

Constituição sobre as leis, embora coubesse ao Judiciário resolver esta questão, manteve 

o respeito à máxima da separação de poderes fundada na simetria36. 

Era prevista uma atuação do Judiciário em dirimir impasses interpretativos entre 

as leis e a Constituição. Porém, quando a Corte de Marshall estruturou o judicial review, 

não houve um rompimento com a máxima da “separação simétrica de poderes”. A 

origem desta doutrina ficou marcada por uma distinção entre o legal discretion e o 

political discretion. Afirmar que houve a inovação em se estabelecer um princípio 

hermenêutico de supremacia constitucional significa que a Suprema Corte avocou para 

si o papel de controle sobre a validade normativo-jurídica das leis. Entretanto, não 

houve o propósito de envolvimento com as questões políticas.  

Os EUA importaram a máxima da separação de poderes, mas estabelecendo um 

modelo organizacional de equilíbrio. O período inicial da doutrina do judicial review 

reforçou a simetria entre os poderes quando as questões políticas ficaram isentas de 

controle do Judiciário. O equilíbrio entre os poderes se fortaleceu quando Marbury v. 

Madison conferiu ao plano jurídico da Constituição supremacia, mas se manteve o 

Judiciário aparte do que entendia ser político.  

                                                           
33 Kamper v. Hawkins, 3 Va. (1 Va. cases) 20, (1793). 
34 NELSON, William, op. cit., p. 76. 
35 “The interpretation of the laws is the proper and peculiar province of the courts. A constitution is, in 
fact, and must be regarded by the judges, as a fundamental law. It therefore belongs to them to ascertain 
its meaning, as well as the meaning of any particular act proceeding from the legislative body. If there 
should happen to be an irreconcilable variance between the two, that which has the superior obligation 
and validity ought, of course, to be preferred; or, in other words, the Constitution ought to be preferred to 
the statute, the intention of the people to the intention of their agents”. Cf. HAMILTON, Alexander. 
“Federalist No. 78”. The federalist papers, p. 355. 
36 “Nor does this conclusion by any means suppose a superiority of the judicial to the legislative power. It 
only supposes that the power of the people is superior to both; and that where the will of the legislature, 
declared in its statutes, stands in opposition to that of the people, declared in the Constitution (…). They 
ought to regulate their decisions by the fundamental laws, rather than by those which are not 
fundamental”. Idem, p. 355. 
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5. A terceira mutação: as Cortes de Warren e de Burger e a supremacia judicial 

 

 O modelo de separação de poderes dos EUA recebeu o reforço do judicial 

review a partir da decisão em Marbury v. Madison. O equilíbrio entre os poderes se 

fortaleceu quando o Judiciário criou um mecanismo capaz de controlar as atuações do 

Legislativo que derrogassem norma com natureza de fundamental law. O judicial 

review restringiu-se, em um primeiro momento, a controlar somente as atuações que 

pudessem ser encaradas como de legal discretion. O fato de os juízes não se envolverem 

com o as questões políticas pode ser entendido como um respeito ao equilíbrio político 

entre os “departamentos” de governo. O modelo de separação norte-americano, porém, 

foi redesenhado ao longo do tempo. O Judiciário, sobretudo por meio da Suprema 

Corte, abriu mão do self-restreint, substituindo-o pelo reconhecimento de um dever 

político de atuação. Tal fenômeno se verificou de acordo com alguns casos 

paradigmáticos. 

 Após a Corte de Marshall, pela primeira vez, declarar a inconstitucionalidade de 

um estatuto – qual seja, Judiciary Act (1801) – somente em 1857 o fato se repetiu na 

Suprema Corte tendo por objeto uma lei federal37. No caso Scott v. Sandford
38, um 

escravo reivindicou, perante a Suprema Corte, sua liberdade, fundado no estatuto 

Missouri Compromisse. Dread Scott, antes de viver em St. Louis, Missouri, esteve em 

Wisconsin Territory, um território federal livre e o que predominava em Missouri era 

“uma vez livre, sempre livre”39. A sociedade norte-americana, à época, caracterizava-se 

por um regime econômico escravocrata. Dessa forma, quando a Constituição garantia o 

direito à jurisdição, no Artigo III, Sessão 2, Cláusula 140, garantia-o em nome de seus 

                                                           
37 Nos taking cases enunciados supra, o primeiro – Flecher v. Peck – versa sobre lei do Estado de 
Georgia e o segundo – Trustees of Dartmouth College v. Woodward – de New Hampshire.  
38

 Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). 
39 “The established legal principle in Missouri was ‘once free, always free’”. HALL, Kermit (ed.). The 
Oxford guide to United States Supreme Court decisions. New York: Oxford University Press, 1999,  
p. 227. 
40 “The judicial Power shall extend to all Cases, in Law and Equity, arising under this Constitution, the 
Laws of the United States, and Treaties made, or which shall be made, under their Authority;--to all Cases 
affecting Ambassadors, other public Ministers and Consuls;--to all Cases of admiralty and maritime 
Jurisdiction;--to Controversies to which the United States shall be a Party;--to Controversies between two 
or more States;--between a State and Citizens of another State; between Citizens of different States, --
between Citizens of the same State claiming Lands under Grants of different States, and between a State, 
or the Citizens thereof, and foreign States, Citizens or Subjects”. Constituição dos Estados Unidos da 
América de 1787, Artigo III, Sessão 2, Cláusula 1.  
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cidadãos. Tal conceito, por sua vez, passando pela interpretação originalista do Chief 

Justice Taney, teve caráter excludente em relação aos escravos41. Não considerados 

como cidadãos, não poderiam, sequer, provocar a Suprema Corte.  

É possível associar o não reconhecimento dos escravos como dignos da 

liberdade no caso Dread Scott com a atuação restritamente jurídica da Corte 

característica da primeira fase do judicial review
42. O fato de a Corte de Tayne (1936-

1964) negar-lhes o status de cidadão se explica com a seguinte compreensão: escravos 

eram entendidos, juridicamente, como propriedade privada. Esta era a razão da 

impossibilidade de Dread Scott reivindicar sua liberdade pessoalmente perante a 

Suprema Corte. Porém, mais relevante foi o fato de, sendo um caso relativo à 

propriedade, a Suprema Corte entender-se apta a controlar a constitucionalidade da lei 

federal. Seguindo o padrão contido no judiciário após a decisão de Marbury, qual seja, o 

entendimento de que fundamental law trata de questões imutáveis, o teor jurídico foi 

reconhecido – por força da presença do instituto da propriedade – em Dread Scott, 

permitindo que a Suprema Corte declarasse a inconstitucionalidade da lei federal. O que 

faz destoar este caso dos taking cases é sua repercussão, pois houve uma colisão com os 

movimentos emancipatórios que se mobilizavam no cenário político. Esta decisão pode 

ser comparada com o caso Brown v. Board of Education of Topeka (1954/1955)43, pois 

a distinção no tratamento da temática racial pela Suprema Corte ressalta a terceira 

mutação sofrida em seu modelo de separação de poderes.  

Ao longo da segunda metade do Século XIX, a doutrina do judicial review se 

consolidou e as declarações de inconstitucionalidade passaram a ser mais frequentes e, 

progressivamente, o Judiciário – em especial, a Suprema Corte – passou a reconhecer 

um dever político de atuação. Um dos momentos mais característicos da histórica 

constitucional norte-americana de ativismo da Suprema Corte foi a Corte de Warren 

(1953-1969), cuja proposta foi seguida pela Corte de Burger (1969-1986)44. Ao 

                                                           
41 “(…) beings of an inferior order, and altogether unfit to associate with the white race, either in social or 
political relations, and so far inferior that they had no rights which the white man was bound to respect”. 
Scott v. Sandford, 60 U.S. 393 (1857). 
42 Para uma comparação mais detalhada entre Scott v. Sandford e Brown v. Board of Education of Topeka, 
MANSON, Alpheus. “Understanding Warren Court: judicial self-restraint and judicial duty”. Political 
Science Quarterly, Vol. 81, 4, 1966.  
43

 Brown v. Board of Education (I), 347 U.S. 483 (1954); e Brown v. Board of Education (II), 349 U.S. 
294 (1955). 
44 É possível elencar alguns dos grandes casos de repercussão e marcante atuação política da Suprema 
Corte durante este período. Pode-se mencionar para a Corte de Warren: Brown v. Board of Education, 
347 U.S. 483 (1954); New York Times Co. v. Sullivan, 376 U.S. 254 (1964); Griswold v. Connecticut, 381 
U.S. 479 (1965); Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966); Red Lion Broadcasting Co. v. FCC, 395 U.S. 
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contrário do caso Dread Scott, a Suprema Corte discutiu de maneira política o caso 

Brown. Até então, predominava o pensamento Jim Crow, um conjunto de doutrinas 

eugênicas que pregavam a superioridade da raça branca e segregação racial, 

influenciando, inclusive, ações governamentais neste sentido45. Exemplo disto se 

encontra na cidade de Topeka, Kansas, onde era permitido definir escolas distintas para 

brancos e para negros. Um dos obstáculos, inclusive, encontrados pelo caso Brown foi o 

precedente Plessy v. Ferguson (1896)46,admitindo a segregação racial em instalações 

públicas47. A Suprema Corte, agora investindo também contra questões de political 

discretion, estabeleceu, a partir da decisão de Brown, a doutrina da desegregation, 

rompendo com uma política segregacionista influenciada pelas Leis de Jim Crow
48.  

A comparação dos casos Dread Scott e Brown permite identificar como seus 

respectivos momentos na história constitucional norte-americana se distinguem em 

relação à atuação da Suprema Corte. Desde Marbury, o plano jurídico de atuação do 

judicial review estava instituído, mas somente com o democracy reinforcement das 

Cortes de Warren e de Burger ficou consagrada a possibilidade de um judicial review 

que controlasse questões de political discretion
49. O resultado trazido sobre o desenho 

institucional norte-americano, a partir de então, foi o desenvolvimento de uma 

supremacia judicial. A atuação da Suprema Corte, em um primeiro momento do 

judicial review, levou à supremacia da Constituição. Quando, entretanto, o Judiciário se 

avocou do dever de realizar a Constituição por um plano político, elevou-se a uma 

posição de preponderância perante os demais poderes de Estado. Mesmo que o 

Judiciário esteja abaixo da própria Constituição, a terceira mutação do modelo de 

separação de poderes afastou a máxima da simetria e do equilíbrio entre os poderes. 

                                                                                                                                                                          

367 (1969). Para a Corte de Burger: Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973); Swann v. Charlotte-Mecklenburg 

Board of Education, 402 U.S. 1 (1971); United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974); Regents of the 

University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978). 
45 Acerca da Era de Jim Crow, Cf. BARNES, Catherine. Journey from Jim Crow: The Desegregation 
of Southern Transit. Columbia University Press, 1983. 
46

 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
47 “The primary obstacle facing the NAACP was Plessy v. Ferguson (1896), in which the Supreme Court 
had held 7 to 1 that state-imposed racial segregation in public facilities was not ‘unreasonable’ and 
therefore did not violate the Equal Protection Clause of the Fourteenth Amendment”. HALL, Kermit, op. 
cit., p. 34.  
48 O desegragation significou uma política de combate às segregações raciais promovidas com base nas 
Leis de Jim Crow, sobretudo a partir do exemplo da estrutura educacional pública que chegou até a 
Suprema Corte. Demais atitudes discriminatórias norteados por ideias de superioridade racial somente 
foram combatidas pelo Civil Rights Act (1964).  
49 Sobre a ideia de democracy reinforcement, Cf. GRIFFIN, Stephen. American constitutionalism: from 
the theory to politics. Princeton: Princeton University Press, 1996.  
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Havia um poder reconhecendo seu dever de atuação e uma atribuição de dar a última 

palavra sobre as controvérsias suscitadas, fossem elas jurídicas, fossem elas políticas.  

 

 

6. As novas perspectivas do judicial review para um redesenho do princípio da 

tripartição dos poderes 

 

 Após o desenvolvimento da característica atuação política das Cortes de Warren 

e de Burger, a organização política norte-americana apresentou-se com entornos 

distintos do que tradicionalmente se encontrava em sua história constitucional. O 

redesenho trazido com uma Corte Constitucional, autocompreendida como um ator 

político e jurídico, possibilitou que algumas das mais importantes questões sociais e 

políticas pudessem receber um tratamento institucional consolidado. O democracy 

reinforcement foi responsável por estabelecer um grande número das principais rules 

em matéria constitucional nos EUA. É evidente que o fenômeno de predominância do 

poder Judiciário, naquele momento histórico norte-americano, não se deu unicamente 

por fatores de arranjos institucionais, mas, sobretudo, por fatores sócio-políticos. A 

Suprema Corte se viu compelida a responder a uma sociedade plural e complexa, 

exigente de clareza sobre seus direitos civis e políticos. Enquanto o Executivo estava 

comprometido com uma política externa defensora dos parâmetros democráticos e o 

Legislativo paralisado com uma formação de extremo conservadorismo, o Judiciário 

precisava atender com respostas imediatistas às pressões sociais e o judicial review foi o 

mecanismo jurídico-político que prevaleceu na garantia instrumental da legitimidade 

constitucional. Entretanto, o novo modelo assimétrico de poderes não ficou isento de 

posicionamentos críticos e do apontamento de problemas relativos a um Judiciário 

dotado de supremacia.  

 Nas últimas duas décadas do século XX e no início deste século, o papel do 

Judiciário e os limites do judicial review passaram a ser uma questão sensível à teoria 

constitucional, em particular, à legitimidade institucional. O forte ativismo 

desempenhado pela Suprema Corte ao longo da 14º e da 15º Chefias de Corte resultou 

em um desgaste desta instituição. Após teóricos dedicarem-se a criticar esta atuação 

expansiva, o assunto recorrente da teoria constitucional norte-americana passou a ser a 

preocupação em definir qual seria o papel da Suprema Corte. Entrementes, a Suprema 

Corte passou a evitar as questões mais polêmicas que pudessem provocar surpresas no 
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seu conteúdo de legitimidade50. A teoria, por sua vez, preocupava-se com uma nova 

perspectiva de arranjos institucionais em que fosse preservado o papel da Suprema 

Corte como guardião do princípio constitucional. Na verdade, a preocupação passou a 

ser um modelo único de revisão em que o Judiciário se destaca como órgão máximo de 

legitimação, para ser concebido outro modelo que promova a perspectiva dialógica 

institucional, isto é, o Judiciário é um ator dentro de um corpo sistêmico das instituições 

do Estado democrático51.  

Assim, novos entendimentos surgem sobre a atuação por meio do judicial 

review. As correntes do constrained judicial review se apresentam como a primeira 

grande leitura do comportamento da Suprema Corte, desenvolvendo algumas 

classificações sob esta perspectiva: Constitucionalismo Popular, Departamentalismo e 

Week-Form of judicial review. No atual debate sobre o judicial review, configura-se um 

modelo fortemente dialógico (constrained judicial review) ou um modelo de revisão 

que favoreça a autonomia do Judiciário (judicial supremacy). Percebe-se, com certa 

clareza, que não há mais o controle jurisdicional com a supremacia judicial, mas com a 

sua autonomia para integrar ou não outras instituições ao processo deliberativo de 

controle – strong judicial review
52. Sobre o Constitucionalismo Popular, entendem-se, 

                                                           
50 Tem-se como exemplo o caso Romer v. Evans, 517 U.S. 620 (1996). Trata-se de um caso que poderia 
ser resolvido com uma atuação política da Suprema Corte – o objeto da controvérsia era discriminação 
por orientação sexual –, mas se preferiu dirimir a questão de forma contida. Em particular, Cass Sunstein 
analisa este precedente como um exemplo de decisão com caráter minimalista, uma vez que a decisão 
pouco se aprofundou em discutir conceitos e preferiu analisar o caso em suas particularidades práticas. 
Outro exemplo que se pode considerar é o próprio writ of certiorari. A Suprema Corte tem, nos últimos 
anos, para preservar sua legitimidade institucional, tem selecionado controvérsias em seu pool of 

certiorari que tendam a gerar menores expectativas por parte da sociedade.Cf. SUNSTEIN, Cass. One 
case at a time: judicial minimalism in the Supreme Court. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1999. 
51 O termo “diálogos institucionais” foi cunhado, em 1997, por Peter Hogg e Allison Bushell, quando se 
tentou salientar a ocorrência de certos casos na jurisdição constitucional em que a Suprema Corte do 
Canadá manteve uma interlocução com outras instituições, sobretudo com o Parlamento. A metáfora do 
diálogo ganha maior sentido pelo fato de, geralmente, as respostas se darem com continuidade e rapidez, 
indicando uma comunicação fluida entre tais instituições. O debate, inicialmente, estabelecia-se sobre a 
notwithstand clause, contida na Seção 33 da Carta Constitucional Canadense, segundo a qual o 
Parlamento poderia, sobre uma declaração de inconstitucionalidade do Judiciário, ignorá-la e aplicar a 
medida sem maiores obstáculos. Embora pouco usada, a cláusula deu ensejo a um debate acerca da 
relação dialógica que se pode estabelecer entre as instituições que vem se alastrando por outros países. 
HOGG, Peter; BUSHELL, Allison. “The Charter dialogue between Courts and Legislatures: or perhaps 
the Charter of Rights isn’t such a bad thing after all”. Osgoode Law Review, Vol. 35, 1, 1997. Segundo 
Conrado Mendes, em sua dissertação de mestrado em Ciência Política pela USP, em 2008, trabalho 
atualizado e publicado em 2011, haveria dois denominadores comuns nas teorias do diálogo. Em primeiro 
lugar, deve-se romper com a visão juricêntrica de que a interpretação constitucional é monopólio do 
Judiciário. Em segundo, é necessário resistir ao entendimento de que deva haver uma última palavra. 
Recentemente, o autor atualizou seus trabalhos. Cf. MENDES, Conrado. Direitos fundamentais, 
separação de poderes e deliberação. São Paulo: Saraiva Editora, 2011. 
52 Para uma caracterização do strong judicial review: “The United States Supreme Court, supported by 
our legal culture and the American public, has adopted judicial review in a strong form. The locus 
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nesta corrente, autores contemporâneos que combatem a capacidade de o Judiciário 

exercer o controle de constitucionalidade das leis, defendendo um padrão democrático 

mais estabelecido no princípio majoritário, indo de encontro com a democracia 

constitucional dworkiniana e seus núcleos de princípios fundamentais de intangibilidade 

moral individual. Trata-se de autores que rejeitam a noção de “trunfos contra a maioria” 

do contramajoritarismo atual. Pode-se afirmar que há a defesa de uma espécie de 

legislature supremacy
53. Para o pensamento departamentalista, o sistema jurídico deve 

estar aberto para a atuação legislativa, porém, muito claramente definidos os limites do 

judicial review. Impede-se que haja interferências além de suas próprias competências, 

criticando uma postura ativista que avance sobre assuntos políticos atribuídos a diverso 

poder54. O Weak-Form of judicial review deve ser entendido como uma melhor forma 

de interpretar o que a Constituição protege por meio de um processo de intercâmbio 

entre as Cortes e as Legislaturas ao longo do tempo. Este modelo oferece um 

mecanismo normativo atenuante dos efeitos advindos das decisões contramajoritárias55.   

 Além destas perspectivas enunciadas, cabe, ainda, apontar a teoria do 

minimalismo judicial defendida por Cass Sunstein. O minimalismo judicial é uma teoria 

dialógica que entende que a Suprema Corte, nos momentos de promover o judicial 

review, considera suas capacidades institucionais e os resultados advindos sobre suas 

decisões a partir de suas deliberações56. A atuação da Suprema Corte em decidir 

somente sobre os assuntos estritamente necessários desenvolve sua atividade a partir de 

dois critérios: profundidade e amplitude. Para Sunstein, uma atuação da Corte que 

decide somente o que é essencial na questão, tendo um padrão de atuação shalow e 

                                                                                                                                                                          

classicus articulating our commitment to strong-form reviewis Cooper v. Aaron's description of "the basic  
principle  that  the  federal  judiciary  is supreme  in  the  exposition  of the  law  of the Constitution,"  
from  which  the Court  said  it  "follows  that  the  interpretation  [of  the  Constitution]  ...enunciated  by  
this  Court  ...  is  the  supreme  law of  the  land,  and  ...  [is] of  binding  effect  on  the  States,"  
including  "[e]very  state  legislator  and executive  and  judicial  officer”. TUSHNET, Mark. “Weak-
Form Judicial Review and "Core" Civil Liberties”. Harvard Civil Rigths-Civil Liberties Law Review, 
Vol. 41, 1, 2006, p. 3. 
53 São importantes representantes do Constitucionalismo Popular Jeremy Waldron, Mark Tushnet, James 
Balkin, Larry Kramer e Sandford Levinson. Cf. TUSHNET, Mark. “Popular constitutionalism as political 
law”.Chicago-Kent Law Review, Vol. 81, 991, 2006. 
54 Cf. THAYER, James.“The origin and scope of the American doctrine of Constitutional Law”. Harvard 
Law Review, Vol. 7, 3, 1893. 
55 TUSHNET, Mark, op. cit..  
56 O minimalismo judicial de Cass Sunstein pode ser entendido, no mínimo, como duas teorias. Quando 
observados os atores internos da dinâmica institucional da Suprema Corte, o minimalismo pode ser 
compreendido como uma teoria da decisão. Quando observada a Suprema Corte como um ente integrado 
a outras instituições com responsabilidades na ordem democráticas e tendo influência a ação de umas 
sobre as outras, o minimalismo judicial pode ser entendido como uma teoria de diálogo institucional.  
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narrow, alcança resultados positivos57. Quando alguma questão deixa de ser decidida 

pela Corte, desde que não implique prejuízos aos cidadãos, a responsabilidade repousa 

nos agentes democraticamente legítimos sobre a decisão. Chama-se a isto democracy-

promote minimalism, um comportamento de caráter dialógico que alerta as instituições 

democraticamente responsáveis sobre deliberações que devem realizar58. 

 Para entender as críticas que se estruturaram a partir deste modelo de 

organização de Estado, é necessário compreender o papel desempenhado pelo judicial 

review durante este momento. Percebeu-se o potencial deste mecanismo em 

institucionalizar a Constituição, dando-lhe eficácia. Não se resistiu, especificamente, ao 

fato de o Judiciário ter estabelecido controvérsias políticas, pois, acima da função de 

cada poder, há normas constitucionais que devem ser realizadas. O que se busca, por 

meio de tais críticas, é a possibilidade de outros poderes participarem concretamente do 

judicial review na efetivação do princípio constitucional. O que se tem reclamado, 

portanto, não é o mero fato de o Judiciário agir, mas agir com exclusividade quando 

aplica o judicial review. Isto explica o surgimento de teorias que procuram conter a 

autoridade do Judiciário em proferir uma última palavra. 

 

 

7. Conclusão 

 

 Em conclusão, é importante salientar como, nestes dois últimos séculos, a 

máxima da separação dos poderes foi incorporada e transformada na perspectiva 

constitucional norte-americana. Em um primeiro momento, quando da recepção e da 

primeira mutação, pode-se afirmar que existiu uma clara preocupação com a relação 

                                                           
57 SUNSTEIN, Cass, op. cit.  
58 No que tange à contribuição das teorias dialógicas à máxima da separação de poderes, no debate 
canadense, Rosalind Dixon estuda o problema do comportamento da Corte Suprema Canadense no que se 
refere à efetivação dos direitos fundamentais da Carta de Direitos. Dixon elabora uma das teorias dos 
diálogos institucionais mais instigantes. Preocupada com as relações entre o Judiciário e o Legislativo, 
formula um sistema de atuação no qual, ao invés de contrariar e suprimir as deliberações do Legislativo, o 
Judiciário deveria permitir que este lançasse um “segundo olhar” sobre a questão. A partir de Dixon, é 
possível afirmar que a teoria canadense tem a preocupação de corrigir imperfeições no campo 
constitucional, mas fazê-lo sem grandes interferências em matérias reservadas a entes com papel próprio 
em uma estrutura com poderes distintos. A ideia do second look cases promovido pelo Legislativo, 
instituição que deliberou inicialmente a questão sub judice na Corte, caracteriza a teoria de Dixon como 
um padrão de comportamento institucional fundado no requerimento de autorreflexão sobre deliberações 
próprias, mantendo a Corte em aguardo de seu posicionamento, o que ela chama de narrow statement ex 

ante, uma espécie de week-form of judicial review. Cf. DIXON, Rosalind. “The Supreme Court of 
Canada: Charter dialogue and deference”. Chicago Public Law & Legal Theory Working Papers 
Series, No. 284, 2009. 
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entre os poderes em uma perspectiva estritamente formal. Os “Federalistas” apontavam 

para um equilíbrio entre os poderes e, ao remodelar os sistemas de competências e de 

freios e contrapesos, firmaram um modelo de máxima em condições de horizontalidade.  

A partir do judicial review, percebe-se a valorizaçãodo princípio constitucional 

como a melhor máxima garantidora da unidade destes poderes. Experimentou-se, assim, 

além da simetria entre poderes, o destaque do princípio constitucional que, neste 

primeiro momento, subordinava a organização dos poderes no plano jurídico. Tal 

desenho institucional se manteve por muito tempo, obedecendo a critérios de ordem 

legal nas garantias e direitos constitucionalizados por meio da atuação imperiosa da 

Suprema Corte.  

Somente, mais tarde, em um segundo momento, pode se verificar um 

desdobramento na configuração do judicial review, quando este também importaria para 

o plano político da atuação do Judiciário. Apesar de este ter obtido essa importância nos 

planos jurídico e político de atividade na segunda metade do século XX, manteve-se, 

com clareza, a subordinação da Suprema Corte ao princípio constitucional. A 

supremacia do judiciário significou a prevalência deste poder em relação aos demais em 

sua atuação, mas não o colocava à frente da Constituição.  

Pela tradição europeia, a organização constitucional se estrutura a partir da 

definição de competências rigorosamente estabelecidas, cujo controle se exerce por 

meio de mecanismos de fiscalização e balanceamento entre poderes. Os EUA adotaram 

a máxima de separação de poderes, criaram um novo modelo de separação e o submeteu 

a algumas mutações.  

No presente momento, parece ocorrer o desenvolvimento de mais uma mutação 

no modelo de separação de poderes. É possível, ainda, cogitar a revelação de uma outra 

máxima, capaz de representar com mais propriedade a teoria constitucional norte-

americana da atualidade. O desenho institucional que se constrói nos EUA é um modelo 

em que as instituições de poder se coordenam em prol do judicial review. As teorias 

apresentadas acima indicam a preocupação em fundamentar mecanismos de adoção de 

um judicial review compartilhado, ou seja, a perspectiva constitucional atual prima em 

realizar um sistema de direitos com eficácia plena a partir de uma melhor interação 

entre as instituições de poder. Mais do que um mecanismo para a atuação jurídica ou 

política do Judiciário, o judicial review tem se apresentado como a própria realização da 

Constituição enquanto paradigma de organização política dos poderes. 
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Desta forma, acredita-se que, além de uma mutação do modelo de desenho 

institucional norte-americano, haja a revelação de uma nova máxima de organização 

política de Estado nos EUA. Uma máxima que representaria a expansão do judicial 

review, enquanto uma concepção de mecanismo institucionalizador do valor 

fundamental que é a Constituição, aos demais poderes. Ainda incertos sobre qual será o 

marco que remontará a este novo desenho institucional, parece que a teoria 

constitucional norte-americana caminha no sentido da consagração de uma máxima de 

atomização do judicial review: este como um paradigma essencial ao princípio 

constitucional.  
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RESUMO 

Este trabalho busca fazer uma analise da evolução do Estado e do desenvolvimento das suas 

adaptações ao longo das transformações por ele vivenciadas desde seu surgimento. Pretende, 

com isso, fazer uma análise critica das mudanças no paradigma estatal bem como da sua 

situação diante dos desafios da modernidade. Na parte inicial, faz-se uma gradual exposição 

da evolução histórica da forma de Estado na civilização ocidental, baseando-se no surgimento 

e alterações do paradigma de Estado de acordo com as necessidades de cada período. Na 

segunda parte, destacam-se as dificuldades vivenciadas pelo modelo tradicional de ente estatal 

e pela insuficiência do sistema atual diante das mudanças enfrentadas em tempos recentes. 

ABSTRACT 

This paper seeks to analyze the evolution of the state and development of their adaptations 

throughout the transformations he experienced since its inception. The aim with this, make a 

critical analysis of changes in the paradigm of state and their situation facing the challenges of 

modernity. In the early part, there is a gradual exposure of the historical evolution of the state 

form in Western Civilization, based on the emergence and changes the paradigm according to 

the needs of each period. In the second part, we highlight the difficulties experienced by the 

traditional model of entity state and the failure of the current system before the changes faced 

in recent times. 
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INTRODUÇÃO 

O surgimento do Estado é um grande enigma, pois até a presente data, nenhum dos 

doutrinadores tem conseguido dar uma resposta única sobre esse fenômeno.Este trabalho tem 

por escopo mostrar a mudança do perfil do Estado, desde a Antiguidade até a época atual, 

revelando ainda a crise pela qual passa o Estado moderno.  

Inicialmente, para alguns doutrinadores da área da Teoria do Estado, o surgimento 

desse seria uma decorrência do fortalecimento dos grupos familiares, partindo da premissa 

que tanto o ente estatal quanto à sociedade seriam fenômenos correlatos de mesma origem. 

Por essa teoria, a partir do instante em que surgem os primeiros núcleos sociais, 

necessariamente teria surgido o Estado.  

Outra posição é defendida por Marx,para o qual essa estrutura seria responsável 

pelamanutenção do status quo de dominação entre possuidores dos meios de produção e 

aqueles que vendem sua mão-de-obra.Outrosacreditam na tese que o Estado seria responsável 

pela estabilização das relações entre fraco e forte, servindo como mecanismo de manutenção 

da paz entre os grupos sociais e indivíduos.  

PRIMEIRA PARTE: A EVOLUÇÃO DO ESTADO 

O ESTADO NA ANTIGUIDADE. 

O Estado na Antiguidade era marcado por uma forte vinculação entre a religião e o 

poder. Nesse contexto, os lideres r ocupavam posições de destaque dentro da estrutura estatal. 

Aqueles que não participavam do credo oficial do Estado não seriam considerados como 

cidadãos oficiais, e por isso não seriam sujeitos de direitos.  

Permitia-se a existência de agrupamentos sociais nos quais determinadas pessoas ou 

grupo de pessoas teriam um tratamento diferenciado, em que uma casta, classe ou outro nome 

iures poderiam gozar de uma maior quantidade de prerrogativas em relação aos demais.   

Esse período foi marcado pelo florescimento de grandes impérios como, por exemplo, 

o babilônico, o assírio, o persa e outros. Todos esses impérios tinham como característica 

marcante o seu apego à religião e ao universo mitológico ligado a ela.(ARAÚJO, 2005) 
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Toda a sociedade se estabelecia em torno da religião e aqueles que não cultuavam os 

deuses da cidade, não eram considerados sujeitos de direito.  

Deve ser destacada a lição de Jacob DOLINGER acerca do tema: 

A religião abria entre o cidadão e o estrangeiro profunda e indelével distinção, 
vedado a este participar do direito da cidade.  (1997, p. 109) 

Uma característica comum aos impérios da Antiguidade refere-se ao fato de 

acreditarem que o poder seria proveniente de Deus e somente aquele ungido pelo poder 

celestial poderia exercer este em seu nome.  

O ESTADO GREGO E O ESTADO ROMANO 

Antes de passar a fazer uma análise pormenorizada do sistema politico vigente nas 

cidades-estados gregas, devemos ressaltar que a Grécia na verdade era constituída por 

diversos núcleos de povoamento espalhados pelo Mediterrâneo. Não havia uma centralização 

administrativa ou militar entre as cidades-estados, apesar de haver certa relação entre algumas 

cidades fundadoras e suas colônias.  

Os gregos não faziam distinção entre os campos da moral, política e religião, podendo, 

para eles, todos esses campos serem trabalhados como se fosse um único contexto. 

A religião adotada numa cidade deveria ser de observância obrigatória para todos os 

cidadãos. Além disso, as práticas de justiça se baseavam quase que exclusivamente nos 

costumes. Não havia liberdade de escolha ou de pensamento. A pessoa deveria seguir a culto 

religioso da cidade.  

Nesse ambiente pode-se perceber uma forte vinculação entre o Estado e a Religião não 

havendo, contudo, concessões exclusivas de direitos para apenas uma determinada casta, em 

virtude da religião. (ARAÚJO, 2005) 

Na Grécia e em Roma, se vê o fortalecimento do Estado, pois, esses dois povos 

tiveram que lidar, ao longo da sua história, com uma imensa vastidão de territórios ocupados e 

conquistados. Assim, o próprio contato com culturas diferentes enraizou o conceito estatal e 

ao contrario dos povos orientais, começou a surgir um ente Estatal desvinculado da noção de 

Moral intrinsicamente presente na religião.   
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Ali, admitiu-se uma pluralidade de culto aos deuses, em Roma, mais do que na Grécia, 

havendo até mesmo uma tolerância com a celebração aos cultos religiosos.Portanto, o que 

diferenciava um homem do outro não era mais pertencer a uma religião ou outra, mas sim o 

fato de ser livre ou não, já que somente os homens livres que poderiam ser sujeitos de direito. 

Destaca-se a lição de Alexandre CORREIA acerca do Romano sujeito de direito: 

Por princípio do ius civile, o homem é sujeito de direitos somente quando nele 

concorrem a qualidade de livre, a de cidadão romano e a de pessoa independente do 

poder familiar. (1998, p.39). 

Roma, que foi o maior império da Antiguidade, consegue, destarte, ser a primeira no 

mundo ocidental a obter uma centralização militar e administrativa, ligando todo seu território 

em uma rede de comercio eprodução de bens e também criando normas de direito próprias 

para serem aplicadas para a plebe e para os patrícios.  

O ESTADO FEUDAL 

O fim do Império Romano coincide com o fim da centralização administrativa, militar 

e política. A partir do advento do Feudalismo, o mapa europeu muda, deixando de existir um 

grande império, para prevalecer a dinâmica de diversos estados pequenos. Nesse contexto, 

não existe uma concentração de poder político que não seja voltada direta ou indiretamente 

para a Igreja.  

No Estado Feudal a Igreja passa a ser a detentora do poder espiritual, fazendo com que 

tudo voltasse a girar novamente em torno da religião. Não há uma separação formal entre a 

Igreja e o Estado e tudo se ligava a moral por ela estabelecida. 

Desde logo se percebe que, no Estado Medieval, a ordem era sempre bastante 
precária, pela improvisação das chefias, pelo abandono ou pela transformação de 
padrões tradicionais, pela presença de uma burocracia voraz e quase sempre todo-
poderosa, pela constante situação de guerra, e, inevitavelmente, pela própria 
indefinição das fronteiras políticas”. (DALLARI, 2010. p.121). 

 

O ESTADO MODERNO 

O primeiro Estado moderno a surgir foi o Estado Português no século XI, sendo essa 

definição dada a todo ente estatal surgido na vigência o período mercantilista pós-medieval. 

Parte do pioneirismo português poderia ser explicado pela união dos portugueses e 
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estrangeiros para lá advindo em nome da Reconquista, promovendo uma gradual expulsão dos 

mouros em direção àÁfrica.  

Como característica desse ente estatal, poderíamos citar a separação do estado e igreja, 

que passam a ter duas esferas autônomas de atuação, mesmo que ainda não completamente 

independentes.  

O Estado ressurge como uma necessidade a estabelecer laços de paz social entre os 

atores sociais. Ele também vai ser o grande indutor do crescimento econômico europeu, 

financiando os audaciosos projetos de exploração além-mar, como, por exemplo, quando os 

reis espanhóis financiaram a expedição de Cristóvão Colombo ou quando os Portugueses 

investem nas expansões marítimas da costa africana.  

Outra característica dessa época é o absolutismo monárquico. Todo o poder se 

concentrava na mão do rei, que detinha a competência para decidir acerca de qualquer poder, 

além de ser, especialmente no contexto ibérico, o proprietário de tudo que viesse a ser 

descoberto ou apossado nas empreitadas marítimas. 

Esse período foi marcado por abusos extraordinários cometidos por parte da nobreza. 

Em muitos países, esses não poderiam ser responsabilizados por qualquer conduta. 

Vários autores denunciaram os abusos cometidos pela nobreza durante o Estado 

moderno. Charles DICKENS em seu livro, Um Conto de Duas Cidades, mostra como aqueles 

acobertados por privilégios nobilísticos na França antes da revolução eram irresponsáveis por 

suas condutas. 

ESTADO CONTEMPORÂNEO 

Após sentir os abusos cometidos durante a vigência do Estado moderno, a população 

se revoltou e começou a exigir que o poder fosse limitado pelo Direito. A sua 

contemporaneidade se fez presente, diferenciando-a do Estado moderno, pela sua natureza 

resultante do processo histórico do que Eric HOBSBAWN chama de dupla revolução. (2001, 

p. 15) 

Com o advento da revolução Francesa, a sociedade europeia sofre profundas 

mudanças e paulatinamente surge um novo protagonista político, o burguês.  
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Esse novo ator começa a exigir uma não intervenção estatal na economia e na 

sociedade. A filosofia e a sociedade da época eram influenciadas diretamente pelos 

ensinamentos de Adam SMITH, que defendia a existência de uma mão invisível capaz de 

regulamentar todo o mercado. 

Assim, o mercador ou comerciante, movido apenas pelo seu próprio interesse 
egoísta (self-interest), é levado por uma mão invisível a promover algo que nunca 
fez parte do interesse dele: o bem-estar da sociedade (1987 p.37). 

 

ESTADO LIBERAL 

Por esse fato, o Estado contemporâneo é marcado em seu inicio por uma busca de não 

limitações pelo Direito. O regular passa a ser visto negativamente e o laissez-faire passa a ser 

uma norma não escrita praticamente intransponível. 

Nessa época, surgem as garantias de 1º geração, que são caracterizadas pela não 

intervenção do Estado na esfera privada. Assim, essa época é marcada pela exploração 

exacerbada do homem e pelo surgimento dos primeiros grandes conglomerados industriais. 

Vide lição de BOBBIO sobre o Estado liberal de direito e sua repercussão em face ao 

Estado moderno. 

O problema do poder temporal do papado e da sua soberania sobre Roma (questão 

romana) veio juntar-se, após a revolução de 1848, ao desacordo entre a concepção 
da Igreja católica como sociedade perfeita e a do Estado liberal, que reivindicava 
uma série de competências tradicionalmente exercidas pela Igreja, bem como a 
tutela da liberdade religiosa individual dos cidadãos, mesmo em relação às 
confissões religiosas. (1995, p. 382). 

 

Os movimentos operários, entretanto, começaram a se reunir para fazer uma 

contraposiçãoà exploração do capital, reivindicando direitos sociais. Todavia, esse embate 

entre o capital e o trabalho prolongasse por alguns séculos e obriga o Estado, timidamente ao 

fim da Primeira Guerra Mundial e acentuadamente ao final da Segunda, a adotar uma postura 

proativa, resultando no surgimento dos direitos de 2º geração. 

ESTADO SOCIAL 

O Estado social é marcado por uma forte intervenção na economia, com o fito de 

assim garantir o desenvolvimento econômico e social de umadeterminada nação. 
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Percebe-se que a não intervenção na relação entre os particulares leva a exploração do 

homem pelo homem, como aconteceu reiteradamente durante toda a época liberal e 

continuaria ocorrendo enquanto esse modelo perdurasse.Para evitar que isso ocorresse, 

estabelece-se a necessidade de garantir direitos mínimos que pautariam a ação de todos os 

entes de mercado. 

O Estado se tornou parceiro do capital e o capital se tornou parceiro do Estado, ambos 

começando a realizar atividades em conjunto com o fito de promover o crescimento 

econômico de determinada região ou país.  

O Estado passa a assumir o papel de provedor, para assim supostamente atender as 

necessidades populacionais. Deixa de assumir uma atuação mínima, para zelar por uma 

execução de diversos serviços de seguridade social, tais como previdência, saúde e educação 

universais.  

Interessante destacarmos o excerto do Dicionário de Política de Norberto BOBBIO, 

em que o autor faz uma breve análise acerca do Estado social: 

A "questão social" que eclodiu na segunda metade do século XIX colheu de surpresa 
a burguesia, impondo-se lhe como o problema principal a que ela devia fazer frente 
e que ainda continua sendo o problema sem solução do Estado moderno. (1995, p. 
567). 

Alguns entes estatais conseguem, destarte, garantir uma gama mínima de direitos 

sociais a sua população, acontecendo, entretanto,uma excessiva concentração de prerrogativas 

e uma não uma fixação dolocus de discussão acerca de sua atuação.  A participação popular 

simplesmente foi alijada de todo o processo democrático.  

Diante de tal quadro o Estado muda seu perfil mais uma vez para o Estado 

democrático de Direito 

ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

O Estado democrático de Direito seria uma junção do estado liberal e social, buscando 

superar as falhas e os assegurar os avanços surgidos com a adoção dos dois modelos 

históricos. 
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Há desse modo, uma submissão do Estado ao Direito, como ocorria desde o Estado 

liberal, garantindo uma maior autonomia dos entes privados e sua não subordinação a 

intervenções estatais arbitrárias.  

Mas por outro lado, ele continua mantendo a sua postura de Estado provedor e por isso 

mesmo continua executando serviços públicos essências a população, aliado ao incentivo de 

criação de um espaço público especifico destinado às deliberações populares.  

SEGUNDA PARTE: O SÉCULO XX E A CRISE DO ESTADO 

O Estado talvez seja a instituição camaleônica por excelência, tendo que 

necessariamente se adaptar a todas as mudanças sociais e influências externas.Sai, assim,do 

final do século XIX de uma postura mínima, em que não deveria ocupar espaços, para no 

meio do Século XX uma postura máxima, em que deveria ser o provedor de direitos, 

resultando, no início do século XXI, em um ente que deve ocupar menos espaços e garantir 

meios de participação popular. 

O século XX, em seu início, acompanhou um novo modelo de desenvolvimento 

econômico, baseado inicialmente nas práticas tayloristas-fordistas, em que a produção seria 

obtida mediante o processo de construção fabril.   

O capital precisaria estar instalado em algum lugar e, a partir daí, geraria os frutos 

esperados, existindo uma fixação econômica nos estados receptores de capital.Conseguia-se 

que ele ficasse num dado lugar por um período de tempo razoavelmente longo. Esse capital é 

chamado por Zygmunt BAUMANN de pesado. 

Interessante destacar o seguinte excerto de sua obra: 

O fordismo era a autoconsciência da sociedade moderna em sua fase "pesada", 
"volumosa' ou "imóvel" e "enraizada", "solida”. Nesse estágio de sua história 
conjunta, capital, administração e trabalho estavam, para o bem e para o mal, 
condenados a ficar juntos por muito tempo, talvez para sempre - amarrados pela 
combinação de fábricas enormes, maquinaria pesada e força de trabalho maciça. 
Para sobreviver, e principalmente para agir de modo eficiente, tinham que "cavar", 
desenhar fronteiras e marca-las com trincheiras e arame farpado, ao mesmo tempo 
em que faziam a fortaleza suficientemente grande para abrigar todo o necessário 
para resistir a um cerco prolongado, talvez sem perspectivas. O capitalismo pesado 
era obcecado por volume e tamanho, e, por isso, também por fronteiras, fazendo-as 
firmes e impenetráveis. O gênio de Henry Ford foi descobrir o modo de manter os 
defensores de sua fortaleza industrial dentro dos muros - para guardá-los da tentação 
de  desertar ou mudar de lado. (2001, p.19). 
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As relações entre capital e trabalho passam a gozavam de certo grau de estabilidade, 

uma vez que aquele ficava preso aos centros consumidores ou de produção de matéria prima.  

A riqueza, no final do século XIX e início do século XX, estava vinculada diretamente 

a atuação de determinadas pessoas em áreas estratégicas da economia. Foi a época do 

surgimento das grandes fortunas. Nesse período, os primeiros conglomerados industriais 

encontravam-se vinculados diretamente a determinações do espírito do pioneiro e sua atuação 

se dava apenas no mercado interno.    

O capital pesado e o Estado logo se tornaram parceiros, sendo que em muitos locais o 

aquele era financiado por esse e, em contrapartida, seria nacional ou teria uma vinculação 

com aquele dado território nacional. 

Após o advento da 2ª Guerra Mundial, há a primeira ruptura do capital com o Estado, 

pois se antes o primeiro ficava vinculado a determinadas regiões, paulatinamente começa a 

migrar para outros países. Nesse contexto, o capital ainda implica em grandes estruturas de 

base, contratação massiva de mão de obra, seguindo o modelo estabelecido pelo Fordismo.  

Com o advento da crise do petróleo, na década de 1970, o modelo fordista sofre um 

forte golpe, uma vez que o custo de produção nos moldes tradicionais tornou inviável a 

produção. Nesse contexto, as linhas de produção diminuíram, a mão de obra se tornou 

necessária em cada vez menor quantidade e a pressão social sobre o Estado se tornou cada vez 

maior.  

Os grandes grupos empresariais descobriram que poderiam fazer fortuna por meio do 

emprego de práticas especulativas.   

O capital torna-se fluido, necessitando cada vez menos de estruturas físicas, menos 

gente, migrando de maneira mais rápida de um país para o outro. Os Estados nacionais 

tornaram-se reféns do capital. Esse exige cada vez mais e em contrapartida oferece cada vez 

menos. O Estado tenta apaziguar de alguma maneira as pressões sociais.  

Nesse contexto, a teoria de separação de poderes criada por Montesquieu, Locke e 

acrescida de várias outras contribuições ao longo dos anos, torna-se completamente superada. 

Poresse motivo muito simples, o Estado Nacional, da forma naqual a teoria foi criada, torna-

se uma estrutura superada. 
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O próprio capital mais uma vez se reinventa, agora ao invés de acumular estruturas, 

opta por ser leve.  

Mais uma vez interessante destacar BAUMANN 

Já os passageiros do avião "Capitalismo Leve" descobrem horrorizados que a cabine 
do piloto está vazia e que não há meio de extrair da "caixa preta" chamada piloto 
automático qualquer informação sobre para onde vai o avião, onde aterrissará, quem 
escolherá o aeroporto e sobre se existem regras.(2001, p.73). 

Talvez, para fazer frente ao Estado, os estados tenham descoberto a necessidade de se 

unirem, não mais como parceiros econômicos, como o adotado pelo MERCOSUL, mas sim 

numa integração completa, com o esvaziamento das fronteiras nacionais.  

DA COMPLEXIDADE SOCIAL DECORRENTE DA MODERNIDADE 

A estrutura social, ao longo do século XX, torna-se extremamente mais complexa. 

Novos grupos sociais surgem reivindicando direitos, opondo-se, assim, a estrutura dicotômica 

analisada dor Durkheim, Max e Weberque via a sociedade organizada em torno do trabalho e 

opunhaa burguesia à classe proletária. 

As pressões que o Estado enfrentava naquela época se referiam a inclusão dos direitos 

sociais e trabalhistas, hoje o essa estrutura tem que enfrentar múltiplas demandas, indo desde 

o regramento a homofobia, até a inclusão de grupos indígenas quilombolas e congêneres. 

A complexidade social faz com que se tenha que atender a múltiplas demandas por 

parte da sociedade, resultando em haja um custo pecuniário cada vez maior. O próprio capital 

exige que o Estado invista em treinamento de mão de obra, preparação de pessoa e outras 

atividades correlatas.  

Em contraste com a realidade atual, o surgimento do capitalismo industrial se deu 

numa época em que os grupos sociais e suas demandas eram bem definidos, reivindicavam 

salários melhores, fim do direito ao voto censitário, inclusão de direitos sociais. 

Interessante destacar a posição de J.J. Gomes CANOTILHO em Portugal:  

O Congresso privando os trabalhadores de votarem nas eleições irá pôr a nação 
portuguesa em pior estado do que estava antes de se estabelecerem eleições directas; 
por este modo, qualquer cidadão português não gozará do direito mais precioso que 
o homem pode ter na sociedade que é o de escolher aquele que o há-de representar. 
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Se se admite o rico a votar, porque há-de ser excluído o que não tem nada? (1993, p. 
125). 

Na sociedade pós-industrial, de um lado temos os setores mais conservadores da 

sociedade interessados na manutenção do status quo, e de outro temos os grupos 

progressistas, visando à integração e implementação de direitos fundamentais.  

Sobre o tema da cultura social, destaca-se breve excerto da obra de Agnes HELLER.  

A morte das culturas ligadas a classes pode ser explicada em termos de aumento no 
consumismo. Antes os estilos de vida burguês e proletário, centravam-se no 
desempenho do trabalho. Contudo, no que hoje se chama de “sociedade pós-
industrial”, o centro de atividades cruciais da vida tornou-se o tempo de lazer. Como 
observou recentemente Dahrendorf, não mais que vinte e cinco por cento da 
população do Mercado Comum Europeu executam trabalho socialmente necessário, 
o que significa ter um empregou ou ser dono de um negócio. Além disso, o 
desempenho na função não mais proporciona a “matéria” suficiente de que se 
constitui um estilo de vida. Em relação à atividade de vida como um todo, o 
desempenho da função pode ser visto como bastante contingente e, portanto 
dificilmente a peça central de identificação cultural, Ao contrário, é o nível de 
consumo (a quantidade de dinheiro gasta no consumo) que se torna a fonte de 
identificação cultural. A identificação cultural é, portanto uma questão mais 
quantitativa que qualificativa. Era profunda convicção da geração da alienação que o 
tipo de consumo preferido fora socialmente generalizado sob o impacto da 
manipulação de gostos e desejos pelos meios de comunicação de massa. Em termos 
desse conceito, todos foram manipulados para gostar, ficar satisfeitos a ter uma 
necessidade do “mesmo”, independente de se “o mesmo” se referia a objetos, 
produtos, formas de arte, práticas ou qualquer coisa. (1998, p.201). 

A sociedade atual é complexa, com diversos atores sociais, que agem simultaneamente 

defendendo inúmeros interesses sociais, muitas vezes de maneira que essa defesa não é 

transparente para todos os cidadãos pertencentes àquela sociedade.  Utilizando uma figura de 

expressão, o mundo atual não é mais preto ou branco, na verdade, é cinza.  

A complexidade estatal pode ser analisada desde o surgimento do Estado Moderno, 

que segundo José Luís Quadros de MAGALHÃES, poderia ser assim entendido:  

O Estado nacional era desintegrador de tudo aquilo que fosse diferente. Nesse contexto, os 
grupos dominantes não aceitavam nenhum tipo de manifestação. A formação do Estado 
moderno está, portanto, intimamente relacionado com a intolerância religiosa, cultural, a 
negação da diversidade fora de determinados padrões e limites. O Estado moderno nasce da 
intolerância com o diferente, e dependia de políticas de intolerância para sua afirmação. Até 
hoje assistimos o fundamental papel da religião nos conflitos internacionais, a intolerância 
com o diferente. Mesmo estados que constitucionalmente aceitam a condição de estados 
laicos têm na religião, uma base forte de seu poder: o caso mais assustador é o dos Estados 
Unidos, divididos entre evangélicos fundamentalistas de um lado e protestantes liberais de 
outro lado. Isto repercute diretamente na política do Estado, nas relações internacionais e 
nas eleições internas. A mesma vinculação religiosa com a política dos Estados podemos 
perceber em uma União Europeia cristã que resiste a aceitação da Turquia e convive com o 
crescimento da população muçulmana europeia. (...)Ao contrário do que alguns 
apressadamente anunciam, o Estado nacional não acabou, ainda existirá por algum tempo, 
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assim como a modernidade está aí, com todas as suas criações, em crise sim, mas sem 
podermos ainda visualizar o que será a pós-modernidade anunciada e já proclamada por 
alguns. Estamos ainda mergulhados nos problemas da modernidade. (MAGALHÃES, 
2011). 
 

AS NOVAS FORMAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

Os grupos de pressão social sempre se utilizaramde meios pré-determinados para a 

reivindicação de direitos, tais como a adoção de piquetes, greves , grandes passeatas, e etc.  

Durante alguns séculos, as reivindicações sociais seguiram pautas previamente 

estabelecidas por agentes específicos, tais como os sindicatos, associações, partidos políticos 

e outros.  

Relativo ao tema destaca-se excerto da obra de QUINTANEIRO, em que esta ao 

analisar o pensamento de Marx, chegou à conclusão que: 

A consciência de classe conduz, na sociedade capitalista, à formação de associações 
políticas (sindicatos, partidos) que buscam a união solidária entre os membros da 
classe oprimida com vistas à defesa de seus interesses e ao combate aos opressores. 
Por isso é que: (...) Se a primeira finalidade da resistência se reduzia à defesa do 
salário, depois, à medida que os capitalistas se associam, movidos, por sua vez, pela 
idéia de repressão, as coalizões, a princípio isoladas, formam grupos, e a defesa das 
associações por parte dos trabalhadores frente ao capital, sempre unido, acaba sendo 
para eles mais necessário que a defesa do salário. (...) As condições econômicas 
transformam primeiro a massa da população do país em trabalhadores. A dominação 
do capital criou para esta massa uma situação comum, interesses comuns. Assim, 
pois, esta massa já é uma classe com respeito ao capital, mas ainda não é uma classe 
para si. Na luta (...) esta massa se une, se constitui como classe para si (2002,p. 38). 

 

Ademais, aInternet permite que os grupos sociais sejam intimados a participarem de 

manifestações populares por meio de avisos eletrônicos enviados por e-mail.  A figura dos 

sindicatos, associações e outras congêneres, paulatinamente, perde a importância de iniciativa 

na organização de tais eventos, ficando a sua convocação e incentivo a cargo de pessoas 

físicas das mais diversas formas possíveis.  

As redes sociais se tornaram um importante meio de mobilização popular, haja vista 

recentemente o êxito que algumas dessas redes conseguiram, por exemplo, mobilizar a 

população para protestar contra os escândalos de corrupção no Senado Federal, contra o 

aumento nos preços de combustíveis. 
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Os Estados totalitários do oriente médio vêm de maneira reiterada tentando combater 

qualquer tipo de manifestação por meio eletrônico, contudo, não tendo tido êxito. Em janeiro 

do ano de 2011, presenciamos várias manifestações ocorridas no mundo árabe, que clamavam 

por mais democracia. Essas manifestações, mais uma vez, foram divulgadas e tiveram 

publicidade por meio das redes sociais.  

A eleição de Barack Obama, no ano de 2008, foi diferenciada quando analisamos que 

as mídias sociais contribuíram diretamente para que o mesmo fosse eleito presidente dos 

Estados Unidos da América.  

Apesar desses exemplos bem sucedidos de utilização das mídias sociais com um 

intuito de ganhar uma eleição ou fazer forte oposição ao governo, os Estados ainda não usam, 

de maneira satisfatória,os meios de comunicação de massa modernos como forma de 

integração ou até mesmo como manipulação. 

CONCLUSÃO 

Apesar de todas as mudanças sociais, a Teoria Geral do Direito ou a Teoria do Estado 

não perceberam ainda que o ente estatal terá que necessariamente passar por uma profunda 

alteração em sua essência. A figura do Estado está alheia a essa nova sociedade criada a partir 

das inovações trazidas “pelo capital leve”, conforme a definição já trabalhada de 

BAUMANN.  

O Estado não se preparou para fazer frente a essas novas formas de capitalismo leve e, 

nesse contexto, todas as estruturas de controle estatais face ao capital se tornam 

desnecessárias, quando consideramos que esse está de tal forma debilitado, que não consegue 

servir de anteparo ao capital, tornando-se seu refém. 

As formas usuais de sua atuação tem se revelado ineficazes, quando pensamos na 

complexidade de relações travadas entre os mais diversos atores sociais.  Não há espaços 

definidos de atuação de um determinado grupo ou de outro. Muitas vezes dentre de grupos 

sociais antagônicos, existem diversas bandeiras de atuação idênticas. Não percebesse mais a 

presença de opositores históricos.  
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Nessa dinâmica, as mídias sociais tem se revelado extremamente importantes como 

meios de propagação de ideias e protestos. O Estado, entretanto, não sabe ao certo como 

funcionam esses mecanismos de atuação.  

Na estrutura atual, não se pode mais ver uma realidade feita, completa, acabada, pois a 

sociedade mudou o que deveria também implicar numa mudança do Estado, o que 

efetivamente não ocorreu.  

Até mesmo os mecanismos tradicionais de controle, tem se revelado completamente 

inócuos diante dessa máxima complexidade que o estado tem que enfrentar todos os dias.   

Inicialmente, na visão de LOCKE e MONTESQUIEU, com as contribuições dadas 

pelos federalistas americanos, os poderes deveriam ser independentes e harmônicos entre si, 

com um predomínio eventual por parte do poder legislativo. 

 Acontece, entretanto, que a estrutura atual do Estado e seus mecanismos de controle 

estão fadados ao fracasso quando analisamos que o próprio Estado está à beira da UTI, por 

não ter percebido a ocorrência de diversas mudanças sociais propiciadas por meio da 

revolução digital e pela alteração do tipo de capitalismo que passou do tipo “pesado para o 

leve”. 

Os Estados nacionais isoladamente não conseguirão fazer frente ao capital, enquanto 

agirem isoladamente. Temos que pensar que o modelo atual de capital, tem levado 

praticamente a todos os Estados a uma situação de inanição quase completa.  

Os Estados tem adotado uma estratégia que beneficia o capital, em detrimento de sua 

própria saúde, pois reiteradamente tem adotado uma prática de guerra comercial tentando 

atrair para seu território o capital, utilizando como moeda para fixar este capital renuncia 

fiscal e tributária.  

O Estado tem que se adaptar aos tempos atuais, devendo para isso parar de agir como 

uma unidade isolada, e passando a agir integrado com os demais estados, pois do contrário 

necessariamente o Estado como o conhecemos atualmente ira sucumbir.  

O único meio para o Estado conseguir sobreviver, e pela adoção de uma integração 

entre todos os Estados mundiais, pois do contrário o estado estará fadado ao fracasso. 
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A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO NO BRASIL: ALGUNS ASPECTOS 

SOBRE A RESPONSABILIZAÇÃO PENAL 

 

TRANSITIONAL JUSTICE IN BRAZIL: SOME ASPECTS OF THE ACCOUNTABILITY 

 

Marcela Siqueira Miguens 

 

  

RESUMO 

O presente trabalho se propõe a uma discussão sobre como pode ser encarada a questão da 

responsabilidade penal em relação às violações massivas de direitos humanos praticadas 

durante situações de repressão, considerando o caso brasileiro da edição da Lei nº 6.683. Para 

tanto, apresenta-se o conceito de justiça de transição, que é acompanhado pela afirmação da 

proteção internacional dos direitos humanos. Como fundamento da justiça de transição, dá-se 

destaque à questão da responsabilização penal. Assim, apresenta-se a situação brasileira no 

contexto da realização da justiça de transição, com o julgamento da Arguição de 

Descumprimento de Preceito Fundamental 153 e com a condenação do Estado pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO; RESPONSABILIZAÇÃO PENAL; 

LEI DE ANISTIA. 

 

ABSTRACT 
This paper proposes a discussion on how it can be given to the issue of accountability in 

relation to the massive human rights violations committed during times of repression, 

considering the case of the Brazilian edition of the Law No. 6683. To this end, we present the 

concept of transitional justice, which is accompanied by the statement of the international 

protection of human rights. In support of transitional justice, it gives prominence to the issue 

of criminal responsibility. Thus, it presents the situation in Brazil in the context of the 

realization of transitional justice, with the ADPF153 trial and condemnation of the state for 

Inter-American Court of Human Rights.  

KEYWORDS: TRANSITIONAL JUSTICE; ACCOUNTABILITY; AMNESTY LAW. 

 

 

A justiça de transição é um tema que assume grande importância para a comunidade 

internacional como um todo, pois se relaciona à realização de justiça, restauração e 

manutenção da paz em determinado território onde tenham ocorrido graves violações aos 

direitos humanos. Assim, esta espécie de justiça se apresenta sob a nomenclatura de justiça de 

transição ou justiça pós-conflito, representando a transição, mudança de um contexto nacional 

de conflito armado ou de presença de regimes autoritários para um governo democrático 

calcado na existência de um Estado de Direito. 
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Os abusos sempre foram marca da história da humanidade, neste sentido, busca-se 

uma forma de reconhecimento, reparação das vítimas e responsabilização dos culpados, para 

que as violações não mais se repitam. Desta forma, se apresenta a dicotomia entre punição e 

esquecimento, tendo como escopo a reconstrução nacional e pacificação. 

Em um sentido mais abrangente, esta denominada justiça de transição pode ser 

entendida como uma das possíveis concepções do que se tem por justiça – e também a sua 

realização – associada a períodos de mudanças políticas (que representem a concretização de 

um governo comprometido com o estabelecimento de valores democráticos) e caracterizado 

pela responsabilização das violações ocorridas. 

Não seria ela diferente da justiça pretendida pelos ordenamentos internos quando da 

prestação jurisdicional, mas uma adaptação da mesma às sociedades em reconstrução após as 

referidas violações, com todas as suas especificidades. 

A ideia de justiça possuiu uma complexidade que transcende os limites do direito, 

compreendendo tantos significados quanto interpretações possíveis de seu sentido. Não se 

pretende aqui trazer uma discussão acerca do que seja a justiça, mas sintetizar este conceito 

jurídico-filosófico a partir de um sentido que permita a compreensão de sua aplicação nos 

referidos momentos de transição. 

De forma simples, ao tratar do tema da reconciliação e da pacificação, LEDERACH 

apresenta uma definição de justiça que cabe ao presente estudo, posto que traduz o fim da 

justiça neste contexto: “justiça representa a busca pelos direitos individuais e coletivos, pela 

reestruturação social e pela reparação, mas relaciona-se também com a paz, o que reforça a 

necessidade de interdependência, bem-estar e segurança.”  

Aplicar a justiça de transição, portanto, adquire neste contexto o sentido de não deixar 

se fazer incólume nenhuma espécie de violação aos direitos humanos em determinado 

território, respeitando os direitos individuais e coletivos. Ou seja, consiste na criação de uma 

gama de medidas que permitam a responsabilização dos agentes perpetradores das violações, 

a reparação das vítimas e, de forma mais ampla, o direito à memória e à verdade – fatores 

necessários às pretendidas democratização e reconstrução nacional. 

  Uma violação em massa destes direitos e liberdades mais básicos está associada a 

práticas institucionalizadas, ou ao menos, respaldadas ou deliberadamente ignoradas pelo 

aparato estatal. Como se verá adiante nas fases pelas quais transitou esta espécie de justiça, 

sua aplicação se deu em relação a violações praticadas pelo Estado ou em situações nas quais 

se tornou omisso. É esta característica que dá razão de ser à sua própria nomenclatura, pois 

simboliza a mudança de um período de exceção para um pretendido governo democrático.  
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Assim, SRIRAM conceitua a justiça de transição como uma série de medidas políticas 

tomadas por determinado governo, que se insurge após um contexto nacional de conflito 

armado ou de regime autoritário. Estas medidas se baseiam nas idéias de responsabilização 

pelos abusos cometidos, estabilização política, reconstrução e democratização. 

Esta justiça utilizada na mudança de um regime para outro – que, invariavelmente, 

vem carregada de significativas mudanças sociais –, utiliza diversos instrumentos de ordem 

prática e discursiva, com fins do estabelecimento de um novo Estado. Como características 

pretendidas por esta nova ordem, pode-se enumerar o estabelecimento de um Estado de 

Direito, o combate à impunidade e o fortalecimento de instituições democráticas. 

Mais do que obter os ideais de justiça, verdade e reconciliação, a justiça de transição 

se presta a oferecer instrumentos que possibilitem a descrição e subsequente reconhecimento 

por parte dos cidadãos de um passado violento, onde a punição das violações de direitos 

ocorrida é, ao mesmo tempo, causa e consequência deste reconhecimento. A partir disto, faz-

se possível o estabelecimento e a consolidação de um novo governo que não repita os abusos 

pretéritos como resultado das revelações alcançadas e, também, onde estas revelações levem à 

responsabilização dos culpados – uma coexistência e retroalimentação da verdade e justiça 

possíveis. 

Assim, a realização da justiça de transição abrange uma série de medidas, sendo que 

uma das mais importantes e complexas é a possibilidade de responsabilização penal pelas 

violações pretéritas, ocorridas durante o regime antidemocrático ou durante o momento de 

conflito. Discute-se. Portanto a obrigação dos Estados em promover as violações de direitos 

humanos ocorridas em seu território, fundamentada em preceitos de direito internacional.  

A realidade brasileira faz com que a discussão acerca da realização da justiça de 

transição adquira grande relevância. O país passou, entre os anos de 1964 e 1985, por uma 

sucessão de regimes militares que atuaram, ora de maneira mais intensa, ora de maneira 

menos intensa a partir da restrição de uma série de liberdades e garantias fundamentais dos 

indivíduos e da forte repressão da oposição política. 

Como se nota na história recente do Brasil, a repressão que atuava neste momento 

sobre aqueles que se dispunham a contestar o autoritarismo do governo se utilizou de meios 

absolutamente reprováveis: a prática de condutas como os desaparecimentos forçados, as 

violências sexuais e o emprego da tortura.  

A edição da Lei nº 6.683 já nos últimos suspiros do regime militar, anistiou todos os 

crimes políticos e conexos cometidos durante o mesmo. A interpretação da conexidade fez 
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com que a anistia abrangesse também as violações de direitos humanos por parte dos agentes 

do Estado, que são consideradas crimes comuns. 

Essa recente experiência antidemocrática foi um fenômeno comum à maioria das 

nações da América Latina, sendo que em quase todas onde se instalou um regime progressivo 

houve a edição de leis de anistia. Tem se notado um processo nestes países de 

responsabilização penal pelas violações ocorridas, assim, no Chile, por exemplo, o decreto-lei 

nº 2.191/78, que anistiava os crimes cometidos entre 1973 e 1978, foi revogado em razão de 

decisão do sistema interamericano; o Uruguai, condenou Juan María Bordaberry, cuja 

ditadura ocorreu entre 1973 e 1976; o Peru, a partir da sentença da Corte Interamericana no 

caso Barrios Altos teve invalidadas as leis de anistia e, ainda, a Argentina, caso 

particularmente expressivo, onde seu máximo tribunal, a Corte Suprema, declarou 

inconstitucionais as leis. 

Portanto, neste contexto, busca-se chegar a uma reflexão sobre a Lei de Anistia 

brasileira, lei, que veio a ter dispositivos questionados pela propositura da ADPF 153 perante 

o Supremo Tribunal Federal, que discutiu a sua validade / adequada interpretação, em razão 

da decisão da ADPF 153 pelo Supremo Tribunal Federal e, posteriormente pela demanda 

levada à Corte Interamericana de Direitos Humanos, onde sobreveio a condenação do Estado 

brasileiro. 

  

1. O período de ditadura no Brasil: 1964-1985 

  

A crise política e as tensões sociais, que se arrastavam desde o governo anterior, de 

Jânio Quadros, começaram a se agravar. Os partidos de oposição, como a União Democrática 

Nacional e o Partido Social Democrático, culpavam o governo por estes problemas e o 

acusavam de planejar um golpe de esquerda. 

Já antes de sua posse, quando da renúncia de Jânio Quadros, os três ministros militares 

impugnaram o nome de João Goulart, recusando-se a aceitar aquele que considerado como 

um radical pela alta hierarquia militar. Houve ampla manifestação popular, incluindo 

operários, estudantes, e todos os setores identificados com posições progressistas exigindo a 

posse de Goulart. A mais destacada delas ocorreu no Rio Grande do Sul, comandada pelo 

então governador Leonel Brizola. 

Receosos de uma possível guerra civil, os militares recuaram, aceitando a posse da 

João Goulart, mas impondo o estabelecimento do sistema parlamentarista. Os anos seguintes 

foram de crescimento das lutas populares. O governo de Goulart passou a apoiar 
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reivindicações dos trabalhadores, inicialmente de forma mais lenta, em razão das barreiras 

impostas pelo Congresso e, mais tarde, de forma acentuada, com o retorno do governo 

presidencialista obtido por meio de um plebiscito que deu vitória esmagadora à volta do 

sistema. 

Todavia, os conflitos políticos não deixaram de existir. De um lado havia as elites 

latifundiárias e industriais de São Paulo e de Minas Gerais e Rio de Janeiro, bem como os 

militares do alto oficialato e boa parte da classe média. De outro lado, havia os líderes 

sindicais, as ligas camponesas, os estudantes universitários, os servidores públicos – inclusive 

boa arte dos soldados das forças armadas e alguns políticos eleitos. Os Estados Unidos 

tiveram importante papel neste momento, discordando do governo brasileiro em uma série de 

questões econômicas e de segurança, acabando por influenciar os militares e facilitar a tarefa 

de justificar o golpe. 

No dia 13 de março de 1964 o presidente João Goulart realizou um grande comício no 

Rio de Janeiro, na Central do Brasil, defendendo as chamadas reformas de base, que atingiam 

as áreas administrativa, financeira, tributária e agrária. Em resposta a isto, em 19 de março de 

1964, no centro de São Paulo, ocorreu a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que 

levou cerca de 200 mil pessoas às ruas e cujos objetivos eram: uma mobilização pública 

contra o governo de João Goulart; e impedir o estabelecimento do comunismo.  

No dia 31 de março, tropas saídas de Minas Gerais e São Paulo avançaram sobre o Rio 

de Janeiro, local em que o governo federal contava com o apoio de setores importantes da 

oficialidade e das Forças Armadas. Para evitar a guerra civil, Goulart abandonou o país, 

refugiando-se no Uruguai.  

No dia 1º de abril, o Congresso Nacional declarou a vacância da Presidência, tendo os 

comandantes militares assumido o poder. O governo militar estendeu-se até a abertura política 

de 1985, e foi marcado por autoritarismo, supressão dos direitos constitucionais, perseguição 

policial e militar, prisão e tortura dos opositores e pela censura prévia aos meios de 

comunicação. Cinco militares assumiram a presidência do país, sucedendo-se ao longo de 21 

anos. 

Dias após o golpe, em 9 de abril, decretou-se o Ato Institucional nº 1 (AI-1), que 

cassava mandatos e suspendia a imunidade parlamentar, a vitaliciedade dos magistrados, a 

estabilidade dos funcionários públicos e outros direitos constitucionais e que viria a ser o 

primeiro de uma série de atos. Em 15 de abril de 1964, o Congresso Nacional elegeu o general 

Castelo Branco para a presidência da República. 
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Após o golpe, iniciou-se no país a “Operação Limpeza”, destinada à erradicação das 

ameaças ao que se definia por segurança nacional. Nesses primeiros meses que se seguiram, 

dezenas de milhares de pessoas foram detidas, muitas vezes por um curto período de tempo. 

Como autorizou o AI-1, em cooperação com a polícia, o governo passou a instaurar inquéritos 

policiais militares com o escopo de investigar e erradicar os comunistas e simpatizantes do 

serviço público, das universidades, das empresas estatais e dos sindicatos. O AI-1 também 

conferiu ao Executivo poderes extraordinários, entre eles, o de caçar direitos políticos por um 

prazo de dez anos. 

Com base neste dispositivo, entre 1964 e 1973, foram privados dos direitos políticos 

517 indivíduos, tendo sido cassados 541 mandatos eletivos, e aposentados compulsoriamente 

1.968 servidores públicos e exonerou outros 1.815. Um dos principais alvos deste expurgo 

foram os militares, em igual medida do Exército, Marinha e Aeronáutica. Não era uma 

repressão violenta como a da Argentina, mas sem dúvida, mais ampla. Isto pode ser traduzido 

nos diplomas legais que envolveram a questão da segurança nacional. 

Como ressalta MORAES FILHO, no início do regime militar os crimes contra o 

Estado e a ordem política eram previstos na Lei nº 1.802/53. A partir de 15 de março de 1967, 

passou a viger o Decreto-lei nº 314, editado pelo Presidente Castello Branco, com base no Ato 

Institucional nº 2. Sob a vigência do Ato Institucional nº 5, o Presidente Costa e Silva 

promulgou o Decreto-lei nº 510/69, com sensíveis majorações de penas, cerceamento de 

direitos de defesa e a prisão cautelar no inquérito, com incomunicabilidade do preso.  

Meses depois, a Junta Militar, no exercício da Presidência da República, editou o 

Decreto-lei nº 898, fixando sanções como a prisão perpétua e a pena de morte, e restrições 

ainda maiores ao exercício do direito de defesa. Posteriormente, “sob a aragem da abertura e 

no esteio da anistia”, foi aprovado no Congresso Nacional, por decurso de prazo, o projeto de 

iniciativa do Presidente Ernesto Geisel, que se transformou na Lei nº 6.620, de 17 de 

dezembro de 1978, abolindo a pena de morte e a de prisão perpétua, além de promover a 

redução das demais sanções, promovendo a libertação, inclusive em razão do livramento 

condicional, dos condenados por crimes políticos. Manteve, entretanto, defeitos do decreto 

anterior, como por exemplo, a vacuidade na definição dos tipos, a repressão às liberdades 

públicas. 

Notam-se no regime militar então instaurado momentos diferentes no que diz respeito 

a uma maior ou menor racionalidade em relação às questões políticas, uma maior ou menor 

repressão do governo.  
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De 1964 a 1967 o presidente Castelo Branco procurou exercer uma 

ditadura temporária. De 1967 a 1968 o marechal Costa e Silva tentou governar 

dentro de um sistema constitucional, e de 1968 a 1974 o país esteve sob um regime 

escancaradamente ditatorial. De 1974 a 1979, debaixo da mesma ditadura, dela 

começou a sair. 

            Assim, o regime Costa e Silva, iniciado em março de 1967, teve amplo apoio 

dos nacionalistas e das alas mais “linha-dura” da repressão, atuando com base em um 

recrudescimento das liberdades civis. Contudo, este foi também o momento em que se iniciou 

a luta armada dos opositores do regime. 

            Em razão disto, promulgou-se o AI-5, que colocou o Congresso em recesso 

por tempo indeterminado, suspendeu a garantia de habeas corpus aos réus acusados da prática 

de crimes contra a segurança nacional e estabeleceu a censura aos meios de comunicação. 

Assim começava a fase escancaradamente ditatorial. 

            O governo Médici foi o que realizou o desmantelamento da luta armada, 

graças à eficiência do aparato estatal repressivo que se valeu de recursos como as prisões 

ilegais, o desaparecimento forçado de pessoas e a prática da tortura. O Governo Geisel foi 

marcado pela chama abertura lenta, gradual e segura, onde o Presidente mostrou habilidade no 

trato com os militares radicais ao mesmo tempo que abria um diálogo com setores da 

sociedade que desejavam a redemocratização. 

  

2. A “abertura lenta, gradual e segura”: a Lei de Anistia 

  

O último presidente da ditadura militar foi o general João Baptista Figueiredo, que 

assumiu a presidência em março de 1979, marcado pela tentativa de conciliar a abertura 

política com questões que pudessem lidar com a crise econômica que se aprofundava.  

No seu governo foi sancionada a lei brasileira de anistia. A Lei 6.683, de 28 de agosto 

de 1979, concedeu anistia a todos aqueles que, no período de 02 de setembro de 1961 a 15 de 

agosto de 1979, praticaram crimes políticos ou conexos, que sob o argumento da pacificação 

nacional beneficiou os torturadores e as suas vítimas. 

No Brasil, não houve nenhuma movimentação significativa, política ou legal, no 

sentido de se rever a lei de anistia, estando o país na contramão do continente e das decisões 

internacionais. A ausência de questionamento sobre a possibilidade de invalidação deste 

instrumento de perdão não tem sido uma realidade que se enquadra nas discussões sobre a 

vigência dos direitos humanos realizadas na América Latina.  

A Anistia Internacional, no informe apresentado em Londres ainda no ano de 2008, 

referia-se ao Brasil como “um dos únicos países da região que não contestou as leis que 
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deram imunidade às autoridades do regime militar responsáveis por graves abusos dos direitos 

humanos, como a tortura.”  

Neste mesmo ano, o então ministro da Justiça Tarso Genro, assumiu uma postura 

contrária à lei de anistia, apesar de argumentar a desnecessidade de sua modificação, pois 

seria equivocada apenas a interpretação que é dada aos crimes políticos. Afirmou ser ela uma 

lei política, que incide sobre esta espécie de crimes, sendo que a tortura não pode ser 

considerada como um deles. 

Neste sentido versou a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153, 

em que se buscava a determinação de que a lei de anistia não poderia abranger as condutas 

praticadas por agentes do Estado, como a tortura e o desaparecimento forçado de pessoas, que 

foi improvida pelo Supremo Tribunal Federal. 

Recentemente, a condenação do Estado brasileiro pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos mostra que a reflexão sobre a lei de anistia brasileira parece ser inevitável.  

  

3. A discussão no Brasil sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante o 

último regime militar e sobre a lei de anistia  

  

Por muitos anos, a discussão sobre as violações de direitos humanos ocorridas durante 

a repressão militar e a validade da anistia aplicada aos crimes cometidos por agentes estatais 

repressores manteve-se afastada da seara da responsabilidade penal, que, como demonstrado, 

consiste em uma das faces da realização da justiça de transição. 

Contudo, pode-se notar que no Brasil a justiça de transição não é completamente 

ausente, uma vez que alguns dos chamados princípios de Chicago tiveram aqui sua aplicação, 

ainda que não se tenha realizado o primeiro princípio, ou seja, da persecução das violações de 

direitos humanos ocorridas durante a repressão política.  

Neste contexto, surge com especial relevância a Comissão de Anistia. Ela foi criada 

pela Lei nº 9.140, de 4 de dezembro de 1995, que, guiada pelos princípios de reconciliação e 

pacificação trazidos pela lei 6.683 de 1979 – a Lei de Anistia – como uma Comissão Especial 

com a missão de esclarecer os fatos ocorridos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 

1979. Para isto, entre outros, deveria proceder ao reconhecimento de pessoas desaparecidas; 

pessoas que tenham participado de atividades relacionadas ao referido período e que tenham 

sido mortas por causas não naturais em dependências policiais ou assemelhadas e envidar 

esforços para a localização de corpos de pessoas desaparecidas no caso da existência de 

indícios quanto ao local que possam estar depositados.  
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De acordo com o artigo 9ª da lei que criou a Comissão, para o reconhecimento das 

pessoas desaparecidas, ela poderia solicitar documentos de qualquer órgão público; a 

realização de perícias; a oitiva de testemunhas e a intermediação do Ministério das Relações 

Exteriores para a obtenção de informações junto a governos e a entidades estrangeiras. 

Como sintetiza RAIZMAN, a lei, inicialmente, relacionava pessoas que tivessem 

desaparecido entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, sendo que a ideia era de 

que ela fechasse o ciclo de reconciliação que teria sido iniciado pela Lei de Anistia. 

Posteriormente, a lei nº 10.536, de 14 de agosto de 2002 ampliou o rol de pessoas que seriam 

reconhecidas como mortas pela Lei nº 9.140, ampliando o período temporal considerado na 

lei, sendo fixado o período de 2 de setembro de 1961 até 5 de outubro de 1988.  

Em seguida, a lei 10.875, de 1º de junho de 2004, por sua vez, ampliou as 

possibilidades, estendendo as hipóteses às pessoas que, por terem participado, ou terem sido 

acusadas de participação, em atividades políticas, tenham falecido por causas não naturais, 

em dependências policiais ou assemelhadas, acrescentando também as que tenham falecido 

em virtude de repressão policial sofrida em manifestações públicas ou em conflitos armados 

com agentes do poder público; e que tenham falecido em decorrência de suicídio praticado na 

iminência de serem presas ou em decorrência de seqüelas psicológica resultantes de atos de 

tortura praticados por agentes do poder público. 

As atividades da Comissão se seguiram neste sentido, encontrando, porém, algumas 

dificuldades no acesso aos arquivos, sendo muitos dos documentos por ela analisados 

considerados sigilosos. De toda forma, pode-se notar que estas atividades se pretendem a 

realizar algumas das premissas referentes à aplicação do segundo princípio de Chicago, que 

são o direito à verdade e a realização de investigações formais sobre as circunstâncias das 

violações de direitos humanos ocorridas.  

Nota-se também que aliadas a estas expressões da busca à verdade, as reparações às 

vítimas de fato vêm ocorrendo, por meio da reparação das vítimas pelas violações sofridas, 

correspondentes ao terceiro princípio. 

O afastamento da responsabilidade trazido pela anistia atua na esfera penal, não exclui, 

no caso, o pagamento destas indenizações às vítimas dos crimes anistiados ou seus familiares, 

pois incide apenas sobre a punibilidade de quem pratica o fato. Processos cíveis de reparação 

de danos ocorreram e ainda ocorrem. 

Estes julgamentos são feitos pela chamada Comissão de Anistia, órgão vinculado ao 

Ministério da Justiça que, para analisar estes casos tem conselho formado por 22 integrantes e 
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atua em duas instâncias. Seus conselheiros são indicados pelo presidente da Comissão e 

referendados pelo Ministro da Justiça. 

Em 2007, o Estado teria gasto mais de 80 milhões de reais em indenizações, que 

ocorreram em pagamentos únicos, na hipótese de danos morais e em pagamentos mensais, 

quando se comprovou a demissão em decorrência de perseguição política.  

Entretanto, a propositura de algumas ações vem extrapolando a pretensão 

indenizatória, reafirmando a realização do direito à verdade. Este é o caso do processo 

movido contra o Coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, que comandou o DOI – Codi 

(Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna) de 

1970 a 1974, órgão de inteligência do governo militar, destinado a combater o “inimigo 

interno”, apoiando-se na doutrina da segurança nacional. 

Ele foi processado duas vezes, na esfera cível, posto que se beneficiou da anistia. Em 

2005, a família Teles iniciou uma ação meramente declaratória, sem indenização pecuniária, 

para afirmar a prática de tortura contra os mesmos. O casal, com os dois filhos e sua tia, foi 

levado às instalações do DOI – Codi em São Paulo, por pertencer ao Partido Comunista e dar 

suporte aos guerrilheiros do Araguaia, onde foram torturados física e psicologicamente. 

Também se moveu ação cível contra o coronel em razão da morte do jornalista Luiz 

Eduardo da Rocha Merlino, torturado e morto no DOI – Codi, em 1971. O processo foi 

suspenso no Tribunal de Justiça de São Paulo, até que seja decidido se Ustra é beneficiado ou 

não pela lei de anistia. 

No dia 15 de maio de 2008, o Ministério Público Federal, em São Paulo, ajuizou uma 

ação civil pública contra Ustra e contra o militar Audir Santos Maciel, que também 

comandou, após o coronel, o DOI – Codi. A pretensão reúne três pedidos: que seja 

determinado o pagamento por parte destes militares das indenizações desembolsadas pela 

União para os ex-presos políticos que passaram pelo órgão; que as Forças Armadas declarem 

terem os dois comandado um centro de tortura, homicídios e prisões ilegais e que a União 

revele os nomes e as circunstâncias da prisão de todos que por lá passaram. 

Outra importante decisão interna foi em relação à Guerrilha do Araguaia. Ela foi um 

movimento de caráter político e revolucionário, promovido pelo Partido Comunista do Brasil, 

no período compreendido entre 1966 e 1975, tendo as forças atuantes se estabelecido às 

margens do Rio Araguaia. 

            A sentença de segunda instância dada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região manteve, em 2005, a decisão monocrática que acolheu a pretensão autoral, 

determinando que a União informasse onde estão sepultados os restos mortais dos familiares 
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dos autores, procedendo ao traslado das ossadas e sepultamento das mesmas e que fornecesse 

as informações necessárias à lavratura das certidões de óbito e todas as demais sobre a 

atuação militar no referido conflito. Para que se pudesse fazer cumprir a sentença, 

determinou, ainda, a intimação de todos os agentes militares, independentemente do cargo 

ocupado, que houvessem atuado nas operações em questão. 

Nota-se, portanto, que as ações que se têm proposto possuem um caráter de obtenção 

do reconhecimento dos crimes praticados, resgatando a memória dos anos de repressão, uma 

vez que a lei de anistia obstaculiza qualquer responsabilização penal.  

  

  

3.1. A Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153 

  

  

Até recentemente, desde a edição da lei brasileira de anistia, em 1979, nada se havia 

debatido oficialmente a respeito da validade da lei. Durante o segundo mandato do ex-

presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2007-2010), por significativa iniciativa do então 

Ministro da Justiça Tarso Genro, iniciaram-se alguns debates em relação às violações de 

direitos humanos ocorridas durante o período a que se refere a Lei nº 6.683/79. 

Foi em uma audiência pública realizada em 31 de julho de 2008 durante um evento 

que o que ocorreu no Ministério da Justiça, chamado de “Limites e Possibilidades para a 

Responsabilização Jurídica dos Agentes Violadores de Direitos Humanos durante o Estado de 

Exceção no Brasil”, que se promoveu o debate referente a uma mudança na interpretação da 

Lei de Anistia, com a possibilidade de responsabilizar penal e civilmente aqueles que 

cometeram crimes como os de tortura e estupro durante a ditadura militar. 

Ele contou com a presença de ministros, advogados e representantes de entidades da 

sociedade civil, centrando-se em torno da interpretação do artigo 1º e seu § 1º da Lei 

6.683/79. Note-se que a discussão não versou sobre a validade ou não da Lei de Anistia, mas 

da interpretação do que se refere a concessão do instituto para determinadas espécies de 

crimes, que não poderiam se encaixar no categoria de crime político ou conexo. 

É exatamente este o ponto central da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental nº 153. Ela foi proposta perante o Supremo Tribunal Federal pela Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), aprovando a iniciativa do jurista Fábio Konder Comparato, que 

figurou como advogado da arguente na referida ação.  
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            Assim, o dispositivo da Lei nº 6.683 questionado é o seu artigo 1º, mais 

especificamente, seu parágrafo 1º: 

         Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período 

compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, 

cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, 

aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da 

Administração Direta e Indireta, de fundações vinculadas ao poder 

público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos 

Militares e aos dirigentes e representantes sindicais, punidos com 

fundamento em Atos Institucionais e Complementares  

        § 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes 

de qualquer natureza relacionados com crimes políticos ou praticados 

por motivação política. 

A inicial busca a interpretação da Lei de Anistia conforme a Constituição, de modo a 

declarar que a anistia concedida por esta lei aos crimes políticos e conexos não se estende aos 

crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra opositores políticos. 

Segundo a arguente, a interpretação dada ao referido dispositivo, concedendo a anistia 

a agentes públicos, entre outras, pela prática de homicídio, desaparecimento forçado, tortura e 

abusos sexuais contra opositores políticos fere uma série de preceitos fundamentais da 

Constituição. 

  

  

3.1.1. As razões da inicial 

  

  

            Em primeiro lugar, destaca-se que afirmou a arguente, em relação aos crimes 

políticos a impossibilidade de conferir a prática dos mesmos aos agentes policiais e militares 

da repressão durante o regime em questão.  

Isto porque, segundo a arguente, no período abrangido pela Lei de Anistia teriam 

vigorado sucessivamente três diplomas legais definidores de crimes contra a segurança 

nacional e a ordem política e social, sendo que, por certo, nenhum agente público que matou, 

torturou ou violentou sexualmente, cometeu quaisquer dos crimes neles dispostos. 

            Em relação à questão dos crimes conexos, alegou-se na inicial que a conexão 

criminal implica em uma identidade ou comunhão de propósitos ou objetivos. Segundo a 

inicial, o Código de Processo Penal, em seu artigo 76, I, in fine, reconhece também a conexão 

criminal quando os agentes criminosos atuam uns contra os outros, mas se trata puramente de 
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uma regra de unificação de competência, que tem o fim de evitar julgamentos contraditórios, 

não sendo norma de direito material. 

            Além disso, argumentou-se que, excetuando-se esta questão processual, os 

crimes não teriam sido cometidos “por várias pessoas, umas contra as outras”, visto que os 

acusados de crimes políticos agiam não contra os agentes públicos que torturaram e mataram, 

mas contra a ordem política vigente. 

            A arguente menciona, ainda, a violação do preceito fundamental da isonomia 

em matéria de segurança. Para tanto, menciona o caput do artigo 5º, que determina a 

igualdade de todos perante a lei, sem distinção, “garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade” e também o inciso XXXIX do mesmo dispositivo, que consagra a 

máxima do nullum crimen sine lege, que seria uma das aplicações mais antigas do princípio 

da isonomia em matéria de segurança. 

            Assim, conjugando esses dois fatores, entende-se que o indivíduo que 

pratique um crime – este definido em lei –, qualquer que seja sua condição pessoal, deve ser 

julgado de forma geral e impessoal. Alega a inicial que a anistia, ao contrário da graça e do 

indulto, não se refere a pessoas, mas a crimes objetivamente definidos em lei. Isto não ocorre 

na Lei nº 6.683/79, posto que para além dos crimes políticos, estende a anistia a classes 

absolutamente indefinidas de crimes: “crimes de qualquer natureza relacionados aos crimes 

políticos”. 

            Faz ainda o legislador o uso do termo relacionados, que carece de 

significação jurídica específica, ficando a arbítrio do magistrado sua definição. Assim, nos 

próprios termos da inicial: 

[A] admitir-se a interpretação questionada da Lei nº 6.683, de 

1979, nem todos são iguais perante a lei em matéria de anistia 

criminal. Há os que praticaram crimes políticos, necessariamente 

definidos em lei, e foram processados, e condenados. Mas há, 

também, os que cometeram delitos, cuja classificação e 

reconhecimento não foram feitos pelo legislador, e sim deixados à 

discrição do Poder Judiciário, conforme a orientação política de cada 

magistrado. Esses últimos criminosos não foram jamais condenados 

nem processados. Eles já contavam com imunidade penal durante todo 

o regime de exceção. O que se quer, agora, é perpetuar essa 

imunidade, sem que se saiba ao certo quem são os beneficiados. 

            Em seu artigo 5º, inciso XXXIII, a Constituição Federal determina o direito 

inerente a todos os indivíduos de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo, ou geral. A Lei nº 6.683, por sua vez, ao anistiar os crimes 
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praticados pelos agentes do Estado estaria impedindo o acesso à verdade pela sociedade, o 

conhecimento das circunstâncias e dos autores das violações. 

            Ainda, de acordo com a inicial, a Lei de Anistia estaria desrespeitando o 

princípio democrático e o republicano, pois tratar-se-ia de uma lei editada por um Congresso 

composto por membros “eleitos sobre o placet dos comandantes militares”, com um terço dos 

Senadores eleitos pela forma indireta e mais, sancionada por um Chefe de Estado não eleito 

pelo povo. Em um regime republicano, ademais, não teriam os governantes o poder de anistiar 

criminalmente eles próprios, ou seus funcionários que executavam suas ordens. Não seria agir 

a serviço do bem comum, mas em seu próprio benefício. 

            A argumentação de que houve um acordo para se permitir a transição para um 

Estado de Direito implicaria em admitir a negociação da dignidade da pessoa humana, que 

teria sido trocada por uma suposta reconciliação nacional mais do que isso, a maioria das 

pessoas que havia se revoltado contra o regime com armas nas mãos já havia sido morta, 

sendo os presos políticos restantes praticantes apenas de delito de opinião. Assim, a lei 

adquiriria ainda mais um caráter de auto-anistia, servindo para encobrir os crimes praticados 

pela repressão. 

            Também alegou a inicial que a violação da dignidade humana não se 

legitimam com a reparação pecuniária concedida às vítimas e aos seus familiares, promovida 

pela lei nº 9.140/95 (reconheceu como mortas pessoas desaparecidas em razão de participação 

em atividades políticas entre 02 de setembro de 1961 a 15 de agosto de 1979, dando outras 

providências, entre elas, a indenização das vítimas) ou pela Lei nº 10.559/2002 (trata do 

anistiado político e, entre outras, trata da reparação econômica, modificando o artigo 8º do 

ADCT). 

            Por fim, tem-se que a prática de tortura é crime inafiançável e insuscetível de 

graça ou anistia, segundo o artigo 5º, XLIII da Constituição, sendo que a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos já vedava a submissão de qualquer indivíduo à tortura ou a 

tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, havendo a Convenção Contra a Tortura 

e Outros Tratamentos ou Pena Cruéis, Desumanos ou Degradantes. Assim, universalmente 

elencada como prática aviltante, haveria como consequencia a não recepção da interpretação 

dada à Lei nº 6.683/79. 

            Portanto, a pretensão aqui definida resume-se, em síntese, à solicitação de 

que o STF dê ao artigo 1º da Lei nº 6.683 uma interpretação conforme a Constituição, de 

maneira que a anistia concedida aos crimes políticos e conexos não se estenda aos crimes 
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comuns praticados por agentes públicos acusados de homicídio, desaparecimento forçado, 

tortura, violência sexual, entre outros. 

  

  

3.1.2. A decisão do Supremo Tribunal Federal 

  

  

A ADPF 153 foi julgada entre os dias 28 e 29 de abril de 2010, cabendo sua relatoria 

ao então Ministro Eros Grau, que votou pela improcedência, sendo acompanhado por mais 

seis ministros: as Ministras Carmem Lúcia e Ellen Gracie e os Ministros Gilmar Mendes, 

Marco Aurélio e Cesar Peluso. Já os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto 

entenderam ser a ADPF parcialmente procedente. 

  

a) O voto do Ministro Eros Grau 

  

            O Ministro Relator, inicialmente, afastou todas as questões preliminares 

arguidas pela Advocacia Geral da União, pela Procuradoria Geral da República, pelo 

Ministério da Defesa e pelo Senado Federal, sendo nisso acompanhado por todos os 

ministros. Em relação à primeira questão aventada, entendeu que está satisfatoriamente 

demonstrada a existência de polêmica quanto à validade constitucional da interpretação que 

reconheça a anistia aos agentes públicos que praticaram delitos por conta da repressão à 

dissidência política durante a ditadura militar. 

            O Ministro rejeitou a segunda preliminar, alegando que ela se confundiria 

com a própria questão de mérito. Trata ela da à ausência de impugnação de todo o complexo 

normativo relacionado ao tema, uma vez que, de acordo com os argüidos a inicial deveria ter 

questionado o § 1º do artigo 4º da Emenda Constitucional n. 26, de 1985. A preliminar 

relativa à falta de indicação das autoridades responsáveis pelos atos concretos de 

descumprimento de preceitos fundamentais também foi rejeitada. 

            Outra preliminar examinada pretendia ser a ação incabível porque a lei se 

voltaria contra atos cujos efeitos se esgotaram na data da sua edição. Sobre isso, o Ministro 

decidiu que nada impede que leis temporárias sejam questionadas por meio de ADPF. E sobre 

a última preliminar, levantada a respeito da prescrição dos crimes, o Relator afirmou que tal 

alegação não procede, pois a matéria de prescrição não prejudica a apreciação do mérito da 
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ADPF, visto que somente se ultrapassada a controvérsia sobre a previsão abstrata da anistia 

abrir-se-á a oportunidade de apuração de prescrição. 

            Afastadas as questões preliminares, no mérito, o principal argumento trazido 

pelo Relator foi o de não caberia ao Judiciário fazer a revisão da Lei de Anistia, mas sim ao 

Legislativo. Para ele, o Judiciário não poderia, em um Estado Democrático de Direito, alterar, 

ou dar redação diversa a texto normativo. 

            Também rechaçou o Ministro o argumento levantado pela arguente de que a 

redação dada ao texto em questão seria propositadamente obscura, para que a anistia pudesse 

ser estendida aos agentes estatais, pois para ele todo texto normativo seria obscuro até a sua 

interpretação pelos tribunais. Buscou o Ministro a realização de uma interpretação histórica da 

lei, concluindo que a vontade do legislador era a de se estender a conexão aos agentes do 

Estado. 

            Salientou, ainda, que teria sido a lei um acordo político bilateral, cuja 

legitimidade não poderia ser questionada, pois seria um desapreço àqueles que lutaram pela 

anistia, um marco do fim do regime de exceção. 

            O Ministro voto salientou que a anistia conferida em 1979 foi reafirmada pela 

Emenda Constitucional 26/85, que marcou a ruptura com o regime constitucional vigente, 

abrindo caminho para a nova Constituição. 

            Finalizando o seu voto, o Ministro afirmou que a declaração de 

improcedência da ação não afasta ou exclui o repúdio a qualquer espécie de tortura, presente 

ou pretérita, salientando que é necessário o não esquecimento, para que nunca mais as coisas 

voltem a ser como no passado. 

  

b) Os votos divergentes 

  

            Os Ministros Ricardo Lewandowski e Ayres Britto decidiram pela parcial 

procedência da ação, para excluir da anistia dada pela lei os autores de crimes contra a 

humanidade. 

            Em sentido contrário ao afirmado pelo Relator, o Ministro Lewandowski 

considerou que a Lei de Anistia não resultou de um acordo político tácito, mas que ela foi 

produto da tentativa de “abertura lenta e gradual” promovida pelo Presidente Geisel já em 

razão da insatisfação popular com o regime e do acirramento das dissidências dentro do 

próprio sistema.  
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            Ainda, aduziu que a legislação em questão está eivada de uma equivocidade 

ao buscar definir os crimes conexos e mais, que fala apenas em crimes políticos ou conexos, 

não se referindo aos crimes comuns. Com base na jurisprudência do próprio STF, afirmou que 

crimes hediondos não podem ser considerados crimes conexos aos políticos, em razão da 

utilização dos critérios da preponderância e da atrocidade do meio. 

            Afirmou o Ministro Lewandowski que a tortura, apesar de só tipificada na lei 

brasileira pela lei 9.455/97, sua prática jamais foi tolerada, em razão dos “compromissos 

nacionais concernentes ao direito humanitário, assumidos pelo Brasil desde o início do século 

passado”. 

            Por fim, o Ministro, afirmou o dever que o Brasil tem de investigar e punir os 

responsáveis por violações aos direitos humanos, por ser um Estado Parte do Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos do Comitê de Direitos Humanos da Organização 

das Nações Unidas e também da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

            O Ministro Ayres Britto ressaltou que o texto da Lei de Anistia não foi claro e 

o fez de propósito, incluindo todas as pessoas que cometeram crimes e não só os comuns, 

como também os hediondos ou assemelhados, desde que por motivação ou sob tipificação 

política. Assim definiu que quem elaborou a lei procurou anistiar torturadores, estupradores e 

homicidas, mas não teve coragem de fazê-lo. Segundo ele, se era essa a intenção do 

Congresso Nacional, teria que ter sido feita de forma clara. 

            Afirmou ainda o Ministro que uma interpretação da Lei de Anistia conforme 

a Constituição implica em excluir qualquer interpretação do texto em questão que estenda à 

anistia os crimes previstos no inciso XLIII do artigo 5º da Constituição Federal. 

                         

3.2.  Algumas considerações sobre a justiça de transição no Brasil sob o aspecto da 

responsabilização penal  

  

O Brasil, ao contrário da maioria dos países latino-americanos anteriormente 

mencionados, não modificou a lei de anistia ou seus efeitos no que se relaciona com promover 

a persecução das violações de direitos humanos ocorridas em seu território. A ADPF 153, por 

sua vez, não questionou a validade da lei em si, mas a interpretação dada a um dispositivo 

específico da mesma. 

A questão central da ADPF 153 é sobre terem ou não os agentes do Estado praticados 

crimes políticos e conexos e se a interpretação do respectivo dispositivo da Lei nº 6.683 deve 
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ser considerada conforme a Constituição. Em primeiro lugar, cabe definir o que seria um 

crime político.  

De acordo com BOTTINI e TAMASAUSKAS, na doutrina brasileira é possível 

encontrar três posições para fixação dogmática do crime político. Em primeiro lugar, a teoria 

objetiva, que relaciona a natureza do crime unicamente aos bens jurídicos violados: o modelo 

de Estado, a ordem política e social, a soberania, ou a estrutura organizacional de determinado 

regime. 

            A outra teoria seria a subjetiva, que diz respeito à motivação do agente, ou 

seja, não se trata da qualidade do bem jurídico, mas das intenções políticas do autor do delito. 

A terceira teoria, mista, define como políticos “os delitos praticados contra bens jurídicos 

essenciais à ordem legal e constitucional, mas exige a caracterização da motivação política, a 

intenção de transformar as bases que sustentam determinado modelo de organização pública”. 

            Ainda de acordo com os mencionados autores, a legislação brasileira não 

dispõe com clareza sobre seus elementos, mas afasta terminantemente a possibilidade da 

conceituação meramente subjetiva. Isto porque, ao definir os crimes políticos, faz sempre a 

referência e identificação aos bens jurídicos protegidos. 

            Mais do que isso, os próprios autores apresentam uma série de decisões do 

próprio STF sobre a definição do que seria crime político, que se baseia sempre na 

conjugação destes dois aspectos. 

Parece, desta forma, não haver a possibilidade de se determinar as violações de 

direitos humanos praticadas por agentes do Estado no conceito de crime político, pois não 

haveria, de plano, a conjugação da motivação política com a violação de bens jurídicos 

essenciais à ordem legal e constitucional. A questão mais intrincada refere-se à ampliação da 

anistia para os crimes conexos, uma vez que a própria lei define, ainda que de maneira ampla 

e imprecisa, que seriam conexos os crimes de qualquer natureza relacionados com os crimes 

políticos ou praticados por motivação política. 

Com base no conceito dogmático de conexidade, Pierpaolo Bottini defende que seria 

possível, conjugando disposições do Código Penal e do Código de Processo Penal, apontar as 

formas possíveis de conexão: a conexão material, que seria resultante da existência de 

concurso formal, material ou crime continuado; a conexão intersubjetiva, por autoria colateral 

ou por concurso de pessoas; a conexão objetiva, prática de duas ou mais infrações, quando 

uma delas visa ocultar ou facilitar a prática da outra; a conexão probatória, quando a prova de 

uma infração ou de suas circunstâncias elementares influi na prova de outra infração e a 
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conexão intersubjetiva por reciprocidade, quando duas ou mais infrações são praticadas por 

várias pessoas, umas contra as outras. 

Assim, as únicas hipóteses que em tese serviriam ao caso em questão, seriam as duas 

últimas, a conexão probatória e a intersubjetiva por reciprocidade. Mesmo considerando isto, 

estas duas espécies de conexão seriam, reafirmando a ideia anterior sobre crimes políticos, 

apenas uma questão de racionalidade e eficácia do exercício da jurisdição. 

Sobre este tema, no entanto, pode-se encontrar a opinião contrária de Swensson 

Junior, esposada por Nilo Batista no prefácio do livro Justiça de transição no Brasil: direito, 

responsabilização e verdade. Afirma Batista que 

 “Swensson Junior tem a coragem de formular a pergunta politicamente 
incorreta, mas juridicamente indispensável: os agentes do subsistema penal DOPS-

DOI/CODI atuaram por „razões pessoais‟ (sadismo, desafetos etc.) ou por „razões 

políticas – por exemplo, para salvaguardar o país dos comunistas‟?”  

Entretanto, como bem parece ter alegado a OAB em sua petição inicial, não havia a 

prática de crimes por várias pessoas, umas contra as outras, de fato os opositores acusados de 

crimes políticos não os praticavam contra os agentes do Estado que torturaram e mataram, 

mas contra a ordem política vigente, devendo as condutas conexas se caracterizar em sua 

consonância e não em sua oposição.  

Seus crimes eram tipificados de acordo com a lei de segurança nacional, dispositivo 

que, como já visto, traz a proteção de um bem jurídico específico. É razoável, portanto, que 

esses crimes conexos a que a Lei de Anistia se refere e define se insiram no contexto da luta 

ou oposição à ordem política vigente. 

            Outras questões também se apresentam no que tange à aplicação das leis de 

anistia e a possibilidade de responsabilização penal. 

Como assevera o Ministro Ayres Britto a intenção com que se elaborou a Lei de 

Anistia era, encoberta pela imprecisão e vacuidade dos termos utilizados, de anistiar as 

violações de direitos humanos praticadas pelos agentes do Estado. Nasce, portanto, a lei com 

um forte caráter de auto-anistia. 

Isso fica mais claro ao se considerar o parágrafo 2ª do artigo 1º da Lei nº 6.683, que 

definia estarem excluídos dos benefícios da anistia os que foram condenados pela prática de 

crimes de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal.  

Assim, o seu parágrafo 1º, anteriormente discutido, que deu azo a esta interpretação 

mais do que ampla de crimes conexos, conjugado com o parágrafo 2º mostra que a intenção 

inicial era de abranger os agentes do governo que praticaram crimes comuns como tortura, 

violência sexual e homicídio e excluir os opositores. Isto porque, em regra, eram essas 
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condutas descritas no parágrafo 2º típicas da resistência ao regime, sendo à época seus atos 

considerados por parte do Estado como terrorismo. 

            A contestação da lei de anistia no Brasil, bem como sua decisão, foram 

escassas no que se refere à utilização dos argumentos provenientes da aplicação do Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, que são determinantes principalmente como bases em 

relação à impossibilidade de persecução das violações em razão do princípio da legalidade 

que, entre outras coisas, determinaria a prescrição dos crimes.  

Esta seria uma questão subsidiária no caso brasileiro, a ser aferida a partir da 

declaração de interpretação da lei de anistia em contrariedade à Constituição, se ela tivesse 

existido, todavia, serviu como argumento para o Ministro Marco Aurélio acolher a preliminar 

da parte arguente, decidindo a questão sem resolução de mérito. Mas é tema fundamental na 

discussão da justiça de transição. 

A defesa da aplicação do princípio da legalidade tal como se conhece no ordenamento 

interno determina que o crime de tortura só foi tipificado na legislação pátria por meio da Lei 

nº 9.455, de 1997, ou seja, posterior aos fatos em questão e que, em relação às demais 

condutas praticas por agentes do Estado, teria havido já a prescrição penal. 

Nesta linha, sustenta-se também, que a internacionalização da Convenção Americana e 

de outros dispositivos como a Convenção para Prevenção da Tortura e a sobre a 

Imprescritibilidade dos Crimes Contra a Humanidade também teriam sido póstumos aos fatos. 

Muitas das decisões nos demais países latino-americanos acerca da validade das leis 

de anistia se fundaram fortemente na existência de obrigações internacionais dos governos no 

sentido de promover a persecução das violações massivas de direitos humanos, recorrendo a 

uma interpretação da legalidade considerando o âmbito internacional de aplicação. É neste 

sentido que se posiciona o movimento atual da justiça de transição. 

Considera o Direito Internacional dos Direitos Humanos que o princípio da legalidade 

no âmbito do direito internacional não se refere à necessidade de tipificação específica das 

condutas, mas a sua reprovação já amplamente manifestada pelo costume internacional. 

Assim, considera-se também que as Convenções internacionais relativas à proteção 

dos direitos humanos repetem a vigência de direitos já existentes de forma consuetudinária e 

consolidadas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é posterior ao referido 

regime de exceção. 

Várias das condutas praticadas pelos agentes do Estado se encaixariam na conduta de 

crimes contra a humanidade, sistematizada pelo Estatuto de Roma, a partir de considerações 
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já existentes e vigentes na ordem internacional. Assim, haveria a imprescritibilidade dos 

mesmos, o que possibilitaria a persecução penal. 

A suposta necessidade deste tipo de lei para a transição democrática, para alegados 

fins de reconstrução e reconciliação nacional é eventualmente alegada pelo Estados, como o é 

pelo Estado brasileiro, tendo sido efetivamente posta em prática. Contudo ela gera uma 

responsabilidade internacional ao mesmo, por desrespeito às disposições internacionais sobre 

em tema.  

Assim, nota-se que o Supremo Tribunal Federal manteve todos os efeitos e 

interpretações da lei de anistia brasileira, o que resultou na imposição de um obstáculo real à 

persecução das violações massivas de direitos humanos ocorridas durante o regime militar. 

Esta decisão corroborou a condenação do Brasil pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, pelos motivos que se seguem. 

  

3.3. A condenação do Brasil pela decisão da Corte Interamericana de Direitos humanos 

  

            A demanda na Corte Interamericana de Direitos Humanos do caso Gomes 

Lund e outros contra o Brasil referiu-se à submissão por parte da Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da questão relacionada à alegada responsabilidade do Estado pela detenção 

arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre comunistas e camponeses da 

região e a execução arbitrária de Maria Lúcia Petit da Silva, como resultado de operações do 

exército, entre 1972 e 1975 brasileiro para erradicar a Guerrilha do Araguaia, no contexto da 

ditadura militar. 

            Além disso, segundo a Comissão, a edição da Lei nº 6.683/79 impediu o 

Estado de investigar, julgar e punir estas violações de direitos. Também os recursos judiciais 

de natureza civil para obter informações não foram efetivos para assegurar as famílias da 

vítima o direito de acesso a informações sobre a Guerrilha do Araguaia, posto que o Estado, 

por medidas legislativas e administrativas, restringiu esse direito. 

            A Comissão solicitou à Corte que declarasse que o Estado brasileiro é 

responsável pela violação dos direitos estabelecidos nos artigos 3 (o direito ao 

reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (o direito à vida), 5 (o direito à integridade 

pessoal), 7 (o direito à liberdade pessoal), 8 (o direito às garantias judiciais), 13 (o direito à 

liberdade de pensamento e expressão) e 25 (o direito à proteção judicial), todos da Convenção 

Americana sobre Direitos Humanos, em conexão com as obrigações nela previstas nos artigos 
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1.1 (a obrigação geral de respeito e garantia dos direitos humanos) e 2 (o dever de adotar 

disposições de direito interno necessárias para tornarem efetivos os direitos definidos na 

Convenção). A Comissão ainda solicitou à Corte que ordenasse ao Estado a adoção de 

determinadas medidas de reparação. 

            Os familiares das vítimas foram representados pelo Grupo Tortura Nunca 

Mais, Pela Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da 

Violência do Estado e o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL). Os 

representantes, além das violações dos referidos artigos da Convenção Americana sobre 

Direitos Humanos, argüiram a condenação a partir da violação dos artigos 1, 2, 6 e 8 da 

Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, que dizem respeito, basicamente, 

à obrigação dos Estados em prevenir e punir a tortura cometida em seu território. 

            Em sua defesa, o Estado brasileiro arguiu como exceções preliminares que a 

Corte reconheça a sua incompetência ratione temporis para examinar as supostas violações 

ocorridas antes do reconhecimento de sua jurisdição contenciosa pelo Brasil; que se declare 

incompetente, em virtude da falta de esgotamento dos recursos internos; e que arquive de 

imediato o caso, ante a manifesta falta de interesse processual dos representantes. Na 

audiência pública, realizada nos dias 20 e 21 de maio de 2010, foi oposta mais uma exceção, a 

“regra da quarta instância”, em relação a um fato que considerou superveniente. 

No mérito, solicitou o reconhecimento de todas as ações empreendidas pelo Estado no 

âmbito interno e que julgue improcedente todos os pedidos da Comissão, uma vez que estaria 

“sendo construída no país uma solução, compatível com suas particularidades, para a 

consolidação definitiva da reconciliação nacional”. 

Em relação à exceção de incompetência temporal do tribunal, a Comissão alegou que a 

demanda se refere unicamente às violações de direitos previstos na Convenção Americana 

que são posteriores ao reconhecimento da jurisdição contenciosa da Corte pelo Estado 

brasileiro, em 1998, ou que perduraram após esta data, em razão da natureza continuada do 

desaparecimento forçado.  

A Corte reconheceu de forma parcial a alegação do Estado brasileiro, pois de acordo 

com a própria Convenção, a Corte deve respeitar a data de reconhecimento de sua 

competência por parte do Estado, no Brasil ocorrida em 10 de dezembro de 1998, 

determinando a exclusão de sua competência em relação à execução de Maria Lúcia Petit da 

Silva, cujos restos mortais foram identificados em 1996. 

E mais, alegou a Corte que o caráter contínuo e permanente dos desaparecimentos 

forçados foi reconhecido de maneira reiterada pelo Direito Internacional dos Direitos 
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Humanos e reafirmado no caso contencioso Velásquez Rodríguez vs. Honduras, posto que o 

ato de desaparecimento e sua execução se iniciam com a privação da liberdade da pessoa e a 

subsequente falta de informação sobre seu destino, e permanecem até quando não se conheça 

o paradeiro da pessoa desaparecida e os fatos não tenham sido esclarecidos. 

Assim, a Corte reconheceu sua competência para analisar os supostos fatos e omissões 

do Estado, ocorridos depois da referida data, relacionados com a falta de investigação, 

julgamento e sanção das pessoas responsáveis pelos alegados desaparecimentos forçados e 

execução extrajudicial; a alegada falta de efetividade dos recursos judiciais de caráter civil a 

fim de obter informação sobre os fatos; as supostas restrições ao direito de acesso à 

informação, e o alegado sofrimento dos familiares. 

            Em primeiro lugar sustentou a Corte que a decisão da Comissão 

Interamericana de submeter um caso à jurisdição do Tribunal é uma atribuição própria e 

autônoma, não podendo ser os motivos que determinaram esse envio matéria de exceção 

preliminar. 

            Ainda, decidiu a Corte no sentido de que as ações que o Estado afirma que 

adotou para reparar as supostas violações cometidas no presente caso, ou evitar sua repetição, 

podem ser relevantes para a análise sobre o mérito do caso e, eventualmente, para as possíveis 

reparações que se ordenem, mas não têm efeito sobre o exercício da sua competência 

contenciosa. 

            Inicialmente, salientou a Corte que uma objeção ao exercício de sua 

jurisdição, baseada na suposta falta de esgotamento dos recursos internos, deve ser 

apresentada no momento processual oportuno, que é a etapa de admissibilidade do 

procedimento perante a Comissão. Assim, antes de submeter o procedimento à Corte, a 

Comissão realiza o juízo sobre o esgotamento ou não dos recursos internos, que cabe ao 

Estado indicar. 

            A Corte analisou também a alegação do Estado em relação à existência de 

ação ordinária como recurso interno, ainda pendente. No momento em que a Comissão 

elaborou seu Relatório sobre a questão em 6 de março de 2001, passados mais de 19 anos do 

início dessa ação, não havia uma decisão definitiva do mérito no âmbito interno. Por esse 

motivo, a Comissão concluiu que o atraso do processo não podia ser considerado razoável, 

não se pode exigir o esgotamento dos recursos internos, no caso. 
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            O Estado brasileiro argumentou que lhe deveria ser facultada a oportunidade 

de debater e deliberar democraticamente o tema relacionado ao objeto da demanda no âmbito 

de seu ordenamento jurídico interno. Ressaltou, para tanto, a existência em especial a ADPF 

153, que, à época, ainda estava pendente de decisão. Posteriormente o Estado brasileiro 

informou que o Supremo Tribunal Federal a havia declarado improcedente, ao considerar que 

a Lei de Anistia representou uma etapa necessária ao processo de reconciliação e 

redemocratização do país. 

Com base nesta recente decisão, o Estado questionou a competência da Corte 

Interamericana para revisar decisões adotadas pelas mais altas cortes de um Estado, indicando  

que este Tribunal não pode analisar as questões de mérito da presente demanda ocorridas até 

29 de abril de 2010, em virtude do não esgotamento dos recursos internos. 

A Corte considerou que, com base na ADPF 153, o Estado apresentou duas exceções 

preliminares, uma relativa à falta de esgotamento dos recursos internos e outra relacionada 

com a fórmula da quarta instância. Quanto à primeira dessas alegações, a Corte já estabeleceu 

a preclusão desta exceção (item anterior). 

E mais, considerou a Corte que a Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental não é um recurso que se possa considerar disponível, não somente porque não 

estava regulamentada no momento da interposição da denúncia perante a Comissão, mas 

também porque os particulares, como os familiares das supostas vítimas, não estão 

legitimados para utilizá-lo, dado que os únicos legitimados para interpor essa ação são 

determinados funcionários e instituições do Estado e coletivos sociais. 

Ainda, decidiu a Corte que a demanda apresentada pela Comissão Interamericana não 

pretendia revisar a sentença do Supremo Tribunal Federal, decisão que nem sequer havia sido 

emitida quando da submissão da demanda perante a Corte Interamericana, mas sim que se 

estabelecesse se o Estado violou determinadas obrigações internacionais dispostas em 

diversos preceitos da Convenção Americana. 

Não se solicitou à Corte Interamericana a realização de um exame da Lei de Anistia 

com relação à Constituição Nacional do Estado, questão de direito interno, mas que seja 

realizado um controle de convencionalidade, ou seja, a análise da alegada incompatibilidade 

daquela lei com as obrigações internacionais do Brasil contidas na Convenção Americana, 

motivo pelo qual foi também afastada esta exceção. 

            Decididas as questões preliminares a Corte resolveu o mérito, decidindo por 

unanimidade a responsabilidade do Estado brasileiro pela violação de diversos direitos 
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estabelecidos na Convenção Americana de Direitos Humanos, em sentença de 24 de 

novembro de 2010.  

Determinou a Corte que as disposições da Lei de Anistia brasileira que impedem a 

investigação e sanção de graves violações de direitos humanos são incompatíveis com a 

Convenção Americana, carecem de efeitos jurídicos e não podem seguir representando um 

obstáculo para a investigação dos fatos, nem para a identificação e punição dos responsáveis, 

e tampouco podem ter igual ou semelhante impacto a respeito de outros casos de graves 

violações de direitos humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil.  

            Decidiu também que o Estado é responsável pelo desaparecimento forçado e, 

portanto, pela violação dos direitos ao reconhecimento da personalidade jurídica, à vida, à 

integridade pessoal e à liberdade pessoal, que estão estabelecidos nos artigos 3, 4, 5 e 7 da 

Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 

            Ainda mais, como consequência da interpretação e aplicação que foi dada à 

Lei de Anistia a respeito de graves violações de direitos humanos, o Estado brasileiro 

descumpriu a obrigação de adequar seu direito interno à Convenção Americana de Direitos 

Humanos, contida em seu artigo 2. Da mesma maneira, o Estado é responsável pela violação 

dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial previstos, pela falta de investigação dos 

fatos do presente caso, pela falta de julgamento e sanção dos responsáveis, em prejuízo dos 

familiares das pessoas desaparecidas e por exceder o prazo razoável da ação ordinária, em 

prejuízo dos familiares indicados.  

            Foi atribuída também responsabilidade ao Estado pela violação do direito à 

liberdade de pensamento e de expressão consagrado no artigo 13 da Convenção Americana de 

Direitos Humanos, pela afetação do direito a buscar e a receber informação, bem como do 

direito de conhecer a verdade sobre o ocorrido. 

            Como a sentença da Corte Interamericana também tem um caráter de 

reparação, foram feitas várias determinações a serem cumpridas pelo Estado brasileiro. 

            O Estado deve conduzir eficazmente, perante a jurisdição ordinária, a 

investigação penal dos fatos do presente caso a fim de esclarecê-los, determinar as 

correspondentes responsabilidades penais e aplicar efetivamente as sanções e consequências 

que a lei preveja, em conformidade com o estabelecido nos parágrafos 256 e 257 da presente 

Sentença. 

            Assim, determinou a Corte que o Estado deve realizar todos os esforços para 

determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas e, se for o caso, identificar e entregar os 

restos mortais a seus familiares. Deve, ainda, oferecer o tratamento médico e psicológico ou 
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psiquiátrico que as vítimas requeiram e, se for o caso, pagar o montante estabelecido, além de 

indenizar as vítimas dano material, por dano imaterial e restituir as custas e os gastos da 

demanda.  

            O Estado deve, de acordo com a sentença da Corte, realizar um ato público de 

reconhecimento de responsabilidade internacional a respeito dos fatos do presente caso. Além 

disso, deve continuar com as ações desenvolvidas em matéria de capacitação e implementar, 

em um prazo razoável, um programa ou curso permanente e obrigatório sobre direitos 

humanos, dirigido a todos os níveis hierárquicos das Forças Armadas. 

            Foi determinado o dever do Estado de adotar, em um prazo razoável, as 

medidas que sejam necessárias para tipificar o delito de desaparecimento forçado de pessoas 

em conformidade com os parâmetros interamericanos e, enquanto cumpre com esta medida, 

deve adotar todas aquelas ações que garantam o efetivo julgamento, e se for o caso, a punição 

em relação aos fatos constitutivos de desaparecimento forçado através dos mecanismos 

existentes no direito interno. 

            O Estado deve continuar desenvolvendo as iniciativas de busca, 

sistematização e publicação de toda a informação sobre a Guerrilha do Araguaia, assim como 

da informação relativa a violações de direitos humanos ocorridas durante o regime militar, 

garantindo o acesso à mesma. 

            O Estado brasileiro, a partir da notificação pela Corte tem o prazo de um ano 

para apresentar à mesma um informe acerca das medidas adotadas para o cumprimento da 

decisão.  

            Assim, a partir desta decisão, o Estado brasileiro, em que se pese a posição do 

Supremo na ADPF 153, deverá rever a própria lei de anistia, que foi considerada incompatível 

com as disposições da Convenção, para garantir a ampla vigência dos direitos humanos em 

seu território. 
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RESUMO: O presente ensaio faz uma abordagem preliminar da Memória como Direito 
Fundamental civil e político e pretende assim, explorar os possíveis significados do que se 
pode chamar de Direito à Memória, e como ele se aplica ao período do regime militar 
brasileiro, verificando quais as lições e perspectivas decorrentes daí. Para tanto, num primeiro 
momento se analisará a Memória como Direito Fundamental e em seguida sua legitimidade 
democrática contra-majoritária como Direito Fundamental Social. A Memória, tratada como 
uma política pública, contribui no processo didático-pedagógico de ensino/aprendizagem da 
Cidadania e da República, para que se possa compreender o ocorrido no período do regime 
militar, formatando assim opinião pública pró-ativa em favor de práticas sociais civilizatórias 
e emancipacionistas de todos, inclusive para que aqueles tempos não voltem mais. 
 
PALAVRAS-CHAVES: Direito à Memória – Direito Fundamental – Regime Militar - 
Cidadania 
 
RESUMEN: En este ensayo se hace una primera aproximación a la memoria de derecho 
civiles y políticos fundamentales y por lo tanto desea explorar los posibles significados de lo 
que podría llamarse el Derecho a la Memoria, y cómo se aplica al período del régimen militar 
en Brasil, buscando en el cual las perspectivas y las lecciones derivadas de las mismas. Para 
ello, en un primer momento para examinar la memoria como un derecho fundamental y su 
contra-mayoritaria legitimidad democrática y de derecho social fundamental. La Memoria, 
tratada como una política pública, contribuye al proceso de aprendizaje y pedagógico de 
enseñanza / aprendizaje de la Ciudadanía de la República, para que pueda entender lo que 
ocurrió durante el régimen militar, formación de la opinión pública tan proactivo en favor de 
las prácticas y la emancipación social de todos los civilizadores, incluso para esos tiempos no 
vuelven. 
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Ciudadanía 
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1 Notas Introdutórias 

O tema da memória no âmbito da história é um dos mais agudos em nível de 

demarcação sobre atores sociais e suas práticas no tempo e espaço, pois opera não só no 

âmbito dos efeitos e conseqüências materiais, mas também imateriais, simbólicas e morais, 

com impactos incisivos nas gerações do passado, presente e futuro.  

Quando ele se refere ainda a questões atinentes a regimes ditatoriais e de força, 

implementados em particular em algumas experiências ocidentais na segunda metade do 

século XX, que geraram violações as mais horrendas e predadoras possíveis – em especial 

contra os chamados movimentos de resistência ou subversivos da ordem imposta -, torna-se 

mais problemático o seu tratamento, haja vista os interesses corporativos e pessoais 

vinculados a muitos detratores dos Direitos Humanos e Fundamentais violados que temem 

represálias ou responsabilidades pelos atos que praticaram. 

Daí a importância da memória ser tratada como política pública de gestão da história 

passada, presente e futura, contribuindo no processo didático-pedagógico de 

ensino/aprendizagem da Cidadania e da República, assim como suas instituições democráticas 

e representativas, para que se possa compreender o ocorrido, e com tal esclarecimento, 

formatar opinião pública pró-ativa em favor de práticas sociais civilizatórias e 

emancipacionistas de todos, inclusive para que aqueles tempos não voltem mais. 

Esta é a pretensão deste trabalho! Perscrutar sobre os possíveis significados do que se 

pode chamar de Direito à Memória, e como ele se aplica ao período do regime militar 

brasileiro, verificando quais as lições e perspectivas decorrentes daí. 

 

2 A Memória como Direito Fundamental 

 Junto com Hannah Arendt3, penso que o presente não esquece nem domestica o 

passado, isto porque a relação entre estes períodos de tempo é de transversalidade e 

circularidade, na medida mesmo de uma perspectiva filosófica, operando aqui com a lógica de 

que o sujeito que compreende não parte do zero, mas, ao contrário, conta com toda a história 

que lhe caracteriza e mesmo o define como sujeito: a tradição. 

Existe uma forma de autoridade que foi particularmente defendida 
pelo romantismo: a tradição. O que é consagrado pela tradição e pela 
herança histórica possui uma autoridade que se tornou anônima, e 
nosso ser histórico e finito está determinado pelo fato de que também 
a autoridade do que foi transmitido, e não somente o que possui 
fundamentos evidentes, tem poder sobre essa base....E nossa dívida 

                                                 
3 ARENDT, Hannah. Entre o Passado e o Futuro. São Paulo: Perspectiva, 1997. 
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para com o romantismo é justamente essa correção do Aufklãrung 
(Iluminismo), no sentido de reconhecer que, à margem dos 
fundamentos da razão, a tradição conserva algum direito e determina 
amplamente as nossas instituições e comportamentos.4 

 

 Isto significa que passado e presente se condicionam constantemente. Assim, em 

todo o processo histórico e sua compreensão há uma antecipação de sentido que abrange a 

tradição, impondo-se o reconhecimento de que as próprias partes determinam o todo. 

É neste sentido que o tema da Memória se afigura de extrema importância à apuração 

da Verdade e da Justiça envolvendo a violação de Direitos Humanos e Fundamentais por 

regimes militares, em especial quando se pergunta como pode o Estado interagir com a 

Sociedade Civil na constituição das melhores políticas públicas de Memória, ou como quer 

Bickford, ao insistir com as seguintes perguntas que fomentam tais medidas: How can 

memorials support truth commissions, tribunals, police reform, schools, community centers, 

watchdog groups, and other democracy-building projects? How can the state and civil society 

collaborate best on controversial projects to ease tensions over who “owns” the past and find 

mutually satisfying solutions?
5 

Em verdade, o envolvimento integrado institucional público e privado, mais o social, 

no âmbito das estratégias que promovam a compreensão dos fatos ocorridos no passado – e 

quiçá presente -, suas conseqüências e soluções, estão associadas ao trabalho de memória 

coletiva e fortalecimento comunitário. 

Veja-se que os traumas decorrentes de situações como estas não se manifestam 

somente de forma física, sob o ponto de vista médico, mas envolvem, dentre outras, questões 

coletivas que têm causas sociais e políticas. Nesse sentido, políticas públicas psicossociais, 

por exemplo, ajudam na reconstrução do tecido social através do enfrentamento do impacto 

psicológico individual ou familiar, minorando o modo de afrontar as causas de estresse 

presentes na raiz do acontecimento traumático, restaurando a cotidianidade e o sentido de 

controle sobre a própria vida no contexto cultural.6  

                                                 
4 In GADAMER, Hans-Georg. Verdade e Método. Rio de Janeiro: Vozes, 2000, p.421 (285 do original). 
5 BICKFORD, Louis. Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. New York: Hamburg 
Institute for Social Research, June 2006, p.38. Pergunta-se o autor e ao mesmo tempo respode: Should 

memorials be restricted to dignifying and commemorating victims, or should they have a wider function of 

creating awareness and fortifying democratic institutions? Memorialization, it became clear, is not a monolithic 

practice with a monolithic result. Thus the choice facing participants was not whether to remember their most 

difficult past, but how and to what end. 
6 BERISTAIN, Martín. Reconstruir el tejido social. Un enfoque crítico de la ayuda humanitária. Barcelona: 
Icaria, 1999, p.29. 
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A Memória aqui opera como condição de possibilidade à superação destes 

problemas, compreendendo contextualmente o ocorrido, já que as feridas se dão em 

determinado marco histórico. A par disto, estratégias e políticas de memória usam de recursos 

locais e mecanismos de enfrentamento destas questões, associados a programas com 

estratégias de reconstrução identitária e democrática dos vínculos societais. Dentre as ações 

possíveis, pode-se destacar: 

(1) Reconstrução do âmbito social e cultural, com a utilização de atividades 

artesanais, artísticas, educativas, promoção de grupos de auto-ajuda, grupos de apoio, etc.;  

(2) Apoio individual e familiar centrado no trabalho em grupo, terapia individual e 

familiar, abrindo espaços para que as pessoas possam compartilhar suas experiências, o que 

pode ser útil para romper o silêncio; 

(3) Treinamento de pessoas locais em capacidades de apoio psicossocial para encarar 

e tratar o impacto traumático, com apoio e seguimento institucional; 

(4) Grupos de auto-ajuda, formados por sobreviventes de conflitos violentos e por 

familiares dos que morreram ou desapareceram, gerando espaços seguros e amistosos em que 

pode haver o compartilhamento de experiências.  

(5) Importância das formas simbólicas de expressão do reconhecimento do ocorrido, 

como cerimônias e rituais, evidenciando ícones sociais que mantenham vivas as lições 

dolorosas do passado (memoriais, parques, placas nas ruas, celebração de aniversários, etc.).7 

Como diz Joinet: 

El problema no es que la memoria nos lleve a vivir mirando hacia 
atrás. Es precisamente al revés, el presente es inmutable y está atado 
por el pasado porque se teme el cambio. Y cuando no se deja que se 
conozca la verdad es porque el sistema no está muerto. Si se dejase, 
sería un indicador de su muerte, como esos personajes de quienes se 
empieza a conocer una historia veraz cuando han desaparecido.  
El pasado no es una carga de la que librarse, de cuyo peso muerto los 
vivos pueden o incluso deben deshacerse en su marcha hacia el futuro. 
El pasado no tira hacia atrás sino que nos presiona hacia delante. Para 
Hannah Arendt hay tiempos históricos, raros periodos intermedios, en 
los que el tiempo está determinado tanto por cosas que ya no son 
como por cosas que todavía no son. En la historia estos intervalos han 
demostrado en más de una ocasión que pueden contener el momento 
de la verdad. El intervalo entre el pasado y el futuro no es un 
continuum, sino un punto de fractura en el que luchamos para 
hacernos un lugar propio. En esos momentos la memoria de la 
violencia puede convertirse en una realidad tangible y en una 

                                                 
7 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DIREITOS HUMANOS. Verdad, justicia y reparación: Desafíos para 

la democracia y la convivencia social. Disponível em: www.iidh.ed.cr. Acesso em: 27/05/2011.  
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perplejidad para todos, pasando a ser un hecho políticamente 
relevante.8 

 

Em verdade, a elaboração dos traumas causados pelos acontecimentos sob comento 

demanda reconhecer a necessidade de se substituir a simultaneidade psicológica do ocorrido 

(e suas memórias negativas e hegemônicas) por seqüências de passado/presente com vista a 

superação, fazendo com que se desalojem lastros de agravos e ressentimentos que mantém as 

pessoas ligadas demasiadamente a um tempo pretérito interminável.  Decorre disto a 

necessidade daquilo que Jodelet chama de recordação coletiva, enquanto forma de reconhecer 

que os atos ocorridos foram injustos e que não podem voltar a acontecer.9 

Veja-se que, na percepção de Alexandra de Brito, enquanto a justiça transicional se 

encontra localizada e focada mais no que se pode nominar de transitologia, ou da política 

comparativa, dentro da família da ciência política, os estudos de memória emergem da 

sociologia e dos estudos culturais. Em razão disto, sustenta a autora e com isto concordo, a 

divisão de trabalho se explica até certo ponto, pois os pactos transitórios são temporariamente 

limitados, enquanto que o trabalho de memória não tem começo ou fim natural, sendo 

imperioso que se combine estas perspectivas para compreender melhor os fenômenos de que 

se ocupam.10 Em verdade: 

Para aprofundar mais nosso conhecimento sobre a justiça transicional 
e a política da memória, precisamos combinar várias perspectivas 
analíticas. Análises de ‘equilíbrio de poder’ próprias da ciência 
política, ou a visão de escolha racional que funciona bem ao analisar 
opções políticas, e análises de custo-benefício, perdem força 
explanatória quando começamos a examinar a produção de memória 
social. Devemos combinar as perspectivas da ciência jurídica e ciência 
política com outras vertentes.11 

                                                 
8 JOINET, Louis. Los Derechos Civiles y Políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la 

detención. In Informe del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria. Presidente-Relator: Sr. Louis 
JOINET, E/CN.4/2003/8. Na mesma direção o texto de BERGER, Juan. Y nuestros rostros, mi vida, breves 

como fotos. Madrid: Hermann Blume, 2006. 
9 JODELET, Dominique. Memoire de Masse: le cote moral et affectif de l'histoire. Paris: Dalloz, 2008, p.27 e 
seguintes. Vale a advertência de Alexandra de Brito: memória é uma luta sobre o poder e sobre quem decide o 

futuro, já que aquilo que as sociedades lembram e esquecem determina suas opções futuras. Mitos e memórias 

definem o âmbito e a natureza da ação, reordenam a realidade e legitimam o exercício do poder. A política da 

memória se torna parte do processo de socialização política, ensinando às pessoas como perceber a realidade 

política e as ajudando a assimilar idéias e opiniões..... Memórias históricas e lembranças coletivas podem ser 

instrumentos para legitimar discursos, criar fidelidade e justificar ações políticas. BRITO, Alexandra Barahona 
de. A justiça transicional e a política da memória: uma visão global. In Revista Anistia, vol.I. Brasília: 
Ministério da Justiça, 2009, p.72. 
10 Idem, p.76. Por tais razões é que se entende porque memórias reprimidas e ignoradas podem ‘irromper’ 

décadas depois que a transição de um regime tenha supostamente ‘acabado’ com essa questão. Um doloroso 

processo de redescoberta do passado e de reavaliação pode permanecer latente até que algum evento 

desencadeie a ‘irrupção’ da memória. 
11 Idem, p.80. 
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Para os especialistas que trabalham com o tema da memória em circunstâncias como 

as que estou me referindo, existem ao menos dois tipos de compreensões que se precisa ter 

sobre os fatos passados, uma fatual e outra moral; a verdade das narrações que contam o que 

ocorreu e das narrações que buscam explicar por quê isto ocorreu. A primeira supõe um 

processo de investigação do passado e o conhecimento dos fatos, identificando quem foram os 

atores que participaram disto e de que forma o fizeram, as conseqüências e as medidas que 

foram tomadas a respeito. Já a segunda requer todo um processo de envolvimento e 

interlocução social, político e educativo, a partir do que se criam as condições à superação e 

aprendizado compromissado à democracia.12 

Quando se fala em sociedades fraturadas por processos de violações de Direitos 

Humanos e Fundamentais que permanecem alienadas do que passou com seus pares, 

familiares, amigos, afetos, etc., por ausência de políticas públicas restauradoras da verdade e 

da justiça, não se está focando em especial o âmbito penal e indenizatório, mas aquele que 

dize com direitos e garantias majoritários e contra-majoritários da Sociedade Civil em saber 

sobre os fatos que macularam a República e a Democracia. A fratura aqui é cívica e de 

Direitos, não importa se afetando diretamente algumas centenas de pessoas, sendo que 

milhões sequer se interessam pelo tema.  

Negar a informação e a formação a quem quer que seja envolvendo estas questões 

implica por si só violação de Direito Fundamental à Informação e ao Conhecimento, condição 

de possibilidade para o exercício autônomo e crítico da cidadania, isto porque a Memória 

compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e idéias de toda natureza, 

sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa ou 

artística, ou por qualquer outro processo de sua escolha.13 

Por certo que iniciada a abertura dos dados e documentos condizentes com o período 

de exceção, o manejo e estudo de tão rico material podem gerar uma profusão incontrolada de 

outras descobertas de desrespeito aos direitos de que se está falando e outros que sequer se 

imaginava, isto porque, rompido o silêncio dos poderes instituídos e o segredo de 

documentos, é muito provável que outros fatos e provas venham a ser conhecidos, ampliando 

o espectro da memória e da verdade inicialmente demarcada. Mas este é o chamado risco 

presumido de políticas comprometidas como as que estou defendendo.  

                                                 
12 ARENDT Hannah. De la historia a la acción. Barcelona: Paidós ICE/UAB, 2002. Por tais razões é que diz 
que a memória se apresenta como requalificação das referências que compõem a identidade de uma República. 
13 Conforme as disposições dos arts.13 e 19, da Convenção Americana de Direitos Humanos - Pacto de São José 
da Costa Rica. 
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Sin embargo, en muchas sociedades fracturadas por hechos 
traumáticos recientes, el compartir sobre el pasado provoca una 
polarización en las actitudes hacia la sociedad, o al menos una actitud 
más negativa de la situación actual, dado que no puede obviarse el 
impacto de los hechos vividos y las exigencias de justicia y reparación 
que no han sido escuchadas. La memoria puede entonces hacer 
explícito un conflicto subyacente para lograr un nuevo equilibrio 
social. 14 

 

Assim é que, se a verdade se afigura como necessária na elucidação dos temas em 

discussão, a reconciliação do Estado e da República para com este tempo passado que se 

conecta com o presente e futuro de sua gente demanda mais passos e avanços, evitando que 

esta verdade se transforme tão somente em resultado mercantil de ressarcimentos legítimos, 

mas afiance a função racionalizadora da história comprometida com o desvelamento das 

fissuras perpetradas à Democracia, ou seja, resgatar a memória com verdade também é 

fundamental para elucidar o que é inconsciente e irracional, passando-os à consciência para 

transcendê-los.15 

Por outro lado, não se pode aceitar a manipulação de dados parciais para impor 

responsabilidades unilaterais pelos fatos ocorridos envolvendo estas questões, porque isto 

constrói uma memória distorcida e indutora de erros muito graves. Tais situações ocorreram 

de certa forma na experiência do nazismo alemão, do fascismo italiano, no período posterior à 

ditatura salazarista em Portugal e franquista na Espanha, só para ficar com a história de países 

da Europa central, eis que o silêncio e o fomento para o esquecimento forçado geraram 

profundos equívocos de percepção de vários segmentos sociais, inclusive vitimizando sujeitos 

que não estiveram envolvidos naqueles atos.16 

Até praticamente a queda do Muro de Berlim a Alemanha oriental não possuía 

memoriais sobre os judeus mortos, seqüestrados, torturados e desaparecidos no terceiro Reich, 

                                                 
14 GALEANO, Eduardo. La memoria subversiva. En Tiempo: reencuentro y esperanza. Guatemala: ODHAG, 
no.96, 1996, p.32. Ainda adverte o autor que: La distorsión de la memoria colectiva, y el no reconocimiento 

social de los hechos, tiene también efectos en los supervivientes como una privatización del daño, una falta de 

dignificación de las víctimas y una pérdida de apoyo por parte de las personas más afectadas, que se encuentran 

así sin marco social para darle un significado positivo a su experiência. 
15 BARBOSA, Marco Antônio Rodrigues. Direito à Memória e à Verdade. In Revista de Direitos Humanos, 
vol.1. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República do Brasil. Dezembro de 
2008, p.29. 
16 Ver o texto de BICKFORD, Louis. Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. Op.cit., 
p.28. Aqui o autor lembra que: Jan Munk, director of the Terezín Memorial in the Czech Republic, bore witness 

to how the communist Czech state controlled public memory as part of its broader program of control. The 

Czech government established the Terezín Memorial in 1947 to remember the Nazi occupation at the site of the 

Holocaust ghetto and transport station. Under the communist regime the state controlled the story that was told 

at the site, describing a struggle against fascism with no mention of the persecution of Jews. In the early 1990s 

the museum was reconceived and redesigned to address the Jewish Holocaust for the first time. Today the site is 

officially independent of the state, although the majority of its budget comes from the Ministry of Culture. 
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a despeito de possuir referências aos movimentos anti-facistas, como diz Sybille Quack, ex-

diretor administrativo do Memorial aos Judeus Mortos na Europa:  

There were no memorials to the victims of the Holocaust in East 
Germany until the collapse of the Berlin Wall. Official dogma dictated 
what “conversations about the past” were possible. All over the 
country there were memorials and plaques remembering the anti-
fascist resistance, as well as presenting historical role models for the 
current society. But the fate of different victims’ groups, and 
especially of the murdered Jews, was not or almost not remembered.17 

 

Mas não foi só na experiência européia que tal ocorreu, basta ver, a título 

exemplificativo, o caso argentino, em especial pela circunstância das leis conhecidas como 

Ponto Final e Obediência Devida, as quais criaram condições normativas para que os 

responsáveis pela perpetração de atos violatórios de Direitos Humanos e Fundamentais 

fossem isentos de qualquer responsabilidade, a ponto de Bickford sustentar que During the 

1990s, while the state provided economic compensation for the victims of political 

imprisonment, forced disappearance, and summary execution, it also promoted the impunity 

of the perpetrators and appealed to those well-worn euphemisms of national reconciliation 

and the need to leave the painful past behind.18  

No governo Nestor Kirchner, em especial de 2003 a 2007, aquelas legislações foram 

revistas pelo Congresso e foram implementadas várias políticas públicas de Verdade e 

Memória no país, inclusive transformando antigos centros de repressão em memoriais de 

visitação pública, como é o caso da Escola de Mecânica do Exército – ESMA, um dos locais 

em que a repressão política era realizada, com torturas e mortes de pessoas. 

Estima-se que neste centro clandestino de tortura, onde desapareceram mais de 5.000 

pessoas. Os opositores que eram presos na ESMA eram torturados e 90% deles assassinados, 

sendo fuzilados ou até mesmo jogados vivos de um despenhadeiro para dentro do Rio da 

Prata. Ainda sim existiam os mortos sob tortura, os quais eram enterrados no próprio pátio da 

Escola. Esses fósseis encontrados serviram de ponto inicial para que estudos mais 

aprofundados fossem feitos sobre a barbárie Argentina, além do próprio prédio da ESMA 

ainda manter as salas de tortura intactas, com algemas e correntes usadas pelos torturados.19 

                                                 
17 Idem, p.28. 
18 Idem. 
19 FUNARI, Pedro Paulo A., ZARANKIN, Andrés e REIS, José Alberioni dos (Org.) Arqueologia da repressão 

e da resistência na América Latina na era das ditaduras. São Paulo: Annablume/Fapesp, 2008. Veja-se que, em 
1998, o Presidente Carlos Menen tentou destruir este prédio em nome da construção de um outro denominado 
Monumento da Unidade Nacional, tentando apagar os vestígios do regime de exceção, não conseguindo o intento 
graças aos movimentos de Direitos Humanos que lutaram contra a idéia.  
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No Brasil, a forma como alguns importantes meios de comunicação de massa 

trataram, na época do Golpe Militar brasileiro, estes temas, evidencia o registro histórico 

unilateral das complexas variáveis e causas do ocorrido, impondo-se também por isto a 

problematização desta memória fragmentada.  

Esta preocupação com a memória é recorrente inclusive por parte de grupos e 

indivíduos que participaram como agentes das forças de segurança pública, exemplificando-se 

aqui com a formação da chamada Fundação Augusto Pinochet, que constitui um Instituto de 

História do Chile, com vinte e sete (27) centros de estudos e investigação espalhados em todo 

o país, exatamente para elaborar uma versão da histórica contemporânea chilena de acordo 

com seus próprios interesses.  Estes processos de distorção da memória contam com vários 

mecanismos de manipulação da verdade, como culpar outros sujeitos sociais pelos fatos e atos 

ocorridos durante os regimes de força, manipular as associações dos acontecimentos, 

responsabilizar circunstâncias alheias a vontade dos envolvidos, dentre outros.20 

Apesar de difícil e por vezes dolorosa, a memória das atrocidades cometidas se 

afigura também como uma parte de políticas públicas de prevenção à violência no futuro, 

assim como contribuem para o desmantelamento dos mecanismos que fizeram possíveis os 

horrores perpetrados em face dos Direitos Humanos e Fundamentais, reconstruindo algumas 

relações sociais atingidas por tais processos. 

Na Guatemala, por exemplo, há paradigmático relato da constituição da memória a 

partir da provocação social de base: 

Cuando en el proyecto REMHI (Guatemala) se empezaron a recoger 
testimonios en Chicoj, mucha gente quiso dar a conocer su historia de 
forma pública, pero también compartirla con otras comunidades con 
las que se encontraban enfrentadas o distantes a consecuencia de la 
guerra, como una forma de hacer un proceso de reconciliación local. 
En otros lugares, hablar de lo que pasó llevó también a denunciar 
cementerios clandestinos, a realizar ceremonias como en Sahakok 
(Alta Verapaz), en donde los/las ancianos/as soñaron con una cruz en 
lo alto del cerro donde habían quedado sin enterrar tantas de sus 
hermanas. Veintiocho comunidades se organizaron para llevar a cabo 
ese sueño. En la montaña, además de sus restos, quedaron escritos 
entonces los nombres de novecientas dieciséis personas que la gente 
había ido recogiendo. La cruz en lo alto de la montaña no es sólo un 

                                                 
20 PÁEZ, Diego, VALENCIA, Jesús, PENNEBAKER, Jaime, RIMÉ, Bartolomeu & JODELET, Davi. (EDS). 
Memoria Colectiva de Procesos Culturales y Politicos. Leioa: Editorial de la Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea, 1997. Ver também o texto de WILDE, Alexander. Chile’s Memory and Santiago’s 

General Cemetery. Trabalho apresentado no Latin American Studies Association Congress. September 5–8. 
Montreal: Canadá, 2007. Entregue impresso no Congresso. 
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recuerdo de los muertos, sino una sanción moral contra las 
atrocidades.21 

 

Por outro lado, tem-se igualmente várias iniciativas não necessariamente 

governamentais que operam com informações desta natureza, tais como os chamados 

aarrqquuiivvooss  ddee  ddooccuummeennttaaççããoo  rreepprreessssiivvaa: o Arquivo Edgard Leuenroth/UNICAMP; Archivo 

Nacional de la Memoria, CEDINCI, Memoria Abierta, Centro de Documentación de la 

Comisión Provincial por la Memoria/La Plata, CELS (AR); o Archivo del Horror (PY); 

Ministério Relações Exteriores e SERPAJ (UY).22 

Estas formas de recordação e memória proporcionam também certa consciência 

social e estímulos à vida das pessoas que foram atingidas direta ou indiretamente pelos 

acontecimentos violentos, conquistando espaços para os fins de constituir a opinião pública 

no sentido de se romper definitivamente as espirais de violência que marcaram o tratamento 

da política e da divergência em tempos passados. Como bem lembra Carmen Pérez: 

Rememorar é um ato político. Nos fragmentos da memória 
encontramos atravessamentos históricos e culturais, fios e franjas que 
compõem o tecido social, o que nos permite ressignificar o trabalho 
com a memória como uma prática de resistência. (...) São nas 
ausências, vazios e silêncios, produzidos pelas múltiplas formas de 
dominação, que se produzem as múltiplas formas de resistência (...) 
que, fundadas no inconformismo e na indignação perante o que existe, 
expressam as lutas dos diferentes agentes (pessoas e grupos) pela 
superação e transformação de suas condições de existência.23 

 

Lembro, no particular, que este discernimento social de que falo pode operar 

enquanto instrumento capaz de servir como metro di legitimità delle leggi pubbliche, che si 

giustificano in ultima istanza solo grazie alla forza dell’argomento migliore.
24

 Com tais 

premissas habermasianas chego à de que a opinião pública racional não se resume – como 

queriam os liberais – a uma forma de limitação do poder, mas apresenta-se como a superação 

do domínio arbitrário do poder, a dissolução deste poder e da própria soberania em pura 

racionalidade argumentativa e inclusiva. 

                                                 
21 ODHAG - Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Informe Proyecto InterDiocesano 

de Recuperación de la Memoria Histórica: Guatemala: Nunca Más. Vol. I, Impactos de la Violencia. Tibás, 
LIL/Arzobispado de Guatemala, Costa Rica, 1998, p.113. 
22http://www.historiaoraluba.org/index.php?option=com_content&view=article&id=10:simposio-ditaduras-de-
seguranca-nacional-no-cone-sul, acesso em 25/07/2011. 
23 PÉREZ, Carmen Lúcia Vidal. O lugar da memória e a memória do lugar na formação de professores: a 

reinvenção da escola como uma comunidade investigativa. In: Reunião Anual da Anped, 26, 2003, p. 5. 
Disponível em: http://www.anped.org.br/reunioes/26/trabalhos.  
24 HABERMAS, Jürgen. Sul concetto di partecipazione política. Roma: Einaudi, p.29. 
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A busca pela memória tem também impactos no âmbito da emoção das pessoas 

envolvidas ou não, pois os testemunhos, documentos e informações condizentes com estes 

períodos tocam de forma diferenciada na sensibilidade de cada qual, desejando inclusive 

algumas vítimas, por vezes, esquecer o ocorrido, eis que el recuerdo produce dolor.25 Como 

diz Thompsom: 

Por parte de quienes recogen esos testimonios y memorias, se 
necesitan aptitudes y actitudes de escucha y respeto, así como tener en 
cuenta un tiempo posterior de apoyo y no sólo los criterios formales 
de tipo organizativo. Las actitudes y trabas burocráticas forman parte 
también de la impunidad. Hay que poner atención a los procesos 
locales y respetar el ritmo de las comunidades para que los procesos 
legales y técnicos no se conviertan en un obstáculo más. 26 

 

Destaca-se aqui o valor da memória coletiva que transmite às gerações presentes e 

futuras aprendizagens – a partir da experiência de seus antecessores – que evitem a repetição 

da violência que estes e o país como um todo sofreram.  

Não é de se esquecer os efeitos que a ausência da memória causa em qualquer 

ambiente social – mesmo nos mais desenvolvidos econômica e culturalmente, basta ver o 

retorno ao poder de alguns repressores ou regimes de força por todo o Ocidente, o aumento 

dos movimentos de direitas fundamentalistas, o racismo na Europa, o fato de que líderes que 

no passado colaboraram com o nazismo e a repressão stalinista estejam se erigindo hoje como 

representantes de novos nacionalismos, dentre outras situações. 

De acordo com Pennebaker, Páez & Rime, para possibilitar que a memória cumpra o 

papel que se está desenhando aqui é preciso que: (a) os fatos sejam recordados de forma 

compartilhada e expressos em rituais e monumentos; (b) deve esta memória tratar do passado, 

presente e futuro das gerações envolvidas; (c) deve explicar e esclarecer o ocorrido dentro do 

possível; (d) deve extrair lições e conclusões para o presente e futuro, ordenada e 

sistematicamente, gerando políticas públicas de ação pró-ativa em face dos Direitos Humanos 

e Fundamentais; (e) evitar a fixação no passado deste processo e de suas conclusões, assim 

como a repetição obsessiva e a estigmatização dos sobreviventes como vítimas; (f) cuidar para 

que não haja distorções ideológicas e corporativas dos fatos e atos recordados, isto porque las 

naciones no se reconcilian como pueden hacerlo las personas, pero se necesitan gestos 

                                                 
25 THOMPSON, Paul. La voz del pasado. Valência: Alfons el Magnanim, 2008, p.62.  
26 Idem. Ademais, lembra o autor que: La participación de las poblaciones afectadas, su capacidad de decisión, 

la claridad en los criterios y la equidad de los mismos, así como su reconocimiento como contribución -no 

sustitución- a la necesidad de justicia, suponen un conjunto de aspectos básicos que las acciones de reparación 

deberían tener en cuenta. 
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públicos y creíbles que ayuden a dignificar a las víctimas, enterrar a los muertos y separarse 

del pasado.27 

É óbvio que para se trilhar este caminho da memória responsável é necessária 

vontade política por parte de governo e Sociedade Civil, com coerência no sentido de superar 

estereótipos e atitudes excludentes entre distintos grupos sociais ou forças políticas de 

oposição (e mesmo interesses de outras forças aliadas ao regime militar), haja vista que sin un 

cambio de cultura política no sólo disminuyen las posibilidades de unir fuerzas que 

provoquen cambios sociales, sino que se corre el riesgo de nuevos procesos de confrontación 

y división que pueden afectar seriamente al tejido social.28 

A memória, assim, tem por finalidade romper as tendências de vingança 

intergeneracional, substituir vicios e crescente risco da violência pela virtuosidade do respeito 

mútuo. Sem a recordação emancipadora de que estou tratando, o passado não volta ao seu 

posto paradigmático de diretriz e experiência para todos, mantendo-se como um fantasma 

insepulto que mais fomenta a discórdia do que a reconciliação.  

Veja-se que, por inexistir esta memória, ainda há compreensões equivocadas – 

porque parciais também – dos fatos ocorridos no regime militar brasileiro, o que acaba 

influenciando a retroalimentação da própria formação dos presentes e futuros agentes das 

forças públicas, como bem refere Leandro Fortes: 

Ainda não surgiu, infelizmente, um ministro da Defesa capaz de tomar 
para si a única e urgente responsabilidade do titular da pasta sobre as 
forças armadas brasileiras: desconectar uma dúzia de gerações de 
militares, sobretudo as mais novas, da história da ditadura militar 
brasileira. A omissão de sucessivos governos civis, de José Sarney a 
Luiz Inácio Lula da Silva, em relação à formação dos militares 
brasileiros tem garantido a perpetuação, quase intacta, da doutrina de 
segurança nacional dentro dos quartéis nacionais, de forma que é 
possível notar uma triste sintonia de discurso – anticomunista, 
reacionário e conservador – do tenente ao general, obrigados, sabe-se 
lá por que, a defender o indefensável. Trata-se de uma lógica histórica 
perversa que se alimenta de factóides e interpretações de má fé, como 
essa de que, ao instituir uma Comissão Nacional da Verdade, o 
governo pretende rever a Lei de Anistia, de 1979.29 

 

                                                 
27 PÁEZ, Diego, VALENCIA, Jesús, PENNEBAKER, Jaime, RIMÉ, Bartolomeu & JODELET, Davi. (EDS). 
Memoria Colectiva de Procesos Culturales y Politicos. Op.cit., p.40. 
28 BERGER Juan. Y nuestros rostros, mi vida, breves como fotos. Op.cit., p.33. 
29http://brasiliaeuvi.wordpress.com/2010/01/02/a-longa-despedida-da-ditadura/,acessado em 28/06/2011. 
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Ter esta memória significa, pois, poder chorar os mortos e compartilhar seus 

ensinamentos com honra e respeito, extraindo daí a consciência de que violência não devolve 

suas vidas, mas sim homenageia a causa de luta por uma vida democrática e livre.  

As formas possíveis de densificação material de tais demandas podem ser as mais 

diversas, desde a criação de sítios virtuais históricos30, monumentos e museus temáticos, 

projetos conceituais de exposições de arte, fotografia31, música, literatura, filmes, etc., eventos 

comemorativos, dentre outras. Todavia, para tanto, mister é que se criem mecanismos de 

sensibilização pública da Sociedade Civil como um todo, sob pena das políticas públicas 

citadas não surtirem os efeitos necessários.32 Neste ponto, experiências internacionais têm 

ensinado muito sobre a matéria, como diz Louis Bickford:  

Morocco, where debates about how to memorialize former torture 
centers are playing out regularly in the press; Chile, where President 
Bachelet’s proposed “Museum of Memory” has launched vigorous 
debate; and Cambodia, where two of the top four tourist sites in the 
capital city are sites related to genocide. Recognizing the power and 
potential of memorialization, NGOs, victims’ groups, and truth 
commissions from Peru to Sierra Leone have advocated for 
memorialization as a key component of reform and transitional justice 

33 
 

A verdade é que, usando de estratégias adequadas e democraticamente consensuadas, 

as inúmeras formas de memoriais públicos referidas podem contribuir à construção ampla de 

                                                 
30 Veja-se a experiência do International Coalition of Historic Site Museums of Conscience, in 
http://www.sitesofconscience.org/, em especial o vídeo de apresentação de seu trabalho no  
http://www.youtube.com/watch?v=_hNnSGflpAE&feature=player_embedded, acesso em 12/07/2011. Neste 
ponto, é muito consciente para os editores dos Sítios da Consciência que: These are places of memory that take 

deliberate steps both to remember the past and open public dialogue about confronting contemporary legacies. 

Sites of Conscience share the goal of “Never Again”: of preventing past abuses from recurring. They also 

recognize that simply creating a public memorial to that past abuse in no way guarantees that it will not 

reoccur. Instead they work from the premise that the best bulwark against human rights abuse is an active, 

engaged citizenry with the awareness, freedom, and inspiration to stop abuse before it starts. 
31 É muito interessante a afirmação de DE PAULA, 1988, apud ROCHA, in Revista Anistia Política e Justiça de 
Transição, p.101, 2009, ao sustentar que em certas ocasiões, a fotografia pode auxiliar o trabalho de um 

historiador não pela presença de informações, mas pela sua ausência. Nesse caso, ao invés de uma resposta, a 

imagem fornece uma pergunta que leva à procura de outras fontes complementares, quase sempre alterando a 

direção dos estudos e induzindo a novas interpretações. 
32 Questionam KIZA, Ernesto, RATHGEBER, Corene, and ROHNE, Holger-C. Victims of War: An Empirical 

Study on War-Victimization and Victims’ Attitudes Toward Addressing Atrocities. London: Oxford, University 
Press, 2010, p.79: Who should be involved and how? Monolithic state projects with insufficient community 

involvement can be resented by the very people they ostensibly honor…… A memorial can awaken this 

consciousness and return the person to their beginnings, to their intuition and connect them to this quality which 

Andean spiritual teachers call munay, which means the ability to cure the heart. From this source introspection 

and dialogue can begin. 
33 BICKFORD, Louis. Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. Op.cit.,p.61. Diz anda o 
autor que: Deliberate local, national, and international strategies are required to ensure that memorials do not 

undermine other democracy-building efforts but rather complement such initiatives. One of the key actors is 

government, which can play an important role in helping support initiatives through public policy. 
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perspectivas culturais envolvendo diálogos geracionais entre diferentes comunidades, 

engajando novas pessoas e grupos a partir das lições do passado, o que se afigura definitivo na 

delimitação de identidades democráticas compromissadas à proteção dos Direitos Humanos e 

Fundamentais. 

Assim, para além de prevenir a repetição dos abusos cometidos contra direitos e 

garantias fundamentais, os memoriais estabelecem outro tipo de interlocução simbólica com a 

Sociedade (que não exclusivamente a de honrar os que tombaram), provocando certo olhar 

para dentro de cada geração e experiência, fazendo pensar criticamente sobre a história e que 

forças poderosas intestinais da Comunidade fomentaram e mesmo deixaram surgir o gérmen 

da violência e da opressão política.34 

E por que é tão importante a participação social aqui? Quem responde acertadamente 

e pela perspectiva dos atos de tortura perpetrados no regime militar é Arantes e Pontual: 

(...)...a tortura envolve três atores – o torturado, o torturador e a 
sociedade que a permite -, podemos dizer que todos estão silenciados. 
O torturador, porque não irá dizer de sua prática, se não for exigido; o 
torturado não revelará, porque ainda muito raramente lhe é dada a 
palavra, a não ser em situações protegidas e particulares, mesmo 
assim, trata-se sempre de uma experiência dolorosa; e a sociedade, 
como corolário, não a repudia porque tem pouco acesso às 
informações, e é permanentemente estimulada à conivência e à 
banalização da tortura através da contundente propaganda midiática a 
favor de sua prática.35 

 

Em face de sua natureza política controvertida, quaisquer projetos de Memória 

envolvendo regimes de força pública ditatoriais sempre apresentam riscos associados as suas 

promessas, pois dependem dos processos que vão sustentar seus desenvolvimentos e 

administrações – basta lembrar-se dos projetos envolvendo questões étnicas, como na 

Yugoslávia e Ruanda, países em que as profundas divisões sociais provocaram índices de 

violência tremendos. 

Mas persiste a pergunta: Que setores da sociedade e qual o leque de temas deveriam 

estar envolvidos para garantir que a memorização dê suporte mais do que fragilize a justiça e 

                                                 
34 É interessante, neste sentido, a advertência de HAYDEN, Dolores. The Power of Place: Urban Landscapes as 

Public History. Cambridge, MA: MIT Press, 2007, p.31: Although this linkage with moral or collective 

reparations is important, it would be wrong to see memorials and Sites of Conscience only as symbolic 

reparations. This classification does not adequately capture memorials’ potential to provide spaces for civic 

engagement that can support a wide range of democracy-building strategies over the long term.  
35 ARANTES, Maria Auxiliadora de Almeida Cunha e PONTUAL, Pedro. Tortura, desaparecidos políticos e 

direitos humanos. In Brasil. Direitos Humanos: percepções da opinião pública: análises de pesquisa 
nacional/org. Gustavo Venturi. – Brasília: Secretaria de Direitos Humanos, 2010, p.17. Mais adiante ainda refere 
que: o torturado se apresenta como testemunha encarnada de uma ferida que concerne a humanidade inteira. 

Seu corpo ferido se oferece como símbolo, como bandeira onde se inscreve o que nele foi atingido. 
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a democracia? A resposta é simples, todos devem se sentir envolvidos e participantes deste 

processo, pelo simples fato de que o bem da vida que se busca preservar é a liberdade e a 

igualdade, em todas as suas formas, bem como a democracia enquanto valor universal. Sobre 

os temas, todos os que possam ampliar a sensibilização pública à formatação de uma 

cidadania ativa em prol dos Direitos e Garantias Fundamentais – o que envolve as ações que 

referi mais acima.36 

Por estas razões é que a Memória não pode permanecer inerte em face dos fatos 

ocorridos, e com certeza isto tem ocorrido em decorrência dela ser compreendida como 

campo fora do processo político-institucional, relegada ao âmbito soft da esfera cultural, como 

objeto de sofisticação artística que circula em ambiências mais privadas do que públicas 

(exposições de fotos, pinturas, concertos, shows, manifestações literárias isoladas), deixando 

de constituir políticas de Estado e Governo – e, portanto, assistemáticas, sem mensuração de 

alcance social e conscientização comunitária.37 Como diz Theodore Jennings Jr.: 

Whereas truth commissions, judicial processes, police reform, and 
other mechanisms for addressing the past are subject to public 
scrutiny, few nations or communities have developed analogous 
expectations, let alone standards of accountability, for 
memorialization. Yet millions of people mobilize around memorials 
as important spaces for expressing personal connections to political 
issues.38 

 

Decorre daqui também a necessidade de reconhecer a interdisciplinariedade dos 

multifacetados temas que trata esta questão da Memória, a ponto de, inclusive 

internacionalmente, reunir teóricos, práticos e militantes de Direitos Humanos, setores 

públicos e privados que se envolvem com políticas públicas individuais e sociais nesta área, 

nem tanto preocupados em desenvolver prescrições ou fórmulas definitivas no sentido do que 

                                                 
36 Bickford ainda lembra de outras ações específicas nesta direção: Activating a former detention center as an 

ongoing space for citizen engagement on current human rights issues should include human rights activists to 

connect the site and its stories to ongoing prosecutions; urban planners to help guide its physical development 

and public access; educators to integrate its history into school curricula; historic preservationists, artists, and 

exhibit designers to preserve the site as a museum; and tourism managers to promote visitation. 
37 Só para lembrar RICOEUR, Paul. A memória, a história, o esquecimento. Campinas: Unicamp, 2007, p.451 e 
seguintes, pode-se conceber vários tipos de Memória, dentre as quais: (a) memória impedida (p.452), equivalente 
à de Freud (o passado é esquecido intencionalmente por causa do trauma, mas reaparece de forma cíclica, 
exatamente porque ficou reprimida, sendo que no âmbito coletivo ela toma proporções gigantescas; (b) memória 

manipulada (p.455), associada à distorção da memorialização pública; (c) esquecimento comandado (p.459) é o 
esquecimento “imposto” pela autoridade política, por diversas estratégias, inclusive ditatoriais.  
38 JENNINGS JR., Theodore. Reading Derrida / Thinking Paul: On Justice (Cultural Memory in the Present). 
New York: Macmillan, 2010, p.22. Diz ainda o autor que: At worst, excluding memorials from political analysis 

and public accountability can undermine peace-building and reconstruction processes, providing zones of 

“symbolic” politics where both national governments and local constituents may promote divisive or repressive 

messages in ways they could not in other spheres. 
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projetos envolvendo deveriam perseguir, mas mais preocupados em criar estratégias 

inovadoras de sensibilização e consciência social, a partir do que se pode constituir opinião 

pública qualificada para fins de compromisso e integração social.  

A literatura internacional tem feito muitas referências à experiência chilena neste 

âmbito, em especial envolvendo a chamada Villa Grimaldi Peace Park39, onde se construiu 

memoriais muito significativos, tais quais os de Pisagua e Lonquén, dando conta da 

heterogeneidade regional e social dos períodos de repressão, gerando, por sua vez, importante 

proliferação de memorializações no restante do país, com formação de novos movimentos 

sociais (Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos; 

Mujeres de Memória, dentre outros).40  

Uma das iniciativas desenvolvidas na Villa Grimaldi que merece destaque em todo o 

mundo é o chamado Arquivo Oral, financiado pela Fundação Ford e que consiste na 

formatação de um banco de dados de testemunhas de experiências pessoais envolvendo os 

regimes de exceção perpetrados pelos regimes militares no Chile. Em 2010, já com 

financiamento da União Européia, este projeto iniciou suas atividades de expansão expositiva, 

no sentido de abrir ao público com mais recursos virtuais (infra-estrutura, catalogação e 

equipamentos) os dados destes arquivos, contando hoje com cerca de 120 testemunhos 

passíveis de divulgação. 

Ao longo deste processo, conseguiram desenvolver ainda um sistema de consultas 

baseado em programa de busca e catálogo que permite acessar os testemunhos da coleção a 

partir de registros simples e avançados, sendo orientado por resumos de cada um, com 

palavras chaves associadas. Tais dados e informações oportunizaram recentemente a criação 

de 03 documentários educativos desenvolvidos em conjunto com o sistema de educação 

chileno, nominados de Archivos orales, pedagogía y comunicación, os quais podem ser 

encontrados, ao menos em parte, em sítio eletrônico específico.41  

Só para se ter uma idéia dos aspectos simbólicos da Memória, que podem ser 

viabilizados por estratégias e políticas públicas objetivas, cito o exemplo da África do Sul, 

                                                 
39 Lembra o Informe de la Comision de Verdad y Reconciliacion, publicado pela Corporacion Nacional de 
Verdad y Reconciliación, Santiago, 1996, que esta localidade servira antes de espaço para detenções do regime 
militar, onde inclusive ficaram detidas a Presidente Bachelet e sua mãe por longo tempo, agora transformada em 
espaço de memória democrático e aberto ao público.  
40 BICKFORD, Louis. Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. Op.cit., p.74. O autor 
chega a afirmar que: In the wake of Pinochet’s death Chile serves as a productive starting point to explore how 

and whether nations should construct policies for preserving sites with controversial histories. 
41 In http://www.villagrimaldi.cl/archivo-oral/videos-y-documentos.html, acessado em 12/07/2011. Ver também 
o excelente texto de BRETT, Sebastian; BICKFORD, Louis; SEVCENKO, Liz e RIOS, Marcela. In 
Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. June 20-22. Santiago: Gobierno de Chile, 2007. 
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quando construiu o novo prédio da sua Corte Constitucional ao lado do Old Fort Prision, uma 

casa de detenção de presos políticos do Estado. Outro importante ícone sul-africano é o 

Freedom Park, localizado em uma area de 52ha, na localidade de Salvokop Hill, na entrada de 

Tswane – Pretória, Johannesburg.42Vai na mesma linha a iniciativa da cidade de Lima, Peru, 

construindo o espaço urbano que chama O Olho que Chora: 

Este é um trabalho que os Observatórios da Verdade, Memória e Justiça, a serem 

instalados em Universidades brasileiras, conforme o Plano Nacional de Direitos Humanos – 3 

(PNDH-3), em seu Eixo VI, diretriz 24, poderia desenvolver, juntamente com outros 

organismos sociais, como os Comitês Estaduais de Direito à Verdade, Memória e Justiça. A 

partir dele, poder-se-ia implantar políticas públicas de educação no ensino básico, 

fundamental e até o universitário, assim como produzir material à sensibilização pública dos 

movimentos sociais organizados e da comunidade em geral sob os temas em comento. 

Ganha força o argumento de Bickford, no sentido de que: The duty to establish the 

truth can be a form of symbolic reparation for the victims and their families; and memorials, 

if developed as inclusive spaces for dialogue on contemporary issues, can help strengthen 

democratic values and a culture of respect for human rights.43  

Penso que aquele conceito do mesmo autor atinente à Memória como uma chave-

componente de reformas e justiça transicional – referido antes - é muito rico, pois dá o exato 

sentido da intenção pacificadora e de reconciliação das ações públicas voltadas para tanto com 

grupos e bens jurídicos violados contra-majoritários. E é isto que quero tratar agora: da 

legitimidade democrática da memória contra-majoritária enquanto Direito 

Fundamental Social, para depois verificar algumas maneiras de se dar efetividade a ela.  

 

2.1. A legitimidade democrática da Memória contra-majoritária como Direito 

Fundamental Social 

De pronto quero reconhecer que a teoria política tem discutido desde há muito a 

relação sempre tensa entre soberania popular, democracia e Direitos Humanos, perguntando 

se cidadãos livres e iguais devem se conceder reciprocamente Direitos Fundamentais se 

quiserem regulamentar a sua vida em comum por meio do direito positivo, quais seriam estes 

direitos?44 Parte-se aqui do princípio segundo o qual devem almejar legitimidade exatamente 

                                                 
42 http://www.places.co.za/html/freedom_park.html, acesso em 22/08/2011. 
43 BICKFORD, Louis. Unofficial Truth Projects. In Human Rights Quarterly 29, no. 4 (November 2007), 994–
1035, p. 997. 
44 Vale aqui a referência de Jessé Souza, no sentido de que na análise da relação entre autonomia privada e 
autonomia pública, Habermas segue a interpretação predominante do pensamento de Kant e Rousseau, no 
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aquelas regulamentações com as quais todos os possivelmente atingidos poderiam concordar 

como participantes dos discursos racionais, destacando que, nos discursos os participantes, à 

medida que procuram convencer uns aos outros com argumentos, querem atingir visões 

comuns, enquanto nas negociações [Verhandlungen] visam equacionar os seus interesses 

diferentes.45 

Neste quadro de idéias, o nexo interno entre os Direitos Humanos e a soberania 

popular consiste no fato de que os primeiros apresentam-se, ao mesmo tempo, como resultado 

da comunicação política na história, e institucionalizam as condições de comunicação para a 

formação da vontade política racional. Tais direitos – que devem garantir a todos chances 

iguais para conquistarem os seus objetivos privados na vida e uma proteção jurídica 

individual abrangente – possuem evidentemente um valor intrínseco, construído 

historicamente pela sociedade, e não são como que absorvidos no seu valor instrumental para 

a formação democrática da vontade, razão pela qual mantém um fundamento de validade 

axiológico, travestido pelos códigos lingüísticos do direito (notadamente constitucional).46 

A conclusão fática e operacional daquele nexo é a de que as autonomias privada e 

pública pressupõem-se reciprocamente, isto é, o nexo interno da democracia com o Estado de 

Direito consiste no fato de que, por um lado, os cidadãos só poderão utilizar condizentemente 

a sua autonomia pública se forem suficientemente independentes graças a uma autonomia 

privada assegurada de modo igualitário. Por outro lado, só poderão usufruir de modo 

igualitário da autonomia privada se eles, como cidadãos, fizerem uso adequado de sua 

autonomia política. 

No plano da elaboração constitucional, por sua vez, a decisão majoritária irradia sua 

vontade por toda a organização sociopolítica do Estado, cumprindo aos poderes da República 

e seus integrantes conduzirem-se em acordo com os ditames constitucionais. Ao mesmo 

tempo, estas prescrições constitucionais passam a contemplar também os direitos de natureza 

individual, isto é, aqueles que garantem o pleno exercício da autonomia privada dos 

                                                                                                                                                         
sentido de que, neles, os Direitos Humanos moralmente fundamentados e o princípio da soberania do povo 
estariam em uma relação inconfessada de concorrência. Assim sendo, sem desconhecer a tensão entre autonomia 
privada e autonomia pública, enfatiza, no seu estilo reconstrutivo, “a unidade de soberania do povo e Direitos 
Humanos e, portanto, a origem comum da autonomia política e privada” ou a “relação de pressuposição 
recíproca” entre ambas. SOUZA, Jessé. Democracia hoje: novos desafios para a teoria contemporânea. Brasília: 
UnB, 2001, p.120. 
45 Idem, p.148. Registre-se que já se pode perceber desde aqui, ao menos sob o ponto de vista interno, a 
indicação de existência de uma tensão entre validade e faticidade dos comandos normativos que regulam a vida 
social, manifestada inicialmente na relação entre positividade e legitimidade, ou seja, o direito vale não apenas 
porque é posto, e sim enquanto é posto de acordo com um procedimento democrático, no qual se expressa 
intersubjetivamente a autonomia dos cidadãos. 
46 HABERMAS, Jürgen. A Inclusão do Outro: estudos de teoria política. São Paulo: Loyola, 2002, p.132. 
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indivíduos. A legitimidade do Estado Constitucional de Direito é haurida, portanto, 

simultaneamente da soberania popular e da rule of Law. 

De qualquer sorte, pode-se dizer que o modelo de práxis que gera a Constituição 

Moderna, e nela os Direitos Fundamentais, é compreendido de tal modo que os Direitos 

Humanos não são encontrados como dados morais, mas afiguram-se como verdadeiros 

constructos societais, os quais, por serem positivos, não podem ter um status político 

facultativo como a moral47. Como direito subjetivo que se transformam (por exemplo, em 

Direitos Fundamentais transportados para tratados internacionais e para as constituições dos 

Estados Nacionais), apontam para uma positivação com base em entidades legislativas, pela 

via da representação parlamentar, bem como contam com toda a estrutura do Estado Moderno 

(Poder Executivo e Judiciário) à sua efetividade. 

Daqui a rica assertiva de Habermas no sentido de que a idéia dos Direitos Humanos, 

vertida em Direitos Fundamentais, não pode ser imposta ao legislador soberano a partir de 

fora, como se fora uma limitação, nem ser simplesmente instrumentalizada como um requisito 

funcional necessário aos seus fins, considerando-se, assim, que Direitos Humanos e soberania 

popular, em verdade, afiguram-se como co-originários, ou seja, um não é possível sem o 

outro.48 

Ocorre que, a partir desta nova plasticidade normativa que aqueles Direitos 

imprimem nos sistemas jurídicos ocidentais, impõe-se a superação do conceito de direitos 

subjetivos enraizada na tradição lockiana, renovada pelo neoliberalismo, calcada num 

individualismo possessivo que ignora o fato de que reivindicações de direito individuais só 

podem ser derivadas de normas preexistentes, e a bem da verdade reconhecidas de modo 

intersubjetivo por uma comunidade jurídica.49  

Por isso, deve-se livrar a compreensão dos Direitos Humanos do fardo 
metafísico da suposição de um indivíduo existente antes de qualquer 
socialização e que como que vem ao mundo com direitos naturais. 
Juntamente com essa tese “ocidental” é descartada também a 
necessidade de uma antítese “oriental” segundo a qual as 
reivindicações da comunidade merecem precedência diante das 
reivindicações de direito individuais. A alternativa “individualistas” 
versus “coletivistas” torna-se vazia quando se incorpora aos conceitos 
fundamentais  do direito a unidade dos processos opostos de 

                                                 
47 Aliás, Habermas deixa claro que direitos subjetivos são uma espécie de capa protetora para a condução da 

vida privada das pessoas individuais, mas em um duplo sentido: eles protegem não apenas a perseguição 

escrupulosa de um modelo de vida ético, mas também uma orientação pelas preferências próprias de cada um, 

livre de considerações morais. Op.cit., p.156. 
48 HABERMAS, Jürgen. O Estado Democrático de Direito – uma amarração paradoxal de princípios 

contraditórios. In A Era das Transições. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003, p.155. 
49 Op.cit., 158. 
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individualização e de socialização. Porque também as pessoas 
jurídicas individuais só são individuadas no caminho da socialização, 
a integridade da pessoa particular só pode ser protegida juntamente 
com o acesso livre àquelas relações interpessoais e às tradições 
culturais nas quais ela pode manter sua identidade. O individualismo 
compreendido de modo correto permanece incompleto sem essa dose 
de “comunitarismo”.50 

 

Em outras palavras, quer-se com isto elevar a Sociedade a níveis de descentralização 

amplos, que diferencia e autonomiza com a opinião pública qualificada cenários propícios à 

constatação, identificação e tratamento de problemas pertinentes à comunidade como um 

todo. Por outro lado, e é importante deixar isto claro aqui, não há dúvidas de que se impõe a 

necessidade de conversão desta opinião pública autonomamente constituída em decisões 

tomadas por corpos deliberativos também democraticamente constituídos e regulados 

(sufrágio, partidos políticos, parlamento, processo legislativo, administração pública, etc.), 

dentre eles, na espécie, a necessária aprovação da Comissão da Verdade que se encontra no 

Congresso Brasileiro nesta quadra histórica (julho de 2011).51 

O problema é que toda e qualquer decisão política não pode se sustentar somente na 

lógica da vontade das maiorias – mesmo que por amostragem parlamentar e representativa -, 

eis que para aquém ou além delas há interesses e vontades de minorias, igualmente protegidas 

pelo sistema jurídico internacional (através, por exemplo, da Declaração dos Direitos das 

Minorias), e nacional – ex vi a Constituição Brasileira que garante o Direito Fundamental à 

Igualdade e a não discriminação -, decorrendo daí o reconhecimento do que posso chamar de 

Direito à Identidade, no sentido de ser reconhecido como diferente e ter direito à diferença. 

É interessante a posição da Embaixada Americana no Brasil sobre o tema: 

Superficialmente, os princípios da maioria e a proteção dos direitos 
individuais e das minorias podem parecer contraditórios. Na realidade, 
contudo, estes princípios são pilares gêmeos que sustêm a mesma base 
daquilo que designamos por governo democrático: 

                                                 
50 Idem, p.159. Importa lembrar que o autor alemão está consciente, novamente, de que a concepção dos Direitos 
Humanos construída pela Modernidade Ocidental foi a resposta européia às conseqüências políticas da cisão 
confessional, problema este diante do qual outras culturas encontram-se de modo semelhante hoje em dia. Além 
disso, o conflito das culturas dá-se dentro da moldura de uma sociedade mundial na qual os atores coletivos, 
independentemente das suas diferentes tradições culturais, devem concordar, quer queiram quer não, quanto às 
normas da vida em comum. 
51

 Como lembra Habermas, a responsabilidade pela formação da vontade deve, pois, ser assentada numa 
instituição burocrática, uma vez que os discursos apenas geram um communicative power that cannot take the 

place of administration but can only influence it; uma influência limitada to the procurement and withdrawal of 

legitimation. HABERMAS, Jürgen. Struggles for Recognition in the Democratic Constitutional State. In 
BERGUER, Samuel. (ed.) Multiculturalism: Examining the Politics of Recognition. New York: Sendell Editors, 
2006, p.82. 
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• Governo da maioria é um meio para organizar o governo e decidir 
sobre assuntos públicos; não é uma outra via para a opressão. Assim 
como um grupo auto-nomeado não tem o direito de oprimir os outros, 
também nenhuma maioria, mesmo numa democracia, deve tirar os 
direitos e as liberdades fundamentais de um grupo minoritário ou de 
um indivíduo. 

• As minorias — seja devido à sua origem étnica, convicção religiosa, 
localização geográfica, nível de renda ou simplesmente por ter perdido 
as eleições ou o debate político — desfrutam de direitos humanos 
fundamentais garantidos que nenhum governo e nenhuma maioria, 
eleita ou não, podem tirar. 

• As minorias devem acreditar que o governo vai proteger os seus 
direitos e a sua identidade própria. Feito isto, esses grupos podem 
participar e contribuir para as instituições democráticas do seu país. 

• Entre os direitos humanos fundamentais que qualquer governo 
democrático deve proteger estão a liberdade de expressão; a liberdade 
de religião e de crença; julgamento justo e igual proteção legal; e 
liberdade de organizar, denunciar, discordar e participar plenamente 
na vida pública da sua sociedade. 

• As democracias entendem que proteger os direitos das minorias para 
apoiar a identidade cultural, práticas sociais, consciências individuais 
e atividades religiosas é uma de suas tarefas principais. 

• A aceitação de grupos étnicos e culturais, que parecem estranhos e 
mesmo esquisitos para a maioria, pode ser um dos maiores desafios 
que um governo democrático tem que enfrentar. Mas as democracias 
reconhecem que a diversidade pode ser uma vantagem enorme. 
Tratam estas diferenças na identidade, na cultura e nos valores como 
um desafio que pode reforçar e enriquecê-los e não como uma 
ameaça. 

• Pode não haver uma resposta única a como são resolvidas as 
diferenças das minorias em termos de opiniões e valores — apenas a 
certeza de que só através do processo democrático de tolerância, 
debate e disposição para negociar é que as sociedades livres podem 
chegar a acordos que abranjam os pilares gêmeos do governo da 
maioria e dos direitos das minorias.52 

 

Por certo que a diferença que trato aqui não é a tradicionalmente enfrentada pelos 

movimentos de minorias sociais (étnicas, sexuais, religiosas, culturais, etc.), mas o atinente a 

um segmento da Sociedade brasileira em menor número que sofreu violações de origem e 

fundamento comuns, praticada por agentes públicos encarregados da Segurança do Estado. 

Pelo fato deles não representarem a maior parte quantitativa da Nação brasileira – pelo 

contrário -, não merecem o reconhecimento da República sobre os Direitos Civis e Políticos 
                                                 
52 In http://www.embaixada-americana.org.br/democracia/majority.htm, acessado em 01/07/2011. Na mesma 
direção os textos de: HERMAN, Judith. Trauma and Recovery: the Aftermath of Violence: From Domestic 

Abuse to Political Terror. New York: Basic Books, 1997; HAMBER, Barbara and WILSON, Raymond. 
Symbolic Closure through Memory, Reparation and Revenge in Post-conflict Societies. London: Oxford 
University Press, 2001. 
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que lhes foram violados? Em face do desconforto vergonhoso que o tema eventualmente 

possa a trazer à maior parte quantitativa da população – exatamente por desconhecer o 

ocorrido (dentre outras causas) -, pode-se impor silêncio e segredo ao que se passou? 

Afigura-se-me óbvia a resposta negativa às perguntas enunciadas, exatamente por 

reconhecer a natureza de fundamentalidade dos Direitos sob comento, indisponíveis em face 

de interesses privados ou públicos que venham de encontro ao que buscam proteger, ou seja, 

mesmo que alguma Administração Pública em particular ou pessoas físicas e jurídicas de 

direito privado – envolvidos direta ou indiretamente - não desejem dar conhecimento ao 

ocorrido, tal pretensão não se mostra legítima diante das demandas democráticas de uma 

República que quer a Verdade enquanto condição de possibilidade da sua própria história. Por 

tais razões que Bickford insiste com a tese de que: All memorials have both a private side 

(often, their designers are seeking to create a space for mourning, healing, solemnity, and 

personal reflection) as well as a public side. This distinction may be seen in sociological 

terms as the difference between so-called “sacred” and “profane” space.53 

Os fundamentos de validade, pois, dos interesses e direitos – de minorias e maiorias 

– são os valores democráticos constituídos na história da civilização ocidental e suas 

consectárias formatações normativas (Direitos Humanos e Fundamentais), notadamente 

constitucionais, razão pela qual não se apresentam legítimas as pretensões, a meu juízo, de 

minorias que propugnam viewpoints and historical perspectives defended by Holocaust 

deniers, apologists for race discrimination, nostalgic Stalinists, or champions of the 

anticommunist crusade that led to tens of thousands of deaths.54 

Vai nesta direção a postura de um ex-Diretor da Faculdade Latinoamericana de 

Ciências Sociais - FLACSO, no Chile, Dr. Claudio Fuentes, ao dizer que: 

For some the state’s job is to reflect a plural memory, the memory of 
all sides, of society as a whole. Public policies must make it their 
business to reflect diversity, they say. A central question that must be 
addressed is whether there is room for all memories in defining a 
public policy. In my opinion it’s a mistake to approach this question 

                                                 
53 BICKFORD, Louis. Memorialization and Democracy: State Policy and Civic Action. Op.cit., p.89. Ver 
também o texto de LIFTON, Robert Jay and OLSON, Eric. Symbolic Immortality. In ROBBEN, Antonius 
C.G.M. (Editor). Death, Mourning, and Burial: a Cross-cultural Reader. Malden, MA: Blackwell, 2006. Para 
além disto, o autor ainda sustenta que é preciso se perguntar sobre este tema: Who and what should be 

remembered? Must all stories be included? For whom are we remembering? Are all memorials open to 

everyone? Should our memorials focus on serving our immediate needs or take the long view? 
54 DMITRIJEVI, Nenad. Justice beyond blame: moral justification of (the idea of) a truth. In Journal of Conflict 
Resolution, vol. 50, nº 3, jun. 2006, pp. 368-382. Lembra o autor que: Numerous speakers stressed that the 

desire for reconciliation and inclusion must never compromise human rights principles and that the promotion 

of dialogue should never degenerate into an all-permissive relativism. Ver também o texto de HUNTINGON, 
Samuel. The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century. Norman, OKlahoma: University of 
Oklahoma Press, 1991. 
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from the kind of pluralism which says that any vision is legitimate…. 
The state has an essential role in defending and promoting human 
rights. Public policy must embrace the ideal of “Never Again.” So 
public policy can never be neutral in the face of unjustified violence or 
flagrant violation of human rights.55 

 

Efetivamente não se pode aceitar, com base nos argumentos do multiculturalismo e 

da tolerância, somados à idéia de respeito às diferenças, que sejam fomentadas na discussão 

pública destes temas posições que, por si só, são violadoras dos Direitos e Garantias que se 

quer proteger e efetivar nos diálogos e ações constituidores da Democracia. 

Aliás, há várias diretrizes internacionais bem claras neste sentido, basta fazer-se 

referência aos termos da Resolução 60/147, da Assembléia Geral da ONU, de 16/12/2005, 

sobre Princípios e diretrizes básicos sobre o direito das vítimas de violações manifestas de 

normas internacionais e de violações graves do direito internacional humanitário a interpor 

recursos e obter reparações, bem como os princípios reitores das Nações Unidas para 

Migrações Forçadas Internas, nos termos do seu documento E/CN. 4/1998/53/Add.2; 

Resolução nº2175 (XXXVI-0/06), da Assembléia Geral da Organização dos Estados 

Americanos, denominada O direito à verdade, de 6 de junho de 200656. 

A própria Comissão Interamericana de Direitos Humanos, nos termos do seu Informe 

n.37/00, de 13 de abril de 200057, reconhece o Direito à Verdade e mesmo à Memória, 

sustentando que tais direitos implicam conhecer, completa e publicamente, os fatos ocorridos, 

suas circunstâncias específicas e quem participou deles. 

 

3 Considerações Finais 

São nestes espaços públicos e privados que se vai erigir a constituição da Memória 

de fatos, atos e documentos que envolvem períodos do tempo e da vida de uma Nação que 

precisa radicalizar sua identidade democrática, dando oportunidades para que todos tenham 

assegurada a manifestação e participação, pois em tais episódios inexistem dois lados, mas 

apenas um: o da violência violadora.  

                                                 
55 In BRITO, Alexandra Barahona de. et al (eds). The Politics of Memory and Democratization. Oxford: Oxford 
University Press, 2001, p.71. 
56 Que reconhece o direito que assiste às vítimas de violações manifestas aos Direitos Humanos e violações 

graves ao direito internacional humanitário, assim como às suas famílias e à sociedade, em seu conjunto, de 

conhecer a verdade sobre tais violações da maneira mais completa possível, em particular a identidade dos 

autores e as causas, os fatos e as circunstâncias em que se produziram. Registre-se igualmente que na 28ª 
Conferência de Chefes de Estado, os Estados-membros e associados do MERCOSUL adotaram declaração 
reafirmando o direito à verdade de que são titulares as vítimas de violações de Direitos Humanos e seus 
familiares. 
57 Caso 11.481, Monsenhor Oscar Romero, 
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O governo federal, desde a gestão do Presidente Lula (2003/2010), tem gerado 

algumas políticas públicas envolvendo a matéria, dentre as quais se podem destacar: (a) o 

Projeto Direito à Memória e à Verdade, levando a cabo o registro de mortes e desaparecidos 

no período militar; (b) as Caravanas da Anistia, realizando julgamentos públicos de violações 

cometidas contra pessoas no mesmo regime e apresentando pedidos de desculpas oficiais; (d) 

Projeto de Lei ao Congresso Nacional (nº 7.376/2010) à criação de uma Comissão Nacional 

da Verdade; (e) Projeto de Lei Complementar ao Congresso Nacional (nº41/2010), 

regulamentando o direito de acesso à informação pública; (f) proposta de criação do Memorial 

da Anistia.58 

É claro que outras medidas de gestão pública tomadas há mais tempo igualmente têm 

contribuído para o resgate desta Memória, fundamentalmente porque eliminando em parte 

resistências históricas neste sentido. Estou falando, por exemplo, (1) da extinção do Serviço 

Nacional de Informações – SNI; (2) a criação do Ministério da Defesa, adequando os 

comandos militares ao civil; (3) a extinção dos DOI-CODI e DOPS; (4) a criação da 

Secretaria Especial de Direitos Humanos; (5) a criação do Centro de Referência das Lutas 

Políticas no Brasil (1964-1985) – Memórias Reveladas59, coordenado pelo Arquivo Nacional 

da Casa Civil da Presidência da República, organizando e difundindo documentos, 

produzindo estudos e pesquisas sobre o regime político que vigeu entre 01/04/1964 até 

15/03/1985, associando entidades públicas e privadas, mais pessoas físicas que possuam 

documentos relativos à história política do país durante o regime militar; dentre outros. 

Ao lado destas, ainda se tem como registro exemplificativo iniciativas internacionais 

de instituições públicas e privadas (Estado, ONGs, Movimentos Sociais, Atividades de 

Voluntariado, Universidades, etc.) envolvendo:  

(a) Medidas de atendimento individual e familiar centrado no apoio psicológico 

através de trabalho em grupo, terapia individual e familiar, abrindo espaços para que as 

pessoas ou grupos atingidos direta ou indiretamente por atos de violência possam 

compartilhar suas experiências, o que pode ser útil para romper o silêncio e aumentar os 

níveis de consciência social; 

                                                 
58 Conforme informações do texto ABRÃO, Paulo e TORELLY, Marcelo D. As razões da eficácia da Lei de 

Anistia no Brasil e as alternativas para a Verdade e Justiça em relação às graves violações de Direitos 

Humanos ocorridas durante a ditadura militar (1964-1985). In PRADO, Alessandra Martins; BATISTA, 
Cláudia Karina Ladeia e SANTANA, Isael José. Direito à Memória e à Verdade e Justiça de Transição no Brasil: 
Uma história inacabada! Uma República inacabada! Curitiba: CRV, 2011, p.197. 
59 Ver o site www.memoriasreveladas.gov.br .  
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(b) Treinamento de pessoas locais em capacidades de apoio psicossocial para encarar 

e tratar o impacto traumático causado por regimes militares, com apoio e seguimento 

institucional; 

(c) Formação de grupos de auto-ajuda, constituído por sobreviventes de conflitos 

violentos e por familiares dos que morreram ou desapareceram nos regimes militares, gerando 

espaços seguros e amistosos em que pode haver o compartilhamento de experiências; 

(d) Constituição de formas simbólicas de expressão do reconhecimento do ocorrido, 

como cerimônias e rituais, evidenciando ícones sociais que mantenham vivas as lições 

dolorosas do passado (memoriais, parques, placas nas ruas, celebração de aniversários, etc.); 

(e) Criação de sítios virtuais históricos, monumentos e museus temáticos, projetos 

conceituais de exposições de arte, fotografia, música, literatura, filmes, etc., eventos e 

performas comemorativas. Neste sentido, e muito original algumas experiências relatadas por 

Sebastian Brett e outros: 

Memorial forms can encourage us to confront human cruelty by going 
on an inward journey. The “Eye that Cries” memorial in Lima 
manages to combine solemnity with introspection and truth-telling. 
The memorial is composed of a gravel path lined on both sides with 
smooth stones bearing the names of 27,000 victims of Peru’s 20-year 
civil conflict. The circling path leads to a large weeping rock, symbol-
izing the Inca earth goddess Pachamama. As described by its creator 
Lika Mutal, “The labyrinth extends for an 800-meter walk, in which 
the string of names [inscribed on smooth stones] with ages from 0 to 
90 overwhelms the walker, who is faced by life and death. In front of 
the names of the victims resting one against another, our differences 
and truths become hollow; one basically comes up against one’s own 
life and one’s own conscience. 60 

 

Outras experiências ainda operam no sentido da chamada sensibilização de 

contrastes, no sentido de criar memoriais que exponham a história predadora de Direitos 

Humanos e Fundamentais associada a problemas do presente igualmente violadores da 

dignidade humana, como mostram os mesmos autores no caso do Líbano, em que um famoso 

arquiteto, Bernard Khoury, resolver realizar projetos sofisticados em áreas e sítios históricos e 

ainda utilizados por pessoas desamparadas, sem teto, com dificuldades econômicas, etc.: 

The site of one of Khoury’s projects, a luxurious sushi bar, is next-
door to a derelict building still occupied by refugees who live without 
running water or even windows. His discotheque, built underneath the 
vacant site where a massacre of Palestinian refugees took place in 

                                                 
60 BRETT, Sebastian; BICKFORD, Louis; SEVCENKO, Liz e RIOS, Marcela. In Memorialization and 

Democracy: State Policy and Civic Action. Op.cit., p.26. Ver também o texto de SOYINKA, Wole. The Burden 

of Memory, The Muse of Forgiveness. Oxford: Oxford University Press, 2004. 
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1976, emerges from underground only at night. Khoury’s buildings 
celebrate these cruel contrasts. “My entertainment projects are about 
recognizing and confronting different social realities and try to make 
these issues visible”.61 

 
Aliás, como bem lembrado por Alexandra de Brito, a autonomização institucional 

possibilita que as políticas continuem a se desenvolver, mesmo em contexto de indiferença ou 

adversidade social ou política, a exemplo das políticas de reparação que se ampliam para 

novas categorias de vítimas, com as equipes de investigação continuando a abastecer 

processos administrativos e criminais de novas informações.62 

No Brasil, têm-se notícias de eventos de formação e sensibilização da opinião 

pública sobre a matéria em discussão, com a participação do Ministério da Justiça, a saber: (1) 

III Semana Jurídica da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - Unidade Universitária 

de Paranaíba, discutindo exatamente o tema da Verdade, Memória e Justiça; (2) III Semana de 

Estudos Jurídicos das Faculdades Integradas de Paranaíba FIPAR/UEMS, tratando de temas 

correlatos; (3) Exposição Direito à Memória e à Verdade: a Ditadura no Brasil 1964-1985; (4) 

I Encontro Brasil - Argentina de Direito à Memória e à Verdade e Justiça de Transição, 

organizado pelo Curso de Pós-Graduação em Direitos Humanos da Universidade Estadual de 

Mato Grosso do Sul - Unidade de Paranaíba e pela UMSA - Universidad del Museo Social 

Argentino; (5) I Feira de Livros do Encontro Internacional de Direitos Humanos: Livros da 

Resistência ; (6) I Mostra de Cinema Nacional com ênfase em Direitos Humanos; (7) I 

Concurso Estadual de Mato Grosso do Sul na área de Direitos Humanos em Homenagem à 

Ivan Akselrud de Seixas, Maurice Politi; (8) I Concurso FIPAR/UEMS/UFMS/UMSA de 

Pôsteres Científicos com a temática: Direito à Memória e à Verdade e Justiça de Transição.63 

Resta claro, pois, que a questão da Memória diz diretamente com a Democracia que 

se tem e se quer, sustentada na idéia de que qualquer concepção contemporânea dela cannot 

exist without justice based on a single incontrovertible truth, free from corruption and denial. 

E mais, funcionando esta memória como verdadeira irrupção, como no caso do Chile, ela 

pode eclodir como evento que desencadeia ativismos renovados em torno da questão de 

injustiça passada, gerando ciclos mais amplos de extensão, o que permite a cada geração 

interpretar o sentido das atrocidades do passado por si própria, de modo que os consensos 

sobre aquelas épocas eventualmente sejam alterados, modificados e revisados, para suprir as 

                                                 
61 Idem. 
62 BRITO, Alexandra Barahona de. A justiça transicional e a política da memória: uma visão global. Op.cit., 
p.71. 
63 Conforme informações colhidas no site http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJ20BF8FDBPTBRIE.htm, 
acessado em 10/10/2011. 
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necessidades do novo.64 Entende-se, desta forma, a relevância do argumento de que: the 

state’s responsibility for memory initiatives should be transversal—shared and developed in 

different ways by different government departments, such as education, health, and gender 

equality. In Chile one example is the work undertaken by the Ministry of Public Property to 

create a map of public buildings used as detention centers during the dictatorship.65 

Por outro lado, como diz Imere Kértez (...) enquanto o homem sonhar – as coisas 

boas ou ruins –, enquanto o homem tiver histórias sobre as origens, lendas universais, mitos, 

haverá literatura, a despeito do que e do quanto falem da sua crise. A verdadeira crise é o 

completo esquecimento, a noite sem sonhos (...). 66 

Há muito ainda o que fazer. 
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ANISTIA CONSTITUCIONAL: A ESCOLHA DA BASE JURÍDICA COMO 
ESTRATÉGIA PARA DIZER “NÃO”1 

 
CONSTITUTIONAL AMNESTY: THE CHOICE OF LEGAL BASIS AS A STRATEGY 

TO SAY "NO" 
 

Virgínia Colares (UNICAP) 
RESUMO 
 
A análise crítica do discurso jurídico (ACDJ) da decisão de nº RE 285012 do STF contra o acórdão do TJSP, que 
indeferiu mandado de segurança contra a USP de docente exonerada por alegada perseguição política, durante o 
regime militar, sinaliza violação aos direitos humanos. Como resultado da análise, constata-se que, ao contrário do 
que prevê a doutrina jurídica acerca do princípio da fundamentação, a construção textual reflete uma decisão política, 
ignorando o art. 8º das ADCT (anistia constitucional), evocado pela professora da USP, e levando em conta, 
exclusivamente, a súmula nº 279/1963 do STF, a denominada “ditadura togada”. 
 
ABSTRACT 
The critical analysis of legal discourse (ACDJ) of the decision to No. RE 285012 from the Supreme Court against the 
decision of the TJSP, rejecting an injunction against the USP professor relieved for alleged political persecution 
during the military regime, signals human rights violations. As a result of the analysis, it appears that, contrary to 
what provides the legal doctrine on the principle of reasoning, the textual construction reflects a political decision, 
ignoring the art. 8 of ADCT (constitutional amnesty), evoked by a professor at USP, and taking into account 
exclusively the scoresheet No. 279/1963 of the Supreme Court, the so-called "dictatorship robe." 
 
Palavras-chave: 
1. direito líquida e certo;   2. anistia constitucional;  3. “ditadura togada”. 
 
Keywords: 
1. clear legal right;  2. constitutional amnesty;  3. "Dictatorship robe." 
 
 
INTRODUÇÃO 
 

“Toda a memória é subversiva porque é diferente. Todo o projeto de futuro também (...). 
O sistema encontra seu paradigma na imutável sociedade das formigas. Por isso se dá 
mal com a história dos homens: pelo muito que esta muda. E porque, na história dos 
homens, cada ato de destruição encontra sua resposta – cedo ou tarde – num ato de 
criação.”  

Eduardo Galeano 
As veias abertas da América Latina2 

 

                                                 
1 Este trabalho integra as atividades de pós-doutorado desenvolvidas sob a orientação do Prof. Dr. Menelick 
Carvalho Netto no Programa de Pós-graduação em Direito da Universidade de Brasília UnB.  
Agradeço, ainda, a Bruno Colares Soares Figueiredo Alves (OAB-SP 294.272) pela leitura atenta e pelas sugestões. 
2 Epígrafe encontrada e reproduzida a partir da dissertação de: GASPAROTTO, Alessandra. “O TERROR 
RENEGADO”: uma reflexão sobre os episódios de retratação pública protagonizados por integrantes de 
organizações de combate à ditadura civil-militar no Brasil (1970-1975).  2008.  271 f. Dissertação (Mestrado em 
História) - Programa de Pós-Graduação Em História  da  Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 
2008. 

11126



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 A análise aqui apresentada constitui parte de um programa de pesquisas, desenvolvido 

pelo GP Linguagem e Direito (CNPq), que busca construir procedimentos teórico-metodológicos 

para análise crítica dos textos produzidos na prática social da justiça, tanto dos textos legislativos 

como das peças processuais autênticas, observando a construção do discurso jurídico nas 

diferentes situações de interação. Busca-se identificar as estratégias pelas quais se textualizam os 

discursos jurídicos.  

  No âmbito do GT 25: Justiça de transição: verdade, memória e justiça, esta comunicação 

realiza a análise do documento autêntico recurso extraordinário interposto contra acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu mandado de segurança contra a USP 

de docente exonerada por alegada perseguição política durante o regime de exceção militar - 

anistia constitucional. Sendo a docente Ângela Maria Mendes de Almeida que teve seu 

companheiro, o jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, torturado e morto nas dependências 

do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de Defesa Interna (DOI-

Codi) à época de seu afastamento da USP, observamos quais os enquadramentos jurídicos 

nacionais (reparatórios, criminais, de responsabilidade) adotados na decisão do caso relacionado 

ao desaparecimento e tortura de pessoas no regime militar brasileiro. 

 Os estudos do funcionamento estratégico em situações autênticas de uso, a partir da noção 

de linguagem como uma atividade social, após o giro linguístico (Wittgenstein, 1953), faz 

ancoragem na etnometodologia, como episódio (Hymes,1962); na noção de tipo de atividade 

(Levinson,1978); na proposta de evento comunicativo (Saville-Troyke, 1982) e pela pragmática3 

como evento de fala (Gumperz, 1982), recentemente, nomeados e agrupados na noção de gêneros 

do discurso, uma espécie de "translinguística" pois ultrapassa a visão de língua como sistema, 

incorporando fatores extralinguísticos como contexto de fala, relações interpessoais entre os 

interlocutores, visões de mundo, e até mesmo, o momento histórico, inspirados nos estudos de 

Mikhail Mikhailovich Bakhtin. 

  As dificuldades e potencialidades dos métodos da linguística aplicados ao estudo de 

questões de textualidade e discursividade nos materiais verbais e não verbais produzidos na 

instituição jurídica suscitam uma revisão inevitável e emergente dos estudos tradicionais da 

hermenêutica jurídica - direito como ciência da interpretação - para contemporizar as atividades 

                                                 
3 O termo “pragmática”, neste trabalho, refere-se exclusivamente aos estudos dos atos de fala na perspectiva da 
filosofia da linguagem ordinária, sem nenhuma semelhança ou aproximação com o “pragmatismo” estadunidense 
para o qual a justiça é aquilo que decidem os tribunais. 
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de produção de sentido no Direito pelo reconhecimento de alguns impasses epistemológicos que 

inquietam a cultura jurídica contemporânea4. 

  Parte-se do pressuposto de que o discurso tem o poder construtivo tríplice de (1) produzir 

e reproduzir conhecimentos e crenças por meio de diferentes modos de representar a realidade; 

(2) estabelecer relações sociais; (3) criar, reforçar ou reconstituir identidades (FAIRCLOUGH, 

2001). A análise crítica do discurso (ACD) procura encontrar, nos textos analisados, evidências 

de como as estruturas e práticas sociais afetam e determinam as escolhas dos elementos 

linguísticos utilizados num texto, e que efeitos estas escolhas linguísticas podem ter sobre as 

estruturas e práticas sociais como um todo. O termo crítica é usado para indicar que esta forma 

de análise linguística tem como objetivo expor os laços ocultos entre linguagem, poder e 

ideologia. Assim, do ponto de vista da ACD, nenhum texto é neutro ou imparcial, todos 

perpassam ideologia; os textos são vistos como "personificações de uma série de práticas 

discursivas institucionais e políticas" (SAMPSON, 1994, p.106). No gênero textual "decisão 

judicial", as posições de poder são particularmente assimétricas: primeiro, entre o juiz e o réu; 

segundo, entre o juiz e qualquer outra pessoa direta ou indiretamente envolvida na interação 

legal, ou seja, o juiz, institucionalmente, controla as relações interpessoais e sociais nesses 

eventos comunicativos. 

  As práticas linguísticas produzem e são produzidas por práticas sociais - "através do 

contato com textos marcados por desigualdade de poder, os sujeitos linguísticos/ sociais são 

treinados a assumir certas posições de poder nos textos que produzem e consomem”. (KRESS 

1989, p.449). A linguagem legal estabelece uma relação bidirecional entre discurso e sociedade. 

Devido a seu acesso especial e seu controle sobre meios de comunicação, membros privilegiados 

do sistema jurídico podem influenciar estruturas textuais e, consequentemente, podem também 

influenciar os valores, as atitudes e as formas de comportamento dos recipientes dos textos legais. 

 As condições de uso da linguagem no âmbito do direito abrangem múltiplos aspectos, 

simultâneos e sucessivos, no contexto institucional da justiça, criando um “novo objeto”, devendo 

extrapolar a mera análise linguística para construir um objeto de estudo de natureza 

                                                 
4 O mundo jurídico, na escritura de sua doutrina, remete reiteradas vezes aos brocardos latinos “clara non sunt 
interpretanda” e “interpretatio cessat in claris” para tratar as questões da enorme crise de interpretação pela qual 
passa, entretanto reproduz, de maneira maniqueísta, os modelos dicotômicos da retórica da antiguidade com os 
dualismos (vistos como absolutos e excludentes): “abstrato” vs. “concreto”; “material” vs “formal”; “objetivo” vs 
“subjetivo”, etc. Sobre a construção de sentido no Direito, consultar o artigo: COLARES, Virgínia. Direito, 
produção de sentido e o “regime de liberdade condicional”. Revista da Pós-graduação em Direito da UNICAP. 
Recife, v.1, p.207 - 249, 2002. 
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transdisciplinar: os usos da linguagem regidos pelos princípios jurídicos5. Pois nem a linguagem 

ocorre num vácuo social, tampouco a realização do direito é uma questão exclusivamente 

linguística ou mesmo retórica. 

 Para a ACD, a ideologia é mais facilmente entendida, não como uma imagem distorcida 

do real, uma ilusão, mas como parte do real social, um elemento criativo e constitutivo das nossas 

vidas enquanto seres sociais. A ideologia opera por intermédio da linguagem e esta é um meio de 

ação social, deveremos, também, reconhecer que a ideologia é parcialmente constitutiva daquilo 

que nas nossas sociedades ocidentais denominamos de “a realidade”. (PENNYCOOK (1994); 

WIDDOWSON (1995)). Essa concepção crítica da ideologia, ligando-a a processos de 

manutenção (mas também de contestação) de relações de poder assimétricas, a sistemas de 

dominação, denota uma preocupação com o modo como os sujeitos se envolvem em processos de 

transformação, destruição ou reforço das suas relações com os outros e com o real social. Nesta 

acepção, a ideologia não é, portanto, uma ofuscação da verdade que leva a uma falsa consciência, 

mas uma verdade particular com implicações na ordem e no real sociais e na consciência que 

deles têm os sujeitos. (THOMPSON, 1990) 

 

ANÁLISE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO 

 

 O documento jurídico - recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de 

Justiça do Estado de São Paulo - faz parte de um diálogo entre uma ex-professora da USP e o 

poder judiciário brasileiro. Num primeiro momento processual, a ex-professora requereu ao poder 

judiciário do estado de São Paulo, através de mandato de segurança “/.../contagem de tempo 

relativo a período em que se encontrava desligada da USP/.../” alegando que seu pedido de 

exoneração decorreu de perseguição política durante o regime de exceção/exclusão da ditadura 

militar. 

  O agravo regimental no recurso extraordinário interposto autêntico, datado em 

14/06/20056, objeto deste estudo, está estruturado em cinco partes textuais, a seguir: (1) 

identificação ou ementa; (2) acórdão, (3) relatório; (4) voto e (5) decisão.  

 
1. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ANÁLISE  

                                                 
5 Essa asserção já foi feita em outros trabalhos por mim publicados. 
6 O advogado da professora deu entrada no recurso em 31/01/2001. 
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2. DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA STF Nº 279. 
3. 1. O deslinde da controvérsia dos autos depende de reexame de fatos e  
4. provas, incompatível com a via extraordinária. 
5. 2. Agravo regimental improvido. 

Fragmento 01 
 

 O Fragmento 01 - parte (1) identificação ou ementa - faz uma sinopse do julgado e 

informa, com uso da expressão “agravo regimental” que se trata de revisão da decisão do(a) 

relator(a) em negar o recurso extraordinário. Apesar de admitir que “/.../o deslinde da 

controvérsia dos autos depende de reexame de fatos e provas/.../”, o (a) relator (a) não examina 

nem fatos nem provas, respalda-se na súmula do próprio STF de nº 279 que prescreve a 

impossibilidade de revisitar o processo e o diálogo estabelecido entre a ex-professora da USP e o 

Estado de São Paulo em primeira instância, negando o próprio argumento do STF de que a 

questão carece do reexame que, efetivamente, não foi feito. 

  Como se vê abaixo, a súmula referida que constitui a base jurídica para o julgamento data 

dos anos 1960, período da ditatura militar no país: 

STF Súmula nº 279 - 13/12/1963 - Súmula da Jurisprudência Predominante do Supremo 
Tribunal Federal - Anexo ao Regimento Interno. Edição: Imprensa Nacional, 1964, p. 
127. 
Simples Reexame de Prova - Cabimento - Recurso Extraordinário 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário7. 

   

  A análise da transitividade explicita que o verbo deslindar, substantivado na linha (03) – 

“O deslinde”, remete à “averiguar as demarcações de; descobrir; aclarar; apurar; investigar; 

desenredar; desenvencilhar”, na maioria dos dicionários, pertencendo assim ao mundo físico – do 

fazer/ agir – na perspectiva da Gramática Sistêmico Funcional (doravante GSF). Ao utilizá-lo 

numa construção frasal cuja ação verbal indica o processo verbal “depende” na mesma linha 

(03)- do mundo das relações abstratas-, o enunciador transfere a realidade que está sendo 

construída no texto para o campo existencial, do “acontecer”, do “ser criado” que o isenta da 

responsabilidade do agir sobre o mundo. Assim como o faz dispensar o “reexame de fatos e 

provas” (linhas 3 e 4) ao evocar a súmula nº 279 do STF. O enunciador usa como base para seu 

julgamento uma jurisprudência em detrimento da anistia constitucional evocada pelo advogado 

da professora. 

                                                 
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Súmulas. Disponível em:  
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=279.NUME.%20NAO%20S.FLSV.&base=ba
seSumulas Acesso em 08 jul. 2011. 
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6. A C Ó R D Ã O 
 

7. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 
8. Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do  
9. Senhor MCM, na conformidade da ata de julgamento e das notas  
10. taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso  
11. de agravo, nos termos do voto da Relatora. 

 
12. Brasília, 14 de junho de 2005. 

 
13. EG – Relatora 

Fragmento 02 
 

 Acima, o Fragmento 02 registra a decisão judicial, do tipo acórdão, da Segunda Turma de 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, em negar provimento ao recurso de agravo requerido 

pela ex-professora da USP. O descompasso de tempo é notório, pois remete aos anos 2000, 

período de resgate do estado democrático de direito no Brasil. A despeito de afirmar que 

“/.../Vistos, relatados e discutidos estes autos/.../” (linha 07) acontecimentos que se configurariam 

como um reexame de fatos e provas, a construção do texto nos permite inferir que se trata de 

mera construção formulaica e não compatível com o campo semântico dos verbos do eixo do 

mundo físico, do fazer/ agir (ver) e processos verbais do mundo do dizer (relatar, discutir) 

(HALLIDAY; MATTHIESSEN, 2004, p.172).  

  Magistrados, ao tomar decisões, têm liberdade assegurada pelo princípio do livre 

convencimento motivado a evocar as leis, súmulas ou outros diplomas legais para fundamentar 

suas decisões. Um pedido feito ao estado brasileiro em 2000, com base no Ato das disposições 

constitucionais transitórias (ADCT, art. 8º) e seus desdobramentos tais como o posterior Decreto 

nº 7.037 de 21 de dezembro de 2009 que aprova o Programa Nacional de Direitos Humanos - 

PNDH-3 ao ser respondido com base na jurisprudência da súmula nº 279 - 13/12/1963, no 

mínimo, sinaliza a interpretação de textos em contextos díspares. A questão da referenciação, na 

cena enunciativa, aciona os referentes, no caso a base jurídica, e as unidades lexicais constituem 

os objetos-de-discurso ((APOTHÉLOZ; BÉGUELIN (1995), MARCUSCHI; KOCH (2002), 

MONDADA (2003) ), resultantes de um processo dinâmico e intersubjetivo estabelecido no 

âmbito das relações interacionais). Nessas circunstâncias, a fundamentação jurídica de uma 

decisão judicial é construída a partir da atividade interativa de geração de referentes no interior 
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do discurso: eles são introduzidos, conduzidos, retomados, identificados no texto, modificando-se 

à medida que o discurso se desenrola, de acordo com o projeto de dizer dos locutores. Assim 

como o uso do verbo “acordar” (linhas 6, 7) remete a “resolver de comum acordo; pôr de acordo; 

harmonizar” que evocam aquilo que Kress (1989) denomina de estabilidade e persistência de 

determinadas formações discursivas, no nosso caso, o discurso jurídico formulaico: 

 

/.../ o produto de sistemas ou padrões de relações de poder que possuem uma certa 
estabilidade e persistência numa dada sociedade. Os gêneros [textuais] são portanto 
códigos de relações de poder, e como tal tornam acessíveis certas posições de poder aos 
[seus] participantes /.../. Estas estruturas genéricas codificam relações de poder que são 
produzidas e reproduzidas nas interações e eventos linguísticos. (KRESS, 1989, p. 
450) 
 

Como “códigos de relações de poder” a 2ª turma de ministros do STF, em seção de agravo 

regimental no recurso extraordinário, resolve “/.../na conformidade da ata de julgamento e das 

notas taquigráficas, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso de agravo, nos 

termos do voto da Relatora” (linhas 9-11), fundamentado exclusivamente na súmula nº 279 do 

STF. 

 

14. R E L A T Ó R I O 
 

15. A Senhora Ministra EG: Eis o teor do despacho agravado: 
16. 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra 
17. acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que  
18. indeferiu mandado de segurança nos termos da seguinte ementa: 

 
19.  ‘UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – Servidora desligada da autarquia a  
20. pedido – Contagem de tempo relativo a período em que se encontrava  
21. desligada da USP – Impossibilidade – Não demonstrada relação causal 
22.  entre a exoneração e alegada perseguição política durante regime  
23. militar – Anistia constitucional – Inaplicabilidade –Inexistência de vínculo  
24. funcional durante o período –Recursos oficial e voluntário providos.’ (fl. 197) 

Fragmento 03 
 
  O mandado de segurança caracteriza-se como: 

 
/.../o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com 
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito 
individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, 
lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e sejam 
quais forem as funções que exerça. (MEIRELLES, 1997, p. 21) 
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A questão do “direito líquido e certo” remete àquele direito com prova pré-constituída, ou seja, 

reafirma o fato de não haver possibilidade de se juntar prova aos autos após a impetração do 

mandado de segurança, pois remete à ação de rito sumaríssimo, com status de remédio 

constitucional, pela qual a pessoa que sofrer ilegalidade ou abuso de poder ou mesmo receio de 

sofrê-la, oriundo de autoridade pública. Na investigação do andamento processual, encontramos 

relação próxima entre a data do pedido de exoneração da professora Ângela Maria Mendes de 

Almeida com a data na qual seu companheiro foi torturado e morto:  

 
/.../o jornalista Luiz Eduardo Merlino foi preso na casa de sua mãe e levado para as 
dependências do Destacamento de Operações de Informações – Centro de Operações de 
Defesa Interna (DOI-Codi), em São Paulo, um dos principais centros de repressão de 
presos políticos do período da ditadura civil-militar. Torturado por 24 horas ininterruptas 
no “pau-de-arara” e abandonado em uma solitária, a chamada cela-forte, Merlino morreu 
quatro dias depois, em 19 de julho de 1971. (MERLINDO, on line) 

  

 Diante das circunstâncias acima relatadas, a “alegada perseguição política durante 

regime militar” (linhas 22, 23) se configura mais concreta (e menos “alegada”) do que atribuem o 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e o STF. Além disso, o argumento que a professora 

“Não demonstrada relação causal entre a exoneração e alegada perseguição política durante 

regime militar/.../” (linhas 21-23) resta enfraquecido com o fato de o companheiro ter sido 

torturado e morto na mesma época. 

 

25. Sustenta a recorrente, em síntese, que faz jus à anistia prevista no art. 
26. 8º do ADCT, pois, embora tenha efetivamente pedido sua exoneração,  
27. tal ato foi realizado em razão de pressões políticas e da ameaça de  
28. prisão, por ser ela integrante do Partido Operário Comunista (POC). 

 
29. 2. O Tribunal a quo indeferiu a pretensão da recorrente, por entender 
30. que não ficou satisfatoriamente comprovada a ligação entre a sua  
31. exoneração e pressões exercidas sobre ela por motivos políticos.  
32. Transcrevo: 

 
33. ‘Com efeito, a apelada não possuía, à época 
34. dos fatos, a condição de servidora pública, afastada, demitida ou  
35. dispensada do serviço público, para que pudesse ser alcançada  
36. pelos efeitos da anistia. 

 
37. No caso vertente, o desligamento da apelada 
38. de sua função exercida na autarquia se deu por vontade própria,  
39. não tendo sido comprovada culpa ou qualquer responsabilidade  
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40. da apelante no desligamento da apelada em razão de sua  
41. atuação política. 

 
42. Mesmo a coação moral sofrida por parte dos órgãos da  
43. repressão a que se refere a r. sentença recorrida, data vênia,  
44. não se encontra devidamente comprovada. 

 
45. De fato, os documentos juntados aos autos 
46. pela apelada demonstram que ela passou a ser identificada  
47. como militante do Partido Operário Comunista em data  
48. posterior à exoneração, ou seja, dezembro de 1967. 

 
49. Diga-se, aliás, que no ano de 1968, apesar de 
50. não mais fazer parte dos quadros funcionais da autarquia, 
51.  consta que ela freqüentava ainda o curso de Ciências Sociais  
52. da USP, tendo colado grau no final do referido ano.’ (fls.  
53. 200/201) 

Fragmento 04 
 

  Mais uma vez, o documento é tecido com a argumentação de que “/.../não ficou 

satisfatoriamente comprovada a ligação entre a sua exoneração e pressões exercidas sobre ela por 

motivos políticos.” (linhas 30-31) O modalizador “satisfatoriamente” beira a ironia, pois o fato de 

ter o marido torturado e morto não é suficiente, nem prova “satisfatoriamente” que a professora 

se sentiu atingida/ perseguida pelo estado de exceção da ditadura militar? O modalizador 

“satisfatoriamente” (linha 30) relacionado a “comprovada a ligação entre a sua exoneração e 

pressões exercidas sobre ela por motivos políticos” (linhas 30, 31) surpreende pela conjuntura 

dos fatos ocorridos à época com o marido da “recorrente”. Até o momento, 37 anos depois da 

morte do seu companheiro Luiz Eduardo da Rocha Merlino, assassinado sob a guarda do DOI-

CODI-SP em 1971, a ação declaratória na área cível contra o coronel reformado do Exército 

Carlos Alberto Brilhante Ustra, ainda está em tramitação. 

  O verbo “sustentar” (linha 25) é usado estrategicamente para assinalar a ação de 

“fortificar; afirmar com empenho; defender; opor-se a; pelejar a favor de; defender com 

argumentos etc”, visto que seu campo semântico primário é do domínio do mundo material que 

evoca a ação de “impedir que alguma coisa caia; segurar por baixo”. O que é sustentado é a 

asserção de que a professora “faz jus à anistia prevista no art.8º do ADCT” (linhas 25-26). O 

enfraquecimento da estrutura frasal ocorre com a introdução do operador argumentativo 

“embora” (linha 26) que introduz a afirmação de que a professora da USP pediu sua exoneração, 

“efetivamente” (linha 26). Fato que não é negado em momento algum, o que se quer provar é que 
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tal pedido ocorreu por coação. Entretanto o texto atual traz, intertextualmente, do processo 

fragmentos da decisão anterior do tribunal a quo: “Mesmo a coação moral sofrida por parte dos 

órgãos da repressão a que se refere a r. sentença recorrida, data vênia, não se encontra 

devidamente comprovada.” (linhas 42-44). Como comprovar uma “coação moral sofrida”? 

   O Ato das disposições constitucionais transitórias (ADCT) em seu Art. 8º, prescreve: 

 
É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até a data da 
promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de motivação 
exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou complementares, aos que 
foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, asseguradas as 
promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto ou graduação a que teriam direito 
se estivessem em serviço ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade 
previstos nas leis e regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades 
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos 
regimes jurídicos. 

 

 Como se vê, o documento da anistia constitucional prescreve que basta a pessoa se sentir 

“atingida”, pois, “coação moral” instaura-se no âmbito da interioridade e subjetividade. Podemos 

afirmar também que “entender” (linha 29) é um verbo de percepção, integrante dos processos 

mentais da GSF, aportado na modalidade epistêmica – eixo da crença -, indicando seu grau de 

certeza e comprometimento, apenas. Segundo Laurent Jenny (1979, p.: 14): “A intertextualidade 

designa não uma soma confusa e misteriosa de influências, mas o trabalho de transformação e 

assimilação de vários textos, operado por um texto centralizador, que detém o comando do 

sentido.” Essa construção textual da relatora do documento sob análise, reflete o projeto de dizer 

dos locutores do STF ante o agravo regimental no recurso extraordinário da viúva – a ex-

professora da USP – de um jornalista morto durante a ditadura militar.  

  Para Bakhtin (1988), a língua se harmoniza em conjuntos, pois não é um sistema abstrato 

de normas, mas sim uma opinião plurilíngue concreta sobre o mundo. Segundo o autor, o 

conceito de relações dialógicas que se manifestam no espaço da enunciação faz ancoragem na 

ideia de que: “Todas as palavras e formas que povoam a linguagem são vozes sociais e 

históricas, que lhe dão determinadas significações concretas e que se organizam no romance em 

um sistema estilístico harmonioso[...]” (BAKHTIN, 1988, p. 100). Na agenda da ACD, a 

intertextualidade age de maneira estratégica, Fairclough (2003) distingue dois tipos de relações 

nos textos: as relações internas (´in praesentia´ – sintagmáticas: entre elementos presentes no 

texto), que incluem a semântica, a gramática, o léxico e a fonologia e as relações externas (´in 
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absentia´ – paradigmáticas: entre elementos presentes e outros ausentes), que envolvem escolhas 

textuais. Para o autor: “O que é ´dito´ em um texto é ´dito´ em relação a um lastro cultural do 

´não-dito´. Com a intertextualidade, os subentendidos ligam um texto a outros textos, ao ´mundo 

dos textos´.” (FAIRCLOUGH, 2003, p. 40). 

 As falas trazidas, intertextualmente, do processo são, portanto, incorporadas ao projeto de 

dizer que quem as introduz ao texto que está sendo construído. O operador argumentativo “aliás” 

(linha 49), por exemplo, funciona como indicador da conveniência do enunciado para apresentar 

informações introduzidas oportunamente, ou seja, para reiterar o único argumento jurídico deste 

acórdão amparado pela súmula nº 279 de 13/12/1963. 

 

54. 3. Conforme apontado no parecer do Ministério Público Federal, o  
55. acolhimento das alegações da recorrente pressupõe o revolvimento das  
56. provas trazidas aos autos, providência inviável em sede extraordinária  
57. pelo óbice da Súmula STF nº 279. 

 
58. 4. Diante do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.” 

 
59.  A agravante sustenta que a admissão do seu recurso extraordinário  
60. prescinde do reexame de fatos e provas. Alega que o art. 8º do ADCT  
61. exige apenas que o requerente da anistia tenha sido “atingido”, não  
62. sendo necessário que o solicitante seja punido ou afastado por motivos  
63. políticos. Por isso, estando comprovado que ela pediu demissão da  
64. Universidade de São Paulo em razão da sua militância política, deve  
65. receber os benefícios da anistia em debate. 

 
66. É o relatório. 

Fragmento 05 
 
 As linhas 54-57, terceiro item na argumentação do voto da relatora, mais uma vez remete 

à Súmula STF nº 279, introduzindo-a por meio de processos verbais do mundo físico, como o 

item lexical “apontar”, usado metaforicamente para sugerir um mero registro do “parecer do 

Ministério Público Federal” que “pressupõe o revolvimento das provas trazidas aos autos”, 

contra argumentando imediatamente com a inviabilidade técnica da supracitada súmula. Ou 

seja, a “recorrente”, em 20/09/2000, pede ao Procurador-Geral da Republica, através da 

petição avulsa de nº84784/2000 para que seu processo seja revisto e só em 23/08/2005 a 

resposta negativa é dada por impossibilidade imposta pela jurisprudência da súmula do STF 

nº 279 e é dada baixa definitiva dos autos do RE 285012, através da guia de nº 476 - TJ/SP. A 
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relatora usa a base jurídica da jurisprudência da súmula para dizer “não” em detrimento da 

base jurídica da anistia constitucional.  

  O quarto item da argumentação (linha 58) registra em negrito a negão do pedido, 

continuando nas linhas subsequentes (59-65) informações análogas às das linhas 25-28. 

 
67. V O T O 

 
68. A Senhora Ministra EG - (Relatora): O Tribunal a quo  
69. entendeu que a agravante não comprovou devidamente que a sua  
70. demissão da Universidade de São Paulo tenha sido provocada em  
71. virtude de sua militância política no Partido Operário Comunista. 

 
72. Conforme a própria agravante ressalta nas razões do seu recurso 
73. extraordinário, esse entendimento resultou de dois fundamentos: 

 
74. “Valoração exatamente errada da qualificação da 
75. prova. Pois o ‘writ’ demonstra a intensa atividade política  
76. anterior e posterior à carta de demissão da recorrente,  
77. explicando que a demissão não foi voluntária e sim para evitar  
78. sua prisão. 
79. (...) 
80. É que provada a militância política da Recorrente no 
81. período da ditadura militar e particularmente no período a que  
82. se refere a carta de demissão supostamente voluntária, resulta  
83. que o pedido de demissão ‘INVOLUNTÁRIO’, FORÇADO  
84. atingiu a Recorrente por razões exclusivamente políticas” 

 
85. Mostra-se, portanto, impossível desconstituir o acórdão da  
86. apelação sem o reexame das provas dos autos, o que é inviável  
87. em sede extraordinária, ante o óbice da Súmula STF nº 279. 

 
88. Nego provimento ao recurso extraordinário. 

Fragmento 06 
 
  A relatora repete o verbo “entender” (usado na linha 29) para sinalizar o processo verbal 

da crença e certeza do Tribunal de São Paulo e a corroboração do STF. Na linha 69 repete que a 

recorrente não “comprovou”, acentuada pelo modalizador “devidamente”, em substituição ao 

modalizador “satisfatoriamente” da linha 30. Dando a entender que uma perseguição política é 

um fato objetivo e passível de prova material, como um exame de balística, perícia tanatoscópica 

etc. Como provar que sua demissão da Universidade de São Paulo tenha sido provocada em 
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virtude de sua militância política no Partido Operário Comunista? Mesmo que essa professora 

tenha assistido à prisão de seu marido Luiz Eduardo da Rocha Merlino e posterior morte. 

 A construção do mundo textual traz os dois fundamentos do pedido feito ao Estado 

brasileiro, nas linhas 74-84, acima:  

 
(1) “Valoração exatamente errada da qualificação da prova”  
(2) pedido de demissão ‘INVOLUNTÁRIO’, FORÇADO atingiu a Recorrente por 
razões exclusivamente políticas”.  
 

  Nas linhas 85-87, a relatora afirma “Mostra-se, portanto, impossível desconstituir o 

acórdão da apelação sem o reexame das provas dos autos, o que é inviável em sede 

extraordinária, ante o óbice da Súmula STF nº 279.” A única base jurídica é a Súmula STF nº 

279. A argumentação da relatora usa o verbo “mostrar” do eixo do mundo físico do “fazer” dos 

processos comportamentais quando, no entanto, nada além da Súmula STF nº 279 foi mostrado 

ou feito para “desconstituir o acórdão da apelação”. Qualquer texto pode ser construído, 

desconstruído, reconstruído se analisado. Há, no caso, um deslocamento do “mundo físico” para 

o “mundo das relações abstratas”, dos processos relacionais, no entanto faz-se uma camuflagem 

usando verbos do mundo físico para estabelecer relações abstratas, meramente processuais – 

questões de direito. Na realidade, a súmula, denominada à boca pequena, de “ditadura togada” 

impede processualmente o reexame das provas dos autos no STF, entretanto a base jurídica é uma 

escolha do julgador que poderia ter feito ancoragem na mesma base jurídica do pedido feito ao 

estado brasileiro pelo advogado da professora, a anistia constitucional. Mas, estrategicamente, o 

STF ouve uma coisa e responde outra, a escolha da base jurídica é utilizada como estratégia para 

dizer “não”. 

 O termo “writ”, importado do direito inglês, mais especificamente do vocábulo 

writprocede que significa uma ordem. Assim, no Brasil, o writ tem sido usado como um 

mandamento, uma ordem para que a autoridade competente cumpra uma lei, faça ou deixe de 

fazer alguma coisa; mandamento este proferido pelo órgão jurisdicional. Nas linhas 75-84, 

subentende-se que o termo “writ” remete ao mandado de segurança impetrado pela ex-professora 

da USP.  

 O uso do verbo “atingir” (linha 84), pelo advogado da professora, reproduz o mesmo 

vocábulo do documento legal -(ADCT) em seu Art. 8º- no qual ampara seu pedido, entretanto tal 

documento é ignorado e a resposta é dada com base, exclusivamente, na Súmula STF nº 279.  
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89. Decisão:  

 
90. A Turma, por votação unânime, negou provimento ao recurso  
91. de agravo, nos termos do voto da Relatora. Ausente, justificadamente,  
92. neste julgamento, o Senhor Ministro GM. 2ª Turma,  
93. 14.06.2005. 

 
94. Presidência do Senhor Ministro CM. Presentes à  
95. sessão os Senhores Ministros CV, EG e 
96. JB. Ausente, justificadamente, o Senhor  
97. Ministro GM. 

 
98. Subprocurador-Geral da República, Dr. SVC. 

 
99. CAC 
100. Coordenador 

Fragmento 07 
 

 No fragmento 07, há o deslinde da questão, ou seja, a professora tem seu direito negado 

(em negrito) na instância máxima de recurso. A utilização da expressão “votação unânime” 

esconde os vários “senões” que por ventura tenham ocorrido. Um exame do processo no conjunto 

poderia evidenciar que “votação unânime” nem sempre corresponde à uma hegemonia.  

 

CONCLUSÕES 

 

  Nosso projeto de pesquisa tem como escopo construir procedimentos teóricos 

metodológicos para análise de dados verbais autênticos na instância jurídica. Na análise dessa 

peça autêntica - recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado 

de São Paulo – identificamos nas marcas da superfície textual que o princípio da fundamentação 

jurídica resta comprometido visto que o pedido é feito com base na anistia constitucional e a 

resposta dada pelo STF se fundamente exclusivamente na Súmula nº 279 do STF. 

 Como consequência jurídica, nos questionamos em que medida a jurisprudência pode ter 

mais peso do que um diploma constitucional. O impacto político, sob o ponto de vista dos 

direitos humanos, é que a professora, com a decisão do STF em 2005, mais uma vez, revisitou o 

estado de exceção nos anos 2000, que já havia conhecido nos anos 1970, durante a ditadura 

militar. 
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 A hipótese central do nosso projeto de investigação é de que o uso dos argumentos tanto 

nas audiências como nas decisões judiciais não preserva o caráter abstrato da lógica silogística 

tradicional, isolando a matéria jurídica de considerações práticas como alude o princípio da 

fundamentação jurídica na legislação brasileira. Constatamos nessa análise, visto que visualiza-

se uma decisão muito mais política que jurídica. Vive-se, no Brasil, o julgamento do coronel 

reformado do exército brasileiro Carlos Alberto Brilhante Ustra, acusado, entre outros crimes, de 

torturar o jornalista Luiz Eduardo da Rocha Merlino, ex-companheiro da professora exonerada. 

  Pela análise crítica do discurso jurídico realizada pudemos desalojar estereótipos textuais, 

pois, a linguagem, como uma forma de ação social, nos "treina" a assumir certas posições em 

nossas interações interpessoais do dia-a-dia. No âmbito jurídico, o treinamento linguístico e uso 

de modelos textuais formulaicos nos faz reconhecer como 'naturais' e não problemáticos textos 

tipicamente marcados por assimetrias de poder, como é o caso dessa decisão do STF que 

acabamos de investigar. 

 Como resultado, contata-se que, ao contrário do que prevê a doutrina jurídica, a 

construção textual da decisão judicial ocorre na dimensão social da praxis, levando em conta uma 

variedade de argumentos opostos a qualquer sistema lógico-formal disponível no ordenamento 

jurídico brasileiro, ao ponto de uma jurisprudência ter mais peso do que a anistia constitucional. 
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JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E SUA ETAPA REPARATÓRIA NO 

BRASIL: A IMPORTÂNCIA DE CONSIDERAR OS DANOS MORAIS 

NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO 

 

TRANSITIONAL JUSTICE AND REPARATORY STAGE IN BRAZIL: THE 

IMPORTANCE OF CONSIDERING THE DAMAGES IN DETERMINING THE 

INDEMNITY AMOUNT 

 

Bruno Ribeiro Machado 

 

  

RESUMO 

A Justiça de Transição é um importante instrumento capaz de levar uma sociedade que sofreu 

violações aos direitos humanos a um tempo de paz. Em análise a uma das etapas da Justiça de 

Transição, a indenização, nota-se a importância deste instituto na dignidade daqueles que 

foram perseguidos politicamente pela Ditadura Militar de 1964, bem como de toda a 

sociedade. A justa indenização não banaliza o instituto transicional, além de cooperar com o 

resgate da memória. Assim, discuti-se a relevância da indenização no âmbito das decisões da 

Comissão de Anistia, examinando se estes atos decisórios preenchem os importantes 

requisitos da Justiça de Transição. No entanto, o caso brasileiro, por meio da Comissão de 

Anistia, restitui apenas os prejuízos materiais, não considerando os danos morais, que foram 

as maiores lesões sofridas pelos perseguidos políticos. Conclui-se que a fixação da 

indenização concernente aos danos sofridos pelos perseguidos políticos abarca somente os 

prejuízos patrimoniais, sendo omisso quanto às lesões aos danos morais, avariando, portanto, 

o processo de Justiça de Transição no Brasil.  

PALAVRAS-CHAVE: JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO; INDENIZAÇÃO; DANOS MORAIS. 

 

ABSTRACT 
The Transitional Justice is an important instrument to lead this society that has suffered 

human rights violations at a time of peace. In the analysis of one stage from the Transitional 

Justice, the indemnification, we can note the importance of this institute in the dignity of 

those who were politically persecuted by the military dictatorship of 1964, as well as the 

whole society. The correct indemnification does not trivialize the institute transitional, and 

cooperate with the rescue of memory. Thus, discussing the relevance of compensation under 

the decisions of the Amnesty Commission, examining if these actions meet the important 

decision-making requirements of the Transitional Justice. However, the Brazilian case, 

through the Amnesty Commission, restores only material damage, not considering the 

damages, which were the major injuries sustained by victims of political persecution. We 

conclude that the fixing of indemnification regarding the damage suffered by victims of 

political persecution covers only patrimonial damage, injuries being silent about the 

compensation damages, averaging, so the process of Transitional Justice in Brazil.  

KEYWORDS: TRANSITIONAL JUSTICE; INDEMNIFICATION; COMPENSATION 

DAMAGES. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Em abril de 1964 o golpe militar triunfou, reprimindo os sujeitos considerados subversivos, 

ou que apenas fossem semelhantes, segundo entendimento do regime ora vigente. Decorrente 

disso, sofreram diversos abusos a seus direitos, tais como prejuízos econômicos, uma vez que 

foram impedidos de exercer suas funções laborais, e, sobretudo, danos morais. Passados 

pouco mais de 30 anos desde a edição da Lei de Anistia, o que se vê de concreto, para o 

reconhecimento de direitos daqueles que foram politicamente perseguidos, é a criação da 

Comissão de Anistia, órgão que exerce importante papel no reconhecimento da anistia política 

destes cidadãos, além de indenizá-los pelos danos econômicos causados[1]. 

Apesar da iniciativa adotada pelo governo, ao se considerar os institutos da Justiça de 

Transição, instrumento de pacificação político-social utilizado em sociedades que viveram 

momentos de extrema repressão, nota-se que pouco se fez para a construção de uma paz 

duradoura. Deste modo, a adoção de apenas uma das etapas desta ferramenta, qual seja a 

indenização pelos danos causados, e ainda assim considerados, sobretudo, os danos 

patrimoniais, não será suficiente para a consecução da paz social, devendo, portanto, observar 

integralmente as etapas da Justiça Transicional para alcançar o devido escopo. 

  

  

2  A IMPORTÂNCIA DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO   

  

Desde a sanção da Lei da Anistia, observa-se a tímida adoção de mecanismos para o 

abrandamento dos agravos causados àqueles que sofreram as perseguições políticas. A única 

medida relevante, e a mais presente, é o pagamento de indenizações realizado pela Comissão 

de Anistia, a qual dá maior destaque aos danos materiais sofridos do que aos danos morais 

suportados pelos anistiados. 

O que se percebe, entre a ratificação da Lei de Anistia e o atual momento político do país, é 

um grande hiato, em que medidas de extrema importância para a transição política não foram 

tomadas. Neste ínterim, não se considerou o momento delicado e híbrido, pois uma alteração 

de regimes totalmente diferentes deixa uma série de resquícios ao novo regime implantado. 

Quanto à Lei de Anistia, ressalta-se que foi ratificada, principalmente, por mera concessão do 

poder ditatorial instaurado, e não unicamente por resultado das lutas e reivindicações da 

sociedade brasileira e internacional, que exerceram importante pressão neste sentido. Segundo 

Glenda Mezarobba, o governo da época apenas se utilizou desta lei para que novamente se 

instaurasse o pluripartidarismo, acometendo, assim, o conseqüente enfraquecimento do MDB, 

já que era evidente a considerável fragilidade política dos militares no cenário do final da 

década de 70. Deste modo, diz a citada autora: 
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Em seus termos, a anistia surgia como uma espécie de “dádiva” dos governantes e não uma 

conquista dos brasileiros. Sabe-se que as coisas não foram tão simples. Para além da pressão 

da sociedade, construída ao longo de 15 anos, a Lei de Anistia inseria-se em um conjunto de 

estratagemas armados pelo general Golbery do Couto e Silva. O relato do então líder do 

governo no Congresso, Jarbas Passarinho, não deixa dúvidas: a idéia era acabar com o 

bipartidarismo, precedida pela anistia. Conforme Passarinho, a manobra empolgou 

Figueiredo. O presidente, que passou a ver no retorno dos exilados uma oportunidade de 

dividir o MDB, não pretendia trazer de volta, dentro do sistema bipartidário, políticos como 

Miguel Arraes, Luís Carlos Prestes e Leonel Brizola. Como já desconfiavam na época até 

mesmo alguns presos políticos, foi assim que o governo tratou de desagregar a oposição, que 

vinha crescendo e, de certa forma, representava uma ameaça ao regime militar. “Com isso, 

pretendeu-se fazer a anistia, que eu fui defender no Congresso, como líder”, relata 

Passarinho.[2] 

  

Toda essa farsa pregada pelo governo, cultivando a idéia de que ouviram o clamor da 

sociedade, e de que era justo anistiar aqueles que foram perseguidos politicamente, não passa 

de outra atitude despótica, encobrindo os reais propósitos daqueles governantes. Novamente, 

preteriram o diálogo com a sociedade, retirando o ideal de que a anistia seria fruto de uma 

construção democrática, cujo clamor popular fosse considerado na construção desta transição, 

que foi forjada em moldes a não prejudicar certos agentes que gravemente violaram uma série 

de direitos daqueles sujeitos que seriam posteriormente anistiados, além de dividir a já fraca 

oposição praticada pelo MDB. 

Esta trama gerou sérias conseqüências à sociedade brasileira, já que, por não ser 

verdadeiramente resultado de um movimento popular, não houve uma efetiva adesão do povo, 

sendo até, de certo modo, banalizada pela parcela da sociedade menos informada ou que se 

beneficiava com a manutenção do poder até então vigente, além da manutenção da idéia de 

coerência e legitimidade do golpe militar bem como das técnicas utilizada por tais agentes. 

Precioso mencionar a opinião de José Carlos Moreira da Silva Filho, ao discutir acerca da 

batalha hermenêutica ocorrente no país, e ao relatar o errôneo entendimento que vários setores 

da sociedade dão aos escassos meios de efetivação da Justiça Transicional no Brasil, 

conforme segue abaixo: 

  

Mais recentemente, com a edição da Lei 10.559/2002, que regulamenta o direito 

constitucional à indenização para os perseguidos políticos pela ditadura militar e atribui a 

função de decidir sobre as indenizações à Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, 

alguns setores da sociedade, apoiados por parcelas por parcelas da mídia impressa e 

televisiva, passaram a chamar essa indenização de “bolsa ditadura”, adotando um flagrante 

tom depreciativo. Militantes políticos eram e são chamados de “terroristas”, torturadores eram 

e são chamados de “patriotas” [3]. 
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Neste mesmo sentido, quanto aos equívocos interpretativos concernentes à Justiça de 

Transição, Juan Méndez destaca a má utilização do termo “reconciliação” na América Latina 

e suas conseqüências: 

  

“... o que ocorre é que na América Latina, especialmente, o termo reconciliação tem sido mal 

utilizado, para justificar a ausência de medidas de justiça, verdade, reparação das vítimas ou 

punição dos responsáveis. Então, se a reconciliação é usada como sinônimo de impunidade, é 

lógico que as vítimas e a sociedade civil de um modo geral repudiam o termo 

reconciliação”.[4] 

  

Por tais motivos os instrumentos que dão efetividade à Justiça Transicional não são usados de 

maneira precisa, reforçando ainda mais sua reprovação perante grande parte dos setores da 

sociedade. 

Há, portanto, a ausência de um elo conciliador que atrele o passado ditatorial com o presente 

democrático, cuja estrutura não desconsidere o cometimento das barbáries cometidas no 

regime militar, ou que pelo menos não negue ou esconda aquela enormidade de atrocidades. 

Sente-se, aqui, a ausência de uma ligação que leve a sociedade brasileira a uma verdadeira 

compreensão dos fatos ocorridos neste recente passado, gerando assim, uma expectativa e um 

clamor por justiça como meio de ultrapassar dignamente tais acontecimentos. 

Ao reverso, o que se vê nesta negativa de reconsiderar o passado, é a proliferação destes atos 

na cultura brasileira, como nas delegacias e cárceres brasileiros, inclusive com certa anuência 

da população, gerados pela ignorância das atrocidades cometida pelos militares na ditadura, 

ou pelo costume já adquirido com a reiteração dessas terríveis práticas, não gerando qualquer 

estranheza a esta grande parcela da sociedade. Este entendimento vai ao encontro do relatado 

pelo já mencionado José Carlos Moreira da Silva Filho, em que segue: 

  

Além dos episódios ocorridos durante a ditadura militar, a sociedade brasileira continua, 

visivelmente, a colocar em prática o rótulo do inimigo objetivo a outros setores da população, 

como é o caso dos jovens da periferia que passam a ser rotulados de “traficantes”, atraindo 

para si toda sorte de procedimentos policialescos que desconhecem olimpicamente qualquer 

garantia de proteção à pessoa humana, no que são, inclusive, apoiados por setores expressivos 

da população, sequiosa em responder ao problema da segurança com mais violência e 

preconceito. Isto sem mencionar o problema da criminalização dos movimentos sociais e do 

desrespeito às culturas indígenas[5]. 

  

 O que ocorre também é a propagação de atos, sejam eles legislativos, executivos ou judiciais, 

que busquem simplesmente solucionar problemas instantâneos, seja por esquecimento da 

recente perseguição política ou por, realmente, os agentes políticos não conhecerem de fato o 

real passado vivido na ditadura militar. Em derradeiro, ocorrem: leis com pouca expectativa 

de eficácia, pelo menos no que concerne ao âmbito dos direitos humanos, ou que perpetuem a 
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discriminação a certos setores da sociedade[6]; atos administrativos sem eficácia e 

exeqüibilidade; e sentenças judiciais que não geram efeitos nas verdadeiras causas dos danos. 

Acerca das sociedades que negam seu passado, seja por desconhecê-los, ou por coerência das 

autoridades públicas, como uma errônea forma de evitar o caos, fato que ocorre no Brasil, 

François Ost adverte: “Sem memória, uma sociedade não se poderia atribuir uma identidade, 

nem ter pretensões a qualquer perenidade, mas sem perdão, ela se exporá ao risco de repetição 

compulsiva de seus dogmas e de seus fantasmas[7]”. Deste modo, o filósofo correlaciona o 

desconhecimento do passado, bem como dos erros cometidos nele, e a perpetuação das 

semelhantes atrocidades, conforme ocorre no Brasil. 

À conta disso, o que se nota de distinto no processo brasileiro de transição política para os dos 

demais países, é a intensidade aplicada na chamada Justiça de Transição, mecanismo que é 

largamente utilizado em diversos países, tais como na África do Sul, ao relembrar o 

apartheid, na Alemanha, na tentativa de ultrapassar as mazelas do Nazismo, e em Ruanda, na 

superação dos conflitos entre tutsis e hutus. 

Desta forma, com a intenção de esclarecer qual o objeto de estudo da Justiça de Transição, é 

válido mencionar o conceito destacado por Paul Van Zyl, em que diz; 

  

Pode se definir a justiça transicional como o esforço para a construção da paz sustentável após 

um período de conflito, violência em massa ou violação sistemática dos direitos humanos.[8] 

  

Assim, entende-se que o alvo da Justiça de Transição é direcionar as mencionadas sociedades 

a um tempo de paz, em que a violência seja superada, findando o ciclo de violações aos 

direitos humanos perpetradas por aquele que tinha o dever de resguardá-los, o Estado. 

Segundo Juan Méndez, o objetivo final da Justiça de Transição deve ser a reconciliação das 

forças antagônicas que levaram ao conflito cujo resultado foi a violação dos direitos dos 

perseguidos políticos. O escopo deste instrumento é a formação de um caminho de paz entre 

os pólos conflitantes de determinado momento histórico, e não a simples reconciliação do 

torturador com suas vítimas[9]. 

Para o sucesso deste processo transicional é obrigatório que as citadas mazelas sejam 

encaradas sem a convencional hipocrisia presente quando se trata deste período, já que 

mesmo não negando os acontecimentos, vez que é impossível fazê-lo, alguns órgãos 

governamentais brasileiros, especialmente as forças armadas por meio de seus serviços de 

inteligência, além da Casa Civil, escondem uma série de crimes que poderiam esclarecer. [10] 

Por isso é imprescindível que as autoridades governamentais conscientizem-se quanto à 

possibilidade de divulgar a veracidade dos fatos a fim de que a sociedade conheça toda a 

verdade do momento político-social sucedido e, assim, esteja hábil para ultrapassar o período 

em debate e não reviva mais a intensa repressão do autoritarismo. 
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Ainda neste tema, François Ost ensina que “... nenhuma sociedade se acomoda com seus 

temores; tanto que todas elas elaboram mecanismos destinados, pelo menos parcialmente, a 

desligar o passado e ligar o futuro” [11]. 

Estes mecanismos podem ser considerados como a própria Justiça de Transição, importante 

instrumento para a consecução da paz social, já que é um meio de ligação em que tornaria 

uma sociedade capaz de fazê-la superar o passado de violações e de violência, desligando-o, 

mesmo que parcialmente, levando a um estágio de pacificação. 

Pelo fato de a Justiça Transicional gerar a promessa de tempos melhores para uma sociedade, 

esta liberta aqueles homens que sofreram perseguições, pois, se não fosse a superação deste 

episódio, geraria a propagação destes terríveis momentos. Quanto à promessa, François Ost 

menciona Hannah Arendt: “Se não fossemos ligados por promessas, seríamos incapazes de 

conservar nossas identidades, seríamos condenados a errar sem força e sem objetivo”.[12] 

É inegável, diante disto, salientar a importante função da Justiça de Transição, em que é capaz 

de gerar um tempo de paz para a sociedade que a utiliza e necessita, pois agora estaria 

consciente dos fatos vivenciados por meio de um intenso dialogo cujo teor explanaria sua 

relevância, além de gerar condições para que as violações aos seus direitos imanentes, estes 

que devem ser respeitados a qualquer custo, principalmente pelo Estado, não seriam mais 

violados. Com efeito, a sociedade estaria albergada sob uma maior segurança jurídica, 

assegurando tempos de paz onde não haveriam mais as dívidas deixadas pelo Estado em 

decorrência do desrespeito às vítimas de perseguições, já que estas violações estariam 

discutidas, reconhecidas e compensadas, libertando, enfim, toda a comunidade dos pesadelos 

vividos nos momentos repressivos e o Estado deste terrível débito, possibilitando, a ambos, a 

não obrigatoriedade de retomada deste doloroso diálogo, uma vez que foram asseguradas as 

condições ideais ao respeito da dignidade humana. 

  

  

2.1 COMO SE FAZ A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO? 

  

Conforme Flávia Piovesan, a aplicação da Justiça de Transição consiste: na divulgação de 

todo o processo histórico e político ocorrido na ditadura militar; no julgamento dos agentes 

detentores de poder estatal, estes que mesmo em nome do Estado perpetraram os atos de 

violência; na conseqüente reparação para as vítimas das referidas atrocidades, sendo este mero 

meio de atenuação de danos ocasionados; e na reforma das instituições de segurança, a fim de 

que o aparato repressivo não seja usado de forma desarrazoada e desmedida [13]. 

É precioso enfocar que estes mecanismos devem ser aplicados todos em conjunto para que a 

transição seja satisfatória, o que não acontece no caso brasileiro, já que somente tem aplicado 

a reparação às vítimas no que tange aos prejuízos econômicos, desconsiderando os danos 

morais, tornando a passagem ineficaz, além de não eliminar os atos cometidos pelo regime 

ditatorial[14]. 
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Destaca-se a necessidade de que seja o Estado quem proporcione a efetivação destas etapas, já 

que é possuidor dos documentos comprovadores dos fatos histórico-político em voga, sendo 

estes imprescindíveis à instauração e processo de toda a verdade. Todavia ocorre que, no caso 

do resgate da verdade, são as organizações civis que exercem tal papel com maior dedicação, 

exercendo, assim, grande importância na luta pelos direitos humanos, não sendo possível 

observar efetiva atuação estatal neste papel[15]. No entanto, é incumbência do Estado agir 

com justiça concernente aos casos em voga, mesmo que para isso seja obrigatório investigar e 

processar os agentes que por muitos anos agiram em nome do poder público. 

É cogente mencionar que o Estado deve guiar-se pelo princípio da supremacia do interesse 

público de maneira que o interesse coletivo seja majorado em detrimento de interesses 

particulares que venham a colidir com o bem estar da sociedade. Ora, se a Justiça de 

Transição beneficiaria toda a sociedade brasileira a superar as heranças do regime militar de 

1964, e se é dever do Estado agir em prol de toda a coletividade, conclui-se que a atuação 

deste, além de obrigatória, é indispensável, devendo ele prover todo o aparato para a 

elucidação dos fatos ocorridos bem como fornecer meios para que haja a precisa efetivação 

deste caminho que leva à paz social. 

Quanto à aplicação das etapas da Justiça de Transição, o citado jurista Juan Méndez entende 

que não há uma seqüência fixa para a aplicação das citadas medidas, antes, deve haver o bom 

senso na efetivação nesta tentativa de reconciliação das forças antagônicas. As diversas 

coletividades devem procurar determinar qual a melhor estratégia a ser seguida, com o intuito 

de que haja justiça em suas decisões e de que o período de adversidades seja superado. Por 

isso, a Justiça Transicional deve ser traçada de acordo com as peculiaridades de cada situação, 

sendo pouco proveitosa a mera cópia de medidas utilizadas por outros povos[16], mesmo que 

as situações estrangeiras sirvam de inspiração ou exemplo. 

Destaca-se também que para um planejamento eficaz a fim de ordenar as medidas a serem 

empregadas, é obrigatório compreender todo o processo ocorrido. Portanto entende-se que 

qualquer imediatismo, seja ele ocasionado por qualquer dos pólos distintos, deve ser 

comedido, a fim de evitar injustiças com as vítimas da repressão política tratada. 

Quanto às etapas abordadas na Justiça de Transição, é proveitoso destacar o entendimento de 

François Ost em sua obra “O tempo do direito”: 

  

Igualmente, é sobre uma medida em quatro tempos que se toca esta partitura. Lado do 

passado: a memória e o perdão; lado do futuro: a promessa e a retomada da discussão. A 

memória que liga o passado, garantindo-lhe um registro, uma fundação e uma transmissão. O 

perdão, que desliga o passado, imprimindo-lhe um sentido novo, portador de futuro, como 

quando ao término de uma reviravolta de jurisprudência o juiz se libera de uma linhagem de 

precedentes tornados ultrapassados. A promessa, que liga o futuro através dos 

compartimentos normativos, desde a convenção individual até a Constituição, que é a 

promessa que a nação fez a si própria. O questionamento, que em tempo útil desliga o futuro, 

visando operar as revisões que se impõem, para que sobrevivam as promessas na hora da 

mudança.[17] 
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Assim, o jus filósofo sugere que, é necessária a retomada do tempo no momento histórico que 

ensejou todo o desgaste dos pólos opostos. Inicialmente será instituída a memória dos 

acontecimentos, já que somente haverá uma real mudança se a sociedade relembrar os eventos 

destacados, e compreendê-los da maneira ocorrida. Em seguida, para o sucesso do processo, o 

perdão terá papel crucial, sendo fator libertador para a coletividade, pelo fato de ter sofrido 

tamanhas violações, bem como para o Poder Estatal, liberto agora das chagas de vilão do 

ocorrido, cujo futuro possibilitará a construção de um futuro com respeito a estes direitos. A 

seguir, a promessa de novos tempos ligará o tempo ao futuro, em que a sociedade será 

norteada pelos compromissos tratados por ela mesma, com base no que já foi discutido. Por 

fim, o questionamento, a fim de retomar a sistemática do diálogo, para que haja as devidas 

revisões dos fatos narrados, objetivando valorizar as promessas feitas pelo corpo coletivo[18]. 

Desta forma, ao se utilizar deste ciclo proposto, a sociedade alcançaria o objetivo principal da 

Justiça de Transição, qual seja a pacificação social, bem como prosseguiria com o diálogo 

acerca do acontecido, precavendo-se de violações semelhantes às já sofridas. Assim, passa-se 

ao estudo das etapas que constituem a Justiça Transicional. 

  

  

2.2 ETAPAS DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

  

2.2.1 Investigar, processar e punir os agentes violadores dos direitos humanos 

  

Antes de discutir a presente etapa, qual seja a de investigar, processar e punir os agentes 

violadores dos direitos humanos, é preciso destacar a natureza dos crimes praticados pelos 

agentes políticos no regime militar. 

Numa leitura superficial do art. 1º da Lei de Anistia, entende-se que os torturadores e os 

demais agentes também devem ser anistiados, já que, sob esta ótica, teriam cometido crimes 

conexos, desencadeados pelos crimes políticos sujeitos à anistia. 

Todavia, considerável parcela do setor jurídico entende pela não consideração do crime de 

tortura como crime político, portanto, não merecedor de anistia. Deste modo, os citados 

crimes conexos não seriam albergados pelo benefício. Tais crimes não comprometeriam 

somente os direitos pessoais daquele que sofreu tais barbaridades, mas atingiriam toda a 

humanidade, sendo, assim, imprescritíveis[19]. O STJ, ao julgar tal matéria, destaca que o 

crime de tortura ofende o direito à dignidade da pessoa humana, um dos pilares da República, 

não se falando também em prescrição[20]. 

Contudo, é necessário mencionar que o STF, na recente ADPF 153, decidiu pela interpretação 

favorável do art. 1º da Lei de Anistia aos agentes violadores dos direitos daqueles que foram 

perseguidos no regime militar[21]. Todavia, destacam-se trechos do corajoso voto do 

Ministro Carlos Ayres Britto que, juntamente com o Ministro Ricardo Lewandowski, votou 

de forma contrária à maioria, indo ao encontro da Justiça de Transição: 
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A anistia é um perdão coletivo. E para a coletividade perdoar certos infratores é preciso que 

faça por modo claro, assumido, autêntico e não incidindo em tergiversação, redacional. 

  

Um torturador não comete crime político. Um torturador é um monstro, é um desnaturado, é 

um tarado. Um torturador é aquele que experimenta o mais intenso dos prazeres diante do 

mais intenso sofrimento alheio perpetrado por ele. É uma espécie de cascavel de ferocidade 

tal que morde ao som dos próprios chocalhos. Não se pode ter condescendência com 

torturador 

  

Assim, conforme o voto acima relatado, para que haja o perdão, é necessário que este 

processo ocorra de modo claro, devendo o Estado investigar os acontecimentos que ensejaram 

todas as violações ocorridas, processar tais agentes, e puni-los da maneira adequada. 

Precioso é o entendimento de François Ost acerca do poder que o juiz tem na reviravolta de 

jurisprudência, podendo eternizar entendimentos que podem trazer mudanças significativas à 

sociedade, conforme se vê: 

  

O juiz, através de sua sentença, decide o conflito que se eterniza; através do justo castigo que 

ele aplica ou do perdão social que concede, ele ultrapassa a lógica compulsiva da dívida 

(sempre, de algum modo, impossível de ser apurada inteiramente); através de uma distinção 

corajosa, ele frustra a repetição dos precedentes e assume o risco de uma reviravolta de 

jurisprudência. Investido atualmente de poderes e de controle de legalidade dos atos 

administrativos e de constitucionalidade das leis, pode lhe acontecer de anular o regulamento 

ou a lei, dando-lhe, assim, oportunidade a uma apreciação mais justa dos direito e dos 

direitos[22]. 

  

Em observância ao supracitado trecho de “O tempo do direito”, é válido dizer que o Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento da ADPF 153, desperdiçou grandiosa oportunidade de 

caminhar rumo a uma Justiça de Transição mais efetiva, haja vista que ao decidir pelo perdão 

daqueles que cometeram as severas violações aos direitos humanos, entenderam também pela 

auto-anistia ou auto-perdão, já que foram os próprios militares que editaram a lei de anistia, o 

que é inadmissível no ordenamento jurídico. Conforme François Ost, como não houve o justo 

castigo, ou sequer um justo julgamento, não ocorreu o perdão social. A contrario sensu do 

que o autor destacou, uma vez que não se observou uma atuação corajosa do tribunal, esta 

decisão dará sustento, por via indireta, às violações que foram bastante praticadas no regime 

militar, o que é notável nas delegacias, prisões e no exagerado uso da força policial. 

Tal etapa deve ser usada da maneira mais adequada para o apaziguamento das forças 

antagônicas, pois se aplicadas de maneira insuficiente, implicará em resultados desastrosos, o 

que impossibilitaria a consecução da paz social. Neste sentido entende Flávia Piovesan: 
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A interpretação padrão, no Brasil, é de que a Anistia perdoou os dois lados em nome de uma 

reconciliação nacional. Mas, do ponto de vista do direito internacional, é inaplicável qualquer 

anistia. A tortura é um crime cuja gravidade impede sua prescrição. É dever do Estado 

investigar, processar e punir esse tipo de violação dos direitos humanos, sob o risco de a 

impunidade gerar uma violação continuada da ordem internacional. [23] 

  

Assim, a responsabilização destes agentes públicos tem como objetivo impedir a continuidade 

da violência perpetrada num passado próximo, protegendo o futuro de novas violações 

semelhantes. Acerca deste tema, destacando em específico o âmbito internacional, Maria 

Beatriz Galli e Ariel E. Dulitzky informam: 

  

O Direito Internacional dos Direitos Humanos tem se desenvolvido nos últimos tempos 

reforçando a exigibilidade de medidas preventivas para proteger o gozo e o exercício dos 

direitos humanos. Para a prevenção de futuras violações, o Estado é responsável por reparar 

as violações ocorridas proporcionando recursos efetivos na investigação, condenação dos 

responsáveis pelas violações e o pagamento de indenização para as vítimas ou seus 

familiares.[24] 

  

Observa-se que, estas medidas devem ser adotadas para a proteção e para a efetivação dos 

direitos humanos. A presente etapa tem como finalidade salvaguardar o futuro da sociedade 

que sofreu com os determinados crimes, o que ocorre com todo o processo de Justiça 

Transicional. 

Apresenta-se, por fim, o entendimento de Paul Ricoeur, ao afirmar que “a condenação 

„restabelece‟ o direito” e que “a punição tem como primeira função reparar uma perturbação 

pública, em suma, restabelecer a ordem” [25]. Assim, nota-se que estes mecanismos são de 

imprescindível importância na efetivação da Justiça de Transição, já que com sua devida 

aplicação haverá a correta aplicação do direito, no caso o necessário emprego dos direitos 

humanos, bem como a correção de danos causados à sociedade, trazendo-a ao rumo correto, 

de volta à ordem que foi infringida. Portanto, como forma de constituir a paz social e a 

obediência aos direitos humanos, é obrigatória para o sucesso desta transferência política a 

submissão dos agentes públicos aos mecanismos acima ressaltados. 

  

2.2.2 O afastamento dos agentes públicos violadores dos direitos humanos e a necessária 

reforma ao setor público 

  

Após a fase supracitada, cabe ao Estado afastar tais agentes públicos, para que aquelas 

sanções aplicadas não se inutilizem pelas atitudes que visem protegê-los. A decisão judicial 
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deve ser acompanhada da mesma severidade no âmbito administrativo, pois, em caso 

contrário, acarretaria a perda de todo o escopo daquela sanção, além do possível 

atravancamento do processo iniciado, gerando a continuidade da injustiça que por momentos 

foi combatida. 

Adiante, é importante que o Poder Público tome as medidas necessárias para que não haja a 

regressão no processo de Justiça de Transição, devendo, assim, reformar todo o aparato estatal 

que contenha, em sua estrutura, o incentivo às severas violações outrora cometidas. 

De fato, é isto que exige o artigo 2º, 1, da Convenção contra a Tortura e outros Tratamentos 

ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, do qual o Brasil é signatário, in verbis: 

  

Artigo 2º: 1 – Cada Estado tomará medidas eficazes de caráter legislativo, administrativo, 

judicial ou de outra natureza, a fim de impedir a prática de atos de tortura em qualquer 

território sob sua jurisdição. [26] 

  

Destarte, para o término destas práticas criminosas, devem-se adotar medidas capazes de 

exterminar a tortura, sejam estas de natureza legislativa, administrativa ou judicial. As 

mudanças obrigatórias no setor público para o êxito na Justiça de Transição são as de caráter 

legislativo, estas que darão início às transformações administrativas, já que este setor está 

vinculado ao princípio da legalidade, sob pena de estarem agindo em ilicitude. Já as 

modificações judiciais exteriorizam-se no processamento e punição dos agentes, além das 

indenizações devidas aos anistiados. 

As reformas no setor público fazem parte das mudanças destinadas ao futuro, ligadas à 

promessa, segundo já destacou François Ost, em que o Estado se propõe a alterar suas 

perspectivas quanto às barbaridades cometidas no passado, escolhendo traçar um caminho de 

intolerância às atrocidades, com o intuito de exterminar as chagas passadas e qualquer indício 

de sua volta. Com isso, seriam beneficiados não só aqueles que tiveram sua integridade 

diminuída, mas toda a sociedade. Portanto englobaria o presente, iniciando mudanças 

imediatas, e também o futuro, com o intuito de propiciar às próximas gerações a proteção 

necessária aos seus direitos.  

Caso a sociedade não possua normas que tenham o caráter de estruturar toda uma cadeia de 

direitos, estes que antes foram seriamente violados, estará sujeita às mesmas transgressões, 

ficando à mercê de uma classe que detenha o poder de governar, ou que o influencie, como 

ocorrido no caso dos das ditaduras latino-americanos no período de Guerra Fria. 

Quanto às mudanças destinadas ao futuro, Hannah Arendt o nomeia de “o poder de 

prometer”, que, pelo simples comprometimento em resguardar o direito, eliminaria, em parte, 

a imprevisibilidade do porvir, cujo conteúdo poderia macular as gerações vindouras. Também 

destaca que a dúvida quanto ao futuro procede da incerteza das futuras atitudes a serem 

tomadas, além da imprevisibilidade das conseqüências destes atos. Observa-se a seguir: 

  

11152

file:///C:/Users/Bruno%20R.%20Machado/Documents/DIREITO/ARTIGOS%20CIENTÃ�FICOS/Artigo%20para%20Conpedi%20-%20A%20JustiÃ§a%20de%20TransiÃ§Ã£o%20e%20a%20reparaÃ§Ã£o%20de%20danos%20no%20Brasil%20-%20a%20necessidade%20de%20consideraÃ§Ã£o%20dos%20danos%20morais%20na%20fixaÃ§Ã£o%20do%20quantum%20indenizatÃ³rio.doc%23_edn26


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A imprevisibilidade, eliminada, pelo menos parcialmente, pelo ato de prometer, tem dupla 

origem: decorre ao mesmo tempo da “treva do coração do homem”, ou seja, da 

inconfiabilidade fundamental dos homens, que jamais podem garantir hoje quem serão 

amanhã, e da impossibilidade de se prever as conseqüências de um ato numa comunidade de 

iguais, onde todos têm a mesma capacidade de agir [...]. 

  

O perigo (e a vantagem) inerente a todos os corpos políticos assentados sobre contratos e 

pactos é que, ao contrário daqueles que não se baseiam no governo e na soberania, não 

interferem com a imprevisibilidade dos negócios humanos nem com a inconfiabilidade dos 

homens, mas encaram-nas como se fossem uma espécie de oceano do qual podem instalar 

certas ilhas de previsibilidade e erigir certos marcos de confiabilidade. Quando as promessas 

perdem seu caráter de pequenas ilhas de certeza num oceano de incertezas, ou seja, quando se 

abusa dessa faculdade para abarcar todo o futuro e traçar caminhos seguros em todas as 

direções,as promessas perdem seu caráter de obrigatoriedade e todo o empreendimento torna-

se contraproducente. [27] 

  

Pelo exposto, a promessa seria o vinculo daquele que deterá o poder a uma promessa. Este 

compromisso teria força para reformar as instituições de uma nação, a fim de blindá-la de 

atentados aos direitos imanentes à pessoa. O Estado estaria obrigado por lei a não violar 

novamente a dignidade dos cidadãos, antes deverá efetivá-los, obrigando-se, por meio da 

promessa feita em lei, a cumpri-la. 

François Ost destaca que a promessa daria previsibilidade à conduta estatal, uma vez que este 

ato se assemelharia ao de contratar, frisando que o “princípio de boa-fé é compreendido, com 

justiça, como princípio geral de direito, regulador tanto das relações verticais entre 

governantes e governados quanto relações horizontais entre pessoas privadas ou entre 

Estados” [28]. Deste modo, como num contrato, o Estado obriga-se ao que está positivado, 

tornando a relação entre governantes e governados mais estável, previsível e, por conseguinte, 

mais pacífica. 

Em suma, a promessa estaria ligada às obrigatórias reformas institucionais, imprescindíveis 

para a superação oferecida pela Justiça de Transição. Importantes mudanças ocorreriam com a 

formulação de leis, uma vez que limitariam a atividade do Estado. Por sua vez, o Poder 

Estatal exteriorizaria as reformas institucionais quando as efetivasse no âmbito administrativo, 

setor que concretizaria todo o caráter contratual positivado, demonstrando, assim, a boa-fé 

que vinculou a todos os sujeitos.  

  

2.2.3 O resgate da verdade 

  

Acerca deste tema, a Justiça de Transição, por meio das chamadas comissões de verdade, 

objetiva resgatar a verdade dos fatos investigados, a fim de conduzir determinada sociedade 

ao conhecimento desta veracidade, e que possa superar a mácula herdada pelas seguidas 
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violações em seus direitos, levando-a a estabilidade social. Após esta fase, a comunidade 

estará liberta para seguir um futuro em que as mesmas atrocidades não ocorrerão, ou haverá 

maiores garantias à sua dignidade. 

Vale destacar que a Justiça Transicional é necessária para o resgate saudável do passado, já 

que ele sempre é construído, nunca estável, independendo de atuação estatal para isso. As 

diferentes gerações, com o passar do tempo, constroem e desconstroem os fatos, interpretando 

o tempo pretérito de maneiras distintas, resultando em conseqüências graves ou benéficas. 

Ocorre que o objetivo da Justiça de Transição é, principalmente, instalar justiça. Portanto, é 

poder-dever do Estado promover o resgate da verdade a fim de que suas decisões sejam 

eivadas do mais alto grau de justeza, ocorrendo, assim, transição ansiada. Em relação às 

funções do Estado, representado pelo poder jurídico, François Ost assevera que lhe é 

incumbido a instituição do passado, com o intuito de fixar os alicerces de toda a sociedade, 

destacando que se assim não fosse, este agrupamento social estaria fadada à ruína [29]. 

A ciência da verdade reativaria sua significância para a sociedade, ao conduzir o novo 

significado dos fatos pretéritos a um futuro de reflexão em que seriam conhecidos os sujeitos 

do cenário de adversidade política e os resultados gerados naquela situação. Por conseguinte, 

seria oportunizada àquela nação a reconstrução não só dos direitos violados, mas de sua 

cultura e história, maculadas até então. Por tais motivos nota-se a obrigatoriedade do Estado 

na restituição da memória e sua conseqüente Justiça de Transição, restituindo os direitos ora 

violados. 

Percebe-se, por fim, que o resgate da verdade dos fatos é ponto crucial para a fixação do 

debate, ocorrendo que somente após a superação desta fase haveria elementos suficientes para 

o apontamento dos culpados e a elucidação dos reais danos causados às vítimas, instaurando a 

justiça. Para Paul Ricoeur, o papel do debate, que somente estaria apto após o descobrimento 

da verdade, “é conduzir a causa pendente de um estado de incerteza a um estado de 

certeza”[30]. Com efeito, o que se observa em lugares onde a ciência dos eventos é negada, 

não há realmente a tomada de decisões justas, já que tudo está acontecendo em um conteúdo 

claramente incerto. 

Em razão disso, a política do governo brasileiro de acobertar a verdade, ao não divulgar os 

documentos que tem em mãos sob forte receio, é, além de negar o acesso à justiça daqueles 

que foram ofendidos pelas atitudes do Estado, privar a sociedade brasileira de conhecer sua 

história, e de construir sua memória e cultura, acarretando em enormes prejuízos, não só para 

a presente geração, mas para as futuras, que poderão perpetrar os atos de violência, como por 

exemplo o excessivo uso da força policial, além de banalizar os fatos ocorridos, já que 

condicionou certo preconceito no imaginário de grande parte da população do país. 

  

2.2.4 A indenização às vítimas 

  

A indenização tem como caráter restituir o estado anterior em que a pessoa se achava, no caso 

dos danos patrimoniais, ou sua compensação, conforme se vê nos danos morais, já que é 

impossível restituir por completo a dor causada neste âmbito. A estipulação do quantum 
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indenizatório deve ser justa, a fim de que o valor não seja aquém da diminuição em seu 

intimo, depreciando o indenizado, ou fixe valores além das dores sofridas pelo sujeito, 

transformando o instituto indenizatório em interessante meio de consecução de renda. 

No caso brasileiro de restituição das vítimas do regime ditatorial de 1964, nota-se que há 

grande desvalorização do instituto, já que há grande descrédito por parte da população, pois, 

por não conhecer a veracidade dos fatos, daí a importância da memória, não compreende o 

motivo destas indenizações, tornando injusto, ao seu entendimento, os valores restituídos aos 

indenizados. A indenização, portanto, deve ser efetivada, preferencialmente, quando houver o 

devido debate do tema, necessitando fixar critérios justos a fim de não diminuir a importância 

do tema, muito menos a dignidade do indivíduo desrespeitado pelo regime de exceção. 

Todavia é necessário considerar que, pelo grande lapso temporal ocorrido no caso brasileiro 

sem que qualquer passo mais efetivo tenha sido dado, as indenizações emanadas pela 

Comissão de Anistia são de altíssima importância para a efetivação da Justiça de Transição, 

sendo lógica a percepção de que muito mais seria feito com uma Comissão da Verdade, já que 

haveria mais informações e dados para embasar decisões e indenizações mais justas, 

valorizando perante a sociedade esta importante ferramenta para o conseguimento da paz 

social. 

No que tange aos critérios utilizados pela Comissão de Anistia para a fixação do quantum 

indenizatório, observa-se que consideram, sobretudo, a subtração material, os danos 

financeiros observados na vida do anistiado, principalmente os ganhos não auferidos 

decorrentes de sua vida profissional, ou da sua possível carreira. Todavia não indenizam o 

fator de maior desgaste ao anistiando, uma vez que houve tortura, extradição, 

desaparecimentos não solucionados das vítimas destes crimes, a morte de diversos sujeitos 

que eram contrários ao regime político, além dos dramas particulares observados em suas 

vidas. Este descrédito é observado por Glenda Mezarobba, ao dizer: 

  

... os valores das indenizações pagas às vítimas do regime militar estão equivocados porque 

não se pautam pelas mais graves violações de direitos humanos (tortura, morte e desapa-

recimento forçado). Fica claro que, ao relacionar os benefícios a serem concedidos (no caso 

da Comissão de Anistia) a rendimentos não percebidos, em vez de aos crimes sofridos, o 

Estado brasileiro falhou na busca do reconhecimento de indivíduos como cidadãos com os 

mesmos direitos. Ao agir assim, acabou identificando de forma desigual não apenas o 

significado e o valor das pessoas, mas também seus direitos.[31] 

  

Agindo assim, o Estado desconsidera os direitos referentes à esfera moral do indivíduo, 

relevando apenas as características laborais do ser humano. 

Todavia, entende-se que o dano moral dificilmente será corretamente mensurado, já que é 

impossível reparar a dor causada no íntimo de qualquer ser humano. Daí decorre a dificuldade 

em fixar as indenizações que envolvam as citadas perseguições políticas. 

O problema decorre, entretanto, de não considerar os danos morais causados àquelas vítimas, 

suscitando o não reconhecimento dos citados crimes. Deste modo, o Estado nega sua 
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responsabilidade perante os atos criminosos em que agiu como protagonista ativo. Visto isso, 

não há a instauração da justiça ansiada pelas vítimas, porém ocorre sua negação, já que não há 

o reconhecimento dos danos morais, muito menos dos atos criminosos perpetrados pelo 

próprio agente público. 

Provavelmente esta negação é ocasionada pelo fato de que o Estado não constrói 

coerentemente a Justiça de Transição, já que a única fase efetivamente considerada é a 

indenização paga às vítimas da ditadura militar, considerando unicamente os danos materiais 

causados, sendo mensurados, muitas vezes, sem proporcionalidade ou razoabilidade conforme 

os objetivos da Justiça de Transição, negando a relevância que os critérios morais têm no que 

concerne a indenização e o intimo da vítima. 

Frisa-se que as indenizações são um marco importante para a efetivação da Justiça de 

Transição, pois é necessária certa urgência na reparação destes sujeitos. Contudo, para que o 

instrumento transicional seja efetivado neste processo político, é de suma importância o 

destaque à memória e dos fatos históricos, estes nas mãos dos entes públicos, que relatam os 

atos criminosos perpetrados. É verdade que os últimos governos têm intensificado este 

trabalho, como, por exemplo, a instituição das Caravanas da Anistia, a divulgação de revistas 

especializadas no assunto, bem como a edição do livro “Direito à Memória e à Verdade” [32], 

considerado um ato oficial de reconhecimento dos crimes cometidos. Entretanto, ainda é 

imprescindível a abertura dos arquivos secretos em posse dos agentes militares. 

Desta forma, é importante considerar os danos morais na fixação do quantum indenizatório, 

haja vista que a maiores violências ocorreram no íntimo das pessoas atingidas pelo regime 

militar. O não reconhecimento destes fatos nas decisões é, de certa forma, considerar que os 

prejuízos materiais são mais importantes, não só para o indivíduo como para o Estado, que 

reconhece esta condição. Por outro lado, a desarrazoada mensuração dos danos patrimoniais 

geraria insatisfação principalmente por parte da população desconhecedora das atrocidades 

cometidas, afastando ainda mais os pólos antagônicos da sociedade, infringindo o escopo da 

Justiça de Transição. 

  

  

3 A CONSIDERAÇÃO DOS DANOS MORAIS NA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO 

  

No Brasil, a etapa da Justiça Transicional mais aplicada é a indenização às vítimas. Todavia, 

os únicos aspectos restituídos nas decisões proferidas pela Comissão de Anistia são aqueles 

concernentes aos prejuízos materiais, especialmente as perdas decorrentes da vida 

profissional. 

Registre-se que o direito à reparação econômica é previsto no art. 1º, da Lei 10.559 de 2002, 

Lei da Comissão de Anistia. Porém, os aspectos atinentes aos danos morais não são 

devidamente considerados nestas decisões, omitindo os fatos que os ensejaram. Salienta-se 

que a citada lei, em seu art. 16, prevê a possibilidade de que a indenização abarque outros 

aspectos que não sejam os prejuízos na vida profissional, conforme se destaca abaixo: 
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Art. 16.  Os direitos expressos nesta Lei não excluem os conferidos por outras normas legais 

ou constitucionais, vedada a acumulação de quaisquer pagamentos ou benefícios ou 

indenização com o mesmo fundamento, facultando-se a opção mais favorável. 

  

Observa-se que a norma acima não exclui a reparação por outros motivos que não sejam os 

decorrentes de prejuízos profissionais, desde que tais direitos estejam positivados por normas 

legais ou constitucionais. Com efeito, uma vez que o art. 5º, V, CF, determina a indenização 

por dano material, moral ou à imagem, e pela previsão constante no art. 927, CC, ao declarar 

que “aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”, o dano moral dos sujeitos que foram anistiados deverá ser reparado. 

Ressalta-se que seria importante que as violações a estes direitos fossem corrigidas ainda nas 

decisões da Comissão de Anistia, já que o art. 16 da Lei 10.559/02 não especifica qual o 

momento mais oportuno para as reparações. Esta medida tornaria o processo mais célere, 

corrigindo de maneira muito mais efetiva os crimes cometidos pelos agentes públicos. Esperar 

o trâmite do processo na Comissão de Anistia para a correção dos danos materiais e somente 

depois requerer as reparações morais seria prejudicial, não só para o aparato estatal que 

julgaria processos em demasia, mas, sobretudo, para aqueles que o requerem, pois tornaria 

este caminho muito mais moroso. Assim, quanto maior a demora na correção dos danos 

ocasionados, menor será a efetividade da Justiça de Transição, já que este retardo aumentaria 

o sofrimento das vítimas das perseguições políticas provenientes do regime militar de 1964. 

Referente à atuação da Comissão de Anistia, nota-se que, segundo o relatório anual deste 

órgão, as reparações aos anistiandos têm aumentado sensivelmente[33], observando progresso 

na efetivação da Justiça Transicional, o que não quer dizer que os valores e os parâmetros 

sejam adequados. 

Nota-se que, nas decisões da Comissão de Anistia, o dano moral não tem sido parâmetro para 

o cálculo do quantum indenizatório, apesar de ser fator que influiu preponderantemente no 

íntimo daqueles que foram perseguidos politicamente, além de seus familiares, já que muitos 

foram torturados, tiveram suas vidas investigadas pelos agentes públicos, gerando nestes 

indivíduos depressões por violações à sua dignidade, seqüelas permanentes, sejam físicas ou 

psíquicas, acarretando, para considerável parte, a necessidade de se exilarem. 

            De outro vértice, entende-se que a quantificação do dano moral é tarefa das mais 

difíceis, pois é impossível mensurar esta dor contraída pelo ato ilícito. Retira-se este 

entendimento da obra de Carlos Roberto Gonçalves, em que salienta: 

  

Enquanto o ressarcimento do dano material procura colocar a vítima no estado anterior, 

recompondo o patrimônio afetado mediante a aplicação da fórmula “danos emergentes - 

lucros cessantes”, a reparação do dano moral objetiva apenas uma compensação, um consolo, 

sem mensurar a dor.[34] 
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No tocante a isto, mesmo com a insuficiência de parâmetros para aferir qual a intensidade das 

lesões em questão, cabe ao órgão julgador competente considerar os danos morais, a fim de 

que o resultado seja justo para o indenizado e para que haja a valorização deste instrumento 

perante a sociedade, uma vez que o seu excesso na indenização resultaria em revolta e 

banalização por vários setores da sociedade, além do que a fixação de valores aquém do 

devido seria indício da não relevância destes acontecimentos. Daí reside a necessidade em 

indenizar os danos morais causados a estes sujeitos. 

Ao reverso, a não indenização de qualquer fator, no caso em voga os danos morais, é 

inadmitir o cometimento das barbaridades perpetradas pelo próprio Poder Público. Deste 

modo, não reconhecer, na própria indenização, o cometimento dos fatos que ensejaram os 

danos morais, prejudica a evolução da Justiça Transicional no Brasil, pois não haveria o 

resgate da memória, neste âmbito, além de ser negada a própria indenização, com seu caráter 

compensador. 

Por isso, é imprescindível a reparação atinente aos danos morais cometidos pelos agentes 

públicos, uma vez que, além de obedecer às normas legais e constitucionais acima expostas, é 

importante para a evolução da Justiça de Transição ao promover o resgate da memória e a 

devida reparação devida àqueles que foram prejudicados pelo regime imposto. 

  

  

4 ANÁLISE DA REPARAÇÃO DOS DANOS MORAIS EM DECISÃO DA 

COMISSÃO DE ANISTIA  

  

4.1 DECISÃO DA COMISSÃO DE ANISTIA Nº 2004.01.40170 

  

Neste tópico será analisada, brevemente, decisão proferida pela Comissão de Anistia no caso 

da anistianda Maria das Dores Gomes da Silva[35], a fim de verificar a presença dos preceitos 

discutidos acerca da Justiça de Transição e suas etapas e, principalmente, a incidência e 

consideração dos danos morais. 

Concernente ao relatório do processo, a anistianda solicita o reconhecimento de sua condição 

de anistiada política, bem como reparação econômica, de caráter indenizatório, em prestação 

mensal, permanente e continuada. 

Relata que vivia maritalmente com Amaro Luiz de Carvalho, num sítio no Estado de 

Pernambuco. Era menor de idade e trabalhava para prover seu sustento quando foi presa e 

torturada por autoridade policial que não possuía qualquer ordem do Poder Judiciário. Sua 

prisão ocorreu simultaneamente à de seu companheiro, em que ocorreram diversos disparos e 

uso de brutalidade. Menciona também que um dia depois de efetuada sua prisão a produção 

do sítio foi totalmente depredada pelo uso de máquinas e tratores particulares, ordem esta 

emanada pela Secretaria de Segurança Pública de Pernambuco, além do confisco e 

distribuição dos animais entre os agentes que efetuaram o esbulho. 

11158

file:///C:/Users/Bruno%20R.%20Machado/Documents/DIREITO/ARTIGOS%20CIENTÃ�FICOS/Artigo%20para%20Conpedi%20-%20A%20JustiÃ§a%20de%20TransiÃ§Ã£o%20e%20a%20reparaÃ§Ã£o%20de%20danos%20no%20Brasil%20-%20a%20necessidade%20de%20consideraÃ§Ã£o%20dos%20danos%20morais%20na%20fixaÃ§Ã£o%20do%20quantum%20indenizatÃ³rio.doc%23_edn35


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A anistianda foi torturada pelos agentes públicos sem saber os motivos de sua prisão, somente 

conhecendo as causas de sua prisão após muitos anos, sendo ocasionada pelo fato de ser 

companheira de Amaro Luiz de Carvalho. Viu seu companheiro ser torturado diversas vezes, 

destacando que tais imagens não lhe saem da cabeça. Após os maus tratos, já com a saúde 

bastante comprometida, seus torturadores ofereceram a Amaro Luiz de Carvalho uma refeição 

envenenada. Declara que foi fiel até os últimos momentos de vida de seu companheiro, 

quando este faleceu provavelmente por uma refeição envenenada. Após, foi constrangida e 

forçada a dar depoimento, o qual deveria mencionar que, no momento da visita de rotina, seu 

companheiro passava bem e apresentava ótima saúde. 

Quanto às considerações feitas pela Comissão de Anistia, destacam a importância das Ligas 

Camponesas, movimento que durou de 1955 a 1964, ano do início do regime militar. 

Mencionam a extensão do movimento, que foi criado em Pernambuco e logo se expandiu para 

outros estados, citando sua importância na luta por uma melhor distribuição de terras. 

Semelhante a outros movimentos considerados subversivos, foi desmantelado e seu principal 

líder, o deputado Francisco Julião, preso e exilado. O mencionado grupo funcionou 

clandestinamente por algum tempo, cujos integrantes se infiltraram em sindicatos agrícolas, 

além de ajudar presos e perseguidos políticos. O companheiro da requerente era líder 

camponês, militante do PCB (Partido Comunista Brasileiro) e do PC do B (Partido Comunista 

do Brasil) e fundador do PCR (Partido Comunista Revolucionário), exercendo grande 

influência, sobretudo na zona canavieira. 

Consta nos registros oficiais, como meio comprovante para a concessão da anistia política, 

que a requerente ficou encarcerada, no período de 22 de novembro a 12 de dezembro de 1969, 

para averiguação de atividades subversivas, quando foi informada da morte por 

envenenamento de seu companheiro por intermédio de guardas do presídio. Assim, a 

Comissão de Anistia verificou que houve o atendimento aos dois requisitos: lapso temporal 

devido e comprovação da motivação exclusivamente política para as perseguições. 

Para a reparação econômica de caráter indenizatório, é necessário comprovar a perda de 

atividade laboral. Assim, em documentação atinente à prisão da anistianda, as Forças Policiais 

a registraram como doméstica, não conhecendo na realidade sua atividade como agricultora, 

que realizava para prover o seu próprio sustento. Desta forma, com caráter elucidativo, 

refletem sobre o caráter do trabalho feminino ao longo dos anos, principalmente no âmbito 

familiar-rural, já que neste meio geralmente é vista como mera ajudante, trabalhando 

gratuitamente, sem ter o devido reconhecimento. 

Ressaltam as características da agricultura na Zona da Mata Pernambucana, sendo os 

produtores rurais nesta região divididos em agricultura patronal, representado pelo engenho, e 

pela agricultura familiar, sendo comumente executada por todos os membros da família. 

Todavia, a força laboral feminina é vista simplesmente como ajudante. Assim, este órgão 

julgador entende que não é justa a classificação emanada pelas Forças Policiais, haja vista 

representar a visão preconceituosa da sociedade, em que a mulher é vista como subordinada 

ao homem. Portanto, para fins de indenização, a Comissão de Anistia reconhecerá à 

requerente sua atividade laboral no âmbito da agricultura familiar. 

Atinente à fixação do quantum indenizatório, mencionam que, conforme a parte final do § 1º 

do artigo 6º da Lei da Comissão de Anistia, a reparação econômica poderá ser arbitrada com 

base em pesquisa de mercado, tratando-se de critério de razoabilidade criado pelo legislador 

para definição de justa indenização em situações de flagrante desproporcionalidade com a 
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realidade sócio-econômica do país. Todavia, uma vez que não foram encontrados critérios 

para mensurar o valor da remuneração, já que se trata de atividade de agricultor familiar, será 

arbitrado tal valor, conforme a parte final do § 1º do artigo 6º da Lei 10.559 de 2002. 

Por fim, a Comissão de Anistia opina pelo deferimento do pedido de Maria das Dores Gomes 

da Silva, em que concede: a declaração da condição de anistiada política; reparação 

econômica em prestação mensal, permanente e continuada, no valor de R$ 930,00 

(novecentos e trinta reais), correspondendo a dois salários mínimos mensais vigentes; e 

retroatividade qüinqüenal do § 6º do artigo 6º, cujos efeitos retroagirão a 13 de fevereiro de 

1999, considerada data de protocolo em 13 de fevereiro de 2004, até a data da decisão em 

tela, 02 de abril de 2009, totalizando R$ 122.605,00 (cento e vinte e dois mil seiscentos e 

cinco reais). 

  

4.2 QUANTO À ANÁLISE DA DECISÃO 

  

Uma vez que a decisão emanada não tem a finalidade de investigar, processar e punir os 

agentes violadores dos direitos humanos, nem de afastá-los e fomentar a necessária reforma 

ao setor público, esta decisão será avaliada quanto ao resgate da verdade e no que tange a 

indenização das vítimas. 

O resgate da memória consistiu na lembrança dos fatos ocorridos com a anistianda, além de 

destacar o valor dos movimentos políticos presentes naquele momento histórico. A retomada 

destes fatos é demasiadamente relevante para a efetivação da Justiça Transcional, 

especificadamente neste caso, já que possibilitará à sociedade o conhecimento de todas as 

atrocidades cometidas contra sua dignidade. Em decorrência disso, haverá, em tese, plena 

compreensão de que o ato emanado pela Comissão de Anistia é necessário para a execução da 

justiça, haja vista que, se houve sérias violações ao conglomerado de direitos da anistianda, é 

justo que esta seja ressarcida de todos os males causados, sejam eles patrimoniais ou morais. 

Conseqüentemente, a coletividade compreenderá o momento histórico vivenciado pela 

requerente, bem como a justeza em indenizá-la. 

Assim, é valioso destacar a lembrança daquele exato momento histórico, pois a 

consubstanciação dos fatos ocorridos ao período vivenciado auxilia na compreensão da 

seriedade do tempo vivenciado, conforme a ênfase que é dada às Ligas Camponesas. A 

decisão destaca a atuação de diversos partidos políticos perseguidos pela ditadura militar de 

1964, em especial aqueles que tiveram a atuação de Amaro Luiz de Carvalho, conforme os já 

citados PCB, PC do B e PCR, trazendo à tona a importância destas organizações, uma vez que 

ressaltam suas ações que foram de grande importância na luta pela restituição da democracia 

surrupiada pelos militares. 

Atinente ao caráter indenizatório da decisão, nota-se que, mesmo tendo a anistianda narrado 

todos os fatos, ficando explícito os sérios danos morais que a abateram, a Comissão de 

Anistia somente restituiu os  danos patrimoniais que foram a ela causados. 

Cabe salientar que, no que tange às restituições dos danos patrimoniais, o mencionado órgão 

utiliza parâmetros concretos para a fixação do quantum indenizatório. A Comissão de Anistia 
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agiu com louvável destreza ao desprezar a classificação feita pelas autoridades policiais, já 

que assim o fizeram como se fosse domestica, demonstrando a visão que desfavorece o 

trabalho feminino frente ao masculino, principalmente no meio rural. Diante disto, 

indenizaram-na conforme sua real posição laboral, qual seja agricultora. 

Concernente aos danos morais observa-se certa negligência por parte da Comissão de Anistia 

em tratá-los, seja pela dificuldade em fixar parâmetros ou pelo problema em medi-los, já que 

está explícita a forte violação aos direitos da anistianda que ensejaram intensos abalos à sua 

intimidade. De início, cita-se o assassinato do seu companheiro pelos agentes policiais, após 

ser submetido a tortura e envenenamento, motivo do óbito. Conforme a anistianda, tais crimes 

constituem em “imagens que não lhe saem da cabeça”, o que comprova a intensidade da dor 

causada à anistianda. Conforme Yussef Said Cahali, seria afrontoso negar que a morte de um 

ente querido não geraria uma sensação dolorosa facilmente perceptível [36]. 

É óbvio que a morte de seu companheiro é motivo extremamente relevante para que a 

requerente perceba os danos morais, agravando o fato de que presenciou a tortura de seu 

companheiro, atrocidade esta perpetrada por agentes que atuavam em nome do Estado. Por 

tais razões afirma-se que a indenização por danos morais quanto ao fato em destaque teria o 

poder de apenas compensar parcialmente a dor, pois é impossível reparar completamente os 

danos a ela causados. 

Destaca-se, ainda, que a tortura, crime imprescritível, contra a requerente, que era menor, ou 

seja, em processo de formação de seu caráter e moral, é conduta que intensifica os danos 

morais, além do fato de tal crueldade ter ocorrido sem saber ao menos o motivo de tal atitude. 

É incontestável, portanto, mencionar que esta violação à dignidade da pessoa humana atinente 

à Maria das Dores Gomes da Silva é motivo intensificador do dano moral. 

É possível destacar diversos outros motivos que tenham acarretado a incidência dos danos 

morais, tal como o fato de que a anistianda foi presa sem qualquer ordem judicial, o esbulho 

causado aos seus pertences em pleno labor, e o fato de ter sido coagida a mentir quanto aos 

motivos da morte de seu companheiro. Contudo, o escopo deste presente tópico é demonstrar 

que a Comissão de Anistia não relevou tais acontecimentos no momento de fixar o quantum 

indenizatório da requerente, relevando apenas os prejuízos materiais a ela cometidos. 

Por tais razões, percebe-se a já citada inversão de valores, destacando o dano patrimonial 

causado ao ser humano, o que ressalta sua importância como sendo principalmente um meio 

de produção, inferiorizando os valores que realmente causaram maior subtração à sua 

dignidade, que são os valores concernentes à sua moral. À conta disso, haverá enorme 

prejuízo, não somente ao requerente da indenização, mas a toda a sociedade, já que a 

indenização que não reconheça os danos morais causados a certo indivíduo cerceia à 

sociedade informações concernentes aos fatos acontecidos com este sujeito. Haverá, portanto, 

“ofensa à consciência moral, ou, ainda, a esperança fundamentada de que se possa alcançar 

um proveito considerável para todos” [37]. 

Por tais razões, a decisão em debate não é suficientemente útil para exteriorizar os objetivos 

almejados pela Justiça de Transição, já que a indenização deveria restituir os danos materiais 

e pretender compensar os danos morais por ele sofridos, o que não ocorre em virtude da 

indenização versar apenas quanto aos prejuízos materiais, rejeitando a diminuição dos valores 

morais da vítima da ditadura militar. 
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Portanto, tal instrumento seria mais efetivo à Justiça de Transição se fossem abarcados todos 

os danos causados à anistianda, reconhecendo a diminuição sofrida não somente como força 

de trabalho ou econômica, mas, sobretudo, seus valores como ser humano, gerando com isso a 

valorização do indivíduo, de sua auto-estima, e especialmente frente à sociedade. 

  

  

5 CONCLUSÃO 

  

Em suma, uma vez que a Comissão de Anistia, apesar de seu importante papel no progresso 

da Justiça de Transição no Brasil, somente considera os danos patrimoniais na aferição do 

quantum indenizatório, a não indenização dos danos morais suportados por aqueles que 

sofreram as mais severas perseguições do regime militar gera, além da banalização do 

instituto transicional perante a sociedade, a supressão destes sujeitos, pois, novamente com 

esta negativa, não será reconhecida a devida importância destes cidadãos no processo de 

redemocratização do Brasil, Por ser- lhes negado o direito positivado constitucionalmente e 

legalmente da indenização por dano moral, ocorre outra injustiça, em grau menor aos 

observados no período da repressão militar, porém de larga importância na efetivação da 

Justiça Transicional no país. 
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Resumo: o artigo analisa, por meio de um exame crítico-comparativo, a decisão do Supremo Tribunal 
Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF e a decisão da Corte 
Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e Outros, verificando os equívocos 
cometidos pelo órgão jurisdicional brasileiro, mostrando as contradições presentes naquela decisão, 
assim como a não observância da jurisprudência sobre direitos humanos da corte regional e concluindo 
pela necessidade de revisão imediata do posicionamento sobre a Lei de Anistia de 1979 com vistas a 
possibilitar a efetivação do processo democrático e de direitos humanos no Brasil inaugurado pela 
Constituição de 1988. 
 

Palavras-chave: direitos humanos – democracia –justiça transicional. 
 

Abstract: the article analyses, through a critical-comparative method, the decision of the Supremo 
Tribunal Federal in the Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental number 153 and the 
decision of the Inter-American Court of Human Rights in the case Gomes Lund and Others, checking 
the mistakes made by the Brazilian jurisdiction, showing the contradictions that figure in the that 
decision, as the absence of applying of the precedents about human rights of that regional court and 
concluding by the necessity of and immediate revision of the judicial opinion about the Amnesty Law 
of 1979 in order to enable the effectiveness of the democratic process and the human rights in Brazil.   
 

Keywords: human rights – democracy – transitional justice. 
 

I - Introdução 

Nas sessões de julgamento de 28 e 29 de abril de 2010, o Supremo Tribunal Federal decidiu, 

por uma maioria de 9 votos a 2, pela improcedência do pedido formulado na Argüição de 
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Descumprimento de Preceito Fundamental nº 153/DF. Proposta pelo Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil, a ação visava a que o STF desse interpretação conforme a Constituição1 ao 

disposto no art. 1º, § 1º, da Lei nº 6.683/1979, para que fosse excluída do texto “crimes conexos” a 

norma referente àqueles praticados por agentes públicos responsáveis por homicídios, 

desaparecimentos forçados, abuso de autoridade, lesões corporais, estupro e atentado violento ao 

pudor2. Haveria, segundo o Conselho Federal, com a manutenção deste sentido do dispositivo legal, 

violação ao disposto nos arts. 1º (princípios democrático e republicano, assim como ao da dignidade da 

pessoa humana), 5º, caput (isonomia em matéria de segurança) e XXXIII (direito à informação), todos 

da Constituição da República de 1988, pelo que tal sentido normativo não restaria recepcionado pela 

atual ordem constitucional democrática. 

Não haveria aptidão jurídica, pois, para a interpretação segundo a qual os “crimes conexos” 

referidos no § 1º, do art. 1º, da Lei 6.6.83/1979, poderiam abarcar crimes praticados nos “porões da 

Ditadura”. Redigido o dispositivo legal de forma obscura, ele visaria a que justamente não houvesse 

clareza quanto a sua “ambiência normativa”, já que não há conceito jurídico-penal ou processual penal 

de “conexão criminal” que pudesse abarcar os agentes públicos que praticaram crimes comuns. Até 

porque não se poderia conceber conexão de tais crimes com “crimes políticos”, estes justamente 

praticados e dirigidos contra uma ordem política, já que esta nunca poderia ser objeto daqueles 

primeiros crimes comuns. Eles não atentariam contra a ordem política ou a segurança nacional 

definidas em diplomas como Decreto Lei nº 314/1967, o Decreto-Lei nº 898/1969 e a Lei 6.620/1978. 

Esses argumentos centrais desenvolvidos pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil foram analisados pelo voto do Ministro Relator Eros Grau3, que orientou boa parte dos demais 

votos dos Ministros que formaram a maioria no julgamento. Tal análise é diametralmente oposta àquela 

desenvolvida pela Corte Interamericana de Direitos Humanos que, ao julgar o Caso 11.552, conhecido 

                                                 
1 Sobre o tema, cf. MEYER, 2008. 
2 É esta a redação do dispositivo (destaques nossos): “Art. 1º É concedida anistia a todos quantos, no período compreendido 
entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979, cometeram crimes políticos ou conexo com estes, crimes eleitorais, 
aos que tiveram seus direitos políticos suspensos e aos servidores da Administração Direta e Indireta, de fundações 
vinculadas ao poder público, aos Servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário, aos Militares e aos dirigentes e 
representantes sindicais, punidos com fundamento em Atos Institucionais e Complementares (vetado). 
§ 1º - Consideram-se conexos, para efeito deste artigo, os crimes de qualquer natureza relacionados com crimes políticos 
ou praticados por motivação política.” 
3 A íntegra de todos os votos na ADPF nº 153/DF encontra-se disponível no sítio eletrônico < 
http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=612960> (em 13/10/2010). 

11171



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

como Caso Gomes Lund4, condenou o Estado brasileiro por suas ações e omissões ante os fatos 

ocorridos na Guerrilha do Araguaia. 

O presente artigo busca recuperar criticamente parte da argumentação esposada pelo Ministro 

Eros Grau no julgamento da ADPF 153/DF para contrapô-la à fundamentação desenvolvida pela Corte 

Interamericana de Direitos Humanos no julgamento do Caso “Guerrilha do Araguaia”. Serão discutidas 

ambas as posições para que, ao final, se possa demonstrar o acerto da decisão condenatória, bem como 

os problemas em que incorre a decisão do Supremo Tribunal Federal. 

II – Os argumentos centrais do voto do Ministro Eros Grau na ADPF 153/DF 

O Ministro Eros Grau começou por refutar a tese do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil no sentido de que a redação do dispositivo do art. 1º, § 1º, da Lei 6.683/1979, 

seria obscuro: para ele, “[...] todo, todo e qualquer texto normativo é obscuro até o momento da 

interpretação” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 15). É preciso, portanto, que se afirme a 

distinção entre texto normativo e norma jurídica: as normas, assim, é que são o resultado do processo 

interpretativo; textos ou disposições nada dizem, mas sim dizem aquilo que os intérpretes dizem que 

elas dizem. Isto fulminaria a tese de que o conceito de “crimes conexos” por si só seria uma 

obscuridade insuscetível de produzir efeitos jurídicos; ele produz efeitos, a questão é saber qual o 

“momento da realidade” a ser tomado. 

Esse “momento da realidade” seria aquele no qual teria ocorrido o dito “acordo político” que 

embasaria uma anistia recíproca. Seria este, na qualificação do Ministro Relator, o da “[...] batalha da 

anistia, autêntica batalha. Toda a gente que conhece nossa História sabe que esse acordo político 

existiu, resultando no texto da Lei n. 6.683/79” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 21). Os 

que lutaram pela anistia de 1979 é que “[...] pisavam o chão da História” (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2010, p. 22) e seria de se espantar que a OAB de outrora de Raymundo Faoro e Eduardo 

Seabra Fagundes agora desprezasse a luta pela anistia5. Com isto, definir o que significa “crimes 

conexos a crimes políticos” exige uma investigação sobre o momento histórico de aprovação da lei. A 

anistia seria, por este motivo, bilateral, ampla e geral, só não seria irrestrita por não ter alcançado os 

opositores condenados pela prática de terrorismo, assalto, seqüestro e atentado pessoal. 

                                                 
4 A decisão está disponível em <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_219_por.pdf>. Capturado em 
01/12/2010. 
5 Calha aqui trazer à baila (como o fez SILVA FILHO, 2010, p. 17) o registro feito por Mino Carta logo após o julgamento 
da ADPF nº 153, em que ele evidencia a forma como Raymundo Faoro qualificou à época a anistia concedida: 
“Conciliação, coerção, cooptação. Permitem qualquer semelhança, por mais vaga, com negociação equilibrada entre 
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Em seguida, volta à tona o argumento da interpretação do direito como um processo dinâmico; 

mas volta à tona para ser refutado em relação às leis concessivas de anistia. Segundo o Ministro 

Relator, tais leis seriam leis-medida (ou Massnahmegesetze), cuja interpretação deve ser feita nas 

balizas do momento em que editadas e não a partir do presente. 

Desse modo, o acordo resultaria de um texto de lei que só poderia ser revisto pelo Poder 

Legislativo6. Ao Supremo Tribunal Federal só caberia apurar a compatibilidade entre textos normativos 

pré-constitucionais e a Constituição (ora, mas não era este o pedido do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil?). Trazendo como exemplos os casos chileno, argentino e uruguaio, ressalta-se 

que só caberia ao Congresso Nacional rever a anistia concedida7. 

III – A diferença entre norma e texto de norma 

O Ministro Relator Eros Grau enfatizou, a todo momento, a necessidade de distinção entre 

norma e texto de norma. Esta constatação possui um evidente caráter hermenêutico. Ela fez parte de um 

trabalho doutrinário publicado anteriormente pelo Ministro Eros Grau  (2003a). Com base em Friedrich 

Müller (2000), ele já havia salientado que os textos normativos carecem de interpretação não apenas 

por não serem unívocos, mas porque devem ser aplicados a casos concretos8. 

                                                                                                                                                                        
oponentes? Existe algo mais lamentável, e vergonhoso, do que tentar reescrever a história ao evocar o testemunho de quem 
esteve do lado oposto?” (CARTA, 2010, p. 1). 
6 Com base nesse entendimento, a ex-Deputada Federal Luciana Genro havia proposto o Projeto de Lei nº 7.430/2010, 
visando dar “interpretação autêntica” ao § 1º do art. 1º da Lei 6.683/1979, para excluir dos crimes conexos nele 
mencionados aqueles praticados por agentes públicos contra os que suposta ou efetivamente praticaram atos contra a 
segurança nacional e a ordem política e social. O problema é que ele incorre nos mesmos erros não só do Supremo Tribunal 
Federal, mas do próprio Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Em primeiro lugar, porque cai na armadilha 
de interpretar um texto com um outro texto. Em segundo lugar, porque que tanto em um como em outro caso, a anistia não 
foi vista em seu sentido político mais amplo, possibilitando o reconhecimento dos movimentos de resistência, mas sim ainda 
os afirmando que se trata de criminosos políticos. Caso se verifique o trabalho da Comissão de Anistia e se proceda a uma 
interpretação consistente do art. 8º do ADCT, não se pode interpretar a anistia como mera extinção da punibilidade, mas 
como reconhecimento de um direito de resistência à opressão. Fato é que, após o dispositivo constitucional do ADCT e a 
Lei 9.140/1995, o que a Ditadura configurava como “atos contra a segurança nacional”, passou a ser um exercício legítimo 
do direito de resistência à opressão ditatorial. A se insistir no Projeto de Lei nº 7.430/2010, estaríamos, novamente, a 
criminalizar na democracia a luta pela resistência na Ditadura; é um preço que não vale a pena ser pago para se 
responsabilizar agentes públicos. Estar-se-ia a legitimar a versão “oficialesca” desta maneira: o regime de 1964-1985 foi 
uma Ditadura, não um Estado de Direito. O projeto de lei é, assim, criticável, sob dois aspectos: reproduz a lógica da 
decisão do STF, insistindo na tese dos crimes políticos ao invés de reconhecer o direito de resistência e, ainda, incorre na 
ingenuidade hermenêutica de se buscar fixar a interpretação de um texto com outro texto. 
7 Como se verá mais à frente, em todos esses casos o Poder Judiciário destes países refutou qualquer possibilidade de que 
leis de “auto-anistia” pudessem sancionar graves violações de direitos humanos. E ao contrário do que afirmara o Ministro, 
no caso uruguaio a Corte Suprema de Justiça foi enfática em destacar que nem o Poder Legislativo poderia confirmar uma 
lei deste quilate. 
8 “As disposições, os enunciados, os textos, nada dizem; somente passam a dizer algo quando efetivamente convertidos em 
normas (isto é, quando – através e mediante a interpretação – são transformados em normas). Por isso as normas resultam 
da interpretação, e podemos dizer que elas, enquanto disposições, nada dizem – elas dizem o que os intérpretes dizem que 
elas dizem”. (GRAU, 2003a, p. 80, destaques do original) 
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Tal conclusão, que teria permitido ao Ministro Relator refutar a acusação de obscuridade 

imputada à expressão “crimes conexos” pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, em 

verdade, nada tem de novo. Remonta, no mínimo, a dois séculos de construção da hermenêutica. Como 

observa Silva Filho (2003, p. 138), com base em Castanheira Neves, o texto desde sempre fora 

considerado o objeto da interpretação (ainda que hoje a relação sujeito/objeto esteja suplantada 

justamente pela hermenêutica que descende de Gadamer), destacando-se o modo como o Corpus Iuris 

Civilis foi tratado na Idade Média e o modo como a Bíblia foi vista pelo Direito Canônico. Gadamer 

(2003, p. 242) traz o exemplo da discussão de Lutero a respeito do modo correto de se interpretar a 

Bíblia: não a interpretando – ela seria sui ipsius interpres, possuiria um único sentido que deveria ser 

mediado por ela mesma. Nada mais elementar: a própria definição de que o sentido a se buscar é único, 

a própria definição de qual é este “sentido único” é, ela mesma, uma atividade interpretativa. 

Essa discussão nos lança imediatamente para a outra questão: a afirmação de que o processo 

interpretativo é inerente às normas coloca a questão da universalidade do problema hermenêutico. 

Realmente, a expressão “crimes conexos” é obscura, seja como disposição de texto, seja como norma: 

mesmo a conclusão em relação à disposição de texto é ela interpretativa9. A temática foi objeto de um 

longo debate entre Hans-Georg Gadamer e Jürgen Habermas10. E ela pode nos demonstrar que 

dificilmente algo poderia escapar a uma abordagem hermenêutica, principalmente se isto se der sob o 

pano de fundo de uma hermenêutica crítica segundo a qual os interlocutores possam, senão pressupor, 

ao menos ter garantidas, certas condições de possibilidade discursivo-deliberativa (algo que nunca 

poderia ser aceito no processo legislativo que levou à promulgação e publicação da Lei 6.683/1979). 

IV – Interpretação como aplicação 

Uma outra concepção sustentada reiteradas vezes pelo Ministro Eros Grau foi a de que a 

interpretação é, sempre, uma aplicação. Esta não é senão a tese da applicatio de Gadamer (SILVA 

FILHO, 2003, p. 9). Segundo Gadamer (2003, p. 406), com a velha tradição hermenêutica, o problema 

hermenêutico se dividia em três momentos: compreensão, interpretação e aplicação. O que lhe interessa 

é recuperar a unidade desses momentos. 

                                                 
9 “No engenho argumentativo do Ministro relator, contudo, percebe-se um malabarismo sofístico. Ora, se a clareza do texto 
normativo só surge após a sua interpretação, o mesmo pode ser dito com relação à sua obscuridade. Aos olhos do 
Conselho Federal da OAB, após ter-se debruçado sobre o texto normativo e tê-lo interpretado, apresentou-se a evidência 
da obscuridade da norma e da sua inépcia técnica. Tal conclusão, diga-se de passagem, só foi possibilitada de modo 
efetivo após quase trinta anos da edição da Lei de Anistia, quando finalmente o tema do julgamento dos agentes 
repressores da ditadura brasileira por violações aos direitos humanos e por cometimento de crimes contra a humanidade 
conseguiu sair do círculo mais restrito dos familiares e amigos das vítimas do regime de exceção e dos grupos militantes, 
alcançando de modo insistente as páginas dos principais jornais do país e a esfera pública institucional” (SILVA FILHO, 
2010, p. 11). 
10 Sobre a questão, cf. os textos seminais de HABERMAS (2000); HABERMAS (1987) e GADAMER (2002) e (2003). 
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Caso exemplar desta coincidência de interpretação e aplicação está presente justamente na 

interpretação jurídica. A objetivação de uma teoria geral da hermenêutica fez com que a hermenêutica 

jurídica fosse posta de lado, fora do âmbito daquela disciplina autônoma. A hermenêutica jurídica 

estaria destinada a somar os efeitos de uma dogmática inábil para alcançar toda sorte de casos. 

Gadamer quer saber se há realmente essa diferença, investigando, tal como Emilio Betti, a posição de 

um jurista e a de um historiador do direito. Na visão de Gadamer (2003, p. 427), Betti estabeleceria a 

diferença no fato de que o jurista deve conhecer o sentido originário da lei e atualizá-lo para a 

aplicação11. Sua tarefa é maior que a do historiador do direito, que deve localizá-la temporalmente 

(valor posicional na história), aferindo o que buscou o legislador ao editar a lei naquele momento 

histórico. Gadamer defende para o historiador a mesma tarefa do jurista: ele não pode compreender 

objetivamente o momento da publicação de uma lei, livre das pré-compreensões do presente que o 

cercam. Do mesmo modo que se dá nas ciências do espírito, o hermeneuta jurídico segue o mesmo 

procedimento. 

Também o historiador do direito leva em conta a perspectiva de um jurista. Ele precisa 

reconhecer e desenhar os seus efeitos jurídicos ao longo do tempo. Aqui também se faz presente a 

tradição. 

In contrast to Betti, who takes the historian’s activity as paradigmatic by making the judge’s 
objectivity depend on the historian objectivity, Gadamer sees the judge’s activity as 
paradigmatic since the historian’s understanding is not disinterested, but conditioned by present 
needs. But neither judges nor historians are simply free to read whatever they want into their 
perceptions of the present or the past. On the contrary, both present needs and the history of 
legal interpretation condition and delimit their interpretation in ways that they do not consider 
arbitrary. In sum, for Gadamer, understanding always presupposes a tradition12 (HOY, 1985, p. 
141). 

Assim, se o juiz tem também a tarefa de reconstruir no presente um passado que em verdade 

não passou, não há como ele se desprender das tradições deste presente. Nelas aparecem a necessidade 

de respeito a um procedimento democrático e a direitos fundamentais; não se pode querer, portanto, 

situar-se no ano de 1979 de uma forma objetivante13 e, pior, produzindo uma interpretação falaciosa 

                                                 
11 Para tanto, cf. BETTI (2007). 
12 Tradução livre: “Ao contrário de Betti, que toma a atividade do historiador como paradigmática ao fazer depender a 
objetividade do juiz da objetividade do historiador, Gadamer vê a atividade do juiz como paradigmática, uma vez que a 
compreensão do historiador não é desinteressada, mas condicionada pelas necessidades do presente. Mas nem juízes e nem 
historiadores são simplesmente livres para ler o que quiserem em suas percepções do presente ou do passado. Pelo 
contrário, tanto as necessidades do presente como a história da interpretação jurídica condicionam e delimitam sua 
interpretação de modos que eles não consideram arbitrários. Em suma, para Gadamer, a compreensão sempre pressupõe 
uma tradição”. 
13 “Nesses termos, não mais podemos ser ingênuos em relação à nossa própria história política. Temos que assumir essa 
história, que faz parte da construção permanente de uma identidade constitucional, não identitária e não idêntica, múltipla 
e aberta; que, por isso, não pode ser reificada por ninguém que pretenda adotar um ponto de vista privilegiado em relação 
a ela” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2010, p. 215). 
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que não corresponde a uma reconstrução histórica minimamente rigorosa do que aconteceu. Neste 

passo, bravatas do tipo a “[...] batalha da anistia, autêntica batalha. Toda a gente que conhece nossa 

História sabe que esse acordo político existiu, resultando no texto da Lei n. 6.683/79” (SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 21) ou aqueles que efetivamente “[...] pisavam o chão da História” 

(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 22) apenas subvertem não só o que realmente se 

passou, mas o próprio papel do juiz ao se posicionar ante aqueles anos14. 

Pior: como tais afirmações podem, então, ocupar o mesmo lugar daquelas no sentido de que a 

“interpretação/aplicação” “[...] expõe o enunciado semântico do texto no contexto histórico presente, 

não no contexto da redação do texto” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 16)? Mais ainda, 

a própria decisão não se justifica ante a história institucional15 materializada em outras decisões 

proferidas pelo mesmo tribunal, violando a necessária integridade16 que deve permear a atuação 

jurisdicional. Basta que relembremos algumas decisões. 

No julgamento, por exemplo, da ADPF nº 46, em que se discutia o privilégio da União para a 

exploração do serviço postal, o Ministro Eros Grau salientou, com base em Hesse, que a Constituição 

não pode ser dissociada de sua realidade histórica, que “[...] não se a pode separar da realidade 

concreta de seu tempo e a pretensão de eficácia de suas normas somente pode ser realizada se for 

levada em conta essa realidade” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009, p. 72). Disse mais: 

O direito é um organismo vivo, peculiar porém porque não envelhece, nem permanece jovem, 
pois é contemporâneo à realidade. O direito é um dinamismo. Essa, a sua força, o seu fascínio, a 
sua beleza. (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009, p. 72) 

Já no julgamento da ADI nº 2.240-7/BA, em que se declarou inconstitucional sem 

pronúncia de nulidade lei baiana que desmembrava Município à revelia da existência de lei federal 

dispondo sobre o período temporal em que aquela poderia ocorrer, ele salientou que a inconstitucional 

criação do Município poderia prevalecer sobre a norma constitucional do art. 18, § 4º. Ou seja, não 

obstante a omissão inconstitucional do legislador em produzir a lei complementar federal fixando o 

período, seria a situação “dos fatos”, do “mundo do ser”, que deveria prevalecer: 

                                                 
14 Para uma comparação entre a tarefa do juiz e a tarefa do historiador, cf. RICOUER, 2007, p. 330 e ss, assim como 
GINSBURG, 1991, p. 79 e ss. 
15 A história institucional desempenha um importante papel na legitimidade da atuação do Poder Judiciário em um Estado 
Democrático de Direito. Esta idéia está presente na tese dos direitos de Ronald Dworkin (2002, p. 134). Sendo os juízes 
autoridades públicas, estão eles sujeitos à responsabilidade política. A doutrina da responsabilidade política prega que as 
autoridades só podem tomar decisões políticas que possam justificar no âmbito de uma teoria política que, por sua vez, 
possa alcançar outras decisões possíveis. 
16 A integridade “[...] exige que o governo tenha uma só voz e aja de modo coerente e fundamentado em princípios com 
todos os seus cidadãos, para estender a cada um os padrões fundamentais de justiça e eqüidade que usa para alguns” 
(DWORKIN, 1999, p. 201). 
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Cumpre além do mais considerarmos que essa existência real não está inserida para além do 
ordenamento, senão no seu interior. É que o estado de exceção é uma zona de indiferença entre 
o caos e o estado da normalidade, zona de indiferença capturada pela norma. De sorte que não é 
a exceção que se subtrai à norma, mas ela que, suspendendo-se, dá lugar à exceção – apenas 
desse modo ela se constitui como regra, mantendo-se em relação com a exceção (SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL, 2007a, p. 21). 

 
Ora, resta saber se realmente prevalece o paradigma hermenêutico ou se ainda hoje podemos 

dizer que a própria norma “se suspende”? Após reiteradas vezes enfatizar que considerações sobre a 

inconstitucionalidade ocorrem no mundo do “dever ser”, pelo menos aos olhos do autor da ADI nº 

2.240, o Ministro Eros Grau inverte novamente o sentido da oposição “ser/dever ser” ou “mundo 

jurídico/mundo dos fatos”, para dizer que mesmo a inconstitucionalidade deve ser lida como violação 

de uma ordem concreta situada historicamente no espaço e no tempo (incluindo-se aí o que se chama 

de “exceção”). 

V – O significado das chamadas “leis medidas” 

Da necessária distinção entre norma e texto normativo, da coincidência entre os momentos de 

interpretação e aplicação no processo hermenêutico (tese da applicatio), seria de se esperar que a Lei 

6.683/1979 fosse ela também interpretada à luz da Constituição de 1988, à luz da “realidade presente” 

como tantas vezes salientou o Ministro Eros Grau. Já vimos que a história17 foi outra. O Ministro 

classificou a Lei de Anistia de 1979 como uma “lei-medida” que exigiria sua interpretação à luz do 

contexto histórico dos anos que antecederam a aprovação da lei – o que levaria à conclusão de que um 

“acordo político” alimentaria a interpretação de que a expressão “crimes conexos” abrangeu atos 

ilícitos praticados por agentes do Regime Ditatorial. 

Há dois problemas que podem ser invocados a partir dessa conclusão. Primeiro, o significado 

de uma “lei-medida” e o “impedimento” de que ela não se sujeitaria a uma interpretação atualizadora 

de sentido perante a Constituição de 1988 e ante a universalidade do problema hermenêutico; segundo, 

a questão de que teria havido um “acordo político” fundamental para a aprovação da Lei de Anistia, o 

que é questionável pelo próprio significado da expressão “acordo político” e diante do que a 

historiografia brasileira tem reconhecido sobre o período. 

O estudo das chamadas “leis-medida” já teria sido feito doutrinariamente pelo Ministro Eros 

Roberto Grau e mencionado em votos como os proferidos na ADI nº 820/RS e ADI nº 3.573/DF. Em O 

direito posto e o direito pressuposto (GRAU, 2003b, p. 254), ele começa por salientar que 

concomitantemente às atuais definições imprecisas e vagas das leis (ora, mas essa conclusão não viria 
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apenas no processo interpretativo, como ele enfatizou em relação à expressão “crimes conexos”?), estas 

passariam a defrontar-se com a necessidade de regular situações concretas semelhantes a um 

“procedimento administrativo especial”. Com base em Forsthoff, ele conclui que as “leis-medida” 

apareceriam no momento em que o legislador passa à ação e não edita mais normas gerais e abstratas, 

mas sim medidas de execução. As “leis-medida” seriam atos administrativos que a Administração 

Pública apenas completaria, “[...] mas trazendo em si mesmas o resultado específico pretendido ao 

qual se dirigem” (GRAU, 2003b, p. 255).  

Em relação à Lei 6.683/1979, nada mais incoerente: se a expressão “crimes conexos” sempre 

fora isenta de dúvidas, como explicar a atual controvérsia sobre a mesma? Aliás, o próprio 

reconhecimento da condição de anistiado dependeu do Decreto 84.143/1979 (que também disciplinou o 

procedimento para o pedido de retorno ou reversão ao serviço público ativo, dependente de decisão de 

altas autoridades de Estado que deveriam julgar a situação de cada requerente), assim como só a 

posterior Lei 10.559/2002 pôde definir o regime jurídico do anistiado político. Defender que as 

chamadas “leis-medida” não estão sujeitas à interpretação por serem leis apenas em sentido formal ou 

medidas de execução e que, por isto, estariam sujeitas a uma interpretação no contexto em que 

produzidas significa negar à hermenêutica o papel universal a ela imputado; pois se interpretação e 

aplicação coincidem, a Lei de Anistia só poderia mesmo ser interpretada à luz do presente 

“constitucionalizado democraticamente” a partir de 1988, não à luz do Regime Ditatorial de outrora!  

Isto significa, pois, que a Constituição de 1988 permitiria o seu próprio descumprimento. 

Basta pensar, por outro lado, que a própria interpretação que o Ministro Eros Grau faz da Lei de Anistia 

é já uma “interpretação/aplicação” (expressão que parece lhe agradar), ou seja, já espraia seus efeitos 

agora, no presente. Que efeitos são esses? Negar vigência a normas constitucionais como as que 

estabelecem o devido processo legal, a isonomia, a dignidade da pessoa humana e o direito à 

informação e à memória18. Assim, normas constitucionais como as constantes dos arts. 3º, incs. I e IV, 

e 5º, caput e inc. XXXIII, cedem lugar a uma interpretação da Lei 6.683/1979 que depõe cabalmente 

contra a Constituição. 

VI – Controle jurisdicional de constitucionalidade e Poder Legislativo  

                                                                                                                                                                        
17 É preciso lembrar que também o julgamento da ADPF 153 “fez história”. Também ele está agora sujeito à contínua 
revisão por parte dos historiadores e da própria esfera pública. 
18 “De qualquer modo, pretender que a Lei nº 6.683 teve efeitos imediatos e irreversíveis constitui grosseiro sofisma, por 
dois singelos motivos. Em primeiro lugar, porque a premissa maior do silogismo já é a sua conclusão (vício lógico 
denominado petição de princípio); ou seja, a possibilidade de se reconhecer a conexão criminal entre delitos praticados 
com objetivos ou propósitos contraditórios. Em segundo lugar, porque, ao assim se exprimir, o magistrado demonstrou 
ignorar o fato óbvio de que os alegados efeitos imediatos de uma lei de anistia não podem estender-se a crimes continuados 
(como o de ocultação de cadáver), cujos autores permanecem no anonimato.” (COMPARATO, 2010, p. 2). 

11178



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Segundo o Ministro Eros Grau, “Nem mesmo para reparar flagrantes iniquidades o Supremo 

pode avançar sobre a competência constitucional do Poder Legislativo” (SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL, 2010, p. 38). Essa afirmativa, não tomada isoladamente, mas sim no contexto de refutar a 

possibilidade de se discutir a constitucionalidade no contexto atual da Lei 6.683/1979, foi também o 

fundamento para rechaçar o pedido na ADPF 153. Mas qual era o pedido nesta ação? Veja-se: 

Pelo exposto, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil pede: 
[...] 
b) a procedência do pedido de mérito, para que esse Colendo Tribunal dê à Lei 6.683 de 28 de 
agosto de 1979, uma interpretação conforme à Constituição, de modo a declarar, à luz dos 
seus preceitos fundamentais, que a anistia concedida pela citada lei aos crimes políticos ou 
conexos não se estende aos crimes comuns praticados pelos agentes da repressão contra 
opositores políticos, durante o regime militar (1964/1985). 

Ora, parece ser bastante claro que não havia interesse por parte da Ordem dos Advogados do 

Brasil em que a Lei 6.683/1979 fosse in totum declarada inconstitucional. Não havia um pedido 

constante na inicial no sentido de que o STF agisse como legislador negativo; muito pelo contrário, o 

pedido foi no sentido de que ele mantivesse a disposição de texto no ordenamento jurídico, apenas 

afastando as hipóteses normativas que considerassem os crimes praticados por agentes da repressão 

como crimes anistiados. Trata-se apenas da utilização de uma técnica de decisão no controle de 

constitucionalidade que presta homenagem ao trabalho do legislador mantendo a disposição textual no 

ordenamento e retirando normas ou interpretações em contrariedade à Constituição (novamente, a 

distinção norma e texto de norma, novamente a universalidade do problema hermenêutico)19. Então, 

não haveria que se colocar o problema de que o STF estaria tentando assumir o papel do legislador. 

No entanto, a questão é mais problemática. Defender que um suposto papel de “revisão” da 

Lei de Anistia deveria ficar com o Legislativo20 ou que o dito “acordo político” só poderia ser 

                                                 
19 Nesse ponto, vale registrar que a técnica de decisão adequada, pelo menos do aspecto dogmático, não seria a 
interpretação conforme a Constituição, mas a declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. É que na 
interpretação conforme a Constituição, a disposição legal ganha uma interpretação que a torna inconstitucional, fazendo 
com que a norma “vença” a disposição textual, desde que, sempre, à luz da Constituição. Isto levaria a um improvimento de 
um pedido de inconstitucionalidade. Já na declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, aí sim, mantém-se a 
disposição textual no ordenamento jurídico, desde que refutada uma interpretação que seja inconstitucional: era justamente 
isto o que almejava o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Como, no entanto, o STF costuma confundir as 
técnicas, falando inclusive em interpretação conforme sem redução de texto, não cremos que a ausência de distinção 
adequada na inicial poderia levar ao resultado da ADPF 153. 
20 “[…] Que o seja, mas é certo que ao Poder Judiciário não incumbe revê-lo [o “acordo político”]. Dado que esse acordo 
resultou de um texto de lei, quem poderia revê-lo seria exclusivamente o Poder Legislativo. Ao Supremo Tribunal Federal 
não incumbe alterar textos normativos concessivos de anistias. A ele não incumbe legislar ao apreciar ADPFs, senão 
apurar, em casos tais, a compatibilidade entre textos normativos pré-constitucionais e a Constituição. [...] Esse 
acompanhamento das mudanças do tempo e da sociedade, se implicar necessária revisão da lei de anistia, deverá ser feito 
pela lei, vale dizer, pelo Poder Legislativo. Insisto em que ao Supremo Tribunal Federal não incumbe legislar sobre a 
matéria. 
Revisão de lei de anistia, se mudanças do tempo e da sociedade a impuserem, haverá – ou não – de ser feita pelo Poder 
Legislativo, não pelo Poder Judiciário” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2010, p. 39). 
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questionado por ele significa dizer que o Supremo Tribunal Federal poderia abdicar de seu papel de 

“guardião da Constituição” (art. 102, caput, da Constituição de 1988). O que acontece, contudo, é que o 

mesmo STF por diversas vezes assumiu um papel muito mais ativo (criticável em certos casos, 

inclusive) no exercício da jurisdição constitucional. 

Mencione-se a Reclamação 4.335/AC (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007b, p. 14), 

em que se discutia a amplitude dos efeitos pessoais da declaração de inconstitucionalidade no controle 

jurisdicional difuso de constitucionalidade, o Ministro Eros Grau assumiu em nome do Supremo 

Tribunal Federal uma posição muito mais radical. A questão tocava no art. 52, inc. X, da Constituição 

da República. Como é cediço, no controle difuso de constitucionalidade, a decisão tem efeitos pessoais 

inter partes; para que uma decisão do STF tomada em um recurso extraordinário possa repercutir com 

eficácia geral é necessário, nos termos do texto de norma mencionado, que o Senado Federal seja 

oficiado para suspender a eficácia da lei. Novamente enfatizando a diferença entre texto e norma, o 

Ministro Eros Grau destacou que teria ocorrido uma “mutação constitucional”. O Poder Judiciário 

deveria investigar quais os limites que o texto normativo impõe à atividade do intérprete de delimitar 

qual a norma jurídica. “O intérprete compreende o sentido originário do texto e o deve manter como 

referência da norma que constitui” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007b, p. 7). Isto tudo para 

subverter, ao cabo, o próprio texto normativo do art. 52, inc. X, da Constituição: caberia ao Senado 

Federal apenas dar publicidade à suspensão da execução da lei declarada inconstitucional pelo STF, na 

linha do pensamento do Relator desta reclamação, Ministro Gilmar Mendes. Ciente de que sua decisão 

mereceria as reprovações necessárias da doutrina, pôs o papel da mesma em segundo plano, 

enfatizando que é ela que segue o STF, não o contrário21. 

Há, então, um papel a ser exercido pelo Supremo Tribunal Federal no controle de 

constitucionalidade ou não? Está autorizado o Supremo Tribunal Federal a dar a um texto normativo da 

Constituição uma interpretação que ultrapassa o próprio texto, como reconheceu o Ministro, mas não 

está autorizado a declarar inconstitucional a Lei de Anistia de 1979 – fazendo o que não se pediu para 

fazer, como já ressaltado (tratava-se de uma interpretação conforme a Constituição). É difícil ver até 

onde se estendem as contradições e ambigüidades22. 

                                                 
21 “Sucede que estamos aqui não para caminhar seguindo os passos da doutrina, mas para produzir o direito e reproduzir o 
ordenamento. Ela nos acompanhará, a doutrina. Prontamente ou com alguma relutância. Mas sempre nos acompanhará, 
se nos mantivermos fiéis ao compromisso de que se nutre a nossa legitimidade, o compromisso de guardarmos a 
Constituição. O discurso da doutrina [= discurso sobre o direito] é caudatário do nosso discurso, o discurso do direito. Ele 
nos seguirá; não o inverso” (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2007b, p. 14). Pior papel não pode ser reservado para 
uma doutrina acrítica que assim caminhe. Era essa a doutrina que o Ministro produzia? 
22 Cf. CATTONI DE OLIVEIRA, STRECK, LIMA (2007). 
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O argumento da ausência de competência do STF para dar interpretação conforme a 

Constituição à Lei 6.683/1979 remete à chamada dificuldade contramajoritára, nascida, pelo menos, a 

partir de 1803 no tantas vezes mencionado caso Marbury v. Madison. Republicanos, liberais, 

comunitaristas e procedimentalistas debateram e ainda debatem um tema riquíssimo e que não tem 

espaço aqui. Fiquemos apenas com a advertência de que direitos fundamentais e democracia devem ser 

equiprimordialmente assegurados pelo órgão jurisdicional no exercício da atividade de controle de 

constitucionalidade23. Quanto a direitos fundamentais, a decisão na ADPF 153 ignora a titularidade 

destes por parte daqueles que foram atingidos pelos crimes cometidos durante o período de repressão e 

que ainda esperam por justiça. Quanto ao regime democrático, nenhuma interpretação poderia ser mais 

desacertada do que aquele que enxerga um “acordo político” fundador da referida lei. 

VII – Lei 6.683/1979: “acordo político”? 

Não se pode desconsiderar quão gravemente pode ser ferida a responsabilidade política de um 

tribunal que, além de se arvorar em historiador, o faz sob a possibilidade da coisa julgada24. É possível 

aceitar que houve um acordo político a alimentar o projeto que levou à Lei de Anistia de 1979 ou 

estaríamos diante de uma reescrita da história? A própria terminologia “acordo político” é criticável 

nesse contexto. Aceitando que o critério de legitimidade de um ato de Estado é a possibilidade de que 

seus destinatários possam sentir-se como seus autores (o princípio do discurso somado à forma jurídica, 

ou seja, o próprio princípio democrático25), como conceber uma tal conclusão a respeito do processo 

que levou à anistia de 1979? A recente historiografia brasileira tem procurado esclarecer esse período 

ainda pouco investigado26. 

Em primeiro lugar, é difícil identificar quem seriam as partes deste “acordo político”. Como 

ressaltado, a própria Lei de Anistia foi reconhecida como parte do processo de “lenta e gradual 

distensão” imaginado e executado pelo General Ernesto Geisel, muito de acordo com a Doutrina de 

Segurança Nacional defendida por Golbery do Couto e Silva. É nesse quadro que, diante da vitória nas 

urnas do MDB em 1974, o Regime Ditatorial mantém-se altamente repressivo, bastando lembrar do 

“massacre da Lapa” dos dirigentes do Partido Comunista Brasileiro João Baptista Franco Drummond, 

Ângelo Arroyo e Pedro Pomar (SILVA FILHO, 2010, p. 20), assim como o assassinato de Vladimir 

                                                 
23 Para tanto, cf. CATTONI DE OLIVEIRA (2006), CATTONI DE OLIVEIRA (2002b), CATTONI DE OLIVEIRA 
(2002a), CRUZ (2004), HABERMAS (1998), CARVALHO NETTO in CATTONI DE OLIVEIRA (2004), MICHELMAN 
(1988). 
24 “Nesses termos, não mais podemos ser ingênuos em relação à nossa própria história política. Temos que assumir essa 
história, que faz parte da construção permanente de uma identidade constitucional, não identitária e não idêntica, múltipla 
e aberta; que, por isso, não pode ser reificada por ninguém que pretenda adotar um ponto de vista privilegiado em relação 
a ela” (CATTONI DE OLIVEIRA, 2010, p. 215). 
25 É a tese exposta em HABERMAS (1998). 
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Herzog em 1978. Diante de uma sociedade insatisfeita, começam a organizar-se os primeiros 

movimentos pela anistia no Brasil: em 1975, com D. Terezinha Zerbini em São Paulo e em 1978, com 

a criação dos Comitês Brasileiros de Anistia. 

É impossível falar, pois, em um “acordo político”. A não ser que de uma parte estivesse a 

sociedade e, de outro, o Estado. Pois já não havia oposição política efetiva por parte da luta armada e 

da esquerda brasileira, massacrados pelos anos de chumbo dos governos Costa e Silva, Médici e Geisel. 

Mas, ainda que a sociedade fosse esta parte no “acordo”, ela não estava em posição de negociação. Ora, 

em 1977, o General Geisel, com base no AI-5, baixa o “pacote de abril”: governadores e um terço dos 

Senadores eleitos indiretamente por colégios eleitorais formados por Vereadores em sua maioria da 

ARENA, imunidade das Polícias Militares ao controle jurisdicional civil, criação de mais um 

instrumento de controle concentrado de constitucionalidade no STF – sob provocação unipessoal do 

Procurador-Geral da República (nomeado pelo Presidente da República, frise-se) – e a aprovação de 

uma nova Lei de Segurança Nacional em 1979. Diante de todo este contexto, como esta sociedade 

negociaria algo na anistia por ela buscada? 

Anistia esta que pelos movimentos sociais foi qualificada como “ampla, geral e irrestrita” com 

vistas a abranger os crimes qualificados como “de sangue”, como terrorismo, assalto, seqüestro e 

atentado pessoal, nominados no § 2º do art. 1º da Lei 6.683/1979. Crimes estes que não foram objeto de 

anistia. Portanto, a expressão “anistia ampla, geral e irrestrita” nunca significou, para a sociedade, 

“anistia recíproca”. Heloísa Greco (2009, p. 99, destaques do original) exemplifica com a Carta do 

Congresso Nacional pela Anistia, ocorrido em São Paulo em novembro de 1978: 

A anistia pela qual lutamos deve ser Ampla – para todas as manifestações de apoio ao regime; 
Geral – para todas as vítimas da repressão; e Irrestrita – sem discriminações ou restrições. 
Não aceitamos a anistia parcial e repudiamos a anistia recíproca. Exigimos o fim radical e 
absoluto das torturas e dos aparatos repressores, e a responsabilização judicial dos agentes da 
repressão e do regime a que eles servem. 

O projeto viria a ser elaborado ainda no Governo Geisel sob a autoria de Golbery do Couto e 

Silva, Petrônio Portella (líder da ARENA), Octávio Aguiar de Medeiros (Chefe do SNI), Danilo 

Venturini (Chefe do Gabinete Militar) e por Heitor Ferreira (secretário particular de Geisel). O envio 

do projeto de lei ao Congresso Nacional ocorreria apenas no Governo Figueiredo, sendo sua discussão 

submetida à Comissão Mista de Anistia, presidida surpreendentemente por Theotônio Vilela, mas cuja 

relatoria caberia a Ernani Satyro, um dos mais conservadores parlamentares da ARENA. Ao projeto 

inicial foi apresentada a Emenda Parlamentar nº 7, um substitutivo do MDB que buscava a anistia 

“ampla, geral e irrestrita”. Entretanto, dentro da própria Comissão sagrou-se vencedora outra emenda 

                                                                                                                                                                        
26 Faça-se referência, por exemplo, ao trabalho de GRECO (2009). 
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substitutiva, elaborada por Satyro e cujo teor reproduzia literalmente o projeto do Presidente da 

República. A votação em plenário passou-se do seguinte modo: 

Após a votação, colheu-se o seguinte resultado: em votação preliminar, o substitutivo do MDB 
é derrotado por 209 votos a favor contra 194 desfavoráveis (entre estes os votos de 12 arenistas 
dissidentes); a aprovação do substitutivo de Satyro ocorre em bloco, pela votação dos líderes 
dos dois partidos, ou seja, não foi nominal. Porém, houve a discordância silenciosa de 12 dos 26 
senadores e a declaração de voto contrário de 29 dos 189 deputados do MDB. Tais 
manifestações não puderam ser formalizadas, pois, repita-se, a votação foi em bloco, sem 
votação nominal (SILVA FILHO, 2010, p. 29). 

Nota-se, portanto, que nenhum acordo político efetivamente aconteceu. Simular que haveriam 

partes aptas a celebrar um acordo ao invés de reconhecer a imposição à força à qualquer dissidência 

política de um projeto de anistia unilateralmente concebida nada mais é do que arvorar-se o Poder 

Judiciário no papel de historiador. Pior: um historiador despreocupado com a verdade, despreocupado 

com o “princípio da realidade”. Este é o grande risco que uma anistia promovida em períodos de 

exceção pode correr: o de provocar um esquecimento manipulado, abusivo, inconsciente de seu dever 

de memória. Trata-se de um risco presente mesmo em regimes democráticos que se seguem a períodos 

de exceção: o que dizer de uma lei votada por senadores “biônicos”27? 

VIII – A decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Gomes Lund e Outros 

ou “Guerrilha do Araguaia” 

Após uma série de infrutíferas medidas judiciais no Brasil, tanto de índole civil28 como 

penal29, o Centro pela Justiça e o Direito Internacional (CEJIL), o Human Rights Watch/Americas, 

                                                 
27 “Para quem atravessou todas as camadas de configuração e de refiguração narrativa desde a constituição da identidade 
pessoal até a das identidades comunitárias que estruturam nossos vínculos de pertencimento, o perigo maior, no fim do 
percurso, está no manejo da história autorizada, imposta, celebrada, comemorada – da história oficial. [...] Está em ação 
aqui uma forma ardilosa de esquecimento, resultante do desapossamento dos atores sociais de seu poder originário de 
narrarem a si mesmos. Mas esse desapossamento não existe sem uma cumplicidade secreta, que faz do esquecimento um 
comportamento semipassivo e semi-ativo, como se vê no esquecimento de fuga, expressão da má-fé, e sua estratégia de 
evitação motivada por uma obscura vontade de não se informar, de não investigar o mal cometido pelo meio que cerca o 
cidadão, em suma por um querer-não-saber” (RICOEUR, 2007, p. 455). 
28 No campo cível, mencione-se, por exemplo, a Ação Ordinária nº 82.00.24682-5, proposta em 1982 perante a 1ª Vara 
Federal do Distrito Federal e que só transitou em julgado em 9 de outubro de 2006. Nela, familiares das vítimas da 
Guerrilha do Araguaia requereram a declaração de ausência dos desaparecidos na ocasião, a determinação de seu paradeiro 
ou de seus restos mortais, o esclarecimento das circunstâncias da morte e a entrega de um “Relatório Oficial do Ministério 
da Guerra”. Após sucessivos recursos por parte da União, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região manteve a decisão de 1ª 
instância que ordenou a desclassificação do sigilo de documentos relacionados à operação militar no Araguaia, a definição, 
em 120 dias, pela União da localização dos restos mortais das vítimas, a apresentação pela União de todas as informações 
arquivadas relacionadas com a Guerrilha e a instauração, no âmbito das Forças Armadas, de processos investigatórios sobre 
o ocorrido. Após negativas sobre a existência de documentos, a União juntou aos autos mais de 20.000 laudas relacionadas 
com os fatos. Em 2009, tendo em vista o cumprimento da decisão, foi formado o Grupo Tocantins, integrado, inclusive, por 
militares, para realizar novas expedições à região, alcançando, desde a década de 1980, mais de treze incursões. Além desta 
ação ordinária, vale registrar a Ação Civil Pública 2001.39.01.000810-5, proposta pelo Ministério Público Federal, 
buscando fazer cessar a influência de militares até hoje na região, mediante ações sociais, e fazer com que fossem 
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assim como o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro e a Comissão de Familiares de Mortos e 

Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado ofereceram uma representação 

em 7 de agosto de 1995 à Comissão Interamericana de Direitos Humanos em vista da violação pelo 

Brasil dos direitos humanos previstos nos arts. I, XXV e XXVI da Declaração Americana dos Direitos 

e Deveres do Homem e nos arts. 4, 8, 12, 13 e 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Após o cumprimento do devido processo legal, a Comissão Interamericana decidiu levar o caso à Corte 

Interamericana de Direitos Humanos na data de 26 de março de 2009. 

A questão colocada no caso Gomes Lund foi a ocorrência de 60 desaparecimentos forçados30 

no contexto da Guerrilha do Araguaia, entre os anos de 1972 e 1974. As diversas incursões militares 

ocorridas no período, levando a que um contingente de 4.000 a 10.00031 soldados lá se fizesse presente, 

tiveram como resultado a morte dos 60 militantes do PCdoB, sem que deles se tivesse qualquer notícia 

sobre seus restos mortais. Fato é que, a partir da terceira campanha militar, a ordem oficial era de que 

não se efetuasse mais prisões: 

89. Com efeito, conforme padrão supramencionado, a partir da terceira campanha militar, 
denominada “Operação Marajoara”, lançada em 7 de outubro de 1973, os militares sob o 
comando do CIE, “tinham ordens para não manter prisioneiros e prisioneiros não mantiveram. 
Em quatro meses derrotaram a guerrilha”, “a ditadura fixara um padrão de conduta. Fazia 
prisioneiros mas não entregava cadáveres. Jamais reconheceria que existissem. Quem morria, 
sumia”32. 

As operações militares foram mantidas em sigilo, negando-se, durante anos, a própria 

ocorrência da Guerrilha do Araguaia. A imprensa foi proibida de divulgar fatos ligados ao ocorrido e 

há indícios de que os resistentes mortos tenham sido decapitados para inviabilizar a identificação dos 

corpos33. Assim, ainda que a Lei 9.140/1995 tenha procedido a um reconhecimento da responsabilidade 

                                                                                                                                                                        
disponibilizados reservadamente todos os documentos sobre a operação militar. Condenada em 1ª instância, a União apelou, 
sendo a decisão mantida em segundo grau e estando, no momento, sujeita a recursos extraordinário e especial. O que chama 
a atenção (e também chamou a atenção da Corte Interamericana) é o fato de que, apesar de reconhecer sua responsabilidade 
por meio das ações da Comissão de Mortos e Desaparecidos Políticos, do documento “Direito à Memória e à Verdade” e da 
Lei 9.140/1995, a União contestou todos os pontos das referidas ações e interpôs todos os possíveis recursos. 
29 Veja-se que as ações de caráter penal sempre se viram obstadas pelo entendimento nefasto de que a Lei de Anistia 
instituiu uma “anistia recíproca”. Ainda assim, é questionável que os diversos ramos do Ministério Público não tenham 
enfrentado este entendimento e movido ações penais nos últimos trinta anos. 
30 Ainda sem tipificação específica na legislação brasileira (algo que foi determinado, inclusive, pela decisão da Corte 
Interamericana), o desaparecimento forçado tem como elementos a privação da liberdade, a intervenção de agentes públicos 
ou sua concordância e a negativa de reconhecer a prisão, bem como revelar o paradeiro ou o que ocorreu com a vítima. Há 
mais de vinte anos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos condena este crime contra a humanidade (para tanto, cf. o 
Caso Velásquez Rodrigues de 1998). Sobre a determinação da corte, cf. JARDIM (2011). 
31 A completa ausência de precisão numérica deve-se justamente à incerteza histórica sobre como o Estado brasileiro agiu 
na repressão à guerrilha. 
32 A referência é da própria representação à Corte Interamericana feita pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos, 
no § 89 (COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2009, p. 27). 
33 “Na tarde de 4 de fevereiro de 1974 Osvaldão estava sozinho, escondido na floresta. Arlindo Vieira, o Piauí, um jovem 
camponês que colaborara com os guerrilheiros, vinha à frente de uma patrulha militar. Viu-o numa capoeira, sentado num 
tronco. Matou-o com um só tiro. O corpo enorme e depauperado do guerrilheiro morto foi pendurado num cabo e içado 
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do Estado pelas mortes ocorridas, permanece em aberto o caminho do luto a ser percorrido e mesmo a 

sua certeza. Não foram poucas vezes, diante disto, que o Estado brasileiro reconheceu que houve 

detenção arbitrária, tortura e desaparecimento forçado das vítimas. O que concluiu a Corte, contudo, e 

ao contrário do que fez o Supremo Tribunal Federal, foi que isto ainda é muito pouco. 

O Estado brasileiro opôs, de início, exceções preliminares. Uma delas dizia respeito à 

competência temporal da CIDH, uma vez que o Brasil reconheceu sua jurisdição apenas para fatos 

posteriores a 10 de dezembro de 1998. A Corte julgou procedente em parte esta exceção, em virtude do 

princípio da irretroatividade previsto no art. 28 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 

1969, para excluir de sua competência a execução de Maria Lúcia Petit da Silva, que teve seus restos 

mortais identificados em 1996. Uma vez que os demais casos são todos de desaparecimento forçado, 

crime, portanto, permanente, a Corte pôde exercer sua jurisdição34. 

Uma última exceção preliminar dizia respeito à chamada “regra da quarta instância” e a 

suposta falta de esgotamento do procedimento da ADPF nº 153. A proibição da quarta instância se 

materializaria no questionamento do Estado brasileiro a respeito da possibilidade da Corte 

Interamericana se opor à decisão do STF na ADPF nº 153, decisão esta tomada pela “mais alta corte de 

um Estado”. A CIDH decidiu que a argüição de descumprimento de preceito fundamental não era uma 

medida judicial à disposição dos representantes, dado que no momento em que peticionaram junto à 

Comissão Interamericana, em 1996, não havia regulamentação para o procedimento da argüição35.  

Além disto, os representantes não estão legitimados a propor tal ação e ela não seria apta a definir 

responsabilidades individuais e nem determinar o paradeiro das vítimas desaparecidas. A CIDH 

esclareceu também que não pretende revisar a decisão do STF, mas determinar se o Brasil violou suas 

obrigações internacionais. De mais a mais, a Corte poderia, conforme sua jurisprudência, examinar 

decisões de órgãos judiciais internos, ainda que se tratasse de tribunais superiores; seu papel se 

destacaria em relação ao do Supremo Tribunal Federal já ela realizaria um controle de 

convencionalidade, e não de constitucionalidade. 

É interessante notar que, logo após a decisão da Corte Interamericana, o Presidente do STF, 

Ministro Cézar Peluso, foi enfático em dizer prevaleceria, no âmbito interno, a decisão do STF na 

ADPF nº 153: 

                                                                                                                                                                        
por um helicóptero. Despencou. Amarram-no de novo, e assim o povo da terra viu que Osvaldão se acabara. Antes de 
sepultá-lo, cortaram-lhe a cabeça” (GASPARI, 2004, p. 406). 
34 Não custa apontar que o Supremo Tribunal Federal já reconheceu o caráter permanente do crime de seqüestro previsto no 
art. 148 do Código Penal brasileiro. Ainda que o Brasil não tenha, no momento, ratificado a Convenção Interamericana 
sobre o Desaparecimento Forçado de Pessoas, é possível, sim, cogitar da punibilidade dos crimes praticados em relação aos 
60 resistentes da Guerrilha do Araguaia, no mínimo, em relação ao crime de seqüestro. Para tanto, cf. Extradição nº 974 
(SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009). 
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O Brasil foi condenado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por não ter punido 
responsáveis por mortes na Guerrilha do Araguaia. Para o STF, os crimes estão anistiados. 
Como o sr. avalia isso? 
Há algumas coisas que são indiscutíveis. Primeiro: a Corte Interamericana não é instância 
revisora do STF. Eles não têm competência nem função de rever as decisões do STF. Nossa 
decisão no plano interno continua tão válida quanto antes. Morreu o assunto. 
Como compatibilizar as decisões? 
Se o presidente da República resolver indenizar as famílias (de mortos durante a Guerrilha do 
Araguaia), não há problema. Mas se abrirem um processo contra qualquer um que o STF 
considerou anistiado, o tribunal mata o processo na hora (RECONDO, GALLUCCI, 2011, p. 2-
3). 

Ora, a própria Corte Interamericana procedeu à distinção entre o controle de 

constitucionalidade e o controle de convencionalidade. Mas isto não significa que as autoridades que 

compõem os Poderes de Estado no Brasil estão desvinculadas daquilo que estabelecem os órgãos 

internacionais, sejam regionais, sejam universais, aos quais o Brasil se submeteu mediante a aprovação 

de um tratado internacional. Isto efetivamente ocorreu a partir de 10 de dezembro de 1998, em 

comunicação dirigida ao Secretário-Geral da Organização dos Estados Americanos pelo Representante 

Permanente do Brasil Carlos Alberto Leite Barbosa. Nesta comunicação, ficou consignado: 

El Gobierno de la República Federativa del Brasil declara que reconoce como obligatoria y de 
pleno derecho, la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en todos los 
casos relativos a la interpretación o la aplicación de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, según el artículo 62 de la misma, con reserva de reciprocidad y para actos posteriores 
a esta Declaración (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS, 1998, p. 1). 

 

Desta maneira, como bem assinalou a Corte Interamericana, não haveria jurisdição 

internacional da mesma apenas para fatos anteriores a 10 de dezembro de 1998, o que não compreende 

os 60 resistentes do Araguaia ante a permanência do crime de desaparecimento forçado (ou seqüestro, 

na tipificação brasileira correspondente e na visão do próprio STF esposada na Extradição nº 974). 

Como, então, recusar-se o STF a cumprir esta decisão? O que significa dizer que “[...] se o Presidente 

da república resolver indenizar as famílias, não há problema”? Como haveria problema em se cumprir 

a Lei 9.140/1995? Trata-se de lei constitucional! A questão não é de se “há problema”, a questão é que 

ela deve ser cumprida. Pior: “Mas se abrirem um processo contra qualquer um que o STF considerou 

anistiado, o tribunal mata o processo na hora”. Mata o processo na hora?! Ora, então o STF não 

cumpre decisões de cortes internacionais? As cortes internacionais, de um momento para outro, 

casuisticamente, deixam de ser referência válida para a ordem jurídica interna brasileira? 

Desrespeitar as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos significa desrespeitar o 

direito vigente. Mais especificamente: significa desrespeitar a Constituição, uma vez que o art. 4º 

estabelece que a República Federativa do Brasil rege-se em suas relações internacionais pela 

                                                                                                                                                                        
35 Apenas em 1999 a argüição de descumprimento de preceito fundamental veio a ser regulamentada, por meio da Lei 9.882. 
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prevalência dos direitos humanos (inc. II) e que ela buscará a integração política e social dos povos da 

América Latina, todos submetidos à Organização dos Estados Americanos, cujo órgão de efetivação 

dos direitos humanos é a Corte Interamericana de Direitos Humanos. 

Tal desconsideração vai de frontal encontro à própria jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que não poucas vezes valorou positivamente e, inclusive, tratou como precedentes decisões da 

Corte Interamericana de Direitos Humanos. Foi o que ocorreu quando STF considerou o próprio Pacto 

de San José da Costa Rica (aqui violado) como norma de caráter supralegal, integrante da ordem 

jurídica brasileira por meio do disposto no art. 5º, § 2º, da Constituição da República (Recurso 

Extraordinário 466.343/SP36). Foi também o que se deu quando se julgou dispensável o diploma de 

jornalista para o livre exercício da liberdade de imprensa nesta profissão, hipótese em que se 

referendou por diversas vezes a decisão tomada pela CIDH no caso “La colegiación obligatoria de 

periodistas”, de 1985 (Recurso Extraordinário 511.96137). 

Em seguida, a CIDH procedeu a uma descrição das múltiplas violações de direitos humanos 

que o desaparecimento forçado propicia. A posição foi abraçada pela Corte Européia de Direitos 

Humanos em decisões como a de Case of Kurt v. Turkey, Application nº 15/1997/799/1002 (1998), 

assim como pela Suprema Corte de Justiça de Nação do México (Tesis: P./J. 87/2004), pelo Plenário da 

Corte Suprema do Chile (Caso de desaforamento de Pinochet, 2004), pela Câmara Federal de 

Apelações do Tribunal Penal e Correcional da Argentina (Caso Videla e outros, 1999) e pela Corte 

Suprema do Uruguai (Caso Juan Carlos Blanco, 2002). Em todas as qualificações, o crime de 

desaparecimento forçado aparece como crime contra a humanidade, imprescritível e, o mais 

importante, não anistiável. 

A CIDH ressaltou que o Estado brasileiro, em momento algum, reconheceu sua 

responsabilidade internacional pelos crimes, apesar de, internamente, aceitar essa imputação, 

principalmente por conta da Lei 9.140/1995. A partir disto, a CIDH concluiu que não há controvérsia 

quanto ao acontecimento dos fatos relatados pelos representantes e pela Comissão Interamericana. Por 

conseqüência, até o momento, não houve solução determinante sobre o paradeiro das 60 vítimas ou de 

seus restos mortais. Por isto, o Estado brasileiro violou os direitos ao reconhecimento da personalidade 

jurídica, à vida, à integridade pessoal e à liberdade pessoal, previstos nos arts. 3, 4, 5 e 7 da Convenção 

Americana de Direitos Humanos. 

                                                 
36 Note-se o que mencionou o Ministro Gilmar Mendes em seu voto (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2008, p. 55): “É 
necessário assumir uma postura jurisdicional mais adequada às realidades emergentes em âmbitos supranacionais, 
voltadas primordialmente à proteção do ser humano”. 
37 Cf. voto do Ministro Gilmar Mendes (SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 2009, p. 78). 
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Na seqüência, a CIDH passou à análise de se haveria compatibilidade entre a Lei 6.683/1979 e 

os direitos previstos nos arts. 1.1, 2, 8.1 e 25 da Convenção Americana. Segundo o Estado brasileiro, a 

Lei de Anistia teria sido aprovada (como defendido pelo Ministro Eros Grau) em um contexto de 

“reconciliação nacional”; o Brasil, inclusive, chegou a pedir “cautela” em relação à decisão que a Corte 

viesse a adotar. Além disto, deveria ser buscada uma “harmonia” entre os princípios de garantia de não 

repetição e o princípio da legalidade, utilizando-se, para tanto, do princípio da proporcionalidade38. Ao 

cabo, salientou que a anistia no Brasil teria sido “bilateral” e “recíproca”, ou seja, “[...] teve por 

objetivo abarcar os dois lados do conflito político-ideológico” (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 49). A CIDH relatou que a lei havia sido sancionada em 28 de 

agosto de 1979 e que, em virtude dela, o Brasil não investigou, processou ou sancionou penalmente 

responsáveis por violações de direitos humanos durante o regime militar. Destacou a Corte também que 

o STF, em 29 de abril de 2010, confirmou a vigência da lei e a constitucionalidade da referida 

interpretação, com eficácia erga omnes e vinculante. Mencionou que o Ministro Relator Eros Grau 

qualificou a lei como “lei-medida” e que ela teria feito parte de uma transição conciliada em que “[...] 

foram todos absolvidos, uns absolvendo-se a si mesmos” (CORTE INTERAMERICANA DE 

DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 50). 

A Corte Interamericana iniciou sua censura à decisão do STF destacando a importância do 

dever do Estado de investigar e punir violações a direitos humanos. Decorrência disto é que a proibição 

do desaparecimento forçado de pessoas alcançou há muito tempo o caráter de jus cogens. Uma 

investigação ex officio e um julgamento sérios, imparciais e efetivos são máximas que devem se impor 

tão logo as autoridades estatais tenham conhecimento das violações. 

Assim, são incompatíveis com tais determinações as anistias ocorridas em casos de graves 

violações de direito humanos. Isto é parte, inclusive, da jurisprudência da Corte Interamericana sobre 

as anistias do Peru (Caso Barrios Altos e Caso La Cantuta) e do Chile (Caso Almocinad Arellano e 

outros). Também o Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia fez a importante afirmação no 

sentido de que seria contraditório proibir graves violações a direitos humanos e, ao mesmo tempo, 

aprovar leis de anistia absolutórias de perpetradores. A Corte Européia de Direitos Humanos foi ainda 

mais enfática: tais condutas são também imprescritíveis. A posição foi subsidiada ainda pela Corte 

Suprema de Justiça da Nação Argentina, pela Corte Suprema de Justiça do Chile, pelo Tribunal 

Constitucional do Peru e pela Suprema Corte de Justiça do Uruguai. A respeito deste último órgão 

                                                 
38 “Método” para a solução do conflito entre princípios, o princípio da proporcionalidade tem sido recorrentemente 
utilizado pelo Supremo Tribunal Federal. Uma compreensão procedimentalista da jurisdição constitucional opõe a ele 
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jurisdicional, sua decisão foi emblemática, já que reforçou o papel da jurisdição constitucional ante leis 

inconstitucionais aprovadas pelo Parlamento e violadoras de direitos fundamentais – é dizer, a Suprema 

Corte de Justiça do Uruguai enfatizou a idéia dworkiniana de que direitos são trunfos: 

[ninguém] nega que, mediante uma lei promulgada com uma maioria especial e para casos 
extraordinários, o Estado pode renunciar a penalizar atos delitivos. […] No entanto, a lei é 
inconstitucional porque, no caso, o Poder Legislativo excedeu o marco constitucional para 
acordar anistias242 [porque] declarar a caducidade das ações penais, em qualquer hipótese, 
excede as faculdades dos legisladores e invade o âmbito de uma função constitucionalmente 
atribuída aos juízes, pelo que, independentemente dos motivos, o legislador não podia atribuir-
se a faculdade de resolver que havia operado a caducidade das ações penais em relação a certos 
delitos (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 51). 

Desse modo, não haveria motivo algum para a Corte Interamericana de Direitos Humanos se 

afastar da mencionada jurisprudência, menos ainda da sua – até por uma questão de integridade, algo 

que não parece ser preocupação para o Supremo Tribunal Federal. A forma como foi interpretada e 

aplicada a Lei de Anistia brasileira viola disposições do Direito Internacional dos Direitos Humanos ao 

impossibilitar que os familiares representantes pudessem ser ouvidos por um juiz. Deixou o Estado 

brasileiro também de adequar seu direito interno como manda o art. 2º da Convenção Interamericana. 

Mas mais do que se situar no Caso Gomes Lund e outros, a Corte entendeu que a Lei de Anistia não 

pode ter impacto semelhante também sobre outros casos de violação de direitos humanos, o que impõe 

a conclusão que também as situações de tortura, homicídios e lesões corporais não poderiam ser 

anistiadas e nem se sujeitar à prescrição, dada sua característica de crimes contra a humanidade39. 

Também a falsa conclusão de que a lei foi resultado de um “acordo político” foi objeto de 

análise pela Corte. Ela estipulou que não só as “auto-anistias” como quaisquer anistias de graves 

violações de direitos humanos não incompatíveis com a Convenção Americana de Direitos Humanos. 

Aliás, se a sofisticação da distinção entre texto e norma foi a tônica do voto do Ministro Eros Grau, 

bastou um argumento de caráter positivista, mas lógico, para que a Corte se pronunciasse: “[...] o 

Tribunal, mais que ao processo de adoção e à autoridade que emitiu a Lei de Anistia, se atém à sua 

ratio legis: deixar impunes graves violações ao direito internacional cometidas pelo regime militar” 

(CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 65). Conseqüência disto é que 

                                                                                                                                                                        
severas críticas, fundadas, principalmente, na relativização do código binário do direito que ele possibilita. Para tanto, cf. 
CATTONI DE OLIVEIRA (2002), CATTONI DE OLIVEIRA (2004), CRUZ (2004), STRECK (2004) e MEYER (2008). 
39 “Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as disposições da Lei de Anistia brasileira que 
impedem a investigação e sanção de graves violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, 
não podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos fatos do presente caso, nem para a identificação 
e punição dos responsáveis, nem podem ter igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de direitos 
humanos consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil” (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2010, p. 65). 
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não podem os órgãos jurisdicionais internos, sejam juízes, desembargadores ou ministros, desobedecer 

a Convenção Americana subscrita pelo Estado a que estão vinculados: 

O Poder Judiciário, nesse sentido, está internacionalmente obrigado a exercer um “controle de 
convencionalidade” ex officio entre as normas internas e a Convenção Americana, 
evidentemente no marco de suas respectivas competências e das regulamentações processuais 
correspondentes. Nessa tarefa, o Poder Judiciário deve levar em conta não somente o tratado, 
mas também a interpretação que a ele conferiu a Corte Interamericana, intérprete última da 
Convenção Americana (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS, 2010, p. 
65). 

Com relação à suposta ponderação entre o princípio de não repetição e o princípio da 

legalidade, a Corte Interamericana ressaltou que o Estado brasileiro pura e simplesmente desconsiderou 

os direitos das vítimas e seus familiares, ou seja, aquilo que mais havia de importante para a decisão do 

caso. 

Foi objeto da decisão no Caso Gomes Lund e outros o direito de acesso à informação dos 

familiares das vítimas, direito este impedido por sucessivas e infindáveis declarações de sigilo 

confundidas com negativas a respeito da existência de documentos sobre a Guerrilha do Araguaia. Fato 

é que o próprio Estado brasileiro, após apontar por anos a destruição ou mesmo inexistência de tais 

provas, principalmente no bojo da Ação Ordinária 82.00.24682-5, tanto trouxe um número alto de 

documentos para os autos deste processo, como reconheceu que a Força Aérea brasileira, em 2010, 

entregou vários outros ao Arquivo Nacional (fato este que estarreceu a CIDH). A Corte fez também a 

importante afirmação no sentido que o sigilo sobre tais documentos não pode impedir a investigação de 

um fato punível, muito menos podem eles ficar sob a guarda justamente dos acusados da prática do ato 

ilícito40. 

Ao cabo, a Corte reconheceu os esforços no sentido de se alterar o marco normativo do direito 

à informação no Brasil, principalmente mediante o Projeto de Lei nº 5.228/2009; além disto, fixou, 

ciente das reparações pecuniárias já proporcionadas pela Lei 9.140/1995, reparações complementares, 

assim como a condenação do Brasil nas despesas efetuadas pelos representantes ao longo de todo o 

processo. Também determinou que, em seis meses, a publicação da sentença em seu Diário Oficial, 

assim como a publicação do resumo da mesma em jornal de grande circulação, como também o 

registro em livro eletrônico disponível em sítio da internet. Tais fatos são de extrema importância para 

a consolidação de um direito à memória e à verdade. Também determinou um ato público de 

                                                 
40 É estarrecedor, portanto, que em 2005 tenham sido transferidos da ABIn (Agência Brasileira de Inteligência) os 
documentos relativos ao período militar, passando os mesmos ao Arquivo Público Nacional, sob o comando da Casa Civil 
da Presidência da República. Um tiro no escuro, em verdade: reportagem recente da Revista Carta Capital informa que o 
arquivo tem sido gerenciado por uma entidade civil, a ACAN (Associação Cultural do Arquivo Nacional), cujo comando 
remonta a militares que lá se instalaram ainda na década de 1970 (FORTES, 2010, p. 20). 
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reconhecimento da responsabilidade internacional, com divulgação em meios de comunicação. O 

Estado brasileiro também foi condenado a aprofundar ainda mais a realização de cursos para a 

educação, em todos os níveis hierárquicos, de membros das Forças Armadas, assim como a disciplinar, 

em tempo breve, o crime de desaparecimento forçado. 

Contudo, em relação ao que foi decidido na ADPF nº 153, o mais importante foi demarcar 

claramente a condenação pela manutenção do entendimento que a Lei de Anistia instituiu uma anistia 

“recíproca”. Ficou consignado que a jurisdição ordinária brasileira deverá proceder a uma investigação 

judicial completa, efetiva e imparcial de todos os desaparecimentos forçados e também da execução de 

Maria Lúcia Petit da Silva. É necessário que sejam identificados os responsáveis intelectuais e 

materiais e que sejam sancionados criminalmente, sob a consideração de que todos esses crimes são 

imprescritíveis: 

Ademais, por se tratar de violações graves de direitos humanos, e considerando a natureza dos 
fatos e o caráter continuado ou permanente do desaparecimento forçado, o Estado não poderá 
aplicar a Lei de Anistia em benefício dos autores, bem como nenhuma outra disposição 
análoga, prescrição, irretroatividade da lei penal, coisa julgada, ne bis in idem ou qualquer 
excludente similar de responsabilidade para eximir-se dessa obrigação, nos termos dos 
parágrafos 171 a 179 desta Sentença (CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 
HUMANOS, 2010, p. 96). 

Não há outra solução, portanto, a não ser reconhecer a imperiosidade da decisão da Corte 

Interamericana de Direitos Humanos.  

IV – Conclusões 

A título de considerações finais, é tempo, mais uma vez, de aprofundar a crítica, mas também 

de sugerir um caminho. 

Cabe, portanto, criticar a decisão do Supremo Tribunal Federal na ADPF 153/DF, pelo menos, 

quanto aos seus argumentos históricos anacrônicos; seus pressupostos hermenêuticos inadequados; e 

sua visão jurídico-constitucional, penal e internacional ultrapassada. Apesar de toda a retórica em prol 

da democracia, e para além da já conhecida e lamentável incompreensão do Direito Internacional dos 

Direitos Humanos por parte do Tribunal, a maioria dos Ministros tratou, efetivamente ao decidir, da 

Ditadura Militar como se ela tivesse sido um Estado de Direito com democracia representativa, na 

medida em que, por fim, acabou por aplicar ao regime de exceção princípios constitucionais próprios 

da tradição do liberalismo jurídico e político (reserva legal, prescritibilidade penal, legalidade formal, 

negociação parlamentar, manifestação popular livre, etc.). Assim, a decisão demonstra, no mínimo: a) a 

insensibilidade hermenêutica para lidar com princípios, a exigir aplicação constitucionalmente 

adequada a situações e casos específicos; e, b) o déficit ético-político para reconhecer de forma 
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consistente o caráter de ruptura que representa a Constituição da República de 1988 em face do regime 

anterior. 

Vale registrar que contra a decisão tomada na ADPF nº 153 foram opostos embargos 

declaratórios. O embargante, Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, afirmou que a 

decisão foi omissa em analisar a questão de que os supostos anistiados que também teriam praticado 

crimes políticos, em verdade, agiram em favor do Estado e não contra ele. Além disto, a decisão 

também foi omissa em relação a diversos documentos internacionais que reconhecem o caráter de 

imprescritibilidade das graves violações a direitos humanos, ou seja, trata-se de crimes contra a 

humanidade. Também ressaltou o embargante a total impossibilidade de consenso no ambiente político 

que precedeu a promulgação e publicação da Lei de Anistia. O próprio STF, de forma excepcional, 

admite a atribuição de efeitos infringentes ou modificativos ao recurso de embargos de declaração, 

desde que a necessidade de alteração do julgado embargado decorra exatamente da omissão41. Ora, 

diversos votos, principalmente o do Ministro Relator, não tocaram na questão da relação entre o Direito 

Internacional Humanitário e o ordenamento jurídico nacional. A partir desta omissão, seria possível a 

mudança do acórdão embargado, justamente com a observância da decisão da Corte Interamericana de 

Direitos Humanos. Esta seria uma saída possível para o problema, ainda que se tenha pouca crença de 

que o STF exerça este juízo de censura sobre sua jurisprudência. 

Deve-se registrar também que, ao contrário do desestímulo preconizado pelo Ministro 

Presidente do STF, órgãos de defesa dos interesses da sociedade como o Ministério Público e a 

Defensoria Pública, assim como as próprias vítimas, devem se encorajar para provocar o Poder 

Judiciário como um todo de modo a que ele dê voz às suas pretensões. Esta é uma das determinações, 

inclusive, da decisão da Corte Interamericana. 
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O DANO EXISTENCIAL DAS VITIMAS DA DITADURA NO BRASIL - 

A RESPONSABILIDADE ESTATAL NA RECONSTRUÇÃO DE IDENTIDADES 

E PROJETOS DE VIDA PERDIDOS 

 

THE EXISTENTIAL DAMAGE OF VICTIMS OF THE DICTATORSHIP 

IN BRAZIL - THE STATE RESPONSIBILITY IN RECONSTRUCTION OF 

IDENTITIES AND LOST PROJECTS OF LIFE 

Herta Rani Teles Santos 

Ingrid Caroline Cavalcante de Oliveira Deusdará 

 

Resumo: Este trabalho focaliza-se nos danos imateriais experimentados pelas vítimas do 

regime militar no Brasil que tiveram seus sonhos e projetos de vida bruscamente 

interrompidos. Primeiro, consigna os aspectos basilares dos estudos da justiça de 

transição.  Após, estuda-se o dano existencial e sua correlação com o direito à vida, com 

os conceitos de ser-aí, ser-no-mundo, ser-com e ser-no-mundo-com-os-outros e o direito 

ao projeto de vida, terminando por analisar a responsabilidade estatal pelos danos 

existenciais sofridos pelas vitimas da ditadura e as possíveis medidas de reparação.  

 

Palavras-chaves: dano existencial, projeto de vida perdido, vitimas da ditadura, 

responsabilidade estatal, medidas de reparação 

Abstract: This paper brings up the existential damage of vitims of the dictatorship in 

Brazil. First, it explains the basic aspects of existential damage. Then correlates the right 

to life of relation with the concepts of being-there, being-in-the-world, being-with and 

being-in-the-world-with-others and examines the right to the project of life in the 

existentialist concepts. Ends by studying the state responsibility for the damage suffered 

by victims of the dictatorship and the possible remedial. 

Key words: existential damage; lost projects of life; victims of the dictatorship; state 

responsibility; possible remedial. 
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Introdução 

 

O regime de exceção no Brasil, assim como em outros países, deixou 

incontáveis vítimas de diversos tipos de crimes e abusos de poder. Militantes foram 

presos e torturados, crianças seqüestradas, famílias desintegradas, projetos de vida 

desfeitos. Diversas pessoas sofreram profundos prejuízos imateriais nesse período de 

conflito. Danos esses que ainda se propagam ao longo dos anos, apesar da restituição da 

democracia, especialmente porque essas lesões ainda não foram integralmente sanadas 

pelo poder público.  

De fato, o governo brasileiro já iniciou alguns trabalhos relevantes de reparação 

das vitimas do regime ditatorial, mas as ações até então efetivadas seguem sendo 

insuficientes para a cicatrização das profundas feridas deixadas em toda a sociedade, 

principalmente porque, ao contrário das outras nações da América do Sul,o Brasil ainda 

não providenciou um programa amplo de recomposição dos danos ou até mesmo instituiu 

uma comissão da verdade, com o objetivo de apurar oficialmente os episódios ocorridos.

 1  

Os seqüestros e prisões arbitrárias, assim como as torturas perpetradas ao longo 

do período de exceção no Brasil geraram diversos danos de complexa recomposição. 

Muitas das vitimas da ditadura sofrem ainda nos dias atuais com problemas de saúde, ou 

até mesmo psicológicos decorrentes de desagregações familiares, perdas de entes 

queridos, interrupção de formação educacional, perda de empregos, longas prisões, entre 

outros. 

Todos esses transtornos experimentados em decorrência da forte repressão do 

regime de exceção, ainda que sentidos individualmente, geraram seqüelas negativas em 

toda a sociedade brasileira, que além de ainda assistir a vários atos de abusos de poder, 

também convive com cidadãos não reinseridos plenamente no convívio social e familiar. 

                                                 
1 O Brasil, ao contrário de outros países da América do Sul, ainda não instituiu a sua Comissão da Verdade, 
tão necessária para a reconstrução da democracia. O projeto de Lei que cria a Comissão Nacional da 
Verdade (PL 7.376/10), com o objetivo de esclarecer casos de violação de direitos humanos ocorridos entre 
1946 e 1988, inclusive a autoria de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e ocultação de cadáveres já 
perdoados pela Lei da Anistia, ainda está em trâmite, tendo sido aprovada pela Câmara dos Deputados em 
21 de setembro de 2011.  
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Torna-se imprescindível, portanto, uma atuação sólida e eficaz do Estado em conjunto os 

civis na recomposição dos danos e restituição da saúde física e psicológica das vítimas.   

Problema que se apresenta é como se deve recompor os prejuízos dessas vitimas 

do período de exceção, pois tratam-se de transtornos profundos capazes de prejudicar ou, 

em muitos casos, aniquilar relações familiares, sonhos, projetos de vida, carreiras bem 

sucedidas, entre outros. Avarias essas que atingem não apenas o patrimônio econômico 

das vitimas, mas principalmente seu direito a uma vida digna com garantia à sua 

liberdade e tranqüilidade existencial. 

Os militantes e famílias atingidos pelas arbitrariedades da época tiveram suas 

vidas interrompidas, seus projetos existenciais frustrados, suas relações afetivas com 

entes queridos e familiares bruscamente cortadas, todos esses são prejuízos de 

complicada reparação, razão pela qual o complexo procedimento de retorno das vitimas 

do período de conflito à sua vida anterior depende de uma atuação efetiva dos entes 

governamentais, especialmente porque muitas vezes as famílias não tem informações 

seguras sobre o que realmente teria acontecido com as vitimas.  

A falta de uma versão definitiva oficial torna ainda mais difícil a reposição dos 

danos. O número de desaparecidos, a respeito dos quais não se tem informações precisas, 

ainda é considerável, assim como o numero de corpos não encontrados e o número de 

crianças perdidas. De forma que se defende que a instauração de uma comissão da 

verdade é passo imprescindível e inicial para a apuração dos eventos tais como ocorreram 

e fundamental para a posterior recomposição das lesões sofridas. 

A partir da apuração plena dos fatos seria possível efetuar um processo amplo de 

recomposição dos prejuízos tanto materiais quanto imateriais experimentados pelos 

perseguidos políticos e familiares. Daí que a responsabilidade pelas lesões sofridas pelas 

vitimas da ditadura perpassa tanto pela busca incansável da verdade para a construção de 

uma versão oficial a partir dos diversos testemunhos e documentos, quanto pela apuração 

dos diversos danos causados, com a conseqüente recomposição urgente desses prejuízos, 

sob pena de se tornar mais difícil ainda repor à sociedade essas identidades e projetos 

perdidos.  
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1. A passagem do regime de exceção ao sistema democrático. A Justiça de 

Transição. Medidas necessárias para a sua concretização.   

 

 

A solidificação do sistema democrático numa nação advinda de um regime de 

exceção não pode ser considerada um processo histórico contínuo, reto e desistrincado. 

Ao contrário, a transição geralmente é fragmentada, labiríntica e interrupta, resultado de 

uma construção social e política sem fim, passível de constantes aprimoramentos, 

envolvendo distintos atores políticos e sociais.  

A sequência de regimes autoritários ocorridos, por exemplo, em diversos países 

da América Latina, no mesmo período histórico, deixou fortes legados totalitários, os 

quais ainda não foram desarraigados com firmeza dessas nações. Na verdade, não se pode 

afirmar que nenhum dos países envolvidos tenha conseguido atingir uma democracia 

plena, em parte porque não houve uma mudança integral dos grupos políticos detentores 

do poder. Em alguns casos, os perpetradores conservaram o poder político, ainda que não 

oficialmente, embaraçando os processos de recomposição dos danos e punição dos 

responsáveis, bem assim tornando a transição mais longa e complexa.2 

Daí a importância de a sociedade civil e dos movimentos sociais democráticos 

para o resgate e promoção da memória histórica. Passo inicial para a efetivação da justiça 

com as vítimas, para a punição dos perpetradores, para a reformulação das estruturas 

estatais e para a mudança das práticas sociais com resquícios de abuso de poder. 

Reformulações necessárias para a cristalização do equilíbrio democrático no pós-conflito. 

O escopo primordial da Justiça de Transição, portanto, para Juan Méndez, deve 

ser a reconciliação das forças antagônicas que levaram ao conflito cujo resultado foi a 

violação dos direitos dos perseguidos políticos.  Objetiva este instrumento a construção 

                                                 
2 No Chile, por exemplo, apesar de um plebiscito realizado em 1987 ter vetado o direito de Augusto Pinochet a 
permanecer no governo por mais oito anos, e ter sido eleito um novo presidente, Patricio Aylwin, prometendo restaurar 
as liberdades democráticas e punir os militares envolvidos com o regime, posteriormente sucedido por Frei Ruiz Tagle, 
a mudança de governo não foi capaz de afastar Augusto Pinochet que permaneceu no controle das Forças Armadas 
chilenas por força de um dispositivo constitucional. Disponível em: http://mundoeducacao.uol.com.br/historia-
america/ditadura-chilena.htm Acesso em: 20/09/2011.  
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de um caminho de paz entre os pólos conflitantes de determinado momento histórico, e 

não a simples reconciliação do torturador com suas vítimas.3 

 Nas palavras de Paul Van Zul, a justiça transicional poderia ser definida como o 

“esforço para a construção da paz sustentável após um período de conflito, violência em 

massa ou violação sistemática dos direitos humanos”.4 

 Para a consolidação integral da paz pós-conflito são necessárias, portanto, ações 

nas mais diversas áreas da sociedade, inclusive porque os danos e lesões causadas pelo 

regime de exceção, a depender do seu tempo de duração e de sua intensidade, encontrar-

se-ão arraigadas nas instituições e práticas sociais, sendo, então, de difícil 

desprendimento. 

Exatamente pelo profundo grau de penetração dessas feridas sociais, faz-se 

necessário um conjunto amplo e eficaz de estratégias formuladas com o escopo de 

combater os resquícios negativos do passado impregnados em toda a sociedade, assim 

como para impedir o ressurgimento dos mesmos tipos de violações perpetradas. Por essa 

razão, a justiça transacional configura-se em complexa disciplina de estudo que se utiliza 

dos mais variados ramos do saber, como o Direito, Ciência Política, Sociologia e 

História, entre outras para alcançar seus objetivos. 

 De suma importância, ainda, para a consolidação de um novo Estado de Direito 

advindo de um regime de exceção, a aplicação dos estudos da justiça transacional em 

políticas públicas abrangentes, como a saúde, educação e justiça, visando reerguer nova e 

legítima ordem constitucional.  

Destarte, a reconstrução da democracia num país, após o término do regime 

ditatorial nele vigente, demanda a adoção de diversas medidas, a seguir exemplificadas, 

para diminuir a herança autoritária impregnada nas instituições e enfrentar o legado das 

violações ocorridas à época. 

A busca da efetiva verdade, com investigação dos fatos é um desses 

pressupostos imprescindíveis para a reconstrução democrática de uma nação advinda de 

regime autoritário. Imprescindível dar irrestrita publicidade aos dados existentes a 

                                                 
3 MEZAROBBA, Glenda. Entrevista com Juan Méndez, presidente do International Center for Transicional Justice 
(ICTJ). Revista internacional de direitos humanos, São Paulo, n. 7, p. 171, 2007. 
4 ZYL, Paul Van. Promovendo a Justiça Transicional em sociedades pós-conflito. Artigo publicado pela primeira vez 
em Bryden, a. and Hanggi, H.(eds.), Security Governance in Post-Conflict Peace-building (DCAF: Genebra, 2005). 
Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 1, p. 32, jan./jun. 2009. 
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respeito das violações sistemáticas aos direitos humanos, para dar amplo conhecimento a 

todos. Daí a importância de o governo e da sociedade atuarem em conjunto para a busca e 

análise das versões das testemunhas e documentos na tentativa de recompor os fatos tais 

como aconteceram.5 

A composição de uma versão oficial poderá ser um propulsor da mudança nos 

hábitos sociais originários do regime de exceção. A revelação das histórias, dos fatos e de 

relatórios que compilem esses dados pode gerar certa comoção tanto na geração que 

testemunhou os abusos de poder, quanto nas futuras, de modo que todos se sensibilizem e 

juntem esforços para impedir a perpetuação, ainda que em menor escala, das práticas 

abusivas. 

As comissões da verdade, nesse ponto, podem servir de instrumento ideal para 

coletar os testemunhos das vítimas, apurar sua veracidade e reverberar suas narrações até 

então ocultadas pelos antigos perpetradores das violações sistemáticas, diretamente 

interessados em resguardar a verdade dos acontecimentos para evitar sua 

responsabilização.  

A coleta desse tipo de informação, tanto advinda das vítimas, quanto dos 

próprios violadores dos direitos humanos, configura-se de suma relevância para a 

identificação das vítimas a serem ressarcidas. Sem esses estudos e colheita de provas não 

é possível definir os casos merecedores de reparação, seja material ou imaterial, ou os 

violadores que deverão ser responsabilizados.6 

Julgar os perpetradores também é um passo de considerável relevância no 

esforço para a reconstrução democrática. Os julgamentos tem a função de, além de 

responsabilizar os criminosos, servir de exemplo para evitar novos abusos de poder. A 

punição dos violadores de direitos humanos pode ainda proporcionar algum conforto às 

                                                 
5 No Brasil, com o término do governo militar, foi instituída pela Lei 9140/95, a Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos, cujo foco era analisar os atos que levaram à morte dos envolvidos na atividade de repressão 
política. Por força do art.8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, em 
2001, foi criada a Comissão de Anistia, instituída pela Medida Provisória nº 2151, a qual posteriormente converteu-se 
na Lei n. 10.559. Trata-se de órgão de assessoramento do Ministro de Estado da Justiça, cujo principal objetivo é 
analisar os requerimentos de cidadãos que declararam terem sido perseguidos, por motivação exclusivamente política, 
durante o período de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988. 
6 A Comissão especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, em 11 anos de trabalho no Brasil, analisou 475 casos. 
Desse total 136 nomes já constavam da Lei nº 9.140/95. Nessa lista, 01 caso morreu de morte natural, 02 outros os 
familiares não foram localizados,01 caso preferiu a esfera judicial  e 02 outros abriram renunciaram ao direito a 
indenização. Outros 339 casos foram objeto de análise, debates e diligências pelos membros da CEMDP, na busca da 
verdade, sendo que: 118 foram indeferidos, e 221 casos foram deferidos. 

11202



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

vítimas, restabelecer a confiança entre os cidadãos e o Estado e até mesmo dar impulso 

ao necessário processo de reforma das instituições governamentais. 7 

Os procedimentos de apuração da responsabilidade dos infratores dos direitos 

humanos não podem, contudo, ser desproporcionais. Os processos devem seguir todos os 

trâmites legais, respeitando sempre o devido processo legal e o contraditório, assim como 

a ampla defesa.  

No caso, todavia, de violações sistemáticas e repetitivas, o mero julgamento e a 

conseqüente punição dos responsáveis não serão suficientes para sanar os problemas 

surgidos a partir do regime de exceção. Os sistemas de justiça penal devem ser utilizados 

apenas em último caso, nas hipóteses que fogem à normalidade. Se, contudo, as 

manifestações de abuso de poder são seguidas e freqüentes, somente a reformulação das 

estruturas governamentais poderá ser capaz de eliminar o legado autoritário.   

Em hipóteses repetitivas de atentado aos direitos humanos, a solução seria 

reformar as instituições responsáveis por essas arbitrariedades, seja extinguindo-as ou 

modificando suas estruturas internas ou sua composição. Os governos recém instaurados 

devem ser os responsáveis por essas alterações que podem incluir a investigação dos atos 

de abusos de poder e a eventual remoção dos responsáveis pelas violações.  

A reparação das vítimas, por seu turno, é outro dos pressupostos da efetivação 

da justiça transicional. Nos moldes do direito internacional, os Estados são obrigados a 

reparar as vitimas de grandes violações dos direitos humanos. Essa reparação poderia ser 

tanto por meio do pagamento de uma quantia em dinheiro pré-determinada, como por 

meio de reparações simbólicas e assistência psicológica ou educacional, entre outros.  

  

2. Dos danos experimentados pelas vitimas do regime  

 

O regime de exceção ocorrido no Brasil de 1964 a 1985 gerou várias vítimas 

tanto de torturas quanto de desaparecimentos forçados, prisões e mortes, muitas vidas, 

projetos e sonhos foram bruscamente interrompidos. Estudantes tiveram suas aulas e 

                                                 
7 ZYL, Paul Van. Promovendo a Justiça Transicional em sociedades pós-conflito. Artigo publicado pela primeira vez 
em Bryden, a. and Hanggi, H.(eds.), Security Governance in Post-Conflict Peace-building (DCAF: Genebra, 2005). 
Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 1, p. 35, jan./jun. 2009. 
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estudos atravessados por prisões e torturas.8 Profissionais foram forçados a suspender 

suas carreiras.9 Crianças foram bruscamente separadas de seus pais, de sua família, sendo 

apartadas do afeto familiar.10 Todos esses sofrimentos provocados pelo regime de 

exceção não se resumem apenas a perdas materiais, ao contrário, os prejuízos 

experimentados pelos estudantes, pelos profissionais, pelas crianças atingidas foram 

muito além dos pecuniários. As angustias provocadas e projetos de vida perdidos atingem 

não só a saúde psicológica dos perseguidos políticos e de seus familiares, mas algo muito 

mais profundo, seu direito a uma existência digna.  

   

   2.1.O direito do homem a uma existência digna   

 

A dignidade da pessoa humana passa a ter novo delineamento, a partir do século 

XVIII, com o pensamento de Immanuel Kant, ao tempo em que ganha certa 

universalidade. Nas suas concepções, Kant defendia que o ser humano não poderia ser 

tratado como meio para atingir determinado fim, como um mero objeto, mas sim como 

um fim em si mesmo. 

A concepção de kantiniana da dignidade da pessoa humana tem sua importância 

reconhecida até os dias atuais, influenciando diversos ordenamentos jurídicos. De fato, a 

dignidade da pessoa humana é um dos pilares no qual se assentam os estados 

                                                 
8 Iraê Sassi, por exemplo, aos 19 anos, militante de esquerda, teve sua matricula negada após prestar o vestibular para a Universidade 
de Brasilia (UNB). Isso aconteceu em plena ditadura militar, em 1970, quando o então vice-reitor era capitão da Marinha e o 
considerou uma ameaça à ordem por participar do movimento secundarista. Somente em 2010, com quase 60 anos, ele conquistou o 
direito de frequentar as aulas de Letras/Tradução. Disponível em: http://www.consultnews.com.br/noticias.asp?n=2620. Acesso em: 
29/08/2011. 
9 À título de exemplo, tem-se o caso do jornalista chefe da TV Cultura, Vladimir Herzog que, em 25 de outubro de 1975, sob tortura, 
foi assassinado, fato que gerou pedidos de responsabilidade estatal pela sua morte ocorrida em um prisão. Jurisprudência selecionada a 
respeito do episódio: EMBARGOS INFRINGENTES - ALEGAÇÃO DE DESCABIMENTO DE AÇÃO DECLARATÓRIA - 
MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE AGRAVO - IMPOSSIBILIDADE DE SUA REAPRECIAÇÃO - PRESO MORTO EM 
CELA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO - RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA. 1. O cabimento de Ação Declaratória na 
espécie já foi amplamente discutido e restou decidido em sede de Agravo de Instrumento. Inadmissível a reapreciação de seu 
cabimento via Embargos Infringentes. Preliminares prejudicadas. 2. Incumbe ao Estado, por seus agentes, zelar pela integridade física 
do detento sob sua custódia, respondendo, objetivamente, em cumprimento à Magna Carta, pelos danos emergentes da morte do preso, 
ocorrida em circunstâncias anormais. Precedentes. 3. Da anormalidade do fato, exsurge a relação jurídica reconhecida pelo "decisum" 
monocrático. 4. Embargos Infringentes improvidos. EI 89030072642 TRF3 PRIMEIRA SEÇÃO DJ DATA:25/07/1995 
10 No artigo “A infância e a adolescência abandonadas: laudos em processos do judiciário mineiro(1968-1984)”, a psicóloga judicial 
do Tribunal de Justiça de Minas, Roselane Martins Cardoso, analisa casos referentes a processos judiciais do período envolvendo 
crianças e adolescentes: “Os laudos ou relatórios analisados neste artigo, em número de 20 no total, são uma pequena amostra de um 
período que cobre o final dos anos sessenta (1968, data do primeiro laudo) até meados dos anos oitenta (1984, data do último laudo). 
Neste capítulo, dos processos vinculados a Varas de Menores, ou Juizado de Menores, estão os casos de adoção, abandono e 
ocorrências referentes a crianças e adolescentes. A maior parte diz respeito a casos de abandono e adoção. Não foram encontrados 
laudos assinados por psicólogos ou psiquiatras, neste período.” Cardoso, R.M. (2006). A infância e a adolescência abandonadas: 
laudos em processos do judiciário mineiro(1968-1984). Memorandum, 11,71-84. Disponível em: 
http://www.fafich.ufmg.br/~memorandum/a11/cardoso01.htm. Acesso em: 28/09/2011. 
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democráticos, inclusive o brasileiro, e que, portanto, representa o limite intransponível ao 

Estado, na condição de princípio normativo que molda o conteúdo de todos os direitos 

fundamentais. 

A dignidade da pessoa humana é fundamento da República, instituído pela Carta 

Constitucional de 1988. Dele emana uma prevalência axiológica inquestionável sobre 

todas as demais normas da Constituição, que devem, por seu turno, ser interpretadas 

invariavelmente sob o prisma da dignidade humana. 

A dignidade, portanto, como valor primário e norteante de todos os demais 

direitos, constitui um conceito objetivo de uma visão irrenunciável do homem e de sua 

posição no mundo, sua independência e identidade. Apresenta-se como um dos princípios 

mais clássicos na proteção dos direitos fundamentais e que, por ser um conceito 

indeterminado, depende do contexto histórico e cultural da época. 11   

Ao elencar em seu art. 1.º, III, a dignidade da pessoa humana como um dos 

princípios fundamentais da República, a Constituição da República Federativa do Brasil 

consagrou a obrigatoriedade da proteção máxima à pessoa por meio de um sistema 

jurídico-positivo formado por direitos fundamentais e da personalidade humana, 

salvaguardando, destarte, o respeito absoluto ao indivíduo, propiciando-lhe uma 

existência plena, digna e protegida de qualquer ofensa praticada pelo Estado ou por 

particular. 

Bem de ver, se a existência humana é o “modo de ser do homem no mundo”,12 a 

dignidade da pessoa humana deve ser o núcleo dessa existência, um valor inato, 

impalpável e essencial. 

Nas lições de Ingo Wolfgang Sarlet: 

 “o que se percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida 
e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 
existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do poder, enfim, 
onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os direitos 
fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço 
para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de 
mero objeto de arbítrio e injustiças”.13 
 

                                                 
11 ÁVAREZ, Juan Rodríguez-Drincourt, Genoma Humano Y Constituición. Madri:Civitas,2002, p.106. 
12 ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 1998. p. 399. 
13 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: 
Livraria do Advogado. 2002. p. 61. 
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Destarte, uma existência digna só é possível na medida em que se garante o 

respeito aos direitos fundamentais e aos direitos da personalidade, pois esses direitos 

protegem em verdade os mesmos valores, só que por ângulos diferentes. Os direitos 

fundamentais normalmente dizem respeito ao direito à vida; à integridade física; às partes 

do corpo; à liberdade e o direito de ação. Os direitos da personalidade, por seu turno, 

incluem o direito à honra; ao pensamento; à liberdade de consciência e de religião; à 

reserva sobre a própria intimidade; ao segredo, entre outros.14  

Ocorre, todavia, que para o homem ter uma existência digna não é bastante o 

atendimento de suas necessidades básicas, como alimentação, saúde, educação, trabalho, 

entre outros. Para que sua vida seja plena seve-se se assegurar ao indivíduo o integral 

desenvolvimento de sua personalidade e de suas potencialidades, e a possibilidade de  

autodeterminar-se plenamente no convívio em sociedade.  

Com efeito, a participação ativa de cada pessoa na comunidade e na concretização 

de seus desejos e projetos pessoais, a utilização plena de todas as suas capacidades, assim 

como o desenvolvimento integral de suas potencialidades e de sua identidade como 

pessoa singular são fundamentais ao seu bem-estar como ser no mundo. Qualquer tipo de 

violação a essa plenitude da vida atinge, portanto, bens imateriais, impalpáveis ou, 

melhor dizendo, existenciais.  

 

2.2. Do dano existencial 

 

Recente objeto de estudos no Brasil, o dano existencial concerne à privação de 

aspecto relevante da vida de relação e aos sonhos do ofendido. Relaciona-se a mudanças 

significativas no curso da história da vida pessoal e, por via de conseqüência, dos seus 

familiares ou daqueles com quem se compartilha a intimidade e afeto, que impedem o 

individuo de prosseguir no seu projeto de vida.15 

Por projeto de vida, entende-se o destino elegido pela pessoa e com grandes 

possibilidades de ser concretizado antes da ocorrência de qualquer evento danoso que o 

suspenda. É inerente ao individuo a tentativa de sempre obter o máximo das suas 

                                                 
14 BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2001, 5a ed. p. 22-23. 
15 NUNES, Raquel Portugal. Reparações no sistema interamericano de proteção dos direitos humanos. In: OLIVEIRA, Márcio 
Luis de Oliveira (Org). O Sistema interamericano de proteção dos direitos humanos: interface com o Direito Constitucional 
Contemporâneo. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, Cap.9,p.166. 
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potencialidades, projetando o seu futuro e realizando escolhas com o intuito de conduzir a 

sua existência e alcançar a realização do seu projeto de vida. Qualquer fato injusto que 

impeça a plena realização desse projeto, forçando a pessoa a renunciar ao futuro 

projetado é denominado, portanto, dano existencial. 16
 

O dano existencial representa, destarte, uma interrupção na normalidade das 

relações familiares, sociais, culturais e afetivas do sujeito, repercutindo permanentemente 

em sua existência plena como ser no mundo. Trata-se de hipótese de renúncia 

involuntária às atividades próprias do indivíduo que termina por comprometer o próprio 

progresso do sujeito.17 

O desaparecimento forçado dos pais de uma criança, de um marido, de uma 

esposa, como nos vários casos ocorridos na época do regime iniciado em 1964, gera 

severos prejuízos sentimentais tanto para as vitimas diretamente atingidas, quanto para 

seus familiares. Esses episódios interrompem o prosseguimento normal da vida das 

vitimas e muitas vezes impossibilitam o sobrevivente de dar continuidade aos seus 

antigos planos. Perturbam sua paz e causam-lhe tormentas psicológicas irrecuperáveis. 

São lesões por vezes imensuráveis, casos em que o ressarcimento em dinheiro é incapaz 

de recompor qualquer conforto emocional.18 

Bem de ver, a concepção de dano existencial surgiu justamente para englobar 

hipóteses de lesões que não se relacionam necessariamente a danos patrimoniais ou 

financeiros diretos ou indiretos ou a danos a imagem ou honra, mas sim a prejuízos 

inerentes à própria existência digna do ser humano em si mesma, não relacionada tão-

somente a direitos da personalidade, caso em que redundariam nos conhecidos danos 

morais.  

 

2.2.1 Sucintas considerações a respeito dos primórdios do dano existencial na 

Itália.  

 

                                                 
16 BEBER, Júlio César. Danos extrapatrimoniais (estético, biológico e existencial)-breves considerações. Revista LTr:legislação 
do trabalho, São Paulo, v.73, nª1, jan, 2009,p.28. 
17 SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 44, 46-
47 
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A legislação italiana apenas concebia dois tipos tradicionais de dano passível de 

indenização, quais sejam o dano patrimonial, no caso de ser comprovado um prejuízo 

econômico direto ou indireto, e o dano moral, caracterizado por uma lesão à esfera 

psíquica da pessoa, sem necessária repercussão econômica imediata. 

Segundo a legislação italiana, no entanto, o dano moral somente seria passível de 

indenização nas hipóteses expressamente previstas em lei ou nos casos de atos originados 

de crime, ou de conduta típica penal. Isso gerava uma lacuna legislativa, de modo que 

desde o início dos anos 60, a jurisprudência daquele país passou a conceber uma nova 

espécie de dano injusto causado à pessoa, que foi então denominado de danno allvaa vita 

di relazione (dano à vida de relação), dano ao relacionamento em sociedade, à 

convivência com a comunidade19.  

Essa nova espécie de dano, todavia, não gerou qualquer dispensa da necessária 

comprovação de prejuízos econômicos. Se do episódio não resultassem avarias diretas ou 

indiretas ao patrimônio do indivíduo, ainda que houvesse uma redução de sua capacidade 

social, não se poderia falar em dano à vida de relação.20  

Os debates a respeito do reconhecimento do dano à vida de relação permitiram 

um significativo progresso no estudo da responsabilidade civil no direito italiano. A eles 

se seguiram discussões que originaram o atualmente denominado dano existencial, em 

relação ao qual não se exigiria para a sua configuração a repercussão econômica da lesão. 

O foco da discussão passou a ser o direito à vida com dignidade, sem danos à paz de 

espírito do individuo, ainda que esses danos não gerassem prejuízos financeiros diretos 

ou indiretos.21 

Nas lições de Carlos Fernandez Sessarego: 

  
“Existe un daño especial que trasciende lo que conoscemos y designamos como 

la integridad sicosomatica del sujeto. Se trata de un daño radical y profundo, que 
compromete, en alguna medida, el ser mismo del hombre. Es un daño, en consecuencia, 
que afecta la libertad de la persona y que trastoca o frustra el proyecto de vida que, 
libremente, formula cada persona y a través del cual se ‘realiza’ como ser humano. Se 

                                                 
19 NETO, Amaro Alves de Almeida. Dano Existencial- a Tutela da dignidade da pessoa humana. Disponível em: 
www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_consumidor/doutrinas/DANO%20EXISTENCIAL.doc. Acesso em: 29/09/2011. 
 
20 MONTENEGRO, Antonio Lindbergh C. Ressarcimento de danos pessoais e materiais. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 7a. ed. 2001. 
p.99. 
21 NETO, Amaro Alves de Almeida. Dano Existencial- a Tutela da dignidade da pessoa humana. Disponível em: 
www.mp.sp.gov.br/portal/page/portal/cao_consumidor/doutrinas/DANO%20EXISTENCIAL.doc. Acesso em: 29/09/2011. 
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trata de un daño que trunca el proyecto de vida, que impide, en consecuencia, que la 
persona desarrolle libremente su personalidad (...) un daño que, a partir o teniendo como 
origen un daño a la salud, impide a la persona cumplir, plena o parcialmente, con su 
proyecto vital (...) La pérdida del ‘sentido’ de la vida, la imposibilidad de vivenciar y 
plasmar en conductas determinados valores, que imprímen un particular y exclusivo sello 
al discurrir existencial, no tiene remedio conoscido.”22 

  
O reconhecimento desse dano existencial na Itália23 assegurou a ampla e integral 

tutela à dignidade da pessoa humana, completando uma lacuna no sistema de 

ressarcimento das lesões injustas não enquadradas adequadamente dentro da clássica 

bipartição dano patrimonial ou não patrimonial, como, por exemplo, no caso de ato de 

terceiro que gera um vazio existencial na pessoa que acaba presenciar a perda ou graves 

danos à saúde de um ente querido por ato injusto de outrem.  Episódios muito comuns 

durante e após um regime de exceção. Trata-se de sofrimentos que não se limitam a um 

mero dissabor passageiro, mas abrangem danos que geram aflição permanente ao 

ofendido. 

A tutela da existencialidade do ser é, destarte, colocada no vértice da hierarquia 

de valores, aceitando-se que o comprometimento de uma das múltiplas expressões da 

personalidade humana acabe por gerar danos à própria existência digna do homem, lesões 

essas passiveis de responsabilizar o seu autor.  

 

2.2.2. Elementos do dano existencial  

 

O dano existencial costuma ser decomposto pela doutrina em suas acepções de 

‘ser-aí’, ‘ser-no-mundo’, ‘ser-com’ e ‘ser-no-mundo-com-os-outros.’ 

                                                 
22 SESSAREGO, Carlos Fernandez, “Proteción a la persona humana”, Ajuris. Revista da Associação dos Juízes de Direito do Rio 
Grande do Sul, n. 56, 1.992, nov., p. 87-142. 
23

 No ano de 2000, a Corte de Cassação italiana pronunciou a sentença 7.713, de 07.06.2000, por meio da qual foi reconhecido o 
direito ao ressarcimento do dano existencial, resultado do processo evolutivo de proteção à dignidade da pessoa humana. Na 
oportunidade, foi posta em julgamento a questão de indivíduo que havia sido processado criminalmente por abandono material do 
filho menor, tendo sido absolvido do delito sob o fundamento de que a criança nunca esteve realmente necessitada, eis que sustentada 
todo o tempo pela mãe. A vítima, paralelamente, ingressou com uma ação civil indenizatória contra o pai, pugnando pelo 
ressarcimento dos danos pessoais sofridos, tanto sob o aspecto afetivo quanto sob o econômico, pelo abandono afetivo do pai. A ação 
foi julgada procedente e o réu condenado a pagar significativa soma em dinheiro ao filho. O genitor recorreu aduzindo não restar 
caracterizada nenhuma das hipóteses de dano patrimonial ou de dano moral.Seu recurso foi rejeitado e mantida a condenação ao 
argumento de que o autor da ação era vítima de uma ofensa a um direito fundamental da pessoa, o direito de ser tratado com 
dignidade.  

11209



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 
 

O termo ‘ser-aí’ resulta de tradução do ‘Dasein’ originário do pensamento de 

Martin Heidegger,24 concebe a idéia do individuo a partir de sua relação com o seu 

próprio ser, com o ser das coisas25 e com o ser dos outros26. A existência plena pressupõe 

bem-estar na relação consigo mesmo e com o seu ser27, pilares da construção de sua 

identidade e de sua autodeterminação no mundo. 

Nessa perspectiva estuda-se o ‘ser-aí’ a partir da relevância da coexistência entre 

as individualidades28, com base no efeito positivo que uma conexão com os outros pode 

propiciar. Dessa concepção do ser-aí orientado e conectado ao mundo decorre o ‘ser-

com’ ou o ‘ser-em-relação’.  

Com efeito, o dano existencial, ao atingir o direito à vida em relação e alterar a 

esfera das relações intersubjetivas do sujeito, ocasiona obstáculos efetivos para o 

exercício pleno da condição de ‘ser-no-mundo-com-os-outros’, pois afeta a sua liberdade 

de coexistir com os outros (ser-com-os-outros) e de participar do mundo circundante (ser-

no-mundo). 

Bem de ver, esses elementos do dano existencial podem ser associados a vários 

casos repetidos de vitimas do regime de exceção ocorrido no Brasil de 1964 a 1985. 

Exemplo típico e comum seria o caso de um perseguido político que é arbitrariamente 

preso por anos, encontrando-se impedido de conviver com seus entes queridos e 

familiares próximos ou até mesmo, em sendo o caso, de constituir família, acompanhar o 

desenvolvimento e formação de seus filhos, acompanhar a vida dos membros de sua 

família, ajudar nos momentos de dificuldade, além de ter sua carreira profissional 

bruscamente interrompida e da futura dificuldade no momento de tentar se reinserir 

socialmente.29  

Esse mesmo preso ao sair do cárcere, ainda pode sentir-se desnorteado e 

desamparado sem propósito definido ou projeto existencial, sem condições de retomar a 

própria vida, necessitando reconstruir a sua identidade a partir da liberdade recém-

encontrada.   

                                                 
24 CASANOVA, Marco Antônio. Apresentação à tradução brasileira. In: HEIDEGGER, Martin. Introdução à filosofia. São Paulo: 
Martins Fontes, 2009. p. XVI. 
25 GUIRALDELLI JR., Paulo. História essencial da filosofia. São Paulo: Universo das Letras, 2010, v. 4, p. 65.  
26 DUBOIS, Christian. Heidegger: introdução a uma leitura. Rio de Janeiro: Zahar, 2004, p. 17. 
27 SAFRANSKI, Rûdiger. Heidegger: um mestre da Alemanha entre o bem e o mal. São Paulo: Geração, 2005, p. 199. 
28 ABBAGNANO, Nicola. Introdução ao existencialismo. São Paulo: Martins, 2006, p. 27-28. 
29 SOARES, Flaviana Rampazzo. Responsabilidade civil por dano existencial. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2009, p. 84. 
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Destarte, o dano que retarda ou compromete integralmente um projeto de vida, 

pode atingir a esfera psicológica da vítima a ponto desta perder a razão de sua existência 

e a própria identidade e de ter sua capacidade de livre decisão anulada.30 

 O individuo que sofre graves torturas ou permanece preso durante anos além de 

experimentar diversos danos à sua dignidade como pessoa, ao longo do processo de 

reclusão, ainda perde seu projeto de vida, e tem diminuída a sua capacidade de 

determinar-se no mundo ou até mesmo de ser protagonista de sua vivência. Em vários 

casos necessita reencontrar a direção a seguir, assim como reformular planos pautados no 

que dá sentido à sua própria existência. 

Em outras palavras, essa vitima necessita ter sua liberdade plenamente 

reconstruída, inclusive com integral possibilidade de retomada de suas antigas atividades 

profissionais, educacionais, artísticas, entre outros, passo primordial para sua reinserção 

na sociedade, eis que a liberdade “não é apenas uma questão de dizer ‘sim’ ou ‘não’ 

diante de uma decisão específica: é a força de amoldar e criar a nós mesmos" [...]"É a 

capacidade, para dizer como Nietzsche, ‘de nos tornarmos o que verdadeiramente 

somos’."31 

Como não se pode repor o tempo por ele perdido durante o período em que foi 

impedido de exercer suas atividades cotidianas, é imprescindível que lhe sejam 

propiciadas todas as oportunidades de restaurar prontamente sua vida, com a reconstrução 

imediata de seu projeto existencial, eis que o tempo molda a vida e, por conseguinte, 

qualquer projeto existencial deve se amoldar ao tempo que ainda se espera ter.32   

Nos dizeres de Cançado Trindade em julgamento na Corte Interamericana de 

Direitos Humanos, a temporalidade da vida é forte obstáculo à completa reparação de um 

dano ao projeto de vida: "A vida, ao que se sabe, é apenas uma, e com um limite 

                                                 
30 FERNÁNDEZ SESSAREGO, Carlos. Deslinde conceptual entre "daño a la persona", "daño al proyecto de vida" y "daño moral", p. 
55-59, 62. Disponível em: <http://www.pucp.edu.pe/dike/bibliotecadeautor_carlos_fernandez_cesareo/articulos/ba_fs_6.PDF>. 
Acesso em: 20/09/2011. 
 
31 MAY, Rollo. O homem à procura de si mesmo. 33. ed. Petrópolis: Vozes, 1972, p. 150. 
 
32 Referência ao tempo feita pelo Juiz Augusto Cançado Trindade, no voto proferido em julgamento na Corte Interamericana de 
Direitos Humanos, do caso Gutiérrez Soler versus Colombia. Disponível em: 
<http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_cancado_132_esp.doc>. Acesso em: 29/09/2011. 
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temporal, e a destruição do projeto de vida acarreta um dano quase sempre 

verdadeiramente irreparável, ou, algumas vezes, arduamente reparável." 33 

Precisamente por isso urge a pronta atuação no sentido de recompor a vida dos 

que sofreram seja diretamente ou indiretamente com as lesões oriundas do regime de 

exceção. Torna-se imprescindível, então, a rápida apuração da verdade dos fatos 

ocorridos à época, com a averiguação das versões e documentos encontrados e a aferição 

das vitimas e da responsabilidade dos perpetradores.  

A imediata concretização dessas medidas facilitará a pronta reparação dos 

prejuízos. Ressalte-se, contudo, que para a recomposição dos danos se faz necessário 

primeiramente o exame da responsabilidade. Somente a partir da identificação dos 

perseguidos e familiares e da comprovação do dano, assim como do nexo de causalidade 

será possível exigir dos responsáveis a pronta reparação dos sofrimentos experimentados 

pelas vitimas.  

 

3. Reparações às vitimas - requisitos da responsabilidade do Estado pelas infrações 

cometidas 

 

Pode-se conceituar como reparação toda e qualquer conduta do Estado infrator no 

intuito de diminuir, eliminar ou ressarcir as lesões por ele, ou por seu delegado causadas 

por ação ou omissão, podendo se configurar de diversas formas, inclusive na garantia de 

não reproduzir os atos atentatórios aos direitos humanos. 34 

A reparação à vítima pode, portanto, concretizar-se de diversos modos a variar 

conforme a lesão produzida, a pessoa responsável, o grau do dano provocado ao 

lesionado, entre outros e o dever do Estado de repará-la advém de sua responsabilidade 

objetiva pelos atos e omissões praticados nos exercícios de suas funções.  

Atualmente os estudos da reparação das vítimas focam-se para as medidas 

concretas que podem ser adotadas para  que o Estado possa prestar contas pelas violações 
                                                 
33 " [...] La vida - al menos la que conocemos - es una sola, y tiene un límite temporal, y la destrucción del proyecto de vida acarrea 
un daño casi siempre verdaderamente irreparable, o una u otra vez difícilmente reparable." tradução livre de parte do voto proferido 
pelo magistrado Augusto Cançado Trindade, em julgamento na Corte Interamericana de Direitos Humanos, do caso Gutiérrez Soler 
versus Colombia. Disponível em: <http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/votos/vsc_cancado_132_esp.doc>. Acesso em: 29/09/2011. 
 
34 Segundo a sentença de reparação da Corte de Interamericana de Direitos Humanos no caso Loayza Tamayo, proferida em 27 de 

novembro de 1998, série C, n.42,  a reparação seria um termo genérico compreendendo as distintas formas como um Estado pode ser 

responsabilizado internacionalmente. 
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praticadas (accountability), propiciar estabilidade na nação, reformar as instituições e 

manter o equilíbrio democrático no país.35 O desafio das nações advindas de regimes 

ditatoriais, inclusive do próprio Brasil, é descobrir o mais adequado modo de cumprir sua 

obrigação de reparar os danos.  

O Estado brasileiro, por atuar pautado no direito, é responsável por suas ações e 

omissões, quando essas vilipendiarem a ordem jurídica e lesarem a terceiros. A 

responsabilidade administrativa do Estado configura-se na submissão da organização 

estatal ao dever jurídico-politico de prestar informações e contas por suas atitudes e 

omissões e na obrigação de corrigir as imperfeições observadas em sua conduta.36 

A responsabilidade civil do Estado é singular. Ela objetiva a recomposição dos 

prejuízos de forma eficaz, porque as funções estatais, de uma maneira geral, produzem 

danos muito mais graves do que os gerados pelos administrados. 

O termo responsabilidade origina-se do vocábulo de origem latina respondere. 

Possui, portanto, a idéia de responder a algo, replicar, responsabilizar alguém por seus 

atos lesivos. 

A responsabilidade pressupõe uma conduta, seja ela uma ação ou uma omissão. A 

ação é um ato realizado com discernimento. A omissão é a conduta negativa, é não agir 

de determinada forma atingindo, desse modo, um bem juridicamente relevante. 

O segundo requisito da responsabilidade é o dano efetivo, uma desvalorização, 

diminuição do patrimônio. O dano pode ser material, se atinge bens móveis ou imóveis, 

ou moral, se lesa a honra ou imagem de uma pessoa. 

A conduta e o dano devem estar vinculados pelo nexo de causalidade. Isto se 

aplica tanto à responsabilidade objetiva, quanto à subjetiva. Trata-se de uma relação de 

causalidade entre o dano experimentado e a ação ou omissão. Essa conexão é o 

fundamento do dever de indenizar. É o terceiro requisito. 

A responsabilidade objetiva, como é o caso do Estado, prescinde do elemento 

culpa para se configurar.  

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, o sistema jurídico brasileiro 

consagrou, constitucionalmente, mediante seu art. 37 e o § 6°, a teoria da 

                                                 
35 SIRIRAM, Chandra Lekha.Transsitional Justice Comes of Age: Enduring Lessons and Challenges. Berkeley Journal 
of International Law, 23(2),p.506, 2005.  
36 JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito administrativo. São Paulo: Saraiva, 2005,p.791.  
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responsabilidade civil objetiva, consubstanciada na teoria do risco, com previsão 

regressiva contra o servidor, nos casos de dolo ou culpa. 

Conforme literalidade do referido artigo da Constituição Federal: 

 

 Art. 37- a administração pública direta ou indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 

aos princípio de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 

e, também, ao seguinte: [...] § 6º: as pessoas jurídicas de direito público e as de 

direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que 

seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. 

 

 

O atual código civil corrobora com a Constituição Federal, determinando, em seu 

art. 43, que: As pessoas jurídicas de direito público são civilmente responsáveis por atos 

dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado o direito 

regressivo contra os causadores do dando, se houver, por parte deles, culpa ou dolo. 

Conforme se observa da Constituição Federal e do Código Civil, a 

responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado 

prestadoras de serviço público está fundada do risco administrativo, sendo, dessa forma, 

objetiva.  

Essa regra constitucional incide sobre as pessoas jurídicas de direito privado 

desde que prestem serviço público, ou seja, às entidades da administração indireta que 

executem atividade econômica de natureza privada aplicar-se-ão as regras de direito 

privado e não a responsabilidade objetiva pelo risco administrativo. 

A responsabilidade do Estado pelos danos causados pode advir também do direito 

internacional, tanto nos casos de desrespeito aos próprios tratados internacionais, como 

nas hipóteses de descumprimento de dever jurídico decorrente de um costume de direito 

internacional ou de princípios gerais de direito. 37 

A Corte Permanente de Justiça Internacional, já declarou, em posicionamento 

inaugural que a reparação é a conseqüência necessária do não cumprimento de uma 

                                                 
37 BASTOS, Lucia Helena Arantes Ferreira Bastos. As Reparações por violações de direitos humanos em regimes 
de transição. Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 1, p. 231, jan./jun. 2009 
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convenção, ainda que a espécie de punição não esteja prevista expressamente no 

tratado.38 

 

4. Instrumentos para a efetivação da reparação das vítimas de danos existenciais 

decorrentes do regime de exceção 

 

 O processo judicial geralmente é o instrumento mais utilizado pelas vitimas de 

infrações aos direitos humanos. Por meio desse mecanismo os direta ou indiretamente 

atingidos negativamente pela atuação do estado ou de seus agentes delegados pleiteiam a 

reparação pela integralidade dos danos sentidos.  

 A vítima nesses casos tem que estar disposta a atuar ativamente junto aos 

tribunais para a obtenção de seus direitos, o que nem sempre acontece. Raros são os 

interessados que tem plena condição de litigar, e se expor, contratar um advogado e 

comprovar suas alegações, ainda mais contra o Estado. “Sua capacidade para exercer seus 

direitos, contar com a assessoria de um advogado, de acessar a Justiça e de obter um 

resultado efetivo è limitada. Quem foi submetido a políticas repressivas de Estado deve 

vencer o temor ao qual foi exposto pelo terror imposto.”
39

  

 Precisamente por isso o Poder Público deve, uma vez reconhecidos os atos 

atentatórios aos direitos humanos, lidar com as violações do passado como política 

pública. O Estado precisa buscar, independentemente da intervenção do Poder Judiciário, 

meios administrativos para sanar as seqüelas dos crimes por ele próprio cometidos. 

 Para tanto, o poder público necessita cercar-se de instrumentos que possibilitem a 

implementação dessas políticas, a exemplo de comissões que possam investigar as 

versões dos fatos e produzir relatórios circunstanciados das vitimas, infratores e ações 

criminosas, atos normativos que especifiquem valores e meios de ressarcimento, e, 

                                                 
38 BASTOS, Lucia Helena Arantes Ferreira Bastos. As Reparações por violações de direitos humanos em regimes 
de transição. Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 1, p. 231, jan./jun. 2009. 
39 CORREIA, Cristián. Programas de Reparações parra violações em massa aos direitos humanos: 
aprendizados das experiências de Argentina, Chile e Peru. Revista anistia política e justiça de transição, 
Brasília, n. 3, p. 142, jan./jun. 2010. 
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principalmente, mediante a estipulação de critérios para averiguar quem deve receber a 

recomposição dos danos e quais serão as formas de reparação das vítimas.40 

  A reparação, portanto, pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. A segunda, 

todavia, exige uma participação mais ativa e eficaz por parte do Estado infrator, mas 

ambas poderão ser utilizadas pelas vitimas como meio de obter ressarcimento pelas 

lesões experimentadas. 

O escopo da reparação é, primordialmente, extinguir, na maior medida possível, 

todos os resultados indesejados do ato ilegal e restaurar a situação que provavelmente 

teria se concretizado, caso o ato não tivesse sido realizado. O ressarcimento deve ser, 

portanto, primordialmente, na mesma qualidade do bem lesionado pela infração. Como 

nem em todos os casos isso é possível, pela própria natureza do bem, o ressarcimento 

pode ser feito de outro modo ou mediante pagamento de quantia correspondente ao valor 

que a restituição teria em espécie. 

 O Estado, uma vez configurada a sua responsabilidade pela lesão, pode tomar 

diversos tipos de medidas para reparar a vítima, como, por exemplo, pagar uma 

indenização, punir os indivíduos perpetradores, revogar medidas judiciais consideradas 

ilegais, adotar medidas que impeçam a propagação dos atos atentatórios aos direitos 

humanos, devolver as propriedades confiscadas ilegalmente,entre outros.  

 Esclareça-se: reparação poderia ser conceituada gênero de toda a qualquer medida 

que pudesse ser tomada pelo Estado-réu, tendo como espécies, a restituição, a 

compensação, a satisfação ou reparação simbólica, dentre outras. A restituição seria 

especificamente a reabilitação da situação anterior que existiu antes da infração. A 

compensação ou indenização poderia ser entendida como o pagamento em dinheiro em 

razão de um dano passível de avaliação quantitativa, podendo ser tanto moral quanto 

material.  

Já a satisfação ou reparação simbólica, por sua vez, representa qualquer medida 

efetuada pelo autor da lesão, independentemente da restituição ou indenização, no intuito 

                                                 
40 A Lei nº 9.140 de 04/12/1996, por exemplo, posteriormente modificada pela Lei nº 10.536 de 04/08/2002, determina 
que a indenização, a título reparatório, a ser concedida mediante decreto do Presidente da República, após parecer 
favorável da Comissão Especial criada pela própria lei, consistirá no pagamento de valor único igual e jamais menor a 
R$ 3.000,00 (três mil reais) multiplicado pelo número de anos correspondentes à expectativa de sobrevivência do 
desaparecido, em consideração a idade à época do desaparecimento, não podendo ser maior que R$ 100.000,00 ( cem 
mil reais). 
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de demonstrar um sinal de arrependimento ou de reconhecimento da ilicitude de seu ato. 

Equivale à recomposição de um dano imaterial que atenta contra uma vitima, a 

comunidade como um todo ou ao próprio Estado. São exemplos da satisfação: um pedido 

de desculpas oficial, uma manifestação de arrependimento, uma garantia de não-repetição 

dos atos abusivos, entre outros. 41  

 A restituição é considerada a mais adequada forma de reparação, sobretudo na 

seara dos direitos humanos, deve ser sempre buscada como primeiro método de 

ressarcimento da vítima. Somente não deverá ser adotada se impossível a restituição ao 

estado anterior das coisas, “porquanto os direitos protegidos pelas normas primárias 

vinculam-se a valores essenciais à dignidade humana, sendo difícil a conservação desses 

valores por meio de equações de aritmética monetária.” 
42

 

 Há certos casos de ofensa aos direitos humanos em que a reparação monetária 

apenas tem o condão de aliviar o sofrimento das vitimas e familiares, como se dá nas 

hipóteses de desaparecimento forçado e execuções extrajudiciais, hipóteses de típico 

dano existencial. 

 A indenização é a espécie mais usual de ressarcimento das lesões provocadas 

durante o regime ditatorial. Constitui-se na entrega de valores pecuniários 

compensatórios. Deve ser empregada apenas nas hipóteses nas quais não for possível a 

restitutio in integrum em razão da impossibilidade material do restabelecimento da 

situação pré-existente.43 

A reparação  monetária pode abranger ou equivaler  à compensação equitativa dos 

prejuízos materiais, danos emergentes e lucros cessantes, ou ainda dos morais, com o 

intuito de remediar ou amenizar as avarias de uma situação que não pode mais voltar a 

ser como era anteriormente ao  abuso de poder. 

São passiveis de recomposição pecuniária os lucros cessantes englobando, por 

exemplo, famílias de vitimas que deixaram de receber a colaboração financeira da pessoa 

atingida pelo ato ilícito. O rendimento periódico do desaparecido ou falecido deve ser 

                                                 
41 BASTOS, Lucia Helena Arantes Ferreira Bastos. As Reparações por violações de direitos humanos em regimes 
de transição. Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 1, p. 231, jan./jun. 2009 
42 SANTOS, Roberto Lima. Crimes da ditadura militar: responsabilidade internacional do estado 
brasileiro por violação aos direitos humanos. Porto Alegre: Núria Fabris Ed,2010.p.266 
43 SANTOS, Roberto Lima. Crimes da ditadura militar: responsabilidade internacional do estado 
brasileiro por violação aos direitos humanos. Porto Alegre: Núria Fabris Ed,2010.p.266 
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levado em consideração para a arbitragem da quantia no caso das ações judiciais. Na 

hipótese de sobreviventes, os lucros cessantes representarão os valores não percebidos 

durante o tempo em que o prejudicado permaneceu sem exercer sua profissão laboral por 

impedimento decorrente do abuso de autoridade.  

Os gastos efetuados por familiares para a localização dos corpos, no traslado para 

encontrar a vitima, com despesas médicas e psicológicas, em serviços funerários, todos 

resultado direto da violação aos direitos humanos perpetrada, devem ser configurados 

como danos emergentes.  

O de maior dificuldade para estipulação de valores é o dano moral  imaterial. Esse 

diz respeito às tormentas passadas pelo torturado, desaparecido ou até mesmo falecido. 

Pode ser considerado de presunção absoluta, bastando para a sua configuração a 

constatação da existência da violação aos direitos humanos, não de podendo exigir a 

comprovação da vitima do sofrimento moral.  

A satisfação, espécie de reparação da conduta ilícita que busca compensar o dano  

insuscetível de equivalência pecuniária, pode ser efetivada de diversos modos, os quais 

incluem a manifestação do pesar, o pedido oficial de desculpas, a garantia da não 

perpetuação das atitudes autoritárias, o reconhecimento da ilegalidade da conduta e de 

sua responsabilidade pelos seus atos ilícitos.  

 A satisfação ainda pode se concretizar em obrigações de não-fazer ou fazer, tais 

como a recuperação das memórias das vítimas, a busca pela verdade dos fatos e 

divulgação das versões, a consolação dos parentes,  entre outros.  

 

5. Da imprescindibilidade de programas amplos de reparação das violações aos 

direitos humanos no regime de exceção. 

 

 Importante, ressaltar, diante dos tipos de reparação aqui expostos, que a reparação 

dos familiares dos mortos e desaparecidos ou até mesmo dos torturados políticos, ainda 

que não se atenha ao mero ressarcimento pecuniário, não é suficiente, por si só, para a 

cura da cicatriz social. 
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Mesmo no caso brasileiro, em que a Comissão de Anistia44 pede perdão oficial em 

nome do governo às vitimas reconhecidas pelo Estado45, e as indeniza pelos danos, ainda 

assim é necessária uma atuação mais ampla do Estado. Na hipótese citada, ainda que haja 

uma forte atuação do governo46, o Estado cumpre apenas parte da sua obrigação, pois 

repara parcialmente os danos sofridos por aquela vítima identificada, mas não oferece 

justiça ampla e irrestrita aos atingidos.  

A simples compensação em pecúnia não é suficiente por si só para curar as feridas 

e dores dos familiares dos atingidos. Foram danos muito profundos à própria existência 

digna dos cidadãos brasileiros. Faz-se necessário, então, ações efetivas. Primeiramente, o 

esclarecimento dos fatos tais como se sucederam. A família e a sociedade como um todo 

precisam ter acesso às informações, relatórios e documentos ainda sob sigilo. A causa e a 

circunstância da morte, o local em que se encontram os restos mortais, o reconhecimento 

cabal de que os falecimentos foram causados efetivamente por agentes do Estado, isso 

tudo são requisitos imprescindíveis para a reparação da comunidade.47 

O atendimento da obrigação de revelar a verdade é concretizado primordialmente 

pela implementação de uma Comissão de Verdade, instrumento característico da justiça 

de transição.48 Só a partir da construção de uma verdade histórica baseada na coleta de 

distintas versões será possível responsabilizar devidamente os infratores e apurar fatos 

que provavelmente nem chegariam a ser discutidos no âmbito judicial.  

É também dever do Estado tutelar a memória e identidade cultual de uma nação, 

seja investigando a verdade, seja reparando simbolicamente as vítimas ou garantindo a 
                                                 
44 A Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, órgão de assessoramento do Excelentíssimo Ministro de Estado da Justiça, foi 
instituída em 2001, por meio da Medida Provisória nº 2151, posteriormente revogada pela Medida Provisória nº 65 e convertida na Lei 
nº 10.559/2002, que regulamentou os direitos declarados no artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, que dispõe sobre os direitos do anistiado político. O objetivo primordial da 
Comissão é analisar os requerimentos de cidadãos que declaram terem sido perseguidos, por motivação exclusivamente política, 
durante o período de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988, contando até o final do ano de 2010 com mais de 68 mil 
processos autuados. 
 
45 “A verdade liberta e nós não podemos ter medo de conhecer a verdade. É dever do Estado proteger os perseguidos políticos assim 
como restabelecer a memória e a Justiça”. Foi com estas palavras que o presidente da Comissão de Anistia, Paulo Abrão, concedeu em 
nome do Estado brasileiro, o perdão oficial pela perseguição política, maus tratos e abusos cometidos no período da Ditadura Militar 
ao padre Joseph Comblin, teólogo belga de 87 anos que trouxe a Teologia da Libertação para o Brasil. Disponível em: 
http://www.conjur.com.br/2010-dez-10/governo-concede-anistia-politica-82-pessoas-perseguidas-ditadura. Acesso em: 27/09/2011. 
 
46 Durante dez anos da Comissão de Anistia, foram reabilitados os direitos civis de mais de 36 mil pessoas perseguidas pelo regime de 
exceção, inclusive por meio das Caravanas da Anistia. Disponivel em: http://www.panoramabrasil.com.br/comissao-de-anistia-
competa-dez-anos-e-ministro-pede-aprovacao-da-comissao-da-verdade-id69854.html. Acesso em: 28/09/2011. 
47 O Brasil, ao contrário de outros países da América do Sul, ainda não instituiu a sua Comissão da Verdade, tão necessária para a 
reconstrução da democracia. O projeto de Lei que cria a Comissão Nacional da Verdade (PL 7.376/10), com o objetivo de esclarecer 
casos de violação de direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988, inclusive a autoria de tortura, mortes, desaparecimentos forçados e 
ocultação de cadáveres já perdoados pela Lei da Anistia, ainda está em trâmite.  
48 HAYNER, Priscilla. Unspeakable Truths: Facing the Challenge os Truth Commissions. New York: Routledge, 2001. 
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não repetição das infrações aos direitos humanos. Ele pode para tanto, além de indenizar 

os sobreviventes e conceder pensões aos familiares, providenciar a efetivação de 

programas de atendimento ou de acesso a serviços de saúde, educação, moradia e 

assistência jurídica ou social. Esses programas devem ser sempre acompanhados do 

reconhecimento pelo Estado de sua responsabilidade.  

A implementação de programas de saúde, por exemplo, deve buscar a reabilitação 

plena, tanto física e psicológica dos atingidos pelos danos, ainda que esses não recorram 

ao ministério da justiça ou ao poder judiciário para pleitar reparações específicas. O 

acesso a serviços de saúde, não está, todavia, restrito às seqüelas peculiares das vítimas, 

mas pode abranger o acompanhamento de sua saúde de um modo geral.49  

O governo ainda pode utilizar-se de um sistema de concessão de bolsas 

estudantis, por exemplo, para a implementação de um programa de educação mais 

amplo.50 A educação apresenta-se com um grande potencial de transformação e ainda é 

capaz de romper o ciclo de vitimização e eventuais seqüelas transgeracionais, 

implementar medidas que facilitem o acesso dos sobreviventes e de seus familiares mais 

próximos à educação e ainda pode gerar um considerável efeito reparatório. 51 

Dentro da realização de programas mais abrangentes, o Estado pode efetivar 

reparações simbólicas não restritas a uma vitima individualizada, mas à comunidade 

como um corpo uno. Nesse contexto, o reconhecimento geral e amplo da 

responsabilidade do Estado nas violações por ele perpetradas é de suma relevância para o 

restabelecimento da segurança e confiança da nação em seus governantes. 

Adicione-se a isto a importância das políticas de memória. Em países como o 

Brasil, em processo de redemocratização, um continuo trabalho de recordações voltado 

para todos os atingidos seja direta ou indiretamente será de grande contribuição para a 

manutenção da memória das lutas políticas e pela busca da não repetição.  

                                                 
49À título exemplificativo, compre trazer o caso do Chile, que, por sua lei 19.992, assegurou às vitimas do conflito ditatorial o acesso a 
todo apoio técnico necessário para a superação das lesões físicas surgidas como conseqüência da prisão política ou tortura, no caso de 
danos permanentes e que atrapalhem a capacidade educacional, laborativa ou de integração social do beneficiário. Tal dispositivo 
relaciona-se diretamente com a reparação de danos existenciais causados aos perseguidos políticos.  
 
50 O Chile, por exemplo, por meio da Lei 19.992, em seus artigos 11,12 e 13, estabeleceu vários benefícios educacionais para as 
vitimas da ditadura dentre os quais o de garantir a continuidade gratuita dos estudos dos níveis básico, médio e superior, inclusive com 
o pagamento dos custos nos casos de instituições de ensino superior estatais ou privadas reconhecidas pelo Estado, aos que tiveram 
seus estudos suspensos por prisão política ou tortura.  
51 CORREIA, Cristián. Programas de Reparações parra violações em massa aos direitos humanos: aprendizados das 
experiências de Argentina, Chile e Peru. Revista anistia política e justiça de transição, Brasília, n. 3, p. 164, jan./jun. 2010. 
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A tutela da memória e identidade coletivas pode incluir, ainda, a construção de 

memoriais ou espaço de consciência, que servem não só para manter viva a história da 

luta pela democracia, como também para demonstrar o repúdio do Estado a atos de 

violência como os perpetrados ao longo do regime de exceção. Não se pode olvidar do 

caráter pedagógico que esses monumentos e espaços podem proporcionar para as novas 

gerações.  

O objetivo da utilização desses programas gerais é tentar diminuir a cicatriz social 

e os resquícios autoritários ainda impregnados em toda a sociedade, sem a necessidade de 

que as vitimas tenham que se socorrer ao poder judiciário ou até mesmo às comissões do 

ministério da justiça, já que essas muitas vezes podem não o fazer por inibição, medo de 

sofre retaliações ou até mesmo traumas passados que não querem reviver. Atuações 

amplas e irrestritas por parte do Estado ajudam  assim na recomposição democrática e 

ampla do Estado, assim como tem a importante função de restituir a memória e a 

verdade, num âmbito coletivo e intergeracional.   

   

Considerações finais 

 

 Não restam duvidas atualmente sobre a relevância histórica dos processos de 

reparação aos perseguidos políticos para a solidificação do equilíbrio democrático. Esse 

processo é necessário não somente para restabelecer a segurança do sistema jurídico, 

como também para propiciar a reconciliação moral do Estado com as suas vitimas. 

 Daí a contribuição da Justiça de Transição a partir do término de um regime de 

exceção, para a construção de uma democracia forte e ampla. A apuração da verdade é 

um dos primeiros elementos necessários para essa reconstrução democrática. Um povo 

precisa saber sua história, sua identidade, precisa ter acesso irrestrito aos relatos do seu 

passado. Só assim poderá se reerguer após um período de conflito e construir uma paz 

real e efetiva, não apenas pactuada. 

 A partir da restituição dos fatos, será possível responsabilizar com justiça os 

infratores, reformar as instituições que ainda perpetuam atos de abuso de autoridade e 

reparar as vitimas diretamente ou indiretamente atingidas pelas ações autoritárias do 

Estado. 
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São vários os métodos de reparação das vitimas passíveis de serem 

implementados pelo Estado. Dentre eles a aplicação do sistema de justiça na apuração 

dos crimes ocorridos nas ditaduras, criação de Comissões de Verdade e Reparação, 

programas abrangentes de reparação com iniciativas patrocinadas pelo Estado, reformas 

do sistema de segurança com esforços para transformar as forças armadas, a polícia, o 

poder judiciário, entre outras, além de políticas de memória vinculadas a uma intervenção 

educativa voltada para os direitos humanos, assim como práticas que implementem 

memoriais e outros espaços públicos. 

 Ressalte-se, contudo, que apenas a reparação isolada das vitimas individualizadas 

que buscam indenizações diretamente na Comissão de Anistia ou no poder judiciário não 

será suficiente para o sucesso do processo de democratização. Em realidade, a 

comunidade precisa também de programas mais abrangentes, que incluam não só aquelas 

vitimas que estão impossibilitadas de peticionar pelos seus direitos, seja por medo ou por 

desconhecimento, como também toda a comunidade envolvida direta ou indiretamente 

nas lesões sofridas em decorrência da ditadura, pois as feridas do totalitarismo estão 

impregnadas em todos os meandros da sociedade.  

 Atitudes isoladas podem ser o primeiro passo, mas não devem ser o único. Para a 

consolidação do equilíbrio democrático as mudanças devem ser estruturais, na base da 

sociedade, nas práticas e costumes das instituições tradicionais, nas escolas, nos 

hospitais, nos órgãos públicos, na polícia, e principalmente no seio familiar. 

 O Estado precisa atuar em todos os setores atingidos para somente então lograr 

curar ou ao menos cicatrizar a ferida do pós-autoritarismo, sob o risco dos atos de abuso 

de poder continuarem a se perpetrar nos mais diversos ramos da sociedade. Justamente 

por isso a mudança deve ser ampla e irrestrita, todos devem participar ativamente do 

processo de transição.   

Essa tendência de o processo de redemocratização brasileiro ser cada vez mais 

amplo e abrangente, propiciando maior participação dos cidadãos guarda identidade com 

a apelidada “democracia sem fim”. Todos os cidadãos devem promover e participar da 

luta cotidiana para aperfeiçoar ao máximo a democracia atualmente conhecida.   

Essas lutas e reivindicações democráticas vindas de toda a sociedade e voltadas 

para toda a nação são cruciais para que um país recém saído de um regime ditatorial 
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consiga eliminar o legado de abuso de poder e lograr uma democracia de alta densidade e 

aprofundada em todas as dimensões da vida. 
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Resumo 

Após a Constituição Federal de 1988 o Brasil entrou nos cenários dos Estados 
democráticos de direito. As dimensões dos Direitos humanos fundamentais foram 
consagradas ao longo do texto com a famosa cláusula de proibição do retrocesso social 
conquistada após as desilusões do positivismo do pós-guerra. Contudo, o Estado 
brasileiro ainda não promoveu a plena transição à democracia. Os crimes de lesa-
humanidade perpetrados pelo passado autoritário da ditadura militar (1964-1985) sequer 
foram investigados. Há ainda uma massa legislativa autoritária vigente. As instituições 
necessitam de reforma. Este ensaio visa investigar o direito fundamental a memória e a 
verdade à luz do neoconstitucionalismo no Estado brasileiro, fazendo um histórico do 
cenário mundial pós Segunda Guerra e procurando entender as tensões e os 
questionamento da anistia pós ditadura militar. 
Palavras-chave: Verdade, Memória, Constituição. 
 
Abstract 

After the 1988 Constitution of Brazil entered the scene of the democratic states of law. 
The dimensions of the fundamental human rights were enshrined in the text with the 
famous clause prohibiting the social backlash gained after the disappointments of 
positivism postwar. However, the Brazilian state has not promoted the full transition to 
democracy. The crimes against humanity perpetrated by the authoritarian past were 
never even investigated. This paper will investigate the fundamental right to memory 
and truth in the light of neoconstitutionalism in the Brazilian state, trying to do a history 
of the world scene after World War II and trying to understand the tensions and 
questions of amnesty after the military dictatorship. 
Keywords: Truth, Memory, Constitution. 

 

1- INTRODUÇÃO 

A imprensa e setores mais conservadores da sociedade brasileira noticiaram com 

bastante rebuliço a publicação do decreto 7037/09 de 21/12/2009 que instituiu com 
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fulcro no art. 84, VI, a da Constituição federal o PNDH3 (Plano Nacional de Direitos 

Humanos 3).  

O plano de direitos humanos elaborado pelo governo é fruto de resoluções 

extraídas em centenas de conferências consultivas com a participação de vários 

segmentos da sociedade entre eles: CNBB, OAB, ABI, UNE, MST, Sindicatos, ONG’s 

que militam na frente dos direitos humanos, representantes do Estado, da Academia 

entre outros, chegando a mobilizar cerca de 50.000 ativistas(ARBEX, 2010). 

Um dos pontos do programa que mais causou alvoroço foi o Eixo Orientador VI: 

Direito à Memória e à Verdade. Neste ponto, segundo retratado por grande parte da 

mídia escrita, televisionada: o governo teria feito um pacto com a ideologização do país, 

estaria ferindo um acordo que teria trazido o retorno a realidade democrática, estaria 

procedendo revanchismo institucional, teria a finalidade de julgar e prender os agentes 

do Estado, acabando assim com a  anistia, e ainda reescrever a história oficial do país de 

acordo com a vontade da elite política que prevalece apenas momentaneamente. 

Este ensaio irá enfrentar o tema da justiça transicional a luz dos direitos 

humanos e, em especial, tratará do direito a memória e a verdade, promovendo um 

diálogo com o PNDH, esboçado para sociedade de forma, no mínimo, controvertida se 

confrontado aos consensos sobre o Direitos Humanos Fundamentais3 (LUÑO, 1979) 

estabelecidos em todas as cartas constitucionais a partir do pós-guerra. 

2- A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E O NEOCONSTITUCIONALISMO. 

Em toda a história da civilização mundial, tanto a ocidental quanto a oriental, 

tivemos momentos de ruptura sangrenta e de retorno a normalidade política. Este 

quadro não faz parte apenas da modernidade4. A necessidade de reprimir abusos tem 

sido registrada desde a punição dos trinta tiranos espartanos com o retorno dos 

democratas a Atenas em 403 a.c. (BRITO, 2008). O terror Jacobino em 1793 também foi 

um exemplo de transição regime onde em menos de um ano milhares de pessoas foram 

                                                           
3 Segundo a doutrina majoritária Direitos Fundamentais seriam os direitos Humanos positivados nas 
Cartas Constitucionais. Direitos Humanos teriam apenas uma abordagem filosófica de Matiz Kantiana 
utilizada em direito internacional. Neste ensaio utilizamos a posição de Pérez Luño que utiliza a 
expressão indistintamente.  
4 Para uma melhor compreensão do histórico da justiça Transicional em especial suas anistias consultar: 
(VITOLO, 2005. P.27-35) 
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condenadas à guilhotina em julgamentos sumários sem direito a ampla defesa (DAL RI 

JÚNIOR, 2006). 

O termo justiça de transição realmente só passa a ser cunhado a partir do fim da 

Segunda Guerra com a instalação dos tribunais de Nuremberg e Tóquio. O maior legado 

do ponto de vista da técnica legislativa constitucional veio deste período. 

O Nazismo de Hitler se deu sob a égide da democrática Constituição de Weimar, 

porém, sem uma rigidez constitucional, o decisionismo5 de Carl Schmitt, apoiado pela 

exponencial representatividade popular ao partido Nazista, fulminou todas as 

possibilidades de contenção jurídica contra o avanço do autoritarismo estatal6.  

Com a experiência de Weimar viu-se que as cartas Constitucionais precisavam 

de maior rigidez para reformulação, e mais de um núcleo constitucionalmente 

intangível, mesmo que para isso uma futura geração tivesse de ter sua soberania 

mitigada. Esse modelo Constitucional anterior à segunda Guerra Mundial, no qual as 

declarações de direitos de matriz kantiana estavam abandonadas por um legalismo 

parlamentar que legitimava qualquer construção na sociedade desde que majoritária, foi 

denominado por Ferrajoli como Constitucionalismo Paleo-Positivista (FERRAJOLI, 

2003). 

A cultura jurídica constitucional foi se identificando como possuidora de uma 

função contra-majoritária no seio da sociedade, contendo o excessos do executivo por 

um lado, via controle da legalidade de seus atos; e de outro contendo também os 

excessos do próprio parlamento via a inserção de Cortes Constitucionais nos Estados, 

fazendo o controle de Constitucionalidade dos atos normativos primários. 

Além das Cortes Supremas, outro grande avanço do pós-guerra nas 

Constituições dos Estados Europeus foi a inserção das diversas gerações de Direitos 

Humanos Fundamentais em seus textos, com o acréscimo da cláusula de proibição do 
                                                           
5 A teoria decisionista Schimitiana dizia que a constituição era uma decisão política fundamental. Para ele 
“A vontade do líder não podia sujeitar-se a nenhuma limitação constitucional, uma vez que, em última 
análise, a base dessas práticas formais e o governo por meio do direito positivo era apenas um dentre 
vários expedientes de regulamentação que podiam expressar a vontade do líder e do partido” 
.(MORRISON, 2006. P.364). 
6 Hitler fora eleito democraticamente em 1933, a Alemanha estava assolada pelo caos econômico imposto 
pelo tratado de Versalhes. O Partido Social democrata(SPD), de Rosa Luxemburgo avançava. Sob os 
auspícios do medo do avanço comunista, e com o incêndio do parlamento  em fevereiro  de 1933, o 
parlamento alemão  conferiu a Hitler poderes especiais, na condição de Reichskanzler, para governar por 
decreto “legitimadamente”. Estes poderes foram renovados sistematicamente a cada 04 anos até o fim da 
2ª guerra.  (MORRISON, 2006, p.363). 

11226



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

retrocesso social. Em face da rigidez formal conferida as normas com este conteúdo de 

textura aberta, os magistrados das cortes passaram a ter uma margem de manobra dentro 

da moldura conferida por suas cartas para restringir, pautados nos métodos de 

interpretação constitucional, os excessos do parlamento pela via do controle de 

constitucionalidade. 

Em paralelo a esta nova leitura do constitucionalismo que se foi construindo, um 

grande desafio se estabeleceu com o pós-guerra para a Filosofia Política 

contemporânea: como tratar dos crimes de guerra praticados pelo eixo7 que representou 

os perdedores sem, contudo, abdicar das garantias liberais iluministas? 

Com a equivocada experiência do tratado de Versalhes8 que pôs fim a primeira 

guerra9, ao menos que momentaneamente, fez com que os aliados refletissem como por 

termo ao maior conflito bélico da humanidade. 

Os números da Segunda Grande Guerra são assustadores: cerca de 60 milhões de 

pessoas (na miaorica civis) foram mortas (COMPARATO, 2003), duas bombas atômicas 

arremessadas, centenas de campos de concentração com trabalho escravo e extermínios 

em massa. A humanidade conhece a ausência de limite para o mal, levando Hanah 

Arenth a escrever sobre a sua completa banalização.10 As leis, o direito da época não 

davam conta para explicar ou julgar aqueles fatos.Era preciso repensar as teorias, era 

preciso repensar o direito e o mundo assustado com os crimes de guerra. 

 Alguns impasses passam a fazer parte do projeto dos “vencedores”: Que 

medidas implantar para contra-motivar qualquer retorno ao belíssimo? Como retomar a 

idéia de um planeta com Estados-Nação, mas submetidos a uma ordem política 

mundial? Como julgar e punir os excessos do conflito, sem que isso não fosse 
                                                           
7 Frise-se que os crimes de guerra praticados pelos países “vencedores” da Segunda Grande Guerra, não 
são temas das discussões.  
8 O tratado de Versalhes pôs fim a primeira guerra e constituiu a liga das nações que não prosperou por 
divergências de interesses entre os aliados. Impôs uma indenização altíssima a Alemanha, fato este que 
muitos historiadores atribuem a ascensão do Nazismo, em 1933. 
9 Autores como Hobsbawn costumam afirmar que não houveram duas guerras mundiais e sim que o 
tratados de Versalhes foi um Armistício. (HOBSBAWN,2006,.P. 58-59). 
10 A expressão “Banalização do mal” foi cunhada a partir do livro Eichmann em Jerusalém, onde a autora 
indentifica  as condutas do holocausto personificado no acusado Adolph Eichmann não foram perpetradas 
por um demônio, louco, doente, mas sim por uma pessoa normal, pai de família cumpridora da lei e 
zeloza com os padrões morais da sociedade em que vivia. Ela indentifica ainda que o “normal” para o 
momento da Alemanha nazista era aquela de estrita obediência as ordens do Fuher, e que exigir uma 
postura diferente daquela é que seria considerada “anormal” passível de todas as formas de sanções que 
ordenamento jurídico Alemão dispunha. Ver: (ARENDT,1999,P 31-38) 
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considerado um ato de vingança dos vencedores e que o julgamento não fosse 

considerado um tribunal de exceção, ferindo assim os próprios ideais liberais 

burgueses? 

Estas dúvidas permearam todo o debate dos tribunais de Nuremberg e Tóquio,  e 

o eterno conflito entre o direito natural e o juspositivismo, que lembra da bela obra de 

Sófoles,11 aqui irá se resolver legitimado pelo tamanho, pelos horrores, e ainda pelas 

gigantescas máquinas de despersonalização de seres humanos criados no front do 

conflito, tanto pelo aliados, com a disseminação da cultura do ódio, mas principalmente 

personalizados nos Gulags Soviéticos e nos Lagers Nazistas (COMPARATO, 2003). 

Nos debates dos dois tribunais instalados, a tese de defesa sempre foi a de 

deslegitimar o Julgamento como um tribunal Ex Post Facto, ou seja, um verdadeiro 

tribunal de exceção e que os Réus agiram em todo o momento de acordo com o 

ordenamento positivo soberano do Estado. 

Realmente os tribunais eram de exceção. Ademais, os réus, no momento das 

condutas criminosas, estavam acobertados por excludente de tipicidade, pois a norma 

emanava do Führer. O direito vinha do soberano: 

Fica claro no relato feito por Arendt que para Eichmann, a lei tinha uma fonte única: as palavras 
do Führer. Além de se considerar um cidadão cumpridor das leis, agindo sempre por dever, por 
obediência as normas, Eichmann demonstra claramente seu conhecimento do sistema jurídico 
nazistas em uma passagem descrita muito bem descrita por Arendt: Em outubro de 1944 com o 
avanço das tropas aliadas sobre as regiões dominadas pelo eixo, Himmler,  o oficial segundo no 
comando, submetido apenas as ordens de Hitler, determinou que os campos de concentração 

                                                           
11 Ultima das tragédias de Sófocles. Conta a historia de Antígona, que deseja enterrar  seu irmão Polinice, 
que atentou contra a cidade de Tebas, mas o tirano da cidade,Creonte, promulgou uma lei impedindo que 
os mortos que atentaram contra a lei da cidade fossem enterrados, o que era uma grande ofensa para o 
morto e sua família, pois a alma do morto não faria a transição adequada ao mundo dos mortos. Antígona, 
enfurecida, vai então sozinha contra a lei de uma cidade e enterra o irmão, desafiando todas as leis da 
cidade, Antígona é então capturada e levada até Creonte, que sentencia Antígona a morte, não adiantando 
nem os apelos de Hemon, filho de Creonte e noivo de Antígona, que clama ao pai pelo bom senso e pela 
vida de Antígona, pois ela apenas queria dar um enterro justo ao irmão. Hemon briga com Creonte e 
então Antígona é levada a uma tumba onde Antígona ficará até morrer. Aparece então Tirésias, o 
adivinho, que avisa a Creonte que sua sorte está acabando, pois o orgulho em não enterrar Polinice 
acabará destruindo seu governo. Antes de poder fazer algo, Creonte descobre que Hemon, seu filho, se 
matou, desgostoso com a pena de morte de Antígona. Aparece Eurídice e conta que, ao abrir a tumba 
onde Antígona estava presa, encontram-na enforcada .Então Hemon se mata, após tentar acertar o pai. 
Eurídice, desiludida pela morte do filho também se mata, para desespero de Creonte, que ao ver toda sua 
família morta se lamenta por todos os seus atos, mas principalmente pelo ato de não ter atendido o 
desígnio dos deuses, o que lhe custou a vida de todos aqueles que lhe eram queridos. Esta tragédia é 
comumente tratada como um dos primeiras noticias da tensão entre o Direito Natural e o jus Positivismo 
Ver: (ROSENFIELD, 2002. P. 12-21) 
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fossem desativados e matança de judeus fosse suspensa. Eichmann declarou no seu julgamento 
em Jerusalém, que não obedeceu a ordem do seu superior, pois sabia que a mesma iria contra as 
decisões do Führer, e “as palavras do Führer tinham força de lei”, não precisando se quer serem 
escritas. Desta forma, é possível dizer, que para Eichmann, assim como exemplo de toda uma 
nação que seguiu a ideologia nazista, as palavras de Hitler eram fonte de normas jurídicas legais 
e legitimas, que não precisavam de referendum ou analise de ninguém.  Foram seguindo as 
ordens de Hitler, que os nazistas cometeram os crimes mais barbáries da historia da humanidade, 
crimes sem precedentes, em um flagrante ataque a status humano da diversidade.12 
 

Mas, a tese defese de defesa, apresentadas nos julgamentos de Nuremberg, 

Tóquio e de Jerusalém não foram acolhidas: a força do vencedor foi imposta, desta vez 

de forma mitigada, para garantir uma “transição futura” para toda a Europa. 

Com esse contexto adverso, a comunidade internacional deparou-se com a 

necessidade de debater e construir espaços de dialogo e decisão, com um método que 

não reproduzisse o fracasso do tratado de Versalhes e da sociedade das nações 

(COMPARATO, 2003). Neste contexto foi construída, a partir da Carta das Nações 

Unidas e da Declaração Universal dos Direitos humanos, todas as instituições 

multilaterais internacionais: Sistema ONU, Sistemas Regionais, e sistemas 

domésticos13.  

A partir da década de 50, toda uma rede de proteção internacional dos direitos 

humanos foi paulatinamente sendo construída. Ao contrário do que se podia imaginar, a 

coexistência de múltiplos sistemas de proteção como o Tribunal Internacional de justiça, 

o Tribunal Penal Internacional e a corte interamericana de Direitos humanos 

complementam-se (TRINDADE,2000). Segundo Ferrajoli, o maior desafio para 

comunidade internacional para a promoção da dignidade humana é garantir a 

efetividade dos direitos humanos fundamentais nos 03 planos: vertical, horizontal e 

ainda no internacional, repactuando assim, o clássico conceito de soberania construído 

ao longo dos séculos deste a paz de Vestfália (FERRAJOLI, 2007). 

A partir da experiência dos tribunais e da transição politica do pós-guerra 

europeu, começou-se a cunhar paulatinamente esta nova área de preocupação nas 

ciências sociais que irá intensificar seus estudos a partir da independência das colônias 

                                                           
12 SILVEIRA SIQUEIRA, Gustavo. Schmitt, Eichmann e o Direito. Artigo publicano nos Anais do XVI 
Congresso do Conpedi. Disponível em http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/gustavo 
_silveira_siqueira2.pdf Acesso em 26 de Setembro de 2011. 
13 Para uma melhor comprenssão dos sistemas internacionais de direitos humanos ver: ( 
TRINDADE,2000). 
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Africanas e com a instituição e dissolução das ditaduras no cone Sul nas décadas de 70 e 

80. 

3-Breve histórico dos antecedentes da redemocratização no Brasil. 

Segundo Hélio Silva, o discurso autoritário das classes dirigentes militares 

brasileira tem origem a ascensão politica dos quartéis na guerra do Paraguai e na 

influência da escola positivista Francesa de Augusto Comte (SILVA, 1988). Desde a 

formação da República brasileira, os militares sempre estiveram no centro da tomada de 

decisões da esfera estatal brasileira. Não foi o regime militar de 64 que inovou a ordem 

jurídica com estado de exceção do AI5, o Estado Novo já o tinha feito de forma ainda 

mais dura com a carta outorgada polaca de 37 e a instituição de um Tribunal de 

Segurança Nacional (DAL RI JUNIOR, 2006). Não por acaso, altos oficiais que 

participaram das articulações políticas durante o Estado Novo, serão os protagonistas do 

golpe que destituiu João Goulart em 64 (SILVA,1988). Os círculos militares, após a 

Segunda Guerra com o apoio dos Norte-americanos, instalam principalmente dentro da 

Escola Superior de Guerra, a Doutrina da Segurança Nacional (DSN), discurso este que 

foi reproduzido em todas as ditaduras do cone-sul. 

Este discurso consistia em negar a constituição da sociedade em classes, 

incutindo nos indivíduos valores como: fidelidade, docialidade, obediência e 

disciplina.14 Qualquer posicionamento crítico à política estatal oficial era tida como 

subversiva. As agências e fundações norte-americanas passam paulatinamente a impor 

sua doutrina ou por meio de adesão ou apoiando rupturas de ordens democráticas. 

Qualquer organização ou grupamento mais à esquerda era classificado como terrorista.  

O braço da DSN no Brasil ficou personificado na Escola Superior de Guerra. Foi 

criada após a Segunda Guerra Mundial e desde seu inicio foi assessorada tanto técnica 

como intelectualmente pelas agências de inteligência norte-americanas15.  

Segundo a DSN, o inimigo do estado não estaria na ameaça externa de outras 

nações, mas sim, numa ameaça interna que, inclusive, já tinha feito seu ensaio com a 
                                                           
14 A referência da passividade do povo brasileiro, com a negação das suas revoltas, das suas batalhas foi 
tema central. O brasileiro é narrado como um povo manso e pacífico: aqueles que assim não agem, negam 
a “brasilidade”, negam o “ser” brasileiro, eles não são brasileiros. É claro que essa doutrina cai como uma 
lusa, para que a violência sem limites de legalidade seja direcionada aqueles que não fazem parte desse 
povo dócil e simpático. É interessante ver o questionamento do “mito da passividade” do povo brasileiro 
apresentado por CHAUÍ, Marilena. A não-violência do brasileiro, um mito interessantíssimo. Almanaque: 

Cadernos de Literatura e Ensaio. Brasiliense, n. 11, 1980. 
15 Este assessoramento incluía inclusive treinamento de táticas de tortura. In: (ARQUEDIOCESE, 1985 
P.32) 
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intentona e que foi debelada pela “descoberta” do plano COHEN e o estado novo. A 

ameaça comunista (ARQUEDIOCESE, 1985). 

 

As duas décadas que sucederam o fim Segunda Guerra foram agitados: um 

presidente suicida-se, um golpe do golpe16, a nova capital17, a campanha da legalidade18, 

uma renúncia19, o parlamentarismo imposto e, finalmente, a “revolução contra o 

governo corrupto dos sindicatos.”  Estes últimos fatos fizeram de Brasília uma das 

capitais mais tensas do mundo em 05 anos de existência: 05 presidentes estiveram à 

frente do país.20 

A proximidade do governo de João Goulart com o movimento social e a 

intelectualidade de esquerda faz com que ele fosse deposto em 1º de abril de 1964, 

inaugurando a nova ditadura brasileira. Apesar de eleito democraticamente, respeitando 

as decisões do parlamento, o discurso anticomunista prevalece e todos os setores 

conservadores da sociedade apoiam plenamente o golpe, sob o argumento de defesa da 

sociedade, da propriedade privada, dos valores cristãos e da democracia.  

O discurso simplista que a DSN utiliza, Zaffaroni conceitua de técnica völkisch 

(ZAFFARONI, 2007) que consiste em alimentar e reforçar os piores preconceitos para 

identificar publicamente o inimigo a ser combatido. No caso da DSN significaria com o 

apoio das classes conservadoras espalhar a ameaça terrorista, seu ateísmo, o fim da 

propriedade privada e seu confisco, a ditadura do proletariado, contrariando os próprios 

valores pregados. A legalidade e o respeito aos marcos constitucionais poderiam ser 

desprezados em nome da defesa social contra o “mal maior.” 

A ditadura começa a promover a depuração do Estado. Com o AI1 são 

exonerados ou postos em aposentadoria compulsória militares e servidores públicos que 

não se alinharam ao novo regime.  

A partir de então, o Estado polícia promove 03 sistemas penais distintos: o 

sistema penal oficial, o sistema penal paralelo, e o sistema penal subterrâneo. 

 

3.1 Os Sistemas Penais criados pelo Regime Militar: 

                                                           
16 Golpe militar proferido pelo Marechal Lott em 1955 para garantir a posse de Juscelino Kubitschek. 
17 Inauguração de Brasília. 
18 Capitaneada por Brizola para garantir a posse de Jânio Quadros. 
19 Renúncia de Jânio com o celebre discurso de que forças ocultas estariam conspirando contra seu 
governo. 
20 Brasília foi fundada por Juscelino Kubitschek em 1960. 
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Sistema penal é soma de todo o aparelho estatal destinado estabelecer controle 

social. Desde sua massa legislativa, representando o que Baratta convenciona como 

criminalização primária, agências, até organismos criados para implementação da 

norma como: o judiciário, o ministério público, delegados, o sistema carcerário 

(BARATTA, 2002). 

3.1.1- O Sistema Penal Oficial: 

O sistema penal oficial era destinado aos delinquentes comuns que agiam sem 

confrontação política. O sistema penal oficial tinha sua estrutura baseada nas 

competências constitucionais formuladas pela Constituição de 46. Nele, o sujeito do 

crime era julgado segundo as regras e garantias liberais tendo direito a ampla defesa, 

contraditório, defesa técnica, apesar de todo caráter seletivo que o sistema penal 

representa estão bem denunciado pelo “labeling approach.” 21 

O novo regime inicialmente liderado por Castelo Branco pregava uma ruptura da 

ordem necessária e transitória. A manutenção de uma suposta ordem institucional se 

fazia necessária. O Ato Institucional nº01 era composto de um preâmbulo e mais 10 

artigos. 

O Preâmbulo era uma carta voltada à nação com justificativas sobre o golpe, 

explicava as consequências do mesmo que segundo ela estaria sendo uma espécie de 

poder constituinte originário carregada de todas suas prerrogativas, manutenção de 

funcionamento do parlamento, e reafirmava o compromisso do poder revolucionário 

com o retorno a estabilidade político-democrática. 

Os artigos versavam sobre: vigência da Constituição de 46 (art 1º), término do 

mandato revolucionário e convocação de eleições indiretas (art 2º) para preencher o 

restante do mandato retirado pelo golpe, processo legislativo (arts. 4º, 5º, 6º), suspensão 

temporária das garantias constitucionais de vitaliciedade e estabilidade (art. 7º), 

suspensão de direitos políticos por 10 anos ao bem da segurança nacional (art.10º). 

Do exposto vê-se que de início o movimento militar não tinha recrudescido 

totalmente as garantias liberais. O AI1 só abria margem discricionária a depuração do 

serviço público, e tirava a oposição democrática do jogo eleitoral. Contudo, o 

                                                           
21 Os teóricos desta escola criminológica denunciam o caráter classista do sistema penal e sua 
seletividade. Para estes, o sistema penal cumpre função de defender uma classe especifica a classe 
burguesa dominante. E que tanto a criminalização primária (produção de normas), quanto a secundária ( 
aplicação destas normas pelos operadores) visam defender os valores desta classe dominante e não o da 
defesa proteção dos bens e valores da sociedade.( BARATTA, 2002, p.85) 

11232



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

esgotamento do diálogo democrático fez com que houvesse uma radicalização da 

disputa política e os próximos Atos Institucionais irão acrescentar mais e mais 

supressões de direitos individuais e decretar o caráter permanente do golpe militar. 

Segundo o preâmbulo Ato Institucional nº 02: 

 

Não se disse que a revolução foi, mas que é e continuará. Assim o seu Poder 
Constituinte não se exauriu, tanto é ele próprio do processo revolucionário, 
que tem de ser dinâmico para atingir os seus objetivos. Acentuou-se, por 
isso, no esquema daqueles conceitos, traduzindo uma realidade incontestável 
de Direito Público, o poder institucionalizante de que a revolução é dotada 
para fazer vingar os princípios em nome dos quais a Nação se levantou 
contra a situação anterior.  

A autolimitação que a revolução se impôs no Ato institucional, de 9 de abril 
de 1964 não significa, portanto, que tendo poderes para limitar-se, se tenha 
negado a si mesma por essa limitação, ou se tenha despojado da carga de 
poder que lhe é inerente como movimento. Por isso se declarou, 
textualmente, que "os processos constitucionais não funcionaram para 
destituir o Governo que deliberadamente se dispunha a bolchevizar o País", 
mas se acrescentou, desde logo, que "destituído pela revolução, só a esta 
cabe ditar as normas e os processos de constituição do novo Governo e 
atribuir-lhe os poderes ou os instrumentos jurídicos que lhe assegurem o 
exercício do poder no exclusivo interesse do País. 
 

 
Assim paulatinamente o ordenamento jurídico democrático, votado e embasado 

nos pilares da Constituição de 1946, com a presença de inúmeras garantias individuais, 

foi desaparecendo.  

O objetivo precípuo do AI2 foi tentar trazer a marca da estabilidade do regime 

militar. Além de revogar a eleição indireta convocada pelo primeiro Ato Institucional 

após o golpe, impõe de forma permanente à sociedade todas as prerrogativas transitórias 

editadas naquele. Dentre as principais mudanças estão: suspensão por tempo 

indeterminado das garantias vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade, bem como a 

de exercício em funções por tempo certo (art. 14); No interesse de preservar e 

consolidar a Revolução, Prerrogativa de Suspensão de direitos políticos de quaisquer 

cidadãos pelo prazo de 10 (dez) anos e o poder de cassar mandatos legislativos federais, 

estaduais e municipais; impondo ainda sanções extra-temporais22 aos cidadãos que 

tiveram direitos políticos suspensos. 

Entre estas sanções encontram-se: 1) A cessação de privilégio de foro por 

prerrogativa de função; 2) A suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições 

                                                           
22 Violando o principio da irretroatividade da lei penal em “Mallam partem”. 
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sindicais; 3) A proibição de atividade ou manifestação sobre assunto de natureza 

política; 4) A aplicação, quando necessária à preservação da ordem política e social, das 

seguintes medidas de segurança: a) liberdade vigiada; b) proibição de frequentar 

determinados lugares; c) domicílio determinado. 

O AI2 também impôs o fim do multipartidarismo. O bipartidarismo foi imposto 

e apenas dois partidos, um oficial (ARENA) e outro de oposição (MDB) disputariam as 

eleições seguintes. Importante relembrar que o MDB sofreria também com as prisões e 

cassações que o Governo militar, ilegalmente, muitas vezes, instituiria aos seus 

partidários. 

Apesar do avanço do autoritarismo, tanto na esfera política, quanto na jurídica, 

representado pela massa legislativa ora analisada, algumas garantias individuais 

continuavam preservadas como: o Hábeas Corpus, o Mandado de Segurança, as 

vedações de penas de morte, banimento, confisco, e perpétua. A competência da justiça 

comum federal para julgar os crimes políticos constante no art 105, & 3º, “e” da 

constituição de 1946 ficou com nova redação dada pelo Ato Institucional nº 02. Todavia 

este preceito foi uma manobra jurídica, pois o mesmo ato que manteve o processamento 

dos crimes políticos para a justiça comum federal remetia no art. 8º à justiça nilitar 

federal os crimes tipificados na Lei 1802/53. Esta lei tipificava os crimes os crimes 

contra o Estado e a Ordem Política e Social. Ou seja, na prática, a justiça comum federal 

processava e julgava apenas subsidiariamente os crimes políticos. Pois todos os tipos 

descritos no diploma da lei 1802/53 passaram a ser de competência exclusiva da justiça 

militar federal. O que na prática implicava em transformar a justiça militar num tribunal 

de exceção. Esta atitude fez com que Hélio Gaspari escrevesse: 

Um dispositivo do AI2, relacionado como cotidiano da coerção 
política. Extinto os 180 dias de vida do Ato Institucional de abril de 
1964, preservara-se o foro da justiça comum para os crimes de 
subversão. Por cerca de um ano aí estivera um permanente ponto de 
atrito entre a anarquia militar e os poderes estabelecidos. Os choques 
deram-se quase sempre em torno de casos em que os encarregados dos 
IPMs mantinham cidadãos presos, sem culpa formada, por prazos 
largamente superiores ao que a lei estabelecia. A cada Habeas Corpus 
concedido, sucedia-se uma grita na qual os oficiais indisciplinados 
diziam que os tribunais estavam julgando e condenando a própria 
revolução. Tratava-se simplesmente de exercitar a capacidade humana 
de ler(as leis) e contar( os prazos nela fixados). Os Oficiais que 
desafiavam Castello sabiam ler e contar. Se falsificavam argumentos 
para sustentar suas arbitrariedades amparados na tibieza do governo, 
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sempre pronto para denunciar à sociedade a ação de meia dúzia de 
estudantes, mas incapazes de enfrentar meias dúzia de coronéis. 
(GASPARI, 2002, p.254). 

Esta mudança de processamento e julgamento dos crimes políticos implantada 

de forma falseada pelo AI-2 dará inicio a construção de todo aparato de repressão 

especialmente voltado ao combate ao inimigo subversivo, que irá completar-se com a 

chegada de Costa e Silva, símbolo da linha dura, ao poder e a edição do AI5. 

O Ato Institucional nº 05, que foi editado após a outorga da Carta de 1967, 

simplesmente fulminou toda e qualquer possibilidade de legitimidade ao regime posto. 

Dentre preceitos estabelecidos pelo AI-5 destacam-se os seguintes: dissolução por 

decreto das casas legislativas pelo presidente, só voltando a funcionar quando 

convocado pelo mesmo (art. 2º), Intervenção federal nos estados e municípios sem 

respeito a qualquer tipo de limitação (art. 3º), Suspensão de direitos políticos por 10 

anos no interesse da “Revolução” (art. 4º), proibição de atividades e assuntos de 

natureza política (art. 5º), suspensão unilateral do direito de votar e ser votado, 

Suspensão de garantias de servidores públicos (art. 6º), Fim da garantia do Hábeas 

Corpus (art. 10º). O AI5 era a tentativa de legalizar um governo que vivia na 

ilegalidade. Era um fantoche que desrespeitava todas as conquistas de direitos da época. 

Sua criação servia apenas para dar uma suposta legitimidade legal as ações do governo. 

Sua criação, como dos outros Atos Institucionais era uma violência ao sistema jurídico 

vigente, eles não tinham fundamento na legalidade, mas numa suposta legitimidade que 

possuiriam os “revolucionários” de 1964.  

Com a outorga da Constituição de 1967, reafirmando a vigência dos atos, estará 

cristalizado na órbita brasileira de fins dos anos 60 o Estado Polícia: a Constituição de 

1967, em seu artigo 150 garantia as cidadãos a liberdade “de pensamento, de convicção 

política ou filosófica,” garantia a inviolabilidade das correspondências e das casas, o 

direito ao contraditório, entre outras garantias legais. Ocorre que a aplicação da lei não 

condizia com a realidade. O Estado não respeitava a Constituição e aplicava contra os 

inimigos o Sistema Penal Paralelo e o Sistema Penal Subterrâneo, com toda a sua 

violência e ausência de direitos e garantias individuais, sistemas esses, especialmente 

desenvolvidos para combater supostos comunistas, subversivos ou terroristas. 

3.1.2. O Sistema Penal Paralelo: 
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Com a chegada de Costa e Silva, o debate sobre a legalidade e legitimidade do 

governo militar se esgota. Segundo sua doutrina a revolução tinha legitimidade por si 

só, e de acordo com o divulgado pelo preâmbulo do AI2 “Não se disse que a revolução 

foi, mas que é e continuará”.  

Pela ordem jurídica da Constituição de 1946 os crimes políticos eram julgados 

pela Justiça Comum Federal. Isso causava uma série de inconvenientes para os militares 

mais arredios. Tensões entre o novo poder revolucionário e poder judiciário mantido 

eram constantes Sendo o mais simbólico o episódio da concessão de Habeas Corpus 

concedida pelo STF ao ex-governador de Pernambuco Miguel Arraes no qual os 

encarregados do IPM consideraram aquela ordem de soltura “um abuso” e recusaram-se 

a entregar o preso (GASPARI, 2002). 

No sistema penal paralelo os terroristas subversivos são investigados e julgados 

por tribunais inquisitoriais / policiais especialmente criados para este fim 

(ZAFFARONI,2007). Estes tribunais tinham a dupla finalidade: 1) promover a 

investigação e o julgamento dos inimigos do estado de forma rápida e sumária; 2) criar 

uma estrutura coorporativa eficiente para proteger seus agentes do julgamento político 

da sociedade. 

Na ordem brasileira dois marcos legais simbolizam bem o sistema penal paralelo 

criado: Decreto lei 314/67, revogado pelo decreto lei 898/69, coloquialmente chamados 

de Lei de Segurança Nacional e a legislação penal processual militar. 

Os decretos 314 e 898 que versam sobre a segurança nacional conceituam de 

forma totalmente vaga o que seria segurança nacional proibindo todo e qualquer tipo de 

ofensa ou crítica ao Estado, definindo os crimes políticos, suas penas e processamento 

especial. O cidadão que cometesse qualquer dos crimes tipificados no decreto teria o 

julgamento processado perante a justiça militar. Os dois dispositivos têm a mesma 

estrutura topológica, se diferem apenas na severidade das penas em abstrato 

sancionadas. O segundo decreto sobre a segurança nacional, editado após a outorga da 

carta de 67 que retirou o capítulo dos direitos e garantias individuais, previa inclusive a 

pena de morte e a prisão perpétua. Os tipos penais atentavam contra todos os tipos de 

direitos consagrados nas cartas modernas: a liberdade de expressão, de locomoção, de 

associação, de pensamento, entre outros. Se o cidadão não aderisse acriticamente à 

doutrina militar poderia ser facilmente enquadrado em dos dispositivos do mencionado 

texto. 
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Além dos decretos de Segurança Nacional, do aumento do aparelho repressivo 

policial, das constantes denuncias de violações de Direitos humanos que iam surgindo 

na comunidade Internacional. O fato que mais marcou o paralelismo do Sistema penal 

no Regime foi a mudança de competência da Justiça militar que passara a julgar os 

crimes políticos, o STM transformou-se em um verdadeiro tribunal de exceção, de um 

lado condenando severamente o inimigos do regime e do outro encobrindo as 

atrocidades perpetradas pelo sistema repressor subterrâneo montado. 

A Justiça militar surgiu pela primeira vez no país sob a égide da constituição de 

1934, tinha como escopo julgar crimes militares praticados por militares. Fez-se 

necessária sua criação devido a especificidade da tradição das forças armadas calcadas 

no binômio hierarquia / disciplina. 

Os decretos 314 e 898 ampliaram enormemente a competência da justiça militar, 

além de julgar os crimes políticos tipificados por estes diplomas estabelecendo um 

verdadeiro tribunal de exceção para os delitos tipificados nos decretos, sem respeito a 

nenhuma norma principio penal liberal. O decreto 314 foi outubro de 6723, já sob a 

presidência de Costa e Silva. Embora já um diploma rígido que feria direitos civis, o 

decreto que o revogou (DL 898) que foi editado após o AI5 era muito pior. Além de 

prever pena de morte e prisão perpetua para mais de 15 tipos de conduta, dava prazo 

prescricional de 40 anos, e ainda ampla discricionariedade ao presidente dos IPM 

(inquéritos penais militares) para deter suspeitos por 30 dias com igual prorrogação. 

Porém, apesar de todas estas prerrogativas outorgadas pelo regime militar para 

combater a ameaça subversiva / terrorista, a criatividade da DSN ainda instalou um 

terceiro sistema penal que será visto adiante: o sistema penal subterrâneo, que irá 

implantar o chamado terrorismo de estado. 

 

3.1.3. O Sistema Penal Subterrâneo: 

 

Segundo Zaffaroni, o sistema penal subterrâneo é exercido pelas agências 

executivas de controle – portanto, pertencentes ao Estado – à margem da lei e de 

maneira violenta e arbitrária, contando com a participação ativa ou passiva, em maior 

                                                           
23 O golpe de 64 que colocou Humberto Castelo Branco na chefia do governo tinha como lema a 
transitoriedade, segundo seu discurso iria preencher a lacuna deixada por Jango, e voltar a realidade 
institucional, ele representava a ala da Escola de Sourbonne considerada mais moderada dentro das 
Armas, enquanto que seu sucessor, Costa e Silva, provinha da Escola Superior de guerra e iria 
implementar a política da DSN plenamente (GASPARI, 2002, P.270). 
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ou menor grau, dos demais operadores que compõem o sistema penal (ZAFFARONI, 

2003). 

Para realizar a repressão, a resistência clandestina, sem ferir diretamente as 

normas jurídicas, mesmo aquelas editadas pelo próprio regime, além de normas 

internacionais, e evitar acusações de violações de direitos humanos, a DSN em toda a 

América latina como no Brasil criou agências executivas policiais que tinham uma 

dupla operacionalidade: Modalidades repressivas legais e ilegais coexistiam e se 

complementavam (PADRÓS, 2008). 

Torturas, execuções, desaparecimentos, sequestros vão ser a tônica do período. 

Ora praticado pelo aparelho repressivo do estado, ora por grupos paramilitares 

montados e financiados a partir do aparelho estatal. 

Essa modalidade de repressão não oficial se beneficiava pela total ausência de 

controle judicial e de desconhecimento de toda e qualquer norma legal, mesmo aquelas 

outorgadas pelo regime para impor unilateralmente sua doutrina, o que possibilitou 

dispor das vitimas com certeza da impunidade e conivência com o sistema penal forjado 

pelo regime para este fim (ARQUEDIOCESE DE SÃO PAULO, 1985). 

A primeira estrutura idealizada para o combate ao terrorismo e subversão pelo 

Regime foi O GPMI (Grupo Permanente de Mobilização Industrial), em abril de 64, foi 

criado para adaptar o poderio bélico das forças armadas à nova doutrina de segurança, 

que focava suas atenções na ameaça interna (ARQUEDIOCESE DE SÃO PAULO, 

1985). Essa estrutura visava preparar as forças armadas para qualquer surpresa 

revoltosa, fazendo com que o parque industrial bélico brasileiro se hipertrofiasse a tal 

ponto que no fim da década de 60 já era o quinto maior produtor mundial de armas. 

O SNI (Serviço Nacional de Informações) criado em 1964 para gerenciar todas 

operações de inteligência militar vinha tendo o seu prestigio político, econômico e 

financeiro a tal ponto que dos seus gabinetes saíram dois ex-presidentes da república: 

Figueiredo e Médici. 

Em 1969, com o aumento da resistência, o maio francês, e a perda de 

popularidade do regime é criada a OBAM (Operação Bandeirantes): uma espécie de 

agência clandestina  que agrupava membros das três armas, das polícias civil e militar, 

federal e estaduais. 

As ordens para a montagem de um organismo que reunisse elementos das Forças 

Armadas, da Polícia Estadual civil e militar e da Polícia Federal para o trabalho 

específico de combate à subversão, foram dadas ao final de 1968 pelo Ministro da 
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Justiça, professor Luís Antônio da Gama e Silva, numa reunião dos secretários de 

Segurança em Brasília, e pelo general Carlos de Meira Matos, que estava na chefia da 

Inspetoria Geral das Polícias Militares. A reunião, chamada "Seminário de Segurança 

Interna", discutiu toda uma estratégia de combate aos opositores do regime. 

Sua sede foi instalada no número 1030 da rua Tomás Carvalhal, nos fundos do 

36° distrito policial, na capital paulista. Este local é considerado a mais célebre casa de 

torturas e de assassinatos da ditadura e um paradigma dos órgãos de segurança da 

ditadura militar. Seu primeiro comandante foi o tenente-coronel do Exército Waldir 

Coelho. Pode-se dizer que a partir daí o Exército entrou de corpo inteiro no combate às 

forças de esquerda e principalmente, naquele momento, às que se dispunham a 

desenvolver a luta armada para a implantação de uma ditadura comunista no Brasil.24 O 

discurso positivista  segue caçando seus inimigos. 

Sem vínculos formais, ou legais, a OBAN era em essência uma formação 

paramilitar de ação direta e violenta à margem da lei, o que lhe dava agilidade e brutal 

eficácia. Era financiada por grupos empresarias ligadas ao Regime como Ford, GM, 

Ultra Gás, Folha de São Paulo. 

Em 1970, a OBAN, embora ainda conhecida como tal, já está mais legalizada. 

Esta enquadrada pelo Destacamento de Operações de Informações / Centro de 

Operações de Defesa Interna (DOI-CODI). Funciona ainda como OBAN, mas ao 

colocá-la sob a jurisdição do DOI-CODI, pretendia-se diminuir a sua autonomia, o que 

na prática não aconteceu. Em 1970, quem comanda a OBAN – oficialmente o DOI-

CODI – é Carlos Alberto Brilhante Ustra, major de artilharia do Exército, conhecido 

também, nas rodas da tortura, pelos codinomes de Major, Doutor Silva e Doutor 

Tibiriçá. 

Apesar da institucionalização da OBAM, o DOI-CODI e o DOPS na prática 

funcionavam do mesmo jeito. Com prisões ilegais, carceragens fantasmas, torturas e 

execuções.  

Resta agora ressaltar o aparelho transnacional montado pela DSN na América 

Latina para Facilitar o TDE: a Operação Condor. 

A Operação Condor foi uma aliança político-militar entre os vários regimes 

militares da América do Sul: Brasil, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai e Uruguai 
                                                           
24

 Essa “missão” da OBAM não impediu que as violências também fossem aplicadas contras meros 
suspeitos, estudantes, trabalhadores… contra todos que poderiam ou não ser amaeça a “segurança 
nacional.”  
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criada com o objetivo de coordenar a repressão a opositores dessas ditaduras instalados 

nos seis países do Cone Sul. 

Montada no início dos anos 1970, tinha a mesma função dos aparelhos de 

repressão subterrâneos: perseguir os opositores dos regimes da DSN no Cone Sul, sem o 

mínimo respeito a qualquer ordem estabelecida, inclusive a ditatorial ao qual tão bem 

representavam.  

A ausência de procedimentos burocrático-formais facilitava as trocas de 

informações e de prisioneiros (eventualmente dados como "desaparecidos") de 

diferentes nacionalidades. Aos acusados e perseguidos pelos agentes, eram negados 

todos os direitos humanos e políticos. Podiam facilmente ser levados de um território a 

outro sob a acusação de terrorismo. 

Em sintése a contradição do discurso da DSN é permanente e totalizante: de um 

lado os interesses de pepetuação do Estado autoritário e de outro a defesa da ordem 

jurídica e da democracia, “nobre motivo” que os levaram a esta medida “extremada”. 

4- Os Crimes de Lesa Humanidade praticados durante o Regime Militar: 

Delitos de Lesa-humanidade não são debates novos ou que tocam unicamente a 

modernidade. Eles já apareciam nos textos dos primeiros autores internacionalistas 

como: Grocio, Puffendorf, e Francisco de Vitória (D’ALESSIO,2008). 

Todo o processo de construção do Estado moderno vai se ocupar de impor 

limites ao arbítrio do poder soberano. As principais referências legislativas pré-

modernas tocam neste assunto: o Estatuto do exército Inglês editado pelo Rei Ricardo 

II; os códigos de Ferdinando da Hungria, Imperador Maximiliano e Gustavo Adolfo da 

Suécia… (D’ALESSIO, 2008). 

Porém, somente após a Segunda guerra com a vitória dos aliados, a comunidade 

internacional se ocupou de construir um conceito para abarcar este tipo penal. Após o 

acordo de Londres entre os três estadistas vitoriosos, eles decidiram instituir um tribunal 

militar internacional para proceder aos julgamentos dos crimes de guerra alemão. 

Prontamente foi elaborada uma carta regulamentando o tribunal, a Carta do Tribunal 

Penal Internacional. Nesta carta, no seu art. 6º, pela primeira vez foi positivado um 

conceito de crimes de lesa humanidade. Após este momento, outras tentativas de 

ampliar e reduzir este conceito foram tentados, porém por uma questão meramente 
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didática usaremos o conceito do Estatuto de Roma de 1998 que incluiu o conceito de 

crime de lesa-humanidade no seu art 7º: 

Crimes contra a Humanidade  
1 - Para os efeitos do presente Estatuto, entende-se por  crime contra a 
Humanidade qualquer um dos atos seguintes, quando cometido no 
quadro de um ataque, generalizado ou sistemático, contra qualquer 
população civil, havendo conhecimento desse ataque:  
a) Homicídio;  
b) Extermínio;  
c) Escravidão;  
d) Deportação ou transferência à força de uma população;  
e) Prisão ou outra forma de privação da liberdade física grave, em 
violação das normas fundamentais do direito internacional;  
f) Tortura;  
g) Violação, escravatura sexual, prostituição forçada, gravidez à força, 
esterilização à força ou qualquer outra forma de violência no campo 
sexual de gravidade comparável;  
h) Perseguição de um grupo ou coletividade que possa ser 
identificado, por motivos políticos, raciais, nacionais, étnicos, 
culturais, religiosos ou de sexo, tal como definido no n.º 3, ou em 
função de outros critérios universalmente reconhecidos como 
inaceitáveis em direito internacional, relacionados com qualquer ato 
referido neste número ou com qualquer crime da competência do 
Tribunal;  
i) Desaparecimento forçado de pessoas;  
j) Crime de apartheid;  
k) Outros atos desumanos de caráter semelhante que causem 
intencionalmente grande sofrimento, ferimentos graves ou afetem a 
saúde mental ou física.  
  
 

Evidentemente o Estatuto de Roma não vigia ao tempo da ditadura militar. 

Ocorre que este conceito mudou na órbita internacional ao longo dos anos, sendo 

ampliado e reduzido. Porém, por tratar-se de tipo plurinuclear, que tem várias condutas 

listadas ao longo do dispositivo. Estas condutas estão presentes em todas as convenções 

e acordos do sistema ONU desde 1946 (MÉNDEZ , 2008)25. Por esta razão não há que se 

falar em retroatividade penal neste estudo, pois as condutas dos agentes do estado já 

estavam tipificadas naquele momento. Este rol disposto tem a mera função de ilustrar as 

condutas tipificadas como crime de Lesa-Humanidade na órbita Internacional.  

                                                           
25 Lei 10 do Conselho Aliado de Controle, Art 1º da Convenção sobre Imprescritibilidade de Crimes de 
Guerra e de Crimes de Lesa-humanidade; Tribunal Penal Internacional de Ruanda e da Iugoslávia. 
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As condutas tipificadas como crimes de Lesa humanidade que se enquadram no 

contexto do regime militar estão presentes nas alíneas: “a”, “d”, “e”, “f”, “h”,”i”, “k”.  

A segunda parte do dispositivo se ocupa de explicar os tipos descritos. A partir 

de agora, analisar-se-á cada conduta descrita correlacionando-os com o contexto do 

regime militar brasileiro. 

O Caput do art. 8º tem o complemento da conduta descritas nas alíneas, para se 

configurarem como crimes de Lesa-humanidade estas condutas tem de ser executadas 

conjuntamente. A segunda parte do dispositivo traz uma sequência de explicativa para o 

tipo penal, uma espécie de interpretação autentica.  

Em sua alínea “a” procura definir o que vem a ser ataques sistemáticos a uma 

população civil como “entende-se qualquer conduta que envolva a prática múltipla de 

atos referidos no n.º 1 contra uma população civil, de acordo com a política de um 

Estado ou de uma organização de praticar esses atos ou tendo em vista a persecução 

dessa política; ...” 

Esse artigo conceitua o crime de lesa-humanidade como crime de estado ou ente 

organizado a ele equiparado. Para se definir Estado não existe nenhuma controvérsia: “é 

a corporação de um povo, assentada num determinado território e dotada de um poder 

originário de mando.” (BONAVIDES, 2002, p.66). Vê-se que os crimes do regime 

militar foram crimes perpetrados por agentes mando do Estado de forma sistemática e 

generalizada. Inclusive com estruturas especializadas para operar esse maquinário de 

combate à subversão. 

Em relação ao termo organização trata-se de um conceito aberto de difícil 

conceituação, muito utilizado de acordo com a conveniência do fato político comentado. 

Este é o principal problema da vaga conceituação de terrorismo, que pela sua vaga 

precisão ainda não atingiu o consenso internacional e na prática utiliza-se apenas para 

nomear o inimigo (ZAFARONI,2007). Este raciocínio irá embasar a interpretação do 

art. 1º, parágrafo 1º da lei 6863/79, que trata da anistia brasileira. 

A Alínea “a” que trata de homicídio como crime de lesa-humanidade não carece 

de maiores digressões, só o fato do dispositivo de ser aplicado cumulativamente ao 

disposto no Caput, ou seja, com violações sistemáticas e generalizadas a população civil 

por estado ou ente organizado. 
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A deportação ou outra transferência a força de uma população constante na 

alínea “d” traz a seguinte referência explicativa “entende-se a deslocação coativa de 

pessoas através da expulsão ou de outro ato coercivo, da zona em que se encontram 

legalmente, sem qualquer motivo reconhecido em direito internacional;...”. O regime 

militar retirou todos os direitos e garantias fundamentais. Ordens de prisão eram feitas 

sem fundamentação. Qualquer cidadão podia ser enquadrado pela lei de segurança 

Nacional. A partir da edição do AI5 não restou mais nenhum direito ou garantia 

individual, apesar das constantes denúncias da comunidade internacional, até o presente 

momento nenhum militar chegou sequer a ser processado. 

Sobre a alínea “e”, da mesma forma da alínea “a” não existe maiores digressões 

o próprio sistema penal oficial retirou de todos os cidadãos, não só os tidos como 

comunistas todos os direitos individuais a partir do AI5. 

A Alínea “f” tipifica como crime a tortura que traz como nota explicativa 

“entende-se o ato por meio do qual uma dor ou sofrimentos graves, físicos ou mentais, 

são intencionalmente causados a uma pessoa que esteja sob a custódia ou o controle do 

arguido; ...”. As torturas praticadas pelo regime militar não só foram brutais como  

sistemáticas a ponto de virem oficiais mariners norte-americanos darem cursos 

específicos sobre o seu modus operandi, como aproveitar ao máximo do ato, e extrair o 

máximo de informações do delinquente comunista (GASPARI,2002). 

Vale salientar que o tipo penal tortura só foi descrito no ordenamento jurídico 

brasileiro com a lei 9.455/97, o que faz com que alguns sustentem a atipicidade da 

conduta (BOLSONARO, 2008). Porém, como o tipo penal internacional é plurinuclear 

e têm várias elementares, basta apenas uma conduta do agente  está contida no tipo para 

o seu enquadramento, a tortura iria atuar como circunstância agravante. 

A Alínea “h” versa sobre a conduta perseguição. E traz como definição em seu 

complemento “entende-se a privação intencional e grave de direitos fundamentais em 

violação do direito internacional, por motivos relacionados com a identidade do grupo 

ou da coletividade em causa...” Não há maiores controvérsias haja vista que a partir do 

AI5 todos os direitos e garantias fundamentais foram ceceados. 

A Alínea “i” remete à conduta de desaparecimento forçado de pessoas e como 

complemento “entende-se a detenção, a prisão ou o sequestro de pessoas por um Estado 

ou uma organização política ou com a autorização, o apoio ou a concordância destes, 

seguidos de recusa a reconhecer tal estado de privação de liberdade ou a prestar 
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qualquer informação sobre a situação ou localização dessas pessoas, com o propósito de 

lhes negar a proteção da lei por um prolongado período de tempo.” 

Aqui cabem alguns considerações: primeiramente foi um grande avanço do 

tribunal penal de Roma trazer essa conduta tipificada, pois os outros tratados do sistema 

ONU e dos Sistemas Regionais26 não previam. Apesar de não estar presente à época dos 

crimes da ditadura brasileira o código penal brasileiro prevê condutas análogas desde 

194127. 

Sobre a alínea “k”, que diz “outros atos desumanos de caráter semelhante que 

causem intencionalmente grande sofrimento, ferimentos graves ou afetem a saúde 

mental ou física.”  

O que se entende por movimento de Internacionalização dos Direitos Humanos 

foi uma reação a crise do positivismo. Este movimento conseguiu entre outras coisas 

positivar afirmações de direitos inerentes a condição humana de matiz kantiana 

(COMPARATO, 2003) nas Cartas Constitucionais. Porém, este avanço também não 

pode ser dissociado das conquistas iluministas. Este conceito vago é típico de um 

arbítrio para combater outro arbítrio que foram as legislações de matiz positivista da 

ditadura militar que em certo sentido perduram até o presente momento no sistema 

penal pretensamente democrático que vige atualmente. 

Em apertada síntese, procurou-se demonstrar a influência da escola 

criminológica positivista no discurso de prevenção da ameaça comunista no Regime 

Militar Brasileiro e sua participação na legitimação da construção dos sistemas penal 

paralelo e subterrâneo.  Conceituando os crimes de lesa humanidade, sua evolução 

histórica e apontando quais as principais condutas que foram adotadas de forma geral e 

sistemática pelos quartéis e suas estruturas paramilitares. 

Os aparelhos de repressão montados para defender a sociedade deste “mal” 

causaram sérias violações de direitos humanos em sociedades que optaram por uma 

radicalização política no século XX. No Brasil, essas estruturas até hoje não foram 

totalmente desmontadas. 

Com o retorno a realidade democrática, os violadores de direitos humanos 

conquistaram a impunidade e até hoje uma grande massa legislativa autoritária daquele 

momento ainda não foi revogada. O direito à memória e à verdade ainda não foi 

                                                           
26 Cortes: Interamericana, Europeia, e Africana de Direitos Humanos. 
27 Sequestro e cárcere privado, art. 148; Homicídio qualificado art. 121, §2º, Em concurso material do art. 
69 entre outros. 
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plenamente conquistado em que pese alguns avanços conquistados na última década. A 

reforma do Estado para coibir e prevenir que esta situação não mais aconteça se torna 

urgente. Essa tarefa é ocupada por um ramo da ciência hoje denominada Justiça de 

transição. 

5- O panorama da Justiça de Transição brasileira no constiuinte de 88. 

Após o governo Médici, em 74 ,  Geisel começa a implementar, um pretenso 

processo de “transição lenta e gradual.” Nem por isso abusos deixam de ser cometidos. 

Este é o período em que a operação Condor mais atuava. Com o suicídio de Vladimir 

Herzog em outubro de 1975, e após 03 meses novo suicídio do metalúrgico Manuel Fiel 

Filho, o regime começa a ficar insustentável. Geisel exonera o comandante do II 

Exército.  Este fato aumenta a tensão dentro do governo.  Aumenta a tensão entre os 

legalistas e a linha dura. A sociedade civil organiza-se cada vez mais: a ruptura com as 

práticas da ditadura aumenta cada vez mais. Igrejas, Grupos Políticos, Movimentos 

Sociais… diversos grupos de pressão passam a lutar, publicamente ou não, contra a 

ditadura militar brasileira. 

Em 1977 é editado o pacote de abril, com a intenção clara de combater o avanço 

político do MDB nas eleições para o parlamento em 74. Este pacote insere no quadro 

político a figura do senador biônico, a partir dali um terço dos senadores seriam 

escolhidos por voto indireto. É neste contexto somado a edição da lei Falcão28, no ano 

anterior que a anistia brasileira foi votada. 

Apesar da anistia de 79, a tensão no seio do movimento militar continuava. 

Atentados contra organizações do movimento social continuam a acontecer no começo 

dos anos 80. O episódio da bomba na sede da OAB no Rio de Janeiro, e do carro que 

explodiu no 1º de maio no riocentro são os fatos mais significativos. Mesmo após o 

suposto acordo de anistia a todos, o Governo Militar continua caçando militantes 

oposionistas e planejando atentados ilegais contra suas manifestações políticas. Em 84 

cresce o sentimento pela redemocratização do país. O movimento das diretas já toma 

conta do país. Apesar da rejeição da emenda Dante de Oliveira, que traria de volta as 

eleições diretas para presidente no Brasil, no ano seguinte, Tancredo Neves é eleito o 

primeiro presidente civil desde 64. 

                                                           
28

 Essa Lei deu uma nova redação ao Código Eleitoral. Os partidos deveriam se limitar a, na propaganda 

eleitoral, a mencionar a legenda, o currículo e o número do registro do candidato. A intenção era 

inviabilizar a crítica a ditadura nas propagandas eleitorais. 
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Com a morte de Tancredo assume Sarney com missão de consolidar a transição 

democrática. Desde a promulgação da Constituição de 1988 a sociedade brasileira 

assumiu a responsabilidade de proceder a transição do regime jurídico autoritário um 

estado democrático e social de direito. Note-se que o poder constituinte de 1988 não 

teve uma feição originária nem tampouco a soberania popular se exerceu plenamente. 

As balizas da carta outorgada de 1967 que nortearam os trabalhos da assembleia. 

Ainda assim mesmo com a pressão dos círculos militares conseguiu-se incluir no 

texto  o  art 8º do ADCT que previamente estabelecia: 

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 
1946 até a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em 
decorrência de motivação exclusivamente política, por atos de 
exceção, institucionais ou complementares, aos que foram abrangidos 
pelo Decreto Legislativo nº 18, de 15 de dezembro de 1961, e aos 
atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de setembro de 1969, 
asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, emprego, posto 
ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço ativo, 
obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades 
das carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os 
respectivos regimes jurídicos. 

 Apesar deste dispositivo no texto que procurou retornar a normalidade 

democrática do estado brasileiro foi construído um suposto consenso que com a anistia, 

todos os crimes estariam perdoados. A regulamentação do dispositivo só começou a ser 

feita em 95 com a edição das leis 9140/95 e 10.536/02. A partir daí, o Estado brasileiro 

começou a proceder timidamente uma justiça de transição. As vítimas e os familiares 

dos mortos e desaparecidos passam receber indenizações pelas violações que o Estado 

praticou durante o período de exceção e ainda é fundada a comissão especial sobre 

mortos e desaparecidos políticos com missão de avaliar administrativamente os casos de 

violações de direitos humanos.  

6- O Direito  Fundamental a verdade e a memória. 

A partir da promulgação da carta constitucional de 1988 o ordenamento 

brasileiro passou a consagrar, com pelo menos 50 anos de atraso, as gerações de 

Direitos Humanos Fundamentais consagradas nas declarações de direito no prisma 

internacional. 
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O Art 60 §4º, IV estabeleceu que  “Não será objeto de deliberação a proposta de 

emenda tendente a abolir: os direitos e garantias individuais”. Vários são dispositivos ao 

longo do texto constitucional que provêm o direito fundamental a memória a verdade e 

a informação por parte do estado. Dentre eles podemos destacar: Art. 1º, I, III são 

fundamentos da Estado brasileiro a soberania e a dignidade da pessoa humana.  Art. 3º, 

I, IV “são objetivos do estado Brasileiro: construir uma sociedade livre, justa e 

solidária;  promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade 

e quaisquer outras formas de discriminação”. Art. 5º XXXIII “todos têm direito a 

receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse 

coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, 

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do 

Estado”.  

Além do direito fundamental a informação, ao acesso, à verdade e a memória o 

próprio texto original da Constituição previu remédios constitucionais para  salvaguarda 

destes direitos no art 5º XXXIV, quando o texto consagra o direito de petição aos 

poderes públicos, e ainda no art 5º LXXII quando prevê o instituto do Habeas Data 

“para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, 

constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter 

público; para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 

judicial ou administrativo.” 

Ocorre que, apesar do avanço no direito a informação conseguido pelo trabalho 

da comissão de anistia do Ministério da Justiça, que tem avaliado os casos e 

disponibilizado publicamente os dados coletados por meio de audiências públicas, uma 

revista especializada, livros publicados, infelizmente, devido a pressão exercida pelo 

ministério da defesa e pelos setores mais conservadores da sociedade, o atual governo 

promulgou a lei 11.111/05 revogando os antigos dispositivos sobre o direito ao acesso 

ao documento tidos como ultrassecretos  em respeito a soberania nacional (PIOVESAN, 

2009). Reserva esta que fere todos os consensos extraídos de 200 anos de Estado 

moderno no que tange a eficácia vertical dos direitos fundamentais em face do estado. 

Em maio de 2010 foi julgada a ADPF 153 que pretendia dar nova interpretação a 

lei 6683/79. Ao contrario dos pares latino americanos que vem fazendo uma revisão 

histórica do papel do regimes militares no cone sul, como a Argentina, que fez com a 
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revogação das leis de obediência devida e do ponto final (ZUPPI,2000), o Chile que 

denunciou o ex-presidente Pinochet por crimes de lesa-humanidade, porém infelizmente 

a ação perdeu seu objeto, por falecimento do agente (ÁLVAREZ, 2000), e do Uruguai 

que conclamou a população a debater a sua anistia local num plebiscito legitimando 

soberanamente sua anistia, o Estado Brasileiro vem procedendo diferentemente e as 

mudanças no panorama transicional brasileiro se procedem de forma tímida e hoje 

apenas as vítimas do estado de exceção vem sendo apenas indenizadas com fulcro no art 

8º do ADCT e da  lei 10.559/02. 

Ainda está pendente para julgamento a ação direta de inconstitucionalidade 

4077/DF que questiona a validade das leis 8159/91 e 11.111/05 que regulamenta o 

acesso aos arquivos considerados de segurança nacional. Como se ao estado coubesse 

arguir questão de segurança contra seus próprios jurisdicionados.  

7- Conclusão 

O tribunal de da verdade e conciliação sugerido pelo decreto 7037/09 que 

inclusive já foi retirado, não tinha nenhuma característica de tribunal de inquisição, 

buscava apenas efetivar um direito do Estado e do povo brasileiro ter acesso a 

informações que estão conservadas como de segurança nacional  pela via do diálogo 

democrático. Esqueceu-se que o direito a conhecer a(s) suas história(s), além de 

essencial para construir uma democracia, é fundamental para o entendimento dos 

problemas, das dificuldades e das cicatrizes destas. Infelizmente a proposta saiu da 

agenda politica no momento pré-eleitoral e o Brasil, finge, como se fosse possível, de 

certa forma, esquecer tudo que aconteceu. 

Resta agora esperar o julgamento do STF e aguardar que o desfecho da ADI 

4077/DF não seja o mesmo do julgamento da lei de anistia. Espera-se que desta vez o 

Colendo Tribunal exerça sua função judicante de forma menos antidemocrática do que 

foi feito na ADI que julgou a lei de anistia. Que seja feita por meio de audiências 

públicas e com a intervenção da sociedade na figura do Amicus Curiae, como previsto 

nas leis que regulamentam o controle concentrado-abstrato: precisa o STF ouvir a 

sociedade brasileira. Preciso conhecer os seus anseios, suas aflições, para que o seu 

julgamento jurídico, que também é político, contemple e discuta com os problemas, não 

apenas jurídicos, mas também históricos e sociais que a questão sucende.  

11248



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

8-REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS. 

ARQUEDIOCESE DE SÃO PAULO . Brasil Nunca Mais, São Paulo: Editora Vozes, 
1985. 
 
BARATTA, Alessandro.  Criminologia Crítica e Critica do Direito Penal. 2ª Ed. Rio 
de Janeiro: Freitas Bastos: Instituto Carioca de Criminologia, 1999. 
 
BRASIL, Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Comissão Especial sobre Mortos e 
desaparecidos Políticos. Direito à verdade e memória: comissão especial sobre 
mortos e desaparecidos políticos. Brasília: Secretaria Especial dos direitos humanos, 
2007. 
 
BRASIL, Secretaria Especial de Direitos humanos. Revista Anistia Política e Justiça 
de Transição. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2008. 
 
BRASIL, Secretaria Especial de Direitos humanos. Revista Anistia Política e Justiça 
de Transição, VOL 2. Brasília: Secretaria Especial de Direitos Humanos, 2009. 
 
BRASIL, Gabinete da presidência da República. Ato Institucional nº02. Disponivel em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/AIT/ait-02-65.htm. Acesso em: 08/02/2011 
BONAVIDES, Paulo. Ciência Política. São Paulo: Malheiros, 2001. 
 
 CASTRO, J. L. Cascajo; CID, B. Castro; TORRES, C. Gómez; LUÑO, A. E. Pérez. 
Los Derechos humanos: Significación, estatuto jurídico y sistema. Sevilha: 
Universidad de sevilha, 1979. 
 
CHAUÍ, Marilena. A não-violência do brasileiro, um mito interessantíssimo. 
Almanaque: Cadernos de Literatura e Ensaio. Brasiliense, n. 11, 1980. 
 
COMPARATO, Fábio Conder. A Afirmação Histórica dos Direitos Humanos. São 
Paulo: Saraiva, 2003. 
 
DAL RI JÚNIOR, Arno. O Estado e seus inimigos: A repressão política na história 
do direito penal. Rio de Janeiro: REVAN, 2006.  
 
D’ALESSIO. Andrés J. Los Delitos de Lesa Humanidad. Buenos Aires: 
AbeledoPerrot, 2008. 
 
FERRAJOLI, Luigi. A Soberania no Mundo Moderno. São Paulo: Martins Fontes, 
2007. 
FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantias: La ley Del más débil. Madrid: Editorial 
trotta, 2004. 
 
FICO, Carlos; FERREIRA, Marieta de Moraes; ARAUJO, Maria Paula. Ditadura e 
Democracia na América Latina: Balanço Histórico e Pespectivas. Rio de janeiro: 
FGV, 2008. 
 

11249



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

FICO, Carlos. O Golpe de 1964 e o papel do governo dos EUA. In: Ditadura e 
Democracia na América Latina: Balanço Histórico e Pespectivas./Organizadores Carlos 
Fico...[et al.]. Rio de janeiro: FGV, 2008.  
 
FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS. Verbete. Dicionário Historiográfico Brasileiro. 
In: http://www.fgv.br/CPDOC/BUSCA/Busca/BuscaConsultar.aspx Acesso: 
13/07/2010 
HOBSBAWM, Eric. A Era dos Extremos: O breve século XX.: 1914-1991; Tradução 
Marcos Santarita; revisão técnica Maria Célia Paoli. São Paulo: Cia das letras, 1995. 
 
MORRISON, Wayne. Filosofia do Direito: Dos Gregos ao Pós-Modernismo. São 
Paulo, 2006.  
 
Nueva Doctrina Penal: 2000/B. Buenos Aires:Editores Del Puerto, 2000. 
PADRÓS, Enrique Serra. Repressão e violência: Segurança Nacional e terror de 
Estados nas ditaduras Latino Americanas. In: Ditadura e Democracia na América 
Latina: Balanço Histórico e Pespectivas./Organizadores Carlos Fico...[et al.]. Rio de 
janeiro: FGV, 2008.  
 
Revista Caros Amigos, ano XIII, nº 155, fevereiro de 2010.  
 
SILVA, Hélio. A vez e a voz dos vencidos. Petrópolis: Vozes, 1988. 
 
SILVEIRA SIQUEIRA, Gustavo. Schmitt, Eichmann e o Direito. Artigo publicano nos 
Anais do XVI Congresso do Conpedi. Disponível em 
http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/bh/gustavo _silveira_siqueira2.pdf 
Acesso em 26 de Setembro de 2011. 
 
ZAFFARONI, E. Raúl. O Inimigo no Direito Penal. Tradução de Sérgio Lamarão. Rio 
de Janeiro: Revan, 2007. p.175. 
 
 
 
 
 

 

 

 

11250



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O DIREITO FUNDAMENTAL DE ACESSO NO ORDENAMENTO 

JURÍDICO BRASILEIRO 

 

THE FUNDAMENTAL RIGHT TO ACCESS OFFICIAL INFORMATION IN THE 

BRAZILIAN LEGAL SYSTEM 

 

Daniela Mesquita Leutchuk de Cademartori 

Sérgio Urquhart de Cademartori 

 

  

RESUMO 

Neste ensaio, parte-se do pressuposto de que o controle do poder, regra paradigmática das 

modernas democracias representativas, somente pode ter lugar quando os cidadãos têm acesso 

às práticas governamentais. Para uma apreciação mais acurada da questão, examina-se as 

normas sobre classificação (impedimento, em diversos graus, de acesso público a documentos 

governamentais) no Brasil, bem como, de maneira sucinta, observa-se como o assunto é 

tratado em países estrangeiros democráticos. No caso do Brasil, a falta de uma diretriz geral 

definida em lei para desclassificação - remanescendo o arbítrio burocrático como decisão final 

a respeito dos segredos – erige-se em obstáculo à necessária transparência administrativa, que 

deve caracterizar qualquer regime democrático. Na tentativa de solucionar o problema, o 

aumento dos prazos previstos anteriormente para desclassificação, institui a possibilidade do 

sigilo eterno, através da renovação por prazo indefinido do sigilo, situação evidentemente 

inconstitucional por ferir os princípios da publicidade da Administração e da soberania 

popular.  

PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS; DIREITO DE ACESSO; 

SEGREDO DE ESTADO 

 

ABSTRACT 
This paper assumes that control of the power, keystone of modern representative democracies, 

is only possible when citizens have access to information about official documents and 

information. To analyse this question, it examines rules involving classifiable information 

(prohibition, to varying degrees, of public access to official documents) in Brazil and, briefly, 

in other democracies around the world. In Brazil, the final decision is made according to the 

Executive discretion. The lack of a legal parameter for declassification is an obstacle for 

transparency, keystone of any democracy. The attempt to solve this problem (the undefined 

extension of previously set deadlines for declassification) allows eternal secrecy. This 

situation is obviously unconstitutional because it violates constitutional principles of publicity 

of official acts and popular sovereignty. 

KEYWORDS: FUNDAMENTAL RIGHTS; RIGHT TO ACCESS OFFICIAL 

INFORMATION; SECRETS OF STATE 

 

 

SUMÁRIO: 1.Introdução; 2.O direito de acesso como direito fundamental; 3. Os limites ao 

direito de acesso: normas e critérios  constitucionais sobre classificação documental;  4. 

Algumas legislações estrangeiras e histórico recente da legislação brasileira sobre 
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classificação/desclassificação documental; 5. O direito constitucional de acesso interpretado 

pela Administração e pelo Judiciário; 6. Publicidade e Administração Pública; 

7.  Considerações finais; Referências 

  

1.Introdução  

Existe uma permanente tensão entre os segredos de Estado, regidos pela chamada ―Raison 

d‘État‖,  e seu oposto, a transparência, fruto da vinculação do  Estado de Direito com o direito 

fundamental de acesso às informações oficiais consagrado nas diversas Cartas de Direitos. 

Isto se vê refletido a nível constitucional e legislativo, tendo como conseqüência uma prática 

administrativa de opacidade convivendo com tentativas republicanas de desbloqueio de 

informações. Mas na prática o que se tem é a ―metástase‖ das práticas secretas: o segredo 

deixa de ser exceção para constituir-se em regra. A Administração fecha-se sobre si mesma. 

Justamente para quebrar esse manto de sigilo instituem-se normas constitucionais que 

asseguram o sobredito direito de acesso às informações governamentais por parte do cidadão. 

Todavia, amiúde a “arcana praxis” sobrepõe-se aos esforços de publicidade, pela 

manipulação retórica de expressões de forte valor simbólico, quais sejam os apelos à 

Segurança Nacional, ao Bem Comum, ao Interesse Superior da Administração Pública etc. 

Neste ensaio,  tentar-se-á evidenciar essa tensão irresolvida mediante a apresentação de alguns 

exemplos constitucionais e legislativos do Brasil e do estrangeiro, mostrando, no caso 

brasileiro, como o Poder Público enfrenta (ou não) essa dialética.  

2. O direito de acesso como direito fundamental  

Ao corporificar a norma escrita como máxima de ação impessoal para governantes e 

governados, o Estado de Direito traçou limites para a ação e abrangência do aparato 

administrativo, estabelecendo direitos  para as pessoas, consubstanciados esses mecanismos 

nas Cartas de Direitos e Garantias Fundamentais de cada Constituição. 

Dentre esses direitos, o que  interessa aqui é o de  acesso às práticas estatais por parte dos 

administrados, requisito de publicidade inafastável de um Estado democrático. Esse direito 

apresenta uma dupla fundamentação, 

De um lado, a preocupação que não é nova - uma vez que advém do surgimento das próprias 

idéias liberais - de fazer do Estado um ser transparente, banindo-se as práticas secretas. De 

outro, do próprio avanço das concepções de uma democracia participativa. Se cada vez exige-

se mais do cidadão em termos de participação na vida pública, natural que a ele também 

sejam conferidas todas as possibilidades de informar-se sobre a condição da res pública‖.[1]   

Trata-se de um direito que não apresenta um caráter meramente individual, em que 

―amalgam-se interesses particulares, coletivos e gerais.‖[2]  

Como diz Edilsom Farias, na esteira de pensadores como Corasaniti e Zaffore, a aquisição 

plena por parte dos cidadãos de informações, em confronto com a Administração Pública, é 

uma característica capaz de revelar o grau de evolução das democracias contemporâneas. Na 

relação comunicativa entre cidadão e Estado configura-se o princípio da publicidade dos atos 
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de governo, impresso na gestão republicana da coisa pública, implicando a divulgação e a 

fundamentação das decisões administrativas.    

A transparência do Poder Público permite, na prática, ao cidadão acompanhar a organização, 

os métodos, as formas concretas da ação administrativa e avaliar, em consequência, o 

cumprimento dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência, aos quais a Administração Pública está obrigada a obedecer (CF, art. 

37).[3] 

3. O direito de acesso e seus limites: normas e critérios  constitucionais sobre 

classificação documental 

Assim, encontram-se em algumas  Constituições democráticas contemporâneas dispositivos 

que asseguram o sobredito direito fundamental de acesso a informções governamentais 

aos  cidadãos, bem como plasmam suas eventuais limitações. Veja- se,   por exemplo, a 

Constituição espanhola de 27 de dezembro de 1978, a qual preceitua: 

Art. 105. A Lei regulará: 

[...]   

b) O acesso dos cidadãos aos arquivos e registros administrativos, salvo em matérias relativas 

à segurança e defesa do Estado, investigação e intimidade das pessoas;[4] 

 De seu lado, a Constituição da República italiana apenas assegura o direito de petição, 

devendo interpretar-se aí a consagração do direito de acesso aos arquivos oficiais: 

Art. 50. Todos os cidadãos podem encaminhar petições às Câmaras para solicitar medidas 

legislativas ou expor necessidades comuns.[5] 

Da mesma forma, a Lei Fundamental da República Federal da Alemanha plasma em seu 

artigo 17 o direito de petição, não abrindo norma específica ao direito de acesso às 

informações do Estado: 

Art. 17. (direito de petição) 

Qualquer pessoa tem o direito de apresentar por escrito, individual ou coletivamente, petições 

ou reclamações às autoridades competentes e representação do povo.[6] 

Nessa linha, as disposições da Constituição da República portuguesa, de 1976, em seu art. 

20.1. (―Todos têm o direito de informar e ser informados, sem impedimentos nem 

discriminaçoes‖) e 52 : (―Todos os cidadãos têm o direito de apresentar, individual ou 

colectivamente aos órgãos de soberania ou a quaisquer autoridade petições, representações, 

reclamações ou queixas para defesa de seus direitos, da Constituição, das leis ou do interesse 

geral‖). Ressalte-se na Carta portuguesa a forma minuciosa em que o direito à informação é 

previsto, pela leitura do art. 268: 

1. Os cidadãos tem o direito de ser informados pela Administração, sempre que o requeiram, 

sobre o andamento dos processos em que sejam directamente interessados, bem como o de 

conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas. 2. Os cidadãos tem também 

o direito de acesso aos arquivos e registros administrativos, sem prejuízo do disposto na lei 
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em matérias relativas à segurança interna e externa, à investigação criminal e à intimidade das 

pessoas. 3. Os actos administrativos estão sujeitos a notificação aos interessados, na forma 

prevista na lei, e carecem de fundamentação expressa quando afectem direitos ou interesses 

legalmente protegidos dos cidadãos. 4. É garantido aos interessados recurso contencioso, com 

fundamento em ilegalidade, contra quaisquer actos administrativos, independentemente da sua 

forma, que lesem os seus direitos ou interesses legalmente protegidos. 5. É igualmente sempre 

garantido aos administrados o acesso à justiça administrativa para tutela dos seus direitos ou 

interesses legalmente protegidos. 6. Para efeitos dos ns. 1 e 2, a lei fixará um prazo máximo 

de resposta por parte da Administração.[7] 

Já nas Constituições do Estado contemporâneo brasileiro encontram-se dispositivos prevendo 

o direito  de acesso aos documentos oficiais, com o que fica aquele consagrado como direito 

fundamental, isto é, como direito cujo titular é a pessoa, e do qual emana a pretensão de 

direito material a ser exercida contra o Estado. 

            Assim, a Carta de 1934, em seu art. 113, nº 35, dispunha: 

A lei assegurará o rápido andamento dos processos nas repartições públicas, a comunicação 

aos interessados dos despachos proferidos, assim como das informações a que estes se 

refiram, e as certidões requeridas para a defesa de direitos individuais, ou para 

esclarecimentos dos cidadãos acerca dos negócios públicos, ressalvados, quanto às últimas, os 

casos em que o interesse público imponha segredo, ou reserva.[8] 

Segundo Pinto Ferreira, este dispositivo veio a inovar a matéria, pois  

―durante muito tempo no Brasil era comum que determinadas autoridades alegassem motivo 

de sigilo para negarem informações e certidões.‖[9]  

Ao comentar o mencionado dispositivo, Pontes de Miranda salienta que a lei a que se refere 

deve ficar adstrita ao controle de constitucionalidade, nestes termos: 

A lei pode definir esse interesse público e mencionar as espécies em que se deve guardar 

segredo ou reserva. Porém a fixação legal não exclui a apreciação judicial da 

constitucionalidade dos preceitos legais referentes à matéria, nem, em certas circunstâncias, o 

procedimento do Senado Federal quando lhe pareça que a atitude do Poder executivo destoe 

da Constituição ou da lei [...] A 5ª  parte do art. 213, parágrafo 5º. contém um direito público 

subjetivo de caráter político, susceptível, portanto, de suspensão e de perda [...] [10] 

Sobre a auto-aplicabilidade deste parágrafo, relata Pinto Ferreira a existência de uma decisão 

favorável e uma contrária, ambas do Tribunal Federal de Recursos (TFR).[11] 

A Constituição Federal de 1946 (art. 141, § 36), mantêm explicitado o direito de acesso: 

§ 36. A lei assegurará: [...]  

IV - a expedição das certidões requeridas para esclarecimento de negócios administrativos, 

salvo se o interesse público impuser sigilo.[12] 

Themístocles Cavalcanti[13],  em comentário, diz que o item relacionado no parágrafo 36 

afirma o princípio da publicidade administrativa, visto como preceito de moralidade, sem o 

qual o serviço administrativo não poderá preencher o fim a que se destina. Salienta ainda que 
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São [os preceitos do § 36] também pressupostos do regime democrático, que considera a 

administração pública, instrumento da coletividade e não uma organização fechada, insensivel 

aos cidadãos. 

A publicidade dos atos administrativos e um regime amplo de informações, importam 

igualmente em assegurar, a todos os indivíduos, os direitos daí decorrentes, direitos públicos 

subjetivos, a que correspondem as garantias judiciais adequadas [...]. 

Mas faz ele uma distinção no que tange ao interesse de agir, frisando que, quando seja 

requerida certidão para o ―esclarecimento dos negócios públicos‖, há fundamento 

discricionário para a recusa por parte do Estado.[14]  Além disso,  posiciona-se contra o 

entendimento de Pontes de Miranda de que possa a lei encontrar conceitos gerais para definir 

o ―segredo‖ ou a ―reserva‖, por serem estes conceitos muito relativos, logo variáveis no 

tempo, diferindo de acordo com as pessoas e situações. E arremata: 

Por isso mesmo, costuma-se afirmar que é a administração o juiz do interesse público, 

fundado na apreciação discricionária do merecimento de seus atos. 

Nada impede, entretanto, que a lei ordinária procure limitar a ação discricionária, restringindo 

o arbítrio da autoridade - o que se chama de ‗acte discritionnaire reglé par la loi’. [15] 

É ainda Pontes de Miranda quem salienta, em seu comentário ao dispositivo, que é a 

autoridade pública que tem de provar interesse público na guarda do segredo ao negar a 

certidão.[16] 

A Constituição ditatorial de 1967 foi mais lacônica no tocante ao tema. De fato, em seu artigo 

150, § 34 (renumerado com a mesma redação para o art. 153, § 35 pela Emenda 

Constitucional nº l/69), dispôs: 

§ 34. A lei assegurará a expedição de certidões requerida às repartições administrativas, para 

defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações. 

Daí entenderem Pinto Ferreira[17]  e Pontes de Miranda[18] que a interpretação deveria ser 

mantida da mesma forma que nas outras Cartas constitucionais, ou seja, com a ressalva para 

os casos de sigilo. 

A Carta de 1988 foi mais enfática que as Constituições anteriores a respeito da sagração do 

direito de acesso às informações estatais por parte dos cidadãos, impondo prazo de lei para 

sua prestação e cominando pena de responsabilidade; mas, ao par e contrariamente à Carta de 

1967, especifica a ressalva para as informações sigilosas, nestes termos: 

Art. 5º, XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da Lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja ímprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado; 

Acrescenta-se as duas modalidades clássicas de infomação – a dos indivíduos externarem 

livremente seus pensamentos e a de prestar informações através de meios técnicos específicos 

– o direito de exigir informações. E Celso Bastos acrescenta, 
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Trata-se, pois, de combater o princípio da arcana praxis ou princípio do segredo que, sendo 

próprio do Estado de polícia, não deixa, contudo, de manifestar a sua permanência no Estado 

de Direito, no atuar de uma burocracia que procura encerrar-se em uma prática esotérica de 

difícil acesso ao cidadão comum.[19] 

            A passagem merece comentário. Em primeiro lugar, entende se que este ―direito de 

exigir informações‖ não ―nasce‖ agora, como quer o autor, mas está já consagrado dentro do 

―direito de petição‖ ou mesmo normatizado como espécie própria (art. 141, § 36 da 

Constituição de 1946). Em segundo, se é certo que as práticas secretas sao próprias do Estado 

de polícia, a contrapartida deste Estado não é o Estado de Direito - pois bem pode conceber-se 

um Estado de Direito policial - mas sim o Estado Democrático de Direito, com as 

caractersticas salientadas acima.  

            O inciso em análise prevê lei regulamentadora do prazo para que o Estado preste 

informações, silenciando sobre a necessidade de uma lei regulamentadora das matérias ―cujo 

sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado‖. É opinião do autor que 

Embora não seja feita aqui uma referência expressa à lei, a verdade é que ela é inteiramente 

cabível e, mais do que isto, até mesmo indispensável. Deixar à apreciação discricionária do 

administrador o saber quando uma informação diz ou não respeito à segurança da sociedade e 

do Estado é conferir uma margem tão ampla de discrição que acaba por,  praticamente, 

descaracterizar o direito individual. Dada a natureza deste, a sua regulamentação há de ser 

levada a efeito pelo legislador. [20] 

Restava  então – como ainda hoje - um manto de sigilo, apenas às vezes descortinado pela 

imprensa, sobre uma série de ações de governo, bem como informações históricas 

indispensáveis à compreensão do passado brasileiro, aos quais os cidadãos não tem acesso. 

Em que medida esse sigilo se faz necessário? A perda de controle pelos administrados ou seus 

representantes a respeito desses assuntos é danosa para um regime que se pretenda 

democrático? 

Para uma tentativa de resposta a essas perguntas, bem como para uma apreciação mais 

acurada da questão, torna-se necessário examinar as normas sobre classificação 

(impedimento, em diversos graus, de acesso público a documentos governamentais) no Brasil, 

bem como, de maneira sucinta, observar como o assunto é tratado em alguns países 

estrangeiros que observam o regime democrático. 

4. Algumas legislações estrangeiras e histórico recente da legislação brasileira sobre 

classificação/desclassificação documental. 

Nos Estados Unidos da América, que tem servido de paradigma para outros países, a matéria 

acha-se regulada pelo Freedom of Information Act, e complementada pelo Freedom of 

Information Reform Act, o primeiro de 1966 e o último de 1986. 

Estabelece aquele prazos mais ou menos exíguos para que as agências governamentais 

prestem informações aos interessados: 

Titulo 5o., § 552, (6) (A)- (i) [...] within ten days (excepting Saturdays, Sundays and legal 

public holidays) after the receipt of any such request  
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(ii) make a determination with respect to any appeal within twenty days (excepting Saturdays, 

Sundays and legal public holidays) after the receipt of such appeal.[21]   

Mas exclui, dentre outros, os que sejam classificados pelo Executivo no interesse da defesa 

nacional ou da política exterior: 

552 (b) This section does not apply to matters that are (2) (A) specifically authorized under 

criteria established by an Executive o order to be kept secret in the -interest of national 

defense and foreign policy and (B) are in fact properly classified pursuant to such Executive 

order;  [22]  

Cabe destacar, ainda, o Decreto n. 12356, de 2/4/82, relativo às informações de Segurança 

Nacional, o qual 

[...] prescreve um sistema uniforme para a classificação, desclassificação e salvaguarda de 

informações concernentes à Segurança Nacional [preâmbulo]. Reconhece que é essencial que 

o público seja informado quanto às atividades do Governo, mas que os interesses dos EUA e 

seus cidadãos exigem que certas informações relativas à segurança nacional sejam protegidos 

contra divulgaçao nao autorizada.[23]  

Em seu corpo, o Decreto estabelece quais serão as matérias classificadas (quando envolverem 

planos, armas ou operações militares; informações relativas a governos estrangeiros; 

atividades ou fontes de inteligencia; relações exteriores ou atividades internacionais dos EUA, 

ou que o Presidente ou outras autoridades determinarem, etc – (seção 1.3.), bem como a 

duração da classificação (pelo tempo que as considerações de segurança nacional requererem, 

sendo que a própria autoridade que classifica indicará, quando possível, o prazo; ou no prazo 

de lei, salvo extensão do período de salvaguarda por autoridade de organização de origem da 

informaçao etc.). 

Merece destaque a conceituação de ―Segurança Nacional‖ estampada na Sec. 6.1. do Decreto: 

(e) ‗Segurança Nacional‘ quer dizer a defesa ou as relaçoes exteriores dos EUA.  (grifo 

acrescentado)[24] 

Em Portugal a matéria é regulada pela Portaria de 21/08/87, do Ministério de Assuntos 

Estrangeiros. Segundo o art. 62 da mesma, antes de decorridos trinta anos de sua data de 

origem, os documentos do arquivo intermédio serão objeto de avaliação por uma comissão 

presidida por um Embaixador, à qual compete decidir qual a documentação que deverá passar 

para o arquivo histórico - diplomático e decidir quais os processos que poderão ser abertos à 

consulta e quais o que deverão permanecer classificados. Na desclassificação deverão ser 

obedecidas certas regras: não deverão ser facultados ao público, dentre outros, processos que 

contenham elementos cuja divulgação possa constituir risco para a defesa do pais ou de seus 

aliados.[25] 

No Brasil, a matéria inicialmente havia sido regulada através de Decretos do Poder 

Executivo. Assim, tem-se o Decreto nº 27.582, de 14 de dezembro de 1949, que aprovou o 

―Regulamento para Salvaguarda das Informações que Interessam à Segurança Nacional‖; o 

Decreto nº 60.417, de 11 de março de 1967, que aprovou o ―Regulamento para Salvaguarda 

de Assuntos Sigilosos‖; o Decreto nº 69.534, de 11 de novembro de 1971, que ―Altera 

Dispositivos do Regulamento para Salvaguarda de Assuntos Sigilosos‖ (cria os Decretos 
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Secretos); e, finalmente, o Decreto nº 79.099, de 06 de janeiro de 1977, que ―Aprova o 

Regulamento para Assuntos Sigilosos‖.[26]  

Este último diploma legal visava  a ―regular o trato de assuntos sigilosos tendo em vista sua 

adequada segurança‖ (art. 12). Preliminarmente, dispunha o Regulamento as conceituações 

necessárias à instrumentação do sigilo documental no país, alinhando, dentre outras, as 

seguintes definições: 

ASSUNTO SIGILOSO - aquele que, por sua natureza, deva ser de conhecimento restrito, e 

portanto, requeira medidas especiais para sua segurança [...], 

CLASSIFICAR - Atribuir um grau de sigilo a um material, documento ou área que contenha 

ou utilize assunto sigiloso [...] 

DOCUMENTO SIGILOSO — Documento impresso, datilografado, gravado, desenhado, 

manuscrito, fotografado ou reproduzido que contenha assunto sigiloso. (art.2º) 

As conceituações apresentadas giram em torno de um eixo central: o ―assunto sigiloso‖, 

definido ali ―por sua natureza‖. Em face da vagueza do termo, o art. 3º vai especificar graus 

de sigilo que permitirão elucidar de uma forma-menos imperfeita o conceito: 

Art. 3º Os assuntos sigilosos serão classificados de acordo com sua natureza ou finalidade e 

em função da sua necessidade de segurança, em um dos seguintes graus de sigilo: 

-ULTRA-SECRETO  

-SECRETO  

-CONFIDENCIAL  

-RESERVADO  

Parágrafo único A necessidade de segurança será avalíada mediante estimativa dos prejuízos 

que a divulgação não autorizada do assunto sigiloso poderia causar aos interesses nacionais, a 

entidades ou indivíduos. 

Tem-se aí um critério básico para a necessidade de classificação: a eventualidade de 

ocorrência de prejuízos a interesses nacionais, entidades e individuos. No que tange às 

conceituações de ―interesses nacionais‖, podem eles ser definidos como quer Sérgio Pistone, 

fazendo-se uma distinção entre os contextos internacional e interno:  

No contexto das relações internacionais [...] o Interesse Nacional é geralmente entendido [...] 

como uma necessidade de segurança que cada Estado tem dentro das condições anárquicas 

das relações internacionais, uma necessidade que faz com que os conflitos entre os Estados 

sejam resolvidos, em última instância, pelo uso das armas ou com a ameaça de força [...] 

Se passarmos ao contexto da política interna, o interesse nacional será então entendido como 

o interesse da generalidade dos habitantes de um país (obviamente suscetível de diversas 

definições e realizações, consoante as diferentes situações históricas e as solicitações que 

emergem da sociedade civil), interesse que se contrapõe aos interesses particulares de cada 

um dos cidadãos e de cada um dos grupos econômicos-sociais [...].[27] 

Podem-se alinhar assim duas conclusões sobre o conceito de ―interesse nacional‖, preservado 

pela ideologia que embasava o decreto: 1) no plano internacional, remete-se ele em última 
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análise à segurança do Estado; 2) no plano interno, ele é indefinível per se (já que variável em 

função de contextos histórico-sociais diversos). Em ambos os casos, são nebulosos os critérios 

para definir quais sejam os interesses da generalidade dos habitantes ou quais sejam as 

políticas de segurança de cada Estado. Isso dependerá, em cada caso, de quem detenha o 

controle do Estado e da doutrina que embase a ação política desse grupo. 

Aceita a premissa de que, à   época da edição do Decreto (1977), apresentava-se como 

ideologia governamental a Doutrina da Segurança Nacional, formulada pela Escola Superior 

de Guerra, é no pensamento de seus doutrinadores que se deverá procurar subsídios para 

elucidar o conceito de ―interesse nacional‖. Para esse efeito, ressalta-se a seguinte passagem 

de um dos ideólogos do regime militar brasileiro, Golbery do Couto e Silva: 

O fato primacial que vale considerar, no conjunto do panorama internacional, é que cada 

estado se move ao impulso potente de um núcleo de aspirações e interesses, mais ou menos 

definidos com precisão num complexo hierárquico de Objetivos. Para os Estados - Nações de 

nossos dias, são seus Objetivos Nacionais.[28] 

O ―interesse nacional‖, cujo conceito encontra-se aqui subsumido ao de ―objetivos nacionais‖, 

remanesce sem definição clara. Na verdade, limita-se o Regulamento a enumerar 

exemplificativamente alguns temas passíveis de sigilo. Veja-se o disposto nos parágrafos do 

art. 5 do Decreto: 

§ 1º  São assuntos normalmente classificados como ULTRA-SECRETO aqueles da política 

governamental de alto nível e segredos de Estado, tais como: 

- negociações para alianças políticas e militares; 

- hipóteses e planos de guerra; 

- descobertas e experiências científicas de valor excepcional; 

- informações sobre política estrangeira de alto nível 

§ 2º São assuntos normalmente classificados como SECRETO os referentes a planos, 

programas e medidas governamentais, os extraídos do assunto ULTRA-SECRETO que, sem 

comprometer o excepcional grau de sigilo do original, necessitem de maior difusão, bem 

como as ordens de execução, cujo conhecimento prévio, não autorizado, possa comprometer 

suas finalidades. Poderão ser SECRETOS, dentre outros, os seguintes assuntos: 

- planos ou detalhes de operações militares; 

- planos ou detalhes de operações econômicas ou financeiras; 

- aperfeiçoamento em técnicas ou materiais já existentes; 

- informes ou informações sobre dados de elevado interesse relativos a aspectos físicos, 

politicos, economicos, psicossociais e militares nacionais e de países estrangeiros; 

- materiais de importância nos setores de criptografia, comunicações e processamento de 

informações. 
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 § 3º São assuntos normalmente classificados como CONFIDENCIAL os referentes a pessoal, 

material, finanças etc. cujo sigilo deva ser mantido por interesse do governo e das partes, tais 

como: 

- Informes e informações sobre a atividade de pessoas ou entidades; 

-ordens de execução cuja difusão pérvia não seja recomendada;  

- radiofrequências de importância especial ou aquelas que devam ser frequentemente trocadas; 

- Indicativos de chamada de especial importância que devam ser      frequentemente 

distribuídos; 

- cartas, fotografias aéreas e negativos, nacionais e estrangeiros, que indiquem instalações 

consideradas importantes para a Segurança Nacional. 

§ 4º  São assuntos considerados normalmente como RESERVADO os que não devam ser do 

conhecimento do público em geral, tais como: 

- outros Informes e Informações; 

- assuntos técnicos; 

- partes de planos, programas e projetos e suas respectivas ordens de execução; 

- cartas, fotografias aéreas e negativos, nacionais e estrangeiros, que indiquem instalações 

importantes.  

O que causa espécie da leitura do texto é a grande quantidade de termos vagos e ambíguos 

(―tais como‖, ―planos, programas e medidas governamentais‖, ―entre outros‖, ―elevado 

interesse‖ etc.), o que numa norma restritiva de direitos é frontalmente contrário à boa técnica 

legislativa, mesmo em se tratando de legislação ditatorial (e talvez por isso mesmo). De fato, 

a abrangência desses termos é tamanha que qualquer documento público podia ficar sob o 

abrigo do sigilo pela invocação de um desses parágrafos. 

De outro lado, vale ressaltar que, para ter acesso a qualquer documento classificado, os 

funcionários públicos deveriam estar munidos de credencial de segurança (definida no art. 

22), por força do art. 17 do Regulamento, fornecida, no âmbito de cada repartição, pelo 

respectivo chefe, diretor ou comandante (§2º do art. 17). Para concessão de tal credencial, 

dispõe o art. 22 que 

[...] os seguintes requisitos pessoais, entre outros, deverão ser avaliados através de 

investigação para credenciamento: 

- lealdade e confiança; 

- caráter e integridade moral; 

- hábitos e atitudes no trato com assunto sigiloso; 

- ligações e amizades. 

11260



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Repete-se a indefinição de termos (―lealdade‖, ―confiança‖, ―caráter‖, ―integridade moral‖, 

etc.). 

De seu lado, o art. 11 dispõe que o conhecimento de assunto sigiloso depende da função 

desempenhada pelo servidor, e não de seu grau hierárquico, o que fazia com que muitas vezes 

os titulares de órgãos públicos - aí incluída a Presidência da República - pudessem ficar à 

margem do conhecimento de determinados assuntos que somente alguns de seus subalternos 

detinham. Isto possibilitava a existência de uma verdadeira ―Administração marginal‖ 

escarnecendo assim do princípio da hierarquia, que deve presidir a Administração Pública. 

Quanto à desclassificação, por força do sobredito Regulamento, ficava  na inteira discrição da 

autoridade responsável pela classificação do documento a decisão de desclassificá-lo ou não, 

sendo que não existia, em nosso país, à época, um diploma legal que previsse prazos de 

desclassificação. Com efeito, dispunha o art. 82 que a autoridade responsável pela 

classificação, ou outra mais elevada, poderia cancelá-la. Não havia  prazos nem critérios. 

Assim, a falta de uma diretriz geral definida em lei para desclassificação - remanescendo o 

arbítrio burocrático como decisão final a respeito dos segredos – erigia-se em obstáculo à 

necessária transparência administrativa, que deve caracterizar qualquer regime democrático. 

Isto provocava uma verdadeira hipertrofia do segredo na Administração Pública, como 

salientava o maior administrativista do período da ditadura militar,  Hely Meirelles: 

Em princípio, todo ato administrativo deve ser publicado, porque pública a Administração que 

o realiza, só se admitindo sigilo nos casos de segurança nacional, investigações policiais, ou 

interesse superior da Administração a ser preservado em processo previamente declarado 

sigiloso nos termos do Decreto federal 79.099, de 6/1/77. Lamentavelmente, por vício 

burocrático, sem apoio em Lei e contra a índole dos negócios estatais, os atos e contratos 

administrativos vem sendo ocultados dos interessados e do povo em geral, sob o falso 

argumento de que são ‗sigilosos‘ quando na realidade são públicos e devem ser divulgados e 

mostrados a qualquer pessoa que deseje conhecê-los e obter certidão.[29]   

Com o advento da Carta de 1988, a qual consagra entre os direitos fundamentais o acesso às 

informações públicas, através do já mencionado inciso XXXIII do art. 5º, fez-se necessário 

editar norma infraconstitucional para tratar do tema, já que o próprio inciso refere-se à mesma 

(―no prazo de lei‖). 

Assim, vem à luz uma série de dispositivos encartados numa Lei de Arquivos (Lei 8159, de 

08 de janeiro de 1991, a qual dispõe sobre ―a política nacional de arquivos públicos e privados 

e dá outras providências‖). Note-se, prima facie, que não se trata ainda de lei específica de 

acesso às informações, documentos e arquivos públicos, mas sim de uma norma genérica, que 

trata em poucos artigos do assunto. Veja-se as normas específicas: 

CAPÍTULO V 

Do Acesso e do Sigilo dos Documentos Públicos 

Art. 22. É assegurado o direito de acesso pleno aos documentos públicos. 

Art. 23. Decreto fixará as categorias de sigilo que deverão ser obedecidas pelos órgãos 

públicos na classificação dos documentos por eles produzidos. 
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§ 1º Os documentos cuja divulgação ponha em risco a segurança da sociedade e do Estado, 

bem como aqueles necessários ao resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, 

da honra e da imagem das pessoas são originariamente sigilosos. 

§ 2º O acesso aos documentos sigilosos referentes à segurança da sociedade e do Estado será 

restrito por um prazo máximo de 30 (trinta) anos, a contar da data de sua produção, podendo 

esse prazo ser prorrogado, por uma única vez, por igual período. 

§ 3º O acesso aos documentos sigilosos referente à honra e à imagem das pessoas será restrito 

por um prazo máximo de 100 (cem) anos, a contar da sua data de produção. 

Art. 24. Poderá o Poder Judiciário, em qualquer instância, determinar a exibição reservada de 

qualquer documento sigiloso, sempre que indispensável à defesa de direito próprio ou 

esclarecimento de situação pessoal da parte. 

Parágrafo único. Nenhuma norma de organização administrativa será interpretada de modo a, 

por qualquer forma, restringir o disposto neste artigo. 

Pelo que se pode depreender da leitura dos poucos artigos a tratar da garantia constitucional 

de acesso, pode-se concluir que: a) a lei remete a Decreto (que, não poderia limitar, pelo 

estabelecimento de prazos mínimos, o direito de acesso, dado o princípio da legalidade do inc. 

II do art. 5º, embora a própria lei estabeleça um dos prazos - 30 anos prorrogáveis por mais 

30); b)  ao Judiciário é franqueado o acesso sempre que indispensável. 

Para regulamentar a referida Lei, foi publicado, em 27 de dezembro de 2002, ao apagar das 

luzes do governo Fernando Henrique Cardoso, o  Decreto 4553, o qual dispõe sobre os prazos 

de desclassificação em seu art. 7º, nos seguintes termos: 

Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da 

data de produção do dado ou informação e são os seguintes: 

I - ultra-secreto: máximo de cinqüenta anos; 

II - secreto: máximo de trinta anos; 

III - confidencial: máximo de vinte anos; e 

IV - reservado: máximo de dez anos. 

§ 1º O prazo de duração da classificação ultra-secreto poderá ser renovado indefinidamente, 

de acordo com o interesse da segurança da sociedade e do Estado. 

§ 2º Também considerando o interesse da segurança da sociedade e do Estado, poderá a 

autoridade responsável pela classificação nos graus secreto, confidencial e reservado, ou 

autoridade hierarquicamente superior competente para dispor sobre o assunto, renovar o prazo 

de duração, uma única vez, por período nunca superior aos prescritos no caput. 

Como se vê, além de aumentar os prazos previstos anteriormente para desclassificação, o 

Decreto institui a possibilidade, estampada no § 1º do art. 7º, do sigilo eterno, através da 
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renovação por prazo indefinido do sigilo, situação evidentemente inconstitucional por ferir os 

princípios da publicidade da Administração e da soberania popular. 

Ante o escândalo suscitado entre historiadores, jornalistas e demais interessados no acesso aos 

documentos públicos – tais como os parentes dos desaparecidos durante a ditadura de 1964-85 

- o novo governo tentou contornar a situação pela edição de  novo Decreto - de nº 5301, de 

2004, que dá nova redação ao art. 7º, tendo resultado no seguinte enunciado: 

Art. 7º Os prazos de duração da classificação a que se refere este Decreto vigoram a partir da 

data de produção do dado ou informação e são os seguintes: 

I - ultra-secreto: máximo de trinta anos; 

II - secreto: máximo de vinte anos; 

III - confidencial: máximo de dez anos; e 

IV - reservado: máximo de cinco anos. 

Parágrafo único. Os prazos de classificação poderão ser prorrogados uma vez, por igual 

período, pela autoridade responsável pela classificação ou autoridade hierarquicamente 

superior competente para dispor sobre a matéria. 

A questão ainda não estava resolvida: em 5 de maio de 2005, o Congresso promulga a Lei (de 

conversão de Medida Provisória) nº11.111, que anulou  os progressos obtidos rumo à 

transparência administrativa pelo último Decreto citado. Com efeito, dispõe a nova Lei: 

Art. 6º. O acesso aos documentos públicos classificados no mais alto grau de sigilo poderá ser 

restringido pelo prazo e prorrogação previstos no § 2º do art. 23 da Lei no 8.159, de 8 de 

janeiro de 1991. 

§ 1o Vencido o prazo ou sua prorrogação de que trata o caput deste artigo, os documentos 

classificados no mais alto grau de sigilo tornar-se-ão de acesso público. 

§ 2o Antes de expirada a prorrogação do prazo de que trata o caput deste artigo, a autoridade 

competente para a classificação do documento no mais alto grau de sigilo poderá provocar, de 

modo justificado, a manifestação da Comissão de Averiguação e Análise de Informações 

Sigilosas para que avalie se o acesso ao documento ameaçará a soberania, a integridade 

territorial nacional ou as relações internacionais do País, caso em que a Comissão poderá 

manter a permanência da ressalva ao acesso do documento pelo tempo que estipular. 

Em resumo, a nova Lei prevê a criação de uma ―Comissão de Averiguação e Análise de 

Informações Sigilosas‖ - instituída no âmbito da Casa Civil, pelo que se lê do art. 4º - a qual 

terá competência para, discricionariamente, estipular o tempo de classificação. Com isso, 

mantém-se a possibilidade de sigilo eterno dos documentos ultrassecretos, e logo, remanesce 

a patente inconstitucionalidade do dispositivo legal. 

Di Pietro[30]  adverte que a lei não define o que se considera segurança da sociedade e do 

Estado, sendo que a única indicação dada pelo legislador aparece no art. 6º, § 2º que 

determina que a sobredita Comissão poderá ser convocada para que ―avalie se o acesso ao 
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documento ameaçará a soberania, a integridade territorial nacional ou as relações 

internacionais do país‖. Logo, conclui a autora paulista que não há qualquer critério mais 

claro fixado em lei. Lembra que José Afonso da Silva conceitua segurança do Estado como ―a 

garantia de sua inviolabilidade especialmente em face de governos estrangeiros: questões 

militares, questões de relações externas que envolvam interesses  externos e o bom 

relacionamento do Brasil com outros povos, por exemplo.‖ 

Novamente é pressionado o Executivo para sanar esse déficit de democracia e 

inconstitucionalidade, resultando daí o Projeto de Lei Complementar (PLC) 41, que ora (em 

2011) tramita no Senado, tendo já sido aprovado na Câmara dos Deputados. Se aprovado nos 

termos em que se encontra, o prazo máximo de sigilo dos documentos ultrassecretos será de 

25 anos prorrogáveis por apenas uma vez. 

Como se pode observar, a história normativa da República brasileira reflete a referida  tensão 

entre o princípio do segredo, remanescente do absolutismo, e o princípio da 

publicidade,  inerente às administrações modernas, com gestão democrática da coisa pública, 

princípio este que adiante exigirá  maiores comentários. 

5. O direito constitucional de acesso interpretado pela Administração e pelo Judiciário 

De fato, aí parece residir o problema principal no que tange ao segredo de Estado nas 

modernas democracias. O estabelecimento de critérios para considerar-se segredo de Estado 

uma determinada matéria acaba acarretando infindáveis discussões: de um lado, o Estado 

tentando ocultar suas ações; de outro, o cidadão tentando decifrar a arcana praxis estatal. 

Tome-se como exemplo o que ocorreu logo após a promulgação da Carta de outubro de 1988: 

a Constituição instituiu, em sua Carta de Direitos, o ―Habeas Data‖, instituto inédito em nosso 

Direito Público, plasmado no inciso LXXII do art. 5º., com a seguinte redação: 

LXXII – conceder-se-á  habeas—data: 

a) para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes 

de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público; 

b) para a retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou 

administrativo: [...]  

Ressalte-se que o instituto veio regular o acesso do cidadão aos bancos de dados, 

governamentais ou não, para conhecer as informações ali arquivadas que digam respeito à sua 

pessoa. 

Na falta de lei regulamentadora, e tendo sido impetrados vários habeas-data[31], encomendou 

o Governo Federal um parecer ao Consultor-Geral da República, Saulo Ramos, o qual foi 

publicado no Diário Oficial da União em 11 de outubro de 1988, sob o nº. SR 71 e que 

apresenta as seguintes linhas gerais: 

- O Estado democrático caracteriza-se pelo controle da atividade estatal por parte da opinião 

pública; 
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- a nova Constituição consagrou a publicidade dos atos e das atividades estatais;  

- o sigilo da ação estatal contrasta com a natureza pública ou ostensiva de que se deve revestir 

o exercício do poder; 

- a nova ordem constitucional rejeita: a) o poder que oculta; b) o poder que se oculta;  

- a publicidade encontra ressalvas em situações de interesse público; 

- a publicidade dos atos estatais não constitui valor jurídico absoluto; 

- as matérias cujo sigilo seja imprescindível à segurança da Sociedade e do Estado compõem 

um núcleo temático que, na lição de Pontes de Miranda, exigem regulamentação por lei, pois, 

para ele, só há sigilo quando resultante de lei ou da Constituição; 

- o princípio da legalidade administrativa impõe ao administrador agir somente em virtude de 

lei; por isso a existência de vacuum legis era  fator de inibição da atividade administrativa; 

- o art. 2º. do Decreto no. 96.876, de 29.09.88, que regulamentava as atividades do Serviço 

Nacional de Informações (SNI), atribuía a esse órgão a salvaguarda de conhecimentos 

decorrentes de atividades de informações; 

- por isso, os registros do SNI eram inacessíveis ao particular, dada a ressalva do inciso 

XXXIII do art 5º. da Constituição, in fine; 

- no entanto, a revelação (disclosure) dos dados arquivados no SNI, seria possível a juízo do 

Ministro-Chefe do órgão, procedimento permitido pelo art. 4º, parágrafo único, do Decreto 

citado; 

- o referido diploma legal foi acolhido pela nova Constituição através do fenômeno da 

recepção, pelo fato de com ela não conflitar; 

- isto posto, subsistia o critério subjetivo do Ministro -Chefe do órgão como norteador da 

prestação ou não de informações; 

- mesmo assim, a sua recusa podia ser judicialmente atacada por habeas-data; 

- examinando normas constitucionais e infraconstitucionais estrangeiras, o parecerista 

mostrava que mesmo em outros países o acesso a informações governamentais é limitado em 

função do interesse público; 

-  finalmente, tecia considerações sobre o habeas-data como um mandado de segurança 

nominado.[32]   

Da leitura do parecer depreende-se que, no entendimento de seu autor, a ressalva feita pelo 

legislador constituinte no final do inciso XXXIII do art. 5º da Carta de 88, permite que os 

órgãos governamentais, quando amparados em norma legal, como era o caso do extinto SNI, 

neguem o acesso dos cidadãos às informações neles arquivadas. Quanto às informações 

pessoais, serão elas acessíveis através do instituto do habeas-data, subsistindo a reserva se as 

informações puserem em risco a segurança da sociedade e do Estado. 
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Reveste-se de importância o parecer aqui exposto, dado que  tais pareceres da Consultoria 

Geral da República tinham o condão de vincular a Administração, se aprovados por ato 

subsequente.[33]  

Em data de 02.05.89, estampa o Diário da Justiça um acórdão do extinto Tribunal Federal de 

Recursos, referente a julgamento de habeas-data impetrado contra o também extinto Serviço 

Nacional de Informações, julgamento este que, inobstante dar pelo não conhecimento da 

medida em face da inexistência de antecedente pedido administrativo, acolhe as razões do 

parecer SR 71 acima referido.[34] 

A certa altura, o voto do Ministro Milton Pereira tece considerações sobre o inciso XXXIII in 

fine do art. 5º da Carta, nos seguintes termos: 

Resta comentar a respeito da probabilidade do Requerido [o SNI], sob a conjura de que são 

imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado, valendo-se da cláusula do ‗sigilo‘, 

venha a negar acesso às informações pretendidas, peticionando administrativamente. 

[...]  

‗As limitações ao direito de acesso são normalmente definidas em nome do 

interesse  público,  tendo em vista a salvaguarda da confidencialidade de dados relevantes 

para a polícia e para os serviços de segurança ligados às Forças Armadas. Tais limitações 

subtraem ao controle dos cidadãos aqueles ficheiros que mais restritivos se apresentam da 

respectiva liberdade‘ [...] 

Comentando sobre a relatividade do direito de acesso às informações, o Ministro erige a 

defesa nacional em princípio de filosofia política, alicerçado no conceito de segurança 

nacional: 

Como concepção de filosofia política, a defesa nacional resulta de obrigação do Estado de 

prevenir e proteger a sociedade, diferenciando-se do totalitarismo, na medida em que, 

estabelecendo justo equilíbrio, reconhece que não existe senão pelo homem e para o homem. 

Nos termos da doutrina de HELENO FRAGOSO,  

‗... por segurança nacional, em termos jurídicos, entendem-se bens jurídicos e interesses que 

se relacionam com a personalidade do Estado e a segurança do regime e do Governo, ou seja, 

o que se tem chamado de segurança externa e interna. À segurança externa se referem 

interesses relacionados com a existência, a integridade, a unidade e a independência do 

Estado, bem como a defesa militar contra agressão exterior. A segurança interna compreende 

a inviolabilidade do regime político vigente, a existência e a incolumidade dos órgãos 

supremos do Estado em sua estrutura jurídica, ou seja, a ausência de perigos e riscos em 

relação à estrutura jurídica e social do Estado, na forma em que a Constituição estabelece‘. 

Em comentário à passagem, pode-se dizer que todos os totalitarismos sempre alegaram que 

existiam somente pelo homem e para o homem. Esse principio retórico pode abrigar qualquer 

regime ou sistema, não passando de topos apto a justificar quaisquer desmandos ou 

arbitrariedades. Em nome do homem podem cometer-se  - e se cometem - as maiores 

violências contra o homem. Ademais, o conceito de segurança nacional dever referir-se à 

segurança da nação, o que foi olvidado por Fragoso quando se refere ao regime ou Governo 

como bem a ser juridicamente protegido pelas leis que tenham como base a segurança 

nacional. 
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Em seu voto, o Ministro disserta ainda sobre a negativa dos órgãos do Executivo em prestar 

informações ao particular, aportando remédio judicial para o conflito: 

De qualquer modo, prevalece a certeza de que a negativa criadora do conflito entre os 

interesses coletivo e o privado, até mesmo para poder ser avaliada, deve ser formalmente 

justificada, existência que espanca a viseira de arbitrária resistência ao pedido, via de 

consequência, empalidecendo os danosos efeitos do subjetivismo- máscara para tangenciar o 

direito de acesso aos dados registrados - permitindo a corrigenda judicial ao malfadado ato, ao 

invés de discricionário, com a amálgama da arbitrariedade. 

Sem dúvidas, nessa hipótese, por provocação da parte interessada, impugnado o ato, feito o 

exame da imprescindibilidade ou não do sigilo à segurança da sociedade e do Estado‘  (art 5º, 

XXXIII, cit.), compatibilizando as medidas restritivas em nome dessa segurança com os 

direitos individuais garantidos na Carta Política ou expressos na Declaração Universal dos 

Direitos do Homem, caberia ao Judíciário decidir da sua legalidade [...]. 

O entendimento esposado pelo Ministro Pereira traz para a órbita do Judiciário a apreciação 

da necessidade de sigilo no que diz respeito a informações pessoais arquivadas nos órgãos 

governamentais, passíveis de impetração de habeas-data. Com efeito, de acordo com o 

procedimento então em vigor, uma vez efetivado o pedido administrativo de acesso ao 

Secretário de Assuntos Estratégicos (substituto do antigo Ministro-Chefe do SNI), cabia a 

este, a seu critério, o fornecimento ou não da informação requerida, em face do parágrafo 

único do art. 4º do Decreto nº 96.876: 

Parágrafo único. Compete, privativamente, ao Ministro Chefe do SNI, autorizar o 

fornecimento de informações porventura existentes nos registros do SNI, relativas àqueles que 

as solicitarem, e decidir quanto aos pedidos de retificação, feitos pelos próprios interessados. 

Uma vez denegado o pedido pela autoridade executiva, caberia então o remédio judicial do 

habeas-data, cabendo ao Judiciário, como se lê do voto acima, a apreciação sobre a 

necessidade de sigilo ou não. Mas, repita-se, esse procedimento referia-se à informação sobre 

as pessoas dos requerentes, não se estendendo a políticas ou a ações governamentais. 

Enfim, tudo parece convergir para uma decisão de Estado: deve-se cumprir a Constituição 

Federal, no que ela diz com o direito ao acesso dos cidadãos às informações governamentais 

ou não? Qual a vontade do constituinte?  Tudo leva a crer que este optou pela transparência 

administrativa, eis que arrolou dentre os princípíos constitucionais a reger a Administração 

Pública o da publicidade, como  requisito de democracia e soberania popular, como agora se 

verá. 

6. Publicidade e Administração Pública 

Se se parte da premissa de que uma das principais conquistas do regime democrático consiste 

em possibilitar o controle dos governantes por parte dos governados, então um dos pré-

requisitos a esse controle deve ser a transparência dos atos de governo, eis que  somente se 

controla aquilo que se conhece. Neste passo, bem andou o legislador constituinte de 1988, 

quando estabeleceu, dentre os principios que devem nortear a Administração Pública o da 

publicidade, nestes termos: 
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Art. 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade moralidade, publicidade [...] 

A abrangência desse princípio é vasta e necessária ao exercício do poder num Estado 

democrático contemporâneo, pois, no dizer de Pereira Júnior, 

[...] o Estado, qualquer que seja a premissa ideológica adotada, vai ampliando o conteúdo de 

seu poder dever de controlar, supervisionar, tutelar os órgãos e entidades de importância para 

o bem-estar dos administrados ao mesmo tempo em que deve abrir canais de comunicação 

audível, constante, entre os elaboradores de seus planos e programas de governo e as 

comunidades para as quais se destinam. [35] 

A implantação dos canais de comunicação referidos implica aumentar o grau de informação 

do cidadão. É este o primeiro passo para deflagrar-se o processo de democracia participativa, 

como assevera Fernando Henri          que Cardoso: ―O primeiro passo para que se possa 

realmente fazer algo mais sólido na direção da participação é aumentar o grau de informação 

[...]‖.[36] 

 Tem-se assim o princípio da publicidade da Administração Pública como um dos alicerçes de 

um governo democrático e contemporâneo, que sem aquele não poderia subsistir sem 

degenerar em despotismo. 

A publicidade, além de ser princípio norteador da Administração Pública, também é dever da 

mesma, em face do direito fundamental estampado no inciso  

XXXIII do art. 5º da Carta de 1988. E mais: é possível ligá-lo a razões de interesse geral, 

moralidade e responsabilidade de todo e qualquer regime republicano e representativo, como 

faz Rafael Bielsa: 

No sólo deben publicarse los actos administrativos generales en razón de su obligatoriedad, y 

notificarse los particulares, sino porque muchos de ellos deben ser conocidos en todo régimen 

republicano y representativo, por razones de interés general, y mucho más cuando existe 

instituida la acción popular [...]. Además del contralor popular - si puede llamarse así al juicio 

que los administrados se forman de la idoneidad y moralidad administrativa - interesa saber 

quiénes son los nuevos funcionarios, en qué condiciones, o por qué razones se ha dado una 

autorización o concesión, y cómo se ha resuelto un recurso o reclamación de un género dado, 

por si hay situaciones análogas que puedan ser consideradas. 

La ocultación o clandestinidad no se concibe en una administración moral y responsable 

[...].[37]  

Na mesma linha, Bandeira de Mello entende que ―Não pode haver em um Estado 

Democrático de Direito, no qual o poder reside no povo (art. 1º, parágrafo único da 

Constituição), ocultamento aos administrados dos assuntos que a todos interessam [...]‖[38] 

Por sua vez, Carvalho Filho pondera que os atos da Administração devem merecer a maior 

publicidade entre os cidadãos, já que ―constitui fundamento do  princípio a possibilidade de 

controlar a legitimidade da conduta dos agentes administrativos.‖[39] 
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Já Justen Filho, ao referir-se ao princípio da publicidade como um daqueles norteadores do 

processo administrativo, refere que ―O exercício do poder deve ser acessível ao conhecimento 

de toda a comunidade [...] A publicidade se afirma como instrumento de  transparência e 

verificação da lisura dos atos predicados.‖[40] 

Para Odete Medauar[41], o tema da transparência está estreitamente vinculado à reivindicação 

geral da democracia administrativa. 

Mas apesar do processo de democratização do Estado que vem sendo implementado desde a 

promulgação da Carta de 1988, restam ainda bolsões de autoritarismo burocrático, que devem 

ser prontamente eliminados. A exigência de publicização do Estado brasileiro prende-se, 

primeiramente, à ideia de que a própria representação só se pode dar em público, como 

leciona Carl Schmitt: 

La representación no puede tener lugar más que en la esfera de lo público. No hay 

representación ninguna que se desenvuelva en secreto [...] (un Parlamento tiene carácter 

representativo solo en tanto que existe la creencia de que su actividad propia esté en 

publicidad. […])   

Sem transparência, não teremos um governo democrático, entendido aqui como governo da 

opinião pública, pré-condição do controle dos governados. É ainda Schmitt que assevera: ― 

parece justificado el designar a la Democracia como imperio de la opinión pública, 

government by public opinion. [...] No hay ninguna Democracia, ni ningún Estado, sin 

opinión pública.‖[42]   

Assim, correta a preocupação do legislador constituinte quando consagra, no art. 37 da Carta 

em vigor, o princípio da publicidade como uma das vigas-mestras da Administração. 

Igualmente salutar o princípio esposado no inciso XXXIII do art. 5º, ao instituir o direito 

subjetivo público de acesso dos administrados. Lamentavelmente, e contra as boas práticas 

democráticas de gestão da coisa pública, o caráter vago da terminologia empregada nas 

normas  que regem a classificação documental no Brasil, sujeita o cidadão a deparar-se muitas 

vezes com a barreira do segredo de Estado quando quer obter alguma informação da 

Administração. Além disso, e mais grave ainda, a possibilidade de manter-se inacessíveis uma 

série de documentos classificados como ultrassecretos.[43] Urge, assim, a entrada em 

vigência de uma Lei que, por  mais democrática, garanta o direito de acesso do cidadão, 

evitando assim o surgimento de normas autocráticas, as quais permitem, ainda hoje, que 

vastos setores da Administração Pública continuem na penumbra e sem controle algum por 

parte dos administrados ou seus representantes no Parlamento. 

  

7. Considerações finais  

Examinada a dimensão normativa do segredo e vista assim  a implementação legislativa da 

dialética opacidade/transparência na esfera pública, passa-se, nesta parte final, a tecer 

algumas  breves considerações a partir das ref1exões que a pesquisa realizada ensejou. 

No quadro de monopolização de poder dos Estados Moderno e Contemporâneo, opera-se um 

processo de separação do público e do privado. Por um lado, a vida cotidiana do cidadão 

passa a dizer respeito somente a ele próprio, desde que no recesso de sua intimidade. Daí 
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consagrarem-se os direitos de liberdade, tais como os estampados em nossa Constituição no 

art. 5º. 

Paralelamente, e como reflexo da maior participação dos cidadãos na formação da vontade 

política governamental, dá-se o processo de publicização do poder. Agora, o que é público 

(não privado), deve ser exercido no meio do público (não secreto). O controle do poder, regra 

paradigmática das modernas democracias representativas, somente pode ter lugar quando os 

cidadãos têm acesso às práticas governamentais. Assim, o acesso do grande público ao 

conhecimento das ações do Governo constitui-se em pilar fundamental para a estruturação de 

um regime democrático. 

Desta forma, ações consequentes com o princípio da publicidade na política têm sido 

implementadas através de normas jurídicas em diversos países democráticos. Embora o 

processo de publicização encontre limites -  nas legislações compulsadas encontra-se a 

barreira dos ―Segredos de Estado em nome da Segurança Nacional‖- é inegável que um 

tremento esforço está em desenvolvimento nesses países em busca da transparência. Assim, 

no Brasil, têm surgido mecanismos  como os Portais da Transparência, ao nível 

governamental, bem como, na sociedade civil, organizações como a Transparência Brasil, 

dirigidas ao combate à opacidade. Mas essa luta está longe de ser vencida. 

Na verdade, a tendência de generalização do segredo na Administração Pública parece derivar 

da resistência do poder tradicional, entendido como aquele que vê a política como coisa 

privada. A própria idéia habermasiana de ―Estado neo-mercantilista‖ parece indicar essa forte 

tendência.[44] 

De qualquer forma, a ideia de ―Razão de Estado‖, apontada por Schmitt acima, enquanto 

doutrina que embasa a ação paternalista do governo sobre os súditos, solapa a idéia 

democrática. Enquanto consequência de uma separação entre a ética e a política (os 

―imperativos morais‖ do Estado não são os mesmos que os dos cidadãos) tornou-se nefasta 

pela sua hipertrofia. 

Assim, a luta pela transparência representa, em última análise, uma tentativa de recuperar uma 

dimensão ética para a política, afastando a ideia de que a finalidade do Estado seja outra que 

não a de propiciar o aumento do bem-estar dos cidadãos.[45]  

         No Brasil, a dificuldade para acessar as arquivos oficiais por vêzes é imensa. O próprio 

princípio da publicidade do ato administrativo, como mostrado aqui, longe de ser reafirmado 

numa Administração que se diz democrática, é cotidianamente solapado através de 

mecanismos legais anacrônicos, como a norma que atualmente rege a classificaçao 

documental. 

Isto pode ser atribuído ao fato de que  o Estado brasileiro apresenta características de um 

absolutismo remanescente, evidenciado por traços que aparecem sob a forma de 

patrimoníalismo, concebido como um mecanismo político em que ―A comunidade política 

conduz, comanda, supervisiona os negócios, como privados seus, na origem, como negócios 

públicos depois, em linhas que se demarcam gradualmente.‖ [46] 

Dessa matriz política deriva a prática clientelística,  típica da política brasileira, caracterizada 

por uma relação de direito privado, um contrato “do ut des” entre o eleito e o eleitor ou forças 

econômicas que o apoiaram na sua eleiçao. 
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De fato, como modelo explicativo, pode-se definir o Estado brasileiro como fruto de um 

―capitalismo politicamente orientado‖, na esteira de Faoro[47], para quem aqueles que 

comandam a economia junto ao soberano possuem uma denominação própria: trata-se do 

estamento político. 

Para ele, a realidade do estado patrimonial (mercantilista), amadureceu num quadro 

administrativo de caráter precocemente ministerial. Isto porque a direção dos negócios da 

Coroa exigia gerenciamento econômico, o qual ensejou a criação de um grupo de conselheiros 

e executores que, ao lado do Rei, arrecada as receitas oriundas da participação real nos 

empreendimentos comerciais. Estes são os estamentos, que ― florescem, de modo natural, nas 

sociedades em que o mercado não domina toda a economia.‖[48] 

A existência do estamento impede o desenvolvimento econômico das classes no mercado, 

orientando politicamente o capitalismo: ―Junto ao rei, livremente recrutada, uma comunidade- 

patronato, parceria, oligarquia, como quer que a denomine a censura pública - manda, 

governa, dirige, orienta, determinando, não apenas formalmente, o curso da economia e as 

expressões da sociedade tolhida, impedida, amordaçada.‖[49] 

A existência deste grupo determina uma tendência ―para-capitalista e anticapitalista‖[50] nos 

Estados contemporâneos (marcadamente no Brasil), os quais apresentam um ―predomínio 

junto ao foco superior de poder, do quadro administrativo, o estamento, que de aristocrático, 

se burocratiza [...] progressivamente, em mudança de acomodação e não estrutural‖.[51] 

Neste quadro de predomínio de práticas patrimonialistas de exercício do poder, não 

surpreendente que as “arcana praxis” sejam adotadas como instrumento privilegiado, de 

acordo com as conveniências dos detentores do poder do Estado: o segredo das coisas 

públicas mantido pelo fato das mesmas serem tratadas como ―negócios privados‖. 

De qualquer sorte, a transparência  apresenta-se hoje como imposição do Estado de Direito, 

que está a exigir legislação cada vez mais restritiva do sigilo de ações e documentos. 

Infelizmente, não é o que se tem verificado nos últimos tempos, dada a edição de normas 

protetivas da classificação documental com prazos longos de desclassificação, até atingir-se a 

possibilidade de sigilo eterno. 
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O PAPEL DO JUDICIÁRIO NO ESTADO DE DIREITO PÓSLIBERAL: 
IMPORTÂNCIA E LIMITES DAS DECISÕES JUDICIAIS 

 
THE ROLE OF THE JUDICIARY IN THE RULE OF LAW POSTLIBERAL: 

IMPORTANCE AND LIMITS OF THE COURT DECISIONS 
 

 
 

  
Bruno Rodrigues Cavalcante 

 
 
RESUMO 
 
O presente trabalho busca compreender o papel do Poder Judiciário no moderno Estado de 
Direito constitucional, envolto em complexas e contraditórias mudanças em relação à 
estrutura política e o desenvolvimento da economia, em face de novas configurações das 
decisões judiciais. Nos últimos anos vêm se intensificando o debate acerca da posição tomada 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), após uma série de decisões de cunho eminentemente 
político, que escapa à sua função típica, e do generalizado sentimento de insegurança das 
instituições de representação política. Diante desse contexto, é necessário, portanto, entender a 
importância e os limites das decisões judiciais, que repercutem na sociedade e demais 
instituições que constituem a tripartição dos poderes. Pretende-se investigar em que medida a 
ideia de ativismo judicial pode ser o indicativo de uma regra que prenuncia uma nova exceção 
permanente ou se há possibilidades suficientes de reação dos demais poderes para 
contraporem-se a presente situação. 

PALAVRAS-CHAVE: PODER JUDICIÁRIO; ESTADO DE DIREITO. 
PÓSLIBERALISMO; DECISÕES JUDICIAIS. 

 
ABSTRACT 
 
This work aims to understand the role of the judiciary in the modern state of constitutional 
law, wrapped in complex and contradictory changes in relation to the political structure and 
economic development in the face of new configurations of judicial decisions. In the last few 
years have intensified the debate about the position taken by the Supreme Court [Supremo 
Tribunal Federal (STF)], after a series of eminently political decision, which escapes its 
typical function, and widespread feeling of insecurity of the institutions of political 
representation. Given this context, it is therefore necessary to understand the importance and 
limits of judicial decisions that impact on society and other institutions that make up the 
tripartite division of powers. Intend to investigate to what extent the idea of judicial activism 
may be indicative of a new rule that portends a permanent exception or whether there is 
sufficient reaction of other powers to counter this situation. 
 

KEYWORDS: JUDICIARY POWER; RULE OF LAW; POSTLIBERALISM. COURT 
DECISIONS. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Supremo Tribunal Federal (STF) passou a obter suma importância no cenário 

institucional brasileiro contemporâneo. A posição adotada pela Suprema Corte na tomada de 

decisões envolvendo questões importantes de conteúdo político tem gerado profundos debates 

entre estudiosos e requer uma reflexão mais cuidadosa a respeito. Neste trabalho, pretende-se 

investigar qual o papel do Judiciário no moderno Estado constitucional, frente a tendências de 

decisões que envolvem política e temas de repercussão geral1, e como essas decisões 

repercutem na sociedade e demais instituições que constituem a separação dos poderes.  

A tendência judicial que vem afetando o país não é fenômeno inédito, haja vista 

inúmeros casos consolidados internacionalmente. A título de exemplo, pode-se visualizar 

nitidamente o capítulo das eleições norteamericanas, em novembro de 2000, quando foi 

imposta a eleição de George Bush Júnior, apesar de sua derrota nas urnas, cuja qual foi 

impedida, por meio de um veredicto predeterminado pela Corte Suprema dos Estados Unidos, 

a recontagem dos votos no estado da Flórida , o que – caso  fosse concretizada e corretamente 

verificada – teria assinalado a derrota do candidato Bush.2 

O Ativismo judicial, portanto, se faz presente já há algum tempo. Cada período da 

história reflete a seu modo as estreitas relações que existem entre política e economia. O 

processo histórico que ensejou a formação da sociedade contemporânea, tendo sido marcado 

pela busca por novos mercados, recursos e meios de produção, precipitou-se num processo de 

reformulação da composição política nas esferas institucionais, tendo em vista a abrangência 

de novas formas de produção que abrangeu desde a tecnologia empregada na produção até as 

                                                           
1  Tema inserido pela Emenda Constitucional Nº 45 de 08 de dezembro de 2004 por meio da introdução 
do § 3º do art. 102 da Constituição Federal de 1988: § 3º - No recurso extraordinário o recorrente deverá 
demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o 
Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus 
membros. 
 
2  Ver CANFORA, Luciano. Crítica da retórica democrática (2007, pp. 27-28).  Em capítulo que trata de 
“Vencer as eleições”, Canfora critica o mito da democracia norteamericana e fala do fato, até então inédito nas 
eleições norteamericanas, em que “lançou-se pela primeira vez, da proibição da recontagem dos votos, operação 
que teria determinado a derrota do candidato que deveria vencer.” 
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formas de manejo da mão de obra no interior do processo produtivo. 3 Deste modo a sociedade 

global contemporânea se apresenta como espaço contraditório, ao mesmo tempo possibilitador 

de novas formas de expressão política, assim também como de antigos conflitos mal 

resolvidos que retornam sob outra “máscara”. 

 

Daí a importância de se entender a tendência judicial ativista, dando ênfase na  

jurisprudência das Cortes Constitucionais, partindo-se da hipótese de que a “sociedade de 

consumo”, como característica particular do Estado moderno pósliberal, passou-se a constituir 

uma exceção permanente que atinge todas as esferas da vida em sociedade, inclusive no que 

diz respeito ao âmbito das finanças e, consequentemente, às instituições que representam à 

coletividade, bem como a função jurisdicional.  

 

O cenário político contemporâneo parece apresentar portanto novas formas de 

contradição para a presente crise institucional, pois na maioria dos Estados em que pese a 

menção ideal à busca de uma república livre, justa, solidária, que proveem a si mesmas o 

escopo de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais (conforme o artigo 3º da 

Constituição brasileira) a realidade se apresenta em meio a configuração de interesses 

econômicos interconectados com a busca ilimitada pelo capital, tendentes a corromper 

objetivos fundamentais, restringindo valores, direitos e garantias fundamentais.   

  

Em face dessa alusão é que se abordará a doutrina do estado de exceção e da sua 

relação entre política, sociedade e economia, tendo em vista que se coloca “entre o direito 

público e o fato político e entre a ordem jurídica e a vida”.4 É partindo dessa ideia proposta 

por Giorgio Agamben, mas aqui (re)direcionada a uma tendência de fator jurisdicional, que 

se tenta esclarecer o modelo de entendimento da crise política mundial. 

 

  Por fim, adentra-se na análise do Tribunal Constitucional como protagonista do 

ativismo judicial e de tendências atuais de configuração de suas decisões, assim como a 

                                                           
3  Marx e a sociologia, por Ricardo Musse, professor do Departamento de Sociologia da USP, revista 
CULT, edição especial nº 3 ano 14, pagina16. 
 
4  AGAMBEN, Giorgio (2004, p.12): “somente erguendo o véu que cobre essa zona incerta poderemos 
chegar a compreender o que está em jogo na diferença – ou na suposta diferença – entre político e jurídico”.  
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abordagem dos últimos casos de maior repercussão no STF, dada sua importância, porém 

com o estabelecimento de limites e de possibilidades de soluções mediante fiscalização por 

parte das demais esferas que constituem o modelo constitucional democrático da tripartição e 

independência dos poderes.  

 

1. LIBERALISMO, CONSTITUCIONALISMO E A CONCEPÇÃO ESTRUTURAL 

DO PODER JUDICIÁRIO 

 

A capacidade de adaptação dos regimes democráticos face à fragmentação social e as 

tendências “autoritárias” de aplicação normativa da Constituição passaram por diversas 

transformações que em parte derivam das circunstâncias que motivaram a positivação das 

declarações de direito nos finais do século XVIII.  

 

A partir de então, o processo de transformação do imaginário social foi se 

estabelecendo gradativamente, tendo em vista a profunda persistência dos hábitos políticos do 

chamado ancien régime ou poder absoluto5, de um lado, e o surgimento de revoluções de teor 

econômico e político, de outro, principalmente en la época de la Restauracíon.6 Dentre tais 

movimentos havia, no entanto, uma característica em comum, como primeira reforma, a 

elaboração de uma Constituição. 

 

Em capítulo que trata de Constitucionalismo y Liberalismo, Nicola Matteucci afirma 

que o movimento liberal7, em sua concepção política, surgiu pela primeira vez na Cortes de 

Cádiz (1812)8,, em que defendia as liberdades públicas constitucionais frente ao modelo 

                                                           
5
   No Brasil, pode-se perceber os traços da transformação industrial desde a abertura dos portos, selando 

o fim de uma hegemonia política e advento de uma nova servidão econômica. A Inglaterra se substituía a 
Portugal e à Espanha e, da contradição operada, todo um continente se emancipava políticamente, à sombra 
protetora dos interesses comerciais e industriais do capitalismo inglês. (BONAVIDES, 2007, p. 151) 
 
6   Vide Nicola Mateucci, Organizacíon del poder y libertad: historia del constitucionalismo moderno, 

1998, p. 262. A partir de 1815, El liberalismo y el nacionalismo se convierten en la oposicíon a la Restauracíon 
del absolutismo. 
 
7   Nesse trabalho o termo liberal ou liberalismo será empregado com letra minúscula, tendo em vista sua 
relação com a política e, portanto, poderia transparecer a impressão de hierarquização em certos contextos. 
   
8   Id., 1998, p. 259 e Cortes de Cádiz seria a Assembléia Constituinte que deu ensejo à primeira 
Constituição espanhola (1812), motivada por revoluções populares, “La mayoría liberal, aprovechándose de la 

ausencia del rey, inició la primera revolución liberal burguesa en España, con dos objetivos: 
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antigo, bem como eram a favor de um texto constitucional a fim de obter um controle maior 

sobre o governo e também de estender o sufrágio universal. 

 

Com o advento do Estado de direito, o liberalismo findou as bases para a instauração 

de ideais inimagináveis, que rompia a concepção orgânica da sociedade, baseada na tradição 

hierárquica de dogmas culturais e religiosos. O indivíduo passou, portanto, a ser voltado para 

si próprio, abandonando dogmas e a condição em que se encontrava (status quo), para então se 

utilizar de valores universais em seu proveito e ditar a sociedade segundo seus princípios. 

 

No entanto, havia uma preocupação que se fundava sob dois aspectos, o indivíduo 

deveria ser protegido, ao mesmo tempo, contra o Estado e contra o restante da população, ou 

seja, o Estado deveria intervir nas relações particulares, em último caso, embora tivesse o 

dever de assegurar ampla proteção ao indivíduo perante a massa. 

 

O desenvolvimento do pensamento liberal acompanha o crescimento das forças 

políticas e ultrapassa os limites de uma simples manifestação social, expandindo-se 

quantitativamente, tomando ao longo da trajetória das ideias políticas, o liberalismo como 

triunfo da individualidade, passando, porém ao longo da ironia de que os regimes de que dele 

se valeram garantiriam sua manutenção inicial. 

 

A doutrina liberal clássica encontra-se, inicialmente no contratualismo de John Locke, 

em sua obra Segundo Tratado sobre o Governo Civil (1690), uma concepção de direitos 

naturais, em que os indivíduos tinham a possibilidade de dispor de sua vida e das palavras 

como lhes convêm, embora renunciassem parte dessa individualidade em detrimento da 

proteção do Estado, mas que ainda não se poderia visualizar a problemática da soberania 

individual.  

 

Com intuito de resolver as “questões políticas”, o liberalismo do século XIX encontra 

em Constant e Tocqueville atenção para a dupla preocupação como forma de solucionar o 

                                                                                                                                                                                      
adoptar reformas que acabaran las estructuras del Antiguo Régimen y aprobar una Constitución que cambiara 

el régimen político del país.” In http://www.historiasiglo20.org/HE/9b-1.htm, acesso em 7 de setembro de 2011. 
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problema, de modo que a análise de Constant denota que o indivíduo é soberano 

aparentemente e que essa aparência lhe basta, desde que a autoridade do Estado seja limitada.9  

 

Desse modo, pode-se observar que a solução encontrada por Benjamin Constant seguiu 

a máxima da separação dos poderes de Montesquieu, confirmando a segurança nas fruições 

privadas, porém servindo como limitação interna da autoridade Estatal. A doutrina da 

separação dos poderes caracteriza-se, precipuamente, pela ideia segunda a qual as ações do 

Estado devem obedecer às leis, resguardando a potência arbitrária do soberano. 

 

Da mesma forma, Alexis de Tocqueville atenta, numa visão mais pessimista do que 

Constant, com base em que “a propriedade industrial dá à luz uma classe que tem necessidade, 

mais do que as outras, de ser ‘vigiada, regulamentada, contida’; e, por conseguinte, é 

inevitável que ‘as atribuições do governo cresçam com ela’”. (apud CHÂTELET, 2000, p. 

113) 

 

Daí advém a relação entre liberalismo e constitucionalismo, já que com a tradição 

constitucionalista a lei deveria ser o compasso que delimitava a atuação dos demais poderes, 

assim como o controle dos atos jurídicos. A concepção estrutural do Judiciário com a 

positivação da Lex fundamentalis estava condicionada à legalidade, ou seja, à lei e, portanto, 

restringia-se também à vontade do legislador. 

 

Nesse ambiente se seguia a potencialidade da lei e à “potência” de julgar era proibido 

interpretar o texto legal, ficando adstrita à máxima do Barão de Montesquieu de que o “Juiz é 

a boca da lei”, la bouche de la loi, vigorando-se assim a prevalência de um modelo legislativo 

do Estado.10  

 

Desse modo, pode-se visualizar nitidamente a estruturação do Poder Judiciário como 

sendo mero coadjuvante do processo incipiente de democratização da política no recém 

                                                           
9    Vide François CHÂTELET, História das ideias políticas, 2000, p. 107. 
 
10  Sobre o assunto ver o trabalho de Luís Roberto BARROSO, in 
http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial_11032010.pdf, acesso 
em 07 de setembro de 2011. 
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inaugurado Estado de direito. O relacionamento dos juízes perante os demais poderes 

institucionais do Estado era de apenas acatar ao que dispunha a lei e, portanto, aos interesses 

do órgão legislador.  

 

Por outro lado, os magistrados recebiam elevada posição social, bem como status e 

altos salários para garantir-lhes respeito e prestígio perante a sociedade, mas quando, porém, 

um magistrado ultrapassava os limites do comportamento aceito, a lei podia ser imposta ao pé 

da letra e a violação punida..11 

 

Nesse período, portanto, não há falar em interpretação da lei nem tampouco decidir 

quando da ausência normativa, muito embora em um caso ou outro o magistrado ultrapassava 

seus limites, mas que era mormente controlado pelo legislador ou pela “Coroa”, no caso 

brasileiro, a que Stuart B. Schwartz  designou a investigar.12 

 

 

2. O CONTROLE JUDICIAL DA CONSTITUIÇÃO NO ESTADO SOCIAL  

 

O pensamento refletido pelos liberais do século XIX com o fim de solucionar o duplo 

problema da soberania individual parecia não caminhar com as revoluções políticas e 

industriais, em que precipitaram um processo de reformulação das formas de produção 

marcada pela busca por novos mercados frente à denominada globalização, cuja qual deu 

forma ao “mercado mundial”, impulsionada por conexões interligadas com o avanço do 

aparato tecnológico.13 

 

Daí ter afirmado a ironia ilusória de que os regimes iniciais de que se valeram os 

liberais garantiriam sua manutenção inicial. Mero engano, já que a sociedade estava em meio 

a um processo de transformação dos princípios individuais, sendo agora estimulada pela 

                                                           
11   Para Stuart B. Schwartz (1979, p. 145), “esse padrão colocava, em última instância, a avaliação do 
comportamento e o controle do desempenho burocrático nas mãos da Coroa, permitindo, por outro lado, grande 
flexibilidade.” 
 
12   Ibidem. 
 
13   Sobre o assunto ver Bruno R. CAVALCANTE, 2011, passim.  
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expansão industrial e a formação do mercado mundial. A consequência dessa situação seria a 

exposição de novos problemas sociais ocasionados sobretudo pelas questões de mercado, na 

medida em que num conflito poderiam ser ignorados preceitos constitucionais. 

 

 Tendo em vista o dinamismo das relações entre indivíduos, bem como a necessidade 

de assegurar proteção a toda sociedade, o movimento constitucional foi se expandindo 

mundialmente como vontade de todos os Estados. Com a normatização do poder no moderno 

Estado de Direito constitucional e a estruturação da ordem interna, passou-se a questionar 

sobre quem deveria receber e exercer o controle dos atos constitucionais. 

Independentemente de quem recebesse essa competência, seria necessário que as 

pessoas envolvidas tivessem a indispensável imparcialidade e independência, mantendo-se o 

mais afastado possível das influências e dos interesses escusos.14 

 

Tendo em vista a própria característica do Judiciário, em que o órgão incumbido da 

guarda da Constituição deveria ter imparcialidade, na medida em que estariam presentes 

elementos de eficácia geral contidas no texto constitucional, como normas e princípios sociais, 

que requerem teor hierárquico de mais elevado alcance interpretacionista, bem como certa 

independência em face dos demais poderes é que faz surgir a ideia de um Tribunal 

constitucional como guardião da Constituição15 verdadeiro e legítimo para garantir a 

segurança jurídica constitucional, contribuição dada por Hans Kelsen, no ensaio Wer soll der 

Huter der Verfassung sein? (Quem deve ser o guardião da Constituição?) em resposta ao 

ensaio de Carl Schmitt, tornou-se fonte inspiradora da composição e competência de tribunais 

constitucionais16, tendo em vista a constituição e identificação de sua legitimidade para 

assegurar preceitos de teor constitucional. 

 

                                                           
14   Sobre o tema, ver o trabalho de Michel M. SILVA, in 
http://jus.com.br/revista/texto/19527/legitimidade-e-eficacia-da-jurisdicao-constitucional, acesso em 07 de 
setembro de 2011. 
 
15  Em O guardião da Constituição (2007), Carl Schmitt, “partindo de uma visão antiburguesa e 
antiliberal, não confere a um Tribunal Constitucional o exercício do controle de constitucionalidade, por 
transferir poderes de legislação para o Judiciário, politizando-o e desajustando o equilíbrio do sistema 
constitucional do Estado de Direito. É assim que, segundo Schmitt, a revisão dos atos legislativos por um tribunal 
independente é uma afronta clara à soberania. A partir deste livro é suscitada a controvérsia sobre a legitimidade 
e limites da jurisdição constitucional, bem como qual deve ser o papel das Cortes Constitucionais”. 
 
16  Sobre o assunto, ver o ensaio de Martônio M. B. LIMA, in  
http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/031007.pdf , acesso em 07 de setembro de 2011.  
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A grande responsabilidade e considerável função deste órgão de instância máxima da 

jurisdição constitucional com o fim de tutelar assuntos de extrema importância e ubiquidade 

social tornam complexa a concepção do sistema jurídico adotado, além da interferência 

política em decidir acerca de questões constitucionais que abrange todo um ordenamento 

jurídico, tem-se o risco de desequilibrar o sistema constitucional do Estado de Direito, haja 

vista a possibilidade da transferência de poderes de legislação para o órgão supremo do 

Judiciário, como advertiu Schmitt.17
 

 

Desse modo, o avanço do Judiciário no Estado Social de Direito se deu com a 

incumbência de salvaguardar princípios gerais de Direito presentes na gramática Fundamental 

a obter novas funções com a instituição de um tribunal que deveria ser o guardião da 

constituição, sendo o primeiro Tribunal Constitucional como legítimo órgão para o controle de 

constitucionalidade concentrado ou abstrato, inspirada na Constituição de 1920 da Áustria, 

sob a influência de Hans Kelsen. 

 

 

 

3. EFEITOS DO NEOLIBERALISMO NA POLÍTICA E NO JUDICIÁRIO 

  

A política democrática contemporânea enfrenta crises de eficácia e legitimidade em 

face de novos conflitos contraditórios que se revestem sob outra máscara. A teoria do “Estado 

de exceção”, Ausnahmezustand, iniciada em Carl Schmitt (Politische Theologie, 1922), 

interpretada pelo italiano Giorgio Agamben (Estado de exceção, 2004), revela-se como 

fundamental na medida em que esse último observa com notável atenção para a transformação 

do Estado de exceção como garantia de decisão política, segundo Schmitt, para agora se 

utilizar do viés de regulamentação da economia capitalista.    

 

O sistema capitalista de fato impulsiona a moderna sociedade como uma zona incerta e 

confusa, ligada por conexões interligadas com o avanço do aparato tecnológico, em que os 

próprios textos constitucionais da grande maioria dos países estabelecem dispositivos de 

garantias fundamentais de liberdade e igualdade, mas que por outro lado se revestem de 

princípios próprios que visam o desenvolvimento econômico.  

                                                           
17  LIMA (2011), Ibidem. 

11286



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Esta referência à moderna sociedade nos permite entrar por inteiro no discurso da 

política democrática vigente, fazendo algumas observações sobre a situação atual que a 

constitui. Trata-se, portanto, de investigar a transformação pela qual passou o poder político e 

tentar entender o discurso hodierno que dele se utiliza. Em trabalho intitulado “O futuro da 

democracia” (1986), Bobbio afirma que 

 

A democracia nasceu de uma concepção individualista da sociedade, isto é, 

da concepção para a qual – contrariamente à concepção orgânica, dominante 

na idade antiga e na idade média, segundo a qual o todo precede as partes – a 

sociedade, qualquer forma de sociedade, e especialmente a sociedade política 

é um produto artificial da vontade dos indivíduos. (BOBBIO, 1986, p. 22) 

 

Assim, a democracia, segundo Norberto Bobbio (1986), relaciona-se com o liberalismo 

tendo como base fundamental o interesse individual, muito embora seja configurada com a 

noção daquilo que se tem de res publica (coisa pública, do povo) ou de Estado social, 

concepções mantidas por um conjunto da maioria das pessoas da sociedade, ainda que os 

princípios de liberdade e igualdade tenham se manifestado naquele momento histórico18, mas 

agora presentes na nova sociedade liberal. 

 

Com a positivação dos princípios sociais e a integração de novos direitos elencados na 

maioria dos Estados, passou-se a integrar, contraditoriamente, no mesmo texto constitucional, 

o incentivo às relações de mercado e sua concorrência visando, sobretudo, o lucro advindo 

dessas relações e a garantia de suas instituições sabotando o Estado de bem-estar social tido 

como um valor fundamental à dignidade humana. Nesse sentido, BERCOVICI (2009) se faz 

preciso ao colocar o caso brasileiro em questão quando reflete acerca de como o Estado 

poderá alçar a categoria de país desenvolvido sem a máquina do sistema econômico, já que 

 

O desafio da reestruturação do Estado no Brasil envolve, assim, uma reflexão 

sobre os instrumentos jurídicos, fiscais, financeiros e administrativos 

necessários ou à disposição do Estado para a retomada do projeto nacional de 

                                                           
18  Refiro-me à Revolução Francesa de 1789, em que foram aclamados os ideais de liberdade e igualdade 
estimulados pelas reflexões de pensadores iluministas, como Jean-Jacques Rousseau, que difundiu as raízes do 
Estado Liberal, ou seja, a prevalência da intervenção mínima do Estado na regulação da sociedade. 
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superação do subdesenvolvimento. Ou seja, é uma tarefa 

preponderantemente do direito econômico, com sua característica, 

denominada por Norbert Reich, da “dupla instrumentalidade” (“doppelte 

Instrumentalität des Wirtschaftsrechts”): ao mesmo tempo em que oferece 

instrumentos para a organização do processo econômico capitalista de 

mercado, o direito econômico pode ser utilizado pelo Estado como um 

instrumento de influência, manipulação e transformação da economia, 

vinculado a objetivos sociais ou coletivos, incorporando, assim, os conflitos 

entre política e a economia. (BERCOVICI, 2009, p. 518) 

 

Inafastável portanto a relação entre direito, política e economia no moderno Estado 

constitucional, muito embora o processo de formação da sociedade moderna, que se funda na 

manipulação dos fatores econômicos na vida social, seja impreterivelmente superior à 

ambição do Estado de Direito social.  

 

Noutro sentido, Bercovici (2009, p. 504) destaca que  

 

o direito é também uma condição de possibilidade do sistema capitalista, não 

é um elemento externo. O mercado não é uma “ordem espontânea”, natural, 

embora o discurso liberal sustente essa visão, mas é uma estrutura social, 

fruto da história e das decisões políticas e jurídicas que servem a 

determinados interesses, em detrimento de outros.  

 

Diante de tais informações acerca da relação da economia capitalista em todos os 

campos da vida contemporânea, o direito é afetado a partir do momento em que o modo de 

produção capitalista se faz racional e formalmente perante as leis que regulam tais relações, 

como a Lei Fundamental dos Estados, tendo em vista a proteção que se faz aos processos 

econômicos de que o Estado também faz parte, mas que corrompe o ordenamento jurídico e o 

leva  de maneira que ataca veemente direitos e garantias fundamentais. Portanto, a visão 

comum de Estado contemporâneo não se faz sem antes a presença marcante da economia 

capitalista em todos os âmbitos da sociedade, seja na política ou no jurídico. 

 

De fato, o elo que liga e impulsiona a sociedade é o capital, tido como verdadeira fonte 

de recursos que faz progredir o mundo globalizado sem limitações, mas que por detrás deste 
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processo de progressão da democracia social, com vestígios neoliberal, corrompida com o 

desejo de consumo e dilaceração dos produtos naturais, “em que a economia passa a integrar 

a esfera da política (as corporações foram pensadas como órgãos reguladores da economia e 

detentores do poder político) e o estado assume o direito (e o dever) de intervir na economia, 

para a promoção do ‘bem comum’, substituindo a concorrência pela ‘planificação 

corporativa’”, assim destaca Avelãs Nunes (apud BERCOVICI, 2009. p. 86). 

 

Desse modo, a sociedade se vê refém de um mundo virtualizado, haja vista que “ver 

não é o mesmo que compreender”19 e, portanto, cabe aqui destacar que há quem controle seus 

passos e suas vidas, pois o ser humano é movido por paixões e desejos de tal sorte que são 

vigiados a todo instante, pelos meios de comunicação e seus inúmeros bancos de dados ou na 

busca por novos desejos e ambições a partir do instante em que surge a dicotomia do 

observador/observado. O primeiro diz respeito aqueles interessados em manipular a 

sociedade, figuram-se tais como sendo as grandes corporações, instituições financeiras, 

empresas, etc., e os segundos são mais conhecidos como sendo a própria sociedade 

consumidora. 

 

Assim, na medida em que a “sociedade de consumo” busca a todo custo sua realização 

de prazeres e desejos materiais há em contrapartida o colapso e a consagração da crise 

institucional da separação dos poderes, de modo que a democracia se volta sobre si mesma no 

momento em que as práticas de participação popular e de representação política já não são tão 

importantes e na realidade a busca de erradicar a pobreza e reduzir as desigualdades sociais 

como fim maior do Estado de Direito democrático cai em contradição.  

 

Daí advém a relação do Judiciário com a política neoliberal, uma vez que a partir do 

momento em que o povo passa a desfrutar de novas tecnologias e, portanto, escusa-se das 

práticas de garantir-lhes o exercício da soberania popular, a ponto de decidir quais os rumos 

da política nacional, com base na elaboração de leis e da conjuntura normativa, o órgão 

legislativo reflete por si mesmo os (des)anseios da sociedade neoliberal, quando da crise de 

representatividade, segunda a qual seria um dos fatores que contribuem para a multiplicação 

de casos que envolvem desvio de dinheiro ou má administração de recursos públicos, sem 

                                                           
19  Vide INNERARITY, Daniel, 2009, p. 51. 
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falar na inércia da elaboração, discussão e votação de leis, sendo por demais  paradoxal, já que 

muitos países ainda apresentam traços importantes de desigualdade de gênero e social, como é 

o caso do Brasil. 

 

O fato é que no momento em que o legislador se omite no processo de elaboração de 

leis e atos normativos, o Judiciário tende a decidir perante sua negligência, revelando-se por 

oportuno como autêntico legislador positivo. Daí a crise da tripartição dos poderes que aflige a 

sociedade, por ela mesma afetada, configurando-se numa prática ativista. 

 

4. TENDÊNCIAS ATUAIS E POSSIBILIDADES DE LIMITAÇÃO DAS DECISÕES 

JUDICIAIS   

 

Tudo isso parece nos deixar num impasse, isto é, embora o Judiciário tenha como 

função típica decidir conforme a lei, sua história institucional retrata o avanço de sua 

competência e legitimidade e passa a constituir uma moderna concepção de intérprete último e 

abordagem das disposições da Constituição, intervindo em alguns casos no mérito do 

legislativo. 

 

Segundo Barroso (2010), a expressão Ativismo Judicial é uma expressão cunhada nos 

Estados Unidos e que foi designada para qualificar a atuação da Suprema Corte durante os 

anos presidida por Earl Warren, entre 1954 e 1969.20, sendo que quem primeiro usou o termo 

foi Arthur Schclesing Jr. em janeiro de 1947, em um artigo na Revista Fortune. 21 

 

Por outro lado, John Hart Ely (2010, p. 97) afirma que a reputação da Corte de Warren 

como “ativista” ou intervencionista é merecida, mas “apesar de haver bastantes críticos que 

dizem o contrário, termina aí sua semelhança com as Cortes intervencionistas anteriores, 

particularmente a Corte que decidiu Lochner vs. New York e as causas daí derivadas, no 

começo do século XX.” 

                                                           
20  Luís R. BARROSO (2010), in 
http://www.lrbarroso.com.br/pt/noticias/constituicao_democracia_e_supremacia_judicial_11032010.pdf, acesso 
em 07 de setembro de 2011. 
 
21 DAM, Schubhankar apud VITOVSKY, Vladimir S..  Activismo Judicial: Só Pecados e virtudes? 
Contribuições para uma Teoria Sociojurídica. In:OLIVEIRA, Humberto M.; ANJOS, Leonardo F. dos.(coord.). 
Ativismo Judicial. Curitiba: Juruá, 2010. 

11290



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

O certo é que a partir da atuação e intervenção da Suprema Corte norteamericana, a 

expressão Ativismo Judicial assumiu uma conotação negativa, referindo-se ao exercício 

atípico ou impróprio do poder judicial.22 No entanto, segundo Ely (2010, p. 98), 

 

É certo que essas decisões foram intervencionistas, mas o intervencionismo 

era alimentado não por um desejo por parte da Corte de impor certos valores 

substantivos, e sim pelo desejo de assegurar que o processo político – que é o 

contexto em que tais valores de fato podem ser corretamente identificados , 

ponderados e proporcionados entre si – estivesse aberto aos adeptos de todos 

os pontos de vista, em condições de relativa igualdade.  

 

De fato, a denominação negativa do termo seria impreciso num instante em que 

houveram decisões importantes que insistiram na igualdade de tratamento devida àqueles que 

a sociedade habitualmente não trata de maneira igual, em especial as minorias raciais , os 

estrangeiros e os pobres.23 

 

Daí a importância da concepção inicial de ativismo judicial, segundo posicionamento 

da Corte de Warren, que é paradoxalmente inserida de forma negativa, ainda que da sua 

abrangência no julgamento de questões sociais relevantes, como o caso da igualdade para 

explicar o porquê toda a população não era protegida, muito embora a história posterior nos 

revelasse a multiplicidade de atuações desse modelo (ativista) que se expandiu criando as 

bases para um protagonismo judicial contemporâneo. 

 

A atuação ativista da Corte Constitucional tornou-se um movimento constante no 

ordenamento jurídico dos Estados modernos, passando-se assim uma visão pessimista a 

respeito de inúmeras decisões judiciais e a impossibilidade de solucionar tais problemas. 

 

A reflexão que se quer reivindicar aqui parte sobretudo de inúmeros trabalhos críticos 

                                                           
22  BARROSO, Ibidem. 
 
23   John Hart ELY (2010, p. 99). 
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do fenômeno da judicialização política24 e do ativismo judicial e, portanto, requer uma atenção 

mais cuidadosa a respeito, tendo em vista a importância de a Suprema Corte decidir questões  

importantes sociopolíticas provenientes do texto constitucional, ao passo também da 

interferência direta na função legislativa, quando da ausência normativa. 

 

A expansão da jurisdição constitucional constituiu uma mudança drástica no modo de 

se pensar e de praticar o direito no mundo romano-germânico.25 Fruto da relação entre 

política, democracia e neoliberalismo que se faz presente na sociedade democrática atual, a 

interferência judicial nas demais esferas que constituem o poder político torna-se cada vez 

mais intensa, alcançando a maioria dos países, mas que aqui irei reportar especialmente ao 

Estado brasileiro, uma vez que a Suprema Corte do Brasil vem figurando o centro das 

atenções com exposição nunca vista antes. 

 Desde a sua transferência para Brasília, em 1960, o Supremo Tribunal Federal (STF), 

como instância máxima do Poder Judiciário brasileiro, vem sendo responsável em proferir a 

última palavra sobre os principais temas sociais, econômicos e políticos que movimentam o 

país.26 

 Nos últimos anos, a Corte foi o centro das atenções da sociedade quando acolhida, em 

agosto de 2007, a denúncia contra 40 pessoas, entre políticos e empresários, acusadas de 

participar de um esquema de corrupção na base aliada do governo (“Mensalão”), ou  quando o 

Supremo julgou duas  Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs 3999 e 4086) ajuizadas 

contra a Resolução 22.610/2007, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que disciplina a perda 

                                                           
24  Sobre o assunto ver Luís R. BARROSO, ibidem. “Judicialização significa que questões 

relevantes do ponto de vista político, social ou moral estão sendo decididas, em caráter final, 

pelo Poder Judiciário. Trata-se, como intuitivo, de uma transferência de poder para as 

instituições judiciais, em detrimento das instâncias políticas tradicionais, que são o 

Legislativo e o Executivo”. 

 
25  Ibidem, “a visão prevalecente nas democracias parlamentares tradicionais de ser necessário evitar um 
“governo de juízes”, reservando ao Judiciário apenas uma atuação como legislador negativo, já não corresponde 
à prática política atual. Tal compreensão da separação de Poderes encontra-se em “crise profunda” na Europa 
continental.” 
 
26  Assunto extraído do sítio do STF, in 
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=124594 , acesso em 07 de setembro de 
2011. 
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de cargos eletivos por infidelidade partidária. No mesmo ano votou pela improcedência das 

ações ao entender que o deputado não é dono do mandato e sim o partido. 

 Outras decisões que marcaram época culminaram com a liberação das pesquisas com 

células-tronco embrionárias (2008), com o reconhecimento da regularidade da demarcação 

contínua da reserva indígena Raposa Serra do Sol, em Roraima (2009), e ainda com a 

confirmação da constitucionalidade do monopólio dos Correios sobre determinados serviços 

postais (2009). 

 Outro julgamento mais recente em que o Supremo foi destaque se deu por conta da 

decisão unânime, que reconheceu a equiparação da união homossexual à heterossexual, com 

efeito vinculante ao interpretar extensivamente o artigo 226, parágrafo 3º da Constituição 

Federal.27  

 A vinculação à agenda do garantismo da Suprema Corte a partir de 2007 de modo a 

ponderar, pontualmente, a presença ou não de formas de ativismo retrata um importante 

avanço do Judiciário, mas que passou a analisar e, de fato, decidir perenemente quando da 

ausência de regulamentação normativa. A sociedade passou a ser representada pelo órgão 

Supremo do Judiciário a quem não foi dada competência? 

 As possibilidades de limitação encontram-se na própria sociedade, habituada pela 

prática do consumo, mas que se trata de reivindicar maior participação nas questões políticas, 

com a realidade contemporânea de crise dos mecanismos democráticos de controle e 

participação. Para tanto, Peter Häberle parte do estudo dos elementos essenciais do conceito 

de Constituição Aberta, integrada pela complexa união entre os elementos da sociedade 

aberta, conceito de povo e democracia participativa, para fundamentar as questões de práticas 

de manifestação popular. 

 

 Outro meio seria uma revisão da democracia representativa, com a possibilidade de 

fiscalização, por parte dos demais poderes, sugerindo-se a criação de novos núcleos 

democráticos de transparência e controle das políticas públicas, ainda que o envolvimento 

com as práticas “políticas” esteja longe de um fim. 

                                                           
27 “Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher, como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento”. 
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 A crítica democrática à sociedade contemporânea não pode desconhecer, como nota 

Canfora (2007), que não há mais que falar em convergência democrática rumo ao “centro”, 

pois a retórica da democracia gera restrições cada vez mais perigosas para a sua prática, 

imperceptíveis para a maioria da população. Neste sentido, a sociedade contemporânea tem de 

lidar com um processo permanente de sua própria “invisibilização” representado pela 

incidência simultânea e multicausal de domínios que transcende os anseios democráticos de 

independência e harmonia dos poderes e faz corroer a utópica práxis constitucional 

  

 

CONCLUSÃO 

 

A par da discussão feita, torna-se evidente que a ideia de Ativismo Judicial, 

concretizada na Corte de Warren (1954-1969) passou a desempenhar papel constante nas 

democracias contemporâneas, tendo em vista a transformação pela qual passou o Judiciário na 

história das ideias políticas, desenvolvendo-se novas competências de configuração em face 

da inércia do legislador constitucional. 

 

A sociedade neoliberal desempenhou papel importante para a abrangência dessas 

novas decisões, uma vez que a relação da política econômica configurada na doutrina do 

Estado de exceção, revela-se como fundamental para a exceção permanente dos detentores do 

poder político, já que se utilizam de levar retórica democrática para todos, mas que por detrás 

desse ilusionismo político se vê uma nova contradição de ideais e prosperidade. 

 

Num primeiro momento, encontra-se a sociedade movida por novas tecnologias e 

virtualização, ocasionando em uma nova era de extremismos e exclusão social, bem como a 

reflexão desses fenômenos nas esferas da política nacional, pois na medida em que a 

população deixa de reivindicar sua própria soberania e, portanto, de voltar-se para as questões 

sociopolíticas, instala-se a crise de representatividade, na qual se apresenta vez por outra em 

exposição midiática quando de casos de corrupção, hábito no Brasil, ou então de expressões 

do tipo “o parlamentar se encontra de férias e não pode dar entrevista”, ocorrendo uma crise 
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sem fim de má administração e organização do processo legislativo. 

 

O papel do Judiciário coloca-se em meio a essas duas nuanças que fundamenta o 

Estado de Direito pósliberal, daí sua interferência em questões sobre temas sociais, 

econômicos e políticos que movimentam o país, em que pese à moderna sociedade como um 

todo se faz representada por um órgão que não está incumbido de suas funções legislativas, o 

Tribunal Constitucional. 

 

Sabe-se, porém, que ao “retirar o véu”, encontram-se por vezes atuações políticas 

protetoras de novos interesses corporativos, imperceptíveis pela grande maioria da população. 

Sendo assim, a teoria da “Sociedade Aberta dos Intépretes da Constituição”, formulada por 

Peter Häberle, dá ensejo à primeira possibilidade de se reivindicar direitos democráticos e a 

legitimidade de representação, visto que a Constituição Federal brasileira elenca um 

abrangente rol de direitos e garantias fundamentais para a concretização da soberania popular. 

 

Outra possibilidade seria a fiscalização por parte dos demais poderes institucionais que 

constituem o Estado democrático brasileiro, muito embora possam, talvez, assumir tendências 

duvidosas, assumindo um caráter de “politicagem”, com a troca de favores. 

 

A última possibilidade de solucionar o problema da posição ativista da Suprema Corte 

seria basicamente o caminho de uma possível atualização da democracia, partindo-se também 

do próprio povo em fazer valer o conteudo constitucional de garantir-lhes educação, saúde,  

alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e 

à infância, assistência aos desamparados (art. 6º da Constituição Federal do Brasil de 1988), 

mas sobretudo, com qualidade. 
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O PODER CONSTITUINTE BRASILEIRO E AS DECISÕES DA CORTE 
INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS: POSSIBILIDADE DE REFORMA 

CONSTITUCIONAL E O CASO GUERRILHA DO ARAGUAIA 
 

BRAZILIAN CONSTITUTIONAL POWER AND THE DECISIONS OF INTER-
AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS: THE POSSIBILITY OF 

CONSTITUTIONAL REFORM AND THE GUERRILHA DO ARAGUAIA CASE  
 

Natália de Souza Lisbôa1 

 

RESUMO 

O presente trabalho propõe-se a relatar a relação existente entre o direito interno a partir do 

paradigma da Teoria do Poder Constituinte – analisando complementarmente o seu histórico 

bem como o Poder Reformador e suas possibilidades de atuação, inclusive procedimentos 

informais de mudança da Constituição – com a decisão da Corte Interamericana de Direitos 

Humanos no Caso 11.552 – Julia Gomes Lund e Outros (Guerrilha do Araguaia) buscando 

fundamentos teóricos político-jurídicos a partir da Arguição de Descumprimento de Preceito 

Fundamental n. 153 para justificar a necessidade de um pleno desempenho da Justiça de 

Transição às lutas políticas ocorridas no Brasil no período de 1964 a 1985 para o devido 

reconhecimento do direito à reparação, memória e verdade. 

Palavras-chave: Teoria do Poder Constituinte; Corte Interamericana de Direitos Humanos; 

Direito à reparação, memória e verdade.  

 

ABSTRACT 

This study aims to report the relationship between the law from the paradigm of the Theory of 

Constitutional Power - in addition to analyzing its history and the Reformer Power and its 

possibilities of action, including informal procedures to change the Constitution - with the 

decision of the Inter-American Court of Human Rights in Case 11552 - Julia Gomes Lund 

and other (Guerrilla do Araguaia) seeking theoretical political-legal from the claim of Ação de 

Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153 to justify the need for optimal performance 

of the Transitional Justice to the political struggles that occurred in Brazil from 1964 to 1985 

for due recognition of the right to repair, memory and truth. 

                                                 
1 Mestre em Direito e Garantias Fundamentais pela FDV/ES, Especialista em Direito e Cidadania: Gestão de 
Cidades pelas Faculdades Integradas de Caratinga – FIC/MG, Bacharel em Direito pelas Faculdades Integradas 
de Caratinga – FIC/MG, Professora e Coordenadora do Núcleo de Trabalho de Conclusão de Curso e Pesquisa 
do Curso de Direito das Faculdades Unificadas Doctum – Teófilo Otoni. 
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Keywords: Constitutional Power Theory; Inter-American Court of Human Rights; Right to 

repair, memory and truth. 

 

1 TEORIA DO PODER CONSTITUINTE 

 

O aporte teórico trazido pelo abade Emmanuel Joseph Sieyès (1748-1836) em sua 

obra fundamental A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État?2 é de suma 

importância para a compreensão da Teoria do Poder Constituinte, pois traça a distinção entre 

poder constituinte e poder reformador e ainda traz a proposta de igualdade de direitos do povo 

(Terceiro Estado) em relação ao clero e a nobreza, que formavam as ordens privilegiadas. 

Sieyès não tinha formação jurídica e tampouco o escopo do desenvolvimento de uma teoria 

científica, mas unicamente política.  

O pensamento de Sieyès está inserido num contexto de busca de uma tradição 

política para modernizar a sociedade no período da Revolução Francesa3.  Sua obra tem curso 

a partir de três perguntas que são respondidas por ele durante o opúsculo: I. O que é o 

Terceiro Estado? Tudo; II. O que tem sido o Terceiro Estado? Nada; III. O que pretende ser? 

Alguma coisa. Na busca pelas respostas Sieyès desenvolve importante conceito de nação4 

como ente independente e acima do direito positivo, bastando a vontade daquela para 

modificar este. Tal direito pertence à nação independente de qualquer forma e condição5, não 

sendo admitida a divisão entre clero, nobreza e povo.  

Sua teoria pode ser dividida em duas fases6: na primeira era ressaltada a dimensão 

política do poder constituinte, caracterizados pela titularidade pela nação e sua ilimitação. A 

dimensão jurídica aparece na segunda fase, onde Sieyès trata do afastamento da participação 

popular, a transformação do poder constituinte em poder de revisão e a substituição daquele 

                                                 
2 A obra em comento foi uma contribuição para a campanha de convocação dos Estados Gerais por ocasião da 
autorização aos franceses para apresentação de suas concepções sobre a reforma do Estado, totalizando cerca de 
quarenta mil cahiers de doleances. Sieyès ainda apresentou mais três opúsculos: Essai sus lês Privilèges, Vues 
sur lês Moyens d’execution dont les Représentants de la France Pourront Disposer em 1789 e Delibérations à 
Prende dans as Assemblées. SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État? 
4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001. Prefácio de José Ribas Vieira, p. XIX e XX.  
3 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État? 4. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2001. Prefácio de José Ribas Vieira, p.XVI.   
4 “A nação se forma unicamente pelo direito natural. O governo, ao contrário, só se regula pelo direito positivo. 
A nação é tudo o que ela pode ser somente pelo que ela é. Não depende de sua vontade atribuir-se mais ou 
menos direitos que ela tem.” SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État? 
4. ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2001.p. 49.  
5 SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A Constituinte Burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État? 4. ed. Rio de Janeiro: 
Lumen Júris, 2001. p. 55.  
6 JEVEAUX, Geovany Cardoso. Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 2008. 
p. 86.  
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pelo controle de constitucionalidade tendo em vista a mudança em suas ideias originárias 

conforme a conveniência do momento seguindo a Revolução Francesa. Resta demonstrado na 

segunda fase a importância da existência de um órgão especificamente competente para 

realizar o controle de constitucionalidade, prescindindo assim da permanência dos trabalhos 

do poder constituinte após a concepção do texto constitucional. 

A aplicação da teoria de Sieyès é mais relevante para países que, ao contrário dos de 

tradição anglo-saxã, guardavam o poder de revisão como uma atribuição do poder 

constituinte, onde uma nova constituição é feita a cada pequena alteração política ou 

econômica. É o exemplo do Brasil que desde primeira constituição após sua independência de 

Portugal em 1824, entre mudanças de formas de governo e golpes, outorgas e promulgações, 

existiram, incluindo a Constituição de 1988 ainda em vigor, mais seis constituições.  

A organização fundamental da ordem jurídica positiva é iniciada com a 

Constituição, que é obra do poder constituinte. São encontradas na doutrina pelo menos duas 

teorias a respeito da natureza do poder constituinte. A teoria do poder constituinte jurídico, 

conduzida por Georges Burdeau, parte da premissa que o poder constituinte tem capacidade 

para dar origem a uma nova ordem jurídica.  

 
Burdeau localiza o poder constituinte originário no ponto de conexão entre a 
Política e o Direito, entre a turbulência das forças sociais e a serenidade dos 
procedimentos, entre a desordem revolucionária e a ordem dos regimes 
estabelecidos. A insubordinação é inerente a esse poder rebelde ao preordenamento 
jurídico e político. Não se submete a uma Constituição anterior, pois está acima da 
Constituição, como o criador em face da criatura7. (grifos do autor) 
 

Segundo tal teoria, o novo Direito antecede ao próprio Estado, pois é a Constituição, 

fruto do poder constituinte, que estabelecerá a partir do momento de sua elaboração as 

funções do Estado, seus órgãos, competências e poderes sem estar condicionada a nenhuma 

norma jurídica anterior, negando, dessa maneira, a transcendência entre as Constituições. 

Depois de criada a nova Constituição, a existência do poder constituinte não é mais necessária 

sendo que uma vez produzida a norma superior, todas as outras normas infraconstitucionais 

posteriores deverão obedecer aos seus dispositivos, ou se anteriores, serem recepcionadas para 

garantir sua validade jurídica.     

A segunda teoria, partindo dos aportes de Carré de Malberg, considera que o poder 

constituinte tem natureza política, pré-jurídica, o que condiciona todas suas alterações futuras. 

Considerando ser a Constituição nova uma repetição da ideia rousseauniana do Contrato 

                                                 
7 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3. ed. rev., atual e ampl. Belo Horizonte, Del Rey: 2002. p. 
29. 
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Social, no qual é necessário para sua formação a anuência e o acordo entre todos, o poder 

constituinte é entendido como reflexo da representação política que o compõe, sendo assim 

imprescindível a existência de uma Constituição que determine a origem e o transcurso deste 

poder inovador. 

Sua grande crítica fundamenta-se na concepção de que “não se pode conceber o 

Direito fora do Estado e, por isso, é inútil investigar o fundamento ou a gênese jurídica do 

Estado, que, sendo a fonte do Direito, não pode ter ao mesmo tempo sua fonte no Direito8”. 

Carré de Malberg admite a existência de preceitos morais superiores às leis positivadas bem 

como reconhece a transcendência da nova Constituição, uma vez que ela não guarda nenhuma 

relação jurídica com os acontecimentos anteriores.  

As conclusões9 tiradas desta teoria elucidam que entre a nova Constituição e a 

antiga não existe nenhuma relação jurídica, mas somente uma solução de continuidade na 

qual o poder constituinte exercerá o poder conferido pelo povo para preencher o intervalo 

entre as Constituições. Ressalta ainda que a formação do Estado é uma questão de fato e não 

de Direito uma vez que o seu surgimento se dá por revoluções ou golpes de Estado, que não 

são objetos da Ciência do Direito Público.  

A segunda conclusão é uma elaboração intelectual no sentido de tentar que o jurista 

se concentre no poder constituinte como modo de reforma pacífica da Constituição em vigor. 

Considera que a reforma da Constituição pode ser mais ou menos extensa, total ou parcial. 

Dessa forma, a Constituição nova nascerá de uma revisão total da antiga, sem solução de 

continuidade, sendo para isso observadas as regras da Constituição anterior. 

Para definir a titularidade do poder constituinte é necessário que seja observado o 

contexto histórico e político em que determinada sociedade vive10. Na Idade Média, a 

titularidade recaía sobre a vontade de Deus e, durante a monarquia absolutista, na figura do 

monarca. Após a Revolução Francesa, a titularidade do poder constituinte passou a pertencer 

à nação ou povo11. Apesar de ser o titular do poder constituinte, o povo acaba por exercer essa 

                                                 
8 MALBERG, Carré de. Contribuition a la théorie générale de l’État. Paris. Réimpression de Centre Nacional de 
La Recherche Scientifique, 1962, t.2. p. 497-498 apud HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3. ed. 
rev., atual e ampl. Belo Horizonte, Del Rey: 2002. p. 31.  
9 HORTA, Raul Machado. Direito Constitucional. 3. ed. rev., atual e ampl. Belo Horizonte, Del Rey: 2002. p. 
31. 
10 “Assim, a problemática da titularidade do Poder Constituinte é, em grande parte, uma problemática ideológica, 
porque está intimamente ligada à concepção política predominante num determinado momento. Hoje, a opinião 
esmagadoramente predominante é a de que o supremo poder, num Estado, pertence ao povo; a soberania é do 
povo; portanto, o Poder Constituinte é do povo”. FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 30.  
11 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22.ed. São Paulo, Malheiros: 2008.p. 158. 
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titularidade apenas passivamente12, uma vez que a vontade constituinte é manifestada apenas 

por uma elite da sociedade, conforme observa Walber de Moura Agra:  

 
Nominalmente, a titularidade pertence ao povo; contudo, materialmente, isto não 
ocorre. Várias vezes a vontade popular tem sido substituída pela vontade de 
pequenos grupos de poder, de ditadores, lideres messiânicos, que exercem o poder 
em seu nome, para implementar medidas que agravam a situação, em conseqüência 
da pressão resultante do poder econômico, da interferência da mídia, da alienação 
política, por exemplo. Formalmente, há uma unanimidade na titularidade popular, 
mas materialmente ela pertence a autores outros, que não o povo. 13 
 

Ainda, o poder constituinte pode ser expresso de duas formas: pela outorga ou por 

Convenção ou Assembleia constituinte14. A outorga está ligada a manifestações autoritárias 

de poder, ocorrendo quando a Constituição é declarada unilateralmente por quem detém o 

poder. Por outro lado, a Convenção ou Assembleia Constituinte é o resultado da representação 

popular, onde será debatida e votada a nova Constituição.  

De acordo com sua concepção jurídica, o poder constituinte compreende três 

características15: é inicial, ilimitado e incondicionado. É inicial porque é ele quem dá origem à 

base da ordem jurídica de um país ao instituir a Constituição. É a partir dela que serão 

instituídos os demais poderes, organização do Estado e princípios fundamentais que devem 

ser respeitados por todo o ordenamento jurídico. É ilimitado porque não sofre quaisquer 

restrições de direito positivo. Como o poder constituinte não está subordinado a nenhuma 

interferência normativa, é ele quem dá início ao ordenamento, tem ampla margem para 

estipular de forma própria para preencher a lacuna normativa da Constituição. Conforme 

ressalta Luís Roberto Barroso: 

 
É o próprio constituinte originário quem regula o processo de criação de novas 
normas constitucionais, bem como determina o conteúdo que possam ter. Quando a 
sucessão da ordem constitucional se dá com observância das regras vigentes, 
afirma-se que, apesar da alteração normativa, houve continuidade formal do direito 
constitucional, porque as novas normas se reconduzem, jurídica e politicamente, à 
ordem precedente. Ao revés, fala-se em descontinuidade formal quando uma nova 
ordem constitucional implica ruptura, revolucionária ou não, com a ordem 
constitucional anterior. Já o conceito de descontinuidade material identifica-se com 
a situação em que, além da ocorrência de uma ruptura formal (ou eventualmente 
sem ela), verifica-se também uma ‘destruição’ do antigo poder constituinte por um 
novo poder constituinte, ‘alicerçado num título de legitimidade substancialmente 
diferente do anterior’16. 

                                                 
12 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 31. 
13 AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre, Sergio 
Antonio Fabris Editor: 2000. p. 91. 
14 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p.63/67.  
15 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 187 e 
227/228 
16 BARROSO, Luiz Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição. 6ª ed., 4ª tiragem, São Paulo: Saraiva, 
2008. p. 62/63. 

11302



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
A última característica do poder constituinte é ser incondicionado, cuja expressão é 

decorrente de sua ilimitação. Assim, por não estar subordinado a qualquer norma preexistente 

ou requisitos formais juridicamente previstos, o poder constituinte poderá agir da maneira que 

melhor lhe aprouver para garantir o cumprimento de sua função.  

O fruto do poder constituinte será uma nova Constituição que, via de regra, 

substituirá a antecedente, fazendo com que esta perca sua validade e eficácia. É importante 

ressaltar os efeitos que essa nova Constituição terá em relação à Constituição e legislação 

ordinária anteriores e, ainda, sobre os direitos adquiridos.  

Com respeito aos efeitos sobre a Constituição anterior, se adotada a teoria da 

revogação constitucional, de maneira contraposta à tese da recepção, a única Constituição 

válida e eficaz será a mais recente, realizada pelo poder constituinte, pois estão no mesmo 

plano. Por outro lado, para a teoria da desconstitucionalização somente deixarão de ser válidas 

e eficazes as normas materialmente constitucionais17.  As normas formalmente constitucionais 

presentes no texto anterior não perderiam a eficácia, mas seriam desconstitucionalizadas e 

consideradas como normas ordinárias. Referida teoria é passível de críticas18, posto que as 

normas formalmente constitucionais só podem ser assim consideradas após interpretação, 

sendo que nem sempre se conseguirá chegar a um consenso sobre a sua denominação; 

ademais, o Supremo Tribunal Federal adotou a teoria da revogação, que consiste em revogar 

automaticamente os textos infraconstitucionais anteriores à nova Constituição na hipótese de 

serem com ela incompatíveis; e ainda, a teoria do silêncio relevante ou eloquente instrui que a 

não manifestação de uma Constituição acerca de matéria que anteriormente era tratada 

constitucionalmente significa que ela não mais pertence ao mundo jurídico, sendo considerada 

contrária ao novo texto constitucional.  

Quando a legislação ordinária anterior não for incompatível com as normas da nova 

Constituição, será recepcionada e considerada válida e eficaz. Caso a nova Constituição 

disponha, de modo explícito, diversamente do conteúdo da norma ordinária, é impossível 

apreciar a recepção. Na hipótese de perda de eficácia da Constituição nova por sua 

                                                 
17 “As normas que são materialmente constitucionais são aquelas que dizem respeito à organização política 
formal do Estado, ou seja, forma de Estado, forma de governo, estruturação dos órgãos fundamentais, modo de 
escolha ou de designação para composição de tais organizações e o reconhecimento dos direitos e garantias 
fundamentais, que operam como limite do poder público. E, ao lado dessas regras materialmente constitucionais, 
as Constituições conteriam outras regras, que não teriam matéria constitucional, que seriam apenas formalmente 
constitucionais.” FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
p..92.  
18 JEVEAUX, Geovany Cardoso. Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. p. 99/100 
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substituição por outra que não tenha incompatibilidade com a legislação ordinária anterior, 

tais normas não recuperam sua validade, uma vez que a Lei de Introdução ao Código Civil, 

Decreto-lei n.4.657, de 04 de setembro de 1942 prevê em seu art. 2º, §3º que “salvo 

disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora perdido a 

vigência”, ou seja, é necessária a  previsão expressa para que ocorra a repristinação.    

 

3 PODER REFORMADOR 

 

O poder reformador encontra na doutrina diversas denominações: Poder Instituído 

ou Poder Constituinte Derivado; competência constituinte derivada ou Poder Constituinte de 

segundo grau; Poder Constituinte Reformador; Poder Constituinte Constituído; Competência 

Reformadora. De modo diferente do poder constituinte, o poder reformador tem natureza 

jurídica determinada, posto que é constituído e limitado por aspectos jurídicos determinados 

pelo poder constituinte presentes na Constituição.  

O titular do poder reformador é o Poder Legislativo19, que possui em suas 

qualificações, juntamente com a função legislativa ordinária, a função reformadora. Apesar de 

estarem concentradas em um mesmo poder e exercidas pelo Congresso Nacional, tais funções 

não se confundem. A função legislativa típica é de editar espécies normativas, que se 

encontram restritas ao âmbito infra-constitucional. Tais normas devem estar em consonância 

com o disposto na Constituição, mas elas não têm o poder de modificar o texto constitucional.  

Em sua função reformadora, o Poder Legislativo atuará para adequar o texto 

constitucional à realidade do país, sempre na tentativa de garantir uma notável legitimidade 

social, posto que é realizada pelos representantes eleitos pelo povo. Para efetivação de 

quaisquer alterações, que devem ser feitas por meio de emendas à Constituição, é necessário 

um quórum de 3/5 de votos no Senado Federal e na Câmara dos Deputados. As mudanças 

realizadas por esta função têm o mesmo status de norma constitucional do texto originário.  

O quórum especial de 3/5 dos votos das Casas Legislativas necessário para reformas 

ao texto constitucional se justifica para sustentar a concepção de Constituição Rígida quanto 

ao seu modo de alteração, sendo que as modificações em seu corpo devem ser realizadas de 

maneira mais dificultosa do que as outras normas legislativas, garantindo assim sua 

supremacia, solidez e estabilidade.  

                                                 
19 AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder reformador. Porto Alegre, Sergio 
Antonio Fabris Editor: 2000. p.127/128  
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Derivação, subordinação e condicionamento são as características do poder 

reformador.20 O poder reformador é derivado porque resulta da criação pelo poder 

constituinte, de onde extrai sua competência e valores constitucionais. É de sua derivação que 

decorrem as suas outras características. 

Em relação à subordinação, o poder reformador é limitado pelas normas 

estabelecidas na Constituição pelo poder constituinte. Os limites podem ser explícitos ou 

implícitos, mas não retiram a possibilidade de alteração da Constituição pelo poder 

reformador, podendo ele agir amplamente dentro das demarcações a ele impostas.   

A última característica diz respeito ao condicionamento do poder reformador. 

Significa que ele tem seu exercício sujeito às condições formais previamente estabelecidas no 

texto constitucional pelo poder constituinte para a realização de modificações na Constituição.   

A emenda à Constituição é o instrumento de modificação da Constituição da 

República previsto pelo legislador constituinte, sendo considerada uma via permanente de 

reforma constitucional21. Assim, a emenda tem por objetivo realizar a adequação do texto 

inicial com as mudanças ocorridas na sociedade, para que seja resguardada a eficácia da 

Constituição.  

O processo legislativo da emenda pode ser iniciado conforme previsto no art. 60, 

caput, mediante proposta de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou 

do Senado Federal; do Presidente da República; e de mais da metade das Assembleias 

Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 

relativa dos seus membros.  

Após a proposição, a emenda deverá ser discutida e votada em cada Casa do 

Congresso Nacional, em dois turnos. A emenda será aprovada se obtiver, em cada Casa e em 

cada turno, três quintos dos votos dos respectivos membros, sendo promulgada pelas Mesas 

da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, com o respectivo número de ordem.  

Ainda, seguindo o procedimento legislativo de reforma do texto constitucional 

conforme previsão no art. 60, §5º, a emenda à Constituição rejeitada ou havida por 

prejudicada não pode ter a matéria constante da proposta inicial como objeto de nova proposta 

durante a mesma sessão legislativa.  

                                                 
20 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. O Poder Constituinte. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 111; 
PEDRA, Adriano Sant’Ana. A Constituição viva: poder constituinte permanente e cláusulas pétreas. Belo 
Horizonte: Mandamentos, 2005. p. 77/78; AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao 
poder reformador. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor: 2000. p. 131/132.   
21 BONAVIDES, Paulo. Curso de Direito Constitucional. 22.ed. São Paulo, Malheiros: 2008.p.207/208.  
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Ao atender a estes requisitos, as alterações trazidas pelo poder reformador farão o 

texto constitucional adquirir maior força normativa desde que haja uma busca pela pretensão 

de eficácia da Constituição, necessitando estar sempre à procura de sua legitimação.  Dessa 

maneira, a situação fática regulada pela reforma constitucional conquista seu significado 

próprio, mas toda a Constituição continua a ter sua existência dependente da realidade 

conforme ressalta Konrad Hesse:  

 
Graças à pretensão de eficácia, a Constituição procura imprimir ordem e 
conformação à realidade política e social. Determinada pela realidade social e, ao 
mesmo tempo, determinante em relação a ela, não se pode definir como 
fundamental nem a pura normatividade, nem a simples eficácia das condições 
sócio-políticas e econômicas. A força condicionante da realidade e a normatividade 
da Constituição podem ser diferençadas; elas não podem, todavia, ser 
definitivamente separadas ou confundidas22.  
 

A reforma da Constituição deve ser realizada mediante de uma adequação 

harmoniosa com uma determinada realidade baseada principalmente nos fatores sociais, 

políticos e econômicos para que seja garantida a força normativa da Constituição e sua 

eficácia jurídica, sobretudo nos momentos em que o Estado e a sociedade passarem por 

períodos de desequilíbrio e agitação. As limitações expressas e tácitas ao poder reformador 

incidem sobre as emendas à Constituição para balizar as modificações realizadas no texto 

constitucional. 

Se as reformas à Constituição forem realizadas de maneira freqüente e indistinta 

podem trazer uma maior dificuldade para sua aplicação, contribuindo assim para aumentar em 

toda a sociedade o descrédito no resultado verdadeiro da Constituição e gerar uma 

insegurança jurídica. Resta lembrar que as alterações no texto constitucional também irão 

requerer uma necessária atualização doutrinária e jurisprudencial.  

 

3.1 LIMITES AO PODER REFORMADOR 

 

3.1.1 Limitações expressas  

 

As limitações expressas ao poder de reforma estão consignadas categoricamente no 

próprio texto constitucional. Os obstáculos previstos pela norma superior para a realização das 

alterações constitucionais são divididas em três ordens: as limitações temporais, 

circunstanciais e materiais.  

                                                 
22 HESSE, Konrad. A força normativa da Constituição. Tradução de Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Sergio Antonio Fabris Editor, 1991. p. 15.  
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A limitação temporal é concernente ao espaço temporal determinado pelo legislador 

Constituinte para que o texto constitucional original seja reformado. Esta reforma tem como 

objetivo adequar a Constituição à realidade, no caso da redação de alguns de seus dispositivos 

não corresponderem ao esperado, conforme determinado quando da sua regulamentação.  

No caso da Constituição da República de 1988, a limitação temporal foi chamada de 

“revisão” e está presente no art. 3º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que 

determinava que a revisão constitucional fosse realizada após cinco anos, contados da 

promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso 

Nacional. Assim, como a Constituição da República foi promulgada em 05 de outubro de 

1988, o prazo para revisão constitucional expiraria em 05 de outubro de 1993. Entrementes, 

foram publicadas quatro emendas à Constituição, mas nenhuma com o caráter de revisão, e 

sim seguindo o rito ordinário de emenda à Constituição.  

Tendo em vista que as primeiras emendas de “revisão” foram realizadas pelo 

procedimento legislativo de emenda comum contido no art. 60 da Constituição da República, 

que além da restrição para iniciativa (de um terço, no mínimo dos membros da Câmara dos 

Deputados ou do Senado Federal, do Presidente da República e de mais da metade das 

Assembleias Legislativas das unidades da Federação, manifestando-se, cada uma delas, pela 

maioria relativa de seus membros), ainda prevê a sua aprovação após discussão e votação em 

cada casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando aprovada se obtiver, em 

ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros, mais rigoroso do que o previsto no 

art. 3º do Ato de Disposições Constitucionais Transitórias, elas não devem ser tidas como 

inconstitucionais. As emendas de revisão assim devidamente intituladas somente foram 

promulgadas entre 1º de março e 07 de junho de 1994.     

Por sua vez, as limitações circunstanciais ao poder reformador estão previstas no art. 

60, §1º, da Constituição da República de 1988 determinando que o seu texto não poderá ser 

emendado na vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio. Tal 

limitação é necessária para impedir alterações desmedidas e excessivas no texto 

constitucional, prevenindo, principalmente, mudanças intensas na estruturação dos poderes do 

Estado.  

 

As mudanças estruturais devem ser realizadas em momento de serenidade e não em 
circunstâncias em que as paixões políticas possam impedir a construção de decisões 
mais amadurecidas e duradouras, que criam obstáculo à continuidade do Estado 
acima das questões governamentais e partidárias23. 

                                                 
23 Revista de informação legislativa. P.10. constituição de 1988 e reformas.  
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A intervenção federal da União nos Estados tem como objetivo evitar que situações 

críticas coloquem em risco a segurança do Estado, o equilíbrio federativo, as finanças 

estaduais e a estabilidade da ordem constitucional24. Para defesa do Estado será autorizada 

intervenção federal para manter a integridade nacional e repelir invasão estrangeira (art. 34, I 

e II, 1ª parte). Em relação à preservação do princípio federativo, a intervenção poderá ser dada 

para repelir invasão de uma unidade da Federação em outra, pôr termo a grave 

comprometimento da ordem pública e garantir o livre exercício de qualquer dos Poderes nas 

unidades da Federação (art. 34, II, 2ª parte, III e IV).  

Para a defesa das finanças estaduais (art. 34, V) poderá haver intervenção com o 

objetivo de reorganizar as finanças da unidade da Federação que suspenderem o pagamento 

da dívida fundada por mais de dois anos consecutivos, salvo motivo de força maior e deixar 

de entregar aos Municípios receitas tributárias fixadas pela Constituição, dentro dos prazos 

estabelecidos por lei. Por último, a intervenção federal poderá ser autorizada para manter a 

ordem constitucional, assegurando a observância dos princípios da forma republicana, sistema 

representativo e regime democrático; direitos da pessoa humana; autonomia municipal; 

prestação de contas da administração pública, direta e indireta e aplicação do mínimo exigido 

da receita resultante dos impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na 

manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde.   

A intervenção como limite circunstancial é restrita à federal, realizada pela União 

nos Estados, não abarcando a intervenção realizada nos municípios pelo Estado e pela União 

nos municípios localizados nos Territórios. O Estado de Defesa poderá ser decretado pelo 

Presidente da República, após ouvidos o Conselho de República e o Conselho de Defesa 

Nacional, conforme previsão constitucional para preservar ou prontamente restabelecer, em 

locais restritos e determinados, a ordem pública ou a paz social ameaçada por grave e 

iminente instabilidade institucional ou atingida por calamidades de grandes proporções de 

natureza (art. 136).  

A duração do Estado de Defesa não será superior a trinta dias, podendo ser 

prorrogado uma vez, por igual período, se as razões que o justificaram persistirem (art. 136, 

§2º). Durante este tempo alguns direitos individuais poderão ser restritos, tais como o direito 

de reunião, ainda que exercida no seio das associações e o sigilo de correspondência e de 

comunicação telegráfica e telefônica. (art. 136, I) 

                                                 
24 SILVA. José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 24.ed. São Paulo, Malheiros, 2005. p.485. 
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O Estado de Sítio também poderá ser decretado pelo Presidente da República 

quando as medidas tomadas durante o Estado de Defesa forem ineficazes, permanecendo a 

comoção grave de repercussão nacional e na hipótese de declaração de estado de guerra ou 

resposta a agressão armada estrangeira (art. 137). Na vigência do Estado de Sítio a restrição 

de direitos individuais é mais ampla (art. 139), chegando, por exemplo, a limitar a liberdade 

de locomoção e a inviolabilidade da correspondência, o sigilo das comunicações, a prestação 

de informações e a liberdade de imprensa, radiodifusão e televisão.  

Tendo em vista tais situações extraordinárias25, o legislador constituinte originário 

optou por limitar a possibilidade de reforma da Constituição na vigência de intervenção 

federal, Estado de Defesa e Estado de Sítio para evitar que medidas restritivas de direito 

tomadas com caráter temporário passassem a vigorar com ânimo definitivo.  

Por último, as limitações materiais ao poder de reforma estão expressamente 

previstas na Constituição da República de 1988 no art. 60, §4º, que determina que não poderá 

ser objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de 

Estado; o voto direto, secreto, universal e periódico; a separação dos Poderes e os direitos e 

garantias individuais.  

São limitações ao objeto da reforma, ao conteúdo da emenda constitucional, que o 

legislador constituinte determinou como imutável com o objetivo de garantir a indispensável 

estabilidade e segurança jurídica ao texto constitucional. Estão relacionadas diretamente com 

o conteúdo ideológico da Constituição e às suas características e finalidades essenciais, sendo 

que as reformas nesses conteúdos poderiam ser consideradas como afronta ao próprio Estado 

Democrático de Direito constitucionalmente estabelecido.  

As reformas no texto constitucional ao obedecer ao limites materialmente impostos 

permitem que os valores expressos na Constituição e os princípios que dão a ela orientação 

não sejam nulificados, ao mesmo tempo em que possibilita a modificação de maneira parcial 

para adequar o seu conteúdo aos anseios de toda uma sociedade.  

A imutabilidade de tais preceitos, denominados cláusulas pétreas, demonstra que a 

rigidez da Constituição deve ser considerada como importante instrumento jurídico para 

coibir a atuação do poder reformador de maneira ilimitada, sendo assim justificado que o 

procedimento legislativo previsto para as emendas constitucionais seja mais complexo do que 

                                                 
25 As limitações circunstanciais são fatores imperantes em um dado momento histórico, que afrontam o princípio 
da segurança jurídica e que, com isto, impedem a modificação da Constituição. A estabilidade constitucional 
propicia o funcionamento do sistema, possibilitando o desenvolvimento das relações jurídicas consoante a 
progressão das interações sociais. AGRA, Walber de Moura. Fraudes à Constituição: um atentado ao poder 
reformador. Porto Alegre, Sergio Antonio Fabris Editor: 2000. p. 167.  
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as alterações e criações de leis infraconstitucionais, atendendo à estrutura escalonada do 

ordenamento jurídico pátrio.   

Ao inserir nas limitações materiais previstas no texto constitucional a expressão 

“tendente a abolir”, o legislador constituinte quis preservar o núcleo fundamental de propostas 

de emenda à Constituição que, incluindo a possibilidade de alteração por via indireta, 

tivessem em vista o encaminhamento para a retirada de qualquer um de seus dispositivos com 

proteção constitucionalmente dispensada pelas cláusulas pétreas do art. 60, §4º. 

O entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a preservação dos limites 

materiais ao poder reformador pode ser verificado na Ação Direta de Inconstitucionalidade 

466-2/DF proposta pelo Partido Socialista Brasileiro, PSB, pretendendo o reconhecimento da 

inconstitucionalidade da proposta de emenda à Constituição que tinha por objetivo a 

realização de um plebiscito para instituição de pena de morte. Tendo em vista a inexistência 

de “lei ou ato normativo federal ou estadual” para ser objeto de controle por ação direta de 

inconstitucionalidade e a inexistência o sistema de controle jurisdicional preventivo de 

constitucionalidade, em abstrato, não houve como realizar um controle de constitucionalidade 

em sede concentrada, posto que a proposta de emenda à Constituição ainda não é um ato 

normativo.  

Apesar de não conhecer da ação direta em tela, o Supremo Tribunal Federal 

ressaltou a importância das limitações materiais explícitas ao poder reformador demonstrando 

também a possibilidade de controle de constitucionalidade em relação às emendas à 

Constituição. A emenda enquanto proposta é apenas um ato sem qualquer normatividade, 

somente ingressando no ordenamento jurídico após sua aprovação. Ao ingressar na 

Constituição, o fruto do poder reformador passa a ser considerado preceito constitucional da 

mesma hierarquia das normas constitucionais determinadas pelo poder constituinte.  

A interpretação limitadora em relação ao poder reformador quanto ao objeto das 

emendas à Constituição deve ser realizada para garantir que os valores fundamentais trazidos 

pelas cláusulas pétreas não sejam banidos ou que das alterações resultem uma intensa 

mudança da identidade da Constituição e do Estado.  

Na tentativa de garantir a função contínua da Constituição na ordem jurídica 

fundamental do Estado Democrático de Direito, não há impedimento para que o legislador 

reformador torne mais amplo o rol das cláusulas pétreas pelo emprego de emendas à 

Constituição de matérias que forem tidas como de proteção necessária, como forma de 

atender aos anseios da sociedade. 
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Dessa maneira, a Constituição da República de 1988 não proíbe o legislador 

constituinte reformador de tratar completamente das matérias consideradas como cláusulas 

pétreas. A expressa previsão constitucional tem por objetivo proteger a retirada de preceitos 

relativos à organização e estrutura do Estado e proteger os direitos e garantias fundamentais 

quanto à sua própria substância, não impedindo que as alterações que venham aprimorar as 

disposições constitucionais já existentes.  

 

3.1.2 Limitações tácitas  

 

As limitações tácitas são aquelas que podem ser deduzidas do poder reformador por 

sua própria circunscrição e restrição em relação ao poder constituinte, sendo agrupadas quanto 

à extensão; ao procedimento; aos princípios políticos e aos direitos fundamentais26.  

Quanto à extensão, tal limitação corresponde à impossibilidade de modificação total 

da Constituição, mesmo que realizada por várias reformas parciais, uma vez que tal alteração 

completa corresponde à finalidade essencial do poder constituinte. Além das limitações 

materiais explícitas, algumas normas materialmente constitucionais não podem ser 

modificadas sem que isso prejudique o conteúdo total da Constituição.  No que tange às 

normas formalmente constitucionais, uma vez que não são essenciais para a Constituição, 

podem livremente ser objeto de reforma pelo poder reformador.  

Em relação ao procedimento, não poderia o poder reformador modificar o modo 

estabelecido pelo poder constituinte para reforma da Constituição, pois tal sistema somente 

poderia ser alterado pelo poder que foi responsável por sua criação. Ainda corresponde à 

proteção da Constituição para que não seja reformada por via diversa das previstas na 

competência do poder reformador, pois senão estaria frente ao paradoxo da revisão de uma 

emenda dupla na hipótese de surgir uma emenda constitucional que modifique e flexibilize o 

procedimento reformador para que venha uma segunda transformar situações não amparadas 

pela maioria exigida originariamente.  

Assim, o texto constitucional estaria fazendo desaparecer a legalidade do poder 

constituinte e do reformador, destruindo o processo legislativo especialmente previsto para a 

reforma da Constituição. Caso a dupla revisão fosse permitida por previsão legal, a 

Constituição estaria comprometendo dessa maneira a sua própria legitimidade.  

                                                 
26 JEVEAUX, Geovany Cardoso. Direito Constitucional – Teoria da Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 
2008. p. 97/98.  
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Qualquer mudança nos princípios políticos da Constituição revelaria uma alteração 

na própria caracterização original do Estado que por ela é regido.  O art. 1º da Constituição da 

República de 1988 consagra como princípios a união indissolúvel dos Estados, Municípios e 

do Distrito Federal que formam a República Federativa do Brasil, bem como a constituição de 

um Estado Democrático de Direito, não podendo ser passíveis de modificação pelo poder 

reformador.  

Os direitos e garantias individuais estão expressamente protegidos pela limitação 

material constante do art. 60, §4º, que não inclui em seu texto os direitos coletivos e difusos. 

Tendo em vista que os direitos fundamentais gozam de uma proteção anterior ao Estado e à 

Constituição, eles são tacitamente amparados de serem suprimidos ou limitados pelo poder de 

reforma.  

 

3.1 MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

 

A mutação constitucional é um processo informal de mudança da Constituição sem 

alteração no texto expresso, sendo realizada valendo-se de declarações de novos sentidos e 

alcance das disposições constitucionais em um determinado momento. Assim, a mutação 

constitucional modifica e transforma a Constituição de modo diferente do realizado pelo 

poder reformador, uma vez que não há nenhuma alteração no texto constitucional primitivo. 

Ao comparar a modificação da Constituição por intermédio da reforma e da mutação 

constitucional sem a utilização de qualquer poder, Jellinek elucida: 

 

Por reforma da Constituição entendo a modificação dos textos constitucionais 
produzida por ações voluntárias e intencionais. E por mutação da Constituição, 
entendo a modificação que deixa indene seu texto sem alterá-lo formalmente pela 
produção de atos que não são acompanhados pela intenção ou consciência de tal 
mutação27·. (tradução nossa)  
 

Deste modo, Jellinek traz a influência da força normativa do fático, localizando a 

mutação constitucional na ligação entre o direito e a realidade, uma vez que as alterações 

constitucionais são operadas inconscientemente pela força incontrolável dos acontecimentos 

fáticos, sem que haja alguma espécie de poder influenciando direta ou indiretamente em tais 

modificações.   

                                                 
27 “Por reforma de la Constitución entiendo la modificación de los textos constitucionales producida por 
acciones voluntarias e intencionadas. Y por mutación de la Constitución, entiendo la modificación que deja 
indemne su texto sin cambiarlo formalmente que se produce por hechos que no tienen que ir acompañados por 
la intención, o consciencia, de tal mutación”. JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la Constituición. 
Madrid, Espanha: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. p. 7.  
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Dessa maneira, a norma jurídica mostra-se incapaz de controlar as alterações 

realizadas fora de seu campo de atuação restrita, não podendo indicar com precisão o seu 

destino em face dos acontecimentos e fenômenos sociais diversos. Para o referido autor, a 

força normativa dos fatos pode provocar mudanças no Estado, tendo como exemplo as 

guerras, e na Constituição, independentemente do Poder Constituinte.    

O Direito pode mudar continuamente sem que seja necessária uma mudança 

expressa da regra jurídica para adaptar-se às relações políticas que estão continuamente em 

transformação28.  A mutação constitucional não é realizada por um poder definido, tal qual a 

emenda e a revisão constitucional pelo Poder Legislativo em sua competência reformadora, 

mas suas alterações “são, em realidade, obra ou manifestação de uma espécie inorganizada do 

Poder Constituinte, o chamado poder constituinte difuso, na feliz expressão de Burdeau” 29. 

(grifos do autor) 

Não é assente na doutrina a categorização da mutação constitucional30. Anna 

Cândida da Cunha Ferraz a divide em duas espécies31: mutação por interpretação 

constitucional e mutação por costume constitucional. A primeira espécie se divide em 

legislativa, judicial e administrativa, ocorrendo quando se altera o sentido e o alcance da 

Constituição sem que haja modificação em seu texto, realizada, em regra, pelos órgãos do 

Estado em suas funções típicas e atípicas. A interpretação constitucional legislativa tem por 

objetivo atender ao disposto no texto constitucional, por meio da expedição de ato normativo, 

pelo emprego do devido processo legislativo, determinando concretamente o conteúdo da 

norma constitucional para que seja possível a sua aplicação. No Brasil a interpretação 

legislativa é realizada principalmente por meio de lei complementar.  

A interpretação constitucional judicial, desenvolvida pelo Poder Judiciário, ocorre 

na aplicação da norma constitucional para a resolução das lides nos casos concretos, bem 

como no controle de constitucionalidade das leis ou atos normativos, por via de ação ou 

incidental, pelo controle difuso ou concentrado. Quanto mais sintético e genérico for o texto 

                                                 
28 JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la Constituición. Madrid, Espanha: Centro de Estudios 
Constitucionales, 1991. p 39.  
29 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição. São Paulo: Editora 
Max Limonad, 1986. p. 10. 
30 Hsü Dau-Lin divide as espécies de mutação constitucional em quatro: mediante uma prática estatal que não 
viola formalmente a Constituição; da impossibilidade de exercer certos direitos garantidos constitucionalmente; 
da prática estatal contraditória com a Constituição e mediante interpretação. DAU-LIN, Hsü. Mutación de la 
Constituición. Oñate: Instituto Vasco de Administración Pública, 1998. p.31. Por seu turno, Jellinek classifica a 
mutação constitucional pela prática parlamentar, administrativa e jurisdicional; mediante a pratica constitucional 
e por desuso das competências estatais. JELLINEK, Georg. Reforma y Mutación de la Constituición. Madrid, 
Espanha: Centro de Estudios Constitucionales, 1991. 
31 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição. São Paulo: Editora 
Max Limonad, 1986. p.64-164 e 177-211. 
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constitucional, mais ampla será a interpretação constitucional judicial. Tal extensão também 

se dará no caso da Constituição trazer muitas limitações para a atuação dos poderes 

constituídos, principalmente ao Legislativo, uma vez que não há material constitucional que 

não possa ser levada ao exame do Poder Judiciário.  

Por sua vez, a interpretação constitucional administrativa alcança os atos de 

finalidade administrativa e política, realizada quando os órgãos exercem suas atribuições de 

natureza administrativas determinadas na Constituição. É desempenhada precipuamente pelo 

Poder Executivo. Sempre que na atividade administrativa ou política houver a aplicação de 

norma constitucional que direta ou indiretamente estenda ou restrinja o significado da 

Constituição estará sendo realizado o processo de mutação constitucional por interpretação 

constitucional administrativa.  

A segunda espécie trata do costume como processo de mutação constitucional. O 

costume jurídico tem como funções preencher lacunas e auxiliar na interpretação do Direito. 

Anna Cândida da Cunha Ferraz salienta que “permeável, por definição, à realidade e às 

transformações sociais, o costume constitucional permite silenciosa e constante adaptação da 

Constituição ao tempo e às circunstancias presentes32”. Ao realizar a integração das normas, o 

costume altera o sentido e o alcance da Constituição sem alterar o seu texto, realizando assim 

a mutação constitucional. 

 

4 O CASO DA GUERRILHA DO ARAGUAIA 

 

4.1 ESCORÇO HISTÓRICO 

 

O início do movimento da Guerrilha do Araguaia deu-se em 1966 com a chegada do 

primeiro integrante à região compreendida entre os municípios de São Domingos e São 

Geraldo do Araguaia, Pará, na margem esquerda do Rio Araguaia, na qual “sob a direção do 

Partido Comunista do Brasil (PCdoB), cerca de 70 pessoas, jovens em sua maioria, atuaram 

em resistência armada ao governo militar.”33  

A ditadura militar instaurada no Brasil pelo Golpe de Estado de 1964 apresentava-se 

como necessária para o país na defesa da nação contra o mal do comunismo, forjando assim 

uma promessa de preservação da democracia. Como consequência desse golpe militar, os 

                                                 
32 FERRAZ, Anna Cândida da Cunha. Processos Informais de Mudança da Constituição. São Paulo: Editora 
Max Limonad, 1986. p 211.  
33 BRASIL. Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos.Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. p. 195.  
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militares passaram a legislar por meios excepcionais, os Atos Institucionais, que prescindiam 

de aprovação pelo Poder Legislativo, que perdia suas forças legítimas principalmente com a 

deposição daqueles que foram legalmente eleitos. O alcance foi ainda maior na limitação dos 

direitos civis e políticos pois 

 
(...) os brasileiros deixaram de eleger seus governantes, os partidos políticos foram 
extintos, as organizações estudantis postas na ilegalidade e, em razão do rigoroso 
controle realizado sobre a atividade da imprensa, a população teve cerceadas suas 
vias institucionais de informação por meio da formalização da censura34. 
 

Com a perseguição de quem contrariasse o regime e com a extinção dos partidos 

políticos, muitos inconformados com o sistema começaram a atuar clandestinamente, não 

atendendo ao imposto pelos requisitos legais da época. Na tentativa de encontrarem um local 

seguro para estabelecer fora dos grandes centros onde eram perseguidos e obrigados a 

deixarem seus estudos e empregos, os militantes do PCdoB organizaram um grupo de 

resistência rural à ditadura militar, estabelecendo-se na região citada do rio Araguaia no 

período compreendido de 1966 a 1972. Os cerca de 70 militantes do PCdoB foram 

 
Instalados na região, vivendo como os camponeses: plantando, colhendo, caçando, 
cuidando de pequenos comércios que se restringiam à venda de produtos para 
sobrevivência mínima, como comida, remédio e bebida, também realizavam trabalho 
de assistência social à população local. Ofereciam orientações de saúde familiar, 
faziam partos, atendimentos odontológicos e compartilhavam conhecimento para 
melhorar os resultados do trabalho com a terra. Aos poucos, foram aceitos e 
reconhecidos como iguais.35 
 

As operações militares de combate à guerrilha rural foram realizadas nos anos de 

1972 a 1975, no total de nove operações realizadas que colocaram fim à Guerrilha do 

Araguaia, com prisões ilegais, desaparecimentos forçados e execuções sumárias dos 

militantes, bem como aos moradores locais que de qualquer maneira os apoiaram. Dessa 

forma, sem deixar quaisquer vestígios na região pelas Forças Armadas, o relatório 

apresentado pela Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos – CEMDP, 

informou que no final de 1974 não havia mais guerrilheiros na região, mas não esclarece 

porque os corpos dos 64 desaparecidos nunca foram entregues às famílias, cientificando 

também que alguns relatos indicam “que corpos de militantes sepultados na selva foram 

                                                 
34 KRSTICEVIC, Viviana; AFFONSO, Beatriz. A dívida histórica e o Caso Guerrilha do Araguaia na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos impulsionando o direito à verdade e à justiça no Brasil. In A anistia na era 
da responsabilização: o Brasil em perspectiva internacional e comparada. Brasília: Ministério da Justiça, 
Comissão de Anistia; Oxford University, Latin American Centre, 2011. p. 348.  
35 Idem, p. 360.  
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desenterrados e queimados36” e ainda que “há relatos de que alguns corpos teriam sido 

atirados nos rios da região"37. 

 

5 O POSICIONAMENTO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS 

HUMANOS 

 

5.1 A DEMANDA – CASO 11.552: JULIA GOMES LUND E OUTROS CONTRA A 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

 

A demanda apresentada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos perante 

a Corte Interamericana de Direitos Humanos contra a República Federativa do Brasil no caso 

da Guerrilha do Araguaia contava com os requerimentos no sentido de que se declarasse a 

responsabilidade do Estado brasileiro pela violação dos direitos estabelecidos nos artigos 3 

(direito ao reconhecimento da personalidade jurídica), 4 (direito à vida), 5 (direito à 

integridade pessoal), 7 (direito à liberdade pessoal), 8 (garantias judiciais), 13 (liberdade de 

pensamento e expressão) e 25 (proteção judicial), da Convenção Americana sobre Direitos 

Humanos, em conexão com as obrigações previstas nos artigos 1.1 (obrigação geral de 

respeito e garantia dos direitos humanos) e 2 (dever de adotar disposições de direito interno) 

da mesma Convenção. Ainda solicitou à Corte que ordene ao Estado a adoção de 

determinadas medidas de reparação, compensação e de não repetição pela detenção arbitrária, 

tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas entre militantes do PCdoB e camponeses da 

região do Araguaia ocorridas durante os anos de 1972 a 1975 no contexto da ditadura militar 

implantada no país entre 1964 a 1985.  

Tal demanda é resultado do devido trâmite ante a Comissão Interamericana de 

Direitos Humanos da apresentação da petição pelo Centro pela Justiça e o Direito 

Internacional (Cejil) e pela Human Rights Watch/Americas, aos quais se uniram como 

copeticionários o Grupo Tortura Nunca Mais do Rio de Janeiro, a Comissão de Familiares de 

Mortos e Desaparecidos Políticos do Instituto de Estudos da Violência do Estado, e a senhora 

Ângela Harkavy contra a República Federativa do Brasil pela violação aos direitos humanos 

acima relacionados tendo em vista que não houve a não implementação satisfatória das 

seguintes recomendações:  

                                                 
36 BRASIL. Direito à verdade e à memória: Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos 
Políticos.Brasília, Secretaria Especial dos Direitos Humanos, 2007. p. 199 
37 Ibidem. 

11316



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 
1. Adotar todas as medidas que sejam necessárias a fim de garantir que a Lei No 
6.683/79 (Lei de Anistia) não continue representando um obstáculo para a 
persecução penal de graves violações de direitos humanos que constituam crimes 
contra a humanidade; 
2. Determinar, por meio da jurisdição de direito comum, a responsabilidade penal 
pelos desaparecimentos forçados das vítimas da Guerrilha do Araguaia, mediante 
uma investigação judicial completa e imparcial dos fatos com observância ao devido 
processo legal, a fim de identificar os responsáveis por tais violações e sancioná-los 
penalmente; e publicar os resultados dessa investigação. No cumprimento dessa 
recomendação, o Estado deverá levar em conta que tais crimes contra a humanidade 
são insuscetíveis de anistia e imprescritíveis; 
3. Realizar todas as ações e modificações legais necessárias a fim de sistematizar e 
publicar todos os documentos relacionados às operações militares contra a Guerrilha 
do Araguaia; 
4. Fortalecer, com recursos financeiros e logísticos, os esforços já empreendidos na 
busca e sepultura das vítimas desaparecidas cujos restos mortais ainda não tenham 
sido encontrados e/ou identificados;  
5. Outorgar uma reparação aos familiares das vítimas, que inclua o tratamento físico 
e psicológico, assim como a celebração de atos de importância simbólica que 
garantam a não repetição dos delitos cometidos no presente caso e o reconhecimento 
da responsabilidade do Estado pelo desaparecimento das vítimas e sofrimento de 
seus familiares; 
6. Implementar, dentro de um prazo razoável, programas de educação em direitos 
humanos permanentes dentro das Forças Armadas brasileiras, em todos os níveis 
hierárquicos, e incluir especial menção no currículo de tais programas de 
treinamento ao presente caso e aos instrumentos internacionais de direitos humanos, 
especificamente os relacionados ao desaparecimento forçado de pessoas e à tortura; e  
7. Tipificar no seu ordenamento interno o crime de desaparecimento forçado, 
conforme os elementos constitutivos do mesmo estabelecidos nos instrumentos 
internacionais respectivos. 

   

Os fundamentos de fato apresentados pela Comissão Interamericana de Direitos 

Humanos traziam muitas informações sobre as especiais circunstâncias de incerteza sobre o 

que realmente ocorreu com o caso da Guerrilha do Araguaia e o reconhecimento de tais 

acontecimentos pelo Estado, relacionados diretamente com os anos de chumbo da ditadura 

brasileira, dificultando a busca dos corpos e prolongando o sofrimento das famílias dos 

desaparecidos e principalmente a especial situação da interpretação da Lei de Anistia e as 

outras ações judiciais que não trataram de maneira devida o direito ao acesso à informação.  

 

5.2 A DEFESA  

 

A contestação apresentada pelo Estado brasileiro à Corte Interamericana de Direitos 

Humanos apresenta três preliminares: a incompetência do Tribunal em virtude do tempo para 

examinar os fatos, a falta de esgotamento dos recursos internos e a falta de interesse 

processual da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e dos representantes; 
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acrescentando, durante a audiência pública, a defesa processual da regra da quarta instância – 

a falta de esgotamento dos recursos internos.  

No mérito, o Estado pugnou pelo reconhecimento pela Corte Interamericana de 

Direitos Humanos de todas as ações realizadas internamente como desenvolvimento do 

processo de transição política bem como da atenção dada ao caso em tela a partir das 

discussões postas pela sociedade brasileira no fornecimento de informações, preservação da 

memória e de indenizações concedidas aos familiares das vítimas da Guerrilha do Araguaia 

pelo Estado brasileiro.   

 

5.3 A SENTENÇA  

 

A sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos dada em 24 de novembro 

de 2010, com o prazo de cumprimento dos pagamentos ordenado de um ano, apesar de 

reconhecer a importância das medidas tomadas pelo Estado brasileiro, declarou que estas não 

eram suficientes para reparar os danos sofridos pelas vítimas da Guerrilha do Araguaia. 

Quanto às preliminares alegadas em defesa, a Corte julgou que mantem-se a obrigação 

internacional enquanto os atos de caráter contínuo, como o desaparecimento forçado, pois eles 

perduram enquanto o fato não for solucionado, acolhendo somente a preliminar de 

incompetência temporal para Maria Lúcia Petit da Silva, que teve os restos mortais 

identificados em 1996, antes do reconhecimento da competência contenciosa da Corte pelo 

Brasil em 10 de dezembro 1998.  

Quanto à falta de interesse processual, não tendo sido observados no caso qualquer 

erro ou inobservância das normas convencionais e regulamentares que regem o envio de caso 

pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos à Corte, bem como a identificação 

jurisprudencial internacional que a tentativa de reparação de um ato ilícito internacional no 

plano interno não obsta seu conhecimento pela Comissão ou pela Corte.  

No que tange a falta de esgotamento dos recursos internos, em razão dos 

argumentos trazidos pelo Estado sobre a eficácia do recurso e a inexistência de um atraso 

injustificado na Ação Ordinária em curso no Poder Judiciário brasileiro estarem diretamente 

relacionados com o mérito, a presente preliminar foi desestimada para posterior 

conhecimento.  

A última preliminar analisada foi a da regra da quarta instancia e a falta de 

esgotamento a respeito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 153, 

proposta em outubro de 2008, com o objetivo de conferir à Lei de Anistia uma interpretação 
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conforme a Constituição da República de 1988, de modo que a anistia concedida pela Lei 

6.683/79 não alcance os crimes comuns praticados pelos agentes de repressão do Estado 

contra os opositores políticos do regime militar. Sendo aceita como fato superveniente à 

contestação, a ADPF 153 fora julgada improcedente em abril de 2010, e a Corte ressaltou que 

não está compreendido no pedido a revisão da decisão dada pelo Supremo Tribunal Federal, 

posto que posterior, sendo que a violação pelo Estado de suas obrigações internacionais é 

mais ampla que a questão de direito interno discutida na ADPF 153.  Assim, verifica-se que 

nenhuma das preliminares alegadas foram acolhidas, passando então a Corte Interamericana 

de Direitos Humanos a analisar o mérito.  

Quanto ao desaparecimento forçado das vítimas, restou provado que “entre os anos 

1972 e 1974, na região conhecida como Araguaia, agentes estatais foram responsáveis pelo 

desaparecimento forçado de 62 pessoas identificadas como supostas vítimas do presente 

caso38” e que essas graves violações aos direitos humanos não poderiam deixar as famílias das 

vítimas sem proteção e tampouco perpetuar a situação de impunidade imposta pela 

interpretação ampla dada a Lei de Anistia, impedindo o conhecimento da verdade dos fatos 

ocorridos na Guerrilha do Araguaia e a punição dos agentes estatais, tendo em vista seu 

caráter de acordo político e de auto-anistia. Destarte,  

 
Dada sua manifesta incompatibilidade com a Convenção Americana, as disposições 
da Lei de Anistia brasileira que impedem a investigação e sanção de graves 
violações de direitos humanos carecem de efeitos jurídicos. Em consequência, não 
podem continuar a representar um obstáculo para a investigação dos fatos do 
presente caso, nem para a identificação e punição dos responsáveis, nem podem ter 
igual ou similar impacto sobre outros casos de graves violações de direitos humanos 
consagrados na Convenção Americana ocorridos no Brasil39 
 

As restrições indevidas quanto ao direito de informação foram provadas pelo 

silêncio do Estado, seguido pela negativa de entregar os documentos e a falha das autoridades 

em comprovar a destruição deles. Analisando no sentido de que a liberdade de pensamento e 

expressão dos familiares conhecerem a verdade está compreendido no direito de acesso à 

justiça, verificou-se que os procedimentos judiciais realizados no Brasil não foram decididos 

ou efetivados num prazo razoável. Essa análise utilizou-se dos parâmetros de complexidade 

do assunto, atividade processual do interessado, conduta das autoridades judiciais e afetação 

provocada na situação jurídica da pessoa implicada no processo40, tendo como exemplo os 21 

anos decorridos para a sentença de primeiro grau, dada em 2003, da primeira Ação Ordinária 

                                                 
38 Parágrafo 121. Disponível em www.corteidh.or.cr.  
39 Parágrafo 174. Disponível em www.corteidh.or.cr. 
40 Parágrafo 219. Disponível em www.corteidh.or.cr. 
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proposta pelos familiares em 1982, cujo início do cumprimento ocorreu somente em 2009, 

violando assim as garantias judiciais da Convenção Americana de Direitos Humanos.  

A incerteza e a ausência prestação de informação adequada pelo Estado brasileiro 

uma vez que as medidas tomadas foram insuficientes, apesar de reconhecidas de boa vontade, 

o Estado foi obrigado a investigar os fatos, julgar e, se for o caso, punir os responsáveis e 

determinar o paradeiro das vítimas. O Estado deve conduzir eficazmente a investigação penal 

dos fatos e intensificar com recursos financeiros e logísticos a busca e o sepultamento das 

vítimas. Verifica-se que tal reparação não pode ser obstada pela Lei de Anistia ou outras leis 

de sigilo, não podendo utilizar de disposições de direito interno para eximir-se de seu dever, 

tendo em vista a gravidade das violações cometidas contra os direitos humanos.  

Outras medidas deverão ser tomadas como de Reabilitação com a devida atenção 

médica e psicológica aos familiares; de Satisfação com a publicação da sentença, realização 

de ato público de reconhecimento de responsabilidade internacional e determinação do dia 

dos desaparecidos políticos no Brasil e construção de um memorial; de Não-repetição com a 

educação em Direitos Humanos nas forças armadas, tipificação do delito de desaparecimento 

forçado, acesso, sistematização e publicação de documentos em poder do Estado e a criação 

de uma comissão da verdade.  

No concernente à indenização, o Estado brasileiro foi condenado ao pagamento de 

U$3.000,00 (três mil dólares americanos) a título de dano material, U$45.000,00 (quarenta e 

cinco mil dólares americanos) por familiar direto e U$ 15.000,00 (quinze mil dólares 

americanos) por familiar não direto por dano imaterial. Quanto às custas e gastos foi 

determinado o pagamento de  US$ 5.000,00 (cinco mil dólares americanos) e US$ 35.000,00 

(trinta e cinco mil dólares americanos) a favor do Grupo Tortura Nunca Mais, da Comissão de 

Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos de São Paulo e do Centro pela Justiça e o 

Direito Internacional.  

 

6 A JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO E A POSSIBILIDADE DE REFORMA DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 ANTE A NECESSIDADE DE AMPLA 

PROTEÇÃO AOS DIREITOS HUMANOS 

 

A grande questão posta na decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

diz respeito à impossibilidade de utilização do Estado de disposições de direito interno para 

eximir-se de seu dever de proteção e obediência ao disposto na Convenção Americana de 

Direitos Humanos. Em sua defesa perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos o 
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Estado brasileiro apresentou as medidas tomadas para alcançar a devida justiça de transição 

como a Lei 9.140/95, tendo sido alterada para ampliação de prazo para apresentação dos 

requerimentos pelas Leis 10.536/02 e 10.559/02 (esta última incluía reparação por prejuízos 

materiais e a declaração da condição de anistiado político), o relatório da Comissão Especial 

de Mortos e Desaparecidos Políticos (CEMDP) e a Comissão Interministerial.  

A Lei 9.140/95, além de instituir a instalação da Comissão Especial de Mortos e 

Desaparecidos Políticos reconheceu o desaparecimento forçado de 136 pessoas pela ação da 

ditadura militar, reconhecendo também a responsabilidade do Estado com o estabelecimento 

de uma indenização devida aos familiares. Por sua vez, ainda na tentativa de estabelecer uma 

efetiva transição, a Lei 10.875/04 passou a abranger os casos de mortes em conseqüência de 

repressão policial sofrida em manifestações públicas ou em conflitos armados com agentes do 

poder público, e os suicídios cometidos na iminência de serem presas ou em decorrência de 

seqüelas psicológicas resultantes de atos de tortura praticados por agentes do poder público. 

O livro-relatório realizado pela CEMDP resultou na publicação, em 2007, pela 

Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, do livro “Direito à 

Verdade e à Memória”, que apresenta a história do período ditatorial e as reparações 

concedidas a 339 vítimas do período, somados aos 136 já reconhecidos pela lei 9.140/95.  

A Comissão Interministerial, constituída pelo Decreto 4.850/03, composta 

inicialmente pelos ministros Márcio Thomaz Bastos (Justiça), José Dirceu (Casa Civil), 

Nilmário Miranda (Direitos Humanos), José Viegas (Defesa) e Álvaro Ribeiro da Costa 

(AGU), que apresentou um relatório concluindo que 

 
Depois de reiterar o reconhecimento do direito de os familiares terem restituídos os 
restos mortais de seus entes queridos, a Comissão Interministerial propõe a 
realização de novas diligências à região com tal objetivo. O relatório também avalia 
que os depoimentos colhidos pelas Forças Armadas não se mostraram suficientes 
para esclarecer os locais onde foram deixados os restos mortais dos desaparecidos 
políticos. 
 

É necessário ressaltar que o ressarcimento não significa apenas reparação 

econômica, mas engloba também uma questão moral sobre a reparação ainda não atingida 

pelo Estado brasileiro. A Justiça de Transição deve estar pautada na legitimação da 

democracia, garantindo que os direitos sejam protegidos e necessidades das vítimas supridas, 

uma vez que se compõe de quatro dimensões fundamentais: “(i) a reparação, (ii) o 

fornecimento da verdade e a construção da memória, (iii) a regularização da justiça e o 
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restabelecimento da igualdade perante à lei e (iv) a reforma das instituições perpetradoras de 

violações contra os direitos humanos.41” 

Um grande passo na Justiça de Transição tem sido dado pela Comissão de Anistia, 

criada em 2001 com a função de assessoramento ao Ministério da Justiça na concessão das 

anistias políticas, a Comissão de Anistia passou, desde 2008, a atuar no sentido de cumprir os 

precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos, principalmente com as Caravanas 

da Anistia, atuando em todo o território brasileiro de forma descentralizada, promovendo a tão 

necessária reconciliação nacional com o resgate das histórias, homenagens e reparações.  

Verifica-se que o que tem sido realizado no Brasil, inclusive com as iniciativas 

tendo sido ressaltadas pela Corte Interamericana de Direitos Humanos como de boa vontade, 

apesar de ter sua importância reconhecida, é insuficiente para alcançar as dimensões para a 

devida efetivação da Justiça de Transição. Cumpre chamar atenção para a decisão da ADPF 

153, que deve ser considerada como um retrocesso histórico pela confirmação da 

interpretação jurídica equivocada dada à Lei de Anistia, que impede a concretização da 

Justiça de Transição brasileira, que será analisada como paradigma para verificação da 

possibilidade da alteração da Constituição Federal de 1988.  

 

6.1 ADPF 153  

 

A Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF – número 153, foi 

proposta no Supremo Tribunal Federal pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

Brasil com o objetivo de declarar o não-recebimento, pela Constituição do Brasil de 1988, do 

disposto no § 1º do artigo 1º da Lei n. 6.683, de 19 de dezembro de 1979 (Lei de Anistia) que 

determina a concessão de anistia a todos que, em determinado período, cometeram crimes 

políticos estender-se-ia, segundo esse preceito, aos crimes conexos - crimes de qualquer 

natureza relacionados com crimes políticos ou praticados por motivação política.  

O ponto fulcral da ADPF 153 trata da validade da interpretação dada à Lei de 

Anistia que possibilitou a anistia de vários agentes públicos responsáveis, entre outras 

violências, pela prática de homicídios, desaparecimentos forçados, abuso de autoridade, 

lesões corporais, estupro e atentado violento ao pudor, o que significa que tal interpretação 

                                                 
41 ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. As dimensões da Justiça de Transição no Brasil, a eficácia da Lei de 
Anistia e as alternativas para a verdade e a justiça. In A anistia na era da responsabilização: o Brasil em 
perspectiva internacional e comparada. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford University, 
Latin American Centre, 2011. p.  215.  
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violaria frontalmente diversos preceitos fundamentais previstos na Constituição da República 

de 1988. 

O ministro Eros Grau, relator da ADPF 153, em seu voto, entre outras 

fundamentações, apresenta justificativa no sentido de que a Lei de Anistia encontra-se 

amparada normativamente e constitucionalizada pelo Poder Constituinte originário que deu 

forma à Constituição da República de 1988, ressaltando a conformidade dos textos entre a 

referida lei e a Emenda Constitucional 26/85, conforme fragmento abaixo:  

 
Eis o que se deu: a anistia da lei de 1979 foi reafirmada, no texto da EC 26/85, pelo 
Poder Constituinte da Constituição de 1988. Não que a anistia que aproveita a todos 
já não seja mais a da lei de 1979, porém a do artigo 4º, § 1º da EC 26/85. Mas estão 
todos como que [re]anistiados pela emenda, que abrange inclusive os que foram 
condenados pela prática de crimes de terrorismo, assalto, sequestro e atentado 
pessoal. Por isso não tem sentido questionar se a anistia, tal como definida pela lei, 
foi ou não recebida pela Constituição de 1988. Pois a nova Constituição a 
[re]instaurou em seu ato originário. A norma prevalece, mas o texto - o mesmo texto 
- foi substituído por outro. O texto da lei ordinária de 1979 resultou substituído pelo 
texto da emenda constitucional. A emenda constitucional produzida pelo Poder 
Constituinte originário constitucionaliza-a, a anistia. E de modo tal que - estivesse o 
§ 1º desse artigo 4º sendo questionado nesta ADPF, o que não ocorre, já que a inicial 
o ignora - somente se a nova Constituição a tivesse afastado expressamente 
poderíamos tê-la como incompatível com o que a Assembléia Nacional Constituinte 
convocada por essa emenda constitucional produziu, a Constituição de 1988. (grifos 
do autor) 

 

Sua argumentação é no sentido de que a Constituição da República de 1988 não se 

distanciou manifestamente do disposto na Lei de Anistia, caso em que presume a recepção 

integral por não haver expressamente disposição no texto constitucional que a contrariasse. 

Dessa forma, tal recepção tem como efeito considerar adequada a interpretação da Lei da 

Anistia na nova ordem constitucional brasileira, julgando improcedente a ação.  

É certo que o período da ditadura militar brasileira foi cercado de uma legitimidade 

apenas formal, visto o controle extremo dos militares e a escusa de cumprimento estrito à 

legislação. Segundo Jürgen Habermas, “o direito normatizado não consegue assegurar-se dos 

fundamentos de sua legitimidade apenas através de uma legalidade que coloca à disposição 

dos destinatários enfoques e motivos”42. Portanto, o que é considerado válido precisa ter 

condições de ser confirmado em face das contradições factualmente apresentadas pela 

integração social resultante dos processos de entendimento43, quando os participantes deste 

processo compreendem e têm o disposto como verdadeiro. Nisso consistem duas 

                                                 
42 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. I,, p. 54. 
43 HABERMAS, Jürgen. Direito e Democracia: entre facticidade e validade. 2. ed. tradução de Flávio Beno 
Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. v. I,. p. 56. 
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possibilidades: a aceitação da convicção como verdade, ou a rejeição, que pode ser realizada 

por intermédio da possibilidade de uma troca discursiva, onde as pretensões de validade 

podem ser criticadas. Dessa forma, o discurso raso de cumprimento simbólico da constituição 

não pode se sustentar uma vez que  

 
A identificação retórica do Estado e do governo com o modelo democrático 
ocidental encontra respaldo no documento constitucional. Em face da realidade 
social discrepante, o modelo constitucional é invocado pelos governantes como álibi: 
transfere-se a ‘culpa’ para a sociedade ‘desorganizada e atrasada’, ‘descarregando-
se’ de ‘responsabilidade’ o Estado ou o governo constitucional44.  
 

No discurso do Ministro Gilmar Mendes é possível verificar a argumentação no 

sentido de que o “fortalecimento da Democracia enquanto regime se dá na sua capacidade de 

resolver os conflitos. E um dos instrumentos de fortalecimento desse ideário é exatamente a 

formação de uma Constituição pactuada, que proceda à superação de determinado momento 

crítico.45” Assim, ao ser verificado que o argumento que determinou que a interpretação 

jurídica dada à Lei de Anistia é correta pois atende ao disposto na Constituição que a 

recepcionou, devemos analisar que  

 
Inobstante, o grande fato é que a decisão do STF torna a lei de 1979 formalmente 
válida no ordenamento jurídico brasileiro, estabelecendo uma continuidade direta e 
objetiva entre o sistema jurídico da ditadura e o da democracia, vedando de forma 
peremptória a investigação de ilícitos penais que tenham ocorrido e se esgotado entre 
1961 e 1979. Se até a decisão da Corte podia-se tratar a lei de anistia como um 
obstáculo jurídico a se superar para a obtenção de responsabilização penal de 
determinados delitos, da decisão em diante tal possibilidade restou muito restrita, de 
modo que hoje a decisão da Suprema Corte é, sem dúvida, o maior obstáculo 
jurídico para o avanço da justiça de transição no país.46    

 

Portanto, pode ser constatado que a decisão do Supremo Tribunal Federal está em 

desacordo com a jurisprudência internacional da Corte Interamericana de Direitos Humanos 

uma vez que se prende ao texto constitucional como fundamento restrito para a não aplicação 

correta da Lei de Anistia, o que impede a efetividade da Justiça de Transição no Brasil, quiçá 

seja a oportunidade de mudar justificadamente a Constituição em vigor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

                                                 
44 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2007. p. 186. 
45 Disponivel em www.stf.jus.br.   
46 ABRÃO, Paulo; TORELLY, Marcelo D. As dimensões da Justiça de Transição no Brasil, a eficácia da Lei de 
Anistia e as alternativas para a verdade e a justiça. In A anistia na era da responsabilização: o Brasil em 
perspectiva internacional e comparada. Brasília: Ministério da Justiça, Comissão de Anistia; Oxford University, 
Latin American Centre, 2011. p. 241/242.  
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O histórico da Teoria do Poder Constituinte brasileira mostra que, ao longo de 

várias mudanças dos documentos constitucionais que estiveram em vigor no país, a 

Constituição da República de 1988 

Assim, o tratamento dado ao poder constituinte, tema recorrente do Direito 

Constitucional, fez-se presente principalmente para orientar os estudos que versem sobre o 

nascimento da Constituição, sendo imperioso analisar seus pressupostos de origem, 

titularidade e efeitos. Igualmente fez-se necessário ponderar com rigor as possibilidades de 

reforma realizadas pelo poder reformador ao texto constitucional originário, fruto do poder 

constituinte, dando ênfase especificamente às suas limitações expressas e tácitas bem como à 

possibilidade de alteração da Constituição sem modificação do texto, a mutação 

constitucional.  

Por sua vez, a realidade do Estado brasileiro reflete a condição histórica trazida 

pelas alterações realizadas essencialmente nos planos social, político e econômico, o que faz 

aflorar questões que ainda não foram resolvidas no âmbito do Direito, retratadas como 

desafios perpassados pelas exigências de mudanças. 

No que tange à Justiça de Transição pode ser analisado que as atitudes do Estado 

brasileiro não tem sido suficientes para garantir a reparação, respeitando os direitos à verdade 

e justiça das vítimas das atrocidades que aqueles que não apoiavam a ditadura militar foram 

submetidos.  

Para a reforma do texto constitucional é imperioso que se observe a necessidade da 

reforma e os limites para sua realização, bem como quais serão as conseqüências da reforma 

para o Estado e para a Sociedade, uma vez que a norma constitucional não tem existência 

independente e autônoma em relação à realidade de um determinado país em um momento 

histórico definido.    

Dessa forma, a relação existente entre o poder constituinte reformador e a Justiça de 

Transição pode se fazer indispensável para tratar dos direitos decorrentes para que seja 

adequado a afirmação em nível constitucional e não somente em legislações 

infraconstitucionais e ações simbólicas pouco eficazes.   
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O TERRORISMO DE ESTADO E A DITADURA CIVIL-MILITAR NO BRASIL: 
DIREITO DE RESISTÊNCIA NÃO É TERRORISMO(STATE TERROR AND 
CIVILIAN-MILITARY DICTATORSHIP IN BRAZIL – RIGHT TO RESISTANCE IS 
NOT TERRORISM)∗∗∗∗ 

 

José Carlos Moreira da Silva Filho∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 
 
RESUMO 
 
O terrorismo de Estado é a manifestação mais gravosa do terrorismo, muito mais 
nítido em Estados ditatoriais e totalitários. Em termos criminológicos o 
terrorismo de Estado deve ser situado na categoria mais ampla dos crimes do 
Estado e da Justiça de Transição, contribuindo para que se possa distinguir com 
clareza o exercício do direito de resistência dos grupos que se opõem ao 
terrorismo de Estado em relação aos grupos terroristas não estatais. O 
terrorismo de Estado no Brasil se alojou profundamente durante a ditadura civil-
militar ocorrida de 1964 a 1985, não tendo sido, até o presente, alvo de políticas 
e ações transicionais adequadas e suficientes, em especial, dos julgamentos por 
violações aos direitos humanos e da reforma das instituições de justiça e 
segurança pública, o que contribui para o elevado índice de violência policial no 
país e para uma compreensão equivocada do que foi o terrorismo no Brasil 
durante os anos de chumbo. 
 
PALAVRAS-CHAVE 
 
Terrorismo de Estado – Crimes do Estado – Justiça de Transição – Direito de 
Resistência – Ditadura Civil-Militar - Brasil 
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ABSTRACT 

 

State terror is the most serious manifestation of terrorism, being clearly identified in 

dictatorial and totalitarian States. In criminological terms, State terror should be 

placed in the most ample category of State crimes and transitional justice, 

contributing for a clear distinction between the exercise of the right of resistance of 

groups which oppose State terror and non-State terrorist groups. In Brazil, State terror 

was installed during the civilian-military dictatorship which took place from 1964 to 

1985 and since, so far, it has not had adequate and sufficient transitional policies, 

especially regarding trials for the violation of human rights and a law reform of public 

security institutions, it has contributed to the high rates of police violence in Brazil 

and also to a misunderstanding of what terrorism was in Brazil during the 

dictatorship.  

KEYWORDS 
 

State terror – State crimes – transitional justice –right of resistance – civilian-military 

dictatorship - Brazil 

 
 
 
1. Introdução 

 
Já Maquiavel preconizava que uma das grandes virtudes do governante 

era saber incutir e administrar o terror aos seus comandados. É “preciso ser ao 
mesmo tempo amado e temido mas que, como isso é difícil, é muito mais seguro 
ser temido se for preciso escolher”1. Quase três séculos depois, a palavra 
“terrorismo” surge justamente atrelada à ação dos Estados modernos, com o 
exemplo histórico da França durante a revolução burguesa na ditadura do 
Comitê de Saúde Pública, liderado por Robespierre nos anos de 1793 e 1794. O 
número estimado de execuções foi de 17.000, com cerca de 300.000 prisões, o 
que ocorreu por vezes sem julgamento ou, quando os houve, sem defesa2. 

Ainda que normalmente o terrorismo esteja associado à ação de grupos 
não estatais, verifica-se que em suas origens ele surge por obra da ação estatal3, 
descortinando aquela que é, sem dúvida, a pior espécie de terrorismo que se 
poderia identificar, tanto com relação ao número de vítimas como à gravidade 
dos atos praticados: o terrorismo de Estado. Para que se possa visualizar em 
termos criminológicos este fenômeno mais específico, mister situá-lo no bojo do 
estudo dos crimes do Estado, o que se pretende fazer no primeiro item deste 
texto. 

                                                        
1MACHIAVELLI, Niccolò. O príncipe. Tradução de Sérgio Bath. In: Maquiavel O príncipe – Estudos. 
Curso de introdução à ciência política – estudo de caso. Brasília: Universidade de Brasília, 1982. 
p.67.  
2
FRAGOSO, Heleno. Terrorismo e criminalidade política. Rio de Janeiro: Forense, 1981. p.14. 

3ROTHE, Dawn L. State criminality – the crime of all crimes.Plymouth: Lexington Books, 2009. p. 
38. Além de promover diretamente o terror, o Estado pode apoiar ações de grupos paramilitares 
contra a sua própria população, conforme se visualiza no exemplo colombiano (GREEN, Penny; 
WARD, Tony. State crime– governments, violence and corruption. London: Pluto Press, 2004. 
p.107).  
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 Em seguida, procurar-se-á realizar uma análise mais detida sobre o que 
determina o terrorismo de Estado e como ele suscita a prática legítima do direito 
de resistência. A título conclusivo, traz-se a identificação da permanência de 
elevados índices de violência policial no Brasil e em que medida este fato está 
estreitamente vinculado à ocorrência do terrorismo de Estado e o seu 
inadequado enfrentamento no período de redemocratização. O artigo se encerra 
com a indicação de algumas medidas preventivas para o combate do terrorismo 
de Estado e do terrorismo em geral.  
 
2. Crimes do Estado4 
 

De todas as características já apontadas por inúmeros autores, talvez 
aquela que até hoje melhor se amolde ao fenômeno dos Estados modernos seja, 
conforme já formulado por Max Weber, o monopólio da violência legítima em 
uma dada sociedade. 

Como se sabe, porém, mesmo com as balizas da noção de Estado de 
Direito, isto é, de um Estado que se submeta a leis por ele mesmo 
democraticamente produzidas, o qualificativo de “legítima”, em relação à 
violência exercida pelo Estado, pode dar lugar a verdadeiras atrocidades, 
apoiadas em não raras vezes na flexibilidade do conceito. Nem sempre fica claro 
para a sociedade e seus agentes públicos o que separa a violência legítima da 
ilegítima. 

Precisamente, por deter o monopólio da violência, o Estado é aquele que 
possui as maiores probabilidades de utilizá-la de modo inadequado, assim como 
é o que pode propiciar os resultados mais funestos, tanto em qualidade como em 
quantidade. 

Ao serviço do Estado estão aparelhos repressivos fortemente treinados e 
armados, como as polícias e as forças militares. Na estruturação destes aparelhos 
se apresenta uma organização burocrática com várias e complexas ramificações, 
um conjunto ideológico que justifica as suas ações, um forte sentimento 
corporativo e uma racionalidade instrumental que perpassa todas as suas 
instâncias. Nenhuma quadrilha ou bando de criminosos de um país consegue 
igualar tal poderio, a não ser quando começa a se divisar algo como um proto-
Estado5, prestes a dar um golpe ou a concretizar uma revolução. 

Partindo da premissa de que um Estado pode adotar um comportamento 
que seja considerado desviante em relação a determinados standards, e 
especialmente quando tal comportamento envolve o emprego da violência, é 
possível constatar a existência dos crimes do Estado. 

Embora bem antigos em sua realidade (e no caso do Estado moderno desde as 
suas mais incipientes manifestações), o interesse pela definição e estudo dos 
Crimes do Estado é algo relativamente recente. Impulsionados pelo trabalho de 
Sutherland sobre os White Collar Crimes lançado em 1949, foi somente a partir 
da década de 1970 que os criminólogos começaram a tratar do tema mais 
detidamente6. 

                                                        
4Nesta parte repisa-se algumas considerações já apresentadas em SILVA FILHO, José Carlos 
Moreira da . Crimes do Estado e Justiça de Transição. Sistema Penal & Violência, v. 2, p. 22-35, 
2010. 
5 GREEN; WARD, op.cit., p.3.  
6ROTHE, op.cit., p.1-2. 
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Ainda no final dos anos 80 e início dos 90, conforme esclarece Rothe, os 
dois grandes pontos sobre os quais os estudiosos se dividiam e concentravam os 
seus esforços eram: 1) quem é o sujeito desses crimes: o indivíduo ou uma 
organização como o Estado? 2) Quais os standards que devem ser utilizados para 
definir tais crimes? 

Com relação ao primeiro ponto, os sociólogos organizacionais 
enfatizaram a necessidade de que as ciências sociais se deslocassem do foco no 
indivíduo para o foco nas organizações, percebidas como uma entidade. O 
consenso ao qual se chegou, que pode ser claramente identificado na legislação 
internacional, é que a responsabilização pelos crimes cometidos pelo Estado 
cabe tanto aos agentes individuais envolvidos quanto à instituição estatal. 

Condições estruturais e organizacionais combinam-se com preferências 
individuais para gerar este tipo de ofensa, punir apenas os indivíduos não 
resolverá o problema, pois as políticas e estruturas continuarão. 

Embora o Estado não possa ser encarcerado, há outras formas de controle 
como sanções comerciais, imposições de tarifas, negação de empréstimos, abalo 
da reputação internacional e até mesmo, nos casos mais extremos, missões 
militares enviadas por outros Estados. Para que tais controles operem é preciso, 
contudo, haver vontade política dos atores internacionais, especialmente de 
Estados que possuam condições políticas e econômicas para intervirem. 

O outro ponto que provocou fortes polêmicas e discussões a respeito dos 
crimes do Estado foi o relativo aos critérios a serem utilizados para que se possa 
identificar um crime de tal espécie. A grande perplexidade inicialmente gerada 
pode ser resumida no seguinte questionamento: como o Estado pode ser um 
agente criminoso se é ele mesmo quem define o que é um comportamento 
criminoso? Querer buscar uma instância definidora do crime que esteja além do 
Estado não seria atacar a sua soberania? 

É justamente diante de perguntas como essas que se pode avaliar a 
grande importância do direito internacional, principalmente quando o foco recai 
sobre a violação dos direitos humanos. Atualmente, é vasta a legislação 
internacional que não só estabelece limitações para as ações do Estado como 
também tipifica os crimes que este pode cometer 7 , demarcando 
responsabilidades individuais dos agentes e responsabilidades atribuídas 
diretamente à organização estatal. Além disso, o recurso ao direito internacional 
ajuda a anular o argumento do ataque à soberania, já que os Estados acatam 
voluntariamente tais normas, participando da sua elaboração. 

Não se pode esquecer, do mesmo modo, que existem limites estabelecidos 
pela legislação interna do próprio Estado que também podem configurar, quando 
ultrapassados, uma atitude criminosa do poder público, focada em princípio na 
ação individual dos agentes envolvidos, mas também voltada à responsabilização 
do próprio Estado. 

Um critério razoavelmente consensual quanto à delimitação do crime do 
Estado é a própria legislação, especialmente aquela produzida na esfera 
internacional. Green & Ward, preocupados em não transformar a noção de crime 
do Estado em uma panacéia voltada a qualquer ação estatal inadequada se 
apressam em registrar que é essencial para a definição de tal espécie de crime 

                                                        
7 Provavelmente o documento internacional mais incisivo nesta direção é o Tratado de Roma de 
1998, já ratificado pelo Brasil e que institui o Tribunal Penal Internacional - TPI.  
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que ele se configure na violação de direitos humanos8. Não será, por exemplo, 
qualquer sanção comercial oriunda do descumprimento estatal de algum acordo 
comercial que caracterizará um crime do Estado. 

Dentre os tipos de crimes identificados tanto na legislação quanto na 
literatura sobre o tema, destacam-se os crimes de genocídio e os crimes contra a 
humanidade9. Enquanto o crime de genocídio implica no deliberado propósito de 
eliminação completa de um determinado grupo humano, caracterizado a partir 
de critérios étnicos, religiosos, raciais ou políticos, o crime contra a humanidade 
implica na colocação em prática de uma política estatal de perseguição 
sistemática a um determinado grupo humano. Quando tal perseguição 
transforma-se em ações que deliberadamente almejam a eliminação completa 
dos integrantes daquele grupo (como no exemplo paradigmático do nazismo), 
tem-se o crime de genocídio. 

A previsão de ambos os crimes remonta inicialmente ao imediato 
segundo pós-guerra10. Hoje estão bem delimitados no Tratado de Roma de 1998, 
figurando como as duas espécies mais graves de crimes que um Estado pode 
cometer. 

Detalhando um pouco mais os crimes contra a humanidade, é possível, 
sucintamente, identificar a constância de três elementos que os caracterizam11: 
a) o caráter inumano e hediondo do ato criminoso12; b) a enunciação não 
taxativa da enumeração destes atos; e c) o fato de que sejam praticados em meio 

                                                        
8GREEN; WARD, op.cit., p.7. 
9 Em seu livro, Green & Ward identificam os seguintes tipos de crimes do Estado, dedicando um 
capítulo para explicar cada qual: corrupção, desastre natural (quando há a displicência do Estado 
em prevenir os seus efeitos), crimes da polícia, crimes do Estado e das corporações (quando o 
Estado se alia a grandes corporações para violar direitos humanos), crimes do Estado e crime 
organizado (quando o Estado se alia a organizações criminosas), terrorismo de Estado, tortura, 
crimes de guerra e genocídio (Ibidem). Tal listagem abarca, embora sob outra nomenclatura, 
muitos dos crimes internacionais hoje tipificados. Rothe, por sua vez, propõe a seguinte 
terminologia: crimes do Estado e das corporações, crimes do Estado e das organizações 
internacionais (especialmente os chamados “crimes de globalização”, nos quais organismos 
financeiros internacionais, agindo em conluio com um ou mais Estados, causam abruptos 
deslocamentos de recursos de um país, atingindo diretamente inúmeros direitos básicos da 
população), crimes políticos e crimes ambientais. A partir da legislação internacional, Rothe 
identifica, de maneira mais específica os seguintes tipos, que podem ser enquadrados nas 
classificações acima: genocídio, estupro genocida, crimes contra a humanidade, crimes de guerra, 
tortura, assassinatos patrocinados pelo Estado, terrorismo de Estado, desaparecimento forçado 
de pessoas, escravidão, recrutamento militar de crianças, crimes de agressão (quando um Estado 
invade outro Estado e causa sérios danos à população civil, como ocorreu, por exemplo, na 
invasão do Iraque pelos Estados Unidos) e deslocamento (quando populações inteiras são 
expulsas de seus lares e são forçadas a se deslocarem para outro lugar) (ROTHE, op.cit.).  
10 Os crimes contra a humanidade foram previstos inicialmente no Acordo de Londres de 1945 (o 
mesmo que institui o Tribunal de Nuremberg), e o crime de genocídio em uma Convenção 
específica: a Convenção para Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948, também 
adotada pelas nações unidas.   
11INTERNATIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL JUSTICE – ICTJ. Parecer técnico sobre a 
natureza dos crimes de lesa-humanidade, a imprescritibilidade de alguns delitos e a proibição de 
anistias. In: Revista Anistia Política e Justiça de Transição, Brasília, n.1, p.352-394, jan.-jun. 2009. 
p.356-357. 
12 Tal aspecto sinaliza para uma situação de total submissão da vítima ao ofensor, no qual se 
elimina completamente qualquer possibilidade de escolha ou manifestação autônoma, despindo 
a vítima da sua própria humanidade. O exemplo mais evidente de um ato com tais características 
é a tortura. 
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a uma política de perseguição geral e sistemática a uma parcela da população 
civil.  

Desgraçadamente, estes três aspectos têm se reunido cada vez mais em ações 
praticadas pelos governos nacionais contra a sua própria população13.Tais 
crimes são chamados de crimes contra a humanidade porque eles apontam para 
a completa eliminação de parcela inerente à diversidade humana, expulsando 
este grupo da comunidade política e atacando a base do que permite a própria 
existência da política: a pluralidade humana14. É o Estado que tem se revelado o 
principal autor dos crimes contra a humanidade. E isto traz um agravante, pois é 
justamente o Estado quem deveria proteger os seus cidadãos da violação dos 
seus direitos fundamentais. 

Os crimes do Estado são aqueles que mais vidas humanas sacrificam. É, 
sem dúvida, a espécie mais gravosa de crime. Diante desta constatação segue-se 
o paradoxo de que justamente estes crimes acabaram ficando de fora das 
preocupações científicas da criminologia, sendo que só recentemente, como já 
registrado, vem se dedicando ao seu estudo, e mesmo assim apenas de modo 
marginal e setorizado em alguns poucos centros e autores15. Isto não significa 
que tais crimes não tenham sido estudados e que não exista uma larga produção 
sobre eles, só que esta se apresenta em outros campos científicos, como as 
Relações Internacionais, a Ciência Política e o Direito Internacional. 

Segundo Zaffaroni, a temática é o grande desafio da criminologia para o 
século XXI. Ele afirma que seria depreciável um saber criminológico que ignore o 
mais grave de todos os crimes, sendo tal omissão um sinal de indiferença e 
aceitação16. 

O tema dos crimes do Estado traz de maneira clara para a criminologia 
uma indispensável vinculação ética como premissa para o seu desenvolvimento 

                                                        
13 Em seu livro Garapon traz alguns importantes dados estatísticos que mostram isto. Na 
Primeira Guerra Mundial, os civis representavam 10 por cento das vítimas e na Segunda Guerra 
Mundial passaram a 60 por cento. Já nos conflitos deflagrados após 1945 a cifra atingiu quase 
que a total plenitude, 90 por cento das vítimas eram civis. Ademais, de 1945 a 1970, de 97 
conflitos registrados, 82 eram internos. No século XX, as guerras entre Estados fizeram 35 
milhões de vítimas, e os conflitos internos 150 milhões (GARAPON, Antoine. Crimes que não se 

podem punir nem perdoar – para uma justiça internacional. Tradução de Pedro Henriques. Lisboa: 
Piaget, 2004. p.99).   
14 Para Hannah Arendt, a “pluralidade é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os 
mesmos, isto é, humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha 
existido, exista ou venha a existir” (ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto 
Raposo. 10.ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2004. p. 16). Na mesma obra a autora avalia 
as diretrizes que condicionam a humanidade do homem,  utilizando as categorias de “labor” e 
“trabalho”, como atribuições periféricas a condição de pessoa e, principalmente, a de “ação”, 
focada nas relações sociais e políticas entre os seres humanos como própria condição 
indispensável para sua humanidade. 
15 Dentre estes destacam-se: Penny Green & Tony Ward (que mantém inclusive um grupo de 
estudos e um sítio eletrônico, vinculados ao King’s College de Londres e que se chama 
International State Crime Initiative – www.statecrime.org ), Dawn L. Rothe (que também 
coordena um grupo de estudos e um sítio eletrônico, vinculados a Old Dominium University em 
Norfolk nos Estados Unidos da América, que se chama International State Crime Research 

Consortium - http://al.odu.edu/iscrc/ ), Kauzlarich & Kramer,  Christopher W. Mullins, Elizabeth 
Stanley, Jeffrey Ian Ross e David O. Friedrichs.       
16 ZAFFARONI, Eugenio Raul. El crimen de Estado como objeto de La Criminologia, 2006. 
Disponível em: http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2506/4.pdf , Acesso em 08.01.2011. 
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como ciência: o respeito aos direitos humanos 17 . Uma das primeiras 
conseqüências geradas por tal ponto de partida é a imperiosidade de que a 
criminologia se volte sobre o seu próprio discurso científico para avaliar até que 
ponto ele oculta ou até mesmo contribui para a realização dos crimes do Estado, 
gerando teorias e justificativas científicas para a neutralização das ações 
criminosas do Estado18. Esse mesmo olhar crítico também deve se voltar para o 
campo do Direito Penal.  

Uma importante razão para a invisibilidade dos crimes do Estado reside 
na própria complexidade da qual eles se cercam. Tais crimes não se 
circunscrevem pura e simplesmente no contexto social e individual do agente, 
eles alcançam a própria estrutura organizacional do Estado, com todos os 
aspectos históricos, políticos, econômicos e culturais que são inerentes a cada 
um dos Estados existentes no mundo 19 . Há uma cultura organizacional 
fortemente urdida nos Estados, cada qual ao seu modo, que em não raras 
situações fornece toda uma justificativa para descaracterizar como criminosas 
algumas das suas ações20. Veja-se, por exemplo, quantos crimes hoje são 
cometidos pelos Estados em nome da segurança. 

                                                        
17 Neste ponto concorda-se plenamente com a afirmação de Green & Ward: “(…) argumentamos 
que algumas dessas normas – aquelas que definem direitos humanos universais – refletem, 
embora de modo imperfeito, princípios de justiça que os criminólogos devem apoiar. Não 
acreditamos que a criminologia possa ser neutra entre violadores de direitos humanos e suas 
vítimas” (tradução nossa) (GREEN; WARD, op.cit., p.2). No original: “(...) we argued that some of 
these norms – those that define universal human rights – reflect, however imperfectly, principles 
of justice that criminologists ought to support. We do not believe that criminology can be neutral 
between human rights violators and their victims”.  
18 Zaffaroni afirma que os elementos que provém da criminologia clássica podem ser bem mais 
úteis aos crimes do Estado do que aos crimes comuns, e exemplifica trabalhando com as técnicas 
de neutralização de Sykes e Matza (ZAFFARONI, op.cit.). Tais técnicas foram apresentadas por 
Sykes e Matza no ano de 1957 em um artigo publicado na American Sociological Review, e 
voltavam-se para a elucidação da delinqüência juvenil (SYKES, Gresham M.; MATZA, David. 
Techniques of neutralization: a theory of delinquency. In: American Sociological Review, n.22, 
1957, p.664-670). O princípio básico das técnicas de neutralização se apóia na possibilidade 
sempre presente de que atos que em princípio seriam ofensivos aos valores e normas vigentes  
sejam justificados de modo a não representarem uma real ofensa. Em outras palavras, são 
justificativas para as ações criminosas que operam para que estas não entrem em contradição 
com os parâmetros sociais. Aos olhos do agente sua ação é válida e, ao invés de afrontar 
diretamente os valores prevalecentes, eles são neutralizados em relação a esta ação. Sykes e 
Matza apoiaram-se na teoria da associação diferencial de Sutherland, segundo a qual tanto as 
técnicas empregadas na ação criminosa quanto as justificativas e as racionalizações que lhes dão 
sustentação podem ser ensinadas e aprendidas. De modo muito mais claro e elaborado do que na 
delinqüência juvenil, dispersa no âmbito das relações sociais, tais justificativas e racionalizações 
se apresentam em relação aos crimes do Estado, com um nível de sofisticação teórica e 
institucional muito mais elaborado e complexo. 
19 Exatamente neste ponto é possível identificar a diferença entre os crimes de colarinho branco 
e os crimes do Estado, já que naqueles inexiste a complementação organizacional do objetivo 
individual do agente (GREEN; WARD, op.cit., p.5-6). 
20François de Bernard observa que os governos têm todo o interesse em manter o fenômeno do 
terrorismo circunscrito às dimensões não-estatais, lançando um véu de obscuridade sobre o 
terrorismo praticado por si e, em não raras vezes, procurando justifica-lo a partir da existência 
do terrorismo não-estatal. Afirma que se trata, sob a perspectiva dos governos, “de agir para que 
o terrorismo de Estado não exista aos olhos do cidadão e da comunidade internacional, ou pelo 
menos, que ele não seja percebido senão como resposta legítima e fundada para um terrorismo 
prévio, que seria único, autêntico...”(BERNARD, François de. A fábrica do terrorismo – um livro 
incorreto para o uso de grandes pessoas. Tradução de Antonio Sidekum. São Leopoldo: Nova 
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Enquanto nos crimes comuns  o agente geralmente procura desculpar sua 
conduta vendo-a como uma exceção necessária a uma regra com a qual ele 
mesmo concorda, nos crimes do Estado o agente público que comete um crime 
apoiado pela própria organização estatal à qual pertence, se vê,  muitas vezes, 
como uma espécie de arauto dos valores sociais que seriam reforçados com o seu 
ato.          

Isto fica claro quando se visualiza o exemplo das ditaduras latino-
americanas nos anos 60 e 70. Torturar, assassinar, desaparecer com os restos 
mortais, banir, exilar, cassar, demitir, monitorar, censurar os meios de 
comunicação e difamar pessoas que eram tidas como subversivas ou, ainda pior, 
comunistas, eram ações praticadas pelo Estado e justificadas como uma espécie 
de guerra santa contra o comunismo internacional e a ameaça aos valores 
cristãos e familiares. Teorias como a Doutrina da Segurança Nacional foram 
detalhadamente elaboradas e repassadas em cursos, preleções, legislações e 
publicações21.  

Em Estados democráticos, igualmente, vislumbra-se a tentativa de 
legitimação da tortura, seja através do próprio Direito, como ocorre nos Estados 
Unidos22, seja por intermédio de discursos apologéticos da violência do Estado 
contra criminosos comuns. Por trás dessa realidade são desenvolvidas algumas 
teses pretensamente científicas que depois irão desaguar em políticas do tipo 
“tolerância zero”23. 

Por fim, a dificuldade em se tratar dos crimes do Estado é sem dúvida 
maior no âmbito interno do país respectivo, já que muitos dos que estão direta 

                                                                                                                                                               
Harmonia, 2006. p.16). Quando o Estado procura defender a democracia fazendo uso de 
estratégias terroristas, mesmo no seio de democracias formais, ele não está combatendo ou 
diminuindo o terrorismo, mas sim o está  elevando a uma categoria muito mais ampla e letal: a do 
terrorismo de Estado, mais nítida, sem dúvida alguma, nos regimes claramente ditatoriais ou 
totalitários.      
21Para o aprofundamento do contexto de surgimento da Doutrina de Segurança Nacional no 
Brasil e na América Latina, bem como dos seus preceitos e mandamentos, é indispensável a 
leitura do livro escrito pelo PE. Joseph Comblin, ex-perseguido político no Brasil: COMBLIN, 
Joseph. A ideologia da segurança nacional– o poder militar na América Latina.  Tradução de A. 
Veiga Fialho. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1978.  
22 Tal legalização deu-se especialmente com a aprovação do 2006 Military Comission Act  no 
governo Bush. Segundo este dispositivo legal as regras internacionais de direitos humanos não se 
aplicariam a certos prisioneiros, considerados unlawful enemies combatants  (na reformulação 
desta lei em 2009 utilizou-se a expressão unprivileged enemies belligerents), que podem ficar 
presos por tempo indeterminado sem julgamento e que podem, a critério da comissão militar, 
formada ao arbítrio do presidente, receber qualquer punição, inclusive a morte. A lei de 2006 
permitia ainda a aceitação de depoimentos obtidos sob qualquer meios, inclusive tortura. Tal 
previsão foi afastada pela 2010 National Defense Authorization Act, conhecida como 2009 Military 

Comission Act, já sob a égide do governo Obama. Tal reformulação também excluiu da jurisdição 
das comissões militares os cidadãos estadunidenses, contribuindo para diminuir a resistência 
interna às comissões militares e aumentar a discriminação contra os imigrantes. A atual lei 
procurou trazer algumas garantias processuais aos julgados pelas comissões militares, embora 
continue permitindo, ainda que dentro de certos limites, a obtenção de depoimentos dos detidos 
sob coação, ou seja, a tortura. A lei de 2006 simplesmente fazia algo idêntico ao que fez o AI-5 na 
ditadura militar brasileira: eliminava a garantia do habeas corpus. Por fim, ambos os diplomas 
legais buscam restringir  a jurisdição das cortes nacionais sobre tais casos. 
23 Sobre a criminalização da pobreza, o aumento exponencial do encarceramento e teses como a 
das “vidraças quebradas”, segundo a qual deve-se punir com rigor o menor dos crimes para 
prevenir a prática dos maiores, veja-se o breve, mas esclarecedor texto de Loïc Wacquant: 
WACQUANT, Loïc. As prisões da miséria. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
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ou indiretamente envolvidos com estes crimes estão no poder político. É diante 
deste fato que cresce a importância dos organismos internacionais e dos 
inúmeros militantes de direitos humanos que atuam no espaço transnacional24. 

 
3. Terrorismo de Estado e Direito de Resistência 

 
Pois bem, dentro desse espectro mais amplo dos crimes do Estado é que 

se torna adequado situar o fenômeno conhecido como terrorismo de Estado. Não 
é difícil observar que as figuras dos crimes contra a humanidade e do genocídio 
fornecem o cenário ideal para o terror promovido pelo ente estatal. Na medida 
em que parte da população civil é selecionada como alvo das ações repressivas 
do Estado, uma série de políticas são colocadas em ação, e boa parte delas 
congrega ações violentas e ilegais que se amoldam na categorização de atos 
terroristas: sequestros, desaparecimentos, tortura, atentados a bomba, 
assassinatos, estupros, constantes invasões de domicílio. Tais ações, por si só, 
não seriam suficientes para designar o terrorismo de Estado. Para tanto, elas 
devem ser percebidas no contexto da deflagração de uma política delinquente25, 
na prática massiva de tais ações pelos próprios agentes públicos ou de grupos 
por eles apoiados, sustentados nas diretrizes políticas fornecidas pelo governo.  

Em princípio, para que exista o terrorismo de Estado não é condição 
indispensável o funcionamento de um governo autoritário ou uma ditadura, mas, 
sem dúvida alguma, o contexto de um regime ditatorial o torna muito mais 
provável. A prática do terrorismo de Estado por regimes ditatoriais e/ou 
totalitários tem mostrado que o recorte repressivo vai se alargando com o 
tempo, atingindo um espectro cada vez mais amplo da população, com uma 
evidente militarização das relações sociais, segundo a qual todos são suspeitos 
até prova em contrário. 

Somando-se a esse ambiente está a desinformação gerada pela censura 
dos meios de comunicação e pela própria propaganda do governo, sempre 
associada com a manipulação das notícias e com o ocultamento das violações de 
direitos humanos por ele promovidas. Também é notável a capacidade, como se 
viu no caso da ditadura civil-militar brasileira, de manipulação dos órgãos 
legislativos e judiciários26, com o fim de legalizar e judicializar a repressão, 

                                                        
24 Neste sentido, ver: SIKKINK, Kathryn; KECK, Margareth E. Activists beyond borders – advocacy 
networks in international politics.Ithaca: Cornell University Press, 1998.  
25GARAPON, op.cit., p.121. 
26Em seu livro “Ditadura e Repressão”, no qual promove um estudo comparado sobre a 
judicialização da repressão na Argentina, no Chile e no Brasil, o cientista político Anthony Pereira 
identifica um curioso paradoxo no caso brasileiro.De todos os três países, o Brasil foi aquele que 
melhor judicializou a repressão ditatorial e construiu uma legalidade autoritária mais ampla, 
arraigada e vinculada à ordem jurídica anterior. Tal se deve, entre outros fatores, ao alto grau de 
coesão entre as elites judiciais e as forças armadas, o que levou os condutores do golpe e da sua 
manutenção à opinião de que o judiciário era “confiável”, e que portanto, os tribunais poderiam 
se prestar ao papel de intermediário entre a ação repressiva direta dos agentes de segurança 
pública e aqueles que eram perseguidos políticos, tidos no contexto da ditadura como criminosos 
e terroristas. Se por um lado os milhares de julgamentos ocorridos na ditadura brasileira faziam 
vistas grossas em relação às denúncias de tortura e compactuavam com leis draconianas, como 
eram os Atos Institucionais e seus derivados, contando com juízes que defendiam e 
incorporavam a ideologia do regime, por outro, tais julgamentos contavam com um arsenal 
razoável de garantias e procedimentos e permitiam em grande parte dos casos evitar que os 
opositores políticos fossem simplesmente eliminados. 
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sempre fazendo vistas grossas quanto às inconstitucionalidades, às ofensas a 
direitos fundamentais e às denúncias realizadas pelos presos e perseguidos 
políticos. Como registrou-se no início, dificilmente qualquer grupo armado 
paraestatal pode fazer frente à amplitude, constância e intensidade do terror 
promovido pelo Estado. 

Além de trabalhar para a invisibilização dos seus crimes, e, em especial, 
do terror por eles desencadeado, o Estado projeta o qualificativo de terrorista 
aos grupos que são alvo da sua perseguição. Um dos objetivos deste artigo é 
justamente afastar a ação/reação, mesmo que violenta, desses grupos como 
integrante da definição de terrorismo, limitando-se, no recorte aqui proposto, 
aos contextos ditatoriais. 

Tem-se, para tal fim, que quando um governo viola as regras 
fundamentais do Estado que administra, ou ainda, quando chega ao poder em 
flagrante desrespeito a essas mesmas regras, como é o caso do golpe de Estado, a 
oposição a este governo é legítima, mesmo que pelas armas.Todavia, a pecha de 
terrorista nessas situações alcança aqueles grupos, especialmente os armados, 
que se opõem ao poder constituído ilegitimamente, confundindo-se com a 
categoria da criminalidade política. 

Como esclarece Fragoso, o crime político é aquele cometido contra a 
segurança do Estado27.  Quando se compara, porém, a usurpação ilegítima do 
poder político em uma dada sociedade com a ação de resistência a esta 
usurpação, fica claro que nem mesmo de criminosa seria adequado classificar a 
ação de resistência, quanto mais de terrorista. Tais atos seriam criminosos aos 
olhos de quem os classifica como tal e a quem interessa tal qualificação. Como o 
governo constituído é ilegítimo, também é ilegítima a legislação de exceção que 
criminaliza as condutas de resistência28. 

Na fundação do pensamento liberal identifica-se uma tradição da filosofia 
política segundo a qual é legítima a resistência à tirania, demarcando o que seria 
um verdadeiro direito de resistência. 

                                                                                                                                                               
Na Argentina, a ausência de uma coesão entre os militares e a elite judicial levou os militares a 
considerarem o judiciário pouco ou de modo algum “confiável”. Não havia, portanto, mediadores 
institucionais entre a violência direta dos agentes da repressão e os seus alvos. A estratégia 
adotada foi claramente a da eliminação e do desaparecimento em massa dos opositores políticos. 
Contudo, se a forte coesão institucional ocorrida na ditadura civil-militar brasileira e a sua 
máscara de legalidade foram responsáveis por uma cifra menor de mortos e desaparecidos do 
que em relação à Argentina, elas mantiveram no Brasil a continuidade da herança autoritária no 
período pós-ditatorial (PEREIRA, Anthony W. Ditadura e repressão – o autoritarismo e o estado 
de direito no Brasil, no Chile e na Argentina. Tradução de Patricia de Queiroz Carvalho Zimbres. 
São Paulo: Paz e Terra, 2010). Herança que no Brasil, ao contrário da Argentina,  continua forte 
até hoje, como se verá mais adiante. 
27FRAGOSO, op.cit.,p.30-31. 
28Fragoso lembra que a “teoria do crime politico tem de ser construída sob o pressuposto do 
Estado democrático. (…) Só os regimes democráticos têm verdadeiramente autoridade para 
reprimir seus inimigos”.Contudo, como ele logo assinala na mesma passagem citada, o “problema 
está em saber o que é regime democrático” (Ibidem, p.36-37). Claro está neste artigo que embora 
seja possível identificar no seio de democracias formais uma série de condutas autoritárias por 
parte do Estado e até mesmo a prática de crimes contra a humanidade e do terrorismo de Estado, 
é evidente que em um Estado ocupado por um governo ilegítimo não se pode ter uma democracia 
digna deste nome.    
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Em sua obra política John Locke29 afirma que enquanto a sociedade é 
oriunda de um contrato, o governo é fruto de uma confiança (trust), nele 
depositada pelos demais membros da sociedade. O objeto desta confiança é o 
respeito às leis da natureza30 e a promoção do bem comum. Sempre que tal 
confiança for rompida, a sociedade pode, legitimamente, destituir o governo e 
colocar outro em seu lugar. O governante que viola as leis naturais, investindo 
assim contra a sociedade, entra em estado de guerra (uma modalidade do estado 
de natureza) contra ela. Assim, quando o rei ou o governante investe contra as 
leis da natureza, quem irá julgá-lo? Para Locke, deverá ser o próprio povo. Este 
deverá “apelar aos céus”, mas não em um sentido conformista, à espera de um 
julgamento divino, e sim do mesmo modo que Jefté (um herói bíblico) o fez: 
combatendo o inimigo pela força (tal foi o resultado do “apelo aos céus” 
realizado por Jefté diante da dominação dos amonitas sobre a tribo de Israel)31. 

Depois de Locke, séculos mais tarde, o escritor estadunidense Henry 
Thoreau elaborará a expressão “desobediência civil”, prima irmã da noção de 
direito de resistência. Em seu breve mas marcante escrito, produzido quando 
estava preso por não pagar impostos que, ao seu ver, financiariam a guerra 
injusta dos EUA contra o México, Thoreau afirma que “num governo que 
aprisiona qualquer pessoa injustamente, o verdadeiro lugar de um homem justo 
é também a prisão”32. Em suma, Thoreau defendia o direito de qualquer 
indivíduo a se insurgir diante de uma lei injusta e opressiva e a se opor a 
políticas injustas promovidas pelo governo. Thoreau inspirará ações de 
resistência de grande magnitude como as comandadas por Gandhi na Índia 
diante do colonialismo inglês e por Martin Luther King diante das políticas 
racistas estadunidenses. 

No século XX, Hannah Arendt emendará o aspecto excessivamente 
individualista da exortação de Thoreau destacando o indispensável aspecto 
coletivo, público e político que deve compor o fenômeno da desobediência civil33. 

O direito de resistência, contudo, assume maior amplitude do que a 
desobediência civil. Enquanto esta volta-se, marcadamente, para ações pontuais 
de um governo, que são eivadas de ilegitimidade, e assume uma feição não-

                                                        
29Ver o verbete sobre John Locke escrito para o Dicionário de Filosofia do Direito: SILVA FILHO, 
José Carlos Moreira da. John Locke. In: BARRETTO, Vicente (Org.). Dicionário de Filosofia do 

Direito. São Leopoldo; Rio de Janeiro: UNISINOS; RENOVAR, 2006. p.541-545.  
30Como se sabe, para Locke o direito natural por excelência é o direito de propriedade, que 
corresponde, juntamente com outros, aos tradicionais direitos liberais de primeira geração, isto é 
aqueles que se opõem à ação abusiva do Estado e dele exigem uma conduta negativa, de 
abstenção. Com o desenrolar da secular tradição dos direitos humanos outros direitos foram 
sendo agregados a este rol, por vezes até demarcando rotas de colisão, como foi o caso dos 
direitos sociais. De todo modo, na renovação do constitucionalismo ocorrida no segundo pós-
guerra o extenso rol dos direitos humanos assumiu a roupagem mais juridicizada dos direitos 
fundamentais, passando a constituir o pilar de sustentação das modernas constituições 
democráticas. Foi exatamente uma Constituição com tais feições que, no Brasil, foi vilipendiada 
pelo golpe militar de 1964: a Constituição de 1946.     
31LOCKE, John. Dois tratados sobre o governo. Tradução de Julio Fischer. São Paulo: Martins 
Fontes, 1998. p.596-601 (Parágrafos 239 a 243).  
32THOREAU, Henry David. A desobediência civil. Tradução de Sergio Karam. Porto Alegre: L&PM, 
2011.p.30.  
33ARENDT, Hannah. Crises da República. Tradução de José Volkmann. São Paulo: Perspectiva, 
1973.p.57-58  
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violenta34, aquele combate a ilegitimidade do governo estabelecido, visando a 
sua derrubada, e admitindo para tanto a ação armada, embora também possa se 
exprimir de modo não violento35.  

O direito de resistência opera a partir de uma lógica de direito de defesa e 
possui como fundamento a manutenção da ordem constitucional democrática, 
que, por sua vez, assenta-se sobre a proteção e promoção dos direitos e garantias 
fundamentais. Está a favor de um direito primário. Não há, assim, a necessidade 
de que o direito de resistência esteja explicitamente mencionado no texto 
constitucional para que ele mesmo se revele um direito fundamental. Trata-se, 
porém de um direito secundário, que pressupõe a ofensa aos direitos materiais 
básicos integrantes do princípio estruturante da dignidade da pessoa humana. 

No momento em que ocorre um golpe de Estado, subjugando-se pelas 
armas as autoridades democrática e constitucionalmente constituídas, sem que 
estas tenham investido claramente contra os limites constitucionais do seu 
governo, a resistência à tirania torna-se mais que um direito: um dever. O direito 
à resistência é análogo à legítima defesa no Direito Penal. 

A Constituição brasileira é bem clara em seu artigo 5º, XLIV: “constitui 
crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, 
contra a ordem constitucional e o Estado democrático”. Aqui percebe-se o 
amparo constitucional ao direito de resistência. 

Portanto, é preciso registrar mais uma vez, não há que se confundir o 
exercício do direito de resistência à tirania com o terrorismo. Em geral, quando a 
ação resistente se faz necessária, quem pratica o terrorismo é o próprio Estado, 
tomado de assalto por um governo ilegítimo. A identificação de um grupo 
terrorista não estatal pressupõe que o Estado em questão esteja sendo 
governado por um governo legítimo, em manutenção à ordem democrática e em 
respeito à Constituição em seus corolários fundamentais. Em oposição ao 
terrorismo de Estado não há grupos terroristas, mas sim grupos resistentes. Que 
fique bem clara esta distinção36. 

                                                        
34No Brasil, um dos exemplos mais palpáveis de desobediência civil é a ação dos chamados novos 
movimentos sociais, dentre os quais se destaca o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem 
Terra - MST. Hannah Arendt, ao tratar da desobediência civil, assinalava que o caráter distintivo 
entre grupos que a praticam e grupos criminosos seria o caráter público e aberto dos primeiros 
(Ibidem, p.69), buscando expor e apresentar as suas razões e o propósito da sua luta, que no caso 
do MST seria pela reforma agrária e contra o predomínio violento do latifúndio. A ação do MST 
volta-se, portanto, a normas e políticas legais mas injustas, sendo a sua ação uma forma de 
pressão política para que o Estado reveja suas leis, decisões ou políticas, tendo em vista a 
satisfação de legítimas pretensões sociais e, em especial, dos próprios direitos e garantias 
inseridos na Constituição, como a função social da propriedade, por exemplo.     
35Buzanello prefere tratar do direito de resistência como um gênero do qual a desobediência 
civil, juntamente com a objeção de consciência, a greve política, a autodeterminação dos povos e 
o direito à revolução, é espécie (BUZANELLO, José Carlos. Em torno da Constituição do Direito de 
Resistência. In: Revista de Informação Legislativa, Brasília, v.42, n.168, p.19-27, out./dez. 2005). É 
uma perspectiva válida e profícua, porém, para efeitos deste artigo e com o fim de torná-lo mais 
incisivo e objetivo, considerar-se-á o direito de resistência como uma modalidade distinta da 
desobediência civil, em especial para caracterizar a oposição, presente no primeiro, ao governo 
ilegítimo como um todo e não apenas com relação a alguma política ou ato legislativo ou 
jurisdicional.   
36É certo, igualmente, que em meio às ações de resistência poderão ser praticados crimes que 
excedam claramente o contexto e os propósitos da resistência, muitas vezes expondo a perigo, de 
modo desnecessário e fatal, terceiros sem relação direta com os conflitos. Nestes casos, haveria 
em tese a possibilidade de posterior responsabilização dos autores desses crimes, o que, de todo 
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É, pois, a partir do delineamento conceitual doscrimes do Estado, do 
terrorismo de Estado e do direito de resistência, que se deve contextualizar o 
caso brasileiro relativo ao período de 1964 a 1985, período da ditadura civil-
militar brasileira37. Necessário se faz igualmente invocar o arcabouço teórico e 
prático-institucional relacionado à Justiça de Transição para que se perceba o 
grande atraso brasileiro na implementação da sua transição política e no 
fortalecimento das suas instituições democráticas.   
 

 
 
 
 
 
 

4. A herança do terrorismo de Estado no Brasil e a violência policial 
 
A ausência de políticas transicionais mais expressivas no Brasil38 reflete-

se na falta de conhecimento das gerações mais novas quanto à montagem de uma 
estrutura altamente repressiva e militarizada nas forças policiais do país, bem 
como dos crimes contra a humanidade cometidos pelo governo ditatorial. 
Reflete-se, igualmente, na continuidade do rótulo de terroristas para os grupos 
que ousaram pegar em armas e exercer o direito de resistência diante da tirania.  

O mais preocupante, contudo, é não perceber o forte vínculo que há entre 
a montagem da estrutura repressiva durante a ditadura civil-militar no Brasil e a 
continuidade das mesmas práticas, agora não mais voltadas aos “subversivos” 

                                                                                                                                                               
modo, jamais poderia ser feito em meio ao regime de exceção, mas apenas em meio a instituições 
democráticas e seus mecanismos transicionais, devendo ainda haver uma análise caso a caso 
para se avaliar em que medida houve ou não um excesso em relação aos atos de resistência. É 
preciso também levar-se em conta se tais atos já não foram punidos, em muitos casos até de 
forma extrema na vigência do próprio regime autoritário, caso em que se fariam desnecessárias 
as medidas de responsabilização. Por fim, é preciso assinalar que tais atos não poderiam ser 
considerados atos terroristas, visto que se qualificam como atos de resistência diante da prática 
do terrorismo estatal, sendo simplesmente, na medida do seu excesso, atos criminosos, a serem 
enquadrados no ritmo e nos princípios próprios do direito penal interno, e sujeitos, portanto, à 
prescrição. 
37 Em outro artigo, procurei fornecer uma sucinta contextualização do terrorismo de Estado 
praticado no Brasil durante o período ditatorial que se estendeu de 1964 a 1985, para o qual 
remeto o leitor interessado: SILVA FILHO, José Carlos Moreira da . Memória e Reconciliação 
Nacional: o impasse da anistia na inacabada transição democrática brasileira. In: PAYNE, Leigh; 
ABRÃO, Paulo ; TORELLY, Marcelo D. (Org.). A Anistia na Era da Responsabilização: o Brasil em 
perspectiva internacional e comparada. Brasília;Oxford: Ministério da Justiça; Oxford University, 
2011. p. 278-307. 
38Como já foi observado em outros escritos, o Brasil vem adotando de modo crescente ações 
voltadas ao processo da justiça transicional, especialmente no campo da reparação econômica 
por intermédio da atuação da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos 
Políticos. Foi, contudo, somente durante o segundo governo Lula que estas comissões obtiveram 
uma expressão mais simbólica no espaço público, voltada mais claramente à promoção da 
reparação moral, do reconhecimento e de políticas de memória (sobre isto ver: SILVA FILHO, 
José Carlos Moreira da . O anjo da história e a memória das vítimas: o caso da ditadura militar no 
Brasil. In: Castor Bartolomé Ruiz. [Org.]. Justiça e memória: para uma crítica ética da violência. 
São Leopoldo: UNISINOS, 2009. p. 121-157), impulsionando visivelmente a criação de uma 
Comissão da Verdade e o debate sobre a responsabilização penal dos agentes públicos que 
praticaram crimes de lesa-humanidade durante a ditadura. 
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mas sim aos criminosos, selecionados em sua esmagadora maioria dentre os 
estratos mais empobrecidos da sociedade brasileira. 

A polícia brasileira, tanto civil como militar, é proclamada pela Anistia 
Internacional como a mais violenta do hemisfério ocidental39. A tortura é prática 
disseminada e que, tal qual no período ditatorial, objetiva instilar o terror nas 
suas vítimas40. 

                                                        
39 HUGGINS, Martha K.; HARITOS-FATOUROS, Mika; ZIMBARDO, Philip G. Operários da violência: 
policiais torturadores e assassinos reconstroem as atrocidades brasileiras.  Tradução de Lólio 
Lourenço de Oliveira. Brasília: UnB, 2006. p.28. Tal constatação feita pelos autores diante do 
Relatório da Anistia Internacional de 2000 continua presente no Relatório divulgado em 2010, no 
qual, inclusive, se menciona a estreita ligação entre a impunidade dos crimes de lesa-humanidade 
cometidos durante a ditadura (criticando-se também a recente decisão do STF quanto à 
manutenção da anistia para estes crimes) e os altos índices de violência policial no Brasil de hoje 
(Disponível em: http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/05/relatorio-da-anistia-
internacional-critica-violencia-policial-no-brasil.html . Acesso em 20 de julho de 2011). 
40O recente  relatório de Philip Alston, Relator Especial de execuções extrajudiciais, sumárias ou 
arbitrárias das Nações Unidas, baseado em sua visita ao Brasil em novembro de 2007, denuncia 
as execuções praticadas pela polícia, as execuções de presos e o difícil acesso à Justiça no Brasil. 
Eis o resumo do seu relatório:  
“O Brasil tem um dos mais elevados índices de homicídios do mundo, com mais de 48.000 
pessoas mortas a cada ano. Os assassinatos cometidos por facções, internos, policiais, esquadrões 
da morte e assassinos contratados são, regularmente, manchetes no Brasil e no mundo. As 
execuções extrajudiciais e a justiça dos vigilantes contam com o apoio de uma parte significativa 
da população que teme as elevadas taxas de criminalidade, e percebe que o sistema da justiça 
criminal é demasiado lento ao processar os criminosos. Muitos políticos, ávidos por agradar um 
eleitorado amedrontado, falham ao demonstrar a vontade política necessária para refrear as 
execuções praticadas pela polícia.  
Essa atitude precisa mudar. Os estados têm a obrigação de proteger os seus cidadãos evitando e 
punindo a violência criminal. No entanto, essa obrigação acompanha o dever do estado de 
garantir o respeito ao direito à vida de todos os cidadãos, incluindo os suspeitos de terem 
cometido crimes. Não existe qualquer conflito entre o direito de todos os brasileiros à segurança 
e à liberdade em relação à violência criminal, tampouco o direito de não ser arbitrariamente 
baleado pela polícia. O assassinato não é uma técnica aceitável nem eficaz de controle do crime.  
Este relatório defende uma nova abordagem e recomenda reformas na Polícia Civil, Polícia 
Militar, corregedoria de polícia, medicina legal, ouvidorias, promotores públicos, judiciário e 
administração carcerária. O escopo das reformas necessárias é assustador, mas a reforma é 
possível e necessária.  
Os brasileiros não lutaram bravamente contra 20 anos de ditadura, nem adotaram uma 
Constituição Federal dedicada a restaurar o respeito aos direitos humanos apenas para que o 
Brasil ficasse livre para que os policiais matassem com impunidade, em nome da segurança”.  
Mais adiante, o relatório acrescenta: 
“Policiais em serviço são responsáveis por uma proporção significativa de todas as mortes no 
Brasil. Enquanto a taxa de homicídios oficial de São Paulo diminuiu nos últimos anos, o número 
de mortos pela polícia aumentou, de fato, nos últimos 3 anos, sendo que em 2007, os policiais em 
serviço mataram uma pessoa por dia. No Rio de Janeiro, os policiais em serviço são responsáveis 
por quase 18% do número total de mortes, matando três pessoas a cada dia. As execuções 
extrajudiciais são cometidas por policiais que assassinam em vez de prender um suspeito de 
cometer um crime, e também durante o policiamento confrontacional de grande escala seguindo 
o estilo de ‘guerra’, onde o uso de força excessiva resulta nas mortes de suspeitos de crimes e de 
pessoas na proximidade.  
Na realidade, as taxas de homicídios de muitos estados do Brasil, incluindo o Rio de Janeiro e São 
Paulo, são significativamente mais elevadas do que o demonstrado pelas estatísticas, porque as 
mortes praticadas por policiais em serviço são excluídas das estatísticas de homicídios” 
(ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Promoção e proteção de todos os direitos humanos, civis, 
políticos, econômicos, sociais e culturais incluindo o direto ao desenvolvimento. Relatório do 
Relator Especial de execuções extrajudiciais, sumárias ou arbitrárias Dr. Philip Alston referente a 
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Quando se pensa nos quatro pilares da justiça de transição, apresentados 
acima, vê-se que no Brasil só se avançou de fato na reparação às vítimas, e que se 
tem um significativo atraso tanto no aspecto da justiça como no aspecto da 
reforma das instituições de segurança pública. 

Após o término da ditadura civil-militar no Brasil nenhum agente de 
segurança pública que tenha participado em torturas, assassinatos e 
desaparecimentos forçados foi responsabilizado pelo que fez. Nenhum juiz que 
tenha ignorado as denúncias de tortura e chancelado juridicamente a política de 
perseguição em massa do governo perdeu o seu posto.  Nenhum militar 
igualmente foi expulso da força ou perdeu o direito às suaspensões por ter se 
envolvido na prática e no planejamento de crimes de lesa-humanidade. Nenhum 
político que tenha endossado tal política delinquente sofreu qualquer 
consequência por isto.  Muitos desses agentes, juízes, militares e políticos 
simplesmente continuam ocupando cargos públicos no Brasil. 

Durante a ditadura civil-militar brasileira foram criados esquadrões da 
morte, grupos especiais (os GOE), todas as polícias foram submetidas ao 
comando e à lógica militar, criaram-se diversas ramificações da polícia política, 
como os DOI-CODI (Destacamento de Operações de Informações/Centro de 
Operações de Defesa Interna) e a nova atribuição de papéis aos DOPS 
(Departamentos de Ordem Política e Social), um forte sistema de informação 
operado pelo SNI (Sistema Nacional de Informação) com monitoramentos que 
durariam até os anos 90, o Conselho de Segurança Nacional, que era o ápice da 
estrutura repressiva, tanto que dele saíram os dois últimos presidentes ditadores 
do período. Paralelamente a toda esta estrutura repressiva organizada no 
formato piramidal, havia ainda as delegacias regionais da Polícia Federal, o 
Centro de Informações de Segurança da Aeronáutica (CISA) e o Centro de 
Informações da Marinha (CENIMAR), que mantiveram ações repressivas tais 
como torturas, interrogatórios, assassinatos e desaparecimentos de modo quase 
independente41. Todas essas instâncias contaram com fortes e complexas 
conexões político-burocráticas e com financiamento privado42. Além disso, a 
legislação de exceção da época submetia os crimes contra a segurança nacional à 
jurisdição militar, mas sempre com a participação de juízes de carreira e de 
promotores civis. 

Segundo aponta importante pesquisa realizada por Martha Huggins, após 
a redemocratização nos anos 80, aumentou o número de esquadrões da morte no 
Brasil43. Manteve-se intacta, entre as forças de segurança, a mesma cultura 
organizacional que foi formatada no período ditatorial, calcada na segmentação 
das ações violentas, na difusão de responsabilidades, na desumanização dos 
suspeitos e vítimas44, na desumanização dos próprios agentes, em especial ao 

                                                                                                                                                               
sua visita ao Brasil nos dias 4 a 14 de novembro de 2007. Disponível em: 
<http://www.global.org.br>. Acesso em: 22 Jun. 2009). 
41 BRASIL. Secretaria Especial dos Direitos Humanos.Comissão Especial sobre Mortos e 
Desaparecidos Políticos.Direito à verdade e à memória. Brasília: Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, 2007. p.23. 
42Como está solidamente registrado, em relação à fundação da experiência modelo dos DOI-CODI 
em São Paulo, a Operação Bandeirantes-OBAN, no documentário Cidadão Boilesen (2009) de 
Chaim Litewski. 
43HUGGINS; HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, op.cit., p.164. 
44Em importante alerta sobre a que o rótulo de “terrorista” pode se prestar, especialmente em 
regimes autoritários, afirma Huggins que durante a ditadura civil-militar brasileira “as vítimas 
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longo dos cursos de formação (como é flagrante na Polícia Militar) e dos 
treinamentos em unidades especiais, da garantia do anonimato, da absoluta 
cisão entre a vida profissional e a vida pessoal e social, e do culto à obediência 
hierárquica cega.Este conjunto de características gera como efeito o 
“descomprometimento moral” dos agentes de segurança envolvidos na prática 
de atrocidades45. 

As atrocidades cometidas pelas forças de segurança pública no Brasil são 
disfarçadas como mera prática profissional, oriunda de uma racionalidade 
técnica que comanda a tortura e outros atos arbitrários e aviltantes, admitindo 
uma perfeita sinergia com os atos ditos irracionais ou emocionais dos agentes 
mais descontrolados, que por vezes são apresentados como a “banda podre” da 
corporação e sacrificados como bodes expiatórios, mas de cuja existência toda a 
organização se beneficia46.  

A prática de atrocidades em larga escala pelas forças estatais, favorecida e 
empreendida pela ausência de expurgos administrativos e institucionais após a 
adoção do terrorismo de Estado durante a ditadura, não pode ser explicada com 
o recurso às patologias ou às inversões morais deste ou daquele agente. Como 
Hannah Arendt já havia assinalado, não se trata de um problema moral e 
individual, mas sim do funcionamento de um sistema impessoal calcado na 
eficiência burocrática, no segredo, no anonimato e no fechamento institucional, 
que transforma o mal em algo banal47, que qualquer pessoa poderia cometer. 
Aliás, o melhor torturador “é aquele que não tem ódio nem piedade das suas 
vítimas”48. 

Não faltam estratégias de neutralização para justificar a violência 
praticada nesse contexto, configurando uma importante característica do que 

                                                                                                                                                               
potenciais eram desumanizadas como ‘subversivos’ e ‘terroristas’, e os resultados operacionais 
instrumentais eram premiados sem preocupação com as consequências humanas -, a tortura e o 
assassinato acabaram sendo definidos como algo diverso do que eram” (Ibidem, p.350). 
45Ibidem, p.450. 
46Em seu estudo, Huggins mostra como, tanto na ditadura como após o seu término, os dois tipos 
de violência (a racional/profissional e a irracional/emocional) se complementam e se 
retroalimentam, e o quanto é útil para os facilitadores e mandantes de atrocidades que existam 
nas corporações de segurança agentes dispostos a obedecer qualquer ordem, por menos 
“profissional” que ela possa parecer (Ibidem, p.249; p.335).   
47É de amplo conhecimento a tese arendtiana, diante do julgamento de Eichmann, da banalidade 

do mal, e que pode ser conferida em detalhes em: ARENDT, Hannah.Eichmann em Jerusalém – um 
relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Cia. Das Letras, 
2003. 
48HUGGINS; HARITOS-FATOUROS; ZIMBARDO, op.cit., p.434. Na parte final do livro os autores 
relatam alguns experimentos realizados nos anos 70 nos Estados Unidos que comprovam o fato 
de que dadas as circunstâncias sociais e institucionais adequadas, qualquer pessoa, a despeito 
dos seus princípios morais, pode se transformar em um torturador. Ilustrativo é o experimento 
da simulação de um presídio feito na Stanford University em 1973. O experimento foi batizado de 
Stanford prison experiment. Em suma, jovens e saudáveis rapazes voluntários que nada 
apresentavam em termos de inclinação violenta ou agressividade patológica, avaliados 
psicologicamente como “normais” em uma série de testes e exames, foram selecionados 
aleatoriamente para fazerem o papel de carcereiro ou prisioneiro. Nenhum grupo recebeu 
instruções sobre como um ou outro personagem deveria se comportar. Em poucos dias, 
enquanto os prisioneiros se tornaram totalmente passivos e submissos, os carcereiros se 
revelaram sádicos e autoritários, chegando a quase violar a regra imposta no experimento de que 
não se poderia fazer uso da violência física, o que não impediu as humilhações, os confinamentos 
na solitária e os acorrentamentos. O experimento que havia sido projetado para duas semanas 
teve de ser interrompido após seis dias (Ibidem, p.469-473). 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC – RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

11343



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

acima foi apresentado como crime do Estado. Tais estratégias, durante a 
ditadura, serviram-se em larga escala da Doutrina de Segurança Nacional e da 
identificação de um inimigo interno a ser combatido. A lógica do inimigo interno 
continua existindo nas corporações, transladando-se agora para os criminosos e 
para os suspeitos de o serem, que podem ser virtualmente qualquer um. As 
forças policiais no Brasil possuem ampla autonomia para definirem o que é ou 
não excesso de violência, sendo refratárias a qualquer tipo de controle mais 
democrático por parte da sociedade, dado o seu fechamento e pouquíssima 
reformulação institucional após a redemocratização do país, incluindo-se aí as 
Forças Armadas49. 

Vê-se, pois, o quanto a prática do terrorismo de Estado no Brasil  e a 
ausência de reconhecimento deste fato no espaço público brasileiro, bem como 
de medidas transicionais necessárias, contribui sensivelmente para o 
atingimento de elevados níveis de violência das forças de segurança pública no 
país, e o quanto as gerações presentes continuam a pagar o preço da instauração 
do terrorismo de Estado durante a ditadura. 

Enquanto tais estruturas públicas de violência se mantiverem intactas, a 
continuidade dos abusos e até mesmo a possibilidade de instauração de novas 
ditaduras e da consequente implementação do terrorismo de Estado será algo 
sempre presente no horizonte, apto a ser deflagrado assim que as condições 
internas e externas favorecerem este cenário. 

 
 
 
 

5. Considerações Finais 
 
Para fazer frente ao terrorismo de Estado e prevenir o seu ressurgimento 

é indispensável, antes de mais nada, compreendê-lo, isto é, identificar o 
complexo emaranhado de conexões práticas, teóricas e políticas que permite, 
favorece e estimula a sua existência e desenvolvimento. O mesmo, sem dúvida, 
pode ser dito em relação a outras formas de terrorismo, como as não estatais. 
Não será, por certo, identificando os meios de difusão de informação em uma 
perspectiva mundializada como facilitadores da propagação terrorista que se 
conseguirá compreender melhor o fenômeno.  

O terrorismo é antes de tudo fruto de projetos sociais que minimizam a 
esfera política ao máximo, deixando em seu lugar a imposição de modelos 
econômicos e sociais excludentes50. A própria ideia de globalização traz consigo 

                                                        
49Neste ponto Huggins reforça que a anistia e reintegração dos operários da violência que 
atuaram durante a ditadura colaboram para a continuidade do sigilo e da violência (Ibidem, 
p.426). 
50Este ponto é identificado com argúcia por François de Bernard: “O que se deveria revelar como 
embaraçoso é o reconhecimento de que a pobreza tida como a origem do terrorismo não é essa 
que normalmente apontamos com o dedo. É que ela não é nem principalmente a pobrezas 
econômicas, sociais, financeiras...É que ela é, sobretudo a pobreza originária que eu denomino 
governo e causa. O que não se quer reconhecer – por que o preço individual e coletivo seria 
demasiado elevado? -, é a extensão do terrorismo como fenômeno favoreceu, não apenas pelo 
aprofundamento da ‘pobreza real’ e das assimetrias econômicas em escala planetária, mas, ainda 
e sobretudo, por uma pauperização do político como tal sob suas diferentes dimensões, a saber: 
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uma padronização das diferenças e da pluralidade humana ao impor o modelo 
liberal de sociedade como neutro e universal. No lugar dos atritos e 
incongruências gerados no choque das diversidades com os modelos 
hegemônicos aparece com vigor o apelo à violência e o recrudescimento do 
Direito Penal. Tanto alguns grupos sociais que se insurgem contrariamente aos 
modelos hegemônicos quanto os Estados nos quais eles vivem apegam-se a uma 
escalada da força diante do vácuo do exercício da política. 

Entenda-se política como o cultivo da esfera pública, que se constitui e se 
desenvolve a partir do acolhimento da pluralidade de grupos dentro da 
sociedade, colocando-os em volta da mesma mesa51, permitindo a discussão, o 
debate, a manifestação em torno de temas comuns mas a partir de lugares 
distintos, trazendo a contrapartida do esforço de entendimento da realidade do 
outro e do cultivo do hábito de se colocar no lugar dele. Quando esse esforço, 
entendido aqui como marco da democracia efetiva, deixa de existir abre-se o 
espaço para o terrorismo e para a intolerância.  

A mera repressão não ajuda a melhorar essa realidade de crescimento da 
violência. A maneira mais efetiva de combater o terrorismo e, em especial, o 
terrorismo de Estado (aquele que mais vítimas produz) é a participação política 
em nível nacional e internacional, repudiando através dos inúmeros grupos 
organizados, sejam eles ONG’s, movimentos sociais ou partidos políticos, a 
violação dos direitos humanos e a colocação em prática de políticas delinquentes 
e de estruturas repressivas autoritárias que se perpetuam mesmo em regimes 
democráticos.Não será, por certo, a promoção de uma "guerra contra o terror" 
que crie um direito penal de exceção que minimiza garantias fundamentais e 
criminaliza atos preparatórios, e que tolera e sustenta a prática da tortura e do 
arbítrio, que irá conseguir diminuir a violência, pelo contrário, só servirá para 
aumentá-la.    

Assim como foi possível na ditadura civil-militar brasileira constatar a 
existência de algum nível de legalidade que se contrapunha à fundação 
autoritária dos Atos Institucionais e de outras normas draconianas52, hoje 
também é visível a existência de democracias que utilizam leis e práticas 
autoritárias. O terrorismo tem surgido como o grande mote para o 
enfraquecimento das democracias e para a constante relativização dos limites de 
ação das forças repressivas ao serviço do Estado. Em outras palavras, o combate 
ao terrorismo tem sido uma eficiente estratégia de neutralização para a prática e 
o aumento de crimes cometidos pelo Estado.  O fenômeno é evidente em 
democracias antigas e sólidas, sob o ponto de vista interno53, como os Estados 
Unidos da América. Paradoxalmente, o terrorismo é usado como desculpa para o 

                                                                                                                                                               
pauperização da teoria política; do pessoal político, das relações políticas e diplomáticas; do 
funcionamento das instituições multilaterais etc.” (grifos do autor) (BERNARD, op.cit., p.26-27). 
51Esta idéia da esfera política corresponde ao espaço da ação identificado por Hannah Arendt em 
A condição humana, único espaço mediado diretamente pela intersubjetividade e constituído pela 
pluralidade humana (ARENDT, op.cit.).  
52Anthony Pereira bem captou este ponto ao evidenciar que uma das consequências do maior 
nível de judicialização da repressão no Brasil ditatorial contribuiu para um relativo êxito dos 
advogados em explorar o arcabouço legal e processual em favor dos seus clientes, o que 
contribuiu para salvar muitos presos políticos do assassinato e do desaparecimento forçado (Ver: 
PEREIRA, op.cit,  especialmente o Capítulo 7). 
53Digo "interno" porque ao meu ver não se pode denominar um país de democrático no cenário 
mundial quando ele apoia e fomenta regimes ditatoriais em outros países. 
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exercício do terrorismo de Estado em relação a determinados setores da 
população. A lógica do inimigo interno continua vigorando e constitui um 
perigoso cenário mundial que agora nem mais necessita de ditaduras para se 
consolidar.  

Para fazer frente a tal horizonte sombrio, cabe aos Estados e Organismos 
Internacionais a promoção das políticas transicionais adequadas e, sobretudo, a 
realização de reformas institucionais em seus órgãos de segurança e justiça. Da 
parte da sociedade civil cabe a sua organização, mobilização e participação 
política efetiva, seja nos espaços institucionais, seja em todos os outros espaços 
públicos existentes54. Quando se olha para ambas as direções no Brasil percebe-
se o quanto ainda tem de ser construído para que se possa realmente romper 
com o passado autoritário e violento e rumar em direção a uma verdadeira 
democracia, na qual o respeito e a promoção aos direitos humanos possam ser 
cada vez mais o verdadeiro norte da sociedade brasileira. 
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UMA ANALÍSE CRÍTICA SOBRE A JUSTIÇA TRANSICIONAL NO BRASIL 

A CRITICAL ANALYSIS ABOUT TRANSITIONAL JUSTICE IN BRAZIL 

 

Ana Maria D’Ávila Lopes 

        Isabelle Maria Campos Vasconcelos Chehab 

RESUMO: 

A ditadura militar foi responsável por uma das maiores agressões institucionais 
perpetradas pelo Estado brasileiro. Conforme dados do Programa Nacional de Direitos 
Humanos III (PNDH-3), estimam-se que, 50.000 pessoas tenham sido presas, somente 
nos primeiros meses de 1964, 20 mil brasileiros tenham sido submetidos a torturas, 400 
cidadãos tenham sido mortos e/ou desaparecidos. A partir da metade da década de 
setenta, em decorrência da grave crise econômica e da sua crescente perda de 
legitimidade, o governo ditatorial elaborou um plano de transição para a democracia, que 
teve na Lei da Anistia seu principal marco regulatório. Desde então, especialmente por 
meio das reivindicações dos vitimados pelo regime e dos seus familiares, tem-se buscado 
produzir fundamentos normativos e políticos para a consecução de uma justiça 
transicional plena. O presente trabalho tem por objetivo analisar o modelo de justiça 
transicional implementado no Brasil, a partir do seu conceito, das suas dimensões e 
mecanismos jurídicos vigentes. Para tanto, fez-se uso de pesquisa documental e 
bibliográfica interdisciplinar. Inicialmente, apresentou-se um breve relato sobre o 
conceito da expressão justiça transicional. Em seguida, discorreu-se sobre as dimensões 
da justiça de transição. Posteriormente, expuseram-se os mecanismos jurídicos que 
fundamentam a justiça transicional em solos pátrios. Como resultado, verificou-se a 
razoabilidade dos aportes normativos sobre a matéria, embora que, ainda, não dotados de 
sua eficácia plena. No que tange às dimensões da justiça transicional, percebeu-se que a 
implementação do direito à anistia e à reparação pecuniária está deveras adiantada, 
quando comparados com os direitos à verdade, à memória e à justiça, que prosseguem 
enfrentando dificuldades para a sua promoção e legitimidade. Concluiu-se, pois, como de 
extrema relevância, o debate contínuo sobre a justiça transicional, no intuito de promover 
sua legitimidade, demandar uma política pública prioritária de prevenção às violações aos 
direitos humanos outrora cometidas e, assim, construir uma genuína democracia. 

Palavras-chave: Justiça Transicional; Direito à Verdade; Direito à Memória; Comissão 
da Verdade. 

ABSTRACT 

The military dictatorship was responsible for one of the largest institutional aggression 
perpetrated by the Brazilian state. According to data from the National Human Rights 
Program (PNDH-3), it is estimated that 50,000 people have been arrested, only on the 
first months of 1964, 20,000 Brazilians have been subjected to torture, 400 people were 
killed and / or missing. From the mid-seventies, due to the severe economic crisis and its 
growing loss of legitimacy, dictatorial government devised a plan of transition to 
democracy in which the amnesty law had its main regulatory framework. Since then, 
especially through the claims of victims of the regime and their families, it was sought to 
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make political and normative foundations for the achievement of a full transitional 
justice. This study aims to analyze the transitional justice model implemented in Brazil, 
from its concept, its dimensions and legal mechanisms. To this end, it was used a 
bibliographical research and interdisciplinary literature. Initially, it was presented a brief 
report on the concept of the expression transitional justice. Secondly, it was exposed 
about the dimensions of transitional justice. Then, it was shown the mechanisms that 
underlie the legal transitional justice in Brazil. As a result, it was verified the 
reasonableness of the normative contributions on the subject, although they also do not 
carry their full effectiveness. Regarding the dimensions of transitional justice, it was 
realized that the implementation of amnesty and monetary compensation is quite 
advanced compared with the rights to truth, memory and justice, which struggled to 
continue its promotion and legitimacy. Finally, it was concluded that is extremely 
important to perform a constant debate about transitional justice, in order to promote its 
legitimacy, a public policy priority to prevent human rights violations and, especially, to 
collaborate for the construction of a genuine democracy. 

Keywords: Transitional Justice; Right to Truth; Right to Memory; Truth Commission. 

 

INTRODUÇÃO 

A ditadura militar, estabelecida com o golpe de 31 de março de 1964, e vigente até 

as eleições indiretas de 1985, promoveu uma das maiores agressões institucionais 

perpetradas pelo Estado brasileiro. Conforme dados do Programa Nacional de Direitos 

Humanos III (PNDH-3), estima-se que 50.000 pessoas tenham sido presas somente nos 

primeiros meses de 1964, 20 mil brasileiros tenham sido submetidos a torturas, 400 

cidadãos tenham sido mortos e/ou desaparecidos (BRASIL, 2010, p. 173). 

  Em 1979, com o advento da Lei nº 6.683, o Estado brasileiro - pressionado pela 

crise econômica, pela perda de legitimidade na classe média e pela reorganização 

progressiva da sociedade civil organizada, especialmente dos movimentos estudantis e 

dos familiares e parentes de presos, desaparecidos e exilados políticos - concedeu anistia 

a todos quantos, no período compreendido entre 02 de setembro de 1961 e 15 de agosto 

de 1979, cometeram crimes políticos ou conexos com estes, crimes eleitorais, ou tiveram 

seus direitos políticos suspensos. Assim também, concedeu anistia aos servidores da 

administração pública direta e indireta ou de fundações vinculadas ao poder público, aos 

servidores dos poderes Legislativo e Judiciário, aos militares e aos dirigentes e 

representantes sindicais punidos com fundamento em atos institucionais e 

complementares editados nesse período. 
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A partir do término formal do regime de exceção, no ano de 1985, os outrora presos 

e torturados, além dos familiares de mortos e desaparecidos políticos, passaram a 

reivindicar, inclusive judicialmente, a abertura dos registros e arquivos da repressão 

militar, no intuito de que o Estado apresentasse para toda a coletividade a verdade sobre 

as graves violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura e, assim, fizesse jus 

à memória individual e coletiva do país, reparando simbólica e economicamente todos os 

sujeitos atingidos pelo regime. 

Passados vinte seis anos, tais reivindicações jamais foram cumpridas em sua 

totalidade. Esta ineficácia deve-se, dentre outros fatores, à pressão exercida, junto ao 

governo federal, por alguns segmentos da sociedade - especialmente pelos quadros 

remanescentes da ditadura militar e por alguns partidos políticos conservadores - que, 

com o discurso de que a lembrança poderia colocar em risco a estabilidade democrática, 

têm conseguido silenciar qualquer discussão a esse respeito. 

Nesse contexto, foi sendo construído um modelo de justiça transicional que 

contempla reparações econômicas aos vitimados e aos familiares dos mortos e 

desaparecidos políticos, mas que desconsidera – quase que por completo – a exposição 

formal e o diálogo democrático com toda a sociedade sobre o direito à verdade, à 

memória e à justiça.  

O presente trabalho tem por objetivo analisar o modelo de justiça transicional 

implementado no Brasil, a partir do seu conceito, das suas dimensões e mecanismos 

jurídicos vigentes, portanto, dos seus instrumentos normativos constitucionais, 

infraconstitucionais e internacionais, de fomento ao debate e às ações de promoção ao 

direito à verdade, à memória e à justiça. 

No que tange à metodologia, adverte-se que esta pesquisa é dotada de caráter 

eminentemente bibliográfico interdisciplinar, na medida em que, conjugado à doutrina 

jurídica, permeou-se a Sociologia e a História. Também, registra-se o seu cunho 

documental, por ter sido utilizada extensa legislação pátria e internacional.  

Organizou-se, pois, o texto de forma a contemplar o objetivo geral da pesquisa, 

qual seja, analisar o modelo adotado pela justiça transicional brasileira, sem olvidar-se 

dos seus objetivos específicos, a saber: apresentar e desenvolver o conceito de justiça 
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transicional, suas dimensões e sua efetividade, além de expor acerca dos marcos 

normativos transicionais vigentes no Brasil.   

Deste modo, no primeiro tópico, foi apresentado um breve relato sobre o conceito 

da expressão justiça transicional, apontando-se sobre suas singularidades e repercussões. 

 Em seguida, discorreu-se sobre as dimensões da justiça transicional, a saber: 

perdão, reparação econômica, direito à verdade, direito à memória, direito à justiça e 

reforma da administração pública, declinando-se sobre a evolução e a efetividade de cada 

uma delas. 

No terceiro tópico, pontuou-se sobre os mecanismos constitucionais, 

infraconstitucionais e internacionais, que fundamentam a justiça transicional no Brasil, 

aportando-se, especialmente, sobre a sua abrangência e aplicações. 

Ao final, concluiu-se como de extrema relevância o fomento ao debate sobre a 

justiça transicional plena, notadamente no que concerne ao direito à verdade, à memória e 

à justiça, não apenas para fins de reflexão, mas como política pública prioritária de 

prevenção às graves violações aos direitos humanos outrora cometidas, além de elemento 

fundante para a promoção de uma genuína democracia, conforme será exposto nas linhas 

seguintes.  

1. CONCEITO: 

 A expressão justiça transicional, ou justiça de transição, originou-se “no final da 

década de oitenta e início da década de noventa, principalmente em resposta às mudanças 

políticas ocorridas na América Latina e no Leste Europeu” (PINTO, 2010, p.130). 

 Nessa esteira, a citada autora esclarece que a expressão propriamente dita é fruto 
da: 

 junção de demandas por justiça e por transição democrática foi cunhado para 
expressar métodos e formas de responder sistemáticas e amplas violações aos 
direitos humanos. Assim, justiça transicional não expressa nenhuma forma 
especial de justiça, mas diversas iniciativas, que têm por intuito reconhecer 
o direito das vítimas, de promover a paz, facilitar a reconciliação e 
garantir o fortalecimento da democracia. (grifou-se) (PINTO, 2010, p. 129). 

Seu intuito primário é, pois, oportunizar uma transição de regimes por meio da 

justiça, da equidade e da transparência, a saber: 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito do Centro Universitario de Formiga

11353



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

De forma muito simplificada, pode-se dizer que a noção de justiça de transição 
diz respeito à área de atividade e pesquisa voltada para a maneira como as 
sociedades lidam com o legado de violações de direitos humanos, atrocidades 
em massa ou outras formas de trauma social severo, ao término de um período 
de repressão ou conflito armado, com vistas à construção de um futuro mais 
democrático e pacífico. Tal concepção é pensada em termos de transformação 
política (de uma ditadura para uma democracia, por exemplo) e, para que 
ocorra, são utilizadas diversas estratégias judiciais e não judiciais. 
(NASCIMENTO, 2008, p. 9) 

Por semelhante modo, pontua-se que:  

La justicia de transición, tal como es entendida en este estudio, comprende el 
entero ámbito de los procesos y mecanismos asociados con los intentos de una 
sociedad para afrontar un legado de abusos a gran escala del pasado, para 
asegurar responsabilidad, rendir justicia y lograr una reconciliación. Aunque un 
cambio de régimen no es para nada un fenómeno nuevo, el concepto de justicia 
de transición es reciente e innovador en cuanto reconoce la importancia de la 
“justicia” en los procesos de transición; brevemente, justicia de transición trata 
de la justicia en la transición (AMBOS; MALARINO; ELSNER, 2009, p. 26). 

Destarte, resta clarificado que a justiça transicional carrega consigo o firme 

propósito de promover uma transição de regimes, que oportunize justiça, o que engloba a 

implementação de diversas dimensões e/ou estratégias, tais como: perdão, reparação 

pecuniária, respeito à memória individual e coletiva, promoção do direito à verdade e à 

justiça e de reforma da administração pública e dos seus quadros, todos com vistas à 

(re)construção de uma genuína democracia. 

Convém sublinhar que a justiça transicional não se propõe a formalizar 

revanchismos de um grupo - ou segmento da sociedade - em face dos demais, mas, tão 

somente, pretende estabelecer a reconciliação nacional, ou, dito de outro modo: “Pensar 

sobre o direito das vítimas deve significar não o fim do direito dos agressores, não a 

imposição do desejo de vingança, mas a restauração da verdade, a concretização da 

justiça” (BARTOLOMÉ RUIZ, 2009, p. 177). 

Destarte, a justiça transicional não deve ser entendida como benéfica apenas para os 

que foram violentados ou prejudicados pelo regime, mas para toda a sociedade, uma vez 

que as consequências das ditaduras, notadamente a violência institucional, a impunidade 

e o arbítrio, tendem a se difundir por todos aqueles que a vivenciaram - seja direta ou 

indiretamente, além de se perpetuar no tempo, exceto se tratados e reelaborados, como o 

defendido por Freud (1989, p. 152). 

2. DAS DIMENSÕES DA JUSTIÇA DE TRANSIÇÃO  
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A justiça de transição é composta por cinco dimensões distintas, que não são 

excludentes, mas que se adicionam como que em cadeia, podendo – ou não - seguir uma 

ordem e, quando conjugadas, colaboram para a efetiva concretização de uma justiça 

transicional plena. Essas dimensões são: direito ao perdão ou direito à anistia, reparação 

econômica, direito à verdade e à memória, direito à justiça e reforma da administração 

pública. 

Tais dimensões podem ser implementadas conjunta ou separadamente, a depender 

do modelo transicional estabelecido, entretanto, independentemente da ordem que se 

adote, faz-se imprescindível o seu cumprimento integral sob pena de não se promover 

uma genuína reconciliação nacional. 

2.1. Do direito ao perdão ou do direito à anistia 

A palavra anistia remete à ideia de amnésia, ou seja, esquecimento. No entanto, no 

âmbito político, seu objetivo não é o esquecimento desarrazoado, mas a remissão como 

condição para o prosseguimento da História. 

Segundo Rui Barbosa, a primeira concessão de anistia de que se tem registro no 

mundo, data de 594 a.C., na Grécia Antiga, promovida por Sólon, quem “depois de ter 

recusado a tirania, reintegrou, por um ato geral e de forma ampla nos direitos e 

privilégios de cidadãos, os que tinham perdido por sentença dos arcontes, só excluindo 

aqueles que foram julgados no pritaneu sob a nota de traição ou homicídio” (BARBOSA, 

1955, p. 108-109). 

No Brasil, o instituto da anistia remonta à Insurreição Pernambucana,em 1654, 

quando os patriotas pernambucanos, por meio de um acordo de paz firmado na Campina 

do Taborda, concederam anistia aos derrotados, holandeses, em sua maioria (MARTINS, 

2010, p. 33-34). 

Mais recentemente, foi elaborada a Lei nº 6.683/79, a partir das reivindicações de 

diversos segmentos da sociedade civil organizada, especialmente: familiares dos presos e 

exilados políticos, movimentos eclesiásticos de base, estudantes e sindicatos. 

 Igualmente merecedores de destaque pela luta em prol da anistia são: o Movimento 

Feminino pela Anistia (MFPA) e os Comitês Brasileiros pela Anistia (CBA). O primeiro 
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iniciou-se com uma única mulher, advogada e esposa de um general cassado, que, 

apenas, em 1975, arrecadou 12 mil assinaturas para o Manifesto da Mulher Brasileira 

pela Anistia (MARTINS, 2010, p. 218). 

 O segundo, por sua vez, constituiu-se em espaços políticos de resistência à 

ditadura, disseminados por todo o país, com o propósito inequívoco de promover uma 

anistia ampla, geral e irrestrita, baseando-se, para tanto, nos seguintes princípios: 

o esclarecimento circunstanciado das torturas, mortes e desaparecimentos 
políticos; a devolução dos restos mortais às famílias; a atribuição das 
responsabilidades e a devida punição dos torturadores e assassinos de presos 
políticos; o desmantelamento do aparelho repressivo e o fim das chamadas ‘leis 
de exceção’ (SAFATLE; TELES, 2010, p. 281). 

Apesar da grande repercussão do movimento a favor da uma anistia ampla, geral e 

irrestrita, o então Projeto de Lei encaminhado ao Congresso Nacional em junho de 1979, 

e, em seguida, aprovado, foi eminentemente restritivo. Primeiramente, em razão de: 

A anistia brasileira, datada de 1979, embora tenha surgido pela pressão de 
movimentos sociais que se opunham ao regime ditatorial e lutavam pela 
abertura política, foi conduzida e chancelada pelo próprio regime militar, o que 
impediu que processos mais incisivos de resgate da memória política pudessem 
acontecer, nos moldes do que se viu, por exemplo, tanto no Chile quanto na 
Argentina (MARTINS, 2010, p. 218). 

A segunda razão para a própria Lei nº 6.683/79 ser considerada restritiva foi por ter 

limitado sua aplicação somente aos que cometeram crimes que não fossem entendidos 

como “de sangue” (BRASIL, ON-LINE, 1979). Por isto, os militantes excluídos da 

anistia: 

Permaneceram nos cárceres até que a reformulação da Lei de Segurança 
Nacional (LSN) atenuou suas penas. Esses foram soltos em liberdade 
condicional, vivendo nessa condição durante muitos anos (BIZ, 2004, p.162). 

Por semelhante modo, é entendida como restritiva por ter limitado os beneficiários, 

excluindo do seu rol o(a)(s) companheiro(a)(s), prejuízo somente sanado com o advento 

do art. 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).  

Ainda, é relevante comentar o despropósito da Lei de Anistia (art. 6º e parágrafos) 

ao se valer da expressão “declaração de ausência” que, como sublinha Osvaldo Biz 

(2004, p.128), é “oriunda da dogmática jurídico-civilista, para se referir aos 

desaparecidos, o que nos leva à conotação de uma morte presumida e não de um 

assassinato cujo cadáver não é encontrado.” 
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No que concerne aos militares e agentes do regime, a citada Lei foi extremamente 

parcimoniosa com os seus crimes, sejam os executados ou determinados, uma vez que os 

equiparou aos atos de resistência dos civis, argumento que tem sido prejudicial a toda e 

qualquer tentativa de promover a verdade e a justiça pelos atos de tortura, 

desaparecimentos forçados, seqüestros e assassinatos então cometidos. 

Desconsideraram os legisladores de que a resistência contra regimes autoritários e 

ilegais, tal qual o era a ditadura militar brasileira, se constitui em legítimo direito da 

sociedade civil contra Estado, e não o contrário, elemento consubstanciado, inclusive, em 

diversos documentos internacionais de direitos humanos, tais como: a Convenção de 

Genebra e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos. 

De acordo com Silva Filho, tal entendimento restou pacificado, inclusive, pelo art. 

8º. do ADCT e pela Lei 10.559/2002, senão vejamos: 

Aqui fica claro que quem cometeu o maior crime não foram os perseguidos 
políticos, mas sim aqueles que os perseguiam: os agentes estatais. Em vez do 
Estado perdoar, ele é quem pede o perdão, ele é que reconhece que errou 
quando prendeu, torturou e matou aqueles que estavam sob sua tutela, quando, 
mediante um golpe violento e antidemocrático implodiu a ordem constitucional 
vigente (SILVA FILHO, 2004, p. 140). 

Nessa esteira, e com o fito de argüir formalmente a interpretação aplicada pelos 

tribunais sobre a Lei de Anistia, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), em 2008, 

ingressou com uma Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, conhecida 

como ADPF 153, solicitando que fosse procedida uma nova interpretação à Lei de 

Anistia, notadamente do §1º do artigo 1º, em razão de não entender plausível a conexão 

apontada entre os crimes políticos e os crimes dos agentes do Estado durante o regime de 

exceção. 

Para tanto, argumentou, com base no §2º, do mesmo artigo 1º, “que exclui dos 

seus benefícios os que tenham praticado crime de terrorismo, pergunta, se a violência 

generalizada, a tortura institucionalizada, os seqüestros e assassinato de opositores não 

configuram um verdadeiro terrorismo de Estado” (MARTINS, 2010, p.247).  

Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal (STF), a partir do voto do relator da 

sobredita ADPF 153, o então Ministro Eros Grau, “entendeu que a anistia de 1979 era 

abrangente e também anistiava os agentes do Estado que torturaram e mataram opositores 
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do regime militar entre 1964 e 1985, portanto, estes não eram passíveis de processo ou 

mesmo objeto de qualquer punição” (SAFATLE; TELES, 2010, p. 39-40). Extirpando, 

assim, qualquer tentativa de revisão quanto à aplicação da Lei de Anistia. 

Em linhas gerais, resta patente que, malgrado a Lei de Anistia ser instrumento de 

valor histórico, especialmente por ter rompido formalmente com a lógica de terror e de 

exceção do regime militar, oportunizando a soltura de presos políticos, o retorno dos 

exilados e de suas famílias e favorecendo a luta pela redemocratização no país, sua 

fragilidade não pode ser desconsiderada, sobretudo, por ser oriunda do próprio regime, 

que, também, foi por ela beneficiado. 

2.2 Do direito à reparação econômica 

A reparação econômica foi uma das primeiras medidas de transição tomadas pelo 

Estado brasileiro. 

Seu intuito é reparar moral e materialmente os danos causados pela ditadura militar 

àqueles que foram presos e/ou torturados, assim como aos familiares dos mortos e 

desaparecidos políticos. Tendo por fundamento jurídico a Lei nº 10.559/2002, que, 

juntamente com a Lei de Anistia e o art. 8º do ADCT, regulamentou o direito às 

reparações pecuniárias dos anistiados políticos. 

É com fulcro no sobredito regimento que a Comissão de Anistia do Ministério da 

Justiça estabelece o valor das reparações pecuniárias, as quais são fixadas a partir dos 

prejuízos suportados pelos anistiados ou seus familiares. 

De modo que, para obter a reparação pecuniária, primeiramente, a pessoa deve-se 

habilitar como anistiado político, através de requerimento e ulterior concessão do 

benefício pela Comissão de Anistia. 

Desde que iniciou o seu funcionamento, tal Comissão recebeu um número 

aproximado de 66.000 requerimentos de reparações econômicas, dos quais 56.000 já 

foram devidamente apreciados. Estima-se que tenham sido concedidas, 

aproximadamente, 24.500 anistias não pecuniárias, e 13.500 anistias de caráter 

pecuniário. 
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Suas maiores críticas originam-se dos segmentos remanescentes da ditadura, que 

quando não questionam as reparações propriamente ditas, especialmente sua justeza, 

findam por discutir os valores arbitrados, como desproporcionais e infundados. 

Olvidando-se de que: “[...] na verdade, a reparação é uma medida mínima de justiça; por 

maior que seja, nunca apagará, de fato, a penalidade sofrida pelo atingido” (MARTINS, 

2010, p. 242). 

 Sobre tais esforços reparatórios, explicita-se que: 

[...] que não se limitam ao pagamento das indenizações (o que pode ser feito 
em dinheiro, via instrumentos negociáveis, como bônus do Tesouro, ou pela 
oferta de serviços, com provisões para educação, saúde e moradia), mas 
também incluem a restituição de direitos legais, programas de reabilitação, [...] 
além de medidas simbólicas (MEZAROBBA, 2010, p. 115). 

Destarte, o problema principal não deve residir nos valores arbitrados pela 

Comissão em prol dos anistiados, vez que as arbitrariedades de outrora, não poderão ser  

efetivamente quitadas. Entretanto, deve-se ponderar sobre o modelo de reparação 

utilizado pelo Estado brasileiro que, quase, exclusivamente se refere à pecúnia, 

olvidando-se dos prejuízos morais e sociais sofridos pelo anistiado. 

2.3 Do direito à memória 

No início do século XIX, a memória era considerada apenas como objeto de 

pesquisa das ciências responsáveis e/ou vinculadas ao desenvolvimento individual, tais 

como a Psicologia e a Filosofia (SANTOS, 2003, p. 20). 

Naquele período, o estudo da memória era pautado apenas no ser humano em sua 

individualidade, especialmente no que dizia respeito às reflexões e vínculos com o 

passado, bem como nos seus consectários com o presente. 

Foi, entretanto, Maurice Halbwachs (1877-1945), sociólogo francês e discípulo de 

Durkheim, quem primeiramente elaborou, no início do século XX, um pensamento 

sistemático sobre a memória coletiva. 

O grande diferencial da tese de Halbwachs consistiu no fato de analisar a 

memória não apenas a partir do indivíduo, das suas experiências e percepções, mas 

também como fator de representação (da) e conseqüências para a coletividade. Deste 

modo, o sociólogo incrementou ao caráter individual, os fatores coletivos, os quais, 
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segundo o seu ver, concorriam para a constituição e replicação da memória (SANTOS, 

2003, p. 21). 

Nesse sentido, mas sob outro prisma, também deve ser considerada a memória no 

seu aspecto simbólico e político, que, como aduzido por Milan Kundera, escritor tcheco, 

naturalizado francês, seria: “a luta do homem contra o poder, é a luta da memória contra 

o esquecimento.”  

Tal tese advoga, portanto, a possibilidade de entrelaçamento entre direto, 

memória e liberdade, exatamente por considerar que a ausência ou fragilidade das 

primeiras, concorrem diretamente para o enfraquecimento da última. Ou ainda, como 

pontua Myrian Sepúlveda Santos (2003, p.32): “lutar pela liberdade significa considerar 

um passado”. 

Destarte, deve ser analisado que, tal qual o defendido por Reyes Mate, filósofo 

espanhol, História e memória devem ser entendidas como elementos conjugados, os 

quais, por isto, tendem a impactar não apenas o passado, mas, igualmente, o presente e o 

futuro, além de colaborar na construção tanto da seara pública como na privada. Assim, 

em suas próprias palavras, tem-se: 

Historia e memória son dos formas de relacionarse con el pasado. Hasta ahora 
la división de campos era clara: para la historia, el conocimiento científico; 
para la memória, una relación sentimental y privada con el pasado. Eso ha 
cambiado, como acabo de decir. Las Tesis de Benjamin, que son el tratado más 
agudo sobre la memória, están dedicadas a la historia. Su título es ‘Sobre el 
concepto de historia’. Es uma forma de dar a entender que la nueva teoria de la 
memoria compite en el terreno de la historia (MATE, 2009, p. 32-33). 

Por seu turno, Michael Pollak (1948-1992), sociólogo francês, que desenvolveu 

seus estudos sobre os campos de concentração e seus sobreviventes, defendeu que a 

memória coletiva “longe de ser uma imposição, uma forma específica de dominação ou 

violência simbólica, acentua as funções positivas desempenhadas pela memória comum, 

a saber, de reforçar a coesão social, não pela coerção, mas pela adesão afetiva ao grupo” 

(POLLAK, 1989, p.3). 

Tal pensamento ratifica a tese outrora defendida pelo próprio Halbwalchs, quando 

alertava sobre a indissociabilidade da ideia de memória coletiva às disputas de poder, 

razão pela qual a revisão da memória ou a imposição ao seu esquecimento tende a ensejar 
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conflituosidade e apartação entre povos e governos, quando não é conjugada às 

revoluções e novos pactos sociais. 

Nesse sentido, tem-se: 

Ainda é mais evidente que as perturbações da memória, que, ao lado da 
amnésia, se podem manifestar também no nível da linguagem na afasia, 
devem, em numerosos casos, esclarecer-se também à luz das ciências sociais. 
Por outro lado, num nível metafórico, mas significativo, a amnésia é não só 
uma perturbação no indivíduo, que envolve perturbações mais ou menos graves 
da presença da personalidade, mas também a falta ou perda, voluntária ou 
involuntária, da memória coletiva dos povos e nas nações, que pode determinar 
perturbações graves da identidade coletiva (LE GOFF, 2003, p.421). 

Por tudo isto, compreende-se como relevante a defesa e a promoção do direito à 

memória. Primeiramente, por ser a memória obra individual, mas com aportes e 

finalidades eminentemente coletivas. Em segundo lugar, pela memória não ser elemento 

estanque referente apenas ao passado, mas com conotação e serventia plenas ao presente 

e ao futuro. Ainda, por ser a memória fiel testemunho da verdade, que encontra guarida 

no senso político de segurança, prevenção e restauração. Finalmente, por ser a memória 

causa e efeito de revoluções e reconstruções, razão pela qual não pode ser 

desconsiderada, sob pena de se descurar da própria História dos indivíduos e da 

coletividade e, sobretudo, do seu significado.  

No que tange especificamente ao direito à memória, deve ser salientado que a 

medida mais emblemática, até então tomada pelo governo brasileiro, diz respeito ao 

Centro de Referência das Lutas Políticas no Brasil, denominado como "Memórias 

Reveladas", criado em 2009 pela Casa Civil da Presidência da República. Citado Centro 

funciona junto ao Arquivo Nacional, que tem por intuito arrecadar documentos históricos 

no Brasil, especialmente sobre o período ditatorial e, por via consequente, disponibilizá-

los para familiares e pesquisadores do regime.  

Iniciativa também valiosa, para a defesa e promoção do direito à memória, 

concerne ao Projeto de Lei nº. 41/2010, que atualmente tramita no Congresso Nacional, 

tendo por finalidade disciplinar o acesso às informações sigilosas e, dentre outros 

expedientes, pretende findar com o sigilo dos documentos referentes à violação de 

direitos humanos, notadamente os oriundos do regime militar. 
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2.4 Do direito à verdade 

 Inicialmente, para fins de compreensão do texto em lume, esclarece-se que o 

conceito de direito à verdade, aqui utilizado, adotará a seguinte acepção: direito a ter 

pleno conhecimento sobre os fatos e atos promovidos durante um período de exceção, de 

forma a torná-los públicos e, em ato conexo, providenciar mecanismos políticos e 

jurídicos para sua não-reincidência.  

Há que ser dito que, de todas as dimensões da justiça transicional, o direito à 

verdade, juntamente com o direito à memória e à justiça, tem menor efetividade. Alguns 

explicam este fenômeno em razão da cultura brasileira, tradicionalmente autoritária, 

leniente e indisposta aos conflitos interpessoais (PEREIRA, 2010, p.286-288). Outros 

entendem que a parca efetividade do direito à verdade, em específico, deve-se mais à 

ausência de marcos regulatórios (SAFATLE; TELES, 2010, p.295-297). 

Particularmente, entende-se que a ausência de instrumentos jurídicos é sintomática 

de um problema mais grave, qual seja, a desídia da sociedade civil para com a matéria, 

sobre a qual pouco - ou quase nada – tem buscado conhecer e debater. Esta seguramente 

foi uma apatia gestada, permitida e consensuada, para deslegitimar e suprimir a busca 

pela verdade, inclusive, por meio da obstacularização aos seus marcos normativos.  

Durante os anos que se seguiram a ditadura, toda e qualquer iniciativa de trazer a 

público a verdade sobre os atos cometidos pelos agentes do Estado - e os que em seu 

nome agiram - foram prontamente reprimidas, com discursos no mais das vezes 

enérgicos, providenciados pelos setores mais conservadores da sociedade, especialmente 

os remanescentes da ditadura militar, fundamentados na lógica da pacificação social, do 

não-retrocesso e da estabilidade democrática. 

Com o advento da Conferência Nacional de Direitos Humanos, em 2009, 

conseguiu-se romper com tal lacuna em face do direito à verdade, uma vez que, por meio 

do Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH 3), restaram  estabelecidas, no 

seu Eixo orientador VI, intitulado Direito à Memória e à Verdade, diversas diretrizes, 

dentre as quais citam-se: Diretriz 23 – Reconhecer da verdade e da memória como direito 

humano da cidadania e dever do Estado; Diretriz 24 – Preservação da memória histórica e 

a construção pública da verdade; Diretriz 25 – Modernização da legislação relacionada 
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com o direito à memória e à verdade, fortalecendo a democracia (BRASIL, 2010, p.173-

176).   

Assim, desde maio de 2010, tramita no Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 

7.376, de autoria do Poder Executivo, que tem por fim regulamentar o PNDH III, criando 

uma Comissão Nacional da Verdade (CNV), no âmbito da Casa Civil da Presidência da 

República, para examinar e esclarecer as graves violações de direitos humanos praticadas 

no período de 18 de setembro de 1946 a 05 de outubro de 1988. 

Tal iniciativa tem recebido críticas sistemáticas dos setores mais conservadores da 

sociedade, que já se posicionaram publicamente como desfavoráveis à instalação da 

Comissão Nacional da Verdade, sob a alegação de que a apuração e a produção de um 

relato oficial sobre as violações aos direitos humanos durante a ditadura militar poderiam 

ensejar perseguições particularizadas e instabilidade democrática (O GLOBO, ON-LINE, 

2011). 

A despeito das críticas e das conjecturas mencionadas, entende-se por deveras 

necessária a conclusão da justiça transicional no Brasil, no que tange ao direito à verdade, 

seja para enfrentar a concepção reinante de impunidade, debelar os resquícios de 

violência institucionalizada e, ainda, prevenir graves violações de direitos humanos.  

Deve ser explicado, igualmente, que o papel da Comissão da Verdade se restringe a 

apurar e registrar os fatos cometidos durante o período de exceção, não tendo, pois, o 

condão de substituir a função jurisdicional do Estado. Ademais, singulariza-se por 

oportunizar à vítima lugar de destaque, a saber:  

Um dos diferenciais da comissão de verdade é a ênfase na vítima. Enquanto 
julgamentos criminais procuram analisar os fatos e sua relação causal com o 
acusado, a comissão permite uma maior atenção aos relatos das vítimas e de 
seus familiares. Este fato beneficia uma cura psicológica e um alívio dos 
traumas causados pela violência das violações. O efeito catártico e 
expurgatório que os achados de uma comissão pode gerar na sociedade não 
pode ser ignorado (PINTO, 2010, p.130). 

Por outro lado, a construção de um passado com base em inverdades e 

incongruências provoca um sentimento contínuo de injustiça e de dívida do Estado, que 

findam por adoecer não apenas ao sujeito vitimado, mas também as próprias estruturas 

sociais e institucionais. 
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Assim, conforme o aduzido por Bartolomé Ruiz (2011, p.10-11): “a violência 

ocultada pelo esquecimento persiste nas instituições sociais e se reproduz na conduta dos 

indivíduos como um ato de normalidade”, cometendo-se, assim, “uma segunda injustiça 

com as vítimas, condenando-as ao desaparecimento definitivo da história”. 

 Por tudo isto, deve-se defender a promoção do direito à verdade, através da 

instalação da Comissão Nacional da Verdade, como forma de publicizar, tratar e repudiar 

as atrocidades perpetradas pela ditadura militar, e, em última instância, para colaborar no 

aperfeiçoamento da democracia. 

2.5 Do direito à justiça 

Estabelece-se, desde logo, que o conceito de justiça a ser utilizado, neste extrato, 

assemelha-se à ideia de reação justa ou equivalente à ação contra si perpetrada. Assim, 

como o colaciona abaixo, refere-se:   

[...] a necessidade de uma punição para os crimes cometidos contra a 
humanidade, crimes de genocídio perpetrados contra quem pensava diferente, 
buscando, em especial, que tais fatos não se repitam. Não se prega aqui a pena 
de morte, mas a aplicação de uma pena que mostre que abusos praticados por 
pessoas sob a guarida de uma ditadura não podem ser esquecidos, não podem 
ficar impunes (RUDNICKI, 2009, p.177).   

Os defensores da ditadura persistem em dizer que nada mais há para justicializar, 

uma vez que a anistia já foi concedida e as reparações pecuniárias estão sendo 

progressivamente quitadas, entretanto, deve-se sublinhar que: 

[...] a justiça não se esgota nos atos de reparação. É preciso examinar o outro 
lado da questão. A reparação e a indenização aos que foram perseguidos, 
demitidos, presos, torturados ou mortos é apenas uma meia justiça. A justiça 
completa implica – e não podia deixar de ser assim – no julgamento dos 
culpados. Senão não é justiça. O crime de tortura – é preciso repetir mil vezes – 
é um crime hediondo, imprescritível e insuscetível de anistia. Passar ao largo 
da monstruosidade que o país viveu durante a ditadura macularia para sempre a 
nossa história (MARTINS, 2010, p.249). 

Complementando tal raciocínio, deve ser declinado que a finalidade do direito à 

justiça - para os torturados, mortos e sequestrados pelo regime e para os seus familiares - 

não se subjuga ao individualismo, mas, ao contrário, transcende o sujeito, em prol da 

humanidade, senão vejamos: 

Fazer justiça significa dar voz aos emudecidos pela marcha amnésica do 
progresso; significa resistir à destruição do diverso e do plural sob a desculpa 
da unidade, seja ela a da soberania nacional, a do desenvolvimento econômico 
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ou a da razão científica; significa renunciar ao frio e distante ponto de 
observação neutro, universal e abstrato e dar lugar ao olhar da vítima, pois este 
nunca é desinteressado e distante, pois este recompõe a realidade esquecida e 
negada, restaurando a humanidade em quem lhe dá ouvidos (BARTOLOMÉ 
RUIZ, 2009, 134-135). 

No caso brasileiro, a justiça mais que tardia, é ineficaz, visto que, até a presente 
data: 

Os torturadores, mandantes e responsáveis pelas torturas e assassinatos não 
foram condenados, nem sequer julgados ou citados em processos criminais, a 
maior parte mantendo-se no anonimato até hoje. Por que foram, então, 
anistiados? Não pelo império da lei, mas através de uma interpretação da lei de 
que a abertura política poderia retroceder se houvesse por parte da oposição 
uma postura revanchista (BIZ, 2004, p. 162). 

Conforme relatos de Janaína de Almeida Teles, o máximo de justiça que se tem 

alcançado circunscreve-se à seara cível, como na ação indenizatória proposta, em 1973, 

por Elizabeth Challup Soares, viúva de Manoel Raimundo Soares, em face da União 

Federal, que restou exitosa, já em fase recursal, somente no ano de 2005 (SAFATLE; 

TELES, 2010, p. 275-277). 

Também, deve ser enfatizada a ação declaratória ajuizada pela família Almeida 

Teles em desfavor de Carlos Alberto Brilhante Ustra, em 2006, por meio da qual se 

requereu e, ao final, concedeu-se:  

sentença que declarou o coronel Ustra torturador quando era comandante do 
DOI-CODI/SP, ao reconhecer sua responsabilidade pelo uso de violência 
contra a família Almeida Teles. Ao definir o DOI-CODI como ‘casa dos 
horrores’, tomou decisão inédita e histórica no Brasil (SAFATLE; TELES, 
2010, p.295-296). 

Já no âmbito internacional, destaca-se a sentença recente, datada de 24 de 

novembro de 2010, da Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos 

Estados Americanos (OEA), em desfavor do Brasil, no caso Gomes Lund e outros vs. 

Brasil, que estabeleceu ao país, dentre outras providências:  

a fazer a investigação penal da operação empreendida pelo Exército brasileiro 
entre 1972 e 1975 para erradicar a Guerrilha do Araguaia. A sentença 
determina que o estado brasileiro deverá esclarecer, determinar as 
responsabilidades penais e aplicar as sanções previstas em lei pela "detenção 
arbitrária, tortura e desaparecimento forçado de 70 pessoas, entre membros do 
Partido Comunista do Brasil e camponeses da região" envolvidas na guerrilha, 
no período da ditadura militar (CARDOSO, ON-LINE, 2010) 

Observa-se, portanto, que o direito à justiça para os vitimados pelo regime militar 

ainda está deveras aquém da sua razoabilidade. Reflexão que pode ser facilmente 

ratificada pelos obstáculos forjados pela própria Lei de Anistia a todo e qualquer intento 
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de justiciabilidade relacionada aos agentes e responsáveis pelas torturas, 

desaparecimentos forçados, seqüestros e assassinatos do período ditatorial. Pode-se, 

também, reiterar tais argumentos a partir da interpretação recentemente concedida à Lei 

de Anistia pelo próprio STF, conforme o já comentado alhures. 

A desídia do Estado, entretanto, não tem sido suficiente para neutralizar as ações – 

nacionais e internacionais - promovidas por presos políticos e por seus familiares no afã 

de restaurar alguma justiça aos arbítrios e injustiças outrora suportados, o que resta 

patente pelas ações indenizatórias e reparatórias supramencionadas, assim como pela 

sentença condenatória recentemente prolatada pela Corte Interamericana de Direitos 

Humanos. 

2.6 Da reforma da administração 

Um dos pressupostos para a justiça de transição é a promoção de uma ampla 

reforma na administração pública, especialmente nos órgãos de segurança pública. Tal 

reforma deveria ser iniciada pelos mecanismos regulatórios de segurança pública vigentes 

durante o período ditatorial e, em seguida, a alteração deveria ser procedida na própria 

estrutura da administração. 

No Brasil, o primeiro item, qual seja, de reforma nos mecanismos regulatórios, foi 

parcialmente cumprido, na medida em que o conjunto normativo legal de exceção foi 

sendo alterado ou extinto (PEREIRA, 2010, p.241). 

O segundo item, por sua vez, ou seja, a estrutura da administração, pouco ou quase 

nada foi alterada, o que se ratifica pelo esposado infra: 

[...] a Constituição democrática de 1988 recebeu o Estado estruturado sob a 
ditadura militar (1964-1985), ou seja, o Estado reformado pelo PAEG ( Plano 
de Ação Econômica do Governo), elaborado por Roberto Campos e Octávio 
Gouvêa Bulhões (1964-1967). O PAEG, e as reformas a ele vinculadas, 
propiciou a atual configuração do sistema monetário e financeiro, com a 
criação do Banco Central do Brasil (Lei 4595, de 31 de dezembro de 1964), do 
sistema tributário nacional ( Emenda Constitucional nº 18, de 1º. de dezembro 
de 1965, e Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 
1966) e da atual estrutura administrativa, por meio da reforma implementada 
pelo Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, ainda hoje em vigor 
(BERCOVICI, 2010, p.78). 
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Infelizmente, a ausência de reforma não é exclusividade do Poder Executivo, 

perfilhando-se, também, no Judiciário, seja em suas primeiras ou superiores instâncias, a 

saber: 

O judiciário brasileiro, da mesma forma que os militares, continuou, mesmo 
depois da volta à democracia, como um grupo corporativo altamente isolado e 
privilegiado. Os salários do Judiciário brasileiro estão entre os mais altos do 
mundo, enquanto a eficiência dos tribunais, em termos do número de casos 
julgados, é relativamente baixa. [...] No Brasil, o arraigado consenso vigente 
em meio ao Judiciário e as forças armadas vem evitando reformas nas 
organizações judiciárias e militares (PEREIRA, 2010, p.243-244). 

Os órgãos de segurança pública, por seu turno, ainda trazem consigo muito da 

antiga lógica de ordem e segurança nacional, o que lhe impedem de dar respostas atuais e 

efetivas para a problemática da segurança pública. Os dados e as recentes punições do 

Brasil no âmbito internacional convencem de que o modelo de segurança pública 

remanescente da ditadura alcançou o seu completo esgotamento. 

A política de segurança pública urge por renovação, o que impõe, primariamente, o 

resgate da noção de serviço de segurança para cidadania, como pretendem algumas 

tentativas recentes e emblemáticas, nesta seara, a exemplo do programa “Ronda do 

Quarteirão”, no Ceará, e das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), no Rio de Janeiro.   

Indispensável é, também, pontuar-se sobre as próprias forças armadas, que, até a 

presente data, não entregaram, nem expuseram à sociedade brasileira os seus arquivos do 

período de exceção, notadamente do Centro de Informações do Exército (CIEX), Centro 

de Informações da Aeronáutica (CISA) e Centro de Informações da Marinha 

(CENIMAR), tampouco apresentaram suas desculpas formais pelas, aproximadamente, 

100.000 (cem mil) vítimas das atrocidades de antanho (MIRANDA, 2008, p. 23). 

Desta feita, resta concluir pela fragilidade das hodiernas instituições democráticas 

brasileiras, uma vez que pouco da sua essência fora efetivamente reformado após a 

abertura democrática. No âmbito do Executivo, as linhas mestras das finanças e da gestão 

pública, ressalvadas poucas mudanças, prosseguem vinculadas ao paradigma ditatorial 

(SAFATLE; TELES, 2010, p.88). O Poder Judiciário brasileiro, por sua vez, jamais 

sofreu expurgos, como o argentino, por exemplo, tampouco foi tolhido de suas 

prerrogativas (PEREIRA, 2010, p. 238). No que pertine à segurança pública, percebe-se 

claramente o seu esgotamento, muito em razão do seu modelo ainda se subsumir à ideia 
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de ordem e segurança nacional, o que de todo mostra-se incapaz de garantir respostas 

eficientes à problemática da violência urbana progressiva. Ainda, no que se refere às 

forças armadas, observa-se que a sua maior fragilidade reside em não ter implementado 

atos colaborativos com a promoção da justiça transicional, especialmente, para promoção 

da verdade e da memória, o que se faz prejudicado, dentre outras razões, pela ausência de 

suas desculpas formais, bem como na desídia quanto à abertura dos seus arquivos. 

3. INSTRUMENTOS JURÍDICOS 

A justiça transicional se sustenta no ordenamento jurídico interno, por meio de 

normas constitucionais e infraconstitucionais, dentre as quais, merecem destaque a Lei nº 

6.683/79 – denominada Lei da Anistia; Lei nº 9.140/95, que criou a Comissão Especial de 

Mortos e Desaparecidos Políticos e Lei nº 10.559/2002, instituidora da Comissão de 

Anistia, no âmbito do Ministério da Justiça.  

Nessa esteira, devem ser igualmente trazidas à lume as seguintes normas 

internacionais: Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), Pacto Internacional 

de Direitos Civis e Políticos (1966), Convenção Americana dos Direitos Humanos 

(1969), Convenção contra tortura e outros tratamentos ou penas cruéis, desumanos ou 

degradantes (1975), as quais têm colaborado – genérica e especificamente - para 

elaboração do corpo normativo interno, conforme adiante se vislumbrará.   

3.1 Das normas constitucionais e da fundamentalidade da justiça transicional  

O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) foi o primeiro 

instrumento jurídico, posterior a Lei nº 6.683/79, que disciplinou, por meio do seu art. 8º, 

sobre a justiça transicional, mais especificamente sobre o direito à anistia, a saber: 

Art. 8º. É concedida anistia aos que, no período de 18 de setembro de 1946 até 
a data da promulgação da Constituição, foram atingidos, em decorrência de 
motivação exclusivamente política, por atos de exceção, institucionais ou 
complementares, aos que foram abrangidos pelo Decreto Legislativo nº 18, de 
15 de dezembro de 1961, e aos atingidos pelo Decreto-Lei nº 864, de 12 de 
setembro de 1969, asseguradas as promoções, na inatividade, ao cargo, 
emprego, posto ou graduação a que teriam direito se estivessem em serviço 
ativo, obedecidos os prazos de permanência em atividade previstos nas leis e 
regulamentos vigentes, respeitadas as características e peculiaridades das 
carreiras dos servidores públicos civis e militares e observados os respectivos 
regimes jurídicos (BRASIL, ON-LINE, 1988). 
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Contudo, o próprio dispositivo do art. 8º. limitou o exercício da anistia, tanto no seu 

aspecto econômico, como no seu contexto probatório, senão vejamos:   

§ 1º - O disposto neste artigo somente gerará efeitos financeiros a partir da 
promulgação da Constituição, vedada a remuneração de qualquer espécie em 
caráter retroativo. 

§ 2º - Ficam assegurados os benefícios estabelecidos neste artigo aos 
trabalhadores do setor privado, dirigentes e representantes sindicais que, por 
motivos exclusivamente políticos, tenham sido punidos, demitidos ou 
compelidos ao afastamento das atividades remuneradas que exerciam, bem 
como aos que foram impedidos de exercer atividades profissionais em virtude 
de pressões ostensivas ou expedientes oficiais sigilosos. 

[...] 

§ 5º - A anistia concedida nos termos deste artigo aplica-se aos servidores 
públicos civis e aos empregados em todos os níveis de governo ou em suas 
fundações, empresas públicas ou empresas mistas sob controle estatal, exceto 
nos Ministérios militares, que tenham sido punidos ou demitidos por atividades 
profissionais interrompidas em virtude de decisão de seus trabalhadores, bem 
como em decorrência do Decreto-Lei nº 1.632, de 4 de agosto de 1978, ou por 
motivos exclusivamente políticos, assegurada a readmissão dos que foram 
atingidos a partir de 1979, observado o disposto no § 1º. 

[...] 

Art. 9º. Os que, por motivos exclusivamente políticos, foram cassados ou 
tiveram seus direitos políticos suspensos no período de 15 de julho a 31 de 
dezembro de 1969, por ato do então Presidente da República, poderão requerer 
ao Supremo Tribunal Federal o reconhecimento dos direitos e vantagens 
interrompidos pelos atos punitivos, desde que comprovem terem sido estes 
eivados de vício grave. (grifo nosso) (BRASIL, ON-LINE, 1988). 

Destarte, conclui-se que, malgrado o valor simbólico da inscrição do art. 8º no rol 

do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), observa-se que o seu 

dispositivo e parágrafos não foram exitosos no tratamento da anistia, uma vez que foram 

excludentes com os seus beneficiários, imprimiram a inversão do ônus probante ao 

requerente, omitiram o direito de reparação da memória individual e coletiva e a 

promoção do direito à verdade.  

Para além do disposto no art. 8º, a fundamentalidade das dimensões da justiça 

transicional faz-se presente, por meio do artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, da CF/88, a 

saber:  

 Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade, nos termos seguintes: 

[...] 
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XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da 
fonte, quando necessário ao exercício profissional; 

[...] 

LXXII - conceder-se-á "habeas-data": a) para assegurar o conhecimento de 
informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos 
de dados de entidades governamentais ou de caráter público; b) para a 
retificação de dados, quando não se prefira fazê-lo por processo sigiloso, 
judicial ou administrativo (BRASIL, ON-LINE, 1988). 

Por meio de ambos os incisos, restam patentes os direitos à verdade e à memória, 

consubstanciados pelo acesso à informação, assim como pelo remédio constitucional do 

habeas data, os quais fortalecem a ideia aqui jungida sobre a necessidade de 

implementação da justiça transicional. 

Acerca da responsabilização dos agentes públicos e daqueles que agem nesta 

qualidade, a Constituição Federal assim dispõe: 

Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência 
e, também, ao seguinte: 

[...] 

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa (BRASIL, ON-LINE, 1988) 

               Dos sobreditos dispositivos, extrai-se a responsabilidade objetiva e imediata do 

Poder Público para com os danos causados a terceiros, portanto, aos cidadãos, 

regramento que obviamente deve ser aplicável para os casos que ainda se perpetuam, 

como o dos desaparecimentos forçados. 

Ademais, a fundamentalidade das dimensões da justiça transicional pode ser 

vislumbrada a partir da cláusula de abertura firmada no art. 5o, § 2o, da CF, que permite a 

inclusão, no rol constitucional, de direitos e garantias decorrentes do regime e dos 

princípios adotados (LOPES; CHEHAB, 2008, p. 8). 

A inclusão formal no catálogo dos direitos fundamentais, graças à norma prevista 

no art. 5º, § 2°, não é o único, nem talvez o mais forte argumento para afirmar a sua 

natureza de direito fundamental. Pelo contrário, o mais sólido deles é sua 

correspondência substancial com a definição de direitos fundamentais, entendidos estes 

como princípios jurídicos positivos, de nível constitucional, que refletem os valores mais 
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essenciais de uma sociedade, visando a proteger diretamente a dignidade humana, na 

busca pela legitimação da atuação estatal e dos particulares (LOPES; CHEHAB, 2008, p. 

9) 

Desta definição infere-se que os direitos fundamentais são normas positivas do 

mais alto nível hierárquico, visto sua função de preservar a dignidade de todo ser 

humano, tarefa que deve ser o centro e fim de todo agir. Aliás, a proteção da dignidade 

humana é o elemento essencial para a caracterização de um direito como fundamental. É 

verdade que todo direito, toda norma jurídica, tem como objeto a salvaguarda e bem-estar 

do ser humano - ou pelo menos assim deveria ser - mas, no caso dos direitos 

fundamentais, essa proteção é direta e sem mediações normativas (LOPES; CHEHAB, 

2008, p. 10). 

O caráter principiológico dos direitos fundamentais deriva, por sua vez, da estrutura 

abstrata do seu enunciado, conforme os ensinamentos do jurista alemão Alexy (1993, 

p.105-108). Por outro lado, afirma-se, também, que os direitos fundamentais buscam 

legitimar o Estado à medida que o grau de proteção desses direitos permitirá definir o 

grau de democracia vigente. Contudo, não apenas o Estado está submetido aos limites 

impostos pelas normas dos direitos fundamentais: os particulares também devem 

obediência aos seus ditames (LOPES; CHEHAB, 2008, p.10). 

Verifica-se, portanto, que a justiça transicional, especificamente através do direito à 

verdade, à memória, à justiça e à reparação, tanto se faz presente na Constituição Federal, 

como é merecedora do caráter de fundamentalidade que ora se defende, na medida em 

que anuncia norma de importância suprema, que delineia direito indispensável à 

concretização da dignidade pessoa humana, sendo ratificado por diversas leis nacionais e 

documentos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, conforme será apresentado 

nos tópicos seguintes. 

3.2 Das normas infraconstitucionais 

O primeiro grande instrumento jurídico de promoção e defesa à transição foi a Lei 

nº 6.683/79, denominada Lei de Anistia, que, como já exposto no item 1.2 deste artigo, 

rompeu formalmente com o regime de exceção militar, na medida em que oportunizou a 
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liberdade de presos políticos e o retorno dos exilados, além de ter determinado os seus 

beneficiários, a sua finalidade e o seu alcance. 

Por semelhante modo, merece destaque a Lei nº 9.140/95, que criou a Comissão 

Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, com o intuito de promover a busca e o 

reconhecimento dos mortos e desaparecidos políticos pelo Estado, e, assim, concretizar 

uma dos mais milenares direitos do ser humano, qual seja prantear e enterrar os seus 

mortos, pertinente à dimensão da verdade e da memória na justiça transicional (BRASIL, 

ON-LINE, 1995). 

Aclara-se, ainda, que, com fundamento na lei supramencionada, foram 

oportunizadas apurações e buscas de corpos, que ensejaram, em sua reta final, o registro 

de 450 (quatrocentos e cinqüenta) pessoas, dentre mortos e desaparecidos políticos 

(BRASIL, 2007, p. 48). 

Em seguida, deve ser sublinhada, por sua relevância para a promoção da dimensão 

de reparação das vítimas e dos seus familiares, a Lei nº 10.559/2002, que instituiu a 

Comissão de Anistia, no âmbito do Ministério da Justiça (BRASIL, ON-LINE, 2002). 

Desde a sua criação, tal Comissão recebeu um número aproximado a 66.000 

requerimentos de reparações econômicas, dos quais 56.000 já foram devidamente 

apreciados. Estima-se que tenham sido concedidas, aproximadamente, 24.500 anistias 

não pecuniárias, e 13.500 anistias de caráter pecuniário. 

Mais recentemente, em 2008, foi idealizado o Programa Caravana da Anistia, que 

assumiu por finalidade trazer a público, de modo itinerante, os julgamentos da Comissão 

de Anistia, já tendo alcançado, sua 50ª sessão, em agosto último. 

Corroborando com o foco transicional, destaca-se o Projeto de Lei nº 7.376, de 

autoria do Poder Executivo, já aprovado na Câmara dos Deputados, agora aos auspícios 

do Senado Federal, tendo por fim criar uma Comissão Nacional da Verdade (CNV), no 

âmbito da Casa Civil da Presidência da República, para examinar e esclarecer as graves 

violações de direitos humanos praticadas no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de 

outubro de 1988. 
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Em seu conjunto, os marcos regulatórios de transição no Brasil podem ser 

analisados, ainda, como razoáveis, se considerado que o modelo aqui em vigor, pretende-

se ao mínimo de concretização. 

O Brasil jamais ousou, como a África do Sul e a sua Comissão de Verdade e 

Reconciliação, em levar a discussão sobre verdade e memória para o seio social 

(GLOUB; MC CLYMONT, 2002, p.31), tampouco se esmerou em promover o direito à 

justiça, como o fez a Argentina, que anulou sua autoanistia, realizou expurgos em seu 

Judiciário e julgamentos dos seus generais (PEREIRA, 2010, p.238). 

Ao contrário, no Brasil, a justiça transicional tanto tem sido tardia, como ineficaz. 

Tardia porque, suprimindo-se a Lei nº 6.683/79, o próximo marco normativo transicional 

brasileiro somente passou a vigorar em 1995, portanto, quase 15 anos depois da anistia. 

Sendo, igualmente, ineficaz porque, excetuando-se as reparações pecuniárias, muito 

pouco, até então, tem sido implementado para reparar a verdade, a memória e a justiça 

daqueles que foram torturados, mortos e desaparecidos pelo regime militar, o que se faz 

ratificado ao se deparar com o fato de que a instalação de uma Comissão Nacional da 

Verdade está ainda sendo discutida – e denegada por alguns. 

3.3 Das normas internacionais 

A primeira norma a dispor – genericamente – sobre o direito à justiça foi a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos (1948), que proclamou: 

Art. 8º. – Todo o homem tem direito a receber dos tribunais nacionais 
competentes remédio efetivo para os atos que violem os direitos fundamentais 
que lhe sejam reconhecidos pela constituição ou pela lei (ORGANIZAÇÃO 
DAS NAÇÕES UNIDAS, ON-LINE, 1948). 

No ano de 1966, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos dispôs sobre o 

direito à liberdade e à reparação para os casos de prisões ilegais, senão vejamos: 

Art. 9º.  

 §1. Toda pessoa tem direito à liberdade e à segurança pessoais. Ninguém 
poderá ser preso ou encarcerado arbitrariamente. Ninguém poderá ser privado 
de sua liberdade, salvo pelos motivos previstos em lei e em conformidade com 
os procedimentos nela estabelecidos.  

[...] 

§5. Qualquer pessoa vítima de prisão ou encarceramento ilegal terá direito à 
reparação (ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, ON-LINE, 1966). 
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Em seguida, a Convenção Americana dos Direitos Humanos (1969), em seu artigo 

63 , determinou que: 

Art. 63 

1.Quando decidir que houver violação de um direito ou liberdade protegido 
nesta Convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo 
do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for 
procedente, que sejam reparadas as conseqüências da medida ou situação que 
haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de 
indenização justa à parte lesada (ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS 
AMERICANOS, ON-LINE, 1969). 

Por seu turno, a Convenção contra Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, 

Desumanos ou Degradantes, aprovada pela Assembléia Geral da ONU, em 09 de 

dezembro de 1975, textualmente estabeleceu que: 

Art. 14 –  

Cada Estado Parte assegurará, em seu sistema jurídico, à vítima de um ato de 
tortura, o direito à reparação e a uma indenização justa e adequada, incluídos 
os meios necessários para a mais completa reabilitação possível. Em caso de 
morte da vítima como resultado de um ato de tortura, seus dependentes terão 
direito a indenização. 

[...] 

  
2.  O disposto no presente Artigo não afetará direito a indenização que a vítima 
ou outra pessoa tem em decorrência das leis nacionais (ONU, ON-LINE, 1975).  

Resta, portanto, inconteste a plêiade de documentos internacionais sobre justiça 

transicional, que, por vezes, apontam para uma proteção genérica, como ocorre com a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e com o Pacto Internacional dos Direitos 

Civis e Políticos, e, outras tantas, declinam para atos e políticas específicas de promoção 

e defesa da verdade, da memória e/ou da justiça, tal qual o faz a Convenção contra 

Tortura e outros Tratamentos ou penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes.  

A sua concretização, todavia, perpassa pela vontade política dos 

gestores/governantes locais, bem como pela sua regulamentação por mecanismos 

políticos nacionais, os quais dependem, em grande medida, de um controle social efetivo, 

somente possível a partir de um conhecimento profundo da sociedade civil acerca da sua 

realidade, pretérita e futura, especialmente dos direitos à justiça, memória e verdade, que, 

malgrado inequívocos, ainda se configuram pendentes sob os ombros das próximas 

gerações.  
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CONCLUSÕES 

I - A justiça transicional tem por finalidade promover uma transição de regimes, 

que oportunize justiça, o que engloba a implementação de diversas dimensões e/ou 

estratégias, tais como: perdão, reparação pecuniária, respeito à memória individual e 

coletiva, promoção do direito à verdade e à justiça e de reforma da administração pública 

e dos seus quadros, todos com vistas à (re)construção de uma genuína democracia; 

II – Deve ser sublinhado que a justiça transicional não se propõe a formalizar 

revanchismos de um grupo - ou segmento da sociedade - em face dos demais, mas tão 

somente, pretende estabelecer a reconciliação nacional; 

III - O propósito de tratar os direitos relacionados à transição, quais sejam: direito 

ao perdão ou direito à anistia, reparação econômica, direito à verdade e à memória, 

direito à justiça e reforma da administração pública, como dimensões, é transmitir a ideia 

de que elas não são excludentes, mas adicionadas, como que em cadeia, podendo – ou 

não - seguir uma ordem – e, quando conjugadas, colaboram efetivamente para a 

concretização de uma justiça transicional plena; 

IV – Convém destacar que o direito à anistia e o direito à reparação pecuniária 

estão bastante avançados no Brasil, tanto no que se refere à legislação, como à sua 

implementação, o que se atribui ao fato de ser menos oneroso ao Estado quitar o passivo 

da ditadura, ao invés de discuti-la, o que certamente ensejará responsabilidades e 

reformas significativas na sua política e estrutura administrativa; 

V – No que tange aos direitos à verdade, à memória e à justiça, percebe-se um 

caminhar tardio e leniente do Estado brasileiro. Primeiramente, em decorrência do longo 

transcurso temporal para a construção do conjunto regulatório transicional ora vigente. 

Por semelhante modo, a leniência patenteia-se nos obstáculos gerados, pelo próprio 

Estado, para promover a apuração, a exposição e os julgamentos das arbitrariedades 

perpetradas durante o regime ditatorial militar. Ainda, há que ser comentado sobre a 

apatia gestada, permitida e consensuada na sociedade civil, para deslegitimar e suprimir 

de todo a busca pela verdade, inclusive, por meio da obstacularização aos seus marcos 

normativos; 
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VI – Ainda, verificou-se a razoabilidade quantitativa das normas constitucionais, 

normas infraconstitucionais e documentos internacionais sobre justiça transicional 

hodiernamente vigentes no Brasil, os quais garantem sua plena guarida normativa;  

VII – Por fim, entende-se que a questão remanescente - para a efetividade da justiça 

transicional no Brasil - subjaz, dentre outros motivos, na vontade política do governo 

nacional de apurar e expor os arbítrios cometidos durante o regime de exceção, através da 

Comissão Nacional da Verdade, bem como dos julgamentos judiciais que se fizerem 

necessários, não se olvidando de, na tessitura de ambos, incluir a própria sociedade, haja 

vista ser esta a genuína beneficiária, que, ademais, traz consigo a legitimidade – tão 

necessária – para a promoção e monitoramento das políticas públicas vinculadas à 

verdade, à memória e à justiça. 
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A COMUNICAÇÃO NÃO-VIOLENTA COMO INSTRUMENTO DA 

RACIONALIDADE COMUNICATIVA DE JÜRGEN HABERMAS A 

FAVOR DA JUSTIÇA RESTAURATIVA 

 

Raquel Tiveron 

 

Resumo: Habermas revolucionou o estudo da razão e da linguagem com uma nova 

teoria sobre o agir comunicativo, ao propor uma racionalidade baseada no diálogo, de caráter 

mais humano e social. A CNV – Comunicação Não-Violenta é uma forma de comunicação 

que atende ao propósito habermasiano, na medida em que encoraja seus interlocutores a 

abandonarem uma linguagem de culpa e de crítica, substituindo-a por uma linguagem baseada 

nas necessidades humanas, de acordo com uma técnica própria dividida em quatro etapas 

descritas no texto. A tese defendida é a de que este tipo de comunicação é perfeitamente 

aplicável aos procedimentos da Justiça Restaurativa, eis que ambos, CNV e Justiça 

Restaurativa, comungam objetivos comuns, como o reconhecimento de responsabilidade, a 

inclusão, o diálogo e o empoderamento de todos os envolvidos no processo de restauração em 

busca da satisfação de suas necessidades. 

 

Palavras-chave: Habermas; Comunicação Não-Violenta; Justiça Restaurativa 

 

Abstract: Habermas made a revolution while studying language and reason with his 

new theory of communicative action, proposing a more human and social rationality, based on 

dialogue. The NVC - Nonviolent Communication is a type of communication that is in  

accordance to Habermas’ purposes, since it encourages speakers to abandon the language of 

blame and criticism, replacing it with a language based on human needs, following a 

technique divided into four steps described bellow. The main argument is that this type of 

communication is applicable to the procedures of restorative justice, since both CNV and 

restorative justice share common goals such as the recognition of responsibility, inclusion, 

dialogue and empowerment of people involved in the restoration process in pursuit of 

satisfying their needs. 

 

Key words: Habermas; Nonviolent Communication; Restorative Justice 
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1 A Comunicação Não-Violenta como ação comunicativa 

 

Nos idos de 1970, Jürgen Habermas desenvolveu uma teoria crítica da razão que 

representou um salto paradigmático para a compreensão da racionalidade vigente até então, a 

chamada Teoria da Ação Comunicativa. Seu argumento central é o de que a razão não estaria 

no indivíduo, mas no social, mais especificamente nas estruturas de linguística interpessoais 

de comunicação. O conhecimento e a identidade seriam, assim, moldados pelas relações 

estabelecidas com os outros (socialização). A partir dessa premissa, Habermas desenvolveu 

seu conceito de ação comunicativa: muito mais do que um processo pelo qual as pessoas 

formam suas identidades, a ação comunicativa é meio para transmitir e renovar o 

conhecimento cultural e também como forma de alcançar entendimentos mútuos 

(HABERMAS, 1987b, p. 196).  

Ao invés de uma razão positivista, fragmentada e conservadora, Habermas propôs uma 

racionalidade comunicativa, dialógica, com um caráter mais humano e social. Ou seja, em 

adição ao paradigma cognitivo-instrumental reinante (também chamado filosofia da 

consciência ou do sujeito), o filósofo alemão apresentou o paradigma da filosofia da 

linguagem ou da comunicação, materializável por meio da ação comunicativa entre 

indivíduos (SIEBENEICHLER, 1994, p. 32). Assim, se anteriormente, o sujeito cognoscente 

estabelecia uma relação de conhecimento meramente cognitiva-instrumental com seu objeto, 

seguindo apenas a sua autoconsciência, numa interação solitária entre sujeito-objeto; na visão 

do novel paradigma habermasiano, a racionalidade deveria primar por uma relação 

intersubjetiva, onde os sujeitos possam falar e agir, entendendo-se sobre algo (HABERMAS, 

1987a, p. 247). Esta nova racionalidade, centrada na comunicação e na reciprocidade, 

propiciaria a reflexão, a negociação e o entendimento mútuos. 

Ao mesmo tempo em que Habermas desenvolvia a sua teoria na Alemanha, Marshall 

Rosenberg1 criava nos Estados Unidos o método da Comunicação Não-Violenta (CNV), 

                                                 
1 PHD em psicologia clínica pela Universidade de Wisconsin – Madison, que influenciado pelo 

movimento dos direitos civis americano, trabalhou como orientador educacional em escolas e 

universidades americanas para o abandono da segregação racial, aplicando técnicas de mediação e de 

comunicação para a solução deste tipo de conflito. 
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também conhecida por “comunicação compassiva”2. O método teve inicialmente a finalidade 

de pacificar conflitos e situações de violência entre as minorias nos Estados Unidos e, a partir 

da década de 1980, passou a ser utilizado em outros países como Canadá e Reino Unido3 na 

mediação de uma gama mais ampla de conflitos (familiar, escolar, de vizinhança), 

propiciando a criação de conexões humanas que possibilitem trocas compassivas entre os 

envolvidos. (ROSENBERG, 2003, p. 4). 

A CNV baseia-se na premissa de que a maioria dos conflitos exsurge de falhas na 

comunicação, em especial sobre as necessidades humanas, onde a linguagem é usada muitas 

vezes como forma de induzir o medo, culpa, vergonha, coação, ameaça, punição etc. Estes 

modos de comunicação "violentos", quando usados durante uma situação de crise, desviam a 

atenção dos interlocutores do cerne do problema e, longe de esclarecer as suas necessidades, 

sentimentos, e solicitações, atuam como forma de coerção e manipulação, fomentando a 

perpetuação do conflito (ONCC, 2010).  

Tanto a CNV quanto a teoria habermasiana são fundadas na linguagem, no agir 

comunicativo. Ambas partem do pressuposto de que o homem é naturalmente um ser 

comunicativo e que se utiliza da linguagem como meio para estabelecer essa comunicação 

(CASTRO E AGUIAR, 2007). Em situação de isolamento ou de violência entre homens, é 

essencial criar uma circunstância ideal de fala onde cada orador possa se expressar e onde as 

diferenças de poder, sexo, idade não assumam relevância. A esse respeito, Habermas 

argumenta que “a chave para a emancipação é encontrada na comunicação que está em 

discursos deliberativos entre cidadãos iguais” (HABERMAS, 1987a, p. 280). 

A linguagem tem papel essencial na relação intersubjetiva propiciada pela CNV. 

Consoante Habermas (1987a, p. 369), a linguagem é implicitamente social e inerentemente 

racional e proporciona a criação de uma política de ética e de uma teoria consensual da 

verdade, possibilitando também um consenso sobre padrões de comportamento. O consenso 

poderia ser alcançado em uma discussão apenas se assegurada simetria entre as partes e 

                                                 
2 O termo “compassivo” ou “compaixão” não é tido aqui no seu sentido usual (dó, pesar ou piedade), 

mas num sentido próprio, de auto-reflexão ou “escuta profunda” que o interlocutor realiza de si 

mesmo e do outro. É utilizado em contraposição às atitudes de diagnosticar e julgar e serve para se 

referir ao sentimento que a CNV pretende despertar, por meio da conduta de esclarecer o que se está 

sendo observado e sentido pelos participantes. 
3 Inclusive em Israel, a CNV é reconhecida pelo governo local, materializando-se na fundação de 

várias escolas de formação CNV naquele país. 
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garantida a igualdade de oportunidades para os interlocutores poderem discutir os melhores 

argumentos, como propõe a CNV. 

O processo da CNV encoraja seus participantes a evitarem interpretações e 

julgamentos desnecessários sobre os fatos pretéritos, a fim de se concentrarem nas 

necessidades humanas subjacentes à discussão, aprendendo a serem claros sobre o que é 

preciso ser feito para satisfazer essas necessidades. Essa habilidade permite abandonar uma 

linguagem de culpa, de crítica e de demanda, substituindo-a por uma linguagem de 

necessidades humanas, que enriquece o bem-estar e concentra a atenção sobre ações que 

podem ser tomadas para elevar essas qualidades (ONCC, 2010).  

Sobre o uso da linguagem, cabe lembrar ainda a lição de Wittgenstein (2000, passim), 

que advertia sobre o perigo dos “jogos de linguagem” (Sprachspiel), ou seja, o seu uso com o 

fito de manipular o interlocutor.  Segundo o filósofo, a linguagem abrange o comportamento 

humano, em particular a interação entre as pessoas. As palavras extraem seu significado do 

seu uso, pois as palavras por si só não têm significado intrínseco: "o significado de uma 

palavra é seu uso na linguagem” (WITTGENSTEIN, 2000, §43). Ciente desta aptidão da 

linguagem, a CNV transforma o seu uso em instrumento de “poder” para que as pessoas 

consigam trabalhar em conjunto com outras a fim de atender às necessidades de todos os 

interessados, promovendo a conscientização da interdependência de seu bem-estar. Em suma: 

a CNV não significa levar as pessoas a fazer o que se quer, mas sim criar uma qualidade de 

conexão na qual se perceba as necessidades de todos a serem satisfeitas por meio de trocas 

compassivas. 

 

 

2 Âmbito de aplicação da CNV 

 

A CNV como habilidade de comunicação e resolução de conflitos é um poderoso 

instrumento para a mediação de contendas em diversas áreas, seja interpessoal; no seio da 

família (de forma a melhorar o relacionamento familiar); nas escolas; em comunidades; 

dentro de organizações; no trabalho e até mesmo no sistema prisional. 

No âmbito familiar, por exemplo, tal competência pode ajudar na redução dos índices 

de violência doméstica, desavenças familiares e até de divórcios (CNVC, 2011). Quanto ao 

ambiente escolar, este local é propício para que as crianças sejam desde cedo ensinadas a 

administrarem suas diferenças e introduzidas na aptidão para o diálogo. Neste meio, 

aprendem a desenvolver empatia, respeito e dignidade para com o outro, independentemente 
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de raça, cor, sexualidade ou etnia. Dessa forma, a comunicação poderia conduzir a menos 

violência nas escolas, e um menor envolvimento criminal entre os jovens e melhoria nos 

índices de progressão do aluno (CNVC, 2011). 

O diálogo compassivo também é indicado para remediar desavenças entre cidadãos e 

comunidades em bairros com altos índices de criminalidade, que sofram com problemas 

relacionados à necessidade de obras públicas, de serviços públicos de boa qualidade e até em 

desavenças relativas ao meio ambiente (poluição sonora, do ar, visual etc). Práticas 

comunitárias calcadas na comunicação não-violenta auxiliam no fortalecimento dessas 

comunidades, de forma a torná-las mais seguras e sólidas para seus integrantes. 

No âmbito do sistema de justiça penal, por exemplo, a utilidade da comunicação não-

violenta vai muito além da resolução de conflitos durante o processo. Ela pode ser anterior 

(evitando até mesmo a instauração de um procedimento, como por exemplo, entre ofensor e 

vítima, mediados por um agente policial devidamente preparado), no curso deste (por 

intermédio de um juiz ou promotor com conhecimento e formação em CNV), ou após o fim 

do processo (já na fase de execução da pena, no juízo de execuções). É instrumento hábil 

também para se resolver conflitos dentro das unidades prisionais, o que implica uma 

verdadeira e necessária revolução no modo de ver o interno, percebendo-o como pessoa 

dotada de necessidades. 

O objetivo da comunicação não-violenta é, portanto, orientar o diálogo de volta para 

as carências e percepções autênticas, até a descoberta de estratégias que permitam que as 

demandas de todos sejam cumpridas, em várias áreas.  O raciocínio é que, a partir de uma 

posição de compreensão mútua e empatia, os participantes sejam capazes de encontrar 

maneiras lídimas de satisfazerem as suas pretensões, sem menoscabar os interesses de seu 

interlocutor.  

 

 

3 O agir comunicativo da CNV como meio para a Justiça Restaurativa  

 

A Justiça Restaurativa é uma teoria relacional da justiça fundada em uma compreensão 

relacional entre o ser humano e seu mundo. Ele parte do pressuposto de que os seres humanos 

são inerentemente relacionais4 e que não se pode inculpar e punir um indivíduo em falta, 

                                                 
4 Por pessoas “inerentemente relacionais” entende-se que o relacionamento é um conceito fundamental 

para o ser humano e para as suas ações. Não significa necessariamente que o homem seja apenas a 
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considerando tão somente a ação por ele praticada, sem o envolvimento ou a interferência de 

terceiros. 

O diferencial em relação ao sistema vigente de justiça é que a Justiça Restaurativa 

confere aos envolvidos no fato ofensivo (agressor, vítima e comunidade) uma função 

protagonista. Eles não são excluídos ou ignorados, como ocorre tradicionalmente nos 

processos judiciais (por exemplo, com a comunidade) ou relegados a um segundo plano 

(como geralmente se faz com a vítima, útil apenas como fonte de informação no processo 

penal; ou com o ofensor, que tem um papel passivo, unicamente de defesa). Ao contrário, a 

Justiça Restaurativa proporciona maior envolvimento e satisfação dos atingidos pelo fato, 

uma vez que todos são ouvidos e considerados. Os ofensores assumem o papel de 

responsáveis no processo de restauração, enquanto reconhecem os danos causados às suas 

vítimas e comunidades, e engajam-se de forma ativa na busca de uma solução reparadora. 

Neste agir comunicativo, as vítimas têm a oportunidade de expor as consequências físicas, 

materiais e psicológicas da ofensa, bem como suas necessidades em decorrência dela, as quais 

são tidas em conta, tanto quanto possível, para se alcançar um resultado. A comunidade 

também é convidada a compartilhar alguma responsabilidade no comportamento desviado, 

com seu representante esforçando-se para trabalhar por uma comunidade mais segura para 

todos. 

A Justiça Restaurativa, por meio da CNV, é, portanto, uma forma moderna de 

aumentar o reconhecimento de responsabilidade, a inclusão e diálogo para todos os 

envolvidos no processo de restauração. Ao mesmo tempo, gera empoderamento5 dos 

participantes e possibilita-lhes alguma satisfação com o sistema de justiça criminal. Tudo isto 

é feito de forma dialógica (seja em círculo de sentenças, conferências reparatórias, na 

mediação vítima-ofensor), propiciando que todas as pessoas afetadas pelo crime possam 

explorar os sentimentos e as necessidades um do outro em um ambiente seguro e respeitoso. 

As partes neste processo podem incluir, além dos diretamente interessados, outros membros 

                                                                                                                                                         
soma dos seus relacionamentos ou seja totalmente determinado por eles. O homem realiza suas 

escolhas por si mesmo e é responsável por elas.  Entretanto, a abordagem relacional aponta até que 

ponto essas escolhas são possíveis e podem ser realizadas com a ajuda de outros, uma vez que também 

os afeta. 
5 Conforme definido por MILLS (1996, p. 132): “empowerment ou empoderamento significa dar às 

pessoas o poder, a liberdade e a informação que lhes permitem tomar decisões e participar ativamente 

de uma organização.” 
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da família, amigos ou outras pessoas indiretamente atingidas. Desta forma, o resultado do 

processo é adaptado às necessidades específicas dos envolvidos, e ao seu contexto social. 

Como uma teoria da justiça preocupada com a promoção e proteção de relações 

sociais, a Justiça Restaurativa tem um significado muito maior do que simples prática 

alternativa ao sistema de justiça e, aliada à CNV, empodera seus participantes (comunidades, 

vítimas e ofensores) para que trabalhem juntos, em um agir comunicativo, na busca de uma 

solução para as consequências de qualquer tipo de revés e para o crescimento mútuo. 

 

 

4 O método dialógico da CNV e como ele pode ser aplicado à Justiça Restaurativa 

 

Para o sucesso da CNV é necessário inicialmente identificar as necessidades do 

interlocutor e os sentimentos que cercam estas demandas, a fim de que a harmonia possa ser 

alcançada. Para se chegar a este resultado, é preciso percorrer um processo que pode ser 

dividido em quatro etapas sucessivas (CNVC, 2011): 

1. observação 

2. sentimento 

3. necessidades 

4. pedido 

 

A observação consiste em identificar as ações concretas do outro que realmente afetam 

o bem-estar do participante. O diferencial da CNV em relação às outras formas de resolução 

de conflito está no desenvolvimento da habilidade de se articular esta observação sem a 

introdução de qualquer julgamento ou avaliação. A fim de propiciar uma compreensão mais 

profunda do outro, as partes se expressam em termos objetivos e neutros, (preferindo 

observações factuais sobre sentimentos e necessidades) em vez de em termos de julgamento 

(como bem e mal, certo ou errado, justo ou abusivo). Nos exemplos trazidos por 

ROSEMBERG (2003, p. 126), podemos ilustrar o que se entende por observação: "São 2:00h 

e ele ouve sua música estéreo" (fato observado), ao invés de "É muito tarde para ele estar 

fazendo esse barulho horrível" (introduz uma avaliação); ou "Eu olhei na geladeira e vi que 

não há comida, então percebi que você não foi às compras de supermercado" (fato 

observado), em vez de "Você desperdiçou o dia inteiro" (faz uma avaliação). 

Em seguida, o interlocutor relata o seu sentimento em relação às ações observadas, 

como: decepção, susto, alegria, irritação etc. Por exemplo: "Eu vejo o seu cão correndo sem 
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coleira e latindo” (observação – 1ª etapa). “Estou com medo" (sentimento – 2ª etapa). Em 

terceiro lugar, ele relata os seus valores, desejos e necessidades relacionados a estes 

sentimentos. Por exemplo, "Eu te vejo olhando para longe, enquanto eu estou falando” 

(observação). “Estou me sentindo desconfortável” (sentimento), “porque eu estou precisando 

de atenção agora” (necessidade). 

Outro exemplo de aplicação destas três etapas pode ocorrer numa situação cotidiana de 

uma mãe com seu filho adolescente, dizendo: "Filho, quando vejo duas bolas de meias sujas 

debaixo da mesa de café e outras três ao lado da televisão (observação), eu me sinto irritada 

(sentimento) porque preciso de mais ordem na área comum (necessidade)." De imediato, 

segue-se o quarto componente, que constitui um pedido específico de ações concretas que se 

espera da outra pessoa. Neste caso: "Você estaria disposto a colocar suas meias no seu quarto 

ou na máquina de lavar? (pedido – 4ª etapa)" (NVCAcademy, 2011). 

Após esta etapa, em resposta ao orador e a fim de construir empatia com ele, o ouvinte 

lhe responde com versões reformuladas de declarações do próprio locutor ("eu ouvi você 

dizendo que ...."), confirmando, assim, que ele foi ouvido e compreendido. Isto porque a CNV 

exige escuta atenta e paciente do outro, especialmente quando o falante e o ouvinte estão em 

conflito. 

O processo dialógico da CNV acima descrito é perfeitamente aplicável em 

procedimentos restaurativos, como ilustra um caso protagonizado por Dominic Barter, em 

abril de 2007, durante um círculo de conferência restaurativa realizado na Vara da Infância e 

Juventude no Rio de Janeiro.  O círculo de conferência reúne as vítimas, jovens ofensores, e 

membros das suas comunidades6. Neste caso, mediados por um servidor do Tribunal de 

Justiça local treinado em CNV, participaram, de um lado, um adolescente de 16 anos, sua avó, 

seu pai e a namorada do pai; e de outro, um policial militar, sua esposa, seu filho de um 

                                                 
6 Dentre os vários modelos possíveis de Justiça Restaurativa, este é o principal, reunindo vítimas, 

autores e membros das comunidades das quais fazem parte. Estes membros da comunidade podem ser 

familiares, amigos ou colegas, vizinhos, testemunhas, trabalhadores da educação, da justiça ou de 

serviços sociais, que entram no círculo voluntariamente e a título pessoal (sem a imposição de rótulos, 

como a sua profissão etc), e com a intenção expressa de assumir a responsabilidade por sua parte no 

fato, sendo todos coautores da decisão final do círculo. A importância do termo “círculo” não se limita 

à forma como as cadeiras estão dispostas, mas também para indicar o lugar onde o poder é 

compartilhado. Não há papéis sociais dando às pessoas a autoridade sobre o outro. Dessa forma, 

ocorre um processo diferente de diálogo, onde as palavras voltam a ter o seu significado original 

(CNVC, 2011). 
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relacionamento anterior. O fato ensejador do encontro foi um "sequestro relâmpago" 

praticado pelo adolescente e um amigo não-identificado contra o policial. Na noite do crime, 

os jovens viram um homem sair sozinho de seu carro em um estacionamento em local ermo e 

decidiram assaltá-lo. Eles o surpreenderam com uma arma, colocaram-no no banco de trás do 

carro e se dirigriam ao caixa eletrônico mais próximo a fim de sacar dinheiro. Todavia, os 

jovens não perceberam que o homem era um policial à paisana e que este portava uma arma 

pequena junto ao corpo.  O policial reagiu e baleou o adolescente três vezes na perna, 

enquanto o outro jovem fugiu. 

No primeiro momento da CNV, o de observação, o policial fez uma descrição do fato 

em detalhes gráficos, como o momento em que foi levado para o assento de trás do carro, no 

qual avaliava na cabeça de qual jovem atiraria primeiro. Cogitou esta possibillidade como 

uma forma de proteger a si mesmo, a sua propriedade, e como sendo a reação natural de um 

policial.  Então ele descreveu que o adolescente tinha virado a cabeça e, já passando para a 

segunda etapa – o seu sentimento em relação a isso – ele relatou que algo no rosto do 

adolescente lembrava o de seu filho.  Pensou em seguida nos pais destes, nas famílias 

perdendo entes queridos, e decidiu que em vez de matar, iria assustá-los e prendê-los. Ainda 

na fase dos sentimentos, o policial pode expor suas lembranças desde o dia em que foi 

sequestrado, como sua vida diária mudou, como ele trabalhou anos para comprar seu carro, 

sem roubar dos outros, como um sentimento de paranóia afetou sua família, e como ele foi 

condenado ao ostracismo por seus pares por não "fazer a coisa esperada" de um agente da 

segurança.  

O jovem, por seu turno, falou de sua vida no momento do crime, sobre o momento de 

tomar a decisão de cometer o sequestro, o que ele e seu colega esperavam fazer com o 

dinheiro, seus pensamentos sobre a polícia, seu pânico ao descobrir sua vítima estava armada 

e que se tratava de um policial militar.  Relatou a sua semana de recuperação no hospital, o 

seu desejo de estar morto quando se sentou no chão da cela, da perda sua mãe recentemente 

falecida, sobre ser preso, estudar na prisão e sobre estar separado de sua família. Ao ouvirem 

o adolescente, os presentes puderam entender não só o acontecido e como foi a sua 

experiência a respeito, mas também significado por trás de suas ações e a sua intenção.  

O pai do adolescente, então, sua avó, em seguida, o filho do policial, e sua madrasta – 

cada membro da comunidade falou sobre a sua vida desde aquele dia. Os membros da 

comunidade falaram as reações quando ouviram acerca do evento e algumas inesperadas 

consequências do ocorrido foram reveladas. Ao fim desta primeira fase do diálogo, quando se 
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indagou a todos se ouviram uns aos outros com precisão, o adolescente disse ao policial: 

"Você é como um espelho para mim"7. 

Como ilustrado, a compreensão mútua humaniza os presentes no círculo, proporciona 

a assunção da sua auto-responsabilidade e diminui a "imagem do inimigo" em relação ao 

outro. Essas ações buscam reparar danos, restaurar a dignidade, segurança e justiça e 

reintegrar todos em suas respectivas comunidades. De forma mais ampla, este modelo 

restaurador de justiça promove também a eticidade, a liberdade de expressão dos presentes, o 

seu empoderamento e emancipação para compor suas próprias lides em ocasiões futuras. 

 

5 Empatia com o seu ofensor? Só por meio da Justiça Restaurativa 

A Justiça Restaurativa é um paradigma de justiça que enfatiza a reparação do dano 

causado por um comportamento criminoso com a participação de todos os atingidos pela 

conduta ofensiva. Abrange uma série de discursos teóricos e práticos que visam facilitar o 

diálogo e a conciliação entre todos os atingidos por um crime, ou seja, as vítimas primárias, os 

ofensores e a comunidade (BRAITHWAITE, 2002, p. 23). 

A Justiça Restaurativa não se restringe a um procedimento específico. Compreende 

vários processos de cooperação, como por exemplo, a mediação vítima–ofensor, os círculos 

de conferência, a assistência às vítimas, a assistência a ex-condenados e a prestação de 

serviços comunitários. Entretanto, não é qualquer procedimento conciliatório que pode ser 

considerado restaurativo. Para que uma intervenção seja tida como verdadeiramente 

restaurativa é necessário que esta atenda a certos princípios básicos, tais como: a participação 

voluntária e facultativa de todos os interessados ou atingidos pelo delito; o reconhecimento e 

a aceitação da responsabilidade pelo ofensor; a reparação do dano causado; o fortalecimento 

dos laços das vítimas e dos ofensores com sua comunidade e a promoção de comunidades 

mais estáveis, pacíficas e inclusivas (BRAITHWAITE, 2003, p. 55). 

                                                 
7 Na última fase do círculo, todos colaboraram na elaboração de ações específicas que cada um poderia 

tomar para contribuir para o bem-estar do outro e para atender às necessidades não satisfeitas. Muitos 

planos foram feitos no acordo final deste círculo, como o pai levaria seu filho em uma viagem para a 

praia, a avó visitaria o neto na prisão para compartilhar histórias de sua filha com o filho, a polícia 

daria uma palestra para os detentos na unidade de internação de jovens, o adolescente daria uma 

palestra aos seus colegas. A finalidade é compartilhar este plano de ação com o juiz de condenação do 

jovem (ele foi sentenciado a 18 meses de internação, no mínimo), para que ele o considere quando da 

sua liberação condicional, assim como o comprometimento do adolescente com os estudos durante a 

internação e o apoio a ele na busca de uma escola quando da sua liberação. 
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Diferentemente de uma mera liquidação ou resolução de conflitos, a Justiça 

Restaurativa pressupõe uma transformação destes por meio de diferentes intervenções em 

todos os níveis da sociedade. De acordo com Lederach (2007), os atores e as abordagens para 

a transformação de conflitos podem ser organizados sob a forma de uma pirâmide. No topo da 

sua estrutura estariam os principais líderes, com alto poder de negociação e meios para 

resolver o conflito, seguido por dirigentes de nível médio e líderes populares e grupos locais 

de paz na parte inferior. Para ser bem sucedida, a transformação de conflitos deve acontecer 

em todos os níveis e simultaneamente, de forma interdependente. Essa metodologia de 

abordagem é necessária, uma vez que considera ainda outros fatores que vão além da mera 

mudança de comportamento, como por exemplo, o impacto da negociação em toda a 

sociedade; a compreensão das causas da crise, como as injustiças e as desigualdades sociais; e 

o resultado deste desequilíbrio de poder no comportamento das partes envolvidas.  Assim, 

enquanto uma resolução de litígios tradicional se baseia em resultados, como o fim da 

violência direta e o reestabelecimento do status quo ante, num cálculo racional de custo-

benefício; numa óptica restaurativa, resolver um conflito significa envidar esforços para 

abordar as causas estruturais subjacentes às diferenças e gerar novas idéias de compreensão 

mútua, a fim de se chegar a um resultado de longo prazo, orientado para a mudança social.  

A Justiça Restaurativa considera que os embates não surgem apenas devido a 

interesses incompatíveis, o que pode ser negociado, mas também devido a causas não-

materiais, não-comercializáveis, relacionadas às necessidades humanas, como por exemplo, a 

marginalização, a discriminação e a desigualdade. Estas questões devem ser necessariamente 

enfrentadas, caso se pretenda acabar com um conflito a longo prazo. A abordagem baseada na 

noção de "necessidades humanas" (Burton, 1990) pressupõe que indivíduos e seus grupos se 

esforçam para o atendimento de suas necessidades que, uma vez não satisfeitas, podem levar à 

instabilidade e à perseguição violenta para sua realização. Isto decorre da compreensão de que 

para sobreviver, os humanos precisam de uma série de exigências que vão além de comida e 

água, incluindo a segurança, auto-estima, reconhecimento, realização pessoal, identidade, 

cultura, liberdade e justiça distributiva. 

De outra aresta, cabe definir o que é empatia, eis que uma empatia verdadeira com o 

ofensor só é possível por meio da Justiça Restaurativa, potencializada pela CNV, como 

veremos a seguir. Empatia é uma palavra é derivada do grego µπάθεια (empatheia), "afeição 

física, paixão, parcialidade" que vem de ν (en), "em" + πάθος (pathos), "paixão" ou 

"sofrimento" . O termo foi adaptado por Hermann Lotze e Vischer Robert para criar a palavra 

alemã Einfühlung ("sentir-se como”). 
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Em termos gerais, empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro, utilizando-o 

como referência a fim de reconhecer ou compreender o seu estado de espírito ou emoção. A 

empatia, segundo Michael Slote8, é uma reação humana natural a situações de significado 

moral. As obrigações naturais e as obrigações morais para com familiares e amigos revelam 

uma maior empatia9. Em relação a terceiros, é natural haver um déficit de empatia, dado que 

não há entre eles, a princípio, qualquer dever natural ou moral. 

A Justiça Restaurativa, por meio da CNV, na medida em que possibilita o reencontro 

entre estes “estranhos” ligados apenas pela ofensa – vítima, ofensor e comunidade – e 

promove a audição atenta e paciente um do outro, apresenta-se como forma apropriada de 

proporcionar empatia com este ofensor. Ao encaminhar estes interlocutores para uma forma 

única de diálogo, a CNV faz com que se aumente a proximidade entre eles e, 

consequentemente, a empatia, vez que lhes proporciona a oportunidade de se colocarem no 

lugar do outro. Ao tempo em que aumentam o nível de preocupação empática para com os 

outros, os indivíduos são mais propensos a refletirem e se conscientizarem sobre os erros 

contidos em suas ações. 

A Justiça Restaurativa, potencializada pelo encontro comunicativo proporcionado pela 

CNV, é o local onde hoje se pode cogitar de alguma empatia para com o ofensor, já que no 

sistema tradicional de justiça, as únicas questões que se colocam são: que leis foram 

quebradas; quem fez isso e qual a punição que eles merecem. A Justiça Restaurativa, 

diversamente, promove uma "escuta profunda" entre as partes, onde o ouvinte é convidado a 

se conectar com a experiência do outro no momento em que questiona sobre quem foi ferido; 

quais são suas necessidades; de quem é a obrigação é para atender a essas necessidades. 

 

6 Conclusão 

Em contraposição ao diálogo, percebe-se muitas vezes uma tendência hodierna de 

judicialização do conflito. Diariamente, se vêem os mais diversos tipos de lide levados ao 

conhecimento do Poder Judiciário, em busca de uma solução para os problemas humanos. 

Todavia, a resposta que se pode obter por este meio - caso não se proporcione o diálogo 

                                                 
8 Professor de Ética na Universidade de Miami e de filosofia nas Universidades de Maryland e no 

Trinity College Dublin. Propugna por renovações na ética da virtude, argumentantado, basicamente, 

que esta se baseia no conceito de uma ética do cuidado, oferecendo vantagens intuitivas e estruturais 

sobre a deontologia, o utilitarismo e o senso comum de moralidade (SLOTE, 1992).  
9 Há de se considerar, todavia, eventual distância temporal e física entre os familiares e amigos. 
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franco e equilibrado entre as partes - invariavelmente será a do tipo "soma zero". Ou seja: sem 

espaço para uma dialética, para uma construção a partir das posições estagnadas de “vítima” e 

“ofensor”, “autor” x “réu”, culminar-se-á na lógica segundo a qual para um ganhar, o outro 

terá que perder. Essa “soma zero” é inimiga capital do perdão, da gentileza e da justiça - 

advoga também Roger Scruton - e ignora a possibilidade de que ambos saiam a ganhar, 

mesmo em situações desfavoráveis. 

Isto não é o desejável. É preciso uma mudança de paradigma. Desde o século passado, 

Habermas já se inquietava com o domínio desta razão instrumental, positivista, técnica e 

metódica sobre a natureza do homem. Este tipo de racionalidade, adverte Iarosinski (2000, p. 

23), despreza o potencial crítico e os sentimentos dos sujeitos envolvidos; reduz a riqueza dos 

fenômenos aos seus conceitos, regras e relações pré-estabelecidas; e fazem a evolução do 

direito e do conhecimento reféns de princípios tidos como imutáveis e verdadeiros, não 

havendo espaço para discussões, questionamentos e soluções criativas. Lastreados na teoria 

habermasiana, é preciso investir na construção de um espaço aberto e plural, com abertura 

para a discussão crítica emancipatória, visando um melhor entendimento e cuidado na 

abordagem do conflito. 

Após a análise das características da CNV, podemos perceber a sua grande utilidade 

para o desenvolvimento da capacidade de expressão honesta dos interlocutores neste local 

aberto, sem importar em novos ataques, ajudando-os a identificar e articular claramente o que 

esperam após a ocorrência do fato ofensivo. Isso é possível porque a CNV, além de constituir 

um método dialógico, possibilita esclarecer o que está sendo observado, sentido, e desejado, 

sem realizar julgamento, abrindo espaço para a emergência da compreensão, atenção e 

respeito mútuos, por meio da empatia.  

Com estas características, a CNV constitui um instrumento eficaz para minimizar a 

probabilidade de reações agressivas, ao passo em que ajuda a receber as mensagens críticas e 

hostis sem levá-las para o lado pessoal ou de forma a abalar a auto-estima, evitando a 

revitimização. A fórmula é bastante simples, mas poderosamente transformadora, como 

demonstra a experiência relatada no círculo de Justiça Restaurativa no Rio de Janeiro. 

Como método de solução de conflito, a CNV é perfeitamente aplicável à Justiça 

Restaurativa, tendo em vista a sua habilidade para desenvolver a capacidade de compreensão 

mútua, a humanização, a auto-responsabilidade dos presentes pelas ações e escolhas feitas; a 

manutenção da calma e racionalidade, mesmo sob condições difíceis; e o estabelecimento de 

relações baseadas na cooperação e colaboração. Assim, na medida em que entabulam o 
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diálogo segundo o rito da CNV, os envolvidos diminuem a "imagem do inimigo" 

substituindo-a pela empatia e preocupação com o bem-estar alheio. 

A Justiça Restaurativa, como visto, é uma teoria relacional de Justiça. Muito mais do 

que uma simples alternativa ao sistema judiciário vigente, ela é uma nova proposta de como 

fazer justiça. Ela apresenta uma perspectiva dialógica do conceito de justiça – no sentido 

habermasiano do termo-, entendendo-a como um ato de aprofundamento e não 

necessariamente de endurecimento em relação ao ofensor. Neste processo, a Comunicação 

Não-Violenta desempenha um papel fundamental. Sintetiza Barter (2011): Se as práticas 

restaurativas são um novo caminho, a CNV é uma nova maneira de caminhar. 
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A EVOLUÇÃO DA ARBITRABILIDADE OBJETIVA NO BRASIL: 

TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS 

 

THE EVOLUTION OF OBJECTIVE ARBITRABILITY IN BRAZIL: 

TRENDS AND PROSPECTS 

                                                                                                                                     Andre Vasconcelos Roque 

 

Resumo: O espaço ocupado pela arbitragem ao longo dos tempos sempre esteve muito 

relacionado à consolidação e ao papel desempenhado pelos órgãos estatais e pelo Poder 

Judiciário. Em diversos países, tem sido verificada a gradual expansão da arbitrabilidade 

objetiva, ou seja, das matérias que podem ser submetidas aos árbitros, para além das clássicas 

hipóteses de litígios estritamente contratuais. Embora tal fenômeno tenha demorado a atingir 

o Brasil, após alguns anos de consolidação da atual de Lei de Arbitragem e do expresso 

reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, também aqui se 

começou a observar, de forma gradativa, a ampliação dos limites da arbitrabilidade objetiva. 

Esta expansão pode ser verificada principalmente em duas matérias sensíveis: controvérsias 

envolvendo entes estatais e no âmbito do Direito do Trabalho. A evolução da arbitrabilidade 

objetiva no país cria, assim, condições para que se possa discutir a viabilidade da arbitragem 

em outras áreas ainda inexploradas, tal como, por exemplo, a arbitragem envolvendo direitos 

coletivos. As discussões apresentadas neste estudo podem servir como um ponto de partida 

para uma análise mais aprofundada, contribuindo, desse modo, para incrementar o acesso à 

justiça no Brasil, que não necessariamente se realiza através do Poder Judiciário. 

Abstract: The space occupied by arbitration through the ages has always been closely 

related to the consolidation and the role played by state agencies and the Judiciary. In several 

countries, the gradual expansion of objective arbitrability (matter that may be submitted to 

arbitrators) has been observed, in addition to the classic cases of strictly contractual disputes. 

Although this phenomenon has taken long to reach Brazil, after some years of consolidation 

of the current Arbitration Act and the express recognition of its constitutionality by the 

Supreme Court, the expansion of the objective arbitrability limits can also be seen here. This 

expansion can be seen mainly in two sensitive matters: disputes involving state entities and 

under Labor Law. The evolution of objective arbitrability in Brazil thus creates conditions so 

that we can discuss the viability of arbitration in other areas still unexplored, such as, for 

example, arbitration involving collective rights. The discussions presented in this study may 

11396



1 

 

 

serve as a starting point for deeper analysis, contributing thus to increase access to justice in 

Brazil, which is not necessarily held by the Judiciary. 

Palavras-chave: arbitragem; arbitrabilidade objetiva; Administração Pública; Direito 

do Trabalho; direitos coletivos 

Keywords: arbitration; objective arbitrability; Public Administration; Labour Law; 

collective rights 

 

 

1.  Introdução 

 

Dispõe o art. 1º da Lei nº 9.307/96 que a arbitragem, mecanismo privado de resolução 

de litígios, através do qual um terceiro, escolhido pelos próprios litigantes, impõe sua decisão, 

será admitida entre pessoas capazes de contratar para dirimir litígios relativos a direitos 

patrimoniais disponíveis. 

A norma em questão disciplina aquilo que em doutrina se costuma denominar 

arbitrabilidade, delimitando quais litígios podem ser resolvidos por arbitragem
1-2

. Trata-se de 

limite estabelecido pela lei à autonomia da vontade, a fim de resguardar o interesse público 

que, eventualmente, poderia estar envolvido em um processo arbitral
3
.  

A arbitrabilidade costuma ser analisada pela doutrina em duas dimensões, quais sejam: 

(i) relativa à pessoa (ratione personae), delimitando quem pode ser submetido à arbitragem 

(arbitrabilidade subjetiva); e (ii) relativa às matérias (ratione materiae) que podem levadas ao 

conhecimento dos árbitros (arbitrabilidade objetiva)
4
. Assim, se uma convenção de arbitragem 

                                                        
1 V. FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold. International Commercial 

Arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 1999, p. 312; BLACKABY, Nigel et al., Redfern and Hunter 
on International Arbitration. New York: Oxford University Press, 2009, p. 123; LEW, Julian D. M.; MISTELIS, 

Loukas A.; KRÖLL, Stefan M., Comparative International Commercial Arbitration. The Hague: Kluwer Law 

International, 2003, p. 187. Na doutrina brasileira, entre outros, v. a obra específica sobre o tema de 

GONÇALVES, Eduardo Damião. Arbitrabilidade objetiva. 2010. Tese (Doutorado em Direito Internacional) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 8. 
2 No direito estadunidense, por vezes, utiliza-se o termo arbitrabilidade com um significado muito mais amplo, 

referindo-se à determinação do campo de aplicação da convenção arbitral, delimitado por vontade das partes e 

não por uma restrição imposta pela legislação estatal à arbitragem. A doutrina tem anotado que essa utilização 

mais ampla do termo é capaz de gerar confusões e não se compatibiliza com a prática corrente na arbitragem 

internacional. V. FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold, cit., p. 312; 

BLACKABY, Nigel et al., cit., p. 123, nota 162; CARBONNEAU, Thomas E.; JANSON, François, Cartesian 

logic and frontier politics: French and American concepts of arbitrability, Tulane Journal of International and 
Comparative Law, n. 2, 1994, p. 194. 
3 V. LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas A.; KRÖLL, Stefan M., cit., p. 188. 
4
 Sobre a classificação, entre outros, v. FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold, 

cit., p. 312/313; GONÇALVES, Eduardo Damião, cit., p. 9. 
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é celebrada fora dos limites da arbitrabilidade, o resultado será um negócio jurídico
5
 inválido, 

seja porque dele participou pelo menos um agente que não tinha capacidade para este fim 

(falta de arbitrabilidade subjetiva), seja porque o seu objeto não era admitido pela lei 

(ausência de arbitrabilidade objetiva). 

Em relação à arbitrabilidade na dimensão subjetiva, a lei brasileira determina que 

somente as pessoas capazes de contratar poderão celebrar uma convenção arbitral. 

Naturalmente, tratando-se de um negócio jurídico, a doutrina tem entendido que tal exigência 

refere-se à capacidade de fato ou de exercício, ou seja, à possibilidade de que a pessoa realize, 

sem o auxílio de terceiros, os atos da vida civil
6
. Não basta, assim, a mera capacidade de 

direito ou de gozo, entendida esta como aptidão de tornar-se sujeito de direitos e deveres
7
. Há 

quem sustente inclusive que, como a arbitragem pressupõe a disponibilidade de um direito
8
, a 

incapacidade de exercício não poderia ser suprida nem mesmo pelo representante ou 

assistente do incapaz
9
. 

As principais discussões sobre arbitrabilidade nos últimos anos têm ocorrido em sua 

dimensão objetiva
10

. O ponto de partida sobre o tema na legislação brasileira está igualmente 

                                                        
5 A doutrina discutiu em inúmeras oportunidades a natureza jurídica da convenção de arbitragem, que já foi 

considerada uma forma de transação, um contrato com produção de efeitos processuais e, por fim, um negócio 

jurídico processual. Sobre o tema, de forma geral, v. GUERRERO, Luis Fernando, Convenção de arbitragem e 

processo arbitral. São Paulo: Atlas, 2009, p. 10/15. 
6 V. CARMONA, Carlos Alberto, Arbitragem e Processo – Um comentário à Lei nº 9.307/96. 3 ed. São Paulo: 

Atlas, 2009, p. 37. Na realidade, a capacidade que se exige é a capacidade para contratar, aferida no momento da 

celebração da convenção de arbitragem. Em regra, ela coincide com a capacidade para a prática dos atos da vida 

civil, mas alguns civilmente capazes, excepcionalmente, podem estar impedidos de firmar contratos, como os 

sócios da empresa. Nesse sentido, v. CRETELLA NETO, José. Curso de Arbitragem. 2 ed. Campinas: 

Milennium, 2009, p. 55; GUERRERO, Luis Fernando, cit., p. 49/50. 
7 Embora uma interpretação literal do art. 1º da Lei nº 9.307/96 pudesse afastar a possibilidade de que os 

chamados entes formais (condomínios edilícios, espólio, massa falida) participassem de arbitragens (já que não 

possuem personalidade jurídica, não sendo exatamente considerados “pessoas”), a doutrina tem considerado, 

acertadamente, que não há fundamento para se vedar tal hipótese. Exige-se apenas que os responsáveis pela 

representação desses entes despersonalizados estejam devidamente autorizados (pelo juiz, nos casos do espólio e 
da massa falida e pela assembleia, no caso do condomínio). V. CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 37/38; 

CÂMARA, Alexandre Freitas. Arbitragem. 3 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2002, p. 15/16. 
8 Ainda que se entenda que a simples opção pela via arbitral não pressupõe disposição de direito material, o que 

nos parece correto, a convenção de arbitragem implica a disposição de um direito eminentemente de natureza 

processual, qual seja, o de submeter as controvérsias delimitadas pela própria convenção ao Poder Judiciário. V. 

RICCI, Edoardo Flavio. Admissibilidade de arbitragem nas lides sobre invalidade dos contratos: uma 

interpretação do art. 1º da Lei 9.307/96 in Lei de Arbitragem Brasileira – Oito anos de reflexão. Questões 

polêmicas. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 131. 
9 V. CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 37. Em sentido aparentemente contrário, expondo apenas que “as 

incapacidades podem ser supridas”, GUERRERO, Luis Fernando, cit., p. 50. 
10 Como já observado inclusive por autores estrangeiros. Nesse sentido, LEW, Julian D. M.; MISTELIS, Loukas 

A.; KRÖLL, Stefan M., cit., p. 187/188. Há quem diga, inclusive, que a arbitrabilidade subjetiva, quando não se 
confunde inteiramente com a noção de capacidade civil, só se torna visível à luz do elemento objetivo da relação 

jurídica a que se refere. V. GREBLER, Eduardo. A solução de controvérsias em contratos de parceria público-

privada. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 2, p. 62, maio/ago. 2004. Esse parece ser o caso da arbitrabilidade 

envolvendo interesses de entes estatais no Brasil. 
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no art. 1º da Lei nº 9.307/96, que delimita o campo de abrangência da arbitragem aos direitos 

patrimoniais disponíveis. 

Não se observa grande controvérsia em doutrina quanto ao conceito de direitos 

patrimoniais, que são aqueles que podem ser quantificados em pecúnia
11

, ou seja, que são 

suscetíveis de valoração econômica. Assim, não é difícil perceber que os direitos 

extrapatrimoniais compreendem os direitos da personalidade em geral (direito à vida, à 

liberdade, à integridade física, ao nome, à honra, à intimidade), ínsitos à essencialidade do ser 

humano e que não podem ser quantificados em pecúnia
12

. 

Mais difícil é estabelecer um conceito para direitos disponíveis, que por vezes são 

tratados como um sinônimo para direitos patrimoniais
13

, ou são considerados como aqueles 

que podem ser objeto de transação
14

, ou são tidos como aqueles que podem ser livremente 

alienados ou negociados
15

, ou como aqueles direitos que não precisam ser obrigatoriamente 

exercidos pelo titular
16

 ou, por fim, direitos em que não há proibição a que se 

espontaneamente reconheça não ter razão sem o recurso à jurisdição
17

.  

                                                        
11 V. GOMES, Orlando. Introdução ao Direito Civil. 15 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 113; PEREIRA, 

Caio Mário da Silva. Instituições do Direito Civil. 24 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011, v. 1, p 39;TEPEDINO, 

Gustavo; BARBOZA, Heloísa H.; MORAES, Maria Celina Bodin de. Código Civil interpretado conforme a 

Constituição da República. Rio de Janeiro: Renovar, v. II, p. 659.  
12 Uma vez violado algum desses direitos, entretanto, eventual indenização será suscetível de apreciação 
pecuniária, afastando-se o obstáculo da patrimonialidade para fins de submissão à arbitragem. Afinal, o que se 

julga no âmbito da responsabilidade civil por dano moral não é o direito da personalidade em si mesmo, mas a 

sua violação, aferindo-se a existência do dano e a sua quantificação.   
13 V. BITTAR, Carlos Alberto. Curso de Direito Civil. São Paulo: Forense Universitária, 1994, v. 1, p. 55; LEE, 

João Bosco. O conceito de arbitrabilidade nos países do Mercosul. Revista de Direito Bancário e de Mercado de 

Capitais, n. 8, p. 346, abr./jun. 2000.  
14 V. CARREIRA ALVIM, José Eduardo. Comentários à Lei de Arbitragem. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

p. 32/34; SCAVONE JR., Luiz Antonio. Manual de Arbitragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 

26/29 (embora se referindo também, de forma rápida, à possibilidade de alienação dos direitos disponíveis); 

GARCEZ, José Maria Rossani. Arbitrabilidade no direito brasileiro e internacional. Revista de Direito Bancário, 

do Mercado de Capitais e da Arbitragem, n. 12, p. 338, abr./jun. 2001. Destaque-se que o art. 1072 do Código de 
Processo Civil, revogado pela Lei nº 9.306/97, estabelecia a admissibilidade da arbitragem para os direitos em 

que se admitisse transação. 
15 V. GUERRERO, Luis Fernando, cit., p. 44/45 (enfatizando que esta noção seria mais ampla que o conceito de 

direitos transacionáveis); MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos sobre a Lei de Arbitragem. Rio de 

Janeiro: Forense, 2008, p. 3/4; FIGUEIRA JR., Joel Dias, Arbitragem, jurisdição e execução. 2 ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 1999, p. 178. 
16 V. CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 38 (embora aludindo também à ideia de que tais direitos podem ser 

livremente alienados ou negociados, por se encontrarem desembaraçados, e enfatizando que a técnica legislativa 

vigente é superior à do revogado art. 1072 do Código de Processo Civil); CORRÊA NETTO, Oscavo Cordeiro. 

Direitos patrimoniais disponíveis – Conceitos e distinção em relação a direitos oriundos de aplicação de normas 

cogentes in BERTASI, Maria Odete Duque; CORRÊA NETTO, Oscavo Cordeiro (Coord.), Arbitragem e 

Desenvolvimento. São Paulo: Quartier Latin, 2009, p. 40 e ss. (embora também enfatizando a noção de que tais 
direitos podem ser transferidos e apropriados individualmente).  
17 V. TALAMINI, Eduardo. Sociedade de Economia Mista. Distribuição de gás. Disponibilidade de direitos. 

Especificidades técnicas do objeto litigioso. Boa-fé e moralidade administrativa. Revista de Arbitragem e 

Mediação, n. 5, p. 144/147, abr./jun. 2005. 
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Enfim, são inúmeras definições em doutrina para a noção de disponibilidade de um 

direito, justamente um dos critérios mais utilizados pelas legislações para delimitar as 

matérias passíveis de arbitragem
18

, o que explica a conhecida citação doutrinária de que a 

arbitrabilidade constitui uma questão abstrata, delicada, mal delimitada
19

. As hesitações 

nesse tema corroboram a existência de um conjunto considerável de matérias ditas sensíveis 

ou parcialmente inarbitráveis, em razão da dúvida sobre a possibilidade de sua submissão à 

justiça privada
20

. São exemplos de matérias sensíveis as arbitragens envolvendo entes 

públicos, o Direito do Trabalho, o Direito do Consumidor, o Direito Concorrencial e, por fim, 

a proteção de direitos coletivos lato sensu.  

É neste conjunto específico de matérias sensíveis que se pode falar em evolução da 

arbitrabilidade objetiva no Brasil, como será demonstrado a seguir. 

 

 

2.  A evolução da arbitrabilidade objetiva no Brasil 

 

 O espaço ocupado pela arbitragem ao longo dos tempos sempre esteve muito 

relacionado à consolidação e ao papel desempenhado pelos órgãos estatais e pelo Poder 

Judiciário. O fortalecimento e a institucionalização progressiva do Estado reduziram, de 

início, o campo de abrangência da arbitragem. Na época da Revolução Francesa, porém, 

quando havia desconfiança do Poder Judiciário, a possibilidade de escolha pela arbitragem 

chegou a ser contemplada em sede constitucional
21

. Posteriormente, a noção da jurisdição 

como um dos atributos da soberania estatal prevaleceu, contribuindo para o estreitamento do 

espaço da arbitragem nos ordenamentos jurídicos. 

 O século XX acompanhou a crise do chamado welfare state, com a diminuição dos 

espaços ocupados pelo Estado, incremento da atividade privada e da autorregulação de setores 

                                                        
18 As legislações de vários países adotam como critério de arbitrabilidade objetiva, total ou parcialmente, a 

disponibilidade do direito em discussão. Exemplos nesse sentido são a Espanha, França, Itália, Suíça, Portugal, 

Argentina, Paraguai, Uruguai e o próprio Brasil. Nesse sentido, fazendo um apanhado geral na legislação 

comparada, GONÇALVES, Eduardo Damião, cit., p. 176 e RICCI, Edoardo F. Desnecessária conexão entre 

disponibilidade do objeto da lide e admissibilidade de arbitragem: reflexões evolutivas in LEMES, Selma 

Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.), Arbitragem – Estudos em 

homenagem ao Prof. Guido Fernando da Silva Soares, in memoriam. São Paulo: Atlas, 2007, p. 402/404. 
19 A citação é de JARROSSON, Charles. La notion d’arbitrabilitè. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 0, p. 173, 

2003. 
20 Existe, ainda, um conjunto específico de matérias absolutamente inarbitráveis, que compreendem os litígios 
relativos à capacidade e ao estado civil das pessoas; os litígios puramente criminais; os litígios diretamente 

decorrentes da falência, entre outros. Uma relação bastante abrangente pode ser consultada em GONÇALVES, 

Eduardo Damião, cit., p. 192/193. 
21 V. RICCI, Edoardo Flavio. Desnecessária conexão..., cit., p. 407. 
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da economia e, igualmente, o fortalecimento das arbitragens
22

. Em diversos países, verificou-

se a gradual expansão da arbitrabilidade objetiva, ou seja, das matérias que poderiam ser 

submetidas aos árbitros, para além das clássicas hipóteses de litígios estritamente contratuais 

entre duas empresas privadas
23

. 

 Tal fenômeno demorou a atingir o Brasil, fato este explicado pelas deficiências na 

legislação pátria sobre arbitragem anterior à Lei nº 9.307/96
24

. 

 Após alguns anos de consolidação da atual de Lei de Arbitragem no Brasil e do 

expresso reconhecimento de sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
25

, 

também aqui se começou a observar, de forma gradativa, a ampliação dos limites da 

arbitrabilidade objetiva, a partir de uma interpretação liberal das normas contidas na Lei nº 

9.307/96. Esta expansão, que ainda se encontra em curso até os dias atuais, pode ser 

verificada principalmente em duas matérias sensíveis: (i) arbitragem envolvendo entes 

estatais, e; (ii) arbitragem no âmbito do Direito do Trabalho. Estes serão os assuntos 

abordados com mais vagar nos itens que se seguem abaixo. 

 

 

3. Arbitragem e entes estatais 

 

 A arbitragem envolvendo interesses do Estado sempre suscitou controvérsia no Brasil. 

Não se pretende, dados os limites do presente estudo, esgotar todas as posições doutrinárias 

sobre o assunto
26

. O objetivo aqui é apenas corroborar a tendência recente de ampliação do 

campo da arbitrabilidade objetiva no direito pátrio. 

                                                        
22 PARENTE, Eduardo de Albuquerque. Processo arbitral e sistema. 2009. Tese (Doutorado em Direito 

Processual) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 19. 
23 V. FOUCHARD, Phillipe; GAILLARD, Emmanuel; GOLDMAN, Berthold, cit., p. 337  
24 De forma geral, duas alterações promovidas pela vigente Lei de Arbitragem contribuíram decisivamente para o 

seu desenvolvimento: a) previsão de força vinculativa para a cláusula compromissória, afastando a jurisdição 

estatal e permitindo a instituição compulsória da arbitragem mesmo em caso de recalcitrância da parte contrária, 

ao contrário do regime anterior, em que somente o compromisso arbitral vinculava os litigantes; b) equiparação 

dos efeitos da sentença arbitral à sentença judicial e formação de título executivo judicial independentemente de 

homologação pelo Poder Judiciário (ressalvadas as sentenças arbitrais estrangeiras), ao contrário do regime 

disciplinado anteriormente, no qual se exigia, em regra, a homologação judicial dos laudos arbitrais. 
25 V. STF, Pleno, SE 5.206-7 AgR Espanha, rel. Min. Sepúlveda Pertence, j. 12.12.2001, DJ 30.4.2004. 
26 Um bom apanhado das posições doutrinárias sobre o tema pode ser encontrado em PEREIRA, Cesar Augusto 

Guimarães. Arbitragem e a Administração Pública na jurisprudência do TCU e do STJ in PEREIRA, Cesar 

Augusto Guimarães; TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem e Poder Público. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 
136, nota 5 e em BARBOSA, Joaquim Simões; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Arbitragem nos contratos 

administrativos: panorama de uma discussão a ser resolvida in ALMEIDA, Ricardo Ramalho (Coord.). 

Arbitragem interna e internacional – Questões de doutrina e da prática. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, p. 269, 

nota 2. 
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 Uma concepção absolutamente restritiva em termos de arbitrabilidade objetiva poderia 

afastar por completo a possibilidade de submissão dos interesses públicos aos árbitros. O 

raciocínio para se chegar a tal conclusão seria simples: a arbitragem somente é admissível 

para direitos disponíveis e como o interesse do Estado é indisponível, não haveria espaço para 

tal meio de solução de controvérsias quando estivessem em jogo, direta ou indiretamente, os 

interesses de entes estatais
27

. 

 Nada obstante, trata-se de concepção equivocada. Há várias décadas, o Supremo 

Tribunal Federal decidiu o célebre “caso Lage”
28

, no qual se assentou a possibilidade de a 

União submeter questão suscetível de transação à arbitragem
29

. A decisão se baseou em dois 

fundamentos principais, que já haviam sido invocados pelo Tribunal Federal de Recursos por 

ocasião do julgamento da apelação: (i) a arbitragem sempre foi admitida e consagrada em 

nosso direito
30

; (ii) não se podia restringir a autonomia contratual do Estado, que pode 

prevenir o litígio pelo compromisso arbitral, salvo nas relações em que age como Poder 

Público, por insuscetíveis de transação. 

 Desde a década de 70 do século passado, portanto, já havia o Supremo Tribunal 

Federal reconhecido a tradicional distinção entre os “atos de império” (em que o Estado atua 

com supremacia, de forma imperativa sobre os administrados) e os “atos de gestão” (nos quais 

o Estado atua sem usar de sua supremacia sobre os destinatários, tratando-se de atos 

tipicamente de direito privado praticados pela Administração Pública). Como o conteúdo dos 

denominados atos de gestão é tipicamente negocial, igualando-se aos atos praticados por 

particulares, apenas antecedidos de formalidades administrativas para a sua realização, 

admite-se inclusive a transação neste campo de atuação do Estado e, assim, seria possível 

submeter tais atos à solução arbitral. 

 Nessa mesma linha de raciocínio, outra interessante distinção oriunda do Direito 

Administrativo remete à classificação do interesse público em primário e secundário
31

. De 

acordo com tal diferenciação, o interesse público primário é aquele destinado à satisfação do 

bem comum da sociedade como um todo, ao passo que o interesse público secundário é o que 

                                                        
27 Nesse sentido, entre outros, v. FIGUEIREDO, Lucia Valle. Curso de Direito Administrativo. 6 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2003, p. 106. 
28

 V. STF, Pleno, AI 52.181/GB, j. 14.11.1973, RTJ, v. 88, p. 382 e segs. 
29 Um estudo mais detalhado sobre o caso pode ser encontrado em LIMA, Leandro Rigueira Rennó. O caso Lage 

e a falácia da inconstitucionalidade do juízo arbitral: uma história da arbitragem no Brasil através da análise das 

decisões do Supremo Tribunal Federal in GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida (Coord.). Aspectos 

práticos da arbitragem. São Paulo: Quartier Latin, 2006, p. 126/160. 
30 Esta afirmação, evidentemente, não é de grande peso, dada a exígua experiência arbitral no Brasil antes da Lei 

nº 9.307/96, como destacado por CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 45, nota 34. 
31

 A distinção entre interesse público primário e secundário tem origem na conhecida obra de ALESSI, Renato. 

Sistema Istituzionale del Diritto Amministrativo Italiano. Milano: Giuffrè, 1953, p. 151/152.  
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se refere ao interesse meramente patrimonial da Fazenda Pública. Daí que, muitas vezes, para 

satisfazer o verdadeiro interesse público (primário), torna-se necessário decidir contra a 

Administração. Indisponível e insuscetível de arbitragem é apenas o interesse público 

primário, não já o secundário. 

 Com uma ou outra peculiaridade, essa é a linha de raciocínio básica encontrada em 

inúmeros autores que sustentam a admissibilidade da arbitragem envolvendo entes estatais, 

restrita aos denominados “atos de gestão” ou quando estiver em jogo apenas o interesse 

patrimonial – secundário, portanto – do Estado
32

. 

 O que se afirmou acima vale para o Estado e igualmente as suas autarquias, que 

também podem submeter à arbitragem litígios sobre questões que não digam respeito ao 

interesse público primário ou a um ato de império. Assim, apenas a título de exemplo, o 

Banco Central do Brasil ou o Instituto Nacional do Seguro Social podem submeter aos 

árbitros uma questão envolvendo prestação de serviços; a Casa da Moeda pode levar à 

arbitragem causa atinente ao fornecimento de material para a cunhagem de moedas, e assim 

por diante
33

. Dúvidas não podem existir, por mais fortes motivos, quanto às empresas públicas 

e às sociedades de economia mista, que podem igualmente celebrar convenção de arbitragem, 

até porque elas estão sujeitas ao regime jurídico próprio das empresas privadas, por força do 

art. 173, § 1º da Constituição da República. 

 No entanto, mesmo após o importante precedente do Supremo Tribunal Federal no 

“caso Lage” e após diversos autores terem manifestado seu entendimento favorável à 

arbitragem envolvendo entes públicos, a evolução do tema na jurisprudência brasileira 

continuava incerta. Além do clássico argumento da indisponibilidade, já superado, havia 

quem sustentasse ser inadmissível submeter questões envolvendo o Poder Público aos árbitros 

por pelo menos três outros fundamentos: (i) necessidade de prévia autorização legislativa para 

que os entes estatais pudessem submeter seus litígios à arbitragem; (ii) previsão, no art. 55, § 

2º da Lei nº 8.666/93,  de norma exigindo a previsão de cláusula de foro de eleição na sede da 

                                                        
32 V. GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 6 ed. São Paulo: Malheiros, 2001, p. 

150 e segs. e GRAU, Eros Roberto. Arbitragem e contrato administrativo. Revista Trimestral de Direito Público, 

n. 32, 2000, p. 14/20; TÁCITO, Caio. Temas de direito público. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, v. 3, p. 83/88; 

DALLARI, Adilson Abreu. Arbitragem na concessão de serviço público. Revista Trimestral de Direito Público, 

n. 13, 1996, p. 5 e segs.; MOREIRA NETO, Diogo de Figueiredo. Arbitragem nos contratos administrativos. 

Revista de Direito Administrativo, n. 209, jul./set. 1997, p. 81/90; BRANCHER, Paulo. Soluções de 

controvérsias e as Agências Reguladoras, Revista Brasileira de Arbitragem, n. 1, jan./mar. 2004, p. 45/51; 

CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 45/52; WALD, Arnoldo. O direito de parceria e a nova lei de concessões. 

São Paulo: Revista dos Tribunais, 1996, p. 140 e segs.; TALAMINI, Eduardo. Sociedade de economia mista..., 
cit., p. 144/147; LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na Administração Pública. São Paulo: Quartier 

Latin, 2007, p. 140/141.  
33

 Os exemplos, bastante ilustrativos para visualizar a área de abrangência da arbitragem envolvendo os entes 

públicos, foram retirados de CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 46. 
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Administração em todos os contratos celebrados por esta com pessoas físicas ou jurídicas, 

incompatível com a solução de controvérsias pela via arbitral; (iii) impossibilidade de 

compatibilizar o sigilo na arbitragem com o princípio da publicidade dos atos administrativos, 

consagrado em sede constitucional. 

 O argumento atinente à exigência de prévia autorização legislativa parece lógico e foi 

consagrado em diversos acórdãos do Tribunal de Contas da União
34

, bem como em alguns 

julgados isolados
35

. Aplica-se à Administração Pública o princípio da legalidade estrita, 

segundo o qual o administrador somente pode agir dentro dos limites permitidos 

expressamente pela lei, ao contrário dos particulares, que podem atuar nos limites não 

vedados pelo legislador. A Administração, portanto, apenas poderia celebrar convenção de 

arbitragem se autorizada de forma prévia e específica para este fim
36

.  

 Este raciocínio, todavia, perde a sua força em relação às empresas públicas e às 

sociedades de economia mista, na medida em que tais entes estão constitucionalmente 

submetidos ao regime das empresas privadas, decorrendo daí a autorização para que 

disponham de seu direito de submeter eventuais controvérsias ao Judiciário. Mesmo em 

relação ao Estado e às autarquias, tal fundamento também não deve subsistir, seja pela 

previsão de autorização (ainda que genérica) no próprio art. 1º da Lei de Arbitragem, que não 

restringiu, do ponto de vista da arbitrabilidade subjetiva, as pessoas que podem celebrar 

convenção de arbitragem
37

, seja pela incidência dos princípios da moralidade administrativa, 

                                                        
34 V., por exemplo, Decisão 286/93, rel. Min. Homero Santos, DOU 4.8.1993; Decisão 763/94, rel. Min. Carlos 

Átila Álvares da Silva, DOU 3.1.1995; Decisão 188/95, rel. Min. Paulo Affonso Martins de Oliveira, DOU 

22.5.1995; Decisão 394/95, rel. Min. Fernando Gonçalves, DOU 28.8.1995; Acórdão 584/03, rel. Min. Ubiratan 

Aguiar, DOU 28.4.2003; Decisão 215/04, rel. Min. Ubiratan Aguiar, DOU 22.3.2004; Acórdão 587/03, rel. Min. 

Adylson Motta, DOU 1.6.2003; Acórdão 631/03, rel. Min. Marcos Vinícius Vilaça, DOU 13.6.2003; Acórdão 

1271/05, rel. Min. Marcos Bemquerer Costa, DOU 2.9.2005; Acórdão 537/06, rel. Min. Walton Alencar 

Rodrigues, DOU 17.3.2006 e Acórdão 1099/06, rel. Min. Augusto Nardes, DOU 10.7.2006. 
35 Exemplo emblemático foram as decisões em primeira instância do caso Copel, no Judiciário do estado do 

Paraná, no sentido de, ainda em âmbito liminar, ordenar a abstenção da prática de atos relacionados à 
continuidade do procedimento de arbitragem perante a Câmara de Comércio Internacional (CCI) e, por ocasião 

da sentença, declarar a nulidade da convenção de arbitragem, invocando-se como fundamento também a regra do 

art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93. Após sucessivos recursos e incidentes processuais no Tribunal de Justiça do 

Paraná, foi concedida liminar em agravo de instrumento, suspendendo-se a eficácia da sentença até julgamento 

do mérito da apelação interposta pela UEG Araucária Ltda. (TJPR, AI 162874-3, 3ª Câmara Cível, rel. Des. Ruy 

Fernando de Oliveira, j. 5.8.2004). Em junho de 2006, as partes chegaram a um acordo, sendo extintas todas as 

ações incidentais e recursos pendentes. V., sobre o caso, os relatos detalhados de DINAMARCO, Julia. Algumas 

considerações sobre o caso Copel v. UEG in GUILHERME, Luiz Fernando do Vale de Almeida (Coord.). 

Aspectos práticos..., cit., p. 80/104 e de ALVES, Rafael Francisco. A inadmissibilidade das medidas 

antiarbitragem no direito brasileiro. São Paulo: Atlas, 2010, p. 229-234. 
36 Essa é, em síntese, a tese sustentada no parecer de BARROSO, Luis Roberto. Sociedade de economia mista 

prestadora de serviço público. Cláusula arbitral inserida em contrato administrativo sem prévia autorização legal. 
Invalidade in Temas de direito constitucional. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, t. II, p. 610 e 615-626. 
37 V., sobre o ponto, admitindo como autorização legislativa a previsão do art. 1º caput da Lei nº 9.307/96, 

KLEIN, Aline Lícia. A arbitragem nas concessões de serviço público in PEREIRA, Cesar Augusto Guimarães; 

TALAMINI, Eduardo (Coord.). Arbitragem..., cit., p. 81/82 e ZIMMERMANN, Dennys. Alguns aspectos sobre 
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da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima do administrado, que não pode ser 

prejudicado pelo comportamento contraditório do Estado
38

. Trata-se, em última análise, de 

projeção da proibição ao venire contra factum proprium
39

. 

 Além disso, como bem ilustrado pela doutrina administrativista contemporânea, é 

preciso revisitar o princípio da legalidade estrita, originalmente concebido como uma 

limitação em torno do ato administrativo unilateral para proteger a atuação do particular 

contra o Estado. Na hipótese de uma convenção de arbitragem, sua aplicação literal se mostra 

inadequada, porque ela não tem origem em ato unilateral do administrador, mas na autonomia 

da vontade. Assim, a legalidade deve ser interpretada aqui como vinculação da Administração 

à juridicidade constitucional, de tal modo que seus atos devem guardar conformidade com a 

ordem estabelecida pela Constituição.  

Dentro dessa ordem, a exigência legalista de autorização legislativa específica deve 

ceder aos imperativos da eficiência administrativa. O princípio da eficiência, que também está 

contemplado no art. 37 da Lei Maior, impõe que se flexibilizem os meios (o que acarreta a 

admissibilidade da solução pela via arbitral) como contrapartida de um aumento dos controles 

dos resultados obtidos pela Administração. Vale dizer: se a via arbitral consiste em alternativa 

mais célere e menos custosa que o recurso ao Judiciário, a análise de custo-benefício aponta 

para a sua admissibilidade
40

. Nessa linha de raciocínio, conclui-se que o poder de celebrar 

uma convenção de arbitragem é implícito ao poder de contratar, em atendimento ao princípio 

administrativo da eficiência
41

. Afinal, não faria sentido que os direitos fossem considerados 

                                                                                                                                                                             

a arbitragem nos contratos administrativos à luz dos princípios da eficiência e do acesso à justiça: por uma nova 

concepção do que seja interesse público. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 12, p. 82, jan./mar. 2007.  
38 Nesse sentido, CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 50/51; SOUZA JR., Lauro da Gama e. Sinal verde para a 

arbitragem nas parcerias público-privadas (a construção de um novo paradigma para os contratos entre o Estado 

e o investidor privado in PANTOJA, Teresa Cristina G. (Coord.). Prática em arbitragem. Rio de Janeiro: 

Forense Universitária, 2008, p. 144/145. 
39 Cumpre ressaltar, a propósito, que é frequente a invocação dos argumentos da boa-fé e da vedação ao 

comportamento contraditório para justificar a submissão do Estado às arbitragens no plano internacional, quando 

o ente estatal se arrepende da celebração da convenção de arbitragem e passa a suscitar, sem justo motivo, a sua 

imunidade de jurisdição. Nesse sentido, entre outros, FOUCHARD, Philippe. Os desafios da arbitragem 

internacional. Revista Brasileira de Arbitragem, n. 1, jan./mar. 2004, p. 71; MALINTOPPI, Loreta. La 

jurisprudencia arbitral de la CCI relativa a los contratos de estado. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 2, 

maio/ago. 2004, p. 187.  
40

 V., sobre o ponto, SOUZA JR., Lauro da Gama e, cit., p. 138/143. 
41 Nesses termos, BINENBOJM, Gustavo. As parcerias público-privadas (PPPs) e a Constituição. Revista de 

Direito Administrativo, n. 241, p. 173/174, jul./set. 2005 e ZIMMERMANN, Dennys, cit., p. 88/91. Em sentido 

análogo, sustentando que a previsão de convenção de arbitragem decorre de uma avaliação do administrador 

público tendo por balizas os princípios da economicidade, da razoabilidade, da motivação e principalmente da 
continuidade do serviço público, GRINOVER, Ada Pellegrini. Arbitragem e prestação de serviços públicos. 

Revista Síntese de Direito Civil e Processual Civil, n. 26, nov./dez. 2003, p. 72/73 e MENEZELLO, Maria 

D’Assunção C. O conciliador/mediador e o árbitro dos contratos administrativos. Boletim de Direito 

Administrativo, n. 12, dez. 1997, p. 829. 
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disponíveis para efeitos de serem ajustados mediante um contrato e, de outro lado, entender 

que são indisponíveis para que eventuais controvérsias sejam submetidas à arbitragem. 

A evolução no conceito de legalidade estrita nada mais é que uma decorrência das 

transformações por que vem passando o Direito Administrativo nos dias de hoje
42

. O recuo 

nas atividades intervencionistas do Estado e a crescente interdependência entre os interesses 

público e privado ocasionam, a um só tempo, a privatização do público e a publicização do 

privado. A privatização do público acarreta a relativização dos mitos da legalidade estrita ou 

da absoluta indisponibilidade dos interesses estatais, em desprezo total à tutela dos 

administrados. A publicização do privado impõe o fortalecimento dos direitos fundamentais 

do indivíduo, tanto nas suas relações com o Estado (dimensão vertical), como com outros 

particulares (dimensão horizontal)
43

.  

É preciso admitir, de todo modo, que o argumento da exigência de autorização 

legislativa específica pode conduzir a controvérsias, o que explica a previsão expressa, em 

cada vez mais diplomas normativos, de autorizações específicas para a celebração de 

convenções de arbitragem, nem que seja para, no mínimo, afastar possíveis objeções advindas 

do Tribunal de Contas da União. Nesse sentido, além da previsão genérica no art. 1º da Lei de 

Arbitragem, atualmente se encontram normas específicas nesse mesmo sentido nos art. 93, 

XV da Lei nº 9.492/97 (contratos de concessão firmados pela Anatel); art. 43, X da Lei nº 

9.478/97 (contratos de concessão firmados pela ANP); art. 11, III da Lei nº 11.079/04 (Lei das 

Parcerias Público-Privadas – PPPs); art. 4º, §§ 5º a 7º da Lei n 10.848/04 (comercialização de 

energia elétrica) e art. 23-A da Lei nº 8.987/95 (normais gerais para a concessão e a permissão 

de serviços públicos em geral), acrescentado pela Lei nº 11.196/05, entre outros exemplos
44

. 

O segundo fundamento por vezes invocado para afastar o cabimento da solução pela 

via arbitral de litígios envolvendo entes estatais se refere ao art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93, 

                                                        
42 Nesse mesmo sentido, destacando a evolução modernizadora no Direito Administrativo, v. MARTINS, Pedro 

A. Batista. Arbitrabilidade objetiva, interesse público, indisponibilidade de direitos e normas de ordem pública in 

LEITE, Eduardo de Oliveira (Coord.). Grandes temas da atualidade – Mediação, arbitragem e conciliação. Rio 

de Janeiro: Forense, 2008, p. 257/258.  
43 Sobre a dimensão horizontal dos direitos fundamentais, entre muitos outros, SARLET, Ingo Wolfgang. A 

eficácia dos direitos fundamentais. 3 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2003, passim e SILVA, Virgílio 

Afonso da. A constitucionalização do direito. Os direitos fundamentais nas relações entre particulares. São 

Paulo: Malheiros, 2005, passim.   
44 Outro exemplo ilustrativo da tendência recente em se contemplar autorizações legislativas expressas para a 

arbitragem envolvendo o interesse de entes públicos é a Lei Estadual nº 19.477, de 12 de janeiro de 2011, 

promulgada no âmbito do estado de Minas Gerais, dispondo sobre a adoção da arbitragem pelos entes estatais 

inseridos nesta unidade federativa. 
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que exige a previsão, nos contratos celebrados pela Administração Pública, de cláusula de 

eleição de foro na sede da própria Administração
45

. 

A incompatibilidade dessa norma com a arbitragem, porém, é apenas aparente. Nesse 

sentido, lembre-se que a arbitragem, mesmo entre particulares, não dispensa completamente o 

recurso ao Poder Judiciário, seja como instrumento de apoio (como a hipótese da ação 

destinada à execução específica da cláusula compromissória “vazia”, nos termos do art. 1ª da 

Lei nº 9.307/96), de revisão (hipótese da ação disciplinada no art. 33 da Lei nº 9.307/96) ou, 

ainda, de execução da sentença a ser proferida pelos árbitros (art. 475-N, IV do Código de 

Processo Civil). Em todas essas situações, haverá espaço para a convivência harmoniosa entre 

a cláusula de eleição de foro e a convenção de arbitragem
46

. O processo arbitral será 

processado segundo os termos estipulados na convenção, ao passo que qualquer ação judicial 

deverá ser ajuizada no foro da sede da Administração, nos termos da norma em questão. 

Além disso, a Lei de Licitações não impôs que todas as demandas decorrentes de 

contratos firmados com a Administração sejam submetidas ao Poder Judiciário
47

. Se as partes 

não celebrarem convenção de arbitragem, a cláusula de eleição de foro irá operar de forma 

plena, para toda e qualquer controvérsia advinda do aludido contrato. Caso, no entanto, as 

partes tenham ajustado que eventuais litígios sejam submetidos a árbitros, então a cláusula de 

eleição de foro somente irá vigorar para as hipóteses em que ainda couber o recurso ao Poder 

Judiciário.  

Convém destacar, a propósito, que a exigência do art. 55, § 2º da Lei nº 8.666/93 

refere-se ao foro, tratando-se de termo técnico específico para designar a competência de 

órgãos da jurisdição pública. Os árbitros, obviamente, não se encontram inseridos na 

organização judiciária estatal. Uma convenção de arbitragem, na realidade, não estabelece a 

                                                        
45 Este fundamento também chegou a ser acolhido na sentença proferida em primeira instância no célebre caso 
Copel, anteriormente referido e, ainda, no caso Guggenheim, julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

(TJRJ, AI 2003.002.07839, 13ª Câmara Cível, rel. Des. Ademir Pimentel, DOERJ 21.1.2004). Demonstrando 

certa hesitação quanto à arbitrabilidade de litígios em que estejam envolvidos interesses estatais diante da norma 

em comento, BARBOSA, Joaquim Simões; SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Arbitragem nos contratos 

administrativos... cit., p. 271/273.  
46 V. CARMONA, Carlos Alberto. Considerações sobre a cláusula compromissória e a eleição de foro in 

LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.), cit., p. 46. Uma 

demonstração inequívoca disso se encontra na Lei nº 8.987/95, com as alterações promovidas pela Lei nº 

11.196/05, na medida em que convivem, no mesmo diploma legislativo, as previsões legais de que o contrato de 

concessão preveja cláusula de eleição de foro (art. 23, XV) e convenção de arbitragem (art. 23-A), reforçando a 

possibilidade de harmonização entre tais disposições. A propósito, há precedente do Tribunal de Justiça do Rio 

de Janeiro, reconhecendo a compatibilidade da cláusula de eleição de foro com a convenção de arbitragem. V. 
TJRJ, AC 2003.001.16786, 8ª Câmara Cível, rel. Des. Adriano Celso Guimarães, j. 9.3.2004, reproduzido e com 

comentários de Lauro da Gama e Souza Junior na Revista de Arbitragem e Mediação, n. 6, p. 246/250, jun./set. 

2005. 
47 V. CARMONA, Carlos Alberto, Arbitragem e processo..., cit., p. 48. 

11407



12 

 

 

competência dos árbitros para controvérsia alguma, mas sua jurisdição privada
48

. Conclui-se, 

assim, que a regra em questão não representa óbice à arbitragem envolvendo o Estado. 

Por fim, o terceiro fundamento que costuma ser suscitado como obstáculo para a 

submissão de controvérsias envolvendo o Estado diz respeito ao sigilo na arbitragem e à sua 

incompatibilidade com os princípios da transparência e da publicidade dos atos 

administrativos
49

. Trata-se, porém, de um falso dilema. A lei brasileira, assim como a grande 

maioria das legislações estrangeiras
50

, é silente quanto à confidencialidade na arbitragem. 

Embora o sigilo seja uma característica comum à maioria dos litígios submetidos aos árbitros, 

as partes podem dele abrir mão sem qualquer dificuldade. 

Assim, tratando-se de arbitragens envolvendo interesses estatais, a incidência dos 

princípios da transparência e da publicidade não permitirá o sigilo absoluto. Nesse caso, 

restam duas alternativas: ou as partes afastam completamente a confidencialidade do 

procedimento arbitral ou estipulam uma forma de sigilo parcial, em que se permite o acesso 

dos interessados ao conteúdo da decisão dos árbitros, preservando-se, porém, a 

confidencialidade dos documentos que instruíram o processo na arbitragem e de todas as 

informações trazidas pelas partes cuja revelação possa causar dano ao particular que contratou 

com o Estado
51

. Em síntese, as partes sujeitas aos princípios da publicidade e da transparência 

informam o andamento e o resultado da arbitragem aos órgãos próprios de controle, sem que 

se tenha que abrir as audiências realizadas no processo arbitral a todo e qualquer cidadão.  

Ainda que sem debater com a devida profundidade todos esses fundamentos, a 

jurisprudência dos tribunais pátrios, em sua maior parte, tem se manifestado nos últimos anos 

de forma favorável à arbitrabilidade de controvérsias envolvendo entes estatais, especialmente 

nas hipóteses em que delas participam empresas públicas ou sociedades de economia mista, 

                                                        
48 V. VALENÇA FILHO, Clávio. Validade e eficácia da convenção de arbitragem em contratos administrativos: 
a ótica judiciária in LEMES, Selma Ferreira; CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.), 

cit., p. 439/441 e ARMELIN, Donaldo. Medida cautelar incidental. Arbitragem em curso no exterior. 

Competência da justiça brasileira. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 3, p. 217, set./dez. 2004. 
49 Esse foi outro fundamento adotado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento do caso 

Guggenheim, já referido anteriormente. 
50 O sigilo costuma ser estabelecido, entretanto, nos regulamentos de arbitragem das instituições arbitrais 

brasileiras, como se verifica nos arts. 9.8 e 9.9 do Regulamento do Centro de Arbitragem e Mediação da Câmara 

de Comércio Brasil-Canadá; arts. 61 e 62 do Regulamento da Câmara FGV de Conciliação e Arbitragem; art. 

15.1 do Estatuto de Centro de Arbitragem da Câmara Americana de Comércio para o Brasil – São Paulo; art. 

15.1 do Regulamento do Centro Brasileiro de Mediação e Arbitragem (CBMA) e art. 12.1 do Regulamento de 

Arbitragem da Câmara de Arbitragem Empresarial – Brasil (CAMARB).  
51 Entre outros, v. CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 52; LEMES, Selma Maria Ferreira. Arbitragem na 
concessão de serviços públicos. Arbitrabilidade objetiva. Confidencialidade ou publicidade processual?, p. 20. 

Disponível em http://www.cacb.org.br, acessado em 20.5.2011; PINTO, José Emílio Nunes. A confidencialidade 

na arbitragem. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 6, jul./set. 2005, p. 35/36; KLEIN, Aline Lícia, cit., p. 

102/204; SOUZA JR., Lauro da Gama e, cit., p. 156/159. 
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submetidas, como já visto, ao regime jurídico próprio das empresas privadas por força de 

norma constitucional expressa
52

.  

Nada obstante, tal entendimento apenas ganhou maior consistência a partir de decisões 

proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça. Na primeira delas, por ocasião do julgamento do 

Recurso Especial nº 612.439, decidiu a 2ª Turma do STJ que seria possível a arbitragem em 

contrato de aquisição de energia firmado entre uma sociedade de economia mista 

concessionária de distribuição de energia e uma empresa privada, geradora de energia elétrica, 

mesmo sem autorização legislativa específica. Enfatizou-se o fato de que as sociedades de 

economia mista estão submetidas ao regime próprio das empresas privadas e que a 

controvérsia versava sobre atividade econômica empresarial, estando eventual 

indisponibilidade restrita aos atos de império do Estado
53

. A 2ª Turma do STJ proferiu, ainda, 

idêntica decisão no Recurso Especial nº 606.345, que tratava das mesmas questões discutidas 

no precedente anterior
54

. 

Na mesma época, outro importante caso foi apreciado pela 1ª Seção do STJ, que reúne 

os integrantes das 1ª e 2ª Turmas daquele tribunal, competente para a apreciação de matérias 

ligadas ao Direito Público. Por ocasião de Agravo Regimental interposto contra decisão 

monocrática proferida pelo Min. Luiz Fux no Mandado de Segurança nº 11.308, impetrado 

contra ato do Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia, que havia ratificado a rescisão de 

contrato de arrendamento de terminal portuário celebrado pela Nuclep, uma sociedade de 

economia mista, com empresa privada.  

No caso em questão, o contrato continha convenção de arbitragem e uma ação judicial 

intentada pela Nuclep já havia sido extinta anteriormente pelo Poder Judiciário, em razão 

justamente de tal convenção. Por conta disso, a Nuclep resolveu simplesmente rescindir o 

contrato, obtendo a ratificação junto ao Ministro da Ciência e Tecnologia. Em defesa do ato 

questionado na impetração, sustentou-se a ilegalidade da convenção de arbitragem por 

                                                        
52 Um precedente sempre citado nesta matéria é o julgamento de Mandado de Segurança impetrado em face do 

Tribunal de Contas do Distrito Federal, em que se decidiu pela ilegalidade do ato oriundo da corte de contas que 

havia proibido a CAESB, sociedade de economia mista concessionária dos serviços de água e esgotos no Distrito 

Federal, de celebrar convenção de arbitragem. Afirmou-se que a exploração dos serviços de água e esgoto 

constitui atividade econômica empresarial. V. TJDFT, MS 1998002003099-9, Conselho Especial, rel. Des. 

Nancy Andrighi, j. 18.5.1999, DJ 18.8.1999. Outro precedente importante foi proferido no caso Compagás, em 

que a Companhia Paranaense de Gás (Compagás) havia celebrado contrato destinado à ampliação da rede de 

distribuição de gás que continha convenção de arbitragem. A Compagás ingressou com ação declaratória de 

nulidade da convenção de arbitragem por ilicitude do objeto, uma vez que, em seu entendimento, havia interesse 

público indisponível e, portanto, inarbitrável. O pedido da Compagás foi julgado improcedente, sendo a sentença 
integralmente confirmada pelo Tribunal, sob o fundamento de que o litígio em torno da adequação econômico-

financeira do contrato versava sobre interesses econômicos e plenamente disponíveis. V. TAPR, AC 247.646-0, 

7ª Câmara Cível, rel. Juiz Lauro Laertes de Oliveira, j. 11.2.2004. 
53 V. STJ, REsp 612.439/RS, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 25.10.2005, DJ 14.9.2006. 
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sociedade de economia mista, argumento este rejeitado pela 1ª Seção do STJ, em extenso 

acórdão no qual, trazendo à colação várias passagens doutrinárias, destacou-se a distinção 

entre o interesse público e o interesse da Administração, bem como o fato de tratar-se a 

Nuclep de uma sociedade de economia mista, submetida ao regime próprio das empresas 

privadas
55

. 

Diante dessas decisões, pode-se afirmar, com certa tranquilidade, que se admite no 

Brasil a arbitragem sobre controvérsias envolvendo interesses econômico-financeiros das 

sociedades de economia mista. Existem ainda, entretanto, algumas importantes áreas 

cinzentas, que ainda não foram enfrentadas pela jurisprudência. 

Em primeiro lugar, praticamente todos os precedentes favoráveis à arbitragem de 

litígios envolvendo entes estatais trataram de hipóteses em que a convenção arbitral foi 

celebrada por uma sociedade de economia mista. Não se tem, ainda, uma orientação bem 

definida para os casos em que estiverem em jogo interesses do próprio Estado ou de uma 

autarquia, entes em relação aos quais não se aplica a regra contida no art. 173, § 1º da 

Constituição da República. Ainda que a previsão específica de cabimento da via arbitral esteja 

contemplada em um número cada vez maior de leis, como já demonstrado ao longo do 

presente estudo, existem contratos que não estão abrangidos por nenhuma autorização 

legislativa específica para a submissão do litígio aos árbitros. Aguarda-se, assim, um 

pronunciamento claro dos tribunais pátrios sobre a questão, esperando que se consagre, 

também nestes casos, solução favorável à arbitragem. 

Outra área cinzenta se refere às matérias objeto de regulamentação estatal. Até que 

ponto, por exemplo, os árbitros podem decidir uma controvérsia sobre o equilíbrio 

econômico-financeiro de um contrato, quando este estiver intimamente ligado à fixação do 

valor das tarifas fixadas em atos regulatórios? É evidente que os árbitros não podem, por 

exemplo, determinar a natureza da corrente elétrica (se contínua ou alternada) para os 

consumidores
56

, pois se trata de matéria em que o Estado atua com o seu poder de império. 

Mas quando um ato regulamentar estiver atrelado a uma questão estritamente econômico-

financeira, até onde os árbitros poderiam decidir? Trata-se de questão para a qual sequer a 

                                                                                                                                                                             
54 V. STJ, REsp 606.345/RS, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17.5.2007, DJ 8.6.2007. 
55 V. STJ, AgRg no MS 11.308/DF, 1ª Seção, rel. Min. Luiz Fux, j. 28.6.2006, DJ 14.8.2006. 
56

 O exemplo foi retirado de clássica citação de BIELSA, Rafael. Estudios de derecho publico. Buenos Aires: 

Depalma, p. 290. 
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doutrina chegou a um consenso mínimo
57

 e cujo debate fugiria em muito aos limites 

estabelecidos para o presente estudo. 

É razoável concluir, de todo modo, que a tendência verificada no Brasil tem sido pela 

progressiva ampliação dos limites da arbitragem envolvendo o Estado
58

. 

 

 

4. Arbitragem e Direito do Trabalho 

 

 Se a arbitragem envolvendo interesses do Estado ainda apresenta algumas áreas 

cinzentas, em que pese a tendência observada nos últimos anos pela ampliação gradual de 

seus limites, ainda mais incerta é a evolução da arbitrabilidade objetiva no campo do Direito 

do Trabalho individual. Afasta-se, para fins de exposição no presente item, a arbitragem no 

âmbito do Direito do Trabalho coletivo, que está consagrada de forma expressa no art. 114, §§ 

1º e 2º da Constituição da República e cuja admissibilidade não pode ser questionada no 

Brasil, até porque tal previsão já constava no texto original, sendo obra do próprio constituinte 

originário. 

 Para uma parcela da doutrina, sobretudo entre os autores do Direito do Trabalho, os 

litígios entre empregado e empregador não podem ser submetidos à arbitragem, pois os 

direitos em discussão são indisponíveis, por força das regras contidas nos arts. 9º, 444 e 468 

da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Em outras palavras, os direitos trabalhistas, de 

uma forma geral, estão fora do âmbito da disponibilidade referido no art. 1º da Lei nº 

9.307/96. Além disso, os empregados se encontram em uma situação de vulnerabilidade, 

havendo o receio de que o empregador lhes imponha a celebração de uma convenção de 

                                                        
57 Compare-se, por exemplo, a abordagem restritiva apresentada por MUNIZ, Joaquim de Paiva. Os limites da 
arbitragem nos contratos de concessão de exploração e produção de petróleo e gás natural, Revista de 

Arbitragem e Mediação, n. 2, p. 98, maio/ago. 2004 (“As cláusulas regulamentares de contratos de concessão 

referem-se a atos de império e, por conseguinte, não são arbitráveis. Os atos de império configuram decisões 

privativas do Estado, que não podem ser apreciadas por um órgão arbitral, de natureza privada.”) com o 

entendimento ampliativo proposto por ARAGÃO, Alexandre Santos de. Arbitragem e regulação, Revista de 

Arbitragem e Mediação, n. 27, p. 84, out./dez. 2010 (“Se determinado marco regulatório setorial assim dispõe 

ou não é uma questão de mérito, não constituindo pressuposto ou preliminar para a decisão sobre a 

arbitrabilidade, já que os árbitros de qualquer forma não estarão decidindo por afastar ou invalidade atos 

regulatórios, mas apenas de interpretá-los, já que a aplicabilidade e legalidade de tais atos é incontroversa, 

discutindo-se apenas se eles devem ser interpartes interpretados/aplicados como fixados de uma única possível 

tarifa...). 
58 Tendência esta, aliás, também verificada já há algumas décadas em outros países, mesmo naqueles em que se 
vislumbra certo prestígio a teorias publicistas no Direito Administrativo, como na França. Sobre a evolução 

observada naquele país em termos de arbitrabilidade objetiva e Estado, entre outros, v. DE LAUBADÈRE, 

André; VENEZIA, Jean-Claude; GAUDEMET, Yves. Traité de droit administratif. 15 ed. Paris: LGDJ, 1999, 

tomo 1, p. 391/393. 
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arbitragem para se esquivar da tutela dos direitos dos trabalhadores pelo Judiciário, frustrando 

a aplicação de normas de ordem pública
59

. 

 Tal concepção, porém, se mostra equivocada, partindo de premissas generalistas e que 

nem sempre estarão presentes no caso concreto. 

 Em primeiro lugar, é preciso ter em mente que os direitos trabalhistas, em geral, não 

são absolutamente indisponíveis. Embora a CLT estabeleça a sua irrenunciabilidade pelo 

empregado, seus efeitos ou consequências de ordem patrimonial são suscetíveis de apreciação 

econômica e plenamente disponíveis. Quando um empregado postula, por exemplo, o 

recebimento de determinada verba que não lhe foi paga ou indenização pelo descumprimento 

de norma da CLT, não se está decidindo o direito trabalhista em si mesmo, mas sua 

repercussão patrimonial e a quantificação do valor efetivamente devido ao trabalhador, sendo 

este interesse francamente disponível
60

.  

Trata-se, guardadas as devidas proporções, de fenômeno bastante semelhante ao que 

ocorre com os direitos da personalidade em geral. Ainda que os direitos à vida, à liberdade, ao 

nome, à honra ou à intimidade sejam indisponíveis em si mesmos, sendo considerados 

atributos essenciais ao ser humano, uma eventual indenização por danos morais em 

decorrência de sua violação constitui direito plenamente disponível, sendo admitida a sua 

apreciação pela via arbitral.  

A própria legislação trabalhista deixa transparecer que existem áreas de efetiva 

disponibilidade dos direitos do trabalhador. Nesse sentido, por exemplo, sem prejuízo das 

previsões específicas de arbitragem no campo do Direito do Trabalho coletivo, que serão 

oportunamente examinadas neste estudo, cumpre ressaltar que o art. 23 da Lei nº 8.630/93 

admite expressamente a arbitragem nos dissídios individuais do trabalho nos portos. Além 

disso, o art. 83, XI da Lei Complementar nº 75/93 também permite que o Ministério Público 

do Trabalho atue como árbitro nos litígios de competência da Justiça do Trabalho, sem 

distinguir os casos de dissídio individual ou coletivo
61

. 

Um exame das diversas normas da CLT também conduz a idêntica conclusão sobre a 

matéria. Nesse sentido, ainda que não haja na Consolidação trabalhista nenhuma norma 

                                                        
59 V., nesse sentido, GIGLIO, Wagner D. A arbitragem e os contratos coletivos de trabalho no Brasil. São 

Paulo: LTr, 1990, p. 74; ROCHA, José de Albuquerque. Lei de Arbitragem – Uma avaliação crítica. São Paulo: 

Atlas, 2008, p. 35.  
60 V. PEREIRA, Ana Lúcia. Considerações sobre a utilização da arbitragem nos contratos individuais de 
trabalho. Revista de Arbitragem e Mediação, n. 23, p. 94, out./dez. 2009.  
61 Sustentando que esta é a autorização legal para a arbitragem nos dissídios individuais, v. MARTINS, Sérgio 

Pinto. Direito Processual do Trabalho. 32 ed. São Paulo: Atlas, 2011, p. 64/65. V. tb. PEREIRA, Ana Lúcia, 

cit., p. 92. 
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específica sobre a arbitragem nos dissídios individuais
62

, é notável o estímulo que a CLT 

confere à conciliação, especialmente em seus arts. 764, 831 e 846. Além disso, o legislador 

ainda instituiu as chamadas Comissões de Conciliação Prévia, mais uma vez incentivando a 

solução consensual dos dissídios individuais. Tanto em um caso como no outro, a conciliação, 

obviamente, pressupõe certa margem de disponibilidade dos direitos do trabalhador, abrindo 

caminho também para a arbitragem
63

. 

A transação, aliás, é realidade frequente nas Varas do Trabalho pelo país inteiro, a 

evidenciar que nem todos os direitos do empregado são indisponíveis.  

Há que se destacar, por outro lado, que há pelo menos uma previsão específica na CLT 

(art. 853), em que se exige a solução exclusivamente pela via judicial. Trata-se da hipótese de 

apuração de falta grave por dirigente sindical detentor de estabilidade. Alguém poderia 

interpretar, a contrario sensu, que todos os demais casos admitem a solução pela via arbitral, 

já que em relação a estes, a CLT não estabeleceu a mesma restrição
64

. Nada obstante, tal 

raciocínio não basta para resolver a questão. 

É preciso admitir, com efeito, que existem áreas do Direito do Trabalho que não são 

suscetíveis, mesmo em tese, de solução pela via arbitral. Isso porque tais matérias não são 

apreciáveis economicamente e, portanto, não apresentam o caráter patrimonial exigido pelo 

art. 1º da Lei nº 9.307/96. Questões atinentes à segurança e à medicina do trabalho, por 

exemplo, não podem ser submetidas à arbitragem, muito embora eventuais danos ocasionados 

pelo descumprimento de normas protetivas nestas áreas possam ser apreciados em pecúnia e, 

portanto, submetidos a um árbitro
65

. Vale dizer: o empregado não pode abrir mão, por 

exemplo, do direito de utilizar um Equipamento de Proteção Individual (EPI) se o seu 

                                                        
62 Há quem sustente que o art. 764, § 2º da CLT, ao se referir à conversão do juízo conciliatório em juízo arbitral 

na hipótese de não haver acordo, estaria autorizando a arbitragem nos dissídios individuais. Nesse sentido, v. 

PEREIRA, Ana Lúcia, cit., p. 96. Não concordamos, porém, com este entendimento, uma vez que, 
evidentemente, a Vara do Trabalho não se transforma em juízo arbitral. A arbitragem é privada e não pública. Há 

que se lembrar que a CLT foi editada em época na qual a Justiça do Trabalho ainda não era considerada parte 

integrante do Poder Judiciário, o que só aconteceria a partir da Constituição de 1946, de modo que, na época em 

que a CLT entrou em vigor, suas decisões se aproximavam mais de uma espécie extravagante de laudo arbitral 

que de uma decisão judicial. Sobre o tema, v. PACHECO, Iara Alves Cordeiro. Os direitos trabalhistas e a 

arbitragem. São Paulo: LTr, 2003, p. 17; MARTINS, Sérgio Pinto. Comentários à CLT. 8 ed. São Paulo: Atlas, 

2004, p. 806. 
63

 V., entre outros, BORGES, Daniza Rosário; TORRES, Daniela Leal. A arbitragem trabalhista in BOMFIM, 

Ana Paula Rocha do; MENEZES, Hellen Ferreira Monique de (Coord.). MESCs – Manual de Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 217; GARCEZ, José Maria Rossani. 

Negociação. ADRS. Mediação. Conciliação e Arbitragem. 2 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 81/82; 

PEREIRA, Ana Lúcia, cit., p. 95.  
64 V. CARAJELESCOV, Paula Corina Santone. Arbitragem nos conflitos individuais do trabalho. Curitiba: 

Juruá, 2010, p. 117/118. 
65

 V., nesse sentido, BRAGA, Rodrigo Bernardes. Teoria e prática da arbitragem. Belo Horizonte: Del Rey, 

2009, p. 256. 
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trabalho assim exigir, mas eventual indenização decorrente da falta de cumprimento a tal 

norma configura interesse disponível.  

A extrapatrimonialidade, entretanto, é a exceção não somente no ordenamento jurídico 

de uma forma geral, mas também no âmbito das relações de emprego. 

Na realidade, o que se observa é que também no Direito do Trabalho os autores ainda 

não chegaram a um consenso acerca da melhor definição para a disponibilidade de um direito. 

Embora se tenha consolidado o entendimento, entre aqueles que admitem a arbitragem nos 

dissídios individuais, de que nem todos os direitos dos empregados são indisponíveis, há 

ainda muita dificuldade em se definir de forma precisa no que consiste a disponibilidade e 

quais os seus limites nas relações individuais de trabalho. Assim, ora é enfatizada a realidade 

corriqueira dos acordos e conciliações nas Varas de Trabalho, ora se destaca que até a 

Constituição flexibiliza alguns direitos outrora considerados essenciais, admitindo, em 

determinadas condições, a redução de salários (art. 7º, VI) e a alteração, modificação ou 

compensação da jornada de trabalho (art. 7º, XIII)
66

. 

Em um esforço para melhor delimitar o âmbito da disponibilidade no Direito do 

Trabalho, parte da doutrina sustenta haver diferenciação fundamental entre os conceitos de 

irrenunciabilidade e indisponibilidade
67

. Sustentam tais autores que toda norma trabalhista 

seria irrenunciável e de ordem pública, pois não pode o empregado renunciar ao direito, que o 

Estado lhe garante, de ter as mínimas condições de trabalho. Isso não significa que tais 

direitos sejam indisponíveis, no sentido de ser inviável sua transação, até porque a legislação 

trabalhista dispõe em sentido diverso. Assim, seria admissível a arbitragem dentro dos limites 

de disponibilidade desses direitos. 

A distinção entre irrenunciabilidade e indisponibilidade é um ponto de partida 

interessante, mas precisa ser depurada. Cumpre dizer: trata-se de assunto em relação ao qual a 

doutrina especializada na arbitragem vem enfrentando há alguns anos, mas com outra 

denominação, qual seja: disponibilidade versus ordem pública. 

A bem da verdade, a existência de certa disponibilidade dos direitos trabalhistas parece 

algo inquestionável. Ressalvados aqueles direitos que não possuem nítido caráter econômico-

patrimonial (como os relativos, por exemplo, à segurança e à medicina do trabalho) 

                                                        
66 V. CARAJELESCOV, Paula Corina Santone, cit., p. 108/109. V. tb. GARCEZ, José Maria Rossani. 

Negociação... cit., p. 83/84. 
67 V. YOSHIDA, Marcio. Arbitragem trabalhista – Um novo horizonte para a solução dos conflitos laborais. São 
Paulo: LTr, 2006, p. 84; PEREIRA, Ana Lúcia, cit., p. 95. Em sentido contrário, no entanto, refletindo a 

confusão conceitual também no Direito do Trabalho, v. CORDOVIL, Paulo André de França. Nova lei de 

arbitragem sob a óptica do processo individual do trabalho. Revista LTr, v. 61, n. 5, p. 651, 1997 (sustentando 

que o que é indisponível é irrenunciável e intransigível).  
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praticamente todos os interesses do trabalhador são suscetíveis de apreciação pecuniária e 

podem, uma vez adquiridos, ser objeto de transação. Se o trabalhador não pode renunciar a 

eles não é exatamente porque se tratam de direitos indisponíveis, mas porque as normas 

protetivas de Direito do Trabalho são consideradas de ordem pública e não podem ser 

afastadas pela vontade das partes.  

Ocorre que a irrenunciabilidade dos direitos do empregado (ou melhor, aplicação de 

normas de ordem pública) não acarreta necessariamente a sua indisponibilidade. Fora do 

Direito do Trabalho, já se pacificou o entendimento que a mera incidência de normas de 

ordem pública não afasta a arbitrabilidade de um direito
68

. Aos árbitros não é vedado 

conhecer de controvérsias que envolvam a incidência de normas consideradas de ordem 

pública, mas apenas que tenham por objeto direito indisponível. O que os árbitros não podem 

fazer, nesse caso, é violar normas de ordem pública na apreciação do litígio, mas esta revisão 

sobre a arbitragem somente ocorre a posteriori e eventualmente, em caso de propositura da 

ação anulatória de sentença arbitral, não se devendo antecipar essa revisão eventual para 

momento anterior, no exame da arbitrabilidade. A incidência de normas de ordem pública, 

que não podem ser afastadas por vontade das partes, impede a arbitragem por equidade, mas 

não a submissão do litígio à via arbitral. 

Assim, a melhor solução aqui consiste em considerar os direitos do empregado, em 

regra, disponíveis. Não se questiona que há direitos irrenunciáveis do trabalhador, mas a 

simples incidência de normas de ordem pública, assim como em outras áreas do ordenamento 

jurídico
69

, não é capaz, por si só, de impedir a arbitragem de dissídios individuais. Afastam-

se, dessa forma, dois argumentos comumente suscitados contra a arbitragem no âmbito do 

Direito do Trabalho individual. 

Cumpre destacar, entretanto, que a arbitragem, para funcionar de forma legítima e 

minimamente adequada, depende da livre manifestação de vontade das partes. Por ocasião da 

                                                        
68 Entre outros, MARTINS, Pedro A. Batista. Apontamentos..., cit., p. 4; LEE, João Bosco, cit., p. 351 e, mais 

amplamente, APRIGLIANO, Ricardo de Carvalho. A ordem pública no Direito Processual Civil. 2010. Tese 

(Doutorado em Direito Internacional) – Universidade de São Paulo, São Paulo, p. 22/27; GONÇALVES, 

Eduardo Damião, cit., p. 162/166 (afirmando que “a noção de ordem pública é considerada inadequada para a 

definição de arbitrabilidade por toda a doutrina”) e ALMEIDA, Ricardo Ramalho. Arbitragem comercial 

internacional e ordem pública. Rio de Janeiro: Renovar, 2005, p. 138/141 (enfatizando que apenas em um 

sentido muito largo e geral, jamais em sentido técnico-jurídico, pode-se atribuir à ordem pública a razão da 

indisponibilidade que grava certos direitos). 
69 Afirma-se, por exemplo, a incidência de normas de ordem pública protetivas em favor do representante 

comercial. Nem por isso os tribunais brasileiros afastaram a arbitrabilidade de contratos de representação 
comercial, como se verifica, entre outros, em sentença proferida pela 6ª Vara Cível do Foro Central de São 

Paulo, processo nº 02.006313-0 e publicada na Revista de Direito Bancário, do Mercado de Capitais e da 

Arbitragem, n. 22, out./dez. 2003, p. 430/433. A mesma conclusão pode ser aplicada às arbitragens no Direito do 

Trabalho, ressalvadas as peculiaridades expostas no texto. 
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contratação e no curso da relação de emprego, em regra, o empregado estará em uma situação 

vulnerável, sendo preocupante admitir-se a arbitragem neste momento. O contrato de 

trabalho, na maioria dos casos, configura típico contrato de adesão, de tal modo que o 

trabalhador estará disposto a assinar qualquer instrumento, sem discutir as suas condições e 

até mesmo sem perguntar do que se trata
70

. Além disso, mesmo após a contratação e durante a 

relação de emprego, o trabalhador geralmente estará submetido a um vínculo de dependência 

econômica de seu empregador, havendo o receio de que este se aproveite da situação para 

impor a solução pela arbitragem. 

Por isso, inúmeros autores têm sustentado que a arbitragem no âmbito do Direito do 

Trabalho somente seria admitida após o encerramento do vínculo trabalhista, com a 

celebração do compromisso arbitral, hipótese em que o conflito já estaria perfeitamente 

delimitado. Nesse momento, qualquer pretensão do empregado terá natureza pecuniária 

(inclusive eventual indenização, por exemplo, decorrente de descumprimento às normas de 

segurança e de medicina do trabalho ou de eventual dano moral) e ele já estará livre do 

vínculo de dependência que mantinha com seu antigo empregador, não havendo mais receio 

de que a sua manifestação de vontade esteja viciada
71

. 

Nada obstante, embora esta seja a regra geral, é preciso considerar que nem todo 

empregado estará necessariamente nesta situação. Em alguns postos de trabalho, em que se 

exige formação mais especializada ou qualidades específicas de um certo trabalhador, como 

ocorre com executivos e diretores de sociedade, com elevada remuneração e uma grande 

margem de autonomia e poder, o vínculo de dependência econômica em relação ao seu 

empregador pode estar bastante enfraquecido ou mesmo inexistir. O empregado, nestas 

circunstâncias, terá a possibilidade de discutir as condições de sua contratação, afastando a 

disciplina típica dos contratos de adesão. Nestas hipóteses, ainda que pouco comuns no 

                                                        
70 Nesse sentido, sustentando que o contrato de trabalho configura um contrato de adesão, PEREIRA, Ana Lúcia, 

cit., p. 97. 
71 Nesse sentido, entre muitos outros, v. SCAVONE JR., Luiz Antonio, cit., p. 41; PEREIRA, Ana Lúcia, cit., p. 

97/98; BORGES, Daniza Rosário; TORRES, Daniela Leal, cit., p. 216/217; MELO, Raimundo Simão de. A 

arbitragem como mais uma alternativa à solução de conflitos trabalhistas, Trabalho e Doutrina: processo e 

jurisprudência, n. 14, p. 132/133, 1997; FIGUEIRA JR., Joel Dias, cit., p. 181/182. Trata-se, em certa medida, de 

raciocínio semelhante ao que vem sendo feito pela doutrina francesa para admitir a arbitragem trabalhista em 

dissídios individuais naquele país. V., nesse sentido, JARROSSON, Charles, cit., p. 175 e ss. Há autores que 

sugerem ainda, para viabilizar a arbitragem trabalhista mediante cláusula compromissória, que tal opção no 

contrato de trabalho esteja amparada em prévio acordo ou convenção coletiva, caso em que a fiscalização e 
interveniência dos sindicatos profissionais poderia assegurar a livre manifestação de vontade do empregado e a 

lisura na escolha dos árbitros. V. YOSHIDA, Márcio. A arbitrabilidade dos direitos trabalhistas. Revista 

Brasileira de Arbitragem, n. 0, p. 181, 2003; PASTORE, José. Arbitragem trabalhista. Revista Síntese 

Trabalhista, Administrativa e Previdenciária, n. 157, p. 151/152, 2002.  
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mercado de trabalho em geral, parece perfeitamente admissível a arbitragem fundada em 

simples cláusula compromissória
72

.  

Resumindo, assim, a disciplina que se entende mais adequada para a arbitragem nos 

dissídios trabalhistas individuais é a seguinte: (i) em regra, ela deverá ser instaurada com base 

em compromisso arbitral, celebrado após o término da relação de emprego; (ii) a arbitragem 

fundada em cláusula compromissória no contrato de trabalho somente será admitida em duas 

hipóteses: ou o empregado terá tomado a iniciativa de se dirigir à arbitragem amparado nesta 

cláusula, que apenas vinculava o empregador, mas não o trabalhador que preferisse submeter 

o litígio ao Poder Judiciário
73

; ou, no caso concreto, o empregado estará excepcionalmente em 

situação de igualdade em relação a seu empregador, encontrando-se capacitado a discutir as 

condições de seu contrato e presumindo-se, assim, a validade de sua manifestação de vontade. 

Apenas uma análise casuística poderá verificar se tal hipótese excepcional está presente. 

A verdade é que, além da consolidação apenas recente da arbitragem no Brasil, de uma 

certa antipatia da doutrina juslaboralista com relação ao instituto e das enormes dificuldades 

de definição dos conceitos de disponibilidade, irrenunciabilidade e normas de ordem pública, 

outro fenômeno contribuiu, infelizmente, para que a arbitragem nos dissídios individuais 

ainda encontre bastante resistência: as “arbitragens trabalhistas simuladas”. 

A transação, no Direito do Trabalho, possui disciplina específica, de modo que a 

quitação abrange apenas as verbas expressamente contempladas no instrumento
74

. As parcelas 

que não constarem no documento, mesmo em caso de transação, poderão ser pleiteadas em 

juízo. Ocorre que, para evitar tal hipótese, engendrou-se a seguinte situação: o empregado 

ingressa com arbitragem simulada em face de seu empregador e, pouco tempo depois, as 

                                                        
72 V. CARMONA, Carlos Alberto, cit., p. 43 (embora não apresentando de forma específica o exemplo contido 

no texto); ROBORTELLA, Luiz Carlos Amorim. Mediação e Arbitragem. Solução extrajudicial dos conflitos do 

trabalho, Trabalho e Doutrina: processo e jurisprudência, n; 14, p. 79, 1997. Contra, porém, afastando a 

possibilidade de arbitragem trabalhista amparada em cláusula compromissória, mesmo nos casos em que o 
trabalhador se encontra em posição de igualdade com seu empregador, mas sem apresentar fundamentos para 

isso, CARAJELESCOV, Paula Corina Santone, cit., p. 121. 
73 Com efeito, se o próprio empregado optar pela arbitragem, de livre e espontânea vontade, mesmo não estando 

vinculado pela cláusula compromissória, não haverá motivo para impedir a submissão do litígio ao árbitro. 

Aplica-se ao Direito do Trabalho, por analogia, a mesma disciplina do art. 51, VII do Código de Defesa do 

Consumidor, segundo o qual eventual previsão de cláusula compromissória nos contratos de consumo vinculará 

apenas o fornecedor, mas não o consumidor. Entende-se, no particular, que a regra do art. 4º, § 2º da Lei nº 

9.307/96 não revogou a norma consumerista em questão, uma vez que nem todo contrato de consumo é de 

adesão e vice-versa. A única restrição para fins de admitir-se a arbitragem, evidentemente, é que se trate de 

direito disponível, na forma exposta anteriormente no texto. 
74 Nesse sentido, dispõe o Enunciado nº 330 do Tribunal Superior do Trabalho: “A quitação passada pelo 

empregado, com assistência de entidade sindical de sua categoria, ao empregador, com observância dos 
requisitos exigidos nos parágrafos do art. 477 da CLT, tem eficácia liberatória em relação às parcelas 

expressamente consignadas no recibo, salvo se oposta ressalva expressa e especificada ao valor dado à parcela 

ou parcelas impugnadas. I - A quitação não abrange parcelas não consignadas no recibo de quitação e, 

consequentemente, seus reflexos em outras parcelas, ainda que estas constem desse recibo. (...)”. 
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partes celebram uma transação, a ser homologada pelo árbitro, com o objetivo de que se 

alcançasse a força da coisa julgada, ainda que pela via arbitral. Impedia-se, assim, que uma 

reclamação trabalhista fosse ajuizada no futuro. 

Não demorou muito tempo até que este procedimento fosse questionado por alguns 

empregados descontentes e até mesmo pelo Ministério Público do Trabalho, que em diversas 

ocasiões impôs a celebração de Termos de Ajustamento de Conduta com empresas e 

instituições arbitrais para que dissídios trabalhistas individuais não fossem submetidos à via 

arbitral
75

. Assim, em uma época em que a arbitragem ainda não estava consolidada no país e 

não havia se delimitado claramente o âmbito da arbitrabilidade objetiva no ordenamento 

jurídico brasileiro, passava-se a impressão de inadequação do instituto, em termos gerais e 

irrestritos, para o Direito do Trabalho individual. 

Não surpreende, assim, que até os dias de hoje a arbitragem nas controvérsias 

individuais encontre bastante resistência na Justiça do Trabalho. No Tribunal Superior do 

Trabalho, por exemplo, nada menos que seis das oito Turmas possuem precedentes 

considerando os dissídios individuais inarbitráveis de uma forma geral
76

. Uma turma possui 

julgados nos dois sentidos, evidenciando que a matéria ainda não se pacificou naquele órgão 

fracionário
77

. E apenas a 4ª Turma do TST tem orientação mais favorável à arbitragem 

trabalhista nos litígios individuais
78

. 

                                                        
75 V., entre outros exemplos, notícia em http://www.jusbrasil.com.br/noticias/932530/mpt-obtem-de-tribunal-de-

arbitragem-compromisso-de-nao-atuar-em-questao-trabalhista-de-natureza-individual. V. tb. 

http://www.correioforense.com.br/noticia_pdf/id/26920/titulo/Tribunal_arbitral_frauda_homologacoes_e_paga_

multa.html (acessadas em 26.5.2011). 
76 Assim já decidiram as 1ª, 2ª, 3ª, 5ª, 6ª e 8ª Turmas: TST, RR 2881800-46.2002.5.02.0902, 1ª Turma, rel. Min. 

Lelio Bentes Corrêa, j. 18/8/2010, 1ª Turma, DJ 27/8/2010; RR, 117600-08.2004.5.04.0732, 2ª Turma, rel. Min. 

Renato de Lacerda Paiva, j. 16/2/2011, DJ 25/2/2011; RR 1020031-15.2010.5.05.0000, 3ª Turma, rel. Min. 

Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, j. 23/3/2011, DJ 1/4/2011; AIRR, 4692-17.2010.5.02.0000, 5ª Turma, 

rel. Min. Emmanoel Pereira, j. 30/03/2011, DJ 8/4/2011; RR 192700-74.2007.5.02.0002, 6ª Turma, rel. Min. 
Mauricio Godinho Delgado, j. 19/5/2010, DJ 28/5/2010; RR 61000-04.2006.5.15.0016, 8ª Turma, rel. Min. Dora 

Maria da Costa, j. 23/3/2011, DJ 25/3/2011.  
77 Compare, por exemplo, Ag-RR 264000-55.2007.5.12.0055, 7ª Turma, rel. Min. Pedro Paulo Manus, j. 

2/2/2011, DJ 11/3/2011(não admitindo a solução pela via arbitral) com AIRR 147500-16.2000.5.05.0193, 7ª 

Turma, rel. Min. Pedro Paulo Manus, j. 15/10/2008, DJ 17/10/2008 (afirmando que a garantia da universalidade 

da jurisdição não se incompatibiliza com o compromisso arbitral) e AIRR 254740-37.2002.5.02.0077, 7ª Turma, 

rel. Min. Ives Gandra Martins Filho, j. 18/12/2007, DJ 8/2/2008 (afirmando que a arbitragem é, em tese, 

compatível com o Direito do Trabalho, embora afastando a quitação do extinto contrato de trabalho porque as 

instâncias ordinárias reputaram não ter havido livre manifestação de vontade do empregado).  
78 Esta tendência se iniciou com decisão proferida em RR 165000-41.1999.5.15.0003, 4ª Turma, rel. Juiz Conv. 

Maria Doralice Novaes, j. 14/9/2005, DJ 30/9/2005 (afirmando que a tese da indisponibilidade dos direitos 

trabalhistas seria válida apenas no momento da contratação ou na vigência do contrato de trabalho, mas não após 
seu término) e continuou nos seguintes julgados: RR 179900-66.2004.5.05.0024, 4ª Turma, rel. Min. Antônio 

José de Barros Levenhagen, j. 3/6/2009, DJ 19/6/2009; RR 144300-80.2005.5.02.0040, 4ª Turma, rel. Min. 

Antônio José de Barros Levenhagen, j. 15/12/2010, DJ 4/2/2011 e AIRR 170640-65.2003.5.05.0002, 4ª Turma, 

rel. Min. Fernando Eizo Ono, j. 24/3/2010, DJ 9/4/2010. 
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A validade das sentenças arbitrais, entretanto, tem sido reconhecida pela Justiça 

Federal e até mesmo pelo Superior Tribunal de Justiça em demandas ajuizadas por ex-

empregados para fins de liberação do FGTS após o encerramento da arbitragem que 

reconhecer o fim da relação de trabalho
79

. Prevalece o entendimento de que eventual 

indisponibilidade apenas pode ser reconhecida em favor do empregado, não podendo ser 

invocada em seu prejuízo para impedir a liberação do FGTS.  

Tal constatação apenas reforça a ideia de que não há que se falar em uma geral e 

irrestrita indisponibilidade de direitos trabalhistas. As decisões judiciais que determinam a 

liberação do FGTS estão absolutamente corretas e eventual incompatibilidade da via arbitral 

com os direitos trabalhistas deve ser analisada caso a caso, tendo em vista, entre outros 

fatores, se houve livre manifestação do empregado em afastar o acesso ao Poder Judiciário e 

submeter a controvérsia à arbitragem. 

De todo modo, tendo em vista especialmente a resistência da Justiça do Trabalho em 

relação à arbitragem de dissídios individuais, é ainda bastante incerta a evolução do instituto 

nesta matéria, muito embora seja razoável pressupor que, em algum momento, haverá espaço 

para uma maior relativização da tese generalista da indisponibilidade de direitos trabalhistas.  

 

 

5.  Considerações finais 

 

 Os exemplos da arbitragem envolvendo interesses de entes estatais e direitos dos 

trabalhadores demonstra que a tendência observada nos últimos anos no Brasil, assim como 

em outros países, tem sido a progressiva ampliação dos limites da arbitrabilidade objetiva, 

sem prejuízo de existirem pontuais retrocessos e ainda muitas incertezas nas chamadas 

matérias sensíveis, já referidas no início do presente estudo. Além dos dois exemplos 

destacados nos itens anteriores, a doutrina nacional tem também discutido o espaço da 

arbitragem em outras matérias, como no Direito Falimentar
80

 e até no Direito Tributário
81

, 

embora ainda seja cedo para apontar conclusões definitivas. 

                                                        
79

 V., nesse sentido, STJ, REsp 867.961/RJ, 2ª Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12/12/2006, DJ 

7/2/2007; REsp 860.549/BA, 2ª Turma, rel. Min. Eliana Calmon, j. 21/11/2006, DJ 6/12/2006; REsp 

777.906/BA, 1ª Turma, rel. Min. José Delgado, j. 18/10/2005, DJ 14/11/2005;  REsp 778.154/BA, 1ª Turma, rel. 

Min. Teori Albino Zavascki, j. 11/10/2005, DJ 24/10/2005; AgRg no REsp 706.913/BA, 2ª Turma, j. 4/8/2005, 

DJ 10/11/2006; AgRg no REsp 638.150/BA, 1ª Turma, rel. Min. Denise Arruda, j. 19/4/2005, DJ 9/5/2005. 
80 Nesse sentido, sobre as discussões atinentes à possibilidade de celebração de convenção de arbitragem em 

plano de recuperação judicial, v. RECHSTEINER, Beat Walter. Efeitos Jurídicos da decretação da falência e da 

concessão da recuperação judicial em relação à arbitragem no direito brasileiro in LEMES, Selma Ferreira; 

CARMONA, Carlos Alberto; MARTINS, Pedro Batista (Coord.), cit., p. 351/371 (afirmando que o espaço para 
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 A evolução da arbitrabilidade objetiva no país cria, assim, as condições para que se 

possa discutir a viabilidade da arbitragem em outras áreas ainda inexploradas. 

 Assim, apenas a título de exemplo, a arbitragem envolvendo direitos coletivos 

constitui tema complexo e ainda muito pouco explorado, não apenas no Brasil, como no 

mundo inteiro. Não é possível, porém, ignorar a existência do instituto no ordenamento 

jurídico nacional, visto que ele se encontra contemplado na Constituição. Nesse sentido, 

estabelece o art. 114, § 1º da Carta Política que os dissídios trabalhistas coletivos podem ser 

resolvidos por árbitros. Embora praticamente não se utilize a via arbitral para a resolução de 

dissídios coletivos no Direito do Trabalho, não se pode deixar de levar em conta a previsão 

constitucional para concluir que, pelo menos em tese, deveria existir algum espaço para ser 

ocupado pela arbitragem coletiva no Brasil. 

Com efeito, não faria nenhum sentido que em relação justamente aos direitos dos 

trabalhadores, em que ainda se vislumbra forte resistência quanto à sua disponibilidade no 

âmbito individual, seja admitida a arbitragem coletiva pela própria Constituição sem qualquer 

discussão, ao passo que em relação a todos os outros direitos – muitos deles com feição 

nitidamente patrimonial e disponível – seja simplesmente afastada qualquer possibilidade, 

                                                                                                                                                                             

a arbitragem neste campo é bem reduzido, não sendo possível a inclusão, no plano de recuperação judicial, de 

convenção de arbitragem); PINTO, José Emílio Nunes. A arbitragem na recuperação de empresas. Revista de 

Arbitragem e Mediação, n. 7, p. 79/100, out./dez. 2005 (sustentando que a convenção de arbitragem somente 

vincularia os credores que aprovaram a sua inclusão no plano, ainda que de forma tácita, dada a sua autonomia 

em relação ás demais disposições do plano, que vinculariam a todos, ainda que tenham votado pela rejeição do 

plano de recuperação); GUERRERO, Luis Fernando, cit., p. 75/79 e GONÇALVES, Eduardo Damião, cit., p. 

206/207 (ambos concordando com José Emílio Nunes Pinto que o plano de recuperação judicial pode prever a 

convenção de arbitragem, mas sem enfrentarem a questão específica dos credores que não votaram pela sua 

aprovação); MACEDO, Alberto. Arbitragem e recuperação de empresas in JOBIM, Eduardo; MACHADO, 

Rafael Bicca (Coord.), Arbitragem no Brasil – Aspectos jurídicos relevantes, São Paulo: Quartier Latin, 2008, p. 
26/44 e BRAGA, Rodrigo Bernardes, cit., p. 286/290 (sustentando que até os credores que votaram pela rejeição 

do plano devem ficar vinculados à cláusula compromissória, sob pena de frustrar os objetivos da lei de 

recuperação de empresas e abrir espaço para comportamentos oportunistas). V. tb., tratando das relações entre 

Direito Falimentar e arbitragem, ARMELIN, Donaldo. A arbitragem, a falência e a liquidação extrajudicial. 

Revista de Arbitragem e Mediação, n. 13, p. 16/29, abr./jun. 2007.   
81 O tema é ainda bastante novo e não há muitos trabalhos na doutrina brasileira sobre o assunto. De todo modo, 

entre outros, v. SEIXAS FILHO, Aurélio Pitanga. A solução de controvérsias fiscais por meio da arbitragem. 

Revista de Arbitragem e Mediação, n. 22, p. 94/118, jul./set. 2009 (sustentando, em síntese, que bastaria a lei 

atribuir a força de coisa julgada às decisões do Conselho de Contribuintes, até mesmo se proferidas contra o 

contribuinte, para que este assumisse o caráter de um modelo similar à arbitragem, em que o particular poderia 

optar entre submeter seu litígio ao Poder Judiciário ou ao Conselho); TORRES, Heleno Taveira. Arbitragem e 

transação em matéria tributária in JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coord.), cit., p. 176/197 
(defendendo a edição de lei complementar destinada a viabilizar a solução de conflitos em matéria tributária pela 

arbitragem) e SZKLAROWSKY, Leon Frejda. A arbitragem na área tributária. Revista Tributária e de Finanças 

Públicas, n. 67, p. 40/49, mar./abr. 2006 (sustentando, da mesma forma, a edição de lei para disciplinar a 

arbitragem na cobrança de tributos). 
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mesmo em tese, de arbitragem coletiva. Não parece viável, assim, que se resolva a questão 

recorrendo de forma indiscriminada à indisponibilidade dos direitos coletivos
82

. 

Por outro lado, se a legislação brasileira admite uma forma específica de transação em 

matéria de direitos coletivos em geral através do Compromisso de Ajustamento de Conduta, 

ainda que limitada a aspectos periféricos atinentes ao modo, lugar e tempo do cumprimento de 

obrigações impostas ao réu, não se poderia descartar que também a arbitragem recaísse sobre 

esses estritos limites de disponibilidade. De um lado, estaria a indisponibilidade da obrigação 

em si mesma, insuscetível de transação, sem prejuízo da disponibilidade sobre as condições 

de cumprimento
83

. De todo modo, trata-se de tema bastante complexo, que ainda deve ser 

melhor discutido antes que se possa avançar na matéria. 

  As reflexões apresentadas neste estudo podem servir como um ponto de partida para 

discussões aprofundadas, a fim de que seja investigado o real espaço da arbitragem no 

ordenamento pátrio, contribuindo, desse modo, para incrementar o acesso à justiça no Brasil, 

que não necessariamente se realiza através do Poder Judiciário. 
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Resumo: Este breve estudo busca desenvolver o tema da mediação como meio alternativo, 
não apenas de solução dos conflitos, mas em especial de desconstrução de tais conflitos e 
possível reconstrução das relações daqueles envolvidos no dissenso. Em muitos casos, a 
decisão proferida por um juiz de direito, após longo e espinhoso processo judicial, não é capaz 
de dissolver o conflito real existente entre as partes litigantes, apenas e tão somente o conflito 
aparente. Com isso, a demanda judicial é extinta, mas em pouco tempo outra será proposta, 
pois não houve a efetiva pacificação social, apenas uma solução jurídica para relações que 
nem sempre o Direito pode solucionar, em especial relações na seara das famílias. A 
mediação possibilita a dissolução do conflito com ganhos mútuos, preservando as relações 
pessoais; através do diálogo entre as partes envolvidas e com a compreensão intersubjetiva do 
conflito real. 
 

Palavra-chave: Mediação. Meios alternativos. Solução de conflitos. 

 

Abstract: This short study aims to develop the theme of mediation as an alternative source, 
not only of conflict solutions, but especially for the deconstruction of such conflicts and 
possible reconstruction of the relationships of those involved in dissent. In many cases, the 
decision by a judge, after a long and thorny lawsuit, is not able to dissolve the real conflict 
between the people involved on the process, just and only the apparent conflict. As a result, 
the lawsuit is extinct, but soon another will be proposed, because there was no effective social 
pacification, only a legal solution to the relationships that the law can not always solve, 
especially on the fields of family relationships. Mediation allows the dissolution of the 
conflict with mutual gains, maintaining personal relationships; through dialogue between the 
parties and with intersubjective understanding of the actual conflict. 
 
Keyword: Mediation. Alternative means. Conflict resolution. 
 
 
Sumário: Introdução - 1. Mediação – aspetos gerais - 2. Mediação como forma de acesso à 
justiça: uma nova perspectiva para os conflitos familiares - Considerações Finais - 
Referências Bibliográficas. 
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Introdução 

 

A busca pelo pleno acesso à justiça tem sido um desafio para os operadores do 

Direito, em especial na seara processual. Assim como a efetivação dos direitos, o acesso à 

justiça também tem sido incansavelmente perseguido por aqueles que acreditam no 

aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e na essência do termo justiça. 

Contudo, barreiras existem e têm sido combatidas há algum tempo através das 

reformas e propostas de mudança quando da atuação e aplicação do Direito. 

Neste passo, a mediação surge como um mecanismo de desconstrução de conflitos, 

uma forma de heterocomposição, possibilitando o diálogo e ampliação da compreensão das 

partes em dissonância com a transformação da situação adversarial em uma situação de 

cooperação, promovendo assim, o acesso à justiça na sua forma mais eficaz, que é a solução 

efetiva do conflito e a pacificação tão almejada pela sociedade e pelo próprio Direito. 

 

   

1. Mediação – aspectos gerais 

 

O litígio, como elemento integrante da sociedade, sempre permeou a vida humana. O 

Poder Judiciário, responsável por dar soluções aos conflitos - através de decisões judiciais que 

determinam de quem é o direito em disputa - nem sempre consegue abarcar e dissolver todos 

os litígios decorrentes das relações interpessoais. 

Na atualidade estamos diante do fenômeno chamado por Kazuo Watanabe (2007, 

p.07) de “cultura da sentença. Os juízes preferem proferir sentença ao invés de tentar conciliar 

as partes para a obtenção da solução amigável dos conflitos. Sentenciar, em muitos casos, é 

mais fácil e mais cômodo do que pacificar os litigantes e obter, por via de conseqüência, a 

solução dos conflitos”. 

Ademais, junto a esta cultura da sentença, o judiciário vivencia aguda crise e 

apresenta contumaz ineficácia da tutela prestada. A mudança de mentalidade é premente, 

devendo-se buscar outros meios de abordagem dos conflitos, sejam estes meios extra ou 

intrajudiciais. 
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Nesta direção, o ordenamento pátrio permite, em algumas situações, a utilização3 de 

meios alternativos de solução de conflitos por entender tais meios mais eficazes em certas 

questões em debate.4 

Dentre tais meios alternativos, a mediação tem se mostrado excelente instrumento de 

pacificação, pois objetiva o reconhecimento do conflito, sem negá-lo, e, a partir desta 

premissa, o desenvolver de um procedimento que poderá gerar uma solução e conseqüente 

dissolução do litígio. Vale destacar que tal consenso será idealizado e construído pelas partes 

envolvidas, através da comunicação e do diálogo esclarecido, com o auxílio de um terceiro 

imparcial – o mediador. 

Contudo, a mediação não busca obrigatoriamente o acordo, a resolução do conflito. 

Seu objetivo é a transformação do impasse, sendo o resultado “acordo” simples conseqüência 

do esvaziamento da litigiosidade existente na relação e da compreensão advinda do diálogo e 

restabelecimento da comunicação. O desfecho se dará por meio da cooperação entre as partes 

e não por meio de qualquer tipo de imposição. A mediação permite aos adversários 

desenvolverem nova relação, baseada no respeito recíproco, mantendo cada qual sua 

identidade própria. 

Dessa forma, apesar de estar elencada no rol dos chamados meios alternativos de 

solução de conflitos, a mediação possui finalidade que vai além da “solução” do conflito, sua 

finalidade não é tão somente resolver o litígio, mas sim transformá-lo, de forma criativa, sem 

a obrigatoriedade de uma solução final. O que se busca é a pacificação através do diálogo, 

comunicação e ganhos mútuos.5   

                                                 
3 Vale ressaltar que tal reestruturação precisa ir além de simples modificação das leis materiais. Implica também 
uma mudança de mentalidade por parte de legisladores, magistrados, aplicadores do direito, mas em especial dos 
próprios jurisdicionados. A solução eficaz se dará quando a mudança de mentalidade for no sentido de 
solucionar em definitivo o conflito real, sendo este abordado e compreendido em profundidade, devendo o 
Direito servir como instrumento para desconstrução da litigiosidade da demanda, alcançando assim a tão 
almejada pacificação social. 
4 Como exemplos podemos citar: a Lei de Arbitragem – nº 9.307 de 23/09/1996; a Lei dos Juizados Especiais – 
nº 9.099 de 26/09/1995 que instituiu a conciliação como regra; o projeto do novo Código de Processo Civil – 
PLS 166/10 que institucionaliza a medição intrajudicial, permitindo a criação de setores especializados de 
autocomposição; dentre outras normas que incentivam a composição amigável. No âmbito administrativo 
também a proposta da mediação se faz presente: a Lei nº 9.427/96 que instituiu a Agência Nacional de Energia 
Elétrica e a Portaria nº 349/97 do Ministério de Minas e Energia estabelecem ações de competência da 
Superintendência de Mediação Administrativa Setorial – SMA/ANEEL para dirimir divergências entre os 
agentes do setor elétrico; existindo, inclusive, norma de organização da ANEEL (001), aprovada pela Resolução 
Normativa ANEEL nº 273/07, dispondo sobre os procedimentos – disponível em http://www.aneel.gov.br/. Na 
Argentina, importante exemplo do uso da mediação surgiu com a implementação da mediação obrigatória prévia 
nas ações judiciais – o Decreto 91/98 prevê a mediação oficial na Argentina, coexistindo a mediação oficial e 
privada. “Essa medida ocasionou uma verdadeira revolução cultural” (Sarmento, 2005, p.302). 
5 Seguindo este argumento, afirma a psicóloga Denise Maria Perissini da Silva (2011, p.43) que “do mesmo 
modo que a Mediação não é recurso para se chegar obrigatoriamente a um acordo, também não é um método de 
resolução de conflitos. A Psicanálise, que sempre preconizou que o conflito é inerente à dinâmica do 
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 No entender de Águida Arruda Brbosa (2010, p.388) 

 
Mediação é comunicação, é um método fundamentado, teórica e 
tecnicamente, por meio do qual uma terceira pessoa, imparcial e 
especialmente formada para este mister, ensina os mediandos, por meio de 
um comportamento adequado no qual verbalizam, tomam a palavra, 
tornando-se capazes de volver os olhos para o futuro – em lugar de 
aprisionar o olhar no passado - e, assim, passam a narrar os projetos para 
uma nova fase da vida daquele núcleo familiar, despertando os recursos 
pessoais adormecidos. Esta mudança de comportamento leva os mediandos à 
ampliação de ótica, podendo, então, chegar à transformação do conflito, 
responsabilizando-se por ele.6   

  
No que tange o procedimento, a mediação deve ser sempre uma opção 

voluntariamente escolhida e tem aplicação quando diante dos seguintes elementos: pessoas 

em desacordo, um conflito de interesses e um terceiro imparcial capacitado para atuar como 

mediador. 

As partes são elementos ativos no procedimento da mediação, devendo estar 

comprometidas com o diálogo e cooperação, funcionando como co-autores de uma possível 

solução. Podem ser pessoas físicas ou jurídicas, podendo, sempre que desejarem, estar 

acompanhadas de advogados. No caso de menores, estes devem estar regularmente assistidos 

pelos seus responsáveis, sendo a mediação excelente método para abordagem de delitos 

envolvendo adolescentes, gerando a necessária reflexão perante atos infracionais7. 

O conflito de interesses - o dissenso - é elemento central na mediação. É através da 

aceitação e conhecimento de tal conflito que as partes poderão construir uma solução de 

ganhos mútuos, desatando os estorvos existentes naquela relação social. Não se trata de 

                                                                                                                                                         
desenvolvimento humano, fundamenta que os conflitos devem ser transformados e elaborados para possibilitar 
que o ser humano encontre formas mais satisfatórias de interagir com o mundo”. Esta mesma autora (2011, 
p.47), citando Barbosa, Almeida e Nazareth, aduz que “a Mediação não é algo que chega a um resultado a partir 
de um conflito; do mesmo modo, utilizar a Mediação como meio de se chegar a acordos é confundir sua lógica 
com a conciliação. A Mediação busca ampliar a consciência do conflito, dos direitos e deveres, e de permitir a 
confrontação e organização do relacionamento interpessoal das pessoas envolvidas e de cada indivíduo em 
separado”. 
6 Pedimos licença para discordar da autora citada num único ponto: entendemos que o mediador não atua 
“ensinando” nada aos mediandos. Tal postura poderia interferir na relação de confiança que deve existir entre as 
partes e o mediador, gerando algum tipo de reverência ou sujeição – assim como acontece com a figura do juiz. 
A função do mediador é de assistir e auxiliar as partes como um terceiro interventor, não influenciando qualquer 
tipo de solução ou escolha. 
7 Neste sentido vale destacar o interessante Projeto de Mediação da Vara da Infância e Juventude da Comarca de 
Guarulhos – São Paulo que busca utilizar a mediação perante conflitos envolvendo adolescentes no âmbito 
familiar e diante de atos infracionais. Acesso em 26 de setembro de 2011. Disponível em 
http://www.mpdft.gov.br/portal/pdf/unidades/promotorias/pdij/XXICongressoNacional_ABMP/9%20Experi%C
3%AAncia%20Projeto%20de%20Media%C3%A7%C3%A3o%20-%20SP-G8.pdf. 
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processo terapêutico ou acompanhamento psicológico8, mas de prática de desconstrução do 

conflito através do diálogo. 

O mediador - que deverá ser escolhido, conjuntamente, pelas partes - funciona como 

um interventor, deve agir de forma neutra, auxiliando no conter das emoções, na formação e 

negociação dos acordos, restaurando a comunicação. Deve apenas assistir às partes, sem 

nunca interferir substancialmente nas propostas, mas pode e deve conduzir as partes ao 

caminho das soluções, aproximando as pessoas intersubjetivamente através de uma conversa 

aberta e flexível, possibilitando soluções criativas e permeadas sempre pelo binômio “ganha-

ganha”, buscando sempre o máximo de benéficos para as partes envolvidas. Além da 

capacitação técnica, outra característica importante do mediador é deter a confiança das 

partes, estando estas seguras para dialogarem de forma aberta, ampliando o campo de 

cognição sobre aquela disputa. 

A respeito do papel do mediador perante as partes, Humberto Dalla Pinho (2008, 

p.02) afirma que  

 
cabe ao mediador auxiliá-las na obtenção da solução consensual, fazendo 
com que elas enxerguem os obstáculos ao acordo e possam removê-los de 
forma consciente, como verdadeira manifestação de sua vontade e de sua 
intenção de compor o litígio como alternativa ao embate. 
 

O processo da mediação é uma tarefa artesanal, que demanda paciência, 

compreensão e esforço dos participantes – mediandos, mediador e, por ventura, advogados, 

psicólogos, assistentes sociais ou outro profissional participante. Cada caso exige atenção, 

estudo e tratamento adequado, visando atingir o real interesse das partes, destacando cada 

particularidade do conflito para que este possa ser “desmontado” e compreendido de forma 

legítima pelas próprias partes. O consenso só será possível quando os interesses verdadeiros9, 

as motivações ocultas dos mediandos forem expostas com boa-fé e debatidas, sem nenhum 

tipo de imposição ou determinação, sendo a solução produto deste consenso após a reflexão e 

articulação do dissenso.10 

                                                 
8 Expressões utilizadas por Humberto Dalla B. de Pinho (2005, p.110). 
9 Simples e excelente exemplo da busca pelos interesses é oferecido por Humberto Dalla B. de Pinho (2005, 
p.122): “Em uma casa havia apenas uma laranja. A mãe é procurada pelos seus dois filhos que desejam a mesma 
laranja. Ela pergunta a um e, a seguir, a outro. ‘O que você quer?’ A resposta é a mesma: ‘quero esta laranja!’. O 
conflito é, aparentemente, insolúvel: apenas uma unidade da fruta, sem possibilidades de obter outras unidades 
ou mudar a intenção de um dos filhos. Esta é a posição. Então a mãe faz a pergunta mágica: ‘para que você quer 
a laranja?’. Responde o primeiro filho: ‘quero fazer um suco!’; renovada a pergunta ao outro, ele diz: ‘quero a 
casca da laranja para enfeitar um prato!’. Esses são os interesses. Nesta dimensão visualiza-se, tranqüilamente, a 
possibilidade de acordo”. 
10 Fazendo um paralelo com os ensinamentos de Jürgen Habermas é possível entender como a mediação e seu 
processo se estruturam: as partes envolvidas são os autores do acordo, sendo este resultante de uma comunicação 
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Neste mesmo eixo de compreensão, temos que 

 
examinada sob a ótica da teoria da comunicação, a mediação é um método 
que tem como fundamento teórico e técnico uma lógica própria. Consiste em 
um processo que transcende o simples conteúdo do conflito em questão: tem 
como objetivo a resolução da controvérsia associada a uma transformação 
positiva dos relacionamentos envolvidos. (Sarmento, 2005, p.294) 
 

Vale ressaltar que um consenso, fruto da composição amigável, tem mais chance de 

ser cumprido pelas partes do que uma decisão judicial imposta. Isto porque no acordo 

construído pelas partes, cada um tem consciência e aceita sua parcela de responsabilidade 

legitimamente. Não há perdedor e vencedor, a litigiosidade foi desfeita através do diálogo e 

cooperação, da ação comunicativa - restaurada pela mediação. 

Apesar de ser um procedimento informal, a mediação merece ser registrada através 

do termo de mediação11. Resultando a mediação em acordo, em regra este será formalizado 

por escrito, sendo considerado pela legislação um título executivo extrajudicial, conforme 

artigo 585, II do Código de Processo Civil. Neste momento o mediador e, se presentes, os 

advogados devem estar atentos para os termos deste acordo, observando a exeqüibilidade e 

adequação – jurídica e até mesmo moral – daquilo que foi acordado pelas partes. 

Ressalta-se que, em regra, a mediação deve ser um procedimento extrajudicial, 

promovido antes da busca pelo Poder Judiciário. Porém, não há impedimento para sua 

realização durante o curso do processo, podendo acontecer em juízo, através da atuação do 

próprio juiz (art. 331 e 447 do CPC), ou sobrestado o feito (art. artigo 265, inciso II, c/c § 3º 

do CPC), para uma tentativa de consenso através de mediador capacitado. Contudo, a melhor 

opção é a mediação extrajudicial antes mesmo de qualquer provocação da máquina judicial, 

evitando todo o desgaste e despesa que este tipo de demanda costuma gerar, para as partes, 

                                                                                                                                                         
aberta, esclarecida e com o assentimento dos participantes, de forma racional e fundada na responsabilidade. Por 
tudo isso, se torna legítimo e conscientemente aceitável pelos interessados. Nas palavras de Habermas (2010, p. 
142): “São válidas as normas de ação às quais todos os possíveis atingidos poderiam dar o seu assentimento, na 
qualidade de participantes de discursos racionais. (...) Eu entendo por ‘normas de ação’ expectativas de 
comportamento generalizadas temporal, social e objetivamente. Para mim, ‘atingido’ é todo aquele cujos 
interesses serão afetados pelas prováveis conseqüências provocadas pela regulamentação de uma prática geral 
através das normas. E ‘discurso racional’ é toda a tentativa de entendimento sobre pretensões de validade 
problemáticas, na medida em que ele se realiza sob condições da comunicação que permitem o movimento livre 
de temas e contribuições, informações e argumentos no interior de um espaço público constituído através de 
obrigações ilocucionárias. Indiretamente a expressão refere-se também a negociações, na medida em que estas 
são reguladas através de procedimentos fundamentados discursivamente.” (grifos do autor) 
11 Para Humberto Dalla B. de Pinho (2005, p.118) o termo de mediação deverá conter “as informações relevantes 
no que tange à mediação, como identificação e qualificação das partes, dos seus procuradores e do mediador, o 
objeto da mediação e a aceitação do encargo de mediador. (...) Deve haver ainda no termo a fixação do local e da 
forma como serão conduzidas as reuniões entre as partes, prazo para a conclusão dos trabalhos, forma de 
remuneração do mediador, cláusula determinando o procedimento caso uma das partes desista da mediação (ou 
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para a própria sociedade e para o Estado. Um grande benefício gerado pela mediação, ao lado 

da pacificação, é a sua utilização antes mesmo do conflito se tornar judicial, alcançando assim 

sua maior eficácia através de um procedimento extrajudicial. 

Muito importante, mas igualmente difícil, é a distinção entre mediação e 

conciliação12. Apesar das tentativas para limitar cada instituto, nem sempre se torna clara tal 

separação. O que estes institutos têm em comum é a existência de um terceiro que auxilia em 

um possível acordo entre as partes, através da aproximação destas. Porém, distinção mais 

evidente é a diferença entre os termos, pois não são sinônimos e nem tão pouco correspondem 

à mesma atividade.  

Em regra, a conciliação é realizada em juízo – pelo próprio juiz ou por conciliador 

treinado -, com o processo em curso, sempre com a finalidade de se buscar um acordo entre as 

partes, negando-se o conflito sem a preocupação de compreender sua origem. Já a mediação 

deve ser realizada fora dos Tribunais, antes do processo judicial, e sua busca é pela 

desconstrução da contenda, sendo o acordo uma simples conseqüência do diálogo leal e 

compreensão das partes envolvidas na relação conflituosa. A mediação, sob o enfoque da 

abordagem do conflito em si – e não apenas uma solução para tal -, mostra-se muito mais 

abrangente do que a conciliação.  

Na busca por uma forma de distinção dos institutos, Humberto Dalla Pinho (2008, 

p.08) propõe três critérios: finalidade, método e vínculos. 

 
Quanto à finalidade, a mediação visa resolver abrangentemente o conflito 
entre os envolvidos. Já a conciliação contenta-se em resolver o litígio 
conforme as posições apresentadas pelos envolvidos. 
Quanto ao método, o conciliador assume posição mais participativa, 
podendo sugerir às partes os termos em que o acordo poderia ser realizado, 
dialogando abertamente a este respeito, ao passo que o mediador deve 
abster-se de tomar qualquer iniciativa de proposição, cabendo a ele apenas 
assistir as partes e facilitar a sua comunicação, para favorecer a obtenção de 
um acordo de recíproca satisfação. 
Por fim, quanto aos vínculos, a conciliação é uma atividade inerente ao 
Poder Judiciário, sendo realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por 
alguém que exerça a função específica de conciliador. Por outro lado, a 
mediação é atividade privada, livre de qualquer vínculo, não fazendo parte 
da estrutura de qualquer dos Poderes Públicos. 

 

                                                                                                                                                         
caso o próprio mediador chegue à conclusão de que aquele conflito não tem como ser mediado, ao menos 
naquele momento, hipótese que se denomina ‘denúncia à mediação’), entre outras”. 
12 No sistema brasileiro, a conciliação esta presente em diversos momentos, dentre eles no Código de Processo 
Civil nos artigos 125, IV – como um dos deveres/poderes do juiz; art. 277 – na audiência de conciliação do 
procedimento sumário; art. 331, §1º - na audiência preliminar; art. 447 – audiência de conciliação; além da Lei 
9.099/95 que tem como princípio basilar a conciliação. 
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Contudo, apesar das tentativas de separação estanque dos termos, no entender de 

Helena Soleto Muñoz (2009, p.69) 

 
Se podría distinguir mediación de conciliación en cuanto que la mediación es 
un procedimiento en la que el mediador utiliza determinadas técnicas y sigue 
unas reglas, y la conciliación es la ocasión en la que las partes pueden llegar 
a un acuerdo, sin embargo, no entiendo que sea posible realizar una 
distinción jurídica absoluta, ni en el sistema español ni en general en el 
derecho comparado. 
 

Vale destacar que a medição não deve ser aplicada indistintamente, a todo e qualquer 

caso, pois possui também seus obstáculos e limites de eficácia, devendo ser utilizada naqueles 

casos em que se mostrar útil. 

A mediação, tendo em vista sua natureza e finalidade de dissipar o conflito, 

dissolvendo a litigiosidade contida neste, é mais indicada em casos que envolvam relações 

continuadas, que tendem a permanecer após o procedimento, como é o caso de relações de 

vizinhança, escolares e, em especial, relações familiares. Contudo, não há impedimento 

formal para a utilização da mediação em outros tipos de conflitos, pois estes são decorrentes 

de relações humanas, e estas devem sempre ser preservadas. 

Além disso, não tem como finalidade “desafogar” o Poder Judiciário, nem se 

apresenta como solução única e plena para todos os problemas enfrentados pelos Tribunais. 

Sua principal finalidade é o reconhecimento e análise do litígio, promovendo o diálogo entre 

as partes e em decorrência deste a construção de um consenso, como fruto da ação 

comunicativa auxiliada pelo mediador e legitimado pelos mediandos durante todo o 

procedimento. Tal instrumento acarreta, sem dúvida um “desafogar” do Judiciário, mas não 

como objetivo primeiro, e sim como conseqüência, pois o conflito real existente entre as 

partes foi dissolvido, não restando a litigiosidade incontida que poderia, em futuro próximo, 

gerar mais um processo judicial. 

Na busca pelo regramento do instituto da mediação no Brasil, alguns ordenamentos 

normativos13 encontram-se em tramitação em nossas casas legislativas, dentre eles o Projeto 

de Lei do Senado nº 166/2010 - o projeto do Novo Código de Processo Civil - e o recente 

Projeto de Lei do Senado nº 517/11 de 25 de agosto de 2011. 

O PLS nº 166/2010 – Novo Código de Processo Civil, cuida do tema da mediação de 

forma expressa, juntamente com o tema conciliação, inclusive na mesma seção. O projeto 

                                                 
13 Importante destacar o Projeto de Lei nº 94/2002 (com origem no PL nº 4827/98) da Deputada Zulaiê Cobra 
que buscava institucionalizar e disciplinar a mediação, como método de prevenção e solução consensual de 
conflitos. 
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permite a criação de um setor de mediação e conciliação pelos Tribunais, regulamentando, 

ainda, o papel e as funções do mediador, sendo este considerado um auxiliar da justiça. 

Importante avanço de nosso legislador ao abordar tal tema no projeto do novo código 

processual. Contudo, tendo em vista as características próprias da mediação, este instituto 

merecia maior atenção e cuidado, devendo ser tratado de forma específica e não em conjunto 

com a conciliação, pois tais institutos possuem especificidades e não se confundem, devendo 

ser tratados separadamente, e não como institutos sinônimos. 

O Projeto de Lei do Senado nº 517/11, de 25 de agosto de 2011, de autoria do 

Senador Ricardo Ferraço, em tramitação perante a Comissão de Constituição, Justiça e 

Cidadania, pretende instituir e disciplinar o uso da mediação como instrumento para 

prevenção e solução consensual de conflitos, conforme sua ementa. O projeto de lei possui 26 

artigos, dentre os quais tratando da mediação judicial e da mediação extrajudicial, das 

possibilidades do uso da mediação de conflitos em quaisquer matérias em que a lei não proíba 

as partes de negociar. Define, ainda, a mediação como “um processo decisório conduzido por 

terceiro imparcial, com o objetivo de auxiliar as partes a identificar ou desenvolver soluções 

consensuais”, estabelecendo os princípios básicos do processo de mediação e as atribuições 

do mediador. 14  

Diante dessa conjuntura, a mudança de mentalidade, da cultura jurídica e judiciária 

ante os conflitos sociais tem se mostrado mais que necessária: urgente; devendo mesmo ser 

acompanhada de uma reforma legislativa baseada na efetividade15. A cultura da sentença, aos 

poucos, vem possibilitando espaço à cultura da pacificação16. Nesta perspectiva, a mediação 

possui papel fundamental e tende a funcionar como instrumento de promoção do acesso à 

justiça por permitir, de forma real, a tão almejada pacificação social através da desconstrução 

do conflito e a possível dissolução da litigiosidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
14 Disponível em http://www.senado.gov.br/atividade/materia/detalhes.asp?p_cod_mate=82341. 
15 Quando se fala em efetividade o que se busca é a eficácia social da norma, os efeitos que esta geram no mundo 
fático. Para Luís Roberto Barroso (2001, p.85) “a efetividade significa a realização do Direito, o desempenho 
concreto de sua função social. Ela representa a materialização, no mundo dos fatos, dos preceitos legais e 
simboliza a aproximação, tão íntima quanto possível, entre o dever-ser normativo e o ser da realidade social”. 
16 Terminologia proposta por Kazuo Watanabe (2007, p.10). 
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2. Mediação como forma de acesso à justiça: uma nova perspectiva para os conflitos 

familiares 

 

Quando nos referimos à expressão “acesso à justiça”, não se pretende apenas um 

acesso formal das pessoas aos órgãos jurisdicionais, mas também um acesso real, mais amplo, 

pois acesso à justiça é bem diferente de acesso ao judiciário. 

Ao analisarem o tema, Cappelletti e Garth notaram que o processo evolutivo 

relacionado à tentativa de superação dos obstáculos à efetividade do acesso à justiça se 

assenta em três grandes movimentos, denominados ondas renovatórias do acesso à justiça. 

Especialmente durante a terceira onda renovatória, denominada por Cappelletti e 

Garth de o enfoque do acesso à Justiça17, buscou-se correlacionar o processo à espécie de 

litígio posto sob análise, de modo a promover uma efetiva adequação entre procedimento e 

realidade social, o que poderia contribuir para a diminuição das desigualdades verificadas 

entre litigantes. 

Neste contexto, identificou-se a necessidade de um novo enfoque a esta garantia, 

partindo do acesso à representação em juízo para uma concepção mais ampla de acesso à 

justiça, vista sob a ótica do consumidor da justiça, onde se faz presente a preocupação com a 

qualidade e garantia de satisfação do cidadão, com o esvaziamento da litigiosidade contida no 

conflito. 

Dessa forma, entendemos que o acesso à justiça vai além do simples acesso formal 

aos Tribunais e uma sentença de mérito, implicando em eficácia da ordem normativa, na 

concretização do direito tutelado em resultado útil e eficaz, no acesso à ordem jurídica 

justa
18

:  

A problemática do acesso à Justiça não pode ser estudada nos acanhados 
limites do acesso aos órgãos judiciais já existentes. Não se trata apenas de 
possibilitar o acesso à Justiça enquanto instituição estatal, e sim viabilizar o 
acesso à ordem jurídica justa. 
[...] 
Deve-se pensar na ordem jurídica e nas respectivas instituições, pela 
perspectiva do consumidor, ou seja do destinatário das normas jurídicas, que 

                                                 
17 Esclarecem os autores a respeito da terceira onda renovatória que “seu método não consiste em abandonar as 
técnicas das duas primeiras ondas de reforma, mas em tratá-las como apenas algumas de uma série de 
possibilidades para melhorar o acesso”. (Cappelletti, Garth, 1988, p.68). 
18 Expressão cunhada por Kazuo Watanabe (1988, p.135), que possui como dados elementares: “(1) o direito à 

informação e perfeito conhecimento do direito substancial e à organização de pesquisa permanente a cargo de 

especialistas e orientada à aferição constante da adequação entre a ordem jurídica e a realidade sócio-

econômica do País; (2) direito de acesso à Justiça adequadamente organizada e formada por juízes inseridos na 

realidade social e comprometidos com o objetivo de realização da ordem jurídica justa; (3) direito à 

preordenação dos instrumentos processuais capazes de promover a efetiva tutela de direitos; (4) direito à 

remoção de todos os obstáculos que se anteponham ao acesso efetivo à Justiça com tais características”. 
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é o povo, de sorte que o problema do acesso à Justiça traz à tona não apenas 
um programa de reforma como também um método de pensamento.

19
  

 

O direito ao acesso à ordem jurídica justa é indispensável não apenas para viabilizar 

a concretização de outros direitos, mas também, para o cumprimento do preceito 

constitucional que consagra a República Federativa do Brasil como um Estado Democrático 

de Direito20. 

Entre os aspectos relevantes em meio esta terceira onda renovatória do direito de 

acesso à justiça está a constatação da necessidade de que o procedimento seja adequado ao 

direito material que se pretende tutelar, a fim de que a tutela a ser conseguida por meio dele 

possa se mostrar satisfatória. 

Dessa forma, esta terceira onda possui relevância particular no presente estudo.21 Isto 

porque os assuntos que envolvem o Direito de Família estão diretamente relacionados à 

pessoa e sua dignidade22, exigindo, assim, um procedimento em conformidade com essa 

característica, um procedimento adequado que alcance o conflito real e permita a dissolução 

da litigiosidade contida neste. Nesta direção, um procedimento que respeite e promova o 

diálogo está diretamente relacionado ao respeito à dignidade do homem, pois leva em 

consideração o indivíduo como sujeito social, dentro de suas perspectivas e peculiaridades. 

No que tange o Direito de Família, importante destacar que o primado da dignidade 

da pessoa humana23, como fundamento da República Federativa do Brasil e do Estado 

Democrático de Direito - artigo 1º, III da Constituição Federal de 1988, também possui 

guarida no denominado Estatuto das Famílias24, prevendo em seu artigo 5º que “Constituem 

princípios fundamentais para a interpretação e aplicação deste Estatuto a dignidade da 

pessoa humana, a solidariedade familiar, a igualdade de gêneros, de filhos e das entidades 

                                                 
19 Kazuo Watanabe (1988, p. 128). 
20 “Não há democracia em um Estado incapaz de garantir o acesso à justiça. Sem a observância desse direito um 
Estado não tem a mínima possibilidade de assegurar a democracia”, (Marinoni, 2007, p. 518). 
21 O I Encontro Nacional de Psicologia – Mediação e Conciliação (Brasília – DF, dezembro de 2006) 
considerou que “a mediação pertence à terceira onda do movimento universal de acesso à Justiça e produz 
resultados qualitativamente melhores por se chegar a um acordo de vontades, sendo que, implementada pela 
mobilização de diversos segmentos do Poder Judiciário, deu-se início ao processo de descentralização e 
humanização da Justiça, no qual as figuras do cidadão participante e do cidadão protegido passam a coexistir, 
trazendo à mediação características predominantemente reformistas”, (Silva, 2011, p.90). 
22 Ao tratar do tema Rolf Madaleno (2009, p.18) afirma que “a dignidade humana atua na órbita constitucional 
na condição de princípio fundamental do Estado Democrático de Direito, e como princípio constitucional 
consagra os valores mais importantes da ordem jurídica, gozando de plena eficácia e efetividade, porque de alta 
hierarquia e fundamental prevalência, conciliando a segurança jurídica com a busca da justiça”. (grifo nosso) 
23 “A dignidade da pessoa humana, um valor do homem como um fim em si mesmo, é um axioma da civilização 
ocidental. (...) Terá respeitada a sua dignidade o indivíduo cujos direitos fundamentais forem observados e 
realizados, ainda que a dignidade não se esgote neles”. (Barcellos, 2002, p.103).  
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familiares, a convivência familiar, o melhor interesse da criança e do adolescente e a 

afetividade”. 

Assim, de acordo com os ensinamentos de Mauro Cappelletti e Bryant Garth (1988, 

p. 08), a expressão acesso à justiça se presta para determinar duas finalidades básicas do 

sistema jurídico atual: primeiramente, o sistema deve ser igualmente acessível a todos; 

segundo, deve o mesmo produzir resultados que sejam individual e socialmente justos. É 

nesta última finalidade que a mediação25 tem ação direta, pois proporciona um resultado que 

atende à demanda social de pacificação e justiça. 

Na sociedade, como na família26, considerada célula mater, os conflitos também são 

inerentes, e o laço que antes se revestia de afeto, pode se transformar em algema de rancor e 

desafeto nos momentos de crise.27 

O impasse familiar precisa ser abordado de maneira a esvaziar qualquer possibilidade 

de cronicidade, pois as relações persistem após o procedimento de abordagem de tal demanda. 

Como a crise na família é situação regular, precisa ser dissolvida por completo, seja ela 

simples ou complexa. Caso contrário, a cristalização e o acúmulo de tais pelejas latentes 

podem gerar “patologias” psicológicas e sociais, atingindo toda a estrutura familiar, gerando 

danos e sofrimentos profundos àqueles envolvidos.   

Com isso, tendo em vista sua natureza e sua fundamentação no afeto, os conflitos 

decorrentes das relações de família tendem a retornar ao judiciário quando não são 

efetivamente desfeitos28. Isto porque a decisão proferida pelo juiz de direito não dissolve o 

conflito interpessoal existente, não desconstrói o conflito real, apenas regulamenta o conflito 

                                                                                                                                                         
24 Projeto de Lei n° 2.285, de 25 de outubro de 2007. Acesso em 27 de julho de 2011, disponível em 
www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=373935. 
25 Neste ponto importante destaque: a mediação como meio de pacificação social inserida no sistema jurídico 
não significa um procedimento judicial. A mediação pode e deve ser utilizada, principalmente, fora dos tribunais, 
como instrumento extrajudicial de dissolução de conflitos, como um procedimento a ser realizado antes mesmo 
do processo judicial. Porém, nada impede sua aplicação durante o curso do processo, como um procedimento 
intrajudicial integrante do sistema jurídico. 
26 No tocante à noção de família, aduz Roselaine dos Santos Sarmento (2005, p.289), que “a família constitui o 
alicerce mais sólido em que se assenta toda a organização social, estando a merecer, por isso, a proteção especial 
do Estado: é a base da sociedade. Além disso, é a própria sementeira da democracia, pois o lar é o lugar de onde 
tiramos as nossas primeiras idéias sobre nós mesmos, nossas atitudes para com as outras pessoas, nossos hábitos 
e nossas estratégias para enfrentar e resolver problemas.” 
27 De acordo com Gergen, citado pela psicóloga Denise Maria Perissini da Silva (2011, p.36/37), “a família é um 
lugar de enfrentamento, em que os problemas se estabelecem facilmente e as soluções são mais difíceis de serem 
encontradas. Essa situação sugere um acúmulo de crises quando ocorre a ruptura familiar, justamente porque às 
crises cotidianas somam-se a desestabilização do sistema e a fragilização das relações que tendem a se agravar.” 
28 Em relação a possível ineficácia de decisões judiciais perante os conflitos familiares, afirma Eliene Ferreira 
Bastos (2005, p.144) que “temos em mente que a crise familiar pode perdurar mesmo com a decisão judicial que 
põe fim ao conflito jurídico. Pois, no procedimento judicial, o aspecto subjetivo, emocional, psíquico dos 
envolvidos, em muitos casos, não são devidamente enfrentados e examinados.” 
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aparente, seja uma disputa de guarda ou um divórcio, acirrando, em muitos casos, a disputa e 

a litigiosidade existente naquela relação social. 

Na jurisdição estatal, quando o juiz decide, o que se expressa é uma linguagem 

binária, apresentando única alternativa – vencedor e vencido. Não há consenso, nem espaço 

de comunicação. Nas relações de família, nem sempre, a solução é tão simples. Por envolver 

subjetividades diversas a solução deve surgir da transformação do conflito, sendo a mediação 

uma alternativa eficaz, pois permite uma relação ternária, através da presença do mediador, 

aberta ao diálogo, superando o binômio cartesiano de certo e errado. É possível um 

redimensionamento das responsabilidades, com a compreensão do litígio e a criação de 

possíveis soluções. 

Neste passo, os conflitos familiares vão além de um simples conflito jurídico – que 

pode ser desfeito através da aplicação de norma cogente – e merecem uma atenção especial, 

pois estão diretamente relacionados ao desenvolvimento do ser, da pessoa humana, de sua 

personalidade e relações sociais. Com isso, o Direito sozinho não é capaz de abordar tais 

demandas, sendo a interdisciplinaridade essencial, através da articulação entre profissionais 

de diversas áreas das ciências humanas – ciências sociais, jurídicas e da saúde mental -, 

viabilizando a colaboração para uma melhor leitura do conflito em questão. 

A FENAMEF – Fédération Nationale de La Médiation Familiale
29

 expressa 

excelente e atual conceito de mediação familiar: 

 
A mediação familiar é um procedimento de construção ou de reconstrução 
do vínculo familiar norteado pela autonomia e responsabilidade das pessoas 
concernentes em situação de ruptura ou de separação na qual um terceiro 
imparcial, independente, qualificado e sem poder de decisão – o mediador 
familiar – favorece, por meio da organização de sessões confidenciais, a 
comunicação, a gestão de seu conflito no domínio familiar compreendido em 
sua diversidade e na sua evolução.30 
 

A mediação, tendo em vista seu caráter conciliador e seu objetivo – desconstruir o 

conflito, permitindo a compreensão dos fatos que levaram à disputa – tem lugar especial 

quando o embate envolve relações continuadas, que irão subsistir após o fim da demanda, 

como nos casos de família. O entendimento gerado pela mediação poderá levar à real 

pacificação do conflito, permitindo um acordo legitimado pelos mediandos, inexistindo a 

figura do vencedor e do vencido, com a possibilidade de uma relação social equilibrada 

posteriormente. O processo de mediação como instrumento transformador de relação 

                                                 
29 www.mediation-familiale.org 
30 Tradução livre do conceito de mediação da FENAMEF, (Barbosa, 2010, p. 388). 
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adversarial em relação colaborativa, facilitando o descortinar de soluções criativas e 

proporcionando aprendizado e esclarecimento das partes para, inclusive, prevenção de futuros 

conflitos.  

Neste sentido, afirma Humberto Dalla Pinho (2010, p.13) que 

 
Normalmente, ao fim de um procedimento exitoso de mediação, as partes 
compreendem que a manutenção do vínculo que as une é mais importante do 
que um problema circunstancial e, por vezes, temporário. A mediação é o 
método de solução de controvérsias ideal para as relações duradouras, como 
é o caso de cônjuges, familiares, vizinhos e colegas de trabalho, entre outros. 
 

Com isso, a mediação familiar tende a gerar resultados positivos, uma vez que possui 

a técnica ideal para a abordagem dos conflitos de relações continuadas, preservando os 

possíveis laços abalados pelo conflito, ou restaurando estes vínculos desfeitos pelo litígio. 

Contudo, isto não significa que as partes irão se amar ou reatar laços profundos de afeto. A 

reconstrução de relações proposta pela mediação familiar significa relação social de respeito e 

cordialidade, desprovida de rivalidade e disputa. 

A mediação familiar possibilita, ainda, a definição dos papéis sociais, evitando que 

conflitos de caráter emocional sejam transformados em conflitos jurídicos, quase sempre sem 

solução jurídica adequada. A compreensão dos próprios conflitos internos dos envolvidos, 

gerada pelo procedimento da mediação, permite identificar os “gatilhos” que geraram e 

podem gerar conflitos – influindo até mesmo como forma de prevenção destes. A manutenção 

da voz ativa das partes, num ambiente de liberdade comunicativa31, de diálogo e respeito, 

promove a construção de um consenso responsável e legitimado pelos envolvidos, fazendo 

com que o conflito real seja dissolvido de forma eficaz. 

Vale ressaltar que a mediação familiar segue o procedimento geral já explicitado 

anteriormente, podendo transcorrer por várias sessões e longo período – devendo este ser 

considerado não como tempo perdido, mas sim como benefício gerador do consenso -, 

demandando, ainda, paciência, interesse e comprometimento real de todos os envolvidos neste 

processo de “restauração da comunicação”.   

Assim, seguindo na busca pelo acesso à justiça com a concretização de direitos e a 

pacificação social, através do exercício da cidadania com compreensão de direitos e deveres, 

 

                                                 
31 Explica Jürgen Habermas (2010, p.155/156): “eu entendo a ‘liberdade comunicativa’ como a possibilidade – 
pressuposta no agir que se orienta pelo entendimento – de tomar posição frente aos proferimentos de um 
oponente e às pretensões de validade aí levantadas, que dependem de um reconhecimento intersubjetivo. (...) 
Liberdade comunicativa só existe entre atores que desejam entender-se entre si sobre algo num enfoque 
performativo e que contam com tomadas de posição perante pretensões de validade reciprocamente levantadas.”  
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A mediação familiar apresenta-se como instrumento à concretização dos 
ideais de distribuição da justiça, privilegiando as diferenças, pelo 
acolhimento e reconhecimento do conflito – sem negá-lo, como ocorre na 
lógica do litígio – em sua mais ampla concepção, visto como natural ao 
humano, interpretado como oportunidade de mudança que alça a família ao 
pleno desenvolvimento da personalidade. (Barbosa, 2010, p.386) 

 

 

Considerações Finais 

 

Necessário substituir a atual cultura da sentença pela cultura da pacificação através 

dos meios alternativos de dissolução dos conflitos. Através da mediação é possível a 

compreensão do conflito a partir da participação efetiva, da colaboração mútua e do diálogo 

esclarecido e honesto dos envolvidos. 

Contudo, a mediação também tem seus obstáculos e limites, e não é eficaz em todo e 

qualquer conflito. Necessário que se crie um sistema de filtragem, para que a mediação não 

cai na vala comum de ineficácia e insucesso. Este instrumento possui características próprias 

e destinação adequada a certas demandas. Possui maior efetividade em litígios de relações 

continuadas e quando utilizada de forma prévia ao processo judicial.  

Assim, conforme anteriormente mencionado, finalidade importante do acesso à 

justiça, reconhecida por Cappelletti e Garth, é a de que o sistema jurídico atual deve produzir 

resultados que sejam individual e socialmente justos, além de ser igualmente acessível a 

todos. Isto significa dizer que o sistema jurídico, como um todo, precisa proporcionar muito 

mais do que o acesso formal do cidadão ao Poder Judiciário, tal sistema deve também gerar 

resultados direcionados às demandas apresentadas, oferecendo meios adequados de 

abordagem das relações conflituosas, permitindo um acesso com efetividade, promovendo a 

dissolução do embate e a pacificação social, em especial nas relações que envolvam laços 

afetivos e continuados como na seara familiarista. 
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Resumo: O texto trata da mediação enquanto forma de solução alternativa de conflitos. 
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ao mesmo tempo em que são apresentadas as diferenças quanto aos demais 
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advindos do direito estrangeiro e num estudo comparativo, são analisadas quais as 
perspectivas para o processo civil brasileiro, especialmente no que se refere as regras 
adotadas pelo PL nº 8046/10, que pretende instituir o novo Código de Processo Civil, 
bem como a Resolução 125/10 do Conselho Nacional de Justiça e o Projeto de Lei do 
Senado 517/11.  
 
Summary: The paper aim is to analyze mediation as an alternative dispute resolution 
mechanism. Firstly, the author presents its definition, characteristics and its methods of 
use. Then, the theme is examined in a comparative perspective with other alternative 
dispute resolutions instruments, such as conciliation and arbitration, analyzing their 
elements and most important differences. The foreign concepts are presented as a way 
to understand the evolution of our legal system and, mainly, the project of law 8046/10, 
which aims to establish the New Brazilian Civil Procedure Code, the Resolution 125 of 
the National Council of Justice and the Senate´s Project of Law 517/11. 
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1  Breve evolução legislativa 

 

No Brasil, a mediação começa a ganhar forma legislativa com o Projeto de Lei 

nº 4.827/98, oriundo de proposta da Deputada Zulaiê Cobra, tendo o texto inicial levado 

à Câmara uma regulamentação concisa, estabelecendo a definição de mediação e 

elencando algumas disposições a respeito (PINHO [org], 2008. p. 12)  

Na Câmara dos Deputados, já em 2002, o projeto foi aprovado pela Comissão 

de Constituição e Justiça e enviado ao Senado Federal, onde recebeu o  número PLC 94, 

de 2002.  

Ocorre que em 1999 o Instituto Brasileiro de Direito Processual (IBDP) já 

havia constituído comissão para elaborar um Anteprojeto de Lei sobre a mediação no 

processo civil, que culminou com diversos debates públicos e a elaboração de um texto 

final. O texto foi apresentado ao governo federal. Diante da existência do projeto de lei 

da Dep. Zulaiê Cobra, já aprovado na Câmara, o Ministério da Justiça realizou 

audiência pública, convidando a Deputada, as pessoas que com ela colaboravam, o 

IBDP e demais organizações sociais envolvidas com o tema da mediação.  

Após essas diligências, foi elaborado um texto de consenso com a Deputada e 

estabelecida a estratégia de encaminhamento ao Relator do Projeto no Senado Federal, 

Senador Pedro Simon, solicitando-lhe que o apresentasse como substitutivo. O Senador 

Pedro Simon, todavia, apresentou substitutivo inspirado no texto elaborado pelo IBDP, 

mas alterado em seus aspectos principais.  

O Governo Federal, no entanto, como parte do Pacote Republicano, que se 

seguiu à Emenda Constitucional nº 45, de 8 de dezembro de 2004 (conhecida como 

“Reforma do Judiciário”), apresentou diversos Projetos de Lei modificando o Código de 

Processo Civil, o que levou à um novo relatório do P.L. 94.  

O Governo resolveu, então, encaminhar um Projeto de Lei autônomo, cujo 

texto foi elaborado pelo I.B.D.P.. Em 14 de março de 2006, o relatório reformulado foi 

recebido e aprovado, na forma de seu substitutivo, pela Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ). Foi aprovado o Substitutivo (Emenda nº 1-CCJ), ficando prejudicado o 

projeto inicial, tendo sido o substitutivo enviado à Câmara dos Deputados no dia 11 de 

julho. Em 1° de agosto, o projeto foi encaminhado à CCJC, que o recebeu em 7 de 
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agosto. Desde então não se teve mais notícia do referido Projeto. Uma consulta recente 

ao sítio da Câmara, mostra que o Projeto está paralisado desde abril de 2007. 

Quando já se perdiam as esperanças de uma positivação da mediação em nosso 

Direito, eis que, em 2009, foi convocada uma Comissão de Juristas, presidida pelo 

Ministro Luiz Fux, com o objetivo de apresentar um novo Código de Processo Civil. 

(PINHO, 2011, p.2). 

Em tempo recorde, foi apresentado um Anteprojeto, convertido em Projeto de 

Lei (nº 166/10), submetido a discussões e exames por uma Comissão especialmente 

constituída por Senadores, no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça do Senado 

Federal. Em dezembro de 2010 foi apresentado um Substitutivo pelo Senador Valter 

Pereira, que foi aprovado pelo Pleno do Senado com duas pequenas alterações. O texto 

foi então encaminhado à Câmara dos Deputados, onde foi identificado como Projeto de 

Lei nº 8046/10. 

Ainda em dezembro de 2010, o Conselho Nacional de Justiça editou a 

Resolução n 125, que tratou da política judiciária nacional de tratamento adequado dos 

conflitos no âmbito do Poder Judiciário. 

No início deste ano de 2011 foram iniciadas as primeiras atividades de reflexão 

sobre o texto do novo CPC, ampliando-se, ainda mais, o debate com a sociedade civil e 

o meio jurídico, com a realização conjunta de atividades pela Comissão, pela Câmara 

dos Deputados e pelo Ministério da Justiça. 

Em agosto, foi criada uma comissão especial para exame do texto, sob a 

presidência do Dep. Sérgio Barradas Carneiro, e que já iniciou os trabalhos de exame do 

texto e das sugestões apresentadas. 

Na redação atualmente disponível do Projeto podemos identificar a 

preocupação da Comissão com os institutos da conciliação e da mediação, 

especificamente nos artigos 144 a 153, que serão adiante examinados.  

Ainda em agosto, tivemos a oportunidade de apresentar sugestões ao Senador 

Ricardo Ferraço, formando grupo de trabalho ao lado das professoras Tricia Navarro e 

Gabriela Asmar. Apos exame da Consultoria do Senado, foi apresentado, no dia 25, o 

Projeto de Lei do Senado que tomou o número 517, e que já pode ser consultado 

(http://www.senado.gov.br/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=101791). 

 

2  Conceito de mediação 
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Chiara Besso, uma das grandes estudiosas do tema no direito italiano assim 

descreve a mediação: "è il procedimento nel quale un terço, il mediatore, facilita la 

comunicazione e la negoziazione tra le parti in conflitto, assistendole nel raggiungere 

un accordo, da loro volontariamente scelto". (BESSO, 2010, p. 33). 

Helena S Muñoz, comentando o ordenamento espanhol, ensina que ""la 

mediación es un procedimiento a través del cual un tercero imparcial ayuda a las 

partes en conflicto a llegar a un acuerdo. La esencia de la mediación que refleja esta 

definición es la autonomía de la voluntad de las partes: son las partes las que llegan a 

un acuerdo, libremente, y auxiliadas por un tercero, que, consecuentemente, ha de ser 

imparcial. Por otra parte, esta perspectiva de la mediación se encuentra vinculada al 

conflicto que es objeto o puede ser objeto de un proceso". (MUÑOZ, 2009, p. 3)  

O Art. 3º da Diretiva nº 52, de 21 de maio de 2008, emitida pelo Conselho da 

União Européia, define mediação como um processo estruturado no qual duas ou mais 

partes em litígio tentam, voluntariamente, alcançar por si mesmas um acordo sobre a 

resolução de seu litígio, com a ajuda de um mediador. 

Temos sustentado, numa definição simples e direta, que a mediação é o 

procedimento por meio do qual os litigantes buscam o auxílio de um terceiro imparcial 

que irá contribuir na busca pela solução do conflito (PINHO, 2005, p. 108). Esse 

terceiro não tem a missão de decidir (e nem a ele foi dada autorização para tanto). Ele 

apenas auxilia as partes na obtenção da solução consensual. 

Quer nos parecer que a mediação é muito mais um conjunto de técnicas, 

experiências e hábitos culturais, que vão se estabelecendo na comunidade, do que uma 

definição teórica.  

Gostamos muito da ideia do saudoso e inesquecível Luis Alberto Warat 

(WARAT, 2001, p. 31), para quem o objetivo da mediação não seria o acordo, mas a 

mudança das pessoas e seus sentimentos. Somente desta forma seria possível 

transformar e redimensionar o conflito.  

Esta ideia parte da premissa segundo a qual os conflitos nunca desaparecem 

por completo; apenas se transformam e necessitam de gerenciamento e monitoramento a 

fim de que sejam mantidos sob controle. 

Muitas vezes, esse controle significa, na prática, garantir que o canal de 

comunicação fique sempre aberto, e conscientizar as partes sobre a importância da 

preservação do vínculo que as une. 
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De toda sorte, é bom que se esclareça que o uso dos mecanismos alternativos 

de conflitos pode se dar por três formas (REUBEN, 2007, p. 971): (1) pela vontade das 

partes; (2) por força de lei; e  (3) por determinação judicial.  

Cada ordenamento jurídico faz sua opção política, como veremos adiante. 

De qualquer forma, fica desde logo afastada qualquer ideia de que os meios 

alternativos conduzem à privatização do processo. Nesse sentido, não custa lembrar o 

ensinamento de Barbosa Moreira (2001, p. 11): “falar em privatização do processo é 

uma expressão, nalguns casos, inadequada; noutros, falsa; em todos, perigosa”. 

Para Boaventura Santos (1988, p. 23), só a mediação poderia subverter a 

separação entre o conflito processado e o conflito real, separação que domina a estrutura 

processual do direito do estado capitalista e que é a principal responsável pela 

superficialização da conflituosidade social na sua expressão jurídica. 

Via de regra, a mediação é um procedimento extrajudicial. Ocorre antes da 

procura pela adjudicação. Contudo, nada impede que as partes, já tendo iniciado a etapa 

jurisdicional, resolvam retroceder em suas posições e tentar, uma vez mais, a via 

conciliatória. 

Obviamente chegar a um acordo por meio do processo de mediação não é 

tarefa fácil. Exige tempo, dedicação e preparação adequada do mediador. 

Seria um erro grave pensar em executar mediações em série, de forma 

mecanizada, como hoje, infelizmente, se faz com as audiências prévias ou de 

conciliação, nos juizados especiais e na justiça do trabalho. 

A mediação é um trabalho artesanal (PINHO, 2010, p. 67).  

Cada caso é único. Demanda tempo, estudo, análise aprofundada das questões 

sob os mais diversos ângulos. O mediador deve se inserir no contexto emocional-

psicológico do conflito. Deve buscar os interesses, por trás das posições externas 

assumidas, para que possa indicar às partes o possível caminho que elas tanto 

procuravam. 

E é fundamental que as partes sejam verdadeiramente envolvidas neste 

processo, pois a responsabilidade de “decidir” é delas (HESPANHA, 2009, p. 390). 

Na mediação evita-se a polarização entre o vitorioso e o derrotado da demanda 

(substituição do winner-takes-all pelo win-win), além de garantir-se maior criatividade 

no processo decisório, com a chance de pensar “outside the box” e construir 

consensualmente a decisão (tailored decision). (GABBAY, 2010, p. 47). 
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Permite-se ao mediador descobrir as “motivações ocultas” das partes. É 

razoavelmente seguro supor que as razões expressas pelas partes em disputa como 

estando na base da sua atitude não sejam as únicas. 

Contudo, é bom que se advirta, desde logo, que a mediação não deve ser 

utilizada para todo e qualquer caso. Cada tipo de conflito tem uma forma adequada de 

solução, razão pela qual se deve, sempre que possível, tentar a combinação de métodos. 

Temos insistido na tese de que a mediação deve ser utilizada, prioritariamente 

para os relacionamentos interpessoais continuados.  

E, não custa frisar, a questão não é de divisão ou repartição de competências 

entre adjudicação e mecanismos de ADR´s, e muito menos de utilização generalizadas 

de formas de solução alternativas, mas sim de combinação, mediante um racional e 

efetivo processo de triagem, no qual todos os jurisdicionados têm muito a ganhar. 

  

3  Comentários sobre os dispositivos do PL 8046/10 

 

Em primeiro lugar é preciso enfatizar, como aliás tem sido exaustivamente 

repetido pelo Presidente da Comissão de Juristas encarregada do trabalho, Min. Luiz 

Fux, que não se trata de uma grande reforma, mas, sim, de um novo Código.  

Há uma nova ideologia, um novo jeito de compreender o processo civil. 

Pela leitura do texto, é possível perceber a preocupação em sintonizar as regras 

legais com os princípios constitucionais, revelando a feição neoconstitucional do 

trabalho. 

Há, principalmente, dois eixos temáticos bem definidos (MARINONI, 2010, p. 

60): Estado Constitucional; tutela de direitos e processo justo. 

Um Código que se baseia, a meu ver (PINHO, 2010, p. 59), em duas grandes 

premissas. De um lado, a ampla liberdade do juiz de primeiro grau para apreciar matéria 

fática, e, de outro, a vinculação deste mesmo juiz a um sistema rígido de precedentes 

oriundos das instâncias superiores. 

Deseja-se um juiz ativo, num sistema que visa preservar os direitos 

fundamentais (garantismo processual) e cria-se, nesse mesmo sistema, um feixe de 

camadas de precedentes que, praticamente, impedem o juiz de ousar divergir do 

entendimento padronizado pelos Tribunais Superiores. 

Focando agora na questão da mediação, o Título III da Parte Geral do Projeto 

se refere ao Juiz e aos Auxiliares da Justiça. Localizamos no Capítulo Terceiro, 
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especificamente na Seção V, as disposições relativas aos conciliadores e mediadores 

judiciais. 

O Projeto se preocupa, especificamente, com a atividade de mediação feita 

dentro da estrutura do Poder Judiciário. Isso não exclui, contudo, a mediação prévia ou 

mesmo a possibilidade de utilização de outros meios de solução de conflitos (art. 153). 

Ficam resguardados os princípios informadores da conciliação e da mediação, 

a saber: (i) independência; (ii) neutralidade; (iii) autonomia da vontade; (iv) 

confidencialidade; (v) oralidade; e (vi) informalidade. 

A confidencialidade é especialmente protegida. Os §§ 2º e 3º do art. 144  

determinam que ela se estende a todas as informações produzidas ao longo do 

procedimento, e, ainda, que o teor dessas informações "não poderá ser utilizado para 

fim diverso daquele previsto por expressa deliberação das partes". Ademais, 

conciliador e mediador (bem como integrantes de suas equipes) "não poderão divulgar 

ou depor acerca de fatos ou elementos oriundos da conciliação ou da mediação". 

Importante frisar, aqui, a relevância da atividade ser conduzida por mediador 

profissional. Em outras palavras, a função de mediar não deve, como regra, ser 

acumulada por outros profissionais, como juízes, promotores e defensores públicos. 

Neste ponto específico, como um juiz poderia não levar em consideração algo 

que ouviu numa das sessões de mediação? Como poderia não ser influenciado, ainda 

que inconscientemente, pelo que foi dito, mesmo que determinasse que aquelas 

expressões não constassem, formal e oficialmente, dos autos? 

No art. 145, a Comissão de Juristas, após anotar que a conciliação e a mediação 

devem ser estimuladas por todos os personagens do processo, refere uma distinção 

objetiva entre essas duas figuras. A diferenciação se faz pela postura do terceiro.  

Assim, o conciliador pode sugerir soluções para o litígio, ao passo que o 

mediador auxilia as pessoas em conflito a identificarem, por si mesmas, alternativas de 

benefício mútuo. 

É o acolhimento no texto do Projeto de uma distinção que nós (PINHO, 2005, 

p. 179) já fazíamos há muito, e que comentaremos no próximo item. 

A escolha do mediador também é uma questão que mereceu tratamento 

adequado no Projeto.  

As partes podem escolher livremente o mediador ou o conciliador, havendo 

consenso entre elas acerca do nome deste profissional. Se não houver acordo, haverá um 

sorteio entre os profissionais inscritos no Tribunal (art. 146 do Projeto), que, por sua 

11450



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

vez, manterá um registro de todos os habilitados por área profissional, que preencherem 

os requisitos exigidos, entre os quais, apresentar certificado de capacitação mínima, por 

meio de curso realizado por entidade credenciada pelo Tribunal. 

Importante ressaltar que a versão original do PLS 166/10 exigia que o 

mediador fosse inscrito nos quadros da OAB. Com o Relatório e o Substitutivo 

apresentados em 24 de novembro de 2010, prestigiou-se o entendimento majoritário na 

doutrina pátria, no sentido da dispensabilidade deste requisito, muito embora a recente 

lei argentina tenha feito a opção contrária, mantendo a mediação como função privativa 

de advogados. 

Esse registro conterá, ainda, informações sobre a performance do profissional, 

indicando, por exemplo, o número de causas de que participou, o sucesso ou o insucesso 

da atividade e a matéria sobre a qual versou o conflito. Esses dados serão publicados 

periodicamente e sistematizados para fins de estatística (art. 147 do Projeto). 

Aqui vale uma observação. 

É digno de elogio esse dispositivo por criar uma forma de controle externo do 

trabalho do mediador, bem como dar mais transparência a seu ofício. Por outro lado, é 

preciso que não permitamos certos exageros. Não se pode chegar ao extremo de 

ranquear os mediadores, baseando-se apenas em premissas numéricas. Um mediador 

que faz cinco acordos numa semana pode não ser tão eficiente assim. Aquele que faz 

apenas uma, pode alcançar níveis mais profundos de comprometimento e de 

conscientização entre as partes envolvidas. 

Da mesma forma, um mediador que tem um ranking de participação em 10 

mediações, tendo alcançado o acordo em todas, pode não ser tão eficiente assim. É 

possível que tenha enfrentado casos em que as partes já tivessem uma pré-disposição ao 

acordo ou mesmo que o "nó a ser desatado não estivesse tão apertado". 

Nos preocupa muito a ideia do apego às estatísticas e a busca frenética de 

resultados rápidos. Esses conceitos são absolutamente incompatíveis com a mediação. 

A Comissão, utilizando alguns dispositivos que já se encontravam no Projeto 

de Lei de Mediação, também se preocupou com os aspectos éticos de mediadores e 

conciliadores. Nesse sentido, fez previsão das hipóteses de exclusão dos nomes do 

cadastro do Tribunal, cabendo instauração de procedimento administrativo para 

investigar a conduta (art. 148). 

Há, também, previsão para o impedimento (art. 149), a impossibilidade 

temporária (art. 150) e a chamada "quarentena" desses profissionais, que ficam 
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impedidos, pelo prazo de um ano, contado a partir do término do procedimento, de 

assessorar, representar ou patrocinar qualquer dos litigantes (art. 151). 

Quanto à remuneração, o art. 152 do Projeto dispõe que será editada uma 

tabela de honorários pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ). 

Como visto, a preocupação da Comissão é com a mediação judicial. Como já 

afirmado, o Projeto não veda a mediação prévia ou a extrajudicial, apenas opta por não 

regulá-la, deixando claro que os interessados podem fazer uso dessa modalidade 

recorrendo aos profissionais liberais disponíveis no mercado. Imagina-se que ocorrerá 

com a mediação e a conciliação, o que sucedeu com o advento da Lei da Arbitragem 

(Lei nº 9.307/96), que estimulou a criação de entidades arbitrais no país. 

Nesse aspecto, é preciso atentar para o fato de que, como se explicitará a 

seguir, não há ainda no Brasil uma cultura do acordo (WATANABE, 2005, p. 689).  

Entre nós, a regra ainda é o litígio, ou seja, buscar a jurisdição antes mesmo de 

tentar dialogar com a parte contrária ou mesmo considerar a hipótese de recorrer a um 

meio alternativo para a solução daquele conflito. 

Diante desse quadro, consideramos que seja mais fácil para o jurisdicionado ter 

o primeiro contato com a mediação na sua modalidade judicial e, muitas vezes, 

incidental. 

Isto parecer ser pedagógico e este processo já se iniciou entre nós, com a 

edição da Resolução nº 125/10 do Conselho Nacional de Justiça. 

Temos esperança que, com o passar do tempo, ocorra o amadurecimento da 

sociedade, no sentido de que passe a ter um papel mais ativo na procura de soluções e 

no gerenciamento dos conflitos, abandonando a atual postura de recorrer sempre e de 

forma automática ao Judiciário. 

No mesmo sentido, veja-se a o posicionamento de Daniela Monteiro Gabbay 

(2011, p.78): 

Essa dinâmica relaciona-se com o papel pedagógico exercido pelo Judiciário, 
como um condutor dos primeiros passos rumo à institucionalização dos 
meios alternativos de solução de conflitos, mas que tende a se retirar quando 
as partes se revelam “preparadas” para caminhar por conta própria, decidindo 
sobre a melhor forma de solucionar seus conflitos. Nessa perspectiva, é como 
se o papel do Judiciário em relação aos meios autocompositivos fosse 
instrumental, na medida em que se coloca mais ou menos presente 
dependendo do momento e do nível de aceitação dos meios alternativos de 
solução de conflitos pelas partes e pela sociedade. 

  

O sentido e o alcance dessas ideias serão aprofundados na parte final deste 

texto. 
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4  Considerações Finais 

 

Neste tópico, vamos procurar apresentar alguns pontos para reflexão, a partir 

do que foi dito até aqui. 

Normalmente, ao fim de um procedimento exitoso de mediação, as partes 

compreendem que a manutenção do vínculo que as une é mais importante do que um 

problema circunstancial e, por vezes, temporário. A mediação é o método de solução de 

controvérsias ideal para as relações duradouras, como é o caso de cônjuges, familiares, 

vizinhos e colegas de trabalho, entre outros. 

Não custa enfatizar que o melhor modelo, a nosso ver, é aquele que admoesta 

as partes a procurar a solução consensual, com todas as suas forças, antes de ingressar 

com a demanda judicial. Não parece ser ideal a solução que preconiza apenas um 

sistema de mediação incidental muito bem aparelhado, eis que já terá havido a 

movimentação da máquina judiciária, quando, em muitos dos casos, isto poderia ter sido 

evitado. 

Por outro lado, não concordamos com a ideia de uma mediação ou conciliação 

obrigatória. É da essência desses procedimentos a voluntariedade. Essa característica 

não pode ser jamais comprometida, mesmo que sob o argumento de que se trata de uma 

forma de educar o povo e implementar uma nova forma de política pública. 

Nos EUA, a mediação é obrigatória em alguns Estados (como é o caso da 

Califórnia e da Flórida, por exemplo). Na Argentina, desde outubro de 1995, foi 

estabelecida a obrigatoriedade da instância prévia de mediação aos processos judiciais. 

Tal situação se mantém na atual Lei nº 26.589/10. Semelhante situação se dá na Itália, 

desde o advento do Decreto Legislativo nº 28, de março de 2010. 

O Projeto de Lei 94 também fazia a previsão da mediação obrigatória nas 

hipóteses regidas pelo art. 34 deste Diploma. 

Tais modalidades criam uma espécie de condição de procedibilidade, ou seja, 

nos casos determinados no texto legal, o uso da mediação deve necessariamente 

anteceder o exame judicial, sob pena de falta de condição para o regular exercício do 

direito de ação 

Todas essas soluções, com o devido respeito, me parecem equivocadas. 

Mas é preciso buscar uma solução de equilíbrio entre essas duas vertentes. 
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Somos de opinião que as partes deveriam ter a obrigação de demonstrar ao 

Juízo que tentaram, de alguma forma, buscar uma solução consensual para o conflito.  

Não há necessidade de uma instância prévia formal extrajudicial, como ocorre 

com as Comissões de Conciliação Prévias na Justiça do Trabalho; basta algum tipo de 

comunicação, como o envio de uma carta ou e-mail, uma reunião entre advogados, um 

contato com o “call center” de uma empresa feito pelo consumidor; enfim, qualquer 

providência tomada pelo futuro demandante no sentido de demonstrar ao Juiz que o 

ajuizamento da ação não foi sua primeira alternativa. 

Estamos pregando aqui uma ampliação no conceito processual de interesse em 

agir, acolhendo a ideia da adequação, dentro do binômio necessidade-utilidade, como 

forma de racionalizar a prestação jurisdicional e evitar a procura desnecessária pelo 

Poder Judiciário. 

Poderíamos até dizer que se trata de uma interpretação neoconstitucional do 

interesse em agir, que adequa essa condição para o regular exercício do direito de ação 

às novas concepções do Estado Democrático de Direito. 

Mas esta é apenas uma das facetas desta visão. A outra e, talvez, a mais 

importante, seja a consciência do próprio Poder Judiciário de que o cumprimento de seu 

papel constitucional não conduz, obrigatoriamente, à intervenção em todo e qualquer 

conflito. 

Tal visão pode levar a uma dificuldade de sintonia com o Princípio da 

Indelegabilidade da Jurisdição, na esteira de que o juiz não pode se eximir de sua função 

de julgar, ou seja, se um cidadão bate as portas do Poder Judiciário, seu acesso não pode 

ser negado ou dificultado, na forma do artigo 5º, inciso XXXV da Carta de 1988. 

O que deve ser esclarecido é que o fato de um jurisdicionado solicitar a 

prestação estatal não significa que o Poder Judiciário deva, sempre e necessariamente, 

ofertar uma resposta de índole impositiva, limitando-se a aplicar a lei ao caso concreto. 

Pode ser que o Juiz entenda que aquelas partes precisem ser submetidas a uma instância 

conciliatória, pacificadora, antes de uma decisão técnica.  

E isto fica muito claro no Projeto do novo CPC, na medida em que o art. 118 

confere uma série de poderes ao juiz, sobretudo no que se refere à direção do processo, 

mencionando expressamente a adequação e a flexibilização mitigada enquanto 

instrumentos para se alcançar a efetividade. 
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Nesse passo, é evidente que a maior preocupação do juiz será com a efetiva 

pacificação daquele litígio, e não, apenas, com a prolação de uma sentença, como forma 

de resposta técnico-jurídica à provocação do jurisdicionado. 

Não custa lembrar, como nos indica Elidio Resta (2004, p. 119), que a 

conciliação tem o poder de "desmanchar" a lide, resultado este que, na maioria dos 

casos, não é alcançado com a intervenção forçada do Poder Judiciário. 

Importante deixar clara essa nova dimensão do Poder Judiciário, aparentemente 

minimalista, numa interpretação superficial, mas que na verdade revela toda a grandeza 

desta nobre função do Estado. Nessa perspectiva, efetividade não significa ocupar 

espaços e agir sempre, mas intervir se e quando necessário, como ultima ratio e com o 

intuito de reequilibrar as relações sociais, envolvendo os cidadãos no processo de 

tomada de decisão e resolução do conflito. 

A mediação incidental judicial já pode ser feita hoje em nosso ordenamento. 

Sobretudo após o advento da Resolução no 125/10 do CNJ. Contudo, nessa hipótese, 

como já frisamos, terá havido a movimentação da máquina judicial (apresentação da 

petição inicial, recolhimento de custas, despacho liminar positivo, citação do réu, prazo 

para contestação, diligências cartorárias, resposta do réu e designação de audiência 

prévia, sem contar com os inúmeros incidentes processuais que podem tornar mais 

complexa a relação processual). 

O elemento principal, portanto, para a compreensão da mediação é a formação 

de uma cultura de pacificação, em oposição à cultura hoje existente em torno da 

necessidade de uma decisão judicial para que a lide possa ser resolvida. 

Nesse sentido, o artigo 2º do Projeto de Lei de Mediação dispunha de forma 

inequívoca que a modalidade a ser adotada pelo Brasil seria a passiva, o que está 

afinado com os ordenamentos mais modernos.  

O Projeto do novo CPC, como vimos acima, acolhe esse entendimento e faz a 

distinção teórica entre mediação e conciliação, tendo por base a postura do terceiro 

encarregado de compor o litígio. 

Nesse ponto, mister algumas considerações.  

A distinção entre mediação e conciliação, em termos acadêmicos, é tarefa um 

tanto árdua. Podemos, então, estabelecer três critérios fundamentais:  

Quanto à finalidade, a mediação visa resolver, da forma mais abrangente 

possível, o conflito entre os envolvidos. Já a conciliação contenta-se em resolver o 

litígio conforme as posições apresentadas pelos envolvidos.  
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Quanto ao método, o conciliador assume posição mais participativa, podendo 

sugerir às partes os termos em que o acordo poderia ser realizado, dialogando 

abertamente a este respeito, ao passo que o mediador deve abster-se de tomar qualquer 

iniciativa de proposição, cabendo a ele apenas assistir as partes e facilitar a sua 

comunicação, para favorecer a obtenção de um acordo de recíproca satisfação.  

Por fim, quanto aos vínculos, a conciliação é uma atividade inerente ao Poder 

Judiciário, sendo realizada por juiz togado, por juiz leigo ou por alguém que exerça a 

função específica de conciliador.  

Por outro lado, a mediação é atividade privada, livre de qualquer vínculo, não 

fazendo parte da estrutura de qualquer dos Poderes Públicos. Mesmo a mediação 

paraprocessual mantém a característica privada, estabelecendo apenas que o mediador 

tem que se registrar no tribunal para o fim de ser indicado para atuar nos conflitos 

levados à Justiça.  

Ademais, como referido, a mediação não deve ser utilizada na generalidade dos 

casos. Tal conduta equivocada levaria a uma falsa esperança em mais uma forma de 

solução de conflitos que não tem o condão de se desincumbir, satisfatoriamente, de 

certos tipos de litígios. O mediador não tem “bola de cristal” e nem “varinha mágica”.  

Daí a importância, frise-se, de ser instituído um mecanismo prévio para a 

tentativa da solução negociada dos conflitos, ainda que não necessariamente a 

mediação.  

O autor, ao ajuizar a petição inicial, deveria alegar (e provar) ao magistrado 

que tentou, de alguma forma, solucionar pacificamente aquele conflito e que só está 

levando aquela causa ao Poder Judiciário porque não obteve sucesso em suas tentativas. 

Paralelamente, a mediação deve ser conduzida por profissionais habilitados, 

treinados e experimentados. Deve haver um programa mínimo a ser cursado, com um 

número de horas de prática e, ainda, um monitoramento e transparência da conduta. 

Isso, aliás, está muito bem disciplinado na já referida Resolução 125 do CNJ.  

Por outro lado, uma política pública só se torna consistente com o tempo e com 

a inserção da matéria nas grades escolares. Mediação e conciliação deveriam ser 

apresentadass enquanto técnicas de solução de conflitos desde o Ensino Médio. 

Toda Faculdade de Direito deveria ter, ao menos, uma dessas matérias em sua 

grade de disciplinas obrigatórias. Já podemos observar que hoje, grandes Universidades 

públicas e privadas, já ofertam a mediação como disciplina eletiva e um grande número 
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de Escolas da Magistratura, em iniciativa provocada pelo Ministério da Justiça, já 

disponibilizam cursos de formação de mediadores. 

Ademais, os escritórios-modelo deveriam incluir um período de “clínica de 

mediação”, tendo o suporte de uma equipe interdisciplinar, formada por psicólogos, 

assistentes sociais e terapeutas, de forma a permitir uma formação mais adequada ao 

acadêmico.  

Apenas com a mudança na Academia será possível observar a mudança na 

mentalidade dos operadores do direito e dos ciadãos em geral. Desse modo, torna-se 

desnecessário impor a mediação como uma etapa obrigatória do processo. Ademais, a 

tendência, a meu ver, é no sentido do esvaziamento da mediação incidental e o 

crescimento da mediação prévia, já que esta forma otimiza, ao máximo, a estrutura da 

solução de conflitos, como visto acima. 

Aliado a isso, é preciso uma grande e prolongada campanha de esclarecimento 

à população a fim de que, de um lado, não se criem falsas expectativas, e, de outro, não 

se permita uma desconfiança quanto ao novo instituto, fruto de uma tradição arraigada 

nos países latino-americanos e ligada à falsa premissa de que apenas o juiz pode 

resolver o problema. 

É preciso, pois, a adoção de uma política de racionalização na prestação 

jurisdicional.  

Se, desde o início, fica claro que o cerne da controvérsia não é jurídico, ou seja, 

não está relacionado à aplicação de uma regra jurídica, de nada adianta iniciar a relação 

processual, para então sobrestá-la em busca de uma solução consensual. Isto leva ao 

desnecessário movimento da máquina judicial, custa dinheiro aos cofres públicos, 

sobrecarrega juízes, promotores e defensores e, não traz qualquer conseqüência 

benéfica.  

É mister amadurecer, diante da realidade brasileira, formas eficazes de fazer 

essa filtragem de modo a obter uma solução que se mostre equilibrada entre os 

Princípios do Acesso à Justiça e da Duração Razoável do Processo. 

Agora, uma palavra sobre a mediação “passiva”, que embora não seja da 

tradição de nosso direito, foi apontada como a modalidade a ser acolhida por nosso 

ordenamento, tanto pelo Projeto de Lei de Mediação, como pelo Projeto do novo CPC. 

Desde o ano de 1995, com o advento da Lei dos Juizados Especiais (Lei nº 

9.099/95), e a conseqüente “popularização” da justiça de pequenas causas, a população 

se acostumou com a figura do conciliador, que pratica, na maioria dos casos, a 
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mediação “ativa”, ou seja, interfere no conflito, oferece soluções, sugestões e mesmo 

valores.  

Ao se optar pela mediação passiva, quer se queira ou não, faz-se a escolha por 

um procedimento mais demorado, profundo e que depende da habilidade do mediador 

em trazer as partes para uma dimensão mais próxima da real, ou seja, viabilizar a 

compreensão de que aquele problema tem outros aspectos e desdobramentos não 

visualizados de início sem, contudo, sugestioná-las ou de alguma forma interferir na sua 

cognição.  

Se não houver um treinamento adequado (que demanda estrutura, tempo e 

muitas horas de clínica e exercícios) a opção do legislador não passará de uma norma 

programática e absolutamente divorciada da realidade prática. 

Já nos encaminhando para o fim deste breve texto, ciente de que as matérias 

aqui suscitadas abrem caminho para tantos outros questionamentos, gostaríamos de 

ressaltar  que a mediação é um extraordinário instrumento que possibilita a 

compreensão do conflito a partir da participação efetiva dos envolvidos.  

Parece-nos que ao longo da (recente) tradição democrática brasileira, talvez até 

mesmo como uma expressão da mea culpa do Estado, ciente de seu fracasso ao atender 

as necessidades mais básicas da população, forjou-se a ideia de que o Poder Judiciário 

deve ter uma posição paternalista em relação ao jurisdicionado.  

O cidadão procura o Juiz, “despeja” seu problema e fica ao lado, aguardando 

impacientemente, reclamando e espraguejando se a solução demora ou se não vem do 

jeito que ele deseja. Estamos em que as partes devem ser envolvidas de forma mais 

direta na solução dos conflitos e a mediação contribuirá, em muito, para isso.  

A implementação dessas ideias permitirá um enorme avanço no processo de 

desenvolvimento social do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, levará à intensificação 

de uma preocupação que hoje já ocupa a mente dos juristas.  

Me refiro à necessidade de se pensar um sistema que, ao mesmo tempo em que 

permite e incentiva o uso da mediação, preserva e viabiliza todas as garantias 

constitucionais neste procedimento, tornando-se verdadeiramente equivalente ao 

processo judicial, enquanto forma legítima de solução de conflitos no Estado 

Democrático de Direito. 

Enfim, o desafio, de agora em diante não é mais o de inserir a mediação no 

ordenamento brasileiro, mas sim justificar constitucionalmente esse meio alternativo e 
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velar para que os cidadãos que fazem a opção por utilizar essa via, sejam contemplados 

com um "processo justo". 
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A PRÁTICA DA MEDIAÇÃO EXTRAJUDICIAL EM UMA FAVELA 

CARIOCA: A ALTERNATIVIDADE COMO FORMA DE RESOLUÇÃO 

DE CONFLITOS LOCAIS. 

 

EXTRA-JUDICIAL MEDIATION PRACTICE IN A SLUM IN RIO DE JANEIRO: THE 

ALTERNATIVE AS A FORM OF LOCAL DISPUTE RESOLUTION 

 

Cláudia Franco Corrêa 

 

  

RESUMO 

A proposta de trabalho, tem por objetivo analisar a mediação feita em âmbito extrajudicial, 

especificamente, em Rio das Pedras, favela carioca com quase 80 mil moradores, buscando 

pesquisar, através do método empírico, se tal modalidade mediacional se perfaz como um 

meio alternativo satisfatório de administração de conflitos de moradia, ainda que fora do 

alcance do poder judiciário. Para tanto, se mostra relevante evidenciar a atuação de um 

Núcleo de mediação existente na favela em questão, resultante da parceria entre a Associação 

de Moradores e uma Faculdade de Direito a partir do ano de 2008. O referido Núcleo executa, 

entre alguns mecanismos, a prática da mediação, que atualmente conta com 05 estagiários e 

02 professores de Direito no atendimento aos moradores que chegam a sede da Associação de 

Moradores com conflitos entre seus vizinhos, que são supervisionados por um professor. 

Nesse contexto, a pesquisa atenta para a observação dos manejos executados pelos 

mediadores na possível composição do conflito encaminhado à mediação, como também o 

nível de aceitação dos moradores na prática de tal modalidade de administração de conflito, 

considerando o número de pessoas que retornam para reclamar de acordos não cumpridos.  

PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO; MORADIA; FAVELA 

 

ABSTRACT 
This article has been proposed to analyze extrajudicial mediation specifically in Rio das 

Pedras, a slum located in Rio de Janeiro with over eighty thousand inhabitants, in order to 

research through empirical methods if such mediative form can be sought as an alternative, 

satisfactory way to manage dwelling conflicts even out of the scope of the judiciary power. It 

is therefore relevant to evidence the performance of a mediation center in that slum as a result 

of a partnership between the neighbors' association and a law school from 2008 onwards. That 

center has been performing mediation, amongst other dispute resolution mechanisms, and 

counts with five interns supervised by a professor that assist the inhabitants that have 

contacted the neighbors' association due to disputes involving their neighbors. This research 

has observed how the mediators handle the dispute to be settled by mediation as well as the 

level of acceptance by the neighbors towards this form of resolution, considering the number 

of people that has come back to complain about agreements that have not been complied with.  

KEYWORDS: MEDIATION; DWELLING; SLUMS 

 

 

I – Contextualizando 
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A proposta de trabalho, tem por objetivo analisar a mediação feita em âmbito extrajudicial de 

conflitos de moradias em uma favela carioca, utilizando a experiência adotada na favela de 

Rio das Pedras, situada no Rio de Janeiro, entre os bairros da Barra da Tijuca e Jacarepaguá. 

Aduz ainda a pretensão do presente trabalho perquirir se tal modalidade mediacional se 

consubstancia  como um meio alternativo satisfatório de administração de conflitos, ainda que 

fora do alcance do poder judiciário. 

Para tanto, se mostra relevante evidenciar a atuação de um Núcleo de mediação existente na 

favela em questão, resultante da parceria entre a Associação de Moradores e o curso de 

Direito do Centro Universitário da Cidade do Rio de Janeiro (UNIVERCIDADE), 

denominado de NUMEP (Núcleo de Mediação e  Primeiro Atendimento). 

II. A favela de Rio das Pedras.  

Rio das Pedras localiza-se entre os bairros de Jacarepaguá e Barra da Tijuca. Com acesso pela 

Estrada de Jacarepaguá e pela Estrada Engenheiro Souza Filho, a área é próxima aos bairros 

de Gardênia Azul, Jardim Clarice, Bosque dos Esquilos e a própria Barra da Tijuca.  Possui 

limitação com as margens da Lagoa da Tijuca, tendo como principais marcos geográficos, 

além da referida lagoa, a Pedra da Panela, ao norte; o Morro dos Pinheiros, a nordeste; o 

Morro da Marimbeira, a oeste; e o Morro da Muzema, a sudeste (Cardoso e Araújo, 2006). 

Rio das Pedras usufrui de  uma vasta área plana e uma paisagem de brejos que circunda toda a 

parte baixa da favela próxima à Lagoa da Tijuca, delimitada como área de proteção ambiental, 

comumente assoreada com lançamento de aterros para edificar novas construções irregulares. 

Segundo fontes da Prefeitura do Rio de Janeiro, possui uma área de aproximadamente 

610.587m²
[1]

. A população, de acordo com dados oficiais, aproxima-se a 40 mil moradores
[2]

. 

Todavia, através de uma fonte informal, um funcionário da denominada “gatonet”, pode-se 

contabilizar 80 mil moradores, pois a “empresa” que distribui pontos de transmissão, de 

maneira clandestina, possui aproximadamente 30 mil pontos cadastrados (residências), 

considerando os adimplentes e 10 mil pontos,  considerando os inadimplentes.  Levando em 

conta que cada habitação possui em média três moradores, chega-se ao número sugerido pelo 

informante.  

Seus habitantes, em sua maioria, são nordestinos, o que já foi registrado por Marcelo Burgos e 

outros autores da coletânea que organizou sobre Rio das Pedras (Burgos, 2004). 

  Outro fator destacável em Rio das Pedras é a construção de um ambiente de paz interna nos 

“bairros”  da favela, o que colabora sensivelmente para que o lugar seja uma opção de 

moradia, tornando-se uma escolha para segmentos menos favorecidos da população, que 

querem manter a família e criar os filhos em local seguro. Tudo isso contribui para 

incrementar o crescimento da favela Rio das Pedras. 

Sua história está atrelada ao fim do ciclo econômico local, de produção açucareira, quando a 

Baixada de Jacarepaguá se encontrava entrecortada por várias fazendas. Até meados da 

década de 1960, o entorno da Pedra da Panela, de difícil acesso, apresentava uma modesta 

ocupação, o que incluía alguns barracos ao longo do Rio das Pedras, mais próximos à Estrada 

de Jacarepaguá. Foi justamente nessa área que se estabeleceu o núcleo inicial da favela, na 

margem direita do rio (Cardoso e Araújo, 2006), onde se instalou a primeira rua, denominada 

Rua Velha
[3]

. 
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O crescimento da favela Rio das Pedras é considerado um dos maiores do município do Rio 

de Janeiro, conforme demonstra relatório de evolução da população de favelas na cidade do 

Rio de Janeiro do Instituto Pereira Passos, (César, 2002:6): 

“Entre os dois censos, o Rio ganhou 210 mil novos moradores em aglomerados subnormais. 

Desses, uma terça parte se instalou nas regiões da Barra da Tijuca e Jacarepaguá (que tem 

apenas 12% da população total). O cadastro de favelas indica que combinou-se ali o 

crescimento horizontal e vertical das favelas antigas (com destaque para o Rio das Pedras) 

com o surgimento de novas comunidades, especialmente à custa de áreas de preservação 

ambiental”. 

De acordo com os dados de 2002 do Instituto Pereira Passos
[4]

,  o crescimento é quase 

dividido ao meio: para cada 100 novos moradores da parte urbanizada surgiram 86 moradores 

de favela. Boa parte desse crescimento se deu, e se dá, pela forma vertical; portanto, decorre 

do “direito de laje”. 

O poder político da favela é exercido pela Associação dos Moradores existente desde 1979, 

contando com 15 presidentes até os dias atuais, tendo sua trajetória marcada por  suspeitas de 

atuação como organização criminosa, e alguns de seus presidentes já estiveram  presos por 

tais suspeitas. 

De fato,  a Associação, é reconhecida e legitimada como aquela que exerce o controle local 

com funções similares às do Estado: legisla, executa “serviços públicos” e ainda exerce a 

função judiciária, julgando, conciliando ou mediando os conflitos que lá chegam, ou seja, 

administra os conflitos extrajudicialmente. Exerce, ainda, o poder “policial” através da 

repressão a tudo aquilo que se julga indevido ou “ilícito”. 

Essas feições fazem concluir que além da visão particular da urbe, habitus próprios 

representados nas relações entre os moradores (Bourdieu, 1990) e modus organizandi com 

que gerem relações e conflitos internos, parecem indicar que, especialmente em Rio das 

Pedras, os moradores buscam um espaço público próprio onde não se sentem excluídos, mas 

são parte dele, sonho que, se não é realizado em outras favelas, torna Rio das Pedras um 

exemplar do imaginário social da população dos favelados em geral. 

O poder exercido e estabelecido pela Associação -  com a chancela dos moradores -  se 

instrumentaliza na organização da própria favela, trazendo a redução de riscos de violações 

não só ao patrimônio como à integridade física dos  moradores. Vêe-se, dessa maneira, que a 

troca existente entre os moradores e a Associação se manifesta por  motivos concretos de 

interesses recíprocos que se ajustam e se conciliam.   

Cabe ressaltar que a maior parte dos conflitos levados à Associação são demandas decorrentes 

de acesso à moradia.  Aparecem com versões voltadas para o direito de construir moradias. 

Igualmente, versões conflituosas são referidas à invasão ou ocupação de espaços considerados 

pelos moradores como "públicos", ou seja, de uso da comum. Outras vezes, tais espaços 

ocupados geram conflitos por serem considerados "privados", ou seja, de ocupantes que não 

puderam ainda construir suas casas, mas detêm a "posse" do terreno, ainda sem uso. Além 

disso, estão presentes outros conflitos de vizinhança sobre construções que prejudiquem  a 

ventilação e a luminosidade, em locais públicos ou privados e situações que envolvam 

negociações sobre “laje”, como compra e venda, locação, separação e herança. 
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É justamente dentro desse contexto que funciona o referido Núcleo de Mediação, oriundo, 

como já mencionado, de parceria entre o ente representativo da favela e uma Instituição de 

Ensino Superior. 

III. O Núcleo de Mediação e Primeiro Atendimento (NUMEP) 

O Núcleo de Mediação e Primeiro Atendimento da Univercidade (NUMEP) funciona desde 

2008 na Favela de Rio das Pedras prestando atendimento jurídico gratuito e mediação de 

conflitos extrajudicialmente a população. Trata-se, de experiência inovadora, na condição de 

parceria entre entes privados (Associação de Moradores e Instituição de Ensino) visando 

precipuamente a composição de conflitos de moradias, com destaque para o direito de 

vizinhança, direito de família, contratos e direito sucessório. 

O núcleo atualmente conta com dois professores do Curso de Direito, 05 estagiários da 

graduação em Direito. 

 O núcleo foi implantado no ano de 2008, logo após início da pesquisa de campo realizada na 

favela de Rio das Pedras, por uma professora de direito da Univercidade, na elaboração de sua 

tese de doutorado cujo tema centrava-se no “direito de laje”, modo comum de verticalização 

de moradias em favelas cariocas.   

A instituição de ensino já utilizava as dependências da Associação para oferecer curso 

superior de pedagogia aos moradores da favela. Então, a Associação solicitou colaboração da 

professora-pesquisadora para que implantasse, também nas dependências da sede, um centro 

de atendimento visando à orientação jurídica aos moradores, bem como colaborasse na 

mediação de alguns conflitos, pois a Associação de Moradores, por exercer uma função de 

administradora local de conflitos,  trata diversas contendas que ocorrem na favela. Os 

moradores, antes de procurar o Judiciário (quando procuram), tentam resolver seus conflitos 

na sede da Associação de Moradores 

No caso especifico o atendimento de administração/composição de conflitos implantado em 

Rio das Pedras objetiva o processo mediatório como base, sem, contudo, descartar a 

possibilidade de conciliação. 

A preferência por tal modo de administração de conflito extrajudicial se insere no respeito às 

práticas já encontradas na favela antes da implantação do referido Núcleo, tendo em vista que, 

a própria Associação de Moradores sempre atuou, de alguma maneira, como “órgão 

judicializante”, a medida que, especialmente em Rio das Pedras, os moradores buscam um 

espaço público próprio onde não se sentem excluídos, mas são parte dele. 

Nesse sentido, afirma Cláudia Franco Corrêa (2011:114): 

O poder exercido e estabelecido pela Associação -  com a chancela dos moradores -  se 

instrumentaliza na organização da própria favela, trazendo a redução de riscos de violações 

não só ao patrimônio como à integridade física dos  moradores. Vêe-se, dessa maneira, que a 

troca existente entre os moradores e a Associação se manifesta por  motivos concretos de 

interesses recíprocos que se ajustam e se conciliam.   
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Assim sendo, atuar como mediador, nesse aspecto, diz essencialmente, na instrumentalização 

da negociação entre pessoas em conflito, habilitando-as assumir o controle e a encontrar 

soluções que compatibilizem os interesses e necessidades envolvidos (Azevedo, 2009). 

Nesse aspecto conduz as orientações do CONIMA[5]: 

Mediação é um método pelo qual uma terceira pessoa, imparcial, especialmente formada, 

auxilia as partes a ampliarem a comunicação por meio de uma maior compreensão das raízes 

dos conflitos que se apresentam. A conseqüência da Mediação é a assunção de maior 

responsabilidade das partes na condução de suas vidas, sendo o acordo um dos possíveis 

desdobramentos da Mediação. 

Trata-se de um procedimento voluntário em que um facilitador do diálogo, o mediador, escuta 

as versões de cada parte, faz uma síntese do problema e esclarece os fatos que originaram o 

conflito, identificando os interesses das partes, que podem ou não se encontrar explícitos, 

visando a consecução de um acordo. 

Alguns casos, que serão relatados no presente trabalho, demonstram, na qualidade de 

evidência empírica que, não raro, a composição do conflito se origina da criatividade das 

partes, como os costumes locais, o que vale dizer que as regras locais assumem prevalência 

àquelas existentes no direito posto. Assim sendo, por exemplo, as regras de construção são 

locais  não guardam necessariamente  analogia com as normatizadas pela municipalidade, 

nem com os saberes   consagrados na engenharia ou na arquitetura voltados para construção 

de habitações em áreas oficialmente urbanizadas, nas quais se paga o imposto territorial 

urbano. Obviamente que as regras locais já institucionalizadas localmente é que valem na 

dinâmica das tratativas que visam acordos em detrimento das regras oficiais. 

No contexto de Rio das Pedras, o NUMEP, prioriza, portanto, o valor concedido pelas partes 

dos “direitos” institucionalizados localmente, mesmo que não reconhecidos pelo Direito 

oficial. Essa característica concedeu ao NUMEP, nesses mais de três anos de funcionamento, 

legitimidade entre os moradores através da repercussão positiva dos resultados das mediações 

realizadas, pois para os moradores que já participaram do procedimento a mediação é uma 

possibilidade rápida e segura de resolver os problemas sem ter que levar o conflito à justiça. 

Nas palavras de um morador: “- Aqui eu resolvo o meu problema sem precisar “colocar no 

pau”. Prefiro resolver os meus conflitos fora da justiça, porque é mais fácil e, justiça é para 

bandido.”. 

 Tais falas dos moradores acabam por revelar o sentimento de alijamento ou de não 

reconhecimento como pessoas aptas a tutela do Estado, um status de orfandade cidadã. . 

Outro fato que se revela na interlocução acima mencionada  é a concepção do judiciário não 

como órgão garantidor de direitos, mas   como um entrave a resolução de seus conflitos, 

delimitando, ainda  a sua atuação apenas na função de resolver as questões penais, sem 

esquecer dos entraves existentes ao acesso a justiça, pelo fato de não ter um endereço 

oficialmente reconhecido. 

A inexistência de um endereço formal obstaculariza, portanto, o acesso à justiça, posto que, a 

ausência de comprovantes de residência pode impedir  o ajuizamento de ações, 

inclusive,  através da Defensoria Pública, pois este órgão exige a apresentação do mesmo. 
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Esta ausência, dentre tantas impossibilidades, também gera outros impedimentos, como a 

abertura de crédito e contas bancárias, por exemplo. 

A  Associação de Moradores passou a emitir declarações comprovando a residência, mas 

apenas dos moradores associados, ou seja,  aqueles que contribuem mensalmente. Tal medida 

atenua o problema, contudo exclui a parcela miserável da comunidade que não pode pagar a 

mensalidade. 

 As questões aqui trazidas, fazem demonstrar a dificuldade no acesso  a direitos pelas vias 

oficiais em que os moradores de favelas, como ocorre em Rio das Pedras, possuem, 

ratificando o pensamento de  José Murilo de Carvalho  (2002:214) ao afirmar que o “o acesso 

à justiça é limitado a pequena parcela da população”, enquanto que a maioria da população 

que é pobre não tem condições de fazer valer os seus direitos. 

Assim sendo, a atuação judiciária da Associação, acaba por funcionar, em Rio das Pedras, não 

como uma juridicidade alternativa, secundária, mas principal.  Seus moradores não possuem o 

hábito de procurar o judiciário para dirimir seus conflitos internos; procuram a Associação 

para que, como agente judicializador, promova a administração de seus  conflitos. 

  

A visão marginal imposta constantemente por parte da sociedade aos favelados, o que inclui o 

próprio poder público, faz com que eles não reconheçam nos aparelhamentos públicos a 

competência e a legitimidade para  promover a administração de seus problemas. A síntese é 

simples: por não serem reconhecidos como titulares de direitos que estão na esfera 

institucional formal, pois são ilegais, também não reconhecem nos entes estatais autenticidade 

suficiente para promover soluções adequadas às suas realidades. Compreendem que seus 

conflitos não estão ao alcance do Estado, pois este não concebe suas práticas. Destarte, o 

judiciário não é reconhecido como poder legítimo para solver os conflitos existentes na esfera 

interna da favela (Corrêa, 2011). 

Desta forma, o NUMEP, apesar de não ser um braço da Associação de Moradores, mas pelo 

fato de utilizar sua dependências, bem como pelo respeito as regras locais, se legitima como 

instrumento apto na administração dos conflitos levados até sua esfera de atuação, e vem se 

integrando cada vez mais à realidade da localidade. 

Convém salientar que o Núcleo nunca utilizou de meios de divulgação  que não fossem os 

próprios atendidos que  acabam por recomendar a outros moradores  os serviços prestados 

pelo NUMEP. Assim, comunicação “boca a boca” foi sem dúvida o elemento de relevância na 

publicização do serviço prestado, o que contribuiu na consolidação e legitimidade do NUMEP 

junto a favela no auxílio da composição de conflitos. 

Em termos quantitativos, o NUMEP tem se tornado um meio alternativo satisfatório de 

atendimento que visa esclarecimentos de dúvidas jurídicas, bem como encaminhamento para 

órgãos públicos quanto o assunto trazido necessita da atuação desses órgãos. 

Contabilizando os anos de 2008 até 2010, 1.175 atendimentos foram realizados, com  91 

mediações efetivadas pelo referido Núcleo. 
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Do total de mediações, apenas 04 acordos celebrados aparecem como descumpridos, segundo 

informações prestadas pelos próprios interessados que retornaram ao NUMEP para consultar 

sobre como proceder frente ao descumprimento. 

Os dados do ano de 2011 não foram ainda contabilizados. 

Tais dados revelam, contextualmente, que há uma socialização quanto a prática mediacional, 

conduzindo, de alguma forma a administração  de conflitos locais, o que mitiga, não apenas a 

procura ao judiciário, mas sobremaneira, futuros conflitos, reverberando, dessa forma,  a 

harmonia social.  

Revela ainda, que a exclusão a que são conduzidos, não só na perspectiva da moradia em si, 

mas de outros direitos, como já abordado, faz com que os favelados busquem arranjos 

estruturais internos que permitem mitigar seus próprios conflitos. Para se ter uma idéia o 

censo de 2000 indicou que 1.092.783
[6]

 habitantes vivem em assentamentos urbanos favelados 

no Rio de Janeiro sem receber a proteção jurídica que os Estados da atualidade oferecem ao 

atendimento de necessidades básicas à vida de seus cidadãos. 

Trata-se também de uma lógica que, se imposta a grandes contingentes da população, 

certamente engendrará respostas, sem dúvidas ilegais, mas adotadas em larga escala. 

Mais que isso. Trata-se de atraso que coloca a sociedade brasileira fora da “Era dos Direitos”, 

como diria Bobbio (1992) e fora dos caminhos trilhados pelas sociedades que alcançaram um 

desenvolvimento econômico capitalista de primeira linha, associado à construção de seus 

Estados Democráticos de Direito, fundamentada nas liberdades individuais garantidas aos 

cidadãos igualmente, sem distinção de credo religioso, ideologia política, raça ou classe e sem 

restrições de direitos básicos entre seus cidadãos. 

  

IV.  A Prática da Mediação Extrajudicial – Análise de Casos.   

Retornando ao objeto deste artigo, destaca-se que a maioria das mediações realizadas pelo 

NUMEP versa sobre conflitos de Moradia. 

Isso se inicia da seguinte maneira: 

O morador com algum problema com outro  morador, procura a sede da Associação de 

Moradores para tentar uma “solução” para  problema, sendo  encaminhado  ao NUMEP ou se 

dirige diretamente ao mesmo  para um primeiro atendimento, onde será feito uma triagem 

prévia, o que consiste basicamente em ouvir o problema gerador da demanda do respectivo 

morador. 

Logo após  é explicado sobre a possibilidade de convidar a outra parte para tentar 

pacificamente compor a demanda levada ao Núcleo. 

Em caso de concordância, a própria parte reclamente levará um convite para que a outra 

compareça em dia e hora marcada. O Correio não circula pela favela. 
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Comparecendo as partes na hora  e dia que foram agendados, é explicado como será o 

procedimento daquele momento em diante. Assim, a partir desse passo, o mediador 

(estagiário ou professor) interfere o mínimo possível, apenas conduzindo que os próprios 

moradores tragam à mesa de mediação as opções possíveis para pacificar aquele conflito. 

 Os mediadores não possuem compromisso em resolver o problema, mas sim em ver o 

problema resolvido, e para que isto ocorra deve-se sempre buscar a satisfação de ambas as 

partes. 

Desta forma, o mediador, através da facilitação do diálogo, tem como função não apenas 

auxiliar as partes a obtenção de um acordo, mas zelar pela aplicabilidade do conteúdo dos 

acordos. 

Como procedimento voluntário, o mediador não pode interferir na decisão de aceitar ou não o 

acordo formulado entre as partes, a interferência somente é possível quando o acordo possa de 

alguma forma advir de algum tipo de coação, o que se antagoniza com próprio sentido da 

mediação. 

Outra obrigação do mediador é impedir, sempre que possível, a ocorrência de vícios de 

consentimento das partes envolvidas e de acordos premidos de má-fé. Verificada a ocorrência 

ou tentativa de elaboração de acordos com essas máculas, o mediador deve advertir as partes 

sobre esses vícios explicando as consequências e a possibilidade de encerramento do 

procedimento diante a insistência na condução viciosa da resolução do problema. 

Como exemplo das explicitações aqui desenvolvidas, citaremos alguns casos que demonstram 

como se realiza as praticas mediacionais em Rio das Pedras: 

Caso 1: 

Morador reclama de  uma infiltração supostamente originada do apartamento situado acima 

do seu que estava destruindo os seus bens e provocando prejuízos a sua saúde e a de sua 

família. 

Enviado o convite a outra parte, que compareceu ao NUMEP com certa irritação, alegando 

que chegaria atrasada ao trabalho. Contudo, ao dialogar com a mesma  foi percebido que seu 

mal estar estava na dificuldade de “resolver” o problema com o vizinho, o que gerava intensas 

discussões públicas (na rua).  

Iniciada a mediação cada uma das partes narrou a sua versão do problema, um 

morador  afirmava que o vazamento vinha da quitinete de cima e o outro afirmava que o 

vazamento não vinha da sua quitinete. 

Depois de quase uma hora de discussão intensa, o mediador conseguiu,  aos poucos, viabilizar 

o diálogo, o que possibilita que cada parte ouça a proposta da outra parte. 

 No caso concreto, após algumas propostas ficou estabelecido que um morador se 

comprometeria a procurar o suposto vazamento e se o problema fosse encontrado em sua 

casa, arcaria com todas as despesas de mão-de-obra e material de construção. Entretanto, se o 

vazamento não fosse de sua quitinete as despesas de mão-de-obra e material de construção 

seria do outro morador. Também acordaram que  ambos teriam o direito de fiscalizar a obra. 
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A mediação foi um sucesso e as partes saíram com o seu Termo de Mediação nas mãos e 

retornaram ao NUMEP algum tempo depois para informar que o problema havia sido 

solucionado. 

Caso 2: 

Uma mulher procurou o NUMEP alegando que havia perdido a sua intimidade em virtude da 

construção de uma janela na direção da sua e que os vizinhos ficavam olhando para dentro da 

sua casa. 

Tal reclamação em uma favela é no mínimo intrigante, tendo em vista que, por força da 

proximidade das construções, o direito de privacidade é um tanto quanto mitigado, pelas 

razões mais que óbvias. Contudo, a moradora  insistia que o seu vizinho devia reconhecer esse 

direito e fechar a janela, mesmo que fosse necessário o ajuizamento de uma ação. Mas será 

que o juiz no julgamento de uma lide de direito de vizinhança poderia aplicar uma medida 

coercitiva dentro de uma comunidade em que a “rua” tem a largura de um metro e meio? Para 

esse caso o desfecho judicial poderia não satisfazer a nenhuma das partes. 

No dia marcado para a mediação compareceu o “dono” do imóvel que supostamente invadira 

a privacidade da moradora afirmando que estava construindo uma casa para morar e que não 

poderia fechar a janela, “pois era o único local possível para a entrada de ventilação no 

imóvel”. 

Após o relato do morador, foi observado pelo mediador que, na realidade, ambos estavam 

com o mesmo problema, pois a janela de um violava a privacidade do outro.  

No desenvolvimento do diálogo as partes passaram a tentar, por si, a solução viável do 

problema, que iniciou com a proposta de colocação de persianas até a instalação de toldo fixo 

de telha na janela do segundo andar utilizada para a ventilação, no comprimento de 0,80 cm e 

com ângulo de 45°, na janela cujas medidas seriam de 0,80 cm X 0,80 cm, sendo que 

os  custos seriam divididos igualmente (pro rata)e que a moradora também teria que construir 

um toldo na sua janela  quando tivesse condições financeiras. 

Por fim, nota-se que, sobretudo, o referido Núcleo apresenta-se como um rico laboratório de 

aprendizado da realidade, demonstrando que as favelas cariocas não são apenas locus de 

moradias de pobres, mas conglomerados organizados que exibem um modo de vida e 

reprodução social típicos nem sempre reconhecido por camadas sociais que desenvolveram 

trajetórias históricas distintas do típico morador de favelas na atualidade. 

Compreende-se ainda a necessidade  de elastecimento das sensibilidades jurídicas no âmbito 

da formação do profissional do Direito, seja no campo de sua operacionalidade, como no 

campo de desenvolvimento de sua pesquisa. O Direito não pode ficar a parte do fato, da 

realidade, que prima face, deve ser seu local  privilegiado de atenção e formação. 

Nessa concepção há alargamento do conceito de acesso justiça, posto que, não se coaduna 

apenas um único sentido de acessibilidade que se componha apenas de acesso ao sistema 

judiciário, e, assim, imprimir a “justiça” apenas  como meio exclusivo de administração de 

conflitos. 
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Deve-se, portanto,  observar as concepções de Cappelletti, no “enfoque do acesso à justiça”, 

direcionado diretamente com os métodos alternativos de solução de conflitos, ao salientar 

que, em certos momentos, são inadequados os tipos ordinários de procedimento de 

administração de conflitos 

Pontua-se, assim,  que os meios alternativos não só levam em consideração o excesso de 

causas no sistema, que ocasiona demora na solução dos litígios, como também a insatisfação 

da sociedade que não reconhece o teor da solução adotada, além de não compreendê-la, em 

muitos casos,  adequada às suas realidades. 
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[1] FONTE: Rede Habitat – Estudo de Caso - coordenada pelo Observatório Ippur/UFRJ-

Fase. 

[2] O censo de 2000, do IPP, afirma que, em Rio das Pedras, a população concentrava, à 

época, em torno de 39.862 moradores. 

[3] Nesse sentido também ver BURGOS (2004). 

[4] O Instituto Pereira Passos (IPP) é uma autarquia vinculada à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento do município do Rio de Janeiro. Dentre suas atribuições destacam-

se:  elaboração, planejamento e coordenação das diretrizes estratégicas para o 

desenvolvimento econômico; - implantação de projetos  estratégicos da prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro; - produção de informações estatísticas, geográficas e cartográficas da 

cidade do Rio de Janeiro. 

  

[5] Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem. 

  

[6]Fonte: IBGE 
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ARBITRAGEM DE LITÍGIOS INTERNACIONAIS ENVOLVENDO 

ENTES PÚBLICOS 

 

ARBITRATION OF INTERNATIONAL DISPUTES INVOLVING PUBLIC ENTITIES 

 

Jeane Santos Bernardino Fernandes 

 

  

RESUMO 

O texto apresentado se funda na averiguação dos métodos passíveis de utilização sempre que 

sobrevierem diferendos no cumprimento espontâneo de contratos administrativos de âmbito 

internacional. Por força da esfera híbrida dali decorrentes, impõe-se temperança no socorro a 

mecanismos alternativos de resolução da contenda. A análise se presta à defesa da via arbitral 

ao deslinde dos litígios havidos na consecução contratos administrativos internacionais. O 

ponto nodal a ser enfrentado erige-se na resistência da doutrina tradicional à aceitação da 

arbitragem internacional para o escopo pretendido, ao fundamento de afronta à imunidade de 

jurisdição e às fixações normativas do ordenamento vigente. Insta trazer à colação a 

percepção internacionalista da arbitragem administrativa para que o debate no cenário 

nacional se amolde à conjuntura atual. 

PALAVRAS-CHAVE: ARBITRAGEM INTERNACIONAL; CONTRATOS 

ADMINISTRATIVOS; IMUNIDADE DE JURISDIÇÃO 

 

ABSTRACT 
The text presented is based on investigation of methods in use, when disputes that transpire in 

spontaneous compliance of administrative contracts with international scope. Under the ball 

away resulting hybrid, it must be temperance in the rescue mechanisms for alternative dispute 

resolution. The analysis lends itself to the defense of arbitration in disputes made on the 

demarcation of achieving international government contracts. The key point to be faced builds 

on the traditional doctrine of resistance to the acceptance of international arbitration for the 

intended scope, the grounds of sovereign immunity affront to anchorages and normative legal 

ruling. Calls to bring to the fore the international perception of administrative arbitration for 

the debate on the national scene will conform to the current situation.  

KEYWORDS: INTERNATIONAL ARBITRATION; CONTRACT ADMINISTRATION; 

IMMUNITY JURISDICTION 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

Os povos, impávidos, observam o despontar de um novo tempo, apreendendo as 

novidades e as transformações com uma mescla de excitação e receio.  

  

11475



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Paradoxalmente, diante dessa admirável nova realidade, a certeza surge como um 

antídoto à insegurança proveniente das constantes alterações, gerando uma subliminar 

rejeição a tudo que se diferencie dos modelos dominantes.  

  

O Direito e os institutos jurídicos não escapam desta constatação, e, marcadamente, o 

instituto arbitral se depara com o desafio da busca de aceitação pela doutrina administrativista 

tradicional no que se relaciona à resolução de litígios administrativos internacionais.   

  

O gigantismo do tema da arbitragem, e em especial da arbitragem administrativa, 

tem propiciado a produção de vasta e densa consolidação bibliográfica, tendo os 

doutrinadores se debruçado sobre a matéria em prol da sedimentação dos pilares do instituto. 

  

Este ensaio pretende discernir as correntes apresentadas pela doutrina clássica e a 

revisitação recentemente operada por uma linha renovatória que intenta prestigiar o instituto 

arbitral à luz dos anseios internacionais de agilização procedimental, visando à apropriação 

dos métodos não-estatais para dirimir conflitos, para, finalmente, responder à inquietante 

indagação que evoca a possibilidade dos litígios internacionais provenientes de relações entre 

o setor público e os particulares serem resolvidos por arbitragem. 

  

Para tanto, a presente pesquisa, a princípio, projeta a conceituação de arbitragem 

internacional e a explanação do cenário mundial em que o instituto se encontra encartado. Em 

continuidade, expõe as principais razões de sustentação da admissão e do rechace à 

arbitragem administrativa internacional. 

  

  

CONCEITUAÇÃO DE ARBITRAGEM INTERNACIONAL E O CENÁRIO 

MUNDIAL EM QUE ELA SE PROJETA 

  

Entende-se o instituto da Arbitragem como “meio privado e alternativo de solução de 

conflitos referentes aos direitos patrimoniais disponíveis através do árbitro, normalmente um 

especialista na matéria controvertida, que apresentará uma sentença arbitral”. Nesta linha de 

raciocínio, é possível afirmar, ainda, que: 
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A arbitragem é a instituição pela qual as pessoas capazes de contratar 

confiam a árbitros, por elas indicados ou não, o julgamento de seus litígios relativos 

a direitos transigíveis. Esta definição põe em relevo que a arbitragem é uma especial 

modalidade de resolução de conflitos; pode ser convencionada por pessoas capazes, 

físicas ou jurídicas; os árbitros são juízes indicados pelas partes, ou consentidos por 

elas por indicação de terceiros, ou nomeados pelo juiz, se houver ação de instituição 

judicial de arbitragem; na arbitragem existe o „julgamento‟ de um litígio por uma 

„sentença‟ com força de coisa julgada. 
  

A este respeito elucida Carmona que a natureza impositiva da solução arbitral, 

entendida como meio heterocompositivo de solução de controvérsias a diferencia e a afasta da 

conciliação e da mediação, estas duas últimas percebidas como mecanismos autocompositivos 

de solução de litígios. 

  

Costumeiramente a arbitragem é conceituada como instrumento alternativo de 

resolução de controvérsias, por meio do qual os interessados alcançam dirimir seus conflitos 

em esfera alheia ao âmbito judicial. 

  

As ponderações distintivas da arbitragem interna e internacional se operam pela 

consolidação doutrinária, ante a ausência desta identificação na estrutura legal e por força da 

imprecisão das potenciais referências internacionais de diferenciação, também grifadas por 

Guido Soares: 

  
A estrutura legal que governa a arbitragem comercial internacional tem 

sido significativamente acrodinâmica e harmoniosa na direção de grande autonomia 

do processo. 
É sabido que nosso ordenamento interno ignora a arbitragem 

internacional. Nem na lei de arbitragem privada, nem na lei processual encontramos 

a mínima referência aos critérios para diferenciar a arbitragem ou a sentença 

nacional com internacionalidade. 
  

Há que se sublinhar que a presente análise não abordará a Arbitragem Internacional 

respaldada no Direito Internacional Público. 

  

Cediço que se destaca entre os métodos heterocompositivos a Arbitragem de âmbito 

Internacional, por ser um mecanismo de resolução de litígios amplamente utilizado em 

contratos comerciais de pálio transnacional. 
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O constante convívio comercial entre os países inviabiliza a manutenção de práticas 

isolacionistas, assim, seja movidos pela satisfação de necessidades básicas, supérfluas ou por 

mera demonstração de status, seja por predisposição à mercancia, a participação no cenário 

internacional é imanente à condição estatal.  

  

Cabe, pois, ressaltar a abordagem que será adotada neste ensaio: considera-se que 

vigora o sistema econômico aberto, e nesse diapasão, relações com outros países e com os 

particulares daqueles são prementes a todos aqueles que interagem no comércio internacional. 

  

Em tempos regidos pelas leis de mercado e pelo desenvolvimento constante da 

tecnologia, há a crescente integração e interdependência entre os Estados, admitidos como 

sujeitos da vida internacional, e nesta mesma esteira são partícipes das relações internacionais 

as empresas e os indivíduos, sobretudo pelo prisma comercial.  

  

Eventos como a acelerada efetivação da mundialização da economia, a consagração de 

mecanismos de desconcentração do aparato estatal, ademais, a internacionalização do Estado, 

a desterritorialização da produção e sua fragmentação, enfim, o advento abrupto do 

desenvolvimento atual do sistema capitalista, com suas rupturas jurídico-institucionais, 

acabou provocando uma progressiva deterioração dos sistemas normativos nacionais, erigido 

nas estruturas organizacionistas do Estado Liberal do século XIX.  

  

Em observância ao atual período de transição capitalista – focalizando o vertiginoso 

crescimento dos mercados mundiais e o pujante afloramento de sistemas transnacionais–, 

constata-se o decréscimo do protagonismo do Estado, não mais evidenciado como unidade 

estanque de produção e de aplicação do direito, e a promoção de novas instâncias de 

articulação política e jurídica, frutos da efervescência conjuntural citada.  

  

A somatória das circunstâncias narradas fomenta ocorrências paradoxais. Sublinha-se: 
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Diferentemente do que uma visão apressada da mundialização pode fazer crer, o 

mundo vive um momento de afirmação dos interesses nacionais provocada 

justamente pelo acirramento da concorrência entre nações que a internacionalização 

capitalista gerou. Essa realidade repõe com uma força ainda maior a necessidade do 

uso do Estado por parte dos capitais nacionais que tenham a pretensão de ampliar 

seu espaço na cena mundial.  

  

Destarte, as circunstâncias fáticas globais apontam para a certeza de que “a 

emergência do nacionalismo parece ser a característica mais marcante deste 

começo de século e está reorientando a mudança de desenho da ordem 

internacional do presente”.    

  

Há quem sustente, em razão desta tendência, que ainda impera no ordenamento 

jurídico brasileiro certo repúdio à via arbitral, fruto da demanda de protagonismo do Poder 

Judiciário e da histórica perda de popularidade da arbitragem em solo pátrio, no entanto, 

como relembra Arnoldo Wald, “no campo internacional, a arbitragem adquire maior 

intensidade com a globalização da economia, ensejando, cada vez mais, a aplicação do direito 

estrangeiro – pouco conhecido pelos nossos magistrados – dos tratados bilaterais e 

multilaterais e da lex mercatoria, considerada uma espécie de direito comercial comum das 

nações civilizadas”.  

  

Em verdade, ante a percepção dessa aceitação mundial do instituto, “as arbitragens 

comerciais internacionais, hoje, assim como as internas, são bem recebidas em nosso 

ordenamento jurídico”. 

  

O Brasil deve optar pela efetiva assunção dessa nova realidade, se apropriando das 

recentes conquistas legislativas e jurisprudenciais acerca da matéria, para promover a 

necessária complementação do modus operandi dos órgãos judiciários para resolução de 

pendências intersubjetivas internacionais, como preceitua José Arnaldo da Fonseca: 
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[...] a Lei 9.307/1996, a Convenção de Nova York, de que o Brasil é 

signatário, a decisão do Colendo STF, sinalizando a sua constitucionalidade - cabe, 

nessa linha, envidar-se esforços para retrair a cultura tradicional entre órgãos do 

Poder Judiciário, de que a jurisdição é una e privativa. 
Repise-se: instaurada a arbitragem, exaure-se a competência do juízo 

estatal. 
Podem conviver as duas jurisdições? Sim, desde que cada uma atue em 

dada fase e em certo momento, porquanto "são complementares no limite de suas 

competências". O exercício dessas competências é que não pode ser concomitante, 

vale dizer, a presença de uma afasta a da outra. [...] Sob esse aspecto é que se diz 

que se complementam. 
  

Manifesta-se, assim, a necessidade de caracterização do que vem a ser a arbitragem 

internacional em matéria administrativa, sobre o tópico em referência, discorre Agustín 

Gordillo: 

  

Como ocurre en toda materia de derecho, hay precedentes para todos los 

gustos: desde quienes han considerado que el arbitraje era internacional cuando 

resultaba aplicable la ley internacional y no local, siguiendo por el criterio de que El 

contrato se ejecutara en el extranjero, o que pusiera en juego los intereses Del 

comercio internacional, etc. 
  

  

A ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA EM ÂMBITO INTERNACIONAL 

  

De posse da definição da arbitragem comercial internacional, que em nada se 

diferencia do contexto geral para fins administrativos, convém ressaltar como se tem operado 

a institucionalização arbitral, relembrando, pois, que se destacarão visões do problema pela 

ótica do direito local, antes que se pretenda uma construção universalizada de direito 

internacional. 

  

Com efeito, a arbitragem com o Estado como parte constitui muito mais uma 

exceção do que uma regra em termos internacionais, e não se tem alcançado generalizar tal 

possibilidade nos ordenamentos jurídicos.  

  

Nos âmbitos nacionais, quando o Estado atua como mediador ou coloca à disposição 

dos particulares mecanismos extrajudiciais ou não contenciosos a questão muda de figura, 

sobrevindo mesmo reais incentivos à apropriação dos métodos não-judiciais, todavia, o ente 
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estatal, escudado na doutrina e nos Tribunais locais, não concebe a utilização da arbitragem 

como alternativa à justiça ao se intentar dirimir as contendas contra a Administração Pública: 

  

Existen temas de derecho en los cuales la cultura jurídica tradicional 

ejerce gran influencia y sobrevive a los cambios normativos. [...] [M]uchos tratados 

que admiten el arbitraje internacional en los conflictos con la administración, pero 

hay una tradición normativa local, muy arraigada, contraria al arbitraje. En todo el 

mundo y también entre nosotros se declama acerca de la necesidad de promover 

medios alternativos de resolución de conflictos, el principal de los cuales es el 

arbitraje: pero cuando llega el momento de utilizarlo, la sociedad reacciona con 

inusitada prevención o timidez, y subsisten impertérritos los mecanismos 

tradicionales con sus conocidos defectos. Pero esta contradicción interna no puede 

ser llevada exitosamente al plano internacional, como es obvio. 
Todo esto es, como se advierte fácilmente, una fuente de problemas que 

ingenuamente podremos creer encontrarnos en condiciones de superar en el plano 

interno por el mero voluntarismo estatal de otro cambio más de normas o de 

jurisprudencia, pero que nos resultarán insuperables en el plano internacional. 
  

Nesse diapasão, reafirma Cláudio Vianna de Lima que é admissível clausular 

arbitragem nos contratos administrativos, nomeadamente por força de disposições de direito 

privado, oportunidade em que se remete ao próprio direito internacional público que procedeu 

à recepção das normas sobre os meio pacíficos de solução de conflitos de interesses, 

incluindo-se, neste rol, a arbitragem, e, com maior acerto, a arbitragem administrativa. 

  

No que concerne às peculiaridades de enfrentamento do Direito Brasileiro à questão 

da institucionalização da arbitragem administrativa internacional, Maristela Basso relembra 

que “mesmo previsto, em nossa legislação, desde 1850, [o direito arbitral] não teve o 

desenvolvimento merecido, haja vista as inúmeras imposições legais, não somente quanto às 

condições de validade do laudo arbitral, como de sua execução”. 

  

Para reafirmar o alegado, à voga as considerações de João Bosco Lee que patenteiam 

decorrer a reticência narrada de uma tendência regional, pois “se a faculdade de se submeter à 

arbitragem de pessoas jurídicas de direito público é reconhecida por alguns direitos, as 

legislações dos países do Mercosul [sic], contrariamente, proíbem o Estado de celebrar uma 

convenção de arbitragem. Na realidade, a faculdade do Estado e das entidades públicas de se 

submeter à arbitragem é cercada por determinadas restrições”. 

  

Inicialmente, importa rememorar que nas arbitragens internacionais mistas, quais 

sejam, naquelas em que uma das partes é pessoa de direito público, o Estado ou elementos da 
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Administração Pública Direta e Indireta, e a outra parte é de direito privado, o particular, logo, 

estranhas à zona de atuação de Direito Internacional Público, o procedimento é conduzido nos 

moldes da arbitragem comercial internacional privada. 

  

Até o desenvolvimento de teorias renovatórias acerca do tema, a problematização 

maior na consagração da arbitragem privada em questões de Estado se expunha no entrave da 

imunidade de jurisdição: 

  

Segundo o conceito de imunidade de jurisdição, o Estado não pode ser 

julgado por qualquer tribunal estrangeiro quanto a atos de império, em defesa de sua 

soberania, em contraposição à possibilidade de julgamento de um Estado por outro 

ou por um Tribunal Internacional, quando o tema se refere a atos de gestão. Importa 

destacar que não é de hoje a flexibilização desse conceito, fenômeno que nos 

permite hoje afirmar ser entendimento consolidado dos nossos tribunais não haver 

imunidade, por exemplo, em casos trabalhistas, dentre outros. 
  

Em reforço ao que fora sustentado até o momento, grifa José Carlos de Magalhães: 

  

Outra disposição relevante nos contratos com o Estado [...] é a cláusula de 

arbitragem, pela qual as controvérsias derivadas do contrato são resolvidas fora do 

quadro jurisdicional do próprio Estado e decididas por um tribunal arbitral. Trata-se 

de mecanismo de solução de litígios que assegura ao contratante privado foro 

imparcial para examinar pretensões sobre o contrato. Um dos pontos polêmicos que 

essa cláusula desperta é o entendimento de que, aceitando-a, o Estado renuncia à 

imunidade de jurisdição, sempre que a arbitragem se realize no território de outro 

país. 
  

Importa trazer a tona os impedimentos narrados em apontamentos doutrinários conservadores 

que tentam elidir a possibilidade de dirimir os litígios administrativos pela via arbitral, 

constatações erroneamente sustentadas, porquanto desde que a imunidade de jurisdição foi 

relativizada por previsão judicial não merecem prosperar restrições de tal ordem: 

  

Nesses casos, tratando-se de relação travada entre Estado e particular, a submissão 

da controvérsia à apreciação de Estado estrangeiro esbarra em dois grandes 

obstáculos (ou em um obstáculo com duas projeções distintas): a imunidade de 

jurisdição e a imunidade de execução de um Estado em face do Poder Judiciário de 

outro. 
Diante do desenvolvimento cada vez mais intenso das relações comerciais 

envolvendo Estados e particulares, foi necessário submeter a profunda revisão o 

tradicional princípio da imunidade de jurisdição. A vigência de um preceito rígido 

de imunidade associada à figura do Estado empresário tornava extremamente 
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inseguras as relações comerciais. De nada servia a previsão da arbitragem para a 

solução dos litígios diante da recusa do Estado em submeter-se ao procedimento 

arbitral ou em acatar a decisão proferida pelo tribunal arbitral. 
Daí a importância da tendência, consolidada em grande parte dos países de common 

law, naqueles do bloco continental europeu e, mais recentemente, também no Brasil 

e nos demais Estados da América Latina, de restringir o princípio da imunidade de 

jurisdição e de execução, possibilitando a discussão no Judiciário local entre 

particular e Estado estrangeiro e, em última hipótese, a execução da sentença 

arbitral.  
  

Para alguns, “o Estado, ao celebrar uma convenção arbitral, estaria renunciando às 

suas imunidades de jurisdição (e quiçá de execução)” . Neste giro, “estando a arbitragem 

privada internacional sempre sujeita a determinada ordem jurídica nacional, ao aquiescer na 

realização de procedimento arbitral fora de seu território, o Estado estar-se-ia submetendo às 

leis do Estado onde se desenvolve a arbitragem ou daquele competente para aplicar as suas 

leis ao processo arbitral.” 

  

Para Arnoldo Wald não se justifica a alegação da necessidade de renúncia à imunidade de 

jurisdição, impressão também sustentada por José Carlos de Magalhães, ao defender que "a 

jurisdição criada pela convenção arbitral é de natureza privada e não pública, e é a essa 

jurisdição que se subordina o Estado, voluntariamente, sem renunciar à imunidade de que 

goza relativamente à jurisdição de outros Estados." 

 

Subjaz das considerações anteriormente tecidas, nomeadamente quanto ao caso 

brasileiro, teorias colidentes acerca da arbitragem internacional em questões de Estado, 

quando percebidas lato sensu, ou seja, observada sob a feição das contratações da 

Administração Pública de âmbito internacional. 

  

Acrescente-se ao referido cenário uma sucessão de boicotes à fluidificação de 

conceitos estratificados do direito administrativo, circunstâncias que produziram, em um 

primeiro momento, óbices quase intransponíveis à Arbitragem Comercial Internacional 

envolvendo os entes públicos brasileiros. 

  

Entretanto, o estreitamento de contatos com países que recepcionaram a arbitragem, 

como um método alternativo adequado à resolução de litígios que envolvessem direitos 
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disponíveis da Administração Pública, oportunizou uma reabertura ao instituto na legislação 

nacional.  

  

Em recente matéria divulgada em periódico de circulação nacional, foram aventados 

os motivos para a ascensão da Arbitragem Comercial Internacional envolvendo entes públicos 

no Brasil, sendo possível ressaltar o reaquecimento do mercado mundial no pós-crise 2008, e 

em razão da demanda de obras de engenharia de curto prazo: 

  

O expressivo crescimento do instituto da arbitragem, nos últimos anos, é atribuído a 

dois fatores, além do congestionamento dos tribunais: O primeiro foi a crise 

econômica mundial de 2007 e 2008, quando as grandes empresas passaram a 

discutir com instituições financeiras critérios e regras para o ressarcimento dos 

prejuízos causados por operações com derivativos. O segundo fator foi a escolha do 

Brasil como sede da Copa do Mundo, em 2014, e dos Jogos Olímpicos, em 2016. 

Como os dois eventos exigirão muitas obras de engenharia em curto prazo de tempo 

e o Brasil ainda não tem tradição em matéria de Parcerias Público-Privadas, as 

empresas do setor de construção civil incluíram cláusulas de arbitragem nos 

contratos.  

  

Os avanços ora narrados não impediram que sobre o ponto de vista jurídico ainda 

pendam algumas incompreensões ou estranhamentos derivados da pluralidade legislativa, do 

acanhamento brasileiro ante às inovações surgidas e da reticência doutrinária e jurisprudencial 

ao deslinde do tema, sustentadas que estão em um conservadorismo estarrecedor. 

  

Desde o início de vigência da Lei 9703/96, com a multiplicação das arbitragens tanto 

nacionais quanto internacionais, o temário difundiu-se pela Academia e pela práxis, e, desde 

então, “desapareceram os preconceitos do passado e o entusiasmo pela arbitragem mobilizou 

professores e advogados, fazendo até com que proliferassem as Câmaras de Arbitragem”.  

  

A viragem no posicionamento de prestou para que se consolidasse a aproximação 

como o fenômeno havido no cenário internacional, uma vez que o dinamismo cobrado pela 

globalização fez despontar a arbitragem como mecanismo profícuo e ineliminável, com 

substancial incremento de seu uso na solução de entrechoques havidos em contratos 

internacionais: 
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No âmbito internacional ou na resolução de conflitos nos contratos 

internacionais, efetivamente, encontra-se um vetor orientado, firmemente, há 

décadas, para a escolha da arbitragem. É que, nesses casos, a comunidade 

internacional de negócios, por aspectos práticos e culturais, envolvendo, inclusive, a 

neutralização da influência de foros regionais, apresenta uma marcada preferência 

pela solução arbitral, utilizada em cerca de 80% ou mais das questões deles 

originárias. 
  

Como salientado anteriormente “as grandes questões sobre os contratos entre Estado 

e empresa privada estrangeira versavam, sobretudo, na assimetria entre as partes. Procurava-

se, pelo contrato, eliminar, ou, pelo menos, reduzir os efeitos desse fator, por meio de 

cláusulas que assegurassem manutenção da relação contratual tal como ajustada e um sistema 

de solução de controvérsias fora dos quadros do Estado-parte”. 

  

A título de ilustração, traz-se à colação a contribuição de Myriam Salcedo, que 

aponta para as razões da adoção da arbitragem em sede administrativa, e os 

prodígios da opção pela via alternativa: 

  

Gracias a las ventajas atribuidas al arbitraje en derecho privado, la pregunta de su 

efectividad en materia de derecho publico ha sido planteada, especialmente en 

materia de contratos concluidos por la administración pública. Esto responde no sólo 

a la congestión de los despachos judiciales, sino también a la participación, cada vez 

más frecuente, de ciertas personas públicas en relaciones económicas del Estado, de 

los particulares en las funciones públicas, de la rapidez del arbitraje, de la 

especialización de los árbitros; así como, de la importância de garantizar la 

neutralidad del juzgamento en los contratos internacionales donde el Estado es parte. 

  

Atento a tais considerações, é possível destacar que “a arbitragem vem constituindo 

fenômeno de grande importância e de originalidade fecunda para as relações econômicas 

tanto nacionais como internacionais”: 

  

Além disso, cada vez mais, prevalece, nas arbitragens realizadas no 

Brasil, uma visão mais internacionalizada do litígio, tanto no que tange à condução 

do procedimento arbitral quanto em relação ao direito aplicável ao mérito, de forma 

que, qualquer que seja a lei nacional eleita pelas partes, a mesma sofre influência do 

direito internacional e do direito comparado, por meio da doutrina, da legislação e, 

até mesmo, da jurisprudência, arbitral ou estatal. 
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Oportuno salientar que “é natural que se espere de um processo de mundialização da 

economia, das novas tecnologias e do incremento da informação um efeito de grandes 

dimensões no interior dos Estados e também de sua órbita extraterritorial”, por óbvio que 

diante de inovações tão dinâmicas e multifacetadas o conteúdo do Direito Administrativo não 

poderia permanecer impenetrável às modificações suscitadas pela agilidade de resolução 

proposta pela justiça privada em âmbito internacional. 

  

Dando seguimento à discussão da admissibilidade da Arbitragem Internacional em 

contratos administrativos, aponta Leon Frejda Szklarowsky que: 

  

É indiscutível a exigência de inovações e superação de arcaicas fórmulas, 

em um universo que se transforma, a cada segundo, e não é mais o mesmo de há 

poucos anos, devendo amoldar-se aos novos tempos, em que os negócios e as 

transações se realizam em frações de segundos, concretizando, na prática e 

naturalmente, o princípio basilar da Carta da ONU que, no art. 1º, 3, proclama a 

cooperação internacional, para resolver os problemas internacionais de caráter 

econômico, social, cultural ou humanitário, de cujo Organismo o Brasil faz parte. 
  

Considerando, assim, a internacionalização do direito, fenômeno de que não escapa o 

Direito Administrativo, assiste-se à gradual e irreversível “desterritorialização crescente das 

relações administrativas estatais se projetando para fora do Estado Nacional, ao mesmo tempo 

em que se torna mais conectado com outros sistemas ao nível global, se projetando para novos 

desafios ao estudo do Direito Administrativo.” 

  

Reportando-se ao que fora destacado alhures, a almejada e indispensável interação 

entre o Direito Processual Civil, o Direito Administrativo e Direito Internacional Privado, 

oportuniza releituras de institutos cristalizados pelos ramos referidos, não se podendo 

descurar da representatividade dos mecanismos alternativos de resolução de conflitos. 

  

Ante uma incontornável ambiência facilitadora de renovações, simplifica-se a 

elucidação das inegáveis vantagens de assimilação dos mecanismos hábeis a debelar conflitos 

de cunho administrativo interno, e de órbita transnacional, pela utilização da 

heterocomposição privada colocada à disposição dos entes públicos.  
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A par das contínuas transformações do Estado e dos efeitos reflexivos do direito 

interno, não se tira de questão a necessidade de abertura ao que para os tradicionalistas pode 

parecer inusitado ou inconcebível. 

  

  

RAZÕES DA (IN)ADMISSÃO À ARBITRAGEM ADMINISTRATIVA 

INTERNACIONAL 

  

Agregando-se às orientações coligidas a percepção do direito internacional privado 

do instituto, o presente estudo ambiciona alinhavar a conciliação e até a possível síntese do 

entendimento das escolas dos processualistas, dos administrativistas e dos internacionalistas, 

destacando a interface entre elas e a utilização da arbitragem, ante a posição titubeante da 

jurisprudência e da doutrina sobre o tema em análise, por refutar a percepção da via arbitral 

como produção normativa de cunho participativo. 

  

Nesse giro, Leon Frejda Szklarowsky sintetiza a celeuma proclamando as vantagens 

de adesão à arbitragem internacional por entes públicos, e trazendo esclarecimentos sobre a 

mescla antagônica operada pela doutrina e jurisprudência: 

  

O Direito Comercial é, por excelência, dinâmico e consuetudinário. 

Também o é o Direito Internacional Público. A sociedade deve afeiçoar-se a este 

novo mundo de gigantescas e rápidas mutações. [...]  
O Brasil, de há muito, prevê em seu ordenamento jurídico o desfecho de 

conflitos através da arbitragem, um dos mais antigos e eficazes instrumentos 

utilizados pelo homem, seja para dirimir disputas internacionais, como para dirimir 

questões de direito privado, especialmente de direito comercial. [...] 
A Constituição vigente expressamente manifesta sua adesão aos Tratados 

Internacionais de que o País seja parte (art. 5º, § 2º) e não se incompatibiliza com o 

juízo arbitral. [...]  
Não obstante, com relação à arbitragem de conflitos, quando presente a 

Administração Pública, surgem algumas dúvidas, porque os bens públicos são 

indisponíveis. A jurisprudência já se tem pronunciado a respeito. 
  

Trata-se de inequívoca confusão ou embaralhamento conceitual antever que a 

utilização da Arbitragem Internacional resta vedada por afronta ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público: 
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Várias vezes, durante a execução do contrato administrativo, deparamo-

nos com problemas que nem sempre as partes têm condições de solucionar 

prontamente. Tanto podem ser questões de ordem técnica, administrativa ou 

financeira. Por isto, em muitos contratos administrativos, hoje, encontramos a 

existência de uma cláusula prevendo a: “solução de conflitos ou disputas ou ainda do 

processo amigável de solução das divergências contratuais”. 
Esta cláusula visa proceder de maneira ágil e eficaz à solução de conflitos 

que apareçam durante a execução do contrato. Deve estar já prevista na minuta do 

futuro contrato que obrigatoriamente incorpora o edital licitatório que deu origem ao 

contrato. 
Em nenhum momento, com a inclusão de cláusula de solução amigável 

de conflitos, olvida-se do princípio da indisponibilidade do interesse público. Muito 

ao contrário, ele se faz presente quando o administrador público na iminência de um 

conflito contratual o resolve tendo por balizas os princípios da economicidade, da 

razoabilidade, da motivação e principalmente da continuidade do serviço público, 

que vem a ser: resolver motivadamente o problema contratual da maneira mais 

econômica, sem deixar que os serviços públicos prestados à comunidade tenham 

qualquer solução de continuidade. 
  

Como clarifica Maria D‟Assunção C. Menezello, a suposta incompatibilidade de 

efetivação de procedimentos afetos à via arbitral internacional consagra “a aparência de um 

possível conflito entre o Direito Interno e o Internacional, [todavia] não quebra a unidade do 

sistema jurídico; ao contrário, leva o intérprete da norma a buscar o encontro de uma 

conciliação fundamentado em primeiro plano na Teoria do Consentimento das Nações”. 

  

À luz de tais circunstâncias, desde uma perspectiva de mitigação dos desacertos ou 

das limitações da atividade jurisdicional tradicional, a Arbitragem Internacional surge como 

via alternativa à inoperância, ao despreparo da judicatura, ou simplesmente à impossibilidade 

de julgamento, ante as eventuais controvérsias acerca da competência para deslinde da 

questão. 

  

De sorte a evitar entendimentos díspares pela percepção do intérprete, de há muito, 

Leon Frejda Szklarowsky recomendou a inclusão de dispositivo legal para evitar juízos de 

inadmissão da via arbitral internacional:  

  

[...] Encaminhamos a S. Exª o doutor Marco Maciel, autor do projeto de 

lei que se transformou na Lei nº 9.307, e ao professor Gilmar Ferreira Mendes, 

proposta visando acrescentar à Medida Provisória nº 1.531, reeditada mensalmente, 

que altera a Lei nº 8.666/93, sobre normas para licitação e contratos da 

Administração Pública, uma disposição semelhante à já existente na Lei nº 8.987, de 

13 de fevereiro de 1995, que trata do regime de permissão e concessão do Serviço 

Público (art. 23, XV), autorizando expressamente a solução das divergências 

contratuais e no âmbito das licitações, de forma amigável, através da arbitragem. 
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Este dispositivo, norma geral, poderá estar contido no § 4º do art. 3º. Este parágrafo 

fora vetado pelo Presidente da República e encontra-se ocioso, in verbis: “O art. 3º 

da Lei nº 8.666/93 fica acrescido do § 4º: „No âmbito das licitações e nos contratos 

celebrados pela Administração Pública com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive 

aquelas domiciliadas no estrangeiro, as divergências contratuais e sobre o certame 

licitatório poderão ser solucionadas, de forma amigável, por meio da arbitragem, 

contando com a presença de representante do contratante – Poder Público – e desde 

que prevista, no edital e no contrato‟”. 

  

Enquanto não avança a proposição de lege ferenda, perduram embates quanto à 

aceitação da arbitragem em litígios administrativos, ao sabor de uma maior 

tendência à recusa de sua admissão. 

  

A rejeição categórica se funda em ocorrências patológicas. A despeito de se 

apresentar como entusiasta da utilização da via arbitral, Marçal Justen Filho grifa a 

inadmissão da utilização dos atributos usuais da arbitragem comercial internacional 

para debelar crises nos contratos administrativos celebrados no Brasil com 

argumentos assaz intrigantes: 

  

No âmbito das contratações privadas brasileiras, tem-se adotado a arbitragem 

internacional, realizada no estrangeiro e em língua inglesa. O resultado prático 

atinge as raias do surreal. Advogados que não conhecem sequer o português 

defendem teses sobre o direito brasileiro perante árbitros que jamais estiveram no 

Brasil. […] Surgem situações disparatadas, tal como o testemunho sobre o direito 

brasileiro, em que especialistas nacionais tentam explicar aos árbitros a nossa 

realidade jurídica. Como decorrência, são produzidas decisões esdrúxulas, que 

infringem a natureza própria do direito brasileiro. […] 

Por tudo isso, não se pode admitir que a arbitragem seja conduzida no estrangeiro 

por árbitros que nem sequer conhecem a língua portuguesa e não têm o menor 

conhecimento do direito brasileiro.  

  

Conquanto a respeitável opinião do doutrinador referido não possa ser simplesmente 

combatida sem maiores embasamentos, é oportuno destacar que se desenha nos planos 

nacional e internacional privado uma linha doutrinária que eufemiza aquele tradicional 

cortante discurso de refute à via arbitral, por visualizar a possibilidade da arbitragem 
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internacional nos moldes que reputar conveniente na consagração do que se denomina 

arbitrabilidade subjetiva, ou seja, o patentear da capacidade da Administração Pública direta 

e indireta recorrer à arbitragem, apontamentos que, diversamente do que foi alardeado, 

asseguram inexistir “extrema nocividade” na generalização da prática arbitral internacional. 

  

Insta grifar que mesmo a percepção mais libertária dos processualistas incentivadores 

da Arbitragem proclama o desacerto da atribuição do deslinde de casos que envolvam 

interesses da Administração Pública a árbitros estrangeiros: 

  

Por outro lado, numerosos são os árbitros estrangeiros que aplicam o 

nosso direito em arbitragens, embora desconheçam totalmente a nossa legislação e o 

contexto econômico e social do nosso país, o que também não se justifica, nem se 

explica. 
A recente legislação referente às concessões e às PPPs admite a solução 

arbitral, desde que realizado o processo no Brasil, em português e de acordo com a 

lei brasileira. Essa restrição, embora criticada por alguns, parece-nos perfeitamente 

legítima e louvável. Mais contestáveis talvez seriam as decisões arbitrais de árbitros 

estrangeiros que aplicam o direito brasileiro sem ter acesso ao mesmo, 

desconhecendo a jurisprudência dos nossos tribunais
-
. 

  

A despeito de serem bastante razoáveis e ponderadas as considerações externadas, e 

visionarem o incremento da arbitragem local, pensa-se que em uma ambiência favorecedora 

ao instituto arbitral, a faculdade de atuação de árbitros estrangeiros e o suplante à necessidade 

de uso do vernáculo não pode ser simplesmente ignorada: 

  

Merece registros a exigência de ser conduzido o processo arbitral e 

elaborado o laudo em português. Se as partes não cumprem este requisito, o laudo 

será eventualmente anulado pela jurisdição brasileira, e ainda assim poderá ser 

executado em outros países. Outro problema inerente a esta exigência é que, dentro 

da comunidade arbitral, não muitos profissionais ou acadêmicos falam fluentemente 

português, ou pelo menos bem o suficiente para ouvir os argumentos minutar uma 

sentença em Português. Dos mais de 500 membros do Instituto Internacional de 

Arbitragem (IAI), apenas 11 membros falam português fluentemente. Além disso, 

desses 11 membros, cinco são brasileiros. Como cidadãos brasileiros não são 

susceptíveis de serem considerados elegíveis como presidente do tribunal arbitral ou 

como único árbitro indicado em demandas de interesses de nacionais, entre os 

potenciais árbitros não-brasileiros, resta às partes num processo de arbitragem 

firmado nos termos da Lei de Parcerias Público-Privadas instituídas pela legislação 

de 2004, uma quantidade muito pequena de 6 (seis) potenciais árbitros "neutros" 

para suas disputas, o que é lamentável sobre todos os aspectos. 
  

11490



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Entende-se, pois, que a opção eleita pelo legislador infraconstitucional, ao limitar a 

via arbitral ao processamento no Brasil, e à obrigatória utilização do vernáculo, olvida 

injustificadamente a autonomia das partes, sobremaneira a possibilidade dos pactuantes 

elegerem foro diverso, procedendo, ainda, o refute à incidência de legislação aplicável diversa 

da brasileira, sói como ocorre nos contratos submetidos a foro estrangeiro ou à arbitragem 

comercial internacional, e não obrigatoriamente à jurisdição brasileira, como resta autorizado 

nos art. 9º, §§ 1º e 2º, e 12, § 1º, da LICC; art. 2º, § 1º, da Lei nº 9.307/96 e o art. 89 do CPC, 

ademais, consolidado referido entendimento pela consagração sumular.  

  

Em breve escorço é possível anotar que, historicamente, desde o advento do Decreto 

nº 15.783/22, subsiste a tradição de predispor cláusula que eleja o foro da sede da 

Administração. Mencionada fixação foi repetida no antigo estatuto jurídico das licitações e 

contratos administrativos de obras, serviços, compras, alienações, concessões e locações no 

âmbito da Administração Federal - Decreto-lei nº 2300/86 -, e revisitada na Lei 8666/93, 

conquanto tenha atenuado o discurso enfático com a ressalva ao permissivo do § 6º Art. 32 do 

diploma em referência. No respeitante ao tema sublinhado quadra delinear o que segue: 

  

Portanto, esse diploma em vigor restringe a solução de qualquer litígio ao 

foro da sede da Administração, pelo que se pode concluir serem inválidas, em tais 

contratos, as cláusulas de eleição de foro estrangeiro. Note-se que o dispositivo em 

questão traduz um comando positivo (exigindo claramente a eleição do foro da sede 

da Administração), e não negativo (proibindo a eleição de foro estrangeiro). Assim, 

com base nessa Lei é possível chegar-se a uma conclusão e a um questionamento: 

nos contratos administrativos, como regra geral, não se admite eleição de foro 

estrangeiro e a aceitação da cláusula compromissória é duvidosa. 
  

É possível levantar, ainda, a questão da constitucionalidade da restrição promovida. 

Apura-se da inteligência do § 2º do Art. 109 da CF/88, que, ao menos nos contratos operados 

com a União, tal restrição ao particular afigura-se descabida. A este respeito salienta Marçal 

Justen Filho: 

  

Não é constitucional, porém, restringir a amplitude da regra do art. 109, § 

2º, da CF/88, que assegura a faculdade do particular escolher o foro para litigar com 

a União.  
Admite-se a ausência da cláusula de eleição de jurisdição brasileira na 

hipótese do art. 32, § 6º. [...] A exigência de cláusula de eleição de jurisdição, em 

tais casos, representaria sério empecilho possibilidade absoluta de contratação. 

Nesses casos e ainda que não haja explícita autorização legislativa, afigura-se 

cabível afastar a aplicação da imposição ora examinada. 
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Cabe aos operadores jurídicos o aprimoramento institucional, seja pela criação, seja 

pelo desenvolvimento de mecanismos adequados à manutenção da ordem nas relações 

domésticas e internacionais, rememorando a imperiosa preservação dos direitos e garantias 

fundamentais dos cidadãos e das economias locais, sem que suplante o intento de obtenção do 

maior desenvolvimento sustentável aos países.  

  

Sob este viés, não se pode desatentar ao fato de que as entidades públicas, no cenário 

internacional, devem ser concebidas como operadores econômicos idênticos aos entes 

privados, players que se submetem às práticas usuais do comércio internacional.    

  

Nesse diapasão, Maristela Basso define como benéfico o tratamento oportunizado à 

arbitragem comercial internacional pela Lei 9307/96, por ter abolido quanto a essa espécie as 

expressões cláusula arbitral e compromisso arbitral, consagrando o termo convenção de 

arbitragem, bem assim, por ter definitivamente extirpado a descabida necessidade de duplo 

grau de jurisdição, incumbindo ao Superior Tribunal de Justiça, desde a Reforma do 

Judiciário operada pela Emenda Complementar nº 45/2004, a exclusiva competência para 

homologar os laudos arbitrais, restando, assim, tão-somente, que os operadores jurídicos 

procedam a uma leitura exegética menos rigorista à conquista alcançada pela fixação 

normativa.  

  

De outro giro, no que atenta à opção pela arbitragem em litígios administrativos, 

como se consagra no artigo que regula a resolução de controvérsias nos contratos derivados 

de Licitações Internacionais, na Lei de Concessões e a Lei de Parceria Público-Privada, a 

legislação foi eminentemente conservadora, quase que impedindo a utilização de juízos 

privados internacionais.  

  

Conclui-se pelo necessário aumento e difusão dos diversos mecanismos 

alternativos (mais adequados ou propícios) de solução de litígios, principalmente a 

arbitragem, ao se atentar para contratos administrativos que envolvam pessoas 

jurídicas estrangeiras, ou, a critério, por oportunidade e conveniência, em 

contratações em âmbito nacional, em face dos custos e maior possibilidade de 
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aplicação em vários setores da Administração Pública, sobremaneira na atuação das 

empresas públicas, das sociedades de economia mista e de suas subsidiárias. 

  

Ademais, considerando a função corretiva e complementar do direito internacional 

sobre o direito nacional observada nas arbitragens mistas, cresce em importância a corrente de 

pensamento que propugna a desnacionalização ou a internacionalização da arbitragem 

internacional mista em solo pátrio, sobremaneira ao rememorar que a Lei 9307/96 não define, 

tampouco faz qualquer referência à arbitragem comercial internacional. 

  

Fato é que a ordem jurídica nacional não pode restar ensimesmada em 

conservadorismo extremado, inviabilizando a aplicação da via arbitral. Não 

exorbita cogitar uma substancial reformulação na concepção de resolução de 

contendas deflagradas no âmbito dos contratos administrativos, ainda que tal 

formulação derive de formulação de lege ferenda, a teor do Projeto de Lei que 

autoriza o emprego da arbitragem para solução de conflitos, pela inclusão do § 5º, 

art. 40 na Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8666/93). 

  

Convém atentar que o Brasil precisa urgentemente impedir que a utilização de 

escudos ideológicos obste o desenvolvimento ansiado pela coletividade: 

  
Pretende o País, de forma anacrônica, buscar nos mercados externos a 

necessária cooperação econômica para que se mantenha como um dos agentes 

atuantes no processo de intensificação do comércio internacional, quando, interna e 

externamente, obstaculiza o pleno desenvolvimento do procedimento arbitral que, se 

admitido, traria a segurança e confiança nas suas relações transnacionais, ainda mais 

quando se sabe que as legislações dos países mais industrializados reconhecem e 

acolhem essa moderna solução.  
  

Reafirma-se que “a questão, todavia, ainda não está isenta de reticências. Sustenta-se que, 

possuindo o Estado um Poder Judiciário, somente este é que poderia decidir questões 
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envolvendo-o, sobretudo quando se trata de matéria de direito administrativo ou relativa à 

prestação de serviços públicos”. 

  

No que concerne à atuação das Cortes, percebe-se que efetivamente os Tribunais 

“começam a ser provocados para resolver as questões oriundas dessa nova arbitragem, usual 

em contratos internacionais de maior vulto e complexidade, mas não excluída de outras 

transações, de menor significância econômica”.   

  

É possível, ainda, aventar que “no Brasil, a Lei n° 8.666, de 1993, embora não proíba 

expressamente a cláusula arbitral nos contratos administrativos, contém disposição que 

encerra dúvida sobre se há ou não proibição da inclusão dessa cláusula nos contratos em que o 

Estado é parte”. 

  

Para que se extraia o “amoldamento jurisdicional da Lei 9307/96”, a ressonância e os 

ajustes às inúmeras situações derivadas de indistintos casos concretos, imperioso que se opere 

uma mínima concentração nas decisões judiciais que evocam a interpretação da Lei Arbitral e 

a legislação pátria autorizadora de sua utilização em contratações públicas, de modo a traçar 

os contornos, as abrangências, o perfil das decisões, e, ainda, as modulações empreendidas 

para encartar situações-limite de ausência de fixação normativa.  

  

Os avanços proclamados no entendimento jurisprudencial e doutrinário acerca da admissão da 

aplicação do instituto arbitral em contratos públicos, ainda que se trate de arbitragem 

comercial internacional, são impositivos, e devem se consubstanciar “a fim de se soltar de 

uma vez por todas as amarras que até o advento da Lei 9.307/96 colocavam o sistema 

arbitral brasileiro em posição de quase total inércia”. 

  

Deve-se ter em mente que é sustentável a utilização de mecanismos simplificados, 

eficientes, modernos e ágeis, restando, pois, a íntima expectativa de que progressos 

legislativos, e arejamentos doutrinários e jurisprudenciais sobrevenham, o que sem 
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páreo de dúvida será um elogiável incremento às tacanhas feições da arbitragem 

comercial internacional em contratos públicos em terrae brasilis. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

A análise operada nesta sede intentou promover a conceituação da arbitragem, e a 

diagramação do cenário internacional que propicia a sua adoção. 

  

O ensaio averiguou os métodos passíveis de utilização sempre que sobrevierem 

diferendos no cumprimento espontâneo de contratos administrativos de âmbito internacional.  

  

Resta destacar que, por força da esfera híbrida dali decorrentes, impõe-se temperança 

no socorro a mecanismos alternativos de resolução da contenda.  

  

O ponto nodal enfrentado transita na resistência da doutrina tradicional à aceitação 

da arbitragem internacional para o escopo pretendido, ao fundamento de afronta à imunidade 

de jurisdição e às fixações normativas do ordenamento vigente.  Nesta ordem, o estudo 

defende a utilização da via arbitral ao deslinde dos litígios havidos na consecução contratos 

administrativos internacionais. 

  

Enfim, a pretensão desta observação é vislumbrar, sinteticamente, como a legislação, 

a doutrina e os Tribunais pátrios têm se portado diante desta nova demanda de atuação, e 

quais têm sido os resultados nas apreciações que possam indicar o já afirmado aclaramento de 

convicções anteriormente encasteladas em uma roupagem anacrônica do instituto arbitral para 

uma abertura espontânea e producente.  

  

Importante evidência das considerações jurisprudenciais, e do relativo 

amadurecimento dos tribunais pátrios deve ser salientada, pois, em relação aos demais países 

da América Latina, vislumbra-se, simultânea ou sucessivamente, progressos e retrocessos na 

forma de assimilação do instituto arbitral, malgrado o Brasil tenha “construído uma 

jurisprudência mansa e pacífica na matéria arbitral nos últimos 10 (dez) anos”-, ao menos no 

que se relaciona com os comandos decisórios das Cortes Superiores: 
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É perceptível que “a análise dos casos que surgiram e das soluções que lhes foram dadas, 

[surge como meio] útil e proveitoso, [que] permit[e] o diagnóstico e a terapia para as 

eventuais situações confusas e até teratológicas que a vida dos negócios apresenta no século 

XXI, exigindo soluções fecundas e criativas tanto dos advogados e dos árbitros, como do 

Poder Judiciário”. 

  

À guisa de conclusão, percebe-se que o Brasil, por sua produção legislativa, jurisprudencial e 

acadêmica,  não pode restar ensimesmado em orientações obsoletas, devendo assumir as 

dimensões da contemporaneidade, para proclamar os patentes benefícios que a arbitragem 

internacional pode trazer ao deslinde de contratos administrativos de cunho internacional. 
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Resumo: O estudo em questão aborda a possibilidade de utilização da arbitragem em matéria 

tributária, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, mostrando, em primeiro lugar, a sua 

total harmonia com os princípios que balizam a atuação de toda a Administração Pública, 

passando, posteriormente, à análise da Administração Tributária, provando ser possível a 

instituição do juízo arbitral para solucionar litígio tributário. Mais do que uma faculdade, a 

desjudicialização da cobrança de tributos se faz necessária, na medida em que a morosidade 

da execução fiscal implica em prejuízos não só aos contribuintes, que são obrigados a 

conviver com as lesões por ela causadas, como também à Administração Tributária, que deixa 

de arrecadar uma grande quantia de recursos, em virtude do formalismo exacerbado e do 

excesso de instrumentos protelatórios conferidos àqueles que não desejam cumprir fielmente 

suas obrigações tributárias. Dessa forma, o trabalho procura afastar qualquer dúvida referente 

à arbitralidade subjetiva da Administração Tributária, bem como à arbitralidade objetiva dos 

litígios relativos ao crédito tributário, com o intuito de legitimar a arbitragem como alternativa 

ao processo judicial, capaz de propiciar, em última análise, maior eficiência na arrecadação 

dos tributos e aumento do cumprimento voluntário das obrigações tributárias. 

Palavras – chave: Administração Pública. Arbitragem em matéria tributária. Cobrança de 

tributos. Desjudicialização. Arbitralidade. Crédito tributário.  

 

Abstract: This study deals with the possibility of arbitration in tax matters, under Brazilian 

laws, showing first its harmony with the principles that guide the actions of the Public 

Administration, moving later to the analysis of the Tax Administration, proving to be possible 

the achievement of arbitration to resolve tax disputes. More than a faculty, the resolution 

outside the court is necessary, because the length of tax foreclosure results in damage not only 

to taxpayers who are forced to live together with the injuries it causes, but also to the Tax 

11507



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Administration that fails raising a large amount of resources, because the exacerbated 

formalism and the excess of procrastinating instruments given to those who do not wish to 

faithfully fulfill their tax obligations. Therefore, the study tries to dispel any doubt concerning 

the arbitration possibilities that involve Tax Administration and tax litigation, in order to 

legitimize the arbitration as an alternative to judicial proceedings, able to provide, ultimately, 

efficiency in collection of taxes, beyond to increase voluntary compliance with tax 

obligations. 

Keywords: Public Administration. Arbitration in tax matters. Tax collections. Arbitration. 

Tax credit. Tax litigation. 

 

Introdução 

 

Uma das muitas polêmicas que giram em torno da arbitragem no direito brasileiro diz 

respeito à sua utilização pela Administração Pública. Em linhas gerais, a seqüência de 

argumentos conflitantes tem origem nas características do regime jurídico-administrativo, 

pautado, sobretudo, pelos institutos da supremacia do interesse público e da sua 

indisponibilidade. Sendo assim, uma análise despretensiosa resulta na conclusão da 

impossibilidade de utilização da arbitragem pela Administração.  

Ora, sendo aquele um mecanismo privado de resolução de litígios, um campo em que 

há o predomínio da igualdade, seria incompatível sua aplicação pela Administração na 

resolução de conflitos com os particulares, haja vista sua superioridade nas relações com os 

administrados, justificada pela qualidade de promotora do interesse público.  

Incompatibilidade esta que se evidenciaria ainda mais quando o assunto é a 

Administração Tributária, visto que o Estado, nesta competência, é dotado de prerrogativas 

com a finalidade de promover o constrangimento sobre o patrimônio particular. Este é o 

argumento que se pretende afastar no raciocínio ora apresentado.  

Destarte, um estudo aprofundado sobre o assunto permite a conclusão de que, para o 

Estado, os benefícios resultantes da arbitragem têm o condão de conferi-la maior 

legitimidade, em face da observância dos princípios aplicáveis à Administração Pública, 

sobretudo aquele relativo à eficiência administrativa. 

Por conseqüência, esta é uma situação que se estende, também, à Administração 

Tributária, por meio de uma melhora no sistema de arrecadação dos tributos. Nesse sentido 

Rodrigo Pereira de Mello construiu seu pensamento: 

A Administração Pública, da qual a Administração Tributária é parte 

integrante, sim deve atuar tendo permanentemente em vista, ao lado de 
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outros valores e objetivos [...] o princípio da eficiência administrativa. E esta 

eficiência, aplicada à execução do seu objetivo precípuo – [...] a promoção 

da arrecadação de recursos tributários –, impõe [...] uma atuação 
personalizada e diferenciada, atenta à construção de soluções que viabilizem 

a recuperação, como efetivos contribuintes, destes sujeitos passivos como 

partícipes efetivos na concretização daquele objetivo primaz da própria 

Administração tributária.
1
 

 

Ademais, antes de se defender a adoção da arbitragem por parte da Administração 

Tributária (espécie), faz-se mister o esclarecimento acerca da total harmonia desse mecanismo 

de resolução extrajudicial de litígios com a Administração Pública (gênero), para, depois 

disso, firmar-se, em linhas gerais, a aplicabilidade e os limites da arbitragem em matéria 

tributária, passando à análise de sua qualidade de alternativa à morosidade do processo de 

execução fiscal.  

 

1. A harmonia principiológica da relação arbitragem – Administração Pública. 

 

Bem se sabe que quando o assunto é Administração Pública os princípios ganham 

notada importância. Isso porque não há qualquer código – equivalente ao Código Civil, p. ex. 

– que reúna as principais disposições acerca de sua atuação. O conjunto de leis esparsas, 

portanto, deve ser interpretado seguindo o norte principiológico básico da Administração 

Pública. 

Destarte, em matéria de juízo arbitral não seria diferente. Ademais, nada melhor do 

que legitimá-lo sob o argumento dos princípios administrativos, ponto de partida da 

sistemática do direito administrativo. 

Nesse sentido, traz-se uma análise geral dos princípios que vêm assumindo grande 

importância no regime jurídico-administrativo: (i) a supremacia do interesse público sobre o 

privado; (ii) a indisponibilidade do interesse público – dois princípios tidos como 

fundamentais do aludido regime; (iii) o princípio da legalidade, basilar do Estado de Direito, 

contemporâneo ao nascimento do direito administrativo; e (iv) o princípio da eficiência, o 

mais recente princípio da função administrativa.  

 

1.1. Princípios fundamentais do regime jurídico-administrativo.  

 

Não obstante a maioria da doutrina administrativa afirmar a inexistência de 

hierarquia entre princípios, Celso Antônio Bandeira de Mello elege dois como fundamentais 

                                                

1 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação Tributária, introdução à Justiça Fiscal Consensual. Belo Horizonte: 

Fórum. 2010. p. 19. 
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do regime jurídico-administrativo, a saber: supremacia do interesse público sobre o privado e 

indisponibilidade dos interesses públicos
2
.  

Como se pode notar, o interesse público para a Administração é tão importante que a 

sua presença é percebida nos dois princípios fundamentais que balizam a sua atuação. 

Portanto, entender melhor o seu conteúdo significa entender melhor a atuação administrativa. 

Inexiste construção mais completa do que aquela elaborada por Celso Antônio 

Bandeira de Mello sobre o interesse público, para quem o seu entendimento deve ser 

desvencilhado da noção de que tal interesse é exclusivamente do Estado. Isso porque ele 

corresponde ao conjunto de interesses dos indivíduos enquanto participantes do Estado, em 

outras palavras, à dimensão pública dos interesses individuais. Destarte, inexiste coincidência 

necessária entre interesse público e interesse do Estado
3
. 

Nesse sentido, percebe-se o desmembramento do interesse público em outros dois: os 

interesses públicos propriamente ditos e os interesses secundários do Estado. A existência 

desses se deve ao fato de o Estado, por ser uma pessoa jurídica inserida em um plano de 

concorrência com demais sujeitos de direito, deter interesses que lhe são particulares, não 

pertencentes à categoria dos interesses públicos propriamente ditos. São interesses individuais 

do Estado, concebidos, contudo, para a realização daqueles.  

Ressalte-se, portanto, que os interesses secundários do Estado só podem ser por ele 

buscados e alcançados quando coincidentes com os interesses públicos propriamente ditos. 

Isso se deve ao seu caráter instrumental, de meio para a consecução de interesses públicos 

primários
4
.  

Por sua vez, os interesses públicos propriamente ditos são aqueles que recebem tal 

qualificação pela Constituição. A partir dela, o Estado, primeiramente por intermédio dos 

órgãos legislativos e posteriormente dos órgãos administrativos, também determina o 

conteúdo do interesse público. Dessa forma, do ponto de vista jurídico, o interesse público 

propriamente dito é a solução adotada pela Constituição ou pelas leis editadas em consonância 

com suas diretrizes
5
. Concluindo-se, eles são interesses da coletividade como um todo.  

                                                

2 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2010. p. 
55.  
3 Idem, p. 65. 
4 Idem, p 65-66. O aludido autor abarca, inclusive, uma exemplificação de busca indevida de interesse secundário do Estado, 
desvinculada do interesse público propriamente dito, relativo à Administração Tributária, afirmando que “enquanto mera 
subjetivação de interesses, à moda de qualquer sujeito, o Estado poderia ter interesse em tributar desmesuradamente os 
administrados, que assim enriqueceria o Erário, conquanto empobrecesse a Sociedade” (Idem, p. 66).  
5 Idem, p. 68. 
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Entendida a noção de interesse público, pode-se relacioná-la a uma classificação 

básica das atividades estatais, constituindo, assim, a arbitralidade subjetiva do Estado que se 

pretende demonstrar. 

Viu-se que o Estado é dotado de interesse secundário, como qualquer pessoa jurídica. 

Ao atuar sob tal qualidade, ele executa atividades-meio, de caráter instrumental, visto que a 

consecução dos interesses secundários deve estar diretamente vinculada à concretização de 

interesse público propriamente dito, esse, por sua vez, compreendido no exercício das 

atividades-fim do Estado. 

Portanto, em linhas gerais, pode-se traçar relação entre interesse secundário – 

atividades-meio e interesse público propriamente dito – atividades-fim
6
.  

Pela sua natureza, não resta qualquer dúvida acerca da aplicação da arbitragem nas 

relações em que figure como objeto interesse secundário do Estado. Tal constatação pode ser 

explicada pelo fato de esse estruturar-se a partir da utilização de agentes e recursos materiais 

necessários ao implemento de todas as suas atribuições principais. Sem tal atividade 

secundária, relacionada, aqui, com interesses secundários do Estado, o mesmo não poderia 

funcionar.  

Dessa forma, para o exercício de suas competências, definidas como necessidades da 

coletividade a que deve atender, o Estado precisa de agentes e meios materiais que serão 

imprescindíveis para cumprir as finalidades públicas
7
. 

Tais funções, por serem de interesse secundário, são realizadas pelo Estado – 

conforme já dito anteriormente – como se esse fosse uma pessoa jurídica no meio de outros 

sujeitos de direito. 

Ora, tanto o Estado quanto o particular adquirem imóveis, contratam serviços, 

realizam seleções para a composição de seu quadro de pessoal e efetuam atividades voltadas à 

arrecadação de recursos financeiros necessários para o exercício de suas funções. Dessa 

forma, assim como o particular, o Estado, ao exercer atividade secundária, também é dotado 

de arbitralidade subjetiva, podendo, assim, submeter-se ao juízo arbitral.  

                                                

6 Ressalte-se que essa relação está sendo elaborada em linhas gerais, sem o devido detalhamento que se faz necessário para 
uma análise profunda a seu respeito, não devendo ser levada ao caráter absoluto, servindo-se apenas para o objetivo de se 

justificar a arbitralidade subjetiva do Estado. Por exemplo, a doutrina administrativista costuma inserir, no bojo das 
atividades-fim do Estado, a intervenção na propriedade privada. Entretanto, percebe-se seu caráter de atividade instrumental, 
exercida para manter em funcionamento a estrutura do Estado, permitindo a concretização de interesses públicos 
propriamente ditos. Ora, não é atividade essencial, portanto relacionada diretamente à consecução de interesses públicos 
primários, a sua intervenção na propriedade privada. Pelo contrário, esta só se faz necessária quando servir de instrumento 
para a realização de interesse pertencente à coletividade. Dessa forma, nota-se a inserção, a partir da classificação proposta, 
da mesma ação do Estado tanto no campo das atividades-fim quanto no campo das atividades-meio. 
7 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2010. p. 

59. 
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Quanto ao interesse público propriamente dito, embora não esteja envolvido 

diretamente com o objeto principal do estudo, visto que o crédito tributário engloba o 

interesse secundário – conforme se demonstrará – deve-se entendê-lo como o interesse 

resultante do conjunto de interesses que os indivíduos pessoalmente têm quando analisados 

em sua qualidade de membros da sociedade
8
. 

Por estar o interesse público enraizado na correta aplicação da lei, existem várias 

situações que, para sua consecução, é necessário julgar contra a Administração. Não há 

dúvidas, portanto, ser recomendável que, havendo dissenso em relação jurídica que posicione 

o Estado em um dos pólos da relação, seja o litígio resolvido pela via mais rápida, mais 

técnica e menos onerosa, evitando-se procrastinação indesejável
9
.  

Entretanto, a atuação da Administração não se desenvolve arbitrariamente, 

carregando consigo uma série de limitações, decorrentes, em grande medida, de dispositivos 

legais. 

Pois bem, a principal lei autorizadora – e ao mesmo tempo limitadora – da utilização 

da arbitragem pela Administração (conforme se demonstrará posteriormente) restringe a 

arbitralidade objetiva dos litígios a questões relativas a direito patrimonial disponível. 

Um direito, segundo o professor Carlos Alberto Carmona, é qualificado como 

disponível nos casos em que 

ele pode ser ou não exercido livremente pelo seu titular, sem que haja 
norma cogente impondo o cumprimento do preceito, sob pena de nulidade 

ou anulabilidade do ato praticado com sua infringência. Assim, são 

disponíveis [...] aqueles bens que podem ser livremente alienados ou 

negociados, por encontrarem-se desembaraçados, tendo o alienante plena 
capacidade jurídica para tanto.

10
 

 

Dessa forma, são arbitráveis as causas que tratem de matérias para as quais o Estado 

não crie reserva específica em virtude da proteção dos interesses fundamentais da 

coletividade, e desde que as partes possam livremente dispor sobre o bem objeto do litígio
11

. 

Portanto, não há espaço para a arbitragem nos casos que envolvam interesse público 

propriamente dito, que não se constituem direitos patrimoniais, que o Estado possa dispor. 

Pelo contrário, por diversas vezes a aferição econômica é relativizada frente às necessidades 

dos indivíduos analisados em sua qualidade de partícipes da sociedade
12

. 

                                                

8 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit. p. 61. 
9 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e processo: um comentário à Lei nº 9.307/96. 3. ed. São Paulo: Atlas. 2009. p. 
49-50.  
10 Idem, p. 38. 
11 Idem, p. 39. 
12 Exemplo disso é a prestação, pelo Estado, do serviço público – portanto, atividade-fim, impregnada de interesse público 

propriamente dito – relativo à saúde. Por diversas vezes o Poder Público vê-se em situações em que o alto custo do dispêndio 
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Por outro lado, conforme já dito anteriormente sob outra perspectiva, os interesses 

secundários do Estado enquadram-se perfeitamente nos casos de direito patrimonial 

disponível. Assim, são dotados de arbitralidade objetiva.  

A partir dessa vinculação existente entre a arbitragem e o interesse público, resta 

fácil o desenvolvimento de uma relação daquela com os dois princípios fundamentais da 

Administração Pública. 

Ora, se o interesse público é supremo, é imposição incessante para o Estado realizar 

atividades que visem a concretizá-lo. Inclusive em virtude da supremacia do interesse da 

coletividade. 

Nesse sentido, o Estado goza de posição privilegiada, de superioridade em face dos 

demais sujeitos de direito. Isso tem como decorrência a chamada verticalidade nas relações 

entre a Administração e os particulares, que, para alguns, constituiria óbice à utilização da 

arbitragem. Entretanto, tal raciocínio não merece prosperar.  

Bem se sabe que em grande parte das relações jurídicas de direito privado, pautadas, 

portanto, pela horizontalidade, qualquer um dos participantes pode estar em posição de 

superioridade frente ao outro. O próprio processo de execução cujos sujeitos ativo e passivo 

são particulares serve-se como exemplo de que a mencionada superioridade não pode 

constituir obstáculo à adoção da arbitragem pelo Estado. 

Ora, tal relação pode ser objeto de arbitragem, ainda que o detentor do título 

executivo tenha instaurado a execução extrajudicial do débito perante juiz togado
13

, desde que 

haja cláusula compromissória ou compromisso arbitral nesse sentido. 

Sendo assim, a superioridade do detentor do título executivo em face do sujeito 

passivo não tem o condão de afastar a aplicação da arbitragem. Caso haja alguma dúvida 

quanto à existência ou não de superioridade nessa relação, basta que se recorra aos 

ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, in verbis: 

É inegável que na execução forçada ocorre um desequilíbrio processual entre 

as partes, pois o autor é reconhecido ab initio como titular de direito líquido, 

certo e exigível contra o réu: “O exeqüente tem preeminência” enquanto o 

                                                                                                                                                   

da máquina estatal justifica(ria) a negação ao tratamento de saúde. Entretanto, por não ser um direito patrimonial, o STF vem 
entendendo – nesse sentido, tem-se como precedente principal o RE 271286/RS – que a aludida justificativa baseada na 
impossibilidade econômico-financeira não tem o condão de fundamentar posição que negue a assistência à saúde. Essa 
situação é típica para a ilustração de que nos casos que se servem como protagonistas os interesses fundamentais da 
coletividade não há que se falar em arbitragem.   
13 Nesse sentido decidiu, monocraticamente, a Ministra Nancy Andrighi do STJ, na MC 13.274/SP. Destaque-se o seu 
entendimento de que é competente para decidir as questões de mérito pertinentes a contrato com cláusula arbitral, a câmara 
eleita pelas partes para fazê-lo. Essa competência, inclusive, não é retirada dos árbitros pela circunstância de uma das partes 

ter promovido, antes da instauração da arbitragem, a execução extrajudicial do débito, perante juiz togado. 
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executado fica em “estado de sujeição”, no dizer do Ministro Alfredo 

Buzaid.
14

 

 

Por sua vez, em relação ao princípio da indisponibilidade do interesse público, 

justamente por que esse é indisponível qualquer que seja a caracterização a seu respeito deve 

estar restrita aos limites do ordenamento jurídico pátrio. 

Dessa forma, não pode o administrador, ao seu alvedrio, dispor acerca do interesse 

da coletividade. Nesse sentido, a utilização da arbitragem pelo Estado, assim como toda a sua 

atuação, deve ser sempre restrita, limitada. 

Essa limitação, inclusive, faz-se absoluta nos casos que envolvam interesse público 

propriamente dito, conforme desenvolvimento anterior. Ressalte-se que não deve existir a 

confusão entre indisponibilidade do interesse público e disponibilidade dos interesses 

secundários do Estado. Essas são determinações diferentes, conforme se depreende da leitura 

do estudo ora apresentado.  

 

1.2. Princípio da legalidade. 

  

Um dos principais protagonistas no que diz respeito à limitação da utilização da 

arbitragem pelo Estado é a lei, em outras palavras, o princípio da legalidade. Por isso, nesse 

momento mister se faz a análise de sua relação com a arbitragem. 

Ademais, não menos importante é a demonstração da harmonia do uso do juízo 

arbitral pelo Estado com o princípio da legalidade. Isso porque administrativistas do peso de 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro
15

 elegem-no como princípio fundamental do regime jurídico-

administrativo, juntamente com o princípio da supremacia do interesse público, anteriormente 

analisado. 

Segundo o princípio da legalidade, a Administração Pública apenas pode fazer o que 

a lei permite
16

, estando, ela, completamente submissa às leis, só podendo obedecê-las, 

cumpri-las, pô-las em prática
17

.  

De tal sorte, estando a Administração submetida ao princípio da legalidade, a 

conclusão lógica e direta a que se chega é a de que deve haver, obrigatoriamente, autorização 

legal para a sua escolha pela arbitragem.  

                                                

14 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da 

Sentença Processo Cautelar e Tutela de Urgência. 46. ed. Rio de Janeiro: Forense. 2011. p. 141. 
15 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 23. ed. São Paulo: Atlas. 2010. p. 63.  
16 Idem, p. 64. 
17 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. Op. cit. p. 101. 
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Esse, inclusive, é um dos óbices implantados por aqueles que a repudiam em matéria 

estatal. Entretanto, deve ser ressaltada a existência de uma série de diplomas legais que 

conferem autorização à Administração Pública para tanto. 

A principal autorização nesse sentido decorre da Lei nº 9.307/96, que dispõe, de 

modo geral, sobre arbitragem no direito brasileiro. De acordo com seu artigo 1º, as pessoas 

capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem.  

Ora, inexiste maior permissivo legal conferido ao Estado para a utilização do juízo 

arbitral. Não resta qualquer dúvida acerca de sua capacidade de contratar, uma vez que o 

Estado possui inquestionável personalidade jurídica, afirmada, em linhas gerais, pelo Código 

Civil, em seus artigos 40 e 41. 

Por constituírem as pessoas jurídicas seres abstratos, constata-se que, sob a ótica 

naturalista, não possuam nem vontade e nem ação. Entretanto, o Direito confere-lhes 

diretamente a vontade e a ação das pessoas naturais que procedem na qualidade jurídica de 

seus agentes
18

. Daí se pode concluir pela existência da capacidade de contratar do Estado. 

Ademais, já se demonstrou ser o Estado uma pessoa jurídica dotada de interesses que 

o qualificam como tal – os interesses secundários. Dessa forma, para realizá-los, o Estado 

deve ser dotado de capacidade de contratar, caso contrário seria impossível a realização da 

maioria dos interesses instrumentais que viabilizam a consecução do interesse público 

propriamente dito. 

Destarte, por esta autorização genérica conferida pela Lei da arbitragem, o Estado 

pode, sim, submeter seus litígios ao juízo arbitral.  

Cabe destacar a existência de outros dispositivos legais
19

, que não o anteriormente 

mencionado, que conferem ao Estado tal possibilidade. Pode-se citar como exemplo a Lei da 

Concessão de Serviços Públicos – 8.987/95, que autoriza, em seu artigo 23, XV, o uso de 

meio amigável de solução de controvérsias. 

Além disso, a Lei 8.666/93 expressa, em seu artigo 54, a autorização para a 

aplicação, de forma supletiva, nos contratos administrativos, dos princípios da teoria geral dos 

                                                

18 Idem, p. 137. 
19 Além dos dispositivos legais mencionados nesse parágrafo, pode-se destacar a autorização legislativa da arbitragem em 
matéria estatal nesses dois casos: (i) na Lei nº 11.079/04, que dispõe sobre normas gerais para licitação e contratação de 
parceria público-privada no âmbito da Administração Pública, com a anuência do uso de meios alternativos de solução de 
controvérsias, incluindo a arbitragem, para solucionar conflitos que decorram do contrato; (ii) na Lei nº 9.478/97, que dispõe 
acerca da política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo, com a previsão, no inciso X do artigo 
43, de que o contrato de concessão deverá abordar as regras sobre a solução de controvérsias, inclusive a conciliação e a 
arbitragem internacional. Ressalte-se a existência de outras várias leis a respeito da arbitragem em matéria estatal, como a Lei 

nº 10.233/01, art. 35, XVI e a Lei nº 10.438, art. 4º, § 5º, V.  

11515



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

contratos e as disposições de direito privado, autorizando, assim, a utilização da Arbitragem 

em contratos administrativos.   

 

1.3. Princípio da eficiência. 

 

Pelo princípio da eficiência, todo agente público deve realizar suas funções com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o princípio mais moderno da Administração, 

que já não se contenta apenas com a legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço 

público e, sobretudo, satisfatório atendimento às necessidades do coletivo e de seus 

membros
20

. 

Na maioria dos casos, as resoluções dos litígios que envolvem a Administração são 

mais eficientemente realizadas em sede de juízo arbitral. Como bem se sabe, o Poder 

Judiciário encontra-se abarrotado pelo excesso de processos oriundos de demandas da 

coletividade.  

Ademais, cumpre ressaltar a constatação feita pelo professor Antônio de Moura 

Borges, de que “dos problemas do Poder Judiciário, destaca-se a excessiva morosidade com 

que soluciona os conflitos, em decorrência principalmente da sobrecarga de processos e, bem 

assim, da legislação processual que privilegia as formas solenes e prevê modalidades de 

recursos em demasia”
21

. 

Por isso, o objetivo do uso da arbitragem é a defesa do interesse da coletividade, por 

intermédio da resolução de conflitos de forma hábil, rápida e célere, muitas vezes com a 

redução dos custos e encargos relativos à movimentação da tutela jurisdicional. 

Além disso, especificamente quanto à Administração Tributária, a arbitragem – 

assim como outros meios alternativos de resolução de conflitos, como a transação, p. ex. – 

tem o condão de diminuir a litigiosidade relativa à aplicação das leis tributárias, além de 

permitir maior eficiência na arrecadação dos tributos e o aumento do cumprimento voluntário 

das obrigações tributárias
22

. 

Por fim, se ainda restarem dúvidas quanto à necessidade do desenvolvimento de 

meios alternativos para a resolução dos litígios tributários, em nome da eficiência 

administrativa, vale ressaltar que os prejuízos da Fazenda Pública decorrentes da demora 

                                                

20 DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. Op. cit. p. 83.  
21 BORGES, Antônio de Moura. A arbitragem no âmbito nacional e internacional frente à Constituição Federal de 1988. 
Jornal Informando Direito – Informativo dos alunos do curso de direito da Universidade Católica de Brasília. Brasília-
DF. ago. 2000. ano I. nº IV.  
22 ADAMS, Luís Inácio Lucena; MARTINS FILHO, Luiz Dias. A transação no Código Tributário Nacional (CTN) e as 
novas propostas normativas de lei autorizadora. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de 

Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo horizonte: Fórum. 2008. p. 15-42. 
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excessiva na resolução desses conflitos estendem-se tanto ao Estado quanto ao contribuinte, 

haja vista que os tributos representam a maior fonte de arrecadação e são aplicados visando ao 

atendimento das necessidades da coletividade: 

O juiz de direito, Dr. Álvaro Ciarlini, da 2ª Vara da Fazenda Pública do 

Distrito Federal, fez, no ano de 2006, um balanço trágico da Justiça local e 

advertiu que dormiam nos escaninhos das 8 varas fazendárias cerca de 
270.000 ações de execução fiscal, que levam mais de quinze anos para o 

desfecho nem sempre satisfatório, com o que cada juiz terá que, 

absurdamente, apreciar 33.750 processos, o que é impossível faze-lo em 
condições normais. O Fisco, com isso, está impedido de receber cerca de 

3 bilhões de reais (descrição e valor da época em que foi escrito o 

artigo).
23

(grifo nosso)  

 

2. A utilização da arbitragem pela Administração Tributária. 
  

O grande crescimento de litígios tributários demonstra a necessidade de se constituir 

um modelo de Justiça Fiscal diferente, fundado na opção por novos mecanismos que 

possibilitem a sua concepção
24

.  

Esse fato não pode ser desqualificado pelo dogma da indisponibilidade do crédito 

tributário, como decorrência da impossibilidade de se transigir com o interesse público.  

Muito menos pela noção de legalidade absoluta ou por qualquer outro argumento 

fundado no paradigma clássico da tributação, que exalte a igualdade, a certeza e a 

comodidade para o contribuinte. Como bem ressalta Arnaldo Sampaio de Moraes Godoy, 

O modelo administrativo-fiscal atual esgota-se na própria seiva. Soluções 

bem comportadas, a exemplo de ampliação da máquina de cobrança e de 
uma maior dotação orçamentária para os órgãos de execução do crédito 

fiscal (entre eles o próprio Judiciário) a par de inexeqüíveis, mostram-se 

utópicas e imprestáveis.
25

 
 

Ademais, o volume de créditos tributários, o elevado número de execuções fiscais, a 

média de duração desses processos e as preocupações da Administração Fazendária Federal 

sugerem a elaboração de soluções gerenciais e legislativas que suscitam, entre outras 

situações, a necessidade da desjudicialização da execução fiscal
26

. 

Nesse cenário que a arbitragem, como mecanismo extrajudiciário de resolução de 

conflitos, pode revestir-se de grande importância, constituindo-se em uma relevante 

alternativa de solução do litígio tributário.  

                                                

23 SZKLAROWSKY, Leon Frejda. Arbitragem na área tributária. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, 
Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 441-
482. 
24 GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Transação Tributária, introdução à Justiça Fiscal Consensual. Op. cit. p. 15.  
25 Idem, ibidem.  
26 Idem, p. 24. 
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2.1. A arbitragem e o princípio da legalidade no direito tributário. 

  

Em linhas gerais, o princípio da legalidade no direito tributário veda a instituição ou 

majoração de tributo sem a prévia autorização legislativa. Em outras palavras, tanto a criação 

quanto o aumento de tributos devem ser feitos por intermédio de lei, estando os demais atos 

excluídos de tal competência
27

. 

Cumpre ressaltar que não apenas a criação e o aumento de tributos devem se 

submeter ao crivo da legalidade, mas, também, a sua extinção, nos termos do artigo 97, I do 

Código Tributário Nacional. 

Não há que se falar em arbitragem quando da criação, do aumento ou da extinção de 

um tributo. Primeiro porque inexiste previsão legal para tanto. Destarte, qualquer atuação do 

Estado nesse sentido não seria legítima, frente ao flagrante descumprimento do princípio da 

legalidade.  

Ressalte-se que essa constatação tem grande razão de existir. No que diz respeito a 

tributos, uma sistematização simples conclui que a Constituição Federal, em seu artigo 150, I, 

confere a pessoas políticas competência para editar leis que os instituam. É a chamada 

competência tributária. 

Por sua vez, as atribuições de arrecadar ou fiscalizar tributos, bem como de executar 

leis, serviços, atos ou decisões administrativas em matéria tributária podem ser delegadas pela 

pessoa política possuidora da competência tributária a outras pessoas jurídicas de direito 

público, as quais passarão a deter a denominada capacidade tributária ativa. 

Nesse sentido, a criação, majoração ou extinção de qualquer tributo apenas pode 

ocorrer por meio de lei aprovada pelos representantes do povo. Não existe, nesse momento, 

para efeitos de instituição de juízo arbitral, qualquer litígio relativo a tributo.   

Da mesma forma, a capacidade tributária ativa em si não deve ser objeto da 

arbitragem.  

A pessoa jurídica de direito público que a detém recebe, de maneira automática, 

capacidade processual para promover a execução fiscal, nos termos da Lei 6.830/80. Destarte, 

não há que se falar em arbitragem para se dirimir controvérsia acerca da cobrança do tributo, 

visto que esta é uma competência, em geral, prevista em lei, sobre a qual não deve versar a 

arbitragem. Pelo contrário, ela deve alcançar, apenas, o resultado da capacidade tributária 

ativa, em outras palavras, o resultado da exigência do tributo, qual seja, o crédito tributário.  

                                                

27 MEYER-PFLUG, Samantha. Do princípio da legalidade e da tipicidade. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). 

Curso de Direito Tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 141-160.  
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Isso porque, em geral, a relação jurídica capaz de gerar o litígio tributário somente se 

consubstanciará a partir do surgimento da obrigação tributária, com a subseqüente 

constituição do crédito tributário pela autoridade administrativa, por meio do lançamento.  

Por isso, a arbitragem, em regra, somente poderá ser cogitada pela Administração 

Pública quando da constituição do crédito tributário, após o surgimento da obrigação 

tributária.  

 

2.2. Obrigação tributária: outro permissivo à instituição do juízo arbitral. 

  

Em geral, no que se refere a tributo, o seu fato gerador faz nascer a obrigação 

tributária, que se completa com o lançamento, ato em que se constitui o crédito 

correspondente à obrigação.  

A obrigação tributária é uma obrigação de direito público, inderrogável, ex lege, 

apurada – como já mencionado – por meio do procedimento de lançamento, que tem como 

conseqüência a reparação indenizatória mais a aplicação de multas punitivas
28

. Seu objeto é 

uma prestação consubstanciada em pagar tributo ou penalidade ou fazer algo no interesse da 

Administração Tributária ou, ainda, não praticar determinado ato. 

Destarte, a partir do momento em que o Estado cobra tributos, nasce entre ele e os 

contribuintes diversas relações jurídicas, as quais a doutrina vem caracterizando de maneira 

divergente.  

No entanto, conforme já salientado, é claramente perceptível que o nascimento da 

obrigação tributária decorre da lei
29

.   

Uma das diferenças que se costuma afirmar entre as obrigações de direito privado e 

as obrigações tributárias provém do fato de aquelas serem derrogáveis, podendo o credor 

dispor delas livremente. Por sua vez, as obrigações tributárias são inderrogáveis, devendo o 

Estado – seu credor – sempre fazê-la cumprir, nos termos da lei
30

.  

Além disso, no que se refere à relação entre as obrigações de direito privado e as 

obrigações tributárias, pode-se encontrar mais um permissivo para a Administração Tributária 

valer-se da arbitragem. Como bem salienta Alcides Jorge da Costa,  

A discussão sobre se a obrigação de direito privado e obrigação tributária se 

identificam ou diferem não é meramente acadêmica. [...] A resposta a essa 

indagação é alcançada considerando-se existir, entre obrigações de direito 
privado e obrigação tributária, identidade estrutural, mas não funcional. Daí 

                                                

28 COSTA, Alcides Jorge. Obrigação tributária. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. 
12. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 209-216. 
29 Idem, ibidem.  
30 Idem, ibidem.   
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decorre que, em princípio, as normas legais concernentes à obrigação de 

direito privado aplicam-se à obrigação tributária, exceto se, à vista da 

diferença funcional, a aplicação não puder ou não dever ser feita. A isso 
se acrescente o óbvio: se a lei tributária contiver regras específicas [...] 

aplicam-se estas e não as de direito privado.
31

 (grifo nosso) 

 

Ora, em se aplicando, quando não haja impedimento, às obrigações tributárias, as 

normas legais relativas às obrigações de direito privado, a conseqüência lógica é a de que 

eventual litígio decorrente da relação tributária pode, sim, ser objeto da arbitragem.  

Reforça-se tal constatação pelo fato de não haver determinação concreta e específica, 

seja ela decorrente de princípio ou de lei, que impeça a arbitragem em matéria tributária. 

Destarte, da obrigação tributária pode decorrer dissenso, dotado de arbitralidade 

objetiva.  

Entretanto, a arbitragem, em geral, só será possível, na relação jurídica tributária 

entre sujeito ativo e passivo, por meio da constituição do crédito tributário, conseqüência do 

lançamento da autoridade administrativa competente.  

 

2.3. Crédito tributário e o interesse secundário do Estado. 

 

O crédito tributário, segundo Hugo Machado de Brito, “é o vínculo jurídico, de 

natureza obrigacional, por força do qual o Estado (sujeito ativo) pode exigir do particular, o 

contribuinte ou responsável (sujeito passivo), o pagamento do tributo ou da penalidade 

pecuniária (objeto da relação obrigacional)”
32

. 

  Para compreendê-lo, é necessário entender o que é o lançamento. Peres de Ayala 

afirma ser um ato administrativo, por meio do qual se determina a quantia da dívida tributária 

e a torna exigível
33

.  

Não obstante a doutrina nacional – e o CTN – qualificá-lo como um procedimento 

administrativo, tal entendimento de Peres de Ayala se mostra útil para o presente estudo. 

Dessa forma, quanto à sua natureza jurídica, o lançamento é um ato declaratório da 

obrigação tributária e constitutivo do crédito tributário
34

. Por isso,  

é só após o lançamento que surge a possibilidade de agressão ao patrimônio 

do sujeito passivo pelo sujeito ativo. É só após o lançamento que o credor 

(sujeito ativo, o Estado) poderá tomar do patrimônio do devedor (sujeito 
passivo) os bens suficientes para o pagamento. [...] o lançamento, 

constituindo o crédito tributário [...] faz nascer um vínculo patrimonial.
35

 

                                                

31 Idem, ibidem.   
32 MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo: Malheiros. 2004. p. 168.  
33 LACOMBE, Américo Masset. Lançamento. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.).Curso de Direito Tributário. 
12. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 209-216. 
34 Idem, ibidem.  
35 Idem, ibidem.   
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Regra geral
36

, a utilização da arbitragem, portanto, somente pode ocorrer após a 

atividade de lançamento, pois é a partir daí, apenas, que surge um vínculo patrimonial, 

consubstanciado em um litígio tributário, futuro objeto do juízo arbitral
37

.  

Vale ressaltar que, sendo o lançamento uma atividade vinculada e obrigatória, nos 

termos do parágrafo único do artigo 142 do CTN, não há espaço para a arbitragem quanto à 

sua realização. Muito menos no que diz respeito à sua legalidade, visto que se trata de 

competência que não pode ser concedida ao juízo arbitral. 

Ressalte-se que inexiste arbitralidade objetiva em uma atividade estatal plenamente 

vinculada e obrigatória, sob pena de relativização da própria atuação do ente público. 

Portanto, a atividade de lançamento, em si, não é dotada de arbitralidade objetiva. 

Voltando especificamente ao crédito tributário, é importante entendê-lo, nos termos 

da classificação anteriormente desenvolvida, como sendo uma decorrência do interesse 

secundário do Estado. 

Ora, para esse realizar as suas atribuições principais deve se estruturar, por 

intermédio de agentes e de recursos materiais necessários ao desenvolvimento de atividades 

que, intrinsecamente, estão sob sua responsabilidade. Para isso, “em alguns casos, impõe, em 

consequência, sacrifícios de direitos, como a desapropriação de bens, a servidão compulsória 

etc. Deve arrecadar tributos e, para tanto, precisa manter a máquina burocrática em 

funcionamento”
38

(grifo nosso).  

Tais atividades de interesse secundário – incluem-se, aqui, aquelas relativas ao 

crédito tributário – não são, portanto, atividades essenciais do Estado, as quais se costuma 

                                                

36 Fala-se “regra geral” tendo em vista um dos requisitos para a instauração do juízo arbitral ser a existência de um litígio, 
que, em matéria tributária, se concretizará, por diversas oportunidades, em torno do crédito tributário. Não se deve excluir, no 
entanto, outras formas de arbitragem em matéria tributária, como as presentes na área aduaneira. Inclusive, partindo dessa 
constatação, o professor Aurélio Pitanga Seixas Filho afirma que “Há muito tempo existe Juízo Arbitral no Brasil em matéria 
tributária, especialmente na área aduaneira, valendo lembrar [...] dispositivos da Nova consolidação das Leis das Alfândegas 

e Mesas de Rendas, aprovada por Portaria do Ministro da Fazenda de 13 de abril de 1894” (SEIXAS FILHO, Aurélio 
Pitanga. Arbitragem em direito tributário. Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. v. 11. n. 
43. ano 2008). Além disso, destaca-se a presença crescente da arbitragem tributária internacional. Por fim, ressalte-se a 
existência de posicionamento doutrinário – representado, por exemplo, pelo professor Oswaldo Othon de Pontes Saraiva 
Filho – no sentido de que a arbitragem em matéria tributária deve ser usada para resolver, apenas, dúvidas sobre questão de 
fato de evidente indeterminação, “verificada nos casos em que os textos normativos não permitam adequada exatidão sobre 
as hipóteses alcançadas ou sobre os procedimentos exigidos, e requeiram conhecimentos técnicos especializados para sua 
compreensão” (SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes. A transação e a arbitragem no direito constitucional-tributário 

brasileiro. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e 

arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 43-88.). Heleno Taveira Tôrres também defende a 
utilização da arbitragem para a resolução de questões de fato, mesmo que envolvendo aplicação do direito material 
(TÔRRES, Heleno Taveira. Arbitragem e transação em matéria tributária. In: JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca 
(Coords.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. São Paulo: Quartier Latin. 2008. p. 175-198). 
37 Dessa forma, o que se quer dizer com a afirmação presente no referido parágrafo é que a arbitragem em matéria tributária, 
como alternativa de solução de conflitos nessa área, deve centrar-se na área que mais suscita litígios propriamente ditos, qual 
seja, a área do contencioso fundado em crédito tributário. 
38 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Curso de Direito Financeiro. Op. cit. p. 59.  
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denominar de finalidades públicas (ou atividades-fim). Entretanto, o Estado deve exercê-las 

para manter em funcionamento toda a sua estrutura
39

. 

 Não se deve confundir, nesse momento, o ato estatal de impor tributo com o crédito 

tributário. Inobstante esse constitua, em sentido amplo, resultado daquele, são coisas distintas. 

E isso é fundamental para se delimitar a arbitragem em matéria tributária.  

Como bem assevera o professor Carlos Ari Sundfeld, cada ordenamento é livre para 

decidir se uma atividade pertencerá ao Estado – regida, portanto, pelo direito público – ou aos 

particulares – regida pelo direito privado
40

.  

No entanto, alguns poderes devem necessariamente pertencer ao Estado, sob pena de 

sua inexistência: os de coagir, julgar e impor tributos. Nesse sentido Norberto Bobbio salienta 

que 

quem já teve uma certa familiaridade com a história da formação do Estado 

moderno [...] sabe que os poderes principais dos novos ordenamentos 
políticos que fazem deles um Estado no sentido moderno da palavra são o 

poder coercitivo [...], o poder jurisdicional [...] e o poder de impor tributos, 

sem os quais o Estado não pode desenvolver nenhuma de suas funções 

essenciais.
41

 
 

Por tudo isso, a atividade estatal de impor tributos não pode ser objeto da 

arbitragem
42

. Até porque essa, sim, é uma atividade de interesse público propriamente dito, 

uma atividade-fim da Administração. Tanto é assim que a sua inexistência implica na 

inexistência do próprio Estado.  

Porém, o resultado – em sentido amplo – dessa atividade, o crédito tributário, com 

ela não se confunde. Dessa maneira, aquele não constitui interesse público propriamente dito.  

Pelo contrário, como já salientado, o crédito tributário está inserido na espécie dos 

interesses secundários, relativos à arrecadação de recursos materiais necessários para a 

consecução de interesses públicos propriamente ditos, como a educação, saúde, segurança e a 

própria imposição de tributos
43

.  

Destarte, entendendo-se o crédito tributário como interesse secundário do Estado, 

não há dúvidas quanto à sua arbitralidade objetiva.  

 

2.3.1. Indisponibilidade do crédito tributário. Óbice à arbitragem? 

                                                

39 Idem, ibidem.  
40 SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros Editores. 2008. p. 75.  
41 Idem, p. 76.  
42 Essa constatação já fora mencionada no trabalho apresentado, quando da análise da relação da arbitragem com o princípio 
da legalidade em matéria tributária. Para mais detalhes veja página 13 e seguintes. 
43 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Direito Tributário e Arbitragem: 
uma análise da possibilidade e dos óbices ao juízo arbitral em matéria tributária no Brasil. Revista de Arbitragem e 

Mediação. n. 23. p. 60-88. out./ dez., 2009. 
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Um dos princípios mais importantes no direito tributário diz respeito à 

indisponibilidade do crédito tributário. Segundo Heleno Taveira Tôrres, 

o princípio da indisponibilidade do patrimônio público e, no caso em apreço, 

do crédito tributário, [...] firmou-se como dogma quase absoluto do direito 

de estados ocidentais, indiscutível e absoluto na sua formulação, a tal ponto 
que sequer a própria legalidade, seu fundamento, poderia dispor em 

contrário.
44

 

 

Ensina a doutrina que, depois de regularmente constituído o crédito tributário, as 

autoridades fazendárias não podem suspender a sua exigibilidade ou excluí-la. Isso porque, 

como já dito anteriormente, a sua constituição é atividade plenamente vinculada, não podendo 

a autoridade desfazê-la, por atividade discricionária
45

.  

Uma vez constituído o crédito tributário, a autoridade administrativa não pode se 

abster de exigir do sujeito passivo a sua satisfação, sob pena de ser responsabilizada 

funcionalmente
46

.  

Ora, o que se pretende defender com a utilização da arbitragem não é a suspensão ou 

a exclusão da exigibilidade do crédito tributário. Pelo contrário, busca-se aumentar as 

possibilidades para a sua satisfação. Isso não guarda nenhuma relação com a indisponibilidade 

do crédito tributário. 

Ademais, já se demonstrou estar o crédito tributário inserido naqueles interesses 

chamados de secundários, os quais constituem instrumento para a consecução de interesses 

públicos propriamente ditos. Sendo assim, não são aplicados, para efeito de instituição de 

juízo arbitral, os aludidos ditames da indisponibilidade do crédito tributário.  

Como bem salienta Sérgio André de Rocha,  

a utilização de instrumentos alternativos de solução de conflitos no Direito 

Tributário [...] não afasta a incidência dos princípios da legalidade e 

indisponibilidade do crédito fiscal, uma vez que todo o procedimento em 

questão ocorreria integralmente dentro dos limites da lei instituidora de tal 
instrumento alternativo, sem qualquer espaço para argumentação de que o 

ente tributante estaria deixando de aplicar a lei ao caso concreto, ou 

renunciando ao crédito tributário devido.
47

 

 

Isso porque a indisponibilidade absoluta recai apenas sobre o tributo – por isso ele 

não pode ser objeto da arbitragem. Por sua vez, o crédito tributário, como interesse 

                                                

44 JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coords.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. Op. cit. 
p. 175-198. 
45 MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. Op. cit. p. 342.  
46 Idem, p. 342.  
47 CASTRO, Leonardo Freitas de Moraes e; MONTEIRO, Alexandre Luiz Moraes do Rêgo. Direito Tributário e Arbitragem: 
uma análise da possibilidade e dos óbices ao juízo arbitral em matéria tributária no Brasil. Revista de Arbitragem e 

Mediação. Op. cit. p. 76.  

11523



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

secundário, pode ser disponível para a Administração, até o limite estabelecido pelas leis 

aplicáveis
48

. Vale ressaltar, até o limite necessário à consecução de interesses públicos 

propriamente ditos.  

Portanto, a utilização da arbitragem em matéria tributária não implica na 

descaracterização do crédito tributário, na sua renúncia ou em algo do tipo. Pelo contrário, 

apenas se aumentará o leque à disposição dos sujeitos envolvidos na relação jurídica oriunda 

da obrigação tributária para a resolução de seus litígios.  

Dessa forma, deve-se combater o entendimento de Hugo de Brito Machado de que  

a arbitragem não se mostra adequada para a solução de conflitos na relação 

tributária. Embora se possa considerar que o direito do contribuinte, de 

somente ser compelido a pagar o tributo legalmente devido, é um direito 
disponível e de natureza patrimonial, não se pode esquecer que o direito da 

Fazenda de arrecadar o tributo é um direito indisponível, pelo menos quando 

como tal se considere o direito do qual o agente estatal não pode abrir mão.
49

 

 

Com a devida vênia, tal opinião não guarda fundamento para afastar a arbitragem em 

matéria tributária. Isso porque não se pretende discutir, em sede de juízo arbitral, se a Fazenda 

Pública deve arrecadar ou não o tributo. Essa é uma competência legal, portanto – conforme 

já mencionado – não é dotada de arbitralidade objetiva.  

Pelo contrário, a arbitragem em matéria tributária, regra geral, não deve incidir sobre 

a atividade de arrecadar tributo, mas sobre o resultado da atividade de lançamento, em outras 

palavras, sobre o crédito tributário constituído pela autoridade competente.  

A Fazenda continuará a arrecadar tributos. Entretanto, o seu ingresso nos cofres 

públicos será mais rápido, em virtude de uma arrecadação mais eficiente e do aumento do 

cumprimento voluntário das obrigações tributárias. 

Ademais, deve-se ressaltar que 

a concordância com a adoção de meios alternativos de solução de 

controvérsias não deve ser rejeitada pela administração pública ou pelo 
legislador, visto que o objetivo do fisco não é simplesmente arrecadar 

tributos, mas, sobretudo, atender ao interesse social contido na obtenção de 

recursos através dos tributos.
50

 

 

2.3.2. Arbitragem e a extinção do crédito tributário. 

  

                                                

48 JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coords.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. Op. cit. 
p. 175-198. 
49 MACHADO, Hugo de Brito. Transação e arbitragem no âmbito tributário. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA 
FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 
111-136. 
50 PIRES, Adilson Rodrigues. A arbitragem no Direito tributário. In: GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, 
Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no âmbito tributário. Belo Horizonte: Fórum. 2008. p. 397-

415.  
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Já se sabe que o fato gerador do tributo faz nascer a obrigação tributária, que, desde 

logo, não é passível de cobrança pelo Estado. É necessária, para tanto, a formalização do 

crédito, por intermédio do lançamento
51

. 

Após a formalização do crédito, constituída, assim, sua exigibilidade, o Fisco exige 

seu pagamento. Caso o devedor pague o débito, o crédito estará extinto, por força do artigo 

156, I do CTN
52

. 

Por sua vez, se o devedor não liquidá-lo, é instaurada a fase contenciosa da discussão 

do crédito tributário. Tradicionalmente, costuma-se ensinar que a discussão, nesse momento, 

pode se dar em duas áreas de “jurisdição”: (i) administrativa e (ii) judicial
53

.  

Portanto, nos termos do artigo 156 do CTN, a decisão judicial transitada em julgado 

e a decisão administrativa irreformável constituem causas de extinção do crédito tributário. 

Mas elas não são as únicas, visto que se inserem em um rol de onze modalidades de extinção 

do crédito tributário – o qual não elenca a arbitragem. 

A maior parte da doutrina afirma ser a enumeração do artigo 156 do CTN taxativa. 

Dessa forma, apenas as modalidades nela listadas têm o condão de extinguir o crédito 

tributário. Essa também é a orientação que vem sendo adotada pelo Supremo Tribunal 

Federal
54

. 

Sendo assim, costuma-se asseverar um problema quanto à arbitragem em matéria 

tributária, visto que ela não constituiria modalidade de extinção do crédito tributário. 

Entretanto, tal entendimento não merece prosperar.  

Dois são os caminhos para se resolver tal questão. O primeiro considera a arbitragem 

apenas como um meio para se alcançar as modalidades de extinção. Ela, portanto, não 

extinguiria o crédito tributário.  

Pelo contrário, a decisão proferida em juízo arbitral relaciona determinado 

acontecimento, transformando-o em fato jurídico. Tal acontecimento poderia ser o 

pagamento, a transação ou a compensação, por exemplo. Essas, sim, causas de extinção do 

crédito tributário. 

A vantagem desse entendimento se consubstancia em virtude de, no caso, a sentença 

arbitral ser considerada título executivo judicial, nos termos do artigo 475-N, IV do CPC. Isso 

                                                

51 MACHADO, Rubens Approbato; MELARÉ, Márcia Regina Machado. Processo tributário – administrativo e judicial. In: 
MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Curso de Direito Tributário. 12. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 209-216. 
52 Idem, ibidem. 
53 Idem, ibidem. 
54 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 2. ed. São Paulo: Saraiva. 2010. p. 839. Entretanto, o autor ressalta 
existir entendimento contrário, que não considera taxativo o rol do artigo 156 do CTN. Nesse sentido, há a indicação do livro: 

AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 14. ed. 
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permite, na hipótese de seu descumprimento, a execução forçada do que já fora decidido pelo 

juiz arbitral.  

Não obstante a necessidade de se instaurar processo autônomo para a execução da 

sentença arbitral
55

, cumpre ressaltar a flagrante economia processual e de tempo nessa 

situação, comparando-se com a hipótese de cobrança judicial por meio da execução fiscal.  

Isso porque a certidão de inscrição do sujeito passivo da obrigação tributária na 

dívida ativa – portanto, não se utilizando a arbitragem – constitui título executivo 

extrajudicial, nos termos do artigo 585, VII do CPC. Destarte, para a sua execução é 

necessária, também, a instauração de um processo autônomo. Entretanto, nesse caso, tal 

processo pode se mostrar mais demorado. 

A execução fiscal é o processo pelo qual a Fazenda Pública exige perante o Poder 

Judiciário que o sujeito passivo satisfaça aquilo que lhe é devido e não foi pago no prazo 

legalmente estabelecido e deverá ser precedida de inscrição do respectivo crédito tributário 

em dívida ativa. 

Ademais, nos termos do art. 201 e de seu parágrafo único, do CTN, a dívida 

regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-

constituída. Porém, a referida presunção é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a 

cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite. 

Diante dessa presunção relativa de certeza e liquidez da dívida ativa, o executado 

poderá ingressar com embargos à execução visando arguir a existência ou o valor do crédito 

tributário.  

Tal medida pode suspender o curso da execução até sua decisão final, a qual tem o 

condão de se arrastar por um longo período, haja vista se tratar de um processo de 

conhecimento, em que haverá produção de provas pelas partes envolvidas. 

Isso não acontece quando da execução de sentença arbitral que dirime litígio 

tributário.  

Primeiro vale ressaltar ser possível que a sentença arbitral contenha contradição, 

omissão ou obscuridade, que necessite de correção. Nesse caso, as partes – nos termos da Lei 

9.307/96 – terão o prazo de cinco dias, contados da notificação ou da ciência da sentença 

arbitral, para interpor instrumento semelhante aos embargos de declaração. Em dez dias o 

árbitro deve apresentar a decisão, aditando a sentença arbitral e notificando as partes. 

                                                

55 GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Novo curso de direito processual civil: execução e processo cautelar. 2. ed. São 

Paulo: Saraiva. 2009. p. 62.  
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Destarte, o rito dos embargos à execução fiscal, como há de se presumir, segue 

caminhos bem mais longos e demorados do que aqueles traçados pelo instrumento semelhante 

aos embargos de declaração, presente na sentença arbitral.  

Ademais, cumpre trazer à baila os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, 

relativos aos embargos do devedor na execução de sentença condenatória, no sentido de que 

uma vez que a dívida exeqüenda já foi acertada por sentença, não cabe ao 
executado reabrir discussão sobre o mérito da condenação. [...] Matérias de 

mérito (ligadas à dívida propriamente dita) somente poderão se relacionar 

com fatos posteriores à sentença que possam ter afetado a subsistência, no 
todo ou em parte, da dívida reconhecida pelo acertamento judicial 

condenatório
56

. 

 

Esse deve ser o mesmo entendimento dos embargos relativos à execução da sentença 

arbitral que resolva o litígio tributário.  

Ora, uma vez que a dívida já fora acertada em sentença arbitral, que independe de 

homologação do Poder Judiciário para proferir seus efeitos, não faz sentido falar em 

embargos relativos ao seu mérito, ou seja, relativos ao litígio tributário em si.  

Nesse sentido, escolhendo-se pela sentença arbitral, ao se reduzir o amplo campo de 

possibilidades dos embargos à execução, em caso de cobrança judicial, chega-se à conclusão 

de que a sua execução terá tempo bem inferior à execução fiscal.  

Por sua vez, o segundo caminho que busca resolver o problema de não estar a 

arbitragem inserida em uma das modalidades de extinção do crédito tributário é resultado de 

raciocínio lógico.  

Entendendo-se que a extinção do crédito tributário somente pode se dar por meio dos 

casos elencados pelo artigo 156 do CTN, se uma hipótese não consta em sua lista a solução do 

problema está na sua inclusão. 

Dessa forma, para se considerar a arbitragem como modalidade de extinção do 

crédito tributário basta que a União, por lei complementar – segundo sua competência 

conferida pela Constituição Federal para legislar sobre normas gerais em direito tributário – a 

insira na mencionada enumeração. Isso já foi feito com a dação em pagamento, por meio da 

Lei Complementar nº 104, de 10 de janeiro de 2001, por exemplo.  

Ademais, o legislador é dotado de instrumentos constitucionais para realizar a 

identificação de métodos alternativos para extinção do crédito tributário, por meio de solução 

de controvérsias em matéria tributária, sobretudo no que diz respeito à arbitragem, instituindo, 

                                                

56 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Processo de Execução e Cumprimento da 

Sentença Processo Cautelar e Tutela de Urgência. Op. cit. p. 55.  
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inclusive, limites que permitirão ao contribuinte e à Administração alcançarem sucesso na 

resolução de conflitos
57

.   

De acordo com estudo
58

 realizado por meio de parceria entre o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada – IPEA e o Conselho Nacional de Justiça – CNJ, em sede de execução 

fiscal, o devedor, regra geral, prefere efetuar o pagamento, ou aguardar a prescrição do 

crédito.  

Sendo assim, o que se deve fazer é propiciar ao devedor do crédito tributário 

instrumentos que estimulem o seu pagamento – como a arbitragem, por exemplo – 

otimizando, dessa maneira, a recuperação dos valores devidos.  

 

2.4. Alternativa a discussões administrativas e judiciais protelatórias 

 

Por fim, mister se faz a abordagem de mais um argumento com força suficiente para 

legitimar a utilização da arbitragem em matéria tributária.  

Ele se fundamenta na necessidade de se adotar medidas alternativas à morosidade da 

execução fiscal, que beneficia aqueles que, aproveitando-se do fato, protelam no tempo o 

cumprimento de suas obrigações. 

Segundo o já referido estudo realizado por meio de parceria entre o IPEA e o CNJ, o 

tempo médio de tramitação do processo de execução na Justiça Federal é de oito anos, dois 

meses e nove dias. Como bem se assevera,  

a morosidade não resulta significativamente do cumprimento de prazos 

legais, do sistema recursal ou das garantias de defesa do executado. Nem 
tampouco do grau de complexidade das atividades administrativas 

requeridas. Fundamentalmente, é a cultura organizacional burocrática e 

formalista, associada a um modelo de gerenciamento processual 

ultrapassado, que torna o executivo fiscal um procedimento moroso e 
propenso à prescrição

59
. 

 

O poder de tributar – e seus aspectos, como a execução fiscal – incide, diversas 

vezes, no campo de atuação de empresas privadas, que atuam em regime jurídico pautado 

pelos princípios da igualdade e da livre concorrência.  

Não existem dúvidas sobre a morosidade do atual sistema de cobrança de tributos, 

sobretudo no que diz respeito à execução do crédito tributário. Sendo assim, qualquer empresa 

                                                

57 JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coords.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. Op. cit. 
p. 175-198. 
58IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Comunicado nº 83. Disponível em 
<http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/comunicado/110331_comunicadoipea83.pdf>. Acesso em 25 mai. 2011. 
59 Idem, p. 9.  
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pode se utilizar desse fato para protelar, ao máximo, o cumprimento de suas obrigações 

tributárias. 

Nesse cenário, da morosidade na solução dos litígios tributários resultam grandes 

distorções nos mercados, o que se mostra bastante danoso para a livre concorrência. As 

pessoas jurídicas que cumprem fielmente suas obrigações fiscais concorrem com outras que 

prolongam no tempo o pagamento de tributos, por intermédio de discussões administrativas e 

judiciais de caráter protelatório
60

.  

Destarte, deve-se ressaltar esta outra vertente da arbitragem, qual seja, a de se 

configurar em um verdadeiro remédio contra a adoção de medidas protelatórias que visem ao 

não cumprimento das obrigações tributárias.  

 

3. Impedimentos à arbitragem em matéria tributária. Impossibilidade? 

  

Qualquer estudo que procure legitimar a arbitragem em matéria tributária não pode 

deixar de abordar, mesmo que de maneira breve, os mais variados aspectos tratados como 

impedimentos capazes de impossibilitar a sua instituição por parte da Administração Pública.  

Além dos impedimentos já afastados ao longo do estudo, como aqueles relativos à 

indisponibilidade do crédito tributário e à supremacia do interesse público, por exemplo, 

cumpre destacar, como se percebe a seguir, que inexiste, em sede de arbitragem no âmbito 

tributário, lesão aos princípios da igualdade, livre concorrência e legalidade, costumeiramente 

utilizados para fundamentar posicionamento contrário à instituição do juízo arbitral.  

 

3.1. Lesão aos princípios da igualdade e livre concorrência. 

 

Nos parágrafos anteriores, defendeu-se o posicionamento de que a arbitragem 

constituiria mais um instrumento de combate frente às distorções causadas pela morosidade 

da execução fiscal à livre concorrência dos mercados. 

No entanto, autores do peso de Oswaldo Othon de Pontes Saraiva Filho não 

coadunam com tal posicionamento. Nesse sentido, o mencionado autor afirma ser um 

inconveniente, na arbitragem tributária,  

a previsível lesão aos princípios de igualdade e da livre concorrência, que 

esta solução de controvérsias poderia gerar, com laudos arbitrais 

irrecorríveis, mais céleres, é certo, mas divergentes entre os casos, sem que 
fosse possível uma harmonização ou uniformização posterior e final de 

jurisprudência, como sucede no âmbito do processo fiscal administrativo e, 

sobretudo, do processo judicial, onde é possível esta uniformização de 

                                                

60 GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no 

âmbito tributário. Op. cit. p. 15-42. 
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jurisprudência, pois tais processos são, inteiramente, submetidos ao devido 

processo legal (CF, art. 5º, LIV), com o contraditório e a ampla defesa, com 

os meios e recursos a ela inerentes (CF, art. 5º, LV).
61

 
 

Em primeiro lugar, não é possível suscitar lesão aos princípios da livre concorrência 

e da igualdade com fundamento na eventual desarmonia da jurisprudência acerca do litígio 

tributário.  

Contra esse argumento, ressalte-se a existência de construção doutrinária no sentido 

de que a desjudicialização da cobrança de tributos implica no aperfeiçoamento e na 

uniformização da interpretação das normas tributárias no seio da Administração Fiscal
62

. 

Além disso, a adoção da arbitragem em matéria tributária pressupõe a existência de 

uma nova lei, que regule os aspectos quando da sua incidência no campo do direito tributário. 

Essa lei, inclusive, não tem o condão de afastar a aplicação de grande parte do conjunto 

normativo utilizado no processo judicial, tendo em vista o princípio da legalidade ser um dos 

mais importantes imperativos à Administração Pública.  

Nesse sentido, os litígios tributários, em sede de juízo arbitral, deverão ser resolvidos 

com fulcro nas leis tributárias, de conteúdo idêntico para os diversos casos. Portanto, não há 

espaço, na sentença arbitral, para grandes distorções ou flagrante divergência de 

entendimentos, que não aqueles normalmente encontrados nos processos judiciais. 

Ademais, deve-se entender que a instituição do juízo arbitral, prima facie, tem como 

finalidade uma ampliação da segurança jurídica dos sujeitos passivo e ativo da relação 

tributária.  

Ora, estes terão a faculdade de não mais se sentirem refém da já mencionada 

morosidade do processo judicial, tendo a certeza de que o litígio em que se envolvam será 

solucionado da forma mais eficiente, econômica e técnica possível.   

Ressalte-se, por fim, que o processo administrativo ou fiscal de cobrança de tributos 

serviria, sim, como protetor dos princípios da igualdade e da livre iniciativa, caso não se 

arrastassem no tempo, na maioria das vezes por consequência da utilização de instrumentos – 

conferidos pelo ordenamento jurídico – meramente protelatórios.  

 

3.2. Relativização do princípio da legalidade. 

  

                                                

61 GUIMARÃES, Vasco Branco; SARAIVA FILHO, Oswaldo Othon de Pontes (Orgs.). Transação e arbitragem no 

âmbito tributário. Op. cit. p. 43-88. 
62 Idem, p. 15-42. Ao invés do termo “desjudicialização da cobrança de tributos”, o artigo em questão refere-se, apenas à 
transação. Entretanto, tal entendimento pode ser expandido para as demais formas extrajudiciais de resolução de litígios, 

como a arbitragem.  
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Ao longo de todo o estudo, buscou-se harmonizar a arbitragem com os institutos que 

fundamentam e regulam a Administração Pública, de tal forma que a sua relação com o 

princípio da legalidade já fora analisada.  

Além das considerações já elaboradas, cumpre ressaltar que a utilização da 

arbitragem em matéria tributária não constitui ofensa ao princípio da legalidade, em nenhum 

dos seus aspectos.  

Em primeiro lugar, a sua adoção pela Administração Tributária deve ser precedida de 

lei que especifique seu campo de incidência, limites, competências, procedimentos e, 

sobretudo, adéque a utilização do aludido mecanismo privado de resolução de litígios em área 

regulada pelo regime jurídico de direito público.  

Ademais, não está se falando em criação ou aumento de tributo por meio de 

arbitragem. Essa, sim, é uma proposta que constitui flagrante mitigação do princípio da 

legalidade no âmbito tributário.  

O argumento principal é sustentado pela ideia de que não se está deixando de lado a 

legalidade. Pelo contrário, com a lei instituindo condições para que se chegue a uma posição 

de justiça sobre os elementos fáticos da situação litigiosa, é possível alcançar um modo 

adequado para a solução da controvérsia e consequente extinção do crédito tributário, sem 

influências da já constatada demora do processo judicial
63

.  

 

Conclusão 

  

A arbitragem, como mecanismo extrajudicial de resolução de litígios, pode constituir 

instrumento importante para a solução de controvérsias protagonizadas pela Administração 

Pública. 

A sua legitimação para tanto, percebida a partir da análise de sua harmonia com os 

princípios da Administração Pública, não deixa dúvidas quanto à possibilidade de instituição 

do juízo arbitral no âmbito estatal.  

Para tanto, não se deve confundir o interesse público com o interesse da coletividade 

apenas. Pelo contrário, aquele se ramifica em dois: o interesse público propriamente dito, que 

se constitui no interesse de cada indivíduo enquanto partícipe da coletividade; e o interesse 

secundário, configurado pelos interesses que o Estado detém por ser pessoa jurídica inserida 

no meio de outros sujeitos de direitos.  

                                                

63 JOBIM, Eduardo; MACHADO, Rafael Bicca (Coords.). Arbitragem no Brasil: Aspectos Jurídicos Relevantes. Op. cit. 

p. 175-198. 
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Nesse sentido, a arbitralidade objetiva deve ser conferida, apenas, àquelas questões 

relativas ao interesse secundário, pois essas, sim, são disponíveis, sempre no interesse da 

coletividade, ou seja, sempre quando necessário para a consecução do interesse público 

propriamente dito.  

Ademais, no que diz respeito à arbitralidade subjetiva de toda a Administração 

Pública, essa se faz satisfeita pelo permissivo genérico inserido no ordenamento jurídico 

brasileiro, por intermédio da Lei nº 9.307/96, que permite às pessoas capazes de contratar – o 

que engloba, destarte, a Administração – utilizarem a arbitragem para a solução de seus 

litígios.   

Em relação à Administração Tributária, cediça é a constatação de que o elevado 

volume de litígios tributários suscita a necessidade da adoção de novas alternativas para a sua 

resolução, pautadas, entre outros aspectos, pela desjudicialização da execução fiscal.  

 Dessa forma, a arbitragem ganha força na aludida discussão, constituindo-se em um 

importante instrumento de modificação do sentido clássico de execução fiscal.  

Voltando ao assunto princípios, a arbitragem não guarda qualquer desarmonia com 

aqueles que balizam a atuação da Administração Tributária.  

Em primeiro lugar, no que se refere ao princípio da legalidade em matéria tributária, 

não há espaço para a arbitragem quando da criação, do aumento ou da extinção de um tributo. 

Isso porque tais ações podem ocorrer apenas por meio de lei. Inexiste, nesse momento, para 

efeitos de instituição de juízo arbitral, qualquer litígio relativo a tributo.   

Pelo contrário, a arbitragem deve versar, salvo exceções, apenas sobre o resultado da 

exigência do tributo, ou seja, apenas sobre o crédito tributário legalmente constituído que não 

foi pago pelo sujeito passivo no prazo legalmente estabelecido. 

Outro permissivo para a adoção da arbitragem por parte da Administração Tributária 

se refere à obrigação tributária. Como se demonstrou, as normas legais relativas às obrigações 

de direito privado podem ser aplicadas às obrigações tributárias, desde que inexista qualquer 

impedimento nesse sentido.  

Destarte, por não existir determinação legal ou principiológica que impeça a 

arbitragem em matéria tributária, conclui-se que eventual litígio decorrente da relação 

tributária pode, sim, ser objeto da arbitragem.  

Continuando, cumpre ressaltar que, em geral, a utilização do juízo arbitral em 

matéria tributária somente pode ocorrer após a atividade de lançamento, visto que é apenas a 

partir daí que surge um vínculo patrimonial, consubstanciado em um litígio tributário, 

passível de ser objeto do juízo arbitral. 
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O crédito tributário, resultado do lançamento, está inserido na espécie dos interesses 

secundários, relativos à arrecadação de recursos materiais necessários para a consecução de 

interesses públicos propriamente ditos. 

Conclui-se, portanto, que a denominada indisponibilidade do crédito tributário, para 

efeitos de instituição da arbitragem, recai apenas sobre o tributo. Por isso esse não pode ser 

objeto da arbitragem. Por sua vez, o crédito tributário, como interesse secundário, pode ser 

disponível para a Administração, até o limite necessário para a consecução de interesse 

público propriamente dito. 

Ademais, outro argumento capaz de legitimar a arbitragem em matéria tributária se 

fundamenta no fato de a morosidade na solução dos litígios tributários propiciar grandes 

distorções nos mercados, ferindo, em última instância, os postulados da livre concorrência.  

As pessoas jurídicas, destarte, que cumprem suas obrigações fiscais concorrem com 

outras que prolongam no tempo o pagamento de tributos, por intermédio de discussões 

administrativas e judiciais de caráter protelatório. A arbitragem, nessa seara, pode se 

constituir em um eficiente remédio para o combate desse problema.  

Por fim, demonstrada a não existência de incompatibilidade entre a arbitragem em 

matéria tributária e a Administração Tributária, pode-se entender o juízo arbitral como sendo 

um eficaz instrumento no combate à morosidade da execução fiscal, bem como uma 

verdadeira alternativa capaz de conferir maior eficiência na arrecadação dos tributos e 

aumento do cumprimento voluntário das obrigações tributárias, cujo montante arrecadado é 

utilizado pelo Estado para satisfazer as necessidades e as demandas da sociedade. 
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RESUMO 

Resumo - O presente trabalho tem por finalidade examinar comparativamente o instituto 

brasileiro dos meios alternativos de solução de conflito, via análise da experiência francesa e 

norte americana. As bases metodológicas orientadoras do estudo foram análises teóricas das 

legislações quanto ao movimento histórico de formatação dos mecanismos alternativos e 

quanto aos moldes de implementação de tais mecanismos na França e Estados Unidos da 

América, em contraste ao modelo nacional. O estudo objetivou a seguinte reflexão: os 

mecanismos alternativos implementam o acesso à solução de conflitos no Brasil? Os institutos 

e legislações estrangeiras, os ADRs (alternative dispute resolutions) foram abordados 

conforme preconizados no direito positivo desses países, ou seja, idealmente concebidos. 

Entretanto críticas sobre as concepções abstratamente consideradas no Brasil foram efetuadas. 

Importante salientar que não se pretendeu a importação de concepções estrangeiras, pelo 

contrário, o estudo assume como papel principal o entendimento de que não há como se 

realizar uma avaliação generalista do direito brasileiro via padrões estrangeiros: os contextos 

sociais de formatação dos mecanismos alternativos nos sistemas observados foram diversos e, 

portanto, não devem ser absorvidos pelo Brasil como preconizados no exterior.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE – MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS; ESTUDO COMPARADO; MEDIAÇÃO; CONCILIAÇÃO; 

ARBITRAGEM. 

 

ABSTRACT 
Abstract - This study aims to examine comparatively the Brazilian institute of alternative 

dispute resolution, through analysis of French and North American experience. The 

methodological basis of the study were guiding theoretical analysis of the laws regarding the 

formatting of the historical movement of alternative mechanisms and the implementation of 

the mold of such mechanisms in France and the United States of America, in contrast to the 

national model. The study aimed at the following reflection: alternative mechanisms are able 

to implementing access to dispute resolution in Brazil? The institutes and foreign law, the 

ADR (Alternative Dispute Resolutions) were handled as recommended in the positive law of 

those countries, that is, ideally conceived. But criticism of the abstract concepts considered 

were performed in Brazil. Important to note that not intend to import foreign ideas, rather it 

assumes the main role of the understanding that there is no way to make a general assessment 

of Brazilian law through foreign standards: social contexts formatting of alternative 

mechanisms in systems observed were different and therefore should not be absorbed by 

Brazil as advocated abroad. 
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1. Introdução 

  

A ideia de acesso formal à Justiça e ao Direito pelo beneficio da assistência jurisdicional 

revelou-se cara e insuficiente na maioria dos modelos de justiça do mundo. Aliada a esta 

concepção, há no Brasil, um movimento crescente de fomento a iniciativas relacionadas a 

meios não contenciosos, ou alternativos, de solução de conflitos. O presente trabalho tem por 

finalidade examinar comparativamente o instituto brasileiro dos meios alternativos de solução 

de conflito, via análise da experiência francesa e norte americana. As bases metodológicas 

orientadoras do estudo são análises teóricas das legislações quanto ao movimento histórico de 

formatação dos mecanismos alternativos e quanto aos moldes de implementação de tais 

mecanismos na França e Estados Unidos da América, em contraste ao modelo nacional. A 

reflexão à qual o presente estudo objetiva é: os mecanismos alternativos implementam o 

acesso à solução de conflitos no Brasil? 

Vale ressaltar que, diante da complexidade da matéria e, tendo em vista os limites 

encontrados para desenvolvimento de pesquisa em institutos e legislações estrangeiras, os 

ADRs (alternative dispute resolutions) serão abordados conforme preconizados no direito 

positivo desses países, ou seja, idealmente concebidos. Entretanto, efetuaremos críticas sobre 

as concepções abstratamente consideradas  no Brasil. 

Importante salientar que não pretende se a importação de concepções estrangeiras, pelo 

contrário, o estudo assume como papel principal o entendimento de que não há como se 

realizar uma avaliação generalista do direito brasileiro via padrões estrangeiros: os contextos 

sociais de formatação dos mecanismos alternativos nos sistemas observados foram diversos e, 

portanto, não devem ser absorvidos pelo Brasil como preconizados no exterior. 

  

2. Vias Alternativas À Jurisdição Para Solução de Conflitos 

  

2.1. Na França (Droit communautaire / Aide à l’accès au droit) 

  

            A idéia do acesso ao direito e à Justiça na França é normatizada pela Lei de Acesso ao 

Direito e à Justiça (LAJ) de 1991. O modelo implantado em 1991 fora  aperfeiçoado com a 

aprovação de uma nova Lei, em 18 de dezembro de 1998, que trata do acesso ao direito e a 

resolução amigável de conflitos (Lei n.
o
 98-1163). Este instituto legal aborda o direito de 

acesso da população carente ao judiciário e também às soluções extrajudiciais de conflito 

perante “instâncias não judiciais” denominadas comissões ou conselhos. 

11536



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            Portanto, para tratar do tema na França, serão considerados os institutos legais via 

análise histórica, definição e abrangência dos serviços de assistência jurídica extrajudicial. Em 

seguida, serão analisadas as principais modalidades de ADRs francesas: Conciliação, 

Mediação e Arbitragem. 

  

2.1.1. Análise Histórica 

  

            A utilização de métodos alternativos de resolução de litígios na França é algo que 

ocorre desde os dois últimos séculos e, atualmente, há um ressurgimento do interesse da 

sociedade pelo uso da mediação e conciliação entre os franceses. Essa prática vem sendo 

incentivada inclusive pelo Poder Judiciário. 

            Na França, o acesso a meios extrajudiciais para solução de litígios, assim como a 

extensão do conceito de “acesso ao direito e à justiça” foi consagrada expressamente no texto 

da Lei n
o 

91-647 de 10 de julho de 1.991. Pelo regime que vigorava anteriormente à referida 

Lei, não se concebia a existência de nenhuma responsabilidade, por parte do Estado, no 

sentido de assegurar aos cidadãos mecanismos capazes de permitir o conhecimento de seus 

direitos e obrigações. As iniciativas de assistência extrajudicial antes da Lei de 1991 ficavam 

exclusivamente sujeitas às ações voluntárias de advogados ou associações civis diversas. A 

partir de 1991 houve grande inovação nos meios jurídicos franceses. Houve na França um 

aumento de pacificação social a partir da afirmação de que os poderes públicos tinham o 

dever de assegurar a assistência jurídica integral, não apenas para defesa de interesses em 

juízo mas também no âmbito extrajudicial para permitir o exercício dos direitos ou o 

cumprimento de obrigações. 

Para programar essa nova política foram criados conselhos departamentais Denominados 

Conseil Departamental d’Aide Juridique – C.D.A.J, estruturados sob a forma de 

agrupamentos de interesse público.[1] O C.D.A.J, foi formado na França para congregar 

diversos atores locais representantes do Estado, das coletividades territoriais locais, das 

profissões jurídicas, e das associações civis num esforço comum para identificar as 

necessidades prioritárias para o acesso da população ao direito e à justiça, especificamente 

daqueles menos favorecidos economicamente. 

            Entretanto, como supramencionado, o modelo implantado em 1991 foi aperfeiçoado 

com o advento da Lei n
o
 98-1163 de 1998. Assim, essa nova Lei ampliou o campo de 

abrangência dos serviços que devem ser colocados à disposição dos cidadãos como parte do 

dever legal do Estado de prestar assistência jurídica extrajudicial. Também foram introduzidas 

modificações na estrutura dos conselhos departamentais de assistência jurídica (Conseil 

Departamental de l’Acess au Droit). Ao novo contexto francês vinculou-se a implantação de 

uma nova perspectiva na estruturação do sistema judicial em que ganha destaque a noção “de 

justiça de proximidade”, com inúmeras ações e políticas voltadas para reaproximação entre o 

jurisdicionado e o judiciário, intentando a facilitação do acesso dos menos favorecidos 

economicamente à justiça. 
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2.1.2. O Serviço de Assistência Jurídica Extrajudicial: Definição e Abrangência 

  

            Segundo o art. 53 da Lei 91-647, com a nova redação determinada pela Lei n
o
 98-6857 

de 29 de julho de 1998, o beneficio da assistência jurídica extrajudicial é estendido e passa a 

abranger o seguinte: 

  

1)                      L’information générale des personnes sur leurs droits et obligations ainsi que 

leur orientation vers les organismes chargés de la mise en oeuvre de ses droits; 

2)                     L’aide dans l’accomplissement de toute démarche en vue de l’exercice d’un 

droit ou de l’execution d’une obligation de nature juridique et l’assistance au cours des 

procédures non juridictionelles; 

3)                      La consulation en matière juridique; 

4)                      L’assistance à la rédaction et à la conclusion des actes juridiques[2] 

  

Depreende-se do teor da segunda alínea do art. 53 da LAJ, acima transcrito, a possibilidade de 

o beneficiário da assistência jurídica extrajudicial obter o patrocínio de um advogado para 

promover sua defesa. E não apenas em procedimentos judiciais (o que já é assegurado pelo 

beneficio da assistência jurisdicional), mas também perante instâncias não judiciais, 

notadamente perante certas comissões cujo funcionamento não preveja a assistência 

obrigatória por advogado, embora apresentem ritos procedimentais bastante complexos em 

que o cidadão enfrentaria problemas para defender seus próprios interesses. Na administração 

pública francesa, extremamente burocratizada, existem inúmeras e variadas comissões dessa 

natureza, dentre as quais: 

            Commission de retrait de permis de conduire, que delibera sobre revogação da licença 

para conduzir automóveis; 

            Commission d’admission à l’aide sociale, que trata de benefícios de assistência social; 

            Commission départamentale du surendettement, que trata da proteção de 

consumidores super-endividados; 

            Commission de conciliation en matière de loyers commerciaux, qie trata da 

conciliação de aluguéis comerciais. 

            Em todas essas instâncias não jurisdicionais passou a ser possível contar com o 

beneficio da nova assistência jurídica extrajudicial. 

Portanto, o acesso a mecanismos extrajudiciais na França é patrocinado pelo Estado, 

conjuntamente com iniciativas civis ou privadas, por meio da implantação de políticas 
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públicas necessárias para articular o trabalho das diversas entidades ao Estado na tentativa de 

ampliar o acesso à Justiça. 

  

2.1.3. Os Métodos Alternativos de Soluções de Conflitos (ADR) na França 

  

Atualmente, a aplicação de ADRs vem sido incentivada, na França, por estudiosos, 

autoridades judiciárias e pela comunidade jurídica, como um meio mais rápido, simples e 

barato de resolução de litígios. De fato, existe na França uma longa tradição de resolução de 

litígios via mecanismos alternativos. O principio do uso facultativo ou obrigatório da 

conciliação como uma preliminar para o contencioso tem aparecido na legislação francesa em 

vários intervalos de tempo e sob as mais diversas formas, pelo menos ao longo dos últimos 

dois séculos. 

  

Conciliação, Mediação e Arbitragem 

  

Conciliação é o acordo alcançado pelas partes, quer pela discussão entre elas quer pela 

intervenção de uma terceira pessoa denominada conciliador. A Conciliação visa por termo a 

um litígio por meio de uma solução aceita pelas partes. 

Esse mecanismo de resolução de conflitos foi institucionalizado na França durante a 

Revolução Francesa. Para os pensadores da Revolução, a conciliação deveria ser considerada 

o método ideal de resolução de litígios. O decreto de 24 de agosto de 1789 previa a 

Conciliação como obrigatória em todas as matérias abrangidas pela jurisdição dos tribunais 

civis ordinários, como são denominados na França. O dever do juiz civil de procurar a 

conciliação foi, posteriormente, incluído no Código de Processo Civil francês de 1906. 

No inicio do século XX, o caráter obrigatório da conciliação experimentou um declínio, e foi 

abandonado na década de 1940-1950, talvez como consequência de um crescente grau de 

confiança depositado na magistratura francesa. Entretanto, a Conciliação foi ainda utilizada 

pelo sistema judicial francês, em certos contextos, tanto que a conciliação opcional foi 

expressamente incluída como uma das missões do juiz civil no novo Código de Processo Civil 

francês, em seu art. 21. 

Um movimento em favor da Conciliação extrajudiciária surgiu na França na década de 1970 e 

um grande número de pessoas foi autorizado a supervisionar a conciliação entre as partes sem 

a participação do Poder Judiciário. A missão desses terceiros, conhecidos como “conciliateurs 

de justice” foi a de facilitar a resolução de litígios fora de qualquer quadro processual. Esta 

forma de conciliação extrajudicial obteve resultados mistos. Havia a preocupação por parte do 

sistema judicial que tais práticas de conciliação pudessem levar à criação de uma forma 

isolada de justiça, podendo ser prejudicial ao interesse das partes. A Conciliação extrajudicial 

passou, então, a ser mais bem sucedida nos casos em que as formas específicas de conciliação 

foram institucionalizadas, tais como: negociação coletiva (art. L523-1 do Código do 
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Trabalho), litígios entre senhorio e inquilino (Lei n
o
 89-462, de 06 de julho de 1989) e de 

insolvência de pessoa física (Lei n
o 

89-1010, de 31 de dezembro de 1989, alterada pela Lei 

95-125, de 8 de fevereiro de 1995). A Conciliação é facultativa, pois, na maioria dos casos na 

França de hoje, há um detalhado quadro processual criado para estabelecer firmemente a 

resolução alternativa de litígios no âmbito das instituições judiciárias francesas.[3] 

Portanto, a mais recente legislação francesa optou por reviver a Conciliação no âmbito 

judicial, permitindo ao juiz delegar suas funções conciliatórias para uma pessoa ou entidade 

que atuasse sob sua supervisão. Assim, a Lei n
o
 95-125, de 8 de fevereiro de 1995, e os 

respectivos decretos agora autorizam o juiz a nomear um terceiro para a tentativa preliminar 

de conciliação entre as partes. Sendo assim, a instituição de conciliateurs de justice, 

inicialmente concebida para lidar com a conciliação extrajudicial, tem, portanto, reinventada a 

conciliação judicial sob a supervisão do juiz. 

Mediação se define como o ato de tentativa de aproximação entre as partes, ato este 

viabilizado por um mediador. A mediação pode ter lugar fora do tribunal ou no curso de um 

processo judicial. Neste último caso, é regulado pelos artigos 131 e seguintes do novo Código 

de Processo Civil francês. Tal artigo faculta a qualquer juiz a quem é referido um litígio 

recorrer, com o consentimento das partes, à mediação: para este efeito, ele designa um 

mediador, que é uma terceira pessoa qualificada, imparcial e independente. Há também a 

previsão de confidencialidade e de que o processo de mediação não deve exceder três meses. 

A remuneração do mediador é fixada pelo juiz e é de responsabilidade das partes, que devem 

fazer um pagamento a título provisório, no inicio do processo, com exceção dos menos 

favorecidos economicamente, que são elegíveis para o apoio judiciário. Quando a mediação 

ocorre fora do tribunal, não existem regras gerais que regem os atos. 

Há na França a prática de estabelecer contratualmente que os litígios sejam resolvidos por 

meio de conciliação ou mediação. Mais e mais profissionais jurídicos são encorajadores de 

cláusulas de conciliação ou mediação em contratos de longo prazo. Quando o dever de tentar 

conciliação é contratual, o tribunal considera que as partes podem renunciar validamente o 

acordo de conciliação, por envolvimento em processos judiciais, somente se tal isenção for 

feita em termos expressos no contrato (recente decisão ocorreu na Câmara Comercial da Cour 

de Cassation francesa). 

Quando bem sucedida, a conciliação ou a mediação resultará em um acordo para as partes. 

Entretanto, em determinadas circunstâncias, a fim de promover a segurança para as partes, o 

acordo obtido por meio da conciliação ou mediação podem ser homologados judicialmente 

(conforme prevê o artigo 129 do NCPC francês). Ao homologar o acordo, o juiz apenas 

verifica a veracidade (“fumus boni juris”) da existência do acordo e possui o dever de aprovar 

em conformidade com o artigo 384 do NCPC francês. 

A arbitragem na França, assim como na Europa de forma geral, é menos utilizada que nos 

Estados Unidos da América. Entretanto, é amplamente acessada para a resolução de dissídios 

internacionais que envolvam transações comerciais. Pela arbitragem francesa, o árbitro 

determina o procedimento e as regras processuais a serem aplicadas quando as partes se 

submetem à decisão do árbitro. Nos países europeus, o nome dos árbitros não necessariamente 

precisa ser mencionado na cláusula compromissória. Além disso, os árbitros não precisam ser 

nacionais ou residentes de qualquer país europeu em que a arbitragem ocorra. 
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É bastante comum encontrar, na França, cláusulas contratuais nem sempre bem elaboradas 

que, por vezes, confundem a forma de resolução de litígios prevista pelo acordo. Assim, os 

tribunais franceses têm fornecido orientações sobre a distinção entre os tipos de cláusulas. Ao 

decidir sobre qual a melhor caracterização das cláusulas, os tribunais observam a intenção das 

partes e, especialmente, o efeito pretendido com a solução da demanda. Assim, se a decisão 

do terceiro quer ser considerada vinculativa, a cláusula será normalmente entendida como 

uma cláusula de arbitragem. Entretanto, se as partes desejam ser livres para aceitar ou rejeitar 

a decisão de terceiro, a cláusula é considerada como conciliação ou mediação. 

  

2.2. Nos Estados Unidos da América (Alternative Dispute Resolutions) 

  

            Há nos Estados Unidos da América, ampla variedade de métodos alternativos para 

solução de litígios. Portanto, assim como no tópico atinente aos mecanismos extrajudiciais de 

solução de litígios na França, tratar-se-á do tema inicialmente via abordagem histórica e, em 

seguida, da análise dos mecanismos propriamente ditos. 

  

2.2.1. Análise Histórica 

  

As décadas de 70 e 80 marcaram o começo do movimento em que juízes, advogados, 

doutrinadores, legisladores e cidadãos passaram a se interessar por meios alternativos de 

resolução de conflitos. Entretanto, métodos como negociação, ombuds, mediação e 

arbitragem privadas não são novos. A negociação ocorre desde o inicio da civilização, mas 

somente com o best-seller “Getting to Yes” que trata das estratégias para que um processo de 

negociação ocorra eficientemente, a comunidade americana despertou o interesse pela 

negociação como forma de resolver conflitos. 

O Ombuds, outro mecanismo de solução de controvérsias, vem sido usado em países 

escandinavos desde 1800, entretanto, somente apareceu nos Estados Unidos em 1920. Em 

1977, o número de repartições que desempenhava o Ombuds no país foi suficiente para a 

criação da The Ombudsman Association (USOA). 

A Conciliação e Mediação também são utilizadas nos Estados Unidos desde a época colonial, 

sendo a Igreja Católica a entidade promotora da prática na época. Em 1934, foi criada a 

National Mediation Board para tratar dos conflitos entre capital e trabalho, no ramo de 

transportes. 

A Arbitragem privada vem sendo usada internacionalmente há séculos, e teve suporte legal da 

jurisdição americana há setenta anos. O movimento de desenvolvimento do ADR nos Estados 

Unidos gerou absorção de diversas formas de ADR pelas Cortes americanas que, 

inicialmente, possuíam natureza privada: Ombuds passou a ser usado por agências 

governamentais; Mediação e Arbitragem, a ocorrer em litígios julgados pela Corte. Esse 

movimento também levou ao julgamento de processos públicos em fóruns privados. 
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No final do século XX, o movimento do ADR passou da experimentação para a 

institucionalização: em conferência de uniformização de leis estaduais denominada “The 

National Conference of Commissionares on Uniform State Laws”, foi traçado o ato de 

uniformização da arbitragem e mediação.Vários outros grupos traçaram códigos de condutas e 

regras éticas para o uso dos ADRs. Cortes Federais (Federal District Court) receberam ordens 

do Congresso para oferecer programas de ADRs.[4]. Diversas associações foram criadas com 

o intuito de oferecer suporte à aplicação das ADRs. São exemplos: United States Ombudsman 

Association[5] e a Association of Conflict Resolution[6]. 

Um aspecto importante da institucionalização do ADR nos Estados Unidos foi a criação de 

espaços de resolução de disputas plurais denominados pela doutrina como Multi-door Dispute 

Resolution Center. Nesses espaços, as partes podem procurar conselhos a despeito de qual 

seria o método de resolução de conflito mais adequado a seu caso. Interessante perceber que 

esses espaços vêm sendo incorporados às Cortes, ao longo dos anos, em nível federal, o que 

teoricamente torna a Corte americana uma Corte plural. 

  

2.2.2. Os Vários Tipos de ADRs dos Estados Unidos da América[7] 

  

Os vários métodos de resolução de conflitos nos Estados Unidos eram, a principio, 

classificados como público ou privados. 

Unilateral Action (Inaction, Acquiescence e Self-Help), Negociação, Mediação e Arbitragem 

eram todos processos privados, enquanto que Litigation era processo público. Como já visto, 

o movimento do ADR americano passou por um processo de experimentação, em que 

mecanismos de resolução de conflitos tradicionalmente privados, como a Mediação, foram 

adotados por algumas Cortes e redimensionados em procedimentos denominados Court-

sponsored mediation, court-annexed mediation ou settlement conference. A Arbitragem 

também passou pelo mesmo processo, sendo reformulada em procedimentos denominados 

court-annexed, court-orderer ou court-sponsored arbitration. A Litigation, genuinamente 

pública, expandiu-se para o setor privado, recebendo a denominação private judging ou rent-

a-judge. 

Ademais, as partes podem optar por estratégias que incorporem mais de um método de 

resolução de litígio. O interessado pode decidir por Negociação e mudar para Mediação e, 

então, para Litigation, se lhe for mais conveniente. Ou a parte pode optar por Litigation para 

iniciar o processo, capturando a atenção da outra parte e, então, passar para Negociação. 

Há também métodos estruturalmente híbridos, como é o caso do Mediation-Arbitration 

(MED-ARB), no qual as partes iniciam a resolução do litígio por meio da Mediação e, caso 

não alcancem um acordo, o processo passa à Arbitragem. Trial e Negociação têm sido 

anexadas para formar o Summary Jury Trial e o Mini-Trial. No Summary Jury Trial, um 

julgamento não vinculativo ocorre antes do julgamento e um júri simulado ocorre para que as 

partes, mediante Negociação, cheguem a um acordo. No Mini-Trial, procedimento também 

abreviado, um julgamento não vinculativo é acompanhado por um rol composto, uma terceira 

parte neutra e autoridades responsáveis por firmar acordos (Settlement authority). 
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Com relação ao exame dos métodos alternativos de resolução de conflitos americanos, a 

grande variedade de processos ou métodos de resolução de conflitos nos Estados Unidos 

forma uma estrutura que se divide em cinco categorias, de acordo com os envolvidos no 

processo e com quem resolve a disputa, a saber: 

A) Unilateral Action 

B) Bilateral Action 

C) Third-Party Evaluation, 

D) Third-Party Assistance 

E) Third-Party Adjudication 

  

A) Ação Unilateral na Resolução de Disputas (Unilateral Action in Dispute Resolution) 

A Ação Unilateral é o método de resolução de disputa que não requer a cooperação da outra 

parte. Somente uma parte age no procedimento, possuindo postura ativa e determinando a 

solução da disputa. O ato ou ação unilateral pode desenvolver-se sob a forma de: 

A.1) Inação (Inaction) –Modo  mais comum de resolução de conflitos, a inação ocorre quando 

uma das partes, voluntariamente, se retira da disputa. 

A.2) Aquiescência (Acquiescence) – A Aquiescência, outra forma comum de solução de 

litígios, é oposta à inação pois ocorre quando uma das partes aceita o demandado pela outra 

parte. 

A.3) Auto-Ajuda (Self Help) – A Autoajuda, outra forma de ação unilateral de resolução de 

disputa, também é oposta à Inação. Enquanto que na inação a atitude da parte é passiva, na 

autoajuda é ativa. Na Inação há o abandono de direitos, entretanto, na autoajuda há um ajuste 

de direitos. 

B) Ação Bilateral na Resolução de Disputas (Bilateral Action in Dispute Resolution) 

Na ação bilateral, as duas partes da disputa se envolvem no processo, e ambas constroem uma 

solução para a disputa. A negociação é o ato bilateral de resolução de disputa americano sem 

a interferência de terceiros. 

B.1) Negociação (Negotiation) – A Negociação é um método privado, voluntário e 

consensual, que envolve duas partes ou seus representantes na resolução do conflito. 

Diferentemente da Inação, Aquiescência e Autoajuda, em que as partes agem unilateralmente, 

na Negociação há um trabalho conjunto para resolver a disputa. As partes proveem o próprio 

processo e resolvem sua  disputa. Não há participação de terceiras partes neutras que 

direcionem a discussão ou resolvam a disputa. Quando as partes optam pela Negociação como 

método de resolução de conflitos, elas participam ativamente do processo estabelecendo o 

compromisso. A Negociação americana pode ser entendida como Conciliação. 
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      C) Avaliação por Terceira Parte (Third-Party Evaluation) 

A avaliação por uma terceira pessoa não é propriamente uma forma de resolver a disputa, e 

sim um mecanismo de preparação das partes para outro processo de resolução de disputa. 

Consiste em um programa oferecido pela Corte americana. Nesse modelo de preparação para 

resolução de controvérsias, três partes estão envolvidas no processo: as duas partes que 

disputam a questão, com seus advogados, e a terceira parte neutra. 

A terceira parte neutra presencia a discussão do caso pelos advogados das partes em disputa e, 

então, manifesta sua avaliação a respeito do caso, sem, no entanto assistir as partes ou 

resolver a disputa. 

Avaliação por terceira parte ocorre de duas formas: Early Neutral Evaluation e Summary Jury 

Trial.  

C.1) Early Neutral Evaluation – Esta é uma forma relativamente nova de ADR. Ela envolve 

uma assessoria prévia por um profissional que possua experiência na área da disputa. Essa 

assessoria, oferecida por um terceiro, gera oportunidade para que as partes e seus respectivos 

advogados visualizem o caso por outras perspectivas. A partir dessa prévia do que 

possivelmente ocorreria no julgamento, surge para as partes um entendimento do que seria um 

melhor acordo ou ajuste para a disputa. 

C.2) Summary Jury Trial – Essa modalidade de solução de conflito consiste num julgamento 

condensado, seguido por um júri simulado, em que é reduzida a apresentação de evidências e 

oferece aos litigantes e seus advogados uma prévia do que poderia ser o resultado do 

julgamento do caso. As partes e seus advogados podem usar essas informações para proceder 

a discussões a respeito dos melhores caminhos para solução da disputa. 

      D) Third-Party Assistance in Dispute Resolution 

Neste modelo de resolução de disputas, o terceiro que assiste age como um facilitador do 

processo, mas não forma a decisão. A Assistência por Terceira Parte pode desenvolver-se sob 

a forma de Ombuds, Mediação ou Mini Trial. 

D.1) Ombuds – Nesta modalidade, a terceira parte, neutra, possui origem na advocacia 

Ombuds, na organização Ombuds ou no clássico Ombuds. 

O Ombuds clássico envolve um escritório público formado por membros da administração 

pública ou de entidades governamentais, e usualmente estabelecem ações ou políticas 

governamentais. 

O Ombuds organizacional (Organizational Ombuds) pode estar presente em setores públicos 

ou privados da comunidade e ordinariamente lida com problemas trazidos por membros 

empregados ou contratados da organização mantenedora do Ombuds. O Ombuds 

organizacional escuta o conflito apresentado pela parte, apresenta as regras e procedimentos 

da organização e, informalmente, investiga a reclamação da parte. Não há, por parte do 

Ombuds, a representação da parte ou da organização, somente um aconselhamento e 

investigação informal da questão, de forma confidencial. Portanto, oferece suporte ou ações 

corretivas para a solução das questões antes que estas sejam apresentadas às Cortes. 
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O advocate Ombuds, diferentemente do Ombuds clássico ou do organizacional, opera a favor 

daqueles que procuram pelos seus serviços, estando também presentes em organizações 

públicas ou privadas. 

D.2) Mediação – Na Mediação, uma terceira parte neutra, denominada Mediador, é convidada 

a dirigir o processo. O mediador facilita a discussão entre as partes, mas não resolve, por si só, 

a disputa. Como uma forma privada de resolução de disputa, o procedimento, assim como as 

regras para o oferecimento de evidências, devem ser previstos em comum acordo pelas partes. 

Entretanto, recentemente houve um patrocínio das cortes ao procedimento da Mediação. O 

mediador, em tal situação, passa a ser o juiz ou seu assessor, e esse processo ganha a 

denominação “Court Sponsored Mediation”).  

No Court Sponsored Mediation, as partes passam pela Mediação antes de terem a 

oportunidade de litigarem sua disputa na Corte. A Mediação é conduzida por terceiro neutro 

(Juiz ou seu Assistente). Este terceiro neutro pode ou não ter sido selecionado pelas partes. 

A Mediação, neste procedimento, é informal, mas estruturada pelo juiz. Este procedimento 

gera às partes a possibilidade de perceber a viabilidade do sucesso do julgamento, a 

habilidade da defesa e, até mesmo, pode configurar, desde então, um acordo. Algumas Cortes 

de Apelação também patrocinam a Mediação, instituindo o Court Sponsored Mediation, 

oferecendo mediadores e viabilizando o processo. 

A Mediação também pode ocorrer de forma privada, não sendo patrocinada pela Corte. Nesse 

caso, as partes escolhem um mediador, o local e a hora para o procedimento. 

D.3) Mini Trial – É o método destinado a disputas entre grandes corporações. O Mini Trial 

não configura um julgamento antes do júri, e sim uma apresentação da questão a um painel 

formado por três membros. Dois desses membros não são neutros, são indicados pelas 

corporações e são partes da disputa, entretanto, possuem autoridade conferida pela empresa 

para fechar acordos. O terceiro membro é neutro e dirige o procedimento. 

No Mini Trial, os advogados que representam as corporações, apresentam, de forma 

abreviada, as evidências ao painel. Os membros questionam os advogados e, ao final, é 

iniciada a negociação de acordos presididos pelo terceiro, neutro, como se este fosse um 

mediador. 

      E) Third-Party Adjudication in Dispute Resolution 

 A Adjudicação ocorre quando um terceiro, neutro, forma a decisão que deve ser cumprida 

pelas partes. As partes relatam a natureza da disputa para o terceiro adjudicante, que a resolve. 

O processo de Adjudicação envolve: Arbitragem (Arbitration), Mediação-Arbitragem 

(Mediation-Arbitration), Litigation e Private Judging. 

E.1) Arbitragem (Arbitration) – Neste modelo de solução de conflitos a disputa é apresentada 

pelas partes a uma terceira pessoa, neutra, que funciona como árbitro, ou a um painel 

composto normalmente de três membros, árbitros os três. A Arbitragem é tradicionalmente 

um processo privado e consensual. Isto significa que, antes da disputa ou durante a disputa, as 

partes podem levar o conflito à apreciação de um árbitro. 
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Nos Estados Unidos da América existem dois modelos de resolução de litígio por meio da 

Arbitragem: a Private Arbitration ou Arbitragem Privada, que ocorre quando as partes elegem 

o árbitro ou painel de árbitros e pagam por esse processo. A Arbitragem privada possui duas 

variações, denominadas: 

a) High-Low ou  Bounded Arbitration, na qual o árbitro eleito pelas partes deve agir dentro 

das prerrogativas estabelecidas pelas partes ( não podendo decidir nem acima, nem abaixo, da 

quantia pré-acordada); 

b) Final Offer ou Baseball Arbitration, na qual as partes concordam que o árbitro pode 

selecionar uma delas para oferecer uma proposta final. 

Outro modelo de resolução de litígio por meio da Arbitragem nos Estados Unidos é 

denominado Court Annexed Arbitration. Algumas Cortes federais, estaduais e municipais, 

oferecem o Court Annexed Arbitration como uma parte do processo. Os litigantes podem 

requerer que sua disputa seja arbitrada por um árbitro apontado pela Corte, antes que o 

processo adentre os tribunais. Ao final, as partes podem aceitar aquilo que for arbitrado ou 

proceder a um julgamento na Corte e, neste último caso, ocorrerá o “Trial from the 

Beggining”, ou seja, procede-se como se a arbitragem nunca tivesse ocorrido. 

E.2) Mediação-Arbitragem (Mediation-Arbitration) – Neste procedimento, as partes 

concordam que o processo se iniciará por meio da Mediação privada e, se não houver um 

acordo, o conflito passará a ser resolvido pela Arbitragem privada. 

E.3) Litigation – Esta é a forma de resolver disputas por meio do Judiciário, não sendo, 

portanto, um mecanismo extrajudiciário para solução de conflito. Entretanto, sua análise é 

importante para entender as experimentações ocorridas nos últimos tempos nos Estados 

Unidos, pois, a prática do Litigation, ao resultar em vencedor e vencido, tem gerado a 

percepção, por parte da sociedade, de não representar algo vantajoso, já que não há segurança 

para a parte vencedora de que o vencido cumprirá com a decisão da Corte, na maioria dos 

casos. 

Experiências recentes levaram ao desenvolvimento de três outros mecanismos paralelos à 

Litigation, a saber: 

a) Private Judging, algumas vezes denominado “Rent a Judge” – uma terceira parte neutra 

julga o conflito por mecanismos privados. 

b) Private Judging by Contract –  as duas partes negociam a produção de provas e todo o 

procedimento, sendo representadas por advogados, ou seja, há negociação das regras do 

processo que é julgado por júri privado; 

c) Private Judging by Court Referral – depois que uma das partes apresenta o conflito à 

Corte, por meio da Litigation, os litigantes em comum acordo solicitam à Corte que remeta o 

processo a um júri privado. 

  

2.3. No Brasil 
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2.3.1. Análise histórica 

  

Os mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos surgiram nos tempos antigos com a 

civilização organizada. Basicamente era utilizado um terceiro “juiz de paz” para dar uma 

solução para os conflitos que emergissem na sociedade. Essa técnica foi a seguida pelos 

gregos, pelos os romanos e pelos portugueses. No Brasil, esses mecanismos tiveram sua 

gênese nas primeiras constituições republicanas: Constituição, de 25 de março de 1824, e 

Constituição, de 24 de fevereiro de 1891, que recepcionaram o instituto da conciliação e, 

posteriormente, a Constituição do Império, de 23 de março de 1924, que previu a exigência de 

um meio de reconciliação antes de buscar auxílio em uma demanda judicial. 

Em 1980, houve um enfraquecimento na evolução desses mecanismos quando o Decreto n. 

359, de 26 de abril, aboliu a obrigatoriedade da conciliação antes de um processo, deixando 

assim a critério das partes a escolha por resolver o conflito extrajudicialmente. 

Em 1932, durante o Estado Novo, foram criadas as juntas de conciliação e julgamento por 

Getúlio Vargas. Tais institutos eram destinados a regular conflitos trabalhistas e estavam 

vinculadas ao Ministério do Trabalho, ou seja ao Poder Executivo. Com o advento da 

Constituição de 1946, tais juntas passaram a integrar o Poder Judiciário, tendo sido 

dissolvidas em 1999. 

O Código de Processo Civil de 1939 não recepcionou a conciliação, seu uso era feito de 

maneira muito informal e não alcançava os resultados pretendidos, na maior parte dos casos. 

A conciliação extrajudicial como medida de acesso aos menos favorecidos fora instituída por 

lei 7.244/1984, que instituiu o juizado de pequenas causas . 

Portanto, a previsão de mecanismos particulares de solução de conflitos foi regulamentada 

desde muito tempo, porém pouco utilizada. Somente após a Constituição Federal de 1988 e o 

advento das leis: 8.078, de 11 de setembro de 1990[8] e 9.099, de 26 de setembro de 1995[9] 

que criaram, respectivamente, o Código de Defesa do Consumidor e os Juizados Cíveis e 

Criminais, é que as questões litigiosas começaram a ser resolvidas com o auxílio dos 

mecanismos alternativos de solução de conflitos. Após a vigência das leis dos juizados 

especiais o Código de Processo1 e 448. Civil de 1973 incorporou a conciliação judicial em 

seus artigos 277,33 

Em 1995 houve a Medida Provisória 1.079 que instituiu, na Justiça do Trabalho, a figura do 

mediador nas negociações coletivas, mas fora subutilizado. 

Em 1996 a arbitragem foi oficialmente incluída em nosso ordenamento pela Lei nº 9.307[10], 

o que foi uma importante evolução para os meios alternativos de solução de controvérsias. 

Antes, havia a necessidade de homologação da sentença arbitral pelo Judiciário. Após o 

advento dessa lei não é mais necessário haver a homologação, pois agora a decisão arbitral 

tem o mesmo efeito de uma sentença judicial. 
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Hodiernamente, no Brasil, os mecanismos alternativos de solução de conflitos compõe 

diversos programas em andamento elaborados pela Secretaria de Reforma do Judiciário. O 

CNJ, cuja função é o planejamento estratégico do Poder Judiciário, tem demonstrado 

claramente necessidades de fomento de iniciativas relacionadas a meio alternativos de solução 

de conflitos. 

  

2.3.2. A Mediação, a Conciliação e a Arbitragem no Brasil. 

  

A Mediação consiste em uma técnica extrajudicial de resolução de conflitos em que há a 

participação de um terceiro “mediador” que age conduzindo o conflito, aproximando as partes 

e promovendo discussão sobre a controvérsia. O mediador não possui poder de decisão, quem 

decide são as partes, ele somente as auxilia para que alcancem um entendimento mútuo. 

Para Maria de Nazaré Serpa (1997) a mediação é o 

[...] processo informal, voluntário, onde um terceiro interventor, neutro, assiste aos 

disputantes na resolução de suas questões. O papel do interventor é ajudar na comunicação 

através de neutralização de emoções, formações de opções negociação de acordos. Como 

agente fora do contexto conflituoso funciona como um catalisador de disputas, ao conduzir as 

partes às suas soluções, sem propriamente interferir na substância destas (SERPA, 1997, p. 

21-22). 

A mediação coloca-se como uma fase preparatória para a composição do conflito, sendo que 

seu principal objetivo é conseguir que as partes conflitantes se comuniquem e compreendam a 

versão do opositor. Importante papel da mediação é permitir à parte a verificação da vantagem 

ou desvantagem de se levar o conflito adiante, para a esfera estatal. Sendo encaminhado aos 

tribunais, pode-se estabelecer termo de concordância sobre o conflito que registrado em 

cartório, ode ser anexado à petição inicial. 

 Existem alguns critérios que devem ser observados no exercício da mediação: o mediador 

deve atender ao princípio da imparcialidade entre as partes, o principio da neutralidade em 

relação ao acordo, e promover ordem na mediação, permitindo que somente uma pessoa fala 

de cada vez. As partes devem ser pessoas capazes para dispor de seus bens e, ainda, não pode 

haver nenhum defeito, como erro, dolo ou coação capazes de anular os negócios jurídicos. 

Na conciliação, o terceiro orienta as partes a chegarem a um entendimento 

final.  Diferentemente da mediação, que não necessita de acordo, bastando apenas a 

participação do mediador na tentativa de solucionar o problema, na conciliação é necessário o 

entendimento final das partes, mesmo que seja em um estado meramente potencial, visando a 

uma solução futura. Portanto, da conciliação pode resultar um acordo final total ou parcial. O 

acordo pode ser reduzido a termo e levado ao cartório. No tribunal o acordo poderá ser 

homologado. 

A conciliação é indicada para casos em que as partes estejam ligadas meramente pelo conflito, 

ou seja, não possuem nenhuma outra forma de vínculo a não ser o problema que existe entre 

elas, enquanto que, se existem mais vínculos, recomenda-se a mediação. 
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A existência da conciliação pode ocorrer dentro ou fora de um processo judicial. Ocorrerá 

fora dele quando as partes fizerem essa opção. Não sendo possível o entendimento entre as 

partes fora do processo, o conflito será submetido ao Judiciário. Se as partes optarem por 

promover a demanda mediante processo judicial, o juiz tentará a conciliação que, ocorrendo, 

corresponderá na modalidade de conciliação dentro do processo. Essa possibilidade de 

conciliação judicial surgiu com o advindo das Leis n.º 8.951 e 8.952, ambas de 1994, que 

alteraram artigos do Código de Processo Civil: arts 125, 331 e 447. 

No que se refere à arbitragem no Brasil, sua regulação efetuou-se pela Lei n. 9307/96. Esse 

mecanismo alternativo consiste em uma técnica na qual as partes buscam um, ou mais, 

terceiro de sua confiança para ser o árbitro, e que proferirá uma decisão vinculativa, sem 

direito a recurso, com os mesmos efeitos de uma sentença judicial. 

A escolha do instrumento da arbitragem para solucionar o conflito advém da cláusula 

contratual ou do compromisso arbitral, sendo aquela proveniente de um contrato ou 

documento separado prescindindo ao litígio e este, de um compromisso entre as partes, após a 

existência do conflito. 

Nos tempos atuais, a renovação trazida pelas ideias liberais propiciou um ambiente favorável 

à valorização da vontade. Esse fator contribuiu para que a arbitragem se tornasse uma 

eficiente forma de solução de litígios, pois foi a partir daí que a cláusula compromissória e o 

compromisso arbitral passaram a ter autonomia, reunindo os pressupostos processuais 

necessários para uma demanda. 

Essa autonomia somente veio a ser pacificada depois de várias discussões na doutrina. Hoje 

há o entendimento baseado no princípio do contraditório: como a cláusula contratual e o 

compromisso arbitral surgem mediante acordo celebrado entre as partes para elegerem a 

arbitragem como o instrumento de solução da controvérsia, a decisão proferida nesse juízo 

arbitral terá o efeito de uma sentença judicial. 

No sistema anterior era necessária a homologação da sentença arbitral no Judiciário, para dar-

lhe o efeito de uma decisão de mérito. Hodiernamente não existe mais essa necessidade, como 

pode ser verificado na Lei n. 9307/96, em seu art. 18, o qual prevê que a sentença arbitral não 

está sujeita a recurso, inexistindo também a necessidade da sua homologação pelo Judiciário 

para conferir-lhe os mesmos efeitos de uma sentença deste. 

  

3. Variáveis históricas culturais instituidoras do modelo jurídico brasileiro. 

  

No estudo comparado, no tocante ao estado do direito brasileiro e da prestação jurisdicional 

oferecida aos brasileiros pelos tribunais e a despeito da mentalidade de instituição dos 

mecanismos alternativos de solução de conflitos, qualquer comparação com a justiça de outro 

país, a exemplo dos EUA e França, só pode ser feita por critérios de diferença e não por 

semelhança. Sistemas judiciais de diferentes países são sujeitos a culturas distintas e a 

organizações judiciais distintas. 
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Assim sendo, não podemos comparar três sistemas judiciais distintos, atribuindo-lhes 

semelhanças. Neste sentido, cabe passarmos ao exame das peculiaridades do modelo nacional 

para persecução da resposta ao tema problema do presente estudo, que atenta à verificação da 

implementação do acesso a resolução de conflitos via ADRs no Brasil. 

Uma das mais influentes linhas interpretativas de nossas peculiaridades, que sobretudo 

analisam as instituições brasileiras é aquela desenvolvida após a dec. de 30 do séc. XX. Tal 

linha compreende que aspectos formatadores do pensamento brasileiro se encontram aderidos 

aos elementos psicossociais herdados de nosso passado ibérico, ou seja, determinantes 

psicológicas adventícias de Portugal. Entretanto, há limitações explicativas nesta teoria 

(VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. 2009: p. 181): a análise explicativa da mentalidade 

formatadoras das instituições brasileira não está presa à chave explicativa contida apenas no 

ethos ibérico. 

Há especificidades relativas ao nosso desenvolvimento histórico que caracteriza nossa 

sociedade, e, por conseguinte nossas instituições, com estruturadas de forma dual. Tal 

concepção torna-se clara nas explicações de kant de Lima, que em um dos seus recentes 

trabalhos, traz que a classificação dos sistemas em common law system e civil law system são 

insuficientes para identificar o sistema jurídico brasileiro. Diversas sensibilidades foram 

absorvidas de diversos sistemas de justiça e passaram a integrar o sistema nacional. Neste 

sentido o autor fundamenta sua afirmação através de análise realizada sobre o processo penal: 

Aparentemente, nosso formato processual foi elaborado e reelaborado pelos juristas no 

decorrer do século XIX, quando se verificaram três grandes reformas processuais penais em 

nosso país, nas décadas de 1830, 1840 e 1870.Essas reformas iniciaram-se com a proposta de 

um modelo processual semelhante ao inglês, instituindo o juiz de paz e, no processo penal, o 

júri de acusação e o júri de sentença para todos os casos criminais, na década de 30 (Flory, 

1981). Esta proposta logo foi substituída na década de 40, quando se criou a figura do 

delegado, que era um juiz, e instituiu-se uma jurisdição própria para julgar crimes de polícia, 

que hoje se chamariam crimes de menor potencial ofensivo. Já em 70, separou-se a justiça da 

polícia e instituiu-se o inquérito policial, nos termos de uma inquirição devassa do direito 

processual português, mas também como a inquisiti o é descrita na legislação canônica. 

(KANT DE LIMA. 2009/2010: P.41). 

Outro fator a ser considerado e que advém da cultura tradicionalista de percepção do 

processo, na qual o profissional do direito está inegavelmente vinculado e a replicar a pratica 

contenciosa, é o papel do ensino jurídico: O ensino jurídico torna-se responsável, de certa 

maneira, pela cultura contenciosa disseminada na sociedade jurídica, e de maneira 

generalizada é o ensino jurídico atribuído a ineficiência do processo de intelectualização dos 

profissionais focada em um elevado grau de abstração. (FUX, 2000). 

Em pesquisa realizada pelo INEP em 2008, há, nas matrizes curriculares dos cursos de 

graduação em Direito pesquisados, 53,8% de instituições de ensino que não ofertam 

disciplinas relacionadas à mediação, arbitragem e conciliação. Em contraste à pratica 

verificada, há a Recomendação n?08 do CNJ 2007 que estabelece que o movimento da 

conciliação seja uma comissão permanente e define a necessidade de oferta de cursos  de 

capacitação de conciliadores, magistrados, e servidores, ressaltando a necessidade de uma 

educação jurídica voltada para conciliação. 
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Portanto, a classificação binária não abrigaria sistemas de justiça que descenderam de 

Tribunais de Inquisição, como ocorreu no modelo brasileiro. Importantes aspectos dos 

procedimentos jurídicos carregam, no Brasil, marcas da tradição inquisitorial que compromete 

a sensibilidade dos operadores jurídicos como  permanentemente  atrelados à modalidade de 

prestação jurisdicional tradicional, de feição inquisitorial (AMORIM, MARIA STELLA DE. 

2011: p.18). Neste sentido o processo brasileiro mostra-se vinculado à lógica adversarial de 

solução de conflitos em que o litigio, visto como um duelo entre as partes é “solucionado” 

pela figura do terceiro, seja ele o juiz na jurisdição, seja ele o terceiro conciliador, mediador 

ou arbitro nas ADRs: 

Ora, no direito brasileiro, por exemplo, o processo não se volta para consensualizar os fatos, 

para estabelecer quais são os fatos, nem o que ficou provado efetivamente. Pelo contrário, 

através da lógica do contraditório, que propõe um dissenso infinito e veda qualquer consenso 

entre as partes, os fatos e as provas são determinados pela autoridade interpretativa do juiz: é 

ele quem vai escolher dentre os inúmeros indícios contraditórios trazidos ao processo quais o 

convencem e quais não. Depois de convencido através desse mecanismo intuitivo, ele justifica 

sua sentença: é o que se chama de livre convencimento motivado do juiz. (KANT DE LIMA. 

2010/2011: p. 30) 

  

3.1. O “descompasso” entre o exercício dos mecanismos alternativos de solução de 

conflitos no Brasil e o sistema de justiça brasileiro. 

  

Mediação, conciliação e arbitragem são meios alternativos à Justiça, em sociedades com 

direito e justiça avançados (Cappelletti e Garth - Acesso à Justiça.1998.) e, além disso, 

vigoram como uma "justiça privada" e aceita pelos tribunais estatais, por isso alternativa à 

justiça estatal . Esta seria a denominada “Terceira onda de acesso à justiça” para Cappelletti e 

Garth. Mas o paradoxo é que o devido processo legal no Brasil é visto somente como um 

processo judicial submetido aos ritos que se iniciam com o direito de petição. Portanto, há 

tradição processual brasileira (tradicionalista) que não concede claramente aos brasileiros a 

garantia do devido processo legal com direito individual, como garantia do jurisdicionado/ 

interessado: 

Entre os entraves ao sucesso de meios alternativos no direito e na justiça brasileiros, destaque 

principal pode ser endereçado à tradição processual brasileira, que não concede claramente 

aos brasileiros a garantia do devido processo legal, como um direito individual. Referido, mas 

não explícito no Art. 5º da Constituição brasileira vigente, o devido processo legal garante 

que ninguém pode ser condenado sem que o devido processo legal tenha transitado e sido 

julgado por magistrados no exercício de sua função judicante. Ou seja, o devido processo 

legal fica assim entendido como um procedimento exclusivamente judicial, submetido a ritos 

que se iniciam com a recepção da ação e terminam com a sentença judicial, quase sempre, 

(AMORIM, MARIA STELLA DE. 2011: p.1).  

Aliado a esta concepção encontra-se a condições do exercício de cidadania da maioria da 

população brasileira, que sequer são aptos para reconhecerem seus direitos. Neste sentido, a 

sociedade brasileira também afigura-se híbrida: de uma lado subcidadãos que encontram no 

sistema jurídico a expressão impositiva e e limitadora de de um aparato  que restringe e dita 
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os seus direitos e , por outro lado, a exist6encia de um grupo de sobrecidadadãos que almejam 

a manutenção de seus privilégios (VILLAS BÔAS FILHO, Orlando. 2009: p. 253). 

Em estudo recente desenvolvido no Rio de janeiro em 2010 e publicado na IX Reunião 

Antropológica do Mercosul em 2011, foram investigados a compreensão dos significados 

atribuídos aos mecanismos de solução de conflitos pelos operadores jurídicos e  as 

divergências na apropriação judicial dos meios alternativos.(AMORIM, MARIA STELLA 

DE. 2011). Notadamente, o que demostrado pela pesquisa fora que a compreensão dos 

significados atribuídos à mediação e à conciliação, colhido na voz dos entrevistados, indica 

que ambos deixaram de ser meios alternativos para se tornarem meios 

obrigatórios.  Assevera-se, entretanto, que as concepções geradoras dos mecanismos 

alternativos de solução de conflitos são inversas à logica processual obrigatória. O que rege 

estes institutos é principalmente a consensualidade e a iniciativa individual dos interessados 

na composição e resolução de seus conflitos, em locus neutro e descentralizado da figura 

jurisdicional. 

Outro fator ressaltado pela referida pesquisa, indica que existe completa divergência entre os 

significados de meios alternativos para os operadores/ profissionais que realizam a mediação 

e conciliação nos tribunais brasileiros. Segundo Maria Stella Amorim, mediação e também 

conciliação em instâncias judiciais precisam ter regras claras e consensualizadas publicamente 

para orientar os profissionais que as utilizam e informar os jurisdicionados que a elas se 

submetem. Neste sentido a utilização dos métodos alternativos no Brasil muito se difere dos 

ADRs norte americanos, cujas regras são claramente fixadas e disponibilizadas aos 

interessados. 

Outra questão importante no que se refere à comparação com o modelo estrangeiro norte 

americano é o processo de formatação dos ADRs: pensando, por exemplo, na lógica 

processual que preside a prestação juriscional e na lógica dos mecanismos alternativos e 

avaliar se estas podem alcançar bons resultados se forem associadas, salienta-se não houve 

aqui no Brasil o movimento de formatação dos ADRS como houve nos EUA, em que de 

primeiro foram testificados, realizados na prática, para depois serem legislados e absorvidos 

pelos tribunais, passando da testificagem para posterior institucionalização. Ocorre no Brasil o 

contrário: os mecanismos adentram o processo com regras obrigatórias a serem cumpridas. 

A despeito da arbitragem, seu uso resta limitado à resolução de conflitos entre grandes 

empresas que buscam no instrumento a celeridade não encontrada nos Tribunais, em contraste 

aos institutos franceses, em que teoricamente em todas essas instâncias não jurisdicionais 

passou a ser possível contar com o beneficio da nova assistência jurídica extrajudicial, 

conforme previsão legal  n
o
 98-6857 de 29 de julho de 1998. 

Ainda em contraste com o modelo francês cuja existência dos Conseil Departamental de 

l’Acess au Droit, instituem teoricamente o conceito da de “justiça de proximidade”,da, com 

raras exceções  há, no Brasil, espaços estatais ou não, voltados à comunicação de pessoas em 

conflito, especialmente para aquelas economicamente necessitadas. 

Portanto, parece indicativo que o sistema brasileiro de justiça apresenta um descompasso 

entre a lógica processual comprometida com a modalidade adversarial de prestação 

tradicional opostas à logica consensual e descentralizadora dos mecanismos alternativos de 

solução de conflitos. Neste sentido, a introdução dos mecanismos alternativos em um sistema 
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de justiça regido pelo dissenso, não garante a implementação do acesso à solução de conflitos, 

ao contrário, abarca contradições e paradoxos. 

  

4. Considerações finais 

  

O que podemos afirmar é que os meios alternativos não têm prosperado na Justiça brasileira, 

porque em vez de serem meios alternativos, passam a ser meios obrigatórios para os cidadãos 

e qualitativamente pouco satisfazem os jurisdicionados que a eles recorrem. 

 Para introduzir meios alternativos efetivos e de fato garantidores do acesso a solução do 

conflito, necessário conciliar a logica consensual que os rege com a cultura tradicional 

processualista brasileira mantida pelo enfoque da lógica adversarial. Entretanto, o que se 

verifica é uma tendência que não vem se rompendo e que de forma centralizadora e 

normativista, empurram os meios alternativos no ordenamento como obrigatórios, não 

atingindo as condutas dos jurisdicionados como aqueles meios livremente escolhidos. 

Ou seja, de fato, as sensibilidades dos operadores de direito (juízes, advogados, etc,) estão 

ainda comprometidas com a modalidade de prestação jurisdicional tradicional. Importante 

fator dimensionador desta concepção está a cultura da educação jurídica praticada pelos 

cursos de graduação em direito, cujas linhas de reflexão apresentam se ainda dissociadas da 

realidade planejada como estratégia para os Tribunais de Justiça que, motivados pelo CNJ, 

têm dado cada vez mais espaço para os ADRs. Ou seja, a educação jurídica precisa se adaptar 

a esta nova realidade e, é na educação jurídica, que maiores esforços devem se concentrar 

para que a cultura dos meios alternativos de solução de conflitos, independentemente de 

instituídos por lei, ajustem se às demandas da realidade atual. 
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[1] O GIP – “Groupement d’intérêt public” é uma espécie de pessoa jurídica pública sui 

generis, que pode ser constituída por outras pessoas jurídicas de direito publico e por pessoas 

jurídicas de direito privado (que é o que frequentemente ocorre) com o objetivo de exercer um 

conjunto de atividade de fins não lucrativos nas mais diversas áreas previstas na legislação. 

Em vernáculo: 1) A informação geral das pessoas sobre seus direitos e obrigações, assim 

como sua orientação em relação aos órgãos encarregados de pôr em prática seus direitos;2) A 

ajuda na efetivação de toda providência em vista do exercício de um direito ou da execução 

de uma obrigação de natureza jurídica e assistência durante os procedimentos não judiciais; 3) 

A consulta em matéria jurídica; 4) A assistência à redação e à conclusão dos atos jurídicos. 

[3] Nos casos em que a Conciliação prévia é obrigatória na legislação francesa, esse requisito 

é geralmente acompanhado pela sanção de nulidade se não for respeitado. Assim, nos 

processos de divórcio e separação, bem como nos litígios que envolvam a fixação de um 

salário do empregado, a falta de tentativa preliminar de conciliação torna o processo inválido. 

[4] Os programas de ADRs das Cortes Federais americanas podem ser acessados pelo site 

http://www.uscourts.gov 

[5] Essa Associação pode ser acessada pelo site: http://usombudsman.org 

[6] Essa Associação pode ser acesssada pelo site: http://www.acresolutrion.org 

[7] A denominação dos procedimentos de resolução extrajudicial de conflitos americanas que 

não possuem correspondência com mecanismos nacionais não foram traduzidos para o 

português. 

[8] Lei n. 8.078 de 11 de Setembro de 1990. Dispõe sobre a proteção do Consumidor. 

[9] Lei n. 9.099 de 26 de Setembro de 1995. Dispõe sobre os Juizados Especiais Cíveis e 

Criminais. 

[10] Lei n. 9.307 de 23 de Setembro de 1996. Dispõe sobre a arbitragem. 
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O DIREITO NA PÓS-MODERNIDADE: PARA UMA ANÁLISE CRÍTICA DA 
JUSTIÇA RESTAURATIVA  

 
PENAL LAW IN POSTMODERNITY: TOWARDS A CRITIQUE OF RESTORATIVE 

JUSTICE 
 
 

João Carlos Carvalho Da Silva 
 Maurício Gonçalves Saliba 

 
 

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo problematizar a Justiça Restaurativa a fim 
de avaliar se tal modelo teórico é capaz de superar o paradigma punitivo tradicional, partindo-
se do pressuposto de que o sistema penal foi deslegitimado. Assim, procede-se a uma 
abordagem dos principais elementos da Justiça Restaurativa, explicitando seus objetivos e 
fundamentos. Visando a uma análise totalizante da problemática, o modelo restaurativo é 
inserido no contexto histórico-evolutivo do sistema penal e analisado sob uma perspectiva 
materialista. Ao final, conclui-se que a Justiça Restaurativa, apesar de apresentar pontos 
positivos em relação ao paradigma vigente, é incapaz de superar as aporias da sociedade 
capitalista.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Justiça Restaurativa; globalização; pós-modernismo. 

 
ABSTRACT: This paper aims to discuss the Restorative Justice in order to assess whether 
this theoretical model is able to overcome the traditional punitive paradigm, assuming that 
penal system has been delegitimated. So, an approach to the main elements of Restorative 
Justice takes place, explaning its scopes and landmarks. Aiming at an all-encompassing 
analysis of the problem, the restorative model is inserted into the historical and evolutionary 
context of criminal justice system and analyzed under a materialist perspective. At the end, it 
is concluded that the restorative justice, despite its improvements in relation to the existing 
paradigm, it is unable to overcome the dilemma of capitalist society. 

 
KEY-WORDS: Restorative Justice; globalization; postmodernism. 
 

INTRODUÇAO 

O direito penal brasileiro tem como marca característica o seu arraigado positivismo, 

de onde emana um discurso jurídico muito peculiar, que Alessandro Baratta denominou de 

“ideologia da defesa social”. Quando se fala em direito penal, fala-se principalmente na 

defesa da sociedade em face do crime, tarefa que se concretiza por meio da tutela de bens 

jurídico-penais e de valores ético-sociais.  

Todavia, diante da incapacidade do sistema penal em lidar com a violência e resolver 

os conflitos sociais, novos sistemas que buscam repensar a estrutura punitiva começam a se 

desenhar. Alternativas capazes de reduzir a violência e minimizar os danos causados pelo 

sistema penal tornaram-se, modernamente, um imperativo. Dentre os diversos modelos e 
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teorias que surgiram nas últimas décadas, é imperioso ressaltar o desenvolvimento da Justiça 

Restaurativa como sendo uma alternativa à crise do já combalido sistema penal.  

É preciso, portanto, ainda que de maneira um tanto quanto provisória, avaliar e 

conhecer a proposta restaurativa, com o escopo último de contribuir para o desenvolvimento 

de uma sociedade verdadeiramente livre.  

Com esse intuito, pretende-se situar a Justiça Restaurativa no espectro mais amplo de 

problemas que cercam a criminalidade e o controle social, a fim de aferir a idoneidade do 

novo paradigma em substituir satisfatoriamente o modelo tradicional de direito penal.   

Para tanto, busca-se delimitar, inicialmente, o conceito de Justiça Restaurativa, 

informando seus objetivos e principais fundamentos. Após uma elucidação geral do 

paradigma e a fim de conduzir o debate a um patamar crítico e totalizante, procura-se 

compreender a Justiça Restaurativa a partir da configuração do capitalismo em sua fase 

corrente – a do chamado neoliberalismo -, bem como retirar seu significado do discurso 

filosófico contemporâneo que emerge desta mesma estrutura capitalista, a saber, o discurso 

pós-moderno.  

 

1  A JUSTIÇA RESTAURATIVA 

1.1 Conceito, objeto e principais fundamentos da Justiça Restaurativa 

O primeiro obstáculo ao estudo da Justiça Restaurativa diz respeito a sua definição. 

Não há um conceito unívoco e cada autor trabalha com uma noção particular sobre o tema. 

Não há, sequer, um sistema de justiça restaurativa, mas “sistemas de justiça” em cujo interior 

ocorrem práticas restaurativas (PALLAMOLLA, 2009, p. 99).  

Howard Zehr é uma das mais importantes referências sobre o tema e sua obra 

“Trocando as lentes” consiste em marco fundamental para o estudo desse modelo de justiça. 

Neste livro, publicado na década de 90, ele propunha encarar o crime não apenas como 

simples infração estatal, mas como fenômeno que interfere negativamente na comunidade, 

causando prejuízos materiais e psicológicos a seus membros.  

Segundo ele, caberia à justiça restabelecer os vínculos partidos pelo crime e fomentar 

a reparação do dano. Por esta razão, pensou uma justiça restauradora, que deveria incentivar o 

dialogo e motivar o autor do delito a assumir a responsabilidade por sua conduta, reparando o 

prejuízo e suprindo as necessidades da vítima. Tais fatores, em última análise, permitiriam a 

“cura”, ou seja, que se alcançasse um resultado individual e socialmente terapêutico. Não se 
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trata mais de punir a conduta, mas restaurar as relações abaladas pelo crime, bem como 

reparar os danos por ele provocados (ZEHR, 2008; BENEDETTI, 2008, p. 277).   

Partindo desta configuração, alguns autores definem os elementos básicos da Justiça 

Restaurativa a partir de três conceitos, a saber: “responsabilidade” (o infrator deve reconhecer 

seu ato e assumir a responsabilidade por ele); “restauração” (a vítima deve ter seu dano 

reparado); e “reintegração” (a reação ao delito deve ter por finalidade o restabelecimento dos 

vínculos entre infrator e sociedade, de modo a permitir sua reintegração) (SALIBA, 2007, p. 

131). 

Para concretizar os objetivos restaurativos é preciso reconhecer as necessidades da 

vítima, indagando, como querem Wachtel e Mccold, “quem foi prejudicado”, “quais as suas 

necessidades” e “como atender a essas necessidades”. Desse modo, o modelo restaurativo 

deve ser caracterizado como um “processo colaborativo que envolve aqueles que foram 

afetados mais diretamente por um crime, chamados de ‘partes interessadas’, para determinar 

qual a melhor forma de reparar o dano causado pela transgressão” (apud SILVA, 2009, p. 

143-147; GOMES PINTO, 2005, p. 22). 

Para Morris, a justiça restaurativa, mais do que simplesmente punir o criminoso, 

preocupa-se em reconciliá-lo com a vítima e a comunidade de onde ambos provêm. Tal 

reconciliação aconteceria por meio de acordos entre as partes envolvidas no delito, as quais 

deliberariam acerca da melhor forma de enfrentar as consequências do crime. Um dos 

principais objetivos da Justiça Restaurativa seria, portanto, promover reinserção da vítima e 

do infrator na comunidade local, por meio de um processo dialogal, responsável pela “cura 

das feridas e dos traumas causados pelo crime” (MORRIS, 2005, p. 44). 

Visando englobar a miríade de definições, Gomes Pinto entende tratar-se a Justiça 

Restaurativa  

de um processo estritamente voluntário, relativamente informal, a ter lugar 
preferencialmente em espaços comunitários, sem o peso e o ritual solene da 
arquitetura do cenário judiciário, intervindo um ou mais mediadores ou facilitadores, 
e podendo ser utilizadas técnicas de mediação, conciliação e transação para se 
alcançar o resultado restaurativo, ou seja, um acordo objetivando suprir as 
necessidades individuais e coletivas das partes e se lograr a reintegração social da 
vítima e do infrator (GOMES PINTO, 2005, p. 20). 

Desse modo, é possível aduzir que a Justiça Restaurativa consiste em um conjunto de 

práticas que buscam tornar a reação ao crime algo mais construtivo do que as respostas 

tradicionais do sistema penal.  

As dificuldades em conceituar a Justiça Restaurativa, bem com determinar seus 

objetivos - os quais se encontram, ainda, em evolução – não devem impedir uma abordagem 
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mais precisa de seu conteúdo, para que se evite incorrer em erros e simplificações 

(PALLAMOLLA, 2009, p. 55). Apesar das desvantagens de um conceito rígido de Justiça 

Restaurativa, é importante ter presente uma ideia clara de seu conteúdo, sob pena de se 

dificultar a sua aplicação prática. Parece certo que a satisfatória implementação dos princípios 

restaurativos é facilitada na presença de sólidos substratos teóricos, razão pela qual há que se 

avançar sempre no desenvolvimento doutrinário desse modelo de justiça criminal, sem nunca, 

porém, engessá-lo na rigidez dogmática. 

A Resolução 2002/12 do Conselho Social e Econômico das Nações Unidas define o 

programa de Justiça Restaurativa como sendo todo aquele que se utiliza de processos 

restaurativos e almeja alcançar resultados restaurativos. Por processo restaurativo 

compreende-se todo processo em que a vítima, o infrator e qualquer interessado participam 

conjuntamente da resolução de questões derivadas do delito, tais como a mediação, a 

conciliação e círculos de sentença. Dentre os resultados restaurativos estão a reparação e a 

prestação de serviços à comunidade.  

A resolução também prevê a possibilidade da intervenção restaurativa ocorrer em 

qualquer fase do processo, desde que haja provas que justifiquem a acusação e que a 

participação no procedimento seja voluntária. Com efeito, a voluntariedade é central na 

Justiça Restaurativa. A responsabilização não é imposta, pois se pressupõe que o ofensor 

reconheça sua responsabilidade e opte por ingressar em um programa restaurativo a fim de 

promover a reparação do dano. Todavia, é certo que a voluntariedade não é plena. A ameaça 

de um processo na justiça criminal alia-se à pressão informal feita por familiares ou pela 

comunidade para que o autor tome as providências cabíveis frente ao delito (PALLAMOLLA, 

2009, p. 83). 

É preciso, por isso, que à vítima e ao acusado sejam detalhados tanto os benefícios 

quanto as dificuldades de enfrentar um procedimento restaurativo, salientando-se os diferentes 

meios e programas mediante os quais se concretiza a Justiça Restaurativa, tais como a 

mediação indireta - em que a vítima não precisa entrar em contato pessoal direto com o 

infrator (PALLAMOLLA, 2009, p. 90-91). 

Pela Resolução, o Estado tem papel de criar diretrizes, inclusive legais, para a 

implementação da Justiça Restaurativa, sempre tendo em vista a necessidade de resguardar os 

direitos da vítima e ofensor. Também é importante a supervisão das práticas restaurativas pelo 

Estado, bem como a incorporação dos resultados restaurativos pelas sentenças judiciais 

(PALLAMOLLA, 2009, p. 96).  

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito do Norte Pioneiro

11559



     

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

John Braithwaite elabora três grupos de princípios restaurativos. No primeiro estão 

os valores obrigatórios (constraining standards): (a) não-dominação (deve-se minimizar as 

diferenças de poder); (b) empoderamento (deve-se dar voz aos envolvidos);  (c) obediência 

aos limites estabelecidos pela lei como pena, tendo consciência de que o empoderamento 

excessivo de um impede o empoderamento dos demais; (d) escuta respeitosa; (e) atenção a 

todos os participantes; (f) accountability (responsabilização), appealability (recorribilidade), 

devendo ser colocada à disposição das partes a possibilidade de escolha entre o procedimento 

restaurativo e a justiça tradicional; (g) respeito a tratados internacionais de direitos humanos 

(BRAITHWAITE, 2002, p. 569; PALLAMOLLA, 2009, p. 62-63). 

Um segundo grupo de valores pode ser dispensado a critério das partes (maximizing 

values), embora deva ser encorajado. Refere-se a todos os mecanismos que concorrem para a 

“cura” ou restauração (restauração da propriedade, das relações humanas rompidas, 

restauração de comunidades, do meio ambiente, restauração emocional, restauração da 

liberdade etc.). Um terceiro grupo trata de valores que não podem ser exigidos das partes, pois 

dependem da vontade de cada uma delas (emergent values). Por exemplo: pedido de perdão, 

desculpas ou clemência (BRAITHWAITE, 2002, p. 569-570; PALLAMOLLA, 2009, p. 64). 

Uma das vantagens mais interessantes da Justiça Restaurativa é a sua sensibilidade às 

injustiças sociais e seu esforço no sentido de superá-las, ao invés de “simplesmente oferecer 

aos infratores uma justiça formal ou positivada e, às vítimas, justiça alguma” (MORRIS, 

2005, p. 441). 

Com o intuito de estabelecer um renovado paradigma procedimental, busca-se 

transportar algumas parcelas do manuseio da justiça criminal do âmbito oficial para o 

comunitário, o que se faz mediante a introdução de novas práticas no interior do sistema 

penal. Este, por sua vez, ao receber a contribuição da Justiça Restaurativa, torna-se um 

modelo mais flexível, o que lhe permite atender de forma mais ampla a reparação do dano e a 

solução do conflito, possibilitando a inclusão dos interessados (vítima, comunidade) e a 

tomada de decisões não-coercitivas (SILVA, 2009, p. 138). 

Ceder parte do monopólio jurisdicional de resolução de conflitos para setores da 

sociedade civil tem o condão maximizar o desenvolvimento da cidadania, ao passo que, 

igualmente, confere maior legitimidade social ao Estado (PALLAMOLLA, 2009, p. 138). 

Nesse sentido, é natural que a Justiça Restaurativa se desenvolva mediante um processo 

informal e privado, em um ambiente favorável ao diálogo e livre de pressões, onde as partes 

envolvidas têm amplo espaço de manobras. Isso não significa, todavia, que os envolvidos 

tenham total liberdade para firmar qualquer acordo. Afinal, há direitos que não podem ser 
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flexibilizados, bem como regras a serem observadas pelo responsável na condução dos 

trabalhos (MORRIS, 2005, p. 441). 

Visando restabelecer a relação entre as partes, as práticas restaurativas conduzem a 

desfechos nos quais têm lugar o pedido de desculpas, a prestação de serviços à comunidade, a 

reparação dos traumas emocionais e a inclusão social - procedimentos adequados a reparar 

tanto crimes patrimoniais quanto injúrias morais.1 Desse modo, no âmbito restaurativo, a pena 

já não procura excluir o infrator do convívio social, mas lhe dar acesso a esse convívio de 

forma mais plena, reconhecendo-se a situação de discrepância social como fator que 

impossibilita o desenvolvimento total e igualitário de todos (SILVA, 2009, p. 131).  

A doutrina expõe as razões determinantes para considerar a Justiça Restaurativa um 

modelo superior ao tradicional: 

priorizar o diálogo mediado é mais importante que a função de julgar dos juízes; 
cuidar dos interesses das partes envolvidas é superior ao ato de aplicação da lei; 
facilitar é mais útil que avaliar; encontrar uma solução conciliatória é mais 
producente do que a ordem emanada do juiz; finalmente, o assentar da controvérsia 
gera mais efeitos positivos que a decisão do Juiz (SILVA, 2009, p. 153). 

Com a prática restaurativa, as partes ganham relevância e o juiz adquire um papel de 

transformação social, num contexto em que se torna possível discutir a justiça enquanto valor 

ético. 

 
1.2 A vítima 

Um dos objetivos mais claros da Justiça Restaurativa é transformar o papel da vítima 

no direito penal, inserindo-a no debate punitivo e permitindo a ela expressar seus prejuízos e 

tentar recompô-los, rompendo-se com a herança positivista que legou seu esquecimento no 

processo penal (SALIBA, 2007, p. 95). 

Segundo Maria Coeli Nobre da Silva, “a Justiça Restaurativa tem como escopo o 

restabelecimento de uma relação destruída e a disposição positiva de reconstruí-la sob novos 

parâmetros, nos quais a vítima ocupa papel de destaque” (SILVA, 2009, p. 135).  

Ao voltar suas atenções para a vítima, colocando-a em pé de igualdade no processo, 

a Justiça Restaurativa se propõe a “esgazear os traumas e prejuízos sofridos [...] e torná-la, de 

novo, ‘normal’ em sua identidade e, portanto, em sua capacidade de agir não só perante o 

próprio autor do crime, mas de estabelecer relacionamento com os seus pares” (SILVA, 2009, 

p. 136-137) 

                                                 
1 Para Morris, porém, não se trata apenas dessas modalidades de composição. Ao contrário, afirma que qualquer 
medida aplicada pode se incluir no rol de práticas restaurativas. Bastaria, para isso, que tivesse resultado de 
acordo entre as partes (MORRIS, 2005, p. 442).  
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A restauração, todavia, há de ser cautelosa,2 principalmente nos casos em que a 

proximidade entre autor e vítima pode resultar no abalo das condições psíquicas desta última. 

Justamente por isso, questiona-se a aplicação da Justiça Restaurativa em crimes graves ou 

naqueles em que há grande diferença de poder entre os envolvidos. É o caso das agressões 

sexuais e outros delitos chamados relacionais (que envolvem pessoas que se conhecem e 

mantêm relacionamento, tais como nos casos de violência doméstica).3   

Com toda razão, diante do desequilíbrio econômico e psicossocial entre as partes, o 

processo restaurativo deve ser conduzido de modo que a assimetria entre os envolvidos não 

gere acordos iníquos que aprofundem a situação de desigualdade entre vítima e infrator 

(GOMES PINTO, 2005, p. 33).  

Um obstáculo de ordem prática para que isso ocorra advém do custo da implantação 

de mecanismos eficientes para o suporte dos programas restaurativos. Afinal de contas, a 

Justiça Restaurativa não estará efetivamente restaurando se não puser à disposição do réu 

determinados programas de apoio (tratamento de drogas, por exemplo) e, no caso da vítima, 

suporte técnico e psicológico. Tudo isso demanda enorme investimento por parte do Estado, 

tão deficitário no aspecto “políticas públicas”.  

A crítica que se tem dirigido à Justiça Restaurativa, no que toca à participação da 

vítima, diz respeito à possível privatização do direito penal, sujeitando os participantes a um 

controle levado a cabo por pessoas não investidas de autoridade pública. Ademais, a 

composição em matéria penal conduziria a um retrocesso, abrindo-se espaço para o exercício 

da “vingança” por meio do processo penal, o qual tem a função inversa: a de impedir que as 

vítimas façam justiça com as próprias mãos (PALLAMOLLA, 2009, p. 170-171). 

Todavia, há estudos que demonstram que as vítimas não são necessariamente 

vingativas e que procuram contribuir com os infratores para que não voltem a delinquir. Além 

disso, nem todos os delitos possuem natureza pública, sendo que alguns deles estariam 

relacionados mais diretamente a interesses privados (PALLAMOLLA, 2009, p. 173). Mesmo 

                                                 
2 Para que se tenham condições de lograr bons resultados na aproximação da vítima e ofensor, deve ser 
dispensada cuidadosa seleção e preparação do caso para a realização da prática restaurativa, o que inclui análise 
pormenorizada dos autos e outros atos investigativos voltados ao conhecimento das suas circunstâncias. Isso 
deve ser efetuado por profissional dotado de conhecimento multidisciplinar e capacitação específica, a fim de se 
confirmar a possibilidade de aplicação da prática àquele caso concreto. Segue-se a tal análise a realização de 
contatos com as partes envolvidas, que visam à confirmação da adequação do caso à prática. Nesse momento, é 
importante que se esclareça às partes o funcionamento da prática restaurativa, bem como se identifiquem s 
pessoas próximas às partes ou representantes da comunidade afetada (DE VITTO, 2005, p. 45). 
3 Não obstante, há pesquisadores que defendem a inserção do modelo restaurativo também nos crimes graves. É 
o que ocorre na Nova Zelândia, com os encontros restaurativos de grupos familiares, bem como nos EUA, país 
no qual são realizados encontros entre vítimas e condenados no interior de penitenciárias (JACCOUD, 2005, p. 
175). 
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assim, não se trata exatamente de exercício privado, mas comunitário – e, portanto, também 

público – de uma parcela da justiça penal oficial (GOMES PINTO, 2005, p. 28).  

 

1.3 Institucionalização da Justiça Restaurativa 

É possível vislumbrar a existência de duas correntes acerca do grau de interação 

entre a Justiça Restaurativa e o Estado. A corrente minimalista entende que se deve evitar ao 

máximo a participação estatal em programas restaurativos. Para esta vertente, a Justiça 

Restaurativa é uma alternativa ao sistema judiciário e, por tal razão, deve se limitar a 

mecanismos não-jurídicos ou civis. Seus representantes aduzem que o impacto das práticas 

restaurativas será reduzido se elas forem impostas no seio do processo judicial, já que nele as 

partes não atuam voluntariamente. Além disso, a inserção da Justiça Restaurativa no sistema 

retributivo de justiça criminal acabaria por ofuscar os limites e objetivos daquela (JACCOUD, 

2005, p. 172-180). 

Para a corrente maximalista, a seu turno, a Justiça Restaurativa tem o papel de 

transformar a Justiça Retributiva. Para tanto, deve integrar-se ao modelo estatal de justiça a 

fim de melhor atingir seu objetivo. Sob essa perspectiva, a Justiça Restaurativa deve abranger 

“toda e qualquer ação voltada para a realização da justiça através da restauração dos danos 

causados pelo crime”, considerando-se restaurativos todos os procedimentos que conduzem a 

resultados restaurativos (WALGRAVE apud BENEDETTI, 2008, p. 278, tradução nossa).4 5 

 
1.4 Práticas restaurativas  

Não há um rol taxativo acerca das formas contemporâneas de Justiça Restaurativa, 

sendo que as práticas restauradoras assumem diferentes formas e metodologias na busca da 

realização de seus valores. Dentre as mais debatidas estão os programas de mediação vítima-

ofensor, círculos de emissão de sentença e reparação. Enquanto a mediação e a reparação 

apresentam-se mais limitadas quanto ao número de participantes e em relação às metas, os 

círculos de emissão de sentença provocam o envolvimento muito mais amplo da comunidade, 

oferecendo melhor oportunidade para deliberação acerca dos resultados a serem atingidas 

pelos acordos restaurativos (FROESTAD; SHEARING, 2005, p. 85). 

 

1.4.1 Mediação vítima-ofensor 

                                                 
4 No original: “Every action that is primarily oriented towards doing justice by restoring the harm that has been 
cause by a crime”. 
5 Inúmeros são os elementos a serem desenvolvidos no tocante à relação entre Justiça Restaurativa e Estado, 
trabalho que demanda ainda muito esforço por parte dos teóricos e que aqui apenas se indica. 
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Na mediação vítima-ofensor, o diálogo entre as partes se faz por intermédio de um 

profissional capacitado, que procurará criar as condições necessárias para que os envolvidos 

encontrem a melhor solução para seu conflito. As vantagens de tal prática evidenciam-se pela 

redução do medo e insegurança da vítima e pela maior possibilidade de cumprimento, por 

parte do infrator, das metas estabelecidas pelos envolvidos (SILVA, 2009, p. 141). 

Segundo Maria Coeli Nobre da Silva: 

consiste a mediação penal no esforço de encontrar, através da intervenção de um 
tertius, a solução livremente negociada entre as partes diante de um conflito 
originado de uma prática delituosa, em um processo voluntário, informal e 
confidencial (SILVA, 2009, p. 159). 

Para alguns autores, a mediação se mostra a prática mais adequada para a solução de 

conflitos jurídico-penais. Além de atender melhor o autor e a vítima, busca repensar um 

modelo penal já esgotado e ineficaz, que se debate com problemas de celeridade e gestão do 

grande volume de processos. No modelo tradicional, as formalidades procedimentais impõem 

o enfrentamento das partes, sendo que uma delas irá sucumbir perante a decisão judicial 

amparada na lei e jurisprudência. Na mediação, fala-se em cooperação entre as partes, que 

assumem o controle do procedimento e definem um resultado (SILVA, 2009, p. 159). 

Enquanto no processo penal tradicional interessam apenas os detalhes configuradores 

da culpa do acusado, na mediação enfatizam-se as informações que possam aproximar as 

partes conflitantes, numa forma holística de abordar o crime. Um dos pontos positivos desse 

processo é a superação de estereótipos, tanto da vítima como do delinquente, uma vez que o 

diálogo possui um efeito desmistificador e facilita o processo de reparação de danos. 

Pesquisas americanas, canadenses e europeias revelaram que as vítimas que fizeram o 

procedimento da mediação passaram a temer menos a revitimização, enquanto os infratores 

que cumpriram integralmente o programa restaurativo adimpliram suas obrigações para com a 

vítima e tiveram um menor índice de reincidência (PALLAMOLLA, 2009, p. 109-111).  

Com efeito, “a grande força do consenso obtido pela mediação está no fato de ser 

alcançada a justiça, pois esta, certamente, se faz quando aflora da livre manifestação da 

vontade das partes” (SILVA, 2009, p. 160).  

 
1.4.2 Círculos de sentença 

O círculo de sentença é um processo no qual a comunidade, a vítima, o infrator, os 

advogados, os juízes, a polícia, os conselhos etc., deliberam para chegar a um consenso acerca 

da resposta penal mais adequada a determinado crime. Não se trata de um meio puramente 

alternativo, mas uma parte do processo penal formal que guiará o juiz na aplicação da 
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sentença (SILVA, 2009, p. 142). O foco está na tomada de decisão consensual, que atenda aos 

interesses de todas as partes (FROESTAD; SHEARING, 2005, p. 84). 

Destinam-se, principalmente, a crimes de maior seriedade e são facultados somente 

àqueles que demonstrem disposição para mudar de vida. Como não há previsão legal, a 

atuação dos envolvidos se assenta, por vezes, no arbítrio judiciário (FROESTAD; 

SHEARING, 2005, p. 84).  

 

1.4.3 Reparação do dano 

A reparação varia desde o pedido de desculpas até a adoção de medidas 

reabilitadoras pelo infrator e pretende substituir a imposição de uma pena em favor da 

anulação do prejuízo sofrido e da imediata responsabilização do agente. A justiça restaurativa 

não se contenta com a mera indenização à vítima ou à comunidade. Ao ressarcimento aliam-

se a necessidade de conciliação e, também, a pacificação, nela se enquadrando uma ampla 

gama de prestações que concorrem para o restabelecimento da integridade física, psíquica e 

financeira da vítima. Desse modo, é incorreto reduzir a Justiça Restaurativa à 

responsabilidade civil, conexa com a criminal, ou ao simples ressarcimento econômico 

(SILVA, 2009, p. 160-162; PALLAMOLLA, 2009, p. 89). 

Em crítica, Juliana Benedetti aduz que,  

no âmbito civil, busca-se o ressarcimento integral do dano enquanto, no âmbito 
penal, quer-se tão-somente manifestar desaprovação em relação a um dado 
comportamento e, aceitando-se a reparação como fim da pena, seu montante, sendo 
calculado em vista somente da extensão do dano, poderia representar uma lesão ao 
princípio da culpabilidade, caso a superasse (2008, p. 280). 

Por esta razão, Hassemer e Muñoz Conde entendem que a reparação, quando 

substituir as penas tradicionais e, principalmente, a de prisão, deve estar legalmente prevista. 

Nos demais casos, a reparação deve ser aplicada como atenuante penal. Assim, evitar-se ia a 

privatização do direito penal, que se traduz, muitas vezes, na mercantilização da pena (“pago 

tanto a você para que não me denuncie”, ou “quanto você me paga para que eu não o 

denuncie?”) (HASSEMER; MUÑOZ CONDE, 2001, p. 385).6 

 

                                                 
6 No Canadá e nos Estados Unidos, por exemplo, a compensação às vítimas parece ter abandonado sua função 
inicial. Isto se evidencia pela alteração no nome dos programas restaurativos de “Programas de Reconciliação 
Vítima-Infrator” para “Programas de Mediação Vítima-Infrator”. A desvirtuação é tamanha que os programas 
chegaram a ser referidos como “agências de cobrança” (FROESTAD; SHEARING, 2005, p. 87). 
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1.5 Justiça Restaurativa no Brasil  

Por se tratar de um modelo relativamente recente, os estudos a respeito das práticas 

restaurativas ainda são poucos no Brasil. Não obstante, algumas experiências têm sido 

implementadas, havendo projetos-piloto em cidades como Brasília, São Caetano do Sul e 

Porto Alegre. 

Em Brasília, o programa de Justiça Restaurativa tem lugar no Juizado Especial 

Criminal. Lida, portanto, com crimes de menor potencial ofensivo, visando à solução dos 

conflitos subjacentes ao delito por meio da mediação vítima-ofensor. Os casos selecionados 

são os que cuidam de uma situação fática na qual os envolvidos possuem um relacionamento 

que se estende para o futuro, excluindo-se os casos de violência doméstica e entorpecentes.  

O programa restaurativo em São Caetano do Sul se dá na Vara de Infância e 

Juventude e se desenrola tanto no âmbito jurisdicional quando no espaço educacional, 

porquanto conta com o apoio de escolas estaduais para a sua implementação.  

No âmbito jurisdicional, com o acompanhamento da Promotoria da Infância e 

Juventude, os casos são encaminhados à equipe técnica do Juízo, que promove os círculos 

restaurativos, firma acordos e fiscaliza o seu cumprimento (BENEDETTI, 2008, p. 286). 

Um dos critérios para derivação do caso ao programa restaurativo é a aceitação pelo 

infrator de sua responsabilidade, bem como a intenção de se reconciliar com a vítima. Tal 

encaminhamento ocorre, via de regra, na audiência de apresentação, podendo partir da 

iniciativa do magistrado, do representante do Ministério Público, de assistentes sociais ou do 

conselho tutelar (BENEDETTI, 2008, p. 287). 

As práticas restaurativas escolares, a seu turno, contam com a supervisão de 

professores e diretores. Os círculos restaurativos ocorrem no interior das escolas e têm como 

público-alvo os próprios alunos. Os acordos obtidos são encaminhados à Vara da Infância e 

Juventude, mesmo que se trate de simples infrações disciplinares.  

Em Porto Alegre, o programa de Justiça Restaurativa desenvolve-se na 3ª. Vara 

Regional da Infância e Juventude, local onde se dá cumprimento às medidas sócioeducativas 

impostas aos jovens infratores. É neste momento que têm lugar práticas restaurativas (círculos 

restaurativos), quando órgãos não-judiciais, tais como a Fundação de Atendimento Sócio-

Educativo (FASE), elaboram planos de atendimento aos adolescentes que se encontram 

cumprindo as medidas (PALLAMOLLA, 2009, p. 123).  

O reconhecimento da autoria do ato infracional pelo adolescente, bem como a 

presença da vítima são critérios para a aceitação de um caso no programa. Casos de 

homicídio, estupro e conflitos familiares estão automaticamente excluídos.  
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No caso de Porto Alegre, pesquisas informam que 95% (noventa e cinco por cento) 

das vítimas e 90% (noventa por cento) dos adolescentes infratores ficaram satisfeitos com os 

resultados das práticas restaurativas. Estes alegaram ter recebido tratamento mais respeitoso, 

sendo vistos como “pessoas” por parte das vítimas. O índice de reincidência entre os que 

cumpriram todas as etapas do círculo restaurativo (preparação, encontro e acompanhamento 

do acordo) foi cerca de 12% menor em relação aos adolescentes que participaram apenas da 

primeira fase.  

Acerca de tais projetos restaurativos, há que se chamar a atenção, como o faz 

Benedetti, para o seu papel institucional, uma vez que os três modelos se restringem ao 

melhoramento do Poder Judiciário. Conforme ressalta a autora, o aprimoramento do sistema 

de justiça penal como fim precípuo da Justiça Restaurativa conduzirá apenas à melhoria do 

sistema de controle do crime, frustrando os seus propósitos transformadores da realidade 

(BENEDETTI, 2008, p. 290).  

É o que se constata, por exemplo, nos círculos restaurativos em Porto Alegre, em que 

as práticas não são ainda capazes de evitar o processo criminal tradicional. Constituem, ao 

contrário, um meio de que se vale o sistema criminal para a consecução de seus fins, a saber, a 

aplicação e execução de medidas socioeducativas (PALLAMOLLA, 2009, p. 130). 

 

2 PARA UMA ANÁLISE CRÍTICA DA JUSTIÇA RESTAURATIVA  

Muitos são os tópicos a serem debatidos a partir de uma perspectiva interna à Justiça 

Restaurativa. Por exemplo, o alcance da noção de comunidade (quem deve participar?); a 

eventual mitigação das garantias do réu; o maior ou menor grau de institucionalização da 

Justiça Restaurativa; a maior ou menor regulamentação dos procedimentos restaurativos; a 

privatização do conflito gerada pela reparação; o estabelecimento de critérios para a derivação 

de casos para programas restaurativos; a definição da gravidade dos crimes a serem remetidos 

a programas restaurativos; os meios de proteção à vítima; os meios de apoio ao infrator etc.  

Todavia, é também importante uma análise externa do modelo restaurativo, 

inserindo-o, sem solução de continuidade, no trajeto histórico do sistema penal, para o qual 

têm importância fundamental a evolução das condições materiais da sociedade. O estudo da 

Justiça Restaurativa não estará completo, portanto, se esse novo modelo de justiça não for 

abordado sob o contexto do desenvolvimento da base econômica da sociedade.  
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2.1 Sociedade, Estado e Direito  

Toda formação social é resultado de um modo de produção dominante. Para que 

dada formação social tenha êxito, é preciso que produza as condições necessárias a sua 

existência, criando os bens imprescindíveis à satisfação de suas necessidades.  

A sociedade capitalista, em sua estrutura, é composta por duas diferentes instâncias, 

articuladas entre si. A primeira refere-se à infraestrutura ou base econômica, no interior da 

qual se integram as forças produtivas e as relações de produção. A segunda instância é a 

superestrutura, composta por elementos jurídicos, políticos e ideológicos, cuja função é 

assegurar a reprodução das relações de produção (ALTHUSSER, 1985, p. 73).  

O Estado é o local onde repousam os instrumentos superestruturais. Na definição 

clássica, trata-se do “aparelho do Estado”, composto pela política, pelo direito, tribunais e 

prisões. A par do aparelho (repressivo) do Estado, e com o mesmo objetivo, estão os 

chamados aparelhos ideológicos, tais como a religião, a escola e a família (ALTHUSSER, 

1985, p. 62-69). 

Tal configuração social é própria das sociedades de classe. Enquanto as sociedades 

primitivas uniam os indivíduos sob um interesse comum inexorável, a saber, a garantia da 

sobrevivência do bando, as sociedades de classe comportam interesses antagônicos, pois um 

grupo passa a se apropriar do excedente produzido pelo outro e a sobreviver com base na 

exploração do homem (LESSA; TONET, 2008). 

Os aparelhos de Estado são criados, portanto, para viabilizar esta exploração. O 

Estado nada mais é do que a classe dominante na forma de poder político.  

Tendo em vista que toda formação social resulta de um modo de produção 

dominante, apenas um tipo de Estado corresponde às relações de produção capitalistas: o 

Estado burguês. É a estrutura jurídico-política do Estado burguês que torna factível a 

reprodução das relações capitalistas (PINHEIRO, 2010, p. 102). 

O sistema capitalista pressupõe um trabalhador sujeito de direitos que, por gozar de 

plena liberdade, pode vender sua força de trabalho. Além disso, a estrutura econômica do 

capitalismo, composta pelas esferas de produção e circulação, pressupõe um direito 

igualitário. Por esta razão, o único direito que deve emanar das relações capitalistas é o que 

esteja assentado na igualdade e liberdade, cuja principal meta é sustentar a circulação da força 

de trabalho como mercadoria (PINHEIRO, 2010, p. 106-108). 

As formas de punição em cada momento histórico são o resultado de uma série de 

fatores (culturais, políticos e sociais), ligados às relações de produção, embora não sejam seu 

reflexo direto. A estrutura material da sociedade é condicionante das relações sociais e 
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favorece a consolidação das instituições que concorrem para sua reprodução. Nas economias 

pré-capitalistas, a exploração do trabalho obedecia aos contornos políticos da relação entre 

senhor e servo. No sistema capitalista, no entanto, a classe de proletários é definida 

principalmente a partir de relações mercantis, sendo que as condições materiais dos 

trabalhadores e seus meios de subsistência dependem da organização e divisão do trabalho 

(DI GIORGI, 2006, p. 37-40). 

 

 2.2 Pós-industrialismo, neoliberalismo e pós-modernismo 

A conjuntura econômico-social dos países centrais começou a se alterar na década de 

70. A crise do padrão monetário - com o fim da paridade dólar-ouro e a consequente flutuação 

cambial - afetou o sistema regulatório firmado pelo acordo de Bretton Woods e permitiu a 

entrada de produtos industrializados oriundos de países de “terceiro mundo” na economia dos 

países desenvolvidos. Além disso, a grave crise do petróleo, na mesma década, afetou a 

lucratividade e provocou forte redução nos níveis de acumulação do capital. Houve aumento 

de inflação nos países desenvolvidos, descontrole nos balanços de pagamento, agravamento 

da dívida externa de países em desenvolvimento e estagnação do crescimento. Enfim, os 

mercados foram temporariamente paralisados (FARIA, 2002, p. 63-64). 

Como herança do Walfare State, os salários estavam valorizados e os sindicatos 

fortalecidos, pressionando a acumulação do capital. Diante da necessidade de alterar esse 

quadro crítico7, adotou-se uma postura neoliberal para o enfrentamento da crise, a qual 

ganhou espaço e adentrou o terreno político por intermédio dos governos de Margareth 

Thatcher, na Inglaterra, Ronald Reagan, nos EUA e Helmut Kohl, na Alemanha.  

Isso implicou a assunção de uma política de desregulamentação, privatização e 

abertura comercial - medidas que, aos poucos, passaram a fazer parte do ideário político-

econômico de organismos multilaterais com grande influência, tais como o FMI, o BIRD, a 

OMC e o Banco Mundial (CARCANHOLO; BARUCO, 2009, p. 139), instituições que 

possuem não apenas o poder material de conceder créditos, mas o espiritual de estabelecer a 

crença nas virtudes da livre-troca (SUPIOT, 2007, p. 117-125). 

A fim de recuperar os índices de acumulação e fazer frente às greves e lutas sociais 

que eclodiram na década de 60, o capital implementou um processo de reestruturação global, 

                                                 
7 A raiz do problema, afirmava-se então, estaria no modelo intervencionista de Estado, cujas políticas sociais de 
cunho assistencialista significavam um pesado fardo fiscal. A saída para a crise repousava na estabilidade 
monetária que, por sua vez, exigia a contenção dos gastos com bem-estar, uma férrea disciplina orçamentária e a 
restauração da taxa “natural” de desemprego (ANDERSON, 2008, p. 11; SERRA, 2009, p. 104). Para Hayek, a 
culpa da crise recaía sobre os operários, cujos movimentos por direitos sociais e melhores salários teriam 
corroído as bases de acumulação do capital (ANDERSON, 2008, p. 10). 
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abandonando antigos modelos a fim de criar outros novos, tais como o da “empresa enxuta”, 

desenvolvendo, igualmente, novas formas de trabalho - agora precarizado (ANTUNES, 2009, 

p. 233). 

O neoliberalismo obteve êxitos parciais, na medida em que logrou conter a elevada 

inflação dos anos 70 e recuperar os lucros das indústrias. Todavia, não houve alteração 

significativa na taxa de crescimento no período, que se manteve baixa ao longo dos anos 70 e 

80. Apesar da implementação de políticas institucionais favoráveis ao capital, a taxa de 

acumulação caiu em comparação aos anos 70 (ANDERSON, 2008, p. 15-16).  

Isso não significa que não tenha havido lucro no período.8 O que ocorreu foi um 

fenômeno interessante: o lucro obtido não foi revertido na forma de investimentos, uma vez 

que a desregulamentação financeira tornara mais atraente o retorno proporcionado pelo capital 

especulativo do que pelo produtivo. A progressiva desregulamentação dos mercados 

financeiros e a abertura no comércio mundial de serviços e informação deflagrou um processo 

de flexibilização jurídica e desburocratização que 

levou economias de crédito a se transformarem em economias de títulos 
negociáveis; tornou possível o acesso dos capitais privados a importantes espaços de 
acumulação real; ensejou o desenvolvimento de mecanismos destinados a assegurar 
maior proteção, flexibilidade e liquidez dos ativos financeiros; elevou a qualidade 
dos fluxos de informação e aumentou a eficiência na gestão de porfólios; 
multiplicou as alternativas de novos serviços e de novos negócios ao ampliar o leque 
de ofertas em matéria de prazos, moedas, taxas de remuneração e taxas de juros; 
liberalizou e/ou revogou as regras que até então disciplinavam rigidamente  os 
fluxos financeiros entre residentes e não-residentes; possibilitou a ampliação das 
carteiras dos investidores institucionais e não-institucionais; abriu caminho para 
operações que não aparecem nos balanços das instituições e são difíceis de ser 
detectadas por controles oficiais (off-balance sheet operations); desenvolveu 
engenharias inéditas de capitalização, poupança e financiamento; e, finalmente, 
conduziu a uma acentuada interpenetração patrimonial entre empresas, por um lado, 
e bancos e agentes não-bancários, por outro (FARIA, 2002, p. 66).    

Tais mudanças foram responsáveis por uma vasta reorganização do sistema 

financeiro internacional. O desenvolvimento tecnológico permitiu a informatização dos 

bancos comerciais e financeiros, o que fez aumentar a velocidade dos fluxos de recursos e 

circulação de capitais, facilitou o acesso ao mercado do Sudeste Asiático e a compensação 

cambial entre diversos países. Isso proporcionou ganhos crescentes aos investidores a cada 

flutuação nos valores das ações, taxas de câmbio e de juros. Assim, na década de 80 houve 

uma verdadeira explosão dos mercados de câmbio internacionais, cujas transações eram 

puramente monetárias (ANDERSON, 2008, p. 16; FARIA, 2002, p. 66-67). 

                                                 
8 O pífio crescimento econômico do período é parcialmente explicado pelas altas taxas de desemprego, as quais 
exigiram do Estado pesados investimentos na área social, fazendo com que a dívida pública crescesse - a 
despeito do apequenamento do Estado de bem-estar (ANDERSON, 2008, p. 16). 
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Portanto, o salto tecnológico e o aprimoramento da informática, ao passo em que 

permitiram uma grande redução da mão-de-obra necessária à reprodução do capital, 

viabilizaram esse novo tipo de acumulação capitalista, alicerçada no capital financeiro e 

especulativo. Igualmente, o aumento no fluxo internacional de bens e serviços, a expansão das 

empresas transnacionais e a chamada terceira revolução tecnológica permitiram a maior 

interpenetração de mercados financeiros (CARCANHOLO; BARUCO, 2009, p. 140). 

Como o mundo está “globalizado”, a única forma de nele entrar é através do 

neoliberalismo. Portanto, na conformação de todo este processo está a globalização: uma 

integração sistêmica da economia em nível supranacional, concretizada pela expansão de 

redes comerciais e financeiras cada vez mais independentes do controle político dos Estados-

nação (FARIA, 2002, p. 52). 9 

Longe de acarretar a homogeneização, o processo de integração que resulta da 

globalização provoca a concentração de poder. A unificação econômica privilegia os 

dominantes, na medida em que coloca todos os agentes sociais em um mesmo jogo, para o 

qual não estão igualmente preparados (BOURDIEU, 2001, p. 99).  

Não se trata de um efeito secundário das leis da economia, mas o resultado pensado 

de certas políticas governamentais direcionadas à liberalização do comércio. E tais políticas, 

embora propostas “de maneira universal como norma de toda prática econômica racional”, 

são, na realidade, “a universalização das características particulares de uma economia 

mergulhada numa história e numa estrutura social particular, a dos Estados Unidos” 

(BOURDIEU, 2002, p. 104).  

A transnacionalização dos mercados de insumos, produção, capitais, finanças e 

consumo, na medida em que se concretiza, passa a exigir mudanças jurídicas e institucionais 

para o efetivo funcionamento da economia globalizada. As normas jurídicas, de caráter 

abstrato, genérico e impessoal, encontram - cada vez mais - dificuldades em regular uma 

realidade socioeconômica multifacetada, que vê em tempo real o aparecimento constante de 

regras espontaneamente criadas no seio de setores da economia (FARIA, 2002, p. 14-15). 

Os setores vinculados ao sistema capitalista transnacional dispõem de mecanismos 

de pressão, barganha e veto que atuam sobre o Estado no sentido de lhe ditar metas, exigindo-

lhe o aprimoramento e a ampliação de condições de “competitividade sistêmica”, tais como a 

                                                 
9 Os preços dos bens e serviços comercializados no mercado internacional são estabelecidos de modo 
desvinculado e independente da alçada regulatória dos Estados, mitigando-se a ligação entre produção/circulação 
da riqueza e território, de modo que a economia cada vez mais se impõe sobre a agenda dos governos. Uma das 
consequências do abalo da soberania do Estado-nação pela globalização é a fragilização de sua autoridade e o 
enfraquecimento de seu aparato burocrático (FARIA, 2002, p. 23-25). 
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abertura comercial, a desregulamentação dos mercados, a desestatização, a flexibilização dos 

direitos trabalhistas etc.10  

É importante notar que certos conflitos, emanados das tensões entre defasados 

setores internos e o capital internacional, passam a ser resolvidos, cada vez mais, por meio de 

processos informais de negociação:  

por operar sob a forma de redes formais e informais de interesses envolvendo um 
número variável de atores empresariais com distintos graus de influencia e poder, e 
preocupados apenas em negociar acordos específicos sobre matérias determinadas, 
esta ordem tende a transcender os limites e controles impostos pelo Estado, a 
substituir a política pelo mercado como instância máxima de regulação social, a 
adotar as regras flexíveis da Lex mercatoria no lugar das normas do direito positivo, 
a condicionar cada vez mais o princípio do pacta sunt servanda à cláusula rebus sic 

stantibus, a trocar a adjudicação pela mediação e pela arbitragem na resolução dos 
conflitos e a pôr em xeque a distinção clássica entre o público e o privado (FARIA, 
2002, p. 35).   

O tempo do capital já não é mais o tempo da legalidade positivista e do formalismo 

jurídico, pois nenhuma empresa pode esperar uma decisão judicial por muito tempo sem, com 

isso, sofrer as punições do mercado.11 

Assim, as estruturas administrativas, políticas e jurídicas do Estado - agora 

redimensionado e subjugado pela lógica do capital - deixam de ser o locus natural das 

deliberações que conduzirão o país e passam a atuar como meros instrumentos ou 

mecanismos de adequação de interesses (FARIA, 2002, p. 37).  

Permeando todo o conjunto de transformações estruturais por que passaram os países 

centrais desde a década de 70 e como expressão dessas mudanças, surge o movimento 

filosófico do “pós-modernismo”. Apesar de marcada por uma grande complexidade, a 

filosofia pós-moderna pretende ser a expressão dos valores e conceitos oriundos de uma nova 

realidade social, em que se ressalta a heterogeneidade de estilos, bem como o aspecto 

fragmentário e plural da sociedade (CARCANHOLO; BARUCO, 2009, p. 133), invocando-se 

um certo relativismo cognitivo para justificar essa posição (SOKAL; BRICMONT, 2006, p. 

59) .  
                                                 
10 “A pressão, hoje, é para romper os hábitos do trabalho regular, permanente, cronometrado, fixo – o que mais 
significaria o lema do ‘trabalho flexível’? A estratégia recomendada é fazer os trabalhadores esquecerem, não 
aprenderem, o que quer que pretendia ensinar-lhes a ética do trabalho nos dias dourados da indústria moderna. A 
mão-de-obra só pode tornar-se realmente ‘flexível’ se os empregados, efetivos ou em perspectiva, perderem os 
hábitos adquiridos do trabalho cotidiano, dos turnos diários, de um local permanente de trabalho e de uma 
empresa com colegas fixos; só se não se habituarem a qualquer tipo de emprego e, sobretudo, se evitarem (ou 
forem impedidos de) desenvolver atitudes vocacionais em relação a qualquer trabalho realizado no momento e 
abandoarem a tendência mórbida de fantasiar direitos à manutenção do emprego e a responsabilidades inerentes” 
(BAUMAN, 1999, p. 120, grifo do autor).  
11 A discussão democrática é incompatível com o tempo dos negócios. Blocos econômicos gigantescos, tais 
como a NAFTA, a União Europeia e os Tigres Asiáticos não podem ficar condicionados a procedimentos 
estatais burocráticos. Assim, criam-se leis, normas e mecanismos próprios de resolução de conflitos, tais como 
os órgãos de mediação e arbitragem (RAMOS FILHO, 1996, p. 91). 
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Não se fala mais em classes sociais, mas em espaços fragmentados, ocupados por 

grupos que trabalham cooperativamente. Na sociedade pós-industrial, o poder reside nos 

sistemas de informação e tecnológicos, assim como nos sujeitos que os controlam (PETRAS, 

1996), de maneira que a característica essencial do homem passa a ser a sua capacidade de 

comunicação. A linguagem - representação simbólica do objeto -, torna-se mais importante do 

que o próprio objeto por ela representado, de modo que “todo jogo de linguagem, toda 

narrativa, seria assim equivalente às outras, não sendo aceitável, portanto, nenhuma meta-

narrativa totalizante” (CARCANHOLO; BARUCO, 2009, p. 134). 

Para os pós-modernistas, não se pode proceder a uma representação unificada do 

mundo, já que este nada mais é do que uma plêiade de fragmentos em constante mudança 

(RAMOS FILHO, 1996, p. 87). O método científico, por sua vez, seria incapaz de suprir as 

aporias epistemológicas, condenando o sujeito a um conhecimento eternamente imperfeito.  

Alguns representantes dessa corrente buscam justificar seus posicionamentos 

amparando-se em conhecimentos científicos pretensamente adquiridos de uma “ciência pós-

moderna”. Rejeitando a tradição racionalista do iluminismo, advogam uma perspectiva 

subjetiva da realidade e arrogam para o pós-modernismo o status de pensamento “não-

linear”.12    

Consectário lógico da recusa a uma abordagem totalizante é que não valem mais “as 

teorizações que construíam seus argumentos sobre o capital, capitalismo, valor, trabalho 

produtivo, sujeito revolucionário, etc.” (CARCANHOLO; BARUCO, 2009, p. 134).  

Maurizio Lazzarato é um dos autores que abandonam as “ultrapassadas categorias” 

marxianas em nome de uma sociedade produtiva13 assentada no “trabalho imaterial”.14 

Segundo o autor, o mundo não é feito de objetos ou sujeitos, mas da combinação de relações 

físicas e sociais, resultantes da interação (hierárquica) entre uma infinidade de indivíduos. A 

                                                 
12 Um pensador pós-moderno aduz que a física quântica, os números complexos e a teoria do caos, dentre outras, 
“compartilham a hipótese de base segundo a qual a realidade não pode ser descrita em termos lineares e as 
equações não-lineares – e insolúveis – constituem o único meio possível para descrever uma realidade complexa, 
caótica e não-determinista”. Todavia, segundo Alan Sokal e Jean Bricmont, os pós-modernos abusam de uma 
linguagem científica que não dominam e utilizam o jargão próprio das ciências exatas para introduzirem 
conceitos vazios, confundindo, eles mesmos, o significado técnico de alguns conceitos. Acerca da frase acima 
citada, comentam os físicos: “esta sentença merece algum tipo de prêmio por enfiar o maior número de 
confusões no menor número de palavras” (SOKAL, BRICMONT, 2006, p. 144).       
13 A produtividade passa a residir em atributos comuns a todos seres humanos, tais como a capacidade de 
linguagem e invenção, propensão à comunicação e afetividade, bem como na habilidade de extrair do contexto 
social certas formas de relações, valorizando-as como atributo de um produto. Assim, o capitalismo passa a 
buscar tais qualidades, requerendo-as não apenas no espaço-tempo do trabalho, mas no amplo espaço das 
relações entre os sujeitos.  
14 Para ser literal: “o consumo não é destrutivo ou predatório, mas criador de outros conhecimentos, de outras 
obras. E a circulação torna-se o momento fundamental do processo de produção e consumo” (LAZZARATO, 
2006, p. 137). 
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interação entre os sujeitos se dá na forma da cooperação intersubjetiva, envolvendo 

subjetividades quaisquer, sendo que tal cooperação precede as formas de produção e são 

anteriores ao funcionamento da economia (LAZZARATO, 2006, p. 29-43).  

A invenção – o novo – é resultado da cooperação desta multiplicidade de 

singularidades e responsável pela criação de um mundo com infindáveis possibilidades. Cada 

nova invenção recai sobre uma rede de relações pré-existente e dá ensejo a um novo processo 

de criação, que se estende mediante a repetição, em um processo que não se pode comandar 

(LAZZARATO, 2006, p. 45-46). 

Todavia, é preciso olhar com cuidado para as teses aqui assinaladas.15 É certo que o 

mundo do trabalho passa por uma reestruturação e encontra uma nova morfologia - na 

expressão cunhada por Ricardo Antunes.16 Também, é fato que há uma gama incontável de 

trabalhadores cujo ofício não é realizado nas linhas de produção fabris, mas que, ao contrário, 

valem-se de um tipo de produção essencialmente intelectual e imaterial.17 

Todavia, não são poucos os autores a aduzir que o trabalho e a luta de classes, 

enquanto fenômenos fundantes que sustentam a reprodução social, ainda persistem em sua 

essência. Nesse sentido, a assim chamada “sociedade do conhecimento” nada mais seria do 

que um “falso socialmente necessário” à reprodução capitalista (LESSA, 2008).18 

A pretensa divisão entre o trabalho manual e o trabalho intelectual é a expressão 

mesma da divisão de classes. Nessa cisão, cabe à classe dominante organizar a exploração do 

trabalho e, aos trabalhadores manuais, executar as diretrizes estabelecidas pela classe 

dirigente a fim de transformar a natureza nos meios de subsistência de todos (LESSA, 2008).  

O pensamento pós-moderno, na medida em que se serve de uma filosofia que preza 

pela fragmentariedade, permite ao neoliberalismo alicerçar em uma lógica macro e totalizante. 

Se de um lado há um “mercado global”, nutrido por grandes conglomerados transnacionais, as 

                                                 
15 Conforme aponta Dario Melossi, os funcionários responsáveis pelo desenvolvimento de novos algoritmos para 
softwares “continuam a ter necessidade de quem cozinhe seus hambúrgueres, lave suas camisas e lhes garanta 
um certo relaxamento à noite, diante de um aparelho de televisão ou em qualquer outro local” (MELOSSI, 2006, 
p. 20). 
16 A nova morfologia do trabalho aponta para a diminuição do proletariado industrial estável e o aumento dos 
trabalhadores precarizados no setor de serviços, tais como as atendentes de telemarketing e call center, os 
motoboys, os funcionários do fast-food etc. Em sua nova configuração, a classe trabalhadora é heterogênea e 
cindida em trabalhadores estáveis e precários, jovens e idosos, homens e mulheres, nacionais e imigrantes 
(ANTUNES, 2009, p. 237). 
17 O idealismo segundo o qual o intelecto, na sua atividade de planejar, conceber e preparar o trabalho, é o 
responsável pela produção dessa riqueza material é uma concepção ideológica que tem por fim justificar a 
exploração sobre o trabalho. A importância do trabalho intelectual na organização do trabalho não significa que 
este se fundiu com o trabalho manual (LESSA, 2008). 
18 Na lição de Lessa (2008), o falso socialmente necessário ocorre quando ideias rigorosamente falsas são 
utilizadas para justificar uma dada formação social. Tais ideias referem-se a fatos da vida cotidiana e, muitas 
vezes, adquirem indevidamente o status de verdade.  
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demandas dos movimentos populares são localizadas, específicas, compartimentalizadas e 

estanques (RAMOS FILHO, 1996, p. 92).19  

De outro lado, as tendências relativistas das ciências sociais “pulverizam a 

humanidade em culturas e grupos detentores de seu próprio universo conceitual [...] e 

virtualmente incapazes de se comunicar ente si” (SOKAL; BRICMONT, 2006, p. 104).  

 

2.3 A Justiça Restaurativa no interior do capitalismo neoliberal 

A reestruturação produtiva operada a partir da década de 70 e as concepções pós-

modernas relativas ao trabalho imaterial têm provocado a pulverização da classe trabalhadora, 

cada vez mais fragmentada, heterogênea e refém da desregulamentação.  

Os pensadores pós-modernos assumem uma retórica de “menos Estado” a partir do 

topo e a estendem também para baixo, provocando a cisão entre sociedade e Estado, sendo 

que, na medida em que criticam o estatismo, reforçam a necessidade de autonomia e auto-

organização social (PETRAS, 1996).  

Quando setores do capitalismo neoliberal perceberam a insatisfação social provocada 

por suas medidas, muitos políticos financiaram estratégias paralelas de atuação a partir da 

base. A proliferação da ONG’s, a partir dos anos 80, é paradigmática e representa uma 

estratégia de organização social fora do Estado (PETRAS, 1996). 

Todavia, tais entidades são, em verdade, financiadas por governos estrangeiros e 

nacionais, e funcionam como intermediários entre o capital global e as organizações locais. 

Ao se disseminarem, fragmentam as comunidades em pequenos grupos, impedindo-os de 

verem a conjuntura mais ampla em que se situam (PETRAS, 1996).  

A ênfase na atuação local serve a interesses neoliberais na medida em que permite o 

domínio na esfera macro. Isso se vê em países como Peru e Chile, em que a disseminação de 

ONG’s em determinados locais redundou na retração dos movimentos sociais radicais nestes 

mesmos lugares. A estratégia é neutralizar a oposição política na base para promover o 

neoliberalismo pelo alto, o que se faz, dentre outras maneiras, mediante o financiamento de 

projetos comunitários que absorvem provisoriamente pequenos grupos de trabalhadores 

pauperizados e que servem para cooptar líderes locais e enfraquecer o movimento de lutas 

sociais (PETRAS, 1996). 

                                                 
19 Note-se, por exemplo, que os grupos sociais que exercem pressão política estão compartimentalizados: 
consumidores, sem-terra, ambientalistas e ONG`s de toda sorte. Os novos movimentos sociais, diferentemente 
dos tradicionais, são heterogêneos, com campos de atuação diversificados e específicos, localizados geográfica e 
conceitualmente (RAMOS FILHO, 1996, p. 98). 
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Como efeito colateral, a delegação (terceirização) para ONG’s de funções 

tipicamente estatais acarreta graves distorções na aplicação das finalidades do Estado, 

notadamente em virtude da adoção de uma lógica de empresa (SALIBA, 2008, p. 241).20 

A Justiça Restaurativa segue o exato figurino da estrutura socioeconômica neoliberal 

e expressa o respectivo discurso pós-moderno, porquanto é o modelo de justiça que privilegia 

e fomenta a compartimentalização social em grupos heterogêneos, ao passo em que estende o 

controle penal por todos os poros da sociedade, promovendo a pacificação dos conflitos sem 

problematizar suas causas mediatas.  

O fortalecimento das redes locais, operada na seara criminal e em diversos níveis da 

vida em sociedade, nada mais é do que consectário da exclusão da rede global e das 

liberdades que ela enseja. “A fragmentação e o isolamento ‘na base’ continuam sendo os 

irmãos gêmeos da globalização ‘no topo” (BAUMAN, 1999, p. 136).  

Enquanto no capitalismo competitivo esperava-se previsibilidade e segurança 

jurídico-sociais, presentes nas instituições formais, no capitalismo monopolista é possível e 

até desejável rejeitar a legislação formal, considerada um entrave ao desenvolvimento 

econômico (ABEL apud AZEVEDO, 2000, p. 109-111).  

Assim, o modelo neoliberal de justiça não propõe a manutenção rígida da estrutura 

social. Tampouco o faz em relação a drásticas mudanças sociais. Ao contrário, pleiteia uma 

mudança autocontrolada, que responda a demandas sociais fragmentadas. Para isso, fomenta a 

busca de soluções diretas do conflito pela própria sociedade civil, rejeitando tanto a figura do 

juiz autômato como a do ativista.  

Neste modelo, o direito possui caráter referencial, estabelecendo um conjunto de 

princípios – e não regras – a serem seguidos. Deixa de ser formal ou material para se tornar 

reflexivo e se fundar na ética particular dos incluídos no sistema ou na ética dos movimentos 

sociais. Não mais se legitima pela racionalidade, nem pelo resultado: é um “direito 

negociador”, fundado no consenso (RAMOS FILHO, 1996, p. 96-97 e 105-106).  

O paradigma restaurador, por ser tributário de uma justiça consensual, flexível e 

desregulamentada, é o modelo que melhor se compatibiliza à transição sofrida pelo 

                                                 
20 Após pesquisa acerca de parceria realizada entre a Fundação Casa e uma ONG para aplicação de medidas 
socioeducativas para adolescentes infratores, aponta o autor que “a terceirização da aplicação das medidas 
socioeducativas pela ONG analisada transformam os adolescentes em números e cifras e, quando considerados 
os dados estatísticos, das aplicações das medidas, antes e depois da terceirização um aumento brutal da aplicação 
da medida de Liberdade Assistida, ou seja, da diminuição da tolerância dos pequenos desvios, exclusivamente 
para a manutenção do projeto. A conseqüência nefasta é o aumento da exclusão dos adolescentes infratores em 
razão do estigma de ‘marginal’ (SALIBA, 2008, p. 241). 
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capitalismo – que de competitivo tornou-se eminentemente monopolista. É, pois, a Justiça 

Restaurativa quem melhor comporta todos estes elementos da justiça neoliberal.  

Parece se confirmar, desse modo, uma tese levantada já na década de 80, segundo a 

qual as classes oprimidas – desorganizadas individualmente – passariam a ser desorganizadas 

em nível comunitário. De cidadãos e eleitores marginalizados passariam a integrar o grupo de 

moradores de um bairro, trabalhadores de uma fábrica e consumidores de um produto. Do 

mesmo modo, corrobora-se a hipótese de que o Estado iria tutelar a organização comunitária 

que correspondesse à desorganização das classes trabalhadoras no capitalismo (AZEVEDO, 

2000, p. 194). 

Seguindo outra linha, David Garland observa, na Inglaterra, um movimento de 

responsabilização que delega o ônus da segurança pública aos organismos privados, 

incentivando os cidadãos a tomar medidas para a redução das infrações. O Estado reconhece 

suas limitações e abandona a tarefa de combate ao crime, limitando-se a “uma melhor gestão 

dos riscos e dos recursos, uma redução do medo e dos custos da criminalidade e da justiça 

criminal e um apoio maior às vítimas” (GARLAND, 2002, p. 70-75). Nesse sentido, 

fala-se em ‘mobilizar as comunidades’, em estabelecer uma ‘cooperação inter-
organismos’ e criar uma nova geração de ‘cidadãos’ ativos. A primeira etapa é 
‘identificar as pessoas e os organismos que têm competência para reduzir 
eficazmente as oportunidades de crime e avaliar se estes têm delegação para fazê-lo 
e se isso pode se tornar obrigatório’. Em outros temos, identificar quem está em 
posição de controlar verdadeiramente o crime, e inventar maneiras de serem 
obrigados a fazê-lo (GARLAND, 2002, p. 78). 

Esta estratégia interessa aos quadros do Estado uma vez que este diminui suas 

atribuições e concorre para eliminar seu viés assistencialista, aliviando a pressão sobre as 

políticas públicas. Responsabilizar o indivíduo permite reduzir sua dependência para com o 

Estado, ao passo que aumenta sua dependência em relação ao mercado e ao capital privado 

(GARLAND, 2002, p. 78).   

Desse modo, a linguagem do risco e da probabilidade, típica de agentes privados, 

ganha importância crescente e adentra o terreno da criminologia, fazendo nela ingressar 

“formas ‘econômicas’ de raciocínio e de cálculo” e conferindo grande relevo a certos 

objetivos, tais como a compensação e a redução de danos (GARLAND, 2002, p. 76).  

A análise feita por Garland poderia muito bem ser direcionada à Justiça Restaurativa, 

uma vez que tal modelo pretende precisamente deslocar parcelas do controle social para 

setores privados da comunidade, de maneira que os próprios cidadãos gerenciem universos 

sociais particulares, sendo que, na maioria das vezes, o que se busca não é muito mais do que 

soluções financeiras para restauração do conflito.  
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Percebe-se, portanto, que a passagem de um modelo formalista e universal a um 

paradigma flexível e fragmentado representa a delegação paulatina, pelo Estado, de 

determinados ônus historicamente assumidos, deixados, agora, a cargo de organismos 

particulares conduzidos eminentemente pela lógica de mercado. 

E isto é exatamente o que se dá com a Justiça Restaurativa. Esta não nasce alheia ao 

Estado. Ao contrário, é um modelo que possui acentuado grau de dependência para com a 

estrutura estatal e procura, passo a passo, tornar-se independente e seguir uma lógica própria. 

Isso fica evidente na conjuntura brasileira, em que o desenvolvimento de programas 

restaurativos é extremamente dependente do aparelhamento estatal.  

Conectando-se às instituições estatais, é certo que tal modelo se torna um braço 

informal do Estado – assim como o são as diversas entidades privadas e ONG’s, financiadas 

pelo capital global e governos imperialistas. Há, portanto, uma extensão da rede de controle 

social por entre as ramificações mais capilares, sendo que tal controle estará sempre 

subjugado, ainda que à distância, a uma poder hierárquico que tem na figura do Estado o seu 

ponto mais elevado.   

A capilaridade própria da Justiça Restaurativa tem o condão de atrair pequenos 

delitos ao processo formal de justiça criminal em casos, por exemplo, em que uma mera 

advertência policial seria o bastante para lidar com uma situação-problema (PALLAMOLA, 

2009, p. 139). Outra das formas pelas quais a informalização da justiça amplia o controle 

social é pela descaracterização do conceito formal de “desvio”. Assim, ingressam no conceito 

não apenas os “crimes”, mas também comportamentos “problemáticos” e outros não 

tipificados em lei (AZEVEDO, 2000, p. 197). 

Portanto, o esforço do modelo restaurativo em provocar melhorias no direito penal 

esbarra em uma dificuldade estrutural, exposta cristalinamente por Zaffaroni e Pierangeli:  

o sistema penal é somente uma forma de controle social institucionalizado e, como é 
lógico, o controle social não desaparecerá porque não desaparecerá a estrutura de 
poder dentro da sociedade. Assim, o lógico será que, se o sistema penal cede muita 
margem de controle social, este será igualmente exercido com outras formas que 
nem sempre serão melhores quanto ao respeito à dignidade humana” (2004, p. 340).  

No programa de Porto Alegre, por exemplo, constata-se uma nítida 

instrumentalização da Justiça Restaurativa para com o aprimoramento da execução de 

medidas socioeducativas. Lá a Justiça Restaurativa “não persegue qualquer fim autônomo, 

mas é utilizada para a consecução de fins, já previamente dados, de execução de medidas 

socioeducativas”. O paradigma restaurativo acaba por ser utilizado para atingir os objetivos 

que a justiça tradicional não consegue alcançar, tais como a produção de um diálogo profícuo 
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com o infrator e a consequente mudança de seu comportamento. À medida que isso ocorre, a 

Justiça Restaurativa perde suas referencias político-criminais e passa a ser guiada pelos 

mesmos objetivos do modelo tradicional (BENEDETTI, 2008, p. 290). 

Em casos como esse, a Justiça Restaurativa deixa de ser um fim em si mesmo para se 

tornar um meio para finalidades outras que não necessariamente restauradoras. Destarte, deixa 

de contribuir para a desinstitucionalização, figurando apenas como elemento extra da 

execução de medidas punitivas.  

Não é diferente em São Caetano do Sul, onde a instrumentalização da Justiça 

Restaurativa ocorre em dois níveis, no educacional e no judicial. No âmbito escolar, os 

depoimentos prestados pelos professores e alunos da instituição sugerem que a Justiça 

Restaurativa pode efetivamente propiciar o questionamento de velhas práticas escolares 

baseadas em relações verticais de autoridade. Essa possibilidade, todavia, será reduzida se a 

Justiça Restaurativa for utilizada apenas como fator de aperfeiçoamento dos mecanismos 

educacionais já existentes (BENEDETTI, 2008, p. 291). 

No campo judicial, a Justiça Restaurativa tem servido, igualmente, de reforço 

institucional do Poder Judiciário. Quando se alia à rede educacional – um eficiente sistema de 

controle social informal -, o Poder Judiciário estende consideravelmente sua capacidade de 

controle. Por isso, pontua Benedetti: 

uma vez que os resultados de todos os casos resolvidos nas escolas são 
encaminhados ao Poder Judiciário, para que se proceda ao arquivamento formal em 
caso de êxito, conflitos que, antes, não chegavam às instancias judiciais [...] 
passaram a integrar sua rotina de trabalho. Mesmo que o Poder Judiciário não 
intervenha diretamente sobre esses casos, limitando-se homologar os acordos 
encaminhados, eles devem, para que possam passar pelo crivo do promotor de 
justiça e do juiz, ser registrados formalmente como qualquer outro feito 
(BENEDETTI, 2008, p. 291). 

Em casos como o descrito acima, o registro formal servirá, pelo menos, como 

antecedente infracional. 

Em Brasília, a solução restaurativa parece alinhar-se com uma finalidade 

institucional de aprimoramento dos Juizados Especiais Criminais, o que provoca, de plano, 

um paradoxo: a celeridade almejada pelos Juizados Especiais é de todo incompatível com o 

objetivo restaurativo proposto pelos gestores do programa, a saber, um objetivo de 

“pacificação social a partir da resolução das causas subjacentes dos conflitos”. A contradição 

reside na impossibilidade de resolver celeremente um caso que requer tempo e muito trabalho. 

A incompatibilidade entre os objetivos do Juizado e os do processo restaurador certamente 

ocasionará uma tensão entre ambos os sistemas, o que se resolve desfavorecendo-se um dos 

modelos (BENEDETTI, 2008, p. 292). 
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Porém, não só no Brasil ou em países periféricos tal fenômeno ocorre. Na Europa, 

por exemplo, os programas de Justiça Restaurativa são fortemente institucionalizados e há até 

mesmo, como noticiam Froestad e Shearing, a imposição aos jovens de determinadas soluções 

educativas a fim de “fechar um caso com sucesso” (2005, p. 88).  

Não obstante, a Justiça Restaurativa pode se desvincular do aparato estatal 

institucionalizado, retirando da classe dirigente um potente instrumento de coerção que é o 

direito penal. Ao gerenciar seus próprios conflitos, a comunidade se vê livre da imposição 

vertical das concepções dominantes, permitindo um aperfeiçoamento democrático na medida 

em que grupos comunitários passam a tomar parte da resolução dos conflitos.  

Todavia, ao se afastar dos aparelhos de Estado, o paradigma restaurativo é 

imediatamente subsumido pela sociedade civil e seus aparelhos ideológicos que, para os 

efeitos deste trabalho, podem muito bem ser aproximados da lógica do mercado. Portanto, não 

se trata de afirmar a capacidade da Justiça Restaurativa em reduzir o poder da repressão penal 

e, com isso, tornar menos hegemônica a classe dirigente. Ao contrário, é a classe dirigente que 

se torna tão hegemônica que prescinde do controle penal formal (punitivista) para efetivar seu 

domínio. A Justiça Restaurativa, realizada comunitariamente, absorve os valores dominantes 

da sociedade e acaba por impô-los a todos os indivíduos, difusamente, sem recorrer 

diretamente ao Estado para isso. 

Ao mesmo tempo, pode-se aduzir que a Justiça Restaurativa reaviva um postura 

ideológica do direito penal ao conferir excepcional atenção à vítima. Ao fazê-lo, retira o foco 

da criminalidade e violência estruturais para depositar suas preocupações em torno da vítima, 

do infrator e de suas respectivas comunidades, replicando, assim, algo que já ocorre na 

prática, ou seja, a convivência de dois direitos penais, com atuações diferentes na proporção 

da diferença dos seus investigados, sendo que a justiça restaurativa incidiria nas pequenas 

infrações e delitos contra o patrimônio.  

Isso mostra, de um lado, que o modelo de justiça restaurativa é um tanto quanto 

restrito, já que se circunscreve às infrações com vítimas. De outro lado, aprofunda as 

diferenças do tratamento dirigido às diferentes criminalidades, esquecendo e fazendo esquecer 

que o aumento da rede de controle social é incapaz de solver os problemas de segurança 

pública, que vão muito além da simples resposta penal.  

Focando-se ora no autor, ora na vítima, a questão social permanece intocada. Assim, 

as práticas restaurativas parecem lidar apenas com certos tipos de delitos (furtos, roubos, 

homicídios, lesões corporais, danos, posse de drogas etc.), o que revela a insuficiência do 

modelo sob o ponto de vista sócio-político e criminal.  
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Com o paradigma restaurativo, réu, sociedade e vítima ficam “satisfeitos” (em maior 

ou menor grau) com os resultados do processo restaurador, passando a depositar maior 

confiança nas instituições promotoras da restauração e a gozar de maior sensação de coesão 

social. Todavia, questões sociais que estão na base do conflito (desemprego, falta de acesso à 

educação, perda de vínculos familiares, exploração econômica, consumismo etc.) continuam 

intangíveis. Logo, embora os delitos sejam resolvidos, os conflitos não o são. 

Nesse passo, fica evidente a funcionalidade da Justiça Restaurativa, pois a solução 

restauradora do conflito tem a “vantagem” de silenciar possíveis insurgentes, gerando uma 

aparência de harmonia e segurança que, de fato, inexistem.21  

Deve-se reconhecer, pois, que nenhum processo restaurativo, não importa o quão 

inclusivo e reparador, poderá desfazer a situação de exclusão social experimentada por muitos 

infratores (MORRIS, 2005, P. 449). 

Portanto, a Justiça Restaurativa parece ser incapaz de lidar com a desigualdade 

estrutural presente na sociedade capitalista. Ela é uma justiça vocacionada principalmente 

para cuidar dos delitos individuais, restando alheia às disputas entre grupos sociais, donde 

decorrem sua insuficiência e seu caráter ideológico. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho iniciou-se por apresentar o novo modelo de justiça criminal que 

tem ganhado espaço pelo mundo jurídico: a Justiça Restaurativa. Foram introduzidos seus 

principais elementos, conceitos, princípios e valores.  

Para avaliar a idoneidade do modelo restaurativo em superar o direito penal vigente, 

buscou-se não somente tratar das suas possíveis vantagens em relação ao sistema tradicional, 

mas também inseri-la no continuum histórico das formas de punição, relacionando-a ao modo 

de produção material da sociedade contemporânea.  

A Justiça Restaurativa, em suas nuances gerais, mostrou-se um modelo funcional ao 

momento vivido pelo capitalismo, informado por ideais neoliberais e globalizantes e marcado 

por um evidente cunho monopolista e pós-fordista. A gama de valores que emanam do 

capitalismo atual utiliza-se instrumentalmente da noção de participação comunitária, 

                                                 
21 Defensores da Justiça Restaurativa afirmam que “o desequilíbrio de poder pode ser corrigido por meio de 
processos justos, suportando a parte em desvantagem e desafiando os mais poderosos” (MORRIS, 2005, p. 453). 
Todavia, certos conflitos simplesmente não podem ser conciliados na maneira costumeiramente utilizada pela 
Justiça Restaurativa. Conforme aduzem Hassemer e Muñoz Conde, “poner la outra mejilla no es, desde luego, la 
forma em que se solucionan los conflictos más graves em nuestras actuales sociedades”. A conciliação entre 
Pinochet e suas vítimas, ou entre Videla e as “Mães da Praça de Maio”, não parece desde logo a melhor maneira 
de solucionar tais conflitos (HASSEMER; MUÑOZ CONDE 2001, p. 363). 
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restauração e flexibilização para impor, cada vez mais, a lex mercatoria ao convívio social. 

Por conseguinte, o surgimento de conciliações, soluções extra-judiciais, acordos, tudo isso 

parece uma onda inexorável, que pega carona no “inevitável” fenômeno da globalização. 

Não obstante, é um modelo que se pretende mais humanista, que demonstra sincera 

preocupação com a vítima e infrator e que almeja a pacificação social, a inclusão e a 

compensação de danos. Mas isso não significa que seja melhor ou pior do que o sistema 

vigente. De fato, a Justiça Restaurativa supera o direito penal tradicional na mesma medida 

em que o projeto racionalizante iluminista - mais humano e mais funcional ao capital - 

superou os suplícios medievais.  
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O MOVIMENTO PELA CONCILIAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

ESTRATÉGICO DO PODER JUDICIÁRIO: DIAGNÓSTICO DE UMA 

COMUNICAÇÃO TRUNCADA 

THE MOVEMENT OF CONCILIATION AND THE STRATEGIC PLANNING 

OF JUDICIARY: DIAGNOSIS OF TRUNCATED COMMUNICATION 

Bruno Takahashi 

Tatiane de Abreu Fuin 

 

RESUMO: O presente trabalho trata do Planejamento Estratégico no Poder Judiciário, 
destacando a sua evolução no cenário brasileiro e a opção pelo método do “Balanced 
Scorecard” (BSC). Ressalta, assim, que o planejamento é feito em três níveis: o 
estratégico, o tático e o operacional. Situando a conciliação no nível operacional, 
destaca a importância dessa forma de alternativa de solução de controvérsia para a 
pacificação social. Em seguida, a partir da análise conjunta dos atos do Conselho 
Nacional de Justiça no que se refere à conciliação defende-se que, a despeito do 
objetivo declarado de pacificação social, a mensagem está truncada, sobrevalorizando-
se a quantidade de conciliações realizadas e não a qualidade dos acordos firmados. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento Estratégico. Administração Judiciária. 
Conciliação.  

 

ABSTRACT: This article analyses the Strategic Planning in the Judiciary, highlighting 
its evolution in the Brazilian scenario and the chose of the "Balanced Scorecard" (BSC) 
method. Sets that the planning is done at three levels: strategic, tactical and operational. 
Situating the conciliation at the operational level, studies the importance of alternative 
dispute resolution for social pacification. Then, from the analysis of the acts of the 
Conselho Nacional de Justiça (National Council of Justice) it is argued that, despite the 
stated goal of social pacification, the message is not clear, overestimating the amount of 
the conciliations and not the quality of the agreement.  

 

KEYWORDS: Strategic Planning. Judicial Administration. Conciliation.  

 

 

 

 

11585



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho trata do Movimento Nacional pela Conciliação 

desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça- CNJ e o insere dentro do 

Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. 

Desse modo, inicia conceituando o Planejamento Estratégico, dando 

ênfase ao método de gestão escolhido no âmbito do Poder Judiciário brasileiro, qual 

seja, o “Balanced Scorecard” (BSC).  

Ainda, são identificados três níveis de planejamento: o estratégico, o 

tático e o operacional. Desse modo, situa a conciliação no nível operacional, passando-

se a tratar dos atos do Conselho Nacional de Justiça na matéria. Com isso, observa-se 

uma dissonância entre o objetivo declarado de pacificação social pela conciliação e 

dispositivos tendentes a ensejar a valorização da mera resolução do processo e não do 

conflito.  

É o que será visto nos itens seguintes. 

 

1 Planejamento Estratégico no Poder Judiciário 

 

O planejamento pode ser conceituado como um processo 

desenvolvido para o “alcance de uma situação futura desejada, de um modo mais 

eficiente, eficaz e efetivo, com a melhor concentração de esforços e recursos para a 

empresa”.1  

Assim, as técnicas de planejamento desenvolvidas primeiro entre os 

militares e após pelos administradores empresariais, tudo por força da competitividade 

do mundo contemporâneo, têm ocupado também o mundo jurídico. Nesse sentido, uma 

“difusão de técnicas e métodos importados da administração empresarial vai se 

incorporando gradativamente à administração dos Tribunais e à cultura jurídica”. 2  

                                                           
1 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e 
práticas. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 4. 
2 SILVA, Claudia Dantas Ferreira da. Administração judiciária: planejamento estratégico e a reforma do 
Judiciário brasileiro. Jus Navigandi, 2005. Disponível em: 
<http://jus2.uol.com.br/doutrina/texto.asp?id=8062>. Acesso em: 07 jan. 2010.   
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A despeito das diferenças entre o funcionamento das empresas 

privadas, que possuem como finalidades o lucro e a superioridade dentre as outras 

empresas existentes no mercado, verifica-se que também no âmbito do Poder Público o 

planejamento estratégico se faz necessário. Isso porque para melhoria na prestação 

jurisdicional, é imperativo planejamento e boa administração. 

O planejamento estratégico no Poder Judiciário foi instituído 

formalmente em 18 de março de 2009, com a Resolução nº 70 pelo Conselho Nacional 

de Justiça, sendo responsável por ele o referido Conselho e todos os Tribunais, trazendo 

com esse conjunto de idéias a promessa de “colocar em prática o ideal de 

democratização da justiça brasileira”.3  

Antes mesmo da Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, o 

planejamento estratégico foi recomendado pelo Tribunal de Contas da União no acórdão 

1603/2008, datado de 13 de agosto de 2008, ao Conselho Nacional de Justiça, bem 

como a outras instituições públicas, ao constatar a necessidade de implementação e 

aperfeiçoamento do planejamento estratégico. Transcreve-se parte desse acórdão, logo 

em seguida: 

 
17. O contexto atual de intensas mudanças faz com que as organizações tenham que 
se adaptar rapidamente às alterações do ambiente em que atuam. No entanto, há 
organizações que ainda atuam de maneira reativa, apenas respondendo às demandas 
geradas por essas mudanças. Há gestores que ainda acreditam ser impossível definir 
estratégias de ação devido à rapidez e à constância dessas mudanças. 
18. Dentro desse cenário de instabilidade, o planejamento tem se tornado cada vez 
mais importante e vital e deve ser construído de maneira flexível, com o 
engajamento e comprometimento de todos os colaboradores da organização.4  

 

No mesmo sentido, o Tribunal de Contas prossegue em sua 

recomendação: 

 
As organizações que não planejam correm riscos de não alcançarem os objetivos 
desejados. Com uma visão de futuro estabelecida, as organizações poderão se 
adaptar às constantes mudanças que ocorrem na sua área de atuação e agilizar seu 
processo de tomada de decisões. 
19. O planejamento estratégico torna-se uma importante ferramenta para a tomada 
de decisão e faz com que os gestores estejam aptos a agir com iniciativa, de forma 

                                                           
3 THOMÁS, Roberto. Por uma justiça atual e eficaz. Revista Anamatra, nº 58, p. 10-16, 2º semestre de 
2009. 
4 TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. Acórdão 1603/2008. Disponível em: 
<http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/tecnologia_informacao/sefti_eventos/apre
sentacoes/2008/Ac%C3%B3rd%C3%A3o%201603-2008-Plen%C3%A1rio.pdf>. Acesso em: 03 set. 
2010. 
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pró-ativa, contra as ameaças e a favor das oportunidades identificadas nas constantes 
mudanças que ocorrem.5 

 

No dia 25 do mesmo mês do acórdão citado, e no mesmo ano, foi 

firmada a Carta do Judiciário entre os órgãos do Poder Judiciário no I Encontro 

Nacional realizado em Brasília. Essa Carta constitui compromisso assumido pelos 

presidentes dos tribunais de empenharem-se “com o planejamento e com a execução, de 

forma integrada, de um conjunto de ações voltado ao aperfeiçoamento da instituição e à 

efetividade da prestação jurisdicional”.6 

Esse evento em que se firmou o documento referido constituiu “marco 

inicial do projeto de planejamento estratégico nacional coordenado pelo Conselho 

Nacional de Justiça”7 e foram tomadas importantes decisões quanto aos novos rumos do 

Poder Judiciário: 

 

O Encontro apontou para a necessidade da criação de mecanismos que visem 
facilitar e simplificar a prestação jurisdicional, ampliando o acesso à Justiça e os 
meios de alcance à informação processual, aprimorar a comunicação interna e 
externa e o atendimento ao público, aproveitar de forma racional e criativa os 
recursos humanos e materiais, valorizar e qualificar o corpo funcional, aperfeiçoar 
os instrumentos de tecnologia da informação e otimizar o uso dos recursos 
orçamentários.8 

 

Após o I Encontro Nacional do Judiciário, foram realizados 12 

encontros regionais no segundo semestre de 2008 e a equipe do Conselho Nacional de 

Justiça contratou organização especializada na capacitação de pessoas para o 

desenvolvimento de planejamento estratégico pela equipe do Conselho Nacional de 

Justiça.9 Destarte, observando-se os desafios e principais projetos dos tribunais, foi 

construído pelo Conselho Nacional de Justiça o mapa estratégico, que serviu e servirá 

de orientação para o planejamento de todos os tribunais. 

Lançou-se o mapa estratégico no II Encontro Nacional do Judiciário, 

realizado na cidade de Belo Horizonte em fevereiro de 2009, e também no início do ano 

de 2009 foi realizada licitação na modalidade concorrência para contratação de 
                                                           
5 Ibid. 
6 CARTA DO JUDICIÁRIO. Disponível em: 
<www.tj.ma.gov.br/site/.../20080827_carta_do_judiciario.doc>. Acesso em: 03 set. 2010. 
7 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Concorrência nº 1/2009. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/dge/edital_consultoria_gestao_estrategica.pdf>. Acesso em: 
03 set. 2010. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
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consultoria de organização especializada em BSC para construção e implementação de 

modelo de gestão estratégica, para o desdobramento do mapa estratégico.10 Nesse 

Encontro foram determinadas as metas de nivelamento de 2009 para início do projeto de 

planejamento estratégico no Poder Judiciário. 

Ainda no ano de 2009, veio a Resolução nº 70 do Conselho Nacional 

de Justiça, em 18 de março, trazendo mais informações para os tribunais quanto ao 

prazo e forma de implantação do planejamento estratégico para garantia do 

alinhamento. 

No mesmo sentido, estão sendo realizados Encontros anuais para dar 

“continuidade ao planejamento estratégico desenvolvido nas edições anteriores”11, além 

de “workshops” para a discussão do desenvolvimento do planejamento estratégico, pois 

só a existência do plano não basta para o êxito do planejamento.  

Como coordenador do planejamento está o Conselho Nacional de 

Justiça e como método de gestão estratégica escolhido, o “Balanced Scorecard” (BSC), 

reconhecido por sua qualidade. A palavra de ordem no BSC é o alinhamento, pois para 

se obter o máximo de resultados em uma organização, é necessário que todas as partes 

estejam trabalhando juntas. Desse modo, todos os tribunais deverão estar alinhados ao 

plano nacional estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, a fim de ser instituído 

um padrão único de funcionamento no Poder Judiciário.  

A escolha do método BSC pelo Conselho Nacional de Justiça é 

explicada no edital 1/2009 de licitação: 

 

A metodologia foi escolhida pela Harvard Business Review (HBR) como 
uma das práticas de gerenciamento mais importantes dos últimos 75 anos, e 
revela-se como uma ferramenta capaz de atender às novas exigências de 
gerenciamento dentro dos cenários econômicos em constantes mutações, 
como um instrumento de maior importância à construção de uma estrutura 

                                                           
10 Ibid. 
11 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. 3º Encontro Nacional do Judiciário, Brasília, 2010. 
Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9978&Itemid=1107>. Acesso 
em: 06 set. 2010. 
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de indicadores estratégicos que possua abrangência e coerência compatível 
com a nova era do conhecimento.12 

 

Fundamenta-se o BSC no balanceamento de diferentes perspectivas de 

objetivos e no caso do Judiciário são três: sociedade, processos internos e recursos. 

Assim, a estratégia do Judiciário contida no plano nacional está dividida entre essas três 

perspectivas de objetivos. O plano nacional do Judiciário foi construído pelo Conselho 

Nacional de Justiça no ano de 2008, após ter ouvido as dificuldades e projetos de todos 

os tribunais. São quinze objetivos estratégicos, distribuídos em oito temas principais, 

quais sejam, eficiência operacional, acesso ao sistema de justiça, responsabilidade 

social, alinhamento e integração, atuação institucional, gestão de pessoas, infraestrutura 

e tecnologia e orçamento.13 

A missão é a razão de ser da instituição e a visão de futuro é o sonho 

acalentado pela instituição. O plano nacional ou mapa estratégico do Poder Judiciário 

possui como missão a realização da justiça e como visão de futuro o reconhecimento 

pela sociedade como instrumento efetivo de justiça, equidade e paz social.14  

Nesse sentido, para que os objetivos estratégicos sejam alcançados e a 

visão de futuro esteja mais próxima de se concretizar, é preciso que todos os órgãos que 

compõem o Poder Judiciário trabalhem de forma harmônica, planejamento sua atuação 

em todos os níveis. Passa-se, pois, ao exame dos níveis de elaboração do planejamento.  

 

2 Níveis de elaboração do Planejamento 

 

São três os níveis de elaboração dos planos estratégicos, quais sejam, 

o planejamento estratégico, o tático e o operacional. O planejamento estratégico se 

relaciona com objetivos de longo prazo e com estratégias e ações para alcançá-los que 

afetam a instituição como um todo, enquanto o planejamento tático relaciona-se a 

objetivos de mais curto prazo e com estratégias e ações que, geralmente, afetam 

                                                           
12 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Concorrência nº 1/2009. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/dge/edital_consultoria_gestao_estrategica.pdf>. Acesso em: 
03 set. 2010. 
13 Id. A estratégia do Poder Judiciário, 2008. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/dge/aestrategiadopoderjudiciario.pdf>. Acesso em: 19 jul. 
2010. 
14 Ibid. 
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somente parte da instituição.15 Dessa maneira, o planejamento estratégico é o processo 

mais complexo dentre os três citados, conforme se depreende da passagem da obra de 

Djalma de Oliveira, que esclarece: 

 

O planejamento estratégico é, normalmente, de responsabilidade dos níveis 
mais altos da empresa e diz respeito tanto à formulação de objetivos quanto à 
seleção dos cursos de ação a serem seguidos para sua consecução, levando 
em conta as condições externas e internas à empresa e sua evolução 
esperada. Também considera as premissas básicas que a empresa, como um 
todo, deve respeitar para que o processo estratégico tenha coerência e 
sustentação decisória.16 

 

Quanto ao planejamento operacional, este é elaborado, geralmente, 

pelos níveis organizacionais inferiores, tendo como foco as atividades do cotidiano da 

instituição. Desse modo, nesta situação estão, basicamente, os planos de ação ou planos 

operacionais, pois “os planejamentos operacionais correspondem a um conjunto de 

partes homogêneas do planejamento tático”.17 

Não existe uma linha divisória perfeitamente definida, nesse viés, “os 

três tipos de planejamento coexistem e devem ser trabalhados continuamente”18. Além 

disso, “quase sempre os processos de planejamento envolvem uma mistura desses três 

níveis, apesar da predominância de um deles”.19 

Ainda, pela razão de o planejamento estratégico considerar a empresa 

como um todo, deverá haver a integração dos demais planejamentos de forma a 

operacionalizar o alcance dos objetivos. Com efeito, Djalma de Oliveira considera 

insuficiente a utilização do planejamento estratégico de maneira isolada, devendo haver 

também a conjugação dos planejamentos tático e operacional para alcance dos 

objetivos: 

 

Portanto, o planejamento estratégico, de forma isolada, é insuficiente, uma 
vez que o estabelecimento de objetivos a longo prazo, bem como seu 
alcance, resulta numa situação nebulosa, pois não existem ações mais 
imediatas que operacionalizem o planejamento estratégico. A falta desses 

                                                           
15 OLIVEIRA, 2008, p. 15. 
16 Ibid., p. 18. 
17 Ibid., p. 20. 
18 Ibid., p. 23. 
19 CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. Planejamento estratégico. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
p. 257. 
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aspectos é suprida através do desenvolvimento e implantação dos 
planejamentos táticos e operacionais de forma integrada.20 

 

Para o planejamento estratégico alcançar seus objetivos, deverá ser 

executado em conjunto com o planejamento tático e o operacional, este último realizado 

pelo juiz singular. Nesse contexto, diversas podem ser as ações do magistrado para 

operacionalização do planejamento, uma delas será objeto de estudo no item seguinte. 

 

3.Operacionalizando o Planejamento com a conciliação  

 

A conciliação configura uma das formas de o magistrado dar 

continuidade ao planejamento em nível operacional. Versando o litígio sobre direitos 

que admitam transação, poderá haver a conciliação. Assim, o juiz deverá conjugar todos 

os esforços a fim de pacificar o conflito da maneira mais célere possível e mais justa 

também, já que a conciliação também atinge plano sociológico. Esse é o ensinamento de 

Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: 

 

Cabe lembrar que a conciliação permite que as causas mais agudas do 
conflito sejam consideradas e temperadas, viabilizando a eliminação do 
litígio não apenas na forma jurídica, mas também no plano sociológico, o 
que é muito importante para a efetiva pacificação social.21 

 

A conciliação, sobretudo, é meio alternativo de pacificação em uma 

sociedade que possui consciência social de litigar no Judiciário para solução dos 

problemas. A respeito da cultura de litigiosidade excessiva, leciona Humberto Theodoro 

Júnior: 

 

Após a implantação da Democracia ampla com a valorização do direito 
cívico de todos serem ouvidos em juízo, o volume dos processos, em todos 
os segmentos da jurisdição, tornou-se explosivo. Seu crescimento é 
incessante. Reconhece-se estar ocorrendo, em toda parte, uma verdadeira 
euforia no ânimo de demandar. Essa vigorosa emancipação da cidadania tem 
gerado a tendência geral de cada vez mais se usar as vias processuais para a 
solução dos litígios, notando-se uma disposição de amplas camadas da 

                                                           
20 OLIVEIRA, 2008, p. 17. 
21 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de conhecimento. 7. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008. p. 247. 
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população a não mais se resignar diante da justiça e a exigir sempre a 
proteção dos tribunais. Fala-se, mesmo, numa síndrome de litigiosidade, para 
a qual concorre, também, a redução na sociedade contemporânea, da 
“capacidade para dialogar”. Nem se pode ignorar a pesada carga que, nesse 
incremento das tarefas judiciais, exerce o próprio Estado por meio de seus 
volumosos atritos com os cidadãos.22 

 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth expressam que há vantagens da 

conciliação tanto para as partes quanto para o Poder Judiciário, além de a conciliação 

ser mais aceita entre as partes do que as decisões em si: 

 

Existem vantagens óbvias tanto para as partes quanto para o sistema jurídico, 
se o litígio é resolvido sem necessidade de julgamento. A sobrecarga dos 
tribunais e as despesas excessivamente altas com os litígios podem tornar 
particularmente benéficas para as partes as soluções rápidas e mediadas, tais 
como o juízo arbitral. Ademais, parece que tais decisões são mais facilmente 
aceitas do que decretos judiciais unilaterais, uma vez que eles se fundam em 
acordo já estabelecido entre as partes. É significativo que um processo 
dirigido para a conciliação – ao contrário do processo judicial, que 
geralmente declara uma parte “vencedora” e outra “vencida” – ofereça a 
possibilidade de que as causas mais profundas de um litígio sejam 
examinadas e restaurado um relacionamento complexo e prolongado.23 

 

Por sua vez, Humberto Theodoro Júnior afirma que a solução 

“consensual, segundo Roger Perrot, favorece a todos os sujeitos do processo: primeiro, 

o jurisdicionado que economizará as despesas de um processo, e, em seguida, a Justiça, 

que se espera fique liberada de certo número de causas”.24 Ainda, o precitado autor 

relata que “enquanto a solução contenciosa frequentemente agrava a discórdia entre os 

litigantes, a solução alternativa coexistencial ou conciliatória pode, não raro, salvar e 

preservar relacionamentos jurídicos que, naturalmente, devam ser duradouros”.25 

O legislador já percebeu que a conciliação configura um dos melhores 

caminhos para pacificação e alcance da celeridade processual, isso porque no 

anteprojeto do novo Código de Processo Civil, que se encontra em votação no 

Congresso Nacional, há atenção especial à conciliação, principalmente facultando aos 

                                                           
22 THEODORO JÚNIOR, Humberto.Celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. Insuficiência da 
reforma das leis processuais. Revista de Processo, São Paulo, n.125, p. 61-78, ano 30, julho 2005. 
23 CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Trad. Ellen Gracie Northfleet. Porto 
Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 1998. p. 83-84. 
24 THEODORO JÚNIOR op. cit. 
25 THEODORO JÚNIOR op. cit. 
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tribunais a criação de um setor de conciliação e mediação por lei de organização 

judiciária, além de determinar que a conciliação seja estimulada por todos, magistrados, 

advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do 

processo judicial. Ademais, deixa expresso no artigo 271, II, do novo CPC que a prova 

poderá ser produzida antecipadamente se sua produção for suscetível de viabilizar a 

conciliação e de a primeira audiência ser chamada agora de audiência de conciliação, 

podendo ser dispensada sua realização quando a conciliação for inviável.26 A propósito 

é a explicação contida em documento do Senado Federal, consistente num estudo inicial 

da comissão de juristas responsáveis pela elaboração do anteprojeto do novo Código de 

Processo Civil: 

 

A Comissão privilegiou a conciliação incluindo-a como o primeiro ato de 
convocação do réu a juízo, uma vez que ainda nesse momento o desgaste 
pessoal e patrimonial das partes é diminuto e encoraja as concessões, além 
de otimizar o relacionamento social com larga margem de eficiência em 
relação à prestação jurisdicional, mantendo a lei esparsa da arbitragem em 
texto próprio.27 

 

No entanto, é importante salientar que o objetivo primordial da 

conciliação é a pacificação social e não a resolução da crise numérica dos processos. 

Ada Pellegrini Grionover28 ressalta três fundamentos para as vias conciliativas: o 

funcional, o social e o político. O fundamento funcional relaciona-se com a importância 

da conciliação para a racionalização na distribuição da Justiça, propiciando a 

desobstrução dos tribunais mediante o oferecimento de instrumentos mais adequados de 

solução de determinadas controvérsias. Aqui, a conciliação é eleita como “equivalente 

jurisdicional”, ou seja, mais um entre os diversos meios de solução de controvérsia 

postos à disposição da sociedade. Isso parte também do entendimento, que por sua vez 

sobreleva o fundamento social, de que a solução adjudicada (sentença) nem sempre é 

suficiente ou mais adequada para a efetiva pacificação da controvérsia. De fato, a 

                                                           
26 SENADO FEDERAL. Código de Processo Civil: anteprojeto – Comissão de juristas responsável pela 
elaboração do anteprojeto do Código de Processo Civil. Brasília, 2010. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/Anteprojeto.pdf>. Acesso em: 23 out. 2010.  
27 Id. Estudos iniciais da comissão de juristas. Disponível em: 
<http://www.senado.gov.br/senado/novocpc/pdf/1a_e_2a_Reuniao_PARA_grafica.pdf> . Acesso em: 23 
out. 2010. 
28 Os fundamentos da justiça conciliativa. In Revista da Escola Nacional de Magistratura, v.2, n.5, 
abr.2008, disponível em 
http://bdjur.stj.gov.br/xmlui/bitstream/handle/2011/21448/fundamentos_justica_conciliativa.pdf?sequenc
e=1 (acesso em 11/03/2011)  
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conciliação busca essa efetiva pacificação social, mais do que o término de um 

processo, indo à base da litigiosidade em vez de ignorar solenemente o que não está nos 

autos. Por fim, seja como partes ativas na solução negociada do caso, seja como 

conciliadores leigos, é inegável a abertura da conciliação para a participação da 

sociedade, no que se sobressai o seu fundamento político. 

A partir desses três fundamentos, observa-se a importância da 

conciliação não apenas como uma medida emergencial, somente válido enquanto a 

quantidade de processos for superior à possibilidade material e humana do Poder 

Judiciário. Da mesma forma, indica-se a importância do juiz em compreender que a 

prolação de sentença é apenas uma, mas nem sempre a mais adequada, forma de 

resolver uma demanda. É por isso que, segundo Rodolfo de Camargo Mancuso deve 

haver: 

 

o necessário engajamento do juiz moderno no esforço comum pela 
composição justa dos conflitos, não necessariamente através da sentença de 
mérito (e, em alguns casos, preferencialmente sem ela), mas consentindo 
outros meios, auto e heterocompositivos. 29 

 

Perfilha-se, assim, o entendimento de que a conciliação deve ser vista 

como mecanismo incorporado à própria prática jurisdicional. Assim sendo, o princípio 

da inafastabilidade da jurisdição consagrado pelo artigo 5º, XXXV, da Constituição 

Federal, não deve ser visto como um “incentivo à litigiosidade”30. Da mesma forma, 

para bem desempenhar a sua função, o juiz não deve focar-se apenas em produzir 

decisões adjudicadas, mas também reconhecer e praticar as formas alternativas de 

resolução de controvérsia, quando estas se mostrarem mais adequadas.  

Deve-se reconhecer, assim, que em muitas situações, os meios 

alternativos de solução de controvérsia são mais eficientes que uma decisão de terceiro 

alheio aos fatos. Por isso mesmo, já se observa que não há, como alguns imaginam, uma 

relação entre a crise numérica dos processos com o movimento em favor da conciliação. 

A conciliação não se associa a uma estrutura deficiente. De fato, se há mecanismos 

coercitivos adequados para se fazer cumprir as decisões judiciais adjudicadas, as partes 

serão mais propensas a buscar a conciliação. Se um devedor, por exemplo, sabe que 

poderá efetivamente ser privado de seus bens e ter suas contas bloqueadas 

                                                           
29 Ibid., p.30 
30 Ibid., p.88 
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judicialmente, terá maior propensão em tentar um acordo com a parte contrária.    

Tal valorização da conciliação é o reconhecimento, assim, de que a 

sentença de mérito nem sempre é a melhor alternativa. Acima de tudo, portanto, 

objetiva-se a pacificação social. 

Nesse esteio, o magistrado deverá priorizar a conciliação, 

operacionalizando o planejamento, bem como informando as partes de seus benefícios e 

pacificando-se o conflito em nível sociológico, muito mais do que buscar apenas reduzir 

o quantitativo de processos de sua unidade jurisdicional. No próximo item, serão 

analisados os atos e ações do Conselho Nacional de Justiça que tratam sobre 

conciliação. 

 

4. Atos e ações do Conselho Nacional de Justiça sobre conciliação 

 

A conciliação além de configurar uma das maneiras de se executar o 

planejamento, também está incluída nos planos do Poder Judiciário como instituição. A 

conciliação está contida no plano nacional, especificamente, no tema eficiência 

operacional, no objetivo estratégico de garantir a agilidade nos trâmites judiciais e 

administrativos.  

O documento que contém o plano nacional do Poder Judiciário, 

intitulado “A estratégia do Poder Judiciário”, traz como ação sugerida para atingir o 

objetivo estratégico de garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos, o 

incentivo à conciliação, “inclusive mediante sensibilização do Poder Público nas ações 

em que é parte”.31 

Ainda, o Conselho Nacional de Justiça possui um programa de 

incentivo à conciliação, que é a Semana Nacional de Conciliação, que consiste em uma 

campanha realizada anualmente para reduzir o número de processos em estoque dos 

tribunais.32 

                                                           
31 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. A estratégia do Poder Judiciário, 2008. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/images/conteudo2008/dge/aestrategiadopoderjudiciario.pdf>. Acesso em: 19 jul. 
2010. 
32 Id. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?Itemid=973&id=7932&option=com_content&view=article>. Acesso 
em: 23 out. 2010. 
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Tal campanha teve início em 2008, com o tema “conciliar é legal e faz 

bem a si mesmo”, tendo como foco as partes em conflito, “principal beneficiária da 

conciliação”.33  

Já, em 2009, a Semana Nacional de conciliação realizou campanha no 

sentido de persuadir o jurisdicionado a conciliar para obter resolução mais rápida para 

seu conflito, deixando de ter pendência judicial. Assim, a campanha de 2009 “teve 

como foco mostrar que todos ganham com  a conciliação: “Ganha o cidadão. Ganha a 

Justiça. Ganha o País”.34 

A Semana Nacional de conciliação de 2010 teve como slogan 

“Conciliando a gente se entende”: 

 
Com o slogan Conciliando a gente se entende, a campanha da Semana 
Nacional de 2010 mostra que a Justiça depende do jurisdicionado para que 
ocorra a conciliação. Para alcançar esse objetivo, as peças publicitárias e os 
vídeos que foram produzidos pelo CNJ buscam incentivar o cidadão a 
participar do evento e realizar o acordo amigável, expondo que conciliar 
economiza tempo, dinheiro e promove a paz social. O Conselho Nacional de 
Justiça, na diretriz de planejamento estratégico e gestão, confirma sua 
importante missão de mobilizar, em parceria com os tribunais de todo o país, 
por meio do estímulo à conciliação, cumprindo, dessa forma, com o objetivo 
de preservar a garantia constitucional do acesso à Justiça.35 
 
A propósito, a Semana Nacional de conciliação de 2011 será realizada 

em 28 de novembro a 2 de dezembro e terá como objetivo a conciliação nas demandas 

de massa que envolvem os maiores litigantes do país, como agências reguladoras, 

bancos, empresas de telefonia, dentre outros. Segundo a ex-Conselheira Morgana Richa, 

a Semana Nacional atua como um movimento para dar visibilidade à prática de 

conciliação dentro do Poder Judiciário.36  

 
No mesmo sentido dessas ações do Conselho Nacional de Justiça, 

surgiu a Resolução 125/2010, recomendando aos Tribunais que fosse constituída uma 

                                                           
33 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Conciliação 2008. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/campanhas-do-judiciario/conciliacao/2008>. Acesso em: 20 set. 2011. 
34 Id. Conciliação 2009. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/campanhas-do-
judiciario/conciliacao/2009 >. Acesso em: 20 set. 2011. 
35 Id. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?Itemid=973&id=7932&option=com_content&view=article>. Acesso 
em: 23 out. 2010. 
36 Id. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=14329:semana-nacional-da-
conciliacao-2011-tera-como-foco-as-demandas-em-massa&catid=224:judiciario&Itemid=584>. Acesso 
em 28 set. 2011.  
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política permanente de conciliação, com a criação de núcleos de conciliação. Dessa 

forma, a conciliação torna-se um mecanismo reconhecido pelo Judiciário como 

permanente e complementar à adjudicação, como forma de cumprimento do princípio 

constitucional de acesso à justiça: 

 

A Resolução n. 125 do CNJ institui a Política Judiciária Nacional de 
Tratamento Adequado dos Conflitos de Interesses que visa tornar efetivo o 
princípio constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, Constituição da 
República), como “acesso à ordem jurídica justa”. Cabe ao Poder Judiciário 
organizar em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos 
processos judiciais, mas também a solução dos conflitos através de outros 
mecanismos, principalmente da conciliação e da mediação, além de serviços 
de cidadania. Para alcançar esse objetivo é necessário estimular, apoiar e 
difundir a sistematização e o aprimoramento das práticas já adotadas pelos 
tribunais, segundo as diretrizes estabelecidas pela Resolução n. 125. A 
conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social, 
solução e prevenção de litígios, que a partir da Resolução n. 125 se tornam 
mecanismos permanentes e complementares à solução adjudicada no 
Judiciário Nacional.37 
  

Anteriormente, a Resolução 106/2010, também do Conselho Nacional 

de Justiça, apontava no sentido de valorização da conciliação como método alternativo 

de solução de conflitos, quando privilegiou o índice de conciliação, em termos de 

produtividade, para aferição do merecimento para promoção de magistrados.38 No 

entanto, é a partir da Resolução 125/2010 é que a conciliação, de fato, deixa de ser uma 

faculdade e passa a ser, para o juiz, um dever inerente ao cargo.39 

Todos esses atos e ações do Conselho Nacional de Justiça, portanto, 

apontam no sentido de operacionalização do planejamento para se atingir o objetivo 

estratégico de garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos. Essas 

implicações serão analisadas no item seguinte.  

 

5. Análise da conciliação frente ao Planejamento Estratégico : a mensagem 

truncada 

                                                           
37 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Acesso à Justiça. Disponível em: 
<http://www.cnj.jus.br/programas-de-a-a-z/acesso-a-justica>. Acesso em 28 set. 2011.  
38 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-
administrativos/atos-da-presidencia/323-resolucoes/12224-resolucao-no-106-de-06-de-abril-de-2010>. 
Acesso em 20 set. 2011. 
39 VAZ, Paulo Afonso Brum. Conciliações nos conflitos sobre direitos da Seguridade Social. Revista de 
Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n43, ago. 2011. Disponível 
em:<http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao043/paulo_vaz.html>Acesso em: 26 set. 2011. 
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Como salientado acima, o método de gestão do BSC implica um 

alinhamento das partes de uma organização com o objetivo de se maximizar os 

resultados. No âmbito da conciliação, o ideal seria então o alinhamento dos juízes de 

primeira instância de acordo com a Política Judiciária Nacional estabelecida pelo CNJ e 

que tem a Resolução nº 125 como a sua maior expressão normativa.  

No item 3, ao tratar da importância da conciliação, destacou-se ainda 

que o objetivo principal da conciliação é a pacificação social e não a solução da crise 

numérica de processos. Inclusive, é esse o objetivo declarado da Resolução 125, ao 

elencar entre os seus considerandos  “que a conciliação e a mediação são instrumentos 

efetivos de pacificação social”.  

No entanto, a análise dos atos do CNJ em conjunto com alguns 

exemplos empíricos permite cogitar que a mensagem esteja chegando truncada na base. 

Em outros termos, o objetivo da Política Judiciária Nacional proposta pelo CNJ é de 

pacificação social, mas, entre os juízes de primeira instância, a questão pode estar sendo 

vista apenas em parâmetros estatísticos, como forma de reduzir a quantidade de 

processos em andamento  

Segundo a ex-Conselheira Morgana de Almeira Richa, a essência das 

atribuições do Conselho Nacional de Justiça: 

 

remete aspectos de controle, eficiência operacional, acesso à Justiça e 
responsabilidade Social, concebido o Poder Judiciário como um modelo 
nacional em que é buscada a padronização do sistema em sua integralidade e 
deste modo compreendido pela população.40  

 

Dentre as ações de relevo do Conselho Nacional de Justiça, o seu atual 

presidente, Ministro Cezar Peluso destaca: 

 

(i) produção de autoconhecimento do Judiciário mediante informações e 
dados extraídos de um sistema de estatística criado especificamente para 
esse fim; (ii) a fixação de metas de nivelamento que respeitem ao julgamento 

                                                           
40 RICHA, Morgana de Almeida. Evolução da Semana Nacional de Conciliação como Consolidação de 
um Movimento Nacional Permanente da Justiça Brasileira. In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, 
Antonio Cezar (coord.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de 
Janeiro: Forense , p.71 
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de processos e ao equilíbrio da equação distribuídos/julgados; (iii) a 
identificação dos maiores litigantes e do perfil das demandas de que 
participam, para direcioná-las a formas menos custosas de resolução; e, por 
fim, precisamente (iv) o incentivo aos métodos alternativos de solução de 
conflito. 41 

 

Assim, observa-se que o incentivo a métodos alternativos de solução 

de conflito, dentro os quais se insere a conciliação, encontra-se elencada juntamente 

com a preocupação com as informações estatísticas (i), o julgamento quantitativo de 

processos com base em metas de nivelamento (ii) e o tratamento das demandas em 

massa(iii). É possível o uso das estatísticas para aferir aspectos substanciais (por 

exemplo, o número de demandas que tratem de determinada matéria), bem como é 

inegável que o reconhecimento da melhor forma de tratamento de ações em massa 

permite uma prestação jurisdicional mais adequada quando se lida com grandes 

litigantes. Todavia, inversamente, também é possível que haja uma indevida associação 

entre conciliação e resultados numéricos. 

Ademais, algumas ações do próprio CNJ induzem os juízes de 

primeira instância a pensarem a conciliação em termos quantitativos.  

Por exemplo, em 2009 houve a promoção de uma Semana da 

Conciliação voltada para a Meta 2, que estabelecia o julgamento dos processos 

distribuídos até 31 de dezembro de 200542. Assim, associou-se o julgamento de 

processos antigos com a conciliação, induzindo dessa maneira o privilégio do 

fundamento funcional da conciliação na classificação de Ada Pellegrini Grinover 

exposta anteriormente. 

Os próprios dados das Semanas Nacionais de Conciliação em geral 

são expressos usando as variáveis audiências marcadas, audiências realizadas e 

quantidade de acordos efetuados. Há, de ordinário, apenas uma divisão por ramo do 

                                                           
41 PELUSO, Antonio Cezar. Apresentação. In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, Antonio Cezar 
(coord.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: 
Forense, 2011, p.XII 
 
42 Vide notícia em CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Em São Paulo, presidente do CNJ abre 
Semana Nacional de Conciliação Meta 2  Disponível em: 
http://www.cnj.jus.br/index.php?option=com_content&view=article&id=7404&Itemid=895. Acesso em 
20 set. 2011. 
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Judiciário (Estadual, Federal e do Trabalho), sem preocupação em aferir quais as 

matérias foram conciliadas.43  

Além disso, o artigo 6º da referida Resolução 106/2010 do CNJ possui 

a seguinte redação: 

 

 Art.6º(...) 

Parágrafo único. Na avaliação da produtividade deverá ser considerada a 
média do número de sentenças e audiências em comparação com a 
produtividade média de juízes de unidades similares, utilizando-se, para 
tanto, dos institutos da mediana e do desvio padrão oriundos da ciência da 
estatística, privilegiando-se, em todos os casos, os magistrados cujo 
índice de conciliação seja proporcionalmente superior ao índice de 
sentenças proferidas dentro da mesma média. (g.n.)  

 

Mais uma vez, então, a conciliação é associada em termos estatísticos, 

privilegiando o magistrado que possua um índice de conciliação superior ao de 

sentenças proferidas (leia-se de decisões adjudicadas).  

O artigo 6º, inciso III, da Resolução 125/2010 parece mitigar um 

pouco essa impressão, ao estabelecer que cabe ao CNJ: 

 

Art.6º(...) 

III- providenciar que as atividades relacionadas à conciliação, mediação e 
outros meios consensuais de solução de conflitos sejam consideradas nas 
promoções e remoções de magistrados pelo critério do merecimento. 

 

De fato, este último dispositivo não remete a número de acordos, mas 

sim de “atividades relacionadas à conciliação”, o que pode envolver tanto a efetiva 

homologação de um acordo entre as partes, como também práticas que favoreçam a 

conciliação, ainda que não haja um acordo ao final. Seria, por exemplo, a preocupação 

na organização de uma sala de audiência que favoreça o diálogo entre as partes (uso de 

mesas redondas, cores amenas nas paredes etc.) ou o treinamento constante de 

conciliadores. 

                                                           
43 Vide, por exemplo, os dados trazidos em RICHA, Morgana de Almeida. Evolução da Semana Nacional 
de Conciliação como Consolidação de um Movimento Nacional Permanente da Justiça Brasileira. In: 
RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, Antonio Cezar (coord.). Conciliação e mediação: 
estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense , p.65-68.   
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No entanto, em outras passagens, a Resolução 125/2010 pode levar a 

mesma interpretação da base no sentido de que o importante é o número de acordos e 

não a efetiva pacificação social. Isso se mostra especialmente visível nos dispositivos 

que tratam do controle estatístico dos meios alternativos de controvérsias. 

Preliminarmente, é importante ressaltar que não se nega a importância 

das estatísticas, especialmente para fins gerenciais. De fato,como afirma José Guilherme 

Vasi Werner: 

 

 os dados, os números, nos permitem testar nossas ideias e teorias, afastá-las 
quando não se conformam aos fatos ou prová-las quando as  confirmam. A 
medição e os dados dela extraídos nos possibilitam corrigir os rumos 
tomados e subsidiam nossas decisões.44  

 

Ocorre que, se as estatísticas servem para corrigir rumos e tomar 

decisões, os parâmetros a serem usados devem ser adequados aos objetivos que se 

pretende atingir. No que interessa para o presente estudo, se o objetivo da conciliação é 

a pacificação social, os parâmetros dos dados a serem coletados devem ter como 

finalidade mensurar, na medida do possível, a efetiva resolução da controvérsia. 

A Resolução 125 deu especial importância ao controle estatístico 

específico dos meios alternativos de controvérsia, como fica patente na redação do 

artigo 2º: 

 

Art.2º Na implementação da Política Judiciária Nacional, com vista à boa 
qualidade dos serviços e à disseminação da cultura de pacificação social, 
serão observados: centralização das estruturas judiciárias, adequada 
formação e treinamento de servidores, conciliadores e mediadores, bem 
como acompanhamento estatístico específico. (g.n.)  

 

O Anexo IV enumera especificamente os dados estatísticos que devem 

ser coletados a partir das atividades dos Centros Judiciários de Solução de Conflitos e 

Cidadania. Partindo da análise dos parâmetros relativos aos setores pré processual e 

processual, que são os locais em que se realizam as sessões de conciliação e mediação,  

                                                           
44 WERNER, José Guilherme Vasi. O Controle Estatístico na Resolução n.125 do Conselho Nacional de 
Justiça.  In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, Antonio Cezar (coord.). Conciliação e mediação: 
estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense , p.293  
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pode-se agrupar os dados a serem coletados nos seguintes grupos: a) quantidade de 

reclamações recebidas e encaminhadas (item 2, “i” e “xv”); b) período de tempo até a 

data da sessão de conciliação ou mediação (item 2, “ii e “iii”; e item 3, “xii” e “xiii” )c) 

quantidade de sessões de conciliação e mediação designadas e realizadas em 

determinado período (item 2, “iv”, “v”, “vi”, “vii”, “xvi” e “xvii”; e item 3, “i”, “ii”, 

“iii”, “iv”, “xiv” e “xv”); d) quantidade e percentual de acordos obtidos (item 2, “viii”, 

“ix”, “x”, “xi”, “xviii”, “xix”, “xx” e “xxi”; e item 3, “v”, “vi”, “vii”, “viii”, “xvi”, 

“xvii”, “xviii” e “xix); e) quantidade de sessões prejudicadas pela ausência de uma ou 

ambas as partes (item 2, “xii”, “xiii” e “xiv”; e item 3, “ix”, “x”e “xi”) 

Desse modo, com exceção do dado relativo a ausência das partes, que 

permite aferir falhas quanto a intimações ou desinteresse em composição em uma ou 

outra matéria, tem-se que, nos demais casos, a impressão de que se valoriza mais o 

aspecto quantitativo que o qualitativo, privilegiando a realização do maior número de 

acordos em menor tempo.  

Alguns exemplos permitem observar, porém, que nem sempre a maior 

quantidade de acordos representa maior pacificação social. Se, em uma ação revisional 

de contrato vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), é homologado um 

acordo em que a Caixa Econômica Federal apenas realiza um desconto simples, sem 

alteração significativa na metodologia de cálculo, repetindo inclusive a previsão de 

incidência de juros sobre juros, há, na realidade, apenas uma postergação da dívida e do 

conflito para um momento futuro. Cedo ou tarde, novamente o mutuário não encontrará 

meios de efetivar o pagamento das parcelas e, assim, o conflito de interesses ressurgirá. 

 Da mesma forma, se, em um acordo de parcelamento em processo de 

execução fiscal, a dívida perante um Conselho é dividida em centenas de parcelas, com 

incidência de juros e correção monetária quando do pagamento de cada uma delas, o 

devedor terá uma prestação crescente e por um prazo longo, aumentando o risco de uma 

nova inadimplência. De novo, então, o conflito não foi resolvido.  

O professor Kazuo Watanabe45 lembra a história de dois vizinhos que 

brigam pelas bananeiras, que jogam água na parede do outro ou pelos galhos. O juiz 

profere uma decisão para que os galhos sejam ou não cortados. Independentemente da 

solução, no ano seguinte os galhos terão crescidos e os vizinhos voltarão novamente ao 

                                                           
45 “Modalidade de mediação”.In VVAA, Mediação: um projeto inovador. CJF, (Série Cadernos do CEJ; 
v. 22), 2002.p.46 
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tribunal. Apesar de tal exemplo ser inserido como uma crítica à solução adjudicada, 

pode igualmente servir para a conciliação, caso não se considere a importância da 

pacificação social. Da mesma forma que uma solução adjudicada apenas suspenderia o 

problema até que os galhos novamente crescessem, de nada adiantaria fazer um acordo 

que envolvesse apenas a atual situação dos galhos. Não haveria pacificação social se as 

partes concordassem que se comprometeriam a não importunar uma a outra até o 

próximo mês. O adequado seria estabelecer uma regra conjunta que pudesse tratar da 

situação atual e da situação futura, criando,por exemplo, um acordo que dispusesse 

sobre o limite do tamanho dos galhos e sobre o direito de corte por um ou outro vizinho. 

No entanto, se visto apenas sob o viés numérico, em termos estatísticos seria mais 

interessante homologar um novo acordo cada vez que o galho crescesse do que 

efetivamente pacificar as partes. 

No mesmo sentido, a rapidez na realização de um acordo não implica 

necessariamente a pacificação social efetiva. Na realidade, assim como o tempo do 

processo é relativo, sendo maior ou menor de acordo com a complexidade dos fatos 

postos em juízo, também a composição amigável entre as partes não ocorre sempre em 

um mesmo número de horas ou em uma mesma quantidade de audiências. Acelerar um 

processo complexo, como seria o caso de uma transação em sede de Ação Pública, pode 

representar a chancela de uma injustiça sob o pretexto de se conciliar as partes. 

Por fim, a valorização excessiva da mera assinatura de acordos em 

curto espaço de tempo, pode levar a um certo descuido em relação à execução do acordo 

em si. Ainda que aceito pelas partes e homologado pelo juiz, um acordo pode ser inócuo 

em termos de resolução da controvérsia se não tiver qualquer repercussão na realidade 

subjacente aos autos.  

Deve haver uma preocupação não apenas com a solução da crise 

jurídica, mas também da crise sociológica. Segundo o professor Rodolfo de Camargo 

Mancuso: 

 

a diferença entre ambas as abordagens está em que aquela primeira é 
restritiva (o objeto litigioso modela os limites da sentença), ao passo que a 
segunda é ampliativa, abrangendo também as concausas do conflito e 
buscando debelá-las; a primeira é retrospectiva (voltada sobre o alegado e 
provado nos autos); a segunda é prospectiva, preocupando-se com a 
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eliminação de possíveis pontos conflitivos periféricos, que podem engendrar 
lides futuras.46 

 

Por isso, o juiz deve dar especial atenção quanto à homologação dos 

acordos, tendo em vista o objetivo da pacificação social. Embora, na homologação, não 

haja análise do mérito da causa, o juiz deve continuar zelando pela solução das crises 

sociológica e jurídica. Como observado por Petrônio Calmon:  

 

Na homologação, se não aprecia  criativamente o mérito da causa, o juiz o 
examina para cotejá-lo como ordenamento vigente. Ainda que se trate de 
direito disponível, não deve o juiz homologar acordos que demonstrem 
claramente ofender a legislação ou que seguramente não promoverão a 
pacificação almejada.47 (g.n.) 

 

Idêntica percepção é exposta no âmbito da Justiça do Trabalho pela 

magistrada trabalhista Adriana Goulart Sena: 

 

o juiz deve negar a homologação ao acordo que: 1) infrinja as normas de 
proteção e prejudique notadamente o empregado; 2) imponha ônus excessivo 
ao empregador, resultando em graves dificuldades para o seu cumprimento; 
3) contenha prestações sucessivas de alongada extensão e/ou de difícil 
acompanhamento e que traga em si o germe de outras disputas; 4) valha para 
as partes alcançar fim defeso em lei (arts. 125, III, e 129 do CPC)48.  

 

De fato, em relação a esse último aspecto, é importante salientar que a 

autonomia de vontade das partes possui limites. Tais limites envolvem não apenas as 

normas de ordem pública como também os bons costumes, pelo que é possível afirmar, 

conforme Roberto Portugal Bacellar, “que a liberdade dos interessados de contratar, de 

conciliar ou de estabelecer normas para o caso não é absoluta e encontra limites não só 

na lei, mas também nos princípios”.49  

                                                           
46 Op. cit., p.246-247.  
47 MANCUSO, op.cit, p.248.  
48 SENA, Adriana Goulart de. A Conciliação Judicial Trabalhista em uma Política Pública de Tratamento 
Adequado e Efetivo de Conflitos de Interesses,In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, Antonio 
Cezar (coord.). Conciliação e mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: 
Forense , p.132 
49  BACELLAR, Roberto Portugal. Técnicas de Mediação para Magistrados. In: RICHA, Morgana de 
Almeida e PELUSO, Antonio Cezar (coord.). Conciliação e mediação: estruturação da política 
judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense , p.193.  
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Apesar dessa necessária preocupação no que tange à homologação do 

acordo, é certo que, ao se valorizar a realização do maior número de acordos possível, 

indiretamente haverá um menor incentivo para o rígido controle da homologação pelo 

juiz, em detrimento da justa resolução do conflito.  

Enfim, a partir dessas observações, nota-se que, no que tange à 

conciliação, a mensagem de pacificação social declarada pela Política Judiciária 

Nacional parece não ser condizente com a mensagem que vem sendo recebida pela base. 

Assim, a mensagem chega truncada, pois, ao mesmo tempo em que se declara a 

valorização da pacificação social efetiva, são incentivadas posturas que sobrevalorizam 

a mera formalização do maior número de acordos em menor tempo possível.  

A correção dessa postura depende, em parte, da modificação e 

explicitação dos parâmetros pela alta administração, de maneira que os atos normativos 

sejam compatíveis com os objetivos declarados. Depende também, porém, da 

consciência dos atores da própria base sobre a finalidade última da conciliação, qual 

seja, a pacificação social das partes. Nesse sentido, cabe destacar a lição dos 

magistrados André Gomma de Azevedo e Roberto Portugal Bacellar: 

 

Como corolário, o papel do autocompositor, como indiretamente é sugerido 
por parte da literatura sobre mediação, deveria depender da satisfação do 
usuário. Da mesma forma, a discussão sobre índices de acordos, proteção de 
condutas antiéticas das partes ou do facilitador, capacitação das partes e 
incentivos para o reconhecimento de seus interesses e necessidade não 
deveriam ser o fim de uma análise sobre autocomposição, mas seu meio. Isto 
é, autocompositores deveriam se perguntar como poderiam se utilizar de 
capacitação técnica, mecanismos de superação de barreiras de comunicação, 
reconhecimento e validação de sentimentos e outras técnicas e características 
do processo autocompositivo para satisfazer seus usuários em uma 
mediação.50 

   

Logo, para que a conciliação represente a efetiva paz social, exige-se 

tanto uma explicitação do conteúdo pelo CNJ, como, e sobretudo, uma mudança de 

paradigma dos partícipes do processo, no sentido de observar a quantidade de acordos 

apenas como um reflexo positivo da pacificação social e não como um fim em si 

mesmo.  

                                                           
50 AZEVEDO, André Gomma de & BACELLAR, Roberto Portugal. A formação em Processos 
Autocompositivos. In: RICHA, Morgana de Almeida e PELUSO, Antonio Cezar (coord.). Conciliação e 
mediação: estruturação da política judiciária nacional. Rio de Janeiro: Forense , p.275-276 
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CONCLUSÃO  

 

O Movimento Nacional pela Conciliação insere-se no nível 

operacional do Planejamento Estratégico do Poder Judiciário. Para tanto, também nessa 

matéria, o Conselho Nacional de Justiça vem exercendo o seu papel de direcionamento 

do Poder Judiciário. 

No entanto, embora o objetivo declarado seja o de obter a resolução 

do conflito e a efetiva pacificação social pela conciliação, o que se observa é que os atos 

do próprio CNJ induzem a base, ou seja, os juízes de primeira instância, a tratarem o 

mecanismo como simples forma de resolver a crise numérica de processos.  

O que se nota, assim, é que a mensagem está truncada, havendo 

necessidade tanto de uma modificação de parâmetros gerais pelo CNJ, como, por 

exemplo, coleta de dados estatísticos que valorizem os aspectos qualitativos da 

conciliação, como também de uma mudança de postura da própria base.  

Só assim é que a conciliação poderá se identificar como uma forma de 

tutela jurisdicional efetiva. 
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O USO DA MEDIAÇÃO E AUTOMEDIAÇÃO EM SÍTIOS DE INTERNET, 

COMO OPÇÃO AO CONSUMIDOR PARA A SOLUÇÃO DE CONFLITOS. 
 
  

Marcel Machado Muscat 
 Sandra Regina Valério De Souza 

 
Resumo: 

 

 O artigo demonstra que, a melhor forma para a solução de conflitos advindos 

de negócios feitos na Internet é a mediação e a automediação, método amplamente usado 

por sites, visto que, é o meio mais econômico e social para a solução dos conflitos. O 

aumento do uso da Internet para a aquisição de bens e serviços se deve, em parte, ao 

costume comercial dos estabelecimentos virtuais, em utilizar-se de mediação e 

automediação para a solução dos conflitos de forma menos traumática ao consumidor. O 

artigo explora cada forma de contrato eletrônico existente, e o uso da mediação e 

automediação em cada um deles. Não sendo obrigatório seu uso, a mediação e a 

automediação já se tornou parte da lex mercatória de empresas virtuais. Faz também 

comentários sobre os projetos de lei, e as previsões de obrigatoriedade do uso da mediação, 

seja em lei nacional ou em Tratados Internacionais, reconhecendo ser a mediação o meio 

mais eficaz para a pacificação dos conflitos. 

 

 

Palavras-chaves: aquisição de compras e serviços pela Internet, mediação, 

automediação, solução de conflitos. 

 

Título em inglês. 

The use of mediation and self-mediation on websites such as consumer option for 

solving conflicts. 
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Resumo em inglês. 

The article demonstrates that the best way to solve conflicts from trading on the 

Internet is self-mediation and mediation, a method widely used by sites, since it is the most 

economic and social solution to the conflict. The increasing use of the Internet to purchase 

goods and services is due in part to the usual virtual business establishments in use is self-

mediation and mediation to resolve disputes in a less traumatic to the consumer. The article 

explores every form of electronic contract exists, and the use of mediation and self-

mediation in each. Its use is not mandatory, self-mediation and mediation has become part 

of the lex mercatoria of virtual enterprises. It also comments on the bills, and forecasts for 

the mandatory use of mediation, whether in national law or international treaties, 

recognizing the mediation the most effective means for the pacification of conflicts. 

 

 

Palavras Chave inglês: procurement and acquisition of Internet services, mediation, 

self-mediation, conflict resolution 

 

 

 

Introdução. 
 
Com este artigo tentaremos demonstrar a relevância do uso da mediação nos “sites” 

de comércio via Internet, que pode ser encarado como norma costumeira amplamente 

utilizada pelas empresas de “e-commerce”, por ser este o meio mais apto para resolução de 

conflitos gerados deste tipo de contratação. 

Os negócios de compra e venda, locação, compras coletivas, leilão, governo 

eletrônico, serviços de e-mail e demais negociações via rede que envolvem o consumidor, 

tem características próprias. No entanto, se entendermos que a Internet é apenas um meio, o 

contrato celebrado via internet pode ser de diversos tipos. Tratam-se de negócios sem a 

proteção legal exclusiva, podendo ser aplicada a lei regulamentadora dos contratos 

realizados fora do ambiente virtual.  

Ocorre que, diversos fatores, como a confiança existente nessas contratações o 

aspecto informal, rápido e globalizado dos negócios “on line” muitas vezes inviabilizam a 
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solução de litígios no âmbito judicial, deixando o consumidor com a difícil tarefa de assumir 

sozinho o prejuízo do inadimplemento. 

O meio digital para concretização do negócio jurídico depende exclusivamente da 

vontade das partes para se verificar, não podendo ser vinculativo. As negociações via rede 

cresceram de forma exponencial, e são os diversos aspectos da vida pós-moderna que 

criaram essa forma de aquisição de bens e vem causando seu crescimento. Pelo relatório da 

WebShoppers (e-bit), em 2010 houve um crescimento de 40% do comércio eletrônico no 

Brasil, chegando a 40 milhões de pedidos via Internet, divididos em 23 milhões de 

consumidores, o que demonstrou o aumento da segurança do consumidor em realizar 

compras pela Internet. 

Parte desse aumento é causado pela postura dos “sites” em se utilizar de mediação e 

automediação para solução de conflitos, procurando satisfazer o consumidor, mesmo após a 

uma contratação inviável. Dessa forma, os canais de atendimento das lojas virtuais estão 

presentes na maioria dos “sites” de “e-commerce”, são mais do que simples pós venda, mas 

sim um canal para solução de conflitos, impedindo que o consumidor tenha que se socorrer 

ao Judiciário em casos de inadimplemento ou demais questões referentes ao negócio jurídico 

realizado, podendo resolver a pendência junto ao contratante, no próprio “site”, de forma 

fácil e rápida. 

Quase que uma obrigação, os canais de atendimento e de reclamações são mais do 

que pós venda, mas um centro de soluções de conflitos de negócios feitos na loja virtual, qu 

se dá principalmente por meio de mediação e de automediação, reconhecido mundialmente 

como a forma mais eficaz para solução de tais pendências. 

 
 

Características dos negócios da Internet. 
 
 
Os negócios realizados via rede têm características próprias, se diferenciando dos 

negócios tradicionais em diversos aspectos. Tanto no caso de compras eletrônicas, onde o 

sujeito realiza a compra de um produto da forma apresentada na loja virtual, por meio de 

clicagem no botão compre, aceitando as propostas do vendedor, tanto no caso de prestações 

de serviços de rede social, contas de e-mail, compras por meio de leilão eletrônico e 
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pesquisa de preços, e demais serviços que a Internet oferece, os contratos realizados têm 

características próprias semelhantes. 

Se diferenciam também entre eles, visto que a compra e venda é contrato típico: e 

um dos mais normatizados da legislação brasileira, enquanto os serviços de e-mail, 

participação em rede social, “voip”, entre outros, são atípicos: normatizados quase que 

totalmente pelo costume e pela vontade das partes, devendo seguir os princípios gerais dos 

contratos. 

Destacamos, com base em doutrinas, as principais diferenças dos negócios feitos 

pela Internet, também conhecidos por contratos eletrônicos, de forma geral, tanto sendo 

válidos para a compra e venda, quanto aos outros tipos de contratação citados acima. 

O primeiro e principal deles é o de negócios jurídicos realizados fora do 

estabelecimento comercial, por meio de proposta contratual feito ao público, que vincula o 

vendedor, e depende do aceite do comprador aos termos da venda para se efetuar. Colocada 

a oferta no site, deverá o vendedor seguir a totalidade das condições previstas no site, sob 

pena de inadimplemento. É esta a conclusão tirada da leitura dos artigos 427 e 429 do 

Código Civil.1 

A obrigatoriedade da proposta feita ao público decorre ainda do princípio da boa-fé 

objetiva, pois, devendo as partes agir com boa-fé na contratação, será instrumento dessa 

boa-fé o cumprimento do proponente da totalidade dos termos da proposta.  

Entende a doutrina que realizada a proposta, feita pelo vendedor ao consumidor ou 

empresário (oblato) acredita que irá realizar aquele negócio jurídico, nos termos propostos, 

e, sua falha quebra a confiança, causando conflito entre as partes, sendo imputada ao 

proponente (inadimplente) a má-fé contratual e o dever de indenizar material e moralmente 

ao oblato. 

 

A prática revela que no iter formativo de um contrato ocorrem entendimentos que 
resultam na fixação irrevogável de determinados pontos ou cláusulas do eventual 
contrato que os negociadores venham a celebrar. Quer                                                                                   

                                                 
1 Art. 427. A proposta de contrato obriga o proponente, se o contrário não resultar dos termos dela, da natureza 
do negócio ou das circunstâncias do caso. 
Art. 429. A oferta ao público equivale a proposta quando encerra os requisitos essenciais ao contrato, salvo se 
o contrário resultar das circunstâncias ou dos usos. 
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em eles ter firmes ou inalteráveis certos pontos a cuja discussão não tenham de 
voltar, se chegarem a um acordo total e deliberarem realizar o contrato.2 
 
 

O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor prevê a vinculação da oferta, 

podendo o consumidor, em caso de recusa do ofertante, optar por exigir o cumprimento 

forçado da proposta, a aceitação de outro produto ou serviço ou a rescisão contratual. 

A oferta de mercadoria via comércio eletrônico é verdadeira oferta no sentido 

estrito da palavra, não é uma pré-contratação, ou proposta, mas sim oferta da mercadoria, 

que não pode ser desfeita após o aceite do adquirente. 

Ainda os artigos 30 e 31 do mesmo código regulamenta a oferta de mercadorias ao 

consumidor, determinando que as informações transmitidas ao consumidor devem ser: 

corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa, devendo conter: características, 

qualidade, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem. 

Já é um costume da mercancia via rede que todas as informações sobre o objeto 

ofertado estejam disponíveis e bem visíveis, inclusive todas as formas de pagamentos 

possíveis, à vista ou parcelados, com os respectivos descontos. 

Não são: a obrigatoriedade da proposta e uma vasta quantidade de informações 

sobre o bem objeto da contratação os únicos direitos do consumidor virtual, ele tem o direito 

de arrependimento, podendo desistir da compra no prazo de sete dias, conforme previsão do 

artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, sendo direito decorrente de compras feitas 

fora do estabelecimento comercial. 

Este é o entendimento jurisprudencial e doutrinário, portanto, apesar do comprador 

estar visitando o estabelecimento virtual, por meio da Internet e realizar a compra dentro da 

loja virtual, entendemos tratar-se de compra fora do estabelecimento comercial, pois que, 

não há interação física com a mercadoria ou o serviço adquiridos. 

Desta forma, recebendo o produto em casa, o adquirente do produto tem o prazo de 

sete dias para desistência imotivada. E, apesar das centrais de atendimento aos clientes 

inquirirem o consumidor sobre a motivação da desistência, ela em nada interfere no direito 

de arrependimento. 

                                                 
2 GOMES, Orlando. Contratos. 17ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 1996, p. 59. 
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Normalmente, os empresários tem a necessidade de ter conhecimento do motivo da 

desistência para poderem melhorar ou saberem da aceitabilidade de seu produto no mercado, 

mas o contrato pode ser desfeito. Os comerciantes virtuais se valem da mediação e da 

automediação para negociar com o comprador sobre a devolução do dinheiro ou a troca da 

mercadoria, sempre tentando aperfeiçoar o negócio jurídico. 

Outra característica dos negócios via Internet é que a aquisição de um produto pode 

ser feita pelo consumidor diretamente com o fabricante, sem o uso de intermediários, dando 

ao fabricante novo canal de venda, a venda direta ao consumidor. 

A forma de pagamento é também diferenciada, pois o pagamento do preço é feito 

pelo comprador antes de receber o produto, o que na questão contratual, em nada prejudica o 

contrato, já que o contrato de compra e venda se realiza no consentimento, e não na tradição. 

É contrato consensual sinalagmático, onde ambas as partes se obrigaram, o 

vendedor de entregar a coisa e o comprador de pagar o preço. Quem cumpre primeiro sua 

obrigação é mera prática mercantil, restando ainda à outra parte cumprir sua obrigação. 

Trata-se de ato de confiança do consumidor, que confia no meio eletrônico para realizar o 

negócio jurídico, e paga o preço antes de receber o bem, acreditando na entrega da 

mercadoria e nas condições da proposta. 

Segundo Augusto Eduardo de Souza Rossini, a insegurança que paira diante da 

Internet como um todo, faz com que o consumidor pague por meio de boleto bancário, e não 

por meio de cartão de crédito, o que torna o reembolso do valor pago em caso de 

inadimplemento ainda mais difícil. 

 

Somente a título de exemplo, dada a insegurança  que ainda paira na 
Internet, é bem possível que um usuário encontre num site de 
compras um produto que deseja muito adquirir e certamente fará o 
pedido através de e-mail. Ocorre que, muito provavelmente, o 
pagamento se efetuará por boleto bancário, ante a um verdadeiro 
pavor de ter o número de seu cartão de crédito lançado no 
Cyberespaço. Isso é uma realidade constatada em muitas 
oportunidades. Somente após ter a certeza que o sítio eletrônico é 
seguro – e isso após muito tempo – ,o consumidor passa a informar 
dados mais sensíveis, nunca sem receio, da mesma forma, como 
faria na loja convencional, onde entra, vê pessoas e com elas 
interage.3  

                                                 
3 ROSSINI, Augusto Eduardo de Souza. Breve ensaio sobre a tutela punitiva na Sociedade da Informação, 
suas esferas de proteção e recentes conquistas. In: PAESANI, Liliana Minardi (Coord.). O direito na 
Sociedade da Informação II. São Paulo: Atlas, 2009. Páginas 129 a 149. 
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É o caráter de confiança, inegável nas compras feitas via Internet, a principal 

característica desse tipo de negócio jurídico. Explica ainda o doutrinador o caráter da 

interatividade, que na Internet é mais sensível. Os seres humanos sempre tendem a realizar 

julgamentos, quando interagimos com alguém imediatamente realizamos um julgamento 

sobre o caráter do outro indivíduo, tratando-se de ato meramente intuitivo, e esse julgamento 

é prejudicado, já que a interação ocorre com o “site”, e não com o vendedor, sendo a 

interação virtual e não real. 

Por esse motivo a confiança do consumidor, para realizar a contratação nos moldes 

apresentado precisa ser alta, fica prejudicada pela falta de interatividade, pelo 

distanciamento. Essa interatividade pode ser e é compensada, pelo layout do 

estabelecimento virtual, e pela oferta de canal de solução pacífico de conflitos. 

Tais características se enquadram com perfeição no contrato eletrônico, sendo 

contrato onde todas as cláusulas são definidas unicamente pelo vendedor proponente, 

podemos concluir que se trata de contratos de adesão, onde não há discussão sobre as 

cláusulas contratuais. O comprador adere à forma de contratação oferecida, seja em compras 

ou em contratações de serviços de e-mail, compras coletivas, leilão, e outras prestações de 

serviços, onde normalmente o consumidor é obrigado a dar o aceite das cláusulas contratuais 

para realizar a contratação, em nada ele pode modificar tais cláusulas, não tendo qualquer 

poder sobre o contrato. Orlando Gomes conceitua contrato de adesão da seguinte forma:  

 

No contrato de adesão uma das partes tem de aceitar, em bloco, as cláusulas 
estabelecidas pela outra, aderindo a uma situação contratual que encontra definida 
em todos os seus termos. O consentimento manifesta-se como simples adesão a 
conteúdo pré-estabelecido da relação jurídica.4 

 
 

Sendo de adesão, não cabe ao consumidor que adquire o produto ou serviço via 

Internet, discutir sobre a contratação, e, para adquirir o bem, ele deve dar o aceite, o que o 

faz muitas vezes sem ler as cláusulas propostas e contrata “no escuro”, sem saber 

exatamente o que está contratando. 

A mais importante e principal característica destes contratos é o fato de que o 

consumidor não precisa sair de casa, ele contrata de forma rápida e recebe o bem em sua 

                                                 
4 GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 17ª edição, 1996. 
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residência, sem precisar se deslocar e usar de tempo, gastar com serviços com infraestrutura, 

estacionamento, deslocamentos, etc. 

Quando realiza compras pela Internet o consumidor quer facilidade, ele não quer 

perder tempo, não quer ter que levar a compra para casa, ele quer alguém que lhe ofereça o 

produto, lhe entregue o produto e faça uma pós venda de qualidade, trocando o produto que 

não satisfaz a necessidade do cliente ou der defeito, aceita a desistência, etc. Zygmunt 

Bauman conceitua a interação “on line” da seguinte forma: 

 

A capacidade interativa da internet é feita sob medida para essa nova necessidade. 
É a quantidade das conexões, mais que sua qualidade, que faz a diferença entre as 
possibilidades de sucesso e fracasso. Ela permite manter-se informado sobre a 
“última moda” – os sucessos mais ouvidos, as camisetas da moda, os mais recentes 
e comentados festivais, festas e eventos com pessoas famosas....5 

 

É por esses motivos, que o comércio eletrônico vem crescendo. A vida moderna fez 

com que o homem usasse todo seu tempo com trabalho, estudo, e outras atividades, 

sobrando pouco tempo para aquisição de bens. Pela Internet, o sujeito realiza uma compra 

em minutos, não precisa levar o bem para casa, ele é entregue pelo vendedor, não há gastos 

como estacionamento, alimentação, gasolina, etc.  

 

Dos Direitos da Personalidade na Pós-modernidade. 

 

A sociedade pós-moderna foi acompanhada da positivação dos direitos da 

personalidade. Se a celeridade da justiça torna efetivo o funcionamento da justiça, e o 

contrato tem função social, então podemos dizer que, uma melhor solução dos conflitos é 

um direito da personalidade, pois sua não efetivação causa um sofrimento moral ao cidadão. 

Foi a sociedade pós-moderna, após a 2ª Guerra Mundial que trouxe a introdução de 

direitos fundamentais nas Constituições, que antes era apenas um instrumento político de 

defesa do cidadão frente ao Estado. 

Segundo Carlos Alberto Bittar, a teoria dos direitos da personalidade se realiza por 

meio de duas teorias que tentam explicar sua natureza jurídica; 

                                                 
5 BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: Zahar, 2010, p. 
69,70. 
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a) Positivistas: entendem que os direitos da personalidade somente se 

realizam, com a sua positivação, ou seja, somente e fazem parte da ideologia 

cotidiana se existir leis os prevendo e protegendo. 

b) Naturalistas: entendem que os direitos da personalidade derivam da 

natureza humana, existem independentes de positivação fazendo parte da ideologia 

da sociedade. 

 

Para efetivar um direito é necessária sua positivação, de forma que, apenas depois 

de positivada a função social do contrato, na Constituição Federal de 1.988, e o princípio da 

celeridade processual, que ocorre em 2005, com a Emenda Constitucional da Reforma do 

Judiciário6, é que esses direitos puderam ganhar utilidade e serem aplicados no mundo 

fático. 

 

Para Santiago Dantas, direitos da personalidade se conceituam como: 

 

São direitos que se encontram no próprio homem, e de cujo gozo ele não pode ser 
privado sob pena de sofrer grave mutilação nos seus interesses; tais são os bens 
interiores ou, por outra, bens que aderem à personalidade.7  

 

Existem duas formas de aferição dos direitos da personalidade: aqueles que existem 

pela natureza humana, sendo inato, e aqueles que existem mediante projeções para o mundo 

exterior, onde se realiza diante do homem como ente moral e social, regulamentando o 

homem em relação à sociedade. 

Em contratos realizados na Internet, aplicaremos os direitos da personalidade diante 

de seu relacionamento com a sociedade, onde o homem realiza contratos, cria conflitos e 

quer uma melhor forma para a solução desses conflitos. 

O direito empresarial pós-moderno sofre atualmente pela imposição da sociedade 

informatizada, as empresas tem que suportar grandes mudanças, e ainda, respeitar o 

consumidor, sempre atuando dentro da ética, da boa-fé. 

                                                 
6 Emenda Constitucional 45/2004. 
7 DANTAS, Santiago. Programa de direito civil – Parte geral. Rio de Janeiro: Editora Rio, 4ª tiragem, 1979, 
p. 193. 
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Ocorre que a positivação de cada vez mais direitos ao cidadão faz com que exista, 

na prática, uma corrida ao judiciário, onde os cidadãos procuram a efetivação de tais 

direitos, provocando uma grave crise no Poder Judiciário que não é capaz de solucionar 

tamanho número de conflitos em tempo hábil. Por isso a modernização e a busca de um 

sistema mais eficiente de gestão dos processos e formas de diminuir todos os passos pelo 

qual o processo deve passar para chegar a solução final da lide se tornaram prementes. 

Muitos doutrinadores defendem o uso da mediação, da automediação e da 

arbitragem como única forma para: de um lado, trazer o funcionamento efetivo da justiça, e 

por outro lado, o melhor atendimento aos anseios do cidadão que entra em conflito. 

 

O que nos parece oportuno destacar, a partir da mediação, é o imenso potencial 
que nela se insere, no tocante à viabilização de uma forma diferenciada de enfoque 
e tratamento dos conflitos, pela qual se prestigia a noção de autocomposição entre 
as partes – algo bastante diverso daquilo que se dá no processo judicial tradicional, 
em que se caminha em regra, no sentido de uma decisão heterônoma....8 

 

E conclui o autor: 

 

Segundo a hipótese de reflexão aqui assumida, o fortalecimento de sistemáticas de 
tratamento de conflitos pelas quais se propicie um mais efetivo envolvimento, uma 
real participação dos cidadãos, tais como a mediação, no trato com seus direitos, 
poderia atuar como inequívoco fator de fortalecimento da cidadania e, por 
conseguinte, do próprio processo de democratização da sociedade.9 

 

O autor explica que o uso da mediação pode interferir diretamente na democracia e 

na cidadania, o que prova mais uma vez ser direito inerente à personalidade uma melhor 

gestão e solução dos conflitos. O autor descreve que devem ambas as partes assumirem suas 

responsabilidades diante do surgimento de um conflito, não cabendo somente ao poder 

público por meio do judiciário tomar providências em caso de conflitos. 

 

Da Arbitragem, Mediação e Automediação. 

 

                                                 
8 SANTOS, André Luiz Lopes dos, ANDRADE, Rogério Emílio de. Direito e política – nos marcos da 
interdisciplinaridade. Campinas: Edicamp, 2006, p. 56. 
9 Idem, p. 56, 57. 
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Três institutos fazem parte das soluções alternativas de conflitos, a arbitragem, a 

mediação e a automediação. Trata-se de institutos distintos e que não podem se confundir. 

Arbitragem é forma alternativa de solução de conflitos, que se traduz num processo 

a ser julgado por Câmaras particulares, sem a intervenção estatal. Do resultado da 

arbitragem é extraída uma sentença não estatal, mas com caráter vinculativo. Trata-se, 

portanto, de sistema de julgamento não estatal de conflitos. Sendo definido pela doutrina da 

seguinte forma: 

 

Comecemos então pela arbitragem. Este instituto jurídico de natureza publicista 
(melhor seria classifica-lo como de heteropublicista e paraestatal) apresenta-se 
como forma alternativa e facultativa de solução de conflitos de interesses 
qualificados por pretensões resistidas. Em outros termos, pode ser concebido como 
forma paraestatal de composição de controvérsias.10 

 

Segundo José Carlos Magalhães, o que diferencia o procedimento arbitral do 

judicial são alguns fatores.11  

Primeiramente, o fato de que a sentença arbitral é irrecorrível, isso faz com que os 

árbitros em geral sejam mais cuidadosos com a sentença, que não será revista, enquanto no 

judiciário, o juiz não sofre esse tipo de pressão, pois a sentença, podendo ser revista, dá ao 

juiz mais possibilidade de cometer erros, como também o juiz não se preocupa em resolver o 

litígio de forma menos traumática às partes, pois cabe a ele aplicar a lei, e as partes, se 

insatisfeitas, poderão recorrer e rever sua expectativa de direito. 

O Magistrado age sozinho no processo de primeira instância, ele não tem 

possibilidade de interagir com outros magistrados, assim, trata-se de convencimento 

unívoco. No Juízo Arbitral, o processo é julgado por um ou mais árbitros, o que abre a 

possiblidade de discussão ampla do caso entre os árbitros, criando possibilidades de um 

convencimento mais aprofundado. 

Outra distinção descrita pelo autor ora citado é o fato do procedimento. O 

procedimento judicial é imposto pelo Estado, e são normas de caráter geral, válidas para 

qualquer pessoa e situação e qualquer ação existente. Já o procedimento arbitral é escolhido 

                                                 
10 FIGUEIRA JR., Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. 2ª edição revista e atualizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 123. 
11 MAGALHAES, José Carlos de. Arbitragem e Processo Judicial. In: Revista do Advogado, Ano XXVI, 
Setembro de 2006, págs. 61 a 66. 
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entre as partes demandantes, que o escolhem e elegem na cláusula ou no compromisso 

arbitral.  

Dessa forma, cabem às partes escolherem como será feito o processamento, bem 

como quem irá julgar o processo, enquanto a justiça estatal não dá esse poder às partes. Isso 

permite que as partes escolham o melhor árbitro para sua demanda e um procedimento que 

mais se adeque aos seus propósitos. 

O árbitro não tem o poder de coerção que envolve o juiz estatal, a sentença arbitral 

finaliza o processo, e a execução, se não for espontânea, deve se dar no âmbito estatal. Por 

isso dizemos que o poder de punir é exclusivo do Estado, não pode ser de competência do 

juízo arbitral. 

A essas diferenças, tratadas no texto supra citado, incluiremos também a 

publicidade. O processo civil comum é público, todos têm acesso a ele, enquanto o processo 

arbitral por sua natureza é sigiloso, não há acesso do público, as decisões e despachos são 

enviados apenas as partes e seus procuradores, sem publicação em Diária Oficial. 

Esse fato do sigilo do processo é uma das características que mais atraem 

empresários a se utilizarem da arbitragem, pois existe a segurança de que sua demanda e o 

resultado não serão levados a público, ficando apenas entre as partes processuais. 

Por todas essas características, a arbitragem torna a demanda rápida e simplificada, 

podendo ser usada em causas que carregam valores empresariais, como as que envolvem 

engenharia, tecnicidades, criações científicas, entre outras. 

Poderia ser utilizada em causas que envolvam transações virtuais, podendo ser 

arbitro (s) agentes especializados em computação e Internet, que poderiam entender e 

interpretar melhor provas como e-mails, documentos virtuais, mensagens, etc. 

Ocorre que, por força do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, contratos 

de adesão não podem submeter às partes à arbitragem, desta forma, o uso de arbitragem 

somente poderá ocorrer se, após a existência de lide, as partes assinarem compromisso 

arbitral. 

Apesar de ser instrumento bastante hábil para solucionar lides advindas do 

comércio eletrônico, pela rapidez, facilidade e desburocratização do procedimento arbitral, 

ele não pode ser utilizado. Entende o Código de Defesa do Consumidor que a vinculação de 
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um sujeito a um processo que gere sentença irrecorrível não é possível, a não ser por 

manifestação expressa do sujeito, o que não ocorre em contratos de adesão. 

 Mediação é forma de resolução de conflito sem processo, onde, por meio do 

diálogo entre as partes, intermediado por um terceiro (mediador), as próprias partes 

resolvem seu conflito. Pode ser chamado de processo de autocomposição, pois é conflito 

resolvido pelas próprias partes, sendo o mediador apenas um colaborador, ele apenas auxilia 

para que as próprias partes cheguem a uma melhor solução de seu conflito. 

Automediação, também é conhecida como negociação, ocorre quando, as próprias 

partes, sem a intervenção de qualquer pessoa, resolvem sozinhas seu conflito pois a 

negociação ocorre diretamente com a outra parte envolvida. 

Os conceitos de mediação e automediação foram melhores desenvolvidos no campo 

da didática, por Vygotsky, que desenvolveu a teoria de que a aprendizagem se dá pela 

mediação do professor. 

O professor, como profissional deve procurar excluir o mediador, ou seja, ensinar o 

aluno a aprender sozinho, sem a intervenção do professor, lendo um livro e tendo a 

capacidade de adquirir esse conhecimento sozinho, por automediação. 

Vygotsky conceituou mediação como sendo a intervenção do professor (mediador) 

para chegar ao conhecimento, construindo junto com o aluno a capacidade de automediação, 

que possibilitaria a autonomia do aluno. 

 

Em Vygotsky os conceitos vão sendo formados individualmente por cada sujeito 
até atingirem o estágio de pseudoconceitos. Nesta fase é a mediação da cultura que 
permite uma convergência dos pseudoconceitos em direção a conceitos 
compartilhados por um certo agrupamento humano. Sem este papel mediador os 
pseudoconceitos evoluiriam em direções arbitrárias, não permitindo a vida social.12 

 

Também Lyotard descreve tal efeito, quando descreve os modos de aprendizagem 

descritos pela didática, descreve duas fases, a primeira é a passagem do conhecimento do 

professor ao aluno (mediação) e a segunda é a formação no aluno da capacidade de aprender 

(automediação). 

 

                                                 
12 ROSA, Paulo Ricardo da Silva. A teoria de Vygotsky. In: 
http://www.dfi.ufms.br/prrosa/Pedagogia/Capitulo_5.pdf 
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A didáctica assegura esta reprodução. Ela é diferente do jogo dialéctico da 
investigação. Para abreviar, seu primeiro pressuposto é que o destinatário, o 
estudante, não sabe o que o destinador sabe; é, com efeito, por essa razão que há 
qualquer coisa para aprender. O segundo pressuposto é que ele pode aprender e 
tornar-se um perito com a mesma competência que seu mestre.13 

 

Não há qualquer vedação ao uso de mediação ou de automediação, que é, inclusive, 

prevista no projeto de Lei 94/2002 institui a mediação como instrumento processual, que 

poderá, em alguns casos, ser obrigatório.  

A mediação é a melhor forma achada pelas empresas para a solução de conflitos de 

aquisição de bens e serviços pela Internet. É forma rápida e eficaz de solução de conflitos, 

pois que, após a solução da lide, não gera o descontentamento do consumidor, possibilitando 

que o agente realize novas compras ou contrate novos serviços, mesmo após a uma relação 

conflituosa. 

Mediação é instrumento antigo, muito utilizado para resolução pacífica de conflitos, 

podendo ser juridicamente conceituada como: 

 

A mediação como uma das técnicas de composição dos conflitos não se identifica 
totalmente com a conciliação, nada obstante a similitude existente entre ambas. 
Naquela o mediador tenta aproximar os litigantes promovendo o diálogo entre elas 
a fim de que as próprias partes encontrem a solução e ponham termo ao litígio. 
Funda-se a técnica aos limites estritos da aproximação dos contendores.14 

 

Fundamentando o conceito de automediação conforme preceitos da didática, 

teremos que a automediação se daria no momento em que as próprias partes, sem qualquer 

participação de terceiros resolvem se integrar e solucionar seus conflitos. 

Enquanto mediação ocorre quando existe um profissional treinado que é contratado 

pelos administradores da loja virtual para realizar mediações junto aos consumidores, e a 

automediação quanto às próprias partes, administrador do “site” e consumidor entram em 

comunicação com a finalidade de dialogarem e solucionarem seu conflito. 

                                                 
13 LYOTARD, Jean-François. A condição pós-moderna. Tradução José Bragança de Miranda. Lisboa: 
Gradiva. P. 53. 
14 FIGUEIRA JR., Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. 2ª edição revista e atualizada. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1999, p. 131. 
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Sendo assim, os “sites” em geral dispõem ao cidadão um canal de atendimento e de 

solução de controvérsias, por meio do qual os conflitos são mediados ou automediados, 

solucionando as lides de forma rápida e eficaz. 

 

As operações usuais em ambiente virtual. 

 

Para o entendimento do tipo de conflito inerente é preciso investigar a segurança 

jurídica de cada negócio realizado via Internet. O contrato celebrado pode ser de diversos 

tipos, já que a Internet é apenas um meio, por onde se realizam n contratos. O meio digital 

para concretização do contrato depende exclusivamente da vontade das partes, para se 

verificar, não podendo ser vinculativo. 

Os contratos solenes são dependentes de condições, por isso, é preciso verificar se o 

meio digital comporta ou não a celebração por internet. No entanto, não são esses os 

contratos praticados em maior volume. De modo geral os contratos de internet podem ter 

cinco modalidades. 

Os contratantes podem ser ambos empresários, e entrarem dentro da modalidade 

conhecida como B2B (business to business). Neste tipo de contrato, o uso de mediação e 

arbitragem é maciço, entre os sócios e gestores, dentro da empresa são muito utilizadas a 

mediação e a automediação, como forma eficaz de pacificação de conflitos administrativos. 

Para conflitos contratuais, que envolvem contratos empresariais (mercantis), as 

empresas se utilizam de mediação ou arbitragem, diminuindo os custos e o tempo da 

demanda. 

Os negócios que envolvem empresas e consumidores são os que mais crescem, 

conhecidos como B2C (business to consumer). No Brasil, esse tipo de contratação é 

regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, trazendo muitas vantagens ao consumidor. 

O negócio jurídico vai se realizar com a venda ou prestação de serviço no varejo, 

por meio de comércio eletrônico, sendo considerada relação de consumo, de negócio 

jurídico que pode ser feito diretamente do produtor ou prestador de serviço ao consumidor, 

ou por meio de intermediário (distribuidores, varejistas) ao consumidor. 

As empresas que atuam no setor têm como prática costumeira, a busca alternativa e 

mais econômica de solução de conflitos, privilegiando a satisfação do consumidor, na 
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prática as grandes empresas têm um canal de atendimento ao cliente, por meio do qual um 

mediador, contratado pelas empresas, negocia junto aos empresários as melhores formas 

para solução de relação conflituosa, pelos contratos realizados. 

Em empresas menores, pequenos “sites”, com pouca infraestrutura, termos a 

automediação, onde o funcionário ou administrador negocia diretamente com o consumidor 

pretensiosamente lesado a fim de apaziguar os conflitos. 

Existem também as relações de consumidores com outros consumidores, C2C 

(consumer to consumer). Trata-se de relacionamento ocorrido por meio de redes virtuais, 

blogs, “sites” de relacionamento, etc. Atitudes dolosas dos usuários podem gerar danos 

morais e materiais, um comentário uma postagem, ou o conteúdo de um “site” pode causar 

danos morais e materiais a terceiros, inclusive por meio de cometimento de crimes de 

injúria, calúnia e difamação. 

Cabe ao administrador do “site”, “blog” ou gerente do grupo da rede de 

relacionamento, evitar que tais abusos ocorram, banindo o indesejado, apagando o conteúdo, 

e proibindo tais postagens. 

Pelo marco Civil da Internet (projeto de lei que regulamenta o uso da Internet no 

país, que vem sendo discutido junto à sociedade civil por meio do Ministério da Cultura), 

será obrigatório o estabelecimento de canal eletrônico para denúncia, notificações e contra-

notificações de ofensas por meio de sites. Prevendo em seu artigo 20: 

 

Art. 20. O provedor de serviço de Internet somente poderá ser responsabilizado 
por danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros se for notificado pelo 
ofendido e não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro de 
prazo razoável, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.  
§ 1º Os provedores de serviços de Internet devem oferecer de forma ostensiva ao 
menos um canal eletrônico dedicado ao recebimento de notificações e contra 
notificações.15 

 

Trata-se de positivação de obrigatoriedade do uso da mediação, em projeto de lei, 

seguindo os demais projetos e as tendências mundiais existentes. 

A modalidade de governo eletrônico é a prestação de serviço público, por meio de 

Internet. Para o governo a tecnologia da informação abriga três esferas de usabilidade, quais 

sejam: Aplicações, Serviços Genéricos, Infraestrutura.  

                                                 
15 In: http://culturadigital.br/marcocivil/ 
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Aplicações são aqueles serviços fornecidos pelo governo, por meio digital. O 

governo eletrônico atua nesta área porque disponibiliza ao cidadão uma série de serviços, de 

informações e desta forma cria um diálogo com o cidadão, visto a proximidade dos serviços 

e a falta de intermediadores entre o governo e o cidadão, que acessa o serviço diretamente. 

Serviços genéricos, também conhecidos pela terminologia de serviços 

exclusivamente digitais, são aqueles que só existem no meio digital, como por exemplo, e-

mail, vídeo chamadas, códigos fonte, etc. Por meio dos serviços exclusivamente digitais e 

aplicações o governo possibilita o diálogo entre o cidadão e o governo, de forma simples 

ágil e contínua. 

Também a infra-estrutura é necessária, pois sem ela não é possível o funcionamento 

de um governo eletrônico. Essa infra-estrutura também incluem a criação de sítios 

governamentais e a disponibilidade dos serviços por meio digital. 

O sistema político brasileiro tenta por meio da disponibilidade de serviços digitais 

se aproximar do cidadão, criando um discurso de integração entre o público e o privado, 

possibilitando ao cidadão a consulta pública, a fiscalização dos assuntos do governo e a 

prestação de serviços digitais. 

Desta forma o governo eletrônico possibilitou ao cidadão uma melhor forma de 

participação dos assuntos do governo, estendendo a participação popular para além do voto, 

mas a de fiscalizador e colaborador. 

Pela arquitetura referencial, que os sites de governo eletrônico devem seguir, é 

obrigatória a disponibilidade de atendimento “on line”, para a solução de conflitos na 

prestação de serviço, solução de dúvidas e recebimento de colaborações. 

Esse canal de atendimento é feito por meio de mediador, funcionário da 

administração pública, devidamente treinado para a solução amigável, fácil e ágil de 

conflitos. 

No site oficial do governo eletrônico do Brasil, estão descritas todas as diretrizes 

obrigatórias ou desejadas para o melhor funcionamento do governo eletrônico no país, entre 

elas temos a interomperabilidade, onde o serviço prestado não pode ser interrompido, assim 

temos: 
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Plataforma de Interoperabilidade para Atendimento ao Cidadão 

A proposta de Plataforma de Interoperabilidade para Atendimento ao Cidadão é 
fruto de uma cooperação técnica entre a Secretaria de Logística e Tecnologia da 
Informação (SLTI) e o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Na 
cooperação técnica realizou-se uma avaliação da Plataforma de Interoperabilidade 
de Governo Eletrônico e-PING, abordando aspectos tecnológicos, legais e 
institucionais, cujo objetivo é dar suporte tecnológico às diretrizes estabelecidas no 
Decreto nº 6.032 / 2009, que trata da simplificação do atendimento ao cidadão.16 

 

Desta forma, o serviço deve ser prestado ininterruptamente, o que lhe traz maior 

eficácia. 

A última modalidade existente são os sites de assuntos legais, concessão e 

informações legais, conhecidos como e-legal, realizam procedimentos legais eletrônicos. 

Por fazerem parte do governo eletrônico, estes “sites” devem ter um canal de mediação, para 

ouvir o cidadão. 

Brevemente, assim, expomos em todas as formas de contratação existentes na 

Internet, onde é possível o uso da mediação e da automediação com forma mais eficaz e 

rápida para solução dos conflitos. 

 

Tentativas de positivação do comércio “on line”. 

 

A importância das relações comerciais feitas por meio da Internet vem crescendo 

muito, o que gera a necessidade de positivação, no entanto, as características próprias do 

negócio, atrapalham na criação de normas com eficiência e não só com eficácia. 

A característica de venda direta ao consumidor, sem passar por empresas 

importadoras ou distribuidoras de mercadorias, é um dos maiores entraves à positivação do 

comércio eletrônico. Este é um dos fatores que possibilita a realização de negócios 

internacionais, sendo necessária uma proteção internacional dos consumidores. 

No Brasil, o Código de Defesa do Consumidor também recepciona contratos 

eletrônicos, visto que, o consumidor é definido por concepção finalista: se o produto 

adquirido for para uso de destinatário final, tratar-se-á de relação de consumo, protegida 

                                                 
16 In: http://www.governoeletronico.gov.br/acoes-e-projetos/e-ping-padroes-de-interoperabilidade/decreto-de-
simplificacao  
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pelas leis de defesa do consumidor. Temos como ponto basilar dessa legislação o fato de que 

o consumidor é hipossuficiente em relação à empresa, pois ele não tem todas as informações 

técnicas e científicas sobre o bem que está adquirindo. 

Em transações “on line”, essa vulnerabilidade do consumidor é aumentada por 

causa das características do contrato, explicadas acima, como por exemplo o fato de haver 

pagamento antecipado do bem acentuam a fragilidade do consumidor frente ao fornecedor 

de produtos e serviços.  

Eduardo Antônio Klausner explica: 

 

Hoje o consumidor pode dispensar o intermediário. A partir de sua casa, pode 
consumir qualquer produto, nacional ou internacional, de maneira simples e 
rápida, por meio da televisão, do telefone, do computador pessoal e da internet. 
Para tanto, confia incondicionalmente na oferta do fornecedor quanto às 
qualidades anunciadas do produto, bem como na honestidade desse fornecedor, e 
paga o bem adquirido informando o número do seu cartão de crédito. Por outro 
lado, espera que o produto seja entregue em prazo razoável e tenha as qualidades 
que deseja, que não apresente problemas, ou, caso apresente, que a garantia seja 
ampla, completa e proporcionada de maneira fácil e rápida.17  

 

Desta forma, a vulnerabilidade do consumidor, que já é aumentada por conta das 

características contratuais, aumentam mais ainda em casos de compras internacionais, pois 

há muitas dificuldades na aplicação das leis que podem ser conflituosas. 

Em caso de lide que envolva consumidor de um país e empresa de outro país, por 

meio de estabelecimento virtual, os juízes de ambos os países se entendam em condições de 

julgar a demanda, cada um aplicando a lei do seu país, causando conflito legal e 

jurisdicional. Mas também pode ocorrer o conflito negativo, onde ambos os juízes não se 

entendam em condições de julgar a demanda, causando o que se chama conflito negativo de 

competência, ficando a ação sem julgamento. 

Por isso, os órgãos de comunidade internacional vem tentando aprovar um Tratado 

sobre a proteção do consumidor em negócios internacionais. São dois os consumidores 

conhecidos: consumidor passivo é aquele que contrata sem sair de seu país, ele aceita uma 

proposta contratual feita pelo fornecedor, sem se deslocar e o consumidor ativo, que é aquele 

                                                 
17 KLAUSNER, Eduardo Antônio. Perspectivas para a proteção do consumidor brasileiro nas relações 
internacionais de consumo. In: Revista CEJ, Brasília, Ano XII, nº 43, p. 59/76, jul/set. 2008. 
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que faz turismo, deixando seu país e efetuando compras, locações, contratando serviços em 

país diverso de seu domicílio, durante viagem. 

Tanto o aumento das compras eletronicamente, como do turismo internacional, 

trouxeram o aumento direto desse tipo de consumo, cuja lide acaba muitas vezes encerrando 

em conflito de leis e de competência jurisdicional. 

Como o Código de Defesa do Consumidor Brasileiro é extremamente protetivo, em 

caso de utilização de leis e regramentos internacionais, o cidadão brasileiro fica com a 

sensação de que ele não foi protegido nessa compra. No entanto, como nosso ordenamento 

consumerista é considerado avançado e seguro, é a proposta brasileira que encabeça a lista 

de possíveis legislações internacionais sobre o tema. 

Durante a Sétima Conferência Interamericana Especializada em Direito 

Internacional Privado, foi aprovada a apresentação de propostas para a lei modelo sobre 

Proteção ao Consumidor. 

O projeto brasileiro, de autoria da Dra. Claudia Lima Marques, foi escolhido para 

deliberação e é um dos mais importantes, demonstrando o alto grau de evolução doutrina 

brasileira consumerista. O projeto não positiva, mas prevê que a legislação aplicada seja 

escolhida pelas partes. 

Em questão de procedimento, o projeto brasileiro privilegia os métodos alternativos 

de resolução de conflitos, prevê que soluções alternativas como mediação e arbitragem 

sejam previstas, como também, a obrigatoriedade dos estabelecimentos virtuais terem 

comissões de mediadores e conselhos para o recebimento de reclamações. Caso houvesse 

lide, mesmo após o procedimento de mediação, a autora prevê que o procedimento judicial 

deve ser simplificado. 

A proposta estadunidense que também foi escolhida para deliberação, prevê, em 

sentido lato, que as empresas procurem formas alternativas e criativas de soluções de 

conflitos, estabelecendo procedimentos de baixo custo, eficientes e ágeis. Este projeto prevê 

que associações de proteção ao consumidor sejam obrigadas a dar suporte de mediação para 

os conflitos advindos de contratos eletrônicos. 

Percebe-se claramente, pelos projetos de lei apresentados na Comissão, que a 

mediação é a mais importante ferramenta para a solução de conflitos advindos de negócios 

via Internet. 
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Atualmente vem sendo discutido no Brasil legislação interna, por meio de Marco 

Civil para regulamentação da Internet no Brasil. A discussão da melhor legislação envolve a 

participação popular, por meio do sítio criado pelo Ministério da Cultura, 

http://culturadigital.br/marcocivil/, a população pode opinar e enviar emendas ao projeto 

inicial. 

O projeto prevê o uso de mediadores, que devem sanar prejuízos causados, por 

danos morais e materiais à população, que envia por meio de notificação reclamações, 

cabendo ao “site”, por meio de mediação, sanar o conflito, sob pena de pagamento de 

indenização. 

Dessa forma, a mediação é reconhecida até mesmo por legislação nacional, como a 

forma mais eficaz para solução desses conflitos. 

 

Das funções sociais e econômicas dos contratos. 

 

A liberdade de contratar vem limitada pela função econômica dos contratos, 

prevista no artigo 421 do Código Civil. Como cláusula geral que baliza os contratos, temos: 

a autonomia privada, o respeito á ordem pública e a função social dos contratos. Desta 

forma, a liberdade de contratar (autonomia privada) não é absoluta, devendo-se respeitar a 

ordem pública e a função social dos contratos.  

É que todo contrato tem uma função social, são eles que geram riquezas, geram 

empregos, por meio deles são recolhidos os impostos, a função social em sí não advem 

somente desses aspectos econômicos, mas o recepciona. 

O maior efetivismo da função social é a boa-fé, a palavra dos contratantes, que deve 

ser cumprida. Os sites também devem cumprir sua função social, eles devem agir dentro de 

valores sociais e humanos, não devem apresentar falsas promessas, ou ter em seu conteúdo 

fatos reprovados pela sociedade. 

Antônio Rulli Neto, afirma:  

 

Acompanhando a maioria da doutrina, em linhas gerais, também entendemos que a 
liberdade contratual fica subordinada à ordem pública, vedando sua violação e aos 
bons costumes, estando a vontade dos contratantes subordinada pelo interesse 
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coletivo e função social dos contratos que condiciona ao atendimento do bem 
comum e dos fins sociais.18 

 

No entanto, a função social do contrato não tem como se desvincular da função 

econômica. Além de social, o contrato tem função econômica, e essa função deve ser levada 

em consideração. 

Antônio Rulli Neto, assim conclui: “O contrato, além de sua função social, tem a 

função econômica, aliás, anterior à ideia de função social, garantindo a circulação de 

riquezas e segurança jurídica.”19 

Postner é o maior estudioso no ramo da law & economics, ou seja, da interpretação 

econômica dos contratos.20 Pela fórmula matemática apresentada por Postner, vemos que o 

custo da ação judicial é muito grande, ainda, no Brasil, temos a morosidade da justiça, que 

muito contribui para uma pior prestação de serviço do judiciário e descontentamento de 

todas as partes envolvidas no litígio. 

De forma que, o custo do processo no Brasil é quase que inviável a empresas e 

consumidores, que muitas vezes preferem suportar o prejuízo do que lutar pelo seu direito 

em juízo. A justiça no Brasil também é elitizada, é para o uso de poucos, somente daqueles 

capazes de suportar todo custo das ações e o prejuízo financeiro de sua propositura é que 

podem pleitear em juízo. 

Utilizando-se de mediação e automediação, os sites tentam manter o consumidor 

comum ativo, tratando-o com igualdade, com respeito e boa-fé, de modo a trazer a satisfação 

do consumidor mesmo quando há conflito, e sem a necessidade de se socorrer do sistema 

judiciário para ser indenizado, ter a troca do produto, etc... 

                                                 
18RULLI NETO, Antonio. Função Social dos Contratos. São Paulo: Saraiva, 2011. P. 197. 
19 Idem, pág. 209. 
20 Segundo Postner, o custo da transação econômica dos contratos é representado pela equação:  
C = x + p (x) [y + z +e (x,y,z)]. 
Onde: C representa dos custos das transações comerciais. 
X os custos da negociação com redação; 
p: significa a probabilidade de ocorrência de litígio sobre o contrato. 
y: denota o custo do litígio entre as partes. 
z: os custos do litígio para o judiciário. 
f; o custo do erro judicial. 
Idem, p. 216. 
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Sendo assim, o comércio eletrêonico cumpre sua função social e econômica, 

diminuindo os custos do conflito de modo eficaz, procurando não se socorrer ao judiciário. 

É sua função social, trazer a satisfação do consumidor, que, se encontrando satisfeito, realiza 

novas compras, confiando no site, que age de boa-fé. 

 

Conclusões 

 

Atualmente visualizamos três fatores fundamentais que causam mudanças no 

direito empresarial, tais fatores são ao mesmo tempo causados e causadores dos novos 

paradigmas do direito que vem acompanhando a pós-modernidade. 

A utilização de institutos e modelos negociais globalizados (unificação dos direitos 

e obrigações por meio da existência do direito geral da personalidade a nível mundial). Tal 

fator se realiza em negócios de Internet, pois tratam-se de compras e demais negócios que 

podem ocorrer fora do âmbito do Estado.  

A nova prática de aconselhamento jurídico (pluralismo jurídico, usos e costumes 

comerciais). Os empresários administradores de sites ficam assim livres para se utilizarem 

da mediação e da automediação, sendo esse o costume comercial aplicável a esses negócios 

jurídico. 

Um novo paradigma interpretativo (análise econômica do direito). O direito então 

vem se fazendo eficaz mediante sua aplicação dentro de parâmetros econômicos, com a 

finalidade de atingir sua melhor eficácia. 

Toda argumentação apresentada comprovou que a mediação é instrumento capaz de 

apaziguar os conflitos, cumprindo a função social dos negócios jurídicos. 

Mesmo não sendo obrigatória, a mediação já é amplamente utilizada, sendo norma 

costumeira dos empresários que atuam no meio eletrônico. Sua eficácia é reconhecida por 

meio de projetos de Tradados Internacionais e de leis que regulamentam a Internet no Brasil 

e no Mundo. 

Mediação é conceito melhor desenvolvido no campo da didática, onde Vygotsky 

descreve a sua necessidade na aprendizagem, já que o professor seria mero mediador do 

conhecimento, que é assimilado, sendo o mediador de conflitos judiciais também assistente, 

com o trabalho de incentivar o diálogo e ouvir as partes. 
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Seguindo esses mesmos conceitos, a automediação ocorre quando as próprias 

partes, sem qualquer auxílio, resolvem um conflito, se entendendo capazes e responsáveis 

pela solução menos traumática ao conflito. 

Tanto a mediação como a automediação são instrumentos eficazes na solução de 

conflitos empresariais e consumeristas, e são assim reconhecidos internacionalmente. 

Tratam-se de institutos capazes de solucionar conflitos sem prejuízo econômico, e que 

podem valorizar a cidadania e a democracia, visto ser método onde cada parte assume sua 

responsabilidade diante da relação conflituosa. 

Mais do que uma opção ou um direito, a existência de canal de mediação e 

automediação em estabelecimentos virtuais de comércio eletrônico já é considerado um 

costume comercial quase que obrigatório. 

 

 

BIBLIOGRAFIA 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos da personalidade. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1999. P. 01 a 58. 

BRASIL, Ministério da Ciência e Tecnologia. Livro verde: sociedade da informação no 

Brasil. Brasília: 3ª ed. ampliada e revisada, 2005. 

_____________. Livro Branco – ciência tecnologia e inovação. Brasília. Junho de 2002. 

BAUMAN, Zygmunt. Capitalismo Parasitário. Tradução: Eliana Aguiar. Rio de Janeiro: 

Zahar, 2010. 

BRONCKART, Jean Paul. Atividades de Linguagem, Textos e Discursos: por um 

interacionismo sociodiscursivo. Tradução de Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. São 

Paulo: EDUC, 2ª edição, 2009. 

DANTAS, Santiago. Programa de direito civil – Parte geral. Rio de Janeiro: Editora Rio, 

4ª tiragem, 1979. 

DOOLEY, Robert A, LEVINSOHN, Stephen H. Análise do Discurso: Conceitos Básicos 

em Linguística. Tradução de Ruth Julieta da Silva e John White. Petrópolis: Editora Vozes, 

4ª ed., 2009.  

11633



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

FRANÇA, Pedro Arruda. Contratos Atípicos – legislação, doutrina e jurisprudência. Rio 

de Janeiro: Forense, 4ª edição, 2006. 

FIGUEIRA JR., Joel Dias. Arbitragem, jurisdição e execução. 2ª edição revista e 

atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999. 

FILHO, Adalberto Simão, LUCCA, Newton de. Direito Empresarial Contemporâneo. 

São Paulo: Juarez de Oliveira, 2ª edição, 2004. 

FILHO, Adalberto Simão. Proteção do Consumidor nos Contratos Celebrados Via 

Internet. In: Jabur, Gilberto Haddad e Pereira Júnior, Antonio Jorge. Direitos dos Contratos 

II . São Paulo: Quartier Latim, 2008, Pags. 20 a 45. 

FRADERA, Vera Maria Jacob de. O direito dos contratos no século XXI: a construção 

de uma noção metanacional de contrato decorrente da globalização, da integração 

regional e sob influência da doutrina comparativista. Coordenação de Maria Helena 

Diniz e Roberto Senise Lisboa. O Direito Civil do Século XXI. São Paulo: Saraiva, 2003, 

pág. 547 a 570. 

GOMES, Orlando. Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 17ª Edição, 1996. 

____________. Introdução ao Direito Civil. Rio de Janeiro: Editora Forense, 20ª edição, 

2010. 

GRAU, Eros Roberto e Forgioni, Paula. O Estado, A Empresa e o Contrato. São Paulo: 

Malheiros, 2005. Pags. 266,271. 

JUNIOR, Joel Dias Figueira. Arbitragem; jurisdição e execução: análise crítica à Lei 

9.307 de 23.09.1996. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.  

JUNIOR, Humberto Theodoro. Direitos do Consumidor. Rio de Jeneiro: Forense, 2000. 

KLAUSNER, Eduardo Antônio. Perspectivas para a proteção do consumidor brasileiro 

nas relações internacionais de consumo. In: Revista CEJ, Brasília, Ano XII, nº 43, p. 

59/76, jul/set. 2008. 

MAGALHAES, José Carlos de. Arbitragem e Processo Judicial. In: Revista do Advogado, 

Ano XXVI, Setembro de 2006, págs. 61 a 66. 

NUNES, Cristina Brandão. A ética empresarial e os fundos socialmente responsáveis. 

Porto: Editora Vida Economica, 2004, Pags. 67 a 110. 

PAESANI, Liliana Minardi. O direito da Sociedade da Informação II. São Paulo: Atlas, 

2009. 

11634



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ROSA, Paulo Ricardo da Silva. A teoria de Vygotsky. In: 

http://www.dfi.ufms.br/prrosa/Pedagogia/Capitulo_5.pdf 

RULLI NETO, Antonio. Função Social do Contrato. São Paulo: Saraiva, 2011. 

SANTOS, André Luiz Lopes dos, ANDRADE, Rogério Emílio de. Direito e política – nos 

marcos da interdisciplinaridade. Campinas: Edicamp, 2006. 

SOUZA, Rabindranat Valentino Aleixo Capelo de. Direito geral da personalidade. 

Coimbra: Coimbra Editora, 1995 P. 13 a 25, 91 a 155, 359 a 382, 515 a 557, 594 a 603 e 605 

a 627. 

VYGOTSKY, Lev Smenovich. Pensamento e Linguagem. Edição eletrônica: Ed Ridendo 

Castigat Mores. (www.jahr.org). 

WALD, Arnoldo. Direito Civil 2 (direito das obrigações e teoria geral dos contratos). 

São Paulo: Saraiva, 19ª edição, 2010. 

 

“Sites” visitados: 

 

http://www.governoeletronico.gov.br 

 

http://culturadigital.br/marcocivil/ 

 

 

 

11635



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS DE INTERESSES: O 

SEU 

RESSURGIMENTO COMO UMA NOVA FACE DA JUSTIÇA E A EXPERIÊNCIA 

DA MEDIAÇÃO 

DO NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA FAPEPE 

EM CONVÊNIO COM A DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Alternative means of resolving conflicts of interests: its resurgence as a new face of Justice 

and the experience of Mediation the Center for Legal Practice in the FAPEPE Agreement 

with the Public Defender of the State of Sao Paulo 

 

Ivan Aparecido Ruiz1 

http://lattes.cnpq.br/8393076707737696 

Luís Fernando Nogueira2 

http://lattes.cnpq.br/7642893431907074 

 
SUMÁRIO: Introdução; 1. Conflitos de interesses e os vários meios ou métodos de solução; 2. Da 
terminologia “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses”; 3. Conceito de “Meios 
Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” e, em especial, da Mediação; 4. Espécies do 
gênero “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses”; 4.1 Da Autotutela; 4.2 Da 
Autocomposição (Conciliação, Mediação e Negociação); 4.3 (Da Heterocomposição (Arbitragem); 5. 
Ressurgimento dos “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” e suas razões 
(motivos); 6. Da confusão ao tratamento dado aos Meios Alternativos de Solução de Conflitos de 
Interesses (MASCI), principalmente quanto a Conciliação e Mediação; 7. Movimento globalizado em 
prol dos “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses”; 8. A experiência da Mediação de 
Presidente Prudente (Convênio da Defensoria Pública e a Faculdade de Direito de Presidente Prudente 
– FAPEPE); 8.1 Considerações iniciais acerca do tema e sua pertinência no GT 27; 8.2 Considerações 
do objeto do Convênio entre a Defensoria Pública e a FAPEPE; 8.3 Dados Importantes; 8.4 Método de 
abordagem adotado; 8.5 Relato acerca da experiência restaurativa e, em particular, da Mediação 
Familiar: o caso 391.2010-07; Conclusões; Referências. 

 

RESUMO: O presente texto trabalha o ressurgimento dos Métodos de solução dos Conflitos 
de Interesses (MASCI), como uma nova face da justiça, ao lado da jurisdição (Poder 
Judiciário), dando realce para o Método Autocompositivo de Solução de Conflitos de 
Interesse, que é a Mediação. Nele após trabalhar a classificação desses métodos alternativos, 
quais seja, (a) Autotutela, (b) Autocomposição (Conciliação, Mediação e Negociação), e (c) 
Heterocomposição (Arbitragem), parte para a análise do caso concreto referente à experiência 

                                                 
1 Doutor em Direito das Relações Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP, Mestre 

em Direito das Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina – UEL/PR, Professor Adjunto no 
Curso de Direito da Universidade Estadual de Maringá e, também, do Programa de Mestrado do CESUMAR. 

2 Professor da Faculdade de Direito de Presidente Prudente – FAPEPE. Mestrando em Direito pelo Centro 
Universitário de Maringá – CESUMAR. Advogado em São Paulo. 
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da Mediação do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade de Direito de Presidente Prudente – 
FAPEPE, oriunda de um Convênio desta com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. 

PALAVRAS CHAVES: Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses. 
Mediação. Experiência do Núcleo de Prátíca Jurídica da Faculdade de Direito de Presidente 
Prudente. 

ABSTRACT: This text works the resurgence of the methods of solution of conflicts of 
interest (MASCI), as a new face of justice, alongside to courths (the judiciary), giving 
emphasis Autocompositivo Method for Solving of Interest, wich is the on mediation. After 
working on it the classification of these alternative methods, which is (a) Autotutela, (b) 
Autocomposição (Conciliation, Mediation and Negotiation), and (c) Heterocomposição 
(Arbitration), part for the analysis of the case concerning the experience of Mediation the 
Center for Legal Practice of the Law Faculty of Presidente Prudente - FAPEPE, coming from 
an Agreement with the Public Defender of the State of São Paulo. 

KEYWORDS: Alternative Means of Solving Conflicts of Interest. Mediation. Experience of 
the Center for Legal Practice of the Law Faculty of Presidente Prudente. 

 
Introdução 

Este texto tem por objetivo analisar os Meios Alternativos de Solução de Conflitos de 

Interesses no presente momento histórico, principalmente o seu ressurgimento, numa 

perspectiva de uma nova face da Justiça, trazendo a experiência restaurativa de Presidente 

Prudente, no Estado de São Paulo, em razão do Convênio existente entre a Defensoria 

Pública do Estado de São Paulo e a Faculdade de Direito de Presidente Prudente – FAPEPE, 

onde, no Núcleo de Prática Jurídica, tem-se utilizada a Mediação como forma de solução de 

conflitos de interesses. 

Neste estudo procura saber se esses Métodos Alternativos de Solução de Conflitos de 

Interesses, em particular a Mediação, quando bem utilizados, alcançam os resultados relativos 

à pacificação social, escopo último do Direito e, também, como método alternativo que é, se 

contribui para aliviar a sobrecarga do Poder Judiciário, sabidamente, abarrotado de processos. 

Ainda, dentro da problemática, procura enfrentar a questão relativa aos tipos de conflitos de 

interesses que podem ser solucionados por esses Meios Alternativos. Nesse contexto, indaga-

se: todos os conflitos de interesses, levando-se em conta o sujeito e o objeto da relação 

litigiosa, podem, por exemplo, ser submetidos a esses Métodos Alternativos de Conflitos de 

Interesses (Arbitragem, Conciliação, Mediação e Negociação)? Essas práticas alternativas têm 

mostrado resultados satisfatórios? Pode-se afirmar que esses Métodos Alternativos e, dentre 

eles, a Mediação, são formas de humanização da justiça? No caso específico do Convênio da 

Defensoria Pública e a Faculdade de Direito de Presidente Prudente – FAPEPE tem ele 

alcançado resultados animadores? São questões que se pretende discutir no presente texto. 
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De outro lado, há que se ressaltar que o tema merece a atenção dos estudiosos do 

Direito, justificando, assim, o seu estudo, pois, atualmente, mormente nas últimas duas 

décadas, no Brasil, o tema volta em cena na tela do Direito, ressurgindo como uma nova face 

da Justiça. Observe-se que, hoje, muitos são os escritos a respeito do assunto, seja artigos em 

revistas especializadas e livros monográficos a respeito. Também muitos Programas de Pós-

graduação stricto sensu já vêm dedicando atenção ao assunto e, em função desse fato, já se 

encontra muitas dissertações de Mestrado e teses de Doutorado defendidas a respeito da 

matéria. Além disso, vários encontros jurídicos vêm dedicando espaço à temática, tanto é 

verdade que o próprio CONPEDI, agora, pela vez primeira, inovando nos Grupos de 

Trabalhos, insere um específico a essa temática, qual seja o Grupo de Trabalho 27. MEIOS 

ALTERNATIVOS DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS. 

No Direito estrangeiro não é diferente, porquanto é possível constatar a atenção dada 

pelos estudiosos nessa seara. Adiante, voltar-se-á ao tema. Portanto, percebe-se que a temática 

é importante e justifica o seu estudo. Está presente, dessa forma, a sua atualidade e 

importância. 

O presente estudo será desenvolvido, utilizando-se de uma opção metodológica, 

iniciando-se do caminho para chegar a um fim, valendo-se quanto ao método de abordagem, o 

método dedutivo e, ainda, o estudo do caso referente a experiência do Convênio entre a 

Defensoria Pública e a Faculdade de Direito de Presidente Prudente – FAPEPE, tendo como 

marco teórico Elena I. Highton e Gladys S. Alvarez. 

1. Conflitos de interesses e os vários meios ou métodos de solução 

Tanto na sociedade atual quanto em todas outras épocas, os conflitos de interesses3 

estão presentes. Pode-se afirmar que não há sociedade, seja de que agrupamento for, sem 

conflitos de interesses. Isso ocorre, pois os seres e, aqui, em particular, na sociedade humana, 

as pessoas têm as necessidades as mais diversas para o seu desenvolvimento e até mesmo da 

manutenção da espécie. Daí vem os interesses, que é a posição favorável que se coloca um 

sujeito em relação a determinado bem. Se há abundância deste, havendo em quantidade 

suficiente para todas as pessoas do agrupamento, não se presencia qualquer choque de 

interesses entre elas. Todavia, no momento em que é verificada a escassez desses bens, e 

havendo interesses de dois ou mais sujeitos, está-se diante de um choque de interesses, de um 

                                                 
3 Utiliza-se, aqui, a locução “conflitos de interesses”, equiparando a “litígio´”, “lide”, “pendenga”, 

“controvérsia”, sem preocupação com uma terminologia mais técnica. 
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conflito de interesses.4 Essa demonstração do conflito de interesses está no plano do mundo 

sociológico. Mas, essa situação interessa ao Direito, que no exercício de sua função 

ordenadora, atua no sentido de restabelecer a harmonia social, porquanto é próprio dos seres 

humanos não conviver com uma situação de conflitos de interesses. 

Assim, presente o conflito de interesses no agrupamento social, na sociedade, deverá 

ele ser solucionado, até mesmo para que se possa restabelecer a paz social. Para tanto, no 

desenvolvimento de nossa história, o restabelecimento da paz social, vem contando, num 

contexto geral, com vários meios ou métodos para a solução dos conflitos de interesses, que 

vão desde a autotutela à jurisdição5. Nesse contexto, pode-se afirmar a presença (a) da 

Autotutela, (b) da Autocomposição (Conciliação, Mediação e Negociação), e (c) da 

Heterecomposição (Arbitragem e Processo). Quanto à classificação desses meios, de uma 

outra forma, não numa linha de evolução, de maneira não linear e sequencial no tempo, ante a 

convivência desses meios no agrupamento social, pode-se falar em (a) Autotutela, (b) 

Arbitragem (c) Mediação e Conciliação, e (d) Processo. Os Autocompositivos são meios 

não-adversarial, porquanto a resolução dos conflitos de interesses não é dada por um terceiro, 

mas pelos próprios sujeitos envolvidos no mesmo. Por sua vez, os Heterocompositivos são 

adversarial, eis que a resolução vem por obra de um terceiro, estranho aos sujeitos em 

conflito de interesses, cujo terceiro poderá ser um juiz ou árbitro, dependendo se se tratar do 

Processo ou da Arbitragem, respectivamente. 

Fala-se, também, num contexto mais estrito, dos Meios Alternativos de Solução de 

Conflitos de Interesses. Nesse contexto, adentraria tão somente a (a) Autotutela, (b) a 

Arbitragem, (c) a Conciliação, (d) a Mediação, e (e) a Negociação. Ficaria, assim, excluído 

dessa classificação, o Processo, entendido como instrumento da jurisdição, de que se vale o 

Estado-juiz. O Processo é o método oficial, de que se utiliza a jurisdição (Poder Judiciário). 

Mais adiante, voltar-se-á ao tema. 

O Presente texto tem como foco e preocupação, para fins deste estudo, somente os 

Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses, não se preocupando com o 

Processo, a cargo do Estado, por intermédio de um de seus órgãos jurisdicionais (Juízo ou 

Tribunal). 
                                                 
4 Francesco Carnelutti foi mais adiante, desenvolvendo a sua teoria acerca da lide. Para ele, no momento em que 

uma pessoa tem interesse e a outra pessoa também se posiciona favoravelmente a esse mesmo bem, passa-se a 
presenciar o conflito de interesses que, em havendo resistência de um dos sujeitos ao interesse do outro, 
poderá converter-se na lide, que segundo ele é o conflito de interesse qualificado por uma pretensão resistida. 

5 A respeito desse período compreendido entre a autotutela à jurisdição, confira-se obra Teoria geral do 
processo, em especial o item 3. da autotutela à jurisdição, do Capítulo I – SOCIEDADE E TUTELA 
JURÍDICA. (ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido 
Rangel. Teoria geral do processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, p. 26 a 30). 
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2. Da terminologia “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” 

A terminologia “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” tem 

suscitado questionamentos, no sentido de se saber porque “Meios Alternativos”, porquanto os 

mesmos, no desenvolvimento histórico, sugiram antes mesmo do Processo, este a cargo do 

Estado, por um de seus órgãos, no exercício da jurisdição. Não deveria, dentro desse quadro, 

ser o Processo, como instrumento da jurisdição, um “Meio Alternativo”, já que ele teria 

surgido em momento histórico posterior? 

A explicação dessa terminologia – Meios Alternativos de Solução de Conflito de 

Interesses – para a Autotutela, a Arbitragem, a Conciliação, a Mediação e a Negociação, é 

que o Processo, a cargo da jurisdição estatal, é o Meio ou Método Oficial, ou seja, é o Meio 

utilizado pelo Estado como seu modelo. É o método de que se vale o Estado-juiz. É o 

processo, numa ideia mecânica e da técnica processual, o instrumento da jurisdição. E, assim, 

os demais Meios ou Métodos, que se opõem ao modelo oficial, são Meios Alternativos. Elena 

I. Highton e Gladys S. Alvarez indagando a respeito de ser correto ou não falar em 

“Resolução Alternativa de Disputas”, se manifestam afirmando que “Se ha cuestionado la 

terminologia, basándose la crítica en dos aspectos: – el modo más primitivo de resolver los 

conflictos no fue el judicial, por lo que el sistema judicial se constituyó en “alternativo” a los 

primeros métodos de resolución; – estos modos diferentes de resolver los conflictos no son 

excluyentes del sistema judicial, sino que complementan al mismo”6. 

Esclarecido a respeito da terminologia, o que se deve entender por Meios 

Alternativos de Conflito de Interesses? Essa resposta será dada no item a seguir do presente 

texto. 

3. Conceito “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” e, em especial, a 

Mediação 

Diante do que vem expresso no inc. XXXV7, do art. 5º, da Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988, diga-se de passagem, direito e garantia fundamental, no sentido 

de que nenhuma lesão ou ameaça a direito deverá se excluída da apreciação do Poder 

Judiciário, tem-se afirmado, quase que de forma generalizada, que a jurisdição é monopólio 

estatal, devendo esta intervir e atuar o Direito por intermédio do Processo. Assim, esse é o 

modelo oficial estatal de se resolver os conflitos de interesses. E não poderia ser diferente, 

                                                 
6 HIGHTON, Elena I. e ÁLVARES, Gladys S. Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires: Ad-Hoc, 1998, 

p. 28. 
7 “(...): (...) XXXV – a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito; (...)”. 
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pois se o Estado afastou a autotutela8 e limitou a autocomposição, não resta alternativa, a não 

ser a da via jurisdicional. Embora hoje já se verifique um movimento de relativização do 

monopólio da jurisdição, o certo é que em determinadas hipóteses é ela indispensável, tanto 

que se fala em jurisdição necessária e, ainda, do Princípio do controle jurisdicional 

indispensável. Tem-se, aqui, neste último caso, o chamado monopólio jurisdicional. 

Ocorre que, modernamente, mormente ante a crise pela qual passa o Estado e o 

próprio Poder Judiciário (morosidade da prestação jurisdicional) vem se presenciando um 

movimento de relativização do monopólio da jurisdição, permitindo a legislação, em certas 

circunstâncias, a resolução dos conflitos de interesses fora do processo, podendo ser 

extrajudicial. Surgem, assim, os Métodos Alternativos de Resolução dos Conflitos de 

Interesses, em oposição ao Método oficial que é o processo. Esses Métodos Alternativos são 

meios de que se utilizam os sujeitos em conflitos de interesses, podendo, em alguns casos, 

permitir que um terceiro decida (caso da Arbitragem), ou elas mesmas encontrem a solução 

que melhor lhes aprouver, com a presença de um terceiro (Conciliador ou Mediador) ou não 

(caso da Negociação), terceiro esse que figura, quando atua, como um coadjuvante, um 

facilitador, que as auxilia, sem qualquer poder decisório (caso da Conciliação e Mediação). 

Para a utilização desses Métodos Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses é 

importante analisar os sujeitos e, também, o objeto dos conflitos de interesses, pois, 

dependendo do caso poderá estar diante de uma indisponibilidade subjetiva (incapaz, por 

exemplo) ou de uma indisponibilidade objetiva (direitos da personalidade, crime, por 

exemplo). Nos casos de indisponibilidade objetiva e subjetiva, como regra, não se tem 

permitido a utilização dos Meios Alternativos, em especial os autocompositivos. 

Não se deve, todavia, olvidar-se que os Meios Alternativos de Solução de Conflitos 

de Interesses, apesar de deixar transparecer que os mesmos seriam utilizados, 

extrajudicialmente, isto é, fora do Poder Judiciário, podem, perfeitamente ser manejados 

judicialmente, porém, extraprocessualmente, ou seja, são eles empregados na esfera do Poder 

Judiciário, porém fora do instrumento da jurisdição, que é o processo.9 

                                                 
8 O Código Penal brasileiro em vigor (Decreto-lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940), no Capítulo que trata 

Dos crimes contra a administração da justiça, no art. 345 trata do crime do Exercício arbitrário das próprias 
razões. Esse artigo tem a seguinte redação “Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer 
pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite: Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, 
além da pena correspondente à violência. Parágrafo único – Se não há emprego de violência, somente se 
procede mediante queixa”. 

99 Nesse sentido, parecer ser a opinião de Eduardo Borges de Mattos Medina, ao afirmar que, “Muitas vezes, a 
expressão meios alternativos de solução de conflitos é entendida apenas em sua acepção estritamente técnica, 
relativa, sobretudo, aos expedientes extrajudiciais de resolução de litígios. Porém, deve-se tratar aqui tanto dos 
meios não judiciais, quanto dos meios judiciais, que surgem como alternativas aos tipos ordinários ou 
tradicionais de procedimento. A moderna concepção do acesso à justiça encaixa-se nesta visão mais 
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Se trabalhar, especificamente, no caso presente, com uma das espécies dos Meios 

Alternativos da Solução dos Conflitos de Interesses, no caso, com a Mediação, que é o que 

mais interessa para fins do presente escrito, valendo-se do marco teórico os ensinamentos de 

Elena I. Highton e Gladys S. Alvarez e, ainda, com base no Direito Argentino, é de se 

concluir, então, que a Mediação, enquanto Método de Solução de Conflitos de Interesses 

ocorre, sempre, de forma extrajudicial, ou seja, fora do Poder Judiciário e do instrumento da 

jurisdição, repita-se, que é o processo. Segundo essas autoras, “La mediación es un 

procedimiento no adversarial en el cual un tercero neutral ayuda a las partes a negociar para 

llegar a un resultado mutuamente aceptable. Constituye un esfuerzo estructurado para facilitar 

la comunicación entre los contrários, con lo que las partes pueden voluntariamente evitar el 

sometimiento a un largo proceso judicial – con el desgaste econômico y emocional que este 

conlleva – pudiendo acordar una solución para su problema en forma rápida, econômica y 

cordial”10. 

Na Argentina, a legislação a respeito, Lei 2457311 cuida da Mediação como um 

procedimento extrajudicial obrigatório, portanto fora do Poder Judiciário, e que se desenvolve 

previamente, consoante se constata da redação do art. 1º da referida Lei, in verbis: “Art. 1. 

Institúyese con carácter obligatorio Inmediación previa a todo juicio, la que se regirá por las 

disposiciones de la presente ley. Este procedimiento promoverá la comunicación directa entre 

las partes para la solución extrajudicial de la controversia. Las partes quedarán exentas del 

cumplimiento de este trámite si acreditaren que antes del inicio de la causa, existió mediación 

ante mediadores registrados por el Ministerio de Justicia”. 

No Brasil, ainda não há uma lei específica e própria para o trato da matéria, mas o 

Projeto de Lei de Mediação, que tramita no Congresso Nacional, atualmente na Câmara dos 

Deputados, posto que já aprovado no Senado Federal, após definir12 a Mediação prevê a 

Mediação paraprocessual prévia ou incidental, em relação ao momento de sua instauração, e 

judicial ou extrajudicial, conforme a qualidade dos mediadores, conforme se vê da redação do 

                                                                                                                                                         
abrangente de meios alternativos de solução de conflitos”. (MEDINA, Eduardo Borges de Mattos. Meios 
alternativos de solução de conflitos O cidadão na administração da justiça. Porto Alegre: Sérgio Antonio 
Fabris, 2004, p. 35). 

10 HIGHTON, Elena I. e ÁLVARES, Gladys S. Mediación para resolver conflictos. Buenos Aires: Ad-Hoc, 
1998, p. 122. 

11 Institúyese con carácter obligatorio la mediación previa a todo juicio. Disposiciones Generales  
Procedimiento. Registro de Mediadores. Causales de Excusación y Recusación. Comisión de Selección y 
Contralor Retribución del Mediador Fondo de Financiamiento  Honorarios de los Letrados de las Partes. 
Cláusulas Transitorias. Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. 

12 “Art. 2º Para fins desta Lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceiro imparcial que, escolhido ou 
aceito pelas partes interessadas, as escuta, orienta e estimula, sem apresentar soluções, com o propósito de lhes 
permitir a prevenção ou solução de conflitos de modo consensual”. 
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art. 3º. A Mediação Prévia pode ser judicial ou extrajudicial (art. 29). Por sua vez, a 

Mediação Incidental será obrigatória no processo de conhecimento, excluídos alguns casos 

(art. 34 e incs.). O Projeto de Lei do Novo Código de Processo Civil, também, atualmente, em 

trâmite na Câmara dos Deputados Federais, posto que já aprovado no Senado da República, 

cuida do Mediador e do Conciliador Judicial, no Capítulo dos Auxiliares da Justiça, portanto, 

prevê a Mediação como ato inerente ao procedimento. 

Com relação às chamadas Comissões de Conciliação Prévia, que, para nós, trata-se 

de caso típico de Mediação, na esfera do Direito do Trabalho, inseridas em nosso Direito e na 

Consolidação das Leis do Trabalho (Decreto-lei n. 1º de maio de 1943), por força da Lei n. 

9958, de 12 de janeiro de 2000, que incluiu os arts. 625-A a 625-H no texto Consolidado, 

destacando-se de modo especial os arts. 625-A, 625-D e 625-F, fica claro que, sob a lente do 

legislador, se trata de procedimento prévio, obrigatório ao ajuizamento de uma Reclamação 

Trabalhista, muito embora mais recentemente o egrégio Tribunal Superior do Trabalho 

(TST)13 vem afastando essa obrigatoriedade prévia. 

4. Espécies do gênero “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” 

Num sentido estrio, pode-se afirmar que são espécies do gênero Meios Alternativos 

de Solução de Conflitos de Interesses (a) a autotutela, (b) a Conciliação, (c) a Mediação, (d) 

a Negociação, e (e) a Arbitragem. Ou de outra forma: (a) autotutela, (b) autocomposição, e 

(c) heterocomposição. Observe-se que, nesse contexto, não foi incluído o Processo, já que se 

entende que esse é o método oficial, enquanto aqueles, em relação a este, são métodos 

alternativos. Rapidamente, para não fugir aos propósitos do presente texto, será abordando 

cada um deles. 

4.1 Da Autotutela 

A Autotutela é uma forma primitiva de resolução de conflitos de interesses, tendo 

como traços marcantes: (a) forma linear de resolução do conflito de interesses; (b) utilização 

da força; e (c) ausência de um terceiro. Como ensina Ari Possidônio Beltran, “Implica no ato 

                                                 
13 “Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. SUBMISSÃO 

DA DEMANDA À COMISSÃO DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. FACULDADE. OBEDIÊNCIA AO 
PRINCÍPIO DO ACESSO AO JUDICIÁRIO. A Lei nº 9.945/2000 instituiu a Comissão de Conciliação 
Prévia, de composição paritária, em empresas ou grupos de empresas, em sindicatos ou grupos destes, 
acrescentando à CLT os artigos 625-A a 625-H. O artigo 625-D, por sua vez, dispõe que: "qualquer demanda 
de natureza trabalhista será submetida à Comissão de Conciliação Prévia se, na localidade da prestação de 
serviços, houver sido instituído a Comissão no âmbito da empresa ou do sindicato da categoria" (grifo). Esta 
Corte vem decidindo que, inobstante a Lei nº 9.958/00 tenha instituído as Comissões de Conciliação Prévia, 
constitui mera faculdade do trabalhador a submissão da demanda à conciliação extrajudicial antes de postular 
em Juízo parcelas que entende ser credor. Tal entendimento funda-se no princípio que assegura o direito à 
inafastabilidade do controle jurisdicional, inserto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal. Agravo 
de instrumento a que se nega provimento. Processo: AIRR – 88540-10.2002.5.02.0281 Data de Julgamento: 
04/06/2008, Redator Ministro: Emmanoel Pereira, 5ª Turma, Data de Publicação: DJ 08/08/2008”. 
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pelo qual alguém procura impor a outrem, via de regra pelo uso da força física, a solução da 

pendência. Não raro a coação psicológica e moral são meios utilizáveis em tal contexto”14. 

Atualmente, esse método, entre nós, é encontrado como resquício em nossa 

legislação, sendo considerada uma forma odiosa de solucionar os conflitos de interesses, tanto 

que legislador caracteriza-a como crime contra a administração da justiça, capitulado no 

Código Penal (art. 345)15, na modalidade de Exercício arbitrário das próprias razões. 

4.2 Da Autocomposição (Conciliação, Mediação e Negociação) 

Aqui, ao tratar da Autocomposição, dar-se-á maior atenção à Conciliação, até 

mesmo pela sua acentuada semelhança com a Mediação e, principalmente, pelo fato de, no 

Brasil, até o presente momento, ter a legislação e a Doutrina terem dado mais atenção a ela. 

Além do mais, como espécie de Autocomposição, ao lado da Mediação e da Negociação, 

muitos pontos são comuns. A palavra conciliação, do latim conciliare16, é encontrada nas 

principais línguas latinas: conciliation, em francês; conciliazione, em italiano; conciliación, 

em espanhol. No inglês, conciliation; e Sühne, Aussöhnung, Versöhnung, em alemão. 

Segundo Walter Ceneviva, “O termo conciliação tanto indica a ação destinada ao 

apaziguamento das pessoas divergentes quanto o próprio resultado obtido”.17 Já, De Plácido e 

Silva18, a respeito desse conceito, anota: Derivado do latim conciliatio, de conciliare (atrair, 

harmonizar, ajuntar), entende-se o ato pelo qual, duas ou mais pessoas desavindas a respeito 

de certo negócio ponham fim à divergência amigavelmente. Está, assim, na conformidade de 

seu sentido originário de harmonização a respeito do que se diverge. Desse modo, a 

conciliação, tecnicamente, tanto pode indicar o acordo amigável, como o que se faça, 

judicialmente, por meio da transação, que termina o litígio. 

Numa rápida digressão histórica, como afirma Alfredo Buzaid, a “(...) conciliação é 

um instituto antigo de direito processual civil, cujas origens remontam às fontes romanas. 

Conheceu-a e praticou-a o direito intermédio e mereceu a mais cuidadosa atenção da 

doutrina”.19 Aliás, em momento anterior, já se utilizava conciliação como meio de solucionar 

desavenças, tal qual na ordem religiosa. José Rogério Cruz e Tucci e Luiz Carlos de Azevedo 

asseveram: “No que concerne à conciliação, o próprio Cristo teria afirmado: “aquele que traz 

                                                 
14 BELTRAN, Ari Possidônio. A autotuela nas relações do trabalho. São Paulo: LTr., 1996, p. 25. 
15 “Art. 345. Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o 

permite: Pena – detenção, de quinze dias a um mês, ou multa, além da pena correspondente à violência. 
Parágrafo único – Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa”. 

16 Significava ajustar ânimos em oposição. 
17 CENEVIVA, Walter. Conciliação no processo civil brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio de Figueiredo (Coord.). 

Reforma do código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 374. 
18 Vocabulário jurídico. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982. v. 1, p. 486-487. 
19 BUZAID, Alfredo. Rui Barbosa processualista civil e outros estudos. São Paulo: Saraiva, 1989, p. 8-9. 
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uma oferenda, mas que tem uma contenda com seu irmão, deve, antes, reconciliar-se com ele, 

para somente depois completar a oferenda”20. A conciliação, nesse momento, era buscada 

com base em princípios religiosos e morais, pois o objetivo que a inspirava era religioso, ao 

contrário da transação, a qual se ocupava exclusivamente com bens materiais. 

No Brasil, mais recentemente, antes mesmo da Independência, e logo após esta, 

continuava a ser regido pelas Ordenações do Reino, visto que não rejeitou totalmente a 

legislação lusa. E, pelo Decreto de 20.10.1823, em tudo que não contrariasse a soberania 

nacional e o regime brasileiro, seria aplicável aquela legislação. De início, no Brasil, 

adotaram-se as Ordenações Filipinas e as leis portuguesas avulsas no processo comercial. 

Mais tarde, também o foram no processo civil. O instituto era conhecido do velho direito 

português, como atesta a Ordenação do L. III, Tít. XX, § 1º: ‘No comêço da demanda dirá o 

juiz a ambas as partes, que antes que façam despesas, e se sigam entre elas os ódios e 

dissensões, se devem concordar, e não gastarem suas fazendas por seguirem suas vontades, 

porque o vencimento da causa sempre é duvidoso”. Nesse período, a tentativa de conciliação 

das partes era facultativa (e não obrigatória) no início do processo ou, como diziam as 

Ordenações, no começo da demanda. 

A Constituição do Império de 1824, art. 161, tratava a tentativa de conciliação, ao 

revés do que ocorria com as Ordenações, como ato obrigatório (não facultativo), tanto que tal 

dispositivo preconizava: “Sem se fazer constar que se tem intentado o meio de reconciliação, 

não se começará processo algum”. Funcionava a tentativa de conciliação, assim, como 

condição para o ingresso em juízo. 

O Decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850 (conhecido como Regulamento 737), 

que tratava DO PROCESSO COMERCIAL, adotado no processo de causas cíveis por força 

do art. 1º, do Decreto n.º 763, de 19 de setembro de 1890 (Regulamento n. 763), previa, em 

seu art. 23 e seguintes, a conciliação prévia. Esta era considerada termo essencial do 

processo, o que implica afirmar que sua ausência levava à nulidade do processo, cuja sanção 

estava prevista no próprio Regulamento n. 737. 

A Consolidação das Leis do Processo Civil, datada de 1876 (Consolidação Ribas), 

tratou Da Conciliação nos arts. 185 a 200. Previu para os processos intentados, em regra, a 

conciliação obrigatória, devendo ser tentada perante o Juiz de Paz. Excetuadas as causas 

                                                 
20 “Na verdade (...) o instituto da conciliação, ignorado pelas fontes do direito romano, teria surgido na esfera do 

direito canônico” (TUCCI, José Rogério Cruz e; AZEVEDO, Luiz Carlos de. Lições de processo civil 
canônico: história e direito vigente. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, p. 83). 
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incidentes e as preparatórias, a conciliação era obrigatória, sua não-realização importava em 

nulidade do processo. 

No Direito do Trabalho, a partir de 1943, o procedimento conciliatório voltou a 

encontrar amparo legal, sendo previsto na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, em seu 

art. 764. Há a ressaltar que os órgãos da Justiça do Trabalho são precípua e inicialmente 

conciliadores, porquanto suas decisões, mesmo nos dissídios individuais, transcendem o 

interesse das partes projetando-se no todo, como poderoso instrumento da paz social. A CLT 

previu a tentativa de conciliação para os dissídios individuais nos arts. 846 e 850, e cuidou, 

também, de dispor sobre a tentativa de conciliação nos dissídios coletivos, consoante 

estabelecem os arts. 860 e 863. 

Em matéria de Direito de Família, por via da Lei n. 968, de 10 de dezembro de 1949, 

estabeleceu-se a fase preliminar de conciliação ou de acordo nas causas de “desquite 

litigioso” ou de alimentos, inclusive os provisionais. A Lei do Divórcio (Lei n.º 6.515, de 26 

de dezembro de 1977) também procurou disciplinar a conciliação nos processos de separação 

judicial, conforme se vê dos §§ 2º e 3º, do art. 3º.  

Em matéria referente a alimentos (Lei n. 5478, de 25 de julho de 1968), também 

previu o legislador a oportunidade para a conciliação, no art. 9º e §§. 

A Lei n. 7.244, de 7 de novembro de 1984 (Juizado de Pequenas Causas), que 

dispunha sobre a criação e funcionamento desse Juizado, encontra-se revogada pela Lei n. 

9.099, de 26 de setembro de 1995. O art. 2º da lei revogada prescrevia que o “(...) processo, 

perante o Juizado Especial de Pequenas Causas, orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando sempre que possível 

a conciliação das partes”. E essa lei, aliás, regulou a conciliação, especificamente nos arts. 22 

a 27. 

A atual Constituição Federal de 1988 seguindo tendência moderna prestigiou a 

conciliação, tanto que no Capítulo que trata do PODER JUDICIÁRIO (art. 98, incs. I e II) faz 

referência a esse método alternativo de solução de conflito. 

Se se confrontar o art. 1º da Lei n. 7.244/84 com o da atual Lei n. 9.099/95, 

constatar-se-á que a conciliação, na forma hoje posta, trata-se de fase do desenvolvimento 

processual. Ora, o legislador infraconstitucional, por meio dessa Lei (Dispõe sobre os 

Juizados Especiais Cíveis e Criminais), e de seus arts. 21 e 22, disciplinou a conciliação.  

Nos Juizados Especiais Cíveis e Criminais no âmbito da Justiça Federal, em face da 

norma constitucional (art. 98), a Lei n. 10.259/2001 veio permitir, desde que obedecidos 

certos parâmetros, a conciliação nesse contexto, até mesmo porque as reformas processuais 
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vêm apoiando essa onda renovatória. A competência da Justiça Federal vem traçada nos 

incisos do art. 109 da CF/88. Percebe-se, por aí, que nas causas de sua competência sempre 

haverá num dos pólos da relação jurídica processual uma pessoa jurídica de direito público. 

Nessas circunstâncias, não se poderia falar em possibilidade de conciliar, pois aí haveria 

aquilo que se denomina indisponibilidade subjetiva. 

A respeito da Conciliação, os autores apresentam várias classificações, podendo, por 

exemplo, cogitar de conciliação extraprocessual e endoprocessual. Mas, a respeito, a doutrina 

não é uniforme. Walter Ceneviva21, após afirmar que a confusão terminológica está presente 

na conciliação, enuncia a seguinte classificação: a) sob o ponto de vista da intervenção do 

órgão estatal, a conciliação pode ser facultativa22 ou obrigatória23; b) conciliação preventiva24 

ou constitutiva25 (também chamada de sucessiva); c) conciliação judicial26 ou extrajudicial27; 

e d) conciliação judiciária ou jurisdicionalista28. 

Ainda sobre a Conciliação e a questão da natureza do direito – disponível ou 

indisponível – a doutrina afirma ser a conciliação possível sempre que se tratar de direito 

disponível, e descabida se o objeto do litígio for indisponível. Joel Dias Figueira Jr.29, 

conceituando os direitos disponíveis, diz: “(...) são todos aqueles relacionados com o 

patrimônio da pessoa a respeito dos quais o titular pode livremente usar, gozar e dispor, sem 

qualquer restrição (atos de apropriação, comércio, alienação, em geral, de disposição)”. 

De outro passo a Mediação entende-se que se trata de um procedimento 

autocompositivo extraprocessual, consistente num método alternativo de solução de conflitos 

de interesses, dotado de técnicas, de forma obrigatória, como requisito para o ajuizamento de 

futura e eventual ação judicial, com a interferência de um terceiro, imparcial e neutro. A este 

cabe restabelecer o canal de comunicação entre as partes, a fim de facilitar uma negociação 

entre elas, para que possam, por si sós, chegar a um acordo a ambas favorável, não podendo, o 

                                                 
21 CENEVIVA, Walter. Conciliação no processo civil brasileiro. In: TEIXEIRA, Sálvio Figueiredo (Coord.). 

Reforma do código de processo civil. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 377-378. 
22 A iniciativa é das partes, que o juiz recebe, para homologar. 
23 O juiz tem a obrigação de a propor, havendo nulidade do processo se tal providência for omitida. 
24 Ocorre antes de instaurada a lide, com renúncia à demanda. A preventiva também é entendida se adotada pela 

parte antes de iniciado o processo. 
25 Ocorre depois da instauração da lide, pois é esse o efeito da sentença que a homologa. Também é chamada de 

sucessiva se for adotada pelas partes depois de iniciado o processo. 
26 Verifica se sua eficácia depende de homologação em juízo. 
27 Ocorre por contrato público ou particular entre as partes, em feição próxima da transação. 
28 Ocorre no curso do exercício pleno da jurisdição, ou administrativamente, quando, mesmo atuada pelo juiz, é 

cumprida por este no exercício de função administrativa, reguladora de interesses privados, para resguardar 
sua aptidão de produzir efeitos jurídicos e afirmar sua segurança. Surge como atividade própria do Estado, mas 
seu caráter é distinto do exercício jurisdicional tipicamente contencioso. 

29 FIGUEIRA JÚNIOR, Joel Dias. Comentários ao código de processo civil: do processo de conhecimento, arts. 
282 a 331. T. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001, v. 4, p. 475. 
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mediador, sugerir, propor ou impor nenhuma decisão a respeito da controvérsia. Não há, no 

Brasil, legislação aprovada a respeito da Mediação, mas projetos de leis em trâmite, como já 

apontado acima. 

A Negociação é espécie do Método Autocompositivo, e ocorre quando os sujeitos 

em conflitos de interesses, diretamente, sem a intercessão de um terceiro, encontram uma 

solução a ambas favorável, pondo fim ao litígio. Aqui, não há interferência de um terceiro, 

quer para auxiliá-las, quer para decidir o conflito de interesses. Normalmente é extrajudicial, 

fora do processo. Mas, se este estiver em curso, nada obsta que as partes, diretamente, 

resolvam por fim ao conflito de interesses, pedindo para o órgão jurisdicional homologar o 

acordo celebrado. 

4.3 Da Heterocomposição (Arbitragem) 

Carlos Alberto Carmona, a respeito do conceito de Arbitragem, assim se manifesta: 

“Arbitragem, de forma ampla, é uma técnica para solução de controvérsias através da 

intervenção de uma ou mais pessoas que recebem seus poderes de uma convenção privada, 

decidindo com base nesta convenção, sem a intervenção do Estado, sendo a decisão destinada 

a assumir eficácia de sentença judicial”30.  

No Direito brasileiro, a Arbitragem sempre esteve presente em nossa legislação, 

conforme se pode constatar do breve desenvolvimento histórico: (a) Ordenações Filipinas 

(Título XVI, Livro II); (b) Constituição de 1824 (art. 160); (c) Constituição de 1934 (art. 5º, 

inc. XIX); e (d) Constituição de 1937 (art. 18, letra “d”). As Constituições de 1891, 1946, 

1967, 1969 e 1988, sobre a Arbitragem nada dispuseram. No Plano infraconstitucional: (a) 

Código Comercial (Lei n. 556/1850 – Arts. 294 e 348); (b) Decreto n. 737; (c) Código Civil 

brasileiro de 1916 (Arts. 1037 a 1048); e (d) Código de Processo Civil de 1973 (Arts. 1072 a 

1102). Estas duas últimas legislações, no pertinente a Arbitragem encontram-se revogadas por 

força da Lei n. 9307, de 23 de setembro de 1996, que dispõe, atualmente, acerca da 

Arbitragem no Brasil. 

5. Ressurgimento dos “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses” e suas 

razões (motivos) 

Finalmente, vale ressaltar acerca do ressurgimento dos Meios Alternativos de 

Solução de Conflitos de Interesses. Com o desencadeamento do processo evolutivo, passou-se 

a vivenciar problemas antes nunca vistos, v.g., poluição, alteração do meio ambiente, aumento 

do consumo, inúmeras novas doenças, conflitos de massa etc. Como se vê, os problemas que 

                                                 
30 CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem no processo civil brasileiro. São Paulo: Malheiros, 1993, p. 19. 
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começaram a florescer são globais, de massa. Tudo isso fez com que houvesse um aumento 

do número de processo perante o Estado-Juiz, o qual, praticamente, não acompanhou essa 

transformação. E parece ser um mal do início deste século, qual seja, de pretenderem as 

pessoas uma resposta imediata, sem delongas, para seus conflitos. Ora, isso é incompatível 

com as nossas leis vigentes e com a estrutura do Poder Judiciário. Assim, tem-se que buscar 

um aperfeiçoamento dos institutos processuais, de preferência, inserindo no ordenamento 

jurídico, meios não-adversariais, com a participação da comunidade, ainda que isso implica 

ressurgimento de institutos bastante utilizados no passado, como é o caso, por exemplo, da 

Conciliação e da Mediação. 

6. Da confusão ao tratamento dado aos Meios Alternativos de Solução de Conflitos de 

Interesses (MASCI), principalmente quanto a Conciliação e Mediação 

As diversas classificações com relação aos Meios Alternativos de Solução de 

Conflitos de Interesses têm gerado confusão, ora entendendo tratar-se de atividade do Poder 

Judiciário, ora não. Além do mais, muitos, poucos afetos ao tema, podem pensar que com a 

inserção desses Meios Alternativos se estará afastando a possibilidade de atuação do Poder 

Judiciário. Não é isso. Esses Meios Alternativos devem ser incentivados para, juntamente, 

com o Poder Judiciário, ao lado dele, buscar um maior acesso à justiça.  

Presencia muita confusão também entre a Conciliação e a Mediação. Entende-se que 

a Conciliação é, sempre, endoprocessual, ocorrendo no curso do Processo, perante o Poder 

Judiciário, em sede de audiência. É ela atividade do Juiz e das partes. Tanto que o Código de 

Processo Civil (art. 125, inc. IV) afirma que a tentativa de conciliação é ato do Juiz. O juiz, no 

aspecto jurisdicional, exerce suas funções no processo, pelo que não se poderia falar em 

conciliação extrajudicial. O que muitos doutrinadores entendem como Conciliação 

Extrajudicial, nada mais é do que Mediação. Quando se fala em Conciliação Extrajudicial, na 

verdade, está frente à Mediação. Reserva-se, dessa forma, a palavra Mediação, para a 

tentativa da solução do conflito de interesses quando esta ocorrer de forma pré-processual, 

fora do processo. Ainda, é bom registrar que o Conciliador pode propor, sugerir a forma de 

solução do conflito de interesses. Sugerir não significa ditar a solução. Por sua vez, o 

Mediador não pode, sequer sugerir a solução do conflito de interesses. Observa-se que, nesses 

casos, a diferença é com relação ao sujeito que realiza a autocomposição e a sua forma de sua 

concretização, porquanto, se pensar quanto aos resultados, aí sim, poderá entender pela 

identidade. Tanto não se trata do mesmo fenômeno jurídico, que setor da Doutrina afirma que 

“A mediação assemelha-se à conciliação: os interessados utilizam a intermediação de um 

terceiro, particular, para chegarem à pacificação de seu conflito. Distingue-se dela somente 
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porque a conciliação busca, sobretudo, o acordo entre as partes, enquanto a mediação objetiva 

trabalhar o conflito, surgindo o acordo como mera conseqüência. Trata-se mais de uma 

diferença de método, mas o resultado acaba sendo o mesmo”31. E se se trata de fenômenos 

jurídicos diversos, não se deve, por amor a terminologia adequada, confundi-los. 

7. Movimento globalizado em prol dos “Meios Alternativos de Solução de Conflitos de 

Interesses” 

Os Meios Alternativos de Solução de Conflitos de Interesses, como afirmado acima, 

quando da Introdução, estão sendo estudados e pesquisados em todos os quadrantes do 

Universo. Vive-se, assim, em relação ao tema, um movimento globalizado em prol dos 

mesmos, justamente, porque se tem verificado que os Estados, por intermédio de seus Poder 

Judiciário, por si sós, não tendo dado conta de prestar os serviços concernentes a entrega da 

prestação jurisdicional, de forma eficiente e com a devida qualidade. Ademais, não se pode 

perder de vista, também, que a solução não-adversarial, por ser mais humanitária, atende 

mais aos interesses dos sujeitos em conflito de interesses. Deve, assim, ser incentivada ao 

invés de ser afastada. Na Argentina, como já afirmado, a Mediação é largamente estudada e 

aplicada, encontrando-se, inclusive, muitas obras jurídicas32 a respeito. No Direito 

Português33, Italiano34, Francês35, Espanhol36, Americano37, dentre outros, não é diferente. 

Entre nós, no Brasil, hoje, já se encontra muito material bibliográfico38 a respeito da temática. 

                                                 
31 ARAÚJO CINTRA, Antonio Carlos de, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Teoria geral do processo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 34. 
32 ÁLVAREZ, Gladys Stella. La mediación y el acceso a justicia. Rubinzal: Culzoni, 2003; ÁLVAREZ, Gladys 

Stella. Mediación y justicia. Gladys S. Alvarez, Elena I. Highton e Elias Jassan. Buenos Aires: Depalma1996; 
ÁLVAREZ, Gladys Stella.  Mediación para resolver Conflictos. Elena I. Highton e Gladys S. Alvarez. 
Buenos Aires: Ad-Hoc, 1998; COLERIO, Juan Pedro. Mediación obligatoria y audiencia preliminar. 
Rubinzal: Culzoni, 1998. YANIERI, Alcira Ana. Mediación en el divorcio Alimentos y régimen de visitas. 
Argentina Buenos Aires: Júris, 1994; BITTAR, Moysés André. Nova lei de mediação e conciliação da 
Argentina nº 24.573, São Paulo: LTr., 1996; e RUFINO, Marco A. Mediación y Conciliación según la 
JURISPRUDENCIA Legislación. Buenos Aires, República Argentina: AD-HOC S.R.L., 1999. 

33 COSTA, José de Faria. Diversão (desjudiciarização) e Mediação: Que rumos? Separata do vol. LXI do 
Boletim da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra: Coimbra: Universidade da Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra, 1986; FERREIRA, J. O. Cardona. Julgados de Paz Organização, 
Competência e Funcionamento. Coimbra: Coimbra, 2001; OLIVEIRA, Francisco da Costa. Negociação Sua 
prática na advocacia. Coimbra: Almedina, 2008; SILVA, Paula Costa e. A nova face da justiça Os meios 
extrajudiciais de resolução de controvérsias. Lisboa: Coimbra, 2009; e CRUZ, Rossana Martingo. Mediação 
Familiar Limites Materiais dos acordos e o seu controlo pelas autoridades. V. 25, Coimbra: Coimbra, 2011. 

34 BRUNI, Alessandro. Conciliare Conviente I vantaggi della conciliazione stragiudiziale professionale. Dogana: 
Maggioli, 2007; CAPOZZOLI, Adriana. Mediazione e conciliazione Instruzioni per l´uso. Montecatini Terme: 
Altalex, 2011; MANDRIOLI, Crisanto. Curso di Diritto Processuale Civile III – L´esecuzione Forzata, I 
Procedimento Speciali, I Procedimenti di separazione e divorzio, I Processi Del lavoro e locatizio L´arbitrato e 
La Medizione. Nona edizione. Torino: G. Giappchelli, 2011; e SASSANI, Bruno e SANTAGADA, Filomena. 
Mediazione e conciliazione nel nuovo proceso civile. Seconda edizione. Roma: Dike Giuridica, 2011. 

35 SIX, Jean François. Dinâmica da mediação. Tradução de Gisele Groeninga de Almeia, Águida Arruda 
Barbosa e Eliana Riberti Nazareth. Belo Horizonte: Del Rey, 2001. 
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8. A experiência da Mediação de Presidente Prudente (Convênio da Defensoria Pública e 

a Faculdade de Direito de Presidente Prudente – FAPEPE) 

8.1 Considerações iniciais acerca do tema e sua pertinência no GT 27 

Muito se tem escrito sobre o tema ora proposto, observando-se, é bem verdade, que 

há muita confusão quanto ao estudo dos Meios Alternativos de Solução de Conflitos de 

Interesses, sobretudo quanto a Mediação, como já apontado acima. Em que pese tal confusão, 

importa muito mais é a possibilidade e espaço para a reflexão na área jurídica sobre o tema 

dos Meios Alternativos de Solução de Conflito de Interesses (MASCI). 

Seguindo esta toada, optou por bem o Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Direito – CONPEDI, quando criou grupo específico de trabalho para a 

temática “Meios Alternativos de Resolução de Conflitos”, justamente, porque na área do 

Direito é crescente o estudo do respectivo tema, abrindo-se o Direito, para outras ciências tais 

como o Serviço Social, a Psicologia, dentre outros. Tal interação transdisciplinar caminha a 

par das mudanças sociais globalizantes da sociedade transeunte entre modernidade e pós-

modernidade. 

                                                                                                                                                         
36 CERVANTES, Iván Heredia. Médios alternativos de solución de controvérsias. Anuário de La Facultat de 

Derecho de La Universidad Autônoma de Madrid 11. Madrid: Universidad Autônoma de Madrid Boletín 
Oficial Del Estado, 2008. 

37 HAYNES, John M. Fundamentos da mediação familiar. John M. Haynes e Marilene Marodin. Porto Alegre: 
Artse Médicas, 1996. 

38 AMARAL, Lídia Miranda de Lima. Mediação e Arbitragem Uma solução para os conflitos trabalhistas no 
Brasil. São Paulo: LTr, 1994; ALVIM, J. E. Carreira. Tratado geral de arbitragem interno. Belo Horizonte: 
Mandamentos, 2000; ARRUDA, Hélio Mário de; DIONÍSIO, Sônia das Dores. A conciliação extrajudicial 
prévia: Lei n. 9.958, de 12 de janeiro de 2000. Belo Horizonte: Líder, 2002; BIDART. Adolfo Gelsi. 
Conciliación y Processo. In Participação e processo. Coordenação de Ada Pellegrini Grinover, Cândido 
Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe, São Paulo: Revista dos Tribunais, 1988; CEZAR-FERREIRA, Verônica 
A. da Motta. Família, separação e mediação : Uma visão psicojurídica. São Paulo: Método, 2004; 
CACHACPUZ, Rozane da Rosa. Mediação nos conflitos & Direito de Família. Curitiba: Juruá, 2003; 
CALMON, Petrônio. Fundamentos da mediação e da conciliação. Rio de Janeiro: Forense, 2007; 
CARMONA, Carlos Alberto. A arbitragem no processo civil brasileiro, São Paulo: Malheiros, 1993; 
CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e jurisdição. In Participação e processo. Coordenação de Ada 
Pellegrini Grinover, Cândido Rangel Dinamarco, Kazuo Watanabe, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
1988, p. 296-307; CARMONA, Carlos Alberto. Arbitragem e Processo: Um Comentário à Lei 9.307/96, São 
Paulo: Malheiros, 1998; FIUZA, César. Teoria Geral da Arbitragem, Belo Horizonte: Del Rey, 1995; FUGA, 
Marlova Stawinski. Mediação familiar quando chega ao fim a conjugalidade. Passo Fundo: Universidade 
Passo Fundo, 2003; HAIM, Grunspun. Mediação familiar : o mediador e a separação de casais com filhos. 
São Paulo: LTr, 2000; MEDIAÇÃO E GERENCIAMENTO DO PROCESSO: Revolução na prestação 
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O aceleramento das informações e da agilidade dos dados e decisões humanas em 

geral (comprar, vender, comer, emagrecer, casar, divorciar) fez com que se verificasse um 

grande abismo entre a decisão (prestação) jurisdicional e a efetivação dos Direitos, sobretudo 

o acesso à ampla justiça, notadamente em relação aos Princípios recém-incorporados na 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, por força da Emenda Constitucional 

n. 45/2004, conhecida como Reforma do Poder Judiciário, que determinam a razoável 

duração do processo e os respectivos meios que garantam a celeridade de sua tramitação (art. 

5º, inc. LXXVIII)39.  

O Estado Social, fruto da reação antiliberalista, nasceu com o intuito de intervir nas 

relações econômicas, produzindo efeitos intervencionistas também (senão primeiro) na ordem 

jurídica, porquanto legitimadora do Poder. E intervindo, chamou para si, inclusive, a 

responsabilidade pela prestação jurisdicional, monopolizando as decisões para se realizar a 

justiça. Contudo, tal Estado provedor sucumbe perante a grande complexidade da vida 

contemporânea e pós-moderna; o sistema entra em colapso e o Direito também. A prestação 

jurisdicional passa a ser questionada, porquanto lenta e insuficiente para agilmente prestar a 

tutela e, consequentemente, a justiça. Verifica-se que ao surgirem ordens constitucionais 

houve o reconhecimento de Direitos de Liberdade (liberalismo), mas com a passagem para a 

visão social (igualdade) e, posteriormente, para vertente contemporânea (fraternidade), ao 

Estado não coube apenas o reconhecimento dos Direitos (sobretudo os Direitos 

Fundamentais), mas surgiu a necessidade de concretização dos mesmos. E assim, percebe-se o 

descompasso entre a necessidade da sociedade frente à prestação jurisdicional e, de outro 

lado, a insuficiência das atividades estatais. E nesse sentido, convém mencionar que a crise 

deve ser entendida sob diversas perspectivas, que segundo José Luiz Bolzan de Morais40 

podem ser estrutural e objetiva também chamada de pragmática: 

(...) uma que diz respeito ao seu funcionamento – infra-estrutura de instalações, 
pessoal, equipamentos, custos – que dizem respeito não apenas aos valores (custas 
judiciais, honorários e etc.), efetivamente despendidos, como também aos custos 
diferidos que se reflete em razão do alongamento temporal das demandas –, 
remuneração, etc. – que nominamos crise estrutural. Outra, diz respeito a aspectos 
pragmáticos da atividade jurídica, englobando questões relativas a linguagem 
técnico-formal utilizada nos rituais e trabalhos forenses, a burocratização e lentidão 
dos procedimentos e, ainda, o acúmulo de demandas. É a crise objetiva ou 
pragmática. 

                                                 
39 “Art. 5º. (...) LXXVIII. a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do 

processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 
40 MORAIS, José Luis Bolzan de. Mediação e arbitragem Alternativas à jurisdição. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2008, p. 78. 
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Enfraquecida a prestação jurisdicional por conta da crise estatal e do Direito, 

fortaleceram-se e ressurgiram as formas alternativas para dirimir novos conflitos de 

interesses, oriundos de novos Direitos. Por isso, seguindo este viés, o objetivo deste trabalho 

(inclusive, objetivo trabalhado desde as primeiras linhas), que além da importante teorização 

do assunto, empreende-se este estudo com o fito prático da experiência vivida, vivenciada; da 

aplicação da Mediação como meio extrajudicial e alternativo para resolução de conflitos de 

interesses. Valendo, ainda, o destaque de que o tema, objeto do presente texto, coaduna-se 

perfeitamente ao estudo do Grupo de Trabalho 27 (vinte e sete), bem como em sua Ementa41. 

O objetivo, portanto, é demonstrar uma das experiências brasileiras da utilização da 

Mediação, como meio extrajudicial e alternativo de resolução de conflitos de interesses, 

praticada pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, no exercício das funções essenciais 

à justiça, por meio de Convênio com a FAPEPE, mediante atuação desta última em seu 

Escritório do Núcleo de Práticas Jurídicas. 

8.2 Considerações do objeto do Convênio entre a Defensoria Pública e a FAPEPE 

Criada no Estado de São Paulo, por força da Lei Complementar n. 988, de 9 de 

janeiro de 2006, a Defensoria Pública, e como órgão autônomo, possui, conforme previsão no 

texto Constitucional, ao lado do Ministério Público, da Advocacia Pública e Privada, 

importante função, que é a função essencial à justiça, mormente no que se refere a orientação 

e a defesa, dos necessitados, porquanto é direito e garantia constitucional, no sentido de que o 

Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos. Cuida, aqui, evidentemente, a Constituição Federal de 1988, de mecanismo de 

efetivação ao acesso à justiça, ou melhor, ao acesso à ordem jurídica justa. 

Segundo disposição do art. 2º da Lei Complementar acima citada, a Defensoria 

Pública tem por “finalidade a tutela jurídica integral e gratuita, individual e coletiva, judicial e 

extrajudicial, dos necessitados, assim considerados na forma da lei”. Já no seu art. 3º, no 

desempenho de suas funções institucionais, a Defensoria Pública tem “como fundamentos de 

atuação a prevenção de conflitos e a construção de uma sociedade livre, justa e solidária (...)”, 

sendo possível notar, portanto, a preocupação legislativa em consagrar a necessidade de a 

Defensoria desenvolver planos de ação no sentido do agir/prevenir conflitos de interesses. 

                                                 
41 “Mediação judicial (projeto de Código de Processo Civil) e extrajudicial (experiências brasileiras). 

Conciliação judicial (sistema vigente e projeto de Código de Processo Civil) e extrajudicial (comissões de 
conciliação prévia, termos de ajustamento de conduta e demais experiências brasileiras). Negociação e 
Arbitragem. Justiça penal restaurativa. Juízes leigos e justiça comunitária. Experiências restaurativas na 
Defensoria Pública, núcleos de prática jurídica e advocacia popular”. (original sem os grifos). 
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Evidencia-se tal fato conforme observação do seu art. 5º e seus incs.42, que institui as 

atribuições institucionais da Defensoria e, dentre tantas, merece destaque para fins do presente 

trabalho, “a mediação e conciliação extrajudicial entre as partes em conflitos de interesses”. 

Depreende-se, portanto, que a Defensoria Pública possui a missão institucional de promover a 

mediação extrajudicial como forma de solução de conflitos de interesses dos seus usuários 

(assistidos). Diante disso, houve a necessidade de medidas para a consecução destas 

finalidades. 

No ano de 2007, passado um (1) ano de sua criação, a Defensoria Pública de São 

Paulo, lançou o que denominou chamar de Ciclos de Conferências43, com a especial 

finalidade de criar um espaço oficial destinado ao debate e à participação social, valorizando a 

construção coletiva das diretrizes institucionais e das condições necessárias ao 

acompanhamento e fiscalização das ações e projetos desenvolvidos, conforme expressa 

menção da Lei Complementar Estadual n. 988/2006, em seu art. 6º, inc. III. Dentro de sua 

política institucional, no tocante a ampliação e melhoria dos serviços por ela prestados, foi 

sugerida a criação do Serviço de Conciliação Prévia, com capacitação dos(as) 

conciliadores(as) e verificação do perfil dos(as) mediadores (as). A proposta engendrada não 

foi implantada logo em seguida pela justificativa de que muitas Unidades da Defensoria 

Pública já realizavam o serviço de conciliação prévia e a Defensoria Pública teria a 

participação ativa na Semana Nacional de Conciliação, mas sem prejuízo, mencionou, na 

ocasião, a pretensão de viabilizar a prestação multidisciplinar de Assistência Jurídica no 

Estado. Seguindo a previsão de estabelecimento dos Ciclos de Conferência, a Defensoria 

Pública realizou ano de 2009 a II Conferência44 e, por esta, houve proposta de ampliação de 

convênios realizados em instituições de ensino, com o objetivo de prestar assistência jurídica 

em caráter suplementar e, ainda, a implementação do atendimento transdisciplinar em 

Mediação de Conflitos de Interesses em todas as unidades da Defensoria Pública, por 

intermédio da contratação de quadro de apoio especializado (Psicólogos, Assistentes Sociais e 

Contadores, entre outros) e da celebração de convênios com entidades públicas e privadas, 

                                                 
42 Confira-se, de modo especial, o art. 5º, incs. V, VI e sua alínea “a”, da referida Lei, in verbis: “Art. 5º. São 

atribuições institucionais da Defensoria Pública do Estado, dentre outras: (...) V – prestar atendimento 
interdisciplinar; VI – promover: a) a mediação e conciliação extrajudicial entre as partes em conflito de 
interesses; (...)”. 

43 Retirado em data de 26 de setembro do corrente ano de 2011, às 22:40 horas, no seguinte sítio: 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/Repositorio/0/Documentos/Confer%C3%AAncias/Estadual/relatorio_p
lenaria_final_a.pdf 

44 Retirado em data de 26 de setembro do corrente ano de 2011, às 22:55 horas Acesso no site: 
http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/0/documentos/confer%c3%aancias/relatorio_monitorament
o_alta.pdf 
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com a criação dos Centros de Atendimento Multidisciplinar. Para tanto passou a celebrar os 

convênios, criando-se paralelamente os Núcleos de Mediação. 

Assim, já para o fim do ano de 2009, foi celebrado o Convênio n. 09/2009, Processo 

CGA. DP n. 0737/2009, cujo objeto consiste na prestação de Assistência Judiciária Gratuita 

aos legalmente necessitados, mediante a prestação de serviços de Advogados, Assistente 

Social e Psicólogo, sendo encaminhados casos para Mediação de conflitos de interesses 

relacionados à área cível, notadamente Direito de Família. Posteriormente, no final do ano de 

2010 houve Aditamento dos termos do convênio, que passou por reformulações e ganhou 

novas numerações: Processo n. 5450/2010 – Convênio n. 02/2011, publicado no Diário 

Oficial do Estado de São Paulo do dia 02 de março de 2011, encontrando-se em plena 

vigência, nestes termos. Além do mais, não somente a prestação dos serviços de Assistência 

Judiciária Gratuita consta dos objetivos principais do citado Convênio, devendo haver 

também, a inserção dos acadêmicos dos cursos de Direito e de Serviço Social na prática 

jurídico-social, mediante estágios obrigatórios e atividades específicas nas dependências do 

Escritório Jurídico, na concretização do viés acadêmico-pedagógico. Com efeito, tendo sido 

celebrado o Convênio, passou-se à necessidade de criação das rotinas internas de atendimento 

do escritório, sendo imperioso esclarecer que os atendimentos de triagem são de exclusiva 

realização da própria Defensoria Pública, que faz a avaliação econômico-financeira e 

encaminha os casos de atendimentos até as dependências da FAPEPE. 

Chegando, o Assistido, na Instituição de ensino, realiza-se atendimento prévio para 

identificação do caso, confirmação dos dados e anotação para controle em livro específico de 

atendimento, momento em que haverá autuação interna para facilitação da identificação do 

respectivo atendido. Todos os casos identificados que não sejam contestações ou 

cumprimentos de prazos ou prática de ato processual, e que versem sobre Direito de Família, 

são encaminhados, obrigatoriamente, para o setor denominado “Setor Psicossocial”, composto 

de Assistente Social e Psicóloga, estagiários do Curso de graduação em Serviço Social e 

participação dos advogados e estagiários do Curso de graduação em Direito, respeitando a 

vontade e o sigilo das pessoas, sujeitos dos conflitos de interesses. Caso haja prazo e/ou a 

natureza da ação não verse sobre área cível – Direito de Família, o assistido será encaminhado 

diretamente ao Setor Jurídico para as devidas providências. No Setor Psicossocial haverá nova 

identificação do usuário para que possa ser registrada a sua entrada, bem como, a exposição 

inicial ou prévia do caso conflituoso. No registro de entrada no setor, o assistido passa por 

uma pequena entrevista em que responde a perguntas que trarão subsídios para o 

levantamento de dados importantes para o Município de Presidente Prudente e a Defensoria 
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Pública. O instrumental foi desenvolvido por Assistente Social, que faz, posteriormente, a 

análise de cada um dos dados estatísticos levantados. Tais dados são capazes de identificar o 

perfil do assistido, localizando-o em determinada região geográfica da cidade, sua religião, 

quantidade de filhos, se trabalha ou não, etc. 

Levantado o seu perfil, o assistido passa ao atendimento prévio de Mediação para a 

exposição do conflito de interesses com atendimento de Psicóloga e/ou Assistente Social. 

Caso não seja possível o imediato atendimento, agenda-se momento oportuno para o 

atendimento do assistido. Verificando não se tratar de casos de violência à mulher, à criança 

ou adolescente ou ao idoso, reduz-se a termo para o devido registro das informações prestadas 

por parte do assistido. Diante disso, chama-se, mediante carta-convite, o outro sujeito (outro 

pólo do conflito de interesses) que, após agendamento, é ouvida em separado. 

8.3 Dados Importantes 

Feitas as devidas considerações do Convênio, especificando até mesmo o 

procedimento burocrático do atendimento ao assistido dentro da rotina do escritório, convém 

trazer a informação de dados colhidos dentro de um espaço delimitado de tempo, ou seja, de 

fevereiro de 2010 a novembro de 2010. A exposição destes dados motivará a necessidade de 

se estudar o método de abordagem, para, então, verificar a aplicação deste método em um 

caso concreto ocorrido em um dos meses dos dados apresentados. No período mencionado 

foram encaminhados oitenta (80) casos por mês para o Escritório, conforme estabelece o 

Convênio e, destes, em todo o período, isto é, de fevereiro de 2010 a novembro de 2010, 

foram levados ao atendimento psicossocial o total de duzentos e cinqüenta e sete (257) casos. 

Destes, quarenta e cinco vírgula quatro por cento (45,4%) referiram-se às demandas judiciais 

de Separação Judicial Litigiosa (época da transição das alterações promovidas pela Emenda 

Constitucional n. 66), Reconhecimento e Dissolução da União Estável, Divórcio Direto e 

Separação Consensual, o que demonstra em número de casos a quantidade de cento e dezoito 

(118) atendimentos relacionados ao término da sociedade conjugal e que foram submetidos ao 

atendimento do setor psicossocial.45 Mas é imperioso observar que levando em conta a 

necessidade de mais de um encontro para a consecução da Mediação, o total dos atendimentos 

do Setor foram de trezentos e sessenta e quatro (364) atendimentos durante todo o período.46 

                                                 
45 Os demais atendimentos referiram-se a ações de modificação/regulamentação de guarda, execução de 

alimentos, justificativas de alimentos, exoneração de alimentos, revisão de alimentos, regulamentação de visita 
dentre outras. 

46 Observe-se que todos os dados são informados a Defensoria Pública por força do Convênio que estabelece a 
produção de relatório de prestação de contas. 

11656



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Cabe melhor detalhamento em relação aos duzentos e cinqüenta e sete (257) casos 

atendidos (sem a somatória dos retornos). Denote-se que oitenta (80) casos (31%) foram 

submetidos à Mediação, 70% deles redundaram em ações consensuais. Tais ações foram 

propostas, por conta do caráter público das mesmas, gerando maior segurança ao assistido, ao 

invés da elaboração do termo de acordo apenas. Assim, 56 casos foram mediados e resultaram 

em medidas judiciais consensuais, transformando-se da forma litigiosa para a forma 

consensual. Atente-se ao fato da questão da violência, sobretudo da mulher, porque foi este o 

maior dos motivos alegados por elas para que não ocorresse a possibilidade efetivação da 

Mediação. Os dados acima ilustram a realidade da Mediação em relação ao Convênio, 

enquanto efetivo método de solução alternativa e, no caso extrajudicial, de resolução de 

conflitos. Contudo, não haveria possibilidade e condições de se prosseguir neste trabalho sem 

antes fazer a seguinte ponderação: a Mediação é ainda muito mais do que a possibilidade 

objetiva de se transformar litígio em consenso. Há que se ter em mente, o poder que ela pode 

trazer na legitimação da justiça, porquanto propugna a participação do próprio indivíduo na 

construção da justiça. É a conhecida justiça de proximidade. Em uma perspectiva metafísica, 

o ser do homem é restaurado, trabalha-se a pura transcendência do ser humano enquanto ser, 

constituído de liberdade e, por conseqüência, dignidade. Valoriza-se a pessoa quando se extrai 

de uma situação conflituosa e angustiante, o seu crescimento enquanto ser que decide por si o 

rumo de sua vida. Observe-se que a maior das vantagens em torno da adoção da Mediação 

enquanto forma alternativa de resolução de conflitos, não reside apenas em dar celeridade ou 

desafogar o Poder Judiciário, transformando litígio em consenso. O maior dos méritos ao 

revés, está em permitir que pessoas sem quaisquer estruturas (física, psíquica, econômica, 

social, jurídica) tenham condições de serem inseridas em um contexto de acessibilidade ampla 

à justiça. É o acesso à justiça por via dos Meios Alternativos de Resolução dos Conflitos de 

Interesses, numa nova face da Justiça. Essa postura, ou seja, no sentido de se instituir e 

disciplinar meios alternativos para resolução dos conflitos de interesses está plenamente de 

acordo com a vertente da Justiça Coexistencial, de que cogita Mauro Cappelletti47: “Bastante 

relevante se apresenta a substituição da Justiça contenciosa. (de natureza estritamente 

jurisdicional), por aquela que tenho a chamado de Justiça coexistencial, baseada em forma de 

conciliação”. 

8.4 Método de abordagem adotado 

                                                 
47 CAPPELLETTI, Mauro. Problemas da reforma do processo civil nas sociedades contemporâneas. In: 

GRINOVER, Ada Pellegrini et al. (Coord.). O processo civil contemporâneo. Curitiba: Juruá, 1994, p. 19. 
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Antes de aprofundar em um dos casos ocorridos e que saltaram aos olhos dos 

mediadores, por sua riqueza e clareza em se vislumbrar a Mediação na prática (e todos os 

maravilhosos efeitos), cumpre tornar clarividente o método de abordagem utilizado pelo Setor 

Psicossocial do Convênio, não estando em jogo aqui, se tal método é ou não o melhor ou mais 

adequado ou eficiente. Apenas se apresenta o método para que, somente depois, se verifique 

um caso prático de atuação da Mediação como forma de resolução de conflito de interesses. 

Conforme já explicitado, o trabalho desempenhado para a Mediação é desenvolvido 

por equipe transdisciplinar composta de Assistente Social, Psicóloga e Advogado. No 

primeiro atendimento no Setor Psicossocial, o assistido é atendido ou pela Assistente Social 

ou pela Psicóloga, e sejam quais forem, passarão a empregar métodos para o deslinde da 

Mediação. A orientação geral deste setor do escritório é toda desenvolvida e coordenada pela 

Assistente Social, ainda que o primeiro atendimento seja realizado pela Psicóloga. Importante 

não se perder de vista que a Mediação pretendida refere-se ao tratamento de casos de Direito 

de Família, portanto, o foco será lançado sempre em famílias que se encontram em situação 

de litígio; cujos integrantes desta família em sua maioria com pouca escolaridade (conforme 

perfil do assistido levantado) e de maneira geral de baixa renda econômico-financeira. Além 

disso, crianças vulneráveis em meio à disputa de guarda dos responsáveis – e que muitas 

vezes encontram-se em quadro de abalo psicológico – também merecem especial atenção no 

momento da Mediação. Em razão do foco familiar, a Coordenadora do Setor Psicossocial 

possui grande influência na área da terapia familiar (sendo especialista no assunto), por isso 

seu método de abordagem recebe grande influência desta área do conhecimento humano. 

Para o setor é importante, ainda, destacar, que possui como princípio definidor da 

Mediação a busca de acordos entre pessoas que se encontram em litígio, transformando uma 

dinâmica adversarial (rivalidade entre os sujeitos – ganhar/perder) para uma dinâmica 

cooperativa e construtiva (ganhar/ganhar)48. Nestes termos, o objetivo da Mediação no Setor 

Psicossocial, é a desconstrução das resistências culturais e sociais existentes no conflito de 

interesses, que separam os sujeitos em litígio, não lhes permitindo a resolução do mesmo. É 

preciso aproximá-las, por isso, a necessidade de que, individualmente, tratadas, consigam 

atingir tal patamar de instrução. Isto porque, caso não entendam este objetivo, a Mediação 

estará fadada ao fracasso. 

Seguindo o raciocínio esposado, importante é a ponderação de Ester Malvina 

Muszkat, quando afirma: 

                                                 
48 MUSZKAT, Malvina Ester. Guia prático de mediação de conflitos. 2. ed. rev. São Paulo : Summus, 2008, p. 

14. 
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(...) Esse enfoque norteia a desconstrução de definições enraizadas no 
essencialismo e privilegia a descrição das práticas, criando espaços possíveis para 
acolher diferenças, princípio primordial da mediação de conflitos. Portanto, para 
legitimar a diversidade e respeitar a transdisciplinaridade, cabe ao mediador 
descrever os acontecimentos, evitando a prática comum de conceituá-los: “Ele agiu 
assim...”, em vez de “Ele é assim...”49 

Além disso, é preciso dissociar a ideia construída sobre o princípio de disputa e 

rivalidade. Ou seja, os sujeitos serão sempre encorajados a compreender que a Mediação é um 

importante instrumento de democratização mediante a ampliação do diálogo, o 

reconhecimento de direitos e deveres. Para a consecução destes objetivos a atividade se 

desenvolve por intermédio da apresentação de características qualitativas fornecidas na fala de 

cada mediando, pois utiliza como instrumento a entrevista na busca de aspectos subjetivos dos 

sujeitos, a partir da mencionada desconstrução de resistências. 

A entrevista é realizada no Núcleo de Prática Jurídica, pelo serviço psicossocial 

(conforme já relatado), oportunizando-se individualmente entre aos sujeitos em conflitos de 

interesses a promoção do esvaziamento das emoções mais fortes e a facilitação para o 

primeiro encontro em conjunto, salientando, em todo momento, as vantagens do 

procedimento de Mediação e da quebra de resistências pendentes na relação. Esclarecendo. 

Para a facilitação didática, em um primeiro momento, a entrevista será realizada com apenas 

uma dos sujeitos em conflitos de interesses, em que serão apontados reivindicações e 

questionamentos ainda pendentes. É neste momento que ocorre a maior parte de 

manifestações emocionais, tais como o choro, a lágrima50, proveniente de emoções mais 

intensas como a raiva, o medo51, a angústia, o rancor. Por isso, o Mediador deve deixar 

circular a raiva e o mal-estar, contendo-os sem ao mesmo tempo ser repressor. 

                                                 
49 Idem, p. 16 e 17. 
50 Daniel Goleman, ao tratar do local das paixões n seres humanos, falando da amígdala cortical, escreve: “O que 

está ligado à amigdala é mais que a afeição; qualquer paixão depende dela. Os animais que têm a amígdala 
cortical retirada ou seccionada não sentem medo nem raiva, perdem o impulso de competir ou cooperar e 
ficam sem qualquer noção do lugar que ocupam na hierarquia social de sua espécie; a emoção fica embotada 
ou ausente. As lágrimas, um sinal emocional exclusivo dos seres humanos, são provocadas pela amígdala 
cortical e uma estrutura próxima, a circunvolução cingulada; ser abraçado, afagado ou de outro modo 
reconfortado acalma essas mesmas regiões cerebrais. Sem amígdala, não há lágrimas para aliviar um 
sofrimento”. (GOLEMAN, Daniel. Inteligência emocional A teoria revolucionária que redefine o que é ser 
inteligente. Tradução Marcos Santarrita.Rio de Janeiro: Objetiva, 2007, p. 41) 

51 “(...) Diante das novas tecnologias que permitem perscrutar o cérebro e o corpo como um todo, os 
pesquisadores estão descobrindo detalhes fisiológicos que permitem a verificação de como diferentes tipos de 
emoção preparam o corpo para diferentes tipos de resposta: ● Na raiva, o sangue flui para as mãos, tornando 
mais fácil sacar da arma ou golpear o inimigo; os batimentos cardíacos aceleram-se e uma onda de hormônios, 
a adrenalina, entre outros, gera uma pulsação, energia suficientemente forte para uma atuação vigorosa. ● No 
medo, o sangue corre para os músculos do esqueleto, como os das pernas, facilitando a fuga; o rosto fica 
lívido, já que o sangue lhe é subtraído (daí dizer-se que alguém ficou “gélido”). Ao mesmo tempo, o corpo 
imobiliza-se, ainda que por um breve momento, talvez para permitir que a pessoa considere a possibilidade de, 
em vez de agir, fugir e se esconder. Circuitos existentes nos centro emocionais do cérebro disparam a torrente 
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Em um segundo momento, as emoções são contidas. O sujeito já está em condições 

de encarar a situação com mais frieza e racionalidade. No entanto, é bastante comum a 

discordância de reivindicações feitas pelo primeiro sujeito. O Mediador novamente deve estar 

sensível e atento para apaziguar o sujeito, para que haja possibilidade dela rever posições 

anteriormente tomadas, facilitando, por conseguinte, a retomada de diálogo com o outro 

sujeito envolvido. 

Por terceiro, após a diminuição de algumas emoções mais intensas, são repassados 

os interesses e necessidades de ambas os sujeitos em conflitos de interesses. Por este 

procedimento estará em mira o estreitamento da comunicação entre os sujeitos, a fim de que 

questões pendentes sejam resolvidas com diálogo, sem necessidade de intervenção jurídica-

estatal, pelo Poder Judiciário. O Mediador sempre ressaltará a importância de suas decisões, 

por exemplo, acautelando se o sujeito já pensou em como sua decisão poderá afetar seus 

filhos. Indubitavelmente este é o ponto de grande importância no momento do Procedimento 

da Mediação, porquanto o assistido será empoderado, em um sentido de construção e não 

como algo que se tem. As pessoas adquirirão uma consciência crítica, ou seja, tornam-se 

protagonistas de suas próprias histórias. Isto ocorre porque não interessará descobrir que tem 

a razão (tem o poder), mas objetiva-se a solução do problema. Fato este assaz importante 

quando se imagina que as relações familiares são sempre continuadas, isto é, ainda que o pai e 

a mãe se separem (divorciem), continuarão a ser pai e mãe e precisarão tomar decisões quanto 

ao futuro do filho, por exemplo. Mediados, os sujeitos estarão aptos a decidirem o que farão 

objetivamente sobre o conflito de interesses, podendo, inclusive, transacionar. É comum no 

Convênio que o caso mediado seja enviado ao jurídico que proporá demanda consensual, mas 

nada impede que seja feito documento assinado pelas partes e testemunhas. 

8.5 Relato acerca da experiência restaurativa e, em particular, da Mediação Familiar: o caso 

391.2010-07 

Diversos casos poderiam ser mencionados neste trabalho, mas um, em especial, deve 

ser externado sem que se provoque feridas no que tange ao sigilo que envolve a área do 

Direito de Família. É que o caso merece a verificação acadêmico-científica, sem que para isto 

se tenha em mente objetivos vis e mesquinhos de exposição. Para tanto, com o fim de 

resguardo dos sujeitos em conflitos de interesses serão usadas abreviações que identificarão 

apenas o suficiente para o claro entendimento do caso a ser narrado. Pois bem. 

                                                                                                                                                         
de hormônios que põe o corpo em alerta geral, tornando-o inquieto e pronto para agir. A atenção se fixa na 
ameaça imediata, para melhor calcular a resposta a ser dada”. (idem, p. 32). 
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No dia 1º de julho de 2010, após ter passado por triagem na Defensoria Pública do 

Estado de São Paulo em 17 de junho de 2010, M.A.D.S., copeira como profissão, casada com 

J.G.S. desde 30 de Dezembro de 1989 sob o regime da comunhão parcial de bens, de cujo 

relacionamento conjugal adveio o nascimento de L.D.G.S, nascido em 07 de março de 1993, 

afirmou que seu relacionamento acabara em virtude das constantes brigas do casal e que a 

separação de fato ocorrera cerca de 2 anos, contados da data do atendimento. Feito seu 

atendimento inicial na recepção do escritório, seus dados foram conferidos, foram tiradas 

cópias de seus documentos pessoais, houve a autuação recebendo o n. 391.2010-07. 

Então falou rapidamente sobre seu caso e, assim, tendo-se descoberto o que pretendia 

ali naquele momento, foi submetida à entrevista para fins de Separação. O resumo desta 

entrevista: narrou o regime de bens; desde quando casada; que possuía apenas um filho e sua 

idade; além disso, demonstrou afirmativamente pela guarda compartilhada, desde que a 

moradia do filho ficasse com ela, estipulando-se o regime de visitas do pai em audiência; 

solicitou os alimentos do pai para o filho; informou todos os bens que possuíam, 

manifestando interesse para continuar na casa. Encaminhada para o Setor Psicossocial, 

conforme regra de rotina interna de encaminhamento, prestou informações complementares 

para a Assistente Social. 

No momento inicial do Procedimento da Mediação (primeiro momento do método 

citado algures) após o devido esvaziamento emocional (com manifestações físicas), M.A.D.S. 

relatou sua preocupação com o filho de 17 anos, por conta de o mesmo estar com dificuldades 

de entender o processo de separação, encontrando-se calado, por vezes chorando aos cantos, 

angustiado. Ela manteve-se alegando suas razões e justificativas que lhe dariam a causa. 

Ainda na sala do referido setor, o advogado responsável foi chamado para esclarecimentos de 

ordem jurídica quanto ao processo de separação para a mãe em relação ao filho. De posse das 

informações necessárias, não teve mais questionamentos e aceitou participar efetivamente do 

Procedimento de Mediação. Assim, foi solicitada a presença do outro sujeito (marido) e do 

filho para o dia 22 de julho, tempo suficiente para pensar em algumas das conclusões que 

chegou em seu primeiro atendimento. Tempo crucial para ponderação e correta tomada de 

decisões quanto aos efeitos da separação em relação ao filho que em nada deveria ser 

envolvido no fracasso do seu casamento. 

Conforme marcado, os sujeitos dos conflitos de interesses – mulher e marido –

comparecem e trouxeram o filho. São ouvidos separadamente na seguinte ordem: a assistida, 

para confirmar posicionamentos feitos; o pai/marido, para tomar ciência do que estava 

acontecendo; e o menor, para que lhe fossem esclarecidas dúvidas quanto ao processo de 
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separação. O pai, assim como a mãe, tentou demonstrar suas razões num jogo de dizer quem e 

porque havia terminado a relação e, por isso, quem teria a razão na decisão do conflito de 

interesses. Atitude típica de quem espera que decida por ele, e assim a necessidade de 

utilização de argumentos que convençam quem supostamente julgaria resolvendo o conflito. 

Contudo, tanto ele, quanto ela, foram esclarecidos do propósito da Mediação. 

Ouvindo-se o adolescente, o mesmo veio a confidenciar a angustia que estava 

sofrendo em ver a seguinte situação: seu pai desde a saída da casa estava morando em um 

lugar completamente sem estrutura o que gerava ao menor um constrangimento em razão de 

ser seu pai; além disso, precisava tomar a importante decisão da escolha com quem moraria, 

haja vista que ambos os pais pressionavam nas entrelinhas o filho a tomar esta decisão, ou 

seja, falavam na frente do menor que ele escolheria com quem achasse melhor, mas em 

separado deixavam transparecer a necessidade de que a escolha certa fosse feita; não queria 

deixar sua casa, porque possuía seus amigos, escola, ou seja, sua vida estava ali ocorrida 

desde a infância. Observou-se que grande angústia vivenciava o rapaz! Tendo oportunidade 

de esclarecer todos os pontos da separação e seus reflexos jurídicos, mediante participação do 

advogado, o rapaz passou a ter subsídios para a importante decisão que teria que tomar, bem 

como os pais.  

Diante disso, ultrapassado o segundo momento (descrito em 6.4), foi proposta nova 

data para reunião: 09/08/2010. Prazo suficiente para a reflexão e diálogo entre eles sobre a 

resolução do conflito de interesses. Chegado o tal dia, rapidamente foram ouvidos (novamente 

em separado) para reafirmação do motivo pelo qual estavam ali: a Mediação. Após, todos 

foram reunidos e, assim, estavam aptos e prontos para dialogarem construtivamente em prol 

da resolução do conflito de interesses. A proximidade e o diálogo permitiam tal conduta pela 

via da autocomposição. É a justiça consensual.  

Foi o que aconteceu. Houve conversa madura, objetiva e cercada dos laços de amor. 

Foi realmente tocante e lindo este momento. O pai foi categórico e, com lágrimas nos olhos, 

afirmou o quanto amava o filho e que ele teria liberdade de vê-lo sem prejuízos, podendo o 

menor escolher a qualquer momento morar ou não com o pai. O mesmo ocorreu na fala da 

mãe. Com isto o menor se tranqüilizou, e assim decidiram: o imóvel não seria vendido de 

imediato, ficando o menor morando até que completasse 18 anos. Tempo que entenderam que 

o mesmo teria maior maturidade para enfrentar decisões. O que resolveu, em parte, o conflito 

de interesses (que não era apenas a separação do casal).  

Passado o tempo, acordaram em vender a casa e dividir pela metade o produto da 

venda, situação em que o pai sairia do lugar precário em que se encontrava na ocasião. Mais 
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outro conflito resolvido. Estipularam pensão para o garoto e direito de visitação livre para o 

pai. Com vistas a Homologação de Divórcio Consensual, foi ajuizada a ação, tendo sido 

marcada audiência de homologação para o dia 15 de fevereiro de 2011. Frise-se que logo após 

o término da Mediação, a mãe relatou que foi positivo o atendimento feito ao jovem. Além 

disso, relatou a Assistente Social que os assistidos alegaram que o espaço criado para 

discussão (em sentido positivo) atribui segurança para a decisão; que a mãe conversou com o 

filho e que o mesmo está mais tranqüilo, não existindo mais choro! Assim, percebe-se 

claramente a execução do método proposto, verificando-se que houve a criação de um espaço 

de discussão refletida. Ou seja, houve tempo para os sujeitos refletirem sobre as decisões a 

tomar, dando-lhes segurança, tornando-lhes protagonistas do palco do teatro de suas vidas. 

Cresceram! Humanizaram-se ainda mais! Foram inseridos em um contexto amplo de justiça! 

E a pergunta: e os mediadores, onde estavam? Eles não aparecem. Não são os atores 

principais deste enredo. Apenas mediam. Colocam-se entre os sujeitos conflitantes, sem a 

pretensão de resolver um dos problemas que era a separação em si. Importante o destaque 

para o aprendizado proporcionado. Pergunta-se onde um acadêmico do curso de graduação de 

Direito, estagiário do escritório do Núcleo de Prática Jurídica poderia vivenciar tal situação? 

Em que lugar o assistido teria a possibilidade de crescer, amadurecer, decidir e contentar-se 

plenamente com o que decidira? Em uma audiência de tentativa de conciliação, instrução e 

julgamento? 

Conclusões 

1. É fato que, atualmente, não só no Brasil, mas, também, fora dele (Argentina, Portugal, 

Espanha, França, Itália, dentre outros países), que os Meios Alternativos de Solução de 

Conflitos de Interesses, principalmente a Mediação, vêm ganhando espaços, antes não 

ocupado, tendo merecido estudos e pesquisas a respeito. 2. Os Meios Alternativos de Solução 

de Conflitos de Interesses são conhecidos como “Meios Alternativos”, em oposição ao meio 

ou método oficial, que é o modelo jurisdicional, por meio do processo, apesar deste ser bem 

mais recente na história do Direito, se comparado com aqueles. 3. Os Meios Alternativos de 

Solução de Conflitos de Interesses, em especial os Autocompositivos (Conciliação, Mediação 

e Negociação), a despeito das divergências das classificações, podem ser endoprocessual e 

extrajudicial, porém suas utilizações fica na dependência de se verificar a natureza do objeto 

litigioso, bem como o sujeito que integra a relação jurídica material. 4. Os Meios Alternativos 

de Solução de Conflitos de Interesses, quando bem manejados, são excelentes forma de 

realização do acesso à justiça (acesso ordem à jurídica justa), atingindo a verdadeira 

pacificação social, numa verdadeira humanização da justiça. 5. Os resultados, obtidos por 
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meio de dados estatísticos, confirmam a viabilidade e satisfatoriedade da utilização dos Meios 

Alternativos de Solução dos Conflitos de Interesses. O percentual de composição, acordos, é 

bastante elevado, justificando a sua utilização, sem dizer que o conflito de interesses não são 

resolvidos somente no plano jurídico, mas transcendendo dele, porquanto tem a função de 

eliminar, na grande maioria dos casos todo o objeto sociológico do litígio. 6. A análise quanto 

aos resultados do Convênio celebrado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e a 

Faculdade de Direito de Presidente de Prudente – FAPEPE, na utilização da Mediação no 

Núcleo de Prática Jurídica são altamente satisfatórios, porquanto apontam soluções em 

elevado percentual dos casos atendidos e examinados, e o que é mais importante, com 

soluções mais humanistas, que atendem melhor não só os interesses dos próprios sujeitos em 

conflitos de interesses, mas de toda a sociedade e dos órgãos promoventes dessa forma de 

acesso à justiça. 
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OS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS E O PAPEL 

DOS OPERADORES DO DIREITO E DA SOCIEDADE NA BUSCA POR UMA 

SOLUÇÃO À CRISE DE EFETIVIDADE DO PODER JUDICIÁRIO BRASILEIRO 

 

ALTERNATIVE MEANS OF DISPUTE SETTLEMENT AND THE ROLE OF 

OPERATORS OF LAW AND SOCIETY IN THE SEARCH FOR A SOLUTION TO 

THE CRISIS OF BRAZILIAN JUDICIARY EFFECTIVENESS 

 

Fernanda Cristina Koester  

 Vanessa Cirio Uba 

 

RESUMO 

 

A partir do contexto atual em que se encontra o Poder Judiciário Brasileiro e o discurso 
iminente de necessidade de se encontrar meios para solucionar a crise de efetividade e de 
lentidão que caracteriza um processo judicial, surgem os meios alternativos de solução de 
controvérsias. As medidas que já são conhecidas e utilizadas no país são a negociação, a 
mediação, a conciliação e a arbitragem, podendo-se se identificar diversos projetos dos 
Tribunais de Justiça dos Estados e do Conselho Nacional de Justiça, através, por exemplo, do 
projeto “Conciliar é Legal”, que tentam por em prática as medidas alternativas. Porém, como 
qualquer projeto direcionado à solução de problemas do Poder Judiciário, as medidas 
alternativas precisam ser conhecidas a fundo e bem utilizadas para que tenham resultado 
efetivo na pacificação social. Portanto, o presente trabalho visa determinar qual é o papel, e 
como devem se comportar, aqueles que operam com o direito, bem como da sociedade em 
geral, frente a utilização de meios alternativos ao litigioso para a solução de conflitos. Para 
tanto, discorre-se sobre o contexto atual de crise do Judiciário, quais são os meios alternativos 
de solução de controvérsias, seu funcionamento e a forma de aplicação no Direito brasileiro. 
Ao final, tenta-se delimitar qual a função dos profissionais do direito e da sociedade a fim de 
concretizar a solução amigável de um conflito, alcançando-se a pacificação, objetivo 
primordial do Poder Judiciário.  
 
 
Palavras-chave: Crise do Poder Judiciário; Efetividade e Celeridade; Meios Alternativos de 
Solução de Controvérsias; Operadores do Direito; Cultura da Pacificação.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

From the present context that the Brazilian Judiciary is and speech imminent that need to find 
ways to resolve the crisis of effectiveness and featuring a slow judicial process, there are 
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alternative means of dispute settlement. The measures which are already known and used in 
the country are negotiation, mediation, conciliation and arbitration, and we can identify 
several projects of the Justice Courts and the National Council of Justice, through, for 
example, the project "reconciling is Cool", trying to put into practice the alternative measures. 
But like any project aimed at solving problems of the judiciary, alternative measures need to 
be thoroughly known and well used to have resulted in effective social pacification. 
Therefore, this study seeks to determine what function, and how they should behave, who 
operate with the law and society in general, before the use of alternative to litigation for 
resolving conflicts. To this end, talks are on the current context of crisis in the Judiciary, what 
are the alternative means of dispute settlement, its functioning and application form in 
Brazilian law. At the end, we try to define what the function of the legal profession and 
society in order to achieve the amicable settlement of a conflict, reaching the pacification: the 
primary objective of the Judiciary. 
 
Keywords: Crisis in the Judiciary; Promptness and effectiveness; Alternative Means of 
Dispute Resolution; Operators of the law; Culture of Pacification.  
 

 

1 INTRODUÇÃO  

 

Tema recorrente entre os operadores do direito é a tão sonhada e buscada efetividade 

processual. O elevado número de demandas que afloram no Poder Judiciário a cada dia fez 

com que a necessidade de estabelecermos um processo mais rápido e eficaz se tornasse 

imperiosa. 

 O Poder Judiciário já não possui estrutura física e organizacional para suportar as 

demandas judiciais brasileiras e dar-lhes o andamento que necessitam.  

Pode-se dizer que hoje uma das principais características de uma demanda judicial no 

Brasil é a demora do procedimento, decorrente, principalmente, da falta de estrutura do Poder 

Judiciário e também do elevado número de medidas legais e recursos, na maioria das vezes, 

procrastinatórios. A demora não é o único problema enfrentado pelos litigantes, a insatisfação 

com a decisão, após tornar-se definitiva, também se caracteriza como problemática a ser 

enfrentada.  

Na atual situação em que se encontra o Poder Judiciário Brasileiro, a busca pela 

efetividade do processo tornou-se ponto principal para estudarmos e adotarmos os chamados 

“meios alternativos de solução de controvérsias’’, que tentam tirar o foco do processo judicial,  

para adotar uma solução diversa da disputa, mais benéfica e mais rápida para as partes. 
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No decorrer do presente trabalho, vamos tratar das medidas alternativas de resolução 

dos conflitos e da forma como elas devem ser vistas pelos operadores do direito e pela própria 

sociedade que delas se utiliza. 

Nas obras publicadas verificamos que a terminologia utilizada para o tema não é 

unânime, sendo os meios alternativos também chamados de RAC – Resolução Alternativa de 

Conflitos, ADR ou ADRS – Alternative Dispute Resolutions, termo utilizado 

internacionalmente, e em português há a denominação MARCS – meios alternativos de 

resolução de conflitos ou também métodos não adversariais de solução de conflitos. Para 

tornar mais fácil a compreensão dos termos utilizados na pesquisa, adotaremos a terminologia 

“meios alternativos de solução de controvérsias ou conflitos” – MASC quando tratarmos do 

tema, ou seja, abarcando todas as denominações anteriormente citadas.   

Assim, analisaremos a importância da adoção dos meios alternativos no moroso e 

complicado sistema processual civil brasileiro e de que forma estes meios estão sendo 

adotados no Brasil. E, ao final, tentaremos demonstrar como os profissionais do direito e a 

sociedade devem entender e se utilizar das medidas alternativas para a solução de seus 

conflitos.  

 

2 CRISE DO PODER JUDICIÁRIO E TENTATIVAS DE SOLUÇÃO  

 

 

2.1 Inefetividade do atual sistema processual brasileiro  

 

 A maioria dos estudiosos do processo civil brasileiro se depara, constantemente, 

com a inefetividade prática de diversos institutos processuais previstos na legislação em vigor, 

o que leva a consequente estagnação das demandas e a demora1 na efetivação dos direitos dos 

cidadãos. 

 O principal problema não está na letra da lei, que em geral é até adiantada em 

relação ao momento histórico em que está inserida. A principal problemática está na aplicação 

efetiva do texto da lei, problema este decorrente da falta de estrutura física e organizacional 

                                                 
1 Sobre o tempo de tramitação de uma demanda civil no Judiciário Brasileiro, o Diretor do Conselho Arbitral do 
Estado de São Paulo, Cassio Telles Ferreira Netto, nos informa que: “(…) uma demanda judicial atualmente não 

encontra solução, em primeira instância, em menos de dois a três anos. Em segunda instância, a demora chega 

até a dois anos e meio e utilizando-se a parte de todos os meios legais existentes para recorrer, a conclusão do 

conflito não ocorrerá em menos de 12 anos” (grifo é nosso). FERREIRA NETTO, Cássio Telles. Arbitragem 
uma solução jurídica. Revista da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo. v. 
5, n.7, 2001, p. 38.  
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do Poder Judiciário, da imensa quantidade de processos em trâmite e, principalmente, da 

demora na prestação jurisdicional. Para a autora Ana Claudia Pompeu Torezan Andreucci, 

diversos são os motivos pelos quais se pode justificar a demora de um processo judicial no 

Brasil: 

 

As razões de tamanha morosidade são inúmeras, mas pode-se destacar a falta de 
aparelhamento do Poder Judiciário, número insuficiente de juízes, vasta edição de leis 
inconstitucionais e a existência de grande rol de recursos interpostos em caso de 
sucumbência dentro de uma demanda. 2 

 

Além disso, o significativo aumento da população brasileira3 e também a divulgação 

da informação de forma global, entre outros fatores4, acarretaram um consequente aumento 

das demandas judiciais. Segundo Arthur Mendes Lobo “tal aumento não veio acompanhado 

do necessário investimento público em infra-estrutura e agentes públicos em número 

razoável, indispensáveis que são à administração da Justiça’’ 5. Para Ada Pellegrini 

Grinover, a atual crise da Justiça se dá em razão de que: 

 

A morosidade dos processos, seu custo, a burocratização na gestão dos processos, certa 
complicação procedimental; a mentalidade do juiz, que nem sempre lança mão de 
poderes que os códigos lhe atribuem; a falta de informação e de orientação para os 
detentores dos interesses em conflito; as deficiências do patrocínio gratuito; tudo leva a 
obstrução das vias de acesso a justiça e ao distanciamento entre o Judiciário e seus 
usuários. 6 

 

Portanto, tem-se que o Poder Judiciário, tendo em vista o papel que lhe cabe de 

aplicar o direito e promover a pacificação social, necessita de mudanças a serem 

implementadas pelos próprios operadores do direito.  

                                                 
2 ANDREUCCI, Ana Claudia Pompeu Torezan. Súmula vinculante: será este o caminho? Revista dos 
Tribunais. São Paulo. v. 90, n. 787, jul. 2001, p. 36. 
3 Segundo dados do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 1970 éramos aproximadamente 93 
milhões de habitantes, sendo que de acordo com última pesquisa, há hoje no Brasil 183,9 milhões de habitantes 
(dados do IBGE – dezembro de 2007). Desta forma, o Brasil teve um aumento populacional de quase 100% em 
37 anos, o que não foi acompanhado pelo Poder Judiciário. Disponível em 
http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia, acesso em 05 de setembro de 2011. 
4 Para José Palmácio Saraiva, entre os fatores de crescimento das demandas judiciais encontramos ainda a 
expansão industrial; o êxodo rural que leva a favelização das cidades e também a uma crise habitacional; o 
aumento significativo da circulação de veículos nas cidades e estradas; a crise econômico-social que assola o 
país e, por fim, a criação de novos direitos e institutos jurídicos inéditos. SARAIVA, José Palmácio. A solução 
alternativa conciliatória: uma experiência promissora. Ajuris: Revista da Associação dos Juízes do Rio 
Grande do Sul: Porto Alegre. v. 19, n. 55, jul, 1992, p. 260. 
5 LOBO, Arthur Mendes. Breves comentários sobre a regulamentação da súmula vinculante. Revista Síntese 
de Direito Civil e Processual Civil, Porto Alegre, n. 45, jan-fev, 2007, p. 78. 
6 GRINOVER, Ada Pellegrini. Os fundamentos da justiça conciliativa. Revista de Arbitragem e Mediação. 
São Paulo. v. 4, n.14, jul-set, 2007, p. 17. 
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Assim, a solução de um conflito amigavelmente se torna ponto relevante e de 

importante reflexão: quando as partes litigantes solucionam amigavelmente o litígio, retiram 

um processo da estatística já elevada, deixam espaço e tempo para a resolução judicial de um 

conflito que não comporta composição e, principalmente, resolvem seus problemas, saindo 

satisfeitas. 

A partir desta idéia, de grande importância se faz o estudo dos chamados meios 

alternativos de solução de controvérsias e a sua aplicação prática perante o Poder Judiciário e 

a sociedade, já que se apresentam como uma medida possível de solução de um problema de 

forma mais rápida e eficaz para as partes, cumprindo com o interesse de pacificação social.  

 

 

2.2 Meios alternativos na doutrina estrangeira e no Brasil  

 

Primeiramente, cabe-nos fazer uma breve explicação do que se entende por meio 

“alternativo” no contexto do presente estudo. Chama-se alternativo, pois é uma forma de 

solução do problema diversa daquela forma litigiosa amplamente utilizada, qual seja, a de 

recorrer ao Poder Judiciário para solucionar o conflito através de um processo judicial.  

Pode-se dizer que é uma forma “alternativa” já que não se exclui a atuação do Poder 

Judiciário, ou seja, na impossibilidade7 ou na falta de interesse em solucionar o problema 

amigavelmente pelos meios alternativos, nada obsta a procura de solução pela via judicial.   

Vale destacar aqui a advertência que nos faz Roberto Portugal Bacellar a respeito de 

que a mediação “é atividade complementar que não visa a acabar ou competir com as 

atividades do Poder Judiciário, de cuja apreciação não se pode subtrair nenhuma lesão ou 

ameaça de direito, em face do princípio da inafastabilidade” 8.   

A maioria dos países busca soluções diversificadas para a problemática da crise em 

que se encontram os seus Poderes Judiciários. Não é apenas no Brasil que se tem um grande 

número de demandas e uma desproporcionalidade com a estrutura judiciária, principalmente 

em razão de que o fenômeno da globalização, como o próprio nome diz, e também a explosão 

demográfica acontecem em toda a parte do globo. Assim, a deficiência do Judiciário não é 

“privilégio” brasileiro, apesar de que aqui se mostra, talvez, como problema crônico e de 

grandes proporções.  

                                                 
7 Trata-se aqui de “impossibilidade” tendo em vista que alguns tipos de controvérsias não comportam a via 
extrajudicial ou a amigável para solução, sendo que, se for a via judicial a mais adequada, é esta a que deve ser 
utilizada. Neste sentido também se manifesta a autora Fernanda Tartuce em sua obra. TARTUCE. op. cit., p. 98.   
8 BACELLAR. op. cit.,  p. 187.  

11671



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Pode-se dizer que a idéia de se utilizar a mediação e a conciliação para resolver 

conflitos remonta a milhares de anos9, conforme se depreende de diversos trechos da própria 

Bíblia, sendo mecanismos que foram utilizados durante várias etapas de desenvolvimento da 

sociedade. Entretanto, ressurgiu com amplitude nos tempos modernos, principalmente em 

razão de fatores de crise já citados anteriormente.  

Primeiramente, podemos citar as medidas adotadas pelos Estados Unidos no que 

tange a solução alternativa de conflitos, já que em 1926 foi criada a American Arbitration 

Association – AAA – Associação Americana de Arbitragem, uma das primeiras associações 

destinadas aquele fim10. O autor Regis Fernandes de Oliveira ainda cita os seguintes exemplos 

norte americanos voltados a solução alternativa de conflitos: Harvard Negociation Project, 

National Institute for Dispute Resolucion,  Comissioners of Conciliation e American Bar 

Association11.  

Entre os institutos12 adotados pelos Estados Unidos, podemos citar a experiência 

com as Small Claims Courts, as quais serviram de modelo para os nossos Juizados 

Especiais13. Temos ainda os chamados Mini-Trial, Moderated Stettlement Conference, 

Summary Jury Trial, Court-Anexed Arbitrations, todos institutos com procedimentos voltados 

a mediação e a arbitragem. 

Encontramos destaque na doutrina ao sistema de mediação adotado pela Argentina, 

que, assim como ocorre em outros países, teve como um dos motivos para a sua adoção o 

grande número de demandas que se apresentaram perante o Judiciário, como destaca Sergio 

O. Dugo:  

 

El excesso de juicios y la escasez de Tribunales conducen a la búsqueda de métodos que 
de algún modo limiten, tamicen o criben el ingreso de causas al sistema judicial. Em 
este contexto se inscribe la aparición, entre otras instituciones, de la mediación. 14 

 

                                                 
9 FERNANDES Jr., Edson. Mecanismos de resolução alternativa de conflitos como ferramentas de auxílio 
para construção da política judiciária no Brasil. Dissertação apresentada no Programa de pós-graduação da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná, orientadora Cláudia Maria Barbosa, 2008, p. 20.  
10 Ibidem, p. 21. O autor ainda cita os países asiáticos, como o Japão, que possuem a idéia de conciliação já 
incutida culturalmente, Canadá, países europeus como a Inglaterra, Irlanda, Holanda, Alemanha e Franca e dá 
destaque aos meios alternativos adotados pela Austrália e Argentina.  
11 OLIVEIRA, Regis Fernandes de. Mediação: instrumento da pacificação social. Revista dos Tribunais. São 
Paulo. v. 91. n. 799, maio, 2002, p. 89. 
12 LOUREIRO, Luiz Guilherme de Andrade Vieira. A mediação como forma alternativa de solução de 
conflitos. Revista dos Tribunais: São Paulo. v. 87. n. 751, maio. 1998, p. 97.  
13 BACELLAR, op. cit., p. 231 e 237. Sobre a experiência norte americana com as Small Claims Courts, o autor 
nos informa ainda que em 70 a 90 % dos casos tem-se a conciliação.  
14 DUGO, Sérgio O. Solução alternativa de conflitos. Revista CEJ: Brasília. v. 5, n.13, jan-abr, 2001, p. 155.  
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Na tentativa de solucionar as problemáticas judiciais que lhe acometia, a Argentina 

sancionou a Lei 24.573 em 1995 que institui a medição prévia aos procedimentos judiciais, 

estando ainda em vigor e sendo utilizada apenas na cidade de Buenos Aires15. A legislação fez 

previsão de um Registro de Mediadores, sob a responsabilidade do Ministério da Justiça, 

tratou do pagamento de honorários aos mediadores e dispôs que a mediação é procedimento 

obrigatório, o que provocou muitas críticas por parte dos estudiosos, já que a mediação tem 

como base a característica de voluntariedade daqueles que dela participam16.   

Por fim, em Portugal17 tem-se a aplicação da arbitragem de forma ampla, a previsão 

de conciliação facultativa extrajudicial aplicada por advogados antes de iniciar o processo e 

também em caso de conflitos de consumo. Criou-se também o chamado Gabinete de 

mediação familiar, que promove a tentativa de resolução dos problemas de família e 

programas de conciliação para empresas com dificuldades, entre outros institutos.  

Os exemplos anteriormente citados, demonstram a importância que as medidas 

alternativas de solução de controvérsias ganham nos ordenamentos jurídicos mundiais, em 

especial dos países ocidentais, não ficando de fora a experiência brasileira no uso de tais 

soluções.  

 Historicamente, no Brasil já havia previsão de soluções conciliatórias para os 

conflitos desde as Ordenações adotadas de Portugal, que faziam referência as tentativas de 

conciliação prévia e obrigatória em todas as demandas. Fez-se previsão da conciliação na 

Constituição do Império, no Código Comercial, e, finalmente, adotou-se formalmente a 

conciliação no Código de Processo de Civil em 1973 (Lei 5.869/1973) 18.  

 No Código de Processo Civil, com as modificações atuais, temos a previsão de 

conciliação judicial nos artigos 125, inciso IV, 331, § 1º e 447 a 44919. Conforme se 

                                                 
15 Idem. O autor nos informa que este sistema da mediação de conflitos na Argentina é utilizado apenas na 
cidade de Buenos Aires que é maior distrito judicial do país.  
16 Para Sérgio O. Dugo, justificou-se a obrigatoriedade da tentativa de mediação por um tempo com o objetivo 
de “gerar uma cultura de negociação”, tendo em vista a tradição voltada ao “conflito e ao litígio”. DUGO, 
Sérgio O. op. cit., p. 156.  
17 Sobre a arbitragem e conciliação em Portugal ver Carlos Manuel Ferreira da Silva. Arbitragem e conciliação: 
presente e futuro. A situação em Portugal. Revista de Processo. São Paulo. v. 27. n. 107, jul-set, 2002.  
18 SILVA, Benilda de Oliveira. Conciliação. Revista do Curso de Direito da Universidade Federal de 
Uberlândia. Uberlândia. v. 16, n.1/2, dez, 1987, p. 208.  
19 Código de Processo Civil:  
Art. 125. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, competindo-lhe:  
[...] IV - tentar, a qualquer tempo, conciliar as partes. 
Art. 331. Se não ocorrer qualquer das hipóteses previstas nas seções precedentes, e versar a causa sobre direitos 
que admitam transação, o juiz designará audiência preliminar, a realizar-se no prazo de 30 (trinta) dias, para a 
qual serão as partes intimadas a comparecer, podendo fazer-se representar por procurador ou preposto, com 
poderes para transigir.  
§ 1o Obtida a conciliação, será reduzida a termo e homologada por sentença. 
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depreende da leitura do artigo 125, cabe ao juiz tentar a conciliação entre as partes em 

qualquer fase do processo, mas, principalmente em sua fase inicial, Tanto é assim que o artigo 

331 prevê, como medida inicial na fase instrutória, quando cabível, que o juiz proporcione a 

tentativa de conciliação das partes.  

 A conciliação também deve ser tentada pelo juiz antes da audiência instrutória, 

conforme prevê o artigo 447 do Código de Processo Civil. Verifica-se que a legislação 

processual civil privilegia a conciliação como meio de solução pacífica do conflito, trazendo 

esta possibilidade em qualquer fase processual. O que se vê aqui não é apenas o benefício que 

se apresenta ao juiz de eliminar um processo da estatística já elevada, mas sim, o benefício às 

partes já que solucionam seu problema amigavelmente e satisfatoriamente e, o principal, em 

tempo reduzido. 

Verifica-se a adoção da conciliação e da arbitragem no procedimento adotado pelos 

Juizados Especiais instituídos pela Lei 9.099/1995, em seus artigos 21 e 2420. Nos processos 

nos Juizados Especiais prioriza-se a tentativa de conciliação em todas as demandas, inclusive 

nas execuções, proporcionando as partes que solucionem seu conflito amigavelmente. Além 

disso, o procedimento também prevê a possibilidade de instauração de juízo arbitral para a 

solução do litígio. 

A arbitragem foi regulamentada no ordenamento jurídico brasileiro através da Lei 

9.307/1996, que dispõe sobre a convenção arbitral, o procedimento arbitral, sobre os árbitros, 

a sentença, entre outros assuntos.  

O instituto da mediação judicial ainda não tem previsão legal em nosso ordenamento 

jurídico, porém a mediação extrajudicial vem sendo adotada em algumas experiências pelo 

Brasil.  

Há um projeto de Lei em tramitação na Câmara dos Deputados que foi inicialmente 

apresentado pela Deputada Zulaiê Cobra Ribeiro (Projeto de Lei 4827/1998; PLC 94/2002) e, 

posteriormente, foi apresentado projeto substitutivo pelo Instituto Brasileiro de Direito 

                                                                                                                                                         
Art. 447. Quando o litígio versar sobre direitos patrimoniais de caráter privado, o juiz, de ofício, determinará o 
comparecimento das partes ao início da audiência de instrução e julgamento. 
Parágrafo único. Em causas relativas à família, terá lugar igualmente a conciliação, nos casos e para os fins em 
que a lei consente a transação. 
Art. 448. Antes de iniciar a instrução, o juiz tentará conciliar as partes. Chegando a acordo, o juiz mandará tomá-
lo por termo. 
Art. 449. O termo de conciliação, assinado pelas partes e homologado pelo juiz, terá valor de sentença. 
20 Lei 9.099/1995:  
Art. 21. Aberta a sessão, o Juiz togado ou leigo esclarecerá as partes presentes sobre as vantagens da conciliação, 
mostrando-lhes os riscos e as conseqüências do litígio, especialmente quanto ao disposto no § 3º do art. 3º desta 
Lei. 
Art. 24. Não obtida a conciliação, as partes poderão optar, de comum acordo, pelo juízo arbitral, na forma 
prevista nesta Lei.  
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Processual em conjunto com a Escola Nacional da Magistratura e a Deputada Zulaiê Cobra. O 

projeto tem por finalidade regulamentar as mediações judiciais e extrajudiciais no Brasil.   

Os exemplos anteriormente citados demonstram o caminho que está sendo seguido 

no sentido de adotar a resolução alternativa de conflitos no sistema jurídico brasileiro. 

Entretanto, ainda resta muito estudo e trabalho a ser desenvolvido para tornar estas medidas 

eficientes na prática.  E, ainda, levando-se em consideração a situação de nossa sociedade 

como um todo, entre eles está a demonstração de como deve se comportar o operador do 

direito e as partes frente à possibilidade de solucionar a divergência de forma amigável ou 

alternativa. 

 

 

3 MODALIDADES DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA DE CONTROVÉRSIAS 

 

3.1 Negociação   

 

A negociação pode ser tratada como uma das formas de resolução dos conflitos, na 

maioria das vezes, sem a participação do Poder Judiciário e que permite aos envolvidos uma 

resolução rápida e benéfica da controvérsia.  

Definindo negociação, o autor Regis Fernandes de Oliveira afirma que “a negociação 

é, pois, um procedimento através do qual, pela livre interação dos interessados, discute-se a 

controvérsia, chegando-se a um consenso” 21. Desta forma, há negociação em grande parte 

das relações humanas22, principalmente no âmbito comercial, mas também está presente nas 

relações familiares, por exemplo.  

Entre as formas de solução alternativa, podemos dizer que a negociação é a mais 

benéfica, isso porque os envolvidos, na grande maioria das vezes, não se utilizam do 

aconselhamento de um terceiro na busca da solução, são eles próprios em seu âmbito 

particular que tentam resolver o problema e melhorar a relação que possuem. Além disso, é a 

primeira forma de tentativa de solução do conflito e também a primeira que deve ser tentada 

no particularmente entre os envolvidos, o que acaba por promover a chamada “cultura da 

pacificação”. 

                                                 
21 OLIVEIRA. op. cit., p. 90.  
22 Para Fisher e Ury, “a palavra negociação é um fato da vida; é um instrumento básico da existência. Quer seja 
em família, nos negócios ou como cidadãos, as pessoas tomam decisões através da negociação. Apesar do fato 
de que a negociação acontece todos os dias, não é tarefa fácil praticá-la eficientemente”. FISHER, R.; URY, W. 
Getting to Yes. Arrow Bussiness Book, London, 1997, p. 13, apud, KEPPEN, op.cit., p. 81.  
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 Na negociação, a intervenção do terceiro no conflito é mínima, mas pode existir 

quando os envolvidos não conseguem se entender sem esta ajuda. Sobre a negociação e suas 

formas dispõe Roberto Portugal Bacellar: 

 

(...) a negociação é estabelecida diretamente entre os interessados na resolução da 
controvérsia (negociação direta), mas pode, excepcionalmente, contar com o auxílio de 
terceiro (negociação assistida). Resta clara a idéia de que, em um primeiro momento, 
as pessoas devem aprender a negociar soluções diretamente; inviável a negociação 
direta, entra em cena um terceiro neutral, pacificador, que auxiliará a conversação entre 
os divergentes. (grifo é nosso) 23  

 

 Importante destacar que as características da negociação, como, por exemplo, a 

conversa entre os envolvidos, a harmonização da relação e a busca pacífica pela solução, 

estão presentes em todas as formas de resolução de conflitos que veremos adiante, como na 

conciliação e também na mediação.  

 Assim, podemos então concluir que a negociação está presente em grande parte das 

relações humanas conflituosas e que a tentativa de negociar a solução do conflito deve ser 

tentada em todas as demais formas de resolução alternativa, tendo em vista que a solução 

pacífica do conflito já se mostra muito benéfica. E, ainda, se esta solução for alcançada 

livremente pelos envolvidos, e nos termos que melhor lhes agradem, sem a intervenção direta 

de terceiros, ela é melhor ainda.   

 O autor André Gomma de Azevedo nos informa algumas técnicas de negociação a 

serem utilizadas pelos envolvidos, mas que entendemos que devem também ser utilizadas 

pelos terceiros que intermediam a resolução do conflito, ou seja, cabível de igual forma na 

conciliação, na mediação e arbitragem, quais sejam: separação das pessoas do problema a ser 

solucionado; concentração nos interesses24 e não na posição de cada um; tentar buscar opções 

em que ambos os envolvidos saiam ganhando; utilizar-se de critérios objetivos para solução 

da controvérsia, deixando de lado a subjetividade atribuída pelo envolvido (como, por 

exemplo, valor subjetivo que a pessoa atribui a um bem) e tentar conhecer qual é a melhor 

alternativa para o acordo que se quer obter 25.   

                                                 
23  BACELLAR, op.cit., p. 171.  
24 Ainda sobre o tema, afirma Áureo Simões Junior: “A negociação “baseada em interesses” tenta alcançar 

soluções que atendam os interesses de todas as partes. A presunção da negociação baseada nos interesses é de 

que vários dos interesses ou motivações estão abaixo da linha das posições das partes. A meta da abordagem 

baseada nos interesses está em satisfazer todos os interesses, do que barganhar. Este estilo de negociação 

também pode ser chamado de negociação “ganha-ganha”. Algumas abordagens de negociações usam a teoria 

dos jogos, incluindo abordagens as quais usam estratégias combinando cooperação e competição”. Disponível 
em http://www.abrame.com.br/conteudo.php?id=43, acesso em 02 de outubro de 2009.  
25 AZEVEDO, op. cit., p. 19-22. No mesmo sentido, mas ao tratar da mediação, a autora Lilia Maia de Morais 
Sales, nos informa as seguintes idéias que devemos ter em mente ao tentar mediar os envolvidos em um conflito: 
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 Ainda sobre a negociação, deve-se levar em conta também as atribuições do 

negociador, que deverá possuir o chamado “poder de negociação” que “envolve uma 

compreensão e estratégias do negociador no uso de vários recursos com poder para ativar uma 

negociada meta barganhada” 26. 

 

3.2 Mediação  

 

 O termo mediação na língua portuguesa tem a seguinte definição: “Intervenção com 

que se busca produzir um acordo; processo pacífico de acerto de conflitos, cuja solução é 

sugerida, não imposta às partes” 27.  

 Para o autor Regis Fernandes de Oliveira, nas palavras de Jacqueline Mourret, a 

mediação “é um estado de espírito, que transforma em esperança o que era desespero, em 

recomeço o que parecia fim” 28.   

 A mediação pode então ser definida como uma forma de tentativa para solucionar um 

conflito entre os envolvidos através da ajuda de um terceiro, que não tem poder e nem 

competência para decidir, mas encaminha-os para que eles próprios conheçam a origem da 

controvérsia e a melhor forma de solucioná-la, já visando a harmonização da relação para o 

futuro. Neste sentido também é a seguinte definição: 

 

A Mediação se caracteriza por ser um processo voluntário, no qual um 
terceiro imparcial (o mediador) ajuda as partes a resolverem a disputa ou planificar uma 
transação, mas não tem poder para impor soluções. O processo é desenvolvido frente a 
frente, oralmente, e em pouco tempo pode-se ter um amplo conhecimento das questões 
envolvidas e dar-se consciência do que se fazer para se chegar a uma auto composição 
eficaz e pacífica e principalmente prevenir conflitos. 29 

 

 A mediação tem bons resultados e deve ser privilegiada principalmente nas relações 

sociais conflituosas que continuarão a existir mesmo após a solução da disputa como, por 

exemplo, nas relações familiares.  

                                                                                                                                                         
entender que o conflito é inerente as relações humanas; conseguir delimitar quais são os conflitos aparentes e os 
reais; eliminar a idéia do “perde-ganha” e passar para o “ganha-ganha”; esquecer a competição e entendê-la 
como cooperação; passar do individual ao coletivo e esquecer a busca por um culpado, mas sim, delimitar a 
responsabilidade cabível a cada um no conflito. SALES, op. cit., p. 25-30.  
26 Disponível em: http://www.abrame.com.br/conteudo.php?id=43, acesso em 01 de outubro de 2011.  
27 MEDIACAO. Novo Aurélio Século XXI: o dicionário da Língua Portuguesa. 3º ed. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 1999, p. 1305.   
28 OLIVEIRA, op. cit., p. 89.   
29 Áureo Simões Júnior Presidente da Abrame - Associação Brasileira de Árbitros e Mediadores. Disponível em 
http://www.abrame.com.br/noticia.php?id=32, acesso em 30 de setembro de 2011.   
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 Desta forma, o principal objetivo de mediar os envolvidos é sim resolver aquele 

problema imediato, mas é também propiciar que os envolvidos conheçam o real motivo de sua 

controvérsia e que estabeleçam uma solução que poderá ser também utilizada no futuro.  

 Pode-se afirmar, portanto, que o mediador terá o papel de incitar os envolvidos para 

que saibam o motivo pelo qual estão brigando e que eles mesmos, através de perguntas e 

respostas sobre sua relação, possam chegar a melhor solução que lhes é visível.  

  A palavra chave da mediação é a comunicação, comunicação esta que deve se dar 

inicialmente entre os envolvidos e, caso ela não ocorra naturalmente no início da conversa, 

deverá ser iniciada pelo mediador que, com técnicas específicas, fará com que os envolvidos 

tentem se comunicar sobre seus problemas. Neste sentido, acertadamente, se manifesta Lília 

Maia de Moraes Sales:  

 
A solução de conflitos, por meio da facilitação do diálogo, configura-se no objetivo 
mais evidente da mediação. O diálogo, que é o caminho a ser seguido para se alcançar 
essa solução, deve ter como fundamentos a visão positiva do conflito, a cooperação 
entre as partes e a participação do mediador como facilitador dessa comunicação. Nessa 
perspectiva pode-se asseverar, inclusive, que, ao conseguir facilitar um diálogo, já se 
pode considerar uma mediação exitosa, mesmo que no momento imediato do diálogo as 
partes não cheguem a uma solução.  30 

 

 A partir da conceituação acima disposta, pode-se afirmar que diferentemente do que 

ocorre na conciliação, por exemplo, na mediação busca-se harmonizar a relação em conflito 

para que ela não mais ocorra, sendo que o objetivo principal não é solucionar a disputa 

imediata que se apresenta, ou seja, não é fechar o acordo, mas sim criar uma relação pacífica. 

Sobre a questão ensina Lília Maia de Morais Sales: 

 

A mediação possui vários objetivos, dentre os quais se destacam a solução dos conflitos 
(boa administração do conflito), a prevenção da má administração de conflitos, a 
inclusão social (conscientização de direitos, acesso à justiça) e a paz social.  (grifo 
original) 31 

 

 Atualmente, no Brasil, está em tramitação um Projeto de Lei para regular a atividade 

da medição na solução de conflitos, conforme já fizemos referência anteriormente. Em seu 

artigo primeiro, o referido Projeto trás a seguinte definição do que é a mediação: 

 

                                                 
30 SALES, op. cit., p. 34-35. Ainda sobre a comunicação na mediação afirma José Eduardo Elias Romão: “O 

procedimento da mediação propicia o desenvolvimento de um processo comunicativo pelo qual se dá, por um 

lado, a resolução de problemas e, por outro, a aplicação de um Direito efetivamente válido”. ROMÃO, José 
Eduardo Elias. A mediação como procedimento de realização de justiça no âmbito do Estado Democrático 
de Direito. Revista dos Juizados Especiais. Brasília. v. 5, n. 11, jul-dez, 2001, p. 40.  
31 SALES, op. cit., p. 33-34.  
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Art. 1º. Para os fins desta lei, mediação é a atividade técnica exercida por terceira 
pessoa que, escolhida ou aceita pelas partes interessadas, as escuta e as orienta com o 
propósito de lhes permitir que, de modo consensual, previnam ou solucionem conflitos. 

 

 O Projeto define de forma acertada a mediação e seu objetivo principal que é o da 

pacificação social. Entretanto, critica-se aqui a referência contida no artigo 6º ao tratar a 

mediação no âmbito do processo judicial, como procedimento obrigatório, salvo algumas 

exceções, definindo-a como mediação incidental nos processos de conhecimento.  

 Tendo em vista a premissa básica que nos meios de solução alternativa de conflitos 

não há como impor o procedimento as partes, sob pena de não se obter nenhum resultado 

efetivo, temos que a redação dada ao artigo 6º não mereça permanecer em eventual aprovação 

futura do projeto. Isso porque, a cultura da solução pacífica do conflito ainda não está inserida 

na sociedade brasileira, sendo que talvez, após algum período de adaptação e conscientização 

de todos aqueles que possam estar envolvidos em um conflito (partes, advogados, juízes, etc.), 

seria possível instituir o procedimento da mediação como fase processual a ser seguida. 

 A obrigatoriedade do procedimento acabaria tendo o mesmo destino da audiência de 

conciliação prevista no Código de Processo Civil em seu artigo 331, em que, na maioria dos 

casos, as partes comparecem, quando não só os seus advogados, para cumprir protocolo e 

informar ao juiz que não tem interesse em conciliar, caindo por terra a busca por um processo 

mais célere.  

  Desta forma, a mediação, assim como os outros instrumentos de solução alternativa de 

conflitos devem ser vistos como meios complementares ao poder jurisdicional do Estado, e 

não como meios substitutivos, sendo que em procedimentos em que não se mostra cabível a 

mediação, ela não deverá ser imposta as partes. 

 

3.3 Conciliação  

 

 A conciliação é uma das formas de solução de conflitos que possibilita uma resposta 

mais rápida e pacífica ao problema apresentado pelo envolvidos. Conforme já explicitado 

anteriormente, a conciliação, como as demais medidas alternativas, permite por fim a 

demanda judicial, saindo as partes satisfeitas, pois resolvem seu conflito amigavelmente, 

como afirma Ricardo Bastos Machado: 

 
Como o próprio nome sugere, a conciliação tem por objetivo conciliar as partes visando 
por fim a lide através da composição pacífica do litígio. Por conseguinte, contribui para 
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aliviar o exercício da função jurisdicional, diminuindo consideravelmente o acúmulo de 
pendências judiciais. 32 

 

Assim como nos demais meios de solução alternativa do conflito, na conciliação 

também há um terceiro que auxilia as partes na solução amigável do problema, sendo de 

difícil constatação as diferenças entre os procedimentos de mediação e de conciliação, já que 

muito próximos um do outro. Neste sentido a autora Lilia Maia de Morais Sales nos informa 

que: 

 

A conciliação é um meio se solução de conflitos em que as pessoas buscam sanar 
divergências com o auxilio de um terceiro, o qual recebe a denominação de conciliador. 
A conciliação em muito se assemelha a mediação. A diferença fundamental está na 
forma de condução do diálogo entre as partes. 33 
 

 Pode-se diferenciar a conciliação em razão do papel atribuído ao conciliador, que 

difere um pouco daquele atribuído ao mediador, e também em relação ao tipo de controvérsia 

que cada um dos meios deve ser aplicado.  

 Quanto ao papel do conciliador em relação ao do mediador podemos afirmar que “na 

conciliação, o terceiro – conciliador – interfere na discussão entre as pessoas sugerindo e 

propondo soluções para o conflito” 34, enquanto que na mediação, ao mediador cabe estimular 

a conversa entre os envolvidos, para que eles procurem a melhor solução ao seu problema a 

curto e longo prazo.  

 Em relação ao tipo de controvérsia com a qual se está lidando, pode-se dizer que a 

conciliação se mostra mais adequada para situações em que “não existe relacionamento 

passado ou contínuo entre as partes” 35, ou seja, é indicada para os casos em que não há 

vínculo afetivo ou emocional entre os envolvidos. Assim, a conciliação tem lugar, por 

exemplo, em demandas referentes a acidente de veículos e controvérsias relacionadas ao 

consumo.  

 A partir desta diferenciação, tem-se que a conciliação possibilita a solução de conflitos 

de menor complexidade, em que não há uma prévia e sentimental relação entre os envolvidos, 

e que permite ao conciliador intervir apresentando possíveis soluções, com a finalidade de 

acabar como litígio e conciliar as partes. Neste sentido o Tribunal de Justiça do Paraná 

acertadamente trata da conciliação da seguinte forma:  

 

                                                 
32 MACHADO, op. cit., p. 159.  
33 SALES, op. cit., p. 42.  
34 SALES, op. cit., p. 43. 
35 BRAGA NETO, op. cit.,  p. 87.  
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A conciliação é a forma preferida de resolução de conflitos no nosso sistema processual 
porque ela é a melhor das duas: é mais rápida, mas barata, mais eficaz e pacifica muito 
mais. E nela não há risco de injustiça, na medida em que são as próprias partes que, 
mediadas e auxiliadas pelo juiz/conciliador, encontram a solução para o conflito de 
interesses. Nela não há perdedor. 36 

 

A conciliação tem lugar judicialmente e também extrajudicialmente, sendo que neste 

último caso podemos citar a conciliação tentada nas comissões de conciliação prévia em se 

tratando de questões trabalhistas e a tentativa de conciliação prevista na Lei de Arbitragem.    

A conciliação judicial, como já demonstrado no capítulo anterior, tem previsão 

extensa em nosso ordenamento jurídico e se mostra como um instituto já a muito previsto no 

Brasil.  

Nas legislações em vigor, a conciliação é tida como a primeira forma que o juiz deve 

se utilizar para tentar por fim a demanda e resolver o conflito dos envolvidos.   

 A conciliação possui lugar de destaque no procedimento específico dos Juizados 

Especiais, conforme determina a Lei 9.099/1995 e também aos Juizados Especiais Federais a 

partir da Lei 10.259/2001. Conforme prevê a legislação em vigor, a audiência de conciliação é 

designada na maioria das demandas que são propostas perante os Juizados, sendo de grande 

importância a tentativa de solução pacífica do conflito.  

Nos Juizados Especiais, muitas vezes, a sessões de conciliação são dirigidas por 

conciliadores que são profissionais de todas as áreas, e não apenas do direito, o que, por 

vezes, facilita o acordo. A tentativa de conciliação é privilegiada durante todo o 

procedimento, cabendo também ao juiz de direito e ao juiz leigo, quando forem presidir a 

audiência de instrução, propor novamente as partes a tentativa de conciliação.  

A conciliação também é privilegiada através do projeto “Conciliar é Legal” 37 do 

Conselho Nacional de Justiça, que promove a conciliação em todos os âmbitos do Poder 

Judiciário, tentando primeiramente desafogar os órgãos jurisdicionais, tentando a conciliação 

nos processos já em andamento, visando também a conscientização dos benefícios trazidos 

pela conciliação e a necessidade de planejamento e implementação em todos os tribunais. 

Sobre o Movimento tem-se que: 

 

(...) o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) decidiu encampar este empreendimento, 
sugerido pelos próprios juízes e segmentos da sociedade, e lançou o "Movimento pela 

                                                 
36 Secretaria de conciliação - Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, disponível em 
http://portal.tjpr.jus.br/web/conciliacao, acesso em 07 de setembro de 2011.  
37 Cabe destacar aqui os números relativos ao Projeto: das demandas submetidas a conciliação em 2006, 55,29% 
resultaram em acordo, em 2007 este numero foi de 42,4% e em 2008 44,3%. Dados disponíveis em 
http://www.conciliar.cnj.gov.br/cms , acesso em 14 de setembro de 2011. 
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Conciliação", sob o slogan "Conciliar é legal" [...]. Os objetivos do Movimento são 
estimular o Judiciário a oferecer os serviços de conciliação e incentivar as populações a 
fazerem uso destes mecanismos. A atividade será desenvolvida por meio de 
conciliadores voluntários, criteriosamente selecionados junto às próprias comunidades. 
Eles atuarão tanto junto às unidades judiciais quanto nos bairros populosos, vilas e 
distritos distantes, municípios que não sejam sede de jurisdição, sob a fiscalização, 
acompanhamento e supervisão do Judiciário, do Ministério Público e da Ordem dos 
Advogados do Brasil. 38 

 

Desta forma, a conciliação no âmbito no processo judicial já esta regulada por 

previsões legais, faltando apenas que os juízes tomem conta desta possibilidade e dela se 

utilizem, desde que preparados para exercer a função da conciliação. Pode-se dizer que, por 

vezes, a conciliação não é bem vista ou utilizada pelos magistrados em razão de tomar espaço 

na pauta já excessivamente cheia e também porque o índice de acordos tende a ser muito 

baixo quando o conciliador e as partes não estão preparados para o ato da conciliação. 

Vale lembrar aqui a importância de se ter conciliadores bem treinados para auxiliar 39 

o juiz na tentativa de conciliar as partes, tendo em vista que, existindo bons conciliadores e 

em número razoável, possibilitar-se-ia ao juiz a diminuição de audiências em sua pauta e, 

caso haja a possibilidade de acordo, um processo a menos para levar a julgamento.  

Portanto, deve-se incentivar a idéia da resolução alternativa do conflito através da 

conciliação ou por outro meio, ensinando aos envolvidos, primeiramente, o que são estes 

meios, para depois explicar-lhes quais os benefícios que deles decorrem, bem como a melhor 

forma de aplicação.  

 

3.4 Arbitragem 

 

 A arbitragem no Brasil tem previsão e regulamentação dada pela Lei 9.307/1996. Nas 

palavras de Roberto Portugal Bacellar “trata-se de lei muito moderna e avançada, que, se bem 

aplicada, trará resultados na solução extrajudicial das controvérsias” 40.   

 A opção pela arbitragem cumpre com as mesmas funções precípuas das demais formas 

de solução alternativa de conflitos já citadas como a celeridade do procedimento e a 

pacificação do conflito entre os envolvidos. 
                                                 
38 Projeto “Conciliar é legal” - Juíza Mariella Nogueira e Desembargador Marco Aurélio Buzzi. Os autores são 
membros da Comissão Executiva do Movimento Pela Conciliação. Ainda sobre o assunto, destacam que: “Entre 

as virtudes do "Movimento pela Conciliação", podemos destacar o fato de que não se necessita de vultosos 

gastos nem de providências complicadas para sua implementação. Não precisamos de novos prédios, nem de 

contratações onerosas, criação de cargos ou carreiras. A idéia é simples e de baixo custo”. Disponível em 
http://www.cnj.jus.br, acesso em 14 de setembro de 2011. 
39 O artigo 277, § 1º do Código de Processo Civil prevê que o juiz, no procedimento sumário, poderá ser 
auxiliado por conciliadores.  
40 BACELLAR, op. cit., p. 180.  
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  Necessário se faz que a arbitragem, com os demais meios de solução alternativa, seja 

conhecida pela sociedade já que a “cultura brasileira parece ter certo preconceito em relação à 

arbitragem privada, pela preferência a solução jurisdicional. Há poucas informações e 

preconceitos em relação à arbitragem [...]. É no fundo uma questão cultural” 41.   

 Pode-se dizer que a escolha pela resolução da controvérsia através da arbitragem, 

assim como ocorre na “solução” através da sentença judicial, não vai agradar ambas as partes. 

Isso porque, a sentença arbitral, via de regra, vai determinar a parte que deverá cumprir com 

determinada obrigação, seja de pagar, fazer, não fazer, etc.  

 Entretanto, ao contrário do âmbito judicial, na arbitragem os envolvidos optam pelo 

procedimento, ou seja, estão submetendo o seu conflito ao árbitro porque escolheram assim. 

Já possuem conhecimento de que a sentença será desfavorável a algum deles, mas, ao recebê-

la tem uma chance muito maior de concordar com ela do que se a decisão fosse judicial, tanto 

que a decisão é irrecorrível e os envolvidos têm conhecimento disto. No mesmo sentido temos 

que: 

 

(...) pelo próprio fato de as partes conseguirem transacionar quanto a sujeição à 
arbitragem, fica demonstrada uma maior suscetibilidade para a composição, sendo esta 
alcançada como melhor solução para ambas – caráter mais amigável. [...] A diferença 
fundamental da arbitragem é que, por submeter o litígio a um terceiro julgador, 
livremente escolhido pelas partes, acaba por ensejar maior credibilidade, sendo então, 
maior sua predisposição em aceitar, como justa, a sua resolução dada pelo árbitro. 42 

 

 A maior aceitação da decisão também se dá pelo fato de que os envolvidos elegem 

conjuntamente o árbitro que vai analisar seu conflito e possuem maior liberdade em todo o 

procedimento, seja em razão de forma, da escolha de data para reunião, do sigilo, etc.  

 A Lei dos Juizados Especiais, 9.099/1995, em seu artigo 24, trouxe o que Luiz 

Fernando Tomasi Keppen e Nadia Bevilaqua Martins denominaram de “arbitragem anexa ao 

tribunal” 43, ou seja, arbitragem que ocorre dentro de um processo judicial que já se iniciou, 

onde as partes concordam com a eleição de um árbitro, a ser escolhido entre os juízes leigos, 

para julgar a disputa, sendo que a decisão também será irrecorrível.   

 Esta forma de arbitragem prevista no âmbito judicial é de grande valia para o atual 

sistema dos Juizados Especiais, que pelo procedimento simplificado e sem custas, já se 

encontra saturado, sendo que os processos, que deveriam tramitar mais rapidamente, estão 

demorando quase o mesmo tempo que o juízo comum.  Entretanto, necessária se faz a 
                                                 
41 BARROS JÚNIOR, Cassio de Mesquita. Situação atual do juízo arbitral. Revista Jurídica da Universidade 
de Cuiabá. Cuiabá. v.4, n.2, jul-dez, 2002, p. 20.  
42  FERNANDES JR., op. cit., p. 52.   
43 KEPPEN, op. cit., p. 98. 
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preparação dos conciliadores e os funcionários dos Juizados no sentido de auxiliar as partes 

na escolha do juízo arbitral, demonstrando o que é, os benefícios e o procedimento a ser 

seguido.  

 Certo é: para que a arbitragem no âmbito judicial funcione, também é necessário o 

fornecimento de estrutura física e de maior número de juízes leigos, até mesmo privilegiando 

profissionais experientes em determinadas áreas de atuação, sob pena de o procedimento 

arbitral demorar o mesmo tempo que o judicial e não surtir o efeito desejado, tendo em vista, 

principalmente, que as partes já iniciaram um procedimento judicial, ou seja, provavelmente 

não conseguiram resolver o conflito amigavelmente. 

 

 

4 O PAPEL DOS OPERADORES DO DIREITO E DA SOCIEDADE FRENTE AS 

MEDIDAS ALTERNATIVAS DE SOLUÇÃO DE CONTROVERSIAS  E A 

MUDANÇA DE MENTALIDADE  

 

Deve-se trabalhar a resolução alternativa e inseri-la no pensamento e no exercício 

diário daqueles que operam com o direito. Assim, cabe aos juízes, promotores e advogados, 

primeiro aprender e compreender o que são os meios alternativos e como eles devem ser 

utilizados. A partir daí, estes mesmos operadores terão a possibilidade de “ensinar” aos 

cidadãos os benefícios de uma solução amigável dos conflitos para ele cidadão e para a 

sociedade como um todo.    

Pelo que foi dito surgem as seguintes questões: como devem agir, respectivamente, o 

juiz, o conciliador e o mediador? Qual o papel do advogado quando se depara com a atuação 

em favor de seu cliente e a busca pelo acordo? E como devem os interessados se comportar 

frente à possibilidade de solução pacífica de um conflito? 

O posicionamento de todos os operadores do direito e da sociedade deve ser 

analisado e repensado quando se fala em solução alternativa de conflito, tendo em vista que, 

por vezes, um acordo só é possível se ambas as partes cederem em parte de seus interesses, já 

que não há acordo sem concessões recíprocas, sendo que se mostra necessário também que os 

envolvidos conheçam o seu problema e saibam o que podem fazer individualmente para 

solucioná-lo.  

A autora Fátima Nancy Andrighi, prefaciando a obra ‘’Mediação de Conflitos: 

Família, Escola e Comunidade’’ da autora Lília Maia de Moraes Sales, nos ensina que ‘’o 

litígio, invariavelmente, é dor, sofrimento, emoção negativa, perda, ressentimento. Exige, por 
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isso mesmo, outra forma de tratamento representado pela mediação’’ 44. Desta forma, ponto 

crucial é a análise de que se faz necessária a mudança de postura das partes envolvidas, sendo 

que:  

(...) as partes podem sair de suas posições antagônicas, onde cada qual se preocupa em 
defender seus próprios interesses, em conflito de posições, para analisarem lado a lado, 
em espírito de cooperação e não de competição, a divergência, abrindo, assim, o ângulo 
de visão, do individual para o coletivo. 45 
 

A percepção de qual é o papel dos operadores do direito e da sociedade, em especial 

o papel dos litigantes em conflito, torna eficaz a solução alternativa do problema. O autor 

André Gomma de Azevedo, nos informa serem os seguintes objetivos, entre outros, que os 

operadores do Direito devem se ocupar ao se adotar meios pacíficos de solução de conflitos: 

 

1) preocupar-se também com a litigiosidade remanescente – aquela que persiste entre 
as partes, após o término de um processo de composição de conflitos, em razão da 
existência de conflitos de interesses que não foram tratados no processo judicial [...] 2) 
voltar-se, em atenção ao princípio do empoderamento, a um modelo preventivo de 
conflitos na medida em que capacita as partes a melhor comporem-nos, educando-as 
com técnicas de negociação e mediação; e 3) dirigir-se como instrumento de pacificação 
social com vistas a maior humanização do conflito (...).46 

 

 Assim, deixar de lado um modelo processual clássico requer sim a preparação 

daqueles que vão trabalhar com esta nova sistemática para solucionar o conflito, ou seja, 

requer a mudança da mentalidade dos operadores do direito de acordo com a nova realidade 

que se apresenta. Neste sentido, pode-se afirmar que: 

 
(...) na medida em que o sistema processual afasta-se desse antigo paradigma e propõe 
novos “conjuntos de suposições sobre a realidade” ou modelos processuais informados 
por uma visão instrumental orientada por escopos sociais, políticos e jurídicos, mostra-
se patente a necessidade de adequação de operadores do sistema processual 
(ontologicamente, um paradigma) para possibilitar suas efetivas inserções no novo 
modelo. Cria-se, portanto, nova estrutura que busca afastar os fenômenos em 
desarmonia do sistema processual e capacitam-se os operadores dentro desse novo 
modelo. (grifo é nosso) 47 

   

  Verifica-se que introdução de meios alternativos para solucionar controvérsias no 

âmbito jurídico de nada adianta se aqueles que trabalharão com estes meios não estiverem 

preparados para tal. Portanto, imperioso se faz que o profissional do direito (juízes, 

advogados, promotores, auxiliares da justiça, conciliadores, mediadores, árbitros, etc) tenha 
                                                 
44 SALES, Lília Maia de Morais. op. cit, p. 12. 
45 Idem.  
46 AZEVEDO, André Gomma de. Perspectivas deontológicas do exercício profissional da Magistratura: 
apontamentos sobre a administração de processos autocompositivos. Revista CEJ. Brasília. v. 8, n.24, jan-
mar, 2004, p. 20. 
47 AZEVEDO, op. cit., p. 14.   
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conhecimento do que são os meios alternativos, qual o seu objetivo, a forma de sua aplicação, 

bem como as técnicas que podem ser utilizadas. Só assim ele poderá passar aos envolvidos na 

controvérsia (sociedade) os benefícios da solução pacífica.  

  A todos os profissionais do direito e demais auxiliares da justiça cabe, portanto, 

“descortinar o amanhã, com prudência, humildade, sabedoria e bem-querer, tudo em favor de 

pontuar a credibilidade da Justiça, substantivo imperfeito” 48.  

  Conhecer os meios alternativos e a sua forma de aplicação também é de grande 

importância para que o acordo entre as partes ocorra e seja satisfativo para ambas. Neste 

sentido se manifesta André Gomma de Azevedo: 

 

Criou-se a necessidade de promotores, procuradores e advogados que compreendam o 
modelo não adversarial e belicoso da negociação – modelo esse em que uma proposta 
(ou exigência) apresentada de maneira agressiva pode significar o fim da um processo 
de negociação e no qual um diálogo cooperativo em que se ressaltam ganhos para 
ambas as partes poderem efetivar o processo per si. 

49
 

  

  Assim como os operadores do direito devem estar preparados para tal atividade de 

solução pacífica, a sociedade também deve conhecê-la para então poder aceitá-la e aplicá-la 

na solução dos conflitos, sendo que adotando estes meios citados de resolução alternativa “a 

atual cultura da sentença será, com toda certeza, paulatinamente substituída pela cultura da 

pacificação” 50.  

  O envolvimento da sociedade, seja através dos auxiliares da justiça ou dos envolvidos 

em processo judicial, possibilita a concretização da democracia e devolve credibilidade ao 

Poder Judiciário, sendo que: 

 

(...) para que a distribuição de justiça seja efetivamente racionalizada e tornada 
eficiente, é preciso contar com todos os setores da sociedade. Eis por que incumbe ao 
cidadão a importante tarefa de colaborar para o exercício da jurisdição, reconhecendo 
também sua responsabilidade na busca da justiça e do consenso. 51 

 

                                                 
48 RUSSO JR., Rômulo. Juizado Universidade: Uma parceria interessante. Revista CEJ: Brasília, n. 17, abr-
jun, 2002, p. 93.  
49 AZEVEDO, André Gomma de. O processo de negociação: uma breve apresentação de inovações 
epistemológicas em meios autocompositivos. Revista dos Juizados Especiais. Brasília. v.5, n.11, jul-dez, 2001, 
p. 16.  
50 WATANABE, Kazuo. A mentalidade e os meios alternativos de solução de conflitos no Brasil. p. 10, 
apud, GRINOVER, Ada Pellegrini e outros. Mediação e Gerenciamento do processo: revolução na prestação 
jurisdicional – guia prático para a instalação do setor de conciliação e mediação. São Paulo: Atlas, 2007.  
51 TARTUCE, op. cit., p. 227.  
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 Modelo ideal de sociedade, seria aquele em que os cidadãos resolveriam todos os seus 

problemas no âmbito privado e de forma amigável, sem a necessidade de interferência do 

Poder Judiciário.  

 Entretanto, cabe a cada um de nós enquanto cidadão, se sensibilizar com o próximo, 

agir de maneira correta frente aos princípios éticos e morais da sociedade e tentar solucionar 

as controvérsias do dia-a-dia da melhor forma possível. Assim, os envolvidos em um conflito 

não devem se ver como adversários, sendo que:  

 
(...) ocorrem em situações nas quais as pessoas implicadas no conflito apresentam-se 
como adversários, caracterizando-se como “partes” e não como participantes: as pessoas 
que ingressam divididas no processo de discussão necessariamente permanecerão 
“partidas” no compromisso. 52 

  

  A adversariedade entre os envolvidos em um conflito deve ser deixada de lado para 

que os meios alternativos de solução de controvérsias possam funcionar. Alcançar a 

pacificidade entre as relações humanas é tarefa que deve ser buscada antes de tudo por cada 

cidadão em suas relações diárias, destacando-se aqui o papel de cada um perante a sociedade 

em que vive.    

 Portanto, conhecendo os modelos de solução pacífica de um conflito e seus benefícios, 

os cidadãos poderão aplicá-los na vida em sociedade e na vida privada, cumprindo com o fim 

de pacificação social.  

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  A crise em que se encontra o Poder Judiciário exige a adoção de uma nova postura 

pelos operadores do direito, pelo legislador e também pela sociedade, não só no Brasil, mas 

em todo o mundo, não sendo característica exclusiva de nosso país a demora dos processos 

judiciais. 

  A imensa quantidade de processos judiciais, aliada a falta de estrutura e recursos 

financeiros, frustram a idéia de duração razoável do processo, de efetividade e de 

credibilidade do Poder Judiciário.  

                                                 
52 ROMÃO, op. cit., p. 43. 
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  Em recente pesquisa divulgada pelo jornal paranaense “Gazeta do Povo” contatou-se 

que a população brasileira não acredita no seu Poder Judiciário, sendo que 70% dos 

entrevistados acham que os juízes “não são honestos e nem imparciais”. 53  

  Certo é que o Poder Judiciário deveria ser o poder em que as pessoas precisariam 

depositar confiança ampla, já que é ele um dos meios a qual o cidadão pode recorrer para 

solucionar conflitos que lhe angustie e para fazer valer seus direitos.   

  Se o Poder Judiciário carece desta confiança e credibilidade, perde sentido de existir. 

Portanto, imperiosa a necessidade de utilizarmos outras formas que não apenas a litigiosa, 

para solucionar os conflitos de interesse presentes na sociedade.  A adoção de meios 

alternativos de solução de controvérsias, como a negociação, a mediação, a conciliação e a 

arbitragem, se mostra como uma alternativa ao demorado e litigioso procedimento judicial.  

  A utilização destes meios alternativos resulta na melhor resolução à lide que as partes 

poderiam obter. Isto porque a solução que se alcança é pacífica e se dá de forma amigável, ou 

seja, o acordo a que chegam os envolvidos decorre de suas próprias vontades. O acordo em 

um conflito proporciona a satisfação e a aceitação da solução alcançada, já que a vontade das 

partes não é suprimida, como ocorre na decisão judicial, proporcionando de igual forma o 

desafogamento do Poder Judiciário, ressalvando-se aqui a arbitragem onde há a liberdade dos 

envolvidos no início do procedimento, sendo que ao final a decisão arbitral acaba tendo a 

mesma característica impositiva da decisão judicial. 

  Para que os meios alternativos possam ser utilizados e funcionem como forma pacífica 

de solução do conflito, necessário se faz que os operadores do direito tenham amplo 

conhecimento do que são estes meios, seus procedimentos e a melhor aplicação no caso 

concreto. Portanto, cada um daqueles que atua com o direito, sejam os advogados, 

promotores, árbitros, magistrados, conciliadores, entre outros, devem saber qual é o seu real 

papel e como devem se portar diante de um dos meios de solução alternativa.  

  A partir do entendimento de qual é o sua função frente aos meios alternativos de 

solução de controvérsias, o operador do direito poderá auxiliar e encaminhar os envolvidos 

em determinado conflito para a melhor forma de resolução. A partir daí, tem-se que a 

sociedade, principalmente aqueles que se vêem diante de um conflito, devem também se fazer 

utilizar dos meios alternativos e visar, sempre que possível, uma solução amigável.  

                                                 
53 Pesquisa da Faculdade Getúlio Vargas, matéria veiculada em 23 de outubro de 2009. Disponível em 
http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidapublica/conteudo.phtml?tl=1&id=936916&tit=Populacao-da-nota-56-
para-a-Justica-brasileira, acesso em 24 de setembro de 2011.  
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   Utilizando os meios alternativos de solução de controvérsias diminuirá o grande 

número de processos em trâmite, bem como se evitará a propositura de demandas, 

solucionando-as previamente. Assim agindo, os juízes terão menos processos para 

julgamento, permitindo que o Poder Judiciário possa concretizar a sua função precípua de 

solucionar litígios com efetividade e em tempo aceitável, cumprindo com a função de 

pacificação social que lhe cabe e devolvendo a sua credibilidade. 
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A EXTENSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE AOS CRIMES 

COMETIDOS CONTRA A COLETIVIDADE: UMA PROPOSTA DE 

ALTERAÇÃO LEGISLATIVA À LUZ DOS NOVOS DIREITOS 

 

THE EXTENT OF THE IMPRESCRIPTIBILITY TO THE CRIMES COMITTED 

AGAINST THE COLLECTIVITY: A LEGISLATIVE PROPOSAL TO AMEND IN THE 

LIGHT OF NEW RIGHTS 

 

Esdras Oliveira Ramos 

 

  

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é sustentar, juridicamente, a extensão da imprescritibilidade aos 

crimes cometidos contra a coletividade. O Ordenamento Jurídico brasileiro prevê apenas duas 

hipóteses de crimes que não prescrevem, porém, em um contexto de sociedades de massa, 

evidenciam-se conflitos plurais, ou seja, que não envolvem apenas um e outro indivíduo. Ao 

mesmo tempo, com a mudança dos modelos de Direito e de Estado, a comunidade passa a 

titularizar os direitos de terceira dimensão, cuja proteção se revela um desafio. Diante dessa 

problemática, e considerando-se o paradigma ora vivido – Estado Constitucional Democrático 

de Direito –, conclui-se que o Direito Penal deve estar voltado à proteção dos bens jurídicos 

essenciais para a coletividade, sob pena de ser considerado ilegítimo. Dessa forma, além de 

evitar a disseminação do sentimento de impunidade com relação a crimes ambientais, por 

exemplo, a extensão da imprescritibilidade aos crimes cometidos contra a coletividade 

demonstra ser medida adequada à proteção dos direitos de terceira dimensão. A questão é 

analisada à luz da legislação pátria e com base nos ensinamentos de doutrinadores renomados. 

Em se tratando da metodologia, enfim, foi utilizado o método hipotético-dedutivo. 

PALAVRAS-CHAVE: IMPRESCRITIBILIDADE; CRIMES; COLETIVIDADE; NOVOS 

DIREITOS. 

 

ABSTRACT 
The objective of this work is to hold, legally, the extent of imprescriptibility to the crimes 

comitted against the collectivity. Brazilian law provides only two cases of crimes that do not 

prescribe, however, in a context of mass societies, conflicts are apparently plural, in other 

words, they involve not just one and other individual. At the same time, with the change of 

the models of Law and State, the community starts to entitle the rights of third dimension, of 

whom protection reveals itself like a challenge. Faced with this problem, and considering the 

paradigm now lived – a Democratic Constitutional State –, it follows that the Criminal Law 

should face the legal protection of juridical and essential goods to the collectivity, or risk 

being deemed illegitimate. Thus, in addition to preventing the spread of the feeling of 

impunity with respect to environmental crimes, for example, the extent of imprescriptibility 

crimes committed against the community proves to be as suitable for the protection of the 

rights of third dimension. The question is analyzed under the laws of country and based on the 

teachings of renowned scholars. In terms of methodology, in short, we used the hypothetical-

deductive method. 

KEYWORDS: IMPRESCRIPTIBILITY; CRIMES; COMMUNITY; NEW RIGHTS. 
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INTRODUÇÃO 

  

O presente artigo procura abordar, com uma perspectiva crítica, inovadora e interdisciplinar, o 

instituto conhecido como prescrição penal. Atém-se, em especial, às situações em que ele não 

deveria ser aplicado, razão pela qual se analisa profundamente a questão com base nas 

Dogmáticas Penal e Constitucional, na Hermenêutica, na Sociologia e na Ciência Política. 

Em um contexto de sociedades de massa, chama-se a atenção do leitor para a existência dos 

direitos de terceira dimensão, os quais possuem diversas peculiaridades e são titularizados 

pela comunidade. Considerando-se que tal grupamento possui um número de integrantes 

insuscetível de aferição, demonstrar-se-á que a dificuldade de proteção desses direitos é uma 

problemática inerente aos mesmos. Nesse sentido, as contribuições da Hermenêutica e a lei de 

crimes ambientais serão utilizadas para sustentar uma proposta de alteração na legislação, 

com o intuito de estender a imprescritibilidade aos crimes cometidos contra a coletividade. 

Ao longo do trabalho, será exposta a relevância do tema. Situando-se a questão na mudança 

dos modelos de Direito e de Estado, o leitor será convidado a conhecer que os conflitos 

também podem ser coletivos, e não apenas entre um e outro indivíduo. Além disso, outro 

objetivo deste artigo é evidenciar que, em um Estado Constitucional Democrático de Direito, 

o Direito Penal deve estar voltado à proteção de bens jurídicos, sob pena de ser considerado 

ilegítimo e de difundir o sentimento de impunidade. 

Por se tratar da existência de lacuna no Ordenamento Jurídico brasileiro – já que a legislação 

pátria não estabelece qualquer hipótese de imprescritibilidade a crime cometido contra a 

coletividade –, a abordagem será realizada por intermédio do método hipotético-dedutivo. A 

técnica de pesquisa utilizada é a documentação indireta, em que se destacam as obras dos 

doutrinadores Bitencourt, Cappelletti, Mendes, Dallari, Mello, Baratta e Feldens. 

No primeiro capítulo, o leitor confere como os textos constitucional e infraconstitucional 

tratam a imprescritibilidade dos crimes, além de conceitos básicos de Direito Penal e a 

contextualização do tema; no segundo, expõem-se os argumentos necessários para que se 

sustente a tese de extensão da imprescritibilidade aos crimes cometidos contra a coletividade. 

  

  

1 AS PERSPECTIVAS CONSTITUCIONAL E INFRACONSTITUCIONAL ACERCA 

DA IMPRESCRITIBILIDADE DOS CRIMES  

  

A Constituição Federal, em seu art. 5º, elenca duas hipóteses de crimes imprescritíveis: a 

prática do racismo (inc. XLII) e “a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem 

constitucional e o Estado democrático” (inc. XLIV). A dogmática infraconstitucional, por sua 
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vez, não estabelece qualquer caso de crime imprescritível. Antes de seguirmos à análise da 

matéria, entretanto, convém esclarecer alguns conceitos essenciais para elucidar a questão. 

  

1.1 ELUCIDANDO OS CONCEITOS DE PRESCRIÇÃO PENAL E CRIME 

  

Fala-se em prescrição penal quando o Estado, por não ter exercido a pretensão punitiva ou a 

pretensão executória nos prazos previstos em lei, perde o poder-dever de punir. Por um lado, a 

prescrição da pretensão punitiva permite-nos compreender que o Poder Judiciário tem um 

prazo para apreciar a lide surgida em decorrência da prática do crime, assim como também há 

um limite temporal para o inquérito policial ser instaurado, e a ação penal, iniciada; por outro 

lado, a prescrição da pretensão executória nos informa que, com o decurso do tempo, o Estado 

perde o poder-dever de aplicar ao autor do crime a pena a ele imposta na sentença 

condenatória transitada em julgado (JESUS, 2005, p.17, 24 e 87). 

E o que se entende por crime? O Código Penal vigente não traz uma definição, e a sua Lei de 

Introdução limita-se a dizer, no art. 1º, primeira parte, que crime é “a infração penal a que a 

lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou 

cumulativamente com a pena de multa”. Diante de tal omissão, esclarecer o que é o fato 

criminoso fica a cargo da doutrina, em que se destacam os conceitos material, formal e 

analítico. 

Ao discorrer sobre a definição material de crime, Bitencourt (2003, p.143) o define como a 

ação ou omissão que se choca com os interesses e valores postos em sociedade, exigindo-se, 

como conseqüência, a proibição de tal comportamento com a ameaça de pena. Em outras 

palavras, este conceito questiona a razão pela qual a conduta foi criminalizada pelo legislador, 

evidenciando o respeito que todos devemos ter com relação aos bens protegidos pelo Direito 

Penal – em tese, são os bens jurídicos de maior importância para a sociedade. 

O conceito formal, também chamado de bipartido, analisa as características (ou elementos) do 

crime externamente, razão pela qual Mirabete (2007, p. 81) concebe o fato criminoso como a 

violação de norma penal (a vontade do agente e a vontade da norma são contraditórias). 

Semelhante é o entendimento de Damásio de Jesus (2005, p.151), segundo o qual o crime 

seria apenas um fato típico e antijurídico. Para o autor, a culpabilidade é “a reprovação da 

ordem jurídica em face de estar ligado o homem a um fato típico e antijurídico” (JESUS, 

2005, p.155), ou seja, não é requisito para a configuração do crime, mas mera condição de 

imposição da pena. 

Nesse sentido, para os que se filiam ao conceito bipartido de crime, verificando-se que o fato 

é típico e antijurídico, resta comprovada a infração penal, devendo o juiz utilizar a 

culpabilidade somente na fase seguinte, como princípio medidor da pena. Fernando Capez 

(2007, p.113), porém, adverte que a essência material do crime é de tal relevância para 

configurar ou não a existência deste que, se ela não for considerada, é possível falar em 

afronta ao princípio constitucional da dignidade humana. 
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O conceito analítico de crime, enfim, é aquele que avalia todos os elementos da infração 

penal. De acordo com Cerezo Mir (apud, BITENCOURT, 2003, p.144), para que haja crime, 

a ação ou omissão deve ser, além de típica e antijurídica, culpável. 

Por intermédio dessas definições, e com base nas ponderações de Greco (2006, p. 149-151), é 

possível assimilar a grande contribuição desse conceito. Como ele é estratificado, o raciocínio 

do julgador se concretiza paulatinamente, em “fases” delimitadas. 

Em um primeiro momento, deve-se averiguar se o fato é típico: a conduta do agente está 

prevista na legislação penal? Em caso positivo, procede-se à análise da antijuridicidade ou 

ilicitude da conduta: tal comportamento é contrário ao Direito? Em regra, o fato típico é 

ilícito, a menos que haja uma causa excludente de ilicitude (exemplo: matar alguém é fato 

típico, mas não é ilícito se for em legítima defesa). Caso o fato também seja ilícito, ainda resta 

questionar: é culpável? Se o comportamento do agente for merecedor desse juízo de 

reprovação (materializado quando o juiz aplica a pena), constata-se a existência da infração 

penal, devendo-se usar a culpabilidade do agente novamente com o intuito de medir sua pena. 

Nessa nova fase, deve-se considerar que quanto mais reprovável a conduta for, maior será a 

pena. 

Com isso, é maior a possibilidade de o juiz se aproximar de uma verdade a respeito dos fatos. 

Embora o conceito analítico de crime seja muito difundido pela doutrina moderna, Cezar 

Roberto Bitencourt (2003, p. 145-146) lamenta que, no Brasil, o conceito bipartido é 

dominante. Se a conduta humana não for culpável, aquele exclui o próprio crime (não há 

crime); para o outro, apenas se isenta da pena o agente (há crime, mas quem o cometeu não 

receberá pena). 

Na realidade que ora vivemos – sociedade complexa e Estado Constitucional Democrático de 

Direito – entretanto, não procede a afirmação de que os crimes só podem ser cometidos contra 

um número restrito de pessoas. Os crimes interindivíduos continuam, sim, a existir, mas 

também há de se admitir a existência de crimes cometidos contra a coletividade. Para melhor 

compreender tal afirmação, convém esclarecer as diversas espécies de direitos existentes. 

  

1.2 O TRATAMENTO DOS “NOVOS DIREITOS” NO ESTADO CONSTITUCIONAL 

DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

  

Wolkmer, ao tratar da evolução histórica dos direitos, sabiamente aduz, em sua “Introdução 

aos fundamentos de uma teoria geral dos „novos‟ direitos” (2003, p.1), que “cada época 

reproduz uma prática jurídica específica vinculada às relações sociais e às necessidades 

humanas”. Nesse sentido, o autor demonstra (2003, p. 2-3) que o Estado e o Direito 

modernos, estruturados pela sociedade européia da época (modernidade) fundavam-se sobre 

premissas individualistas, patrimoniais e científicas, paradigma já defasado em face das atuais 

sociedades – globalizadas e repletas de novos atores sociais e conflitos plurais (WOLKMER, 

2003, p. 21). 
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Dito isso, faz-se uma análise das dimensões de direitos (“gerações” formadas pela evolução 

linear e cumulativa de direitos). 

Os direitos de primeira dimensão são compostos pelos direitos civis e políticos. 

Impulsionados por fatores como o racionalismo iluminista, o liberalismo individualista e o 

capitalismo concorrencial, surgem entre os séculos XVIII e XIX (WOLKMER, 2003, p.7). 

Os direitos de segunda dimensão, por sua vez, aparecem entre a segunda metade do século 

XIX e as primeiras décadas do século XX, sob a influência do Estado de Bem-Estar Social. Aí 

se encontram os direitos econômicos, sociais e culturais (WOLKMER, 2003, p.8). 

Já os direitos de terceira dimensão apresentam uma característica peculiar. Diferentemente 

dos direitos de primeira e segunda dimensão, os direitos metaindividuais, de solidariedade, 

coletivos e difusos não se referem mais à proteção do homem individual, mas de grupos de 

pessoas (WOLKMER, 2003, p. 9). De acordo com Tavares (2007, p.783), tais direitos vêm à 

tona na década de 70, com uma pesquisa de Mauro Cappelletti, a qual originou a obra 

“Acesso à Justiça”. 

Wolkmer comenta, por fim, os direitos de quarta (2003, p.12) e quinta dimensão (2003, p.15), 

que emergem no final do século XX em diante. Como são relativamente novos e tocam temas 

polêmicos – os primeiros referem-se à biotecnologia, bioética e regulação da engenharia 

genética, enquanto os outros dizem respeito à realidade virtual – não é de se estranhar que a 

dogmática jurídica convencional esteja despreparada para enfrentá-los. 

Assim sendo, o referido jurista conclui que o modelo jurídico formal, dogmático e 

individualista é incapaz de instrumentalizar a efetivação dos “novos” direitos, típicos das 

sociedades de massas (WOLKMER, 2003, p. 21). 

Quanto a esse aspecto, semelhante é o entendimento de Mauro Cappelletti (1993, p.60), 

segundo o qual os novos direitos são característicos da nossa civilização de massa. Ademais, 

deve-se ressaltar que, conforme o doutrinador (p. 57), o fenômeno da “massificação” envolve 

não apenas o setor econômico, mas também a esfera dos sentimentos, relações, 

comportamentos e conflitos sociais. Como conseqüências, observa-se que 

  

as ações e relações humanas assumem caráter coletivo, mais do que individual: elas 

se referem preferentemente a grupos, categorias e classes de pessoas, do que apenas 

a um ou poucos indivíduos [...] E na verdade, cada vez mais freqüentemente, a 

complexidade das sociedades modernas gera situações nas quais um único ato do 

homem pode beneficiar ou prejudicar grande número de pessoas (CAPPELLETTI, 

1993, p.57). 

  

Com base nesta análise, pois, consolida-se a tese de que as sociedades modernas trazem 

consigo a exigência de um novo paradigma para o Direito: um modelo democrático, capaz de 

acompanhar a dinâmica da vida em sociedade (oferecendo as soluções mais acertadas diante 

dos fenômenos em contexto) e voltado à proteção dos “novos” direitos (individuais, sociais e 
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metaindividuais). O Estado Constitucional Democrático de Direito se propõe a atender tais 

demandas. 

Mais que um simples conceito, trata-se de um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. Consolidado no art. 1º, caput, de nossa Constituição Federal, tal princípio traduz a 

escolha por um modelo específico de Estado. Para Gilmar Mendes (2008, p. 149), o Estado 

Democrático de Direito reúne e aprimora os aspectos dos modelos que o antecederam – 

liberal e social –, razão pela qual afirma que só se considera democrático o Estado de Direito 

empenhado em efetivar tanto os direitos civis e políticos como os econômicos, sociais e 

culturais. 

Carvalho (2008, p. 648), por sua vez, reitera que a Lei Maior só se concebe a realização do 

Estado de Direito “quando democraticamente legitimado, da mesma forma que o Estado 

Democrático tem a sua organização e o seu funcionamento assentados no direito e não na 

prepotência”. Com outras palavras, ele ainda afirma (2008, p. 647) que o Estado Democrático 

de Direito se caracteriza pela legitimação democrática, tanto de sua formação como de seu 

conteúdo. Ora, não é outro o objetivo do autor citado, senão o de frisar o acerto da 

Constituição ao albergar os princípios da democracia e do Estado de Direito. 

Posto isso, torna-se evidente que tais valores estão intimamente ligados. Nesse sentido, 

Canotilho e Vital Moreira (apud, BASTOS, 2001, p.162) ensinam que “O Estado de direito é 

democrático e só sendo-o é que é Estado de direito; o Estado democrático é Estado de direito 

e só sendo-o é que é democrático”. Interpretando aquelas duas vertentes (a democracia e o 

Estado de Direito) em conjunto, concluímos que o Estado Constitucional Democrático de 

Direito é, em linhas gerais, aquele em que: há observância à legalidade (submissão à lei), à 

participação popular e aos fins propostos pelo Estado e a sociedade; há um sistema 

hierarquizado de normas, em que a máxima é a Constituição; são assegurados os direitos 

fundamentais, entre os quais se destaca a dignidade humana como princípio fundamental. 

  

1.3 A OBSERVÂNCIA À CONSTITUIÇÃO COMO PRESSUPOSTO DE LEGITIMAÇÃO 

DO DIREITO PENAL 

  

Analisando o tema na área de sua competência, Capez atenta para a existência de um Direito 

Penal Democrático (pois que constitucionalizado). À medida que pressupõe a dignidade 

humana como um princípio diretamente originado do Estado Constitucional Democrático de 

Direito (CAPEZ, 2007, p.7), o estudioso é categórico ao dizer que, em tempos atuais, não é 

possível admitir a idéia de que é crime toda e qualquer conduta que o legislador assim 

considerar. Em outras palavras, Capez (2007, p.7) alerta que não se deve proceder à análise do 

crime apenas em seu aspecto formal (algo difundido no contexto do Estado de Direito Liberal, 

em que a burguesia ascendente, com o intuito de inibir abusos do Absolutismo Monárquico, 

desejava um ordenamento jurídico inflexível); a respeito de tal fenômeno, também deve ser 

feita uma análise material (questionar o conteúdo da norma incriminadora à luz dos princípios 

constitucionais), já que devem ser selecionadas, tipificadas e adequadas como infração penal 

apenas as condutas que apresentam real lesividade social (aquelas que comprometem bens 

jurídicos fundamentais para a sociedade), sob pena de constituir afronta à dignidade da pessoa 

humana. 
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Para o penalista, então, a opção por um Estado Democrático de Direito impõe ao legislador, 

por um lado, e ao aplicador da norma penal, por outro, o reconhecimento de que as regras têm 

como função “a proteção de bens jurídicos a partir da solução dos conflitos sociais, razão pela 

qual a conduta somente será considerada típica se criar uma situação de real perigo para a 

coletividade” (CAPEZ, 2007, p. 10). 

Nos Estados Democráticos de Direito, é comum que as Constituições tenham a previsão 

expressa dos princípios e valores essenciais para a elaboração de um sistema penal 

harmonizado com o perfil daquela espécie de Estado. Como conseqüência, verificamos que as 

normas de natureza penal ou integram o próprio texto constitucional ou são por ele 

autorizadas. Quanto à primeira hipótese, é necessário esclarecer que as normas penais 

contidas na Carta Magna não são completas, ou seja, apenas indicam, em termos amplos, a 

conduta vedada, deixando que o legislador a especifique posteriormente (LOPES, 1997, p.113 

e 115). 

Entretanto, para que seja bem-sucedida aquela “empreitada” – qual seja, a construção de um 

Direito Penal em consonância com o modelo de Estado que ora vivemos – é imprescindível, 

como reflete Lopes (1997, p.183-184), que os direitos preservados pela Constituição sejam 

ampliados e pormenorizados, tornando-os eficazes e oponíveis a qualquer pessoa. Mas a 

possibilidade de concretização deste ideal estabelece, como premissa de uma sociedade 

verdadeiramente democrática, conforme visto, que a pessoa esteja em primeiro plano 

(LOPES, 1997, p. 157), inclusive quando considerada nas normas penais. A razão de ser de 

tal afirmação vem à tona quando confirmamos que a vida foi um dos bens jurídicos 

selecionados, pelo legislador, para ser tutelado pelo Direito Penal. 

Acompanhando o raciocínio até aqui exposto, faz-se necessário delimitar, a seguir, a 

argumentação necessária para que se sustente a tese de extensão da imprescritibilidade aos 

crimes cometidos contra a coletividade.  

  

  

2 EM DEFESA DA EXTENSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE AOS CRIMES 

COMETIDOS CONTRA A COLETIVIDADE: UMA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

LEGISLATIVA  

  

2.1 A CONCEITUAÇÃO DE COLETIVIDADE 

  

Conforme visto, o legislador viria a criminalizar apenas as condutas que violassem bens 

jurídicos de relevante valor social, com o intuito de resguardá-los. Entretanto, se 

desconsiderarmos as peculiaridades de cada conduta criminosa concreta e procedermos a uma 

análise meramente formal dos fatos, poderíamos concluir que toda infração penal seria uma 

lesão contra a coletividade. Não é o que ora se defende. 
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Em um Estado Constitucional Democrático de Direito, todas as normas e condutas devem ser 

analisadas à luz da Carta Magna. Como conseqüência, é inconcebível que o Direito Penal 

constitucionalizado deixe de ser informado por princípios basilares, como o da intervenção 

mínima e o da lesividade. A distinção entre ambos é sutil, razão pela qual segue um breve 

comentário. 

Os conceitos de ambos os princípios estão diretamente interligados, de maneira que um 

implica no outro. Ensina Greco (2006, p.53) que o princípio da intervenção mínima (ou 

ultima ratio) serviria para orientar o legislador no momento de escolha das condutas a serem 

tuteladas pelo Direito Penal, sob o argumento de serem elas lesivas a bens indispensáveis à 

sociedade. O legislador realiza tal seleção através de um critério político – variável de acordo 

com o momento em que vive a sociedade –, e o faz apenas quando os outros ramos do Direito 

mostrarem-se incapazes de proteger os bens jurídicos em jogo. Logo, pode-se dizer que o 

Direito Penal atua subsidiariamente. 

Enquanto o princípio da intervenção mínima permite a identificação de quais condutas podem 

ser incriminadas, o princípio da lesividade, por sua vez, permite o reconhecimento de quais 

comportamentos não podem sofrer essa intervenção da lei penal. Apesar dessas diferenças, 

ambos têm em comum o pressuposto: o Direito Penal se limitará a tratar das condutas que 

afetem, com gravidade, os direitos ou bens de terceiros (GRECO, 2006, p.57). 

Com base neste raciocínio, Greco (2006, p.57-59) ainda cita aquelas que normalmente são 

apontadas como as principais funções do princípio da lesividade, a exemplo da proibição de 

incriminação de simples estados ou condições existenciais. Esta, em especial, busca assegurar 

que o Direito Penal cuide de fatos, já que, ao impedir que o agente seja punido por aquilo que 

é, dificulta que se empregue, ao contrário do que se espera, um Direito Penal do autor. 

Dito isso, então resta questionar: quais crimes afetam – direta ou indiretamente – todo o corpo 

social, quando cometidos? Para refletir acerca desse questionamento, é necessário adotar uma 

visão sistemática e iniciar pela elucidação do que se entende por coletividade. 

De acordo com a Enciclopédia Saraiva do Direito (1977, v.16, p.85), sociedade é sinônimo de 

coletividade, a qual consiste no “conglomerado de pessoas que vivem num determinado 

território, unidas por fatores comuns como as leis, os costumes, a raça, o idioma e outros”. 

Com entendimento semelhante, Maria Helena Diniz (1998, v.1, p.646) apenas acrescenta que 

esse conjunto de pessoas de um território delimitado denomina-se povo. Para a autora, essas 

pessoas – as quais se submetem às mesmas normas – estão vinculadas entre si não apenas 

pelo idioma, mas também por interesses comuns e solidariedade social. Com base nas lições 

de Dalmo de Abreu Dallari (1995, p.113-116), porém, seria possível concluir que é incorreta a 

associação entre sociedade e coletividade. Vejamos o porquê. 

Para diferenciar sociedade de comunidade, primeiramente, o cientista político acima aludido 

estabelece como premissa uma base sociológica, utilizando-se das contribuições de Ferdinand 

Tönnies. De início, Dallari esclarece que qualquer grupo social com existência permanente 

será ou uma sociedade – sinônimo de Estado – ou uma comunidade – também chamada de 

Nação. 

Conduzindo o raciocínio à frente, o autor é enfático ao dizer que as sociedades são formadas 

por atos de vontade, o que descarta a exigência de que seus membros tenham afinidades 

espirituais ou psicológicas, Nesse sentido, 
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é perfeitamente possível que um grupo de pessoas absolutamente diferentes quanto 

às características culturais resolva unir-se para conseguir um objetivo que a todas 

interessa. Criam, então, uma sociedade, ligando-se reciprocamente por vínculos 

jurídicos, podendo conseguir a finalidade almejada sem que desapareçam as 

diferenças culturais existentes no início (DALLARI, 1995, p.113). 

  

A comunidade, por sua vez, é independente da vontade e se constitui antes mesmo que seus 

membros tomem consciência da existência dela (a comunidade), já que a mesma, para surgir, 

depende apenas da afinidade psicológica entre as pessoas. Assim: em um primeiro momento, 

os indivíduos ou grupos humanos tomam conhecimento do outro; se entre eles existir 

afinidade psicológica, desenvolve-se uma relação de simpatia, o que permite a identificação 

de sentimentos, como a percepção de pertença a um grupo; em seguida, a relação de simpatia 

evolui para uma relação de confiança mútua, estágio superior em que as pessoas se sentem 

unidas por vínculos de sentimento. Conseqüentemente, isso se traduz em uma língua comum, 

um conceito idêntico de vida (dinamizado por iguais aspirações de futuro e os mesmos ideais 

coletivos) e outras expressões dos costumes e tradições (DALLARI, 1995, p.82). 

Por fim, Dallari (1995, p.114) afirma que, após se conscientizarem desse processo, as pessoas 

envolvidas na relação de confiança passam a agir de modo a fortalecer cada vez mais os 

vínculos entre si. Ou seja, não se pode dizer que a comunidade é destituída de vontade, mas 

que essa só surge depois de consolidada a comunidade, afinal, é “a circunstância de 

pertencerem à mesma comunidade que faz com que seus membros tenham sentimentos 

comuns, experimentem estados psicológicos também comuns e, como conseqüência última, 

desenvolvam costumes comuns” (DALLARI, 1995, p.114) . 

A partir daí, é possível admitir que, enquanto sociedade (ou Estado) é um conceito 

eminentemente jurídico-político, comunidade (ou Nação) diz respeito ao campo da sociologia. 

Em um raciocínio coerente, portanto, coletividade está associada à definição de comunidade, 

e não à de sociedade. 

  

2.2 CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DAS CONDUTAS LESIVAS À COLETIVIDADE 

  

Com base nessa perspectiva, então, pode-se dizer que os direitos de terceira dimensão são 

titularizados pela comunidade, vez que eles se destinam à proteção de um grupo com 

quantidade indeterminada de pessoas. A impossibilidade de se especificar quem são os 

titulares dos direitos de terceira dimensão acaba por lhes atribuir, como afirma Carlos 

Henrique Bezerra Leite (2001, p.29) um aspecto de universalidade. Sabendo-se, enfim, que 

não há ser humano igual a outro, a única forma de se estabelecer tal universalidade em um 

espaço onde prevalecem as diferenças é ao entender que esses direitos possuem como titular a 

comunidade, já que seus membros, ao se unirem por vínculos de sentimento, passam a ter 

visões de mundo comuns e os mesmos ideais, costumes e tradições. 
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É importante ressaltar que a classificação dos direitos de terceira dimensão é divergente na 

doutrina, refletindo-se em uma pluralidade de definições e distinções imprecisas. Para 

exemplificar, cita-se uma questão recorrente, qual seja, a discussão se o correto é falar em 

direitos ou interesses de terceira dimensão. Para os autores contemporâneos, todavia, certo é 

que essas prerrogativas da coletividade integram um complexo gênero: os direitos (ou 

interesses) metaindividuais, também chamados de direitos coletivos em sentido amplo, 

transindividuais ou supra-individuais (LEITE, 2001, p.46). 

No entendimento de Leite (2001, p.46), esse gênero seria composto pelas seguintes espécies: 

direitos difusos, coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos. Com o advento do 

Código de Defesa do Consumidor (lei 8.078/90), eles passaram a ser definidos nos seguintes 

termos: 

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser 

exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. 

        Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: 

        I - interesses ou direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; 

        II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, 

os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou 

classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

base; 

        III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os 

decorrentes de origem comum. 

  

De certo modo, a definição legal das espécies que compõem os direitos metaindividuais 

pacificou algumas dúvidas que pairavam sobre o tema. Outras, porém, continuaram a 

persistir, o que faz o tema ser muito discutido ainda hoje. 

Para Leite (2001, p.46), os direitos difusos existem desde que o homem vive em grupamentos, 

mas assumiram maiores importância e evidência apenas recentemente, tempos em que os 

conflitos de massa passam a ser disciplinados em lei. Partindo de tal premissa, Chamberlain 

(2004, p.46) afirma que eles possuem como características essenciais: a indeterminação dos 

sujeitos e a indivisibilidade do objeto. Em outras palavras, quer-se dizer, respectivamente, 

que: a processualística deve acompanhar a dinâmica das relações políticas e econômicas, 

superando a noção de que os conflitos só ocorrem entre indivíduos; o bem tutelado não pode 

ser dividido em quotas individuais (exemplo: a degradação ambiental afeta a todos, já que o 

meio ambiente não pode ser fragmentado em partes para cada indivíduo). 

Além dessas características, outras duas são destacadas por Chamberlain (2004, p.46): intensa 

litigiosidade interna e contingência. Seguindo-se a ordem, a autora quer dizer que: na maior 

parte dos casos, todos os titulares do direito encontram-se protegidos pelo Ordenamento 

Jurídico, exigindo-se uma ponderação de interesses para solucionar o conflito; as relações 
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conflituosas se alteram rapidamente (exemplo: se o despejo de esgoto nas águas não for 

impedido antes de se concretizar, os direitos difusos são alterados na medida da conduta 

lesiva, tornando-se difícil a separação efetiva e integral dos danos). 

Em síntese, Chamberlain (2004, p.46) procura afirmar que os direitos difusos não pressupõem 

a existência de uma relação jurídica base, ou seja, não precisam de organização anterior ao 

fato que os constitui. Na verdade, é o fato que unifica os titulares e os coloca diante do mesmo 

bem da vida – que não pode ser dividido em partes e cuja satisfação beneficia a todos –, o que 

impossibilita a constatação do número de destinatários. 

Para que se configurem os direitos coletivos em sentido estrito, entretanto, exige-se uma 

organização prévia, ou seja, a existência de uma relação jurídica base. Nesse sentido, as 

pessoas podem estar unidas por grupo, categoria ou classe (exemplos: grupos de anciãos, 

sindicatos, associações e outros). Ainda na concepção de Chamberlain (2004, p.48), resta 

tratar dos direitos individuais homogêneos. Com peculiaridades próprias, eles integram o rol 

dos direitos de terceira dimensão. 

Os direitos individuais homogêneos, diferentemente dos outros (difusos e coletivos em 

sentido estrito), não transcendem, permanecendo individuais. Envolvem objetos suscetíveis de 

divisão, e só são considerados como integrantes dos direitos metaindividuais para facilitar o 

acesso à justiça, permitir economia processual e evitar decisões contraditórias entre pessoas 

específicas que, apesar de afetadas de maneira diversa, se encontram em situação semelhante. 

Aplica-se, por exemplo, no caso de indivíduos que adquirem um mesmo veículo com falhas 

no sistema de freio, pois como os carros são produzidos em série, o problema poderá se 

manifestar em vários deles. Conforme visto, a origem do direito é comum, mas os prejuízos 

podem ser individualizados. 

Embora se tenha feito tais distinções, deve-se ter em mente que o fato de um direito se 

enquadrar em determinada categoria não obsta que ele também pertença a outra, afinal, como 

aduz Chamberlain (2004, p.51), procurar desvendar se existe ou não direito coletivo em seu 

conteúdo estático é desconhecer ou minimizar a variedade de situações jurídicas geradas por 

um único fato. Mesmo assim, o presente artigo se atém aos direitos difusos – aqui 

considerados como direitos coletivos por excelência – já que eles “surgem a partir da 

identificação de algumas circunstâncias comuns aos integrantes de certa comunidade [...], de 

forma que os interesses destes transcendam aos interesses individuais” (CHAMBERLAIN, 

2004, p.47). Além disso, a aludida autora ensina (2004, p.47) que o direito coletivo se 

fundamenta na identidade entre os membros de um grupamento, pois é assim que se manifesta 

a comunhão de interesses. 

Não se pode esquecer, também, que tanto os direitos coletivos em sentido estrito quanto os 

difusos têm em comum a indivisibilidade do objeto. Com relação aos primeiros, porém, é 

importante relembrar que é possível a delimitação dos destinatários (grupos, categorias ou 

classes), enquanto uma conduta que lesa direitos difusos afeta, indistintamente, um número de 

pessoas insuscetível de aferição. Esse conjunto de pessoas é a comunidade (posto que não é 

possível especificar a quantidade e a qualidade de seus membros), a qual é atingida em sua 

totalidade mediante condutas específicas porque, como já enunciado, seus membros partilham 

visões de mundo, costumes, tradições e ideais ou objetivos. Tal universalidade atribui 

identidade ao grupo, impossibilitando a afirmação de que apenas um ou outro sujeito será 

afetado se houver lesão a direito difuso. 
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Nesse sentido, para a identificação de crimes que são cometidos contra a coletividade requer-

se, ao menos, que a conduta venha a lesar direito difuso e, ao fazê-lo, viole bem jurídico de 

indiscutível valor para a comunidade. Logo, sem querer esgotar o tema, ilustrar-se-á o 

raciocínio por intermédio dos crimes ambientais (disciplinados na lei 9.605/98), que 

notoriamente atendem àquelas duas condições, quando diz a Lei Maior (art. 225) que “Todos 

têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 

defendê-lo e preservá-lo, para as presentes e futuras gerações”. 

  

2.3 A DIFICULDADE EM SE PROTEGER OS DIREITOS DIFUSOS  E O CLAMOR POR 

UMA POLÍTICA CRIMINAL DIFERENCIADA 

  

Além dos argumentos já apresentados para que se sustente a imprescritibilidade dos crimes 

cometidos contra a coletividade, outros podem ser invocados. Dito isso, acrescente-se que 

uma problemática é inerente aos direitos difusos, especificamente com relação ao conteúdo 

dos mesmos. De acordo com Dimitri Dimoulis e Leonardo Martins (2009, p.62), em se 

tratando de direitos difusos, não é possível determinar o que cada titular do direito pode exigir 

ou fazer em dadas circunstâncias concretas, ao contrário do que ocorre com os demais direitos 

fundamentais. Na verdade, trata-se de lição já preconizada por Mauro Cappelletti, quando 

afirmou (1988, p.26) que o problema básico de direitos como ao ambiente saudável ou à 

proteção do consumidor é que, “ou ninguém tem direito a corrigir a lesão a um interesse 

coletivo, ou o prêmio para qualquer indivíduo buscar essa correção é pequeno demais para 

induzi-lo a tentar uma ação”. 

Essa delicada situação dos direitos difusos, associada ao fato de que atualmente se vive em 

uma civilização de massa, acaba por perpetuar o clamor pela segurança jurídica, herdado do 

passado. É fato que em um meio no qual há “massificação” (ou multiplicação) dos 

comportamentos e conflitos sociais, por exemplo, a previsibilidade da conduta do outro 

adquire valor crucial. Assim sendo, Antonio Rodrigues Porto (1998, p.13) cita intelectuais 

como Beccaria, Bentham, Henckel e Binding, que, implicitamente, já fundamentavam sua 

rejeição à prescrição penal com base naquele valor (a segurança jurídica), ao dizerem que 

“deixar de aplicar a pena, simplesmente por efeito do decurso do tempo, seria a consagração 

da impunidade, encorajando criminosos à prática de novos crimes. Seria, ainda, um insulto à 

justiça e à moral”. Com entendimento semelhante, Adolphe Prins (apud PORTO, 1998, p.13) 

afirma que “a prescrição (da pena) é a impunidade pura e simples, e a impunidade é um mau 

exemplo para as massas, que não se entregam às considerações teóricas dos defensores da 

prescrição”. 

Feitas essas considerações, é adequado esclarecer que não é objetivo deste artigo 

descaracterizar o instituto da prescrição penal, mas apenas sustentar que, em situações 

excepcionais – em que estão envolvidos bens jurídicos específicos e de indiscutível 

significância para a comunidade, titular do direito em jogo – não se aplica o instituto. Por 

quê? Porque como bem adverte Guiseppe Bettiol (2000, p.717), a justificação da prescrição 

penal não ocorre somente sob o enfoque individual ou do réu, mas a partir da ótica da 

coletividade também. 
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Pelo exposto, e tomando-se por base as lições de Luciano Feldens em “A Constituição Penal” 

(2005, p.44), percebe-se que a teoria do bem jurídico permanece como elemento determinante 

e essencial na formação do Direito Penal contemporâneo. Ainda que tenha quase dois séculos 

de existência, trata-se de uma teoria que evolui de acordo com as mudanças de paradigma do 

Estado e do Direito, assim como se altera na medida das demandas postas pela comunidade e 

ocupa lugar de destaque nos Ordenamentos Jurídicos que se dizem democráticos, pluralistas e 

comprometidos com o reconhecimento e preservação de direitos e liberdades. 

O exercício dessas liberdades só se concretiza, na visão de Feldens (2005, p.44), por meio de 

bens e interesses. Em outras palavras, a garantia de que as pessoas titularizam certas 

liberdades se externa apenas a partir da proteção dos bens e interesses correspondentes – 

razão pela qual são considerados bens jurídicos. Se eles forem lesados haverá, como 

conseqüência, violação às liberdades que externam ou materializam. Para exemplificar, é 

simples constatar que a liberdade de ir e vir não pode ser taxativamente definida em abstrato, 

devido às inúmeras maneiras em que ela pode se manifestar. Entretanto, se a integridade física 

de um cidadão não for respeitada, pode ser que os prejuízos decorrentes da conduta lesiva 

limitem (impossibilitando ou inviabilizando) sua liberdade de locomoção. 

Em se tratando de bem jurídico, é importante reiterar que o significado da expressão muda 

sob a influência de fatores como os costumes, de acordo com o tempo que a comunidade vive. 

Para Feldens (2005, p.44), certo é que, nesse processo evolutivo, a noção de bem jurídico em 

vigor irá moldar o jus puniendi (direito estatal de punir), estruturando e informando a política 

criminal do Estado. Por intermédio dessas afirmações torna-se claro que, se vivemos em uma 

sociedade massificada, o Direito Penal e a política criminal devem assumir novos perfis, 

pressupondo que a defesa dos direitos difusos é uma necessidade. 

Com o fenômeno da massificação – já se explicou –, é grande o anseio pela segurança 

jurídica, afinal, ao mesmo tempo em que surgem os direitos difusos, surge um elevado 

potencial de eles serem violados. Nesse contexto de multiplicação dos conflitos, então, a 

imprescritibilidade de certos crimes se impõe como medida capaz de proteger os mais 

relevantes bens jurídicos, como o meio ambiente. E isso, ressalte-se, sem deixar de estar 

alinhado ao perfil de um Estado Constitucional Democrático de Direito, já que, como aduz 

Feldens (2005, p.44 e 51), antes mesmo de serem protegidos pelo Direito, esses bens se 

constituem na consciência coletiva como se jurídicos fossem, e o Direito Penal 

contemporâneo deve estar voltado à proteção de bens jurídicos, sob pena de não ser legítimo. 

  

2.4 A INCIDÊNCIA DA IMPRESCRITIBILIDADE NO DIREITO PENAL DO FATO 

  

Após esses esclarecimentos, é coerente refletir acerca da qualidade dos indivíduos que 

normalmente praticam crimes ambientais. Melhor dizendo, resta questionar: qual é o perfil do 

indivíduo que comete crimes ambientais e será, como conseqüência, afetado pela 

imprescritibilidade dos mesmos? Para a superação desta dúvida, um olhar da criminologia 

crítica se faz necessário. Por rigor científico, entretanto, é interessante fazer, primeiramente, 

uma breve abordagem quanto à evolução do pensamento criminológico. 
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De acordo com Alessandro Baratta (2002, p.31), o processo evolutivo acima referido – que 

tem a criminologia crítica como ponto culminante –, se inicia entre o século XVIII e a 

primeira metade do século XIX, com a escola liberal clássica do direito penal. Nessa 

concepção, o crime é considerado um ente jurídico-normativo, fruto da escolha de um agente 

com vontade livre e consciente. 

Já entre o final do século XIX e início do século XX surge o Positivismo Criminológico. Para 

essa escola, o delito também é considerado um ente jurídico, com a ressalva de que “o direito 

que qualifica este fato humano não deve isolar a ação do indivíduo da totalidade natural e 

social” (BARATTA, 2002, p.38). A explicação de que o crime é um fenômeno natural, então, 

é substituída pela tese de que a criminalidade é uma patologia que afeta certos indivíduos. 

Em seguida, surge a criminologia crítica, escola muito influenciada pela teoria do 

etiquetamento (BARATTA, 2002, p.159). Também chamada de labeling approach, essa 

teoria inova ao se desviar da análise das causas do crime e estabelecer, em contrapartida, a 

observação do processo de criminalização como novo objeto de estudo. Por isso, uma das 

condições para se compreender o fenômeno penal seria identificar e detalhar a lógica de 

funcionamento das instâncias oficiais (o Legislativo, a polícia, o Judiciário, a penitenciária, 

entre outros) e informais (como a mídia e as faculdades) que, em conjunto, estabelecem os 

estigmas que levam alguém a ser considerado criminoso. 

Ao discorrer sobre esse processo de atribuição do status de criminoso às pessoas, 

Nepomoceno (2004, p.55-58) afirma que ocorre em duas partes. Fala-se, pois, em 

criminalizações primária – realizada pelo Legislativo, ao criar as normas penais – e 

secundária – feita por órgãos como a polícia, o Ministério Público e o Judiciário, incumbidos 

da aplicação da lei penal. 

Em se tratando da criminologia crítica, enfim, não é difícil perceber que ela utiliza as 

contribuições da teoria do etiquetamento. É o que se constata quando Baratta (2002, p.161) 

afirma que, na perspectiva da criminologia crítica, “a criminalidade não é mais uma qualidade 

ontológica de determinados comportamentos e de determinados indivíduos, mas se revela, 

principalmente, como um status atribuído a determinados indivíduos, mediante uma dupla 

seleção”. 

O pensamento criminológico de que ora se fala – criminologia crítica – possui uma orientação 

eminentemente marxista, na medida em que estabelece o materialismo histórico-dialético 

como marco teórico (BARATTA, 2002, p.159-160). Tal abordagem procura denunciar que a 

sociedade só pode ser corretamente interpretada e compreendida com base em uma análise 

das relações sociais de produção, ou seja, o modo como os homens se organizam para gerar 

riqueza. Esse embasamento teórico permite a verificação de que o Direito é estruturado sobre 

relações de poder e que, como conseqüência, a punição na esfera penal é seletiva, recaindo 

apenas sobre quem comete crimes prejudiciais à circulação ampliada do capital e é incapaz – 

por não ser influente na política, cultura, economia ou no próprio Direito – de se livrar da 

incidência das normas penais. Assim sendo, o Direito Penal, que deveria cuidar de fatos, 

torna-se Direito Penal “do autor”. 

De acordo com a lei 9.605/98, todavia, é possível perceber que passou a se admitir a punição 

de pessoas que, antes do advento da referida norma, não recebiam qualquer sanção em 

retribuição ao dano ambiental que causavam. Deve-se reconhecer, então, os avanços trazidos 
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pela lei de crimes ambientais, sem que isso se confunda com uma apologia ao movimento da 

esquerda punitiva, expressão criada por Maria Lúcia Karam (1996, p.79-92). 

Com relação à expressão empregada por Karam, importa ressaltar que não é objetivo deste 

artigo enaltecer a idéia de que os integrantes das classes mais abastadas da sociedade devem 

ser eleitos como inimigos das pessoas menos favorecidas e, por conseguinte, sofram a atuação 

arbitrária dos instrumentos de polícia e do Judiciário. Na verdade, quer-se apenas destacar o 

acerto do legislador em reconhecer que o meio ambiente é um bem a ser tutelado pelo Direito 

Penal, permitindo a punição de quem o lesou, seja o infrator rico ou não. 

  

2.5 DEMAIS FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS, PRINCIPIOLÓGICOS E 

DOUTRINÁRIOS PARA A EXTENSÃO DA IMPRESCRITIBILIDADE A OUTROS 

CRIMES 

  

A proteção especial do meio ambiente se justifica, conforme visto, por se tratar de um bem 

jurídico constitucionalmente estabelecido. Da mesma forma, uma proposta legislativa que 

vise à extensão da imprescritibilidade aos crimes ambientais encontra fundamentação na 

Constituição Federal. Por isso, a interpretação conforme a Constituição se faz necessária. 

Em se tratando de exegese constitucional, a interpretação conforme a Constituição emerge 

como um de seus princípios mais importantes. Para Bulos (2009, p.362 e 373), trata-se de um 

enunciado científico elaborado pela jurisprudência alemã e que é indispensável para o 

intérprete, tanto ao permitir-lhe compreender profundamente a mensagem inserida nas 

Constituições, como ao facultar-lhe justificar seus posicionamentos de maneira fundamentada, 

científica e isenta. Gilmar Mendes (2008, p.119), por sua vez, ensina que, além de regra de 

interpretação, tal princípio instrumentaliza o controle de constitucionalidade. 

Mendes (2008, p.119-120) continua, e resume tal princípio como uma diretriz a ser 

considerada pelo operador do Direito, um preceito segundo o qual as leis e atos normativos 

devem ser interpretados em harmonia com o texto constitucional, atribuindo-lhes o 

significado que os torne compatíveis com a Carta Magna ou que melhor corresponde às 

decisões do constituinte. Dessa forma, se a norma puder ser interpretada em consonância com 

a vontade da Constituição, torna-se desnecessário declará-la nula. Lenio Luiz Streck (2002, 

p.443-448) também aborda esse tema de maneira semelhante. Em sua análise, o autor conclui 

que um texto infraconstitucional só surge como norma a partir do sentido da Lei Maior, posto 

que, “no quadro da interpretação conforme a Constituição, normas constitucionais não são só 

normas de exame, mas também normas materiais para a determinação do conteúdo das leis 

ordinárias” (STRECK, 2002, p.443). 

Tal é a relevância da interpretação conforme que se estabeleceu – por intermédio do art. 28, 

parágrafo único, da lei 9.868/99 –, sua eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos 

órgãos do Poder Judiciário, da Administração Pública Federal, estadual e municipal. Trata-se 

de um raciocínio coerente com um Estado Constitucional Democrático de Direito, afinal, 

corrobora os princípios da supremacia, unidade e força normativa da Constituição. Cumpre 

salientar, ainda, que a inexistência de uma norma considerando os crimes ambientais 

imprescritíveis não é óbice à utilização da interpretação conforme. Pelo contrário, ela é o 
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principal argumento a fundamentar uma eventual proposta de alteração legislativa que procure 

tornar os crimes contra o meio ambiente imprescritíveis. 

Para que seja possível perquirir a vontade da Constituição acerca de determinada matéria, a 

interpretação conforme disponibiliza alguns recursos ao intérprete, entre eles, a busca pela 

finalidade dos dispositivos que integram a Carta Magna. Em outras palavras, as normas 

constitucionais são submetidas a uma interpretação teleológica. Para Ferraz Júnior (2003, 

p.292-294), esse método pressupõe que sempre é possível atribuir um propósito às normas, e 

parte das conseqüências que se deseja surtir com a elaboração das mesmas para, só então, 

proceder à análise delas quando inseridas no sistema. Essa análise a que se refere Ferraz 

Júnior, entretanto, deve estar situada em um contexto específico. 

Em um contexto de sociedades de massa, deixou de ser novidade que o dinamismo é a 

qualidade característica da atualidade, tornando-se notória a mudança da pauta de valores 

vigente. Como instrumento de regulação social que é, portanto, o Direito não pode constituir 

um fim em si mesmo. Na verdade, é desejável que ele seja fluido, alterando-se de acordo com 

as demandas e objetivos postos pela coletividade em um dado momento. 

Procurando, então, satisfazer as necessidades comuns atinentes à época em que vige, a 

Constituição Federal de 1988 demonstra-se apta a proteger a coletividade. Não é outro o 

objetivo da Lei Maior ao tratar de instrumentos como a ação civil pública (art.129, inc. III) e a 

ação popular (art. 5º, inc. LXXIII), ambas aptas a proteger os direitos titularizados por toda a 

comunidade. Com o mesmo intuito, a Carta Magna estabelece o Ministério Público como uma 

das funções essenciais à justiça, atribuindo-lhe a tarefa de agir em defesa dos interesses do 

Estado-Comunidade (BULOS, 2009, p. 1223), afinal, como adverte Milaré (apud LEITE, 

2001, p. 90), “os direitos conferidos no plano material só fazem sentido quando o 

Ordenamento Jurídico coloca nas mãos de seus titulares ou de seus representantes ideológicos 

(Ministério Público, associações, etc.) mecanismos efetivos para seu exercício”. 

Também é com base na perspectiva constitucional, acima referida, que se opera a análise 

acerca da imprescritibilidade dos crimes cometidos contra a coletividade. Sob essa ótica, 

Feldens (2005, p. 81-84) afirma que é errôneo e obsoleto o entendimento de que o Direito 

Penal é um “braço armado do Estado”, que tem a redução do espaço da liberdade individual 

dos cidadãos como efeito único. 

Para o autor, a criminalização de certas condutas possui o nobre objetivo de proteger bens 

jurídicos, permitindo que deles desfrutem, plenamente, os respectivos titulares. Assim sendo, 

Feldens ensina que, quando estiver sensivelmente ameaçado o desfrute de direito 

fundamental, a redução do espaço de liberdade individual do agressor é ponderada 

(compensada) pelo alargamento do espaço de liberdade individual do agredido, ou seja, 

aquele que titulariza o direito fundamental. 

Pelas razões expostas, acredita Feldens, o constituinte fixou como imprescritíveis os crimes 

de racismo e os cometidos contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Esse é um 

robusto argumento, pois: o primeiro crime ofende a memória da nação brasileira, nação que 

reconhece ser composta de uma mistura de raças; o segundo, porque “nem de perto tem como 

objeto imediato de proteção um direito individual, senão que melhor se aproxima da categoria 

dos bens transindividuais: „ordem constitucional‟, „Estado democrático‟; a democracia, 

enfim” (FELDENS, 2005, p. 83). 
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A mesma lógica – qual seja, o estabelecimento da imprescritibilidade – deveria ter sido 

aplicada aos crimes cometidos contra o meio ambiente, já que se trata, no dizer de Feldens 

(2005, p. 84), de outro bem jurídico de natureza transindividual (difusa). Deve-se acrescentar 

que, para o autor, isso demonstra como a tutela penal tem fundamentação constitucional e 

ultrapassa a dimensão dos direitos de natureza meramente individual para proteger, também, 

os direitos de terceira dimensão. 

Além dos motivos já apresentados, impõe-se dizer que a fixação de outros delitos como sendo 

imprescritíveis não foi vedada pela Constituição Federal. Quando ela estabelece serem 

imprescritíveis os crimes de racismo e os cometidos contra a ordem constitucional e o Estado 

Democrático, nos permite entender que os outros continuam a prescrever. Ou seja, o 

constituinte simplesmente afastou dois crimes da regra geral, que é a prescrição – o que foi 

feito na Carta Magna apenas porque a sua alteração requer um rígido procedimento, 

assegurando a vontade do legislador de tratar, com maior rigor, aquelas duas condutas 

específicas. Nesse sentido, é permitido, inclusive à legislação infraconstitucional, estender a 

imprescritibilidade a outros crimes. 

Como a discussão deste artigo parte de uma lacuna – inexistência de norma jurídica que 

regule determinada situação, no caso, a imprescritibilidade dos crimes cometidos contra a 

coletividade –, a fundamentação eminentemente constitucional é capaz de sustentar, por si só, 

uma proposta legislativa que tenha o intuito de suprir essa ausência de previsão legal. Isso 

posto que os argumentos emanam da Lei Maior, norma que confere validade a todas as outras 

do Ordenamento Jurídico brasileiro. Tais argumentos são compostos, em parte, pelos 

princípios. 

Para Sundfeld (2000, p. 143), os princípios permitem a compreensão global do modo como 

um sistema se organiza, na medida em que são idéias centrais dele, atribuindo-lhe sentido 

lógico, harmonioso e racional. Em outras palavras, tais idéias auxiliam o intérprete no ato de 

conhecimento do sistema jurídico. Mas os princípios só são largamente aplicados porque 

possuem, também, uma função essencialmente prática: solucionar problemas jurídicos 

concretos. 

De acordo com Abreu (2004, p. 4-15), porém, somente após a Segunda Guerra Mundial os 

princípios assumem lugar de prestígio nas teorias do Direito e da Constituição. Chamada de 

pós-positivismo, tal fase se caracteriza por um conjunto de idéias que transcendem o 

legalismo inerente ao juspositivismo, fase anterior. A partir do momento que inúmeros 

princípios migram para os textos das Constituições, começa a se admitir – sob a influência das 

obras de Dworkin e outros intelectuais – que os princípios são normas jurídicas cogentes, 

axiologicamente superiores às regras e dotadas de eficácia suprema. Com isso, afasta-se a 

compreensão da Velha Hermenêutica, segundo a qual os princípios eram meras normas de 

caráter programático. 

Saliente-se, logo, que não configura erro se falar em “aplicação dos princípios” porque, assim 

como as regras, eles são normas jurídicas. Apesar de tal semelhança, deve-se reiterar que os 

princípios são hierarquicamente superiores às regras, considerando que determinam o sentido 

e o alcance dessas (SUNDFELD, 2000, p. 146). Por essas razões, além de concluir que os 

princípios são fins imanentes da ordem jurídica e social, Ferraz Júnior (2003, p. 293) entende 

que eles possuem maior generalidade que as regras. Como conseqüências, os princípios 

tornam-se aplicáveis a séries indefinidas de casos e atuam como diretrizes hermenêuticas, 

auxiliando a perquirir, no processo de interpretação, a finalidade de determinada regra. 
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Para sustentar a extensão da imprescritibilidade aos crimes cometidos contra a coletividade 

destaca-se a supremacia do interesse público sobre o privado, princípio hermenêutico 

informador de extenso ramo, do qual o Direito Penal faz parte: o Direito Público. Sundfeld 

(2000, p. 147) é categórico ao afirmar que é comum, nesse ramo, a aplicação dos princípios – 

em especial quando se elaboram leis –, por não ser possível a codificação de todas as normas 

de Direito Público. 

Ensinam Führer e Milaré (2002, p. 34) que o Direito Público Interno procura regular os 

interesses gerais da coletividade. Nesse contexto, sobressai a supremacia do interesse público 

sobre o interesse privado. Para Celso Antônio Bandeira de Mello (2004, p. 96), trata-se de um 

princípio geral de Direito, e tal é sua significância que consiste em condição de existência da 

própria vida em sociedade. 

Ainda que esse princípio não esteja consagrado no texto constitucional, é inegável que o 

poder público deve, de forma indireta, obediência ao mesmo. Exemplos disso são os 

princípios de defesa do consumidor e do meio ambiente, previstos na Constituição Federal 

(artigo 170, incisos V e VI, respectivamente). Nestes e em vários outros casos, Mello (2004, 

p. 98) ensina que o poder público tem o dever de agir, pois está adstrito à satisfação do 

interesse público – finalidades almejadas pelo corpo social, objetivos concretos desejados pela 

coletividade. Na legislação infraconstitucional (art. 2º, caput, da lei 9.784/99), entretanto, o 

aludido princípio está expressamente previsto. 

Com base em razões semelhantes, Mello (2009, p. 58-75) entende que o Poder Público deve 

observância à supremacia do interesse público sobre o privado. O autor afirma que tal 

princípio se constitui pelo “interesse do todo”, mas ressalva que não pode ser confundido com 

uma mera soma dos anseios individuais, peculiares de cada pessoa. Para ele, o interesse 

público transcende as vontades próprias de cada membro da comunidade mas, ao mesmo 

tempo, neles se sustenta. Isso posto que os indivíduos, enquanto partícipes de um grupamento, 

partilham os hábitos e costumes. A partir dessa convivência, as vontades de cada pessoa 

seriam projetadas em um interesse comum, de forma que os objetivos a serem alcançados 

também se tornem os mesmos. 

Na visão de Mello (2009, p. 61), então, a supremacia do interesse público consiste em veículo 

para se realizar a vontade daqueles que integram ou venham a integrar a coletividade. Assim 

sendo, a inobservância de tal princípio consistiria em grave ameaça a todos os seus membros. 

Feitas essas considerações, o autor ainda esclarece que é incorreta a associação comumente 

estabelecida entre interesse público – também chamado de interesse primário – e o interesse 

estatal – ou interesse secundário. Em sua concepção, o Estado só pode concretizar as próprias 

vontades (ou seja, o interesse secundário) quando elas não se chocarem com os anseios de 

toda a coletividade (interesse primário). 

Importa ressaltar que cabe à Constituição Federal delimitar, direta ou indiretamente, os bens 

jurídicos cuja proteção se coaduna com o interesse primário (MELLO, 2009, p. 68). Tal 

afirmação revela-se adequada a um Estado Constitucional Democrático de Direito porque, 

enquanto norma máxima do Ordenamento Jurídico brasileiro, a Lei Maior expressa que o bem 

jurídico por ela protegido é indisponível (ou seja, não admite transação). 

Para sintetizar, precisas são as palavras de Luís Roberto Barroso (2007, p. 13 e 15) ao afirmar 

que, em um Estado Democrático de Direito, o interesse público primário consiste na melhor 

realização da vontade constitucional, dos valores fundamentais que cabe ao intérprete 
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preservar ou promover. Ele passa a caracterizar a razão de ser do Estado, resumindo-se na 

promoção da justiça, segurança e bem-estar social, fins que aquele deve concretizar (posto 

que são os interesses de toda a sociedade). Dessa forma, mitiga-se “a dualidade cunhada pelo 

liberalismo, contrapondo Estado e sociedade. O Estado é formado pela sociedade e deve 

perseguir os valores que ela aponta” (BARROSO, 2007, p.10). 

Ante o exposto, portanto, vislumbra-se a possibilidade de se estender a imprescritibilidade dos 

crimes para além das duas únicas hipóteses existentes, tratadas no texto constitucional e 

citadas no início do trabalho. 

Dito isso, passemos às considerações finais. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Pode-se concluir que, com a mudança dos modelos de Direito e de Estado, os conflitos 

coletivos se tornaram uma realidade. Ao mesmo tempo em que ocorre esse fenômeno 

conhecido como “massificação”, a pauta de valores vigente em um tempo e lugar 

determinados demonstra estar em constante alteração. Como conseqüência, são estabelecidas 

novas concepções acerca do que se entende por bem jurídico. 

Nesse contexto de sociedades de massa, sobressai a existência da comunidade. Com a difusão 

dos direitos de terceira dimensão, tal grupamento passa a titularizar interesses que não podem 

ser fragmentados em quotas individuais e cujos titulares não podem ser especificados. 

Considerando-se que os integrantes da comunidade estabelecem tradições, objetivos e visão 

de mundo comuns, a lesão a direitos de terceira dimensão – os difusos, em especial – afeta, 

indistintamente, um número de pessoas insuscetível de aferição. 

Uma proposta legislativa que vise à extensão da imprescritibilidade aos crimes cometidos 

contra a coletividade, portanto, se impõe como medida adequada à proteção da comunidade e 

seus direitos, bem como pressuposto de legitimação do Direito Penal. Situando a discussão no 

paradigma de Estado Constitucional Democrático de Direito, enfim, e utilizando as 

contribuições da Hermenêutica, a referida tese pode ser sustentada juridicamente. Sob essa 

mesma ótica, poder-se-ia comentar, em outra oportunidade, a respeito da maneira como os 

órgãos julgadores interpretam normas jurídicas em casos de lacuna no Ordenamento Jurídico 

brasileiro, já que é notória a inércia do legislador em criar leis adequadas a situações 

específicas. 

  

  

REFERÊNCIAS  

  

11712



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ABREU, Célia Barbosa. A perspectiva histórica e a evolução dos princípios no Direito. In: 

FRAGA, Thelma; MELLO, Cleyson M. (Coord.). Novos direitos: os paradigmas da pós-

modernidade. Rio de Janeiro: Impetus, 2004. p. 1-30. 

  

BARATTA, Alessandro. Criminologia Crítica e Crítica do Direito Penal: introdução à 

sociologia do direito penal. Trad. Juarez Cirino dos Santos. 3. ed. Rio de Janeiro: Revan: 

Instituto Carioca de Criminologia, 2002. 

  

BARROSO, Luís Roberto. O Estado Contemporâneo, os Direitos Fundamentais e a 

Redefinição da Supremacia do Interesse Público. In: SARMENTO, Daniel (Org.). Interesses 

públicos versus interesses privados: desconstruindo o princípio de Supremacia do Interesse 

Público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007. p. 7-18. 

  

BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional. 22. ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

  

BETTIOL, Guiseppe. Direito Penal. Campinas: Red Livros, 2000. 

  

BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal: parte geral. 8. ed. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

  

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. 

Curso de Direito Constitucional. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF: Senado, 1988. 

  

BRASIL. Código penal. 49. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

  

BRASIL. Código de defesa do consumidor. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 

  

11713



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

BRASIL. Lei n.º 9.868, de 10 de novembro de 1999. Dispõe sobre o processo e julgamento 

da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o 

Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm>. Acesso em: 5 jul. 2011.   

  

BRASIL. Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Regula o processo administrativo no 

âmbito da Administração Pública Federal.  Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm>. Acesso em: 10 jul. 2011.   

  

BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. 

  

CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte geral. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 

  

CAPPELLETTI, Mauro. Juízes legisladores? Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 

1993. 

  

CAPPELLETTI, Mauro; GARTH, Bryant. Acesso à justiça. Porto Alegre: Sergio Antonio 

Fabris Editor, 1988. 

  

CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 

  

CHAMBERLAIN, Marise M. Cavalcanti. Direitos ou interesses metaindividuais e sua 

classificação. In: LEITE, Carlos Henrique Bezerra (Coord.). Direitos metaindividuais. São 

Paulo: LTr, 2005. p. 37-52. 

  

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 19. ed. São Paulo: 

Saraiva, 1995. 

  

DIMOULIS, Dimitri; MARTINS, Leonardo. Teoria geral dos direitos fundamentais. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2009. 

  

11714

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9868.htm


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

FELDENS, Luciano. Constituição Penal: a dupla face da proporcionalidade no controle de 

normas penais. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2005. 

  

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do Direito: técnica, decisão, 

dominação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

FÜHRER, Maximilianus Cláudio Américo; MILARÉ, Édis. Manual de Direito Público e 

Privado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002.  

  

GRECO, Rogério. Curso de Direito Penal: parte geral. 6. ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006. 

  

JESUS, Damásio E. de. Direito Penal: parte geral. 27. ed. São Paulo: Saraiva, 2005. 

  

KARAM, Maria Lúcia. A esquerda punitiva. Revista Discursos Sediciosos: crime, direito e 

sociedade. Rio de Janeiro, n. 1, p. 79-92, 1996. 

  

LEITE, Carlos Henrique Bezerra. Ação civil pública. São Paulo: LTr, 2001. 

  

LOPES, Mauricio Antonio Ribeiro. Direito Penal, Estado e Constituição: princípios 

constitucionais politicamente conformadores do Direito Penal. São Paulo: IBCCRIM, 1997. 

  

MELLO, Celso Antonio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 17. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2004. 

  

______. ______. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. 

  

MIRABETE, Júlio Fabrini. Manual de Direito Penal: parte geral. 24. ed. São Paulo: Atlas, 

2007. 

  

11715



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

NEPOMOCENO, Alessandro. Além da Lei: A face obscura da sentença penal. Rio de 

Janeiro: Revan, 2004. 

  

PORTO, Antonio Rodrigues. Da prescrição penal. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

1998. 

  

SOCIEDADE. In: Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, 1977. v. 16. 

  

SOCIEDADE. In: DINIZ, Maria Helena. Dicionário jurídico. São Paulo: Saraiva, 1998. v. 1. 

  

STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição constitucional e hermenêutica: uma nova crítica do 

Direito. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002. 

  

SUNDFELD, Carlos Ari. Fundamentos de Direito Público. 4. ed. São Paulo: Malheiros, 

2000. 

  

TAVARES, André Ramos. Curso de Direito Constitucional. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 

2007. 

  

WOLKMER, Antonio Carlos. Novos direitos no Brasil: natureza e perspectivas. São Paulo: 

Saraiva, 2003. 

  

  

 

11716



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A GLOBALIZAÇÃO E AS TRANSFORMAÇÕES DA SOCIEDADE NA 
CONTEMPORANEIDADE: UM DESAFIO A SER ENFRENTADO PELA 

PERSPECTIVA DA MODERNIDADE OU DA PÓS-MODERNIDADE?  
 
GLOBALIZATION AND TRANSFORMATIONS OF CONTEMPORARY SOCIETY: A 

CHALLENGE TO BE FACED BY THE PROSPECT OF MODERNITY OR OF 
POSTMODERNITY?  

 
 
 

Bernardo Gonçalves Fernandes1 
 
Resumo: O artigo tem como objetivo desenvolver a globalização e suas mais variadas nuances 
debatendo a mesma sobre as vestes da sociedade contemporânea a partir das obras dos autores 
A.Giddens, U.Beck e J.Habermas. Esses, guardadas as especificidades, desenvolveram, nos 
últimos anos, sob o pano de fundo da (alta) modernidade análises sobre os impactos da 
globalização na sociedade, no constitucionalismo e na democracia em termos nacionais e pós- 
nacionais.  
    
Palavras-chave: Globalização, Modernidade, Pós-modernidade, Constituição e Democracia 
Pós-nacional.   
 
Abstract: The paper aims to develop the globalization and its many nuances debating 
the same clothes on contemporary society from the works of the authors A. Giddens, U. 
Beck and J. Habermas. They, the specificities saved, developed in recent years, under 
the backdrop of the (high) modernity analysis on the impacts of globalization on 
society, constitutionalism and democracy in post-national and national 
 
  
Keywords: Globalization, Modernity, Postmodernity, Constitution and Post-national 
Democracy. 
 

1. Introdução 

Em nossa atual e complexa contemporaneidade, um dos principais temas 

que permeou e ainda permeia a cabeça de filósofos, sociólogos, economistas e por que 

não dizer, até mesmo, juristas no final do século XX e no inicio do século XXI se refere 

ao que comumente designamos por globalização2. O problema central a ser enfrentado 

hodiernamente, se relaciona, para alguns, com os “déficits de operacionalidade” do 

                                                 
1 Mestre e Doutor em Direito Constitucional pela UFMG. Professor Adjunto de Teoria da Constituição e 
Direito Constitucional do Departamento de Direito Público da Faculdade de Direito da Universidade 
Federal de Minas Gerais (UFMG). Professor Adjunto III de Direito Penal, Teoria da Constituição e 
Direito Constitucional da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MINAS).  
2 A rigor o termo “globalização” bem como o adjetivo “global” surgiu no começo dos anos 80, nas 
grandes escolas americanas de Administração de empresas, as celebre “Business management schools” de 
Harvard, Columbia, Stanford, etc. Foi popularizado nas obras e artigos dos mais hábeis consultores de 
estratégia e marketing, formados nessas escolas entre eles – o japonês k. Ohmae (1985 e 1990), o 
americano M.E. Porter (1986) – ou em estreito contato com elas. Fez sua estréia em nível mundial pelo 
viés da imprensa econômica e financeira de língua inglesa e em pouquíssimo tempo invadiu o discurso 
político (intitulado) neoliberal (Chesnais, 1996)  
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Estado Nacional frente aos desafios da globalização.3 Mas aqui, uma advertência inicial: 

embora levando em consideração esse mote da relação entre a globalização e seus 

impactos (políticos, econômicos e jurídicos) na sociedade contemporânea o ensaio se 

propõe a ser também (mais) um debate sobre a modernidade ou a pós-modernidade. 

Sem dúvida, fomos (e estamos) atingidos nas últimas décadas por crescentes 

transformações (econômicas, políticas, culturais, ambientais e etc) assinaladas pela 

emergência de uma nova “sociedade global” complexa, contraditória, multifacetada, 

plural e aberta que simultaneamente integra e fragmenta categorias e interpretações que 

pareciam consolidadas já de há muito nas ciências sociais. Isto pode ser observado nos 

ordenamentos jurídicos hodiernos e na forma como os mesmos lidam com estas 

transformações.   

No que diz respeito ao fenômeno jurídico, a perspectiva mais usual envolve 

uma vertente de sociólogos que afirma ser a Constituição e o ordenamento jurídico (do 

Estado Democrático de Direito) como um todo “bombardeado” por influxos externos 

“globalizantes”, como se estivéssemos num fenômeno de mão única (de fora para 

dentro) que apenas “sofre” com os influxos de imperativos funcionais sistêmicos. Este 

ensaio, não concorda, por exemplo, com esta perspectiva objetivista (do observador) 

fruto do “desencantamento sociológico do direito”, que não leva a sério a tensão 

(interna e externa) entre a facticidade e a validade. Esta posição, coaduna apenas com os 

impactos da globalização, sobretudo econômica no direito, como se o direito não fosse, 

ele mesmo, fruto (agente) da transnacionalização irreversível que funciona (ou pelo 

menos pode funcionar), na verdade, como possibilitador (apesar de inúmeras mazelas) 

de uma “teoria reconstrutiva da sociedade,” que busca o desenvolvimento (e a 

necessidade) de uma consciência da solidariedade cosmopolita. 

A importância desse debate se faz proeminente, pois é no âmbito da 

globalização que se desenvolve atualmente, não só o imperialismo, mas também o 

nacionalismo e o regionalismo, e que se movem os indivíduos e as coletividades, as 

nações e as nacionalidades, os grupos sociais e as classes sociais, bem como as 

organizações multilaterais e as corporações transnacionais. Com isso, nossa tarefa deve-

se ater ao meio ambiente circundante do surgimento, do que alguns teóricos chamam de 

(nova) “sociedade mundial” à luz da “atual” globalização.  

                                                 
3 Conforme: Lê monde diplomatique. Ano 2 (dois) Número 15 - Outubro de 2008. 
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 Utilizamos o termo com a designação de “atual”, porque entendemos que a 

globalização está longe de ser um conceito dotado de uma originalidade (ou ineditismo) 

na história, na sociologia, na teoria econômica, ou mesmo na ciência do direito. Embora 

com uma plêiade de designações ele pode ser encontrado em análises paradigmáticas 

sobre os vínculos entre a criação e a reprodução ampliada do capitalismo histórico – 

enquanto sistema mundial – através de processos de formação dos estados e mercados à 

luz de textos clássicos sobre a organização e a interação de espaços econômicos auto-

suficientes e amoldados à natureza mercantil dos impérios modernos – como é o caso, 

por exemplo, do conhecido e respeitado trabalho de Fernand Braudel sobre o 

Mediterrâneo nos tempos de Felipe II, escrito ha quase cinco décadas. O que parece ser 

realmente novo é sua “aplicação a um inédito processo de superação das restrições de 

espaço pela minimização das limitações de tempo, graças ao vertiginoso aumento da 

capacidade de tratamento instantâneo de um gigantesco volume de informações; a um 

fenômeno complexo e intenso de interações transnacionais.” (Faria, 1999, p.62) 

 

2-Anthony Giddens, Ulrich Beck e Jürgen Habermas 

Nesse momento, vamos desenvolver um conceito de globalização. Para tal 

digressão, vamos trabalhar basicamente com três autores4 que são: Anthony Giddens, 

Ulrich Beck e Jürgen Habermas. A construção do conceito (conforme nossa abordagem) 

deriva de Giddens em seu livro sobre as “Consequências da Modernidade”, no qual o 

professor de Cambridge debate sobre a modernidade e suas transformações sociais, 

negando (traçando objeções) a teoria pós-moderna e iniciando (para alguns dando 

continuidade) suas análises sobre o que irá chamar de “modernidade reflexiva”5. A 

problemática central, que traz a noção de globalização, se refere às considerações 

                                                 
4 O que não implica o desconhecimento de outras importantes teses e definições (e até mesmo saídas) 
que envolvem a globalização como, por exemplo, a desenvolvida magistralmente por Giacomo 
Marramao na sua obra Passagio a Occidente (2003). O professor de Roma define o complexo fenômeno 
da globalização como “uma passagem ao ocidente”, entendendo passagem num sentido duplo de 
“viagem” e de “mudança”, de “risco” e de “oportunidade”. Na mesma, ele não acredita como nós na tese 
de uma sociedade civil global em formação e tampouco no cosmopolitismo (viável) também aqui 
defendido, trabalhando de forma bem fundamentada a tese de uma “esfera pública global com base em 
uma política universalista da diferença” (Marramao, 2007, p. 12-16). Citamos também, autores da 
intitulada nova esquerda Européia que não coadunam com os autores ora trabalhados em nosso 
ensaio e nem por isso podem ser deixados de lado neste profícuo debate que busca saídas para a atual 
globalização. Como exemplos: Slavoj Zizek (2003) (2005) (2006); Laclau e Mouffe (2001) e Giorgio 
Agamben (2004).     
5 Sobre conceito de “modernidade reflexiva” ver, sobretudo: “Modernização Reflexiva: política, tradição 

e estética na ordem social moderna..” (Beck, Giddens, Lash, 1997)  
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desprezadas por alguns sociólogos (preocupados, com uma ideia de sociedade como um 

“sistema limitado”) sobre o “distanciamento tempo-espaço”. A globalização se refere a 

esse processo de conexão entre diferentes regiões e contextos sociais que se “enredam” 

através da superfície da terra com um todo. (Giddens, 1991). Nesse sentido a nossa 

primeira definição: 

A globalização pode ser assim definida como a intensificação das relações 
sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que 
acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas 
de distância e vice-versa. Este é um processo dialético por que tais 
acontecimentos locais podem deslocar numa direção anversa às relações 
muito distanciadas que os modelam. A transformação local é tanto uma parte 
da globalização quanto a extensão lateral das conexões sociais através do 
tempo e do espaço. (Giddens, 1991: 70) 

 

Em obra mais recente intitulada, “Para Além da Esquerda e da Direita”, 

Giddens continua no mesmo diapasão, afirmando de forma contundente que a 

globalização pode ser entendida como: 

A globalização trata efetivamente da transformação do espaço e do tempo. Eu 
a defino como ação a distância, e relaciono sua intensificação nos últimos 
anos ao surgimento da comunicação global instantânea e ao transporte de 
massa. (...) A globalização não diz respeito apenas á criação de sistemas em 
grande escala, mas também (nessa nova relação tempo-espaço) à 
transformação de contextos locais e até mesmo pessoais de experiência 
social. Nossas atividades cotidianas são cada vez mais influências por 
atividades que ocorrem do outro lado do mundo. De modo oposto, hábitos 
dos estilos de vida locais tornaram-se globalmente determinantes. (Giddens, 
1997, p. 13) 

Em síntese, a globalização não é um processo único, mas uma mistura 

complexa de processos, que freqüentemente atua de maneira contraditória, ambígua, 

produzindo e reproduzindo conflitos, contradições e novas formas de estratificação. 

(Giddens, 1997) Fundamental para a nossa abordagem é não só a relação tempo e 

espaço (trazida já nas primeiras digressões de Giddens no início dos anos 90), mas a 

afirmação de que a globalização não é o mesmo que o desenvolvimento de um “sistema 

mundial” e não está “simplesmente ai fora”. Ela é, para Giddens6, um fenômeno “aqui 

dentro” que está irremediavelmente ligado às “circunstâncias da vida local”(Giddens, 

1997). Aliás, esse é um ponto fulcral (do qual não abriremos mão) que, em nossa 

                                                 
6 E também para Beck (2000) e Habermas (2003) como veremos adiante, embora com fundamentações e 
construções analíticas diferenciadas. 
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opinião, está sendo maravilhosamente desenvolvido nos últimos anos pelo professor de 

Berlin Ulrich Beck7. 

Iniciamos pelas análises e configurações do que em seu entendimento 

significa a globalização (ou globalidade). O pressuposto básico nos remeterá sempre 

para uma intensificação mútua de relações para além das fronteiras nacionais. Ou seja, 

Ulrich Beck abandona a “lógica dos mundos separados” por um modelo de 

“interdependência transnacional”. Nesse sentido, a ideia de espaços isolados 

mutuamente delimitados por territórios, se torna totalmente (ou pelo menos 

relativamente) fictícia. Para o autor, que observa na globalização uma condição 

inarredável de intercâmbio humano no final do século passado e início desse: 

Entendida dessa forma, a globalização significa o assassinato da distância8, o 
estar lançado a formas de vida transnacionais muitas vezes indesejadas e 
incompreensíveis ou – acompanhando a definição de Anthony Giddens – 
ação e vida (conjunta) para alem das distâncias (entre mundos separados dos 
estados nacionais, das religiões, das regiões e dos continentes, que se 
encontram separados só em aparência). (Beck, 2000: 47) 

Com isso, surgem novas relações de poder e de concorrência, novos 

conflitos e incompatibilidades entre atores e unidades do Estado nacional por um lado e 

atores, identidades, espaços sociais e processos sociais transnacionais pelo outro. Diante 

desse quadro, a globalização significa, também, os processos, em cujo andamento os 

Estados Nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, suas redes de comunicação, 

suas chances de poder e suas orientações sofrerem a “interferência cruzada” de atores 

transnacionais. 

Mas o significado e a caracterização da globalização não estão completos. 

Esse processo irreversível ainda precisa de um melhor delineamento. Sem dúvida, o 

ponto fulcral que define a concepção do termo se refere a sua não homogeneidade. 

Nesse sentido, a maior fonte de mal entendidos se encontra justamente na linha de 

abordagem que caracteriza a globalização como algo linear, total ou totalizante. Um 

                                                 
7 Ver também uma base inicial consubstanciada por Roland Robertson no seu: “Globalização: Teoria 

social e Cultura Global”, publicado em Londres em 1992. E em: “Modernidade Global”, também 
publicado em Londres em 1995. O autor em suas reflexões já afirma que o “local e o global não se 
excluem” (Roberston, 1992) (Roberston; Fearthestone; Lash, 1995). 
8 A globalização traz ainda, um “mundo do tempo compactado”, no qual diferentes tempos nas mais 
variadas regiões do mudo são alocados num único “tempo mundial”. Eventos de variadas regiões do 
planeta e de significados diversos são agora deslocados para um eixo temporal e não mais para vários. 
Observamos um realocação espaço-temporal: “Logo na abertura da bolsa de Frankfurt já se tem notícia 
dos números finais da bolsa de Tóquio, Cingapura e Hong Kong, e quando tem início em Nova York o 
dia da bolsa de Wall Street são conhecidas as tendências iniciais das Bolsas Européias”. (Beck, 2000, p. 
48) 
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processo de mão única, onde a partir de novas relações espaço-temporais, Estados 

nacionais sofrem “interferências transnacionais” de cima para baixo do “monstro” 

homogêneo (global) da globalidade.  

É mister afirmar que a globalização não significa apenas dês-localização, 

mas, também re-localização. A globalização é um processo dialético, não linear, e 

reflexivo que, insofismavelmente, sempre realça um novo significado para o “local”. O 

que queremos dizer é que (contra uma série de leituras equivocadas) não existe 

“globalização globalmente”. Essa falácia inclusive é, por definição, absurda. Tão 

absurda ainda é a tese de que as pessoas se globalizam globalmente no espaço 

(homogêneo e totalizante) global. Nesse sentido: 

Como não se cansa de lembrar Roland Robertson, um dos pais da teoria e da 
pesquisa ligada à globalização, esta sempre acarreta consigo uma localização. 
Os cultural studies rejeitam a idéia de sociedades individuais isoladas dentro 
de seus respectivos espaços culturais e descrevem um processo imanente e 
dialético da globalização cultural, na qual pares antagônicos são tornados 
simultaneamente reais e possíveis. O ponto principal é este: globalização não 
significa uma globalização unilateral, automática e unidimensional – uma das 
inesgotáveis fontes de mal-entendidos nesse debate. Dentro do âmbito da g-

word trata-se muito mais de uma nova consideração do elemento local.(...) 
Jürgen Habermas fez referencia há alguns anos a uma “nova intransparência” 
(“neu Unübersichtlichkeit”), Zygmunt Bauman fala em um “fim da 
univocidade”. O local e o global, argumenta Robertson, não se excluem. Pelo 
contrário; o local deve ser compreendido como um aspecto do global. 
Globalização quer também dizer; a conjunção e o encontro de culturas locais 
que deverão ainda ser conceitualmente redefinidas em meio a este “clash of 

localities”. Robertson propõe a substituição do conceito base de globalização 
por glocalização – o cruzamento das palavras globalização e localização. 
(Beck, 2000, p. 94) 

Em recente entrevista, Ulrich Beck sistematiza as digressões desenvolvidas 

no decorrer da década de 90. Nesta, o autor deixa claro que, se entendermos 

globalização como algo que se refere à relações e implicações entre espaços 

transnacionais a partir de “experiências culturais desterritorializadas”, ela, de modo 

algum, será assustadora. Em primeiro lugar, conforme já assinalado, a globalização não 

é, ou melhor, não se dá no sentido de uma globalização total, mas significa 

transnacionalização, ou seja, uma conexão mais forte entre os espaços nacionais, 

inclusive de modo que não seja pensada só internacionalmente, e, sim, no sentido do 

surgimento de algo novo, de um espaço intermediário que já não se encaixa em velhas 

categorias. Portanto globalização não é globalização e, sim, transnacionalização. Mas, 

como observamos, não é apenas isso, pois, também, globalização não é globalização, 
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mas (re) localização. Hoje é impensável o conceito de globalização sem localização.9 

Certo é que continua existindo a necessidade de se localizar, nos termos que: 

Os processos da globalização também se dão localmente, o trabalho da 
globalização ocorre em metrópoles, em determinadas estruturas de trabalho 
vinculadas á localidade. E quando se observam as empresas, a política 
empresarial e as estratégias empresariais, os agentes que operam em termos 
globais falam paradoxalmente em localização. E o fazem porque são 
obrigados a se situar em determinadas culturas locais para tecer e organizar 
suas redes multilocais. Foi o que Robertson sintetizou no conceito de 
globalização, refletindo que esta é sempre um processo dialético que realça 
um novo significado do local. No entanto, globalização pode ter muitos 
sentidos diferentes: seja que um conglomerado se abre para as culturas locais 
e a elas se integra; seja que ele atua num espaço local-global, sem nenhuma 
relação com o meio, como numa terra de ninguém. (Beck, 2003, p. 52) 

Essas análises, suprimem os equívocos das conceituações da globalização 

como algo apavorante e medonho, que, pela própria força do nome, leva a 

homogeneização. Certamente, ao lado da homogeneização, surgem diferenças e não 

linearidades, paradoxos e ambigüidades. Nesse sentido, não trabalhamos, com a 

lógica das teorias que prelecionam que seremos todos “estadunidenses” trasvestidos de 

“Big Macs” na lógica da “Macdonaldização” do mundo, pois, se existe essa tendência, 

ela é, em muito, compensada pelo novo significado do local. Nesses termos, não 

estamos dizendo que apenas as empresas globais, quando se instalam numa localidade, 

a elas precisam adaptar, mas também que o local10 obtém um novo reconhecimento e 

força “fomentadora” da identidade (que também se reformula), sendo a globalização 
                                                 
9 Mas aqui uma importante advertência de Giacomo Marramao que, apesar de reconhecer que o termo 
“glocal” trabalha e conforma uma relação interfacial afirma que o mesmo gera (so pode criar) um curto- 
circuito perigoso e de efeitos paralisantes. Nesses termos, conforme explicita o professor Italiano: “O 
curto-circuito se cria porque os Estados soberanos tornaram-se muito pequenos para fazer frente à 
competição do mercado global e muito grandes para controlar a proliferação das temáticas, das 
reinvidicações e dos conflitos causados pelos diversos localismos.” (Marramao, 2007, p. 14). Esse 
fenômeno é intitulado por Marramao no seu recente livro Passagio a Occidente (2003) como as garras 
da “glocalização” e a nosso ver, embora seja correto e bem localizado só reforça a idéia da globalização 
como (re)localização que pode trazer efeitos os mais variados (incluindo o citado curto-circuito) em 
relação ao global/local ao sul/norte ou aos Estados/comunidades inseridas localmente nos Estados.    
10 No que tange ao “local” é preciso que tomemos cuidado com o seu significado. Não estamos e esse não 
é o objetivo de Beck e de Giddens advogando a tese do “provincianismo” ou do renascimento 
“automático” de identidades. Nesse sentido, o processo dialético do global e local pode ser assim 
definido: “a dês-localização e a re-localização não representam automaticamente o renascimento da 
cultura local. Pois na revivescência do colorido local entre em cena a dês-localização. A re-localização, 
que entrou em curso, por assim dizer, com o infindável processo de dês-localização, não pode ser 
equiparada a um tradicionalismo linear e praticada como um provincianismo parvo. Pois o quadro 
referencial em que o significado da cultura local deve provar sua validade foi transformado. Reunidas, a 
dês-localização e a re-localização sem dúvida trazem consigo as mais diversas conseqüências, mas além 
disso impedem as culturas regionais de justificar, determinar e renovar a si mesmas numa associação 
contra o mundo. Em substituição a esta fundamentação limitada – como diz Anthony Giddens – das 
tradições como meios tradicionais (os quais define como “fundamentalistas”) surge agora a obrigação 
inescapável de re-localizar as tradições dês-tradicionalizadas dentro do contexto global, do diálogo, 
do intercâmbio e do conflitos translocais” ( Beck, 2000, p. 92) (grifos e negritos nossos) 

11723



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

uma “mistura de culturas”, um “desarraigamento absoluto” de mão dupla. (Beck, 

2003)  

Terminamos as análises, com as digressões de Jürgen Habermas, último 

autor da tríade, acima sugerida para a construção do conceito e da caracterização do que 

chamamos de globalização, bem como dos equívocos e perigos que giram em torno do 

tema. 

Em Habermas, o conceito de globalização é utilizado para a descrição de 

um processo, e não de um estado final. Nesse processo, a globalização significa “a 

intensificação das relações de troca, de comunicação e de trânsito, para alem das 

fronteiras nacionais”. Segundo o autor, essa dissolução das fronteiras não é somente um 

fenômeno econômico, não sendo assim um privilégio da economia.11 Nesse sentido, a 

grande preocupação advinda dos processos irrefutáveis de globalização acaba sendo, 

justamente, com a democracia. Para o autor as tendências e processos da globalização 

ora em curso, sem sombra de dúvidas, modificam uma constelação histórica na qual o 

Estado, a sociedade e a economia tinham a mesma extensão, no âmbito das fronteiras 

nacionais. Os escritos sobre a constelação Pós-nacional, trazidos à lume em 1998, já 

consubstanciavam (e denunciavam) essa situação: 

O Estado territorial, a nação e uma economia constituída dentro das fronteiras 
nacionais formaram então uma constelação histórica na qual o processo 
democrático pôde assumir uma figura institucional mais ou menos 
convincente. Também só pôde se estabelecer no âmbito do Estado nacional e 
idéia segundo a qual uma sociedade composta democraticamente pode atuar 
reflexivamente sobre si de modo amplo graças á ação de uma de suas partes. 
Hoje essa constelação é posta em questão pelos desenvolvimentos que se 
encontram no centro das atenções e que leva o nome de “globalização. 
(Habermas, 2001, p. 78) 

O desafio posto a partir de agora é: Como manter a ideia, até então 

domesticada e territorializada nas fronteiras do Estado nacional, de uma sociedade em 

que cidadãos, associados entre si, podem regular democraticamente o seu convívio, na 

                                                 
11 “Ora, essa tendência que leva à dissolução das fronteiras, não é exclusiva da economia. Um estudo de 
David Held e seus colaboradores sobre Transformações globais, recentemente publicado, contém, além 
de capítulos sobre o comércio mundial, mercados financeiros e corporações multinacionais (com redes de 
produção espalhadas pelo mundo), alguns capítulos sobre a política interna mundial, sobre a consolidação da 
paz, sobre a violência organizada, sobre o crescimento dos fluxos migratórios, sobre os novos meios e novas 
redes de comunicação, sobre formas híbridas de miscigenação cultural, ou seja, numa palavra, sobre conflitos 
de identidade que decorrem da difusão, da sobreposição e da interpenetração de formas de vida 
culturalmente distintas. Essa diluição das fronteiras, que se processa aceleradamente nos campos da 
economia, da sociedade e da cultura atinge as condições de existência de um sistema estatal erguido sobre 
bases territoriais...” (Habermas, 2003, p. 104) 
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lógica descrita em Facticidade e Validade, segundo a qual os destinatários das leis são 

co-autores das mesmas?  

Certo é que, as modificações instauradas pelo fenômeno da globalização 

abalam a força de integração das formas de vida nacionais além de relativizarem com a 

base de uma sociedade civil já desenvolvida. Se é verdade que o Estado nacional se 

encontra limitado na sua capacidade de ação e inseguro no que diz respeito à sua 

identidade coletiva, a conclusão é a de que, como descrito acima, se torna cada vez mais 

difícil cumprir a tarefa de legitimidade democrática ínsita a esse mesmo Estado. As 

perguntas são: como reagir a essa situação? Qual deve ser a reação à erosão do Estado 

nacional e da democracia construída em suas premissas? 

Para Habermas, atualmente, existem duas grandes respostas12 para o desafio 

globalizante: a) os que são simplesmente a favor da globalização e da 

desterritorialização; b) os que são simplesmente contra a globalização.  

A tomada de partido, em favor da globalização e da desterritorialização, 

apóia-se para o autor em uma ortodoxia neoliberal, que recomenda uma ampla 

subordinação dos Estados aos imperativos funcionais dos mercados através de uma 

completa liberalização da economia mundial. Já os partidários contrários à globalização 

advogam o desejo de “fechar as compartas”, adotando a tese da territorialidade, indo de 

encontro contra tudo que possa transcender as fronteiras nacionais. (Habermas, 2003, 

p.78) 

Habermas, critica veementemente os dois posicionamentos acima 

delineados. Segundo o autor, as respostas que saúdam ou recusam com horror a 

globalização são, no mínimo, superficiais. A política de fechamento protecionista 

“neonacional” não pode explicar como uma sociedade, agora mundial, poderia 

novamente ser dividida em segmentos, além de evitar relações sociais mais complexas e 

                                                 
12 É interessante notar que as respostas contra a globalização criticadas por Habermas, também se alimentam 
de conceitos e classificações clássicas da doutrina do Estado, aquilo que Ulrich Beck chamaria de 
“nacionalismo metodológico”. Nesse sentido: “A imagem do domínio territorial que perdeu o controle sobre as 
fronteiras sugeriu estratégias retóricas opostas entre si. Ambas alimentam-se de conceitos da doutrina clássica 
do Estado. A retórica defensiva - digamos, a do Ministério do Interior – parte da função protetora do Estado 
que monopoliza a violência, mantém o direito e a ordem dentro das fronteiras do território, e que garante aos 
cidadãos segurança no seu mundo da vida privado. Contra a incontrolável maré invasora que vem de fora, esse 
lado evoca a vontade política de fechamento das comportas. O afeto protecionista volta-se do mesmo modo 
contra os traficantes de armas e de drogas que põe em perigo a segurança interna, bem como contra o 
transbordamento da informação, o capital estrangeiro, os imigrantes em busca de trabalho e as ondas de 
fugitivos, que supostamente destroem a cultura local e o nível de vida. Por outro lado, a retórica ofensiva 
aborda os traços repressivos da violência estatal soberana que submete os cidadãos à pressão uniformizadora 
de uma administração desmesuradamente reguladora e os confinam na prisão de uma forma de vida 
homogênea”. (Habermas, 2001, p.103)  
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rejeitar de forma etnocêntrica o outro, desenvolvendo-se, assim, uma lógica 

ultrapassada de um Estado nacional que se “fecha a si mesmo”. Do mesmo modo, é 

pouco alentadora uma política de “autoliqüidação”, que permita que o Estado se 

esvaíra em redes transnacionais. O neoliberalismo pós-moderno não pode explicar como 

os déficits de controle e de legitimação, surgidos em termos nacionais, poderão ser 

equilibrados em nível supranacional, sem novas formas de regulamentação políticas, na 

medida em que os mercados só reagem na linguagem codificada dos preços e do 

dinheiro, colocando, assim, em risco o próprio “futuro da democracia”. (Habermas, 

2001, p.86) (Habermas, 2003, p.115) 

A negação peremptória das vertentes descritas acima13 leva à busca 

intitulada por ele de “terceiros caminhos”, seja numa linha defensiva14, seja numa linha 

ofensiva. A diferença entre as duas linhas é básica: a primeira (defensiva) ainda se 

orientaria pela lógica do mercado, enquanto, a segunda (ofensiva) daria prioridade a 

política apoiada no princípio do discurso. Nos dizeres do autor, a variante defensiva 

subordina a política aos imperativos de uma sociedade mundial, integrada pelo mercado 

de forma irreversível. É verdade que, nessa linha, o Estado nacional não desempenha 

um papel apenas reativo em “face das condições de valorização do capital de 

investimento”, mas um papel ativo, sobretudo no que tange às tentativas que visam a 

qualificação dos cidadãos de “suas sociedades” capacitando-os.  

Temos aí a figura do “trabalhador empreendedor”, que, no mundo 

globalizado, não se sentiria derrotado, pois, com suas iniciativas, iria firmar-se no 

mercado com possibilidade inclusive de escolha e preferências. O problema da variante 

defensiva, no entendimento de Habermas, se relaciona justamente com transposição de 

um critério de “igualdade social” para uma mera igualdade de oportunidades. Nesse 

sentido: 

Do ponto de vista normativo, os protagonistas da “terceira via” estão se 
afinando com uma corrente do liberalismo que considera igualdade social 
unicamente do lado do input, reduzindo-a a igualdade de oportunidades. 
Deixando de lado esse empréstimo moral, a diferença entre Margaret 

                                                 
13 Como exposto nem os partidários da globalização neoliberal, nem os da territorialidade conseguem 
apresentar argumentos conclusivos. Nesses termos: “Esse fato motivou a busca de uma “terceira via”. Ora, esta 
via bifurca-se numa variante defensiva (c),que parte do princípio de que o capitalismo, uma vez liberto de todos 
os limites em âmbito mundial, não mais pode ser domesticado, apenas amenizado em termos nacionais; e, 
numa variante ofensiva (d), que aposta na força estruturante da política que tenta, no plano supranacional, 
alcançar os mercados que fugiriam aos controles nacionais.” (Habermas, 2003, p. 112) 
14 É justamente nesse ponto que Habermas se distancia de alguns autores que trabalham o mesmo tema e 
não estão na chamada “análise simplista” dos “pro e contra”. Nesse sentido muitos adotam a “terceira 
via” defensiva diferentemente de Habermas que irá desenvolver suas análises adotando a “terceira via” 
ofensiva que para alguns poderia inclusive ser chamada de “quarta via” (definição defendida nesse texto). 
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Thatcher e Tony Blair evanesce, a partir do momento em que a nova 
esquerda parece alinhar-se com o imaginário ético do Neoliberalismo. Penso 
aqui na disposição em aceitar a ética de uma forma de vida orientada pelo 
mercado mundial, que espera que todo cidadão se forme para ser o 
empresário de seu próprio capital humano. (Habermas, 2003, p.  114) 

A variante ofensiva, a qual Habermas se alia, se move em um viés 

diferenciado. Conforme já assinalado, ela se orienta pela prioridade da política e não pela 

lógica do mercado15. A grande tese, citada acima, é de que política apoiada no princípio 

do discurso pode ter chances de enfrentar os mercados globalizados, caso consiga 

sustentar uma “política interna voltada para o mundo” e vinculada aos processos 

democráticos de legitimidade, que derivam, nos dizeres habermasianos, de uma 

construção discursiva da opinião e da vontade de todos os participantes nos processos 

de sua formação, com a necessária inclusão de todos os envolvidos, inclusive dos 

estrangeiros. Temos aí, a tentativa de fundamentação da intitulada democracia pós-

nacional, pois: “Só poderemos enfrentar de modo razoável os desafios da globalização 

se conseguirmos desenvolver na sociedade novas formas de autocondução democrática 

dentro da constelação pós-nacional.” (Habermas, 2000, p. 112) 

Para tal processo, Habermas busca uma saída para o “dilema” entre a 

desconstrução da democracia baseada no Estado nacional e a reconstrução do Estado 

nacional. Nesse sentido, temos de voltar nossa atenção para unidades políticas maiores, 

em regimes transnacionais que têm condições de compensar a perda de função do 

Estado nacional, sem que a corrente de legitimação democrática tenha de ser 

interrompida. A preocupação com a política em detrimento do mercado é um ponto 

fulcral (não só para Habermas conforme já assinalado) e se justifica na medida que ela 

só poderá “ganhar terreno”, se for possível criar uma infra-estrutura capaz de sustentar 

uma política interna, voltada para o mundo, a qual não poderá estar desvinculada dos 

processos democráticos de legitimidade.  

 

3. A Sociedade Mundial em xeque: um debate sobre a modernidade ou 

pós- modernidade? 

Desenvolvido o entendimento do que seja a globalização e suas nuances a 

partir dos autores aventados, passamos a analisar um dos pontos centrais trabalhados 

                                                 
15 Nesse sentido, do retorno e da aposta na política contra os equívocos do globalismo neoliberal, ver 
também Ulrich Beck. (2000) (2003). Embora com um enfoque diferenciado, ver também Zygmunt 
Bauman (2000). 
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nos últimos anos por inúmeros pesquisadores: a alocação da globalização e de nossa 

sociedade contemporânea no âmbito do que se convencionou chamar de modernidade 

ou de pós-modernidade.  

Destarte, vivemos em uma sociedade instável (se alimentando de sua 

própria instabilidade), absolutamente implausível que requer a todo instante um grau 

sempre “recorrentemente” mais alto de complexidade para sua própria reprodução (que  

como nos mostra Niklas Luhmann, só é viável através de um processo de diferenciação 

e especialização funcional16 em diversos subsistemas sociais).  

Uma “sociedade de risco” nos dizeres de Ulrich Beck, insatisfeita consigo 

mesma, onde permanentemente, segundo Boaventura de Souza Santos, há um 

“desassossego no ar”. Nestes termos, um dos grandes desafios contemporâneos da nossa 

“modernidade tardia” pode ser melhor entendido sob a rubrica Unsicherheit, termo 

alemão que funde experiências para as quais outras línguas podem exigir outras palavras 

tais como: incerteza, insegurança e falta de garantia17 (Bauman, 2000, p.22). Não é por 

outro motivo que a principal metáfora do presente estágio da sociedade moderna é a 

“fluidez”. Os fluídos (líquidos ou gasosos), diferentemente dos sólidos, não mantêm sua 

forma com facilidade. Os fluídos não se fixam no espaço e muito menos se prendem no 

tempo. Enquanto os sólidos têm dimensões espaciais claras, mas neutralizam o impacto 

e, portanto diminuem a significação do tempo (resistem significativamente ao seu fluxo 

ou o tornam irrelevante), os fluídos não se atêm muito a qualquer forma e estão 

                                                 
16 Para Luhmann a sociedade é o sistema social que inclui as comunicações. Na sua perspectiva o ponto 
fulcral é saber de que modo o sistema social se organiza e reproduz sua operação básica que é a 
comunicação. Segundo os luhmanianos o termo técnico que identifica os diversos modos de diferenciação 
das competências comunicativas é “diferenciação interna do sistema social”. Na modernidade depois de 
ter passado por processos históricos que diferenciaram internamente a sociedade com base em critérios 
segmentários e estratificados a comunicação passou a ser organizada com base, primordialmente, no 
desempenho de funções específicas. Ou seja, a função passou a ser o princípio prevalecente na 
diferenciação interna da sociedade. Por isso, podemos segundo Luhmann falar que a sociedade moderna é 
diferenciada funcionalmente. (Luhmann, 1999). 
17 Para Zygmunt Bauman em sua obra “Em Busca da Política” um exemplo pode ser vislumbrado 
justamente nas instituições políticas. Essas segundo ele, criadas justamente para ajudar a combater a 
insegurança são de pouco ajuda. Pois num mundo que se globaliza rapidamente, em que grande parte do 
poder foi retirada da política, essas instituições não podem fazer muito para fornecer segurança ou 
garantia. Para o autor um dos aspectos mais importantes da política contemporânea seria a sua 
insignificância. Citando Cornelius Castoriadis o eminente sociólogo afirma que: “Os políticos são 
impotentes... já não tem programa, seu objetivo é manter-se no cargo”. As mudanças de governo – até de 
campo político – não são um divisor de águas, mas no máximo uma ondulação na superfície de um rio a 
correr sem parar, monotonamente, com sombria determinação, em seu leito, levado por seu próprio 
ímpeto”. (Bauman 2000, p. 12) Isto pode ser observado no final do século XX e início do XXI em países 
da Europa ou mesmo da América Latina com seus governos apriori pretensamente de esquerda ou 
mesmo centro-esquerda, que desenvolveram ou ainda desenvolvem agendas de centro e de centro-
direita de Tony Blair até Lula. 
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constantemente prontos (e propensos) a mudá-la, assim para eles o que conta é o tempo, 

mais do que o espaço a que lhes cabe ocupar, espaço que irão preencher apenas “por um 

momento”. Em certo sentido, os sólidos suprimem o tempo e para os líquidos o tempo é 

justamente o que importa. Ao descrever os sólidos, podemos ignorar inteiramente o 

tempo, ao descrever os fluídos, deixar o tempo de lado seria um grave erro. A conclusão 

é evidente: as descrições de líquidos são fotos instantâneas e precisam ser datadas. 

(Bauman, 2001) O sociólogo Polonês Zygmunt Bauman, autor da metáfora, afirma que 

a passagem, ou melhor, a chegada da “modernidade liquida” em detrimento do que 

chama de “modernidade sólida” irá produzir (pela própria análise de suas 

características) uma plêiade de alterações na condição humana gerando “inclusive” 

instabilidade e insegurança, pois: 

Os fluídos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaem-se, respigam, 
transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam; são filtrados; destilados; 
diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos – contornam certos 
obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Do 
encontro com sólidos emergem intactos, enquanto os sólidos que 
encontraram, se permanecem sólidos, são alterados – ficam molhados ou 
encharcados. (Bauman 2001, p. 08) 

Essas mudanças, ocorridas e delineadas no bojo das estruturas societárias do 

mundo contemporâneo, são possivelmente as que levam uma gama de estudiosos a 

afirmarem que estaríamos diante de uma “crise paradigmática da modernidade”18 que se 

processa nas formas de conhecer, delimitar, produzir, justificar e sobretudo fundamentar 

as instituições sociais e o modo de reprodução das mesmas. E é bom deixarmos claro 

que a mesma (crise paradigmática) não ocorreria somente nas chamadas ciências 

sociais. Esta instabilidade da “modernidade liquida” é explicitada também nas ciências 

naturais. Aliás, o denominado giro científico do século XX, foi, sem dúvida, o moto 

propulsor engendrado pela ciência que teve o condão de questionar a própria concepção 

de ciência (que entrou em crise, em xeque!) até então “iluministicamente” dominante. 

Sem dúvida, hoje sabemos a partir da própria ciência (e de seu giro científico) que só 

podemos qualificar um saber como científico se o mesmo (saber) se encontra limitado, 

                                                 
18 E bem verdade que devemos matizar os que estamos chamando de “crise paradigmática” e mais a frente 
chamaremos de “crise do paradigma dominante da modernidade” para que o leitor não faça confusão e não seja 
levado a interpretações erradas do nosso texto (do tipo: “o que lastima estamos em tempo de crise”) e de nosso 
marco teórico a seguir delineado, pois a discussão aqui irá girar em torno do debate entre os autores modernos e 
os intitulados pós-modernos e não sobre uma concepção absoluta de crise nos moldes de uma filosofia pré-giro 
lingüístico e hermenêutico, que não leva em considerações que a modernidade e a sociedade moderna estão em 
permanente crise, que de modo algum o que explicitamos como crise é novidade, mas sim fruto de um processo 
inerente a nossa complexidade social moderna. 
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precário, datado e dotado de refutabilidade, pois de há muito a crença numa concepção 

de ciência infalível (“mito científico”) produtora (à luz de uma “pretensa” 

neutralidade19) de verdades absolutas e inquestionáveis foi para o ocaso. Ou seja, não 

podemos mais ser vítimas do mito da infalibilidade da ciência, que por definição 

hodierna só é ciência se for falível. Como exemplo, destas modificações que 

paradoxalmente, como afirmado, são fruto do próprio devir científico, trazemos (entre 

outros20) os resultados dos experimentos de mais de quatro décadas do físico-químico 

Ilya Prigogine prêmio Nobel de química (Prigogine e Stengers, 1979); (Prigogine, 

1980); (Prigogine, 1981) (Prigogine, 1990) (Prigogine, 1996).  

Considerado “expoente” da chamada ”Escola de Bruxelas” ele foi 

conhecido como o principal teórico dos “fenômenos irreversíveis.”21 Esse autor, 

desenvolveu seus trabalhos tendo como mote central o ramo da ciência denominado de 

termodinâmica. Nesse, passou a estudar os processos irreversíveis ocorridos longe do 
                                                 
19 Com o giro hermenêutico de H.G.Gadamer aprendemos que não há método que alcance a verdade 
sobre objetos, ou seja, que desvele os objetos e nos mostre-os de forma, pura, absoluta e total. Não temos, 
pois “o” olhar, mas sim “um” olhar sobre um determinado objeto (de investigação, por exemplo!), na 
medida em que não temos acesso a pureza deste objeto sendo nosso olhar permeado pela “historicidade” e 
portanto sempre socialmente condicionado (filtrado por nossas vivencias fruto de nossas tradições). Ou 
seja, a Hermenêutica filosófica nos mostra que os nossos conceitos e nossas compreensões se assentam na 
verdade em pré-compreensões, em pré-conceitos. Isso desmonta qualquer pretensão à neutralidade 
cientifica e a verdades que não sejam apenas precárias e datadas (á luz de pré-compreensões) na ciência 
moderna. Nesse sentido, corroborando com nossas digressões: “contra a pretensão iluminista de iluminar 
os mitos substituindo-os pela razão, sabemos que ao iluminarmos uma determinada face de um objeto 
projetamos sombra sobre as demais, tornando-nos cego a elas”. (Carvalho Netto, 2001)    
20 Como outros exemplos de ruptura, podemos citar as digressões de: Gödel, Popper, Einstein e Heisenberg. 
As investigações de Gödel questionaram o rigor da matemática. O seu teorema da incompletude e os teoremas 
da impossibilidade de, em certas circunstâncias, encontrar dentro de um dado sistema formal a prova de sua 
consistência vieram mostrar que, mesmo seguindo à risca as regras da lógica matemática, é possível formular 
proposições indecidíveis, sendo que uma dessas proposições é justamente a que postula o caráter não 
contraditório do sistema. Se as leis da natureza fundamentam seu rigor nas formalizações da matemática as 
investigações de Gödel vêm demonstrar que o rigor da matemática, carece ele próprio de fundamento. Já 
Einstein tem em uma de suas bases de pensamento a noção da relatividade e simultaneidade. Com o objetivo 
de determinar a simultaneidade de acontecimentos distantes afirma Einstein ser necessário conhecer a 
velocidade, mas para medir a velocidade seria necessário conhecer a simultaneidade dos acontecimentos. E 
com um golpe de mestre Einstein rompe esse circulo demonstrando que a simultaneidade de acontecimentos 
não pode ser verificada, pode somente ser definida sendo, portanto, meramente arbitrária. Se Einstein relativiza 
Newton no domínio da astrofísica a mecânica quântica irá fazer o mesmo no domínio da microfísica. 
Heisenberg por exemplo demonstra que não é possível observar ou medir um objeto sem interferir nele, sem o 
alterar, a tal ponto que o objeto que sai de um processo de medição não é mesmo que lá entrou. A idéia de que 
não conhecemos do real senão o que nele introduzimos, ou seja, que não conhecemos do real senão a nossa 
intervenção nele está expressa no famoso princípio da incerteza de Heisenberg. Esse (princípio) postula que 
não se pode reduzir simultaneamente os erros da medição da velocidade e da posição das partículas, pois o que 
for feito para reduzir o erro de uma das medições aumenta o erro da outra. Isto nos leva a duas conclusões: a 
primeira é que as leis da física são meramente probabilísticas e a segunda é que sempre existe uma interferência 
estrutural do sujeito no objeto observado sendo a relação sujeito/objeto muito mais complexa do que a 
princípio poderia ser, perdendo a distinção seus contornos dicotômicos. (Santos, 2001, p.53) 
21 Para Prigogine na sua famosa obra o fim das certezas: “o indeterminismo não traduz, de modo algum, 
uma opção metafísica, ele é a conseqüência da descrição estatística exigida pelos sistemas dinâmicos 
estáveis”. (Prigogine, 1996) 
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equilíbrio termodinâmico para posteriormente nos conduzir a uma nova sistematização 

das ciências da natureza. Em o “Fim das certezas: Tempo, caos e as leis da natureza” 

criticando os limites de paradigmas clássicos, Prigogine à luz da “modernidade liquida” 

preleciona que: 

Se o nosso mundo devesse ser compreendido através do modelo dos sistemas 
dinâmicos estáveis, não teria nada em comum com o mundo que nos cerca: 
seria um mundo estático e predizível, mas não estaríamos lá para formular as 
predições. No mundo que é nosso, descobrimos em todos os níveis flutuações, 
bifurcações, instabilidades. Os sistemas estáveis que levam a certezas 
correspondem a idealizações, a aproximações. (Prigogine 1996, p. 57) 

Se os objetos da física clássica são verdadeiras “idealizações” e só podem 

funcionar agora como “quadros de referência”, as novas palavras de ordem no contexto 

de uma ciência tipicamente do não-equilíbrio seriam: indeterminismo, acaso, 

probabilidades, caos22, instabilidade, estruturas dissipativas (estruturas distantes do 

equilíbrio), auto-organização23, diferença entre passado e futuro de um sistema e sobre 

tudo, a lógica do futuro não mais como um “dado” (como na física clássica e até mesmo 

na física da relatividade de Einstein), mas como uma “construção” sempre “em aberto”. 

Em “O nascimento do Tempo” Prigogine discorre em concordância com o delineado 

acima sobre o futuro, nos termos que: 

O futuro está em aberto, e esta abertura aplica-se tanto a pequenos sistemas 
físicos como ao sistema global, o universo em que nos encontramos. 
(Prigogine 1990, p. 23) 

 

Para inúmeros teóricos (inclusive das “ciências sociais”) a importância das 

teorias desenvolvidas por Prigogine e o “grupo de Bruxelas”, por tudo que já foi 

externado aqui, reside, justamente no fato da mesma expor uma nova concepção de 

“matéria” e de “natureza” não lastreada nos paradigmas clássicos da física moderna. 

                                                 
22 O caos é definido atualmente na chamada “ciência do não-equilíbrio” por ser uma situação de 
“pluralidade de estados” que enseja incerteza quanto ao futuro de um sistema. É importante nesse novo 
contexto também a noção de probabilidade (como incerteza e indefinição) (Pinto, 2002, p. 84) 
23 Nesse sentido o efeito das chamadas estruturas dissipativas e do princípio da ordem nas flutuações, a 
título de exemplo, podem ser assim explicitados: “A teoria das estruturas dissipativas e o princípio da 
“ordem através das flutuações” estabelecem que, em sistemas abertos, ou seja, em sistemas que 
funcionam a margem da estabilidade, a evolução se explica por flutuações de energia que em 
determinados momentos, nunca inteiramente previsíveis, desencadeiam espontaneamente reações que, 
por via de mecanismos não lineares, pressionam o sistema para alem do limite máximo de instabilidade e 
o conduzem a um novo estado macroscópico segundo uma lógica de auto-organização numa situação de 
não-equilíbrio”. (SANTOS 2001: 70) (grifos nossos). O Próprio Prigogine em “O nascimento do 
Tempo” afirma textualmente que: “o universo do não-equilíbrio é um universo coerente” (Prigogine 
1990, p. 42) (grifos nossos) 
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Nesses termos, um resumo em linhas gerais das imensas imbricações desses trabalhos, 

pode ser assim delineado: 

Em vez de eternidade, temos a história (a irreversibilidade dos sistemas 
abertos significa que estes são produto da história); em vez do determinismo, a 
imprevisibilidade; em vez do mecanicismo, a interpenetração, a espontaneidade e 
a auto-organização; em vez da reversibilidade, a irreversibilidade e a evolução; 
em vez da ordem, a desordem, o caos, a incerteza; em vez da necessidade, a 
criatividade e o acidente (Santos, 2001, p. 71) 

É sem sombra de dúvidas uma crise24 (em todos os níveis, conforme 

estamos a demonstrar) do “paradigma dominante da modernidade”. Seguindo os passos 

de Hegel (que foi o primeiro a desenvolver digressões sobre o “caráter moderno da 

sociedade moderna”), Habermas, elevando a modernidade a “discurso filosófico” 

mostra que a vivência específica de nossa epocalidade parece ser uma das experiências 

que apontam para um “absurdo” envolvendo a sociabilidade e a razão inerente à mesma, 

na medida em que estaríamos diante de uma: degradação ambiental em larga escala, 

guerras com “propagação de choque e pavor”, ressurgimento de fundamentalismos, 

anti-semitismos, empobrecimento estrutural com alarmante alargamento do fosso entre 

países desenvolvidos e os países em desenvolvimento, desemprego estrutural, riscos 

iminentes de catástrofes em decorrência do uso indiscriminado e exacerbado da técnica, 

tecnologia e engenharia genética. A conclusão é a de que a crise (inerente) da 

modernidade desembocou, nos dias de hoje, numa crise de sentido (inerente) para a 

própria vida humana. (Habermas, 1985) (Habermas, 2001) (Habermas, 2003) 

(Habermas, 2004) Mas, então, como seria possível a integração social em uma 

sociedade complexa, de risco; diferenciada; descentralizada; insatisfeita; instável e em 

crescente processo de globalização e mundialização?  

Para uma série de filósofos, sociólogos e também juristas, uma afirmação 

paira no ar: o projeto da modernidade ao que parece fracassou! E no bojo deste 

contexto desenvolvem-se uma gama de teorias denominadas pós-modernas. Essas 

                                                 
24 Crise esta, conforme, já afirmado acima, inerente à própria condição da “modernidade liquida” e 
instável que se alimenta de suas próprias transformações e que nos coloca em permanentes desafios. A 
nossa discussão, voltamos a insistir, será de como lidar com esses permanentes desafios? Com qual 
referencial teórico? Com qual instrumental? Aliás, não conseguimos imaginar e acredito que nem mesmo 
o leitor poderá fazê-lo um período de nossas vidas que não fosse marcado pelo reconhecimento de crises 
em curso. Em qual o período não perpassamos crises? Então que fique claro para o leitor o sentido usado 
no texto, pois não estamos em “tempo de crise” sempre “estivemos em crise”, sobretudo por nossa 
“mutável” condição moderna.  
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correntes, ditas pós-modernas tiveram seu início na França25 no final dos anos 60 e 

início dos anos 70 e hoje dominam o imaginário de boa parte dos teóricos sociais26. As 

mesmas, apregoam um trágico e derradeiro abandono de toda a pretensão de 

racionalidade. Ou seja, a crise da modernidade seria a crise da razão moderna, que agora 

não seria mais um instrumento emancipatório da humanidade e estaria, então, desvelada 

(desmascarada) como des-razão ou pelo menos como razão de dupla face (a “boa” e 

“má” razão). Nesse sentido, a razão que deveria romper com o mito se transforma para 

os pós-modernos no novo mito: ilusório, cínico, opressor e instrumentalmente perverso 

de uma modernidade (cada dia mais) esfacelada, por ela mesma, seus excessos 

(científicos e técnicos) e suas vicissitudes. (Freitag, 2004) 

Portanto, a crítica da nossa epocalidade e do sentido atual da vida humana é 

uma questão que envolve os processos de construção e desenvolvimento da 

modernidade e, conforme dito, da crise da razão inerente à mesma27. Um breve resumo 

da modernidade a partir de autores chave, poderia pode ser delineada nas pegadas 

filosóficas magistrais de Kant e Hegel. 

                                                 
25 Desde o final o final dos anos 60 está em voga na França, com repercussões na Alemanha e nos Estados 
Unidos, uma corrente de ideias que se filia mais ou menos explicitamente a Nietzsche e a Heidegger. Essa 
corrente é chamada, sem grande rigor conceitual, de pós-estruturalista, e inclui pensadores como Lyotard (1979), 
Derrida (1967), Deleuze (1972) Foucault (1966); (1969); (1984) e Castoriadis (1995) entre outros. Todos eles 
criticam a razão, como seus dois predecessores embora com algumas matizes e perspectivas diferenciadas. A 
razão geralmente é denunciada por esses autores (em termos gerais) na medida que se transforma num álibi do 
poder, agente de heteronomia, adversária do prazer ou instrumento de repressão e etc... Habermas enquadra (em 
linhas gerais), o surgimento dessas correntes no contexto da implosão da figura da razão prática pela filosofia do 
sujeito. Temos então o que ele irá chamar de: “desmentido intrépido da razão nas formas dramáticas de uma 
crítica da razão pós-nietzscheana”. (Habermas, 1998) Nesse sentido, o sociólogo Ulrich Beck nos mostra que 
os “ditos” filósofos da pós-modernidade afirmam a morte da razão e da racionalidade científica além da perda da 
consciência coletiva da sociedade. (Beck, 2000) A título de exemplo das posições pós-modernas Lyotard defende 
a dissolução de qualquer pretensão à universalidade na ciência, na moral e no direito. No lugar da razão que para 
ele nada mais é do que repressão, com seus princípios de validade universal, devemos ter o apelo estético-
anarquista à fantasia. (Lyotard, 1979). Para Sergio Paulo Rouanet ensaísta a qual nos filiamos, a ilusão do 
pós-moderno é justamente a de reagir às patologias da modernidade (que, diga-se de passagem, são 
inúmeras e altamente complexas como a própria modernidade) através de uma fuga para frente (alias, que 
frente?), renunciando a confrontar-se concretamente com os problemas da modernidade. Com certeza 
deve ser mais fácil se refugiar no pós-moderno contracultural, anárquico, desarrazoado ou em desconstrução 
permanente. (Rouanet, 1987)  
26 Em recente trabalho intitulado: “A Crítica da Razão Indolente” Boaventura de Souza Santos tenta 
desenvolver (a nosso ver, de forma inconsistente) uma chamada “teoria crítica pós-moderna” que em sua 
leitura, apresenta-se como uma saída para os dilemas e “contradições internas” do projeto da 
modernidade. Segundo o mesmo, estaríamos diante de uma transição paradigmática que se traduz na 
substituição do paradigma da modernidade por um paradigma emergente pós-moderno. Esse novo 
paradigma iria surgir de um “novo senso comum” (senso comum emancipatório) através do recurso a uma 
“imaginação utópica” (Santos, 2001) 
27 Nestas análises, que não pretendem aprofundar nas teorias dos filósofos e sociólogos ora trabalhados, 
mesmo porque isso fugiria ao objeto de nossa (breve) abordagem, terá como fio condutor as obras de: 
Manfredo Araújo de Oliveira (1993) (1995) (1996); Barbara Freitag (2002) (2004); Sergio Paulo Rouanet 
(1987); J. G. Merquior (1987); Jürgen Habermas (1981) (1985) (1990) (2002) (2004).  
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A partir de Kant, temos a noção de que a modernidade toma consciência de 

si mesma e atinge a maioridade, justamente pelo uso público da razão, na medida em 

que o homem não mais estaria inserido num todo dado de cima para baixo através de 

macro predeterminações heterônomas. Ou seja, não haveria mais tutelas externas (nem 

internas) ao homem, engendradas pela comunidade (e seu amalgama de esferas 

normativas) como, por exemplo: deuses, religião, leis infalíveis da natureza e mitos. Ao 

contrário, na modernidade (era que inventa o sujeito) o homem assumiria com coragem 

e competência seu próprio destino conduzindo-se a partir de então de forma autônoma e 

autodeterminada. Teríamos alcançado a maioridade (Muendigkeit) com a dissolução dos 

mitos alcançando com o saber a emancipação derradeira, uma autonomia “esclarecida” 

que deveria “esclarecer” a si mesma. 

 Já Hegel vai afirmar que a modernidade gira em torno de uma base central, 

ou melhor, um horizonte a partir do qual tudo é ou deve ser desenvolvido: a 

subjetividade. Essa faz da liberdade o eixo norteador de toda a vida humana. A 

emergência da subjetividade, então, significa a emergência do sujeito autônomo sobre si 

mesmo28. Hegel demonstra que a razão típica da modernidade, deveria se posicionar 

como um poder de unificação dos diferentes (na medida em que a modernidade é a 

idade das cisões) através do reconhecimento da “unilateralidade” do princípio acima 

citado da subjetividade. Nestes termos, Hegel critica a modernidade (que ele eleva à 

discurso filosófico) a partir das próprias “intuições fundamentais da modernidade” 

forjando um conceito de razão capaz de “dar conta” das crises e “reducionismos” da 

modernidade, para que pudéssemos recuperar de forma altaneira a “verdade” da 

modernidade29. Assim, a crítica hegeliana ao dilaceramento da modernidade acaba 

sendo, ao mesmo tempo, sua adesão a mesma de forma inclusive radicalizada à luz da 

própria filosofia da subjetividade. (Oliveira, 1993) (Freitag, 2004) (Habermas, 1985). 

                                                 
28 Nesse sentido: “Tudo, na modernidade, é, para Hegel, concretização do princípio da subjetividade e 
passa pela mediação subjetiva. Assim, todas as dimensões da vida do homem – a religião, a economia, a 
política, a moral e a arte – foram radicalmente transfiguradas a partir do princípio da subjetividade, 
horizonte fundante da cultura moderna. A filosofia, autoconsciência do tempo, erige-se modernamente a 
partir da descoberta da subjetividade abstrata, Descartes, até sua explicitação plena em Kant, Fichte e 
Schelling.” (Oliveira, 1993, p. 73) 
29 Nesse sentido: “(...) Hegel se via como grande tradutor de seu tempo em conceitos, como a ave de 
Minerva capaz de reconhecer a história como um processo de aprendizado da humanidade como um todo. 
A sua época seria esse momento de auto-conhecimento extremamente relevante no processo de 
construção histórica da nova eticidade que emergia. Essa nova eticidade deveria agora se mostrar capaz 
de responder ao desafio de suprassumir em si mesma a subjetividade de si e do mundo (aquela do 
mercado e da sociedade civil) de modo a, um só tempo, preservá-la e libertá-la de sua alienação.” 
(Carvalho Netto e Cattoni de Oliveira, 2005: xiv) 
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Ou seja, Hegel (assim como Marx e outros) busca na crítica da razão moderna a sua 

subsunção (um ir mais além) a um nível superior e emancipador que eliminaria os 

hiatos (as diferenças) e as ambigüidades existentes na modernidade o que ocorreria 

inafastávelmente através de um processo dialético fruto do devir histórico. 

Nestes termos, não é com base em Kant e em Hegel (ou até mesmo em 

Marx) que os críticos da modernidade ditos pós-modernos (ou pós-estruturalistas) vão 

se escorar. Muito pelo contrário, se Kant exaltou o esclarecimento (e a nossa 

maioridade) e Hegel encontrou fissuras alienantes (centradas na eticidade corroída pela 

subjetividade na sociedade civil atomizada e composta de indivíduos vorazes no 

egoísmo) na razão moderna tratando de eliminá-las esfacelando a pluralidade na 

unidade (totalidade) subsumida no Espírito Absoluto (do velho Hegel) 30, não se 

colocam à luz dessas perspectivas, as correntes que rejeitam qualquer tipo de sobrevida 

a razão. Elas vão partir de um giro (uma reviravolta) na crítica à epocalidade moderna 

que, sem dúvida, é inicialmente tributária de Nietzsche, no qual a crítica a razão 

moderna vai se expressar numa crítica da razão enquanto tal. Ou seja, uma crítica da 

“razão em si mesma”, portanto contra a razão!  

Sem dúvida, Nietzsche não se preocupa em recuperar o sentido da vida 

humana à luz das “cisões” da modernidade que se apresentavam no acontecer histórico, 

pois ao invés de erradicar os males da modernidade a partir de seus valores, ele critica 

os “valores enquanto tais” e a “perda de sentido” dos mesmos. Portanto, suas digressões 
                                                 
30 Habermas em “O discurso Filosófico da Modernidade” (1985) enfatiza as digressões do jovem Hegel 
de Jena e do velho Hegel (reitor da Universidade de Berlin, nomeado pelo Kaiser) que acaba por 
abandonar suas teorizações iniciais (de Jena) sobre a subjetividade e sua “potencialidade”. Mais tarde em 
“Verdade e Justificação” (2004) Habermas volta a Hegel e a sua “intersubjetividade reprimida”, agora, a 
partir de um questionamento epistemológico, trabalhando, assim, as tentativas de destranscendentalização 
do sujeito cognoscente no decorrer da história da filosofia. Nesse sentido: A história dos mais 
interessantes movimentos de pensamento desde Hegel pode ser descrita como o mesmo número de 
iniciativas de destrancendentalização do sujeito cognoscente. Por certo não incluiríamos Hegel nesta 
história, embora ele tenha sido quem a impulsionou: foi o primeiro a reconduzir o sujeito transcendental 
de Kant aos contextos deste lado de cá e a “situar” no espaço social do tempo histórico a razão que 
atravessa esses contextos. (...) Em seu período em Jena, Hegel introduziu a linguagem, o trabalho e a 
relação de reconhecimento recíproco como meios que marcam o espírito humano e o transformam. 
Dado o caráter intersubjetivo de “espírito”, fica difícil entender por que hesitamos em ver Hegel como 
protagonista do poderoso movimento de destranscendentalização. (Habermas, 2004:183). Habermas no 
final deste ensaio intítulado “caminhos da destranscendentalização” aborda (mais uma vez) porque Hegel 
seguiu o caminho do idealismo objetivo, embora uma alternativa tenha sido sugerida pela abordagem 
intersubjetivista do período de Jena. Nesses termos: “Por certo Hegel defende o tempo todo o direito do 
espírito autocrítico e autodeterminante de “não reconhecer nada que Eu não considere racional”, mas 
concebe a forma moderna do pensamento apenas como passagem para o saber absoluto. Com essa 
concepção, ele regressa à figura de pensamento da autoconsciência ou da subjetividade que ele outrora 
criticara convincentemente. Aquela subjetividade que, sob a forma acabada do espírito absoluto, não 
tolera mais nada que lhe seja exterior, interioriza as relações entre sujeito e objeto, outrora mediadas pela 
linguagem, pelo trabalho e pela interação, e as converte na dinâmica conceitual de um processo que se 
absorve nessa própria subjetividade.” (Habermas, 2004, p. 185)   

11735



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

se colocam no patamar de rejeição da “modernidade enquanto modernidade” na medida 

em que a razão como expressão do absurdo (esvaziada) não teria sentido e o mesmo 

(sentido) só poderia ser alcançado para além da racionalidade31. (OLIVEIRA, 1993). 

Segundo Habermas (1985) as críticas de Nietzsche, podem ser vislumbradas em dois 

vieses: 1) a adoção de uma postura anti-metafísica, anti-romântica, pessimista e cética 

que desmascara a fé na verdade; 2) uma crítica a metafísica ocidental capaz de dilacerar 

a (mesma) metafísica ocidental.         

 Porém a posição que adotamos neste breve ensaio, é ainda a da 

modernidade. Nos moldes de algumas obras como: “Teoria do Agir Comunicativo” 

(1981); “O Discurso Filosófico da Modernidade” (1985); “Facticidade e Validez” 

(1998) e “A Constelação Pós-Nacional” (2001); “A Era das Transições” (2003) 

“Verdade e Justificação” (2004) ambas (entre outras) de Jürgen Habermas, nas quais, 

temos que a modernidade, sem sombra de dúvidas, é um “projeto inacabado”. Projeto 

esse, que precisa ser reconstruído discursivamente a partir da própria (alta) 

modernidade. Em suas análises acerca da “auto-compreensão da modernidade”, 

Habermas demonstra que: 

As abordagens pós-modernas denunciam com razão os efeitos colonizadores 
dos padrões de comunicação e discursos de origem ocidental que 
estabeleceram um domínio mundial. Isso vale para uma grande parte da 
cultura material e simbólica da civilização ocidental que se difundiu pelas 
teias globais dos mercados e mídias. Mas essas teorias estão mal equipadas 
para a tarefa de diferenciar entre os discursos colonizadores e os 
convincentes, entre os discursos que devem a sua divulgação mundial a 
coerções sistêmicas e outros que se impuseram graças á sua evidência. A 
ciência e a tecnologia ocidentais são eficazes e convincentes não apenas 
segundo padrões ocidentais. E evidentemente os direitos humanos, apesar das 
discussões interculturais existentes sobre a sua interpretação correta, falam uma 
língua na qual os dissidentes podem expressar o que sofrem e o que exigem 
de seus regimes repressivos – na Ásia, na América do Sul e África, não 
menos do que na Europa e nos estados Unidos. (Habermas, 2001, p. 189) 

                                                 
31 Nesses termos: “Para Nietzsche, o culto a Dionísio representa o fim do individualismo. Sócrates, o 
inventor da metafísica, é, com Jesus Cristo o anti-Dionísio, uma vez que vai fazer da vida algo que deve 
ser julgado a partir de valores transcendentes, superiores. Há em seu pensamento uma oposição radical 
entre a razão, características da civilização ocidental pós-socrática, e o sentido mítico da época da 
tragédia grega, que apresentava a unidade da vida e da morte. Aqui emerge a contraposição insuperável 
entre o homem teórico e o homem trágico, de tal maneira que a civilização ocidental, enquanto civilização 
da razão, nada mais significa senão a perda da verdadeira natureza da realidade, substituindo a vida real 
pela sublime ilusão metafísica. (...) Eis o que precisamente vai constituir a novidade de Nietzsche na 
critica à modernidade: esta crítica se faz total, isto é, renuncia à suprassunção de seu conteúdo 
emancipatório, e aponta a “um para além” da razão enquanto tal, uma subjetividade que se situa para além 
das limitações da utilidade e da moral. A vida radica na ilusão, no engano, na perspectividade e no erro.” 
(Oliveira, 1993, p. 76)   
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Nesses termos, não é abandonando, mas pelo contrário enfrentando os 

dilemas da modernidade que iremos (re) construir32 um referencial para a análise da 

atual globalização e os impactos dessa na sociedade contemporânea que interferem de 

modo fulcral no Direito e na democracia. A globalização, então, deve ser enfrentada e 

debatida na sua relação intrínseca e extrínseca com o Direito, pois: 

Embora o Direito moderno não seja a única resposta para essas indagações 
(sobre as sociedades modernas e a integração social), é inegável a função que 
ele, após várias aquisições evolutivas (LUHMANN, 1996), exerce nos 
processos de integração social, pois consoante a forma jurídica moderna faz-se 
do Direito33 um referencial normativo-padrão, operacional para a sociedade, 
que tem por função realizar, com caráter coercitivo, a coordenação dos 
diversos planos de ação dos vários atores na sociedade, através da 
estabilização das expectativas de comportamento temporal e social, formal e 
materialmente generalizadas. (Cattoni de Oliveira, 2000, p.14) 

Um referencial teórico para tal empreitada é o da Teoria Discursiva do 

Direito34 que desenvolve suas premissas, diferentemente de uma Teoria da Constituição 

“ontológica”, trabalhando uma “Teoria Discursiva da Constituição, agora pós-

ontológica”. Essa, ao contrário daquela vislumbra não um hiato entre Direito e realidade 

e entre a Constituição formal e Constituição real, mas sim uma tensão35 interna e externa 

                                                 
32Através de uma razão comunicativa que abrirá espaço para uma visão neoclássica da modernidade que é 
distinta e diferenciada de uma visão clássica da modernidade centrada nas premissas da filosofia da 
consciência. Segundo Habermas com a “virada lingüística” o conceito de razão mentalista centrada no 
sujeito é substituído por um conceito “destranscendentalizado de razão” situada, que permite (re) 
construir a modernidade a partir de uma crítica pós-clássica da modernidade. (Habermas, 2001) 
(Habermas, 2002) 
33 O mesmo autor desenvolvendo Habermas (1998) nos afirma que: o Direito só poderá realizar sua 
função no processo de integração social se ultrapassar a perspectiva funcional-sistêmica e possibilitar 
simultaneamente não somente a densificação de princípios morais universais na pluralidade das eticidades 
substantivas das organizações político-concretas, mas fazê-lo, de tal modo a que os destinatários de suas 
normas possam reconhecer-se como os próprios co-autores das mesmas (Cattoni de Oliveira, 2000, p. 14). 
34 Essa perspectiva critica posturas objetivistas e normativistas, segundo Habermas: “Arrastada para cá e 
para lá, entre a facticidade e validade, a teoria da política e do direito decompõe-se atualmente em facções que 
nada têm a dizer uma às outras. A tensão entre os princípios normativistas, que correm o risco de perder o 
contato com a realidade social, e princípios objetivistas, que deixam fora de foco qualquer aspecto normativo, 
pode ser entendida como admoestação para não nos fixarmos numa única orientação disciplinar e, sim, nos 
mantermos abertos a diferentes posições metódicas (participante X observador), a diferentes finalidades 
teóricas (explicação hermenêutica do sentido e análise conceitual X descrição e explicação empírica), a 
diferentes perspectivas de papeis (o do juiz, do político, do legislador, do cliente e do cidadão) e a variados 
enfoques pragmáticos na pesquisa (hermenêuticos, críticos, analíticos, etc). As pesquisas delineadas a seguir 
movimentam-se nesse amplo espaço”. (Habermas, 1997, p. 23) 
35 O que aqui chamamos de tensão se diferencia, como já citado, de hiato, oposição, contraposição ou 
contradição. Pois, a partir de uma base lingüítico-pragmática advinda do chamado linguist-turn (giro-
linguistico) desenvolvido na Teoria do Agir Comunicativo e em estudos posteriores e remodelado com uma 
nova concepção e leitura, sobretudo, no que tange ao Direito a partir de Facticidade e Validade, podemos 
observar que em razão dos chamados pressupostos contrafactuais presentes em toda interação comunicativa a 
realidade já é plena de idealidade conforme nos ensina Habermas no delineamento da “razão comunicativa: 
“A razão comunicativa, ao contrário da figura clássica da razão prática, não é uma fonte de normas de agir. Ela 
possui um conteúdo normativo, porém somente na medida em que o que age comunicativamente é obrigado a 

11737



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ao Direito moderno entre a facticidade e a validade. Certo é que, se optamos por uma 

abordagem típica da filosofia da linguagem pós-metafísica36, também aderimos a uma 

perspectiva sociológica cosmopolita, ou seja, a um “cosmopolitismo metodológico” que 

abandona, nos dizeres de Ulrich Beck o denominado “nacionalismo metodológico” (a 

ideia de que vivemos e interagimos apenas nos espaços fechados e mutuamente 

delimitados dos Estados nacionais e de suas respectivas sociedades nacionais) até hoje 

dominante nas ciências sociais.  

Sem sombra de dúvidas, os processos internos e externos de globalização 

questionam a teoria dominante da sociologia como contêiner social apoiada no Estado 

Nacional37. Trata-se, aqui, de fugir da intitulada “armadilha territorial” e (re) inaugurar 

                                                                                                                                               
apoiar-se em pressupostos pragmáticos do tipo contrafactual. Ou seja, ele é obrigado a empreender 
idealizações, por exemplo, a atribuir significado idêntico a enunciados, a levantar uma pretensão de validade 
em relação aos proferimentos e a considerar os destinatários imputáveis, isto é, autônomos e verazes consigo 
mesmos e com os outros. E ao fazer isso, o que age comunicativamente não se defronta com o “ter que” 
prescritivo de uma regra de ação e, sim, com o “ter que” de uma coerção transcendental fraca – derivado da 
validade deontológica de um mandamento moral, da validade axiológica de uma constelação de valores 
proferidos ou da eficácia empírica de uma regra técnica. Um leque de idealizações inevitáveis forma a base 
contrafactual de uma prática de entendimento factual, a qual pode voltar-se criticamente contra seus 
resultados, transcender-se a si própria. Desse modo, a tensão entre a idéia e realidade irrompe na 
própria facticidade de formas de vida estruturadas lingüisticamente. Os pressupostos idealizadores 
sobrecarregam, sem dúvida, a prática comunicativa cotidiana; porém,sem essa transcendência 
intramundana, não pode haver processos de aprendizagem.” (Habermas, 1997, p. 20) (grifos e 

negritos nossos) 
36 Sobre as análises aqui delineadas de uma filosofia da linguagem pós-metafísica, ver sobretudo: 
“Pensamentos Pós-metafísicos”. (HABERMAS, 1990)  
37 Embora tenhamos de reconhecer um giro sociológico nas obras sobre tudo de T. Parsons e N. Luhmann o fato é 
que a maioria das correntes sociológicas ainda trabalha com um referencial clássico. Esse, afirma que existem 
tantas sociedades quantos Estados Nacionais. Portanto, na concepção corrente da sociologia, as sociedades se 
organizam em termos de Estados nacionais. O Estado funciona como criador, controlador e fiador da sociedade. 
As sociedades são pensadas como recipientes que surgem e existem no espaço de poder estatal. Tal concepção, 
que iguala sociedades a sociedades do Estado nacional, que as concebe como territorialmente delimitadas, está 
profundamente arraigada no entendimento da sociologia, em seus conceitos, seus modos de ver, pode-se dizer está 
incrustada na imaginação sociológica. O Estado nacional, para Ulrich Beck, se transforma na folie da percepção 
sociológica. Por isso se pode falar em nacionalismo metodológico. A suposição básica do nacionalismo diz que a 
humanidade se divide em um número finito de nações, sendo que cada uma delas vive e desenvolve sua própria 
cultura uniforme, coisa que o Estado Nacional garante. Para esses autores o espaço social delimitado pelo Estado é 
o espaço no qual se refletem ou se encontram todos os processos e condições essenciais e relevantes para o 
diagnóstico sociológico da sociedade. Por essa razão em linguagem convencional ou científica é que sempre 
falamos em sociedade “francesa”, “americana”, “alemã” ou “brasileira”. É certo ainda nesse contexto que os 
sociólogos sempre analisaram em suas reflexões a sua sociedade, na melhor das hipóteses comparando-a com as 
outras, para depois tirar as conclusões para a sociedade. Isso, segundo Ulrich Beck, vale para Marx, que 
desenvolveu sua imagem do capitalismo a partir da experiência britânica do século XIX; vale para Durkheim, que 
estava olhando a França quando, tendo como ponto de partida a pergunta “O que mantém a coesão da sociedade 
moderna”? desenvolveu  sua ideia de uma espécie de “solidariedade orgânica” baseada na divisão do trabalho; 
vale inclusive para Max Weber que pensando sobretudo a administração prussiana da virada do século, falou na 
burocracia e na racionalidade instrumental. (Beck, 2000) (Beck, 2003). De fato independente de nosso marco 
teórico, vivemos um momento epistemológico novo, que em termos sociológicos traz consigo uma nova 
forma de reflexão, pois o conhecimento acumulado nas categorias da sociedade nacional (que obviamente 
não pode ser desprezado) já não é suficiente para esclarecer algumas categorias, configurações e 
movimentos a partir de uma lógica “internacional”, “multinacional”, “transnacional” e “global”. Lógica 
essa por suas peculiaridades eminentemente complexa e contraditória, policêntrica e multifacetada cheia 
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ou (re) construir com novas bases conceituais, empíricas e organizatórias à sociologia 

como ciência de uma realidade transnacional. (Beck, 2000); (Beck, 2003)  

 

4. Conclusão 

Após o enquadramento da globalização como fenômeno típico da 

(complexa) modernidade, e de afirmarmos a necessidade de analisarmos (a partir de 

uma “teoria discursiva do direito e da democracia” e de uma “sociologia reconstrutiva 

cosmopolita”) os seus impactos na sociedade contemporânea, é de suma importância 

fecharmos nossa estrutura de argumentação. 

Sem dúvida, as conexões da globalização38 com Direito nos levam a 

discussões e debates constantes sobre os impactos da mesma e seus riscos sobre as 

bases da democracia alicerçada no Estado nacional (tradicional) delimitado 

territorialmente39. 

A conclusão é que necessitamos de uma (re) análise da globalização como 

fenômeno multifacetado que possibilite a (re) construção de um (novo) 

constitucionalismo a partir (agora) de uma “democracia pós-nacional”, tendo em vista 

uma teoria discursiva da Constituição adequada ao Estado Democrático de Direito que 

vise a uma “consciência de solidariedade cosmopolita”. 40 Só assim os recentes (e 

velhos) desafios políticos, econômicos, ambientais, religiosos e étnicos da nossa 

contemporaneidade que inarredavelmente continuarão a existir poderão (ou terão) como 

                                                                                                                                               
de divergências, convergências e tensões. (Ianni, 2001) (Ianni, 2002) Através de uma “sociologia global” 
ou “cosmopolita” devemos modificar o enfoque de análises visando através de pesquisas “dialógicas” 
reconstruir conceitos e formas de organização inclusive apartando-se da nação e do Estado nacional como 
princípios unificadores do pensamento e do campo de pesquisa. Nesse sentido: ”é uma situação estimulante, capaz 
de tornar a sociologia interessantíssima, pois suas grandes e pequenas perguntas devem ser abordadas de outro 
modo, colocadas, tratadas e respondidas de outro modo; e não na teoria universalista da armchair ou na inocência 
perdida da procura nacional de pêlo em ovo, e sim na comparatística transnacional. É preciso simplesmente ter 
a coragem de recolocar todas as grandes questões supostamente já respondidas”. (Beck, 2003, p.13) (grifos 

nossos). 
38 Os problemas abordados entre outros são: a) segurança jurídica e a efetividade; b) a soberania do 
Estado territorial; c) a identidade coletiva; e a d) a legitimidade democrática do Estado nacional 
(Habermas, 2000) 
39 Nesse sentido Maurizio Fioravanti, ao reconstruir a história semântico-institucional do termo 
Constituição observa que não mais podemos opor á ideia de Constituição á de democracia ou soberania 
popular, pois o constitucionalismo só é efetivamente constitucional se institucionaliza a democracia, o 
pluralismo e a cidadania de todos em não fazendo o que temos é despotismo. Do mesmo modo a 
democracia só é democracia se impõem limites constitucionais a vontade popular, à vontade da maioria. 
(Fioravanti, 2001) 
40 E claro que não estamos defendendo uma Constituição mundial (ou um Estado ou Governo 
Mundial), só estamos mostrando que podemos construir em termos pós-nacionais tanto solidariedade 
quanto identidades coletivas e, se não identidades coletivas, pelo menos (a partir da democracia pós-
nacional) “identidades” inclusivas além do Estado nacional. 
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ser de alguma forma estabilizados. Mas isso é um longo caminho (processo) de idas e 

vindas pela perspectiva da modernidade (ou seja: ainda um desafio moderno!).    
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Resumo: A sociedade contemporânea tem o consumo como base de sua existência. Ele, por sua vez, 

é motivado e supervalorizado pelo uso da informação que é utilizada como meio de divulgação das 

qualidades dos produtos, bem como para convencer os cidadãos-consumidores a adquiri-los. Do uso 

da informação podem decorrer excessos, para mediá-los, a lei se impõe como mecanismo de 

controle, inibindo assim possíveis abusos. Tendo por marco teórico as obras: As consequências da 

modernidade – Anthony Giddens –, a Sociedade de Consumo – Jean Baudrillard – e Vida para o 

consumo – Zygmunt Bauman –, busca-se evidenciar que a lei – Código do Consumidor – e a 

informação – entendida como publicidade – podem harmonizar os interesses tanto dos fornecedores 

– obtenção lucro – como dos consumidores – preservação da integridade física e moral –. Por fim, 

ao fundo, relaciona-se o meio ambiente, visto que dele são retirados os recursos necessários para a 

manutenção do ciclo do consumo. A presente comunicação é resultado do desenvolvimento do 

Projeto de Dissertação: O Direito do Consumidor à informação e a preservação ambiental na 

sociedade de risco. 

 

Palavras-chave: Informação; consumo; meio ambiente; fichas simbólicas; sistemas peritos. 

 

 

Abstract: The contemporary society has the consumption how fortress of your existence. He, in 

turn, is motivated for the use of information which is used how means for promotion the qualities of 

the products, well as to convince the citizen-consumers to buy them. The use of information can 

take excess, for mediate them, the law arises as a control mechanism, thus inhibiting possible 

abuses. Having the theoretical works: The consequences of modernity – Anthony Giddnes – The 

Consumpton Society – Jean Baudrillard – and Consumption for the life – Zygmunt Bauman –, seeks 

to show which the law – Code of Consumption – and information – understood how publicity – can 

harmonize the interests of suppliers - achieving the profit - and consumers - to preserve the physical 

and moral integrity. Finally, in fund, relates the environment, because he gives the resources 

necessaries for maintenance the cicle of the consumption. The present communication is results of 

the development of Dissertation Project: The Consumer's Right to information and environmental 

preservation in risk society. 

 

Key words: Information; consumption; environment; symbolic chips; expert systems. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

Neste estudo pretende-se realizar uma breve análise sobre o possível vínculo entre a lei e a 

informação – entendidas respectivamente como fichas simbólicas e sistemas peritos – e as suas 

relações, diretas e indiretas, com o consumo e o meio ambiente. Para tanto, tem-se como base as 

construções teóricas de Anthony Giddens, na obra As consequências da modernidade. Nela, há 

subsídios para verificar se a lei pode ser entendida como ficha simbólica e se a 

informação/publicidade, como sistema perito, uma vez que parecem se caracterizar como sistemas 

de desencaixe. E, por último, busca-se verificar quais são as repercussões desse desencaixe sobre os 

cidadãos, por intermédio da análise das obras, em especial, de Bauman e Baudrillard. 

Nesse contexto, evidencia-se, no caso do Brasil, a abrangência da legislação acerca do 

consumo e o uso da informação, em especial, a Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990 – Código 

de Proteção e Defesa do Consumidor – CDC, no que concerne as relações de consumo e de maneira 

estrita, o uso da informação. 

Na atualidade o consumo tem sido um dos principais focos de discussões, pois ele estimula 

os anseios socioeconômicos da população. O setor produtivo tem se estruturado do e pelo consumo; 

os cidadãos estão criando identidades pelo consumo e tem neste o instrumento 

propagador/realizador de seus desejos. 

Deve-se destacar que o consumo não é realizado por motivações sobrenaturais ou etéreas. 

Além do estímulo natural – o de suprir as necessidades vitais –, ele é estimulado para outros fins. A 

informação, entendida como: publicidade, propaganda, marketing... em geral, é utilizada como meio 

de (re)forçar o consumo. Assim, se movimenta o sistema capitalista global, que é apresentado como 

globalitarismo por Milton Santos, na obra Por uma outra globalização.
3
 

Da leitura da citada obra de Anthony Giddens e da análise da legislação nacional vigente 

que estabelece vínculos entre a informação/publicidade e o consumo – em especial o Código de 

Proteção e Defesa do Consumidor –, é possível verificar se a lei pode ser entendida como ficha 

simbólica e se a informação/publicidade como sistema perito, bem como avaliar as suas 

repercussões sobre o cidadão-consumidor. 

                                                
3 “Como as técnicas hegemônicas atuais são, todas elas, filhas da ciência, e como sua utilização se dá ao serviço do 

mercado esse amálgama produz um ideário da técnica e do mercado que é santificado pela ciência, considerada, ela 

própria, infalível. Essa, aliás, é uma das fontes do poder do pensamento único. Tudo o que é feito pela mão dos 

vetores fundamentais da globalização parte de idéias científicas, indispensáveis à produção, aliás acelerada, de novas 

realidades, de tal modo que as ações assim criadas se impõem como soluções únicas.” SANTOS, Milton. Por uma 

outra globalização – Do pensamento único à consciência universal. 12. ed. Rio de Janeiro: Record, 2005, p. 53. 

11744



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Ainda, tendo em vista que a informação é usada para estimular o consumo, e que para a 

produção de artefatos manufaturados existe a utilização de recursos naturais, deve-se atentar que o 

uso dela, como possível sistema perito, muitas vezes deixa de lado a construção de uma linha de 

defesa à preservação do meio ambiente, já que são superestimadas apenas as vantagens dos 

produtos/serviços e se ocultam a perspectiva da alocação dos recursos naturais utilizados, bem como 

das complicações que o desenvolvimento exagerado de mercadorias acarreta aos seres humanos e à 

natureza. 

 

 

2. FICHAS SIMBÓLICAS 

 

 

Em As Consequências da Modernidade são apresentados argumentos para a construção do 

conceito denominado de ficha simbólica. Trata-se de um sistema de desencaixe,
4
 utilizado como 

meio para possibilitar ou aperfeiçoar trocas. Segundo o qual cabe 

 

[...] distinguir dois tipos de mecanismos de desencaixe intrinsecamente envolvidos no 

desenvolvimento das instituições sociais modernas. O primeiro deles denomino de 

criação de fichas simbólicas; o segundo chamo de estabelecimento de sistemas peritos.5 

(Grifo nosso). 

 

O dinheiro pode ser retratado como exemplo. Marx, referindo-se sobre a cédula de papel 

afirma que ela é a prostituta universal, visto que cria um mecanismo de troca amplo, no qual 

desconstitui a noção de permuta material estruturando uma permuta formal – que hoje poderia se 

chamar de simbólica ou quiçá virtual –, em que é desagregada a percepção de tempo e espaço, para 

a noção de crença – confiança – que a cédula perpetuará aquilo que se deseja: a permuta. 

 

Em seus primeiros escritos, Marx falava do dinheiro como "a prostituta universal", um 

meio de troca que nega o conteúdo dos bens e serviços substituindo-os por um padrão 

impessoal. O dinheiro permite a troca de qualquer coisa por qualquer coisa, a despeito dos 

bens envolvidos partilharem quaisquer qualidades substantivas em comum.6 (Grifo 

nosso).  
[...]. 

[...] É por esta razão que Keynes relaciona intimamente o dinheiro ao tempo. O dinheiro é 

um modo de adiamento, proporcionando os meios de conectar crédito e dívida em 

                                                
4 “Que me seja permitido agora considerar o desencaixe dos sistemas sociais. Por desencaixe me refiro ao 

'deslocamento' das relações sociais de contextos locais de interação e sua reestruturação através de extensões 

indefinidas de tempo-espaço.” GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Trad. Raul Finker. São Paulo: 

Unesp, 1990, p. 24. 
5 GIDDENS. Op. cit., p. 25. 
6 Ididem.  
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circunstâncias em que a troca imediata de produtos é impossível. O dinheiro, pode-se 

dizer, é um meio de retardar o tempo e assim separar as transações de um local 

particular de troca. Posto com mais acurácia, nos termos anteriormente introduzidos, o 

dinheiro é um meio de distanciamento tempo-espaço.7 (Grifo nosso). 

 

Os sistemas de desencaixe ultrapassam a noção de tempo-espaço. A Lei, embora na sua 

concepção primordial procure cristalizar o tempo (passado e futuro) em um constante presente, é 

outorgada como um meio de desencaixe, uma vez que é constantemente remodelada para acomodar 

interesses, haja vista as interpretações legais
8
 desenvolvidas pela jurisprudência, bem como pela 

generalização que ela tenta criar: regular em nível amplo situações locais. 

Por tudo isso, verifica-se que a Lei pode ser entendida como ficha simbólica, uma vez que, 

em linhas gerais, cristaliza fatos sociais – percepção de tempo – bem como generaliza para o todo 

aquilo que ocorreu em locais específicos – aspecto espacial – Assim, pode-se dizer que a Lei 

possibilita uma permuta social,9 moldando e ampliando a interação social, sem levar em conta, na 

maioria das vezes, outros fatores intervenientes dessa interação, como o meio natural, por exemplo. 

 

 

3. SISTEMAS PERITOS 

 

 

Já o outro conceito de Giddens trata-se do sistema perito. Em linhas gerais, refere-se aos 

conhecimentos técnicos que algumas pessoas detêm/desenvolvem,
10

 sendo aplicados na execução 

de determinadas práticas (elaboração/produção de produtos, execução de serviços ou 

desenvolvimento de obras de engenharia) e que outras pessoas acreditam na infalibilidade de tal 

prática, ou seja, confiam que tal prática não lhe acarretará malefícios. 

 

                                                
7 Idem, p. 27. 
8 “O campo jurídico é o lugar de concorrência pelo monopólio do direito de dizer o direito, quer dizer, a boa 

distribuição (nomos) ou a boa ordem, na qual se defrontam agentes investidos de competência ao mesmo tempo social 

e técnica que consiste essencialmente na capacidade reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre ou 

autorizada) um corpus de textos que consagram a visão legítima, justa, do mundo social.” BOURDIEU, Pierre. O 

Poder Simbólico. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil e Difusão Editorial, 1989, p. 212. (Grifo nosso). 
9 “O entendimento de que os princípios constitucionais possuem normatividade suscitou grande avanço na teoria do 

direito, que deixou „de centrar-se na análise da regra jurídica pura e simples para estudar o texto constitucional como 

um conjunto de dados axiológicos que leva, ao entendimento do direito, que se expressa nas regras jurídicas 

[…]‟.” AZEVEDO, Plauto Faraco de. Ecocivilização – Ambiente e direito no limiar da vida. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2008, p. 129. (Grifo nosso).  
10 “[...] A arte da dúvida e da dogmatização complementam-se e contradizem-se no processo de cientifização „bem-

sucedida‟. Assim como o sucesso interno se baseia na decomposição dos „semideuses de branco‟, seu sucesso externo 

baseia-se, justamente ao contrário, na bem orientada elaboração, no incensamento, na defesa aguerrida de suas 

„pretensões de infalibilidade‟ contra quaisquer „suspeitas de crítica irracional‟.” BECK, Ulrich. Sociedade de risco – 

Rumo a uma outra modernidade. Trad. Sebastião Nascimento. São Paulo: Ed. 34, 2010, p. 246. 
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Na concepção de Luhmann, quando se trata de confiança, o indivíduo considera 

conscientemente as alternativas para seguir um curso específico de ação. Alguém que 

compra um carro usado, ao invés de um novo, arrisca-se a adquirir uma dor de cabeça. Ele 

ou ela deposita confiança na pessoa do vendedor ou na reputação da firma para tentar evitar 

que isto ocorra. Deste modo, um indivíduo que não considera alternativas está numa 

situação de crença, enquanto alguém que reconhece essas alternativas e tenta calcular os 

riscos assim reconhecidos, engaja-se em confiança.11 

 

Na relação entre fornecedor e consumidor, transparece o sistema perito, já que este atribui 

fé de que os artefatos desenvolvidos por aqueles não repercutirá de maneira negativa na sua 

existência. (construção de carros – sistema perito; construção de edifícios – sistema perito; 

construção de pontes – sistema perito...) assim, esse sistema, de forma implícita, visa avaliar o 

conhecimento de determinada pessoa, selecionando os seres ditos capacitados dos leigos. 

 

Os sistemas peritos são mecanismos de desencaixe porque, em comum com as fichas 

simbólicas, eles removem as relações sociais das imediações do contexto. Ambos os 

tipos de mecanismos de desencaixe pressupõem, embora também promovam, a separação 

entre tempo e espaço como condição do distanciamento tempo-espaço que eles realizam. 

Um sistema perito desencaixa da mesma forma que uma ficha simbólica, fornecendo 

"garantias" de expectativas através de tempo-espaço distanciados. Este 

"alongamento" de sistemas sociais é conseguido por meio da natureza impessoal de 

testes aplicados para avaliar o conhecimento técnico e pela crítica pública (sobre a 

qual se baseia a produção do conhecimento técnico), usado para controlar sua forma.12 

(Grifo nosso). 

 

Constata-se que a informação, no caso, entendida como publicidade, pode ser sistema 

perito, uma vez que ela é utilizada como ferramenta de persuasão e convencimento. Disso tudo, em 

especial no que concerne ao consumo, existe um propósito de fabricação do consentimento, uma 

vez que a informação serve como instrumento de estímulo/instigação para a consecução de 

determinado fim, no caso, o ato de consumo. 

 

Há uma autêntica “fabricação do consentimento”, conforme a expressão de Walter 

Lippmann, personalidade marcante do jornalismo americano no século XX, que chamou a 

atenção, desde os anos 20, sobre a importância das técnicas de propaganda para 

controlar as massas e fabricar o consentimento.13 (Grifo nosso). 

 

A informação/publicidade coaduna-se com o sistema perito, por ser uma ferramenta que 

busca remover as relações sociais das imediações do contexto fático, ou seja, tenta-se reconstruir o 

fato concreto, sob uma nova perspectiva, e, nesse diapasão, necessita de todo um aparato pessoal 

                                                
11 GIDDENS. Op. Cit., p. 33. 
12 Idem, p. 31. 
13 AZEVEDO. Op. cit., p. 21. 
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competente para desenvolver uma conjuntura que possibilite a edificação de aparatos para o 

convencimento. Ela é utilizada para manipular as massas, estimular a aceitação de determinada 

ideologia, bem como para motivar a aquisição de mercadorias. Nessa perspectiva, consoante 

Baudrillard, “toda a publicidade carece de sentido: só tem significações”.
14

  

 

Em termos breves e sumários, diremos que o problema fundamental do capitalismo 

contemporâneo não é a contradição entre a <<maximização do lucro>> e a 
<<racionalização da produção>> (ao nível do empresário), mas entre a produtividade 

virtualmente limitada (ao nível da tecno-estrutura) e a necessidade de vender os produtos. 

Nesta fase, é vital para o sistema controlar não só o aparelho de produção, mas a 

procura do consumo; não apenas os preços, mas o que se procurará a tal preço. O 

efeito geral, que por meios anteriores ao próprio acto de produção (sondagens, estudos 

de mercado) quer posteriores (publicidade, <<marketing>>, condicionamento), é 

<<roubar ao comprador – esquivando-se nele a todo o controlo – o poder de decisão e 

transferi-lo para a empresa, onde poderá ser manipulado>>.15 (Grifo nosso).  

 

Nem tão ingênua – no desenvolvimento e publicação –, nem tão letal – nas suas 

interferências e motivações –, contudo, perturbadora. Esse pode ser o mote da 

informação/publicidade direcionada para o consumo. Ela em si, na maioria dos casos, não é 

utilizada como ferramenta de esclarecimento, mas sim, como mecanismo preciso de manipulação 

que constrói sobre definidos objetos,
16

 determinadas perspectivas, para assim, por um lado, 

instigar/induzir o consumo, e por outro, criar uma verdadeira sociedade consumista, modificando o 

próprio modo de vida daquele que antes era chamado de cidadão e hoje se denomina consumidor. 

Como exemplo dessa interferência consensual, verifica-se o procedimento de 

reconfiguração da realidade existente, para assim vendê-la de uma maneira mais rentável e asseada, 

outrossim, pela caracterização do objeto como elemento mágico, sendo essa sensação advinda das 

técnicas utilizadas pela informação/publicidade – sistema perito –.  

 

Na <<personalização>>, existe efeito semelhante ao da <<naturalização>> com que se 

depara em toda a parte no meio ambiente, e que consiste em restituir a natureza como 

signo depois de a ter liquidado na realidade. Assim, por exemplo, abate-se uma 

floresta para no mesmo sítio construir um conjunto baptizado de <<Cidade Verde>> e 

onde se tornarão a plantar algumas árvores, que darão uma sugestão de <<natureza>>. Por 
conseqüência, o <<natural>> que assedia toda a publicidade é feito de <<make-up>>: [...].17 

(Grifo nosso). 

 

                                                
14 BAUDRILLARD, Jean. A Sociedade de Consumo. Lisboa/PT: Edições 70, 2010, p. 105.  
15 Idem, p. 81. 
16 “É o seguinte o princípio da análise: nunca se consome o objecto em si (no seu valor de uso) – os objectos (no sentido 

lato) manipulam-se sempre como signos que distinguem o indivíduo, que filiando-se no próprio grupo tomado como 

referência ideal quer demarcando-o do respectivo grupo por referência a um grupo de estatuto superior.” Idem., p. 66. 
17 Idem, p. 106. 
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[...] Ninguém compreende as ligações e os feixes eléctricos, mas toda a gente aceita este 

mundo estranho como dado original e indiscutível. Nada existe de comum com a relação 

do cavaleiro ao seu cavalo, ou do operário à ferramenta, ou do amador à obra de arte: no 

caso presente, a relação do homem ao objecto é de natureza mágica, quer dizer, 

fascinante e manipulatória.18 (Grifo nosso). 

 

Dessa forma, verifica-se que a publicidade pode ser entendida como sistema perito, pois: é 

criada por pessoas que detêm conhecimento técnico; almeja convencer a população a consumir; 

ambiciona reconstruir o sentido dos objetos, facilitando a exposição das suas qualidades; e, 

também, engendra o pseudo-acontecimento,
19

 uma vez que pela reconstrução do sentido do objeto 

são eliminadas suas peculiaridades objetivas e se reconstrói uma realidade paralela como uma 

maravilha única e indispensável, fazendo com que até a figura do preço, que muitas vezes impede a 

aquisição de determinados artefatos, seja prescindido.
20

 

 

 

4. CONSUMO
21

 E LEI: UMA INTERAÇÃO COM A INFORMAÇÃO 

 

 

Cabe em primeiro lugar ressaltar algumas peculiaridades atinentes ao consumo. Constata-

se que o homem nos dias que correm está submerso no mundo da informação sobre o consumo, 

visto que “[...] O consumo, a informação, a comunicação, a cultura e a abundância são apresentados 

pelo próprio sistema, como novas forças produtivas, para a sua maior glória”.
22

 Ainda, destaca-se 

                                                
18 Idem, p. 146. 
19 “A publicidade constitui um dos pontos estratégicos de semelhante processo. Surge como reino proferido do pseuso-

acontecimento. Transforma o objectos em acontecimento, construindo-o como tal por meio da eliminação das suas 

características objectivas. Edifica-o como modelo e como fait-divers espectacular. A publicidade moderna nasce 

sempre que um reclame deixa de ser anúncio espontâneo e se torna <<notícia fabricada>> (é desta maneira que a 

publicidade se torna homogênea nas <<notícias>> que, por sua vez, se encontram submetidas a idêntico trabalho) 

[...].” Idem, p. 165. 
20 “Surgiu, assim, a teoria da escolha, ou teoria do consumidor. Trata-se de uma teoria microeconômica que busca 

descrever como os consumidores tomam decisões de compra e como enfrentam dilemas e mudanças no ambiente de 

preços. Para a teoria do consumidor. as pessoas escolhem obter um bem em detrimento do outro em virtude da 

utilidade que ele lhe proporciona. A utilidade se refere às preferências do consumidor, por isso um importante 

instrumento de análise e determinação de consumo são as chamadas curvas de indiferença.” CECHIN, Andrei. A 

natureza como limite da economia. São Paulo: Edusp, 2010, p. 50. 
21 “As respostas da modernidade já não são dadas pela teologia ou pela divindade. A certeza está, para a modernidade, 

na técnica e na ciência. Esse endeusamento tecnológico vem reforçado pela Revolução Industrial, que produz cada vez 

mais produtos numa velocidade estonteante. Porém, produzir não basta. A produção sem o consumo é irrelevante e 

desnecessária. Para que o círculo seja completo são necessários consumidores – produção, consumo, produção. Mas 

consumidores somente não é o bastante para a nova ordem; do que se necessita, na realidade, é de uma sociedade de 

consumo, uma sociedade consumerista – que exerça o ato de consumir desregradamente, sem pensar em qualquer 

outra conseqüência que não seja o mero ato de consumir.” PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; PEREIRA, Henrique 

Mioranza Koppe. Relação de Consumo e Modernidade: conseqüências desta interação sobre os riscos ao meio 

ambiente. pp. 69-95. In: PILAU SOBRINHO, Liton (Org.). Balcão do Consumidor. Passo Fundo: Ed. Universidade 

de Passo Fundo, 2010, p. 79. 
22 BAUDRILLARD. Op. cit., p. 60. 

11749



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

que o consumo é prática antiga entre os seres humanos e que a sua vulgarização, entendida como 

consumismo, ocorreu a partir da configuração da sociedade moderna. Assim, para Bauman: 

 

Se reduzido à forma arquetípica do ciclo metabólico de indigestão, digestão e 

excreção, o consumo é uma condição, e um aspecto, permanente e irremovível, sem 

limites temporais ou históricos; um elemento inseparável da sobrevivência biológica 

que nós humanos compartilhamos com todos os outros organismos vivos. Visto dessa 

maneira, o fenômeno do consumo tem raízes tão antigas quanto os seres vivos – e com toda 

certeza é parte permanente e integral de todas as formas de vida conhecidas a partir de 

narrativas históricas e relatos etnográficos.23 (Grifo nosso). 
[...] 

[…] O “consumismo” chega quando o consumo assume o papel-chave que na 

sociedade de produtores era exercido pelo trabalho. […] 

De maneira distinta do consumo, que é basicamente uma característica e uma ocupação dos 

seres humanos como indivíduos, o consumismo é um atributo da sociedade.24 (Grifo nosso). 

 

O consumo vendido pela publicidade – sistema perito – vai muito além de induzir a 

aquisição do produto „A‟ ou da escolha do serviço „Y‟, ela incentiva uma reconfiguração 

ideológica,
25

 ou seja, passa-se a ideia de que o consumo é a nova fonte da juventude, é um novo 

elixir indispensável à sobrevivência dos cidadãos. Como afirma Calgaro: 

 
Na atualidade, o consumo representa poder, a lógica capitalista mostra que quem pode 

consumir mais e melhores produtos detém o poder social, cultural e econômico sobre os 

outros, que por sua vez acabam se subordinando em condições de hipossuficiência e 

vulnerabilidade. Assim acabam se criando novas subclasses dentro das classificações 
existentes, tem-se a “classe das marcas”, que é dada a cada pessoa para consumir.  Assim, o 

tempo é curto para a lógica consumista, pois a cada dia surgem novos produtos, novas 

tecnologias, novas marcas, especialmente em decorrência da lógica do descartável. A 

publicidade insiste que todo cidadão precisa provar todos os benefícios do consumo em 

tempos curtos e rápidos.26  

 

No refrigerante vê-se a informação e a implícita consolidação do ideal de uma marca: a 

Coca-Cola é um dos líquidos gaseificados mais consumidos no planeta – exemplo paradigmático: 

construção do marketing da empresa na época do Natal; nos encanamentos, há a informação como 

                                                
23 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o Consumo. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2008, p. 37. 
24 Idem, p. 41. 
25  “[...] Não é afogando os indivíduos no conforto, nas satisfações e no <<stading>> que o consumo escoa a virulência 

social (visão associada com a teoria ingênua das necessidades e que apenas conduz à esperança absurda de causar às 

pessoas maior miséria para contemplar a sua revolta) mas sim educando-as na disciplina inconsciente de um código e 

de uma cooperação competitiva no plano do sobredito código; não á através de maior facilidade, mas levando-as antes 

a entrar nas regras do jogo. O consumo pode assim, por si só, substituir-se a todas as ideologias e acabar por assumir a 

integração de toda a sociedade, como acontecia com os rituais hierárquicos ou religiosos das sociedades primitivas.” 

BAUDRILLARD, Op. cit., p. 115. 
26 CALGARO, Cleide; RUSCHEINSKY, Aloísio. Sociedade de consumo: globalização e desigualdades. In. Relações de 

consumo: globalização. PEREIRA, Agostinho Oli Koppe; HORN, Luiz Fernando Del Rio (Orgs.). Caxias do Sul: 

EDUCS, 2010, p. 33. 
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elemento indutor ao consumo: Amanco e Tigre, empresas que comercializam canos e materiais 

hidráulicos, disputam o mercado, sendo que a publicidade de cada uma enaltece as vantagens do seu 

produto e nega – implicitamente – as da outra marca.  

Porém, qual é a abrangência da informação na legislação consumerista? 

No Código de Proteção e Defesa do Consumidor, verifica-se que a informação está 

presente em diversos dispositivos. No artigo 4º,
27

 bem como no 6º,
28

 constata-se que a informação 

clara e ampla é entendida como direito básico do consumidor, ou seja, ela deve ser utilizada de tal 

maneira, que o homem médio consiga compreender com relativa profundidade e clareza qual o fim 

de determinado produtos, bem como as complicações que ele possa acarretar à qualidade de vida 

das pessoas envolvidas na relação jurídica de consumo.  

Verifica-se também, que a informação cria vínculo de responsabilidade entre o fornecedor 

e o consumidor, tendo em vista o que é ofertado, especialmente pelo que dispõe o artigo 30
29

 do 

citado Código. 

A informação serve ainda como meio de estímulo para a aquisição de produtos/serviços. O 

legislador, atento a isso, enumera em tópico específico a maneira que a informação deveria ser 

veiculada no mercado. Eles, diante do direito comparado e por experiências pretéritas, verificaram 

que a informação pode ser abusiva, bem como enganosa. Nessa linha de raciocínio, ocorre uma 

orientação quanto à forma que os fornecedores deverão criar a publicidade de suas mercadorias.
30

 

                                                
27

 Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento das necessidades dos 

consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da 
sua qualidade de vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes 

princípios: (Redação dada pela Lei nº 9.008, de 21.3.1995) […]; IV - educação e informação de fornecedores e 

consumidores, quanto aos seus direitos e deveres, com vistas à melhoria do mercado de consumo; 
28

 Art. 6º São direitos básicos do consumidor: […]; III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e 

serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os 

riscos que apresentem; 
29

 Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de 

comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular 

ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.  
30

 Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e imediatamente, a identifique como 

tal. Parágrafo único. O fornecedor, na publicidade de seus produtos ou serviços, manterá, em seu poder, para 

informação dos legítimos interessados, os dados fáticos, técnicos e científicos que dão sustentação à mensagem. 
Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° É enganosa qualquer modalidade de informação ou 

comunicação de caráter publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, 

capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades, 

origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade 

discriminatória de qualquer natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da 

deficiência de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de induzir o 

consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou segurança. § 3° Para os efeitos deste 

código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre dado essencial do produto ou serviço. 

§ 4° (Vetado). 

Art. 38. O ônus da prova da veracidade e correção da informação ou comunicação publicitária cabe a quem as 
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Dessa forma, os fornecedores deverão evitar a colocação de expressões ou uso de sinais 

que possam acarretar mácula a princípios e valores sociais, bem como deverão facilitar a 

compreensão dos consumidores sobre os produtos, inclusive quanto a utilização dos mesmos. 

Por fim, as informações abusivas ou enganosas acarretam punições, para os criadores e 

patrocinadores, na seara criminal e administrativa.
31

 

Verificado o teor da Lei do Consumidor, ressalta-se que até 1990 o consumidor possuía 

pouca proteção, tendo em vista a parca atenção outorgada pela legislação nacional. A lei, como ficha 

simbólica, até a citada década não possuía uma construção efetiva como norma consumerista, ou 

seja, a conotação de mecanismos de troca era um, qual seja: o consumidor ainda não era entendido 

como detentor de direitos específicos. Ele era apenas tido como comprador dentro de uma relação 

jurídica de compra e venda. Nesse sentido, as partes dessa relação eram tidas como iguais, sem, 

portanto a presença da ideia de vulnerabilidade da parte consumidora. Após essa data, houve uma 

alteração de concepções e o cidadão passou a ser protegido por um campo específico do direito: o 

Direito do Consumidor. Isso ratifica a percepção de que o Estado Democrático de Direito, deve, por 

meio da Lei, preservar os cidadãos de práticas que possivelmente possam prejudicá-lo. Dessa 

forma: 

 

O significado do Estado social na sociedade de consumidores, tal como era na sociedade de 
produtores, é defender a sociedade dos “danos colaterais” que o princípio orientador da 

vida social iria causar se não fosse monitorado, controlado e restringido. Seu propósito é 

proteger a sociedade da multiplicação das fileiras de “vítimas colaterais” do consumismo: 

os excluídos, os proscritos, a subclasse. Sua tarefa é evitar a erosão da solidariedade 

humana e o desaparecimento dos sentimentos de responsabilidade ética.32  

 

Percebe-se que a Lei n.º 8.078/90 vincula o ato de consumo à informação, ponderando 

sobre às influências que ela pode ter sobre os cidadãos, bem como delimitando o alcance dela e 

                                                                                                                                                            
patrocina. 

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas: (Redação dada pela Lei nº 

8.884, de 11.6.1994) […]; VII - repassar informação depreciativa, referente a ato praticado pelo consumidor no 

exercício de seus direitos; 

Art. 55. A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação 
administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços. 

§ 1° A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios fiscalizarão e controlarão a produção, industrialização, 

distribuição, a publicidade de produtos e serviços e o mercado de consumo, no interesse da preservação da vida, da 

saúde, da segurança, da informação e do bem-estar do consumidor, baixando as normas que se fizerem necessárias.  
31

 Art. 66. Fazer afirmação falsa ou enganosa, ou omitir informação relevante sobre a natureza, característica, 

qualidade, quantidade, segurança, desempenho, durabilidade, preço ou garantia de produtos ou serviços: Pena - 

Detenção de três meses a um ano e multa. § 1º Incorrerá nas mesmas penas quem patrocinar a oferta. § 2º Se o crime é 

culposo; Pena Detenção de um a seis meses ou multa. 
32 BAUMAN, Zygmunt. Vida para o Consumo. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2008, p. 181. 
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indicando quais as punições aos fornecedores quando do seu uso abusivo, enganoso ou ludibrioso. 

Nota-se também, que o CDC enquadra-se como ficha simbólica, visto que converge ao conceito 

esposado por Giddens: cristaliza no tempo um fato que atualmente é premente – uso da 

informação/publicidade –, como também ambiciona prevenir que os cidadãos sofram com o mau 

uso da informação. 

 

 

5. A INFORMAÇÃO
33

 

 

 

Embora o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tenha surgido como instrumento 

de preservação do cidadão-consumidor, a informação foi, especialmente nas relações comerciais, e 

continua sendo utilizada como mecanismo de convencimento e persuasão para vários fins, dentre os 

quais o de intensificar o estímulo ao consumo.
34

 Dessa forma, cabe retratar algumas perspectivas 

que aquela engendra, bem como as interações que ela pode provocar. 

A informação inserida na perspectiva do consumo lida com o conhecimento e a 

possibilidade de utilizá-lo para determinados fins, no caso em tela, a manipulação de signos. Assim, 

 

[...] Chegou o momento de podermos definir a praxis do consumo. A relação do consumidor 

ao mundo real, à política, à história, à cultura, não é a do interesse, do investimento, da 

responsabilidade empunhada – também não é a da indiferença total, mas sim a da 

CURIOSIDADE. Segundo o mesmo esquema, pode afirmar-se que a dimensão do consumo 

até aqui por nós definida, não é a do conhecimento do mundo, nem igualmente a da 

ignorância completa: é a do DESCONHECIMENTO. 
Curiosidade e desconhecimento designam um só e mesmo comportamento global a respeito 

do real, comportamento generalizado e sistematizado pela prática das comunicações de 

massa e, portanto, característico da nossa <<sociedade de consumo>>: trata-se da recusa do 

real, baseada na apreensão ávida e multiplicada dos seus signos.35  

 

Além de lidar com a manipulação do conhecimento, a informação perpetua uma interação 

de práticas características da sociedade de consumo. Desenvolve um ciclo de dependência, em que: 

 

                                                
33 “[...] Para o momento, concluo com isto: as novas tecnologias de informação e de comunicação, conquanto em si 

mesmas não produzam nem a sociedade pós-industrial nem a pós-moderna – que dizer esperança pela solução das 

crises contemporâneas –, estão profundamente envolvidas nas transformações contemporâneas do mundo. Sem elas, a 

atual existência do consumismo e das culturas de consumo seria impossível. […].” LYON, David. Pós-modernidade. 

São Paulo: Paulus, 1998, p. 83. 
34 “[...] A montra, o anúncio publicitário, a firma produtora e a marca, que desempenha aqui papel essencial, impõem a 

visão coerente, colectiva, de uma espécie de totalidade quase indissociável, de cadeia que deixa aparecer como série 

organizadora de objectos simples e se manifesta como encadeamento de significantes, na medida em que se 

significam um ao outro como superobjecto mais complexo e arrastando o consumidor para uma série de motivações 

mais complexas.” BAUDRILLARD, Op. cit., p. 16. 
35 Idem, p. 26. 
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O consumismo atua para manter a reversão emocional do trabalho e da família. Expostos 

a um bombardeio contínuo de anúncios graças a uma média diária de três horas de televisão 

(metade de todo o seu tempo de lazer), os trabalhadores são persuadidos a “precisar” de 

mais coisas. Para comprar aquilo de que agora necessitam, precisam de dinheiro. Para 

ganhar dinheiro, aumentam sua jornada de trabalho. Estando fora de casa por tantas 

horas, compensam sua ausência do lar com presentes que custam dinheiro. 

Materializam o amor. E assim continua o ciclo.36 (Grifo nosso). 

 

Destaca-se ainda, que ela também é utilizada como sistema simbólico, no qual são 

transmitidos determinados juízos de valores/morais através da sua propagação, corroborando a 

perspectiva outrora exposta de que a informação consolida ideologias. 

 

Os <<sistemas simbólicos>>, como instrumentos de conhecimento e de comunicação, só 

podem exercer um poder estruturante porque são estruturados. O poder simbólico é um 

poder de construção da realidade que tende a estabelecer uma ordem gnoseológica: o 

sentido imediato do mundo (e, em particular, do mundo social) supõe aquilo a que 

Durkheim chama o conformismo lógico, quer dizer <<uma concepção homogénea do 

tempo, do espaço do número, da causa, que torna possível a concordância entre as 
inteligências>> […] Os símbolos são os instrumentos de conhecimento e de 

comunicação (cf. A análise durkheimiana da festa), eles tornam possível o consensus 

acerca do sentido do mundo social que contribui fundamentalmente para a 

reprodução da ordem social: a integração <<lógica>> é a condição da integração 

<<moral>>.
37 (Grifo nosso). 

 

Percebe-se, pelo que foi citado, que a informação se enquadra como ferramenta de 

desencaixe – sistema perito –, uma vez que tenta modelar, por intermédio do uso de técnicas,
38

 um 

contexto para que um grande número de pessoas,
39

 após receber estímulos, perpetue determinada 

ação: 

 

[...] A modernidade é inseparável dos sistemas abstratos que propiciam o desencaixe das 

relações sociais através do tempo e do espaço e se estendem sobre a natureza socializada e 

o universo social. […].40 

                                                
36 BAUMAN. Zygmunt. Vida para o Consumo. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2008, p. 153. 
37 BOURDIEU. Op. cit., pp. 09-10. 
38 “A verdade dos meios de comunicação de massas é a seguinte: a sua função consiste em neutralizar o carácter vivido, 

único e de evento mundo, para lhe substituir o universo múltiplo dos meios de comunicação mutuamente homogêneos 

enquanto tais, significando-se e referindo-se o conteúdo recíproco uns dos outros – tal é a mensagem <<totalitária>> 
da sociedade de consumo”. BAUDRILLARD. Op. cit., p. 159. 

39 Ressalta-se que a informação pode ser questionada, sendo assimilada de maneira crítica, que de acordo com Gidens, 

ocorrem pela reapropriação efetivada nos pontos de acesso: “[…] A vida social moderna é um assunto complexo, e há 

muitos processos de „filtragem retroativa‟, pêlos quais o conhecimento técnico, de uma ou outra forma, é reapropriado 

pelas pessoas leigas e aplicado rotineiramente no curso de suas atividades cotidianas. Como foi mencionado antes, a 

interação entre perícia e reapropriação é fortemente influenciada, entre outras coisas, pelas experiências nos pontos de 

acesso. Fatores econômicos podem decidir se uma pessoa aprende a consertar o motor de seu carro, trocar a fiação do 

sistema elétrico da casa ou consertar o telhado; mas o mesmo ocorre com os níveis de confiança que um indivíduo 

confere aos sistemas peritos e conhecidos peritos específicos envolvidos”. GIDDENS. Op. cit., p. 129. 
40 Idem, p. 134. 
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Não é demais insistir que a informação pode ser entendida como sistema perito. Por 

intermédio do consentimento informado, proposto na Convenção sobre a Diversidade Biológica de 

1992, realizada no Rio de Janeiro, entre 05 e 14 de junho de 1992 verifica-se tal peculiaridade. O 

consentimento informando, trata-se de mecanismo a disposição dos países importadores, 

especialmente, de produtos do setor primário, em que poderão exigir transparência dos países 

exportadores, para evitar que possíveis tecnologias aplicadas ao desenvolvimento de mudas ou 

sementes – manipulação genética – venha a repercutir negativamente no ecossistema do país 

comprador: 

 

Ressalve-se que o procedimento do “consentimento informado prévio” obrigaria os países a 

assegurar que seus exportadores entreguem uma notificação prévia aos países importadores 

permitindo a realização de uma análise de risco de um produto transgênico antes de aprovar 

sua importação. Claramente, isso facilitaria pelo menos a rotulação e o desenvolvimento 
espontâneo no mercado de uma estrutura compreendendo dois níveis para a soja e para o 

milho: um para os produtos de origem transgênica e outro para os não-transgênicos, algo 

que empresas como a Monsanto temem muitíssimo.41  
 

De acordo com alguns autores, vive-se um momento em que os riscos
42

 assomam, dessa 

maneira, a informação, entendida como sistema especializado, devendo, quando da sua 

produção/criação/publicação, respaldar-se pelo princípio da prevenção/precaução. Azevedo observa 

que:  

 

“O mundo da precaução é o mundo onde há interrogação, onde os saberes são colocados em 

questão. No mundo da precaução há uma dupla fonte de incerteza: o perigo ele mesmo 
considerado e a ausência de conhecimento científico sobre o perigo. A precaução visa gerir 

a espera de informação.” A importância deste princípio evidencia-se o que toca às radiações 

nucleares e à engenharia genética.43 

 

Nota-se pelas observações retromencionadas que, através da utilização de informações 

amplas e claras pode-se evitar que os cidadãos-consumidores utilizem de maneira equivocada um 

produto – prejudicando-se – ou prejudicando outrem. Somado a isto. 

 

                                                
41 ALIER, Joan Martínez. O Ecologismo dos Pobres. São Paulo: Editora Contexto, 2007, p. 323. 
42 “[…] Uma sociedade que tem como eixo axial não a distribuição de bens, mas de riscos. Dentre esses, os riscos 

ecológicos são tanto para Beck (1992) como para Giddens (1991) os mais emblemáticos nessa mudança.” LENZI, 

Cristiano Luis. Sociologia Ambiental – risco e sustentabilidade na modernidade. Bauru/SP: Edusc, 2006, p. 50. 

“[…] Na medida em que os riscos tendem a se intensificar, eles criam o que o autor chama de o “fim do Outro”. 

Riscos ecológicos de grandes consequências podem provocar situações em que não há norma alguma que possa 

restringi-los a grupos sociais específicos (negros/brancos, ricos/pobres, homens/mulheres, etc.).” Idem, p. 134. 
43 AZEVEDO. Op. cit., p. 134. 
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Além de ser um excesso e um desperdício econômico, o consumismo também é, por essa 

razão, uma economia do engano. Ele aposta na irracionalidade dos consumidores, e não 

em suas estimativas sóbrias e bem informadas; estimula emoções consumistas e não 

cultiva a razão. Tal como ocorre com o excesso e o desperdício, o engano não é um 

sinal de problema na economia do consumo. Pelo contrário, é sintoma de sua boa 

saúde e de que está firme sobre os trilhos, é a marca distintiva do único regime sob o 

qual a sociedade de consumidores é capaz de assegurar sua sobrevivência.
44 (Grifo 

nosso). 

 

Também é relevante observar que o uso da informação pode repercutir na preservação 

ambiental, uma vez que ela pode ser utilizada como ferramenta de motivação de práticas pró-meio 

ambiente, evitando que ações aparentemente inofensivas acarretem, direta ou indiretamente, danos 

ao meio natural. Por meio da informação ambiental
45

 a população poderia ser alertada que os 

recursos naturais não podem ser recompostos em curto prazo, e que são indispensáveis para a 

sobrevivência dos homens, bem como para a qualidade da existência deles. 

Percebe-se assim, que a informação pode ser entendida como sistema de desencaixe – 

sistema perito – pois: é utilizada como ferramenta de consolidação de relações de poder – sistema 

simbólico; é usada para transmitir conhecimento ou manipulá-lo; e ainda, concretiza o ciclo de 

consumo, induzindo à realização de diversas práticas peculiares à sociedade de consumo.  

Contudo, além dessas situações ela pode ser utilizada como instrumento de 

proteção/preservação dos cidadãos. O Código de Proteção e Defesa do Consumidor – entendido 

como ficha simbólica –, ao que tudo indica, quando da sua confecção, os legisladores pressupunham 

que a informação sem a supervisão da Lei poderia ser prejudicial, tanto para os seres humanos, 

como para a natureza. Dessa forma, como princípio, o CDC buscou e ainda busca erigir uma 

harmonização entre os interesses dos fornecedores e a incolumidade dos consumidores-cidadãos.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A Lei – no caso em tela o CDC –, pode ser entendida como ficha simbólica e a 

informação/publicidade, como sistema perito. Da interação de ambos, eclode um conflito de 

poderes: de um lado os consumidores (possíveis vítimas de práticas abusivas/enganosas, advindas 

do uso da informação/publicidade) e do outro, o segmento produtor/mercantil (obtenção de lucro). 

                                                
44 BAUMAN. Zygmunt. Vida para o Consumo. Tradução Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 

2008, p. 65. 
45 GIRON, Jerônimo; PEREIRA, Agostinho O. K. Informação Ambiental e Consumo Sustentável. In: Congresso 

Internacional Florense de Direito e Ambiente – Preservação e Gestão das Florestas, I, 2011, Caxias do Sul/RS. Anais. 

Caxias do Sul/RS: Editora Plenum, 2011. 01 DVD. 
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Logo, uma harmonização entre esses segmentos da sociedade é necessária para que o cidadão não 

seja perturbado na sua integridade física e mental. 

Observa-se que o Código do Consumidor busca esse equilíbrio de interesses, contudo, o 

poder público deve criar mecanismos eficazes de controle da divulgação da informação, sem turbar 

esse desejado equilíbrio. Exemplo está nas publicidades dos cigarros. Após muitos anos de 

discussões, ficou decidido incluir ponderações sobre os malefícios que esse produto pode acarretar 

aos consumidores, tanto diretos quanto indiretos. Também, destacam-se as propagandas de 

automóveis: outrora somente evidenciavam a beleza do veículo e as qualidades intrínsecas, agora, 

alertam, através de mensagens, que o uso do cinto de segurança, como também a realização de 

revisões periódicas, pode evitar acidentes. 

Ainda, pondera-se: em que lugar está o meio ambiente nessa relação entre informação e 

consumo, pois daquele são retirados grande parte dos recursos para movimentar o sistema. Embora 

a Legislação pondere sobre o meio ambiente – Constituição da República Federativa do Brasil, de 

05 de outubro de 1988,
46

 Lei n.º 6.938, de 31 de agosto de 1981
47

 e Lei n.º 9.605, de 12 de fevereiro 

de 1997
48

 – ele ainda não é visto como um elemento essencial a ser inserido não só na criação da 

informação/publicidade, mas ainda na própria reflexão da sociedade. 

Quando a informação alude o meio ambiente, na maioria das vezes, apresenta dados 

                                                
46 Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à 

sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as 

presentes e futuras gerações. § 1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: I - preservar 

e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas; II - preservar 

a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 
manipulação de material genético; III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus 

componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, 

vedada qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção;  IV - exigir, na 

forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio 

ambiente, estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade;  V - controlar a produção, a comercialização 

e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio 

ambiente; VI - promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a 

preservação do meio ambiente; VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em 

risco sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. § 2º - Aquele que 

explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica 

exigida pelo órgão público competente, na forma da lei. § 3º - As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio 

ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente 
da obrigação de reparar os danos causados. § 4º - A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o 

Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na forma da lei, dentro 

de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos naturais. § 5º - São 

indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por ações discriminatórias, necessárias à proteção dos 

ecossistemas naturais. § 6º - As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização definida em lei 

federal, sem o que não poderão ser instaladas. 
47 Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. 
48 Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá 

outras providências. 
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superficiais sobre práticas que os meios produtivos dizem realizar para preservá-lo. Práticas essas 

paliativas como: plantar árvores, campanhas educativas, responsabilidade social. Não ocorre, 

porém, a divulgação total de sua repercussão sobre o meio ambiente, quer da produção de artefatos 

ou na prestação de serviços. 

Neste contexto, consoante Azevedo nota-se que existe uma anemia da política, visto que 

existe um constrangimento imputado pela economia na sua elaboração, além da imposição de um 

pensamento unidimensional que prega a submissão ao estado atual, repercutindo na natureza de 

maneira negativa.
49

  

Assim, é importante assinalar que a informação, como sistema perito, deve expor qual a 

limitação que os recursos naturais são submetidos, bem como dos possíveis conflitos entre 

preservação/conservação e desenvolvimento/crescimento ilimitado, pois, ainda pelas ideias de 

Azevedo, o desenvolvimento visualizado em termos economicistas é insustentável, visto que a 

perspectiva do crescimento ilimitado é conflitante com o meio ambiental, o que evidencia que esse 

pensamento é suicida, tanto para os seres humanos, como para a natureza.
50

 

Nessa perspectiva de exclusão, o meio ambiente, pode ser entendido como um espaço 

vazio, já que para muitos é transmitida a sensação de ser um espaço sem significado, sendo a terra – 

entendida como solo – sinônimo de imundície e não de vida. Outros fatos naturais como a queda de 

folhas também é visto como sujeira, caracterizando como fato típico para a planta ser penalizada: 

seu corte é a solução! Bauman reforça o argumento mediante a relação com aquilo que entende 

como espaços vazios.
51

 Eles são compreendidos como locais sem significação pelos observadores. 

Nessa senda, pode-se relacionar com o meio ambiente, pois aos olhos de muitos, trata-se de um 

espaço sem significação.
52

 

Portanto, a lei, como ficha simbólica, deve buscar a proteção dos cidadãos-consumidores e 

da preservação ambiental; a informação/publicidade, como sistema perito, pode ser utilizada como 

ferramenta de educação, estimulando a divulgação da completude daquilo que o sistema produtivo 

acarreta ao meio natural, como também aos consumidores. Estes, por sua vez, também poderiam ser 

alertados acerca dos danos que podem ocasionar ao meio natural
53

 como a si mesmo pelo uso 

                                                
49 AZEVEDO. Op. cit., p. 14. 
50 Idem, p. 125. 
51 BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Trad. Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, p. 120. 
52 Idem, p. 122. 
53 “O ambiente não é a ecologia, mas a complexidade do mundo; é um saber sobre as formas de apropriação do mundo e 

da natureza, através das relações de poder que têm sido inscritas nas formas dominantes do conhecimento.” LEFF, 

Enrique. Aventuras da epistemologia ambiental – da articulação das ciências ao diálogo de saberes. Trad. Glória 

Maria Vargas. Rio de Janeiro: Garamond, 2004, p. 16. 
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inadequado de produtos.  

Através deste trabalho foi possível: evidenciar as considerações da lei sobre o uso da 

informação; apresentar que as informações são publicadas com o fim de instigar o consumo; alertar 

que os consumidores-cidadãos são influenciados a praticar determinadas ações sem muitas vezes 

perceberem a realidade a qual estão sendo induzidos a aceitar; e, procurar instigar à reflexão sobre 

as práticas associadas ao consumo, já que elas repercutem sobre o meio ambiente, bem como sobre 

os próprios cidadãos.  

Por tudo isso, nota-se que a informação não deve ser utilizada como mero mecanismo de 

convencimento ao consumo, com conteúdo vão e abarrotado de significações que apenas visam o 

lucro das empresas fornecedoras, mas como instrumento amplo, esclarecedor e repleto de sentido 

sobre o que se desenvolve e quais são as repercussões disso à sociedade e ao meio natural. 
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A REGULAÇÃO DA BIOTECNOLOGIA E A NOVA ECONOMIA 

INSTITUCIONAL: A QUESTÃO DA REGULAÇÃO DOS OGMS NO BRASIL 

 

Sônia Barroso Brandão Soares* 

Resumo 

O presente artigo discute uma nova abordagem sobre a produção e comercialização 

da soja geneticamente modificada no Brasil, especialmente da semente de soja Roundup 

Ready da empresa Monsanto, levando em consideração os princípios da Bioética e a Nova 

Economia Institucional.  A autora suporta seus argumentos nos estudos de Bioética e no 

sistema regulatório da biossegurança no Brasil, provando que as promessas originais de 

redução de custos da produção que adviriam do uso das sementes geneticamente 

modificadas não se tornaram realidade posto que os agricultores tiveram que lidar com 

externalidades negativas tais como o aumento da quantidade de dinheiro gasto em royalties 

e na aquisição de outros herbicidas, além do Roundup, para prevenir a infestação por ervas 

daninhas, tais como a Buva, que se tornaram resistentes ao referido herbicida, tornando a 

colheita menos proveitosa e muito mais trabalhosa. Paralelamente, a modificação do 

cenário do agronegócio criou dois mercados consumidores diferentes para a produção e 

exportação da soja, uma das quarto principais commodities do mercado brasileiro: o 

asiático, que aceita a soja transgênica, e o europeu que a rejeita. Tais diferenças 

aumentaram os custos de transação/produção/exportação da soja para a Europa, criando 

novas necessidades contratuais para os exportadores de soja orgânica (não-transgênica), 

que tem que alocar mais recursos de certificação de não-transgenia. O artigo pretende 

concluir que o processo regulatóiro não levou em consideração as regras básicas da 

Economia que são extrair o máximo da produtividade com o mínimo de custos por 

negligenciar princípios da Bioética, tais como o da precaução.  No caso específico da soja 

transgênica no Brasil, aumentaram os custos posteriores de acionamento por 

responsabilidade civil por quebra de contrato e danos; deixando ao encargo do governo e 

dos agricultores arcar com as externalidades descritas, além dos danos ao meio ambiente 

derivados do uso excessivo de outros herbicidas além do originalmente contratado. Os 

fazendeiros respondendo com base na teoria do risco proveito, solidariamente à empresa 

distribuidora das sementes geneticamente modificadas, e o Governo pelas falhas do 

processo regulatório (omissões). 

 

Palavras-chave: Transgênicos – regulação – custos de transação - bioética 

 

Abstract 

 

The present paper discusses a new approach to the Brazilian production and 

transaction of genetically modified soybeans, especially the Roundup Ready seeds from 
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Monsanto, taking into consideration principles of the Bioethics and of the New Institutional 

Economics.   

The author supports her arguments on the studies of Bioethics and the biosecurity 

regulatory system  in Brazil, proving that the original promises of a reduction of the 

production costs which would be derived from the use of genetically modified seeds did not 

come out to be fulfilled as farmers had to deal with other negative externalities such as an 

increasingly amount of money paid in royalties and the spending on the acquisition of other 

herbicides, but the Round-up, to prevent resistent weeds from growing up around the 

plantations, thus turning each croft less profitable. 

Meanwhile, the modification of the agribusiness scenery created two different 

consumer markets to the production of this important commodity, the soybean: the Asian 

market which accepts genetically modified seeds and the European market which does not.  

These differences increased the transaction costs of selling to Europe, as it created another 

necessity to the organic cultivators which had to spend much more money on certifications 

to prove their seeds and products to be genetically-modified free. 

The work leads to the conclusion that the regulatory process did not take into 

account the aims of maximization of profits with a minimum of costs and Bioethics 

principles over the production in this specific case as the farmers and the Government have 

to cope with the described externalities and another one such as the probable damages to 

the environment by the insertion of an even higher amount of herbicides into the crofts. The 

farmers are responsible for their activity which is potentially dangerous and the 

Government for its failure in producing a preventive regulatory system considering the 

principles of Bioethics, especially the precaution principle. 

 

Key-words: GMO SEEDS – REGULATORY SYSTEM - BIOETHICS –  ECONOMIC 

COSTS 

 

Sumário 

1. Introdução. 2. Metodologia da pesquisa e marcos teóricos fundamentais. 3. A relação 

entre custos de transação e biotecnologia.4. O princípio da precaução e suas implicações 

com a teoria dos custos de transação. 5. O processo de regulação da soja transgênica no 

Brasil e a sobreposição dos custos de transação. 6. Considerações finais.  Referências. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A bioteconologia é o campo em que se observa a importância crescente da interação 

entre os universos da ciência, da pesquisa tecnológica e da produção industrial e agrícola.  

Mais do que em qualquer outra atividade produtiva moderna, a natureza da pesquisa básica 

em biotecnologia  é orientada pela busca do tipo de inovação que faz romper as fronteiras 

entre ciência e tecnologia, mas também faz nascer muitos questionamentos éticos 
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relacionados não só aos métodos empregados para análise, quanto também sobre eventuais 

riscos aos seres humanos e ao meio ambiente, diretamente relacionados com as novas 

tecnologias implementadas.  Assim é que várias são as óticas de análise do problema, não 

só pelas ditas ciências da natureza (C& T), como também pelas ciências sociais aplicadas 

(Direito e Economia) numa interação sociológica e até antropológica do fenômeno, para 

justificar e fundamentar o processo regulatório que à biotecnologia será aplicado. 

Devido a sua estreita ligação com a atividade científica, a biotecnologia é 

classificada pelos economistas como science based sector (BELL e PAVITT, 1992), onde o 

chão da fábrica tecnológica é o próprio laboratório de pesquisa.  Mais: as descobertas da 

biotecnologia são o resultado de uma combinação sistemática de vários saberes – biologia, 

informática, direito, ética etc. Neste sentido, pode-se definir a biotecnologia como um bloco 

de conhecimentos e informações tecnológicas, combinando protocolos e metodologias de 

pesquisa utilizadas no estudo da biologia da célula, da genética, da bioquímica, entre 

outras matérias, com novos conceitos científicos, derivados de disciplinas que não existiam 

há alguns anos, tais como biologia molecular, genômica funcional e proteômica, e, 

também, com as ciências da computação e da informação. (FONSECA et alli, 2004) 

As operações econômicas e jurídicas que envolvem a produção de biotecnologia, 

especialmente a produção e comercialização de produtos transgênicos, levantam uma série 

de questionamentos que vão muito além de sua base ético-principiológica.  De fato, as 

empresas que se lançam tanto à pesquisa quanto à produção e comercialização de OGMs, 

no caso específico deste artigo, de sementes geneticamente modificadas de soja (Roundup 

Ready), vão estabelecer um patamar de contratação bem mais próximo dos valores do 

mercado (ética do lucro e da difusão) do que propriamente da base axiológica de princípios 

éticos que deveria dar suporte ao conteúdo regulatório (tais como o princípio da precaução 

e o da não-maleficência). 

Mesmo quando se introoduz uma biotecnologia de forma pontual (explorando um 

único tipo de setor agrícola – sementes de soja e milho e suas variantes) podem surgir 

novas questões tais como o gerenciamento e  monitoramento de riscos ambientais e a 

prevenção de eventuais acidentes de consumo.  É o que acontece com o processo de difusão 

das sementes de soja resistentes ao herbicida à base de glifossato (Roundup) da empresa 
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Monsanto na produção agrícola brasileira, que nos últimos cinco anos evoluiu de modestos 

3 milhões de hectares em 2003, representando um percentual de aproximadamente, 2% da 

área cultivada no território brasileiro, para   180 milhões de hectares hoje, cerca de 64% da 

área total de cultivo em territóiro brasileiro, representando um lucro de aproximadamente 

7,3 bilhões de dólares por ano para a maior produtora de sementes (Monsanto Company), 

conforme visto no gráfico evolutivo abaixo: 

 

"As sementes transgênicas já provaram seu valor para a agricultura" 

  (Fonte: Isto É –Dinheiro. A Mutação de Monsanto. R. G. Ferreira, 

18.01.2010 – endereço eletrônico: www.portaldebranding.com) 

 

Tal difusão acabou por deslocar a ideia de regulação como um custo de transação 

préexistente (ex ante) para um custo posterior (ex post), exigindo a feitura de contratos 

sobre a nova tecnologia que vão desde o pagamento dos royalties ao detentor da patente da 

semente geneticamente modificada (representada pela introdução de gene que a torna 

resistente ao herbicida à base de glifossato, cuja patente original pertence à Monsanto, mas 

expirou nos Estados Unidos em 2001) até normas que contornem o problema do uso e 

vinculação da marca do herbicida, também produzido pelo Grupo Monsanto, à utilização da 

semente transgênica (o que, no Direito Brasileiro, segundo a Lei 8.078/90, Código de 

Defesa do Consumidor, seria uma prática abusiva – a venda casada – posto que atenta 

contra o direitos dos consumidores à livre escolha).   
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Para tanto, o processo regulatório desconsiderou o produtor rural como consumidor, 

colocando a semente geneticamente modificada e o herbicida  como insumos agrícolas 

(bens a serem utilizados na cadeia de produção para obtenção do resultado final que é a 

colheita), transformando o produtor rural em um fornecedor, também, e, por conseguinte, 

solidariamente responsável com a empresa por eventuais acidentes de consumo. 

Paralelamente, também os contratos foram desenhados com cláusulas de 

“exclusividade” e “não-reaproveitamento de sementes de uma safra para outra” para 

propiciar uma maior oferta de seus produtos à empresa que também auxiliou  com recursos 

às pesquisas biotecnológicas realizadas tanto pela EMBRAPA (Emrpresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária) quanto pelas subsidiárias e empresas de biotecnologia adquiridas 

pela própria Monsanto no Brasil, tais como a AlellyxeCanaVialis, pela representativa 

quantia de 290 milhões de dólares., com um investimento de aproximadamente 1 bilhão de 

dólares em pesquisas, só nos anos de 2006 a 2008. (RYDLEWSKI et alli, 2010) 

Tal estratégia mercadológica desencorajou empresas concorrentes que também 

desenvolveram herbicidas à base de glifossato a ofertarem seus produtos aos agricultores já 

capturados pela Monsanto. Reforçando tal entendimento, a própria Lei de Patentes do 

Brasil, a Lei 9.279/1996, previu em seu artigo 230 a chamada patente “pipeline” que daria 

uma sobrevida às patentes já depositadas no exterior que estivessem se expirando, a 

exemplo do que ocorreria em 2001 com a patente do Roundup, o herbicida a ser 

comercializado junto à soja geneticamente modificada da Monsanto. Tal artigo, entretanto, 

hoje é objeto de questionamento sobre a sua constitucionalidade no Supremo Tribunal 

Federal (STF) que tende a reconhecê-la, tendo em vista ferir o princípio constitucional da 

livre concorrência. 

Diante desta breve síntese dos principais fatos e problemas surgidos com a 

introdução das sementes transgênicas no Brasil, o presente artigo pretende elucidar os 

apontamentos iniciais sobre a tese de que o próprio processo regulatório  (e suas 

contratações) tem um custo de transação que pode gerar outros tais como o de 

monitoramento e certificação , gerenciamento de riscos e reparação de eventuais danos 

(custo de acionamento nas falhas dos contratos) e de rotulagem (garantidor do direito à 
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informação dos consumidores).  Custos estes que influenciarão diretamente no cálculo da 

rentabilidade dos produtos biotecnológicos quando forem oferecidos ao mercado. 

Para tanto, se fará uma breve apresentação da teoria dos custos de transação e sua 

aplicabilidade à biotecnologia e à bioética, tomando-se por base a obra desenvolvida por R. 

Coase e O. Williamson, numa perspectiva de análise econômica do processo regulatório 

sobre a produção da soja transgênica no Brasil nos últimos cinco anos, tão logo foi 

aprovada a Lei de Biossegurança Brasileira (Lei 11.105/2005), pois só a partir deste 

período os dados passam a ser oficiais (dados estatísticos do IBGE) e de publicações na 

área da Economia Política e Direito, especialmente da Nova Economia Institucional. 

Embora a soja geneticamente modificada já seja cultivada em solo brasileiro desde 1996, 

quando entrou por contrabando da Argentina, que já era produtora em larga escala desde 

1990. 

A seguir, será feito um breve estudo do princípio da precaução para evidenciar, ao 

final, por que o mesmo pode ser tomado também como parâmetro para a aplicação da teoria 

dos custos de transação ao caso em análise da produção da soja transgênica no Brasil e seus 

desdobramentos (rotulagem obrigatória e certificação de produtos não-transgênicos com 

vistas à exportação principalmente para a Europa). 

 

2. METODOLOGIA DA PESQUISA E MARCOS TEÓRICOS 

FUNDAMENTAIS 

O artigo aqui apresentado tem como marcos teóricos fundamentais as obras de H. 

Jonas, R. Coase, O. Williamson e tese de doutoramento pela autora elaborada e defendida 

em 2007, cujo tema central é a Responsabilidade Civil por Eventuais Acidentes de 

Consumo com Alimentos/Sementes Transgênicas como Fruto do Processo Regulatório, 

para obtenção do grau de Doutor em Direito e Economia na Universidade Gama Filho, Rio 

de Janeiro, Brasil. 
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A metodologia empregada é a analítica de textos e dados estatísticos pelo viés da 

Economia Política aplicada ao direito regulatório, suporte da Nova Economia Institucional, 

cujo ponto máximo de expressão é a teoria dos custos de transação. 

Vincula-se o presente artigo à temática proposta para o Grupo de Trabalho de 

Novos Direitos do XX CONPEDI por representar uma nova metodologia de abordagem do 

assunto da biotecnologia, enfatizando o íntimo relacionamento entre a Economia, o Direito, 

a pesquisa científica-tecnológica e a Sociedade, a quem a biotecnologia, com fundamento 

na Bioética, tem por finalidade ajudar e resguardar de prováveis danos. 

3. A RELAÇÃO ENTRE CUSTOS DE TRANSAÇÃO E BIOTECNOLOGIA  

O uso da expressão “institucional” quando caracteriza uma teoria ou abordagem é 

algo que já vem sendo desenvolvido desde a década de 1930, quando T. Veblen, J. 

Commons e M. Weber desenvolveram seus estudos em contraposição à Teoria Econômica 

Clássica (A. Smith), centrada nas leis do mercado, tendo como ponto principal a ideia de 

que as “instituições” – Governo, contratos, mercado etc. – interagem para promover o 

processo produtivo. Porém, a chamada “teoria institucional velha” não demonstra sua 

aplicabilidade por meio dos exemplos e dos dados empíricos.(BASLÉ, 1993) 

Por esta razão, um grupo de economistas insatisfeitos vão defender a ideia da 

funcionalização da Economia, criando um caminho teórico alternativo, tendo como eixo 

fundamental a noção de instituição. Esta teoria, a Nova Economia Institucional, teria como 

ponto central a Teoria dos Custos de Transação (TCT), cujos expoentes são Ronald Coase, 

Oliver Williamson e Douglas North. 

As instituições, na ótica da Nova Economia Institucional, são estudadas em quatro 

níveis: o primeiro, mais geral e estável (embeddedness), analisa instituições formais tais 

como as religiões, o Estado, e informais, as normas, as tradições e os costumes.  Este é o 

objeto das pesquisas no campo da história econômica e da sociologia.  O segundo nível é o 

chamado ambiente institucional, que trata das regras formais que mediam as relações 

estabelecidas entre os agentes econômicos.  São exemplos dessas instituições o sistema 

judiciário, a burocracia do Estado e as instituições do direito de propriedade. A terceira  
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dimensão, chamada de governança ou economia dos custos de transação, estuda os custos 

associados às transações econômicas.   São os ativos e potenciais de comportamentos 

humanos que, combinados, respondem pelas estruturas de governança. A quarta dimensão é 

a da economia neoclássica, na qual o foco incide sobre os custos de produção a que a firma 

incorre na elaboração de bens e serviços.  Neste nível se manifestam as relações 

econômicas de compra, venda, os preços e as questões ligadas à qualidade. (BELIK et alli, 

2007) 

É exatamente a terceira dimensão que interessa ao presente estudo. Liderada por R. 

Coase (The nature of the firm, 1937), apurou-se com os discípulos O. Williamson e D. 

North. Em sua obra, Coase afirma que, no mundo real, muitas transações se dão no interior 

da firma, não adotando a coordenação do mercado nas relações. Adota-se, então, a firma e 

o mercado como meios alternativos de coordenação. Para o autor, a existência da firma se 

justifica porque há um custo na adoção da política de preços na solução das transações. O 

recurso ao mecanismo de preços é custoso porque é custoso reconhecer quais são os preços 

relevantes e porque há custos em negociar e concluir um contrato separado para cada 

transação.  Daí o porquê da opção pelos contratos de adesão e não mais pelos paritários, 

individualizados.   

Coase entende que quanto maior o número de firmas em um ambiente de baixa 

incerteza, maior será a eficiência das transações. Segundo ele, “o preço de oferta de um ou 

mais fatores de produção pode subir, porque as outras vantagens usufurídas por uma firma 

pequena são maiores que as de uma firma grande.”(COASE, 1988:46) 

Já O. Williamson, preocupado com as questões relativas à hierarquia, observa que o 

objetivo da TCT é compreender as origens e funções das diversas estruturas da empresa e 

do mercado, i.e., das instituições econômicas do capitalismo. (WILLIAMSON, 1985). O 

objeto de estudos são as instituições (mercados, firmas e contratos) para saber como 

interagem para resolver problemas vinculados às transações, uma vez que, como já dito por 

Coase, a utilização do mecanismo do mercado implica em custos. 

Nesta linha de raciocínio, transação é toda transferência de bens e/ou serviços entre 

agentes que estão separados por etapas de produção tecnologicamente distintas. As 
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transações são objeto de estudo porque tem-se que considerar os custos associados à tarefa 

de planejar, adaptar, executar e monitorar  o que está sendo transacionado. De tal forma que 

as instituições do capitalismo tem por função reduzir os custos de transação.  

Já a firma, segundo os adeptos da TCT, deve ser tratada como uma estrutura de 

governança.  Numa estrutura de governança, o objetivo é garantir uma coordenação (com 

ou sem a presença do mercado) que economize os custos de transação e reduza a incerteza, 

compensando os agentes da racionalidade limitada e do oportunismo.(BELIK et alli, 2007) 

Contrariando o que pregava a teoria neoclássica do mainstream, que entendia que 

haveria um conhecimento prévio de todos os objetivos a serem atingidos com determinada 

transação e todas as informações relevantes acerca do que seria transacionado 

(racionalidade substantiva), a TCT, ao adotar o conceito da racionalidade limitada 

(bounded rationality), evidencia a existência de uma limitação na racionalidade cognitiva 

dos transatores com consequências para a atividade econômica. Há também a introdução da 

incerteza como elemento essencial.    

A racionalidade limitada tem como determinantes três aspectos: a incerteza (porque 

é muito custoso identificar eventos futuros e prever as soluções para tais eventos ex ante), 

limitações neurofisiológicas e de linguagem (a limitação da mente humana em receber, 

armazenar, recuperar, processar e analisar informações sem erros e a incapacidade dos seres 

humanos de expressarem de fato seus sentimentos e anseios por meio de palavras em um 

dado contrato) e, por último, a complexidade (há uma impossibilidade de custos para as 

firmas de preverem todas as possibilidades e consequências das suas decisões). 

Desenvolve ainda a TCT a ideia de que em todas as relações entre os agentes 

econômicos há espaço para potenciais comportamentos oportunistas, posto que, na busca 

de seu auto-interesse, as pessoas nem sempre se conduzem de maneira transparente e 

honesta conforme define o próprio Williamson 

Por oportunismo eu entendo a busca do auto-interesse com astúcia.  Isto 

inclui mas certamente não está limitado ás formas mais óbvias, tais como a 

mentira, o roubo e a fraude.  O oportunismo envolve na maioria das vezes 

formas sutis de engodo.  Tanto na forma ativa e passiva quanto nos tipos ex ante 

e ex post. (WILLIAMSON, 1985:46) 
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O oportunismo causa a incerteza nas relações transacionais porque pode envolver 

informação privilegiada ou distorcida da real, enseja a posibilidade de promessas 

conscientemente falsas em relação a expectativas de conduta futura, existe a assimetria das 

informações entre os agentes econômicos (fornecedor e consumidor), o que torna possível a 

um deles, na transação, conhecer/desconhecer aspectos importantes dos bens/serviços 

negociados. 

Exatamente aí reside a aplicação da TCT aos contratos firmados entre os produtores 

rurais e as distribuidoras (indústrias de biotecnologia) de sementes transgênicas.  Por se 

tratar de técnica absolutamente nova e de pouca ou quase nenhuma experimentação de 

campo – o laboratório por mais bem preparado que seja não reproduz as condições 

climáticas e fisioquímicas do solo onde a semente será plantada – geralmente pode trazer 

surpresas indesejáveis, tais como um aumento da necessidade de aplicação do herbicida, 

tendo em vista a proliferação de pragas (Ex.: Buva) que se tornam resistentes por adaptação 

natural.  Ou mesmo uma baixa na quantidade da colheita em razão de períodos de seca ou 

geada. 

Ou seja, na medida em que o problema fundamental são as transações, e não a 

aplicação de recursos escassos, e aquelas são feitas por meio de contratos, a preocupação 

dos transatores (produtor/empresa/Estado) é garantir a elaboração e execução de contratos 

suficientemente adequados às limitações da racionalidade e adaptativos às incertezas do 

ambiente e aos comportamentos oportunistas. Os contratos seriam custos ex ante, que 

visariam a evitar ou minimizar custos futuros.  Mas como fazer isso se a soja já estiver 

semeada e os produtores fidelizados? 

Neste caso, haveria uma sobreposição dos custos ex post (controle, monitoramento e 

de solução judicial de conflitos) com os ex ante.  Isto porque o processo regulatório 

brasileiro sobre a produção da soja transgênica já se deu sobre um fato consumado: a soja 

geneticamente modificada estava distribuida e sendo cultivada ao arrepio da lei e do Estado 

em vários pontos do território nacional. Seria impossível prever todos os custos, tornando 

os contratos completos, onde haveria total assimetria de informação (os estudos feitos sobre 

a produção da soja Roundup Ready vinham dos Estados Unidos e Argentina, sem estudos e 
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relatórios de impactos ambientais no Brasil) e também o comportamento oportunista tanto 

dos agricultores, maravilhados com a possibilidade de lucros maiores, sem encargos extras, 

quanto das empresas distribuidoras de sementes geneticamente modificadas que omitem 

informações sobre os processos biotecnológicos desenvolvidos e os efeitos sobre o cultivo 

em lagra escala (especificidade do ativo). Estas, tendo distribuído graciosamente seu 

produto num primeiro momento, a título de experiência, estavam, na verdade, 

disseminando o produto cada vez mais, forçando a regulação e aceitação pelo Estado; 

criando verdadeira condição de captura. 

4. O PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO E SUAS IMPLICAÇÕES COM A TEORIA 

DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

O princípio dos princípios na área biotecnológica seria o da precaução que 

informaria que a conduta dos legisladores – e do Estado, de forma geral - e dos 

pesquisadores – de forma específica - deve sempre preservar a humanidade e o meio 

ambiente de danos irreparáveis, devendo as pesquisas ser controladas e seus resultados 

publicados para se avaliar o impacto da utilização de produtos geneticamente modificados 

para consumo de animais e pessoas e uma fiscalização constante dos órgãos públicos 

responsáveis por sua liberação para consumo. Também relacionado a tal princípio viria o 

direito à informação dos consumidores e, portanto, a idéia da rotulagem obrigatória sobre 

conter ou não organismo geneticamente modificado o produto a ser consumido. 

A rotulagem obrigatória é a relação entre o direito à informação do consumidor 

(produtor rural e consumidor final) e o princípio constitucional da dignidade da pessoa 

humana na questão dos transgênicos. O CDC (Lei 8.078/90 – Código de Defesa do 

Consumidor) em seu art. 6º diz que o consumidor tem direito à informação segura e ampla 

e cabe aos órgãos governamentais zelar para que a mesma seja ofertada.  Ora, na questão 

dos transgênicos tal informação não se deve limitar à rotulagem, simplesmente, tal como 

acontece com os maços de cigarro.  O que deve haver é uma campanha de esclarecimento 

junto à população e a manutenção da obrigatoriedade dos EIA/RIMAs, previstos já na 

Resolução n  1 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), datada de 23.01.86, 

e também  na Constituição Federal de 1988 (art. 225, IV) e na Convenção da 

Biodiversidade – ECO/92, que se realizou no Rio de Janeiro, de 5 a 14 de junho de 1992, e 
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que o Brasil ratificou, adotando como parâmetro para a proteção do meio ambiente o 

princípio da precaução.  

Entretanto, curiosamente, o Decreto 1.752/95 que regulamentou a Lei 8.974/95 

(primeira Lei de Biossegurança),  no seu art. 2
º
, XIV, deixou ao arbítrio da CTNBio exigi-

los, caso entenda necessário.  Estranho um ordenamento jurídico que, embora apresente em 

seu ápice a Constituição exigindo a realização do EIA/RIMA para toda e qualquer atividade 

potencialmente perigosa ao meio ambiente e à saúde da população, possa recepcionar uma 

norma infra-constitucional que pode dispensá-la. 

O princípio da precaução aparece como uma nova compreensão do que seja 

progresso. Fundamentalmente contemporâneo, embora surgido na década de 80, na 

Declaração Mundial do Clima, em nível constitucional, o prncípio da precaução chega ao 

conhecimento dos diversos povos pela Carta do Meio Ambiente da França, promulgada em 

02.03.2005, que, em seu artigo 5º. preceitua que “quando a execução de um dano, ainda que 

incerto diante do estado dos conhecimentos científicos, possa afetar de modo grave e 

irreversível o meio ambiente, as autoridades públicas providenciarão, através da aplicação 

do princípio da precaução e nas áreas de suas atribuições, a implementação de 

procedimentos de avaliação de riscos e a adoção de medidas provisórias e proporcionais 

com a finalidade de evitar a realização do dano.” ( ele se refere a uma desconfiança sobre 

os resultados de novas tecnologias, especialmente derivada de eventos já ocorridos na 

história (caso da Talidomida, uso para armamento da energia nuclear, pesquisa com seres 

humanos em campos de concentração nazistas e acidente nuclear em Chernobyl).   

O princípio da precaução exprime uma demanda social  de enquadramento dos 

riscos ligados à incerteza dos resultados obtidos pelas pesquisas biotecnológicas. O 

princípio se refere, então, à aceitação por parte da população das incertezas sobre as 

conseqüências de uma ação. Ele impõe conduta de respeito à proteção do meio ambiente, 

da saúde ou, mais geralmente, da segurança das pessoas, dentro do contexto de 

desenvolvimento que se nos apresenta. Enfim, ele se pauta no objetivo maior de assegurar 

um desenvolvimento sustentável. 

Surgido na década de 80, na Alemanha, o princípio da precaução remonta a uma 

tradição filosófica que aponta a idéia de prudência já enunciada por Aristóteles na Ética a 

Nicômaco. A noção de precaução deriva do verbo em latim praecavere (tomar cuidado) e 
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se constitui numa atitude face ao perigo, a atitude de ter prudência. Associada à noção 

latina de prudência viria a idéia de phronésis (virtude coletiva) que fundamenta a idéia de 

dever de segurança, fundamento da filosofia aristotélica. Aristóteles, de fato, vê a prudência 

como um ponto de junção entre ética e política. A atitude de precaução se inscreve 

perfeitamente no quadro da prudência em relação à elaboração das políticas públicas de 

regulação tanto da produção biotecnológica quanto as do uso do solo (preservação do meio 

ambiente). 

Modernamente, entretanto, o princípio da precaução tem uma nova formatação 

derivada da obra filosófica de Hans Jonas (1998), que propõe a idéia de uma ética de 

antecipação e introduz a noção de dever de proteção das gerações futuras e um apelo à 

nossa responsabilidade moral. Entretanto, a filosofia de Hans Jonas centra o princípio da 

precaução em um parâmetro econômico de ação, e não mais como dever de abstenção, ou 

seja, deve-se atuar preventivamente e não se abster de causar o dano, porque o risco é 

previsível, porém, inevitável quando se desconhecem completamente os dados para tanto 

(assimetria de informação e racionalidade limitada). 

Diz-se que o modelo do princípio da precaução é antecipador porque ele combina os 

dois modelos existentes, o curativo, de base na reparação dos danos causados, e o 

preventivo, de base na averiguação e na probabilidade de ocorrência do 

dano.(BECHMANN, P. & MANSUY, V., 2002) A associação de tal princípio com a 

responsabilidade civil já se fazia sentir no século XVII na obra de Jean Domat, que 

asseverava que qualquer obra ou tarefa que, no seu desenvolvimento, pudesse causar dano a 

qualquer pessoa, deveria ser precedida de um juízo de precaução para evitar danos 

irreparáveis. (DOMAT, 1996, citado por BECHMANN, P. & MANSUY, V., 2002) 

Entretanto, a responsabilidade civil evolui para um caráter essencialmente 

indenizatório, já em fins do século XIX, e se distanciou do princípio da precaução.  

Confirma-se tal hipótese pelo princípio do poluidor-pagador que interfere na 

responsabilidade civil por danos ambientais, reforçando a lógica da reparação do dano 

causado e não de prevenção da ocorrência do mesmo. Se tudo é reparável, tudo é reversível.  

Porém, o princípio da precaução atua exatamente sobre o que é irreversível, logo, 

irreparável.  Há, portanto, uma lógica inversa da antecipação e da prevenção;  deslocando-

se para um custo de contratação ex post o que deveria ser um custo ex ante. 
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Finalmente, o princípio da precaução visa reforçar vários outros dispositivos 

existentes no ordenamento jurídico, tais como os princípios da proporcionalidade, o direito 

à informação e a obrigação de prudência e beneficência (não-maleficência), especialmente 

na elaboração de novas normas, tais como a rotulagem obrigatória de produtos para o 

consumo final que contenham até 0,4% p.p.m de transgênicos. Ele dita comandos de 

avaliação de risco, de elaboração de estudos de impacto ambiental, bem como de gestão de 

risco: fornecimento de dados de pesquisa para avaliação de eventuais problemas na 

colocação de produtos em circulação, vigilância sobre substâncias já disponibilizadas no 

meio ambiente (custos de monitoramento) e, mesmo, suspensão ou cassação de autorização 

para produção e comercialização de produtos potencialmente nocivos (custo de 

acionamento) .( BECHMANN, P. & MANSUY, V., 2002) 

Exatamente porque o princípio da precaução traz ínsita a ideia de precaver-se de 

danos potenciais no futuro por meio da realização de estudos de impacto ambiental e testes 

aprofundados para evitar os acidentes de consumo, está ele associado à Teoria dos Custos 

de Transação exatamente por ser fundamento da elaboração de qualquer contrato ou ato 

regulatório sobre a produção e comercialização de sementes transgênicas.  Ele fará com que 

a assimetria de informações existentes entre o produtor (fornecedor) da semente 

transgênica, em geral grandes corporações de biotecnologia, e os consumidores 

(agricultores e consumidores finais) seja verificada para inserir cláusulas de salvaguarda 

nos contratos que evitem a formação do monopólio e a abusividade de cláusulas de não-

indenizar baseadas nas teorias de exceção à responsabilidade civil tais como a do “estado 

atual da arte”.  Ora, se há produção, há a expectativa do lucro e, se está-se diante de uma 

economia capitalista, o risco da empresa (custo ex post) pertence ao fornecedor do produto 

ou serviço e não ao consumidor, parte mais fraca na relação de consumo. 

Há aí também uma alteração da lógica principiológica fundamental da TCT que se 

fundamenta na contratação.  Na contratualística clássica é o princípio da autonomia da 

vontade aquele que fundamenta as relações contratuais, e não o da boa-fé ou da função 

social dos contratos, que derivam de uma adequação do espaço dos contratos ao princípio 

da dignidade da pessoa humana, ponto central do ordenamento jurídico brasileiro, de base 

constitucional (art. 1º, III CF/88). A funcionalização dos contratos de distribuição de 
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sementes transgênicas vem ao encontro das perspectivas da precaução e da não-

maleficência fundamentos principiológicos da Bioética. 

Se o princípio da precaução é bem empregado, os reguladores podem a qualquer 

momento que se evidencie uma falha no monitoramento dos eventuais riscos da produção 

exigir que sejam feitos novos testes ou mesmo propor a suspensão da comercialização para 

evitar danos maiores; evitando-se, portanto, outros custos de acionamento pela quebra das 

promessas feitas na contratação. Bom exemplo seria, agora que há a presença da Buva, erva 

daninha, em grande quantidade nas plantações de soja transgênica, especialmente no estado 

do Rio Grande do Sul, com necessidade de aumento da aplicação de herbicidas, por 

precaução, suspender a distribuição de sementes transgênicas para se apurar com rigor se 

houve, de fato, a redução dos custos da produção e cobrar a responsabilidade da empresa 

fornecedora em arcar com os custos adicionais (externalidades negativas) não previstas 

contratualmente.  Ou mesmo haver uma compensação no pagamento dos royalties enquanto 

não houvesse uma solução para o problema da maior necessidade de mão-de-obra e 

herbicidas para conter o avanço das pragas. 

5. O PROCESSO DE REGULAÇÃO DA SOJA TRANSGÊNICA NO BRASIL E 

A SOBREPOSIÇÃO DOS CUSTOS DE TRANSAÇÃO 

 

O Brasil começou a discutir o assunto da Biossegurança já na década de 80, 

quando aprovou sua primeira lei ambiental (Lei 6.938/81), definindo em seus artigos 4º, III 

e VII e 9º, I, II, III e IV que objetivos e políticas públicas deveriam ser desenvolvidos para 

evitar o dano ambiental e estabelecer as responsabilidades cabíveis. 

Mais tarde, a Resolução n. 1, de 23.01.1986, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA), em seu artigo 3º., definiu a obrigatoriedade da realização de 

Estudos e Relatórios de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), a serem submetidos ao IBAMA 

(Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), para o 

licenciamento de atividades que, por lei, sejam da competência federal. O que inclui as 

questões de Biossegurança e de produção e comercialização de sementes manipuladas 

geneticamente (cultivar transgênico).   
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Também de igual teor foi a Resolução n. 11, de 18.03.1986, que, em seu artigo 2º., 

determinou a inclusão do inciso XVII ao artigo 2º. da Resolução n. 1, passando a exigir a 

elaboração de EIAs/RIMAs também para projetos agropecuários que contemplem áreas 

acima de 1.000 ha. ou menores, neste caso, quando se tratar de áreas significativas em 

termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental, inclusive nas áreas de 

proteção ambiental. Contraditoriamente, em 2006, a Medida Provisória n. 327, de 

31.10.2006, regulamentada pelo Decreto n. 5.950/2006, da mesma data, liberou o plantio de 

sementes geneticamente modificadas, cultivares transgênicos, no entorno de áreas de 

conservação ambiental. 

Em 1992, foi realizada, no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Eco-92 ou CNUMAD 92).  Essa 

conferência aprovou a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), representando um 

marco no tratamento da questão relativa à conservação, preservação, uso da biodiversidade 

e a pesquisa em Biotecnologia.  

Fruto dos protocolos e agendas ratificados pelo Brasil, nesta Convenção, em 1995, 

foi aprovada a primeira Lei de Biossegurança (Lei 8.974/1995), regulamentada pelo 

Decreto 1.752/1995, criando a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança), 

órgão deliberativo vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) para analisar e 

dar parecer conclusivo sobre os pedidos de implementação de pesquisa e comercialização 

de produtos geneticamente modificados, cultivares ou fármacos.  A referida comissão foi 

instalada em 1996. É bom que se diga, entretanto, que a criação da CTNBio somente foi 

regulamentada de fato pelo advento da Medida Provisória 2.191-9, de 23.08.2001, que fez 

inserir na Lei 8.974/95, o artigo 1-A, definindo as atribuições da CTNBio.  Ou seja, a 

referida Comissão elaborou vários pareceres e resoluções entre 1996 e 2001 sem referendo 

legal para tanto. O que significa dizer que as contratações envolvendo a utilização das 

sementes geneticamente modificadas feitas entre as empresas distribuidoras de sementes e 

os agricultores, neste período, foram feitos sem parâmetros legais específicos, colocando 

para a frente um custo de transação ex ante que seria o da previsibilidade de impacto 

ambiental e consequente responsabilização civil pelos danos como custo de contratação. 

Porém, todos os “pareceres” da CTNBio foram recepcionados pela nova Lei de 

11776



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

Biossegurança (Lei 11.105/2005) e com natureza vinculativa aos demais órgãos em suas 

deliberações. 

Insatisfeitas com o rumo que a discussão sobre transgênicos vinha tomando no 

Brasil, algumas organizações não-governamentais saíram em defesa dos consumidores pela 

via judicial.  Assim é que, já em 1997, o Greenpeace do Brasil ajuizou Ação Civil Pública 

em face da União Federal numa tentativa de esclarecer as características e os riscos dos 

cultivares transgênicos para o consumo humano.  Com tal medida, exigindo a rotulagem 

obrigatória de todos os derivados da soja transgênica, o Greenpeace conseguiu inviabilizar 

– por temores de baixo consumo – a importação de 1,5 mil toneladas de soja transgênica  

feita pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a ser processada no início 

de 1998. 

 Em 1998,  por meio do Comunicado nº 54, de 29.09.1998, a CTNBio liberou, sem 

a exigência da elaboração de Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto ao Meio 

Ambiente (EIA/RIMA), após a apreciação do Processo nº 01200.002402/98.60, em reunião 

extraordinária realizada em 24.09.1998, onde era interessada a empresa Monsanto do Brasil 

Ltda., o uso, em escala comercial, do cultivar de soja geneticamente modificada  Roundup 

Ready, por “não encontrar evidências de riscos à saúde humana ou animal, ou ao meio 

ambiente”; uso mais tarde regulamentado pela Instrução Normativa n. 18, de 15.12.1998. 

(SOARES, S.B.B.,2007) 

Entretanto, no mesmo ano, deu entrada na 11
a
. Vara da Seção Judiciária Federal do 

Estado de São Paulo, o Processo nº 1998.34.00.027681-8, Classe 9200, com posterior 

declínio de competência para a 6
a
. Vara Federal de Brasília, uma Ação Cautelar Inominada 

promovida pelo IDEC (Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor), em litisconsórcio 

com a Associação Civil Greenpeace do Brasil e o IBAMA, estando no pólo passivo a 

União Federal, a Monsanto do Brasil Ltda. e a Monsoy Ltda., esta última,  subsidiária 

argentina da empresa Monsanto.  A causa foi julgada procedente pelo Juiz Federal Titular 

Antônio de Souza Prudente, com sentença proferida em 10.08.1999, suspendendo, em 

nome do princípio da precaução, a produção e a comercialização, em todo o território 

nacional, da soja transgênica Roundup Ready, por ausência da devida regulamentação e  

por não ter sido realizado o prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA/RIMA), conforme 
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exigido pelo artigo 225, IV, da Constituição Federal de 1988, reiterada no artigo 3º. da 

Resolução CONAMA n. 237, de 19.12.1997. 

Preocupados com o desenrolar dos acontecimentos, a Mídia apresentou a polêmica 

existente acerca do plantio, principalmente na região sul do país, de plantas transgênicas, 

tais como o da soja Roundup Ready, o do milho Bt e o da canola High-Oleic.  As 

autoridades se manifestaram ora proibindo o plantio e arrefecendo a fiscalização, ora 

impedindo que a mesma ocorresse.  

Mais à frente, a Lei 10.165, de 27.12.2000, acrescentou o anexo VIII à Lei 6.938, de 

31.08.1981, transpondo para o foro da legalidade formal a matéria relativa ao “uso de 

recursos naturais”, já constante do Anexo I da Resolução n. 237 do CONAMA, de 

19.12.1997, que submete ao licenciamento ambiental, considerando-os como atividades 

potencialmente poluidoras, a utilização do patrimônio genético natural, a introdução de 

espécies exóticas ou geneticamente modificadas e o uso da diversidade biológica pela 

biotecnologia. (PRUDENTE, A. S., 2004). 

A primeira liberação legal de um organismo geneticamente modificado foi em 2003 

com o advento da Lei 10.688, de 13 de junho de 2003, quando a safra da soja Roundup 

Ready foi liberada para comercialização como grão até 31 de janeiro de 2004.  Fruto da MP 

131, 25 de setembro de 2003,  teve como objetivo a liberação de plantio e colheita de safra 

transgênica de 2004, ainda que resultantes de sementes que tivessem entrado no território 

brasileiro, majoritariamente contrabandeadas da Argentina,  no período em que vigia a 

medida liminar anteriormente mencionada, suspendendo a produção e comercialização de 

tais produtos, sob a argumentação de ter-se um fato consumado e do prejuízo dos 

agricultores ser infinitamente maior com a proibição legal. Neste evento evidencia-se a 

sobreposição dos custos de transação, uma vez que a regulação propriamente dita veio a 

posteriori, contrariando a lógica econômica da TCT que teria na regulação um custo ex 

ante (pelas regras do contrato) e não um custo ex post, onde se situariam os de 

acionamento.  

Nos anos posteriores, novas liberações legais para plantio e comercialização de soja 

geneticamente modificada foram realizadas: em 2004 mediante a Lei 10.814 (conversão em 

lei da MP 223, de 9 de dezembro de 2004) e em 2005 pela Lei 11.092. Nestes anos, os 

agricultores que vinham plantando soja transgênica tinham firmado um Termo de 
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Compromisso, Responsabilidade e Ajustamento de Conduta (TAC) junto ao Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), com base no Decreto 4.846, de 

25.09.2003, que regulamentou o artigo 3º. da MP 131, de 2003 e definiu a área, a 

localidade do plantio e as responsabilidades do agricultor advindas do uso da 

Biotecnologia.  

Seguiu-se a discussão sobre o Projeto de Lei de Biossegurança (PL 2401/2003), 

hoje já aprovado com vetos e transformado na Lei 11.105, de 24.03.2005. A referida lei 

estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização da construção, cultivo, 

produção, manipulação, transporte, transferência, comercialização, importação, exportação, 

armazenamento, pesquisa, consumo, liberação e descarte dos organismos geneticamente 

modificados (OGMs) e seus derivados, visando proteger a vida e a saúde humana, dos 

animias e das plantas, bem como o meio ambiente (art. 1º), e manda aplicar a essas 

atividades potencialmente causadoras de degradação ambiental, as disposições da Lei 

6.938/81 (que normatiza a Política Nacional do Meio Ambiente) e seus regulamentos, como 

forma efetiva de prevenção e mitigação de ameaça à saúde humana e da degradação 

ambiental, observando-se o princípio da precaução. 

Entretanto, a referida lei reconhece como válidos os pareceres da CTNBio 

anteriormente emitidos, ainda que sem um parâmetro legal definido quanto à exigibilidade 

ou não dos EIA/RIMAs, como se vê nos artigos a seguir: 

                                                CAPÍTULO IX 

                                    Disposições Finais e Transitórias 

        Art. 30. Os OGM que tenham obtido decisão técnica da CTNBio 

favorável a sua liberação comercial até a entrada em vigor desta Lei poderão 

ser registrados e comercializados, salvo manifestação contrária do CNBS, no 

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data da publicação desta Lei. 

        (...). 

        Art. 32. Permanecem em vigor os Certificados de Qualidade em 

Biossegurança, comunicados e decisões técnicas já emitidos pela CTNBio, 

bem como, no que não contrariarem o disposto nesta Lei, os atos normativos 

emitidos ao amparo da Lei no 8.974, de 5 de janeiro de 1995. 

       (...) 
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        Art. 34. Ficam convalidados e tornam-se permanentes os registros 

provisórios concedidos sob a égide da Lei no 10.814, de 15 de dezembro de 

2003. 

        Art.  35. Ficam autorizadas a produção e a comercialização de sementes 

de cultivares de soja geneticamente modificadas tolerantes a glifosato 

registradas no Registro Nacional de Cultivares - RNC do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento.     (grifos nossos)  

 

Neste meio tempo, o Brasil tornou-se signatário do Protocolo de Biossegurança de 

Cartagena, cujo objetivo central foi criar mecanismos de proteção da biodiversidade ante 

aos danos que os produtos da Biotecnologia poderiam ocasionar. 

À medida em que foi intensificado o plantio de soja transgênica no país, sua 

presença em alimentos e produtos finais destinados ao consumo humano ou animal também 

cresceu. A soja participa da composição de grande parte dos produtos comercializados no 

mercado nacional e sua adição ocorre na forma natural do grão ou como proteína, gordura, 

óleo, extrato ou lecitina. Sendo assim, alimentos contendo organismos geneticamente 

modificados passaram a ser consumidos em larga escala, tanto no Brasil como em muitos 

países, muitas vezes de forma ilegal ou sem o conhecimento do consumidor.  

Desta forma, tornou-se necessária a normatização de questões referentes ao direito à 

informação, assegurado pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078, de 11 de 

setembro de 1990). Segundo o seu artigo 31, a oferta e apresentação de produtos devem 

assegurar informações corretas, claras, precisas, em língua portuguesa, e ainda informar 

sobre suas qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e 

origem, bem como os riscos que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores. 

Ainda, qualquer alimento que seja comercializado, independente de sua origem, e que seja 

embalado na ausência do consumidor, deve obedecer aos regulamentos técnicos para 

rotulagem de alimentos em geral, consoante Resolução RDC n. 259-ANVISA/MS/2002. 

No caso dos OGMs, ainda se aplica de maneira complementar uma regulamentação 

específica para rotulagem de alimentos geneticamente modificados, que é o Decreto 4.680, 

de 24.04.2003. 

A partir de então,os últimos cincos anos já atestam, inclusive, uma nova percepção 

por parte da União Europeia em relação à importação de soja transgênica para uso como 
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ração animal: a exportação brasileira de farelo de soja, aí incluso a soja que será convertida 

em farelo dentro da União Européia, foi de 3.155 mil toneladas em 2003; 3.788 mil t em 

2004; 4.203 mil t em 2005; 6.089 t em 2006; 9.021 t em 2007; 9.697 mil t em 2008 e 

ultrapassou 10 mil t em 2009. Paralelamente, a taxa de adoção do plantio de soja 

transgênica no Brasil evoluiu, segundo dados da Agroceres (empresa brasileira adquirida 

pela Monsanto no Brasil) da seguinte forma: 3% em 2003, 12% em 2004, 24% em 2005; 

41% em 2006; 57% em 2007, e atingiu 64% para 2008/2009. 

(http://revistagloborural.globo.com/GloboRural/0,6993,EEC1693159-1935,00.html) 

De fato, a mídia especializada divulga dados estatísticos que comprovam o aumento 

da produção de soja, impulsionada pela baixa  de preço de outras commodities como visto 

na reportagem abaixo: 

A produção de soja na safra de 2010 deverá atingir nível recorde de 
68,265 milhões de toneladas, beneficiada pelo aumento de área plantada, pelo 

clima propício para a cultura do grão e por melhorias tecnológicas que elevaram o 

rendimento da safra.  Com isso, o aumento produção da oleaginosa esperado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) - de 11,305 milhões de 

toneladas, ou 19,8% entre 2009 e 2010 - representou 91,12% do crescimento de 

12,4 milhões de toneladas esperado para a safra total de grãos no Brasil este 

ano.(...) [O IBGE] apresenta o resultado esperado para a colheita de soja como 

representativo do maior volume da história, acima das 59,242 milhões de 

toneladas colhidas em 2008. Com isso, a oleaginosa contribuiu para que a 

projeção da safra de grãos feita pelo instituto atingisse o maior volume da 

história, com 146,4 milhões de toneladas(...)  (Rafael Rosas | Valor Econîmico - 
http://www.valoronline.com.br/online/indicadores/10/302391/producao-de-soja-

bate-recorde-e-puxa-safra-em-2010-diz-ibge) 

 

 
 
 

Hoje, cerca de 180 milhões de hectares são plantados com a soja, perfazendo um 

total de aproximadamente 64% do total de áreas cultiváveis em território nacional. Não há, 

entretanto, dados estatísticos precisos que informem a produção da soja convencional e da 

transgênica, comparativamente, para se visualizar se houve um acréscimo de fato da 

produtividade em decorrência da implantação da cultura transgênica. O que também 

inviabiliza a verilficação se o princípio da eficiência, crucial para a TCT, está ou não sendo 

respeitado em relação  aos custos da produção como um todo. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Filanalizando este artigo que buscou apresentar um nova leitura sobre os conceitos e 

princípios da Bioética, evidenciando sua importância e como são afetados pelas exigências 

econômicas, posto que a soja é uma commodity agroambiental, cuja produção está 

concentrada nas mãos de cinco grandes empresas que controlam a tecnologia de inovação: 

Monsanto, Syngenta, Bayer, Du Pont e a brasileira Embrapa, cujas pesquisas de 

seqüenciamento de genomas de várias espécies e também de soja e milho transgênicos em 

grande parte são financiadas pela própria Monsanto. O que, segundo a opinião de diversos 

pesquisadores, pode gerar um grande monopólio tanto do que pode ser produzido quanto do 

que for comercializado/consumido em termos de sementes em nosso país; além de 

comprometer a isenção necessária na avaliação dos potenciais riscos. 

Para dar suporte ao desafio da pesquisa, buscou-se demonstrar que a regulação da 

Biossegurança no Brasil, especialmente no caso da soja geneticamente modificada 

Roundup Ready, de cunho setorial e hierárquico – modelo adotado para a produção e 

comercialização de sementes transgênicas – emprega conceitos e princípios associados à 

Nova Economia Institucional e, principalmente da Teoria dos Custos de Transação.  Para 

tanto, foi apresentado o processo regulatório do plantio e comercialização da espécie de 

soja, pautado no conceito de sociedade complexa do risco. Viu-se, então, que o modelo 

adotado segue a lógica da hierarquia da firma, posto que as decisões mercadológicas se   

submetem aos pareceres deliberativos e vinculativos da CTNBio; mas com sobreposição 

dos custos de transação, uma vez que os contratos entre as distribuidoras de sementes e os 

agricultores se deu em tempo anterior à normatização e que esta reconheceu o plantio 

anteriormente feito, ainda que sem os estudos de impacto ambiental.  Isso se explica, 

principalmente, porque não existe o contencioso administrativo no  Brasil e os agentes 

reguladores não teriam autonomia de representação (legitimidade) para posicionarem-se em 

juízo ou fora dele em face das demandas propostas sobre decisões ou pareceres deles 

emanados.  Ou seja, a noção de serviço público e da atuação do poder de polícia para seu 

controle continua a ser efetivada diretamente por agentes do Estado (administração direta), 

diferentemente do que ocorre na França e nos Estados Unidos, por exemplo. 

Daí a importância de se ter um marco regulatório claro e preciso para se 

estabelecerem responsabilidades pelo desvirtuamento das promessas de utilização da novel 
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tecnologia, principalmente no tocante aos eventuais prejuízos econômicos e de saúde que 

tanto agricultores – confiantes na liberação feita pelo Estado – quanto consumidores e o 

meio ambiente venham a sofrer.  

A pulverização do sistema regulatório através dos anos, desde 1996, gerou 

verdadeira anomia e, ao mesmo tempo, a multiplicação de exigências que não ajudaram as 

indústrias de biotecnologia e nem a própria sociedade brasileira, especialmente aos 

consumidores,  que acabam por não saber exatamente a quem recorrer em caso de danos 

frutos de tal processo de liberação para plantio, produção e comercialização; propiciando, 

entretanto, uma generalização da responsabilidade civil (custo de transação ex post). 

Permanece na legislação a diferença entre o que seja regulamentação para pesquisa 

e regulamentação para comercialização. Julga-se que o debate de uma está contaminado 

pela outra. A pesquisa é atividade regulamentada, limitada, feita segundo critérios de 

biossegurança, que gera conhecimento e, eventualmente, um produto. 

O sistema de regulamentação descrito, no que tange à indústria, não funciona, 

porque poucos obtiveram até o momento as permissões necessárias para desempenhar a 

atividade concretamente, de maneira legal. No que tange especialmente à indústria 

nacional, e à EMBRAPA, a pesquisa com OGMs está quase virtualmente paralisada. O que 

se vê é um aumento crescente das importações de sementes geneticamente modificadas 

provenientes da Argentina e dos Estados Unidos, pelas multinacionais do agronegócio. 

Além de um aumento dos custos de exportação para os agricultores que não se utilizam da 

soja geneticamente modificada, mas sim da chamada “agricultura orgânica”, com a 

exigência para exportação dos certificados de não-transgenia. 

Toda atividade de pesquisa com OGMs desenvolvida no Brasil, até a publicação da 

atual Lei de Biossegurança (Lei 11.105/2005), sofria da irregularidade de ser feita sob 

decisão judicial, que proibia, inclusive, as pesquisas em campo, até que demonstrada a 

segurança ambiental de tais cultivares.  Haja vista o caso da soja Roundup Ready cujas 

sementes para plantio e pesquisa foram obtidas em sua grande maioria de forma não 

autorizada, introduzidas pela fronteira com a Argentina. Impôs-se, portanto, um mínimo de 

regulação legal, sob pena de a atividade ficar comprometida e de se dificultar a formação e 

o suporte seguros da responsabilidade civil por eventuais acidentes de consumo e danos 

ambientais.  
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O que permite antecipar uma outra conclusão possível deste trabalho, tendo em vista 

o fator de omissão do Estado, tanto na correta implementação do que foi deliberado e 

acordado no Protocolo de Cartagena, no qual o Brasil é parte integrante desde 2002, quanto 

na possibilidade de corrigir as incongruências da legislação regulatória setorial de 

transgênicos que, ao mesmo tempo que permite à CTNBio atos de exercício de poder de 

polícia prévios à liberação, não lhe outorga poderes fiscalizatório e sancionatório, que 

daquele seriam consectários lógicos. 

Finalmente, concluindo o estudo reforçou-se a idéia de que o processo regulatório 

da Biossegurança no Brasil, com a criação da CTNBio, embora a ela atribua poderes 

regulatórios – haja vista serem seus pareceres conclusivos e vinculativos e suas instruções 

de caráter normativo - e impositivos aos demais órgãos envolvidos – inclusive àqueles que 

detêm o poder de fiscalização sobre as atividades de biotecnologia - não se assemelha 

quanto ao desenvolvido  para os demais agentes reguladores, visto que aos últimos também 

foi dado o poder fiscalizatório e preventivo dos eventuais danos a que expõem a população 

consumidora, responsabilizando os agentes causadores dos danos (as empresas prestadoras 

dos serviços e distribuidoras dos produtos) por sua atuação negligente em relação aos 

ditames do princípio da precaução. Ainda que provida, em certo grau, de poder de polícia, 

como prevê a nova Lei de Biossegurança, quando fala que pode a CTNBio “autorizar” e 

“dispensar relatórios de impacto ambiental”, tal comissão é órgão de assessoramento do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, e, portanto, desprovido de personalidade jurídica e de 

autonomia gerencial e administrativa. 

Portanto, não teria a CTNBio poderes para compelir os transatores do mercado a 

elaborarem contratos que, de fato, inserissem salvaguardas específicas no caso de danos 

ambientais ou pessoais pela disseminação de sementes transgênicas e de alimentos 

derivados das mesmas. A única forma possível de salvaguarda é a garantia do direito da 

livre escolha e da livre concorrência – evitando-se o monopólio e o direito à informação 

dos consumidores por meio da rotulagem e da criação e manutenção das cooperativas de 

sementes orgânicas que viabilizem a continuidade do plantio de soja não-transgênica.  

Além, é claro, de estabelecer regras claras quanto às promessas feitas pelas empresas de 

biotecnologia quanto à eficiência e qualidade de seus produtos. 
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PERSPECTIVES BASED ON THE NEW DESIGNE OF BRASILIAN 

JURISPRUDENCE 

 

 

Flávia Aguiar Cabral Furtado Pinto 

 
RESUMO 
Durante longos anos, os casais homoafetivos foram tratados, por todos os segmentos da sociedade, não como 
entidades familiares, mas como transgressores da instituição patriarcal formalizada pelo matrimônio.A forte 
carga de preconceito, que ainda permanece latente, contribuiu para que os parceiros homossexuais 
permanecessem à margem da sociedade, carecedores de qualquer tipo de tutela estatal referente aos seus direitos 
mínimos.A lacuna existente na legislação  fez com que boa parte dos tribunais brasileiros passasse a atribuir a 
essas relações o caráter de sociedades de fato, reguladas pelo direito das obrigações. Posteriormente, uma parcela 
considerável da jurisprudência nacional passou a reconhecer o caráter de entidade familiar dessas relações, 
utilizando-se do conceito de famílias plurais pautadas em laços de afetividade e cooperação mútuas.Entretanto, 
apesar dos notórios avanços no que tange aos direitos dos homossexuais , o preconceito por parte de vários 
segmentos da sociedade é inegável. Diante desse fato, o Supremo Tribunal Federal, em decisão emblemática, 
que estendeu analogicamente aos homossexuais os direitos inerentes às uniões estáveis, exerceu plenamente a 
função contramajoritária do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito e contribuiu, de forma decisiva, 
para a erradicação de todo e qualquer tipo de preconceito, inadmissível em um país que prevê a dignidade da 
pessoa humana como princípio fundamental garantido pela Carta Magna. 

Palavras-chave: Uniões homoafetivas. Entidades familiares. Dignidade da pessoa humana. 

  
ABSTRACT 
For many years the homosexual couples were treated by all segments of society, not as family entities, but as 
violators of the patriarchal marriage. The strong charge of bias, which remains latent, contributed to gay partners 
to stay margins of society, without any type of state´s supervision for their rights. A gap in brazilian law, meant 
that much of the brazilian courts consider these relations as societies in fact, governed by the law of obligations. 
Subsequently, a portion considerable of  jurisprudence, began to recognize the character of a family unit of these 
relations, using the concept of plural families framed by ties of affection and cooperation. However, despite of 
notable advances in regard to gay rights, the bias for various segments of society is undeniable. For this reason, 
the Supreme Court in emblematical decision, extended analogically the stable union rules to the gay couples.  
This decision was important because confirmed the function of the judiciary in a democratic state, and 
contributed, decisively, for the eradication of all kind of prejudice, which is inadmissible in a country that 
provides for human dignity as a fundamental principle guaranteed by the Constitution. 
Keywords: Homosexual unions.Family entities. Human dignity.  
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INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo analisar as uniões homoafetivas como 

verdadeiras entidades familiares, a partir de uma nova concepção de família desvinculada da 

idéia tradicional, alicerçada exclusivamente  no matrimônio como instituição patriarcal 

constituída com fins primordialmente patrimoniais e procriativos, bem como demonstar o 

novo papel dos tribunais brasileiros, em especial do Supremo Tribunal Federal de 

garantidores da aplicabilidade e eficácia horizontal e vertical das normas constitucionais 

garantidoras dos  direitos fundamentais dos parceiros homoafetivos, como pessoas humanas 

merecedoras de plena tutela estatal. 

Inicialmente, analisa-se a união entre pessoas do mesmo sexo, no âmbito das 

chamadas famílias plurais, nascidas de laços de afeto, cooperação mútua e afinidade, tais 

como a família monoparental, pluriparental, informal, anaparental, paralela e eudemonista. 

Em seguida, ressalta-se a necessidade de reconhecimento dos direitos dos parceiros 

homossexuais como pessoas humanas merecedoras de plena tutela estatal. 

Demonstra-se que, apesar do vácuo normativo, posto que ainda não há previsão legal 

expressa de normas que protejam os parceiros homoafetivos e lhes confiram direitos como 

entidades familiares, deve ser aplicada a analogia de modo a colmatar as lacunas da 

legislação, como forma de garantir o atendimento aos princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana, do direito à liberdade e à não discriminação de qualquer natureza. 

Analisa-se, ainda, a evolução jurisprudencial brasileira no que tange ao 

reconhecimento dos direitos dos parceiros homossexuais, que paulatinamente deixaram de ser 

considerados apenas como partes de uma sociedade de fato, regulada pelo direito das 

obrigações, e passaram a ser reconhecidos, por boa parte dos tribunais brasileiros, como 

membros de uma verdadeira entidade familiar, fato que deve se generalizar após a recente e 

emblemática decisão do Supremo Tribunal Federal, que estendeu aos parceiros homoafetivos 

os mesmos direitos dos parceiros que vivem em união estável, até que sobrevenham normas 

regulamentadoras específicas. 

Ressalta-se, por fim, a grande importância da luta dos parceiros homoafetivos e da 

atuação contramajoritária do Poder Judiciário no Estado Democrático de Direito, como órgão 

incumbido de fazer valer os preceitos constitucionais e de proteger os direitos fundamentais 

das minorias e a dignidade de toda pessoa humana, promovendo a erradicação de todo e 

qualquer tipo de preconceito e discriminação. 
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1 FAMÍLIAS PLURAIS: AS NOVAS MODALIDADES DE ENTIDADES 
FAMILIARES 

O conceito tradicional de família, matrimonializada, hierarquizada, patrimonialista e 

heteressexual, vem sendo cada vez mais flexibilizado, de modo a abarcar novas formas de 

entidade familiar, tais como a família monoparental, pluriparental, informal, anaparental, 

paralela, eudemonista e homoafetiva. 

A família matrimonial, institucionalizada pelo casamento, regulada pelo Código 

Civil de 1916 era nitidamente patriarcal e hierarquizada. O homem exercia, com 

exclusividade, a função de provedor da família, a mulher, por sua vez, assumia a condição de 

relativamente incapaz e à ela cabiam as tarefas domésticas e os cuidados com os filhos. O 

desvirginamento da mulher poderia, inclusive, ser alegado como erro essencial, passível de 

justificar a anulação do casamento. 

Ressalte-se, ademais, que o matrimônio àquela época caracterizava-se como união 

indissolúvel. Excepcionalmente poderia ser rompido por desquite, que entretanto, não era 

capaz de romper o vínculo matrimonial, permanecendo os cônjuges em uma situação sui 

generis. 

Os filhos havidos fora do casamento, denominados adulterinos, eram considerados 

ilegítimos e não poderiam ser reconhecidos, portanto não gozavam de direitos hereditários. 

A evolução das relações sociais, cada vez mais dinâmicas e diversificadas; a 

emancipação feminina e sua inserção decisiva no mercado de trabalho, deixando o homem de 

ser o único provedor do lar; o reconhecimento da existência de relações extraconjugais e da 

prole advinda dessas relações, bem como o advento pela sociedade de diversas formas de 

relação entre os indivíduos, baseadas na cooperação e no afeto mútuos, diversas da relação 

matrimonial hierarquizada, fizeram com  que o constituinte brasileiro de 1988 previsse em seu 

texto uma série de princípios e normas, como o objetivo de regular essas relações.   

O princípio da dignidade da pessoa humana, constante no artigo 1º,   inciso III da 

Constituição Federal de 1988,  um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, surgiu 

como principal basilar para o reconhecimento dos vários tipos de famílias existentes 

atualmente, posto que, a família, como pilar da sociedade, tem como função primordial 

formar seres humanos dignos e capazes de conviver socialmente. 

O princípio da igualdade entre homem e mulher, previsto no artigo 5º,  inciso I da 

Constituição Federal de 1988, representou, igualmente, grande avanço no sentido de 
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reconhecer a família, não como um fim em si mesma, mas como um meio de garantir uma 

vida digna a cada indivíduo que a integra. 

Em seu artigo 226, a Constituição Federal reconheceu a família como base da 

sociedade e passou a conferir proteção a outras formas de entidade familiar, tais como a união 

estável e a família monoparental. 

O Código Civil de 2002, afinando-se com as mudanças trazidas pela Carta Magna, 

passou igualmente a reconhecer a necessidade de se adequar à constante evolução das 

relações sociais, reconhecendo e regulamentando essas novas modalidades de entidade 

familiar.  

Ressalte-se que a antiga concepção patriarcal da família, não mais prospera 

atualmente. O cônjuge varão não mais é considerado como o “cabeça do casal”, os direitos e 

deveres dentro da unidade familiar são compartilhados igualmente entre o casal. 

Trata-se de fato facilmente perceptível se observarmos que o poder familiar é 

exercido, atualmente, de forma indistinta pelo homem e pela mulher.  

A união estável, regulada nos artigo 1723 a 1727 do Código Civil de 2002, trouxe 

como consequência o reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento, que passaram a 

possuir os mesmos direitos usufruídos pelos filhos provenientes da relação conjugal. 

No que tange à família monoparental, consistente no vínculo familiar de um dos 

genitores com seus filhos, apesar de prevista expressamente na Constituição de 1988, não foi 

regulamentada pelo legislador infraconstitucional, o que evidentemente, não impede que 

normas constantes no código civil, referentes, por exemplo, à proteção dos filhos, ao poder 

familiar e aos direitos hereditários sejam plenamente aplicadas. 

Ressalte-se, por oportuno, que ao prever expressamente apenas a união estável e a 

família monoparental, o constituinte não afastou de sua proteção, outras formas de entidade 

familiar, tais como a família anaparental, a pluriparental, a eudemonista e a homoafetiva. 

A família anaparental caracteriza-se como uma entidade familiar decorrente da  

convivência entre parentes, ou mesmo entre pessoas que não possuem vínculo de parentesco, 

inseridas em uma estrutura familiar com identidade de propósitos. 

O simples fato de não se tratar de uma relação entre homem e mulher para fins de 

procriação, não retira o caráter de entidade familiar desse tipo de relação, pois o que une os 
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indivíduos em torno de um vínculo de vida em comum é uma relação pautada no afeto e na 

cooperação entre as partes, tal como a já mencionada família monoparental. 

Trata-se do caso, por exemplo, de duas irmãs que, convivendo durante longos anos, 

conjugaram esforços para a construção do patrimônio comum. No caso de falecimento de uma 

delas, não seria justo dividir os bens, de forma igualitária entre todos os irmãos, tampouco 

seria o caso de considerar a relação anaparental como simples sociedade de fato, para 

conceder a metade dos bens à irmã sobrevivente. 

 Entende-se como mais justa, a solução apresentada por  Maria Berenice Dias, 

segundo a qual, deve-se a aplicar analogicamente os dispositivos legais que regulam o 

casamento e a união estável. Segundo a doutrinadora: 

A solução que se aproxima de um resultado justo é conceder à irmã, com quem a 
falecida convivia, a integralidade do patrimônio, pois ela, em razão da parceria de 
vidas, antecede aos demais irmãos na ordem de vocação hereditária. Ainda que 
inexista qualquer conotação de ordem sexual, a convivência identifica comunhão de 
esforços, cabendo aplicar, por analogia, as disposições que tratam do casamento e da 
união estável. Cabe lembrar que esses estruturas de convívio em nada se diferenciam 
da entidade familiar de um dos pais com seus filhos e que também merece proteção 
constitucional.(DIAS, 2009, p.49) 

 

Denomina-se família pluriparental, reconstituída, recomposta ou mosaico, a entidade 

familiar formada por casais que se unem após o término de um casamento ou união estável 

anterior.  

Nesses casos, os filhos advindos de relacionamentos anteriores do pai ou da mãe, 

passam a ter uma forte relação afetiva com o atual companheiro, bem como com seus 

possíveis filhos, advindos também de relacionamentos anteriores, com os quais passam a 

conviver como irmãos, fato que gera uma série de consequências, que ainda não foram 

devidamente regulamentadas pela Constituição Federal de 1988 e a pela legislação 

infraconstitucional. Nas palavras de Paulo Lôbo (1993, p.76):  

São justamente os conflitos e os meios de solução, para assegurar uma convivência 
saudável e razoável entre esses figurantes antigos e novos da vida da criança, no 
melhor interesse desta, que o direito brasileiro desconhece, parecendo que essas 
entidades familiares são invisíveis. Para os padrastos e madrastas há a sensação de 
assumirem apenas deveres de intrusos, apesar de as famílias recompostas revelarem 
características próprias e serem protagonistas no conjunto das entidades familiares. 
Há situações de forte conteúdo moral decorrentes dessas famílias, como o 
impedimento de casamento de enteados com padrastos ou madrastas e o 
impedimento de casamento dos enteados com os filhos de um dos cônjuges ou 
companheiros, após conviverem vários anos como se irmãos fossem na mesma 
residência familiar, pois estes não são considerados parentes entre si. 

No caso da relação entre enteados com padrastos ou madrastas emerge uma 
modalidade de parentesco por afinidade, tendo em vista o enunciado do art. 15.95 do 
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Código Civil: ‘Cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo 
vínculo de afinidade’. Ora, o enteado é parente em linha reta do outro cônjuge ou 
companheiro, e este parentesco por afinidade não se extingue com a dissolução do 
casamento ou da união estável. Por sua vez, o art. 1521 do Código Civil estabelece 
que não podem casar os afins em linha reta. Mas, idêntico impedimento não há 
expressamente com relação ao enteado que deseje casar com o filho do padrasto (ou 
madrasta). Gysard Filho denomina-os ‘irmãos afins’, que em razão da afetividade 
que os unem estariam impedidos de casar. 

 

No que tange aos alimentos devidos pelo padrasto ou madrasta ao enteado, o Código 

Civil de 2002 não previu expressamente essa possibilidade, salvo em caso de adoção 

unilateral, nos termos do artigo 1626, parágrafo único. Entretanto, existe a necessidade de 

concordância do pai registral o que, na maioria dos casos, inviabliza o instituto. 

A simples falta de regulamentação adequada do instituto, entretanto, não nos 

autorizaria a afirmar que esse tipo de relação não constitui uma verdadeira entidade familiar.  

A  família eudemonista caracteriza-se como sendo a união de indivíduos em busca da 

felicidade, por meio da cooperação e solidariedade mútuas. Baseia-se em laços de afeto entre 

os seus integrantes, não prevalecendo fins primordialmente hierárquicos, patrimoniais ou 

procriativos, como no casamento.Conforme Maria Berenice Dias (2009, p.54): 

O eudemonismo é a doutrina que enfatiza o sentido de busca pelo sujeito de sua 
felicidade. A absorção do princípio eudemonista pelo ordenamento altera o sentido 
da proteção jurídica da família, deslocando-o da instituição para o sujeito, como se 
infere da primeira parte do § 8º do artigo 226 da CF: o Estado assegurará a 

assistência à família na pessoa de cada um dos componentes que a integram. A 
possibilidade de buscar formas de realização pessoal e gratificação profissional é a 
maneira que as pessoas encontram de viver, convertendo-se em seres socialmente 
úteis, pois ninguém mais deseja e ninguém mais pode ficar confinado à mesa 
familiar. (grifo original) 

O novo sentido de entidade familiar está pautado nessa concepção de busca pela 

felicidade. Trata-se de raciocínio que deve ser aplicado quando da análise das relações 

homoafetivas, conforme demonstrar-se-á adiante. 

2 A RELAÇÃO HOMOAFETIVA COMO UMA DAS FORMAS DE 
ENTIDADE FAMILIAR 

 
A entidade familiar, sob a ótica contemporânea, não mais se caracteriza como um 

fim em si mesma, mas como um meio para que o indivíduo possa usufruir uma vida digna e 

feliz.  

A velha estrutura hierarquizada, patriarcal e patrimonialista formalizada pelo 

matrimônio, não mais se mostra capaz de suprir a diversidade de relações interpessoais. 
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Os princípios contidos na Carta Magna da dignidade da pessoa humana, da liberdade, 

da igualdade e da expressa vedação a todo e qualquer tipo de discriminação possibilitaram 

uma nova hermenêutica das normas infraconstitucionais, que devem ser interpretadas de 

forma a se adequarem aos preceitos da Lei Maior. De acordo com Cristiano Chaves (2007, 

p.137): 

Ancorada nos valores constitucionais e caracterizada como uma realidade presente, 
antecedendo, sucedendo e transcendendo o fenômeno exclusivamente biológico 
(compreensão setorial), a família ganha uma dimensão mais ampla, espelhando a 
busca da realização pessoal de seus membros. Enfim, instrumentalizada à 
afirmação da dignidade humana, servindo como elemento de afirmação da 
cidadania. 

Nesse passo, forçoso é reconhecer que além da família tradicional, fundada no 
casamento, outros arranjos familiares mereceram proteção constitucional (arts. 1º, 
III, 3º, 5º E 226, caput: ‘ a família, base da sociedade, em especial proteção do 
estado’), por cumprir a função que a sociedade contemporânea destinou a família: 
entidade de transmissão da cultura e formação da pessoa humana digna. Por isso, é 
necessário compreendê-la como sistema democrático, como um espaço aberto ao 
diálogo entre os seus membros, onde são almejadas a felicidade e a realização plena. 

É nessa exuberante arquitetura civil-constitucional, construída para a proteção da 
pessoa humana, que sobreleva afirmar a compreensão das uniões homoafetivascomo 
núcleos familiares merecedores de ‘ especial proteção do Estado’. 

E não são poucos os motivos que, emanando da Lei Maior, justificam tal assertativa. 

Primus, embora a Lex Fundamentallis não tenha, expressamente, contemplado a 
união homoafetiva como relação familiar, uma visão unitária e sistêmica do 
ordenamento jurídico conduz, com tranquilidade, a essa conclusão. Máxime quando 
considerados os princípios basilares constitucionais da dignidade da pessoa humana 
(CF, art. 1º, III), da igualdade substancial (CF, arts. 3º e 5º), da não discriminação, 
inclusive por opção sexual (CF, art. 5º), e do pluralismo familiar (CF, art. 226), 
consagrando diferentes modelos de entidade familiar. 

Não se pense, todavia, que a família homoafetiva se confunde com a família 
casamentária – fundada no casamento, união formal entre pessoas de sexos 
diferentes – ou com a família convivencial – fundada na união estável, com laço 
informal entre pessoas de sexos diferentes. Trata-se de modelo familiar autônomo, 
como laço informal entre pessoas de sexos diferentes.Trata-se de modelo familiar 
autônomo, como a comunidade entre irmÃos, tios e sobrinhos e avós e netos, 
merecedor de especial proteção do Estado. 

Secundus, importa realçar que a família moderna tem o seu ponto de referência no 
afeto, evidenciado como verdadeiro direito à liberdade de autodeterminação 
emocional, que se encontra garantida constitucionalmente. 

Tercius, não proteger a entidade homossexual também como grupo familiar é negar 
a sua compreensão instrumentalizada, retirando proteção da pessoa humana e 
repristinando uma era já superada (definitivamente!) institucionalista, como se a 
proteção não fosse dedicada à pessoa, atentando contra a sua intransigível dignidade. 

Com base nessas premissas, apesar da inércia dos diplomas legais em regulamentar 

essas formas não tradicionais de entidade familiar, não se pode simplesmente ignorar os 

direitos dos indivíduos que a compõem.Conforme Ana Carla Harmatiuk Matos (2004, p.147): 

Os comandos civilísticos que não se encontram  em sintonia com o texto maior estão 
tacitamente revogados, ou, se for o caso, devem adequar-se à norma superior. Dessa 
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maneira, toda a legislação civil em vigor reclama uma “releitura”, sob o prisma 
constitucional. 

A união homoafetiva, duradoura, notória e estável, pautada na cooperação, afeto e 

respeito mútuos, como manifestação da dignidade da pessoa humana, em busca de um ideal 

de felicidade, merece a proteção do Estado, tanto quanto as relações entre homens e mulheres, 

materializadas pelo casamento ou pela união estável.  

A sociedade em geral não tem problemas em reconhecer que a união entre um dos 

pais e seus filhos (monoparental), a união entre duas irmãs que jamais se casaram 

(anaparental)  ou a união entre duas pessoas que foram anteriormente casadas ou viveram em 

união estável (pluriparental), constituem verdadeiras entidades familiares. Ao se considerar, 

porém, essa possibilidade no que tange às uniões homoafetivas, muitos ainda demonstram 

intensa resistência.  

O grande entrave para o reconhecimento jurídico dessas relações, na realidade, 

sempre foi a forte carga de preconceito social advinda de nossa  formação cristã ortodoxa, que 

prega a união entre homem e mulher para fins procriativos, como único tipo de união 

permitida pela igreja e merecedora de tutela estatal. 

As relações homoafetivas, entretanto, sempre existiram e nem sempre foram 

encaradas pela sociedade como algo fora da normalidade. De acordo com Eva Cantarella: 

‘A homossexualidade grega – originariamente – tinha caráter inicial: em uma 
sociedade dividida em classes etárias, a relação sexual com um adulto acompanhava 
o rito de passagem dos jovens do sexo masculino da adolescência à maturidade e, 
neste contexto, servia a instruir o jovem a fazer dele um homem capaz de assumir 
seu posto na coletividade’. [ No original: ‘l’ omosessualità greca – originariamente – 
era iniziatica: in uma società divisi per classi de età, il rapporto omosessuale com um 
adulto accompagnava il rito di passagio dei giovani mashi dall’ adolescenza alla 
maturità e, in questo contesto, serviva a instruire il gionane e a fare di lui um uomo 
capace di assumire il suo posto nelle collettività’]. 

Por exemplo: ‘ a homossexualidade, na Grécia, era uma prática não apenas muito 
difundida, mas antes e sobretudo de fundamental importância cultural [...]. Uma 
regulamentação jurídica da homossexualidade existia em Atenas – mas não era de 
tipo repressivo. Era ao contrário, creio, de tipo protetor: regulando ou punindo 
alguns comportamentos homossexuais. Em outros termos: o direito ateniense tendia 
a preservar, por um lado, a dignidade do homem adulto, e, por outro, o valor 
culturalmente formador (outro que não afetivo) dos relacionamentos entre um 
homem e um rapaz’.[ No original: ‘L’ omosessualità, in Grecia, era uma pratica non 
solo molto diffusa, mas anche e sopratutto di fondamentale importanza culturale 
[...].Una regolamentazione giuridica dell” omosessualità esisteva in Atene: ma non 
era di tipo repressivo. Era piuttosto, io credo, di tipo protettivo: regolando o punendo 
preservare de um canto la dignità del maschio adultob e, dall’ altro, il valore 
culturalmente formativo (oltre che affettivo) dei rapporti fra un uomo e un 
ragazzo.’(CANTARELLA apud MATOS, 2004, p. 35) 
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Atentos a essa realidade, vários doutrinadores passaram a defender a necessidade de 

regulamentação dos direitos dos parceiros homoafetivos, que como pessoas humanas, sempre 

foram merecedores de tutela estatal. 

Diante do vácuo legislativo, passou-se a criar maneiras de amparar essas pessoas. O 

formalismo exacerbado do casamento, nos termos em que é apresentado pelo Código Civil  de 

2002, não pareceu a melhor opção. 

A união estável constitui instituto diverso das relações homoafetivas, porém, diante 

da ausência de norma regulamentadora específica, passou-se a defender a aplicação analógica 

de seus dispositivos, por serem aqueles que mais se adequam a essas relações. 

Vários tribunais de primeira e segunda instância, inclusive o Supremo Tribunal 

Federal, conforme ver-se-á adiante, após uma resistência inicial, em reconhecer as relações 

homoafetivas como entidades familiares, acabaram por admitir a necessidade de colmatar as 

lacunas legislativas a fim de atribuir uma série de direitos aos parceiros homossexuais, como 

forma de lhes garantir, na maior medida possível, a dignidade, a liberdade e a igualdade, que 

devem ser experimentadas por todos indivíduos que vivem em sociedade. 

 

3 AS RELAÇÕES HOMOAFETIVAS SOB A ÓTICA DOS 
TRIBUNAIS BRASILEIROS E O RECONHECIMENTO DOS DIREITOS 
FUNDAMENTAIS DOS PARCEIROS DO MESMO SEXO  

 

Durante longos anos, os direitos dos parceiros homossexuais, decorrentes das uniões 

homoafetivas, não eram sequer suscitados. O intenso preconceito social inibia os parceiros de 

procurar a tutela judicial.  

O Poder Judiciário, por sua vez, nas raras vezes em que demandas desse tipo eram 

submetidas à sua apreciação, não era capaz de transpor os entraves decorrentes das lacunas 

legislativas, de modo a reconhecer a legitimidade dessas relações como efetivas entidades 

familiares merecedoras de proteção estatal. Segundo Camila Oliveira Borges (2003, p.113):  

As questões que dizem com a sexualidade sempre foram e ainda são cercadas de 
mitos e tabus, e os chamados desvios sexuais, tidos como uma afronta à moral e aos 
bons costumes, permanecem alvos da mais profunda rejeição social. Tal 
conservadorismo acaba por inibir o próprio legislador da norma em situações que 
fogem dos padrões de moralidade aceitos no meio social. Mas fechar os olhos não 
faz desaparecer a realidade, e a omissão legal acaba tão-só promovendo a 
discriminação. 
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Inicialmente, a grande maioria dos tribunais brasileiros, diante da inexistência de 

previsão legal expressa, considerava as uniões homoafetivas, não como entidades familiares, 

mas como simples sociedades de fato, devendo aquele que buscava o ressarcimento sobre 

possível participação na aquisição do patrimônio amealhado na constância da sociedade 

fática, demonstrar, através de prova inequívoca, sua participação efetiva na construção do 

patrimônio através de aportes financeiros diretos. 

 Por essa razão, muitos tribunais declaravam a incompetência das varas de família 

para julgar as demandas e determinavam a remessa dos autos a uma das varas cíveis da 

comarca de origem. 

O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul foi pioneiro em considerar as varas de 

família competentes para julgar as questões decorrentes das relações homoafetivas, embora 

ainda não reconhecesse o caráter de entidade familiar dessas relações. 

Vejamos o que dispõe a Ementa do Agravo de Instrumento Nº 599075496 da Oitava 

Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS: 

RELAÇÕES HOMOSSEXUAIS. COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE 
SEPARAÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO DOS CASAIS FORMADOS POR 
PESSOAS DO MESMO SEXO. EM SE TRATANDO DE SITUAÇÕES QUE 
ENVOLVEM RELAÇÕES DE AFETO, MOSTRA-SE COMPETENTE PARA O 
JULGAMENTO DA CAUSA UMA DAS VARAS DE FAMÍLIA, A 
SEMELHANÇA DAS SEPARAÇÕES OCORRIDAS ENTRE CASAIS 
HETEROSSEXUAIS. AGRAVO PROVIDO.(RIO GRANDE DO SUL. TJ, 2011, 
on line) 

A partir desse posicionamento, os tribunais brasileiros passaram a se manifestar em 

ambos os sentidos, no que se refere à competência para apreciar essas demandas. 

 O Tribunal de Justiça de Santa Catarina, por exemplo, em 29 de agosto de 2008, 

manifestou-se favorável à remessa dos autos à vara cível da comarca de origem, por 

considerar a relação entre pessoas do mesmo sexo como sociedade de fato, devendo ser 

regulada pelo direito das obrigações.Vejamos: 

DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA E DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE 
DE FATO E MEAÇÃO DE BENS. PRETENSÃO INESCONDÍVEL DE 
RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. AVENTADA A DESERÇÃO DA 
APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA 
CONCOMITANTEMENTE AO RECEBIMENTO DO RECURSO. 
PRELIMINAR AFASTADA. RELACIONAMENTO AFETIVO ENTRE 
PESSOAS DO MESMO SEXO OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE 
UNIÃO ESTÁVEL, BEM COMO A DIVISÃO DO PATRIMÔNIO COMUM. 
IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PRIMEIRO PLEITO ANTE A 
FALTA DE PREVISÃO LEGAL NESSE SENTIDO. DIVERSIDADE DE 
SEXOS COMO UM DOS REQUISITOS ESSENCIAIS PARA A 
CARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. EXEGESE DOS ARTIGOS 226, 
§ 3º, DA CF/88 E 1.723 DO CÓDIGO CIVIL. RECONHECIMENTO DA 
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CARÊNCIA DE AÇÃO ANTE A IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. 
EXTINÇÃO EX OFFICIO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO 
EM RELAÇÃO A ESTE PEDIDO. EXEGESE DO ARTIGO 267, VI, DO CPC. 
INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO CIVIL COMUM. EQUIPARAÇÃO 
À SOCIEDADE DE FATO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA A DIVISÃO DO 
BEM COMUM QUE CONDUZEM AO RECONHECIMENTO DA 
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA 
ACERCA DAS MATÉRIAS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS 
AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO POR UMA DAS 
VARAS CÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO. Uma das condições que se impõe à 
existência da união estável é a dualidade de sexos. dessa forma, a união 
homoafetiva juridicamente não existe pelo casamento, nem pela união estável, 
podendo configurar, todavia, se do interesse das partes, sociedade de fato. 
(SANTA CATARINA. TJ, 2011, on line) 

Curiosamente, o mesmo Tribunal de Justiça de Santa Catarina em 20/10/2008, 

manifestou-se no sentido de considerar a vara de família competente para julgar o feito, por 

entender que a união homoafetiva deveria ser considerada como entidade familiar. Vejamos: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO NOMINADA DE 
SOCIEDADE DE FATO. IRRELEVÂNCIA. FUNDAMENTO DA PRETENSÃO 
CENTRADO NA UNIÃO HOMOAFETIVA. PLEITO DE MEAÇÃO. 
ENTIDADE FAMILIAR. RELAÇÃO FUNDADA NA AFETIVIDADE. 
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
E DA IGUALDADE. POSSÍVEL ANALOGIA COM A UNIÃO ESTÁVEL. 
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAMÍLIA. ACOLHIMENTO DO CONFLITO. 
(SANTA CATARINA. TJ, 2011, on line) 

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, admitiu a possibilidade de equiparação 

das relações homoafetivas às uniões estáveis, conforme se observa no julgamento do RESP 

820.475- RJ: 

PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE UNIÃO HOMOAFETIVA. 
PRINCÍPIO  
DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. OFENSA NÃO CARACTERIZADA AO 
ARTIGO 132, DO CPC. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. ARTIGOS 1º 
DA LEI9.278/96 E 1.723 E 1.724 DO CÓDIGO CIVIL. ALEGAÇÃO DE 
LACUNA LEGISLATIVA. POSSIBILIDADE DE EMPREGO DA ANALOGIA 
COMO MÉTODO.[...] 
3. A despeito da controvérsia em relação à matéria de fundo, o fato é que, para a 
hipótese em apreço, onde se pretende a declaração de união homoafetiva, não existe 
vedação legal para o prosseguimento do feito. 
4. Os dispositivos legais limitam-se a estabelecer a possibilidade de união estável 
entre homem e mulher, dês que preencham as condições impostas pela lei, quais 
sejam, convivência pública, duradoura e contínua, sem, contudo, proibir a união 
entre dois homens ou duas mulheres. Poderia o legislador, caso desejasse, utilizar 
expressão restritiva, de modo a impedir que a união entre pessoas de idêntico sexo 
ficasse definitivamente excluída da abrangência legal. Contudo, assim não procedeu 
5. É possível, portanto, que o magistrado de primeiro grau entenda existir lacuna 
legislativa, uma vez que a matéria, conquanto derive de situação fática conhecida de 
todos, ainda não foi expressamente regulada. 
6. Ao julgador é vedado eximir-se de prestar jurisdição sob o argumento de ausência 
de previsão legal. Admite-se, se for o caso, a integração mediante o uso da analogia, 
a fim de alcançar casos não expressamente contemplados, mas cuja essência 
coincida com outros tratados pelo legislador.[...]. (BRASIL.STJ, 2011, on line) 
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O Supremo Tribunal Federal, no ano de 2006, foi provocado a se manifestar sobre a 

matéria na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3300 MC/DF. 

À época, a Associação da Parada do Orgulho dos Gays, Lésbicas, Bissexuais e 

Transgêneros de São Paulo e a Associação de Incentivo à Educação e Saúde de São Paulo, 

defendendo o direito personalíssimo à orientação sexual e a qualificação jurídica das uniões 

homoafetivas como entidades familiares, pleitearam a declaração de inconstitucionalidade do 

art. 1° da lei 9.278/96, que regula o artigo 226,§ 3º da Constituição Federal, que reconheceu 

como união estável apenas a relação entre homem e mulher. 

Por questões de ordem formal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade procurou 

impugnar lei já revogada pelo artigo 1723 do Código Civil 2002, houve a extinção do 

processo sem resolução de mérito, o que não impediu o Ministro Celso de Mello, relator, de 

manifestar seu entendimento favorável à necessidade de reconhecer o direito personalíssimo à 

orientação sexual e qualificação das uniões homoafetivas como entidades familiares, 

merecedoras de ampla tutela estatal, conforme se observa nesse trecho de seu voto: 

EMENTA: UNIÃO CIVIL ENTRE PESSOAS DO MESMO SEXO. ALTA 
RELEVÂNCIA SOCIAL E JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DA QUESTÃO 
PERTINENTE ÀS UNIÕES HOMOAFETIVAS. PRETENDIDA 
QUALIFICAÇÃO DE TAIS UNIÕES COMO ENTIDADES FAMILIARES. 
DOUTRINA. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DA LEI Nº 
9.278/96. NORMA LEGAL DERROGADA PELA SUPERVENIÊNCIA DO ART. 
1.723 DO NOVO CÓDIGO CIVIL (2002), QUE NÃO FOI OBJETO DE 
IMPUGNAÇÃO NESTA SEDE DE CONTROLE ABSTRATO. INVIABILIDADE, 
POR TAL RAZÃO, DA AÇÃO DIRETA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA, DE 
OUTRO LADO, DE SE PROCEDER À FISCALIZAÇÃO NORMATIVA 
ABSTRATA DE NORMAS CONSTITUCIONAIS ORIGINÁRIAS (CF, ART. 226, 
§ 3º, NO CASO). DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA (STF). NECESSIDADE, 
CONTUDO, DE SE DISCUTIR O TEMA DAS UNIÕES ESTÁVEIS 
HOMOAFETIVAS, INCLUSIVE PARA EFEITO DE SUA SUBSUNÇÃO AO 
CONCEITO DE ENTIDADE FAMILIAR: MATÉRIA A SER VEICULADA EM 
SEDE DE ADPF? DECISÃO: [...]Não obstante as razões de ordem estritamente 
formal, que tornam insuscetível de conhecimento a presente ação direta, mas 
considerando a extrema importância jurídico-social da matéria - cuja apreciação 
talvez pudesse viabilizar-se em sede de argüição de descumprimento de preceito 
fundamental -, cumpre registrar, quanto à tese sustentada pelas entidades autoras, 
que o magistério da doutrina, apoiando-se em valiosa hermenêutica construtiva, 
utilizando-se da analogia e invocando princípios fundamentais (como os da 
dignidade da pessoa humana, da liberdade, da autodeterminação, da igualdade, do 
pluralismo, da intimidade, da não-discriminação e da busca da felicidade), tem 
revelado admirável percepção do alto significado de que se revestem tanto o 
reconhecimento do direito personalíssimo à orientação sexual, de um lado, quanto a 
proclamação da legitimidade ético-jurídica da união homoafetiva como entidade 
familiar, de outro, em ordem a permitir que se extraiam, em favor de parceiros 
homossexuais, relevantes conseqüências no plano do Direito e na esfera das relações 
sociais. Essa visão do tema, que tem a virtude de superar, neste início de terceiro 
milênio, incompreensíveis resistências sociais e institucionais fundadas em fórmulas 
preconceituosas inadmissíveis, vem sendo externada, como anteriormente 
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enfatizado, por eminentes autores, cuja análise de tão significativas questões tem 
colocado em evidência, com absoluta correção, a necessidade de se atribuir 
verdadeiro estatuto de cidadania às uniões estáveis homoafetivas (LUIZ EDSON 
FACHIN, ‘Direito de Família - Elementos críticos à luz do novo Código Civil 
brasileiro’, p. 119/127, item n. 4, 2003, Renovar; LUIZ SALEM VARELLA/IRENE 
INNWINKL SALEM VARELLA, ‘Homoerotismo no Direito Brasileiro e Universal 
- Parceria Civil entre Pessoas do mesmo Sexo’, 2000, Agá Juris Editora, ROGER 
RAUPP RIOS, ‘A Homossexualidade no Direito’, p. 97/128, item n. 4, 2001, 
Livraria do Advogado Editora - ESMAFE/RS; ANA CARLA HARMATIUK 
MATOS, ‘União entre Pessoas do mesmo Sexo: aspectos jurídicos e sociais’, p. 
161/162, Del Rey, 2004; VIVIANE GIRARDI, ‘Famílias Contemporâneas, Filiação 
e Afeto: a possibilidade jurídica da Adoção por Homossexuais’, Livraria do 
Advogado Editora, 2005; TAÍSA RIBEIRO FERNANDES, ‘Uniões Homossexuais: 
efeitos jurídicos’, Editora Método, São Paulo; JOSÉ CARLOS TEIXEIRA 
GIORGIS, ‘A Natureza Jurídica da Relação Homoerótica’, ‘in’ ‘Revista da 
AJURIS’ nº 88, tomo I, p. 224/252, dez/2002, v.g.).[...] (BRASIL. STF, 2011, on 
line) 

Em recente decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, finalmente restou 

consolidado o reconhecimento das uniões homoafetivas como entidades familiares. 

Ademais, a Suprema Corte equiparou as uniões entre pessoas do mesmo sexo às 

uniões estáveis, por considerar que o artigo 1723 do Código Civil, apesar de não prever 

expressamente, não vedou o reconhecimento dessas relações como entidades familiares. 

Conforme se observa por meio da análise do Informativo 625 do STF, no julgamento 

da ADI 4277/DF e da ADPF 132/RJ: 

A norma constante do art. 1.723 do Código Civil — CC (‘É reconhecida como 
entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na 
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de 
constituição de família’) não obsta que a união de pessoas do mesmo sexo possa ser 
reconhecida como entidade familiar apta a merecer proteção estatal. Essa a 
conclusão do Plenário ao julgar procedente pedido formulado em duas ações diretas 
de inconstitucionalidade ajuizadas, respectivamente, pelo Procurador-Geral da 
República e pelo Governador do Estado do Rio de Janeiro. Preliminarmente, 
conheceu-se de argüição de preceito fundamental — ADPF, proposta pelo segundo 
requerente, como ação direta, tendo em vista a convergência de objetos entre ambas 
as ações, de forma que as postulações deduzidas naquela estariam inseridas nesta, a 
qual possui regime jurídico mais amplo. Ademais, na ADPF existiria pleito 
subsidiário nesse sentido.[...] 

No mérito, prevaleceu o voto proferido pelo Min. Ayres Britto, relator, que dava 
interpretação conforme a Constituição ao art. 1.723 do CC para dele excluir 
qualquer significado que impeça o reconhecimento da união contínua, pública e 
duradoura entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar, entendida esta 
como sinônimo perfeito de família. Asseverou que esse reconhecimento deveria ser 
feito segundo as mesmas regras e com idênticas conseqüências da união estável 
heteroafetiva. De início, enfatizou que a Constituição proibiria, de modo expresso, o 
preconceito em razão do sexo ou da natural diferença entre a mulher e o homem. 
Além disso, apontou que fatores acidentais ou fortuitos, a exemplo da origem social, 
idade, cor da pele e outros, não se caracterizariam como causas de merecimento ou 
de desmerecimento intrínseco de quem quer que fosse. Assim, observou que isso 
também ocorreria quanto à possibilidade da concreta utilização da sexualidade. 
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Afirmou, nessa perspectiva, haver um direito constitucional líquido e certo à 
isonomia entre homem e mulher: a) de não sofrer discriminação pelo fato em si da 
contraposta conformação anátomo-fisiológica; b) de fazer ou deixar de fazer uso da 
respectiva sexualidade; e c) de, nas situações de uso emparceirado da sexualidade, 
fazê-lo com pessoas adultas do mesmo sexo, ou não.(BRASIL. STF, 2011, on line) 

De acordo com as palavras do Ministro Celso de Melo, transcritas no Informativo 

626 do STF:  

Nessa perspectiva, Senhor Presidente, entendo que a extensão, às uniões homoafetivas, do mesmo 
regime jurídico aplicável à união estável entre pessoas de gênero distinto justifica-se e legitima-se pela 
direta incidência, dentre outros, dos princípios constitucionais da igualdade, da liberdade, da 
dignidade, da segurança jurídica e do postulado constitucional implícito que consagra o direito à busca 

da felicidade, os quais configuram, numa estrita dimensão que privilegia o sentido de inclusão 
decorrente da própria Constituição da República (art. 1º, III, e art. 3º, IV), fundamentos autônomos e 
suficientes aptos a conferir suporte legitimador à qualificação das conjugalidades entre pessoas do 
mesmo sexo como espécie do gênero entidade familiar. (grifo original) ( BRASIL. STF, 2011, on line) 
 

Ressalte-se, ademais, que o Supremo Tribunal Federal afastou a necessidade de 

matrimônio para a constituição da família, pois o que de fato a caracteriza como entidade 

familiar são os laços de afeto e cooperação mútuos, por meio de uma comunhão de 

vida.Vejamos: 

Após mencionar que a família deveria servir de norte interpretativo para as figuras 
jurídicas do casamento civil, da união estável, do planejamento familiar e da adoção, 
o relator registrou que a diretriz da formação dessa instituição seria o não-
atrelamento a casais heteroafetivos ou a qualquer formalidade cartorária, celebração 
civil ou liturgia religiosa. Realçou que família seria, por natureza ou no plano dos 
fatos, vocacionalmente amorosa, parental e protetora dos respectivos membros, 
constituindo-se no espaço ideal das mais duradouras, afetivas, solidárias ou 
espiritualizadas relações humanas de índole privada, o que a credenciaria como base 
da sociedade (CF, art. 226, caput). Desse modo, anotou que se deveria extrair do 
sistema a proposição de que a isonomia entre casais heteroafetivos e pares 
homoafetivos somente ganharia plenitude de sentido se desembocasse no igual 
direito subjetivo à formação de uma autonomizada família, constituída, em regra, 
com as mesmas notas factuais da visibilidade, continuidade e durabilidade (CF, art. 
226, § 3º: “Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o 

homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em 

casamento”). Mencionou, ainda, as espécies de família constitucionalmente 
previstas (art. 226, §§ 1º a 4º), a saber, a constituída pelo casamento e pela união 
estável, bem como a monoparental. Arrematou que a solução apresentada daria 
concreção aos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 
liberdade, da proteção das minorias, da não-discriminação e outros. O Min. Celso de 
Mello destacou que a conseqüência mais expressiva deste julgamento seria a 
atribuição de efeito vinculante à obrigatoriedade de reconhecimento como entidade 
familiar da união entre pessoas do mesmo sexo. (BRASIL.STF, 2011, on line) 

Importantíssimo salientar, ainda, que a Suprema Corte, exercendo seu papel de 

principal intérprete do texto constitucional, reconheceu a eficácia horizontal direta dos 

direitos fundamentais dos parceiros homoafetivos, visto que garantiu o reconhecimento dos 

desses direitos por parte do Estado e nas relações interindividuais, pois reprimiu 

expressamente qualquer tipo de discriminação em razão da orientação sexual. 
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A despeito da ausência de norma regulamentadora, vez que a própria Constituição 

Federal de 1988 não fez menção expressa às relações entre parceiros do mesmo sexo, o 

Supremo Tribunal  Federal, atribuindo interpretação conforme ao texto constitucional, 

admitiu o caráter de direito fundamental dessas relações baseando-se nos princípios da 

igualdade, da liberdade e da inviolabilidade do direito à intimidade. 

Ademais, admitiu-se expressamente a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais às relações privadas, com base no artigo 5º, § 1º da Constituição de 1988 e 

ressaltou-se seu caráter de cláusula pétrea, nos termos do artigo 60, § 4º, IV da atual Carta 

Magna.Em brilhante voto, assim dispôs o Ministro Carlos Ayres Brito: 

[...]É que a total ausência de previsão normativoconstitucional sobre esse concreto 
desfrute da preferência sexual das pessoas faz entrar em ignição, primeiramente, 
a regra universalmente válida de que “tudo aquilo que não estiver 
juridicamente proibido, ou obrigado, está juridicamente permitido” (esse o 
conteúdo do inciso II do art. 5º da nossa Constituição); em segundo lugar,porque 
nada é de maior intimidade  ou de mais entranhada privacidada do que o factual 
emprego da sexualidade humana. E o certo é que a  intimidade e vida privada s   
direitos individuais de primeira grandeza constitucional, por dizerem respeito à 
personalidade ou ao modo único de ser das pessoas naturais. Por isso mesmo que de 
sua rasa e crua desproteção jurídica na matéria de que nos ocupamos, resultaria 
brutal intromissão do Estado no direito subjetivo a uma troca de afetos e satisfação 
de desejos tão in natura que o poetacantor Caetano Velloso bem traduziu na 
metafórica locução “bruta flor do querer”. E em terceiro lugar, a âncora normativa 
do §1º do mesmo art. 5º da Constituição; IV – essa liberdade para dispor da própria 
sexualidade insere-se no rol dos direitos fundamentais do indivíduo, expressão que é 
de autonomia de vontade, direta emanação do princípio da dignidade da pessoa 
humana e até mesmo “cláusula pétrea”, nos termos do inciso IV do §4º do art. 60 da 
CF (cláusula que abrange “os direitos e garantias individuais” de berço diretamente 
constitucional) [...] 
 
23.Não pode ser diferente, porque nada mais íntimo e mais privado para os 
indivíduos do que a prática da sua própria sexualidade. Implicando o silêncio 
normativo da nossa Lei Maior, quanto a essa prática, um lógico encaixe do livre uso 
da sexualidade humana nos escaninhos jurídicofundamentais da intimidade e da 
privacidade das pessoas naturais. Tal como sobre essas duas figuras de direito dispõe 
a parte inicial do art. 10 da Constituição, verbis: “são invioláveis a intimidade, a vida 
privada, a honra e a imagem das pessoas”. Com o aporte da regra da auto-
aplicabilidade possível das normas consubstanciadoras dos direitos e garantias 
fundamentais, a teor do §1º do art. 5º da nossa Lei Maior, assim redigido: “As 
normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade 
imediata”. 
24. Daqui se deduz que a liberdade sexual do ser humano somente deixaria de se 
inscrever no âmbito de incidência desses últimos dispositivos constitucionais(inciso 
X e §1º do art. 5º), se houvesse enunciação igualmente constitucional em sentido 
diverso. Coisa que não existe. Sendo certo que o direito à intimidade diz respeito 
ao indivíduo consigo mesmo (pensese na lavratura de um diário), tanto quanto a 
privacidade se circunscreve ao âmbito do indivíduo em face dos seus parentes e 
pessoas mais chegadas (como se dá na troca de e-mails, por exemplo). (grifo 
original) ( BRASIL. STF, 2011, on line) 
 

Ressalte-se, ainda, o voto do Ministro Celso de Melo que, reafirmando o papel 

contramajoritário do Supremo Tribunal Federal no Estado democrático de direito, como modo 
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de proteger os direitos fundamentais das minorias e a dignidade de toda pessoa humana, 

ressaltou: 

Examino, agora, Senhor Presidente, tema que, intimamente associado ao presente 
debate constitucional, concerne ao relevantíssimo papel que incumbe ao Supremo 
Tribunal Federal desempenhar no plano da jurisdição das liberdades: o de órgão 
investido do poder e da responsabilidade institucional de proteger as minorias 
contra eventuais excessos da maioria ou, ainda, contra omissões que, imputáveis 
aos grupos majoritários, tornem-se lesivas, em face da inércia do Estado, aos 
direitos daqueles que sofrem os efeitos perversos do preconceito, da discriminação 
e da exclusão jurídica. 
Em um dos memoriais apresentados a esta Suprema Corte (e, aqui, refiro-me, de 

modo particular, àquele produzido pelo Grupo Arco-Íris de Conscientização 
Homossexual), pôs-se em relevo a função contramajoritária do Poder Judiciário no 
Estado Democrático de Direito, considerada a circunstância de que as pessoas que 
mantêm relações homoafetivas representam ‘parcela minoritária [...] da 

população’’, como esclarecem dados que a Fundação IBGE coligiu no Censo/2010 
e que registram a existência declarada, em nosso país, de 60.000 casais 
homossexuais. 
Esse aspecto da questão talvez explique a resistência que as correntes majoritárias 
de opinião, representadas no Congresso Nacional, opõem às propostas de 
incorporação, ao sistema de direito positivo, de inovações fundadas nas 
transformações por que passa a sociedade contemporânea. 
O Poder Legislativo, certamente influenciado por valores e sentimentos 
prevalecentes na sociedade brasileira, tem se mostrado infenso, no que se refere à 
qualificação da união estável homoafetiva como entidade familiar, à necessidade de 
adequação do ordenamento nacional a essa realidade emergente das práticas e 
costumes sociais. 
Tal situação culmina por gerar um quadro de submissão de grupos minoritários à 
vontade hegemônica da maioria, o que compromete, gravemente, por reduzi-lo, o 
próprio coeficiente de legitimidade democrática da instituição parlamentar, pois, 
ninguém o ignora, o regime democrático não tolera nem admite a opressão da 
minoria por grupos majoritários. 
É evidente que o princípio majoritário desempenha importante papel no processo 
decisório que se desenvolve no âmbito das instâncias governamentais, mas não 
pode legitimar, na perspectiva de uma concepção material de democracia 
constitucional, a supressão, a frustração e a aniquilação de direitos fundamentais, 
como o livre exercício da igualdade e da liberdade, sob pena de descaracterização 
da própria essência que qualifica o Estado democrático de direito.[...] 
Isso significa que a qualificação da união estável entre pessoas do mesmo sexo 
como entidade familiar, desde que presentes, quanto a ela, os mesmos requisitos 
inerentes à união estável constituída por pessoas de gêneros distintos, 
representará o reconhecimento de que as conjugalidades homoafetivas, por 
repousarem a sua existência nos vínculos de solidariedade, de amor e de projetos 
de vida em comum, hão de merecer o integral amparo do Estado, que lhes deve 
dispensar, por tal razão, o mesmo tratamento atribuído às uniões estáveis 
heterossexuais[...] 
Cabe referir, por necessário, que esse entendimento – no sentido de que o afeto 
representa um dos fundamentos mais significativos da família moderna, 
qualificando-se, para além de sua dimensão ética, como valor jurídico 
impregnado de perfil constitucional – tem o beneplácito de expressivo magistério 
doutrinário (RODRIGO DA CUNHA PEREIRA, ‘Princípios Fundamentais 
Norteadores do Direito de Família’, p. 179/191, item n. 7, 2005, Del  Rey – 
GUILHERME CALMON NOGUEIRA DA GAMA, ‘Princípios Constitucionais 
de Direito de Família: guarda compartilhada à luz da Lei nº 11.698/08: família, 
criança, adolescente e idoso’, p. 126/130, item n. 3.2.1, 2008, Atlas – MOACIR 
CÉSAR PENA JUNIOR, ‘Direito das Pessoas e das Famílias: doutrina e 
jurisprudência’, p. 10/12, item n. 1.5.2, 2008, Saraiva, v.g.), valendo destacar, em 

razão de sua extrema pertinência, a ênfase que PAULO ROBERTO IOTTI 
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VECCHIATTI (‘Manual da Homoafetividade’, p. 220/221, item n. 2.5.3, 2008, 
Editora Método) atribui ao afeto, nele divisando verdadeiro “princípio jurídico-

constitucional’ [...] 
Nem se alegue, finalmente, no caso ora em exame, a ocorrência de eventual 

ativismo judicial exercido pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente porque, 
dentre as inúmeras causas que justificam esse comportamento afirmativo do Poder 
Judiciário, de  que resulta uma positiva criação jurisprudencial do direito, inclui-
se a necessidade de fazer prevalecer a primazia da Constituição da República, 
muitas vezes transgredida e desrespeitada, como na espécie, por pura e simples 

omissão dos poderes públicos. 
Na realidade, o Supremo Tribunal Federal, ao suprir as omissões 
inconstitucionais dos órgãos estatais e ao adotar medidas que objetivem restaurar a 
Constituição violada pela inércia dos poderes do Estado, nada mais faz senão 
cumprir a sua missão constitucional e demonstrar, com esse gesto, o respeito 
incondicional que tem pela autoridade da Lei Fundamental da República.(grifo 
original) (BRASIL.STF, 2011, on line) 

 

Na realidade, o Supremo Tribunal Federal exercendo seu papel de guardião da 

constituição, diante da necessidade de colmatar as lacunas provenientes da ausência de norma 

regulamentadora, apenas antecipou o que se discute no âmbito do Projeto de Lei nº 2285/07, o 

Estatuto das Famílias, que dispõe: 

Art. 68. É reconhecida como entidade familiar a união entre duas pessoas de mesmo 
sexo, que mantenham convivência pública, contínua, duradoura, com objetivo de 
constituição de família, aplicando-se, no que couber, as regras concernentes à união 
estável. 

Parágrafo único. Dentre os direitos assegurados, incluem-se: 

I - guarda e convivência com os filhos; 

II - a adoção de filhos; 

III - direito previdenciário; 

IV - direito à herança.(BRASIL. Câmara dos Deputados, 2011, on line) 

 
Observa-se pois, uma forte tendência dos tribunais brasileiros em assumir uma 

posição mais ativa e concretista, no caso de inércia do Poder Legislativo.Trata-se de um 

movimento denominado ativismo judicial e se justifica plenamente em razão da necessidade 

estatal de garantir a efetividade dos direitos fundamentais.  

Não representa afronta ao princípio da separação dos poderes, mas atitude necessária 

à concreta proteção e efetivação dos preceitos constitucionais. 

Portanto, após essa decisão exarada pela Suprema Corte, as uniões homoafetivas 

tendem a ser definitivamente reconhecidas como entidades familiares por todos os tribunais 

brasileiros, não havendo mais espaço para decisões restritivas e preconceituosas que, alegando 
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lacuna normativa, limitem-se a reconhecer aos parceiros homossexuais apenas os direitos 

decorrentes de uma simples sociedade de fato. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante longos anos os casais homoafetivos eram tratados, por todos os segmentos 

da sociedade, não como entidades familiares, mas como transgressores da instituição 

patriarcal formalizada pelo matrimônio. 

A forte carga de preconceito, que ainda permanece latente, contribuiu para que os 

parceiros homossexuais permanecessem à margem da sociedade, carecedores de qualquer tipo 

de tutela estatal referente aos seus direitos fundamentais. 

A lacuna existente na legislação brasileira, que em nenhum momento fez menção 

expressa aos direitos dos homossexuais, contribuiu para que muitos dos tribunais brasileiros, 

diante da necessidade de reconhecer um mínimo de dignidade a parceiros que conviveram 

durante anos, compartilhando de uma relação de afetividade e companheirismo, passassem a 

atribuir a essas uniões o caráter de sociedades de fato, reguladas pelo direito das obrigações. 

Posteriormente, boa parte dos tribunais brasileiros, passou a reconhecer o caráter de 

entidade familiar dessas relações, utilizando-se do conceito de famílias plurais pautadas em 

laços de afetividade e cooperação mútuos. 

Baseados em farta doutrina e encorajados por uma decisão emblemática do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul, esses tribunais passaram a admitir a competência das varas 

de família para tratar do assunto e  a aplicar as normas referentes às uniões estáveis, por 

melhor se adequarem às uniões homoafetivas. 

Entretanto, apesar dos notórios avanços no que tange aos direitos dos homossexuais , 

ainda permanece latente uma forte carga de preconceito por parte de vários segmentos da 

sociedade. 

Diante desse fato, o Supremo Tribunal Federal, reafirmando o posicionamento 

anterior de boa parte da jurisprudência nacional, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, em 

decisão emblemática e exercendo plenamente a função contramajoritária do Poder Judiciário 

no Estado Democrático de Direito, posicionou-se no sentido de admitir o caráter de entidade 

familiar dessas relações, atribuindo-lhes, na falta de norma regulamentadora específica, o 

regramento referente às uniões estáveis. 

11804



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Ademais,  com base nos princípios da dignidade da pessoa humana, da igualdade, da 

liberdade e da inviolabilidade do direito à intimidade, previstos no artigo 5º caput e inciso X 

da Constituição Federal de 1988, a Suprema Corte reconheceu a eficácia dos direitos 

fundamentais dos parceiros homoafetivos, bem como a aplicabilidade imediata dos direitos 

fundamentais, com base no artigo 5º, § 1º da Constituição de 1988 e seu caráter de cláusula 

pétrea, nos termos do artigo 60, § 4º, IV da atual Carta Magna. 

 Trata-se de decisão emblemática, que certamente contribuirá, de forma decisiva, 

para a erradicação de todo e qualquer tipo de preconceito, inadmissível em um país que prega 

a dignidade da pessoa humana, como princípio fundamental garantido constitucionalmente. 
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CONSUMIDOR 2.0 E O CIBERATIVISMO NA WEB: TRANSFORMAÇÕES NAS 
RELAÇÕES DE CONSUMO NA ERA DA INFORMAÇÃO DIGITAL 

 
 

CONSUMER 2.0 AND THE WEB CYBERACTIVISM: CHANGES IN CONSUMER 
RELATIONS IN THE ERA OF DIGITAL INFORMATION 

 
 

LOHANA PINHEIRO FELTRIN 
RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA 

 
 
RESUMO: 
As relações de consumo passam por profundas transformações diante das novas tecnologias da informação e 
comunicação. Nesse contexto, emerge o chamado consumidor 2.0 que atua ativamente na produção de 
informação crítica sobre produtos e serviços, exercendo com isso a sua cidadania. O artigo se utiliza de uma 
abordagem dedutiva e de observação direta junto a determinados sites para melhor compreender essas novas 
relações. Também é empregada a pesquisa bibliográfica e jurisprudência visando amparar as constatações 
encontradas nesse processo de observação do papel do consumidor na internet. Assim, conclui-se que 
ciberativismo do novo consumidor gera efeitos para o Direito e faz com que eventuais casos de excessos sejam 
levados para o Judiciário decidir entre o limite do direito à liberdade de expressão e o abuso de direito. 
 
PALAVRAS-CHAVE: consumidor 2.0, ativismo digital, internet, cibercidadania, informação. 
 
ABSTRACT: 
Consumer relations pass through profound changes in the face of new information technologies and 
communication. In this context, emerged the consumer 2.0 who is active in the production of critical information 
about products and services, thus exercising their citizenship. The article uses a deductive approach and direct 
observation at selected sites to better understand these new relationships. It is also used to search the literature 
and case law in order to support the findings in that process of observation of the role of the consumer Internet. 
Thus, we conclude that the new consumer cyberactivism generates effects to the law and makes it possible cases 
of excesses are brought to the judiciary to decide between the limit of the right to freedom of expression and 
abuse of rights. 
 
KEY-WORDS: consumer 2.0, digital activism, internet, cyber citizenship, information. 

 

INTRODUÇÃO 

 

As relações de consumo vêm sofrendo profundas transformações com o surgimento 

de novas mídias e com a popularização do acesso à internet. Com seu caráter democrático, 

onde todas as pessoas podem ter acesso ao que está na rede, ao mesmo tempo em que 

produzem informação, o consumidor se transformou em alguém mais informado, consciente e 

atuante na defesa de seus próprios interesses. 

Atualmente, informações sobre determinada marca ou produto não são privilégios de 

poucos e, também não são produzidas por uma única fonte midiática. Hoje, todos os 

consumidores podem postar comentários sobre sua experiência com produtos e serviços em 

redes sociais ou em blogs, fazendo com que a visão sobre certo produto ou marca não seja 

mais somente aquela que a empresa pretendia passar por meio da propaganda.  
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Com esta possibilidade de participação e produção de informação, há mais 

probabilidade de que informações presentes na rede sejam verossímeis, pois elas não são mais 

meras propagandas, mas sim, experiências reais de consumo. 

Nesta seara, muitos são os desafios que a web propõe a cada cidadão, principalmente 

ao consumidor, que muda o seu perfil e a sua atitude. Hoje, ele é mais ativo, conectado e 

informado e, produz informações, visando garantir os seus direitos e um serviço de qualidade 

por parte dos fornecedores. Assim, este comportamento dos clientes, que “postam” dicas e 

trocam informações nas redes, acaba por exercer um papel de grande valia e que pode mudar 

muito os rumos do direto do consumidor. 

Atentas a esse comportamento nas redes, as empresas passam a tomar mais cuidado 

no tratamento com os seus clientes, visando com que as repercussões ao que é exposto na web 

sobre ela, sejam as melhores. Nesse sentido, observa-se que esta nova atitude do consumidor é 

uma via que traz benefícios para as duas partes: os consumidores expõem suas opiniões e 

geram informações para outros clientes, a fim de garantir seus direitos e, a empresa, ao 

monitorar o que está sendo dito sobre ela nas redes, pode aprimorar muito os seus serviços e 

ganhar a confiança dos consumidores. Assim, este poder exercido pelo consumidor é muito 

mais do que publicar suas irresignações na web, produzir informações ou ainda, buscar um 

contato com a empresa. É um poder de caráter democrático e cidadão e que realmente implica 

modificações nas realidades de consumo.  

Nesse passo, o presente trabalho tem como objetivo analisar a contribuição do 

consumidor, como ciberativista e produtor de informação na internet, visando assegurar os 

seus direitos e alterando as formas como as empresas relacionam-se com eles. A análise do 

tema suscitado se mostra de grande importância, tendo em vista que evidencia a mudança no 

perfil do consumidor que tem deixado de ser passivo, tornando-se muito mais complexo e 

exigente, adquirindo mais consciência dos seus direitos. 

Em face disso, o presente artigo foi estruturado de forma a analisar o papel do 

ciberconsumidor ativista, um novo personagem nas relações pautadas pelas redes online (1), 

ao exercer um papel primordial para produção de novas informações (2). Outro aspecto, 

tratado no artigo refere-se à necessária compreensão que as empresas precisam adquirir para 

entender o perfil diante desse novo quadro (3) e com isso, reconhecer a importância do 

consumidor 2.0 mediante abertura de mais espaço de troca de informações que viabilizem a 

redefinição das necessidades e desejos dos clientes (4). Ao final, o artigo procura demonstrar 

que essa maior participação dos consumidores, por meio do ciberativismo, revela a face 

democrática e cidadã das novas relações de consumo (5) apesar de, em alguns casos, também 
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vir marcada por atitudes controvertidas e polêmicas por parte dos consumidores, o que pode 

vir a ocasionar a interferência do Judiciário no restabelecimento dos limites dessa atuação em 

rede (6). 

Dessa forma, por meio da adoção do método de abordagem dedutivo, foi possível 

identificar, num primeiro momento, de forma ampla, a conduta do consumidor frente a certos 

produtos e serviços, para posteriormente identificar determinados casos, mais específicos, em 

que o comportamento do consumidor causou impacto junto a certos fornecedores e, até 

mesmo necessidade de interferência judicial. Como forma de viabilizar a análise tema 

suscitado e permitir a observação do caráter democrático da atuação dos consumidores 2.0 na 

web¸ o estudo contou com a observação direta a determinados sites (enquanto método de 

procedimento) no intuito de averiguar como se desenvolvem as discussões promovidas por 

fóruns, blogs e demais redes sociais. Também foi empregada a técnica da pesquisa 

bibliográfica e jurisprudência que ampararam as conclusões do trabalho. 

 

1. O DIREITO DO CONSUMIDOR E O NOVO PERSONAGEM DA WEB 

 

O Direito do Consumidor é um ramo relativamente novo dentro das ciências 

jurídicas. Além disso, é uma disciplina  que engloba o direito privado e o direito público, 

visando proteger o consumidor, em todas as suas relações jurídicas, frente ao fornecedor, 

empresário ou comerciante. Nesta seara, no ano de 1990, por meio da Lei 8.078 – Código de 

Defesa do Consumidor – esta figura das relações jurídicas passou a contar com uma 

legislação especial, o qual lhe garantiu direitos e deveres, sempre com o intuito de protegê-lo, 

já que tem a seu favor a presunção de hipossuficiência (BENJAMIN; MARQUES; BESSA, 

2011, p. 29). 

A Organização das Nações Unidas (ONU) estabeleceu, em 1985, diretrizes para o 

CDC e consolidou a ideia de que se trata de um direito humano de nova geração, bem como,  

um direito social e econômico, um direito de igualdade material do mais fraco, do leigo, do 

cidadão civil nas suas relações privadas frente aos profissionais, os empresários, as empresas, 

os fornecedores de produtos e serviços, que nesta posição são experts, parceiros considerados 

fortes ou em posição de poder.  

Em face disso, observa-se que Direito do Consumidor é um reflexo do Direito 

Constitucional de proteção afirmativa dos consumidores, nos termos do art. 5º, XXXII e art. 

170, V da Constituição Federal de 1988 e art. 48 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias. Tal reflexo está normatizado no art. 1º do CDC. 

11810



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Como consequência natural, infere-se que a Constituição Federal de 1988 é a origem 

da codificação do Direito do Consumidor, tendo em vista que a legislação infraconstitucional 

só surgiu em 1990. Assim, este direito seria um conjunto de princípios e normas especiais que 

visam cumprir os mandamentos constitucionais.  

Entretanto, essa proteção garantida ao consumidor não está adstrita ao moldes 

tradicionais, dentre os quais os conflitos se davam no âmbito consumidor x fornecedor e as 

consequências dessa relação ficavam adstritas as essas partes, causando pouquíssimos efeitos 

fora desta relação. 

Atualmente, com a transformação da sociedade através das novas mídias, com a 

internet e a globalização de direitos e integração de pessoas, propiciadas pelas redes sociais de 

alcance global, o Direito do Consumidor também se transforma, configurando-se, neste 

cenário, um novo direito. Tal entendimento se dá porque atualmente vive-se na era da 

informação digital, onde os consumidores tem amplo acesso à noticias e dados que 

influenciam o seu juízo acerca de uma marca, produto ou serviço.  

O consumidor, tradicionalmente conhecido como toda a pessoa física ou jurídica que 

adquire ou utiliza um produto ou serviço como destinatário final, passa a exigir um repensar 

em face da mudança em seu comportamento. Com a revolução da informação, essa é uma 

definição um tanto quanto limitada. Sabe-se que as relações de consumo são compostas por 

fornecedores e consumidores e, no início, elas eram mais pessoais e diretas. Entretanto, com o 

surgimento da internet, houve uma revolução nesta forma de vê-las, sendo que estas passaram 

a ser cada vez mais impessoais.  

Com a tecnologia que está ao alcance de uma parcela crescente da população, é 

possível realizar compras pelo computador ou até mesmo pelo celular. O consumidor tem, à 

distância de somente um click, novos meios de adquirir informação acerca do produto ou 

serviço que deseja. Contudo, um dos fatores mais impactantes dessa evolução, é a 

possibilidade de troca de informações com outros clientes, criando assim grandes fóruns de 

debates e de troca de conhecimento.   

Isso, portanto, faz com que o consumidor não possa mais ser considerado um ser 

passivo. Agora, também pode ser também produtor de informação. Dessa forma, o acesso à 

informação não é mais aquele propiciado apenas pelos fornecedores através da propaganda. O 

novo consumidor não se contenta apenas com aquilo que lhe é apresentado diretamente pelo 

fornecedor. Agora, existe a prática crescente da cidadania na web, pois ele protesta, questiona 

e, também, produz informação.  
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Neste contexto, o consumidor está pesquisando mais, fazendo com que as opiniões 

de amigos e familiares não sejam suficientes para influenciar na aquisição de um produto. O 

que está na web tem grande valor para o consumidor 2.0, o qual é consumidor conectado às 

redes pela internet, sendo que muitas vezes, este cliente consegue mais informações e 

especificações sobre o produto online do que na própria loja.  

Comparado com o consumidor 1.0, ou seja, ao consumidor tradicional, “o 

consumidor 2.0 é mais propenso a acessar informação digital e sente-se mais confortável para 

comprar pelo computador. Da mesma forma que o consumidor 1.0, ele confia firmemente em 

seus amigos, sua família e suas conexões – tanto as online como as offline” (CONSUMIDOR 

2.0, 2011). 

Assim, no próximo tópico serão realizadas algumas considerações acerca da 

transformação das relações consumeristas e da produção de informação por parte dos 

consumidores 2.0. 

 

2. O CONSUMIDOR 2.0 COMO PRODUTOR DE INFORMAÇÃO NA 

WEB 

 

A modernização das relações de consumo tem ocorrido graças ao crescimento da 

web que também causa mudanças na publicidade convencional. Por muito tempo, a forma de 

seduzir o consumidor se dava tão somente por meio de revistas, jornais, televisão e rádio e, 

servia como uma das poucas fontes de informação que o consumidor dispunha para conhecer 

o produto. Antes do crescimento das novas mídias, o acesso à informação sobre marcas e 

produtos era privilégio de poucos e, nesse sentido, vinham de uma única fonte: a empresa. 

Desta forma, ela podia filtrar aquilo que não lhe era favorável (ISLAS, 2007).  

Através desse tipo de transmissão de dados, as marcas sabiam mais sobre os seus 

clientes, pois eles eram mais previsíveis. Nesse sentido, o consumidor 1.0 não questionava 

tanto, pois conhecia pouco das marcas e produtos que consumia, dando ensejo para a sua 

satisfação. Antes do crescimento das novas mídias, o acesso à informação era muito limitado, 

sendo este um aspecto muito bom para as empresas. Entretanto, com a web, as informações 

passaram a ser mais propagadas, influenciando nos hábitos e preferências dos consumidores. 

O acesso à informação, atualmente, não é um privilégio de poucos, com a internet, é possível 

encontrar cada vez mais dados sobre marcas, produtos, empresas. 

A web estabelece um desenvolvimento na relação consumidor x fornecedor. O 

consumidor tem compreendido a importância das redes online como meio de informação e 
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pesquisa, não ficando adstrito somente àquelas informações que vem ao seu encontro. 

Portanto, ele passa a ser produtor de informação, tendo um papel ativo e imprescindível para o 

desenvolvimento da democracia e informação nas redes sociais. 

O consumidor encontra, nas plataformas digitais, espaços que, muitas vezes, não lhe 

é propiciado nas mídias tradicionais e, até mesmo na relação com o fornecedor. Além de ele 

buscar informações e ser mais crítico quanto ao que lhe é apresentado, ele também quebra o 

monopólio da informação, sendo que passa a ser emissor desta e ainda, ativista. O 

ciberconsumidor emite juízos de valor, suscita questões relevantes, traz casos reais acerca de 

produtos e marcas ao conhecimento de todos, enfim, atua como verdadeiro integrante do 

processo consumerista.  

O desenvolvimento desta comunicação na internet, com os blogs, sites, fóruns e 

redes sociais tem proporcionado um desenvolvimento da web, que é a rede envolvendo todos 

os dispositivos conectados. Com ela, os consumidores podem mesclar dados de diferentes 

fontes, inclusive gerando seus próprios dados em um formulário que pode ser remixado por 

outros, criando efeitos na rede através de uma arquitetura de participação e oferecendo 

experiências mais envolventes ao usuário (ISLAS, 2007). 

Assim, a web estimula os consumidores 2.0, que se distinguem dos consumidores 

tradicionais por estarem muito mais informados e por serem agentes informativos ativos 

dentro e fora da internet. Assim, como a web tornou-se um espaço democrático e de busca de 

informação, os consumidores 2.0 também manifestam sua insatisfação na rede, produzindo 

vídeos, publicando fotos, contando fatos, etc., tudo online.  

Diferentemente do que acontecia antes do advento das novas mídias, o sucesso ou 

fracasso da empresa, marca ou produto não depende somente dela, mas principalmente do 

consumidor. Deve-se ter em mente que diante deste comportamento ativo do consumidor nas 

redes, grande parte da credibilidade da empresa está em suas mãos.   

Diante disso, cabe à empresa entender o consumidor, que se mostra cada vez mais 

exigente, demandando uma atenção especial e passando a ter um perfil totalmente 

diferenciado. 

 

3. ENTENDENDO O CONSUMIDOR 2.0 

 

Entender como o consumidor se comporta e quais são os seus desejos é um grande 

passo para que a empresa promova o seu produto, principalmente devido à sua atuação como 

emissor de informação.  Porém, esta tarefa parece nunca ter sido tão difícil.  
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Com a Internet, que é a ferramenta que, cada vez mais, vem crescendo e desta forma, 

democratizando o acesso à informação, eliminando distâncias e fronteiras, sendo considerada 

“o tecido de nossas vidas neste momento” (CASTELLS, 2003, p. 255), esta tarefa torna-se 

árdua, pois o cliente passou a ter diferentes e complexas características. 

Outrossim, ele utiliza a rede para propagar informações sobre a empresa, marca ou 

produto, acrescentando um caráter democrático à sua atuação na web. Neste cenário, produtos 

e serviço de qualidade, juntamente com um bom atendimento são estratégias necessárias para 

a satisfação do consumidor, principalmente do ciberconsumidor. Com o acesso à informação, 

o consumo tornou-se algo muito fácil e acessível, entretanto, também fez com que o 

consumidor torne-se mais sofisticado e com necessidades diferenciadas.  

No Brasil, segundo dados do IBOPE (NÚMERO, 2011), o acesso à internet em 

qualquer ambiente (domicílios, trabalho, escolas, lan houses ou outros locais) atingiu 73,9 

milhões de pessoas, através de pesquisa realizada no quarto trimestre de 2010. Igualmente, o 

número de usuários ativos cresceu 23% em um ano. Desta forma, as empresas devem ter em 

mente que uma parcela significativa de seus clientes têm acesso à web e a utilizam 

constantemente. Assim, ela é essencial na relação consumidor x fornecedor. 

Contudo, não basta ter um site ou uma página na internet com informações acerca de 

produtos ou da empresa. É necessário criar um ambiente de troca, de interação, de real 

atenção e solução de problemas dos clientes. O consumidor 2.0, sendo principalmente àqueles 

que fazem parte da geração de transição e da geração multimídia (CARDOSO, 2007, p. 333 - 

335), os quais possuem uma multiplicidade de relacionamentos com a mídia têm, dentre 

várias outras, necessidade relacionamento.  

Ele precisa se relacionar na web, desta forma, é fundamental que haja uma troca de 

ideias e contato efetivo entre empresa e compradores, sob pena de que eles procurem outras 

formas de conseguir a atenção do fornecedor, como será analisado em tópico posterior. 

Juntamente com esta necessidade de relacionar-se, há a necessidade de informação, sendo que 

esta está sendo cada vez mais propiciada pelas redes e propagada pelos consumidores. 

O ciberconsumidor não é inerte, ele age e busca as informações sobre os produtos e 

serviços e também as produz. Procura sites, cria fóruns, blogs a fim de debater e investigar 

antes de fazer a sua aquisição. Desta forma, é oportuno que os fornecedores criem conteúdos e 

espaços úteis de informação, suprindo também a sua necessidade de comunicação. 

Assim, conhecendo e estudando o consumidor, muitos conflitos criados nas redes 

podem ser evitados. Igualmente, o consumidor tem a possibilidade de dar o feedback para a 

empresa, fazendo com que elas percebam seus desejos. 
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Neste contexto, imperioso salientar que as redes sociais e a internet, tem grande 

influência na decisão de compra. Segundo pesquisa realizada pela Oh! Panel (PESQUISA, 

2011) em seis países da América Latina (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Peru), 

do total de 1.258 entrevistados, 71,4% afirmam ter encontrado nos comentários e 

recomendações de marcas, produtos e serviços que gostariam de adquirir. As opiniões mais 

confiáveis, para 79%, são as postadas por amigos e conhecidos, que certamente influenciam 

sua decisão de compra.  Já 72,8% admitem confiar mais na recomendação dos colegas do que 

no parecer de especialistas. 

O estudo indica, ainda, que 58,9% dos entrevistados buscam informações sobre 

produtos e serviços em mídias como Facebook, Orkut e Twitter antes de efetuar sua compra. 

Este número é ainda mais expressivo entre os brasileiros, superando 61,4% – o maior índice 

entre todos os países que participaram do levantamento. 

Percebendo este poder das novas mídias e, mais que isso, entendendo o caráter 

participativo do consumidor, empresas adéquam-se às demandas que eles exigem e fazem do 

seu ativismo, algo proveitoso para o seu próprio sucesso.  

 

4. INTERAÇÃO EMPRESA x CONSUMIDOR NA WEB 

 

Diante da necessidade de adaptação frente às novas mídias, as quais têm como 

grande exemplo a internet, a interação das empresas e dos consumidores sofreu uma profunda 

modificação. Com a democratização da web o “caminho para a compra” tornou-se muito mais 

complexo e competitivo. Além das mídias tradicionais, a internet surge para aliar-se na 

publicização da marca ou serviço.  

Se a propaganda da empresa conquistou o consumidor, a ponto de interessá-lo sobre 

o produto, ele busca informações nos mais variados meios. Também pesquisa com as pessoas 

onde vive, porém, argúi também nas redes sociais online, blogs e sites. Neste viés, troca 

informações e experiências, debate e cria fóruns, sempre objetivando analisar o produto ou 

marca sob vários ângulos a fim de que realmente o conheça na hora de adquiri-lo. 

Com esta nova formatação de publicidade e com o surgimento do consumidor 2.0, 

faz-se necessário que a empresa esteja presente na web e, mais importante que isso, que esteja 

sendo bem comentada pelos usuários. A empresa deve ter em mente que o ciberconsumidor 

tem o poder de gerar mídia espontânea, através do que publica na internet.  

Tendo consciência do poder que o consumidor detém atualmente, imprescindível que 

haja um gerenciamento da sua reputação online. Ou seja, para a empresa e, de forma reflexa 
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para consumidor, é muito interessante que haja um monitoramento acerca de conversas sobre 

a marca, revelando o que os clientes estão sugerindo ou reclamando.  

Através desta atitude, ouvir o consumidor 2.0 se torna muito mais fácil, ensejando 

assim atitudes por parte das empresas para solucionar certos conflitos. Fazendo do 

ciberativismo do consumidor um aliado aos seus negócios, muitas empresas resolveram criar 

meios mais eficientes de ouvidoria, onde há efetiva troca de informação entre empresa e 

consumidor.  Desta forma, surgem ideias de resolução de conflitos e adaptação de produtos, 

por exemplo, onde o ciberconsumidor participa ativamente dando sugestões para a criação. 

Neste viés, surge o que muitos especialistas nominam como “crowdsourcing” o qual 

é um modelo de criação ou produção, que conta com a mão-de-obra e conhecimento coletivos 

para desenvolver soluções e criar produtos. Este termo foi criado por Jeff Howe em um artigo 

para a revista Wired em 2006 (CROWDSOURCING, 2010). Significa que tarefas 

tradicionalmente feitas por empregados ou prestadores de serviços passaram para as mãos de 

uma comunidade, que decide como lidar com a questão. Assim, as empresas expõem suas 

criações para o consumidor, que escolhe antes das peças serem produzidas quais ele quer 

comprar. Com a internet este modelo tornou-se popular, pois através das redes qualquer um 

pode participar e opinar. 

Aproveitando-se dessa oportunidade, a Construtora Tecnisa, colocou no ar, em 

setembro de 2010, o portal “Tecnisa Ideias” (TECNISA, 2010). O site serve como um canal 

aberto para centralizar sugestões e colaborações de consumidores e tem a intenção de fazer 

com que as sugestões ajudem a corresponder com maior agilidade às necessidades dos 

clientes. Através desta página, o ciberconsumidores podem enviar perguntas que são 

respondidas pela empresa e por outros internautas. Há, também a possibilidade destes dos 

comentários serem compartilhados nas redes sociais como Facebook e Twitter. Assim, além 

realizar uma efetiva comunicação com o consumidor, estes acabam fazendo publicidade 

gratuita para a empresa. 

No mesmo sentido, a Fiat lançou em agosto de 2009 (SOBRE, 2011), uma rede 

social para seus consumidores poderem opinar e projetar um novo carro conceito.  O 

automóvel foi montado somente as ideias e necessidades dos seus clientes, os quais podem 

participar enviando sugestões e debatendo nos fóruns. A empresa compromete-se a testar e 

viabilizar as ideias dos clientes, juntamente com propostas de engenheiros. No dia 27 de 

setembro de 2011, o site contava com 53.338 comentários postados, 10.666 ideias enviadas e 

17.648 participantes cadastrados (NÚMEROS, 2011). 
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Seguindo essa mesma estratégia, a promoção “Ruffles – Faça-me um Sabor” (O 

CONSUMIDOR, 2011), convidou consumidores a sugerirem novos sabores para a batata. 

Para participar, os consumidores tão somente deveriam registrar um ideia criativa no site da 

empresa, descrevendo os ingredientes e enviando uma imagem sob a sua inspiração. Na 

segunda fase da promoção, atualmente está em andamento, o consumidor é convidado a 

experimentar três sabores selecionados que estão disponíveis no mercado e a votar no que 

considera melhor e que gostaria que se tornasse um produto permanente. 

Esses são somente alguns exemplos da participação a que o ciberconsumidor tem 

acesso graças à web. Cabe ressaltar, ainda, que estas estratégias por parte das empresas 

também servem para aumentam a confiança do consumidor acerca da marca, pois sabem que 

tem amplo acesso para dar a sua opinião e mais, sabem que ela será ouvida e levada em 

consideração, a fim de melhorar a prestação de serviços. É, portanto, uma estratégia de 

marketing que se demonstra o reconhecimento no ativismo que o consumidor já vinha 

fazendo de forma autônoma em outros meios. Apesar disso, serve para demonstrar os novos 

vínculos entre consumidor e empresa, fugindo das práticas meramente offiline e 

unidirecionais. 

O Grupo ECC em parceria com a E-Consulting, realizou uma pesquisa a fim de 

descobrir quais empresas melhor compreenderam as redes sociais no Brasil. De acordo com 

este estudo, no primeiro trimestre de 2011, a Coca-Cola foi a que teve presença mais forte na 

Internet (AS 15 EMPRESAS, 2011). 

O ranking avaliou a presença, atuação e captação das 121 maiores empresa do país, 

avaliando a probabilidade das mensagens, temas e marcas das empresas estarem sendo 

discutidas, consumidas ou compartilhadas nas redes sociais, medindo a força das companhias 

neste meio. As redes em que o estudo baseou-se foram o Orkut, Twitter, YouTube, Facebook¸ 

resultados no Google, seguidores no LinkedIn, total de reclamações no portal Reclame Aqui e 

menções no SocialMention. 

  

RANKING DAS EMPRESAS COM PRESENÇA 
MAIS FORTE NAS REDES SOCIAIS 

colocação empresa 

1 Coca-cola 
2 Google 
3 Apple 
4 Fiat 
5 Natura 
6 Ford 
7 Volkswagen 
8 Nokia 
9 TV Record 
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10 IBM 
11 Petrobras 
12 Microsoft 
13 Toyota Automóveis 
14 Motorola 
15 TAM 

 
Tabela 1: AS 15 EMPRESAS QUE MELHOR ENTENDERAM AS REDES SOCIAIS. Fonte: AS 15 
EMPRESAS, 2011. Disponível em < http://colunas.epocanegocios.globo.com/coffeebreak/2011/08/17/as-15-
empresas-que-melhor-entenderam-as-redes-sociais/> Acesso em 25 set. 2011. 

 

Os resultados indicam que um comportamento eficiente para se ter nas redes sociais 

é não presumir que os consumidores têm um perfil homogêneo e assumir causas e bandeiras. 

Investir em projetos, pessoas e infraestrutura se mostrou essencial para o sucesso nas redes. 

Não ignorar o consumidor é outro ponto importante a ser levado em consideração.   

Se, antigamente, bastava que as empresas colocassem no ar um site com informações 

atualizadas, com o advento das novas tecnologias e, consequentemente dos novos direitos 

exercidos pelos personagens da web, isso tornou-se insuficiente. Estar bem posicionado na 

rede exige atenção permanente e interação. 

Entretanto, algumas empresas parecem desconsiderar esta questão, não se atentando 

para os desejos dos consumidores, ensejando assim que a sua atuação participativa e de 

produção de informação seja mais efetiva e expressa com o objetivo de que seus anseios e 

direitos sejam protegidos. 

 

5. PARTICIPAÇÃO DEMOCRÁTICA E CIBERATIVISMO 

 

Segundo Drica Guzzi (GUZZI, 2010) com o advento das novas mídias, as pessoas 

não só conversam mais e, portanto, têm maior aproximação entre si, como participam mais e, 

de certa forma, ampliam o espaço público e democrático. Assim, são muitos os capazes de 

levar à outras pessoas opiniões, mas também causar impactos capazes de influir nas mais 

variadas questões. 

A experiência da informação em rede, como a praticada pelos consumidores 2.0, 

agiliza a organização coletiva, possibilitando respostas a uma série de demandas, no caso, as 

consumeristas. Há, assim, uma comunicação capaz de envolver indivíduos de forma 

descentralizada e participativa e, ao mesmo tempo, autônoma. Para que as pessoas participem 

e envolvam-se, precisa-se tão somente de um território virtual, mostrando assim, os novos 

horizontes da democracia com o crescimento da internet. 
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Como amplamente evidenciado em momentos posteriores, a web mostra-se com um 

espaço democrático importante, no qual o ciberconsumidor pode manifestar-se, com o intuito 

de garantir os seus direitos e participar dos novos rumos do mesmo, produzindo informações, 

que até pouco tempo eram privilégio dos fornecedores. Portanto, há um meio através do qual 

ele pode interagir com as empresas e com outros clientes. 

Assim, há um efetivo ciberativismo por parte deste consumidor, pois há uma 

transformação da realidade, qual seja da interação tradicional do consumidor e do respectivo 

fornecedor, possibilitando a veiculação de um ideal através de uma mídia de grande alcance 

(STRESSER JUNIOR, 2010). 

Entretanto, desconsiderando o caráter democrático e participativo da atuação do 

consumidor, bem como a necessidade de proteção aos seus direitos, algumas empresas não 

criam um canal direto de contato para resolução de conflitos. Desta forma, após muitas 

tentativas de contato com a empresa através de meios convencionais como telefonemas e ida 

até ao estabelecimento comercial, o consumidor vê-se esgotado e necessitando de solução 

para o seu problema. 

Assim, ele não fica calado, tendo cada vez mais vez e voz. Este consumidor quer 

interagir com as marcas e não medem esforços para reclamar quando são mal atendidos. Ele 

busca a internet, através das redes sociais, blogs e sites, para demonstrar sua insatisfação ou 

decepção com produtos, marcas e serviços, fazendo uso da sua atitude participativa e 

informacional. Visa, sobretudo, garantir os seus direitos e ao mesmo tempo exigir uma 

contraprestação de qualidade. 

Segundo pesquisa divulgada pela E-life (A LEGALIDADE, 2011), “um comentário 

feito por meios convencionais (carta, telefone, jornais, no PROCON ou até com os amigos) 

atinge em média 30 pessoas. Essa mesma observação, na internet, chega a 120 usuários. Se a 

manifestação for negativa, o impacto é ainda maior: chega até a 250 internautas”. 

Evidentemente que, isto pode prejudicar a imagem de uma empresa que teve reclamações de 

clientes divulgadas na web.  

Infere-se, portanto, que o ativismo digital realizado pelo consumidor não está adstrito 

ao mundo virtual, mas tem reflexos no mundo fático. O que é publicado nas redes online ecoa 

nos negócios e nas posteriores relações de consumo entre a companhia reclamada e os 

possíveis adquirentes de produtos de sua marca, tendo em vista que o cliente utiliza as redes 

para levantar informações e formar sua opinião acerca dos produtos. 

Como exemplo de ativismo exercido pelo consumidor 2.0¸ tem-se o caso de um 

consumidor que após várias tentativas sem sucesso para solucionar uma falha com um 
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refrigerador da marca Brastemp, postou um vídeo no YouTube no qual afirma ter ficado 90 

dias sem geladeira e, por isso, precisou alimentar toda a família em restaurantes. Ele 

conseguiu colocar o nome da Brastemp entre os quatro assuntos mais discutidos pelo Twitter 

no mundo (RECLAMAÇÃO, 2011). 

Igualmente, em Santa Catarina, uma consumidora de um veículo da marca Renault 

criou uma página na internet na qual relatou que seu carro, estava há três anos estacionado 

devido à falhas no motor. Comprado em 2007, o carro foi levado algumas vezes para a 

assistência técnica da montadora, de onde sempre voltou com o mesmo problema, segundo a 

consumidora. Neste intervalo, a garantia do carro expirou. Inconformada, ela resolveu criar o 

site, para expor o seu problema. Na página, foram publicadas fotos e vídeos do carro 

guardado na garagem (RENAULT, 2011). 

Não é diferente o caso do consumidor que comprou um notebook da marca LG e, 

com 10 meses de uso, o produto parou de funcionar. O cliente procurou a assistência técnica 

e, um mês depois de concertado, o equipamento voltou a apresentar defeitos. Irresignado, o 

ciberconsumidor passou a colocar reclamações no Twitter e, muitas pessoas passaram a dar 

RT (repassar as reclamações do consumidor para outros contatos). Assim, de forma rápida a 

empresa entrou em contato pela própria rede social, solicitando algumas informações e, ao 

final, o consumidor conseguiu ser ressarcido (REDES, 2011). 

Como a web é uma conexão sem fronteiras, ela conecta pessoas de uma forma sem 

precedentes, gerando grande repercussão do comportamento ativista. Assim “tudo aquilo que 

é divulgado na internet lá permanece, como se fosse uma pintura eterna, pois todas as vezes 

que houver uma ‘busca’ sobre determinado assunto, lá estará aquela manifestação muitas 

vezes indesejada” (A LEGALIDADE, 2011).   

A internet, se bem utilizada, tanto pelas empresas quanto pelos consumidores pode 

gerar grandes avanços no direito consumerista, evidenciando o seu caráter participativo, 

democrático e de meio para mudança de realidades. 

De outra banda, sabe-se que a liberdade de expressão é um direito constitucional 

garantido através do artigo 5º, IV da Carta Magna, mas isso não significa que o consumidor 

ativista não encontre limitações para a sua atuação participativa, tanto de imposições do Poder 

Judiciário, como da própria legislação, conforme será analisado no próximo ponto. 

 

6. LIMITES A ATUAÇÃO DO CONSUMIDOR 2.0 NA WEB 
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Garantida constitucionalmente, a liberdade de expressão baseia-se na livre 

manifestação do pensamento. Igualmente, a Constituição Federal assegura a manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo. 

Contudo, deve-se ter em mente que estas garantias não são irrestritas, já que também 

encontram limitações ao seu exercício. 

Neste sentido, são impostas certas restrições às manifestações participativas online, 

por parte de consumidores, que devem ser observadas, sob pena de prejudicar a imagem da 

empresa e, até mesmo a sua. 

Neste sentido, existem casos em que empresas procuram o Poder Judiciário para que 

o mesmo intervenha nas manifestações realizadas em redes sociais, pois este comportamento 

pode macular o nome da companhia, fazendo com que, dependendo da repercussão dada ao 

caso, ela perca confiabilidade frente à outros clientes que tem acesso à estas reclamações.  

Para elucidar a questão da intervenção Judiciária, cita-se como paradigma questão 

tratada em 2007 pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, nos autos da Apelação Cível 

Nº 70019947647, da Nona Câmara Cível da Comarca de Porto Alegre (PODER, 2007). 

O caso em tela versa sobre ação ajuizada por uma concessionária de veículos, 

pleiteando indenização por danos morais em face de um consumidor que veiculou em uma 

página na Internet a seguinte chamada: “Antes de comprar um Toyota na CarHouse, fique 

ligado para não ser roubado”. A página relatava insatisfação com diferenças de valores 

verificadas em negociação de veículo, haja vista o importe pago pelo automóvel e o valor que 

saiu registrado em nota fiscal. O Judiciário foi chamado intervir na questão, verificando que, 

no caso em comento, não houve prejuízos à imagem da autora, pois as duas partes correram 

em irregularidades. 

Assim, imprescindível evidenciar que em casos como esses, deve ser sempre levado 

em conta o princípio da proporcionalidade, tanto pelos ciberconsumidores na hora de expor 

suas insatisfações, quanto pelo fornecedor diante das atitudes frente aos clientes, bem como 

pelo Poder Judiciário no momento de decidir estas lides.  

No que tange ao Judiciário, as normas constitucionais devem ser “interpretadas em 

confronto ao conflito entre o direito à inviolabilidade, intimidade e vida privada, da honra e 

imagem e o direito à livre expressão e comunicação, respondendo cada qual pelos abusos que 

cometer” (A LEGALIDADE, 2011). 

Nesse sentido, não são só os consumidores que cometem abusos infringindo direitos, 

mas também empresas que exacerbam os seus direitos. A Ensitel, empresa revendedora de 
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aparelhos celulares portuguesa, foi obrigada a se retratar publicamente ao tentar cercear o 

direito de liberdade de expressão de uma blogueira (CONSUMIDORES 2.0, 2010).   

A ativista em questão foi lesada ao comprar um celular com defeito e a empresa 

arrumou diversos empecilhos para não realizar a troca do aparelho defeituoso, tornando o 

caso público na web.  Como consequência, a empresa, além de não proceder à troca do 

aparelho, ainda resolveu entrar com uma ação cautelar para que Maria João Nogueira retirasse 

os comentários do seu blog a respeito do problema.  A ação da empresa teve repercussões 

negativas de proporções inéditas, com consumidores de todo Portugal se alinhando à 

consumidora e contra a empresa. Assim, esta resolveu pedir desculpas publicamente logo 

na sua página inicial. 

Percebe-se, desta forma, que a web é uma via de mão dupla, devendo ser usada com 

cuidado pelos consumidores e fornecedores. Cabe ainda, observar que o ativismo do 

consumidor 2.0 não pode prescindir de um abuso de direito. Tendo em vista que este é um 

conceito subjetivo, de forma geral, pode ser considerado a intenção de prejudicar ou causar 

um dano injustificado a alguém.  

Sendo tênue a linha que separa o exercício regular de um direito, qual seja, ter 

liberdade de expressão para buscar a satisfação de suas irresignações, este não deve ser 

exercido de forma arbitraria e agressiva. 

Tais questões ainda são novas para o Poder Judiciário e, quando analisadas frente à 

legislação, há uma necessidade de interpretação bem como utilização dos princípios atinentes 

ao Direito para que haja resolução das novas demandas impostas pelo ciberativismo. Percebe-

se, desde já, o interesse do Judiciário na tutela destas questões, a fim de que as relações de 

consumo online e o ativismo digital estejam em harmonia. 

Entretanto, a intervenção da Justiça nas relações de consumidores 2.0 e dos seus 

respectivos fornecedores, não pode ensejar diminuição do seu caráter participativo e 

democrático na web. 

 

CONCLUSÃO 

 

Devido à popularização da web e consequentemente, à maior participação do 

consumidor nas redes, produzindo e propagando informações, bem como interferindo nas 

relações de consumo, o cliente tornou-se mais racional e melhor informado. As redes online 

passam a ser lugar para troca de informações, grupos de discussão e de participação 

democrática.  

11822



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Atentando-se para esse caráter, muitas são as empresas que monitoram o que os 

ciberconsumidores estão falando sobre elas nas novas mídias, percebendo a sua influência 

perante outros clientes e a ligação, mesmo que como mera consequência, com a sua 

reputação. Esta atitude do consumidor 2.0 exige um novo comportamento, também, por parte 

das empresas, que se atentam para a interferência do consumidor, ensejando sua participação 

a fim de atender melhor as suas necessidades. Entretanto, esta participação, algumas vezes, 

deve ser medida, a fim de que não sejam extrapolados os limites da liberdade de expressão e 

exercício dos seus direitos e, para que as relações de consumo tenham um caráter de 

harmonia.  

O consumidor ativista, produtor de informação, vê que seus direitos estão, aos 

poucos, sendo mais respeitados pelos fornecedores, os quais já percebem que a atuação do 

consumidor no ciberespaço pode ser uma grande aliada ou prejudicar a sua imagem. A 

produção de informação e o caráter mais ativo do consumidor geram, sem dúvida, uma 

mudança no comportamento das empresas, as quais têm maior cuidado a fim de respeitar os 

seus direitos.  

Nesta senda, não restam dúvidas que o ativismo exercido pelo consumidor nas redes 

online, tem grande influência para que as empresas tenham mais respeito e cuidado com os 

seus direitos, transformando o direito do consumidor, como tradicionalmente conhecido. A 

utilização de novos espaços virtuais de cidadania pelo ciberconsumidor garante maior 

proteção, pois os fornecedores ficam receosos de que o cliente publique algo que desabone a 

sua imagem. Como consequência, esse comportamento ciberativista, tem gerado alterações na 

forma que as empresas tem se relacionado com os consumidores, muitas vezes, chamando-os 

para ouvir suas opiniões e, na medida do possível, colocá-las em prática. 

A questão da participação cidadã do consumidor na internet, sendo personagem 

transformador de realidades, ainda é nova. Contudo, desde já se percebe a sua relevância, 

alterando o modo tradicional das relações consumidor x fornecedor e, fazendo com que o 

caráter democrático da web fique cada vez mais evidenciado. 
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DA RESPONSABILIDADE CIVIL DAS CLÍNICAS E BANCOS DE 

SÊMEN NOS CONTRATOS DE REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

 

THE CIVIL LIABILITY OF CLINICAL AND SEMEN BANKS IN THE CONTRACTS OF 

ATTENDED HUMAN REPRODUCTION 

 

Jussara Schmitt Sandri 

 

  

RESUMO 

A busca pela reprodução humana assistida por quem possui alguma espécie de infertilidade, 

respeitado o princípio da dignidade da pessoa humana, deve ser precedida de um amplo 

planejamento familiar, vinculado à paternidade responsável. Para a realização deste direito, é 

necessário recorrer a médicos especialistas na área, a bancos de material genético e a clínicas 

de reprodução medicamente assistida. O tema apresenta nuances que despertam importantes 

discussões. Inúmeros aspectos devem ser analisados, dada a relevância do assunto, como a 

natureza da relação médica havida entre as partes, isto é, se tem cunho contratual ou 

extracontratual; se é contrato de prestação de serviços ou se é um contrato sui generis; se a 

obrigação assumida pelo médico e pela clínica é de meio ou de resultado; e ainda, se o 

vínculo está subordinado às normas consumeiristas; sem se olvidar da controversa questão da 

responsabilidade civil: se objetiva ou subjetiva. O estudo de referidas questões se mostra 

necessário, na medida em que se discute a dignidade da pessoa humana no ambiente familiar 

e a necessidade de reparação a danos causados nestas circunstâncias. 

PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL; REPRODUÇÃO HUMANA 

ASSISTIDA; PLANEJAMENTO FAMILIAR; CONTRATOS; DIREITOS DA 

PERSONALIDADE. 

 

ABSTRACT 
The search for human attended reproduction by those who have some kind of infertility, 

respecting the principle of human being dignity, must be preceded by a ample family 

planning, linked on the responsible fatherhood. For the realization of this right, it is necessary 

to resort to medical experts in the field, the banks of genetic material and clinical assisted 

reproduction. The issue has details that evoke important discussions. Several aspects should 

be analyzed, given the relevance of the topic and the nature of the doctor that took place 

between the parties, that is, if nature has contractual or extracontractual; if the contract is for 

services or is a sui generis contract; if the obligation assumed by the doctor and the clinic is 

half or of result; and, if the contractual bond is subject to the rules consumer; without 

forgetting the controversial issue of liability: if objective or subjective. The study of these 

issues appears necessary, in the measure where if the human dignity in the family and the 

need of repairing the damages in these circumstances. 

KEYWORDS: CIVIL LIABILITY; ATTENDED HUMAN REPRODUCTION; FAMILY 

PLANNING; CONTRACTS; PERSONAL RIGHTS. 

 

 

INTRODUÇÃO                                                
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O presente estudo tem o propósito de analisar a responsabilidade civil de clínicas e bancos de 

sêmen na hipótese de reprodução humana assistida. 

A busca por técnicas de reprodução humana assistida deve ser precedida de um efetivo 

planejamento familiar. Os direitos da personalidade abarcam a questão, na medida em que 

vinculam-se ao princípio da dignidade da pessoa humana, com destaque ao exercício da 

paternidade responsável. 

Serão discutidas as características das relações havidas entre médicos e pacientes, mormente 

nas situações que envolvam a fertilização assistida. 

Apresentar-se-ão controvérsias, sendo abordadas as discussões mais significativas, sendo 

debatida a natureza da relação entre médico e paciente como contratual ou extracontratual; se 

contrato de prestação de serviços ou de natureza sui generis, cuja obrigação assumida pelo 

profissional médico será de meio ou de resultado; e ainda, se a relação está sujeita ao 

regramento contido no Código de Defesa do Consumidor. 

Pretende-se cotejar as obrigações assumidas pelos médicos, como profissionais liberais, e as 

obrigações das clínicas de reprodução humana assistida, bem como dos bancos de material 

genético. 

Por fim, objetiva-se demonstrar algumas situações que podem ensejar a responsabilidade 

civil, tanto dos médicos que executam os procedimentos, quanto dos bancos de material 

genético e das clínicas de reprodução humana assistida, altercando-se a problemática da 

natureza da responsabilização, como contratual ou extracontratual, objetiva ou subjetiva, além 

de outras questões relevantes para melhor compreensão do tema. 

Na pesquisa levada a efeito foram estudados artigos científicos e livros jurídicos, de modo que 

a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. O método utilizado no 

desenvolvimento da pesquisa foi o teórico.  Para o delineamento das conclusões finais 

empregou-se o método dedutivo. 

  

  

1 PLANEJAMENTO FAMILIAR E REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA, NO 

CONTEXTO DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. 

  

O ser humano possui, de modo geral, um desejo inato de perpetuar sua espécie. Ocorre, 

porém, que muitas vezes se vê incapaz de reproduzir, seja por esterilidade masculina ou 

infertilidade feminina. 

Nesse contexto, surge a reprodução humana assistida para solucionar o problema de 

esterilidade, tornando viável o sonho de ter filhos, ou seja, os “casais inférteis têm nas 
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modernas técnicas de Reprodução Assistida uma esperança contra a angústia naturalmente 

vivenciada por aqueles que são atingidos pela esterilidade.”[1] 

  

Sob a designação de Reprodução Assistida, entendem-se os procedimentos que auxiliam os 

casais inférteis a terem a possibilidade real de gerarem seus próprios filhos. Esses 

procedimentos têm lugar a partir de comprovada impossibilidade biológica ou física dos 

casais para procriarem pelo sistema de união sexual, devido a existência de anomalias e após 

esgotarem-se os tratamentos terapêuticos.[2] 

  

Considerando-se as técnicas de reprodução humana assistida, que visam solucionar os 

problemas relativos à infertilidade, é necessário analisar, segundo Dallari, os direitos da 

personalidade frente aos avanços da ciência, mormente porque estabelecem a defesa do ser 

humano.[3] 

Os direitos da personalidade reconhecem os valores inerentes à pessoa humana, 

imprescindíveis ao desenvolvimento de suas potencialidades físicas, psíquicas e morais, tais 

como a vida, a saúde física e psíquica, dentre outros. 

De acordo com Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade são aqueles “reconhecidos 

à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no 

ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a 

higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos”[4],  vinculados de 

forma indissociável ao reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, como 

qualidade necessária ao incremento das potencialidades físicas, psíquicas e morais de todo ser 

humano. 

  

A partir do desenvolvimento da teoria da personalidade, abriu-se um novo campo para a 

expansão dos direitos personalíssimos da pessoa humana, entre tais direitos, está a liberdade e 

a dignidade humana. A dignidade humana está garantida pela Constituição Federal e há de 

considerar a incidência da Constituição no Direito Civil.[5] 

  

Segundo Leda Maria Pinho, a personalidade é um valor[6] e como tal “refere-se ao que de 

mais íntimo o indivíduo possa ter, e isto é vulnerável durante toda a existência”[7], sendo 

certo que “os direitos da personalidade são limites impostos contra o poder público e contra os 

particulares na proteção da pessoa humana, garantindo o seu desenvolvimento e sua própria 

existência”[8]. 

No âmbito do Código Civil, é possível observar que 
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[...] a tutela da pessoa natural é construída com base em três preceitos fundamentais 

constantes no Texto Maior: a proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); a 

solidariedade social, inclusive visando a erradicação da pobreza (art. 3º, I e II); e a igualdade 

em sentido amplo ou isonomia.[9] 

  

Nesse contexto, os direitos da personalidade conciliam os interesses do indivíduo aos 

interesses da família e da sociedade, fundado na regra básica da convivência, permitindo, de 

um lado, que a pessoa desenvolva plenamente todas as suas aptidões, contribuindo para o 

progresso da sociedade, e por outro, a comodidade para o alcance de seus objetivos 

particulares.[10] A propósito, 

  

[...] talvez seja a família o lugar onde com mais expressividade se revelem os sentimentos de 

solidariedade e cooperação entre os indivíduos. É ela o abrigo seguro contra a angústia 

existencial do ser humano, contra os sentimentos de insegurança e de desamparo que o 

fustigam. Com efeito, a cooperação familiar é vital para o desenvolvimento integral da pessoa 

desde a concepção até os últimos instantes de vida, seja no plano individual, seja no coletivo, 

seja sob o aspecto espiritual, seja, enfim, sob o material.[11] 

  

Não se pode olvidar que a Constituição Federal ampliou o conceito de família, reconhecendo 

como entidade familiar “a união estável entre um homem e uma mulher e a família constituída 

de um dos pais com seus filhos, além da família oriunda do matrimônio”[12], tendo 

consagrado o direito ao planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa 

humana e da paternidade responsável. 

Ademais, os “debates acerca dos avanços científicos têm posto ao centro as reflexões 

dirigidas à justificação e aos riscos das técnicas de reprodução assistida e sua compatibilidade 

com a dignidade da pessoa humana.”[13] 

Nesse diapasão, o planejamento familiar se apresenta como uma maneira eficaz de perpetuar a 

família, possibilitando o uso de métodos contraceptivos ou conceptivos, e o acesso a serviços 

de saúde adequados. 

O parágrafo 7º do art. 226 da Constituição Federal[14] apresenta o princípio da paternidade 

responsável, estimulando o planejamento familiar, uma vez que o nascimento de filhos 

demanda recursos de natureza física, social e econômica, o que importa na necessária 

consciência do casal em relação aos deveres oriundos desse processo de escolha. 

A paternidade responsável, como princípio, é igualmente prevista nos artigos 3º e 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda, no inciso IV do art. 1.566 do Código Civil, 

podendo ser conceituada como “a obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, 

afetiva, intelectual e material aos filhos.”[15] 

Os pais, além de prover o sustento dos filhos, devem socializar e educar as crianças com 

responsabilidade e companheirismo na manutenção e distribuição dos recursos alimentares e 
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educacionais das crianças. Deste modo, a paternidade responsável acaba por fortalecer as 

relações, estimulando e construindo relações baseadas no respeito, no afeto e na solidariedade. 

O art. 1.634 do Código Civil dispõe sobre o poder familiar, que inevitavelmente “ainda 

conserva uma carga de supremacia e comando que não se coaduna com o seu verdadeiro 

sentido, já que os pais têm, com relação aos filhos, não só poder, mas um complexo e 

relevante conjunto de deveres relativos a guarda, sustento e educação.”[16] 

O poder familiar envolve direitos e deveres na relação entre pais e filhos, como os deveres de 

assistência, auxílio e respeito mútuo. 

  

É absolutamente irresponsável a geração do filho sem que sejam analisadas e ponderadas as 

conseqüências advindas do seu nascimento e, o seu ingresso na ordem jurídica e social. 

Ademais, o próprio Estado impõe dever Constitucional à família no sentido de proceder com 

os cuidados necessários na manutenção e educação do novo ser humano, igualmente, 

responsabiliza criminalmente os pais pelos maus tratos (art. 136 CP), abandono material (art. 

244 CP) e abandono intelectual (art. 247 CP) dos filhos que estejam sob o seu poder familiar. 

Dessa forma, sob esse prisma o planejamento familiar assume uma posição importante e 

valiosa, na medida em que conscientiza os pais de seus deveres e obrigações diante do novo 

ser humano gerado.[17] 

  

O homem e a mulher possuem a liberdade de escolher se terão filhos, quantos pretendem ter e 

a diferença de idade entre as crianças. O planejamento familiar contribui para a saúde da 

mulher e da criança e mais, possibilita ao casal, também, uma análise criteriosa para posterior 

opção pelo tipo de educação que será dado aos filhos e quais as condições de vida que lhes 

serão proporcionadas. 

A propósito, planejamento familiar é 

  

O exercício do direito da mulher ou do casal à informação, à assistência especializada e ao 

acesso a todos os recursos que lhes permitam a opção livre e consciente por ter ou não ter 

filhos, pelo espaçamento e número de gestações e pelo método anticoncepcional mais 

adequado aos seus desejos e condições orgânicas, sem coação de qualquer origem.[18] 

  

A Resolução Normativa nº 192 de 27/05/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

define o planejamento familiar como “um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal”. [19] Deste modo observa-se que os direitos de reprodução humana “se 

ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir 

livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de 

ter a informação e os meios de assim o fazer.”[20] 
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A liberdade de escolha, proporcionada pelo planejamento familiar, garante o livre exercício 

de um direito constitucional, consubstanciado no planejamento do núcleo familiar de forma 

consciente e responsável, sendo que “o propósito do legislador é que a paternidade seja 

exercida de forma responsável, porque apenas assim todos os princípios fundamentais, como 

a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a filiação serão respeitados.”[21] 

  

O ato de planejar a família, bem como, o de escolher o filho é um ato de caráter racional que 

envolve reflexão acerca de fatores de ordem social e econômica. Por sua vez, trata-se 

igualmente de uma adesão espontânea da pessoa a outra pessoa, cujos sentimentos de afeição 

e amor se solidificam na medida do transcurso do tempo. Somente a escolha fundada na 

dignidade e na responsabilidade poderá justificar esse magno momento proclamado pelo 

legislador. O Estado consciente dessa realidade inseriu esse processo de escolha dentro de 

uma esfera de valores, vedando interferências de qualquer natureza – pública ou privada – que 

pudessem macular o referido processo decisório dos consortes. Esse é o momento de 

recolhimento pessoal do casal ou o ponto culminante da conjugalidade – a da incorporação 

nela de um novo ser humano, capaz de justificar um dos mais importantes objetivos do 

casamento consistente na procriação.[22] 

  

Denota-se, assim, o grau de responsabilidade dos pais no momento em que optam pela vinda 

de um filho, uma vez que o dever de formar o cidadão num ambiente familiar é tarefa de 

ambos os genitores, o que requer dedicação e comprometimento, de modo que a educação e 

os cuidados com a prole devem ser realizados conjuntamente. A família, como reduto de afeto 

e de promoção da pessoa humana, “assume espaço importante para a realização dos direitos 

fundamentais infanto-juvenis.”[23] 

Um efetivo planejamento familiar é absolutamente necessário, notadamente quando o casal 

possui problemas de infertilidade, devendo-se observar a saúde da mãe, que terá condições de 

realizar previamente os exames necessários para verificar sua aptidão para o estágio 

gestacional, e da criança, que terá uma concepção planejada, livre de qualquer ato 

irresponsável que possa vir a causar traumas futuros para todas as pessoas envolvidas. 

A Lei nº. 9.263/1996, que regulamenta o planejamento familiar a qualquer cidadão 

independentemente do estado civil, resultou no fato de que o planejamento familiar 

estimulado pelo governo “é dotado de natureza promocional, não coercitiva, e orientado por 

ações preventivas e educativas e por garantia de acesso igualitário a informações, meios, 

métodos e técnicas disponíveis para a regulação da fecundidade”.[24] O art. 9º da referida lei 

dispõe expressamente que “para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão 

oferecidos todos os métodos e técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e 

que não coloquem em risco a vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”.[25] 

O parágrafo 2º do art. 1.565 do Código Civil também dispõe sobre o planejamento familiar, 

ao definir a responsabilidade dos pais pelos encargos da família, inclusive quanto aos filhos. 

Sendo o planejamento familiar livre decisão do casal, conforme dispõe a Constituição 

Federal, tendo como alicerce a informação e o direito de acesso aos métodos de concepção, a 

liberdade de decidir dos pais é a base do planejamento dos filhos.[26] 
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Por outro lado, a decisão sobre como, quando e quantos filhos se quer ter, deve ser tomada 

pelos indivíduos em comum acordo com seus parceiros, pois “o planejamento familiar, 

quando associado à paternidade responsável, beneficia as crianças, na medida em que os pais 

proporcionem a devida assistência moral, afetiva, intelectual e material.”[27] 

Hodiernamente, observa-se que os “avanços tecnológicos que atingiram a medicina no campo 

da reprodução humana propiciaram aos casais inférteis a possibilidade técnica de alcançar a 

procriação”[28], e deste modo, qualquer cidadão pode recorrer às técnicas de reprodução 

humana assistida “para concretizar o projeto de parentalidade, desde que o faça de forma 

responsável, garantindo os direitos fundamentais dos menores.”[29] 

Os casais, muitas vezes, sofrem de diversos graus de infertilidade, pelas mais variadas causas, 

e, para dar andamento ao planejamento familiar, recorrem às técnicas de reprodução humana 

assistida, que são o “conjunto de técnicas que favorecem a fecundação humana, a partir da 

manipulação de gametas e embriões, objetivando principalmente combater a infertilidade e 

propiciando o nascimento de uma nova vida humana”[30]. 

Ainda que muitos defendam a tese de que casais inférteis deveriam recorrer à adoção, é 

inegável que para alguns casais que sofrem de infertilidade, seja masculina ou feminina, a 

adoção não satisfaz o sonho de gerar um filho que tenha o material genético, no mínimo, de 

um deles. 

Neste diapasão, importa esclarecer que estão disponíveis no mercado, dentre outras, técnicas 

de inseminação artificial que visam auxiliar na resolução dos problemas da infertilidade, além 

de facilitar o processo de procriação, conforme preceitua o art. 1º, Seção I, da Resolução n. 

1.358/92 do Conselho Federal de Medicina. 

  

a) inseminação artificial, de fertilização in vitro e outras que envolvam apenas o material 

fecundante do casal – de cônjuges ou de companheiros; b) inseminação artificial, de 

fertilização in vitro e outras que envolvam o material fecundante de apenas um dos cônjuges 

ou companheiros, contando com a doação de sêmen (ou espermatozóide) de terceiro; c) 

transferência de embriões de terceiros, não contando com qualquer contribuição dos cônjuges 

ou companheiros no que toca ao material genético da futura criança; d) maternidade de 

substituição, que envolve a gravidez por outra mulher que não aquela desejosa por ter um 

filho.[31] 

  

Deste modo, constata-se que as técnicas de reprodução humana assistida possuem as 

prerrogativas de ser realizadas de forma homóloga ou heteróloga. 

  

Na primeira, o pai será aquele que doou o espermatozóide para fecundar o óvulo de sua 

esposa ou companheira. Já na segunda, a origem do material genético é estranha aos que 

requerem seu emprego, podendo ou não ter sido consentida em um casamento ou em uma 

união estável.[32] 
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Na hipótese de inseminação artificial, o óvulo utilizado poderá ser o da mulher que irá gestar 

a criança, ou, caso isso não seja possível, será obtido por meio de doação. Da mesma forma, 

quanto ao espermatozóide que irá fecundar o óvulo, este poderá ser o do pai que realizou o 

planejamento familiar, ou, na condição de infertilidade, o casal poderá valer-se de bancos de 

sêmen. 

Nestas situações, deve-se analisar os contratos firmados com as clínicas que realizam os 

procedimentos concernentes à reprodução humana assistida e dos bancos de sêmen, na 

medida em que figuram ativamente na viabilidade do projeto parental. 

  

  

2 DOS CONTRATOS INERENTES À REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

  

Os contratos de reprodução humana assistida produzem vários efeitos jurídicos, sobretudo 

com relação à problemática surgida diante da responsabilidade civil dos bancos de sêmen e 

das clínicas de reprodução humana medicamente assistida. 

Nesse contexto, é relevante identificar-se a natureza jurídica da relação havida entre os 

interessados na gestação, autores do projeto parental, e aquele que se dispõe a viabilizar o 

procedimento, valendo-se da utilização de técnicas para fecundação assistida. 

Orlando Gomes leciona que contrato é "negócio jurídico bilateral, ou plurilateral que sujeita 

as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que regularam"[33], ou 

seja, é toda convenção havida entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, ou entre elas, 

ou terceiros, na qual se estabelece uma relação jurídica. 

  

Desde que estejam presentes os pressupostos de validade, isto é, agente capaz, objeto lícito e 

forma prescrita ou não-defesa por lei, e se observem os princípios gerais dos contratos que são 

a autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, a obrigatoriedade, boa-fé, entre outros, 

pode-se concluir que a natureza jurídica da relação em enfoque é totalmente contratual.[34] 

  

No que concerne à relação médico e paciente, observa-se que o vínculo estabelecido para a 

realização de técnicas de reprodução humana assistida entre o médico e os autores do projeto 

parental, não difere do contrato entre médico e paciente em geral, e nesta hipótese, configura-

se um autêntico contrato, celebrado nas relações médicas com os clientes.[35] 

O vínculo estabelecido entre médico e paciente, conforme apregoa Eduardo de Oliveira Leite, 

reflete uma relação contratual que envolve, por um lado, o paciente (que procura pelos 
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serviços especializados do profissional), e de outro, o médico, profissional que detém o 

conhecimento especializado em determinada área da saúde.[36] 

A natureza jurídica do contrato referente à relação médica com o paciente é amplamente 

discutida na doutrina. O foco das discussões é estabelecer se o contrato médico refere-se a 

uma prestação de serviços, ou se o contrato é sui generis. 

O contrato médico diferencia-se de uma mera prestação de serviços, na medida em que 

prepondera o vínculo de confiança do paciente em relação ao profissional da saúde, sendo 

certo que “o mecanismo pelo qual se estabelece a relação do médico com seu paciente é sui 

generis.”[37] 

Ednara Pontes de Avelar, ao reconhecer o contrato entre médico e paciente de natureza sui 

generis, apresenta as características inerentes a este tipo de relação jurídica: 

  

1)  a  natureza intuitu personae, pois o paciente escolhe o médico baseado na confiança; 2) 

rescindível unilateralmente, decorrência da primeira característica; 3) de trato sucessivo, com 

freqüência, pois envolve o diagnóstico e tratamento da enfermidade; 4) bilateral e oneroso, 

impondo obrigações recíprocas e, via de regra, sem vincula gratuita; 5) de forma livre; 6) de 

consumo.[38] 

  

Nesse diapasão, observa-se que o paciente procura o médico de sua confiança, podendo 

dispensá-lo a qualquer momento, e, enquanto durar o tratamento indicado, há obrigações 

recíprocas entre as partes por tratar-se de uma relação consumeirista. 

A propósito disto, vale salientar a relação havida entre médico e paciente como uma relação 

de consumo, “uma vez que de um lado está a figura do consumidor (paciente) e, do outro, a 

figura do fornecedor (médico), detentor do conhecimento técnico necessário para 

desempenhar sua atividade, prestando um serviço especializado.”[39] 

  

O CDC disciplina a relação entre consumidores e fornecedores, atribuindo-lhes direitos e 

deveres. Tendo em vista que a atividade médica lida com um valor de natureza inestimável, 

que é a saúde e conseqüentemente a vida do ser humano, destacada atenção recai sobre si.[40] 

  

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[41] estabelece a responsabilidade objetiva em 

face de defeitos na prestação do serviço ao consumidor. 

  

Cabe ainda lembrar que a discussão sobre a natureza da relação contratual ou extracontratual 

entre médico e paciente perdeu o seu valor quanto à responsabilidade civil, uma vez que o 

sistema de responsabilização do Código de Defesa do Consumidor é o mesmo para as duas 
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situações, pois fundado na idéia de ressarcimento das vítimas, encontra seu embasamento no 

defeito na prestação do serviço.[42] 

  

A discussão relativa à natureza contratual ou extracontratual da relação havida entre a pessoa 

detentora do planejamento parental e o médico que viabiliza o procedimento tornou-se 

irrelevante em face à incidência das normas consumeiristas, restando analisar se a obrigação é 

de meio ou de resultado. 

A obrigação será de meio, segundo Aguiar Júnior, 

  

[...] quando o profissional assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e 

diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, com os recursos de que 

dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de um 

certo resultado. O médico, normalmente, assume uma obrigação de meios.[43] 

  

Nesta situação, o médico tem a obrigação, conforme esclarece Miranda, de sempre “cuidar do 

enfermo com zelo e diligência utilizando todos os recursos da medicina, é o dever de cuidado 

em que o profissional assume obrigação de meio, já que não tem o dever de curar, não 

podendo ser imprudente, negligente ou agir com imperícia.”[44] 

Admitindo-se a obrigação médica como obrigação de meio, na hipótese de inobservância de 

seus deveres de conduta para com o paciente, responderá “por dano moral e ou patrimonial 

que culposamente acarretar (CDC, Art. 14, § 4°), cabendo-lhe provar que não agiu com culpa. 

(CDC, Art.6°, VIII)”.[45] 

A propósito, Carvalho esclarece no que consistem os deveres de conduta médica, que são “um 

elenco de obrigações a que está sujeito o médico e cujo não-cumprimento pode levá-lo a 

sofrer as conseqüências previstas normativamente. O médico, pois, deve adotar as cautelas 

especiais e necessárias para não causar danos aos seus pacientes.”[46] 

A obrigação de resultado, por sua vez, ocorre quando 

  

[...] o devedor se comprometer a realizar um certo fim, como, por exemplo, transportar uma 

carga de um lugar a outro, ou consertar e pôr em funcionamento uma certa máquina (será de 

garantia se, além disso, ainda afirmar que o maquinário atingirá uma determinada 

produtividade). O médico a assume, por exemplo, quando se compromete a efetuar uma 

transfusão de sangue ou a realizar certa visita.[47] 

  

Isto significa, na esfera médica, que o profissional contratado se compromete a atingir 

efetivamente o fim desejado pelo paciente, de modo que terá descumprido o contrato se não 
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vier a alcançá-lo, exceto se o objetivo não for alcançado por culpa exclusiva ou concorrente 

do próprio paciente. 

  

Sendo a obrigação de resultado, basta ao lesado demonstrar, além da existência do contrato, a 

não-obtenção do resultado prometido, pois isso basta para caracterizar o descumprimento do 

contrato, independentemente das suas razões, cabendo ao devedor provar o caso fortuito ou a 

força maior, quando se exonerará da responsabilidade. Na obrigação de meios, o credor 

(lesado, paciente) deverá provar a conduta ilícita do obrigado, isto é, que o devedor (agente, 

médico) não agiu com atenção, diligência e cuidados adequados na execução do contrato.[48] 

  

Nesta situação, admitindo-se a atividade médica como obrigação de resultado, o paciente deve 

provar a culpa do médico, seja porque agiu com imprudência, negligência ou imperícia e 

causou um dano, seja porque descumpriu sua obrigação de atenção e diligência, 

contratualmente estabelecida, não tendo atingido o resultado esperado. 

  

Desta feita, em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, no caso de reprodução 

assistida, o médico mantém para com o seu paciente uma obrigação de meio, e não, de 

resultado. O que se garante, portanto, é o dispêndio de todas as técnicas científicas hábeis, 

necessárias e possíveis para se atingir o resultado pretendido, sendo que, tal resultado, por sua 

vez, decorrerá naturalmente da atividade meio, sendo possível se dar de maneira diversa 

daquela pretendida por questões mais concernentes à natureza humana do que científica.[49] 

  

Deste modo, observa-se que a adoção de um regime diferenciado de responsabilidade para o 

médico decorre justamente da diferença havida entre as obrigações de meio e as obrigações de 

resultado, de modo que “a responsabilidade civil médica de profissionais liberais é sempre 

subjetiva: com culpa provada, quando assumem obrigações de meio, e com culpa presumida, 

quando assumem obrigações de resultado.”[50] Porém, cabe ressaltar que 

  

Cabe razão à linha doutrinária que entende pela responsabilidade do médico objetivar-se 

quando ele assumir uma obrigação de resultado. Não haveria sentido, diante do Código de 

Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII), essa 

preocupação em distinguir entre obrigação de meio e de resultado para modificar a 

distribuição da carga probatória.[51] 

  

A responsabilidade será objetiva, portanto, para as hipóteses em que o médico assume 

obrigações de resultado; e será subjetiva quando as atividades exercidas pelos médicos em 

técnicas de reprodução humana assistida caracterizarem-se como obrigações de meio. 
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Neste passo, cabe esclarecer o que são os bancos de sêmen e clínicas de reprodução humana 

assistida, para em seguida, analisar suas atividades, se obrigações de meio ou de resultado. 

Os bancos de sêmen são “qualquer pessoa jurídica – pública ou privada – cujo precípuo 

desiderato revela-se no acondicionamento de gametas e embriões humanos tendentes a serem 

utilizados em futuro e eventual procedimento de inseminação artificial.”[52] 

Deste modo, não se pode confundir a figura do banco de sêmen com o médico, profissional 

que realiza os procedimentos relativos à reprodução assistida. 

  

Afigura-se relevante a indicação conceitual dada – de Bancos de Sêmen –, pois, por vezes, a 

responsabilidade civil decorrente de erro médico pode ser a eles atribuída e não aos 

profissionais da saúde que realizaram os procedimentos clínicos de inseminação artificial 

diligente e cautelosamente.[53] 

  

Clínicas de reprodução humana assistida, de forma geral, são consideradas as “clínicas, 

centros ou serviços que aplicam técnicas de RA responsáveis pelo controle de doenças 

infectocontagiosas, coleta, manuseio, conservação, distribuição, transferência e descarte de 

material biológico humano para a paciente de técnicas de RA”[54], conforme estabelece o 

item III da Resolução 1.957/2010[55], do Conselho Federal de Medicina, publicada em 

06/01/2011, que adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. 

No exercício das funções relativas aos bancos de sêmen e às clínicas de reprodução humana 

assistida, é possível observar que 

  

Os pacientes não estão acometidos de uma doença ou de um mal para o qual sejam aplicáveis 

tratamentos terapêuticos ou cirúrgicos para dissipá-los.  Os meios utilizados visam um 

objetivo final: a gravidez, que não pode ser garantida. Portanto, a utilização das técnicas de 

reprodução assistida gera uma obrigação de meio, não de resultado.[56] 

  

A tendência, “a despeito da responsabilidade civil subjetiva dos médicos, a responsabilização 

das clínicas de reprodução humana assistida e dos bancos de material fertilizante dar-se-á de 

forma objetiva”[57], uma vez que a gravidez, ainda que seja considerada como objetivo final, 

depende, para o seu sucesso, das técnicas referentes à reprodução medicamente assistidas, 

utilizadas, no caso, como obrigações de meio. 

Deste modo, em sendo admitida a obrigação de meio, tanto para os bancos de sêmen quanto 

para as clínicas de reprodução humana assistida, é de constatar-se, por via de conseqüência, 

que a responsabilidade civil destes entes deverá ser a objetiva, conforme será analisado no 

próximo tópico. 
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3 DA RESPONSABILIDADE CIVIL NA REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

  

A análise da responsabilidade civil do médico que realiza técnicas de fertilização assistida, 

dos bancos de sêmen e de material genético, e das clínicas de reprodução humana assistida, 

demanda lembrar algumas lições basilares da responsabilidade civil. 

A responsabilidade civil, grosso modo, é a obrigação imposta a quem causa um dano, de 

ressarcir os prejuízos sofridos por outrem, observados os pressupostos da conduta, do dano e 

do respectivo nexo de causalidade, ou seja,  “traduz a obrigação da pessoa física ou jurídica 

ofensora de reparar o dano causado por conduta que viola um dever jurídico pré-existente de 

não lesionar (neminem laedere) implícito ou expresso na lei”.[58] 

Essa responsabilidade pode advir de um contrato, cujo inadimplemento resulte em prejuízo a 

uma das partes, pois “antes de a obrigação de indenizar emergir, existe, entre o inadimplente e 

seu co-contratante, um vínculo jurídico derivado da convenção”[59]. 

  

Haverá responsabilidade contratual quando o dever jurídico violado (inadimplemento ou 

ilícito contratual) estiver previsto no contrato. A norma convencional já define o 

comportamento dos contratantes e o dever específico a cuja observância ficam adstritos. E 

como o contrato estabelece um vínculo jurídico entre os contratantes, costuma-se também 

dizer que na responsabilidade contratual já há uma relação jurídica preexistente entre as partes 

(relação jurídica, e não dever jurídico, preexistente, porque este sempre se faz presente em 

qualquer espécie de responsabilidade). Haverá, por seu turno, responsabilidade 

extracontratual se o dever jurídico violado não estiver previsto no contrato, mas sim na lei ou 

na ordem jurídica.[60] 

  

Por outro lado, o dever de indenizar pode decorrer da responsabilidade extracontratual, que 

baseia-se no desrespeito a normas gerais de conduta e que, via de regra, envolve o elemento 

culpa lato sensu. 

  

A conduta jurídica, que lesa de forma injusta a esfera de interesses alheios, constitui, pois, 

elemento deletério para a organização e o equilíbrio social, suscitando a reação do Direito, por 

meio das garantias, das fórmulas e dos instrumentos previstos no sistema normativo, 

objetivando não apenas reparar integralmente (em toda sua extensão) os efeitos do dano 

causado, mas também recompor a harmonia das complexas e multuárias relações travadas no 

seio da coletividade.[61] 
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Há situações, entretanto, em que mesmo ocorrendo o dano, não se configura o nexo de 

causalidade, por força das excludentes da responsabilidade civil, como a culpa exclusiva da 

vítima, o fato de terceiro, caso fortuito ou força maior, dentre outros, que têm a prerrogativa 

de afastar a responsabilidade do agente. 

No Brasil há uma forte tendência em aplicar-se a responsabilidade objetiva, que independe do 

elemento subjetivo, sendo necessário observar a ocorrência apenas do nexo de causalidade 

entre a conduta e o resultado danoso. Essa espécie de responsabilidade civil é fundamentada 

na teoria do risco, ou seja, decorre do risco da atividade desenvolvida pelo agente causador do 

prejuízo. 

  

A teoria do risco é a da responsabilidade objetiva. Segundo essa teoria, aquele que, através de 

sua atividade, cria um risco de dano para terceiros deve ser obrigado a repará-lo, ainda que 

sua atividade e seu comportamento sejam isentos de culpa. Examina-se a situação, e, se for 

verificada, objetivamente, a relação de causa e efeito entre o comportamento do agente e o 

dano experimentado pela vítima, esta tem o direito de ser indenizada por aquele.[62] 

  

A responsabilidade subjetiva, por sua vez, além do nexo de causalidade entre a conduta e o 

resultado danoso, pressupõe a ocorrência do elemento subjetivo, que é a culpa lato sensu, ou 

seja, a culpa em sentido estrito, configurada em negligência, imprudência e imperícia, e o 

dolo. 

  

A culpa pode empenhar ação ou omissão e revela-se através da imprudência: comportamento 

açodado, precipitado, apressado, exagerado ou excessivo; negligência: quando o agente se 

omite deixa de agir quando deveria fazê-lo e deixa de observar regras subministradas pelo 

bom senso, recomendam cuidado, atenção e zelo; e imperícia: a atuação profissional sem o 

necessário conhecimento técnico ou científico que desqualifica o resultado e conduz ao 

dano.[63] 

  

Deste modo, sempre que alguém causar prejuízo a outrem, agindo dolosamente, ou com 

imprudência, imperícia ou negligência, terá a obrigação de reparar o resultado danoso. Neste 

passo, vale esclarecer que o dano pode ser material ou moral, sendo que o dano material 

abrange os danos emergentes e os lucros cessantes. 

  

Cuidando-se de dano material, incide a regra da restitui integrum do art.944 do Código Civil, 

de modo que a indenização mede-se pela extensão do dano. Tratando-se de dano moral, nas 

hipóteses em que a lei não estabelece os critérios de reparação, impõe-se obediência ao que 

podemos chamar de “binômio do equilíbrio”, de sorte que a compensação pela ofensa 

irrogada não deve ser fonte de enriquecimento para quem recebe, nem causa de ruína para 

quem dá. Mas também não pode ser tão apequenada que não sirva de desestímulo ao ofensor, 
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ou tão insignificante que não compense a insatisfação do ofendido, nem o console e contribua 

para a superação do agravo recebido.[64] 

  

Nesse diapasão, vistos alguns aspectos gerais da responsabilidade civil, cabe analisar a 

responsabilidade civil do médico que realiza técnicas de fertilização assistida, dos bancos de 

sêmen e de material genético, além das clínicas de reprodução humana assistida. Isto porque 

  

Algumas circunstâncias peculiares ao campo da reprodução assistida devem ser observadas 

com cautela quanto à responsabilização do médico, pois, envolvem circunstâncias especiais 

que podem repercutir na esfera civil, gerando pedidos de indenização por danos causados. 

Frisando sempre a obrigatoriedade de se verificar o nexo de causalidade.[65] 

  

Conforme analisado alhures, o médico que realiza fertilização assistida possui obrigação de 

realizar com afinco os seus deveres de conduta. Na hipótese de causar algum dano a seus 

pacientes, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos materiais e morais que resultarem de 

sua conduta danosa. 

  

Ademais, se da atividade médica resultar um dano pelo qual a vítima não possa exercer o seu 

ofício ou profissão, ou tenha sua capacidade laborativa diminuída, a indenização incluirá, 

além das despesas com tratamento e lucros cessantes até o fim da convalescença, pensão 

correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou ou da depreciação que ele 

sofreu (ar t. 950 do CC).[66] 

  

Cada situação que resultar em dano deverá ser analisada de forma particular e pormenorizada, 

para aferir-se o prejuízo e as respectivas indenizações, observada a natureza da prestação 

médica, como uma obrigação de meio ou de resultado. Algumas situações hipotéticas podem 

auxiliar num melhor entendimento do assunto, como por exemplo: 

  

a de obrigação referente ao depósito, descarte, cessão sem autorização e perda de material 

genético. A obrigação nesse caso é de resultado. (...) cessão de material genético congelado ou 

de embriões criopreservados para a viúva, após morte de doador; ou para a mulher, após 

separação do casal sem que haja estipulação prévia do de cujus. (...) médico que infringe o 

dever de sigilo excetuando-se casos em que haveria a verificação de um interesse superior 

determinada por autoridade judiciária, notadamente nos casos de filiação e paternidade. O 

médico poderá ser responsabilizado quando em desapreço a tutela constitucional da 

intimidade divulga o nome dos pacientes, bem como o diagnóstico e os resultados obtidos no 

tratamento. (...) a transferência de número excessivo de embriões para o útero da paciente, 

resultando em dano à saúde da gestante.[67] 
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Consideradas as particularidades de cada situação que resultou em dano a pacientes, poderá 

ser definida a respectiva responsabilidade civil. 

  

A classificação da responsabilidade médica é casuística, o que na prática da inseminação 

artificial é facilmente verificável, como se analisará, pois ora sua obrigação é contratual de 

resultado no sentido de ter o médico o dever de preservar a incolumidade do paciente, na 

hipótese da mulher receptora, ora é contratual de meio, no que tange à utilização de todas as 

técnicas científicas para que seja a mulher fecundada e, ainda, pode ser tida como 

extracontratual, no que se refere ao ser humano, nascituro ou nascido de inseminação 

artificial.[68] 

  

Na hipótese de obrigação de resultado, quando houver dano ao paciente, os prejuízos deverão 

ser ressarcidos, pois 

  

A paciente busca satisfazer uma necessidade sua e encontra no médico responsável pela 

inseminação, desde que este aceite proceder à inseminação, a promessa de realização daquela 

vontade. Do contrário, ilógico seria o médico, após realizar todos os exames necessários para 

saber se a paciente é capaz de ser submetida a uma inseminação artificial, em sendo negativos 

tais exames, assim mesmo submetê-la ao procedimento. Em tais casos, o médico especialista 

há de ser capaz de prever um resultado certo e determinado. Do contrário, deve eximir-se de 

realizar a inseminação. Os danos indenizáveis são aqueles mencionados: o patrimonial e o 

moral.[69] 

  

Além de se observar a obrigação do médico, como de meio ou de resultado, é imprescindível 

analisar, no caso concreto, se o profissional cumpriu com os seus deveres de conduta médica. 

  

Quando da avaliação do dano produzido por um ato médico, deve ficar claro, entre outros, se 

o profissional agiu com a cautela devida e, portanto, descaracterizada de precipitação, 

inoportunismo ou insensatez. Essa visão é também empregada em caso de erro médico nas 

técnicas utilizadas para reprodução medicamente assistida, como reprodução homóloga, 

heteróloga, fivit, etc., ou mesmo na prática de fecundação artificial sem anuência do 

participante, conforme o Código de Ética Médica, em seus arts. 56 a 71, os quais tratam da 

relação com paciente e familiares.[70] 
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Caso ocorra o evento morte de paciente “o artigo 948, inciso II do Código Civil determina que 

seja paga uma prestação de alimentos às pessoas a quem o falecido devia, tomando-se em 

conta a duração provável da vida da vítima.”[71] 

  

Assim, o paciente deve ser integralmente ressarcido pelos danos que vier a suportar, sem, 

todavia, na medida do possível, levar o médico a uma situação na qual venha a ser privado da 

sua própria dignidade.  Para ser fixado o montante devido, o julgador deve, como 

mencionado, pautar-se na dignidade da pessoa humana, podendo ser auxiliado por alguns 

critérios, como a incapacidade permanente para o trabalho.[72] 

  

Tomás Lima de Carvalho indica o cuidado necessário quanto ao assunto, advertindo contra o 

perigo da indústria da indenização. 

  

Assim, é que, muito embora não exista Lei específica que trate sobre os métodos de 

reprodução assistida, as disposições genéricas do Código Civil Brasileiro e do Código de 

Defesa do Consumidor devem ser aplicadas visando coibir não só as práticas de condutas 

irregulares e ilícitas dos prestadores de serviço, mas também, evitar o enriquecimento sem 

causa dos pacientes que, muitas vezes frustrados pelo insucesso da gestação, vêem no Poder 

Judiciário uma alternativa hábil à minimizar o seu “dano”.[73] 

  

Há situações, porém, que o dano não é causado diretamente pelo médico, profissional 

habilitado a realizar as técnicas de reprodução humana assistida, uma vez que, além dessa 

responsabilidade médica por fato próprio, existe aquela decorrente de fato de terceiro, pois os 

médicos costumam atuar como empregados ou como prepostos de hospitais ou de clínicas de 

reprodução humana assistida, e, “na falta de norma específica, os Bancos de Sêmen devem ser 

regidos pelos princípios e regras atinentes a responsabilidade por fato de terceiro e às casas de 

saúde ou hospitais.”[74] 

  

Assim, no que concerne à responsabilidade civil dos Centros de Reprodução, por certo é 

aplicável o Código de Defesa do Consumidor, por se enquadrarem as partes exatamente nos 

conceitos de fornecedor e consumidor, ditados pelos arts. 2º e 3º da Lei 8.080/90, aplicando-

se, pois, a tais entidades, a responsabilidade objetiva (prescinde de comprovação da culpa), 

nos termos do art. 14 da referida legislação.[75] 

  

  

Nesse diapasão, convém ressaltar o entendimento de Ludmilla Elyseu Rocha: 

11842



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

Sobre a responsabilidade do banco de sêmen, local de coleta, depósito, congelamento, e, em 

relação ao óvulo fecundado, ou não, deverão ser aplicados as regras e os princípios referentes 

à responsabilidade por fato de terceiro aos responsáveis sejam eles hospitais, clínicas, casas de 

saúde ou laboratórios pelo fato óbvio de ser essa modalidade, que também é denominada 

reflexa ou indireta, aquela na qual se enquadrará o profissional responsável no cumprimento 

da obrigação. Responsabilizar-se-á o imputado pelo fato praticado por pessoa ligada a ele, 

relativamente aos atos ilícitos praticados pelos seus empregados e prepostos conforme art.932, 

III C.C.[76] 

  

Não se pode olvidar, porém, que o art. 34 do Código de Defesa do Consumidor determina a 

responsabilidade solidária entre as clínicas e os seus prepostos. 

  

O exercício da medicina se desenvolve pela prática do ato médico pessoalmente pelo 

facultativo, bem como pelo intermédio de auxiliares. Quando o dano causado ao paciente ou a 

terceiro resultar da conduta de um auxiliar, o médico fica solidariamente responsável pelo seu 

ressarcimento.[77] 

  

A responsabilidade civil será solidária entre o médico e seus auxiliares, como será também 

entre os médicos e os bancos de sêmen e as clínicas que realizam os procedimentos 

concernentes à reprodução humana assistida. 

  

Como se percebe, as responsabilidades civis dos médicos realizadores do procedimento de 

inseminação artificial e dos Bancos de Sêmen nem sempre irão se confundir. Contudo, é 

difícil imaginar situação em que o apenas o Banco de Sêmen responderá civilmente.[78] 

  

Em que pese a responsabilidade solidária entre o médico e seus auxiliares, nos termos do art. 

934 do Código Civil, “aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que 

houver pago daquele por quem pagou”[79], o que poderá ser realizado por meio da 

correspondente ação regressiva. 

  

Essa responsabilidade, conforme visto, em regra, é objetiva, com base no artigo 14 do Código 

de Defesa do Consumidor.  Dessa forma, as clínicas de reprodução humana assistida e os 

bancos de depósito de material fertilizante assumem, perante os beneficiários das técnicas de 

procriação assistida, bem como dos doadores, uma obrigação de resultado.[80] 
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Nesse contexto, em se tratando de obrigação de resultado, será aplicada a responsabilidade 

objetiva às clínicas e aos bancos de material genético. 

No que concerne às cláusulas de não indenizar, assaz incluídas em contratos médicos, o inciso 

I do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor é taxativo ao prever a nulidade de referidas 

cláusulas de renúncia ou de disposição de direitos. 

  

Dessa forma, a responsabilidade civil do médico não pode ser elidida por uma cláusula de 

não-indenizar, que é nula de pleno direito.  Pelas mesmas razões, também não é possível nas 

relações médico-paciente a estipulação de cláusula limitativa do dever de reparação: o 

paciente tem direito de ser integralmente ressarcido pelos prejuízos sofridos.[81] 

  

  

Importante destacar o entendimento de Ednara Pontes de Avelar, que faz uma interessante 

síntese do tema relativo à responsabilidade objetiva e à subjetiva: 

  

Não se pode deslembrar que nos casos em que os procedimentos de procriação artificial são 

realizados por um médico, a partir de um contrato intuitu personae, a sua responsabilidade 

será subjetiva (art. 14, § 4° do CDC), enquanto que a responsabilidade do laboratório e dos 

bancos de depósito que participem do procedimento continuará tendo natureza objetiva, salvo 

nas situações em que o médico imponha ao paciente os serviços de determinado banco de 

depósito de material fertilizante ou de certo laboratório, caso em que responderá 

solidariamente (art. 932, III do CC) e de forma objetiva (art. 933 do CC) pelos danos 

ocorridos.[82] 

  

  

Denota-se, deste modo, a necessária aplicação tanto do Código de Defesa do Consumidor 

quanto do Código Civil, nas situações em que as técnicas de reprodução humana assistida 

resultem danos aos pacientes. 

  

Isto porque o contrato privado de inseminação artificial tem natureza de prestação de serviços 

e, em homenagem à coerência do sistema, tanto normas do Código Civil quanto dispositivos 

do Código de Defesa do Consumidor devem complementar-se para determinar qual será o 

regime jurídico utilizável. 
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Maria Helena Diniz faz um alerta e sugere cautela em face às novas possibilidades que o 

desenvolvimento da ciência apresenta. 

  

A ciência é poderosa auxiliar para que a vida humana seja cada vez mais digna de ser vivida. 

Deveras, não se pode negar a ciência, que, com base em dados naturais, melhora a vida do 

homem na descoberta de remédios, nos transplantes de órgãos, na extirpação de tumores, nas 

cirurgias cardiovasculares etc., mas, quanto à criação de vida em laboratório, é preciso muita 

cautela, por estar em jogo a dignidade do homem; por haver coisificação do ser humano; por 

atingir o embrião psicologicamente, trazendo traumas, reações de ordem psíquica e por 

possibilitar a degeneração da espécie humana, ante a possibilidade, no futuro, de relações 

incestuosas com o doador do material genético ou com sua prole etc... Logo, nem tudo que é 

cientificamente possível é moral e juridicamente admissível. Por isso, será preciso que o 

Poder Legislativo aja com prudência objetiva, ponderação e bom senso, editando normas 

regulamentadoras das técnicas conceptivas, rejeitando tudo que for contrário à natureza das 

coisas e dos homens, aos valores sociais e aos da personalidade.[83] 

  

Por fim, vale frisar que o médico terá a responsabilidade civil subjetiva quando contratado em 

caráter intuitu personae, ao passo que os bancos de material genético e as clínicas de 

reprodução humana assistida possuem responsabilidade objetiva. Entretanto, se o médico 

determinar ao paciente, o uso de determinado banco de material genético ou de uma clínica de 

reprodução humana específica, a responsabilidade será, então, objetiva e solidária. 

  

  

CONCLUSÃO 

  

A reprodução humana assistida é um direito assegurado a quem não consegue realizar o sonho 

de ter filhos pelo método convencional, amparado pelos direitos da personalidade em 

consonância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para a busca de técnicas de fertilização medicamente assistida, é necessário que haja um 

prévio planejamento familiar que, aliado à paternidade responsável, possibilitará a viabilidade 

do projeto parental com lucidez e responsabilidade. 

As diferentes técnicas de reprodução humana assistida demandam uma relação jurídica entre 

o médico especialista e o paciente infértil. Neste contexto, os bancos de material genético e as 

clínicas onde são realizadas referidas técnicas, possuem um tratamento legal diferenciado 

daquele atribuído aos médicos. 

Não se pode negar a índole contratual da relação havida entre o médico e o paciente, cuja 

natureza é, segundo a doutrina majoritária, sui generis. 
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Quanto à obrigação do médico, persiste a discussão se é de meios ou de resultado. Porém, no 

que tange às clínicas e aos bancos de material genético, predomina a corrente que entende 

tratar-se de obrigação de meios. De qualquer modo, a análise de cada situação, observadas as 

peculiaridades do caso concreto, poderá solucionar a questão de forma mais equitativa. 

De outra esteira, resta inegável a aplicação das regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor nas relações jurídicas ocorridas por força de reprodução humana assistida. 

No que tange à responsabilidade civil dos médicos que realizam técnicas de reprodução 

humana assistida, será objetiva quando a obrigação assumida for de meios e, por outro lado, 

será subjetiva, quando tratar-se de obrigação de resultado. 

Quanto aos bancos de sêmen, que são responsáveis pela coleta e acondicionamento de 

gametas e embriões humanos para futuro e eventual procedimento de inseminação artificial, 

tratando-se de contratos consumeiristas, cujas obrigações são consideradas de meio, a 

responsabilidade civil será objetiva, pelo risco da atividade. Do mesmo modo quanto às 

clínicas de reprodução humana assistida, que respondem objetivamente por danos causados 

aos seus pacientes. 

Há responsabilidade solidária entre o médico e seus auxiliares, e também ocorre solidariedade 

na hipótese de o médico determinar qual o banco de material genético ou a clínica que o 

paciente deverá freqüentar. Na hipótese de ser provada a culpa de funcionário ou preposto, 

cabe a respectiva ação de regresso. 

Por fim, inobstante a escassez de legislação no tocante ao assunto, frente aos grandes avanços 

nas pesquisas científicas, não se pode olvidar da recente Resolução Normativa 1.957/2010, do 

Conselho Federal de Medicina, publicada em janeiro do corrente ano, que dentre outros 

temas, adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. 
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DIREITO À LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL SOB O OLHAR DO 
GARANTISMO DE FERRAJOLI 

 

              Maria Goretti dal Bosco1

                   
 

RESUMO: O presente estudo aborda a discussão da existência do direito à liberdade de 

orientação sexual no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, como direito implícito, e o 

processo para sua positivação, tendo como base os estudos realizados da teoria do Garantismo 

Jurídico, de Luigi Ferrajoli, e da teoria dos direitos fundamentais, de Robert Alexy. O 

trabalho avalia os direitos fundamentais na concepção de ambas as teorias, o direito 

fundamental de liberdade, seu conceito, conteúdo e formas, na tentativa de encontrar nele o 

direito à liberdade de orientação sexual, passando pela jurisprudência do Supremo Tribunal 

Federal, que reconheceu recentemente a união estável homoafetiva, e pelos artigos principais 

do Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado pela Comissão Especial da 

Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. 

PALAVRAS CHAVE: Garantismo Jurídico; Direitos fundamentais; Uniões homoafetivas; 
Liberdade de orientação sexual. 

 

RIASSUNTO: Questo documento affronta la discussione del’existenza del diritto ala libertà 
di orientamento sessuale nel sistema legale brasiliano, come diritto implícito, e anche il 
processo per la positivizzacione di quello diritto sulla base degli studi dela teoria del 
Garantismo Giurídico di Luigi Ferrajoli, e la teoria dei diritti fondamentali di Robert Alexy. 
Si valuta anche i diritti fondamentali nella progettazione dientrambe le teorie, il diritto 
fondamentale alla libertà, il suo concetto, contenuti e forme, dove si intenta trovare il diritto 
alla libertà di orientamento sessuale, atraverso la giurisprudenza della Corte Costituzionale, 
que ha riconosciuto l’unione affetiva omosessuale permanente fra persone di stesso sesso. 
Anche si affronta gli articoli principali del progetto dello Statuto per la Diversità Sessuale, 
preparato dalla Comissione Speciale del Conssiglio Federale degli Avvocatti del Brasile. 

 

PAROLE CHIAVE: Garantismo Giurídico; Diritti fondamentali; Unioni affetivi 
omosessuale; Libertà di orientamento sessuale. 

 

                                                           
1 Professora dos cursos de graduação e pós graduação da Faculdade de Direito e Relações Internacionais da 
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). http://lattes.cnpq.br/1935675385406842 
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INTRODUÇÃO 

 

“A lei não proíbe senão as ações nocivas à 
sociedade. Tudo que não é vedado pela lei não pode ser 
obstado e ninguém pode ser constrangido a fazer o que ela 
não ordene.”2 

 

  

A decisão do Supremo Tribunal Federal, em maio de 2011, de reconhecer a união 

estável de pessoas do mesmo sexo, a chamada união homoafetiva,3 acelerou a discussão sobre 

uma pauta de direitos das pessoas de orientação homossexual, contemplando, entre outros, um 

direito à liberdade de orientação sexual, como forma de assegurar a igualdade a uma parcela 

hoje bastante significativa da sociedade, constatação que pode ser feita pela infinidade de 

ações protocoladas no Judiciário em busca de soluções das mais variadas, desde o 

reconhecimento de uma união afetiva e patrimonial, até a adoção de crianças. 

 A carga de moralidade que cerca a discussão do direito à liberdade de orientação 

sexual dificulta o aperfeiçoamento da tese e a construção do direito do ponto de vista formal, 

antes de tudo. A influência da religião é, igualmente, importante na trajetória de construção 

desse direito, uma das razões importantes para que, até então, o Congresso Nacional não tenha 

votado a regularização dos direitos das parcerias homoafetivas.  

Importante observar que a crescente busca no Judiciário de decisões que reconheçam 

direitos aos relacionamentos homoafetivos parece denotar, também, um inicio de 

consolidação da consciência de um segmento de indivíduos de que seus direitos não estão 

contemplados no ordenamento jurídico e, por isso, são difíceis e, muitas vezes, impossíveis de 

ser concretizados.  

 Neste trabalho, cujo embasamento é da teoria garantista, de Luigi Ferrajoli, e de uma 

abordagem da teoria dos direitos fundamentais, de Robert Alexy, pretende-se avaliar a 

existência do direito à liberdade de orientação sexual, de forma implícita no Direito brasileiro, 

e também a possibilidade de sua positivação na Constituição Federal, a partir da separação 

entre direito e moral, estabelecida por Ferrajoli. 

                                                           
2 Art. 5o. da  Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. 
3 A palavra “homoafetivo” é a junção da palavra homo, que dá a ideia de “semelhante”, e a palavra affectu, do 
latim, que se traduz por “afeiçoado”. Foi usada, pela primeira vez, pela desembargadora do TJ/RS, Maria 
Berenice Dias, na obra União homossexual: o preconceito e a justiça. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2001. A palavra será usada neste trabalho para identificar as relações e pessoas de orientação homossexual. 
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 Para atingir esses objetivos aborda-se a teoria dos direitos fundamentais de Ferrajoli e 

de Alexy, para compreender a localização e conceituar do direito de liberdade, verificando o 

suas formas e seu conteúdo, de modo a desvendar a existência, ali, de um direito à liberdade 

de orientação sexual.  

Avalia-se, ainda, as espécies de famílias reconhecidas pelo ordenamento brasileira, a 

partir da Constituição Federal, em seu art. 226, e no Código Civil, assim como a decisão do 

Supremo Tribunal Federal que reconheceu a união estável homoafetiva, e a possibilidade de 

que, como consequência, tais uniões possam ser convertidas em casamento. Finalmente, se 

perpassa pelos artigos principais do recém-criado Anteprojeto do Estatuto da Diversidade 

Sexual, por parte da Comissão Especial da Diversidade Sexual, do Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), documento que significa uma tentativa concreta de 

regulamentar o direito à liberdade de orientação sexual e de gênero. 

 

I. DIREITOS FUNDAMENTAIS NA VISÃO GARANTISTA DE FERRAJOLI 

 

As ampliações e transformações dos direitos fundamentais do homem, no desenrolar 

histórico da luta pelo seu reconhecimento, dificultam a atribuição de um conceito sintético e 

preciso. Aumenta essa dificuldade a circunstância de se utilizarem várias expressões para 

designá-los, tais como: “direitos naturais, direitos humanos, direitos do homem, direitos 

individuais, direitos públicos subjetivos, liberdades fundamentais, liberdades públicas, e 

direitos fundamentais do homem”.4 Os direitos fundamentais da pessoa são direitos válidos 

para todos e em todos os povos. Esses direitos advêm da própria natureza humana, possuindo 

caráter indivisível, interdependente e universal, tendo como objetivo proteger e garantir os 

direitos dos seus titulares no âmbito mundial.5 

A primeira fase da história dos direitos fundamentais do homem nasceu da filosofia 

jusnaturalista, para justificar a existência de direitos pertencentes ao homem, enquanto tal, 

independente de Estado, e partia da hipótese de um estado de natureza, onde os direitos do 

                                                           
4 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional Positivo. 27. ed. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 179. 
5 FIGUEIREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 32. 
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homem são poucos e essenciais, compreendendo o direito à vida e à sobrevivência, bem como 

o direito à propriedade e o direito à liberdade.6 

O Garantismo Jurídico, desenvolvido por Luigi Ferrajoli, tem o Estado de Direito 

como um aparato político jurídico limitado pelo Direito, superando o processo que impõe uma 

subordinação dos direitos individuais e coletivos ao sucesso de planos econômicos. Tendo 

como pressuposto a centralidade da pessoa, o Garantismo funciona como sistema de garantias 

que perpassa a Constituição e se apresenta como mecanismo de limitação dos poderes da 

Administração Pública. Desta forma, os poderes, sejam públicos ou privados, ficam 

funcionalizados aos direitos fundamentais.7 Para o autor, existe a possibilidade de 

reinterpretar o contrato social, a partir da consideração de um esquema de justificação do 

Estado enquanto instrumento de tutela dos direitos fundamentais. Dessa forma, é lícito 

reconhecer o contratualismo como a primeira doutrina embrionária da democracia, [...não 

apenas da democracia política ou formal (...) mas, também, e sobretudo, da democracia 

substancial, aquela em que é possível fundar sobre a garantia de seus direitos”.8 

Luigi Ferrajoli redefine os direitos fundamentais, em contraposição a todas as outras 

situações jurídicas, como aqueles cuja garantia é necessária a satisfazer o valor das pessoas e 

a realizar-lhes a igualdade. Diferentemente dos direitos patrimoniais, os direitos fundamentais 

não são negociáveis e dizem respeito a “todos” em igual medida, como condições de 

identidade de cada pessoa e/ou como cidadão. 

A aplicabilidade dos direitos fundamentais assume a finalidade de reforçar a 

normatividade desses direitos, de modo a colocar em evidência a natureza de direitos 

constitucionais e a força normativa autônoma, que os autoriza a irradiarem efeitos frente à 

carência de lei concretizadora.9 

No conceito de Ferrajoli, direitos fundamentais são os [...direitos dos quais todos são 

titulares enquanto pessoas naturais, ou enquanto cidadãos, ou, quando se trate de direitos 

potestativos, enquanto capazes de agir, ou enquanto cidadãos capazes de agir”.10 São direitos 

subjetivos, ou, interesses juridicamente protegidos em forma de expectativas positivas ou 

                                                           
6 BOBBIO, Norberto. A Era dos Direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992, p. 73. 
7 FERRAJOLI, Luigi. O Estado Constitucional de Direito hoje: o modelo e a sua discrepância com a realidade. 
Revista do Ministério Público. N. 61, 1996, p. 10-11. 
8 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. Madrid: Trotta, 1995, p. 883. Tradução livre do espanhol.  
9 FIGUEREDO, Mariana Filchtiner. Direito Fundamental à Saúde: parâmetros para sua eficácia e efetividade. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2007. p. 70. 
10FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris: teoria del diritto e della democracia, v. I, p.734 , tradução livre do italiano. 
Por “capacidade de agir” pode-se compreender, conforme a interpretação das construções feitas por Ferrajoli, a 
capacidade de fato da pessoa natural. 
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negativas, e que são devidos somente às pessoas naturais, e não às pessoas artificiais. São 

direitos subjetivos previstos nas normas jurídicas. Daí porque não podem existir direitos 

chamados “naturais”, segundo Ferrajoli, dado que, em estado natural, não se pode falar de 

expectativas e, muito menos, de direitos fundamentais.11 

Considerando a crise dos dias atuais e, na tentativa de estabelecer novos vínculos 

capacitadores de um sistema de proteção aos direitos fundamentais, a teoria garantista propõe: 

[... um modelo de ordenamento dotado de meios de invalidação de cada exercício de poder em 

contraste com normas superiores postas para tutela de direitos fundamentais”.12  

A teoria garantista vislumbra, na estrutura nomodinâmica do direito moderno, a 

obrigatória distinção entre os direitos e suas garantias, em virtude do princípio da legalidade 

como norma de reconhecimento das normas positivamente existentes.13 Também é a mesma 

estrutura que obriga a admitir que os direitos existem se, e só se, estão normativamente 

estabelecidos, da mesma forma como as garantias constituídas pelas obrigações e as 

proibições correspondentes existem se, e só se, também elas se encontram normativamente 

estabelecidas,14 sendo válido o raciocínio tanto para os direitos de liberdade, chamados 

negativos, quanto para os direitos sociais, chamados positivos.  

As garantias, segundo Ferrajoli,15 são de duas espécies: garantias primárias e 

secundárias. As primárias, ou de primeiro grau, previstas em normas primárias, implicam a 

obrigação de prestações ou a proibição de lesões dispostas como garantias de um direito 

subjetivo; as garantias secundárias, contempladas em normas secundárias, significam a 

obrigação de anular ou de condenar um ato inválido ou da responsabilidade por um ato ilícito. 

Assim, as garantias primárias representam garantias dos próprios direitos, enquanto que as 

secundárias, dizem respeito à anulabilidade e responsabilidade por desrespeito às garantias 

primárias.  

Os direitos fundamentais, ao mesmo tempo em que indicam obrigações positivas aos 

entes estatais no âmbito social, limitam negativamente a atuação do Estado, privilegiando a 

liberdade dos indivíduos. Esses direitos fundamentais representam o substrato da democracia 

material, uma vez que seriam válidos em qualquer filosofia política ou jurídica, vinculando os 
                                                           
11 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, op. cit., p.727, tradução livre do italiano. 
12  FERRAJOLI, Luigi. Direito e Razão. 3.ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 811.  
13 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: La ley del más débil. 2. ed. Traducción de: Perfecto Andrés Ibáñez 
e Andrea Greppi. Madrid: Editorial Trotta, 2001, p. 63. 
14 FERRAJOLI, Luigi. Derechos y garantías: la ley del más débil. Op. cit., p. 63. 
15 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris: teoria del diritto e della democracia, v. I, p. 668-69, tradução livre do 
italiano. 
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poderes.16 Como afirma Ferrajoli, os direitos fundamentais não supõem normas, mas são as 

mesmas normas.17 

1.1. Direito e moral no garantismo jurídico 

Para compreender o direito à liberdade de orientação sexual segundo uma visão 

garantista é necessário estabelecer a distinção feita por Ferrajoli18 entre Direito e Moral 

enquanto diferentes sistemas normativos. O autor afirma que o primeiro requisito da 

democracia liberal, em conexão com o papel do direito como instrumento de garantia, é a 

imunidade das pessoas diante da possibilidade de constrições ou prescrições de natureza 

ideológica ou religiosa, ao lado da separação entre o público e o privado, afirmada com o 

nascimento do Estado moderno e com a simultânea laicização e secularização do direito. 

 Assim, na separação dessas duas esferas, configurada no pensamento liberal pela 

separação entre direito e moral, ou, entre Estado e religião, se baseia a tutela da liberdade de 

consciência e de pensamento. E isso, afirma o autor, permanece ainda hoje como uma 

proposta a ser repisada sempre – contra as intolerâncias e invasões das religiões e também de 

quaisquer tipos de dogmatismo ético ou politico – [... nas mais gerais relações entre Estado e 

Igreja, entre o direito e as diferentes éticas e culturas, a garantia das liberdades fundamentais e 

do pluralismo político, religioso, moral e cultural”.19 

 A tese da separação entre direito e moral é, para o autor, [...um corolário do 

positivismo jurídico, ou seja, da afirmação do princípio da legalidade qual norma de 

reconhecimento do direito vigente”.20 Neste sentido, o autor recorda que a tese expressa duas 

autonomias recíprocas: uma, do direito em relação à moral, compreendida aqui no seu sentido 

lato, e outra, da moral em relação ao direito enquanto esferas – uma pública e outra privada – 

distintas e separadas.  

Desse modo, [...o direito não é e não pode ser derivado da moral, isto é, considerado 

“justo”, ou de acordo com uma moral do ser humano, ou cultura”, mas é, exatamente, a 

“predeterminação convencional confiada ao legislador, a garantia da certeza e, portanto, da 

igualdade diante da lei, da liberdade contra o arbítrio moral (ou ideológico), e da sujeição à lei 

                                                           
16 ROSA, Alexandre Morais da. Garantismo Jurídico e Controle de Constitucionalidade Material. Rio de 
Janeiro: Lúmen Juris, 2005. p. 13. 
17 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, Op. cit., p. 729, tradução livre do italiano. 
18 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. II, op. cit.,  p. 309, tradução livre do italiano. 
19 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. II, op. cit., p. 309, tradução livre do italiano. 
20 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. II, op. cit., p. 309, tradução livre do italiano. 
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dos poderes públicos”.21 A moral, ao contrário, diz o autor, assim como as diversas 

ideologias, religiões e culturas, não se baseia no direito, ou seja, suas normas heterônomas, se 

fundam, ao inverso, sobre a autonomia da consciência individual e sobre seu valor como um 

fim em si mesmo.  

A separação entre direito e moral é, ainda, para Ferrajoli, num sentido axiológico, uma 

consequência do liberalismo político, e, de sua outra face, o utilitarismo jurídico, segundo o 

qual, o direito e o Estado não encarnam valores morais e nem têm a tarefa de afirmar, 

sustentar ou reforçar determinada moral, cultura ou religião, nem de tipo laico nem de tipo 

civil. Ambos, Estado e direito, não devem imiscuir-se na vida moral dos cidadãos, defendendo 

ou impedindo estilos de vida, credos ideológicos ou religiosos, opções políticas ou culturais. 

Sua tarefa é a de tutelar as pessoas garantindo a vida, a dignidade, a liberdade, a sobrevivência 

e a igualdade. Assim, a laicidade do direito e do Estado surge da neutralidade moral, 

ideológica e cultural, da mesma forma como a exclusão de apoio legal ou heterônomo implica 

a autenticidade da ética laica.22  

A laicidade do Estado e a ética laica, ensina Ferrajoli, devem ser entendidas como a 

recíproca autonomia entre direito e moral, entre instituições jurídicas e ideologia política. Isto 

importa a rejeição meta-ética e meta-política de duas contrapostas confusões, ambas de 

característica autoritária e tendência totalitária: de um lado, a fundação moralista do direito 

representada pela reivindicação jusnaturalista de imposição jurídica de determinada moral, 

religião ou ideologia como fonte exclusiva do direito “justo”; de outro, a da fundação jurídica 

da moral expressada pela reivindicação da corrente oposta, a de natureza ético-estatal, que 

tem na apriorística valorização ética do direito e do Estado as fontes e expressões exclusivas e 

exaustivas da “verdadeira” ou da “única” moral. 

1.2. Direito à liberdade enquanto direito fundamental  

Ferrajoli classifica os direitos fundamentais em direitos da pessoa e do cidadão, e 

direitos primários e secundários. O próprio autor considera a segunda divisão mais 

importante, porque se funda sobre o caráter de “direitos-poderes”. Os direitos primários, ou 

substanciais, são possíveis a todas as pessoas naturais e a todos os cidadãos – entendida aqui a 

cidadania como o pertencimento à ordem jurídica de determinado Estado – independente da 

capacidade de agir, como o direito à vida e à integridade pessoal, os direitos de liberdade e os 

                                                           
21 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. II, op. cit., p. 309, tradução livre do italiano. 
22 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. II, op. cit., p. 309-310, tradução livre do italiano. 
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direitos sociais. Os direitos secundários, ou instrumentais, são direitos potestativos, possíveis 

àqueles que dispõem de autodeterminação instrumental, a autonomia privada ou politica de 

seus titulares, ou seja, todas as pessoas ou cidadãos dotados de capacidade de agir, como os 

direitos políticos, os direitos de contratar, de agir pessoalmente em juízo, entre outros.23 

A liberdade, portanto, segundo o autor, é um direito fundamental de natureza 

primária, conferido a todas as pessoas naturais ou cidadãos capazes de agir. Os direitos 

primários são também considerados por Ferrajoli enquanto humanos e públicos, outra 

distinção que o autor faz entre direitos humanos, civis, públicos e políticos. Assim, direitos 

humanos são aqueles cujos titulares são todas as pessoas naturais, e os públicos, os cujos 

detentores são todos os cidadãos no âmbito interno de seus Estados. Logo, a liberdade deve 

ser considerada também como um direito humano.24 

1.2.1. Conceito e conteúdo do direito à liberdade  

O direito de liberdade, desde a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 

1789, art. 4º.,25 é concebido como a possibilidade que cada pessoa tem de realizar tudo o que 

não prejudique ao outro, sendo obrigatório que as restrições a esse direito estejam 

determinadas apenas por lei. Robert Alexy26 fala de um direito geral de liberdade, presente na 

Constituição alemã, e interpretado pelo Tribunal Constitucional Federal há alguns anos de 

modo extensivo, a ponto de ter considerado o direito ao livre desenvolvimento da 

personalidade, previsto no art. 2º., parágrafo 1º. da Constituição, como um direito à liberdade 

geral de ação. A concepção ampla do direito geral de liberdade, adotada pelo Tribunal traduz 

a ideia de que aquele direito pode, muito mais do que proteger ações, ser estendido à proteção 

de situações e posições jurídicas do titular de direitos fundamentais. Significa que o direito 

não protege somente o “fazer”, mas também, o “ser” fático e jurídico, o que o torna [...um 

direito exaustivo à liberdade geral contra intervenções”.27 

Na doutrina brasileira, José Afonso da Silva define o direito à liberdade como [...um 

poder de atuação do homem em busca de sua realização pessoal, de sua felicidade, ou, ainda, 

                                                           
23 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, op. cit., p.734 , tradução livre do italiano. 
24 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, op. cit., p. 739, tradução livre do italiano. 
25 O texto do art. 4º. da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão é o seguinte: “A liberdade consiste em 
poder fazer tudo que não prejudique o próximo. Assim, o exercício dos direitos naturais de cada homem não tem 
por limites senão aqueles que asseguram aos outros membros da sociedade o gozo dos mesmos direitos. Estes 
limites apenas podem ser determinados pela lei.” 
26 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Tradução da 5. ed. alemã, por Virgílio Afonso da  Silva. 
São Paulo: Malheiros, 2008, p. 341-342. 
27 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 343-344. 
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a possibilidade de coordenação consciente dos meios necessários à realização da felicidade 

pessoal”.28 Na concepção de Bonavides,29 entretanto, a liberdade compreende um conjunto de 

direitos civis e políticos que ele classifica como de primeira geração, os quais [...têm por 

titular o indivíduo, são oponíveis ao Estado, traduzem-se como faculdades ou atributos da 

pessoa e ostentam uma subjetividade que é seu traço mais característico”. Em verdade, 

segundo o autor, são direitos de resistência ou de oposição diante do Estado. 

Alexy30 discute a possibilidade de que um direito geral de liberdade pudesse ser vazio 

de conteúdo e de substância, argumento utilizado por parte da doutrina alemã31 que ele desfaz 

afirmando que esse direito tem muito mais vantagens do que desvantagens, a partir da 

aplicação da chamada “lei do sopesamento”, ou seja, [...o aumento do grau de afetação de um 

princípio exige um correspondente aumento no grau de importância na satisfação do princípio 

colidente”. Além disso, na concepção do Tribunal Constitucional Federal, [...quanto mais a 

intervenção legal afetar expressões elementares da liberdade de ação humana, tanto mais 

cuidadosamente devem ser sopesadas as razoes utilizadas como fundamentação contra a 

pretensão básica de liberdade dos cidadãos”.32 

José Afonso da Silva33 afirma que a História é prova de que o conteúdo da liberdade é 

ampliado conforme a evolução da humanidade e se fortalece e se estende de acordo com o 

alargamento da atividade do homem. Por isso mesmo, diz o autor, “liberdade é conquista 

constante”. Como elementos da liberdade, relaciona o poder de atuação, que não deixa de ser 

resistência à opressão, e não é voltado contra, mas, [... “em busca” de alguma coisa, que é a 

felicidade pessoal, que é subjetiva e circunstancial, pondo a liberdade, pelo seu fim, em 

harmonia com a consciência de cada um ...”]. 

Ferrajoli refere-se a um conjunto de direitos chamado de “direitos de liberdade”.34 E 

ainda faz distinção entre direitos de liberdade e direitos de autonomia, e entre liberdade 

negativa (liberty from) e liberdade positiva (liberty of). Os direitos de autonomia, pertencentes 

à categoria dos direitos civis, e, portanto, secundários, são os que compreendem a aquisição e 

disposição dos bens de propriedade e todos os direitos civis conexos à autonomia negocial, 
                                                           
28 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo.16. ed. rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
1999, p. 236. 
29 BONAVIDES, Paulo. Curso de direito constitucional. 12. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2002, p. 
517. O autor fala da segunda e terceira gerações de direitos como sendo, respectivamente, os direitos da 
igualdade e da fraternidade. 
30 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 349. 
31 Por todos, GRABITZ, Eberhard. Freiheit und Vefassungsrecht, apud  ALEXY, Robert, op. cit., p. 346. 
32 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 349. 
33

 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Op. cit., p. 236. 
34

 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, op. cit., p. 157-158, 752-753, tradução livre do italiano 
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enquanto os direitos de liberdade, pertencentes ao grupo dos direitos primários, abarcam os de 

expressão, de reunião, de associação e a liberdade pessoal.  

A liberdade negativa é o que o autor chama de “liberdade passiva”, ou, a proibição 

de lesões ou restrições por parte de quem quer que seja que limitem a liberdade dos titulares. 

A liberdade positiva compreende um direito e uma faculdade, chamada de “liberdade ativa”, a 

qual não corresponde a nenhuma expectativa, positiva ou negativa em relação a outros 

sujeitos. A primeira é considerada [... a “liberdade-imunidade”, qual “não impedimento”, ou, 

“não constrição”, assegurada pela proibição a outros de violá-la. É o que Montesquieu definiu 

como ‘direito de fazer tudo o que as leis permitem’”. A segunda, chamada de [...“liberdade-

faculdade”, qual “autodeterminação” ou “autonomia”, assegurada pela ausência de obrigações 

ou proibições vinculadas ao seu exercício, definida por Rousseau como ‘obediência à lei que é 

prescrita’ ao titular da liberdade”.35  

1.2.2. Formas de liberdade e a liberdade de orientação sexual  

 José Afonso da Silva36 ensina que ao direito positivo interessa cuidar apenas da 

liberdade objetiva, ou seja, da liberdade de fazer, de atuar, sentido no qual se pode inserir o 

termo “liberdades”, no plural, que seriam formas da liberdade, no direito constitucional 

positivo. O autor divide em cinco grandes grupos de liberdades consagradas na Constituição 

brasileira: liberdade da pessoa física; liberdade de pensamento; de expressão coletiva; de ação 

profissional; e liberdade de conteúdo econômico e social.37 

 No âmbito da liberdade da pessoa física, segundo o autor, se compreendem as 

liberdades de locomoção e de circulação; no âmbito da liberdade de pensamento estão 

inseridas as liberdades de opinião, religião, informação, artística, comunicação e 

conhecimento; no campo da liberdade de ação profissional o autor insere a livre escolha e 

exercício de trabalho, ofício e profissão; e dentro da liberdade de conteúdo econômico e social 

se compreendem a liberdade econômica, de livre iniciativa, de comercio, de autonomia 

contratual, de ensino e liberdade de trabalho. 

                                                           
35 FERRAJOLI, Luigi. Principia Iuris, v. I, op. cit., p. 158, tradução livre do italiano. 
36 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. Op. cit., p. 237-238. 
37 Não faz parte dos objetivos deste trabalho a discussão pormenorizada das formas de liberdade. A abordagem 
aqui atende à necessidade de localizar no âmbito dessa classificação, ainda que de forma implícita, a liberdade de 
orientação sexual. 
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 Na prática do Tribunal Constitucional Federal alemão, o direito geral à liberdade é 

associado ao conceito de dignidade humana, o que, segundo Alexy,38 de forma alguma torna 

aquele direito ilimitado. Trata-se, segundo o autor, [...da liberdade de um individuo referido e 

vinculado a uma comunidade”, o que não descaracteriza também a conexão entre dignidade e 

liberdade negativa. O Tribunal tem consolidada a ideia de que cabe ao indivíduo conformar-se 

com as restrições impostas pelo legislador à sua liberdade de ação, dado que estas tem como 

objetivo [...manter e fomentar a convivência social dentro dos limites daquilo que é 

razoavelmente exigível diante das circunstâncias e desde que a independência da pessoa seja 

preservada”. 

 Em princípio, parece adequado que um direito pertencente à esfera íntima do 

indivíduo pudesse estar inserido numa das formas do direito geral de liberdade, como faz José 

Afonso da Silva. A construção dos cinco grupos de formas de liberdade, feita pelo autor, 

entretanto, parece não oferecer facilmente a possibilidade de uma inclusão do direito à 

liberdade de orientação sexual em nenhuma das classificações. Isto porque entre os cinco 

grupos elencados, não parece não haver qualquer identificação com direitos de intimidade. 

Nem mesmo junto ao grupo dos direitos de liberdade de pensamento parece estar confortável 

a inclusão do direito de orientação sexual.  

 Logo, o direito de liberdade de orientação sexual, embora não previsto de forma 

expressa na Constituição brasileira, parece estar enquadrado entre os chamados por Alexy39 de 

“direitos de liberdade implícitos”, ou seja, direitos mais específicos que o geral, e qualificados 

pela passagem por uma configuração e uma concretização jurisprudenciais. Seu fundamento 

está em normas de direito judicial, as quais se produzem com base na norma jurídica geral da 

liberdade. Esta construção se dá de acordo com a teoria das três esferas de proteção ao direito 

geral de liberdade, desenvolvida pelo autor, com diferentes graus de intensidade decrescente: 

a esfera mais interior, correspondente à esfera íntima inviolável do indivíduo; a esfera privada 

ampliada, na qual se insere o âmbito privado, mas, que está fora da primeira, mais interior; e a 

esfera social, dentro da qual está incluído tudo o que não puder ser inserido ao menos dentro 

da esfera privada ampliada.40  

 Assim, ainda que não expressamente previsto na CF brasileira, pode-se compreender a 

presença implícita do direito à livre orientação sexual no âmbito dos direitos fundamentais 

                                                           
38

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 357. 
39

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 369. 
40

 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Op. cit., p. 360-361. 
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individuais da pessoa, inserido no art. 5º. caput, como uma das formas do direito à liberdade. 

Isso é possível porque a possibilidade de escolha de orientação diversa da heterossexual já foi 

apreciada pelo Supremo Tribunal Federal, através do julgamento da Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) n. 4277 e a Arguição de descumprimento de Preceito 

Fundamental (ADPF) n. 132, que reconheceu a união estável para pessoas do mesmo sexo, 

(Item II, adiante). 

 Ainda que de forma implícita, como se vê, o direito à liberdade de orientação sexual já 

pode ser considerado existente no ordenamento brasileiro, com base na teoria alemã dos 

direitos de liberdade implícitos. A positivação de tal direito na Constituição brasileira, 

entretanto, parece possível de ser concretizada a partir da orientação garantista, inserindo-se, 

no inciso X do art. 5º. da Carta, o direito à liberdade inviolável de orientação sexual e 

identidade de gênero.41 

1.3. Liberdade de orientação sexual sob a ótica do garantismo jurídico 

 A existência de um direito à liberdade de orientação sexual, não positivado no 

ordenamento brasileiro, pode ser aferida a partir da teoria de Ferrajoli justamente em função 

de uma das características mais importantes da construção garantista: a laicidade do direito.   

Se, como afirma Ferrajoli, o direito é laico, é possível aferir que um direito existe a partir de 

sua previsão no texto legal, independente de conotações morais, religiosas ou culturais.  

Portanto, basta a previsão do direito no ordenamento jurídico, para promover a igualdade 

formal entre as pessoas, as quais, do ponto de vista do ordenamento jurídico, são iguais. 

Assim, se pessoas que se orientam sexualmente por preferência heterossexual são protegidas 

pelo ordenamento, é natural e óbvio que também aquelas cuja orientação sexual ande por 

caminhos diferentes, ou seja, siga preferência por outros de igual sexo, tenham seu direito de 

opção abarcado pelo texto legal.  

Assim, não pode ser a moral ou a religião a orientar o comportamento do legislador ou 

do juiz, para a elaboração da lei ou da sentença, mas sim, o texto constitucional, o qual não 

comporta discriminações, seja de ordem sexual ou de qualquer outra natureza, conforme 

prevê o art. 3º., inciso IV. Ali está previsto que o bem de todos, sem preconceitos, é um dos 

objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Some-se a isso, a previsão da 

                                                           
41 O texto do inciso X do art. 5º. da Constituição é o seguinte: “São invioláveis  a intimidade, a vida privada, a 
honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua 
violação”.  
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igualdade jurídica no art. 5º. caput, o qual contempla ainda  a inviolabilidade ao direito à 

liberdade e igualdade, entre outros.  

O direito à liberdade de orientação sexual é, portanto, de acordo com a visão 

garantista, um direito de liberdade negativa, cujo exercício não pode ser obstado por nenhum 

indivíduo, e nem mesmo pelo Estado.  

 

II. LIBERDADE DE ORIENTAÇÃO SEXUAL NA JURISPRUDÊNCIA RECENTE 

DO STF E NO ESTATUTO DA DIVERSIDADE  

2.1. As novas famílias e a liberdade de orientação sexual  

 A Constituição de 1988, ao tratar do capítulo da Família, a partir do art. 226, sinalizou 

com uma pequena abertura para a contemplação de famílias diferenciadas daquela que as 

Constituições anteriores consolidaram como sendo a derivada do casamento civil, prevendo a 

proteção à família formada pela união estável entre homem e mulher, junto com o dever do 

Estado de facilitar a sua conversão em casamento. Contemplou, ainda, como entidade 

familiar, a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. A partir dessa 

previsão, começaram a chegar aos Tribunais de Justiça as mais diversas entidades familiares, 

formadas além desses limites: entre avós e netos, tios e sobrinhos, aquelas chamadas 

anaparentais, formadas por pessoas sem qualquer vínculo biológico, e também as formadas 

por pessoas do mesmo sexo. 

2.2. União estável heteroafetiva  

A previsão da união estável na CF 88 para pessoas de sexos diferentes acabou 

regulamentada por duas leis nos anos 1990: a lei n. 8.971/94 e 9.278/96, ambas consideradas 

pela maioria da doutrina como insuficientes para regulamentação da matéria à época. 

Finalmente, em 2002, o novo Código Civil dedicou um título inteiro do livro do Direito de 

Família, e em apenas cinco artigos regulamentou a matéria, deixando de fora a união 

homoafetiva, ainda que os tribunais já reconhecessem há alguns anos direitos pessoais e 

patrimoniais de companheiros do mesmo sexo, inclusive de sucessão.42 

                                                           
42 O Superior Tribunal de Justiça decidiu em vários casos pela concessão de direitos aos parceiros homoafetivos, 
no âmbito dos direitos patrimoniais, previdenciários e sucessórios, com tratamento similar ao da união estável 
heteroafetiva. Veja-se: REsp. 1026981/RJ. Rel. Min. Nancy Andrighi. 3ª. T., J. 04.02.2010; REsp. 1244395/RJ. 
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2.3. União estável homoafetiva 

A possibilidade de aceitação no âmbito da sociedade de casais ou famílias de pessoas 

do mesmo sexo ainda é encarada com uma espécie de “pavor fóbico”, baseado [...em 

preconceitos e resistências fantasmáticas de uma suposta homossexualização da sociedade”.43 

Entretanto, é cada vez maior o número de pessoas que compreendem que a vedação ao 

casamento e à constituição de família entre os homossexuais é uma espécie grave de 

discriminação. Mais do que isso, heterossexuais e homossexuais estariam em condições de 

igualdade em relação ao casamento enquanto contrato público [... que atribui consequências 

legais a um vínculo emocional, financeiro e psicológico entre adultos, não necessariamente 

comprometidos com a reprodução biológica”.44 

No âmbito da legalidade formal desse direito, sua construção tem enfrentado 

obstáculos de natureza moral e religiosa, tanto no âmbito do reconhecimento pelo Estado 

quanto pela sociedade. Na Câmara dos Deputados, quase a metade dos membros (280) 

ostentam confissão religiosa evangélica ou católica e isso exerce expressiva influência sobre 

seu comportamento nas discussões e votações da Casa.45 Coube ao Judiciário, portanto, a 

tarefa de contemplar esses novos direitos, preenchendo o vácuo deixado pelo legislador 

infraconstitucional. O Supremo Tribunal Federal (STF), numa Ação Direta de 

Inconstitucionalidade (ADI) e numa Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 

(ADPF),46 reconheceu a união estável para pessoas do mesmo sexo. 

 O ministro Ayres Brito, relator das duas ações, invocou a vedação contida no art. 3º. 

Inciso IV, da CF, de quaisquer discriminações em virtude de sexo, raça e cor e argumentou 

que ninguém poderia ser diminuído ou discriminado em função de sua preferência sexual. A 

maioria dos demais ministros acompanhou o entendimento de Brito, para dar interpretação 

conforme a Constituição ao art. 1.72347 do Código Civil, excluindo qualquer significado 

                                                                                                                                                                                     
Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª. T., J. 26.04.2011;  REsp. 633713/RS. Rel. Min. Vasco Della Giustina. 
3ª. T., J. 16.12.2010. 
43 MELLO, Luiz. Novas famílias: conjugalidade homossexual no Brasil contemporâneo. Rio de Janeiro: 
Garamond, 2005, coleção Sexualidade, gênero e sociedade, p. 44. 
44 SULLIVAN, Andrew, apud  MELLO, Luiz. Novas famílias, op. cit., p. 46. 
45 CASTILHO, Araripe. Convocação de Palocci vira decisão pessoal para bancada religiosa. Folha de São Paulo 

on line. 26.05.2011. Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/poder/921443-convocacao-de-palocci-vira-
decisao-pessoal-para-bancada-religiosa.shtml, acesso: 28.09.2011. 
46 STF. Sessão de 05.05.2011. A ADI de n. 4.277 foi proposta no STF pela Procuradoria Geral da República, e a 
ADPF n. 132 foi ajuizada pelo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. 
47 O art. 1.723 do Código Civil tem a seguinte redação: “É reconhecida como entidade familiar a união estável 
entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o 
objetivo de constituir família”. 
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capaz de impedir o reconhecimento de uniões de pessoas do mesmo sexo como entidades 

familiares. 

2.4. O casamento entre iguais: princípio de consolidação da liberdade de orientação 

sexual 

A decisão do Supremo Tribunal Federal, de dar interpretação conforme a Constituição 

ao art. 1.273 do Código Civil, abre caminho para a efetivação do casamento homoafetivo. A 

interpretação sistemática do título III do Livro do Direito de Família leva a crer que também 

os companheiros do mesmo sexo têm agora o direito de casar-se entre si, uma vez que o 

art.1.276 faculta a conversão da união estável em casamento, mediante pedido dos 

companheiros ao Judiciário e assento no Registro Civil. 

 Essa constatação reforça ainda mais a necessidade de que a Constituição contemple 

expressamente o direito à liberdade de orientação sexual, e, com isso, abra a possibilidade de 

ser regulamentada a criminalização das condutas homofóbicas, tal como outros tipos de 

discriminações, como a existente por motivo de raça.  

A decisão do STF tem ainda maior significância quando se recorda, entre outros 

episódios, da recente rejeição no Congresso, por influência da bancada religiosa, do chamado 

“kit anti-homofobia”, um conjunto de materiais didático-pedagógicos do programa Escola 

sem homofobia, do Governo Federal, elaborado pelo Ministério da Educação para ser 

distribuído nas escolas e destinado aos professores para dar-lhes subsídios na abordagem de 

temas relacionados à homossexualidade com alunos do ensino médio.48 

2.5. O direito à liberdade de orientação sexual no Anteprojeto do Estatuto da 

Diversidade Sexual.  

 O Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual, elaborado e aprovado em audiência 

pública pela Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB), presidido pela desembargadora aposentada do TJ-RS, Maria 

Berenice Dias, tem como primeiro objetivo promover a inclusão de todas as pessoas, 

combater a discriminação e a intolerância em razão da orientação sexual ou da identidade de 

gênero e criminalizar a homofobia, “de modo a garantir a efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos individuais, coletivos e difusos” (art. 1º). No art. 3º., o 

                                                           
48 GUIMARÃES, Larissa; BERGAMIN JUNIOR, Giba. Bancada quer novo projeto sobre homofobia. Folha de 

São Paulo, Cotidiano, 03.06.2011. 
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Estatuto prevê que tanto Estado quanto sociedade devem promover a garantia do pleno 

exercício da cidadania, da igualdade de oportunidades e o direito de participar das atividades 

da comunidade, especialmente as de natureza política, econômica, empresarial, educacional, 

cultural e esportiva.  

 Na interpretação e aplicação do Estatuto, devem ser considerados oito princípios 

fundamentais, previstos no art. 4º.: a dignidade da pessoa humana; igualdade e respeito à 

diferença; direito à livre orientação sexual; reconhecimento da personalidade de acordo com a 

identidade de gênero; direito à convivência comunitária e familiar; liberdade de constituição 

de família e de vínculos parentais; respeito à intimidade, à privacidade e à autodeterminação; 

e direito fundamental à felicidade. Como diretriz político-jurídica, o Estatuto adota a 

“inclusão das vítimas de desigualdade de gênero e o respeito à diversidade sexual”. 

O direito à livre orientação sexual e à identidade de gênero são considerados direitos 

fundamentais no Anteprojeto do Estatuto da Diversidade Sexual (art. 5º., caput),49 No Título 

III do documento, esse direito compreende a proibição de discriminação em razão de 

orientação sexual não apenas da pessoa, mas também a de membros de sua família ou 

comunidade (art.6º.); a inviolabilidade da liberdade de consciência e de crença (art. 7º.); e a 

proibição de incitação ao ódio ou condutas que possam estimular a segregação motivada por 

orientação sexual ou identidade de gênero (art. 8º.). 

No âmbito penal, são consideradas criminosas condutas discriminatórias ou 

preconceituosas previstas no Estatuto em razão de orientação sexual ou identidade de gênero, 

sancionada com pena de reclusão de dois a cinco anos, a mais grave prevista no documento 

(art. 100). As demais são condutas de incitação à violência motivada por preconceito de sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero, punida com reclusão de um a três anos, além da 

pena pela violência (art.101); discriminação no mercado de trabalho pelas mesmas razões, 

sancionada com reclusão de um a três anos (art. 102); e discriminação nas relações de 

consumo, igualmente apenada com reclusão de um a três anos (art. 103). 

 

 
                                                           
49 O texto do art. 5o. do  Anteprojeto do Estatuto é o seguinte: “A livre a orientação sexual e a identidade de 
gênero constituem direitos fundamentais”. 
“§ 1º. É indevida a ingerência estatal, familiar ou social para coibir alguém de viver a plenitude de suas relações 
afetivas e sexuais”.  
“§ 2º. Cada um tem o direito de conduzir sua vida privada, não sendo admitidas pressões para que revele, 
renuncie ou modifique a orientação sexual ou a identidade de gênero”. 
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CONCLUSÃO 

 Após a abordagem realizada pode-se chegar a algumas considerações conclusivas, sem 

a pretensão de esgotar aqui a discussão do tema, cujo tratamento deve alcançar outras esferas, 

além da jurídica. 

 O debate da questão é carregado de conotação moral e sofre a influência das religiões, 

especialmente no Congresso Nacional, onde as bancadas católica e evangélica impõem 

barreiras à aprovação de leis que promovem a igualdade de direitos entre heterossexuais e 

homossexuais, tratando o assunto na esfera das infrações morais e religiosas. 

 Logo, a ausência laicidade nas discussões sobre os direitos das pessoas homossexuais 

acaba por impedir que se consolidem propostas de proteção a um crescente número de 

pessoas no Brasil, que adotam preferência pelo mesmo sexo. Por isso, para o reconhecimento 

de que existe um direito à liberdade de orientação sexual, é necessário que a elaboração da 

legislação obedeça a critérios de neutralidade, ou seja, nos termos da teoria garantista, 

segundo a qual, o direito é laico e não pode sofrer interferências, nem da moral, nem da 

religião, nem da política.  

Como proposta de avaliação do tema, conclui-se, do ponto de vista do garantismo 

jurídico e com base na construção da teoria dos direitos fundamentais de Alexy, que o direito 

à liberdade de orientação sexual é um direito fundamental, integra o direito geral de liberdade, 

a tem natureza de liberdade negativa, contra a qual nenhuma pessoa pode opor-se, nem 

mesmo o Estado.  

No âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, parece possível afirmar que o direito à 

liberdade de orientação sexual existe enquanto direito implícito ao direito geral de liberdade, 

dado que sua construção existe no âmbito jurisprudencial, com as inúmeras decisões dos 

Tribunais que contemplam direitos de parceiros homoafetivos que são assegurados aos casais 

de orientação heterossexual. 

A recente decisão do Supremo Tribunal Federal de reconhecer as uniões estáveis 

homoafetivas significou um passo importante para a construção do direito de liberdade à 

orientação sexual, na medida em que, se no âmbito do Código Civil, a união estável 

heterossexual pode ser convertida em casamento, também as uniões homoafetivas poderão 

fazê-lo. 
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No que se refere à positivação de um direito à liberdade de orientação sexual parece 

possível que, numa construção baseada no garantismo, levando em conta a laicidade do 

direito, poderia ser inserido na Constituição, num dos incisos do art. 5º., enquanto direito 

individual ligado ao direito à intimidade e à vida privada da pessoa, referidas no Inciso X. 

Na legislação infraconstitucional parece clara a possibilidade de consolidação desse 

direito no corpo do Estatuto da Diversidade Sexual, cujo anteprojeto está em discussão 

promovida pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através de sua 

Comissão Especial da Diversidade Sexual. 
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INFORMAÇÃO PRÉVIA E ADEQUADA COMO REQUISITO DE 

VALIDADE DO CONTRATO DE CONSUMO 

 

INFORMACIÓN PREVIA Y ADECUADA COMO REQUISITO DE VALIDEZ DEL 

CONTRATO DE CONSUMO 

 

Frederico da Costa carvalho Neto 

 

  

RESUMO 

O artigo aborda o direito a informação, como esse direito sofreu modificações no curso da 

história e seus reflexos no mundo jurídico até chegar aos novos direitos. Partindo da 

Constituição Federal, e a nova face da informação, do direito de informar e de ser informado, 

e a necessidade da positivação desse direito como forma de garantia dos direitos previstos no 

artigo 5° da Constituição Federal, passando pelo contrato tradicional regrado pela legislação 

ordinária comum, suas premissas, seus requisitos, da dificuldade da prova do erro para viciar 

o consentimento até o Código de Defesa do Consumidor. E a partir deste aborda o direito de 

informar, o dever de informar e o direito de ser informado, a informação na oferta, na 

publicidade, apresentação de produtos, os titulares desse direito, a adequação da informação o 

dever de redação clara. No final a conclusão de que a informação é elemento essencial para o 

equilíbrio e fomento do mercado de consumo e constitui requisito de validade do contrato de 

consumo.  

PALAVRAS-CHAVE: INFORMAÇÃO; CONTRATO; CONSUMO 

 

RESUMEN 

Este artículo aborda el derecho a la información, como este derecho ha sufrido modificaciones 

a lo largo de la historia y sus reflejos en mundo jurídico hasta llegar a el nuevos derechos. 

Empezando por la Constitución Federal, y la nueva cara de la información y el derecho a 

informar y ser informado Y la necesidad este derecho positivo que este derecho es una forma 

de garantía de los derechos a que se refiere el artículo 5 de la Constitución Federal, pasando 

por el contrato foreseeable tradicionales por la legislación ordinária, sus supuestos, sus 

necesidades, la dificultad de la prueba del error para viciar el consentimiento hasta el Código 

de Protección de lo consumidor. Y a partir de este aborda el derecho de informar, el deber de 

informar y el derecho de ser informado, la información en la oferta, en la publicidad, 

presentación de productos, los titulares de ese derecho, la adequação de la información el 

deber de redacción clara En el final la conclusión de que la información es elemento esencial 

para el equilibrio y fomento del mercado de consumo y constituye requisito de validez del 

contrato de consumo. 

PALABRAS-CLAVE: INFORMACIÓN; CONTRATO; CONSUMO 

 

 

1 - Direito à informação: 
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              O direito a informação, senão é exatamente novo, tem na sociedade moderna, outro 

contorno. A própria divulgação da informação acentuou-se nas últimas décadas e de forma 

galopante na passada. Mas a velocidade da informação, a diversidade das fontes e a 

transformação da sociedade, marcada pelas relações impessoais e massificadas, 

transformaram aquilo que era de interesse de pequena parte da sociedade, daqueles que 

tinham acesso e buscavam informação na mídia a uma obrigação do Estado, e mais 

recentemente dos agentes econômicos para o incremento de suas atividades. 

            Essa nova face alterou o Direito, na área pública com a ênfase na publicidade dos atos 

administrativos, com o acesso do cidadão a todas as espécies de informação e na área 

econômica com a exigência de uma nova conduta. As relações pautadas na suposta igualdade, 

na supremacia da suposta vontade das partes, nem sempre real, na presunção de idoneidade de 

um lado e a de sapiência de outro. Tudo isso foi mudando com o tempo e o que era interesse 

de parte da população passou a ser de todos. 

Hoje, mesmo se considerando que o acesso a Internet ainda não alcança boa parte da 

população, pelo menos já abre as portas para o conhecimento a boa parte dela, principalmente 

àqueles que não tinham acesso à escola, às bibliotecas, etc. Mas não é dessa informação que 

pretendemos falar, mas do dever de informação, que permeia os chamados novos direitos, 

notadamente o das relações de consumo. 

Já na Constituição Federal que se não é exatamente a precursora dos novos direitos 

considerando-se leis esparsas anteriores, a lei que instituiu a Política Nacional do Meio 

Ambiente que é de 1981 e a da Ação Civil Pública de 1985, também conhecida como Lei dos 

Interesses Difusos, o fato é que a Carta de 1988 contribuiu para que a informação ganhasse 

destaque especial, notadamente no artigo 5°, com o direito de acesso as informações, nos 

incisos XIV e XXXIII[1] e no artigo 220 e em seu parágrafo primeiro[2] relativamente à 

liberdade de manifestação e na prestação da informação por parte da mídia. 

Alexandre David Malfatti[3]·, observa que a informação tem três aspectos na Constituição 

Federal, o direito e o dever de informar e o direito de ser informado. 

            José Afonso da Silva, diferenciando o direito de informar e o de ser informado 

aponta[4]: “O direito de informar, como aspecto da liberdade de manifestação de 

pensamento, revela-se um direito individual, mas já contaminado no sentido coletivo, em 

virtude das transformações dos meios de comunicação social ou de massa, envolve a 

transmutação do antigo direito de imprensa e de manifestação de pensamento por esses 

meios, em direito de feição coletiva. Albino Greco notou essa transformação: “Já se 

observou que a liberdade de imprensa nasceu no início da idade moderna e se concretizou – 

essencialmente - num direito subjetivo do individuo de manifestar o próprio pensamento: 

nasce, pois, como garantia de liberdade individual. Mas, ao lado de tal direito do indivíduo, 

veio afirmando-se o direito da coletividade à informação.” 

O legislador constituinte garantiu o acesso à informação também como forma de dar 

efetividade aos direitos e garantias consignados no artigo 5° da Constituição Federal. 

  

2 -A informação no Direito Comum: 
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            Roberto Senise Lisboa, falando sobre o direito a informação e o contrato observa[5]: 

“Em qualquer modelo contratual, o direito a informação, clara e precisa, é de suma 

importância, verificando-se a sua ocorrência em razão do princípio da boa-fé entre as 

partes.” O Autor conta ainda que o Direito Romano já advertisse o contratante sobre a 

necessidade do recebimento de informações 

O que se aproxima da informação atual é a figura do erro do Direito Civil, inserida no artigo 

138 do Código Civil de 2002, que repetiu a regra do Código anterior. Tanto num como 

noutro, presente a figura do erro basicamente em duas hipóteses, uma explícita como defeito 

do negócio jurídico e a implícita na dos vícios redibitórios. 

 Erro como defeito no negócio jurídico se divide em erro de fato e erro de direito. O primeiro 

aplicável, o segundo dificilmente ocorre. Há enorme resistência a essa possibilidade, diante da 

premissa de que todos conhecem a lei, decorrente da interpretação da Lei de Introdução as 

Normas de Direito Brasileiro, anteriormente denominada Lei de Introdução ao Código Civil, 

que estabelece de um lado a ciência da lei através da publicação no Diário Oficial[6] e de 

outro veda a alegação de desconhecimento[7].  E o erro de direito só incide se não violar a 

lei[8]. Maria Helena Diniz conceitua o erro como[9]: “uma noção inexata sobre alguma 

coisa, objeto ou pessoa, que influencia a formação da vontade.” E restringe o erro de direito 

dizendo: “tendo sido principal ou o único motivo da realização do ato negocial, sem, contudo 

importar em recusa à aplicação da lei (CC, art.139, III).” 

          Carvalho Santos[10], citando Savigny e Windscheid, ensina: “Erro e ignorância. São 

equiparados, pelo Código, quanto a seus efeitos. Ninguém desconhece que os metafísicos 

distinguem perfeitamente a ignorância do erro. A ignorância é a  ausência de qualquer idéia 

sobre uma pessoa ou objeto, enquanto que o erro é mais alguma coisa, pois é a  substituição 

da verdadeira idéia por uma idéia falsa sobre a ou objeto(Cfr. SAVIGNY, Droit Romain, 

§114; WINDSCHEID, Pand., §78, nota 1).” 

E na própria concepção de erro, que exige o engano determinante para anular o negócio 

jurídico pela disposição do artigo 138 do Código Civil[11], há a presunção de que todo agente 

capaz deve ser diligente. 

Já nos vícios redibitórios previstos no artigo 441 do Código Civil[12], o erro tem relação com 

o defeito oculto que também pode contaminar a manifestação de vontade, tanto que abre a 

possibilidade do comprador escolher se quer desfazer o negócio ou obter um abatimento do 

preço[13]. 

          Paulo Jorge Scartezzini Guimarães, falando sobre os vícios redibitórios, aponta a teoria 

do erro[14]: “Essa teoria, de forma genérica, inclui o instituto do vício erro negocial, porém, 

dentro dela, existem posições distintas, que oscilam desde a oposição quase total entre os 

dois institutos à quase completa confusão entre eles, passando por aquelas chamadas de 

intermediárias, que, com base legal e filosófica, acreditam que o legislador equiparou em 

relação aos efeitos, os dois institutos. Efetivamente, pelas similitudes entre o vício redibitório 

e, principalmente, sobre uma das espécies de erro, essa teoria é extremamente atrativa, daí 

ter sido acolhida por vários doutrinadores e pelo ordenament6o jurídico português.” 

  

11879

file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn5
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn6
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn7
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn8
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn9
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn10
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn11
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn12
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn13
file:///E:/artigo_conpedi_vitoria_7_de_outubro.doc%23_ftn14


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Mas o erro exige a prova de sua ocorrência pelo que foi enganado que deve demonstrar a 

conduta da outra parte e de como ela contaminou seu consentimento. Prova extremamente 

difícil. 

  

3 -A informação no Código de Defesa do Consumidor:  

  

O Código de Defesa do Consumidor, no mesmo caminho do texto constitucional, do qual 

deriva[15], valorizou a informação, tanto que no texto da Lei a ela se refere 22 vezes. 

                              

E nesse passo o legislador trabalhou com o mundo real e não com o da ficção jurídica. 

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor[16], talvez seja o maior exemplo de 

como o direito a informação é forte, importante, a ponto de afastar idéias velhas e irreais, 

como a de que as pessoas se não são iguais, são consideradas como tal, e a de que todos se 

submetem as regras da Lei de Introdução as Normas de Direito Brasileiro de que já falamos e 

que os negócios jurídicos só podem ser contaminados pelos vícios de consentimento. etc.. 

A Vulnerabilidade é a antítese da igualdade presumida nos negócios jurídicos em geral. Seu 

reconhecimento reequilibra a relação, tendo em vista que um lado dispõe de todas as 

informações e o outro confia na lisura do que vende o produto ou do que presta o serviço, o 

fornecedor. 

Alexandre David Malfatti, observa[17]: “A vulnerabilidade do consumidor deve ser 

compreendida como princípio geral que presume a fraqueza do consumidor no mercado de 

consumo. Entendo que a vulnerabilidade traduz uma fraqueza geral, tanto técnica como 

econômica, pois o fornecedor é considerado o detentor do conhecimento técnico (titular da 

tecnologia que produz os bens e presta serviços) e possui condições econômicas favoráveis 

(poder econômico). Os demais princípios acabam de certa forma, configurando um 

desdobramento da admissão da vulnerabilidade do consumidor”. 

Marcelo Gomes Sodré[18] em comentário ao inciso I do artigo 4° do CDC, diz:"é a base para 

a existência do próprio direito do consumidor. È porque se reconhece que o consumidor é 

vulnerável que se justifica a existência de normas para o proteger. A vulnerabilidade é uma 

constatação genérica. A desigualdade na relação entre fornecedores e consumidores na 

relação de consumo é um fato construído historicamente e é da própria essência desta 

relação”. E aponta entre os aspectos da vulnerabilidade a econômica, a relativa às 

informações e à fática, e sobre as primeiras diz: “ A vulnerabilidade ocorre em diversos 

aspectos: (i) vulnerabilidade econômica – no geral, sobretudo em uma sociedade desigual, co 

mo a brasileira, os fornecedores têm uma posição social de supremacia por conta da 

desigualdade econômica nas relações, sendo que tal fato gera a dificuldade, e muitas vezes a 

impossibilidade do consumidor se proteger;(ii) vulnerabilidade nas informações – por 

definição, uma vez que um a parte na relação é profissional e a outra é amadora, as relações 

de consumo são desiguais no que se refere às informações, sendo que no objetivo de minorar 

tal situação deve o fornecedor prestar as mais diversas informações aos consumidores...” 
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Cláudia Lima Marques aponta quatro tipos de vulnerabilidade, a técnica, a jurídica, a fática e 

a informacional[19]. A primeira diz respeito ao desconhecimento que o consumidor tem 

relativamente aos produtos e serviços. A segunda, decorrente da falta de conhecimento 

jurídico, a terceira que diz respeito à superioridade do fornecedor em relação ao consumidor. 

E mais recentemente apontou a vulnerabilidade informacional: “Nesta quinta edição tenho 

chamado a atenção para a importância da aparência, da comunicação e da informação, 

nesse nosso mundo de consumo cada vez mais visual, rápido e de risco. O que caracteriza o 

consumidor é justamente seu déficit informacional, pelo que não seria necessário aqui frisar 

este minus como uma espécie de vulnerabilidade, uma vez que já estaria englobada como 

espécie se vulnerabilidade técnica. Hoje, porém, a informação não falta, ele é abundante, 

manipulada, controlada e, quando fornecida, no mais das vezes, desnecessária. Assim,  

depois de meus estudos de pós-doutorado, porém concordo com o mestre Erik Jayme quando 

conclui que o consumidor/usuário experimenta neste mundo livre, veloz e global(relembre-se 

aqui o consumo pela internet, pela televisão, pelo celular, pelos novos tipos de computadores, 

cartões e chips), sim uma nova vulnerabilidade.” 

João Batista de Almeida sobre o direito a informação e sua relação com a segurança  diz[20]: 

“Há estreita relação com o direito à segurança, pois, se o consumidor tem o direito de 

consumir produtos e serviços eficientes e seguros, é intuitivo que deve ser ele informado 

adequadamente acerca do consumo dos produtos e serviços.” 

Frederico da Costa Carvalho Neto comentando o inciso III do artigo 6° do CDC diz[21]: A 

informação é sem dúvida senão o mais importante, dos mais importantes direitos dos 

consumidores, essencial tanto para a formação como para o cumprimento do contrato.    

Esse direito está protegido em diversas passagens do Código de Defesa do Consumidor,  nos 

acidentes de consumo(arts. 12 e 14), nos vícios(arts. 18 e 20). nas disposições referentes à 

identificação (arts. 13, 33 e 36) nas práticas abusivas através da obrigatoriedade da 

apresentação de orçamento prévio e discriminado(arts. 39, inciso VI e 40) e nos contratos de 

crédito(art. 52). E para consagrar esse direito à informação, sua falta importa na quebra do 

princípio da obrigatoriedade através da regra do artigo 46, a primeira das disposições 

referentes à proteção contratual.” 

Essa diferença, o consumidor que busca atender sua necessidade e o fornecedor que realiza 

seu negócio e dá o tom da negociação, não resistiria às regras de direito comum. 

Claro que essa nova etapa do direito contratual ainda enfrenta enorme resistência nos 

tribunais.  O dirigismo contratual ainda é de difícil assimilação para grande parte dos 

operadores do direito. É certo que o pais mudou, e para melhor, mas ainda não para muitos, 

viúvos de um mundo que se um dia existiu de fato, hoje não existe mais. 

Partindo dessa premissa é que se deve encarar a informação na relação de consumo. 

  

3.1 - O direito de informar.  

            O direito de informar por parte do fornecedor envolve a oferta e a publicidade de 

produtos e serviços. Mas antes desse direito, têm os consumidores o direito básico da proteção 

contra a publicidade enganosa e abusiva e as praticas comerciais abusivas, nos termos do 
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inciso IV do artigo 6° do CDC[22]. , E a oferta deve seguir as regras dos artigos 30 e 31 do 

Código de Defesa do Consumidor[23]. Já a publicidade, seguindo os princípios da 

transparência e boa-fé deve ser identificada[24]e esbarra nos limites específicos, como no 

caso do tabaco, ou nos gerais do artigo 37. Nesse dispositivo o legislador veda tanto a 

publicidade enganosa como a abusiva. A primeira definida nos parágrafos primeiro e terceiro 

que dispõem respectivamente: Art. 37. É proibida toda publicidade enganosa ou abusiva. § 1° 

É enganosa qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter publicitário, 

inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo, mesmo por omissão, capaz de 

induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, 

propriedades, origem, preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços. § 3° Para os 

efeitos deste código, a publicidade é enganosa por omissão quando deixar de informar sobre 

dado essencial do produto ou serviço.” 

Aqui já encontramos a grande diferença entre o direito comum e os chamados novos direitos. 

Enquanto aquele normalmente[25] trabalha com o dano concreto, os novos partem da simples 

potencialidade. A prevenção, direito básico dos consumidores[26] é evidente com a expressão 

“capaz de induzir em erro”. Da mesma forma o mesmo artigo proíbe a publicidade abusiva no 

parágrafo segundo: § 2° É abusiva, dentre outras a publicidade discriminatória de qualquer 

natureza, a que incite à violência, explore o medo ou a superstição, se aproveite da deficiência 

de julgamento e experiência da criança, desrespeita valores ambientais, ou que seja capaz de 

induzir o consumidor a se comportar de forma prejudicial ou perigosa à sua saúde ou 

segurança.” 

Com o advento do CDC os publicitários ficaram indignados, pois entendiam que estavam 

sendo cerceados no seu direito de criação. Só que a atividade publicitária não se insere na 

criação reportada no caput do artigo 220 da Constituição Federal. A criação artística está na 

ficção e não “no comércio” como se dizia antigamente. As atividades têm regras, vide os 

limites colocados para o exercício da profissão de advogado, estabelecido no Código de ética  

e nas regras instrumentais, como no caso do Código de Processo Civil que impõe deveres às 

partes e aos procuradores[27] 

Assim não há dúvida que os fornecedores têm o direito de informar, mas de acordo com os 

princípios e nos limites fixados na legislação consumerista. 

3.2- O dever de informar: 

Esse dever decorre, como já dissemos, da política nacional das relações de consumo, e vem 

estipulado no artigo 6° que confere ao consumidor, e conseqüentemente, impõe ao fornecedor 

o dever de educar no inciso II, nos seguintes temos: “II - a educação e divulgação sobre o 

consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade 

nas contratações;” 

Como o consumidor desconhece o produto ou o serviço e na maioria das vezes não sabe como 

utilizá-lo ou como dele melhor usufruir, é essencial que receba do fornecedor todas as 

informações referentes ao consumo. 

E no inciso III do mesmo artigo, há o direito do consumidor a “III- a informação adequada e 

clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;” 
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Luiz Antonio Rizzatto Nunes ao falar sobre o dever de informar diz[28]: “Trata-se de um 

dever exigido mesmo antes do início de qualquer relação. A informação passou a ser 

componente necessário do produto e do serviço, que não podem ser oferecidos no mercado 

sem ela.” 

José Geraldo Brito Filomeno enfatizando o dever de informação por parte do fornecedor 

diz[29]: “Trata-se, repita=-se, do dever de informar bem o público consumidor sobre todas 

as características importantes de produtos e serviços, para que aquele possa adquirir 

produtos ou contratar serviços, sabendo exatamente o que poderá esperar deles.” 

  

Sergio Cavalieri Filho, falando sobre o direito à informação e o dever de informar diz[30]: “ 

Se o direito á informação é um direito básico do consumidor, então, em contrapartida,  o 

dever de informar é um dos principais deveres do fornecedor, conforme ressaltado, corolário 

do princípio da boa-fé objetiva, que se traduz na cooperação, na lealdade, na transparência, 

na correção, na probidade e na confiança que devem existir nas relações de consumo. 

Frederico da Costa Carvalho Neto, comentando o inciso VIII do artigo 6° do Código de 

Defesa do Consumidor diz[31]: “O ônus da prova para o fornecedor não envolve só as 

hipóteses explícitas, mas todas aquelas que disserem respeito ao cumprimento ou não de uma 

obrigação, de um dever do fornecedor, o que atinge inclusive os direitos básicos, os vícios e o 

dever de informar nos contratos (art.46).” 

Essa informação adequada e clara é reforçada pelos comandos dos artigos 31: “Art. 31. A 

oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, 

precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características...”, e pelo parágrafo 

terceiro do artigo 54:  “§ 3
o
  Os contratos de adesão escritos serão redigidos em termos claros 

e com caracteres ostensivos e legíveis, cujo tamanho da fonte não será inferior ao corpo doze, 

de modo a facilitar sua compreensão pelo consumidor.” 

E o dever de informar é acentuado na proteção à saúde e segurança, no artigo 8°, que mesmo 

considerando os riscos esperados pelo consumidor obriga o fornecedor a prestara as 

informações: “Art. 8° Os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não 

acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e 

previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em 

qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito.” No artigo 9° 

que trata dos produtos e serviços, potencialmente nocivos: “Art. 9° O fornecedor de produtos 

e serviços potencialmente nocivos ou perigosos à saúde ou segurança deverá informar, de 

maneira ostensiva e adequada, a respeito da sua nocividade ou periculosidade, sem prejuízo 

da adoção de outras medidas cabíveis em cada caso concreto”. E no  parágrafo primeiro do 

artigo 10° que estipula a informação pós-contratual com a obrigação de fazer o “recall” 

quando:  “§ 1° O fornecedor de produtos e serviços que, posteriormente à sua introdução no 

mercado de consumo, tiver conhecimento da periculosidade que apresentem, deverá 

comunicar o fato imediatamente às autoridades competentes e aos consumidores, mediante 

anúncios publicitários.” 
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Com relação à responsabilidade civil, a informação aparece com destaque nos acidentes de 

consumo,  nos defeitos, tanto no artigo 12 que trata dos produtos como no 14 referente aos 

serviços: “Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o 

importador respondem independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, 

montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem 

como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos.” “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.” (g.n.). 

Nos vícios também merece destaque o dever de informar do artigo 18: “ Art. 18. Os 

fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente 

pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao 

consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes 

da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou 

mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o 

consumidor exigir a substituição das partes viciadas.” No artigo 19: “Art. 19. Os fornecedores 

respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as 

variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações 

constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, 

podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:” e no artigo 20:     “ Art. 20. 

O fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios ao 

consumo ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade 

com as indicações constantes da oferta ou mensagem publicitária, podendo o consumidor 

exigir, alternativamente e à sua escolha:”(g.n.) 

Da mesma forma, nas práticas comerciais o dever de informar adequadamente aparece na 

oferta e publicidade, bem como no dever de indicar o nome do fabricante nas hipóteses do 

artigo 33: “Art. 33. Em caso de oferta ou venda por telefone ou reembolso postal, deve 

constar o nome do fabricante e endereço na embalagem, publicidade e em todos os impressos 

utilizados na transação comercial.” E na elaboração e apresentação de orçamento diante da 

disposição do  artigo 40: “Art. 40. O fornecedor de serviço será obrigado a entregar ao 

consumidor orçamento prévio discriminando o valor da mão-de-obra, dos materiais e 

equipamentos a serem empregados, as condições de pagamento, bem como as datas de início 

e término dos serviços.” 

E o dever de prestar informações claras e exatas aos bancos  de dados como determina o 

parágrafo primeiro do artigo 43: “§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser 

objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter 

informações negativas referentes a período superior a cinco anos.” 

     No capítulo da proteção contratual o dever de informar nos artigos 46: “Art. 46. Os 

contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for 

dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos 

instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.” E 

no artigo 52: “Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de 

crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros 

requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre: I - preço do produto ou serviço em 
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moeda corrente nacional; II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;        

III - acréscimos legalmente previstos; IV - número e periodicidade das prestações;  V - soma 

total a pagar, com e sem financiamento.”(g.n.) 

3.3- O direito de receber a informação: 

     Claro que o dever de informar decorre do direito do consumidor de receber as informações 

como consta no já citado inciso III do artigo 6°, mas além das hipóteses apontadas acima, 

podemos destacar a comunicação prévia dos bancos de dados constante no parágrafo segundo 

do artigo 43: “§ 2° A abertura de cadastro, ficha, registro e dados pessoais e de consumo 

deverá ser comunicada por escrito ao consumidor, quando não solicitada por ele.” E ainda a 

de receber informações sobre o cadastro de fornecedores nos termos do artigo 44: Art. 44. Os 

órgãos públicos de defesa do consumidor manterão cadastros atualizados de reclamações 

fundamentadas contra fornecedores de produtos e serviços, devendo divulgá-lo pública e 

anualmente. A divulgação indicará se a reclamação foi atendida ou não pelo fornecedor. § 1° 

É facultado o acesso às informações lá constantes para orientação e consulta por qualquer 

interessado. 

3.4- Quem deve receber a informação: 

Necessário apontar quem deve ser informado, a quem a informação é dirigida. O destinatário 

da informação é o consumidor, os consumidores stricto sensu[32] do artigo 2°, os 

consumidores equiparados[33] (§ único do art. 2º e art. 17) e os expostos[34] do artigo 29. 

Todos eles são destinatários da mensagem. Ela é dirigida ao mercado de consumo, a toda a 

sociedade, do mais rico ao mais pobre, do mais culto ao mais ignorante. 

Alexandre Davis Malfatti, afasta a figura do homem médio[35]: “Oportuno desmistificar a 

figura do consumidor como “homem médio” , ”homem comum” ou “bônus pater famílias”. 

Ao conceber a mensagem, o fornecedor não deve partir do nível de conhecimento, do estilo 

de vida, ou do grau de cultura de um padrão de pessoa que se convencionou qualificar como 

homem médio.” 

  

3.5- Dever de redação clara nos contratos: 

  

A linguagem utilizada nos contratos deve ser clara, inteligível e transmitida de forma 

transpessoal. Nem mesmo se pode aceitar a simples menção a lei, porque se é dever do 

cidadão não transgredir a lei, isto não significa que ele conheça de cor e salteado as 

disposições legais. Ninguém tem esse poder de conhecimento, nem mesmo na área do Direito. 

Então, a simples referência legal não serve como informação prévia, não vinculando o 

consumidor senão ao contrato, por força da impossibilidade de integração, àquela obrigação 

específica. 

            Exemplo recorrente é o da figura do depositário nos contratos de alienação fiduciária. 

Quantos são informados do encargo? Quantos sabem quais são as obrigações do depositário? 

 O mesmo ocorre com relação ao vencimento antecipado, a obrigação solidária, renúncias e 
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etc.. Não basta dizer, tem que explicar e provar que explicou, caso contrário não se forma o 

vínculo. 

            Nem mesmo se presume a informação pela conclusão do contrato, pela assinatura do 

consumidor. Muito menos, se aceita na relação de consumo o silêncio como manifestação de 

vontade. A aceitação deve decorrer de uma ação positiva do consumidor. 

            E a explicação, a redação deve ser acessível a todos. A Clareza e a simplicidade 

devem nortear a elaboração do contrato. Luiz Antonio Rizzatto Nunes, comentando o artigo 

46 diz[36]: “O pressuposto da clareza é absoluto, e não só decorre do princípio da boa-fé 

objetiva com todos os seus reflexos como está atrelado ao fenômeno da oferta, regulado nos 

arts. 30 e s. sendo que o art. 31 é taxativo ao designar que qualquer informação(que compõe 

o contrato por força do art. 30) deve ser correta, clara, precisa, ostensiva, etc.. E ainda que 

assim não fosse, para que não reste qualquer dúvida, o § 3º do art. 54, que cuida do contrato 

de adesão, dispões no mesmo sentido.” 

  

3.6- Oposição do direito à informação: 

  

Claro que em princípio tem o fornecedor na maioria das vezes o poder de exigir o 

cumprimento do contrato ou de uma de suas disposições, tendo em vista que dispôs de um 

título executivo, mas de outro lado tem o consumidor, por força do princípio da facilitação da 

defesa a possibilidade da exceção de preexecutividade,  a impugnação ou qualquer outro 

meio  de defesa pela disposição do artigo 83 do Código de Defesa do Consumidor[37]. 

O artigo 6° do CDC que trata dos direitos básicos, não só facilita a defesa como fala em 

efetiva prevenção e reparação de danos, o que recomenda a suspensão da eficácia do contrato 

diante da alegação de falta da informação prévia ou da impossibilidade de cognição diante da 

redação truncada, da linguagem complexa ou de qualquer outro fato que possa romper com o 

princípio da obrigatoriedade dos contratos. 

            Quando pensamos nos requisitos de validade do negócio jurídico trabalhamos com a 

regra do artigo 104 do Código Civil que requer o agente capaz, o objeto lícito, possível e 

determinado e a forma adequada. A informação prévia é a solenidade que faz parte da 

formalização do contrato de consumo. Sem ela ou na hipótese de informação insuficiente, 

 não se forma o negócio jurídico, abrindo, como ensina Alexandre David Malfatti a porta para 

a ineficácia do ato ou a modificação da cláusula que se torna onerosa pela falta da informação. 

          

7 -Conclusão: 

O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor colocou as partes no seu devido lugar. 

Em decorrência dos princípios da boa-fé, da transparência e do reconhecimento da 

vulnerabilidade, a informação prévia e adequada integra o contrato e dele é inseparável. 
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Da mesma forma, que o Código de Processo Civil requer, a subscrição do contrato por duas 

testemunhas para formação do título executivo extrajudicial, a advertência do artigo 285 para 

a validade da citação, o Código de Defesa do Consumidor requer a informação prévia e 

adequada para a formação do contrato. 

Logo, tão importante quanto à capacidade e o objeto do contrato a informação prévia e 

adequada é requisitos de validade do contrato de consumo. 
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[1] XIV - é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional; 

  

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 

particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de 

responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade 

e do Estado; XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas 

  

[2] Art. 220. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 

qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 

nesta Constituição. 

§ 1º - Nenhuma lei conterá dispositivo que possa constituir embaraço à plena liberdade de 

informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social, observado o disposto no 

art. 5º, IV, V, X, XIII e XIV. 
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[3] Em “Direito-Informação no Código de Defesa do Consumidor” Alfabeto Jurídico. 

[4] Em Curso de Direito Constitucional Positivo,  Malheiros Editores10ª edição, p. 252. 

[5] Em “Contratos Difusos e Coletivos” Editora Revista dos Tribunais, 2ª. edição162. 

[6] “Art. 1° - Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 (quarenta e 

cinco) dias depois de oficialmente publicada.” 

  

[7] “Art. 3° - Ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece.” 

  

[8] Pela disposição do inciso III do artigo 139 que diz: „Art. 139. O erro é substancial 

quando: III - sendo de direito e não implicando recusa à aplicação da lei, for o motivo 

único ou principal do negócio jurídico.” 

  

[9] Em “Manual de Direito Civil”, Editora Saraiva, 1ª edição, 2011, p.p84/85. 

[10] Em Código Civil Brasileiro Interpretado,  Vol. II, Livraria Freitas Bastos, 9ª edição 1964, 

p.292. 

[11] “Art. 138. São anuláveis os negócios jurídicos, quando as declarações de vontade 

emanarem de erro substancial que poderia ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias do negócio. 

  

[12] “Art. 441. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por 

vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam 

o valor” 

[13] “Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente 

reclamar abatimento no preço.” 

  

[14] Em Vícios do Produto e do Serviço por Qualidade, Quantidade e Insegurança.Editora 

Revista dos Tribunais, 2ª edição, p.121 

[15] “ Art. 1° O presente código estabelece normas de proteção e defesa do consumidor, de 

ordem pública e interesse social, nos termos dos arts. 5°, inciso XXXII, 170, inciso V, da 

Constituição Federal e art. 48 de suas Disposições Transitórias.” 
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[16] “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o atendimento 

das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção 

de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: I - 

reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo;” 

  

[17] Idem, p. 224. 

[18] Em “Objetivos, Princípios e Deveres da Política Nacional de Consumo”, Comentários ao 

Código de Defesa do Consumidor,  Editora Verbatim,p. 42/43. 

[19] Em “Contratos no Código de Defesa do Consumidor”, Editora Revista dos Tribunais, 5ª 

edição, pp329/330. 

[20] Em Manual de Direito do Consumidor, Editora saraiva1a. edição, p.44/45 

[21] Em, “Direitos Básicos: Comentários ao artigo 6° do CDC”, em Comentários ao Código 

de Defesa do Consumidor, Editora Verbatin,p.63 

[22] “Art. 6º São direitos básicos do consumidor: IV - a proteção contra a publicidade 

enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra práticas e 

cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;” 

  

[23] Que dizem respectivamente: “Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente 

precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e 

serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se 

utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.” “ Art. 31. A oferta e apresentação de 

produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em 

língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, 

garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que 

apresentam à saúde e segurança dos consumidores.” 

  

[24] “Art. 36. A publicidade deve ser veiculada de tal forma que o consumidor, fácil e 

imediatamente, a identifique como tal.” 

  

[25] A regra é o dano, mas excepcionalmente, como no caso das ações possessórias e medidas 

cautelares, quando o justo receio autoriza a concessão de medidas 

[26] Por força do inciso VI do artigo 6°: “VI - a efetiva prevenção e reparação de danos 

patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;” 
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[27] Nos artigos 14 e 15. 

[28] Em Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, Editora Saraiva,  1ª. edição, 

p.114. 

[29] Em Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense Universitária, 5ª. edição, 

p.115. 

[30] Em “Programa de Direito do Consumidor”,Editora Atlas, 2008, p.83. 

[31] Idem, p. 71. 

[32] “Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou 

serviço como destinatário final.” 

[33] “Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que 

indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.” “Art. 17. Para os efeitos desta 

Seção, equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento.” 

  

  

[34] Art. 29. Para os fins deste Capítulo e do seguinte, equiparam-se aos consumidores todas 

as pessoas determináveis ou não, expostas às práticas nele previstas. 

[35] Idem, p.260 

[36] idem, p. 546. 

[37] “Art. 83. Para a defesa dos direitos e interesses protegidos por este código são 

admissíveis todas as espécies de ações capazes de propiciar sua adequada e efetiva 

tutela.” 
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LICITAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS COM 

ORGANIZAÇÕES SOCIAIS NA ÁREA CULTURAL 

BIDDING IN CONCLUDING AGREEMENTS WITH SOCIAL 

ORGANIZATIONS IN THE CULTURAL 

Instituição: Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP) 

André Luiz de Aguiar Paulino Leite1 

Ilton Garcia da Costa 

 

RESUMO 

 

A modernização da gestão pública e o modelo constitucional garantista levam o 

Estado a elaborar políticas públicas cada vez mais avançadas para suprir necessidades dos 

cidadãos. A garantia do direito fundamental à cultura é uma das tarefas pertencentes ao poder 

público, que atualmente tem ensejado estudos jurídicos, sobretudo, no campo do direito 

Administrativo. Para suprir a necessidade inegável do fomento à cultura, a Administração 

Pública tem celebrado convênios com organizações sociais. Este tipo de solução de gestão 

leva em consideração que tais entidades se encontram capacitadas e atuam em campos 

específicos, os quais a própria administração não seria capaz de desempenhar a contento. Os 

operadores do direito devem estar atentos à utilização deste instituto e suas peculiaridades, em 

especial, à inexigibilidade de licitação para sua celebração. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito, cultura, cidadania, Convênios, Interesse Público, 

Cooperação, Organização Social, ONG's, Terceiro Setor, Licitação.   

 

ABSTRACT 
                                                           
1
  Tecnólogo em Gestão Pública pelo Instituto Federal Tecnológico do Paraná (IF-PR) e graduando em 

Direito pela Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). 
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The modernization of public management model and lead the state constitutional guarantee to 

develop public policies increasingly advanced to meet the needs of citizens.The guarantee of 

the fundamental right to culture is one of the tasks belonging to the government, which 

currently has occasioned legal studies, especially in the field of administrative law.To address 

the undeniable need to promote the culture, the Public Administration has signed agreements 

with social organizations. This type of management solution takes into account that such 

entities are trained and operate in specific fields, which the administration itself would not be 

able to perform satisfactorily.Operators should be aware of the right to use this institute and 

their peculiarities, in particular, the waiver of bidding for its conclusion. 

 

KEY - WORDS: Law, culture, citizenship, Covenants, Public Interest, Cooperation, Social 

Organization, NGOs, Third Sector, Bid. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O terceiro setor é parceiro constante do poder público e isso se deve à sua eficiência 

na prestação de serviços. A especialização de organizações sociais em determinadas áreas, 

como a cultura, possibilita que prestem com mais qualidade serviços que seriam prestados 

pelo poder público. 

O presente trabalho tem como finalidade desenvolver uma pesquisa sobre o a atuação 

do Poder Público em parceria com Organizações Sociais, firmada através de Convênios 

visando ao cumprimento da garantia constitucional do direito fundamental à cidadania 

cultural. 

Compõe a presente pesquisa uma explanação acerca da importância da garantia 

constitucional da cidadania cultural, uma definição do conceito de cultura, sua influência no 

desenvolvimento do Estado Democrático de Direito bem como seu ingresso no ordenamento 

jurídico brasileiro através da Emenda Constitucional n.° 48/2005. 
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Posteriormente nos ocupamos em esclarecer os tipos de entidades com as quais a 

União tem firmado convênios com a finalidade de promover o direito cultural, e quais as 

vantagens que a parceria oferece em comparação com ações executadas pela própria 

Administração Pública, tendo em vista os princípios do Direito Administrativo.  

Serão expostos os requisitos necessários para que entidades sejam intituladas como 

Organizações Sociais e, eventualmente, possam receber recursos financeiros. O título foi 

criado pela lei federal n.º 9.637/98 e ainda carece de estudos.  

O trabalho analisará também os contratos administrativos e as licitações. Quais os 

conceitos destes institutos e suas finalidades e peculiaridades, a legislação pertinente e sua 

relação com o tema convênios.  

Também se fez necessário um estudo sobre o instituto do convênio, sua posição no 

Direito Administrativo e sua natureza jurídica, visto que, o trabalho desenvolve um raciocínio 

em torno das parcerias seladas entre entes públicos e as organizações sociais, como ocorrem 

as seleções para a celebração do termo de parceria previsto pela lei n.º 9.637. 

Por derradeiro, será explicada a inexigibilidade de licitação para a celebração dos 

convênios. 

  Faz-se mister ressaltar que o presente trabalho não pretende, de forma alguma, 

esgotar o tema, mas sim, levantar esta problemática para que seja debatida e pesquisada. 

Revisitando conceitos e conexões entre os institutos da licitação, do contrato administrativo e 

do convênio com o direito fundamental à cidadania cultural em tempo de globalização e 

revolução digital esperamos despertar a curiosidade de possíveis leitores para esta temática de 

indubitável relevância.  

 

1. Direito Cultural 

 

1.1 Conceitos de Cultura e Direito à Cultura 
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Para entender o contexto em que se desenvolverá o presente trabalho, pertine 

enveredar em uma investigação acerca da origem do termo “cultura” e de seu significado.   

Conforme o dicionário Aurélio cultura é definida como “o complexo dos padrões de 

comportamento, das crenças, das instituições, das manifestações artísticas e intelectuais etc., 

transmitidos coletivamente, e típicos de uma sociedade.”  

O saudoso jus filósofo brasileiro, Miguel Reale, divide o mundo em “natural” e 

“cultural”. Segue o conceito de cultura do referido mestre:  

 

(...) 'cultura' é o conjunto de tudo aquilo que, nos planos material e espiritual, o homem 
constrói sobre a base da natureza, quer para modificá-la, quer para modificar-se a si 
mesmo. É, desse modo, o conjunto dos utensílios e instrumentos, das obras e serviços, 
assim como das atitudes espirituais e formas de comportamento que o homem veio 
formando e aperfeiçoando, através da história, como cabedal ou patrimônio da espécie 
humana. (REALE, 2006. p. 25 e 26) 

 

Percebe-se através deste raciocínio, o quanto o termo é abrangente, e quão 

equivocadamente se dá sua utilização em nosso cotidiano. Ironicamente, faz parte da cultura 

leiga, utilizar-se do termo cultura para fazer referência tão somente às artes, ou ao 

entretenimento, quando na verdade todos os costumes humanos podem ser considerados 

culturais, uma vez que foram construídos através da prática reiterada. 

Diante do exposto podemos analisar a cultura brasileira como o modo de agir e 

pensar dos brasileiros, ou seja, o conjunto de tudo que o povo brasileiro permanentemente 

constrói, material e espiritualmente.. 

A título de exemplo, observemos o gênero musical samba. Faz parte da cultura 

originalmente brasileira não somente as composições, os registros musicais, mas também a 

forma como se vestem os sambistas, o modo como falam, a língua em seu formato usual, 

repleto de gerias e convenções construídas no cotidiano deste grupo social.   

Tudo que as pessoas desenvolvem, criam e que não está em estado natural, segundo 

o conceito de Miguel Reale, é cultura.   

Há que se esclarecer que, ao se falar em cultura brasileira, não se tem como objeto 

apenas o que é autóctonamente produzido em terrae brasilis. É fato notório que culturas 

estrangeiras foram incorporadas pelo povo brasileiro, sobretudo com a intensificação do 
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fenômeno da globalização no século XX. Tais manifestações não podem ser excluídas do 

repertório cultural nacional, vez que sofreram e sofrem permanente transformação e 

reinvenção pelas mãos dos brasileiros, tornando-se também uma cultura brasileira.  

Exemplo disso é a música rock de Cazuza e Renato Russo, as lanchonetes 

ambulantes que vendem o americano cachorro quente, acompanhado do caldo de cana, um 

produto tipicamente brasileiro.   

O processo, de apropriação cultural não deve ser confundido com o de “imitação”. 

Este sim deve ser combatido e repudiado, vez que suprime a cidadania cultural e desmoraliza 

a identidade brasileira:  

 

A imitação do estrangeiro que inevitável não seria um mal em si, mesmo porque as 

transplantações culturais vêm associadas, freqüentemente, a fatores de progresso. O mal 

residia e ainda reside na rejeição de tudo que era nacional e principalmente popular, como 

sendo ruim, porque impregnado da subalternidade da terra tropical e da inferioridade dos 

povos de cor. Gerações de brasileiros foram alienadas por esta autenticidade essencial de 

sua postura, que os tornava infelizes por ser tal qual eram e vexados pelos ancestrais que 

tiveram. Nessas circunstâncias, a alienação passou a ser a condição mesma da classe 

dominante, inconformada com seu mundo atrasado, que só mediocremente conseguia imitar 

o estrangeiro e cega para os valores de sua terra e de sua gente. (VANNUCCHI, 2006. p. 

14/15) 

 

Portanto, quando mencionarmos “cultura brasileira” não estaremos nos referindo 

somente à mistura das culturas européia, indígena e negra ocorrida no período colonial, mas 

sim, de tudo que é produzido com autenticidade pelo povo brasileiro. 

A proteção desta reunião desses valores culturais, que compreende todas as obras 

artísticas, a culinária, a fé religiosa, o idioma, os costumes, etc., é de suma importância para a 

construção da cidadania. O indivíduo que se sente parte da sociedade reconhece isto a partir 

da identificação cultural e o “sentir-se parte” é o que move o agir dos cidadãos. É o que 

desperta seus impulsos políticos e alimenta sua ânsia por transformações.    

Tendo em vista esta importância, a Constituição brasileira de 1988, criou a garantia a 

todos do pleno exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes de cultura nacional, 
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obrigando o Estado a apoiar e incentivar a valorização e a difusão das manifestações culturais 

(art. 215 “caput” CF).  

O artigo 215 da Constituição Federal foi modificado pela Emenda Constitucional n.° 

48 de 2005 e consagrou em seu texto supracitado o princípio da cidadania cultural como 

direito fundamental.  

Os parágrafos que se seguem ao caput do referido artigo destacam a importância da 

proteção às culturas dos povos indígenas, quilombolas e outras etnias que fazem e fizeram 

parte da formação da nação brasileira (§ 1.°); a posterior fixação por meio de lei de datas 

comemorativas significativas para cada segmento étnico (§ 2.°);  

Nas palavras do célebre autor José Afonso da Silva:  

 

[...] o direito à cultura é um direito constitucional que exige ação positiva do Estado, cuja 
realização efetiva postula uma política cultural oficial. A ação cultural do Estado há de ser 
ação afirmativa que busque realizar a igualação dos socialmente desiguais, para que todos, 
igualmente, aufiram os benefícios da cultura. (SILVA, 2011, p. 344) 

 

A importância do fomento Estatal para preservação e desenvolvimento da cultura 

brasileira reside no fato de que deixar que o mercado regule a produção cultural é equivalente 

a esterilizá-la, vez que inviabiliza a liberdade que estas manifestações requerem. O Poder 

Público deve através de políticas públicas voltadas para esta finalidade, viabilizar a 

intensificação das manifestações culturais.  

Não há que se falar em perda de autonomia quando se fala em incentivo Estatal à 

produção cultural, afinal, o princípio da impessoalidade obriga que o administrador público se 

dispa de quaisquer cores partidárias no exercício da função administrativa, visando 

exclusivamente o interesse público.  

Caberá aos mecanismos de controle constitucionalizados não somente inibir qualquer 

censura à manifestações culturais que eventualmente desagradem titulares de poder público 

como também, deverão obrigá-los a incentivar a produção cultural brasileira.    

A própria Emenda Constitucional n.º 48/2005 incluiu a necessidade e 

obrigatoriedade da criação de um Plano Nacional de Cultura, com duração prolongada com o 
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objetivo de desenvolver e afirmar a cultura brasileira e integrar as ações do poder público (art. 

215, § 3.°).   

Hoje já se encontra em discussão o Plano Nacional de Cultura, inclusive com 

abertura para ampla participação popular, com debates via internet. O projeto tramita no 

Congresso desde 2006.   

 

1.2 Políticas Públicas na área cultural 

 

Como já se demonstrou anteriormente, a cultura é um direito fundamental, e deve ser 

garantido. Sua efetivação significa o reconhecimento do povo em si mesmo, ou seja, 

corresponde a uma questão fundamental para o desenvolvimento do Brasil enquanto estado 

Democrático de Direito.  

De outra perspectiva, cabe à administração pública a tarefa de efetivar esse direito 

através de ações concretas. Sobre a finalidade e natureza da administração pública, Hely 

Lopes Meirelles bem observa: 

 

A natureza da administração pública é a de um múnus público para quem a exerce, isto é, a 
de um encargo de defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 
coletividade. Como tal, impõe-se ao administrador público a obrigação de cumprir 
fielmente os preceitos do Direito e da Moral administrativa que regem a sua atuação. 
(MEIRELLES, 2011, p. 120 ) 

 

Compartilhamos da idéia de Eduardo Bonfim, que diz: "cabe ao Estado brasileiro o 

papel indeclinável de zelar, incentivar, promover a cultura do país e sua democratização via 

inclusão cultural." 

Para garantir a efetivação do Direito Cultural o poder público tem o dever de 

implementar políticas públicas específicas, como previu o texto constitucional. o Plano 

Nacional de Cultura será elaborado e servirá como orientação à integração das políticas 

públicas de todos os entes que compõem o Estado.   

Entende-se por políticas públicas a  
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linha de ação coletiva que concretiza direitos sociais garantidos em lei. É mediante as 
políticas públicas que são distribuídos, ou redistribuídos, bens e serviços sociais, em 
resposta às demandas da sociedade. Por isso, o direito que as fundamenta é um direito 
coletivo e não individual. (CARVALHO, 2002, p. 55) 

 

Devido à diversidade cultural brasileira, é uma difícil tarefa para os órgãos públicos 

o trabalho direto de preservação e fomento cultural. Seria inviável um modelo de política 

pública cultural que, portanto, possuísse como estratégia de ação uma atuação direta em todas 

as áreas culturais. Isso resultaria na onerosidade e ineficácia da ação da administração.    

Um modelo de política pública de cultura adotada em diversos países é a 

oportunização de parcerias com a sociedade civil organizada, com o objetivo de atuação na 

área cultura.   

A parceria entre a Administração Pública e entes de cooperação é uma forma 

encontrada pelo Estado de repassar recursos públicos a pessoas jurídicas de direito privado 

que tenham atividades específicas de interesse público, para que as mesmas possam prestar 

serviços de maneira mais eficiente do que ele próprio prestaria através das pessoas jurídicas 

de direito público interno.  

 

2. Organizações Sociais da área cultural 

 

2.1 Terceiro setor  

 

Há na conjuntura econômica pós-moderna a co-existência de três setores atuantes, 

correspondentes ao Estado (primeira setor), à iniciativa privada (segundo setor) e à sociedade 

civil organizada sem fins lucrativos (terceiro setor).  

 

O terceiro setor, que não é o setor estatal (primeiro), nem o privado com fins lucrativos (ou 
empresarial, que seria o segundo setor) é, segundo Boaventura de Souza Santos, ‘uma 
designação residual e vaga com que se pretende dar conta de um vastíssimo conjunto de 
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organizações sociais que não são nem estatais nem mercantis (...) sendo privadas, não 
visam fins lucrativos (...) animadas por objectivos sociais, públicos ou coletivos, não são 
estatais’. O autor ainda entende que não deve ocorrer uma redução da quantidade de 
Estado, mas sim uma construção de outra qualidade de Estado, e que o terceiro setor está 
sujeito aos mesmos vícios que ultimamente têm sido atribuídos ao poder estatal, abundando 
experiências recentes de promiscuidade antidemocrática entre o Estado e o terceiro setor. 
(VIOLIN, 2011) 

 

A existência de áreas demasiado específicas no campo de atuação estatal faz surgir a 

necessidade de o Estado, primeiro setor, procurar apoio da sociedade civil organizada e 

especializada. O “know-how” que estas oferecem, possibilita uma maior eficiência e 

qualidade em serviços prestados à população, privilegiando o cumprimento dos princípios da 

eficiência, economicidade, supremacia do interesse público, entre princípios do Direito 

Administrativo.  

No âmbito do Direito administrativo, as organizações sociais podem ser classificadas 

como entes de cooperação, uma vez que cooperam com o Estado para a consecução de seus 

fins. Configuram-se como pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que prestam 

serviços públicos não exclusivos do Estado, existindo para suprir as necessidades deste em 

determinadas áreas.   

A doutrina de Hely Lopes Meirelles traz a definição de entes de cooperação:   

 

Entidades de cooperação são hodiernamente “verdadeiras entidades paraestatais (...) 
pessoas jurídicas de direito privado dispostas paralelamente ao Estado, ao lado do Estado, 
para executar cometimentos de interesse do Estado, mas não privativos do Estado.” 
(MEIRELLES, 2011, p. 261) 

 

Seriam espécies de entes de cooperação, segundo o mestre, os serviços sociais 

autônomos e as organizações sociais. 

Tendo em vista o vasto campo a que se refere Boaventura se Souza Santos, esta 

pesquisa se concentrará na investigação das organizações sociais. Posteriormente 

analisaremos a área de atuação “cultura”.  

 

2.2 Organizações Sociais 
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O terceiro setor é uma onda crescente na economia mundial pós-moderna. Alguns 

estudiosos atribuem este fenômeno social e econômico à incapacidade do Estado em gerir e 

suprir todas as necessidades dos indivíduos que o compõem. Em contrapartida a ausência do 

objetivo lucro é o que impede que o setor privado se encarregue destas finalidades, abraçadas 

por entidades sem fins lucrativos.  

 

Em maior ou em menor grau, as associações voluntárias sempre estiveram presentes nas 
comunidades, e antecedem o surgimento do welfare state. Nos primórdios, elas eram, em 
sua maioria, ligadas às organizações religiosas e étnicas. Na realidade, os valores religiosos 
sempre foram um bom terreno para o desenvolvimento do setor voluntário. Todas as 
tradições religiosas ressaltavam o papel de instituições como família, os amigos, os 
vizinhos e a Igreja como as prmeiras instâncias às quais apelar em tempos de necessidade. 
(COELHO, 2000. p. 31) 

 

Enquadram-se neste setor as Organizações Não Governamentais (ONG's), as 

Associações, os Sindicatos Profissionais, as Organizações Religiosas, Organizações da 

Sociedade Civil sem Fins Lucrativos, Cooperativas etc. 

Lato sensu, organizações sociais são qualquer forma de ajustamento de indivíduos 

que possuem um objetivo, ou vários, em comum e que se unem para atingi-lo/los. 

Em sentido estrito, as Organizações sociais foram criadas juridicamente pela lei 

federal n.º 9.637, de 18 de maio de 1998. O diploma legal autorizou o Poder Executivo a 

qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado que cumprissem 

com certos requisitos. As atividades estatutárias da entidade devem estar direcionadas ao 

ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção do meio ambiente, à 

cultura e à saúde.  

O atual conceito de organização social pode ser extraído do art. 1.º da lei 9637/98, 

que segue: 

“Art. 1o O Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas 

jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à 

pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio 

ambiente, à cultura e à saúde, atendidos aos requisitos previstos nesta Lei.” 
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Diante do exposto podemos afirmar que Organização Social é título que poderá ser 

outorgado pelo administrador à entidade privada que não tenham como escopo o lucro e que 

se enquadrem nas atividades de prestação não exclusiva elencadas. O termo “poderá” 

explicita que se trata de ato administrativo discricionário, ou seja, o administrador público 

poderá analisar a conveniência e oportunidade para praticar o ato. 

As entidades privadas sem fins lucrativos serão as previstas no código civil pátrio 

(art. 16, I), quais sejam: as fundações, sociedades religiosas, cientificas, civis, literárias, etc. 

Para pleitear o reconhecimento como Organização Social, basta que atendam os 

requisitos elencados no artigo 2.º que basicamente são dois:  

I) comprovar registro de seu ato constitutivo preenchendo os itens descritos nas 

alíneas do respectivo inciso; e 

II) haver aprovação, quanto à conveniência e oportunidade de sua qualificação 

como organização social, do Ministro ou titular de órgão supervisor ou regulador da área de 

atividade correspondente ao seu objeto social e do Ministro de Estado da Administração 

Federal e Reforma do Estado. (L. n. 9637/98, art2.) 

Podem pleitear o título de Organização Social, portanto, ONG's, Cooperativas, 

Associações, desde que se enquadrem nos requisitos ajustados na legislação pertinente.  

Hely Lopes Meirelles:  

 

Estados e Municípios, se quiserem se utilizar dessa nova forma de parceria na sua 
administração, deverão aprovar suas próprias leis. Trata-se de matéria de prestação de 
serviços, e, por conseguinte, de competência da respectiva entidade estatal.(MEIRELLES, 
2011)      

   

2. Convênios 

 

A união de indivíduos para superação de obstáculos oferecidos pelo meio é traço 

marcante nas sociedades. Essa inegável característica dos seres sociais registra marcas de sua 

existência desde a antiguidade até os tempos atuais. A cooperação é responsável por 

conquistas relevantes ao longo da história.  
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Uma forma difundida de cooperação entre entes públicos, ou entre entes públicos e 

privados, é o convênio. Convênios, no âmbito da administração pública, consistem em 

parcerias seladas entre duas partes com objetivos constitutivos comuns entre elas.  

Celso Antônio Bandeira de Mello posiciona o Convênio como espécie de contrato e 

o diferencia dos contratos administrativos: 

 

O contrato, como instituto da Teoria Geral do Direito, compreende duas modalidades 
básicas: a dos contratos em que as partes se compõe para antender a interesses contrapostos 
e que são satisfeitos pela ação recíproca delas e os contratos em que, inversamente, as 
partes se compõem pela comunidade de interesses, pela finalidade comum que as 
impulsiona. Estes últimos são os contratos que originam as associações, as sociedades. Os 
do primeiro tipo são todos os demais contratos. A Lei de Contratos Administrativos cogita 
desta última espécie. Já os convênios e os consórcios correspondem a contratos do segundo 
tipo - ou seja, daqueles em que as partes têm interesses e finalidades comuns. (MELLO, 
2011. p. 657) 

 

É um instituto largamente utilizado na Administração Pública, tanto entre entes de 

mesmo nível, dois municípios, por exemplo, quando se denomina consócio, quanto de níveis 

diferentes ou entre um ente público e pessoas jurídicas de direito privado. 

A cooperação para atingir um objetivo comum é o mais marcante traço do instituto 

do Convênio. Há entre as partes uma convergência de interesses que as fazem pactuarem no 

sentido de fixar obrigações que contribuam para o sucesso no alcance do objetivo. 

Quando se fala em convênios públicos, os objetivos não serão outros senão os que 

tenham  relação com o bem estar coletivo. Em outras palavras, a finalidade de convênios que 

envolvam pessoas jurídicas de direito público deverá ser o interesse público.      

Posteriormente o trabalho investigará a diferenciação necessária entre o instituto dos 

convênios e dos contratos, além do fundamento legal das parcerias entre a administração 

pública e organizações sociais da área cultural, sua regularidade e a inexigibilidade de 

licitações nestes casos. 

 

3.1 Diferenças entre o instituto do convênio e do contrato administrativo 
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Nos contratos há, basicamente, um acordo de vontades divergentes no qual cada 

uma fica obrigada a uma contraprestação, via de regra, onerosa.    

Convênios são termos de cooperação entre diferentes pessoas de direito público ou 

entre pessoas de direito pública e de direito privado. Neste instituto as vontades das partes são 

convergentes.  

O instituto não nasceu no bojo do direito administrativo, sua origem corresponde ao 

direito privado vindo a ingressar na seara pública através da evolução institucional da 

Administração Pública. 

Após a queda da Bastilha e a promulgação das primeiras constituições liberais, os 

direitos e garantias fundamentais passaram a ser gradativamente conquistados. 

Os direitos humanos de primeira dimensão surgem à medida que o Estado, que em 

momento anterior era opressor, é limitado a um tamanho mínimo. A revolução burguesa 

garantiu o direito à livre iniciativa, o direito de propriedade, direito de livre associação, 

liberdade de ir e vir, enfim, protegeu o valor liberdade na ordem jurídica.  

 

Alguns documentos históricos são importantes para a configuração e emergência do que os 
autores chamam de direitos humanos de primeira geração (séculos XVII, XVIII e XIX): (1) 
Magna Carta de 1215, assinada pelo rei “João sem Terra”; (2) Paz de Westfália (1648); (3) 
Habeas Corpus Act (1679); (4) Bill of Rights (1688); (5) Declarações, seja a americana 
(1776), seja a francesa (1789). Mencionados direitos dizem respeito às liberdades públicas 
e aos direitos políticos, ou seja, direitos civis e políticos a traduzirem o valor de liberdade. 
(LENZA, 2010. p. 740)    

 

Porém, o enriquecimento progressivo das classes detentoras dos meios de produção 

criou um cenário de desigualdade. No final do século XIX e início do século vinte a classe 

trabalhadora se mobilizava para reivindicar direitos que se traduzem no valor igualdade.  

Em conceituação consagrada, Hely Lopes Meirelles define o instituto dos convênios: 

“Convênios administrativos são acordos firmados por entidades públicas de qualquer 

espécie, ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse 

comum dos partícipes.”  

As demandas sociais somadas a ineficiência do Estado faz com que a própria 

sociedade civil se organize e efetive direitos. É o que leva ao surgimento das Organizações 
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Não Governamentais (ONG’s), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público 

(OSCIP’s), entre outros formatos de estruturas que se preferirão chamar Organizações 

Sociais. 

 

3.2 Fundamentação Legal  

 

A lei Federal 9.790, de 23 de abril de 1999 criou e regulamentou o que chamou de 

Termo de Parceria em seu capítulo II. O art. 9.° define o termo de Parceria como, in verbis: 

CAPÍTULO II 

DO TERMO DE PARCERIA 

        Art. 9o Fica instituído o Termo de Parceria, assim considerado o 
instrumento passível de ser firmado entre o Poder Público e as entidades qualificadas como 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público destinado à formação de vínculo de 
cooperação entre as partes, para o fomento e a execução das atividades de interesse público 
previstas no art. 3o desta Lei.  

 

Posteriormente o trabalho investigará as parcerias entre a administração pública e 

organizações sociais da área cultural, sua regularidade e a inexigibilidade de licitações nestes 

casos. 

O grande ponto de diferenciação do instituto dos Convênios do instituto dos 

Contratos está no sentido dos interesses das partes envolvidas nestes acordos de vontades.  

 

3.3 Licitação  

 

Para atingir seus objetivos a Administração Pública necessita freqüentemente 

adquirir bens ou contratar serviços. A celebração de contratos entre um ente estatal e 

empresas ou pessoas físicas deve ser precedido de procedimento que garanta a igualdade na 

concorrência, do contrário, em uma interpretação constitucional do direito administrativo, a 

contratação geraria favorecimento de um em detrimento de outros acarretando a quebra do 

princípio da isonomia. Este procedimento recebe o nome de licitação. 
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Hely Lopes Meirelles conceitua a licitação: “Licitação é o procedimento 

administrativo mediante o qual a Administração Pública seleciona a proposta mais vantajosa 

para o contrato de seu interesse.“ 

No conceito de Celso Antônio Bandeira de Mello: 

 

Licitação - em suma síntese - é um certame que as entidades governamentais devem 
promover e no qual abrem disputa entre os interessados em com elas travar determinadas 
relações de conteúdo patrimonial, para escolher a proposta mais vantajosa às conveniências 
públicas. (MELLO, 2011. p. 517) 

 

O princípio da igualdade está consagrado no art. 5° da Constituição Federal, in 

verbis: “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza.” Consiste em 

direito fundamental de segunda geração, ou seja, exige uma contraprestação positiva do 

Estado. O agir estatal deverá ocorrer no sentido de garantir a igualdade entre os cidadãos. 

O que sustenta a exigência da licitação para celebração de contrato com a 

Administração Público, portanto, é o princípio da igualdade, direito civil de 1ª dimensão. 

Contratar usando como critério de escolha a preferência pessoal é ferir um preceito 

fundamental e consiste em verdadeira agressão à ordem jurídica.   

 

Ao contrário dos particulares, que dispõem de ampla liberdade quando pretendem adquirir, 
alienar, locar bens, contratar a execução de obras ou serviços, o Poder Público, para fazê-lo, 
necessita adotar um procedimento preliminar rigorosamente determinado e preestabelecido 
na conformidade da lei. (MELLO, 2011. p. 517) 

 

Comenta Hely Lopes Meirelles sobre a licitação: “(...) a licitação é o antecedente 

necessário do contrato administrativo; o contrato é o conseqüente lógico da licitação.” 

Diante do exposto, pode-se concluir que a exigência do processo licitatório como 

premissa para celebração de contratos com a administração pública é ligado ao conteúdo 

material que os contratos, via de regra carregam consigo.  

O conceito de contrato na doutrina de Hely Lopes Meirelles: 
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“Contrato é todo acordo de vontades, firmado livremente entre as partes, para criar 

obrigações e direitos recíprocos. Em princípio, todo contrato é negócio jurídico bilateral e 

comutativo, isto é, realizado entre pessoas que se obrigam a prestações mútuas e equivalentes 

em encargos e vantagens.” (MEIRELLES, 2011. p. 205)         

Como se pode notar, o autor se refere a um acordo de vontades entre partes com 

objetivos divergentes. De um lado a administração pública visando o interesse público na 

aquisição de um bem ou prestação de serviço. Do outro o particular que visa lucro. Poderá ser 

contratante uma empresa pública como ainda bem observa a doutrina Hely Lopes Meirelles: 

 

Quanto à contratação de obras, serviços e compras, assim como à alienação de seus bens, as 
empresas estatais prestadoras de serviços públicos ficam sujeitas a licitação, nos termos da 
Lei 8.666/93, podendo ter regulamentos próprios, aprovados pela autoridade superior e 
publicados, que estabeleçam um procedimento licitatório adequado às suas finalidades, 
com observância dos preceitos básicos da lei (art. 119). De igual forma, os contratos por ela 
celebrados são contratos administrativos, em tudo semelhantes aos efetuados por órgãos da 
Administração direta. Com relação às empresas que exploram atividade econômica a 
licitação e a contratação ficarão sujeitas aos princípios da Administração Pública, nos 
termos de seu futuro estatuto jurídico (CF, art. 173, § 1º, III, com a redação da EC 19/98), 
que, evidentemente não deve impor as mesmas restrições previstas para as suas congêneres 
prestadoras de serviços públicos, sob pena de contrariar o preceito constitucional de que o 
regime jurídico de tais entidades deve ser assemelhado ao das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias (CF, art.173, § 
1º, II). (MEIRELLES, 2011. p. 350)         

 

A natureza jurídica de contrato não poderá ser confundida com a natureza jurídica do 

convênio. A parceria entre o ente público – União, Estado e Municípios – e organizações 

sociais não envolve interesses divergentes, mas convergentes. 

A diferenciação entre estes dois institutos é fundamental para a afastabilidade da 

exigência de prévia licitação com relação à celebração de convênios. Uma vez que a doutrina 

e os tribunais superiores têm entendido que para a celebração de contratos com a 

administração pública a licitação só será afastada por via legal.  

Nas palavras de Hely Lopes Meirelles: “Além dessas características substanciais, o 

contrato administrativo possui uma outra que lhe é própria, embora externa, qual seja, a 

exigência de prévia licitação, só dispensável nos casos expressamente previstos em lei.”  

O art. 37 da Constituição Federal estabelece, in verbis: 
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“Art. 37. (...) 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade 
de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações.” 

 

Portanto, para celebrar contratos a administração pública deverá realizar processo 

licitatório ou de dispensa, a fim de justificar a não necessidade de licitação. A Lei 8.666 prevê 

expressamente os casos em que a licitação é dispensada em seu art. 24, e inexigível no art. 25. 

Há entre as partes um objetivo em comum, de interesse público, e que poderá ser 

atingido através de cooperação.  

O processo adequado para habilitar um convenente que não se configura como 

pessoa jurídica de Direito Público envolve caráter técnico, com requisitos objetivamente 

estabelecidos, o que não deixa prosperar o argumento de que agirá subjetivamente o 

administrador público.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O direito fundamental á cidadania cultural está incluso no rol dos direitos sociais, 

que se inserem como o terceiro elemento formador da cidadania. Sua importância foi 

reconhecida, o que se comprova com sua presença no ordenamento jurídico brasileiro. Mas 

isto não deve ser encarado de forma conformista, pois é notório que a positivação deste valor 

não é o suficiente para que o mesmo se efetive.  

A elaboração de políticas públicas que visem ao fomento da produção cultural 

brasileira deve ser encarada com seriedade. Através deste tipo de ação concreta é que se 

tornam possíveis as transformações sociais mais sensíveis.  

O terceiro setor tem crescido de forma globalizada. Do ponto de vista jurídico isto 

tem significado uma grande alternativa para o Estado em termos de parceria, à medida que as 

entidades sem fins lucrativos não raras vezes possuem a especialização necessária para prestar 

serviços públicos de forma eficiente e econômica.  
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A política pública de cultura nacional tem sido atenta a esta situação, o que fica claro 

com o aumento significativo de editais publicados com a finalidade de celebrar convênio com 

organizações sociais.  

Algumas vozes se levantam em tom contestador contra a os repasses que ocorrem 

através de convênios entre o Estado e organizações sociais, devido ao fato deste tipo de 

contrato não preceder processo licitatório.  

Verifica-se que, quando há entre as partes convergência de interesses, como na 

espécie contratual “Convênio”, não há que se falar em licitação, visto que não se pode 

confundir este instituto com Contrato Administrativo convencional. 
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O DESAFIO ÉTICO DA ÁGUA: DA NECESSIDADE BÁSICA AO DIREITO 

HUMANO 
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Antonio Carlos Wolkmer** 

 
 
RESUMO: 
Em 28 de julho de 2010, a Organização das Nações Unidas reconheceu a água potável e o 
saneamento básico como um direito humano fundamental. A contribuição da América Latina 
foi decisiva para essa importante conquista, mas a resolução da ONU não tem caráter 
vinculante. Isso é preocupante, pois as grandes corporações da água foram construindo um 
consenso desde a década de 90 no século passado em torno de um modelo de gestão de 
recursos hídricos (com a realização dos Fóruns Internacionais da Água) que favorece a 
privatização dos serviços da água e saneamento. Assim, a escassez mundial da água e as 
soluções de mercado para este problema, dentro da visão instrumental da natureza, são um 
desafio ético para a humanidade, e representa a possibilidade de recuperação do controle 
estatal/ comunitário dos recursos naturais entre eles a água. Neste contexto, transitar da 
percepção da água como necessidade básica para direito humano representa a possibilidade de 
um desenvolvimento que respeite os ciclos vitais da natureza e tenha como objetivo a 
realização dos direitos humanos fundamentais, ou seja, o Bem Viver. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Água, Meio-Ambiente, Necessidade básica,  Crise,  Fórum Mundial, 
Direitos Humanos, Bem Viver. 
 
 
RESUMEN: 
El 28 de julio de 2010, las Naciones Unidas reconocieron el agua potable y saneamiento 
básico como un derecho humano fundamental. La contribución de América Latina fue 
decisiva para que este importante logro, pero la resolución de la ONU no tiene carácter 
vinculante. Esto es preocupante porque las corporaciones del agua fueron la construcción de 
un consenso desde la década de 90 en el siglo pasado alrededor de un modelo de gestión de 
recursos hídricos (con la realización del Foro Internacional del Agua), lo que favorece la 
privatización de los servicios de agua y el saneamiento. Así que la escasez mundial de agua y 
soluciones de mercado para este problema, dentro de la visión instrumental de la naturaleza, 
son un desafío ético para la humanidad. y representa la posibilidad de recuperar el control del 
Estado / comunidad los recursos naturales como el agua. En este contexto transitar la 
percepción del agua como una necesidad básica de los derechos humanos es la posibilidad de 
un desarrollo que respete los ciclos de vida de la naturaleza y tiene como objetivo la 
realización de los derechos humanos fundamentales, a saber, el bien vivir. 
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PALABRAS CLAVE: Agua, Medio-Ambiente, Necesidade básica, Crisis, Fórum Mundial, 
Derechos humanos,  Buen vivir. 
 
 
1. INTRODUÇÃO 

 

No cenário internacional da crise ambiental, ressalta-se a crescente preocupação com a 

degradação dos ecossistemas aquáticos, colocando um novo desafio para a humanidade: O 

Desafio Ético da Crise Global da Água. 

As crises do petróleo e o esgotamento previsto de suas reservas implicaram em  

conflitos e em guerras entre países. No entanto, a humanidade nunca se defrontou com a 

escassez de água potável. Neste sentido, qual o papel de países como o Brasil, num mundo em 

que os acessos aos recursos hídricos serão a principal fonte de conflitos como apontam 

alguns? 

A questão torna-se mais complexa, se analisarmos o papel dos Estados na administração 

dos recursos naturais, com a sua soberania fragilizada diante da expansão do neoliberalismo, 

com a mercantilização  da natureza, e conseqüentemente da água.  

Quem controla a Água, controla a vida, “a água está em alta não apenas devido à 

crescente necessidade de água limpa, mas porque a demanda nunca é afetada pela inflação, 

recessão, taxas de juros, ou mudanças de gosto” (BARLOW 2009, p.95). 

Mais do que uma crise de sustentabilidade, governança ou da necessidade de 

investimentos para gerenciá-la, a crise da água é epistêmica e política.  

Trata-se de uma crise epistêmica porque aponta a necessária superação da percepção da 

natureza através do dualismo homem/natureza, bem como, crise política na medida em que 

requer o desenvolvimento efetivo da cooperação internacional, com uma refundação das 

Nações Unidas, tornando-a um espaço de solidariedade internacional, onde a água seja 

considerada um direito humano fundamental a ser protegido por todos os países. 

Na abordagem da água, não podemos esquecer que seu ciclo interage com o meio 

ambiente e é insubstituível para a manutenção da vida em nosso planeta. Recorrer à água não 

é uma questão de escolha, pois ela é uma necessidade vital. Assim, por sua relevância, por ser 

a base da vida, é imprescindível abordar o tema de maneira integral, aportando conhecimento 

de diferentes áreas: o diálogo de saberes promoverá uma visão interdisciplinar /sistêmica. 

A água está localizada territorialmente e precisa ser administrada localmente, partindo 

do reconhecimento da existência dos limites físicos materiais ao desenvolvimento. Ressalta-

se, assim, o valor do conhecimento e das ações locais como um fator determinante das 
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políticas eficazes. As propostas necessitam estar embasadas em diagnósticos interdisciplinares 

e em inovação tecnológica, mas também no resgate da sabedoria local que ensina maneiras, 

sedimentadas pela prática, de reproduzir a vida. 

 

 

2. Aspectos da Crise Mundial da Água 

 

Os graves problemas que a humanidade está enfrentando, relacionados à água, como 

a escassez, a contaminação e a ameaça dos ecossistemas aquáticos, são o resultado de 

escolhas fundamentadas em um modelo de desenvolvimento predatório e excludente. 

Predatório porque ao conceber a natureza como recurso a ser explorado, não respeita o tempo 

de renovação da vida,  apontando para sua insustentabilidade e autodestruição. Excludente, na 

medida em que, o capitalismo mundial (na sua fase neoliberal) com sua visão instrumental de 

todas as esferas da vida privilegia com seus resultados, somente 20% da população, deixando 

em aberto não só a questão da sua competência enquanto sistema econômico para reprodução 

da vida  humana, mas também a sua legitimidade diante de milhões de pobres sem futuro que 

ficam à margem dos bens produzidos. 

Frente à crise da água na dimensão maior de uma crise ambiental, mais complexa, 

coloca-se, hoje, como questão central, uma revisão profunda da nossa concepção de 

desenvolvimento sustentável. 

O avanço científico, subordinado aos avanços do capital e das promoções ideológicas 

do progresso, nos fez acreditar que os recursos ambientais seriam infinitos e que os benefícios 

deste modelo poderiam ser generalizados a todos os povos. Isso, como sabemos, não 

aconteceu.  

Todos os problemas que alteram a qualidade do meio ambiente atingem em primeiro 

lugar a água. As reservas de água doce do planeta estão ameaçadas, não só pelas mudanças 

climáticas, mas também pelo aumento da demanda  com o crescimento econômico (mais que 

o demográfico), pelo processo da degradação qualitativa (assoreamento dos rios, 

contaminação por esgoto doméstico, industrial, pesticidas, fenóis, etc.) , e  pelas redes de 

abastecimento com perdas significativas e técnicas de irrigação abusivas. A saúde humana 

fragiliza-se pelos efeitos cumulativos das cadeias alimentares e da poluição da água, problema 

que se reflete nos altos índices de mortalidade infantil por diarréia, para citar só uma das 

conseqüências que mais agridem a nossa sensibilidade, impondo uma solidariedade ativa. 
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Neste sentido, a crise da água mais do que a crise do petróleo, já que está diretamente 

ligada a possibilidade de manutenção da vida no nosso planeta (a economia assentada no 

petróleo é recente) apresenta-se como o nosso maior desafio.  

Para fazer frente a esse desafio, inúmeros movimentos sociais mobilizam-se para 

defender uma nova cultura da água, em diversos países, como por exemplo, no Equador. 

Neste país latinoamericano, fundamentaram a mudança através de uma visão plural e de um 

Constitucionalismo emancipatório, declarando em sua Constituição de 2008, o Direito 

Humano à Água, como um direito fundamental.  

 

[…] de manera que podamos construir un nuevo acercamiento fundamentado en 
tradiciones pasadas, políticas actuales e imperativos futuros de gestión de un futuro 
hídrico común. Las contribuciones para construir dicho entramado [...] son urgentes. 
(BLACK, 2005, p.07) 

 

A água não é como os demais recursos naturais, pois não pode ser substituída. É o 

elemento mais importante para garantir a nossa sobrevivência, “em raras ocasiões somos 

conscientes de que a água é um alimento essencial para o nosso corpo e nossa mente” 

(BLACK, 2005, p.13). Prova disso é que, “em maior ou menor medida, somos feitos de água: 

70% de nossos tecidos e 55% de nosso sangue é água”. (BLACK, 2005, p.13). 

O homem moderno vê na água um recurso renovável, desconhecendo que do total de 

água restante no planeta, só 3% é água doce apta ao consumo humano, distribuído, segundo 

estimativa aproximada, da seguinte forma: 29% (desses 3% de água doce) são águas 

subterrâneas, 70% são calotas polares e 1% água superficial e outras formas de 

armazenamento. O ciclo hidrológico é um processo dinâmico através do qual a água se 

transforma continuamente em seus três estados: sólida, liquida e gasosa. 

No entanto, este ciclo natural, no contexto atual, não pode mais, ao ser analisado 

cientificamente, ignorar a presença do ser humano que, ao interagir com ele, está 

condicionado a renovabilidade dos recursos hídricos” (TUJCHNIDER et al, 2005, p.7). A 

intervenção do homem produz, o que se convencionou chamar, o “ciclo ambiental da água”, e 

é um dos problemas mais críticos da agenda ambiental global, como estamos ressaltando: 

 

Existe un consenso internacional que el recurso de la agua se perfila cada vez con 
mayor fuerza como un pilar estratégico para los Estados y sin lugar a dudas pues su 
importancia económica creciente parece mostrar que, en un futuro no muy lejano, 
generará una restricción severa para la calidad de vida de los habitantes de cada país. 
(TUJCHNIDER et al, 2005, p. LX). 
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A ONU vem alertando, nos diversos Fóruns Internacionais (México, Istambul,etc) , que, 

no ano de 2025, um terço da população mundial não terá acesso à água para satisfazer suas 

necessidades básicas de sobrevivência. No entanto,  já atingimos esse patamar. “Dos mil 

milliones de personas viven en países que tienen problemas con el agua. Para 2025, esa podría 

ser la situación de dos tercios de la población mundial, a menos que haya un cambio en las 

tendencias actuales” (Acosta; Martínez, 2010, p.329) 

Segundo Shiva (2004),  neste cenário, já dramático, polarizam-se as situações entre os 

países que detém recursos hídricos e aqueles que apresentam um quadro de estress ou 

escassez hídrica. O consumo de água multiplicou-se por seis no século XX, duas vezes a taxa 

de crescimento demográfico. Assim, o controle de água representa o controle da vida.  

Em 1995, Ismail Serageldin, vice-presidente do Banco Mundial, falou que as guerras do 

século XX foram feitas pelo  petróleo, as do século XXI serão  pela água. 

 

Em 1998, 28 países padeciam de escassez de água. Se prevê que em 2025 está cifra 
se elevará à 56 países [...]. Estima-se que um país enfrenta uma crise hídrica quando 
o volume de água disponível por habitante é inferior a 1.000 m³ ao ano. Abaixo 
deste nível, a saúde e o desenvolvimento econômico de uma nação podem ver-se 
seriamente comprometida. (SHIVA, 2004, p.17) 

 

Dificultando, ainda mais esse quadro, estamos impossibilitando, como aponta Black 

(2005), a capacidade regenerativa da água pelos diversos usos que dela fazemos. A grande 

maioria dos rios do leste europeu estão contaminados por substâncias químicas, águas 

residuais e resíduos agrícolas, de tal forma, que suas águas não podem ser utilizadas nem 

mesmo pela indústria. Nos países menos desenvolvidos, a falta de saneamento básico torna a 

água um transmissor de doenças graves. Por outro lado, as águas subterrâneas que constituem 

hoje a principal fonte de água potável para um terço da população mundial estão sendo super -

exploradas e contaminadas, por produtos químicos que, ao contrario das águas superficiais, 

uma vez contaminadas, tornam-se impróprias para o consumo. (BLACK, 2005, p. 31,32). 

Como salienta Shiva (2004, p.12), em “todas las sociedades, en Oriente y en Occidente, 

en el norte y en el sur, se están desarrollando guerras entre paradigmas del agua”.  

• Um paradigma que está fundamentado em dualismos, fruto da modernidade, com uma 

confiança cega no desenvolvimento científico e técnico, que hoje vê na água, uma 

oportunidade de negocio. 

• Um paradigma plural que se constrói na complementaridade homem /natureza. 

Complementaridade que na cosmovisão andina se expressa no “Bem Viver”. 

Neste sentido, diz a autora indiana: 
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Las guerras del agua son guerras globales, en las que participan culturas y 
ecosistemas diversos que comparten una ética universal del agua entendida como 
necesidad ecológica, en pugna con la cultura empresarial de la privatización, de la 
condecía y de la apropiación de las aguas comunales. (SHIVA, 2004, p.10)  

 

 

A disputa entre esses paradigmas demonstra que o controle da água é uma questão de 

poder. O Banco Mundial publicou, após a conferência Rio-92, um relatório sobre o 

gerenciamento de recursos hídricos, onde afirmou que “a água é um recurso cada vez mais 

escasso e que necessita de um cuidadoso gerenciamento econômico e ambiental” (BLACK, 

2005, p. 33). Desde então, vêm se culpando a humanidade pelos abusos extravagantes e 

desperdícios cometidos contra este infravalorado elemento vital. 

 

  

 

3.   Os Fóruns Mundiais da Água: consolidando a visão mercantil da água 

 

 

Na construção de um consenso internacional, foram sedimentado a tese entre grupos 

representativos dos países desenvolvidos de que o “enorme desperdício no uso e 

gerenciamento da água [...] é supostamente devido ao fato de que a  maioria dos nossas 

sociedades, até o momento, considerou a água como um bem social e não como uma 

mercadoria”. (PETRELLA, 2004, p.77). 

Em consequência, o preço da água foi mantido artificialmente baixo, o que determinou 

o uso abusivo tanto na agroindústria quanto no consumo doméstico. Assim, “a água não deve 

mais ser tratada como se estivesse disponível em abundância (Banco Mundial) e, sim, 

redefinida como um bem econômico” (PETRELLA, 2004, p.77). 

A água vista como um bem econômico deve ter preço estabelecido. Assim, 

 

[…] los mecanismos de la oferta y la demanda resolverán el problema, provocando 
los cambios necesarios en los hábitos domésticos, agrícolas y económicos, y se hará 
un uso más responsable del agua sin despilfarrarla ante la amenaza de un futuro sin 
agua. (BLACK, 2005, p.33). 

 

Segundo Petrella, (2004) considerar a água uma mercadoria passou a ser um 

pressuposto de gestão eficiente, bem como melhor garantia contra as guerras da água. O setor 
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privado passa a ser o “símbolo da eficiência, enquanto o Estado (tanto o central como o local) 

é sinônimo de burocracia, ineficiência, rigidez,  letargia e corporativismo.” (PETRELLA, 

2004, p.77). 

A participação das grandes corporações da água, em organizações internacionais, como 

o Conselho Mundial da Água, responsável pela preparação dos Fóruns Mundiais da Água, 

foram consolidando modelos conceituais de gestão de recursos hídricos que preparam o 

caminho da privatização da água em inúmeros países. 

 

Além do respaldo legal e financeiro que as agências internacionais à serviço do 
governo da economia global – OMC, BM e FMI - proporcionaram no mercado 
global da água, dois acontecimentos marcaram definitivamente o desenvolvimento 
deste processo. Em 1992 celebraram, tanto a Conferência de Dublin, como a Rio-92 
e, destas reuniões, surgiu a idéia de criar alguns organismos mundiais que mediaram 
o processo até uma gestão mais sustentável dos recursos hídricos. Finalmente, em 
1996, o Banco Mundial fundou o Conselho Mundial da Água e a Associação 
Mundial da Água, e em 1998, a Comissão Mundial da Água para o século XXI. 
(GARCIA, 2008 p.82-89 ) 

 

O impacto da globalização neoliberal sobre as políticas hídricas fizeram com que, até 

2010, a ONU assumisse uma posição extremamente contraditória ao aceitar a definição da 

água como necessidade humana e, portanto, podendo ser satisfeita, por entes públicos ou 

privados. Ao ser hoje um dos negócios mais lucrativos, a água se encontra no coração mesmo 

das estratégias globalizadoras que tiram-na do âmbito público e do controle estatal, fazendo-a 

ingressar na lógica da economia mundial que ignora os princípios do bem-comum e a visão 

ecossistêmica do meio ambiente.  

De fato, como traz Shiva (2004), na atualidade, o comércio global da água está 

controlado basicamente por dez grandes empresas, entre elas, Suez Lyonnaise des Eaux, 

Vivendi Environment y Bechtel, que são apoiadas por algumas instituições globais como o 

Banco Mundial, a Organização Mundial do Comércio (OMC), o Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e os governos do G-8. 

Para formular e promover um novo programa de política de recursos hídricos, o Banco 

Mundial criou o Conselho Mundial da Água em aliança com as maiores empresas do setor, 

“que, em poucos anos, conseguiram formar uma rede de influência internacional para 

promover a gestão da água no marco de uma associação publica /privada”. (GARCÍA, 2008, 

p.85). 

Segundo Garcia, (2008) nessa perspectiva, então, criou-se como plataforma de 

divulgação, ou seja,  os Fóruns Mundiais da Água, que acorreriam a cada três anos com o 
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objetivo de consolidar um espaço adequado para construir um consenso entre todos os atores 

envolvidos no setor da água.   

O primeiro Fórum Mundial da Água ocorreu em Marrakesh, de 21 a 24 de março de 

1997, dando impulso a todo esse processo. A Declaração de Marrakesh, resultado deste 

primeiro fórum, reconheceu a necessidade urgente de melhorar a compreensão dos complexos 

fatores qualitativos e quantitativos, políticos e econômicos, legais e institucionais, sociais, 

financeiros, educativos e meio ambientais, que devemos ter em conta na hora de desenhar a 

política hídrica do novo milênio. Assim se fez um chamado aos governos, organizações 

internacionais, ONGs e povos do mundo, para trabalhar coordenadamente, colocando em 

pratica os princípios de Mar Del Plata, de Dublin e  da Agenda 21(Capítulo 18). 

O segundo Fórum Mundial da Água ocorreu em Haya, de 17 a 22 de março de 2000 

(lançou as bases conceituais para as Políticas de Recursos Hídricos Mundiais). 

A Declaração Ministerial sobre a Segurança da Água, no século XXI, que foi subscrita 

por 100 ministros, propõe vários desafios para uma nova gestão integral e sustentável da água, 

dos quais destacamos a prioritária satisfação das necessidades básicas, fundada no acesso à 

água como uma necessidade humana básica. O documento deste Fórum pretendeu unificar a 

perspectiva sobre o futuro dos recursos hídricos no planeta, propondo a colaboração entre os 

setores públicos e privados como solução principal da crise global da água. 

O terceiro Fórum Mundial da Água realizou-se em Kyoto, de 16 a 23 de março de 2003, 

e tinha como finalidade buscar soluções para os problemas da gestão mundial da água. A 

Declaração Ministerial que foi subscrita por 130 ministros ressalta a importância de se atingir 

um dos objetivos do milênio, ou seja, reduzir em 50%, até 2015, as pessoas que não têm 

acesso à água. Isso exigira investimentos, o que supõem criar condições e dar segurança, para 

que esses investimentos possam ocorrer. 

O quarto Fórum Mundial da Água ocorreu na cidade do México, de 16 a 22 de março de 

2006. Apesar da pressão de diversos países, organizações e movimentos sociais, não se 

conseguiu uma declaração que se reconhecesse expressamente o direito humano à água. Na 

versão final da Declaração Ministerial do IV Fórum – resultado da pressão das grandes 

transnacionais, principalmente através da Aquafed e das Agencias Internacionais para manter 

e consolidar uma visão mercantilista dos recursos mundiais da água - reafirmaram como 

meros princípios, algumas questões como a importância da água para o desenvolvimento 

sustentável e para garantir a segurança alimentar, a necessidade de reduzir os desastres 

naturais relacionados com a água  e a de promover a igualdade de gênero nas soluções dos 

problemas vinculados com este recurso.                                 

11919



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O quinto Fórum Mundial da Água ocorreu em Istambul, de 16 a 22 de março de 2009, e 

contou com 95 ministros, cuja declaração também não ficou definido o direito humano à 

água. Neste Fórum, talvez o mais polêmico, na medida em que o voto da Brasil foi decisivo 

para que o acesso à água e ao saneamento não fosse declarado um direito humano 

fundamental. 

No V Fórum Mundial da Água que ocorreu em Istambul, o Brasil provocou a 

indignação de vários países da América Latina. O fato do Brasil, ao lado dos Estados Unidos, 

Egito e Turquia, não reconhecer o acesso à água como direito humano básico, não foi bem 

recebido entre muitos governos da região, como a Bolívia, o Equador, a Venezuela, Cuba e o 

Uruguai. 

 Esse resultado mostra a divisão entre os países no momento de se comprometer a 

garantir o acesso à água como um direito essencial de todo o ser humano. A Declaração 

Ministerial diz admitir  : 

“[...] as discussões dentro da organização das Nações Unidas sobre os direitos humanos 

e o acesso à água potável e ao saneamento. Reconhecemos que o acesso à água potável e ao 

saneamento é uma necessidade básica”, diz o documento final, que países como a Venezuela 

se negaram a assinar.  

Ocorreu que no âmbito das Nações Unidas, já em 2002, o Comitê de Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, havia adotado o Comentário Geral n° 15 sobre o direito à 

água, onde ficou consignado que o direito humano à água potável é uma pré-condição para a 

realização de todos os direitos humanos. 

O Comentário Geral nº 15 também define o direito humano à água como o direito de 

todos a dispor de água suficiente, segura, aceitável e fisicamente acessível para o uso pessoal 

e doméstico.  

• Suficiente: O abastecimento de água para cada pessoa deve ser suficiente e contínuo 

para uso pessoal e doméstico. Segundo a OMS, entre 50 a 100 litros de água por dia. 

• Seguro: Água potável de qualidade. 

• Aceitável: Todas as instalações de água e serviços devem ser culturalmente apropriadas, 

atendendo ao ciclo da vida, a questão de gênero e a de segurança (integridade física). 

• Fisicamente acessível: A pessoa deve ter acesso fácil à água potável.  

Segundo o Comentário Geral nº15, o direito humano à água foi reconhecido em vários 

documentos internacionais, tais como, tratados, declarações e outras normas. Menciona-se, 

como exemplo, o parágrafo 2° do artigo 14 da Convenção Sobre a Eliminação de Todas as 
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Formas de Discriminação Contra a Mulher, bem como o parágrafo 2° do artigo 24 da 

Convenção sobre os Direitos da Criança. 

A água deve ser vista como um bem social e cultural e, não somente como um bem 

econômico; no entanto, esse direito é violado à larga escala.  

Como se sabe, no âmbito das Nações Unidas, existem dois grupos de direitos humanos: 

o grupo dos direitos civis e políticos, que são garantidos pelo compromisso do governo de  

não intervir em sua vida. Já o grupo dos direitos econômicos, sociais e culturais que são 

programáticos e requerem intervenções governamentais, com políticas publicas, para sua 

implementação. Foi sob esta alegação que o governo brasileiro justificou sua posição no V 

Fórum Mundial da Água em Istambul. Por outro lado, a inserção do acesso à água como 

direito humano teria uma conseqüência, segundo o governo brasileiro, o fato de todo cidadão 

do mundo ter esse direito. Além disso, segundo a lei das Águas, aprovada em 1997, a água é 

um bem publico com valor econômico. 

A conseqüência imediata dessa posição já é visível em nossa realidade, onde as grandes 

corporações da água obtêm, através de parcerias público /privada, a concessão para o 

abastecimento de água e esgoto em todos os Estados da federação.  

Infelizmente, o conteúdo do que se entende por direito humano à água na prática, 

significa o acesso a um sistema de fornecimento de água. 

Mesmo com a Resolução da Assembléia Geral da ONU, de 28 de julho de 2010, 

reconhecendo o acesso à água e saneamento como um direito humano, não tendo um caráter 

vinculante, pouco altera essa tendência à privatização. 

 

A idéia de que a água deve ser considerada principalmente como um bem 
econômico ou um recurso comercializável [...], é profundamente simplista; é 
baseada em uma escolha puramente ideológica que, no momento em que dá 
prioridade ao valor econômico em detrimento que todos os outros valores, está 
enfatizando apenas uma das muitas dimensões especificas da água. (PETRELLA, 
2004, p. 83). 

 

Nunca é demais lembrar que ter acesso à água não é uma questão de escolha mas sim, a 

possibilidade de viver ou não viver. A escolha, segundo Petrella (2004), intervém somente em 

relação às formas de acesso ou uso. 
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 4.     Delimitando o Direito Humano à Água: Ética, Valores e Funções 

 

Nos diferentes usos é que se convergem os fatores que determinam a crise da água. 

Assim, segundo Acosta; Martínez (2010), teríamos superpostas três crises: 

 

• Crise de sustentabilidade: que provoca movimentos em defesa do território e dos 

ecossistemas aquáticos frente à construção de grandes obras  hidráulicas, de desflorestamento 

e da contaminação de rios, lagos e aqüíferos.  

• Crise da governança: que gera movimentos em defesa dos direitos humanos e da 

cidadania, frente à privatização dos serviços básicos de água e saneamento. 

• Crise de convivência: na medida em que se usa a água como argumento de 

enfrentamento, ao invés de assumir a água como espaço de colaboração entre os povos 

ribeirinhos. 

Segundo Wolkmer; Scheibe; Henning (2010), na verdade, estamos diante de uma crise 

epistêmica. Epistêmica porque para enfrentar os desafios que se apresentam à gestão das 

águas nos diferentes níveis (internacional, nacional e local) há necessidade de uma nova 

relação homem /natureza. Neste sentido, um diálogo horizontal de culturas, tendo com eixo 

catalisador, o biocentrismo, para apontar cosmovisões mais holísticas que possibilitam 

reconhecer responsabilidades diferenciadas e compartilhadas na busca da sustentabilidade 

ecossistêmica. As estratégias incluem: 

• Descobrir conjuntamente o que é importante, verdadeiro e justo para um “bem viver”; 

• Um diálogo de saberes orientados para a construção de uma racionalidade ambiental 

que incorpore os conhecimentos tradicionais e culturais. 

• Melhoria da gestão através de marcos regulatórios e capacitação de atores com a 

utilização de conhecimentos locais e técnicos científicos;  

O desafio de uma nova ética da água, será fundamentar, com diferentes valores 

(pluralidade, interculturalidade, alteridade e diversidade)  a formalização de marco normativo 

da água, que atenda todas as suas funções, na medida em que, “mesmo sendo a água, do ponto 

de vista físico químico, um elemento perfeitamente definido, suas funções são diversas e os 

valores gerados pelas múltiplas funções são de natureza diversa...” (WOLKMER; SCHEIBE; 

HENNING, 2010 p.17 apud AGUDO, 2004). 

Como traz Shiva (2005), o mercado evidentemente não está apto a atender necessidades 

atuais e futuras dentro de um enfoque ecossistêmico que tenha como base de fundamento, o 
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Princípio da Vida. A visão da água a partir do mercado reduz seu valor ao econômico, 

esquecendo a importância espiritual, ecológica, cultural e social dos recursos hídricos.  

Acosta; Martínez, (2010) trazem que assim, tal como propõe  a declaração Européia por 

uma Nova Cultura da Água, deveríamos distinguir quatro funções da água que implicam em 

direitos e deveres diferentes em sua gestão: 

• A água-vida: está relacionada diretamente com as necessidades vitais do ser humano e 

deve ser gratuita à natureza. A água-vida, em função da preservação da vida, não é só um 

Direito Humano Fundamental, mais também um elemento fundamental da natureza para que 

possa manter seus ciclos vitais. “Neste caso, o critério não deve ser maximizar a eficiência, 

que é a guia por excelência da racionalidade econômica, senão garantir a eficácia” (ACOSTA; 

MARTÍNEZ, 2010, p.307). Aqui, o maior desafio é político, na medida em que garantir entre 

30 a 40 litros de água potável por pessoa ao dia, representa somente 1,2% da água em que 

usamos. O sentido político a ser resgatado nas decisões que afetam a coletividade deverá ser 

necessariamente a realização do Bem Comum. Este direito deverá ser estendida aos animais e 

à natureza. 

• A água-cidadania: em função do serviço público e interesse geral o que a conecta com 

direitos sociais. Aqui, entram critérios de racionalidade econômico-financeira. “As 

instituições públicas, ao mesmo tempo em que garantem os direitos de cidadania, devem 

estabelecer os correspondentes deveres cidadãos” (ACOSTA; MARTÍNEZ, 2010, p.310). 

Assim, oferecer serviços domiciliares de água e saneamento supõe um salto qualitativo que 

ultrapassa a necessidade de sobrevivência, mas, cuja gestão, pode ser pública e comunitária. 

“O consumo e a conservação da água envolvem diferentes custos: humanos, econômicos, 

sociais, políticos, individuais e coletivos”. (PETRELLA, 2004, p.86).  

Quem tem direito à água tem o dever de cuidá-la, neste sentido, as alianças entre o 

público e o comunitário, como em Porto Alegre, representam um resgate da soberania local e 

um exemplo de gestão que supera a opção neoliberal de privatização. 

• A água crescimento (desenvolvimento): o maior consumo da água está na agroindústria. 

O setor agrário utiliza 70% dos recursos hídricos enquanto a indústria 20%, nesse contexto é 

que enfrentamos uma situação limite e a crise da relação homem /natureza. Aqui,  há que se 

discordar do autor deste modelo conceitual, na medida em que se adota critérios meramente 

econômicos (cobrança pelo uso da água), não atendendo aos desafios da Questão Ambiental. 

“A contaminação é um subproduto das tecnologias industriais e do comércio global”. 

(SHIVA, 2004, p.50). Para que a água atenda as necessidades de um desenvolvimento social e 

ecologicamente sustentável, explica Shiva (2004), precisamos de uma abordagem complexa 

11923



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

com soluções políticas e ecológicas. O desenvolvimento concebido na perspectiva do 

crescimento econômico levou a humanidade à uma crise global de múltiplas dimensões, o que 

demonstra a impossibilidade de mantermos a rota extrativista e devastadora para os países do 

sul, e os elementos padrões de consumo que levarão o planeta ao colapso. Aqui trata-se da 

passagem da sociedade do Bem-Estar para a sociedade do Bem Viver. 

• Água para fins ilícitos: que deve ser combatido por lei (exemplo: sobre exploração de 

aquíferos). (WOLKMER; SCHEIBE; HENNING, 2010 p.17 apud AGUDO, 2004). 

Assim como salienta Acosta; Martinez (2010), pode-se atribuir a água diferentes 

funções em torno de diferentes valores que implicam uma hierarquia em seus usos. Na 

Constituição do Equador de 2008, priorizou-se os usos da água, na seguinte ordem: para o ser 

humano, para a alimentação, para  assegurar o ciclo vital dos ecossistemas e para a produção. 

O que significa transitar de uma percepção da água como mercadoria para uma visão da água 

como direitos humanos, recuperando o controle social da água, tendo como paradigma não só 

os direitos humanos, mas os direitos da natureza.  

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

O novo constitucionalismo latino americano, especialmente a Constituição do Equador 

de 2008, reconheceu o Bem Viver como a nova base ética do desenvolvimento caracterizado 

por contemplar, a soberania, a equidade, a igualdade e também os direitos da natureza. 

O Bem Viver (Sumak Kausai) reconstrói espaços de soberania local e nacional, com 

participação da cidadania plural e, através de direitos e garantias constitucionais, inicia um 

processo de emancipação do atual desenvolvimento predatório e excludente. 

No artigo 3º da Constituição de Montecristi, à água é definida a partir dos princípios da 

equidade, eficiência e sustentabilidade ambiental; como um direito humano; um bem 

estratégico de uso publico; um patrimônio da sociedade; um componente essencial da 

natureza. 

Com essa redefinição da água atenta a todos as suas funções, com uma racionalidade 

complexa, supera-se não só a visão mercantil da água, recuperando o papel do Estado e a 

participação comunitária na gestão dos serviços hídricos, mas também, ao introduzir o 
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conceito de patrimônio,  supera-se a visão da água como um bem comercializável. A água 

como patrimônio, transforma-se no eixo catalisador de todas as transformações para se passar 

de uma sociedade do Bem-Estar para uma sociedade do Bem Viver. 

Assim, deve ser garantida uma quantidade mínima de água gratuitamente a cada ser 

humano. Este é o maior desafio ético da água, na medida em que alguns países possuem 

reservas de água doce e outros já sofrem de escassez e estress hídrico.  

Como compartilhar esse elemento vital da natureza, a partir da solidariedade num 

mundo onde a competição e o lucro definem às relações entre os Estados? Essa questão é um 

desafio para a cidadania intercultural e para todas as nações do mundo. 

Recuperar o controle Estatal /Social da água, com um direito plural /emancipatório, 

representa a oportunidade de redefinirmos o desenvolvimento a partir da liberdade, igualdade 

e equidade, respeitando os direitos da natureza, que nada mais são, do que a possibilidade da 

continuidade da vida em nosso planeta. 

A racionalidade ambiental muda a percepção do mundo com base em um pensamento 

único e unidimensional, que se encontra na raiz da crise ambiental, para um pensamento 

plural e da complexidade. Superar as limitações não significa anular as diferenças, senão 

transcender o pensamento analítico, não como uma síntese que reúna os resultados de análise, 

senão como um pensamento holístico e intercultural. Novas formas  plurais de produção 

sustentáveis podem propiciar a aplicação de ecotecnologias mais apropriadas a cada região e 

aos ecossistemas, rompendo as racionalidades econômicas homogeneizantes. 

É necessário, pois, continuar desenvolvendo esforços de convergência entre os 

movimentos sociais e a comunidade técnico- cientifica, com vistas a identificar alternativas 

eficientes, equitativas e sustentáveis.  
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RESUMO 

Resumo: O presente artigo analisa a dissolução da sociedade conjugal, com o advento da Lei 

nº 11.441/2007, que introduziu o Divórcio em sede Notarial no Brasil, bem como o Direito 

necessita atender às transformações ocorridas no âmbito familiar, a luz da Teoria Sistêmica de 

Niklas Luhmann . O processo de modificação do instituto do matrimônio no Brasil foi 

impulsionado pela evolução da sociedade e da família, que ao longo dos tempos foi se 

desvencilhando da forte influência da Igreja, passando a valorizar a liberdade e dignidade da 

pessoa humana. A teoria luhmanniana, é uma teoria social própria com enfoque na autopoiese 

do Direito. Na perspectiva de Luhmann, a sociedade é um sistema, devendo ser observada 

através da distinção entre sistema e meio. A hipercomplexidade da sociedade moderna 

provoca inúmeras transformações nas relações sociais, as quais precisam ser estabilizadas e 

inseridas no sistema. Como contingência da sociedade moderna, o divórcio em sede notarial 

se impôs ao direito como forma de reduzir a complexidade. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: 1. SISTEMAS; 2. COMUNICAÇÃO; 4. 

AUTOPOIESE; 4. SOCIEDADE; 5. EVOLUÇÃO; 6. FAMÍLIA; 7. DIREITO; 8. 

DIVÓRCIO NOTARIAL. 

 

ABSTRACT 
Abstract: This paper examines the dissolution of marriage, with the enactment of Law No. 

11.441/2007, which introduced the Notary Divorce headquarters in Brazil, as well as the law 

requires to meet the changes occurring in the family, the light of the Systemic Theory Niklas 

Luhmann. The modification of the institute of marriage in Brazil has been driven by the 

evolution of society and family, which over time was get out of the strong influence of the 

Church, we value freedom and human dignity. Luhmannian The theory is itself a social theory 

focusing on the autopoiesis of law. From the perspective of Luhmann, society is a system and 

should be observed through the distinction between system and environment. The 

hypercomplexity modern society causes many changes in social relations, which need to be 

established and entered into the system. As a contingency of modern society, divorce based 

on notarial law was imposed in order to reduce complexity. 

KEYWORDS: KEYWORDS: 1. SYSTEMS; 2. COMUNICAÇÃO; 3. AUTOPOIESE; 4. 

SOCIETY; 5. EVOLUTION; 6. FAMILY; 7. RIGHT; 8. DIVORCE NOTARY. 
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1. Introdução 

  

  

        A complexidade da sociedade moderna provoca transformações em ritmo acelerado, as 

quais acabam por obrigar o Direito a promover constantes mudanças e ajustes, trazendo para 

sua estrutura interna o resgate desta aludida complexidade social a fim de afinar-se com a 

sociedade pluralista de forma a aliviar as tensões. 

            

        Niklas Luhmann desenvolveu uma teoria social própria com enfoque na autopoiese do 

Direito. Para ele, a sociedade é como um sistema, devendo ser observada através da distinção 

entre sistema e o meio. 

  

        Por meio dessa teoria, é possível compreender que o direito ao mesmo tempo em que 

muda a sociedade também se altera, característica esta que permite o seu ativismo e, por 

conseqüência, sua acomodação à realidade da sociedade atual. 

  

        Exemplo dessa adequação é a evolução da sociedade e da família observada nas últimas 

décadas que constituiu fator determinante para mudanças significativas no instituto do 

matrimônio. Com este desenvolvimento, observou-se a necessidade de transformação de 

velhos dogmas enraizados a fim de se prestigiar o ser humano individual. 

  

        Em razão da forte influência da Igreja, nos primórdios, a dissolução civil do casamento 

parecia impossível, porém a forte pressão da sociedade fez com que, ainda que 

gradativamente, a flexibilização dessa instituição no Brasil se tornasse possível. 
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        Se inicialmente essa flexibilização aconteceu de forma bem discreta, nos últimos tempos, 

foi acelerada de tal modo, que redundou na Lei Federal nº 11.441, de 04/01/2007, a qual 

acrescentou o art. 1.124-A a Lei nº 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil, permitindo a 

realização da separação e divórcio consensuais em sede notarial (por escritura pública) 

quando da inexistência de filhos menores ou incapazes, e, posteriormente, na Emenda 

Constitucional nº. 66, de 13 de julho de 2010, que possibilitou a aceleração do processo de 

separação dos casais brasileiros, ao dar nova redação ao § 6º do art. 226 da Constituição 

Federal, suprimindo o requisito de prévia separação judicial por mais de 1 (um) ano ou de 

comprovada separação de fato por mais de 2 (dois) anos. 

  

        Todo esse processo de modificação do instituto do matrimônio no Brasil, como dito, foi 

impulsionado pela evolução da sociedade e da família, que ao longo dos tempos foi se 

desvencilhando da forte influência da Igreja, passando a valorizar a liberdade e dignidade da 

pessoa humana. 

  

        O objetivo deste estudo é analisar a evolução da dissolução civil consensual do 

casamento no Brasil sob a ótica da teoria dos sistemas de Luhmann, a qual ao empregar 

sistemas autopoiéticos ao direito reduz a complexidade social, permitindo a construção de um 

sistema jurídico dinâmico mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual. 

  

  

2. Teoria dos Sistemas de Niklas Luhman 

  

  

        Luhmann desenvolveu a teoria sistêmica como método capaz de reduzir a complexidade 

da sociedade moderna, explicando a partir dela como a ordem pode nascer do caos. 

  

        Para fins do presente estudo, necessário selecionar conceitos da teoria luhmanianna 

adequados para a compreensão do tema. 

  

  

2.1. Sistemas 
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           Segundo Luhmann, sistema é uma estrutura consistente de regras, uma rede de 

operações fáticas que, como operações sociais, devem ser comunicações[1]. 

  

        Quando se refere a sistemas, Luhmann explica, ainda, que se trata de: 

  

 “uma série de eventos relacionados um ao outro, ou de operações. No caso de seres vivos, 

por exemplo, esses são processos fisiológicos; no caso de sistemas psíquicos, os processos são 

idéias; e em termos de relações sociais, são comunicações. Os sistemas se formam ao se 

distinguirem do ambiente, no qual esses eventos e operações ocorrem, e que não pode ser 

integrado a suas estruturas internas”. [2] 

  

        O sistema pressupõe que inumeráveis operações sucedem de maneira simultânea e, ao 

produzirem outras operações, reproduzem o sistema[3]. Desse modo, o que torna um sistema 

individual e o que o limita são suas operações e a forma como estas se concretizam. O que 

está fora do sistema é o ambiente. Entender o sistema com essa função operativa implica a 

compreensão de que sistemas não são capazes de ultrapassar suas próprias fronteiras, porque 

possuem uma unidade e são operacionalmente fechados. 

  

        Apesar de os sistemas parciais serem fechados em suas operações, não estão isolados, 

pois trocam comunicações entre si por meio do acoplamento estrutural que traz irritação e 

gera uma nova comunicação[4]. 

  

        O que confere a unidade a um sistema é a sua auto-organização, resultado das relações 

entre os seus elementos, os quais podem variar, pois o sistema se mantém enquanto for 

mantida a organização em torno daquela relação peculiar que o formou. Essa auto-

organização é que garante aos subsistemas a transformação das suas próprias estruturas, 

mediante as suas próprias comunicações. 

  

        A diferenciação entre os subsistemas consiste na elaboração de uma estrutura própria 

para a sua comunicação através das aquisições específicas da evolução: meios de 

comunicação simbolicamente generalizados e códigos binários. 
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2.2. Comunicação – “autopoiese” 

  

  

        A teoria sistêmica luhmanianna é concebida na base de processos comunicativos, em que 

as operações dos sistemas são tidas como comunicação e não como ação. 

  

        No ponto de vista luhmaniano os conceitos com que a comunicação é descrita devem 

referir-se apenas ao processo de comunicação pela comunicação desprendendo-se 

inteiramente de qualquer relação com o sistema psíquico de forma que na sua forma primária 

definida como código ou como sistema de diferenças a comunicação não possui consciência 

alguma (não é boa nem má, não valoriza nem discrimina, simplesmente acontece). 

  

        Para a sua teorização, Luhmann, utiliza uma concepção própria de comunicação, a qual é 

considerada o núcleo central de constituição da sociedade, uma vez que as operações básicas 

dos sistemas sociais são as comunicações, diferentemente das operações básicas dos sistemas 

psíquicos que são pensamentos. Fora dos sistemas sociais, não há comunicação e fora dos 

sistemas psíquicos não há pensamento. 

  

        Por essa razão esses sistemas são fechados, pois sua evolução ocorre em seu próprio 

interior na medida em que novas operações derivam de operações anteriores do mesmo 

sistema e são, concomitantemente, pressupostos para futuras operações, sendo esse 

fechamento a base da autonomia do sistema. 

  

           É através da reprodução comunicativa que as estruturas do sistema são produzidas e ao 

mesmo tempo se reproduzem, e assim, a diferenciação sistêmica ocorre. Esta unidade do 

sistema que o torna intocável de fora para dentro, é denominada “autopoiese” [5]. Não 

existem, portanto, segundo essa concepção, causas ou fatores para a evolução, sendo esta 

decorrência da interação das partes que formam um sistema. 

  

        A comunicação é um processo que se determina a si mesmo e é, neste sentido, um 

sistema autopoiético. Tudo que possa ser estabelecido como comunicação se faz através da 

comunicação [6]. 

  

        A concepção de “autopoiese” surgiu no campo da biologia, com os chilenos H. Matura e 

F. Varela, “para designar o processo pelo qual o que é vivo se (auto)reproduz, idéia estendida 
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aos mais diversos campos das ciências formais, naturais e, principalmente graças a N. 

Luhmann, às ciências sociais” [7]. 

  

        O sistema autopoiético, como concebido pelos chilenos: 

  

“aquele dotado de organização autopoiética, onde há a (re)produção dos elementos de que se 

compõe o sistema e que geram sua organização, pela reiterativa (“recursiva”) entre eles. Esse 

sistema é autônomo porque o que nele se passa não é determinado por nenhum componente 

do ambiente mas sim por sua própria organização, isto é, pelo relacionamento entre seus 

elementos. Essa autonomia do sistema tem por condição sua clausura, quer dizer, a 

circunstância de o sistema ser “fechado”, do ponto de vista de sua organização, não havendo 

entradas (inputs) e “saídas” (outputs) para o ambiente, pois os elementos interagem no e 

através dele (...)”.[8] 

  

        Embora utilize o conceito de “autopoiese” inspirado na concepção de Maturana, seu 

emprego por Luhmann assume novos contornos em razão de que enquanto aquele 

desenvolveu seus estudos no campo da biologia que trata de sistemas vivos que teriam como 

elementos células e moléculas, este cuida das ciências sociais, e, trata, portanto dos sistemas 

sociais cujos elementos são as comunicações, as quais não existem no ambiente mas tão 

somente na sociedade enquanto sistema comunicativo globlal. Desse modo, a autopoiese em 

Maturana e Varela ocorre a nível de elementos, diferentemente do que ocorre na teoria de 

Luhmann em que se dá a nível de sistema o qual auto-produz e reproduz seus elementos. 

  

        No sistema só existem elementos e estruturas na medida em que se mantém a autopoiése, 

a qual nada diz sobre o tipo de estruturas que devem fazer os acoplamentos estruturais entre o 

sitema e o ambiente, de modo que a autopoiése é uma invariável, sendo a mesma para todo 

processo comunicativo[9]. 

           

        Ressalte-se aqui, mais uma vez, o papel do meio, pois, apesar de sua auto-produção, a 

“autopoiese” dos sistemas sociais não sobrevive sem o ambiente, pois, sem este não há 

sistema. Isto é, o fato de o sistema social ser autônomo significa que ele não é determinado 

pelos acontecimentos do meio, mas, todavia, não descarta a importância deste no sentido de 

estimular operações internas no sistema (embora não determinem seus resultados) e a 

dependência relativamente aos dados dele advindos que alimentam o sistema. 

  

        Nesse sentido, Amin Mathis, explica que: 
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“A relação sistema meio caraterizada por um acoplamento estrutural significa que sistemas 

autopoiéticos - isto é, sistemas de estrutura determinada e autoregulativos - não podem ser 

determinados através de acontecimentos do meio, esses acontecimentos somente podem 

estimular operações internas próprias do sistema, cujo resultado, na maneira como ele se 

mostra para o meio, não é previsível, mas contingente. As estruturas semânticas internas 

organizam as operações comunicativas internas de maneira recursiva ou autoreferencial. 

Desta maneira, podemos chamar aquele sistema de autônomo - que baseado em regulação 

autopoiética - mantém relações com o seu meio guiado pela sua diferenciação principal e por 

seu modus de operação. Assim, um sistema autônomo é independente do seu meio, no que diz 

respeito à estrutura básica de sua orientação interna, e a forma de processar complexidade, 

mas dependente do seu meio no que diz respeito a dados e constelações que servem como 

base de informação para o sistema [10]“. 

  

        A comunicação é definida por Luhmann como a síntese de três elementos: informação, 

dá-la a conhecer e entendê-la[11]. Isso significa que a comunicação só ocorre quando este 

ciclo se completa, isto é, quando a informação é transmitida e entendida. A comunicação é um 

fenômeno que vai mais além do indivíduo, si o que este pensa não é comunicado e entendido 

por outro indivíduo, não deixa de ser uma realidade meramente individual, não é 

comunicação[12]. 

  

  

2.3. Sociedade  

  

  

           Assim como ocorre com a comunicação, Niklas Luhmann inova ao conceituar a 

sociedade, definindo-a como : 

 “um sistema social autopoiético operacionalmente fechado que inclui em si mesmo, através 

da comunicação, todos os demais sistemas sociais”´, ou seja, sociedade “é o sistema 

abrangente de todas as comunicações, que se reproduz autopoieticamente, na medida em que 

produz, na rede de conexão recursiva de comunicações, sempre novas (e sempre outras) 

comunicações”.[13] 

            

        Com esse conceito, a teoria de Luhmann é aplicada à sociedade, podendo descrevê-la e 

explicar o seu funcionamento como um complexo sistema de comunicações. 

  

           Utilizar um conceito diferente de sociedade, segundo Luhmann, conduziria a 

conseqüências inteiramente distintas, isto é, a outros conceitos, distinções, enfoques e 
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abordagens para os problemas. Por isso, o conceito de sociedade deve ser sustentado pelo 

conceito geral dos sistemas autopoiéticos, partindo da premissa de que também o sistema da 

sociedade é um sistema fechado em suas operações que se reproduz a si mesmo 

exclusivamente com operações próprias. [14] 

   

        O elemento constitutivo da sociedade são as comunicações, sem as quais não existiria, 

pois somente através destas podem haver comunicações, isto é, não é possível se comunicar 

fora de um sistema comunicativo, por isso a sociedade pode ser entendida como um sistema 

fechado enquanto composta de comunicações. 

  

        Nesse sentido, argumenta Juan Antonio Garcia Amado: 

  

“quer isto dizer, por uma parte, que o sistema social mesmo constitui seus próprios elementos, 

ou seja, que produz comunicação a partir de comunicação. Por outra parte, graças 

precisamente a esse seu operar fechado sobre si mesmo, o sistema social se decanta perante 

outros sistemas, estabelecendo seus próprios limites (Grenzen). Ali onde existe comunicação 

há sociedade; onde não se opera mediante comunicação não existe nenhum sistema social.” 

[15] 

  

        Novamente, há de se atentar para o fato de que o meio não é desprezado por Luhmann 

quando este afirma que a sociedade se compõe somente de comunicações. Na verdade, isso 

significa que apenas as comunicações distinguem a sociedade do meio, o qual representa 

dados que estão fora do sistema e que não podem se comunicar (por exemplo: vida orgânica, 

sistemas psíquicos do indivíduo, substrato físico da matéria). 

  

        Para Luhmann, “o fechamento operacional, portanto, não pode significar jamais que um 

sistema autopoiético opera como se não houvesse um ambiente; e, com mais razão, deve-se 

rejeitar a completa e absurda representação extremada de que, com a teoria da autopoiése, 

estão excluídas hipóteses de existência. O fechamento operacional significa, entretanto, que a 

cognição supõe uma determinada forma, para a qual não há correspondências no ambiente, a 

saber, a forma da designação de alguma coisa na diferença em relação a outras [16]“. 

  

        Como a sociedade é constituída pela comunicação, onde esta não acontece não existe 

sociedade. Por isso a comunicação deve ser entendida como transmissão com pretensões de 

informação, que deve ser seguida de compreensão por, pelo menos, um outro indivíduo[17]. 
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        Quanto à análise da sociedade, Bechmann e Stehr, afirmam que Luhmann introduz, por 

meio de sua teoria, três premissas: “1. Asociedade não consiste de pessoas. Pessoas pertencem 

ao ambiente da sociedade. 2. Asociedade é um sistema autopoiético que consiste de 

comunicação e mais nada. 3. Asociedade só pode ser adequadamente entendida como 

sociedade mundial” [18]. 

  

        A esse respeito, Garcia Amado explica que “não é que em Luhmann os sujeitos 

desapareçam para deixar seu lugar ao auto-desdobramento dos sistemas. Na realidade, cada 

sistema será o sujeito de si mesmo e para si mesmo. O que se esvanece é a idéia do sujeito 

individual como centro de todo o sistema” [19]. 

  

        Isso significa que como os seres humanos individualmente considerados são sistemas 

psíquicos, não fazem parte da sociedade, mas do seu ambiente[20]. Como pessoas fazem parte 

da sociedade enquanto emissores e destinatários para a comunicação. “O que existe é um 

acoplamento estrutural entre a sociedade como sistema social e os indivíduos como sistemas 

psíquicos. Um não pode existir sem o outro” [21]. 

  

        De acordo com Luhmann, a sociedade é o sistema do qual são partes integrantes 

diferentes subsistemas[22] que garantem a sua unidade. Nesse sentido, a sociedade é 

entendida como um sistema social amplo, dentro do qual todos os outros sistemas se agrupam 

sem que, no entanto, haja coordenação entre os diversos sistemas, isto é, cada sistema se 

desenvolve e funciona com seus próprios processos comunicativos internos. 

  

  

2.4. Evolução 

  

  

           Na concepção de Luhmann, ocorre a evolução quando algo que antes era considerado 

desvio para o sistema, passa a integrá-lo, em outras palavras, a evolução é a aceitação pelo 

sistema do que antes era inaceitável. Nas palavras do Prof. Marcelo Neves “de acordo com o 

modelo sistêmico luhmanniano, a evolução manifesta-se com a transformação do improvável 

em provável” [23]. 

  

        Três mecanismos concorrem para que a evolução aconteça: a variação, a seleção e a 

restabilização ou retenção. Primeiramente deve ocorrer uma variação dentro sistema, 

compreendida como uma “reprodução desviante dos elementos através dos elementos do 
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sistema” [24].   Isto significa que elementos tomam direção diversa do modelo de reprodução 

existente, podendo no plano das estruturas (expectativas que orientam a comunicação) o 

sistema rejeitar essa variação ou acontecer que algumas estruturas sejam selecionadas para 

reproduzi-la. Para que o processo evolutivo ocorra é necessária a restabilização, a qual 

garantirá força e durabilidade a estas estruturas reprodutoras do desvio dentro do sistema 

como unidade de reprodução. 

  

        Sendo a comunicação a unidade elementar da sociedade, importa dizer que ocorre a 

variação quando aquela de forma inesperada é inovadora, desviando-se do modelo estrutural 

de reprodução social. Assim, aquelas expectativas sociais correspondentes (planos estruturais) 

não contando com esse desvio, podem rejeitá-lo ou abandoná-lo, ou pode haver uma seleção 

dessa variação, isto é, pode ocorrer que referências de sentido envolvidas na comunicação 

desviante sejam escolhidas tendo em vista a construção de estruturas aptas a repetir-lhe. 

  

        Somente a seleção não garante a ocorrência da evolução, sendo necessária a 

restabilização, a qual é responsável pela inserção da estrutura do desvio que fora selecionada 

no complexo de estruturas existentes. Estas novas estruturas “só terão capacidade de 

resistência se forem incorporadas como parte de uma unidade de reprodução auto-referencial 

de comunicações, seja esta a sociedade como um todo ou os seus sistemas parciais”[25]. 

  

  

3. Direito como sistema autopoiético  

  

  

        O conceito de sociedade como sistema e suas diferenciações torna possível conceituar o 

direito como sistema autopoiético decorrente da evolução da sociedade. O sistema jurídico é 

um subsistema social parcial da sociedade moderna, ou seja, o Direito é uma estrutura do 

sistema social global que é o sistema mais amplo de comunicações[26]. 

  

        A integração do sistema jurídico à teoria da autopoiése, deve ser vista a partir do 

conceito de norma segundo a qual o direito se produz pela seleção e generalização de 

pretensões normativas que são válidas ao serem aceitas, sendo repetidas e formalizadas de 

maneira geral e abstrata. Nesse sentido, a comunicação autopoiética do direito transmite a 

qualidade normativa da comunicação para a comunicação, reproduzindo a si mesma. Isso 

pode ser realizado segundo o código do direito através do símbolo comunicativo jurídico ou 

antijurídico. Essa ambivalência contraditória é que garante a universalidade do código que 

pode ser aplicado a todo comportamento humano e a todas as situações relevantes dentro 

deste contexto[27]. 
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        O ambiente propicia possibilidades de comportamentos inimagináveis, o que é 

denominado por Luhmann de complexidade, no sentido de que designa um pressuposto de 

incerteza de todo tipo de ação. A complexidade é dupla, na medida em que vem do sistema e 

do ambiente, razão pela qual o sistema, como forma de defender-se do caos que poderia advir 

diante de tantas possibilidade, busca diminuir essa complexidade, selecionando elementos 

para diferenciar o sistema do ambiente. 

  

        Complexidade, assim como contingência, são tentativas de captar os problemas da vida 

social. O fato de que sempre existem outras possibilidades além das já efetivadas traduz a 

complexidade, relacionada por Luhmann como seleção forçada, e por sua vez, contingência 

diz respeito às possibilidades que podem ser diferentes das apontadas, ou seja, têm-se duas 

opções igualmente legítimas à mesma situação, o que, de acordo com Luhmann, ligada ao 

perigo de desapontamento 

  

        Nesse sentido, Mathis, explica que: 

  

 “Um sistema social, ou um indivíduo, tende a interpretar o problema da contingência, isto é, 

da variedade de alternativas de atuação como um grau de liberdade: liberdade de escolher 

entre várias alternativas de atuação. No papel de observador de um outro indivíduo ou sistema 

social, o problema da contingência se coloca totalmente diferente, a liberdade de escolha do 

sistema se transforma para o observador desse sistema em fonte de inseguranças e surpresas. 

A existência e o relacionamento das contingências dos diversos sistemas ao seu 

redor constitui para o sistema social a complexidade do seu meio. Para poder enfrentar essa 

complexidade no seu meio, o sistema é obrigado a corresponder com a elaboração de 

estruturas complexas, que por sua vez, podem aumentar a contingência do sistema e assim 

iniciar um processo evolutivo”[28]. 

  

        Luhmann entende que a redução dessa complexidade é primordial, na medida em que 

possibilita expectativas de comportamentos recíprocos, controlando a manutenção desta 

expectativa e diminuindo o risco de sua frustração. 

  

        O sistema jurídico constitui e reproduz unidades emergentes (incluindo a si mesmo) que 

não existiriam sem a unidade de operações. Dessa maneira, o sistema alcança uma redução de 

complexidade independente, uma operação seletiva frente a possibilidades imensas que, não 

interrompem a autopoiése do sistema.[29] 
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        No sistema jurídico a comunicação é jurídica, na qual se transmite a regulamentação de 

conduta por meio do código binário lícito/ilícito, o que garante, dessa forma, expectativas de 

conduta por meio da aplicação das normas do sistema, as quais podem se originar das leis, das 

decisões judiciais, de contratos, etc. 

  

        Desse modo, compreende-se que o Direito possui autonomia porque funciona como um 

código próprio (opera de forma recursiva, isto é, numa relação auto-referencial), porém, se 

acopla através de suas operações internas aos outros sistemas sociais como moral, religião, 

economia, política, ciência, etc. (utiliza elementos encontrados nesse ambiente que também 

pertencem a esse outros sistemas). Observa-se quue o sistema é fechado com o meio e não 

para o meio. [30] 

  

        Nesse contexto, toda mudança no sistema jurídico exige a operacionalização com o 

sistema e não contra ele. Assim como quaisquer outras estruturas dos sistemas sociais em 

termos de expectativas, o sistema jurídico tem condições de aprender. Isto porque os sistemas 

são operativamente fechados, porém, cognitivamente abertos, pois as expectativas sociais 

estruturam seus sistemas que operam sobre a base de acontecimentos comunicativos, que não 

podem ser definidos no tempo, da mesma forma que as estruturas não podem permanecer 

fixas. 

  

        O Direito surge como meio de estabilizar essas expectativas, destacando  de forma 

generalizada comportamentos a serem seguidos pelos indivíduos enquanto elementos do 

sistema sociedade. 

  

        Ao se afirmar que “as estruturas dos sistemas sociais consistem em expectativas, se 

introduz um elemento de insegurança, pois sempre pode ocorrer que as expectativas sejam 

defraudadas” [31]. É justamente aí que surge a função do Direito: garantir que as expectativas 

normatizadas  não sejam frustradas sob pena de sanções. Desse modo, o direito constitui-se 

mais em meio de prever o conflito do que de evitá-lo, tanto que na estrutura de suas normas 

vem positivada a alternativa do descumprimento. 

  

        Daí a afirmação de que o subsistema direito utiliza como meio de comunicação o código 

binário lícito/ilícito: 

            

“Dentro do sistema direito (Reicht), os processos comunicativos válidos são determinados 

pela oposição lícito/ilícito e produzem elementos que vão operar a partir desses pressupostos. 

Dentro deste sistema, portanto, os elementos de funcionamento, como as leis, as sentenças, os 
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pareceres, etc. tratam desta oposição e fazem referência a elementos da mesma natureza e são 

pré-requisitos para a elaboração de novos elementos dentro do sistema[32].” 

            

        É, portanto, a partir da possibilidade do conflito, que se cria a generalização de 

expectativas, sendo o conflito também, quem propicia ao direito “a evolução e adaptação às 

mudanças no meio social, mediante o reconhecimento de novas expectativas em substituição 

às anteriores” [33]. 

  

        Ao empregar os sistemas autopoiéticos ao direito, Luhmann consegue reduzir a 

complexidade social. De tal modo, os estudos de Luhmann apregoam que o direito, em seu 

viés autopoiético, se (re)cria com base nos seus próprios elementos. Sua autorreferência 

permite que o direito mude a sociedade e se altere ao mesmo tempo movendo-se com base em 

seu código binário (direito/não-direito). Tal característica permite a construção de um sistema 

jurídico dinâmico mais adequado à hipercomplexidade da sociedade atual 

  

  

4. O amor como paixão, o casamento e a família 

  

  

           Na obra “O amor como paixão”,  Luhmann analisa as singularidades comunicativas da 

família contrapondo-a as demais formas de interação das demais instituições sociais. Segundo 

o sociólogo, a instituição familiar está na gênese das transformações ocorridas na estrutura 

social, cumprindo uma função complementar as demais estruturas sociais. [34] 

          

        Ao acenar para as contradições do amor romântico no final do século XX, Luhmann 

ressalta a importância das transformações socioestruturais, em que os indivíduos têm mais 

autonomia em relação às instituições. Estas transformações aliadas à necessidade de 

intensificação das relações pessoais, aumentando a idealização do compreender e ser 

compreendido pelo outro, acaba por levar à desilusão ante as expectativas muito elevadas, 

chegando Luhmann a afirmar que o amor nas sociedades contemporâneas, não cumpre o que 

promete. 

  

        Sobre a relação entre o casamento e o amor romântico nos nossos dias, Luhmann explica 

as mudanças socioestruturais e a diferenciação dos sistemas propiciadores de que os laços 

familiares e de parentesco se afastassem da política, economia e religião, possibilitando maior 

proximidade entre paixão, amor e casamento. 
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        A família como sistema de comunicação cumpre funções que nenhum outro sistema está 

em condições de cumprir, representando um espaço para intimidade, afeto e entendimento 

mútuo, sendo este aspecto que a distingue dos demais sistemas sociais. 

            

        Se o sistema familiar é comunicação e espaço para a intimidade e o afeto mútuo, 

imprescindível compreender a separação conjugal e sua relação com a sociedade, no sentido 

de que novas relações comunicacionais surjam para permitir ao sistema que sobreviva e seja 

conservado como sistema familiar, dando espaço a sistema em evolução, que segue sendo 

família. 

            

             

5. O Divórcio Notarial no Brasil 

  

           O modelo familiar tradicional, baseado em relações de famílias constituídas 

institucionalmente pelo casamento, inadmitia a dissolução dessa instituição, relegando as 

relações ocorridas fora deste contexto de família ilegítima (concubinato). 

  

        A instituição do divórcio se deu de maneira lenta e gradativa, em razão do tema 

relacionar-se diretamente com a religião que, tendo o casamento como um sacramento 

indissolúvel, de forma fervorosa posicionava-se contrariamente a sua dissolução. Dessa 

forma, como não havia previsão de divórcio, o rompimento do vínculo matrimonial ocorria 

tão somente a nível de separação de corpos. 

  

        Em 1890, com o Decreto nº 181/90, passou a existir a separação de corpos sem a 

extinção do vínculo denominada de divórcio, todavia, limitado a causas específicas a justificá-

lo: adultério, tentativa de morte, sevícia ou injúria grave, abandono voluntário do domicílio 

conjugal por dois anos consecutivos e o mútuo consentimento dos cônjuges casados há mais 

de dois anos. 

  

        Com o Código Civil de1916, aseparação de corpos sem a extinção do vínculo 

introduzida em 1890 foi mantida nos mesmos moldes, somente alterando-se a nomenclatura 

que deixou de ser “divórcio” para ser chamada de “desquite”. 

  

11940



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

           O divórcio somente se tornou uma realidade com a Lei nº 6.515/77, que o 

regulamentou após sua introdução pela emenda Constitucional de 1977, e o que antes era 

conhecido como desquite passou a ser denominado de separação judicial. 

  

        Com a referida normativa, o divórcio aliou-se com a morte de um dos cônjuges para fins 

de dissolução do vínculo conjugal. Já a separação judicial, equivalente ao instituto 

anteriormente chamado de desquite, autorizava somente a separação de corpos e acabava com 

o regime de bens. 

  

        Tal distinção, tem importância, na medida em que com a dissolução do vínculo que 

ocorria com o desquite agora chamado de separação judicial, o ex-cônjuge não poderia 

contrair novo matrimônio pois o vínculo conjugal permanecia. Apenas com o divórcio ou a 

morte, que extinguem o vínculo matrimonial, é possível uma nova união civil. 

  

        A conversão da separação judicial em divórcio inicialmente só era possível após três 

anos da sua decretação, passando este prazo para um ano em 1988, quando da promulgação da 

atual Constituição Federal. 

  

        A Constituição de 1988, também inovou ao criar uma nova possibilidade de divórcio 

sem a exigência de prévia separação judicial (divórcio direto), para o qual a exigência era a 

separação de fato por mais de dois anos devidamente comprovada. 

  

        Em1992, aLei 8.408 além de atualizar a Lei 6.015/77, alinhando-a à previsão 

constitucional mencionada, reduziu o prazo exigido para a separação judicial de cinco anos da 

ruptura da vida em comum para um ano consecutivo. 

  

        Com a Lei 11.441/2007, foi inserida no direito brasileiro a possibilidade de a separação e 

o divórcio serem realizados na via notarial, isto é, por escritura pública, com a condição de 

serem consensuais e diante da inexistência de filhos menores, mantidos os prazos previstos 

para cada hipótese. 

  

        A Emenda Constitucional nº 66/2010, suprimiu a necessidade de prévia separação 

possibilitando a realização do divórcio direto, seja na via judicial ou em cartório. 
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        Como se pode observar, a legislação não acompanhou as transformações ocorridas no 

seio da sociedade de forma imediata. Foram as pressões surgidas a partir das novas realidades 

sociais e arranjos familiares que provocaram a mudança na legislação de forma gradativa e 

pontual. Todavia, essas mudanças ocorreram e, se antes, a dissolução do vínculo matrimonial 

era algo inimaginável exceto pela morte de um dos cônjuges, atualmente, não só é permitida 

como, atendidos os requisitos legais, pode ser desjudicializada (via notarial) e de forma direta, 

isto é, sem observância de qualquer prazo e sem que perpasse por qualquer modelo parcial de 

dissolução antes da concretização de sua extinção. 

  

  

6. Considerações finais 

  

  

        Como sistema de interação interdependente, a família influencia e é influenciada pelo 

processo de mudança que envolve a sociedade brasileira em todas as suas dimensões e revela 

a pluralidade de posturas, a diversidade de valores e metas. 

  

        Especialmente nestas últimas décadas, a família encontra-se em constante mudança, por 

participar dos dinamismos próprios das relações sociais. Integrada no processo social, ela vem 

passando por transformações significativas, dentre as quais a ruptura do vínculo matrimonial. 

  

        É, portanto, a partir da possibilidade do conflito, que se cria a generalização de 

expectativas, sendo o conflito também, quem propicia ao direito “a evolução e adaptação às 

mudanças no meio social, mediante o reconhecimento de novas expectativas em substituição 

às anteriores” [35]. 

  

        Nesse contexto, com a possibilidade de conflito no seio da família em razão do 

desfazimento do vínculo matrimonial de forma irregular, cria-se a generalização de 

expectativas, sendo necessária a atuação do direito como subsistema autopoiético responsável 

por reduzir complexidades tratando de equilibrar as crises causadas com uma nova 

reestruturação dentro do sistema família, propiciando a evolução e a adaptação dessas 

mudanças no meio social, reconhecendo essas novas expectativas, no caso o divórcio, em 

substituição às anteriores. 

  

        Acontece que, com a instituição do divórcio judicial, novas complexidades surgiram que 

vieram a atingir outros subsistemas. Como exemplo, tem-se que o subsistema social é afetado 
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no sentido de que o processo é desgastante para as partes e pode vir a causar danos 

psicológicos nestas e nos filhos; o subsistema econômico também é afetado porque o processo 

gera custos e implica tempo; bem como o subsistema do direito o é porque a carga de 

processos gera entraves à eficiência e celeridade. 

  

        Por essa razão, influenciado pelos processos comunicativos de acoplamento entre os 

diversos subsistemas no ambiente sociedade, e dentro de si mesmo, novamente o direito se 

viu instado em razão desses novos conflitos a evoluir para adaptar as mudanças, 

reconhecendo as novas expectativas surgidas. 

  

        Em conclusão, tem-se que o direito assim como a família constitui um subsistema 

operacionalmente fechado (autopoiético) do sistema sociedade. Isto significa que este sistema 

se desenvolve e funciona com seus próprios processos comunicativos internos formando uma 

unidade. 

  

        O fato de ser operacionalmente fechado não implica no isolamento do sistema, porque 

cognitivamente o sistema é aberto, isto é, se relaciona com os demais subsistemas por meio 

do acoplamento (irritação que provoca mudanças), isto porque, as expectativas sociais 

estruturam seus sistemas que operam sobre a base de acontecimentos comunicativos, que não 

podem ser definidos no tempo, da mesma forma que as estruturas não podem permanecer 

fixas. 

  

        A conduta desviante surgida no seio das famílias com a ocorrência da separação de fato 

de casais, que passaram a viver em situação não regulada e não reconhecida pela sociedade, 

importou em seleção com a construção de estruturas de repetição que se tornaram estáveis e 

duradouras dentro do sistema, o que pressionou o sistema de tal forma, que não lhe restou 

alternativa senão evoluir, estabilizando a conduta desviante ao inserir as transformações 

trazidas por ela no sistema - compatibilizando-a. 

  

        Como contingência da sociedade moderna, o divórcio, o divórcio em sede notarial e 

direto se impuseram ao direito como forma de reduzir a complexidade, fundando-se o impasse 

da evolução do direito no mecanismo de variação, que torna insuportável o desvio inovador 

pela estrutura do seu sistema. 

  

        Sob a perspectiva da teoria luhmanianna, para o direito, a contingência trazida pela 

mudança no casamento com a sua ruptura de fato, transformou-se em estímulo evolutivo na 

medida em que foi experimentada, fazendo-o abrir-se para a nova realidade. 
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        A ampliação da complexidade do ambiente, causada pela mudança na instituição do 

matrimônio civil, impeliu o sistema jurídico a ajustar-se à nova realidade social, não numa 

relação de causalidade, mas no sentido de reação, vez que as transformações externas servem 

de estímulo/ irritação para o sistema jurídico que as processa segundo suas operações internas. 
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RESUMO 

O presente ensaio tem por escopo analisar a repercussão em torno do término da cláusula 

penal desportiva, bem como a introdução das cláusulas indenizatórias e compensatórias 

desportivas, trazidas pela Lei nº. 12.395/2011. Delimitando o objeto de estudo, refletiremos 

acerca da extinção da regressividade proporcional da multa dos contratos laborais desportivos 

por um prisma de reconhecimento do princípio da proibição do retrocesso social. 

Analisaremos, também, esse novo instituto da cláusula indenizatória desportiva por um 

prisma de relativização, defendendo a possibilidade de que nos casos de cláusulas possuidoras 

de valores excessivamente onerosos, caberá ao Poder Judiciário efetivar o princípio da 

equidade trazendo os valores das cláusulas indenizatórias desportivas para patamares 

proporcionais e razoáveis. 

PALAVRAS CHAVES: RELATIVIZAÇÃO DA CLÀUSULA PENAL DESPORTIVA; 

ART. 28 DA LEI PELÉ; READEQUAÇÃO JUDICIAL. 

ABSTRACT 

The present study Will examine the differing impact that lies in the current hermeneutic 

applied to the article 28 of Law 9.615/98 (Lei Pelé). Several studies have been made by noble 

scholars regarding the controversial discussion of bilateralism or unilateralism of this clause. 

Thus, in order to contribute to this complex article, we will analyze the penal clause through 

the prism of relativism, defending the possibility of the Judiciary, in cases of clauses 

possessing values that are considered abusive (but no illegal), effective the principle of 

fairness by bringing the values of the penal clause to levels proportionate and reasonable.  

KEYWORDS: RELATIVIZATION OF THE PENAL CLAUSE; ARTICLE 28 LAW PELÉ; 

JUDICIAL READJUSTMENT. 

INTRODUÇÃO 
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A função exercida pela cláusula penal no contrato de trabalho do atleta era o de 

estabelecer, desde o momento inicial da realização do contrato, o “quantum debeatur” a ser 

pago pela parte responsável pela inexecução do contrato.  

Ao analisar a natureza jurídica da cláusula penal, a melhor doutrina defendia tratar-se 

de uma cláusula, primordialmente, indenizatória
1
 por se referir à inexecução de uma 

obrigação contratual, sendo devida pela parte que acarretar no descumprimento do pacto 

laboral. Desse modo, a cláusula penal correspondia a uma estipulação inicial das partes 

pactuantes, que se comprometiam a arcar com certo valor pré-fixado nos casos de não-

cumprimento da obrigação assumida nos termos inicialmente pactuados. 

Sendo assim, o intuito da inserção da obrigatoriedade da cláusula penal pela legislação 

extravagante era o de garantir o implemento da obrigação contratual,contemplando a 

possibilidade de necessidade de reparação de perdas e danos oriundos de seu 

descumprimento. 

No entanto, durante vários anos o supraentedimento tem sido objeto de calorosos 

debates doutrinários. Ponto de grande controvérsia não apenas entre os especialistas, mas, 

também, nos tribunais, referia-se a correta exegese que deveria ser aplicada à cláusula penal 

desportiva. Esse debate chega ao fim com a entrada em nosso ordenamento jurídico da Lei nº. 

12.395/2011. Porém, apenas para fins histórico-científicos, relevante traçarmos algumas 

linhas acerca dos posicionamentos doutrinários que existiam sobre o tema. 

No que se refere ao entendimento da unilateralidade da cláusula penal, seu 

fundamento se apresentava como meio de uma interpretação restritiva do art. 28, onde a 

cláusula penal incidiria apenas quando do rompimento antecipado do contrato de trabalho por 

iniciativa do atleta profissional. Por esse prisma, defendia-se que nos casos de rescisão 

oriundos de iniciativa do empregador, ou seja, do clube desportivo, deveria incidir, 

unicamente, a indenização prevista no art. 479 da Consolidação das Leis Trabalhistas, 

repassando ao atleta apenas o direito ao recebimento de metade da remuneração a que teria 

direito na hipótese do completo cumprimento de seu contrato de trabalho.  

                                                
1 Relevante destacarmos que respeitável parcela doutrinária defendia que a cláusula penal possui, na verdade, 

uma natureza híbrida  ou mista pois, além de sua natureza indenizatória, por se originar de um contrato de 

trabalho, também possui natureza trabalhista. 
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Desse modo, o atleta profissional, nos casos de rescisão antecipada e sem justa causa, 

teria direito, apenas, à indenização prevista na legislação trabalhista, não recebendo qualquer 

valor oriundo da cláusula penal desportiva pactuada no contrato, pois essa seria um direito 

exclusivo dos clubes, nos casos de rescisão motivada pelo jogador. Nesse sentido, se 

posicionava Álvaro Melo Filho
2
 (2001, p. 128):   

É importante aduzir que a cláusula penal desportiva (art. 28) é aplicada apenas ao 

atleta que „quebra‟ unilateralmente o contrato, pois, em caso de esse rompimento ser 
de iniciativa do clube, aplica-se a multa rescisória (art. 31) em favor do atleta. 

Quando o §3º do art. 28 não fixa limite para avençar a cláusula penal nas 

transferências internacionais, deixa evidenciado que o transferido é o atleta, e não o 

clube, daí porque a cláusula penal incide exclusivamente sobre o atleta. Além disso, 

quando o art. 33 refere-se à „condição de jogo‟ (conceito aplicável tão-somente a 

atleta, e nunca a clube), que só será concedida com a „prova de pagamento da 

cláusula penal‟, reforça o entendimento de que a cláusula penal incide apenas sobre 

a resilição unilateral pelo atleta profissional.  

Uma segunda corrente doutrinária, que, atualmente, experimentou reconhecimento de 

turmas do TST, defendia uma interpretação ampliativa da Lei nº. 9.615/98, entendendo que 

esta instituía uma cláusula penal bilateral que deveria ser suportada por quaisquer das partes 

da relação jurídica, quando tivesse sido responsável por dar causa à extinção do contrato, 

apontando como grande equívoco uma interpretação restritiva do art. 28, tendo em vista as 

semelhanças que levariam esse dispositivo a ser visto como um substituto do extinta figura do 

“passe”.  

Desse modo, entendia-se que a legislação extravagante não estabelecia limites quanto 

aos sujeitos passivos da cláusula penal, tratando desse mecanismo de forma genérica e ampla. 

No entanto, a natureza bilateral do contrato celebrado entre as partes fazia presumir que não 

deveria haver espaço para maiores dúvidas, posto que, caso houvesse o descumprimento do 

contrato por uma das partes, independentemente de ser o clube ou o atleta profissional, 

surgiria a obrigação da quitação da cláusula penal desportiva, nos termos inicialmente 

ajustados. 

Ao analisarmos a legislação laboral-desportiva vigente na época, entendíamos que não 

havia qualquer dispositivo que levasse à conclusão de que a cláusula penal correspondia a um 

direito unilateral e exclusivo do clube empregador, visão essa preconizada pelos defensores da 

interpretação restritiva do art. 28. Afinal, tendo em vista que a cláusula penal se encontrava 

disposta de forma geral e aberta, a interpretação deveria obedecer critérios de razoabilidade, 

                                                
2 FILHO, Alvaro Melo. Novo Regime Jurídico do Desporto. Brasília Jurídica: Brasília, 2001. 
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proporcionalidade e equidade. Pressupostos, esses, não alcançados por meio de uma 

interpretação restritiva do dispositivo.  

Pois bem, o caloroso debate encontrou seu fim em 16 de março de 2011, com a 

publicação da Lei nº 12.395, onde, entre as diversas alterações proporcionadas à legislação 

trabalhista-desportiva, foi a responsável em extinguir a celeuma existente sobre a cláusula 

penal desportiva, estabelecendo alterações no art. 28 da Lei Pelé, e introduzindo, em seu 

lugar, as cláusulas indenizatórias e compensatórias desportivas, conforme nova redação 

destacada abaixo:  

Art. 28 – A atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração 

pactuada em contrato especial de trabalho desportivo, firmado  com entidade de 

prática desportiva, no qual deverá constar, obrigatoriamente: 

I – cláusula indenizatória desportiva, devida exclusivamente à entidade de prática 

desportiva à qual está vinculado o atleta, nas seguintes hipóteses: 

a) transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a 

vigência do contrato especial de trabalho desportivo; ou 

b) por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de 

prática desportiva, no prazo de até 30 (trinta) meses; e 

II – cláusula compensatória desportiva, devida pela entidade de prática desportiva ao 
atleta, nas hipóteses dos incisos III a V do §5º. 

§1º O valor da cláusula indenizatória desportiva a que se refere o inciso I do caput 

deste artigo será livremente pactuado pelas partes e expressamente quantificado no 

instrumento contratual: 

I – até o limite máximo de 2.000 (duas mil) vezes o valor médio do salário 

contratual, para as transferências nacionais; e 

II – sem qualquer limitação, para as transferências internacionais.  

§2º São solidariamente responsáveis pelo pagamento da cláusula indenizatória 

desportiva de que trata o inciso I do caput deste artigo o atleta e a nova entidade de 

prática desportiva empregadora. 

§3º O valor da cláusula compensatória desportiva a que se refere o inciso II do caput 
deste artigo será livremente pactuado entre as partes e formalizado no contrato 

especial de trabalho desportivo, observando-se, como limite máximo, 400 

(quatrocentas) vezes o valor salarial mensal no momento da rescisão e, como limite 

mínimo, o valor total de salários mensais a que teria direito o atleta até o término do 

referido contrato. 

Conforme se pode observar no dispositivo supracitado, não aparenta ser correto 

afirmar que a Lei nº 12.395 extinguiu a cláusula penal desportiva. O que houve, na realidade, 

foi uma readequação desse instituto, assumindo nova forma com sua divisão em 2 (duas) 

espécies distintas, a cláusula indenizatória desportiva e a cláusula compensatória desportiva.  
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Nesse passo, também não há mais que se falar na possibilidade ou não de aplicação do 

art. 479 da Consolidação das Leis do Trabalho aos contratos de trabalho desportivo. Tal 

dispositivo torna-se inaplicável aos contratos dos atletas profissionais, não havendo mais que 

se falar em pagamento indenizatório, pelos clubes, de 50% da remuneração do atleta até o 

término do contrato, na hipótese de rescisão contratual. 

1. A EXTINÇÃO DA REDUÇÃO PROGRESSIVA DA MULTA CONTRATUAL PELA 

LEI Nº. 12.395 E A NOTÓRIA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO 

REGRESSIVIDADE SOCIAL. 

Ingressando no objetivo principal desse estudo, o debate acerca da possibilidade ou 

não de readequação do valor fixado a título de cláusula indenizatória desportiva por meio das 

vias judiciais, para que possamos alcançar maior profundidade do presente tema, oportuno 

realizarmos uma crítica inicial pertinente à extinção da regressividade proporcional da multa 

nos contratos de atletas profissionais, encontrando respaldo, anteriormente, no art. 28, § 4º da 

Lei nº. 9.615/98. 

A citada regressividade proporcional da cláusula penal estabelecia uma diminuição 

progressiva do montante a ser pago pelo atleta ao seu clube, à medida que ocorria o 

cumprimento do contrato pactuado pelas partes. Nesse passo, esse instituto estabelecia a 

diminuição da multa em montantes de 10%, 20%, 40% e 80%, com o decorrer do lapso 

temporal e a execução das prestações contratuais realizadas pelo atleta.  

No lugar da regressividade proporcional, a Lei nº. 12.345/2011 estabeleceu um 

montante fixo a ser pago pelo atleta, independentemente do percentual de cumprimento de seu 

contrato laboral já ter sido alcançado. Logo, não mais importa, para fins de multa rescisória, 

se o atleta se encontra em seu primeiro ou quinto ano de contrato, o montante que será pago a 

título de multa indenizatória será o mesmo.  

Não aparenta necessitar de maiores reflexões a identificação do retrocesso na 

legislação especial trabalhista estabelecida pela supressão desse dispositivo, tratando-se de 

notória hipótese de desconhecimento de pressupostos estruturais de um Estado Democrático 

de Direito, como igualdade, razoabilidade, equidade e proporcionalidade. Afinal, já era ampla 

a doutrina especializada que entendia que os valores pactuados a título de multa rescisória, 

mesmo com a vigência do instituto da regressividade, se faziam impagáveis para a vasta 
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maioria dos atletas profissionais. Esse temor agora, certamente, se justifica, bem como se 

intensifica, com a sua extinção pela nova legislação. 

Entendemos que a Lei nº. 12.395/2011 estabelece uma nova realidade desportiva 

nacional, inviabilizando ainda mais a possibilidade do atleta profissional rescindir 

antecipadamente seu contrato de trabalho. Logo, garantias como a liberdade contratual, bem 

como a liberdade de trabalho, deixam de ser um direito e assumem um papel mesquinho, 

como um privilégio dos poucos afortunados.  

Nesse diapasão, dois debates aparentam ser de grande relevância quando da análise da 

Lei nº. 12.395/2011. O primeiro é a constitucionalidade do dispositivo que retira a 

regressividade, frente ao princípio da proibição do retrocesso social, e o segundo se refere à 

competência do Poder Judiciário de, quando acionado, proceder a uma readequação do valor 

previamente pactuado da cláusula penal desportiva.  

Iniciaremos a reflexão pelo primeiro questionamento levantado.  

O ainda controverso princípio da proibição do retrocesso (dever de não regressividade 

ou irrervesibilidade) possui expressa previsão no Pacto Internacional dos Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais, bem como no protocolo de São Salvador, ambos já 

ratificados pelo Brasil, o que apenas colabora com a consagração da mentalidade de que os 

direitos sociais estabelecidos em normas, nacionais ou internacionais, não correspondem a 

meras cartas de intenções, e sim a deveres e obrigações a serem observados pelos Estados 

pactuantes. 

A rigor, esse princípio corresponde a um corolário do princípio da progressividade das 

normas que versam sobre direitos humanos, impondo a necessidade de uma progressão e 

maior proteção dos direitos humanos fundamentais, conforme estabelecido no art. 427 do 

Tratado de Versalhes. 

No que diz respeito ao conceito e objetivo do princípio da proibição de retrocesso 

social, o mesmo corresponde a uma garantia do homem contra a atuação regressiva do Estado, 

proibindo a implementação de legislações que acarretem em uma redução dos direitos sociais 

previamente reconhecidos. Como objeto central do presente estudo, restará percebido que esse 

princípio irradia valorosas garantias na seara justrabalhista, em especial no que se refere à 

manutenção dos direitos concedidos aos trabalhadores, vedando quaisquer políticas que 
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ensejem em um amesquinhamento desses relevantes direitos, que em um Estado Democrático 

devem não apenas ser conservados, mas, também, estendidos para patamares ainda mais 

benéficos aos trabalhadores.  

Logo, torna-se claro que a limitação decorrente do princípio do não retrocesso se 

encontra adstrito à própria evolução racional dos direitos sociais, proibindo a retro-gradação 

dos direitos alcançados, afastando a possibilidade de retorno a momento anterior à 

concretização das garantias sociais alcançadas, tendo como fundamento principiológico os 

consagrados preceitos da dignidade da pessoa humana e justiça social. 

Nesse passo, não parece haverem dúvidas que o princípio da não regressividade dos 

direitos corresponde a um dever que estabelece séria limitação à atuação do legislador 

infraconstitucional, impedindo que novas normas jurídicas retirem ou reduzam direitos sociais 

já conquistados e reconhecidos pelo Estado. 

Nesse sentido, deve-se entender que a diminuição proporcional do montante da multa 

a ser pago pelo atleta conforme seu cumprimento contratual correspondia à relevante direito 

social fundamental dessa espécie de trabalhador. Afinal, conforme previsto no art. 7º da Lei 

Maior, os direitos elencados em seus incisos não correspondem a rol taxativo, devendo ser 

considerados como direitos sociais laborais todos aqueles que, acrescidos ao Ordenamento 

Jurídico por outras espécies normativas, resultem em maiores garantias e direitos para a classe 

obreira.  

A Constituição Federal de 1988 reconheceu os direitos sociais como direitos 

fundamentais, protegendo a manutenção desses direitos com o manto de cláusulas pétreas, 

proibindo que o legislador infraconstitucional atue no sentido de seu esvaziamento ou 

supressão, devendo, tais direitos, serem preservados contra quaisquer políticas que ensejem 

sua redução. 

Nesse diapasão, é sabido que a regressividade proporcional da multa do contrato dos 

atletas profissionais correspondia a um instituto de grande relevância para essa modalidade 

contratual, sendo necessária para a efetivação do equilíbrio entre direitos do clube a 

manutenção de seu atleta e o princípio da liberdade de trabalho do desportista profissional. A 

sua extinção pela Lei nº. 12.395/2011 certamente corresponde a uma condição de verdadeiro 

retrocesso social dos direitos laborais dessa categoria, devendo ser vista, no conteúdo 

elencado nesse dispositivo, como inconstitucional. 
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2. A POSSIBILIDADE DE READEQUAÇÃO JUDICIAL DA CLÁUSULA 

INDENIZATÓRIA DESPORTIVA 

Com a extinção da cláusula penal desportiva, e a conseqüente instituição das cláusulas 

indenizatórias e compensatórias desportivas, um possível futuro problema que poderá se fazer 

presente nos contratos laborais desportivos chama a imediata atenção de qualquer intérprete 

que analisa a legislação.  

Esse problema se materializa na absoluta inexistência de vinculação entre os 

montantes a serem fixados a título de CID e CCD. Isso certamente significa que não será 

anormal encontrarmos uma predominância, nesses contratos especiais, que maximizem os 

valores a serem pagos a título de cláusula indenizatória desportiva, e minimizem as cifras 

ligadas à cláusula compensatória desportiva. 

Afinal, é de notório conhecimento que ao se falar de relações laborais, deve-se sempre 

entender que a autonomia da vontade, apesar de presente, pode-se encontrar seriamente 

afetada frente ao fato de o trabalhador possuir necessidades indispensáveis a sua 

sobrevivência no dia-a-dia que podem lhe compelir a pactuar contratos laborais 

independentemente do abuso em seu conteúdo. 

 Tal problemática se tornará ainda mais presente nos contratos de jovens atletas, que se 

submetem a cláusulas contratuais desproporcionais, sem imaginar os reflexos negativos que 

essa decisão terá futuramente ao mitigar seu direito à liberdade de trabalho, pois para abraçar 

a oportunidade de jogar para clubes de maior respaldo terá de desembolsar valores 

elevadíssimos, em completa desproporção quanto ao valor a ser pago pelo seu clube 

empregador caso o mesmo possua interesse em rescindir seu contrato. 

A crítica acima traz à tona o relevante debate acerca da possibilidade ou não de o 

Poder Judiciário readequar os montantes pactuados a título de CID e CCD que sejam 

consideradas abusivas ou desproporcionais ao pacto firmado entre atleta e entidade 

desportiva.  

É inquestionável a existência de inúmeras correntes doutrinárias que se dedicam ao 

estudo desse relevante tema do direito contemporâneo. Nesse passo, torna-se necessária uma 

reflexão sobre os conflitos existentes entre tais posicionamentos, para, ao final, decidirmos se 

11959



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

é razoável ou não a possibilidade de intervenção do judiciário, readequando cláusulas de um 

contrato de natureza privada como é o contrato do atleta profissional. 

Sabe-se que nos Ordenamentos Jurídicos modernos, há certas situações em que a 

autonomia da vontade de contratar das partes, apesar de reconhecida, pode ser flexibilizada ao 

analisar os resultados fáticos dela oriundos. Isso significa que a teoria dos contratos se 

encontra regida por princípios que influenciam, diretamente, o resultado prático das relações 

jurídicas firmadas, como a boa-fé e a função social, que ensejam em uma mitigação do antigo 

dogma de autonomia da vontade absoluta como pressuposto para o alcance da equidade 

contratual.   

A função social do contrato encontra expressa previsão no art. 421 do atual Código 

Civil, qual enseja em uma limitação à liberdade de contratar, ao prever que essa “... será 

exercida em razão dos limites da função social do contrato”.  

Nesse passo, estando presentes cláusulas que desequilibram uma relação contratual, 

caberá ao Estado se fazer presente e equilibrá-los, por meio de uma revisão contratual, 

rearrumando a estrutura de suas obrigações, de forma a eliminar as desproporcionalidades e 

desfazer os privilégios extremos que resultam na onerosidade exercida a uma das partes 

contratantes. Nesse sentido, Cristhian Magnus de Marco
3
 (2010, p. 96) esclarece:  

A boa-fé objetiva enriquece o vínculo obrigacional, criando deveres anexos (deveres 
de lealdade e cooperação; deveres de proteção ou cuidado; e deveres de informação 

ou esclarecimento) tão importantes quanto os principais e secundários. A boa-fé 

objetiva, com as figuras jurídicas a ela relacionadas: supressio, surrectio, venire 

contra factum propium e tu quoque, vincula a idéia de solidariedade, impondo que 

os contratantes comportem-se com probidade e lealdade durante todo o processo 

contratual. 

(...) 

Infere-se, desses fundamentos, que a possibilidade de revisão dos contratos é um 

elemento imprescindível para a eficácia do princípio da função social dos contratos. 

A possibilidade de revisão mitiga qualquer interpretação ortodoxa da máxima pacta 

sunt servanda, permitindo a recuperação da comutatividade dos pactos, seja entre as 
partes, seja entre as partes contratantes e a sociedade. 

Conforme o citado entendimento, a onerosidade contratual excessiva a uma das partes 

poderá ser objeto de revisão judicial. Essa possibilidade revisionista do pacto laboral evita a 

vantagem extrema unilateral, que em regra favorecerá a parte mais forte, que em contratos 

trabalhistas desportivos certamente serão os clubes empregadores. 

                                                
3
 MARCO, Christian Magnus de. A Revisão do Contrato – As Causas Supervenientes que Afetam o Sinalagma 

Funcional. Revista Forense. V. 106, n. 408, mar/abr. 2010, Editora Forense: São Paulo. 
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Nesse diapasão, é indubitável que em um Estado Democrático de Direito a 

possibilidade de revisão judicial dos contratos corresponde a um instrumento de grande 

importância para a manutenção de um necessário equilíbrio da relação laboral dos atletas 

profissionais, evitando a presença de discrepâncias presentes entre as cláusulas indenizatórias 

e as cláusulas compensatórias, em especial ao se estabelecerem montantes máximos para uma 

e mínimo para a outra.  

No entanto, em uma tentativa de combater o pecado da omissão científica, grande 

responsável pelo enfraquecimento de um trabalho jurídico, torna-se de fundamental relevância 

o aprofundamento em cada uma das linhas de pensamento existentes acerca da possibilidade 

de revisão judicial dos contratos ante a contraposição instituída pela manutenção do princípio 

do pacta sunt servanda, analisando e criticando seus argumentos fundamentadores, 

proporcionando ao leitor todos os instrumentos necessários para que possa, informadamente, 

formar sua opinião. 

2.1. CORRENTE RESTRITIVA E O PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

Iniciamos introduzindo o posicionamento defensor da impossibilidade de readequação 

judicial da cláusula indenizatória desportiva. Entre os argumentos que procuram fundamentar 

essa corrente estaria o respeito ao chamado princípio da autonomia da vontade.  

Pelo prisma da citada corrente, o princípio da autonomia da vontade garantiria às 

partes o livre direito de contratar com quem desejarem e sobre o que desejarem, possuindo a 

liberdade para contrair as obrigações que quisessem, inexistindo, aqui, qualquer imposição de 

lei e sim o acordo de vontades.  

Portanto, o princípio da autonomia da vontade resulta em uma espécie de “auto-

regulamentação” para que as partes pactuantes decidam, em regra, livremente, sobre as 

cláusulas que deverão seguir durante aquela relação contratual. Trata-se de um princípio 

basilar formador da “Teoria do Contrato”, possuindo expressa previsão nos artigos 421 e 425 

do Código Civil Brasileiro
4
, tendo em vista se tratar de matéria já regulamentada pelo regime 

jurídico especial do trabalho desportivo.  

                                                
4 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato. 

Art. 425. É lícito às partes estipular contratos atípicos, observadas as normas gerais fixadas neste Código.  
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Oportuno enfatizarmos que o art. 1ª da Lei nº. 9.615/98 prevê, expressamente, que 

todas as questões envolvendo o clube desportivo e o atleta profissional deverão ser dirimidas 

pela aplicação da legislação especial responsável em reconhecer as distinções existentes entre 

o atleta profissional e o empregado comum, não caindo na tentação de equiparar ambas as 

espécies. Desse modo, é correto o entendimento de que a legislação geral tem uma aplicação 

unicamente subsidiária no contrato do atleta profissional, não havendo, portanto, falar-se em 

limitação do montante da cláusula penal em valor inferior ao da obrigação principal, devendo-

se afastar dessa espécie de contrato a regra instituída pelo art. 442 do CCB
5
. 

Dando maior força ao conceito doutrinário do princípio da autonomia da vontade, pelo 

prisma que poderá vir a ser adotado pelos futuros defensores da impossibilidade da revisão 

judicial da CID, oportunas as palavras de Carlos Roberto Gonçalves
6
:  

O princípio da autonomia da vontade se alicerça exatamente na ampla liberdade 

contratual, no poder dos contratantes de disciplinar os seus interesses mediante 

acordo de vontades, suscitando efeitos tutelados pela ordem jurídica. Têm as partes a 

faculdade de celebrar ou não contratos, sem qualquer interferência do Estado.    

Utilizando como um de seus fundamentos o supracitado princípio, a corrente que se 

posiciona pela impossibilidade de revisão judicial dos montantes estabelecidos no contrato, 

como aquele presente na CID, defende a imutabilidade de tal cláusula, sob pena de restar 

configurada afronta direta ao princípio da autonomia da vontade.  

2.2. CORRENTE “AMPLIATIVA” E A REFUTAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 

APLICADA AO PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE 

Data máxima vênia os defensores dessa corrente doutrinária, entendemos que a 

argumentação acerca da impossibilidade de readequação da cláusula indenizatória desportiva, 

pelo fundamento da autonomia da vontade, não deverá prosperar nas doutrinas especializadas. 

Afinal, o posicionamento que têm dominado as doutrinas civilistas modernas, ao analisar o 

citado princípio, entende pela existência de relevantes limitações, tendo em vista que a 

simples liberdade de decidir o conteúdo das cláusulas contratuais, por si só não garante uma 

real convergência de vontades.  

Aparenta ser indiscutível que a completa liberdade transacional resultará, em regra, na 

prevalência da vontade da parte mais forte sobre a parte mais frágil, existindo um quadro 

                                                
5 Art. 442. Em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato (art. 441), pode o adquirente reclamar abatimento no 

preço. 
6 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6. ed. V. 1. Saraiva: São Paulo, 2009. 
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presumido de “coação” quando da existência de uma autonomia absoluta. A verdade é que 

nos casos de relações contratuais entre partes possuidoras de forças antagônicas, a liberdade 

tende a aprisionar a parte mais fraca.  

Desse modo, não deveriam haver dúvidas de que os abusos e irrazoabilidades previstas 

em um contrato não podem ser preservados pela simples justificativa de liberdade contratual, 

principalmente nos casos em que estejamos diante de disparidades socioeconômicas entre as 

partes contratantes. Caberá, sim, ao Judiciário, sempre que acionado, trazer para patamares 

que respeitem a realidade das partes toda e qualquer cláusula mitigadora do equilíbrio 

contratual. Sobre o tema, Paulo Nader
7
 defende:  

O Código Civil de 2002 criou diversas categorias jurídicas que limitaram mais ainda 
o alcance do princípio da autonomia da vontade. Entre elas, o princípio da boa-fé 

objetiva, que confere ao juiz o poder de reequacionar as condições do negócio 

jurídico, visando a elimiar distorções existentes, comprometedoras do equilíbrio 

deve prevalecer entre o quinhão que se dá e o que se recebe. 

2.3. CORRENTE RESTRITIVA E O PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA” 

Por fim, o segundo argumento/princípio que poderá fundamentar a corrente 

doutrinária defensora da impossibilidade de readequação judicial da cláusula indenizatória 

desportiva se manifesta na forma do princípio pacta sunt servanda, onde se defende que os 

contratos firmados devem ser cumpridos, possuindo eles, inclusive, uma “força vinculante” 

aplicada às partes contratantes.  

O real espírito formador desse princípio se encontra no fundamento da necessidade de 

manutenção da segurança jurídica das partes pactuantes do contrato, estabelecendo, assim, 

como regra geral, o adimplemento das obrigações firmadas em contrato. A propósito, 

preleciona Carlos Roberto Gonçalves
8
:  

Pelo princípio da autonomia da vontade, nimguém é obrigado a contratar. A ordem 
jurídica concede a cada um a liberdade de contratar e definir os termos e objeto da 

avença. Os que o fizerem, porém, sendo o contrato válido e eficaz, devem cumpri-lo, 

não podendo se forrarem às suas conseqüências, a não ser com a anuência do outro 

contraente. Como foram as partes que escolheram os termos do ajuste e a ele se 

vincularam, não cabe ao juiz preocupar-se com a severidade das cláusulas aceitas, 

que não podem ser atacadas sob a invocação dos princípios de equidade.  

A concepção tradicional desse princípio, apontado como fundamento da 

impossibilidade de revisão judicial das cláusulas firmadas entre as partes, defendia como 

                                                
7
 NADER, Paulo. Curso de Direito Civil - Contratos. 3. ed. V. 3. Saraiva: São Paulo, 2008. 

8 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. 6. ed. V. 1. Saraiva: São Paulo, 2009. 
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única exceção ao cumprimento do pacto as hipóteses do art. 393, parágrafo único, do CCB
9
, 

que correspondem a caso fortuito e força maior. Por esse prisma, a simples onerosidade 

excessiva de uma partes e a distinção socioeconômica entre os contratantes, não seria motivo 

forte o suficiente para ensejar uma revisão judicial.  

2.4. CORRENTE “AMPLIATIVA” E A REFUTAÇÃO À INTERPRETAÇÃO 

APLICADA AO PRINCÍPIO “PACTA SUNT SERVANDA” 

Felizmente a interpretação supracitada do princípio “pacta sunt servanda” não é 

aquela que prospera na doutrina e nos tribunais brasileiros, tendo sido alcançada uma 

suavização desse princípio frente à tendência evolutiva da função social do contrato e da boa 

fé contratual.  

Essa atual amenização do rigor do princípio da obrigatoriedade dos contratantes já 

reconhece que as obrigações consideradas excessivamente onerosas para uma das partes 

poderá se sujeitar a uma modificação equitativa de suas cláusulas, por via judicial, garantindo 

a presença de um reequilíbrio contratual. Desse modo, já foi consagrado o reconhecimento 

quanto à completa liberdade contratual, a parte mais forte consegue impor sua vontade sob a 

parte mais fraca, resultando em cláusulas que desfavorecem extensivamente a parte portadora 

de maiores necessidades.  

O contrato de trabalho do atleta profissional, considerando as problemáticas oriundas 

da Lei nº 12.395 destacadas no início desse estudo, consegue captar perfeitamente esse quadro 

de excessiva onerosidade do contratante mais débil, em detrimento dos amplos direitos 

recebidos pelo clube empregador.  

Reconhecendo que a autonomia contratual não pode ser absoluta e que a onerosidade 

excessiva deverá, sim, resultar na revisão judicial do contrato. Nas lições de Roberto Senise
10

 

é perfeitamente razoável a possibilidade de modificação equitativa das cláusulas do contrato:  

A obrigatoriedade contratual não pode ser considerada, no entanto, absoluta. Com a 

superveniência dos contratos de adesão e os efeitos decorrentes da sociedade 

industrial e da sociedade da informação, há duas possibilidades para que as partes se 

desobriguem do cumprimento do contrato. São elas: a revisão judicial do contrato e 

a exceção de contrato não cumprido. O dirigismo econômico poderá ensejar a 

                                                
9 Art. 393. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente 

não se houver por eles responsabilizado. 

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível 

evitar ou impedir. 
10 LISBOA, Roberto Senise. Contratos. 5. ed. V. 3. Saraiva: São Paulo, 2010. 
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revisão judicial do contrato, como meio de tutela dos interesses individuais e 

transindividuais [...].  

CONCLUSÃO 

As inovações nos contratos laborais desportivos introduzidas pela Lei nº. 12.395, de 

16 de março de 2011, devem ser acolhidas com bastante cautela. O presente estudo delimitou 

como objetivo uma análise acerca de dois possíveis questionamentos que podem se fazer 

presentes quando da aplicação aos contratos da Cláusula Indenizatória Desportiva (CID). 

Como primeiro problema encontrado na polêmica legislação, entendemos ser ela 

retrógrada ao desconhecer a necessidade de harmonização e proporcionalização entre a 

cláusula indenizatória e a cláusula compensatória desportiva.  

Em segundo posto, refletimos acerca da extinção da regressividade da multa contratual 

e de sua constitucionalidade por um prisma do princípio da proibição do retrocesso social, 

restringindo a liberdade do legislador infraconstitucional, proibindo qualquer atuação que 

direta ou indiretamente contribua com o retrocesso de direitos sociais já reconhecidos pelo 

Ordenamento Jurídico Pátrio.  

Nesse sentido, entendemos que não deve haver dúvidas sempre que se fizer presente o 

aniquilamento de direitos laborais previamente assegurados, esse princípio deverá se fazer 

presente. Afinal, a concretização dos direitos fundamentais, certamente, corresponde ao 

objetivo supremo de qualquer Estado Democrático de Direito, devendo-se negar sua 

caracterização de simples “pressuposto intencional” dirigido ao legislador, passando-se a 

reconhecê-los como uma garantia essencial à manutenção do status quo dos direitos 

juslaborais.  

Logo, a aniquilação da regressividade da multa dos contratos laborais desportivos se 

encontra em violação direta ao princípio da proibição do retrocesso social, o que faz com que 

a Lei nº. 12.395 possua um vício de inconstitucionalidade nesse dispositivo retrógrado.  

Por fim, entendemos como inaplicável a teoria de impossibilidade de revisão judicial 

da cláusula indenizatória desportiva pelo fundamento do princípio da obrigatoriedade dos 

contratos, tendo em vista que a teoria moderna já reconhece a presença de uma presunção de 

coação nas cláusulas excessivamente onerosas para a parte mais fraca, cabendo ao Poder 

Judiciário o dever de desfazer ou adaptar a realidade de tais cláusulas. Afinal, a 
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obrigatoriedade dos contratos encontra como barreira intransponível os princípios da equidade 

e razoabilidade. 

Em um contexto de reconhecimento dos direitos fundamentais, os contratos devem 

passar a ser vistos por um prisma de efetivação de sua função social o que acarreta em 

restrições da liberdade de contratar pelas partes, que não mais se demonstra como absoluta. O 

princípio da função social corresponde a uma regra que deve se fazer presente em todas as 

espécies de contrato, norteando-os rumo à manutenção do equilíbrio e equidade contratual, 

mesmo que em certas hipóteses venha a significar uma restrição de liberdade. Certamente, o 

contrato do atleta profissional não corresponde à exceção a tal regra.  

Para concluir, esclarecemos que, por esse prisma, pouco importa se o montante da 

cláusula penal desportiva se encontra dentro do limite legal estabelecido pela Lei nº. 12.395. 

Caso fique configurada a existência de obrigações desproporcionais a uma das partes que 

afrontem a função social do contrato, o juiz, certamente, poderá modificá-la
11

, trazendo-a para 

patamares condizentes com a realidade socioeconômica das partes. 
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BIBLIOGRÁFICAS. 

 
 
 
RESUMO: A Constituição Federal de 1988 elenca as entidades familiares tidas como clássicas 
(matrimonial, convivencial e as monoparental), mas não teve o condão de esgotar o rol de espécies, 
eis que a formação da família constitui um verdadeiro fenômeno social, pautada na afetividade, o 
que torna impossível a sua enumeração exaustiva. Dessa forma, as uniões homoafetivas não 
poderão ser rechaçadas dessa categoria, sob pena de infringência ao princípio da dignidade da 
pessoa humana. Outrossim, tal qual ocorreu com as uniões estáveis entre o homem e a mulher, os 
tribunais passaram a decidir pelo reconhecimento dessas entidades familiares formadas por duas 
pessoas do mesmo sexo como união estável, mostrando-se cada vez mais frequente no seio do 
Poder Judiciário, chegando o Supremo Tribunal Federal a reconhecer a união homoafetiva como 
união estável com fundamento na dignidade humana e no princípio da igualdade.   Cabe ao 
legislador  normatizar tais relações, com o fito de proporcionar a essas famílias a tão almejada 
segurança jurídica no que tangem aos direitos por si constituídos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: família; uniões homoafetivas; afetividade; reconhecimento; Judiciário; 
dignidade da pessoa humana. 
 

RECOGNITION TO UNIONS HOMOAFFESTIVE IN STABLE REGIONAL COURTS, 

AND FEDERAL SUPREME COURT ON THE BASIS OF THE HUMAN DIGNITY 

 

ABSTRACT: The Constitution of 1988 lists the family entities taken as classical (marital, 
convivial and single parent), but it didn’t intend to exhaust all its types, since family formation is a 
real social phenomenon, based on affection, which makes it impossible to completely enumerate it. 
Thus, homoaffective unions cannot be repudiated in that category, under penalty of infringement of 
the principle of human dignity. Also, as occurred with the stable unions between men and women, 
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the courts have to decide by the recognition of these entities formed by two families of same-sex 
marriage as a stable, being increasingly common within the judiciary, reaching the Supreme Court 
to recognize the union as homoafetivas stable based on human dignity and the principle of quality. 
It is the legislature regulating such relationships with the aim of providing these families a much-
desired legal certainty with respect to the rights established by itself. 
 
KEYWORDS: family, homoaffective unions; affection; recognition; Judiciary; human dignity. 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

"A Justiça não é cega nem surda. Também não pode ser muda. Precisa ter os olhos abertos 
para ver a realidade social, os ouvidos atentos para ouvir o clamor dos que por ela 
esperam e coragem para dizer o Direito em consonância com a Justiça." (Maria Berenice 
Dias) 
 
 

É de sabença que a formação de entidades familiares ocorre de forma natural, conforme as 

necessidades humanas de cada época. Antes, formavam-se com o fito de procriação; por vezes, 

uniam-se por interesses econômicos, com ideais meramente patrimoniais. 

Modernamente, as espécies familiares se formam não só dentro do conceito de 

consanguinidade, mas originam-se com a precípua necessidade do ser humano amar e ser feliz em 

conjunto, em comunidade. É, pois, a consagração da máxima que o homem não consegue viver 

sozinho. Assim, as famílias homoafetivas devem ser vistas como fenômeno natural, frutos da 

necessidade humana de serem felizes, à busca do eudemonismo2. 

Árdua tarefa é a de incutir na mentalidade da sociedade hodierna a necessidade de se aceitar 

essa realidade factual, haja vista que o empeço para tal desiderato são os pensamentos mais 

retrógados (preconceituosos, acima de tudo). Aceitação... Pode não ocorrer. Mas o reconhecimento 

de tais entidades como formas de família se faz necessário e é um corolário do princípio da 

dignidade da pessoa humana. 

Diante de tal problemática, abstrai-se que os legisladores, temerosos em sofrer represálias 

por parte de movimentos religiosos e de outros eleitores, continuam postergando a votação de leis 

que asseguram o reconhecimento jurídico das relações homoafetivas, repassando tal tarefa ao 

Estado-Juiz, que vem se pronunciando de maneira favorável a tais espécies de família, promovendo 

a concretização da justiça calcada no Direito Alternativo, com aplicação da analogia, por meio da 

atividade jurisdicional. 

                                                 
2 Eudemonismo: sistema de moral que tem por escopo a felicidade humana. Segundo o dicionário de autoria de Aurélio 
Buarque de Holanda Ferreira, referido substantivo masculino tem origem grega, cuja base é a busca da felicidade como 
forma de fundamentar todas as condutas humanas e que, em razão disso, são tidas como boas e dentro da concepção da 
moralidade (In: Novo Dicionário da língua portuguesa – conforme a nova ortografia. 4. ed. São Paulo: Positivo, 2010). 
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Para tal desiderato, insta registrar e esmiuçar a forma pela qual as uniões homossexuais 

foram ganhando espaço e reconhecimento perante os Tribunais de diversos estados da federação, 

bem como traçar uma verdadeira evolução da aludida instituição familiar frente ao Poder Judiciário. 

 

 

2 DAS UNIÕES HOMOAFETIVAS COMO ESPÉCIE DE ENTIDADE FAMILIAR 

 

 

Nos primórdios da civilização, a formação da família constituída pelo homem e pela mulher 

tinha o escopo meramente biológico, consubstanciado nos ideais de procriação e conservação da 

espécie humana. Com o decorrer dos tempos, a família passou a ser vista como um verdadeiro 

fenômeno social, uma necessidade de se agrupar, não muito pela felicidade, mas sim pela ânsia de 

manutenção de sua espécie. Reuniam-se, pois, com o fito de proteção mútua, não tanto pela 

afetividade. Esta podia ou não vir com o tempo, porém não era imprescindível para a concepção de 

família daquele período primitivo. 

É bem verdade que as formas familiares evoluíram e continuam a evoluir de acordo com a 

existência humana; no entanto, as novas espécies mostram-se aliadas à busca incessante da 

concretização da felicidade. Da família patriarcal até a chamada família eudemonista, muitas 

discussões foram feitas a respeito do reconhecimento judicial dessas novas espécies familiares. 

No entanto, é cediço que a sociedade ainda não aceita as modernidades quando o assunto 

envolve a formação de uma entidade familiar, cuja figura ainda se mostra atrelada àquela de 

outrora, que se formava única e exclusivamente para fins de reprodução. A luta contra o preconceito 

no seio familiar ainda é matéria latente dos especialistas da área e, infelizmente, vem sendo 

rechaçada por meio de doses homeopáticas contidas em decisões judiciais isoladas. 

Em outras palavras, uma realidade social já vivenciada pelo Brasil não encontra guarida na 

legislação, mas tão só o reconhecimento mediante provimento jurisdicional, o que causa 

insegurança jurídica aos casais homoafetivos, bem como a sensação de estarem alijados da própria 

sociedade em que estão inseridos. 

Insta consignar que o Direito, por mais  vanguarda que se apresente, jamais alcançará a 

agilidade das mudanças sociais, obtidas de acordo com a evolução humana. Assim, as normas 

positivadas sempre estarão em descompasso com o contexto social, ainda que o país seja o mais à 

frente possível de sua realidade. Trata-se de uma situação cíclica incessante, em que as normas 

sempre deixarão de atender uma ou outra situações vivenciadas pela atualidade. 

No contexto atual, é preciso verificar que a elaboração de leis no âmbito global protegendo 

as uniões homoafetivas constitui o resultado de reivindicações relacionadas diretamente com os 
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movimentos emancipatórios que envolveram a discussão pela igualdade e pela não-discriminação 

em função do sexo, idade e orientação sexual. Isso ocorreu a partir da ruptura com os dogmas 

religiosos sobre o casamento e a sexualidade, de modo que a gradual aceitação dessas relações por 

parte da sociedade demonstra a observância do princípio da tolerância, do respeito ao direito de 

liberdade e à intimidade dos indivíduos. No Brasil a regulamentação dessa questão ainda não existe, 

a reivindicação dos efeitos jurídicos a essas relações é muito recente e gera grande controvérsia no 

que se refere ao seu tratamento no âmbito do Direito de Família. O tema requer maior atenção e, 

diante do preconceito ainda existente em relação à homossexualidade, impõe-se maior reflexão e 

elaboração teórica com vistas à tutela jurídica dessas relações.  Em decorrência da ausência de lei 

especial, embora existindo projeto de lei3 que visa a regulamentar a parceria civil entre pessoas do 

mesmo sexo, uma parcela de decisões jurisprudenciais tem enfrentado essa questão de forma 

corajosa e criativa.4 

Seguindo essa linha de ideias, percebe-se o quão importante se mostra a tarefa hermenêutica 

do aplicador do direito, pois serão por meio das formas de integração das normas é que se 

conseguirá atingir a todas as situações concretas trazidas pela humanidade. No caso das uniões 

homoafetivas, a saída jurídica para que não fiquem ao desdém da realidade jurígena tem sido a 

aplicação da analogia, consoante autoriza o artigo 4º da Lei de Introdução ao Código Civil, in 

verbis: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e 

os princípios gerais de direito”. 

Ressalve-se que a Constituição Federal  pátria não proíbe essa já vetusta forma familiar, 

posto que o artigo 226 e seus parágrafos apenas uma cláusula geral de inclusão (rol meramente 

exemplificativo), sendo errônea a interpretação restritiva de referido dispositivo como sendo um rol 

fechado de espécies familiares albergadas pelo legislador constituinte. Logo, inadmite-se a 

extirpação da existência jurídica e surgimento de outras entidades familiares que venham a se 

revestir de afetividade, publicidade, durabilidade e estabilidade, tal qual ocorre com as famílias 

homoafetivas. 

À guisa de exemplificação, ao trazer em seu parágrafo 4º do artigo 226 da Lei Maior a forma 

familiar monoparental, reporta-se a ela como sendo uma espécie do gênero família, justamente em 

razão de se utilizar do advérbio também. Assim, vislumbra-se o intento do constituinte de 1988 em 

                                                 
3 Projeto de Lei 1.151, de 1995, da então Deputada Marta Suplicy, que disciplina a união civil entre pessoa do mesmo 
sexo e dá outras providências. 
4 BRAUNER, Maria Claudia Crespo. O reconhecimento jurídico das uniões estáveis homoafetivas no Direito Brasileiro. 
In: DELGADO, Mário Luiz; ALVES, Jones Figueirêdo. Questões controvertidas no direito de família e das 
sucessões – Série Grandes temas de Direito Privado. v. 3. São Paulo: Método, 2005, p. 326-327. 
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deixar uma cláusula em aberto, de modo a abarcar todas as modalidades que porventura viessem a 

se constituir ao longo dos anos, em consonância à uma sociedade pós-moderna5. 

O que é inconcebível e incompatível com um Estado Democrático de Direito é a ideia de 

extirpação da espécie familiar homoafetiva de nosso sistema jurídico e de sua consequente proteção, 

o que destoa dos ideais de igualdade, de proteção contra tratamentos preconceituosos e, portanto, 

em total desrespeito com o princípio da dignidade da pessoa humana.  Por seu turno, o legislador 

constituinte, apoiado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da solidariedade social, teve a 

pretensão de enfrentar as desigualdades concretas do contexto da sociedade brasileira 

contemporânea, ao propugnar, como objetivo fundamental da República – art. 3º, III –, a 

erradicação da pobreza e da marginalização social, impondo o atingimento da igualdade substancial 

e da justiça social. A cláusula geral de proteção à pessoa humana, porém, faz com que se deva 

avançar um pouco mais na tutela privilegiada que contém: torna necessário, pois, interpretar e 

aplicar o direito a partir do respeito pela diferença, que deve sobressair, garantindo a coexistência 

pacífica dos mais variados projetos de vida. 6 

Nesta toada, a visão trazida pela jurista Lia Palazzo Rodrigues representa a justificativa de 

tal pensamento: 

 

O fundamento para justificar o reconhecimento da união homoafetiva 
como estável tem sido o afeto. Para explicar o seu papel nas formações 
familiares, uma vez mais recorro ao pensamento lúcido e corajoso do 
Desembargador Sérgio Fernando de Vasconcelos Chaves: “Na 
atualidade, porém, tenho que o legislador constituinte, quando cuidou de 
dar à união estável a feição de entidade familiar, ele não procurou 
proteger o amor e nem os amantes, ele procurou proteger a família, vista 
como sendo a base do edifício social”.7 
 
 

O uso da analogia tem se mostrado frequente no seio judicial, cujo parâmetro tem sido as 

uniões estáveis entre o homem e a mulher, com enaltecimento aos princípios da igualdade, da 

solidariedade familiar, da vedação ao preconceito e, sobretudo, do princípio da dignidade da pessoa 

humana.   Ademais, curial ressaltar que, de forma indireta, as uniões homoafetivas encontraram eco 

de proteção na denominada Lei Maria da Penha, Lei nº 11.340/2006. 8 

                                                 
5 Artigo 226, § 4º da Constituição Federal – “Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por 
qualquer dos pais e seus descendentes”. 
6 MORAES, Maria Celina Bodin de. Na medida da pessoa humana: estudos de direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 
2010, p. 95-96. 
7 RODRIGUES, Lia Palazzo. Família: Do Casamento à União Homoafetiva. In: LEITE, Eduardo de Oliveira (coord.). 
Grandes temas da atualidade - união estável: aspectos polêmicos e controvertidos. Rio de janeiro: Forense, 2009, v. 
8, p. 259.  
8 Art. 2o  Toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, 
idade e religião, goza dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e 
facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e 
social.  Art. 5o  Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou 
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Após uma leitura percuciente dos aludidos dispositivos legais, abstrai-se que o legislador já 

deu início ao pretenso reconhecimento de tais uniões de forma indireta e tímida, talvez pelo receio 

de desagradar uma boa parcela da sociedade, como uma afronta aos ditames religiosos e dogmas 

padronizados da conduta humana. Desta forma, alguns Tribunais têm feito a tarefa do legislador ao 

possibilitar a concessão de direitos aos homoafetivos, utilizando-se da analogia às uniões estáveis 

entre homem e mulher, como forma de integrar a omissão legislativa e sanando-se referida lacuna.        

Logo, vislumbra-se a imprescindibilidade de normatização a respeito do tema, uma vez que 

o reconhecimento de direitos relativos aos casais homoafetivos tão somente pelas vias judiciais tem 

se mostrado importante, mas não suficiente aos intentos dessas famílias, que almejam a 

concretização da segurança jurídica em suas vidas. 

 

3 RECONHECIMENTO POR MEIO DOS TRIBUNAIS 

 

Superados os prolegômenos acerca das dificuldades no reconhecimento das uniões 

homoafetivas por meio de atitudes do legislador, insta trazer à baila as formas pelas quais os 

Tribunais de nosso país vêm tratando essas relações  e, ainda, como se mostra a evolução quanto ao 

reconhecimento delas enquanto entidades familiares.  Para tanto, curial ressaltar que os primeiros 

reconhecimentos mostraram-se de maneira receosa, relegando às Varas cíveis a resolução das 

contendas relacionadas à homoafetividade9. Eram tratadas como verdadeiras sociedade de fato, na 

qual duas pessoas se uniam não com o intuito de afeto, amor e concretização da felicidade, mas sim 

pela finalidade negocial precípua conquistada através dos esforços recíprocos na construção do 

patrimônio. 

                                                                                                                                                                  
omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou 
patrimonial: I - no âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com 
ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas; II - no âmbito da família, compreendida como a 
comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou 
por vontade expressa; III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a 
ofendida, independentemente de coabitação. Parágrafo único.  As relações pessoais enunciadas neste artigo 
independem de orientação sexual. 
9 DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO. HOMOSSEXUAIS. 
HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. EXISTÊNCIA DE FILHO DE UMA DAS 
PARTES. GUARDA E RESPONSABILIDADE. IRRELEVÂNCIA. 1. A primeira condição que se impõe à existência 
da união estável é a dualidade de sexos. A união entre homossexuais juridicamente não existe nem pelo casamento, nem 
pela união estável, mas pode configurar sociedade de fato, cuja dissolução assume contornos econômicos, resultantes da 
divisão do patrimônio comum, com incidência do Direito das Obrigações. 
2. A existência de filho de uma das integrantes da sociedade amigavelmente dissolvida, não desloca o eixo do problema 
para o âmbito do Direito de Família, uma vez que a guarda e responsabilidade pelo menor permanece com a mãe, 
constante do registro, anotando o termo de acordo apenas que, na sua falta, à outra caberá aquele munus, sem 
questionamento por parte dos familiares. 3. Neste caso, porque não violados os dispositivos invocados - arts. 1º e 9º da 
Lei 9.278 de 1996, a homologação está afeta à vara cível e não à vara de família. 4. Recurso especial não conhecido. 
(REsp 502.995/RN, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2005, DJ 
16/05/2005, p. 353) 
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Em assim considerando, verifica-se o surgimento de demandas envolvendo homossexuais já 

nos idos de 1990, quando ainda eram tratados como sócios de uma sociedade negocial irregular e 

que procuravam a partilha dos bens que integravam o acervo patrimonial daquela sobredita 

“empresa”:10 

Talvez seja este o problema central do reconhecimento das uniões  homoafetivas (ou 

homoerótica), que teve em seu arcabouço evolutivo a deferência de status societatis e não, em 

verdade, de status familiae ou affectio familiae, consoante ocorria com as demais formas familiares 

tradicionais.  Dessa forma, o ranço de tratá-los de maneira desigual em relação às demais espécies 

familiares ditas comuns acabou dando azo à contínua discriminação no âmbito sócio-jurídico, o que 

destoa dos fundamentos do Estado Democrático de Direito de nosso país, em especial a dignidade 

da pessoa humana (artigo 1º, inciso III da Lei Maior de 1988).  

O Tribunal de Justiça do Ceará, em decisão proferida,  negou a competência da Vara de 

Família quando a questão envolvia pessoas do mesmo sexo, em razão do tratamento de “sociedade 

de fato” que lhes era deferido, sem levar-se em conta o sentimento familiar havido entre os 

litigantes.11 

Contaminado pelo mesmo ranço, o Tribunal do estado do Rio de Janeiro, em decisão 

recente, demonstrou que ainda não tem aceitado com bons olhos as relações homoafetivas. O Juiz 

de primeiro grau de jurisdição extinguiu processo sem resolução do mérito nos autos de pedido de 

abertura de inventário em que figurava o convivente supérstite como autor. Reformada a sentença 

por via recursal, o Tribunal daquele estado aceitou o autor da ação como legítimo, mas não na 

qualidade de homoafetivo e, sim, na qualidade de administrador provisório da parte ideal que já lhe 

pertencia, o que destoa da tendência hodierna em se deferir a qualidade de inventariante aos 

companheiros sobrevivos, tal qual fossem herdeiros facultativos. 12 

                                                 
10 São Paulo - COMPETÊNCIA - SOCIEDADE DE FATO - CONCUBINATO - LIGAÇÃO HOMOSSEXUAL - 
Alteridade de sexos que é pressuposto do concubinato, tratando-se de um sucedâneo do matrimônio constitutivo da 
família e não dele decorrente - Hipótese que trata de uma sociedade patrimonial de fato, destituída de vínculo com o 
instituto - Competência da Segunda Seção Civil do Tribunal. (TJSP - AC 139316-1 - 4ª C. Cível, Rel. Des. Ney Almada, 
j.11/10/90). 
11 TRIBUNAL DO CEARÁ: - INCIDENTE PROCESSUAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. 
AÇÃO ORDINÁRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO. CONVIVÊNCIA ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO. COMPETÊNCIA. REGÊNCIA DA RELAÇÃO PELO DIREITO DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE. 
REPERCUSSÃO FINANCEIRA. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. -A união entre pessoas do mesmo sexo, no Brasil, 
não repercute no direito de família, haja vista a necessidade de dualidade de sexos, a teor do artigo 226, §§ 3º e 5º, da 
Constituição Federal de 1988. -A diversidade de sexos constitui requisito natural para o casamento e reconhecimento 
da união estável. -Caracterizada a convivência firme e segura entre homossexuais, os efeitos daí advindos devem ser 
decididos na esfera cível, posto que ocorrente apenas interesse patrimonial. -Conflito conhecido e improvido, no 
sentido de reconhecer a competência da vara cível. (TJCE, CC 2004.0001.0364-4/0, 12ª C. Cív., Rel. Des. Ademar 
Mendes Bezerra, j. 26.10.2006). – grifou-se. 
12 Tribunal do Rio de Janeiro- - Requerimento de inventário e partilha sob alegação de condição de companheiro e 
titular de 50% de imóvel e único herdeiro. Relação homoafetiva. Sentença que extingue o feito, com base no art. 267, 
VI do CPC, em razão da ilegitimidade do requerente para figurar no pólo ativo da ação. Apelação - sentença que se 
anula - da análise do processado, verifica-se que o autor, ora apelante, encontra-se na posse e administração dos bens 
do espólio, uma vez que o falecido, conforme o declarado à fls. 24/25 deixou 50% de um bem imóvel, sendo o apelante 
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Diante dessa temática, faz-se inequívoca a incidência ao caso da denominada função de não 

discriminação contida nos direitos fundamentais, ou seja, a função pautada na impossibilidade de 

se discriminar para impedir o acesso à concreção dos direitos fundamentais.   

O artigo 1º, inciso V da Constituição Federal, que constitui um dos fundamentos do Estado 

Democrático de Direito, prevê o pluralismo político. Trata-se, em verdade, um pluralismo de 

pluralismos, ou seja, reflete como um dos fundamentos do Brasil a existência da pluralidade de 

etnias, a pluralidade de religiões, a pluralidade de opções sexuais e, nisso reside a impossibilidade 

de se negar direitos aos casais homoafetivos (grifou-se).13  

A partir dessa fundamentação teórica, insta salientar que foi por meio da eloquente (e 

exigente) Justiça Federal que as uniões estáveis homossexuais despontaram na seara judicial, sendo 

deferido ao companheiro supérstite o tratamento de componente da família, na qualidade de 

dependente do falecido homoafetivo.14 

Em contrapartida, o Tribunal Regional da 4ª Região determinou em sede de ação civil 

pública a concessão de direitos previdenciários aos conviventes homossexuais em todo o país, uma 

                                                                                                                                                                  
proprietário dos outros 50%, de acordo com a escritura de compra e venda constante à fls. 27/28. Assim, tem-se que o 
apelante figura como administrador provisório, art.987 do CPC. Tal condição, lhe confere a prerrogativa de requerer 
o inventário e a partilha. Assim, ao contrário do decidido na d. Sentença, tem-se que o autor tem legitimidade para 
requerer a abertura do inventário. Contudo, tal não lhe confere a qualidade de herdeiro, eis que tal condição não pode 
ser alcançada diante dos termos do §3º do art.226 da CRFB. Correto o julgado neste ponto. Sentença que se anula, 
determinando-se o prosseguimento do feito. Recurso provido, em parte. (TJRJ, AC 2006.001.09399, 3ª C. Civ., Rel. 
Des. Ronaldo Rocha Passos, j. 11.03.2008). 
13 Explicação extraída da aula do mestrado ministrada no Centro Universitário de Maringá/PR – CESUMAR – aos 
23/10/2010, na disciplina de Teorias Constitucionais e os Direitos da Personalidade. 
14 Ministério Público Federal - direito à pensão por morte do companheiro homossexual - possibilidade - interpretação 
à luz dos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos - 
preenchimentos dos mesmos requisitos exigidos nos casos de parceiros de sexos diversos - art. 217 e seguintes da lei nº 
8112/90 - termo a quo - juros de mora - honorários advocatícios - recurso adesivo parcialmente conhecido e, nessa 
parte, prejudicado - recurso do CEFET e remessa oficial improvidos. 1. A inexistência de regra que contemple a 
hipótese de obtenção de pensão vitalícia por companheiro homossexual de servidor falecido não obsta o 
reconhecimento do seu direito em obediência aos princípios norteadores da Constituição Federal, que consagram a 
igualdade, a dignidade da pessoa humana e a promoção do bem de todos, em detrimento da discriminação 
preconceituosa. (...) 5. No caso em análise, não há razão para tratamento diferenciado. Não há correspondência com 
nenhum valor ou princípio constitucional. Ao contrário, o respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da 
dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos recomenda a inclusão dos companheiros homossexuais no 
rol das pessoas habilitadas à pensão vitalícia que estejam em situação idêntica às uniões estáveis entre homem e mulher. 
6. E nisso não há qualquer ofensa ao princípio constitucional da legalidade, insculpido no art. 37, caput, visto que, 
diante das lacunas do ordenamento jurídico, decorrentes, como no caso, do descompasso entre a atividade legislativa e 
as rápidas transformações por que passa a sociedade, cabe ao Poder Judiciário, quando provocado, buscar a integração 
entre direito e realidade, embasando-se nos princípios gerais do Direito. 7. E a orientação sexual não pode ser 
obstáculo para o gozo de direitos fundamentais, assegurados pela Constituição Federal. O preceito constitucional que 
disciplina a união estável (artigo 226) deve ser interpretado de forma extensiva, incluindo relações homoafetivas, em 
homenagem ao princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais. 8. Para a concessão do benefício de pensão 
por morte de servidor a companheiro do mesmo sexo, portanto, devem ser preenchidos, por analogia e em homenagem 
aos princípios constitucionais da igualdade, da dignidade da pessoa humana e da promoção do bem de todos, bem como 
do princípio da máxima efetividade dos direitos fundamentais, os mesmos requisitos exigidos nos arts. 217 e seguintes 
da Lei nº 8112/90, para os casos de parceiros de sexos diversos. Precedentes (...). Sentença mantida. (TRF 03ª R.; AC 
1277544; Proc. 2006.63.01.015675-2; SP; Relª Desª Fed. Ramza Tartuce Gomes da Silva; DEJF 29/04/2009; Pág. 
1004)  
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vez que integrava a noção de direito individual homogêneo cuja abrangência da decisão deveria ser, 

deste modo, em caráter nacional.15 

Por derradeiro, em uma análise perfunctória, pode-se concluir que as concepções 

tradicionalistas de formação familiar embasadas no casamento não atendem aos clamores das 

realidades sociais, pois as inúmeras situações que foram sendo apostas diante do Poder Judiciário 

envolvendo casais homoparentais demonstram inequivocamente que a família matrimonial como 

modelo clássico de instituição social deu lugar às chamadas famílias plúrimas, dentre as quais se 

enquadrariam as famílias homoafetivas, eis que o escopo destas não seria mais o ideal da 

procriação, mas sim o intuito irrefragável do afeto recíproco.  Assim, a missão de acompanhar as 

evoluções constantes da sociedade hodierna foi  repassada aos Tribunais que, aos poucos, vêm 

deferindo direitos àqueles que optam por relações homoafetivas, deixando de se lado a omissão 

legislativa, colmatando-se com a justiça a ser aplicada aos casos concretos. O problema, no entanto, 

residia na inconstância jurisprudencial, ora reconhecendo determinados direitos, ora negando-se 

outros direitos, o que trazia aos casais homoafetivos a sensação de incerteza e insegurança em suas 

situações jurídicas. 

Veja-se, pois, a respeito da pretensão de alimentos entre pessoas do mesmo sexo que 

conviviam em união estável, mas que por não se enquadrarem na concepção vetusta do casamento, 

ou na versão familiar mais moderna (mas aceita) da união estável, acabou por não conseguir êxito 

no pleito alimentar.16 

                                                 
15 CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. NORMAS CONSTITUCIONAIS. CF, ART. 226, § 3º. 
INTEGRAÇÃO. HOMOSSEXUAIS. INSCRIÇÃO DE COMPANHEIROS HOMOSSEXUAIS COMO DEPENDENTES 
NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE 
COMPETÊNCIA PARA O CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. TITULARIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. AMPLITUDE DA LIMINAR. 
ABRANGÊNCIA NACIONAL. LEI Nº 7.347/85, ART. 16, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.494/97. 1. As 
normas constitucionais, soberanas embora na hierarquia, são sujeitas a interpretação. Afasta-se a alegação de que a 
espécie cuida de inconstitucionalidade de lei; o que ora se trata é de inconstitucionalidade na aplicação da lei; o que 
se cuida não é de eliminar por perversa a disposição legal; sim, de ampliar seu uso, por integração. 2. É possível a 
abrangência de dependente do mesmo sexo no conceito de companheiro previsto no art. 226, § 3º, da Constituição 
Federal, frente à Previdência Social, para que o homossexual que comprovadamente vive em dependência de outro não 
fique relegado à miséria após a morte de quem lhe provia os meios de subsistência. (Agravo de Instrumento N° 
2000.04.044144-0. Sexta Turma, TFR 4ª Região, Relator: Luiz Carlos de Castro Lugon, Julgado em 27/06/2000).  
16 Rio de Janeiro - RELACAO HOMOAFETIVA – ALIMENTOS - VARA DE FAMÍLIA - UNIÃO ESTÁVEL - 
INTERPRETAÇÃO ANALOGICA -  IMPOSSIBILIDADE  - Relação homoafetiva. Ação de alimentos. Competência. 
Vara de família. Analogia com a união estável. Impossibilidade. 1. As ações de alimentos cuja causa de pedir seja a 
relação homoafetiva, pretendendo equiparação por analogia com a união estável entre um homem e uma mulher, 
devem ser analisadas pelo juízo de família, considerando que não se está discutindo sociedade de fato. 2. No mérito, a 
equiparação da relação homoafetiva com a instituição da família não se mostra admissível enquanto o texto 
constitucional, bem como o direito infraconstitucional (art. 1.723 do C. Civil), referirem expressamente que a 
entidade familiar é formada por um homem e uma mulher. 3. A única semelhança que de princípio se pode apontar 
da relação homossexual com a família nascida do relacionamento entre pessoas de sexos diferentes, é o afeto. Mas o 
afeto, ainda que seja reconhecido pela doutrina moderna do direito de família como o elemento mais importante da 
relação familiar, ainda não é fonte por si só de obrigações. 4. Ainda assim, se a relação chegou ao fim e, portanto não 
há mais afeto, é impossível julgar a ação reconhecendo obrigação alimentar cuja fonte seria exatamente o afeto, 
inexistente a esta altura. Quando se desfaz um vínculo afetivo que resultou em família reconhecida pela ordem 
jurídica, como a decorrente do casamento ou da união estável, o que gera a continuidade do devedor de 
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No entanto, no mesmo estado da federação (Rio de Janeiro),17 para fins de exoneração de 

pensão alimentícia a relação homoparental serviu de fundamento para a liberação do dever 

alimentar.18 

É cediço que os Tribunais do país foram lentamente aceitando a nova realidade vivenciada 

pela sociedade diante das famílias constituídas pelos casais homossexuais, em vista de que as 

situações concretas levadas a juízo foram aumentando diuturnamente, o que reclamou uma posição 

mais garantista por parte dos juízes. 

O Tribunal do Rio Grande do Sul foi, sem dúvida, o pioneiro em deferir direitos aos 

homossexuais, tratando-os como espécie de família e não mais como espécie societária com fins 

lucrativos.19 

                                                                                                                                                                  
solidariedade é o vínculo jurídico, inexistente na relação homoafetiva. 5. Portanto, ainda que a relação entre as 
partes tenha se formado com base na liberdade e no afeto, hoje estão elas desavindas, sendo certo que não pode existir 
vínculo obrigacional sem fonte, que se resumem, na lição de Caio Mário, a duas: a vontade e a lei. (TJRJ - AC 
2007.001.04634 – 16ª C. Cív. Rel. Des. Marcos Alcino A. Torres – j. 24/04/2007). – grifou-se. 
17 E o mesmo teor decisório tem sido explanado em outros estados da federação, como por exemplo, no conservador 
estado de Sergipe: Ação de exoneração de pensão alimentícia - Ex-cônjuge- Confissão da apelante em audiência sobre 
existência de união homoafetiva - Aplicação por analogia ao caso concreto para suprir lacuna de Lei art. 1.708, do 
Código Civil - Manutenção da sentença - Recurso improvido.- O ex-cônjuge deve ser exonerado da obrigação de 
prestar alimentos à sua ex-cônjuge na hipótese em que ela contraiu sério relacionamento amoroso. Ora, vivendo a 
virago com uma companheira, não há falar mais em mútua assistência, restando descaracterizada a obrigação 
alimentar prestada entre os ex-cônjuges, não havendo, assim, razão para reformar a sentença que exonerou o varão. II 
- Recurso conhecido e improvido. (TJSE, AC 2008219309, Rel. Des. Osório de Araujo Ramos Filho, j. 30/07/2009).  
18 Rio de Janeiro - ALIMENTOS. RELACIONAMENTO HOMOSSEXUAL DA MULHER. COMPROVAÇÃO. PEDIDO 
DE EXONERAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA ANALOGIA. Apelação Cível. Relação 
homoafetiva entre o ex-cônjuge mulher do apelado com companheira, comprovada nesta lide. Pedido do ex-cônjuge 
marido de sua exoneração de prestação alimentícia à ex-mulher por este motivo. Concessão pelo Juízo monocrático da 
exoneração obrigacional familiar requerida em tela, com fundamento no princípio da analogia, em face do disposto no 
artigo 1.708 do Código Civil Brasileiro ("Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor, cessa o dever 
de prestar alimentos"). Conhecimento e desprovimento do apelo. (TJRJ - AC 2006.001.24129, rel. Des. Celio Geraldo 
M. Ribeiro, j. em 15.08.2006).  
19 Rio Grande do Sul - AÇÃO DECLARATÓRIA.  RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE PESSOAS DO 
MESMO SEXO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. 1. Os princípios constitucionais da igualdade e da dignidade da pessoa 
humana, dentre outros, que retratam direitos e garantias fundamentais, se sobrepõem a quaisquer outras regras, 
inclusive à insculpida no artigo 226, §3º, da Constituição Federal, que exige a diversidade de sexos para o 
reconhecimento da união estável. 2. Restando devidamente comprovada a existência, por mais de quatro anos, de 
relação de afeto entre as partes, numa convivência more uxoria, pública e notória, com comunhão de vida e mútua 
assistência, deve ser mantida a sentença que reconheceu a união estável. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS, AC 
70016660383, 8ª C. Civ., Rel. Des. CLAUDIR FIDELIS FACCENDA, j. 26.10.2006). 
Rio Grande do Sul - SUCESSÕES – INVENTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - UNIÃO HOMOAFETIVA - 
NOMEAÇÃO DO SEDIZENTE COMPANHEIRO COMO INVENTARIANTE - POSSIBILIDADE NO CASO 
CONCRETO. Ainda que a alegada união homoafetiva mantida entre o recorrente e o de cujus dependa do 
reconhecimento na via própria, ante a discordância da herdeira ascendente, o sedizente companheiro pode ser 
nomeado inventariante por se encontrar na posse e administração consentida dos bens inventariados, além de gozar 
de boa reputação e confiança entre os diretamente interessados na sucessão. Deve-se ter presente que inventariante é 
a pessoa física a quem é atribuído o múnus de representar o Espólio, zelar pelos bens que o compõem, administrá-lo e 
praticar todos os atos processuais necessários para que o inventário se ultime, em atenção também ao interesse 
público. Tarefa que, pelos indícios colhidos, será mais eficientemente exercida pelo recorrente. Consagrado o 
entendimento segundo o qual a ordem legal de nomeação do inventariante (art. 990, CPC) pode ser relativizada 
quando assim o exigir o caso concreto. Ausência de risco de dilapidação do patrimônio inventariado. Recurso provido 
(ART. 557, §1º-A, CPC). (TJRS, 7.ª C.Cív. AI 70022651475, rel. Desª Maria Berenice Dias, j. 19.12.2007). 
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 No entanto, outros Tribunais, imbuídos da livre convicção motivada que impulsiona a 

atividade jurisdicional, oscilavam em ora reconhecer, ora denegar direitos em situações idênticas, 

gerando verdadeira inconstância jurídica. 

O Tribunal de Justiça do Pará, ratificado pelo Egrégio Tribunal Superior Eleitoral, acabou 

por negar o registro de candidatura à Prefeitura Municipal de Viseu, no Estado do Pará por 

encontrar-se a pretensa candidata em uma relação estável homossexual. Em outras palavras, 

aplicou-se na época (2004) a analogia para restringir os direitos de um casal homoparental, 

excluindo a mulher das eleições em razão da incidência da regra de inelegibilidade inserta no§ 7º do 

artigo 14 da Constituição Federal.20 Com isso, autorizou-se expressamente a concessão de direitos a 

referidos casais, pois se houve a utilização de analogia para equiparar as relações homoafetivas às 

uniões estáveis com o fito de excluir-lhes direitos (qual seja, o de se candidatar à uma eleição), 

com muito maior razão deve-se aplicar o mesmo raciocínio jurídico nas situações em que 

necessitarem do provimento jurisdicional a fim de obterem direitos constituídos a partir da 

formação familiar homoafetiva. 

 

4 TENDÊNCIAS PRETORIANAS HODIERNAS 

 

Frente aos avanços doutrinários, jurisprudenciais, e até mesmo legislativos21, os Tribunais 

têm revelado posicionamentos mais condizentes com a pós-modernidade do Direito Familiarista, 

demonstrando perspicácia nas mais diversas situações envolvendo casais homoparentais, apenas 

deixando de deferir-lhes a habilitação para o casamento22. 

                                                 
20 Pará - Registro de candidato. Candidata ao cargo de prefeito. Relação estável homossexual com a prefeita reeleita 
do município. Inelegibilidade. Art. 14, § 7º, da Constituição Federal.  Os sujeitos de uma relação estável homossexual, 
à semelhança do que ocorre com os de relação estável, de concubinato e de casamento, submetem-se à regra de 
inelegibilidade prevista no art. 14, § 7º, da Constituição Federal. Recurso a que se dá provimento. (TSE, REsp. 
Eleitoral 24.564, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 01.10.2004). 
21 Conforme se pôde verificar pela leitura dos dispositivos da Lei Maria da Penha que, indiretamente, reconheceu a 
possibilidade de violência no âmbito familiar, independentemente da opção sexual das pessoas envolvidas (agressor e 
vítima). 
22 APELAÇÃO CÍVEL. CASAMENTO HOMOSSEXUAL. HABILITAÇÃO. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE 
JURÍDICA DO PEDIDO. ENTIDADE FAMILIAR. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 226, 
§ 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 1.514, 1.517, 1535 e 1.565 DO CÓDIGO CIVIL QUE TIPIFICAM A 
REALIZAÇÃO DO CASAMENTO SOMENTE ENTRE HOMEM E MULHER. Ao contrário da legislação de alguns 
países, como é o caso, por exemplo, da Bélgica, Holanda e da Espanha, e atualmente o estado de Massachussetts, nos 
USA, que prevêem o casamento homossexual, o direito brasileiro não prevê o casamento entre pessoas do mesmo sexo. 
Na hipótese, a interpretação judicial ou a discricionariedade do Juiz, seja por que ângulo se queira ver, não tem o 
alcance de criar direito material, sob pena de invasão da esfera de competência do Poder Legislativo e violação do 
princípio republicano de separação (harmônica) dos poderes. Ainda que desejável o reconhecimento jurídico dos efeitos 
civis de uniões de pessoas do mesmo sexo, não passa, a hipótese, pelo casamento, instituto, aliás, que já da mais remota 
antiguidade tem raízes não somente na regulação do patrimônio, mas também na legitimidade da prole resultante da 
união sexual entre homem e a mulher. Da mesma forma, não há falar em lacuna legal ou mesmo de direito, sob a 
afirmação de que o que não é proibido é permitido, porquanto o casamento homossexual não encontra identificação no 
plano da existência, isto é, não constitui suporte fático da norma, não tendo a discricionariedade do Juiz a extensão 
preconizada de inserir elemento substancial na base fática da norma jurídica, ou, quando não mais, porque o enunciado 
acima não cria direito positivo. Tampouco sob inspiração da constitucionalização do direito civil mostra-se possível ao 
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No entanto, a tendência pretoriana hodierna é no sentido de proteger essa forma familiar até 

então marginalizada do âmbito jurídico, dando-lhes o aparato judicial necessário nas situações em 

que a roupagem destas famílias for equivalente àquelas albergadas pelas famílias convivenciais. 

O repúdio ao preconceito no que tange à escolha de vida sexual, aliado ao amor pela 

principiologia constitucional garantista, faz com que a realidade social seja novamente 

salvaguardada pelo Judiciário, de modo que este venha a efetivar os direitos fundamentais previstos 

na Lei Maior de 1988, enquanto o legislador infraconstitucional não concede o aparato normativo 

necessário. 

Diante de tais premissas, faz-se necessário analisar alguns julgados extraídos dos diversos 

Tribunais do país, primeiramente o Rio Grande do Sul, que desde há muito vem reconhecendo e 

outorgando aos homoafetivos o devido tratamento de forma familiar da pós-modernidade.23  

Na mesma esteira de entendimento, os estados do Rio Grande do Norte e Maranhão, verbi 

gratia, local que certamente os homoafetivos sofrem um recrudescimento da discriminação, 

                                                                                                                                                                  
Juiz fundamentar questão de tão profundo corte, sem que estejam claramente definidos os limites do poder jurisdicional. 
Em se tratando de discussão que tem centro a existência de lacuna da lei ou de direito, indesviável a abordagem das 
fontes do direito e até onde o Juiz pode com elas trabalhar. Ainda no que tange ao patrimônio, o direito brasileiro oferta 
às pessoas do mesmo sexo, que vivam em comunhão de afeto e patrimônio, instrumentos jurídicos válidos e eficazes 
para regular, segundo seus interesses, os efeitos materiais dessa relação, seja pela via contratual ou, no campo 
sucessório, a via testamentária. A modernidade no direito não está em vê-lo somente sob o ângulo sociológico, mas 
também normativo, axiológico e histórico. APELAÇÃO DESPROVIDA. (SEGREDO DE JUSTIÇA) (Apelação Cível 
Nº 70030975098, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em 
30/09/2009). 
23 Rio Grande do Sul:  APELAÇÃO. UNIÃO HOMOSSEXUAL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL. APELO 
DA SUCESSÃO. A união homossexual merece proteção jurídica, porquanto traz em sua essência o afeto entre dois 
seres humanos com o intuito relacional. Seja como parceria civil (como reconhecida majoritariamente pela Sétima 
Câmara Cível) seja como união estável, uma vez presentes os pressupostos constitutivos, de rigor o reconhecimento de 
efeitos patrimoniais nas uniões homossexuais, em face dos princípios constitucionais vigentes, centrados na 
valorização do ser humano. Caso em que se reconhece as repercussões jurídicas, verificadas na união homossexual, 
em face do princípio da isonomia, são as mesmas que decorrem da união heterossexual. (...) (Apelação Cível Nº 
70035804772, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em 10/06/2010). 
Rio Grande do Sul – Porto Alegre - Apartheid sexual. A segregação de homossexuais, restringindo-lhes direitos em 
razão de sua orientação sexual, é incompatível com o princípio da dignidade da pessoa humana, expresso no primeiro 
artigo da Constituição Federal. A nova definição legal da família brasileira (Lei nº 11.340/2006) contempla os casais 
formados por pessoas do mesmo sexo, conforme antecipado pelo Poder Judiciário do Rio Grande do Sul, através do 
Provimento 06/04 – CGJ. Concepções religiosas de família não podem ser impostas através do Estado-juiz. No 
ordenamento jurídico brasileiro, porque vedada qualquer forma de discriminação, o casamento civil está disponível 
para todos, independentemente de sua orientação sexual. Ação julgada procedente, para reconhecer a família 
constituída pela autora e sua companheira, que conviveram em união estável por 25 anos. (RS 2ª V. Fam. Suc. Proc. nº 
1060178794-7, Juiz Roberto Arriada Lorea, j. 07.01.2008). 
Rio Grande do Sul - APELAÇÃO. UNIÃO HOMOSSEXUAL. COMPETÊNCIA. RECONHECIMENTO DE UNIÃO 
ESTÁVEL. A competência para processar e julgar as ações relativas aos relacionamentos afetivos homossexuais. A 
união homossexual merece proteção jurídica, porquanto traz em sua essência o afeto entre dois seres humanos com o 
intuito relacional. Uma vez presentes os pressupostos constitutivos, é de rigor o reconhecimento da união estável 
homossexual, em face dos princípios constitucionais vigentes, centrados na valorização do ser humano. Via de 
conseqüência, as repercussões jurídicas, verificadas na união homossexual, em face do princípio da isonomia, são as 
mesmas que decorrem da união heterossexual. NEGARAM PROVIMENTO. (TJRS – AC 70023812423, 8ª Civ. Rel. Des. 
Alzir Felippe Schmitz, j. 02.10.2008). 
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mormente em se considerando o exacerbado tradicionalismo que aquela localidade do país ainda 

resguarda.24 

O Tribunal de Minas Gerais, sob o mesmo enfoque,  tem se mostrado a par das decisões de 

vanguarda emitidas pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, em se tratando de matéria 

familiarista, decidindo que “não é possível ignorar a situação de fato-notória e ampla existência de 

relações homoafetivas na sociedade contemporânea”.25 

Igualmente, o entendimento pretoriano de São Paulo vem demonstrando adesão no que 

tange ao reconhecimento das uniões homoparentais, o que também denota uma evolução daquele 

Tribunal, tendo em vista o dogmatismo retrógrado que incidia sobre a maioria de suas decisões, 

calcadas sempre na legalidade estrita. Em julgamento a pretensão voltada ao mero reconhecimento 

da união homoafetiva, para fins previdenciários, ausente de discussão patrimonial. Aquele Tribunal 

entendeu que a omissão legal deveria ser suprida pela analogia e pelos princípios gerais de direito, 

decidindo pela aplicação do art. 4o da lei de introdução ao Código Civil. Situação equiparável à 

união estável, por aplicação dos princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa 

humana. 26  

                                                 
24 Rio Grande do Norte - Civil e processual civil.  Apelações cíveis interpostas por ambas as partes. Preliminar de 
nulidade da sentença por afronta aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz suscitada pela parte 
autora-recorrente. Matéria que se confunde com o mérito. Transferência da sua análise para a fase meritória. Mérito. 
Ação declaratória de reconhecimento e dissolução de união homoafetiva cumulada com partilha de bens.  Sentença que 
reconheceu a união como uma sociedade de fato. Partilha dos bens amealhados na proporção da colaboração de cada 
uma das partes.  Possibilidade de analogia com a união estável como método integrativo.  Conjunto probatório 
suficiente para atestar a existência de união estável entre às partes. Partilha realizada de forma igualitária. Recurso da 
parte autora conhecido e parcialmente provido. Apelo da parte ré conhecido e desprovido. Sentença reformada. (TJRN 
– AC 2010.002501-0 Rel. Des. Amaury Moura Sobrinho, j. 15.07.2010). 
Maranhão – CONSTITUCIONAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE 
FATO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. DIREITO DE FAMÍLIA. APLICAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL. EQUIVALÊNCIA. 
PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA. VARA DE FAMÍLIA. PARTILHA IGUALITÁRIA DOS BENS 
ADQUIRIDOS DURANTE A CONVIVÊNCIA. ARTS. 1º E 5º DA LEI Nº 9278/96. NÃO PROVIMENTO. I – O STJ, 
recentemente, através da 4ª Turma, decidiu que a ação que busca a declaração de união estável na relação 
homoafetiva deve ser analisada à luz do Direito de Família, sendo competentes, portanto, as Varas de Família para 
processo e julgamento do feito; II – equiparando-se tal relação homoafetiva à união estável, nos termos do art. 1º da 
Lei nº 9278/96, deve ser mantida incólume a sentença que, à luz do art. 5º da referida lei, dissolveu a união e 
determinou a partilha igualitária dos bens; III – Apelação não provida. (TJMA – AC 020371/2008, 3ª C. Cív. Rel. Des. 
Cleones, j. 18/12/2008). 
25 Minas Gerais - REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. IPSEMG. INCLUSÃO DE 
DEPENDENTE DO SEGURADO. RELAÇÃO HOMOAFETIVA. A Constituição Federal não atua apenas como 
fundamento de validade das normas inferiores, mas como vetor de interpretação. A regra de conduta extraída dos 
enunciados normativos, portanto, deve ser adequada aos princípios constitucionais. O inciso I do artigo 4º da Lei 
Complementar n.º 64/2002 deve ser interpretado de modo a permitir a máxima eficácia do princípio da igualdade. Não 
é possível ignorar a situação de fato - notória e ampla existência de relações homoafetivas na sociedade 
contemporânea - e condenar os sujeitos de tais relações a uma situação jurídica manifestamente prejudicial 
simplesmente em razão da opção sexual assumida. Nas ações de estado, a sentença tem eficácia erga omnes e, por isso, 
não pode a Administração deixar de reconhecer a equiparação judicial havida entre o relacionamento homoafetivo do 
impetrante e a união estável. Sentença confirmada, em reexame necessário, prejudicado o recurso de apelação. (TJMG 
– Reex. Nec. 1.0024.08.256048-3/001. Rel. Desª. Albergaria Costa, j. 23/07/2009).  
26 São Paulo - Conflito negativo. Cível e família. União homoafetiva. Pedido declaratório. Pretensão voltada ao mero 
reconhecimento da união, para fins previdenciários. Ausência de discussão patrimonial. Omissão legal a ser suprida 
pela analogia e pelos princípios gerais de direito. Aplicação do art. 4o da lei de introdução ao Código Civil. Situação 
equiparável à união estável, por aplicação dos princípios constitucionais da igualdade e dignidade da pessoa humana. 
Art. 227, § 3o, da Constituição Federal de que não tem interpretação restritiva. Proteção à família, em suas diversas 
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Na mesma senda, o estado do Paraná também começou a conceder direitos aos 

homoafetivos, principalmente no pertinente à fixação da competência das Varas de Família para 

solução de conflitos envolvendo casais de mesmo sexo, por entender que tais varas mostram-se 

mais preparadas, especializadas em atender aos clamores de litigantes cujos valores postos em juízo 

necessariamente restam embasados no afeto.   Referido Tribunal entendeu que a Constituição 

Federal, consagrando princípios democráticos de direito, proíbe discriminação de qualquer espécie, 

inclusive quanto à opção sexual. Portanto, inviável, desta feita, que a análise judicial dos efeitos 

decorrentes das uniões homoafetivas não receba o mesmo tratamento dado às causas que envolvem 

casais heterossexuais.  Com tal entendimento, o Tribunal do Estado do Paraná começava a esboçar 

a igualdade entre as uniões homoafetivas com as heterossexuais. 27Na mesma  

Nesta toada o estado de Santa Catarina, que sempre se mostrou preocupada em atender aos 

homoparentais em consonância aos ditames dos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa 

humana, verdadeiros vetores que sempre nortearam de forma escorreita nossos Tribunais aos 

                                                                                                                                                                  
formas de constituição. Matéria afeta ao Juízo da Família. Conflito procedente em que se reconhece a competência do 
Juízo suscitado. (TJSP, CC 170.046.0/6, Ac. 3571525; São Paulo; Câmara Especial; Relª Desª Maria Olívia Alves; 
Julg. 16/03/2009; DJESP 30/06/2009). 
São Paulo - INVENTARIO. Inventariante. Sociedade de fato entre casal homossexual reconhecida por sentença 
transitada em julgado. Negativa, todavia, de reconhecimento da condição de herdeiro ao companheiro sobrevivo. Art. 
226 §3º CF e 1723 CC. Ainda que não se denomine a união homoafetiva de união estável, por obstáculo da lei, há que 
se lhe reconhecer os mesmos direitos. Princípios da igualdade, liberdade e proteção da dignidade da pessoa humana. 
Art. 1º, inciso III e 5º CF. Vedação da discriminação em razão da orientação sexual do indivíduo. Casal que manteve 
convivência pública, contínua e duradoura por 20 anos, extinta apenas com a morte de um deles. Ausência de parentes 
sucessíveis. Direito de herdeiro que se reconhece ao companheiro sobrevivo, nomeando-se o inventariante e 
prosseguindo-se no inventário. Recurso provido. (TJSP, AI 633.742-4/1-00, 4ª C. Dir. Priv., Rel. Des. Teixeira Leite, j. 
25.06.2009). 
27 Paraná - Relações homossexuais. Competência da vara de família para julgamento de separação em sociedade de 
fato. A competência para julgamento de separação de sociedade de fato de casais formados por pessoas do mesmo sexo 
é das varas de família, conforme precedentes desta câmara, por não ser possível qualquer discriminação por se tratar 
de união entre homossexuais, pois é certo que a constituição federal, consagrando princípios democráticos de direito, 
proíbe discriminação de qualquer espécie, principalmente quanto a opção sexual, sendo incabível, assim, quanto à 
sociedade de fato homossexual. Conflito de competência acolhido. (TJPR – Confl. Comp. 0414037-4, 11ª C. Civ. , Rel 
Des. Mário Rau, j. 28.11.2008)  
Paraná - Conflito negativo de competência. Ação cautelar inominada. União homoafetiva. Conflito negativo de 
competência entre Juízo da Vara de Família e da Vara Cível. Improcedência. Compete ao Juízo da Vara de Família 
processar e julgar ação decorrente de relação homoafetiva. Precedentes deste Tribunal. Conflito improcedente (TJPR, 
CC 0523449-5, 6.ª Câm.Cív., juiz rel. Des. Luiz Cezar Nicolau, 14.10.2008).  
Paraná – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE SOCIEDADE DE FATO HOMOAFETIVA. 
COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA. DECISÃO CORRETA. 1. A Constituição Federal, consagrando princípios 
democráticos de direito, proíbe discriminação de qualquer espécie, inclusive quanto à opção sexual. Inviável, desta 
feita, que a análise judicial dos efeitos decorrentes das uniões homoafetivas não receba o mesmo tratamento dado às 
causas que envolvem casais heterossexuais. 2. Recurso conhecido e não-provido. (TJPR, AI 4934898, Rel. Antonio 
Domingos Ramina Junior, j. 10.09.2008) 
Paraná – Agravo de instrumento. Ação declaratória de união estável entre pessoas do mesmo sexo. Valores e 
características próprias, diversas daquelas que norteiam o direito das obrigações. Relação que, além do aspecto 
econômico, possui forte caráter afetivo que a aproxima da entidade familiar. Competência da vara de família, que 
possui um preparo melhor para lidar com as suas peculiaridades. Impossibilidade de tratamento diferenciado em razão 
da opção sexual, sob pena de afronta ao princípio da igualdade. Agravo provido. (TJPR, AI 4910352, 11ª C. Cív, Rel. 
Augusto Lopes Cortes, j. 09.07.2008) 
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caminhos com destino à concretização da justiça, visando os Princípios constitucionais da dignidade 

da pessoa humana e da Igualdade.28 

A leitura atenta aos excertos jurisprudenciais, conclui-se que enquanto o Legislativo reflete e 

se nega a legislar as relações homoafetivas que é realidade no país, os Tribunais foram decidindo 

paulatinamente dentro do que a legalidade permitia, munidos de uma ótica principiológica em seus 

julgados, bem como utilizando-se dos ditames gizados pela Lei de Introdução ao Código Civil, em 

especial do texto dos artigos 4º e 5º.29 

O Supremo Tribunal Federal ao julgar uma ação que lhe bateu à porta, de forma a 

transformar o direito, reconheceu a união homoafetiva como união estável,  A decisão que 

reconheceu a união homoafetiva como união estável teve como fundamento a dignidade da pessoa 

humana. 

 

5- DO RECONHECIMENTO PELA CORTE SUPREMA E O FIM DE UM VETUSTO 

CELEUMA 

 

Aos 05 de maio de 2011 houve um marco histórico do Direito de Família: o 

reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, das relações homoafetivas como sendo uma das 

espécies familiares igualmente albergada pela Constituição Federal. 

Por meio de uma ADPF de nº 132-RJ, que foi conhecida pelo Ministro Relator Carlos Ayres 

Brito como ADIN nº 4.277,  que teve como objeto central a análise e a interpretação conforme a 

Constituição do então artigo 1.723 do Código Civil, a questão chegou ao fim e o celeuma 

jurisprudencial e doutrinário findou-se, uma vez que aqueles instrumentos constitucionais de acesso 

à Corte Suprema possuem efeitos erga omnes, o que vincula a todos os demais segmentos da 

sociedade: o Executivo e o Legislativo e demais instâncias do Poder Judiciário do país. 

Denominados de Famílias isossexuais, foram equiparados à união estável e, como tal, 

possibilitou aos mesmos a conversão daquela união entre pares do mesmo sexo em um casamento 

civil. 

O então Ministro Carlos Ayres Brito repudiou as atitudes e tratamentos discriminatórios a 

aludidos grupos familiares, frisando que a Constituição Federal não elencou de maneira específica 

                                                 
28  Santa Catarina - Conflito negativo de competência. Ação nominada de sociedade de fato. Irrelevância. Fundamento 
da pretensão centrado na união homoafetiva. Pleito de meação. Entidade familiar. Relação fundada na afetividade. 
Princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da igualdade. Possível analogia com a união estável. 
Competência da vara da família. Acolhimento do conflito. (TJSC, 3.ª C. Cív., CC 2008.030289-8, Rel. Des. Henry Petry 
Junior, j. 20.10.2008).  
29 Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito. 
Art. 5o Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum. 
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que a união estável seja apenas aquela formada por casais heterossexuais. Outrossim, ratificou a 

tese há muito explanada por diversos Tribunais que ninguém pode ser discriminado por sua 

orientação sexual.  Deste modo, não há mais como negar os direitos do campo familiarista aos 

homoafetivos, tais como: reconhecimento e dissolução de união estável, sua dissolução e partilha de 

bens (de acordo com o regime escolhido por ambos), o direito aos alimentos, a adoção de filhos, a 

definição de guarda e exercício de visitação, licença maternidade, licença paternidade, direitos 

sucessórios e, inclusive, ao casamento civil. Portanto, é errôneo o pensamento de que a votação 

unânime proferida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal tenha sido adstrita ao 

reconhecimento da união estável, sem estendê-la à possibilidade de casamento civil. Em primeiro 

lugar, pelo simples fato de o próprio Ministro Relator Carlos Ayres Brito afirmar em seu voto:  

 
[...] que essa referência à dualidade básica homem/mulher tem uma lógica 
inicial: dar imediata seqüência àquela vertente constitucional de incentivo ao 
casamento como forma de reverência à tradição sócio-cultural-religiosa do 
mundo ocidental de que o Brasil faz parte (§1º do art. 226 da CF), sabido 
que o casamento civil brasileiro tem sido protagonizado por pessoas de sexos 
diferentes, até hoje. Casamento civil, aliás, regrado pela Constituição Federal 
sem a menor referência aos substantivos “homem” e “mulher”;  
[...] 
 
Logo, diferentemente do casamento ou da própria união estável, a família 
não se define como simples instituto ou figura de direito em sentido 
meramente objetivo. Essas duas objetivas figuras de direito que são o 
casamento civil e a união estável é que se distinguem mutuamente, mas o 
resultado a que chegam é idêntico: uma nova família, ou, se se prefere, Uma 
nova “entidade familiar”, seja a constituída por pares homoafetivos, seja a 
formada por casais heteroafetivos. 
 
[...] 
 
Visto que sua heteroafetividade em si não os torna superiores em nada. Não 
os beneficia com a titularidade exclusiva do direito à constituição de uma 
família. Aqui, o reino é da igualdade pura e simples, pois não se pode alegar 
que os heteroafetivos perdem se os homoafetivos ganham. E quanto à 
sociedade como um todo, sua estruturação é de se dar, já o dissemos, com 
fincas na fraternidade, no pluralismo e na proibição do preconceito, 
conforme os expressos dizeres do preâmbulo da nossa Constituição. 
 

 
             Assim sendo, mesmo que se pense de forma profícua que a interpretação do Supremo 

Tribunal Federal foi direcionada apenas à espécie familiar união estável, óbices para a aceitação no 

ordenamento jurídico dessas uniões não haverá, pois a Lei Maior30 determina que a conversão da 

                                                 
30 Artigo 226 da Constituição Federal. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. 
§ 1º - O casamento é civil e gratuita a celebração. 
§ 2º - O casamento religioso tem efeito civil, nos termos da lei. 
§ 3º - Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade 
familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. 
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união estável em casamento deva ser facilitada, o que é ratificado pelo artigo 1.726 do Código 

Civil, in verbis: “A união estável poderá converter-se em casamento, mediante pedido dos 

companheiros ao juiz e assento no Registro Civil”. Por isso, uma vez reconhecida a união 

homoafetiva como uma entidade familiar, esta poderá na sequência ser convertida em casamento. 

O reconhecimento de tais uniões  como espécie de família convivencial perante o Órgão de 

cúpula do sistema judiciário pátrio,  como corolário, tem-se a viabilidade de serem estas uniões 

convertidas em casamento, tendo em vista a abrangência das normas afetas à uniões estáveis. Nessa 

linha de ideias, a ilação lógica a que se chega é a de que os casais homoafetivos poderão 

diretamente postular perante qualquer Tabelionato de Notas o processamento do pedido de 

casamento, como todo o processo de habilitação gizada pelo Código Civil, sem olvidar da 

celebração civil que deverá ser realizada. Assim sendo, nas situações em que o casal isossexual não 

consiga atingir intento de se casar, mas tão só conseguem a elaboração de Escritura Pública de 

Convivência junto ao Cartório, entende-se que poderão suscitar dúvida ao oficial do cartório e, se 

mesmo assim não conseguirem o devido aval do Juiz corregedor dos cartórios extrajudiciais, 

deverão pleitear a autorização mediante mandado de segurança. 

Frise-se que qualquer magistrado das Varas afetas à matéria de Direito de Família que vier a 

negar prestação jurisdicional nesse sentido, sofrerá as consequências de sua insurgência, posto que 

em razão da decisão ter eficácia vinculativa, aos prejudicados caberá recorrer ao Supremo Tribunal 

Federal e direcionar sua Reclamação. 

Na esteira do entendimento explanado pelo guardião da Constituição, a família não se 

subjuga às espécies familiares gizadas pelo texto constitucional, mas sim se subordina à existência 

do amor e do afeto, despidos de preconceito ou qualquer outro sentimento de cunho discriminatório. 

Família existe pelo simples fato de amar. 

Em síntese, o conservadorismo que há muito causava ojerizas no campo familiarista deu 

espaço ao Direito Criativo, ao Direito Alternativo, ao Direito Afetivo, para que a justiça das 

minorias não fosse apenas mais um discurso poético-teórico da doutrina, mas sim uma 

concretização daquilo que se convencionou a lutar sem cessar: a dignidade da pessoa humana. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Feitas as devidas considerações, vislumbra-se tratar-se de suma relevância a tarefa de 

identificar em quais uniões entre pessoas do mesmo sexo estariam inseridas as ideias de afetividade, 

de cumplicidade, de intuito recíproco de formação familiar, de maneira que sejam identificadas e 

tratadas como mais uma espécie familiar: a família homoafetiva. 
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Oportuno afirmar que os direitos da personalidade visam a proteção da própria 

personalidade do indivíduo, que merece respeito por suas próprias qualidades, sendo este o seu 

verdadeiro escopo, objeto de direito albergado pelo ordenamento jurídico pátrio, a fim de garantir o 

mínimo de dignidade existencial à espécie humana. 

Partindo-se dessa premissa, a sociedade da pós-modernidade exige uma manifestação 

concreta por parte dos legisladores, a fim de que normatizem uma realidade fática já vivenciada por 

muitos casais, que não podem ficar à espreita tão só da atuação jurisdicional, sempre com receio de 

que a sua relação homoafetiva, em particular, não receberá a guarida daquele Tribunal, em virtude 

de aquela Câmara em específico não comungar dos mesmos ideais de reconhecimento de uma 

família homoparental.  

Seguindo essa ordem de pensamentos, a sensação de insegurança jurídica pela qual essas 

famílias sofrem deve ser extirpada de suas vidas por meio da edição de uma Lei especial que as 

trate com maior acuidade e zelo, consoante ocorreu com as uniões estáveis entre homem e mulher, 

posto que o Judiciário já tem feito o seu papel de mitigar a marginalização e a hostilidade pelas 

quais são alvo os homoafetivos.  

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a união homoafetiva 

como união estável, com fundamento na dignidade da pessoa humana, após os tribunais regionais 

terem decidido sobre tal matéria de forma gradual e paulatina, estabeleceu a justiça que o legislador 

negou-se a legislar.  Pôs fim ao constrangimento que feria a dignidade de brasileiros que sofreram 

com o preconceito e com a indiferença do legislativo.  Agora cabe ao Poder Legislativo legislar a 

matéria em comento, a fim de que todas as uniões homoafetivas, indistintamente, recebam o mesmo 

tratamento jurídico: o de entidade familiar: união estável, isso porque a família convivencial é 

dotada não só de corpo (existência física), mas de alma (arcabouço de sentimentos) e, sobretudo, de 

espírito (ligação íntima e incessante com Deus). 

A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal por meio de uma ADPF de nº 132-RJ, 

que foi conhecida pelo Ministro Relator Carlos Ayres Brito como ADIN nº 4.277,  que teve como 

objeto central a análise e a interpretação conforme a Constituição do então artigo 1.723 do Código 

Civil, a questão chegou ao fim e o celeuma jurisprudencial e doutrinário findou-se, uma vez que 

aqueles instrumentos constitucionais de acesso à Corte Suprema possuem efeitos erga omnes, o que 

vincula a todos os demais segmentos da sociedade: o Executivo e o Legislativo e demais instâncias 

do Poder Judiciário do país.  Os casais denominados de Famílias isossexuais, foram equiparados à 

união estável e, como tal, possibilitou aos mesmos a conversão daquela união entre pares do mesmo 

sexo em um casamento civil. A decisão repudiou as atitudes e tratamentos discriminatórios a 

aludidos grupos familiares, frisando que a Constituição Federal não elencou de maneira específica 

que a união estável seja apenas aquela formada por casais heterossexuais. Outrossim, ratificou a 
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tese há muito explanada por diversos Tribunais que ninguém pode ser discriminado por sua 

orientação sexual.  Deste modo, não há mais como negar os direitos do campo familiarista aos 

homoafetivos, tais como: reconhecimento e dissolução de união estável, sua dissolução e partilha de 

bens (de acordo com o regime escolhido por ambos), o direito aos alimentos, a adoção de filhos, a 

definição de guarda e exercício de visitação, licença maternidade, licença paternidade, direitos 

sucessórios e, inclusive, ao casamento civil. Portanto, é errôneo o pensamento de que a votação 

unânime proferida pelos Ministros do Supremo Tribunal Federal tenha sido adstrita ao 

reconhecimento da união estável, sem estendê-la à possibilidade de casamento civil.   Logo, a 

conversão da união estável em casamento já está legislada, autorizando os casais homoafetivos a tal 

conversão, não havendo divergência de tratamento perante a lei. 
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RESUMO 

Trata-se de análise parcial do Programa Nacional de Direitos Humanos III, referente ao Eixo 

Orientador III – Universalizar Direitos num contexto de desigualdades, a partir de uma 

discussão das políticas ali propostas pelo prisma das políticas multiculturais e de 

reconhecimento. A análise visa a identificar entre as diretrizes do eixo em questão, quais 

possuem características de políticas multiculturais e quais possuem características de políticas 

de reconhecimento. A metodologia utilizada no trabalho foi documental e bibliográfica. 

Verificamos que a maioria das políticas propostas apresenta caráter de reconhecimento, sendo 

que as políticas com características multiculturais merecem um melhor detalhamento para que 

sejam efetivadas além de ações políticas que garantam o direito à igualdade. 

PALAVRAS-CHAVE: PROGRAMA NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS III; 

POLÍTICAS MULTICULTURAIS; POLÍTICAS DE RECONHECIMENTO; DIGNIDADE 

HUMANA. 

 

ABSTRACT 
This is about partial analysis from Human Rights National Program III, related to the guiding 

principle III – Universalize Rights in an inequality context, as of discussion of politics 

proposed through the prism of multicultural and recognition policy. The analysis aims to 

identify between the guidelines of the axis concerned, which of them own multicultural policy 

features and which own recognition policy features. The methods used at the task were 

documental and bibliographic. We found that most of the proposed politics presents 

recognition disposition, while multicultural politics deserves a better detail to be effective as 

well as political actions that guarantee the right to equality. 

KEYWORDS: HUMAN RIGHTS NATIONAL PROGRAM III; MULTICULTURAL 

POLICY; RECOGNITION POLICY; HUMAN DIGNITY. 

 

 

APRESENTAÇÃO 

O Programa Nacional de Direitos Humanos III – PNDH III, instituído pelo Decreto 

nº 7.037, de 21 de dezembro de 2010, e atualizado pelo decreto nº 7.177 de 12 de 

maio de 2010, visa à atualização do Programa Nacional de Direitos Humanos II – 

PNDH II - e é um documento elaborado a partir das sugestões feitas pela sociedade 

brasileira na 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos. O Programa Nacional 
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de Direitos Humanos I foi elaborado em 1996 e o PNDH II em 2002, fazendo 

cumprir as recomendações feitas na Conferência de Viena de 1993 (Conferência 

Internacional de direitos Humanos de Viena), que propõe aos países membros a 

elaboração de programas nacionais visando à promoção dos Direitos Humanos. 

O PNDH III divide-se em seis Eixos Orientadores contemplando um total de 25 

diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. No presente 

trabalho serão analisadas algumas das ações programáticas de três das quatro 

diretrizes do Eixo Orientador III – Universalizar Direitos num contexto de 

desigualdades. A escolha do eixo motiva-se por tratar-se do Eixo em que o Direito 

à Igualdade e o Direito à Diferença são contemplados, possibilitando uma análise a 

partir de um referencial bibliográfico que discute multiculturalismo e políticas de 

reconhecimento. 

O presente trabalho dividir-se-á da seguinte maneira: I) Introdução, onde será feito 

breve relato sobre o Programa Nacional de Direitos Humanos III, com ênfase no 

Eixo Orientador III – Universalizar Direitos num contexto de Desigualdades, 

abrindo para a discussão do Direito à Diferença; II) Apresentação dos pontos focais 

diferenciando políticas multiculturais das políticas de reconhecimento; III) Análise 

das Ações Programáticas propostas no Eixo Orientador III, a partir da 

caracterização das mesmas como políticas multiculturais ou como políticas de 

reconhecimento; IV) Conclusão. 

Será feita uma análise das Ações Programáticas propostas para o Eixo Orientador 

III, a partir de uma discussão sobre políticas multiculturais e políticas de 

reconhecimento, visando identificar quais políticas se encaixam em políticas 

multiculturais e quais se encaixam em políticas de reconhecimento. 

 
 

1 - INTRODUÇÃO 

Desde o final da década de 80 do século XX, o Brasil vive uma nova fase no que 

tange ao reconhecimento e a promoção dos Direitos Humanos. Com a promulgação 

da Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), o Brasil estabeleceu como um 

dos fundamentos da República Federativa do Brasil a dignidade humana (art. 1º, 

III) e em seu artigo 4º, II, define que o Brasil rege-se nas suas relações 

internacionais pelo princípio da prevalência dos Direitos Humanos, entre outros 

(art. 4º, II). 

A partir desta nova postura, o Brasil passa a partir da década de 90 do século 

passado, a ingressar no Sistema Internacional de Proteção de Direitos Humanos, 

promovendo a ampla ratificação de tratados em Direitos Humanos no âmbito 

internacional. Verificamos nas últimas décadas, uma valorização dos Direitos 
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Humanos no Brasil, o que pode ser comprovado pelo aumento de casos levados à 

apreciação do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo Ramos (2011), podemos 

observar que “o Direito Internacional dos Direitos Humanos não é mais uma 

menção episódica na jurisprudência dos últimos anos do Supremo Tribunal Federal, 

existindo hoje inúmeros precedentes seus que invocam normas internacionais de 

direitos humanos” (RAMOS, 2011, p. 03). 

Para o autor, a valorização se dá por três razões: em primeiro lugar, em razão da 

crescente ratificação de tratados internacionais de direitos humanos, além das 

declarações e resoluções; em segundo lugar em razão da redação genérica das 

normas de direitos humanos, que acabam por consagrar uma jusfundamentalização 

das lides, em razão da sua invocação e necessária apreciação pelo STF; por fim, o 

STF desde o final de 2008, tem revisto sua posição jurisprudencial tradicional sobre 

o estatuto normativo dos Direitos Humanos.[1] 

A adesão do Brasil ao sistema internacional de proteção dos Direitos Humanos nos 

revela que vivemos um momento histórico em que a agenda nacional em Direitos 

Humanos se altera, para incluir, a partir da recomendação da Conferência de Viena 

de 1993, a elaboração de Programas Nacionais de Direitos Humanos, com vistas a 

estabelecer diretrizes e ações programáticas para as políticas em Direitos Humanos 

no Brasil. 

Em 1996 foi lançado o primeiro Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH 

I, em que foi dada ênfase aos direitos civis e políticos, ainda como demanda 

nascida dos resquícios do período ditatorial, findado a mais de dez anos à época. 

Em 2002 o programa foi revisado dando origem ao Programa Nacional de Direitos 

Humanos II – PNDH II, sendo incorporados os Direitos Sociais, Econômicos e 

Culturais. 

Os dois primeiros Programas Nacionais de Direitos Humanos objetivaram dar o 

norte para a implementação, concretização e promoção dos direitos humanos no 

Brasil pelo viés político, jurídico, econômico, social e cultural, fazendo cumprir o 

proposto nos tratados internacionais de direitos humanos em que o Brasil é 

signatário, significando uma iniciativa conjunta de governo e sociedade civil a fim 

de realizar a orientação democrática prevista na Constituição. 

A participação da sociedade civil tem sido possível graças à realização de 

Conferências Nacionais de Direitos Humanos. Desde 1996 estas conferências vêm 

sendo realizadas, dando subsídio para a elaboração dos Programas, além de 

levantarem críticas e sugestões para a implementação dos Direitos Humanos no 

Brasil. De 1996 a 2004 as conferências ocorreram anualmente (1ª a 9ª). A 10ª 

Conferência foi realizada em 2006 e a 11ª em 2008. 

A 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos foi uma realização conjunta da 

sociedade civil e do poder público, sendo amplamente estimulada a participação 

11990



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

direta da cidadania na formulação das políticas públicas de âmbito federal, com o 

objetivo central de contribuir para o fortalecimento de uma Política Nacional de 

Direitos Humanos, propondo uma revisão e atualização do Programa Nacional de 

Direitos Humanos – PNDH. A parceria entre Poder Público e Sociedade Civil 

caracterizou-se pela reflexão e interação democrática pressupondo diálogos e 

parcerias e permitindo tensionamentos, cobranças, fiscalização, crítica e pressão 

popular. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos III – PNDH III, instituído pelo Decreto 

nº 7.037, de 21 de dezembro de 2010, e atualizado pelo decreto nº 7.177 de 12 de 

maio de 2010, divide-se em seis Eixos Orientadores, contemplando um total de 25 

diretrizes, 82 objetivos estratégicos e 521 ações programáticas. Destacamos o Eixo 

Orientador III – Universalizar Direitos num contexto de desigualdades por tratar-se 

do Eixo em que o Direito à Igualdade e o Direito à Diferença são contemplados, 

possibilitando uma análise a partir de um referencial bibliográfico que discute 

multiculturalismo e políticas de reconhecimento. 

Tendo a dignidade humana como fundamento da República Federativa do Brasil, 

não é possível a menção à proteção dos Direitos Humanos sem uma reflexão acerca 

da dignidade humana, por mais que o tema tenha se tornado lugar comum nas 

discussões sobre direitos humanos . Por que alguns direitos devem ser 

universalmente respeitados e com base em quais fundamentos são questões 

constantemente levantadas por filósofos, juristas e sociólogos (BOBBIO, 

1992;  RAMOS, 2005;  COMPARATO, 2008;  SOARES, 1998, entre outros). A 

dignidade humana constantemente aparece como a razão-maior que justifica a 

proteção dos Direitos Humanos. 

Para Sarlet (2005), o Direito não pode esquivar-se de discutir e de definir dignidade 

humana uma vez que, o reconhecimento e proteção desta, resulta de uma evolução 

do pensamento do que significa „ser humano‟ e de quais valores lhe são inerentes. 

Ainda que exista a necessidade de discutir-se o termo, parece difícil estabelecer 

uma definição de dignidade humana, por ser um conceito de contornos vagos e 

imprecisos, ambíguo e poroso, além de sua natureza polissêmica. A dificuldade 

reside, sobretudo, no fato de dignidade humana não se referir a aspectos específicos 

da pessoa, mas de uma qualidade inerente a todo ser humano; considerada por 

alguns como o valor próprio que identifica o ser humano como tal (SARLET, 

2005). 

Mas, considerar a dignidade como o “valor próprio que identifica o ser humano 

como tal”, exige que se reconheça uma unicidade que identifique os indivíduos 

como membros de uma mesma “coletividade” e por isso merecedores do mesmo 

respeito, dignos de serem tratados pelo prisma da igualdade. Ocorre que, este 

tratamento que reconhece uma igualdade formal, uma igualdade genérica e abstrata, 

não contempla o ser humano na sua especificidade, na sua concreticidade. 
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Sabemos, entretanto, que o homem é histórico e seus direitos também. Na clássica 

citação de Bobbio (1992) “os direitos não nascem todos de uma vez. Nascem 

quando devem ou podem nascer”. (p. 06). Nascem quando o poder do homem 

sobre o homem cria novas ameaças à liberdade do indivíduo (liberdades negativas) 

ou permite novos remédios para suas necessidades (liberdades positivas). 

Considerados como históricos, os Direitos Humanos são mutáveis, suscetíveis de 

transformação e ampliação. O ser humano, concebido como um ser concreto 

necessita de uma contextualização sócio-histórica. Definições genéricas e abstratas 

não contemplam as especificidades humanas. O Homem concreto é o Homem 

marcado por um contexto sócio-histórico, por uma questão sócio-econômica, por 

características pessoais de raça, etnia, gênero, opção sexual, idade. 

O ser humano considerado em sua concretude pode ser assim compreendido para 

que lhe sejam garantidos direitos reconhecidos exatamente por sua especificidade 

(reconhecimento da especificidade do ser criança, ser mulher, ser idoso e assim ter 

reconhecidos direitos específicos destes grupos), mas, por outro lado, também pode 

ser assim reconhecido como uma forma de lhe serem negados direitos, uma vez que 

enquadrados como diferentes. Isto porque a ideia da diferença pode vir acoplada à 

ideia do não-pertencimento; não-pertencer pode significar não ser reconhecido 

como titular de direitos. 

Os debates em Direitos Humanos a partir da segunda metade do século XX levaram 

a uma reflexão acerca da dignidade da pessoa e à necessidade do respeito a esta 

dignidade. Mas, apesar do envolvimento com o tema e dos constantes debates o que 

percebemos é, por um lado, o tratamento dos DH como direitos de grupos 

desvalorizados (reflexão trazida por Soares, 1998, sobre a equiparação dos Direitos 

Humanos a direito de bandido), por outro, vê-se a dignidade humana como restrita 

a grupos valorizados: 

  

(...) “Parece uma brutal contradição, mas na 

verdade não é. Isso porque, paralelo ao 

crescimento do discurso dos direitos 

humanos, o corolário de que os mesmos só se 

aplicam a certos grupos de pessoas, o dos 

“humanos direitos”, também ganhou uma 

força incrível.” (COLARES, 2004, p. 07). 

Nas discussões sobre multiculturalismo e políticas de reconhecimento, Honneth 

(1992) e Taylor (1994) estabelecem relação entre reconhecimento e identidade. 

Segundo Taylor (1994), identidade seria “a maneira como uma pessoa se define, 

como é que as suas características fundamentais fazem dela um ser humano” (p. 

46). Ainda segundo Taylor (1994) 
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O reconhecimento incorrecto não implica só 

uma falta do respeito devido. Pode também 

marcar as suas vítimas de forma cruel, 

subjugando-as através de um sentimento 

incapacitante de ódio contra elas mesmas. Por 

isso, o respeito devido não é um acto de 

gentileza para com os outros. É uma 

necessidade humana vital. (p. 47) 

Da mesma forma, para Honneth, o reconhecimento é fundamental para a 

construção de uma identidade plena: 

“nossa integridade é dependente (...) da 

aprovação ou reconhecimento de outras 

pessoas. A negação do reconhecimento (...) é 

prejudicial porque impede (...) que as pessoas 

tenham uma visão positiva de si mesmas – 

uma visão que é adquirida 

intersubjetivamente” (1992, p. 188-9). 

As políticas públicas que visam discutir o Direito à Igualdade e o Direito à 

Diferença irão, necessariamente, no momento atual, ser atravessadas pelo 

referencial teórico das políticas multiculturais e das políticas de reconhecimento. O 

debate sobre quais grupos serão sujeitos a quais políticas são importantes uma vez 

que podem permitir uma compreensão sobre quais políticas são as mais adequadas 

para a efetivação do ideal de justiça social e promoção da dignidade humana. 

  

2 – POLITICAS DE RECONHECIMENTO E POLÍTICAS 

MULTICULTURAIS 

  

As análises sobre o Direito à Igualdade e o Direito à Diferença passam 

necessariamente pela idéia de justiça e pelas formas de efetivação da justiça e da 

coesão social. As políticas públicas, por sua vez, são os instrumentos adequados 

para promover a justiça, uma vez que a consecução dos direitos humanos em suas 

várias gerações é uma questão complexa, 

a qual vem demandando um aparato de 

garantias e medidas concretas do Estado que 

se alarga cada vez mais, de forma a 

disciplinar o processo social, criando formas 

que neutralizem a força desagregadora e 

excludente da economia capitalista e possam 
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promover o desenvolvimento da pessoa 

humana. (BUCCI, 2001, p. 08) 

 O olhar para as diferenças pode ter um foco ora cultural, ora socioeconômico. 

Determinar qual diferença deve ser reconhecida e respeitada (cultura) e qual 

diferença deve ser eliminada ou diminuída (socioeconômica) pelo viés da 

redistribuição, pode ser o ponto de partida para estabelecer se estamos tratando com 

políticas multiculturais ou com políticas de reconhecimento. 

Segundo Nancy Fraser, “Justiça, hoje, requer tanto redistribuição quanto 

reconhecimento; nenhum deles, sozinho, é suficiente” (FRASER, 2007, p. 103). 

Para a autora, o que se deve buscar é o reconhecimento cultural e a igualdade 

social, uma vez que a injustiça cultural está atrelada à injustiça econômica, assim 

como o contrário. As lutas por redistribuição se fundamentam na ideia de que a 

injustiça socioeconômica está enraizada na estrutura político-econômica e medidas 

contra isto podem ser a redistribuição de renda e a reorganização do trabalho, entre 

outras. Por outro lado, a luta por reconhecimento se vincula à idéia de cultura e as 

lutas contra a injustiça cultural buscam uma nova percepção social, destruindo 

padrões sociais de comportamento e interpretação preconceituosos e valorizando a 

diversidade cultural. 

Para Fraser, o reconhecimento está essencialmente ligado à idéia de Justiça estando 

o não-reconhecimento atrelado a práticas discriminatórias institucionalizadas, no 

que difere de Honneth (2007), para o qual o reconhecimento está ligado à auto-

realização individual, sendo o não-reconhecimento analisado a partir das atitudes 

depreciatórias sofridas pelos indivíduos. 

O reconhecimento, para o autor, abrangeria três dimensões: amor, ordem legal e 

solidariedade, que seriam os veículos a garantirem a dignidade e a autorrealização 

dos indivíduos, construindo um sentimento de autoestima a partir de uma aceitação 

solidária de suas habilidades e seu estilo de vida. Este reconhecimento, a princípio 

de âmbito individual, ganha a dimensão de grupo, garantindo o reconhecimento das 

especificidades de cada povo e cultura além de distribuição igualitária. 

Santos (2010, p. 6), em análise de texto de Honneth, conclui que 

Não havendo reconhecimento, os conflitos 

sociais eclodiriam como um grande 

sentimento de injustiça e pela percepção de 

que o pacto social, formulado em torno da 

liberdade, da propriedade e da dignidade igual 

para todos os cidadãos, não teria sido 

cumprido em sua totalidade. A busca por 

reconhecimento evidenciaria que o pacto e as 

normas jurídicas e institucionais, que 
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inicialmente o assegurariam, foram somente o 

ponto de partida e a chegada não teria se 

efetivado. 

 Para Taylor (1994) a importância do reconhecimento é agora universalmente 

admitida: no plano íntimo, pela consciência de como a identidade pode ser formada 

ou deformada nas nossas relações com os outros; no plano social, temos uma 

política permanente de reconhecimento igualitário. No plano social, a noção de que 

as identidades se formam através do diálogo, que elas são imperfeitas quando 

avaliadas a partir de um guião social predefinido, tem contribuído para tornar a 

política do reconhecimento mais central e marcante. A projeção de uma imagem do 

outro como ser inferior e desprezível pode ter um efeito de distorção e de opressão, 

ao ponto dessa imagem ser interiorizada. 

Em análise de Santos (2010, p. 03), 

O reconhecimento oficial das diferenças não 

implica, para Taylor, uma fragmentação do 

Estado que torne impossível o 

desenvolvimento da virtude cívica. Ao 

contrário, aumenta o grau de participação dos 

diferentes, da identificação desses com o 

universo político, de modo a desenvolver em 

todos os sentidos de que as instituições são 

capazes de garantir sua dignidade e possam 

ser tomadas como um bem imediato 

partilhado, ou seja, aquele bem que é 

percebido como tal por todos, sem mediações. 

Já o não reconhecimento da diversidade e das 

diferenças pode resultar, este sim, em 

fragmentação na medida em que os sujeitos 

não reconhecidos passaram a lutar por seu 

reconhecimento. 

Além das políticas de reconhecimento, podemos identificar as políticas 

multiculturais como aptas a lidar com as questões da igualdade e da diferença. 

Kymlicka (2007) identifica as políticas de reconhecimento contemporâneas como 

políticas multiculturais, que têm como objetivo oferecer alguma forma adicional de 

reconhecimento público ou algum suporte para a acomodação, reconhecimento de 

grupos étnicos, de identidades e de práticas. 

Ainda segundo esse mesmo autor, cada estado apresenta uma forma diferente de 

lidar com as demandas multiculturais. As formas como as minorias desejam ser 

reconhecidas e aceitas variam grandemente entre países, bem como entre diferentes 
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minorias dentro do mesmo país.  De qualquer modo, existem alguns princípios 

gerais que são comuns aos diferentes esforços por um Estado multicultural. 

Primeiro, um Estado multicultural repudia velhas idéias de que o estado é a posse 

de um grupo nacional singular. Ao contrário, o estado deve promover a igualdade 

de todos os cidadãos. Segundo, como uma consequência, um estado multicultural 

repudia políticas de construção da nação que assimila ou exclui membros de 

minorias ou grupos não dominantes. Ao contrário, aceita que os indivíduos podem 

ser hábeis para acessar as instituições estatais e agir como todo e qualquer cidadão 

na vida política, sem ter que esconder-se ou negar sua identidade etnocultural. O 

estado aceita uma obrigação de reconhecer e acomodar a história, língua e cultura 

dos grupos não dominantes. Terceiro, o estado multicultural reconhece a histórica 

injustiça feita contra as minorias ou grupos não dominantes pelas políticas 

assimilacionistas e de exclusão, e manifesta boa vontade em corrigir tais erros. 

Neste enfoque, o autor sugere três grandes grupos que seriam alvos de políticas 

multiculturais: indígenas, minorias nacionais e imigrantes. 

Santos (2010, p. 08) aponta as seguintes políticas multiculturais propostas por 

Kymlicka: 

adoção do multiculturalismo nos currículos 

escolares, ou seja, ensino de conteúdos 

associados a culturas diferentes da 

hegemônica; permissão para dupla cidadania; 

financiamento de atividades culturais de 

grupos e etnias por meio de políticas oficiais 

de incentivo à cultura; extensão de políticas e 

ações afirmativas para grupos de imigrantes 

em situação de desvantagem; reconhecimento 

de leis baseadas nos costumes – Customary 

Law; permissão de educação bilíngue ou 

instrução na língua materna dos imigrantes; 

políticas que permitam que imigrantes se 

tornem residentes permanentes e futuros 

cidadãos; permissão de práticas religiosas, 

respeito a religiões e obediência a feriados 

religiosos; respeito e permissão do uso de 

vestimentas associadas a costumes e religiões 

em locais públicos e em escolas públicas. 

  

O Programa Nacional de Direitos Humanos 3, em seu Eixo Orientador III – 

“Universalizar Direitos num Contexto de Desigualdades”, propõe ações no sentido 

de reconhecer as diferenças e promover a inclusão das várias camadas da sociedade 
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que se encontram em vulnerabilidade. As Ações Programáticas propostas se 

pautam em políticas que ora assumem o viés de políticas de reconhecimento, ora 

assumem o viés de políticas multiculturais. 

  

3 – REFLEXÕES SOBRE AS AÇÕES PROGRAMÁTICAS PROPOSTAS 

NO EIXO ORIENTADOR III – PNDH III 

  

A construção dos Direitos Humanos é fruto de um evoluir histórico. Cada direito 

nasce num contexto de necessidade e possibilidade para sua existência e sua 

satisfação. Cada momento histórico contém em si demandas específicas e 

contempla determinada maturidade da sociedade para identificar e acolher estas 

necessidades. 

A igualdade, inicialmente reconhecida na sua dimensão formal, genérica e abstrata, 

nascida no momento em que o poder do Estado deveria ser afastado para permitir 

liberdade aos cidadãos - e, por isso, reconhecendo os indivíduos como iguais -, 

precisa ser ampliada para o reconhecimento das diferenças. A sociedade que ansiou 

pelo afastamento do Estado, exige agora uma ação do Estado, diretamente, ou 

através de políticas públicas que garantam ao ser humano o reconhecimento de suas 

peculiaridades, de sua diferença. As distâncias entre ricos e pobres, novos e velhos, 

saudáveis e doentes, deveria ser observada e tratada de modo a não servirem como 

razão da desigualdade. 

Na apresentação do Eixo Orientador III do PNDH III – Universalizar direitos num 

contexto de desigualdades, “a necessidade de reconhecer as diversidades e 

diferenças para concretização do princípio da igualdade” (Brasil, 2010, p. 52), fica 

clara, apontando para a emergência das políticas públicas serem sensíveis à 

diferença para garantir o direito à igualdade. Apesar dos avanços nas últimas 

décadas, não se pode negar as marcas de um processo histórico, em que podemos 

apontar o genocídio indígena e a escravidão, práticas que continuam a ecoar em 

comportamentos, leis e na realidade social. 

As ações programáticas delineadas no Eixo Orientador em questão, além de 

trabalharem pela erradicação da miséria e da fome, preocuparem-se com políticas 

de moradia e saúde, preconizam o acesso aos direitos de registro civil, alimentação 

adequada, terra e moradia, trabalho decente, educação, participação política, 

cultura, lazer, esporte e saúde, deve considerar a pessoa humana em suas múltiplas 

dimensões de ator social e sujeito de cidadania. 

Além destas ações, o Eixo enfrenta o desafio de eliminar as desigualdades, levando 

em conta as dimensões de gênero e de raça nas políticas públicas, bem como a 
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discriminação, muitas vezes se manifestando sob a forma de violência contra 

sujeitos que são histórica e estruturalmente vulnerabilizados como crianças, 

adolescentes, mulheres, pessoas idosas, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, pessoas com deficiência, pessoas moradoras de rua, povos indígenas, 

populações negras e quilombolas, ciganos, ribeirinhos, varzanteiros e pescadores, 

entre outros. 

Será dada ênfase às ações programáticas que visam a reconhecer e proteger os 

indivíduos como iguais na diferença, àquelas que valorizam a diversidade presente 

na população brasileira para estabelecer acesso igualitário aos direitos 

fundamentais. Tendo em vista que o foco da análise são as políticas multiculturais e 

as políticas de reconhecimento, os grupos escolhidos serão os povos indígenas, as 

populações negras e quilombolas, os ciganos, os ribeirinhos, os varzanteiros e os 

pescadores. 

Dentro da Diretriz 7 - Garantia dos Direitos Humanos de forma universal, 

indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena, destacamos: 

No Objetivo estratégico III – “Garantia do acesso à terra e à moradia para a 

população de baixa renda e grupos sociais vulnerabilizados”, podemos visualizar 

políticas multiculturais, que contemplam povos indígenas, quilombolas e 

comunidades tradicionais. A dimensão multicultural caracteriza-se pelo respeito ao 

etnodesenvolvimento (d), preservação de sítios de valor histórico (e) e pelo respeito 

ao acesso aos recursos naturais que as comunidades tradicionalmente utilizam (f). 

Como exemplo, transcrevemos a Ação programática d: 

d)Garantir demarcação, homologação, 

regularização e desintrusão das terras 

indígenas, em harmonia com os projetos de 

futuro de cada povo indígena, assegurando 

seu etnodesenvolvimento e sua autonomia 

produtiva. 

No Objetivo estratégico IV – “Ampliação do acesso universal a sistema de saúde de 

qualidade”, observamos que as políticas implementadas apresentam caráter de 

políticas de reconhecimento. Apesar de haver determinação de tratamento 

diferenciado a partir das especificidades de cada grupo, acreditamos que estas ações 

tem uma preocupação de adequação que reconhecem as diferenças, mas que não 

necessariamente contemplem a dimensão multicultural, apesar da menção a grupos 

que tradicionalmente são tratados pelo viés de políticas multiculturais. Como 

exemplo: 

a)Expandir e consolidar programas de 

serviços básicos de saúde e de atendimento 

domiciliar para a população de baixa renda, 
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com enfoque na prevenção e diagnóstico 

prévio de doenças e deficiências, com apoio 

diferenciado às pessoas idosas, indígenas, 

negros e comunidades quilombolas, pessoas 

com deficiência, pessoas em situação de rua, 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis, 

transexuais, crianças e adolescentes, 

mulheres, pescadores artesanais e população 

de baixa renda. 

 Objetivo estratégico V – “Acesso à educação de qualidade e garantia de 

permanência na escola”, são previstas ações afirmativas (h), além de programas 

educacionais que estimulem a permanência nas comunidades e que sejam 

adequados às culturas (l). Entendemos que referidas políticas sejam de 

reconhecimento, tendo em vista estimularem a redução do desnível histórico, 

através de ações afirmativas e porque, as políticas de adequação de programas às 

comunidades atendidas, não esclarecem o caráter de indispensabilidade das 

características culturais como requisito de manutenção da comunidade.  

No Objetivo estratégico VI – “Garantia do trabalho decente, adequadamente 

remunerado”, exercido em condições de equidade e segurança, observamos 

algumas políticas de reconhecimento nas ações g e h, que combatem as 

desigualdades salariais e estimulam metas percentuais de ocupação de cargos 

comissionados por grupos vulnerabilizados. 

Objetivo estratégico VIII – “Promoção do direito à cultura, lazer e esporte como 

elementos formadores de cidadania”, apesar das ações ressaltarem a diversidade 

cultural brasileira e visarem proteger e promover a mesma, não entendemos haver 

características multiculturais nas políticas, por não serem estabelecidos o elo entre 

o reconhecimento das culturas e sua identidade. Por exemplo, a ação d) Elaborar 

inventário das línguas faladas no Brasil. 

Dentro da Diretriz 9 – “Combate às desigualdades estruturais”, verificamos: 

No Objetivo estratégico I “Igualdade e proteção dos direitos das populações negras, 

historicamente afetadas pela discriminação e outras formas de intolerância”, as 

ações são especificamente direcionadas à população negra. Pela característica da 

nossa população, miscigenada, com a cultura, religião e costumes brancos, negros e 

indígenas também bastante miscigenados, o que se verifica é um preconceito e uma 

discriminação histórica aos negros, em razão da longa escravização vivida pelos 

mesmos. As ações de “a” a “e”, “h” e “i”, visam ao reconhecimento das populações 

negras, para que haja a possibilidade de existência em igualdade de condições, 

além de estimularem a divulgação da cultura negra. Não se verificam características 

multiculturais nas ações voltadas aos negros no Brasil. Mesmo nas ações que 
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envolvem as comunidades quilombolas, contempladas nas ações “f” e “g”, as ações 

são muito genéricas para caracterizarem-se como multiculturais. 

No Objetivo estratégico II – “Garantia aos povos indígenas da manutenção e 

resgate das condições de reprodução, assegurando seus modos de vida”, 

encontramos as ações que mais se adéquam às características das políticas 

multiculturais. Além de ações que visam a “promover e proteger o modo de vida 

dos povos indígenas” (a), e ações que visam a “Proteger os povos indígenas 

isolados e de recente contato para garantir sua reprodução cultural e etnoambiental” 

(b), encontramos ações que objetivam “Promover ações culturais para o 

fortalecimento da educação escolar dos povos indígenas, estimulando a valorização 

de suas próprias formas de produção do conhecimento” (i) e “Garantir o acesso à 

educação formal pelos povos indígenas, bilíngues e com adequação curricular 

formulada com a participação de representantes das etnias indigenistas e 

especialistas em educação” As ações educacionais demonstram um caráter 

multicultural, a partir do momento em que preservam a língua original dos povos e 

estimulam as características culturais. Algumas ações, no entanto, tem caráter de 

reconhecimento, quando estimulam a proteção e promoção de conhecimentos 

tradicionais e proteção do patrimônio dos povos (ações “f” e “g”), além da 

instituição de ações afirmativas (k). 

Na análise da Diretriz 10 – “Garantia da igualdade na diversidade”, verificamos: 

No Objetivo estratégico I – “Afirmação da diversidade para construção de uma 

sociedade igualitária”, verificamos um arremedo de políticas multiculturais, 

comprometidas pela generalização com que as questões da diversidade são tratadas. 

As ações propostas tem caráter, sobretudo, de educação em direitos humanos, 

fazendo breve menção a necessidade de “Incentivar e promover a realização de 

atividades de valorização da cultura das comunidades tradicionais” (b), e da 

população cigana (d). O item “a” revela um caráter de reconhecimento apoiado em 

Fraser quando afirma que as políticas de reconhecimento exigem a destruição de 

estereótipos e preconceitos: 

a)Realizar campanhas e ações educativas para 

desconstrução de estereótipos relacionados 

com diferenças étnico-raciais, etárias, de 

identidade e orientação sexual, de pessoas 

com deficiência, ou segmentos profissionais 

socialmente discriminados. 

  

4 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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 Pela análise realizada, verificamos que a estrutura social brasileira apresenta mais 

demandas por reconhecimento do que demandas multiculturais. Talvez pela falsa 

democracia racial em que vivemos, que ignora o racismo institucional e 

institucionalizado, impregnado nas relações sociais assim como trata os povos 

indígenas numa dimensão exótica, afastados da concreticidade e da complexidade 

dos problemas que envolvem estas comunidades. As questões culturais também se 

mostram disseminadas na nossa realidade social, na idéia de miscigenação e 

sincretismo. Vivemos um momento atual em que as questões que envolvem os 

imigrantes também chegam à ordem do dia, exigindo um olhar mais cuidadoso às 

relações socioeconômicas. 

A complexidade do tema, não cabe na exiguidade deste trabalho, exigindo, num 

momento futuro, uma análise mais apurada, com o auxílio de autores que tratam 

tanto das políticas de reconhecimento como das políticas multiculturais. A 

discussão sobre políticas públicas também deve ser ampliada, para que possamos 

apontar caminhos para políticas que subsidiem a efetivação do Direito à Igualdade 

e do Direito à Diferença. 

Só assim, poderemos construir uma sociedade em que seja possível que as pessoas 

e os grupos sociais tenham o direito a serem iguais quando a diferença os 

inferioriza, e o direito a serem diferentes quando a igualdade os descaracteriza, 

como nos dizeres de Boaventura de Souza Santos. 
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[1] Importante ressaltar que o STF ainda profere decisões contrárias ao Direito 

Internacional dos Direitos Humanos, como fez ao declarar a constitucionalidade da 

Lei de Anistia (Lei 6683/79), em maio de 2010. A Corte Interamericana de Direitos 

Humanos, em dezembro de 2010, no caso Lund e outros (Guerrilha do Araguaia), 

concluiu que o Brasil é responsável pela desaparição forçada de 62 pessoas, 

ocorrida entre os anos de 1972 e 1974 na região do Araguaia e dispôs que o Estado 

brasileiro investigue e responsailize penalmente os fatos referentes a este caso. 
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RESUMO 
 
O ser humano ao longo do tempo cria os mais diversos bens e serviços com vistas a melhorar seu 
convívio social. Esses novos meios de comunicação causam mudanças dos estilos de vida e produzem 
efeitos ao ambiente circundante. As inovações tecnológicas parecem desprender-se do criador.  Vive-se 
na chamada Sociedade da Informação. As conseqüências são visíveis, como a comunicação à distância 
em tempo real, o surgimento de um novo setor denominado quaternário, cujo bem mais importante é a 
informação. Centrado nessa questão se verifica que assegurar o direito à informação é o desafio nas 
perspectivas lúdicas e de capacitação e formação de cidadãos plenos. Há várias redes sociais, mas o 
objeto de investigação deste artigo vai se limitar a conferir os contornos da sua aplicabilidade não só na 
perspectiva lúdica, mas também como formadora de opinião, e, mais do que isso, como veiculadora de 
informação e meio de divulgação de idéias sobre os mais variados temas, além de enfrentar as questões 
atinente ao banco de dados e ao perfil virtual. O artigo retrata: a Sociedade da Informação e suas 
características inovadoras; o desaparecimento da nitidez das fronteiras entre as comunicações particulares 
e as comunicações de massa diante das redes sociais; as Repercussões no Direito de Personalidade e a 
Concorrência  vista com outros meios de comunicação de massa e de divulgação de idéias. 
 
Palavras-chave: Sociedade da Informação. Direito à Privacidade. Direito à informação. Concorrência. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Over time the human being creates all kinds of assets and services in order to improve his social life. 
These new media can cause changes in lifestyles and effect the surrounding environment. Technological i 
nnovations seem to detach itself of the creator. We live in the so-called information society. The 
consequences are visible, such as distance communication in real time, the emergence of a new sector 
called quaternary, whose most important asset is information. Centered on this issue it appears that 
ensuring the right to information is the challenge in the ludic perspective and the training and formation 
of full citizens. There are various social networks, but the object of this research article will be limited to 
checking the contours of its applicability not only in ludic perspective, but also opinion maker, and more 
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than that, as a vehicle of information and means of disseminating ideas on several subjects, in addition to 
addressing the questions regards to the database and profile virual. 
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Introdução 
 

Vive-se na chamada Sociedade da Informação onde as inovações tecnológicas 
parecem desprender-se do criador e as conseqüências são visíveis como a comunicação 
à distância em tempo real com som e imagem. Nesta sociedade, a informação 
desempenha um papel de destaque, justamente porque as decisões têm de ser tomadas, 
em relação aos problemas que assaltam o ser humano, no tempo mais curto possível. O 
desafio reside em assegurar o direito à informação de qualidade nas perspectivas lúdicas 
e de capacitação com vistas a formar cidadãos plenos. A transformação do Estado 
Liberal para o Estado Social acarreta uma mudança na compreensão do direito à 
privacidade. À percepção negativa inicial deste direito, que se circunscrevia ao direito 
de estar só, agregou-se o foco positivo que compreende a exigência de ações concretas 
para sua efetividade. 

A Sociedade da Informação possibilita um duplo impacto: de um lado, o 
resguardo dos dados; e de outro, o direito do acesso, retificação e de esquecimento. A 
necessidade de proteção de dados pessoais garante o livre desenvolvimento da 
personalidade, compreendida a pessoa como o centro das relações jurídicas. Há também 
o desafio da proteção dos dados pessoais existentes nos arquivos de consumo em razão 
da potencialidade lesiva aos direitos de personalidade como o objetivo de garantir o 
direito à privacidade. 

Em virtude do ser humano ser sugestionável e diante do fato do grau de 
vulnerabilidade à sugestão ser uma característica personalíssima faz-se importante 
revisitar conceitos no tocante aos direitos de personalidade, em especial a privacidade e 
a imagem, além de registrar a concorrência e a complementariedade com os outros 
meios de comunicação de massa e de divulgação de idéias. 

Os meios de propagar este modo inovador de vida moldam a vontade das 
pessoas e sua forma de conviver via redes sociais criadoras de espaços virtuais e reais 
de comunicação que podem ocorrer em qualquer lugar do planeta e com quaisquer 
pessoas reais ou fictícias. 

O presente artigo se funda em quatro pilares, quais sejam: a caracterização da 
Sociedade da Informação, o esmaecimento da distinção entre comunicações particulares 
e comunicações de massa diante do fenômeno das redes sociais, assim como as 
repercussões nos direitos de personalidade, em especial: a privacidade e a imagem, e 
por fim trata a concorrência e a complementariedade com outros meios de comunicação 
de massa e de divulgação de idéias.  

Ancorado nestes pilares se buscou despertar o interesse para questões que 
envolvem a chamada Sociedade da Informação pensando em voz alta os limites e 
possibilidades das redes sociais. 
 
 
1. Sociedade da Informação e suas características inovadoras 

 
Há um novo paradigma de sociedade que se baseia num bem precioso, a 

informação.  A nomenclatura dirigida a esta nova forma de viver recebe a expressão 
Sociedade da Informação, ou Sociedade do Conhecimento, com o objetivo de substituir 
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a denominada Sociedade Pós-industrial, ou Informacional como demonstra a 

preferência de Castells.1 

Gouveia2 advoga ser o conceito de Sociedade da Informação originário das 

pesquisas de Alain Touraine e Daniel Bell3 ocorridas no final da década de sessenta e 
fundadas na influência dos avanços tecnológicos nas relações de poder, que 
identificaram a informação como essência da sociedade contemporânea. 

A Sociedade da Informação caracteriza-se por sua dinâmica e pela constante 
mutação compreendida num processo de renovada recriação. Os mecanismos de 
propagar este modo novo de vida que molda a vontade das pessoas. Verifica-se que a 
Sociedade da Informação vive uma inovação surpreendente e é por meio da 

propaganda4 que busca moldar a vontade das pessoas.  
Grosso5 sustenta que as transformações não são cumulativas, mas deixam suas 

marcas e para se compreender melhor a sociedade contemporânea se exige do 
investigador um estudo histórico. Sintetiza o autor seu pensamento assim:  

 
La storia presenta una continuità in cui è pur sempre arbitrario fissare delle 
date iniziali e finali. D'altra parte essa presenta pure una varietà, tutto un 
fluttuaredi elementi sociali, che importa trasformazioni. Il giurista, che coglie 
nella struttura sociale l'unità e organicità di un ordinamento giuridico, che 
valuta nel complesso di enti sociali la molteplicità di ordinamenti giuridici e 

                                                           

1 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede (A era da informação: economia, sociedade e cultura: v. 1) 
Tradução de Roneide Venâncio Majer; atualizado para 6ª. Ed: Jussara Simões. São Paulo: Paz e Terra, 
1999. ISBN 8521903294. 

2 “Sociedade da Informação – Notas de contribuição para uma definição operacional”, GOUVEIA, Luis 
Manuel Borges: novembro de 2004; disponível em: Im@ufp.pt,http://ufp.pt/~Imbg. 

3 Allan Touraine e Daniel Bell são sociólogos, e provavelmente os primeiros a teorizar a respeito da 
Sociedade Pós-Industrial, momento em que o conhecimento se tornou a principal força econômica de 
produção. 

4 No que toca à diferença entre as expressões propaganda e publicidade, cabe registrar a advertência feita 
por FURLAN: "Ocorre que, no início do século XIX o termo propaganda foi preterido pela palavra 
publicidade por ter sido um instrumento de abusos nazi-facista e um meio de violentar a consciência 
das massas, razão pela qual adquiriu um significado indesejável. Diante disso, o termo publicidade que 
no início limitava-se somente a um sentido jurídico, passou a ter também um sentido comercial. 
Cremos poder sustentar, como fazem alguns autores, que a publicidade seria uma decorrência da 
propaganda, haja vista que, embora tenha uma finalidade bem determinada, qual seja, o objetivo 
comercial, não deixa de ser também, como a propaganda, uma forma de divulgação de idéias". Ver 
FURLAN, V.C.P. Princípio da veracidade nas mensagens publicitárias. Direito do Consumidor, São 
Paulo, n.10, 1994, p.99. Valéria Falcão CHAISE compreende: "publicidade como a forma ou meio de 
comunicação com o público que tem como objetivo promover a aquisição de um produto ou a 
utilização de um serviço" (p.8). Destaca a autora que a mensagem deve chegar ao conhecimento do 
público, a um número indeterminado de pessoas. Ver CHAISE, p.9. Adverte BENJAMIN não ser 
qualquer informação que integra o conceito de publicidade, mas a conexa à atividade econômica, 
excluídas as informações com conteúdo político, humanístico e didático entre outros. Resume o autor 
para a informação se configurar com publicidade, devem estar presentes o objetivo comercial e o 
incentivo, ao consumo na compra de produtos e serviços. Frente a inexistência destes elementos haverá 
informação strito sensu, como as veículadas nas notícias, livros e cinema. Registra o autor que nem 
toda informação é publicidade e nem toda publicidade é só informação. BENJAMIN, A.H. A repressão 
penal aos desvios de marketing. Revista de Direito do Consumidor, São Paulo, n.4, 1992(a), p.171-
172. GUINCHARD lembra que na publicidade não basta estar presente o conteúdo comercial da 
informação, sendo característica o propósito de incentivar a venda de produtos e serviços, atuando na 
psique do público, condicionando-o para o consumo. GUINCHARD, Serge. La publicité mensogére en 
droit français et en droit féderal suisse. Paris: LGDJ, 1971. 

5 GROSSO, G. Lezioni di storia del diritto romano. 3.ed. Torino: G. Giappichelli Editore, 1955. p.3.  

12006



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ne definisce i rapporti, che individua i caratteri di una organizzazione politica 
e ne segue le vicende, segnerà unità e pluralità, multiplicità, fusioni, 
estinzioni, estinzioni, sucessioni.6 

 
Todavia, antes mesmo de se tratar o período contemporâneo faz-se necessário 

compreender a ruptura causada pela codificação dos direitos civis, um momento 
histórico em que se rompe com a pluralidade das fontes do direito medieval e se 
constrói a estrutura do direito sob o alicerce da lei. 

Após a Revolução Francesa os juízes foram associados ao Antigo Regime, por 
esse motivo, a tarefa da atividade jurisdicional deveria ser restrita à aplicação do 
Código. Essa recomendação influenciou especialmente os ordenamentos jurídicos da 
família romano-germânica, sugerindo que a atividade do juiz não fosse além da 
subsunção da lei aos fatos envolvidos no caso concreto. Posteriormente, algumas 
doutrinas como a do direito livre e a jurisprudência dos conceitos7 apresentaram críticas 
às orientações oitocentistas. O intuito dessas novas teorias foi superar a frieza dos 
exegetas e pandectistas, conciliando os ideais do positivismo jurídico com as 
necessidades casuísticas de aplicação do direito. No Século XX, Hans Kelsen verifica e 
admite a jurisprudência como verdadeira fonte de normas jurídica, especialmente 
quando as decisões judiciais têm o caráter de precedente, isto é, a decisão de um 
tribunal num caso concreto torna-se obrigatória para as futuras decisões em casos 
similares.8 

Com o advento de jornais, do cinema, das rádios, da televisão, e, sobretudo, da 
internet, as informações atingem subitamente vários milhões de pessoas. Registra Roger 
Money-Kyrle a influência que a propaganda desencadeia no comportamento das 
pessoas, assim:  

 
Seu alcance agora cobre o mundo inteiro e ninguém, exceto quem esteja 
numa ilha deserta pode escapa de sua influência. Por essa razão, a psicologia 
da propaganda, ou da sugestão em massa (que talvez sejam a mesma coisa), 
desenvolveu subitamente uma enorme importância prática. Se o homem fosse 
totalmente racional e influenciável apenas pela propaganda que dissesse a 
verdade, toda a verdade e nada mais que a verdade não haveria problema. 
Mas desafortunadamente a evidência e o julgamento não são de modo algum 
os únicos determinantes de crenças e sentimento. O homem sempre foi um 

                                                           

6 Tradução livre: “A história apresenta uma continuidade na qual é sempre arbitrário fixar as datas 
iniciais e finais. De outra parte ela apresenta também toda uma variedade, todo um flutuar de 
elementos sociais, que importam transformações. O jurista, que colhe na estrutura social a unidade e a 
organicidade de um ordenamento jurídico, que valoriza no complexo de entes sociais a multiplicidade 
de ordenamentos jurídicos e deles define as relações, que individualiza as características de uma 
organização política e delas segue as vicissitudes, assinalará unidade e pluralidade, mutações, fusões, 
extinções, sucessões”. (GROSSO, G. Lezioni di storia del diritto romano. 3.ed. Torino: G. Giappichelli 
Editore, 1955. p.3.) 

7 Cf. LARENZ, Karl. Metodologia da ciência do direito. Fundação Calouste Gulbenkian: Lisboa, 1991, 
p. 261 et seq. 

8 KELSEN, Hans. Teoria geral do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1998, p. 216. “A 
função criadora de Direito dos tribunais é especialmente manifesta quando a decisão judicial tem o 
caráter de um precedente, ou seja, quando a decisão judicial cria uma norma geral. Onde os tribunais 
estão autorizados não apenas a aplicar o Direito substantivo preexistente nas suas decisões, mas 
também a criar Direito novo para casos concretos, existe uma compreensível tendência de se dar a 
essas decisões judiciais o caráter de precedentes. Dentro de tal sistema jurídico, os tribunais são órgãos 
legislativos exatamente no mesmo sentido em que o órgão é chamado legislativo no sentido mais 
restrito e comum do termo. Os tribunais são criadores de normas jurídicas gerais.” (Ibid.) 
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animal crédulo, facilmente convencível e inflamável pela oratória. Às vezes, 
pode ser quase hipnotizado aceitando qualquer coisa que seja dita com 
suficiente força e autoridade. Nosso problema é descobrir por quê. Dizer que 
o homem é sugestionável, como os psicólogos se orgulham de fazer, 
simplesmente nomeia o que estamos tentando explicar. O que queremos 
saber é por que algumas pessoas não são mais sugestionáveis pela 
propaganda que outras e por que o grau de sua sugestionabilidade depende 
tanto de sua relação com o propagandista quanto da natureza de sua 

propaganda. 9 
 

O ser humano é um ser sugestionável e o seu grau de vulnerabilidade à sugestão 
está vinculado à sua educação e ao sentimento interior de paz que pode ser por ele 
construído. Desta forma, o ser é mais permeável e sugestionável quanto menor for sua 
educação e o sentimento de paz interior que ele experimenta. Roger Money-Kyrle comenta:  

 
A sugestionabilidade de um homem à propaganda depende do grau de 
independência de seu caráter, que por sua vez depende do quanto o indivíduo 
foi capaz de construir seu próprio caráter, a partir do modelo de caráter de seu 
pai (não necessariamente como o pai é de fato, mas como a criança imaginou 
em sua infância precoce e ainda imagina inconscientemente). Mas 
obviamente a sugestionabilidade à propaganda também depende da sua 

fonte.10 
 

Os novos modos das pessoas se relacionarem foi ampliado hoje às chamadas 
redes sociais criam espaços virtuais e reais de comunicação que ocorrem em qualquer 
lugar do planeta a qualquer hora e com quaisquer pessoas. Agora todos nós somos 
iguais perante as redes sociais. Nossos momentos de divulgar nossos atos cotidianos 
passam a estar em rede por tempo indeterminado e não se trata de 15 minutos de 
celebridade. Aplacamos a saudade dos amigos, familiares e dos amores reais e virtuais 
por meio das redes de relacionamentos que nos conectam ao mundo com um simples 
clicar. Acessamos informações a respeito do clima, da política e da economia por 
veículos de informações simultâneas mais rápidas que as transmitidas por rádios, jornais 
ou revistas.  

A vida cotidiana experiência e esmaecimento da distinção entre comunicações 
particulares e comunicações de massa diante do fenômeno das redes sociais. 

 
 

2. O desaparecimento da nitidez das fronteiras entre comunicações particulares e 
comunicações de massa diante das redes sociais 

 
A Constituição brasileira define duas modalidades de comunicações: as 

comunicações particulares e a comunicação de massa. Às primeiras é que se destina a 
garantia do sigilo no inciso XII do artigo 5º, pondo-se o teor da mensagem sob o 
conhecimento somente do emissor e dos indivíduos a quem ele deseje enviá-la. Já as 
segundas se voltam a tornar as mensagens por elas veiculadas conhecidas do público11. 

                                                           

9 MONEY-KYRLE, Roger. Obra selecionada de Roger Money-Kyrle. Editado em inglês por Donald 
Meltzer, com a assistência de Edna O'Shaughnessy, tradução de Ester Hadassa Sandler e Paulo 
Sandler. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1996. p.177-193. p.177. 

10 MONEY-KYRLE, p.180. 
11 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida a crianças. Curitiba: Juruá, 

2006, p. 31-2; 
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Isto não quer dizer que não esteja presente um elemento publicístico nas comunicações 
particulares, principalmente quando à distância, tendo em vista que é a União que 
titulariza os serviços que as viabilizam: os correios e telégrafos e a telefonia 
(Constituição Federal, artigo 21, inciso XII, alínea a). Quanto aos meios de 
comunicação de massa, sujeitam-se a dois regimes distintos: o de plena liberdade, sem 
necessidade de qualquer ato de licença ou autorização para funcionamento, que é o dos 
jornais e periódicos (Constituição Federal, artigo 220, parágrafo 6º), e o de exploração 
de bem público, mediante concessão ou permissão, que é o do rádio e da televisão 
(Constituição Federal, artigo 223).  

A distinção entre a comunicação particular e a comunicação de massa, 
entretanto, não acarreta, necessariamente, a irrelevância econômica da primeira e a 
relevância econômica da segunda. Basta recordar que mediante correspondência 
particular podem ser transmitidas informações protegidas, inclusive sob o aspecto penal, 
pelo sigilo, informações que podem inclusive, fazer a diferença para o sucesso ou o 
fracasso da empresa no mercado. De outra parte, os meios de comunicação de massa 
freqüentemente trazem ao conhecimento do público dados absolutamente irrelevantes 
para as respectivas vidas, e que somente apresentarão relevância econômica no sentido 
de propiciarem recursos financeiros para as empresas que deles venham a lançar ofertá-
los.   

A caracterização da informação enquanto bem tem sido um dos maiores testes 
para o aparato conceitual assente, tanto na Ciência Econômica quanto no Direito. 
Embora seja corrente a afirmativa de que ela é um “bem público”, existem informações 
que não podem ser publicizadas e, no entanto, não perdem este caráter, o de informação. 
E, sob o aspecto jurídico, não há como se lhe atribuir nem a condição de sujeito, porque 
não há como se identificarem interesses que lhe sejam próprios, nem inteligência nem 
vontade, nem a de conduta, mas somente a de bem. Claro, há as que tocam aos direitos 
da personalidade, que não se poderiam considerar como "bens econômicos", mas o 
"segredo de empresa" não deixa de o ser. A capacidade de uma informação ser utilizada 
economicamente já a torna, em si e por si, um bem econômico, passível de ser: 1) 
utilizado pelo titular no processo de produção de quaisquer bens e serviços que 
pressuponham seu conhecimento; 2) transmitido a outrem (a transmissibilidade da 
informação é uma possibilidade fática, é o Direito que dirá se ela pode ou não ser 
transmitida); 3) guardado para utilização futura (a poupança também tem relevância 
para a economia). 

Mesmo no que diz respeito às comunicações via eletrônica, aparece a distinção 
entre a comunicação particular representada pelo correio eletrônico, ou e-mail, e a 
comunicação massiva pelos sítios e blogs. Tanto quanto pelos telefones, mensagens de 
todos os tipos podem ser veiculadas pela internet, desde mensagens escritas até imagens 
e sons, desde as que tenham um conteúdo absolutamente fútil até as que tragam dados 
vitais para a tomada das decisões mais importantes da vida dos seres humanos, das 
empresas, dos Estados.  Entretanto, mesmo esta distinção de campos pelos meios 
empregados começa a mitigar-se, quando se tomam em consideração restrições de 
acesso as incapazes no que toca a sítios que tenham conteúdo a eles impróprio, 
relativizando, destarte, a caracterização genérica como veículos de comunicação de 

massa12. O mesmo se diga dos “grupos” ou “listas de discussão” cujo arquivo de 

                                                           

12 SOUZA, Carlos Affonso Pereira de. Compartilhamento, colaboração e pirataria: questionamentos 
sobre Direito Autoral. Revista Forense. Rio de Janeiro, v. 102, n. 383, p. 42, jan/ fev 2006. 
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mensagens seja acessível a qualquer pessoa, relativizando o caráter do e-mail como 
manifestação da comunicação “particular”. 

Assim, para determinar a relevância das mensagens, não se toma em 
consideração o meio empregado para as transmitir, mas sim o respectivo conteúdo, 
tenha ele o caráter de informação, de entretenimento ou de educação. Mesmo as 
denominadas “listas de discussão” e “redes sociais” prestam-se tanto para futilidades 
quanto para a troca de informações relevantes. Não é por menos que, como disse 

Washington Peluso Albino de Souza13, o tratamento da Comunicação dentro do 
instituto da circulação vem a se colocar como um dos temas principais tanto no que diz 
respeito ao relacionamento das atividades humanas como na prática da política 
econômica, pela aproximação dos que se movem no cenário econômico e social, pela 
viabilização das negociações, pela própria promoção dos bens e serviços e mesmo pela 
influência nas decisões políticas. “As manifestações da utilização da informática, das 
comunicações via satélite, da globalização, constituem algumas das referências aos 
avanços que o Direito tem de realizar”. 

A circulação, no caso, é a de um bem imaterial – a mensagem, especialmente a 
informativa – transferido a partir de alguém – o remetente ou emissor – para um 
destinatário que será um receptor determinado ou indeterminado. No caso específico das 
redes sociais, muitas vezes há um hibridismo entre os mecanismos do sítio e do blog 
com o dos e-mails.  

 
 

3. Repercussões no Direito de Personalidade, especialmente no que toca a 
privacidade 
 

A privacidade desperta um fascínio inenarrável passível de ser decodificado no 
emaranhado tecnológico que devassa e expõe de forma crescente o lado mais íntimo de 
casa pessoa. Essa invasão da privacidade macula as liberdades pessoais. A falta de 
controle e a incerteza sobre quem dispõe ou possui acesso aos dados pessoais ultrapassa 
o poder de escolha que delimita e define a esfera pessoal de cada ser humano, pondo a 
nú o mais íntimo de forma avassaladora. O dever de ampliar a tutela jurídica para 
aqueles que confiam seus dados pessoais às entidades públicas ou privadas é imperioso 
em razão desses dados reunirem um valor econômico e frente ao fato da 
comercialização indevida. A Sociedade da Informação desenvolveu tecnologia que 
permite armazenar dados, como: textos, imagens ou sons e formar os denominados 
banco de dados. Não só em quantidade de dados, mas inclusive em qualidade ganha 
aquele que dominar o conhecimento das tecnologias da informação. Se utilizados 
indevidamente os bancos de dados podem se tornar um instrumento perfeito para 
esmagar a privacidade. O chamado perfil virtual é criado a partir dos bancos de dados 
individuais que cruzados com outros bancos de dados e é resultante nesta fusão que 
consagra uma informação mais precisa e invasiva. O vetor resultante destas informações 
revela a personalidade, os hábitos, os gostos e as preferências, e é retro alimentado pelo 
próprio internauta constantemente. 14 

                                                           

13 SOUZA, Washington Peluso Albino de. Primeiras linhas de Direito Econômico. 6ª Ed. São Paulo: 
LTr, 2005, p. 540. 

14 Ver a dissertação de Mestrado de Ana Paula Pezzi defendida em 2007, sob o título: e a tese de 
Doutorado de Têmis Limberguer publicada em 2007 sob o título:  
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Registre-se que o atual Código Civil brasileiro de 2002 no artigo 20 regrou a 
indenização em razão da indevida utilização da imagem, porém perdeu a oportunidade 
de proteger na perspectiva preventiva. Defende Martins-Costa: “uma efetiva tutela da 
imagem é absolutamente necessária num tempo em que a indústria do marketing conduz 
à decisão de valores do pudor pessoal e da intimidade, em que o totalitarismo das 

empresas de comunicação tudo transforma em matéria de sua ganância”.15 Percebe-se 
que nesta situação uma cláusula geral de proteção à imagem, juntamente com a norma 
do artigo 21, e outra relativa ao direito geral de personalidade por certo encenariam 
maior flexibilidade e permeabilidade conferidas às relações civis e aos valores 

constitucionais fundamentais.16 Miguel Reale denominou de "valor-fonte" do 
ordenamento a pessoa humana, considerada em sua dignidade, mas projetando para a 
fácil construção e o desenvolvimento jurisprudencial de novas hipóteses que não se 
restringem ao reconhecimento dos tradicionais atributos, como a honra, o nome, a 
imagem, a intimidade e a vida privada, mas tem alargada possibilidade de contínua 

expansão.17 
Percebe-se no atual Código Civil brasileiro a inédita proteção à tutela da vida da 

pessoa natural e uma ampliação via cláusula geral das atribuições do juiz que adotará as 
medidas e providências que julgar necessárias para impedir ou fazer cessar ato contrário à 

inviolabilidade dos direitos da pessoa natural.18 
A cada novo modelo devem surgir novas abstrações. A dinâmica propiciada 

pelas redes sociais permite criar personalidades irreais com fotos de terceiros, ou 
próprias mais de tempos passados. O desejo de ser “diferente” ou de poder praticar 
quaisquer atos sem que se lhe possa imputar facilmente qualquer responsabilidade tem 
levado determinada espécie de indivíduos à procura dos meios tecnológicos que lhe 
permitisse tais ocultações e logros (em inglês, adotado desde logo na terminologia da 

                                                           

15 Ver MARTINS-COSTA, J. O projeto de Código Civil Brasileiro: em busca da “etica da situação”, 
estudo originalmente elaborado para integrar volume acerca da codificação nas Américas, a ser 
publicado na Revista Jurídica de La Universidad Interamerica de Puerto Rico, inédito, p. 14. No 
mesmo sentido, consulte-se Pietro PERLINGIERI, Il Diritto civile nella legalità constituzionale. 
Nápoles: Edizione Scientifiche Italiane, 1991, Joaquim Arce FLORES-VALDEZ, El Derecho Civil 
Constitucional. Madrid: Civitas, 1986:Konrad HESSE, Derecho Constituional y Derecho Privado. 
Madrid: Civitas, 1985. Na literatura brasileira, Maria Celina Bodin de MORAES, A caminho do 
Direito Civil-Constitucional. Revista da Faculdade de Direito, Estado e Sociedade, Rio de Janeiro, 
1991, p.59, Teresa NEGREIROS, Fundamentos para uma interpretação constitucional do princípio da 
boa-fé. Rio de Janeiro: Renovar, e Luís Afonso HECK, Direitos fundamentais e sua influência no 
Direito Civil. Revista da Faculdade de Direito da UFRGS, Porto Alegre, v. 16, 1999, p. 111. 

16 A Constituição Federal brasileira, no inciso III do artigo 1.o conferiu a dignidade da pessoa humana 
entre os valores fundamentais da República, tratando, no art. 5.o, dos direitos fundamentais individuais, 
como os de proteção da vida, da saúde, da honra, da imagem, da vida privada e da intimidade das 
pessoas. O artigo. 21 da lei 10.406 de 10.01.2002 prescreve: "A vida privada da pessoa natural é 
inviolável, e o juiz, a requerimento do interessado, adotará, as providências necessárias para impedir 
ou fazer cessar ato contrário a esta norma". 

17 Judith MARTINS-COSTA comenta que para Miguel Reale "O valor da pessoa humana como "valor 
fonte de todos os valores" ou "valor fonte do ordenamento" tem sido objeto de atenção de REALE 
desde os seus primeiros escritos filosóficos, ainda na década de 1940, do século passado, sendo 
versado já em Fundamentos do Direito. (1.ed., 1940, 3.ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998). 
Porém é em Pluralismo e liberdade. (Rio de Janeiro: Expressão e Cultura, 1998. - 2.ed., 1.ed. 1963) 
que assentará com todas as letras que o "problema central da axiologia jurídica, vista em função da 
experiência histórica, é o relativo ao valor da pessoa humana", ali produzindo, notadamente no 
Capítulo V, notáveis ensaios.". MARTINS-COSTA, O projeto..., p.15.  

18 Conforme art. 21 da Lei n.o 10.406, de 10.01.2002. 
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Internet, “fake”). Tais tecnologias teriam sido desenvolvidas, segundo Cláudia de Lima 

Marques19, a partir do desejo de, no comércio eletrônico, o consumidor ser tratado de 
modo especial, como ser único, arredando, assim, sua diluição na massa. Há pessoas 
que via redes sociais querem fofocar, bisbilhotar a vida alheia e outras que estão 
ocupando o espaço desta ferramenta que se voltaria, em tese, para divulgar seus 
trabalhos, procurar e reencontrar familiares, colegas e amigos. Em pesquisa realizada 

ainda nos anos 70, o Prof. Milton Fernandes20, da Universidade Federal de Minas 
Gerais, considerava, a partir dos pronunciamentos dos estudiosos dos EUA e da Grã 
Bretanha, que as previsões dos mais arrojados ficcionistas científicos tornar-se-iam 
francamente inexpressivas diante do quadro que se desenhava em termos de 
possibilidades de invasão de privacidade, especialmente pelo desenvolvimento de 
habilidades de o invasor da vida privada reunir os dados que não eram antes coletados, 
de captar e armazenar novos dados que permitissem o completo desenho da pessoa cuja 
vida se quisesse efetivamente controlar, a possibilidade de receber informações sobre 
quantos com ela se relacionam, enfim, de trazer para o espaço público o que deste 
precisaria ser necessariamente subtraído. 

Assim, na Sociedade da Informação, os meios lúdicos se transformam, e por 
meio dos novos equipamentos é possível estar constantemente plugado e conectado com 
o mundo. Esta matriz de consumo exige uma forma continuada de informação para 
atender a crescente e constante mutação tecnológica. Mudamos o modo de ser e 
alteramos o padrão de atuar no mundo, assim a nossa personalidade se forma e se 
deforma criando novos modelos e novas abstrações. Sim, o mundo da era quaternária 
onde a comunicação a distância pode ocorrer em tempo real necessita da velha 
tecnologia quando a energia elétrica falta, quando as baterias perdem capacidade é que 
necessitamos voltar aos padrões antigos e aos velhos modelos. A tecnologia se 
democratiza na perspectiva da possibilidade do consumo, mas não necessariamente 
humaniza as relações pessoais. 

As redes sociais, como dito, inicialmente poderiam ser utilizadas com a 
perspectiva de impor e ampliar as relações pessoais. Mas a constante invasão no 
ambiente mais íntimo, que é o lar, também pode minar os vínculos mais próximos em 
virtude dos internautas não se imporem limites para ficar diante dos meios tecnológicos 
e assim se afastar das relações concretas. 

Cumpre as redes sociais um papel a ser administrado por cada internauta na sua 
esfera íntima e na administração de seu tempo. Mas não se pode negligenciar sua 
posição, seja em concorrência, seja em complementariedade com outros meios de 
comunicação de massa e divulgação de idéias, como se verá no próximo tópico deste 
artigo. 
 
 
4. Concorrência  e a complementariedade com outros meios de comunicação de 
massa e de divulgação de idéias 

 
Na formação do pensamento econômico de matriz liberal, a concorrência é tida 

como a condição a que o direito de autodeterminação tanto de fornecedores como de 
adquirentes, que podem ou não ser consumidores, acerca das mercadorias e serviços a 

                                                           

19 MARQUES, Cláudia de Lima. Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2004, p. 101. 

20 FERNANDES, Milton. Proteção civil da intimidade. São Paulo; Saraiva, 1977, p. 224. 
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serem ofertados ou fruídos ou adquiridos venha a se exercitar em sua plenitude. Os 
estudos em torno dela gravitam em torno da influência na variação dos preços, vista a 
superação numérica do lado da oferta em face do lado da procura como um fator de sua 
diminuição, ao passo que a superação numérica do lado da procura em face da oferta 
seria determinante do seu aumento. Tomar-se-ia, dentro desta compreensão, o preço 
como o fator determinante da desejabilidade do bem ou do serviço para o adquirente e, 
para o fornecedor, o determinante da possibilidade de retorno da atividade que 
desenvolva. É tomando o fator variação de preços que se constroem conceitos como o 
de “elasticidade da oferta”, “elasticidade da demanda”, “elasticidade cruzada”, mercê 
dos quais se verifica em que intensidade os preços influirão ou não nas decisões de 

adquirir ou de investir.21  
O tema do preço, entretanto, não constitui elemento essencial à compreensão 

do fenômeno da concorrência, embora o mesmo não se possa dizer em face da questão 
do direito de autodeterminação. Um dos direitos não-patrimoniais mais ligados à 
história do pensamento liberal, a liberdade de expressão e manifestação do pensamento, 
tem na multiplicidade de espaços postos à disposição das mais variadas concepções 
filosóficas, científicas, religiosas, estéticas, a oportunidade de se exprimirem e se 
fazerem ouvidas, sem uma forçada uniformidade. Ou seja, aqui, pretende-se tratar da 
disponibilização do espaço para que a exteriorização do pensamento se possa fazer 
presente, com a maior eficácia possível.  

Exteriorização que pode estar relacionada tanto à veiculação da publicidade 
empresarial quanto à própria veiculação de conhecimentos ou de padrões estéticos. 
Cabe recordar que os espaços em questão, em regra, vêm a ser explorados em caráter 
empresarial. Cabe lembrar, também, que os produtos informativos tratam com o 
conceito de “verdade”, os de entretenimento, de “beleza” e os educativos com ambos. 
Como a exploração em caráter empresarial se dá de sorte a fazer com que os insumos 
produzam o maior proveito pessoal para quem os explora, e inseridos tais conceitos, os 
de “verdade” ou de “beleza”, na lógica empresarial, não é demasiado dizer que sua 
configuração passa a ser uma questão de mercado. “Beleza” e “bondade” são valores – 
ou seja, são sentidos atribuídos a determinadas situações ou objetos - e, por isto mesmo, 
não têm como ser inferidos da natureza das coisas, mas a verdade é objetiva: ou o dado 
ocorre ou não ocorre.  

Reduzidos que sejam tais conceitos a uma função das relações de mercado, os 
gênios da música, da pintura, da literatura, das ciências, bem como os fatos merecerão 
tal ou qual caracterização de acordo com o animus das empresas de comunicação. O 
“belo” que não decorrer da consagração do mercado será considerado ou “excêntrico”, 
ou “de mau gosto”: o “belo” de acordo com o mercado é ditado pela “moda”.  

Aponta-se, em muito, para o papel que os meios de comunicação vêm a 
desempenhar na construção das axiologias22, especialmente no lançamento de modas, 
sobretudo se considerarmos que, de seu início mais voltado à promoção da cultura, 
vieram a buscar o apelo popular, assumindo as empresas que os exploram caráter 
eminentemente comercial e disputando, para a respectiva sobrevivência, os 

                                                           

21 COASE, Ronald Harry. The firm, the market and the Law. Chicago: University of Chicago Press, 
1988, p. 69; NUSDEO, Fábio. Curso de economia política – introdução ao Direito Econômico. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 242. 

22 ADOLFO, Luiz Gonzaga da Silva & SOUZA, Laís Cristina de. Ser ou não ser: o dilema hamletiano do 
pirata e a fundamentalidade que há no acesso à informação e no Direito Autoral. In: SANTOS, Manoel 
Joaquim Pereira dos [org.]. Direito de autor e direitos fundametnais. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 106. 
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anunciantes23. Os meios de comunicação não chegam, propriamente, a definir o que as 
pessoas podem pensar, mas fazem, em meio ao universo de fatos, o corte daqueles sobre 
os quais as pessoas irão gravitar suas reflexões, enfatizando alguns aspectos, omitindo 
ou minimizando outros, separando o relevante do irrelevante, nem sempre de acordo 
com critérios objetivos, mas construindo, ao sabor de seus próprios interesses, os 
critérios de relevância e irrelevância. 

Notoriamente penosa para os interessados é a divulgação de novos talentos 
artísticos – principalmente quando não se pautem pelo gosto determinado pelo momento 
- que não tenham caído nas boas graças de algum diretor de programação, situação que 
é ilustrada com muito humor na película Um convidado bem trapalhão [The party – dir. 
Blake Edwards. EUA, 1973].  

Tanto no sentido econômico, de permitir ao consumidor a escolha dos 
fornecedores, e no sentido sociológico, de permitir o pluralismo, as redes sociais  
concorrem com os demais meios de comunicação – sejam interindividuais, sejam de 
massa - existentes. Elas vêm a traduzir mais uma opção ao indivíduo tanto que produza 
quanto que busque bens simbólicos.  

Ao mesmo tempo, informações que poderiam, por qualquer motivo, não 
encontrar espaço em outros meios de comunicação de massa vêm a ser objeto de 
veiculação com maior facilidade nestas redes. Neste sentido, vêm elas a fazer o papel de 
complemento a outros meios de comunicação e de divulgação de idéias. 

Quando se fala em concorrência entre os meios de comunicação, deve-se ter 
presente uma distinção entre os instrumentos à disposição dos envolvidos no processo 
de divulgação e a concorrência entre as empresas que exploram tais instrumentos. É 
importante ter em consideração a denominada “propriedade cruzada”, consistente em 
uma pessoa titularizar o controle tanto sobre meios impressos quanto sobre meios 
eletrônicos. O exemplo mais recorrente é o das Organizações Globo e suas afiliadas. No 
Direito brasileiro, aparentemente o parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição Federal 
seria suficiente para atalhar esta possibilidade de redução dos espaços para a 
comunicação. Entretanto, o aludido dispositivo não tem sido considerado desprovido de 
eficácia para qualquer medida concreta, principalmente diante do fantasma, sempre 
agitado, da censura. Para se dar uma idéia dos percalços que se tem enfrentado na 
interpretação do parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição Federal, basta recordar o 
debate instaurado em torno da adaptação de empresas que exploravam canais de 
televisão pelo sistema “analógico” ao sistema de “televisão digital”, perante o Supremo 

Tribunal Federal24: 
 

3. Consignação de canal de radiofreqüência (ou autorização de uso de 
espectro de radiofrequência) não se confunde com concessão ou autorização 
do serviço público de radiodifusão de sons e imagens. A primeira 
(consignação), regulada pela Lei 9.472/97, é acessória da segunda (concessão 
ou permissão). 4. A norma inscrita no art. 7º do Decreto 5.820/2006 (e 
também nos arts. 8º a 10) cuida de autorização de uso do espectro de 
radiofreqüências, e não de outorga de concessão do serviço público de 
radiodifusão de sons e imagens. O que se deu, na verdade, foi o seguinte: 
diante da evolução tecnológica, e para a instituição no país da tecnologia 
digital de transmissão de sons e imagens, sem interrupção da transmissão de 

                                                           

23 HENRIQUES, Isabella Vieira Machado. Publicidade abusiva dirigida a crianças. Curitiba: Juruá, 
2006, p. 25. 

24 Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.944/DF. Relator: Min. Ayres Britto. Revista dos Tribunais. 
São Paulo, v. 100, n. 903, p. 106-123, 2011. 
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sinais analógicos, fez-se imprescindível a consignação temporária de mais 
um canal às atuais concessionárias do serviço de radiodifusão de sons e 
imagens. Isso para que veiculassem, simultaneamente, a mesma programação 
nas tecnologias analógica e digital. Tratou-se de um ato do Presidente da 
República com o objetivo de manter um serviço público adequado, tanto no 
que se refere à sua atualidade quanto no tocante à sua continuidade. Ato por 
isso mesmo serviente do princípio constitucional da eficiência no âmbito da 
Administração Pública. 5. A televisão digital, comparativamente com a TV 
analógica, não consiste em novo serviço público. Cuida-se da mesma 
transmissão de sons e imagens por meio de ondas radioelétricas. Transmissão 
que passa a ser digitalizada e a comportar avanços tecnológicos, mas sem 
perda de identidade jurídica. 6. Os dispositivos impugnados na ação direta 
não autorizam, explícita ou implicitamente, o uso de canais complementares 
ou adicionais para a prática da multiprogramação, pois objetivam, em 
verdade, "permitir a transição para a tecnologia digital sem interrupção da 
transmissão de sinais analógicos" (caput do art. 7º do Decreto 5.820/2006). 
Providência corroborada pelo item 10.3 da Portaria 24, de 11 de fevereiro de 
2009, do Ministro das Comunicações. Ademais, a multiprogramação só é 
tecnicamente viável, dentro da faixa de 6 Mhz do espectro de 
radiofreqüências, quando a transmissão ocorrer na definição padrão de áudio 
e vídeo (SD - Standard Definition). Para a transmissão de sons e imagens em 
alta definição (HD - High Definition), necessária se faz a utilização de quase 
toda a mencionada faixa de 6 Mhz. O que significa dizer que a consignação 
do canal "inteiro" de 6 Mhz é imprescindível para a adequada transição 
tecnológica. 7. O Decreto 5.820/2006 não outorga, não modifica, nem renova 
concessão, permissão ou autorização de serviço de radiodifusão de sons e 
imagens. Tampouco prorroga qualquer prazo. Inexistência de violação ao art. 
223 da Constituição Federal. Também não há ofensa ao § 5º do art. 220 da 
Carta da República. Se monopólio ou oligopólio está a ocorrer, factualmente, 
nos meios de comunicação brasileiros, não é por conta do decreto ora 
impugnado, cuja declaração de inconstitucionalidade seria inútil para afastar 
a suposta afronta ao Texto Magno. 8. Ação que se julga improcedente. 

 
Quando os meios de comunicação estabelecem um determinado consenso 

sobre um fato, este passa a ser tido como verdadeiro, como se os interesses das 
empresas que os exploram não pudessem ser objeto de ajuste, por algum ponto em 
comum, definindo papéis de “heróis” e “vilões”, independentemente de a narrativa 
corresponder aos fatos, algo semelhante, claro, às convenções de cartelização, embora o 

preço dos produtos ofertados no mercado nesse caso é pouco relevante25. Note-se que 
não se trata, aqui, sequer do denominado “contraste de opiniões” – domínio pleno da 
subjetividade -, ou do “contraste de versões” - em que se toca na questão da 
manipulação contra manipulação, do realçar, cada qual, o dado que mais lhe interesse e 
omitir o que não lhe interesse ou, mesmo, lhe venha a ser prejudicial -, mas sim da 
própria definição do ambiente em que o indivíduo irá tomar as respectivas decisões.   

Se o valor maior da informação consiste em permitir que o indivíduo tome as 
decisões adequadas ao problema, no menor tempo possível, especialmente no que toca 
às decisões dos agentes econômicos ou dos consumidores, já se tem uma idéia do que 

                                                           

25 CAMARGO, Ricardo Antonio Lucas. O tribunal paralelo da mídia, a concentração e a lucratividade. 
In: < 
http://fbde.org.br/artigos/ricardo_o%20tribunal%20paralelo%20da%20midia,%20a%20concentracao%
20e%20a%20lucratividade.htm> , acessado em 3 set 2011; idem. Fusões, incorporações e empresas de 
comunicação social – quis custodiat custodes ipsos? < 
http://fbde.org.br/artigos/ricardo_fusoes%20incorporacoes%20e%20empresas%20de%20comunicacao
%20social.htm> , acessado em 3 set 2011 
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significa, mesmo para os que pretendem converter o mercado em padrão universal, a 
concentração dos meios de comunicação. 

A noção de elasticidade cruzada seria de difícil aplicação no que tange a 
mensagens informativas: se, com efeito, o meio para a elas chegar, pode variar e, 
portanto, seria passível de substituição (boca a ouvido, jornal, revista, televisão, rádio,  
satélite, internet), cada informação, em si e por si, traduz uma individualidade 
insubstituível: um dado sobre uma revolução que convulsione um paraíso turístico não 
tem como ser substituído por um dado sobre a alta das ações de uma companhia que ali 
operava na véspera do revolução, embora ambas as notícias se relacionem.  

Neste caso, um dos elementos principais do cálculo da elasticidade cruzada – a 
possibilidade de se migrar para sucedâneos -, cabível em relação a bens de outra 
natureza, como, por exemplo, confeitos, em se tratando deste setor vem a fazer-se 
praticamente ausente. Por outro lado, quando se vai falar em concorrência na mídia, 
tem-se de pensar em disputa de mercado: é necessário vender um produto - para uma 
determinada clientela, algum tipo de informação se mostra mais atrativo que outro. 
Precisa ser verdadeira? Nem sempre. Muitas vezes, o que as pessoas que se dirigem a 
qualquer dos meios de informação existentes querem é uma determinada forma de tratar 
o tema, que pode nem mesmo versar um fato verdadeiro, mas sim que fale diretamente a 
algo que confirme suas suspeitas, ou seja, caso se saiba que haja um significativo 
número de pessoas que, por exemplo, creiam na existência de um grupo de sábios 
conspirando para instaurar um império do mal, a disputa de mercado vai ser 
estabelecida nestes termos. Para isto, já se esmaece a caracterização da tribuna livre que, 
no plano ideal, seria a imprensa: na disputa de mercados, há mister ofertar espaços a 
quem possa, efetivamente, atrair leitores, ou melhor, atrair compradores. Tem total 

pertinência, aqui, a observação de Eros Roberto Grau26: 
 

A informação assume a feição de mercadoria econômica – e política – de 
modo bem peculiar. O fato de as informações estarem acessíveis, ao alcance 
de todos, não significa tenham elas deixado de consubstanciar um 
instrumento de poder. Mais grave do que o açambarcamento ou a ‘inflação’ 
da informação, é o monopólio ou oligopólio da veiculação da informação. E 
aqui se põe uma trágica oposição entre um  necessário controle da divulgação 
da informação – seja pela imprensa aparelhada pela grande empresa, seja 
pelas ‘redes’ – e nossas mais autênticas reações a qualquer modalidade de 
censura. 

 
Outro elemento do cálculo da elasticidade cruzada vem a se mostrar 

completamente estranho ao exame da configuração do abuso de posição dominante no 
seio do mercado de comunicação social é o preço.  O fato de a mensagem agradar ou 
não o respectivo receptor ou mostrar-se a ele atrativa ou não – nem sempre a mensagem 
atrativa é a mensagem agradável, muitas vezes é a que confirma preconceitos – não 
sofre qualquer influência do preço pago para a ela se ter acesso. Não é por ser mais caro 
ou mais barato o meio utilizado ou, dentre os meios, o próprio produto em si – por 
exemplo, o preço da revista “A” em face da revista “B” -, que a informação será mais 
ou menos dotada de credibilidade e, pois, será mais ou menos procurada. 

Também no que toca à divulgação artística, literária e científica a concentração 
dos meios de comunicação vem a produzir efeitos que se mostram absolutamente 
estranhos ao debate do antitruste. Basta lembrar que a capacidade de salientar 
determinados valores estéticos em detrimento de outros, ao ponto de se tornar 
                                                           

26 GRAU, Eros Roberto. O direito posto e o direito pressuposto. São Paulo: Malheiros, 2000, p. 80. 
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necessário pedir a bênção a certas empresas de comunicação para o fim de se divulgar 
um produto artístico como bom, desqualificando o quanto não entre na seleção do 
respectivo staff como inaceitável - qualificação que pode englobar tanto o “vulgar” 
quanto o “pedantesco” - vem a ser também efeito da concentração dos meios de 
comunicação.  

A alegação de que “o povo recebe a título de entretenimento o que ele pede”, 
variante do princípio liberal da “soberania do consumidor”, da “organização do mercado 
em torno dos interesses do consumidor”, entra em confronto com o dado de realidade no 
sentido de que à audiência pouca oportunidade é dada de conhecer algo diferente, para o 
fim de exercitar, efetivamente, a sua auto-determinação quanto ao “gosto”.  

De outra parte, a possibilidade da utilização da produção artística e literária 
enquanto meios propagandísticos de determinados valores, indicando o Bem e o Mal, as 
possibilidades de êxito e derrota na vida, a valoração seletiva da violência, o desprezo 
por determinadas categorias ou comportamentos traduz tema notório, pondo, assim, em 
questão a própria tentativa de caracterização smithiana desta atividade como frívola. E a 
concentração dos meios de comunicação auxilia, também, na própria uniformização dos 
sistemas de valores dominantes, ou seja, auxilia no estabelecimento efetivo de uma 
ideologia, no sentido mannheimiano do termo. 

 E não ultrapassa o óbvio dizer que toda decisão que se toma implica, 
necessariamente, a realização de uma valoração sobre a realidade que cerca aquele que 
decide, quer dizer, implica a atribuição de um sentido à realidade que cerca aquele que 
decide. E tais valorações também têm, no seu processo de formação, as mensagens que 
tenham sido passadas mediante os produtos literários e artísticos, mensagens que podem 
ir desde um padrão de beleza até mesmo a padrões éticos.  

Os efeitos da tecnologia no campo da indústria do entretenimento se colocam 
também no que tange à própria estética, por exemplo, do cinema, onde a abundâneia de 
efeitos especiais e de movimento substitui o que daria sentido ao que se vê na tela, ou 
seja, o enredo desenvolvido e o equilíbrio entre ação e diálogos. Por outro lado, cada 
vez mais difícil se torna a distinção entre a informação e a publicidade, sobretudo 
porque esta se traduz como arte a serviço da economia: emprega-se o talento artístico, 
no caso, exclusivamente, com o objetivo de vender “algo”, desde uma idéia até um 
utensílio. Especialmente em se tratando de meios de comunicação de ação instantânea, 
que nos alvejam com inúmeros dados informativos de uma vez, sem que haja tempo 
para uma reflexão mais profunda, sequer para a sua seleção e ordenação em nível 
individual, não é difícil imaginar como podem ser moldados os comportamentos em 
razão da orientação dos meios de comunicação. 

Uma grande parte dos perigos identificados com a concentração da mídia tem 
sido mitigada justamente pela atuação da internet. Sintomático que, em pleno ano de 
2011, uma das mais poderosas redes televisivas do País tenha, a partir de uma denúncia 
realizada em um sítio jornalístico na internet, determinado que um de seus repórteres 
lesse o respectivo código de ética e, ainda, desse explicações sobre a denúncia 
veiculada, algo que seria impensável aos tempos em que estes meios não existiam. 
Contudo, ainda existe um problema em relação à comunicação nas infovias, que é o 
controle da credibilidade da informação. Por serem permeáveis a todo tipo de conteúdo, 
a sobrecarga de informações contraditórias entre si, e que, sem organização, podem 
levar à reconstituição das situações mais incompatíveis entre si, é um desafio que ainda 
se coloca. E, por outro lado, "a internet é, no máximo, uma via muito secundária de 
distribuição do conteúdo audiovisual produzido para as televisões. No cenário 
brasileiro, onde há uma integração vertical significativa no setor, quem produz o 
conteúdo audiovisual em regra já controla canais de distribuição (as emissoras abertas e 
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as redes de televisão por assinatura), sem nenhuma dependência em relação à 

internet"27.  Assim, os meios tradicionais, num certo sentido, também se apresentam 
em relação de complementariedade com os meios virtuais, na medida em que ainda 
existe uma disposição a emprestar maior credibilidade ao que já se encontra consagrado. 
 
 
Considerações finais 
 

A presente pesquisa busca aferir a constante mutação vivida pela chamada 
Sociedade da Informação e ponderou os valores postos em jogo na vida cotidiana nas 
perspectivas de compreender melhor as inovações que ocorrem de forma surpreendente 
e sem fases de interrupção somada ao esmaecimento da distinção entre as comunicações 
que se realizam entre os particulares e são visualizadas pelas massas potenciais por 
meio das redes sociais que se popularizam e podem causar repercussões nos direitos de 
personalidade em especial a privacidade e a imagem. 

Questão relevante desta pesquisa foi identificar a concorrência e a 
complementariedade com outros meios de comunicação de massa e de divulgação de 
idéias que deve ser foco de preocupação aliado ao grande arco ao qual todos os 
internautas estão envolvidos. A concorrência, por conta do aumento das opções à 
disposição dos internautas para difundir e obter informações e mensagens da mais 
variada natureza, contribuindo, de certa maneira, para uma operacionalização 
espontânea do parágrafo 5º do artigo 220 da Constituição Federal, quer por conta do 
aspecto econômico - porque o poder de influenciar a capacidade de decisão do 
consumidor se vem a mitigar pela presença de outros canais de divulgação -, quer por 
conta do aspecto sociológico, de criar a possibilidade de se evitar a uniformização 
forçada dos entendimentos e gostos. A complementariedade, porque elas não vêm, em si 
e por si, a dispensar a utilização de outros meios, mas a coadjuvá-los: algum dado que 
seja omitido, por exemplo, pelas emissoras de televisão pode ser trazido ao 
conhecimento nestas vias. Por outro lado, a própria questão da credibilidade das fontes 
não permite que, pura e simplesmente, se venham a descartar as demais, colocando estas 
sempre sob suspeição, até porque as infovias, consoante dito insistentemente ao longo 
do presente artigo, vêm a prestar-se à veiculação de mensagens de qualquer natureza, 
desde as mais relevantes até as mais fúteis. 
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A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITOS - ALUSÃO À CONSTITUIÇÃO 

EQUATORIANA DE 2008, APÓS 3 ANOS 
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RESUMO: O artigo examina a natureza como sujeito de direito, numa visão normativa civil 

brasileira e pelo ordenamento equatoriano. Porém, a concepção da natureza como sujeito de 

direito e os direitos a ela outorgados, percorre assim pela Constituição do Equador de 2008, 

traçando também um paralelo com a Constituição brasileira de 1988 - perquirindo sobre a 

demonstração prática de tal adoção, alinhavando com as teorias antropocêntrica e biocêntrica, 

até chegar na base adotada pelo Equador. O ensaio verifica que a elevação da natureza como 

sujeito de direito reflete uma mudança de postura e profundamente arraigada na ética – ética 

ambiental. O presente trabalho conclui a possibilidade de que tal dispositivo constitucional 

não seja de modo prático agraciado, podendo incorrer em um discurso simbólico ainda que 

provenha de texto constitucional. A necessidade de que a sociedade promova uma refundação 

moral e ética em relação à natureza, pode ser o guia condutor para que o biocentrismo possa 

ser realmente exercido. Por fim este ensaio reafirma a franca presença do antropocentrismo, 

pois ainda corre a dependência de valorações efetuadas pelo mesmo.  

 

PALAVRAS-CHAVES: Natureza; Teoria antropocêntrica; Teoria biocêntrica; Ética; 

Constituição Equatoriana; Sujeito de direito; Pachamama; Sumak kawsay; Dignidade. 

 

 

RESUMEN: El artículo examina la naturaleza como sujeto de derecho como un tema tan 

concebido por la Constitución de Ecuador de 2008, perquirindo en la demostración práctica 

de este tipo de adopción, que abarca las teorías antropocéntricas y biocéntrica, hasta que la 

base adoptada por Ecuador. La prueba verifica que la elevación de la naturaleza como sujeto 

de derecho refleja un cambio de actitud y profundamente arraigada en la ética - la ética 

ambiental. Este documento concluye que la posibilidad de esa disposición constitucional no se 

otorga de una manera práctica, puede incurrir en un discurso simbólico que todavía desprende 

del texto constitucional. La necesidad de la sociedad para promover la reconstrucción de la 

moral y la ética en relación con la naturaleza, puede ser el conductor para guiar el 

biocentrismo puede ser realmente ejercido. Por último, este documento confirma la presencia 

firme del antropocentrismo. 
 

PALABRAS CLAVE: La naturaleza; la teoría antropocéntrica; teoría biocéntrica; la ética; la 

Constitución ecuatoriana; El sujeto de derecho; Pachamama, El sumak kawsay; Dignidad. 

 

 

SUMÁRIO: Introdução. 1 Breve concepção sobre sujeito de direito no direito pátrio. Breve 

consideração sobre a natureza como sujeito de direito no ordenamento equatoriano. 2 Teoria 

antropocêntrica. Teoria biocêntrica. 3 O perigo do discurso simbólico na Constituição 

equatoriana – efetividade da norma. Considerações finais. Referências bibliográficas. 

 

                                                

 Mestranda em Direito Agroambiental pela Faculdade de Direito da Universidade Federal de Mato Grosso – 

UFMT. Bolsista da Capes. 
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INTRODUÇÃO 

  

 

Quando do referendo seguido no Equador até recair na nova Constituição 

Equatoriana em 2008, ainda não se concebia de modo concreto fazer nenhuma alusão a que a 

natureza pudesse ter direitos e como sujeito de direitos. Todo direito corresponde a obrigações 

e deveres – recíprocos. O que ocorre é uma nova concepção, apesar de datada em 2008, fato 

insta que há muito ainda a esclarecer sobre a referida Constituição. Uma das preocupações 

reside no âmbito de se ter critérios avaliativos da expressividade desse direito.  

No cenário brasileiro quem é sujeito de direito é o homem. E segue critérios 

estabelecidos pela própria norma para ser concebido como sujeito de direito. O meio ambiente 

foi resguardado em capítulo específico pela Constituição brasileira de 1988, porém não a 

concebeu como sujeito de direito. 

Expressar que a natureza tenha direito, é, talvez, uma nova concepção de 

alinhamento do homem com a mesma, porém não significa dizer que haverá uma profunda 

revolução da postura dos homens em relação à mesma. Acredita-se que é um processo 

gradual, mas como não deixar que tal concepção mesmo arraigada na Carta maior do país seja 

tida ou recaia como algo – simbólico? A questão é: corre-se o risco de que tal fato ocorra? 

Como se dará a aliança do desenvolvimento econômico e a natureza como sujeito de direito e 

os direitos da natureza? Conceber a natureza como sujeito de direito ameniza as questões que 

envolvem os conflitos relativos à natureza-meio ambiente e os segmentos impulsionadores da 

nova carta? São questionamentos a serem refletidos. 

Necessário torna-se verificar sobre as concepções do que seja sujeito de direito. 

Posteriormente examinar sobre duas teorias principais: a antropocêntrica e a biocêntrica. Na 

seqüência examinar sobre a adoção da teoria biocêntrica pelo Equador; e por fim tentar 

equacionar sobre a proteção da natureza, seu exercício e o perigo do discurso simbólico. 

Para tal desiderato utilizar-se-á o método dialético, por entender que embora haja o 

direito positivo, e por base - uma carga teórica, fato é que há em conseqüência – o teste pelo 

qual a norma deverá passar, adequada ao meio social de onde emana. Isto ocorre no momento 

da aplicação da norma, onde o teste será feito, averiguado e avaliado se vai ao encontro de sua 

propositura. 

 

 

12022



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

1 BREVE CONCEPÇÃO SOBRE SUJEITO DE DIREITO NO DIREITO PÁTRIO. 

BREVE CONSIDERAÇÃO SOBRE A NATUREZA COMO SUJEITO DE DIREITO 

NO ORDENAMENTO EQUATORIANO 

 

A base de onde se parte o presente trabalho prende-se à ideia de sujeito de direito. 

Cabe refletir as concepções aqui colacionadas, pois das mesmas dependerão as conclusões ao 

final.  

O homem é concebido como sujeito de direito no ordenamento jurídico brasileiro, 

conforme pontua Rizzatto Nunes
1
: Sujeitos da relação jurídica, ou sujeitos de direito, são os 

que estão aptos a adquirir e exercer direitos e obrigações. Assim se denominam o sujeito 

ativo e o passivo da relação jurídica. 

Desta feita, cumpre inferir que em decorrência dessa assertiva o titular do direito é o 

sujeito ativo e é um direito subjetivo, enquanto que o sujeito passivo, é aquele em que  recai  a 

conduta de fazer ou de não fazer qualquer conduta com intuito de se preservar o direito do 

titular. 

Sendo assim se tem pelo direito pátrio a afirmativa de que o sujeito ativo quanto 

passivo, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É tido como pessoa física o ser 

humano – pessoa natural, donde se infere em que nesta deposita-se as obrigações e direitos, 

sendo assim goza de personalidade jurídica. 

A personalidade jurídica para Gagliano e Pamplona Filho
2
: é a aptidão genérica 

para titularizar direitos e contrair obrigações, ou, em outras palavras, é o atributo 

necessário para ser sujeito de direito. 

Quando se infere nessa seara tem-se de modo claro o sujeito de direito, 

conseqüentemente gozando de personalidade jurídica, porém nem todos terão a capacidade 

jurídica, pois esta funciona como condicionadora do da pessoa física no tocante à 

possibilidade da mesma adquirir direitos e por conseqüência – obrigações. 

Insta aferir que a doutrina é contundente em afirmar que as normas são destinadas ao 

ser humano. O Código Civil brasileiro de 2002 prediz em seu art. 1º que: Toda pessoa é capaz 

de direitos e deveres na ordem civil. Porém, no Código Civil de 1916 era disposto todo 

homem. Em informação trazida por Gagliano e Pamplona Filho
3
 havia ainda mais um termo 

que deveria ter sido utilizado, mas assim não o foi: Vale destacar que o relatório do Senador 

                                                
1 NUNES, Rizzatto. Manual de introdução ao estudo do direito. 6. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: Saraiva, 
2005, p. 150. 
2 GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo curso de direito civil: parte geral. São Paulo: 

Saraiva, 2002, p.88. 
3 Id., p. 89,  nota 3. 
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Josaphat Marinho consagrava a expressão “ser humano” no mencionado primeiro 

dispositivo, termo que foi modificado na Câmara dos Deputados, como visto, para “pessoa”. 

Para Carlos Roberto Gonçalves
4
: O conceito de personalidade está umbilicalmente 

ligado ao de pessoa. Todo aquele que nasce com vida torna-se uma pessoa, ou seja, adquire 

personalidade. Esta é, portanto, qualidade ou atributo do ser humano. 

Verifica-se nesses apontamentos a maneira concisa de como o ordenamento jurídico 

concebe a postura de sujeito de direito, bem como dispondo condições à capacidade jurídica. 

Já a pessoa jurídica nasce como informa Rizzatto Nunes
5
:  

 

De instrumento formal e escrito que a constitui, ou diretamente da lei que a 

institui. No primeiro caso, temos as pessoas jurídicas de direito privado; no 

segundo as pessoas jurídicas de direito público. [...] A capacidade jurídica 
varia de acordo com o fim específico da atividade da pessoa jurídica, das 

regras e normas que a instituíram, da forma e dos limites de sua 

administração etc. 

 

 

Há também a figura da massa falida e do espólio que são tidos como entes 

despersonalizados, por advento de condição sui generis. Por algum motivo não conseguem 

preencher os requisitos que o ordenamento impõe, seja de conteúdo ou de forma. 

A questão a saber é se a normatividade pátria civil conseguiria alçar vôo tão alto ao 

conceber a natureza como sujeito de direito  como assim o fez a Constituição do Equador, 

porém o Código Civil do Equador  assim prediz: 

 

DE LAS PERSONAS  
TITULO I  

DE LAS PERSONAS EN CUANTO A SU NACIONALIDAD Y DOMICILIO  

División de las Personas  
Art. 40.- Las personas son naturales o jurídicas.  

De la personalidad jurídica y de las reglas especiales relativas a ella se 

trata en el Título final de este Libro.  

Art. 41.- Son personas todos los individuos de la especie humana, 
cualesquiera que sean su edad, sexo o condición. Divídense en 

ecuatorianos y extranjeros. (grifo nosso) 

 

Cumpre observar ao que consta não ter havido alteração no Código Civil 

equatoriano e nenhuma informação do conteúdo constitucional de 2008, nem como 

                                                
4 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: parte geral. 3. ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2006, 

p. 70. 
5 NUNES, R. op.cit., p. 152-153. 
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observação, no instrumento em questão. Sem dúvida a Constituição do Equador, por 

intermédio de seu texto, inova ao fazer constar, já no título II da referida, a menção sobre a 

natureza ser considerada como sujeito de direito, como se pode observar pela transcrição que 

segue: 

 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo primero  

Principios de aplicación de los derechos 

Art. 10.-  Las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y colectivos 

son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales. 

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución. (grifo nosso) 

 

Não bastou somente essa atribuição no intróito do título, como também corrobora o 

texto constitucional por meio do artigo 72 do referido documento dispondo o que segue: 

 

Capítulo 7 

Derechos de la naturaleza 

Art. 72.- La naturaleza o Pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, 
tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y mantenimiento 

y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y proceso 

evolutivos.  

Toda persona, comunidad, pueblo, o nacionalidad podrá exigir a la 

autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza. Para 

aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios 

establecidos en la Constitución, en lo que proceda.  

El Estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los 

colectivos para que protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos 

los elementos que forman un ecosistema. 
 

Diante dos artigos acima arrolados e das proposituras assim firmadas pela 

assembleia constituinte equatoriana e em paralelo do que prediz a Constituição brasileira de 

1988, por meio do artigo 225, assim transcrita:  

 

 Capítulo VI 
DO MEIO AMBIENTE 

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, 

bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, 

impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 

preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (grifo nosso) 
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Como se depreende a Constituição brasileira consagra o meio ambiente e sua tutela 

não somente como dever do Estado, como também da coletividade. Porém, no ordenamento 

constitucional não se verifica nenhum apontamento do aporte como da Constituição 

equatoriana, em dispor os direitos da natureza, além de reconhece-la como sujeito de direito, 

como o faz no art. 10 da mesma. 

Interessante notar que mesmo a natureza tendo sido erigida a sujeito de direito, ainda 

sim não se torna autônoma por ela mesma, pois como se pontua pelo art. 72 alguém falará por 

ela e será, por conseqüência guardiã da mesma, pelo que se entende acaba por resultar em 

uma situação sui generis de tal propositura. Se a natureza tem seus direitos, porque ainda 

então necessita que o povo, a comunidade, toda pessoa ou nacional possa exigir pela natureza 

o cumprimento do que está disposto pela Constituição do Equador?  

Apesar da Constituição Federal brasileira não consagrar os direitos da natureza, 

todavia dispõe instrumentos pelos quais, aquele dever que incumbe ao Estado e à coletividade 

o dever de preservar e defender o meio ambiente. 

Necessário inferir que a Constituição do Equador embora tenha causado uma 

reviravolta jurídica, por assim dizer, importa aqui ressaltar a precaução de tal atitude, 

mediante a situação dos efeitos práticos de tal postura adotada.  

O positivismo jurídico necessita de pretensões claras e objetivas, para que se possa 

ter efeitos que façam com que as normas realmente consigam dar respostas aos problemas, 

aos anseios, aos conflitos existentes – e estes efetivamente reais na sociedade.  

Apenas uma postura afirmativa, sem sopesar os efeitos, poder ser muito mais 

prejudicial do que uma omissão consciente. Estabelecer no quadro constitucional  o princípio 

ou direitos  do Buen vivir e destacar de modo claro, como fez a dita constituição, talvez tenha 

sido a propositura de melhor pretensão. Principalmente por que no artigo abaixo transcrito, a 

própria constituição afirma que os instrumentos internacionais de direitos humanos serão de 

imediata aplicação para garantir os direitos por ela narrados: 

 

 Art. 11: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios: 

3. Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público 

administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte. 

 

12026



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

De acordo com Gabriel Santiago Galán Melo
6
: 

 

Por ello, la inclusión de este principio andino ancestral a lo largo de 
nuestra Constitución Política origina dudas respecto de su conveniencia, 

sin que ello quiera menoscabar de manera alguna el valor que posee como 

justa aspiración colectiva, pero es responsabilidad de todos y cada uno de 
los habitantes de Ecuador convertir dicha aspiración en el ser del Estado, 

caso contrario, haremos gala únicamente de un disfraz constitucional 

seriamente criticado y herramienta para la justificación del abuso de poder 

por parte del gobierno nacional. Debemos considerar incluso, que el solo 
texto de la Constitución Política ha sido seriamente cuestionado por los 

defensores del positivismo, quienes critican severamente el sistema de 

principios al que hace relación Zagrebelsky, por cuanto en ellos encuentran 
únicamente vacíos jurídicos o el espacio inadecuado para la declaración de 

ideales éticos y políticos ajenos al Derecho; dejando para las leyes que se 

desarrollan a raíz de estos la operatividad real de aquel (del Derecho). 
Inclusive, el contenido de este artículo, de una u otra forma podría 

colaborar en la argumentación de dicha crítica, no obstante, debo concluir 

con total claridad que la Constitución y sus principios no son opuestos al 

Derecho Positivo, y en verdad constituyen una manifestación más del 
mismo, la cual ha recogido (como derivación lógica del proceso de 

creación del Derecho) caracteres naturales al ser humano y su 

organización, por ello la declaración e integración positiva de los 
principios a la Constitución Política; sin embargo, la interpretación de los 

mismos es la que nos ocasiona múltiples cuestionamientos en este país, 

pues dista del simple tenor literal (hipótesis normativa + consecuencia 

jurídica) y obedece inevitablemente a un esquema de argumentación que 
debe partir del ser (lo real) y se encamina a través de la justicia hacia el 

deber ser (la norma).  
 

  

Ainda sim na melhor dialética a ser proposta, ao que parece, a Constituição do 

Equador seguiu a Teoria Biocêntrica, ao passo que a Constituição brasileira, segue a teoria 

antropocêntrica, embora garanta instrumentos para sua proteção.  

O artigo 76 da constituição equatoriana estabelece os direitos de proteção e reafirma 

o devido processo legal, assim estatuindo: 

 

Capítulo 8 
Derechos de protección 
Art. 76.- Toda persona tiene derecho al acceso gratuito a la justicia y a la 

tutela efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con 

sujeción a los principios de inmediación y celeridad; en ningún caso 
quedará en indefensión. El incumplimiento de las resoluciones judiciales 

será sancionado por la ley. 

                                                
6 MELO, Gabriel Santiago Galán. El buen vivir: breves reflexiones constitucionales. Disponível em: 

<http://www.derechoecuador.com/index.php?option=com_content&view=category&id=31&Itemid=114&limitst

art=20> Acesso em 23 de set 2011. 
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Art. 77.- En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones 

de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso que incluirá 

las siguientes garantías básicas:[...] 

 

Em que pese tal dispositivo, a natureza como sujeito de direito também está inserida 

no âmbito do devido processo legal e nos direitos de proteção? Com base no artigo 72, 

segunda parte, pode-se depreender que a sociedade poderá exigir o cumprimento dos direitos 

da natureza, porém em nenhum momento prediz como a natureza poderá ter acesso à justiça. 

É claro que a mesma não poderá, mas a Constituição deveria de pronto designar quem a 

tutelaria ou a representaria; pois da forma como está posto a sociedade atuará como fiscal na 

conjuntura de preservação e manutenção.  

 

2 TEORIA ANTROPOCÊNTRICA. TEORIA BIOCÊNTRICA  

 

Por séculos o homem vive ao redor de si mesmo. Coloca os meios dispostos de 

modo utilitário, simples e objetivo. Vê o meio ambiente e a natureza como instrumentos puros 

e diretos, apenas para a satisfação de seus interesses irradiados em todos os níveis dos quais 

pode fazer verter: a sobrevivência. 

Conforme preleciona Édis Milaré
7
: 

 

O antropocentrismo reforçado pelo método científico de Descartes está na 

raiz desse mal-estar generalizado que coloca em xeque as civilizações e o 
seu corpo de valores, não somente morais, mas, até mesmo, científicos. É 

inegável que devem ser revistas, pela Ética Ambiental e pelas ciências 

envolvidas, as relações homem-mundo natural, sociedade-meio ambiente. 

 

Desta forma o utilitarismo a qualquer preço veio galgando seus degraus. A 

tecnicidade e a mecanização alojaram-se na sociedade de modo a cunhar um gravame 

praticamente irrecuperável, tanto na órbita da ética quanto do meio ambiente. Porém, urge 

salientar que em decorrência dessa mesma atitude egoística, por ela sofre-se e por ela se 

amolda, talvez, uma nova figuração do homem e a relação que ele propõe com o meio 

ambiente e a natureza. 

A própria corrida antropocêntrica vem fazendo o homem reavaliar sua postura e suas 

escolhas, diga-se: escolhas éticas, num novo processo de avaliação. E se a natureza é por si 

                                                
7
 MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, glossário. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 

2004, p. 97. 

12028



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

mesma indefesa, crê-se então que necessário se torna a tutela da mesma, num atributo de 

hiposuficiência, que seria então uma ética plena do poderio humano, em escolher proteger ou 

degradar como algo apartado de si mesmo.
8
 

Não há mais momento e nem cabimento para a continuidade desse olhar velado que 

se abre apenas e tão somente em momentos oportunos, sendo o mesmo - unilateral. Caso isso 

não seja modificado, ou não se tenha uma refundação como agente moral e com capacidade 

para tal, o homem continuará sendo vítima de si próprio. O caminho não é fácil, pois o 

desprendimento do sentido utilitário dos bens não caminha rapidamente. 

Há, contudo a considerar que os fundamentos imediatistas fazem com que haja um 

reducionismo nas concepções, no modo de vida, na ambiência; não se observa que nem tudo 

está ou foi colocado à plena disposição do homem, e que de modo insofismável pode ser 

alcançado pelo homem.
9
 

De acordo com Ávila Coimbra
10

 citado por Milaré assim expõe: A história do 

Homem tem sido equivalente ao divórcio gradativo da Natureza devido à força cumulativa da 

ação humana sobre ela. 

O questionamento que se perfaz é de que seria necessária a imposição por via de 

norma hierárquica maior para que essa mudança de postura ocorra? O que garante que 

havendo disposição normativa haverá efetividade da mesma? Não é possível haver a 

harmonia na relação do homem-natureza-meio ambiente, sem que haja imposição de norma? 

A sociedade está preparada para uma nova escolha, para que a qualidade de vida se prolongue 

em todos os níveis, mesmo tendo que abrir mão de suas próprias aspirações? 

Sônia T. Felipe
11

 vem dar um sentido maior a esses questionamentos que assim 

segue:  

 

Se ecossistemas não têm deveres morais nem obrigações legais, faz sentido 

atribuir-lhes direitos? De que modo um ser vivente pode ter direitos se não 
têm responsabilidades? Todo direito, no sentido estrito do termo, implica 

capacidade para responder por atos que possam lesar interesses alheios. 

Mas, para sorte dos humanos não-responsáveis por seus atos, dos animais 

                                                
8 MILARÉ, Edis. Responsabilidade ética em face do meio ambiente. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme, 

MILARÉ, Edis. Doutrinas essenciais: direito ambiental. Vol I. Fundamentos do direito ambiental. Ambiental. 

Princípios. Fundamentos. Competência. São Paulo: RT, 2011, p. 145-146. 

 
9 Id., p. 148. 
10 COIMBRA, José de Ávila Aguiar. O outro lado do meio ambiente. Campinas: Millennium, 2002, p. 252 apud 
MILARÉ, É. loc. cit. 8, p. 98. 
11 FELIPE, Sônia T. Ética ambiental biocêntrica: limites e implicações morais. Disponível em: 

<http://www.eventos.uepg.br/seminariointernacional/agenda21parana/palestras/08.pdf>  Acesso em 06 de set 

2011. 
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e dos ecossistemas, o termo „direitos‟ também pode ser usado no sentido 

amplo, universal, ético e da justiça. 

 

O desenvolvimento econômico oblitera a capacidade de reação e amolda o 

conformismo, pelo ter e não pelo ser. Asseverando em Milaré
12

:  

 

O usufruto pragmatista dos recursos naturais instaurou – ou pelo menos 

consolidou – formas de exploração que se voltam, primeiramente, contra 

outras pessoas ou grupos humanos e, mediatamente, contra o próprio 
Planeta. E esta ordem até poderia ser invertida; no final, a espécie humana 

e a Terra sairão ambas agredidas e exploradas. 

 

Então, diante dessa situação volve-se o olhar para um posicionamento mais 

equânime, de certo modo, uma religação do homem com o todo, entendendo que é ator do 

processo e não coadjuvante ou mero observador. A necessidade do próprio religare com Deus 

ou com o cosmos, a volta da fé – deixando de modo evidente de que a falta de crença em algo, 

permitiria ao homem a prática de tudo quanto possível, sem respostas às atividades abusivas.
13

 

Nessa esteira de consideração eis que se torna praticamente imperativo volver o 

olhar para a teoria biocêntrica, como modo de ao menos sopesar e talvez adotar uma nova 

conduta em relação ao meio ambiente-natureza. Aqui não se trata de escolher a melhor teoria 

ou o melhor modelo, e sim uma proposta reflexiva sobre as escolhas pensadas numa nova 

ética, sem, contudo predizer que é a definitiva. Assim Gudynas
14

 demonstra: 

 

El reconocimiento de esos derechos inevitablemente obliga a recordar las 

perspectivas llamadas “biocéntricas”, donde se destacan H. D. Thoreau, en 
el siglo XIX,Aldo Leopold, a mediados del siglo XX, y el empuje decisivo 

promovido por filósofos como Arne Naess, desde la década de 1970, bajo la 

corriente de la “ecología profunda”. El reconocimiento de valores 
intrínsecos en el ambiente es uno de sus puntos centrales, y con ello se 

busca romper con la postura antropocéntrica propia de la modernidad que 

prevalece en el campo de los valores instrumentales. 

 

Reconhecer esses valores intrínsecos à natureza-meio ambiente, agora já assumidos, 

como pela Constituição do Equador, serve como um divisor de águas na estrutura 

                                                
12 MILARÉ, É. op. cit., p. 97. 
13 NALINE, José Renato. Ética ambiental. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme, MILARÉ, Edis. Doutrinas 

essenciais: direito ambiental. Vol I. Fundamentos do direito ambiental. Ambiental. Princípios. Fundamentos. 
Competência. São Paulo: RT, 2011, p. 233. 
14 GUDYNAS, Eduardo. La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. 

Disponível em: <http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasGiroBiocentricoEcuadorRES09.pdf>  Acesso 

em 20 de set 2011. 
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constitucional dos países. Os países da Europa, que vêm centrados na postura, ainda, 

antropocêntrica tentam aplacar os efeitos dessa postura, perpetrados pelos mesmos sobre o 

meio ambiente-natureza, por via de tratados, convenções, acordos, princípios internacionais 

morais; porém ainda no sentido utilitarista. Ao que se observa são remendos dentro de uma 

situação conflitiva: homem-natureza-meio ambiente que faz qualquer indivíduo incrédulo de 

uma possível reação afirmativa de mudança ética. 

Por outro lado, a mudança por meio de uma ética política engendrada no corpo 

normativo constitucional não garante a efetividade de reconhecimento por parte da população 

de que a natureza possa ter direitos, como bem expressa a Constituição do Equador. 

Diferentemente das comunidades indígenas daquele país que já vivenciavam tal atitude e 

comportamento, pois sempre consagraram a Pachamama e sempre tiveram os princípios do 

Sumak kawsay – buen vivir. Estavam invisíveis aos olhos do Estado. Talvez seja esse o 

fundamento e a glória da Constituição equatoriana, pois exteriorizou, tirou das sombras, do 

velamento esses direitos e os consagrou dentro da carta maior.  

Com as devidas ponderações longe dos exageros românticos ou pueris, Luc Ferry
15

 

assim expõe: 

 

Claramente, trata-se de reconhecer mais uma vez que os homens não são 

senão uma ínfima parte do universo, que dependem inteiramente dele e que, 

por causa disso, o universo deve ser objeto de valorização e respeito mais 
elevados do que os normalmente demonstrados à humanidade. 

 

Diante disso cabe inferir que talvez a sociedade equatoriana tenha despertado com 

maior vigor a necessidade uma atitude reflexiva, pois que brotou de dentro, talvez porque 

sempre esteve guardada no recôndito da própria mente, conforme Naline.
16

 

A América latina não fugiu à tradição de uma cultura antropocêntrica, também desde 

o período colonial foram introduzidas práticas com fundamentos utilitários e objetivos. O 

aproveitamento dos recursos existentes desde àquele período veio perseguindo o decorrer do 

tempo, numa tamanha impregnação no psicológico humano. A corrida por novas conquistas e 

exploração, reforçaram de certo modo, o caráter instintivo de tomada e retomada dos meios 

para a sobrevivência. 

                                                
15 FERRY, Luc. A nova ordem ecológica: a árvore, o animal e o homem. Trad. Rejane Janowitzer. Rio de 

Janeiro: Difel, 2009, p. 149. 
16 NALINE, J. R. loc. cit. 10, p. 238. 
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Junte-se o processo sem intervalos de busca pelas técnicas e o processo de 

desenvolvimento econômico assumido pelos países. A ânsia pelo crescimento econômico, e o 

solapamento em dívidas externas, fizeram incrementar a corrida econômica em detrimento de 

uma preservação e conservação do meio ambiente. O resultado atual continua sendo o 

desenvolvimento econômico, porém sem dúvidas - sobre o caráter finito da natureza-meio 

ambiente. 

Desse processo de desenvolvimento dos países resultaram vários processos 

degradantes, desde a contaminação de rios, oceanos, mares, intoxicação, até processos 

insondáveis de desertificação. 

No Brasil esse processo fora introduzido com a vinda portuguesa e a instauração da 

colônia, houve então uma ruptura da consciência ecológica, até então promovida pelos 

indígenas viventes, que sem sombra de dúvida praticavam e tinha já uma consciência de 

conservação, mas que fora asperamente quebrada.  

Em Portugal por via de legislações tentava-se de algum modo proteger os recursos, 

porém na colônia o mesmo não fora proposto, tendo as substituições efetuadas: o uso em 

predação, a exploração em destruição. O que se passava em Portugal era uma retenção de 

conhecimentos de conservação ambiental, porém sem transmissão dos mesmos para o Brasil e 

para suas outras colônias.
17

 

O que resta a preocupar quando da elevação da natureza como sujeito de direito, 

reside no fato que o Equador veio num processo político de luta por liberdade e garantia da 

mesma. Assumiu um governo de esquerda, Rafael Correa - aportando um compromisso de 

revisar a Constituição do país. Isto foi feito. Porém, o Equador assume uma postura ética de 

compromisso com a natureza diante do mundo, consagrando-a como sujeito de direito e 

consagrando os direitos da natureza. Foi por meio de referendo a aprovação da nova 

constituição equatoriana.  

A constituição equatoriana perpassa a dignidade da pessoa humana, a partir do 

momento que valora e transcende sobre a proteção da natureza, elege os princípios do buen 

vivir e torna a natureza um sujeito, além de que a falta de proteção impacta a qualidade de 

vida do ser humano e dos não-humanos. 

No Brasil mesmo tendo uma constituição com aporte ambiental, o meio ambiente 

continua sendo devastado. Somente as queimadas, localizadas em muitos parques do país, já 

                                                
17 SANTOS, Roberto. Ética ambiental e funções do direito ambiental. In: MACHADO, Paulo Affonso Leme, 

MILARÉ, Edis. Doutrinas essenciais: direito ambiental. Vol I. Fundamentos do direito ambiental. Ambiental. 

Princípios. Fundamentos. Competência. São Paulo: RT, 2011, p. 318. 
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inferem uma situação de uma proteção ambiental inalcançável. Resulta daí que o texto 

normativo pode ser guia exemplar internamente e externamente, porém se não houver 

efetividade repousa num enorme vazio existencial.  

No governo de Luís Inácio Lula da Silva, não foram menores os conflitos 

ambientais, mesmo sendo um político de esquerda. E nem por isso durante seus dois 

governos, houve uma provocação do texto constitucional com maior severidade em matéria 

ambiental. Ao contrário, disputas internas de defesa do meio ambiente versus 

desenvolvimento econômico ficaram evidentes, como também as fissuras morais, de que a 

urgência era o crescimento econômico do país e não a responsabilidade sobre a proteção 

ambiental. 

Resta saber se mesmo o Equador tendo perfilhado a postura biocêntrica, se 

continuará ainda alinhado nessa mesma fileira, se haverá um perfilhamento da sociedade, 

mesmo que esta tenha participado de referendo, um instrumento público e democrático de 

participação, porém resta observar se os valores éticos serão demonstrados para uma 

verdadeira refundação do Estado, para que possa corroborar o texto constitucional. 

 

3 O PERIGO DO DISCURSO SIMBÓLICO NA CONSTITUIÇÃO EQUATORIANA – 

EFETIVIDADE DA NORMA 

 

Ao que remonta pela Constituição do Equador de 2008 sobre as responsabilidades, 

insta verificar pelo art. 84, item 6, maior ratificação emanada da Carta maior, para os cidadãos 

no sentido de chamamento aos equatorianos e equatorianas, do respeito aos direitos da 

natureza, cabe indagar se não resulta em um chamamento ético ambiental aos cidadãos e 

cidadãs do Equador. Percebe-se em várias passagens pela constituição do Equador, esse 

clamor, e mais ainda pelo que se depreende do item 7 do referido artigo.  

Como se verifica abaixo pela Constituição: 

 

Capítulo 9 
Responsabilidades 

Art. 84.- Son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los 

ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley: 
1. Acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de 

autoridad competente. 

2. Ama killa, ama llulla, ama shwa. 

3. Defender la integridad territorial del Ecuador y sus recursos naturales. 
4. Colaborar en el mantenimiento de la paz y de la seguridad. 

5. Respetar los derechos humanos y luchar por su cumplimiento. 
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6. Respetar los derechos de la naturaleza, preservar un ambiente sano y 

utilizar los recursos naturales de modo racional, sustentable y sostenible. 

7. Promover el bien común y anteponer el interés general al interés 
particular, conforme al buen vivir. (grifo nosso) 

 

Denota-se pelo item 7, que deverá haver um desprendimento das questões materiais 

pelos cidadãos e de si próprios, para que sejam coerentes ao Princípio do buen vivir. 

Compreender que o interesse geral está e estará adiante dos interesses particulares. Colocando 

como dever e responsabilidade.  

Uma ordem normativa como a que se apresenta resultará em efetividade pela 

sociedade, pela compreensão do homem? Será efetivamente praticada? Afinal, têm-se 

enormidades de textos normativos exemplares, porém que não se efetivam junto à sociedade.  

Cumpre então verificar o que seja essa efetividade e o parâmetro que se utiliza para 

tal, ou seja: os indicadores. Pode-se utilizar os indicadores: império da lei; a fidelidade das 

decisões; sentido de proteção da lei e o sentido convergente da lei aos interesses
18

. 

Nesse sentido urge esse apontamento, pois a Constituição conclama a todos nessa 

empreitada, e até que ponto essa normatividade carrega em si essa efetividade. Aqui se elege 

o indicador - o sentido convergente da lei. Segundo Alan Macfarlane
19

:  

 

Finalmente, o que torna uma lei eficiente é o modo pelo qual as pessoas 

sentem que ela acompanha seus interesses e não vai contra eles. Quando se 

torna uma ferramenta para alterar rapidamente uma estrutura social, 
pode criar tensões profundas. (grifo nosso). 

 

Com base nessa premissa acima destacada, traça-se um paralelo sobre a constituição 

equatoriana, pois com a inserção da proteção ambiental no nivelamento em que fora disposta, 

cabe verificar sobre as responsabilidades assumidas, pois estas acompanham os direitos. 

Diante do quadro que se apresentou no Equador, repousa a perquirição em se saber se a 

tomada de decisão constitucional de dispor sobre os direitos da natureza e esta como sujeito 

de direito, não fora uma postura meramente governamental de momento e de ascenção ao 

governo. Justamente porque dista de modo insofismável engendrar texto normativo 

constitucional de proteção à natureza e ver a mesma na prática e assumida pela população.  

Destaque-se mais, se a sociedade equatoriana se responsabilizará e assumirá os 

deveres dispostos pela Constituição; e principalmente se já foi criada ou gerida no âmago dos 

                                                
18 MACFARLANE, Alan. O que torna as leis efetivas? In SWAIN, Harriet (Org.). Grandes questões da 

História. Trad. Geraldo Galvão Ferraz. Rio de Janeiro: José Olympio, 2010, p. 135-140. 
19 Id., p. 140. 
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equatorianos a ligação dos mesmos com a natureza, para que o texto constitucional possa ser 

consagrado. Uma coisa é ter texto constitucional de proteção para o país dizer que tem, outra 

é ter a sociedade imbuída no mesmo propósito que a constituição arregimenta, mesmo que 

tenha tido referendo como foi o caso do Equador, que poderá não corresponder aos ditames da 

Constituição. 

Exemplos não faltam de constituições belíssimas, de profundidade conteúdista 

inigualável, porém no teor prático, de cumprimento, efetividade e adequação, não 

correspondem e chegam a ser antagônicas, discrepantes – inconstitucionais. 

Portanto, a sociedade equatoriana não difere de muitas outras da América latina, 

pois o processo econômico delineia de modo evidente o país, deixando os direitos sociais e 

fundamentais como item posterior. Se sociedade equatoriana estiver disposta a ter 

desprendimento de aquisições econômicas, refreando o consumismo, assumindo um postura 

ética, assumidos inclusive a fiscalizar o próprio Estado, para salvaguardar a natureza, como 

agentes responsáveis e no cumprimento de dever que foram impostos pela Constituição, 

talvez o discurso teórico não fique apenas pautado em papel. 

Como bem observa Hans Küng citado por Milaré
20

: 

 

“Quid leges sine moribus?”, diz um ditado romano. De que servem todas 
as leis, se não forem secundadas por costumes, se não houver uma intenção 

moral, um dever de consciência?  De que adianta um tratado de paz que 

esteja simplesmente no papel mas não nas cabeças e – uma vez que não se 
trata aqui de um ato puramente racional – com mais razão não encontrou 

acolhida nos „corações‟ dos homens? Impossível deixar de ver: a 

realização da paz, da justiça e do humanismo depende da visão e prontidão 
dos homens para dar valor ao direito. Noutras palavras: o Direito tem 

necessidade de um fundamento moral!. 

 

A inovação da constituição do Equador veio em verdade não para ditar os direitos da 

natureza e sim para visibilizar o direito dos indígenas do país, num processo de auto 

reconhecimento, ou seja: ditando os direitos da natureza emanados pela carta maior, por 

conseqüência protege-se o direito dos indígenas e os consagra, por via do buen vivir, sumak 

kawsay, tendo como fundamento para tal a cosmovisão que os povos indígenas possuem. 

Tem-se, então, por via do apontamento constitucional dos direitos da natureza e concebida 

como sujeito de direito - a teoria biocêntrica instaurada em dita constituição. 

                                                
20

 KÜNG, Hans. Uma ética global... p. 187 apud MILARÉ, Edis. Direito do ambiente: doutrina, jurisprudência, 

glossário. 3. ed. rev. atual. ampl. São Paulo: RT, 2004, p. 105. 
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Crítica há que fazer em relação a tal comportamento, pois se verifica que foi 

encontrado um caminho, não para proteger de modo diferenciado a natureza, mas por via dela, 

reconhecer, dar visibilidade e grau maior de participação aos povos indígenas e os direitos que 

já lhes era inerente e vivido na prática. 

Desta forma assim se pode depreender da narrativa exposta pela Fundación 

Pachamama
21

: 

Estas tres categorías: la Plurinacionalidad, Sumak Kawsay y los Derechos 

de la Naturaleza constituyen tres pilares que plantea el proyecto de país 
propuesto por la biocéntrica Constitución de 2008. Al incorporar los 

derechos de la naturaleza en la Constitución ecuatoriana y reconocerlos 

tras el referéndum aprobatorio, se democratizó su contenido, pues recoge 
la visión e interés de un sector muy importante de la población nacional, el 

indígena, que ha sido históricamente ignorado. El reconocimiento de estos 

derechos es una herramienta adicional para proteger a las comunidades 
indígenas afectadas por la imposición de intereses financieros 

corporativos. Como tales intereses suelen imponerse ante los derechos 

colectivos y de los individuos, unir los derechos humanos con los derechos 

de la naturaleza servirá para proteger más efectivamente los intereses de 
estas comunidades. 

 

Portanto, cabe inferir se esses pilares conforme acima expostos têm trazido ou trarão 

a dignidade aos povos indígenas, pois os direitos e princípios de vivência e o modo como os 

mesmos concebem a natureza é anterior a esse tipo de reconhecimento normativo em suas 

comunidades, muitas vezes, alheios a textos normativos para solução de conflitos em seus 

povoados. Talvez, um dos pontos válidos na carta constitucional tenha sido a inserção da 

participação desses povos; porém em conseqüência proferir que concebendo direitos à 

natureza a mesma está ou estará protegida devido a essa concepção de cosmovisão, demanda 

tempo e avaliação. 

Avaliar a teoria biocêntrica, adotada pela Constituição do Equador, pela natureza 

como sujeito de direito é pensar se a mesma tem dignidade, já que é sujeito de direito. Embora 

haja uma corrente considerável em avaliar de modo positivo a referida constituição como 

inovadora dentro de um processo marcadamente antropocêntrico, os cuidados - e aqui não se 

quer dizer: acanhamento; mas uma dose de sopesar, no sentido prático da formulação 

constitucional. 

Houve uma revolução política demonstrada pela constituição equatoriana, porém 

não significa dizer que houve, há ou haverá uma revolução social, que suporte e que 

                                                
21 FUNDACIÓN PACHAMAMA. Reconocimiento de los derechos de la naturaleza en la Constitucion 

Ecuatoriana. Disponível em: <http://www.derechosdelanaturaleza.org/website/files/2011/01/Reconocimiento-

de-los-Derechos-de-la-Naturaleza-Ecuador-Fundacion-Pachamama.pdf > Acesso em 20 de set 2011. 
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corrobore o que prediz o texto constitucional, apesar do referendo. É certo que a visão 

reducionista que fora impressa e imposta, ainda é marcante; necessário sim – uma nova 

postura, mas é realmente necessário que seja positivada? 

Ainda sim, para os não céticos, expõe Manuel Aldaz
22

: 

Aunque parezca contradictorio, hogaño el reconocimiento de la Naturaleza 

como un nuevo sujeto de derechos es un requisito sin cuyo concurso la 

misma existencia humana se encuentra amenazada. Inaugurar la nueva 
concepción que sostiene que la Naturaleza es un ente vivo, unitario, 

significa, por un lado romper con la arcaica y ancestral concepción que 

sostiene la existencia de un mundo orgánico e inorgánico, vivo y muerto; 

por otro, exige una transformación radical en la estructura del pensamiento 
del hombre "moderno", que aun a regañadientes tendrá que acostumbrarse 

a reconocer que la Naturaleza esta viva; que el concepto de lo inorgánico, 

lo inerte, ya no va más; y, en otra dimensión, significa promover un serio 
replanteamiento en la orientación de las diferentes disciplinas científicas. 

El desafío de la hora es desechar estos infundados temores y reinaugurar la 

nueva visión de Natura; que priorice una postura cosmocéntrica, que de 
modo alguno, significa, menoscabo a la personalidad humana. 

 

Ainda que a carta constitucional acolha os direitos da natureza e esta como sujeito 

de direito, os princípios de buen vivir – faz presumir que a dignidade humana foi protegida 

também. Porém, como pondera Bloch
23

 citado por Graziela de Oliveira: [...] a construção e 

garantia de dignidade somente pode ser possível com a transformação socioeconômica da 

sociedade. 

Ao que parece a constituição do Equador ao trazer por via de norma esses temas, 

acabou por reconhecer a fragilidade do próprio Estado e os conflitos existentes no país. O que 

se assevera no corrente texto é de que mesmo sendo inovadora a proposta equatoriana, em que 

pese a realidade cotidiana, não significa dizer que tenha tido êxito, pois em conformidade com 

que alinha a autora Graziela de Oliveira
24

:  

 

Deixando de lado as análises baseadas em concepções idealistas e 

normativas, ou seja, que argumentam sobre o que „deve ser‟ em lugar de 
como realmente ocorrem as relações sociais que fundamentam o direito, 

chega-se à conclusão que o instituto do direito não confere, 

necessariamente, relações de igualdade real e de dignidade aos indivíduos. 

O direito, sendo a formalização/legalização de relações sociais de 
desigualdade, legaliza e protege as desigualdades sociais. 

                                                
22 ALDAZ, Manuel. La naturaleza: una nueva persona jurídica para el Derecho. Disponível em: 

<http//www.derechosdelanaturaleza.org/website/files/2011/La-Naturaleza-uma-nueva-persona-jur%C3%Addica-
Manuel-Aldaz.pdf>  Acesso em 20 de set 2011. 
23 BLOCH, E. Naturrecht und menschliche Wuerde. Frankfurt: Suhrkamp, 1985 apud OLIVEIRA, Graziela de. 

Dignidade e direitos humanos. Curitiba: Ed. UFPR, 2003, p. 59. 
24 Id., 59. 
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Sendo assim, cumpre destacar quem tutelará a natureza ou a representará, levando-se 

em consideração, por informação da própria Fundación Pachamama, de que vários 

movimentos e organizações não-governamentais não envidaram esforços no sentido de elevar 

a natureza ao posto que fora, e de fomentar discussões, avaliações com técnicos, intelectuais e 

todos os que seguiam na mesma direção de pensamento. A natureza e os direitos a ela 

consagrados não ficam mais desprovidos desse modo? Como não há no texto constitucional 

predizendo e outorgando, de modo direto, sobre quem fará essa representação ou tutela, mas 

deixando em aberto o dever e a responsabilidade sobre os equatorianos, não poderá ocorrer 

disputa sobre essa representação ou tutela? Como bem informa de modo coerente com a 

realidade fática e não idealista é Gudynas
25

:  

 

Finalmente, al concebir a la Naturaleza como sujeto de derechos, 
obviamente se abren las puertas a cambios sustanciales en cuestiones de 

representación legal y tutelaje. Si las plantas y animales tienen un derecho 

que les es propio, la pregunta siguiente es quiénes los representarán. Es 

evidente que las formas de vida no humanas no podrán apelar al sistema 
judicial ecuatoriano, y, por lo tanto, será necesario arbitrar procedimientos 

nuevos de representación, tutelaje y amparo de esos derechos.[...] Por lo 

tanto, la normativa que se deriva de la nueva Constitución debería 
contemplar esos mecanismos de representación, donde no pueden existir 

exclusiones. 

 

 

Os efeitos da norma quando são aplicadas é que podem dizer se a mesma foi 

consagrada, ao menos assimilada no meio social. Ratifica-se  o conflito, quando o mesmo foi 

positivado; na ideia de Pashukanis
26

 citado por Graziela de Oliveira:  

 

Na visão de Pashukanis, uma lei somente é sancionada para obrigar uma 

situação ou atitude desconsiderada pelo „dever moral‟. A lei é sancionada 
para resolver conflitos não dirimidos por meio da sanção moral. A sua 

existência significa, portanto, a existência de falta de consenso ou ausência 

de interesses individuais e coletivos que possam ser satisfeitos por meio do 
que costumeiramente é visto como aceitável ou correto.  

 

Levando-se em consideração que a carta maior do Equador está atualmente 

engendrada como adepta e acolheu a postura da teoria biocêntrica, cumpre inferir que tal 

                                                
25 GUDYNAS, Eduardo. La ecología política del giro biocéntrico en la nueva Constitución de Ecuador. 
Disponível em: <http://www.ambiental.net/publicaciones/GudynasGiroBiocentricoEcuadorRES09.pdf>  Acesso 

em 20 de set 2011. 

 
26 PASHUKANIS, E. Law & marxism. London: Pluto Press, 1978 apud OLIVEIRA, G. de. loc. cit. 17, p. 17  
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modelo entabula alguns aspectos que devem ser sopesados – é claro que cada sociedade faz 

suas escolhas e adequa as mesmas como melhor condiz ou representa sua sociedade, mas não 

se pode descurar de verificar tais pontos, segundo Patrick Curry
27

, baseado em Paul W. 

Taylor: 

 

There are four related aspects to this biocentric outlook: 

1 Humans are members of the community of life in the same sense, and on 

the same terms, as other living things. 
2 That community, of which humans are a part, consists of a system of 

interdependence comprising not only physical conditions, but also relations 

with other members. 

3 Every such organism is a teleological centre of life, i.e., an individual 
pursuing its own kind of good (Greek „telos‟ = goal or end). 

4 Humans are not inherently superior to other organisms. 

 

Logo, o item 4 do transcrito acima faz ressaltar novamente a dúvida: a sociedade 

humana equatoriana está pronta para não se considerar superior aos demais organismos vivos?  

A constituição forneceu instrumentos hábeis de tal modo a fazer com que essa mesma 

sociedade tenha uma postura diferenciada, porém alinhada com a carta constitucional? 

O que se pode depreender de tal situação constitucional é que foi disposta uma 

situação política de congraçamento, para atender aos anseios de determinados segmentos mais 

fortes, incrustaram na constituição -pois de nível superior; sem se atentar que na realidade 

fática, o mesmo poderá não ser absorvido por meio de ações positivas pela sociedade. Pode 

ter sido um discurso belo, porém sem a preocupação de ordem prática - para que esse mesmo 

discurso belo possa efetivamente ser vivido, vivenciado e cumprido na prática. 

O que talvez deverá marcar na prática a vivência equatoriana seja a busca pelo bem 

inerente de cada indivíduo, porém sem a diferenciação de espécie para espécie, pois que já há 

a natureza como sujeito de direito e os direitos da natureza, tem-se que não há por que buscar 

o bem individual, pois então volta-se ao antropocentrismo – à coisificação; destacando que a 

constituição equatoriana adota a cosmovisão – a integralização do homem e natureza. 

Não há como pontuar sobre a teoria biocêntrica acolhida pela Constituição do 

Equador sem percorrer os caminhos da dignidade. Nos dizeres de Ernst Benda
28

 citado por 

                                                
27 CURRY, Patrick. Ecological ethics: an introduction. Cambridge: Polity Press, 2011, p.75-76. 
28 BENDA, Ernst. Die menschewürde est unantastbar, in: archiv für Rechts-und sozialphilosophie (ARSP), 

Beiheft n. 22, 1984, p. 23 apud SARLET, Ingo Wolfgang. As dimensões da dignidade da pessoa humana: 
construindo uma compreensão jurídico-constitucional necessária e possível. In: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). 

Dimensões da dignidade: ensaios de filosofia do Direito e Direito constitucional. Trad. Ingo Wolfgang Sarlet; 

Luís Marcos Sander; Pedro Scherer de Mello Aleixo e Rita Dostal Zanini. 2. ed. rev. ampl. Porto Alegre: 

Livraria do Advogado, 2009, p. 28. 
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Ingo Wolfgang: [...] para que a noção de dignidade não se desvaneça como mero apelo ético, 

impõe-se que seu conteúdo seja determinado no contexto da situação concreta da conduta 

estatal e do comportamento de cada pessoa humana. (grifo nosso). 

Em praticamente todas as passagens referentes à natureza e os direitos da mesma, 

chama-se a população em atos de dever e de responsabilidade para com a mesma, mesmo que 

tenha sido disposta como sujeito de direito. 

Contraposto a essa situação, vale aqui transcrever um posicionamento 

antropocentrista, de acordo com Wilfred Beckerman e Joanna Pasek
29

: 

 

Thus, a concern with non-human components of the natural world – for 

example, other animal species, and plants – or with environmental 

preservation is by no means incompatible with na anthropocentric 
approach. Indeed, it may well be that an anthropocentric approach in terms 

of human obligations provides a stronger basis for environmental 

protection than does the ecocentric appeal to objective intrinsic values in 

the environment or the rights of the non-human world. For since 
obligations can be only human obligations, the anthropocentric approach 

seems to be unavoidable. Hence, it is argued, the benefits of diversity of 

species, as distinct from concern with individual animals or insects on the 
basis of other considerations, such as simple „compassion‟, must be 

evaluated from a basically anthropocentric point of view. 

 

Como se pode depreender, para toda valoração – haverá a valoração humana. 

Para que o texto da Constituição do Equador não seja capitulado como um mero 

discurso simbólico efetuado apenas para tentar estancar possíveis conflitos, necessário se 

torna que a sociedade equatoriana queira efetivamente tutelar, garantir e representar a 

natureza, sendo esta indissociável da concepção humana. Realmente erigir na prática 

cotidiana, os direitos del buen vivir e consagrar de modo verdadeiro a Pachamama. 

Inferir realmente o que prediz no preâmbulo constitucional: 

 

PREÁMBULO 

NOSOTRAS Y NOSOTROS, el  pueblo soberano del Ecuador 
RECONOCIENDO nuestras raíces milenarias, forjadas por mujeres y 

hombres de distintos pueblos, 

CELEBRANDO a la naturaleza, la Pacha mama, de la que somos parte y 
qeu es vital para nuestra existencia, 

INVOCANDO el nombre de Dios y reconociendo nuestras diversas formas 

de religiosidad y espiritualidad, 

                                                
29

 BECKERMAN, Wilfred; PASEK, Joanna. In defense of anthropocentrism. In: KELLER, David R. 

Environmental ethics: the big questions. Oxford: Wiley-Blackwell, 2010, p. 87. 
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APELANDO a la sabidura de todas las culturas qeu nos enriquecen como 

sociedad, 

COMO HEREDEROS  de las luchas sociales de liberación frente a todas 
las formas de dominación y colonialismo, 

Y con un profundo compromiso con el presente y futuro, 

Decidimos construir 

Una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversidad y armonia con 
la naturaleza, para alcanzar el buen vivir, el sumak kawsay; 

Una sociedad que respeta, en todas sus dimensiones, la divinidad de las 

personas y las colectividades, 
Un país democrático, comprometido con la integración latinoamericana – 

sueño de Bolívar y Alfaro -, la paz y la solidaridad con todos los pueblos de 

la tierra; 

En ejercicio de nuestra soberanía, en Ciudad Alfaro, Montecristi, provincia 
de Manabí, nos damos la presente: 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

Esse preâmbulo pode demonstrar uma ferramenta para implementar ou implantar a 

vida digna ou o sentido do que seja vida digna. A natureza como sujeito de direito e a 

positivação dos direitos da natureza, poderão proporcionar uma vida digna aos cidadãos 

equatorianos, sendo estes mesmos os responsáveis e com deveres de proteção sobre a mesma; 

esse desiderato pode ser alcançado pela sociedade equatoriana se estiver comprometida 

moralmente e eticamente nessa nova propositura. 

Para cumprir com os deveres éticos em relação à natureza urge o desprendimento de 

interesses humanos e mais ainda para a escolha da visão biocêntrica. Assim a vida digna, 

como avalia Graziela de Oliveira
30

:  

 

Os valores morais dominantes e defendidos pela sociedade fundamentam o 

conceito de dignidade e condicionam os direitos e deveres reconhecidos. 

Porém, enquanto deveres se referem a obrigação moral e ética, como 
mencionado, direitos derivam de uma obrigação legal.[...] A convivência 

pacífica requer o respeito ao estado de direito, mas este não garante a 

dignidade humana. 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto, tentou-se aqui discorrer sobre a concepção de sujeito de direito 

na ótica brasileira normativa e doutrinária e posteriormente sob a visão e concepção 

                                                
30

 OLIVEIRA, Graziela de. Dignidade e direitos humanos. Curitiba: Ed. UFPR, 2003, p. 58. 
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equatoriana, fundada principalmente na Constituição do Equador, por ser a base escolhida 

para discorrer. 

Do que fora delineado abre-se grande fronteira ética ambiental com a predisposição 

da Constituição equatoriana em tornar a natureza como sujeito de direito e positivar os 

direitos da mesma. A dita constituição assume os princípios e valores éticos de várias culturas 

existentes no país. 

Não se crê na necessidade em positivar dentro da carta constitucional, situação de tal 

aporte, como o que fora feito: dispor a natureza como sujeito de direito e positivar os direitos 

da natureza, pois em verdade não se tem garantia de tal concepção. Por outro lado,  de modo 

impositivo, o Estado prediz que todos os equatorianos serão responsáveis e terão deveres com 

a natureza, sem se atentar se os mesmos cidadãos equatorianos estão preparados ou se 

compreendem tal disposição. 

Pode-se advogar a favor do que fora feito no Equador e legitimar com a 

fundamentação de que houve referendo. Porém, ao que se pode notar, o que houve foram 

vários movimentos e cada qual defendendo posição de proteção constitucional. Parece então, 

que em verdade não fora um referendo livre e sim de segmentos perfilhados. Haja vista que a 

jornada eleitoral de Rafael Correa não foi estanque. 

A preocupação reside no fato de que o direito é capaz de manter o nível de 

desigualdade dentro da sociedade e caminha pelos apelos legislativos do momento. É possível 

aquilatar todos, incluso, a natureza como sujeito de direito, dentro de uma igualdade formal, 

proveniente da parte legiferante e jurídica, porém não indicará que haverá uma igualdade 

social, e que tal situação será absorvida por via da compreensão da sociedade. 

Conforme Graziela de Oliveira, o Estado para manter o nível de desigualdades 

sociais e a igualdade formal que o Direito amolda, atende as classes dominantes, mas para 

tanto ele suaviza os conflitos com os dominados, tentando o apaziguamento dos mesmos, 

demonstrando um nível de imparcialidade falseada, para reafirmar o desnivelamento; para 

congregar o lado oposto conflitante. Resulta daí um jogo de atendimento de um lado e de 

outro, e na maioria das vezes, a classe dominante é a atendida em detrimento dos interesses 

dos dominados.
31

 

Apesar da Constituição do Equador ter dado um avanço, porém ainda é demasiado 

cedo de que tal carta alcançará o pretendido, dentro do que fora proposto e pelo referendo 

praticado no país. 

                                                
31 OLIVEIRA, Graziela de. Dignidade e direitos humanos. Curitiba: Ed. UFPR, 2003, p. 45. 
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É certo de que deve haver por parte da sociedade global uma mudança de postura e 

escolhas, para que haja uma maior defesa do meio ambiente e que não recaia nos apelos 

somente utilitaristas, por outro lado não se pode pretender a defesa do meio ambiente – 

natureza, dentro de uma postura radical como os que perfilham a ecologia profunda ou deep 

ecology. Ainda sim, a postura antropocêntrica, mesmo com todos os seus defeitos – consegue 

manter-se. 

Haja vista que se no bojo da constituição equatoriana mesmo gozando de direitos – a 

natureza, não consegue legitimar-se por ela mesma, depende ainda, dos humanos para que 

haja a tutela ou sua representação e ainda necessita do dever e da responsabilidade de todos os 

cidadãos para sua conservação, preservação e manutenção – corre-se o risco dessa inscrição 

na carta maior fique no campo do discurso simbólico. 
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A ANGÚSTIA DE DECIDIR E A IRRENUNCIABILIDADE DO JUIZ DAS 

GARANTIAS PARA UM PROCESSO JUSTO: O BRASIL NO RASTRO DO 

TRIBUNAL EUROPEU DE DIREITOS HUMANOS  
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo analisar o instituto do juiz das garantias previsto no 

projeto de reforma do Código de Processo Penal, expresso no Projeto de Lei nº 156/2009, 

aprovado no Senado Federal em dezembro de 2010, e encaminhado para a Câmara dos 

Deputados para revisão, onde tramita sob nº 8.045/2010. O trabalho possui caráter 

multidisciplinar, concebido pela interface dos saberes do Direito e da Psicanálise. Analisa-se 

como a atuação do juiz durante a investigação criminal pode comprometer sua imparcialidade 

para julgar o caso penal, em razão da ação inconsciente de mecanismos psíquicos. Abordam-

se decisões paradigmáticas do Tribunal Europeu de Direitos Humanos que inspiraram o 

projeto do novo código, investigando as razões da escolha por um juiz de garantias similar ao 

modelo italiano e não por um juiz de instrução como adotado na Espanha e na França. Ao 

final, conclui-se que os fatores psicológicos se colocam na decisão judicial como seus 

elementos constitutivos, mesmo que não expressos em argumentos da fundamentação, 

independentes de qualquer controle racional. O juiz das garantias, então, colabora para um 

resultado mais justo do processo, porque reduz os danos gerados pela influência de conteúdos 

introjetados pelo julgador durante a fase pré-processual, baseado no conhecimento gerado na 

inquisição. Esse critério de exclusão da competência pela prevenção mostra-se como um 

mecanismo idôneo e eficaz para equilibrar as forças entre as partes, nivelando melhor suas 

chances de alcançar o convencimento do juiz no processo, além de tornar a decisão final 

menos angustiante.  

 

Palavras-Chave: Juiz das Garantias; Psicanálise. Imparcialidade; Inconsciente; Reforma do 

Código de Processo Penal  
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THE ANGUISH OF DECISION MAKING AND THE UNDENIABILITY OF THE 

JUDGE OF GUARANTEES FOR A FAIR PROCESS: BRAZIL IN THE FOOTSTEPS 

OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

 

 

ABSTRACT 

The present paper intends to analyze the institute of the Judge of Guarantees predicted in the 

project for the Brazilian Penal Process Code reform, expressed in the law project nº 

156/2009, approved by the Federal Senate in december 2010, and forwarded to the House of 

Representatives for a review, where it's in course under nº 8.045/2010. This work has a 

multidisciplinary character, conceived by the interface of knowledges from Law and 

Psychoanalysis. It analyzes how the practice of the judge during the pre-trial can compromise 

his impartiality to judge the penal case, due to uncounscious psychological mechanisms. 

Paradigmatic decisions of the European Court of Human Rights which inspired the project of 

the new code are mentioned, investigating the reasons of the choice for a Judge of Guarantees  

similar to the Italian model instead of an Examinating Judge as adopted in Spain and France. 

At the end, it concludes that the psychological factors insert themselves in the judicial 

decision as its constituent elements, even if not expressed in arguments of the justification, 

independently of any rational control. The Judge of Guarantees, therefore, contributes to a 

fairer result of the process, cause it reduces the damage generated by the influence of contents 

introjected by the judge before the process phase, based on knowledge issued in the 

inquisitorial phase. This criterion of exclusion of competence for prevention presents itself as 

a proper and effective mechanism to balance the power between the parts, better leveling their 

chances of convincing the judge in the process, aside from making the final decision less 

anguishing. 

 

Keywords: Judge of Guaratees; Psychoanalysis; Impartiality; Uncountious; The Penal 

Process Code Reform 

 

1 Introdução 

 

O presente trabalho objetiva abordar o instituto do Juiz de Garantias, referindo-se à 

figura do Juiz posicionada, no âmbito do direito processual penal, na fase de investigação pré-

processual, como garante dos direitos fundamentais do investigado tal qual previsto no artigo 
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14 do Projeto de Lei nº 156/2009 do Senado Federal, aprovado em dezembro de 2010, e 

encaminhado à Câmara dos Deputados para revisão, onde tramita sob nº 8.045/2010. 

A análise feita no presente trabalho centra-se em dois focos de discussão distintos, 

mas totalmente interpenetráveis e complementares: sob o ponto de vista jurídico-processual e 

sob a ótica da psicanálise. 

A opção por esse conteúdo de abordagem deve-se ao fato de a instituição do Juiz de 

garantias mostrar-se como um mecanismo processual que pretende reduzir os danos 

promovidos pelos pré juízos1 gerados pelas valorações promovidas pelo magistrado antes do 

contraditório. Os mecanismos psíquicos que geram esses pré-juízos e as consequências que 

deles advém, são explicados pela Psicologia e não pelo Direito. A este cabe aceitar sua 

existência e criar mecanismos para minimizar seus efeitos que podem minar a estrutura de 

garantias processuais do sistema acusatório.  

A Psicanálise explica que o envolvimento na investigação implica em um 

investimento psíquico na tarefa inquisitiva. Isso acarreta em construções racionais e 

atribuições de valores e afetos na tomada de decisão. Todas essas representações são 

internalizadas e negadas ao se tentar exercitar a neutralidade em um esforço consciente, mas 

podem emergir como conteúdos inconscientes deslocados e engatilhar mecanismos de defesa 

que tornam o juiz predisposto a continuar a linha de afetos, pensamentos e investimentos 

pulsionais que traz da investigação: a tese da acusação criada na inquisição. Por isso, inicia-se 

a abordagem sobre o perfil do juiz das garantias proposto no Projeto de Reforma do Código 

de Processo Penal (CPP), expondo sua distinção do juiz de instrução adotado em alguns 

países europeus, as razões que justificam sua criação e os principais argumentos contra sua 

instituição. 

Depois, faz-se uma breve análise psicanalítica, mostrando como a atuação do juiz na 

investigação pode comprometer sua imparcialidade para o julgamento do processo em razão 

de mecanismos psíquicos inconscientes, os quais ele não pode controlar. Nessa parte, mostra-

se por que a adoção do juiz das garantias pode funcionar como um eficiente redutor de danos 

causados pelo envolvimento do juiz com o caso penal.  

Por último, analisam-se decisões do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) 

que constataram a perda da imparcialidade objetiva do magistrado que participa da 

investigação para julgar o processo, buscando identificar qual o legado que tais precedentes 

deixaram para o direito processual penal brasileiro.  

                                                 
1 No sentido de juízo pré processual, de convicção formada inaudita altera pars, baseada em uma única versão 
possível – e, talvez, até provável, mas apenas uma dentre tantas que podem existir, igualmente possíveis. 
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Encerra-se com a apresentação de breves considerações finais sem qualquer 

pretensão de esgotamento do tema, mas com a sensação de gozo2 por participar, ainda que de 

modo incipiente, desse debate tão importante para a democratização do processo penal 

brasileiro que se quer de estrutura, verdadeiramente, acusatória. 

 

 

2 O Juiz das Garantias no Projeto de Reforma do Código de Processo Penal  

 

O projeto de reforma do CPP prevê, no Artigo 14, Capítulo II, Título II – Da 

Investigação Criminal, Livro I – Da Persecução Penal, a figura do Juiz das Garantias com 

competência para atuar, no controle da legalidade da investigação criminal e na salvaguarda 

dos direitos do investigado, invioláveis se não por decisão judicial. De acordo com o Projeto, 

apresentada a denúncia criminal pelo Ministério Público, cessa a competência do juiz das 

garantias, sendo que todas as medidas processuais posteriores competem ao juiz do processo, 

um juiz distinto daquele que atuou na investigação.  

A proposta contida no Projeto rompe com a tradição do direito processual brasileiro 

de fixação da competência com base na prevenção, conforme artigo 83 do CPP em vigor 

desde 1941. O Projeto de reforma prevê, ao contrário, a prevenção como fator de exclusão da 

competência. Assim, o juiz que atuar durante a investigação fica impedido de atuar no 

processo.3 A adoção de tal instituto não se aplica aos crimes de menor potencial ofensivo4, já 

que, nesses casos, não se instaura investigação pré-processual. 

A Exposição de Motivos do Projeto de Lei, feita pela Comissão de Juristas 

responsável pela elaboração do anteprojeto apresentado ao Senado Federal, esclarece que a 

proposta da instituição de um juiz de garantias pretende, como objetivo geral, consolidar o 

modelo processual acusatório, único compatível com um Estado Democrático. 

Especificamente, a proposta objetiva otimizar a atuação jurisdicional criminal, viabilizando 

maior especialização dos órgãos encarregados da matéria e melhor gerenciamento 

operacional, além de “manter o distanciamento do juiz do processo, responsável pela decisão 

de mérito, em relação aos elementos de convicção produzidos e dirigidos ao órgão da 

Acusação.”5 

                                                 
2 O termo gozo aqui empregado é no sentido psicanalítico 
3 Art. 16 do PL nº 156/2009 
4 Art. 15 do PL nº 156/2009 
5  Percebe-se que já existe experiência no Brasil quanto ao estabelecimento de um juizado para atuação 
exclusiva durante o inquérito policial, como o DIPO - Departamento de Inquéritos Policiais e Polícia Judiciária - 
de São Paulo, previsto na estrutura do Poder Judiciário, por norma estadual. Não se trata, portanto, de uma figura 
absolutamente desconhecida no nosso ordenamento ou de resultado duvidoso. 
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Note-se que o critério da exclusão da competência pela prevenção, nos termos 

contidos no Projeto, afasta a jurisdição do juiz de primeiro grau que atuou na investigação, 

mas não dos magistrados de segundo grau que tenham decidido algum recurso interposto 

ainda na fase pré-processual. Como o fundamento da exclusão da competência pela prevenção 

está em manter o julgador eqüidistante do caso, havendo menor risco de contaminação de sua 

imparcialidade pelos elementos informativos da investigação, o mesmo critério de fixação e 

exclusão da competência por prevenção deve ser aplicado também aos tribunais de segunda 

instância.6 Entretanto, não persiste a mesma necessidade em relação aos tribunais superiores, 

porque não têm competência constitucional para revisão da matéria probatória. Assim, seus 

ministros não têm a convicção, diretamente, contaminada pelos elementos da inquisição. 

Segundo Nereu Giacomolli, a proposta do PL nº 156/2009 se aproxima do Giudice 

per le  indagini preliminari do sistema italiano.7 Marzia Ferraioli explica que, na Itália, a 

presença do giudice  na  indagini preliminari não é essencial: a investigação pode iniciar e se 

desenvolver mesmo sem intervenção do juiz, desde que não se configurem os requisitos para 

sua presença, ou seja, desde que não precisem ser praticados atos de intervenção sujeitos à 

autorização prévia do Poder Judiciário.8 

A autora coloca essa característica como um diferencial do giudice per le  indagini 

preliminari do giudice istruttore do sistema italiano anterior, o qual consistia, na generalidade  

dos casos, um passagio obbligato, desde a notícia do fato até o início da fase 

processual.9 Segunda a doutrinadora italiana, havia uma ambigüidade no sistema anterior que 

não permanece no atual, uma vez que a fase del dibattimento voltava-se para as provas 

colhidas no juízo de instrução.  

Ela explica que o giudice per le  indagini preliminari não herdou as funções do 

giudice istruttore e isso é perceptível nos casos taxativamente previstos dell’ incidente 

probatorio, no qual o juiz da investigação preliminar segue a forma prevista para o processo 

em contraditório, quase que como um órgão delegado do juiz do processo.10 Essa comparação 

permite verificar, além de tantas outras, a semelhança do instituto italiano com o previsto no 

artigo 14, VII, do PL nº 156/2009 que prevê competência do juiz das garantias para decidir 

sobre a produção antecipada de provas. 

                                                 
6 GIACOMOLLI, Nereu José. A Fase Preliminar do Processo Penal: Crises, misérias e novas metodologias 
investigatórias. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 69. 
7 GIACOMOLLI, Nereu José. A Fase Preliminar do Processo Penal: Crises, misérias e novas metodologias 
investigatórias. Rio de Janeiro, Lumen Juris, 2011, p. 68. 
8 FERRAIOLI, Marzia. Il Ruolo di “Garante” Del Giudice per le indagini preliminare. Padova: Cedam, 
1993, p. 12/13. (Tradução Livre) 
9 Ibidem, p. 13. (Tradução Livre) 
10 Ibidem, p. 13. (Tradução Livre) 
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Percebe-se, por outro lado, que as funções do juiz das garantias estão, claramente, 

definidas no Projeto de reforma, ao passo que não estariam tão evidentes na legislação italiana 

em relação ao giudice per le indagni preliminari. Mesmo assim, ausente maior clareza na 

legislação italiana, lá não há dúvida de que o giudice per le indagni preliminari não deve ser, 

nem deve se assemelhar ao juiz instrutor, como afirma Marzia Ferraioli.11  

O projeto de reforma brasileiro torna claro quais são as função do juiz das garantias: 

o controle da legalidade da investigação criminal e a salvaguarda dos direitos individuais cuja 

franquia tenha sido reservada à autorização prévia do Poder Judiciário. Essa função de 

controle da legalidade da investigação faz com que, no Brasil, exija-se que toda investigação 

aberta seja comunicada ao juiz das garantias nos termos do artigo 14, IV, e não somente 

aquelas que requeiram restrição de garantias submetidas à prévia atuação judicial, diferindo, 

neste ponto, s.m.j, do Código Italiano, onde a investigação pode se desenvolver integralmente 

por procedimento meramente administrativo. 

No entanto, em termos gerais, a proposta brasileira se assemelha ao modelo do 

giudice per le indagni preliminari italiano, sobretudo em razão do fato de que esse juiz não 

tem função de juiz instrutor, não podendo exercer atividades que cabem ao investigador como 

se dá com o juiz de instrução na Espanha. O juiz das garantias não pode atuar na colheita da 

prova, nem determinar medidas de ofício. Entende-se que, se o fizer, estar-se-á diante de 

nulidade absoluta por violação do sistema acusatório (art. 4º). 

Em que pese o Projeto de reforma preveja a obrigatoriedade da participação do juiz 

na fase pré-processual como se dá com o juez instructor previsto na Ley de Enjuiciamiento 

Criminal espanhola, como ocorria com o giudice istruttore do sistema italiano revogado, e 

como operam os juízes de instrução francês e belga, o juiz das garantias proposto no Brasil 

tem funções muito distintas daqueles. É que no sistema espanhol e nos demais referidos a 

direção da investigação criminal fica a cargo da autoridade judicial, “a quem compete a 

colheita de todo o material probatório e indiciário acerca do fato delituoso”.12 Nesses sistemas 

o juiz de instrução pode praticar todos os atos de investigação; é ele quem coordena as 

investigações da polícia ou do ministério público; e é ele quem colhe a prova e a reproduz.13
 

Sem dúvida, a proposta pertinente ao juiz das garantias é um dos pontos mais 

polêmicos do Projeto, o qual recebe fortes críticas, principalmente de entidades 

representativas do Poder Judiciário e dos magistrados. O principal argumento contra a 

                                                 
11 Ibidem, p.33. (Tradução livre) 
12MAYA, André Machado.; GIACOMOLLI, Nereu José. Do Juiz de Instrução ao Juiz das Garantias: 
perspectivas de reforma do Código de Processo Penal. In Anais do XIX Congresso Nacional do CONPEDI - 
Florianópolis. Disponível em: < http://www.conpedi.org.br/conteudo.php?id=2>. Acesso em: 31/08/2011. 
13 LOPES JR. Aury. Sistemas de Investigação Preliminar no Processo Penal. 4 ed. Rio de Janeiro: Lumen 
Juris, 2006. 
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proposta consiste em carências orçamentário-financeiras para aparelhar, principalmente, as 

varas estaduais com a estrutura necessária. 

O Conselho Nacional de Justiça, por exemplo, emitiu a Nota Técnica nº 10, 

posicionando-se contra a criação do instituto, por entender que exigiria custo elevado, 

sobretudo, porque 40% das comarcas estaduais são dotadas de vara única, tendo um único 

magistrado encarregado da jurisdição. A Nota afirma também que a atuação de mais de um 

juiz no caso poderia retardar os processos, violando a garantia à razoável duração do 

processo, podendo acarretar, inclusive, a prescrição de muitas ações penais.14 

Esses argumentos, no entanto, não podem ser usados para que se deixe de instituir o 

juiz das garantias, tão salutar para um sistema acusatório autêntico e comprometido com um 

processo justo. 

Várias estratégias e métodos podem ser pensados para viabilizar e organizar sua 

implementação. No que tange à Justiça Federal, praticamente, todas as seções judiciárias já 

estão usando o sistema de processo eletrônico –  E-Proc. Por esse sistema não faz sentido que 

se exija a presença física do juiz, permanentemente para analisar o inquérito e decidir. A 

Justiça Estadual deve caminhar para o mesmo rumo, o da modernização dos procedimentos. 

Destaca-se, nesse sentido, que o Ministério Público Federal da 4ª Região autorizou, 

recentemente, que um de seus membros, um Procurador da República, pudesse continuar 

exercendo suas funções de Roma, na Itália, durante o período do seu doutoramento. A 

Justificativa foi de que o sistema eletrônico de processos não exige a presença física do 

Procurador, podendo, perfeitamente, exercer suas funções aqui no Brasil, instalado na 

Europa.15  

Se o Ministério Público pode atuar de Roma, não parece razoável que o juiz não 

possa atuar de uma cidade próxima, valendo-se do sistema de processo eletrônico. Não 

haveria nenhum prejuízo nesse sentido. Para a Justiça Federal, então, esta questão estaria 

superada. E, ao que parece, o Conselho Nacional de Justiça trabalha pela informatização total 

do Poder Judiciário, sendo que, de qualquer modo, sua implementação na Justiça dos Estados 

parece irreversível e só uma questão de tempo. 

Há várias alternativas que podem ser pensadas, trabalhadas e implementadas. Basta 

que exista vontade política. Poder-se-ia, por exemplo, implementar varas regionalizadas com 

um juiz das garantias atendendo várias comarcas próximas; a implementação dos juizados 

                                                 
14 Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/atos-administrativos/atos-da-presidencia/317-notas-tecnicas/11221-
nota-tecnica-no-102010a>. Acessado em 21/03/2011.  
15 Notícia E-Proc permite que procurador da República siga atuando de Roma. publicada em 17/06/2011 na 
página oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Disponível em:< 
http://www.trf4.jus.br/trf4/noticias/noticia_detalhes.php?id=7428>. Acesso em: 19/06/2011. 
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poderia se dar em etapas com metas definidas, iniciando-se pelas capitais até abranger todo o 

território nacional.16 Vale lembrar, também, a experiência consolidada na Justiça Federal das 

varas especializadas em lavagem de dinheiro instaladas somente nas capitais e competentes 

para atender toda a seção judiciária.   

O argumento de que os processos sofreriam retardo, podendo violar a razoável 

duração do processo, inclusive acarretando prescrições também não se sustenta. É que a 

razoável duração do processo é uma garantia, prevista no artigo 5º, LXXVIII, da 

Constituição, ou seja, onde o constituinte mais depositou força nos direitos e garantias 

fundamentais, no Livro I, Título II – Direitos e Garantias. Não se pode interpretar o 

dispositivo constitucional em favor do poder punitivo estatal, já que, por opção do 

constituinte derivado, trata-se de uma garantia e como tal deve ser tratada. Essa é única 

interpretação possível de ser feita em conformidade com a Constituição. Assim, não cabe 

invocá-la como fundamento contrário à criação do juiz das garantias.    

A magistratura em geral, com algumas exceções, sustenta que o juiz não se torna 

parcial por ter tomado conhecimento da investigação e ter proferido decisão na fase pré-

processual. A falha desse argumento está no seu fundamento inicial. É que a idéia de 

parcialidade do juiz sempre foi tratada, no Brasil, pela própria magistratura, como algo 

relacionado à falta de probidade do julgador na condução do processo. Considera-se algo 

grave afastar o juiz do processo por constatar parcialidade e isso, raramente, acontece. É tido 

como má-conduta do juiz que tem algum interesse direto ou indireto no processo para 

beneficiar uma das partes.   

É por isso que a jurisprudência insiste em dizer que o CPP vigente prevê hipóteses 

taxativas de impedimento e suspeição (artigos 251 a 256). O que o projeto de reforma total 

pretende é derrubar esse mito. Note-se, inclusive, que o artigo 55, §1º, do Projeto de Lei nº 

156/2009 deixa claro que as previsões para afastamento do magistrado são apenas 

exemplificativas, podendo a parcialidade do juiz ser verificada de modo casuístico e por 

critérios não previamente definidos. Dentre os motivos não elencados no artigo 55 do Projeto 

para fins de afastamento do magistrado, mas que podem ser perfeitamente invocados está o 

envolvimento do juiz com o caso penal e o seu interesse moral no resultado da causa.17   

                                                 
16 Os exemplos são trazido por André Machado Maya em Outra Vez Sobre o Juiz das Garantias: Entre o Ideal 
Democrático e os Empecilhos de Ordem Estrutural. In Boletim IBCCRIM. n. 215, out./2010, São Paulo, p. 14. 
17 Cf. PONTES DE MIRANDA, Francisco C. Comentários ao Código de Processo Civil, t. II. 3 ed., Forense, 
Rio, 1988, p. 429: “O interesse moral pode ser o interesse na repercussão meramente ética, não somente porque a 
tal interesse pode corresponder direito, pretensão, ação ou exceção. O interesse moral pode consistir em pressão 
psíquica sobre o juiz, como o interesse material. A lei não distinguiu. São de repelir-se os julgados que o 
eliminam como causa de suspeição” 
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A perda da capacidade de decidir o caso penal com isenção por parte do juiz que 

atuou na investigação, nela proferindo decisões, já foi manifestada pelo TEDH como será 

abordado adiante.  A constatação e aceitação dessa falibilidade humana tão normal e que nada 

tem a ver com a honestidade do magistrado mostra uma sociedade democrática madura. Tem-

se, de fato, a impressão que todos os argumentos levantados pela própria magistratura contra a 

adoção do juiz das garantias refletem apenas uma espécie de ferida narcísica institucional.  

 

3 Uma Breve Explicação Psicanalítica 

 

Alexandre Morais da Rosa18, em uma extensa revisão da psicanálise lacaniana, 

ressalta a condição humana do juiz que, como toda pessoa, vivencia e interpreta o mundo 

através de uma dinâmica psíquica não apenas consciente e racional. O inconsciente é 

inexpugnável de qualquer procedimento mental complexo e, por isso, a compreensão da 

realidade objetiva é permeada por fantasias, desejos, emoções e o que mais habitar o 

inconsciente de quem a interpreta. 

Por mais que o sujeito, intérprete da realidade, policie seus pensamentos e 

deliberações, os aspectos inconscientes não estão sujeitos ao controle racional do ego19 e, 

inevitavelmente, emergem. Por isso, não há como esperar do juiz neutralidade total em 

relação ao caso penal, como se suas conclusões pudessem ser obtidas, unicamente, por 

critérios racionais e controláveis pela inteligência.  Toda e qualquer interpretação que se faça 

da realidade não fica isenta da interferência do inconsciente. É impossível que o juiz expulse 

de si todos os afetos gerados pelo caso penal e consiga, com base, unicamente em critérios 

pré-determinados pelo Direito, dizer o essencial: “condeno” ou “absolvo”. Isso já está 

provado pela psicanálise. 

O conhecimento desse fenômeno derruba a pretensão dos juristas de atingir a 

chamada “verdade real” e impõe a responsabilidade por lidar, de forma madura e 

consequente, com essa realidade elementar do Ser Humano, como é o Juiz, e seu impacto no 

processo penal e na vida social. 

A inacessibilidade da verdade, entendida como a exata correspondência do resultado 

da interpretação do historiador ou do juiz com a realidade material dos fatos e eventos da 

                                                 
18 MORAIS DA ROSA, Alexandre. Decisão no Processo Penal como Bricolage de Significantes. Tese de 
doutoramento apresentada na UFPR em 2004. Disponível em: 
<http://tjsc25.tj.sc.gov.br/academia/cejur/arquivos/decisao_processo_penal_alexandre_rosa.pdf>. Acessado em: 
07/09/2010. 
19 LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, pg. 124: “Instância do aparelho psíquico definido por Freud como o mediador entre os desejos do id, as 
imposições do superego e as exigências da realidade. É responsável pela defesa da personalidade contra a 
angústia e pela adaptação do sujeito.” 
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vida, é um fato para todo ser humano, logo, para todo juiz. Como, então, o advento do juiz de 

garantias interferiria nisso? É o se pretende responder.  

A idéia da instituição do juiz de garantias é, além de permitir a especialização de 

órgãos do Judiciário, essencialmente, possibilitar que o primeiro contato do juiz com o caso 

penal seja, originalmente, mediante um processo em contraditório. Desse modo, sua 

interpretação da realidade será influenciada, tanto pelo argumento da defesa, quanto pelo 

argumento da acusação. 

Exclui-se, assim, a influência de conteúdos inconscientes diretamente relacionados 

ao caso, introjetados (internalizados) durante a investigação e trazidos somente pelos 

argumentos da acusação, embora não seja possível livrar-se de outros tipos de influência 

inconsciente que podem surgir no processo independente da atuação do juiz na investigação. 

Ocorre que os conteúdos inconscientes que surgiriam, de qualquer modo, durante o processo 

podem ser influenciados tanto pelos argumentos da defesa quanto da acusação, sem a 

internalização prévia da hipótese da acusação. 

Vários são os conteúdos que se enquadrariam nessa última gama de processos 

inconscientes diretamente ligados ao caso, em si, que podem ser evitados pela atuação 

estritamente processual do juiz. 

 Explica-se: Não é possível evitar, mesmo com a instituição do juiz de garantias, que 

o magistrado coloque elementos inconscientes seus como fatores relevantes para a (e na) 

decisão. Isso sempre acontecerá com maior ou menor intensidade, independente da instituição 

do juiz das garantias. No entanto, o julgador que atua na fase investigatória, concedendo 

medidas restritivas de direitos fundamentais dos investigados, como a quebra de sigilos de 

correspondência, bancário, fiscal, telefônico, indisponibilidade de bens, cautelar de busca e 

apreensão ou até mesmo de prisão processual introjeta (internaliza) sua percepção sobre o 

caso trazido ao seu conhecimento e sobre o envolvimento e responsabilidade das pessoas com 

ele relacionadas. 

Isso porque o juiz tem de tomar uma decisão, ainda que em grau de cognição 

sumária, sobre a necessidade da medida. Essa decisão faz com que ele obtenha um 

entendimento sobre o caso e os envolvidos, o que é feito com base, exclusivamente, na versão 

do acusador, obtida pelo método inquisitivo. Para decretar as medidas que lhe são 

demandadas na fase de investigação, o juiz precisa crer, ainda que “superficialmente”, na 

hipótese da acusação. Fazendo isso, ele introjeta, inconscientemente, essa versão, transferindo 

para o réu o ônus de convencê-lo do contrário. São idéias que ficam pré-concebidas e 

modificá-las, posteriormente, exige do juiz muito mais do que senso de justiça. 
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 A cargo de exemplo, dentre os processos psíquicos que podem influenciar na 

interpretação que o juiz dá aos fatos já durante o processo, se ele atuou na fase pré-processual, 

tem-se o deslocamento para o argumento da acusação. 

Freud20 descreve esse mecanismo inconsciente ao analisar as disparidades entre os 

conteúdos manifestos e as idéias latentes nos sonhos e como um está ligado ao outro. O 

deslocamento foi resumido da teoria freudiana por Laplanche21 como: 

 
Fato de a importância, o interesse, a intensidade de uma representação ser 
suscetível de se destacar dela para passar a outras representações 
originariamente pouco intensas, ligadas à primeira por uma idéia 
associativa. 
 

Através desse fenômeno, o peso valorativo atribuído pelo juiz às decisões por ele 

tomadas na fase investigativa, que invariavelmente são de natureza inquisitória, tende a se 

destacar da sua imagem mnemônica que o juiz, agora, força ao inconsciente. No esforço de se 

livrar de prejulgamentos o juiz força-se a reprimir o afeto atribuído às suas decisões anteriores 

que lhe conferia a convicção necessária para tomá-las (o “estar certo de” é um afeto atribuído 

a uma decisão racional). Durante o processo, a importância e o interesse que esse afeto 

reprimido possui tende a passar para o argumento que mais intimamente se associa à decisão 

com a qual está ligado: a decisão de restringir direitos do acusado durante a investigação. 

Assim, o argumento da acusação recebe um interesse e relevância que não lhe são 

próprios, mas deslocados pelo juiz devido a sua semelhança com as representações que havia 

feito anteriormente ao julgar a aplicação de qualquer medida pré-processual a que, espera-se, 

tenha sido atribuído certo grau (ainda que em menor proporção do que na sentença) de 

convicção.  

Assim, explica-se, por exemplo, o fato de o juiz colocar grande interesse no 

depoimento de uma testemunha, ressaltando sua importância quando, objetivamente, não seria 

relevante para o caso. Essa prova só ganha destaque porque, segundo a interpretação do juiz, 

ela “explica” uma informação levantada na fase inquisitória ou “corrobora”22 algo nela já 

verificado, mas não confirmado sob o crivo do contraditório. 

Como o magistrado tem introjetada a versão do acusador por ele acolhida quando da 

concessão de medidas pré-processuais (que, sob uma análise consciente, acredita ser apenas 

                                                 
20 FREUD, Sigmund. (1900) Interpretação dos sonhos. In: FREUD, Sigmund. Obras completas de Sigmund 
Freud. Rio de Janeiro: Delta,1958. Vol. VII. 
21  LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001, p. 116. 
22 LOPES JR., Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. Vol I. 3 ed. Rio de 
Janeiro:Lumen Juris, 2008, p. 69. O autor faz uso das expressões “cotejando” e “corrobora” para se referir aos 
termos, usualmente, empregados nas sentenças condenatórias para “complementar” a prova produzida em juízo 
com a “prova” colhida no inquérito. 
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perfunctória) ele desloca a importância que ele mesmo deu para tal informação na fase 

inquisitória (a ponto de, com base nela, restringir direitos fundamentais do acusado), para o 

depoimento da testemunha. Com isso, a importância, o interesse, a intensidade da 

representação da informação adquirida durante a investigação se destaca dela mesma e passa 

para outra representação - o depoimento testemunhal em juízo – que, originalmente, não teria 

tanta intensidade e importância. Isso acontece porque o juiz faz uma “ligação”, um 

“cotejamento”, entre esse depoimento e a primeira informação, obtida durante a inquisição, 

por uma idéia associativa (mas sem que essa associação confira, necessariamente, com o real). 

Segundo a teoria psicanalítica, o ego adota os mecanismos de defesa, como é o 

deslocamento, para que o sujeito possa suportar afetivamente, no plano consciente, as 

consequências dos atos por ele praticados ou sentimentos experimentados.  Seria muito 

angustiante para um juiz devotado ao seu trabalho e com desejo genuíno de fazer justiça, 

conscientizar, por exemplo, que, por decisão sua, um (possível) inocente foi mantido preso 

preventivamente.   

Para proteger o aparelho psíquico desse sofrimento insuportável, o ego lança mão do 

mecanismo de defesa que age inconscientemente, livrando o sujeito da angústia. Então, ele 

desloca a importância da representação para confirmar a correção da medida anterior, a prisão 

no exemplo dado, permitindo ao sujeito-juiz se auto-absolver, mediante a convicção de ter 

adotado a medida correta e de ter sido justo. Com isso não concede o benefício da dúvida ao 

acusado, e, sem saber, faz talho da presunção de inocência. 

Outros fenômenos inconscientes podem e, provavelmente, vão emergir durante o 

processo, como, por exemplo, as projeções23. Mas não há, com isso, necessariamente uma 

predisposição à condenação já que, durante o processo, pode ocorrer ligada tanto ao réu 

quanto à vítima. 

O uso do mecanismo de defesa do ego projeção pode ocorrer independente da 

existência do juiz das garantias. Essa identificação do juiz com o réu ou com a vítima pode 

ocorrer ao longo do processo e o Direito não tem mecanismos para evitá-la. No entanto, a 

ação de outros mecanismos inconscientes pode ser evitada ou ter seus efeitos minimizados, 

como os do envolvimento do juiz com o caso, reduzindo a probabilidade de danos gerados 

por decisão injusta. E é para isso que o juiz das garantias poderá contribuir: para reduzir os 

efeitos do envolvimento afetivo do juiz com o caso penal. 

                                                 
23“Operação pela qual o sujeito expulsa de si e localiza no outro –  pessoa ou coisa – qualidades, sentimentos, 
desejos e mesmo “objetos” que ele desconhece ou recusa nele.” LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da 
psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001 p. 374. 
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Se o juiz atuar durante o inquérito, além de tantos mecanismos de interferência 

inconsciente na decisão que existiriam de qualquer modo, haverá, ainda, o envolvimento 

afetivo do juiz com o caso, em si, lastreado em crenças previamente introjetadas. Se o juiz 

tomar contato com o caso penal, originariamente, na fase processual, guiada pelo 

contraditório, ele não estará livre da ação do inconsciente, mas, nesse caso, haverá maior 

equilíbrio entre as partes, equalizando-se as chances de ambas obterem a captura psíquica do 

julgador, ou seja, o seu convencimento. 

Um juiz experiente e com um elevado nível de autoconhecimento poderia notar a 

emergência destes afetos e conscientemente tentar controlá-los, mas isso implica um gasto de 

energia considerável para tamanho trabalho psíquico24 que poderia ser evitado se as memórias 

sobre a investigação simplesmente não existissem. Energia essa que será indispensável ao 

trabalho reflexivo de ponderar os argumentos das partes em contraditório. 

No tocante ao uso de energia psíquica faz-se relevante conhecer dois outros conceitos 

básicos da psicanálise que podem influir fortemente na decisão do juiz: a libido e o 

narcisismo. 

Novamente tomando por empréstimo o estudo de Laplanche, pode-se tentar entender 

a libido através das relações físicas de força e energia. Considera-se a libido como a energia 

das pulsões sexuais (força que exerce pressão no aparelho psíquico). 

Contrário a Freud, que concebia a libido como uma energia, primordialmente, sexual 

e infantil, JUNG25 a descreveu como a energia vital do psiquismo, atribuindo-lhe todas as 

pulsões, não só as sexuais. FREUD mais tarde coloca a libido como origem das pulsões de 

vida também atribuindo-lhe todo investimento e contra-investimento que não envolvam as 

pulsões de morte. 

Já o narcisismo é, de forma simples, “o amor pela imagem de si mesmo”. Proposto 

por Freud ao analisar o caso Schreber26 (ironicamente sobre o adoecimento de um juiz) o 

narcisismo seria o estágio intermediário entre o auto-erotismo e o amor objetal27. Freud28 

atrela o conceito de narcisismo à economia libidinal: a criança ao sair do auto-erotismo 

infantil (narcisismo primário) precisa aprender a investir a libido, voltada anteriormente para 

                                                 
24 “Trabalho”, aqui no sentido de perlaboração, consiste em libertar-se dos mecanismos de defesa através do 
conhecimento e aceitação dos conteúdos recalcados. Base do tratamento psicoterápico. LAPLANCHE, Jean. 
Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
25 JUNG, Carl. G. A Energia Psíquica. v. VII/I .Petrópolis: Vozes, 2002.  
26 FREUD, Sigmund. (1911). O caso Schreber. In: FREUD, Sigmund. Edição standard brasileira das obras 
psicológicas completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1976. Vol. XII. 
27 LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. 
28 FREUD, Sigmund.(1914) Sobre o Narcisismo: uma introdução. In: FREUD, Sigmund. Edição Standard 
Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. Vol. XIV, pp. 
75-108. 
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diferentes aspectos do corpo em cada fase da evolução, em outros objetos externos a si 

próprio. 

Antes de começar a investir em diferentes objetos (uma tarefa mais complexa), ela 

investe, por primeiro, no ego, o qual passa a ser um reservatório de libido (energia vital), 

regulando seu investimento nos objetos externos (narcisismo secundário). 

A base da economia da libido, então, diz respeito à manutenção do equilíbrio entre a 

libido (energia vital) no ego, alimentando o narcisismo (auto-estima), e a libido investida nos 

objetos externos, impulsionando o indivíduo à vida fora de si mesmo. Para se entender a 

dinâmica do juiz que participa da investigação é importante analisar esse equilíbrio. 

Segundo as últimas construções de Freud29, a libido e, consequentemente, a pulsão 

sexual30 são frequentemente voltadas para objetos da pulsão do ego31 para que com a 

satisfação dessas pulsões possa também haver o gozo.32 

Isso quer dizer que as pessoas podem investir libido em objetos aparentemente 

alheios a sua sexualidade, obtendo, por esse modo, a satisfação parcial desta através daqueles 

(chegando a uma grande semelhança com a libido de JUNG sem abrir mão da abordagem 

sexual). 

Assim, é possível a um juiz (como, normalmente acontece com os profissionais 

dedicados ao seu trabalho e comprometidos com seu mister), nessa ótica, investir libido em 

seu trabalho para receber, ao final de um julgamento, a sensação gratificante de “missão 

cumprida” (gozo). Esse mecanismo é saudável, porque mantém o equilíbrio da libido. 

O policial, por exemplo, que investe sua libido no trabalho investigativo complexo, 

gastando energia na construção do inquérito, buscando comprovar a materialidade de um 

crime e identificar sua autoria, muitas vezes, só obtém o gozo mediante a confirmação do 

acerto de suas hipóteses, do valor do seu labor, o que só é obtido com a condenação, coroando 

seu investimento de libido no trabalho. 

Do mesmo modo que o policial, o juiz que se envolve no inquérito não está imune a 

esse fenômeno, precisando empregar um esforço psíquico em negar-se esse gozo para 

                                                 
29 FREUD, Sigmund.(1920) Além do Princípio de Prazer. In: FREUD, Sigmund. : Edição Standard Brasileira 
das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. Vol. XVIII, pp. 17-85. 
30 Inspirado pela física, Freud entende as pulsões como forças que movem o aparelho psíquico. A pulsão sexual 
é a força que movimenta o indivíduo no sentido da obtenção de prazer, e utiliza a libido como energia. 
LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
31 As pulsões do ego ou pulsões de vida, são os chamados instintos. São as forças que movem o psiquismo no 
sentido de auto-preservação. FREUD, Sigmund.(1920) Além do Princípio de Prazer. In: FREUD, Sigmund. : 
Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1969. 
Vol. XVIII, pp. 17-85. 
32 Entendendo o princípio do prazer (um dos princípios básicos do funcionamento psicológico) como uma 
evitação do desprazer (aumento de tensão) e busca do prazer (redução da tensão), o gozo seria o momento exato 
em que se dá a redução de tensão no aparelho psíquico. LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: 
Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
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oferecer, substancialmente e não como mera formalidade, igual oportunidade de defesa ao 

réu. 

Volta-se ao exemplo dado anteriormente, em que um juiz decreta a prisão preventiva 

de um acusado, o qual permanece preso por longo tempo: Se ao encerrar o processo, o juiz 

puder confirmar que a decisão de prender e manter preso foi acertada e justa, ele tende a obter 

o gozo, a sensação prazerosa de satisfação pelo “dever cumprido”. Ao contrário, a constatação 

de que a decisão de mandar prender possa ter sido equivocada e injusta, exige do aparelho 

psíquico que negue o gozo a si mesmo, que se auto-imponha o desprazer, a frustração. 

Reconhecer, então, como verdadeira a hipótese da acusação e corretas e necessárias 

as decisões pré-processuais diminui a ansiedade da pessoa do juiz, permitindo-lhe reduzir a 

tensão de seu aparelho psíquico e obter o gozo. A propensão natural do aparelho psíquico é 

buscar o gozo. Frustrar essa expectativa de gozo pode quebrar o equilíbrio imposto pelo 

princípio da realidade33 impondo sofrimento insuportável. Negar-se o gozo implica em 

angústia, tensão e ansiedade. 

O ego, então, faz uso dos seus mecanismos de defesa para proteger o aparelho 

psíquico desse desprazer, dessa dor, levando o agente a, inconscientemente, “bloquear” a 

aceitação para teses opostas, ou seja, às teses que podem impedir o preenchimento de sua 

expectativa de gozo. O indivíduo “se fecha”, não se permite “abertura” para aceitar situações 

que possam representar ameaça de tensão. Como reconhecer o equívoco causar-lhe-ia 

sofrimento psíquico, ele fica psiquicamente bloqueado para aceitar a versão defensiva.  

Além do mais, esse gasto de energia (equilíbrio prazer/desprazer) para controlar um 

aspecto inconsciente (que não estaria lá se o juiz não participasse da investigação), esse 

investimento de libido, implica outro problema: ao terminar uma investigação na qual o juiz 

se engajou, ele se vê obrigado a reprimir as representações advindas desta etapa para iniciar o 

processo sem pré-juízos. Com isso é necessário desinvestir a energia associada a esse trabalho 

que volta para o ego causando uma excitação frustrada. O indivíduo fica tenso, em conflito 

interior.  

Esse desequilíbrio, segundo Freud34, provoca tensão pela libido deslocada que seria a 

causa mais comum da angústia35. A simples ameaça desta angústia pode levar o ego a 

                                                 
33 É a combinação do princípio do prazer (direção do aparelho psíquico para a obtenção do prazer e evitação do 
desprazer) com as exigências da realidade. O indivíduo tolera certa quantidade de tensão para adiar ou renunciar 
a obtenção de um prazer, pois a sua realização resultaria em um desprazer ainda maior que a sua renúncia devido 
a interferências externas. O sujeito passa a viver num equilíbrio entre sofrimentos impostos por restrições sociais 
e obtenções de prazeres permitidos. Cf. ALEXANDER, Franz; STAUB, Hugo. Psicologia Judiciária: o 
criminoso e seus juízes. Rio de Janeiro: Ed. Guanabara, 1934. 
34 FREUD, Sigmund. (1932) A angústia e a vida instintiva (Novas Contribuições à Psicanálise). In: FREUD, 
Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Delta,1956. Vol. XVII, p. 87-118. 
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reproduzir uma reação que a atenue e, com isso, engatilhar mecanismos de defesa36 a fim de 

evitá-la. É como se a pessoa precisasse se proteger desse estresse. Freud se referiu a isso 

como sinal de angústia, o que coloca o juiz em uma posição de guarda inconsciente contra 

qualquer coisa que venha a provocar esse desinvestimento da investigação (como o argumento 

da defesa do réu). 

O desequilíbrio criado, com a retirada da expectativa de obtenção de prazer gerada 

por um objeto externo de investimento (a convicção do juiz criada durante a investigação), 

vira a “balança da libido” para o lado do ego. Isso pode significar um reinvestimento dessa 

libido livre no próprio ego, aumentando as defesas narcísicas. 

Com isso há a possibilidade de, após proferir medidas pré-processuais que requeiram 

um certo grau de certeza em relação a existência de crime e da autoria deste, a absolvição do 

réu seja interpretada pelo julgador como “prova” de sua falibilidade. (Essa “prova” é do 

sujeito perante ele mesmo). 

 Para quem, eventualmente, já se encontra em um estado temporário de narcisismo 

desequilibrado (o que acontece bastante com pessoas com elevado grau de auto-exigência, 

aquelas que “não se permitem errar”), uma prova de sua falibilidade pode ser introjetada 

como um ataque à imagem de si, representando uma ferida narcísica37 cuja angústia pode 

engatilhar os mesmos mecanismos de defesa já citados. JUNG38 descreve essa tendência ao 

dizer que: 

...quando se trata de algo que ultrapassa nossas forças, de algo que poderia 
facilmente não dar certo... ...as forças emocionais profundas são liberadas, a 
convicção se torna cega autosugestão e o campo psíquico da visão se estreita 
em torno de um único ponto fixo sobre o qual está concentrado todo o peso 
das forças inconscientes. 

 

Essas são apenas algumas dinâmicas comuns a todas as pessoas que interfeririam no 

devido processo legal, sabotando o contraditório e a aspiração de um processo justo. Esses 

mecanismos podem ser trabalhados pelo próprio juiz, mediante um esforço reflexivo e de 

autoconhecimento (obtido pela via da psicanálise), mas como se tratam de dinâmicas 

inconscientes, o controle nunca é total e nem sempre possível. 

                                                                                                                                                         
35 A angústia é o resultado de um descontrole de excitações, caracterizada por um estado de intenso desprazer.  
FREUD, Sigmund. (1932) A angústia e a vida instintiva (Novas Contribuições à Psicanálise). In: FREUD, 
Sigmund. Obras completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Delta,1956. Vol. XVII, pp. 87-118. 
36 Gama de mecanismos a disposição do ego utilizados para manter a integridade do aparelho psíquico contra 
tudo que pode suscitar o desenvolvimento de angústia. LAPLANCHE, Jean. Vocabulário da psicanálise: 
Laplanche e Pontalis. 4 ed. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
37 Sentimento de fracasso e incompetência resultantes de um ataque à auto-imagem que normalmente carrega 
resquícios da onipotência infantil. Cada ponto no desenvolvimento psíquico em que há uma descoberta que 
quebre o sentimento de onipotência infantil é entendido como uma ferida narcísica. 
38 JUNG, Carl. G. (2002) A Energia Psíquica. Petrópolis: Vozes, Vol. VII/I. 
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Vários outros aspectos psicológicos podem afetar a decisão processual (como as 

várias psicopatologias e traços de personalidade, objetos dos psicotécnicos), mas os abordados 

neste trabalho são importantes e podem ser controlados, pelo menos em parte, com a simples 

isenção da participação do juiz na investigação. 

O juiz que não toma decisões durante a investigação não faz esses investimentos 

psíquicos, por isso não precisa despender energia para desfazê-los, reduzindo sua angústia de 

decidir na sentença. Assim, a convicção judicial torna-se mais imparcial, calcada nos 

argumentos das partes que encontram a chance de se enfrentar com igualdade de 

oportunidades de convencimento, contrariamente à auto-sugestão de que falou Jung. 

Além disso, a redução do investimento libidinal na resolução do caso reduz a 

importância de uma possível frustração. O julgamento se torna, assim, uma decisão 

potencialmente menos angustiante em geral. Com isso o sinal de angústia estaria reduzido, 

diminuindo as chances de engatilhar mecanismos de defesa, mesmo os que se apresentam 

exclusivamente no processo. Quanto menor a angústia, menor a possibilidade de disparo dos 

mecanismos de defesa do ego. Assim, menores as chances de que a decisão judicial esteja 

motivada em fatores inconscientes, apenas deslocados para o argumento usado na 

fundamentação sentencial.  

Os juristas precisam aceitar a presença do inconsciente estudado pela psicanálise, o 

qual, provavelmente, mais do que qualquer critério de razão, já que desconhecido e 

incontrolável, seja determinante no convencimento do Juiz.  Não é mais admissível manter a 

crença na dualidade do Ser-Humano, divido em emoção e razão, baluarte da superada 

filosofia da consciência.  E para quem concede pouca credibilidade à psicanálise, preferindo 

os critérios da medicina tradicional, o avanço da neurociência também já permitiu comprovar, 

por outros métodos e sob outros critérios de avaliação, que a emoção desempenha vários 

papéis no processo de raciocínio. Verificou-se que a “emoção pode dar mais relevo a 

determinada premissa e, assim, influenciar a conclusão em favor dessa premissa.”39 

António Damásio, expondo a respeito da obrigatoriedade da presença da emoção no 

processo decisório, demonstra que emoções distintas podem levar a conclusões diferentes, 

ainda que se aplicando métodos e critérios científicos amplamente difundidos e aceitos. O 

autor demonstra essa conclusão teórica, empiricamente, com um exemplo experimentado 

pelos curadores do Museu Getty. Esses curadores possuíam o grande desejo de adicionar uma 

escultura grega ao acervo do museu e, ao avaliá-la, concluíram ser a peça original e 

verdadeira. 

                                                 
39  Cf. DAMÁSIO, António. O Erro de Descartes: Emoção, Razão e o Cérebro Humano. Tradução de Dora 
Vicente e Georgina Segurado. 2 ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996, p. 7. 
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No entanto, vários peritos internacionais periciaram a mesma peça e julgaram se 

tratar de uma falsificação. Segundo António Damásio, o segundo julgamento foi resultado de 

emoções de incredulidade anteriores à aplicação dos métodos científicos de aferição. Havia 

um sentimento de rejeição instintivo em acreditar na originalidade daquela peça ao verem-na 

pela primeira vez. “Emoções de tipos diferentes participaram dessas avaliações díspares em 

etapas distintas do processo de raciocínio”.40 É que os técnicos que a julgaram como sendo 

original tinham “o desejo gratificante e difuso de avaliar o objeto”.41 Já os que a julgaram 

falsa, partiram “do palpite imediatamente punitivo de que havia algo errado. Mas em nenhum 

dos casos a razão atuou sozinha.”42 

Rui Cunha Martins, citando Fernando Gil, sob o aspecto filosófico, fala em “caráter 

alucinatório da evidência”, o que parece, salvo melhor juízo, ter o mesmo sentido 

psicanalítico do mecanismo de defesa do ego deslocamento.43 A evidência a que o professor 

da Universidade de Coimbra se refere pode ser vista, para fins deste estudo, como os 

elementos de “prova” colhidos durante o inquérito e as decisões judiciais nele tomadas que 

contaminam a convicção judicial a ser manifestada na sentença. 

Vê-se que, independente da área de estudo e da linha de pesquisa adotada dentro de 

cada área científica, as ciências que investigam o processo cognitivo, a capacidade decisória e 

o comportamento humano não admitem mais a possibilidade de separar o sujeito de modo 

dual, em um ser parcialmente racional e parcialmente emocional, como se esses aspectos 

fossem incomunicáveis. Por que os juristas continuariam a acreditar nisso? Por que continuar 

a dizer que o juiz, por critérios unicamente racionais, continua sendo capaz de despir-se das 

experiências e circunstâncias vividas durante o inquérito e realizar um julgamento sem 

contaminações no processo? Essa conclusão é muito ingênua. Afinal, ninguém consegue 

passar imune a si mesmo, nem o juiz! 

 

 

4 Os precedentes do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (TEDH) 

 

A posição do TEDH, desde meados de 1980, tem sido no sentido de que o juiz que 

participa da investigação não pode participar do processo destinado ao julgamento da causa 
                                                 
40 Ibidem, p. 7/8. 
41 Ibidem 
42 Ibidem 
43 Fernando Gil, no Tratado da Evidência, apud MARTINS, Rui Cunha.  O Ponto Cego do Direito: The 

Brazilian Lessons. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 16, afirma que “a evidência representa uma alucinação, 
mas não no sentido de um percepto do irreal em vez da percepção do existente: antes significa a transposição da 
percepção para outra coisa que não ela mesma. É uma operação alucinatória que, com a força irrecusável do real, 
converte em verdade a percepção e a significação.” 
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penal, porque, se assim fosse, estaria violada a imparcialidade objetiva.44 As primeiras 

decisões do TEDH que balizaram as seguintes foram proferidas nos casos De Cubber v. 

Bélgica e Piersak v. Bélgica (1982/1984). 

O Caso Piersak tratou da participação de um Membro do Ministério Púbico que 

havia atuado na fase de investigação como membro do Tribunal Del Jurado, presidindo-o, e 

que julgou o mérito do caso penal. O TEDH, pela primeira vez, posicionou-se a respeito da 

garantia do réu a um julgamento imparcial, tanto subjetivo, como objetivo.45  

Em 1984, o TEDH julgou o caso De Cubber o qual discutia a possibilidade de um 

juiz que teria participado da investigação como juiz instrutor, tendo, nessa oportunidade, 

decretado a prisão preventiva do suspeito, atuar também como juiz do processo junto ao 

Tribunal de primeira instância. Nesse caso, o TEDH também entendeu pela parcialidade 

objetiva do juiz, em que pese tenha registrado que a imparcialidade se presume, cabendo à 

parte provar o contrário.46 

Aury Lopes Jr., comentando a respeito da decisão do TEDH no caso Piersack afirma:  
 

a imparcialidade objetiva diz respeito a se tal juiz se encontra em uma 
situação dotada de garantias bastantes para dissipar qualquer dúvida razoável 
acerca de sua imparcialidade. Em ambos os casos, a parcialidade cria a 
desconfiança e a incerteza na comunidade e nas suas instituições. Não basta 
estar subjetivamente protegido; é importante que se encontre em uma 
situação jurídica objetivamente imparcial (visibilidade).47  

 
Maya destaca que o entendimento versado nos casos Piersack e De Cubber, sofreu 

oscilações durante as décadas de 1980 e 1990, tendo o TEDH julgado muitos casos 

semelhantes, envolvendo a questão em torno da imparcialidade do juiz.48    

No caso Hauschild v. Dinamarca (1989), o TEDH manifestou-se pela violação da 

imparcialidade objetiva, porque o juiz do caso havia proferido inúmeras decisões de 

prorrogação de prisão cautelar, expedido mandados de busca e apreensão e presidido o 

julgamento final condenatório. Também os mesmos juízes da corte de apelação que negaram 

                                                 
44 Ver LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. Vol I. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008. 
45 MAYA, André Machado. A prevenção como regra de fixação ou de exclusão da competência no processo 
penal? Uma (re)leitura do artigo 83 do Código de Processo Penal a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos. In: GIACOMOLLI, Nereu José; MAYA, André Machado (Org.). Processo Penal 
Contemporâneo. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010, p. 50 
46 Ibidem, p. 51. 
47 Ver LOPES JR. Aury. Direito Processual Penal e sua conformidade Constitucional. Vol I. 3 ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2008, p. 126. 
48 MAYA, André Machado. A prevenção como regra de fixação ou de exclusão da competência no processo 
penal? Uma (re)leitura do artigo 83 do Código de Processo Penal a partir da jurisprudência do Tribunal Europeu 
de Direitos Humanos. In: GIACOMOLLI, Nereu José; MAYA, André Machado (Org.). Processo Penal 
Contemporâneo. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010, p. 54. 
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provimento aos recursos do réu contra decisões que lhe negaram liberdade provisória, 

proferiram decisão final condenatória.    

No caso Oberschlick v. Áustria, os membros da Corte de Apelação julgaram recurso 

contra a decisão condenatória, mantendo-a depois de já ter julgado recurso do autor contra a 

suspensão do processo e lhe dado provimento. O TEDH, baseado na legislação interna da 

Áustria, que determina que juízes que atuaram nas fases anteriores ao processo ficam 

impedidos de julgá-los, decidiu pela violação da garantia da imparcialidade.49 

No caso Pfeifer and Plankl v. Áustria, dois juízes que participaram do julgamento já 

haviam participado na fase de investigação, tendo um deles, inclusive, determinado a prisão 

preventiva do suspeito, interrogado-lhe  e o mantido preso. O TEDH reconheceu violação da 

garantia da imparcialidade com base nos mesmos fundamentos do caso Oberschlick. 

No caso Castillo-Algar v. Espanha (1998), o TEDH analisou uma situação em que 

dois juízes da Corte Militar que haviam participado do julgamento de recurso relativo ao auto 

de processamiento interposto pelo réu, negando-lhe provimento e, posteriormente, integraram 

a sessão de julgamento que lhe condenou, confirmando o juízo de culpabilidade feito pelo 

juiz de instrução.  

Segundo o TEDH, os juízes haviam julgado quanto aos indícios apontados pelo Juiz 

de instrução e haviam firmado sua convicção quanto ao fato sob julgamento, “o que é 

suficiente para ensejar um temor pela perda da imparcialidade, sendo pertinentes as dúvidas 

relevantes quanto à imparcialidade deles, a qual pode ser justificada objetivamente.”  

Oliva Santos afirma que a imparcialidade é afetada pelo pre-juízo e não pela 

investigação em si mesma. Por isso, não importa se os atos de investigação contaram com a 

participação do juiz, mas, sim, se o julgador, tendo em conta os atos que ele pratica ou o 

conteúdo do que ele tem de examinar, precisa realizar operações intelectuais e volitivas, ou 

necessariamente se haverá de se ver envolvido em processos psicológicos, que impliquem em 

um pre-juízo sobre condutas e/ou sobre pessoas.50          

reunir el material o estar en contacto con las fuentes del mismo no es lo 
relevante: lo relevante son los prejuicios o prevenciones y si bien es verdad 
lo que afirma el TC y cabe que esas operaciones engendren el prejuicio o 
prevención que quiebra la imparcialidad, hay que atender más, como 
elemento de muy superior importancia, a las resoluciones, por modestas que 
parezcan, que el Juez de Instrucción haya de adoptar en vista del material 
reunido (por quien sea), enjuiciándolo, valorándolo y comparándolo con 
preceptos legales y máximas de la experiencia. Porque respecto de esas 

                                                 
49 Ibidem, p. 55. 
50 OLIVA SANTOS, Andrés de la. Jueces Imparciales, Fiscales “Investigadores” y Nueva Reforma Para La 
Vieja Crisis De La Justicia Penal. Barcelona: PPU, 1988, p. 30 (Tradução livre). 
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resoluciones, no es que pueda quizá o que tal vez quepa el prejuicio: es que 
las resoluciones lo entrañan, lo presuponen.51 
 

A parcialidade se origina quando o conteúdo da decisão que se destina a resolver 

uma questão incidental da investigação, como pode ser a manutenção ou levantamento de 

medidas cautelares, é substancialmente idêntico ao que integra o juízo de culpabilidade. É, 

portanto, a emissão antecipada de um veredicto de culpabilidade, ou de um juízo de 

imputação, que converte em fundada a dúvida acerca da imparcialidade do julgador.52 

Nota-se a necessidade de o Brasil incorporar as decisões dos tribunais internacionais 

ao seu Ordenamento interno, sobretudo no que toca à necessária imparcialidade objetiva e 

subjetiva do julgador para sustentação da estrutura acusatória, agora expressa no Projeto de 

Reforma do CPP. 

Não admitindo que as decisões do TEDH sirvam de argumento idôneo para justificar 

a instituição do juiz das garantias, manifesta-se Mauro Fonseca Andrade, afirmando que as 

referidas decisões do TEDH não servem de referencial para o Brasil. Para ele, trata-se de uma 

fundamentação equivocada para justificar opções ideológicas. Segundo ele, “nada teria o 

TEDH a nos ensinar quanto à forma de preservarmos a imparcialidade do juiz nacional.” 53 

De acordo com o Promotor de Justiça, o Caso Piersack vs. Bélgica seria resolvido no 

processo penal brasileiro com a aplicação do artigo 252 do CPP, não sendo necessário, e nem 

correto, sustentar a instituição do juiz das garantias para seguir orientações do TEDH. Já o 

Caso De Cubber vs. Bélgica, segundo Fonseca Andrade, não se aplicaria ao caso brasileiro, 

porque não temos o juizado de instrução.  

Os argumentos de Fonseca Andrade estão parcialmente corretos. O promotor de 

justiça acerta quando diz que, no processo penal brasileiro, o caso Piersack vs. Bélgica se 

resolveria pela aplicação do art. 252 do CPP. Ele também está certo quando diz que no Brasil 

(felizmente) não existe juiz de instrução.54 

O equívoco do argumento de Fonseca Andrade está em dizer que as decisões do 

TEDH não têm nada a ensinar ao Brasil. Elas têm, sim, e muito. A importância das decisões 

                                                 
51 OLIVA SANTOS, Andrés de la. Jueces Imparciales, Fiscales “Investigadores” y Nueva Reforma Para La 
Vieja Crisis De La Justicia Penal. Barcelona: PPU, 1988, p. 35/36. 
52 Tradução livre de parte da Sentença nº 14/1999 do TC – Tribunal Constitucional da Espanha, transcrita em 
espanhol por André Machado Maya em A prevenção como regra de fixação ou de exclusão da competência no 
processo penal? Uma (re)leitura do artigo 83 do Código de Processo Penal a partir da jurisprudência do Tribunal 
Europeu de Direitos Humanos. In: GIACOMOLLI, Nereu José; MAYA, André Machado. (Org.). Processo Penal 
Contemporâneo. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010, p. 54. 
53 ANDRADE, Mauro Fonseca. O Juiz das Garantias na interpretação do Tribunal Europeu dos Direitos do 
Homem. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 40, fev. 2011. Disponível em:< 
http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao040/Mauro_andrade.html>Acesso em: 24 mar. 2011. 
54 Aliás, quando houve tentativa recente de instituir algo semelhante, por meio do artigo 3º, da Lei 9034/95, o 
Supremo Tribunal Federal julgou pela inconstitucionalidade do dispositivo na ADI nº 570-2, de Relatoria do 
Ministro Maurício Correa, Julgada em 02/12/2004. Disponível em: <www.stf.jus.br>. Acesso em: 20/06/2011. 
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do TEDH para o processo penal brasileiro não está na fundamentação jurídico-dogmática. 

Não é relevante se um dos casos poderia ser resolvido, no Brasil, com a aplicação do artigo 

252 do CPP. Tampouco se lá a decisão foi pertinente ao juiz de instrução, figura estranha ao 

Direito pátrio. O grande valor dessas decisões está no reconhecimento da parcialidade 

objetiva. Isso, sim, é o que o TEDH tem a ensinar. 

Os fundamentos das decisões do TEDH é que interessam. Como dito por Oliva 

Santos,55 o problema não está (só) no fato de o juiz ter recolhido o material probatório como 

faz o juiz de instrução, mas no tipo de decisões que precisa tomar, as quais exigem um juízo 

antecipado, logo um pre-juízo, sobre os fatos e pessoas. E as decisões que exigem um pre-

juízo estão previstas no nosso ordenamento processual também, como as medidas cautelares 

proferidas durante a investigação criminal pelo juiz.   

O reconhecimento de que o juiz perde a necessária imparcialidade objetivamente 

quando atua na fase de investigação é o que interessa. E essa constatação do TEDH permite 

entender o instituto e aplicá-lo, independente de qualquer avaliação quanto à conduta pessoal 

do juiz – a sua probidade processual. É o reconhecimento jurídico do que a psicanálise e a 

experiência de quem milita já sabem. Essa é a importância das decisões do TEDH e não é 

pouco o que elas podem ensinar.  

O ponto crucial do entendimento do TEDH é que visa garantir a posição de terzietá 

del giudice, no sentido de terceiro alheio ao processo e sem qualquer tipo de interesse nele, 

como referido pelos italianos, ou seja, que o julgador chegue ao momento culminante do 

processo, o momento de sentenciar, o tanto quanto possível livre de pre-juízos, de qualquer 

convencimento obtido antes do momento oportuno.56 Não há como negar que essa 

constatação é também válida para o processo penal brasileiro, independente de não contar 

com a figura do juiz de instrução.  

Montero Aroca considera que os casos analisados pelo TEDH seriam de 

incompatibilidade e não de imparcialidade, porque o envolvimento do juiz seria com o objeto 

do processo e não em favor de uma das partes.57 Percebe-se que a incompatibilidade 

defendida pelo magistrado espanhol difere da imparcialidade objetiva a que se refere o TEDH 

                                                 
55 Cf. OLIVA SANTOS, Andrés de la. Jueces Imparciales, Fiscales “Investigadores” y Nueva Reforma Para 
La Vieja Crisis De La Justicia Penal. Barcelona: PPU, 1988, p. 35/36. (Tradução Livre) 
56  Cf. FERRAIOLI, Marzia. Il Ruolo di “Garante” Del Giudice per le indagini preliminare. Padova: Cedam, 
1993, p. 41: “a far sì che il giudice arrivi al momento culminante del processo, quello decisionale, il più 
possibilie impregiudicato”. Na mesma obra, nota da pg. 76: “Il giudice del dibattimento deve avere la mente 
sgombra dalla conoscenza del fatto e da preoconcetti da essa indotti, perché deve poter genuinamente esaminare 
le richieste probatorie delle parti, alle quali é riconosciuto il diritto alla prova.” 
57 MONTERO AROCA, Juan. Derecho A La Imparcialidad Judicial: Comentario al artículo II-107 del Tratado 
por el que se establece una Constitución para Europa y al artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos 
Humanos. Revista Europea de Derechos Fundamentales, nº 7, 2006, páginas 69 a 111. Disponível em: 
<http://www.derechoprocesal.es/articulos/91.doc>. Acesso em: 31/01/2011. 
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somente na terminologia, porque, substancialmente, ambas reconhecem o envolvimento do 

juiz que atua na investigação como causa de perda, ou pelo menos geração de dúvida razoável 

a respeito, de sua imparcialidade, justificando sua não admissão na fase processual. 

A vantagem de se adotar o conceito de Montero Aroca, de impedimento e não de 

imparcialidade objetiva, é estratégica frente ao seu potencial de afastar um pouco a 

abordagem da temática do prisma da probidade do magistrado. Já que o tema da 

(im)parcialidade do magistrado, como dito, sempre foi tratado como conduta inescrupulosa de 

quem se valeria do processo para beneficiar uma das partes. Isso explica, talvez, a resistência 

dos magistrados em aceitar a justificativa de que o juiz das garantias visa garantir a 

imparcialidade do juiz do processo, porque tem sua compreensão relacionada à honestidade 

do juiz, compreensão que foi introjetada durante o exercício da atividade desde o início da 

carreira. 

Assim, apesar de o termo impedimento também ser usado para se referir à perda da 

imparcialidade pelo envolvimento psíquico do juiz com o caso, pelo interesse moral que passa 

a ter no resultado da demanda, ainda que inconsciente, ele não traz consigo a concepção 

pessoalizada introjetada e, por isso, tenderia a ser mais aceito, em que pese não tenha 

nenhuma diferença da parcialidade objetiva em termos de fundamento, eficácia e âmbito de 

aplicação. 

 

 

5 Considerações Finais 

 

Existem aspectos psicológicos do julgador, conscientes e inconscientes, que se 

colocam na decisão judicial dentre seus elementos constitutivos, independente de qualquer 

controle por critérios racionais conforme verificado pela psicanálise. Embora isso sempre vá 

ocorrer, em maior ou menor grau, a instituição do juiz das garantias tende a viabilizar um 

julgamento mais justo, porque reduz os danos gerados pela influência de conteúdos 

introjetados pelo julgador durante a investigação e criados unilateralmente pelo acusador. 

O juiz das garantias não irá resolver todos os problemas do processo penal, nem 

poderá impedir o envolvimento de outros aspectos inconscientes que contaminam a convicção 

do julgador, afetando sua imparcialidade subjetiva, mas se mostra como um meio idôneo e 

eficaz para reduzir os danos que o envolvimento do juiz com o caso penal pode acarretar para 

a defesa do réu.  

É que, quando o mesmo juiz do processo atua na investigação, concedendo medidas 

cautelares requeridas pela acusação, ele forma um juízo prévio sobre o caso, um pré-juízo, 

12069



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

que acarreta em prejuízo para o réu, porque ele precisa crer, ainda que de modo incipiente, na 

versão da acusação. Então, o juiz introjeta essa crença e tende a buscar no processo, 

inconscientemente, confirmar o acerto de suas decisões tomadas durante a investigação, 

fazendo com que o réu fique em posição de extrema desigualdade em relação à acusação.    

Se o juiz do processo não for o mesmo que atuou na investigação, a decisão a ser 

proferida na sentença será menos angustiante, porque ele não terá feito investimentos 

psíquicos anteriores e não precisará despender energia para desfazê-los a fim de conceder o 

contraditório substancial ao réu. Assim, a probabilidade de que a decisão final esteja motivada 

em fatores inconscientes deslocados é bem menor, tornando mais equilibradas as forças entre 

as partes.  

A imparcialidade do juiz fica comprometida se ele tiver que tomar decisões durante a 

investigação que, de algum modo, precisem avaliar a culpabilidade do acusado. É que o 

conteúdo substancial da decisão cautelar não difere do conteúdo da decisão manifestada na 

sentença no que toca à culpabilidade. Nesse aspecto, o juiz antecipa sua decisão, tornando 

muito difícil revertê-la no processo, porque ele não terá a mesma disponibilidade psíquica 

para ouvir ambas as versões e valorar equilibradamente a prova.  

É com a identificação e aceitação dessa realidade concernente a toda pessoa que as 

decisões do TEDH contribuem para o fortalecimento do sistema acusatório, ao identificar a 

categoria jurídica da (im)parcialidade objetiva. Esse legado do TEDH é inegável.  

O reconhecimento da imparcialidade objetiva, como requisito essencial da prestação 

jurisdicional, permite (e exige) o afastamento do juiz pelo simples fato de que ele não 

aparente (no sentido de não dar visibilidade) possuir a imparcialidade necessária, tornando 

fundado o temor do réu na perda da capacidade de o juiz manter-se eqüidistante.  

A verificação da perda da imparcialidade objetiva independe de qualquer conduta 

pessoal ou da análise da probidade do julgador, afastando a idéia de que o reconhecimento da 

parcialidade seja desabonatório à conduta do magistrado, tornando o enfrentamento do tema 

impessoal e mais realista.   

Nessa linha, o Projeto de Reforma teria avançado mais se mantivesse o mesmo 

critério de exclusão da competência por prevenção dos juízes que atuaram na investigação 

para os órgãos colegiados de segundo grau de jurisdição. No entanto, esse critério de exclusão 

da competência pode ser definido nos regimentos internos dos tribunais, em que pese 

recomendar-se constar do próprio código processual, já que pertinente à garantia da 

imparcialidade.  
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Entende-se que a decisão quanto ao recebimento da denúncia também deveria ficar a 

cargo do juiz das garantias para que o juiz do processo ingressasse no caso livre de qualquer 

pré-juízo que possa minar o valor do contraditório e do sistema acusatório. 

Evidente que existem dificuldades de ordem orçamentário-financeiras para a criação 

imediata do instituto em todas as comarcas, mas alternativas podem ser buscadas para redução 

dos custos e do seu impacto no orçamento do Poder Judiciário como a modernização dos 

procedimentos, informatização, criação de varas especializadas, juizados regionais e tantas 

outras.    

O foco da discussão em torno de dificuldades estruturais parece apenas servir para 

encobrir uma escolha de natureza política: por um processo penal democrático ou intolerante. 

O fato é que existe o risco de contaminação subjetiva do juiz se ele conhecer os elementos da 

acusação, durante a fase pré-processual, e sobre eles tiver que decidir. Esse risco, embora 

inevitável, não pode ser aceito. Por isso, o Direito deve buscar meios de reduzi-lo, sendo o 

juiz das garantias uma opção viável para assegurar limites à contaminação da convicção 

gerada na investigação, dissipando (não toda, mas, pelo menos) dúvida razoável sobre a 

imparcialidade objetiva do julgador.    
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A CONCEPÇÃO SEMÂNTICA DE VERDADE DE ALFRED TARSKI E OS 
PODERES INSTRUTÓRIOS DOS JUÍZES EM ESFERA CRIMINAL 

 
ALFRED TARSKI’S SEMANTIC CONCEPTION OF TRUTH AND THE JUDGE’S 

FACULTIES TO PRODUCE EVIDENCES IN THE CRIMINAL PROCEDURE 
 

Autores: Eduardo Emanoel Dall’Agnol de Souza 
Francisco Carlos Duarte 

 

RESUMO: Neste trabalho problematiza-se a extensão do poder de iniciativa probatória do 

juiz no processo penal. É apresentada doutrina nacional e estrangeira que se desloca entre os 

extremos da completa supressão da iniciativa probatória do magistrado e da máxima 

atribuição de poderes probatórios ao juiz. A noção de “verdade” no processo penal é tomada 

como objeto de análise privilegiada nesse contexto, visto que ela aparece como fundamento 

de todas as tomadas de posição sobre o assunto. Reavalia-se a noção de “verdade” a partir da 

crítica empreendida pelo lógico Alfred Tarski à noção de verdade como correspondência e 

aponta-se para a necessidade de uma avaliação da questão pela hermenêutica constitucional, 

levando em consideração as dificuldades concretas enfrentadas durante o curso do rito 

processual penal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Processo Penal. Gestão da prova. Iniciativa probatória. Verdade 

processual.  

 

ABSTRACT: This work raises a crucial question about the extension of the powers of the 

judges to determine the production of evidences in the criminal procedure. It is presented a 

overview about this discussion in Brazil and some foreign countries, with points of view that 

goes from the complete suppression of the powers of the judge to determine the production of 

evidences to the complete authorization of these powers. The notion of “truth” in criminal 

procedure is taken as the main object of this analysis since it’s the central argument that 

justifies all the different positions in this subject. This notion is reviewed from the Alfred 

Tarski’s critique to the idea of truth as correspondence and it is pointed the necessity of an 

approach based on solid constitutional interpretation that takes into consideration the real 

difficulties that can be found in the course of the criminal procedure. 

 

KEYWORDS: Criminal procedure. Management of evidences. Initiative to the production of 

evidences. Procedural truth. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

            Nesta investigação pretende-se fornecer uma resposta à pergunta: “os magistrados 

podem exercer poder de iniciativa probatória no processo penal?”. As respostas dadas, 

quaisquer que sejam, são de importância crucial não apenas à sistemática processual penal, 

mas, fundamentalmente, à realização do direito penal material. Visto que o rito processual 

tem por função assegurar o respeito a determinados parâmetros na consecução de fins 

específicos, toda tomada de posição nesse campo tem o potencial de produzir efeitos materiais 

significativos na situação do acusado durante o desenvolvimento de um processo criminal. 

A pergunta, portanto, deve ser tratada com seriedade. De sua resposta pode-se 

transitar entre dois fundamentos absolutamente distintos na percepção do processo penal, 

quais sejam, do sistema inquisitório ao sistema acusatório, e, assim, entre dois extremos no 

tratamento do acusado durante a fase de produção probatória: do réu enquanto objeto e do réu 

enquanto sujeito da relação processual. 

Sem a pretensão de supor que possa haver um sistema que, de fato, seja 

completamente inquisitivo ou completamente acusatório, parte-se, neste texto, da 

compreensão de que a resposta fornecida à pergunta inicial aponta para a maneira como se 

pode perceber todo um sistema penal e como, consequentemente, o acusado deve ser tratado 

nele. Para que um sistema processual penal seja coerente, ele deve sempre convergir a um 

exclusivo princípio unificador.  E a forma como se compreende a iniciativa probatória do juiz 

é fundamental para a determinação do modelo norteador e das conseqüências decorrentes aos 

envolvidos. Como argumenta Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, são os critérios de gestão 

da prova adotados durante o rito processual que identificam qual é, efetivamente, o princípio 

unificador1.  

Tratar a pergunta inicial a sério significa considerar as implicações e desdobramentos 

de suas possíveis respostas. Portanto, este trabalho é iniciado com um levantamento do modo 

como a matéria da iniciativa probatória é tratada no Brasil, pela Exposição de Motivos do 

Código de Processo Penal (CPP), pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e 

pela doutrina corrente. Em seguida, apresenta-se pequena parcela da produção doutrinária 
                                                           
1 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios do processo penal brasileiro. Revista da 
Faculdade de Direito da UFPR, Curitiba, n. 30, p. 163-198, 1998. p. 165. No mesmo sentido, OLIVEIRA, 
Eugenio Pacelli de. Curso de processo penal. 12 ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2009. p. 321: “Toda questão 
relativa aos métodos de prova em processo penal passa, necessariamente, pelo exame da espécie do modelo 
processual adotado, no que se refere à definição das funções investigatórias e acusatórias, bem como da fixação e 
da distribuição dos ônus processuais às partes”  

12075



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sobre o tema em três países europeus com ordenamentos jurídicos de matriz continental, nas 

figuras de Francisco Muñoz Conde (Espanha), Luigi Ferrajoli (Itália) e Jorge de Figueiredo 

Dias (Portugal). 

Após a apresentação das principais tendências doutrinárias, estabelece-se o fio 

condutor das possibilidades de resposta propostas neste artigo. Para isso, procede-se a um 

trabalho de reconstrução da noção de verdade como ela é utilizada no Processo Penal. Isso é 

feito a partir da obra de Luigi Ferrajoli, inspirada na teoria semântica da verdade de Alfred 

Tarski. Por fim, mostra-se uma dimensão da discussão que surge para a hermenêutica 

constitucional, afim de que se apresente um contexto de resposta possível. 

 

2 PANORAMA DA DISCUSSÃO SOBRE A INICIATIVA PROBATÓRIA E  A 
NOÇÃO DE VERDADE NO PROCESSO PENAL 

 

2.1 POSIÇÕES LEGISLATIVA, JURISPRUDENCIAL E DOUTRINÁRIA NO BRASIL 

 

O ponto de partida básico da discussão sobre a iniciativa probatória do magistrado, 

como apontado por Jorge de Figueiredo Dias, é a distinção tradicional entre as características 

que distinguem a capacidade probatória do juiz do processo civil da do processo penal. 

Quanto ao processo civil, tem-se que em sua base vige uma noção de que a verdade buscada é 

uma verdade formal, exclusivamente processual, uma vez que o processo, neste caso, é visto 

como um negócio exclusivo das partes envolvidas. Para esta perspectiva, se o que interessa é 

a verdade construída apenas a partir do confronto entre os dados apresentados exclusivamente 

pelas partes, o espaço de iniciativa probatória do juiz reduz-se. Trata-se de uma concepção 

privatística do processo2. Quanto ao processo penal, em oposição, a distinção tradicional 

estabelece a vigência um princípio de investigação, segundo o qual o tribunal está autorizado 

a investigar sobre os fatos, independentemente das partes, para chegar à verdade material, ou 

real, dos fatos discutidos judicialmente3. O juiz teria, assim, um protagonismo probatório: ele 

agiria independentemente das contribuições das partes na apuração dos fatos e na definição 

das provas, uma vez que seu objetivo seria atingir uma definição unívoca do fato pretérito. 

Essa distinção tradicional, no Brasil, justificou a antiga redação do artigo 156 do 

Código de Processo Penal, conforme é possível extrair de sua Exposição de Motivos, e é, 

inclusive, suficiente para se compreender os posicionamentos mais recentes do STJ sobre o 

tema. A atual redação do artigo 156 do Código de Processo Penal, mesmo depois da reforma 
                                                           
2 DIAS, Jorge de Figueiredo. Direito processual penal. Coimbra: Coimbra Editora, 1974. p. 187-188. 
3 DIAS, 1974, p. 188. 
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que sofreu com a recente lei 11.690 de 2008, preserva a autorização à iniciativa probatória do 

juiz, como é possível verificar em sua íntegra: 

 
Art. 156.  A prova da alegação incumbirá a quem a fizer, sendo, porém, facultado 
ao juiz de ofício:   
I – ordenar, mesmo antes de iniciada a ação penal, a produção antecipada de 
provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação 
e proporcionalidade da medida;  
II – determinar, no curso da instrução, ou antes de proferir sentença, a realização 
de diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.4 

 

É interessante notar a nitidez da persecução da verdade real na autorização a esta 

faculdade judicial na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, assinada por 

Francisco Campos. No ponto VII da Exposição de Motivos, que trata especificamente das 

provas, de imediato é possível ler que o projeto daquele código “atribui ao juiz a faculdade de 

iniciativa de provas complementares ou supletivas, quer no curso da instrução criminal, quer a 

final, antes de proferir a sentença”. E a isto, um pouco adiante, soma-se o seguinte: 

 
Por outro lado, o juiz deixará de ser um espectador inerte da produção de provas. 
Sua intervenção na atividade processual é permitida, não somente para dirigir a 
marcha da ação penal e julgar a final, mas também para ordenar, de ofício, as 
provas que lhe parecerem úteis ao esclarecimento da verdade. Para a indagação 
desta, não estará sujeito a preclusões. Enquanto não estiver averiguada a matéria 
da acusação ou da defesa, e houver uma fonte de prova ainda não explorada, o 
juiz não deverá pronunciar o in dubio pro reo ou o non liquet. 

 

Pelos trechos citados pode-se perceber com nitidez a matriz inquisitiva em que o 

Código de Processo Penal foi composto. A intenção da marcha processual é atingir a verdade, 

e para atingi-la, enquanto houver dúvida ou obscuridade sobre as matérias apresentadas pela 

defesa e pela acusação, o juiz deve buscar a produção de novas provas. O princípio do in 

dubio pro reo não pode ser utilizado em caso de insuficiência de indícios em favor da tese 

apresentada pela acusação.  

Nesta mesma perspectiva, há uma mudança importante na fase posterior à produção 

probatória. No momento da valoração das provas, o Código de Processo Penal afastou 

expressamente o sistema da “certeza legal” ou “prova legal” para consolidar o sistema do 

“livre convencimento”, como se extrai das palavras de Francisco Campos: “[...] nem é 

prefixada uma hierarquia de provas: na livre apreciação destas, o juiz formará, honesta e 

lealmente, a sua convicção”. Assim, é reforçada a inclinação legislativa de que o juiz possa, 
                                                           
4 Deve-se notar que a redação mais recente do artigo 156 amplia os poderes de intervenção probatória do juiz, 
visto que a antiga restringia a iniciativa judicial apenas ao curso do processo penal, quando estipulava no art. 
156: “A prova da alegação incumbirá a quem a fizer; mas o juiz poderá, no curso da instrução ou antes de 
proferir sentença, determinar, de ofício, diligências para dirimir dúvida sobre ponto relevante.” 
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de fato, possuir o máximo de instrumentos para atingir a verdade real sobre o pretenso fato 

delituoso pretérito. A consecução da verdade, nesse contexto, é associada à expansão dos 

poderes de investigação do juiz. 

No STJ é unânime a autorização da iniciativa probatória do juiz no processo penal, 

também com base na necessidade de se alcançar a verdade real, visto que ela sempre deveria 

prevalecer no processo penal. É o caso do Habeas Corpus 32.5785, de 1º de agosto de 2006, 

em cuja ementa lê-se:  

 
nada impede que o novo Juízo competente, caso assim entenda, proceda à oitiva 
das demais testemunhas faltantes, da defesa e acusação, a teor da possibilidade de 
iniciativa probatória do juiz, expressa no art. 156, do Código de Processo Penal, 
como forma de obtenção do alcance da verdade real, que sempre deve prevalecer 
no processo penal.” 

 

No Recurso Especial 174.2906, publicado em 3 de outubro de 2005, no mesmo 

sentido, lê-se:  

 
O magistrado, sob o amparo do princípio da busca da verdade real, pode tomar a 
iniciativa de determinar a produção de prova que entenda indispensável para a 
formação do seu convencimento, conforme o art. 502 do CPP. 

 

Na doutrina de manuais de processo penal temos uma discussão tão ou mais objetiva 

que a observada no STJ. Quando não recai no mesmo argumento – que, simplificadamente, 

enuncia que a iniciativa probatória do juiz é válida em nome da busca da verdade real – 

encontramos pouca sofisticação a mais da discussão. Vicente Greco Filho, ao defender 

posição idêntica, apenas apresenta um argumento pouco mais desenvolvido quando diz que a 

verdade real 

 
No processo penal é consagrada como fazendo parte de suas linhas mestras, e 
justifica-se, inegavelmente, em virtude do interesse público nele envolvido: de um 
lado a necessidade social da repressão penal e, de outro, o direito de liberdade. 
Assim, a verdade real, aquela dos fatos da forma em que ocorreram, supera a 
verdade que as partes colocam, e deve ser buscada pelo juiz, independentemente 
de iniciativa de parte.7  

 

                                                           
5 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus nº 32.578 da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. 
Brasília, DF, 1 de outubro de 2006. Disponível em: 
 <https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=200302316832&dt_publicacao=01/08/2006> Acesso 
em: 25 de março de 2010. 
6 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial nº 174.290 da 6ª Turma do Superior Tribunal de 
Justiça. Brasília, DF, 13 de setembro de 2005. Disponível em:  
<https://ww2.stj.jus.br/revistaeletronica/ita.asp?registro=199800347925&dt_publicacao=03/10/2005> Acesso 
em: 25 de março de 2010. 
7 GRECO FILHO, Vicente. Manual de processo penal. 6 ed. São Paulo: Saraiva, 1999. p. 216. 
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A justificativa de Greco Filho recai, então, sobre o interesse público envolvido, que manifesta 

embate entre repressão penal e liberdade do acusado. 

Mesmo quando uma escassa parcela da doutrina nacional registra uma tendência a se 

considerar a necessidade da imparcialidade do juiz no processo penal, em geral pouco ou nada 

se desenvolve a discussão sobre a noção de verdade construída durante o rito. Em Afrânio 

Silva Jardim, por exemplo, tem-se que 

 
A grande dificuldade do processo penal moderno é compatibilizar este 
indispensável princípio da imparcialidade do juiz com a busca da verdade real ou 
material, na medida em que a outorga de poderes instrutórios pode, ao menos 
psicologicamente, atingir a sua necessária neutralidade, conforme adverte die 
bonam. 
Por este motivo, a tendência é retirar do Poder Judiciário qualquer função 
persecutória, devendo a atividade probatória do Juiz ficar restrita à instrução 
criminal, assim mesmo, supletivamente, ao atuar das partes.8  

 

Pode-se perceber nitidamente que Silva Jardim não ataca a noção de verdade 

sustentada tradicionalmente para defender uma não intervenção probatória do juiz. Ele aponta 

para o confronto que se afigura como inevitável entre o princípio da verdade real e o princípio 

da imparcialidade do juiz. No cotejo entre ambos, o autor apenas registra uma tendência a que 

não haja intervenção do juiz sobre a produção das provas no curso processual.  

Na direção sinalizada por Silva Jardim há, ainda, Edgard Magalhães Noronha. 

embora este autor passe ao largo de discutir a oposição entre as duas noções de verdade: “Vê-

se, pois, que o ônus da prova cabe às partes. Há uma diferença, porém. A da acusação há de 

ser plena e convincente, ao passo que para o acusado basta a dúvida”9. Assim, a participação 

do juiz, conforme Noronha constata do conteúdo do artigo 156 do Código de Processo Penal, 

não se reduz à de um “convidado de pedra, que a tudo assiste inerte e imóvel”, mas é 

supletiva porque o Código teria uma base calcada no sistema acusatório, caracterizada pela 

equidistância do juiz em relação às partes e pela aplicação do princípio do in dúbio pro reo 

ou, ainda, actore non probante absolvitur reus10.  

O que há de mais desenvolvido sobre a questão na doutrina de manuais e cursos pode 

ser encontrado no livro “Curso de Processo Penal” de Eugenio Pacelli de Oliveira. Nessa 

obra, o autor afirma que a verdade produzida através do processo não é verdade real, mas no 

máximo verdade formal. Isto porque a única coisa que o curso do processo realmente pode 

garantir é a produção de uma “certeza de tipo jurídico”, capaz de estabilizar situações 
                                                           
8 JARDIM, Afrânio Silva.  Direito processual penal: estudos e pareceres. 5 ed. Rio de Janeiro: Forense, 1995. 
p. 60. 
9 NORONHA, Edgard Magalhães. Curso de direito processual penal. 28 ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 118. 
10 NORONHA, 2002, p. 118. 
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conflituosas que são objeto da jurisdição11. O autor sustenta que a busca, que prima por 

aproximar a certeza jurídica da verdade de fato, não pode ir além de limites constitucionais e 

de garantias individuais. Isto porque, para ele, historicamente a busca da verdade real sempre 

foi responsável pela instauração de uma cultura inquisitiva, que é contrária à ordem jurídica 

estabelecida com a Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) de 1988. Esta 

nova ordem constitucional, segundo ele, redefiniu o tom claramente inquisitório do Código de 

Processo Penal de 1941 (que, como visto neste trabalho, é nítido na Exposição de Motivos) 

para uma aparência acusatória, que é conforme às novas garantias individuais positivadas12. 

Dentro desse contexto teórico e político, Pacelli de Oliveira situa a iniciativa 

probatória do juiz da seguinte maneira: o ônus probatório é integral da acusação13, e o 

conteúdo do artigo 156, II, que estabelece possibilidade de iniciativa probatória do juiz no 

curso da instrução ou antes da sentença, deve ser controlado e reduzido ao máximo para que o 

juiz não assuma posição de acusador – inadmissível depois da CRFB de 198814. Este controle 

da iniciativa probatória é aguçado com o estabelecimento de uma distinção entre iniciativa 

acusatória e iniciativa probatória. A iniciativa acusatória ocorreria sempre que um magistrado 

realizasse uma “atividade probatória de iniciativa da acusação”. Para o autor, a iniciativa 

probatória do juiz só pode ser admitida se exercida enquanto ato de defesa, e não para resolver 

ponto de dúvida quanto a todos os fatos, circunstância em que prevalece o in dubio pro reo. A 

iniciativa, enquanto ato de defesa, seria constitucionalmente válida ao se considerar a 

desproporcionalidade de forças entre a acusação, exercida por órgão estatal, e o indivíduo 

acusado. Ainda, a autorização de iniciativa como ato de defesa coadunar-se-ia com a 

necessidade de se estabelecer no processo uma igualdade material de forças15. Assim, o 

espaço de dúvida permitido ao juiz, em que caberia a iniciativa probatória, seria “apenas sobre 

prova produzida, e não sobre a insuficiência ou a ausência da atividade persecutória”16. 

Jacinto Nelson de Miranda Coutinho também traz à luz uma discussão interessante 

no texto “Introdução aos princípios gerais do processo penal brasileiro”. Defende, como 

salientado no início desde texto que, não obstante não haja um sistema puro – ou acusatório 

ou inquisitório – o princípio que deve nortear o sistema deve ser unívoco e, portanto, não deve 

carregar equivocidades. Quanto à possibilidade de iniciativa probatória por parte do juiz, 

posiciona-se, partindo de uma matriz acusatória, em favor do in dubio pro reo em caso de 
                                                           
11 OLIVEIRA, 2009, p. 318. 
12 OLIVEIRA, 2009, p. 322. 
13 OLIVEIRA, 2009, p. 323. 
14 OLIVEIRA, 2009, p. 326. 
15 OLIVEIRA, 2009, p. 326. 
16 OLIVEIRA, 2009, p. 327. 
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insuficiência de provas.17 Na esteira do pensamento de Jorge de Figueiredo Dias, Coutinho é 

expresso ao afirmar que juiz deve investigar exclusivamente dentro dos limites impostos por 

uma acusação feita por órgão diferenciado18. 

Ainda, ao tratar sobre o princípio da verdade material, Coutinho oferece argumentos 

que contribuem para fundamentar sua posição acerca da iniciativa probatória. O autor aponta 

a esterilidade, levantada por Francesco Carnelutti, a respeito da oposição entre verdade 

material e verdade formal no processo, seja cível ou penal, tendo em vista que embora em 

qualquer tipo de processo judicial a verdade real é o objetivo final, a noção de verdade deve 

ser substituída pela de certeza19. Isso porque o resultado de qualquer processo judicial nunca 

será a plena realização da verdade, considerando-se o inevitável condicionamento a regras a 

que os atores do processo estão atados. Assim, não se busca mais uma verdade, mas uma 

certeza, que só pode ser obtida se circunscrita a regras e procedimentos particulares, o que 

implica uma renúncia à ideia de que se pode atingir objetiva e univocamente a verdade20.  

Portanto, o que deve ser buscado no processo penal, para Coutinho, é um juízo de certeza, 

pautado nas regras constitucionais que garantem o Estado democrático de direito21. 

No Brasil, a questão de saber o que exatamente se chama de verdade no processo 

penal também é desenvolvida de maneira mais aprofundada por Aury Lopes Jr., na obra 

“Introdução crítica ao processo penal“, em que é manifesta a influência do garantismo de 

Luigi Ferrajoli. Assim como Pacelli de Oliveira e Coutinho, Lopes Jr. posiciona-se contra a 

noção de verdade real, em razão do substancialismo penal que esta enseja. Esse autor trata a 

noção de “verdade real” como um mito, uma artimanha criada para justificar o 

substancialismo penal, que abre margem a práticas inquisitórias22. Assim, em princípio, só 

poderia ser justificado o uso da expressão “verdade” no processo penal se esta fosse tida como 

“processual” ou “formal”23. 

Para Lopes Jr., a verdade processual ou formal é a que serve de fundamento para 

uma decisão mediante o desenrolar de um procedimento. A consecução desse tipo de verdade 

estaria adstrita, assim, ao respeito de regras precisas e o resultado seria a sua edificação a 

partir da soma destas regras e da consideração apenas dos fatos que poderiam ser tomados 

                                                           
17 COUTINHO, 1998, p. 177. 
18 COUTINHO, 1998, p. 179. 
19 CARNELUTTI, Francesco. Verdade, dúvida e certeza. Genesis: Revista de Direito Processual Civil, Curitiba, 
v. 9, p. 606-609, jul/set. 1998. p. 607. 
20 COUTINHO, 1998, p. 189. 
21 COUTINHO, 1998, p. 185. 
22 LOPES JR., Aury. Introdução crítica ao processo penal: fundamentos da instrumentalidade constitucional. 4 
ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 273. 
23 LOPES JR., 2006, p. 273. 
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como juridicamente relevantes24. A noção de verdade processual traz consigo a percepção de 

que a verdade construída não é definitiva, mas produzida pela obediência às limitações de 

investigação impostas por um procedimento. Esse formalismo tem o valor de proteger a 

liberdade contra verdades construídas arbitrariamente25. Ainda, a verdade processual jurídica 

por estas suas características fundamentais, é classificatória por qualificar juridicamente um 

fato passado, obtido através dos meios processuais disponíveis, com a interpretação dos 

vestígios, ou “signos do passado”, que podem ser captados. É realizado um raciocínio 

indutivo de investigação do fato e um raciocínio dedutivo classificatório de silogismo na 

sentença26. 

Não obstante, Lopes Jr. propõe nova abordagem do problema da verdade no curso do 

processo. O processo penal busca reconstruir um fato histórico. Para ele, o trabalho de 

reconstrução seria sempre imperfeito e mínimo porque realizado pelo juiz, que é uma pessoa 

que não presenciou o fato e precisa de alguém que conheceu o fato (alguém com cognitio) 

para reconstruir o fato (recognitio). Estas etapas necessárias de cognição processual 

carregariam grande contaminação e subjetivismo quanto à percepção dos fatos, o que tornaria 

excessiva não apenas a noção de “verdade”, mas até a noção carneluttiana de “certeza”27. A 

noção de “verdade” é combatida por ele, por conta do caráter eminentemente mítico dela. 

Assim, o autor defende que, enquanto no sistema inquisitório o mito da verdade estrutura e 

justifica um ritual que atribui a gestão da prova ao juiz em busca do alcance da verdade, no 

sistema acusatório há uma luta pela captura psíquica do juiz, pelo convencimento do julgador 

e das partes, sem que este tenha por missão a revelação da verdade28.  

 

 
2.2 DOUTRINA ESTRANGEIRA SOBRE INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ E 
SOBRE A NOÇÃO DE VERDADE NO PROCESSO PENAL 

 

Na doutrina portuguesa, Figueiredo Dias sustenta que a noção de verdade material no 

Processo Penal surge da orientação do tribunal pela investigação dos fatos independentemente 

das contribuições das partes. Esse autor argumenta que a aceitação da noção de verdade real 

não significa posicionar-se em favor de um sistema inquisitivo, desde que se caracterize com 

precisão a posição do juiz diante da investigação do fato. Essa caracterização passa pelo ônus 

                                                           
24 LOPES JR., 2006, p. 273. 
25 LOPES JR., 2006, p. 274. 
26 LOPES JR., 2006, p. 275. 
27 LOPES JR., 2006, p. 279. 
28 LOPES JR., 2006, p. 282. 

12082



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de “investigar e esclarecer oficiosamente”29 o fato, independentemente das partes, e pela 

impossibilidade das partes disporem do processo penal, em razão da verdade material. Mas o 

sentido dado à verdade real tem aqui uma denotação mais específica: não se trata de uma 

verdade absoluta, mas “uma verdade judicial, prática e, sobretudo, não uma verdade obtida a 

todo preço, mas processualmente válida”30. O princípio da investigação, mesmo com o 

reconhecimento do alcance limitado da verdade produzida processualmente, coloca o juiz no 

núcleo da produção probatória, com inclinação de ser sua atuação na direção da prova 

defensiva. 

Na doutrina espanhola, Francisco Muñoz Conde sustenta que a busca da verdade real 

deve ser o objetivo principal do processo penal, visto que mesmo considerando todas 

dificuldades, não pode haver distância grande entre a verdade material e a produzida 

processualmente31. A questão fundamental para esse autor é a de primar pela busca da 

verdade real, considerando, além das limitações de investigação do próprio conhecimento 

humano e além das limitações intrínsecas ao processo, os direitos fundamentais reconhecidos 

constitucionalmente32 e o respeito de garantias “que tienen incluso el carácter de derechos 

humanos reconocidos como tales en todos los países de nuestra área de cultura”33. Daí a 

necessidade de estarem estabelecidos e serem eficazes os princípios que orientam os limites 

da investigação processual: o princípio da intimidade, o princípio da proporcionalidade e o 

princípio da presunção de inocência34. 

Dentro desse panorama, Muñoz Conde estabelece os contornos que considera 

plausíveis para o exercício da iniciativa probatória pelo magistrado. Em um delito qualquer, 

as causas de ocorrência do fato devem ser determinadas da maneira mais objetiva possível. Há 

outro problema, porém, que é a determinação das razões subjetivas (como a intenção do 

autor) da prática delitiva e outros aspectos que recaem em juízo valorativo. Para o autor, a 

produção probatória do julgador pode ser necessária nesse momento. Se o juiz desejar 

produzi-la, pode ter esta faculdade, desde que a ele só seja possível determinar de ofício a 

produção de provas nesse tipo de circunstância. Em Muñoz Conde, enfim, a motivação 

judicial aparece como um meio necessário para o controle da iniciativa probatória. Sua ênfase 

                                                           
29 DIAS, 1974, p. 192. 
30 DIAS, 1974, p. 194. 
31 MUÑOZ CONDE, Francisco. La búsqueda de la verdad en el proceso penal. 3 ed. Buenos Aires: 
Hammurabi, 2007. p. 111. 
32 MUÑOZ CONDE, 2007, p. 111. 
33 MUÑOZ CONDE, 2007, p. 115. 
34 MUÑOZ CONDE, 2007, p. 115. 
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está mais concentrada na valoração das provas e a análise delas apresenta importância na 

distinção entre as causas de ocorrência do fato e as questões subjetivas e valorativas. 

Luigi Ferrajoli, jurista italiano, posiciona-se em favor da limitação do poder de 

investigação durante o processo penal. Há duas razões que orientam sua posição. Uma delas é 

a crença metafísica que se sustenta em torno das possibilidades de se atingir a verdade real no 

processo. Esta questão é abordada mais detidamente no tópico seguinte. A outra é o fato de 

que a busca pela verdade a qualquer custo pode converter-se em arbitrariedade judicial que 

não pode ser controlada por regras procedimentais. Para ele, “esta pretendida ‘verdad 

sustancial’, al ser perseguida fuera de reglas y controles y, sobre todo, de una exacta 

predeterminación empírica de las hipótesis de indagación, degenera en juicio de valor, 

ampliamente arbitrario de hecho”35. 

Ao se colocar na direção de uma epistemologia de direito penal garantista, o autor 

argumenta que a verdade formal, se puder ser buscada no processo, só pode ser atingida pelo 

respeito às regras do jogo processual, que devem considerar garantias de defesa ao acusado e 

apenas os fatos juridicamente relevantes. Desta maneira, o método de aquisição da verdade 

torna-se mais controlado. Decorre disso que em caso de dúvida quanto aos fatos (falta de 

indícios de acusação consistentes ou falta de provas formadas durante o rito processual) 

prevalece uma presunção de não culpabilidade, visto que a verdade que se construiu durante o 

trâmite processual é apenas uma verdade provável. Sob circunstância de dúvida, tem-se a 

falsidade formal das hipóteses acusatórias.36 

É necessário notar, contudo, que a limitação das possibilidades probatórias, na obra 

de Ferrajoli, é orientada por um extenso trabalho de construção de uma epistemologia 

garantista e por uma análise da fenomenologia do processo penal, de modo a mostrar suas 

inevitáveis restrições. Neste trabalho, para buscar uma resposta à pergunta inicialmente 

proposta, será desenvolvida, a seguir, uma análise do modo como Ferrajoli trata a 

fenomenologia do juízo penal em um aspecto específico: a abordagem dada à noção de 

“verdade”. Com a demonstração de limites intrínsecos ao ato de conhecer no juízo penal 

pode-se, ao mesmo tempo, verificar uma das bases essenciais ao tratamento da noção de 

verdade no processo pelo jurista italiano e pensar como a iniciativa probatória do juiz pode ser 

vista à luz da hermenêutica constitucional. Essa análise pretendida por Ferrajoli é operada por 

um recorte interdisciplinar do objeto de investigação e, assim, há uma série de incursões ao 

                                                           
35 FERRAJOLI, Luigi. Derecho y razón. 8 ed. Madrid: Editorial Trotta, 2006. p. 44-45. 
36 FERRAJOLI, 2006, p. 44. 
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pensamento de autores que não tratam diretamente do problema da verdade dentro do direito. 

É o caso, por exemplo, do lógico Alfred Tarski e do filósofo Karl Popper. 

 

3 TEORIA SEMÂNTICA DA VERDADE DE ALFRED TARSKI, CRÍTICA À 
NOÇÃO DE VERDADE COMO CORRESPONDÊNCIA E SUAS IMPLICAÇÕES NO 
PROCESSO PENAL 
 

3.1 REDEFINIÇÃO SEMÂNTICA DA EXPRESSÃO “VERDADE” A PARTIR DE 
ALFRED TARSKI 
  

Com uma análise da fenomenologia do processo penal, Ferrajoli pretende reabilitar a 

noção de verdade processual a partir de uma redefinição semântica desse termo. Isso é feito 

através do uso da definição de “verdade” como ela é elaborada por Alfred Tarski. De partida, 

é necessário esclarecer qual é a pretensão do autor com este tipo de abordagem. O jurista 

italiano, com o objetivo de assentar sobre este passo preliminar sua teoria garantista, defende 

que “sin una adecuada teoria de la verdad, de la verificabilidad y de la verificación procesal, 

toda la construcción ilustrada del derecho penal que aquí he llamado ‘cognoscitiva’ ou 

‘garantista’ termina apoyada em la arena”37. No contexto deste trabalho, pretende-se orientar 

o olhar para uma perspectiva de análise da redefinição do termo “verdade” desprendida da 

teoria penal garantista. Interessa, em um primeiro momento, isolar esse tratamento peculiar da 

noção de “verdade”, com o objetivo de trazê-la para o âmbito da discussão sobre a iniciativa 

probatória do magistrado. 

Para Ferrajoli, a atividade jurisdicional é um saber-poder em que cada um desses 

dois elementos aumenta e diminui em função inversa ao outro. Portanto, em um processo, a 

capacidade de conhecer aumenta ou diminui em proporção inversa à possibilidade de se 

decidir.38 O garantismo de Ferrajoli é posto como um sistema que prima pela prevalência da 

cognição sobre a decisão, ou, segundo os próprios termos utilizados a todo tempo pelo autor, 

que prima pelo cognitivismo sobre o decisionismo judicial. 

Uma das condições essenciais ao cognitivismo tem relação com as proposições 

judiciais. Para que sobre uma hipótese de acusação ou de defesa apresentada em juízo seja 

possível exercer o máximo de cognição e o mínimo de decisão, é necessário atentar para 

algumas características das proposições de que ela é composta. Ferrajoli, nitidamente 

influenciado pelo critério de demarcação de cientificidade falsificacionista de Karl Popper, 

afirma que para que as proposições possam ser conhecidas e passíveis de serem submetidas à 
                                                           
37 FERRAJOLI, 2006, p. 46-47. 
38 FERRAJOLI, 2006, p. 45-46. 
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prova, elas devem ter referência empírica e devem ser formuladas em termos que não sejam 

vagos ou valorativos, ou seja, difíceis ou impossíveis de se definir39. Apenas assim uma 

hipótese científica ou judicial pode ser avaliada empiricamente e considerada falsa caso não 

haja correspondência fática, com risco reduzido de condicionar o processo de verificação a 

um mero juízo valorativo40. 

Uma segunda consideração sobre as proposições judiciais é de que Ferrajoli as divide 

em dois elementos: proposição fática e proposição de direito. A proposição fática é a parte do 

enunciado judicial de onde se extrai uma verdade fática, passível de comprovação pela prova 

da ocorrência do fato e sua imputação a um sujeito determinado. A proposição de direito é a 

parte em que há necessidade de interpretação das hipóteses legais que atribuem ao fato um 

caráter delitivo. Assim, há uma etapa de fixação dos fatos juridicamente relevantes 

(proposição fática) e outra etapa em que se enquadra esses fatos nas normas cabíveis mediante 

um processo de interpretação judicial (proposição de direito)41.  
 Após esses esclarecimentos preliminares, é necessário aclarar quais são as condições 

de uso do termo “verdadeiro” de acordo com Alfred Tarski. A regra estabelecida por esse 

autor é a seguinte: uma proposição “P” é verdadeira se, e somente se, “p”; donde, “P” é o 

nome metalinguístico da proposição e “p” é a própria proposição. Assim, para seguir com 

proximidade o exemplo dado por Ferrajoli42, se é elaborada uma proposição judicial que 

afirma “Alguém cometeu culpavelmente um ato considerado pela lei como delito”, pode-se 

extrair duas equivalências: a primeira diz que “alguém cometeu culpavelmente um ato” é 

verdadeira se, e somente se, “alguém cometeu o ato” (proposição fática). A segunda diz que 

“esse ato é considerado pela lei como delito” é verdadeiro se, e somente se, “esse ato é 

considerado pela lei como delito” (proposição de direito).43  

 Essa noção de verdade tarskiana é uma redefinição da arraigada noção de verdade 

como correspondência, utilizada nas concepções modernas liberais de Estado e de jurisdição. 

Nessas concepções modernas, diz-se que o juiz é “boca da lei”, que o processo penal pretende 

verificar o fato etc. Tarski resume essa concepção moderna, da qual se afasta, com a seguinte 

fórmula: “la verdad de una oración consiste en su acuerdo (o correspondencia) con la 

                                                           
39 FERRAJOLI, 2006, p. 118-119. Nas palavras de Popper: “As classes de falseadores potenciais de todos os 
enunciados tautológicos e metafísicos são vazias” (POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. 19 ed. São 
Paulo: Cultrix, 2007. p. 125.) 
40 FERRAJOLI, 2006, p. 118. 
41 FERRAJOLI, 2006, p. 47. 
42 FERRAJOLI, 2006, p. 48. 
43 FERRAJOLI, 2006, p. 48. 
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realidad”44. Tarski está preocupado, na sua teoria semântica da verdade, em mostrar que para 

se atribuir valor de “verdadeira” a uma proposição é necessário que se esteja disposto a 

atribuir à oração relacionada o valor de verdadeira e que sejam criadas condições para se 

confirmar esta45. O nome metalingüístico da proposição (“P”) é verdadeiro quando, e somente 

quando, se afirma que a oração relacionada é verdadeira (proposição “p”). Desta maneira, ele 

não está preocupado com as condições necessárias para se afirmar que algo, de fato, é 

verdadeiro. Ele restringe sua teoria da verdade a um alcance menor em relação às demais 

teorias que buscam estabelecer condições para se provar a veracidade de algo ocorrido. 

Procedendo assim, coloca sua teoria em um ponto neutro com relação às demais, de modo que 

apenas restringe-se a “indicar las condiciones de uso del término ‘verdadero’ cualquiera que 

sea la epistemología adoptada o rechazada”46. 

 Disso, o que interessa ao Processo Penal é a possibilidade de se redefinir o que se 

pretende com a busca pela verdade. Modificado o conteúdo semântico da expressão, muda 

completamente isto que se chama de “busca pela verdade”. Considerando a divisão interna da 

proposição judicial de Ferrajoli, atribui-se o valor de “verdadeira” ou “falsa” a uma 

proposição judicial de acordo com sua equivalência com outra proposição que diz respeito aos 

fatos (“alguém praticou um ato”) e outra, ainda, que diz respeito à norma, ao direito, (“tal ato 

é considerado pela lei como um delito”). O ponto de partida para a investigação processual, na 

busca pela verdade, passa a ser o enunciado metalinguístico que pretende se confirmar como 

verdadeiro mediante a afirmação de fato e de direito de uma segunda proposição. Aqui se 

opera uma ruptura completa com a noção de verdade usual. O ponto de partida deixa de ser o 

fato real, que se imaginava ser possível de apreender e que se buscava a todo custo – até ao 

custo de se ignorar o procedimento estabelecido. A investigação passa a ser iniciada apenas a 

partir da hipótese acusatória, porque uma proposição, segundo a teoria de Tarski, só pode ser 

verdadeira em relação a outra proposição que a confirma. A proposição acusatória não pode, 

de acordo com o sentido tarskiano da expressão “verdade”, ser considerada verdadeira em 

                                                           
44 TARSKI, Alfred. La concepción semántica de la verdad y los fundamentos de la semántica. In: BUNGE, M. 
(Ed.) Antología semántica. Buenos Aires: Nueva Visión, 1960. p. 114. Apud FERRAJOLI, 2006, p. 77. 
45 Estas condições devem ser especificadas, conforme as palavras de Tarski: “devemos formular as condições 
sob as quais uma sentença pode ser afirmada; em particular, devemos indicar todos os axiomas (ou sentenças 
primitivas), isto é, as sentenças que decidimos aceitar sem prova. E devemos fornecer as chamadas regras de 
inferência (ou regras de demosntração) por meio das quais podemos deduzir novas sentenças, afirmadas a partir 
de outras sentenças previamente afirmadas.” TARSKI, Alfred. A concepção semântica da verdade e os 
fundamentos da semântica. In: MORTARI, Cezar Augusto; DUTRA, Luiz Henrique de Araújo (Comps.). A 
concepção semântica da verdade: textos clássicos de Alfred Tarski. São Paulo: Unesp, 2006. p. 166. 
46 FERRAJOLI, 2006, p. 49. 
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relação a qualquer outra coisa. Isso está embasado na percepção de que toda noção de verdade 

deve ter o critério a partir do qual é orientada bem definido.  

Investigar a partir de procedimentos judiciais, que são sempre distantes do fato, na 

expectativa de que seja atingida a verdade desse fato é partir de uma percepção 

essencialmente metafísica, baseada na correspondência entre o resultado do procedimento e a 

verdade pretérita que é objeto de investigação. Toda teoria estruturada sobre essa percepção 

metafísica é capaz de afirmar que “a verdade sobre tal coisa é ‘X’”, sem que haja qualquer 

referencial objetivo em termos estritamente lógicos. Com a noção semântica de verdade de 

Tarski, cria-se um critério que norteia e limita a arbitrariedade do resultado do processo, 

porque só continua sendo possível dizer que o enunciado metalinguísitico “P” é verdadeiro se, 

e somente se, ‘p’. A tese de acusação só pode ser verdadeira se uma proposição de significado 

idêntico a confirma quando da decisão judicial. Com “p” se confirma ou se chama de 

verdadeiro apenas o que está contido dentro de “P”, e nada mais. Assim, a busca da verdade 

fica circunscrita às teses jurisdicionais. A verdade deixa de ser a redescoberta do fato passado 

e torna-se a confirmação de uma tese judicial. E as únicas restrições estabelecidas à 

proposição de acusação para que sua veracidade possa ser aferida são aquelas condições 

inspiradas no falsificacionismo de Karl Popper que no início desta seção foram expostas. 

 

3.2 REPOSICIONAMENTO DA NOÇÃO DE VERDADE NO PROCESSO PENAL 

 

 Considerando, a partir da redefinição semântica da noção de verdade acima exposta, 

que a obtenção da verdade tal como o pensamento tradicional moderno propõe (verdade como 

correspondência) é uma proposta idealista e impossível de se atingir de fato, Ferrajoli parte de 

uma ideia de verdade aproximada dentro do processo penal. Essa ideia enuncia que sempre 

que descoberta a falsidade de uma teoria exposta em juízo, ela deve ser rechaçada47. A 

verdade de fato é um modelo ideal ou limite da investigação, sobre o qual não se impõem, de 

imediato, limitações.  Portanto, só pode ser um modelo aproximado, já se reconhecendo, de 

antemão, que a verdade obtida é no máximo uma verdade aproximativa48. Uma proposição só 

pode ser plausivelmente tida com verdadeira pelo conjunto de conhecimentos que se pode 

possuir em determinadas circunstâncias, porque 

 

                                                           
47 Aqui fica reforçada, mais uma vez, a influência do critério de demarcação de cientificidade falsificacionista de 
Karl Popper. 
48 FERRAJOLI, 2006, p. 50-51. 
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La “verdad” de una teoría científica y, más en general, de cualquier argumentación 
o proposición empírica es siempre, en suma, una verdad no definitiva sino 
contingente, no absoluta sino relativa al estado de los conocimientos y 
experiencias llevadas a cabo en orden a las cosas de que se habla: de modo que, 
siempre, cuando se afirma la “verdad” de una o varias proposiciones, lo único que 
se dice es que éstas son (plausiblemente) verdaderas por lo que sabemos, o sea, 
respecto del conjunto de los conocimientos confirmados que poseemos.49 

 

Desse modo, o que se fixa juridicamente como fato provado durante o Processo 

Penal apenas pode ser visto como conjunto de dados obtidos conforme as possibilidades de se 

conhecer dadas pelas circunstâncias específicas do procedimento e do caso tratado. Assim, 

atribuir a esse conjunto de dados o valor de verdade, entendendo-se por verdade uma 

completa correspondência entre o resultado da investigação e a realidade sobre a qual esta 

versa, é correr risco de distorcer um dos elementos essenciais do ato de conhecer: a 

incompletude que envolve todas as suas circunstâncias.  

A noção semântica de verdade de Tarski apresenta, neste contexto, uma forma de se 

reabilitar a noção de verdade e a continuar usando, sem que haja necessidade de se recorrer à 

ideia de “certeza jurídica”. A expressão verdade deve ficar circunscrita, porém, ao âmbito da 

verdade formal e não pode ser entendida fora da estrita noção de equivalência entre 

enunciados proposta por Tarski. A vantagem dessa redefinição semântica do alcance da 

expressão “verdade” em relação às expressões “certeza jurídica” ou “certeza de tipo jurídico” 

que é ela consegue avançar em profundidade para pontos que os autores das duas últimas 

expressões não abordam.  

Como semelhança principal entre as duas noções, pode-se apontar que ambas 

suscitam a questão de que os dados probatórios que se fixam como fatos ocorridos no 

processo são construídos apenas a partir dos indícios apresentados durante o curso do 

processo, sem que se recorra à verdade real como balizadora do resultado produzido. Assim, 

dizer que a conclusão não aponta para a verdade real não significa que haja uma necessidade 

absoluta da intervenção do magistrado na determinação da produção de provas. A principal 

diferença entre as duas expressões, por outro lado, é exatamente a maior coesão, em termos 

estritamente lógicos, da redefinição tarskiana de “verdade”. Com uma estreita definição do 

âmbito semântico dessa expressão, a possibilidade de se coibir distorções de seu uso é maior. 

E assim tem-se uma maneira mais segura de se evitar arbitrariedade judicial quanto às razões 

que justificariam a intervenção probatória do juiz na atividade prática. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
                                                           
49 FERRAJOLI, 2006, p. 50. 

12089



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

A partir do que foi exposto, para se encontrar uma resposta à pergunta inicial 

levantada neste artigo, é necessário que se demonstre o quanto a discussão proposta pode 

avançar na definição da pergunta. Há, pelo menos, duas ordens de problemas a se considerar. 

A primeira diz respeito à extensão da noção de verdade e as implicações de seu significado, 

questão debatida prioritariamente neste texto. A segunda refere-se à concepção política que 

orienta a prática processual penal e à equivalência efetiva entre ambas. 

Nas páginas anteriores estabeleceu-se uma orientação para o uso da noção de 

verdade que pode impedir que sua busca, sustentada em qualquer argumento, possa justificar 

uma intervenção livre e arbitrária do magistrado na esfera da produção probatória. Assim, foi 

possível encontrar uma saída possível à primeira ordem de problemas. A partir disso, impõe-

se a necessidade de saber se é possível haver iniciativa probatória do juiz no curso do 

processo penal e, em caso positivo ou negativo, de justificá-la. Aparentemente, considerando 

apenas a redefinição da noção de verdade tarskiana, poderia ser dito que não deve haver 

espaço para a iniciativa probatória do juiz. Isso porque não haveria sentido em se fazer um 

esforço maior para se buscar uma verdade fora das hipóteses de acusação e de defesa, visto 

que elas é que seriam as proposições que norteiam o processo de busca e que apenas elas, e 

nada mais, poderiam ser verificadas como verdadeiras ou falsas. Esta primeira resposta 

possível, pensada em termos estritamente lógicos, não considera particularidades inerentes ao 

Processo Penal50. Assim, é necessário resistir à tentação inicial de aderir a ela e é preciso que 

se avalie, no mínimo, o tipo de princípio norteador da prática processual penal para se ter um 

ponto de partida à segunda ordem de problemas suscitada. Depois de fixado esse princípio, 

deve-se observar características da prática para se avaliar a necessidade de iniciativa 

probatória. 

                                                           
50 Essa conclusão pode ser direcionada a algumas constatações de Chaïm Perelman sobre a especificidade da 
prova em direito. Para o filósofo belga, “o mecanismo da prova [...] enquanto fundamento de uma asserção, 
consiste numa demonstração dentro de um sistema matemático e numa argumentação dentro de um sistema 
jurídico.” (PERELMAN, Chaïm. A especificidade da prova jurídica. In:______. Ética e direito. São Paulo: 
Martins Fontes, 1996. p.584). Não basta, portanto, no caso específico deste texto, esperar de uma teoria da 
verdade que solucione todas controvérsias sobre o ato de decidir judicialmente, visto que este ato não é apenas 
afligido por problemas de ordem lógica. Os valores levados em conta e os fins do procedimento são, por 
exemplo, questões centrais que devem poder ser respondidas coerentemente durante o próprio andamento de um 
processo. Inclusive, em outro texto, Perelman aponta para um primeiro estranhamento em razão das 
peculiaridades da prova em direito, especialmente por ela estar correntemente embasada na necessidade de trazer 
a juízo a verdade sobre uma alegação feita: “À primeira vista, as técnicas de prova em direito nada teriam de 
especificamente jurídico: dependeriam de critérios científicos, das regras de lógica, da experiência comum, do 
bom senso. Mas efetivamente, não é isso que ocorre; veremos que as técnicas de prova variam não só conforme 
os sistemas jurídicos, mas até conforme as finalidades próprias de cada ramo do direito; os meios de prova 
aceitos variam também no tempo, segundo a preeminência concedida a este ou àquele valor [...]” (PERELMAN, 
Chaïm. A prova em direito. In:______. Ética e direito. São Paulo: Martins Fontes, 1996. p. 592). 
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Em um sistema processual penal que tem como princípio unificador a noção de um 

modelo inquisitório, pode haver ampla, ou até irrestrita, margem de intervenção probatória do 

juiz pela razão de que as figuras do acusador e do julgador podem confundir-se na do 

magistrado. De outro lado, partindo do modelo acusatório, latente na atual ordem 

constitucional brasileira, que parte da necessidade de haver um Processo Penal democrático 

para que seja possível o respeito a garantias de defesa individual em face do poder punitivo do 

Estado, a discussão sobre as possibilidades da iniciativa probatória do juiz torna-se mais 

complexa. A princípio, pela separação entre os órgãos estatais que exercem o papel de 

acusador e de julgador nesse modelo, haveria uma forte inclinação para se suprimir 

completamente o poder de iniciativa de produção de provas do juiz, pelo risco de voltar a 

confundir os dois papeis processuais em um só órgão. Um juiz com poder de investigação 

poderia tornar-se acusador ou defensor, abandonando sua propugnada posição original de ser 

exclusivamente julgador e, assim, criando um sistema inquisitório sobre um modelo 

teoricamente acusatório. Todavia, será que permitir a produção de provas pelo juiz significa 

necessariamente cair em um sistema inquisitório? É necessário avaliar algumas circunstâncias 

da prática para saber se a intervenção probatória corresponde a uma postura inquisitiva. 

Assim, uma nova pergunta torna-se necessária: há circunstâncias em que o juiz pode 

determinar produção de provas sem que isso signifique a assunção, por parte dele, de uma 

postura de acusador? Conforme a própria bibliografia analisada sobre o assunto neste artigo 

há pelo menos um tipo de circunstância em que isso pode ser pensado: a intervenção 

probatória enquanto ato de defesa (em casos em que defesa mostra-se negligente ou há 

confissão por parte do réu, por exemplo), como defendida por Eugênio Pacelli de Oliveira. 

Surge disso o problema de definir o real alcance do exercício dessa atuação; definição que só 

pode ser feita mediante a observação do caso concreto. 

Desse modo, uma resposta mais precisa à questão de saber se é possível haver 

iniciativa probatória do juiz só pode ser adequadamente respondida considerando o caso 

concreto, as limitações impostas por uma definição semântica de verdade e os valores da 

ordem constitucional em vigor, a partir do modelo unificador adotado no procedimento penal. 

Dentre a gama de princípios que devem ser respeitados, é necessário que sejam estabelecidas, 

mediante fundamentação e um trabalho de hermenêutica constitucional consistente, quais 

circunstâncias ensejam a intervenção probatória do magistrado. E esta deve ser controlada, 

considerando-se a linha tênue existente entre ela e o risco de um Processo Penal permeado de 

arbitrariedades. 
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A EFETIVAÇÃO DOS INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS APÓS O PROVIMENTO 
JURISDICIONAL, E O DESEMPENHO DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE 
DIREITO: UMA ANÁLISE NO ÂMBITO EURO AMERICANO 

 

THE ENFORCEMENT OF THE TRANSINDIVIDUAL INTERESTS AFTER 
JURISDICTIONAL PROVISION, AND THE PERFORMANCE OF THE 
DEMOCRATIC STATE OF LAW: AN ANALYSIS IN THE EURO AMERICAN 
SCOPE   

 

Anderson De Azevedo 
 Indianara Pavesi Pini Sonni 

RESUMO 

A efetivação dos direitos fundamentais, ressaltando os de cunho coletivo em sentido amplo, 
isto é, a garantia do exercício de tais interesses ao seu respectivo titular, suscita acentuados 
debates e ponderações, tendo em vista a grandiosidade e relevância de tais prerrogativas. Na 
órbita jurídica, ou melhor, no desenrolar jurisdicional, inerente ao Estado, o trâmite 
processual coletivo já vem sendo objeto de análise pela doutrina, como se denota nas 
propostas de inauguração de um Código específico. Todavia, como, inevitavelmente, 
concretizar os direitos fundamentais, no aspecto fenomênico, postula um desempenho da 
atividade pública, após o provimento emanado do Judiciário, ao perquirir essa efetivação, há 
alguns percalços a serem preteridos, os quais estão relacionados com a posição estatal, e com 
a elaboração de políticas publicas. Esse vínculo (direitos fundamentais e Poder Público) já 
vem sendo objeto de análise por movimentos de âmbito internacional, cuja aplicabilidade, 
diante do fenômeno o qual acomete os dias atuais, denominado de globalização, revela-se 
latente e imprescindível, respeitando, por óbvio, as peculiaridades de cada território nacional, 
sendo indubitável que, essa “internacionalização,” deve mais que respeitar, assegurar o 
exercício dos direitos e garantias fundamentais. 

Palavras - Chave: Direitos fundamentais; Jurisdição; Efetivação; Poder Público.   

 

 

ABSTRACT 

The enforcement of the fundamental rights, emphasizing the collective nature in a broad 
sense, which is the guarantee of the exercise of such interest to its holder, raises sharp debates 
and considerations, in view of the greatness and relevance of such prerogatives. In the legal 
orbit, or better, in the jurisdictional course, inherent to the state, the collective procedual 
service has been object of analysis by the doctrine, as it is denoted in the proposals of opening 
a specific Code. However, as inevitably, to achieve the fundamental rights, in the phenomenal 
aspect, postulates a performance of the public activity, after the provision issued by the 
judiciary, to perquirir this realization, there are some mishaps to be put aside, which are 
related to the state position and the elaboration of public policies. This bond (fundamental 
rights and the Government) has already been the subject of analysis by movements of 
international scope, which applicability before the phenomenon that affects the present days, 
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called globalization, has been showed latent and essential, in respect, obviously, to the 
peculiarities of each country, being no doubtless that this "internationalization," must more 
than respect, ensure the exercise of fundamental rights and guarantees. 

Key-words: Fundamental Rights; Jurisdiction; Enforcement; Government. 
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Introdução 

Norberto Bobbio (2004, p.38), em frase célebre, proclamou que “não se trata de 

saber quais e quantos são estes direitos, qual é a natureza e seus fundamentos, se são direitos 

naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mais sim qual é o modo mais seguro para 

garanti-los, para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente 

violados.” 

A presença dos interesses transindividuais, na sociedade contemporânea, 

caracterizada como globalizada, massificada, revela-se latente, de forma que o Direito deve 

imputar a tais interesses um aparato normativo apto a viabilizar a tutela jurisdicional coletiva, 

em atenção aos princípios e garantias constitucionais. 

O ordenamento jurídico, por meio de estudos doutrinários direcionados, apresenta 

propostas de concentração das disposições específicas de tais interesses (codificação), 

almejando alcançar o êxito no desenvolvimento da função imputada ao Judiciário. Todavia, 

após o provimento jurisdicional, em algumas situações, ainda perduram percalços, no que 

concerne à atuação do Poder Público, destinatários das normas de fundamentais como um 

todo, sedimentadas em Lei Maior. 

Assim, o objetivo desse trabalho concentra-se em analisar a relação do cumprimento 

de alguns direitos fundamentais, ressaltando os de cunho coletivo, com as funções atribuídas à 

Administração Pública, além da necessidade de políticas públicas para tal mister. 

Para a consecução de tal propósito, é indispensável fazer uma abordagem do próprio 

Estado Democrático de Direito, ressaltando a função jurisdicional, para, assim, discorrer sobre 
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os fins do Estado, referenciando o surgimento dos interesses sociais. Em continuidade, a 

sistemática processual dos interesses transindividuais será objeto do item subsequente, 

ressaltando a sentença como provimento que externa e finaliza a atividade jurisdicional 

suscitada. 

Posteriormente, após as considerações sobre o trâmite processual e a sentença, será 

feita uma análise do desempenho dos demais Poderes da República Federativa do Brasil, 

necessário à efetivação dos direitos fundamentais, bem como da elaboração de políticas 

públicas pertinentes. Tal abordagem não ficará restrita à legislação nacional, havendo, assim, 

um diálogo euro americano, para que se possa demonstrar a necessidade de atuação de todos 

os Poderes da Tripartição, sendo que, diante da negligência de algum, caberá ao Judiciário 

agir no sentido de extirpar tal lacuna.                          

1 – A Atuação do Poder Jurisdicional no Estado Democrático de Direito: os Fins do 
Estado. 

A noção de função jurisdicional ou, mais amplamente, de jurisdição está sempre 

associada ao exercício do poder pelo Estado, dentro da ambiência constitucional, concepção 

construída a partir dos referenciais racionalistas e liberais dos séculos XVII, XVIII e XIX.  

Em verdade, várias foram as tentativas de se encontrar um conceito idôneo de 

jurisdição. Importantes juristas debruçaram-se sobre o tema formulando as mais variadas 

teorias. A propósito, Baptista da Silva acentua que as doutrinas referenciais sobre a jurisdição 

foram propostas pelos italianos Giuseppe Chiovenda e Francesco Carnelutti, entre os séculos 

XIX e XX.  

Para Baptista (2000, p. 62), partindo Chiovenda do pressuposto de que no Estado 

moderno a produção do direito é monopólio do próprio Estado, a jurisdição é poder de aplicar 

a lei ao caso concreto, e que este poder é exclusivo do Estado e se organiza em órgãos 

especiais (os órgãos jurisdicionais).  

Já para Carnelutti a jurisdição consiste na justa composição da lide, mediante 

sentença de natureza declarativa, por meio da qual o juiz decide o direito. Segundo ele, a 
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jurisdição pressupõe um conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida. Sem lide, 

Carnelutti entende não haver a necessidade da atuação ou da atividade jurisdicional.1  

Marinoni estabeleceu um comparativo entre essas duas principais teorias acerca da 

concepção jurisdição, entendendo-as uma sob um enfoque privatista (perspectiva 

carneluttiana do conflito intersubjetivo, da lide) e outra sob o enfoque publicista (perspectiva 

chiovendiana da função estatal de pacificação social). Marinoni (2006, p. 35), nesse passo, 

alude. 

Carnelutti, entretanto, partiu da idéia de lide – compreendida como conflito de 
interesses, ou mais precisamente, marcada pela idéia de litigiosidade, 
conflituosidade ou contenciosidade – para definir a existência de jurisdição. A lide, 
dentro do sistema carneluttiano, é característica essencial para a presença da 
jurisdição. Havendo lide a atividade do juiz é jurisdicional, mas não há jurisdição 
quando não existe um conflito de interesses para ser resolvido ou uma lide para ser 
composta pelo juiz.’(...). Carnelutti estava preocupado com a finalidade das partes; 
Chiovenda com a atividade do juiz. Por isso, é possível dizer que Carnelutti 
enxergava o processo a partir de um interesse privado e Chiovenda em uma 
perspectiva publicista. 

 

De fato, todas as definições de jurisdição têm como elementos básicos a existência 

de um conflito de interesses, a intervenção do Estado para solucioná-lo, a aplicação da lei e o 

restabelecimento da ordem jurídica. Com efeito, com a estabilização dessas concepções, todas 

fulcradas nos fundamentos do monopólio do exercício do poder político pelo Estado, a 

fixação do poder estatal jurisdicional erigiu-se como o mecanismo basilar integrante da 

estrutura institucional que pudesse, em caráter substitutivo (ou imparcial como prefere Ovídio 

Baptista), garantir a aplicação do direito, para, principalmente, solução de conflitos 

específicos.  

No entanto, com uma estrutura organizacional codificada, o Estado liberal do século 

XIX e início do século XX não esteve, propriamente, ocupado com a promoção de qualquer 

espécie de acesso à justiça.2 Se a modernidade consolidou o fenômeno jurisdicional como 

                                                           
1 A jurisdição, sob esse enfoque, e nas palavras de Baptista (2000, p. 67) é criada e organizada pelo Estado para 
pacificar, segundo a lei, os conflitos de interesses das mais diferentes espécies, abrangendo não só os conflitos de 
natureza privada, mas igualmente as relações conflituosas no campo do direito público. 

2 A concepção de acesso à justiça, a bem de ver, acabou se reduzindo à declaração do conteúdo da lei. Segundo 
Carneiro (2003, pp. 17 e 18): “Surge então uma situação paradoxal. Ao mesmo tempo em que a Constituição do 
Estado (o novo modelo de organização social) assegura, ao menos formalmente e em tese, a igualdade entre os 
indivíduos, o que deveria também em tese, assegurar um igual acesso à justiça, a realidade era bastante diversa. 
Deveras, a minimização do Judiciário conduz a uma ausência de preocupação com a questão do acesso. Em uma 
palavra: se a instância judiciária não é importante, porque se preocupar com o acesso?” 
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poder, função e autoridade do Estado, a contemporaneidade passou a exigir novas propostas 

solucionadoras dos conflitos sociais. De acordo com Carneiro (2003, pp. 20 e 21). 

A partir da segunda metade do século XIX, e já no início do século XX, 
principalmente com a influência da filosofia marxista, de fundamental importância 
para uma série de conquistas sociais que se seguiram, justamente pelas mazelas do 
capitalismo, da concentração de riqueza, da exploração dos trabalhadores, o grande 
empobrecimento da maioria do povo, tivemos uma nova disputa – burguesia versus 
proletariado – entre a classe abastada e a classe obreira. (...) A nova ordem resgata 
a dimensão social do Estado, com mais intensidade no que concerne à ordem 
jurídica.  

Aqui, pois, se identifica o berço dos direitos sociais e, em um momento 

imediatamente posterior, dos interesses transidividuais, com a consolidação do Estado 

Democrático de Direito. A jurisdição acompanhou esse processo de transformação, passando 

a ter papel decisivo, pois o Judiciário passou a ser chamado, cada vez mais, a corrigir as 

distorções econômicas, sociais e políticas que marcaram o século XX. Carneiro (2003, pp. 25 

e 26) anota que “(…) ao Judiciário compete assegurar o exercício pleno da liberdade (herança 

do pensamento liberal), e também as condições materiais para esse exercício.” 

Surgiram, portanto, a partir desse paradigma definido pelo Estado Social, “novos 

direitos,” com autonomia científica e formulações principiológicas destacadas, a exemplo, do 

direito previdenciário, do direito agrário, do direito das águas, do direito imobiliário, do 

direito das relações de consumo, do direito ambiental, etc. As relações jurídicas que eram 

inerentes ao direito civil, de índole eminentemente privada desde as concepções clássicas 

romanas, passaram a sofrer reformulações e, extraídas de legislações privatistas, passaram a 

compor microssistemas jurídicos principiologicamente reformulados. De consequência, o 

direito processual civil também necessitou adaptar-se. 

É, pois, em busca dessa “reumanização,” em um cenário econômico e sócio-

tecnológico de “maquinização,” que surge uma nova gama de tutelas estatais, adequadas à 

proposta de efetivação de valores protegidos por declarações de direitos. A partir da década de 

60, do século XX, com a concepção de um indivíduo, sujeito de direitos e garantias 

fundamentais, de incertezas e possibilidades,3 começam a se desenvolver novas propostas de 

um atuar mais efetivo do próprio Estado.  

                                                           
3 Sérgio Alves Gomes entende que o homem é um ser de incertezas e possibilidades porque vive em um 
ambiente instável, sujeito a mudanças constantes, vez que na esfera humana quase tudo é incerto, inseguro, pleno 
de riscos, e, ao mesmo tempo, que nessa mesma ambiência o homem realiza suas potencialidades criadoras de 
um desenvolvimento contínuo, nos cabe concluir que o homem é sim um ser de incertezas e possibilidades. (...) 
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No mesmo sentido Cappelletti e Garth (1988, p. 10 e 11). 

À medida que as sociedades do laissez-faire cresceram em tamanho e 
complexidade, o conceito de direitos humanos começou a sofrer uma 
transformação radical. A partir do momento em que as ações e relacionamentos 
assumiram, cada vez mais, caráter mais coletivos que individual, as sociedades 
modernas necessariamente deixaram para trás a visão individualista dos direitos, 
refletida nas “declarações de direitos”, típicas dos séculos dezoito e dezenove. O 
movimento fez-se no sentido de reconhecer os direitos sociais dos governos, 
comunidades, associações e indivíduos. Esses novos direitos humanos, (...), são 
antes de tudo, os necessários para tornar efetivos, quer dizer, realmente acessíveis a 
todos, os direitos antes proclamados.  

Esse sujeito, fenomenicamente fragilizado (tecnicamente desinformado, 

economicamente desvalido, juridicamente desprotegido) deveria ser tutelado por intermédio 

de mecanismos legais processuais e de ações políticas intervencionistas, ou seja, da 

participação do próprio Estado. Passou-se a exigir que o Estado, legislando preventivamente 

para garantir uma harmonia nas relações jurídicas, atuasse judiciariamente para compor os 

naturais, recorrentes e excessivamente numerosos conflitos, decorrentes dessa nova dinâmica 

social e econômica.  

O Estado, através de seus organismos, passou a tentar promover a equivalência, a 

equiparação, o reequilíbrio material, em face de relações jurídicas em que as partes se 

posicionavam em desigualdade manifesta. O fim do Estado passou a ser a concretização de 

valores juridicamente consignados nos Textos Constitucionais. 

A concretização de valores previstos no plano abstrato do ordenamento jurídico 

passou a estar indissociavelmente fundamentada na própria finalidade do Estado Democrático 

de Direito, que promove o indivíduo em sua completude valorativa, em sua dimensão mais 

humana, mais social, mais política, mais econômica, mais tecnológica e mais cultural. 

Trata-se de uma relação portadora de elementos que lhe outorgam identidade e 

tutelada por um conjunto valorativo próprio, uma composição normativa microssistêmica, 

dotada de identidade epistemológica (ou seja, com fundamentação científica), de atributos de 

interdisciplinaridade (caracterizado pelo diálogo entre os saberes jurídicos e não jurídicos) e 

de multidisciplinaridade (com conteúdo normativo de múltipla natureza jurídica). 

Mancuso pondera sobre os efeitos desse novo tempo na doutrina do direito clássico 

moderno, destacando que a concepção tradicional de jurisdição tem sido reestudada para que 

                                                                                                                                                                                     

Assim, diante do fato que o próprio ambiente, a própria ciência, não tem como responder com clareza o que é o 
homem, também este se mostra um ser de incertezas e possibilidades. (GOMES, 2008, p. 81).  
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também inclua esses novos interesses do mundo globalizado, com vistas à promoção de um 

efetivo acesso à justiça, especialmente quando se trata de interesses transindividuais 

(coletivos em sentido amplo). De acordo com o aludido autor (2011, p. 321 e 322). 

O gradativo acesso à Justiça dos chamados interesses metaindividuais vem 
provocando sensíveis reflexos em pontos fundamentais do tripé em que se assenta 
o Direito Processual Civil: ação, processo e jurisdição.  
A ação judicial, quando serve à veiculação de pretensões de natureza coletiva (v.g., 
ação civil pública, ação popular, mandado de segurança coletivo), perde seu 
tradicional caráter individualístico (conflitos intersubjetivos, tipo Tício versus 
Caio), passando a operar como instrumento de mediação entre os conflitos de 
massa, envolvendo interesses plurissubjetivos assim canalizados ao Poder 
Judiciário. 
(...) O processo, a seu turno, quando formado por uma relação jurídica cujo objeto 
é um bem de natureza coletiva (meio ambiente, consumidores, patrimônio público), 
também se modifica em relação à sua configuração habitual de uma relação 
jurídica de direito material – passando a ter por objeto valores que desbordam das 
órbitas individuais dos contraditores postados nos pólos ativo e passivo. 
(...) A jurisdição, enfim, que em sua concepção tradicional ora se apresenta como 
Poder (o “Judiciário”) ora como Função (a “distribuição da justiça”), ora como 
Órgão (a “máquina judiciária”), ao ser instada a prover sobre demandas de caráter 
coletivo, transmuda seu tradicional modus operandi, de singela subsunçao do fato à 
norma de regência, para entrar em ponderações outras, de cunho sociológico, 
cultural, político e econômico, assim mais se aproximando da realidade tangível e 
se oferecendo, pois, como relevante instrumento para uma ordem jurídica “justa” e 
não apenas “jurídica”. (...) 

 

E, conclui Mancuso (2011, p. 323). 

Em suma, hoje não há negar reconhecer que o trinômio responsável pela aplicação 
do Direito Objetivo in concreto – o processo, a ação e a jurisdição – somente se 
respalda de legitimidade na medida em que contribua, decisivamente, para a boa 
gestão do bem comum. No caso, o “produto final” que se espera de toda atividade 
judiciária há de ser uma resposta de boa qualidade, ou seja: justa, jurídica, 
tempestiva e econômica. 

Essa nova dimensão da tutela jurisdicional, regulada por novos microssistemas 

legislativos, vem ao encontro das necessidades de uma sociedade de produção de bens e 

serviços massificada, despersonalizada, desumanizada, maquinizada e, principalmente, em 

busca de acesso à Justiça e efetividade de direitos. O provimento jurisdicional, como 

manifestação desse atuar concreto do Estado, por intermédio do Poder Judiciário, com essa 

finalidade constitucionalmente declarada, encontrou no princípio da efetividade o norte de sua 

orientação.  

Processo e Jurisdição passaram a implementar a concretização do ideal de Justiça no 

Estado Democrático de Direito. E a tutela dos interesses transindividuais é, 

caracteristicamente, o melhor exemplo dessa manifestação jurídica e política estatal, tanto 
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pela atuação do próprio Poder Judiciário, pelo processo, como pela atuação dos organismos 

políticos, pelas políticas públicas de caráter preventivo. 

2 - A Sistemática Processual da Tutela dos Interesses Transindividuais 

Ante a “proliferação ou multiplicação dos direitos,” fenômeno proclamado por 

Bobbio (2004, p.83) e que perdura nos dias atuais, ao sujeito é imputada uma ampla gama de 

prerrogativas das mais diversas categorias, algumas, inclusive, com amparo constitucional, 

resguardando-se a dimensão individual e coletiva. Os interesses que extrapolam a órbita de 

singularidade dos sujeitos titulares são denominados interesses transindividuais. 

A simples inobservância ou a violação dessas prerrogativas exige que o Poder 

Judiciário desenvolva a função constitucional a ele imputada, isto é, suscita a adequada 

prestação da jurisdição, como forma de efetivar e concretizar os interesses abstratamente 

previstos no ordenamento jurídico, cujas disposições, por serem cogentes, devem ser 

cumpridas, deixando o campo meramente contemplativo para integrarem o mundo 

fenomênico. 

Nesse sentido, diante do conflito de interesse (lide), haverá um instrumento de que 

dispõem as partes, que propicia a concretização dos direitos individuais e coletivos, 

respeitados o trâmite e os princípios a ele inerentes. Por tal instrumento, denominado 

processo, o interessado postula uma tutela jurídica específica, com o fim de concretizar o 

direito não respeitado, que culminou no manuseio da presente demanda. 

Pondera Theodoro Junior (1997, p.17). 

Assim, o processo civil se apresenta como um “procedimento” ou um “caminho” 
concebido para promover a “aplicação do direito”, tarefa que compreende duas 
funções principais: a) a “função lógico teórica”, endereçada a “determinar, em cada 
caso, o que seja justo” (processo de conhecimento); e b) a “função prática”, que é a 
de “executar o reconhecido como direito.  

Ainda, considerando a instrumentalidade do processo, expressão difundida por 

Dinamarco que intitulou uma obra com tal vocábulo, deve-se registrar que “todo instrumento 

como tal é meio; e todo meio é tal e se legitima em função dos fins que se destina” 

(DINAMARCO, 2008, p. 177). Assim, o processo é o mecanismo destinado a efetivar os 

escopos da jurisdição, tanto de cunhos sociais, políticos como, propriamente, jurídicos. 

Sobre a jurisdição, asseveram Cintra, Grinover e Dinamarco (2002, p. 133). 
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Ao criar a jurisdição no quadro de suas instituições visou o Estado a garantir que as 
normas de direito substancial contidas no ordenamento jurídico efetivamente 
conduzam aos resultados enunciados, ou seja: que se obtenham, na experiência 
concreta, aqueles precisos resultados práticos que o direito material preconiza.   

Assim, a aplicação da norma no plano fático se concentra por ser o objetivo da 

jurisdição de caráter jurídico, sendo que tal escopo se concretiza por meio do processo. Com o 

reinado da lei, aplicada, coercitivamente, em substituição à vontade das partes, os direitos 

previstos no aparato normativo poderão sair do aspecto abstrato, possibilitando o seu 

exercício por seu respectivo titular. 

Ao Poder Judiciário foi imputado o encargo de efetivar e sedimentar o exercício de 

todas as premissas fundamentais, dentre elas os interesses de cunho coletivo, cujos contornos 

e peculiaridades diferenciadas, por abranger uma ampla gama de indivíduos, representam a 

realização da Justiça de modo mais ostensivo. 

A partir do momento em que o Judiciário é acionado, exigindo-se a entrega da 

prestação jurisdicional para a solução do litígio em substituição da vontade das partes 

envolvidas, tal Poder deve, em atenção aos preceitos de acesso à Justiça (art. 5º, XXXV) e do 

direito de ação, realizar, efetivamente, o direito material no plano fenomênico. E sendo o 

processo, o principal instrumento eleito para se efetivar os direitos previstos na seara 

normativa, é indispensável que tal mecanismo esteja adaptado para a consecução dos 

interesses fundamentais, especialmente os que transpõem o campo individual, os quais detêm 

características diferenciadas.  

Em decorrência de tal fato é que o ordenamento jurídico vem se ajustando, criando 

uma sistemática jurídica própria, com um processo que esteja em consonância com tais 

peculiaridades distintas e, assim, possibilite a efetivação dos direitos aos seus titulares. 

Acerca da adaptação do diploma instrumental civil ao preceito constitucional do 

acesso à Justiça, concluíram Capelletti e Garth, em 1978, que “uma verdadeira revolução está 

se desenvolvendo dentro do processo civil,” ciclo de alterações que se revela latente quando 

se trata da tutela dos interesses difusos, “segunda onda de reformas que forçou a reflexão 

sobre noções tradicionais muito básicas do processo civil e sobre o papel dos tribunais” 

(CAPELLETI/GARTH, 1988, p. 49). 

Hoje, no Brasil, a tutela jurisdicional dos interesses transindividuais dispõe de três 

propostas; todas preceituam a solução dos conflitos coletivos por meio de um código, no qual 
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estarão concentrados os dispositivos e regras peculiares a essa modalidade de tutela: há o 

anteprojeto de Código Brasileiro de Processo Coletivo do Instituto Brasileiro de Direito 

Processual, a alternativa encabeçada pelo professor Aluísio Gonçalves de Castro Mendes, 

elaborado em conjunto pelos programas de Pós Graduação Stricto Sensu da UERJ 

(Universidade Estadual do Rio de Janeiro) e da UNESA (Universidade Estácio de Sá), além 

do anteprojeto do professor Antonio Gidi, publicado na Revista de Processo n.°111, no ano de 

2003, (Código de Processo Civil Coletivo. Um modelo para países de direito escrito).  

Ao fazer uma análise acerca das aludidas propostas, preceituam Didier Júnior e 

Zaneti Júnior (2009, p. 62).  

A beleza desses diplomas está, para além de sua qualidade técnica notável, no 
compromisso em todos presente com a melhoria dos instrumentos do direito 
positivo para a efetivação da tutela coletiva. Tudo em declarada conformidade com 
os altos ideais que lhe são imanentes: realizar os direitos fundamentais através de 
uma tutela coletiva que atenda aos anseios de uma sociedade de massa no quadro 
de um processo civil de interesse público, renovado pela constitucionalização dos 
direitos e redemocratização do Brasil. 

O aparato coletivo direcionado a tutelar os interesses transindividuais deve estar 

atrelado a toda magnitude que envolve o tema jurisdição e instrumentalidade do processo. A 

disciplina da tutela coletiva deve ter como supedâneo a noção de que os instrumentos 

coletivos precisam ser aptos a efetivar e a afirmar os direitos fundamentais que postulem 

prestações sociais ou mesmo, “adequada proteção, - inclusive contra os particulares (direito 

ambiental etc.) -, mas, além disso, constituem condutos vocacionados a permitir ao povo 

reivindicar os seus direitos fundamentais materiais” (MARINONI, 2007, p. 115). 

Assim, o trâmite processual coletivo, que é imprescindível para a consecução dos 

direitos, já vem sendo objeto de análise de estudos doutrinários específicos, para apropriar as 

regras e institutos processuais às peculiaridades dos interesses de características diferenciadas, 

como por exemplo, a legitimidade e os efeitos práticos dos provimentos jurisdicionais e, 

assim, permitir, com êxito, a prestação jurisdicional acerca do interesse, objeto da lide. 

Todo o trâmite processual é direcionado a um provimento, a uma sentença, o que é 

denominado por Bellinetti de “ato jurisdicional magno,” ou melhor, “aquele em que a função 

jurisdicional realiza a sua tarefa mais nobre e significativa” (BELLINETTI, 1994, p. 86). 

Assim, por meio da sentença, o Poder Judiciário efetuará a entrega da prestação jurisdicional, 

cumprindo, assim, a função constitucional que lhe foi delegada por meio da concepção 

tripartite de poderes.  
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3 – O Provimento Decorrente do Trâmite Processual Coletivo: a Persecução da 
Efetividade 

Como acima discorrido, o trâmite processual será direcionado a um provimento de 

cunho decisivo, ou seja, a sentença, que é o ápice da prestação jurisdicional, ou melhor, 

repisando os dizeres de Bellinetti (1994, p. 99), é o “ato que se projeta para fora do processo, 

gerando efeitos no mundo jurídico.” 

A sentença é o ato previsto pela legislação, destinada a efetivar a proteção do direito, 

colocado sob o crivo do Poder Judiciário. Conterá o provimento de acordo com o tipo de 

tutela que foi postulada em juízo, de forma que pode ser mandamental, quando “implica o 

cumprimento específico da ordem do juiz, sob pena de configurar crime de desobediência ou 

de responsabilidade,” (LENZA, 2003, p.328), condenatória, aquela que abre oportunidade 

para uma execução forçada, ou constitutiva, isto é, que pode criar, modificar ou extinguir uma 

relação jurídica. Pode ser, ainda, executiva, “que por si só, altera a denominada linha 

discriminativa das esferas jurídicas,” (MARINONI/ARENHART, 2006, p.431), ou apenas de 

cunho declaratório, existente em qualquer provimento jurisdicional, que se concentra, 

unicamente, em professar um direito. 

Assim, os efeitos gerados pela sentença, no mundo jurídico, é a consubstanciação da 

tutela pleiteada, o que vai influir na modalidade do ato decisório. O Poder Judiciário, a quem 

foi constitucionalmente delegado o exercício da Jurisdição, vai amparar (ou não) a pretensão 

deduzida em Juízo, deferir ou negar provimento ao pleito que suscitou a atividade 

jurisdicional.  

O provimento jurisdicional emanado de um processo coletivo concretiza, com muito 

mais ênfase, o direito nele versado, haja vista que os seus efeitos não se restringem as partes 

da demanda na qual é proferida, mas, também, podem atingir terceiros 

(MARINONI/ARENHART, 2006, p.745). 

Diante da insuficiência do aparato estatal para conceder ao administrado aquilo que a 

lei lhe confere, o Poder Judiciário é considerado uma instituição essencial para a afirmação e 

concretização dos direitos fundamentais, ressaltando os interesses transindividuais, que 

“também envolvem uma intensa conflituosidade, sendo fruto de escolhas políticas 

valorativas” (CAMPILONGO, 2002, p.34). 
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Como assevera Campilongo (2002, p. 103): “O juiz, sempre em tese, trata com 

desilusões e procura manter expectativas contra-fáticas.” Tais desapontamentos, no campo 

dos direitos fundamentais, na grande maioria das vezes, são decorrentes da inópia do Poder 

Público.  

Diante da concepção tripartite de Poderes, difícil delimitar a relação do Judiciário 

com implementação das políticas públicas, sendo certo que, “num contexto de crise de Estado 

Social, o Judiciário ganha uma função especial de controle das políticas públicas,” pois, para 

o aprofundamento da Democracia, tal Poder deve “garantir a plena eficácia dos programas de 

ação social do governo” (CAMPILONGO, 2002, p. 108).  

A mesma carência que culminou no exercício do direito constitucional de ação por 

parte do jurisdicionado, pleiteando o desempenho do Judiciário, no sentido de extirpar o óbice 

existente, para assim fazer valer o seu direito já consagrado, pode perdurar, ainda, após a 

prolação da ordem jurisdicional. Pode-se afirmar, assim, que a precariedade da Administração 

Pública é o grande entrave para a efetivação do provimento jurisdicional, que garante um 

interesse fundamental, singular ou coletivo.       

Assim, os interesses transindividuais, ou melhor, os direitos e garantias fundamentais 

suscitam não apenas discussões no aspecto processual, mas, também, problemáticas na seara 

do Poder Público. Quando o Poder Judiciário consegue ultrapassar as celeumas existentes 

quanto ao trâmite do processo, o que, por algumas vezes, reivindica uma atuação mais 

incisiva do magistrado, e realiza a entrega da prestação jurisdicional, depara-se com outros 

percalços, relacionados ao âmbito fático. 

Acerca da efetivação dos direitos fundamentais, Lopes descreve a sua “característica 

especial,” que consiste no fato de que “não são fruíveis ou exequíveis individualmente,” 

podendo ser exigidos judicialmente, porém, “de regra, dependem para a sua eficácia da 

atuação do Executivo e do Legislativo por terem o caráter de generalidade e publicidade” 

(LOPES, 2002, p. 129). 

Prescreve Bulos (2009, p. 624) que o escopo dos direitos sociais é favorecer os 

“hipossuficientes, assegurando-lhes situação de vantagem, direta ou indireta, a partir da 

realização da igualdade real. Partem do princípio de que incumbem aos Poderes Públicos 

melhorar a vida humana, evitando tiranias, arbítrios, injustiças e abusos de poder.” 
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O autor acima citado tece a seguinte indagação: “a quem incumbe assegurar os 

direitos sociais? Ao Estado, porque ele é o sujeito passivo dos direitos sociais.” (BULOS, 

2009, p. 624). Dessa forma, o Estado deve assegurar e garantir os direitos fundamentais, 

ressaltando os interesses transindividuais, sob pena de, não o fazendo, ferir a própria Lei 

hierarquicamente superior do Estado Democrático de Direito. 

Lopes ressalta que “são estes direitos que dependem, para sua eficácia de uma ação 

concreta do Estado, e não simplesmente de uma possibilidade de agir em juízo.” Prossegue 

(LOPES, 2002, p. 130). 

Existe fundamentalmente uma dupla série de questões jurídicas a serem 
enfrentadas. Em primeiro lugar, (1) trata-se de saber se os cidadãos em geral têm 
ou não o direito de exigir, judicialmente, a execução concreta de políticas públicas 
e a prestação de serviços públicos. Em segundo lugar, (2) trata-se de saber se e 
como o Judiciário pode provocar a execução de tais políticas.  

Como ressalta Cambi, apenas a intenção de efetivar a Lei Maior e de transformar a 

realidade é insuficiente. Faz-se imprescindível a concretização do direito, não obstante os 

custos que gera ao Poder Público e a toda coletividade. “Cabe, pois, discutir quando e em que 

medida os limites financeiros podem justificar a não realização dos direitos fundamentais 

sociais.” (CAMBI, 2009, 381).     

Assim, indubitavelmente, a concretização dos direitos fundamentais, ressaltando os 

transindividuais, na maioria das situações, depende de políticas públicas, ou seja, da 

intervenção ou atuação estatal. Mesmo diante de tal fato, deve-se enfatizar, como preleciona 

Gebran Neto, que “em relação aos direitos e garantias catalogados, não resta margem de 

opção à administração ou à maioria parlamentar, devendo a integração (concretização) ser 

feita até mesmo de modo forçado, mediante determinação judicial (GEBRAN, 2002, p.182). 

4 – As políticas Públicas de Proteção aos Interesses Transindividuais em prol da 
Concretização dos Valores Tutelados pelo Estado Democrático de Direito: um Diálogo 
Euro Americano. 

Pelo exposto, não se pode dizer que a efetivação dos interesses fundamentais, 

catalogados em suas respectivas gerações, depende apenas da atuação do Judiciário, pois, 

após o implemento da atividade jurisdicional, com a prolação da sentença, há outros percalços 

a serem transpostos. Conforme já registrado, a jurisdição e o processo são os mais valiosos 

instrumentos de concretização dos valores humanos, sociais, políticos e econômicos previstos 

no Texto Constitucional.  
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A tutela dos interesses transindivuais não se constitui apenas, e tão somente, na tutela 

jurisdicional desses mesmos interesses, mas em um conjunto de ações públicas interventivas e 

preventivas capazes de, em conjunto com a tutela jurisdicional, garantir a efetividade tão 

almejada e perseguida, tanto pela Constituição Federal, quanto pelos organismos estatais que 

buscam garantir a concretização dos valores nela consignados.  

A postura do legislador no Estado Democrático de Direito deve estar direcionada a 

adequar os conteúdos e valores sociais consubstanciados na legislação infraconstitucional ao 

substrato material dos valores preconizados pela Constituição da República. Não apenas 

utilizando-se da legislação brasileira, de um plexo de textos normativos que possam auxiliar 

nesse processo de construção de políticas públicas, de tutela de interesses transindividuais.  

Deve-se ter em mente que os referenciais normativos para a concreção da tutela 

outorgada disposições da Constituição Federal, não se exaurem apenas nos limites das leis 

nacionais. Por exemplo: o art. 7º da Lei n. 8.078/90 (o Código de Defesa do Consumidor 

Brasileiro) abre um portal para conexões normativas inter e multidisciplinares que 

possibilitam a efetiva proteção do consumidor, ainda que não expressamente previstas em 

textos legislativos nacionais. De acordo com o referido dispositivo (Brasil, 2011):  

Art. 7º: Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de 
tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação 
interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas 
competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, 
costumes e eqüidade. 

Essa é uma tendência dos Estados que se organizam a partir de referenciais 

democráticos, e que buscam, por meio de um intervencionismo relativo e equilibrado, 

promover a equiparação material de relações jurídicas fenomenicamente desiguais. Para 

Gomes (1995, p. 35). 

(...) Quanto mais democrático for o Estado, quanto mais efetividade buscar para as 
normas jurídicas que disciplinam a atuação do poder, delimitando e direcionando 
este para os fins socialmente almejados, quanto mais se preocupar com o 
atendimento das questões que afligem a sociedade como um todo, maior será o 
papel do juiz no processo, pois exercerá a direção material e não apenas formal 
deste e participará ativamente de sua instrução, sem ferir sua imparcialidade. 

Adiante, o mesmo Código de Defesa do Consumidor, que é, por excelente, um 

importantíssimo instrumento legislativo de tutela de interesses transindividuais, enquanto 

dispõe sobre os direitos básicos do consumidor, elenca (CDC, Brasil, 2011) “a efetiva 

prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.” 
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Essa dimensão preventiva e supranacionalista estampada no Código de Defesa do 

Consumidor Brasileiro é, na verdade, uma adequação do modelo brasileiro às diretivas de 

natureza política apresentadas pela Organização das Nações Unidas (ONU), desde a década 

de sessenta. A necessidade de uma tutela protetiva específica para o consumidor foi, em 

verdade, apontada como uma proposta supranacional, justamente em face de sua natureza 

cosmopolita, universal, passando a fazer parte das políticas públicas estadunidenses.  

A Organização das Nações Unidas (ONU), já em 1969, indicava a sua pretensão em 

regulamentar as relações de consumo quando, na Declaração das Nações Unidas sobre o 

Progresso e o Desenvolvimento Social (Resolução 2.542/69), dispôs expressamente sobre a 

necessidade de proteção do consumidor. Com o propósito específico de orientar os países 

membros, a ONU aprovou a Resolução n. 39/248, em 16 de abril de 1985, reconhecendo, 

expressamente, que os consumidores se encontram em situação de significativo desequilíbrio 

em termos econômicos, níveis educacionais e poder aquisitivo. Tais políticas, de acordo com 

o disposto no item 3, da Resolução 39/248, devem visar ao atendimento das seguintes 

necessidades (ONU, 2011):  

a) proteger o consumidor quanto a prejuízos à sua segurança; b) fomentar e 
proteger os interesses econômicos dos consumidores; c) fornecer aos consumidores 
informações adequadas para capacitá-los a fazer escolhas acertadas de acordo com 
as necessidades e desejos individuais; d) educar o consumidor; e) criar 
possibilidades de real ressarcimento do consumidor; f) garantir a liberdade para 
formar grupos de consumidores e outros grupos ou organizações de relevância e 
oportunidades para que estas organizações possam apresentar seus enfoques nos 
processos decisórios a elas referentes. 

O Brasil, portanto, através de seu Código de Proteção e Defesa do Consumidor, 

simplesmente, buscou observar essas proposições de natureza política. Mas a promoção dos 

direitos e do bem-estar dos consumidores é um dos valores fundamentais da União Européia, 

o que, aliás, reflete na legislação de cada Estado membro dessa união supranacional 

econômica, que procura alinhar as disposições normativas internas às Diretivas de uma 

Comissão da União Européia que trata, especificamente, das relações de consumo. 

A maturação de uma Ordem Comunitária Européia se estrutura na existência de um 

diálogo permanente de tratados institucionais, em atos comunitários obrigatórios, como, por 

exemplo, os regulamentos e as diretivas das comissões encarregadas de elaboração de 

políticas públicas comuns. 
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Contudo, a miríade de disposições normativas de cada um dos Estados integrantes da 

Comunidade Européia está, até certo ponto, conformada, uniformizada, a partir de um 

conjunto de políticas públicas voltadas para a tutela das mais variadas espécies de interesses 

transinviduais dos habitantes da Europa, no que tange à relação de consumo: direito à 

proteção da saúde e da segurança; direito à proteção dos direitos econômicos; direito à 

reparação de danos; direito à informação e à educação; e, direito à representação. Enfim, 

todos direitos transindividuais consumeristas tutelados uniformemente pelos países 

integrantes da União Européia. 

Essa experiência tem servido de inspiração para que outras comunidades 

internacionais adotem políticas públicas igualmente uniformes de proteção ao Consumidor, 

apesar do Tratado de Assunção, que consolidou o MERCOSUL, nada dispor sobre o assunto. 

 

Os interesses ambientais, que também têm a marca característica da 

transindividualidade, também estão sendo tratados de modo uniforme pelos Estados. De 

acordo com os ensinos de Freitas Júnior (2003): 

A Diretiva 67/548 da CEE, de 1967, sobre classificação, etiquetado e embalagem 
de sustâncias perigosas, é considerada pela doutrina como a primeira norma 
ambiental da então Comunidade Econômica Européia – CEE, atual União 
Européia. Mais tarde, durante o ano de 1970, promulgaram outras normas 
ambientais, como a Diretiva 70/157, de 6 de fevereiro, sobre níveis de ruídos, e a 
Diretiva 70/220, de 20 de março, sobre emissões de gases contaminantes por 
veículos a motor. 

 

Os Tratados de Maastrichd (Tratado da União Européia, de 1992), o Tratado de 

Amsterdã (1992) e o Tratado de Nice (2001), cuidam de estabelecer dispositivos 

fundamentais de proteção ambiental da União Européia, impondo aos Estados integrantes 

dessa comunidade, o dever de adotarem políticas públicas e medidas governamentais para 

assegurar o cumprimento das disposições de índole política internacional. De acordo com 

Freitas Júnior (2003). 

(...) o artigo 175 do Tratado de Amsterdam determina a forma pela qual o Conselho 
deve tomar suas decisões sobre o tema ambiental, enquanto que o artigo 176 do 
mesmo diploma dispõe sobre a possibilidade de que cada Estado-Membro dite 
normas para uma maior proteção ambiental, sempre que compatíveis com o citado 
Tratado (...). 

Da mesma forma ocorre no MERCOSUL. Segundo Schmidt e Zanotelli (2004, p. 

13): “(...) o maior desafio ambiental do MERCOSUL é buscar, por meio de uma política 

coerente, soluções para os obstáculos que impedem a concretização das metas ambientais, 
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com o propósito de preservar o meio ambiente e ao mesmo tempo conciliar o crescimento 

econômico”. E Schmidt e Zanotelli (2004, p. 14) complementam. 

(...) os parâmetros políticos ambientais a serem utilizados no MERCOSUL deverão 
acordar com as atividades desenvolvidas em cada Estado-membro, com os 
objetivos prioritários a serem atingidos pelo bloco econômico na concretização do 
seu mercado comum. Partindo-se desse princípio, os países-membros deverão unir 
esforços a fim de desenvolverem uma política harmonizada de proteção ambiental, 
não tendo como finalidade estabelecer a unificação das legislações, mas sim 
harmonizá-las no sentido de perseguirem os mesmos objetivos, utilizando 
instrumentos similares. Ademais, a harmonização legislativa permitirá a eliminação 
das barreiras não-tarifárias para integração dos países-membros do MERCOSUL e, 
conseqüentemente, a livre circulação de mercadorias pelas fronteiras, objeto 
primordial do bloco.  

 
Demonstra-se, destarte, e a partir desses dois referenciais de interesses coletivos 

(consumerista e ambiental), que há um intenso diálogo entre os Estados membros integrantes 

de comunidades internacionais, caracterizando um processo de uniformização de políticas 

públicas voltadas à tutela dos sujeitos de direitos. Essa construção normativa, em cada Estado, 

ainda se espelha no paradigma constitucional, mas tomando, agora, como referência, uma 

realidade mais comunitária, mais universalizante e, portanto, mais globalizada, considerando 

sempre o modelo de Estado Democrático de Direito ao qual se alinham a grande maioria dos 

países participantes desse diálogo euroamericano. 

Há, assim, uma constatação importante a ser consignada: quanto mais ausentes forem 

os poderes executivo e legislativo no exercício de suas funções preventivas e garantistas, 

maior será a responsabilidade do Poder Judiciário para a recomposição de uma eventual 

desarmonia fenomênica no plano das tutelas coletivas. Conforme ensina Venturi (2007, p. 

119) “(...) de fato, diante dos crescentes reclames de tutela adequada dos direitos sociais, 

instrumentos de atuação da democracia substancial, surge o dever do Poder Judiciário 

imiscuir-se na implementação daqueles, superando as objeções levantadas quanto à sua 

pretensa ilegitimidade democrático-institucional.” 

 

Conclusão 

 

Apesar das políticas públicas serem importantes para a concretização dos valores 

constitucionais no Estado Democrático de Direito, diante da impotência do Poder Público no 

que tange à realização de tais prerrogativas, a efetiva tutela jurisdicional dessa categoria de 

interesses é a salvaguarda, o último bastião, de preservação do sistema. Com efeito, o 
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princípio da inafastabilidade da prestação jurisdicional coletiva, no dizer de Venturi (2007, p. 

137). 

 
 (...) assume, no Estado Social, um sentido muito mais ativo, verdadeiramente, 
prospectivo. Vale dizer, ao Poder Judiciário incumbe não só garantir o amplo 
acesso formal das entidades legitimadas à tutela dos direitos meta-individuais como 
também (e, sobretudo) afirmá-los mediante contínuo e flexível manuseio do 
processo coletivo. 
 
Dessa forma, muito embora o ordenamento jurídico já venha se ajustando 

no sentido de proclamar a esses direitos de contornos diferenciados, uma tutela eficaz, a 

exemplo das propostas de promulgação de Código Brasileiro de Processo Coletivo, há outros 

óbices a serem transpostos após o ato derradeiro da performance jurisdicional, haja vista a 

relação das prerrogativas fundamentais com a atividade pública.      

É nesse contexto da efetividade da prestação jurisdicional no Estado 

Democrático de Direito, em razão das consequências naturalmente decorrentes das 

transformações mobilizadas pelo processo de globalização, que ressurge a necessidade de se 

estabelecer sempre um diálogo entre as diversas fontes de políticas públicas para adequação 

das diretrizes gerais às realidades específicas de cada Estado.  

Se as lides que se formam nesses ambientes sociais análogos (ainda que 

territorialmente distantes) possuem tamanha similitude; se os interesses orbitam sob as 

mesmas referências comportamentais em todo o globo; e, principalmente, se os sistemas de 

direitos e garantias individuais e coletivos uniformizam-se a cada dia, tomando a globalização 

como paradigma, a persecução do acesso à Justiça nos diversos Estados Democráticos de 

Direito tem na jurisdição e, principalmente no processo coletivo, um adequado instrumento de 

solução de conflitos. 

Liebman (apud Gidi, 1995, p. 19), já em 1943, afirmava que. 

Há uma ‘tendência socializadora e antiinvidividualística do direito’, que vem 
abrindo caminho em toda parte. O homem já não vive isolado na sociedade. 
A atividade do indivíduo é de maneira crescente condicionada pelas 
atividades dos seus semelhantes; aumenta a solidariedade e a 
responsabilidade de cada um e seus atos se projetam em esfera sempre 
maior. 

As relações jurídicas intersubjetivas, frutos do processo de globalização, 

além das fronteiras do território pátrio, são cada vez mais semelhantes. Diante desse 

fenômeno global, as concepções políticas externas, tomadas em sedes de políticas 

12110



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

supranacionais ou por poderes econômicos globais, restam latentes, influenciando as atitudes 

públicas internas, necessárias, na maioria das vezes, a efetivação dos direitos fundamentais.   

As culturas, as tradições, estão mais uniformizadas, conectadas, vinculadas. 

Há uma marcante tendência de padronização comportamental. As pessoas são consideradas 

como um grupo, como um todo, como uma massa uniforme que responde de modo 

semelhante a impulsos, onde quer que esteja. Os indivíduos estão conectados em uma rede 

global intercomunicativa que os fazem pertencentes a grupos de comportamentos 

homogêneos, com respostas impulsivas, semelhantes e massificadas, apesar do 

distanciamento espacial.  

Evidentemente, não há efetividade de políticas governamentais ou 

dinamismo processual globalizado que justifique a ofensa a direitos e garantias fundamentais. 

A universalização ou padronização de políticas públicas ou medidas processuais coletivas, 

objetivando a concretização de direitos homogeneamente declarados de caráter 

surpranacional, não pode significar a superação das premissas humanitárias conquistadas e 

esculpidas em textos constitucionais. 

Vale enfatizar: a adequação ou internacionalização de uma nova ordem 

jurídica de caráter globalizado deve respeitar, em qualquer tempo, os direitos e garantias 

fundamentais tutelados pelos Estados Democráticos de Direito, segundo as concepções 

particularizantes propugnadas pela ordem constitucional de cada país. Aqui está o limite para 

a concepção das políticas públicas e do processo coletivo universalizante, sob o viés dessa 

nova ordem jurídica decorrente da globalização.  

Assim, há a premente necessidade de se insistir na construção de Estados 

Democráticos de Direito que fortaleçam seus mecanismos processuais internos e suas 

políticas públicas de tutela de interesses coletivos, respeitando sempre os seus arquétipos 

constitucionais, de modo a garantir, tanto repressiva quanto preventivamente, a efetividade 

dessas disposições normativas, para viabilizar, de fato, a proteção dos sujeitos de direitos. 
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RESUMO 

O Poder Judiciário desempenha papel relevante na consolidação do Estado Democrático de 
Direito e na proteção dos direitos e garantias fundamentais. O Supremo Tribunal Federal se 
destaca nesse mister, por ser o responsável pela guarda e defesa da Constituição. O Texto 
Constitucional de 1988 conferiu autonomia ao Poder Judiciário e desenvolveu 
significativamente a jurisdição constitucional. Além de aperfeiçoar o sistema de controle de 
constitucionalidade das leis, ampliando a atuação do Supremo Tribunal Federal, adentrou a 
atual Constituição em matérias políticas, ao assegurar inúmeros direitos sociais e 
normatizar questões essencialmente políticas. Houve uma judicialização da política que 
resultou na ampliação da atuação do Poder Judiciário. Com o advento da Emenda à 
Constituição n. 45/04, que tratou da Reforma do Judiciário, houve um aperfeiçoamento da 
jurisdição constitucional, precipuamente, com a criação, dentre outras inovações do 
instituto da sumula vinculante e da cláusula de repercussão geral para admissão do recurso 
extraordinário. Ambos propiciaram uma redução no excessivo número de processos no 
Supremo Tribunal Federal e permitiram que ele se detivesse na análise de questões 
relevantes para a sociedade. As alterações realizadas na jurisdição constitucional 
possibilitaram que o Poder Judiciário, em especial, o Supremo Tribunal Federal passasse a 
exercer a função jurisdicional além dos parâmetros delimitados pelo ordenamento jurídico, 
adentrando em matérias reservadas constitucionalmente ao Poder Executivo e Poder 
Legislativo. Nesse sentido, examina-se detidamente a atuação da jurisdição constitucional 
em face das modificações introduzidas pela EC n. 45/04, bem como o surgimento do 
ativismo judicial, precipuamente no Supremo Tribunal Federal que pode resultar na 
violação ao princípio constitucional da separação de poderes e ao Estado Democrático de 
Direito. 
 
Palavras-Chaves: jurisdição constitucional; judicialização da política; ativismo judicial. 
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ABSTRACT 

The Judiciary plays an important role in consolidating the democratic rule of law and 
protection of fundamental rights and guarantees. The Supreme Court stands out in this 
mister, being responsible for guarding and defending the Constitution. The Constitution of 
1988 gave autonomy to the judiciary and constitutional jurisdiction has developed 
significantly. In addition to improving the system of judicial review of laws, expanding the 
role of the Supreme Court, entered the current constitution in political matters, ensuring 
social rights and regulate numerous questions essentially political. There was a legalization 
of politics that resulted in the expansion of judicial power. With the advent of the 
Constitution Amendment n. 45/04, which dealt with the reform of the judiciary, there was 
an improvement of constitutional jurisdiction, primarily with the creation, among other 
innovations from the Institute of stare decisis and the general impact of provision for 
admission of extraordinary appeals. Both caused a reduction in the excessive number of 
cases in the Supreme Court and allowed him to halt the analysis of issues relevant to 
society. The changes made to the constitutional jurisdiction enabled the Judiciary, in 
particular, the Supreme Court began to exercise a judicial function beyond the parameters 
defined by the legal system, stepping into matters constitutionally reserved to the executive 
branch and the legislature. Accordingly, we examine closely the performance of 
constitutional jurisdiction in the face of the changes introduced by the EC n. 45/04, as well 
as the rise of judicial activism, primarily in the Supreme Court that could result in violation 
of the constitutional principle of separation of powers and the democratic rule of law. 
 
Key Words: constitutional jurisdiction; legalization of politics, judicial activism. 
 

 INTRODUÇÃO 

 

Na consolidação do Estado Democrático de Direito o Poder Judiciário, 

especialmente o Tribunal Constitucional, desenvolve papel relevante, bem como na 

proteção dos direitos e garantias fundamentais. Na atualidade verifica-se nas sociedades 

democráticas uma expansão da atuação do Poder Judiciário, tanto no sistema americano, 

como no europeu. Nesse sentido ganha destaque especialmente o desempenho da Corte 

Suprema no exercício da jurisdição constitucional, como órgão responsável pela 

interpretação e guarda da Constituição e, por via de conseqüência, dos valores basilares do 

Estado.  
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No Brasil, também se constata uma ampliação da atuação do Poder Judiciário, 

precipuamente, do Supremo Tribunal Federal que é seu órgão de cúpula, intérprete e 

guardião da Constituição. A Constituição Federal de 1988 ao estabelecer a democracia 

participativa, contemplar um amplo rol de direitos e garantias fundamentais e assegurar e 

ampliar o acesso à justiça pressupôs a existência de um Poder Judiciário independente e 

ativo na sua função de interpretar e aplicar as normas, especialmente, as constitucionais. A 

própria abstratividade e generalidade dos princípios constitucionais que conformam o 

Estado Democrático de Direito necessitam da atividade interpretativa para ganharem 

aplicabilidade, bem como para possibilitar a adaptação das normas constitucionais às 

evoluções da sociedade. 

Destarte, a supremacia da Constituição exige que todos os atos normativos 

sejam editados em conformidade, formal e material, com o seu Texto. Do contrário, em 

razão da estrutura escalonada do Direito, serão nulos, por violarem o seu fundamento de 

validade. Daí a necessidade de desenvolvimento de um controle de constitucionalidade 

consistente na verificação da adequação dos atos normativos inferiores em face do disposto 

na Constituição, exercido essencialmente pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na 

modalidade concentrada, como na difusa. Nesse sentido, ganha relevo o exercício da 

jurisdição constitucional. 

A Emenda à Constituição n. 45/04, conhecida como “Reforma do Judiciário”, 

levou a efeito significativas alterações no sistema de controle de constitucionalidade pátrio, 

precipuamente no concernente à jurisdição constitucional, pois ampliou a atuação do 

Supremo Tribunal Federal, vez que foram criados instrumentos relevantes como a súmula 

vinculante e a cláusula de repercussão geral no recurso extraordinário. 

Dentro dessa ampliação da atuação do Supremo Tribunal Federal destacam-se 

dois fenômenos distintos que devem ser analisados com acuidade, quais sejam, a 

judicialização da política decorrente da inserção no texto da Constituição de matérias 

essencialmente políticas e o ativismo judicial que consiste no fato de o Poder Judiciário 

passar a adentrar em matérias referentes aos outros Poderes: Legislativo e Executivo, mas 

que se encontram previstas na Constituição. 

Para se compreender a jurisdição constitucional em face das alterações trazidas 

pela Reforma do Judiciário é imprescindível analisar os seus contornos previstos no texto 
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original da Constituição de 1988, bem como a atuação do Supremo Tribunal Federal após 

as modificações realizadas pela Emenda à Constituição n. 45/04. 

 

1.  A JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988   

 

 A jurisdição constitucional se fundamenta em dois pilares, quais sejam, a 

supremacia da Constituição e a previsão de um Tribunal Constitucional que exerça a função 

de guarda de seus preceitos, constituindo-se, pois os “tribunais constitucionais um dos 

pilares  fundadores do Estado Constitucional moderno”.1 A jurisdição constitucional 

objetiva a garantia da Constituição por meio de um órgão jurisdicional superior que pode 

ser  integrante ou não do Poder Judiciário e “de processos jurisdicionais, orientados à 

adequação da atuação dos poderes públicos aos comandos constitucionais”2, que visem a 

proteção e efetivação dos direitos fundamentais. 

Nesse sentido cumpre analisar o conceito de Constituição que é uma norma 

jurídica que trata de matéria política podendo ser definida como o “estatuto jurídico do 

político”3. Trata-se de uma “decisão política fundamental” sobre a organização e função do 

Estado, constituindo-se no fundamento de validade de todas as normas jurídicas. Também 

pode ser concebida como um sistema aberto e dinâmico que se relaciona diretamente com a 

realidade fática que visa a normatizar. Deste modo as alterações sofridas pela sociedade se 

refletem diretamente no sistema jurídico que deve em contrapartida acompanhar essas 

transformações. Contudo, embora ambos se relacionem a realidade não se confunde com o 

ordenamento jurídico.4 

Outrossim, as normas constitucionais não desempenham a mesma função, nem 

possuem a mesma finalidade dentro da Constituição.  Assim sendo pode-se dividir as 

normas em normas/regras e normas/princípios de acordo com a função que desempenham 

                                                 
1  SANTOS, Boaventura de Souza;  MARQUES, Maria Manuel Leitão; PEDROSO, João; FERREIRA, Pedro 
Lopes. Os Tribunais nas sociedades contemporâneas – o caso português. 2 .ed., Centro de Estudios Sociais, 
Centro de Estudios Judiciários, Porto: Edições Afrontamento, 1996, p. 22. 
2 SAMPAIO, José Adercio Leite. A Constituição reiventada pela jurisdição constitucional. Belo Horizonte: 
Del Rey, 2002, p. 23. 
3 Cf. CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional, 5ºed., Coimbra: Almedina, 1991, p.1217. 
4 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de Direito Constitucional, Atualizado por Samantha Ribeiro Meyer-
Pflug, São Paulo: Malheiros, 2010, p.43. 
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dentro do ordenamento jurídico5. A norma é o gênero e as regras e os princípios são a 

espécie. As regras incidem diretamente em situações fáticas determinadas, ou seja, aplicam-

se diretamente sobre o caso concreto.6  

 Já os princípios constituem-se no fundamento do ordenamento jurídico uma espécie 

de “direito concentrado”. São as estruturas mestras do ordenamento jurídico, pólos 

informadores que permeiam toda a Constituição, conferindo unidade ao sistema. Cabe a 

eles a difícil tarefa de conferir coerência, sistematicidade e unidade ao Texto 

Constitucional. Fornecem as diretrizes essenciais da Constituição, de maneira que se 

tornam indispensáveis para a sua inteligência. Os princípios são abstratos e vagos e em 

razão dessas qualidades não incidem diretamente sobre um caso concreto específico, uma 

vez que abarcam várias hipóteses. 7 Constituem-se objeto da interpretação, pois necessitam 

desta atividade para que o seu conteúdo seja determinado. Deste modo, ganha destaque a 

atividade do juiz na interpretação desses princípios, principalmente, do Supremo Tribunal 

Federal como intérprete e guardião do Texto Constitucional.  

 A Constituição de 1988 apesar de ser extensa e classificada como analítica ou 

detalhista para não dizer casuística, também elenca inúmeros princípios e ao assim fazê-lo 

impôs tarefas a todos os seus intérpretes na consecução dos objetivos por ela elencados. Por 

exemplo, ao assegurar que a educação e a saúde são direitos de todos e dever do Estado e 

da sociedade (art.6º), ao erigir como objetivo fundamental da Republica Federativa 

Brasileira construir uma sociedade justa livre e solidária (art. 2º, inc. I), dentre outros 

princípios, pressupôs um Poder Judiciário ativo na consecução dessas finalidades, na 

preservação dos direitos fundamentais e da dignidade da pessoa humana, como núcleo 

essencial desses direitos.  

Nesse cenário, destaca-se a interpretação constitucional que abarca tanto à 

inteligência do próprio Texto Constitucional, em relação aos seus princípios e regras, como 

à interpretação dos atos normativos infraconstitucionais em face da Carta Magna, é dizer, o 

                                                 
5 Cf. ALEXY, Robert.  Teoria de los Derechos Fundamentales. Centro de Estudios constitucionales, Madrid, 
1993, p.87/89. 
6 Willis Santiago Guerra Filho preleciona “as regras trazem a descrição de estados-de-coisas formados por 
um fato ou um certo número deles, enquanto nos princípios há uma referência direta a valores.” (Processo 
Constitucional e Direitos Fundamentais, 2ºed. São Paulo: Celso Bastos Editor: Publicação do Instituto 
Brasileiro de Direito Constitucional, 2001,  p.45).  
7 CF. GUERRA FILHO, Willis Santiago. Processo Constitucional e Direitos Fundamentais, 2ºed. São Paulo: 
Celso Bastos Editor: Publicação do Instituto Brasileiro de Direito Constitucional,  2001, p.45. 

12118



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sistema de controle de constitucionalidade das leis.8 Esse consiste na verificação, pelo 

órgão competente, da conformidade, formal e material, de um ato normativo com o Texto 

Constitucional. 

Toda vez que um ato normativo contrariar algum dispositivo da Constituição, ele 

será declarado inconstitucional e, portanto, inválido, nulo.9 Em face da supremacia formal e 

material da Constituição é inadmissível a validade de uma lei que contrarie seu fundamento 

de validade10 O Texto Constitucional é o parâmetro para a edição de todos os normativos11 

e para verificar a adequação formal e material dos atos normativos em face da Constituição 

desenvolveu-se o sistema de controle de constitucionalidade.  

O controle de constitucionalidade das leis surge com o intuito de proteger as 

normas constitucionais da inobservância de suas prescrições formais e materiais. É um 

mecanismo de proteção da Constituição que visa assegurar à própria legitimidade do 

sistema e da justiça e não apenas à garantia da supremacia constitucional e da ordem 

escalonada do Direito.12 Antes de mais nada preserva a essência e o espírito da Constituição 

e, por conseqüência, o ordenamento jurídico como um todo. 

O controle de constitucionalidade surgiu no Direito Norte-Americano, “judicial 

review”, no célebre caso MARBURY versus MADISON no qual a Suprema corte 

Americana em 1803 declarou a inconstitucionalidade de uma lei13. A partir desta decisão 

                                                 
8 Cf. CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito Constitucional, 5ºed., Coimbra: Almedina, 1991214. 
9 Cf. RAMOS, Elival da Silva, A inconstitucionalidade das Leis: vício e sanção, São Paulo: Saraiva, 1.994, 
p.62. 
10 Cf. KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, 6ºed., Trad. João Baptista Machado Coimbra: Armênio 
Amado Editor Sucessor, 1984,  p. 363. Prossegue o aludido autor: ““A afirmação de que uma lei válida é 
“contrária à Constituição” (anticonstitucional) é uma contradictio in adjecto; pois uma lei somente pode ser 
válida com fundamento na Constituição. Quando se tem fundamento para aceitar a validade de uma lei, o 
fundamento da sua validade tem de residir na Constituição. De uma lei inválida não se pode, porém afirmar 
que ela é contrária à Constituição, pois uma lei inválida não é sequer uma lei, porque não é juridicamente 
existente e, portanto, não é possível acerca dela qualquer afirmação jurídica. Se a afirmação, corrente na 
jurisprudência tradicional, de que uma lei é inconstitucional há-de ter um sentido jurídico possível, não pode 
ser tomada ao pé da letra. O seu significado apenas pode ser o de que a lei em questão, de acordo com a 
Constituição, pode ser revogada não só pelo processo usual, quer dizer, por uma outra lei, segundo o princípio 
lex posteriori derogat priori, mas também através de um processo especial, previsto pela Constituição.” (Op. 
cit., p. 367). 
11Cf.  KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito, 6ºed., Trad. João Baptista Machado Coimbra: Armênio 
Amado Editor Sucessor, 1984,   p. 65. 
12 Cf. TEIXEIRA, José Horácio Meirelles, Curso de Direito Constitucional, organizado e atualizado por 
Maria Garcia, Rio de Janeiro: Ed. Forense Universitária, 1991, p.383. 
13 MARSHALL, John. Decisões constitucionais. Imprensa Nacional, 1908, p. 24.  
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reconheceu ao Poder Judiciário, mais precisamente, a Suprema Corte, a condição de 

intérprete definitivo da Constituição.14  

A existência de um controle de constitucionalidade baseia-se, precipuamente, na 

supremacia da Constituição e objetiva a sua preservação e dos valores fundamentais que 

presidem e permeiam toda a ordem jurídica, contra o arbítrio do legislador ordinário.15 Os 

valores existentes na Constituição são o que de mais essencial existe numa sociedade e 

devem ser assegurados, em nome da própria manutenção de todo o ordenamento jurídico 

que nela se baseia. 

A função do Poder Judiciário de interpretar as normas jurídicas vem expressa no 

art.5º, inc. XXXV, da Constituição de 1988 que dispõe: “a lei não excluirá da apreciação do 

Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.” Incumbe ao Poder Judiciário, essencialmente, 

o exercício do controle de constitucionalidade. Adotou-se no Brasil o sistema misto, que 

compreende tanto o controle abstrato, quanto o difuso.  

No controle difuso todo e qualquer juiz ou tribunal ao apreciar o caso concreto, 

dentro do processo, pode analisar a compatibilidade da lei a ser aplicada com os preceitos 

constitucionais, afastando a incidência da lei no caso concreto se verificada a 

inconstitucionalidade. 16 O objeto da ação não é o vício da inconstitucionalidade em si, mas 

sim a reparação de um direito lesado, ou ainda, a prevenção para que este não ocorra. O 

efeito da decisão proferida, via de regra, é inter partes - só vincula as partes do processo -, 

sendo que qualquer pessoa é legitimada para propor ações na via incidental. O Supremo 

Tribunal Federal também atua no controle difuso, por exemplo, quando aprecia o recurso 

extraordinário. 

O controle abstrato de constitucionalidade é exercido pelo Supremo Tribunal 

                                                 
14 Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da Constituição: fundamentos de uma dogmática 
constitucional transformadora. São Paulo: Saraiva, 1996, p. 156. 
15 Anota Garcia de Enterría que: “Mas a Constituição não é somente uma norma, senão precisamente a 
primeira das normas do ordenamento inteiro, a norma fundamental, lex superior. Por várias razões. Primeiro, 
porque a Constituição define o sistema de fontes formais do Direito, de modo que somente pode editar-se 
conforme o disposto na Constituição (...). Segundo, porque na medida em que a Constituição é a expressão de 
uma intenção fundacional, configuradora de um sistema inteiro que nela se baseia, tem uma pretensão de 
permanência (...) ou duração (...) o que parece assegurar-lhe uma superioridade sobre as normas ordinárias 
carentes de uma intenção total tão relevante e limitada a objetivos muito mais concretos, todos singulares, 
dentro do marco globalizador e estrutural que a Constituição haja estabelecido.”( ENTERRÍA, Eduardo 
Garcia. La Constitucion como norma y el tribunal constitucional, 3ºed., Madrid: Editorial Civitas, 1985, p. 
49-50, trad. livre do autor) 
16 Cf. BASTOS, Celso Ribeiro, Curso de Direito Constitucional, cit.,  408. 
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Federal, quando da apreciação das ações diretas, propostas pelos legitimados previstos no 

art.103 da Constituição e que têm por finalidade examinar a inconstitucionalidade de 

determinada lei ou ato normativo. A decisão aqui tem efeito erga omnes - contra todos - e 

em alguns casos possui efeito vinculante.17  

 A Constituição de 1988, precipuamente, no tocante à competência do Supremo 

Tribunal Federal e o exercício da jurisdição constitucional sofreu forte influência do 

constitucionalismo europeu. Nesse sentido registra-se que o final da Segunda Guerra 

Mundial foi um marco histórico na evolução do Direito Constitucional, pois demonstrou a 

necessidade de se consolidar uma justiça constitucional autônoma e capaz de por fim a 

eventuais conflitos sociais e entre os poderes e também zelar pela preservação e aplicação 

das normas constitucionais, especialmente, às relativas aos direitos e garantias 

fundamentais.18  

Levando em consideração as desastrosas conseqüências do regime nazista, a lei 

não mais podia ser concebida como a única fonte do Direito, obteve assim destaque a 

função da interpretação, como atividade criadora de Direito. Tornou-se imprescindível que 

o sistema normativo desenvolvesse mecanismos que propiciassem a adequação das normas 

constitucionais às novas realidades, atualizando e renovando o sistema jurídico. A 

jurisdição constitucional ganhou mais importância, na medida em que é a responsável pela 

solução de conflitos relevantes para toda sociedade. Salienta Dominique Rousseau: 

 “Em definitivo, a legitimidade democrática da justiça 
constitucional se fundamenta nas transformações que sua ação e os 
discursos que a acompanham provocam na noção de democracia. 
Centrada no princípio da Constituição – e não do da lei – de 
autonomia dos governados – e na e já não no de dependência – e no 
controle dos poderes – e já não no de sua origem – a sua nova 
configuração democrática, que pode dominar-se democracia 
constitucional, se constrói assim de forma compatível com o jogo 
de controle de constitucionalidade.”19 

 
                                                 
17 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira.  Jurisdição Constitucional. São Paulo: Saraiva,2ºed., 1998,  p.253 
18 Explica Luís Roberto Barroso: “A principal referência no desenvolvimento do novo direito constitucional 
na Europa foi a Lei Fundamental de Bonn  (Constituição Alemã), de 1949, sobretudo após a instalação do 
Tribunal Constitucional Federal, ocorrida em 1951. A partir daí teve início uma fecunda produção teórica e 
jurisprudencial, responsável pela ascensão científica do  Direito Constitucional no âmbito dos países de 
tradição romano-germânica.” (Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção de um, novo modelo .São Paulo: Saraiva, 2009, p. 245/246) 
19 ROUSSEAU, Dominique, La justicia constitucional em Europa: in Cuadernos y Debates, Centro de 
Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2002, p. 31. 
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Com a instauração de regimes democráticos nos países europeus, ocorrem 

modificações no Direito Constitucional, tendo em vista a inclusão de princípios e um amplo 

rol de direitos fundamentais nos Textos Constitucionais e também, conseqüentemente, 

profundas alterações na jurisdição constitucional. Por exemplo, na Alemanha o Tribunal 

Constitucional não integra o Poder Judiciário, seus juízes têm mandato, da mesma maneira 

que ocorre com Portugal e Espanha, tudo isso visando a autonomia de sua função na tarefa 

de defesa e guarda da Constituição.20  

A atual Constituição brasileira, por sua vez, atribuiu ao Supremo Tribunal 

Federal a função de ser seu guardião, além de contemplar uma série de garantias aos 

magistrados tornando o Poder Judiciário mais autônomo e o constituindo em um verdadeiro 

poder político. Também erigiu vedações com vistas a garantir a imparcialidade dos 

magistrados. Ampliou a atuação do Ministério Público, como órgão essencial à justiça e 

dotado de autonomia (funcional, administrativa e financeira) para evitar a sua subordinação 

aos demais órgãos estatais, foram outorgadas garantias tanto ao órgão como aos seus 

membros individualmente considerados. 

Criou-se a Defensoria Pública, assegurando o acesso à justiça aos mais 

necessitados, bem como a Advocacia Pública que contribuíram sobremaneira para uma 

melhor atuação do Poder Judiciário, vez que ele só atua quando provocado. Portanto, 

questões que antes não eram submetidas aos juizes passaram a sê-lo, na medida em que 

foram criados e desenvolvidos órgãos para exercer esses direitos e suscitar a controvérsia 

no âmbito judicial o que contribui pra a ampliação da atuação do Supremo Tribunal no 

exercício da jurisdição constitucional. 

No tocante ao controle de constitucionalidade, ampliou-se o rol de legitimados 

para a propositura de ações diretas no Supremo Tribunal Federal, pois no sistema anterior o 

único que possuía legitimidade para propor uma ação direta de inconstitucionalidade era o 

Procurador Geral da República. Atualmente, conforme disposto no art. 103 da Constituição, 

são legitimados: o Presidente da República, as Mesas do Senado e da Câmara dos 

Deputados; os governadores dos Estados e do Distrito Federal, bem como as assembléias 

Legislativas estaduais e a Câmara Legislativa do Distrito Federal; os partidos políticos com 

representação no Congresso Nacional, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do 

                                                 
20 Cf. FAVOREU, Louis. As Cortes Constitucionais, São Paulo: Landy Editora, 2004, p. 59. 

12122



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Brasil, e as confederações sindicais e entidades de classe de âmbito nacional. Ao aumentar 

o rol de legitimados possibilitou-se que mais questões relevantes fossem submetidas ao 

Supremo Tribunal Federal. 

Inovou igualmente o Texto Constitucional ao contemplar a Ação Declaratória de 

Constitucionalidade (ADC), a Ação de Inconstitucionalidade por omissão (ADO) e a 

Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF), essa última com caráter 

residual que permitiu a análise de situações que segundo a jurisprudência consolidada do 

Supremo Tribunal Federal não eram passíveis de serem apreciadas, como a análise da 

inconstitucionalidade de lei anterior à Constituição de 1988, de ato normativo revogado e 

de leis municipais. Foi previsto também o efeito vinculante para as decisões definitivas 

proferidas nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade.  

No tocante à legislação infraconstitucional tem-se a edição da Lei n. 9.868/99 

que trata do procedimento da Ação Direta de Inconstitucionalidade, da Ação Declaratória 

de Constitucionalidade, da Ação de Inconstitucionalidade por Omissão e a Lei e 9.882/99 

que disciplina a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Ambas 

representaram grande avanço no pela desempenhado pelo Supremo Tribunal Federal no 

controle de constitucionalidade abstrato. Estendeu-se o efeito vinculante para a Ação Direta 

de Inconstitucionalidade e a Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental, bem 

como para as decisões proferidas em sede de liminar. Registre-se que ambas as leis 

contemplam a figura do amicus curiae que possibilita que entidades representativas da 

sociedade possam se manifestar no julgamento dessas ações. Permite-se, assim uma 

aproximação entre a sociedade e a Corte Suprema e amplia-se a discussão sobre a 

inconstitucionalidade dos atos normativos, fazendo com que a sociedade participe desse 

processo. Também prevêem as referidas leis a possibilidade, desde que autorizada pelo 

Ministro relator da ação, de realização de audiências públicas para discutir com peritos e 

estudiosos assuntos técnicos ou de grande relevância social, conferindo assim maior 

legitimidade para as decisões da Corte Suprema. 

Verificou-se que com o desenvolvimento e a consolidação da jurisdição 

constitucional, os Tribunais Constitucionais na Europa e a Suprema Corte passaram a se 

manifestar sobre os mais diversos assuntos da sociedade que encontravam fundamento nos 
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princípios elencados no Texto Constitucional.21 O papel por eles desempenhado ganhou 

destaque no cenário político, na medida, em que tiveram que apreciar assuntos políticos e 

de interesse geral. Todavia, há que se reconhecer que a jurisdição constitucional 

essencialmente envolve matéria política tendo em vista o próprio conteúdo da Constituição. 

Hans Kelsen preleciona:  

 
“Se enxergarmos o ´político´ na resolução de conflitos de 
interesses, na ‘decisão’ – para usarmos a terminologia de 
Schmitt – encontramos em toda  sentença judiciária, em maior 
ou menor grau, um elemento decisório, um elemento de 
exercício de poder. O caráter político da jurisdição é tanto 
mais forte quanto mais amplo for o poder discricionário que a 
legislação, generalizante por sua própria natureza, lhe deve 
necessariamente ceder. A opinião de que somente a legislação 
seria política – mas não a  ‘verdadeira’ jurisdição – é tão 
errônea quanto aquela segundo a qual apenas a legislação 
seria criação produtiva do direito, e a jurisdição, porém mera 
aplicação reprodutiva.”22 

 
Na realidade, em se tratando de jurisdição constitucional não se apresenta 

possível separar o político do jurídico, ambos encontram-se imbricados, pois as normas 

constitucionais são dotadas de conteúdo jurídico e político. Contudo, nota-se tanto nos 

Textos Constitucionais, como no exercício da jurisdição constitucional uma judicialização 

dos assuntos políticos que “envolve uma transferência de poder para juízes e tribunais, com 

alterações significativas na linguagem, na argumentação e no modo de participação da 

sociedade.”23 É dizer, assuntos que antes eram essencialmente discutidos no âmbito do 

poder político passaram a receber um tratamento judicial. Trata-se da judicialização da 

política. 

 

2. A JUDICIALIZAÇÃO DA POLÍTICA  

 

                                                 
21 Cf. CAPELLETI, Mauro. Juizes legisladores? Trad. Carlos Alberto Álvaro de Oliveira. Porto Alegre: 
Sergio A. Fabris Editor, 1993, p. 52. 
22 KELSEN, Hans,  Jurisdição Constitucional, São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 251. 
23 BARROSO,  Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional Contemporâneo: os conceitos fundamentais e 
a construção de um, novo modelo .São Paulo: Saraiva, 2009, p.73. 
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A judicialização da política é um fenômeno verificável em várias das 

democracias atuais e decorrente, na grande maioria das vezes, do próprio Texto 

Constitucional. No Brasil, a judicialização da política foi levada a efeito pela própria 

Constituição de 1988, na medida em que adentrou mais em matérias políticas, pois 

contemplou diversos temas que seriam melhores tratados em nível infraconstitucional, 

como, por exemplo, família e índios.  

Também houve a constitucionalização de uma série de direitos, principalmente, 

os de cunho social (que demandam a implantação de políticas públicas), transformando 

assim eventuais violações ao seu conteúdo em matéria judicial. Em outras palavras o não 

cumprimento de determinados direitos sociais assegurados constitucionalmente, em virtude, 

por exemplo, da ausência de orçamento para a consecução de políticas publicas passa a ser 

resolvido no âmbito do Poder Judiciário24, pois o titular desse direito demandará ações 

judiciais com o intuito de ver implementado tal direito, independentemente do poder 

discricionário do Poder Público, uma vez que a matéria está prevista na Constituição. O 

Poder Judiciário terá que analisar se houve a violação ou não a tal direito previsto 

constitucionalmente. Todavia, há limites para a atuação do Poder Judiciário que não pode 

“definir discricionariamente, o nível de eficácia de norma constitucional em sede de 

direitos fundamentais ou não.”25 

 O processo de judicialização das mais diversas questões da vida em sociedade 

reforça cada vez mais o vínculo existente entre Política e Direito e pressupõe uma 

democracia mais judicializada, é dizer, que encontra no Poder Judiciário a sua força 

regulatória e dinamizadora. No Brasil verifica-se o crescimento da judicialização da política 

– em virtude do próprio Texto Constitucional - o que gera uma ampliação da atuação do 

Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, no Estado Democrático de 

Direito.  

 

3.  A EMENDA À CONSTITUIÇÃO N. 45/04 “REFORMA DO PODER 

JUDICIÁRIO” 

 

                                                 
24 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.314. 
25 RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010,p. 266. 
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A Emenda à Constituição n.º 45/04 levou a efeito alterações na estrutura e na 

atuação do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal no exercício da 

jurisdição constitucional tendo em vista a necessidade de garantir uma maior transparência,  

eficiência e assegurar a celeridade processual. Nesse contexto foi introduzido no rol do art. 

5º o inc. LXXVIII que garante “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são 

assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua 

tramitação.”26 

No tocante à administração da justiça houve a criação do Conselho Nacional de 

Justiça como órgão integrante do Poder Judiciário (art. 92, inc. II-A da CF/88) também 

favoreceu esse processo de expansão e legitimação do Poder Judiciário na medida em que 

tem como finalidade precípua o controle da atuação administrativa e financeira de referido 

Poder e o cumprimento dos deveres funcionais dos juízes Incumbe a ele também elaborar 

relatórios que diagnostiquem as necessidades e áreas que precisam de modificações. Não 

pode jamais o Conselho adentrar no mérito de uma decisão judicial. Sua criação objetivou 

conferir maior eficiência à administração da justiça e não uma ingerência indevida na 

atividade jurisdicional e na autonomia dos magistrados. Sua atuação deve ser interpretada 

em conjunto com as modificações trazidas pela EC n. 45/04, principalmente, a inclusão no 

rol dos direitos e garantias individuais do direito à razoável duração do processo.  

O sistema de controle de constitucionalidade sofreu também sensíveis 

modificações. Foi introduzido o instituto da súmula vinculante. O Supremo Tribunal 

Federal, após reiteradas decisões em matéria constitucional, pode de ofício ou por 

provocação, como quorum de dois terços editar súmula vinculante. O efeito vinculante 

atinge todo o Poder Judiciário e a Administração Pública direta e indireta no âmbito 

federal, estadual e municipal. Trata-se de um ato de criação do Direito27, que na concepção 

                                                 
26 Ensina José Renato Nalini: “Transparece na Emenda Constitucional a intenção de combater  a única – 
entre as máculas atribuídas à Justiça brasileira – que pode ser considerada consensual: a morosidade. Todos 
concordam que a Justiça é excessivamente lenta. Até mesmo os juízes não podem negar essa característica à 
função encarregada de solucionar controvérsias.” (NALINI, José Renato, “Do Poder judiciário”. In. 
Constituição Federal: Avanços, contribuições e modificações no processo democrático brasileiro, 
coordenadores MARTINS, Ives Gandra; REZEK, Francisco . São Paulo: Revista dos Tribunais/ Centro de 
Extensão universitária, 2008, p. 397) 
27 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.295. 
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de Manoel Gonçalves Ferreira Filho  é uma “função paralegislativa”28 do Supremo Tribunal 

Federal. 

 Todavia, o efeito vinculante não atinge o Poder Legislativo que poderá editar 

uma lei com conteúdo diverso da sumula vinculante.29 Essa exclusão do Poder Legislativo 

possibilita ao ordenamento jurídico se adaptar as alterações ocorridas no seio da sociedade. 

Deste modo se a lei em que se fundamentou a edição do enunciado de sumula vinculante 

foi modificada ou revogada, deve o Supremo Tribunal Federal de ofício ou por provocação, 

levar a efeito  sua revisão ou cancelamento. 

A sumula vinculante permitiu que questões que ficavam afetas apenas ao Poder 

Judiciário ganhassem maior relevo e repercussão. Buscou-se uma racionalização do 

processo de decisão pelas Cortes Superiores, ao assegurar a autoridade e a uniformidade da 

interpretação da Constituição. A súmula vinculante é instrumento eficaz no combate aos 

processos repetitivos submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal, na medida em 

que fixa uma determinada interpretação e tem o condão de vincular os demais órgãos do 

Poder Judiciário e da administração pública direta e indireta federal, estadual e municipal. 

Todavia, não se apresenta como um engessamento do Poder Judiciário, na medida em que a 

própria Constituição prevê a possibilidade de revisão ou cancelamento da sumula, por 

provocação dos legitimados ou de oficio (art. 103- A, §2º). A Lei n. 11.417/06 disciplina a 

edição, a revisão e o cancelamento de enunciado de súmula vinculante pelo Supremo 

Tribunal Federal. 

 Foi igualmente criado o requisito da “repercussão geral” para apreciação do recurso 

extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal. Acresceu-se o §3º ao art. 102da 

Constituição que dispõe: “No recurso extraordinário o recorrente deverá demonstrar a 

repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim 

de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela 

manifestação de dois terços de seus membros.” 30 

                                                 
28 FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. 34ºed., São Paulo: Saraiva, 2008, 
p. 268. 
29 Cf. MENDES, Gilmar Ferreira; MEYER-PFLUG, Samantha Ribeiro. “Passado e futuro da Súmula 
Vinculante: considerações à luz da Emenda Constitucional n. 45/2004”. In.: Reforma do Poder 
Judiciário.BOTTINI, Pierpaolo; RABELLO, Sergio. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 371. 
30 O § 3º do art. 103-A  foi regulamentado pelos arts. 543-a e 543-b do Código de Processo Civil, aí 
acrescidos pela Lei nº 11.418, de 19.12.2006 (publicada no DOU 20.12.2006). 
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Para admissão do recurso extraordinário é necessário que a parte demonstre a 

presença da repercussão geral que consiste na existência, ou não, de questões relevantes do 

ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses 

subjetivos da causa. Portanto, trata-se da demonstração de interesses que ultrapassem o 

âmbito individual e subjetivo, para alçar ao âmbito objetivo e deste modo repercutirem na 

sociedade como um todo.31 Todavia, se não demonstrada a repercussão geral, não será o 

recurso extraordinário apreciado pelo Supremo Tribunal Federal, a despeito de existir uma 

possível violação a Constituição.32 

 Com o criação da clausula de repercussão geral, não se mostra mais suficiente que o 

recurso extraordinário atenda aos pressupostos genéricos de admissibilidade dos recursos, 

bem como aos específicos, previstos na Constituição. Com a necessidade de demonstração 

da “repercussão geral”, é necessário que a causa apresentada, seja dotada de um significado 

fundamental, capaz, portanto, de justificar a atuação do Supremo Tribunal, no caso em 

concreto. 33 

O requisito da repercussão geral criado, pela EC n. 45/04, funciona como um 

filtro constitucional, na medida em que impede que causas repetitivas sejam apreciadas 

pelo Supremo Tribunal Federal, colaborando assim para uma sensível diminuição no 

numero de processos na Corte e nos Tribunais de segunda instância. Em face desta redução 

do numero de processos o Supremo Tribunal Federal pode-se ater a análise de questões 

mais relevantes para a sociedade, atuando assim como uma legitima Corte Constitucional.  

Não há negar-se que isso representa uma objetivação do controle difuso de 

constitucionalidade, alterando significativamente os contornos da jurisdição constitucional.  

Essas alterações implicam numa modificação da atuação do Supremo Tribunal Federal, que 

muitas vezes, esbarra no ativismo judicial, como reflexo do desenvolvimento da jurisdição 

constitucional trazido pela Constituição de 1988 e aprimorada significativamente pela 

Emenda à Constituição n. 45/04.  

                                                 
31 Cf. WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Recurso Especial, recurso extraordinário e ação rescisória. 2.ª 
edição, reformulada e atualizada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 290.  
32 Cf. CASTILHO, Manoel Lauro Volkmer. Recurso Extraordinário, repercussão geral e súmula vinculante, 
Revista de Processo 151, 2007, p. 110. 
33 ARRUDA ALVIM, José Manoel de. A argüição de relevância no recurso extraordinário. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1988. p. 41. 
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Atualmente o Estado Democrático de Direito cada vez mais prescinde de uma  

jurisdição constitucional atuante. No entanto no desempenho de seu mister o Supremo 

Tribunal Federal não pode violar o princípio da separação de poderes sob pena de 

comprometer o próprio Estado de Democrático de Direito. 

 

 4.  O ATIVISMO JUDICIAL  

 

O ativismo judicial implica em uma escolha, ou seja, o Poder Judiciário passa a 

adentrar em matérias referentes aos outros Poderes: Legislativo e Executivo, mas que se 

encontram previstas na Constituição. Representa a “ultrapassagem das linhas demarcatórias 

da função jurisdicional, em detrimento principalmente da função legislativa, mas, também, 

da função administrativa e, até mesmo, da função de governo.”34 Trata-se , na verdade, de 

uma “descaracterização da função típica do Poder Judiciário”35  que passa a adentrar no 

“núcleo essencial” das competências estabelecidas pela Constituição aos outros poderes. 

Ele surgiu nos Estados Unidos, precipuamente, com a atuação da Suprema Corte 

Americana na consolidação dos direitos civis e no exercício da atividade interpretativa.36 

Referido fenômeno na Europa foi inicialmente perceptível quando da atuação dos Tribunais 

Constitucionais no exercício da atividade interpretativa como criadora de direitos e na 

concretização dos direitos fundamentais, principalmente, no período pós Segunda Guerra 

Mundial.37 O papel desempenhado pelos Tribunais Constitucionais na consolidação dos 

direitos e garantias fundamentais foi essencial para a consolidação do Estado Democrático 

de Direito na Europa. Nesse particular, há que se reconhecer a existência de um grau maior 

de criatividade de juízes e tribunais no exercício da jurisdição constitucional em sentido 

estrito, ou seja, no controle de constitucionalidade. 

O ativismo judicial é mais facilmente identificável no âmbito do exercício da 

jurisdição constitucional, ou seja, na atuação do Supremo Tribunal Federal38, em virtude de 

                                                 
34 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 116. 
35 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 117. 
36 ACKERMAN, Bruce. Nós, o povo soberano. Fundamentos do direito constitucional .Belo Horizonte: Del 
Rey, 2006, p. 369 
37 CAPELLETTI, Mauro. O controle judicial de constitucionalidade das leis no direito comparado.Trad, 
Aroldo Plínio Gonçalves. Porto Alegre: Sergio A. Fabris Editor, 1984, p.111. 
38 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010,  p. 33. 
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ser responsável pela interpretação e guarda da Constituição e das alterações advindas da 

Emenda à Constituição n. 45/04, como a criação da repercussão geral e a sumula 

vinculante. Recentemente ele tem se destacado no cenário institucional em virtude da 

repercussão de suas decisões na sociedade, seja na implementação de políticas públicas, 

seja pelo caráter inovador de suas interpretações. Nesse sentido, verifica-se o ativismo 

judicial, traduzido no “desrespeito aos parâmetros normativos substanciais da função 

jurisdicional”39. 

No que diz respeito às súmulas vinculantes destaca-se a edição da Sumula 

Vinculante n.º11 sobre o uso de algemas. Em razão da ausência de uma lei disciplinando o 

uso de algemas em presos o Supremo Tribunal Federal com base em apenas quatro 

decisões, quais sejam, RHC 56465, HC 71195, HC 89429, HC 91952, editou a Súmula 

Vinculante n.º 11 disciplinando a matéria, que reza: “Só é lícito o uso de algemas em casos 

de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou 

alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob 

pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade 

da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do 

Estado.” 

A crítica a essa súmula vinculante decorre do fato de o Texto Constitucional 

falar em reiteradas decisões em matéria constitucional, o que implica na necessidade de 

uma jurisprudência firmada pela Corte nesse sentido, durante um período de tempo,  como 

requisito essencial para a edição da súmula vinculante e em observância ao princípio da 

segurança jurídica.40 No entanto, no caso a observância a esse requisito não ocorreu, pois 

houve a edição da súmula vinculante com base na apreciação de apenas três Habeas 

Corpus. Assim sendo, em face da ausência da lei sobre o uso de algemas, a matéria se 

encontra disciplina pela Sumula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal. 

De igual modo cite-se a Súmula n. 13 sobre o nepotismo que dispõe:  

 
“A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

                                                 
39 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 138. 
40 Cf. LOVIS, Angelo Barbosa. “Sumula Vinculante: exemplo da intepretação entre os sistemas da common 
Law e da civil law.  FERES, Marcelo de Andrade; CARVALHO, Paulo Gustavo M. Processo nos Tribunais 
Superiores.São Paulo: Saraiva, 2006, p. 393. 
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autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 
exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em 
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.”  

 
Depreende-se da leitura do teor da súmula que seu objetivo é proibir a prática do 

nepotismo, consistente na prática de favorecimento de contratação de parentes nos cargos 

de comissão ou de confiança. Referida súmula também foi editada com base em apenas  

cinco julgados (ADI 1521 MC, MS 23780, ADC 12 MC, ADC 12  e RE 579951). Portanto, 

também houve desrespeito ao requisito constitucional de “reiteradas decisões em matéria 

constitucional” e por via de conseqüência ao princípio da segurança jurídica. 

Depreende-se do teor da referida sumula que o efeito vinculante que 

constitucionalmente só atinge ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, nesse caso por 

expressa disposição da súmula atinge também ao Poder Legislativo. Entendeu o Supremo 

Tribunal Federal que a súmula vinculante é aplicável ao Poder Legislativo somente quando 

do exercício de suas funções atípicas, no caso, a função administrativa. Note-se que o 

enunciado da referida súmula é bastante sintético e um tema dessa natureza necessita de 

tratamento por meio de lei, posto haver inúmeras situações que não tem condições de serem 

disciplinadas por meio de uma sumula.  

Ademais, inexiste no ordenamento jurídico pátrio lei específica que regulamente 

o nepotismo, portanto a disciplina da matéria encontra-se prevista na Súmula Vinculante 

n.11, que veda o nepotismo. Questiona-se se o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar os 

princípios da moralidade e da impessoalidade previstos caput do art.37 da Constituição e 

depreender a vedação do nepotismo não adentrou em matéria reservada ao Poder 

Legislativo, que é o órgão constitucionalmente legitimado para elaborar leis e estabelecer 

direitos e obrigações aos cidadãos dentro de um Estado de Direito. 41  

Outro caso de ativismo judicial é identificado em matéria eleitoral, na decisão 

do Tribunal Superior Eleitoral proferida na apreciação da Consulta n.º 1.398/DF consistente 

na verificação se os deputados federais, eleitos pelo sistema proporcional que trocarem de 

partido após as eleições poderiam vir a sofrer alguma sanção, vez que a Constituição 

                                                 
41 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 261. 
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estabelece a fidelidade partidária. O Tribunal ao interpretar o parágrafo único do art. 17 do 

Constituição42 decidiu que se o parlamentar necessita no sistema proporcional do partido 

político para se eleger, uma vez que tem de atingir o coeficiente eleitoral, o mandato 

pertence ao partido político ou coligação e não ao parlamentar. Prestigiou-se o princípio da 

representação proporcional. O Min. Gilmar Mendes em seu voto deixa certo a existência de 

um direito dos partidos políticos às vagas parlamentares por eles alcançadas no sistema 

proporcional, uma vez que se trata “de um direito não expressamente consignado no texto 

constitucional, mas decorrente do regime de democracia representativa e partidário adotado 

pela Constituição.”43 Deste modo, se o parlamentar trocar de partido, após a eleição, para 

um que não faça parte da coligação que o elegeu, ele receberá como sanção a perda do 

mandato.  

Essa polêmica decisão do Tribunal Superior Eleitoral foi questionada no 

Supremo Tribunal Federal por meio de três Mandados de Segurança (ns. 26.602, 26.603. 

26.604) que confirmou a decisão do Tribunal deixando certo que no sistema proporcional o 

mandato pertence ao partido politico. No entanto, para que se apure a infidelidade 

partidária é necessária a instauração de um procedimento no âmbito do Tribunal Superior 

Eleitoral que garanta os princípios da ampla defesa e do contraditório. Considerou-se que 

em alguns casos a mudança de partido político pode ocorrer não em virtude de uma 

infidelidade do parlamentar, mas sim do próprio partido que pode alterar a sua plataforma 

política, ou até mesmo nos casos em que esse parlamentar vem sofrendo perseguição dentro 

do seu partido por eventuais desafetos políticos. Não se pode apená-lo, daí a razão da 

instauração desse procedimento. 44  

Ressalte-se que referido procedimento foi criado pela decisão do Supremo 

Tribunal Federal, uma vez que não havia previsão na lei ou no âmbito do regimento interno 

do Tribunal Superior Eleitoral.45 De outra parte, o tema da fidelidade partidária era um dos 

                                                 
42 Estabelece o art. 17, parágrafo único da Constituição que:“É assegurada aos partidos políticos autonomia 
para definir sua estrutura interna, organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o 
regime de suas coligações eleitorais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito 
nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade 
partidária.” 
43 Voto do Min. Gilmar Mendes proferido no Mandado de Segurança n. 26.602/DF, Rel. do Min. Eros Grau. 
DJE17/10/2008. Ver também: Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São 
Paulo: Saraiva, 2010, p. 248. 
44 Supremo Tribunal Federal. Mandado de Segurança n. 26.602/DF, Rel. do Min. Eros Grau. DJE17/10/2008. 
45 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 246. 
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aspectos a ser debatido na Reforma Política que se encontrava em discussão no Congresso 

Nacional, mas que em razão dos interesses em jogo e da complexidade da matéria acabou 

por não ser aprovada46. Daí causar polêmica a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, 

confirmada, pelo Supremo Tribunal Federal e que veio, não há negar-se a atender uma 

demanda da sociedade e dar concretude ao princípio da moralidade pública e da 

representação proporcional expressamente previstos no Texto Constitucional. Após a 

decisão do Supremo Tribunal Federal o Tribunal Superior Eleitoral editou a Resolução n. 

22.610 47que disciplina o processo de perda de cargo eletivo e a justificação de desfiliação 

partidária. 

Outro ponto relevante é que nessa decisão o Supremo Tribunal Federal criou 

uma nova hipótese de perda de mandato parlamentar em decorrência da infidelidade 

partidária. Todavia, a atual Constituição ao contemplar expressamente as causas de perda 

de mandato dos Deputados e Senadores em seu art. 55 não contemplou tal hipótese. A 

questão que se coloca é se poderia o Supremo Tribunal Federal no exercício da jurisdição 

constitucional, por meio do ativismo judicial, criar tal hipótese, a despeito da inexistência 

de lei sobre a matéria, sem representar uma violação à separação dos poderes. 48  Contudo, 

entende o Min. Gilmar Mendes que o ativismo judicial não é uma usurpação da 

competência do Congresso Nacional, mas sim exerce uma pressão para que “o Legislativo 

atenda, faça aquilo que a Constituição preconiza.”49 

Ainda em sede de controle de constitucionalidade tem-se como manifestação do 

ativismo judicial a decisão proferida nos Mandados de Injunção n.670 e  n. 712. Referido 

instituto foi criado pela Constituição de 1988 e constitui-se em relevante instrumento no 

combate à omissão inconstitucional, no controle difuso de constitucionalidade. É uma ação 

constitucional que dispõe o individuo para garantir eficazmente o exercício de um direito 

relativo à nacionalidade, soberania e cidadania, previsto na Constituição e que se encontra 

obstado por omissão do órgão competente para editar a norma regulamentadora. 

A ausência da legislação regulamentadora pode dar-se pelos mais diversos 

motivos: falta de vontade política, alta complexidade da matéria, excesso de medidas 

                                                 
46 Cf. Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, 
p.254. 
47 Tribunal Superior Eleitoral. Resolução n. 22.610/DF. Rel. Min Cezar Peluso, Decisão 25/10/2007. 
48 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.250. 
49 Cf. RAMOS, Elival da Silva.  Ativismo judicial: parâmetros dogmáticos. São Paulo: Saraiva, 2010, p.288. 
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provisórias que acabam por inibir a produção legislativa, dentre outras. Tanto o excesso, 

como a ausência de leis pode violar a Constituição. O papel do Tribunal Constitucional é 

justamente o de evitar esses abusos. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sofreu ao longo dos anos, na 

matéria, importantes modificações, no entanto, elas não se mostraram suficientemente 

eficazes para garantir o exercício do direito assegurado no Texto Constitucional de maneira 

plena. Assim sendo, no julgamento dos Mandados de Injunção  n. 71250 e 67051 os votos 

proferidos por seus respectivos relatores, quais sejam, Min. Eros Roberto Grau e Min. 

Gilmar Mendes, indicaram uma mudança nos efeitos conferidos pelo Supremo Tribunal 

Federal à decisão proferida em Mandado de Injunção.  

Os referidos Mandados versam sobre a ausência de regulamentação do direito 

de greve dos servidores públicos assegurado no art. 37, inc. VII da CF/88. O Supremo 

Tribunal Federal ao decidir a matéria reconheceu a ausência de norma regulamentadora, 

mas ao invés de simplesmente declarar a mora ou fixar prazo para a sua elaboração pelo 

Poder competente, ou resolver a questão na possibilidade de ajuizamento no juízo comum 

de ação de reparação de danos, ou até mesmo declarar que após o transcurso do prazo 

fixado pelo Poder Judiciário gozariam os impetrantes do direito de fazer greve, optou por 

aplicar a Lei de Greve da iniciativa privada, qual seja, a Lei n. 7.783/89 enquanto a lei 

específica não for elaborada.  

O Min. Eros Grau em seu voto fixou que cabe ao Supremo Tribunal Federal 

remover o obstáculo decorrente da omissão, através da edição da norma regulamentadora, 

ressalvando, que essa também estará sujeita à interpretação. Aplica ao direito de greve dos 

servidores a Lei n. 7.783/89, que regulamenta o direito de greve para os particulares, mas 

não de maneira integral, esclarecendo que se fazem necessárias algumas adaptações, ou 

melhor, a fixação de alguns parâmetros52 Concluiu assim, o referido Ministro, que:  

                                                 
50 Supremo Tribunal Federal.. Mandado de Injunção n. 712/MA. Relator. Min. Eros Roberto Grau. 
Julgamento: 25/10/2007. Tribunal Pleno. Publicação. DJe-206  DIVULG 30-10-2008  PUBLIC 31-10-
2008.EMENT VOL-02339-03  PP-00384. 
51 Supremo Tribunal Federal.. Mandado de Injunção n. 670/ES. Relator:  Min. Maurício Corrêa. Relator para 
o Acórdão: Min. Gilmar Mendes.  Julgamento:  25/10/2007. Tribunal Pleno. Publicação DJe-206  DIVULG 
30-10-2008  PUBLIC 31-10-2008.EMENT VOL-02339-01  PP-00001.RTJ VOL-00207-01 PP-00011. 
52 O Ministro apresentou o seu voto nos seguintes termos:“(...) a norma, na amplitude que ela deve ser 
conferida no âmbito do presente mandado de injunção, compreende conjunto integrado pelos artigos 1º ao 9º, 
14, 15 e 17 da Lei n. 7.783/89, com as alterações necessárias ao atendimento das peculiaridades da greve nos 
serviços público, que introduzo no art. 3º e seu parágrafo único, no art. 4º, no parágrafo único do art. 7º, no 
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“No mandado de injunção o Poder Judiciário não define 
norma de decisão, mas enuncia a norma regulamentadora que 
faltava para, no caso, tornar viável o exercício do direito de 
greve dos servidores públicos. E nada obsta a que, no que 
tange às hipóteses de outras impetrações, no futuro, que 
versem situações análogas, a elas seja estendida, por despacho 
monocrático do relator, essa mesma regulação, nos termos do 
disposto no artigo 21 do Regimento Interno desta Corte.”53 
 

Vale dizer que foi essa a posição seguida pelo Tribunal e que alterou 

jurisprudência firmada desde a promulgação da  Constituição de 1988. 

Por fim, registre-se, ainda nessa linha de protagonismo desempenhado pelo 

Supremo Tribunal Federal, a realização de uma audiência pública na área de saúde levada a 

efeito pela referida Corte nos dias 27, 28 e 29 de abril e 4, 6e 7 de maio de 2009, com o 

objetivo de diagnosticar os problemas da saúde no País. Nela foram ouvidos cinqüenta 

especialistas, entre advogados, defensores públicos, promotores e procuradores de justiça, 

magistrados, professores, médicos, técnicos de saúde, gestores e usuários do sistema único 

de saúde, com vistas a delimitar os problemas existentes nesse setor, bem como uniformizar 

as decisões judiciais sobre a matéria. 

Tal iniciativa apesar de louvável parece adentrar na atuação do Poder Executivo 

na medida em que cabe a ele a implementação de políticas na área da saúde, com vistas a 

                                                                                                                                                     
art. 9º e seu parágrafo único e no art. 14. Este, pois, é o conjunto normativo reclamado, no quanto diverso do 
texto dos preceitos mencionados da Lei n. 7.783/89:  
‘Art. 3º Frustrada a negociação ou verificada a impossibilidade de recursos via arbitral, é facultada a cessação 
parcial do trabalho. 
Parágrafo único. A entidade patronal correspondente ou os empregadores diretamente interessados serão 
notificados, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, da paralisação. 
Art. 4º Caberá à entidade sindical correspondente convocar, na forma do seu estatuto, assembléia geral que 
definirá as reivindicações da categoria e deliberará sobre a paralisação parcial da prestação de serviços”; 
“Art. 7.º [...] 
Parágrafo único. É vedada a rescisão de contrato de trabalho durante a greve, exceto na ocorrência da hipótese 
prevista no art. 14”; 
“Art. 9º Durante a greve, o sindicato ou a comissão de negociação, mediante acordo com a entidade patronal 
ou diretamente com o empregador, manterá em atividade equipes de empregados com o propósito de 
assegurar a regular continuidade da prestação do serviço público. 
Parágrafo único. É assegurado ao empregador, enquanto perdurar a greve, o direito de contratar diretamente 
os serviços necessários a que se refere este artigo”; 
“Art. 14 Constitui abuso do direito de greve a inobservância das normas contidas na presente Lei, em especial 
o comprometimento da regular continuidade na prestação do serviço público, bem como a manutenção da 
paralisação após a celebração de acordo, convenção ou decisão da Justiça do Trabalho´.”(Voto do Min. Eros 
Roberto Grau no Mandado de Injunção n. 712/PA, fls. 32-35). 
53 Voto do Min. Eros Roberto Grau no Mandado de Injunção n.º 712/PA, fl. 28. 
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garantia do direito à saúde previsto na Constituição, bem como a elaboração de 

diagnósticos dos problemas da saúde no País e das ações necessárias para sanar os 

problemas detectados. Nesse sentido tem-se que tal iniciativa do Supremo Tribunal Federal, 

representa uma violação a separação dos poderes. 

Em face do exposto, constata-se que o Supremo Tribunal Federal desenvolveu o 

ativismo judicial, a partir dos contornos fixados pela Constituição para a jurisdição 

constitucional, e das alterações realizadas pela Emenda à Constituição n.45/04. Todavia, 

essas manifestações de ativismo judicial, podem vir a comprometer o Estado Democrático, 

uma vez que está sendo levada a cabo pelo próprio Supremo Tribunal Federal. 

 

 CONCLUSÕES 

 

A promulgação da Constituição de 1988, a consolidação da democracia e a 

garantia de uma jurisdição constitucional autônoma, somada as inovações trazidas pela 

Reforma do Poder Judiciário (EC n.45/04), tais como a criação da sumula vinculante e da 

clausula de repercussão geral como requisito para apreciação do recurso extraordinário 

propiciaram ao Supremo Tribunal Federal desempenhar um novo papel e se ater as 

questões relevantes do Direito  que repercutem em toda a sociedade. 

A adoção dos  institutos da sumula vinculante e da repercussão geral que funcionam 

como filtros constitucionais resultaram em uma redução significativa do numero de 

processos no Supremo Tribunal Federal, e por via de conseqüência possibilitaram que ele 

se detivesse a análise de casos relevantes para a sociedade. De outra parte tendo em vista os 

efeitos  desses institutos, como, por exemplo, o efeito vinculante pode o Supremo Tribunal 

Federal, além de uniformizar a jurisprudência disciplinar questões que se encontravam sem 

normatização legal, bem como em alguns casos realizar políticas públicas. Criou-se um 

ambiente propício para o ativismo judicial. 

No entanto, há que se levar em conta que o ativismo judicial do Supremo 

Tribunal Federal pode comprometer o princípio da separação dos poderes, uma vez que no 

Brasil, ele é órgão de cúpula do Poder Judiciário, diferentemente do que ocorre com os 

Tribunais Constitucionais na Europa. Ademais, seus onze ministros são indicados 

livremente pelo Presidente da República, desde que brasileiros natos, com mais de 35 anos 
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e menos de 65 de idade, no gozo de seus direitos políticos e com notável saber jurídico e 

reputação ilibada.  

Destarte, o Supremo Tribunal Federal não usufrui da mesma legitimidade do 

Presidente da República e do Congresso Nacional, pois esses são eleitos pelo voto direto 

pelo povo. Não se pode pretender que o Supremo Tribunal Federal venha a usurpar uma 

função que é constitucionalmente assegurada aos membros do Congresso Nacional eleitos 

para legislar, nem do Presidente da República eleito para administrar a coisa pública. 

Reconhece-se que houve uma judicialização da política pela própria 

Constituição de 1988, que a Reforma do Poder Judiciário trouxe significativas alterações na 

jurisdição constitucional e que o Estado Democrático de Direito deve ser preservado por 

um Poder Judiciário autônomo e eficaz, mas não é possível admitir que o Supremo Tribunal 

Federal venha a criar leis ou realizar políticas públicas. É imprescindível que em certos 

casos a Corte Suprema tenha um papel ativo, contudo, é necessário o respeito aos limites 

constitucionais, sob pena de se destruir o próprio Estado Democrático de Direito e os 

direitos e garantias fundamentais.  

 De outra parte, ainda que o Poder Judiciário desempenhe esse papel mais ativo, há 

que se considerar que ele possui as suas limitações, na medida em que se encontra 

vinculado a mais estrita obediência aos ditames constitucionais, dentre eles, do princípio da 

neutralidade política do Poder Judiciário. 
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PRECEDENTS 
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RESUMO 

Este artigo visa a analisar o modelo brasileiro de direito que tradicionalmente é associado a ter 

como sua principal fonte formal a lei. Mostraremos que as sucessivas reformas da 

Constituição e da legislação ordinária processual caminham em um sentido de valorização dos 

precedentes jurisdicionais, de modo que põe-se em xeque qualquer tentativa de classificação 

do direito nacional como sendo predominantemente civil law (codificado) ou common law 

(jurisprudencial). Tentaremos mostrar que as sucessivas alterações do ordenamento e da 

legislação adjetiva processual caminham em um sentido de valorização destes precedentes dos 

tribunais, de modo que qualquer classificação do direito nacional como sendo 

predominantemente codificado ou jurisprudencial é suscetível de contradições.  

PALAVRAS-CHAVE: CIVIL LAW; CODIFICAÇÃO; COMMON LAW; 

JURISPRUDENCIAL; PRECEDENTES 

 

ABSTRACT 

This article intends to analyze the Brazilian Law model that traditionally has as its main 

formal source the law itself. We shall demonstrate that successive reforms of the constitution 

and ordinary litigation legislation walk hand-to-hand to the valorization of jurisdictional 

precedents. In a way that calls into question any attempt of classification of the national Law 

as being predominantly civil law or common law. Try to show that the successive changes of 

legal system and adjectival laws walk into a sense of appreciation of the judicial precedents, 

so any sort of national law as predominantly codified or case law is susceptible of 

contradictions. 

KEYWORDS: CIVIL LAW; CODIFICATION; COMMON LAW; JURISPRUDENTIAL; 

PRECEDENTS 
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O objetivo principal deste artigo é demonstrar que o direito brasileiro atual não 

possui um “modelo de direito” exclusivo, normalmente associado a uma suposta “tradição 

jurídica”. O debate da relação entre o direito costumeiro de tradição anglo-saxônica (common 

law) e o direito de tradição romanística (civil law ou statute law) está ligado de modo 

indissociável à teoria das fontes do direito, fato que torna esta matéria de interesse de todos os 

ramos da ciência jurídica, pois a Teoria Geral do Direito constitui alicerce para uma 

compreensão adequada do fenômeno jurídico.   

  

Diante de objetivo tão vasto, decidimos restringir a análise deste curto ensaio a uma 

tendência que observamos, do atual ordenamento brasileiro, que é a valorização dos 

precedentes jurisdicionais, especialmente os precedentes das Cortes Superiores, com destaque 

ao papel do Supremo Tribunal Federal. Por conta disso a aproximação deste estudo com a 

investigação da jurisdição e do processo em nosso sistema jurídico, fato que associa o estudo 

da Teoria Geral do Direito com uma Teoria Geral do Processo, ramos que normalmente são 

separados por razões didáticas ou epistemológicas, a depender do objeto de estudo a ser 

delimitado.  

  

De início, mostraremos que esta caracterização de um “modelo de direito”, de 

determinado ordenamento, é um debate sobre teoria das fontes do direito, entretanto, não 

abordaremos conceitos e elementos básicos destas teorias com objetivo de conceituá-los. Em 

verdade, tomaremos como pressupostos classificações como as que dividem as fontes em 

materiais e formais, estas ainda em heterônomas e autônomas, monismo e pluralismo jurídico.  

  

Como iremos abordar certa contraposição entre Lei versus Precedentes, acabamos 

por analisar as fontes formais heterônomas (lei) e não-formais (jurisprudência), mas sem 

negar ou desconhecer que o fenômeno jurídico está além da equiparação do Direito com o 

Estado, como entendia Hans Kelsen[1]. Pois acreditamos que o pluralismo jurídico[2] explica 

melhor esta ciência social aplicada do que o pensamento monista de Kelsen.   
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Tentaremos relacionar também a influencia do Neoconstitucionalismo no Brasil, 

especialmente nosso modelo de Controle de Constitucionalidade, como o maior responsável 

por esta sobreposição dos modelos de direito no Brasil moderno. Também diante da abertura 

que foi dada ao sistema jurídico nacional pelas normas, princípio e pela capacidade criativa 

dos tribunais, e que, aliada a uma série de reformas legislativas processuais, está tornando 

nosso direito cada vez mais estruturado em precedentes, mitigando a tradição de “codificar” o 

direito através de grandes compilações normativas que pretensamente exauriria todo um ramo 

do direito.  

  

  

  

1. UM DEBATE SOBRE FONTES DO DIREITO 

  

  

  

Estudar os conceitos tradicionalmente caracterizadores do civil law e do common law 

levam em consideração em qual modelo predomina determinada fonte do direito. Nos Estados 

Modernos, após a Revolução Francesa, consolida-se nos países ocidentais uma ideia de 

separação de poderes, distinguindo suas funções no que tange ao exercício do poder.  

  

Por mais que neste modelo todos os três poderes de algum modo produzam direito, o 

início do Estado de Direito pretendia entregar ao Legislativo a função mais destacada em uma 

hipotética escala de prestígio.  

  

O século XIX foi marcado como sendo o século no qual se pôs em prática os ideais 

das Revoluções Liberais, dentre eles o de considerar que “toda sociedade na qual não esteja 

assegurada a garantia dos direitos nem determinada a separação de poderes não possui 

Constituição”[3]. Neste modelo, o poder era exercido em nome do povo, este o verdadeiro 
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titular do poder. O Povo, que era súdito, passa a ser cidadão, ocorrendo uma inversão radical 

desta relação política entre pessoa e Estado[4]. 

  

O poder mais representativo, portanto, era aquele que advinha de uma vontade 

manifestada pelo sufrágio e que era externado nas casas legislativas. A ideia era relativamente 

de fácil apreensão. Devemos estar obrigados a obedecer normas de cuja criação de algum 

modo participamos (ou poderíamos participar), assim, a legitimidade depende dos 

destinatários que são também os autores de suas próprias obrigações[5].  

  

Com efeito, inovar no mundo jurídico, criar obrigações, é papel exclusivo da Lei 

formal e material elaborada pelo parlamento. Trata-se não só do princípio da legalidade, incito 

ao Estado de Direito, mas de dizer de quem é o Poder e qual o seu limite. Historicamente, 

como os parlamentos foram ocupados pela burguesia ascendente, protagonista das revoluções 

liberais, era nítida a vontade de se tornarem os novos senhores desta nova ordem.  

  

Tanto foi assim que neste período do início de século XIX surge a Escola da 

Exegese, a qual exigia uma interpretação literal da Lei, pois seu aplicador (juiz) não poderia 

dar-lhe sentido outro que não fosse o pretendido pelo legislador. O Código Napoleônico 

pretensamente resolveria qualquer problema do cotidiano, sem que houvesse a necessidade de 

recorrer a algo além da Lei positivada e formalmente plasmada em um texto emitido pelo 

legislador.  Tal concepção demonstra o que foi dito anteriormente, isto é, a burguesia era o 

novo soberano, seu lugar era o parlamento e seu instrumento de poder era a Lei.  

  

Podemos, entretanto, constatar algumas distinções entre os países que antes das 

Revoluções Liberais possuíam uma tradição de direito consuetudinário, como é o caso da 

Inglaterra. Neste país, a revolução[6] que vem para limitar decididamente o poder do monarca 

não foi drástica ao ponto de derrubar o trono e de decapitar o rei. Ocorre um pacto entre as 

novas forças políticas emergentes, formada pelos nobres, com as forças do passado 

absolutista, desbocando em um parlamentarismo monárquico[7].  
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De modo diverso da Revolução Francesa, na Inglaterra, a dinâmica política do 

processo revolucionário não afasta as autoridades jurisdicionais dos demais protagonistas da 

mudança, fato que é decisivo para o controle que se pretende efetuar sobre as decisões do 

poder judiciário. Luiz Guilherme Marinoni comenta: 

  

Na Inglaterra, o juiz esteve ao lado do Parlamento na luta contra 

o arbítrio do monarca, reivindicando a tutela dos direitos e das 

liberdades do cidadão. Por isso mesmo, ao contrário do que 

ocorreu em face da Revolução Francesa, não houve clima para 

desconfiar do Judiciário ou para supor que os juízes se 

posicionariam em favor do rei ou do absolutismo. No direito 

inglês não houve necessidade de elaborar o dogma da aplicação 

estrita da lei ou de imaginar que o juiz apenas poderia atuar 

mediante a mera descrição dos termos da lei.[8] 

  

Ocorre que neste país já existia uma tradição de direito consuetudinário que não foi 

abruptamente interrompida como ocorreu na Revolução Francesa. Na Inglaterra, não existe 

uma ligação sistematizada entre os vários documentos históricos que compõem a sua 

Constituição, ela é externada através de vários documentos, como a Magna Carta (1215), a 

Petição de Direitos (1628), o habeas corpus act (1679), a Declaração de Direitos (1689), etc. 

A qualificação de textos constitucionais conferida a estes documentos não é formal, mas se dá 

por suas funções que se entrelaçam com o direito costumeiro para possuir uma supremacia 

diante de novas leis ou práticas.  

  

Jorge Miranda sintetiza:  

  

A explicação deste fenômeno encontra-se não apenas em razões 

políticas – derivadas do processo de formação do sistema 
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político britânico, sem quebras comparáveis às de qualquer 

outro país – mas também em razões estritamente jurídicas – 

derivadas do sistema das fontes – no direito anglo-saxônico 

muito distinto do sistema de fontes dos Direitos romanísticos. 

Nestes, prevalece a lei sobre o costume: em Inglaterra, o 

common law sobre o statute law.[9] 

  

Esta tradição jurídica do common law inglês irá encontrar novos ares nos Estados 

Unidos da América, local onde ocorre uma espécie de sincretismo entre esta tradição de 

direito costumeiro e os valores liberais da Revolução Francesa. Pelos quais se inspiram a 

construir o constitucionalismo moderno que foi inaugurado neste país com a elaboração de 

sua primeira Constituição em 1787 e, pouco adiante, com o surgimento do judicial review of 

legislation.  

  

Para compreender este processo, é necessário recorrer à história comum de laços 

culturais entre a Metrópole inglesa e sua colônia na América. No tempo em que os EUA ainda 

estavam sob o domínio inglês, o direito interno americano era praticamente o mesmo 

praticado na Inglaterra, sendo este muito influenciado por Edward Coke especialmente antes 

da Revolução Gloriosa. Em suma, apregoava Coke que os juízes deveriam atuar como 

mediadores entre o rei e a nação e como salvaguardas da prevalência do common law sobre a 

autoridade do parlamento e até do próprio soberano. Esta concepção foi afastada com a 

Revolução Gloriosa, que entrega ao parlamento o poder de dar a última palavra sobre a 

declaração do conteúdo do costume que irá prevalecer. Entretanto, a doutrina de Coke formou 

gerações de juristas ingleses e, por conseqüência, também de estadunidenses.  

  

Ainda na colônia inglesa da América do Norte, uma lei local considerada 

incompatível com as Cartas da Coroa eram invalidadas por juízes sob o argumento de 

superioridade do common law inglês sobre as leis locais. Assim, a tradição de superioridade 

do common law sobre as leis acabaram se tornando a inspiração do sistema de controle de 

constitucionalidade criado nos EUA[10], o judicial review of legislation, a partir do caso 

Marbury vs. Madison em 1803.   
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A relação entre costume e sua supremacia sobre a lei inspira um sistema que é 

similar, mas que traz consigo a vantagem de, ao invés do juiz declarar o conteúdo do costume 

como argumento para invalidar uma lei, ele agora deverá utilizar a Constituição do país como 

paradigma de comparação para invalidá-la.   

  

A vantagem é muito clara: a segurança jurídica é prestigiada. Sem um texto superior 

– a Constituição – o juiz iria declarar o conteúdo do costume para que a lei antinômica fosse 

afastada. Sendo que o costume, mesmo que objetivamente baseado em precedentes políticos e 

jurisdicionais, ainda possuía um conteúdo vago e incerto, fato que gerava certa insegurança e 

possibilidade de manipulação política.  

  

Diante da necessidade de uma nova composição política que fosse capaz de unir as 

treze colônias que se rebelaram contra o domínio inglês e se tornaram independentes, era 

imprescindível um documento capaz de forjar este pacto em nome de uma Federação que 

representasse toda uma nação.  

  

Fato que este novo documento, a Constituição norte americana, deveria ser protegido 

de modo especial e que possuísse dignidade superior às meras leis comuns e que estas não 

poderiam alterar aquele pacto supremo que uniu politicamente e juridicamente as colônias 

rebeldes.  

  

Assim, pode-se concluir que existe uma relação entre a tradição do direito 

costumeiro – o common law – e o controle de constitucionalidade das normas, e que, com a 

criação deste, ocorre uma espécie de sincretismo entre a tradição de fonte do direito, baseada 

no costume, e a tradição romanística de prestigio à Lei formalmente criada pelo Estado 

Parlamento. Como um ponto de encontro entre os dois sistemas, pelo qual se permite um 

respeito aos precedentes (típico do common law), baseados agora em um texto considerado 

superior, e ao papel da lei como instrumento de limite ao Estado quando pretender inovar no 
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ordenamento jurídico para criar novas obrigações. Esta última ideia sendo fruto da Revolução 

Francesa, sob o dogma da separação de poderes como limite ao poder do Executivo, que 

também muito influenciou o direito norte americano.  

  

Com efeito, a tradição jurídica dos Estados Unidos da América, que é forjada a partir 

da elaboração de sua Constituição (1787) e da criação do controle de constitucionalidade das 

leis (1803), aliadas aos respeito aos precedentes típicos do common law, criaram um sistema 

que não é idêntico ao inglês, que é o grande símbolo do direito costumeiro, e nem igual ao 

modelo francês, o qual foi o primeiro a dar privilégio à lei como grande fonte do direito.   

  

  

  

2. REFORMAS PROCESSUAIS BRASILEIRAS QUE VALORIZAM OS 

PRECEDENTES 

  

  

  

Muito se diz que o modelo de tradição jurídica no Brasil é o civil law ou statute law, 

diante da prevalência da Lei criada pelo Legislativo sobre todas as demais fontes do direito. 

Ocorre que o direito brasileiro hoje, em nossa visão, não encontra mais este predomínio de 

uma fonte do direito como em outras épocas de nossa história.  

  

Com o advento do Constitucionalismo e do Controle de Constitucionalidade, mesmo 

que somente após um “triunfo tardio”[11] em terrae brasilis, podemos considerar que 

atualmente não é mais uma caracterização tranquila e sem contradições fazer a afirmação de 

que vivemos sob um ou outro modelo. Existindo em nossa doutrina, inclusive, tentativas de 

dar um tertio genus ou dar classificação completamente autônoma ao modelo de direito 

brasileiro.[12] Talvez o aspecto que mais aproxime nosso modelo processual ao norte 
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americano seja o complexo micro-sistema processual de tutela de direitos coletivos. 

Entretanto, o destaque da mudança está no novel prestígio aos precedentes, ao qual 

restringimos nossa análise, mas sem desconhecer a grande qualidade de nosso processo 

coletivo.[13]  

  

Nosso ordenamento jurídico, especialmente o processual, vem passando nos últimos 

anos por uma grande transformação, que tenta dar certa coerência e sistematicidade aos 

precedentes jurisdicionais. Especificamente do Controle de Constitucionalidade falaremos 

adiante. Agora faremos curta síntese das reformas processuais que cada vez mais dão força 

aos precedentes e fazem com que o Judiciário seja reconhecido como uma fonte do direito de 

tanto destaque quanto o Legislativo. 

  

Podemos destacar as seguintes alterações:  

  

a) Julgamento liminar de causas repetitivas; 

  

CPC, Art. 285-A. Quando a matéria controvertida for unicamente de 

direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total improcedência 

em outros casos idênticos, poderá ser dispensada a citação e proferida 

sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.(grifo nosso) 

  

b) Súmula Impeditiva; 

  

CPC, Art. 518 § 1º. O juiz não receberá o recurso de apelação quando a 

sentença estiver em conformidade com súmula do Superior Tribunal de 

Justiça ou do Supremo Tribunal Federal. 
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c) Julgamento de recursos extraordinários por amostragem; 

  

CPC, Art. 543-B. Quando houver multiplicidade de recursos com 

fundamento em idêntica controvérsia, a análise da repercussão geral será 

processada nos termos do Regimento Interno do Supremo Tribunal 

Federal, observado o disposto neste artigo. 

  

§ 4º Mantida a decisão e admitido o recurso, poderá o Supremo Tribunal 

Federal, nos termos do Regimento Interno, cassar ou reformar, 

liminarmente, o acórdão contrário à orientação firmada. 

  

CPC, Art. 543-C. Quando houver multiplicidade de recursos com 

fundamento em idêntica questão de direito, o recurso especial será 

processado nos termos deste artigo. 

  

§ 7º Publicado o acórdão do Superior Tribunal de Justiça, os recursos 

especiais sobrestados na origem: 

  

I - terão seguimento denegado na hipótese de o acórdão recorrido coincidir 

com a orientação do Superior Tribunal de Justiça; ou  

  

II - serão novamente examinados pelo tribunal de origem na hipótese de o 

acórdão recorrido divergir da orientação do Superior Tribunal de Justiça. 

  

d) Súmula Vinculante; 
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CF, Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por 

provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após 

reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a 

partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em 

relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública 

direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como 

proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em 

lei.(grifo nosso)   

  

Estas alterações, somadas a outras percebidas em legislações especiais, como nos 

processos trabalhista e penal, estão cada vez mais recorrentes e com ideias de futuras 

mudanças ainda mais “radicais” [14]. Estas alterações e da Súmula Vinculante em nosso 

sistema foram criadas através de Lei em sentido amplo (Emenda à Constituição e leis 

ordinárias) e não através de uma tradição jurídica como no common law anglo-saxão. O 

respeito aos precedentes, entretanto, foi motivado por objetivos de “enxugar” a demanda dos 

Tribunais Superiores e não por uma questão de coerência em distribuir justiça de modo mais 

equitativo. Assim, a percepção de alguma resistência a estas mudanças é de certo modo 

natural.  

  

Mesmo com este impulso político inicial de oferecer ao Judiciário mecanismos para 

diminuir seu déficit de julgamentos em comparação as novas demandas, tais mudanças 

provocaram outras repercussões não visadas em um primeiro momento. Cada vez mais os 

juízes e Tribunais respeitam os precedentes não somente por imposição destas Leis, mas por 

uma nova cultura jurídica que passa a ganhar densidade, inclusive na esfera da educação 

superior do país.  

  

Os cursos jurídicos, tradicionalmente baseados em Leis e Códigos, passam a dar 

grande importância e ser estruturados para o exame do estudo de casos, linha epistemológica 

típica da tradição do common law.[15]  
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Parece-nos que estas mudanças devem continuar ocorrendo, especialmente com 

reformas globais do Código de Processo Civil e de várias PECs, que sistematicamente seguem 

um mesmo caminho, que é o do respeito cada vez maior aos precedentes, fato que aproxima 

ainda mais os modelos de civil law e common law no Brasil.  

  

  

  

3. O CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE E O CONSTITUCIONALISMO 

NO BRASIL APROXIMAM OS MODELOS DE DIREITO 

  

  

  

A partir de nossa primeira Constituição Republicana, de 1891, é adotado no Brasil 

um modelo de controle difuso de constitucionalidade das normas com clara inspiração norte-

americana. Sem, contudo, criar mecanismos de controle abstrato e nem instrumentos para que 

as decisões difusas encontrassem decisão final que vinculasse a todos.  

  

O modelo americano de controle difuso fazia sentido diante da tradição do common 

Law inglês e do instrumento processual do stare decisis[16], que possibilitava à Suprema 

Corte decidir com efeito erga omnes e vinculante através de suas decisões finais nas querelas 

constitucionais.  

  

No Brasil, o modelo de controle difuso foi adotado em um sistema jurídico de 

tradição romano-germânica, fato que acarretou em severa insegurança jurídica diante da 

diversidade de decisões dos juízes de primeiro grau. Mesmo que estas decisões fossem 

passíveis de encontrar uma última instância, elas somente repercutiriam para as partes em um 

dado processo, dentro dos limites subjetivos da coisa julgada, sem que tivessem força 

vinculante para o restante da sociedade e das instituições. 
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Isto provocou grave insegurança jurídica[17] durante um grande período, que iria 

começar a mudar somente com a Constituição de 1934, que previa em seu art. 91, IV, a 

possibilidade de suspensão da execução de lei pelo Senado Federal daquela norma que fosse 

declarada inconstitucional pelo poder judiciário. Norma que permanece em nossa atual 

Constituição (art. 52, inc. X, CR/88). Tal previsão foi uma primeira tentativa de dar eficácia 

para todos das decisões judiciais, entretanto, a medida não foi confiada ao Poder Judiciário, 

mas sim ao Senado Federal.  

  

Mesmo com esta possibilidade, a insegurança permanecia diante da não 

obrigatoriedade de suspensão por parte do Senado Federal de lei declarada inconstitucional 

pelo STF. Era necessário criar um mecanismo jurisdicional de controle abstrato e com efeito 

erga omnes. A emenda constitucional nº 16 à Carta de 1946, na qual foi incluída a chamada 

Representação Interventiva e o controle abstrato de normas estaduais e federais, deu o 

primeiro passo no sentido de mudar nosso sistema de controle de constitucionalidade, 

tornando-o mais próximo daquilo que conhecemos hoje. Entretanto, esta emenda estabelecia o 

Procurador Geral da República como único legitimado para propor a representação, fato que 

limitou bastante seu alcance como instrumento de proteção da Constituição Federal.  

  

A Constituição de 1967/69 manteve a hegemonia do modelo de controle difuso e o 

conteúdo da Emenda nº 16, que instituíra o controle abstrato de normas, mas ainda com a 

referida limitação em relação aos legitimados para a sua propositura, que continuava com um 

único representante.  

  

 Com o advento da Constituição de 1988, dá-se um grande passo no sentido de 

expandir o acesso ao controle concentrado de normas ao ampliar de modo marcante os 

legitimados para suscitá-lo. Segundo o texto constitucional vigente, são agora nove os 

legitimados. Seu art. 103 legitima a impetrar ADI e ADC: o Presidente da República; a Mesa 

do Senado Federal; a Mesa da Câmara dos Deputados; a Mesa de Assembléia Legislativa ou 

da Câmara Legislativa do Distrito Federal; o Governador de Estado ou do Distrito Federal; o 

12153



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Procurador Geral da República; o Conselho Federal da OAB; partido político com 

representação no Congresso Nacional; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito 

nacional. 

  

Com esta expansão dos legitimados, consolida-se um modelo híbrido de controle, 

permitindo que praticamente todas as controvérsias constitucionais relevantes sejam 

submetidas ao controle abstrato de normas. Modelo híbrido que já sofre atualmente 

significativas mudanças diante de novos entendimentos jurisprudenciais de nossa Corte 

Suprema sobre o controle difuso, cada vez mais se aproximando do modelo de controle 

concentrado[18].  

  

Com o advento da Emenda Constitucional nº 45 de 2004, foram incluídas em nosso 

sistema as chamadas Súmulas Vinculantes (art. 103-A, CF/88), regulamentadas pela Lei 

11.417/2006. A ideia da Súmula Vinculante muito se assemelha à do Stare Decisis do 

common law norte-americano, sem, contudo, contar com uma tradição de respeito tanto 

horizontal quando vertical aos precedentes.  

  

A Súmula Vinculante possui nítido caráter normativo, e não somente isto, possui 

também uma superioridade eficacional em relação às outras normas do sistema, como bem 

assinala José de Albuquerque Rocha: 

  

a súmula vinculante ocupa no ordenamento jurídico uma 

posição de superioridade linguística em relação às normas, cuja 

validade, interpretação e eficácia são objeto de sua linguagem. 

Em linguagem mais incisiva, podemos afirmar que a súmula 

vinculante é mais importante do que a norma legislativa porque 

dita o sentido em que aquela deve ser entendida. Em essência, 

quem tem autoridade absoluta para interpretar o texto 

legislativo, isto é, dar sentido ao texto legislativo, como é o caso 
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do STF, é sob todos os aspectos o verdadeiro legislador e não 

quem formula ou escreve o texto da lei.[19] 

  

E ainda conta com o poderoso instrumento da reclamação para que seja preservado o 

respeito ao decidido e consagrado na súmula vinculante. Instrumento processual que tem por 

objetivo garantir a autoridade das decisões tomadas pela mais alta corte do país.  

  

Se somarmos estes aspectos processuais a outros decorrentes do 

Neoconstitucionalismo, em especial das ideias pós-positivistas e da Teoria dos Direitos 

Fundamentais, pelas quais se incluíram no texto constitucional uma série de normas de 

estrutura principiológica, podemos constatar que as decisões jurisdicionais encontram 

possíveis fundamentos cada vez mais vagos e imprecisos[20], tornando a capacidade criativa 

do juiz uma arma poderosa como fonte normativa.  

  

Se compreendermos que a moderna filosofia do direito faz uma distinção entre 

enunciado normativo (texto) e norma, sendo esta o resultado da interpretação que é feita por 

todos os poderes e pelos particulares, então, caso constatemos que o STF interpreta em nosso 

esquema Constitucional por último e de forma vinculante, ele é o verdadeiro legislador. O 

Congresso dá o parâmetro (texto), mas quem dá o conteúdo, isto é, o sentido e o alcance, é o 

intérprete. Com efeito, será o STF quem irá dizer o limite do parâmetro, pois é o interprete 

final.  

  

Assim, associando estes elementos a outro fenômeno atual de nossa jurisdição 

constitucional comumente chamado de “ativismo judicial”, pelo qual supostamente o poder 

judiciário arvora-se em “colonizar” espaços tradicionalmente ocupados pela política 

tradicional partidária, podemos concluir que hoje os precedentes jurisdicionais, em especial 

dos tribunais superiores, formulam direito com status jurídico, político e linguístico, senão 

superior, ao menos em pé de igualdade a capacidade de criar normas que possui o poder 

legislativo, com força cogente e generalidade suficientes para obrigar a todos.  
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Ao mesmo tempo em que isto se evidencia, ocorre um redirecionamento do debate 

político para questões ou controvérsias constitucionais. Várias das questões de maior 

repercussão no meio social têm sido deflagradas ou encerradas no Supremo Tribunal Federal. 

Como exemplos, podemos citar: contribuição previdenciária dos aposentados; 

constitucionalidade das pesquisas com células-tronco embrionárias; fidelidade partidária; 

cláusula de barreira dos partidos políticos; controle das medidas provisórias; novo 

entendimento sobre o Mandado de Injunção; (in)constitucionalidade da Lei de Crimes 

Hediondos; uso de algemas pela polícia; status jurídico dos Tratados de Direitos Humanos 

Internacionais; constitucionalidade da demarcação de terras indígenas; extradição de Cesare 

Battisti, caso do menino Sean Goldman,  etc.  

  

São casos em que está em debate a aplicação e o choque de direitos fundamentais, o 

exercício do poder político, a relação e o equilíbrio entre poderes do Estado. Diante desta 

gama de situações, é imperioso perceber uma maior participação deste Tribunal no cotidiano 

da vida política em nosso país. A todo momento, o noticiário político passa necessariamente 

pelo Judiciário, mais especificamente pelos debates e decisões ocorridas em seu órgão de 

cúpula.   

  

Esta ascensão política está imersa nesta nova caracterização de força dos precedentes 

jurisdicionais, que por sua vez está alterando a cultura jurídica de nosso país, aproximando-o 

decididamente de uma modelo “misto”: nem identificado completamente com o direito  

costumeiro, mas também longe de podermos defini-lo como um puro civil law.  

  

  

  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Mais do que concluir algo, diria melhor um “até logo”. É difícil diagnosticar até que 

ponto irão as reformas legislativas e a capacidade criativa de nossos tribunais, que seguem no 

sentido de dar mais força aos precedentes.  

  

Podemos, neste momento, constatar que a motivação política de tais reformas são 

fruto de uma insatisfação generalizada com os resultados práticos do Poder Judiciário. Diante 

da litigância de massa e da crescente complexidade da sociedade brasileira, o Judiciário é 

cada vez mais cobrado a dirimir conflitos. Acrescente a estes fatores que os grandes 

demandantes/demandados são as grandes corporações e o próprio Poder Público, e podemos 

ter uma pista de que o problema de ineficiência do Poder Judiciário não se resume aos seus 

aspectos processuais e de gestão da “máquina de fazer sentenças”. 

  

Com este impulso, o Poder Judiciário, em especial suas cortes superiores, ganham 

mais força política no cenário democrático nacional. Atualmente, não sem resistência. Dentro 

do Congresso Nacional, existem inúmeros projetos de Lei e projetos de Emendas à 

Constituição que visam a diminuição do Poder do Supremo Tribunal Federal. Inclusive, que 

pretendem estabelecer decretos legislativos que anulem as decisões finais do STF em 

qualquer assunto[21]. Outra proposta defende que, antes de serem aprovadas, as súmulas 

vinculantes, ações diretas de inconstitucionalidade e declaratórias de constitucionalidade 

decididas pelo Supremo Tribunal Federal deverão passar pelo crivo do Congresso 

Nacional[22], e que seja modificado e ampliado o modelo de escolha dos ministros da Corte.  

  

A contradição é evidente. Sistematicamente, as últimas reformas dão força 

vinculante aos precedentes jurisdicionais como tentamos demonstrar neste artigo. Quando este 

poder é exercido,  inevitavelmente desagradar-se-á setores da sociedade, levando parte do 

Congresso Nacional a tentar reagir em um sentido oposto ao das reformas, sem se dar conta, 

no entanto, de que foi ele próprio, o parlamento,  quem as aprovou nos últimos anos, através 

de emendas a Constituição e inúmeras leis infraconstitucionais. 
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Mais do que propostas casuísticas, acreditamos que este conflito de quem dá a 

palavra final sobre o conteúdo da Constituição irá se acentuar nos próximos anos, na medida 

em que a esfera política conferida ao Judiciário em nosso cenário constitucional se expande, 

pois não existe vácuo na ausência de poder de outros atores institucionais, como o Congresso 

Nacional e Executivo.   

  

Com efeito, percebemos uma grande aproximação entre os modelos de direito do 

common law e civil law no Brasil, assistindo razão àqueles que defendem que hoje não é mais 

possível afirmar categoricamente que vivemos sob este ou aquele modelo. Pois a força dos 

precedentes jurisprudenciais já são explicitamente obrigatórios para os particulares quando 

estes planejam suas ações[23]; para a administração pública de um modo geral[24] e para o 

próprio poder judiciário que passa a se guiar quase sempre pelas decisões dos tribunais 

superiores, inclusive com repercussões nas promoções dos magistrados que não confrontam 

as posições majoritárias destes tribunais.  
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RESUMO 

Partindo da analise das formas e do formalismo processual e tendo como referencial teórico o 

formalismo valorativo, o presente estudo busca identificar os elementos essenciais do 

processo e sua função. Para tanto, trata da moderna visão sobre a realização do direito 

material, que preceitua o abandono da visão tecnicista e meramente positivista e a adoção de 

uma lógica argumentativa. Neste contexto, apresenta a disciplina das nulidades processuais, 

objetivando esclarecer, o quanto possível, algumas divergências terminológicas e 

apresentando pontos relevantes para sistematização da disciplina, dada sua complexidade e 

seus efeitos sobre o processo e o exercício da jurisdição. Encerra com a tentativa de 

demonstrar o âmbito de aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, com seus 

requisitos, alcance e limites, permitindo, desta forma, apresentar os principais elementos a 

serem observados para o aproveitamento dos atos atípicos, como mecanismo voltado à 

efetividade da prestação jurisdicional. 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO CIVIL; FORMAS PROCESSUAIS; FORMALISMO; 

NULIDADES PROCESSUAIS; INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. 

 

ABSTRACT 

Based on the analysis of the forms and procedural formalities and having as a theoretical 

referential the “formalismo valorativo”, this study seeks to identify the essential elements of 

the process and its function. To this, it deals with the modern view about the realization of the 

substantial rights, which determines the abandonment of the positivist and merely technical 

view and the adoption of a logical argument. On this context, presents the discipline of 

procedural nullities, trying to clarify, as much as possible, some terminology divergences and 

presenting relevant points for the systematization of the discipline, considering its complexity 

and its effects on the process and the exercise of the jurisdiction. It ends with an attempt to 

demonstrate the scope of the principle of the instrumentality of forms, with their 

requirements, scope and limitations, allowing the introduction of their main elements that 

must to be observed for the use of atypical acts as a mechanism focused on the effectiveness 

of adjudication. 

KEYWORDS: CIVIL PROCESS; PROCEDURAL FORMS; FORMALISM; 

PROCEDURAL NULLITIES; INSTRUMENTALITY OF FORMS. 

 

 

1-           INTRODUÇÃO 
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A história do processo civil brasileiro demonstra que, superadas a fase do 

sincretismo jurídico (em que o direito material e o processual não eram considerados planos 

diferentes do ordenamento estatal) e a postura autonomista (marcada pelo reconhecimento da 

existência dos dois ramos do direito e pela renovação dos estudos processuais) adentramos 

naquele período que a doutrina denomina de "terceiro momento metodológico do direito 

processual, caracterizado pela consciência da instrumentalidade como importantíssimo pólo 

da irradiação de idéias e coordenador dos diversos institutos, princípios e soluções".  

Neste contexto, o processo passou a ser visto a partir de seu resultado, não como um 

mero apêndice, mas como instrumento essencial à concretização do direito material. Na 

atualidade, procura-se cada vez mais rever interpretações de alguns institutos jurídicos, antes 

conceituados de forma absoluta e universal, tal como ocorre com as formas processuais e, 

conseqüentemente, com o sistema de nulidades processuais, informado cada vez mais pelo 

princípio da instrumentalidade das formas e pelo devido processo legal. Isto é, inobstante a 

autonomia do direito processual, não se pode olvidar que sua existência se justifica tão-

somente à luz do direito material. Daí a importância de se repensar os princípios e institutos 

processuais, adaptando-se a técnica já desenvolvida a uma postura instrumentalista. 

Por esse prisma é que se pretende analisar o tormentoso problema das nulidades no 

direito processual civil. A visão instrumentalista do direito processual faz com que, na análise 

do tema nulidades, ganhe destaque especial o princípio da instrumentalidade das formas. Na 

medida em que todo o sistema processual deve ser estudado à vista do seu escopo, da sua 

função perante o direito material e para a pacificação social, também os atos processuais 

devem ser analisados em face do objetivo que têm a alcançar. E é por isso, e somente por isso, 

que necessitam eles atender à forma previamente estabelecida em lei. A força do ato serve 

como meio para a consecução de seu escopo; as regras que dispõem sobre a forma do ato 

processual não têm um fim em si mesmas.  

O presente trabalho objetiva demonstrar que as formas do processo são 

“instrumentos para se atingir um fim” , ou seja, quando realizado o escopo da norma, a falta 

de requisito formal pode não gerar a perda de toda a atividade já desempenhada. De maneira 

alguma é retirado valor as formas no processo, elas são extremamente necessárias, porque sua 

ausência geraria desordem e incerteza. Todavia, não se deve fazer da forma um objetivo em si 

mesmo. O problema é bastante inquietante, e as dificuldades se encontram, principalmente, na 

procura de um sistema de forma lógica, através do qual se chegue ao meio termo. Para tanto, é 
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necessário, primeiramente, compreender a forma nas razões que a determinam. Encontrando-

se aqui o campo de atuação dos princípios do prejuízo e da finalidade, também representados 

pela idéia de instrumentalidade das formas. 

  

2 – PREMISSAS DO SISTEMA DE NULIDADES NO PROCESSO CIVIL 

  

2.1 – FORMA E FORMALISMO 

  

A exigência da exteriorização do ato jurídico processual decorre dentre outras 

razões, da necessidade de se estabelecer uma ordem no procedimento, como forma de garantir 

uniformidade e previsibilidade na atuação estatal. Criando-se, assim, uma verdadeira 

segurança jurídica para as partes no processo, representando uma garantia para quem busca a 

tutela jurisdicional e interligando os atos procedimentais. É, a forma, portanto, um mecanismo 

para assegurar a igualdade, pelo menos formal, dos litigantes, evitando o arbítrio do julgador. 

Ela pode ser definida em dois sentidos. Em sentido estrito, constitui-se a maneira como o ato 

se exterioriza, ou seja, o signo pelo qual a vontade se manifesta e os requisitos a serem 

observados em sua celebração. E em sentido amplo, entendido como meio de expressão, e as 

condições de lugar e tempo em que se leva a feito o ato processual.  

Desta forma, seguindo as lições de Samuel Meira Brasil, utilizaremos a expressão 

“forma” para o sentido estrito desta e “formalidade” para o sentido amplo. Tendo forma como 

a expressão externa do ato, contendo, ainda, os pressupostos essenciais para sua existência e 

formalidade referindo-se à técnica processual e observância dos requisitos intrínsecos (modo 

de realização) e extrínsecos (lugar e tempo) do ato. 

Portanto, o formalismo não se confunde com o ato processual considerado 

individualmente, nos dizeres de Álvaro de Oliveira. A formalidade refere-se à totalidade 

formal do processo, correspondendo em verdade, na delimitação dos poderes, faculdades e 

deveres dos sujeitos processuais, responsável por estabelecer seu começo e fim, estabelecendo 

os limites entre os quais os atores processuais devem agir. Ou seja, o formalismo processual 

contém a idéia do processo como organização da desordem, como forma de dar 

previsibilidade aos atos do procedimento e, ao mesmo tempo, à atuação dos órgãos do Estado. 

Sendo o formalismo processual é capaz de controlar os eventuais excessos das partes. Nesse 
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contexto, a forma dos atos processuais é absolutamente necessária para garantir um sistema 

processual justo. 

E nesta cruzada para garantir um sistema processual mais seguro e justo, a forma 

busca os valores jurídicos da previsibilidade, da organização da desordem na sucessão dos 

atos processuais, da delimitação do poder do juiz para afastar uma eventual arbitrariedade e da 

limitação da incerteza. Ao contrário do que geralmente se pensa, ela constitui elemento 

fundador tanto da efetividade quanto da segurança do processo. A efetividade decorre do seu 

poder organizador e ordenador e a segurança do seu poder disciplinador. Tornando-se 

inadequado conceber o processo, apesar do seu caráter formal, como mero ordenamento de 

atividades dotado de cunho exclusivamente técnico, integrado por regras externas, 

estabelecido pelo legislador de modo arbitrário. Numa visão de forma como fenômeno 

cultural, informado por valores, o processo não pode se confundir com a técnica, que é neutra 

a respeito de questões axiológicas. Somente sendo lícito pensar num conceito de formalismo, 

na medida em que este se presta a organização de um processo justo e que serve para alcançar 

as finalidades últimas do processo, e em tempo razoável, colaborando para a justiça material 

da decisão e para a pacificação social. 

O renomado processualista José Roberto dos Santos Bedaque, na esteira do dito por 

Calmon de Passos, esclarece que, as formas processuais devem ser examinadas segundo sua 

função no procedimento. Pois é importante verificar primeiramente a idoneidade da exigência 

formal, o que se faz mediante a identificação do escopo específico do ato a que ela se refere. 

Com isso, chega-se a afirmar que as formas devem ser respeitadas na medida e nos limites em 

que sejam necessárias para atingir sua própria finalidade, isto é, conferir segurança e 

objetividade ao procedimento. Ausente essa função podem ser restringidas. 

Novas aspirações permeiam o processo civil, sendo elas oriundas da tão aclamada 

perspectiva constitucional do processo, que contribuiu para afastar o processo das construções 

conceituais e meramente técnicas e inseri-lo na realidade política e social. Busca-se além de 

um rito munido de um sistema possivelmente amplo e articulado de garantias, também dispor 

de um mecanismo processual eficiente e funcional. Vários são os fatores que atualmente têm 

determinado uma prevalência do valor da efetividade sobre o da segurança. Um dos aspectos 

relevantes nesse sentido é a mudança qualitativa dos litígios, tornando imperativa uma 

solução mais rápida do processo e a efetividade das decisões jurisdicionais, além da adoção 

dos princípios e sua constitucionalização.  
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Alvaro de Oliveira afirma que o que ocorreu foi uma mudança de paradigma, que 

introduz um direito mais flexível, menos rígido, alterando-se também a perspectiva da 

segurança jurídica, que passa de um estado estático para um estado dinâmico. E assim, a 

segurança jurídica de uma norma se mede pela estabilidade de sua finalidade. Não mais se 

busca o absoluto da segurança jurídica, mas a segurança jurídica afetada de uma garantia de 

realidade, com fim de permitir a efetividade dos direitos e garantias de um processo equânime 

e justo. 

O que se traduz como o abandono da visão positivista do processo e a adoção de 

uma lógica argumentativa, com a colocação do problema no centro das preocupações 

hermenêuticas, juntamente com o emprego de princípios, de conceitos jurídicos 

indeterminados e juízos de equidade, em detrimento de uma visão puramente formalista na 

aplicação do direito refletem-se, inegavelmente, no processo. 

A forma do ato prevista em lei tem razão de ser por ser considerada o meio mais 

idôneo para atingir certo resultado. É esse o objetivo do legislador ao exigir uma forma para 

os atos processuais. Tornando-se necessário encontrar um meio termo entre a abolição da 

forma e o formalismo ilimitado. O que, segundo Bedaque, somente é alcançada mediante uma 

regulamentação e interpretação equilibradas do sistema das nulidades processuais. Para tanto 

é preciso compreender a forma nas razões que a determinam. Encontrando-se, aqui, o campo 

de atuação dos princípios do prejuízo, finalidade e instrumentalidade das formas. Nesse 

contexto, o devido processo legal, coloca-se como garantia de um “processo justo”, não 

admitindo nem uma supervalorização das formas em detrimento da eficiência, nem uma 

injustificada degradação absoluta das formas em nome do postulado da economia. A cláusula 

do devido processo deve ser, assim, aplicada em consonância com outros princípios 

processuais, com vistas a tutelar, da melhor maneira possível, todos os interesses em jogo. 

Desta forma, é importante ter em vista que a flexibilização da forma e o 

redirecionamento valorativo das formalidades, marcados pelas idéias de efetividade, 

instrumentalidade, e formalismo-valorativo, não implicam, de modo algum, em perda das 

garantias processuais decorrentes do princípio do devido processo legal. Ao contrário, essa 

nova concepção parte da idéia de que as garantias constitucionais do processo devem ser 

caracterizadas como condições essenciais ou garantias mínimas, não podendo imaginá-las 

absolutamente inafastáveis e preestabelecidas rigidamente na lei, mas atribuindo-lhes um 

formato mais elástico.  
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Liebman afirmava que as regras de nulidade são estabelecidas com fim de permitir a 

cada ato o cumprimento de sua função, todavia uma indulgência exagerada quanto à forma 

colocaria em risco a eficácia das disposições legais e ameaçaria a segurança da ordem 

processual, bem como a regularidade e a eficiência da prestação jurisdicional. Alertando que, 

“as formas são necessárias, mas o formalismo é uma deformação”. 

  

2.2 – PLANOS DE EXISTÊNCIA, VALIDADE E EFICÁCIA 

  

Partindo-se do princípio de que nem todos os fatos interessam ao direito, mas sim 

apenas aqueles que despertam a atenção do legislador e que a regra/lei é o veículo por meio 

do qual se dá o ingresso dos fatos no mundo jurídico, faz-se necessário observar que este 

chamado “mundo jurídico” divide-se em três planos: existência, validade e eficácia, sendo 

indispensáveis tais noções para o enfrentamento do tema das nulidades no âmbito do direito 

processual civil. 

A análise do plano da existência deve preceder a dos planos da validade e da 

eficácia. Um ato jurídico deve primeiramente existir, dispondo das condições necessárias para 

seu ingresso no mundo jurídico, passando por uma relação de coincidência entre o que existe 

no mundo dos fatos e o suporte fático abstrato da regra jurídica, para que somente depois este 

possa ser indagado quanto a sua validade e eficácia. 

Como ato inexistente entende-se figura distinta do ato nulo, tratando-se daquele ao 

qual falta um mínimo de requisitos constitutivos que são indispensáveis para sua existência 

jurídica. A única referência expressa do CPC ao ato inexistente é a hipótese de falsus 

procurator, prevista pelo art. 37 do CPC. No caso da sentença, como ato jurídico que é, para 

que seja considerada inexistente ela deve apresentar vícios mais radicais, mais graves que os 

que importam nulidade
 
. Nenhuma aquiescência ou decurso de prazo fará com que ela adquira 

qualquer eficácia, não se sujeitando à eficácia preclusiva nem mesmo a coisa julgada. Como a 

coisa julgada incide sobre os efeitos da sentença, e a sentença inexistente não tem aptidão 

para produzir efeito algum, não pode haver imunização do que juridicamente não existe. 

Caso o ato não venha a transportar as barreiras impostas pela regra jurídica para que 

possa existir juridicamente, não possuindo os elementos constitutivos mínimos, não 

poderemos falar em ato ou fato jurídico e, portanto, não se poderá falar em qualquer análise 

quanto a sua validade e eficácia.  Aquilo que não é jurídico não pertence ao mundo do Direito. 
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Adentrando-se mais na matéria discutida no presente estudo, a nulidade relaciona-se com o 

problema da validade, e a eficácia com a produção de efeitos.  

  

3 – NULIDADES NO PROCESSO CIVIL 

  

As raízes históricas do instituto da nulidade são identificadas no Direito Romano. O 

Direito romano clássico, diferentemente do que ocorre atualmente, não fazia uma perfeita 

separação entre o Direito substancial e o Direito processual. Em razão da origem contratual da 

sentença o conceito de judicium identifica-se com aquele da relação de Direito privado, o que 

se reflete na extensão de alguns institutos deste ramo do Direito ao Direito processual, como 

ocorreu com as nulidades. 

Para o antigo direito romano, o nulo significava inexistente, pois não havia distinção 

entre ato nulo e ato inexistente, já que as duas espécies pertenciam à categoria dos atos que 

não produziam efeitos jurídicos. A primeira tentativa de diferenciação entre ato nulo e 

inexistente deve-se ao Direito Canônico, na tentativa de estabelecer diferentes regimes para os 

matrimônios viciados. Somente a partir de então se pode construir uma teoria das nulidades. 

O consenso atual diz que embora o Direito privado seja dotado de referenciais mais 

detalhados quanto às nulidades, é importante ter em vista que disciplina positiva dos atos 

processuais difere profundamente tanto da dos atos de direito civil quanto da dos atos 

administrativos, de forma que todas as suas regras estão no Código de Processo Civil, não 

podendo ser modificada ou integrada por normas de outra natureza, que são inspiradas em 

necessidades diversas. 

  

3.1.             SISTEMATIZAÇÃO DAS NULIDADES PROCESSUAIS 

  

Inúmeros doutrinadores têm se empenhado em estabelecer uma sistematização das 

nulidades processuais ao longo dos anos, desenvolvendo uma variedade de conceitos e 

terminologias. 

A chamada Teoria Tricotômica lançada primeiramente por Galeno Lacerda, ainda 

sob a égide do CPC de 1939, com base na visão clássica de Carnelluti, assevera a existência 
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de três categorias ou espécies de invalidades: nulidade absoluta, nulidade relativa e 

anulabilidade. Sendo que, a primeira categoria é aquela decorrente da inobservância de norma 

cogente que tutele interesse público, sendo sempre insanável; a segunda e terceira categorias 

decorrem da inobservância de regra jurídica que tutele interesse das partes, esta quando a 

norma violada for uma norma dispositiva e aquela quando se tratar de violação de norma 

cogente.  Tal doutrina, embora brilhante, observa Tesheiner, estabelece uma vinculação entre 

nulidade absoluta e insanável e nulidade relativa e anulabilidade e nulidade sanável, 

desconsiderando, assim, um princípio fundamental da teoria das invalidades processuais, que 

é o princípio da sanação ou da conservação dos atos processuais. 

Defendida por Tereza Arruda Alvim Wambier, a Teoria Dicotômica propõe a 

existência de duas espécies de nulidades: as nulidades de fundo, relacionadas aos pressupostos 

processuais positivos de existência, de validade e os negativos e às condições da ação, sendo 

estas absolutas e por isso decretáveis de ofício, alegáveis a qualquer tempo, não havendo 

preclusão nem mesmo quando houver decisão a respeito, se desta se recorrer e houver decisão 

a respeito; e as nulidades de forma, atinentes a requisitos procedimentais, podendo ser 

escritas, caso em que seguirão o regime das nulidades de fundo, e não escritas, quando serão 

argüíveis apenas pelas partes, havendo preclusão tanto pelo escoamento do prazo previsto em 

lei, quanto em razão da não manifestação da parte na primeira oportunidade que lhe cabia 

falar nos autos. 

De forma diversa, José Maria Tesheiner propõe a existência de três espécies de 

vícios dos atos processuais: vícios preclusivos, vícios rescisórios e vícios transrescisórios. Os 

chamados vícios preclusivos somente autorizam a decretação da nulidade havendo prejuízo e 

alegação pela parte prejudicada, devendo a parte alegá-la na primeira oportunidade em que 

lhe caiba falar nos autos, não podendo ser decretada de ofício. Os vícios rescisórios são 

aqueles que sobrevivem ao trânsito em julgado da sentença, podendo ser decretados a 

qualquer tempo e grau de jurisdição, convertendo-se em rescindibilidade após o trânsito em 

julgado, autorizando sua rescisão por meio de ação própria. Já os vícios transrescisórios, 

impedem a formação da coisa julgada, permitindo seu reconhecimento mesmo após o prazo 

decadencial da ação rescisória, sendo, em regra, relacionados com a carência de jurisdição e a 

ausência ou nulidade de citação. 

Nitidamente a doutrina processualista não encontrou um consenso quanto aos vários 

conceitos e terminologias da disciplina das nulidades processuais. Contudo, destaca-se como 

ponto crucial no tema das nulidades processuais aquilo que se refere à sua aplicação. Para 
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tanto é necessário determinar primordialmente: se deve ser a nulidade decretada de ofício; se 

é necessário o requerimento da parte; quem pode requerê-la; em que circunstâncias deve ser 

decretada; quando não pode ser declarada; e quais os efeitos de sua declaração. 

Liebman esclarece que um ato processual é viciado quando lhe faltam certos 

requisitos de forma prescritos pela lei ou necessários para atingir seu escopo, mas que nem 

sempre o vício de um ato conduz a sua invalidade. Pois as regras de nulidade são 

estabelecidas com fim de permitir a cada ato o cumprimento de sua função, segundo as 

exigências técnicas do processo e a necessidade de salvaguardar os direitos dos interessados, 

de forma que a falta dos requisitos prescritos torna-o incapaz de produzir os efeitos que a lei 

lhe atribuiu. Devendo-se, em todo caso, ter em vista o prejuízo que a invalidação dos atos 

pode gerar, podendo até mesmo importar na perda do direito. O mestre italiano introduz o 

conceito de “escopo do ato”, visto sob uma ótica objetiva, com sentido na função técnica 

atribuída pela lei, para substituir o conceito metafísico de essência do ato, permitindo tanto 

identificar-se a nulidade do ato mesmo quando não expressamente cominada, quanto impedir 

que ela seja pronunciada ainda que cominada. 

Na ótica Bedaque, o problema dos vícios processuais comporta dois tipos de análise: 

uma a priori e outra a posteriori. Se a desconformidade for verificada no momento processual 

adequado e não houver possibilidade de suprir a falha, o processo deverá ser extinto sem 

julgamento do mérito. Mas se, não obstante o vício, o processo prosseguir, necessário 

verificar se houve comprometimento de alguns daqueles valores que a técnica e a forma 

visam a preservar. Muito provavelmente será possível ignorar o requisito faltante e extinguir o 

processo com a solução da controvérsia. 

Interpretando-se as regras contidas nos artigos 244 e 249, §1º do nosso CPC 

entendemos como plenamente compatíveis com o sistema processual civil brasileiro as regras 

expostas por Liebman para o ordenamento italiano. Desta forma, em regra, as nulidades 

devem ser consideradas relativas, entendendo estas como as que somente podem ser 

declaradas a pedido da parte interessada, sendo essencialmente sanáveis, pois quando 

determinado requisito é estabelecido no interesse da parte, sua aquiescência demonstra a falta 

de prejuízo. E ainda, a parte cujo interesse se exigia o requisito faltante não pode alegar o 

vício se dele não decorre prejuízo para ela, pois isso significa que o ato atingiu seu escopo. 

No caso das nulidades absolutas, que devem ser consideradas objetivamente 

relevantes, porque determinadas pela falta de requisito que a lei entendeu indispensável ao 

bom andamento do processo, devem ser declaradas de oficio pelo juiz, sendo em regra 
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insanáveis, a menos que a lei trate da possibilidade de sua convalidação. Todavia, inexiste 

rígida correspondência ente nulidade absoluta e nulidade insanável. 

A viabilidade da correção dos vícios dos atos processuais dependerá, em verdade, 

das circunstâncias de cada caso interpretadas à luz dos princípios constitucionais reguladores 

do processo, tornando-se desnecessário estabelecer categorias estanque, que tragam regras 

prévias quanto a sanabilidade ou não do vício. 

   

3.2 – SISTEMA DE NULIDADES DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

  

Algumas disposições no Código de Processo Civil estabelecem a forma pela qual 

determinado ato deve ser realizado, cominando-lhe expressamente a nulidade, caso 

desatendida a prescrição legal. São o que a doutrina denominada nulidades cominadas,  

exceção dentro do Código de Processo. Contudo, não há relação entre nulidade cominada e 

nulidade absoluta, pois "nulidades cominadas, insisto, dizem simplesmente com invalidades 

derivadas de regra onde se estabeleceu, explicitamente, a conseqüência. Não mais". Logo, não 

há como confundir nulidade cominada com nulidade absoluta, o critério diferenciador das 

nulidades absolutas é a característica da norma violada. 

Ao cominar a nulidade, o legislador fixa a presunção de que o ato somente atingirá 

sua finalidade se realizado da forma como previsto na lei. A presunção em que se baseia o 

legislador é, portanto, iuris tantum, o que permite a aplicação, mesmos nos casos de nulidade 

cominada, do princípio da instrumentalidade (finalidade e não-prejuízo) de modo a salvar 

determinado ato, desde que não se esteja diante de nulidade absoluta, conforme Doutrina do 

sobredireito processual. 

Dall'Agnol destaca que"a cominação, hoje, no sistema, serviria não mais do que de 

uma advertência - eventualmente desnecessária, sem dúvida, e, de lege ferenda, afastável. Em 

resumo, às hipóteses de nulidades cominadas são aplicáveis as disposições contidas no art. 

249, do CPC, consagradoras do princípio do prejuízo. O que afasta a aplicação desse princípio 

é a circunstância de ser absoluta a nulidade, e não por, eventualmente, também cominada". 

José Roberto dos Santos Bedaque, baseando-se na nomenclatura de Calmon de 

Passos, e citando-o, diz que "muito mais importante do que a atipicidade do ato ao modelo 

legal, são os fins deste, é o seu escopo". E finaliza que "toda vez que se estiver diante de um 
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ato atípico, mesmo que o legislador imponha a pena de nulidade expressamente, deve-se 

verificar se aquele ato atingiu o seu objetivo. Se isso ocorreu, trata-se de atipicidade 

irrelevante". 

Importante destacar que o próprio Código estabelece como regra a liberdade de 

forma, conforme previsto no art. 154. Ou seja, a previsão de forma é exceção no sistema do 

Código. O Código de Processo Civil adotou o princípio da instrumentalidade das formas e dos 

atos processuais,em que o ato só se considera nulo, ao não observar a forma legal, quando não 

alcançar a sua finalidade (art. 244) e gerar prejuízo (art. 249, § 1.º). A contrario sensu, se não 

respeitada à forma prevista, mas atingir a finalidade e não causar prejuízo, o ato permanece 

hígido. O sistema do Código impôs a forma como necessária para dar segurança e certeza às 

partes.Uma vez que o processo se forma pelo procedimento, e este se desenvolve pela 

seqüência de atos lógicos e encadeados. Entretanto, o legislador atenua o rigorismo no 

atendimento destas formalidades, fazendo ver que o processo não é um fim em si mesmo, mas 

um meio pelo qual se busca defender determinado direito. Daí o disposto na parte final do art. 

244, no sentido de que "o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe 

alcançar a finalidade" cominado com o disposto no parágrafo único do art. 249, que "o ato 

não se repetirá nem se lhe suprirá a falta quando não prejudicar a parte". 

Analisando o art. 244, do CPC, Carlos Alberto Alvaro de Oliveira diz: "Não nos 

parece, contudo, possível compartilhar da postura pessimista a entrever o Código atual uma 

mera promessa de liberdade da forma, de modo que preponderaria o princípio da legalidade 

formal. O fundamento para essa discordância assenta em que a cominação de nulidade só é 

expressa em contados casos (arts. 11, parágrafo único; 13, I; 113, § 2.º; 214; 236, § 1.º; 246; 

247; 618; e 1.105, todos do CPC)". Deduz-se daí que as disposições do Código de Processo 

Civil, dispondo acerca da liberdade de forma, e das regras do não-prejuízo e finalidade, 

autorizam a adoção de interpretação elástica e livre de dogmas diante de atos processuais em 

desconformidade com a regra processual. 

Pela sistemática do Código,atingida a finalidade e não verificado prejuízo (princípio 

da instrumentalidade), o ato, mesmo viciado, deverá ser aproveitado. Exalta-se a consideração 

de que o processo é meio e não um fim em si mesmo, inclusive em relação às nulidades 

absolutas, porque nada autoriza afastar a possibilidade de sanação das nulidades absolutas, ou 

assegurar que a instrumentalidade não as alcança.  

A doutrina e a jurisprudência moderna têm tratado as nulidades como sanáveis e 

insanáveis, adotando ainda o critério distintivo entre nulidades relativas e absolutas. As 

12173



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

nulidades sanáveis são as passíveis de sanação, porque atingiram a instrumentalidade, sendo 

que o interesse público de instrumentalidade deve estar acima do interesse público da forma. 

É insanável o vício decorrente da norma que tutele interesse público maior do que o da 

instrumentalidade. Essa classificação é fruto, ainda, da adoção da sistematização e 

classificação de Galeno Lacerda.  

Neste sentido, para a doutrina dominante, ainda hoje, as nulidades absolutas não 

podem ser sanadas, entendendo que os atos absolutamente nulos devem ser refeitos. Assim, 

portanto, não pode ser aplicado o princípio da instrumentalidade (finalidade e não prejuízo) às 

nulidades absolutas. Entretanto, o próprio Galeno Lacerda, autor desta sistematização, para 

quem às nulidades absolutas não poderia ser aplicado o princípio da instrumentalidade 

(finalidade e não-prejuízo), modificou o seu posicionamento. A sua teoria da relativização das 

nulidades absolutas, pela qual também às nulidades absolutas podem ser relativizadas, aplica-

se o princípio da instrumentalidade. Para Galeno também as nulidades absolutas admitem 

sanação (pelo princípio da instrumentalidade), com exceção aos casos de incompetência 

absoluta. 

 Em sentido contrário Ernane Fiélis dos Santos entende que "a nulidade absoluta não 

tem possibilidade de sanação" e "no caso de incompetência absoluta, quando muito, os atos 

não decisórios são aproveitados pelas razões finalísticas que informam o processo, sendo os 

autos remetidos ao juiz competente. No caso de impedimento do juiz, a invalidade dos atos é 

total". Corrobora sua fala Egaz Moniz ao dizer que "Vícios insanáveis serão a inexistência e a 

nulidade absoluta; sanáveis serão a nulidade relativa, a anulabilidade e as irregularidades". 

  

4 - ALCANCE E LIMITES DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE 

DAS FORMAS 

  

Como dito, a regra vigente no Código de Processo Civil é a de que a forma deve ser 

observada, e a violação dos requisitos formais e não formais do ato impõe a invalidação do 

ato processual, exista ou não cominação. Caso contrário, não haveria razão de existir a 

legalidade dos atos. Todavia, embora a regra seja a da nulidade do ato imperfeito, 

independentemente de cominação de nulidade, há uma exceção que deve ser destacada. 

Estabelece o art. 244 do CPC que, a previsão de uma forma sem a cominação de nulidade não 
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acarreta a nulidade do ato quando este alcançar sua finalidade, ainda que realizado de outro 

modo. Trata-se do chamado princípio da instrumentalidade das formas. 

O dispositivo consolida a regra estabelecida pelo brocado pás de nullité sans grief, 

ou princípio do prejuízo ou proteção. Determina que a eficácia do ato viciado está 

condicionada à realização de seu escopo, do cumprimento de sua finalidade. E estabelece o 

prejuízo como requisito para anulação do ato. Alcançado o escopo do ato, ainda que haja 

cominação legal de nulidade, ele será válido, mesmo se praticado em desconformidade com a 

lei. Assim, o princípio da instrumentalidade, também chamado de princípio da congruência 

das formas ao escopo, pode ser definido como a “busca entre a legalidade das técnicas 

legislativas e a liberdade do julgador, do meio mais idôneo à obtenção dos escopos do 

processo”. 

A instrumentalidade das formas é principio fundamental para compreensão do 

sistema das nulidades, impondo que a analise formal seja guiada segundo a função do ato no 

procedimento. Condiz com a noção de que as exigências formais são apenas técnicas 

destinadas a impedir abusos e conferir certeza aos litigantes. Daí a importância de se verificar 

a idoneidade da exigência formal, via a identificação do escopo específico do ato a que ela se 

refere. A finalidade de todo ato jurídico é a de produzir um efeito jurídico. E, um ato jurídico 

produz um efeito jurídico se o “valor jurídico da situação final é distinto da situação inicial”.  

Sendo assim, ainda que o ato jurídico processual possa ser considerado inválido, não se pode 

falar em invalidade se a sua finalidade foi atingida, isto é, o valor jurídico da situação final for 

obtido, comparado com a situação inicial. 

Um ato não será nulo somente porque formalmente defeituoso. A nulidade se dará 

quando este, cumulativamente, afastar-se do modelo formal indicado pela lei, deixar de 

realizar o escopo a que se destina e, por isso, causar prejuízo a uma das partes. O vício do ato 

é indispensável para que seja decretada tal sanção, todavia, isoladamente não é suficiente para 

tanto. Portanto, a finalidade, juntamente com o prejuízo, são requisitos para a aplicação da 

instrumentalidade das formas no processo civil.  

A prevalência do caráter instrumental do processo deve ser adotada de forma 

criteriosa, verificando-se, com cuidado, a existência de possíveis prejuízos para a parte em 

desfavor da qual o princípio é aplicado. Não é possível limitar a instrumentalidade apenas aos 

casos de nulidade cominada, necessário se faz ter uma visão mais abrangente do fenômeno 

que privilegie a possibilidade de aplicar-se a instrumentalidade às nulidades cominadas, 

mesmo quando tratar-se de um vício referente a um pressuposto processual, como no caso de 
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se verificar algum pressuposto processual negativo, como a coisa julgada, ou a ausência de 

um pressuposto processual positivo, como a capacidade processual, ou até mesmo quando 

faltar alguma das condições da ação. Para o eminente processualista José Roberto dos Santos 

Bedaque, por exemplo, nesses casos se a invalidade do ato for constatada apenas ao final do 

processo, o juiz pode renunciar à técnica processual, para julgar o mérito da causa.  

Na hipótese de o juiz julgar improcedente o pedido, por exemplo, a decisão 

favorável a quem suscitou a preliminar impede que seja reconhecida a invalidade do não-

reconhecimento da defesa processual, pois não houve prejuízo para o réu e o autor não é parte 

inocente para invocar invalidade da sentença, pois foi o causador do defeito. 

Samuel Meira Brasil Jr assume posição de vanguarda sobre esse assim e entende que 

a chamada instrumentalidade formal, que vincula sua aplicação a ausência de prejuízo e a 

obtenção da finalidade do ato, não é suficiente para assegurar um processo civil de resultados, 

pois ainda se encontra vinculada a alguns limites formais. Para ele, a busca por um resultado 

justo amplia ainda mais a relação entre direito e processo, para admitir uma integração entre 

justiça e processo, permitindo flexibilizar não apenas o direito processual, mas também o 

direito material. Propõe como forma de se alcançar o resultado pretendido, a utilização de 

regras de argumentação, como forma de controle da utilização do princípio da 

instrumentalidade das formas, podendo-se ignorar os critérios da ausência de prejuízo e da 

finalidade. Tal proposta parte da idéia de que o processo está intrinsecamente relacionado à 

argumentação das partes e do juiz e de que todo debate que se desenvolve no processo é, na 

verdade, uma argumentação sobre o processo ou sobre o direito material. Por ser a 

argumentação um elemento essencial no processo, ela permite justificar a decisão através da 

legitimidade material e formal dos argumentos. 

Nota-se que o sistema processual civil brasileiro dispõe de meios suficientes para 

vencer o formalismo pernicioso e conduzir o processo ao seu real fim, a realização da justiça e 

a pacificação social., desde que se construa uma atitude mais aberta de nossos juízes e 

tribunais para o enfretamento de problemas delicados como o que versa sobre a nulidade dos 

atos processuais, tendo sempre em mente que nenhum aplicador do direito pode ser arbitrário 

e desprezar o formalismo virtuoso, se este estiver realmente destinado a garantir a segurança 

da prestação da tutela jurídica. Merecido relevo deve ser dado ao fato de que toda a técnica 

processual destina-se, precipuamente, a conferir eficácia ao método, sua única razão de ser. 

Por isso, se para alcançar o resultado pretendido, sem renúncia à segurança, for necessário 

abrir mão da técnica, não se deve hesitar em fazê-lo. 
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5 - CONCLUSÃO 

  

Diante do já exposto, prima à conclusão de que o exame das nulidades processuais 

deve ser orientado sob o caso concreto, adotando-se os princípios processuais consectários do 

princípio da instrumentalidade (notadamente os princípios da finalidade e do não prejuízo) 

bem como os princípios do contraditório, da ampla defesa, sem cogitar-se de classificação a 

priori. Sábio argumento defendido pelo jurista Daniel Mitidiero,quando explana sobre novo 

tratamento devido às nulidades processuais. Para o autor, os vícios dos atos processuais 

devem ser examinados à luz dos postulados normativos aplicativosda finalidade e do não-

prejuízo, positivados no arts. 244 e 249, § 1.º, do CPC. Acrescenta ainda que: 

"a infração de forma será de monta toda vez que não for pré-

excluída pelos postulados normativos aplicativos contidos nos arts. 

244 e 249, § 1.º, do CPC, incidentes a propósito de quaisquer 

transgressões de forma no direito processual civil brasileiro. Vale 

dizer: atendendo o ato processual à sua finalidade (rectius: à sua 

função normativa, como bem alertava Salvatore Satta) e não causando 

prejuízo, situações que só poderão ser verificadas caso a caso (como 

que a convocar uma racionalidade prática à ciência jurídica), pré-

excluída está a sua imperfeição. Tal o "sobredireito processual", 

locução assaz expressiva cunhada por Galeno Lacerda a propósito do 

tema". 

As normas processuais, sem perder o caráter cogente, de ordem pública, devem 

permitir uma leitura orientada por princípios positivados no próprio Código de Processo Civil 

e na Constituição da República. Tendo em vista que, devem ser tomadas como normas 

imperativas de ordem pública, contudo, aplicadas sob uma leitura otimizada da dinamicidade 

da relação jurídica processual. 

O  mestre Carlos Alberto Alvaro de Oliveira pondera que o princípio do rigor formal 

é a “espinha dorsal do processo”, porém tal idéia só se concretiza no procedimento, o que o 

torna, por sua vez, a espinha dorsal do formalismo, já que seria inimaginável o processo sem 

racional ordem de atos e paralela distribuição de poderes entre os sujeitos. 

Como assevera Humberto Theodoro Júnior os atos processuais produzem efeitos 
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imediatos, mesmo quando atípicos, daí o porque de a nulidade ser uma sanção que só se 

verifica depois da competente declaração judicial. Ou seja, o ato processual praticado em 

desconformidade com a norma processual permanece válido até que haja pronunciamento 

judicial acerca dessa inadequação. É o juiz, no caso, que decidirá pela invalidade do ato. A 

análise judicial do ato processual maculado deve levar em conta a garantia do devido 

processo, contraditório e ampla defesa, orientado pela instrumentalidade do processo. 

Na sistemática das nulidades a premissa a ser observada é a de que o processo é 

instrumento, e, como tal, deve emprestar efetividade na concretização da jurisdição. Por 

decorrência, a inobservância da forma descrita na lei processual não deve redundar em 

classificação a priori do ato. Antes deve nortear-se pela técnica da instrumentalidade das 

formas, "emprestando prevalência ao resultado útil". Portanto, o ato processual, quando 

omisso ou não realizado conforme a prescrição legal, não recebe qualquer rótulo de 

invalidade prévia. O exame da nulidade do ato será feito pelo juiz in concreto, com base nos 

princípios processuais. 

Em suma, não há mais que se falar em nulidade do ato, sem que antes haja expressa 

manifestação judicial a respeito. O ato praticado em desconformidade com a regra processual, 

ou até omisso, permanecerá hígido e válido, e, somente será taxado de inválido se contrariar 

os princípios processuais, ou postulados normativos aplicativos, ou a técnica da 

instrumentalidade, em apreciação casuística pelo juiz. 
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RESUMO 

O presente artigo desenvolve uma reflexão acerca do papel da Constituição compromissório-

programática no Direito, responsável por moldar um novo modelo de Estado (ativo), em 

resposta ao modelo anterior, caracterizado como Estado Liberal. Nesse sentido, delinea-se o 

perfil de Constituição dirigente, cujo modelo volta-se para o resgate das promessas 

incumpridas da modernidade prometidas pelo Estado do Bem-estar Social e redefine a noção 

de Direito até então dominante. Ademais, são abordadas as categorias consenso, compromisso 

e unidade da Constituição, evidenciando-se que a Constituição almeja não a unidade de 

pensamento ideológico, mas – sobretudo – assume um compromisso de integração 

antinórmica de momentos conflituais e de tensão.Ressalta, igualmente, o papel 

contramajoritário da Constituição, adequado para os países de modernidade tardia. Feito isto, 

analisa-se o descompasso entre a constituição compromissório-programática e o Direito 

Processual, pois o artigo demonstra que as novas reformas processuais, com ênfase naquelas 

motivadas pela emenda 45 – fruto também das orientações dos órgãos de fomento como o 

Banco Mundial - têm se pautado pela lógica econômica e utilitarista, em outras palavras, pelo 

modelo econômico neoliberal. Assim, o artigo retrata que a jurisdição está partida ao meio, 

pois apresenta a sua face qualitativa, preocupada com a efetivação dos Direitos Humanos, mas 

por outro lado, sua face eficientista, preocupada com a rapidez, custo, padronização, e que 

ignora a efetivação da Carta.  

PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO DIRIGENTE; DIREITO PROCESSUAL; 

JURISDIÇÃO; NEOLIBERALISMO 

 

RESUMEN 
En este artículo se desarrolla una reflexión sobre el papel de la Constitución compromisória y 

programática, responsable de dar forma a un nuevo modelo de Estado (activo) en respuesta al 

modelo anterior, caracterizado como el Estado liberal. En este sentido, se presenta el perfil 

dirigente de la Constitución, el modelo se convierte en el rescate de las promesas incumplidas 

de la modernidad prometida por el Estado de Bienestar Social y redefine la noción de la ley 

hasta entonces dominante. Por otra parte, se tratan las categorías consenso, compromiso y 

unidad de la Constitución, que muestran que la Constitución no tiene como objetivo, la unidad 

ideológica del pensamiento y - sobre todo - necesita un compromiso con la integración de 

antinórmica tensión. Ressalta momentos de conflicto y también el papel contramajoritário de 

la Constitución, adecuado para los países de la modernidad tardía. Una vez hecho esto, se 

analiza la brecha entre la Constitución compromissória y programáticas y el Derecho 

Procesal, ya que el artículo demuestra que las nuevas reformas procesales, motivados por la 
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Enmienda 45 - también el resultado de las directrices de los organismos de financiación como 

el Banco Mundial - han ha guiado por la lógica económica y utilitaria, en otras palabras, el 

modelo económico neoliberal. Así, el artículo describe que la jurisdicción se rompe por la 

mitad, ya que muestra su lado cualitativo, preocupada por la observancia de los derechos 

humanos, pero por otro lado, su lado eficiente, preocupado por la velocidad, el costo, la 

normalización, y que ignora la eficacia de la Carta.  

PALABRAS-CLAVE: CONSTITUCIÓN DIRIGENTE; DERECHO PROCESAL; 

JURISDICCIÓN; NEOLIBERALISMO 

 

 

  

  

1.INTRODUÇÃO 

  

  

  

  

  

Recorrentemente, fala-se sobre a necessidade de uma leitura constitucional do 

processo, afirmando-se que os dispositivos processuais devem ser interpretados/aplicados 

visando à concretização da carga principiológica presente na Constituição. 

  

Embora tal pensamento esteja significativamente arraigado no imaginário dos juristas, 

pouco se discute acerca da influência exercida pelo neoliberalismo nas reformas processuais – 

que ao direcionar as reformas de acordo com os seus interesses – anda em sentido contrário 

àquele apontado pela Carta. 

  

Desse modo, o presente artigo tem como intuito aprofundar-se nesta questão. Para 

tanto, no primeiro capítulo, o artigo versará acerca do papel dirigente assumido pela 

Constituição Federal de 1988, assim como o compromisso com o cumprimento das promessas 

da modernidade. Ainda, o trabalho abordará a respeito da essencialidade das regras 
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contramajoritárias na Carta, tendo-se em vista que o Brasil está incluído no rol dos países de 

modernidade tardia. 

  

No segundo capítulo, será discutida a influência dos interesses econômicos neoliberais 

no contexto das reformas processuais no Código de Processo Civil, reportando-se ao papel 

paranormativo exercido pelo Banco Mundial. Em seguida, abordar-se-á a contradição 

existente entre o compromisso com a  efetivação da Constituição e as mencionadas reformas. 

  

  

  

    

  

2. O PAPEL DA CONSTITUIÇÃO COMPROMISSÓRIO-

PROGRAMÁTICA NO DIREITO 

  

  

  

  

  

“A passagem do Estado absoluto para o Estado liberal, com a formação de um Estado 

de Direito, significou não só uma profunda alteração na roupagem do Estado, mas também 

implicou transformações nas concepções de direito e de jurisdição” (ESPINDOLA, 2008, p. 

147). Contrapondo um Estado liberal que assume um perfil reativo, e o papel ativo almejado 

pelo Estado democrático, Angela A. da Silveira Espindola distingue dois perfis de jurisdição. 
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O primeiro perfil de jurisdição tem como principal intuito a solução dos conflitos, já o 

segundo almeja uma jurisdição cujo principal papel seja a implementação de políticas do 

Estado e concretização de valores constitucionalmente assegurados. Dessa forma, 

corresponderia ao Estado liberal o primeiro perfil de jurisdição, sendo o segundo pertencente 

ao modelo do Estado eminentemente democrático e de direito. 

  

Traçado o seu respectivo perfil de jurisdição, consequentemente, o Estado estrutura as 

bases nas quais será construído o edifício processual, como afirma a autora. Nesse sentido, um 

Estado cujo perfil é ativo, ao modo do Estado social e democrático, a resolução dos conflitos 

subjetivos são também uma oportunidade para solução de problemas sociais. Por isso, mais 

que investigar o perfil de Processo e Jurisdição de um Estado, antes, deve-se questionar qual o 

perfil traçado para ele. Conforme Angela Espindola, “isso implica em dizer que o direito para 

além do simples texto da lei, tem sua substância moldada pela Constituição”, e que o papel do 

juiz excede uma mera função pública e o simples dever de solucionar conflitos 

intersubjetivos. Munido de poderes para tanto, cabe a ele realizar a interpretação 

hermenêutica da lei e o controle de constitucionalidade, de modo que a carga principiológica 

da Constituição penetre na superfície porosa das regras, como tem defendido Lenio Streck 

(2009, p. 523). 

  

Em um perfil de Estado ativo, que abarca a luta por uma teoria coerente de boa vida e 

a toma como base para um programa completo de melhora material e moral dos cidadãos, o 

direito deve estar divorciado das noções contratualistas (DAMASKA, 2000, p. 140-43).  No 

lugar de um Estado reativo, cuja ênfase reside em definir formas nas quais se podem tentar 

alcançar os objetivos livremente escolhidos, o direito ativista é imperativo, e até ameaçador, 

como explicita Damaska, pois indica aos cidadãos como devem fazer e como devem se 

comportar. 

  

Desse modo, o perfil de Estado ativo exige que as decisões do judiciário partam dos 

princípios constitucionais, tornando possível a efetivação das garantias fundamentais e 

contribuindo para a consolidação da Constituição.  Assim sendo, claro é que o modelo de 

Estado ativo não se contenta com um modelo de resolução de controvérsias de cunho 
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individualista: “ele ultrapassa-o para atender os valores constitucionais” (ESPINDOLA, 2008, 

p. 148). 

  

  

  

  

  

2.1. O que é a Constituição dirigente? 

  

  

  

  

  

Lenio Streck, no prefácio do livro Fundamentos de uma Teoria da Constituição 

Dirigente, assim questiona: “Mas, afinal, o que é isto, a Constituição? O que é isto, a força 

normativa da Constituição? O que é isto, a autonomia do Direito? Ainda é possível falar em 

constituição dirigente?” (MOREIRA, 2010, p. 16). Nessa esteira, o autor afirma ter convicção 

de que a constituição compromissório-programática, própria do Estado que assume um papel 

ativo, constitui um modelo que radicalmente de opõe ao modelo liberal-individualista 

anterior. Modelo este “calcado na filosofia do sujeito, na filosofia-do-sujeito-proprietário de 

mercadorias, com sua liberdade-capacidade de se „autodeterminar‟”.    

  

Como resposta a este modelo liberal-individualista, a constituição dirigente se volta 

para o resgate das promessas incumpridas da modernidade, e redefine a noção de direito até 

então dominante. Contrária ao modelo da “coisificação”, a constituição dirigente é um 

contraponto ao modelo sujeito às regras do mercado, em que impera o individualismo, e no 

qual o indivíduo é apenas um átomo jurídico-político inserido na categoria “sujeito de 
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direito”, compreendido como homo juridicus e homo oeconomicus (MOREIRA, 2010, p. 16). 

Ela surge em oposição ao paradigma liberal-individualista e metafísico legitimador da 

filosofia da consciência.   

  

  

  

  

  

2.1.1. As categorias consenso e compromisso 

  

  

  

  

  

Quando se aborda sobre o consenso e compromisso que serviram como base para a 

elaboração e estruturação de uma constituição, nem sempre se conhece em que sentido tais 

categorias são utilizadas. É preciso se ter em mente que o problema constitucional do 

consenso e do compromisso difere de uma teoria da verdade. Melhor dizendo, o problema da 

constituição como projeto vinculativo se dirige ao futuro, pois se vincula à evolução do bem 

comum, algo bastante distinto de uma simples relação entre proposição como fato lingüístico 

e a respectiva equivalência a uma situação de fato expressa na proposição (CANOTILHO, 

2001, p. 137). 

  

Da mesma forma, o problema constitucional do consenso não se reporta a uma 

“decisão racional”, esta construída com base em uma “ordem de preferência social” 

consistente. Por decisão racional, entende-se aquela alcançada por meio de um processo em 

que, dentre certo número de alternativas, escolhe-se uma destas alternativas ou ordena-as de 
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certa maneira, fixando-se se uma tem preferência sobre a outra ou se devem ser igualmente 

valoradas. 

  

 Assim, à luz de uma teoria da decisão racional coletiva, a ordem de preferências seria 

estabelecida mediante uma decisão racional, em que se define uma ordem social de 

preferências dotada de caráter vinculativo para os membros da sociedade, ainda que esta 

ordem não corresponda a uma ordem de preferências individual (se “a” melhor que “b”, e “b” 

melhor que “c”, “c” nunca será melhor que “a”) (CANOTILHO, 2001, p. 137-38).    

  

Para Canotilho (2001, p. 138), o consenso básico não pode ser estabelecido por meio 

de critérios eminentemente processuais (ou formais): ainda que tais critérios sejam 

importantes, não podem ser exclusivos. Isso porque não oferecem critérios materiais para o 

problema da constituição quando esta for compreendida como (1) plano que normativiza 

tarefas; (2) como tentativa de determinação de um futuro político guiado por idéias nucleares 

e linhas de direção que visem à regulação do processo político e a eficácia da ação estadual; e 

(3) como um projeto de forma, modelo de política. 

  

A formação do consenso básico, a partir da teoria racional da decisão coletiva, implica 

na exclusão de preferências individuais, o que, consequentemente, traz o perigo de 

inconsistências. De acordo com Canotilho (2001, p. 138-39), a redução das múltiplas 

alternativas individuais, tendo como intuito chegar a um consenso que inclua “o maior 

número possível de escalas de preferência individuais” somente oportuniza um “modelo de 

tolerância máxima”. 

  

Embora este critério atenda ao princípio democrático que impede posicionamentos 

radicais - como direita-esquerda, liberal-autoritário, revisionista-revolucionário – e defenda 

uma “ordem de valores tolerante” – racionalmente construída, e, por isso, apenas com base 

em tendências, e não apenas em um vértice -, Canotilho (2001, p. 139) questiona se tal 

modelo não passa de um mero processo teórico formalmente democrático. 
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Por isso, quando se busca um consenso para uma constituição, é necessário saber se o 

que se quer é apenas um consenso negativo ou também um consenso positivo. Mais 

precisamente, o consenso deve consistir apenas naquilo que não se quer ao se instituir uma 

normativa constitucional, ou inclui também um objetivo positivo – o de conformação da 

realidade? Quer-se um “consenso-quadro” ou um “consenso de fundamento 

material”?(CANOTILHO, 2001, 139). 

  

“O consenso constitucional deve ser um consenso abstracto e mínimo ou deve ser um 

consenso concreto?” Canotilho (2001, p. 140) traz como exemplo a dignidade humana. A 

efetivação de tal direito consiste em simplesmente não converter uma pessoa em objeto de 

domínio, ou exige, além disso, direitos econômicos, sociais e culturais? 

  

Tendo-se em vista que hoje o papel da constituição não mais “se reduz a uma „norma‟ 

limitadora do poder nem a um „momento de decisão‟”, mas consiste, sobretudo, em um 

projeto de ordenação do processo político e conformação social, deve-se conter nela uma 

fixação dos Tatbeständ direcionados à vida coletiva e com conseqüências voltadas para o 

futuro. Assim, quando se pensa na necessidade de um consenso e, continuamente, cogita-se o 

regresso ao Estado liberal, ao modo de um instrument of government, o próprio problema do 

consenso é escamoteado, pois são inerentes à categoria consenso questões como os 

fundamentos materiais do Estado, os princípios materiais que devem reger os atos políticos, 

bem como os fins materiais a serem perseguidos coletivamente (CANOTILHO, 2001, p. 140). 

  

Do mesmo modo, a categoria consenso é um resultado, e não um pré-dado: ela não 

deriva de unidades, como estado, consenso social e unanimidade ideológica. Considerando-se 

a constituição como um sistema parcial da sociedade, Canotilho (2001, p. 141) afirma que ela 

não está “isenta de contradições, antagonismos, divergências e conflitos reinantes no contexto 

global, social, político e econômico”. Por isso, diz-se que se a constituição formalmente se 

apresenta como uma categoria consenso, ou seja, como um contrato entre os constituent 

groups, o que ela verdadeiramente é, sob um ponto de vista intrínseco, é um compromisso. 
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Um compromisso que, antes de buscar uma dimensão de síntese ou de unidade de 

ação, tem como intuito “uma integração antinômica dos momentos conflituais e de tensão, 

subjacentes às fórmulas de compromisso” (CANOTILHO, 2001, p. 140).  Ou melhor, por ser 

democrática e assumir um compromisso plurilateral, a constituição deve conter uma força 

normativa apta a superar momentos de equilíbrio político. 

  

  

  

  

  

2.1.2. A categoria unidade de constituição 

  

  

  

  

  

De acordo com Canotilho (2001, p. 144), o debate acerca da unidade da ordem jurídica 

iniciado pelo jusracionalismo e também cultivado por outros movimentos (entre eles, 

jurisprudência dos conceitos, positivismo legalista), correspondente à idéia de plenitude 

lógica, ausência de lacunas e contradições no ordenamento, assentou em premissas diferentes 

do que se entende por unidade de constituição. 

  

“O pensando unitário-ordenador é, sob o ponto de vista formal, inadequado para captar 

o sentido de uma lei fundamental: a constituição não é um código nem um livro esgotante ou 

exaustivo do Estado e da sociedade” (CANOTILHO, 2001, p. 145). Desse modo, Canotilho 
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elucida que a insistência na unidade funcional e legitimante da constituição pode se traduzir 

em uma prática extremamente inconstitucional quando for posta a serviço de uma ordem de 

valores, a uma filosofia de Estado, ou a uma filosofia do Direito que despreze a própria 

legalidade constitucional. 

  

Situação que não diverge daquela em que a Carta tem os seus dispositivos 

interpretados à luz de princípios gerais de direito não constitucionalizados, como bem 

comum, interesse das maiorias, entre outros, ou, ainda, quando nela são introduzidos 

“modelos prepositivos ou suprapositivos que se arvoram em „legalidade‟, „superior e unitária‟ 

relativamente à Constituição” (CANOTILHO, 2001, p. 145). O mesmo não se pode dizer 

quando ela é de fato interpretada à luz de princípios materiais, como o princípio democrático 

e o do Estado de Direito, que atuam como informadores de regras e formas 

constitucionalmente plasmadas. 

  

Por isso, a unidade deve ser um fim que vise à integração antinórmica, e não 

harmônica, a guiar a interpretação e efetivação da Constituição e do ordenamento jurídico 

com um todo. Mais que unidade de texto, deve ser compreendida como unidade de 

documento constitucional, de modo que todos os seus dispositivos tenham a mesma dignidade 

e não haja uma hierarquia de supra-infra-ordenação entre os mesmos. De modo mais preciso, 

  

a „unidade da estrutura normativa‟ não se compadece com „normas constitucionais 

inconstitucionais‟ (no sentido de contradições positivas normativo-constitucionais, derivadas 

de uma hipotética diferença de hierarquia das normas da constituição, menosprezando-se, por 

exemplo, dispositivos que versem sobre a forma). 
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2.2. O valor da Constituição em países de modernidade tardia 

  

  

  

  

  

De acordo com Nelson Camatta Moreira (2010, p. 26), os direitos não são dados, 

porém sim construídos no âmbito de uma comunidade política. Consequentemente, a 

cidadania passa a ser o “direito a ter direitos”, pois - ante sua inexistência – não há a 

necessária igualdade que possibilite o acesso ao espaço público.  E, segundo o autor, o 

“locus”, para a normatização de tais direitos, é a Constituição, que os protege e os afirma por 

meio do Estado. 

  

Diante da constatação de que “a modernidade não possui a mesma face em todas as 

partes do mundo”, é relevante saber que “a sua face mais desbotada” – a que corresponde aos 

países que se desenvolveram nos rastros da expansão do movimento capitalista, na qual o 

Brasil está incluído – antes se relaciona “com a „ausência‟ do que com a „presença‟ de uma 

organização social e de uma tradição moral ou religiosa” apta a resistir aos impactos 

modernizantes das práticas institucionais importadas como “modelos prontos” (MOREIRA, 

2010, p. 26).  Esta observação não pode ser olvidada ao longo da discussão acerca da 

importância do contramajoritarismo para a efetivação da Constituição Brasileira. 
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2.2.1. Constituição e poder contramajoritário 

  

  

  

A discussão do constitucionalismo implica em um paradoxo, pois – no contexto 

moderno contemporâneo - ao mesmo tempo em que a constituição nasce com o intuito de 

conter o poder absoluto do rei – ela, igualmente, não deixa de ser um aparato contra a vontade 

das maiorias: é no “encontro dos caminhos contraditórios entre si” que se delineia este 

paradoxo inerente ao constitucionalismo (STRECK, 2009, p. 17). 

  

Conforme Lenio Streck, é mediante uma fórmula capaz de abarcar os mecanismos 

contramajoritários que se oportuniza a noção de jurisdição constitucional e se percorre etapas 

rumo ao Estado Democrático de Direito. 

  

Nessa esteira, 

  

  

  

  

  

é talvez nesse aspecto – a existência-exigência de uma regra 

contramajoritária – que resida o grande dilema que atravessa a democracia naquilo 

em que esta – a democracia – finca, no decorrer da história contemporânea, 
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profundas raízes no direito (constitucional) - tendo com ele incomensurável débito 

(STRECK, 2009, p. 17). 

  

  

  

  

  

   Esse dilema, ou paradoxo é representado pela discórdia entre política majoritária e 

anteparos previstos no texto constitucional. Ou seja, porque uma nação que fundamenta a 

legalidade no consentimento dos governados resolve instituir sua vida política por meio de 

um consenso-compromisso amparado em um pacto ou acordo original estruturado 

deliberadamente objetivando dificultar mudanças? (STRECK, 2009, p. 17-18). 

  

Sem dúvida, aparentemente, são idéias inconciliáveis e desconcertantes, pois, por que 

se haveria de obedecer a uma Carta ratificada há dois séculos, por exemplo? Por que só alguns 

têm o poder para modificá-la?  E por que apenas alguns concidadãos podem impedir emendas 

constitucionais? Por último, a pergunta ainda mais capciosa: “a revisão judicial, quando está 

baseada em uma lealdade supersticiosa em relação à intenção de seus criadores , é compatível 

com a soberania popular?” (STRECK, 2009, p. 18). 

  

Nesse sentido, Lenio Streck argumenta que se a democracia for sinônimo de vontade 

das maiorias, então o constitucionalismo é antidemocrático, pois ele retira da maioria o direito 

de deliberar a respeito de certas matérias. Inclusive, há correntes de pensamento, cuja 

preocupação é a de que o contramajoritarismo paralisa a democracia. Por outro lado, muitos 

se preocupam com o fato de que, diante da conivência com a vontade das maiorias, a 

Constituição seja arrastada aos tempos de Rosseau (STRECK, 2009, p. 18-19), quando não 

havia direitos e liberdades senão motivadas pela vontade geral (BRITO, 1995, p. 40).   
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Destarte, Lenio Streck (2009, p. 19) alerta que a contraposição entre democracia e 

constitucionalismo constitui perigoso reducionismo, pois “o Estado Constitucional só existe e 

tornou-se perene a partir e por meio de um processo político constitucionalmente regulado”. 

Assim, o autor alega que se existe alguma contraposição de idéias, esta ocorre na 

contraposição entre democracia constitucional e democracia majoritária, de modo que uma 

teoria dos direitos fundamentais é essencial para fazer frente às maiorias eventuais.  Ronald 

Dworkin (2005, p. 80) defende este ponto de vista quando, ao fazer coro com o juiz Stone, 

argumenta que o Tribunal faz a democracia funcionar quando não permite uma legislação que 

restrinja processos políticos dos quais, comumente, se pode esperar que ocasionem a anulação 

de uma legislação indesejável. Igualmente, quando não permite que o preconceito contra 

minorias limite processos políticos que seriam aptos a proteger estas mencionadas minorias 

(DWORKIN, 2005, p. 81). 

  

Dos ensinamentos de Dworkin, significativa é lição do autor quando nos atenta para os 

perigos de que um procedimento que, ao se pretender democrático, deixe-se levar pela 

vontade das maiorias, cujos ideais, não raro, estão amparados em argumentos de resultado, ou 

utilitaristas. Em outras palavras: 

  

                         

  

  

  

o argumento utilitarista puro a favor da democracia (para tomar um 

exemplo familiar) é um argumento-resultado. Os utilitaristas podem concordar em 

que a definição de um estado democrático consiste em um conjunto de processos 

que descrevem quem pode votar, como estabelecer os distritos de votação, e assim 

por diante. Mas eles argumentariam que os processos democráticos são justos 

porque têm mais probabilidade que outros de produzir decisões substantivas que 

maximizem a utilidade. Qualquer outra questão sobre qual dos processos 

alternativos constitui a melhor concepção de democracia deve, portanto, ser 
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submetida ao teste da utilidade a longo prazo, isto é, ao teste dos resultados 

(DWORKIN, 2005, p. 84).   

  

                                                        

  

  

  

 Dworkin (2005, p. 95) defende que o utilitarismo puro é errado e que as pessoas têm 

direitos que estão acima da “maximização da utilidade irrestrita” e das decisões majoritárias 

que sevem a esta utilidade irrestrita. Nesse norte, ainda que não se esteja tratando dos 

tribunais especificamente, importa para a compreensão do papel da constituição na 

concretização dos direitos, o argumento de Dworkin quando ele afirma ser dever dos tribunais 

eliminar leis racialmente discriminatórias, por exemplo, ainda que tais leis beneficiem a 

comunidade como um todo. Cabe ao tribunal contar os interesses “de cada um como um”. 

  

Ou seja, o autor sustenta que direitos criados por cláusulas de devido processo legal e 

igualdade, perante a lei da Constituição, implicam no direito a não ver legislações que 

contrariem ou restrinjam tais direitos serem aprovadas por certas razões: “não direitos a que a 

legislação não seja aprovada com certas conseqüências” (DWORKIN, p. 95).  Desse modo, 

caso se acredite que a legislação trata todas as pessoas como iguais quando pesa somente as 

perspectivas utilitárias, sem fazer nenhuma distinção entre os indivíduos, então se usará um 

argumento utilitário puro. Por outro lado, caso se rejeite esta concepção utilitarista de tratar 

todos como iguais e se “suponha que as pessoas não são tratadas como iguais a menos que as 

decisões legislativas respeitem certos direitos fundamentais”, então tal consideração deve ser 

levada em conta quando se questionar se um processo político realmente oferece igualdade de 

poder político (DWORKIN, 2005, p. 92). 
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2.2.2. Contramajoritarismo e Constituição Federal de 1988 

  

  

  

  

  

A regra contramajoritária, dentro dos limites da Constituição Federal brasileira de 

1988, está assentada no seu artigo 3º. Tal artigo excede o estabelecimento de mecanismos 

apenas formais para dificultar o poder das maiorias eventuais, pois representa materialmente o 

núcleo “político-essencial” da Constituição. No mencionado artigo, a Constituição assume o 

compromisso com o resgate das promessas incumpridas da modernidade, que consiste não só 

em prestações negativas, como proibição de retrocesso social, mas também em prestações 

positivas, sobretudo, na concretização dos direitos prestacionais (STRECK, 2009, p. 19). 

  

Nesse norte, tendo-se em vista que o Estado Constitucional, como o brasileiro, 

constitui uma fórmula de Estado de Direito, e entendendo-se por Estado de Direito um Estado 

limitado pelo Direito, só uma verdadeira Constituição está apta a conter o Poder Legislativo, 

juntamente com a atividade dos Tribunais. Estes são os principais responsáveis por impedir 

que o Estado de Direito oportunize o absolutismo do legislativo (STRECK, 2009, p. 20).   

  

A corrente procedimentalista, encabeçada por Habermas, opõe-se ao modelo de 

Constituição Dirigente, ao sustentar que o conteúdo das Constituições deve se restringir a 

prever ou assegurar “procedimentos que estabelecem os meios e as garantias para a adoção de 

decisões coletivas” (STRECK, 2009, p. 33). No entanto, Lenio Streck afirma que, no Brasil, 
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quotidianamente ocorrem emendas à Constituição e projetos de lei objetivando 

desregulamentações do Estado e dos direitos trabalhistas. Em tais emendas e projetos, as 

teorias procedimentais da Constituição são geralmente apresentadas como “estratégia de 

desjuridificação”, que, em países centrais[1], são entendidos como uma forma de favorecer o 

racionalismo e o pluralismo político (STRECK, 2009, p. 34). 

  

No entanto, 

  

  

  

  

  

não se pode esquecer que a desjuridificação, especialmente em países 

periféricos como o Brasil, deve ser entendida de modo distinto do que nos países 

europeus ou nos Estados Unidos. Aliás, aqui ocorre o contrário, como bem assinala 

Marcelo Neves: a desjuridificação, bem como a desconstitucionalização, favorecem 

a manutenção dos privilégios e desigualdades. A desjuridificação no Brasil, não 

amplia o espaço da cidadania, uma vez que, enquanto a Constituição não é 

concretizada, não há nem um espaço da cidadania (STRECK, 2009, p. 34).   

  

  

  

  

  

É por isso que se deve reconhecer a pertinência da Constituição Dirigente para a 

realidade brasileira. E, além disso, a importância da teoria da constituição constitucionalmente 

adequada proposta por Canotilho (2001, p. 154). Para o autor português, a constituição só 

assume um sentido teorético-prático quando se considera a situação constitucional concreta, 
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ou seja, “como historicamente existente em um determinado país”. Por outro lado, ao se fazer 

uma “destilação” teórica, abstraindo-se as contingências e a historicidade da realidade, a 

recondução a uma idéia de constituição ideal, inevitavelmente, irá se deparar com “desvios” 

resultantes da “colocação do texto constitucional na lógica da situação” (CANOTILHO, 2001, 

p. 154).   

  

Portanto, é este o novo papel destinado ao direito no atual contexto histórico 

brasileiro: o compromisso com a concretização dos direitos fundamentais e sociais, tarefa que 

excede largamente os modelos circunscritos pelo paradigma liberal-individualista.   
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3. O DESCOMPASSO ENTRE A CONSTITUIÇÃO 

COMPROMISSÓRIO-PROGRAMÁTICA E O DIREITO PROCESSUAL 

MERGULHADO NA LÓGICA NEOLIBERAL  

  

  

  

  

  

São recorrentes as críticas feitas ao atual Código de Processo Civil brasileiro, bem 

como as exigências, por parte dos juristas, de que o sistema processual seja reformado. Ambas 

considerações são fortemente alimentadas pelo inconformismo com um sistema processual 

extremamente moroso, incapaz de acompanhar uma sociedade premida pela pressa. 

  

Diagnosticada a crise do Poder Judiciário, e, mais precisamente, a crise do Direito 

Processual Civil, Ovídio Baptista questiona se tal crise é originária de um inadequado ou 

insuficiente desempenho funcional da jurisdição ou decorre de uma crise que “é reflexo de 

uma mais ampla e profunda crise institucional, que envolve a modernidade e seus 

paradigmas”, crise na qual, o Direito, mergulhado na lógica da razão moderna, não é capaz de 

enxergar (BAPTISTA DA SILVA, 2009, p. 89)[2]. 

  

            Para Ovídio Baptista, a crise não ocorre devido a um mau funcionamento da 

jurisdição. Contrariamente a maioria, o autor acredita que o Judiciário funciona bem – 

considerando-se os pressupostos à luz dos quais ele foi criado. Nesse sentido, ao observar as 

críticas realizadas pelos juristas a respeito da desfuncionalidade do atual modelo processual, 

essencialmente no que concerne à morosidade da prestação jurisdicional, Ovídio (2009, p. 90-

91) afirma que o modelo processual ora vigente não foi concebido com o intuito de atender à 

exigência de celeridade, valor fortemente presente na civilização pós-moderna. 
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            Destarte, argumenta que o modelo de Processo Civil herdado, construído 

ainda no século XVII, visou atender aos ideais liberais iluministas de segurança e certeza, 

valores compatíveis com a ascensão da idéia de Direito visto como ciência. Assim, priorizou-

se a segurança e a certeza em detrimento da efetividade da prestação jurisdicional, expressão 

esta que a sociedade pós-moderna também identifica como celeridade (BAPTISTA DA 

SILVA, 2009, p. 91).   

  

            Reportando-se ao crescente papel que a sociedade atribui à celeridade no 

Direito Processual, Ovídio Baptista adverte que a separação entre Direito e Justiça, cuja 

origem vem do Direito Romano tardio, segue se aproximando cada vez mais do Poder. Tal 

situação recomenda precaução, pois a relação entre Direito e Poder “torna-se visível e mais 

nos desafia e inquieta quando suas conseqüências se tornam agressivas” (BAPTISTA DA 

SILVA, 2009, p. 89). 

  

Nessa esteira, afirma-se que “o Direito tornou-se uma função de outros interesses” 

(BAPTISTA DA SILVA, 2009, p. 89), constatação que se coaduna com o pensamento de 

Jania Maria Lopes Saldanha. 

  

  

  

  

  

3.1. A jurisdição partida ao meio[3]. 
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Inspirada no conto literário de Ítalo Calvino, O visconde partido ao meio (CALVINO, 

2008), que faz “uma inteligente metáfora sobre a ambivalência humana”, Jania Saldanha 

estabelece uma relação dialética entre Literatura e Direito com o intuito de retratar a atual 

conjuntura do Judiciário, cujo cenário vem se modificando e sendo moldado sob a influência 

de “outros interesses”, podendo-se destacar, entre eles, o econômico (2010a, p. 79). 

  

Nesse sentido, a autora afirma que o Judiciário brasileiro vivencia um cenário de forte 

pressão política e econômica, cuja principal conseqüência tem sido implantar reformas que 

buscam aperfeiçoar o sistema apenas em termos de fluxo e de produtividade (2010a, p. 76). 

Dessa forma, assim como o carpinteiro mestre Pedroprego do conto de Calvino – que, a 

mando de Visconde de Terralba, desenvolvia instrumentos de tortura e execução cada vez 

mais sofisticados, sem questionar as conseqüências da utilização dos mesmos – a autora 

indaga se a Jurisdição tem medido as conseqüências sociais de suas reformas para atender a 

uma sociedade premida pela pressa. 

  

Além disso, elucida que o Judiciário está partido ao meio, tal e qual Visconde de 

Terralba - ora bom, ora mal – pois, orientada por critérios de quantificação - a Jurisdição se 

olvida de se guiar pelos preceitos constitucionais contidos na Carta de 1988. 
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3.1.1. A atividade paranormativa das agências transnacionais de fomento: o exemplo 

do Banco Mundial 

  

                

  

  

  

 Com base nisso, Jânia Saldanha denuncia a atividade paranormativa das agências 

transnacionais de fomento nos países periféricos, como o papel exercido pelo Banco Mundial 

no contexto das reformas processuais brasileiras. Mediante Documentos técnicos e Relatórios 

sobre o Judiciário, o Banco Mundial expõe as dificuldades e limitações dos sistemas de 

justiça brasileiros, vistas à luz dos seus critérios (econômicos). Como resultado, o Banco 

apresenta diretrizes que visam orientar o Estado em dois aspectos: “institucional – o Poder 

Judiciário deve ser enquadrado num processo de modernização e; b) individual – os juízes são 

construtores de consenso” (SALDANHA, 2010a, p. 84). 

  

            Embora este órgão de fomento não atue no Judiciário instituindo normas, 

clara é sua influência, pois o Estado adere às suas idéias, que se apresentam amorfamente por 

meio da bandeira de “aprimoramento” da prestação jurisdicional. Retoricamente, apresenta-se 

comprometido com uma maior qualidade da prestação jurisdicional, “fantasiando”, o seu 

verdadeiro e obscuro intuito: condicionar o Judiciário aos interesses econômicos 

(SALDANHA, 2010a, p. 84). 

  

Nessa esteira, transcreve-se a síntese dos valores para o aprimoramento da prestação 

jurisdicional contidos no Documento Técnico 319S – O setor Judiciário na América Latina e 

no Caribe – do ano de 1996: 
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a)previsibilidade nas decisões; b) independência; c) eficiência; d) 

transparência; e) credibilidade; f) combate à corrupção; g) proteção à propriedade 

privada; h) acessibilidade; i) respeito aos contratos e j) mudança no ensino jurídico 

(SALDANHA, 2010a, p. 84).  

  

  

  

  

  

            Percebe-se em tais diretrizes traços de um forte comprometimento com a 

lógica neoliberal, ainda que assim não se apresentem. À luz dos ensinamentos de Antoine 

Garapon (2008, p. 03), pode-se enumerar a primeira característica neoliberal presente nos 

valores acima transcritos: o império da padronização. Nesse sentido, objetiva-se padronizar a 

atividade jurisdicional, ou as decisões, mais precisamente, para que seja possível a adoção de 

comportamentos estratégicos, diante da previsibilidade das decisões judiciais. 

  

Influenciados pela exigência de padronização (ou previsibilidade), ensejou-se, no 

contexto brasileiro, a criação da súmula vinculante e da súmula de repercussão geral dos 

recursos extraordinários e especiais pela Emenda Constitucional 45 de 2004. De acordo com 

Jânia Saldanha, tais medidas, ao estandartizarem as decisões, fragilizam o ato decisório, pois 

impedem a compreensão hermenêutica do processo: momento em que, à luz do caso concreto 

e dos preceitos constitucionais, encontra-se o sentido do texto, ou a norma do caso, 

construindo-se, assim, uma resposta constitucionalmente adequada a ele (caso), como tem 

incansavelmente defendido Lenio Luiz Streck[4]. 
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No entanto, prioriza-se um modelo de justiça estandardizado, em que se privilegia o 

pré-dado. Para tanto, a função do juiz restringe-se a encontrar os elementos presentes na 

súmula e prontamente aplicá-la, sob pena de eventuais sanções disciplinares. 

  

Reportando-se ao valor eficiência, também presente no relatório, evidencia-se, mais 

uma vez, o incontestável matiz neoliberal do documento. Ocorrida a explosão da demanda da 

justiça em 1980, ocasionando, de acordo com Garapon, a massificação dos litígios por um 

lado, e a lentidão para a solução dos conflitos de outro, “a justiça precisa se  repensar em 

termos de fluxo” (GARAPON, 2008, p. 03).  Submetida à lógica neoliberal, o Judiciário é 

visto como um serviço dentre outros da imensa empresa de serviços que presta o Estado, por 

isso, deve ser muito eficiente, de modo que a questão não é mais tanto “saber se a justiça tem 

bem julgado, mas se ela eficientemente vem evacuando o fluxo de litígios que a ela estão 

sendo submetidos” (GARAPON, 2008, p. 04). 

  

Em oposição a uma justiça morosa, própria do século XVIII, que não considerava o 

impacto social negativo gerado pela sua extrema demora, o neoliberalismo almeja respostas 

em “tempo real”. Com isso, a lógica neoliberal desconsidera a importância de certo 

distanciamento temporal em relação aos fatos - o que permite cautela e prudência para se 

balizar a intervenção judicial – e prioriza um judiciário que estabeleça “‟um canal de 

compreensão‟ que demonstre a sua utilidade para os olhos do público” (GARAPON, 2008, p. 

07). Assim, o público deve receber respostas imediatas do Judiciário, para que seja, então, 

considerado eficiente. Daí também se evidenciam valores como transparência[5] e 

credibilidade.   

  

Jânia Saldanha bem retrata a influência deste valor na Emenda Constitucional número 

45 de 2004, pois ela provocou expressivas mudanças funcionais. Nesse sentido, os 

magistrados passaram a ser promovidos de acordo com critérios essencialmente vinculados à 

produtividade, e não à qualidade da sua atuação: avalia-se se produziram decisões em tempo 

razoável e se decidiram de acordo com as súmulas dos tribunais superiores, sem minimamente 

considerar a qualidade das decisões. 
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De acordo com Garapon, criam-se “códigos de conduta”, que visam definir stardands 

de comportamento para restringir as atividades dos destinatários de tais regras a um 

determinado padrão. Assim, se tais regras não são obrigatórias, são, ao menos, fortemente 

recomendáveis, de modo que a adequação a tais comportamentos contribui significativamente 

para eventuais promoções, além de também protegerem os funcionários quando submetidos a 

processos disciplinares (GARAPON, 2008, p. 04). 

  

Diante de tais mudanças, importante é a passagem de Garapon em que ele adverte 

acerca dos riscos de uma justiça pautada somente pelo que é mensurável pelo tempo e pelo 

dinheiro, em detrimento daquilo que não se pode medir, pois “aquilo que não é mensurável é 

imediatamente relegado ao âmbito do „não apurável‟, e, por conseguinte, tornam-se dados 

secundários”. 

  

Ainda, importante é a crítica de Garapon (2008, p. 07) quando afirma que o modelo 

neoliberal 

  

  

  

  

  

aborda o Direito não mais de seu interior, como um conjunto de regras 

que exprimem a vontade geral da sociedade, mas de seu exterior, adotando o ponto 

de vista dos consumidores do direito, para os quais o direito é apenas uma 

informação que eles devem considerar nas suas decisões. 
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            Evidencia-se a presença desta mudança de ponto de vista à luz do exemplo 

ora discutido, concernente ao papel exercido pelo Banco Mundial diante das reformas 

processuais, bem como diante das outras reformas mencionadas que transcendem o âmbito do 

Processo Civil. Assim, Garapon afirma que, no cenário da mundialização, os diferentes 

sistemas de justiça se encontram em concorrência, permitindo que os consumidores exerçam o 

forum shopping, atividade que permite que os consumidores decidam qual jurisdição irão se 

submeter de acordo com a jurisprudência e procedimentos que lhes são mais favoráveis. 

Assim, as diferenças entre as jurisdições se tornam vantagens e desvantagens comparativas 

para os consumidores.   

  

  

  

  

  

3.1.2. O papel ativo do Estado na condução do mercado 

  

  

  

  

  

            Michel Foulcault (2008, p. 164) presta relevante contribuição ao que se está a 

tratar quando afirma que “a relação entre economia de concorrência e um Estado não pode 

mais ser de delimitação recíproca de áreas diferentes”. Precisamente, “não haverá o jogo do 
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mercado, que se deve deixar livre, e, depois, a área em que o Estado começará a intervir”. A 

concorrência – essência do mercado – só tem sua existência viabilizada quando se tem uma 

governamentalidade ativa por detrás. Assim, Foucault (2008, p. 165) denuncia que há uma 

“justaposição total” dos mecanismos do mercado atrelados à concorrência e da política 

governamental. 

  

Ao contrário do que superficialmente possa parecer, a economia de mercado - muito 

antes de subtrair o governo – ela orienta, indica (Banco Mundial), “constitui o indexador geral 

sob o qual se deve colocar a regra que vai definir todas as ações governamentais”. Nessa 

perspectiva, governa-se para o mercado, no lugar de se governar por causa do mercado. Muito 

antes de se enquadrar no signo do laissez-faire, o neoliberalismo atuará positivamente, “sob o 

signo da vigilância, de uma atividade, de uma intervenção permanente”. 

  

  

  

  

  

3.2. Neoliberalismo e metavalores: eficiência, presteza e previsibilidade 
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Castanheira Neves refere que a autonomia do direito pretendida pelo normativismo 

consistia na estruturação de um sistema auto-referente e baseado em uma abstrata 

racionalidade dogmática. Tal resultado foi alcançado por um empenhado esforço intelectual 

próprio da modernidade: “reconduzir a juridicidade à razão teórica (sistemática-construtivista-

dedutiva)” (CASTANHEIRA NEVES, 2002, p. 29). 

  

Contudo, constatou-se as insuficiências de tal modelo teórico diante de um sistema 

normativista auto-referente e, por consequência, alienado da realidade social, que acabou por 

distanciá-lo dos compromissos políticos, sociais, econômicos. Não somente alienados destes 

compromissos, mas, principalmente, dos problemas inerentes a uma nova realidade. Nesse 

sentido, “nem o expediente das cláusulas gerais e o reconhecimento das lacunas a integrar 

seriam formas suficientes de superação”. 

  

Sem dúvida, tal modelo normativo estava assentado em um estatuto que postulava a 

liberdade. No entanto em uma liberdade negativamente limitada – “supremo princípio do 

individualismo liberal”. Da mesma forma, postulava-se um universalismo racional, cujo 

intuito era a objetividade das relações, a neutralidade estrutural, a igualdade – considerada 

abstratamente -, e a segurança. Mas, de acordo com Castanheira Neves (2002, p. 30): 

  

  

  

  

  

eram estes valores só valores formais – ainda que se continuem a dizer os 

únicos aceitáveis por uma sociedade pluralista e democrática. Mais, que uma 

sociedade que não quisesse limitar-se ao livre jogo liberal teria de considerar 

insuficientes ou mesmo recusaria. Além de que os pressupostos culturais seriam 

agora outros. Daí, por tudo isto, a crise do sentido do direito que foi o nosso ponto 

de partida. 
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Abre-se, por conseqüência, espaço para o funcionalismo presente na 

contemporaneidade, com o objetivo de se superar o formalismo e a lógica sistemática própria 

do normativismo. Desse modo, o direito deixa de ser um sistema auto-referente, ou  auto-

subsistente de sentido e de normatividade e se torna um instrumento. Um instrumento 

orientado para as causas eficientes, ou  a serviço de teleologias “que o convocam e o 

condicionam”, nas palavras de Castanheira Neves (2002, p. 30-31). 

  

            De uma mudança de pensamento dos clássicos - que pautavam as categorias 

da ação, e do comportamento em geral, pelo bem, justo, válido (considerado axiologicamente 

e materialmente) – para o pensamento moderno, pautado pelo útil, funcional, eficiente e 

performático (orientado pela faticidade empírica e pela causalidade); o homem se 

“desencantou” do mundo, por assim dizer, e tornou-se axiologicamente neutro. 

  

Com isso, suas ações passaram a ser pretensões subjetivas, no lugar de serem a 

expressão de uma teleologia onto-axiológica, ao modo dos clássicos (CASTANHEIRA 

NEVES, 2002, p. 34). E, assim, a substância cede à função. 

  

            De acordo com Castanheira Neves, “abandonou-se, de novo se diga, o ponto 

de vista da consideração do ser no modo de constâncias essenciais (ainda que com 

possibilidades dinâmicas que as teleologias das essências revelassem)”. Também abandonou-

se o determinismo das causa a obrigatoriamente produzirem certos efeitos – só que a este 

momento, já empiricamente e, adota-, por fim, 
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o ponto de vista da variação contingente de variáveis no quadro complexo 

de estruturas organizatórias ou de sistemas referíveis, com o objectivo de uma 

mobilização de possibilidades e meios para uma programação estratégica de fins 

controláveis pelos efeitos (CASTANHEIRA NEVES, 2002, p. 38). 

  

  

  

Esta programação estratégica de fins controláveis pelos efeitos corresponde ao modelo 

neoliberal de intervenção no Direito, condicionando-o aos interesses (estratégias) do mercado. 

O que se percebe, mais uma vez, é o impedimento do “acontecer” da Constituição não só no 

contexto das reformas processuais, mas no Direito como um todo. 

  

Desse modo, Warat merece ser lembrado quando Garapon afirma que a sociedade 

atual está sendo despolitizada, pois o neoliberalismo vem desenhando na atividade 

jurisdicional um modelo de indivíduo dissociado do homem[6]. Alcança-se a despolitização 

da sociedade a partir do momento em que o sistema se constrói priorizando, essencialmente, 

valores como a liberdade individual - indispensável para que o indivíduo racional assuma 

comportamentos estratégicos - em detrimento de outras formas de liberdade. Assim constrói-

se uma política “comprometida em poder se libertar de todas as deliberações, sob um direito 

que não se perturba com a ordem estabelecida, sob um tempo em que não se faz mais 

história” e sob um modelo de indivíduo, e não de homem, que não pensa em nada além de si 

mesmo (GARAPON, 2008, p. 27). 

  

Assim, nas palavras de Garapon (2008, p. 24): 
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aliando-se a tanta radicalização, o mundo da justiça neoliberal tem por 

escopo colocar um fim prematuro à tensão inelutável entre os pontos de vista 

opostos: acalma-se a inquietude concernente às instituições de justiça, inquietude 

que caracteriza, ao mesmo tempo, uma sociedade democrática. Evidencia-se a 

eficiência, a universidade de interesses, a precisão dos dados mensuráveis, 

fornecidos às instituições, e à opinião, um anti-ansiolítico, que inibe a função 

deliberativa da democracia.  

  

  

  

  

  

Nesse sentido, percebe-se que a sociedade neoliberal constrói mitos: congelam-se 

valores – como liberdade individual, eficiência, presteza, previsibilidade – e se esvazia o real 

(para que se pacifiquem as mentes), eliminando-se o espaço para que escolas de pensamento 

vinculadas a uma ou outra ideologia manifestem opiniões muitas vezes contrárias ao 

paradigma dominante (como se este não sofresse a influência de nenhuma ideologia). Nesse 

contexto, Garapon afirma que, em lugar de se incriminar escolas de pensamento que 

defendem opiniões divergentes, dever-se-ia, pelo contrário, ouvi-las e respondê-las, pondo em 

evidência os seus verdadeiros propósitos, que não raro também estão encobertos: assim se 

estabelece um espaço para o diálogo democrático. Invocando Lefort, Garapon ressalta que é 

inerente à democracia uma inquietude permanente[7]. 

  

Contra uma sociedade neutra e despolarizada, deve-se questionar falsas evidências 

presentes no discurso neoliberal, além de se revelar quem são os emissores deste discurso 

(como, por exemplo, as reformas processuais contidas na emenda 45 de 2004 que fortemente 

12215



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

aderem às idéias presentes no relatório de autoria do Banco Mundial). Deve-se questionar, 

igualmente, se as apreciações valorativas e finalidades próprias ao modelo neoliberal de 

Estado solucionarão de modo efetivo os problemas sociais, como a ausência de políticas 

públicas, a excessiva concentração de renda e a não concretização dos direitos sociais - ideais 

presentes na Constituição de 1988, comprometida com a transformação da realidade social.    

  

Ao que parece, as reformas processuais que buscaram eficiência na prestação 

jurisdicional, fortemente estimuladas pelo Banco Mundial, não foram capazes de solucionar 

os problemas do Poder Judiciário. Jânia Maria Lopes Saldanha bem demonstra que, após oito 

anos do Documento Técnico n. 319S, o Banco Mundial “quase concomitantemente à entrada 

em vigor da Emenda Constitucional n. 45 de 2004, apresenta o Relatório 32789-BR, 

intitulado „Fazendo com que a Justiça conte‟, de 30 de dezembro de 2004” (SALDANHA, 

2010a, p. 87). Nele, o Banco afirma que o aumento nos valores orçamentários não será 

suficiente para solucionar os problemas do judiciário. Desse modo, estabelece novas medidas: 

aumentar a eficiência do judiciário, reduzir a ineficiência de certos órgãos extrajudiciários que 

condicionam as respostas dos juízes e empreender esforços para que se reduza a própria 

demanda. 

  

Mais uma vez, mostra-se que o problema é estrutural: tanto o é que de reformas 

pontuais no Código de Processo Civil, passou-se à discussão de um novo Código de Processo 

Civil (NUNES; BARROS, 2010, p. 15-16). Tal situação denota a necessidade de que a ciência 

processual viva uma transformação na sua estrutura, ou que seja “refundada”, para usar a 

expressão cunhada por Angela Espindola (2008, p. 30). Nesse sentido, necessário é saber “os 

limites da desconstrução que permanece prisioneira do sistema que a desconstrói”, bem como 

reconhecer que para um problema humano, necessária é uma resposta culturalmente humana 

(SALDANHA, ESPINDOLA, ISAIA, 2010b, p 167). É, em razão disso, que a hermenêutica 

filosófica cumpre um papel central, pois possibilita uma reconciliação entre razão prática e 

razão teórica, de modo que não mais se faça um estudo do Direito “filtrado” do mundo vivido, 

ou seja, dissociado dos atuais problemas da (pós) modernidade, entre os quais alguns já foram 

mencionados (ausência de políticas públicas, concretização dos direitos sociais, diminuição da 

desigualdade existente entre ricos e pobres). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

                  

  

  

  

            No primeiro capítulo, apresentou-se o modelo de Constituição (dirigente) 

próprio dos modelos de Estado cujo perfil é ativo, contrariamente aos de perfil negativo, cuja 

Constituição, de cunho liberal-individualista, preocupa-se, sobretudo, com a afirmação das 

liberdades negativas (abstratamente). Bem como, demonstrou-se o papel transformador 

assumido pela Constituição dirigente, que impõe ao Estado o dever de atuar positivamente 

visando à concretização das promessas incumpridas da modernidade. 

  

Para que isto fosse possível, abordou-se as categorias consenso e compromisso 

próprias do modelo dirigente, demonstrando que antes de se partir de uma unidade de 

pensamento, de ideologia entre os cidadãos para a elaboração da Constituição, tal categoria 

visa, na verdade, a integração antinômica entre os grupos constituintes, sem se pressupor a 

existência de harmonismos universalizantes entre os mesmos. Assim, mais que um consenso, 

a Constituição dirigente é, a bem da verdade, um compromisso. Um compromisso de 

transformação social. 
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Igualmente, discorreu-se acerca da categoria unidade da constituição, concluindo-se 

que, antes de ser compreendida como um modelo unitário-ordenador (ou auto-referente, como 

diria Castanheira Neves), a Constituição deve ser considerada um documento, em que não há 

supra-infra-hierarquia entre os dispositivos. Bem como, afirmou-se não poder ser ela 

interpretada à luz de “princípios gerais do direito” (bem comum, interesse das maiorias, entre 

outros), que ao se arvorarem em legalidade, não raro, atentam contra os próprios princípios 

constitucionais. 

  

Discorreu-se também acerca da necessidade de uma teoria constitucional e de um 

modelo de constituição adequado aos países de modernidade tardia, grupo no qual o Brasil 

está incluído, pois – ao se importar “modelos prontos” dos países centrais, peca-se por 

desconsiderar a historicidade dos países que não alcançaram o mesmo nível de 

desenvolvimento social. 

  

Assim, como demonstrado, defendeu-se a pertinência da adoção de regras 

contramajoritárias pela Constituição de 1988, tendo-se em vista a existência de minorias que, 

embora não representadas suficientemente no espaço político, não podem se tornar reféns da 

vontade das maiorias, capazes de excluí-las até mesmo do seu “direito a ter direitos”, devido 

sua ausência de acesso ao espaço político. 

  

No segundo capítulo, discutiu-se, primeiramente, o problema estrutural vivenciado 

pelo direito processual, pois, construído à luz dos ideais iluministas, cristalizou-se nele 

valores como segurança e certeza, já não mais correspondentes aos valores hoje dominantes. 

Por isso Ovídio Baptista afirmava que o judiciário funciona bem – pois atende às finalidades 

que eram presentes ao tempo da sua estruturação. Por isso, a crise do direito processual ocorre 

devido a uma crise de paradigma, e não devido a uma suposta desfuncionalidade do sistema. 

  

Acentuada a aproximação entre direito e poder, diante da ruptura com o pensamento 

clássico pelos modernos, o judiciário tornou-se uma função de outros interesses, dentre eles, 

os econômicos. A partir disto, demonstrou-se a influência paranormativa do Banco Mundial 
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no contexto das reformas do Código de Processo Civil, cujo intuito, sobretudo, consiste na 

submissão do direito à lógica do mercado, ou do neoliberalismo. Para tanto, esclareceu-se o 

visível condicionamento do judiciário aos valores (ou metavalores) neoliberais: eficiência, 

presteza e previsibilidade. 

  

Assim, demonstrou-se o descompasso entre o modelo de Constituição Dirigente 

consolidado na Carta brasileira - preocupado com a transformação social, redução das 

desigualdades econômicas, concretização de direitos – e, simultaneamente, a submissão do 

Direito, e mais restritamente, do Direito Processual aos interesses do mercado, responsável 

por tornar o Estado um instrumento apto a colaborar para o sucesso das estratégias traçadas 

pelo modelo neoliberal, e retirar dele o seu dever primeiro, pois constitucional. 
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[1] Conforme Nelson Camatta Moreira (2010, p. 28),  “a modernidade no Brasil formou-se a 

partir de uma “esquematização” capaz de comportar peculiaridades sociais, políticas, 

econômicas e jurídicas diferenciadoras das „nações centrais‟, onde projetos sociais 

interventivos foram, em alguma medida ou efetivamente, implementados pelos Estados. As 

transformações estatais que ocorreram nas nações européias e, também, nos Estados Unidos 

não se deram nas mesmas medidas no Brasil, e estas distinções, além de serem importantes 

para se compreender o status quo sócio-político-econômico, acabam por forjar, também, uma 

“pré-compreensão inautêntica” (no sentido gadameriano) diferenciada nos respectivos campos 

jurídicos. Daí a importância de se defender a manutenção do projeto dirigente inaugurado no 

Brasil, com a Constituição de 1988, para que os objetivos traçados pelo seu texto não sejam 

jogados no limbo da história.     
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[2] Segundo Adalberto Hommerding (2007, p. 91-91), o “ Processo Civil desenvolvido no 

quotidiano dos foros do país deita raízes no Direito romano, notadamente no que diz respeito 

ao procedimento ordinário, herança da cognitio extraordinarem. É possível afirmar, no 

entanto, que, historicamente, seus fundamentos podem ser encontrados na ideologia liberal, na 

filosofia da consciência (razão moderna), na busca da „verdade‟ e da „segurança  jurídica‟ 

pelo método, e no respeito a institutos jurídicos protetores da individualidade e da autonomia 

da vontade, tais como o ato jurídico feito, o direito adquirido e a coisa julgada, elementos 

típicos do modelo de direito praticado no Estado Liberal”. 

[3] Expressão cunhada por Jania Maria Lopes Saldanha. Para aprofundamento no tema ver: 

SALDANHA, Jania Maria Lopes.. A jurisdição partida ao meio. A (in)visível tensão entre eficiência e 

efetividade. In: STRECK, Lenio Luiz; BOLZAN DE MORAIS, José Luis (org.).  Constituição, Sistemas 

Sociais e Hermenêutica – Anuário do Programa de Pós-graduação em Direito da UNISINOS: Mestrado e 

Doutorado. São Leopoldo: UNISINOS, 2010a. 

  

[4] De acordo com Lenio Luiz Streck (2009a, p. 27), “há algo em que é „dado à nossa mente‟, 

como se pode perceber nas súmulas (e também na construção de conceitos prêt-à-pôrtes que 

recheiam os manuais jurídicos). As súmulas „carregariam‟, assim, a substância de 

determinados casos. Tranportada (ess)a essência (substância) para a mente, forma-se o 

conceito, que é representado pelo enunciado sumular, que passa a ser „o dado‟. 

Conseqüentemente, o intérprete fica assujeitado a esse dado, isto é, a esse conceito de caráter 

universal (pensemos nisso também na aplicação da repercussão geral pelo STF e da nova Lei 

dos Recursos – 11.672, pelo STJ). 

[5] A respeito das transmissões televisivas de audiências, julgamentos e seções da Corte Suprema, 

com o intuito de se conferir credibilidade e transparência aos tribunais diante da opinião pública, lembra-se os 

ensinamentos de Garapon (1998, p. 92-93) quando aborda sobre o papel dos media no Direito: “assistir a uma 

audiência ou ver passagens na televisão não produz o mesmo efeito. É a completa diferença entre o „olhar 

despido‟ do espectador e duma sala de audiência e o „olhar preparado‟ do telespectador que apenas vê o processo 

através de um enquadramento e de uma montagem que orientam a sua interpretação”. Não se está a dizer que as 

transmissões são de todo condenáveis. No entanto, há que se tomar cuidado quando audiências, julgamentos 

forem publicados apenas mediante passagens, pois, quando cortadas, podem facilmente ser manipuladas. 

  

[6] Importante é a passagem em que Adalberto Hommerding (2007, p. 92)quando versa que “o 

processo, que é o método para exercício da jurisdição não tem sido democrático. Ainda não se 

constitui em um instrumento de liberdade e democracia. Não permite „escolhas‟ e „não 

permite o enkcontro do homem com a vida (WARAT). É, sim, uma estrutura de poder, uma 

organização de poder formalmente considerada, tendo por fim a atuação da ordem como bem 

objetivamente considerado. Essa estrutura de poder, que tem por finalidade a atuação da 

ordem, nada mais é do que uma forma para a conservação do poder, o que significa a 

manutenção dos privilégios que, em favor dos grupos dominantes, o ordenamento jurídico 

consagrou. Fruto de uma sociedade capitalista, para quem o lucro, a liberdade para contratar e 
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a segurança jurídica são alguns dos valores mais caros, o processo, „método‟ de realização do 

direito, não permite opções ao cidadão: ou a ele se submete ou não tem escolha para buscar a 

realização do seu direito”. 

[7] Acerca de um cenário democrático constitucionalmente garantido, Canotilho (2001, p. 

141-142) versa que “excluindo os casos em que o poder de facto impõe um texto 

constitucional (intervenção, ocupação, putsch) – nos quais a ideia de compromisso se esbate 

ou anula – as constituições democráticas, elaboradas „democraticamente‟, pressupõem uma 

realidade social, plural, antagónica e em tensão, daí resultando que muitas das suas normas 

(abstraindo de algumas partes fundamentais) são um verdadeiro compromisso entre idéias, 

projectos, programas e interesses dos „grupos constitucionais‟. Esta consideração aponta para 

a necessidade de, numa teoria da constituição, se ter em conta não apenas a tarefa ou função 

de „unidade‟ da constituição, mas também de „oposição‟, o „antagonismo‟ e a „tensão‟, 

conscientemente aceites na estrutura normativo-constitucional. A constituição, ao aspirar 

transformar-se em projeto global normativo (do Estado e da sociedade) aceita, sem 

harmonismos ou universalismos redutores, as contradições existentes na realidade”. 
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1. RESUMO/ABSTRACT  
O presente artigo reflete sobre o papel da jurisdição constitucional na democracia 
brasileira, especialmente o do Supremo Tribunal Federal como protagonista na decisão dos 
temas mais caros à sociedade contemporânea. Analisa, também, a aparente ausência de um 
mecanismo de controle no sistema de freios e contrapesos, quanto às decisões do Supremo 
Tribunal Federal, a partir do estudo de um leading case – Mandado de Injunção (MI) 
708/DF – em que o Tribunal consolidou seu novo entendimento acerca do controle das 
omissões do legislador brasileiro. Inicia pela análise dos contornos da decisão proferida no 
MI 708/DF para, em seguida, apresentar os conceitos de legislador negativo e de sentenças 
aditivas. Avança, então, para a análise da atual noção de separação de poderes, marcada 
essencialmente pela ideia de freios e contrapesos, para, ao final, firmar reflexões e 
preocupações acerca dos novos – ou indefinidos – limites à atuação das Cortes Supremas 
nas democracias contemporâneas. 
 
PALAVRAS-CHAVE: jurisdição constitucional – omissão legislativa – freios e 
contrapesos – legitimidade democrática. 
 
This essay offers reflections on the role of constitutional jurisdiction in brazilian 
democracy, especially the Supreme Court as the protagonist in the decision of the dearest 
issues to contemporary society. It also analyzes the apparent absence of a control 
mechanism in the system of checks and balances on the decisions of the Supreme Court, 
from a leading case study – Mandado de Injunção (MI) 708/DF - in which the Supreme 
Court consolidated his new understanding of the control of omissions in the brazilian 
legislation. Begins with the analysis of the decision issued by the Supreme Court in MI 
708/DF to, then, present the essential concepts of negative legislator and additive 
sentences. It then advances for the analysis of the present notion of separation of powers, 
marked mainly by the idea of checks and balances, to, in the end, establish thoughts and 
concerns about the new - or undefined - limits on the role of Supreme Courts in 
contemporary democracies. 

                                                             
1 Mestrando em Direito Público pela Universidade de Brasília – UnB. Professor e advogado da União em 
Brasília.   
2 Doutor em Direito. Professor da Faculdade de Direito da UnB. 
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KEY WORDS: constitutional jurisdiction - legislative omission - checks and balances - 
democratic legitimacy. 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 um tema jurídico e 

político importante passou a fazer parte das discussões, na maioria das vezes acalorada, de 

se saber quais os limites do poder jurisdicional, no caso, do Supremo Tribunal Federal, em 

sede de mandado de injunção e ação direta de inconstitucionalidade por omissão 

legislativa. Este é o tema que aqui se pretende discutir com delimitação temática nos 

limites da separação dos poderes e o sistema de freios e contrapesos (checksand balances).  

Assim, o presente ensaio tem como escopo refletir sobre o papel da 

jurisdição constitucional no arcabouço institucional brasileiro, especialmente sobre limites 

de atuação da Suprema Corte numa sociedade democrática e eventual ausência de 

mecanismo de controle no sistema de freios e contrapesos. Para isso, utiliza-se de um 

leading case como referência, o Mandado de Injunção 708/DF, por meio do qual 

édemonstrada a atual tendência da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF – 

em sede de jurisdição constitucional. 

Em seguida, faz-se uma análise crítica do julgamento, analisando-se, 

sucintamente, a queda do chamado mito do legislador negativoà luz da atual perspectiva 

dos direitos fundamentais – que se afastou da perspectiva liberal – permeada que está pelo 

forte conteúdo ético do direito. A análise não prescinde da reflexão sobre a fruição 

adequada de direitos fundamentais, como perspectiva norteadora de toda atuação do 

direito, mas se preocupa essencialmente com os riscos de um enfraquecimento do sistema 

de freios e contrapesos em face de eventual hipertrofia do Judiciário.  

 

3. MANDADO DE INJUNÇÃO 708/DF: CONTORNOS DA DECISÃO  

 

O Supremo Tribunal Federal enfrentou no Mandado de Injunção – MI – 

nº 708/07 a questão da omissão legislativa inconstitucional quanto à regulamentação do 

direito de greve do servidor público. No julgamento, assentou a Corte que: 
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a. O tema da existência, ou não, da mora legislativa quanto à 

regulamentação do direito de greve no serviço público já fora enfrentado diversas vezes 

pelo Tribunal, que sempre se limitou a declará-la configurada3; 

b. Há sinais de evolução na jurisprudência da Corte, quanto ao 

mandado de injunção, no sentido de “conferir uma interpretação mais abrangente à 

garantia do mandado de injunção”, para admitir soluções “normativas” para a decisão 

judicial, como alternativa legítima à efetividade da decisão judicial4; 

c. Há precedentes na Corte em que se aventou a possibilidade de 

aplicação da Lei 7.783/99, que disciplina o movimento grevista no âmbito privado, aos 

servidores públicos, enquanto não suprida a mora legislativa já reconhecida; 

d. Apesar da Emenda Constitucional 19/98 ter simplificado a atuação 

do legislador, afastando a exigência de lei complementar – o estado de inércia permanecia; 

e. No direito comparado há experiências de admissão de soluções 

normativas, tomadas pelas Cortes Constitucionais para sanar vício de inconstitucionalidade 

por omissão, sem configurar ofensa ao modelo de separação de poderes. 

Com essas considerações percebe-se que o STF acolheu a pretensão para 

julgar procedente o MI e determinar a aplicação da Lei 9.783/89 aos servidores públicos, 

“enquanto a omissão não for devidamente regulada por lei específica para os servidores 

públicos civis”5e fixar prazo de sessenta dias ao Legislativo para sanar o vício. Finalmente, 

registrou a Corte que os imperativos de continuidade dos serviços públicos outorgam aos 

Tribunais em geral, diante de peculiaridades em cada caso concreto, a faculdade de impor 

regime de greve mais severo6. 

No voto do relator, no caso, o condutor7, do Min. Gilmar Mendes, os 

fundamentos acima foram devidamente desenvolvidos. Alguns aspectos merecem 

descrição, para posterior análise e adequada crítica. É o que se passa a fazer. 

                                                             
3 Precedentes citados: MI 20, Rel. Min. Celso de Mello; MI 586, Rel. Min. Ilmar Galvão; e MI 485, Rel. 
Min. Maurício Corrêa. 
4 Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes: MI 283, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; MI 232, Rel. Min. 
Moreira Alves; MI 284, Rel. Min. Marco Aurélio; MI 543, Rel. Min. Octávio Gallotti; MI 670, Rel. Min. 
Celso de Mello; e MI 562, Rel. Min. Ellen Gracie. 
5 Trecho da ementa do Mandado de Injunção 708/07  
6 No MI 708, aqui analisado, o STF também decidiu sobre a competência para decidir litígios envolvendo o 
direito de greve no serviço público. Tal aspecto, contudo, não se mostra relevante à análise aqui proposta, 
pelo que restou desconsiderado. 
7 A expressão "voto condutor" geralmente é usada para citar o voto cujos fundamentos foram seguidos pelos 
demais membros do Tribunal. O voto condutor, na prática, costuma ser do relator, mas isso nem sempre 
ocorre. Pode ser um voto divergente, acompanhado pelos demais. No caso do Mandado de Injunção, ora 
analisado, o "voto condutor" é o "voto do relator". 
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O citado voto se inicia pela demonstração de que a jurisprudência do STF 

vem paulatinamente “evoluindo” quanto ao instituto do mandado de injunção. Registrou o 

relator que no MI 107/DF a Corte firmou o entendimento de que “o tribunal deveria 

limitar-se a constatar a inconstitucionalidade da omissão e a determinar que o legislador 

empreendesse as providências requeridas”8. Mais adiante, citando o MI 283/DF, lembra 

que o STF admitiu, pela primeira vez, que fosse fixado prazo para o suprimento da 

omissão legislativa, sob pena de assegurar ao jurisdicionado a fruição do direito 

negligenciado.  

Na hipótese, atacava-se a mora do legislador em estabelecer critérios para 

a reparação econômica, pela União, prevista no art. 8º, § 3º do ADCT (servidores afastados 

dos cargos pelas Portarias Reservadas do Ministério da Aeronáutica, durante o regime 

militar). Decidiu o STF que, caso mantida a omissão, o judiciário deveria outorgar a 

indenização pela regra civil de perdas e danos. Essa mesma orientação – de fixar prazo, 

sob pena de fruição do direito – foi adotada no MI 232 e no MI 284. 

Em seguida o relator registra que, no caso do direito de greve, são 

aplicáveis os dois critérios da doutrina acerca da admissibilidade das sentenças 

manipulativas: a vontade hipotética do legislador e a solução constitucionalmente 

obrigatória. Afirma que, na hipótese, “ao legislador não é dado escolher se concede ou não 

o direito de greve, pode tão somente dispor sobre a adequada configuração da sua 

disciplina”. E que, por tudo isso, a situação reclama uma solução diferenciada, por 

intermédio da sentença aditiva então proferida. 

Embora tenha recebido um tratamento aparentemente simples9, a questão 

da “evolução” da jurisprudência do STF para – deferindo direitos não previstos ou 

regulamentados em lei, como exige a Constituição Federal – proferir uma decisão 

ampliativa, mostra-se altamente relevante e complexa. Isso porque a amplitude de atuação 

da Corte Constitucional é inversamente proporcional ao espaço livre de atuação do 

Legislativo. E, como lembra Binenbojm “a calibragem exata dessa distribuição de poder é 

uma discussão teórica que permanece em aberto”10.  

                                                             
8 Folha nº 05 do voto do Min. Gilmar Mendes. 
9 O Min. Gilmar Mendes, em seu voto, afirma de início que “sem assumir compromisso com o exercício de 
uma função legislativa, oSupremo Tribunal Federal afastou-se da orientação inicialmente perfilhada [que se 
limitava a declarar a mora e instar o legislativo a agir] no que diz respeito ao mandado de injunção”.(fl. 13 do 
voto). 
10 BINENBOJM, Gustavo. A Nova Jurisdição Constitucional Brasileira: legitimidade democrática e 
instrumentos de realização. São Paulo: Renovar, 2010, p. 94. 
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É à luz dessa premissa, portanto, que será analisada a decisão preferida 

no MI 708/DF, representativo da controvérsia constitucional acima delineada 

 

4. LEGISLADOR NEGATIVO E SENTENÇAS ADITIVAS: APROXIMAÇÃO 

CONCEITUAL 

 

A doutrina atribui a Hans Kelsen a ideia de que o Tribunal 

Constitucional, no cumprimento de seu papel de defesa da Constituição, não pode ir além 

da invalidação de norma a esta violadora 11 . Pela fonte apontada e considerando sua 

influência no direito do último século, vê-se que tal perspectiva foi amplamente adotada no 

mundo, inclusive no Brasil. 

No julgamento aqui tomado como referência, está devidamente 

demonstrado o entendimento inicial do STF, do início da década de noventa do século 

passado, no sentido de que a Corte, no exercício do controle de constitucionalidade, estaria 

limitada à condição de legislador negativo12. Posteriormente, notadamente em sede de 

mandados de injunção, a Corte vem firmando entendimentos que admitem atuação 

normativa, conforme expressamente consignado no MI 708/DF. 

Atente-se que no controle de constitucionalidade da omissão legislativa 

pode ser proposto tanto o mandado de injunção quanto a ação direta de 

inconstitucionalidade por omissão legislativa, sendo que o primeiro teria por escopo ofertar 

uma resolução, isto é, ofertar uma medida para resolver concretamente determinada 

situação. Já no segundo caso, da proposta de ação direta de inconstitucionalidade por 

omissão legislativa, a finalidade é de cientificar o Poder Legislativo da omissão para 

produzir o ato normativo pertinente. 

É certo que nas hipóteses em que a Suprema Corte enfrenta 

inconstitucionalidade por ação – lei elaborada pelo legislador violadora da Constituição 

Federal– a solução não guarda maiores controvérsias, em regra13. Basta que a lei ofensiva 

                                                             
11 NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de 
Informação Legislativa, ano 43, nº 170, abr./jun. 2006, p. 112. 
12  Esse entendimento tem sido reafirmado em julgados recentes da Corte Suprema, o que reforça a 
complexidade do tema. Por todos, veja-se o RE 493.234 AgR / RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado 
em 27.11.07, de cuja ementa se colhe a seguinte assertiva: “Não é dado ao Poder Judiciário atuar como 
legislador positivo, mas apenas como legislador negativo nas hipóteses de declaração de 
inconstitucionalidade”.   
13 Como observa Barroso: “Foi em torno dessa distinção que se construiu toda a teoria e jurisprudência do 
controle de constitucionalidade, desde o seu advento até pelo menos meados da década de 70 (do século 
passado, o XX). Os múltiplos modelos de controle de constitucionalidade (...) foram concebidos para lidar 
com o fenômeno dos atos normativos que ingressam no mundo jurídico com um vício de validade. Todos 
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seja expurgada do sistema – legislador negativo – que a incolumidade da Constituição 

estará preservada. O problema surge – hipótese aqui tratada – quando a situação de 

violação da constituição advém não de uma ação, mas de uma omissão do legislador. 

A inconstitucionalidade por omissão, na condição de um fenômeno 

jurídico relativamente novo, tem desafiado a Jurisdição Constitucional e os teóricos do 

direito. E tal fenômeno tem ganhado cada vez mais relevo, impulsionado que está pela 

idéia de constitucionalismo da efetividade, da realização de direitos fundamentais, enfim, 

do que se convencionou chamar, sem muita precisão teórica14, de neoconstitucionalismo. 

Nesse contexto, de enfrentamento da inconstitucionalidade por omissão, 

é que ganha relevo o conceito de sentença manipulativa, como gênero das sentenças que, 

não se limitando a expurgar (caráter negativo), exercem atividade normativa (caráter 

positivo). A relevância do problema foi detectada por Rui Medeiros, que assim se referiu à 

questão: 

A distinção – à semelhança, aliás, do que sucede, segundo parte da 
doutrina, com a contraposição entre redução e conversão no Direito Civil – não passa pela 
natureza parcial ou total do vício de inconstitucionalidade. (...) A diferença entre redução e 
modificação da lei situa-se antes no plano normativo. Naturalmente, como afirma o Tribunal 
Constitucional austríaco, qualquer anulação de uma parte da lei implica uma alteração do 
direito legal subsistente. Mas, se é indiscutível que as fronteiras entre decisões redutivas e 
decisões modificativas são inevitavelmente abertas, isso não impede que se aponte uma 
directriz fundamental para a distinção e não significa que as decisões modificativas devam ser 
admitidas nos mesmos termos das leis redutivas15. 

 
Apesar da dificuldade acima apontada, entende-se que a sentença aditiva, 

enquanto espécie da manipulativa, pode ser definida como aquela em que o Tribunal 

Constitucional reconhece a omissão do legislador e, geralmente em nome do princípio da 

                                                                                                                                                                                         

esses mecanismos se destinam, de uma forma ou de outra, a paralisar a eficácia ou a retirar do ordenamento 
um ato que foi praticado, que existe. Uma lei inconstitucional”.BARROSO, Luis Roberto. O Controle de 
Constitucionalidade no Direito Brasileiro. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 54. 
14 Embora não seja objeto de análise nos estreitos limites deste ensaio, registre-se a ponderada advertência de 
Sarmento: “Os adeptos do neoconstitucionalismo buscam embasamento no pensamento de juristas que se 
filiam a linhas bastante heterogêneas, como Ronald Dorkin, Robert Alexy, Peter Häberle, Gustavo 
Zagrebelsky, Luigi Ferrajoli e Carlos Santiago Nino, e nenhum destes se define hoje, ou já se definiu, no 
passado, como neoconstitucionalista. Tanto dentre os referidos autores, como entre aqueles que se 
apresentam como neoconstitucionalistas, constata-se uma ampla diversidade de posições jusfilosóficas e de 
filosofia política: há positivistas e não-positivistas, defensores da necessidade do uso do método na aplicação 
do Direito e ferrenhos opositores do emprego de qualquer metodologia na hermenêutica jurídica, adeptos do 
liberalismo político, comunitaristas e procedimentalistas. Neste quadro, não é tarefa singela definir o 
neoconstitucionalismo, talvez porque, como já revela o bem escolhido título da obra organizada por 
Carbonell, não exista um único neoconstitucionalismo, que corresponda a uma concepção teórica clara e 
coesa, mas diversas visões sobre o fenômeno jurídico na contemporaneidade, que guardam entre si alguns 
denominadores comuns relevantes, o que justifica que sejam agrupadas sob um mesmo rótulo, mas 
compromete a possibilidade de uma conceituação mais precisa”. SARMENTO, Daniel. O 
neoconstitucionalismo no Brasil: riscos e possibilidades. Revista Brasileira de Estudos Constitucionais, 
Belo Horizonte, v. 3, n. 9, jan. 2009. Disponível em: <http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/29044>. 
Acesso em: 29 nov. 2010. 
15MEDEIROS,Rui. A decisão de Inconstitucionalidade. Lisboa: Universidade católica, 2009, p. 487. 
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igualdade, profere decisão ampliativa quanto ao aspecto da lei já existente, mas restrita, ou 

propriamente regula situação não prevista em lei.  

Pois bem, traçada a premissa e apresentados os conceitos essenciais, 

passa-se especificamente ao aspecto aditivo da decisão proferida pelo STF no MI 708/DF, 

aqui analisado, e de eventuais riscos inerentes a essa nova postura jurisdicional. 

 

5. SEPARAÇÃO DE PODERES versus CHECKS AND BALANCES 

 

Não parece mais haver espaço dogmático para que se negue à jurisdição 

– notadamente a constitucional – o caráter criativo. Afinal, insustentável qualquer assertiva 

herdada dos revolucionários franceses no sentido de que o julgador há de ser, tão somente, 

a voz da lei. Por outro lado, parece clara nos estados modernos a superação do dogma da 

separação de poderes, o que reclama a atuação efetiva de todos os atores na sociedade 

democrática. Neste particular, registrou Castro que “no plano empírico do funcionamento 

das instituições, o ‘mito’ da separação dos poderes, nos EUA, foi superado na prática 

(embora não no discurso) a partir da célebre decisão da Suprema Corte daquele país, 

conhecida como Marbury v. Madison, de 1803”.16
 

Se é verdade, então, que a separação rígida de poderes está superada e 

que, em contrapartida, ganhou força a ideia de freios e contrapesos, o desafio agora é 

outro: quem haverá de frear o Supremo Tribunal Federal, caso extrapole suas funções, sob 

o argumento de efetivar direitos fundamentais? 

No MI 708/DF decidiu o STF dar aplicabilidade a um direito garantido 

pela Constituição Federal e ainda não regulamentado. Para isso, desviando-se dos óbices 

comumente apontados ao viés ativista de suas decisões, valeu-se de argumentos já 

conhecidos na doutrina estrangeira – especialmente na Espanha e na Itália – notadamente 

os da vontade hipotética do legislador e da solução constitucionalmente obrigatória.   

Tais argumentos, na verdade, não constituem qualquer novidade. Nobre 

Junior apresenta interessante panorama da matéria, a partir de sentenças concretamente 

                                                             
16 CASTRO, Marcus Faro de. Jurisdição, economia e mudança social. Revista da EMARF, Cadernos 
Temáticos. Rio de Janeiro, p. 143-172, dez. 2010, p. 158. 
Essa mesma perspectiva é compartilhada por Nalini: “Desprestigiado, ignorado, tudo leva a crer que o dogma 
da Separação de Poderes continuará a merecer proclamação retórica. Afinal, para fortalecê-lo, o Constituinte 
de 1988 o converteu em cláusula pétrea”.NALINI, José Renato. O futuro da separação de poderes. Revista 
Brasileira de Direito Processual. Belo Horizonte, ano 17, n. 66, p. 11-20, abr./jun. 2009, p. 18. 
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proferidas pelas Cortes Constitucionais da Espanha 17  e da Itália 18 , demonstrando os 

fundamentos justificadores da superação dos supostos óbices às decisões aditivas. Tais 

argumentos, em essência, e ainda que por outra doutrina, são aqueles utilizados pelo STF 

no julgamento aqui versado.  

Ocorre que a questão é ainda mais complexa. As decisões de que se tem 

notícia no Brasil quase sempre se ligam à ideia de efetivação de direitos fundamentais, 

admitindo-se a premissa de que o julgador pode prever o que faria o legislador se fosse um 

iluminado jurista19, na hipótese de omissão inconstitucional. E, ademais, pressupõem que o 

Tribunal será sempre prudente, cauteloso e justo nas decisões dessa natureza.  

O problema, ao que parece, é outro. Afastado o pressuposto de que o 

Tribunal proferirá sentenças aditivas sempre de maneira comedida e efetivando direitos 

fundamentais, importa perquirir se o sistema de freios e contrapesos (checksand balances) 

estará apto a funcionar em hipótese diversa. Noutras palavras, repise-se a indagação: caso 

as cortes constitucionais avancem efetivamente para o espaço do legislador, ou violem 

direitos fundamentais, qual será o mecanismo de controle? 

No MI 708/DF o STF decidiu que a omissão inconstitucional do 

legislador poderia ser suprida pela aplicação da Lei 7.783/89, que regula o direito de greve 

na iniciativa privada. Deu solução aparentemente plausível à controvérsia, já que o 

legislador regulou situação similar e, assim, a atividade da Corte distanciou-se, de fato, do 

caráter tipicamente normativo. Especificamente quanto ao MI 708/DF, portanto, a crítica 

aqui é favorável. Aliás, não é mesmo admissível que o mandado de injunção – garantia 

prevista justamente para permitir a fruição de direitos constitucionais, ante a inércia do 

legislador – guarde tão somente o caráter declaratório, como inicialmente decidiu o STF.  

Verifica-se que a Suprema Corte reconhece como insuficiente a 

perspectiva do estado liberal e avança para o reconhecimento de um dever de prestação, 

                                                             
17 Exemplificativamente, veja-se a Sentencia 103, de 1983, que enfrentou a questão do direito de pensão 
postulado por pessoa do sexo masculino em virtude do falecimento de sua esposa. A lei previa, para 
percepção do benefício pelo viúvo, que ele se encontrasse, à época do falecimento, incapacitado para o 
trabalho. E tal previsão não foi feita à esposa, o que levou a Corte a proferir sentença aditiva, para assegurar 
aos homens o direito ao benefício, independentemente da condição de incapaz ao trabalho. NOBRE 
JUNIOR, Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador negativo. Revista de Informação 
Legislativa, ano 43, nº 170, abr./jun. 2006, p. 122-124. 
18Sentenza 190, de 1970, que solucionou questionamento quanto ao art. 304 do Código Penal. Tal artigo 
previa a participação do defensor nas perícias e exames domiciliares, mas não o fez quanto ao interrogatório. 
Neste, ao contrário, previu participação do Ministério Público; Sentenza 78, de 1993, que deixou de prever 
mecanismo de adequação dos valores das contribuições previdenciária das domésticas à inflação e ao custo 
de vida; dentre outras. NOBRE JUNIOR, Edilson Pereira. Sentenças aditivas e o mito do legislador 
negativo. Revista de Informação Legislativa, ano 43, nº 170, abr./jun. 2006, p. 122-124. 
19 É o chamado “critério da vontade hipotética do legislador”, citado pelo Min. Gilmar Mendes no seu voto.  
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típico dos chamados “estados sociais”20. É que a perspectiva liberal – influenciada pelas 

idéias de Kant, que era um “filósofo do liberalismo”21 – percebe o Estado apenas com o 

encargo de proteção jurídica, notadamente das liberdades positivas. 

Admite-se, neste ensaio, a adequação da perspectiva da Suprema Corte e 

do direto constitucional contemporâneo, no que tange ao afastamento da perspectiva liberal 

e o acolhimento – ao menos em parte – do que, para alguns, constitui um 

“constitucionalismo comunitário”. Essa perspectiva constitucional rompe com o modelo 

estritamente positivista para buscar, nas palavras de Citadino, “um fundamento ético para a 

ordem jurídica e, contra o privatismo, a efetividade do amplo sistema de direitos 

assegurados pela nova Constituição”22, especialmente a igualdade e a dignidade humana. 

Com a nítida percepção de que a mera proteção das liberdades negativas 

é insuficiente e constituiu preocupação de épocas passadas, importa observar que os 

direitos prestacionais, notadamente os sociais, guardam um âmbito de proteção 

diferenciado. Nas palavras de Silva: 

Se “proteger direitos sociais” implica uma exigência de ações estatais, a 
resposta à pergunta “o que faz parte do âmbito de proteção desses direitos?” tem que, 
necessariamente, incluir ações. “Proteger direitos”, nesse âmbito, significa “realizar direitos”. 
Por isso, pode-se dizer que o âmbito de proteção dos diretos sociais é composto pelas ações 
estatais que fomentem a realização desse direito23.  

 
Admitindo-se que a proteção de direitos demanda ações estatais, é 

imperioso reconhecer que o arcabouço institucional – com todos os seus atores – deve 

funcionar em favor do adimplemento de tais ações. Isso não quer dizer, contudo, que cada 

órgão possa agir sem limites, fazendo escolhas que, notoriamente, demandariam a ação de 

outros atores da cena democrática.  

Especificamente quanto às Supremas Cortes, é imperioso rechaçar a tese 

de que, diante dos vícios do parlamento, são os juízes que, por excelência, gozam de 

confiabilidade e legitimidade para decidir as questões mais relevantes do Estado. Sobre 

essa falácia, assim se manifestou Waldron, já na introdução de sua obra: 

                                                             
20 É digna de registro a advertência de Bonavides sobre o conceito de estado social: “Confundem o estado 
social com o estado socialista, ou com uma socialização necessariamente esquerdista, da qual venha a ser o 
prenúncio, o momento preparatório, a transição iminente. Nada disto. O Estado social representa 
efetivamente uma transformação superestrutural por que passou o antigo Estado liberal”.BONAVIDES, 
Paulo. Do Estado liberal ao Estado social. 8. ed. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 182. 
21 Expressão de Bonavides, op. cit., p. 114. 
22 CITADINO, Giselle. Pluralismo, Direito e Justiça Distributiva: elementos da Filosofia Constitucional 
Contemporânea. 4. ed. São Paulo: Lumen Juris, 2009, p. 14. 
23 SILVA, Virgílio Afonso da.Direitos Fundamentais: conteúdo essencial, restrições e eficácia. 2ª ed. São 
Paulo: Malheiros, 2010, p. 77. 
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As pessoas convenceram-se de que há algo indecoroso em um sistema no 
qual uma legislatura eleita, dominada por partidos políticos e tomando suas decisões com base 
no governo da maioria, tem a palavra final em questões de direito e princípios. Parece que tal 
fórum é considerado indigno das questões mais graves e mais sérias dos direitos humanos que 
uma sociedade moderna enfrenta. O pensamento parece ser que os tribunais, com suas perucas 
e cerimônias, seus volumes encadernados em couro e seu relativo isolamento ante a política 
partidária, sejam um local mais adequado para solucionar questões desse caráter. Não estou 
convencido disso24. 

 
Assim como Waldron, não se defende aqui o fim ou a total ilegitimidade 

da jurisdição constitucional (judicial review), mas o reconhecimento de seus limites, como 

exigência democrática. Na prática, há de se reconhecer que a decisão judicial não é mesmo 

racional, mas apenas justificada. Se não toda, Frank tinha alguma razão ao afirmar que a 

previsibilidade das decisões judiciais não está “em laobjetividad y uniformidad de 

losprocedimientos lógicos” 25 , já que as verdadeiras razões de decidir fincam raízes 

profundas, sempre ligadas a fatores sociais casuísticos.  

Outro julgamento relevante foi recentemente proferido pelo STF sobre 

união homoafetiva26. Nesse julgamento a Corte, de forma manifesta, alterou a Constituição 

Federal27 e, no mesmo ato, deu ao art. 1.723 do Código Civil interpretação conforme à 

Constituição(à Constituição que o STF fez existir), para dele afastar qualquer interpretação 

impeditiva da união estável entre pessoas do mesmo sexo. E qual foi o principal 

fundamento político? A deslegitimidade do Parlamento, chamada, pura e simplesmente, de 

vácuo normativo28. 

Pois bem. Voltando às sentenças aditivas29 , pergunta-se: caso o STF 

adote decisão manifestamente contrária à democracia, invadindo expressamente o espaço 

de atuação legítima do Legislativo (sim, ele existe!), qual mecanismo do sistema de 

checksand balances será acionado? Ao que parece, nenhum. Nada há disponível. 

                                                             
24 WALDRON, Jeremy. A indignidade da legislação. São Paulo: Martins Fontes, 2003, p. 5. 
25 FRANK, Jerome. Derecho y incertidumbre. Trad. Carlos M. Bidegain. México: Distribuições Fontamara 
S. A., 1991, p. 9. 
26 Não é o propósito aqui analisar a referida decisão, proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4227, 
Rel. Min. Ayres Brito, mas tão somente utilizá-la para ilustrar a preocupação objeto do presente artigo. 
27 O texto constitucional assim se refere à união estável, no art. 226: “§ 3º - Para efeito da proteção do 
Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei 
facilitar sua conversão em casamento”. BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República 
Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado, 1988. 
28 No voto do Min. Ricardo Lewandowski consta que “muito embora o texto constitucional tenha sido 
taxativo ao dispor que a união estável é aquela formada por pessoas de sexos diversos, tal ressalva não 
significa que a união homoafetiva pública, continuada e duradoura não possa ser identificada como entidade 
familiar apta a merecer proteção estatal”. Em seguida, afirma o ministro não pretender “substituir a vontade 
do constituinte por outra arbitrariamente escolhida, mas apenas, tendo em conta a existência de um vácuo 
normativo, procurar reger uma realidade social superveniente a essa vontade”. 
29 A decisão do STF no caso da união homoafetiva não constitui, tecnicamente, uma decisão aditiva, ao 
menos quanto ao § 3º do art. 226 da CF, que foi apenas (re)interpretado. Parece iniciar uma nova categoria, 
ainda a ser classificada pela doutrina. 
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É que a decisão do STF, em controle concentrado de constitucionalidade 

opera efeitos imediatos e erga omnes, mesmo quando aditiva. Assim, a palavra do STF é 

mesmo a palavra final30. E não se diga que o efeito vinculante não alcança o parlamento31. 

Isso é apenas uma meia verdade.  

Quando o STF decide e, ao fazê-lo, afirma estar apenas interpretando a 

Constituição Federal – notadamente as cláusulas pétreas – o legislador está amplamente 

vinculado, amarrado. E isso porque qualquer eventual modificação legislativa, até mesmo 

por emenda constitucional, seria imediatamente expurgada por inconstitucionalidade, já 

que a palavra final sobre o conteúdo e alcance da Constituição é dada pela Suprema 

Corte32.  

Nesse contexto, a preocupação de que as sentenças aditivas, instrumento 

útil e hábil à atuação democrática das Cortes Constitucionais, possam tornar-se 

antidemocráticas parece relevante. Soa estranho falar em atuação antidemocrática da Corte 

que repisa diuturnamente a assertiva de que seu papel vincula-se diretamente à estabilidade 

das instituições e à efetividade dos direitos fundamentais. A isso, contudo, opõe-se a 

clássica assertiva de Locke, de que todo homem que tem poder tende a dele abusar.  

Um exemplo de inegável violação da Constituição Federal pelo STF foi a 

edição da súmula vinculante nº 11, relativa ao uso de algemas. A referida súmula foi 

editada a partir de uma única decisão33 , o Habeas Corpus 91.952, Rel. Min. Marco 

                                                             
30 Ainda que se reconheça que a Corte venha paulatinamente “abrindo-se” a outras visões, como no caso das 
audiências públicas e dos amicicuriae. A prática e o arcabouço institucional demonstram, contudo, que 
influência de Peter Häberle – e de sua tese sobre a comunidade aberta dos intérpretes constitucionais - é 
apenas retórica. HÄBERLE, Peter. La jurisdicción Constitucional em laSociedadAbierta. Direito Público. 
São Paulo, ano V, nº 25, p. 189/205, jan./fev. 2009. 
31 Parlamento que demonstrou preocupação quanto à matéria ao propor, em 25.05.22, a Proposta de Emenda 
à Constituição – PEC - 33/2011, subscrita por 219 Deputados Federais, que se encontra na Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, à espera de parecer. (consulta realizada em 28.08.22, no 
seguinte link: http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=503667). A 
referida PEC propõe condicionar a eficácia das súmulas vinculantes e das decisões do controle concentrado à 
manifestação do Parlamento, que poderá obstá-la se por manifestação de maioria absoluta de seus membros. 
Nas justificativas, é expressa pretensão de frear o ativismo da Suprema Corte. Chega-se a afirmar que “é 
tarefa simples enumerar os casos de explícito ativismo judicial. Difícil é mencionar exemplos de 
autocontenção de nossa Corte Suprema”.  Registre-se que o presente texto não defende a aprovação da PEC. 
Limita-se a consignar que, ao que parece, o sistema de freios está incompleto, quanto ao STF. Também não 
se desconhece a possibilidade de impeachment dos membros da Corte que, contudo, parece evidentemente 
inaplicável à hipótese, motivo pelo qual deixou de ser abordada, dado os estreitos limites do trabalho. 
32 Opinião recentemente manifestada por Eduardo Appio em palestra proferida na 3ª Semana Jurídica do 
IESB – Instituto de Ensino Superior de Brasília, ocorrida entre os dias 16 e 20 de maio de 2011. 
33 Para que tal situação não ficasse às escâncaras, o STF registrou como precedentes da Súmula Vinculante nº 
11 três outras decisões, uma delas do ano de 1978(!), outra de 1995 e a última de 2006. Ocorre que duas 
dessas decisões referem-se, exclusivamente, ao constrangimento ilegal provocado pela utilização de algemas 
no acusado, durante o Tribunal do Júri (tese de que tal circunstância interfere no ânimo dos jurados, 
desfavoravelmente). A súmula, contudo, refere-se ao uso de algemas de forma ampla, para além da questão 
decidida nos parcos precedentes, portanto. 
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Aurélio34, o que desconsiderou exigência expressa do art. 103-A da Constituição, que 

autoriza a edição de súmula vinculante somente depois de reiteradas decisões sobre a 

matéria.35 

Verifica-se, novamente, que não há mecanismo de controle no sistema de 

freios e contrapesos. A aprovação de qualquer súmula vinculante exige o voto de pelo 

menos oito dos onze ministros da Corte. Isso torna evidente a inviabilidade de mudança, de 

plano, pelo próprio STF. E não há outra hipótese de revogação de súmula vinculante, ainda 

que manifestamente inconstitucional, senão pela própria Suprema Corte. Está evidenciada, 

mais uma vez, a ausência de um mecanismo de controle. 

Conforme dito acima, os verdadeiros limites da atuação das cortes 

supremas no controle de constitucionalidade ainda não foram definidos e, provavelmente, 

não comportarão uma fronteira objetiva. Inadmitida a falácia de que os juízes pairariam 

num patamar superior de conhecimento e legitimidade e tendo como guia a certeza de que 

qualquer poder precisa de limites, sob pena de conversão em arbítrio, reconhecer a 

necessidade de um mecanismo de controle é uma necessidade urgente. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Sobre os limites da jurisdição constitucional e a real configuração da 

separação de poderes nas democracias contemporâneas não há conclusões possíveis. Não, 

ao menos, de forma objetiva e definitiva. É possível, contudo, admitir algumas assertivas. 

A primeira delas é de que as sociedades democráticas devem valorizar 

todos os atores e permitir que, cada vez mais, as instituições atuem na efetivação dos 

direitos fundamentais. A Suprema Corte, portanto, pode e deve atuar no sentido de 

proteger a Constituição Federal e, fazendo-o, garantir a eficácia dos direitos nela 

assegurados. 

                                                             
34 Na mesma seção também foi aprovada a Súmula 12, em cujos debates assim se manifestou o ministro Eros 
Grau: “Hoje fico muito preocupado com o fato de da repercussão geral chegarmos diretamente à súmula. 
Porque há casos e casos. (...) Não tenho nenhum inconformismo. Eu só quis registrar e lembrar: a 
Constituição diz ‘... após reiteradas decisões...’.”. 
35 A clareza da dicção legal dispensa maiores comentários: “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, 
de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões 
sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito 
vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas 
esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma 
estabelecida em lei”. 
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É também possível afirmar a superação da visão tradicional do papel do 

judiciário como mero aplicador da lei, por raciocínios silogísticos. No mesmo sentido, a 

condição de mero legislador negativo não se mostra satisfatória, o que exige uma nova 

conformação da atuação dos tribunais, notadamente em matéria de direitos fundamentais, 

em observância ao dever de proteção imposto ao Estado. 

Essa nova conformação da atividade jurisdicional nada tem a ver com a 

suposta ilegitimidade do parlamento. Aliás, a legitimidade direta para criar o direito, para 

regular uma sociedade, é do próprio corpo social, que se materializa no parlamento e não 

no judiciário. Waldron parece ter razão, nesse particular aspecto.  

Com a queda do mito do legislador negativo – assim como o da clássica 

separação dos poderes – e o consequente reconhecimento do papel ativo das cortes, até 

mesmo para proferir as chamadas sentenças aditivas, impõe-se dotar o Estado de um 

mecanismo viável de controle da atuação das Cortes Supremas, sob pena de se conviver 

com o riso do arbítrio. E esse desafio ainda não foi cumprido pelo Estado brasileiro. 

Há, sim, o espaço de inovação legislativa vedado ao Poder Judiciário. E 

há também violações da Constituição pelo próprio STF, reveladoras de um vácuo no 

sistema de freios e contrapesos, já que não há qualquer mecanismo disponível para frear 

tais decisões.  

Assim, as decisões manipulativas, especialmente as aditivas, ao tempo 

em que constituem um excelente mecanismo de atuação dos tribunais no dever de efetivar 

direitos fundamentais, representam um risco à democracia, já que não se sujeitam a 

qualquer mecanismo estatal de controle deste poder. Urge reconhecer tal realidade como 

primeiro passo ao aprimoramento do sistema de freios e contrapesos, uma inafastável 

exigência democrática. 
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RESUMO 

O presente artigo aborda tema relevante e atual no que tange à prova. Não se deve imaginar 

que a atividade de produzir provas caiba somente às partes. Os litigantes e o juiz devem atuar 

em conjunto na instrução probatória, tendo por base o princípio cooperativo. Assim, não há 

óbices para que o juiz determine a prova de ofício, contudo, há certas limitações que precisam 

ser observadas, como por exemplo, o dever de motivar as decisões judiciais, os limites da 

demanda e causa de pedir, o contraditório e o respeito ao princípio da imparcialidade. Em 

vista, o presente artigo objetiva analisar os poderes probatórios do juiz, em face do devido 

processo legal, demonstrando a importância da prova no processo de modo a permitir a 

atuação oficial do magistrado, desde que garantidos o exercício do contraditório e ampla 

defesa, corolários do devido processo legal. 

PALAVRAS-CHAVE: PROVA; PRODUÇÃO DE OFÍCIO; JUIZ; LIMITES; AMPLA 

DEFESA'; CONTRADITÓRIO. 

 

ABSTRACT 
This article reports on a relevant issue about proof in the Brazilian civil procedure. One 

should not consider the activity of producing proof to be performed by the parties only. The 

litigants and the judge must act together in the production of proof. Hence, the judge will not 

have obstacles in taking initiatives in issues about proof. However, there are limits, for 

example, the duty to motivate judicial decisions, the limits of demand and cause of action, the 

contradictory, and impartiality. This article have on intention of examining this limits of 

Judge‟s initiative in the face the due process of law. 

KEYWORDS: PROOF; JUDGE‟S INITIATIVE; PROOF OF THE PARTIES; JUSTICE; 

LIMITS. 

 

 

SUMÁRIO: 1- Considerações Iniciais; 2 - Breve escorso histórico; 3 - Os poderes 

probatórios do juiz e a efetividade da tutela jurisdicional; 4 - Autorização legislativa; 5 - O 

devido processo legal; 6 - Limites aos poderes do juiz; 6.1 – Elementos objetivos da demanda; 

6.3 – Princípio do Contraditório; 6.3 – Dever de motivar as decisões judiciais; 6.4 – Princípio 

da imparcialidade do juiz; 7 - Considerações finais; 8 – Referências. 

  

1- Considerações Iniciais 
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O objetivo desse estudo é propor maiores reflexões acerca dos poderes probatórios 

do juiz, evidenciando sua relevância no modelo de Processo Civil Constitucional e ao mesmo 

tempo, verificando que, apesar das críticas de setores da doutrina, tal poder deve ser exercido 

desde que balizados em limites que serão porventura esboçados. 

Para tanto, em um primeiro momento se realizará um breve escorso histórico com o 

fito de demonstrar que é errôneo associar os poderes instrutórios do juiz ao Estado autoritário. 

Posteriormente, se analisará os poderes probatórios em face do devido processo 

legal, a fim de demonstrar ser essa ferramenta um mecanismo de técnica 

processual  necessário para se buscar a justeza da decisão. 

Por fim, entrará no tema central objeto do artigo e se discutirá sobre os limites 

impostos aos poderes probatórios do juiz,  concluindo que toda decisão judicial deve ser 

produzida sob o crivo do contraditório, ampla defesa e dever de motivar. 

  

2- Breve escorso histórico 

  

  

Os poderes instrutórios do juiz estão intimamente ligados à noção de processo 

justo e efetivo. Contudo, há setores da doutrina contrários à concessão de maiores poderes ao 

juiz, sob o pretexto de corresponder a um autoritarismo. Para eles, “as coisas andarão tanto 

melhor quanto mais forem deixadas aos cuidados dos interesses em conflitos o que convém 

fazer ou não fazer para resolvê-los”[1]. Entendem que o incremento dos poderes do juiz é 

típico nas legislações autoritárias, emanadas de governos antidemocráticos, asseverando que o 

modelo de  juiz ativo seria incondizente com o  processo de cunho privatista. 

Não se pode negar que o processo é influenciado pela posição política adotada pelo 

Estado. No entanto, como destaca Barbosa Moreira[2] é inconcebível pensar que toda lei 

emanada do governo autoritário será contrária às garantias democráticas. Isso porque há 

exemplos no Estado Brasileiro de leis criadas sob a égide do governo militar, mas de índole 

social e democrática, como por exemplo a Lei nº. 4717, de 1965, que regula a Ação Popular, e 

a Lei 7347 de 1985, que regula a ação Civil Pública. 

Á guisa de ilustração cabe mencionar o caso da Alemanha que, dentre as reformas 

introduzida na ZPO, em 1933, reforçou os poderes judiciais de esclarecimento e direção do 

processo e continuou em vigor por muito tempo, mesmo depois da queda do nazismo e 

divisão daquele país. [3] Ainda, no que concerne ao código austríaco, de cunho social, não 

emanou de ordem democrática e subsiste nos dias atuais. 
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Resta inconteste o equívoco em associar os poderes probatórios do juiz aos regimes 

autoritários, pois nesses regimes é  reforçando o Poder Executivo e não o Judiciário. Como 

por exemplo, durante o regime militar instaurado no Brasil a partir de 1964 com a outorga do 

Ato Institucional nº. 01, de 9-04-1964, iniciou-se uma redução dos poderes dos juízes e 

ampliação do poder executivo, como se depreende da análise dos artigos 7º, § 4º  do Ato 

Institucional nº. 01 e do  Artigo 6º  do Ato Institucional nº. 03, de 5-02-1966. [4] 

A partir das explanações acima se infere que para melhor servir aos regimes 

ditatoriais os juízes devem estar despojados de autonomia e reduzidos a meros instrumentos 

do Poder Executivo. Por isso, data vênia, não merece prosperar o entendimento de autores que 

assemelham o incremento de poderes dos juízes com o caráter antidemocrático de 

determinado regime político. 

Na Inglaterra, berço do adversary system, adotou-se, em 1988, as Civil Procedure 

Rules, que outorgaram amplos poderes aos juízes no que concerne à atividade probatória. Por 

conseqüência, houve o deslocamento do controle do processo das partes para o juiz. Logo, tal 

fato não pode ser associado ao governo autoritário. 

Como bem explica Micheli Taruffo[5] o processo em que ao magistrado se confiram 

poderes instrutórios não implica em autoritarismo, mas sim, representa uma atuação em 

conjunto às partes, até mesmo para resolver questão probatória. Cita como exemplos de 

regimes ditatoriais em que estava ao livre monopólio das partes a condução do processo e a 

disposição sobre provas o Código Napoleônico de 1806, que serviu de modelo a outros 

códigos do século XVII, como o Austríaco de 1815, o da Itália Facista e da Espanha. 

Dalmo Dallari[6], adverte que é necessário o judiciário independente do rei ou do 

governo, contudo, ser for independente da coletividade será um erro no governo republicano. 

Ou seja, se respeitados os direitos constitucionais dos sujeitos processuais, não haverá óbices 

ao exercício, pelos magistrados, dos poderes que lhe são conferidos pelo ordenamento 

jurídico, já que o poder judiciário é fundamental no sistema de freios e contrapesos para 

impedir o excesso de poder, apto a destruir a liberdade. 

  

3 - Os poderes probatórios do juiz e a efetividade da tutela jurisdicional 

  

Ao juiz cabe dizer o direito. Nesse ponto, importante indagar qual o significado 

dessa  expressão? Inicialmente, entre as inúmeras funções atribuídas à 

magistratura,  uma  delas consiste em analisar os fatos ocorridos e escolher a norma que se 

aplicará o caso posto a julgamento, com o fito de prestar a tutela jurisdicional, pois a lei não 

excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito, como assegura a Carta 

Magna. Logo, ele trabalha com fatos e normas. Nesse ponto reside a maior dificuldade do 
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julgador: eleger a norma que regerá o caso e lhe possibilitará decidir com base no 

ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, fundamentar a decisão judicial, da forma como 

determina o artigo 93, IX, da Constituição Federal. 

Como o julgador deve conhecer os fatos ocorridos para melhor escolher a norma a 

ser aplicada, a atividade probatória é crucial. Isso porque as partes fazem a demonstração dos 

fatos por meio de provas. E quanto mais provados as alegações, melhores condições o 

julgador terá de proferir uma sentença justa. 

Como ensina Margareth Vetis Zaganeli [7]: “no processo cognitivo provar constitui 

produzir um estado de certeza, não somente à consciência do juiz, mas para a convicção da 

sociedade de um máximo de segurança jurídica e um mínimo de injustiça.” 

Taruffo[8] assevera que o principal propósito da lide é revolver as disputas por meio 

de decisões que aplicam corretamente o direito. E para a correta aplicação do direito é 

condição necessária  que haja a  reconstrução fidedigna dos fatos aos quais as normas devem 

ser aplicadas. 

Por conseguinte, há uma relação entre os poderes instrutórios do juiz e os fins do 

processo: o juiz pode determinar a produção da prova que entender necessária para proferir 

decisão mais próxima da realidade dos fatos e realizar a pacificação social, concedendo a 

tutela jurisdicional justa. Em contrapartida esse poder é limitado pelas garantias processuais 

das partes. 

As partes também devem trazer a prova dos fatos que lhe favoreçam. Não obstante, 

requer-se do juiz uma postura ativa. Ele não deve ser inerte, deve estimular e garantir a 

participação das partes. Ele não deve ser omisso quanto ao resultado, deve atuar para que o 

resultado do processo seja satisfatório e quanto maior a sua convicção acerca dos fatos, 

maiores as chances de proferir uma decisão mais próxima da realidade. A atividade instrutória 

oficial é justificada nesse sentido: quanto melhor os fatos estiverem representados nos autos, 

maior a possibilidade de um provimento justo. [9] 

Não basta garantir a todos o direito de ação, constitucionalmente previsto, mas sim 

o  acesso concreto à tutela jurisdicional. E isso se faz por meio do processo efetivo, em que o 

juiz intervenha no seu andamento, determine a produção de provas necessárias e garanta a 

participação das partes. Agindo assim formará o seu livre convencimento necessário para 

julgar. 

Ao agir de ofício visa-se também remover os óbices econômicos e sociais ao pleno 

exercício dos direitos pelas pessoas[10] e propiciar às partes demandar com paridade de 

armas, já que nem sempre a parte deixou de trazer determinada prova por ato de vontade. 
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Pode ser que ela não carreou as provas aos autos por alguma deficiência técnica ou até mesmo 

econômica. 

Ora, o simples fato de o juiz participar na atividade probatória, que representa o uso 

do seu poder de dirigir o processo, não significa ser ele parcial. Pelo contrário, o juiz que atua 

é preocupado com os fins teleológicos do processo. 

Ato contínuo, a questão relativa à prova dos fatos, ao modo como o juiz deve 

proceder na instrução do processo refere-se exclusivamente à técnica processual, que sofre 

influência do fenômeno sóciopolítico. A opção do legislador pátrio foi conferir ao juiz 

iniciativa probatória[11]. Mas, ao ordenar a produção de determinada prova deve o juiz 

submetê-la ao contraditório das partes, para evitar a surpresa, e não comprometer a 

imparcialidade. 

 O juiz que determina a produção de prova de oficio não fere sua imparcialidade, 

mas sim, demonstra compromisso com os fins do direito, que dentre outros, é aplicar 

corretamente a lei, produzindo sentenças justas, resultado do livre convencimento motivado. 

Nesse sentido, deve-se privilegiar o processo cooperativo, fruto da atuação dialética 

dos atores envolvidos. Com esse propósito, o processo visto sob o ângulo cooperativo 

possibilita a divisão de trabalho entre partes e juiz, já que a atividade probatória não se 

restringe somente às partes. Pelo contrário,  julgador deve conduzir o processo de forma 

paritária, de modo que tanto as partes quanto ele produzam as provas necessárias à elucidação 

dos fatos. 

Em vista disso, há correlação entre a determinação da prova de ofício e a efetividade 

do processo, uma vez que aquele somente será justo e igualitário se o juiz for comprometido 

em esclarecer os fatos para julgar, o que somente ocorrerá por meio de um amplo aparato 

probatório.   

Consequentemente, se o juiz entender ser escassa a prova de fato imprescindível 

para o desfecho da lide, deverá determinar sua produção de ofício, atendo à finalidade social 

do instrumento de concretização dos direitos. Ainda, como o resultado da prova é fator 

decisivo para a conclusão do órgão jurisdicional, deve ele assumir posição ativa na fase 

instrutória, não se limitando ao conhecimento dos elementos trazidos pelas partes, para 

garantir o acesso à justiça. 

Outro aspecto relevante a justificar a produção de prova de oficio é a visão publicista 

do processo. Descabe pensar o processo civil moderno sob o ângulo privatista. Isso porque o 

Estado tem interesse na prestação da tutela justa e efetiva. Em vista disso, se permite ao juiz, 

representante do Estado, utilizar os meios necessários a atingir a finalidade de prestação da 
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tutela jurisdicional precisa, justa e adequada, como por exemplo, ao lhe conferir poderes de 

produzir a prova de ofício. 

Tal prerrogativa do juiz liga-se à necessidade de se criar um sistema processual 

democrático, que garanta a todos o direito constitucional de acesso à justiça consubstanciado 

em uma ordem jurídica justa e efetiva. 

     Nesta baila, além dos poderes de comandar e dirigir o processo, possui o poder destinado 

essencialmente à produção da prova [12]. Não é recomendável, contudo, proibir o manejo 

dessa prerrogativa para “teimar em reduzir-lhe o alcance a um resíduo inexpressivo de 

hipóteses acadêmicas”, sendo a escassez de iniciativas oficiais um problema digno de 

atenção.[13] 

Não obstante, a doutrina não é pacífica a respeito do alcance desse poder, como dispõe 

Moacyr Amaral dos Santos[14]: 

Cumpre observar, porém, que o poder de iniciativa judicial, nesse terreno, deverá ser 

entendido como supletivo da iniciativa das partes, para que seja somente utilizado nos casos 

em que houver necessidade de melhor esclarecimento da verdade, sem o que não fosse 

possível ao juiz, de consciência tranqüila, proferir sentença. A regra é que as provas sejam 

produzidas pelas partes; por exceção, o juiz poderá, de ofício, ordenar diligências necessárias 

à instrução da causa. 

Tal entendimento, no entanto, é digno de maiores digressões pois há doutrinadores que 

entendem poder o juiz determinar de ofício a prova  não somente com caráter supletivo: 

Daí porque o artigo 130 do Código de processo civil deve ser interpretado da maneira mais 

ampla possível: o juiz pode, em qualquer caso, determinar a realização de provas.[15] 

    Em outras palavras, a iniciativa probatória interliga-se à organização do processo justo, 

objetivo da jurisdição, possibilitando tanto a igualdade material, quanto a efetividade do 

processo[16]. A melhor explicação para o exercício desse poder se perfaz tendo em vista o 

processo desejado no estado de Direito, que deve ser instrumento de acesso à justiça. Assim, o 

juiz tem no ordenamento jurídico brasileiro o poder de conduzir a instrução. 

     Sob essa premissa, a atividade probatória deve ser exercida pelo magistrado juntamente às 

partes, em processo cooperativo, como sujeitos interessados no resultado da lide, já que 

a  maior participação do juiz na instrução contribui para a efetividade e igualdade processual. 

  

4 - Autorização Legislativa 

  

O artigo 130 do Código de Processo Civil, como regra genérica, confere ao juiz o 

poder de produzir provas de oficio. Ainda, é lícito ao órgão judicial, sem necessidade de 

provocação, determinar a realização de prova pericial (art. 331, I); ordenar o comparecimento 

pessoal de qualquer das partes para interrogá-las sobre fatos da causa (artigo 342 do CPC); 
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ordenar a exibição de documento ou coisa (art. 355 e 360 do CPC); requisitar às repartições 

públicas as certidões necessárias à prova das alegações das partes (art. 399 do CPC); proceder 

a inspeção de pessoas ou coisas (art. 440, CPC). Ainda, deve o juiz conduzir a produção das 

provas e valorá-las. 

A lei a lei 9099/95, que regulamenta os juizados especiais, no artigo 5º confere ao 

juiz o poder de dirigir o processo com liberdade para determinar as provas a serem 

produzidas. 

Nesse ponto merece destaque o Projeto de Novo Código de Processo Civil,  que 

amplia os poderes probatórios do juiz. Tal afirmação é inferida da análise dos artigos 354 e 

358: 

Art. 354: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar as provas necessárias ao julgamento da lide. 

 Art. 358: Considerando as circunstâncias da causa e as 

peculiaridades do fato a ser provado, o juiz poderá, em decisão 

fundamentada, observado o contraditório, distribuir de modo diverso o 

ônus da prova, impondo-o à parte que tiver melhores condições de 

produzi-la. [17] 

  

Vê-se, da leitura dos dispositivos supramencionados, que o juiz poderá determinar a 

produção de prova de ofício, assim como dispõe o artigo 130 do Código de Processo Civil, 

mais ainda, ele inova, ao permitir ao juiz distribuir de forma diversa o ônus da prova, 

impondo-o à parte como melhores condições. É lógico que toda medida deverá ser tomada 

sob o crivo do contraditório. 

Pois bem, tal disposição é compatível como o Estado democrático de Direito e visa a 

conferir ao juiz maiores poderes para prestar a tutela jurídica justa e efetiva. Isso porque, 

como vários doutrinadores expõem, as regras de distribuição do ônus da prova não garantem 

uma decisão justa. 

Joan Picó i Junoy[18], fazendo um referência às regras que distribuem o ônus da 

provas, atesta que elas permitem ao julgador decidir nos casos em que os fatos estão 

insuficientemente provados, na hora de emitir sentença. Contudo, essa regra não impede ao 

juiz, de ofício, determinar a produção da prova. 

Como afirma Barbosa Moreira[19] “o julgamento segundo o ônus da prova é uma 

tragédia psicológica para qualquer juiz de sensibilidade apurada”. Isso porque o juiz também 

aplicará essas regras de julgamento ao constatar a ausência de prova. Não obstante, as regras 
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do ônus da prova são compatíveis com os poderes probatórios do juiz, podendo o juiz, em vez 

de julgar com base naquelas regras, determinar de ofício a produção da prova ausente. 

Tendo em vista as deficiências do julgamento com base tão somente nas regras da 

distribuição do ônus, agiu bem a comissão elaboradora do Projeto do Novo Código de 

Processo civil ao propor um dispositivo que permite ao juiz distribuir o ônus de forma 

diversa, recaindo a produção da prova à parte que obtiver melhores condições. Tal medida 

está em conformidade com o princípio da igualdade e com o direito de acesso à justiça, que 

inclui o acesso à ordem jurídica justa e efetiva. Ainda, requer mais atenção do julgador que 

terá que avaliar no caso posto à análise, qual dos litigantes poderá trazer a prova faltante ou 

insuficiente. 

  

5 - O devido processo legal 

  

O processo civil é cada vez mais estudado sob o ângulo  constitucional. Isso porque 

a Constituição Federal traz uma série de garantias que devem ser observadas por todos os 

ramos do direito.  Dessa forma, o direito processual tem suas bases no direito constitucional, 

que fixa a estrutura dos órgãos, garante a distribuição da justiça, a efetividade processual, as 

regras de competência e princípios, dentre os quais, o devido processo legal. [20] 

O direito ao devido processo legal é expresso na Constituição Federal no art. 5º., 

LIV e LV, ao estabelecer que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o 

devido processo legal e ao garantir o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos 

a ela inerentes, além de outros. 

Assim, o devido processo legal pressupõe o contraditório, a ampla defesa, o duplo 

grau de jurisdição, a proibição das provas ilícitas, o direito a ser julgado pelo juiz natural, o 

direito à celeridade processual, aos recursos, a não ser julgado por tribunal de exceção, dentre 

outros. 

Tal princípio representa o conjunto de garantias constitucionais que asseguram às 

partes o exercício dos direitos e poderes processuais indispensáveis ao correto exercício da 

jurisdição. Como bem ressaltou Cintra[21], tais garantias não servem somente ao interesse das 

partes, como direitos públicos subjetivos, mas configuram também a salvaguarda do processo 

como fator de legitimidade do exercício jurisdicional. 

O princípio estudado visa a garantir a efetivação da igualdade processual que 

decorre do princípio da isonomia previsto no artigo 5º, I da Constituição Federal, revelado na 

igualdade de armas, mediante um procedimento em que haja equilíbrio entre os litigantes no 
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processo civil, mais especificamente, no que concerne à prova, já que é o tema central do 

presente estudo. 

Nesta baila, do direito ao devido processo legal infere-se o direito a atividade 

probatória ampla que garanta ao jurisdicionado ter acesso à ordem justa, representada por um 

procedimento em contraditório e para ao final, o juiz dizer adequadamente o direito, por meio 

de decisão legítima. 

Além disso, a garantia do acesso à justiça compreende o direito de ação e de defesa, 

tem como conteúdo o direito ao processo, com a garantia ao devido processo legal. Por 

conseguinte, o procedimento deve realizar-se em contraditório, permitindo às partes utilizar 

de todas as garantias necessárias a sustentar suas razões  com o fito de influenciar na decisão. 

Neste giro, há uma interligação necessária entre o devido processo legal e a 

produção de prova de ofício, pois esse princípio deve garantir também a correta aplicação da 

lei e prestação da tutela jurisdicional eficiente, que somente ocorrerá quando os fatos 

estiverem demonstrados nos autos, desde que exercidos com limitações pelos juízes, como se 

falará em seguida. 

  

6 - Limites aos poderes probatórios do juiz 

  

Como destacado acima a todos deve ser garantido o acesso à justiça, garantido pelo 

direito à ação e ampla defesa, consubstanciado no devido processo legal, que representa entre 

outros, o direito ao procedimento adequado para a tutela de direitos. 

Devido à importância da prova e ao abandono da visão privatista do processo, que o 

concebia como instrumento do direito subjetivo, pode o juiz determinar a produção da prova 

de ofício, buscando sentenciar ciente dos fatos, pois terá buscado meios suficientes a formar 

seu livre convencimento. Hoje, privilegia-se o juiz ativo e comprometido com as funções 

estatais. Corroborando tal assertiva destaca-se o aresto do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça[22]: 

  

Agravo Regimental. Recurso Especial. Civil e Processo Civil. Dissídio 

Jurisprudencial. Ausência de demonstração. Embargos de Declaração. Negativa de 

Prestação Jurisdicional. Inocorrência. Produção de Provas Iniciativa do Juiz. 

Possibilidade. 

Esta corte superior, ao interpretar o artigo 130 do CPC, consagrou 

entendimento de que “a iniciativa probatória do juiz, em busca da verdade real, com 

12251



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público da 

efetividade da justiça”. 

  

Nesse giro, almeja-se que o juiz assuma uma posição ativa no processo, que ele atue 

em conjunto às partes no desenrolar processual a fim de proferir o julgamento mais próximo 

da realidade dos fatos, e dando razão a quem a tem.  Na atual conjuntura é premente o 

abandono do imobilismo do juiz, mas claro, necessário agir sob determinadas limitações. 

Assim, podemos mencionar como limites à atuação oficial em matéria de prova os elementos 

objetivos da demanda, o princípio do contraditório, o dever de motivar as decisões judiciais, 

como por ora se analisará. E o princípio da imparcialidade, como será analisado, não 

representa óbice a essa atuação. 

  

6.1 - Elementos objetivos da demanda 

  

Entende-se que, pelo princípio dispositivo fica ao arbítrio do autor dar início ao 

processo e definir a lide como desejar, não cabendo à lei ou ao judiciário intervir[23]. Além 

disso, cabe às partes a direção material do processo, pois elas afirmam os direitos que 

constituem a causa de pedir, tem a faculdade de admitir como verdadeiro um fato alegado 

pela outra parte e determinam os fatos controvertidos. 

Por esse princípio a atividade judicial somente pode iniciar-se com a petição da 

parte, que deve ser livre para estabelecer os limites da demanda e o modo pelo qual irá buscar 

o seu direito em juízo. Por isso, o órgão judicial deve ser congruente ao objeto da demanda 

fixada pelo autor na inicial. [24] 

O Código de Processo Civil consagra expressamente o princípio dispositivo ao dizer 

que “nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional se não quando a parte ou o interessado a 

requerer” (art. 2º), e ainda, que “o juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-

lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa das 

partes.” 

Sob esse aspecto, o poder probatório de ofício deverá ser exercido dentro dos limites 

objetivos da demanda, ou seja, dentro do pedido colocado ao judiciário pelas partes na petição 

inicial. Isso porque, à luz do princípio da correlação ou adstrição, a sentença deve se ater ao 

pedido e à causa de pedir (art. 128 e 460 do CPC); assim, o juiz não pode extrapolar o que foi 

requerido pelas partes. Ainda, para concluir pela realização de determinada diligência o 

julgador deve levar em conta dados obtidos no processo, tragos pelas partes. 
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Logo, deve haver correlação entre o pedido e a sentença[25]. Pelo princípio da 

congruência, um módulo de diretrizes dirigidas ao órgão jurisdicional, o juiz se limitará a 

julgar os pontos controvertidos estipulados pelas partes.  Assim, dentro desses limites estará 

apto a determinar a produção de provas. 

Costuma a doutrina sustentar que os poderes instrutórios do juiz são maiores ou 

menores a depender da natureza do direito posto em discussão no processo. Ou seja, se 

disponível o juiz não poderá determinar a produção de prova de ofício; se indisponível ele 

deverá buscar a verdade real, e poderá produzir as provas que julgar necessária. 

Assim, tratando de direito disponível a construção da verdade processual dependeria 

preponderantemente da parte; em se tratando de direitos indisponíveis, para suprir a inércia 

das partes o Ministério Público deveria velar pelo processo. Por esse entendimento, a parte 

tem o poder de dispor do seu direito se os interesses em jogo forem privados, não restando 

margem para a atuação oficial. 

Trocando em miúdos, o que deve circundar a discussão é que existe interesse 

público na obtenção da justa composição da controvérsia, acarretando a atribuição dos 

poderes instrutórios ao juiz, seja qual for a natureza do direito. O processo como instrumento 

da atividade jurisdicional do Estado é um só, sendo irrelevante se a matéria é civil, penal, 

tributária, trabalhista, de direito material ou processual. 

Nesse ínterim, cabe advertir que a prova tem por objetivo convencer o juiz sobre a 

existência ou não de um fato. Por isso, independente da natureza do direito a atividade 

instrutória é permitida, pois não há vedação explícita dessa atividade nesses casos. 

A ampliação dos poderes instrutórios do juiz converge a função publicista do 

processo. O que deve ele observar são os limites impostos, pois não lhe é permitido julgar 

além do pedido (art. 128 e 460 do CPC), mas é permitido produzir prova para esclarecer as 

alegações trazidas pelos litigantes. 

Pode-se dizer que a concessão de poderes instrutórios ao juiz significa subtrair das 

partes o poder de direção formal do processo, que não pode mais ser considerado das partes. É 

poder de o juiz conduzir o processo, pois ele atua como seu gestor. 

A natureza privada da relação jurídica confere à parte o poder de dela dispor. Mas 

lhe retira a disponibilidade sobre o proceder. Instaurado o processo, o modo, o ritmo e o 

impulso deste estão fora de sua esfera de atuação. Elas poderão ser colaboradoras do juiz. Por 

isso, o modo de buscar a verdade, de escolher a prova não pode estar em poder das partes, 

pois embora privado o processo, a função jurisdicional é pública. Além dos interesses 

privados das partes existe outro, mais relevante: o interesse do Estado na correta atuação do 
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ordenamento jurídico mediante a atividade jurisdicional. (Ainda que disponível o direito 

material, tem o Estado interesse na solução justa do processo). 

Dessa forma a primeira limitação estabelecida aos poderes do juiz se restringe à 

interposição da demanda, que deve ocorrer por ato das partes, com exceção do inventário, 

que, em algumas peculiaridades poderá ser iniciado de ofício. Assim, uma vez iniciada a 

relação jurídica processual, o juiz deve estar adstrito ao pedido, como dispõe o artigo 128 e 

460 do CPC. Dentro do que foi estabelecido pelas partes poderá o juiz determinar a produção 

da prova de ofício. 

  

6.2 - Princípio do contraditório 

  

Além da obrigatoriedade do juiz se limitar a determinar a prova dentro do que foi 

pedido pelas partes, deve haver a submissão da providência que determina a produção da 

prova ao contraditório, que possibilitará às partes a discussão da causa e evitará a decisão 

surpresa, já que trata-se de efetivo poder de reação. 

Carlos Alberto Álvaro de Oliveira acentua que contraditório constitui elemento 

essencial no processo, por permitir a participação das partes no inter de formação do 

provimento destinado a interferir em sua esfera jurídica, pois o processo não é um monólogo, 

mas sim, um diálogo, uma conversação, uma troca de propostas, respostas, réplicas. É uma 

luta de persuasão e uma disputa argumentativa. [26] 

Pode-se concluir com veemência ser o contraditório é arma contra o arbítrio do 

julgador[27]. Por isso, ao determinar a produção de prova sem ouvir as partes, deve o 

magistrado submeter essa decisão ao crivo do contraditório. Ou melhor, produzida a prova, 

deve o juiz intimar as partes para que se manifestem e exerçam o direito à defesa ampla. 

Assim,  eventuais desvios decorrentes da conduta de um juiz ativo são passíveis de correção 

pelo contraditório, dever de motivação e duplo grau de jurisdição. [28] 

O princípio do contraditório é uma garantia constitucional da parte de se manifestar 

sobre os atos do processo, a fim de evitar a decisão surpresa. Logo, representa a informação 

necessária com a possibilidade de reação da parte, consubstanciada no binômio ação-reação. 

Evita-se, dessa forma, que a decisão seja fruto de um convencimento íntimo do julgador, mas, 

por outro lado, seja fruto do processo cooperativo. 

  

6.3 - Dever de motivar as decisões judiciais 
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Outro limite à atividade oficia  é retirado do artigo 93, inciso IX da Constituição 

Federal[29], que traz o dever de motivar as decisões. Dessa forma, o juiz deverá motivar a 

decisão em que determina produção de prova de ofício, explicitando as razões de sua 

necessidade no processo. Dessa forma, possibilitará também o exercício do contraditório, 

pois, aquele que sentir-se prejudicado poderá socorrer-se das vias recursais. Logo, o dever de 

motivar qualquer decisão representa para os litigantes a garantia de que a atuação do juiz 

pautou-se na estrita legalidade. 

Nesse ínterim, motivar uma decisão judicial é justificá-la, não é fundamentá-la de 

modo impessoal, mas sim, é demonstrar suas razões, a fim de convencer os destinatários de 

que a medida é necessária. Logo, o direito democrático, obra da persuasão e razão, deve 

procurar, pela motivação, ter uma decisão arrazoada e aceita por todos os membros da 

coletividade, logo, decisão racional e legítima. [30] 

  

6.4 - Princípio da Imparcialidade do juiz 

  

A imparcialidade é inseparável do órgão da jurisdição e pressuposto para que a 

relação processual se instaure validamente. Trata-se de garantia de justiça para as partes, que 

tem direito de exigir serem julgados por juiz imparcial [31]. O julgador não pode formar seu 

convencimento previamente, por conhecer qualquer das partes. Deve ser imparcial, somente 

formando seu livre convencimento após a instrução processual. 

Entre os argumentos utilizados por parte da doutrina[32] contra a atividade 

instrutória do juiz destaca-se o respeito de se preservar a imparcialidade do magistrado, que 

não pode favorecer qualquer das partes[33]. Relatam que há incompatibilidade entre o 

exercício dos poderes conferidos pelo artigo 130 do Código de Processo civil e a 

imparcialidade do juiz[34]. Afirmam que a inércia do julgador frente a prova garante sua 

imparcialidade. 

Como por exemplo, na opinião contrária à iniciativa oficial em matéria de prova, 

fala-se que o resultado do processo a ser obtido em juízo é  reflexo do grau de empenho das 

partes, pois a atuação de oficio pode colocar em risco a imparcialidade do julgador[35]. 

Ainda, o juiz estaria advogando em prol de uma das partes, suprindo uma deficiência técnica, 

ao agir de ofício[36].   

Data vênia, o poder conferido ao juiz na instrução probatória é indiferente ao tipo de 

relação material discutida. O juiz poderia ser parcial em se tratando de direitos indisponíveis? 

A resposta é, sem dúvida, negativa. 
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A prova tem por objetivo convencer o juiz sobre a existência ou não das alegacões. 

Por isso, independente da natureza do direito a atividade instrutória é permitida por lei. 

Assim, a atividade probatória não é contrária à imparcialidade do juiz e ao direito das partes 

ao processo justo, exceto se o juiz não respeitar o contraditório e favorecer um em detrimento 

de outro. [37] 

A fim de corroborar essa premissa, cabe destacar que pelo princípio da comunhão 

das provas ela pertence ao processo, e não é privativa de nenhuma das partes. Logo, a prova 

produzida de ofício pertencerá ao processo, independente de quem seja beneficiado. Por 

isso,  esse princípio serve para fortalecer o argumento de que não retira a imparcialidade do 

julgado a decisão em que determinar a produção de prova sem ouvir, de antemão, as partes. 

Quando o juiz determina a produção de determinada prova não sabe, a priori, a quem 

beneficiará[38] e não tem condições de prever o seu resultado.  Não seria parcial um juiz que, 

tendo conhecimento de que a produção de determinada prova possibilitará o esclarecimento 

de uma dúvida, deixe de fazê-lo?  E se tal atitude beneficiar a parte sem razão[39]? 

Desse modo, o resultado da prova não será previsto pelo juiz. Por outro lado, não 

importa vencer autor ou réu: deve vencer que tem razão. E a busca de provas serve para 

esclarecer fatos controversos e possibilitar a atuação do direito, sem que tal atitude esteja 

sendo tomada em prol de qualquer das partes. 

O magistrado que determina a produção de prova não compromete sua 

imparcialidade. Ele não age favor de qualquer das partes e não está subsidiando qualquer dos 

litigantes. Mas sim,  está desempenhando a sua função para julgar bem. Ora, se a 

determinação da prova de oficio comprometer a imparcialidade do juiz por beneficiar uma das 

partes, no caso de omissão também a comprometerá. 

O juiz, ao determinar a prova dos fatos de oficio age de acordo com os fins do 

processo de prestar a tutela jurisdicional adequada, já que a atividade instrutória não deve 

ficar concentrada exclusivamente nas partes. Age com o fito de  averiguar  adequadamente os 

fatos, mesmo que seja tarefa difícil chegar a verdade real, pois não é animador julgar carreado 

de incertezas. 

Se a reconstrução adequada dos fatos, por meio de determinação da prova de oficio, 

beneficiar quem tem razão, não comprometerá a imparcialidade do juiz, que se revela quando 

há iguais oportunidades para os litigantes e atenção aos seus argumentos. [40] 

Assim, não basta o juiz fiscalizar o processo e averiguar os fatos.  Deve ele ser ativo 

e conduzir o feito de modo a propiciar a luta com paridade de armas, possibilitando o 

exercício do contraditório e primando pela igualdade substancial entre as partes. 
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 O juiz não dever ser omisso com o resultado do processo, mas sim, comprometido 

com a efetividade e justiça. E para isso deve exercer o seu poder de modo a possibilitar o 

adequado andamento do feito, o que justifica o seu poder probatório de oficio. 

Exige-se do magistrado atuação voltada a busca da justiça. Por isso, deve ser dotado 

de poderes instrutórios, pautados na ética, sem que isso comprometa sua imparcialidade, pois 

seu dever é dar razão a quem tem. 

Em vista disso, a atuação do juiz na busca da verdade se coaduna com os fins sociais 

do process, pois um processo sob a roupagem publicista exige um juiz comprometido com a 

efetivação do direito material. [41] 

Em vista disso, ao determinar a produção da prova, deve o magistrado oferecer às 

partes a possibilidade de se manifestar sobre ela. Como dito acima, eventuais desvios 

decorrentes da conduta de um juiz ativo são passíveis de correção pelo contraditório, dever de 

motivação e duplo grau de jurisdição. [42] 

Após as explanações, resta inconteste que o exercício do poder probatório do juiz 

representa uma prerrogativa essencial para o processo, pois instrumento colocado à disposição 

do juiz para melhor julgar. 

Nesse tópico o objetivo foi demonstrar que o princípio da imparcialidade não é óbice 

ao exercício desse poder, uma vez que o juiz não estará agindo por convicções intimas em 

favor de uma das partes. Dessa forma,  ao se deparar com o caso concreto em que esteja 

configurado ausência de provas, deverá determinar sua produção de ofício, sem que essa 

atitude seja considerada em prol de um sujeito específico, mas sim, em favor do processo e da 

função Estatal de prestar a tutela jurisdicional justa e efetiva. 

  

7 – Considerações Finais 

  

O presente artigo objetivou demonstrar a relevância dos poderes probatório do juiz 

para a descoberta da verdade. Isso porque, deve-se propiciar ao jurisdicionado a ordem 

jurídica justa e efetiva, o que será possível quando a lei for aplicada corretamente e o juiz 

sentenciar  após os fatos estiverem verificados e provados. 

Assim, como foi discutido acima, não é correto associar os poderes probatórios de 

oficio do juiz ao Estado autoritário, visto que naqueles Estados havia o fortalecimento do 

Poder Executivo. Pelo contrário, hoje o processo é estudado sob um ângulo publicista. 

Portanto, há um objetivo de cunho social que é resolver adequadamente as lides, dando razão 

a quem a tenha. 
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Tendo em vista a importância da produção de prova e a função que ela representa 

para formar a livre convicção, poderá o juiz determinar sua produção de ofício. Contudo, 

deverá ater-se a certos limites, como especificado acima, para que sua decisão seja legítima. 

Desse modo, o juiz deverá sempre atuar dentro dos limites da demanda e causa de pedir, que 

são estabelecidos pelos litigantes; deverá motivar as decisões em que determinar a produção 

de prova, deverá ser imparcial e sempre agir sob o crivo do contraditório, arma contra o 

arbítrio do julgador. Isso porque o nosso código de processo civil não deve ser considerado 

ativista, mas sim, garantista, pois o espírito da lei é proporcionar a todos o acesso à ordem 

jurídica justa, que se satisfaz com o abandono do imobilismo do magistrado. 

Vencidas essas premissas, concluímos ser os poderes probatórios não uma simples 

prerrogativa do juiz,  mas, pelo contrário, um dever de atuar dentro dos limites traçados pela 

ordem jurídica, com o fito de realizar a justiça e proporcionar uma decisão judicial 

consistente, justa e adequada. 
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OF CHOICE OF JURISDICTION IN LITIGANTS COMPETITOR 

 

Fernando Batistuzo Gurgel Martins 

Thiago Azevedo Guilherme 

 

  

RESUMO 

Neste trabalho pretende-se analisar os limites do princípio da liberdade dos litigantes quanto à 

escolha do Juízo nas hipóteses de eleição de foro por parte do demandante quando a lei 

processual preveja foros concorrentes. Mediante uma análise pautada na transformação do 

modelo de Estado nos últimos dois séculos e na interpretação constitucional do processo 

judicial (tutela constitucional do processo), coloca-se em causa a amplitude da liberdade do 

direito potestativo de eleição do foro, concretizando a competência da jurisdição, vez que tal 

ato de escolha pode impor ao(s) réu(s) determinados óbices ao exercício de sua defesa, 

violando-se, dentre outros, seu direito fundamental processual ao contraditório e à ampla 

defesa. Tais ponderações serão feitas com arrimo na dialética existente entre o princípio 

constitucional da liberdade das partes e a visão constitucional do devido processo legal 

substantivo. 

PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO LIBERDADE LITIGANTES; FORO DE ELEIÇÃO 

CONCORRENTE; TUTELA CONSTITUCIONAL; COMPETÊNCIA; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS; CONTRADITÓRIO; PROCESSO CIVIL; CONSTITUIÇÃO 

 

ABSTRACT 
This paper aims to analyze the limits of the principle of freedom in the choice of the litigants 

in the cases of Judgement choice of forum by the plaintiff when the law provides for 

procedural forums competitors. Through an analysis based in the transformation of the estate 

in the last two centuries of constitutional interpretation and judicial process (the process of 

constitutional protection), puts into question interpretation the breadth of the right of freedom 

of choice of court potestative, realizing the power of jurisdiction, since such an act may 

impose on the choice(s) defendant(s) certain obstacles to the exercise of his defense, is 

violating, among others, their fundamental right to adversarial proceeding and the defense. 

Such considerations will be made with retaining the dialectic between the constitutional 

principle of freedom of the parties and the constitutional vision of substantive due process. 

KEYWORDS: FREEDOM PRINCIPLE LITIGANTS; COURT ELECTION RIVAL; 

CONSTITUTIONAL PROTECTION; JURISDICTION; FUNDAMENTAL RIGHTS; 

CONTRADICTORY; CIVIL; CONSTITUTION 
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1. Introdução 

  

Quais os limites do principio da liberdade das partes no bojo de um processo judicial, na 

atual compreensão constitucional do processo? Mais especificamente – e aprofundando a 

questão - , quais os limites do direito potestativo de escolha de foro quando a lei preveja foros 

concorrentes? Uma resposta para tal questão se mostra extremamente difícil, traço que 

efetivamente aumenta a relevância da exploração do tema. Contudo, buscar um 

posicionamento definitivo não é o objetivo neste estudo. Muito mais do que respostas, o que 

se busca é a elaboração de um questionamento correto e adequado acerca da relação entre a 

liberdade das partes, o devido processo legal de matiz constitucional, e o tema – muitas vezes 

negligenciado pela doutrina – da estipulação do foro competente nas hipóteses de foros 

concorrentes. 

A importância do tema se manifesta em virtude da própria mutação sofrida pelo processo civil 

contemporâneo, seja em virtude de uma mudança do modelo de Estado, seja em decorrência 

de alteração no método interpretativo, seja como consequência de modificações previstas para 

o novo Código de Processo Civil. Se no passado a visão acerca do Devido Processo Legal 

utilizava-se da lei processual enquanto parâmetro para avaliar a eficiência da cláusula, hoje, 

em tempos de tutela constitucional do processo, não se pode afastar a questão tão somente 

com o argumento de que a lei determina o direito potestativo do demandante eleger o foro. 

Uma interpretação mais sofisticada e consciente se impõe, pautada pelo contraditório efetivo 

e pela ampla defesa. E para tanto, torna-se necessária uma interpretação integradora dos 

vários princípios constitucionais do processo, dentre os quais podemos citar o do devido 

processo legal substantivo[1]. 

2. Os Foros Concorrentes e a eleição do Juízo 

  

Antes que se passe a analisar os limites do direito potestativo de escolha do foro, é preciso 

que se delimite o instituto, visando uma melhor análise. 

Em virtude do sistema de estipulação de competências judiciais, o atual ordenamento jurídico 

processual civil prevê em certos casos balizados pela própria relação jurídica subjacente, a 

existência de vários foros em princípio competentes para o conhecimento e julgamento de 

uma mesma demanda. São, assim, denominados, foros concorrentes.[2] Em alguns casos 

previstos pelo Código, existem dois ou três foros abstratamente competentes e que serão 

objeto de escolha por parte do demandante[3]. Pode-se citar como exemplos: artigo 95, 

segunda parte[4]; artigo 100, parágrafo único[5]; artigo 475-P, parágrafo único[6], todos do 

CPC atual, e o artigo 4°, III, da Lei n° 9.099/95. Mais recentemente, com o regramento das 

ações coletivas ressarcitórias, novas hipóteses de foros concorrentes foram inseridas no 

processo civil brasileiro[7]. 

Nessas situações, segundo leciona a teoria clássica do direito processual civil brasileiro, o 

autor da demanda poderá exercer seu direito potestativo[8] de eleição do foro dentre as 
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opções abstratamente competentes oferecidas pelo Código, sem que lhe sejam oponíveis 

quaisquer impedimentos[9]. Tal liberdade adviria da própria condição de ser tal escolha 

realizada no campo das competências relativas, passíveis de escolha na hipótese de 

concordância entre os litigantes. 

Contudo, é importante que se tenha em mente que o traço absoluto com que se reveste o 

direito de eleição por parte do autor pode dar ensejo a abusos, os quais atentariam contra o 

princípio da boa-fé processual[10], bem como do contraditório efetivo[11]. Considerando que 

é absolutamente natural que a multiplicidade de foros abstratamente competentes faça com 

que o autor escolha aquele que lhe seja mais favorável, torna-se imprescindível que se 

estabeleça limites que conciliem esse direito potestativo com a proteção da boa-fé, orientação 

já inserida no atual Código de Processo Civil em seu artigo 14, II.[12] 

Uma vez admitido que o direito de escolha será exercido pelo autor, em contrapartida não se 

pode deixar que tal prerrogativa esteja imune à proibição do abuso do direito processual, traço 

naturalmente contrário à boa-fé no processo[13]. 

  

3. Da boa-fé no processo civil contemporâneo 

  

Curiosamente, o termo boa-fé somente aparece expressamente uma única vez em todo 

articulado do Código de Processo Civil. Não obstante, não se pode deixar de considerar que a 

boa-fé processual, enquanto elemento subjetivo imprescindível dos sujeitos processuais, gera 

também deveres para a sociedade e para os litigantes e, evidentemente, para o magistrado 

enquanto guardião da legitimidade do processo civil. 

Ademais, é importante apontar que a noção de boa-fé no processo civil reflete toda uma 

evolução da aplicação processual do principio da solidariedade, de peso constitucional[14]. 

Visando elucidar o dever de boa-fé no processo é que se pode dizer que uma das revoluções 

mais interessantes de nosso tempo é a que rejeita o modelo individualista adversarial no 

sistema processual civil brasileiro, realizando uma paulatina mutação nas estruturas e 

institutos, promovendo cada vez mais modelos cooperativistas de construção do 

procedimento. 

Nesse sentido, já se percebe um incremento na valoração da aplicabilidade dos direitos 

fundamentais no processo civil, bem como de seu elemento subjacente, qual seja, o princípio 

da cooperação, do qual participa a boa-fé, enquanto nortes na elaboração dos procedimentos. 

Nítida, portanto, é a atual relação entre a Constituição, seus valores e princípios, com o 

processo civil, sobretudo os influxos daquela sobre este, no sentido de a Lei Maior tutelar os 

princípios processuais[15]. 

Desenvolvendo a ideia, Dinamarco afirma que a “tutela constitucional do processo” objetiva 

“(...) assegurar a conformação dos institutos do direito processual e o seu funcionamento aos 

princípios que descendem da própria ordem constitucional (...)”[16], no sentido de que a 

Constituição influencia o processo para que sejam realizados os direitos fundamentais[17]. 
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O processo civil atual, outrossim, sob a vigência do modelo de Estado Constitucional, deve 

ser pensado, normatizado e aplicado com o propósito de realizar valores, especialmente, no 

caso, o da cooperação, valendo-se da boa-fé, de modo a concretizar a normatividade e 

máxima efetividade da Constituição Federal. 

A fim de garantir a efetivação da Constituição Federal e de seus princípios, bem como dos 

direitos fundamentais processuais, a doutrina processual civil brasileira vem cada vez mais 

negando validade aos valores subjacentes à vetusta visão individualista do processo, o que 

gera reflexos tanto na compreensão de um dos princípios processuais gerais, o dispositivo, 

como na conduta processual das partes. Pertinentemente aos reflexos da boa-fé e do princípio 

da solidariedade sobre o princípio dispositivo, aqueles causam uma verdadeira mudança de 

concepção sobre a atuação judicial no processo, deixando uma posição neutra para uma mais 

ativa, com preocupação na efetivação da cooperação, do bem comum, garantindo-se a boa-fé 

processual. 

Pela concepção tradicional do princípio dispositivo, o processo civil é visto como um duelo 

entre antagonistas que não teriam qualquer obrigação moral ou de cunho solidário no bojo da 

contenda, mediados por um neutro - e não imparcial - aplicador do direito, estático diante do 

citado individualismo sem qualquer consideração com outros interesses que não os pessoais. 

No entanto, e como afirmado há pouco, a concepção doutrinária pátria sobre o princípio 

dispositivo vem sofrendo profundas alterações, motivadas também pela busca – nem sempre 

com explícita manifestação nesse sentido - da efetivação do princípio constitucional da 

solidariedade, da boa-fé processual, dando nova roupagem ao princípio do devido processo 

legal. Pela atual tendência, apenas a iniciativa da propositura da ação continuaria sendo 

daquele que se entende ofendido em um seu direito, atribuindo-se outro sentido ao princípio 

dispositivo. 

Assim, se diante do caso concreto o magistrado se depara com uma disparidade de forças 

entre as partes a qual chega ao ponto de impedir que uma delas, a mais fraca, possa se 

defender de forma satisfatória, causando-lhe prejuízo, deve o juiz zelar para que a igualdade 

de poderes seja preservada. Em casos assim, não há motivo para se cogitar violação à 

imparcialidade, pois diante de uma razão suficiente, qualificada pela desigualdade material 

das partes, está o juiz a adotar tratamento diferenciado em favor da hipossuficiente, 

recompondo a relação desequilibrada visando alcançar efetiva “paridade de armas”[18]. 

Desta forma, se se admite que a atual concepção de devido processo legal gera a imposição de 

um processo adequado, no qual se admita e preserve-se a possibilidade de participação dos 

contendores (cooperação) enquanto meio legitimante da decisão judicial e com a vedação do 

abuso dos direitos processuais em respeito à boa-fé processual, então não mais se pode 

considerar como inatacável o direito potestativo de eleição de foro dentre aqueles 

abstratamente competentes. Nas palavras de Fredie Didier, “...a exigência de uma 

competência adequada é um dos corolários do princípio do processo legal, da adequação e da 

boa-fé”[19]. 

A questão que se mostra colocada é, logo, a de se saber se e de que modo os princípios 

(cooperação, boa-fé e procedimento adequado) podem incidir na eleição do foro 

abstratamente competente para julgamento da demanda. Como “impedir o abuso do 

demandante na escolha de um foro que, embora em tese competente, se revele no caso como 
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uma técnica de dificultar a defesa do demandado”[20] ou até mesmo “impedir o bom 

prosseguimento do processo”? [21] 

São poucos os autores que se propõem a tratar do tema. Como já apontado, autores renomados 

como Candido Rangel Dinamarco negam de forma veemente a possibilidade de qualquer 

controle judicial sobre a escolha do foro por parte do demandante. Contudo, a nosso ver, a 

própria evolução do conceito de devido processo legal acaba por impor um novo olhar sobre o 

tema. 

  

4. A teoria do forum non conveniens e sua aplicabilidade no Brasil 

  

Tendo em vista as questões levantadas anteriormente (acerca dos limites do direito potestativo 

de escolha do foro), surgiu na Escócia uma teoria doutrinária segundo a qual poderia existir 

um freio para tais abusos: a tal doutrina se deu o nome de forum non conveniens. Segundo ela, 

ficaria a critério do juiz do caso concreto – o qual sempre é capaz de dizer acerca de sua 

competência[22] – a aceitação da demanda, podendo até mesmo recusar a prestação se 

entender que existe outra jurisdição concorrente que seja mais adequada para atender aos 

interesses das partes[23]. 

Segundo alguns estudiosos, dentre eles Fredie Didier, a teoria doutrinária do forum non 

conveniens seria plenamente aplicável no Brasil, em respeito aos princípios constitucionais 

dentre os quais se pode citar o direito fundamental a um processo adequado e leal, regido com 

base na boa-fé no processo e que evite o abuso de direitos processuais, ainda que potestativos. 

Não obstante tal posição por parte da doutrina, em recente decisão a 3ª Turma do STJ afirmou 

não ser passível de aplicação pelo direito brasileiro a teoria doutrinária do forum non 

conveniens[24]. Entende-se que exista o cuidado em não alterar demais as bases latinas de 

nosso sistema jurídico (de pretensões racionalistas e cientificistas). Não obstante, deve indicar 

que o STJ não cotejou profundamente acerca da relação entre tal doutrina e os princípios da 

boa-fé processual e do devido processo legal, este último pilar constitucional do processo. 

É importante que se questione quais razões impedem que o direito processual brasileiro passe 

a, aceitando o incremento dos poderes do magistrado na adequação do procedimento ao caso 

concreto levado à análise, admitir flexibilizações nos procedimentos previamente 

estabelecidos. Note-se que não se trata aqui de alteração nas regras de distribuição da 

competência abstratamente considerada. Não se busca modificar as competências absolutas (o 

que seria até mesmo um atentado contra a garantia do juiz natural). Busca-se, tão somente, a 

aceitação da possibilidade de modificação em casos cujas competências concorrentes já estão 

determinadas pela legislação, e de se possibilitar que o juiz, uma vez configurado 

cerceamento de participação efetiva no contraditório, reduza o poder do alvitre do 

demandante na eleição do foro, levando em consideração as peculiaridades do caso, as quais, 

por óbvio, não podem ser totalmente previstas pela legislação. 

  

12268

file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn20
file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn21
file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn22
file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn23
file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn24


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

5. A escolha do foro pelo demandante nas hipóteses de foro concorrente no Código de 

Processo Civil de 1973 

  

Como já afirmado pela doutrina, ainda que dotado de inúmeras características positivas, o 

Código de Processo Civil atualmente em vigor fora idealizado e elaborado num período 

histórico no qual ainda se considerava temerária a redução da liberdade das partes no bojo do 

processo, mesmo que tal redução buscasse um incremento cooperativo e de legitimação 

processual pela participação das partes. A bem da verdade, pode-se dizer que tais desideratos 

nem mesmo eram considerados pela doutrina[25]. 

Logo, não é de estranhar que o Código não contenha qualquer previsão de incremento dos 

poderes do magistrado quando se verifique que a escolha do foro possibilita uma diminuição 

da efetividade do contraditório.[26] A ideia do princípio dispositivo como sendo a 

quintessência do processo liberal – calcado na liberdade das partes[27] – tinha por 

conseqüência a permissão para que as partes, uma vez consideradas as regras processuais 

(sem qualquer cogitação acerca da efetividade do contraditório, ampla defesa e da visão 

constitucional do devido processo legal), pudessem realizar tudo que a lei não lhes vedasse. 

Dessa forma, o direito potestativo do autor nos casos em que lhe for oferecida pela lei a 

liberdade de escolha de foro no caso de foros concorrentes, conforme atualmente prevista, é 

absoluta. Não se cogita qualquer redução em sua esfera de liberdade de eleição. 

Note-se que, mesmo nas hipóteses de eleição de foro por acordo entre as partes (seja tal 

acordo prévio, previsto em contrato ou acordo), não há qualquer menção a possibilidade de 

impugnação de tal decisão por parte do julgador[28]. 

  

5.1. Análise pontual dos dispositivos processuais que autorizam a liberdade de escolha 

do foro 

  

Neste sentido, passa-se à análise dos exemplos anteriormente citados, a fim de demonstrar que 

em alguns dos casos a total liberdade de escolha do foro pelo autor da ação possui 

fundamento razoável, mas que, em outros, em virtude da ausência de uma justa razão, pode, 

no caso concreto, dificultar o exercício da defesa pelo réu, violando-se seu direito 

fundamental processual ao contraditório e à ampla defesa. 

Explanando-se sobre os primeiros – dotados de fundamento razoável - o artigo 95 do Código 

de Processo Civil prevê a competência de foro para as “ações fundadas em direito real sobre 

imóveis”, as quais, em regra, devem ser movidas no foro da situação da coisa (1ª parte). No 

entanto, “não recaindo o litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, 

divisão e demarcação de terras e nunciação de obra nova”, pode o autor optar pelo foro de 

domicílio ou de eleição (2ª parte). Observa-se, portanto, a liberdade conferida ao autor nos 

casos especificados pelo citado artigo, à qual a norma impõe apenas como limite a existência 

de situações não tipificadas. 
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Em sendo as situações tipificadas as extremamente mais comuns de surgirem no cotidiano das 

relações jurídicas ligadas a imóveis, é fato que poucas situações subsistem que não se 

subsumam àquelas, podendo-se afirmar que na grande maioria das situações o autor não 

poderá atuar ilimitadamente na escolha do foro para sua ação. 

Previsto também com fundamento razoável, o artigo 475-P, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil, do mesmo modo traz opção de escolha de foro pelo exequente quanto ao 

requerimento do cumprimento da sentença pelo executado, colocando-lhe à disposição o 

“juízo do local onde se encontram bens sujeitos à expropriação ou pelo do atual domicílio do 

executado”. A regra, no caso, em virtude da referência ao inciso II do artigo, é a de que o 

cumprimento da sentença ocorra no “juízo que processou a causa no primeiro grau de 

jurisdição”. 

Quanto à segunda parte do parágrafo único – atual domicílio do executado – nenhum prejuízo 

é vislumbrado, pois o devedor poderá se defender adequadamente, vez que os autos serão 

remetidos ao foro de seu domicílio pelo juízo de origem (última parte do parágrafo único). 

Poderia restar como afronta à ampla defesa a primeira parte do parágrafo único, em razão de 

se facultar ao exequente o requerimento no juízo do local onde se encontram bens sujeitos à 

expropriação, contudo, eventual alegação não procede por duas principais razões. 

A primeira consiste em que, como sabido pela normalidade das coisas, a alienação – em 

sentido amplo – de bens alcança muito mais êxito quando procedida na mesma localidade da 

situação dos bens que em outra, em virtude da dificuldade de eventuais adquirentes 

verificarem o estado da coisa. 

A segunda razão deriva do processo em si, no qual instaurar-se-á a fase de cumprimento da 

sentença. Hipotética arguição do executado de que a tramitação da nova fase em domicílio 

que não o seu lhe dificultaria a ampla defesa não encontraria guarida, uma vez que no 

processo já teve ele – o executado – inúmeras possibilidade de encerrá-lo sem maiores 

prejuízos. 

Não se pode olvidar que se encontrando o processo na fase de cumprimento de sentença, o 

executado, durante toda a fase de conhecimento, teve - e provavelmente o exerceu - 

assegurado o direito fundamental processual ao contraditório e à ampla defesa. 

Finda a fase de conhecimento, ao então e ainda réu foi-lhe dado prazo para que 

espontaneamente cumprisse o disposto na decisão (art. 475-J, CPC) – especialmente sentença 

– transitada em julgado, ao que se quedou inerte ensejando o requerimento por parte do agora 

exequente. 

Neste rumo de ideias, é de se lembrar também que o dispositivo em análise foi inserido no 

Código de Processo Civil em uma das últimas ondas reformistas do processo civil, a qual teve 

como principal e evidente característica a busca pela efetividade do processo, influenciada 

pelo direito fundamental à tutela jurisdicional efetiva e ao direito fundamental à razoável 

duração do processo, ambos plasmados, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXVIII, 

ambos do artigo 5° da Constituição Federal. 
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Logo, na solução de eventual conflito entre o princípio da efetividade processual e o da menor 

gravosidade ao executado, prevalecerá aquele, sobretudo por ser de origem constitucional e 

este infraconstitucional. 

Se os últimos dispositivos processuais – art. 95 e 475-P, II – possuem razoável fundamento 

para se permitir a escolha pelo autor do foro de propositura de sua “ação”, não se 

vislumbrando prejuízos ao réu, os outros dispositivos apresentados no presente texto como 

exemplos de liberdade de escolha, por outro lado, além de desprovidos de razoabilidade – e 

também por isso -, claramente podem acarretar em prejuízo processual ao réu no tocante ao 

contraditório e à ampla defesa. 

Segundo o artigo 100, parágrafo único, nas “...ações de reparação do dano sofrido em razão 

de delito ou acidente de veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do 

fato.”. 

Já de início destaca-se a imprevisão de domicílio do réu como no caso do artigo 475, P, II, o 

que bem demonstra o privilégio do autor naquelas ações, situação a qual é agravada pela 

franca liberdade de escolha por parte do autor, que poderá propor a ação onde melhor lhe 

aprouver, ou, na esteira da abordagem do presente texto ao princípio da boa-fé processual, 

onde mais for difícil ao réu se defender. 

Certamente o privilégio conferido ao autor em ambos os casos decorre do entendimento de 

que o réu não poderia se beneficiar de sua “torpeza” na prática do delito ou da causa do 

acidente, pois acarretar-se-ia mais um prejuízo ao autor, vítima de ambos; ou seja, é 

perceptível aqui até mesmo um caráter pedagógico da previsão de competência com relação a 

agentes delituosos e condutores de veículos. 

Das duas causas fáticas previstas no parágrafo único – delito e acidente de veículo -, afirma-se 

ser desprovido de razoável fundamento sobretudo a previsão de competência quanto à 

situação fática do “acidente de veículos”. 

Quanto à situação fática “delito” é até compreensível e aceitável a escolha pelo autor, visto 

que, via de regra, o autor de um delito é facilmente identificável, assim como a 

antijuridicidade da conduta, a qual somente será afastada com as excludentes, em especial a 

legítima defesa, justificando a previsão de escolha pelo autor com base no citado caráter 

pedagógico. 

No entanto, a situação fática “acidente de veículo” não encerra as mesmas características da 

anteriormente debatida, porquanto não são incomuns – ao contrário, são muitos – os casos em 

que constata que ou o próprio autor deu causa ao acidente ou o mesmo derivou de culpa 

recíproca. 

Como referido há pouco, a norma do parágrafo único do artigo 100 parte do pressuposto de 

sempre ser o autor a vítima do acidente de veículos e o réu, consequentemente, sempre o seu 

causador, acarretando na possível conclusão de que em um acidente de veículos a 

competência é fixada em virtude de quem – dos envolvidos no acidente - propuser primeiro a 

ação, independentemente de possuir ou não razão quanto a seu pedido, em clara representação 

do acolhimento, pelo codex processual, da teoria da asserção, pela qual ao se propor uma ação 

o órgão julgador se contenta com as alegações do autor na petição inicial, considerando-as 

hipotética e provisoriamente como verdadeiras[29]. 
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Logo, quem dos envolvidos no acidente ingressar primeiro com a ação reparatória é 

considerado pela legislação, em princípio, como vítima do ocorrido, devendo, assim, 

beneficiar-se em regime de competência. 

A título de exemplo na dificuldade que pode ser imposta ao réu pela opção do autor, imagine-

se um caso no qual dois indivíduos se envolvam em um acidente de veículos ocorrido em 

localidade diversa de seus domicílios, sendo um bem mais abastado que o outro. Muito 

embora um possua melhores condições financeiras que o outro, não possui seguro de seu 

veículo que pudesse cobrir as despesas do reparo. Assim, sabendo das dificuldades financeiras 

do outro envolvido, as quais podem abranger até mesmo a dificuldade de este se locomover a 

outra comarca (juízo), ou, a dificuldade em contratar advogado que o represente em 

localidade diversa da sua, o abastado, apostando na possibilidade de revelia, propõe a ação no 

foro de seu domicílio ou no do local do fato (acidente). 

Portanto, além da liberdade de escolha conferida pelo parágrafo único do artigo 100 ao autor, 

a mesma é desarrazoada. 

O outro dispositivo a suscitar o presente trabalho é o artigo 4°, III, da Lei n° 9.099/95, que 

prevê a competência “do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para 

reparação de dano de qualquer natureza”. 

Com esta previsão, nota-se que a liberdade de escolha e eventual prejuízo ao réu se originam 

independentemente da complexidade ou do valor da causa, por estar previsto este dispositivo 

em ordenamento que tem como característica o julgamento de causas de menor complexidade. 

Para a análise deste dispositivo, aproveita-se em muito do disposto sobre o parágrafo único do 

artigo 100, do Código de Processo Civil, inclusive sobre a pressuposição de quem possui 

razão. 

Entretanto, o presente dispositivo possui um agravante na liberdade de escolha do foro, pois, 

ao contrário do comando do código, este não se limita a duas hipóteses, mas, diversamente, 

abrange uma infinidade de situações fáticas, vez que o autor pode escolher o foro para ações 

de reparação de danos “de qualquer natureza”. 

Deste modo, constata-se uma desmedida generalização de casos nos quais sempre se 

pressupõe que o autor possua razão, aumentando a probabilidade de surgimento de casos nos 

quais os respectivos réus possam ser prejudicados quanto ao direito ao contraditório e à ampla 

defesa. 

Portanto, como se defenderá adiante, especialmente nos casos destes dois últimos dispositivos 

– art. 100, parágrafo único, CPC, e, 4°, III, L. 9.099/95 – o juiz do foro onde a ação for 

proposta poderá declinar de sua competência, caso vislumbre prejuízo ao réu em virtude de 

desequilíbrio entre as partes. 

Somente com o advento legislativo do Código de Defesa do Consumidor é que se iniciou – 

sempre considerados os parâmetros impostos pela legislação consumerista – um movimento 

de dotação de poderes aos magistrados no sentido de mitigar o entendimento de que o 

julgador não poderia declinar de sua competência relativa, em benefício de outro que seja 

mais benéfico a uma das partes. Assim, inicia-se, ainda que de forma restrita ao direito do 
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consumidor, uma nova percepção do direito brasileiro quanto à temática da competência 

relativa[30]. 

Contudo, muito embora tenha se iniciado uma modificação nos paradigmas acerca da 

interpretação judicial acerca da competência relativa e sua aceitação pelo magistrado, a 

efetiva mudança esteve restrita a casos que versassem sobre a relação de consumo, e nos quais 

houvesse uma previsão contratual abusiva. 

  

6. A escolha do foro pelo demandante nas hipóteses de foro concorrente no atual projeto 

de Código de Processo Civil 

  

Como se pode notar, o desenvolvimento de uma interpretação mais sofisticada no âmbito de 

tema do juízo sobre a competência - realizado pelo magistrado nos casos de competência 

relativa - vem ocorrendo gradualmente, sendo evidente que muito deve à evolução do direito 

do consumidor. Afinal, a tutela consumerista desnuda a existência de situações em que a 

discrepância entre os litigantes[31] – e as conseqüências dessa discrepância para a 

legitimidade do contraditório e do processo judicial em si – exigem uma postura mais proativa 

do julgador, o que em teoria poderia atentar contra a imparcialidade do juiz[32]. 

Deve-se ressaltar, para bem esclarecer as idéias, que a constatação da fragilidade de uma das 

partes – ensejando modificações na regra procedimental em vista de uma igualdade 

processual efetiva – sempre se dará caso a caso. Mesmo no microssistema consumerista a 

facilitação dos meios de defesa possibilitada pelo Código[33] se encontra entregue ao 

“critério do juiz”. Desta feita, não há que se afirmar que exista uma alteração absoluta ex lege 

que determine que o magistrado altere as regras processuais, mas sim uma possibilidade para 

que ele o faça em benefício daquele que se configura inferiorizado na relação processual. 

Deve-se apontar para o fato de que a sedimentação de tais conteúdos oriundos do direito do 

consumidor, aliados à aplicação processual dos princípios processuais constitucionais – dentre 

os quais se destaca o do devido processo legal[34] - acabou por incutir na mente dos juristas a 

valiosa noção de que o direito processual está aberto aos reclamos do direito constitucional e 

que a efetividade da legitimidade do processo não pode ignorar as peculiaridades do caso 

concreto, especialmente as que ensejam desigualdades materiais entre as partes. 

Não se pretende aqui tecer comentários acerca da validade ou não de tal inserção no 

articulado do projeto do novo CPC brasileiro. É sabido que para alguns estudiosos, uma nova 

codificação não traria grandes alterações, uma vez que as mudanças são imposições 

constitucionais que já se encontram colocadas para o sistema. Não obstante, considera-se 

necessário que se analise a redação do projeto no que tange às competências relativas e suas 

possíveis modificações. É nesse sentido que aqui se propõe seja interpretada a regra prevista 

no artigo 63 do projeto atual do Código de Processo Civil, abaixo transcrita: 

  

Art. 63. A competência em razão da matéria e da 

função é inderrogável por convenção das partes; mas 
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estas podem modificar a competência em razão do 

valor e do território, elegendo foro onde serão 

propostas as ações oriundas de direitos e obrigações. 

§ 1º O acordo, porém, só produz efeito quando constar 

de contrato escrito e aludir expressamente a determinado 

negócio jurídico. 

§ 2º O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores 

das partes. 

§ 3º É vedada a eleição de foro nos contratos de adesão 

e naqueles em que uma das partes, quando firmado o 

contrato, esteja em situação que lhe impeça ou dificulte 

opor-se ao foro contratual. 

§ 4º A nulidade da cláusula de eleição de foro, em 

contrato de adesão, pode ser declarada de ofício pelo 

juiz, que declinará de competência para o juízo de 

domicílio do réu, salvo anuência expressa deste, 

manifestada nos autos, confirmando o foro eleito. 

  

A nosso ver, tal artigo sintetiza a evolução ocorrida no tema, seja em virtude da interpretação 

constitucional da tutela processual, seja no que se relaciona a evolução da postura judicial em 

relação aos fatos concretos submetidos à análise do magistrado. Fica também evidente uma 

nova interpretação acerca das competências relativas, admitindo que o magistrado participe da 

escolha do foro, até mesmo de forma compulsória (no caso dos contratos de adesão). 

  

6.1. Vedação da eleição de foro nos contratos de adesão e demais contratos 

  

O § 3º do artigo 63 é uma reprodução do entendimento jurisprudencial acerca dos contratos de 

adesão[35] e tem por objetivo positivar entendimento segundo o qual a parte que não participa 

da elaboração do contrato não pode ter seus direitos, bem como a defesa deles, dificultada 

(art.6, inc. VIII). 

Não obstante o acima afirmado, o referido § 3º, em sua segunda parte, insere um novo modelo 

de verificação da competência por parte do magistrado ao vedar a eleição de foro nos casos 

em que uma das partes, quando firmado o contrato, esteja em situação que lhe impeça ou 

dificulte opor-se ao foro contratual. Analisemos essa disposição. 

Uma vez que se possibilita ao juiz, como condição de verificação da legitimidade da eleição 

do foro, fazer juízo e decidir acerca de fato ensejador de cláusula inserida em negócio jurídico 

(contrato convencional onde houve a eleição de foro), é preciso que também se considere 

12274

file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn35


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

como possível e válido o juízo acerca da validade da eleição de foro nas demais relações 

jurídicas substanciais que ensejam competências relativas. 

Tanto numa quanto noutra relação haverá o dever de o magistrado verificar a igualdade 

processual das partes, as quais não podem ter seu direito de ampla defesa cerceado, seja pelas 

condições do contrato, seja pelas situações fáticas da demanda. Flexibiliza-se assim a regra 

segundo a qual o julgador, apesar de estar dotado do poder de julgar sua própria competência 

(kompetenz-kompetenz), não poderia obstar a liberdade processual das partes de escolher o 

foro em que deseja demandar. 

Não se está aqui dotado - importante ressaltar - do interesse de promover confusão entre a 

“vedação do foro de eleição” e as outras hipóteses de eleição de foro em virtude de foros 

concorrentes (todos abstratamente competentes). Tão somente considera-se que o mesmo 

objetivo que leva o legislador a possibilitar ao magistrado que decline de sua competência nos 

casos em que se verificar que a eleição do foro (contratual) foi estipulada em momento de 

situação periclitante para uma das partes, é também razão suficiente para que se declare 

possibilitada a decisão do juiz acerca da legitimidade da eleição de foro e da conveniência da 

escolha realizada pelo detentor do mencionado direito potestativo de eleição de foro 

concorrente, considerada a capacidade de defesa do réu e o interesse para a melhor instrução 

do processo judicial (isonomia no direito de participação no contraditório efetivo). 

Deve-se, em decorrência, apontar que a possibilidade de o julgador decidir acerca do foro 

mais conveniente não estaria – segundo nossa interpretação do articulado do projeto – livre de 

amarras. Afinal, se são as características pessoais e concretas do caso que podem ensejar o 

controle do foro mais adequado, logicamente o julgador não poderá fazê-lo ex officio. Seria a 

nosso ver necessário aguardar a manifestação do réu em preliminar de contestação[36] 

solicitando a alteração do foro, momento no qual poderia o julgador decidir. 

Como se pode verificar, o desenvolvimento do entendimento acerca da tutela constitucional 

do processo, bem como o incremento dos poderes do julgador, aliada a relativização dos 

direitos potestativos processuais do demandante informam essa aparente evolução no 

tratamento da matéria, visando a garantia dos direitos processuais fundamentais. 

  

7. Do necessário procedimento à declinação da competência 

  

Consoante afirmado ao final do último tópico, a possibilidade de o juiz declinar de sua 

competência, sustentando-se na existência de outro foro no qual se preserve os direitos do réu, 

não pode(ria) ocorrer ilimitadamente, pois que vinculado às peculiaridades do caso em 

concreto. 

Em razão de referida possibilidade de atuação do juiz não ser atualmente prevista no direito 

processual civil positivado, deve o mesmo adotar procedimento pelo qual reste claro à partes, 

especialmente ao autor, os motivos que o levaram a decidir por declinar de sua competência. 

Para tanto, incidem no caso especialmente dois princípios, quais sejam, o da 

proporcionalidade e o da fundamentação. 

12275

file:///C:/Artigos%20diversos%20meus/Artigos%20jurÃdicos%20cientÃficos/Artigo%20.%20CONPEDI%20.%20VitÃ³ria%20.%20Limites%20do%20direito%20potestativo%20de%20eleiÃ§Ã£o%20em%20foro%20concorrente%20na%20tutela%20constitucional%20do%20processo.docx%23_ftn36


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Pelo primeiro o juiz deverá ponderar[37] as especificidades do caso em concreto, de modo a, 

racionalmente, perquirir se o meio utilizado (a declinação da competência) é ou não 

proporcional em relação ao fim (reequilíbrio da situação processual), o que será feito pela 

análise da adequação da medida – se ela alcança sua finalidade – e de sua razoabilidade, ou 

seja, se existe um motivo justo, uma razão suficiente para tanto. 

Pelo segundo, após encontrar o fundamento para o declínio de sua competência, o juiz, em 

atenção ao comando constitucional do artigo 93, IX, da Constituição Federal, o qual encerra o 

princípio da motivação das decisões, deverá fundamentar adequadamente sua decisão de 

declinar de sua competência, demonstrando claramente os motivos que o levaram a assim 

decidir, principalmente para que o autor, caso entenda necessário, possa recorrer de tal 

decisão por meio do recurso competente. 

Por estas razões, como se disse, é que a modificação do foro em casos de eleição de foros 

concorrentes somente poderá ocorrer no caso concreto e quando suas peculiaridades assim 

permitirem. 

  

Conclusão 

  

Assim, a evolução da interpretação constitucional do processo e o advento de um novo 

Código de Processo Civil fazem com que se aponte para uma modificação na compreensão da 

temática das competências relativas, especificamente em relação à escolha por parte do 

demandante no caso de foros concorrentes. Esse direito de escolha estaria limitado à situações 

que não atentem contra a boa-fé processual, bem como que não venham a cercear o direito de 

efetiva participação no processo por parte do demandado. 

Os princípios constitucionais do devido processo legal, bem como o princípio processual da 

boa-fé e lealdade processual podem ser invocados para fundamentar o pedido e a decisão de 

oposição à escolha por parte do demandante, sem que isso implique em atentado contra o 

princípio do juiz natural, nem contra as demais garantias processuais. 

O impedimento poderá ser manifestado pelo demandante por meio de preliminar de mérito na 

contestação, fundamentado com os princípios que impõe a participação de todos de forma 

efetiva no processo. 

Tais modificações se mostram como uma evolução no tratamento da matéria, bem como na 

aceitação do julgador como um garantidor do caráter democrático do processo, o qual não 

pode, jamais, atentar contra a participação e a ampla defesa dos litigantes, em respeito à uma 

visão constitucional do devido processo legal. 
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[1] Nesse sentido, a lição de Eduardo Cambi: “O devido processo legal visa assegurar os 

cidadãos contra o exercício arbitrário e irrestrito dos poderes pelo governo. A garantia do 

devido processo legal foi desenvolvida pela Suprema Corte norte-americana, em 1856, em 

Murray’s Lesse v. Hoboken Land & Improvement Co. A corte decidiu que tal garantia estava 

voltada para restringir os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, não podendo considerar 

que qualquer processo atende o “devido processo legal”, tão somente, porque o Legislativo 

assim quis. Permitiu, assim, que o judiciário declarasse inconstitucional a regra que violasse a 

regra da razão (rule of reason) ou o standart da razoabilidade. O controle da 

constitucionalidade das leis e dos atos normativos evita o positivismo causalista, baseado na 

mera subsunção da regra ao caso concreto, sem qualquer análise normativa ou cognitiva 

crítica. Para evitar resultados equivocados, porque em direito não basta a solução ôntica, 

sendo imprescindível a análise do caso concreto, todo órgão judicial, valendo-se da garantia 

do devido processo legal em sentido substantivo ou do postulado normativo aplicativo da 

proporcionalidade, deve proceder ao controle incidental da constitucionalidade”. CAMBI, 

Eduardo. Neoconstitucionalismo e neoprocessualismo: direitos fundamentais, políticas 

públicas e protagonismo judiciário. São Paulo: Revista dos tribunais, 2010., p. 225-226. Nesse 

mesmo sentido, Carlos Roberto Siqueira Castro aponta: “Por sua imensurável riqueza 

exegética, a regra do devido processo legal serviu para escancarar as porteiras da imaginação 

criadora daqueles constitucionalmente incumbidos de amoldar a ordem jurídica dos mutantes 

anseios de justiça prevalentes em cada tempo e lugar. Assim estimulada, a interpretação 

constitucional pode alcançar o seu verdadeiro e mais saudável desígnio, qual seja, o de dar 

resposta, pela via pacificadora do direito, a muitas das angústias e aflições da contemporânea 

sociedade de massas, sempre aturdida por toda sorte de conflitos que contrapõe as esferas 

individuais e coletivas”. CASTRO, Carlos Roberto Siqueira. O devido processo legal e os 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Rio de Janeiro: Forense, 2006., p. 65. 
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[2] Segundo Dinamarco – cuja visão será combatida no presente artigo - , “A lei pode 

autorizar que, quando a causa tiver pontos de ligação com mais de um foro, ela seja proposta, 

processada e julgada em qualquer deles. Tem-se aí um concurso de foros igualmente 

competentes, sem qualquer preferência do legislador por algum deles e ficando ao exclusivo 

arbítrio do autor a propositura no local de sua preferência e sem possibilidade de a escolha ser 

impugnada pelo adversário (essa é uma das manifestações do princípio constitucional da 

liberdade das partes). Fala-se por isso em foros eletivamente concorrentes. Feita a escolha e 

proposta a demanda em um deles, dá-se a prevenção e os demais, que abstratamente tinham 

competência para a causa, deixam de tê-la: concentra-se a competência em um só, fechando-

se com isso, por completo, o ciclo de concretização da jurisdição”. DINAMARCO, Cândido 

Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 6ª. Ed. São Paulo: Malheiros,2009., p. 502-

503.V.I. 

[3] “A problemática da competência é portanto representada pelo trinômio composto pelas 

causas diversificadas, níveis em que serão processadas e órgãos que as processarão. (...) A 

garantia constitucional da liberdade atua no sistema (a) mediante a instituição de foros 

concorrentes, dos quais o autor da demanda a propor escolherá livremente um, segundo sua 

exclusiva vontade e (b) mediante as técnicas inerentes à competência relativa, pelas quais em 

alguns casos as partes tem a liberdade de eleger o foro perante o qual litigarão (CPC, art. 

111). DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 6ª. Ed. São 

Paulo: Malheiros, 2009., p. 426-427. 

[4] Art. 95. Nas ações fundadas em direito real sobre imóveis é competente o foro da situação 

da coisa. Pode o autor, entretanto, optar pelo foro do domicílio ou de eleição, não recaindo o 

litígio sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, posse, divisão e demarcação de 

terras e nunciação de obra nova. 

[5] Parágrafo único. Nas ações de reparação do dano sofrido em razão de delito ou acidente de 

veículos, será competente o foro do domicílio do autor ou do local do fato. 

[6] Art. 475-P. O cumprimento da sentença efetuar-se-á perante: (...)II – o juízo que processou 

a causa no primeiro grau de jurisdição; (...)Parágrafo único. No caso do inciso II do caput 

deste artigo, o exeqüente poderá optar pelo juízo do local onde se encontram bens sujeitos à 

expropriação ou pelo do atual domicílio do executado, casos em que a remessa dos autos do 

processo será solicitada ao juízo de origem. 

[7] CDC, Art. 93. Ressalvada a competência da Justiça Federal, é competente para a causa a 

justiça local: (...) II - no foro da Capital do Estado ou no do Distrito Federal, para os danos de 

âmbito nacional ou regional, aplicando-se as regras do Código de Processo Civil aos casos de 

competência concorrente. 

[8] Os dicionários jurídicos trazem duas definições possíveis para a locução “direito 

potestativo”. São elas: a) “Diz-se daquele que, por sua natureza, não se dirige a perseguir uma 

obrigação, mas se relaciona apenas com a vontade de uma das partes”. “Diz-se daquele em 

que a execução de ato ou fato depende apenas da vontade do agente, independendo da 

colaboração ou concurso de outrem”. 

[9] Tal visão é apontada por Dinamarco, ao afirmar que “os concursos de foros competentes 

constituem ordinariamente o resultado da dupla incidência de alguma norma determinadora 

da competência territorial: nas situações em que se apresentam dois ou mais fatores de ligação 
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territorial da mesma natureza, a norma confere igual valor a todos eles e oferece ao autor a 

faculdade de optar. (...) Mesmo quando não o faz (expressamente), todavia, sempre que ocorra 

a dupla incidência aí está o concurso de foros. Havendo a dupla incidência da norma, caberá 

sempre ao autor a escolha do foro em que proporá a demanda, ainda que norma alguma 

explicite essa faculdade: essa é uma óbvia projeção do amplo princípio da liberdade dos 

litigantes”. DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil, 6ª. 

Ed. São Paulo: Malheiros, 2009., p. 503-504.V.I. 

[10] Chega a ser compreensível a posição de Candido Dinamarco, a qual valoriza de forma 

contundente a liberdade das partes, desde que se observe o desenvolvimento do raciocínio do 

ilustre professor da USP. Segundo ele, a idéia de lealdade processual não configura um 

princípio. Senão, veja-se: “Existem inúmeras outras regras técnicas de grande importância e 

prestígio, também geralmente indicadas como princípios, mas que não o são. É o caso, p. ex., 

do (...) princípio da lealdade (processual) (...)”.DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições 

de Direito Processual Civil, 6ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009., p. 201. V.I.  

[11] Sobre o tema, afirma Marinoni: “A ênfase à participação no procedimento tem o objetivo 

de legitimar a decisão e o exercício do poder jurisdictional. Imagina-se que, para a 

legitimidade da decisão, nada mais seria preciso do que assegurar a plena possibilidade de 

participação das partes. Porém, é lógico que o conteúdo dessa participação deve variar 

conforme as particularidades do caso conflitivo. A participação deve dar às partes plena 

oportunidade de alegar, requerer provas, participar da sua produção e considerar sobre os seus 

resultados. Numa palavra: a parte deve ter a oportunidade de demonstrar as suas razões e de 

se contrapor às razões da parte contrária. (...) Isso demonstra que, sem a efetiva participação 

das partes e a adequada atuação do juiz, nos vários momentos do procedimento probatório, 

não há como pensar em legitimação pela participação e, por conseqüência, em legitimidade da 

decisão. Além disso, a parte tem direito de assistir às audiências e aos julgamentos, além de 

exigir a adequada fundamentação das decisões. É nesses sentido que se diz que a participação, 

além do direito de influir sobre o convencimento do juiz e de se opor ao adversário, requer a 

publicidade dos atos processuais e a fundamentação das decisões”. MARINONI, Luiz 

Guilherme. Teoria Geral do Processo. 3ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008., p. 

454-455. 

[12] Art. 14. São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do 

processo: (...) II - proceder com lealdade e boa-fé; 

[13] No mesmo sentido, DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª Ed. 

Salvador: Jus Podium, 2010., p. 131. V.I. 

[14] Nesse sentido, GUILHERME, Thiago Azevedo; MARTINS, Fernando Batistuzo Gurgel. 

O princípio da solidariedade e o moderno processo civil cooperativo: a difícil superação do 

„eu‟ pelo „nós‟. In Anais do XIX Congresso Anual do Conpedi. 

[15] DINAMARCO, Cândido Rangel. A instrumentalidade do processo. 13. ed. São Paulo: 

Malheiros, 2008., p. 26. 

[16] DINAMARCO, idem, p. 27 

[17] No mesmo sentido: “Realmente, se o processo, na sua condição de autêntica ferramenta 

de natureza pública indispensável para a realização da justiça e da paz social, não pode ser 
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compreendido como mera técnica mas, sim, como instrumento de realização de valores e 

especialmente de valores constitucionais, impõe-se considerá-lo como direito constitucional 

aplicado”. OLIVEIRA, Carlos Alberto de Oliveira. O Processo Civil na Perspectiva dos 

Direitos Fundamentais. In: DIDIER JÚNIOR, Fredie (org.). Leituras Complementares de 

Processo Civil. Salvador: JusPodium, 2010, p. 138. 

[18] Nesse sentido, aponta Bedaque: “A garantia constitucional da isonomia deve, 

evidentemente, refletir-se no processo. Vários são os princípios proclamados pela doutrina 

moderna e adotados pela quase totalidade das legislações, visando a garantir a igualdade das 

partes. Pelo que a experiência tem demonstrado, todavia, tais posturas asseguram tão somente 

a igualdade formal entre os litigantes, o que, evidentemente, não satisfaz ao jurista 

preocupado com o fim social do direito e que, por isso, não se contenta com meras figuras de 

retórica. Não é compatível com o estado social de direito o processo civil individualista, cujas 

regras consagram como valor absoluto a autonomia das partes, que se sobrepõe ao próprio 

escopo da atividade jurisdicional e do instrumento estatal de solução de controvérsias”. 

BEDAQUE, José Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 4ª Ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2009., p. 97-98. 

[19] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª Ed. Salvador: Jus Pudium, 

2010., p. 131. V.I. 

[20] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª Ed. Salvador: Jus Pudium, 

2010., p. 131. V.I. 

[21] DIDIER, Fredie. Curso de Direito Processual Civil. 12ª Ed. Salvador: Jus Pudium, 

2010., p. 131. V.I. 

[22] Aponta Marinoni a incidência no direito brasileiro do princípio da competência sobre a 

competência: “Este é o princípio que baliza toda a verificação e os incidentes a respeito da 

competência. De acordo com esse princípio (chamado pelos alemães de Kompetenz-

Kompetenz), todo juiz tem competência para apreciar sua competência para examinar 

determinada causa. Trata-se de decorrência inevitável da cláusula que outorga ao magistrado 

da causa o poder de verificar a satisfação dos pressupostos processuais. Se a competência é 

um destes pressupostos, é natural que o juiz da causa tenha o poder de decidir (ao menos em 

primeira análise) sobre sua competência”. MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, 

Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 7ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009.p.48. 

[23] Imprescindível aqui que se faça uma ressalva: A assunção “importadora” de teorias do 

direito alienígena, e, principalmente, dos países de tradição assentada na common Law, deve 

ser feita com muitas ressalvas e com zelo para não descaracterizar a sistematicidade do direito 

brasileiro. Não se deve atentar contra a sistematização da ciência jurídica sem a vênia 

necessária. A utilização de doutrinas e teorias trazidas de outras nações somente se justifica 

diante da constatação de que, no sistema brasileiro e diante da estrutura constitucional 

contemporânea, nosso ímpeto formal tenha implicações atentatórias aos direitos 

fundamentais, materiais ou processuais. 

[24] “...É condição para a eficácia de uma sentença estrangeira a sua homologação pelo STJ. 

Assim, não se pode declinar da competência internacional para o julgamento de uma causa 

com fundamento na mera existência de trânsito em julgado da mesma ação, no estrangeiro. 
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Essa postura implicaria a aplicação dos princípios do 'formum shopping' e 'forum non 

conveniens' que, apesar de sua coerente formulação em países estrangeiros, não encontra 

respaldo nas regras processuais brasileiras (...)” MC nº 15.398-RJ, rel Min. Nancy Andrighi, j. 

em 02.04.2009, publicado no DJe em 24.04.2009. 

  

[25] Rara exceção, a nosso ver, é o célebre José Carlos Barbosa Moreira, que já em meados 

dos anos 80 apontava uma gradual evolução nos poderes do juiz na conformação do 

procedimento às necessidades das partes: “As leis processuais soem conter dispositivos que 

preceituam a igualdade de tratamento das partes: assim o art. 125, I, do CPC brasileiro. A 

interpretação de semelhantes textos já não pode satisfazer-se com um entendimento 

puramente formal, como o que por tanto tempo prevaleceu. Aos olhos de expressiva corrente 

doutrinária, o que hoje importa é tornar operativo o princípio no plano substancial, de tal 

modo que se assegure às partes, independentemente de desníveis culturais, sociais, 

econômicos, verdadeira igualdade de oportunidades no processo. Tal aspiração põe de novo 

em foco, por outro ângulo, o problema da atribuição de papel mais “ativo” ao órgão judicial, 

convocado a suprir, em certa medida, as falhas da atuação dos litigantes. A propensão a 

acentuar com muita ênfase semelhante exigência, sensível em certos setores, pode gerar 

dificuldades na perspectiva da conciliação, às vezes problemática, entre função “assistencial”, 

que se quer ver assumida pelo juiz, e a preservação de sua indispensável imparcialidade”. 

MOREIRA, José Carlos Barbosa. Tendências Contemporâneas do Direito Processual Civil. 

In: Revista de Processo, nº 31, p. 199 – 209. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1983. 

[26] Dispõe o Código de Processo Civil atualmente em vigor: Art. 111. A competência em 

razão da matéria e da hierarquia é inderrogável por convenção das partes; mas estas podem 

modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde serão propostas 

as ações oriundas de direitos e obrigações. § 1
o
 O acordo, porém, só produz efeito, quando 

constar de contrato escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2
o
 O foro 

contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. 

[27] Dinamarco, mesmo relativizando o absolutismo da liberdade, demonstra com rigor a 

escala de valores de uma visão liberal do processo: “A liberdade, como valor humano de 

primeiríssima grandeza, integra a essência da democracia e chega a constituir um verdadeiro 

pólo atrativo em torno do qual gravita uma série de garantias constitucionais. (...) Não existe 

norma constitucional específica, portadora da garantia de liberdade das partes no processo. A 

liberdade processual é, todavia, óbvia projeção processual da própria garantia geral de 

liberdade (art. 5º, caput). É também – e acima de tudo – uma intuitiva decorrência de várias 

outras garantias constitucionais do processo. O pleno e eficaz exercício das garantias de 

ingresso em juízo e acesso à justiça (art. 5º, inc. XXXV), do contraditório e da ampla defesa 

(art. 5º, inc. LV) depende da liberdade que as partes tenham de atuar segundo suas próprias 

estratégias, suas escolhas, sua vontade e sua conveniência”. DINAMARCO, Cândido Rangel. 

Instituições de Direito Processual Civil, 6ª. Ed. São Paulo: Malheiros, 2009.,  p. 231–232. 

V.I. 

[28] Com o passar dos anos e, principalmente, com a entrada em vigor do Código de Defesa 

do Consumidor, houve a percepção por parte da doutrina de que a eleição do foro em contrato 

pode dar ensejo a abusos e a cerceamento do direito de defesa em juízo por parte do 

consumidor. Considerando tal característica e reconhecendo que o consumidor se encontra em 

situação de hipossuficiência na relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor 
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apontou algumas regras-balizas com o intuito de proteger o consumidor em juízo. Dentre as 

que se pode apontar como vanguardistas na proteção e na possibilitação da alteração da 

competência por parte do juiz, pode-se citar o art. 6º, o qual aponta como direito do 

consumidor "a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações 

desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem 

excessivamente onerosas", no inciso V,e "a facilitação da defesa de seus direitos", previsto no 

inciso VIII. 

[29] CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 20 ed. Rio de 

Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 130. 

[30] Alguns exemplo: "Em se tratando de relação de consumo, tendo em vista o princípio da 

facilitação de defesa do consumidor, não prevalece o foro contratual de eleição, por ser 

considerada cláusula abusiva, devendo a ação ser proposta no domicílio do réu, podendo o 

juiz reconhecer a sua incompetência ex officio" (STJ – 2ª Seção – CC nº 48097/RJ – Rel. Min. 

Fernando Gonçalves – j. 13.04.05). "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos 

contratos submetidos às regras do Sistema Financeiro de Habitação, e, dessa forma, o Juiz 

pode declinar, de ofício, a competência, visando à proteção do consumidor, quando a cláusula 

de eleição de foro vier a prejudicá-lo" (STJ – 4ª Turma – AgRgAI nº 495742/DF – Rel. Min. 

Barros Monteiro – j. 29.06.04). 

[31] Analisando a evolução dos direitos do consumidor, afirma Inocêncio Mártires Coelho: 

“A emergência desse novo direito insere-se, como é sabido, na transição do Estado Liberal 

para o Estado Social, exatamente porque as relações de consumo – tal como as relações 

jurídicas em geral -, tendo se tornado ilegítimas, pela quebra do equilíbrio entre os sujeitos de 

direito – estavam a reclamar uma nova atitude do legislador para absorver e/ou racionalizar, 

na medida do possível, a revolta dos fatos contra os códigos, na feliz expressão com que 

Gaston Morin denunciou a perda de sintonia entre os modelos jurídicos herdados do 

liberalismo em suas múltiplas facetas e a realidade socioeconômica gerada pela Revolução 

Industrial e pela conseqüente formação do operariado como classe social. Nesse contexto, é 

fácil compreender por que, no bojo da constitucionalização da economia, a figura do 

consumidor mereceu tratamento específico e diferenciado, conferindo-se-lhe indiscutível 

superioridade jurídica para compensar a sua evidente inferioridade de fato, enquanto agente 

econômico mais vulnerável nas relações de consumo. Trata-se, no particular, de uma idéia 

essencialmente idêntica à que inspirou, desde as suas origens, a legislação trabalhista como 

instrumento de proteção do trabalhador, para tanto considerado a parte frágil na relação de 

emprego” (BRANCO, Paulo Gustavo Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, 

Gilmar Ferreira. Curso de Direito Constitucional. 4ª. Ed. São Paulo: Saraiva, 2009., p. 

1413) 

[32] O tema da imparcialidade do juiz é muito bem abordado por Bedaque. As observações do 

professor das arcadas se atém ao tema da instrução processual, mas, ainda assim, suas 

conclusões vão além de uma determinada fase processual: “Esse temor de perder a 

imparcialidade tem contribuído de maneira decisiva para que nossos magistrados, 

infelizmente, deixem de utilizar dos poderes instrutórios que lhes são conferidos pelo 

legislador processual. Criou-se uma tradição do juiz passivo, espectador, temeroso de que 

qualquer iniciativa sua possa torná-lo parcial. A escassez de iniciativas probatórias oficiais, 

mesmo quando manifesta a sua conveniência, tem sido apontada como uma das causas do 

mau funcionamento do mecanismo judiciário. Essa mentalidade necessita ser alterada, a fim 

de que o magistrado assuma seu papel na relação processual. Juiz imparcial é aquele que 
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aplica a norma de direito material a fatos efetivamente verificados, sem que se deixe 

influenciar por outros fatores que não seus conhecimentos jurídicos”. BEDAQUE, José 

Roberto dos Santos. Poderes Instrutórios do Juiz. 4ª Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 

2009., p. 114. 

[33] Art. 6º São direitos básicos do consumidor: (...) VIII - a facilitação da defesa de seus 

direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências; 

[34] Em virtude da força e cogência das mencionadas normas-princípio de natureza 

fundamental, o próprio magistrado deve realizar controle de constitucionalidade difuso das 

regras processuais por ele aplicadas num caso concreto, adequando o instrumental processual 

aos princípios do Estado de Direito, da Constituição e, se possível, do processo civil 

infraconstitucional. A tutela constitucional do processo se mostra efetiva na adequação 

judicial das regras processuais, ligada ao controle de constitucionalidade das leis no momento 

da aplicação e à teoria dos princípios e dos direitos fundamentais, que pregam eficácia 

imediata e direta de tais normas. Afinal, a Constituição Federal traz em seu articulado uma 

série de normas de caráter processual, das quais se pode extrair princípios orientadores da 

hermenêutica processual. São, em sua maioria, normas de cunho garantístico, relacionadas, 

em maior ou menor medida, com a própria evolução histórica dos direitos fundamentais. Não 

por outro motivo, as normas que orientam grande parte do funcionamento processual regular 

se encontram no Título II, denominado “Dos Direitos e Garantias Fundamentais”. Ali, sem 

prejuízo de outras normas garantidoras de direitos fundamentais espalhadas pela Constituição, 

encontram-se as bases da interpretação do processo judicial équo. Noções como a do devido 

processo legal, contraditório e ampla defesa, enquanto requisitos de validade dos 

procedimentos judiciais devem ser entendidas também em seu aspecto de instituições 

históricas, construídas através das lutas ao longo dos séculos e, portanto, de caráter mutante, 

adaptáveis à própria evolução/desenvolvimento da sociedade. 

[35] A disciplina dos contratos de adesão fora inicialmente prevista pelo Código de Defesa do 

Consumidor, que conceituou o termo: “Art. 54. Contrato de adesão é aquele cujas cláusulas 

tenham sido aprovadas pela autoridade competente ou estabelecidas unilateralmente pelo 

fornecedor de produtos ou serviços, sem que o consumidor possa discutir ou modificar 

substancialmente seu conteúdo”.  

[36] Art.64. A incompetência, absoluta ou relativa, será alegada como preliminar de 

contestação, que poderá ser protocolada no juízo do domicílio do réu. § 1º A incompetência 

absoluta deve ser declarada de ofício. § 2º Declarada a incompetência, serão os autos 

remetidos ao juízo competente. § 3º Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-

ão os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente, até que outra seja proferida, se 

for o caso, pelo juízo competente. 

[37] Aqui se refere à técnica da “ponderação”, compreendida como método que consiste em 

“[...] adotar uma decisão de preferência entre os direitos ou bens em conflito; o método que 

determinará qual o direito ou bem, e em que medida, prevalecerá, solucionando a colisão” - 

STEINMETZ, Wilson. Colisão de Direitos Fundamentais e Princípio da 

Proporcionalidade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001, p. 140. 
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O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO COMO DIRETRIZ DE POLÍTICA JUDICIÁRIA 

E O DIREITO PROCESSUAL CIVIL BRASILEIRO 

 

FELIPE TELES SANTANA 

Mestrando em Direito Processual Civil pela Universidade 

Federal do Espírito Santo – UFES. Advogado. 

 

Sumário: 1 Introdução. 2 O duplo grau de jurisdição: 2.1 Elementos característicos: 2.1.1 

Novo julgamento. 2.1.2 Duplo exame da demanda. 2.1.3 Órgãos julgadores diversos. 2.1.4 

Superioridade hierárquica do órgão ad quem. 2.2 Conceito. 3 O duplo grau de jurisdição e o 

ius positum: 3.1 O duplo grau de jurisdição e a Constituição Federal. 3.2 O duplo grau e a 

legislação infraconstitucional. 4 A diretriz política do duplo grau de jurisdição. 5 Conclusão. 6 

Referências Bibliográficas. 

 

 

Resumo: Este estudo visa empreender investigação objetiva consistente em verificar o status 

do duplo grau de jurisdição no direito processual civil nacional, a partir do seu conceito e da 

análise de sua relação com o direito posto atual, sem pretender avaliar eventuais benefícios ou 

malefícios que eventualmente possa gerar ao sistema processual vigente. A relevância deste 

trabalho encontra morada na necessidade de se revisitar os institutos jurídicos com maior rigor 

científico, a ponto de se identificar os mitos e derrubá-los. É comum encontrarmos na 

doutrina nacional alusão a um princípio do duplo grau de jurisdição decorrente de preceito 

constitucional. Todavia é de se perguntar: Ante a conformação do nosso direito posto atual, é 

possível propriamente identificar o duplo grau de jurisdição como uma exigência imanente ao 

nosso sistema recursal civil? Por outras palavras: poder-se-ia falar em violação ao duplo grau 

de jurisdição como princípio jurídico ou seria o duplo grau de jurisdição uma diretriz política 

dirigida ao legislador? Pois bem, respeitando os seus evidentes limites, espera-se com este 

trabalho estimular o aperfeiçoamento da ciência jurídica, sobremaneira em prol da sua 

depuração, por meio da revisitação deste instituto tido, por alguns, como essencial para a 

realização de uma tutela jurisdicional o tanto quanto possível justa. 

 

Palavras-chave: Direito Processual Civil. Duplo Grau de Jurisdição. Diretriz. Política 

Judiciária. 
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Riassunto: Questo studio si propone di intraprendere attività di ricerca si propone di 

verificare costantemente lo stato  di doppio grado di giurisdizione nella corrente nazionale 

diritto processuale civile, dalsuo concetto e un'analisi del loro rapporto com il posto giusto, 

senza tentare di valutare ipossibili benefici o danni che possono eventualmente generare 

l'attuale sistema procedurale. La rilevanza di questo lavoro è quello di affrontare la necessità 

di rivisitare Le istituzioni legali con maggiore rigore scientifico al punto di identificare i miti e 

portarli giù. E 'comune trovare dottrina nazionale in riferimento ad un principio di doppio 

grado di giurisdizione a causa di regola costituzionale. Ma ci si chiede: Di fronte Allá 

conformazione del nostro diritto posto attuale, è possibile correttamente identificare Il doppio 

grado di giurisdizione come um requisito intrínseco al nostro sistema di ricorso civile? In altre 

parole, sarebbe in grado di parlare in violazione di appello o principio giuridico sarebbe Il 

doppio grado di giurisdizione di una direttiva política rivolta al legislatore? Bene, nel rispetto 

i suoi limiti evidenti, ci aspettiamo Che questo lavoro a stimolare miglioramento della scienza 

giuridica, schiacciante a favore della sua liquidazione, rivisitando questa istituzione venerata 

da alcuni come essenziali per effettuare a um giudice tanto quanto possibile. 

 

Parole chiave: Diritto di procedura civile. Doppio grado di giurisdizione. Linee guida. 

Politica giudiziaria. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O estudo acerca do duplo grau de jurisdição implica, paralelamente, na verificação 

da possibilidade de impugnação de provimentos judiciais e consequente novo julgamento, o 

que nem sempre foi possível à luz da história dos meios de solução de conflitos (direito 

processual), que com sua marcha direcionada à publicização buscou se distanciar da 

autodefesa, do mero arbítrio das partes e da arbitrariedade de um único e absoluto julgador, 

desembocando na investida hodierna por um processo justo, efetivo e eficiente.1 

                                                 
1 “O processo civil deve ser pensado a começar da metodologia própria do direito constitucional contemporâneo 
– deve ser pensado na perspectiva dos direitos fundamentais. […] Nessa perspectiva, o processo é visto, para 
além da técnica, como fenômeno cultural, produto do homem e não da natureza. Nele os valores constitucionais, 
principalmente o da efetividade e o da segurança, dão lugar a direitos fundamentais, com características de 
normas principais. A técnica passa a segundo plano, consistindo em mero meio para atingir o valor. O fim último 
do processo já não é mais apenas a realização do direito material, mas a concretização da justiça material, 
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Em trabalho dedicado ao duplo grau de jurisdição, Orestes Nestor de Souza Laspro 

traça minuciosamente o panorama histórico-evolutivo dos sistemas recursais nos Direitos 

Romano, Canônico, Visigótico e Português até chegar ao Direito Brasileiro.2 

 

Durante este caminho é dada relevância, no Direito Romano, ao período da 

Extraordinaria cognitio, marcado por ostentar uma estrutura judiciária contemplando diversos 

graus hierárquicos e a possibilidade de se recorrer da decisão do magistrado para o princeps, o 

que revelaria, desde então, a existência do duplo grau de jurisdição.3 

 

Mas foi no período pós-Revolução Francesa que o duplo grau de jurisdição se 

consolidou em todo o mundo, superando fortes críticas que contra ele se levantaram4 5, a 

ponto de ser rara a notícia de ordenamentos jurídicos de sociedades civilizadas que o tenham 

abolido completamente ou que não o conheçam.6 7 8 

                                                                                                                                                         
segundo as peculiaridades do caso.” OLIVEIRA, Carlos Alberto Alvaro de. Do formalismo no processo civil. 4ª 
ed. São Paulo: 2010, p.21-23. 
2 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995. 
3 Idem, ibidem, p. 28-43. 
4 Marcos Afonso Borges elenca os opositores e sintetiza seus argumentos: “De fato, data do século XVIII, após a 
Revolução Francesa de 1789, o surgimento de vozes contrárias à admissibilidade do recurso. Escritores da lavra 
de Berenger, Fournier, Ferdinand Jacques, Odilon Barrot, Royer Collard e outros entre os franceses e Mortara, 
Miraglia, Enea e Lunat entre os italianos, se opuseram ‘à insitiuição do duplo grau de jurisdição e portanto ao 
recurso de um para o outro ou do inferior para o superior hierárquico, aduzindo argumentos de ordem política, 
científica ou filosófica’, quais sejam: 1) A admissibilidade de um tribunal superior representa, ainda, a herança 
da carcomida e arbitrária aristocracia judiciária, contrária aos ideais democratícios conquistados e apregoados 
pela Revolução Francesa, da igualdade de todos perante a lei. 2) Tendo-se por suporte o texto de Ulpiano “Bene 
latas sententias in pejus reformet: neque etiam utique melius pronunciat qui novissimus sententiam laturus est”, 
conclui-se que o recurso não garante que os tribunais, julgando em segunda instância, decidam melhor do que a 
primeira, resultando disso, uma inutilidade e uma inconveniência. […] 3) O recurso, em determinando o 
retardamento da decisão da causa, torna mais dispendiosa a Organização Judiciária, e, consequentemente, mais 
caro o processo, não somente para o erário público, como também para as partes litigantes.” BORGES, Marcos 
Afonso. Digesto de processo. Vol 5. Rio de Janeiro: Forense: Revista Brasileira de Direito Processual: 
Uberlândia, 1988, p 105. 
5 Severas críticas foram lançadas por Mauro Cappelletti, in CAPPELLETTI, Mauro. Parere iconoclastico sulla 
riforma del processo civil. Vol. 4. Torino: UTET, 1969, p. 81-88. 
6 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, passim. 
7 No mesmo sentido: JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 211; e CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, 
Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 75. 
8 Registra-se, contudo, curioso relato o sistema Turco não conhecer o segundo grau de jurisdição: “Todavia, ao 
tempo em que preparava a tese de concurso à cátedra, deparei-me com o estudo de ILHAN E. POSTACIOGLU, 
professor da Faculdade de Direito de Istambul, no qual ele afirma: ‘O sistema judiciário turco em vigor não 
conhece o segundo grau de jurisdição que é a apelação’. O Professor BARBOSA MOREIRA, ao ler tal 
consideração, interessou-se pelo tema. Enviei-lhe o estudo e ele verificou que ‘O Código de Processo Civil do 
cantão de Neuchâtel (de 07.04.1925) teve a honra imprevista de ser adotado, com algumas modificações, pelo 
legislador turco em 1927. Isso se deve, sem dúvida, ao fato de ser, na época da recepção do direito privado suíço 
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Apesar do duplo grau de jurisdição se revelar fruto de verdadeira tradição na 

generalidade dos ordenamentos jurídicos modernos, as críticas à sua necessidade e utilidade 

nunca cessaram. A ausência de uma exata definição universalmente válida de sua substância, 

com efeito, contribui para manter acesa a chama da fogueira dos questionamentos que o 

envolve. 

 

Sinalizando prudência, José Carlos Barbosa Moreira afirma ser do intérprete a 

missão de extrair dos textos legais as características do duplo grau de jurisdição, o que, 

segundo ele, apenas será possível tendo em vista um determinado ordenamento jurídico.9 

 

Interessa-nos, pois, neste estudo, perquirir a verificação do status do duplo grau de 

jurisdição no direito processual civil nacional, sendo necessário para tanto partir da análise 

dos seus elementos caracterizadores tradicionalmente revelados e, ao depois, observar pontos 

relevantes de sua relação com o direito posto, de modo a descortinar em que âmbito se opera a 

influência do duplo grau de jurisdição no direito processual civil. 

 

 

2 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

O estudo de um determinado objeto, como se sabe, não prescinde do seu 

conhecimento ainda que preliminar; razão que denota, portanto, a essencialidade da 

sedimentação de um posicionamento ao seu respeito, um ponto de partida. 

 

Ocorre que não está contemplado no direito positivo o conceito de duplo grau de 

jurisdição, sendo necessário buscar dentro de um contexto, o tanto quanto possível 

universalizável, as suas características com o propósito de se apreender o seu sentido. 

 

                                                                                                                                                         
na Turquia, o mais recente dos códigos suíços de processo. Trata-se, porém, de exceção a confirmar a regra, pois 
não sei de outro país, integrante de nossa cultura, onde não exista recurso de apelação, ou similar, a fim de 
permitir a revisão – em maior ou menor grau de amplitude – das causas por uma instância superior; o que 
conheço, isto sim, são limitações pontuais ao cabimento, à extensão e à profundidade do reexame proporcionado 
pelo emprego da apelação, ou recurso a ela equivalente.” MONIZ DE ARAGÃO, Egas Dirceu. Demasiados 
recursos? In RePro, n. 136. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 10. 
9 “Não há definição universalmente válida do princípio do duplo grau: cabe ao intérprete extrair dos textos do ius 
positum os dados necessários à sua caracterização, num determinado ordenamento.” MOREIRA, José Carlos 
Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 239-240. 
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Porém, primeiro se faz necessário expor que, ao menos no ordenamento jurídico 

nacional, uma questão terminológica se levanta face à clássica expressão ‘duplo grau de 

jurisdição’. 

 

A doutrina acentua que a impropriedade da expressão decorre do fato de ser a 

jurisdição una e indivisível, expressão do poder estatal soberano; de modo que falar em 

dualidade de jurisdições seria conceber num mesmo Estado a pluralidade de soberanias, o que 

tecnicamente seria absurdo.10 A divisão que se faz usualmente – penal ou cível, especial ou 

comum, superior ou inferior, de direito ou de equidade – tem cunho eminentemente didático e 

diz respeito tão somente a critérios de competência, não de jurisdição.11 

 

Além do que, evidente que a tradicional noção contida na expressão ‘duplo grau de 

jurisdição’ diz respeito à possibilidade de novo julgamento de demanda, com possibilidade de 

revisão por outros julgadores das decisões anteriormente proferidas. Malgrado a imprecisão 

terminológica, aceita-se a utilização desta expressão pela carga tradicional que lhe é ínsita, o 

que respeitaremos neste estudo. 12 

 

Da tradicional noção do duplo grau de jurisdição exsurge, inclusive intuitivamente, 

como elementos característicos, a possibilidade de novo julgamento, com reexame da 

demanda, por órgãos julgadores distintos, escalonados em posições hierárquicas sobrepostas. 

Necessário, pois, empreender incursão por tais elementos. 

 

2.1 Elementos característicos 

 

2.1.1 Novo julgamento 

 

                                                 
10 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 142. No mesmo sentido, LASPRO, Orestes Nestor de 
Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 17. 
11 “Essa divisão em espécies liga-se aos problemas da distribuição de ‘massa de processos’ entre ‘Justiças’, entre 
juízes superiores e inferiores etc., bem como a alguns dos critérios para essa distribuição (natureza da relação 
jurídica controvertida etc.). liga-se, pois, à problemática da competência, não da jurisdição em sim mesma.” 
CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 142. 
12 “Neste sentido, a consagrada nomenclatura – duplo grau –, induzindo a idéia de pluralidade de jurisdições, 
revela-se imprópria. À semelhança do que sucede em outras situações, não convém substituí-la por outra mais 
adequada ao regime retratado, pois o apuro terminológico em nada auxilia a clareza em áreas impregnadas pela 
tradição.” ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 71. 

12289



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

É pressuposto lógico da idéia de novo julgamento, que tenha havido um primeiro 

julgamento da demanda posta em juízo. E que desse primeiro julgamento se possa apresentar 

impugnação a qual fomentará um segundo julgamento, cuja decisão deve ter aptidão para 

substituir a anteriormente proferida. 

 

Assim, extrai-se deste elemento três aspectos relevantes, quais sejam: a possibilidade 

de impugnação, a existência de dois julgamentos e a natureza substitutiva da segunda decisão, 

que deve sobrepor a primeira. 

 

A verificação da existência ou não de dois julgamentos decorre da condição de 

validade jurídica da primeira decisão proferida (eficácia), de modo que, se não impugnada, 

deveria esta guardar idoneidade para se tornar definitiva e ser acobertada pela autoridade da 

coisa julgada.13 

 

Inexistindo na primeira decisão essa condição de validade, capaz de lhe proporcionar 

a idoneidade esperada, forçoso concluir que a sua impugnação não servirá a fomentar um 

segundo julgamento, mas sim o seu primeiro julgamento; este por sua vez decomposto em 

uma fase vestibular e outra confirmatória. 

 

Note-se que a ausência de validade (aptidão para se tornar eficaz) da primeira 

decisão é que afasta a possibilidade de verificação da dualidade de julgamentos. É o que 

ocorre, por exemplo, com o sistema da doppia conforme do direito canônico, onde há 

verdadeira necessidade de impugnação da decisão primeira como condição inafastável para se 

garantir a eficácia da sentença. Neste sistema, como ensina Laspro, a impugnação se revela 

prerrogativa do Estado que entende indispensável compor definitivamente a contenda com 

duas decisões no mesmo sentido, ainda que se exija um terceiro exame da demanda, na 

hipótese dos dois primeiros exames restarem antagônicos.14 

 

                                                 
13 “A eficácia de coisa julgada é a eficácia da sentença de que não mais se pode recorrer, seja qual for o recurso, 
ordinário ou extraordinário. […] O conteúdo da sentença é a res iudicata. Houve o julgamento, razão por se ter a 
res como julgada. Se ainda há recurso, a sentença está sujeita a reexame da res, de modo que não transita em 
julgado.” MIRANDA, Pontes. Comentários ao código de processo civil. Tomo V. 3ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1997, p. 104. 
14 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 24. 
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Já no que tange a natureza substitutiva da decisão emanada do segundo julgamento, 

importante dizer que esta não o desnatura como tal. Ao contrário, a natureza substitutiva da 

segunda decisão é uma exigência do ordenamento jurídico que precisa neutralizar a eficácia 

potencial da primeira decisão.15 Vale dizer, quando se tratar, por exemplo, de impugnação 

parcial, a sentença objurgada será substituída apenas nesta parte, preservando sua eficácia 

quanto ao mais. 

 

Neste passo, possível afirmar, também, que a verificação deste elemento exige, 

ainda, que a impugnação seja levada a efeito necessariamente por meio de recurso16, isto é, 

que o inconformismo seja apresentado e processado dentro da mesma relação processual, no 

âmbito da qual seria possível falar em dualidade de julgamentos e substitutividade de 

decisões. 

 

Registra-se, ainda, que apesar de se falar em novo julgamento (novum iudicium), este 

não pode ser confundido com o que ocorre no sistema do ius novorum, que encerra a 

possibilidade de se deduzir, em sede recursal, questões não propostas perante o órgão 

competente para o primeiro julgamento. No novo julgamento, ao contrário, a preclusão afasta 

a possibilidade de as partes suprirem, na fase recursal, eventual deficiência de sua atividade 

postulatória.17 

 

 

2.1.2 Duplo exame amplo da demanda 

 

Diante da possibilidade de realização de um novo julgamento, necessário aferir qual 

o alcance dessa segunda análise. Nesta senda, o efeito devolutivo do recurso ganha relevância 

primordial.18 

                                                 
15 “A substituição decorre do fato de que a interposição do recurso, inserto na mesma linha processual em que se 
der o julgado recorrido, não quebra a unidade do processo, sendo inadmissível, portanto, que nele coexistam 
duas decisões.” BERMUDES, Sergio. Comentários ao código de processo civil. 2ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1977, p. 119. 
16 “[…] recurso é um remédio dentro da mesma relação processual que dispõem a parte, o Ministério Público e 
os terceiros prejudicados, para obter a reforma, a invalidação, o esclarecimento ou a integração de uma decisão 
judicial.” JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2009, p. 28. 
17 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 453. 
18 “É por esse efeito que realiza, em sua plenitude, o princípio do duplo grau de jurisdição, de vantagens 
evidentíssimas. Por força do efeito devolutivo, permite-se o reexame profundo da matéria objeto da atividade 
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José Carlos Barbosa Moreira pontifica que o efeito devolutivo “consiste em transferir 

ao órgão ad quem o conhecimento da matéria julgada em grau inferior de jurisdição”, e 

acrescenta que “a exata configuração do efeito devolutivo é problema que se desdobra em 

dois: o primeiro concernente à extensão do efeito, o segundo à sua profundidade. Delimitar a 

extensão do efeito devolutivo é precisar o que se submete, por força do recurso, ao julgamento 

do órgão ad quem; medir-lhe a profundidade é determinar com que material há de trabalhar o 

órgão ad quem para julgar.”19 

 

Convém ponderar com Liebman, que “o duplo grau exige que o mérito da causa 

possa ser apreciado e julgado – ‘no seu conjunto’ – duas vezes por juízes diversos, não porém, 

que todas as questões discutidas, e cada uma delas, sejam decididas duas vezes 

sucessivamente”.20 

 

Assim, revela-se intuitivo que o novo julgamento será propiciado nas hipóteses em 

que seja ao menos permitido, franqueado, apreciar tudo o quanto já decidido, nos limites 

daquilo que fora impugnado (extensão), bem como quando se viabilizar ao segundo julgador 

as mesmas condições de que dispunha o primeiro, quanto a liberdade de poder conhecer 

amplamente de todas as questões tratadas nos autos, além daquelas que seriam apreciáveis de 

ofício (profundidade). 

 

 

2.1.3 Órgãos julgadores diversos 

 

A diversidade de órgãos julgadores é imposição que emana da pretensão de se 

conceber utilidade ao novo julgamento proclamado pelo duplo grau de jurisdição.21 

 

Acerca da hipótese de apreciação da decisão impugnada pelo seu mesmo órgão 

prolator, Bruno Silveira de Oliveira, com propriedade, argumenta que “vistas as coisas por 

                                                                                                                                                         
cognitiva da instância recorrida.” BERMUDES, Sergio. Comentários ao código de processo civil. 2ª ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1977, p. 133. 
19 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 259e 430. 
20 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudo sobre o processo civil brasileiro. São Paulo: Bestbook, 2001, p.152. 
21 Aludindo à necessidade de “juízes diferentes, como garantia de boa solução”, confira-se: TEODORO 
JÚNIOR, Humberto. Curso de Processo Civil. 2ª ed. Rio de Janeiro: Rio, 1976, p. 77. 
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outro prisma, poder-se-ia até mesmo questionar a imparcialidade desse segundo julgamento. 

Afinal, o julgador/revisor, ao proferir a decisão impugnada, teve de acatar os argumentos 

sustentados pelo adversário do recorrente (ou a ele favoráveis) e, com isso, abandonou sua 

posição inicial de eqüidistância em relação aos contendores.”22 

 

A hipótese em apreço, com efeito, encerra mero duplo exame da matéria decidida, e 

não segundo julgamento, retirando deste a utilidade almejada, qual seja: assegurar ao 

jurisdicionado a possibilidade real e efetiva de obter uma segunda análise (julgamento).23 

 

 

2.1.4 Superioridade hierárquica do órgão ad quem 

 

A necessidade de o órgão responsável pelo segundo julgamento (ad quem) ostentar 

posição de superioridade hierárquica em face do órgão responsável pelo primeiro julgamento 

(a quo) é, sem dúvida, questão de grande turbulência na doutrina, no que tange à compreensão 

do duplo grau de jurisdição.24 

 

Sustentando que o duplo grau de jurisdição estaria garantido ao se permitir um 

segundo julgamento da demanda por órgão de mesma hierarquia, temos Antonio Carlos de 

Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco25, Djanira Maria 

Radamés de Sá26, Nelson Nery Junior27 e Orestes Nestor de Souza Laspro28, dentre outros. 

 

Em sentido oposto, ou seja, defendendo que é intrínseco à noção de duplo grau de 

jurisdição o exercício do segundo julgamento por órgão que sustente superior hierarquia em 

                                                 
22 OLVEIRA, Bruno Silveira de. Duplo grau de jurisdição: princípio constitucional? RePro 162, ano 33. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 364. 
23 Idem, ibidem, p. 364. 
24 “Não há muita harmonia no conceito de duplo grau de jurisdição, especificamente no que diz respeito à 
necessidade de o segundo exame ser feito por um órgão de hierarquia superior.” JORGE, Flávio Cheim. Teoria 
geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 211. 
25 CINTRA, Antonio Carlos de Araújo, GRINOVER, Ada Pellegrini e DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria 
Geral do Processo. 20ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p. 76. 
26 RADAMÉS DE SÁ, Djanira Maria. Duplo grau de jurisdição conteúdo e alcance constitucional. São Paulo: 
Saraiva, 1999, p. 89. 
27 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. 41. 
28 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 19. 

12293



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

relação ao órgão de julgou inicialmente, podemos citar Flávio Cheim Jorge29, Humberto 

Teodoro Júnior30, José Carlos Barbosa Moreira31 e Moacyr Amaral Santos32. 

 

Pensamos que razão assiste àqueles que sustentam ser imanente ao duplo grau de 

jurisdição a superioridade hierárquica na ordem judiciária do órgão ad quem. Fazemos esta 

afirmação com olhos voltados à sua tradicional noção, sua essência. 

 

É do regime da Extraordinaria cognitio, com o advento da appellatio romana, que se 

extrai o cerne do duplo grau de jurisdição, vislumbrando-se o poder do Imperador, quando 

provocado pela via do recurso, reexaminar e reformar as decisões proferidas pelo juiz, sendo 

este autoridade indiscutivelmente inferior àquele.33 

 

Narra Laspro que este modelo se justifica, entre outras razões, pela necessidade de 

concentração do poder recursal dando sequência à tendência de se concentrar ainda mais os 

poderes na figura dos imperadores, em decorrência da modernização e burocratização do 

Estado Romano, que já contemplava no plano judiciário, uma estrutura hierarquizada com 

diferentes instâncias.34 

 

Também em fins do século XVIII, momento a partir do qual o duplo grau de 

jurisdição alçou vôo se estendendo às legislações das sociedades contemporâneas, vemos que 

uma crise de venalidade desmerecia a justiça, vista como objeto de comércio. Ante tal 

panorama, debateu-se vivamente na Assembléia Constituinte Francesa a possibilidade de 

supressão do duplo grau de jurisdição – por meio da extinção dos recursos –, pois os tribunais 

                                                 
29 JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
212. 
30 TEODORO JÚNIOR, Humberto. Digesto de Processo. Vol 4. Rio de Janeiro: Forense: Revista Brasileira de 
Direito Processual: Uberlândia, 1988, p. 240. 
31 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 237. 
32 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 3, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 81. 
33 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 3, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 80-81. 
34 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 41-42. 
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eram vistos como uma casta superior que se protegeria e minaria os novos interesses surgidos 

a partir da Revolução Francesa. Todavia, prevaleceu o duplo grau de jurisdição.35 

 

Com isso, resta evidente que a tradicional noção de duplo grau de jurisdição denota 

nitidamente a preocupação de servir, tanto ao controle da correção da decisão quanto ao 

controle do exercício da atividade jurisdicional (revisio prioris instantiae), pressupondo, 

assim, a necessidade de superioridade hierárquica na ordem judiciária do órgão ad quem.36 

 

 

2.2 Conceito 

 

Ante as considerações até aqui tecidas, pensamos que a essência do duplo grau de 

jurisdição estaria preservada quando se viabilizasse, dentro de uma mesma relação jurídica 

processual, a existência de dois julgamentos, com possibilidade de amplo exame da demanda, 

por órgãos julgadores diversos, ostentando o segundo superioridade hierárquica na ordem 

judiciária em relação ao primeiro. 

 

Contudo, considerando ser comum encontrar na doutrina alusão ao duplo grau de 

jurisdição como sinônimo de recurso, pensamos ainda ser essencial diferençá-los, pois estes 

não se confundem. A existência desta distinção é, por si só e seguramente, mais um elemento 

essencial à compreensão do duplo grau de jurisdição. 

 

2.2.1 Recurso e o duplo grau de jurisdição 

 

A correspondência entre recurso e duplo grau de jurisdição, que por vezes gera a 

falsa noção de identidade entre eles, tem nascedouro já nas razões apresentadas pela doutrina 

como justificadoras da existência de ambos.37 

 

                                                 
35 SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 3, 16ª ed. São Paulo: Saraiva, 
1997, p. 81. No mesmo sentido, FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de 
Janeiro: Forense, 1946. 
36 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 453. 
37 Neste sentido, JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 211. 
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Diz-se que tanto o recurso como o duplo grau de jurisdição nascem de fatores de 

ordem psicológica, humana e política. A insatisfação com o não seria o fator psicológico a 

exigir, tanto o recurso como o duplo grau de jurisdição, como remédios úteis a conformar o 

espírito. A possibilidade de erro do julgador, como fator humano consubstanciado nos riscos 

de equívoco (ignorância), injunção (coação) ou corrupção (má-fé), demandariam o recurso e o 

duplo grau de jurisdição com vista a possibilitar maiores chances de acerto da prestação 

jurisdicional. Já o fator político, encerra a necessidade de controle da atividade jurisdicional, o 

que se viabilizaria através do recurso e também do duplo grau de jurisdição, concorrendo para 

evitar que o julgador se transforme em um déspota e, ao contrário, aprimore-se e estude com o 

estímulo de que suas decisões podem ser revistas pela instância superior.38 

 

Apesar destes pontos tangenciáveis entre o recurso e o duplo grau de jurisdição, 

Flávio Cheim Jorge, com objetividade e clareza peculiar, assevera que “as características 

fundamentais dos recursos são a voluntariedade e a obtenção do novo julgamento por parte do 

Judiciário (devolução), sem que esteja relacionado a graus de jurisdição distintos”.39 

 

Com isso, possível afirmar que traduz a essência do recurso o seu objetivo de 

reexame da matéria, dispensado, em absoluto, o exame da questão por um órgão 

hierarquicamente superior.40 Para selar esta conclusão, basta referir ao recurso de embargos 

de declaração (arts. 535 a 538, CPC), exemplo típico de remédio impugnativo dirigido ao 

próprio órgão prolator da decisão objurgada, não havendo qualquer discussão sobre sua 

natureza recursal. 

 

Portanto, resta evidente que perfeita identidade entre recurso e duplo grau de 

jurisdição não há, sendo claramente possível haver recurso sem que isso implique na 

constatação de que se operou, também, o duplo grau de jurisdição. Embora, vale dizer, a 

recíproca não seja verdadeira, uma vez que para a realização do duplo grau de jurisdição 

imprescindível é a impugnação da decisão por meio de recurso. 

 

 

                                                 
38 FAGUNDES, M. Seabra. Dos recursos ordinários em matéria civil. Rio de Janeiro: Forense, 1946, passim. 
39 JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 29. 
40 JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 
213. No mesmo sentido, SANTOS, Moacyr Amaral. Primeiras linhas de direito processual civil. Vol. 3, 16ª ed. 
São Paulo: Saraiva, 1997, p. 80. 
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3 O DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E O IUS POSITUM 

 

Fixadas as bases para a compreensão do duplo grau de jurisdição, interessa-nos 

observar o seu relacionamento com o direito posto. Vejamos a seguir o que de mais relevante 

se encontra na Constituição Federal e na legislação infraconstitucional, respectivamente. 

 

 

3.1 O duplo grau de jurisdição e a Constituição Federal 

 

A previsão explícita ou implícita do duplo grau de jurisdição na Constituição Federal 

de 1988 é questão comumente levantada sobre o tema, que encontra justificativa na relevância 

de se saber se é possível ou não ao legislador infraconstitucional restringir o acesso dos 

jurisdicionados aos tribunais, inclusive como meio viabilizador da superior instância. 

 

É recorrente na doutrina a afirmação de que apenas a Constituição de 1824 previu 

expressamente o duplo grau de jurisdição como garantia, seguindo influências dos rumos 

tomados pelas Assembleias Francesas posteriores à Revolução de 1780.41 Previa o artigo 158 

da Constituição de 1824: “Para julgar as Causas em segunda, e última instância haverá nas 

Províncias do Império as Relações, que forem necessárias para commodidade dos povos.” 

(sic) 

 

Como bem se observa, trata-se, sim, de garantia de novo e amplo julgamento da 

demanda, a ser realizado por órgão jurisdicional de superior instância denominado Relações – 

equivalente hoje aos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, só para citar a 

intitulada justiça comum. 

 

As Constituições que se seguiram42, bem assim a vigente Constituição Federal de 

1988, não repetiram em seus textos o conteúdo do artigo 158 citado, bem como não citaram 

                                                 
41 NERY JUNIOR, Nelson. Princípios fundamentais: teoria geral dos recursos. 4ª ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 1997, p. No mesmo sentido, LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito 
processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1995, p. 73. 
42 Após a Constituição de 1824, tivemos as Constituições de 1891, 1934, 1937, 1946 e 1967, esta última 
substancialmente alterada pela Emenda Constitucional nº 01 de 1969. 
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expressamente ao termo duplo grau de jurisdição, razão pela qual não se pode afirmar tratar-

se de uma garantia constitucional o duplo grau de jurisdição.43 

 

O Supremo Tribunal Federal em oportunidade que teve de apreciar a temática, por 

meio do RHC nº 79785 de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, asseverou: 

 

1. Para corresponder à eficácia instrumental que lhe costuma ser atribuída, o duplo 
grau de jurisdição há de ser concebido, à moda clássica, com seus dois caracteres 
específicos: a possibilidade de um reexame integral da sentença de primeiro grau 
e que esse reexame seja confiado à órgão diverso do que a proferiu e de hierarquia 
superior na ordem judiciária. 2. Com esse sentido próprio – sem concessões que o 
desnaturem – não é possível, sob as sucessivas Constituições da República, erigir 
o duplo grau em princípio e garantia constitucional, tantas são as previsões, na 
própria Lei Fundamental, do julgamento de única instância ordinária, já na área 
cível, já, particularmente, na área penal.44 

 

Apesar da constatação de não se tratar o duplo grau de jurisdição uma garantia 

constitucional expressa, na doutrina encontramos argumentos no sentido de inferir o duplo 

grau de jurisdição do texto constitucional. Em geral, os argumentos partem das seguintes 

matrizes: “a) do contraditório e da ampla defesa; b) das hipóteses de cabimento de alguns 

recursos, previstas diretamente na Constituição; e, por fim, c) da estrutura do Poder 

Judiciário.”45 

 

Quanto a isso, pensamos ser essencial ter em mente a assertiva de que duplo grau de 

jurisdição não é sinônimo de recurso. 

 

A tentativa de extrair o duplo grau de jurisdição do contraditório e da ampla defesa 

se pauta na redação dada ao inc. LV do art. 5º da Constituição Federal, que prescreve que “aos 

litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o 

contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes”. 

 

                                                 
43 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 159. No mesmo sentido, OLVEIRA, Bruno Silveira de. Duplo grau de jurisdição: 
princípio constitucional? RePro 162, ano 33. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 362-382; DIDIER JR., 
Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José. Curso de direito Processual Civil. Vol. 3, 8ª ed. Salvador: Jus 
Podivm, 2010, p. 26. 
44 RHC 79785, Relator Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 29/03/2000, DJ 22/11/2002. 
45 OLVEIRA, Bruno Silveira de. Duplo grau de jurisdição: princípio constitucional? RePro 162, ano 33. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 370. 
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Exsurge, inclusive intuitivamente, que tal argumento busca se alicerçar no fato de se 

ter empregado a expressão ‘recursos’ no texto constitucional acima transcrito. Ocorre que, 

com já dito acima, recurso não é sinônimo de duplo grau de jurisdição, de modo que a 

hipótese de se garantir constitucionalmente recursos inerentes à ampla defesa não autoriza 

deduzir que igualmente garantido estaria o duplo grau de jurisdição.46 

 

Nesta senda, o mesmo pode ser dito com relação aos argumentos fundados em 

algumas hipóteses de cabimento de recursos, expressamente previstas na Constituição 

Federal.47 

 

De fato há hipóteses de recursos previstos constitucionalmente, que ensejam a 

realização do duplo grau de jurisdição. É o que se verifica, por exemplo, com os recursos 

ordinários previstos no art. 102, inc. II, alínea ‘a’, e art. 105, inc. II, alíneas ‘a’ e ‘b’, da 

Constituição Federal. Pelas características deste tipo de recurso percebe-se que toda a matéria 

impugnada e discutida é devolvida a uma instância superior, fazendo com que se tenham, 

portanto, a possibilidade de dois julgamentos, nitidamente realizando o duplo grau de 

jurisdição, embora excepcionando as atividades do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo 

Tribunal Federal.48 

 

No entanto, por se tratarem de situações de extremas especificidades49, não se mostra 

sensato converter a exceção em regra, a ponto de concluir que desta previsão se extrairia a 

garantia do duplo grau de jurisdição.50 

                                                 
46 OLVEIRA, Bruno Silveira de. Duplo grau de jurisdição: princípio constitucional? RePro 162, ano 33. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 370-372. 
47 “Há, como dissemos, quem pretenda que o princípio do duplo grau de jurisdição possa ser induzido a partir 
dos diversos recursos previstos na Constituição da República. Assim – dirão alguns –, a referência constitucional 
à existência de recursos faz presumir, por si só, que a Carta Magna abraçou o duplo grau de jurisdição como um 
princípio implícito. […] A única coisa que as prescrições da Constituição permitem saber é que os recursos por 
ela criados se afiguram irrevogáveis pelo legislador infraconstitucional. Na medida em que estão respaldados por 
norma superior, compõem – estes sim – os tais ‘recursos inerentes à ampla defesa’.” OLVEIRA, Bruno Silveira 
de. Duplo grau de jurisdição: princípio constitucional? RePro 162, ano 33. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2008, p. 372. 
48 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 156. 
49 Acerca dos recursos constitucionais, confira-se o que pondera Laspro: “No caso dos recursos constitucionais, 
aliás, o sistema criou uma exceção, a nosso ver descabida, ao princípio da igualdade dentro da própria 
Constituição, ao determinar que o recurso ordinário somente seja cabível se denegada a ordem. Com essa 
sistemática permitiu-se a esdrúxula situação em que o cabimento de um recurso depende do resultado da 
demanda o que, se ocorresse a nívle de legislação ordinária seria considerado inconstitucional por ofender ao 
princípio da igualdade.” Idem, ibidem, p. 156. 
50 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 156. 
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Já quanto ao argumento fulcrado na previsão constitucional da estrutura do Poder 

Judiciário – especialmente no que tange à atribuição de competências –, pensamos haver aqui, 

sim, um tempero relevante. 

 

É que, partindo desta mesma premissa de não ser recurso sinônimo de duplo grau de 

jurisdição, vemos claramente que a Constituição Federal ao dispor sobre a organização do 

Poder Judiciário, em seu Título IV, Capítulo III, previu tribunais com função 

predominantemente de reexaminar as decisões proferidas pelos juízes inferiores, havendo 

nisto, seguramente, nítida influência do duplo grau de jurisdição.51 

 

Exemplificativamente podemos citar da Constituição Federal: a) a competência 

recursal dos Tribunais Regionais Federais, disposta no art. 108, inc. II, para julgar, em grau de 

recurso, as causas decidias pelos juízes federais e pelos juízes estaduais no exercício da 

competência federal da área de sua jurisdição; b) a previsão da competência do Superior 

Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal para julgar os recursos ordinário a que 

aludem os artigos 102 e 105, respectivamente; c) e a previsão da competência recursal do 

Superior Tribunal de Justiça para julgar, em sede de recurso especial, as causas decididas 

pelos tribunais em última instância (art. 105, Inc. III). 

 

Quisesse o legislador constituinte originário prever tão somente a possibilidade de 

recursos inerentes à ampla defesa, despiciendo seria prever a competência recursal numa 

estrutura judiciária hierarquizada, escalonada por tribunais de instâncias sobrepostas, pois “a 

ideia de recurso não se liga à devolução necessária a um grau superior, exigindo-se, apenas, o 

reexame da matéria, ainda que no mesmo plano funcional da organização judiciária”.52 

 

Evidencia-se, portanto, que a Constituição Federal ao dotar os tribunais de 

competência recursal faz mais do que prever a mera possibilidade de recurso, colhendo da 

tradicional noção do duplo grau de jurisdição lições basilares. 

 

                                                 
51 DIDIER JR., Fredie; CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo José. Curso de direito Processual Civil. Vol. 3, 8ª 
ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 25. 
52 JORGE, Flávio Cheim. Teoria geral dos recursos cíveis. 4ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2009, p. 35. 
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A partir disso, o que se evidencia é que, apesar de não se revestir de garantia 

constitucional, o duplo grau de jurisdição seguramente se revela como um elemento de efetiva 

influência sobre o legislador constituinte originário, que por sua vez o filtrou deixando 

transparecer o que lhe pareceu conveniente e oportuno em sede constitucional. 

 

Entretanto, necessário afirmar que esta influência sobre o legislador constituinte não 

se mostrou absoluta, na medida em que a previsão constitucional de competência originária 

aos tribunais superiores, tribunais federais e estaduais, salvo nas restritas hipóteses de 

cabimento do recurso constitucional ordinário, ensejam hipóteses onde não se verificam 

traços do duplo grau de jurisdição. 

 

 

3.2 O duplo grau de jurisdição e a legislação infraconstitucional 

 

Identificado, pois, que o duplo grau de jurisdição não encerra garantia constitucional, 

tendo sido, em verdade, elemento considerado pelo legislador constituinte ao dispor sobre a 

organização do Poder Judiciário, prevendo hipóteses de sua realização ou não segundo 

critérios de política judiciária, importa-nos verificar se no mesmo sentido andou o legislador 

infraconstitucional. 

 

Apesar do processo de simplificação do sistema recursal, observado com as 

mudanças perpetradas com o Código de Processo Civil vigente visto em face do sistema do 

Código anterior, temos um sistema recursal bastante complexo, contemplando, dentre outros, 

basicamente os seguintes recursos: a) apelação (arts. 513 a 521); b) agravo (arts. 522 a 529); 

c) embargos infringentes (arts. 530 a 534); d) embargos de declaração (arts. 535 a 538). 

 

Dentre estes, importa-nos referir ao recurso de apelação que é, sem dúvida, o que 

detém aptidão a instrumentalizar o duplo grau de jurisdição na legislação infraconstitucional. 

Isso porque o recurso de apelação é o que detém, por excelência, efeito devolutivo amplo53, 

além de efetivamente proporcionar um segundo julgamento da demanda por órgão diverso de 

                                                 
53 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 430. 
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superior hierarquia na ordem judiciária, em virtude da simples inconformidade com a decisão 

proferida (sucumbência).54 

 

As demais modalidades de recursos, listadas acima de maneira meramente 

exemplificativa, não realizam o duplo grau de jurisdição, seja porque com eles não viabiliza 

uma ampla devolução ou novo julgamento, seja porque não se dirigem a órgão diverso de 

superior hierarquia na ordem judiciária, encerrando mero reexame. 

 

Anota Laspro, que as restrições ao duplo grau de jurisdição podem ocorrer da 

“supressão do direito de apelar ou pela ampliação da cognição em segunda instância, em 

detrimento da primeira”.55 

 

Nesse passo, importante registrar que o sistema do recurso de apelação não está 

alheio a hipóteses de não realização do duplo grau de jurisdição. Hipótese de ampliação da 

cognição em segunda instância é a observada a partir dos §§ 1º e 2º do art. 515 do CPC.56 

 

O fato é que sendo lícito ao tribunal conhecer de questões e argumentos suscitados, 

mas não decididos na sentença objurgada, admitida está a hipótese de sobrevir ao processo, 

pela primeira vez e somente na segunda instância, uma única decisão sobre a demanda.57 

 

A esse respeito, importante prestigiar o raciocínio de José Carlos Barbosa Moreira: 

 

Se o autor invocara dois fundamentos para o pedido, e o juiz o julgou procedente 
apenas por um deles, silenciando sobre o outro, ou repelindo-o, a apelação do réu, 
que pleiteia a declaração da improcedência, basta para devolver ao tribunal o 
conhecimento de ambos os fundamentos; caso, a seu ver, o pedido mereça 
acolhida justamente pelo segundo fundamento, e não pelo primeiro, o tribunal 
deve negar provimento ao recurso, ‘confirmando’ a sentença na respectiva 
conclusão, mediante correção dos motivos. Se o juiz julgou improcedente o 

                                                 
54 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 161. 
55 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 137. 
56 “Estão aí compreendidas: a) as questões examináveis de ofício, a cujo respeito o órgão a quo não se 
manifestou – v.g., a nulidade do ato jurídico de que se teria originado o suposto direito do autor, e em geral as 
quaestiones iuris; b) as questões que, não sendo examináveis de ofício, deixaram de ser apreciadas, a despeito de 
haverem sido suscitadas e discutidas pelas partes.” MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de 
processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 446. 
57 LASPRO, Orestes Nestor de Souza. Duplo grau de jurisdição no direito processual civil. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 1995, p. 165. 
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pedido, examinando só o fundamento a, e omitindo-se quanto ao fundamento b, a 
apelação do autor permite ao tribunal julgar procedente o pedido, sendo o caso, 
quer pelo fundamento a, quer pelo fundamento b. 
Analogamente, se o réu opusera duas defesas, e o juiz julgou improcedente o 
pedido, acolhendo uma única dentre elas, a apelação do autor devolve ao órgão ad 
quem o conhecimento de ambas: o pedido poderá ser declarado improcedente, no 
julgamento da apelação, com base na defesa que o órgão a quo repelira, ou sobre a 
qual não se manifestara. Se o juiz julgou procedente o pedido, rejeitando a defesa 
a e omitindo-se quanto à defesa b, a apelação do réu permite ao tribunal, sendo o 
caso, julgar improcedente o pedido, com apoio seja em a seja em b. 
Em nenhuma dessas hipóteses precisa a parte vencedora interpor, por sua vez, 
apelação, quer independente, quer adesiva, para insistir no fundamento do pedido 
ou da defesa que tenha sido rejeitado, ou a cujo respeito haja silenciado a 
sentença. A apelação, aliás, seria inadmissível, por falta de interesse. Tampouco é 
necessário que a parte insista expressamente no fundamento desprezado, ao 
arrazoar o recurso do adversário: a devolução produz-se de qualquer maneira, ex 
vi legis.58 

 

Portanto, caso haja, em razão desta característica do efeito devolutivo da apelação, 

um único julgamento sobre a matéria, a ser realizado somente em segunda instância, afastado, 

de fato, estará a realização do duplo grau de jurisdição, nos moldes aqui preconizados. 

 

Note-se que esta hipótese de único julgamento pode se dar, do mesmo modo, à luz do 

previsto no §3º do mesmo art. 515 do Código de Processo Civil, ao estabelecer ser possível ao 

tribunal julgar desde logo o mérito da lide decidida em primeiro grau por sentença 

terminativa, caso a demanda verse sobre questão exclusivamente de direito e estiver em 

condições de imediato julgamento. 

 

De igual forma, pode haver único julgamento em razão da possibilidade de se 

apresentar na apelação questões de fato não formuladas perante o juízo inferior, desde que 

prove o interessado que não foi possível trazê-las oportunamente por motivo de força maior 

(art. 517, CPC). 

 

Olhando para o art. 475 do Código de Processo Civil, apesar de nele estar contida a 

expressão “duplo grau de jurisdição”, pensamos tratar-se de hipótese que também não realiza 

o duplo grau de jurisdição na legislação infraconstitucional. 

 

                                                 
58 MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao código de processo civil. Vol. V, 14ª ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2008, p. 446-447. 
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O fato é que nas hipóteses nele contempladas, não haverá propriamente novo 

julgamento, mas sim verdadeiro único julgamento, cindido em uma fase preliminar e outra 

confirmatória, sem a qual a decisão proferida não terá aptidão a produzir efeitos, algo 

semelhante ao que ocorre com doppia conforme do direito canônico. Trata-se, portanto, de 

mero reexame necessário, que não pode ser confundido com duplo grau de jurisdição. 59 

 

De outra senda, é da lei de execução fiscal – Lei nº 6.830/80 – que se extrai exemplo 

de supressão do direito de apelar, haja vista que em seu art. 34 está previsto a hipótese de 

cabimento exclusivo de embargos de infringentes e de declaração da sentença de primeira 

instância em execuções de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) OTN’s – Obrigações do 

Tesouro Nacional. Em ambos os casos o recurso é dirigido ao próprio órgão prolator da 

sentença, o que por si só afasta a realização do duplo grau de jurisdição nos moldes dantes 

apresentados. 

 

Da Lei nº 9.099/95, que dispõe sobre os juizados especiais cíveis, conferimos mais 

um exemplo de não realização do duplo grau de jurisdição, uma vez que da decisão de 

primeiro grau é cabível recurso ao próprio juizado, por meio de órgão colegiado composto de 

juízes do mesmo grau hierárquico na ordem judiciária (art. 41, § 1º). Vale dizer, ainda, que 

essa previsão encontra respaldo expresso na Constituição Federal, no art. 98, inc. I, quando 

permite “julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau”. 

 

Como se pode perceber, inúmeras são as hipóteses de restrição do duplo grau de 

jurisdição (também) na legislação infraconstitucional, a exemplo do que ocorre com a 

Constituição Federal, que não o previu como garantia expressa. 

 

 

4 A DIRETRIZ POLÍTICA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO 

 

Da análise do relacionamento do duplo grau de jurisdição em face do direito posto, 

verifica-se que aquele não representa uma garantia constitucional, haja vista que a 

Constituição Federal dele não tratou expressamente, de outro modo se identifica que o duplo 

grau de jurisdição não conserva aplicação uniforme no direito infraconstitucional, uma vez 

                                                 
59 V. 2.1.1. 
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que a trama da sistemática recursal vigente se revela como uma colcha de retalhos por onde 

circunstâncias frustrantes do duplo grau de jurisdição podem se efetivar, inclusive com 

autorização legal, sem que se sustente o argumento da sua violação. 

 

Diante desta constatação, impõe-se o questionamento de se o duplo grau de 

jurisdição se apresenta como um princípio fundamental da dogmática recursal atual. 

 

Pensamos que a resposta a esse questionamento seria positiva, se possível fosse 

afirmar que o nosso ordenamento jurídico traduz norma funcional com teor valorativo no 

sentido de que se deve proporcionar a todas as decisões um segundo julgamento nos moldes 

do que proclama o duplo grau de jurisdição. Todavia, este panorama não restou caracterizado 

à luz da análise que fizemos da Constituição Federal e da legislação infraconstitucional 

vigentes. 

 

Malgrado se possa perceber a influência do duplo grau de jurisdição sobre o 

legislador constituinte ao dispor acerca da organização do Poder Judiciário, bem como do 

legislador infraconstitucional, sobremaneira ao prever o recurso de apelação com suas 

características peculiares, tantas são as hipóteses de restrição ao duplo grau de jurisdição no 

ordenamento que difícil é definir o que enseja regra e o que representa exceção. 

 

Parece evidente que no nosso ordenamento jurídico atual, o duplo grau de jurisdição, 

compreendido na sua formatação tradicional – sem concessões que o desnaturem –, se afigura 

como uma mera circunstância de constatação casuística dentro do processo, ou seja, a sua 

realização será possível ou não no caso concreto respeitado o direito posto. Não sendo, 

portanto, factível vislumbrar sua exigência universalizada dentro do sistema processual 

vigente.60 

 

Então, qual o status do duplo grau de jurisdição no direito processual civil nacional? 

 

Pensamos, portanto, que o duplo grau de jurisdição representa, assim, uma diretriz 

inegavelmente presente no ordenamento jurídico, mas com influência ativa sobre o exercício 

da função legiferante estatal. 

                                                 
60 Em sentido contrário, WAMBIER, Tereza Arruda Alvim. Restrições indevidas ao direito de recorrer. In 
RePro nº 130. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 249-251. 
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Por evidente que o Poder Legislativo poderia ter entregue inteira e expressamente o 

duplo grau de jurisdição ao sistema processual civil nacional, mas como optou por não o fazê-

lo de maneira categórica, deduz-se que a sua potencialidade diretiva ainda resta contida à 

função legiferante estatal, dentro da qual serão ponderas as hipóteses em que sua realização se 

mostrará mais conveniente e útil a servir o processo na melhor medida possível. 61 

 

Apresenta-se, assim, o duplo grau de jurisdição, diante do sistema processual civil 

nacional, como um elemento externo, uma diretriz, com poder de influência sobre o 

legislador, uma vez que este deve considerá-lo no exercício do seu mister, prevendo as 

hipóteses de sua realização ou não segundo critérios de política judiciária. 

 

Por esta razão não se pode falar, propriamente, em violação ao duplo grau de 

jurisdição quando eventualmente na verificação do caso concreto se vislumbrar não o tenha 

sido realizado. 

 

É que a não realização do duplo grau de jurisdição pode não ter sido prevista pelo 

legislador como relevante em dado procedimento, por razões de política judiciária. Ou então, 

mesmo que previsto pelo legislador a possibilidade de sua ocorrência, eventual frustração 

neste particular por certo não decorrerá de uma suposta violação própria ao duplo grau de 

jurisdição, uma vez que esta garantia não existe no nosso ordenamento jurídico. 

 

Ao contrário disso, o que terá havido, com efeito, é a violação ao princípio da 

legalidade ou aos corolários constitucionais do devido processo legal – a serem investigados 

casuisticamente –, mas, note-se, evidente que não haverá propriamente violação a um duplo 

grau de jurisdição. 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

                                                 
61 “Del resto, Il doppio grado di giurisdizione, essendo um istituto inspirato a motivi di opportunità, non esclude 
attenuazioni e compromessi quando deve confrontasi com altre esigenze, eventualmente confliggenti.” 
LIEBMAN, Enrico Tullio. Manuale di diritto processuale civile. 2 vol., 4ª ed. Milano: Giuffrè, 1984, p. 297. Em 
tradução livre para o vernáculo: De resto, o duplo grau de jurisdição, em sendo um instituto inspirado por 
motivos de conveniência, não está imune a atenuações e comprometimento quando se confrontar com outras 
exigências, eventualmente conflitantes. 
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Fiel aos limites estipulados para o presente estudo, sem pretender avaliar os 

benefícios e desvantagens do duplo grau de jurisdição para o ordenamento vigente, mas 

voltado para a sua verificação em face do direito posto, partimos da sua tradicional noção 

rumo a identificarmos o seu conteúdo e, assim, fixar a premissa para a sua compreensão. 

 

Nesta senda, o duplo grau de jurisdição surgiu como elemento caracterizado por 

viabilizar, dentro de uma mesma relação jurídica processual, a existência de dois julgamentos, 

com possibilidade de amplo exame da demanda, por órgãos julgadores diversos, ostentando o 

segundo superioridade hierárquica na ordem judiciária em relação ao primeiro. 

 

Da análise do duplo grau de jurisdição em face do direito posto, apesar de 

identificarmos rastros na Constituição Federal de sua influência, verificamos que inúmeras 

são as hipóteses de sua restrição, tanto no texto constitucional quanto na legislação 

infraconstitucional, a ponto de não ser possível identificar a sua exigência universalizada 

dentro do sistema processual civil vigente. 

 

O duplo grau de jurisdição se revelou, assim, mais como uma circunstância de 

constatação casuística dentro do processo, ou seja, a sua realização será possível ou não no 

caso concreto respeitado o direito posto, entendido como o intento do legislador (política 

judiciária). 

 

Destarte, o duplo grau de jurisdição se afigura como elemento que, visto a partir da 

conformação do nosso processo civil atual, nos empresta serventia não como garantia 

constitucional, nem como princípio fundamental que rege o sistema processual, mas sim 

como uma diretriz política, um conjunto de instruções ou indicações que inspiram o legislador 

ao tratar da garantia constitucional ao recurso inerente à ampla defesa (art. 5º, inc. LV, CF). 
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O PROCESSO CIVIL E O CÓDIGO DE MINERAÇÃO - A AÇÃO DE 

AVALIAÇÃO PARA INDENIZAÇÃO E RENDA DO PROPRIETÁRIO 

DO IMÓVEL ONDE SE DESENVOLVEM ATIVIDADES MINERÁRIAS 

 

CIVIL PROCEDURE AND THE MINING CODE - THE EVALUATION ACTION FOR 

COMPENSATION AND INCOME OF THE OWNER OF THE LAND WHERE MINING 

ACTIVITIES ARE DEVELOPED 

 

Claudio Ferreira Ferraz 

 

  

RESUMO 

Resumo: O Direito de Mineração no Brasil adotou explicitamente na Constituição Federal o 

princípio da ―dupla propriedade‖, que orienta ser a propriedade do solo distinta da dos 

minerais nele encontrados. Diante desse fato e do interesse público na exploração mineral, 

também adotado como princípio constitucional, não pode o proprietário do imóvel se opor 

que nele sejam desenvolvidas atividades minerárias. Em contrapartida, a legislação confere 

uma série de direitos ao proprietário do imóvel, entre eles renda pela ocupação, indenização 

pelos prejuízos que a atividade minerária puder causar ao terreno, bem como participação no 

resultado da lavra. A legislação utiliza critérios objetivos para cálculo da participação no 

resultado da lavra, não existindo, neste aspecto, margem para discussão entre proprietário do 

imóvel e minerador. Entretanto, problema surge se não existir consenso entre as partes na 

valoração da renda pela ocupação e da indenização. Para esta hipótese, o Código de 

Mineração prevê o procedimento de uma Ação de Avaliação, sendo este uma das poucas 

normas de processo civil, quiçá a única, existentes na legislação minerária. O presente estudo 

objetiva analisar os aspectos processuais da referida ação, com uma análise da jurisprudência 

dos Tribunais sobre o tema, bem como da adequação do procedimento da Ação de Avaliação 

aos princípios constitucionais que norteiam o processo civil.  

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: CÓDIGO DE MINERAÇÃO; PROCESSO 

CIVIL; AÇÃO DE AVALIAÇÃO 

 

ABSTRACT 
Summary: The Mining Law in Brazil adopted explicitly in the Constitution the principle of 

"dual ownership", which states that ownership of the soil is different from the minerals found 

in it. Given this fact and the public interest in mineral exploration, also expressly adopted as a 

constitutional principle, the land owner cannot oppose the development of mining activities 

on it. In contrast, the legislation gives a series of rights to the land owner, including rent for 

the occupation, compensation for the damage that mining activity may cause to the ground as 

well as a participation in mining results. As the law uses objective criteria to calculate the 

result of participation in mining, there is no room, in this aspect, for discussion between the 

land owner and the miner. However, problem arises if there is no consensus between the 

parties in the valuation of income and compensation for the occupation. For this case, the 

Mining Code provides a procedure for a Evaluation Action, which is one of the few rules of 

civil procedure, perhaps the only one, that exists in mining legislation. The present study aims 

to analyze the procedural aspects of that action, with an analysis of the jurisprudence of the 
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Courts on the theme, as well as the appropriateness of the procedure of the Evaluation Action 

to the constitutional principles that govern civil procedure. 

KEYWORDS: KEY WORDS: MINING CODE; CIVIL PROCEDURE; EVALUATION 

ACTION 

 

 

 

I) Introdução. 

  

            Em razão da especificidade e do pouco debate sobre o direito de exploração de 

minerais em terras particulares, a matéria ainda suscita muitas dúvidas e entendimentos 

equivocados. O assunto é de interesse não somente para o meio jurídico, mas também para 

boa parcela da população com natural dificuldade de compreender a razão pela qual os 

proprietários de imóveis[1] podem ser forçados a permitir a utilização de seu imóvel para a 

exploração mineral. Expor com clareza os direitos e obrigações de tais proprietários é um dos 

objetivos do presente artigo. 

  

            Também apresenta relevo a discussão de aspectos processuais polêmicos da ação 

prevista no Código de Mineração[2] para avaliação da indenização e da renda devida aos 

proprietários dos imóveis onde ocorre a atividade minerária[3], já que, às vésperas de 

encaminhamento pelo Governo de projeto de lei que altera a legislação minerária (novo 

Código de Mineração), o referido procedimento urge por reformas, conforme se pretende 

demonstrar. 

  

II) Distinção entre a Propriedade do Solo e do Mineral 

  

            A ―dupla propriedade‖ é característica mercante no direito minerário brasileiro, ou 

seja, a propriedade do mineral é distinta da propriedade do solo onde o mesmo se encontra. 

  

            Tal princípio está consagrado no artigo 20, IX, da Constituição da República, que 

elenca os recursos minerais, inclusive os do subsolo, como bens da União, e mais 

explicitamente no artigo 176, da Carta Constitucional[4], que expressamente distingue a 

propriedade da jazida e a do solo. Conforme pode ser verificado na parte final deste artigo 

constitucional, o constituinte transferiu a atividade de execução da pesquisa e exploração 

mineral (qualificada na Constituição como de interesse nacional, ou seja, de interesse público) 

para a iniciativa privada, mediante autorização ou concessão, nas condições estabelecidas em 

seu parágrafo primeiro[5]. 
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         Portanto, no Direito Minerário Brasileiro, em uma área objeto de atividade minerária, 

podem ser identificados três tipos de proprietários. A União, proprietária do mineral, que 

transfere ao particular a execução da pesquisa e lavra minerária, mediante autorização ou 

concessão, cobrando, em contra partida, uma compensação financeira[6]. O particular[7], que 

recebe a autorização ou concessão da União, tornando-se proprietário dos direitos minerários, 

que possuem natureza jurídica de direito real de uso, transferível com autorização do DNPM, 

e que na fase de lavra possui alto valor econômico. E, ainda, o proprietário do imóvel, que não 

pode atrapalhar ou interferir nas atividades de mineração, não obstante ter direito à 

participação no resultado da lavra, à renda pela ocupação do imóvel e ao recebimento de 

indenização pelos prejuízos advindos de tais atividades. 

  

III) Direitos do Proprietário do Imóvel 

  

            Sendo a atividade de mineração naturalmente impactante ao ambiente em que é 

desenvolvida, a exploração pelo titular dos direitos minerários geralmente inviabiliza ou 

restringe o uso da propriedade de parte do imóvel utilizado para tal fim. 

  

            Para essa situação, a lei, ao mesmo tempo que impõe ao proprietário do imóvel a 

obrigação de permitir os trabalhos de mineração, estabelece o direito deste de receber renda 

pela ocupação dos terrenos, bem como indenização pelos prejuízos causados pela atividade 

minerária, nas condições e forma reguladas pelo artigo 27, I a IV, do Código de Mineração[8]. 

  

            Além da previsão legal para recebimento de tais verbas, existe previsão constitucional 

de participação do proprietário do imóvel no resultado da lavra, conforme norma contida no 

§2º, do artigo 176, da Constituição da República[9]. 

  

            Note-se que, quanto à forma e o valor da participação do proprietário do imóvel no 

resultado da lavra, a norma constitucional faz referência à lei, tratando-se de norma de 

eficácia limitada, ou seja, que dependia de regulamentação pelo legislador ordinário para ter 

eficácia plena. 

  

            A referida norma constitucional foi regulamentada em junho de 1994, através da Lei 

nº. 8.901, que acrescentou a alínea ―b‖ e os parágrafos primeiro a terceiro, no artigo 11, do 

Código de Mineração[10], fixando a base de cálculo da participação do proprietário do imóvel 

nos lucros auferidos pelo minerador[11] (autorizado ou concessionário) como sendo a de 50% 
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(cinqüenta por cento) do valor do valor devido por este a título de CEFEM (compensação 

financeira pela exploração de recursos minerais). 

  

IV) Obrigações do Proprietário do Imóvel 

  

            Por força de norma legal, o minerador tem o direito de utilizar terrenos de terceiros 

para a realização dos trabalhos de pesquisa e exploração minerária. Assim, conseqüentemente, 

o proprietário do imóvel tem obrigação de não interferir ou atrapalhar tais trabalhos (a todo 

direito existe uma obrigação correspondente), não podendo opor nenhum motivo de ordem 

particular para tal desiderato. 

  

            Isto porque a pesquisa e exploração mineral, não obstante serem desenvolvidas pelo 

particular, é realizada no interesse nacional (qualidade conferida pelo próprio texto 

constitucional), mediante concessão, autorização ou licenciamento, sendo forte a presença do 

interesse público na atividade. Com efeito, não pode o particular opor interesse privado no 

uso de imóvel particular para impedir ou dificultar a atividade minerária, devendo permitir a 

utilização de seu terreno, mediante recebimento de indenização pelos prejuízos que tal 

atividade possa causar ao imóvel, renda por sua ocupação e a participação no resultado da 

lavra, na forma da lei. 

  

V) Fixação do Valor da Indenização  

  

            Por contar com base de cálculo e método de apuração previsto em norma legal, de 

forma simples, clara e objetiva, o valor da participação no resultado da lavra não apresenta 

maiores dificuldades. 

  

           O mesmo não ocorre com a fixação da indenização pelos prejuízos que a exploração 

pode trazer ao uso do imóvel, que, por apresentar certa complexidade, pode ser objeto de 

alguma discussão entre o proprietário do solo e o minerador. 

  

                Assim, a lei sugere ao minerador que entre em ―acordo‖ com o proprietário do solo 

para que as partes, amigavelmente, cheguem a uma composição quanto à fixação da 

indenização e da renda. Caso não haja acordo, há previsão no Código de Mineração (incisos 

VI e seguintes, do artigo 27), de procedimento para ação judicial visando a avaliação e 

pagamento de tais verbas. 
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VI) Ação de Avaliação para Indenização e Renda 

  

                VI.1 Processo Administrativo Minerário. 

  

              Antes de se adentrar nas questões jurídicas que envolvem a ação de avaliação objeto 

deste estudo, importante que se faça alguns esclarecimentos, mesmo que de forma rápida e 

superficial, sobre o processo administrativo minerário que visa à obtenção de autorização de 

pesquisa ou concessão de lavra minerária. 

  

            O processo administrativo minerário é de competência do DNPM – Departamento 

Nacional de Propriedade Mineral, autarquia federal vinculada ao Ministério de Minas e 

Energia e, basicamente, está dividido em duas fases. 

  

            A fase de pesquisa, que se desenvolve mediante autorização do DNPM, concedida 

através de alvará, objetiva a verificação da existência de jazida e exeqüibilidade técnico-

econômica de sua lavra[12], conforme conclusão constante de relatório[13] a ser apresentado 

na forma prevista no Código de Mineração. 

            

            Inicia-se a fase de lavra[14] após a aprovação do relatório final de pesquisa, através de 

requerimento de concessão de lavra dirigido ao Ministro das Minas e Energia protocolizado 

nos autos do processo administrativo minerário em trâmite perante o DNPM[15]. A lavra, 

concedida ao minerador através de Decreto do Ministro das Minas e Energia, consiste na 

extração das substâncias minerais da jazida, bem como no beneficiamento das mesmas. 

  

                VI.2. O “interesse” na Ação de Avaliação. 

  

            A análise da natureza jurídica do ―interesse‖ na Ação de Avaliação prevista no artigo 

27, do Código de Mineração, é de fundamental importância para o correto entendimento de 

algumas de suas questões processuais. 

  

            Já fora dito que o texto constitucional qualifica a exploração mineral como de 

―interesse nacional‖, ou seja, de interesse público. Mas uma coisa é o interesse público na 
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exploração mineral[16], outra, o interesse na avaliação da indenização e renda devida ao 

proprietário do imóvel onde a exploração será desenvolvida. É forçado o entendimento de que 

há interesse público em tal avaliação para que seja dado início os trabalhos minerários, pois, 

sem acordo entre o minerador e o proprietário do imóvel ou determinação judicial, estes não 

poderão ser iniciados.   

  

            Evidentemente que o interesse público na exploração poderá ser utilizado como 

fundamento para uma tramitação célere da Ação de Avaliação, deferimento de liminares ou 

outra medida que vise à obtenção de um provimento judicial que viabilize o início dos 

trabalhos de mineração. Contudo, a avaliação não pode ser considerada, por si só, como de 

interesse público, já que obter um provimento judicial que fixe o valor da indenização e da 

renda somente interessa aos particulares, dono do imóvel e minerador. 

  

            Há quem entenda que o minerador, na Ação de Avaliação, estaria representando os 

interesses da União, conforme sustentado por alguns doutrinadores[17]. Contudo, raciocínio 

correto é que, na ação de avaliação, o minerador representa seus próprios interesses, quais 

sejam os de viabilizar a extração mineral mediante o pagamento da menor quantia possível a 

título de indenização e renda ao proprietário da terra. É o minerador, e não a União, o 

responsável pelo pagamento de tais quantias, ou seja, é ele quem sofre os efeitos da sentença 

que julga a avaliação, sendo que tal decisão em nada afetará a União. 

  

            Também o fato da ação poder ser evitada por acordo prévio entre o minerador e o 

proprietário do imóvel quanto ao valor da indenização e da renda, sem qualquer participação 

da União, do DNPM ou do Ministério Público, demonstra o desinteresse de tais órgãos (ou 

ausência de interesse público) no objeto da ação (avaliação). 

  

            Portanto, não existe nenhum interesse direito da União no resultado da ação de 

avaliação, sendo tal interesse meramente acidental ou reflexo[18], o que afasta qualquer 

possibilidade de se caracterizar interesse público na ação. 

  

            Assim, concluímos que não existe interesse público na ação de avaliação prevista no 

artigo 27, do Código de Mineração, marcada pela exclusiva presença do interesse particular 

do minerador e do proprietário do imóvel.   

  

            VI.3. Procedimento da Ação de Avaliação para Indenização e Renda.            
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            Caso não seja possível um pacto, amigável e extrajudicial, entre o minerador e o 

proprietário do imóvel, ou seja, em caso de desavença quanto ao valor das verbas referidas no 

caput do artigo 27, do Código de Mineração, não será possível a juntada, pelo minerador, de 

um instrumento de acordo prevendo o valor e condições de pagamento da renda devida pela 

ocupação do imóvel e da indenização por prejuízos que possa vir a ser causados ao mesmo 

pelos trabalhos de mineração. 

  

            Neste caso, o código minerário estabelece, nos artigos 27, incisos VI e XVI, e 28, o 

procedimento para uma ação judicial que visa à avaliação das citadas verbas, sendo tal ação 

de iniciativa do Diretor-Geral do DNPM, que determinará a expedição de ofício ao Juiz de 

Direito da Comarca de localização da jazida visando à instauração de ação, na forma do inciso 

VI, do artigo 27, do Código de Mineração, que diz: 

  

―VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título 

de autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os 

proprietários ou posseiros do solo acerca da renda e indenização de que 

trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3 (três) dias 

dessa data, enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada 

a jazida, cópia do referido título;‖ – grifamos. 

  

            VI.3.1. Competência para Processamento e Julgamento da Ação. 

  

                Da redação do inciso acima citado conclui-se, sem maiores dificuldades, que a 

competência para o processamento e julgamento da ação de avaliação é da Justiça Comum, 

eis que a norma legal menciona expressamente ―Juiz de Direito‖. 

  

            Contudo, tal entendimento não seria tão facilmente alcançado caso entendêssemos, 

como alguns, que existe interesse da União na referida ação. Se esta fosse a hipótese, por uma 

questão de coerência e lógica jurídica, haveria de prevalecer forçosamente o entendimento de 

que a competência seria da Justiça Federal, a teor do disposto no artigo 109, I, da Constituição 

da República. 

  

            Não foram raros os casos em que Juízes Estaduais declinaram sua competência para a 

Justiça Federal, sob o argumento de que existe interesse da União na ação. Contudo, a 

jurisprudência dos Tribunais Superiores[19] jamais vacilou em rechaçar tal argumento, 

mantendo a competência da Justiça Estadual ante a ausência de interesse da União no 

resultado da avaliação objeto da ação, o que corrobora o entendimento de que não há interesse 
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público neste resultado, mas somente o interesse particular do minerador e do proprietário do 

imóvel. 

  

                VI.3.2. Da Ilegalidade da Iniciativa da Ação pelo DNPM. 

  

            Um dos aspectos da Ação de Avaliação que reclama reforma urgente é a sua iniciativa 

por parte do DNPM. Conforme o texto legal, o referido órgão deve comunicar o Judiciário 

acerca da ausência de acordo entre minerador e superficiário (proprietário ou posseiro), 

iniciando, desta forma, o procedimento judicial. 

  

            A lei, neste ponto, padece de grave inconstitucionalidade, pois viola frontalmente o 

princípio dispositivo[20], ao permitir que o DNPM inicie uma ação onde irá se discutir direito 

que não lhe pertence, repetindo-se que a União não tem interesse no resultado da avaliação, 

não podendo, portanto, assumir qualquer das posições processuais a que alude o artigo 109, I, 

da Constituição da República, qual seja a de Autor, Réu, assistente ou oponente. 

  

            Apesar do rito da ação de avaliação previsto no Código de Mineração não propiciar 

uma fácil identificação das partes da ação[21], revela-se que somente o minerador pode 

assumir a condição de autor da ação, já que esta, na realidade, objetiva permitir o seu ingresso 

na área para execução dos trabalhos de mineração (Código de Mineração, artigo 27, XII). 

Portanto, é o minerador quem, ante a ausência de acordo com o proprietário do imóvel, tem 

sua pretensão de ingresso no imóvel resistida, credenciando-o a assumir a posição de autor na 

ação, se assim o desejar, através da propositura voluntária de uma demanda judicial. Vale 

mencionar ainda que é o minerador quem paga as despesas processuais, na forma do inciso X, 

do artigo 27, do CM[22], sendo este mais um fato que indica sua posição de autor no 

processo. 

  

            De outra banda, o proprietário do imóvel não poderia figurar como autor, pois, antes 

de proposta a ação, seu direito a renda e indenização sequer haveria surgido, o que somente 

ocorreria no curso do processo, depois de formalizada a pretensão do minerador (como autor) 

de ingressar no imóvel e de ver fixado o valor da renda e indenização.   

  

            Arrima tal entendimento o fato do minerador poder, seja antes ou no curso da ação de 

avaliação, desistir da atividade minerária na área, renunciando ao direito de minerar (que é, 

evidentemente, disponível), na forma do artigo 22, II, do Código de Mineração[23]. Neste 

caso, desde que o minerador não tenha ingressado no imóvel, não surge o direito do 

proprietário de exigir renda e indenização. 
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            Portanto, a ação de avaliação deveria ter partes bem definidas, sendo de um lado o 

minerador, na qualidade de Autor, e de outro o proprietário do imóvel, na qualidade de réu, 

participando da lide o Ministério Público Estadual, como fiscal da lei e em razão do interesse 

público primário na exploração mineral (e não na avaliação em si). 

  

            Contudo, da forma como tratada na norma minerária, além de ferir o princípio 

dispositivo[24], a iniciativa da ação por parte do DNPM faz com que as partes processuais 

não possam ser identificadas com exatidão, tornando o procedimento, desde o seu início, 

confuso e tormentoso. 

  

            VI.3.3. Inexistência de Previsão de Pedido e Limitação do Contraditório. 

  

            Após o recebimento da comunicação do DNPM pelo Juiz, instaura-se a ação de 

avaliação, seguindo-se o rito preconizado no inciso VII, do artigo 27, do CM, que diz: 

  

―VII - Dentro de 15 (quinze) dias, a partir da data do recebimento dessa 

comunicação, o Juiz mandará proceder à avaliação da renda e dos danos e 

prejuízos a que se refere este artigo, na forma prescrita no Código de 

Processo Civil;‖ 

  

            Note-se a ausência de previsão para que as partes, minerador e proprietário do imóvel, 

informem ao Juízo o valor que concluíram ser justo para a avaliação, as razões de suas 

conclusões, assim como os motivos pelos quais não foi possível um acordo extrajudicial. Em 

suma, não há previsão para pedido inicial, citação ou defesa. 

  

            De acordo com o que preconiza o citado dispositivo do código minerário, a avaliação 

deve ser realizada mediante perícia, na forma dos artigos 420 e seguintes, aplicado 

subsidiariamente[25]. 

  

            Assim, as partes somente serão ouvidas após a nomeação do perito, quando 

formularão quesitos e nomearão assistente técnico[26], ficando o contraditório restrito a este 

aspecto da lide. Note-se que não existe previsão legal no procedimento de oportunidade para 

que o proprietário do imóvel possa manifestar eventuais razões de inconformismo com a 

pretensão do minerador de ingressar em seu imóvel, o que representa violação do princípio 
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constitucional do contraditório[27] (Constituição da República, art. 5º, LV). Mesmo se 

levarmos em conta que a parte pode manifestar tal inconformismo mediante simples petição 

dirigida ao Juiz, o fato é que não existe no procedimento previsão para discussão, instrução ou 

decisão de outras matérias que não se relacionem ao valor da renda e indenização. Nesta 

hipótese, não restaria outra saída ao proprietário do imóvel senão propor outro tipo de ação 

para discutir suas razões, o que demonstra mais uma vez que o procedimento da ação 

necessita de reformas. 

  

            Na perícia de avaliação, o expert nomeado pelo Juízo, além de responder os quesitos 

formulados pelas partes, deve observar o disposto nos incisos I a V, do artigo 27 do Código 

de Mineração, informando ao Juízo, com exatidão: a) o montante do rendimento líquido 

máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada (inciso I); b) o valor 

venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos trabalhos de pesquisa 

(inciso II); c) se os danos foram de molde a inutilizar para fins agrícolas e pastoris a 

propriedade (inciso III); d) os valores venais de propriedades da mesma espécie, na mesma 

região, para que seja utilizada na comparação (inciso IV) e; e) se o terreno é público.   

  

            Havendo omissão quanto a qualquer dessas informações, o laudo pericial e a 

respectiva sentença que julgou a avaliação poderão ser anuladas. 

  

            Durante a elaboração e após a apresentação do laudo, todos os direitos e garantias 

processuais das partes quanto à discussão e impugnação de seu conteúdo, previstos no Código 

de Processo Civil[28], deverão ser respeitados, também sob pena de nulidade por violação do 

princípio do contraditório — entre eles o direito à formulação de quesitos 

complementares[29], o de ser intimado do início da perícia[30], direito à impugnação do 

laudo e apresentação de laudo pelo assistente técnico[31], esclarecimento pelo perito em 

audiência[32] e direito à nova perícia em caso de insuficiência no esclarecimento da 

matéria.[33] 

  

                 VI.3.4. Do Recurso contra a Sentença que Julgar a Avaliação. 

  

            Em relação ao recurso contra a sentença que julgar a avaliação, o procedimento 

previsto no Código de Mineração diz apenas genericamente que ―os que forem apresentados 

não terão efeito suspensivo‖. É o que diz o inciso IX, do artigo 27, do CM: 

  

―IX - A avaliação será julgada pelo Juiz no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias, contados da data do despacho a que se refere o inciso VII, não tendo 

efeito suspensivo os recursos que forem apresentados;‖ 
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            Em razão de não dizer quais são os recursos cabíveis contra a r. sentença que julgar a 

avaliação ou mesmo detalhar o procedimento de um eventual recurso, conclui-se que, em 

matéria recursal, o Código de Processo Civil deverá ser utilizado subsidiariamente, sendo 

cabíveis apelação ou, conforme o caso, embargos declaratórios. Até porque o inciso VII, do 

mesmo artigo, estabelece que o procedimento de avaliação deve seguir o CPC. 

  

            Problema surge quando o Código de Mineração diz apenas genericamente que os 

recursos não terão efeito suspensivo, sendo que o Código de Processo Civil é taxativo a 

atribuir efeito suspensivo, tanto à apelação (CPC, art. 520), quanto aos embargos declaratórios 

(CPC, art. 538). Contudo, apesar dos recursos serem aqueles previstos na lei processual, na 

Ação de Avaliação estes não serão dotados de efeito suspensivo, já que a lei especial, neste 

aspecto, prevalece sobre a norma geral disciplinadora.   

  

            Como a sentença que julgar a avaliação deve ser cumprida assim que proferida, em 

caso de interposição de recurso o caderno processual somente deve ser encaminhado à 

instância superior após o término da fase de cumprimento de sentença (com a imissão do 

minerador na posse do imóvel), que deverá durar apenas 16 dias (prazo correspondente a 

soma dos prazos previstas nos incisos XIV e XV, do artigo 27, do CM), para que não seja 

criado problema de ordem prática. 

  

                VI.3.5. Da Fase de Cumprimento de Sentença. 

  

                Os incisos XI e XII estabelecem o procedimento de cumprimento da sentença de 

julgamento da avaliação. Dizem os referidos incisos: 

  

XI - Julgada a avaliação, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará o titular 

a depositar quantia correspondente ao valor da renda de 2 (dois) anos 
e a caução para pagamento da indenização; 

  

XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8 (oito) dias, intimará os 

proprietários ou posseiros do solo a permitirem os trabalhos de 

pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. M. e, 

mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais 

locais, para garantirem a execução dos trabalhos; 
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            Identifica-se nos incisos supra transcritos provimento de natureza declaratória (inciso 

XI – a sentença que julga a avaliação declara o valor da renda e indenização devida ao 

proprietário do imóvel em caso de exploração minerária) e outro de natureza condenatória 

(inciso XII – a mesma sentença condena o proprietário no cumprimento de obrigação de não 

fazer, qual seja a de não obstar os trabalhos de pesquisa, sob pena de ser coibido a permitir os 

trabalhos mediante o uso de força policial). 

  

            A identificação dos citados provimentos jurisdicionais levam a inafastável conclusão 

de que a ação de avaliação tem natureza jurídica declaratória e condenatória, o que será 

importante para análise de outras questões jurídicas decorrentes da mesma. 

  

            O inciso IX estabelece a implementação de duas cauções como condição para que o 

minerador exerça o direito de realizar os trabalhos no imóvel de terceiros. Uma 

correspondente ao pagamento da indenização e outra ao valor da renda relativo ao período de 

dois anos. 

  

            Não obstante o inciso IX condicionar o exercício do direito de ingresso forçado no 

imóvel à realização de cauções, não se vislumbra natureza condenatória no provimento 

jurisdicional nele previsto, pois basta que o minerador desista de levar a cabo a atividade 

minerária, que nada poderá lhe ser exigido. 

  

            O período de dois anos estabelecido no inciso IX como base de cálculo para a renda 

merece ser imediatamente revisto pelo legislador. Explica-se: originalmente o artigo 22, II, do 

Código de Mineração estabelecia prazo de vigência determinado de 2 (dois) anos para a 

autorização de pesquisa. Com base neste dispositivo o legislador estabeleceu que a caução 

referida no inciso IX, do artigo 27, também deve corresponder a dois anos, fazendo-a 

coincidir com o prazo máximo da autorização. 

  

            Ocorre que a Lei 9.314/92 alterou o prazo da autorização de pesquisa, estabelecendo 

no inciso III, do artigo 22, do CM, que ―o prazo de validade da autorização não será inferior a 

um ano, nem superior a três anos, a critério do DNPM, consideradas as características 

especiais da situação da área e da pesquisa mineral objetivada, admitida a sua prorrogação‖. 

  

            Não obstante a apontada mudança legislativa, não houve alteração expressa no inciso 

IX, do artigo 27, que deveria ter alterado o termo ―renda de dois anos‖, para ―renda relativa ao 

prazo de validade da autorização de pesquisa‖, eis que esta é a leitura correta que se deve 

fazer do dispositivo, para que se mantenha um mínimo de homogeneidade, coerência e 

harmonia entre as normas existentes no sistema de direito minerário. 
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            Quanto ao momento e a forma de pagamento da indenização e renda ao proprietário 

do imóvel, existe grave omissão legislativa, não tendo havido, por parte do legislador, o 

cuidado necessário para evitar problemas quanto a este aspecto da ação. Contudo, é possível 

se chegar a uma resposta razoável e lógica para tal questão com a análise da origem das 

cauções referidas no inciso IX. 

  

            A caução correspondente à renda pela ocupação do imóvel deve ser liberada 

gradativamente, mês a mês, ao proprietário do imóvel, permanecendo o processo tramitando, 

em cartório, até conclusão dos trabalhos de pesquisa (CM, art. 27, XVI). 

  

            Isto porque o minerador pode desistir de minerar antes do prazo de autorização 

concedido, renunciando ao direito que lhe fora concedido pelo DNPM mediante alvará (CM, 

artigo 22, II). Além disso, nada impede que os trabalhos de pesquisa sejam finalizados antes 

do prazo máximo de vigência da autorização, e que deles seja concluído pela inexistência de 

jazida ou pela sua impossibilidade de execução de sua lavra, por razões técnicas e 

econômicas, conforme previsão expressa do artigo 30, III e IV, do CM.[34] 

  

            Nestes casos, não faria sentido pagar renda pela ocupação do imóvel após a renúncia 

ao direito minerário e desocupação da área. Com efeito, ocorrendo a hipótese, o Juiz deve 

determinar a devolução do valor da caução relativa ao período posterior a saída do minerador. 

  

            Já a caução relativa à indenização pelos possíveis danos a serem causados ao 

imóvel, esta deve ser liberada em favor do proprietário (com efeito de pagamento 

indenizatório) tão logo haja o ingresso do minerador na área a ser pesquisada e/ou explorada. 

Não há razão que justifique reter esse pagamento para um momento posterior. De qualquer 

forma, caso o Juiz vislumbre que alguns dos danos levados em conta no laudo pericial possam 

não ocorrer em caso de interrupção das atividades minerárias antes do prazo da autorização de 

pesquisa, deverá determinar a retenção do pagamento da indenização até o momento de seu 

fato gerador, o que deverá ser avaliado caso a caso. 

  

            VI.3.6. Da Prorrogação da Fase de Cumprimento de Sentença e da Extinção do 

Processo. 

  

            Em razão de haver possibilidade de prorrogação do prazo da autorização de pesquisa 

pela autoridade competente, nas condições elencadas nas alíneas do inciso III, do artigo 22, do 

Código de Mineração, a lei também prevê a possibilidade de prorrogação do cumprimento da 
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sentença que julgou a avaliação, já que, nesta hipótese, a caução relativa à renda pela 

ocupação do imóvel se torna insuficiente para garantir o pagamento desta ao proprietário do 

imóvel. 

  

            Dizem os incisos XIII a XV, do artigo 27, do Código de Mineração: 

  

―XIII - Se o prazo da pesquisa for prorrogado, o Diretor-Geral do D. N. P. 

M. o comunicará ao Juiz, no prazo e condições indicadas no inciso VI 

deste artigo; 

  

XIV - Dentro de 8 (oito) dias do recebimento da comunicação a que se 

refere o inciso anterior, o Juiz intimará o titular da pesquisa a depositar 

nova quantia correspondente ao valor da renda relativa ao prazo de 

prorrogação; 

  

XV - Feito esse depósito, o Juiz intimará os proprietários ou posseiros do 

solo, dentro de 8 (oito) dias, a permitirem a continuação dos trabalhos de 

pesquisa no prazo da prorrogação, e comunicará seu despacho ao Diretor-

Geral do D. N. P. M. e às autoridades locais;‖ 

  

            Segundo o disposto no inciso XIII, o Diretor-Geral do DNPM deverá comunicar a 

prorrogação da autorização de pesquisa ao Juiz de Direito da Comarca onde se situar a jazida 

no prazo máximo de 3(três) dias contados da publicação, no Diário Oficial da União, do 

despacho que deferir a prorrogação. Essa á a conclusão a que se chega com a análise 

sistemática da redação do inciso VI, do artigo 27, com a redação da alínea ―c‖, do inciso III, 

do artigo 22 (incluído pela Lei nº 9.314, de 1996), todos do Código de Mineração[35].       

  

            O inciso XIV é taxativo ao estabelecer que o minerador é obrigado a depositar nova 

caução relativa a renda pela ocupação do imóvel no prazo de prorrogação da autorização de 

pesquisa, sob pena de perder o direito de acesso ao imóvel onde se desenvolve a atividade 

minerária. Neste ponto, o que se questiona é se, nos casos em que puderem ser vislumbrados 

novos prejuízos ou agravamento dos apurados no laudo pericial (produzido anteriormente a 

prolação da sentença avaliação), o Juiz poderá determinar nova caução relativa à indenização 

por tais prejuízos. 

  

12323

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9314.htm#art22iiic


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            Nesta hipótese não há espaço para ampliação da caução relativa à indenização pelos 

prejuízos que puderem ser causados ao imóvel. Isto porque a demonstração e fixação de tais 

prejuízos dependem da atividade cognitiva e instrutória pelo Juiz, o que não poderá ser 

realizado após a sentença que julgou a avaliação. Neste aspecto, já se encontra esgotada a 

jurisdição de primeiro grau, restando ao magistrado apenas as providências de cumprimento 

da sentença. Pode o proprietário do imóvel, entretanto, propor nova ação visando avaliar e ser 

indenizado desses novos prejuízos. 

            

            Uma dificuldade de ordem prática pode aparecer nesta hipótese de prorrogação da fase 

de cumprimento da sentença que julgou a avaliação. Caso haja interposição de recurso contra 

a referida sentença e o processo tenha sido encaminhado para a segunda instância, não haverá 

caderno processual disponível para o desenvolvimento dos atos processuais pertinentes. 

  

            Assim, a extração de carta de sentença, antes que o processo seja remetido para a corte 

superior, é medida de cautela recomendável para evitar este transtorno, não obstante ser 

possível a obtenção dessa mesma carta em segundo grau de jurisdição para que seja trazida ao 

juízo de piso. 

  

            A ação de avaliação somente se dará por encerrada depois de concluídos os trabalhos 

de pesquisa, na forma do inciso XVI, do artigo 27, do Código de Mineração, que diz: 

  

―XVI - Concluídos os trabalhos de pesquisa, o titular da respectiva 

autorização e o Diretor-Geral do D. N. P. M. comunicarão o fato ao Juiz, a 

fim de ser encerrada a ação judicial referente ao pagamento das 

indenizações e da renda.‖ 

  

            Segundo o referido inciso, o Diretor-Geral do DNPM e o minerador devem comunicar 

ao Juiz acerca da conclusão dos trabalhos de pesquisa. Não obstante o legislador ter se 

utilizado da conjunção ―e‖, e não da ―ou‖, qualquer um deles poderá comunicar o fato ao Juiz. 

O importante é que o Magistrado tenha a informação para que possa encerrar a ação. 

  

            Caso os trabalhos tenham sido encerrados antes do prazo de autorização de pesquisa, o 

Juiz deverá determinar a devolução do valor excedente da caução relativa à renda pela 

ocupação do imóvel, conforme sustentado anteriormente. 
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            Na hipótese de esgotado o prazo de autorização de pesquisa sem que o Juiz tenha sido 

informado de sua eventual prorrogação, poderá o Magistrado, após ouvidas as partes, encerrar 

a ação. 

  

            Quanto ao encerramento da ação, cabe um comentário sobre o curioso texto do artigo 

28, do Código de Mineração, que diz: 

  

―Art. 28. Antes de encerrada a ação prevista no artigo anterior, as partes 

que se julgarem lesadas poderão requerer ao Juiz que se lhes faça justiça.‖ 

  

            Não vejo cabimento neste artigo do código, já que ele cogita que a sentença que julgou 

a avaliação poderia ter tido outro objetivo senão a distribuição de Justiça. Ora, não parece 

possível, depois de esgotada a jurisdição quanto o valor da indenização e da renda com a 

prolação de sentença, que o Magistrado altere, ele mesmo, qualquer aspecto da decisão, a 

pretexto de se fazer ―justiça‖. 

  

            Se as partes se sentirem prejudicadas com a sentença que julgou a partilha, deverão 

lançar mão, tempestivamente, dos recursos jurídicos disponíveis nas normas de processo civil 

vigentes, e não formular um pedido genérico de ―justiça‖ ao próprio magistrado prolator da 

decisão. A redação do citado artigo também merece imediata revisão por parte do legislador. 

  

            VI.4.   Da Participação do Ministério Público 

  

            O inciso VIII, do artigo 27, do Código de Mineração, estabelece que ―o Promotor de 

Justiça da Comarca será citado para os termos da ação, como representante da União‖. 

  

            Já foi dito que não existe interesse da União no processo, não existe interesse público 

no resultado do processo, o que existe é o interesse público na mineração, sendo esta atividade 

essencial para o desenvolvimento do país (interesse público primário)[36]. 

  

            Portanto, a menção de ser o Promotor de Justiça representante da União trata-se de 

imperfeição legislativa que merece ser corrigida, sem qualquer força para tornar, por passe de 

mágica do legislador, a União interessada na ação. 
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            A questão já foi objeto de analise pelo Supremo Tribunal Federal. Trago o seguinte 

trecho do voto condutor do Ministro Moreira Alves, que resume o posicionamento do pretório 

excelso sobre a questão[37]: 

  

―Embora o artigo 27, VIII, do Decreto 227/67 determine a citação do 

Promotor de Justiça da Comarca como representante da União, o certo é 

que, em razão da natureza do processo – avaliação e pagamento das rendas 

e indenizações devidas por um particular a outro –, o interesse da União no 

feito, por qualquer ângulo por que possa ser analisado, não lhe atribui a 

posição de autora, ré, assistente ou oponente.‖ 

  

            Contudo, em se tratando de uma ação que visa propiciar o ingresso do minerador para 

início da atividade minerária, qualificada na constituição como sendo de interesse nacional 

(esta sim, de interesse público), é fundamental a participação de representante do MP como 

fiscal da lei para garantir celeridade e legalidade no processo. 

  

            VI.5.   Da Natureza Jurídica da Ação de Avaliação e do Equívoco do 

Entendimento Construído pela Jurisprudência 

  

            Grande parte das questões jurídicas que se discutiu no judiciário acerca da Ação de 

Avaliação foi resolvida por alguns Tribunais[38] através de um conveniente, porém inválido, 

argumento, qual seja o de que a referida ação trata-se de procedimento de jurisdição 

voluntária. 

  

            Em todas as decisões judiciais sobre a matéria, as Cortes Estaduais e o Superior 

Tribunal de Justiça declararam, de forma uníssona, ser a ação de avaliação prevista no artigo 

27, do Código de Mineração, um procedimento de jurisdição voluntária, reformando 

entendimento de Magistrados de primeiro grau no sentido de que tal procedimento viola 

diversos dispositivos constitucionais, entre eles os que estabelecem a separação de poderes, o 

princípio da inércia, da demanda e do contraditório.   

  

            De uma maneira geral, as decisões sequer fundamentam o entendimento de forma 

clara, deixando a entender que o procedimento é considerado de jurisdição voluntária porque 

iniciado por uma autoridade administrativa (no caso o Diretor-Geral do DNPM). A 

justificativa é inaceitável, pois seria com se admitir que o equívoco legislativo fosse capaz de 

alterar a natureza jurídica do procedimento. 
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            Em uma das poucas decisões que tenta fundamentar o entendimento, o Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Norte (Apelação Cível n° 2008.007733-5, Rel. Des. João Rebouças, 

3ª Câmara Cível, julgamento em 06/10/2008), proferiu decisão no sentido de que o 

procedimento é de jurisdição voluntária porque instaurado por interesse público. Do voto 

condutor do citado acórdão, extrai-se o seguinte: 

  

―De se argumentar que o presente procedimento sequer afronta aos 

princípios da inércia e da demanda, já que tratando-se de procedimento de 

jurisdição voluntária, instaurado por interesse público, onde não existem 

partes, mas interessados, cabe ao Poder Judiciário dar o impulso oficial aos 

atos processuais, procedendo a avaliação da renda, danos e prejuízos.‖ 

  

            A afirmação de haver interesse público na instauração da demanda, bem como de não 

existir partes, mas interessados, é equivocada, como também o é a conclusão de que a ação de 

avaliação caracteriza procedimento de jurisdição voluntária, conforme será mais adiante 

demonstrado. 

  

            VI.5.1.            Conceito de Atos de Jurisdição Voluntária 

  

            Para definir atos de jurisdição voluntária, usaremos o conceito cuidadosamente 

elaborado por JOSÉ FREDERICO MARQUES na sua magnífica obra ―Ensaio sobre a 

Jurisdição Voluntária‖[39]: 

  

―Em conclusão, pode-se dizer que atos de jurisdição voluntária são atos de 

direito público, praticados a pedido de interessados e que o órgão 

judiciário realiza para reconhecer, verificar, autorizar, aprovar, 

constituir ou modificar situações jurídicas. Em face da jurisdição 

contenciosa, esses atos podem ser qualificados de atividade ‗do órgão 

jurisdicional no exercício de sua função administrativa‘, destinada à tutela 

de interesses privados ‗que surgem e se desenvolvem com a cooperação 

estatal‘, tutela que não tem por pressuposto uma situação contenciosa.‖ 

  

            VI.5.2. Características da Jurisdição Voluntária  
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            Partindo do conceito adotado pelo mestre santista, extraí-se da jurisdição voluntária as 

seguintes características: 

  

            a) Inexistência de Lide, de Partes e de Contraditório: 

  

            Segundo CARNELUTTI, uma das funções da jurisdição voluntária é prevenir lesões e 

lides futuras[40] (―La prevenzione della lite è il fine specifico del processo volontario‖). Não 

obstante, uma das características principais da jurisdição voluntária é a inexistência de lide. 

JOSÉ FREDERICO MARQUES[41] leciona: 

  

―A jurisdição voluntária não pressupõe um litígio ou situação contenciosa, 

mas um ato jurídico ou negócio que deve passar pelo crivo da autoridade 

judiciária, em conseqüência da administração pública que o Estado exerce 

sobre os interesses privados que nesses atos se consubstanciam.‖ 

  

            Não havendo lide, não há falar em partes, mas apenas em interessados na realização 

do ato ou negócio cujas condições já foram pré-estabelecidas e concebidas, levando ao 

judiciário apenas a função fiscalizar o interesse público na realização dos negócios de 

auxiliando as partes através da integração e complementação do negócio jurídico privado. 

  

            Pelo mesmo motivo, não existe contraditório[42] nem pedido no procedimento de 

jurisdição voluntária, pois, se não existe lide, pressupõem-se que as partes estão de acordo 

com a realização do ato ou negócio, não existindo necessidade de ―defesa‖, ante a inexistência 

de pretensões resistidas ou situações de incertezas que necessitem ser resolvidas mediante a 

prestação de tutela jurisdicional de natureza condenatória ou declaratória. 

  

            b) Inexistência de Atividade Substitutiva por Parte do Juiz: 

  

            Na jurisdição contenciosa, o Juiz age em substituição dos titulares dos interesses em 

conflito para aplicar o direito objetivo. Diferentemente ocorre na jurisdição voluntária, onde o 

Juiz não atua para dirimir um litígio ou satisfazer uma pretensão[43]. Nas palavras de JOSÉ 

FREDERICO MARQUES[44]: 
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―o órgão judiciário presta sua assistência, integrando um negócio jurídico, 

e isto porque o Estado, apesar de tratar-se de relações de interesse 

individual, entende dever tutelá-las a fim de garantir melhor os preceitos 

legais que regem essas relações de vida.‖ 

  

            Em outras palavras, na jurisdição voluntária, em nome do interesse público, o Estado, 

através do Juiz, intervém em determinados atos e negócios jurídicos, auxiliando as partes e 

fiscalizando a realização destes, sem, contudo, ditar a regra do direito que deve 

prevalecer[45]. Até porque, não existe litigiosidade ou discussão entre as partes em torno de 

nenhuma norma de direito objetivo. Conforme defendido por José Alberto dos Reis[46] ―os 

atos de jurisdição voluntária não são, pela sua natureza, atos de Poder Jurisdicional, visto que 

o magistrado, ao realizar esses atos, não se propõe eliminar o contraste entre duas vontades 

individuais relativamente à aplicação de uma regra objetiva, ou, por outras palavras, não se 

propõe definir e declarar o direito, adaptando a norma abstrata a um caso concreto‖. 

  

                c) Vontade das Partes de Praticar o Ato ou Realizar o Negócio Jurídico: 

  

                Não obstante ter como um de seus objetivos a verificação, apreciação e controle de 

certos atos e negócios jurídicos (justificado pelo interesse público), a atividade de jurisdição 

graciosa depende sempre da existência prévia da vontade das partes de realizar ou ato ou 

celebrar o negócio. Caso não houvesse vontade da parte em praticar o ato, não haveria falar 

em intervenção estatal para auxiliar e fiscalizar sua realização. Da mesma forma, não há falar 

em jurisdição voluntária na hipótese de resistência (por ausência da vontade) de uma das 

partes na realização de negócio jurídico, pois, neste caso, a pretensão resistida de uma das 

partes caracterizaria lide, sendo que a atuação estatal visando dirimi-la, substituindo a vontade 

das partes com fundamento em norma objetiva, seria, sem dúvida, atividade de jurisdição 

contenciosa. 

  

            Ao praticar atos de jurisdição voluntária, o Estado-Juiz não substitui a vontade das 

partes, mas somente auxilia e fiscaliza a realização de certos negócios, praticados por livre 

vontade das partes, mas limitado pela atuação estatal frente ao interesse público. 

  

            d) Intervenção nos negócios e atos privados em nome do interesse público: 

  

            Mas não basta que haja vontade das partes para a prática de certos atos, pois em alguns 

deles a lei estabelece a necessidade de intervenção estatal por haver reconhecido neles a 

presença do interesse público. Nos atos de jurisdição voluntária, que são de direito público, a 
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participação do órgão judiciário para reconhecer, verificar, autorizar, aprovar, constituir ou 

modificar situações jurídicas é essencial para validade do ato. 

  

            Esta situação não altera a noção de pré-existência de vontade das partes na realização 

do ato. Não se pode cogitar em substituição da vontade das partes na jurisdição voluntária, 

como ocorre na contenciosa, mas apenas uma limitação, pois a prática do ato não é permitida 

sem a intervenção e fiscalização pelo Judiciário.[47] JOSÉ FREDERICO MARQUES 

defende que na jurisdição voluntária há: 

  

―uma forma de intervenção necessária, que constitui uma limitação aos 

princípios da autonomia e liberdade, que caracterizam a vida jurídico-

privada, limitação essa que se funda e baseia na interferência, e no perigo 

de eventuais contrastes, entre interesses privados e interesses 

públicos‖.[48] 

  

            e) Não formação da res judicata: 

  

            Como não existe lide nos atos de jurisdição voluntária e por se tratarem estes de atos 

de administração (administração pública do direito privado), natural que eles não produzam 

efeitos de coisa julgada, ou seja, se tornem imutáveis. ―No tocante a sua eficácia, o ato de 

jurisdição voluntária não tem os efeitos imutáveis da coisa julgada material, mas se reveste, 

no entanto, daquela eficácia natural dos atos estatais.‖ [49] 

  

            Também justifica esse entendimento, mesmo para os que defendem a corrente 

jurisdicionalista[50], o fato de que o objetivo da coisa julgada é fazer cessar de forma 

definitiva os litígios para estabilizar as relações jurídicas. Assim, se não há lide, não existe 

fundamento para dotar os atos de jurisdição voluntária com eficácia de coisa julgada. 

  

            VI.5.3. Análise da Natureza Jurídica da Ação de Avaliação 

  

            Traçadas essas premissas, fica mais fácil analisar a natureza jurídica da Ação de 

Avaliação, bem como entender as razões pelas quais deve ser concluído como desacertado o 

posicionamento jurisprudencial dos Tribunais Pátrios sobre a matéria. 
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            Partindo do texto do inciso VI, do artigo 27, do Código de Mineração[51], que 

inaugura o procedimento da ação objeto do presente estudo, poderemos perceber, logo de 

início, que de jurisdição voluntária não se trata. 

  

            O referido inciso estabelece que se o titular do Alvará de Pesquisa não juntar ao 

respectivo processo administrativo prova de acordo com os proprietários do solo acerca da 

renda e indenização, o Juiz de Direito da Comarca o Juiz de Direito da Comarca onde se 

localiza a jazida será comunicado do fato, dando início ao procedimento da ação. 

  

            A primeira conclusão que pode ser retirada do dispositivo acima mencionado é que, 

em havendo acordo entre as partes quanto à indenização e renda (objeto da ação de 

avaliação), não haverá sequer comunicação ao judiciário do ocorrido, inexistindo qualquer 

participação ou fiscalização do Estado na formação do referido negócio jurídico. Ou seja, o 

objeto da ação pode ser livremente pactuado entre as partes mediante celebração de negócio 

jurídico, no qual a participação do Estado é dispensada e desnecessária.    

  

            Com efeito, tendo a ação de avaliação por objeto algo que poderia ter sido 

concretizado sem a participação estatal, desde que houvesse consenso entre as partes, 

descarta-se, desde logo, tratar-se de jurisdição voluntária. Tal fato demonstra, 

conseqüentemente, inexistir qualquer interesse público na fiscalização da constituição do 

citado negócio jurídico (acordo quanto à indenização e renda), muito menos em seu conteúdo 

(que interessa somente as partes, conforme explicado no subitem ―VI.2. O ―interesse‖ na 

Ação de Avaliação‖). 

  

            A segunda conclusão que se pode extrair do inciso em comento é que a ação de 

avaliação é motivada pela indiscutível existência de lide entre o proprietário do imóvel e o 

minerador, verdadeiras partes da ação e titulares dos direitos e interesses discutidos em 

juízo[52]. Se não houve acordo entre as partes, evidentemente, existiram pretensões mútuas 

resistidas. Assim, somente uma ordem judicial poderá ―obrigar‖, manu militari, o proprietário 

do imóvel a permitir os trabalhos minerários, o que ocorrerá na forma do inciso XII, do 

mesmo artigo 27.[53] Dessa forma, existindo lide, afastada está a natureza graciosa da 

jurisdição. 

            

            Esse aspecto condenatório da sentença que julga a avaliação e os efeitos coercitivos 

decorrentes da mesma levam a uma outra inafastável conclusão: não havia vontade de uma 

das partes em praticar o ato (acordo para indenização e renda) e que a ação visa a substituição 

de tal vontade pelo Estado-Juiz, com aplicação do direito objetivo, característica marcante da 

jurisdição contenciosa, afastando-se ainda mais de qualquer possibilidade de se caracterizar 

jurisdição voluntária, onde o judiciário fiscaliza e integra o negócio jurídico privado. 
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            Ante a natureza declaratória e condenatória da sentença que julga a avaliação, que 

objetiva dirimir o litígio existente entre as partes em relação ao valor da indenização e da 

renda, além de obrigar o proprietário do imóvel a permitir os trabalhos minerários, não se 

pode negar que esta produz efeitos de coisa julgada, já que a estabilização da relação jurídica 

formada entre proprietário do imóvel e minerador é de fundamental importância para a 

pacificação do conflito. Também por esse motivo, descartada a hipótese de se caracterizar 

jurisdição voluntária. 

  

            O fato da iniciativa da ação ser da autoridade administrativa, inexistindo pedido 

formulado por qualquer das partes ou interessados, e do procedimento ter contraditório 

limitado, não são suficientes para caracterizar o procedimento como de jurisdição 

voluntária[54]. Neste caso, estar-se-ía justificando as ilegalidades no procedimento mediante 

desvirtuação de sua natureza jurídica, o que é inaceitável. 

  

            Todas as características essenciais da ação de avaliação apontam para um 

procedimento de jurisdição contenciosa. Não existe, em sua origem, essência ou objeto, 

qualquer razão para caracterizá-la como atos de jurisdição voluntária. 

  

            A iniciativa por quem não é parte e não tem interesse na ação (DNPM) é imperfeição 

legislativa que agride frontalmente o princípio dispositivo (princípio da inércia da jurisdição), 

pois a ninguém é permitido pleitear direito alheio em nome próprio. Além disso, a 

inexistência de pedido formulado por qualquer das partes viola o princípio da 

congruência[55], valendo registrar que, mesmo em se tratando de procedimento de jurisdição 

voluntária, haveria de existir pedido formulado pela parte delimitando sua pretensão, mesmo 

que tal pretensão tivesse natureza administrativa. 

  

            Merece registro, igualmente, o fato de o contraditório ser limitado ao objeto da perícia 

e durante a elaboração da mesma[56]. Tal restrição representa violação ao princípio 

constitucional do contraditório, que deve ser garantido de forma ampla e ilimitada aos 

litigantes, conferindo-se as partes oportunidade para declinar todas as suas razões em relação 

a todos os aspectos da lide (como, por exemplo, direito do proprietário do imóvel de sustentar 

as razões pelas quais não concorda com a mineração em seu terreno, independentemente do 

valor da renda e indenização a ser recebida – não obstante não serem válidas as razões 

fundamentadas em seu interesse particular, ante o inegável interesse público na mineração). 

  

                VII. Conclusões 

            

12332



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

            Diante do que fora sustentado, concluí-se que o procedimento da ação de avaliação 

prevista no artigo 27, do Código de Mineração, merece imediata reforma, ante os inegáveis 

vícios que atentam contra diversos princípios constitucionais. 

  

            Concluí-se, também, que a jurisprudência solidificou entendimento equivocado de que 

a ação de avaliação representa procedimento de jurisdição voluntária, razão pela qual a 

mesma merece revisão, mediante uma reflexão mais profunda e sistemática da referida ação, 

confrontando seus elementos com as características essenciais da jurisdição voluntária. 
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[1] Não obstante o problema atingir proprietários e posseiros, sendo explícita a referência legislativa a ambos, 

para efeito deste estudo  nos referiremos apenas a ―proprietários‖, ressalvando-se que tudo o que aqui for dito em 

relação a este, também se aplica aos posseiros. 

[2] Decreto-Lei nº. 227, de 28 de fevereiro de 1967. 

[3] Ao nos referirmos à atividade minerária estares nos referindo tanto à pesquisa, quanto a lavra, pois a ação de 

avaliação objeto deste estudo, não obstante estar disciplinada no código dentro do capítulo que trata da pesquisa 

mineral, também pode ser utilizada para avaliação na fase de lavra. 

[4] CF, art. 176: ―As jazidas, em lavra ou não, e demais recursos minerais e os potenciais de energia hidráulica 

constituem propriedade distinta da do solo, para efeito de exploração ou aproveitamento, e pertencem à 

União, garantida ao concessionário a propriedade do produto da lavra.‖ – grifamos. 

[5] ―CF, art. 176, § 1º: ―A pesquisa e a lavra de recursos minerais e o aproveitamento dos potenciais a que se 

refere o "caput" deste artigo somente poderão ser efetuados mediante autorização ou concessão da União, no 

interesse nacional, por brasileiros ou empresa constituída sob as leis brasileiras e que tenha sua sede e 

administração no País, na forma da lei, que estabelecerá as condições específicas quando essas atividades se 

desenvolverem em faixa de fronteira ou terras indígenas. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 

1995)‖ – grifamos. 

[6] No Brasil, a citada compensação, prevista no §1º, do artigo 20, da Constituição da República, foi instituída 

por lei (Lei nº. 7990/89) e recebe o nome de CEFEM – Compensação Financeira pela Exploração de Recursos 

Minerais, sendo revertida em benefício dos Municípios, Estados e DNPM (Departamento Nacional de 

Propriedade Mineral). 

[7] Apesar de existir previsão na lei para atividade minerária tanto em terrenos de domínio público, quanto nos 

de domínio particular, nos ateremos nesta última espécie de terreno, na prática mais comum e a que interessa 

para efeito deste estudo. 

[8] Art. 27, do CM: ―Art. 27. O titular de autorização de pesquisa poderá realizar os trabalhos respectivos, e 

também as obras e serviços auxiliares necessários, em terrenos de domínio público ou particular, abrangidos 

pelas áreas a pesquisar, desde que pague aos respectivos proprietários ou posseiros uma renda pela 

ocupação dos terrenos e uma indenização pelos danos e prejuízos que possam ser causados pelos trabalhos 

de pesquisa, observadas as seguintes regras: I - A renda não poderá exceder ao montante do rendimento 

líquido máximo da propriedade na extensão da área a ser realmente ocupada; II - A indenização por danos 

causados não poderá exceder o valor venal da propriedade na extensão da área efetivamente ocupada pelos 

trabalhos de pesquisa, salvo no caso previsto no inciso seguinte; III - Quando os danos forem de molde a 

inutilizar para fins agrícolas e pastoris toda a propriedade em que estiver encravada a área necessária aos 

trabalhos de pesquisa, a indenização correspondente a tais danos poderá atingir o valor venal máximo de toda a 

propriedade; IV - Os valores venais a que se referem os incisos II e III serão obtidos por comparação com 

valores venais de propriedade da mesma espécie, na mesma região;‖ – grifamos. 

[9] ―CF, Art. 176, § 2º: ―É assegurada participação ao proprietário do solo nos resultados da lavra, na forma e 

no valor que dispuser a lei.‖ – grifamos. 

[10] Art. 11, do CM; ―Art. 11. Serão respeitados na aplicação dos regimes de Autorização, Licenciamento e 

Concessão: (...) b) o direito à participação do proprietário do solo nos resultados da lavra. (...) § 1º A participação 

de que trata a alínea b do caput deste artigo será de cinqüenta por cento do valor total devido aos Estados, 
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Distrito Federal, Municípios e órgãos da administração direta da União, a título de compensação financeira pela 

exploração de recursos minerais, conforme previsto no caput do art. 6º da Lei nº 7.990, de 29 de dezembro de 

1989 e no art. 2º da Lei nº 8.001, de 13 de março de 1990. § 2º O pagamento da participação do proprietário do 

solo nos resultados da lavra de recursos minerais será efetuado mensalmente, até o último dia útil do mês 

subseqüente ao do fato gerador, devidamente corrigido pela taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que 

venha a substituí-la. § 3º O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior implicará correção do 

débito pela variação diária da taxa de juros de referência, ou outro parâmetro que venha a substituí-la, juros de 

mora de um por cento ao mês e multa de dez por cento aplicada sobre o montante apurado." 

[11]Para efeito do presente estudo, ao nos referirmos a ―minerador‖, estaremos nos referindo genericamente ao 

titular dos direitos minerários, seja em fase de pesquisa ou em fase de lavra.   

[12] O artigo14, do Código de Mineração, define pesquisa como: ―a execução dos trabalhos necessários à 

definição da jazida, sua avaliação e a determinação da exeqüibilidade do seu aproveitamento econômico.‖ 

[13] A pesquisa minerária está disciplinada entre os artigos 14 e 35 do Código de Mineração, sendo que o 

denominado ―relatório final de pesquisa‖ está previsto no artigo 22, V, 23, 30 e 31 do mesmo código. Dizem os 

referidos artigos: ―Art. 22. V - o titular da autorização fica obrigado a realizar os respectivos trabalhos de 

pesquisa, devendo submeter à aprovação do DNPM, dentro do prazo de vigência do alvará, ou de sua renovação, 

relatório circunstanciado dos trabalhos, contendo os estudos geológicos e tecnológicos quantificativos da jazida e 

demonstrativos da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, elaborado sob a responsabilidade técnica de 

profissional legalmente habilitado. Excepcionalmente, poderá ser dispensada a apresentação do relatório, na 

hipótese de renúncia à autorização de que trata o inciso II deste artigo, conforme critérios fixados em portaria do 

Diretor-Geral do DNPM, caso em que não se aplicará o disposto no § 1º deste artigo‖. ―Art. 23. Os estudos 

referidos no inciso V do art. 22 concluirão pela: I - exeqüibilidade técnico-econômica da lavra; II - inexistência 

de jazida; III - inexeqüibilidade técnico-econômica da lavra em face da presença de fatores conjunturais 

adversos, tais como: a) inexistência de tecnologia adequada ao aproveitamento econômico da substância mineral; 

b) inexistência de mercado interno ou externo para a substância mineral‖. ―Art. 30. Realizada a pesquisa e 

apresentado o relatório exigido nos termos do inciso V do art. 22, o DNPM verificará sua exatidão e, à vista de 

parecer conclusivo, proferirá despacho de: I - aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a existência de 

jazida; II - não aprovação do relatório, quando ficar constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou 

deficiência técnica na sua elaboração; III - arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência 

de jazida, passando a área a ser livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório 

que concluiu pela referida inexistência de jazida; IV - sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando ficar 

caracterizada a impossibilidade temporária da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, conforme previsto no 

inciso III do art. 23. § 1° Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o DNPM fixará prazo para o interessado 

apresentar novo estudo da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, sob pena de arquivamento do relatório. § 

2° Se, no novo estudo apresentado, não ficar demonstrada a exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, o 

DNPM poderá conceder ao interessado, sucessivamente, novos prazos, ou colocar a área em disponibilidade, na 

forma do art. 32, se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual lavra. § 3° Comprovada a exeqüibilidade 

técnico-econômica da lavra, o DNPM proferirá, ex officio ou mediante provocação do interessado, despacho de 

aprovação do relatório. Art. 31. O titular, uma vez aprovado o Relatório, terá 1 (hum) ano para requerer a 

concessão de lavra, e, dentro deste prazo, poderá negociar seu direito a essa concessão, na forma deste Código.‖ 

[14] Art. 36, do CM: ―Art. 36. Entende-se por lavra o conjunto de operações coordenadas objetivando o 

aproveitamento industrial da jazida, desde a extração das substâncias minerais úteis que contiver, até o 

beneficiamento das mesmas.‖ 

[15] O procedimento administrativo na fase de lavra está disciplinado entre os artigos 36 e 58 do Código de 

Mineração. 

[16]Aqui não nos referimos ao interesse particular do minerador ou ao interesse público secundário da União na 

extração, enquanto proprietária do mineral, mas sim interesse público primário no desenvolvimento do país, já 

que a mineração é de fundamental importância para tal desiderato. 

[17] Carlos Luiz Ribeiro sustenta que ―a ação judicial supra referida representa a garantia de equilíbrio entre as 

partes que detêm a posse da dupla propriedade, quais sejam, a União, proprietária dos recursos minerais, 

representada pelo minerador e o proprietário e/ou posseiro do solo.‖ (RIBEIRO, Carlos Luiz, Direito Minerário 

escrito e aplicado, Belo Horizonte, Editora Del Rey, 2006, pág. 304).  
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[18] Interesse de que o processo transcorra de maneira célere, visando o início da exploração mineral com 

máxima brevidade. 

[19] A jurisprudência, tanto do antigo TFR, quanto do STJ e STF, soam uníssonas ao afirmar que, na Ação de 

Avaliação, a União não possui interesse que lhe outorgue uma das posições processuais a que alude o artigo 109, 

I, da Constituição da República, qual seja a de Autor, Réu, assistente ou oponente. Neste sentido valem destaque 

os seguintes julgados: a) do STF: Conflito de Jurisdição nº. 6.023/SP, relator Ministro Moreira Alves, julgado 

em 12/08/1976; CJ nº. 6071/SP, Relator Ministro Antônio Neder, julgado em 13/02/1978; CJ nº. 5.974/SP, 

Relator Ministro Cordeiro Guerra, julgado em 12/06/1975; b) do STJ: CC 19914/DF, Primeira Seção, Relator 

Ministro Ari Pargendler, julgado em 10/09/1997; CC 9466/PR, Primeira Seção, Relator Ministro Hélio 

Mosimann, julgado em 09/08/1994; c) TFR: Súmula 24. 

[20] Também denominado princípio da inércia da jurisdição. 

[21] Este, aliás, é mais um dos vários defeitos no rito processual da Ação de Avaliação. 

[22] CM, art. 27, X: ―As despesas judiciais com o processo de avaliação serão pagas pelo titular da autorização 

de pesquisa;‖ 

[23] CM, art. 22, II: ―é admitida a renúncia à autorização, sem prejuízo do cumprimento, pelo titular, das 

obrigações decorrentes deste Código, observado o disposto no inciso V deste artigo, parte final, tornando-se 

operante o efeito da extinção do título autorizativo na data da protocolização do instrumento de renúncia, com a 

desoneração da área, na forma do art. 26 deste Código;‖ 

[24] O princípio dispositivo ou princípio da inércia da jurisdição é aquele que orienta no sentido de que a 

jurisdição só poderá ser exercida caso provocada pela parte ou pelo interessado, pois somente ela pode dispor de 

seu direito. O referido princípio está expresso no art. 2º, do Código de Processo Civil, que diz: ―nenhum juiz 

prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais‖. 

[25] Ao comentar a ação de avaliação em valioso artigo jurídico, WILLIAN FREIRE defende que ―a avaliação 

pericial está prevista no art. 420, CPC.‖ (FREIRE, Willian, Legitimidade Ativa no Procedimento para Avaliação 

Judicial da Indenização por Servidão Mineral. Revista de Direito Minerário. Repertório de Doutrina e 

Jurisprudência. Belo Horizonte. Volume II., p. 15-28, Julho de 2000). 

[26] Na forma do §1º, do artigo 421, do CPC, que diz: ―Art. 421 O juiz nomeará o perito, fixando de imediato o 

prazo para a entrega do laudo. § 1
o
 Incumbe às partes, dentro em 5 (cinco) dias, contados da intimação do 

despacho de nomeação do perito:‖ 

[27] Neste ponto vale trazer a lição precisa de MARCELO ABELHA RODRIGUES: ―... contraditório é algo que 

repassa a idéia de participação paritária e cooperativa de todos os sujeitos do processo, dando, ao processo, 

método dialógico de solução de conflitos. (...). Do ponto de vista dos demandantes, a participação deve ser vista 

não só como a obtenção de todas as informações necessárias, como também que as chances de reagir tenham 

aptidão para influenciar nas decisões e soluções a serem proferidas. A participação formal é mera simulação de 

contraditório e constitui negação à isonomia em seu sentido mais amplo. Quando se diz que o princípio do 

contraditório deve ser observado sob a ótica do juiz (sujeitos imparciais) e dos sujeitos interessados (aqueles que 

ocupam as posições jurídicas ativas e passivas do processo) é porque só se alcança um estado democrático de 

direito, se tal princípio for respeitado. (...). Deve existir, de modo efetivo, no processo civil, a oportunidade de se 

fazer ouvir, ou seja, permitir que, sobre todos os argumentos e provas produzidas, as partes tenham o direito de 

ser ouvidas. Não há necessidade de que, efetivamente, as partes exerçam o contraditório, sendo necessária, 

apenas, a existência de momento propício para fazê-lo, com armas e chances para tal. Ocorre que apresentar 

defesa ou não é ônus da parte, ou seja, se não o faz, assume os riscos e prejuízos de não tê-lo feito. Por 

contraditório deve-se entender, para o autor, a possibilidade de poder deduzir ação em juízo, alegar provas e 

fatos constitutivos de seu direito, e, quanto ao réu, ser informado sobre a existência e conteúdo do processo e 

poder reagir, isto é, fazer-se ouvir. A ampla defesa é fundamental para que se permita o pleno exercício do 

contraditório, daí porque está relacionada diretamente com a existência de oportunidade iguais às partes -

"paridade de armas" no exercício do direito de ação.‖ (RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito 

Processual Civil. 5 ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 74/75). No mesmo sentido é o 

magistério de HUMBERTO DALLA BERNARDINA DE PINHO: ―Esse princípio impõe que, ao longo do 
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procedimento, seja observado verdadeiro diálogo. Desse modo, permite que as partes, assim como eventuais 

interessados, participem ativamente da formação do convencimento do juiz, influindo, por conseguinte, no 

resultado do processo. PINHO, Humberto Dalla Bernardina de. Teoria Geral do Processo Civil Contemporâneo, 

3ª edição, Rio de Janeiro, Editora Lumen Juris, 2010, p. 49.  

[28] O STJ (Resp 1767/PA, Terceira Turma, relatoria do Ministro Waldermar Zveiter, publicado em 12.03.90), 

confirmou decisão do Tribunal de Justiça do Pará, que anulou sentença que julgou avaliação sem observância, 

durante a perícia, de todas as garantias processuais das partes, em acórdão assim ementado: ―PROVA 

PERICIAL CONSISTENTE EM AVALIAÇÃO. Laudo pericial omisso em pontos fundamentais, não ensejando 

o esclarecimento suficiente da matéria -- Rejeição, tornando necessária a realização de nova perícia -- Nulidade 

da sentença de lº grau que adotou, para o julgamento homologatório indispensável, laudo omisso e inexato, 

inclusive porque não foi conferida, às partes, a faculdade de requererem a produção, em audiência, dos 

esclarecimentos do perito - recurso provido.‖ 

[29] Art. 425, do CPC: ―Poderão as partes apresentar, durante a diligência, quesitos suplementares. Da juntada 

dos quesitos aos autos dará o escrivão ciência à parte contrária.‖ 

[30] Art. 431-A, do CPC. ―As partes terão ciência da data e local designados pelo juiz ou indicados pelo perito 

para ter início a produção da prova.‖ 

[31] Art. 433, do CPC. Parágrafo único: ―Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 

10 (dez) dias, após intimadas as partes da apresentação do laudo.‖ 

[32] Art. 435, do CPC: ―A parte, que desejar esclarecimento do perito e do assistente técnico, requererá ao juiz 

que mande intimá-lo a comparecer à audiência, formulando desde logo as perguntas, sob forma de quesitos.‖ 

[33] Art. 437, do CPC: ―O juiz poderá determinar, de ofício ou a requerimento da parte, a realização de nova 

perícia, quando a matéria não Ihe parecer suficientemente esclarecida.‖ 

  

[34] Artigo 30 do Código de Mineração: ―Art. 30. Realizada a pesquisa e apresentado o relatório exigido nos 

termos do inciso V do art. 22, o DNPM verificará sua exatidão e, à vista de parecer conclusivo, proferirá 

despacho de: I - aprovação do relatório, quando ficar demonstrada a existência de jazida; II - não aprovação do 

relatório, quando ficar constatada insuficiência dos trabalhos de pesquisa ou deficiência técnica na sua 

elaboração; III - arquivamento do relatório, quando ficar demonstrada a inexistência de jazida, passando a área a 

ser livre para futuro requerimento, inclusive com acesso do interessado ao relatório que concluiu pela referida 

inexistência de jazida; IV - sobrestamento da decisão sobre o relatório, quando ficar caracterizada a 

impossibilidade temporária da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, conforme previsto no inciso III do art. 

23.  § 1° Na hipótese prevista no inciso IV deste artigo, o DNPM fixará prazo para o interessado apresentar novo 

estudo da exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, sob pena de arquivamento do relatório. § 2° Se, no novo 

estudo apresentado, não ficar demonstrada a exeqüibilidade técnico-econômica da lavra, o DNPM poderá 

conceder ao interessado, sucessivamente, novos prazos, ou colocar a área em disponibilidade, na forma do art. 

32, se entender que terceiro poderá viabilizar a eventual lavra.‖ 

  

[35] ―c) a prorrogação independe da expedição de novo alvará, contando-se o respectivo prazo a partir da data da 

publicação, no Diário Oficial da União, do despacho que a deferir;‖ 

[36] O que é diferente do interesse da União de ver seu bem extraído para comercialização (interesse público 

secundário). 

[37] Conflito de Jurisdição nº. 6.023/SP, relator Ministro Moreira Alves, julgado em 12/08/1976. 

[38] Neste sentido decisões do TJRN (Apelação Cível n° 2008.007733-5, Rel. Des. João Rebouças, 3ª Câmara 

Cível, julgamento em 06/10/2008), TJPR (AC nº 136.979-5, Relator Desembargador Accácio Cambi. j. 
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28.04.2003) e do STJ (CC 103003, Primeira Seção, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicada em 

06/04/2009 e AgRg no CC 35996, Primeira Seção, relator Ministro Humberto Gomes de Barros, publicada em 

23.06.2003). 

[39] MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Primeira Edição Atualizada por Ovídio 

Rocha Barros Sandoval, Campinas-SP, Millennium Editora, 2000, pg. 218. 

[40] CARNELUTTI, Francesco. Instituzioni Del Nuovo Processo Civile Italiano, vol. I, 4º Ed., 1951, p. 19, apud 

MARQUES, José Frederico, 2000, pg. 61. 

[41] MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Primeira Edição Atualizada por Ovídio 

Rocha Barros Sandoval, Campinas-SP, Millennium Editora, 2000, p. 228. 

[42] MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Primeira Edição Atualizada por Ovídio 

Rocha Barros Sandoval, Campinas-SP, Millennium Editora, 2000, p. 218: ―O contraditório entre as partes é 

característica exterior da jurisdição contenciosa. Nos atos de jurisdição voluntária, o que pode surgir no 

respectivo procedimento é uma controvérsia ou dissenso de opiniões, o que não é a mesma coisa que situação 

contenciosa, ou lide, como muito bem esclarece CARNELUTTI.‖ 

[43] Ibidem, p. 217: ―Não se pode enxergar na jurisdição voluntária uma atividade substitutiva por parte do juiz, 

visto que este, no exercício de suas funções, integra o negócio jurídico privado (homologando-o, autorizando-o, 

aprovando-o, etc.). 

[44] Ibidem, p. 65. 

[45] Ibidem, p. 105: ―Os órgãos judiciários, quando se trata de jurisdição voluntária, exercem o controle 

administrativo para completar e integrar o negócio jurídico privado, de forma a dar existência a novas relações 

jurídicas, ou modificar as que já existiam.‖ 

[46] REIS, José Alberto dos. ―Processo Ordinário e Sumário. 2ª Ed., vol.I, p. 49. apud MARQUES, José 

Frederico, 2000, p. 66. 

  

[47] VITTA, Cino, Diritto Amministrativo, 3ª edição, vol. I, pp. 318/320, apud MARQUES, José Frederico, 

2000, p. 98: ―No campo da autonomia privada, a interferência administrativa do Estado é excepcional e, quando 

ela se faz sentir, o princípio da liberdade dos sujeitos privados é submetido a um controle, extrínseco ou 

intrínseco, atribuído a órgãos particulares do Estado. A relação jurídica que os indivíduos pretendem então levar 

a efeito depende, para sua existência, da intervenção do Estado.‖ 

[48] MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Primeira Edição Atualizada por Ovídio 

Rocha Barros Sandoval, Campinas-SP, Millennium Editora, 2000, p. 97. 

[49] Ibidem, p. 217. 

[50] Ibidem, p. 73/74: ―A opinião de que a jurisdição voluntária constitui atividade materialmente administrativa, 

em borá seguida pela maioria dos autores de Direito Processual e de Direito Público, possui alguns opositores 

(...), partidários da teoria de que a jurisdição voluntária tem natureza jurisdicional.‖ 

[51] Art. 27, IV, do CM: ―VI - Se o titular do Alvará de Pesquisa, até a data da transcrição do título de 

autorização, não juntar ao respectivo processo prova de acordo com os proprietários ou posseiros do solo acerca 

da renda e indenização de que trata este artigo, o Diretor-Geral do D. N. P. M., dentro de 3(três) dias dessa data, 

enviará ao Juiz de Direito da Comarca onde estiver situada a jazida, cópia do referido título;‖ 

[52] Reitere-se que não existe interesse da União ou interesse público no mérito da ação de avaliação, mas tão 

somente interesse público de que a ação transcorra dentro da legalidade e do modo mais célere possível, a fim de 

12338



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

proteger o interesse nacional na extração mineral, o que deverá ser fiscalizado através da participação do 

Ministério Público (vide subitem VI.4. Da Participação do Ministério Público). 

[53] Art. 27, XII, do CM: XII - Feitos esses depósitos, o Juiz, dentro de 8(oito) dias, intimará os proprietários ou 

posseiros do solo a permitirem os trabalhos de pesquisa, e comunicará seu despacho ao Diretor-Geral do D. N. P. 

M. e, mediante requerimento do titular da pesquisa, às autoridades policiais locais, para garantirem a execução 

dos trabalhos; 

[54] ―Não se deve confundir com jurisdição voluntária a jurisdição que se desenvolve em processos sumários, ou 

de cognição limitada e incompleta. É muito comum no direito latino-americano, por herança da processualística 

do direito intermédio, a existência desse procedimento sumário, como bem salienta CULTURE. (...).Em casos 

dessa natureza, não se transforma a questão em lide, porquanto situação litigiosa já existia desde o início. Daí ter 

dito PONTES DE MIRANDA que a expressão jurisdição voluntária é responsável por muitos erros entre nós 

cometidos.‖ (MARQUES, José Frederico. Ensaio sobre a Jurisdição Voluntária. Primeira Edição Atualizada por 

Ovídio Rocha Barros Sandoval, Campinas-SP, Millennium Editora, 2000, p. 230). 

[55] Pelo princípio da congruência ou adstrição o magistrado não pode decidir a lide fora dos limites da 

pretensão (pedido) das partes. O princípio está expresso no art. 460 do CPC, que diz: ―É defeso ao juiz proferir 

sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou 

em objeto diverso do que lhe foi demandado.” 

[56] Existe previsão para aplicação subsidiária das normas do procedimento pericial de avaliação existentes no 

Código de Processo Civil, conforme disposição contida no inciso VII, do artigo 27, do Código de Mineração. 
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O PROCESSO PENAL COMO INSTRUMENTO DE AFIRMAÇÃO DO ESTADO DE 
DIREITO 

 
THE CRIMINAL PROCEDURE AS AN INSTRUMENT FOR THE ASSERTION OF 

THE RULE OF LAW 
 

João Alfredo Gaertner Junior 
Roosevelt Arraes 

 

 

RESUMO 

 

O entendimento contemporâneo a respeito do Estado de Direito é resultado de uma longa tradição 

acerca da relação entre indivíduo, direito e poder político, cujas raízes remontam à Antiguidade. 

A elaboração desse conceito desenvolve-se em torno da necessidade do estabelecimento de 

limites ao poder tendencialmente transbordante do ente estatal em face dos indivíduos. Essa 

concepção de Estado baseia-se na premissa de que os poderes públicos devem submeter-se 

formalmente e materialmente ao direito, a fim de que sejam assegurados os direitos fundamentais 

individuais. Neste contexto, o processo penal desempenha função de essencial relevância, na 

medida em que é o instrumento por meio do qual se busca garantir o respeito aos direitos 

fundamentais do indivíduo sujeito à persecução penal levada a cabo pelo aparelho estatal, bem 

como garantir a aplicação da lei penal aos indivíduos que agem de modo a não observar as regras 

de convivência pacífica em sociedade, colocando em risco a estabilidade do próprio Estado de 

Direito. Desta forma, o objetivo do presente artigo é discutir o processo penal como marco 

civilizatório necessário à garantia dos direitos individuais e ao restabelecimento do contrato 

social por meio do exercício do poder punitivo estatal, indispensável à afirmação do Estado de 

Direito.   

 

PALAVRAS-CHAVES: ESTADO DE DIREITO; DIREITOS FUNDAMENTAIS; PROCESSO 

PENAL.     

 

12340



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

ABSTRACT 

 

The contemporary understanding about the Rule of Law is the result of a long tradition about the 

relationship between the individual, the law and the government, which has its roots dated back 

to Antiquity. The elaboration of this concept is developed around the necessity of establishing 

limits to the overflowing State power before the people. This conception of State is based on the 

premise that the government must submit itself formally and materially to the law in order to 

ensure the individual fundamental rights. In this context, the criminal procedure plays a key 

function as it is an instrument used to guarantee the fundamental rights of the people subjected to 

criminal prosecution carried out by the State apparatus, as well as to ensure the application of 

criminal law to those people that act without observing the rules of a peaceful coexistence in 

society, endangering the Rule of Law’s stability. In this way, the goal of this article is to discuss 

about criminal procedure as a necessary civilization mark to ensure people’s rights and the 

reestablishing of the social contract through the exercise of the State punitive power, crucial for 

the assertion of the Rule of Law. 

 

KEY-WORDS: RULE OF LAW; FUNDAMENTAL RIGHTS; CRIMINAL PROCEDURE. 
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1. INTRODUÇÃO 

A ideia de Estado de direito remonta à Antiguidade. Já no século IV a.C., os pensadores 

Platão e Aristóteles tratam da relação entre indivíduo, direito e poder político. Entretanto, é 

durante o Iluminismo que o debate acerca dessa relação é aprofundado, de modo a contribuir para 

a elaboração do conceito de Estado de direito, por filósofos como John Locke, Montesquieu, 

Jean-Jacques Rousseau e, posteriormente, Emanuel Kant. Com base nas teorias desses 

pensadores, alguns países do Ocidente desenvolveram modelos de Estado nos quais a relação 

entre o indivíduo e o poder político é mediada pelo direito. Assim, o entendimento 

contemporâneo a respeito do Estado de direito é resultado do diálogo entre essas experiências 

distintas, bem como da ampla teorização elaborada desde os gregos.    

A construção da conceituação acerca do Estado de direito é desenvolvida a partir da 

necessidade de serem estabelecidos limites ao exercício do poder estatal frente aos indivíduos. 

Adota-se, portanto, a concepção segundo a qual os poderes estatais devem pautar-se pela 

observância da lei em um sentido formal, mas também, e principalmente, em um sentido 

material, a fim de que os direitos fundamentais individuais sejam garantidos. 

Neste contexto, a função desempenhada pelo processo penal assume fundamental 

relevância. O processo penal é um marco civilizatório que se presta, por um lado, a garantir o 

respeito aos direitos fundamentais do acusado em face do aparelho estatal encarregado da 

persecução penal, e por outro, a garantir a aplicação da lei penal aos indivíduos que agem de 

modo a não observar as regras de convivência pacífica em sociedade, de maneira a desestabilizar 

o próprio Estado de direito.  

Desta forma, o presente artigo baseia-se em uma revisão bibliográfica e tem como 

objetivo discutir o processo penal como instrumento necessário à garantia dos direitos individuais 

e ao restabelecimento do contrato social por meio do exercício do poder punitivo estatal. A 

problemática será tratada de modo a afastar a equivocada noção de que a tutela dos direitos 

fundamentais e o exercício do poder punitivo são tarefas conflituosas e incompatíveis atribuídas 

ao Estado. Assim, com assento nos pressupostos e nos princípios fundamentais do Estado de 

direito, bem como no ordenamento constitucional brasileiro, procurar-se-á justificar a necessária 

utilização do processo penal como instrumento apto a garantir, de forma harmoniosa e 

equilibrada, tanto os direitos individuais quanto a aplicação da lei penal.  
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Para tanto, inicialmente, serão apontados os delineamentos históricos e os elementos 

essenciais da teoria do Estado de direito. Na segunda parte do artigo, o objeto de análise será a 

construção do discurso constitucional a partir das premissas conceituais do Estado de direito. No 

momento seguinte, o papel do processo penal no Estado de direito será analisado a partir dos 

pressupostos e dos princípios fundamentais que norteiam tal modelo de Estado, bem como da 

leitura da legislação processual penal brasileira à luz da Constituição da República de 1988. 

Finalmente, na última parte do artigo serão tecidas algumas considerações acerca das medidas 

cautelares pessoais no processo penal brasileiro, como institutos necessários a viabilizar a 

efetividade e eficácia do processo, dando sustentabilidade ao Estado de direito. 

2. UMA CONCEPÇÃO DO ESTADO DE DIREITO 

A ideia de Estado de direito está relacionada a uma longa tradição acerca da relação 

entre indivíduo, direito e poder político, que se desenvolve concomitantemente à história político-

intelectual do Ocidente1. Pode-se afirmar que o entendimento contemporâneo a respeito do 

Estado de direito, é resultado de um processo histórico-evolutivo que compreende culturas 

distintas, bem como elementos de experiências de países ocidentais que adotaram modelos de 

organização estatal nos quais, de alguma forma, o Estado vinculava-se à observância das leis. Por 

esta razão, Joaquim José Gomes Canotilho, considera o Estado de direito “um paradigma 

jurídico-político da cultura ocidental e do Estado liberal do Ocidente”2. O objetivo inicial desse 

tópico é apontar brevemente os aspectos relevantes da história da noção de Estado de direito para, 

posteriormente, apresentar os principais elementos teóricos que o caracterizam. O entendimento 

dos direitos e dos deveres que o Estado de direito atribui aos poderes públicos e aos indivíduos 

consubstancia-se no referencial por meio do qual serão analisados o processo penal e a prisão 

preventiva de acordo com o ordenamento jurídico brasileiro.  

                                                 
1 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 98. 
 
2  CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 7.  
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Em artigo intitulado “O Estado de direito: uma introdução histórica”, Pietro Costa 

apresenta os contornos histórico-evolutivos relativos à ideia de Estado de direito. Assim, propõe-

se a fragmentação desse estudo em três tempos históricos: primeiramente, a história, em sentido 

estrito, que consiste no período que se inicia com o nascimento da expressão lexical “Estado de 

direito”; o segundo momento é a pré-história do conceito, ou seja, o período em que já é possível 

constatar a existência de aspectos que caracterizam a fórmula do Estado de direito, mas que, 

apenas posteriormente encontrarão uma elaboração explícita e uma denominação definida; por 

fim, o tempo histórico em que a relação entre direito e poder já é discutida e teorizada, porém de 

maneira ainda muito distante culturalmente das concepções que caracterizaram a pré-história do 

conceito3.  

Esse tempo histórico compreende um período extremamente amplo, que se inicia na 

Antiguidade e estende-se por todo o mundo medieval. Na obra “Uma breve história da teoria do 

direito Ocidental”, John M. Kelly afirma, a partir da análise da literatura da época, que o 

pensamento grego, em geral, entendia como positivo o governo que se submetia às leis4. Deve-se 

assinalar ainda que, já no século IV a. C., os filósofos gregos Platão e Aristóteles tematizavam 

acerca da dicotomia entre governo e lei, embora sob perspectivas diversas, ao tratarem da 

oposição entre regimes de governo5. Séculos mais tarde, no período medieval, a questão do poder 

é associada a uma ordem hierárquica que o transcende e o regula. O final desse período 

caracteriza-se pela construção da soberania “absoluta”, que se dá paralelamente a um lento e 

confuso processo de centralização do poder. Pietro Costa argumenta tratar-se de um equívoco 

pensar o Estado absoluto dos séculos XVII e XVIII como regimes nos quais o soberano detém 

um poder ilimitado e desenfreado. Ao contrário, o Estado absolutista aproxima-se a um Estado de 

direito, uma vez que  

longe de dispor de um poder absoluto, o soberano ‘absolutista’ pode contar com um 
poder muito limitado, sendo obrigado a levar em consideração as estruturas normativas, 

                                                 
3 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 98-99. 
 
4 KELLY, John M. Uma breve história da teoria do direito ocidental. Tradução de Marylene Pinto Michael. São 
Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 32-33. 
 
5 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 99-100. 
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as estruturas institucionais, os iura et privilegia (direitos e privilégios) de corpos e 
cidades ainda largamente independentes que o enfrentam, o condicionam, o vinculam6.           

De forma esquemática, é possível afirmar que, ao final desse processo fragmentário e 

disperso, o Estado assume a feição de “absoluto”, conforme teorizado pelo filósofo Thomas 

Hobbes. Neste sentido, pode-se dizer que, sob uma perspectiva jurídica, “a monarquia absoluta é 

a forma de Estado em que não se reconhece mais outro ordenamento jurídico que não seja o 

estatal, e outra fonte jurídica do ordenamento estatal que não seja a lei”7.  

A pré-história do Estado de direito compreende o período das revoluções na Inglaterra, 

nos Estados Unidos e na França, das quais resultam “modelos teórico-sociais que assumem a 

liberdade e a propriedade dos sujeitos como o elemento fundamental da ordem e atribuem ao 

soberano o ônus de respeitar e tutelar as estruturas fundamentais das mesmas”8. Paralelamente, 

no âmbito da filosofia, destacam-se as doutrinas contratualistas, isto é, teorias de caráter 

voluntarista, cujo fundamento do poder é buscado “no livre acordo dos homens que, num 

determinado período do desenvolvimento histórico, decidiram a criação do Estado”9. Neste 

contexto, foram elaboradas as reflexões de filósofos como John Locke, cuja obra é considerada a 

primeira formulação do Estado liberal, Montesquieu, teórico da separação dos poderes, e Jean-

Jacques Rousseau, teórico do Estado democrático, as quais influenciaram de forma relevante a 

construção do conceito de Estado de direito. Os elementos apontados pelos filósofos 

contratualistas, tais como a afirmação dos direitos naturais, a teoria da separação dos poderes e a 

teoria da vontade geral, são reafirmados pelo pensamento de Emanuel Kant10. 

Em meados de 1798, a expressão lexical “Estado de direito” é utilizada pela primeira 

vez por J. W. Placidus na Alemanha, ao referir-se à obra de Kant e, desde então, tem início a 
                                                 
6 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 103. 
 
7 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. Tradução de Alfredo Fait. 2. ed. São 
Paulo: Mandarim, 2000. p. 19. 
 
8 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 112. 
 
9 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. Tradução de Alfredo Fait. 2. ed. São 
Paulo: Mandarim, 2000. p. 29. 
 
10 BOBBIO, Norberto. Direito e Estado no pensamento de Emanuel Kant. Tradução de Alfredo Fait. 2. ed. São 
Paulo: Mandarim, 2000. p. 27. 
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história do Estado de direito propriamente dita11. Nesse contexto, autores como Joaquim José 

Gomes Canotilho12, Gustavo Zagrebelsky13 e Danilo Zolo14, apontam o Rechtsstaat alemão, o 

rule of law inglês, o rule of law americano e o état de droit francês como as principais 

experiências históricas do Estado de direito.  

Danilo Zolo, no artigo “Teoria e crítica do Estado de direito”, aponta para os 

pressupostos filosófico-políticos e os princípios fundamentais que norteiam o Estado de direito. 

Assim, segundo ele, constituem pressupostos filosófico-políticos de tal paradigma de Estado, o 

modelo individualista de sociedade e o primado ontológico do sujeito individual15.  

A sociedade individualista representa uma ruptura em relação ao modelo sólido e antigo 

de sociedade organicista, segundo o qual os interesses do Estado sobrepõem-se aos interesses 

individuais16. Através da contraposição de características de ambos os modelos de sociedade, 

Norberto Bobbio define-os:  

Concepção individualista significa que primeiro vem o indivíduo (o indivíduo singular, 
deve-se observar), que tem valor em si mesmo, e depois vem o Estado, e não vice-versa, 
já que o Estado é feito pelo indivíduo e este não é feito pelo Estado [...] Nessa inversão 
da relação entre indivíduo e Estado, é invertida também a relação tradicional entre 
direito e dever. Em relação aos indivíduos, doravante, primeiro vem os direitos, depois 
os deveres; em relação ao Estado, primeiro os deveres, depois os direitos. A mesma 
inversão ocorre com relação à finalidade do Estado, a qual, para o organicismo, é a 
concordia ciceroniana (a omónoia dos gregos), ou seja, a luta contra as facções que, 
dilacerando o corpo político, o matam; e, para o individualismo, é o crescimento do 
indivíduo tanto quanto possível livre de condicionamentos externos. O mesmo ocorre 
com a relação ao tema da justiça: numa concepção orgânica, a definição mais apropriada 
do justo é a platônica, para a qual cada uma das partes de que é composto o corpo social 

                                                 
11 COSTA, Pietro. O Estado de direito: uma introdução histórica. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 116. 

12 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional e teoria da Constituição. 7. ed. Coimbra: Edições 
Almedina, 2003. p. 93-97. 

 
13 ZAGREBELSKY, Gustavo. El derecho dúctil. Ley, derechos, justicia. Tradução de Marina Gascón. 9. ed. 
Madrid: Trotta, 2009. p. 21-27. 
 
14 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 11-30. 
 
15 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 32-34. 
 
16  BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 
56. 
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deve desempenhar a função que lhe é própria; na concepção individualista, ao contrário, 
justo é que cada um seja tratado de modo que possa satisfazer as próprias necessidades e 
atingir os próprios fins, antes de mais nada a felicidade, que é um fim individual por 
excelência17.  

 Em relação à tese do primado ontológico do sujeito individual e do valor axiológico da 

sua liberdade e autonomia, que se traduz na consolidação da perspectiva do direito natural 

moderno, Danilo Zolo propõe o desdobramento da questão em dois corolários fundamentais. 

Primeiramente, o pessimismo potestativo, caracterizado pela ideia de que o poder político é 

perigoso, tendo como consequência a exigência de “que no Estado estejam presentes aparelhos 

normativos e órgãos institucionais que desempenhem a função de identificar, contrastar e 

reprimir o abuso e o arbítrio do poder”18. O segundo corolário expressa-se no otimismo 

normativo, ou seja, na noção de que através do direito o indivíduo pode reprimir os excessos e 

abusos por parte do poder político. Esse aspecto resulta na necessidade de “que os poderes do 

Estado (antes de tudo o executivo e o judiciário) estejam vinculados ao respeito de regras gerais”, 

uma vez que “o direito como 'lei' pode obter, por meio da imposição de formas e de 

procedimentos gerais […] uma drástica redução da discricionariedade política”19. 

Danilo Zolo explica, ainda, que o Estado de direito orienta-se pelo princípio da difusão e 

pelo princípio da diferenciação. Neste sentido, pode-se afirmar que o princípio da difusão  

tende a limitar, com vínculos explícitos, os poderes do Estado para dilatar o âmbito das 
liberdades individuais. Ele implica, por isso, uma definição jurídica dos poderes públicos 
e da sua relação com os poderes dos sujeitos individuais, também eles juridicamente 
definidos20.  

                                                 
17 BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Tradução de Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. p. 
56-57. 
 
18 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 35. 
 
19 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 36. 
 
20 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 31. 
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Segundo o jusfilósofo italiano, nas diferentes experiências do Estado de direito, esse 

princípio manifesta-se através da unicidade e individualidade do sujeito jurídico, da igualdade 

jurídica dos sujeitos individuais, da certeza do direito e do reconhecimento constitucional dos 

direitos subjetivos21. Por seu turno, o princípio da diferenciação traduz-se, sob uma perspectiva 

externa, na autonomia e independência do sistema político-jurídico em relação a outros 

subsistemas, tais como o ético-religioso e o econômico, enquanto, internamente, pode ser 

entendido “como critério de delimitação, coordenação e regulamentação jurídica de distintas 

funções estatais, sumariamente correspondentes à posição de normas (legis latio) e à aplicação de 

normas (legis executio)”22. Pode-se afirmar que esse princípio é expresso através de modalidades 

institucionais, tais como a delimitação do âmbito de exercício do poder e de aplicação do direito, 

a separação entre instituições legislativas e instituições administrativas, o primado do poder 

legislativo, o princípio da legalidade, a reserva de legislação, a subordinação do poder legislativo 

ao respeito dos direitos subjetivos constitucionalmente definidos e a autonomia do poder 

judiciário23.  

Essas premissas e desdobramentos do conceito de Estado de direito alinham-se à 

perspectiva da primazia da proteção do indivíduo nas sociedades ocidentais. Ainda que 

permaneçam algumas controvérsias sobre os contornos desse conceito, a cultura política moderna 

parece ter assimilado essa concepção, a partir da qual se pode construir um modelo teórico para 

compreensão das funções da Constituição e dos direitos e garantias fundamentais individuais. 

2. CONTORNOS DO ESTADO CONSTITUCIONAL-DEMOCRÁTICO DE DIREITO 

A construção do discurso constitucional acerca das funções das Constituições modernas, 

pensadas a partir das premissas conceituais do Estado de direito, encontram uma formulação mais 

detalhada no pensamento do jusfilósofo italiano Luigi Ferrajoli e do constitucionalista português 

                                                 
21 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 36-43. 
 
22 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 32. 
 
23 ZOLO, Danilo. Teoria e crítica do Estado de direito. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O Estado de 
direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 45-47. 
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Joaquim José Gomes Canotilho, os quais serão a seguir articulados com o objetivo de aproximar 

os conceitos anteriormente explorados à compreensão do papel do processo penal e das medidas 

cautelares no Estado de direito. 

No artigo “O Estado de direito entre o passado e o futuro”, Luigi Ferrajoli trata a questão 

do Estado de direito a partir de dois modelos: o Estado legislativo de direito e o Estado 

constitucional de direito. O primeiro, denominado modelo paleojuspositivista, identifica-se com 

“qualquer ordenamento no qual os poderes públicos são conferidos pela lei e exercidos nas 

formas e com os procedimentos por ela estabelecidos”24. Assim, embora o legislador encontre-se 

vinculado aos aspectos formais prescritos na lei, não há referenciais que orientem sua atividade 

em termos de conteúdo. Ao contrário, no Estado constitucional de direito, denominado modelo 

neojuspositivista, “todos os poderes, inclusive o Legislativo, estão vinculados ao respeito de 

princípios substanciais, estabelecidos costumeiramente por normas constitucionais, como a 

separação dos poderes e os direitos fundamentais”25. Em outras palavras, o Estado constitucional 

de direito consiste em um paradigma no qual a atividade legislativa encontra-se vinculada 

formalmente e substancialmente a preceitos constitucionais. Assim, para que uma lei seja válida, 

deverá atender a requisitos formais, como a legitimidade para legislar sobre determinada matéria 

ou o quórum necessário para aprovação de determinada lei, além de subordinar-se ao conteúdo 

constitucional, tal como o respeito aos direitos fundamentais, uma vez que a Constituição deve 

ser entendida como uma lei hierarquicamente superior à legislação ordinária.   

Entre essas duas formas de compreender do Estado de direito e o papel da 

legislação/Constituição há uma tensão de difícil equação. De um lado, projeta-se a legitimidade 

do Estado na sua função protetora da autonomia privada, que reserva um espectro de direitos 

inalienáveis não submetidos à deliberação pública. De outro, afirma-se que a autonomia 

individual não se impõe sobre o interesse público ou a vontade da maioria, que pode impor sua 

vontade, ainda que em detrimento de alguns direitos e garantias individuais, por meio de uma 

legislação justa, ou seja, que tenha garantido a todos as mesmas chances de influenciarem na 

produção das regras jurídicas. 

                                                 
24 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 417. 
 
25 FERRAJOLI, Luigi. O Estado de direito entre o passado e o futuro. In: COSTA, Pietro; ZOLO, Danilo (Org.). O 
Estado de direito. Tradução de Carlos Alberto Dastoli. São Paulo: Martins Fontes, 2006. p. 417-418. 
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Essa tensão entre autonomia privada e autonomia pública muitas vezes dificulta a 

compreensão do papel das garantias constitucionais e das medidas acautelatórias no processo 

penal, sobretudo quando se opõem argumentos radicais e opostos, como os que se apegam à 

defesa irrestrita da liberdade de ir e vir, ou os que clamam pela máxima efetividade da Justiça. 

Daí o desafio de se construir uma concepção de Estado de direito, que leve em conta essas duas 

perspectivas, e promova alguma forma de reconciliação entre discursos igualmente legitimados 

na cultura jurídico-política ocidental. 

Para assentar essa aproximação, vale-se da argumentação de Joaquim José Gomes 

Canotilho, para quem o Estado de direito constitui “um paradigma jurídico-político da cultura 

ocidental e do Estado liberal do Ocidente”26. Na obra “Estado de direito”, o constitucionalista 

português parte da caracterização do “Estado de não direito” para, posteriormente, por oposição, 

definir os elementos fundamentais do Estado de direito, quais sejam: “a liberdade do indivíduo, a 

segurança individual e colectiva [sic], a responsabilidade e responsabilização dos titulares do 

poder, a igualdade de todos os cidadãos e a proibição de discriminação de indivíduos e de 

grupos”27. Para dar eficácia e concretude a esses valores e princípios, ele argumenta que o 

modelo de organização mais adequado é o Estado constitucional de direito democrático e social 

ambientalmente sustentado. Nesta perspectiva, o Estado de direito implica necessariamente um 

Estado constitucional, um Estado democrático, um Estado social e um Estado ambiental28.  

Em relação à associação da noção de Estado de direito e Estado democrático, Joaquim 

José Gomes Canotilho entende que é necessário além da legitimação do direito, ou seja, dos 

direitos fundamentais e do processo de legislação, a legitimação do poder político. Desta forma, o 

Estado de direito democrático compreende-se a partir do princípio da soberania popular, pelo 

qual todo o poder emana do povo, concretizado em conformidade com procedimentos 

regulados29. Conclui o constitucionalista português que “tal como a vertente do Estado de direito 

                                                 
26 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 7.  
  
27 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 7. 
 
28 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 7. 
 
29 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 10. 
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não pode ser vista senão à luz do princípio democrático, também a vertente do Estado 

democrático não pode ser entendida senão na perspectiva do Estado de direito”30. Neste sentido, 

o Estado de direito deverá ser também um Estado social, na medida em que deve objetivar a 

concretização de uma democracia econômica, social e cultural. 

Na obra “Direito e razão”, cujo objeto é a teoria do garantismo penal, Luigi Ferrajoli 

defende a tese segundo a qual o Estado de direito identifica-se com a democracia em um sentido 

substancial e social, e, neste sentido, o termo pode ser entendido como sinônimo de garantismo. 

Assim, o autor argumenta que    

em um sentido não formal e político, mas substancial e social de “democracia”, o Estado 
de direito equivale à democracia, no sentido que reflete, além da vontade da maioria, os 
interesses e necessidades vitais de todos. Neste sentido, o garantismo, como técnica de 
limitação e disciplina dos poderes públicos, voltado a determinar o que estes não devem 
e o que devem decidir, pode bem ser concebido como conotação (não formal, mas) 
estrutural e substancial da democracia: as garantias, sejam liberais ou sociais, exprimem 
de fato os direitos fundamentais dos cidadãos contra os poderes do Estado, os interesses 
dos fracos respectivamente aos dos fortes, a tutela das minorias marginalizadas ou 
dissociadas em relação às maiorias integradas, as razões de baixo relativamente às razões 
do alto31. 

De acordo com essa concepção, em um Estado de direito, que, portanto, implica um 

Estado constitucional e democrático em sentido material, existem matérias sobre as quais não se 

pode deliberar mesmo a partir do consenso da maioria. Neste contexto, exemplificativamente, 

pode-se afirmar que seria inconcebível condenar um indivíduo à pena capital sem submetê-lo a 

um julgamento conforme as garantias consubstanciadas no princípio do devido processo legal. 

Tal situação reveste-se de flagrante violação às garantias fundamentais individuais, indeclináveis 

no Estado de direito. Se fosse possível à maioria deliberar em tal sentido, o regime perderia o 

aspecto constitucional e democrático e passaria a caracterizar uma “ditadura da maioria”. Da 

mesma forma, no Estado de direito, há questões que devem ser decididas mesmo quando não há 

iniciativa política por parte da maioria. É o caso do tratamento dos direitos sociais no Brasil, tais 

como o direito à saúde e à moradia, elevados a garantias constitucionais pelo legislador 

                                                 
30 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 11. 
 
31 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 797. 
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constituinte, mas não regulados pelos legisladores ordinários. Nessas situações, no Estado de 

direito, cabe ao Poder Judiciário suprir a omissão legislativa no sentido de dar eficácia à 

Constituição.  

Luigi Ferrajoli sintetiza esse raciocínio, relacionando-o ao contexto do processo penal, ao 

afirmar que: 

Não se pode punir um cidadão só porque isso satisfaz a vontade da maioria. Nenhuma 
maioria, ainda que esmagadora, pode tornar legítima a condenação de um inocente ou 
sanar um erro cometido em prejuízo de um cidadão, único que seja. E nenhum consenso 
político – do parlamento, da imprensa, dos partidos ou da opinião pública – pode suprir a 
prova ausente em uma hipótese acusatória. Em um sistema penal garantista o consenso 
majoritário ou a investidura representativa do juiz não acrescenta nada à legitimidade da 
jurisdição, uma vez que nem a vontade ou o interesse geral e tampouco nenhum outro 
princípio de autoridade podem tornar verdadeiro aquilo que é falso ou vice-versa32.   

Esses apontamentos indicam que a cultura jurídica moderna ocidental estabelece uma 

íntima conexão entre direitos e garantias processuais inalienáveis e o Estado de direito, conforme 

elucida o filósofo John Rawls: 

Se as leis são diretrizes endereçadas a pessoas racionais para sua orientação, os tribunais 
devem preocupar-se com a aplicação e imposição dessas regras da maneira apropriada. 
Deve haver um esforço escrupuloso para determinar se houve uma infração e para impor 
a pena correta. Assim, um sistema jurídico deve estabelecer disposições para a condução 
ordenada de julgamentos e audiências; deve conter normas quanto às provas, garantindo 
procedimentos racionais de informação. Embora haja variações de processo devido; isto 
é, um processo razoavelmente concebido para verficar a verdade, de modo coerente com 
os outros objetivos do sistema jurídico, para se saber se ocorreu uma violação e em quais 
circunstâncias. Por exemplo, os juízes devem ser independentes imparciais, e ninguém 
pode julgar em causa própria. Os julgamentos devem ser justos e abertos, mas não ser 
influenciados pelo clamor público. 
(...) 
A conexão do estado de direito com liberdade é bastante clara. A liberdade, como foi 
dito, é um complexo de direitos e deveres definidos por instituições. 
(...) 
O princípio da legalidade tem, então, um fundamento firme na decisão consensual de 
pessoas racionais que querem estabelecer para si mesmas o grau máximo de liberdade 

                                                 
32 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 510. 
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igual. Para terem confiança na posse e exercício dessas liberdades, os cidadãos de uma 
sociedade bem-ordenada geralmente querem que o estado de direito seja mantido33.  

Como se percebe, ainda que pairem algumas dúvidas teóricas acerca da extensão dos 

direitos do cidadão e das funções estatais, e, mesmo existindo Constituições com conteúdos 

diferenciados (umas permitindo penas capitais, outras não; umas de caráter mais igualitários e 

sociais, outras mais liberais), parece haver consenso, ao menos entre os autores que seguem a 

concepção de Estado de direito aqui apresentada, que os direitos e garantias fundamentais devem 

ser tratados com prioridade, não se submetendo ao cômputo de interesses da maioria, ao clamor 

social ou outro argumento que tendam a fragilizá-los. 

Daí a incorporação dessas cláusulas protetivas do cidadão, as quais são tidas como 

pétreas. 

3. O PROCESSO PENAL COMO GARANTIA DO ESTADO DE DIREITO 
(CONSTITUCIONAL E DEMOCRÁTICO) 

Após os delineamentos preliminares acerca dos pressupostos e dos princípios 

fundamentais do Estado de direito, os quais podem ser sintetizados na ideia da necessária 

limitação do poder estatal em face dos direitos e das liberdades individuais reconhecidos através 

de uma Constituição, agora a análise orientar-se-á na direção da finalidade do processo penal em 

tal modelo de Estado. As medidas cautelares, enquanto institutos destinados a garantir a eficácia 

do processo penal por meio da restrição a direitos fundamentais individuais, também serão objeto 

de análise, uma vez que se consubstanciam em instrumentos em torno dos quais repousa uma 

atmosfera de tensão entre deveres antagônicos atribuídos ao ente estatal, mas que, ao mesmo 

tempo, ostentam inquestionável relevância na proteção do processo e na afirmação e manutenção 

do próprio Estado de direito.   

Inicialmente, faz-se necessário o exame do modelo processual penal instituído com o 

Código de Processo Penal Brasileiro de 1941, a fim de apontar elementos que evidenciem a 

finalidade do processo penal de acordo com tal concepção. Sabe-se que esse código assenta-se 

                                                 
33 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta; Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 261-262. 
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em uma estrutura de base inquisitorial e autoritária, uma vez que inspirado no Código de Rocco, 

de autoria do jurista Vincenzo Manzini34, de 1930, que esteve em vigência durante o regime 

fascista instaurado na Itália por Benito Mussolini após a Primeira Guerra Mundial. Desta forma, 

pode-se afirmar que a sistemática processual penal dessas legislações orienta-se pelo princípio 

inquisitivo, segundo o qual os poderes instrutórios concentram-se na figura do juiz. Dito de outra 

maneira, “o sistema inquisitório, regido pelo princípio inquisitivo, tem como principal 

característica a extrema concentração de poder nas mãos do órgão julgador, o qual detém da 

prova”. Neste contexto, “o acusado é mero objeto de investigação e tido como o detentor da 

verdade de um crime, da qual deverá dar contas ao inquisidor”35. Consequentemente, o processo 

caracteriza-se pela segregação do acusado antes do julgamento como regra e pela busca de uma 

verdade real (material), na qual os meios para obtê-la justificam os fins. Em síntese, verifica-se 

que segundo a lógica de tal sistemática, o interesse do Estado em relação ao combate à 

delinquência não se submete ao respeito dos direitos individuais, ou seja, “entre a tutela da 

segurança pública e a tutela da liberdade individual, prevalece a preocupação quase exclusiva 

com a primeira”36. É o que se compreende a partir da Exposição de Motivos do Código de 

Processo Penal de 1942 quando, em relação à prisão em flagrante e à prisão preventiva, afirma-se 

que  

o interesse da administração da justiça não pode continuar a ser sacrificado por obsoletos 
escrúpulos formalísticos, que redundam em assegurar, com prejuízo da futura ação 
penal, a afrontosa intangibilidade de criminosos surpreendidos na atualidade ainda 
palpitante do crime e em circunstâncias que evidenciam sua relação com este. 

Luigi Ferrajoli, ao analisar a história da prisão preventiva no direito italiano, explica que o 

Código de Rocco alterou de forma significativa o regime jurídico desse instituto, alargando 

enormemente as hipóteses em que a prisão preventiva impunha-se de forma obrigatória e 

                                                 
34 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Sistema acusatório: cada parte no lugar constitucionalmente demarcado. 
In: COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda; CARVALHO, Luis Gustavo Grandinetti Castanho de (Org.). O novo 
processo penal à luz da Constituição: análise crítica do projeto de lei nº 156/2009, do Senado Federal. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 9. 
   
35 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. 
Revista de estudos criminais. !TEC-PUC/RS, nº 1. Sapucaia do Sul: Notadez, 2001. p. 28. 
 
36 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 7. 
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automática, suprimindo o instituto de desencarceramento por decurso do prazo, condicionando 

tanto a emissão quanto a suspensão do mandado facultativo de prisão à avaliação das qualidades 

morais e sociais da pessoa e não atribuindo poder algum à defesa na fase instrutória do juízo. 

Conclui o jusfilósofo italiano, que a prisão preventiva nesse período era “verdadeira medida de 

prevenção contra os perigosos e suspeitos, ou pior, de uma execução provisória, ou antecipada, 

da pena”37. 

Da mesma forma, na redação original do Código de Processo Penal brasileiro de 1941, o 

instituto da prisão preventiva orientava-se segundo a presunção de culpabilidade do acusado, uma 

vez que previa, entre outros dispositivos, a prisão preventiva quando da prolação de sentença 

condenatória recorrível, bem como quando da sentença de pronúncia que submetia o réu ao 

Tribunal do Júri.  

Com o advento da Constituição da República de 1988 e a afirmação do princípio do 

devido processo legal e seus corolários (princípio da presunção de inocência, princípio do 

contraditório, princípio da ampla defesa, entre outros) entre os direitos fundamentais por ela 

reconhecidos, impôs-se uma radical transformação no sistema processual penal brasileiro. Ao 

analisar a principiologia declarada na Constituição, verifica-se que o processo penal 

constitucional assenta-se em um sistema de base acusatória.  

De acordo com Jacinto Nelson de Miranda Coutinho, o sistema acusatório orienta-se 

pelo princípio dispositivo, o qual se caracteriza por meio da gestão das provas pelas partes38. 

Assim, é atribuído ao juiz o dever de manter-se em posição passiva e o julgamento baseia-se no 

pleno contraditório entre as partes. De forma sintética, pode-se afirmar que o sistema acusatório 

impõe a observância do princípio da presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa, 

todos consubstanciados na garantia do devido processo legal. Além disso, tal sistema implica 

também a impossibilidade de chegar-se a uma verdade material, uma vez que “no processo penal 

jamais se vai apreender a verdade como um todo – porque ela é inalcançável”. Assim, “o que se 

pode – e deve – buscar nos julgamentos é um juízo de certeza, pautado nos princípios e regras 

                                                 
37 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 510. 
 
38 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. 
Revista de estudos criminais. !TEC-PUC/RS, nº 1. Sapucaia do Sul: Notadez, 2001. p. 28. 
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que asseguram o Estado Democrático de Direito”39. De forma a evidenciar a necessária adoção da 

verdade relativa no processo penal, Luigi Ferrajoli identifica os valores da jurisdição com  

a imunidade dos cidadãos contra o arbítrio e a intromissão inquisitiva, com a defesa dos 
fracos mediantes regras do jogo iguais para todos, com dignidade da pessoa do imputado 
e, portanto, também com o respeito à sua verdade. Isto supõe, obviamente, que se 
conceba o direito penal [...] como técnica de minimização da violência e do arbítrio na 
resposta ao delito. Coerentemente com tais finalidades, o escopo justificador do processo 
penal se identifica com a garantia das liberdades do cidadão, mediante a garantia da 
verdade – uma verdade [...] atingida mediante provas e debatida – contra o abuso e o 
erro40. 

Assim, com a Constituição da República de 1988, consolida-se a indispensabilidade de 

ordem judicial para prisões provisórias e a afirma-se a não-culpabilidade como direito 

fundamental dos cidadãos, segundo previsão no artigo 5º, incisos LXI e LVII, respectivamente, 

passando então a prisão preventiva a ser entendida como medida de caráter excepcional. 

Deve-se considerar ainda que, paralelamente à instituição de um sistema processual 

penal acusatório, a Carta Magna atribui aos poderes públicos a tarefa de garantir os direitos e 

liberdades individuais, bem como assegurar uma convivência em sociedade pacífica e segura. 

Logo, é dever do Estado brasileiro zelar pelo respeito a tais direitos e punir os comportamentos 

que os coloquem em risco sob pena do sepultamento do Estado de direito. Tais comandos podem 

ser inferidos a partir do preâmbulo da Constituição:  

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional 
Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a assegurar o 
exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-
estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia 
social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica 
das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL. 

                                                 
39 COUTINHO, Jacinto Nelson de Miranda. Introdução aos princípios gerais do direito processual penal brasileiro. 
Revista de estudos criminais. !TEC-PUC/RS, nº 1. Sapucaia do Sul: Notadez, 2001. p. 49. 
 
40 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 503. 
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A eleição, pelo legislador constituinte, do exercício dos direitos individuais, da liberdade 

e da segurança, entre outros, como valores supremos da sociedade, por si só revela o perfil 

ideológico do Estado brasileiro. Entretanto, o artigo 1º da Constituição afirma expressamente que 

o Estado brasileiro constitui-se em Estado democrático de direito, ou seja, o legislador 

constituinte, clara e inequivocamente, opta por um modelo estatal no qual os poderes públicos 

submetem-se ao direito e, portanto, tais poderes também figuram como sujeitos aos quais são 

incumbidos deveres. 

No mesmo sentido, o caput do artigo 5º da Constituição da República afirma que aos 

brasileiros e estrangeiros residentes no país é garantida a inviolabilidade do direito à liberdade e à 

segurança, dentre outros. Ao analisar de forma detalhada o conteúdo do referido artigo, que, 

como se sabe, estabelece o rol de direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, percebe-

se que o processo penal e a lei penal são instrumentos de que legitimamente dispõe o Estado a 

fim de viabilizar a segurança no meio social. Em contrapartida, os direitos e liberdades 

individuais estabelecidos no mesmo artigo jamais poderão ser excepcionados de forma 

injustificada e arbitrária em razão, meramente, do “interesse público”. Nesta perspectiva orienta-

se o entendimento de Eugênio Pacelli de Oliveira:  

a Constituição da República, essencialmente garantista, determina a tutela penal dos 
direitos fundamentais, quando, em diversos momentos e dispositivos, refere-se ao 
desvalor atribuído a determinadas condutas lesivas [...] e ao procedimento penal para a 
aplicação do Direito [...] Não haverá incompatibilidade entre o garantismo e a 
intervenção penal, no âmbito exclusivo da dogmática penal, quando se puder justificar a 
condenação criminal pela estrita observância do devido processo penal constitucional41. 

No mesmo sentido, Douglas Fischer procura justificar a aplicação da pena como forma de 

controle social necessária à manutenção do Estado de direito, afirmando que ela deve ter como 

finalidade 

a efetiva realização dos objetivos traçados pelo Estado Democrático e Social de Direito, 
mediante a observância das garantias insertas na Carta Maior, com a consideração 
essencial de que não se pode entender que a Constituição imponha ao Estado somente o 

                                                 
41 OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de processo penal. 15. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 34. 
 

12357



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

dever de respeitar os direitos fundamentais, mas também de sancionar penalmente (de 
modo eficaz) a sua vulneração42.  

Desta forma, a partir de uma interpretação sistemática dos dispositivos da Constituição, 

pode-se concluir que é dever do Estado brasileiro a garantia harmoniosa (diga-se, de forma 

equilibrada, atenta e proporcional) do reconhecimento do indivíduo singular por meio do respeito 

às garantias fundamentais e do exercício do dever de punir. Em outros termos, o ente estatal deve 

pautar o exercício de suas atividades pela observância das garantias constitucionais referentes aos 

indivíduos, mas também zelar para que os próprios indivíduos singulares respeitem-nas, lançando 

mão do poder de punir quando necessário, conforme se impõe em um Estado de direito. 

Desta feita, segundo a nova ordem estabelecida pela Constituição da República de 1988, 

pode-se afirmar que o processo penal é um dos pilares que dá sustentação e estabilidade ao 

Estado de direito, ao desempenhar as funções aparentemente antagônicas: de um lado, promoção 

do respeito aos direitos fundamentais do indivíduo, e de outro, a aplicação da lei penal. 

O respeito aos direitos e liberdades do acusado no processo penal é garantido através da 

minuciosa regulação e procedimentalização da persecução penal a fim de estabelecer limites ao 

exercício da atividade estatal. Como bem expressa Joaquim José Gomes Canotilho, “a forma, no 

Estado de direito, é inimiga jurada do arbítrio e irmã gêmea da liberdade”43.  

Por outro lado, apenas por meio do processo penal pode-se garantir a aplicação segura e 

eficaz da lei penal aos indivíduos singulares que agem de modo a colocar em risco a convivência 

pacífica em sociedade. Neste sentido, pode-se reconhecer que “existe uma necessária 

simultaneidade e coexistência entre repressão ao delito e respeito às garantias constitucionais, 

sendo essa a difícil missão do processo penal”44. 

Como se pode verificar, a esfera penal é o campo no qual se torna evidente a tensão 

entre os direitos fundamentais e o poder de punir, cujo respeito e exercício são atribuídos ao ente 

estatal. Dentro da lógica do Estado de direito, o processo penal é o instrumento necessário e 

                                                 
42 FISCHER, Douglas. Delinquência econômica e Estado social e democrático de direito: uma teoria à luz da 
Constituição. Porto Alegre: Verbo Jurídico, 2006. p. 105. 
 
43 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 24. 
 
44 LOPES JUNIOR, Aury. Direito processual penal e sua conformidade constitucional. Vol. 1. 5. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 9. 
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indispensável cuja finalidade é o desempenho eficaz e harmônico da tutela das garantias 

fundamentais inerentes ao indivíduo, bem como da aplicação da lei penal. Isso significa dizer que 

na ausência de um processo penal, orientado segundo o princípio do devido processo legal, não 

há que se falar em Estado de direito, senão um Estado de exceção. Por esta razão o processo 

penal consubstancia-se em um ritual civilizado através do qual se restabelece o contrato social 

através da aplicação da lei penal, garantindo-se, ao mesmo tempo, o respeito aos direitos 

individuais do imputado por meio do estabelecimento de regras e mecanismos que limitam o 

poder de punir estatal.  

A exceção a essa premissa somente se justifica nas hipóteses em que, para restabelecer a 

ordem violada e proteger as instituições estatais, é absolutamente necessário valer-se do poder 

político ilimitado. O poder ilimitado, não ritualizado, que se sobrepõe ao império da lei, somente 

tem espaço na suspensão da vigência do Estado de direito, ou seja, no Estado de exceção, no 

qual, o conceito de cidadania perde sentido, sendo substituído pelas posições antagônicas 

“amigo-inimigo”. 

Mas, no Estado de direito, as pessoas não devem ser excluídas da comunidade jurídica, 

como se fossem inimigas de Estado. O processo, no Estado de direito, não se vale do critério 

“substancialista” (para usar uma expressão de Luigi Ferrajoli, que também pode ser associada à 

teoria política decisionista de Carl Schmitt) para apurar a verdade:  

Um critério substancialista de definição do delito – como nos casos limites da justiça, 
expressos por fórmulas do tipo ‘é réu quem é inimigo do povo’, ou ‘é delito qualquer ato 
hostil ao Estado’ – não pode senão fundar modelos decisionistas de processo penal, 
voltados à busca da ‘verdade’ ética ou política que vão além da prova45.  

O Estado de direito deve ostentar seu caráter civilizatório mínimo, no qual a “verdade” 

dos fatos e a regra aplicada ao caso não é aferida de maneira imediata e prontamente executada, 

ou seja, não há razão para a pronta avaliação, julgamento e aplicação do castigo ao 

comportamento tido como desviante. 

                                                 
45 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 497-
498. 
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Em contraposição a esse contexto não-jurídico, o Estado de direito vale-se do processo, 

instrumento que intermedia a reparação da ordem do direito, almejando um resultado justo, 

alcançado em tempo razoável. E, como assentado, o resultado só será justo se os corolários do 

devido processo legal, tais como a presunção de inocência, a ampla defesa e o contraditório, entre 

outros, forem respeitados. Nas palavras de Joaquim José Gomes Canotilho, “parece lícito dizer 

que sem garantias processuais e procedimentais não se vive num Estado de direito”46.  

4. FUNDAMENTOS DAS MEDIDAS CAUTELARES PESSOAIS NO ESTADO DE 
DIREITO 

Conforme assentado anteriormente, para que o processo penal desempenhe de forma 

eficaz a tarefa de assegurar os direitos fundamentais e possibilitar a aplicação justa e segura da lei 

penal, é necessário que seja orientado pelas garantias consubstanciadas no princípio do devido 

processo legal. Dentre elas, destaca-se a garantia da presunção de inocência, a quem Aury Lopes 

Jr atribui o status de “princípio reitor do processo penal”47. Isso significa dizer que durante todo o 

processo penal, os agentes públicos devem pautar-se pela observância do dever de considerar o 

imputado inocente até decisão condenatória definitiva.  

Já no século XVII, Cesare Beccaria postulava em favor da presunção de inocência ao 

escrever que “um homem não pode ser chamado culpado antes da sentença do juiz, e a sociedade 

só pode retirar-lhe a proteção pública após ter decidido que ele violou os pactos por meio dos 

quais ela lhe foi concedida”48. Com a Revolução Francesa, o princípio da presunção de inocência 

foi positivado na Declaração dos Direitos do Homem (1789) adquirindo caráter normativo. Quase 

dois séculos depois, após a Segunda Guerra Mundial, tal princípio foi insculpido na Declaração 

Universal dos Direitos Humanos (1948). No entanto, na história do ordenamento jurídico 

brasileiro a presunção de inocência foi reconhecida expressamente apenas a partir da 

Constituição da República de 1988, que a elevou a direito fundamental, dispondo no artigo 5º, 

                                                 
46 CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Estado de direito. 1999. Disponível em: 
<http://pt.scribd.com/doc/43038759/Canotilho-Estado-de-Direito-LIVRO>. Acesso em: 25 ago. 2011. p. 24. 
 
47 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal: (fundamentos da instrumentalidade 
constitucional). 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 173. 
 
48 BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. Tradução de Lucia Guidicini, Alessandro Berti Contessa. 3. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2005. p. 69. 
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inciso LVII que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal 

condenatória”. 

Luigi Ferrajoli afirma que o princípio da presunção de inocência é decorrência do 

princípio da submissão à jurisdição e “representa o fruto de uma opção garantista a favor da 

tutela da imunidade dos inocentes, ainda que ao custo da impunidade de algum culpado”49. Além 

disso, explica o jusfilósofo italiano, que o princípio da presunção de inocência traduz-se em um 

comando de tratamento ao imputado, entendido como a necessidade de restringir ao máximo a 

limitação da liberdade pessoal do indivíduo antes da condenação definitiva, e em uma regra de 

juízo, que impõe o ônus da prova à acusação e a absolvição em caso de dúvida50.  

Semelhante é o magistério de Luiz Antonio Câmara, para quem o princípio da presunção 

de inocência ostenta uma feição probatória, que impõe o “onus probandi” ao Estado e o princípio 

“in dubio pro reo” quando restar dúvida acerca da culpa do acusado, e uma feição da qual resulta 

a excepcionalidade das medidas cautelares processuais penais51.  

Aury Lopes Jr também reafirma esse entendimento e, ainda, argumenta no sentido de 

que além das regras de tratamento para o acusado e das regras para o julgamento, o princípio da 

presunção de inocência implica necessariamente um processo penal orientado pelo sistema 

acusatório e a adoção da verdade processual ou relativa52. 

Embora a presunção de inocência seja uma garantia constitucional fundamental, não é 

absoluta, podendo ser excepcionada em determinadas situações. O direito processual penal, como 

forma de proteger o processo e garantir a aplicação da lei penal, e assim, preservar o próprio 

Estado de direito, possibilita a aplicação de medidas cautelares pessoais que restringem a 

liberdade do acusado mesmo antes de uma decisão condenatória definitiva. Dentre essas medidas 

cautelares, a prisão preventiva é a medida mais gravosa, uma vez que restringe a liberdade de ir e 

                                                 
49 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 505-
506. 
 
50 FERRAJOLI, Luigi. Direito e razão: teoria do garantismo penal. Tradução de Ana Paula Zomer Sica, Fauzi 
Hassan Choukr, Juarez Tavares, Luiz Flávio Gomes. 3. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 507. 
 
51 CÂMARA, Luiz Antonio. Medidas cautelares pessoais: prisão e liberdade provisória. 2. ed. Curitiba: Juruá, 
2011. p. 46. 
 
52 LOPES JUNIOR, Aury. Introdução crítica ao processo penal: (fundamentos da instrumentalidade 
constitucional). 5. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2010. p. 175. 
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vir do acusado, devendo, portanto, ser reservada aos casos em que se faça justificadamente 

necessária.     

A própria Constituição da República de 1988, no rol dos direitos fundamentais do artigo 

5º, autoriza a prisão preventiva ao dispor no inciso LXI que “ninguém será preso senão em 

flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente”. É 

evidente que, de acordo com o sistema acusatório instituído pela Constituição, a liberdade é a 

regra, e apenas cede lugar ao encarceramento preventivo em situações realmente excepcionais e 

atendidos determinados requisitos fático-legais. No entanto, a tensão entre o princípio da 

presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva é tema de acaloradas discussões. 

Se, de um lado, a liberdade de ir e vir é um direito fundamental, de outro, a tutela do 

processo penal e a garantia da aplicação da lei penal, são motivos razoáveis a justificarem a 

prisão antes da sentença penal condenatória transitado em julgado. Entretanto o debate em torno 

dessa questão revela posicionamentos antagônicos e até mesmo radicais. Os defensores mais 

fervorosos da liberdade individual insistem na impossibilidade de sua restrição antes do trânsito 

em julgado de sentença penal condenatória. Os opositores, também extremistas, afirmam que a 

garantia da presunção de inocência não é absoluta, e pode ceder por diversos motivos. Neste 

sentido, alguns argumentos são comumente invocados, tais como: o argumento de que o interesse 

da Justiça (leia-se o interesse “público” ou da “maioria”) sobrepõe-se aos interesses privados do 

réu, ou ainda, o argumento de que a Justiça somente será efetivada e prestigiada se for ágil, ainda 

que antecipe a pena ao acusado. Esses motivos se desdobram em muitos outros, criativamente 

enunciados nas decisões de juízes singulares e de tribunais.  

No entanto, diante dos pressupostos e princípios básicos do Estado de direito e a partir 

de uma interpretação sistemática da Constituição da República, os posicionamentos extremistas e 

antagônicos devem ceder lugar a uma postura que harmonize o respeito aos direitos 

fundamentais, cujo princípio da presunção de inocência é o mais relevante em termos de prisão 

preventiva, à proteção, eficácia e efetividade do processo penal e da aplicação da lei penal. Ao 

defender-se de forma extremista e radical, a presunção de inocência como princípio absoluto e a 

utilização injustificada do instituto da prisão preventiva, coloca-se em risco a garantia 

civilizatória representada pelo processo penal e, consequentemente, as bases nas quais se funda o 

próprio Estado de direito. 
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A descrença no Estado de direito e nas garantias por ele assegurados pode ocorrer em 

razão das disfunções e da ineficácia das suas próprias instituições, seja porque seus agentes estão 

assoberbados de tarefas, seja porque não se encontram motivados ou adequadamente capacitados 

para realizarem seu mister. Na verdade, é possível elencar muitas outras razões para explicar 

porque nem sempre os processos judiciais são justos e findam num tempo devido. O fato é que 

todas essas causas põem em risco a credibilidade do marco civilizatório representado pelo 

processo penal.  

Como afirma John Rawls: 

 

É razoável supor que, mesmo numa sociedade bem-ordenada, os poderes coercitivos do 
governo são até certo ponto necessários para a estabilidade da cooperação social. Pois, 
embora os homens saibam que partilham um senso comum de justiça e que cada um 
quer aderir às ordenações existentes, eles, todavia podem não ter plena confiança uns 
nos outros. Podem suspeitar que alguns não estejam fazendo sua parte, e assim sentir-se 
tentados a não fazer a deles. A generalização dessa tendência pode eventualmente 
causar o colapso do esquema. A suspeita de que outros não estejam honrando seus 
deveres e obrigações aumenta com o fato de que, na ausência da interpretação 
autoritária e da imposição das regras, é particularmente fácil encontrar desculpas para 
infringi-las53.  

 

Esse tipo de ameaça, produzida pelas instituições estatais, não se presta a sustentar 

qualquer restrição à liberdade individual do réu. Afirmar que a prisão cautelar visa restabelecer a 

credibilidade na Justiça, porque o próprio Estado é ineficiente na concretização de suas ordens, 

evidencia a necessidade de promoverem-se, urgentemente, reformas nas carreiras dos servidores 

públicos, melhorias na estrutura e nas práticas institucionais. Mas, isso não autoriza a redução de 

direitos e garantias fundamentais. Asseverar que as cláusulas pétreas devem ceder espaço a 

ineficiência estatal somente se presta a desviar a atenção do que realmente interessa na 

concretização do Estado de direito. As medidas cautelares restritivas às liberdades individuais, 

não se prestem a restabelecer o prestígio perdido das instituições públicas, não visam satisfazer o 

clamor público (normalmente criado pela imprensa), tampouco se prestam como instrumento de 

segurança pública. As medidas cautelares não podem produzir a policialização ou a politização 

do processo. 

                                                 
53 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta; Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 262-263. 
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Contudo, o réu também pode empenhar-se em por em risco a concretização dos 

objetivos do processo penal, isto é, uma decisão justa e em tempo razoável, mediada pelo devido 

processo legal. O processo não atingirá seus fins se as pessoas que nele figuram produzirem 

provas ilícitas ou as destruírem, colocarem em risco testemunhas, comprometerem seu tempo de 

duração, ou impossibilitarem a efetivação da sentença transitada em julgado. Nessas hipóteses em 

que os atos do acusado põem em risco a efetividade da garantia mínima do Estado de Direito, a 

restrição a alguns direitos e garantias fundamentais seus pode ser pensada.  

Nesse sentido, o novo sistema de medidas cautelares pessoais no processo penal, 

instituído pela recente Lei 12.403, promulgada no dia 04 de maio de 2011, e que reformou o 

Código de Processo Penal brasileiro de 1941, apresenta-se como um instrumento idôneo a 

assegurar a proteção aos direitos fundamentais do acusado e ao processo penal, compatibilizando, 

ou ao menos, minimizando a tensão entre as posições mais radicais apontadas acerca do aparente 

conflito entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva. 

É notório que o sistema de medidas cautelares pessoais estruturado pelo legislador do 

Código de Processo Penal de 1941 caracterizava-se pela bipolaridade. Isso significa dizer que o 

julgador deveria optar pela liberdade ou pela prisão do acusado, uma vez que não dispunha de 

medidas acautelatórias intermediárias que pudessem evitar o encarceramento desnecessário e, ao 

mesmo tempo, assegurar o andamento do processo e garantir a efetividade da lei penal. Essa 

situação resultou na banalização das prisões preventivas, evidenciada pelos dados estatísticos que 

apontam para uma população carcerária composta por aproximadamente 44% de presos 

provisórios no Brasil54.  

Contrariamente, o novo sistema de medidas cautelares pessoais caracteriza-se pela 

existência de um rol de medidas cautelares pessoais diversas da prisão preventiva que poderão ser 

aplicadas pelo juiz de acordo com a necessidade e adequação da medida a ser aferida com base 

no caso concreto. Desta forma, além da fiança e da liberdade provisória, o artigo 319 do Código 

de Processo Penal passou a estabelecer outras medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, 

a saber: o comparecimento periódico em juízo, a proibição de acesso ou frequência a 

determinados lugares, a proibição de manter contato com pessoa determinada, a proibição de 

                                                 
54 BRASIL. Ministério da Justiça. Departamento Penitenciário Nacional. Dados do Sistema Integrado de 
Informações Penitenciárias – InfoPen. Referência 12/2010. Disponível em: 
<http://portal.mj.gov.br/data/Pages/MJD574E9CEITEMIDC37B2AE94C6840068B1624D28407509CPTBRNN.htm
>. Acesso em: 05 set. 2011. 
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ausentar-se da Comarca, o recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga, a 

suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira, a 

internação provisória e a monitoração eletrônica. 

Neste contexto, conforme já mencionado anteriormente, a interpretação sistemática da 

legislação processual penal ordinária em face aos direitos fundamentais estabelecidos na Magna 

Carta, dentre os quais, em matéria de prisão preventiva o princípio da presunção de inocência 

assume especial relevância, revela a admissibilidade da prisão preventiva, embora apenas em 

casos excepcionais. Entretanto, todas as medidas cautelares diversas da prisão deverão ser 

utilizadas de forma criteriosa, atendendo aos requisitos legais e mediante um juízo de 

proporcionalidade, uma vez que implicam em restrições a direitos subjetivos. A prisão 

preventiva, por sua vez, de acordo com a lógica do novo sistema de medidas cautelares, assume 

caráter efetivamente excepcional, pois poderá ser aplicada apenas quando nenhuma outra medida 

cautelar mostrar-se suficiente e adequada no caso concreto. Nesse sentido, Luiz Flávio Gomes, 

por entender que qualquer medida acautelatória constitui a ultima ratio do processo penal, atribui 

à prisão preventiva a função de extrema ratio do novo sistema de medidas cautelares55. 

Obviamente, o ideal é reduzir ao máximo o uso de medidas cautelares, mesmo as não tão-

ofensivas à liberdade de ir e vir. No entanto, 

Circunstâncias infelizes e os desígnios injustos de alguns tornam necessária uma 
liberdade menor que a usufruída numa sociedade bem-ordenada. Qualquer injustiça na 
ordem social fatalmente cobra seu tributo; é impossível que suas conseqüências sejam 
inteiramente eliminadas. Na aplicação do princípio da legalidade, devemos ter em 
mente a totalidade de direitos e deveres que definem as liberdades e, de acordo com 
eles, harmonizar as reivindicações. Somos às vezes forçados a aceitar certas violações 
dos princípios, se quisermos mitigar a perda da liberdade por causa de males sociais que 
não podem ser eliminados, e a visar a menor injustiça que as condições reais 
permitem56.  

Assim, a permanecer a indispensabilidade das medidas cautelares, ao menos para garantia 

do processo, entendido a partir das concepções aqui delineadas, a nova legislação promove, em 

certa medida, uma reconciliação entre os interesses individuais e sociais, envolvidos na questão.  

                                                 
55 GOMES, Luiz Flávio; MARQUES, Ivan Luís (Coord.). Prisão e medidas cautelares: comentários à lei 12.403, 
de 4 de maio de 2011. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 16. 
 
56 RAWLS, John. Uma teoria da justiça. Tradução de Almiro Pisetta; Lenita Maria Rímoli Esteves. 2. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2002. p. 266. 
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Acredita-se, portanto, que o novo sistema de medidas cautelares pessoais no processo 

penal brasileiro introduzido através da Lei 12.403/2011 revela-se mais adequado à lógica do 

Estado de direito em razão de possibilitar a potencialização da eficácia do princípio da presunção 

de inocência, ao estabelecer alternativas ao encarceramento por vezes desnecessário e 

caracterizador de antecipação de pena, bem como de garantir a efetividade do processo penal e a 

aplicação da lei penal, ao criar mecanismos que viabilizam o controle penal de modos diversos 

em relação à restrição preventiva da liberdade. O novo sistema de medidas cautelares apresenta-

se como um instrumento idôneo a reafirmar o Estado de direito ao viabilizar o desempenho 

harmônico de deveres aparentemente antagônicos atribuídos ao ente estatal: o dever de garantir o 

respeito aos direitos fundamentais e a tarefa de efetivamente punir aqueles que violam o pacto 

firmado pela sociedade a fim de permitir uma convivência pacífica e segura.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após as análises e as discussões acima desenvolvidas acerca do papel do processo penal 

no Estado de direito, é possível apontar algumas conclusões.  

No Estado de direito, o processo penal é um instrumento indispensável à manutenção do 

próprio modelo estatal. Na medida em que, dentro de tal lógica, o processo penal presta-se a 

garantir o respeito aos direitos fundamentais do acusado em face do aparelho estatal e, garantir a 

aplicação da lei penal aos indivíduos que agem de modo a não observar as regras de convivência 

pacífica em sociedade, pode-se afirmar que o processo penal representa um marco civilizatório 

essencial à afirmação do Estado de direito. Ao possibilitar o respeito aos direitos individuais do 

imputado por meio da imposição aos agentes estatais da observância das garantias 

consubstanciadas no princípio do devido processo legal, bem como ao viabilizar o 

restabelecimento do contrato social por meio do exercício do poder punitivo estatal de forma 

legítima e justa, o processo penal caracteriza-se como instituição necessária à estabilidade das 

bases nas quais se funda o Estado de direito. 

Com assento nos pressupostos e nos princípios fundamentais do Estado de direito, e 

tendo em vista a necessária leitura da legislação processual penal brasileira à luz da Constituição 

da República de 1988, procurou-se afastar a equivocada noção segundo a qual a tutela dos 
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direitos fundamentais e o exercício do poder punitivo são tarefas conflituosas e incompatíveis 

atribuídas ao Estado. Neste sentido, buscou-se esclarecer que, a partir de uma interpretação 

sistemática da nova ordem constitucional e conforme o conceito de Estado de direito, faz-se 

necessário o desempenho harmonioso e equilibrado tanto da proteção aos direitos fundamentais 

quanto da aplicação da lei penal. O processo penal, neste contexto, apresenta-se como 

instrumento apto e necessário ao regular desempenho de ambas as tarefas.  

Por fim, procurou-se afirmar a necessidade das medidas cautelares pessoais no processo 

penal, como instrumentos destinados a assegurar sua proteção, efetividade e eficácia. Embora a 

aplicação de qualquer medida que restrinja de alguma forma a liberdade do indivíduo antes de 

uma decisão condenatória definitiva aparentemente afronte a garantia da presunção de inocência, 

princípio norteador do processo penal, há situações excepcionais em que esse direito fundamental 

deve justificadamente ceder em razão da necessidade de assegurar-se a proteção ao processo 

penal e a aplicação da lei penal, como forma de afirmação do Estado de direito. A aplicação de 

tais institutos deve ser pautada pela estrita observância da proporcionalidade e da adequação da 

medida ao caso concreto, sob pena de grave lesão a direito fundamental, uma vez que qualquer 

restrição à liberdade individual apenas será legítima na exata razão em que mostrar-se 

plenamente justificada e absolutamente necessária. 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende apresentar um estudo crítico do atual estádio do processo civil, 

no âmbito de um constitucionalismo contemporâneo, a partir dos influxos provenientes da 

evolução da teoria institucional e da teoria da argumentação jurídica. A nova concepção de 

―institucionalismo‖ não se limita à crença de que se pode modificar uma nação por meio do 

simples ―arranjo constitucional‖ formal para solucionar os problemas derivados da natureza 

humana e, assim, incorpora razões de moralidade pública, ou seja, valores e princípios não 

positivados. Essa teoria encontra respaldo no chamado ―constitucionalismo contemporâneo‖, 

que, de um lado, promove a abertura principiológica e, de outro, se concentra na atuação do 

Poder Judiciário, por ser o grande responsável pela interpretação e aplicação do Direito para 

solucionar conflitos existentes na sociedade. A teoria da argumentação jurídica, por sua vez, 

viabiliza a realização desses ideais, por meio da valorização da razão prática no âmbito 

jurídico e da tentativa de solucionar os problemas de indeterminação que surgem no campo do 

Direito, preocupando-se com a justificação do direito. Diante dessas teorias, enfrenta-se o 

problema da necessidade de tribunais e juízes justificarem suas decisões a partir das regras 

estabelecidas na ordem normativa institucional, sem descuidar do fato de que as regras não 

resolvem tudo por si mesmas. Esse espaço de atuação do juiz, juntamente com as partes, vem 

a ser o processo, que, em vista da evolução das mencionadas teorias, teve que superar o antigo 

formalismo para se transformar em um processo jurisdicional democrático, que se destina à 

concretização dos valores constitucionais, dentre os quais o direito das partes de participar da 

construção da decisão jurisdicional e o dever do magistrado de fundamentar essas decisões. 

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO; INSTITUCIONALISMO; ARGUMENTAÇÃO 

JURÍDICA; TEORIAS. 

 

ABSTRACT 

This work intends to present a critical study of the current stage of civil procedure, from the 

perspective of the evolution of institutional theory and the theory of legal argument, in the 

context of a contemporary constitutionalism. The new concept of "institutionalism" is not 

limited to the belief that a nation can be changed through the simple "constitutional 

settlement" to solve problems derived from human nature, and thus incorporates the interests 

of public morality, in other words, values and principles which are not positivized. This 

theory finds support in the "contemporary constitutionalism," which on the one hand, 

promotes an opening to principles, and the other focuses on the role of the judiciary, as it is 

the largely responsible for the interpretation and application of law to resolve conflicts in 

society. The theory of legal reasoning, in turn, enables the realization of these ideals, through 
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the primacy of reason in the legal practice and attempt to resolve the indeterminacy that arise 

in the field of law, concerned with the justification of the right. In light of these theories, this 

study faces the problem of courts and judges need to justify their decisions from the rules of 

normative order, without neglecting the fact that the rules do not solve everything by 

themselves. This performance space of the judge, together with the parties, is the process, that 

in view of the evolution of the theories mentioned above, had to overcome the old formalism 

to become a democratic judicial process, which aims to achieve the values constitutional, 

among which the right of parties to participate in construction of the decision of the 

magistrate court and the duty to base those decisions. 

KEYWORDS: PROCESS; INSTITUTIONALISM; LEGAL REASONING; THEORIES. 

 

 

Parece um truísmo afirmar que o processo não é um instituto novo, principalmente porque 

suas raízes históricas — no que concerne ao ocidente — estão fincadas nos albores do Direito 

Romano. É certo, entretanto, que o Direito Processual ganhou autonomia em meados do 

século XIX, momento em que passou a ser visto como ciência e possuir o processo como seu 

objeto próprio. Esse ramo já conquistou suficiente maturidade para ser ―polo de irradiação de 

ideias e coordenador de diversos institutos, princípios e soluções‖ e, dessa forma, também 

preocupar-se em encontrar soluções adequadas para os problemas jurídicos sociais e políticos 

que assolam a atualidade. 

Cândido Rangel Dinamarco afirma que a instrumentalidade é ―o núcleo e a síntese dos 

movimentos pelo aprimoramento do sistema processual‖. O processo deixa de ser puramente 

técnico, para ser instrumento permeável de valores presentes em toda ordem político-

constitucional e jurídico-material, por estar imerso no universo axiológico da sociedade a que 

se destina[1]. 

Tal instrumentalidade demanda ―suficiente justificação lógico-jurídica para essa indispensável 

dinâmica do sistema e permeabilidade às pressões axiológicas exteriores‖, a fim de 

possibilitar as adequações do sistema processual para conquistar a desejada efetividade a 

partir das ―mutações políticas, constitucionais, sociais, econômicas e jurídico-substanciais da 

sociedade‖[2]. 

Nesse sentido, é indiscutível a relação do processo com a Constituição, a qual assegura ―a 

conformação dos institutos do direito processual e o seu funcionamento aos princípios que 

descendem da própria ordem constitucional‖. Dinamarco afirma que 

O processualista moderno adquiriu a consciência de que, como instrumento a serviço da 

ordem constitucional, o processo precisa refletir as bases do regime democrático, nela 

proclamados; ele é, por assim dizer, o microcosmos democrático do Estado-de-direito, com as 

conotações da liberdade, igualdade e participação (contraditório), em clima de legalidade e 

responsabilidade.[3] 

  

Diante dessas considerações acerca da instrumentalidade do processo e dos influxos que 

recebe dos valores e princípios que existem no ordenamento jurídico como um todo, bem 

como considerando a importante tarefa do operador do direito de dar efetividade a esse 

processo, principalmente por meio da correta compreensão do Direito, passa-se a analisar a 
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relação da teoria institucional com a teoria da argumentação jurídica e a importância de 

ambas no atual estádio do processo civil contemporâneo. 

Ressalte-se que a análise será feita de forma perfunctória e sem a pretensão de aprofundar o 

estudo de tais teorias, que por si só já renderam grandes debates e obras completas. 

  

Teoria Institucional e Sua Evolução 

Para tratar da atual fase do processo, faz-se necessário compreender dentro de que sistema 

esse instituto se insere e produz seus efeitos práticos. Como apontado, com a evolução da 

ciência processual, não é possível analisar ―processo‖ sem que se compreenda previamente a 

organização jurídica constitucional, tendo em vista que esta se caracteriza como um invólucro 

desse microssistema e que, além disso, incorpora todos os valores, princípios e regras que 

atuam na sociedade. 

Inicia-se, pois, a análise a partir da noção de constituição e da própria evolução de seu 

conceito. Com efeito, com o desenvolvimento do Estado, a constituição deixa de ser moral[4] 

e de arranjo institucional natural[5], para ser uma constituição política e de arranjo 

institucional artificial, no sentido de ser algo criado pelo homem e, portanto, sujeito a sua 

vontade. 

Entretanto, nesse Estado ―artificial‖, em que tudo depende da vontade humana, a sujeição das 

pessoas aos seus próprios interesses particulares, imbuídos de sentimentos e paixões, passa a 

ser um problema. Implementou-se, pois, um ―governo representativo‖, com a ampliação da 

igualdade – por meio do voto universal – e da liberdade – por meio da democracia. Ademais, 

a criação do sistema de checks and balances serviria para limitar eventual abuso por parte dos 

Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

A teoria institucional clássica, portanto, surge como uma forma de estruturar o Estado, no 

sentido de coibir qualquer abuso do poder por parte daqueles que o detinham. Assim, o 

Estado de Direito era fundado em instituições bem definidas e tinham como substrato normas 

jurídicas claras para regulação das relações sociais e contenção do poder. 

A necessidade do sistema representativo, porém, não exclui a necessidade de vigilância ativa 

e constante quanto ao poder conferido aos representantes. Benjamin Constant alerta que ―o 

perigo da liberdade moderna está em que, absorvidos pelo gozo da independência privada e na 

busca de interesses particulares, renunciemos demasiado facilmente a nosso direito de 

participar do poder político‖[6]. 

Desta forma, a democratização da vida política e a extensão das tarefas públicas ocasionaram 

a compenetração entre Estado e sociedade, com uma redescoberta da sociedade civil, a partir 

da noção de que o Estado nada mais é que uma especial dimensão da sociedade. Assim sendo, 

como aponta Rogério Ehrhardt Soares, procura-se que ―esse Estado não seja, como no início, 

um instrumento do poder sobre a sociedade, mas a hipóstase política da sociedade‖. 

Isso significa que ―acima de cada constituição formal, afirmam-se princípios constitucionais 

materiais apoiados na tradição duma certa cultura e demonstrados na sua experiência 

histórica‖, que dão sentido e justificação a essa constituição. Tem-se, pois, que a ―constituição 
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deixou de ser, assim, o simples pressuposto lógico-formal do direito positivo ordinário‖, para 

também se definir como ―ordem ordenante do ser comum, à espera de sua diária atualização‖. 

A constituição, portanto, como ―tentativa de participação no ser autêntico da comunidade‖, 

não deve funcionar como um ―código de vida da comunidade‖. Conforme os ensinamentos de 

Rogério Ehrhardt Soares: 

Cada constituição deve preservar aquela abertura que lhe garanta, sob o domínio dos 

princípios fundamentais que colheu na experiência histórica do povo, a possibilidade de se ir 

adaptando às mudanças técnicas, econômicas e sociais que o processo político da comunidade 

venha a manifestar.[7] 

  

No Estado moderno, onde se cria uma constituição política, ―atribui-se ao homem a 

capacidade de identificar, dentro de um mundo de objetos ideais, o modelo de Estado perfeito 

segundo a razão‖, de forma que as ―lucubrações dos homens se transmitam a acontecimentos 

políticos histórico-concretos‖[8]. 

Nesses termos, apesar da ―razão institucional‖ ter sido inicialmente vista como uma crença de 

que se pode modificar uma nação por meio de um ―arranjo constitucional‖, solucionando os 

problemas derivados da natureza humana, como interesses e paixões, com a evolução do 

conceito de constituição foi possível constatar que o arranjo formal proposto não resolve 

todos os problemas. 

Com efeito, novas tensões, que nem sequer podem ser previstas em sua integralidade, sempre 

surgirão em sociedades complexas, o que demonstra que a constituição – como ordenadora da 

coletividade atual e futura – é limitada e, justamente por isso, não pode ficar imobilizada, a 

fim de que se possa alcançar em cada momento seu ponto de equilíbrio. 

Diante desses fatos, é de considerar que houve, naturalmente, uma evolução da teoria 

institucional, que, para efeitos deste estudo, será chamada de teoria institucional moderna, 

principalmente por meio das obras de Maurice Hauriou e Santi Romano, que reconheceram 

que o Direito como tal não está contido tão somente na ideia de norma jurídica. 

O Direito, visto como o conjunto de normas jurídicas que regula as relações sociais, é apenas 

parte da realidade. O todo envolve a noção de Direito como ―organização, estrutura e posição 

da mesma sociedade em que se desenvolve e que ele constitui como unidade, como ente por si 

mesmo‖. 

Essa afirmação chega a revelar o óbvio, qual seja, que a fonte primária do direito está na 

própria sociedade e, assim, não se limita à produção jurídica do Estado. Em outras palavras, 

para essa teoria mais moderna, a Instituição do Direito como arranjo racional da sociedade 

possui um conceito mais amplo, em que as normas jurídicas fazem parte de um subsistema 

que está "imerso" em sistemas mais amplos, até que se chegue ao maior de todos que é o 

sistema social. 

Nesse esteio, é de fundamental importância o reconhecimento de que no Estado de Direito 

efetivamente existe um ordenamento jurídico posto – por meio de ―arranjos institucionais‖ 

nos moldes do direito positivo –, que vislumbra resguardar a previsibilidade e a segurança 
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jurídica, para os indivíduos. Todavia, a positivação das regras não exclui a existência de 

lacunas pela impossibilidade de se prever todas as situações. E, até mesmo diante dessa 

indeterminação do Direito, é que o conceito deste deve ser mais amplo que a positivação de 

normas jurídicas, a fim de viabilizar o recurso a outros meios para a solução do caso concreto. 

A indeterminação do Direito não passou despercebida nem pelo positivismo. Hans Kelsen e 

Herbert Hart, na tentativa de entender e conceituar o ordenamento jurídico, criaram 

parâmetros para aplicação do direito. Kelsen cria a ―moldura‖ – norma hipotética fundamental 

–, de onde se extrai a validade de qualquer norma sem qualquer análise de valor e justiça. 

Hart, por sua vez, desenvolve a ―regra de reconhecimento‖, com intuito de identificar o 

direito, como unidade, por critérios objetivos, sem a análise de qualquer moral. 

No entanto, ambos reconheceram que existe uma zona de penumbra referente à 

indeterminação, em que o direito não é capaz de oferecer previamente uma resposta. A 

solução por eles encontrada foi a aplicação estrutural do direito, o que deu ensejo a uma 

espécie de ―decisionismo mitigado e pautado na discricionariedade‖, que demanda o recurso a 

regras e, diante de um caso de indeterminação, utiliza-se do argumento da ―autoridade‖ do 

aplicador do direito. 

A teoria positivista de vertente Kelseniana, portanto, em muito se aproxima da teoria 

institucional pura – não aquela proposta neste texto – por acreditar que um arranjo de regras e 

o uso da discricionariedade pela autoridade (coerção) são capazes de solucionar todos os 

problemas de aplicação do direito em uma sociedade. 

Essa posição, porém, foi firmemente combatida por Ronald Dworkin, como elucidam os 

professores Argemiro Martins e Caroline Ferri: 

Observa-se, dessa forma, que a questão da discricionariedade judicial está presente desde as 

primeiras determinações de escolas positivistas. Em cabendo ao direito a explicação de 

acontecimentos fáticos, este conhecer está ligado com a questão de que decisões passadas 

acabam, em geral, a determinar as presentes. Assim, em não havendo uma norma de direito ou 

uma decisão judicial anterior que possa ser aplicada a um acontecimento atual, cabe ao juiz, 

no uso de seu poder discricionário, decidir. Essa decisão, então, por não utilizar o direito 

vigente, cria algo novo na esfera jurídica. 

[...] 

Dworkin argumenta contrariamente a esta tese. Se para o positivismo a argumentação 

discricionária supõe a pré-existência do direito de uma das partes, para este autor a decisão 

judicial não descobre um direito já existente, mas criar um novo. Em utilizando uma ficção 

artística acerca da discricionariedade, os positivistas tomam a posição de um escultor e sua 

obra: o agente não cria, mas apenas retira, de um bloco de pedra, uma figura qualquer. Não há 

criação; há descobrimento. Para Dworkin, ao contrário, o artista tem diante de si uma tela em 

branco, onde, por meio de tintas que perpassam os fios dos pincéis, dá forma a figurações 

diversas. Aqui não há descobrimento, há criação. [9] 

  

Assim, Dworkin rechaça a discricionariedade judicial como forma de superar as lacunas 

existentes no Direito, e propõe uma ―teoria construtivista‖ que vincula de forma indissociável 

12374



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

a interpretação jurídica com a noção de democracia, de modo que ―reconhece a centralidade 

dos direitos fundamentais como condição possibilitadora do regime democrático‖. 

Trata-se da chamada ―teoria da integridade‖ de Dworkin, pela qual propõe que a interpretação 

e a aplicação da Constituição sejam centradas na ―igualdade de tratamento de respeito‖. A 

interpretação, portanto, é indissociável de uma concepção centrada na noção de Estado 

Democrático de Direito, e conta com o fundamental papel dos direitos fundamentais como 

instrumentos de um direito construído de forma legítima. 

Nesse sentido, os autores mencionados explicitam que a ideia de integridade ―exige do 

julgador um esforço hercúleo para construir uma decisão que integre materiais vastos e, não 

raro, conflitantes entre si‖. Afirmam o seguinte: 

Dworkin procura, com a ideia de integridade, atingir simultaneamente dois propósitos 

importantes: moldar a atitude do intérprete de maneira a excluir o recurso à discricionariedade 

e propor uma forma de legitimar a decisão judicial considerando devidamente os princípios 

legais, morais e políticos - na terminologia por ele empregada, princípios relativos à ―justiça‖, 

à ―eqüidade‖ e ao ―devido processo legal‖.[10] 

  

Dessa forma, apesar de Dworkin afirmar que direto e moral são esferas distintas, não nega a 

vinculação entre elas. De fato, entende que os princípios envolvem concepções específicas de 

moralidade pública, o que implica a abertura do direito para questões morais e a necessidade 

de se proceder a uma leitura moral na prática constitucional. Isso quer dizer que a própria 

institucionalização se justifica pela moralidade política e não pela cadeia de autoridade. 

Ressalte-se que, muito embora Dworkin defenda a relação intrínseca do direito com a moral e 

refute peremptoriamente a discricionariedade, diante da ausência de previsão legal expressa 

para determinado caso concreto, não ignora a importância da existência do direito posto 

(normas jurídicas) e não abandona a teoria institucional. A proposta desse filósofo do Direito 

é incrementar a teoria institucional com o conteúdo da ―integridade‖, inovando-a em sua 

―perspectiva interna‖, ou seja, fazendo a mediação entre o que já está posto na estrutura do 

Estado com o debate existente na leitura moral da constituição. 

Outrossim, essa nova concepção do institucionalismo – como algo que não pode mais ficar 

preso à crença de que se pode modificar uma nação por meio do simples ―arranjo 

constitucional‖ formal para solucionar os problemas derivados da natureza humana, como 

interesses e paixões, e que, sendo assim, precisa incorporar razões de moralidade pública, 

como aponta Dworkin – teve total respaldo no ―constitucionalismo contemporâneo‖. 

  

Constitucionalismo Contemporâneo 

Nesse momento, e com muito zelo, é fundamental trazer à balha breves noções sobre o que se 

entende pelo referido ―constitucionalismo contemporâneo‖, a fim de se compreender a relação 

existente entre a teoria institucional moderna e a teoria da argumentação jurídica. 
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Antes de tratar do tema, porém, esclarece-se a opção pela nomenclatura ―constitucionalismo 

contemporâneo‖. É notório que existe uma grande polêmica no uso de prefixos para se falar 

em uma nova versão de uma antiga teoria. Iniciar uma exposição de ideias com termos como 

pós-positivismo e neoconstitucionalismo, de antemão, já causa certo desconforto no auditório 

e, sem dúvidas, conquista a antipatia de, pelo menos, parte dele. Assim, fazendo uso da 

retórica nos moldes aristotélicos, optou-se por uma expressão descritiva, e quase 

autoexplicativa, para se falar da atual fase em que se encontra o direito constitucional. 

Superado esse ponto, faz-se mister declarar que a posição adotada nessa seara encampa 

integralmente a doutrina de Daniel Sarmento[11], que apesar de falar em 

―neoconstitucionalismo‖, deixa claro que é uma palavra que não encontra consenso entre os 

estudiosos do tema[12]. Isso demonstra a dificuldade de se adotar o ―neoconstitucionalismo‖ 

como uma teoria única e coesa, de maneira que se prefere utilizar a locução 

―constitucionalismo contemporâneo‖. 

Nesses termos, Daniel Sarmento pontua algumas características que entende mais relevante 

nessa teoria. Passa-se a explanar as mais importantes com a intenção de elucidar a relação 

entre as teorias tratadas neste trabalho. 

A primeira característica é a nítida busca pela superação do positivismo kelseniano – o qual 

prega a mera subsunção do fato à norma e a discricionariedade para os casos de 

indeterminação –, para se dedicar ―à discussão de métodos ou de teorias da argumentação que 

permitam a procura racional e intersubjetivamente controlável da melhor resposta para os 

‗casos difíceis‘ do Direito‖, proporcionando uma valorização da razão prática no âmbito 

jurídico. 

O segundo ponto está na releitura do clássico princípio da separação de poderes, no intuito de 

abrir espaço para uma atuação mais flexível do Poder Judiciário em defesa dos valores 

constitucionais, bem como que restringir os poderes do legislador em nome dos direitos 

fundamentais e da proteção das minorias, por meio de teorias de democracia mais substantiva. 

A terceira observação, que tanto importa no presente trabalho, é que ―ao reconhecer a força 

normativa de princípios revestidos de elevada carga axiológica, como dignidade da pessoa 

humana, igualdade, Estado Democrático de Direito e solidariedade social‖, abre-se ―as portas 

do Direito para o debate moral‖. E, nesse ponto, o autor se coloca de acordo com a vertente 

não positivista dos adeptos da teoria, que afirma que Moral e Direito têm uma conexão 

necessária e entende, na linha proposta por Gustav Radbruch, que ―as normas terrivelmente 

injustas não têm validade jurídica, independentemente do que digam as fontes autorizadas do 

ordenamento‖. Nas palavras do autor 

[...] para os não-positivistas, a vigência dos princípios morais não decorrerá de um "teste de 

pedigree", mas de exigências da própria Moral, acessíveis à razão humana. Porém, para 

ambas as linhas os valores morais incluídos nas constituições são jurídicos e devem produzir 

efeitos no mundo concreto. 

  

Diante dessas considerações, tem-se que a argumentação jurídica abre um significativo espaço 

para a Moral e ―atenua a distinção da teoria jurídica clássica entre a descrição do Direito 

como ele é, e prescrição sobre como ele deveria ser‖. Resume que 
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Os juízos descritivo e prescritivo de alguma maneira se sobrepõem, pela influência dos 

princípios e valores constitucionais impregnados de forte conteúdo moral, que conferem 

poder ao intérprete para buscar, em cada caso difícil, a solução mais justa, no próprio marco 

da ordem jurídica. Em outras palavras, as fronteiras entre Direito e Moral não são abolidas, e 

a diferenciação entre eles, essencial nas sociedades complexas, permanece em vigor, mas as 

fronteiras entre os dois domínios tornam-se muito mais porosas, na medida em que o próprio 

ordenamento incorpora, no seu patamar mais elevado, princípios de justiça, e a cultura 

jurídica começa a "levá-los a sério". 

  

Por último, aponta que o foco da teoria está no Poder Judiciário. Assim, o Direito passa a ser 

analisado ―sobretudo a partir de uma perspectiva interna, daquele que participa dos processos 

que envolvem a sua interpretação e aplicação, relegando-se a um segundo plano a perspectiva 

externa, do observador‖. 

Daniel Sarmento, porém, concorda com a crítica de que o excesso de expectativas 

depositadas no Poder Judiciário pelo neoconstitucionalismo pode conduzir a uma 

possível “judiciocracia” caracterizada por um “suposto caráter antidemocrático, na medida 

em que os juízes, diferentemente dos parlamentares e chefes do Executivo, não são eleitos e 

não respondem diretamente perante o povo‖. 

De fato, na democracia ―é essencial que as decisões políticas mais importantes sejam tomadas 

pelo próprio povo ou por seus representantes eleitos e não por sábios ou tecnocratas de toga‖. 

Há um sério risco de se sedimentar a visão de que o grande intérprete da Constituição seria o 

Poder Judiciário, o que poderia levar a uma ―ditadura de toga‖. 

Entretanto, discorda da crítica que acusa essa teoria de "promover o decisionismo ou de 

defender a tomada de decisões judiciais puramente emotivas, sem lastro em argumentação 

racional sólida‖. Isso porque um dos objetivos descritos é exatamente ―a reabilitação da 

racionalidade prática no âmbito jurídico, com a articulação de complexas teorias da 

argumentação, que demandam muito dos intérpretes e, sobretudo, dos juízes em matéria de 

fundamentação das suas decisões‖. 

É certo que, na prática dos Tribunais, há um desvirtuamento no uso dos princípios, os quais 

são utilizados de forma extremamente vaga e desnecessária, porém coibir isso não deve 

significar o retrocesso quanto à inaplicabilidade de princípios. Alerta que 

O importante é encontrar uma justa medida, que não torne o processo de aplicação do Direito 

amarrado demais, como ocorreria num sistema baseado exclusivamente em regras, nem solto 

demais, como sucederia com um que se fundasse apenas em princípios. Penso que é chegada a 

hora de um retorno do pêndulo no Direito brasileiro, que, sem descartar a importância dos 

princípios e da ponderação, volte a levar a sério também as regras e a subsunção. 

[...] A tendência atual de invocação frouxa e não fundamentada de princípios colide com a 

lógica do Estado Democrático de Direito, pois amplia as chances de arbítrio judicial, gera 

insegurança jurídica e atropela a divisão funcional de poderes, que tem no ideário 

democrático um dos seus fundamentos - a noção básica de que as decisões sobre o que os 

cidadãos e o Estado podem e não podem fazer devem ser tomadas preferencialmente por 

quem represente o povo e seja por ele escolhido. 
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De qualquer forma, apesar da existência de riscos, a abertura principiológica e, assim, o 

diálogo com a Moral, proporcionados pelo constitucionalismo contemporâneo, no âmbito de 

um Estado Democrático de Direito, são medidas necessárias para a consolidação da moderna 

teoria institucional e, a partir disso, a justificação do Direito como um todo imerso em um 

sistema maior formado pela própria sociedade. 

Sarmento sugere que para se conter os excessos é preciso que se tenha um ―maior cuidado 

metodológico, adicionado à adoção de uma diretriz hermenêutica substantiva, que afirme a 

missão essencial do Direito de assegurar justiça e segurança às pessoas, tratando-as como 

livres e iguais‖, de onde se detecta a necessidade do desenvolvimento de uma teoria da 

argumentação jurídica que viabilize a realização dos ideais existentes no constitucionalismo 

contemporâneo. 

  

Teoria da Argumentação Jurídica 

É oportuno iniciar essa parte do trabalho com a observação feita por Thamy Pogrebinschi[13] 

Com o constitucionalismo moderno, entra em cena a exigência de segurança jurídica e, com 

ela, a necessidade de que as decisões judiciais não sejam mais fundadas na autoridade formal 

e na arbitrariedade, senão na competência epistemológica dos juízes e no seu legítimo papel 

de arbitrar, em última instância, aquilo que chamamos de razão pública. 

  

A preocupação com a justificação do direito vem sendo objeto de teorias contemporâneas sob 

duas óticas, como problema de argumentação ou de interpretação. Ocupar-se-á com a 

abordagem das linhas gerais da teoria da argumentação e, desde logo, ressalta-se que a opção 

da análise do tema a partir dos ensinamentos de Neil MacCormick ocorreu em virtude de este 

autor ter tratado, ao longo de sua vida acadêmica, da sistematização entre uma teoria 

institucional e uma teoria da argumentação. 

De fato, o autor elaborou uma ―teoria institucional do direito‖, em que afirma trata-se de uma 

―teoria pós-positivista do Direito que sustenta a possibilidade do conhecimento jurídico 

genuíno, mas não um conhecimento avalorativo‖[14], e uma ―teoria da argumentação 

jurídica‖, que reconhece a insuficiência da argumentação puramente dedutiva no contexto 

jurídico e destaca o lugar da universalizabilidade e de um consequencialismo restrito na 

solução de problemas. 

Ademais, afirma que como sua teoria da argumentação ―objetiva assegurar conseqüências 

adequadas de uma maneira que seja tanto consistente quanto coerente com as regras de 

Direito estabelecidas necessariamente inclui uma abordagem dos princípios e políticas‖. Desta 

forma, ―abandona o ceticismo valorativo de Hume e adota uma variante da ‗tese da resposta 

certa‘ de Ronald Dworkin‖[15]. 

Realmente, Neil MacCormick e Beverly Brown, em ensaio sobre filosofia do direito, 

reconhecem a insuficiência da mera existência de um corpo de textos que incorporam normas 
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jurídicas – como resultado do ―ideal do ‗primado do direito‘ que exige governo sob a forma 

de direito e direito na forma de regras claramente identificáveis‖ – para qualquer explicação 

do direito socialmente realista, ou para qualquer visão politicamente persuasiva do primado 

do direito. Ao final do texto fazem a seguinte provocação: 

O código legislativo não se auto-aplica nem auto-interpreta. Para assegurar o primado do 

direito é necessário ter regras prospectivas conhecidas por todos. Mas, como destaca L.L. 

Fuller, é necessário que elas sejam interpretadas de uma forma razoável e propositada, e 

fielmente postas em acção pelos oficiais do estado respectivo. Como se há-de assegurar isto? 

[16] 

  

De qualquer forma, percebe-se na teoria de MacCormick, em especial na ―Retórica e o Estado 

de Direito‖, uma aposta institucional nos moldes que vêm sendo discutido no presente 

trabalho, que prega a necessidade de reconhecimento dentro de um Estado de Direito não 

somente de regras jurídicas, mas também de moralidade, valores e princípios. 

Com efeito, o autor conceitua Direito como ―uma ordem normativa institucional‖. 

Esmiuçando esse conceito, explica que a ordem jurídica é um exemplo de ordem normativa, 

em que a vida de uma sociedade segue um curso de maneira ordenada e com razoável 

segurança e expectativas comuns. Assim, concebe o Direito como conjunto de normas 

organizado e sistemático em sua natureza, que ao estabelecer padrões, por meio de normas, 

para as condutas das pessoas, ―oferece uma moldura para entender a vida dentro de um Estado 

ou de uma dada coletividade como sendo algo organizado, ainda que imperfeitamente‖[17]. 

Demais disso, ao qualificar o Direito como uma ordem institucional demonstra a necessidade 

da existência de ―critérios‖ para se saber quais as qualificações exigíveis da pessoa que será 

competente para julgar, diante de quais circunstâncias a competência será exercida e quais 

formalidades processuais deverão ser observadas. Em outras palavras, sustenta a 

institucionalização do Direito também para assegurar o exercício apropriado do poder. Afirma 

que 

Uma ordem institucional equivale a uma moldura comum de interpretação compartilhada 

entre pessoas de um mesmo contexto social. Como uma ordem normativa, ela tem contínua 

necessidade de interpretação e, como uma ordem prática, tem contínua necessidade de 

adaptação aos problemas práticos atuais. Tal interpretação envolve interesses e valores de 

grande importância para os indivíduos e grupos. Por isso, especialmente no contexto de um 

julgamento, ela é acompanhada de uma prática argumentativa, por um processo de tomada de 

decisões entre argumentos rivais envolvendo questões de interpretação e de tomada prática de 

decisão.[18] 

  

Em suma, MacCormick entende que ―há valores morais e específicos que dependem da 

manutenção e suporte de uma ordem normativa institucional, para o bem da paz e da 

previsibilidade entre os seres humanos, e como condição (mas não garantia) para manter-se a 

justiça entre eles‖[19]. 
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Portanto, e isso se justifica no contexto do constitucionalismo contemporâneo, esse estudioso 

do Direito se afasta do positivismo na medida em que compreende que os valores morais 

estão presentes no sistema jurídico, justamente porque dentro dele há princípios que servem 

para realizar esses valores. Reconhece, assim, que não é possível a ideia de que o Direito 

possa ser isento de valor, que se faz presente na postura de avaliação do operador do Direito 

diante de uma norma. 

Entretanto, assim como Dworkin, apesar de sustentar o intercâmbio entre Direito e Moral, por 

ser indispensável que existam elementos mínimos de respeito pela justiça são essenciais para 

o reconhecimento de uma ordem normativa como ―jurídica‖, ressalta que são esferas distintas. 

Segundo MacCormick: 

O Direito não tem, é claro, valor moral em si mesmo, pois as regras podem se distanciar 

consideravelmente de qualquer ideal moral razoável, e até mesmo se afastar da moralidade. 

Isso não significa que o Direito seja sempre certo ao passo que a moralidade incerta. O 

reverso às vezes acontece. Ainda que o Direito compreenda ou inclua um vasto corpo de 

regras, ele pode também ser palco de controvérsias e disputas amargas e infindáveis. A 

interpretação adequada e a aplicação das regras jurídicas, e a prova e a interpretação dos fatos 

relevantes à aplicação do Direito podem ser questões enormemente problemáticas.[20] 

  

Assim sendo, desenvolve uma teoria da argumentação para tentar solucionar, de forma 

racional, isto é, por meio de razões razoáveis, os problemas de indeterminação que surgem no 

campo do Direito, não somente nos casos em que inexiste norma jurídica, mas especialmente 

nos casos em que esta existe, porém gera controvérsia quanto à sua aplicação. 

Esclarece, porém, que a defesa de uma argumentação no Direito – que deve existir pelo fato 

de não ser uma ciência lógica e exata, e que se faz por meio de um processo de avaliação da 

força relativa de argumentos que demanda um julgamento, sem que se tenha certeza de qual é 

o mais forte – não é contraditória às ideias de certeza e segurança jurídicas originadas da 

concepção de Estado de Direito – visto como um conjunto de normas estabelecido e 

reconhecido para governar os arranjos entre as pessoas na sociedade, inclusive para a 

realização de valores humanos e morais fundamentais, e que serve para limitar o poder, no 

sentido de proteger o cidadão contra interferências arbitrárias por parte do governo e de seus 

agentes. 

MacCormick deixa bem clara a importância dos tribunais e juízes em respeitar regras 

estabelecidas na ordem normativa institucional, como um aspecto relevante do Estado de 

Direito, por meio da justificação das pretensões e das decisões, quando possível, pelo 

silogismo. Por outro lado, alerta que as ―regras não resolvem tudo por si mesmas, pois 

problemas de classificação, de avaliação, de interpretação, de relevância e de prova podem 

surgir, e podem ser apontados pelas partes em processos de todos os tipos‖[21]. Assim, tendo 

a aplicação do Direito sido problematizada, os problemas devem ser solucionados e a questão 

passa a ser ―como resolvê-los‖. 

Nesse sentido, para reconciliar as noções de argumentação e Estado de Direito, MacCormick 

faz uso de teorias retóricas, que possam lançar luz sobre a natureza na argumentação no 
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Direito, e de teorias procedimentais que ofereçam a esperança de uma moldura racional 

aceitável para argumentação no Direito e em outros campos práticos. 

Entretanto, a total reconciliação somente ocorre quando se compreende que no contexto 

jurídico é fundamental a ideia de coerência, no sentido de que a solução apresentada deve se 

fundar um alguma proposição, que pode ser lei e/ou precedente, que seja coerente com as 

demais proposições estabelecidas pelo Estado. Como afirma o autor 

Aqueles que produzem argumentos e decisões jurídicas não abordam os problemas da decisão 

e da justificação no vácuo, mas, em vez disso, o fazem no contexto de uma pletora de 

materiais que servem para guiar e justificar tais decisões, e para restringir o espectro dentro do 

qual as decisões dos agentes públicos podem ser feitas legitimamente.[22] 

  

Assim sendo, tem-se que o processo jurídico se move ―por meio de uma cadeia de certezas 

putativas que são a cada ponto passíveis de questionamento‖, de maneira que a ideia de 

Estado de Direito, que MacCormick sugere, insiste no direito de defesa de questionar e 

rebater alegações e argumentos que lhes são apresentados, pois não há ―segurança‖ contra 

governos arbitrários sem essa liberdade de questionamento. Pondera que 

[...] é preciso reconhecer que a representação original do princípio do Estado de Direito como 

antítese do ―Caráter Argumentativo do Direito‖ consistia em uma afirmação equivocada da 

ênfase que esse princípio daria à certeza no Direito. Ela não é o único valor presente no 

Estado de Direito, ainda que consista em um benefício que as pessoas legitimamente esperam 

que os legisladores e juízes lhes confirem na maior medida possível.[23] 

  

Outrossim, os ―materiais‖ considerados como fontes do direito que servem de base para as 

soluções jurídicas serão sempre sujeitos a alteração, em especial após o trâmite de um 

processo judicial em que analisa argumentos da acusação e da defesa. 

Desta forma, certeza do direito é uma ―certeza excepcionável (defeasible), sujeita a 

mudanças‖, o que comunga com um fundamento comum com o caráter argumentativo do 

direito, que é a ―concepção do direito de defesa construída dentro da ideologia do Estado de 

Direito, compreendido como proteção contra a ação arbitrária dos governos‖[24]. 

MacCormick adota a metodologia da ―reconstrução racional‖, que visa a estudar a própria 

atividade de interpretação, e reconhece que ―refletir sobre o Estado de Direito é 

necessariamente engajar-se em um discurso a respeito do que seja digno de valor‖[25], sendo 

que qualquer tentativa de se produzir uma teoria da argumentação jurídica ou do Direito, 

depende da opinião que se tenha a respeito desse valor. 

Não há contradição entre o caráter argumentativo do direito e Estado de Direito, mas para se 

chegar a essa conclusão é preciso que não se considerem apenas aspectos estáticos do que se 

entende por ―Estado de Direito‖ – como certeza e segurança de expectativas –, mas também 

levar em conta seus aspectos dinâmicos, ilustrado pelo direito de defesa que oportuniza a 

contestação de todas as alegações. A partir disso, constata-se que ―o caráter argumentativo do 

direito não é antítese do Estado de Direito, mas um de seus componentes‖[26]. 
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Como aponta MacCormick, o princípio do Estado de Direito exige que qualquer intervenção 

em situações particulares seja, e se mostre, sempre fundada ―em um direito preestabelecido de 

algum modo julgado apropriado‖. Assim, ―a universalização que ocorre no Direito opera em 

um contexto que já é definido pelo Direito em grande medida, e diz respeito à seleção das 

questões quando o propósito do Direito estabelecido é questionado ou questionável‖[27]. 

Diante disso, a justificação como ―apresentação de razões como razões públicas utilizadas por 

agentes estatais comprometidos com uma justiça imparcial em todos os casos necessariamente 

é caracterizada pela universalidade, ainda que excepcionável (defeasible)‖[28]. Como aponta 

o autor 

Regras particulares devem ocupar seu espaço sob os constrangimentos de consistência, 

coerência e de uma avaliação das conseqüências dentro de um corpo jurídico existente, 

mesmo que incompleto. Assim, as partes e os juízes têm apenas uma liberdade limitada ao 

tentarem alcançar uma decisão justificada como uma conclusão especificamente jurídica num 

caso percebido como caso jurídico.[29] 

  

Portanto, o conceito de universalizabilidade proposto é ―limitado pelas exigências da 

legalidade e do Estado de Direito‖, ou seja, o juiz deve universalizar a regra dentro do 

contexto de uma ordem jurídica institucionalizada. Isso não significa, porém, que a 

justificação jurídica não tenha fundamento moral. 

MacCormick, na linha do constitucionalismo contemporâneo, entende que existe uma 

imbricação entre Direito e Moral, mas entende que em matéria de indeterminação da razão e 

de justificação o fundamento deve se restringir ao sistema jurídico comum. E reconhece 

Isso não garante que a melhor justificativa jurídica para um determinado tipo de caso será 

sempre a melhor justificativa possível do ponto de vista moral. Dessa maneira, a justificação 

jurídica, apesar de ser uma prática moralmente justificada, não é a mesma coisa e tampouco 

conduz às mesmas conclusões alcançadas pela argumentação moral.[30] 

  

Entretanto, ainda que se faça essa divisão, permanece a dúvida quanto ao papel dos valores na 

argumentação jurídica, em especial quando se pensa no Poder Judiciário. As decisões, apesar 

da necessidade de serem pautadas no Direito – como conjunto de regras jurídicas –, são 

aplicadas pela mediação da subjetividade do agente, que deve, por sua vez, ser uma pessoa 

―razoável‖ para fazer avaliações críticas das considerações relevantes do caso concreto. 

Dessa maneira, o conceito-valor da ―razoabilidade‖ é tido como um parâmetro operativo no 

Direito, pela pressuposição de que múltiplos fatores estão envolvidos na análise de um caso 

concreto e que ―precisam ser colocados dentro de balanceamento geral de valores‖. Em suma, 

o autor estudado afirma que 

O que justifica que o Direito recorra a um parâmetro tão complexo quanto a razoabilidade na 

formulação de princípios ou regras para orientar autoridades públicas e cidadãos é a existência 

de tópicos para os quais uma pluralidade de fatores valorativos é relevante de um modo 

dependente do contexto. (p. 227) 
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Ressalta, porém, que a razoabilidade é um valor de ordem superior que orienta a ação do 

intérprete num dado contexto no sentido de ―identificar os valores, interesses e assemelhados 

que são relevantes, dado um certo foco de atenção‖, o que depende do ―tipos de situação em 

jogo e de uma visão sobre o princípio ou racionalidade central que estrutura a respectiva área 

do Direito‖[31]. 

Diante disso, para que o juiz observe tal parâmetro em sua decisão deve ser feito o ―debate 

sobre o razoável‖, o qual depende da participação, de forma dialética, de todas as partes 

envolvidas no caso concreto, até mesmo diante do aspecto procedimental da argumentação. 

Assim, ―o julgamento final é proferido por meio de uma avaliação relativa das considerações 

oferecidas por cada lado‖, que devem ser tomadas tanto em separado, quanto em conjunto, 

sendo que ―os valores relativos a cada um dos fatores trazidos à consideração podem ser 

sensíveis ao contexto particular, em vez de permanecerem invariáveis em qualquer caso no 

qual ocorram‖[32]. 

A partir dessas noções, torna-se mais fácil entender a razão por que, no Estado de Direito, o 

ideal da ―certeza jurídica‖ – importante no sentido de dar conhecimento exato das regras 

existentes no sistema jurídico para que os indivíduos possam cumpri-las com segurança – não 

é absoluto. 

Com efeito, não se pode olvidar que, na prática, a solução de impasses ocorre no âmbito do 

Poder Judiciário, após provocação das partes que pleiteiam a atuação do poder coercitivo do 

Estado. Aliás, é esse mesmo Estado de Direito que garante ao indivíduo o direito de demanda, 

bem como o direito de defesa quando se é demandado, o que confere ao processo um caráter 

dialógico, de afirmação versus negação, por meio de inúmeras intervenções permitidas às 

partes. 

Em razão desse aspecto pragmático do processo, MacCormick lança mão da ideia de 

defeasibility, no sentido de que apesar de, inicialmente, ter-se um arranjo, ou estado de coisas, 

construídos com base em certos eventos e regras jurídicas e com aparência de validade, é 

possível que, após a intervenção da outra parte, este se torne aberto a contestação e passível 

de perder sua validade. Isto significa que ―o arranjo (ou seja lá o que for) em questão é 

excepcionável (defeasible), e os eventos invalidantes provocam a exceção (defeasance)‖[33]. 

Em outras palavras, o ―direito‖ é um fato institucional que existe somente se houver o 

preenchimento de todas as condições, que podem ser expressas ou não, exigidas num caso 

concreto, sem qualquer tipo de questionamento. A atribuição do direito pode ser 

excepcionada, a depender do questionamento da outra parte e da avaliação do juiz. Aduz que 

Seja como for, o sopesamento de princípios e valores contra regras expressas, com o objetivo 

de determinar se eles dão suporte a uma exceção, é, sob qualquer perspectiva, uma questão de 

julgamento. Algum tipo de discricionariedade está envolvido aqui. A única questão em aberto 

é saber se isso implica uma escolha judicial puramente subjetiva, ou um julgamento que 

envolve fatores, em princípio, objetivos. A melhor resposta parece ser a de que há fatores 

objetivos aqui, mas eles são necessariamente mediados pela subjetividade judicial. O processo 

é de determinação, não de dedução.[34] 
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Portanto, a teoria da argumentação jurídica de Neil MacCormick possui como moldura as 

regras jurídicas do sistema, mas também prevê expressamente o recurso a princípios e valores. 

Dessa forma, não isola o Direito da Moral, muito embora, diferentemente de Dworkin, 

entenda que nos casos de indeterminação seja possível se utilizar de certa discricionariedade 

(a rigor, dizemos nós, de discricionariedade não se trata, mas sim de eleição de certa postura 

que, após esse momento, é considerada como a única correta, e que é revisível por outras 

esferas jurisdicionais superiores, diferentemente do que ocorreria se se tratasse de 

discricionariedade cuja marca, no conceito tradicional, é justamente a irrevisibilidade), que 

não é pautada somente no argumento de autoridade por ser limitada pela necessidade de 

embasamento em fatos objetivos, bem como a justificação da decisão. 

Em suma, entende que ―o objetivo do Direito e da argumentação jurídica é conferir maior 

determinação às coisas que nossas ideias gerais de razoabilidade deixariam muito 

indeterminadas‖. Para tanto desenvolve ―regras, princípios, fundamentos para decisão, 

práticas de argumentação‖, na tentativa de ―assegurar decisões razoáveis e fundamentadas 

dentro de uma moldura institucional jurídica‖[35]. 

Conclui-se, pois, que MacCormick desenvolve sua teoria em consonância com o novo olhar 

dado pela teoria institucional moderna, que incorpora ao Direito, além das normas jurídicas, 

influências de moralidade, por meio de valores e princípios, ainda que não positivados no 

sistema. 

  

Novo Modelo de Processo: Processo Jurisdicional Democrático 

Diante de tantas mudanças na teoria do direito e na teoria institucional, bem como na 

consolidação de uma teoria da argumentação jurídica que possui como objeto de análise a 

atuação do Poder Judiciário, o instituto do ―processo‖ – até por ser o instrumento pelo qual o 

juiz ―diz o direito‖ – necessariamente sofreu os reflexos dessa evolução. 

O processo deixa de ser visto no seu aspecto formal como uma simples sucessão de atos 

indispensável à função jurisdicional, para incorporar um elemento de justiça que o transforma 

no meio pelo qual se promove a concretização dos valores e princípios constitucionais. 

Porém, esse progresso rumo à ―constitucionalização do processo‖ somente foi possível a 

partir do desenvolvimento do constitucionalismo contemporâneo, analisado previamente, o 

qual se sustenta especialmente em dois pilares: os direitos fundamentais e o regime 

democrático. 

Como aponta Dierle José Coelho Nunes, posteriormente ao fomento do constitucionalismo no 

século XX, o processo deixou de ser visto apenas como ―um instrumento técnico neutro, uma 

vez que se vislumbra neste uma estrutura democratizante de participação dos interessados em 

todas as esferas de poder, de modo a balizar a tomada de qualquer decisão no âmbito 

público‖. Nesse sentido, ―o processo passa a ser percebido como um instituto fomentador do 

jogo democrático, eis que todas as decisões devem provir dele, e não de algum escolhido com 

habilidades hercúleas‖[36]. 
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Assim sendo, sob os influxos dessas ondas renovadoras, o processo judicial muda de 

horizonte, destinando-se a ―promover a concretização dos valores constitucionais‖. Nas 

palavras de Jânia Lopes Saldanha: 

Da finalidade de curto prazo – então a solução do caso individual – passa-se à finalidade de 

longo prazo – consolidação dos valores democráticos e paz pública. Essa última, como diz 

Ricouer, deixa transparecer algo mais profundo, que é a necessidade de reconhecimento social 

das decisões dos juízes. Essas decisões transformam-se em algo que representa valores 

compartilhados e comunitariamente aceitos.[37] 

  

Nesse contexto normativo, em que a Constituição zela por um ―pluralismo, não solipsista e 

democrático‖, restam ultrapassados os modelos de processo liberal (protagonismo das partes), 

social (protagonismo judicial) ou neoliberal (ou pseudo-social, com o aumento dos poderes do 

juiz em busca da celeridade). 

Procura-se, pois, ―a estruturação de um procedimento que atenda, ao mesmo tempo, ao 

conjunto de princípios processuais constitucionais, às exigências de efetividade normativa do 

ordenamento e à geração de resultados úteis, dentro de uma perspectiva procedimental de 

Estado democrático de direito‖[38]. Tal é a tese de Dierle Nunes: 

Percebe-se no processo uma estrutura normativa de implementação de uma comparticipação 

cidadã que garantiria a tomada de consciência e de busca de direitos num espaço onde deve 

imperar a ampla possibilidade de influência na formação de decisões, no âmbito de uma 

ordem isonômica, ou seja, com a adoção de um contraditório em sentido forte. 

O processo ganha, nessa perspectiva, enorme dimensão ao se transformar em espaço onde 

todos os temas e contribuições devam ser intersubjetivamente discutidos, de modo preventivo 

ou sucessivo a todos os provimentos, assegurando técnicas de fomento ao debate que não 

descurem o fator tempo-espacial do seu desenvolvimento. 

Ocorre que a estruturação desse processo somente pode ser perfeitamente atendida a partir da 

perspectiva democrática do Estado, que se legitima por meio de procedimentos que devem 

estar de acordo com os direitos humanos e com o princípio da soberania do povo.[39] 

  

A partir da redefinição dos papéis dos participantes de um processo, onde o juiz deixa de ser 

visto como terceiro, com acesso privilegiado ao que seria o bem comum, e as partes deixam 

de ser sujeitos alijados do discurso processual, que entregam seus interesses jurídicos ao 

critério de ―bem comum‖ deste órgão judicial, começa a se firmar o modelo democrático de 

processo, como um espaço público e discursivo ―de problematização e formação de todos os 

provimentos‖. 

Entretanto, esse modelo somente é possível a partir de uma releitura de alguns princípios do 

modelo constitucional de processo, por meio dos quais o processo possa ser entendido como 

uma atuação compartilhada entre o magistrado e as partes, de forma responsável, competente, 

interdependente e ancorada nos princípios, para a formação de provimentos legítimos. 
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Esse ―novo‖ processo torna-se possível a partir do reconhecimento do princípio do 

contraditório como a possibilidade das partes de influir na formação, de forma crítica e 

construtiva, do conteúdo das decisões judiciais, por meio de um debate prévio de todos os 

participantes. Dessa forma, o mecanismo do contraditório passa a ser ―instrumento 

democrático de assegurar a efetiva influência das partes sobre o resultado da prestação 

jurisdicional‖ [40]. 

Nesse esteio, tem-se que o maior mérito do processo jurisdicional democrático está na 

expressa exigência constitucional, que necessariamente tem ser observada na prática forense, 

quanto ao dever do juiz de motivar sua decisão com base nos argumentados apontados e 

discutidos pelas partes. Na lição de Humberto Theodoro Júnior: 

[...] a concepção democrática do processo moderno, dominada pela participação ativa de 

todos os seus sujeitos, não tolera que o juiz possa decidir, mesmo de ofício, sem convidar 

previamente as partes para manifestarem acerca da questão que pretenda dirimir e sem 

conceder-lhes prazo adequado para preparar suas alegações. 

De modo algum se tolera decisão surpresa, decisão fora do contraditório, de sorte que o 

julgado sempre será fruto do debate das partes, e o juiz motivará sua decisão em cima dos 

argumentos extraídos das alegações dos litigantes, seja para acolhê-las, seja para rejeitá-las. É 

desse sistema dialético que nasce o ―dever de fundamentar‖ as decisões imposto ao juiz pelo 

art. 93, IX, de nossa Constituição.[41] 

  

Deste modo, como aponta Daniel Mitidiero, ―a observância do simples processo legal cede às 

exigências do devido processo constitucional‖, o qual não possui um conceito fechado por 

estar ―em permanente construção ante as necessidades evidenciadas pela riqueza inesgotável 

dos casos concretos‖, isto é, não pode ser acorrentado ―sempre aprioristicamente, a prévias e 

abstratas soluções legais‖[42]. 

O resultado é a potencialização do ―valor participação no processo, incrementando-se as 

posições jurídicas das partes no processo, a fim de que esse se constitua, firmemente, como 

um democrático ponto de encontro de direitos fundamentais‖. Nas palavras de autor citado, a 

democracia participativa 

incentiva os cidadãos a participarem diretamente no manejo de poder do estado, dando 

legitimidade à normatividade construída pela via hermenêutica. Não é à toa, pois, que se tem 

apontado o contraditório como fator legitimante das decisões judiciárias, possibilitando a 

participação direta das partes na construção das decisões jurisdicionais[43]. 

  

Altera-se, pois, no processo cooperativo, a posição ocupada pelo juiz, que passa a ser ―um juiz 

isonômico na condução do processo e assimétrico no quando da decisão das questões 

processuais e materiais da causa. Desempenha duplo papel, pois ocupa dupla posição: 

paritário no diálogo, assimétrico na decisão.‖ 

Esse remanejamento conduz a ―um ‗ponto de equilíbrio‘ na organização do formalismo 

processual, conformando-o como uma verdadeira comunidade de trabalho entre as pessoas do 
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juízo‖, em que o juiz dirige o processo isonomicamente, em cooperação com as partes, e com 

deveres de esclarecimento, prevenção, consulta e auxílio para com os litigantes. 

Nesses termos, ―a isonomia está em que, embora dirija processual e materialmente o processo, 

agindo ativamente‖, o contraditório será respeitado em toda condução deste, o que leva à uma 

condução dialogal do processo, proporcionando um diálogo com as partes, a partir da colheita 

da impressão delas ―a respeito dos eventuais rumos a serem tomados no processo, 

possibilitando que essas dele participem, influenciando-o a respeito de suas possíveis 

decisões‖[44]. 

O autor reiteradamente citado conclui que 

O Estado Constitucional revela aqui a sua face democrática, fundando o seu direito processual 

civil no valor participação, traduzido normativamente no contraditório. O valor participação, a 

propósito, constitui a base constitucional para a colaboração no processo. A condução do 

processo é isonômica. 

O Estado Constitucional também revela a sua juridicidade no processo, mas já aí no quando 

das decisões do juiz, que devem ser necessariamente justas e dimensionadas na perspectiva 

dos direitos fundamentais (materiais e processuais). Decisões, aliás, gestionadas em um 

ambiente democrático, mas impostas assimetricamente pelo estado-juiz, dada a 

imperatividade inerente à jurisdição. A atuação jurisdicional decisória é, por definição, 

assimétrica. 

Da combinação dessas duas faces do Estado Constitucional e de suas manifestações no tecido 

processual surge o modelo cooperativo de processo, calcado na participação e no diálogo que 

devem pautar os vínculos entre as partes e o juiz.[45] 

  

Sinteticamente, nesse processo constitucionalizado e democrático, desenvolvido no âmbito de 

um sistema dialético, que garante uma ―racionalidade procedimental‖ discursiva e 

argumentativamente construída em contraditório, prioriza-se de um lado, o direito das partes 

de participar da construção da decisão jurisdicional e, de outro lado, o dever do magistrado de 

fundamentar essas decisões, demonstrando racionalmente que as alegações das partes foram 

consideradas e, com isso, possibilitar o controle da sociedade e legitimar sua atuação. 

  

Conclusão 

A evolução das teorias de Direito é certa. E não poderia ser diferente. As teorias que 

envolvem ciências humanas devem refletir a própria sociedade e esta, por sua vez, está cada 

vez mais complexa e heterogênea. 

A atual fase do constitucionalismo, aqui denominada como constitucionalismo 

contemporâneo, deixa de se preocupar tão somente com eventuais abusos por parte dos 

Poderes Executivo e Legislativo, para se concentrar na atuação do Poder Judiciário, por ser o 

grande responsável pela interpretação e aplicação do Direito para solucionar conflitos 

existentes na sociedade. Revela-se, ademais, a superação do positivismo clássico e traz à tona 
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a relação entre Direito e Moral, criticando o mero uso da discricionariedade para solucionar 

problemas referentes à indeterminação do direito. 

Esta postura está em consonância com a teoria institucional moderna, que entende o Direito 

como algo maior que um simples conjunto de normas jurídicas – o qual representa apenas 

parte dele –, o que proporciona o reconhecimento de que este, de certa forma, abarca a 

moralidade, bem como valores e princípios não positivados da sociedade. Diante desse 

contexto, de um lado, o conceito de Direito torna-se mais elástico e receptivo a influências 

mais diretas do âmbito da Moral e, de outro, é inevitável a abertura de um espaço de 

indefinições. 

Dessa forma, o desenvolvimento de uma teoria da argumentação jurídica passa a ser 

necessidade de primeira ordem para viabilizar uma procura racional e intersubjetivamente 

controlável da melhor resposta para os ‗casos difíceis‘ do Direito, a fim de proporcionar uma 

valorização da razão prática no âmbito jurídico. Isso demanda dos intérpretes, em especial dos 

juízes, uma justificação razoável de suas decisões. 

Nesse sentido, a teoria da argumentação jurídica que mais reflete a interface com as demais 

teorias tratadas ao longo do trabalho é a de Neil MacCormick, justamente por refletir sobre o 

Estado de Direito de forma engajada a um discurso a respeito do que seja digno de valor. 

Nesses termos, faz uma releitura da noção de Estado de Direito como instrumento garantidor 

da certeza e segurança jurídica, para reafirmá-lo como meio de se resguardar o direito de 

defesa do indivíduo de questionar e rebater alegações e argumentos que lhes são apresentados. 

A justificação, portanto, nada mais é que a apresentação de razões públicas utilizadas pelos 

agentes estatais, após um longo debate sobre a razoabilidade, que somente se perfaz com a 

participação, de forma dialética, de todas as partes envolvidas no caso concreto, dentro de um 

espaço que possibilidade essas intervenções. 

Tal espaço, palco de atuação das partes em coordenação com o juiz, vem a ser o processo, 

justamente por este possuir o caráter dialógico necessário para viabilizar a comunicação de 

todos os interlocutores. Porém, com o progresso já sentido em todas as teorias do Direito, não 

há como descuidar do aprimoramento desse instituto. Isso demanda a superação do antigo 

formalismo para entrar em cena a modelagem do processo jurisdicional democrático, que 

comporta a construção de uma decisão compartilhada por todos os envolvidos no caso 

concreto. 

Ora, como dizia o poeta: ―o tempo não pára!‖. Entretanto, não se pode permitir, na ciência do 

Direito, que o futuro repita o passado ou que seja um museu de grandes novidades. A 

concepção do modelo cooperativo do processo jurisdicional democrático é fruto das 

evoluções teóricas no Direito. Não há como voltar atrás. É preciso libertar-se das amarras de 

teorias ultrapassadas como o positivismo, o clássico institucionalismo e tantas outras. O 

Direito não pode ser isolado de influências externas, por ser poroso e sistemático. O Direito 

não é linear e constante, por ter como fonte uma sociedade que muda a cada dia. É preciso, 

pois, estar atento ao futuro, e não permitir que velhos pensamentos impeçam o 

desenvolvimento do estudo e tornem o Direito obsoleto. 
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REPENSANDO O FENÔMENO DA MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL 

VIA INTERPRETAÇÃO SOB A PERSPECTIVA DIALÓGICA: A 

POSSIBILIDADE DE (RE)ABERTURA DO DIÁLOGO NO CENÁRIO 

BRASILEIRO 

 

RETHINKING THE PHENOMENON OF CONSTITUTIONAL CHANGE VIA 

INTERPRETATION THROUGH A DIALOGIC PERSPECTIVE: THE POSSIBILITY OF 

(RE) OPENING THE DIALOGUE IN THE BRAZILIAN SCENARIO 

 

Fábio Corrêa Souza De Oliveira 

Larissa Pinha De Oliveira 

 

  

RESUMO 

A partir da premissa dialógica e do paradigma da intersubjetividade, o objetivo da presente 

investigação consiste em repensar a mutação constitucional via interpretação enquanto 

processo dialógico orientado à concretização de direitos. O que se pretende é ultrapassar uma 

perspectiva monológica, centrada na interpretação efetuada pelo Poder Judiciário e investir 

em uma concepção dialógica e intersubjetiva de mudança constitucional informal, capaz de 

promover o compartilhamento de poder, examinando as possibilidades de interação e 

incorporação da dinâmica das relações institucionais e sociais, de forma a revelar uma 

proveitosa interação entre o Poder Legislativo, o Judiciário, o Executivo e a sociedade civil. 

Nesta linha, por intermédio do exame da atuação do Poder Legislativo (correção legislativa), 

Executivo (medidas provisórias e nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal) e da 

comunidade política (backlash, constitucionalismo democrático), se pretende demonstrar que 

todos os poderes instituídos e a sociedade podem participar do processo de mudança informal 

constitucional, no melhor sentido de uma hermenêutica plural e de uma sociedade aberta de 

intérpretes. 

PALAVRAS-CHAVE: MUTAÇÃO CONSTITUCIONAL; INTERSUBJETIVIDADE; 

DIÁLOGO CONSTITUCIONAL; INTERPRETAÇÃO PLURAL 

 

ABSTRACT 
From the dialogic premise and the paradigm of intersubjectivity, the objective of this research 

is to rethink constitutional change via interpretation as dialogical process-oriented to 

implementation of rights. The aim is to overcome a monological perspective, focusing on the 

interpretation made by the judiciary and invest in a dialogical and intersubjective conception 

of informal constitutional change, capable of promoting the sharing of power, in order to 

reveal a fruitful interaction between the legislature, the judiciary, the executive and civil 

society. In this line, through the examination of the performance of the Legislature (legislative 

override), executive (provisional measures and the appointment of Justices of the Supreme 

Federal Court) and the political community (backlash, democratic constitutionalism), we 

intend to demonstrate that all established powers and the society can participate in the process 

of informal constitutional change in the best sense of a plural hermeneutics and an open 

society of interpreters. 

KEYWORDS: CONSTITUTIONAL CHANGE; INTERSUBJECTIVITY; 

CONSTITUTIONAL DIALOGUE; PLURAL INTERPRETATION. 
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1) Introdução 

            

            Inicialmente, cumpre assinalar que o modelo de engenharia constitucional tipificado 

na Constituição brasileira não é propriamente dialógico,[1] se comparado a formas 

alternativas de controle de constitucionalidade, adotadas, por exemplo, pelo Canadá e a Nova 

Zelândia,[2] representantes autênticos do denominado modelo brando (weak form)[3] de 

justiça constitucional. Há inclusive quem defenda que diante de características típicas de 

modelos fortes inerentes ao nosso sistema, como por exemplo, a previsão de imutabilidade de 

alguns dispositivos constitucionais, as denominadas cláusulas pétreas, o Brasil enfrentaria 

alargada dificuldade no tocante à possibilidade de abertura e disposição para o diálogo.[4] 

            Isso não nos impede de reconhecer que a Lei Fundamental brasileira “também 

estabelece procedimentos deliberativos, isto é, alberga um modelo de democracia e, assim, 

preconiza formas de diálogo público,”[5] a exemplo da possibilidade dialógica 

institucionalmente prevista, positivada na Constituição brasileira, o artigo 52, X. Nesta 

quadra, distanciando-se de uma perspectiva monológica, centrada na interpretação judicial, o 

fato é que na casuística nacional, [6] diversos são os exemplos do já referido jogo de ação-

reação[7], próprio da concepção dialógica. 

            Assim sendo, o que se almeja demonstrar é que há um potencial de diálogo no modelo 

brasileiro de justiça constitucional a ser explorado, e isto toca diretamente às mudanças 

informais da Constituição, porquanto também elas devem incorporar a dinâmica de interação 

dialética entre os poderes. O reconhecimento desta influência plural na construção do 

significado constitucional realça a legitimidade democrática constitucional, uma vez que 

preconiza a provisoriedade de uma pretensa última palavra do Judiciário, na medida em que 

esta se sujeita à possibilidade sempre renovada de mobilização proveniente da sociedade ou 

das instâncias políticas. 

            Desta maneira, em um primeiro momento lançaremos nosso olhar sobre o exame de 

casos envolvendo as mutações constitucionais operadas via atuação do Poder Legislativo, 

reveladoras de uma complexa relação entre o Poder Judiciário e o Legislador, por intermédio 

do fenômeno da correção legislativa, o legislative overrride. Vale dizer, analisaremos casos 

onde a arena representativa reagiu, respondeu às decisões do Supremo Tribunal Federal. Isto, 

por óbvio, na perspectiva da mudança informal da Constituição, pois que, ao veicular 

determinada compreensão, o Poder Legislativo tem também o condão de operar ou repelir 

mutações constitucionais. 
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            Será também analisada a possibilidade de mudança informal da Constituição 

empreendida pela interpretação do Poder Executivo, por intermédio das medidas provisórias e 

do procedimento de aprovação e nomeação dos Ministros do Supremo Tribunal, processos 

reveladores da interação dinâmica entre os Poderes, capazes de repercutir na mudança 

informal da Constituição. 

            Já no item seguinte, daremos ênfase às diferentes percepções do mecanismo norte-

americano denominado backlash e seus efeitos construtivos, realçados por Robert Post e Reva 

Siegel,[8] no intuito de destacar a forma pela qual a resistência popular a uma interpretação 

judicial tem o condão de reforçar a legitimidade democrática da Constituição. A análise se 

justifica, na medida em que o fenômeno tangencia não só a questão das mutações 

constitucionais via interpretação, mas também trata do conflito político vertical próprio do 

cenário brasileiro, envolvendo o Supremo Tribunal Federal e a sociedade. 

            Desta maneira, sustentar a aplicabilidade de uma perspectiva dialógica ao nosso 

complexo normativo constitucional importa reconhecer não só a relativa provisoriedade na 

última palavra do Poder Judiciário, mas também perquirir acerca da capacidade e disposição 

dos atores, institucionais ou não, na construção conjunta dos significados constitucionais. 

Desta feita, a consolidação de um sentimento constitucional[9] passa necessariamente pela 

ideia de que um ordenamento jurídico deve ser capaz de despertar a ampla adesão quanto à 

sua normatividade, notadamente “quanto às instituições mais enraizadas em suas bases 

sociais, então tal ordenamento é algo vivo. Não está ali, afastado, nutrindo-se solitariamente 

de suas próprias interconexões e interpretações formais. Penetra nas entranhas populares para 

converter-se em ordenamento sentido”[10], bem como pela possibilidade de todas as 

instâncias e da sociedade política influírem nos caminhos da mudança constitucional 

informal, notadamente porque o diálogo, “ao contrário do processo em sentido jurídico-

formal, não tem fim.”[11]   

  

2) A mutação constitucional via interpretação legislativa: a correção legislativa. 

  

            Em virtude do reconhecimento da validade de uma hermenêutica plural, onde todos os 

poderes instituídos participam do processo de interpretação da Constituição, é imperioso 

observar que também o Poder Legislativo, por intermédio da interpretação legislativa, pode 

alterar “o sentido, o significado ou o alcance das disposições constitucionais sem que se lhe 

alterem a letra ou o espírito.”[12] Na lição de Luís Roberto Barroso, haverá a mudança 

informal da Constituição por via da interpretação legislativa quando, “por ato normativo 

primário, procurar-se modificar a interpretação que tenha sido dada a alguma norma 

constitucional.”[13] 

            Nesta esteira, não se questiona que por meio do processo legislativo também toque ao 

Poder Legislativo influir no processo de mutação constitucional, notadamente através da 

edição de legislação ordinária direcionada à concretização ou regulamentação de dispositivos 

constitucionais (que comportem mais de uma leitura possível) capazes de operar ou repelir 

mudanças informais na Constituição. Contudo, discordando da leitura do Professor Barroso, 

entendemos que modificações empreendidas no texto constitucional via emenda à 

Constituição, porquanto inclusas na designação “ato normativo primário”,[14] não mais se 
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situam no âmbito das mudanças informais da Constituição, pois que empreendem uma efetiva 

alteração no texto constitucional, vale dizer, desbordam dos limites hermenêuticos atinentes à 

linguagem e ao texto constitucional, constituindo mudanças formais constitucionais. Neste 

sentido, vale ressaltar que também a mutação constitucional legislativa padece do risco de 

descambar para a deformação constitucional,[15] de maneira que também aqui há a 

necessidade de submissão a limites hermenêuticos. 

            Pois bem, porquanto nossa investigação busca jungir a mutação constitucional operada 

via interpretação legislativa a uma perspectiva dialógica é que se cogita de um breve exame 

do fenômeno da correção legislativa de decisão judicial, o denominado legislative override. 

Tal mecanismo pode ser descrito como a “faculdade de o legislador rediscutir as decisões 

tomadas no âmbito do controle judicial de constitucionalidade e, se for o caso, de superá-

las,”[16] consubstanciando relevante possibilidade de diálogo entre poderes, sem embargo de 

não estar instituído formalmente no texto constitucional.[17] 

Com efeito, a expressão “correção legislativa de decisão judicial” foi empregada pela primeira 

vez pelo Supremo Tribunal Federal em sede do Recurso Extraordinário n° 573.675/SC, no 

bojo do voto do Ministro Gilmar Mendes. Neste passo, ao decidir pela constitucionalidade da 

Emenda Constitucional n° 39/02,[18] Gilmar asseverou tratar-se de “um fenômeno que sói 

acontecer também no Direito americano, que é o fenômeno de um tipo de correção legislativa 

de uma decisão judicial por emenda constitucional.”[19] Nesta quadra, cumpre ressaltar que o 

mecanismo do legislative override se produz por intermédio tanto de emenda constitucional 

quanto de legislação infraconstitucional,[20] porém como nosso entendimento acerca da 

mutação constitucional legislativa encontra-se circunscrito à legislação ordinária, nosso 

interesse recai basicamente sobre a casuística atinente à lei. Por esta razão, o exame que agora 

se empreende incide sobre hipóteses em que a legislação ordinária “corrigiu”, modificou a 

interpretação judicial conferida à determinada norma constitucional. 

O primeiro caso envolve o artigo 102, I, b, da CRFB, e as diversas interpretações a ele 

adjacentes. Segundo este artigo, compete precipuamente ao Supremo Tribunal Federal 

processar e julgar nas infrações penais comuns, o Presidente da República, o Vice-Presidente, 

os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros e o Procurador-Geral da 

República. Nesta esteira, a súmula 394, em vigor aproximadamente há trinta e cinco anos 

(desde 1964) dispunha que “Cometido o crime durante o exercício funcional, prevalece a 

competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação penal sejam 

iniciados após a cessação daquele exercício.”[21] Pois bem, em 1999, após decisão no 

inquérito penal n° 687/1999,[22] o Ministro Relator Sydney Sanches decidiu afastar o 

entendimento sumulado, com fulcro na ideia de que a prerrogativa de foro não deveria ser 

interpretada de forma ampliativa, notadamente em virtude do princípio da igualdade cunhado 

na Constituição de 1988, que albergava, por óbvio, os ex-exercentes de cargos ou mandatos. 

Com efeito, após o cancelamento da súmula, o Poder Legislativo aprovou, o Presidente da 

República sancionou a Lei 10.628/02, que “desfazia a mutação constitucional levada a efeito 

pelo Supremo Tribunal Federal,”[23] porquanto ao intentar o acréscimo dos parágrafos 

primeiro e segundo ao artigo 84 do Código de Processo Penal,[24] a referida lei almejava 

reestabelecer a tese preconizada pela súmula 394, vale dizer, pretendia que houvesse a 

“subsistência da competência especial mesmo após a cessação do exercício da função pública 

que a determinou.”[25] 

            Neste sentido, cumpre reconhecer que a edição da Lei 10.628/02 consubstanciou uma 

tentativa de reação, uma resposta do Poder Legislativo à decisão judicial, por intermédio da 
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edição de legislação ordinária. Ainda que se possa questionar o mérito da referida lei, 

porquanto eivada de interesse dos parlamentares e do Poder Executivo na manutenção de 

privilégios atinentes à prerrogativa de foro,[26] o fato é que, segundo Luís Roberto Barroso 

“se o dispositivo constitucional – art. 102, I, b – comportava mais de uma interpretação, como 

bem demonstrou a variação de posição do STF, é discutível que ao legislador não fosse 

facultada a escolha de uma delas.”[27] Enfim, o que se pretende evidenciar à luz deste caso 

em exame, independentemente do mérito, é que o Parlamento brasileiro, discordando da 

interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao foro privilegiado, reagiu por 

intermédio da edição de lei. Contudo, o desfecho desta contenda se deu efetivamente nos 

termos do artigo 102 da Constituição brasileira, porquanto coube ao Supremo Tribunal 

Federal, na qualidade de guardião institucional da Constituição, na ADI 2.797/DF, proposta 

pela Associação Nacional dos Membros do Ministério Público, declarar a 

inconstitucionalidade dos parágrafos §§ 1° e 2° do artigo 84 do Código de Processo 

Penal.[28] 

            O segundo caso diz respeito às diferentes possibilidades de interpretação do artigo 5°, 

XLVI da CRFB, que dispõe: “a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, 

as seguintes:”. Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal sustentava a constitucionalidade do 

artigo 2°, § 1º, da Lei n° 8.072/90,[29] porquanto não haveria ofensa ao princípio da 

individualização da pena a impossibilidade de ser progressivo o regime de cumprimento 

atinente aos crimes hediondos. Mais a frente, o Supremo modificou a sua compreensão, 

passando a considerar inconstitucional a vedação da progressão de regime de pena nos crimes 

hediondos.[30] 

Em resposta, o Poder Legislativo editou a Lei n° 11.464/2007, que alterou a redação do artigo 

segundo da Lei n° 8.072/90, instituindo a seguinte distinção atinente à progressão de regime 

dos crimes hediondos: “Art. 2°, § 2°. A progressão de regime, no caso dos condenados aos 

crimes previstos neste artigo, dar-se-á após o cumprimento de 2/5 (dois quintos) da pena, se o 

apenado for primário, e de 3/5 (três quintos), se reincidente.” Posteriormente, tal alteração foi 

referendada pelo Supremo Tribunal Federal, sem embargo de alguns temperamentos 

decorrentes da impossibilidade de retroatividade da lei penal mais gravosa, porquanto o 

sistema jurídico anterior à edição da lei de 2007 era mais benéfico ao condenado em matéria 

de requisito temporal (1/6 da pena), comparativamente ao sistema implantado pela Lei n° 

11.464/07.[31] Desta feita, é possível observar neste caso também que, a despeito do poder de 

conformação do Judiciário, é certo que ele pode “ter a sua atuação reprogramada a partir de 

uma simples decisão do legislador ordinário.”[32] 

            Deste modo, resta claro que a atuação do Poder Legislativo também pode repercutir no 

direcionamento das mudanças informais constitucionais, evidenciando que não apenas o 

Poder Judiciário, mas também os demais poderes instituídos podem determinar a 

compreensão e a interpretação dos dispositivos constitucionais. Desta feita, por intermédio do 

fenômeno da correção legislativa de decisão judicial observa-se uma alternativa à concepção 

binária focada na supremacia do Poder Judiciário, mostrando que as decisões judiciais não 

necessariamente põe fim ao diálogo, visto que o mecanismo da correção legislativa preconiza 

não só o compartilhamento de poder, mas “talvez, seja capaz de manter o diálogo político e 

transformar a decisão em parte de um trajeto caracterizado pela abertura e passagem.”[33]  

            

3) A mutação constitucional via interpretação do Poder Executivo 
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         Tendo em conta que a “interpretação constitucional é, todavia, uma „atividade‟ que, 

potencialmente, diz respeito a todos,”[34] possível afirmar, segundo uma perspectiva pautada 

no diálogo público que, também o Poder Executivo participa e influi no processo de mudança 

informal da Constituição. Com efeito, em consonância com a concepção dialógica que se 

propugna nesta investigação, examinaremos duas possibilidades em que o Poder Executivo 

pode não só alterar as feições da Constituição, como também dialogar com o Poder 

Legislativo e Judiciário, desenvolvendo uma autêntica “interação dinâmica entre os 

poderes”.[35] 

            A primeira delas consiste na edição de medidas provisórias, atribuição conferida ao 

Chefe do Poder Executivo, tangenciando o “âmbito da chamada legislação de 

emergência,”[36] porquanto consoante o artigo 62 da Constituição, as medidas provisórias 

devem ser concebidas em caso de relevância e urgência, bem como submetidas, de imediato, 

ao Congresso Nacional. Na medida em que têm força de lei, observa-se que também as 

medidas provisórias podem produzir mutações constitucionais, porquanto aqui também 

aplicável o que foi dito acerca da possibilidade da legislação ordinária influir no processo de 

mudança constitucional informal. Assim sendo, vislumbra-se que também uma medida 

provisória pode alterar a interpretação judicial conferida a uma disposição constitucional, 

sem, contudo, alterar a letra da Lei Fundamental. 

            O segundo exemplo de mudança informal constitucional e diálogo perpetrado pelo 

Poder Executivo pode ser observado na indicação e nomeação dos Ministros do Supremo 

Tribunal Federal, consoante os artigos 52, III, a, c/c artigo 101, parágrafo único e artigo 84, 

XIV da Constituição vigente.[37] Isto porque, na medida em que esta função institucional 

“integra o complexo processo de legitimação política dos órgãos judiciários superiores, com 

participação dos poderes constituídos,”[38] notadamente, o Poder Executivo ao nomear o 

escolhido e o Legislativo (Senado Federal)[39] ao aprová-lo, observa-se que ambas as 

instâncias (Executivo e Legislativo) tem o condão de direcionar, de reflexamente influir nas 

modificações da interpretação constitucional, por intermédio das indicações da Corte, vale 

dizer, há um inegável cariz político na nomeação dos juízes do Supremo Tribunal Federal, a 

despeito da eventual vacância de cargos ser um fator contingente desta tarefa.[40] 

            Assim é que após a Assembleia Nacional Constituinte de 1988, por conta da opção do 

constituinte originário pela manutenção de ministros nomeados durante o governo militar, não 

houve qualquer disposição ou sintonia político-ideológica para com o novo sistema 

constitucional,[41] diversamente do cenário atual, onde os integrantes da Corte, em sua 

maioria, professores de Direito Constitucional encontram-se “mais suscetíveis à influência das 

novas correntes de pensamento.”[42] Nada obstante, a composição hodierna do Supremo 

Tribunal Federal, porquanto nomeada em mais da metade de seus Ministros pelo ex-

Presidente Luís Inácio Lula da Silva, padece do risco de restar ideologicamente vinculada em 

demasia à figura do ex-chefe do Poder Executivo e a de seu partido (Partido dos 

Trabalhadores). 

Outro atributo possivelmente revelador da manutenção de uma ideologia específica no 

Tribunal consiste na garantia da vitaliciedade conferida aos Ministros do Supremo. Por esta 

razão, há quem sustente a “judicatura não vitalícia, sim periódica”[43] dos ocupantes do 

Tribunal, tese com a qual comungamos porquanto para além de fomentar a renovação e uma 

maior conexão com a realidade fática, a periodicidade funcional (mandato fixo) certamente 
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teria o condão de promover a “abertura da Corte, a absorção de novas ideias”,[44] além de 

consubstanciar uma concepção mais ajustada com a sociedade democrática. 

Nada obstante, cumpre salientar que a indicação dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

por si só, não implica necessariamente um caso de mutação constitucional. O que se 

pretendeu sublinhar aqui é que esta nomeação feita pelo Poder Executivo pode, 

eventualmente, potencialmente repercutir na interpretação constitucional. Desta feita, 

porquanto não se pretendeu aqui exaurir as formas pelas quais o Executivo de fato influi no 

direcionamento das mudanças constitucionais informais, mas apenas exemplificá-las, é que 

também se vislumbra a possibilidade de que, por intermédio de atos normativos secundários, 

como portarias e decretos, o Presidente da República e a Administração Pública possam, em 

alguma medida, atuar no sentido de produzir uma modificação informal constitucional, sem, 

por óbvio, alterar a letra nem violar o espírito da Lei Fundamental. 

             

4) Backlash e a mutação constitucional via interpretação popular 

  

Já este item do trabalho tem como intuito dimensionar a relevância da interpretação 

constitucional popular para a mudança informal da Constituição, porquanto “um dos 

caminhos para adequar a norma constitucional à realidade.”[45] Consubstancia-se na 

interpretação constitucional “impulsionada pelas forças vivas da comunidade: os grupos de 

pressão, os partidos políticos, a opinião pública, etc.”[46] Com efeito, diversos são os 

mecanismos por intermédio dos quais a participação da comunidade pode influir nos rumos 

das mudanças constitucionais, por exemplo, o referendo, o plebiscito, o recall.[47] Nada 

obstante, nosso exame recairá sobre um mecanismo informal, não instituído, próprio do 

direito norte-americano, o backlash, porquanto fenômeno capaz de traduzir desejável 

dinâmica dialógica entre o Poder Judiciário e a sociedade. 

Inicialmente, no intuito de melhor apreender a relação do tema com o fenômeno das mutações 

constitucionais via interpretação, cumpre perquirir acerca do sentido da expressão backlash. 

Nesta seara, partindo das lições de Robert Post e Reva Siegel, observa-se que o termo foi 

inicialmente empregado para designar a violenta reação de uma ou mais rodas, conectadas a 

um mecanismo, no momento de aplicação de intensa e desalinhada pressão.[48] Com efeito, a 

expressão foi rapidamente associada a efeitos negativos, porquanto passou a indicar a 

existência de defeitos no funcionamento dos mais diversos aparelhos.[49] Foi somente a partir 

da metade do século XX que a expressão backlash assumiu efetivamente uma feição política, 

sendo utilizada durante o movimento pelos direitos civis, passando mais tarde a identificar as 

forças contrárias à mudança.[50]   

Já o uso contemporâneo mais comum da expressão, notadamente no exame do impacto 

causado pelas decisões da Suprema Corte norte-americana nos casos Brown v. Board of 

Education[51] ou Roe v. Wade[52] pode ser sintetizado na afirmação de Cass Sunstein: 

“Intense and sustained public disapproval of a judicial ruling, accompanied by aggressive 

steps to resist that ruling and to remove its legal force.”[53] Vale dizer, o significado do 

termo backlash consiste justamente na reação contrária, no manifesto desacordo e resistência 

à uma decisão judicial. Desta feita, observa-se que muitos autores proeminentes dimensionam 

o fenômeno a partir de uma perspectiva que confere ênfase ao papel ou autoridade do Poder 
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Judiciário, vislumbrando o mecanismo como uma possível ameaça à autoridade judicial e à 

solidariedade social.[54] Alinhado a esta concepção, encontramos Michael Klarman, 

historiador responsável pelo ressurgimento da tese do backlash, bem como defensor da ideia 

de que a configuração desta reação contrária importaria em um indício de que as Cortes 

fracassaram na execução apropriada de sua tarefa constitucional.[55]  

Com efeito, contrariando a tese dominante de que a decisão da Suprema Corte em Brown v. 

Board of Education teria sido a mais importante do século XX, Michael Klarman sustenta que 

a efetiva contribuição deste caso foi muito mais indireta (no que tange aos seus efeitos 

indiretos), do que propriamente direta, no tocante ao fim da segregação racial ou atinente à 

inspiração do movimento pelos direitos civis.[56] Nesta quadra, na leitura do autor, Brown 

teria indiretamente colaborado para uma ampla resistência à mudança racial por parte dos 

Estados do Sul dos Estados Unidos (a massive backlash against racial change[57]), que 

terminou por desencadear uma ampla reação favorável à mudança racial nos Estados do 

Norte, antes indiferentes à questão.[58] Contudo, o autor assevera que tais efeitos não seriam 

exclusivos do caso Brown, porquanto diversas decisões da Suprema Corte teriam também 

sido objeto de violentas reações contrárias.[59] 

Nesta linha, o autor assevera três razões determinantes para a produção de backlash, a partir 

de uma decisão judicial como a prolatada em Brown: a primeira consistiria em destacar, 

levantar uma questão controversa; a segunda compreenderia a raiva resultante da interferência 

externa (perpetrada pelo Judiciário); e a terceira se consubstanciaria em uma subversão da 

ordem natural da mudança social, por intermédio da ação da Suprema Corte.[60] De fato, 

vislumbra-se na leitura de Michael Klarman uma espécie de receio excessivo em desencadear 

o backlash, na medida em que o autor aponta o Poder Legislativo e o Poder Executivo, como 

instâncias mais aptas à negociação e à possibilidade de redução de custos políticos e 

controvérsias, de forma a não provocar, ou pelo menos provocar com menor intensidade, 

reações adversas como ocorre em diversos casos com as decisões das Cortes.[61] 

Acerca da temática, Cass Sunstein assevera que o backlash consubstancia-se na rejeição de 

uma decisão da Suprema Corte pelas many minds, consiste no reflexo da opinião pública 

acerca de questões altamente controversas, como por exemplo, o casamento entre pessoas do 

mesmo sexo, a liberdade de religião, a regulação de alguns aspectos do direito de propriedade, 

a liberdade de expressão, dentre outras.[62] Com efeito, a despeito de sempre haver a 

possibilidade de uma decisão judicial ofender a opinião da população, provocando até mesmo 

um public outrage,[63] a perspectiva de Sunstein encontra-se alinhada à sua concepção de 

minimalismo judicial. Nesta quadra, porquanto um intenso backlash teria o condão de 

deslegitimar não só a Corte, mas também poderia enfraquecer a própria causa em questão,[64] 

é que o autor apregoa prudência, contenção, no intuito de reduzir eventuais riscos advindos de 

decisões judiciais aptas a produzir reações do público capazes de comprometer os objetivos da 

Corte.[65] 

Contudo, a despeito da constatação de que decisões judiciais podem eventualmente produzir 

intensa resistência e contrariedade, Cass Sunstein sustenta o frequente alinhamento da 

Suprema Corte à opinião pública, [66] notadamente porque seus membros além de integrarem 

a sociedade, atuam no sentido de conservar o seu capital político, de maneira que “They are 

unlikely to interpret that constitution in a way that society as a whole finds abhorrent or 

incomprehensible.” [67] 
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De todo modo, o que se procurou demonstrar até este momento é que ambos os autores, 

Michael Klarman e Cass Sunstein, atribuem uma dimensão negativa, problemática ao 

fenômeno do backlash, de modo a superestimar seus custos e subestimar seus benefícios.[68] 

Vale salientar que o desconforto com o conceito também se opera em virtude de tratar-se de 

uma manifestação da sociedade, popular (ainda que por vezes reacionária), trazendo à baila 

questões complexas atinentes à influência, incorporação e mecanismos de inclusão da vontade 

dos cidadãos no processo decisório.  

Desta maneira, tendo por base a noção de constitucionalismo democrático proposto por 

Robert Post e Reva Siegel, objetivamos analisar o backlash sob um prisma distinto, um viés 

construtivo capaz de apreender a complexidade das relações travadas entre o Poder Judiciário 

e a sociedade, num autêntico diálogo social. A transposição deste debate para o horizonte 

brasileiro tem por finalidade destrinchar a intrincada questão atinente à legitimidade 

democrática da mutação constitucional via interpretação, notadamente no que tange aos 

mecanismos por meio dos quais a sociedade pode ser incorporada ao processo de mudança e 

construção dos significados das disposições constitucionais. 

 Nesta quadra, a relevância do modelo proposto por Robert Post e Reva Siegel consubstancia-

se na possibilidade de apreender o desacordo interpretativo como uma condição normal, 

inerente ao Direito Constitucional contemporâneo. Sua premissa nevrálgica consiste na noção 

de que a autoridade da Constituição repousa na sua legitimidade democrática, vale dizer, na 

sua habilidade de inspirar e mobilizar os cidadãos.[69] 

De fato, a concepção proposta tem por alicerce uma “ongoing and continuous communication 

between the courts and the public,”[70] revelando o destacado papel assumido pelas Cortes, 

enquanto instância legitimada pela Constituição para assegurar e reforçar direitos, bem como 

para promover o diálogo social.[71] Com efeito, em virtude da autoridade do Poder Judiciário 

repousar na confiança depositada pelos cidadãos na sua atuação, conclui-se que interpretações 

judiciais em extremo desalinho com as convicções populares certamente serão objeto de 

resistência (possíveis backlashes) e objeções por parte da sociedade.[72] Desta maneira, estes 

padrões de engajamento e resistência próprios da ordem constitucional americana se 

delineiam por intermédio de uma combinação entre Estado de Direto e autogoverno, onde 

cidadãos e Cortes travam embates através de múltiplos canais (implícitos ou explícitos), 

acerca do significado das disposições constitucionais.[73] 

Nada obstante, boa parte da doutrina tradicional tende a apreender esta resistência às decisões 

judiciais, às Cortes como uma ameaça à própria Constituição, tese que o constitucionalismo 

democrático procura combater. Isto porque, “To criticize a judicial decision as betraying the 

Constitution is to speak from a normative identification with the Constitution.”[74] Vale 

dizer: ao invocar a Constituição para criticar uma decisão judicial, o cidadão manifesta o seu 

compromisso, a sua vinculação para com a Carta, na linguagem de uma tradição 

constitucional compartilhada, que se vê fortalecida, revigorada por esta atuação. Neste 

sentido, o modelo proposto por Robert Post e Reva Siegel objetiva demonstrar que mesmo a 

resistência, a contrariedade a uma interpretação judicial teria o condão de realçar, de 

contribuir para a legitimidade democrática da Constituição.[75] 

Em linhas gerais, o constitucionalismo democrático busca identificar uma dimensão 

construtiva, procura realçar os benefícios do backlash, apesar de reconhecer eventuais custos 

provenientes de seus efeitos.[76] De fato, não há como ignorar um viés paradoxal, conflitivo 
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atinente ao backlash, porquanto ao mesmo tempo em que expressa o desejo dos cidadãos em 

influir no conteúdo constitucional, o fenômeno parece ameaçar a independência da lei.[77] 

Sem embargo, a leitura de Post e Siegel nos permite observar que esta tensão é algo inerente à 

ordem constitucional norte-americana, cenário onde o delineamento do significado 

constitucional se curva, ao mesmo tempo, aos anseios populares e à integridade do Estado de 

Direito.[78] Nesta seara, o constitucionalismo democrático relativamente se distancia das 

concepções de Michael Klarman e Cass Sunstein acerca do backlash, porquanto focadas 

apenas na perspectiva negativa atinente aos custos de seus efeitos, desconsiderando que o 

engajamento dos cidadãos no conflito constitucional pode contribuir de maneira determinante 

para a coesão social.[79] No mais, cumpre salientar nossa afinidade com o modelo proposto 

por Robert Post e Reva Siegel, notadamente porque não se vislumbra qualquer pretensão em 

desenvolver uma metodologia geral apta a decidir querelas constitucionais, apostando os 

autores, portanto, na insuficiência do método.[80] 

Desta maneira, ao vislumbrar que uma ampla lacuna entre a compreensão oficial 

(profissional) e a popular acerca de matérias constitucionais relevantes para o público seria 

suficiente para afetar a legitimidade do Direito Constitucional, o constitucionalismo 

democrático busca enfrentar a tarefa de reforçar a Constituição em circunstâncias de 

controvérsia pública.[81] 

Nesta linha, sem receio de lidar com o backlash e seus efeitos, o modelo proposto por Robert 

Post e Reva Siegel reafirma o papel dos governos representativos e dos cidadãos em 

robustecer a Constituição, ao mesmo tempo em que reconhece o papel das Cortes na garantia 

de direitos constitucionais.[82] Desta feita, porquanto a mediania configura uma marca da 

virtude,[83] a assimilação do constitucionalismo democrático enquanto uma perspectiva 

intermediária, moderada entre o constitucionalismo popular e uma concepção juriscêntrica, 

focada no Poder Judiciário,[84] se afigura como uma profícua forma de conceber os 

desejáveis intercâmbios, o contínuo e necessário diálogo entre a interpretação oficial das 

Cortes e a propugnada pelos cidadãos.[85] 

Pois bem, após o exame do fenômeno do backlash e do modelo intitulado constitucionalismo 

democrático proposto por Robert Post e Reva Siegel, cabe agora perquirir acerca das 

possíveis contribuições desta análise para o cenário brasileiro contemporâneo. Neste sentido, 

cumpre examinar os pontos de contato e as dissonâncias entre o modelo de justiça 

constitucional norte-americano e o brasileiro, no intuito de verificar a viabilidade de eventual 

aplicação/incorporação dos aportes estudados. 

Com efeito, além das considerações atinentes à filiação ao sistema de Common Law, a Lei 

Fundamental dos Estados Unidos estabelece em seu artigo quinto um procedimento 

específico, demasiado complexo para a emenda do texto constitucional,[86] o que significa 

que a aprovação de qualquer alteração nos dispositivos constitucionais necessita da ratificação 

de pelo menos três quartos dos Estados da Federação. Nesta quadra, em virtude da enorme 

dificuldade envolvendo o poder de reforma, observa-se que o processo democrático de 

elaboração de leis por si só revela-se “insuficiente” para sustentar a legitimidade democrática 

constitucional.[87] Por esta razão, os Estados Unidos buscam investir com maior frequência 

em mecanismos diversos como os processos legislativos especiais,[88] a escolha dos 

membros da Suprema Corte, os mecanismos informais, o backlash enquanto formas 

alternativas de reforço da legitimidade aptos a conectar a Constituição aos anseios 

populares.[89] 
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Já no que concerne ao cenário brasileiro, a despeito de haver um procedimento rígido, a 

demandar um quórum de aprovação qualificado de três quintos dos votos dos membros de 

cada Casa do Congresso, bem como a necessidade de discussão e votação em cada Casa 

Legislativa, em dois turnos,[90] o processo de emenda à Constituição não é algo raro quanto 

nos Estados Unidos. Na verdade, o que se observa em terrae brasilis é uma profusão de 

emendas constitucionais a revelar antes uma anomalia de nossa prática constitucional, do que 

propriamente uma virtude de nosso sistema. Destinadas em boa medida à implementação de 

reformas governamentais,[91] muitas emendas constitucionais foram responsáveis pela 

descaracterização das feições originais da Constituição vigente.[92] Nada obstante, 

diversamente da ordem constitucional norte-americana, o processo democrático de elaboração 

de leis e emendas constitucionais no Brasil desfruta de habitualidade, constitui relevante 

sustentáculo da legitimidade democrática, porquanto parte da tradição constitucional 

brasileira positivada em 5 de outubro de 1988. 

Neste sentido, a comparação inicial entre os dois sistemas já seria suficiente para concluirmos 

que em virtude da maior dificuldade em se alterar a Constituição norte-americana, a temática 

atinente às mudanças informais da Constituição se imporia com maior frequência e 

vivacidade nos Estados Unidos do que no Brasil. Isto porque, a “facilidade” encontrada pelo 

Poder Legislativo brasileiro em empreender a reforma constitucional teria o condão (ao 

menos em tese) de desestimular o Poder Judiciário a operar mutações constitucionais via 

interpretação judicial. 

Contudo, para além de um texto constitucional rígido, de conteúdo interventivo, 

compromissório e dirigente,[93] o cenário brasileiro atual experimenta uma grave “crise que 

ora açoita o poder legislativo federal, espargindo descrença, pessimismo e desalento no seio 

da cidadania”.[94] Isto porque, o descrédito experimentado pelo Poder Legislativo nos 

últimos anos, decorrente de graves e sucessivos escândalos, de uma postura por vezes auto 

interessada e descolada da realidade brasileira, terminou por corroborar o “discurso de alguns 

meios de comunicação social, de que a política parlamentar e partidária são esferas 

essencialmente corrompidas, que se movem exclusivamente em torno de interesses e não de 

valores,”[95] bem como revelou a intensa e “persistente crise de representatividade, 

legitimidade e funcionalidade”[96] vivenciada por esta instância de Poder. Como resultado, 

observa-se a já apregoada proeminência do Poder Judiciário, o incremento das mutações 

constitucionais via interpretação judicial, bem como “o inexorável deslocamento da esfera de 

tensão do legislativo (e do executivo) em direção à justiça constitucional,”[97] a quem caberá, 

“no limite, isto é, na inércia injustificável dos demais poderes,”[98] concretizar os direitos 

fundamentais-sociais, nos termos da substancialidade enunciada pelo Diploma Maior. 

Mais ainda: constata-se que no Brasil, diversos temas socialmente controversos, notadamente 

aqueles envolvendo complexas e relevantes questões morais, simplesmente não são debatidos 

pela arena adequada, o Poder Legislativo.[99] Seja pela já apregoada postura autointeressada 

de muitos parlamentares, seja pelo receio do impacto negativo nas urnas, o fato é que temas 

de extrema relevância prática e simbólica para o país, como, por exemplo, o debate atinente 

ao aborto de feto anencefálico, a discussão acerca da demarcação das terras indígenas dentre 

outros, são hoje objeto de discussão e decisão travadas na seara do Supremo Tribunal Federal. 

E, tendo em conta que as deliberações e decisões judiciais, além de envolverem alargada 

controvérsia atinente a valores ou a identidade nacional, são, de forma singular transmitidas 

ao vivo, por uma televisão oficial,[100] nada mais natural que despertem reações, favoráveis 

ou contrárias. O que indica a pertinência do estudo do backlash também aqui no Brasil. 
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Por óbvio, as reações às decisões do Supremo Tribunal Federal não se afiguram tão viscerais, 

violentas como nos Estados Unidos, notadamente porque nosso país conta com uma tradição 

ainda recente de jurisdição constitucional, consolidada apenas a partir da Constituição de 

1988. [101] Nada comparável à experiência norte-americana, onde a discussão sobre 

legitimidade do Poder Judiciário conta com mais de duzentos anos de história, bem como o 

engajamento e a mobilização popular constituem traço distintivo da cultura norte-americana. 

No entanto, como qualquer constituição democrática, a brasileira também encontra respaldo 

na soberania popular, de maneira que, sua aptidão para inspirar lealdade e comprometimento 

da sociedade perpassa também pela habilidade das instâncias estatais oficiais em recepcionar 

e investir nas contribuições advindas das manifestações/reações da sociedade acerca do 

significado das disposições constitucionais. E isto condiz necessariamente com as mudanças 

informais da Constituição operadas via interpretação, porquanto em muitos casos, a 

legitimidade da mutação repousa na sua correspondência a uma demanda social efetiva por 

parte da coletividade.[102] 

Com efeito, as dificuldades atinentes às mutações constitucionais via interpretação, decisão 

judicial, tangenciam a noção de limites hermenêuticos, dentre eles a tradição e o texto 

constitucional. Desta feita, a mutação constitucional consiste em um processo informal de 

mudança da Constituição sem alteração do texto, vale dizer, consubstancia-se em uma 

modificação na compreensão circunscrita aos sentidos possíveis do dispositivo constitucional, 

observadas a integridade e a força normativa da Carta, notadamente em países de 

modernidade tardia como o Brasil, onde a crise de efetividade constitucional assume 

relevância ímpar.[103] Isto implica reconhecer que qualquer mudança na 

interpretação/compreensão revelada por uma decisão judicial, qualquer atribuição de sentido 

efetuada por um juiz não pode se operar em uma direção diversa da que se depreende do texto 

constitucional. Uma vez ultrapassado este limite, já não há mais que se falar em mutação 

constitucional, mas em processo de mudança formal da Constituição, em emenda 

constitucional. 

Isto não impede que o backlash também seja percebido na dinâmica brasileira, porquanto 

constitui relevante forma de engajamento informal da sociedade, por intermédio da qual se 

pode desafiar, manifestar discordância da interpretação oficial perpetrada pelos juízes, dos 

entendimentos dominantes acerca do sistema constitucional, contribuindo de forma salutar 

para realçar a legitimidade da Constituição.[104] Diversamente de uma perspectiva 

monológica (notadamente aquela centrada na interpretação judicial), a ideia de uma 

concepção dialógica de jurisdição constitucional perpassa necessariamente pela noção de que 

“The feedback between citizens’ preferred interpretations of the Constitution and the 

development of the constitutional-system-in-practice turns out to be a necessary, if not 

sufficient, condition for producing a respectworthy system.”[105] Nesta esteira, a alusão a 

uma hermenêutica plural implica em reconhecer que a interpretação constitucional dos juízes 

não é única ou imutável, mas que, cidadãos e grupos de interesse, órgãos estatais, o sistema 

público e a opinião pública constituem forças produtivas de interpretação, moldando e 

influenciando a interpretação do complexo normativo constitucional.[106] 

Nada obstante, mesmo este mecanismo informal de reação popular, o backlash, deve se 

manter circunscrito aos sentidos possíveis, limitado à integridade das disposições 

constitucionais. Especialmente porque, se todo texto é evento[107] ele não pode ser produto 

da consciência/subjetividade do intérprete, seja este quem for. Mais ainda: justamente em 

virtude da contingência brasileira, país periférico onde se verifica que boa parte da 

materialidade constitucional permanece incumprida,[108] é que apostamos na potencialidade 
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do Direito enquanto instrumento de transformação social,[109] bem como na noção de que “a 

Constituição (ainda) constitui”.[110] Nesta seara, a invenção contramajoritária, a jurisdição 

constitucional é alçada à condição de garantidora dos direitos fundamentais-sociais e da 

própria democracia.[111] Por esta razão, nosso alinhamento ao constitucionalismo 

democrático de Robert Post e Reva Siegel, porquanto concepção que dimensiona o exercício 

do poder enquanto interação entre o Poder Judiciário e o sentimento social, manifestado pela 

comunidade política ou pelas instâncias representativas. Vale dizer: “A participação e o 

engajamento popular influenciam e legitimam as decisões judiciais, e é bom que seja 

assim.”[112] 

Com efeito, o recente debate acerca da inelegibilidade de candidatos com antecedentes 

criminais, os denominados “fichas sujas” desponta como relevante hipótese a ser examinada 

sob o prisma dos principais aportes feitos neste item do trabalho. Neste sentido, ao dispor 

acerca das inelegibilidades, o artigo 14, § 9°, da CRFB,[113] teve por objetivo proteger a 

probidade administrativa, o princípio da moralidade, considerando a vida pregressa dos 

aspirantes a cargos políticos. Sem embargo, um expressivo número de candidatos permanecia 

obtendo êxito nas eleições, a despeito de inúmeras condenações criminais. 

Contudo, após os Tribunais Regionais Eleitorais impugnarem o registro de diversas 

candidaturas e decidirem pela inelegibilidade com fulcro na vida pregressa de vários 

aspirantes a cargos políticos, o Tribunal Superior Eleitoral terminou por editar a súmula n° 13, 

onde asseverou que o artigo 14, § 9° da CRFB, não seria auto aplicável, bem como aduziu da 

incompetência do Poder Judiciário para a criação de nova hipótese de inelegibilidade. 

Inconformada com a interpretação do Tribunal Superior Eleitoral, a Associação dos 

Magistrados Brasileiros ajuizou a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 

144, tendo por fundamento a “possibilidade de juízes eleitorais impugnarem a candidatura de 

políticos que respondessem a processos judiciais ou administrativos ou, então, que não 

tivessem, ainda sido condenados com o trânsito em julgado da sentença respectiva.”[114] 

Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ação com fulcro no 

princípio da presunção de inocência, alinhando-se à posição do Tribunal Superior 

Eleitoral.[115] 

Com efeito, em virtude do descompasso entre a decisão do Supremo Tribunal Federal e os 

anseios da comunidade política, bem como corroborando a afirmação de que não há 

propriamente uma última palavra, uma última interpretação a encerrar por completo o debate, 

possível observar no Projeto de Lei 518/2009,[116] projeto que instituiu a chamada “Lei da 

Ficha Limpa” (Lei Complementar 135/2010), um autêntico backlash nacional. Isto porque, a 

partir de assinaturas colhidas pela sociedade civil por intermédio do Movimento de Combate à 

Corrupção Eleitoral, o (MCCE),[117] se delineou uma campanha que mobilizou a 

comunidade política com o objetivo de instaurar um projeto de lei de iniciativa popular 

“contra a candidatura de pessoas condenadas pela Justiça ou que renunciaram a seus mandatos 

para escapar de punições.”[118] Vale dizer, a decisão judicial proferida pelo Tribunal, 

porquanto dissonante dos anseios populares, ocasionou uma reação contrária da comunidade 

política, responsável por fomentar o engajamento da sociedade civil, com a vantagem de não 

apresentar o cariz reacionário de muitos backlashes norte-americanos. 

Cumpre assinalar que o movimento pela mudança informal da Constituição, pela alteração na 

compreensão veiculada pela interpretação judicial acerca do princípio da presunção de 

inocência, princípio constitucional positivado no artigo 5°, LVII,[119] teve início no seio da 

sociedade,[120] revelando o potencial da comunidade política para também influir nos rumos 
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da mutação constitucional. Contudo, cabe salientar que a adesão ao projeto de iniciativa 

popular foi parcial, porquanto inicialmente a previsão era de perda do direito de concorrer ao 

cargo já na condenação em primeira instância, o que foi posteriormente alterado pelo parecer 

do deputado Índio da Costa, do DEM-RJ, de maneira que a inelegibilidade passou a restar 

configurada apenas com a condenação por decisão de órgão colegiado, consoante dispõe a Lei 

135/2010.[121] 

De todo modo, cumpre sublinhar o potencial de organização da sociedade civil, porquanto a 

despeito de uma decisão do Superior Tribunal Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, 

iniciou-se um movimento capaz de deflagrar um projeto de lei de iniciativa popular que, sem 

alterar a letra da Constituição, modificou a compreensão que se fazia até então do artigo 5°, 

LVII, da CRFB. Um nítido exemplo de backlash conjugado com a perspectiva dialógica, 

porquanto a comunidade se manifestou via outro Poder, no caso o Legislativo.    

Com efeito, outra decisão com enorme potencial de produzir backlash (em diversos sentidos) 

consiste na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n° 132, de relatoria do 

Ministro Ayres Britto, onde se requer o reconhecimento das uniões estáveis homoafetivas. Em 

nossa leitura, contrariando a opinião de muitos que advogam a tese da ocorrência de mutação 

constitucional do artigo 226, § 3°, da CRFB,[122] há uma impossibilidade hermenêutica de 

que o referido reconhecimento se dê, no Brasil, por intermédio da mutação constitucional. 

Isto porque, o aludido preceito constitucional dispõe que: “Para efeito da proteção do Estado, 

é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a 

lei facilitar sua conversão em casamento.” Pois bem, as mutações constitucionais via 

interpretação estão sujeitas a limites hermenêuticos, têm por baliza os sentidos possíveis do 

texto constitucional, não há espaço para discricionariedade do intérprete. Dito de outro modo, 

mutação só é admissível “quando o texto permite, tem limites na linguagem, e o texto em 

pauta não dá azo. Onde está escrito “união estável entre homem e mulher” não é viável 

defender mutação para (re)construir o sentido para “homem e homem” e “mulher e 

mulher.”[123] 

Porquanto sustentamos que a discussão não se coloca no âmbito da moralidade, ou do 

primado da afetividade,[124] nem guarda relação com a opinião do intérprete acerca do 

casamento entre pessoas do mesmo sexo,[125] mas sim, objetivamente circunscreve-se ao 

fato de a Constituição apontar em outra direção,[126] do texto do § 3º do art. 226 ser 

efetivamente excludente das uniões estáveis homossexuais, é que entendemos não caber ao 

Judiciário a resolução de contendas homoafetivas, notadamente às atinentes ao casamento 

homossexual, por intermédio de decisões com caráter legiferante.[127] 

Nesta quadra, pertinente a análise do caso Português. Diversamente do texto constitucional 

brasileiro, a Constituição portuguesa dispõe em seu artigo 36: “1. Todos têm o direito de 

constituir família e de contrair casamento em condições de plena igualdade; 2. A lei regula os 

requisitos e os efeitos do casamento e da sua dissolução, por morte ou divórcio, 

independentemente da forma de celebração.” Vale dizer, incluir os homossexuais dentre os 

sentidos possíveis do supracitado artigo constitucional é uma leitura plausível e factível de ser 

feita, porquanto estaria adequadamente albergada pelo texto constitucional, se enquadrando 

perfeitamente na noção de mutação constitucional. Por esta razão, a edição pelo presidente 

Aníbal Cavaco Silva, em 17 de maio de 2010, de uma lei tratando do casamento homossexual, 

ao invés da edição de uma emenda constitucional afigura-se como uma solução correta, diante 

da realidade do mencionado dispositivo constitucional. [128] 
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Já no caso brasileiro, em virtude de disposição expressa no texto constitucional, consignando 

a distinção entre sexos, é que a solução para a querela deve ser fruto da atuação do Poder 

Legislativo, se operar por intermédio da edição de emenda constitucional.[129] Nesta quadra, 

tendo em conta que uma decisão judicial reconhecendo a união estável homoafetiva[130] 

consubstancia-se em “uma emblemática e aguda manifestação de ativismo, de protagonismo 

do Judiciário”[131] é que vislumbramos a possibilidade de uma intensa reação/resistência 

contrária da comunidade política, um autêntico backlash à decisão na ADPF n° 132. 

Notadamente porque, não há qualquer certeza acerca do posicionamento da sociedade 

brasileira sobre a temática, e, eventual aferição de mudança no senso comum da população 

não deve ser atribuição do Poder Judiciário.[132] 

Por fim, conclui-se que quanto maior a disposição do Poder Judiciário em se arvorar da tarefa 

de expressar a mutação constitucional, especialmente quando na fronteira dos limites 

hermenêuticos da interpretação, maior o risco/possibilidade da produção de backlash, 

porquanto o mecanismo traz à baila questão atinente à legitimidade do Poder Judiciário em 

veicular e impor uma alteração na compreensão de um dispositivo constitucional que possa 

não corresponder às aspirações, ao sentimento e à identidade daquela comunidade. Contudo, 

imperioso observar, na esteira do constitucionalismo democrático, que mesmo a resistência, o 

desacordo pode ter o condão de revelar a vitalidade da discussão e a complexidade da 

temática, de maneira que se deve tentar buscar um equilíbrio entre o engajamento popular e a 

atuação do Poder Judiciário, porquanto, dentro de limites hermenêuticos, a 

interpretação/atuação de todos pode operar mudanças constitucionais informais. 

  

5) Conclusão 

  

            No horizonte do paradigma da intersubjetividade (diálogo público, sujeito-sujeito) 

próprio do Estado democrático de Direito, destaca-se a importância de investir em uma 

concepção dialógica, porquanto “é o modelo da linguagem e sua forma de realização - ou seja, 

o diálogo – que suporta não somente o entendimento entre os homens, senão também o 

entendimento sobre as coisas de que é feito nosso mundo.”[133] Neste sentido, porquanto a 

compreensão da existência deve se operar “no horizonte de outros existentes”[134] é que 

vislumbramos como desejável a perspectiva de um constitucionalismo cooperativo,[135] 

integrativo entre os Poderes instituídos, cujo alicerce deve repousar no protagonismo da 

sociedade. 

            Com efeito, ao propugnarmos repensar o fenômeno da interpretação, das mutações 

constitucionais à luz do constitucionalismo dialógico, objetivamos refletir e aperfeiçoar 

alguns aspectos do modelo brasileiro vigente de controle de constitucionalidade positivado na 

Constituição, vislumbrando alternativas à supremacia pura e simples do Poder Judiciário. 

Neste sentido, buscando reforçar a normatividade do Texto Maior, as teorias dialógicas 

lançam um olhar renovado acerca dos modelos possíveis de desenho institucional. 

Nada obstante, a despeito do modelo de engenharia constitucional brasileiro não 

consubstanciar propriamente um modelo ideal de dialogia, é forçoso reconhecer que a noção 

de diálogo é algo ínsito, inerente à ideia de separação de poderes. Nesta linha, a Lei 
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Fundamental brasileira também alberga formas de diálogo público, para além da previsão 

institucional do artigo 52, X, da CRFB. 

Desta maneira, por intermédio da atuação do Poder Legislativo (correção legislativa via lei 

ordinária), do Executivo (medidas provisórias, indicação dos ministros do Supremo Tribunal 

Federal) e da comunidade política (backlash, constitucionalismo democrático) objetivou-se 

jungir a noção de mudança constitucional informal à perspectiva dialógica de interação entre 

os poderes, bem como sublinhar a possibilidade de todas as instâncias e da sociedade civil 

construírem e influírem, através da interpretação, nos rumos da mudança constitucional 

informal. 
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DE 1º GRAU. NÃO MAIS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CANCELAMENTO 

DA SÚMULA 394. 1. Interpretando ampliativamente normas da Constituição Federal de 

1946 e das Leis nºs 1.079/50 e 3.528/59, o Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência, 

consolidada na Súmula 394, segunda a qual, "cometido o crime durante o exercício funcional, 
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prevalece a competência especial por prerrogativa de função, ainda que o inquérito ou a ação 

penal sejam iniciados após a cessação daquele exercício". 2. A tese consubstanciada nessa 

Súmula não se refletiu na Constituição de 1988, ao menos às expressas, pois, no art. 102, I, 

"b", estabeleceu competência originária do Supremo Tribunal Federal, para processar e julgar 

"os membros do Congresso Nacional", nos crimes comuns. Continua a norma constitucional 

não contemplando os ex-membros do Congresso Nacional, assim como não contempla o ex-

Presidente, o ex-Vice-Presidente, o ex-Procurador-Geral da República, nem os ex-Ministros 

de Estado (art. 102, I, "b" e "c"). Em outras palavras, a Constituição não é explícita em 

atribuir tal prerrogativa de foro às autoridades e mandatários, que, por qualquer razão, 

deixaram o exercício do cargo ou do mandato. Dir-se-á que a tese da Súmula 394 permanece 

válida, pois, com ela, ao menos de forma indireta, também se protege o exercício do cargo ou 

do mandato, se durante ele o delito foi praticado e o acusado não mais o exerce. Não se pode 

negar a relevância dessa argumentação, que, por tantos anos, foi aceita pelo Tribunal. Mas 

também não se pode, por outro lado, deixar de admitir que a prerrogativa de foro visa a 

garantir o exercício do cargo ou do mandato, e não a proteg er quem o exerce. Menos ainda 

quem deixa de exercê-lo. Aliás, a prerrogativa de foro perante a Corte Suprema, como 

expressa na Constituição brasileira, mesmo para os que se encontram no exercício do cargo ou 

mandato, não é encontradiça no Direito Constitucional Comparado. Menos, ainda, para ex-

exercentes de cargos ou mandatos. Ademais, as prerrogativas de foro, pelo privilégio, que, de 

certa forma, conferem, não devem ser interpretadas ampliativamente, numa Constituição que 

pretende tratar igualmente os cidadãos comuns, como são, também, os ex-exercentes de tais 

cargos ou mandatos. 3. Questão de Ordem suscitada pelo Relator, propondo cancelamento da 

Súmula 394 e o reconhecimento, no caso, da competência do Juízo de 1º grau para o processo 

e julgamento de ação penal contra ex-Deputado Federal. Acolhimento de ambas as propostas, 

por decisão unânime do Plenário. 4. Ressalva, também unânime, de todos os atos praticados e 

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, com base na Súmula 394, enquanto 

vigorou.” 

[23] BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. Op. Cit., p. 133. 

[24] A alteração proposta no artigo 84 do Código de Processo Penal previa um parágrafo 

primeiro que assim dispunha: “A competência especial por prerrogativa de função, relativa a 

atos administrativos do agente, prevalece ainda que o inquérito ou a ação judicial sejam 

iniciados após a cessação do exercício da função pública.” 

[25] BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. Op. Cit., p. 133. 

[26] Segundo Gustavo Antunes Sengès, com arrimo em Uadi Lamego Bulos o caso em tela 

consubstancia hipótese de manipulação inconstitucional, porquanto a serviço de interesse vil 

ou de correção legislativa de decisão judicial, devidamente considerada inconstitucional. 

SENGÈS, Gustavo Antunes. Op. Cit., p. 96.   

[27] BARROSO, Luís Roberto. Curso de Direito Constitucional contemporâneo: os conceitos 

fundamentais e a construção do novo modelo. Op. Cit., p. 134. 

[28] STF, ADI 2.797/DF, Tribunal Pleno, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ 19.12.2006. 
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[29] Assim dispunha o artigo 2°, § 1º, da Lei n° 8.072/90: “Art. 2°. Os crimes hediondos, a 

prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são 

insuscetíveis de: § 1°. A pena por crime previsto neste artigo será cumprida integralmente em 

regime fechado.” 

[30] Conferir a ementa da decisão, STF, HC 82959/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco 

Aurélio, DJ 01.09.2006: “PENA - REGIME DE CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - 

RAZÃO DE SER. A progressão no regime de cumprimento da pena, nas espécies fechado, 

semi-aberto e aberto, tem como razão maior a ressocialização do preso que, mais dia ou 

menos dia, voltará ao convívio social. PENA - CRIMES HEDIONDOS - REGIME DE 

CUMPRIMENTO - PROGRESSÃO - ÓBICE - ARTIGO 2º, § 1º, DA LEI Nº 8.072/90 - 

INCONSTITUCIONALIDADE - EVOLUÇÃO JURISPRUDENCIAL. Conflita com a 

garantia da individualização da pena - artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal - a 

imposição, mediante norma, do cumprimento da pena em regime integralmente fechado. 

Nova inteligência do princípio da individualização da pena, em evolução jurisprudencial, 

assentada a inconstitucionalidade do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.” 

[31] Neste sentido, conferir parte da ementa do julgado, STF, RHC 91300 / DF, Tribunal 

Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJ 03.04.2009: “DIREITO PENAL E PROCESSUAL 

PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME 

PRISIONAL. FATO ANTERIOR À LEI 11.464/07. PRECEDENTES DESTA CORTE. 

PROVIMENTO PARCIAL. 1. A questão de direito versada nestes autos diz respeito à 

possibilidade (ou não) de progressão do regime de cumprimento da pena corporal imposta no 

período de vigência da redação originária do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90. 2. O julgamento 

do Supremo Tribunal Federal em processos subjetivos, relacionados ao caso concreto, não 

alterou a vigência da regra contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 (na sua redação 

original). 3. Houve necessidade da edição da Lei nº 11.646/07 para que houvesse a alteração 

da redação do dispositivo legal. Contudo, levando em conta que - considerada a orientação 

que passou a existir nesta Corte à luz do precedente no HC 82.959/SP - o sistema jurídico 

anterior à edição da lei de 2007 era mais benéfico ao condenado em matéria de requisito 

temporal (1/6 da pena), comparativamente ao sistema implantado pela Lei n° 11.464/07 (2/5 

ou 3/5, dependendo do caso), deve ser concedida em parte a ordem para que haja o exame do 

pedido de progressão do regime prisional do paciente, levando em conta o requisito temporal 

de 1/6 da pena fixada.” 

[32] MENDES, Gilmar Ferreira. Direitos fundamentais e controle de constitucionalidade: 

estudos de direito constitucional. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 470. 

[33] SENGÈS, Gustavo Antunes. Op. Cit., p. 99.   

[34] HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da 

constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da 

Constituição. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris, 1997, p. 24. 

[35] SILVA, Cecília de Almeida; MOURA, Francisco; BERMAN, José Guilherme; VIEIRA, 

José Ribas; TAVARES, Rodrigo de Souza; VALLE, Vanice Regina Lírio do. Op. Cit., p. 8. 

[36] A chamada legislação de emergência encontra antecedentes nos decretos-leis da 

Constituição de 1967/69. MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; 

BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Op. Cit., p. 921. 
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[37] No mesmo sentido, conferir: FERRAZ, Anna Candida da Cunha Ferraz. Op. Cit., p. 149. 

[38] MENDES, Gilmar Ferreira; COELHO, Inocêncio Mártires; BRANCO, Paulo Gustavo 

Gonet. Op. Cit., p. 924. 

[39] É cabível questionar a relativização da interferência do Poder Legislativo no processo de 

nomeação dos Ministros do Supremo, porquanto somente o Senado Federal participa da 

sabatina do candidato ao cargo, sem a participação efetiva da Câmara dos Deputados, arena 

representativa do povo brasileiro. Tangenciando a questão, cumpre salientar a Proposta de 

Emenda à Constituição n° 393, de autoria do Deputado Federal Julião Amin e outros, de 2009 

que cria a figura do Conselho Eleitoral, composto por diversos membros dos três poderes da 

República, bem como da sociedade civil, no intuito de evitar que o processo de indicação dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal sofra com a excessiva partidarização e a politização. 

Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=442994 Acesso em: 

02.01.2011. 

[40] No caso do Presidente Luís Inácio Lula da Silva, o acaso lhe foi bastante favorável, tendo 

ele nomeado oito Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

[41] SARMENTO, Daniel. O Neoconstitucionalismo no Brasil: Riscos e possibilidades. In: 

Filosofia e Teoria Constitucional Contemporânea (Coord. Daniel Sarmento). Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2009, p. 129 e 130. 

[42] Ibid. p. 130. 

[43] OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte & vida da Constituição dirigente. Op. Cit, p. 

435. 

[44] Ibid. 436. 

[45] FERRAZ, Anna Candida da Cunha Ferraz. Op. Cit., p. 171. 

[46] Ibid. p. 169. No mesmo sentido, conferir HÄBERLE, Peter. Hermenêutica 

Constitucional: a sociedade aberta dos intérpretes da constituição: contribuição para a 

interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. Op. Cit., p. 20 a 23. 

[47] FERRAZ, Anna Candida da Cunha Ferraz. Op. Cit., p. 169. Segundo a autora, por 

intermédio destes instrumentos de participação popular podem ocorrer tanto reformas da letra 

constitucional (mudanças formais) quanto mutações constitucionais. 

[48] Tendo por base o Oxford English Dictionary, os autores asseveram que a utilização 

inicial do termo backlash indicava “the jarring reaction or striking back of a wheel or set of 

connected wheels in a piece of mechanism, when the motion is not uniform or when sudden 

pressure is applied.” Em Português: a reação de abalar ou o retorno surpreendente de uma 

roda ou do conjunto de rodas conectado a uma peça do mecanismo, quando o movimento não 

é uniforme, ou quando uma súbita pressão é aplicada. POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. 

Cit., p. 388. 

[49] Ibid. 
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[50] Ibid. p. 389. Nesta esteira, o movimento das mulheres “impulsionou” um backlash, por 

parte daqueles que se sentiram ameaçados pelo crescente papel assumido pelo sexo feminino 

no mercado de trabalho ou pela aspiração do movimento feminista atinente à igualdade de 

direitos. FALUDI, Susan. Backlash: the undeclared war against american women. New 

York: Crown, 1991, p. 230 e 231. 

[51] 347 U.S. 483 (1954). Decisão judicial que pôs fim à segregação racial de criança brancas 

e negras nas escolas públicas dos Estados Unidos. A questão é que ela também provocou uma 

ampla resistência, ela unificou a intransigência racial nos Estados sulistas dos Estados Unidos, 

contrários à decisão, criando um ambiente político demasiado extremista. KLARMAN, 

Michael J. How Brown changed race relations: the backlash thesis. In: The journal of 

American history, v. 81, n. 1, 1994. Disponível em: 

http://www.Pierce.ctc.edu/faculty/djepsen/Content/1900_present%20articles/Brown%20versu

s%20Board%20of%20Education.pdf. Acesso em 10 de set. de 2010, p. 82. 

[52] 410 U.S. 113 (1973). Decisão judicial que descriminalizou o aborto nos Estados Unidos, 

a partir da postulação de Roe, mulher grávida que interpôs uma ação popular contestando a 

constitucionalidade das leis proibitivas de aborto no Texas. A decisão da Suprema Corte foi 

muito criticada por consubstanciar, para muitos, o puro exercício do poder judicial, bem como 

provocou um intenso backlash por parte dos conservadores, dando origem a uma direita 

extremista, a chamada New Right. POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 373 e 374. 

[53] Em Português: A intensa e contínua desaprovação pública de uma decisão judicial, 

acompanhada de medidas agressivas, no intuito de resistir a essa decisão e retirar a sua força 

jurídica. SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of Many Minds. New Jersey: Princeton 

University Press, 2009, p. 153. 

[54] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 390. 

[55] Ibid. 

[56] KLARMAN, Michael J. Op. Cit., p. 81 e 85. 

[57] Ibid. p. 85. 

[58] Ibid. p. 81. Na lição de Klarman, a contribuição primordial da decisão do caso Brown foi 

o seu efeito sobre a política racial do Sul dos Estados Unidos. Ibid. p. 91. 

[59] Neste sentido, conferir POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 391. Segundo Michael 

Klarman, mesmo as mudanças raciais advindas da Segunda Guerra Mundial teriam fomentado 

uma espécie de backlash. KLARMAN, Michael J. Op. Cit., p. 92. Cumpre salientar que para 

Klarman, as Cortes raramente assumem a vanguarda do movimento de reforma social, se 

mantendo geralmente alinhadas à opinião pública. KLARMAN, Michael J. From Jim Crow to 

civil rights: the Supreme Court and the struggle for racial equality. New York: Oxford 

University Press, 2004, p. 449 a 464. 

[60] Esta alteração no curso normal de uma possível mudança pode, portanto, não ser bem 

aceita pela opinião pública. Neste sentido, conferir: KLARMAN, Michael J. From Jim Crow 

to civil rights: the Supreme Court and the struggle for racial equality. Op. Cit., p. 465. 
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[61] Conferir: POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 393. Cumpre salientar que Klarman 

não nega a possibilidade de ocorrência de backlash a partir da atuação do Poder Legislativo. 

No entanto, revela-se bastante nítida a sua opção pelas instâncias políticas, enquanto arena 

naturalmente apta a concretizar valores constitucionais e a diminuir a ocorrência de 

manifestações contrárias, adversas. Ibid. p. 394. 

[62] SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of Many Minds. Op. Cit., p. 153. 

[63] Ibid. 172. Cumpre assinalar que o public outrage seria um estágio extremado do 

backlash, consoante a afirmação de Cass Sunstein: “I have also said that outrage is simply an 

extreme point along a continuum of disapproval, starting with mild disagreement and 

culminating in outrage.” Em Português: Eu também já havia dito que o outrage consistiria 

no ponto extremo de uma contínua desaprovação, começando com um ameno desacordo e 

culminando em outrage. Ibid. p. 219. 

[64] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 401. 

[65] SUNSTEIN, Cass R. A Constitution of Many Minds. Op. Cit., p. 173. Cumpre salientar 

que Sunstein vislumbra a controvérsia como uma ameaça à legitimidade e à coesão social. 

Conferir: POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 405. 

[66] Da mesma maneira, posiciona-se Barry Friedman, ao afirmar da correlação entre a 

opinião pública e as decisões judiciais: “many importante decisions of the Supreme Court are 

consistent with public opinion. When there is divergence, judicial views ultimately tend to 

come into line.” Em Português: muitas decisões importantes da Suprema Corte são 

consistentes com a opinião pública. Quando há divergência, a visão judicial tende, em última 

instância, a se alinhar. FRIEDMAN, Barry. The politcs of judicial review. In: Texas Law 

Review, vol. 84, nº 2, 2005, p. 322. Disponível em SSRN: http://ssrn.com/abstract=877328. 

Acesso em 25 de nov. de 2010. 

[67] Em Português: Eles estão menos suscetíveis a interpretar a Constituição de uma maneira 

que a sociedade como um todo ache abominável ou incompreensível. SUNSTEIN, Cass R. A 

Constitution of Many Minds. Op. Cit., p. 174. No mesmo sentido conferir: FRIEDMAN, 

Barry. The importance of being positive: the nature and function of judicial review. In: 

University of Cincinnati Law Review, vol. 72, 2004. Disponível em SSRN: 

http://ssrn.com/abstract=632462. Acesso em 23 de nov. de 2010, p. 1295.Ouvir 

Ler foneticamente 

  

Dicionário - Ver dicionário detalhado 

  

[68] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 391. 

[69] Ibid. p. 374. 
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[70] Em Português: uma comunicação permanente e contínua entre os tribunais e a sociedade 

civil. Ibid. p. 380. 

[71] Ibid. p. 374. Acerca do papel do Poder Judiciário enquanto instância promotora do 

diálogo, conferir: BATEUP, Christine. The dialogic promise: assessing the normative 

potential of theories of constitutional dialogue. In: Brooklyn Law Review, v. 71, 2006. 

Disponível em: http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=852884 Acesso em: 14 de 

maio de 2010, p. 1174. 

[72] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 374. 

[73] Ibid. p. 375. Na lição de Post e Siegel: “Americans have historically mobilized for and 

against juridical efforts to enforce the Constitution. Courts exercising professional legal 

reasoning resist and at times respond to popular claims on the Constitution.” Em Português: 

Os americanos historicamente se mobilizaram contra e a favor dos esforços judiciais para 

reforçar, realçar a Constituição. As Cortes exercendo a razão jurídica legal profissional 

resistem e, às vezes respondem às aspirações populares acerca da Constituição. 

[74] Em Português: Criticar uma decisão judicial como traidora da Constituição é falar em 

uma identificação normativa com a Lei Fundamental. Ibid. 

[75] Ibid. 

[76] Ibid. p. 376. 

[77] Ibid. 

[78] Ibid. 

[79] Ibid. p. 377. 

[80] Na lição dos autores: “Our analysis does not yield a general normative methodology for 

deciding constitutional cases, and indeed we doubt whether any such methodology for 

deciding constitutional cases actually exists.”  Em Português: Nossa análise não produz uma 

metodologia normativa geral para decidir os casos e, de fato, duvidamos se uma metodologia 

deste tipo realmente existe.Ouvir 

Ler foneticamente 

  

Dicionário - Ver dicionário detalhado 

1. substantivo  
1. rendimento 

2. produção 

3. lucro 

4. produto 

5. quantidade produzida 

2. verbo  
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1. produzir 

2. render 

3. dar 

4. fornecer 

5. entregar 

6. conceder 

7. submeter-se 

8. dar-se por vencido 

3. frase  

1. Dê a prioridade 

  

[81] Ibid. p. 379. Acerca da complexidade e do dissenso característico das sociedades 

contemporâneas, pós-convencionais, onde o contexto pós-metafísico revela como traços 

marcantes a relatividade, a fratura de valores e a fragmentação, conferir: OLIVEIRA, Fábio. A 

Teoria do Direito e da Constituição: entre o Procedimentalismo e o Substancialismo. In: 

Quaestio Iuris Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UERJ. Rio de Janeiro: 

Gramma, 2007, p. 3. 

[82] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 377. 

[83] ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. São Paulo: Editora Nova Cultural, 1996, p. 187. 

[84] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 379. 

[85] Nada obstante, os autores não desconsideram a dificuldade encontrada pelas Cortes na 

incorporação dos anseios populares ao domínio da legalidade. Ibid. p. 384. 

[86] Assim dispõe o artigo quinto da Constituição dos Estados Unidos: “Artigo V. Sempre 

que dois terços dos membros de ambas as Câmaras julgarem necessário, o Congresso proporá 

emendas a esta Constituição, ou, se as legislaturas de dois terços dos Estados o pedirem, 

convocará uma convenção para propor emendas, que, em um e outro caso, serão válidas para 

todos os efeitos como parte desta Constituição, se forem ratificadas pelas legislaturas de três 

quartos dos Estados ou por convenções reunidas para este fim em três quartos deles, propondo 

uma ou outra dessas maneiras de ratificação. Nenhuma emenda poderá, antes do ano 1808, 

afetar de qualquer forma as cláusulas primeira e quarta da Seção 9, do Artigo I, e nenhum 

Estado poderá ser privado, sem seu consentimento, de sua igualdade de sufrágio no Senado.” 

[87] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 380. 

[88] Acerca do assunto, conferir: ESKRIDGE JR., William N.; FEREJOHN, John. A republic 

of statutes: the new American Constitution. New Haven: Yale University Press, 2010. 

[89] POST, Robert; SIEGEL, Reva. Op. Cit., p. 380 e 381. No mesmo sentido, a afirmação de 

Bruce Ackerman: “It is judicial revolution, not formal amendment, that serves as one of the 

great pathways for fundamental change marked out by the living Constitution.” Em 

Português: É a revolução judicial e não o processo de emenda formal que serve como um 

grande caminho para as mudanças fundamentais marcadas pela Constituição viva. 
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ACKERMAN, Bruce. The living Constitution. In: Harvard Law Review, vol. 120, 2007. 

Disponível em: http://hlr.rubystudio.com/media/pdf/ackerman.pdf.Acesso em 15 de set. 2010, 

p. 1.742. 

[90] Nos termos do artigo 60, §2°, da CRFB: “A proposta será discutida e votada em cada 

Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em 

ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros.” 

[91] A reforma Administrativa foi implementada pela Emenda Constitucional n° 19/1998, a 

reforma da Previdência pela Emenda Constitucional n° 41/2003 e a reforma do Poder 

Judiciário, veiculada pela Emenda Constitucional n° 45/2004. 

[92] No sentido de que reforma não é sinônimo de descaracterização, cumpre destacar a 

afirmação de Paulo Braga Galvão: “o poder de emendar a Constituição não inclui o poder de 

destruí-la”. GALVÃO, Paulo Braga. Limitações ao poder de emendar a Constituição. Tese de 

Livre-Docência em Direito Constitucional. Universidade do Estado do Rio de Janeiro, 

Faculdade de Direito, 1988, p. 45. 

[93] Acerca do dirigismo constitucional, conferir: OLIVEIRA, Fábio Corrêa Souza de. Morte 
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SENTENÇA CITRA PETITA E COISA JULGADA 

 

Vitor Soares Silvares1 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução 2. Desenvolvimento 3. Análise Temática 4. Considerações 

Conclusivas 5. Referências. 

 

RESUMO: A presente investigação busca aferir, como ponto central, se a omissão do 

ato jurisdicional quanto à imposição de honorários advocatícios sucumbenciais deve, 

como firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no enunciado de súmula nº 

453, vilimpedir a cobrança de tal verba, ainda que por demanda autônoma. Ademais, 

tecer-se-á considerações sobre os institutos que permeiam o tema, especialmente coisa 

julgada, honorários de sucumbência, sentença, capítulos da sentença e alguns dos vícios 

que podem ser localizados no ato em questão, notadamente aquela decisão tida como 

citra petita, dentre outros. Por fim, e após trazer lições doutrinárias e arestos atinentes ao 

problema da vida que nos propusemos arrostar, declinaremos nossas considerações 

conclusivas.  

 

RESUMEN: esta investigación busca determinar, como el punto focal, si debe la 

omisión de la ley jurisdiccional sobre la imposición de tarifas sucumbenciais, firmado 

por Colendo Superior Tribunal de justicia en el enunciado de la lista de causas no. 453, 

vilimpedir la colección de esa suma, aunque demanda desatendida. Además, se hacen 

suposiciones acerca de los institutos que impregnan el tema, especialmente iudicata, 

contracción de las tarifas, juicio, sentencia capítulos y algunos de los vicios que pueden 

encontrarse en el acto en cuestión, en particular esa decisión como citra petita, entre 

otros. Finalmente y tras reunir las lecciones y problema doctrinal sobre vida arestos 

abordamos, declinaremos nuestras consideraciones concluyentes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sentença. Citra petita. Coisa julgada. Honorários 

sucumbenciais. 

 

PALABRAS CLAVE: oración. Citra petita. Iudicata. Tasas de Sucumbenciais. 

                                                           
1 Aluno do mestrado em Direito Processual Civil pela UFES. Subprocurador Geral do Município de 
Vitória. Pós-graduado lato sensu em Direito processual Civil pela Faculdade de Direito de Vitória/ES. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo tem por escopo responder a seguinte pergunta: A sentença que é 

omissa quanto à condenação de honorários advocatícios é albergada, neste pormenor, 

pela autoridade da coisa julgada material? Noutras palavras, apresenta-se escorreita o 

entendimento firmado no enunciado de súmula nº 4532 do Superior Tribunal de Justiça?  

 

Prefacialmente, tecer-se-á breves considerações acerca de sentença, especialmente sobre 

seu conceito, capítulos e alguns de seus defeitos, notadamente aquele que se 

consubstancia pela omissão em se decidir dado pleito, isto é, o que a doutrina denomina 

de citra ou infra petita. 

 

Em seguida, discorreremos - longe de esgotar o tema - sobre noções gerais da coisa 

julgada, instituto que ainda nos dias de hoje, desde o seu conceito aos seus contornos, 

gera enorme divergência, o que nos levou a realizar uma pesquisa com diferentes 

autores, objetivando, sobretudo, possibilitar uma visão ampla do tema.  

 

Tullio Liebman, emérito jurista italiano, destacou-se na tratativa da coisa julgada, 

notadamente quanto o seu conceito, tópico este que daremos ênfase em suas lições. 

 

Abordar-se-á, assim, num primeiro momento e de forma concisa, o histórico e conceito 

de coisa julgada, examinando-se, na sequencia, e também objetivamente, o contorno 

formal e material do instituto em referência, bem como o seu limite objetivo. 

 

A base teórica será arrimada em Enrico Tullio Liebman, José Carlos Barbosa Moreira, 

Celso Neves, Marcelo Abelha Rodrigues, Flávio Cheim Jorge, além, é claro, de outros 

doutrinadores de escol. 

 

Enfim, além de responder a pergunta central alhures posta, arrostar-se-á, 

tangencialmente, pontos controvertidos sobre os institutos objeto do presente estudo. E, 

por fim, consignaremos nossa visão acerca do problema da vida a seu tempo formulado. 

                                                           
2 http://www.stj.jus.br/SCON/sumulas/doc. Acesso em 08 de julho de 2011. 
Súmula 453. Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não 
podem ser cobrados em execução ou em ação própria. 
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Sentença  

 

Sem maiores delongas, o certo é que desde antes da inovação trazida pela Lei nº 

11.232/05 o Diploma Processual Civil se escusou de conceituar sentença de forma 

pontual e, em nossa visão, o fez devido a complexidade em definir o referido vocábulo. 

Entrementes, esse tratamento dado à sentença gerou críticas em alguns estudiosos, como 

Egas Moniz de Aragão, citado por Cheim Jorge, que pensa que a definição trazida pelo 

Código não coaduna com a melhor doutrina.3  

 

De certa forma, não se pode tirar a razão de Egas Moniz de Aragão, uma vez que o 

próprio conceito etimológico de sentença se afasta daquele previsto na Lei nº 5.869 de 

Janeiro de 1973. Isso porque, conforme lembra Cheim Jorge, sentença deveria significar 

o sentimento do magistrado quando do julgamento da pretensão deduzida, e não a 

extinção do processo.4 

 

Até a data de 23 de junho de 2006 sentença podia ser definida como o ato pelo qual o 

juiz de primeiro grau extingue o processo com ou sem julgamento de mérito. 

 

Em boa hora são as sempre oportunas lições de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de 

Andrade Nery, os quais salientam que “no primeiro grau, pois, se houver apelação, o 

processo continua no segundo grau de jurisdição. O Código de Processo Civil levou em 

conta a finalidade do ato para classificá-lo e não seu conteúdo: se o objetivo do ato for 

extinguir o processo, trata-se de sentença”.5 

 

Para o ínclito jurista Marcelo Abelha Rodrigues “sentença é o ato culminante do 

processo, no exato sentido de que é o ato final do procedimento (em primeiro grau de 

jurisdição), para o qual caminha todo o processo. É quando, regra geral, se esgota o 

                                                           
3 ARAGÃO, Egas Dirceu Moniz de apud CHEIM JORGE, Flávio. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 2. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 27. 
4 CHEIM JORGE, Flávio. Teoria Geral dos Recursos Cíveis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 27. 
5 NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 9. 
ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 372. 
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processo (ou fase processual) e a jurisdição é entregue ao jurisdicionado pela aplicação 

da lei ao caso concreto”. 6 

 

Cândido Rangel Dinamarco afirma que sentença é o ato que tem como principal efeito 

extinguir o processo, sendo que quando houver a interposição de recurso esse efeito não 

se produzirá. Ademais, o autor salienta que sentença também pode ser compreendida 

como ato que põe termo ao procedimento em primeiro grau de jurisdição.7 

 

Com o advento da Lei nº 11.232/2005, o conceito de sentença sofreu substancial 

alteração, todavia, continuou, de certa forma, de difícil definição.  

 

Segundo Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery, a partir de 24 de junho de 2006, com a 

introdução trazida pela Lei nº 11.232/2005, o Código de Processo Civil não define 

sentença pela finalidade, ou seja, ato judicial que apenas extingue o processo, mas, sim 

pelo critério misto do conteúdo e finalidade, podendo-se definir sentença como 

pronunciamento do juiz que contém alguma das hipóteses previstas nos artigos 267 ou 

269 e extingue o processo ou procedimento no primeiro grau de jurisdição com ou sem 

resolução de mérito.8 

 

O certo é que pela leitura conjunta dos artigos 162, §1º, 267 e 269, ambos do Código de 

Processo Civil, o vocábulo sentença pode ser compreendido como ato pelo qual o juiz 

resolve o processo com ou sem exame de mérito. 

 

Buscando certa dose de inspiração na definição de Cândido Rangel Dinamarco, sem 

querer aprofundar ou dissecar o tema em análise, pode-se afirmar que com o advento da 

Lei nº 11.232/2005 “sentença” pode ser compreendida como o principal ato do juiz que 

põe fim ao processo de conhecimento em primeiro grau de jurisdição, podendo ou não 

extinguí-lo. 

 

                                                           

6
 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 2010, p. 505. 
7
 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004, v. III, p. 654. 
8
 NERY JÚNIOR, Nelson; ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de Processo Civil Comentado. 9. 

ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 373. 
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Outra conclusão que nos parece de fácil visualização vem a ser o fato de que hoje os 

atos do juiz também podem ser identificados pelo conteúdo da decisão.  

 

A destacar que, de certa forma, a própria Lei Instrumental Civil corrobora com o 

posicionamento aqui firmado quando, por exemplo, diz que a medida adotada em seu 

artigo 273, §6º, do Código de Processo Civil seria uma decisão interlocutória, quando, 

na verdade, se enquadraria no rol do dispositivo legal nº 269 da citada espécie 

normativa.  

 

Outro exemplo disto, dentre outros existentes na Lei Adjetiva Civil, seria a exclusão de 

um litisconsorte do processo, por ilegitimidade de parte (art. 267, VI, do CPC), donde o 

juiz julga a “causa” quanto ao litisconsorte, mas o processo continua contra o outro 

litisconsorte. 

 

Enfim, e no que pese haver certo grau de dificuldade em lançar uma definição pontual 

sobre o vocábulo sentença, nos parece seguro afirmar que a sentença é o principal ato do 

juiz monocrático, cuja finalidade é por fim ao “processo” em 1º grau de jurisdição, com 

a aplicação da norma ao caso concreto, extinguindo-o ou não. Podendo, ainda, ser 

compreendida simplesmente como o pronunciamento que contém uma das hipóteses do 

artigo 267 (sentença terminativa)  ou 269 (sentença definitiva) do Código de Processo. 

 

Outra afirmação que nos parece ser razoável e racional, vem a ser o fato de que a partir 

de agora os atos judiciais, em especial a sentença e a decisão interlocutória, devem ser 

definidos pelo conteúdo da decisão, tal como os exemplos anteriormente registrados.   

 

Questão interessante a ser examinada refere-se ao momento para a prolação da sentença. 

De acordo com o artigo 456 da Lei Adjetiva Civil, “encerrado o debate ou oferecidos os 

memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou no prazo de 10 (dez) dias”. 

 

Nas lições de Dinamarco, a sentença proferida desde logo que se refere o Código de 

Processo é a sentença proferida em audiência. Na hipótese de o juiz autorizar que as 

alegações finais sejam apresentadas por escrito, o autor afirma que o julgador terá prazo 

impróprio de 10 (dez) dias para sentenciar a contar do vencimento do prazo para a 
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apresentação das alegações finais. Ademais, afiança que se as alegações finais forem 

apresentadas em audiência, o juiz poderá utilizar-se do prazo legal para sentenciar.9 

 

Até aqui não há maiores dificuldades na interpretação do artigo 456 da Lei Instrumental 

Civil. Não obstante, conforme Cândido Dinamarco anota, o citado dispositivo legal 

“está longe de exaurir a disciplina de todos os momentos em que a sentença pode ser 

proferida”.10 Isso porque, em seus dizeres, o artigo 456 da Lei Adjetiva Civil cuida 

apenas das hipóteses em que o procedimento é feito por completo, deixando, no entanto, 

de tratar daqueles casos em que não há o ciclo inteiro do procedimento, tal como ocorre 

na hipótese de uma sentença terminativa que indefere a petição inicial.11 

 

Outra situação salientada por Dinamarco que foge à regra do artigo 456 do Código de 

Processo, seria a hipótese do julgamento antecipado da lide (art. 330, incisos, do CPC), 

donde o juiz, por exemplo, na audiência preliminar se convence de que se apresenta 

cabível o julgamento do mérito do pedido a seu tempo deduzido.12 

 

As sentenças homologatórias e as que pronunciam a decadência também não têm 

momento certo, bastando, para tanto, respectivamente, a composição das partes e a 

constatação da decadência, que pode ser pronunciada de ofício e no início do processo. 

 

Feitas tais considerações, em seguida, examinar-se-á, ante a importância para o presente 

estudo, os capítulos e alguns vícios passíveis de se localizar no ato judicial em questão. 

 

 

2.2. Capítulos da sentença e alguns vícios 

 

Segundo a dicção do artigo 458 do Código de Processo Civil os capítulos  da sentença 

são: i) relatório; ii) fundamentos; e, iii) dispositivo. 

                                                           

9
 DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de Direito Processual Civil. 4. ed. São Paulo: Malheiros 

Editores, 2004, v. III, p. 673. 
10

 Idem, p. 673. 
11 Idem, p. 673. 
12 Idem, p. 674. 
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De acordo com os ensinamentos de Marcelo Abelha Rodrigues, ausente um dos citados 

requisitos, o decisório seria írrito, sendo, ademais, passível de ser rescindindo por 

violação literal a disposição de lei (art. 485, V, do Código de Processo Civil).13 

 

O relatório é a parte da sentença que se identifica os envolvidos no litígio, fazendo-se 

breve resumo dos argumentos e questões deduzidas pelas partes. A fundamentação, por 

sua vez, decorre do próprio texto constitucional (artigo 93, inciso IX, da Constituição de 

1988), fazendo parte do devido processo legal, posto que os jurisdicionado tem direito 

de saber as razões pelas quais o juiz acolheu ou rejeitou o pedido formulado deduzido, 

devendo este requisito estar presente em qualquer decisão.14 

 

Marcelo José Magalhães Bonício afiança que a parte dispositiva é a que o juiz decide os 

pedidos formulados, acolhendo-os ou rejeitando-os, ou então profere uma sentença sem 

exame de “mérito”, afirmando, outrossim, que “é na parte dispositiva, pois, que 

devemos buscar os capítulos da sentença…”.15 

 

No que concerne aos defeitos da sentença, abordaremos, de forma perfunctória, apenas 

aqueles que se deflui da inobservância dos artigos 2º, 128 e 460 do Código de Processo 

Civil.16  

 

Pela leitura dos dispositivos legais acima mencionados, extrai-se o que a doutrina 

denomina de sentenças ultra petita e extra petita que, em linhas gerais, seriam aquelas 

que “fogem os limites do pedido (da petição inicial), sem que haja autorização do 

ordenamento processual para que se aja dessa forma”. A ultra petita seria aquela que vai 

além do que se pediu, isto é, se concede mais do que foi pleiteado, ao passo que na extra 

decide-se fora do que foi requerido. Ambas acabam por violar o princípio dipositivo, 

                                                           
13 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 506. 
14 Idem, p. 506. 
15 BONÍCIO, Marcelo José Magalhães.Capítulos de sentença e efeitos dos recursos.São Paulo: RCS 
Editora, 2006, p. 17. 
16 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm 
Art. 2o Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos 
casos e forma legais. 
Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, 
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte. 
Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que Ihe foi demandado. 
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contemplado no artigo 2º da Lei Adjetiva Civil, na medida em que extrapolam os 

limites do pedido, as quais, de acordo com Rodrigo Klippel, são absolutamente nulas.17 

 

De outra banda, segundo Rodrigo Klippel, a sentença poderá ser citra ou infra petita. 

Esta, aliás, de maior relevância para o presente estudo. Tal vício, conforme o referido 

estudioso, deflui da ausência de apreciação de uma das causas de pedir, ou ainda da não 

apreciação de um dos pedidos deduzidos. Defende o autor que no primeiro caso 

estaremos diante de ato nulo, eis que a sentença é incompleta, ao passo que naqueloutra 

hipótese o vício seria de inexistência, já que não foi exercida a atividade jurisdicional 

sobre dado petitório.18 

 

O professor Eduardo Talamini, por sua vez, leciona que a sentença infra petita é aquela 

que não se pronuncia sobre a integralidade do objeto, isto é, sobre uma ou algumas das 

pretensões deduzidas. Salienta, todavia - e concordamos com seus ensinamentos - que 

se a sentença não versar sobre todas as causas de pedir, haverá um problema de falta ou 

deficiência de fundamentação, e não um pronunciamento infra petita.19 

 

Em seguida, discorreremos sobre um dos institutos que, em nossa ótica, se apresenta 

como um dos mais complexos do direito processual civil, qual seja, coisa julgada. 

 

 

2.3. Noções gerais de coisa julgada 

 

Prefacialmente, impõe salientar que neste tópico traremos à baila breves apontamentos 

históricos da coisa julgada em Roma, bem como buscaremos conceituar o instituto da 

coisa julgada. Aliás, Celso Neves afirma que “estudar a coisa julgada é examinar a sua 

história”,20 exsurgindo daí, nos parece, elementos importantes para se defini-la. 

 

                                                           
17 KLIPPEL, Rodrigo. A coisa julgada e sua impugnação. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 
232/233. 
18 Idem, p. 231. 
19 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2005, p. 312/315. 
20 NEVES, Celso. Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 5. 
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Enrico Tullio Liebman ensina que em Roma se chamava de coisa julgada a própria 

decisão judicial, salientando que a coisa julgada “não era senão a res de quaagitur,21 

depois que se julgou devida ou não devida, isto é, qual saía transformada da novação 

processual”.22 Nessa esteira, também o é os ensinamentos de Celso Neves que diz que a 

coisa julgada, para os romanos, era a res in iudicium deducta23 após ter sido julgada. 

 

Celso Neves preleciona que ante a preocupação dos estudiosos romanos em se saber a 

que fato do processo se referia a velha norma, fixou-se na litis contestatio24 o momento 

para sua eficácia, sendo defeso deduzir o mesmo direito em outro demanda, ainda que a 

pretensão/pedido não estivesse julgada.25 

 

A coisa julgada naquele tempo, segundo Roberto Carlos Batista, era pronunciada “na 

fase in iure”, relativa à demanda/pretensão, e se consumava pela litis contestatio, 

momento em que cessava a função estatal, cabendo a atividade ulterior, de caráter 

privado, ao juiz, que cingia-se a alternativa de um sim ou um não. Segundo os 

ensinamentos ora seguidos, pode-se dizer ainda que espraia da litis contestatio o efeito 

consumptivo, sendo defeso o ajuizamento de outra ação para se discutir o mesmo direito 

já anteriormente deduzido.26 

 

De acordo com Celso Neves e Roberto Carlos Batista, no processo formular27 a questão 

prejudicial podia ser decidida, ou em razão do próprio direito, sem intervenção da parte, 

ou por transferência ao juiz, por intermédio de exceção, pela qual se podia aferir a 

                                                           
21Res de quaagitur é coisa “a coisa de que se trata”. http://www.multcarpo.com.br/latim.htm#R 
22 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com notas 
relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 4/5. 
23Res in iudicium deducta é a “questão debatida em juízo”.  http://www.loveira.adv.br/dicionario.htm 
24 Segundo Celso Neves litis contestatio define, objetiva e subjetivamente, a controvérsia. NEVES, Celso. 
Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 11. De acordo com Roberto Carlos Batista, a 
litis contestatio era a fixação do objeto do litígio, do qual as partes não poderiam se separar e se 
comprometiam, até a sentença final, a não se alhear ao processo. BATISTA, Roberto Carlos. Coisa Julgada 
nas Ações Civis Públicas: Direitos Humanos e Garantismo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2005. p. 96. 
25 NEVES, Celso. Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 11. 
26 BATISTA, Carlos Roberto. Coisa Julgada nas Ações Civis Públicas:Direitos Humanos e Garantismo. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 97. 
27 Conforme a doutrina de Huscke, citado por Moreira Alves, a origem do sistema formulário se encontra 
no processo que desenrolava diante do pretor peregrino; não podendo, nesse caso, ser aplicado o sistema 
das ações da lei (que só se empregava para dirimir conflitos de interesse entre cidadãos romanos), o pretor 
peregrino – diante das pretensões expostas livremente pelos litigantes, nem sempre em latim – redigiria 
instruções aos recuperatores(e nisso estaria o ponto de contato com a fórmula do processo formulário), 
que se baseariam nelas para julgar a causa. ALVES, José Carlos Moreira, apud Huscke. Direito Romano. 
Rio de Janeiro: Forense, 1983, p. 234. 
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ocorrência, ou não, de coisa julgada em outro feito. Assim, nesta fase, a litis contestatio 

já havia perdido o efeito consumptivo. A exceção, assim, poderia ser apresentada tanto 

nos casos de litis contestatio, como naqueles já julgados, exercendo ela papel de coisa 

julgada, em sua acepção embrionária.28 

 

Registre-se, por oportuno, que até esse momento do processo romano a coisa julgada 

era o litígio depois de acolhido ou negado para o requerente. O magistrado prestava a 

tutela jurisdicional utilizando-se da norma vigente e conforme sua consciência, 

concedendo ou denegado a pretensão deduzida, atribuindo-se segurança e certeza da 

existência do direito, ou melhor, salvaguardava a incontestabilidade do bem.29 

Com o advento da extraordinária cognitio o exercício da função jurisdicional passa a 

ser tão-somente do Estado, passando a sentença a ser ato de aplicação da lei a 

concretude do caso.  Surge, a partir daí, a res judicata30 propriamente dita, na medida 

em que a decisão, agora exercida por monopólio pelo Estado, passa a ter cunho 

obrigatório, apresentando-se, outrossim, como necessidade de se garantir a paz social e 

estabilização das relações jurídicas.31 

Desta forma, a coisa julgada ganha novos contornos para alguns doutrinadores, 

significando, em linhas gerais, a força legal irradiada da sentença, sendo, destarte, 

imutável. Isto é, deixa de ter o cunho estritamente negativo, no sentido de se proibir o 

processamento de demanda repetitiva, passando a ter enfoque positivo, eis que finca 

como verdade - à luz da legislação vigente - a pretensão deduzida.32 

Neste pormenor, e segundo o escólio de Enrico Tullio Liebman, com o qual 

concordamos, pode-se falar que a coisa julgada possui apenas efeito negativo. Isso 

ocorre se considerarmos que os efeitos da sentença são independentes da coisa julgada, 

servindo esta apenas para torná-los imutáveis. Assim, a função do instituto em questão 

                                                           
28 NEVES, Celso. Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 14/16. BATISTA, Carlos 
Roberto. Coisa Julgada nas Ações Civis Públicas:Direitos Humanos e Garantismo. Rio de Janeiro: 
Editora Lumen Juris, 2005. p. 97/98. 
29 BATISTA, Carlos Roberto. Coisa Julgada nas Ações Civis Públicas: Direitos Humanos e Garantismo. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 98. 
30 Res judicata significa “coisa julgada”.  http://www.mundodosfilosofos.com.br/latim.htm#R 
31 BATISTA, Roberto Carlos. Coisa Julgada nas Ações Civis Públicas: Direitos Humanos e Garantismo. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 98. 
32 Idem, p. 98/99. 
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seria tão-somente obstar juízo diferente daquele primeiramente exarado, de sorte que a 

dita “função positiva” seria a eficácia natural da sentença.33 

Salienta-se, ainda, que para os romanos a coisa julgada somente se referia ao “fundo de 

direito propriamente dito”, não sendo, ademais, cognoscível de ofício, já que dependia 

de exceção; sendo que a decisão colidente com a coisa julgada (decisão transitada em 

julgado) era tida como írrita e sem qualquer valor, isto independente de qualquer 

impugnação formal.34 

O fato é que a “coisa julgada” é, certamente, um dos institutos mais controvertidos do 

direito processo civil, existindo, como se passa a demonstrar, profunda divergência 

quanto a sua conceituação. 

Prefacialmente, impõe registrar que a coisa julgada está insculpida no artigo 5º, inciso 

XXXVI, da Constituição da República de 1988, possuindo enorme importância para o 

Estado Democrático de Direito, já que possui por escopo principal a proteção da 

segurança jurídica e irretroatividade das leis.35 

De acordo com Liebman, a coisa julgada pode ser compreendida como a 

“indiscutibilidade ou imutabilidade da sentença e dos seus efeitos, aquele atributo que 

qualifica e potencializa a eficácia que a sentença naturalmente produz, segundo a sua 

própria essência de ato estatal”.36 

Celso Neves, por sua vez, preleciona que “coisa julgada é o efeito da sentença definitiva 

sobre o mérito da causa que, pondo termo final à controvérsia, faz imutável e 

vinculativo, para as partes e para os órgãos jurisdicionais, o conteúdo declaratório da 

decisão judicial”.37 

                                                           
33 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
54/55. 
34 BATISTA, Carlos Roberto. Coisa Julgada nas Ações Civis Públicas:Direitos Humanos e Garantismo. 
Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005. p. 99. 
35http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constitui%C3%A7ao.htm 
Art. 5º. Inciso XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. 
36 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 60. 
37 NEVES, Celso. Coisa julgada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1971. p. 443. 
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Liebman, por sua vez, rechaça a afirmativa quanto à identificação da coisa julgada 

apenas com o efeito declaratório, reconhecendo que a autoridade da coisa julgada 

também abarca elementos constitutivos e condenatórios da sentença.38 

Carlos Valder do Nascimento afirma que coisa julgada diz respeito ao caso que teve 

solução definitiva judicialmente, podendo, ainda, ser compreendida na acepção de 

sentença de que não cabia mais recurso.39 

A Lei de Introdução ao Código Civil, após deixar assente no caput de seu artigo 6º que 

a lei em vigor respeitará, dentre outros, a coisa julgada, a define, em seu § 3º, como 

sendo a decisão judicial de que já não caiba recurso.40 

Noutro giro, o Código de Processo Civil em seu artigo 467 diz que “denomina-se coisa 

julgada material a eficácia, que torna imutável e indiscutível a sentença, não mais 

sujeita a recurso ordinário ou extraordinário”.41 

Retornando ao conceito de coisa julgada, Liebman anota, em linhas gerais, que na 

linguagem comum a coisa julgada representaria um dos efeitos da sentença.42 

Entrementes, impõe-se registrar as novas luzes trazidas pelo notável jurista de Milão 

sobre o tema. Veja-se: 

 

“Considerar a coisa julgada como efeito da sentença e ao mesmo tempo admitir que 
a sentença, ora produz simples declaração, ora efeito constitutivo, assim de direito 
substantivo, como de direito processual, significa colocar frente a frente elementos 
inconciliáveis, grandezas incongruentes e entre si incomensuráveis. Seria, pois, a 
coisa julgada um efeito que se põe ao lado deles e no mesmo nível ou se sobrepõe a 
eles e os abrange? Ou é, pelo contrário, antes uma qualidade desses efeitos, um 
modo de ser deles, a intensidade com que se produzem?”43 

                                                           
38 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
15 e 34. 
39 NASCIMENTO, Carlos Valder do (coord.). Coisa julgada inconstitucional.Rio de Janeiro: América 
Jurídica, 3 ed., 2003. p. 5. 
40 http://www.planalto.gov.br/ccivil/Decreto-Lei/Del4657.htm 
41 http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L5869.htm 
42 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 3. 
43 Idem, p. 3. 
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Pode-se extrair das lições de Liebman que a coisa julgada é uma característica derivada 

da decisão e seus efeitos, a qual pode ser sintetizada pelo fenômeno da imutabilidade, 

isto é, da impossibilidade de se rediscutir determinado problema da vida. Logo, nessa 

ótica, ela deve ser compreendida como a qualidade do decisório/sentença e seus efeitos. 

A inovação, portanto, de Liebman consiste em se compreender a coisa julgada material 

como “qualidade” imutável da decisão que resolveu, definitivamente, dado problema da 

vida, não mais sujeita a recurso. 

Importante registrar ainda, para elidir, de logo, eventuais controvérsias, que segundo 

Liebman “a eficácia da sentença deve, lógica e praticamente, distinguir-se da sua 

imutabilidade. Aquela pode definir-se genericamente, como um comando, quer tenha o 

fim de declarar, quer tenha o de constituir ou modificar ou determinar uma relação 

jurídica”.44 

Sem maiores delongas, nos perfilhamos a doutrina de Liebman, de sorte que, a 

princípio, se deve entender a coisa julgada como uma qualidade da decisão e seus 

efeitos, consistente na imutabilidade da sentença e seus efeitos, não mais passível de 

irresignação recursal.  

Todavia, deve-se reconhecer que essa imutabilidade deve ser vista com reservas, já que 

no nosso ordenamento jurídico é possível, por exemplo, rescindir a dita coisa julgada 

(art. 485 do CPC) ou mesmo relativizá-la,45 sendo, ademais, necessário se perquirir 

outros elementos para se chegar à melhor concepção do instituto, e é o que passamos, 

em seguida, a fazer ao tratarmos de suas “espécies”. 

 

 

                                                           
44 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
50. 
45 http://www.stf.jus.br Acesso em 10 de julho de 2011. 
Exemplo disto é a decisão por maioria de votos tomada pelo Pretório Excelso no julgamento do Recurso 
Extraordinário nº 363889, em que a referida Corte, valendo-se, dentre outros, do direito personalíssimo de 
filiação e do princípio da dignidade da pessoa humana, relativizou a coisa julgada em ação de 
investigação de paternidade que havia sido julgada improcedente por insuficiência de provas, 
oportunizando novamente o debate, agora com a possibilidade da realização de exame de DNA. 
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2.4. Coisa julgada material, formal e preclusão 

 

José Carlos Barbosa Moreira ensina que a sentença definitiva, isto é, aquela que 

examina o pedido quanto ao direito material, julgando-o procedente ou não, faz coisa 

julgada em sentido material. Noutras palavras, afirma que a resolução do problema da 

vida decidido em dado processo não pode mais ser rediscutida no mesmo ou em 

qualquer outro. Daí, segundo o emérito jurista, qualificar-se de pan-processual a 

eficácia preclusiva da coisa julgada.46 

Segundo o escólio de Liebman, a coisa julgada material é uma qualidade da sentença 

(imutabilidade), quando não mais cabível qualquer irresignação, ao passo que a formal 

uma eficácia específica do ato jurisdicional. Deriva daí a conseqüência de que enquanto 

todas as sentenças fazem coisa julgada formal, aqueloutra somente se opera em relação 

aos atos que acolhem ou rejeitam o “mérito” (leia-se: pedido) da demanda.47 

Nas palavras de Moniz de Aragão, a coisa julgada formal é modalidade de preclusão, 

irradiando efeitos tão-somente endoprocessual.48 

Assim, a coisa julgada material pode ser compreendida, tecnicamente, como qualidade 

da sentença consistente na sua imutabilidade – que deve ser vista com reservas, em 

razão, por exemplo, da possibilidade de ser rescindida -, de sorte que o problema da 

vida deduzido não mais se apresenta passível de ser discutido no âmbito daquele 

processo e/ou de outra demanda. De outra banda, a coisa julgada formal deve ser 

entendida como a decisão imutável no âmbito do processo em que foi proferida, ou seja, 

que não obsta que se prolate em outra demanda novo decisório sobre o mesmo objeto.  

Impõe, ainda, assinalar que, tecnicamente, a única hipótese que, de fato, consubstancia o 

conceito de coisa julgada material é aquela prevista no inciso I do artigo 269 do Código 

de Processo Civil, isto é, quando o juiz acolhe ou rejeita o pedido do autor. As demais 

hipóteses albergadas pela coisa julgada material, a princípio e sem querer aprofundar o 

                                                           
46 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 97 e 
101. 
47 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
55. 
48 ARAGÃO, Moniz. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Aide Ed. 1992. p. 218. 
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tema, nos parece se justificar sob a ótica de que são opções feitas pelo legislador para se 

por fim definitivamente ao conflito de interesses qualificadamente resistido. 

Questão que ainda nos dias de hoje gera certa controvérsia, consiste em se saber se a 

coisa julgada e a preclusão são sinônimos ou não. 

Barbosa Moreira preleciona que os institutos acima são diferentes. A coisa julgada é 

uma das situações que possui eficácia preclusiva, manifestada no impedimento de se 

propor a mesma demanda após o trânsito em julgado da decisão que examinou o direito 

material – julgamento do pedido -, mesmo que não deduzidos oportunamente todos os 

argumentos factíveis.49 

Vê-se que o eminente jurista faz alusão à dita coisa julgada material. Exsurge, assim, 

para nós, a seguinte pergunta: Há diferença entre preclusão e coisa julgada formal, ou 

tais vocábulos seriam sinônimos, representando o mesmo instituto?  

De acordo com as lições de Moniz de Aragão a preclusão é tecnicamente: i) a extinção 

de um poder para o julgador; e, ii) a perda de uma faculdade para a parte.50 

Retornando à nossa indagação, o fato é que existem autores, como observa Liebman, 

que responderiam positivamente a pergunta ora formulada. Entretanto, e com espeque 

nos ensinamentos do mestre de Milão, entendemos que a resposta deve ser negativa.51  

E assim o é, uma vez que, evocando-se as palavras do notável jurista italiano, “na 

verdade, porém, coisa julgada formal e preclusão são fenômenos diversos, na 

perspectiva da decisão irrecorrível. A preclusão é, subjetivamente, a perda de uma 

faculdade processual e, objetivamente, um fato impeditivo; a coisa julgada formal é a 

qualidade da decisão, ou seja, sua imutabilidade, dentro do processo”.52 

                                                           
49 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 100. 
50 ARAGÃO, Moniz. Sentença e coisa julgada. Rio de Janeiro: Aide Ed. 1992. p. 220. 
51 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
68. 
52 LIEBMAN, Enrico Tullio. Eficácia e autoridade da sentença e outros escritos sobre a coisa julgada. 
Tradução de Alfredo Buzaid e Benvindo Aires, tradução dos textos posteriores à edição de 1945 com 
notas relativas ao direito brasileiro vigente de Ada Pellegrini Grinover. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 
68. 
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Registre-se, por fim, que neste pormenor concordamos em parte com Liebman. Pois, 

apesar da preclusão diferenciar-se da coisa julgada formal quanto ao aspecto subjetivo, 

isto é, representar a perda de uma faculdade – por exemplo, deixar de recorrer -, o fato é 

que, de certa forma, ambas possuem efeito impeditivo, na medida em que a coisa 

julgada formal, afinal, acaba por obstar, naquele processo em que a decisão foi 

proferida, o regular prosseguimento dos atos objetivando uma solução definitiva. 

Na sequência, passemos ao exame do limite objetivo da coisa julgada, dada a sua 

importância para o presente estudo. 

 

2.5. Limites objetivos da coisa julgada 

Como passaremos a discorrer, a doutrina pátria entende que a coisa julgada possui 

limites objetivos e subjetivos, sendo que no trabalho em questão trataremos apenas do 

primeiro, dada a sua relevância para fins de respondermos a indagação feita na parte 

introdutória. 

Consoante a doutrina de Liebman, o limite objeto da coisa julgada é um dos temas mais 

controvertidos no direito brasileiro. De acordo com Paula Batista, citada pelo referido 

jurista italiano, “a coisa julgada é restrita à parte dispositiva do julgamento e aos pontos 

aí decididos e fielmente compreendidos em relação aos seus motivos objetivos”. Assim, 

disse-se que as razões para se decidir não constituem objeto da coisa julgada, devendo, 

todavia, ser levadas em consideração para se saber o verdadeiro e completo alcance da 

decisão.53 

Ponto interessante de ser examinado refere-se à afirmativa de que a coisa julgada se 

estende a todas as “questões” discutidas e decididas na demanda.54 Esta, aliás, nos 

parece ser a essência da inteligência do artigo 468 da Lei Adjetiva Civil.55 

                                                           
53 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro.São Paulo: Bestbook Editora 
Distribuidora Ltda. 2001. p. 127. 
54 O vocábulo “questão” é, nos ensinamentos de Francesco Carnelutti, qualquer alegança de fato e de 
direito controvertida na demanda. CARNELUTTI, Francesco. Instituições do processo civil. Vol. I. 
Campinas: Servanda, 1999, p. 86. 
55 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm  
Recomenda-se a leitura conjunta dos artigos 468 e 469 do CPC: 
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Liebman defende que tal afirmação é duplamente equivocada. Primeiro porque a coisa 

julgada não se estende apenas as questões debatidas e decididas, mas, inclusive, alberga 

o que não se discutiu, consoante, aliás, dispõe o artigo 474 do Código de Processo 

Civil.56  

É o que acontece, por exemplo, quando o réu, em sua defesa, poderia alegar uma série 

de argumentos, e não o faz, argumentando, a título ilustrativo, tão-somente a ocorrência 

de prescrição. Segundo porque nem todas as questões objeto de debate e decisão estão 

alcançadas pelo manto da coisa julgada. Exemplo disto são as questões prejudiciais 

propriamente ditas.57 

Barbosa Moreira ensina que a eficácia preclusiva da coisa julgada material foi definida 

no aludido artigo 474 da Lei Instrumental Civil, criticando, todavia, a sua redação, posto 

entender ser desnecessária a ficção de “julgamento implícito”.58 

Evocando as palavras de Luiz Eduardo Ribeiro Mourão:  

 

“Conclui-se, portanto, que a eficácia preclusiva da coisa julgada visa impedir 

a repropositura da mesma demanda, com novos argumentos, relativos à 

mesma causa petendi da demanda anterior, nada tendo a ver com uma nova 

causa de pedir. A norma tem como finalidade apenas reforçar a vedação da 

repropositura de demanda, ainda que se achem novos argumentos, referentes 

à causa de pedir da demanda anterior”.59 

 

                                                                                                                                                                          

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da lide e das 
questões decididas. 
Art. 469. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da 
parte dispositiva da sentença; Il - a verdade dos fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a 
apreciação da questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 
56 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm  
Artigo 474 do CPC: Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas todas 
as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 
57 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro.São Paulo: Bestbook Editora 
Distribuidora Ltda. 2001. p. 129/130. 
Prevê o artigo 474 do CPC: Passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas e repelidas 
todas as alegações e defesas, que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido. 
58 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 91. 
59 MOURÃO, Luiz Eduardo Ribeiro. Coisa julgada. Belo Horizonte: Editora Fórum, 2008, p. 222. 
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Ultrapassado o debate posto, o mestre italiano leciona que o pedido é o critério mais 

seguro para se fixar o limite objeto do instituto em estudo, de sorte que, neste pormenor, 

a coisa julgada se restringe ao capítulo dispositivo da sentença, devendo, no entanto, a 

expressão ser compreendida em seu formato substancial, isto é, de modo que 

compreenda não apenas a frase final da decisão, como ainda tudo que o juiz considerou 

e decidiu sobre o pedido deduzido. Assim, a fundamentação, apesar de excluída da coisa 

julgada, se apresenta como elemento fundamental para se precisar o alcance do 

comando dispositivo.60 

Partindo-se da premissa de que o capítulo da fundamentação não faz coisa julgada, 

exsurge a seguinte pergunta: há alguma forma do debate travado na motivação ser 

deslocado para o dispositivo, de sorte que transite em julgado? 

Rodrigo Klippel, examinando tal indagação, diz que a resposta deve ser positiva, 

salientando que o método que possibilitada tal pretensão é a ação declaratória 

incidental, cuja base legal está nos artigos 5º e 32561 da Lei Instrumental Civil.62  

Nessa linha, aliás, destaca-se a fala de Barbosa Moreira, o qual deixa assente que “com 

a propositura da ação declaratória incidente passa o processo a ter duplo efeito: ambas 

questões – a subordinante e a subordinada – passam a ser questões principais, 

integrando o thema decidendum, que se dilata”. E finaliza: “Com efeito: a única razão 

de ser da ação declaratória incidente consiste na possibilidade, que ela abre às partes, de 

conseguir que tais questões sejam decididas com força de coisa julgada”.63 

Finalizando, tem-se que o pedido é o critério mais seguro para se aferir o limite objeto 

da coisa julgada e, “em suma, tem-se como resposta que o dispositivo da decisão 

judicial que aprecie o mérito é que encerra os limites objetivos da coisa julgada”, 

                                                           
60 LIEBMAN, Enrico Tullio. Estudos sobre o processo civil brasileiro.São Paulo: Bestbook Editora 
Distribuidora Ltda. 2001. p. 130. 
61 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm 
Art. 5o Se, no curso do processo, se tornar litigiosa relação jurídica de cuja existência ou inexistência 
depender o julgamento da lide, qualquer das partes poderá requerer que o juiz a declare por sentença. 
Art. 325. Contestando o réu o direito que constitui fundamento do pedido, o autor poderá requerer, no 
prazo de 10 (dez) dias, que sobre ele o juiz profira sentença incidente, se da declaração da existência ou 
da inexistência do direito depender, no todo ou em parte, o julgamento da lide (art. 5o). 
62 KLIPPEL, Rodrigo. A coisa julgada e sua impugnação (Relativização da coisa julgada). Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 33. 
63 BARBOSA MOREIRA, José Carlos. Temas de Direito Processual. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 94/95. 
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devendo-se, consoante registramos os ensinamentos de Liebman, entender este capítulo 

da sentença em seu sentido substancial.64  

Passemos, em seguida, a examinar a coisa julgada e os capítulos da sentença, 

notadamente sob o enfoque de se identificar qual ou quais capítulos deste ato estariam 

alcançados por aqueloutro instituto. 

 

2.6. Coisa julgada e capítulos da sentença 

 

Neste tópico, abordaremos, de forma objetiva e sumária, quais capítulos da sentença 

estão ou devem estar alcançados pela autoridade da coisa julgada. 

Sem maiores delongas, impõe-se inicialmente ter em mente a redação dos artigos 469 e 
470 do Código de Processo Civil. Veja-se: 

 

“Art. 469. Não fazem coisa julgada: I - os motivos, ainda que importantes 
para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença; Il - a verdade dos 
fatos, estabelecida como fundamento da sentença; III - a apreciação da 
questão prejudicial, decidida incidentemente no processo. 

Art. 470. Faz, todavia, coisa julgada a resolução da questão prejudicial, se a 
parte o requerer (arts. 5o e 325), o juiz for competente em razão da matéria e 
constituir pressuposto necessário para o julgamento da lide”. 

 

Pela redação de tais dispositivos, pode-se chegar à conclusão de que o relatório e a 

fundamentação da sentença não são alcançados pela coisa julgada. Igualmente, se pode 

aferir que as questões prejudiciais também não serão atingidas pela autoridade do 

referido instituto, exceto no caso da ação declaratória incidental, como dito 

anteriormente. 

Noutro giro, e segundo salienta Marcelo Abelha Rodrigues, o dispositivo é o capítulo da 

sentença que é albergardo pela autoridade da coisa julgada, salientando-se, outrossim, 

                                                           
64 KLIPPEL, Rodrigo. A coisa julgada e sua impugnação (Relativização da coisa julgada). Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 35. 
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que o vocábulo em questão, previsto no artigo 458, III, do CPC, faz menção às questões 

que “envolvem o próprio mérito, pedido e objeto litigioso”.65 

 

Marcelo Bonício, por sua vez, diz que apenas sobre a parte dispositiva da sentença que a 

coisa julgada recairá, não alcançado os motivos do decisório.66 

Em face do exposto, nos parece seguro firmar a premissa de que os capítulos “relatório” 

e “fundamentação” da sentença não são alcançados pela autoridade da coisa julgada, a 

qual alberga tão-somente a parte dispositiva. 

 

2.7. Sentença citra petita e coisa julgada 

Feitas considerações sobre os institutos objeto deste tópico, pretende-se, agora, 

examinar se a sentença citra petita é alcançada pelo manto da coisa julgada. 

Como visto, a sentença citra ou infra petita é aquela que decide aquém do que foi 

pedido, ou seja, deixa de apreciar dado petitório. Vimos, ainda, que a coisa julgada 

material é aquela decisão que, em síntese, possui a qualidade da imutabilidade, de sorte 

a impossibilitar o debate sobre o mesmo objeto em qualquer outra demanda. 

Sem maiores delongas, entendemos que a sentença infra petita não é atingida pela coisa 

julgada (material e formal), ao menos no que tange a parte em que se omitiu, justamente 

porque a pretensão não foi decidida. Tal ilação, aliás, decorre das próprias premissas 

lançadas notadamente nos itens 2.3 a 2.6 deste trabalho que, em linhas gerais e no que é 

pertinente a este tópico, fixam a coisa julgada, especialmente a material, como o pedido 

definitivamente decidido, o que não acontece no caso da decisão citra petita. 

Na doutrina, colhe-se ensinamentos de estudiosos de escol nesse sentido, conforme, 

aliás, passamos a registrar.  

                                                           
65 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 506. 
66 BONÍCIO, Marcelo José Magalhães.Capítulos de sentença e efeitos dos recursos.São Paulo: RCS 
Editora, 2006, p. 17. 
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Flávio Luiz Yashell pontua que se a omissão for parcial, como soi ocorrer neste caso, 

deve-se possibilitar “a propositura de nova demanda, considerando a inexistência de 

coisa jugada material em relação ao pedido que não foi julgado”.67 

Eduardo Talamini, por sua vez, afirma que no caso da sentença infra petita ela é válida e 

existente quanto ao comando nela contido, porém é inexistente quanto a parcela que 

deixou de apreciar.68 

A propósito, sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça69 sufragou exegese 

no seguinte sentido: 

“AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 
JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CPC. 
HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 485 DO CPC. Nos termos 
do art. 460 do CPC, o julgador deve se ater ao pedido formulado na inicial. 
Desrespeitado esse comando, seja por julgamento extra, ultra ou citra petita, a 
sentença está eivada de vício, eis que não acobertada pela coisa julgada 
material. O julgamento citra petita autoriza a proposição de ação rescisória 
nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. Agravo regimental a que se nega 
provimento”. (AgRg no REsp 413.786/RS, Rel. Ministro PAULO MEDINA, 
SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 390) 

 

Firmadas tais premissas, passamos, em seguida, ao tópico “análise temática”, onde além 
de entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que nos auxiliarão na análise e 
reflexão sobre o problema consignado na introdução, teceremos nossas considerações. 

 

 

3. ANÁLISE TEMÁTICA 

 

Como nos propusemos no início deste trabalho, e com base nas lições e premissas até 

aqui fincadas, passemos a arrostar o problema da vida outrora posto, qual seja, examinar 

se a sentença omissa quanto aos honorários sucumbenciais é ou deve ser alcançada pela 

autoridade da coisa julgada. Reformulando, examinaremos se se apresenta escorreito o 

                                                           
67 YARSHELL, F´lavio Luiz. Ação Rescisória: Juízos rescidente e rescisório.São Paulo: Malheiros 
Editores, 2005, p. 87. 
68 TALAMINI, Eduardo. Coisa julgada e sua revisão. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 
313. 
69 http://www.stj.jus.br Acesso em 09 de junho de 2011. 
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enunciado de súmula nº 453 do Superior Tribunal de Justiça que preceitua: “Os 

honorários sucumbencais, quando omitidos em decisão transitada em julgada, não pode 

ser cobrados em execução ou em ação própria”. 

Antes de responder a questão, impõe-se, ainda, firmar outras premissas. A primeiras 

delas, refere-se ao fato de que a regra no processo civil é de que o pedido deve ser 

expresso, não podendo o magistrado deferir o que não foi expressamente pleiteado, 

consoante se extrai da inteligência do artigo 460 do Código de Processo Civil. 

Entretanto, no caso da condenação da verba honorária, é remansoso o entendimento de 

que se trata se exceção à regra, posto que, neste caso, estamos diante de petitório 

implícito, já que a imposição decorre do artigo 20 da Lei Adjetiva Civil.70 Igualmente 

ocorre na condenação quanto a correção monetária (artigo 404 do Código Civil)71. 

Nesse esteira, confira-se o seguinte aresto emanado do Colendo Superior Tribunal de 

Justiça72: 

“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO 
NÃO TRANSITADA EM JULGADO. CONDENAÇÃO EM 
HONORÁRIOS. PRECLUSÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. 1. A condenação nas 
verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, 
cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de 
provocação expressa do autor, pois se trata de pedido implícito, cujo exame 
decorre da lei processual civil. Caso a decisão seja omissa na condenação em 
honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de declaração, na 
forma do disposto no art. 535, II, CPC. (...) 3. No caso concreto, o agravante 
busca a condenação em honorários no curso do processo de execução não 
transitado em julgado. Deve prevalecer, portanto, a regra geral. 4. Não há 
preclusão no pedido de arbitramento de verba honorária, no curso da 
execução, mesmo que a referida verba não tenha sido pleiteada no início do 
processo executivo, tendo em vista a inexistência de dispositivo legal que 
determine o momento processual para esse pleito. Precedentes. 5. Agravo 
regimental não provido”. (AgRg no AREsp .983/RS, Rel. Ministro CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011) 

 

                                                           
70 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5869.htm 
Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários 
advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em 
causa própria. 
71 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10406.htm 
Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização 
monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de 
advogado, sem prejuízo da pena convencional. 
72 http://stj.jus.br Acesso em 10 de julho de 2011. 
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Assim, a primeira premissa que se deve fincar, é a de que no caso da condenação em 

honorários advocatícios, independentemente do pedido, compete ao julgador a impor, 

posto se tratar de pedido implícito, já que decorre de dicção legal. 

No que tange ao enunciado de súmula ora objeto do estudo, verifica-se que o principal 

precedente73 que o arrimou foi o seguinte: 

 

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACÓRDÃO 
TRANSITADO EM JULGADO OMISSO QUANTO AOS HONORÁRIOS 
DE SUCUMBÊNCIA. AJUIZAMENTO DE AÇÃO PRÓPRIA. 
INADMISSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. 1. A condenação 
nas verbas de sucumbência decorre do fato objetivo da derrota no processo, 
cabendo ao juiz condenar, de ofício, a parte vencida, independentemente de 
provocação expressa do autor, porquanto trata-se de  pedido implícito, cujo 
exame decorre da lei processual civil. 2. "Omitindo-se a decisão na 
condenação em honorários advocatícios, deve a parte interpor embargos de 
declaração, na forma do disposto no art. 535, II, CPC. Não interpostos tais 
embargos, não pode o Tribunal, quando a decisão passou em julgado, voltar 
ao tema, a fim de condenar o vencido no pagamento de tais honorários. Se o 
fizer, terá afrontado a coisa julgada." (ACO 493 AgR, Relator(a): Min. 
CARLOS VELLOSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/1999, DJ 19-03-
1999) 3. "Se a sentença - omissa na condenação em honorários de 
sucumbência - passou em julgado, não pode o advogado vitorioso cobrar os 
honorários omitidos." (EREsp 462.742/SC, Rel. Ministro BARROS 
MONTEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministro  HUMBERTO GOMES DE 
BARROS, CORTE ESPECIAL, DJe 24/03/2008) 4. O trânsito em julgado de 
decisão omissa em relação à fixação dos honorários sucumbenciais impede o 
ajuizamento de ação própria objetivando à fixação de honorários 
advocatícios, sob pena de afronta aos princípios da preclusão e da coisa 
julgada. Isto porque, na hipótese de omissão do julgado, caberia à parte, na 
época oportuna, requerer a condenação nas verbas de sucumbência em sede 
de embargos declaratórios, antes do trânsito em julgado da sentença. 
(Precedentes: AgRg no REsp 886559/PE, Rel. Ministro  FRANCISCO 
FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2007, DJ 24/05/2007; 
REsp 747014/DF, Rel. Ministro  JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, 
QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2005, DJ 05/09/2005; REsp 
661880/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 
21/09/2004, DJ 08/11/2004; REsp 237449/SP, Rel. Ministro  ALDIR 
PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2002, DJ 
19/08/2002) (...) 7.  Destarte, a ausência de discussão da matéria no recurso 
da ação principal e a falta de oposição de embargos de declaração tornam 
preclusa a questão, por força da coisa julgada, passível de modificação 
apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. 8.  Recurso especial 
desprovido.  Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da 
Resolução STJ 08/2008”. (REsp 886178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, 
CORTE ESPECIAL, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010) 

 

                                                           
73 http://stj.jus.br Acesso em 10 de julho de 2011. 
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Todavia, e no que pese a diretriz encampada pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o 

tema, temos que a mesma não pode prosperar. Isso se dá pelas seguintes razões: 

Primeiro porque se a sentença foi citra petita, isto é, omissa quanto a sucumbência, mais 

precisamente no que tange a verba honorária, entendemos que a mesma não é alcançada 

pela autoridade da coisa julgada material, justamente porque, neste caso, não houve 

pronunciamento acerca da res (coisa), ou seja, o pedido não foi julgado. Nesta toada, 

não nos parece haver razão para se obstar a propositura de demanda autônoma 

objetivando a cobrança de honorários. 

Aliás, neste pormenor, cabe trazer à cola aresto emanado do próprio “Tribunal da 

Cidadania”. Confira-se: 

 

AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. 
JULGAMENTO CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CPC. 
HIPÓTESE PREVISTA NO INCISO V DO ART. 485 DO CPC. Nos termos 
do art. 460 do CPC, o julgador deve se ater ao pedido formulado na inicial. 
Desrespeitado esse comando, seja por julgamento extra, ultra ou citra petita, a 
sentença está eivada de vício, eis que não acobertada pela coisa julgada 
material. (...) O julgamento citra petita autoriza a proposição de ação 
rescisória nos termos do inciso V do art. 485 do CPC. Agravo regimental a 
que se nega provimento. (AgRg no REsp 413.786/RS, Rel. Ministro PAULO 
MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 390) 

 

Segundo porque, como discorrido anteriormente, os honorários devem, por força de lei, 

ser fixados pelo juiz. Ora, a omissão se dá por erronia do julgador e, assim sendo, não se 

apresenta justo e razoável que o advogado seja prejudicado, sob pena de malferir o 

princípio da indeclinabilidade da jurisdição, segundo o qual “deve o magistrado julgar 

todos os pedidos nos seus respectivos limites”.74  

De acordo com Humberto Theodoro Júnior, a imposição da verba honorária "(...) não é 

o resultado de uma questão submetida ao juiz. Ao contrário, é uma obrigação legal, que 

                                                           
74 RODRIGUES, Marcelo Abelha. Manual de Direito Processual Civil. 5. ed. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2010, p. 506. 
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decorre automaticamente da sucumbência, de sorte que nem mesmo ao juiz é permitido 

omitir-se frente a sua incidência".75  

Objetivando fortalecer tais argumentos, pede-se escusa para transcrever breve trecho da 

ementa do Recurso Especial nº 886178: 

 

“(...) 5. Ressalva do Relator no sentido de que o acórdão, que não fixou 
honorários em favor do vencedor, não faz coisa julgada, o que revela a 
plausibilidade do ajuizamento de ação objetivando à fixação de honorários 
advocatícios. Isto porque a pretensão à condenação em honorários é dever do 
juiz e a sentença, no que no que se refere a eles, é sempre constitutiva do 
direito ao seu recebimento, revestindo-o do caráter de executoriedade, por 
isso, a não impugnação tempestiva do julgado, que omite a fixação da verba 
advocatícia ou o critério utilizado quando de sua fixação, não se submete à 
irreversibilidade decorrente do instituto da coisa julgada. (...)”. (REsp 
886178/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, CORTE ESPECIAL, julgado em 
02/12/2009, DJe 25/02/2010) 

 

Por fim, o Superior Tribunal de Justiça admite, em casos que tais, o ajuizamento de 

ação rescisória.76 Seria este o caminho tecnicamente escorreito? 

Entendemos que não, apesar de admitirmos que, em tese, seria possível o ajuizamento 

de rescisória por violação a literal dispositivo de lei (art. 485, V, do CPC), já que o 

artigo 20 da Lei Instrumental Civil estará sendo afrontado. Neste caso, teríamos uma 

espécie anômala de rescisória, pois não se desconstituiria a coisa julgada em si, mas 

apenas se permitiria acrescer àquela decisão transitada em julgado a condenação em 

honorários sucumbenciais.  

                                                           
75 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 108. 
76 http//www.stj.jus.br Acesso em 10 de julho de 2011. 
 “(...) 2. A exceção a essa regra se verifica quando há ausência de discussão da matéria no recurso da ação 
principal e não ocorre a oposição de embargos de declaração, o que torna preclusa a questão, por força da 
coisa julgada, passível de modificação apenas mediante o ajuizamento de ação rescisória. Precedente: 
(REsp 886.178/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, julgado em 02/12/2009, DJe 25/02/2010). 
Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008. (AgRg no AREsp 
.983/RS, Rel. Min. CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/04/2011, DJe 27/04/2011) 
“(...) O julgamento citra petita autoriza a proposição de ação rescisória nos termos do inciso V do art. 485 
do CPC. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no REsp 413.786/RS, Rel. Ministro 
PAULO MEDINA, SEXTA TURMA, julgado em 31/08/2005, DJ 24/10/2005, p. 390) 
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A justificativa da resposta negativa acima lançada se dá porque, tecnicamente, a 

rescisória é ação apta a rescindir a coisa julgada e, no caso, como dito alhures, não há o 

que se “romper”, já que o problema é justamente de omissão. Ademais, deve-se pensar a 

solução como um todo. E aqui surge a indagação: Se a rescisória é o instrumento hábil 

para resolver este problema, como solucionar os casos em que já escoado o prazo legal 

de 2 (dois) anos para o ajuizamento desta espécie de demanda? 

A resposta, talvez, seria que o advogado perdeu o prazo, e o direito não socorre quem 

não é “diligente”. No entanto, perfilhar-se a tal exegese significaria perpetuar injustiça 

cometida pelo próprio Poder Judiciário que, repita-se, por dicção de lei, tem o dever de 

fixar os honorários sucumbenciais. 

Refletindo sobre o tema, acreditamos que o mais justo, com espeque nos princípios da 

instrumentalidade, efetividade e celeridade, seria admitir, mesmo após o trânsito em 

julgado, o arbitramento dos honorários sucumbenciais por mero arbitramento.  

Ressalta-se, a propósito, as lições de Humberto Theodoro Júnior, o qual afiança que 

“(...) se, por lapso, o juiz deixar de se pronunciar a respeito, sempre será lícito à parte 

liquidar essa verba por arbitramento posterior para exigi-la do vencido”.77 

 

 

4. CONSIDERAÇÕES CONCLUSIVAS 

 

Em face do exposto, pode-se concluir que: 

 

i) compete ao juiz, por força do artigo 20 do Código de Processo Civil, arbitrar os 

honorários sucumbenciais, independentemente de pedido, já que, neste caso, estamos 

diante de típico “pedido implícito”. 

 

ii) a sentença omissa (citra petita) quanto a condenação de honorários sucumbenciais 

não é albergada pela autoridade da coisa julgada material, justamente porque não se 

julgou o pedido ou, melhor, a res (coisa). Logo, nada obsta o ajuizamento de ação 
                                                           
77 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito 
processual civil e processo de conhecimento. 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 108. 
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autônoma para a cobrança de tal verba, até mesmo porque o advogado não pode ser 

prejudicado por erronia do Poder Judiciário, salientando-se, ainda, que admitir a 

propositura, em tese, de rescisória, já gerará prejuízo ao profissional pela longa espera 

em ter o seu direito efetivado; 

 

iii) é possível, em tese, o ajuizamento de ação rescisória no caso de omissão da 

condenação de honorários sucumbênciais, por violação a literal dispositivo de lei, sendo 

que, neste caso, teríamos uma espécie anômala de rescisória, já que não se 

desconstituiria a coisa julgada em si, mas apenas se permitiria acrescer àquela decisão 

definitiva a imposição de verba honorária. 

 

iv) a rescisória não é o meio tecnicamente hábil a solucionar o problema de sentença 

citra ou infra petita quanto aos honorários sucumbenciais, até mesmo porque possui 

prazo legal de 2 (dois) anos para o seu manejo e, uma vez espirado tal lapso temporal, a 

injustiça (leia-se: violação do direito a honorários sucumbenciais) ficará perpetuada; 

 

e, v) o meio mais justo de se solucionar a problemática em questão, é admitir, com base 

nos princípios da instrumentalidade, efetividade e celeridade, e mesmo após o trânsito 

em julgado, que se fixe os honorários por simples arbitramento. 
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TUTELA ANTECIPADA E TUTELA CAUTELAR: ESPÉCIE ÚNICA DO 

MESMO GÊNERO? 

 

PRELIMINARY INJUNCTION AND PROVISIONAL INJUNCTION: UNIQUE KINDS OF 

THE SAME GENDER? 

 

Fernanda Brasileiro De Almeida 

 

  

RESUMO 

O processo civil brasileiro contempla duas opções de tutela da situação urgente, colocando à 

disposição do jurisdicionado a tutela cautelar e a tutela antecipada. Enquanto a primeira tem 

função assecuratória, a segunda tem função satisfativa. Há divergência doutrinária quanto ao 

fato de terem ambas a mesma natureza jurídica, ou seja, serem espécie do mesmo gênero 

cautelar. A partir Teoria Geral dos Procedimentos Cautelares de Piero Calamandrei, a 

doutrina brasileira manifesta seu entendimento a respeito. Verificar-se-á neste artigo a base 

teórica da discussão e sua repercussão prática a respeito, para se concluir ao final que a 

divergência restará sepultada com a promulgação do novo código processual civil brasileiro.  

PALAVRAS-CHAVE: PROCESSO CIVIL; TUTELA CAUTELAR; TUTELA 

ANTECIPADA; TUTELA DE URGÊNCIA. 

 

ABSTRACT 
The Brazilian civil procedure provides two options to protect urgent situation, by making 

available to the jurisdiction preliminary injunction and provisional injunction. While the first 

has assecuratory function, the second has compliance function. There is doctrinal 

disagreement about the fact that both have the same juridical nature, i.e., they are kinds of the 

same caution gender. From Piero Calamandrei’s General Theory of Precautionary Procedures, 

the Brazilian doctrine expresses the understanding about it. In this article the theoretical basis 

of the discussion and its impact on practice will be verified, to conclude that the divergence 

will end with the promulgation of the new Brazilian Civil Procedure Code. 

KEYWORDS: CIVIL PROCEDURE; PRELIMINARY INJUNCTION; PROVISIONAL 

INJUNCTION; EMERGENCY GUARDIANSHIP. 

 

 

  

  

 

1 INTRODUÇÃO 
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O prejuízo de danos em decorrência do transcurso do tempo impõe a necessidade do 

direito processual disponibilizar instrumentos que salvaguardem o processo e o direito 

material tutelado, a fim de se evitar que o provimento final seja inútil (MARINONI, 2011). 

Inicialmente, a preocupação voltava-se apenas a proteger os bens envolvidos no 

processo, conservando-os do tempo lento de sua tramitação.  Previu-se, assim, as medidas 

cautelares.  Posteriormente, passou-se também a defender a concessão de providências mais 

efetivas que as cautelares de modo que pudessem antecipar, na medida do possível, a efetiva 

tutela jurisdicional.   

A concessão de tutela provisória para conservar e regular a situação jurídica litigiosa 

era uma tendência no direito europeu. Essa medida chamada pela doutrina italiana de 

“regolamento provisório” ganhou projeção de generalidade nos principais países europeus, 

tais como Alemanha, França, Suíça, Itália, que previram em suas legislações a possibilidade 

de antecipação de tutela.  

Seguindo esta tendência européia, foi incluído no Código de Processo Civil (CPC) 

brasileiro (CAHALI, 2011), através da Lei nº 8.952 de 13-12-1994, o instituto da antecipação 

de tutela (BRASIL, 2004).  

Ambas, tutela cautelar e tutela antecipada, são consideradas pela doutrina como 

espécies de Tutela de Urgência, que tem por conceito a forma de prestação jurisdicional 

concedida para os casos em que a demora do processo possa extinguir sua utilidade e a do 

direito material.  

Dentro dessa temática reside discussão a respeito de ambas terem a mesma natureza 

jurídica cautelar ou não, do que adviria repercussões prático jurídicas. Referida discussão tem 

como marco teórico a Teoria Geral dos Procedimentos Cautelares idealizada por Calamandrei 

(2000), cuja obra é leitura obrigatória ao estudo do processo cautelar. 

Tem-se assim que a finalidade deste artigo é analisar a divergência mencionada, 

investigando as premissas de cada posição doutrinária para, ao final, concluir pela 

razoabilidade ou não da discussão apresentada. 

2 TUTELA DE URGÊNCIA: CONCEITO  E FINALIDADE 
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As tutelas jurisdicionais são as formas de proteção jurisdicional solicitadas ao Poder 

Judiciário para solucionar o caso concreto. As tutelas podem ser classificadas em tutelas 

cognitivas, tutelas executivas e tutelas cautelares. 

Alguns doutrinadores entendem que a tutela cautelar não seria um tertium gens[1], a 

citar José Roberto dos Santos Bedaque (2003), Ovídio A. Baptista da Silva (2000, 2006) e 

José Carlos Barbosa Moreira (2004). Para eles a tutela cautelar não seria um tertium genus 

porque o resultado favorável do processo cautelar não confere ao interessado a tutela 

jurisdicional no sentido de se restabelecer definitivamente a observância do direito objetivo 

material.  

Quanto à terminologia, uma grande tendência é utilizar a expressão tutela de 

urgência para englobar a tutela cautelar e a tutela antecipada, ambas as espécies trabalham 

com as questões do tempo no procedimento.  Seria, assim, a tutela de urgência o gênero do 

qual são espécies as tutelas cautelares e as antecipações de tutela.  Alguns livros já trazem 

essa terminologia da tutela preocupada com o tempo. O livro do Professor Rodrigues (2010) é 

um exemplo. Os livros dos professores Bedaque (2003) e Ovídio Baptista de Souza (2000, 

2006) também. Já o Professor Luiz Guilherme Marinoni (2011) continua a identificar o 

volume da sua coleção de processo civil pela expressão processo cautelar. 

Entendida a questão terminológica pode-se facilmente conceituar a tutela de urgência 

como sendo a forma de prestação jurisdicional para os casos em que a demora do processo 

possa extinguir sua utilidade e a do direito material.  Ela apresenta como característica comum 

a sumarização do procedimento. Vejamos os conceitos da doutrina clássica e da doutrina 

moderna. 

Primeiramente, há que se dizer que a idéia de processo cautelar está associada à idéia 

de jurisdição. Assim, a concepção clássica entendia a jurisdição como função destinada a 

proteger o processo como instrumento estatal. Já a concepção contemporânea vislumbra a 

jurisdição como sendo a função estatal que visa à tutela dos direitos. O conceito de processo 

cautelar dependerá da premissa que será adotada. Na concepção clássica as providências 

cautelares serviam ao processo, à função jurisdicional. Já para a concepção moderna as 

providências cautelares servem para garantir a efetividade da tutela de direito material 

pleiteada. 
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Ainda no sentido restrito de tutela cautelar salutar destacar o conceito de 

Calamandrei (2000), idealizador da Teoria Geral dos Procedimentos Cautelares, obra cuja 

leitura é obrigatória ao inicio dos estudos deste instituto. 

Para Calamandrei (2000) o procedimento cautelar deve ser entendido como 

a  antecipação provisória de certos efeitos do procedimento definitivo, dirigida a prevenir o 

dano que poderia derivar do atraso deste. A cautelaridade seria de duas formas: poderia 

conservar o estado de fato para que o processo principal possa exercitar seus efeitos e pode 

também operar em via provisória e antecipa os efeitos do procedimento final. 

Nota-se que esta prevenção visava a assegurar o resultado útil do processo e também 

antecipar os efeitos da decisão do procedimento principal.  

Francesco Carnelutti (2004, p. 322) ao se referir ao processo cautelar diz o seguinte:  

[...] a duração do processo é um de seus defeitos humanos, que mesmo 

quando caiba aperfeiçoar a regulação do mesmo, não poderão jamais ser eliminados 

totalmente. Se bem que, costuma dizer, a justiça pode ser rápida, entre o começo e o 

fim do processo, tanto no jurisdicional quanto no executivo, interpõe 

necessariamente um lapso de tempo durante o qual continua o litígio, com todos os 

danos que dele derivam. Não há de se estranhar, portanto, que a prevenção desses 

danos tenha determinado medidas encaminhadas a um arranjo provisório da situação 

de que brotou ou de que está para surgir o litígio, e isso, antes de que o processo 

jurisdicional ou o executivo comecem ou enquanto recorrem seu iter.  

Chiovenda (1969, p. 274) não destoa deste entendimento. Utiliza apenas o termo 

medidas provisórias para se referir às ações cautelares. Ele, em síntese, diz que “[...] a medida 

provisória corresponde à necessidade efetiva e atual de afastar o temor de um dano jurídico; 

se, pois, na realidade esse dano é ou não iminente, apurar-se-á na verificação definitiva.” 

A doutrina mais moderna, em certa medida, segue as mesmas premissas clássicas ao 

conceituar a tutela cautelar.  Diz-se isso porque, para Baptista da Silva (2000, p. 17) 

[...] a tutela cautelar tem por fim proteger não apenas direitos subjetivos, mas 

igualmente, e, poderíamos dizer até, preponderantemente, proteger pretensões de 

direito material, ações e exceções, quando seus respectivos titulares aleguem que tais 

interesses, reconhecidos e protegidos pelo direito, encontrem-se sob ameaça de um 

dano irreparável. 

Para Rodrigues (2010), a tutela jurisdicional de urgência é o conjunto de técnicas 

processuais que permitem obter a tutela jurisdicional de forma célere, cuja função básica é 
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neutralizar os efeitos maléficos do tempo para proteger o processo ou o direito 

material.  Tutela urgente significa, no entendimento dele, urgência na prestação da tutela para 

satisfazer o direito material em razão de situações específicas que o jurisdicionado se vê aflito 

em razão do perigo iminente que poderá comprometer o próprio direito material ou então o 

processo.  Essa tutela de urgência consiste em antecipar ou satisfazer provisoriamente o 

jurisdicionado concedendo-lhe a solução do direito material ou os efeitos decorrentes desta 

solução.  Além disso, pode também essa tutela de urgência visar a conservar ou assegurar o 

processo para que ao final a tutela a ser prestada seja efetiva.   

Desse conceito do Rodrigues (2010) vislumbra-se as funções assecuratória e 

satisfativa da tutela de urgência, conceitos esses que serão explorados adiante ao se falar das 

espécies de tutela urgente. Tem-se, aqui, duas pretensões: uma pretensão à cautela e uma 

pretensão que vise resolver a crise do direito material. A urgência do provimento diz respeito 

à obtenção mais rápida e, portanto, urgente de uma solução satisfativa ou conservativa. Este 

conceito de Rodrigues (2010) remonta ao conceito clássico de tutela cautelar formulado por 

Calamandrei (2000) que é o ponto de partida do estudo deste assunto. 

Marinoni (2011) sistematiza seu estudo sobre a tutela cautelar a partir do conceito de 

jurisdição como sendo a função estatal que visa à tutela dos direitos das partes, distanciando-

se, assim, da concepção clássica que a entendia como sendo a função de proteger os direitos 

do Estado.  

O ponto de partida dele para o estudo da tutela cautelar é o conceito de jurisdição 

para o Estado Liberal Contemporâneo que, por sua vez, influencia o sentido de tutela 

cautelar.  A partir do conceito contemporâneo de jurisdição, Marinoni e Arenhart (2011, p. 7) 

entendem que a tutela cautelar visa “[...] assegurar a efetividade da tutela do direito material 

ou uma situação substancial tutelável”.  Para ele essa tutela tem a função de proteger um 

direito aparente submetido a perigo de dano iminente, ou seja, a tutela cautelar não protegeria 

o processo, mas sim o direito.  Ele se contrapõe, assim, ao conceito de tutela cautelar como 

sendo a tutela que visa a dar efetividade à jurisdição e ao processo, idéia essa sustentada por 

Calamandrei (2000) que entende que a tutela cautelar é instrumento do processo (Teoria da 

instrumentalidade ao quadrado da tutela cautelar). Essa noção parte do conceito de jurisdição 

como sendo a função de apenas dar atuação à vontade da lei.  Em resumo, a jurisdição tem 

12457



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

por fim atuar a vontade da lei e não dar tutela ao direito material.  Esta era a idéia de 

Chiovenda (1969).  

Tem-se, assim, que Marinoni (2011) se afasta do entendimento clássico e constrói 

uma teoria geral da tutela cautelar sob outros parâmetros, a partir de outro sentido de 

jurisdição.  

Para Marinoni (2011), a tutela cautelar se destina a dar efetividade à tutela de direito, 

mas isto não significa dizer que a tutela cautelar esteja vinculada ao reconhecimento do 

direito material a ser tutelado.  A segurança é prestada para a eventualidade do direito a ser 

reconhecido.  

Vistos o conceito e a finalidade da tutela de urgência, vejamos em seguida suas 

espécies. 

  

3    ESPÉCIES DE TUTELA DE URGÊNCIA: TUTELA ANTECIPADA E TUTELA 

CAUTELAR 

Antes mesmo da introdução da antecipação de tutela no Código de Processo Civil 

brasileiro (BRASIL, 2011), através da Lei nº 8.952, de 13-12-94 (CAHALI, 1994), já existia 

no ordenamento jurídico brasileiro a previsão de concessão de medidas liminares restritas, no 

entanto, a procedimentos especiais nos quais a cognição sumária permitia que o juiz deferisse 

liminares conforme o estado do processo e o grau de convencimento.  Essas medidas de 

cognição sumária estavam previstas nas ações possessórias, na ação de nunciação de obra 

nova, nos embargos de terceiro, no mandado de segurança, na ação popular, na 

desapropriação, na ação civil pública, na ação direta de inconstitucionalidade, nas ações 

locatícias, etc.  

O que fez a Lei nº 8.952/1994 foi tornar ampla a possibilidade de o juiz conceder um 

provimento liminar que, provisoriamente, assegurasse o bem jurídico objeto do direito 

material tutelado.  
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Esse provimento diz-se antecipatório porque o juiz, antes do momento final de 

concessão definitiva da tutela pretendida na ação, concede à parte um provimento que só 

poderia ser proferido ao final do processo.  

Importante salientar que antes da previsão específica incluída pela Lei nº 8.952/1994 

e fora as hipóteses restritas acima enumeradas, o operador do direito valia-se do poder geral 

de cautela (ação cautelar inominada), inserto no artigo 798 do Código de Processo Civil 

brasileiro, para requerer providências antecipatórias, muito embora esta não fosse a destinação 

do dispositivo legal.   

Não obstante o artigo 798 do diploma processual tenha sido idealizado para 

viabilizar a tutela cautelar adequada ao caso concreto, o que se viu foi o seu uso inadequado 

para viabilizar outras formas de tutela jurisdicional, que não a cautelar.  Isto se deu porque 

estas outras formas de tutela jurisdicional também não possuíam técnicas processuais na 

legislação que pudessem viabilizar seus direitos.  

Assim, acabou que a ação cautelar inominada também foi usada para viabilizar a 

tutela inibitória e a tutela de remoção do ato ilícito.  Esta incorreção não ocorreu apenas no 

Direito brasileiro.  A mesma coisa aconteceu no Direito italiano e no Direito francês. Na falta 

de regras as partes não renunciaram a buscar a tutela para os seus direitos. Simplesmente, 

utilizaram outros dispositivos que pudessem lhe atender.   

Marinoni (2011) noticia que era comum presenciar a ação cautelar incidental sendo 

usada no lugar do mandado de segurança quando perdido o prazo dessa ação, bem como para 

obter tutela inibidora de violação a direito de personalidade. Com isso, a ação cautelar não era 

instrumental de outra tutela, mas sim satisfativa definitiva (inibitória ou de remoção do ato 

ilícito).  Tal ação não prestava tutela cautelar, mas sim tutelas que não demandavam nova 

ação. Na prática gerava um grande problema porque, não obstante fossem tutelas satisfativas, 

os juízes exigiam a propositura da “ação principal” ocasionado a duplicação de ações ou de 

procedimentos para a obtenção de apenas uma tutela do direito material.  O erro consistia em 

se exigir dois procedimentos para se obter tão somente uma tutela do direito (satisfativa).  

Esse uso distorcido só pode ser consertado a partir da reforma processual de 1994 

que institui novas regras nos artigos 273 e 461 do CPC (CAHALI, 2011).  Agora, com a 
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reforma processual, quem necessita de tutela satisfativa de cognição sumária, a ser prestada 

mediante liminar, deve propor ação dotada de procedimento comum de conhecimento e 

requerer a tutela antecipatória.  Além disso, quem precisa de tutela inibitória ou de tutela de 

remoção do ato ilícito deve propor ação fundada no artigo 461 do CPC, requerendo o 

emprego das técnicas processuais adequadas para tanto, isto é, da técnica antecipatória, da 

sentença e do meio executivo idôneos.  

Vez-se então que não é mais admissível alguém pretender ação de cognição sumária 

satisfativa com base no artigo 798 do CP (CAHALI, 2011).  Deve-se valer do artigo 273 

numa ação de cognição sumária.  A tutela sumária satisfativa é possível agora no curso do 

processo de conhecimento.  

  

4    DIVERGÊNCIA ACERCA DA IDENTIDADE OU NÃO ENTRE A TUTELA 

ANTECIPADA E A TUTELA CAUTELAR 

Vimos que tem prevalecido no processo civil brasileiro o entendimento segundo o 

qual a tutela de urgência pode ser classificada em tutela cautelar e antecipação de tutela. 

Sendo a tutela cautelar prestada em casos de urgência e com o objetivo apenas de conservar o 

estado do processo a fim de que a tutela ao final prestada possa atender aos anseios do 

demandante.  Já a segunda, a antecipação de tutela, também prestada nos casos de urgência, 

teria por objetivo antecipar a tutela de direito requerida, assegurando desde já a satisfação do 

bem da vida pretendido.   

Vemos, então, que enquanto a tutela cautelar tem função assecuratória, a antecipação 

de tutela tem função satisfativa. Tendo ambas o mesmo objetivo, qual seja o de evitar os 

prejuízos resultantes dos efeitos deletérios do tempo no processo. 

Para a Teoria geral do processo cautelar idealizada por Calamandrei (2000, p. 49) os 

provimentos antecipatórios e os acautelatórios são espécies de tutela cautelar. Tal afirmação é 

extraída do conceito de procedimento cautelar considerado, para o doutrinador italiano, como 

“[...] antecipação provisória de certos efeitos do procedimento definitivo, dirigida a prevenir o 

dano que poderia derivar do atraso deste.”  
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Assim, conforme já se pontuou anteriormente, com base no conceito acima exposto, 

a cautelaridade poderia ter por objetivo tanto a conservação do estado de fato para que o 

processo principal pudesse exercitar seus efeitos, quanto a antecipação provisória dos efeitos 

do procedimento final. 

Nota-se que a prevenção cautelar na visão de Calamandrei (2000) visava a assegurar 

o resultado útil do processo e também a antecipar os efeitos da decisão do procedimento 

principal. 

No Brasil seu entendimento é seguido por Bedaque (2003).  Todavia, este não é o 

posicionamento majoritário da doutrina brasileira, para quem a tutela cautelar e a tutela 

antecipada não é espécie única do mesmo gênero.  

Vejamos primeiramente o marco teórico da divergência baseado na doutrina italiana 

de Calamandrei (2000), para, em seguida, analisar como a doutrina brasileira tem entendido a 

questão. 

4.1 Marco teórico da divergência  

Para Calamandrei (2000), o procedimento cautelar deve ser entendido como a “[...] 

antecipação provisória de certos efeitos do procedimento definitivo, dirigida a prevenir o dano 

que poderia derivar do atraso deste.” A cautelaridade seria de duas formas: poderia conservar 

o estado de fato para que o processo principal possa exercitar seus efeitos e pode também 

operar em via provisória e antecipa os efeitos do procedimento final. 

Essa prevenção visava a assegurar o resultado útil do processo e também antecipar os 

efeitos da decisão do procedimento principal.  Carnelutti (2004) concorda com Calamandrei 

(2000) quanto à possibilidade da tutela cautelar ter também função antecipatória.  

Chiovenda (1969) denomina os procedimentos cautelares de conservativos, com o 

que não concorda Calamandrei (2000).  Para ele é inadequado o uso da expressão 

procedimento conservativo como sinônimo de procedimento cautelar. Para ele a expressão 

cautelar ou asseguratória é a mais adequada para indicar estes procedimentos porque a todos é 

comum o objetivo de constituir uma cautela ou um seguro preventivo contra um perigo que 

ameaça.  Ele diz isso porque nem todos os procedimentos cautelares são conservativos, pois 
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há hipóteses em que a cautela não consiste na conservação, mas sim na modificação do estado 

de fato existente, no sentido de operar em via provisória a antecipação dos efeitos 

constitutivos e inovadores que poderiam tornar ineficazes ou sem realização. Por isso, 

Calamandrei (2000) distingue os procedimentos cautelares em conservativos e inovadores. É 

por esta razão que o Professor Bedaque (2003) sustenta que a tutela antecipada é uma espécie 

de tutela cautelar.  

Os procedimentos cautelares inovadores para Calamandrei (2000) são representados 

pela hipótese de antecipação dos procedimentos decisórios, medida que se propõe a decidir 

provisoriamente uma questão controversa que se fosse aguardar a decisão definitiva poderia 

causar danos irreparáveis às partes.   

É aqui que reside a controvérsia instalada entre ser ou não espécie única a tutela 

cautelar conservativa e a tutela antecipada inovadora. Para Calamandrei (2000), elas são 

procedimentos cautelares porque tem em comum a característica da provisoriedade.  

De acordo com Calamandrei (2000), a antecipação dos procedimentos decisórios é 

espécie de procedimento cautelar que consiste em uma decisão antecipada e provisória de 

mérito. 

A provisoriedade, para Calamandrei (2000), é o critério de distinção entre os 

procedimentos, ou seja, a limitação da duração dos efeitos desses procedimentos. Para ele 

esse é o critério mais seguro para diferenciar o procedimento cautelar dos demais. 

A diferenciação não reside na qualidade dos efeitos que produzem, mas sim pela 

limitação temporal dos efeitos produzidos.  

Chama a atenção para a distinção existente entre provisoriedade e temporariedade.  O 

primeiro é um conceito mais restrito que o segundo.  Para ele, temporâneo é simplesmente 

aquilo que não dura para sempre e cuja duração não se encontra relacionada com a 

possibilidade de novo evento.  Em outras palavras, tem duração por si mesmo. Já provisório é 

aquilo destinado a durar enquanto não sobrevenha outro evento sucessivo. Neste sentido, 

provisório equivale a interino: ambas as expressões indicam aquilo que é estabelecido para 

durar somente aquele tempo intermediário que precede o evento esperado.  
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Calamandrei (2000, p. 26) resume a provisoriedade como sendo: “Tendo como 

presentes essas distinções de terminologia, a qualificação de provisórios dada aos 

procedimentos cautelares em última análise significa isto: os seus efeitos jurídicos não só tem 

duração temporânea, mas têm duração limitada àquele período de tempo que deverá 

transcorrer entre o emanar do procedimento cautelar e a promulgação de um outro 

procedimento jurisdicional, que, na terminologia comum, vem indicando, em contraposição à 

denominação cautelar dada ao primeiro, com a denominação definitivo.  A provisoriedade dos 

procedimentos cautelares seria, portanto, um aspecto e uma conseqüência de uma relação que 

transcorre entre os efeitos do procedimento antecedente (cautelar) e aqueles do procedimento 

subseqüente (definitivo), que assinalaria o início da cessação dos efeitos do primeiro.”  

A doutrina italiana acata perfeitamente a tese de que as cautelares podem ter função 

satisfativa e conservatória. De acordo Bedaque (2003), os processualistas que sustentam essa 

tese é Fazzalari, Andrea Proto Pisani e Calamandrei (2000).  É com base neles que Bedaque 

(2003) defende que a tutela antecipada tem natureza cautelar.  

4.2 Entendimento brasileiro contemporâneo 

Seguindo a doutrina clássica, o professor Bedaque (2003) defende que não há 

diferença entre a tutela cautelar e a antecipação de tutela. Para ele esta possui função cautelar 

na medida em que é provisória e instrumental, não obstante antecipe a tutela final requerida. 

Esta satisfação é apenas fática e não jurídica, o que não afasta a característica da 

provisoriedade desta medida.  Igualmente assim pensa Calmandrei (2000) e Carnelutti 

(2004).  Ele alicerça seu entendimento com base na Teoria geral do procedimento cautelar de 

Calamandrei (2000) que classifica a antecipação de tutela como sendo uma espécie de tutela 

cautelar.  De acordo com Bedaque (2003) e, este entendimento de Calamandrei (2000) é 

acatado perfeitamente pela doutrina italiana que aceita a tese de que as cautelares podem ter 

função satisfativa e conservatória.  

Na esteira do seu entendimento, o professor Bedaque (2003) não concorda com a 

classificação da tutela jurisdicional em três categorias, quais sejam, tutelas definitivamente 

satisfativas e tutelas de urgência.  As primeiras destinariam-se a resolver, de uma vez por 

todas, a crise do direito material, ou seja, os litígios trazidos aos processos pelas partes, a fim 

de restabelecer o ordenamento jurídico. Nela a cognição é plena, como o que ocorre nas 
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tutelas declaratória, condenatória-executiva, constitutiva, mandamental e executiva lato-

sensu. Já as segundas não seriam destinadas à produção de efeitos definitivos no plano 

material, mas apenas a permitir, mediante medidas provisórias, que a eficácia da tutela 

satisfativa fosse útil.   Estas tutelas cautelares verificam-se nos procedimentos autônomos e 

nas decisões incidentes.  Pode ser conservativa ou antecipatória. Como são espécies do 

mesmo gênero, a tutela cautelar e a antecipação de tutela, apesar de algumas peculiariedades, 

possuem características comuns que são finalidade comum, sumariedade da cognição, 

provisoriedade e revogabilidade.  

Ocorre que esse entendimento do Professor Bedaque (2003) é minoritário no 

Brasil[2]. A grande maioria dos processualistas brasileiros entende que a tutela cautelar e a 

antecipação de tutela não se confundem, não sendo, portanto, espécie única.   

Marinoni (2011) é um dos processualistas brasileiros que defende que a tutela 

cautelar e a antecipação de tutela são espécies diferentes do gênero tutela de urgência.  Ele 

estabelece a distinção entre elas com base no critério estrutural destas duas tutelas. Sendo uma 

conservativa e outra satisfativa não poderiam ser espécie única. 

Já Bedaque (2003) estabelece a semelhança com base no critério da temporal 

decisão. Como ambas são proferidas e geram efeitos até que outra decisão prolatada, ou seja, 

sendo ambas provisórias, ele entende que são espécie única. 

Assim, divergindo da teoria geral de Calamandrei (2000), Marinoni (2011) entende 

que a tutela antecipada diferencia-se da tutela cautelar por diversos motivos.  Primeiro porque 

a tutela antecipada é tutela satisfativa do direito material, enquanto que a tutela cautelar é 

tutela assecuratória da tutela de direito.  Além disso, a tutela cautelar seria caracterizada pela 

instrumentalidade e referibilidade já que visa garantir a frutuosidade da tutela de direito, ao 

passo que a tutela cautelar sempre se refere a uma tutela satisfativa de direito.  

Outra distinção apontada pelo professor paranaense é que a tutela antecipada é obtida 

via cognição sumária ou verossimilhança. Ela teria a mesma substância da tutela final, com a 

única diferença de que é lastreada em verossimilhança e, por isso, não fica acobertada pela 

imutabilidade inerente à coisa julgada material. A tutela antecipada é a tutela final antecipada 

com base em cognição sumária.  Ela não é instrumento de outra tutela, ela não faz referência a 
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outra tutela.  Ela satisfaz o autor dando-o o que ele almejou. Ela não aponta para situação 

substancial diversa, tal como ocorre com a tutela cautelar. 

Com este entendimento, o professor Marinoni (2011) discorda do Professor Bedaque 

(2003) e de Calamandrei (2000).  Para este, a tutela de antecipação de providências 

consistiriam em uma decisão antecipada e provisória do mérito destinada a durar até o 

momento em que fosse proferida a decisão final para o direito pretendido.  Para Marinoni 

(2011), o equívoco da doutrina de Calamandrei (2000) reside no fato de considerar a 

abstração do processo em relação ao direito material.  Para Calamandrei (2000), toda a 

decisão que antecipa o julgamento de mérito por dar regulação provisória à relação jurídica 

controvertida tem natureza cautelar.  Na doutrina dele o que define a natureza da tutela é a 

provisoriedade, pouco importando o resultado que é proporcionado ao autor.  Com base nisso, 

Marinoni (2011) conclui que o fato desta doutrina adotar como premissa da definição de 

cautelaridade a provisoriedade, acabou falando mais de tutela antecipatória do que de tutela 

cautelar.  

Para Marinoni (2011) e Baptista da Silva (2000)[3], a tutela cautelar é diferente da 

tutela antecipada. A primeira visa assegurar o direito material, enquanto que a segunda visa 

realizar ou satisfazer o direito material.  De acordo com Marinoni (2011) e o Batista da Silva 

(2000), pouco importa a provisoriedade presente nestas duas tutelas. A provisoriedade não as 

torna única espécie. Já Bedaque (2003) entende que são iguais (ambas seriam tutelas 

cautelares) porque ambas são provisórias.  Para ele a provisoriedade é o marco característico 

da tutela cautelar.  

Os professores Rodrigues (2010) e Theodoro Júnior (2010) também entendem que a 

Tutela de Urgência comportaria duas espécies, uma satisfativa e outra conservativa com 

requisitos distintos de concessão.  

Para os referidos mestres, a diferença não seria mera discussão técnica ou 

conceitual.  A diferença resultaria, na prática, em requisitos diversos para sua 

concessão.[4]  Assim, para situações urgentes teriam-se medidas com função cautelar (tutela 

cautelar) e medidas com função satisfativa (tutela antecipada). 
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A medida com função cautelar (tutela cautelar) teria como requisito para concessão o 

risco de dano iminente (periculum in mora) e a probabilidade do direito alegado (fumaça do 

bom direito). Esta não precisa provar. Basta apenas alegar e argumentar.  Assim, diz-se que 

basta mero fundamento relevante. 

Já as medidas com função satisfativa (tutela antecipada), por ter grau de cognição 

sumária mais rigorosa, exige além da necessidade de alegar o risco de dano iminente 

(periculum in mora), também a prova inequívoca da verossimilhança da alegação.   

Em síntese, a divergência quanto a serem a tutela antecipada e a tutela cautelar 

espécie única reside na característica provisória das medidas urgentes, sendo a teoria geral da 

tutela cautelar de Calamandrei (2000) o marco teórico da divergência. 

Por fim, importante destacar que possivelmente esta divergência seja sepultada com o 

Projeto de Lei n.º 166/2010 que trata do novo Código de Processo Civil brasileiro.  Diz-se 

isso porque tal projeto regula no artigo 276 a tutela de urgência conservativa ou atributiva, 

sintetizando em dois os requisitos para sua concessão, quais sejam: a) probabilidade de 

existência de um direito a tutelar e b) o risco de que se torne útil o processo, em razão da 

demora inerente à prestação da tutela jurisdicional.   

Com isso, nota-se que o projeto pretende unificar os requisitos que, no momento, são 

distintos para a concessão de cada espécie tal como ressaltou o professor Rodrigues (2010) 

em linhas atrás.  

Percebe-se que uma aproximação do futuro Código de processo civil brasileiro à 

proposta de sistematização do Professor Bedaque (2003) que, seguindo a Teoria geral cautelar 

de Calamandrei (2000), entende a cautelar e a antecipação de tutela como única espécie do 

gênero tutela de evidência. 

5 CONCLUSÕES 

A doutrina brasileira, majoritariamente, entende as cautelares como provimentos 

meramente assecuratórios, instrumentais, destituídos de satisfatividade.  Em outras palavras, 

medidas simplesmente conservativas da eficácia futura da tutela final.  
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No entanto, conforme visto, a doutrina clássica italiana, seguida atualmente por 

Andrea Proto Pisani, e a brasileira, aqui no Brasil representada por José Roberto dos Santos 

Bedaque, entendem que a tutela cautelar contém provimentos de conservação e satisfação.  

Pondo desfecho a toda esta discussão travada e seguindo a linha que preconiza serem 

o provimento cautelar e a antecipação de tutela mesma espécie do gênero, o futuro código de 

processo civil sintetizou em um único artigo estes dois tipos de providência.    

Com isso, haverá previsão de idênticos requisitos para a concessão de uma 

providência ou outra, diferente do que ocorre atualmente, o que indubitavelmente importará 

em repercussões prático jurídica. 
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[1] Carnelutti (2004) entende que o processo quanto à sua finalidade pode ser 

classificado em processo jurisdicional, processo executivo e processo 

cautelar.  Chiovenda (1969) tem o mesmo entendimento utilizando apenas 

terminologia diferente: processo de cognição, de execução e de conservação.  Já 

Calamandrei (2000) acha que o processo cautelar não é um tertium genus. 

[2] Concorda com ele o Professor Alcidez Alberto Munhoz da Costa, citado pelo 

Bedaque (2003). 

[3]   Quanto à tese de Bedaque (2003), ele discorda que a antecipação de tutela tem natureza cautelar, muito 

embora concorde que há uma zona cinzenta na diferenciação entre elas. 

[4]    
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Quanto à repercussão prática da diferença sustentada entre a tutela antecipada e 

tutela cautelar, conferir os seguintes julgados: AI 735.858-9 São Paulo, 1º 

TACivSP, 12ª C, j. 8.5.97; AI 94.813-4-SP, TJSP, 5ª C.de Direito Privado, rel. 

Des. Marco César, v.u.. 
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 RESUMO: A discussão acerca da tutela coletiva de direitos, além de ser contemporânea, 
apresenta-se como uma proposta voltada à economia processual, na qual o centro gravitacional do 
processo se desloca do interesse individual para o coletivo. No âmbito do direito do trabalho, onde 
os dissídios  coletivos existem desde a instituição da Justiça do Trabalho no Brasil, esta discussão é 
ainda mais pertinente. A legitimidade dos sindicatos para propor ações coletivas, em defesa dos 
interesses da categoria é, segundo entendimento jurisprudencial atual, pacífica. Trata-se da defesa 
dos direitos coletivos. O questionamento que se faz diz respeito à defesa dos direitos individuais 
homogêneos pela entidade sindical, situação na qual entendemos possível e até mesmo aconselhável 
analisar se esta representação ocorre de forma adequada tendo em vista, especialmente adoção do 
sistema de unicidade sindical no país. Para tanto, a análise de modelos de direito comparado sugere 
mecanismos que poderão contribuir no tocante a este aspecto. O presente trabalho tem por objetivo 
realizar breve análise dos modelos de ações coletivas existentes na Inglaterra, Estados Unidos e 
Itália, por serem considerados modelos tradicionais de processos coletivos e, paralelamente, 
apresentar as principais modificações previstas no Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos 
Coletivos, sem perder de vista a sugestão de que sejam adotados mecanismos de análise da 
representação processual adequada mesmo em se tratando de entidades sindicais, sugestão que se 
harmoniza com o princípio do devido processo legal. 
 
 PALAVRAS-CHAVE: Ações coletivas; representatividade adequada; processo do trabalho. 
liberdade sindical.  
 
 

COLLECTIVE GUARDIANSHIP OF LABOR RIGHTS: CRITICAL TO BRAZILIAN 
MODEL AND SUGGESTIONS FROM MODELS IN COMPARATIVE LAW 

 
 
 ABSTRACT: The discussion of the collective guardianship of rights, besides being 
comtemporary, is presented as a proposal focused to the procedural economy, in which the 
gravitational center of the process moves from the individual to the collective interest. Under Labor 
Law, where there are collective agreements since the introduction of the Labour Court in Brazil, this 
discussion is even more pertinent. The legitimacy of the unions to propose collective actions in 
defense of the interests of the category is peaceful, according to current jurisprudential 
understanding. This is the defense of the collective rights. The present question concerns to the 
defense of the homogeneous individual rights by the labor union, a situation in which we 
understand as possible and even advisable to analyse whether this representation occurs properly, 
aiming especially the adoption of the system of trade union unity in the country. To this end, the 
analysis of comparative law models suggests mechanisms that could contribute regarding this 
aspect. This article aims to make a brief analysis of existing models of collective actions in 
England, the United States and Italy because they are considered traditional models of collective 
processes and, in parallel, present the major changes provided in the preliminary project of the 
Brazilian Code of collective processes, without losing sight of the suggestion that analysis 
mechanisms could be adopted to understand properly the procedural representation even when it 
comes to unions, a suggestion itself wich harmonizes with the principle of due process. 
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 KEYWORDS: Class actions; adequacy of representation; labor process; freedom of 
association. 
 
  

 SUMÁRIO: Introdução; 1. Tutela coletiva de direitos: direitos coletivos, difusos e 

individuais homogêneos; 2. A tutela coletiva de direitos no Brasil: a ação POPULAR, A AÇÃO 

civil pública e o Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos; 3. A tutela coletiva 

de direitos trabalhistas no Brasil e a legitimação processual adequada: crítica ao modelo 

existente; 4. A tutela coletiva em direito comparado: algumas sugestões possíveis; Conclusões. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

 Em um país de proporções continentais e com volume expressivo de judicialização de 

demandas, falar em acesso à justiça, em razoável duração do processo e em efetividade na prestação 

jurisdicional é assunto recorrente. Mecanismos voltados ao julgamento de demandas repetitivas, à 

minimização do volume de processos na esfera recursal ou mesmo a discussão sobre meios 

alternativos de resolução de conflitos são, mais do que relevantes, necessários diante deste cenário. 

É justamente neste horizonte que a tutela coletiva de direitos se apresenta como uma possibilidade 

contributiva e um tema que merece ser prontamente discutido. 

 

 Tutela coletiva de direitos difere da tutela de direitos coletivos. Como lembra Zavascki, não 

se pode “imaginar possível conferir aos direitos subjetivos individuais, quando tutelados 

coletivamente, o mesmo tratamento que se dá aos direitos de natureza transindividual.”1  Embora 

não se possa de forma alguma minimizar a relevância que a tutela de direitos coletivos representa 

para o Estado Democrático de Direito,  especialmente após seu reconhecimento e regulamentação 

por meio de diversos diplomas infraconstitucionais,2 pretende-se limitar a discussão no presente 

trabalho naquilo que diz respeito à tutela coletiva de direitos, aos direitos individuais homogêneos, 

cuja proteção pode ocorrer de forma coletiva, por ser este, a nosso ver, um caminho possível no 

enfrentamento do volume de judicialização de demandas existente atualmente. 

 

 Em especial, pretende-se focar a análise da tutela de direitos individuais homogêneos no 

                                                 
1 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 32. 
2 À guisa de exemplo e sem a pretensão de apresentar rol taxativo, citamos: A Lei 4.717/65 (Ação Popular), a Lei 

7.347/85 (Ação Civil Pública), a Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), a Lei 8.429/92 (Improbidade 
Administrativa), todas elas contributivas para a construção em âmbito nacional de uma tutela jurisdicional de 
proteção aos direitos coletivos. 
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âmbito do direito processual do trabalho. Isto porque, paralelamente ao surgimento de novos 

mecanismos de tutela de direitos coletivos, na seara do direito do trabalho já há, em âmbito 

nacional, uma cultura de tutela coletiva. É relevante lembrar que o processo do trabalho já há muito 

se preocupa com demandas coletivas. A própria origem do direito do trabalho evoca questões 

coletivas, tais como greves, boicotes, piquetes e o consequente desenvolvimento de métodos de 

solução dos conflitos coletivos. É clássica no direito do trabalho a existência de duas formas de 

relações jurídicas: as relações individuais e as relações coletivas de trabalho. Nestas últimas, a tutela 

de direitos coletivos do trabalho por meio do ajuizamento de dissídios coletivos é, sem dúvida, a 

mais conhecida forma de solução de conflitos dessa natureza e amplamente aceita por força de 

expressa previsão constitucional (artigo 114, § 2º da Constituição Federal). Trata-se do chamado 

poder normativo da Justiça do Trabalho, alvo de muitas críticas3 mas ainda existente no sistema 

trabalhista pátrio. 

 

 A respeito da tutela coletiva de direitos na seara trabalhista, merece especial atenção a 

discussão acerca da legitimação processual adequada para a propositura da ação. Afinal, é sabido 

que historicamente sempre coube aos sindicatos a legitimidade ativa para suscitar o ajuizamento de 

dissídio coletivo, instrumento tradicionalmente utilizado na solução de controvérsias atinentes às 

categorias profissional e econômica (tutela de direitos coletivos). Outrossim, se estamos a falar na 

tutela coletiva de direitos, a saber, naquilo que diz respeito aos direitos individuais homogêneos, 

deve permanecer este mesmo raciocínio? Ou melhor, cabe aos sindicatos a legitimidade exclusiva 

nessa seara? Ou ainda que não exclusiva, é possível falar em legitimidade ampla e irrestrita, 

independentemente da análise de qualquer requisito de admissibilidade ou de representação 

adequada?  

 

 Dessa forma, o presente trabalho pretende discutir a legitimação processual adequada para a 

proposição de ações voltadas à tutela coletiva de direitos no âmbito do direito processual do 

trabalho. Para tanto, utilizando-se do método dedutivo e a partir de pesquisa bibliográfica, pretende-

se realizar breve abordagem acerca dos direitos coletivos e dos mecanismos processuais existentes 

no sistema processual brasileiro voltados a sua tutela. Após, discutir a tutela coletiva de direitos 

trabalhistas no Brasil, com vistas a questionar a legitimação processual adequada para a propositura 

da ação. Para finalizar, buscar algumas soluções existentes em âmbito do direito comparado como 

forma de se pensar mudanças possíveis sobre o tema. A discussão perpassará necessariamente a 

análise do modelo sindical existente no país, por tratar-se de questão central objeto da crítica que se 

                                                 
3 Em crítica ao poder normativo da Justiça do Trabalho, ver ROMITA, Arion Sayão. Direito do trabalho: temas em 

aberto. São Paulo: LTr, 1998. 
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pretende realizar. Afinal, se as ações coletivas mostram-se como uma solução possível para a 

diminuição de volume na judicialização de conflitos, é mais do que pertinente pensar os modos 

como poderá ser realizada, com vistas a alcançar resultados mais significativos e protetivos dos 

direitos tutelados que, no caso, encontram-se dentre aqueles pertencentes ao rol dos direitos 

fundamentais.  

 

 1 TUTELA COLETIVA DE DIREITOS: DIREITOS COLETIVOS, DIFUSOS E 

INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS 

 

 Uma primeira diferenciação que merece ser destacada é aquela que diz respeito às espécies 

de direitos de natureza coletiva. Entendemos que tal diferenciação se mostra relevante, 

especialmente para o direito do trabalho, à medida em que há previsão específica para a tutela de 

direitos coletivos (no exercício do chamado poder normativo da Justiça do Trabalho)4, o que não 

ocorre no que se refere à tutela de direitos difusos e individuais homogêneos em matéria trabalhista 

(não há um procedimento exclusivo do processo do trabalho para a tutela dessa categoria de 

direitos, sendo utilizados, de forma subsidiária, os preceitos do direito processual comum).  

 

 Esta diferenciação tripartite corresponde à classificação legal, a partir do disposto no artigo 

81, parágrafo único do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90). Segundo referido 

dispositivo, direitos e interesses difusos são “os transindividuais, de natureza indivisível, de que 

sejam titulares pessoas indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato”.  Já os interesses e 

direitos coletivos são “os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular grupo, 

categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica 

base” e, por fim são direitos individuais homogêneos “os decorrentes de origem comum”. 

 

 Adequando-se tais definições aos domínios do direito do trabalho, tem-se que os direitos 

próprios da categoria profissional, extensíveis a todos os trabalhadores ligados pela relação jurídica 

de emprego, são direitos coletivos. Tal não afasta, no entanto, a existência de direitos individuais 

cuja origem se dá de forma comum, decorrentes das condições de trabalho, por exemplo, como se 

pode verificar no direito à percepção do adicional de insalubridade. Aos primeiros, não há dúvidas, 

partindo-se da existência de expressa previsão legal e do próprio procedimento adotado para com os 

dissídios coletivos, que cabe aos sindicatos a defesa dos mesmos em juízo ou fora dele.5 Já no que 

                                                 
4 Artigos 852 a 875 da CLT. 
5 Registre-se que há autores que defendem, inclusive, a legitimidade do sindicato na defesa de interesses difusos da 

categoria como, por exemplo, o meio ambiente de trabalho saudável ou a luta pela criação de postos de trabalho em 
determinado município. Nesse sentido SANTOS, Ronaldo Lima dos. Sindicatos e ações coletivas: acesso à justiça, 

** Trabalho indicado pelo Programa de Pós-graduação em Direito da PUC – RS – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

12473



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

diz respeito aos direitos individuais homogêneos, entendemos pertinente a discussão acerca da 

legitimidade ativa, à medida em que se trata da tutela de direitos essencialmente individuais, 

variando apenas a forma segundo a qual esta é feita.  

 

 Pode-se dizer que os direitos individuais homogêneos são, assim, “simplesmente, direitos 

subjetivos individuais. A qualificação de homogêneos não altera nem pode desvirtuar essa sua 

natureza. É qualificativo utilizado para identificar um conjunto de direitos subjetivos individuais 

ligados entre si por uma relação de afinidade, de semelhança, de homogeneidade”.6 Podem ser 

defendidos coletivamente, dada sua semelhança, homogeneidade, havendo uma pluralidade de 

titularidade, tal como ocorre nos direitos transindividuais (só que estes são indivisíveis e seus 

titulares indeterminados). Estes últimos, também chamados direitos difusos, podem ser 

conceituados como 

 

interesses metaindividualizados que, não tendo atingido o grau de agregação e de 
organização necessários a sua afetação institucional, junto a certas entidades ou órgãos 
representativos dos interesses socialmente definidos, restam em estado fluido, dispersos 
pela sociedade civil como um todo (v. g., o interesse à pureza do ar atmosférico) podendo, 
por vezes, concernir a certas coletividades de conteúdo numérico indefinido (v. g., os 
consumidores). Caracterizam-se: pela indeterminação dos sujeitos, pela indivisibilidade do 
objeto, por sua intensa litigiosidade interna e por sua tendência à transição ou mutação no 
tempo e no espaço.7 
 

 Ocorre que a cada uma das categorias de direitos ou interesses mencionadas acima são 

atribuídos mecanismos diferentes de tutela jurisdicional, os quais tiveram origem em diferentes 

momentos históricos a ponto de hoje a doutrina reconhecer a existência “de um subsistema 

específico, rico e sofisticado, aparelhado para atender aos conflitos coletivos, característicos da 

sociedade moderna”.8  Trata-se do direito processual coletivo, o qual, nas palavras de Ada 

Pellegrini Grinover surge “contando com princípios revisitados e institutos fundamentais próprios e 

tendo objeto bem definido: a tutela jurisdicional dos interesses ou direitos difusos, coletivos e 

individuais homogêneos.”9 Necessário, para os limites do presente trabalho, explanar ainda que em 

                                                                                                                                                                  
jurisdição coletiva e tutela dos interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos. São Paulo: LTr, 2003, p. 295. 
A esse respeito, nos filiamos ao posicionamento de Martins, ao afirmar: “Havendo interesses difusos em discussão, a 
legitimidade para a propositura da ação civil pública é exclusiva do Ministério Público do Trabalho, pois o sindicato 
não protege interesses difusos, mas os interesses da categoria, que são interesses coletivos.” MARTINS, Sérgio 
Pinto. Direito processual do trabalho. 30. ed. São Paulo: Atlas: 2010, p. 498. 

6 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 34 

7 MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Interesses difusos: conceito e legitimação para agir. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2000, p. 137. 

8 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 31. 

9 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo. In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto do Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 15. 
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breves linhas os principais meios processuais desse subsistema em âmbito nacional, voltados à 

tutela coletiva, até mesmo como forma de permitir breve comparação com modelos estrangeiros. 

 

 2 A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS NO BRASIL: A AÇÃO POPULAR, A 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA E O ANTEPROJETO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE 

PROCESSOS COLETIVOS 

 

 Não é de hoje que o sistema processual pátrio volta os olhos para o tema das ações coletivas. 

A questão toma vulto, entretanto, nas últimas décadas, especialmente após a Constituição Federal de 

1988, que inaugura novo panorama com o chamado direito processual constitucional, abrindo 

espaço para temas e mecanismos que intentem muito mais para reflexos sociais do que individuais. 

 

 Lembra Dinamarco10 que no Brasil, inicialmente, algumas leis esparsas concediam 

legitimidade extraordinária para a defesa de determinados direitos metaindividuais. 11 Foi a Lei da 

Ação Popular (Lei n. 4.717, de 29-6-1965) a primeira lei brasileira a tratar, de forma mais ampla, 

dos interesses difusos, concedendo ao cidadão a legitimidade para a defesa do patrimônio público, 

assim considerados os bens especificados na própria lei. Em 1977, com a reforma da Lei da Ação 

Popular os direitos difusos ligados ao patrimônio ambiental passam a ser, também, objeto de 

proteção através da ação popular.  Já a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938, de 

31-8-1981), trouxe legitimidade ao Ministério Público para a defesa do meio ambiente. 

 

 Mas foi com a Lei da Ação Civil Pública (Lei n. 7.347, de 24-7-1985) que os interesses 

transindividuais, ligados ao meio ambiente e ao consumidor, “receberam tutela diferenciada, por 

intermédio de princípios e regras que, de um lado, rompiam com a estrutura individualista do 

processo civil brasileiro e, de outro, acabaram influindo no Código de Processo Civil.”12  

 

 A Constituição Federal de 1988 universalizou a proteção coletiva dos interesses ou direitos 

transindividuais, sem qualquer limitação ao objeto do processo, deixando de haver previsão 

                                                 
10 DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001. 
11 É o caso da Lei 1.134, de 14 de junho de 1950: “as associações de classe existentes na data de publicação desta lei, 

sem nenhum caráter político, fundadas nos termos do Código Civil e enquadradas nos dispositivos constitucionais 
que congreguem funcionários ou empregados de empresas industriais da União, administradas ou não por elas, dos 
Estados, dos Municípios e das entidades autárquicas, de modo geral, é facultada a representação coletiva ou 
individual de seus associados, perante as autoridades administrativas e a justiça ordinária.” ou ainda do anterior 
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei 4.215, de 24-4-1963) ao reconhecer que “cabe à Ordem 
representar, em juízo ou fora dele os interesses gerais da classe dos advogados e os individuais relacionados com o 
exercício da profissão.” 

12 GRINOVER, Ada Pellegrini. Direito Processual Coletivo. In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio 
Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto do Código 
Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 11. 
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exclusivamente no que dizia respeito ao meio ambiente e consumidor (artigo 129, III). Além disso, 

previu a tutela coletiva em geral em dois dispositivos, independentemente da espécie de ação, a 

saber, no artigo 5º, XXI, ao conferir legitimação às entidades associativas, quando expressamente 

autorizadas, para representar seus filiados, judicial ou extrajudicialmente e no artigo 8º, III, ao 

estatuir que cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, 

inclusive em questões judiciais ou administrativas, aspecto que tem especial relevância para o 

presente trabalho, dada a matéria em discussão. De modo mais específico, a Constituição Federal de 

1988 manteve, elevou e criou, respectivamente, as ações populares (artigo 5º, LXXIII), as ações 

civis públicas (artigo 129, III) e as ações de mandado de segurança coletivo (artigo 5º, LXIX e 

LXX). 13 

 

 Posteriormente, várias leis infraconstitucionais passaram a tratar da matéria, em áreas 

temáticas específicas. Lembra Dinamarco a Lei n. 7.853, de 24-10-1989, que trata da proteção 

individual e coletiva da pessoa portadora de deficiência; a Lei n. 7.913, de 7-12-1989, que dispõe 

sobre a ação civil pública de responsabilidade por danos causados aos investidores de mercado de 

valores mobiliários; a Lei n. 8.069, de 13-7-1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente) que 

também inovou ao dispor acerca de normas específicas para a ação civil pública na defesa dos 

interesses individuais (indisponíveis), coletivos e difusos lá protegidos; a Lei n. 8.078, de 11-9-1990 

(Código de Defesa do Consumidor) que alterou profundamente a estrutura da ação civil pública.14 A 

Lei n. 10.671, de 15-5-2003 (Estatuto do Torcedor) e a Lei 10.741, de 1-10-2003 (Estatuto do 

Idoso) contém, ambas normas pertinentes para a proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e 

individuais homogêneos. A Lei n. 11.340, de 7-08-2006 (Lei Maria da Penha) igualmente contém 

normas pertinentes à defesa dos interesses e direitos transindividuais previstos na lei. 

 

 É de se destacar que as ações coletivas são reguladas em âmbito nacional por leis 

extravagantes desprovidas de unidade orgânica, enquanto o Código de Processo Civil praticamente 

nada regula sobre o assunto, salvo a previsão genérica de legitimação, contida no artigo 6º e a 

possibilidade de formação de litisconsórcio ativo prevista no artigo 46 do mesmo código, o que não 

se constitui em ação coletiva mas simples técnica de cumulação de causas que, em tese, poderiam 

ser propostas separadamente.15 Para tanto, discute-se atualmente um anteprojeto do Código 

                                                 
13 Regulamentadas (parcialmente) pela Lei do Mandado de Segurança Individual e Coletivo, Lei n. 12.016, de 10-08-

2009. Ressalta-se que o intérprete deverá conjugar as regras específicas dos artigos 21 e 22 desta com as demais do 
mandado de segurança individual, no que for cabível e com as normas do sistema processual coletivo. Destaca-se 
ainda que o legislador ordinário limitou o objeto de proteção pelo mandado de segurança coletivo apenas aos 
direitos coletivos em sentido estrito e individuais homogêneos, não se aplicando, portanto, aos direitos difusos, 
restrição esta que não encontra previsão constitucional. 

14 DINAMARCO, Pedro da Silva. Ação civil pública. São Paulo: Saraiva, 2001, p. 38-39. 
15 Nesta modalidade, lembra Zavascki que “A concentração de toda a atividade cognitiva num mesmo processo tem o 
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Brasileiro de Processos Coletivos e o projeto de nova Lei da Ação Civil Pública, “com o escopo de 

transformar esta última em Lei Geral dos Processos Coletivos, sendo o instrumento central de um 

Sistema Único de Ações Coletivas, com a proposta de revogação da Lei 7.347/85 e de todas as 

demais normas pertinentes aos processos coletivos contidas no Código de Defesa do Consumidor e 

nas demais leis específicas.” 16 

 

 O anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos teve como inspiração o Código 

Modelo de Processos Coletivos do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, este surgido no 

ano de 2004 e constituído com a participação de quatro professores brasileiros.17  O anteprojeto do 

Código Brasileiro de Processos Coletivos está estruturado em cinquenta e quatro artigos, reunidos 

em seis capítulos: I – Das demandas coletivas; II – Da ação coletiva ativa; III – Da ação coletiva 

passiva; IV – Do mandado de segurança coletivo; V – Das ações populares; VI – Das disposições 

finais. 

 

 No que pertine à legitimação processual, o Código Brasileiro de Processos Coletivos, 

seguindo a trilha do Código Modelo para Ibero-América, procurou ampliar o rol de legitimados, em 

uma clara tendência a democratizar o acesso à Justiça. “A proposição rompe, portanto, com 

sistemas tradicionais, que procuram atribuir com certa exclusividade a legitimidade ora para órgãos 

públicos, ora para associações e organizações não governamentais, como ocorre na Alemanha, ou 

principalmente para os indivíduos, como ocorre com as class actions.”18 

   

 Assim, são considerados legitimados, para propor ação coletiva o Ministério Público - 

aspecto em que não há nenhuma inovação até então, à medida em que o mesmo já se encontra 

legitimado para propor a ação civil pública; as pessoas jurídicas de direito público interno, as 

entidades e órgãos da Administração Pública; os partidos políticos e as associações e fundações 

privadas legalmente constituídas; as entidades sindicais para a defesa dos interesses da categoria; a 

Defensoria Pública quando os interessados forem, ao menos em parte, hipossuficientes; a pessoa 

                                                                                                                                                                  
desiderato de propiciar uma prestação jurisdicional célere e efetiva. Todavia, na prática, isso nem sempre alcança os 
resultados programados, notadamente pela dificuldade de produzir, no curso da instrução processual, todos os 
elementos de prova que permitam prolatar uma sentença com identificação completa da relação jurídica: a 
obrigação, os sujeitos, o objeto da prestação, sua quantidade e seu valor.” ZAVASCKI, Teori Albino. Processo 
coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 
148. 

16 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 201. 

17 Ada Pellegrini Grinover, Kazuo Watanabe, Antonio Gidi e Aluisio Gonçalves de Castro Mendes. 
18 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. O anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos: visão geral e 

pontos sensíveis. In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo 
(Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2007, p. 23. 
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natural, para a defesa dos direitos ou interesses difusos e, por fim, o membro do grupo, categoria ou 

classe, para a proteção dos interesses coletivos e individuais homogêneos.19 

 

  O anteprojeto inova em dois aspectos: ao prever a inclusão expressa da Defensoria Pública 

como autor coletivo, à medida em que se trata de uma instituição bastante próxima da população 

carente. “O Anteprojeto indiretamente reserva-lhe, portanto, uma atribuição de extrema relevância 

política – trazer para a pauta do dia a dia do Judiciário os interesses difusos e coletivos de uma 

imensa população sub-representada nas esferas de decisão política do Brasil.”20 A segunda inovação 

diz respeito à possibilidade de legitimação ativa das pessoas físicas, que poderão, a critério judicial, 

observados os requisitos estabelecidos no código, propor todas as espécies de ações coletivas.  

 

 Nesta última possibilidade de legitimação, tem-se a figura do “representante adequado” 

mencionado, inclusive, dentre os princípios da tutela jurisdicional coletiva (artigo 2º). Para a defesa 

dos interesses difusos tem-se o mesmo fundamento que o da ação popular, ampliando-se ainda mais 

o seu emprego. Já para a defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos, exige-se que o 

representante adequado seja membro do grupo, categoria ou classe. Inspirada no modelo americano, 

esta exigência parte do pressuposto de que “um credor ou o próprio lesado tem mais estímulo em 

                                                 
19 Art. 20 São legitimados concorrentemente à ação coletiva ativa: 
 I – qualquer pessoa física, para a defesa dos interesses ou direitos difusos, desde que o juiz reconheça sua 
representatividade adequada, demonstrada por dados como:  
 a – a credibilidade, capacidade e experiência do legitimado; 
 b – seu histórico na proteção judicial e extrajudicial dos interesses ou direitos difusos e coletivos; 
 c – sua conduta em eventuais processos coletivos em que tenha atuado; 
 II – o membro do grupo, categoria ou classe, para a defesa dos interesses ou direitos coletivos, e individuais 
homogêneos, desde que o juiz reconheça sua representatividade adequada, nos termos do inciso I deste artigo; 
 III - o Ministério Público, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, bem como dos 
individuais homogêneos de  interesse social; 
 IV – a Defensoria Pública, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e coletivos, quando a coletividade ou 
os membros do grupo, categoria ou classe forem necessitados do ponto de vista organizacional,  e dos individuais 
homogêneos, quando os membros do grupo, categoria ou classe forem, ao menos em parte, hiposuficientes; 
 V – as pessoas jurídicas de direito público interno, para a defesa dos interesses ou direitos difusos e, quando 
relacionados com suas funções, dos coletivos e individuais homogêneos; 
 VI - as entidades e órgãos da Administração Pública, direta ou indireta, bem como os órgãos do Poder 
Legislativo, ainda que sem personalidade jurídica, especificamente destinados à defesa dos interesses e direitos 
indicados neste Código; 
 VII – as entidades sindicais e de fiscalização do exercício das profissões, restritas as primeiras à defesa dos 
interesses e direitos ligados à categoria; 
 VIII - os partidos políticos com representação no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas ou nas 
Câmaras Municipais, conforme o âmbito do objeto da demanda, para a defesa de direitos e interesses ligados a seus fins 
institucionais; 
 IX - as associações civis e as fundações de direito privado legalmente constituídas e em funcionamento há pelo 

menos um ano, que incluam entre seus fins institucionais a defesa dos interesses ou direitos indicados neste Código, 
dispensadas a autorização assemblear ou pessoal e a apresentação do rol nominal dos associados ou membros. 

20 LEAL, Márcio Flávio Mafra. Anteprojeto de Código Brasileiro de Processos Coletivos – aspectos políticos, 
econômicos e jurídicos. In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, 
Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 70. 
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perseguir seu próprio direito.”21 

 

 É justamente neste aspecto que reside a discussão atinente ao presente trabalho. Se o modelo 

existente de tutela coletiva (ou o que se encaminha para ser o modelo existente) prevê a figura do 

representante adequado para a defesa dos direitos individuais homogêneos, bem como a 

possibilidade de representação processual pelos sindicatos, entendemos ser cabível a discussão 

sobre a adequação da representação processual pelos sindicatos, isto levando-se em consideração, 

especialmente, a realidade sindical do país, aspecto que será tratado com maior detalhamento a 

seguir. 

 

 3 A TUTELA COLETIVA DE DIREITOS TRABALHISTAS NO BRASIL E A 

LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL ADEQUADA: CRÍTICA AO MODELO EXISTENTE 

 

 Conforme visto linhas acima, o modelo de processo coletivo previsto no anteprojeto 

brasileiro volta-se para um sem número de questões envolvendo grupos ou classes, 

independentemente de divisão estanque em matérias ou subsistemas jurídicos. Como diria Mendes, 

“A contenção do processo civil coletivo dentro de fronteiras temáticas ou subjetivas não encontra 

sentido e deve ser vista, quando prevista, como meramente exemplificativa ou enunciativa, na 

medida em que as relações e os problemas de massa estão presentes nos mais variados assuntos e 

ramos do direito.”22 Há, inclusive, previsão de legitimação ativa dos sindicatos na defesa dos 

interesses da categoria, no que segue clara orientação constitucional a respeito (artigo 8º, III da 

Constituição Federal) . No que se refere aos direitos coletivos stricto sensu, conforme dissemos 

alhures, esta legitimação já é exercida nas ações de dissídio coletivo, através de procedimento 

especial previsto na legislação trabalhista. Nesse sentido, concordamos com Cláudia de Abreu Lima 

Pisco ao afirmar que “os dissídios coletivos são uma espécie de ação coletiva trabalhista para 

dirimir conflitos de ordem social/econômica entre capital e trabalho criando ou interpretando 

normas abstratas para toda uma categoria, de competência originária dos tribunais do trabalho, 

regionais ou superior.”23 

 

 Ponto que nos propomos a discutir diz respeito à defesa dos interesses individuais 

                                                 
21 LEAL, Márcio Flávio Mafra. Op. Cit., p. 74. 
22 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010,  p. 183. 
23 PISCO, Cláudia de Abreu Lima. O Anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos, os dissídios coletivos e 

outras ações coletivas trabalhistas. In In GRINOVER, Ada Pellegrini; MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; 
WATANABE, Kazuo (Coord.). Direito processual coletivo e o anteprojeto do Código Brasileiro de Processos 
Coletivos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 411-412. 
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homogêneos, à medida em que o anteprojeto antes mencionado prevê expressamente a legitimidade 

do membro da classe e, ainda, prevê a necessidade de que esta representação seja adequada. A 

relevância da discussão é inquestionável, afinal 

 

é no âmbito dos direitos individuais homogêneos que as ações coletivas têm a maior 
significação sob o prisma da economia processual, na medida em que podem funcionar 
como solução para o problema da multiplicação e pulverização de ações individuais, diante 
de questões comuns de fato e de direito, que podem e devem ser enfrentadas de modo 
conjunto e global.24 

 

 Nesse caso, é preciso ter em mente a realidade sindical no país, segundo a qual, embora 

reconhecida na Constituição Federal a existência de liberdade sindical, não se pode afirmar que se 

trata de um direito exercido em sua forma plena. Nesse sentido, concordamos com Stürmer ao 

reconhecer a inexistência de uma autêntica liberdade sindical. Isto porque, embora reconhecido aos 

sindicatos o direito de livre constituição e administração, sem ingerência dos mecanismos estatais, 

ao trabalhador não é dada a opção de ser representado pela entidade sindical que melhor atenda a 

este fim. O legislador constituinte manteve o sistema de unicidade sindical, instaurado no governo 

de Getúlia Vargas como forma de garantir a unidade dos trabalhadores em torno de uma única 

categoria profissional dentro de determinada base territorial. Além disso, manteve-se a existência de 

um contribuição sindical de caráter compulsório conforme expressa previsão no artigo 8º, inciso IV 

da Constituição Federal que, ao instituir nova modalidade de custeio das entidades sindicais (a 

chamada contribuição confederativa) não excluiu a cobrança daquela prevista em lei (mais 

especificamente no artigo 578 da CLT, o chamado “imposto sindical”). 

 

 Assim, se por um lado se pode falar em liberdade sindical (inclusive no próprio caput do 

artigo 8º da Constituição), por outro se restringe a criação de mais de uma entidade sindical, de 

mesmo grau, mesma categoria na mesma base territorial e, ainda, se mantém a cobrança de uma 

contribuição compulsória constituída e fixada em um período de grande intervenção estatal na 

atividade sindical, com práticas incompatíveis com o modelo de Estado inaugurado com a 

Constituição Federal de 1988, não se podendo olvidar, ainda, que o Brasil não ratificou a 

Convenção número 87 da Organização Internacional do Trabalho, documento que versa sobre 

liberdade sindical e que é considerada pela referida organização como uma das convenções 

fundamentais da própria OIT. Tudo isso atenta contra a liberdade sindical a qual, nas palavras de 

Stürmer 

 

é o direito de trabalhadores, entendidos como tal empregados, empregadores, autônomos e 

                                                 
24 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010,  p. 24. 
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profissionais liberais, de livremente constituírem sindicatos; de livremente ingressarem e 
saírem dos sindicatos conforme seus interesses, sem limites decorrentes da profissão à qual 
pertençam; de livremente administrarem as organizações sindicais, constituírem órgãos 
superiores e de associarem-se a órgãos internacionais; de livremente negociarem sem 
qualquer interferência do Poder Público (Executivo, Legislativo ou Judiciário); e de 
livremente exercerem o direito de greve, observadas as formalidades legais; tudo isso sem 
limitação de base territorial e num regime de pluralismo, sendo o sistema financiado única 
e exclusivamente pelas contribuições espontâneas por eles fixadas.25 
 
   

 A inexistência de liberdade sindical plena no país permite o surgimento de situações de 

enfraquecimento do próprio movimento sindical, com instituições que não respondem a contento 

aos anseios da categoria, o que gera a busca por saídas individuais e que, aliado à adoção de 

mecanismos de flexibilização das regulações de trabalho, flexibilização da própria legislação vem 

enfraquecer a proteção conferida formalmente ao trabalhador.26 Como lembra Nardi, 

 

O enfraquecimento das ferramentas de luta tradicionais do sindicato, a incapacidade deste 
em construir uma verdade alternativa capaz de desconstruir o discurso da qualidade da 
empresa, a flexibilização da legislação, a individualização das relações de trabalho e a 
adesão à retórica da desilusão para com a democracia conduzem à opção por saídas 
individuais.27 

 

 Saídas individuais, no entanto, apontam em sentido diametralmente oposto ao Estado 

Democrático e Social de Direito, tanto que se pode dizer, como Tesheiner, que a tarefa que agora 

compete ao Poder Judiciário “não é somente a de resguardar os direitos subjetivos dos que a ele 

ocorrem, mas a de concretizar o direito objetivo.”28 Nesse sentido, o mestre entende que a ação 

individual proposta pelo empregado visa à tutela do direito subjetivo. Já a ação proposta pelo 

sindicato, visa à aplicação do direito objetivo. Concordamos naquilo que diz respeito às ações 

propostas pelo sindicato com vistas à criação de novas regras e normas trabalhistas, ao provocar o 

poder normativo da Justiça do Trabalho. No entanto, é preciso lembrar que, além da tutela de 

direitos coletivos, o sistema processual pátrio permite, também, a defesa de direitos individuais 

homogêneos pela própria entidade sindical, no que tem sido admitida a ampla representação 

processual, independentemente de outorga de mandato por todos os representados da categoria. 

 

 Nesse sentido, em breve digressão histórica, é interessante lembrar que este nem sempre foi 

o posicionamento do Tribunal Superior do Trabalho. A redação da (hoje cancelada) Súmula 310 do 

TST limitava a atuação do sindicato como legitimado ativo exclusivamente àquelas situações 

                                                 
25 STÜRMER, Gilberto. A liberdade sindical. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2007, p. 150. 
26 SENNET, Richard.  A corrosão do caráter: conseqüências pessoais do trabalho no novo capitalismo. 12. ed. Rio de 

Janeiro: Record, 2007. 
27 NARDI, Henrique C. Ética, trabalho e subjetividade. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2006, p. 190. 
28 TESHEINER, José Maria. Jurisdição e direito objetivo. Justiça do Trabalho. Ano 28. N. 325. jan/2011, p. 36. 
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previstas em lei.29 Todavia, em virtude de importante corrente de entendimento, amparada por 

precedente do Supremo Tribunal Federal,30 passou-se a entender que a Constituição Federal de 1988 

conferiu legitimidade extraordinária ampliativa aos sindicatos para defender em juízo os direitos e 

interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam (artigo 8º, III). 

Seguindo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal Superior do Trabalho 

cancelou a mencionada Súmula 310, já que esta expressava entendimento diametralmente oposto. 

 

 O artigo 8º, inciso III da Constituição passa a ser interpretado em sentido amplo, para efeito 

de autorizar os sindicatos a atuar em regime de substituição processual, não apenas na fase 

cognitiva (para obtenção de sentença genérica), mas também na de cumprimento de sentença em 

favor dos titulares do direito subjetivo, independentemente de qualquer iniciativa ou autorização 

dos substituídos. A esse respeito, vale lembrar importante observação feita por Zavascki no sentido 

de que “é difícil, na prática compatibilizar esse entendimento com o sistema da ação coletiva, 

notadamente em face da consequência, evidentemente equivocada, que daí se pretende retirar, de 

que nesse caso a execução seria única, pelo valor global, em nome e em favor do sindicato.”31 Ou 

seja, no que se refere à defesa de interesses individuais homogêneos, ainda que se aceite que as 

entidades sindicais possam atuar, mesmo na fase executiva, em regime de substituição processual, 

não há como evitar de que a execução ocorra em benefício do trabalhador. Logo, é necessário 

conhecer a situação jurídica particular de cada trabalhador, com identificação do credor, bem como 

a quantidade e a natureza da parcela que está sendo quitada. “Portanto, contraria a natureza das 

                                                 
29 TST. Súmula 310 - Sindicato Autor da Ação na Condição de Substituto Processual (Cancelada pela 
Resolução  119/2003, DJ 01.10.2003) 
 I - O Art. 8º, inciso III, da Constituição da República, não assegura a substituição processual pelo sindicato. 
 II - A substituição processual autorizada ao sindicato pelas Leis ns. 6.708, de 30-10-1979 e 7.238, de 29-10-
1984, limitada aos associados, restringe-se às demandas que visem aos reajustes salariais previstos em lei, ajuizadas até 
3 de julho de 1989, data em que entrou em vigor a Lei nº 7.788. ( L-007.788-1989 - revogada) 
 III - A Lei 7.788-89, em seu Art. 8, assegurou, durante sua vigência, a legitimidade do sindicato como 
substituto processual da categoria. ( L-007.788-1989 - revogada) 
 IV - A substituição processual autorizada pela Lei nº 8.073, de 30 de julho de 1990 ao sindicato alcança todos 
os integrantes da categoria e é restrita às demandas que visem à satisfação de reajustes salariais específicos resultantes 
de disposição prevista em lei de política salarial. 
 V - Em qualquer ação proposta pelo sindicato como substituto processual, todos os substituídos serão 
individualizados na petição inicial e, para o início da execução, devidamente identificados, pelo número da Carteira de 
Trabalho e Previdência Social ou de qualquer documento de identidade. 
 VI - É lícito aos substituídos integrar a lide como assistente litisconsorcial, acordar, transigir e renunciar, 
independentemente de autorização ou anuência do substituto. 
 VII - Na liquidação da sentença exeqüenda, promovida pelo substituto, serão individualizados os valores 
devidos a cada substituído, cujos depósitos para quitação serão levantados através de guias expedidas em seu nome ou 
de procurador com poderes especiais para esse fim, inclusive nas ações de cumprimento. 
 VIII - Quando o Sindicato for o autor da ação na condição de substituto processual, não serão devidos 
honorários advocatícios. 
 
30 RE 210029/RS, julgamento em 12/06/2006, pelo Tribunal Pleno, Relator Ministro Carlos Velloso, publicada no DJ 

17/08/2007, pp 25. 
31 ZAVASCKI, Teori Albino. Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos. 5. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 186. 
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coisas imaginar uma execução por um valor global, sem identificação dos credores ou sem 

discriminação das prestações individualmente devidas.”32  

 

 É justamente no tocante a este aspecto, ao se reconhecer a legitimidade ampla e irrestrita às 

entidades sindicais, inclusive no que diz respeito à tutela de direitos individuais que entendemos 

pela necessidade de uma discussão mais aprofundada acerca do papel dos sindicatos, diante da falta 

de liberdade sindical plena no país e, ainda, do próprio enfraquecimento da instituição sindical, 

fruto desta falta de liberdade e, consequentemente, falta de espaço de discussão e espaço de criação 

e defesa de discursos alternativos à própria categoria profissional. É no processo do trabalho, 

subsistema no qual a tutela coletiva de direitos existe de forma tão arraigada (fato comprovado na 

própria existência e uso dos dissídios coletivos – artigo 114, parágrafo 2º da Constituição Federal), 

que se faz necessária uma releitura do papel do próprio sindicato e, consequentemente, de sua 

atuação na defesa dos interesses da categoria (sejam eles coletivos ou individuais – homogêneos ou 

heterogêneos). 

 

 Tal releitura, a nosso ver, passa pela análise da representação processual adequada, pois a 

manutenção de tamanho poder de uma instituição33 que é única, por categoria, por grau, por base 

territorial, sem possibilidade de escolha pelos representados de outra, mais representativa, mais 

ativa, mais próxima de seus interesses, pode acarretar o descrédito nas próprias ações coletivas e a 

busca por soluções individuais, com o que se terá a própria ineficácia do modelo de processos 

coletivos pensado até então. 

 

 Para contribuir com esta discussão e inclusive fomentar a busca por um modelo adequado à 

realidade local, é válido um olhar sobre os modelos estrangeiros, até porque a tradição de muitos 

países em mecanismos de tutela coletiva é indiscutivelmente mais ampla que a nacional. Embora 

não se pretenda esgotar esta análise em tão breves linhas, é possível uma sucinta comparação e 

apontamento de aspectos relevantes que, mutatis mutandis podem vir a ser de valorosa contribuição. 

A doutrina aponta três marcos históricos que podem ser considerados como fundamentais no 

cenário internacional: o surgimento das ações coletivas na Inglaterra, as class actions norte-

americanas e a doutrina italiana.34 Considerando isto, o presente trabalho limitará a análise 

                                                 
32 Idem. 
33  Segundo Oliveira, “os órgão sindicais podem e devem exercer importante papel orientador aos integrantes das 
suas categorias. Mas não podem nem devem substitui-los a ponto de neutralizar as suas próprias vontades. A ditadura 
sindical é tão malévola quanto o poderio econômico que dizem combater.” OLIVEIRA, Francisco Antônio de. 
Comentários aos Enunciados do TST. 5. ed. São Paulo: RT, 2001, p. 769 
34 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 37. 
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comparativa a estas três realidades, sem olvidar que outros e mais modernos sistemas têm surgido 

no cenário mundial. 

 

 4 A TUTELA COLETIVA EM DIREITO COMPARADO: ALGUMAS SUGESTÕES 

POSSÍVEIS 

 

 A Inglaterra é apontada como o berço dos litígios coletivos. A doutrina lembra que o 

surgimento das ações coletivas neste país se deu no período medieval, por volta do ano de 1199 e 

que, a partir dos séculos XIV e XV, se tornaram mais frequentes, “especialmente nos povoados 

(villages) e paróquias (parishes), refletindo, por certo, a estrutura e organização daquela época em 

que as instituições intermediárias como a família, as vilas, a Igreja, concentravam importância 

econômica e política.”35 

 

 Nos séculos XVI e XVII houve uma redução dos processos coletivos na Inglaterra, o que 

refletia, em parte, as modificações sociais de então (surgimento do individualismo, crescimento da 

burguesia urbana, Reforma Protestante, entre outros). Surge o bill of peace, espécie de demanda 

coletiva, condicionada à existência de interesses comuns, envolvendo um número elevado de 

pessoas, que ficariam condicionadas à coisa julgada. Foi só a partir do final do século XX, mais 

especificamente da década de 1970, que ocorre um ressurgimento das ações coletivas na Inglaterra.  

Desde 1965 já havia previsão no âmbito do direito interno para as representative actions através do 

regimento interno revisado da Suprema Corte. Tratava-se mais especificamente da Rule 12, que 

previa que qualquer processo poderia iniciar ou prosseguir pela iniciativa ou em face de apenas 

alguns dos interessados, que estariam “representando” os demais. Também a Order 15, Rule 13  das 

Rules of the Supreme Court previa, em circunstâncias limitadas, que as ações poderiam ser 

ajuizadas por pessoas que não detinham também a titularidade do direito em litígio.  

 

 Fator de relevantes mudanças no sistema inglês foi a adoção de um Código de Processo 

Civil, o Rules of Civil Procedure, de 26 de abril de 2000. Na verdade, o Código de Processo Civil 

vem, inclusive, sendo apregoado como “a maior mudança dos últimos cem anos no âmbito daquele 

país.”36 No que se refere ao objeto do presente trabalho, relevante dizer que o mesmo apresenta 

normas expressamente dispostas sobre ações coletivas, sob a denominação de parties and group 

litigation. O procedimento coletivo pode ser determinado de ofício pelo órgão judicial ou pode ser 

                                                 
35 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 38. 
36 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 50. 
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requerido pela parte devendo haver, de qualquer modo, consulta prévia ao Serviço de Informações 

sobre Ações Coletivas, para se aferir sobre a existência de outros casos relacionados com as 

questões comuns sugeridas. As novas regras são extremamente flexíveis, conferindo amplos 

poderes ao juiz. É possível a bipartição do procedimento, de modo que parte dele ocorra como 

demanda coletiva e a outra parte, como demanda individual, de acordo com as peculiaridades do 

caso.  

 

 Nos Estados Unidos da América, tanto uma ação individual pode ser transformada em 

coletiva, como uma ação coletiva pode ser transformada em individual. Após a propositura da ação, 

qualquer uma das partes pode requerer ao juiz a certificação da ação como coletiva e, nesse 

momento, há forte conteúdo discricionário na decisão.37 Antônio Gidi equipara a fase de 

certificação da ação coletiva americana com a fase de saneamento do processo brasileiro.38 “A 

discricionariedade existe tanto na decisão de permitir o prosseguimento da ação na forma coletiva 

(class action certification), quanto na decisão que delimita os contornos do grupo (class 

definition).”39  

  

 A Equity Rule 48, de 1842, é considerada a primeira norma escrita do direito norte-

americano relacionada com a class action. Segundo ela, apenas os presentes estariam vinculados ao 

decisum, “não significando, assim, mudança substancial em relação ao resultado obtido com 

institutos processuais tradicionais, como o litisconsórcio.”40 Em 1912, a Suprema Corte reformulou 

a Equity Rule 48 e em 1938, com o surgimento nos Estados Unidos do primeiro Código de Processo 

Civil de âmbito federal, surge a Federal Rule 23, destinada a regular as chamadas class actions. O 

texto da Rule 23 foi alterado nos anos de 1987, 1998, 2003 e 2007. O texto estabelece quais os 

pressupostos processuais e condições da ação para a admissibilidade e para o prosseguimento da 

defesa coletiva de direitos em juízo. Um destes requisitos, o qual interessa de maneira especial à 

presente discussão, diz respeito à escolha do representante adequado. 

 

 Mas o que é “representação processual adequada”? Trata-se de um requisito segundo o qual 

as partes representativas comprovem que poderão efetuar uma justa e adequada proteção dos 

                                                 
37 Caso indeferida a ação como coletiva, a mesma prosseguirá como uma ação individual. 
38 Fase (de saneamento) que inexiste no âmbito do direito processual do trabalho à medida em que, em regra, o 

primeiro contato do juiz com a petição inicial ocorre na audiência inicial. 
39 GIDI, Antonio. A Class Action como instrumento de tutela coletiva de direitos: as ações coletivas em uma 

perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 197. 
40 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 

Revista dos Tribunais, 2010, p. 62. 
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interesses da classe, nos termos da Rule 23 (a) (4).41 Trata-se de análise do caráter qualitativo da 

defesa dos interesses em juízo. Conforme Mendes: 

 

Em relação às partes representativas, são considerados o comprometimento com a causa, a 
motivação e o vigor na condução do feito, o interesse em jogo, as disponibilidades de tempo 
e a capacidade financeira, o conhecimento do litígio, honestidade, qualidade de caráter, 
credibilidade e, com especial relevo, a ausência de conflito de interesse.42 

 

  A ausência de representação adequada poderá propiciar a decretação de invalidade ou 

declaração de ineficácia do julgado proferido na class action em relação ao membro ausente.  Para 

analisar os efeitos da coisa julgada sobre os membros que não participaram do litígio, a Rule 23 

prevê a opção por uma dentre três técnicas de inclusão dos representados no grupo: a) a da presença 

compulsória (todos os membros do grupo são considerados presentes em juízo, sem possibilidade 

de se excluírem do grupo e serem atingidos pela coisa julgada – técnica particularmente importante  

na defesa de interesses indivisíveis); b) a do opt in (será considerado presente em juízo – e 

vinculado pela sentença coletiva – apenas aquele membro do grupo que expressamente solicitar sua 

inclusão no processo) e c) a do opt out (presume-se que os membros do grupo desejam fazer parte 

do litígio e condiciona-se a sua exclusão a uma manifestação expressa nesse sentido).43 

    

 O terceiro modelo de direito comparado apontado pela doutrina como referência para as 

ações coletivas vem do direito italiano, o qual tem especial relevância para o contexto nacional, 

considerando-se que se trata, igualmente, de um país que adota o sistema civil law. Além disso, no 

que se refere à temática do direito do trabalho, esta relevância é ainda maior, considerando-se que o 

próprio procedimento do dissídio coletivo trabalhista e a própria estrutura sindical brasileira é 

inspirada na Carta del Lavoro de Mussolini.44 Em termos normativos, na Itália, a legitimação para 

os sindicatos, prevista na Lei 300, de 1970, costuma ser apontada como importante precedente na 

introdução da tutela coletiva no direito positivo daquele país. No decorrer da década de 1970, 

embora houvesse a adesão de doutrinadores como Mauro Cappeletti, Vittorio Denti, Vincenzo 

Vigoriti, dentre outros, à temática dos interesses coletivos ou difusos, os tribunais mantiveram a 

questão isolada e com pouca aplicação. Somente na década de 1990, a partir da Diretiva 93/12 do 

Conselho das Comunidades Europeias, concernente às cláusulas abusivas nos contratos celebrados 

com os consumidores, é que recomeça uma certa evolução da legislação italiana em termos de ações 

                                                 
41 Rule 23 (a) (4): “The representative parties will fairly and adequately protect the interests of the class.” 

42 MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro. Ações coletivas no direito comparado e nacional. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 2010, p. 78-79. 

43 GIDI, Antonio. A Class Action como instrumento de tutela coletiva de direitos: as ações coletivas em uma 
perspectiva comparada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 291-292. 

44 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Compêndio de direito sindical. 6. ed. São Paulo: LTR, 2009. 
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coletivas. 

 

 Apesar disso, a contribuição italiana reside justamente nos trabalhos de doutrina. Em 

especial a obra de Vincenzo Vigoriti é considerada a monografia mais ampla e densa sobre o tema 

dos interesses coletivos. O mestre de Florença, além de sistematizar o estudo do interesse coletivo, 

menciona a legitimação dos sindicatos para proceder contra atos de conduta anti-sindical, nos 

termos do artigo 28 do Estatuto dos Trabalhadores, porque a entidade estaria, no caso, defendendo 

ao mesmo tempo, um direito seu e, também, interesses alheios. Vigoritti refere, ainda, a legitimação 

do indivíduo titular de interesse que estivesse confluindo no respectivo coletivo.45 O autor ainda 

estabelece uma dimensão comparativa com as class action americanas, convencido de que se trata 

de um instrumento extremamente avançado no âmbito processual: “Sono convinto che quella della 

cla action sia un'esperienza formidabile, indubbiamente la più avanzata nel campo della tutela 

degli interessi a dimensione superindividuale.”46 No entanto, deixa claro seu posicionamento no 

sentido de que não se deva dar tamanha discricionariedade ao juiz no sistema italiano, por serem 

atribuições que, no momento, o juiz “non pare in grado di assolvere.”47 

 

 Em suma, pode-se dizer que a ação coletiva possui algumas diferenças de acordo com o 

sistema jurídico adotado em cada país (civil law ou common law). Como lembra Severo: 

 

A ação coletiva nos países da civil law possui as seguintes peculiaridades: a legitimação 
pode ser privada, pública ou mista; o instituto da representatividade adequada é adotado por 
apenas alguns países; são utilizados os critérios do opt out e do opt in, bem como a 
combinação desses dois critérios, dependendo do país; nas ações envolvendo direitos 
difusos e coletivos, a coisa julgada produz efeitos erga omnes e nas ações envolvendo 
direitos individuais homogêneos a sentença faz coisa julgada secundum evenum litis, só 
para favorecer, e não para prejudicar as pretensões individuais.48  
 

  No que diz respeito aos efeitos da coisa julgada nas ações coletivas, a previsão no 

anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos é de que a coisa julgada somente produza 

efeito erga omnes em caso de procedência da ação, ou seja, para beneficiar o membro do grupo. Em 

sendo improcedente, nada impede a rediscussão da matéria em um dissídio individual o que, a 

nosso ver, contrasta com os princípios fundamentais das ações coletivas, especialmente a economia 

processual. Vale lembrar as palavras de Cássio Scarpinella Bueno em célebre artigo publicado em 

1996, quando a doutrina nacional começava a discutir a matéria: 

                                                 
45 VIGORITI, Vincenzo. Interessi collettivi e processo: la legittimazione ad agire. Milão: Giuffré, 1979, p. 145. 
46 Idem, p. 287. 
47 Ibidem. 
48 SEVERO, Álvaro Vinícius Paranhos. Breve ensaio sobre o sistema das class actions na Common Law – origem e 

sistematização. In ZAVASCKI, Liane T.; JOBIM, Marco Félix. Diálogos constitucionais de direito público e 
privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2011, p. 288. 
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Desde que uma class action volta-se, por sua própria natureza, contra litígios de massa, 
passa a ser inerente à sua concepção o entendimento de que membros ausentes desta mesma 
classe sejam afetados por seus efeitos e pela impossibilidade de rediscussão da decisão 
(coisa julgada material). Senão, qual seria a vantagem do sistema se cada vez os mesmos 
indivíduos pudessem requestionar o quanto já decidido anteriormente? Onde o princípio da 
economia processual? Onde a redução da atividade jurisdicional e dos custos processuais?49 

 

 Temos de concordar com o mencionado autor. E, em apertada síntese, referir aspectos 

adotados em sistemas estrangeiros que poderão contribuir com o procedimento das ações coletivas 

em âmbito nacional, realizadas as devidas adequações. A nosso ver, do sistema inglês, a existência 

de um serviço de informações, com a relação dos casos relacionados com as questões comuns 

sugeridas em novas ações coletivas nos parece ser um contributo relevante. Do direito americano, 

sem dúvida, a existência de uma certificação da representação processual adequada, com análise das 

condições e do histórico do representante, nos parece ser uma sugestão muito relevante, inclusive 

no âmbito do direito do trabalho, diante das críticas tecidas ao sistema sindical brasileiro. E do 

direito italiano, a própria legitimidade do indivíduo para propor a ação coletiva, o que já vem sendo 

adotado pelo direito pátrio através da ação popular, sentido que também vem sendo seguido pelo 

anteprojeto do Código Brasileiro de Processos Coletivos.  

 

 O Código Modelo Iberoamericano de processos coletivos traz uma série de requisitos que o 

juiz deverá analisar em relação ao legitimado para propor a ação coletiva. Embora se trate de rol 

meramente enunciativo, que não exclui a adoção de outros parâmetros, cumpre dizer que em relação 

àquele que se diz legitimado para propor a ação o juiz deverá observar: a) a credibilidade, 

capacidade, prestígio e experiência do legitimado; b) seus antecedentes na proteção judicial e 

extrajudicial dos interesses ou direitos dos membros do grupo, categoria ou classe; c) sua conduta 

em outros processos coletivos; d) a coincidência entre os interesses do grupo, categoria ou classe e 

o objeto da demanda. 

 

 Na análise da representação processual adequada possibilidades diversas tem sido adotadas 

por outros países. O exemplo da província argentina de Salta, que outorgou ao Ministério Público a 

tarefa de examinar a idoneidade do legitimado para propor a demanda, demonstra a necessidade de 

cuidado em relação ao tema.50 A opção de determinar esta tarefa ao Ministério Público tem suas 

                                                 
49 BUENO, Cássio Scarpinella. As Class Actions do Direito Norte-Americano e as Ações Coletivas Brasileiras: Pontos 

para uma reflexão conjunta. In Revista de Processo n. 82, São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais, abril/junho de 
1996, pp. 92/151. 

50 GIANNINI, Leandro J. Legitimación y representatividad adecuada en los procesos colectivos: Una experiencia 
local (Salta): el rol del Ministerio Público en el control de representatividad adecuada. Processos Coletivos, 
Porto Alegre, vol. 2, n. 4, 01 out. 2011. Disponível em: <http://www.processoscoletivos.net/ve_artigo.asp?id=82> 
Acesso em: 02 out. 2011  
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vantagens e inconvenientes, mas indica o cuidado de se examinar a idoneidade do representante 

processual, ainda que o mesmo figure objetivamente no rol dos legitimados pois, a par de uma 

legitimação estática, prevista na legislação, encontra-se uma legitimação dinâmica que é justamente 

considerar as qualidades pessoais, profissionais e até mesmo econômicas do sujeito para levar 

adiante a defesa dos interesses de determinado grupo em um caso concreto.51  

 

 Assim, verifica-se que várias são as possibilidades existentes e que, por se tratar de matéria 

relativamente nova, diante do surgimento de questões de massa e do deslocamento das discussões 

jurídicas de uma órbita exclusivamente individualista para uma ótica social nas últimas décadas, 

ainda encontra terreno fértil para discussão. No que se refere à legitimidade dos sindicatos, 

entendemos que os mesmos não deverão figurar como detentores de um mandato com livres 

poderes, independentemente da outorga destes pelos seus titulares, quando se tratar de direitos 

individuais homogêneos. E nesse sentido, a análise dos modelos adotados em outros países nos 

mostra a existência de mecanismos que somente poderão qualificar o trabalho e a atuação sindical. 

 

 CONCLUSÕES 

 

  Verifica-se que o instituto das ações coletivas constitui-se hoje, em mecanismo de grande 

valia, voltado para a diminuição do número de processos, para a economia processual e para a 

própria segurança jurídica, de modo a evitar uma profusão de julgamentos diferentes sobre uma 

mesma matéria. O núcleo gravitacional do processo desloca-se, assim, do individual para o coletivo, 

no que segue o princípio fundamental do estado democrático de direito no Brasil. 

 

 Embora discutida sua aplicação no âmbito do processo civil, as ações coletivas encontram 

terreno fértil na Justiça do Trabalho, locus onde já figuram os dissídios coletivos e, mais 

recentemente, também a ação civil pública em matéria de direitos transindividuais de competência 

desta Justiça especializada. Nelas, os sindicatos são considerados legitimados para atuar como 

sujeitos ativos, independentemente de autorização expressa de seus representados (vide 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que redundou no cancelamento, pelo Tribunal Superior 

                                                 
51 Ao comentar a adoção deste modelo pela província de Salta, Giannini menciona que “Ello no significa, desde ya, 

que el Ministerio Público deba monopolizar la prosecución de las acciones colectivas, al estilo de lo que sucede en 
Brasil. Una de las notas valorables de la práctica de los procesos grupales en nuestro país es precisamente la 
variedad de legitimados institucionales públicos (vg., Defensorías del Pueblo, Ministerio Público e incluso el 
Estado en sus diversas formas) y privados con iniciativa a la hora de patrocinar esta clase de planteos. Es notable 
la participación que han tenido en el foro vernáculo, las entidades intermedias (asociaciones de defensa de los 
derechos civiles, políticos, sociales y culturales, de protección del medio ambiente o de las prerrogativas de 
usuarios y consumidores, sindicatos, etc.) e incluso los mismos particulares afectados, en el desarrollo de esta 
categoría de enjuiciamiento. GIANNINI, Leandro J. Idem. 
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do Trabalho, de sua Súmula 310, que não exarava o mesmo entendimento). 

 

 Entendemos, no entanto, que tal legitimidade ampla e irrestrita deve ser questionada e 

verificada, especialmente em se tratando de tutela de direitos individuais homogêneos. Tal 

questionamento ocorre justamente porque no Brasil inexiste pluralidade sindical e inexiste, 

consequentemente, opção para o representado por uma outra entidade sindical, que atenda melhor 

seus interesses ou que o represente a contento. Assim, o conceito de análise da representação 

processual adequada previsto no direito americano nos parece ser de grande valia, de modo que, 

uma vez adotado um procedimento geral para a tutela de interesses coletivos no país, seja mediante 

a aprovação do anteprojeto de código mencionado no presente trabalho, seja através da adoção de 

outro modelo, este deve ser um aspecto a ser observado. Pode-se pensar formas de análise desta 

representação adequada, ou mesmo sujeitos que terão capacidade de fazê-lo (como no modelo 

argentino citado no decorrer do trabalho), mas a análise do cumprimento de certos requisitos e a 

comprovação de alcançá-los, a nosso ver, apenas contribuirá com a qualificação da defesa dos 

interesses dos trabalhadores, que nada mais é do que a defesa de direitos fundamentais. 

 

 Dos modelos estrangeiros pode-se buscar referências, assim como mecanismos que não 

deverão ser adotados. Isto sem perder de vista a cultura jurídica e a realidade nacional. Nesse 

sentido, entendemos que a tutela coletiva de direitos trabalhistas, especialmente de direitos 

individuais homogêneos, requer uma representação processual adequada, que não se limita 

simplesmente ao reconhecimento formal de constituição de um sindicato. Tal posicionamento 

encontra guarida no princípio da liberdade sindical que, embora inexistente de forma plena no país 

quiçás um dia venha a ser realidade, no que a proposta ora sugerida terá ainda mais ressonância. 
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A (IR)RENUNCIABILIDADE AO EXERCÍCIO DOS DIREITOS MORAIS 

DE AUTOR 

 

LA RINUNZIA ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI MORALI D `AUTORE 

 

Paula Maria Tecles Lara

 

 

 

RESUMO: A sociedade contemporânea é fruto de constantes e intensas mudanças culturais. 

Essas alterações afetam a forma como o homem vive e se relaciona. Nessa conjuntura, os 

direitos morais de autor devem ser examinados de forma histórico-normativa, vez que os 

acontecimentos sociais e jurídicos estabeleceram marcos importantes para a delimitação da 

natureza jurídica desses direitos. O presente estudo abrange uma perspectiva democrática e 

constitucional dada aos direitos autorais na atualidade, ou seja, a elevação dos direitos 

autorais à categoria dos direitos fundamentais, ocorrida com o advento da Constituição da 

República de 1988, bem como o reconhecimento dos direitos morais de autor como 

verdadeiros direitos de personalidade. Nesse contexto, analisa-se os direitos morais de autor 

como direitos fundamentais e personalíssimos, uma vez que foram assim declarados pela 

Constituição da República de 1988 e assimilados pelo Direito Privado. A despeito de ser um 

direito de personalidade e, portanto, considerado irrenunciável, defende-se a idéia da 

possibilidade da renúncia ao exercício do direito moral de autor, com base na autonomia 

privada do criador da obra, que não pode ser privado da escolha em exercer ou não tal direito. 

Além disso, ressalte-se a importância do assunto no que tange à concretização da proteção ao 

princípio da dignidade da pessoa humana, sustentáculo do Estado Democrático de Direito, 

uma vez que a dignidade do autor está vinculada à não violação de sua autonomia privada, ou 

seja, ao respeito às escolhas do autor, que pode optar por não exercer algum ou todos os 

direitos morais a ele concernentes. Assim, a dignidade do autor engloba não só a tutela da sua 

personalidade, que é exteriorizada na criação do espírito, mas também liberdade sobre o 

exercício de seus direitos morais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; DIREITOS MORAIS DE 

AUTOR; RENÚNCIA. 
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RIASSUNTO: La società contemporanea è frutto di costanti e intensi cambiamenti culturali. 

Questi cambiamenti influenzano il modo in cui gli esseri umani vivono e si relazionano. In 

questo frangente, i diritti morali degli autori dovrebbero essere esaminati attraverso una 

l'analise storica-normativa, perchè gli eventi sociali e giuridiche hanno stabilito un limite per 

la delimitazione della natura giuridica di questi diritti. Il presente studio copre la prospettiva 

democratica e costituzionale data ai diritti d'autore nella attualità, cioè, l'elevazione del diritto 

d'autore alla categoria dei diritti fondamentali che ha successo con l'avvento della 

Costituizione della Repubblica, e il riconoscimento dei diritti morali degli autori come diritti 

della personalità. In questo contesto, analizziamo i diritti morali dell'autore come diritti 

fondamentali e personalissimi, dato che sono stati così dichiarati dalla Costituizione della 

Repubblica, e assimilati dal Diritto Privato. Nonostante sia un diritto della personalità e, 

quindi, considerato irrinunciabile, difendiamo l'idea della possibilità di rinunciare all'esercizio 

dei diritti morali degli autori, sulla base della autonomia privata dei creatori, che non può 

essere privato della scelta di esercitare o no tale diritto. Inoltre, sottolineamo l'importanza 

della questione relativa all'attuazione del principio della tutela della dignità umana, 

sostentamento dello stato democratico, perchè la dignità dell'autore è legata alla non 

violazione della  autonomia privata del creatore del lavoro intellettuale, vale a dire, al rispetto 

delle scelte dell'autore, che possono scegliere di non esercitare alcuni o tutti i diritti morali 

relativi ad esso. Così, la dignità dell'autore include non solo la protezione della personalità, 

che è esternalizzata nella creazione dello spirito, ma anche sulla libertà di esercitare i propri 

diritti morali. 

 

PAROLE CHIAVE: PROPRIETÀ INTELLETTUALE; DIRITTI MORALI D „AUTORE; 

RINUNZIA. 

 

1. DIREITO AUTORAL À LUZ DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO E DA 

CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 

 

Atualmente o Direito Autoral é reconhecido como ramo do Direito destinado à tutela 

das criações do espírito humano. Seu reconhecimento foi construído ao longo da história, e 

tem como antecedente mais remoto a invenção da imprensa, em 1455, por Gutenberg. Tal 

invento explicitou uma preocupação não com a tutela da obra em si, mas com a proteção dos 

investimentos advindos da criação intelectual. 
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Segundo Branco Júnior: 

 

A invenção da tipografia e da imprensa, no século XV, revolucionou os direitos 

autorais porque os autores passaram a ter suas obras tornadas disponíveis de 

maneira muito mais ampla. Nessa época, surgem os privilégios concedidos aos 

livreiros e editores, verdadeiros monopólios, sem que se visasse, entretanto, a 

proteger os direitos dos autores.(BRANCO JÚNIOR, 2006, p. 20) 

 

ASCENSÃO relata que, “a tutela do autor só surge com o Estatuto da rainha Ana, 

na Grã-Bretanha, em 1710. Então, o autor, apodera-se do privilégio da indústria” 

(ASCENSÃO, 2007, p. 04), sendo “a primeira norma legal que reconheceu o direito 

subjetivo do autor sobre sua obra, tendo-o feito como direito de propriedade”. (POLI, 2008, 

p. 04). Na verdade, o objeto dessa proteção nada mais é do que a materialidade do exemplar e 

seu direito exclusivo de reprodução. Essa é a idéia chave do copyright
i
.  

Esse Estatuto inaugurou uma fase repleta de iniciativas de lei que visavam proteger 

os autores, incentivando sua produção intelectual e reforçando a idéia de hegemonia dos 

Estados, numa disputa de inovações culturais e científicas. 

Denis Borges Barbosa ensina que: 

 

Os benefícios das leis emitidas desde 1710 para dar suporte às criações literárias, 

artísticas e científicas não buscavam favorecer nenhuma indústria; muito pelo 

contrário, sua intenção era em parte liberar os autores do poder em excesso das 

gráficas, em parte homenagear o valor moral da ingenuidade intelectual. 

(BARBOSA, 2010, p. 763) 

 

O Direito Autoral Clássico surgiu, então, da necessidade de se proteger a criação do 

espírito humano, dentro de uma perspectiva liberal, em que o direito autoral estava 

intimamente ligado ao ideal de liberdade individual e de segurança jurídica. O Direito Autoral 

era visto “simplesmente como poder atribuído ao autor com a finalidade exclusiva de se 

garantir a satisfação de seus interesses individuais”(POLI, 2008, p. 03). 

Sabe-se, contudo, que a construção moral dos direitos autorais é mais recente, pois 

data de meados do século XIX, efetuada pela jurisprudência francesa, sendo verdadeiro 

reconhecimento da soberania do autor da criação intelectual
ii
. Segundo relato de Carlos 

Alberto Bittar: 

 

Para o assentamento dos direitos da personalidade (e, ao mesmo tempo, do aspecto 
moral do Direito de Autor), definitiva foi a jurisprudência francesa que, em caso 

célebre, (arrêt Rosa Bonher, de 04/07/1865), reconheceu como legítima a recusa de 
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um pintor em entregar obra encomendada e paga (retrato de dama), decidindo, no 

conflito entre a obrigação precípua e o direito de personalidade, pela prevalência 

do segundo, sufragando, assim, a tese de que o direito do encomendante cedia à 

defesa do direito pessoal do artista, com a conversão da obrigação em perdas e 

danos (decisão logo seguida por outras: Whistler, Camoin, Rouault, Bonnard e 

Picabia). (BITTAR, 2008, p.02) 

 

Nesse contexto, em 1886, ocorreu em Berna, na Suíça, uma conferência sobre 

direitos autorais, que resultou na elaboração da Convenção de Berna para a proteção de obras 

literárias e artísticas, que previu, entre outras normas, o direito de paternidade da obra (direito 

pessoal) e o direito de participação do autor nos lucros da eventual revenda de sua obra 

(direito patrimonial).  

A Convenção de Berna, da qual o Brasil é signatário, é considerada o primeiro e 

mais importante instrumento internacional sobre Direitos Autorais. Somente quando da sua 

revisão, em Roma (1928), sob a pressão do autoralista italiano Piola Caselli, é que ela previu 

os direitos morais de autor de forma expressa em seu artigo “6 Bis”: 

 

ARTIGO 6-BIS 

1) Independentemente dos direitos patrimoniais de autor, e mesmo após a cessão 

dos referidos direitos, o autor conserva o direito de reivindicar a paternidade da 

obra e de se opor a qualquer deformação, mutilação ou outra modificação da obra 

ou a qualquer outro atentado contra a mesma obra, prejudicial à sua honra ou à 

sua reputação. 

2) Os direitos reconhecidos ao autor em virtude da alínea 1) supra são, após a sua 

morte, mantidos pelo menos até à extinção dos direitos patrimoniais e exercidos 
pelas pessoas ou instituições às quais a legislação nacional do país em que a 

protecção é reclamada dá legitimidade. Todavia, os países cuja legislação, em 

vigor no momento da ratificação do presente Acto ou da adesão a este, não 

contenha disposições assegurando a protecção após a morte do autor de todos os 

direitos reconhecidos por virtude da alínea 1) supra têm a faculdade de prever que 

alguns desses direitos não se mantêm após a morte do autor. 

3) Os meios de recurso para salvaguardar os direitos reconhecidos no presente 

artigo são regulados pela legislação do país em que a protecção é reclamada. 

 

O Direito Autoral, pensado como sendo um direito individual, “inspirado por noções 

de defesa do homem enquanto criador” (BITTAR, 2008, p. 08), influenciado pela doutrina 

liberal de supervalorização do indivíduo, não se coaduna com a atual realidade social, uma 

vez que se vive em um Estado Democrático de Direito. 

Ronaldo Lemos e Sérgio Vieira Branco Júnior, citando Marcelo Thompson Melo 

Guimarães, relatam: 
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É de se ver que o princípio democrático demanda que o Estado compreenda a exata 

medida em que diversos preceitos aparentemente contrapostos nas leis e na própria 

Constituição se entrelaçam na síntese daquele que é o exato momento histórico 

experimentado pela sociedade. (GUIMARÃES, 2005, p. 10). 
 

Dessa maneira, o Direito Autoral é abarcado pelo Direito Privado em razão de sua 

origem histórica baseada na defesa do homem e de seu intelecto, sendo espécie de 

Propriedade Intelectual, juntamente com a propriedade industrial.  

Mesmo sendo espécie do gênero Propriedade Intelectual
iii

, o Direito Autoral, em 

função de sua divisão em direitos morais de autor, de natureza pessoal, e direitos patrimoniais 

de autor, cujo nome já denota o caráter econômico dos mesmos, não pode ser entendido como 

sendo um direito real (propriedade).  

Nas lições de Carlos Alberto Bittar, “são direitos de cunho intelectual, que realizam 

a defesa dos vínculos, tanto pessoais, quanto patrimoniais, do autor com sua obra, de índole 

especial, própria, ou sui generis, a justificar a regência específica que recebem nos 

ordenamentos jurídicos do mundo atual.” (BITTAR, 2008, p. 11) 

Apesar de seu caráter sui generis, o Direito Autoral sofreu e sofre fortes influências, 

sendo que as alterações trazidas pela CR/88, principalmente em relação à principiologia civil-

constitucional, modificou a base interpretativa autoral, tornando-a mais dinâmica, adequada 

às necessidades sociais contemporâneas, valorizando a dignidade da pessoa humana, e não 

mais o patrimônio, ou seja, valoriza-se primordialmente os direitos morais de autor, e não os 

direitos patrimoniais de autor. 

Essa mudança na hermenêutica privatística-constitucional decorre do fenômeno 

denominado de constitucionalização do direito privado, que reflete de maneira incontestável o 

respeito ao Estado Democrático de Direito. A supremacia constitucional se justifica na busca 

por um ideal de democracia real, e não aparente. 

Bernardo Fernandes afirma que: 

 

O chamado Estado Democrático de Direito é também nominado pelos autores de 

tradição alemã como Estado Constitucional, uma vez que as aquisições históricas 

deixaram claro que não é submissão ao Direito que justificaria a limitação quer do 

próprio Estado quer dos Governantes, mas necessariamente uma subjugação total à 

Constituição. (FERNANDES, 2010, p. 212) 

 

Dentro desse processo de mudança paradigmática, de adaptação das relações 

privadas aos novos desafios propostos pela Constituição de 1988, a hermenêutica autoral deve 
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ter como base a dignidade da pessoa humana, positivada no texto constitucional em seu art. 

1º, inciso III
iv

, ou seja, uma valorização do caráter existencial do direito autoral em 

detrimento do caráter patrimonial.  

Antes da CR/88, o Direito Autoral baseava-se nos fundamentos liberais, como visto 

acima, mas com o advento do texto de 1988, o patrimônio perdeu sua importância jurídica 

para o ser humano, que se transformou em eixo basilar do nosso ordenamento jurídico e, via 

de conseqüência, também do Direito Autoral.  

A contaminação patrimonial sofrida pelo Direito Autoral desde o seu surgimento 

deve ser sanada, uma vez que o aspecto econômico não pode predominar sobre o aspecto 

existencial. Nas palavras de Rodrigo Moraes: 

 

O prestígio exagerado conferido historicamente aos direitos patrimoniais precisa 

ser superado. É urgente uma ruptura dessa lógica patrimonialística, que sufoca a 

lógica existencial. É tarefa que se impõe ao autoralista do século XXI voltar os 

olhos à pessoa humana. Mudar o foco de sua atenção. Repudiar a vetusta 

mentalidade do final do século XIX. O Direito Autoral não pode ser despido de sua 

vocação humanista, como há tempos, vem exigindo o capitalismo.” (MORAES, 

2008, p. 48) 

 

Nessa perspectiva, pode-se dizer que é a Constituição de 1988 que instrumentaliza o 

ordenamento jurídico, principalmente o Direito Privado, concedendo a ele dinamicidade, 

legitimidade democrática, coerência e unidade.  

Dessa forma, a previsão constitucional contida no caput do art. 5º
v
, e nos incisos 

XXVII
vi
, XXVIII

vii
 e XXIX

viii
 contribui de maneira substancial para que o Direito Autoral 

seja entendido também como instrumento de constitucionalização do direito privado, uma vez 

que direitos privados autorais são reconhecidos como direitos fundamentais.  

De forma indireta, os incisos IV e IX da Constituição da República de 1988, também 

tutelam o autor, pois garantem o desenvolvimento da cultura, a liberdade de manifestação do 

pensamento, da arte, da ciência, etc. 

Assim sendo, os direitos fundamentais autorais (diretos e indiretos) ganham 

importância jurídica dentro do Estado Democrático de Direito, pois caracterizam verdadeiros 

direitos autorais constitucionais, coerentes com as previsões específicas da Lei 9610/98 

(LDA) e do Código Civil. 

Segundo Bernardo Fernandes, citando as orientações do ministro Gilmar Ferreira 

Mendes, os direitos fundamentais seriam, “a um só tempo, direitos subjetivos e elementos 

fundamentais da ordem constitucional objetiva”. (FERNANDES, 2010, p. 230) Nesta última, 
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os direitos fundamentais são considerados o pilar de sustentação do ordenamento jurídico de 

um Estado Democrático Direito. 

Desse modo, podemos classificar os Direitos Autorais como direitos fundamentais à 

luz da Constituição da República de 1988, sendo, portanto, sustentáculos para o Estado 

Democrático de Direito. 

Além disso, pode-se dizer que essa nova perspectiva dada aos Direitos Morais de 

Autor surge em razão da força normativa do princípio da dignidade da pessoa humana, 

através de um reconhecimento de iguais liberdades fundamentais a todos. 

Segundo Maria de Fátima Freire de Sá “a dignidade humana tem aplicação tão-

somente em um contexto de liberdade e igualdade, isto é, em um procedimento garantidor de 

iguais liberdades fundamentais”. (SÁ, 2009, p. 56) Mas isso só é possível dentro de um 

Estado Democrático de Direito, em que se reconhece tais direitos fundamentais, inseridos 

num contexto social plural, sob o predomínio constitucional.  

 

2. DIREITO MORAL DE AUTOR COMO UM DIREITO DE PERSONALIDADE  

 

O Direito Autoral contemporâneo possui duas significações: uma objetiva, indicando 

o ramo do Direito Privado que dispõe e regula as situações jurídicas provenientes das criações 

do espírito humano; e uma subjetiva, relacionada às “faculdades juridicamente reconhecidas 

ao autor sobre sua criação. Sob esse prisma, o termo é habitualmente utilizado no plural, 

direitos autorais, fazendo-se referência à pluralidade de faculdades reconhecidas ao 

criador”. (POLI, 2008, p. 02). 

Como faculdades, poderes jurídicos, os direitos autorais são verdadeiros direitos 

subjetivos do autor e, especificamente os direitos morais de autor são compreendidos como 

direitos subjetivos existenciais, pois não possuem conteúdo econômico. 

Ao proteger a personalidade do autor exteriorizada na obra intelectual, o direito 

subjetivo existencial do autor assume um caráter personalíssimo, sendo considerado um 

direito da personalidade. 

A expressão “direitos morais de autor” foi consagrada pela legislação nacional e 

internacional, bem como pela jurisprudência. No entanto, muitos doutrinadores não 

reconhecem o caráter moral dos direitos autorais, mas sim o caráter pessoal, uma vez que o 
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termo “moral” pode levar a conclusões precipitadas sobre influências éticas e morais no que 

tange ao direito autoral. 

Ascensão, ao tratar do tema, explica: 

 

A lei e os autores falam antes em direitos ou faculdades morais do que num direito 

pessoal. Mas por mais generalizado, o qualificativo “moral” é impróprio e 

incorreto. É impróprio, pois há setores não-éticos no chamado direito moral e é 

incorreto, pois foi importado sem tradução da língua francesa. Aí se fala em 

pessoas morais, danos morais, direitos morais, e assim por diante. Mas no 

significado que se pretende o qualificativo é estranho à língua portuguesa e deve, 

pois, ser substituído.” (ASCENSÃO, 2007, p. 129). 

 

Para o presente artigo, direitos morais, direitos pessoais e direitos extrapatrimoniais 

de autor serão considerados sinônimos, apesar da referida discussão terminológica. 

No entanto, a discussão importante gira em torno da natureza personalíssima dos 

direitos morais de autor. Para a maioria da doutrina, esses direitos seriam um tipo de direito 

da personalidade, pois “o reconhecimento dos direitos morais surge da necessidade de se 

proteger a personalidade do autor exteriorizada com a obra. Assim, sob uma visão pluralista, 

eles podem ser relacionados como direitos da personalidade expressamente protegidos na 

Lei”. (POLI, 2008, p. 30) 

No entanto, alguns autoralistas, como por exemplo Ascensão, discordam desse 

posicionamento, explicando que “os direitos pessoais não são direitos da personalidade. 

Embora mantenham uma ligação, ao menos genética, aos direitos da personalidade, afastam-

se destes no seu âmbito de tutela e nos eu regime”. (ASCENSÃO, 2007, p. 130) A base deste 

pensamento não é a proteção à personalidade de forma direta, como ocorre com os direitos de 

personalidade, mas sim a tutela da ligação especial entre o autor e sua obra. 

Contudo, nas palavras de Marina Santilli, citada por Leonardo Poli, os direitos 

morais de autor são considerados “uma categoria do direito à identidade pessoal e como tal 

visa proteger os interesses da personalidade do autor”. (SANTILLI, apud POLI, 2008, p. 30) 

Como já mencionado acima, os direitos autorais são considerados direitos 

fundamentais, com previsão constitucional. Entretanto, os direitos morais de autor, além de 

serem direitos fundamentais, também são classificados como direitos de personalidade.  

Assim sendo, pode-se conceituar o direito moral de autor como sendo: 
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(...) os vínculos perenes que unem o criador à sua obra, para a realização da defesa 

de sua personalidade. Como os aspectos abrangidos se relacionam à própria 
natureza humana e desde que a obra é emanação da personalidade do autor – que 

nela cunha, pois, seus próprios dotes intelectuais , esses direitos constituem a 

sagração, no ordenamento jurídico, da proteção dos mais íntimos componentes da 

estrutura psíquica do seu criador”. (BITTAR, 2008, p. 47) 

 

Dentro desse contexto privado, o direito moral de autor assume um caráter 

personalíssimo, apresentando uma conexão estreita com a personalidade do ser humano que 

utiliza seu intelecto para criar. 

Para o Direito Privado, os direitos de personalidade são “aquelas situações jurídicas 

reconhecidas à pessoa, tomada em si mesma e em suas necessárias projeções sociais”. 

(FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 136). Nessa esteira de raciocínio, esses direitos teriam 

como objetivo resguardar e promover o desenvolvimento da pessoa humana em seus diversos 

aspectos (físico, psíquico e intelectual). 

Os direitos da personalidade surgem no contexto pós Segunda Guerra Mundial, como 

reação às “atrocidades praticadas pelo nazismo contra a individualidade da pessoa humana 

e contra a humanidade como um todo” (FARIAS; ROSENVALD, 2010, p. 135).  

Nas lições de César Fiuza: 

 

Com a evolução do capitalismo industrial, a concentração, a massificação, os 

horrores da Segunda Guerra Mundial, com o desenvolvimento da tecnologia, 

principalmente da biotecnologia etc, a perspectiva muda. O paradigma do Estado 

Liberal é substituído pelo do Estado social intervencionista, protetor do mais fraco. 

Os direitos da personalidade passam a integrar a esfera privada, protegendo o 

indivíduo, sua dignidade, contra a ganância e o poderio dos mais fortes. Ao lado 

desse prisma privatístico, continua a subsistir o público, em socorro do indivíduo 

contra o Estado. Tendo em vista essas duas esferas, privada e pública, os direitos 

da personalidade pertencem a ambas. Na esfera privada, fala-se em direitos da 

personalidade, terminologia cunhada por Otto Gierke. Na esfera pública, em 

direitos humanos e em direitos fundamentais, apesar de esses dois últimos grupos 

terem maior amplitude, englobando também as garantias políticas”. (FIUZA, 2010, 

p. 170)   
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Portanto, conclui-se que, os direitos morais de autor são direitos da personalidade e, 

como tal, expressam a identidade pessoal do criador, tutelando sua dignidade.  

 

3. A (IR)RENUNCIABILIDADE DO DIREITO MORAL DE AUTOR 

 

Como analisado acima, os Direitos Autorais devem adaptar-se à nova hermenêutica 

constitucional, o que confere maior predominância do direito moral de autor em face dos 

direitos patrimoniais de autor, exatamente pela exaltação da dignidade da pessoa humana, 

preconizada constitucionalmente, o que faz com que o eixo do Direito Autoral desloque-se 

dos interesses patrimoniais decorrentes da criação para a própria obra intelectual e seu 

criador.  

Nesse contexto, inicia-se uma apreciação dos direitos morais de autor, em razão de 

sua importância assumida pela mudança paradigmática enfrentada pelo Direito Autoral, 

prevalecendo, então, o caráter existencial do direito autoral. 

Considerando a natureza personalíssima dos direitos morais de autor, bem como sua 

importância na atual conjuntura jurídica, considera-se necessária a proteção da personalidade 

do autor, que é exteriorizada na obra intelectual. 

Os direitos de personalidade são caracterizados por serem “extrapatrimoniais, 

absolutos, indisponíveis, imprescritíveis, impenhoráveis, necessários, vitalícios, essenciais, 

genéricos e preeminentes” (PONTES DE MIRANDA, 1954, p. 8, apud POLI, 2008, p. 30). 

Nesse sentido, pode-se elencar, ao menos, uma diferença entre os direitos da 

personalidade e os direitos morais de autor, qual seja, o caráter inato, uma vez que os direitos 

extrapatrimoniais do autor não são inatos, pois nascem no momento em que a obra 

merecedora da proteção intelectual é exteriorizada, ao sair da esfera íntima do autor, e não no 

momento do nascimento do autor, ser humano, já que este é o instante em que se adquire a 

maioria dos direitos de personalidade. 

O ser humano, ao nascer, conquista a capacidade criativa e a partir dela poderá vir a 

adquirir as prerrogativas autorais. Desse modo, os direitos autorais e, por conseguinte os 

morais, não seriam considerados essenciais ao ser humano, pois eles não garantiriam e 

tutelariam a dignidade da pessoa humana sempre e incondicionalmente, já que nem todo 

homem cria obras intelectuais merecedoras de proteção no curso de sua vida.  
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Desse modo, a exteriorização da criação intelectual é considerada uma condição 

suspensiva para a incidência da proteção moral do direito de autor. “Assim, ainda que, em 

tese, todos os indivíduos estejam aptos a adquiri-lo, essa aquisição só se efetiva para os que 

exteriorizarem sua criação”. (POLI, 2008, p. 30) 

Nesse contexto, não se pode aplicar aos direitos autorais e, principalmente, aos 

direitos morais de autor, todas as características concernentes aos direitos de personalidade, 

em razão de algumas peculiaridades que devem ser consideradas. 

Apesar disso, o Código Civil, em seu art. 11
ix
, previu de forma explícita e geral a 

característica da irrenunciabilidade. No entanto, questiona-se a possibilidade de sua aplicação 

a todos os direitos da personalidade, já que, como dito acima, alguns direitos de 

personalidade, tais como os direitos morais de autor, possuem atributos que os diferenciam 

dos demais. 

O Código Civil prevê a indisponibilidade do direito de personalidade, que abrange 

tanto a irrenunciabilidade quanto a intransmissibilidade, abarcando também a 

inalienabilidade. Assim sendo, a indisponibilidade é gênero, que impede a disposição do 

direito de personalidade, pelo seu titular, seja a título gratuito ou oneroso, possuindo como 

espécies: a irrenunciabilidade, que exterioriza a impossibilidade do titular renunciar ao 

próprio direito de personalidade; a intransmissibilidade, que engloba a idéia da proibição de 

transferência do direito de personalidade de forma hereditária; e , por último, a 

inalienabilidade, que se refere à vedação de transferência do direito de personalidade a titulo 

oneroso. 

Dessa maneira, o impedimento contido no art. 11 do Código Civil, explicita que os 

direitos de personalidade e, portanto os direitos morais de autor, “são indisponíveis, pois o 

autor não pode deles dispor, seja a titulo gratuito, seja a titulo oneroso”. (POLI, 2008, p. 31) 

O artigo 27
x
 da LDA, corroborando com o entendimento contido no Código Civil, de 

modo claro e objetivo, especifica as características da irrenunciabilidade e inalienabilidade 

dos direitos morais de autor. 

Sob o argumento de proteção autoral, em razão do autor ser considerado parte 

vulnerável, a LDA restringe a liberdade e autonomia do autor, impedindo que ele renuncie ao 

seu direito moral. 

No entanto, apesar da clareza legal, muito se questiona sobre o caráter irrenunciável 

dos direitos da personalidade e, por conseguinte, dos direitos morais de autor, até porque, a 
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própria lei civil prevê a possibilidade de ocorrência de exceções, bem como o enunciado nº 4
xi
 

da Jornada de Direito Civil. 

Esse enunciado faz referencia expressa à possibilidade da ocorrência de limitação 

voluntária ao exercício dos direitos de personalidade, desde que essa limitação não seja 

permanente e geral. Se a limitação sucedesse de forma total, não haveria renúncia ao exercício 

do direito, mas sim ao direito como um todo. 

Ocorre que, o direito material (de personalidade, sua forma estática – direito moral 

de autor) realmente é irrenunciável. Contudo, o exercício desse direito (sua forma dinâmica) 

poderá ser renunciado. Não se pode renunciar, de forma total e irrevogável, à posição de 

titular de um direito de personalidade. A renúncia ocorre em face do exercício de uma 

faculdade ou poder jurídico personalíssimo, de forma temporária, não perdendo o renunciante 

a titularidade de seu direito. 

Nas palavras de Jorge Reis Novais, citado por Brunello Stancioli: 

(R)enunciar à titularidade de uma posição jurídica tutelada por uma norma de direito 
fundamental (ou de Direito da Personalidade) é renunciar total e irrevogavelmente 

(...) às faculdades ou poderes que decorrem desta posição (...) enquanto a renúncia 

ao mero exercício nunca é, pelo menos, definitiva (uma vez que) o sujeito (continua) 

na titularidade jurídica. (NOVAIS, apud STANCIOLI, 2010, p. 98) 

 

Diante das especificidades presentes na proteção autoral, deve-se considerar que a 

irrenunciabilidade ao exercício do direito moral de autor limita “a autonomia privada do 

autor que se vê privado do pleno exercício de seu direito.”(POLI, 2008, p. 32) 

O cerceamento da autonomia privada apenas gera maior desrespeito à dignidade do 

ser humano, que não poderá exercer, de forma livre, um direito que é seu. 

Segundo Brunello Stancioli “a renúncia ao exercício de um direito de 

personalidade, no plano valorativo, é a afirmação da autonomia da vontade da pessoa 

natural”. (STANCIOLI, 2010, p. 98)  

Há quem afirme que a irrenunciabilidade dos direitos de personalidade visa proteger 

a dignidade da pessoa humana, vez que esses direitos seriam “dotados de caracteres 

especiais, para a proteção eficaz à pessoa humana, em função de possuírem, como objeto, os 

bens mais elevados da pessoa humana”(BITTAR, 2008, p. 11)  
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Mas esse raciocínio não condiz com a atual interpretação do princípio da dignidade 

da pessoa humana. Segundo a leitura de Dworkin, citado por Bernardo Fernandes, a dignidade 

da pessoa humana : 

 

busca conciliar os princípios da igualdade e da liberdade, afirmando duas 

dimensões da dignidade: 1ª) através do reconhecimento da importância de cada 

projeto de vida individual; e 2ª) através da proteçao da autonomia individual na 

persecução desse projeto de vida. Para tanto, falar em dignidade da pessoa humana 

somente faz sentido se entendido como vista pelo prisma da garantia de iguais 

liberdades subjetivas para ação. Partindo dessa perspectiva podemos tentar 

recolocar a dignidade da pessoa humana como condição de legitimação não apenas 

dos direitos fundamentais (e de personalidade), mas de todo o ordenamento 

jurídico, sem correr os riscos de esbarrar com questões de fundamentação moral ou 

assumir uma via de volta ao jusnaturalismo. (FERNANDES, 2010, p. 226) 

 

Dessa forma, o que se defende aqui é a possibilidade da renúncia ao exercício do 

direito moral de autor, com base na autonomia privada do criador da obra, que não pode ser 

privado da escolha em exercer ou não um direito que é seu. 

Além disso, ressalte-se a importância do assunto no que tange à concretização da 

proteção ao princípio da dignidade da pessoa humana, sustentáculo do Estado Democrático de 

Direito, uma vez que a dignidade do autor está vinculada à não violação de sua autonomia 

privada, já que ele pode optar por não exercer algum ou todos os direitos morais a ele 

concernentes.  

O respeito ao plano de vida de cada autor impõe-se, uma vez que a forma como o 

autor exercerá seus direitos integra sua dignidade. Não há como proibir que autores optem por 

escrever livros, por exemplo, em nome de outras pessoas. Esse é o caso dos ghost writers, 

“em que o autor real permite que sua obra seja utilizada em nome de um autor aparente, 

através de prévia autorização.”(POLI, 2008, p. 18)  

Nessa situação dos autores fantasmas não há renúncia ao direito à paternidade da 

obra, mas sim ao exercício desse direito, de forma temporária, pois o autor poderá reivindicar 

a paternidade da obra a qualquer tempo, desde que arque com as perdas e danos contratuais. 

Dessa maneira, quando o autor escolhe renunciar ao exercício de um direito moral de 

autor, ele exerce uma prerrogativa própria, afirmando e desenvolvendo de forma livre sua 

personalidade. 

Assim, a dignidade do autor engloba não só a tutela da sua personalidade, que é 

exteriorizada na criação do espírito, mas também liberdade sobre o exercício de seus direitos 

morais.  

12506



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito Autoral. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 1997. 754 p. 

BARBOSA, Denis Borges. Tratado da Propriedade Intelectual: Tomo I. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2010. 1079 p. 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de Autor.4. ed. Rio de janeiro: Forense Universitária, 2008. 

188 p. 

BITTAR, Carlos Alberto. Direitos de Personalidade.7. ed. Rio de janeiro: Forense 

Universitária, 2008. 164 p. 

BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direitos Autorais na Internet e o Uso de Obras Alheias. 

Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2006. 257 p.  

BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. In: 

____.Vademecum Compacto Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 07 – 112. 

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. In: ____. Vade 

Mecum Atualizado. São Paulo: Saraiva, 2010. 

BRASIL. Lei n. 5988 de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras 

providências. Disponível em: http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109137/lei-5988-73 , 

Acesso em 14/09/2011. 

BRASIL. Lei n. 9279 de 14 de maio de 1996. Regula direitos e obrigações relativos à 

propriedade industrial. In: ____.Vademecum Compacto Saraiva. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 

1315-1333. 

BRASIL. Lei n. 9610 de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação 

sobre direitos autorais e dá outras providências. In: ____.Vademecum Compacto Saraiva. São 

Paulo: Saraiva, 2010. p. 1352-1361. 

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. Rio de janeiro: Lúmen 

Juris, 2010. V. II, tomo I, 397 p. 

CERQUEIRA, João da Gama. Tratado da Propriedade Industrial. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1982. V. I, p. 635-675. 

12507

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109137/lei-5988-73


 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

COLTRO, Antônio Carlos Mathias. O Direito como Arte. In: LIMA, Taisa Maria Macena de; 

SÁ, Maria de Fátima Freire de; MOUREIRA, Diogo Luna (Coords.). Direitos e Fundamentos 

entre Vida e Arte. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2010, p. 23-38. 

DI BLASI, Gabriel. A propriedade Industrial: os sistemas de marcas, patentes, desenhos 

industriais e transferência de tecnologia. 3. ed. Rio de janeiro: Forense, 2010. 534 p. 

FARIA, Roberta Elzy Simiqueli de. Autonomia da Vontade e Autonomia Privada: uma 

distinção necessária. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno 

Torquato de Oliveira (Coords.). Direito Civil – atualidades II. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, 

p. 55 - 71. 

FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito Civil: teoria geral. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2010. 776 p. 

FERNANDES, Bernardo Gonçalves. Curso de Direito Constitucional. Rio de Janeiro, 2010. 

1071 p. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Dicionário da Língua Portuguesa. 1ª ed. Rio 

de Janeiro: Nova Fronteira, 1975. 1499 p. 

FIÚZA, César. Crise e Interpretação no Direito Civil da Escola da Exegese às Teorias da 

Argumentação. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato 

de Oliveira (Coords.). Direito Civil – Atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 23-59. 

FIÚZA, César. Direito Civil: curso completo. 14 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 1123 p. 

FRANÇA, Declaração Universal dos Direitos Humanos. Disponível em: 

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html . 

Acesso em: 25/08/2011. 

GALUPPO, Marcelo Campos. Da Idéia à Defesa: monografias e teses júridicas. Belo 

Horizonte: Mandamentos, 2003. 224 p. 

GARCIA, Hamílcar de. Dicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa Caldas Aulete. 

Vol 1, 5ª ed. Rio de Janeiro: Delta, 1987. 1056 p. 

HÄBERLE, Peter. Hermenêutica Constitucional A sociedade aberta dos intérpretes da 

Constituição: contribuição para a interpretação pluralista e “procedimental” da Constituição. 

Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2002. 55 p.  

HIRONAKA, Giselda Maria Fernandes Novaes. Tendências no direito civil no século XXI. 

In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 

(Coords.). Direito Civil – atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 93-114. 

LARA, Fabiano Teodoro de Rezende. Propriedade Intelectual: Uma abordagem pela análise 

econômica do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 121 p. 

LEMOS, Ronaldo; BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Copyleft, Software livre e Creative 

Commons: A nova feição do Direitos Autorais e as Obras Colaborativas. Rio de janeiro, 2006, 

29 p.  

12508

http://www.gddc.pt/direitos-humanos/textos-internacionais-dh/tidhuniversais/cidh-dudh.html


 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

LEMOS, Ronaldo. Creative Commons, Mídia e as Transformações Recentes do Direito da 

Propriedade Intelectual. Revista DireitoGV, São Paulo, vol. 01, nº 01, p. 181 – 187, maio 

2005.  

LEMOS, Ronaldo. Direito, Tecnologia e Cultura. Rio de Janeiro: FGV, 2005. 211 p. 

LÔBO, Paulo Luiz Netto. Constitucionalização do direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria 

de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito Civil – 

atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 197-217. 

LORENZETTI, Ricardo Luis. A descodificação e a possibilidade de ressistematização do 

direito civil. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de 

Oliveira (Coords.). Direito Civil – atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 219-230. 

MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A autonomia privada e a função social da empresa. In: 

FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno Torquato de Oliveira 

(Coords.). Direito Civil – atualidades II. Belo Horizonte: Del Rey, 2007, p. 339 - 348. 

MORAES, Rodrigo. Os Direitos Morais de Autor: repersonalizando o direito autoral. Rio de 

Janeiro: Lúmen Júris, 2008. 276 p.  

MOREIRA, Natali Francine Cinelli. Da dupla proteção da marca pela propriedade industrial e 

pelo direitos de autor. Revista da Associação Brasileira da Propriedade Intelectual, Rio de 

Janeiro, nº 107, p. 54 – 68, jul/ago. 2010. 

NOVA YORK, Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Disponível em: http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm . 

Acesso em 01/09/2011. 

NUNES, Luiz Antonio Rizzatto. Manual da Monografia Jurídica: como se faz uma 

monografia, uma dissertação, uma tese. São Paulo: Saraiva, 1997. 207 p. 

POLI, Leonardo Macedo. A funcionalização do Direito Autoral: Limitações à Autonomia 

Privada do titular de Direitos Autorais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; 

NAVES, Bruno Torquato de Oliveira (Coords.). Direito Civil – atualidades II. Belo 

Horizonte: Del Rey, 2007, p. 315 - 338. 

POLI, Leonardo Macedo. Análise teórica e prática do monopólio de exploração econômica de 

obras intelectuais. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno 

Torquato de Oliveira (Coords.). Direito Civil – atualidades IV. Belo Horizonte: Del Rey, 

2010, p. 537 - 561. 

POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral: parte geral. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 171 p. 

PONTES, Hildebrando. Os contratos de cessão de direitos autorais e as licenças virtuais 

creative commons. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 160 p. 

ROBERTO, Giordano Bruno Soares. Introdução à História do Direito Privado e da 

Codificação. 2. ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2008. 110 p. 

SÁ, Maria de Fátima Freire. Manual de Biodireito. Belo Horizonte: Del Rey, 2009. 347 p. 

12509

http://portal.mj.gov.br/sedh/ct/legis_intern/pacto_dir_economicos.htm


 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

SILVA, de Plácido. Vocabulário Jurídico. 18ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2001. 877 p. 

SOUZA, Allan Rocha de. As estapas iniciais da proteçao jurídica dos direitos autorais no 

Brasil. Revista Justiça e História. Porto Alegre, n. 11, v. 06, p. 136 – 186, 2006. Disponível 

em:http://www.tjrs.jus.br/site/poder_judiciario/historia/memorial_do_poder_judiciario/memor

ial_judiciario_gaucho/revista_justica_e_historia/issn_1677-065x/v6n11/index.html. Acesso 

em: 17/08/2011. 

STANCIOLI, Brunello. Renúnica ao exercício de direitos da personalidade: ou como alguém 

se torna o que quiser. Belo Horizonte: Del Rey, 2010. 187 p. 

SUÍÇA, Convenção de Berna para a proteção das obras literárias e artísticas. Disponível 

em: http://www.fd.uc.pt/CI/CEE/OI/OMPI/convencao_berna_obras_literarias-PT.htm . 

Acesso em: 20/08/2011. 

TEPEDINO, Gustavo. A constitucionalização do direito civil: perspectivas interpretativas 

diante do novo codigo. In: FIÚZA, César; SÁ, Maria de Fátima Freire de; NAVES, Bruno 

Torquato de Oliveira (Coords.). Direito Civil – atualidades. Belo Horizonte: Del Rey, 2003, p. 

115-130. 

TORRES, Antonio Carlos Esteves et al (Org.). Propriedade intelectual: plataforma para o 

desenvolvimento / IDS – Instituto Dannemann Siemsen de Estudos Jurídicos  e Técnicos. Rio 

de Janeiro/ São Paulo/ Recife: Renovar, 2009. 217 p. 

 

 

                                                        
 Mestranda em Direito Privado pela PUC MINAS, advogada e professora na Faculdade da Cidade de Santa 

Luzia - FACSAL. 
i “O Brasil se filia ao sistema continental de direitos autorais. Este se diferencia do sistema anglo-americano do 

direito autoral porque “[o] common law manteve-se dentro da visão dos privilégios de impressão; não foi 

basicamente afectado pela Revolução Francesa. Isso conduziu a uma certa materialização do direito de autor. A 

base do direito era a obra copiável; a faculdade paradigmática era a da reprodução (copyright). O copyright 

assenta assim principalmente na realização de cópias, de maneira que a utilidade econômica da cópia passa a ser 

mais relevante que a criatividade da obra a ser copiada”. ASCENSÃO, José de Oliveira. Direito do Autor e 

Desenvolvimento Tecnológico: Controvérsias e Estratégias. Revista de Direito Autoral – Ano I – Número I, 

agosto de 2004. Rio de Janeiro: Lumen Juris. Apud  BRANCO JÚNIOR; LEMOS, 2005, p. 02) 
ii POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral: parte geral, 2008, p. 11 
iii POLI, Leonardo Macedo. Direito Autoral: parte geral, p. 01 
iv Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do 

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

  

III - a dignidade da pessoa humana; 
v Art. 5.º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade, nos termos seguintes: 
vi XXVII – aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, 

transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar; 
vii XXVIII – são assegurados, nos termos da lei: 
a) a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas, inclusive 

nas atividades desportivas; 

b) o direito de fiscalização do aproveitamento econômico das obras que criarem ou de que participarem aos 

criadores, aos intérpretes e às respectivas representações sindicais e associativas; 
viii XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem 

como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos 

distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País; 
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ix Art. 11. Com exceção dos casos previstos em lei, os direitos da personalidade são intransmissíveis e 

irrenunciáveis, não podendo o seu exercício sofrer limitação voluntária. 
x Art. 27. Os direitos morais do autor são inalienáveis e irrenunciáveis. 
xi “O exercício dos direitos de personalidade pode sofrer limitação voluntária, desde que não seja permanente, 

nem geral”. 
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A PROTEÇÃO JURÍDICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL ATRAVÉS DE 

PATENTES NA UNIÃO EUROPÉIA  

 

Camilla Capucio 

RESUMO 

O presente trabalho objetiva analisar os principais sistemas de proteção da propriedade 

intelectual através de patentes coexistentes na União Europeia, tendo como perspectiva a 

instituição de uma patente comunitária. É brevemente delineada a proposta da patente 

comunitária unitária e autônoma, possível através da simbiose com o sistema atual da patente 

europeia, instituída pela Convenção de Munique sobre a patente europeia, e a unificação do 

sistema jurisdicional e linguístico referente ao tema. Por fim, se chega ao estágio atual da 

temática na União Europeia, com o aparente fracasso da proposta da patente europeia e o 

estabelecimento de uma cooperação reforçada neste domínio.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  

 

ABSTRACT: UNIÃO EUROPEIA – PATENTE COMUNITÁRIA – PROPRIEDADE 

INTELECTUAL 

 

This paper aims to analyze the main systems of protection of intellectual property through 

patents coexisting in the European Union, bearing in mind the proposal of a community 

patent. It is briefly outlined the proposal of a community patent, unitary and autonomous, that 

would be possible through the symbiosis with the current european patent system, established 

by the European Patent Convention, and the unification of the judicial system and the 

language regime. Finally, we reach the current stage of this proposal in the European Union, 

with the apparent failure of the proposal and the establishment of an enhanced cooperation in 

this field. 

 

KEY-WORDS: EUROPEAN UNION - COMMUNITY PATENT - INTELLECTUAL 

PROPERTY 
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"Nós escrevemos o prefácio de um livro que vai se abrir e que não será fechado se não após 

longos anos"1 

 

1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

  

1.1. Introdução: a tutela da propriedade intelectual 

 

No contexto de uma sociedade internacional com modelo desenvolvimentista-

tecnológico ancorado na inovação, um adequado sistema de proteção da propriedade 

intelectual é requisito básico para se alcançar a competitividade comercial e a consolidação da 

soberania. A implantação de um efetivo sistema de patentes na União Europeia surge neste 

quadro como prioridade política, buscando o aumento de competitividade de suas empresas e 

a convergência do crescimento econômico de seus Estados membros.  

O presente trabalho objetiva a análise do contexto normativo dos sistemas de 

proteção à patente existentes na União, tendo em vista sua evolução histórica e as dificuldades 

e perspectivas de um sistema comunitário de patentes. O trabalho se justifica principalmente 

pelo fato de se tratar de tema essencialmente necessário à integração produtiva entre os 

Estados, mas que somente foi objeto de avanço concreto no processo de unificação de seu 

tratamento jurídico em março do presente ano.  

Embora seja tema de relevância aos estudiosos da propriedade intelectual, poucos 

são os autores nacionais que se debruçam especificamente sobre este tema, em recente 

evolução, motivo pelo qual a pesquisa se baseia essencialmente em fontes primárias, ou seja, 

em documentos, acordos e convenções sobre a matéria. A metodologia do trabalho se baseia, 

pois, na pesquisa teórica, através do procedimento prioritário de análise de conteúdo destas 

fontes primárias. 2  

Diversos são os Tratados Internacionais que regulamentam a proteção à propriedade 

intelectual através de patentes. Trazemos à baila aqueles mais relevantes, objetivando o  

tracejar de uma linha histórica e a contextualização da posterior discussão da patente 

comunitária. 

  

                                                 
1  Frase histórica pronunciada pelo Presidente da Conferência de Paris de 1880, que se apresenta atual 
ainda hoje no que se refere ao desenvolvimento de mecanismos de proteção da propriedade intelectual, iniciado 
com a Convenção de Paris de 1883, resultado de tal Conferência. 
2  GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa; DIAS, Maria Tereza Fonseca. (Re)pensando a pesquisa 
jurídica: teoria e prática. Belo Horizonte: Del Rey, 2006. P. 109. 
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1.2. Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial 

 

A Convenção de Paris para a Proteção da Propriedade Industrial de 1883 figura 

como o mais antigo acordo econômico multilateral vigente, estabelecendo regras básicas para 

a proteção da propriedade industrial. Apesar de sua antiguidade, o texto da Convenção 

continua atual, haja vista o fato de que o numero de Estados signatários dobrou nas últimas 

décadas3, alcançando a marca de 173 partes contratantes em 2010. 

A Convenção possui três clausulas principiológicas, que estabelecem obrigações 

mandatárias. A primeira delas estabelece a prioridade unionista, vale dizer, a regra pela qual 

as patentes obtidas com o benefício da prioridade gozarão, nos diferentes países signatários, 

de duração igual àquela de que gozariam se fossem pedidas ou concedidas sem o benefício da 

prioridade. Em seguida, temos o principio do tratamento nacional que garante aos nacionais 

de cada um dos países signatários o direito de gozar nos outros Estados signatários, no que se 

refere à proteção da propriedade industrial, das vantagens que as leis  respectivas concedem 

atualmente ou venham a conceder no futuro aos seus próprios nacionais. Por último, 

observamos o principio da independência das patentes, pelo qual as patentes requeridas nos 

diferentes países signatários serão independentes das patentes obtidas para a mesma invenção 

em outros países, membros ou não da Convenção. 

Desde o início a Convenção de Paris previa em seu texto original a celebração de 

conferências periódicas de revisão a fim de introduzir novos instrumentos destinados a 

aperfeiçoar o sistema da União de Paris à luz da experiência obtida em sua aplicação prática. 

Foram realizadas diversas Conferencias para revisão, mas a maioria das alterações serviu 

apenas para clarificação do texto, não havendo mudanças significativas em relação ao 

procedimento do pedido de patentes. 

 

1.3. Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes 

 

O Tratado de Cooperação em Matéria de Patentes (PCT) de 1970 representou o 

primeiro passo na busca de um efetivo sistema internacional de patentes. O Tratado delineia 

um procedimento para pedido internacional de patentes, e a partir de um depósito único é 

                                                 
3  Estatísticas oficiais da Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI). Disponíveis no 
endereço eletrônico http://www.wipo.int/treaties/en/statistics/StatsResults.jsp?treaty_id=2&lang=en. 
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possível a validação do pedido de patente em quantos países signatários quanto deseje o 

depositante.  

Através do sistema de cooperação estabelecido pelo PCT, o procedimento para o 

pedido de patente por este modelo é constituído de uma fase internacional e de uma fase 

nacional. A fase internacional se inicia com o depósito do pedido internacional, que pode ser 

feito no próprio órgão oficial de propriedade industrial do país (repartição receptora), 

seguido da indicação dos países nos quais o depositante deseja a obtenção de patentes (países 

designados). Ainda na fase internacional do processo, há a busca internacional realizada por 

repartição nacional ou organização intergovernamental de patentes credenciada junto à 

OMPI, a publicação internacional realizada pelo Escritório Internacional da OMPI e o exame 

preliminar internacional realizada pelas primeiras.  

Em seguida, inicia-se a fase nacional do pedido de patentes, quando o pedido, já em 

sua versão traduzida, sofrerá exame de acordo com a legislação nacional e com os critérios de 

cada país. Assim, embora haja uma análise prévia internacional, que viabiliza inclusive o 

“estado da técnica” antecipado, o exame efetivo do pedido de patente ocorre domesticamente, 

através de critérios e pressupostos estabelecidos pelas legislações nacionais. 

Salienta-se que o Tratado de Cooperação não interfere, portanto, nas legislações 

nacionais dos países membros, subsistindo a autonomia dos sistemas nacionais na aceitação e 

utilização das etapas de busca e exame internacional. Assim, ainda que o depósito via PCT 

ofereça vantagens tais como a realização de deposito único, a uniformidade de requisitos 

formais, o antecipado conhecimento do “estado da técnica” , e o adiamento da decisão 

concreta sobre os países onde patentear e do pagamento dessas taxas nacionais, este sistema 

não elimina a necessidade de instrução regular do pedido diante dos Órgãos Nacionais de 

cada país designado. O sistema estabelecido pelo PCT é também ineficaz em relação a países 

que não são signatários do Tratado, sobre os quais este não tem efeito algum. 

 

1.4. Convenção de Munique sobre a Patente Europeia 

 

A Convenção de Munique sobre a Patente Europeia de 1973 estabelece um processo 

único para a concessão da patente europeia, válida no território dos países signatários 

designados pelo depositante. Além da unificação do processo, a Convenção criou a 

Organização Europeia de Patentes (EPO), cujas atividades são executadas através do 

Instituto Europeu de Patentes. O Instituto Europeu de Patentes é composto pela seção de 

depósito, divisões de pesquisa e divisões de exame, além de diversas seções responsáveis pelo 
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exame das oposições aos pedidos de patente e análise de recursos às decisões em diferentes 

instâncias. 

Uma vez concedida, a patente europeia se transforma em diversas patentes 

nacionais. Na grande maioria dos países contratantes, é necessário que seja validada 

internamente através do depósito, na repartição nacional de patentes, de uma tradução da 

patente concedida na língua oficial do Estado.  

Salienta-se que, neste sentido, a patente europeia se diferencia daquela oriunda do 

modelo PCT. Enquanto na ultima há um depósito e uma etapa internacional seguido do exame 

realizado nacionalmente, na primeira há apenas um único procedimento, capaz de garantir 

validade para uma patente no território dos países designados, havendo validação a prescindir 

de reexame doméstico.  

Destaca-se que o sistema europeu adota em seu exame o principio first-to-file, assim 

como o Brasil e a maioria dos países, pelo qual o primeiro depositante tem prioridade sobre 

qualquer depositário subsequente. Em contraposição encontramos em alguns sistemas 

nacionais, notadamente no norte-americano, o princípio first-to-invent pelo qual em casos 

conflitantes dá-se prioridade ao inventor do objeto da patente, em desfavor do primeiro 

depositante. 

 

1.5.  TRIPS  

 

O Acordo sobre os Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

(TRIPS) foi celebrado em 1994 como um dos Acordos anexos ao Protocolo de Marraqueche, 

que cria a Organização Mundial do Comércio, e determina padrões mínimos para a proteção 

de direitos de propriedade industrial por parte dos Estados membros da OMC.  

Apesar de conferir aos Estados liberdade para legislar internamente sobre a matéria, 

o TRIPS constitui-se como relevante marco legislativo pois possibilitou a harmonização das 

legislações de propriedade intelectual dos Estados membros através de suas cláusulas 

mandatárias que estabelecem standards mínimos de proteção.  
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2. DESENVOLVIMENTO 

 

2.1. Do sistema europeu em direção ao sistema comunitário 

 

Existem atualmente na UE dois sistemas para concessão e proteção da patente que 

não se fundamentam em nenhum instrumento jurídico comunitário: o sistema europeu, com 

base na Convenção de Munique e os sistemas nacionais, iniciados através do depósito interno 

ou do depósito internacional via PCT. 

A criação de um sistema comunitário de patentes é tema de discussões e propostas há 

algumas décadas e, apesar dos pontos intensamente controvertidos, a concretização deste 

objetivo parecia estar próxima, como explicitação do poder de unificação da União Europeia. 

O primeiro instrumento jurídico a promover o conceito de patente comunitária foi a 

Convenção de Luxemburgo sobre a patente comunitária de 1975, que definia uniformemente 

os efeitos relativos às patentes europeias solicitadas para o território da Comunidade. No 

entanto, a Convenção nunca entrou em vigor por falta de países signatários, sendo atribuídos 

como principais motivos para seu fracasso os altos custos portados pela exigência de tradução 

em todas as línguas comunitárias e a dependência de tribunais nacionais para a jurisdição de 

primeira instância. 4  

A proposta foi retomada em 1989 pela Comunidade Europeia no Acordo em matéria 

de Patentes Comunitárias, instrumento jurídico abrangido pelo Tratado da UE no seu artigo 

352, que tampouco entrou em vigor. 

Em 1996 a discussão foi ressuscitada após a publicação do Livro Verde5 sobre 

Inovação, que explicitava a necessidade de uma sistema comunitário de patentes para o 

desenvolvimento da UE no que se refere à inovação e transferência de tecnologia, que 

culminou com o 1º Plano de Ação para a Inovação de 1997. Neste mesmo ano foi publicado 

o Livro Verde sobre a Patente Comunitária e o Sistema de Patentes Europeu, documento 

não-vinculante que traça o quadro do sistema de proteção à inovação e examina a 

possibilidade de novas ações no domínio. O documento explicita como limitações principais 

                                                 
4
 GONÇALVES, Cidália Maria de Jesus. Patente Comunitária: para quando e como? Lisboa: Instituto 

Superior de Economia e Gestão ISEG, 2009. P. 17. 

 
5  Os Livros Verdes são documentos de reflexão publicados pela Comissão sobre um domínio de 
atividade específico. Trata-se, fundamentalmente, de documentos destinados às partes interessadas, organizações 
e particulares, chamadas a participar num processo de consulta e debate. Em alguns casos, podem dar origem a 
textos legislativos posteriores.  
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do sistema europeu existente o elevado custo com as traduções para todas as línguas oficiais e 

as línguas dos países designados para a proteção (de 20% a 40% dos custos totais) e a 

inexistência de um sistema jurisdicional que garanta a segurança da aplicação uniforme dos 

dispositivos em decisões internas nos diferentes Estados signatários. Nota-se, assim, que o 

fracasso da Convenção de Luxemburgo teria se dado exatamente por sua incapacidade de 

solucionar estas questões. 

Em 1999 a Comissão Europeia adotou a Comunicação Promovendo a Inovação 

através das Patentes, que explicita a necessidade de um adequado sistema de patentes para 

estímulo dos investimentos em inovação e tecnologia, urgindo os Estados membros a 

concentrarem seus esforços nas negociações para a criação de uma patente unitária.  A 

patente unitária, de acordo com a Comissão, seria imprescindível para a maior 

competitividade da União Europeia no cenário econômico internacional, a correção das 

distorções do mercado interno em relação ao acesso de consumidores às novas tecnologias e 

maior transparência das condições de concorrência para as empresas inovadoras. 

Foi então apresentada pela Comissão em 2000 a Proposta de Regulamento sobre a 

Patente Comunitária, objetivando criar um sistema comunitário de patentes que coexistiria 

com os sistemas nacionais e com o sistema europeu já existente.  

 

2.2. A proposta de Regulamento 

 

Inicialmente, faz-se mister detalhar a incapacidade do sistema europeu de suprir a 

necessidade de um sistema comunitário de proteção de patentes. Tal incapacidade se dá não 

somente pelas limitações daquele sistema, mas principalmente pelo fato de que são estes 

instrumentos jurídicos que afetam de forma distinta ordenamentos jurídicos diferentes.   

A Convenção de Munique é tratado internacional de cooperação entre os países 

europeus, que estabelece a patente europeia aplicável apenas por força da lei nacional de cada 

país. Por conseguinte, embora designadas como europeias, têm em cada Estado estatuto 

equivalente ao das patentes nacionais. As normas jurídicas sobre patentes podem originar 

litígios judiciais em cada país signatário e o julgamento de referidas ações separadas pode 

conduzir à incoerência das decisões judiciais de jurisdições distintas. Ademais, a Organização 

Europeia de Patentes é uma organização internacional absolutamente independente das 
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instituições da União Europeia e, embora todos os Estados membros da União tenham 

assinado a Convenção, esta conta também com países extra-comunitários6. 

Dentre os instrumentos jurídicos do ordenamento comunitário, escolheu-se como 

forma para a positivação do sistema de patentes o regulamento, nos termos de sua disciplina 

jurídica dada pelo Tratado da UE. A utilização do regulamento como forma do ato jurídico 

proposto se justifica pela direta aplicabilidade no ordenamento de todos os Estados membros, 

a prescindir da discricionariedade implícita na utilização da diretiva. É necessário um único e 

claro quadro coercivo para que seja possível o alcance da segurança jurídica na matéria. A 

proposta de Regulamento não é, entretanto, díspare em relação à Convenção de Munique, vez 

que aquele visa a complementar esta, se aproveitando inclusive de seu arcabouço institucional 

e normativo para criar um novo sistema. 

A proposta da Comissão foi composta por dois elementos fundamentais. O primeiro 

é a extensão dos métodos de trabalho da Organização Europeia de Patentes para criar a 

patente comunitária. O segundo é a proposta de introduzir um mecanismo para assegurar uma 

forma aceitável de execução da patente comunitária no quadro institucional da Comunidade 

Europeia.  

Para que fosse possível a criação da patente comunitária, a Comunidade Europeia, 

como entidade detentora de personalidade jurídica de Direito Internacional, deverá tornar-se 

membro da Convenção de Munique. A Comunidade teria, então, estatuto equivalente ao de 

um membro aderente a uma convenção internacional, de modo que qualquer requerente 

poderia obter uma patente aplicável em toda a Comunidade. A concretização da 

regulamentação careceria, ainda, da cooperação da Organização Europeia de Patentes, vez 

que seria necessária revisão do texto da Convenção para que o Instituto Europeu de Patentes 

passasse a conceder também patentes comunitárias. Note-se que a Comissão já obteve um 

mandato de negociação do Conselho de Ministros da Comunidade Europeia para aderir à 

Convenção. As negociações teriam de garantir não só mecanismos para criar uma patente 

comunitária, mas também disposições que permitam introduzir posteriores alterações, 

mantendo uma relação de simbiose e a coerência entre o Regulamento e a Convenção de 

Munique. 

 

 

 

                                                 
6  Islândia, Suíça, Mônaco, Liechtenstein e Turquia 
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2.3. A patente comunitária 

 

A patente comunitária delineada pelo Regulamento teria caráter unitário e autônomo, 

produzindo os mesmos efeitos no conjunto da comunidade, sendo possível a concessão, 

transferência, licenciamento e anulação somente para o conjunto da Comunidade e estando 

sujeita ao Regulamento e aos princípios gerais do direito comunitário. 

As disposições referentes às condições de concessão da patente, requisitos de 

patenteabilidade, critérios para o exame e procedimento para o pedido seriam aquelas 

determinadas pela Convenção de Munique, cuja análise caberia ao Instituto Europeu de 

Patentes. 

A proposta de Regulamento explicita regras de limitação dos efeitos da patente 

comunitária, notadamente no que se refere a domínios especificados como atos realizados em 

âmbito privado e com fins não comerciais, além da não aplicabilidade dos direitos de patente 

ao uso anterior da invenção. Há também regras relativas a licenças compulsórias, que 

poderiam ser concedidas pela Comissão nos casos de ausência de exploração ou exploração 

insuficiente de uma patente comunitária, patentes dependentes ou situações de crise e extrema 

urgência.  

A patente comunitária, assim como a europeia, teria duração de vinte anos contados 

a partir do depósito do pedido, podendo ter vigência anulada em caso de pagamento 

intempestivo das taxas.  

Os motivos de anulação também seriam aqueles designados pela Convenção de 

Munique, no caso de o objeto da patente não ser patenteável, a patente não descrever a 

invenção de forma suficientemente clara e completa para que um perito na matéria a possa 

executar e o objeto da patente transcender o conteúdo do pedido. A anulação da patente teria 

efeito retroativo, salvo em respeito a sentenças já transitadas em julgado e executadas. 

 

2.3. O Tribunal da Patente Comunitária 

 

A proposta de Regulamento previa a criação de uma jurisdição comunitária de 

propriedade intelectual centralizada e especializada, para garantir unicidade de interpretação 

da lei em toda a Comunidade e coerência jurisprudencial. O Tribunal criado incluiria uma 

primeira instância e uma instância recursal e teria competência exclusiva para dirimir os 

litígios respeitantes à validade e contrafação, decretando sanções e atribuindo indenizações 

por dano. Os demais processos relativos à patente comunitária, como ações relativas ao 
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direito à patente entre empregador e empregado (por exemplo compensação concedida ao 

inventor e invenções de assalariados) e ações relativas à execução forçada da patente 

comunitária seriam da competência dos tribunais nacionais. 

No quadro jurisdicional comunitário a criação do Tribunal da Patente Comunitária 

(TPC), ao invés da utilização dos já consolidados Tribunal de Primeira Instancia das 

Comunidades Européias e Tribunal de Justiça Europeu se justificaria por se tratar de uma 

área jurídica muito especializada, na qual os processos exigem uma intervenção célere. Tendo 

em vista o enorme volume de trabalho destes Tribunais já existentes, propõe-se instaurar um 

sistema que, para determinadas matérias institucionais, aja em paralelo com o Tribunal de 

Justiça Europeu. A base jurídica para a criação do Tribunal da Patente Comunitária se 

encontra nos termos do artigo 256º-A do Tratado da UE.  

 

2.4. O Regime Linguístico 

 

O regime linguístico referente ao sistema comunitário de patentes delineado tem 

como princípios a acessibilidade dos custos, a segurança jurídica e a não-discriminação. Este 

é um dos pontos mais controversos, dado que apesar de grande parte dos custos da patente 

europeia advirem dos custos com tradução, os Estados membros são relutantes em abdicarem 

de sua “exclusividade” linguística, respaldados inclusive pela política oficial de pluralismo 

linguístico da UE.   

De acordo com a proposta, o requerente deveria apresentar o pedido em uma das três 

línguas oficiais do Instituto Europeu de Patentes (francês, alemão e inglês). No momento da 

concessão a publicação ocorreria na língua apresentada, cabendo apenas a tradução das 

reivindicações nas outras duas línguas oficiais. A patente comunitária seria válida em todos os 

países da Comunidade sem necessidade de qualquer outra tradução. 

Esse regime linguístico conseguiria, portanto, simplificar o processo e diminuir 

grande parte dos custos para a obtenção de patentes, tornando o sistema inclusive mais 

democrático e menos excludente. 
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3. CONCLUSÃO 

 

3.1. Estágio atual: da patente comunitária à patente unitária 

  

Desde a apresentação da Proposta de Regulamento sobre a Patente Comunitária 

pelo Conselho em 2000, as negociações foram explicitando certas dificuldades no consenso 

entre os Estados membros, que foram sendo discutidas ao longo da última década e 

explicitados através de “acordos parciais”, compromissos entre certos Estados sobre a questão 

linguística, custos e interação com a Organização Européia de Patentes. Tais compromissos 

não possuiam, contudo, força vinculante, sendo apenas um “termômetro” para a possibilidade 

de sucesso ou fracasso da adoção do sistema comunitário de patentes. 

No fim de 2006 foi submetido à consulta pública o documento Ações futuras em 

política de patentes para criar um sistema comunitário de proteção da Propriedade 

Intelectual, que mostrou amplo apoio à idéia de patente comunitária por parte dos diversos 

setores, principalmente pelas indústrias.   

A discussão foi retomada nos últimos anos, com a intensa pressão dos setores 

interessados. Ao final de 2010 foi verificada, contudo, a continuidade de dificuldades 

intransponíveis, principalmente relacionadas ao regime de tradução, que impossibilitariam a 

unanimidade nesta disciplina, necessária à conclusão de um acordo final sobre a proteção de 

patente unitária na União. Esta situação abriu espaço à um pedido de cooperação reforçada, 

instrumento de direito comunitário que permite o avanço na unificação de áreas específicas 

por parte dos Estados membros, em situações nas quais é impossível o avanço em conjunto 

por todos eles através da comunitarização normativa. 

Vinte e cinco Estados – todos os membros com exceção de Espanha e Itália - 

enviaram à Comissão em Dezembro de 2010, o pedido para instituição de um regime de 

cooperação reforçada entre si no domínio da criação da proteção da patente unitária, baseada 

nas propostas para a patente comunitária já existentes e apoiadas por eles durante as 

negociações.  

A cooperação reforçada foi aprovada através da Decisão 2011/167/UE do Conselho, 

de 10 de Março de 2011, com prévia autorização do Parlamento Europeu, e se trata da 

segunda oportunidade de cooperação reforçada aprovada na história da União Europeia. Esta 

aprovação somente foi possível por estarem preenchidas as condições estabelecidas no artigo 

20º do Tratado da União Europeia e nos artigos 326º e 329º do Tratado sobre o 

Funcionamento da União Europeia. Isto pois, segundo o Conselho, (i) trata-se de um dos 
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domínios abrangidos pelos Tratados; (ii) trata-se do último recurso para unificação da matéria 

– vez que foi registrado na sessão do Conselho de 10 de Novembro de 2010 que o objetivo da 

patente comunitária não poderia ser alcançado num prazo razoável pelo conjunto da União; 

(iii) a matéria não figura na lista de competências exclusivas da União, sendo que a base 

jurídica para a criação de direitos de propriedade intelectual europeus está no artigo 118.o do 

TFUE, uma das competências partilhadas da União e (iv) a cooperação reforçada no domínio 

da criação da proteção de patente unitária respeita os Tratados e o direito da União e não 

prejudica o mercado interno ou a coesão económica, social e territorial.  

O preâmbulo da Decisão do Conselho esclarece que será estabelecido um regime de 

transição até se alcançar o regime unitário, e explicita algumas regras relativas ao regime 

linguístico, que mais uma vez evidenciam se tratar de um aspecto problemático da questão. O 

regime de tradução deverá manter a possibilidade de as reivindicações de patentes serem 

apresentadas ao Instituto Europeu de Patentes em qualquer língua da União e garantir a 

compensação pelos custos associados à tradução de reivindicações apresentadas numa língua 

que não seja oficial do Instituto. A patente com efeito unitário deverá, pois, ser concedida 

apenas numa das línguas oficiais do Instituto, conforme prevê a Convenção sobre a Patente 

Europeia.  

É também garantido aos demais membros não participantes da cooperação o acesso 

ao regime a qualquer tempo, desde que concordem com os compromissos acordados até a 

data, o que tende a atenuar a impressão de fracasso da patente europeia. Ainda segundo o 

preâmbulo da decisão, esta cooperação reforçada deverá proporcionar o enquadramento 

jurídico necessário para a criação da proteção de patente unitária nos Estados-Membros 

participantes e assim assegurar às empresas de toda a União a possibilidade de melhorarem a 

sua competitividade, bem como a contribuição para o progresso científico e tecnológico, 

favorecendo assim os interesses da União e reforçando o seu processo de integração.  

Embora o texto assim preveja, cabem questionamentos acerca de um potencial 

enfraquecimento do direito comunitário face à disciplina, bem como sobre a utilização deste 

regime como instrumento de forte pressão sob os Estados não participantes. É necessária 

também a reflexão acerca da real distribuição dos benefícios potenciais da patente unitária 

entre os diferentes Estados e agentes econômicos, face à análise dos ganhos da União 

Europeia em sua totalidade. São estes questionamentos a serem respondidos a partir da 

realidade fática de implementação da patente unitária, e que merecem atento 

acompanhamento pelos estudiosos da Propriedade Intelectual e do Direito Internacional.  
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PROTEÇÃO JURÍDICA INTERNACIONAL DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E AS 
RELAÇÕES DE DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA E ECONÔMICA NOS PAÍSES EM 

DESENVOLVIMENTO 
 

Tarcísio Vilton Meneghetti1 
 
RESUMO – A polêmica envolvendo proteção dos interesses privados versus interesses sociais 
na esfera da propriedade intelectual amplia-se quando transferida ao cenário internacional, 
sobretudo no que se refere à proteção jurídica da tecnologia. O Acordo TRIPS, ao visar 
padronização de normas de proteção à propriedade intelectual nos países pactuantes uniformiza o 
sistema internacional de propriedade intelectual. A questão é que neste cenário os países 
desenvolvidos inevitavelmente são favorecidos, pois detém as tecnologias mais avançadas e o 
poderio econômico. A proteção ao interesse privado favorece também megaempresas 
multinacionais e por vezes colide com direitos humanos. Este artigo busca pensar o sistema 
internacional de propriedade intelectual a partir da relação de dependência entre países em 
desenvolvimento com países desenvolvidos, e a partir daí propor alternativas ao Brasil para se 
inserir de modo mais autônomo e menos dependente no comércio internacional. Entender as 
relações de dependência é essencial para os debates que buscam transformar o sistema 
internacional de propriedade intelectual, tornando-o mais apto a defesa de direitos humanos e 
promoção de desenvolvimento global entre as nações. 
PALAVRAS-CHAVE: Sistema Internacional de Propriedade Intelectual; Dependência; 
Desenvolvimento; Inovação Tecnológica. 
 
ABSTRACT – The controversy surrounding protection of private interests versus social interests 
in the sphere of intellectual property increases when transferred to the international scene, 
especially in wich regards the legal protection of technology. The TRIPS Agreement, aimed at 
standardizing the rules of intellectual property protection in countries added standardizes the 
international system of intellectual property. The question is that in this scenario developed 
countries are inevitably favored as holding the most advanced technologies and economic power. 
The protection of private interest also favors multinational mega-corporations and sometimes 
conflict with human rights. This article seeks to consider the international system of intellectual 
property from the dependent relationship between developing countries to developed countries, 
and from there to propose alternatives to Brazil to enter in a more autonomous and less dependent 
on international trade. Understanding the relationships of dependence is essential for the debates 
that seek to transform the international system of intellectual property, making it more capable of 
defending human rights and promoting global development among nations. 
KEYWORDS: International System of Intellectual Property; Dependence; Development, 
Technological Innovation. 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Mestrando em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC. Graduado em Direito pela 
Universidade do Vale do Itajaí – UNIVALI. Projeto desenvolvido com apoio de Bolsa CAPES. 

12527



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

INTRODUÇÃO  
 

 

Os debates envolvendo a proteção jurídica da propriedade intelectual em geral se situam 

na polêmica envolvendo interesses privados contra interesses coletivos. De um lado se defende 

que a titularidade e a exclusividade premiam a criatividade, o esforço, o empreendimento, a 

inovação, enfim, são uma retribuição justa e honesta à contribuição de alguém que gerou mais 

conhecimento à humanidade, pois a partir da invenção de um sujeito todos seriam favorecidos, e 

a inovação seria estimulada. 

Por outro lado se diz que esta exclusividade pode muitas vezes (ou na maioria das vezes) 

resultar em monopólio, pois garante vários direitos contra intervenção de terceiros. O titular da 

patente pode então elevar preços, e assim impedir o acesso de grande parte da população ao 

produto. Também o titular de direitos patrimoniais em obras artísticas pode dificultar o acesso da 

mesma à coletividade, esbarrando no direito fundamental de acesso à cultura.  

Estabelece-se uma relação de dependência, pois aquele que não é titular de determinado 

direito de propriedade intelectual se vê na necessidade de fazer investimento econômico para ter 

acesso ao produto. No cenário internacional esta problemática é ampliada, pois advém da relação 

de dependência tecnológica e econômica dos países em desenvolvimento para com os países 

desenvolvidos. Ademais, surgem outros atores como as organizações internacionais, sobretudo a 

OMC por meio do Acordo TRIPS e as grandes empresas multinacionais ou transnacionais, que 

detém grande parcela do mercado. 

Portanto, o objetivo deste artigo é pensar como se dá a relação de dependência 

tecnológica e econômica entre países no que se refere à propriedade intelectual, e a partir daí 

explorar quais efeitos produzem em diversas dimensões, como direitos humanos e 

autodeterminação nacional. Por fim, busca-se propor caminhos que o Brasil pode investir para 

fortalecer sua autonomia tecnológica e assim reduzir sua relação de dependência para com as 

grandes potências. 

Entender como funciona este sistema é essencial, pois um futuro protagonismo brasileiro 

em tecnologia e economia deveria significar a inserção de um novo estilo de liderança 

internacional, mais humanista, mais preocupado com a proteção de direitos humanos e 

desenvolvimento global dos povos. 
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Por fim, assinala-se que este artigo objetiva ser um estudo introdutório ao complexo 

panorama internacional da propriedade intelectual. De modo algum pretende ser exaustivo, sendo 

que vários dos argumentos, sobretudo aqueles relacionados à dinâmica de dependência que se 

estabelecem entre países desenvolvidos e em desenvolvidos no sistema internacional de 

propriedade intelectual, elencados no decorrer do texto serão ainda ampliados em artigos 

específicos. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 218, já assinala que o Estado deverá 

promover e incentivar o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas. Em 

seguida o art. 219 complementa que o mercado interno integra o patrimônio nacional e será 

incentivado de modo a viabilizar o desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da 

população e a autonomia tecnológica do país. Observa-se que vários objetivos a serem 

perseguidos com o fomento ao desenvolvimento tecnológico entrelaçam-se na disposição 

jurídica: é necessário propiciar não apenas desenvolvimento econômico, mas social e cultural, o 

que proporcionaria bem-estar e qualidade de vida aos cidadãos bem como possibilitaria a 

inserção do Brasil de modo autônomo no cenário internacional tecnológico. 

Não é difícil perceber que estes objetivos em conjunto podem colidir-se uns contra os 

outros no que se refere às políticas de inovação tecnológica e de proteção jurídica destas 

tecnologias por meio do direito de propriedade intelectual. Fomentar a economia e a tecnologia 

passa pela concessão do direito de fruição exclusiva das invenções por meio do direito de 

patentes. Isto resulta em certo monopólio, pois apenas o inventor usa, goza e usufrui de sua 

propriedade, limitando o acesso dos demais ao produto. Por outro lado a proteção material da 

criação autoral, que garante o direito do autor proibir, entre outros direitos, a comercialização de 

sua obra, reduz o acesso à cultura ao restante da população.  

Pimentel (2007, p. 11) afirma que isto decorre do fato de a propriedade intelectual garantir 

uma posição jurídica (titularidade) e uma posição econômica (exclusividade) ao inventor2. A 

posição jurídica premia os esforços daquele que investiu esforço, inteligência e economia na 

                                                 
2 A relação também vale para o autor, mas nesse artigo o enfoque será no direito de propriedade industrial. 
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pesquisa e desenvolvimento do produto, tornando-o titular de sua invenção3. Já a exclusividade 

garante a inserção lícita e concorrencial no mercado diante de outras empresas. Diante desses 

aspectos a propriedade intelectual surge como estímulo à inovação e ao empreendedorismo, ao 

esforço individual de criar algo novo e que depois favorecerá a coletividade, pois o produto será 

posto no mercado, tornando-o acessível aos consumidores, e a invenção terá o seu estado da 

técnica descrito no documento da patente, possibilitando o acesso ao conhecimento para outros 

pesquisadores, que a partir daí poderão desenvolver novos estudos e gerar novos produtos. Em 

outras palavras, a propriedade intelectual escolhe o caminho de estimular o esforço individual 

porque isso, em tese, futuramente favorecerá a todos, inventores, concorrentes e consumidores.4 

Contudo, ainda que o argumento de fundo seja a promoção do bem comum esse processo 

se dá pela proteção individual, o que inevitavelmente conduz ao raciocínio de que a propriedade 

intelectual segue a lógica capitalista. É nesse sentido que Metcalfe (2005, p. 391) apresenta as 

características fundamentais do capitalismo que permitem uma simbiose tão forte com o 

empresariado, na qual as patentes ocupam papel importante nesse processo: “a primeira é o 

mercado aberto, no qual todas as posições comerciais estabelecidas podem ser desafiadas, a 

menos que sejam protegidas por patentes, direitos autorais ou outras limitações”. Ou seja, o 

mercado deve se basear sob a livre concorrência, sendo as patentes umas das poucas limitações, 

uma vez que impede o acesso de outras empresas a determinado espaço do mercado. Mais 

adiante o autor aborda novamente a importância fundamental das patentes em um cenário 

capitalista: 

                                                 
3 Há distinção entre invenção e inovação. A primeira decorre do cumprimento dos requisitos de novidade, atividade 
inventiva e aplicação industrial, conforme art. 8º da Lei nº 9279/96 (Lei de Propriedade Industrial). Nesse aspecto, 
basta cumprir tais requisitos, comprovando-os em processo adiministrativo junto ao Instituto Nacional de 
Propriedade Intelectual – INPI para ser recompensado com a concessão de patente, passando assim a usufruir dos 
direitos contra terceiros dispostos no art. 43 da mesma lei. A inovação, por outro lado, possui uma finalidade 
essencialmente econômica. O conceito de inovação mais aceito é aquele apresentado no Manual de Oslo, documento 
oficial lançado pela Organização para Cooperação Econômica e Desenvolvimento – OCDE, que busca oferecer 
propostas e diretrizes para metodologias em inovação tecnológica, na qual consistiria na criação ou aperfeiçoamento 
significativo de produto lançado no mercado. A inovação deve ocorrer no mercado, pois de nada vale para a 
sociedade uma criação ou aperfeiçoamento que não esteja no mercado, pois somente ali as pessoas podem adquirir e 
aproveitar de seus benefícios. 
4 “Ao enfatizar os aspectos de desenvolvimento econômico pode-se afirmar que a propriedade intelectual é própria 
da atividade empresarial organizada, pois sua produção gera serviços que são importantes para o sustento de pessoas 
na sociedade e ajuda a identificar produtos ou obras quanto à sua procedência e qualidade. Constitui, portanto, um 
elemento fundamental para auxiliar o consumidor a satisfazer as suas necessidades e desejos de consumo. Também 
ajuda as empresas que revendem produtos e serviços, por exemplo, que requerem procedência e qualidade 
determinadas. Embora o sujeito, titular de direitos, possa ser o próprio criador, é imprópria a colocação do objeto de 
proteção jurídica no mercado, à disposição do consumidor, senão através de uma empresa (que pode ser individual 
ou coletiva)”. (PIMENTEL, 2007, p. 12). 
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As patentes dão aos empreendedores incentivos importantes, por protegerem 
uma oportunidade de mercado por um período delimitado. Elas protegem contra 
o imitador vil, que busca meramente copiar uma ideia nova, mas não constituem 
uma proteção absoluta. Em princípio, qualquer patente é passível de ser 
contornada por outra invenção; na verdade, a exigência de que as patentes sejam 
divulgadas indica aos inventores em potencial exatamente o que significa 
inventar maneiras de contorná-las. Assim, o empreendedor que fundamenta uma 
empresa rival numa ideia inédita diferente pode destruir a base econômica de 
uma patente já estabelecida. As patentes são uma instituição extremamente 
perspicaz; sua proteção é importante, mas não ilimitada – deliberadamente, aliás 
-, e elas são inúteis diante de outras ações empresariais autenticamente novas. 
(METCALFE, 2005, p. 393). 
 

Neste prisma no qual se analisam as patentes elas surgem como proteção àquele inventor 

ou empreendedor diante do ‘imitador vil’, e ao mesmo tempo estimula a concorrência a se 

desenvolver, pois seria a patente inútil diante de ações empresariais também novas, ou seja, que 

gerem novas patentes. Trata-se de uma visão liberal da propriedade intelectual, que sempre recai 

no argumento de somente protegendo-se com exclusividade a ideia original estimula-se a 

propagação de novas ideias. 

Gandelman, em seu relato da evolução histórica da propriedade intelectual, sobretudo nas 

mudanças de regime no plano internacional, demonstra que permanece-se na lógica liberal. A 

autora traz que nas décadas anteriores houve um debate forte entre os países do sul e os do norte, 

que poderia muito bem ser resumido numa disputa entre interesse coletivo versus interesse 

individual envolvendo a propriedade intelectual, ou ainda, facilitação da disseminação de ideias 

versus proteção absoluta ao direito do inventor. (GANDELMAN, 2004, p. 215). 

[...] principalmente no campo da disputa Norte-Sul sobre patentes e transferência 
de tecnologias durante a década de 1970, o Sul lutava por uma ordem mais justa 
e igualitária, enquanto o Norte buscava uma ordem na qual o desenvolvimento e 
riqueza pudessem prosperar através de um mercado livre, fundamento em 
normas rígidas de proteção à propriedade. (GANDELMAN, 2004, p. 215). 
 

Esse longo debate envolvendo as diversas nações teve seu ápice nas décadas de 1980 e 

19990 com a Rodada do Uruguai que resultou na criação da Organização Mundial do Comércio – 

OMC, e da implementação do Acordo TRIPS, que buscou padronizar e regulamentar as normas 

internacionais de propriedade intelectual, o que posteriormente implicaria também na 

obrigatoriedade dos países pactuantes em modificar suas legislações nacionais a fim de 

compatibilizarem o conteúdo e lógica das mesmas aos interesses estabelecidos nas negociações 

do GATT. De certa forma, o que se buscou foi uniformizar as normas atendendo a uma relação 

de equilíbrio entre as nações, definindo padrões mínimos de proteção da propriedade intelectual, 
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entre eles os princípios do multilateralismo, da nação menos favorecida e da proibição da 

discriminação5. 

O problema é que na prática o Acordo favorece os países desenvolvidos e 

industrializados6, mantendo em desvantagens aqueles em desenvolvimento7. Recorda-se que 

antes da implementação do Acordo o sistema internacional da propriedade intelectual compunha-

se por diversas legislações dispersas, porém alguns fatores que se intensificaram ao longo do 

século XX resultaram na padronização, entre eles: avanços na tecnologia, globalização da 

economia, mas principalmente a disseminação de mercadorias originadas na pirataria, que 

provindo de países periféricos com fraca ou inexistente proteção à propriedade intelectual, 

prejudicavam as grandes economias mundiais. Assim, em um contexto cada vez mais 

globalizado, problemas microeconômicos tornam-se macroeconômico. (PIMENTEL, 1999, p. 

189). 

Pimentel (1999, p. 191-192) apresenta os objetivos do Acordo TRIPS: 

O objetivo primordial do Acordo ADPIC é garantir de modo harmonizado 
um patamar de proteção mínima para os direitos de propriedade 
intelectual nos mercados dos países desenvolvidos ou de economias 
emergentes. O que consistirá em facilitar as exportações dos países mais 
industrializados criando ao mesmo tempo as condições necessárias de 
segurança jurídica para um eventual mercado de transferência de 
tecnologia no futuro. 
 

                                                 
5 Para uma visão geral dos três princípios ver Pimentel (1999). 
6
 A história demonstra também que revoluções também determinam hierarquias e relações de submissão. A 

vantagem econômica e a liderança no plano internacional, em geral, são conquistadas por aqueles que estão na 
vanguarda da tecnologia. Depois da Revolução Industrial a Grã-Bretanha ocupou a dianteira das grandes potências 
europeias, devido a, dentre outras razões, a supremacia industrial decorrente de várias invenções como a máquina a 
vapor. Os britânicos inauguraram a sociedade industrial. No século XX os Estados Unidos entraria definitivamente 
como líder tecnológico, soberano após as duas Guerras Mundiais que devastaram, sobretudo, as potências européias. 
Depois a Guerra Fria apresentaria a corrida tecnológica entre norte-americanos e soviéticos. Uma corrida que 
aparentava dar o prêmio de potência mundial ao vencedor. Mais recentemente os tigres asiáticos (sobretudo Japão, 
China e Coreia do Sul) revelaram sua força no cenário internacional justamente pelo surpreendente veloz 
desenvolvimento tecnológico. Em síntese, ser o líder tecnológico significa deter o saber que gera poder, e, portanto, 
protagonismo internacional. 
7 “Cabe assinalar que a constituição da OMC beneficia os países industrializados, antigos e novos, e que não 
enriquecerá os menos desenvolvidos. Isto é o que se pode deduzir pelos dados colhidos. As exportações realizadas 
pela União Europeia, Estados Unidos e Japão alcançam em torno de 37% do total que o mundo vende, sobrando 63% 
para o restante. Quanto às importações, a União Europeia, Estados Unidos e Japão compram 38% do que mundo 
produz, cabendo 62% ao restante”. (PIMENTEL, 1999, p. 178). 
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Contudo, é nítido como a lógica permanece sempre favorecendo aos países já 

desenvolvidos, pois o mercado de transferência de tecnologia consiste na negociação e 

transmissão de tecnologias dos países industrializados para aqueles em fase de desenvolvimento.8  

Kemmelmeier e Sakamoto (2007, p. 132) afirmam que nos contratos de transferência de 

tecnologia transferentes e receptores possuem objetivos bastante distintos. Os transferentes 

buscam maximizar os lucros da exploração de suas tecnologias, seja concedendo licença de uso 

aos receptores, seja como instrumento de inserção destas tecnologias em novos mercados. Já os 

receptores anseiam capacitação tecnológica, fortalecendo seu desenvolvimento industrial e por 

consequência a sua competitividade junto ao mercado. Além disso, destaca-se que aproveita de 

uma tecnologia já pronta, sem que tenha realizado esforços em sua produção. O problema é que 

também não houve inovação, e a capacitação tecnológica se dá em uma relação de dependência: 

um país desenvolvido licencia tecnologias (em muitos casos inclusive ultrapassada se comparada 

às suas novas criações) e com isso lucra enquanto o país em desenvolvimento não investe em seu 

setor de pesquisa tecnológica mas no contrato internacional de transferência de tecnologia. Para 

os países periféricos o fortalecimento de seus espaços no mercado internacional certamente exige 

mais do que o estabelecimento de contratos. 

Tal situação apenas amplia o cenário de dependência econômica dos países em 

desenvolvimento, analisado já há várias décadas, na qual destaca-se a obra Dependência e 

desenvolvimento na América Latina, de Fernando Henrique Cardoso e Enzo Falletto (1975).  

Cardoso e Faletto defendem que apenas a abordagem economicista não é capaz de 

explicar o modo de desenvolvimento na América Latina, pois aqui a história de desenrolou em 

grande parte a partir das alianças estratégicas internamente entre grupos de poder e com forças 

externas basilares do sistema capitalista internacional. Portanto, requer-se uma análise que 

articule conjuntamente a economia e a sociologia. 

 De início os autores descartam o argumento veiculado nos países de primeiro mundo que 

o subdesenvolvimento latinoamericano seria um processo apenas transitório de uma sociedade 

                                                 
8 Ademais, em geral tais contratos são temporários e com várias limitações, conforme Flores (2006, p. 43): “A 
tecnologia é transferida dos países mais desenvolvidos para os menos desenvolvidos, utilizando-se de Tratados 
internacionais ou contratos internacionais de transferência de tecnologia, com o objetivo de cooperar com os países 
pobres, regulamentar a integração econômica e viabilizar a transferência de tecnologia, pela harmonização das 
diversas legislações. A tecnologia poderá ser transferida por um contrato de cessão, quando se transfere a titularidade 
da tecnologia para que terceiro explore-a numa determinada delimitação territorial. Entretanto, o mais comum é que 
haja tão-somente uma licença de exploração da tecnologia, que consiste numa autorização de uso do conhecimento 
tecnológico, dentro de determinado processo produtivo, por um prazo determinado ou continuado”. 
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que dirigia-se do terceiro para o primeiro mundo. Tal argumento consistiria na separação entre 

sociedades tradicionais e modernas, tendo a industrialização como fator essencial para 

diferenciação. Assim, os países considerados desenvolvidos já haviam atravessado períodos 

como sociedades tradicionais, porém com a modernização de seu setor produtivo entraram na 

fase de desenvolvimento. Desse modo, os países latinoamericanos apenas viviam um momento 

como sociedades tradicionais, uma vez que ainda estavam percorrendo o esforço de 

industrialização de sua produção. 

 O problema desse argumento é que os países desenvolvidos quando alcançaram a 

industrialização foram pioneiros neste processo, e por conta disso conquistaram o mercado 

internacional. Já a situação para os países latinoamericanos é mais complexa, pois o próprio 

processo de industrialização se dá de modo dependente com alianças e investimentos desses 

países industrializados, o que inviabilizaria a possibilidade de uma autonomia completa. 

A ampliação dos investimentos externos nos países latinoamericanos por um lado 

contribuiu decisivamente no processo desenvolvimentista destas nações, mas por outro construiu 

também alianças que denotam dependência com os países desenvolvidos. 

 Por fim este processo possui um resultado ambíguo: primeiramente favorece o 

desenvolvimento regional, pois dificilmente conseguiriam êxito sem passar por laços com as 

forças externas, mas por outro torna as nações bastante dependentes e com pouca autonomia para 

crescimento. Um desenvolvimento que visa atender a tantos interesses é certamente mais lento e 

menos autônomo. O desafio é como a partir daí acelerar e propiciar um cenário 

desenvolvimentista à América Latina. Os autores retratam que a história política e social dos 

países latinoamericanos revela que os traços dependentistas são comuns e decisivos na formação 

econômica da região. 

Além disso, esse sistema de dependência entre países em desenvolvimento para com 

países desenvolvidos é certamente um entrave para a consecução de objetivos como a 

autodeterminação nacional.  

Os países desenvolvidos seguem ditando as regras dos concertos mundiais, tal como 

afirmara Martin Wight em relação às grandes potências. O autor trouxe a questão inclusive de 

que neste controle mundial dividido entre os mais desenvolvidos invariavelmente sempre se 

utiliza como argumentos categorias como “paz” ou “segurança” para impor suas vontades aos 

países dependentes.  
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[...] a tendência por parte das grandes potências de se juntarem numa espécie de 
diretório para impor sua vontade ao sistema de estados. Elas geralmente 
justificam suas ações alegando a manutenção da paz e da segurança. Estas são, 
contudo, duas palavras de significado ambíguo na política do poder: temos de 
nos perguntar a quem pertence a segurança em questão, e à custa de quem ela é 
obtida. (WIGHT, 2002, p. 24). 
 

A lógica de controle do espaço internacional possui traços marcantes também nas 

discussões sobre propriedade intelectual. O Acordo TRIPS foi celebrado em prol de uma 

segurança jurídica e da liberdade no mercado, entretanto tais argumentos certamente convém 

mais ao desenvolvidos. E como afirmou Wight, isso precisa ser feito a custa de alguém.  

Ainda mais impactante, este plano internacional fere condições básicas auferidas pelos 

direitos humanos9, uma vez que hoje todos têm direito ao pleno desenvolvimento, e a 

Organização das Nações Unidas reconheceu na Declaração de Viena de 1993 a indissociável 

ligação entre economia, tecnologia e desenvolvimento.  

O desenvolvimento é um dos pilares dos programas da ONU para a promoção dos direitos 

humanos, sobretudo nos chamados países do terceiro mundo. Sem desenvolvimento econômico e 

autonomia nacional diante dos outros países torna-se mais difícil aspirar melhores condições de 

vida aos cidadãos dos países periféricos, uma vez que a qualidade de vida transcende a dimensão 

econômica, englobando também as esferas social, civil, política, cultura, e, por que não dizer, 

existencial. Para Amartya Sen (2000, p. 18) o desenvolvimento precisa se realizar como 

liberdade, mas para esta liberdade ser possível é necessário antes superar sérios obstáculos como 

pobreza, carências de oportunidades, governos estatais repressivos, entre outras precárias 

condições sociais. Durante muito tempo o termo desenvolvimento foi visto somente ligado ao 

poderio estatal e ao crescimento econômico. Atualmente é necessário transcender estes limites. 

Sen possui uma visão que poderia inclusive ser definida como humanista do 

desenvolvimento, pois para ele tal processo está intimamente ligado às liberdades construídas 

pelos agentes individuais, que quando exitosa, proporciona também melhores espaços sociais, 

                                                 
9 A discussão sobre o conflito entre propriedade intelectual e direitos humanos, sobretudo no que se refere ao Acordo 
TRIPS já foi objeto de inúmeros debates. De certa forma o ciclo de dependência tecnológica e econômica dos países 
em desenvolvimento para os desenvolvidos afeta a economia destes últimos, o acesso à cultura de seus cidadãos, o 
acesso à saúde pública (aqui em especial a polêmica envolvendo patentes de medicamentos) bem como coloca em 
dúvida a própria emancipação política ou autodeterminação nacional destes países. Cf. PIOVESAN (2007), 
BENETTI (2005), LESSIG (2004), entre outros. A problemática é rica e exige trabalhos especializados, pois cada 
enfoque reforça e amplia o cenário de dependência consolidado no cenário internacional envolvendo políticas de 
propriedade intelectual.   
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pois todo agente é também protagonista socialmente, politicamente e culturalmente. (SEN, 2000). 

Contudo, a expansão das liberdades individuais é bloqueada por pobreza e pelas outras condições 

contrárias já elencadas10. A posição de Sen, nesse sentido, é entendida por muitos como certo 

liberalismo diferente do modelo clássico, ou ainda um liberalismo humanista (SAWAYA, 2002).   

No cenário internacional o fortalecimento de uns não implica necessariamente no 

crescimento de outros, ainda que em um mundo globalizado a interdependência entre as nações 

seja bastante significativa. No que se refere à inovação tecnológica, por exemplo, Castells (2005, 

p. 136) afirma que o lucro e a competitividade são os fatores determinantes para os investimentos 

nessa área. Contudo, o autor assinala também que o Acordo TRIPS serve como proteção aos 

interesses liberais, sobretudo norte-americanos. Além disso, esta proteção jurídica implica no 

fortalecimento da hegemonia das grandes empresas multinacionais11, que controlam grande parte 

do mercado internacional e detém elevado número de patentes. Há empresas multinacionais com 

poder econômico superior a de produtos internos brutos de muitos países. E de fato, o cenário 

favorece a estas megaempresas. 

O cenário, portanto, é bastante complexo. Estimula-se a criação individual e o 

protagonismo dos agentes, sejam pessoas ou empresas, mas por outro lado esse sistema 

desencadeia o predomínio de grandes empresas e dos países desenvolvidos, fomentando um ciclo 

de dependência tecnológica e econômica. Cabe então a seguinte indagação: aos países em 

desenvolvimento, e em especial ao Brasil, o que fazer? 

Se por um lado é necessário buscar modificar as regras do jogo, trazendo maiores 

proteções aos direitos humanos e aos países em desenvolvimento, e limitando a facilidade de 

acesso ao controle econômico por parte destas megaempresas, o que se daria por propostas de 

alterações nas regras que coordenam a propriedade intelectual no comércio internacional, por 

outro é preciso saber lidar com estas regras do jogo, de como elas funcionam hoje. Se atualmente 

elas intensificam a relação de dependência, é necessário que as nações encontrem meios de 

reverter esta dinâmica e conquistando a emancipação tecnológica e econômica. Em outras 

palavras, como o Brasil deve agir nestas regras? 

                                                 
10 “O desenvolvimento consiste na eliminação de privações de liberdade que limitam as escolhas e as oportunidades 
das pessoas de exercer ponderadamente sua condição de agente” (Sen, 2000, 10). 
11 Castells (2005) critica a noção de empresas transnacionais, preferindo o termo multinacionais, bem como a 
concepção de que o mercado globalizado é dominado basicamente por empresas multinacionais, pois para ele as 
primeiras seguem sendo dependentes de suas unidades nacionais. Para o autor o que prevalece hoje são redes 
internacionais de empresas multinacionais. 
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Para Cruz (2005) este processo passa inevitavelmente por uma mudança de postura e 

visões brasileiras no que se refere ao sistema produtivo e de proteção jurídica à tecnologia. O 

autor compara a realidade brasileira com a da Coreia do Sul, o grande exemplo de nação que em 

poucos anos construiu um sólido espaço de autonomia tecnológica. Tal transformação se deu, 

sobretudo, por uma ação: o investimento nas empresas privadas e a facilitação da inserção de 

pesquisadores nestes ambientes produtivos. A inovação se dá na empresa, pois está intimamente 

ligada às necessidades do mercado.12 Já no Brasil o panorama, ainda que em evolução, é 

diferente, pois as pesquisas concentram-se demasiadamente nas universidades. 

Cruz aborda que é necessário definir papeis específicos às empresas, às universidades e ao 

Estado no que se refere às políticas de inovação tecnológica. Se cada um cumprir bem o seu 

papel, o país como um todo seria favorecido. 

As universidades possuem um papel primordial que é a construção do conhecimento. Tal 

necessidade está muito ligada às pesquisas fundamentais, diferente da inovação tecnológica, que 

por estar conectada ao mercado, depende de pesquisas aplicadas. Ou seja, fomentar 

demasiadamente a inovação tecnológica nas universidades pode inclusive desvirtuar o propósito 

                                                 
12 O entendimento de inovação como algo eminentemente vinculado ao empreendedorismo tem raízes na 
argumentação schumpeteriana. Para Schumpeter (1997) o sistema econômico não modifica-se por si só. Se não há 
uma ação de seus atores, ele segue a lógica habitual. Em um sistema econômico o hábito e a repetição são inclusive 
estimulados, pois é muito mais fácil produzir a quantidade e a qualidade que sempre se produziu, da mesma forma 
que é mais simples comprar aqueles produtos que já se conhece a procedência. Em uma lógica tradicional, a 
dinâmica do sistema econômico é conferida pelo consumidor, pois este é participante final do ciclo de cada produto. 
Esta dinâmica seria tão evidente que revelaria inclusive a limitação dos dirigentes em uma economia tradicional a 
poderem produzir somente aquilo que os consumidores esperam. Em uma empresa o dirigente diferencia-se do 
dirigido justamente por ser mais livre, já que este último tem apenas a faculdade de realizar funções, enquanto o 
primeiro define estratégias, linhas de produção, organiza a empresa. O dirigente possuiria liberdade para decidir o 
que fazer, enquanto o dirigido apenas executaria. Schumpeter (1997) demonstra que ambas as conclusões são apenas 
parcialmente verdadeiras. O dirigido, em sua atividade cotidiana, também necessita tomar decisões, pois precisa 
escolher se fará o trabalho deste ou daquele modo e se o fará, por exemplo. Já o dirigente, por mais que possa 
escolher como agir, não pode fazê-lo de um modo que não seja bem recepcionado pelos consumidores. Logo, 
também o dirigente é submisso à vontade dos consumidores. Surge um impasse: se os consumidores preferem a 
lógica habitual do sistema econômico, ou seja, os produtos de sempre, com a qualidade de sempre, e as empresas 
precisam direcionar suas vontades a corresponder as aspirações dos seus clientes, como então tornam-se possível as 
modificações no sistema? A resposta a esta problemática, para Schumpeter (1997), é a teoria do desenvolvimento 
econômico. O desenvolvimento econômico sempre ocorre dentro do sistema, isto é, é iniciativa dos próprios 
produtores, que ao realizar novas combinações de forças e materiais ao alcance do homem, ou seja, criar novos 
produtos ou serviços, educa, se necessário, os consumidores a apreciarem estas novas criações. Para Schumpeter 
(1997) estas novas combinações englobam cinco casos: 1) introdução de um novo bem ou nova qualidade de um 
bem ao que os consumidores ainda não estavam familiarizados; 2) introdução de um novo método de produção; 3) 
abertura de um novo mercado; 4) conquista de uma nova fonte de ofertas de matérias-prima; 5) criação de uma nova 
organização para qualquer indústria. Todas elas são inovações ligadas ao mercado. A inovação distingue-se da 
invenção na medida em que a última não necessita ser colocada em prática. 
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maior destas, transformando-as em servidoras da lógica de mercado13, pois as pesquisas 

passariam a ser direcionadas àquilo que as indústrias necessitam.14 

Sendo assim, as universidades precisariam formar pesquisadores, e depois estes deveriam 

ser encaminhados para trabalhar nas empresas, onde poderiam se dedicar às pesquisas aplicadas.  

Para Cruz (2005, p. 463-464), não é pequeno o papel das universidades brasileiras para o 

desenvolvimento tecnológico: 

 

Naturalmente, formar pessoas no nível superior de educação custa caro. No 
entanto, é um investimento que todos os países desenvolvidos fazem e 
continuarão a fazer, porque disso depende a sua vitalidade científica, tecnológica 
e cultural. No Brasil esse investimento não é apenas necessário: é insubstituível. 
E mais: já provou que tem retorno garantido. Foi o ensino superior público e 
gratuito excelente do ITA que fez do Brasil um dos principais fabricantes e 
exportadores de aviões a jato do mundo com exportações de quase 2 bilhões de 
dólares em 2000. E foi o ensino público e superior excelente do ESALQ-SP, da 
Federal de Viçosa, da UNICAMP, da UFMG e outras que educou as pessoas 
que, na EMBRAPA, fizeram da soja brasileira um empreendimento de alta 
tecnologia, atingindo exportações de mais de 3 bilhões de dólares em 2000. É 
também o ensino superior público e gratuito, com os engenheiros da 
Coppe/UFRJ, USP, UNICAMP e outras, que está fazendo o Brasil ser 
autossuficiente em petróleo, através dos desenvolvimentos tecnológicos 
capitaneados pelo Centro de Pesquisas da Petrobrás, invejados em todo o 
mundo. 
 

Aqui entraria o investimento público. O Estado precisa investir na formação dos 

pesquisadores universitários, pois estes depois podem ser transferidos às empresas e proporcionar 

novos produtos e inovações tecnológicas, gerando mais competitividade e protagonismo ao Brasil 

no cenário internacional. 

                                                 
13 Castells (2005) comenta que vem sendo moldado um novo tipo de capitalismo, que é o capitalismo informacional, 
na qual empresas privadas ampliam ainda mais as suas representatividades no cenário internacional. Entre os setores 
que mais lucraram estão a da microeletrônica, microcomputadores e tecnologias da comunicação. As tecnologias 
ainda estão criando uma economia global, pois as movimentações financeiras ocorrem em tempo real em todo o 
globo. Empresas podem ser de qualquer lugar e contratar mão-de-obra de onde desejarem. Ademais, esta facilitação 
de comunicação permite a criação de redes entre empresas e outras instituições, tal como ocorreu em grande medida 
no desenvolvimento econômico e tecnológico dos países asiáticos. A possibilidade de constituição de redes cria 
novas demandas estratégicas, isto porque entre as fontes da competitividade em um mercado global estão a 
capacitação tecnológica e o acesso a vários mercados. Evidentemente essa nova lógica influencia na dinâmica de se 
gerir a propriedade intelectual. 
14 A discussão sobre conhecimento subordinado ao mercado na contemporaneidade é um dos focos dos autores que 
refletem sobre a pós-modernidade. Nesse sentido, recomenda-se a densa obra de Jean-François Lyotard (1979), que 
indaga como se dá o conhecimento na sociedade da informação, em grande escala reduzido a uma ‘mercadoria’, 
voltado aos interesses capitalistas.  
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A educação surge ainda como um dos grandes elementos de propulsão da inovação 

tecnológica e autonomia nacional na visão de Pimentel (2005, p. 32), que afirma a necessidade de 

políticos, empresários, aplicadores do direito, centros de pesquisa e consumidores, enfim, todos 

os protagonistas, tenham um conhecimento melhor deste universo. 

Os empresários precisam saber que há potencial econômico em investimentos em P&D, 

pois possibilitará a criação de produtos e posteriormente a patenteabilidade dos mesmos, 

fornecendo exclusividade no direito de usufruir economicamente da novidade.  

Se cada ator aprimorar a sua capacidade de envolvimento neste cenário certamente 

facilitará o desenvolvimento nacional tecnologicamente e economicamente. É preciso fomentar 

as empresas, universidades e pesquisadores nacionais, pois daí abrem-se as possibilidades de uma 

melhor inserção no comércio internacional: mais autônoma, menos dependente. Até porque, 

como se demonstrou logo no início, isto seria materializar objetivos estabelecidos 

constitucionalmente. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa demonstra que a lógica que permeia o sistema internacional de propriedade 

intelectual, sobretudo desde a implementação do Acordo TRIPS é voltada à defesa de interesses 

privados e liberais, pois coloca a propriedade privada e o livre mercado como bens a serem 

protegidos de modo especial. 

Nesse aspecto esse sistema favorece aos países já desenvolvidos tecnologicamente e 

economicamente, pois sendo eles detentores da maior parte das patentes, passam a ter eficácia 

mundial na proteção de seus produtos frente àqueles em desenvolvimento. O resultado disso são 

estabelecimentos de contratos de transferência de tecnologia dos países desenvolvidos para os 

países em desenvolvimento, porém aqui também se consolida a relação de dependência 

econômica. 

Além disso, a lógica liberal de proteção à propriedade intelectual favorece o monopólio 

do mercado pelas megaempresas multinacionais ou transnacionais, quando muitas possuem 

poderes econômicos superiores aos produtos internos brutos de tantos países. Trata-se de uma 

lógica de proteção aos bens privados e não ao bem comum.  
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Deste cenário de dependência tecnológica e econômica resultam duas problemáticas a 

serem enfrentadas: a primeira é que tal situação afronta em grande parte os direitos humanos, 

uma vez que a proteção à propriedade intelectual colide com direitos sociais, econômicos, 

políticos e culturais, sendo a polêmica envolvendo saúde pública e patentes de medicamentos um 

caso bastante debatido. É preciso, portanto, repensar esse sistema, dessa vez à luz dos direitos 

humanos. Também recorda-se a Declaração de Viena (1993) que ressalta o vínculo entre 

economia, tecnologia e desenvolvimento.  

A segunda problemática refere-se à necessidade de os países periféricos iniciarem um 

novo planejamento e aplicação de suas estratégias envolvendo políticas de inovação tecnológica. 

No caso brasileiro isso significa definir papeis para empresas, universidades e Estado, 

favorecendo a formação de pesquisadores qualificados para que depois possam se transferir às 

empresas, onde poderão desenvolver pesquisas aplicadas, gerando novos produtos e inovações 

tecnológicas. Isso desenvolveria o mercado nacional e o país como um todo, tornando-o mais 

autônomo e menos dependente no cenário internacional. 

Trata-se de se renovar diante das regras estabelecidas. Há regras a serem modificadas, 

mas há também a necessidade urgente de se aprender a crescer dentro deste jogo.  

O alerta que permanece é: o desenvolvimento brasileiro dentro destas regras não implique 

futuramente em uma inversão de papeis, ou seja, se o Brasil passar de dependente a protagonista 

não deve então estabelecer relações de dependência para com outros países.  

Estas considerações finais parecem ser contraditórias, em certo sentido. Como se pode 

concluir que o sistema internacional de propriedade intelectual intensifica relações de 

dependência e ao mesmo tempo afirmar a necessidade de o Brasil investir em si mesmo para 

tornar-se autônomo tecnologicamente e economicamente? A questão é que defender o progresso 

nacional não significa corroborar com a ideologia do sistema. A defesa que se faz aqui é que o 

protagonismo no cenário internacional é condição indispensável para se poder tentar modificar as 

regras que estruturam o funcionamento do sistema internacional de propriedade intelectual. 

Também o fato de se afirmar a importância dos investimentos em empresas privadas não 

parece ser contraditório com aquilo que foi exposto. Diante da argumentação de Castells nota-se 

que as megaempresas continuam vinculadas a determinadas unidades nacionais, o que não as 

torna completamente independentes. Desse modo, fortalecer as empresas nacionais para 
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competirem com maior capacidade diante destas megaempresas torna-se uma alternativa 

necessária.  
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RESUMO 

O presente artigo faz um apanhado histórico referente às incursões na história da proteção à 

propriedade intelectual e menciona características do Acordo TRIPS e sua possibilidade de 

flexibilização. Especificam-se as considerações necessárias à propriedade industrial e 

principalmente na concessão de patentes. Tece comentários sobre a legislação brasileira atual 

da propriedade industrial, especificadamente sobre a concessão e manutenção do sistema de 

patentes, discutindo a possibilidade de revisão da legislação brasileira (Lei n. 9.279/96) a qual 

excedeu o regramento quanto à propriedade industrial junto a OMC. Por fim, aborda a 

discussão existente entre o direito a patentes versus o direito à saúde dos países em 

desenvolvimento, aliado aos direitos humanos e a globalização. 

PALAVRAS-CHAVE: TRIPS; OMC; PATENTES; ACESSO À SAÚDE. 

 

ABSTRACT 
This article makes a historical reference to incursions in the history of intellectual property 

protection and it mentions the features of the TRIPS Agreement and its chances of flexibility. 

It is also specified the necessary considerations for the industrial property and especially the 

granting of patents. The present Brazilian legislation of industrial property is discussed, 

specifically concerning granting and maintenance of the patent system. It is also argued about 

the possibility of revision of the Brazilian legislation (Law N° 9279/96), which transgressed 

the regulation related to industrial property in accordance to the WTO. Finally, it addresses 

the discussion between the right to patents versus the right to health care in developing 

countries, joined to human rights and globalization.  

KEYWORDS: TRIPS; WTO; PATENTS; ACCESS TO HEALTH CARE. 
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Desde a Idade Média os países já vêm se preocupando com os direitos da propriedade 

intelectual. O surgimento da primeira legislação referente à temática foi em Veneza, no séc. 

XIV, seguido pela Inglaterra, posteriormente Estados Unidos e Brasil. 

Percebendo a importância no mundo da propriedade intelectual os países começaram a se 

reunir e discutir sobre o tema até que no ano de 1883 fora assinado a primeira Convenção 

Internacional sobre propriedade Industrial. 

Desde a primeira Convenção Internacional até o acordo hoje vigente, TRIPS, muitas foram as 

vitórias em favor do livre comércio mundial e da Globalização. No entanto, há muito que 

melhorar principalmente quando se fala nas diferenças existentes entre os países detentores de 

tecnologia e capital, desenvolvidos, e os países pobres em desenvolvimento. 

O Brasil, signatário do Acordo TRIPS, internalizou as prerrogativas do Acordo através das 

Leis n. 9.279/96, que regula os direitos e obrigações decorrentes dos direitos da propriedade 

industrial, Lei n. 9.456/1997,  que dispõe sobre a proteção de cultivares e outras providência, 

Lei n. 9.610/1998, que altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e outras 

providências, que nos dias de hoje está em fase de discussão, inclusive com projeto já pronto 

de alteração de legislação e a Lei n. 9.609/1998, referente a proteção da propriedade 

intelectual de programas de computador, sua comercialização no país e outras providências. 

Posteriormente ao Acordo TRIPS, realizado no âmbito da OMC, no ano de 2000 iniciou-se a 

Rodada Doha, a qual objetivava revisar vários temas importantes no âmbito Internacional, 

inclusive o Acordo TRIPS. 

A Lei n. 9.279/96 é uma lei criada em procedimento legislativo rápido, embora tenha sido 

feita com boa técnica, e que contém vários temas que geram discussões junto ao Órgão de 

Solução de Controvérsias da OMC, como é o caso da patente de medicamentos básicos do 

Sistema Único de Saúde- SUS brasileiro. Desta feita o Brasil optou, no Governo do 

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pelo licenciamento compulsório da patente do 

medicamento Efavirenz, utilizado no coquetel de terapia para tratamento da AIDS. 

Até os dias atuais a Rodada Doha não está conclusa. 

  

Histórico  

Diz-se que o primeiro registro que se soube de proteção a propriedade Intelectual ocorreu em 

Bordeaux, ainda na Idade Média. Tal proteção referia-se às invenções e às licenças eram 

concedidas pelo prazo de 15 (quinze anos), sendo dadas pelos Monarcas. No entanto, os 

historiadores consideram que a primeira concessão de direitos sobre uma invenção aconteceu 

na República de Veneza, em 1416.[1] 

Em 1474 surge a primeira legislação referente à propriedade Intelectual, em Veneza. Nessa 

época imperavam as grandes navegações, e como tal, o comércio internacional, de forma 

primitiva, já se manifestava, alternando informações. 
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Registra-se que em 1623, na Inglaterra, legislou-se sobre o Estatuto dos Monopólios (Statute 

of Anne). Nesta legislação propôs-se a desconsideração de todos os monopólios existentes até 

sua entrada em vigor e  descreveu-se os requisitos para as concessões de novos Monopólios. 

Em 1790 foi a vez dos Estados Unidos legislarem sobre propriedade intelectual, através do 

“Patent Act”. A legislação Norte-Americana fora seguida pela legislação francesa, datada de 

1791. Em 28 de janeiro de 1809 foi a vez do Brasil manifestar-se acerca da temática, sendo 

então considerada a quarta legislação no mundo referente a propriedade intelectual. 

A primeira legislação brasileira a regulamentar a propriedade intelectual foi um Alvará de D. 

João VI, que tinha aplicabilidade somente ao Estado do Brasil. 

Conforme Denis Borges Barbosa[2], este Alvará pode ser considerado o primeiro Plano de 

Desenvolvimento Econômico que o Brasil teve.  Estava o país passando por um momento 

ímpar com a chegada da Corte e necessitando reformar o patrimônio do Estado.  Para tal, o 

plano utilizou de três principais instrumentos, sendo eles: eliminação dos impostos incidentes 

sobre a importação de alguns insumos que fossem necessários para viabilizar o aumento de 

exportações ou de abastecimento do mercado interno nos setores essenciais (drawback); 

Controle das compras estatais; e, por fim, criou-se o sistema de incentivos ao 

desenvolvimento da tecnologia, com a concessão de patentes industriais, conforme previsão 

legal, substituindo-se assim o antigo sistema de privilégios individuais, objetivando que o 

Brasil atraísse novas indústrias. 

Princípios estes que podem ser demonstrados nos excertos retirados do Alvará em questão: 

IV. Sendo o meio mais conveniente para promover a indústria de qualquer ramo nascente, e 

que vai tomando maior aumento pela introdução de novas máquinas dispendiosas, porém, 

utilíssimas, e conferir-se-lhe algum cabedal, que anime o Capitalista que empreende promover 

uma semelhante fábrica, vindo a ser esta concessão um dom gratuito que lhe faz o Estado: sou 

servido ordenar que da Loteria Nacional do Estado, que anualmente quero se estabeleça, se 

tire em cada ano uma soma de sessenta mil cruzados, que se consagre, ou toda junta, ou 

separadamente, a favor daquelas manufaturas e artes, que mais necessitarem deste socorro, 

particularmente das de lã, algodão, seda e fábricas de ferro e aço. E as que receberem este 

dom gratuito não terão obrigação de o restituir, e só ficarão obrigadas a contribuir com maior 

desvelo para o aumento da fábrica que assim for socorrida por efeito da minha real 

consideração para o bem público. E para que estas distribuições se façam anual e 

impreterivelmente, a Real Junta do Comércio, dando-me todos os anos um fiel e exato quadro 

de todas as manufaturas do Reino, apontará as que merecem mais esta providência e a soma 

que lhes deve aplicar. VI. Sendo muito conveniente que os inventores e introdutores de 

alguma nova máquina e invenção nas artes gozem do privilégio exclusivo, além do direito que 

possam ter ao favor pecuniário, que sou servido estabelecer em benefício da indústria e das 

artes, ordeno que todas as pessoas que estiverem neste caso apresentem o plano de seu novo 

invento à Real Junta do Comércio; e que esta, reconhecendo-lhe a verdade e fundamento dele, 

lhes conceda o privilégio exclusivo por quatorze anos, ficando obrigadas a fabricá-lo depois, 

para que, no fim desse prazo, toda a Nação goze do fruto dessa invenção. Ordeno, outrossim, 

que se faça uma exata revisão dos que se acham atualmente concedidos, fazendo-se público 

na forma acima determinada e revogando-se todas as que por falsa alegação ou sem bem 

fundadas razões obtiveram semelhantes concessões.[3] 
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Como o texto acima aponta a primeira legislação brasileira referente à propriedade intelectual 

objetivava o crescimento industrial do país e o aumento das relações internacionais, devendo 

ser este um dos objetivos a serem seguidos pelas leis vindouras sobre semelhante conteúdo. 

Em 1873 ocorreu na cidade de Viena o 1º Encontro Internacional com o intuito de discutir e 

estudar a propriedade intelectual. Neste encontro não houve consenso sobre a 

instrumentalização Internacional da Propriedade. Em 1878 fora realizado em Paris o 

Congresso do Trocadero, que objetivava discutir formas e/ou mecanismos de cooperação para 

um acordo multilateral sobre a matéria. Seguidamente, em 1880 houve uma Reunião da 

Comissão dos países que participaram do Congresso do Trocadero objetivando aperfeiçoar a 

proposta realizada em 1878.[4] 

No ano de 1883 foi assinada a primeira convenção internacional sobre propriedade industrial, 

que ficou conhecida com a Convenção de Paris, contou com a assinatura de 11 nações, o 

Brasil era uma delas. 

Filho[5] menciona que as nações que assinaram este Acordo foram: Bélgica, Brasil, Espanha, 

El Salvador, França, Guatemala, Países Baixos, Portugal, Sérvia e Suiça. Diz que todos estes 

países que assinaram o acordo o fizeram por natureza e características bem diversas. Assim 

como nações importantes que fizeram parte das reuniões que culminaram no acordo 

resolveram por não assiná-lo. O autor menciona dois motivos básicos que fez com que o 

Brasil assinasse tal acordo: 

i. O primeiro diz respeito ao quadro institucional do País no último quartel do século passado, 

bem como a importância das nossas relações políticas externas, e a inserção do Brasil na 

economia internacional. Conforme veremos, o quadro de reforma de nosso legislativo durante 

grande parte do Império se fazia pela experiência e pela jurisprudência de outras nações. Este 

quadro típico de assimilação legal irá se verificar também na matéria da propriedade industrial 

com a mudança das nossas leis de patente e de marcas, integrando-se os novos textos legais à 

própria Convenção de Paris. 

ii. 0 segundo eixo de compreensão à matéria em apreço é o próprio desdobramento da matéria 

da propriedade industrial nos vários países no século passado, e os motivos geradores das 

várias reuniões e conferências que precederam a Convenção de Paris de 1883. Constata-se 

neste eixo de análise quais os principais temas e os objetos centrais de controvérsia entre as 

diversas nações com relação à proteção da propriedade industrial, temas estes que serão 

fundamentais para a própria cristalização do texto definitivo da Convenção. Conforme adiante 

descrito, o Brasil, ao participar destas várias conferências '(da mesma forma que todas as 

outras nações), contrapunha estes debates à sua lei e prática interna, e destes debates obtinha 

resultados passíveis de serem integrados em uma nova lei ou decreto. Não há dúvida em 

afirmar que, entre nós, a Convenção de Paris gerou, através de suas idéias e discussões, 

modificações importantes em nosso "sistema" interno de proteção à propriedade industrial. 

  

Um dos motivos que podem ter feito com que grandes nações que participaram dos debates 

para a criação do Acordo de Paris, como os Estados Unidos, Alemanha, Canadá e Grã-

Bretanha decidissem por não assinar o acordo pode ser o Art. 5 da Convenção que segue[6]: 
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2) Cada um dos países da União terá, porém, a faculdade de adotar providências legislativas 

prevendo a concessão de licenças obrigatórias para prevenir os abusos que poderiam resultar 

do exercício do direito exclusivo conferido pela patente, como, por exemplo, a falta de 

exploração. 

  

Supramencionado artigo demonstra que os países signatários poderiam tomar medidas contra 

os abusos por parte das nações detentoras das patentes, e este texto desagradou algumas 

nações desenvolvidas, além de exigir que os detentores das patentes necessitassem fazer uso 

local dos bens patenteados. 

Algumas nações desenvolvidas pretendiam com esta proteção internacional da propriedade 

industrial garantir mercado para suas invenções e perceberam que alguns artigos da 

Convenção, como o quinto, poderiam restringir seus interesses, resolvendo por não serem 

signatários de tal acordo. 

A Convenção de Paris trouxe princípios básicos e essenciais até os dias atuais, senão 

vejamos:[7] 

Dentre algumas das mais importantes decisões tomadas em Paris, estão, por exemplo, a 

previsão de que a mesma proteção dada ao nacional de um Estado, a respeito de propriedade 

industrial, deve ser também estendida a nacionais de todos os Estados contratantes da 

Convenção, garantindo assim um tratamento isonômico. 

  

Da Convenção de Paris declinou a União para a Proteção da Propriedade Industrial, que é 

hodiernamente administrada pela OMPI, órgão pertencente às Nações Unidas. Em 1886 fora 

criada a União de Berna para à Proteção das Obras Literárias e Artísticas .[8] 

Em 1892 houve a junção das duas Uniões, formando os BIPPI-Bureaux Internationaux Reunis 

Pous La Protection de La Protection de La PRoprieté Intellectuelle. 

Após a Primeira Guerra Mundial foi instaurado a Liga das Nações, o que fez com que as 

organizações internacionais tivessem maior importância na realidade internacional. Esta 

instituição nasceu devido a projetos que tinham por intuito a manutenção da paz, tentando 

criar mecanismos que regulassem a convivência entre os sujeitos de direito internacional, no 

entanto, na época de sua criação não houve efetividade[9]. 

Advindo a Segunda Guerra Mundial percebeu-se que a Liga das Nações era impraticável 

devido sua própria constituição e sistematização, sendo assim substituída pela Organização 

das Nações Unidas, que tinha como objetivo manter a paz e a segurança internacionais, 

precipuamente. 

Posteriormente à Segunda Guerra Mundial a propriedade intelectual passou por várias 

modificações, demonstrando que as Uniões já não eram suficientes para atender aos preceitos 

da propriedade intelectual, necessitando assim uma reorganização. 

Conforme Basso[10]: 

12547



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A Carta das Nações Unidas trouxe importantes e inovadoras disposições relativas à 

cooperação econômica e social entre seus Estados-membros. As competências conferidas ao 

Conselho Econômico e Social da ONU puseram em xeque a sobrevivência dos organismos de 

coordenação então existentes, como as Uniões de Paris e de Berna e seus “Bureaux”. Não 

tardou para que o Conselho Econômico e Social acenasse com a possibilidade de liquidação 

de algumas instituições internacionais, dentre as quais os referidos “Bureaux”. 

  

Deu-se a Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o desenvolvimento 

CNUCED/UNCTAD, em 1964.  Em 1966 houve a Organização das Nações Unidas para o 

desenvolvimento Industrial-ONUDI. A partir destes dois trabalhos percebeu-se que a 

propriedade intelectual necessitava de uma organização específica, que pudesse satisfazer 

suas necessidades, que tivesse mecanismos capazes de diminuir as diferenças existentes entre 

países desenvolvidos e países em desenvolvimento. Em resposta a esta clara necessidade pós 

Segunda Guerra Mundial foi realizado em julho de 1967 a Conferência de Estocolmo e dela 

resultou a Organização Mundial da Propriedade Intelectual-OMPI/WIPO[11]. 

A OMPI é uma agência especializada da ONU.  No início das reuniões que pretendiam criar o 

acordo hoje conhecido como TRIPS (Trade Related Aspects of Intelectual Property Rights) 

certas delegações sugeriram que fosse a OMPI a sede das negociações, no entanto isso não 

ocorreu. As delegações que sugeriram que fosse a OMPI sede para a negociação do acordo 

TRIPS já previam que os países em desenvolvimento necessitariam de assistência técnica.[12] 

A OMPI, mesmo posteriormente a criação do Acordo TRIPS, continua sendo referência 

internacional no assunto direito da propriedade intelectual. Diz-se ser um órgão imparcial e 

facilitador da aquisição das técnicas e informações científicas contidas nas patentes, bem 

como auxiliar para aquisição de obras literárias estrangeiras e todo o possível e necessário 

para a disseminação do conhecimento. 

Na Rodada do GATT (Agreement on Trade and Tariffs) realizada em Tóquio, conhecida 

como sétima rodada, iniciaram-se as discussões para a inserção da propriedade intelectual no 

tema liberalização do comércio internacional. Esta ação de discussão da temática propriedade 

intelectual fez com que o tema fosse incluído na Rodada do Uruguai.[13] 

O GATT possuía como princípios norteadores a ideia de estabelecer um comércio 

internacional sem discriminações (nação mais favorecida e tratamento nacional) e 

reciprocidade entre as nações envolvidas, que houvesse a eliminação de barreiras e que o 

comércio fosse mais leal, é dizer, sem dumping e subsídios. Previa também algumas exceções 

ao seu acordo como acordos de livre comércio entre mercados comuns e favorecimento aos 

países menos desenvolvidos. 

Originariamente o GATT já previa proteção às marcas. Foi no contexto de tais normas que os 

Estados Unidos propuseram utilizar-se do GATT para a repressão da contrafação, fato este 

ocorrido em setembro de 1982:[14] 

[...] as pressões norte-americanas para a inclusão do tema da propriedade intelectual no GATT 

tinham como fim último substituir a liberdade nacional de padrões de proteção prevista pela 

Convenção de Paris por uma observância estrita e obrigatória de normas rígidas de 

propriedade intelectual por todas as partes contratantes do Acordo Geral. 
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Maristela Basso[15] menciona que: 

Duas são as razões fundamentais da inclusão do TRIPS no GATT: o interesse de completar as 

deficiências do sistema de proteção da propriedade intelectual da OMPI, e a necessidade de 

vincular, definitivamente, o tema ao comércio internacional. 

  

  

Como a OMPI era carente de meios coercitivos para com os Estados que agissem 

contrariamente as normas e sistematizações previstas, e a necessidade de fixação do tema 

propriedade intelectual nas normas do comércio internacional, tem-se por bem fixar o acordo 

sobre propriedade intelectual na seara do GATT. 

A rodada do Uruguai discutiu vários temas ligados ao comércio internacional, como: tarifas, 

acordos multilaterais de comércio, agricultura, emprego, TRIMS, TRIPS, medidas de 

investimento, organização mundial do comércio, entre outros. É “estranho” como a rodada do 

Uruguai tratava de assuntos referentes à formação de um livre mercado internacional e na 

mesma rodada se propunha um acordo padronizador de patentes que exigia garantias mínimas 

aos inventores dadas por todos os países ali presentes. Conforme[16] 

É forçoso lembrar que o acordo Trips surge em total contradição com os demais acordos 

firmados no âmbito do GATT. Enquanto todos os demais se apresentam no sentido da 

liberação de barreiras, derrubada de monopólios e eliminação de sistema de subsídios, bem na 

linha liberalizante do comércio advogada pelos países industrializados, o acordo Trips aparece 

como esforço de enrijecimento de normas, imposição de padronização, consagração de 

monopólio, justamente incidente sobre o mais valioso dos agentes econômicos desse fim de 

milênio: o conhecimento humano. Abrem-se os mercados, mas, por outro lado, consolida-se e 

fortalece-se o sistema existente de produção de novas tecnologias, concentrado, não por 

coincidência, nos países que exigem maior proteção para os titulares da propriedade 

intelectual. 

  

Durante as negociações do TRIPS no GATT, surgiram três concepções:[17] 

A primeira, defendida pelos Estados Unidos, entendia a proteção da propriedade intelectual 

como instrumento para favorecer a inovação, as invenções e a transferência de tecnologia, 

independentemente dos níveis de desenvolvimento econômico dos países. Os países 

desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre propriedade intelectual e comércio 

internacional. 

A segunda posição, defendida pelos países em desenvolvimento, destacava as profundas 

assimetrias norte-sul, no que diz respeito à capacidade de geração de tecnologia. O dilema era 

como aumentar a proteção a esses direitos e garantir o acesso à moderna tecnologia. Por fim, 

tínhamos uma posição intermediária de alguns países desenvolvidos, dentre os quais o Japão e 

os membros das Comunidades Européias que destacaram a necessidade de assegurar a 
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proteção dos direitos da propriedade intelectual, evitando abusos que constituíssem 

impedimento ao comércio legítimo. Para esses países as distorções podem surgir não apenas 

da “inadequada proteção” como também de uma “excessiva proteção”. 

  

O acordo teve como objetivo pacificar todas estas correntes e produzir uma legislação que 

fizesse com que os direitos de propriedade intelectual fossem protegidos mais ativamente 

pelos Estados-partes, embora seja defendido por muitos que o Acordo, dado sua natureza 

jurídica de contrato, não foi um contrato em igualdade de condições e infelizmente os países 

em desenvolvimento saíram perdendo por não serem os grandes detentores nem de patentes, 

nem de tecnologia de ponta e muito menos capital financeiro. 

Foi em Marraqueche, 15 de dezembro de 1993, que o Acordo iniciado na Rodada do Uruguai 

se concretizou. Desse acordo nasceu a OMC (Acordo Constitutivo da Organização Mundial 

do Comércio). O acordo é composto de quatro anexos, sendo que os anexos 1,2 e 3 fazem 

parte do pacote denominado acordo multilateral para os Estados-partes, é dizer, obrigatório a 

todos os Estados-partes. Já o anexo 4 é formado por acordos plurilaterais de comércio, sendo 

os mesmos facultativos aos Estados-partes.  O acordo TRIPS é o anexo 1C da OMC. 

  

  

TRIPS 

O Acordo TRIPS fora criado na tentativa de harmonizar as legislações no mundo existentes 

sobre a propriedade intelectual. Fixa regras mínimas para a proteção da propriedade 

intelectual, tanto que os países-membros precisam estabelecer e harmonizar em suas 

legislações o mínimo preconizado no acordo TRIPS. Os países desenvolvidos pretendem fixar 

mercados para seus produtos enquanto que os países em desenvolvimento tendencionam fazer 

parte deste mercado. 

Os países desenvolvidos, como são em sua maioria os Estados que exigem uma proteção 

internacional a propriedade intelectual, dizem ser essa proteção necessária para incentivar os 

inventores, visto que se estes não tiverem um retorno financeiro pararão de produzir e todo o 

mundo perderá. No entanto, a lei brasileira de 1830 já previa uma indenização aos inventores 

para que eles pudessem investir em novas invenções e continuassem a criar além de que ainda 

existiria a possibilidade de os Estados arcarem com os riscos e custos das invenções, sendo 

desnecessária uma lei internacional protetiva como o Acordo TRIPS, incentivadora de 

monopólios. 

Com o Acordo TRIPS os países desenvolvidos e em desenvolvimento receberam um prazo 

para adequar suas legislações, sendo que, se, passado esse prazo os países assim não fizerem 

poderão ser levados ao sistema de soluções de controvérsias da OMC. 

O Acordo TRIPS é composto da Parte I, que menciona as disposições gerais e os princípios 

básicos; parte II que fala sobre os padrões relativos à existência, abrangência e exercício de 

direitos de propriedade intelectual; Parte III sobre como devem as normas de proteção dos 

direitos de propriedade intelectual serem aplicadas; Parte IV sobre como obter e manter os 
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direitos de propriedade intelectual e procedimentos inter-partes conexos; Parte V sobre a 

prevenção e solução de controvérsias; Parte VI destinada aos arranjos transitórios;  e a Parte 

VII sobre os arranjos institucionais e disposições finais. 

 Já no artigo 1º se menciona que os Estados-partes estão obrigados a prover legislação interna 

com o mínimo das garantias ali previstas, podendo ainda utilizar-se de proteção mais ampla, 

ficando livre aos Estados a maneira como irão internalizar o acordo nos seus sistemas 

jurídicos. 

Discorre sobre quais são as temáticas que se adequam ao termo “propriedade intelectual”, 

sendo elas: Direito do Autor e Direitos Conexos; Marcas; Indicações Geográficas; Desenhos 

industriais; Patentes; Topografias de circuitos integrados e Proteção de Informação 

confidencial. Por motivos metodológicos tratar-se-á especificamente somente a respeito das 

patentes. 

No artigo 3º menciona-se que cada membro proporcionará aos nacionais dos demais membros 

tratamento igual ao outorgado aos seus próprios nacionais relacionados à proteção da 

propriedade intelectual, salvo algumas exceções. No artigo 4º enfatiza-se que toda e qualquer 

vantagem que for dada por um Estado-membro aos nacionais de qualquer outro país deverá 

ser outorgada aos nacionais de todos os demais membros. Ou seja, o tratado em comento tem 

por intuito garantir que os Estados-membros dêem possibilidade de concorrência em 

igualdade de condições, proporcionando assim a disseminação do comércio internacional, a 

globalização. 

O artigo 7º fala sobre os objetivos que o acordo pretende alcançar, sendo eles: 

A proteção e a aplicação de normas de proteção dos direitos de propriedade intelectual devem 

contribuir para a promoção da inovação tecnológica e para a transferência e difusão de 

tecnologia, em benefício mútuo de produtores e usuários de conhecimento tecnológico e de 

uma forma conducente ao bem-estar social e econômico e a um equilíbrio entre direitos e 

obrigações. 

  

 Conforme se demonstra, objetiva o Acordo perseguir a promoção da inovação tecnológica, 

impondo custos aos interessados em adquirir tecnologia, garantindo assim mais investimentos 

financeiros além de mencionar a transferência e difusão de tecnologia buscando sempre o 

bem-estar social e econômico de todas as partes envolvidas. 

No artigo 8º possibilita-se aos Estados-membros promoverem em suas legislações próprias 

medidas necessárias à proteção de sua saúde e nutrição públicas, bem como possibilita 

medidas protetivas do interesse público em setores de importância vital para o 

desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico. Autoriza ainda que os Estados façam uso de 

medidas para evitar abusos dos direitos de propriedade intelectual, como no caso das 

concessões de patentes poder-se utilizar do instituto das licenças compulsórias. 

A seção 5 se encarrega das patentes, mencionando no artigo 27 qual é a matéria patenteável: 

Sem prejuízo do disposto nos parágrafos 2º e 3º abaixo, qualquer invenção, de produto ou de 

processo, em todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que seja nova, envolva um 
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passo inventivo e seja passível de aplicação industrial.(5) Sem prejuízo do disposto no 

parágrafo 4º do art.65, no parágrafo 8º do art.70 e no parágrafo 3º deste Artigo, as patentes 

serão disponíveis e os direitos patentários serão usufruíveis sem discriminação quanto ao local 

de invenção, quanto a seu setor tecnológico e quanto ao fato de os bens serem importados ou 

produzidos localmente. 

(5) Para os fins deste Artigo, os termos "passo inventivo" "passível de aplicação industrial" 

podem ser considerados por um Membro como sinônimos aos termos "não óbvio" e 

"utilizável". 

  

O artigo supramencionado diz que para ser patenteável a invenção precisa ser nova, não poder 

ser um produto há muito tempo comercializado e até sem certeza de autoria para se evitar a 

busca desenfreada ao sistema de patentes. Não pode ser óbvia e ainda, deve ter utilidade no 

mercado em geral. 

O artigo 27 possibilita que métodos diagnósticos, terapêuticos e cirúrgicos para o tratamento 

de seres humanos ou de animais não sejam patenteados se o Estado-membro achar necessário. 

O artigo 28 menciona os direitos que a patente concede ao seu detentor, em caráter de 

exclusividade, que podem ser cedidos ou transferidos por meio de contrato de licença ou 

ainda sucessão. Os direitos concedidos são os de o objeto da patente não poder ser utilizado, 

colocado a venda, vendido ou importado, sem a autorização do detentor, independentemente 

de ser um produto ou um processo. 

O artigo 29 fala sobre as condições para que uma patente seja concedida, que o agente 

solicitador esclareça de maneira detalhada as características do objeto que está sendo 

patenteado e de forma que outro técnico habilitado consiga reproduzi-la.  Esse artigo pretende 

que depois de cessada a patente possa a tecnologia ser refeita, transferindo conhecimento 

tecnológico além de minimizar tentativas de novas patentes com o mesmo objeto. 

O acordo menciona em seu artigo 32 que deverá haver sempre oportunidade para recurso 

judicial contra qualquer decisão que possa anular ou fazer caducar uma patente. 

No artigo 33 fala sobre a vigência da patente, não podendo ser inferior a 20 anos, sendo que 

este prazo deverá ser contado da data do depósito, nada mais falando sobre o assunto. 

Adiante  se verá que o Brasil, quando da internalização do tratado, utilizou-se de um “plus” 

para a temática. 

Conforme  Maristela Basso, o Acordo TRIPS é um acordo que possui a natureza de contrato, 

pois os Estados-membros podem determinar como internalizar suas regras, desde que 

observados os dispositivos do Acordo Geral e de seus Anexos.[18] 

Os artigos 65, 66 e 67 do acordo Trips dedicam-se às Disposições Transitórias onde se 

menciona o prazo que possuem os Estados-membros para internalizar o Acordo, levando-se 

em consideração o grau de desenvolvimento econômico do Estado e qual a matéria do acordo. 

As controvérsias existentes entre os Estados-membros podem ser resolvidas através do Órgão 

de Soluções de Controvérsias (OSC) da OMC, no qual o Brasil atua ativamente,  e teve um 
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caso de grande repercussão sobre a licença compulsória de alguns itens presentes no coquetel 

para tratar AIDS, sobre o que se tratará adiante. 

  

RODADA DOHA 

  

A sistematização multilateral criada pela OMC referente à propriedade intelectual não está 

pronta e acabada, possibilita constantes negociações em futuras rodadas, como é o caso da 

Rodada de Doha, iniciada em 2001 e atualmente ainda em fase de negociação. 

Conforme Dow Jones[19], a Rodada Doha recebeu essa nomenclatura em virtude de suas 

negociações iniciaram-se na cidade de Qatar, e até os dias de hoje não chegou a um consenso, 

no entanto, tinha como objetivo inicial a elaboração de medidas capazes de ajudar países em 

desenvolvimento, tais como: padrões alfandegários comuns, eliminação de tarifas e cotas 

sobre exportação nos países mais pobres. Não foi negociada, embora necessário, a diminuição 

de tarifas sobre bens industriais, a restrição de subsídios agrícolas, a possibilidade do 

comércio de serviços e o fortalecimento de regras de propriedade intelectual. 

Quando da propositura da Rodada Doha acreditava-se que iriam ser revistos alguns 

dispositivos do Acordo TRIPS como: a disposição prevista no art. 27.3.b que trata da proteção 

a plantas e animais além, do fato de que a OMC já foi chamada a discussão referente ao caso 

dos países pobres, os quais não conseguem fabricar seus produtos farmacêuticos, o que 

diminuiria os custos dos medicamentos para tratamentos de doenças graves preconizadas pela 

Organização Mundial da Saúde como essenciais[20]. 

As diferenças existentes entre países desenvolvidos, detentores das patentes e do capital, e os 

países em desenvolvimento são tão gritantes que a situação se apresenta como um impasse 

que já dura quase uma década, colocando a OMC em descrédito e deixando a sensação de 

inexistência de soluções reais, somente utópicas como aquelas apresentadas no início das 

discussões. 

Aguarda-se a conclusão da Rodada Doha para até final do ano de 2011 e já é sabido que ela 

nada tratará sobre as mudanças necessárias no regramento da propriedade intelectual, sendo 

que o Brasil, um país em desenvolvimento que é, ficará aguardando novas rodadas para se 

discutir tema tão importante para o país em que pese ser impossível que o país se desenvolva 

da maneira esperada sem que haja difusão de conhecimento tecnológicos das nações 

desenvolvidas para as nações em desenvolvimento. 

  

Legislação brasileira sobre Propriedade Intelectual (Patentes) 

Tradicionalmente as empresas percebiam seus ativos financeiros como aqueles bens físicos, 

como a sede, os materiais de escritório, a frota, equipamentos e etc. Hodiernamente vê-se o 

mercado sendo “abarrotado” de empresas em que seus maiores capitais são os intelectos de 

seus funcionários e os produtos que criam. Percebe-se a criação de “super empresas do nada” 

como o caso do FACEBOOK”, que nada ou quase nada possui de capital fixo. Desta forma 
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vê-se que o intelecto humano, o que ele pode criar, tem valor no mercado, e melhor, grande 

valor. O Mundo, através de seus Estados-partes, quer proteger essas invenções, gerando todos 

estes Acordos multilaterais e bilaterais que hoje se presencia. 

Conforme Denis Borges Barbosa[21], a legislação brasileira atual sobre patentes, lei n. 

9.279/96, é um código, embora não seja assim nomeado em virtude do ordenamento jurídico 

brasileiro, em sua Magna Carta, mencionar não ser possível urgência nos projetos de Código e 

o projeto que virou a lei em questão, tramitou em regime acelerado, mas não de urgência: 

A origem do processo de mudança da lei de propriedade industrial é, indubitavelmente, a 

pressão exercida pelo Governo dos Estados Unidos, a partir de 1987, a partir de sanções 

unilaterais impostas sob a Seção 301 do Trade Act. Não obstante aplicadas no Governo 

Sarney, apenas no mandato seguinte se iniciaram as tratativas oficiais com vistas à elaboração 

de um projeto de lei. ...Desta postura derivam as propostas de reforma do Código da 

Propriedade Industrial, da Lei de Software, da Lei de Informática, da Lei do Plano Nacional 

de Informática e Automação (PLANIN), a elaboração de um anteprojeto sobre topografia de 

semicondutores e a extinção de praticamente todos incentivos fiscais ao desenvolvimento 

tecnológico. 

  

 Desta forma a legislação brasileira de proteção sobre a propriedade industrial foi aprovada 

em 1996, sendo que o prazo concedido pelo Acordo TRIPS de internalização dos assuntos 

abarcados no mesmo era até o ano de 2000. A lei n. 9.279/96 seguiu todos os parâmetros 

acordados no TRIPS, sendo inclusive mais conservadora em alguns aspectos do que o próprio 

acordo. 

Questiona-se as possibilidades de flexibilização do Acordo Trips e até mesmo uma revisão na 

Lei n. 9.279/96 onde excedeu ao regramento quanto à propriedade industrial junto a OMC, 

pois se entender-se ao Brasil ser mais favorável rever sua lei, deveria ser feito. 

  

Patentes de medicamentos: a questão brasileira e dos países em desenvolvimento 

  

Os países em desenvolvimento encontram várias dificuldades no seu dia-a-dia, desde falta de 

moradia, emprego, alimentação, educação, saúde, vivendo muito abaixo do preconizado pela 

Organização das Nações Unidas. O Brasil é um país em desenvolvimento, com grandes 

perspectivas para os mais otimistas e com grandes possibilidades, principalmente na área 

ambiental. 

O Brasil possui um programa para o tratamento da AIDS de renome mundial, estimando-se 

que hoje aqui existam 630.000 pessoas vivendo com o vírus da AIDS e que pelo menos 

255.000 pessoas não saibam que possuem a doença. Em média, por ano no Brasil, são 

registrados 35.000 novos casos de HIV. No ano de 2000 era uma média de 31.000 casos/ano, 

no ano de 2009 foram notificados 38.000 casos/ano, conforme dados do Governo Federal.[22] 
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O Programa de Saúde Nacional Brasileiro para atendimento a pacientes com Aids foi 

desenvolvido em 1996 e trata os pacientes com medicamentos fornecidos pelo Sistema Único 

de Saúde – SUS, de forma gratuita. O gasto com remédios em 2005 chegou a quase um bilhão 

de reais, e 80% desse valor gasto com importação de medicamentos protegidos por 

patentes.[23] 

No ano de 2000, mais especificadamente em 08 de junho, o Brasil foi demandado no Órgão 

de Solução de Controvérsias (OSC) da OMC referente ao artigo 68 do Código de Propriedade 

Industrial Brasileiro, assim esculpido: 

  

O titular ficará sujeito a ter a patente licenciada compulsoriamente se exercer os direitos dela 

decorrentes de forma abusiva, ou por meio dela praticar abuso de poder econômico, 

comprovado nos termos da lei, por decisão administrativa ou judicial. 

        § 1º Ensejam, igualmente, licença compulsória: 

        I - a não exploração do objeto da patente no território brasileiro por falta de fabricação 

ou fabricação incompleta do produto, ou, ainda, a falta de uso integral do processo 

patenteado, ressalvados os casos de inviabilidade econômica, quando será admitida a 

importação; ou 

        II - a comercialização que não satisfizer às necessidades do mercado. 

        § 2º A licença só poderá ser requerida por pessoa com legítimo interesse e que tenha 

capacidade técnica e econômica para realizar a exploração eficiente do objeto da patente, que 

deverá destinar-se, predominantemente, ao mercado interno, extinguindo-se nesse caso a 

excepcionalidade prevista no inciso I do parágrafo anterior. 

        § 3º No caso de a licença compulsória ser concedida em razão de abuso de poder 

econômico, ao licenciado, que propõe fabricação local, será garantido um prazo, limitado ao 

estabelecido no art. 74, para proceder à importação do objeto da licença, desde que tenha sido 

colocado no mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 

        § 4º No caso de importação para exploração de patente e no caso da importação prevista 

no parágrafo anterior, será igualmente admitida a importação por terceiros de produto 

fabricado de acordo com patente de processo ou de produto, desde que tenha sido colocado no 

mercado diretamente pelo titular ou com o seu consentimento. 

        § 5º A licença compulsória de que trata o § 1º somente será requerida após decorridos 3 

(três) anos da concessão da patente. 

  

Os Estados Unidos fizeram a consulta ao órgão de solução de controvérsias dizendo que o 

artigo em questão violava as regras do Acordo Trips. Logicamente os Estados Unidos fizeram 

a consulta por saber que dito artigo poderia ensejar futuros licenciamentos compulsórios por 

parte do Brasil, principalmente nos medicamentos para tratamento da AIDS. 
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 Houve a formação de painéis, no entanto, em 19 de julho de 2001 fora retirado o painel 

contra o Brasil. Os Estados Unidos resolveram retirar o painel devido à pressão política 

mundial, inclusive das Nações Unidas, e principalmente pressão política interna, feita por 

ONGS (Organizações Não-Governamentais), organizações pela luta contra a AIDS e grupos 

de defesas dos direitos humanos. 

O Conselho Trips decidiu em 2003(OMC/WT/L/540) que os países que não possuíssem um 

setor farmacêutico capaz de produzir seus medicamentos de base importassem os produtos 

farmacêuticos através de licença compulsória. Esta decisão foi um ganho inestimável para 

países em desenvolvimento como o Brasil. Embora, por motivos políticos, até os dias atuais, o 

Brasil não tenha feito uso da licença compulsória da maneira que deveria, pois, existem vários 

outros medicamentos que possuem os requisitos previstos na lei que possibilitariam o 

licenciamento compulsório. 

O Brasil licenciou compulsoriamente o medicamento Efavirenz em 2007, alegando que o 

artigo 68 da lei pátria sobre propriedade industrial não fora cumprido pelo laboratório Merck 

Sharp & Dohme(MSD), onde se exige exploração local. Anteriormente à decisão de se 

licenciar compulsoriamente o medicamento, o governo brasileiro tentou negociar com o 

laboratório, o qual propunha o valor de US$ 1,10 por comprimido de 600 mg, sendo que o 

mesmo laboratório cobrava da Tailândia o valor de US$ 0,65 por comprimido de 600 mg. 

Conforme (FERRAZ)[24] o preço cobrado pelos medicamentos deve seguir dois critérios 

devidamente acordados pela ONU em 2001, quais sejam, taxa de prevalência de HIV e IDH. 

O Brasil possui um programa de combate a AIDS sério e como tal não poderia continuar 

pagando valores tão altos a laboratórios detentores de patentes e colocando em risco seu 

programa. Antes de seguir regras estabelecidas sobre patentes, visto terem exceções e as 

mesmas se enquadrarem ao caso concreto, o Brasil tem primeiramente o dever, estampado em 

sua Carta Magna, de garantir o acesso à saúde pública a todo e qualquer brasileiro. 

No caso em questão explanou-se apenas a respeito de um medicamento patenteado e a 

diferença que este pode fazer aos cofres públicos brasileiros. O Grupo de Trabalho sobre 

Propriedade Intelectual/Rebrip (Rede Brasileira pela Integração dos Povos) fez um estudo 

com quatro medicamentos protegidos por patentes pipeline no período de 2009 a Dezembro 

de 2010, sendo eles: olanzapina, imatinib, atorvastatina e lopinavir, que são usados 

respectivamente para tratamento das doenças: esquizofrenia, leucemia mielóide crônica, 

colesterol alto e AIDS. São todos estes medicamentos distribuídos pelo SUS. Durante o 

período acima demonstrado o governo brasileiro gastou R$ 123 milhões a mais comprando 

estes medicamentos patenteados do que se tivesse comprado a versão genérica disponível no 

mercado.[25] 

Patente pipeline é uma criação nacional, um “plus” ao Acordo Trips. A patente pipeline 

significa a patente que é expedida no exterior e é reconhecida no Brasil somente até o tempo 

em que ela leva para expirar no país de origem. Muitos discutem que a aceitação desse tipo de 

patente é inconstitucional em que pese não ter o caráter de novidade, além de fazer com que a 

indústria nacional se sinta desmotivada, pois muitas dessas “patentes pipelines” que estão 

sendo hoje aceitas fazem parte de tecnologia que já havia caído em domínio público. 

Todos os medicamentos demonstrados na pesquisa são utilizados pelo Sistema Único de 

Saúde brasileiro para controle de sérias doenças e como tal, imprescindíveis. Percebe-se pela 

pesquisa que em um pequeno espaço de tempo o custo para o país foi exageradamente maior 
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devido ao sistema de patentes. Um país como o Brasil, carente em quase todas as áreas 

básicas ao bem viver do cidadão, que deveriam ser fornecidas pelo Estado, como saúde e 

educação, não pode e não deve pagar um valor tão alto por medicamentos que poderiam ser 

conseguidos com valores menores, sendo para isso necessário apenas fazer uso das licenças 

compulsórias. 

Desta feita, o mesmo Grupo de Trabalho sobre propriedade Intelectual/Rebrip fez uma petição 

contrariamente ao Tratado de Livre Comércio que está sendo construído entre a Índia e a 

União Européia, visto que as primeiras versões do futuro tratado foram conhecidas e seu 

conteúdo demonstra claramente a intenção expansionista de propriedade intelectual por parte 

da União Européia, o que pode afetar absurdamente aos pacientes do Brasil e da América 

Latina que fazem uso de medicamentos oriundos da Índia.[26] 

Percebe-se que a questão das patentes quando se fala em medicamentos deve ser analisada 

com muito cuidado. Embora existam os laboratórios que investem muito dinheiro em 

tecnologia e pesquisa de ponta para produzirem novos medicamentos e na busca da cura de 

inúmeras doenças, têm-se do outro lado, os países em desenvolvimento que devem poder 

fazer uso dessas descobertas a preços que podem ser suportados por seus Estados, devendo ter 

um sopesamento entre saúde e retorno financeiro. Fala-se aqui não como um único país, mas 

como milhões de pessoas que devem e tem por direito, conforme preconizado pelas Nações 

Unidas, à saúde e ao conhecimento. 

  

Conclusão 

Desde o início das primeiras Convenções Mundiais que tratavam a temática Propriedade 

Industrial,  o Brasil já estava presente. Tanto que a Convenção de Paris, a qual fora assinada 

por apenas 11 (onze) países, contou com o Brasil como signatário. Desde então o país está 

presente em todas as convenções internacionais referentes à temática propriedade industrial. 

Numa escala cronológica, a quarta legislação no mundo que se tem notícias acerca da 

propriedade industrial é brasileira, sendo um Alvará de D. João VI, que tinha como intuito 

desenvolver o país, sendo considerado um verdadeiro Plano de Desenvolvimento Econômico, 

no qual o país já, de forma rudimentar, diminuía sua soberania em prol de um sistema de 

incentivos ao desenvolvimento da tecnologia, com a concessão de patentes industriais, 

substituindo o anteriormente vigente sistema de privilégios individuais, buscando a 

industrialização. 

Já na convenção de Paris estava previsto a possibilidade dos Países-Membros utilizarem do 

instituto de licenças obrigatórias caso houvesse abusos por parte das nações detentoras de 

patentes, tanto que muitas Nações desenvolvidas que participaram ativamente das discussões 

para o texto da Convenção, acabaram por não assiná-la por este motivo. Nesses abusos estava 

prevista a necessidade de exploração local dos bens patenteados. 

Posteriormente à tratativa da Convenção de Paris, sobrevieram várias outras rodadas de 

discussão referentes à propriedade industrial, até que em  15 de dezembro de 1993, nasceu a 

OMC e junto com ela o Acordo TRIPS, do qual o Brasil é signatário. 
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O Acordo TRIPS fora criado na tentativa de harmonizar as legislações no mundo existentes 

sobre a propriedade intelectual. Fixa regras mínimas para a proteção da propriedade 

intelectual, tanto que os países-membros precisam estabelecer e harmonizar em suas 

legislações o mínimo preconizado no acordo TRIPS. Os países desenvolvidos pretendem fixar 

mercados para seus produtos enquanto que os países em desenvolvimento tendencionam fazer 

parte deste mercado. 

Depois da assinatura do Acordo TRIPS o Brasil começou o processo de revisão das 

legislações internas e a propositura de novas leis para estar em Acordo ao Tratado junto a 

OMC e em 1996 editou a Lei n. 9.279/96, que trata sobre a propriedade industrial e seguiu 

todos os parâmetros acordados no TRIPS, sendo inclusive, mais conservadora em alguns 

aspectos do que o próprio acordo. 

O Brasil já fora demandado junto a OMC referente à sua legislação interna no que pertine aos 

artigos que exigem exploração local das patentes e continua firme em manter esta exigência. 

Participa ativamente na comunidade mundial observando os tratados que podem ser 

acordados e que influenciem tanto negativamente quanto positivamente o país. O Sistema 

Único de Saúde possui programas de Saúde Pública de Renome Mundial como é o caso do 

programa de controle e combate a Aids. 

No entanto, por causa dos regimes de patentes, sejam eles patentes convencionais, ou ainda as 

“pipelines”, onera absurdamente o sistema, podendo colocar programas de Saúde como o de 

controle a Aids em “Xeque” pelo seu alto custo. 

Deve o Brasil continuar com a sistemática há pouco tempo implementada e, ainda de maneira 

“envergonhada” , de licenciamento compulsório de patentes, todas as vezes que perceber que 

elas estão impossibilitando o planejamento da Saúde Pública. E mais, deveria licenciar 

compulsoriamente todas as patentes necessárias aos programas básicos de saúde, como é o 

caso dos quatro medicamentos utilizados no artigo em questão. 

Os países desenvolvidos devem arcar com os custos das pesquisas em medicamentos e 

transferir o conhecimento para os países em desenvolvimento, mesmo com todo o “lóbi” das 

indústrias farmacêuticas. Para tal, podem fazer uso de patentes para drogas de última geração 

para países desenvolvidos, visto tratar-se de uma questão de saúde pública. 

Já que os países em desenvolvimento precisam dividir as negativas ao meio-ambiente 

causadas pela poluição gerada pelos países desenvolvidos, estes precisam dividir os custos da 

tecnologia, por um princípio de igualdade. 
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APONTAMENTOS ACERCA DAS LIMITAÇÕES DA LEI 9.610/98 E A DIFUSÃO 

DO COPYLEFT E O CREATIVE COMMOS COMO MEIOS DE GARANTIA AOS 

DIREITOS DE ACESSO À INFORMAÇÃO, À CULTURA, À EDUCAÇÃO E AO 

DESENVOLVIMENTO 

 

NOTES ABOUT THE LIMITATIONS OF THE LAW AND THE SPREAD OF 9610/98 

COPYLEFT COMM AND CREATIVE WAYS TO GUARANTEE THE RIGHTS OF 

ACCESS TO INFORMATION, CULTURE, EDUCATION AND DEVELOPMENT 

 

Eli Carla da Silva Muller1 
Grace Kellen de Freitas Pellegrini2 

 
RESUMO 

O trabalho tem como objetivo permitir uma visão crítica acerca da socialização da criação 

intelectual. Contudo, não se pretende com esta visão causar prejuízo aos direitos morais e 

patrimoniais do autor, bem pelo contrário, o que se quer é apresentar soluções para que a 

sociedade veja garantidos os seus direitos de acesso à informação, à educação, à cultura e ao 

desenvolvimento, todos expressamente previstos no texto constitucional. O artigo será 

dividido em três partes: a primeira tratará das limitações previstas na Lei 9.610/98; a segunda 

fará algumas considerações acerca do Copyleft, do Fair Use e do Creative Commons. No 

último momento, tecerá apontamentos acerca dos institutos referidos para a funcionalização 

do Direito de Autor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito de Autor; Constitucionalização; Copyleft; Fair Use; Creative 

Commons. 

 

ABSTRACT 

The work aims to enable a critical view of the socialization of intellectual creation. However, 

it is not intended to cause injury to this view moral and economic rights of the author, on the 

                                                           
1  Mestranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul. Advogada. Integrante do Grupo de Estudos 

Jurisdição Constitucional aberta: uma proposta de discussão da legitimidade e dos limites da jurisdição 
constitucional- instrumentos teóricos e práticos, da UNISC.  e-mail: elicarla@yahoo.com.br  

2 Mestranda em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, bolsista CAPES-PROSUP, modalidade I. 
Advogada. Pesquisadora do Grupo de Estudos de Direito de Autor e do Grupo de Estudos de Intersecções 
Jurídicas entre o Público e Privado, da UNISC. Pesquisadora e integrante do Grupo de Estudos de Direitos 
Autorais e Informação, da UFSC. Integrante e pesquisadora do projeto “O Direito de Autor no 
Constitucionalismo Contemporâneo: um estudo comparado Brasil x Uruguai”, com apoio financeiro do 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. e-mail: gracef@mx2.unisc.br. 

12564



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

contrary, what we want is to provide solutions for society to see their guaranteed rights of 

access to information, education, culture and development all expressly provided in the 

Constitution. Thus, the article will be divided into three parts, the first deal with the 

limitations set forth in Law 9.610/98. The second will make some considerations about the 

Copyleft, the Fair Use and Creative Commons. At the last moment, will weave these notes 

about the institutes for the functionalization of Copyright. 

 

KEYWORDS: Copyright; Constitutionalization; Copyleft; Fair Use; Creative Commons. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, denominada Lei de Direitos Autorais 

(LDA), regula os Direitos do Autor no Brasil. Além disso, a Constituição Federal também 

estabelece proteção ao autor e sua criação. Contudo, a partir do processo de 

Constitucionalização do Direito Privado, desencadeou-se uma nova visão nas relações 

privadas, dentre as quais se encaixa o Direito de Autor. 

Assim, as limitações previstas na LDA não são mais suficientes para regulamentar de 

maneira satisfatória as diversas condutas e tecnologias existentes na atualidade. O trabalho 

não tem como escopo socializar a criação intelectual de maneira a causar prejuízo aos direitos 

morais e patrimoniais do autor, mas sim buscar soluções para que a sociedade veja garantidos 

os seus direitos de acesso à informação, à educação, à cultura e ao desenvolvimento, todos 

expressamente previstos no texto constitucional. 

Desse modo, o Direito Autoral poderá cumprir com sua função social, pois permitirá 

que a sociedade utilize as obras de maneira a não prejudicar os direitos autorais, pois o rol 

taxativo previsto na LDA acaba por generalizar todas as condutas ali não previstas como 

atentatórias aos Direitos Autorais. 

Por primeiro, o texto tecerá considerações acerca das limitações previstas na Lei 

9.610/98. Após fará algumas considerações acerca do Copyleft, e do Creative Commons. Por 

fim, tratará da importância da divulgação desses institutos para a funcionalização do Direito 

de Autor. 

 

2 AS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO 

ROL TAXATIVO PREVISTO NA LEI 9.610/98 
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A Lei de Direitos Autorais3 além da previsão do decurso de tempo, previsto no artigo 

41,4 também prevê, expressamente, no artigo 46 os casos não representam ofensa aos direitos 

autorais. As limitações previstas na lei “têm objetivo social e cultural. Constituem a 

construção jurídica que permite manter o equilíbrio entre o interesse privado e o interesse 

público na obra de criação”.5 

Assim, conforme o texto legal, a reprodução de notícia ou de artigo informativo, na 

imprensa diária ou periódica, desde que mencione o nome do autor e a fonte dos quais foram 

retirados, não constitui ofensa aos direitos do autor.6 A reprodução de discursos em 

pronunciamentos públicos, independentemente de sua natureza, em diários ou periódicos; de 

retratos ou de outra imagem, feitas pelo dono da foto; e de obras literárias, artísticas ou 

científicas mediante o sistema Braille ou outro procedimento, destinada ao uso exclusivo de 

deficientes visuais, não afetam os direitos autorais.7 

No mesmo sentido, a reprodução de pequenos trechos, feita em exemplar único, 

desde que seja para uso privado da pessoa responsável pela cópia, feita por ele mesmo e sem 

intuito de lucro.8 Com certeza este é um dos incisos mais controvertidos das limitações 

previstas na LDA. A Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973, afirmava não constituir ofensa 

aos direitos do autor: “a reprodução em um só exemplar, de qualquer obra, contanto que não 

se destine à utilização com intuito de lucro”.9 Além disso, pode, ainda, a citação em livros, 

jornais, revistas ou em outro meio de comunicação, de partes de obra, desde que utilizada de 

                                                           
3    A lei brasileira de direitos autorais, Lei 9.610/98 (doravante designada LDA), é tida pelos especialistas no 

assunto como uma das mais restritivas de todo o mundo e mesmo condutas que se afiguram corriqueiras no 
mundo contemporâneo são, a rigor, contrárias à lei. BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na 
internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p.. 1. 

4 Art. 41. Os direitos patrimoniais do autor perduram por setenta anos contados de 1° de janeiro do ano 
subseqüente ao de seu falecimento, obedecida a ordem sucessória da lei civil. Parágrafo único. Aplica-se às 
obras póstumas o prazo de proteção a que alude o caput deste artigo. BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro 
de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais e dá outras providências. Brasília, 
DF: Congresso Nacional, 1998. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. 
Acesso em: 18 set. 2011. 
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Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 46, inciso II. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 

9    BRASIL. Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1973. Regula os direitos autorais e dá outras providências. 
Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 49, inciso II. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5988.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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maneira justificada, visando atingir o fim para o qual foi feita, porém deve haver a menção do 

autor e da obra usada.10 

Também não ofenderão os direitos do autor, as anotações feitas pelos alunos, desde 

que não haja publicações, integrais ou parciais, salvo se o professor consentir de modo prévio 

e expresso. Além disso, também podem ser utilizadas obras literárias, artísticas ou científicas 

em estabelecimentos comerciais, por meio de fonogramas ou transmissão de rádio e televisão, 

porém o uso deve ser para demonstração aos clientes dos suportes ou equipamentos, como 

meio de divulgação e com o fim de comercialização.11 

Ademais, o artigo 46 da LDA também permite que se faça a representação teatral e a 

execução musical. Contudo, ambas devem ser realizadas sem intuito de lucro e 

exclusivamente no âmbito familiar ou em estabelecimentos de ensino, para fins didáticos. 

Ainda estabelece que a utilização de obras literárias, artísticas ou científicas na confecção de 

prova judiciária ou administrativa é permitida.12 

Por fim, possibilita a reprodução de pequenos trechos de obras de qualquer natureza 

ou quando a obra for de artes plásticas, a reprodução integral. Para isso, a reprodução não 

pode ser o objetivo principal da obra nova. Além disso, não pode haver prejuízo na 

exploração da obra reproduzida e não pode causar prejuízo aos autores.13 

Percebe-se que esse rol taxativo já exposto dificulta a interpretação dos direitos 

autorais no Brasil, permitindo que casos considerados por toda a sociedade como aceitáveis, 

acabem sendo considerados como violação aos direitos do autor, cuja responsabilização 

poderá ser tanto no âmbito civil quanto penal. 

Este trabalho não tem como objetivo tecer apenas críticas sobre a Lei 9.610/98, mas 

apresentar algumas soluções criadas em outros países, que podem ser utilizadas no Brasil, de 

maneira a possibilitar a consecução dos direitos constitucionais de acesso à informação, à 

educação, à cultura e ao desenvolvimento. 

 

                                                           
10 BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 

autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 46, inciso III. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 

11 BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 46, incisos IV e V. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 

12 BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 46, incisos VI e VII. 
Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 

13 BRASIL. Lei 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Altera, atualiza e consolida a legislação sobre direitos 
autorais e dá outras providências. Brasília, DF: Congresso Nacional, 1998. Artigo 46, inciso VIII. Disponível 
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9610.htm>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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3 O COPYLEFT E A CREATIVE COMMONS: ALGUNS APONTAMENTOS 

 

A lei não prevê um modo de abarcar situações não expressas no rol das limitações 

aos Direitos Autorais. O artigo 7º da LDA prevê que “são obras intelectuais protegidas as 

criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou 

intangível, conhecido ou que se invente no futuro”, ou seja, abrange tanto o meio virtual 

quanto o meio físico. 

Ocorre que todos os dias milhares de pessoas acessam indevidamente obras alheias, 

utilizando a internet.14 Assim, a grande discussão doutrinária, jurisprudencial e legislativa que 

gira em torno dos Direitos Autorais é sobre o direito do autor perceber remuneração de sua 

obra criativa e da sociedade ter acesso às obras. Afinal, cada vez mais  

 
surgem novas formas – cada vez mais sofisticadas e complexas – de aproveitamento 
e transmissão da idéia criadora. O autor perde o controle do seu patrimônio e não 
raro fica ao desamparo da proteção legal em face da omissão específica da lei sobre 
fato novo surgido por força de tecnologia mais avançada.15 
 

Por óbvio não se quer privilegiar a sociedade e deixar de proteger o autor ou permitir 

que a lei proteja somente o último em detrimento do coletivo. Não se quer extremismos, mas 

meios de balancear esta situação. Para tanto, existem situações que permitem fazer este 

balanceamento entre direito do autor e direito de acesso à obra. A doutrina apresenta o 

copyleft e o Creative Commons como meios alternativos para funcionalizar o Direito de 

Autor.  

Por primeiro se analisará o copyleft, originado do software livre na década de 80 do 

século passado. No intuito de impedir que terceiros bloqueassem “o desenvolvimento 

compartilhado, a Free Software Foundation inventou a Licença Pública Geral, GPL em 

inglês, conhecida como copyleft em contraposição ao copyright”.16 Assim, a GPL foi criada 

no intuito de ser aplicada tanto em livros, quanto em imagens, músicas e softwares.  

Logo, percebe-se que foi o software livre17 que desencadeou os projetos 

colaborativos existentes hoje, pois somente após a criação dele é que surgiram as demais 

                                                           
14 Para Branco Júnior “a internet talvez seja o símbolo maior da globalização, no sentido de que foi capaz de 

abolir as fronteiras e de unificar o meio de comunicação entre os povos. A bem da verdade, a globalização 
pode ser encarada como um fato ou, mais sintomaticamente, como uma fatalidade”. BRANCO JÚNIOR, 
Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 
41. 

15  CABRAL, Plínio. Revolução tecnológica e direito autoral. Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 1998, p. 24-25. 
16 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2007. p. 153. 
17 “A partir do texto acima, é fácil perceber que as questões envolvendo software livre não se centram em 

peculiaridades técnicas relacionadas ao software, mas sim peculiaridades jurídicas. Há que ficar claro que um 
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formas colaborativas, dentre elas o Creative Commons. Frisa-se que “para todos os fins, não 

há diferença entre a licença GNU-GPL do Creative Commons (CC-GNU-GPL) e a GNU-GPL 

tradicional. Por isso, os termos GNU-GPL18 e CC-GNU-GPL possuem significado 

intercambiável”.19 

A “licença de copyleft usa a lei do copyright de forma a garantir que todos que 

recebam uma versão da obra possam usar, modificar e também distribuir, tanto a obra quanto 

suas versões derivadas”.20  

Assim, o copyleft permite que o autor possa licenciar o uso de sua obra além do 

previsto pela lei, mas dentro dos limites da licença, o Creative Commons, que se tratado 

posteriormente, está inserido dentro do copyleft. No Brasil, embora não haja previsão 

expressa desse tipo de licenciamento, nada impede seu uso. 

O trabalho tecerá considerações acerca das licenças Creative Commons, criadas pelo 

americano Lawrence Lessig, professor da Universidade de Stanford, em 2001. O intuito do 

trabalho de Lessig era permitir o compartilhamento de dados através de licenças concedidas 

pelo autor.21 Assim, o uso do sistema Creative Commons permite aos “autores de obras 

intelectuais (quer sejam textos, fotos, músicas, filmes etc.) licenciarem tais obras por meio de 

licenças públicas, autorizando, assim, a coletividade a usar suas obras dentro dos limites das 

licenças”.22 O símbolo do Creative Commos é: 

 

O projeto criado nos Estados Unidos tem caráter global e na atualidade está presente 

em mais 40 países.23  O Brasil foi o terceiro país do mundo a aderir à iniciativa, sendo que as 

licenças da Creative Commons no referido país são coordenadas pelo Centro de Tecnologia e 

                                                                                                                                                                                     

software livre não se distingue dos demais em virtude de mecanismos técnicos. Nem tampouco há que se 
confundir software livre com software gratuito”. BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na 
internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 157. 

18 “Para garantir a manutenção do software exatamente como “livre”, o instrumento é um contrato jurídico 
chamado de GNU GPL (GNU General Public Licence ou Licença Pública Geral GNU). O uso da GNU GPL 
enseja a formação de redes de contratos, ou de contratos de licenciamento em rede”. BRANCO JÚNIOR, 
Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 
153. 

19 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007. p. 153. 

20 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007. p. 158. 

21 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007. p. 159. 

22 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 
Lúmen Júris, 2007. p. 160. 

23 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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Sociedade da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) no Rio Janeiro e tem o 

apoio do Ministério da Cultura (MINC).24 

Ao utilizar a Creative Commons o autor concede uma licença25 de uso de sua obra. A 

permissão legislativa para a referida licença encontra guarida no artigo 49 da LDA, que aduz: 

 

Os direitos de autor poderão ser total ou parcialmente transferidos a terceiros, por ele 
ou por seus sucessores, a título universal ou singular, pessoalmente ou por meio de 
representantes com poderes especiais, por meio de licenciamento, concessão, cessão 
ou por outros meios admitidos em Direito, obedecias as seguintes limitações [...]. 
 

Frisa-se que nos casos em que o autor tiver transferido seus direitos patrimoniais para 

uma gravadora ou editora não poderá utilizar o Creative Commons, salvo se houver 

autorização delas. O site www.creativecommons.org.br foi criado para que o autor possa aderir 

ao Creative Commons; neste endereço poderá escolher entre todas as licenças existentes e se 

quiser combiná-las, de acordo com as suas necessidades.  Dessa maneira, o criador de uma 

produção artística permitirá, por exemplo, o download de um filme, ou então dará autorização 

para sua exibição pública ou até mesmo o “sampleamento”, pois é aplicável a toda obra 

sujeita à proteção do direito autoral, como músicas, filmes, textos, fotos, blogs, software, 

entre outros. 

As licenças do Creative Commons protegem os Direitos do Autor, pois mesmo que 

sejam contratos atípicos não deixam de ter a proteção dada aos demais contratos, incidindo 

sobre eles os princípios da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social. 

Especialmente este último, pois estas licenças possibilitam, por meio de instrumento jurídico 

válido,26 o acesso à cultura, à informação, à educação e ao desenvolvimento, previstos no 

texto constitucional, além de permitir a criatividade de quem resolve utilizar a obra licenciada. 

                                                           
24 “De qualquer forma, o jornal O Globo publicou em 2005 matéria segundo a qual haveria, então, 4,5 milhões 

de obras licenciadas no formato Creative Commons no mundo. E afirma: “não apenas livros ou e-books, mas 
músicas, filmes, blogs, fotos, etc. No Google, há 6,4 milhões de referências ao Creative Commons e 24 
países já adotam essas licenças […]”. BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o 
uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 168. 

25 Branco Júnior aduz que embora haja “confusão entre cessão parcial e licença, já que ambas têm eficácia 
menor se comparadas à cessão total. Muito embora a lei não defina licença, é possível defini-la como 
autorização de uso, de exploração, sem que acarrete uma transferência de direitos”. Assim, “vê-se que as 
licenças constituem uma das modalidades previstas em lei para se efetivar a transferência de direitos autorais 
a terceiros e que por meio delas não há transferência de direitos, mas tão-somente uma autorização de uso, 
que manteria a integralidade dos direitos autorais com o titular destes”. BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. 
Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2007. p. 38-39. 

26 “Juridicamente, as licenças públicas se classificam como contratos atípicos, cuja celebração é autorizada por 
nosso Código Civil, nos termos de seu art. 425. Podem ser classificadas também como contratos unilaterais, 
já que não há remuneração pelo licenciado e os deveres assumidos por este não poderão constituir-se em 
sinalagma, sendo apenas deveres acessórios que não maculam a unilateralidade do contrato”. BRANCO 
JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 
2007. p. 165. 
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Logo, percebe-se que as licenças públicas do Creative Commons não são um 

subterfúgio para ludibriar e prejudicar o autor, bem pelo contrário, pois caso não haja a 

observância estrita do autorizado na licença haverá ilícito, haja vista que “a LDA continua 

eficaz em meio ao Creative Commons. O que se tem, no entanto, é a garantia de se poder usar 

a obra alheia dentro das autorizações concedidas”.27  

As licenças previstas são: 

- A Licença de Atribuição (BY): que permite o uso livre da obra, sem nenhuma 

restrição. Porém, ao utilizar a obra deve haver menção do autor.28  

 

- A Licença de Uso Não Comercial (NC): neste caso a obra poderá ser utilizada, 

desde que atribua ao autor os créditos referentes a ela e não permite que a obra seja usada para 

fins comerciais.29   

 

- Licença de Não a Obras Derivadas (ND): determina que a obra possa ser usada, 

devendo haver atribuição de autoria, mas que do uso dela não poderão ser criadas obras 

derivadas.30  

 

- Licença de Compartilhamento pela mesma licença (SA): com esta licença- acredita-

se ser a mais importante de todas - o autor permite o uso de sua obra, contudo, impõe que o 

resultado do trabalho baseado na sua criação também terá que ser disponibilizado em Creative 

Commons.31  

                                                           
27 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2007. p. 166. 
28 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
29 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
30 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
31 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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- Licença de Recombinação: essa licença também é chamada de licença de sampling. 

A criação dessa licença foi feita em conjunto pelo Creative Commons e pela Escola de Direito 

da Fundação Getulio Vargas no Rio de Janeiro (FGV). Com esta licença, o autor pode ou não 

autorizar a livre cópia, distribuição e utilização da obra, mais a utilização parcial ou 

recombinação de boa-fé da obra.32   

 

- Licenças GNU-GPL e GNU-LGPL: essas licenças são criações brasileiras, ambas 

destinadas ao licenciamento de software. O desenvolvimento dessas licenças foi para atender 

necessidades específicas do governo brasileiro. Referidas “licenças garantem todos os quatro 

direitos básicos do software livre, quais sejam, a liberdade de estudar o programa, tendo 

acesso ao seu código fonte, a liberdade de executar o programa para qualquer finalidade, a 

liberdade de modificá-lo e aperfeiçoá-lo, bem como a liberdade de distribuí-lo livremente. 

Note-se que na GPL, em contrapartida, mesmo que tenham ocorrido alterações no programa, 

este deve continuar sendo distribuído livremente sob os mesmos termos da GPL. Quanto à 

LGPL, ela permite que, em algumas circunstâncias, o programa seja distribuído sob termos de 

outras licenças”.33  

 

Todas essas licenças podem ser combinadas entre si, conforme a necessidade do 

autor. Dessa maneira, a partir de todo o exposto até o momento, pode-se afirmar que as 

licenças públicas referidas nada mais são do que instrumentos jurídicos que visam à 

implementação dos direitos de acesso à cultura, à educação, à informação e ao 

                                                           
32 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
33 Informação disponível em: <www.creativecommons.org.br>. Acesso em: 18 set. 2011. 
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desenvolvimento, permitindo sua utilização em diversos campos e por todos, sem a violação 

dos direitos autorais por terceiros. 

Assim, acredita-se que iniciativas como as licenças do Creative Commons podem ser 

alternativas para a funcionalização dos Direitos Autorais, ampliando o patrimônio cultural da 

sociedade, disseminando a educação e a informação e permitindo o desenvolvimento, tão 

importante para um país como o Brasil. 

 

4 O DIREITO DE AUTOR FUNCIONALIZADO E A IMPORTÂNCIA DO CREATIVE 

COMMONS 

 

A função social do Direito de Autor é tida por muitos como apenas as limitações 

legais.34 Contudo, a partir do processo de constitucionalização do direito privado,35 no qual 

estão inseridos os direitos autorais, passa-se a analisar os institutos jurídicos a partir dos 

princípios constitucionais e dos direitos fundamentais.36  

Assim, a partir da remodelação de estrutura do direito de propriedade originada dos 

interesses sociais,37 já não se permite que o direito de propriedade seja visto de maneira 

absoluta, e sim “como situação jurídica subjetiva, complexa, em que se inserem direitos, 

deveres, ônus e obrigações”.38  

O que se pretende neste trabalho é demonstrar que a funcionalização do direito de 

autor não pode ser concebida apenas como proteção aos direitos individuais do criador, para 

que se estimule o desenvolvimento de obras intelectuais, mas com a implementação “dos 

princípios da função social da propriedade e dos contratos, bem como do abuso de direito, 

                                                           
34 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 17. 
35 “No Brasil, em que pese algumas discussões doutrinárias precedentes, a função social da propriedade erigiu-

se como direito constitucionalizado, a partir da inserção, na Carta Política, do inciso XXIII em seu artigo 5o., 
prevendo que a propriedade atenderá sua função social, imediatamente após aquele garantidor do direito de 
propriedade”. ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos. Porto Alegre: Sergio 
Antonio Fabris Editor, 2008, p. 309. 

36 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime 
Constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). 
Direito da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 11-31, p. 12 

37 “O Direito de Autor reflete o mesmo posicionamento de outros direitos privados, que têm sofrido o influxo 
do interesse coletivo, o qual, paulatinamente, vem traçando balizas ao espírito essencialmente iliberal que o 
estruturou e estratificou em norma, inobstante as manifestações legais protecionistas que, com razão, cercam 
os interesses individuais do autor em seu relacionamento com as pessoas e as empresas em cuja atividade a 
matéria-prima básica é a obra intelectual”. BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito de Autor. 
2 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1999, p. 140. 

38 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 
Editor, 2008, p. 308-309. 
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previstos em nossa legislação, a função social do direito de autor visa corrigir as distorções, 

os excessos e os abusos praticados por particulares no gozo desse direito”.39  

Afinal, a produto intelectual do indivíduo na sociedade não deixa de ser resultante 

dos fatos sociais, é a relação do autor com os demais integrante de grupos sociais. Desse 

modo, “a obra intelectual é, em última análise, uma criação daquela mesma sociedade que 

amalgamou o próprio homem: a obra intelectual é sempre o reflexo de uma cultura, tal como 

existente num dado e preciso momento, que o autor percebe e reflete”.40  

Por isso, destaca-se a importância de divulgação de instrumentos como o Creative 

Commons, pois permitem que a sociedade saiba a quais obras terá acesso e o modo de sua 

utilização. Além disso, permitem que os autores possam licenciar seus direitos e socializar 

cultura e educação, bases de uma sociedade desenvolvida. 

Não se deve esquecer que “o fundamento jurídico do Direito Autoral reside no 

interesse público de proteger toda obra do engenho humano que, sendo original ou criativa, 

ou ambas, corresponda a uma parcela de manifestação da sociedade em que foi gerada”,41 sua 

utilização por meio de licenças permitirá que o Direito de Autor cumpra sua importante 

função social. 

É sabido que o Direito de Autor busca “estabelecer o equilíbrio ideal entre o 

interesse da coletividade pela difusão e progresso do conhecimento, de um lado, e o interesse 

privado pela proteção de esforço criativo e do investimento realizado pelo autor”.42 Não se 

deixa de reconhecer que a proteção autoral tem papel importante para o desenvolvimento 

criativo, pois permite que o autor seja remunerado pela sua obra e permite a proteção de sua 

criação intelectual. Contudo, o modelo criado já “não mais se coaduna com a realidade 

tecnológica dos dias de hoje, que propicia formas mais dinâmicas de produção e circulação de 

obras intelectuais”.43 

A evolução social está imprimindo na comunidade a idéia, cada vez mais presente, 

que “o interesse coletivo ao individual, com o estreitamento, cada vez maior, de seu campo de 

                                                           
39 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 17. 
40  MANSO, Eduardo Vieira. Direito Autoral: exceções impostas aos Direitos Autorais (derrogações e 

limitações). São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980, p. 23 
41  MANSO, Eduardo Vieira. Direito Autoral: exceções impostas aos Direitos Autorais (derrogações e 

limitações). São Paulo: José Bushatsky Editor, 1980, p. 23 
42 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime 

Constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). 
Direito da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 11-31, p. 24. 

43 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 18. 
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ação, por meio de normas inspiradas por exigências públicas”.44 Logo, é cada vez mais 

“incontestável interesse coletivo na difusão de obras intelectuais; existe a necessidade de 

acesso de diferentes camadas populacionais – principalmente professores, estudantes e 

pesquisadores – aos textos e obras públicas”,45 pois permite a ampliação da cultura e, 

conseqüentemente, o desenvolvimento social. 

Dentre os princípios constitucionais com os quais os Direitos Autorais devem manter 

equilíbrio, destaca-se o da Liberdade de Informação, previsto no inciso XIV do artigo 5º da 

Constituição: “é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, 

quando necessário ao exercício profissional”. 

Outro importante princípio que deve ser analisado conjuntamente com o direito de 

autor é o de acesso à Educação, contido no artigo 205 da Constituição Federal: “a educação, 

direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a 

colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 

exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

Além dos citados princípios, deve haver uma interpretação conjunta com o acesso à 

Cultura, presente no artigo 215 do Texto Maior: “o Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações culturais”. Todos permitirão o pleno 

desenvolvimento social, expresso no artigo 218 da Constituição Federal: “o Estado 

promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas”. 

Contudo, o que se percebe é que cada vez mais se procura  

 
o fortalecimento da Propriedade Intelectual, em especial do Direito de Autor, com o 
objetivo de assegurar o controle de conteúdos que circulam no novo ambiente 
digital, sobretudo a internet, o que pode configurar uma situação de superproteção, 
que colocaria em risco direitos e liberdades públicas fundamentais. A extensão da 
proteção para o conteúdo das bases de dados, ainda que sob a forma de um direito 
sui generis, [...] e a utilização de ferramentas tecnológicas de restrição ao acesso de 
objetos digitais [...] podem acarretar uma limitação excessiva ao direito de acesso à 
informação pela coletividade, sobretudo no que se refere a elementos quer já se 
encontravam em domínio público antes de sua apropriação de determinada produção 
cultural.46 
 

                                                           
44 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito de Autor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 140. 
45 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito de Autor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 141. 
46 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime 

Constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). 
Direito da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 11-31, p. 28. 
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Assim, verifica-se que o Direito de Autor será também limitado pelos princípios 

constitucionais. Logo, “o Direito Autoral assim como a Propriedade Industrial estão sujeitos a 

limitações decorrentes de situações determinadas em que há o conflito desses direitos de 

exclusividade com outros interesses juridicamente tutelados. Trata-se de “limitações 

extrínsecas”.47 

Afinal, desde seu surgimento, o direito de autor continua o mesmo, inobstante as 

diversas transformações sociais e tecnológicas dos últimos anos. O que se quer afirmar é que 

houve a modificação do conceito da função do referido direito, de maneira a redimensionar os 

dispositivos da Lei 9.610, alterando significativamente sua estrutura, com intuito de atender 

aos interesses coletivos, permitindo fomentar a atividade criativa do ser humano.48 

Assim, a função do Direito de Autor é  

 
a promoção do desenvolvimento econômico, cultural e tecnológico, mediante a 
concessão de um direito exclusivo para a utilização e exploração de determinadas 
obras intelectuais por um certo prazo, findo o qual, a obra cai em domínio público e 
pode ser utilizada livremente por qualquer pessoa.49 
 

As limitações e exceções previstas na LDA “não são suficientes para resolver os 

conflitos entre o direito individual do autor e o interesse público à livre utilização de obras 

intelectuais”,50 pois “as limitações, na forma como concebidas pela doutrina autoralista 

tradicional, não têm servido de forma clara à concretização da função social do Direito 

Autoral”.51 Logo, o conflito que paira no Direito de Autor reside especialmente nas “formas 

de limitações e de exceções aos direitos exclusivos assegurados aos autores, tanto nos países 

desenvolvidos como nos em desenvolvimento e, nestes, acompanhados de fórmulas redutivas 

do nível de proteção”.52 

                                                           
47 SANTOS, Manoel J. Pereira dos. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual – O Regime 

Constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva; WACHOWICZ, Marcos (Coord.). 
Direito da Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: 
Juruá, 2006. p. 11-31, p. 28-29.. 

48 Logo, “fica clara uma superação da função social como elemento meramente vinculado á propriedade, pois, 
se no novo Código Civil, além dela, se consagrou em outros institutos relevantes, como a função social do 
contrato e a função social da posse, vislumbrando, assim, que como princípio a função social se estende por 
todo o ordenamento jurídico adaptando as relações patrimoniais, em atendimento aos valores essenciais. [...] 
O Direito em si, em sua totalidade, tem e deve observar sua função social, não ficando esta restrita à 
propriedade ou a outros institutos em uma visão estreitada a partir da positivação”. ADOLFO, Luiz Gonzaga 
Silva. Obras privadas, benefícios coletivos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2008, p. 311. 

49 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 97. 
50 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 97. 
51 ADOLFO, Luiz Gonzaga Silva. Obras privadas, benefícios coletivos. Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris 

Editor, 2008, p. 312. 
52 BITTAR, Carlos Alberto. Contornos atuais do Direito de Autor. 2 ed. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 1999, p. 140 
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Dessa maneira, uma regulamentação mais abrangente acerca dos Direitos Autorais é 

necessária, o que permitirá abarcar as restrições intrínsecas e extrínsecas. As primeiras dizem 

respeito “às limitações estabelecidas em lei, bem como o próprio objeto e a duração do direito 

de autor”; já as restrições extrínsecas “dizem respeito à aplicação ao direito de autor da 

função social da propriedade e dos contratos, da teoria do abuso de direito e das regras sobre 

desapropriação para reedição ou divulgação da obra intelectual”.53 

Desse modo, o Creative Commons embora “seja um sistema passível de criticas, 

acreditamos que possibilita o uso de obras alheias sem o risco de violação de direitos autorais. 

Além disso, incentiva a criação intelectual e permite que o mundo globalizado trabalhe de 

maneira mais solidária”.54 

Assim, tem-se no Creative Commons uma alternativa de promoção de princípios 

constitucionais que permitem o desenvolvimento social. Contudo, existe a necessidade de sua 

divulgação, não só do instituto entre a sociedade como entre os autores, para se possa 

entender suas licenças e sua importância. 

 

5 CONCLUSÃO 

 

O texto permitiu uma reflexão acerca da insuficiência das limitações previstas na Lei 

9.610/98 para regular as diversas condutas existentes numa sociedade multifacetada como a 

atual. Além disso, permitiu perceber que houve uma modificação do conceito de função social 

do Direito Autoral nos últimos anos, especialmente após o processo de Constitucionalização 

do Direito Privado. 

O objeto do trabalho, conforme restou claro, não foi consentir na socialização da 

criação intelectual, causando prejuízos aos direitos morais e patrimoniais do autor; ao 

contrário, o que se trouxe foram soluções para que a sociedade veja garantidos seus direitos 

constitucionais de acesso à informação, à educação, à cultura e ao desenvolvimento. 

O cumprimento da função social do direito autoral refletirá de modo significativo no 

desenvolvimento social. O uso das licenças do Copyleft, onde está inserido o Creative 

Commons, parece ser uma alternativa para que a “nova” função dos Direitos de Autor seja 

realmente realizada. Contudo, faz-se necessário uma divulgação dessas licenças para que, no 

momento de serem utilizadas, a sociedade saiba quais os seus significados e então seu uso 

                                                           
53 CARBONI, Guilherme. Função social do direito de autor. Curitiba: Juruá Editora, 2006, p. 97. 
54 BRANCO JÚNIOR, Sérgio Vieira. Direito autorais na internet e o uso de obras alheias. Rio de Janeiro: 

Lúmen Júris, 2007. p. 168. 
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realmente seja efetivado. Além disso, entender o que representa cada uma das licenças impede 

que sejam descumpridas e acarretem prejuízos ao autor. 
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RESUMO 

O presente artigo objetiva estudar o direito à patente no caso do primeiro e do 

segundo uso médico, como uma política pública no combate às doenças negligenciadas. A 

discussão concentra-se na possibilidade da prorrogação do prazo de exclusividade de uma 

patente que diga respeito a um fármaco utilizado no tratamento de doenças negligenciadas. 

Nesse contexto, propõe-se como marco teórico a idéia de integridade, tendo por base a teoria 

de Ronald Dworkin (2007). A partir desse referencial teórico, analisam-se as características 

da falha de mercado das doenças negligenciadas e como a alteração do prazo de duração da 

exclusividade das patentes caracterizar-se-ia como instrumento de política pública estatal. Ao 

final deste artigo, sustenta-se a constitucionalidade dessa alteração legislativa e sua eficiência 

como política pública, em relação, ao combate das doenças negligenciadas. 
 

Palavras-chave: Propriedade Industrial; Direito como Integridade; Drogas para doenças 

negligenciadas; Patentes de segundo uso médico. 

 

Abstract 

The present paper aims to analyse the first and second medical use of patents rights as a 

public policy which purpose is to increment the development of drugs for neglected diseases. 

The term of the exclusivity of a patented drug is contested. Once this term is extended by 

means of a second medical use, a possibility of changing the prevention and cure of 

neglected diseases can be implemented. The theory of law as integrity is used as a substantial 

theoretical framework. Taking the idea of integrity in law into account, a new perspective of 

public policy may be achieved, in order to resolve the absence of investment into the 

pharmaceutical market for neglected diseases. To sum up, this legislative change is 

defensible as far as constitutional principles are concerned, considering the efficiency and 

efficacy of a public policy whose goal is the controversial term extension of patent 

exclusivity. 

 

Keywords: Industrial Property; Law as integrity; Drugs for neglected diseases; patents of 

second medical use. 
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O segundo uso médico é motivo de calorosas discussões no mundo. Questiona-se se esse 

segundo uso consistiria em um objeto passível de ser patenteado nos termos do ordenamento 

jurídico, ou se ao contrário, consistiria em um método terapêutico, que segundo o artigo 10 

do Código de Propriedade Industrial, não seria patenteável.  

 

No Brasil, o atual posicionamento dos principais entes responsáveis pelas diretrizes da 

propriedade industrial é conflitante. Se por um lado, a Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA) e o Grupo Interministerial da Propriedade Industrial (GIPI), são 

contrários à concessão de um segundo privilégio, o Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI), autarquia competente para análise de pedidos de patente, exige a presença 

da fórmula suíça para analisar um caso sobre segundo uso. 

 

No que diz respeito às doenças negligenciadas, conforme estudo realizado pela organização 

humanitária “Médicos Sem Fronteiras” (2010), recentemente, pacientes que sofriam da 

doença do sono tinham de submeter-se a um doloroso tratamento com remédios à base de 

arsênico por falta de disponibilidade de tratamento mais eficaz. Além disso, em relação à 

doença de Chagas – outra doença extremamente negligenciada – que ameaça um quarto da 

população da América Latina, só existe tratamento para crianças.  

 

De acordo com Flávia Riso Rocha (apud BRASIL, 2007a), nos estudos sobre o segundo uso 

realizados pelo INPI em 2007, muitos dos casos da nova aplicação médica caracterizam-se 

pelo tratamento de doenças negligenciadas, como no caso da droga amphotericin que é 

utilizada no tratamento contra fungos e tem como nova aplicação médica o combate à 

leishmaniose, além da droga dapsone que é utilizada no combate da hanseníase e tem como 

novo uso médico o tratamento da malária.  

 

Diante do exposto, ponto essencial que deve ser levado em conta é o de conceder o privilégio 

temporário ao uso diferenciado de fármaco já patenteado para tratamento de determinada 

doença, desde que tal incremento tecnológico seja implementado para a prevenção e a cura 

de doenças negligenciadas. Isso porque o segundo uso médico significa muitas vezes 

economia no processo de criação de um medicamento. Nesse ponto, pergunta-se se isso pode 

significar uma política pública eficaz no combate à falha de mercado relativa à produção e 

comercialização de drogas para doenças negligenciadas. Além do mais, cabe indagar se o 
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próprio instituto da patente permite isso frente à legislação atual e aos tratados internacionais 

ratificados pelo país. 

 

O presente estudo busca analisar criticamente a viabilidade dessa política legislativa que 

utilize a patente de segundo uso médico como instrumento de desenvolvimento no combate 

às doenças negligenciadas. Propõe-se, aqui, um estudo do instituto da patente a partir do 

marco teórico da teoria substancial de Ronald Dworkin (2007), analisando a política pública 

de controle das doenças negligenciadas, proposta neste trabalho, sob o enfoque da 

interpretação construtiva do direito, da comunidade personificada e do direito como 

integridade. 

  

Com o propósito de buscar uma melhor estruturação didática da temática abordada no estudo, 

o trabalho foi dividido em quatro partes. Primeiramente será feita uma análise acerca da 

teoria substancial de Ronald Dworkin (2007). Em um segundo momento, será analisada a 

questão das políticas utilizadas no plano de ação 2007-2010 do governo federal para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do país. Posteriormente, será abordada a questão 

das doenças negligenciadas e sua relação com o segundo uso médico. Por fim, serão tecidos 

alguns comentários com o propósito de sistematizar uma política pública eficaz que se utilize 

do primeiro e, principalmente, do segundo uso médico como meio de corrigir a falha de 

mercado característica das doenças negligenciadas. 

 

 O DIREITO COMO INTEGRIDADE 

  

Dworkin (2007) defende que nos processos judiciais sempre surgem três tipos de 

questionamentos: questões de fato, questões de direito e as questões interligadas de 

moralidade política e fidelidade. O primeiro e o último tipo de questionamento não suscitam 

muitas discussões, pois para as questões de fato terá que ser necessariamente feita uma busca 

no caso concreto para descobrir aquilo que realmente aconteceu. Quanto à questão de 

moralidade política e fidelidade, apesar de as pessoas discordarem sobre o que é certo ou 

errado em termos morais, essa discordância não deve influenciar o julgamento dos casos pela 

Justiça, uma vez que, ao se discutirem questões de direito, não cabe justificar decisões 

judiciais a partir de noções individuais ou coletivas sobre o que é moralmente relevante. 
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O problema consiste nas questões de direito, pois é nesse tipo de questão que se verifica se 

determinada decisão do Estado (seja no momento de uma decisão judicial, seja na elaboração 

de uma lei ou de uma política) estaria ou não de acordo com os fundamentos do direito. 

Dworkin (2007) pondera que casos difíceis, como o da patente de segundo uso aqui discutido, 

devem ser analisados tomando por base o que é adequado, coerente e consistente com a 

legislação, os precedentes e a política institucional.  

  

Para o autor, os positivistas acreditam que a verdadeira divergência é aquela das questões de 

fato, pois eles argumentam que estão sempre de acordo com os fundamentos de direito. Para 

esses doutrinadores, no momento que se busca determinar se existe ou não direito, o que 

ocorre é a divergência sobre o significado das palavras e não do direito em si. Dworkin (2007) 

combate tal posicionamento – por ele denominado de aguilhão semântico - demonstrando que, 

se não partimos de determinado consenso, não há como se estabelecer nenhum tipo de 

discussão. 

Podemos divergir sobre os casos limítrofes: posso chamar de livrinho aquilo 
que para você seria um panfleto. Mas não podemos divergir sobre aquilo que 

chamei de casos centrais. Se para você meu exemplar de Moby Dick não é 

um livro, pois em sua opinião romances não são livros, qualquer divergência 

será necessariamente absurda. (DWORKIN, 2007, p.55). 

  

 

A interpretação é condição necessária para a construção do direito em sua melhor luz, pois 

questões tidas como incontestáveis tendem a ser superadas por novas concepções de direito e 

de mundo. Determinado modo de aplicação do ordenamento jurídico, um paradigma, 

considerado certo em determinado momento histórico, altera-se com novas interpretações. 

Esse incessante devir comum ao processo hermenêutico, segundo Dworkin (2007), se realiza 

criativa e construtivamente dentro do ordenamento jurídico com intuito de obter a melhor 

solução para os conflitos que surgem da aplicação do direito. A exemplo do que se conhece 

por um romance em cadeia, de acordo com o citado autor, o direito deve ser interpretado e 

construído de forma a se levar em conta os capítulos escritos anteriormente pelos demais 

intérpretes sem impedir a criação de algo original e inovador no momento atual. 

 

Para Dworkin (2007, p. 116), o direito de uma comunidade “é o sistema de direitos e 

responsabilidades que respondem a esse complexo padrão: autorização à coerção porque 

decorre de decisões anteriores do tipo adequado”. Na busca de justificação da relação entre 
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coerção e direito, o autor chega a três concepções de interpretação do direito: o 

convencionalismo, o pragmatismo e o direito como integridade. 

 

O convencionalismo justifica a coerção exercida pelo Estado por meio das convenções e dos 

precedentes. Diante de um caso concreto no qual seja difícil a aplicação direta de uma norma 

jurídica, o aplicador do direito deve buscar na legislação vigente e nas decisões passadas 

legitimidade para escolher a sua decisão. São essas decisões que vão levar a comunidade à 

idéia de segurança jurídica. 

 

O grande problema que surge do convencionalismo como via interpretativa, segundo Dworkin 

(2007), é quando se está diante de um caso ao qual não pode ser diretamente aplicada nem 

uma solução oriunda da legislação, nem uma solução derivada dos precedentes. O que pode 

fazer o aplicador diante desses casos? Além disso, pode a comunidade ficar presa a decisões 

passadas, quando o ordenamento jurídico e as práticas sociais pedem outra forma de 

interpretação e atuação por parte do aplicador do direito? 

 

A segunda concepção analisada pelo autor é o pragmatismo jurídico. Nesse modo 

interpretativo, ao aplicador do direito é dada liberdade para adotar a melhor solução, ainda 

que contrária aos direitos eleitos e às decisões passadas construídos naquela comunidade. A 

justificativa para essa decisão pragmática consiste na suposta convicção do operador do 

direito de que a sua decisão, embora contrária aos precedentes e às convenções, é a melhor e a 

mais eficiente, pois poderá gerar, no futuro ou no longo prazo, mais bem-estar e mais frutos 

para a comunidade. 

 

À primeira vista, essa alternativa pode parecer a mais adequada, pois o aplicador visa alcançar 

a melhor alternativa para a comunidade. Porém, como definir o que é melhor para uma 

comunidade? Como o aplicador pode dispor dos direitos construídos pela comunidade, ainda 

que seja com propósitos de maior eficiência e utilidade? 

 

Nesse sentido, a crítica central exposta contra o pragmatismo é que os pragmatistas não 

respeitam os direitos e as garantias dos indivíduos numa comunidade. Tais direitos e 

garantias, numa vertente pragmatista, não têm força alguma, são parâmetros utilizados pelo 

aplicador do direito para se atingir o fim que ele, de acordo com suas convicções, elege como 
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sendo o melhor para todos, mesmo que, para isso, se valha de soluções conciliatórias que 

acabam, em muitos casos, por negligenciar o direito das minorias. 

 

Após tecer críticas ao Convencionalismo e ao Pragmatismo Jurídico, Dworkin (2007) 

finalmente vai abordar alguns ideais políticos e como eles se relacionam com a concepção 

interpretativa que analisa o direito sob sua melhor luz, o direito como integridade. 

 

A política comum compartilha com a teoria política utópica certos ideais 

políticos, os ideais de uma estrutura política imparcial, uma justa 
distribuição de recursos e oportunidades e um processo equitativo de fazer 

vigorar as regras e os regulamentos que os estabelecem. Para ser breve vou 

chamá-los de virtudes da equidade, justiça e devido processo legal 

adjetivo.(DWORKIN,2007, p.199-200). 
 

Para o autor, o ideal da equidade diz respeito aos métodos e aos procedimentos utilizados para 

a escolha dos dirigentes de modo a viabilizar a vontade da comunidade. Como virtude 

política, a equidade consiste nos procedimentos por meio dos quais os eleitores possam, de 

algum modo, influir nas decisões dos que os governam. Já a justiça “se preocupa com as 

decisões que as instituições políticas consagradas devem tomar, tenham ou não sido 

escolhidas com equidade” (DWORKIN, 2007, p. 200). Do ponto de vista da justiça como 

virtude política, os legisladores devem distribuir recursos materiais e assegurarem as garantias 

individuais. Finalmente o devido processo legal adjetivo busca a utilização de meios corretos, 

por meio do respeito aos procedimentos estabelecidos, para se averiguar se um cidadão 

infringiu ou não preceitos legais. Como virtude política, o devido processo legal exige que 

todo cidadão, ao ser acusado de violação das leis, seja submetido a regras apropriadas de 

apuração das provas e aos procedimentos justos para averiguação dos fatos ilícitos.  

 

O direito como integridade faz com que a integridade seja um ideal político independente da 

justiça e da equidade, mas que atua em conjunto com estas virtudes de modo que as decisões 

da comunidade sejam as mais corretas e coerentes. Essa concepção interpretativa pressupõe a 

comunidade como um ente personificado, um agente moral separado do resto dos cidadãos, 

que atua pautada em princípios, princípios esses, compartilhados por todos. A integridade faz 

com que os direitos não sejam somente fonte das decisões passadas, mas também dos 

princípios que conduzem a comunidade. Uma comunidade baseada em princípios faz com que 

“cada um seja tratado com igual interesse” (DWORKIN, 2007, p. 257). Por tudo isso, 
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Dworkin (2007) vai considerar a integridade como a melhor justificativa da legitimidade da 

coerção do direito sobre os indivíduos. 

 

O direito como integridade vai permitir que direitos sejam respeitados, porque aqui eles são 

derivados de uma moral política institucionalmente construída a partir das bases 

principiológicas instituídas pela comunidade personificada.  

 

Segundo Dworkin (2007, p. 213), existem dois princípios de integridade política, o princípio 

legislativo que preza pela coerência moral das leis produzidas pelo legislativo e o princípio 

jurisdicional que demanda que a lei seja coerente nesse sentido: “A integridade exige que as 

normas públicas da comunidade sejam criadas e vistas, na medida do possível, de modo a 

expressar um sistema único e coerente de justiça e equidade na correta proporção” 

(DWORKIN, 2007,  p. 264) 

 

Para o autor, a integridade política exige que o governo atue de forma coerente com todos os 

cidadãos, visto como a comunidade personificada decorre de fundamentos morais que se 

organizam a partir de obrigações pessoais, especiais e iguais entre os membros. E, por isso, a 

comunidade personificada, porque fiel a um conjunto coerente de princípios, demanda um 

dever de imparcialidade para com os cidadãos no exercício do ofício político.  Diante disso, 

políticas públicas ou metas de governo que visem a promover o bem geral, terão que ser 

elaboradas, respeitando, primordialmente, esse coerente conjunto de princípios da 

comunidade. Tais políticas podem dar um incentivo maior para determinado campo da 

indústria, por exemplo, porque esse campo industrial é importante para o desenvolvimento da 

comunidade. Porém, esse incentivo não poderá ser concedido, porque os donos dessa 

indústria são católicos ou apresentam um certo posicionamento político-partidário. 

 

 

AS DOENÇAS NEGLIGENCIADAS E A ATUAL POLÍTICA NACIONAL 

 

A organização internacional humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF), conjuntamente 

com outras entidades, demonstrou no estudo “Desequilíbrio Fatal: a crise em pesquisa e 

desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas”, a necessidade de uma política 

institucional dos Estados em desenvolvimento para combater as doenças tidas como 

negligenciadas e as denominadas extremamente negligenciadas. Essa denominação deve-se à 
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constatação de que no primeiro caso, há a ocorrência de algumas dessas doenças, como a 

malária e a tuberculose, em países desenvolvidos, e por isso, existe uma pequena produção 

de pesquisa e medicamentos para o seu combate, diferentemente das segundas, como a 

doença do sono e a doença de Chagas. 

 

A interferência do Estado é essencial nesse segmento, por se tratar de uma falha de mercado, 

que não conseguiu ser superada com as atuais políticas públicas adotadas e com o incentivo 

concebido pelas legislações nacionais por meio da exclusividade da patente. Os grandes 

grupos farmacêuticos não têm interesse na pesquisa, desenvolvimento e fabricação de 

medicamentos hábeis a combaterem essas doenças de países periféricos, porque as empresas 

envolvidas não terão retorno financeiro devido ao fato de grande parte das pessoas que 

sofrem com esse tipo de doença possuírem baixo poder aquisitivo.  

  

Dessa maneira, a atuação do Estado deve ser efetivada em duas frentes: primeiro, na busca 

por desenvolvimento de pesquisas na área das doenças negligenciadas e, segundo, no intuito 

de fomento aos grupos farmacêuticos para o desenvolvimento e produção de novas drogas 

utilizadas no tratamento destas doenças. 

  

Dados derivados de estudo dos Médicos Sem Fronteiras (2010) demonstram a crise em 

pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para essas doenças as quais atingem os países 

em desenvolvimento. Esses países, que representam 80% da população mundial, mas apenas 

20% do mercado de medicamentos, não têm se beneficiado – como os países desenvolvidos - 

da pesquisa e desenvolvimento de medicamento nos últimos 25 anos. Entre 2001 e 2006, 

nenhuma das vinte empresas farmacêuticas de maior faturamento bruto mundial lançou, no 

mercado, um único medicamento para qualquer uma das doenças negligenciadas. E mais, 

75% da produção mundial de medicamentos é consumida principalmente pelos Estados 

Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália e Reino Unido, fazendo com que as pesquisas e a 

produção de medicamentos voltem-se às demandas desses países, como doenças crônico-

degenerativas ou problemas como calvície, enxaqueca e depressão. (MÉDICOS SEM 

FRONTEIRAS, 2010) 

O governo brasileiro, buscando solucionar os problemas do atraso de desenvolvimento 

tecnológico do país, formulou o Plano de Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e 

Inovação 2007-2010. Essa política pública tem como principal objetivo criar iniciativas, 

ações e programas que possam tornar mais decisivo o papel da Ciência, Tecnologia e 
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Inovação (C,T & I) no desenvolvimento sustentável do país. Uma das iniciativas visa 

estimular empresas a incorporarem as atividades de Pesquisa Desenvolvimento e Inovação 

(P,D & I) no seu processo produtivo. (BRASIL, 2010) 

 

As prioridades do plano estão diretamente relacionadas com os quatro eixos considerados 

estratégicos pelo governo e que norteiam a atual Política Nacional de C, T & I: a) expandir, 

integrar, modernizar e consolidar o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e Inovação, 

atuando em articulação com os governos estaduais para ampliar a base científica e 

tecnológica nacional; b) atuar de maneira decisiva para acelerar o desenvolvimento de um 

ambiente favorável à inovação nas empresas, fortalecendo a Política Industrial, Tecnológica 

e de Comércio Exterior; c) fortalecer as atividades de pesquisa e inovação em áreas 

estratégicas para a soberania do País, em especial, energia, aeroespacial, segurança pública, 

defesa nacional e Amazônia; e d) promover a popularização e o ensino de ciências, a 

universalização do acesso aos bens gerados pela ciência, e a difusão de tecnologias para a 

melhoria das condições de vida da população. (BRASIL, 2010) 

 

Para alcançar esse plano ambicioso, o governo prevê parcerias conjuntas com outros 

ministérios, estados da federação, municípios e com o setor empresarial, contando, ainda, 

com a participação relevante de outras entidades, como o Banco Nacional do 

Desenvolvimento (BNDES) e a Petrobrás. 

 

Entretanto, em relação às doenças negligenciadas, o plano de ação 2007 – 2010, dentro do 

programa de fármacos e medicamentos, tem  como metas fomentar a criação de Laboratórios 

Institucionais Multidisciplinares em Universidades e Institutos de Pesquisa; dar suporte a 

projetos em Rede, formada por biologistas moleculares, bioquímicos, químicos, 

cristalógrafos, bioinformatas etc. para, a partir de alvos moleculares definidos, desenvolver 

compostos contra doenças negligenciadas (tuberculose, malária, doença de Chagas, 

leishmaniose etc.), doenças degenerativas (psoríase, artrite reumatóide, diabetes, doença de 

Chron, leucemia linfoblástica, linfomas de células T, esclerose múltipla e neoplasias) e 

rejeição de transplantes (BRASIL, 2010). Além disso, este plano aborda a questão das 

doenças negligenciadas novamente no programa de kits diagnósticos que tem por objetivo 

geral incentivar o desenvolvimento tecnológico e a produção nacional de insumos e reativos 

para ensaios enzimáticos, ensaios moleculares e testes rápidos, cujo efeito primordial seja o 

desenvolvimento de drogas ou de vacinas para doenças negligenciadas (BRASIL, 2010).  
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Comparando a abordagem das doenças negligenciadas com os outros campos de 

investimento, fica claro que o Governo Federal não possui como principais objetivos, a 

serem alcançados, o incremento de pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos 

contra doenças negligenciadas. Tal posicionamento demonstra que muito pouco foi alterado 

em relação ao atual estádio de investimentos públicos na prevenção e cura de doenças 

negligenciadas. 

  

Diante da exposição, fica clara a necessidade da mudança de postura, por parte do Estado em 

relação às doenças negligenciadas. Por mais que o Poder Executivo possua 

discricionariedade na escolha de políticas públicas, é evidente a necessidade de uma atuação 

efetiva, com base em princípios constitucionais, na supressão dessa falha de mercado, para 

que os afetados por essas enfermidades possam, de fato, se valer do direito à saúde 

constitucionalmente garantido.  

 

As doenças negligenciadas representam um típico caso para o qual a teoria econômica do 

direito não consegue encontrar soluções. Mesmo que os grupos farmacêuticos aumentem sua 

riqueza – assim como a sociedade de uma maneira geral – ao não desenvolverem nem 

comercializarem drogas para doenças negligenciadas, milhares de pessoas em países em 

desenvolvimento têm comprometidos o direito à saúde e o acesso a medicamentos, sofrendo 

com métodos terapêuticos retrógrados.  

 

A solução para esta incoerência do mercado somente pode ser proposta por vias de uma 

interpretação substancial do direito, pois o Estado brasileiro, como uma comunidade 

personificada, deve propor medidas de políticas públicas de investimento no sentido de 

minimizar a falha na condução das pesquisas e na produção de drogas para doenças 

negligenciadas.  

 

Como comunidade personificada, a responsabilização por atos de governo deve ser diferente 

da responsabilidade de um indivíduo em particular, no sentido dado por Dworkin (2007). 

Somente atuando de forma íntegra, pautado nos princípios consubstanciados desta 

comunidade – sendo um deles, o direito à saúde – é que o Estado poderá superar os 

problemas das doenças negligenciadas. 
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Diante disso, qual política o Estado deveria adotar para superar a falha de mercado das 

doenças negligenciadas, tanto em relação à falta de medicamentos, quanto em vista da falta 

de pesquisa sobre o assunto? Por que o segundo uso médico pode ser uma ferramenta mais 

eficaz nessa perspectiva? 

 

 

 SEGUNDO USO MÉDICO E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS 

 

 

O instituto da propriedade intelectual, mais especificamente da patente, caracteriza-se por 

possuir duplo aspecto: é um direito subjetivo do autor de ser reconhecido como titular da 

invenção, explorar economicamente sua invenção e protegê-la da intervenção criminosa de 

terceiros, assim como, um instrumento de política para o desenvolvimento tecnológico, 

econômico e social de uma sociedade
3
. 

 

Segundo João da Gama Cerqueira (1946) em seu “Tratado da Propriedade Industrial”, a 

patente em sua origem, consistia em distinções honoríficas atribuídas pelos monarcas aos 

inventores. Tal natureza jurídica evoluiu com o tempo, sendo a propriedade intelectual 

considerada um direito real e posteriormente, uma propriedade imaterial, de acordo com a 

teoria de Kohler (CERQUEIRA, 1946). Em razão dessa evolução, a concessão do monopólio 

de uso ao inventor por certo período de tempo faz com que a propriedade industrial seja um 

verdadeiro incentivo para o desenvolvimento tecnológico, econômico e social. 

 

Para que haja desenvolvimento científico e tecnológico em um país em desenvolvimento 

como o Brasil, é essencial o investimento público nessas áreas. Frente a essa dificuldade, a 

patente de segundo uso médico, que muitas vezes pode significar economia de tempo e 

dinheiro, seria uma ferramenta hábil ao incentivo de novas pesquisas no país sem que o 

orçamento público fosse demasiadamente onerado. 

 

Nesse sentido, como demonstrado em um grupo de estudos do INPI (BRASIL, 2007a), 

muitos dos casos de segundo uso médico caracterizam-se por ser um possível medicamento 

para doença negligenciada, como a droga amphotericin que é utilizada no tratamento contra 

                                                
3 Nesse sentido, ler Tratado da Propriedade Industrial de Gama Cerqueira, 1946, editora Forense. 
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fungos e tem como nova aplicação médica o combate à leishmaniose, além da droga dapsone 

utilizada no combate à hanseníase e tem como novo uso médico o tratamento da malária.  

 

Desse modo, uma possível proposta consiste na adoção de uma análise interpretativa criativa 

e construtiva com relação à concessão de segundo uso para patentes já existentes. É lógico 

que tais patentes representam economia de tempo e dinheiro pelo fato de já existir pesquisa 

avançada no caso de uma primeira patente
4
. Ao se aproveitarem os fundamentos dessa 

primeira pesquisa, pode-se desenvolver um novo composto com fins diferenciados em tempo 

mais curto e com menos volume de investimentos públicos. O dito aumento do prazo do 

privilégio nada mais seria do que a própria realização do viés de incentivo típico da 

legislação de proteção à patente. Nessa perspectiva, contesta-se o argumento falacioso de 

que, ao se conceder um segundo uso a patentes já registradas, estar-se-ia estendendo o prazo 

inicial de vinte anos por vias transversas. 

 

Como o monopólio deve ser considerado como exceção, essa garantia institucional do 

segundo uso deveria ser acompanhada de uma forte estruturação de combate ao abuso do 

poder econômico pelo órgão competente para tal, o CADE (Conselho Administrativo de 

Defesa Econômica). Em função disso, é possível se sustentar um controle das empresas 

farmacêuticas não por meio de uma negação ao direito individual à patente garantido pela Lei 

9279/96, mas antes por vias de uma atuação racionalizada do Sistema Brasileiro de Defesa da 

Concorrência. O fortalecimento do poder regulatório de órgãos, como o CADE e o INPI, 

representa uma mudança de perspectiva a qual gera uma intervenção do Estado nas relações 

privadas mais racional e mais sistematicamente estruturada. Concede-se o direito subjetivo à 

patente, ao mesmo tempo em que se controla o poder privado das empresas farmacêuticas, 

induzindo um comportamento mais adequada às exigências sociais e sanitárias do país. 

 

Outro fator importante a ser observado, é que grande parte da população que sofre com as 

doenças negligenciadas tem poder aquisitivo muito baixo, sendo necessário que o governo 

dissemine, no setor privado, a atratividade do mercado público de medicamentos. Como a 

maior parte dos afligidos por doenças negligenciadas são assistidos pelo Sistema Único de 

Saúde, as empresas farmacêuticas que se lançarem a produção e a distribuição de tais drogas 

                                                
4 Nesse sentido, Carlos Morel, ex-presidente da FioCruz aponta dois caminhos possíveis para a solução das 

doenças negligenciadas: o primeiro é a parceria de governos com a iniciativa privada, e o segundo é o 

aproveitamento de drogas já existentes, que foram desenvolvidas com outros objetivos.  
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acabam por ser privilegiadas pela inevitabilidade do consumo típico do mercado de serviços 

públicos. Aliando essa atratividade do mercado público de saúde à interpretação mais 

favorável às patentes de segundo uso, acaba-se por conduzir a atividade das empresas 

privadas no mercado farmacêutico às demandas sociais de saúde no Brasil. 

 

Mas será que tal interpretação seria constitucional em um sentido formal e material, frente ao 

tratado internacional de propriedade intelectual e à legislação nacional de proteção à 

propriedade industrial?  

 

O Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio 

– ADPIC-TRIPS – foi consolidado no final do século XX, frente a um quadro internacional 

de globalização da economia e dos avanços tecnológicos. A produção industrial modificava-

se para setores vinculados à pesquisa e à criatividade, tornando-se o incentivo à pesquisa e a 

busca pelo desenvolvimento científico e tecnológico uma filosofia empresarial e um fator 

determinante de êxito na competição mundial. Como conseqüência, houve uma elevação na 

pirataria, aumentando as tensões entre países industrializados e os emergentes. É nesse 

período que se torna clara a íntima relação entre o comércio internacional e os direitos de 

propriedade intelectual, sendo necessária uma adequada e eficaz proteção jurídica. 

 

O TRIPS prevê em seu artigo 8º que os Membros, ao formularem ou emendarem suas leis e 

regulamentos, podem adotar as medidas necessárias para proteger a saúde e nutrição públicas 

e para promover o interesse público em setores de importância vital para seu 

desenvolvimento socioeconômico e tecnológico. Esse artigo é essencial, no que diz respeito à 

extensão de privilégio temporário a denominadas patentes de segundo uso, pois estas se 

mostram úteis ao desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas. Constata-se que 

tal interpretação serve justamente para proteger a saúde e promover o interesse público em 

setores de importância vital para o desenvolvimento de novos fármacos mais eficientes no 

tratamento de doenças negligenciadas. Além desse artigo, o artigo 33 versa apenas que a 

vigência da patente não será inferior a um prazo de 20 anos, contados a partir da data de 

depósito, o que gera uma invalidade lógica no argumento contrário ao segundo uso 

desenvolvido com base num indevido alargamento do prazo do privilégio. Nos termos do 

artigo em questão, o prazo de vinte anos pode, inclusive, ser alargado se assim se decidir o 

Poder Legislativo interno. 
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E finalmente, no art. 71, item 2, verifica-se que as emendas que sirvam meramente para 

incorporarem níveis mais elevados de proteção dos direitos de propriedade intelectual, 

alcançados e vigentes em outros acordos multilaterais, e que tenha sido aceitos nesse 

contexto por todos os membros da OMC, poderão ser encaminhados à Conferência 

Ministerial para a deliberação e a proposta consensual do Conselho do TRIPS.  

 

Dessa maneira, a proposta de interpretação da Lei n° 9279/96, não possui qualquer 

incompatibilidade formal com o TRIPS, podendo ser considerada legal para todos os efeitos 

pretendidos com a implementação do critério interpretativo que valida a concessão de 

privilégio temporário no caso do segundo uso médico. 

 

Considerando a lógica do texto constitucional no que se refere à propriedade industrial, 

valida-se com a interpretação favorável às patentes de segundo uso um verdadeiro incentivo 

à inovação no setor farmacêutico, qual seja, a de ser uma indução suficiente e necessária para 

que haja novas invenções em sentido diverso das já fomentadas pelo contexto regular de 

mercado. Nesse sentido, percebe-se, claramente, a legitimidade desse privilégio atribuível às 

patentes de segundo uso médico em relação ao texto da Constituição Federal em seu inciso 

XXIX do artigo 5º
5
. Ademais, nos termos do direito como integridade, é legítimo se 

interpretar como válida a patente de segundo uso médico, no caso das drogas para doenças 

negligenciadas, tendo em conta uma proposta reconstrutiva e crítica em relação aos 

fundamentos do direito de patente. Há, pois, um argumento de princípio de proteção à 

inovação fortemente justificado pela garantia do direito à saúde constitucionalmente 

estabelecido. A patente de segundo uso médico não viola o direito subjetivo de proteção à 

propriedade imaterial do cidadão assim como serve de substrato indutivo no processo de 

intervenção pública na saúde com vistas ao incentivo à produção de drogas para doenças 

negligenciadas. 

 

Dessa forma, o fomento a patentes de segundo uso consiste numa interpretação legal em 

consonância com o direito como integridade de Ronald Dworkin (2007), pois como já 

                                                
5 Segundo artigo produzido por Egléubia Andrade de Oliveira, Maria Eliana Labra e Jorge Bermudez, “A 

produção pública de medicamentos no Brasil: uma visão geral”, uma característica peculiar da indústria 

farmacêutica no Brasil é a existência de um parque público de laboratórios, de abrangência nacional, voltado 

para a produção de medicamentos primordialmente destinados aos programas de saúde pública em assistência 

farmacêutica. De uma maneira geral, o conjunto de laboratórios públicos é capaz de produzir, aproximadamente 

11 bilhões de unidades farmacêuticas/ano, com 195 apresentações farmacêuticas, abrangendo mais de 107 

princípios ativos. 
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analisado, traz uma diferenciação pautada nos princípios supracitados, determinando que o 

Estado atue dentro de sua responsabilidade, qual seja, a de garantir o direito a saúde por meio 

de desenvolvimento de políticas públicas as quais possam ser validadas tanto por medidas de 

incentivo à inovação no campo do direito privado quanto por interpretações legais 

consistentemente articuladas com a lógica de proteção à saúde e acesso a medicamento no 

campo do direito público. Ademais a patente de segundo uso é, além de importante 

mecanismo de política de inovação tecnológica, um direito conforme se infere de uma 

interpretação construtiva e criativa da Lei nº 9279/96 e da Constituição da República.  

 

Enfim, a ênfase no segundo uso, como proposta de política pública a ser implementada no 

contexto de órgãos públicos, como INPI e ANVISA, é plenamente plausível, pois, tem uma 

justificativa principiológica, a saber, o fato de o Brasil ser um país que investe pouco em 

pesquisa se comparado a países desenvolvidos e, por isso, o país necessita orientar as 

decisões de mérito dessas entidades autárquicas no sentido de implementar mais 

agressivamente o desenvolvimento científico e tecnológico. Por fim, o argumento de que o 

segundo uso significa economia de gastos em pesquisa, desenvolvimento e produção de 

medicamentos contra doenças negligenciadas não pode ser desconsiderado como mecanismo 

de estímulo na condução do setor privado para esse mercado carente de pesquisa e de 

produção. Essa justificativa econômica deve ser incorporada ao processo decisório tanto das 

empresas farmacêuticas ao decidirem se envolver nesse mercado de drogas para doenças 

negligenciadas quanto dos órgãos públicos na tarefa de induzir esse tipo de pesquisa e 

desenvolvimento de efeitos positivos para o mercado de medicamentos. Percebe-se, com 

essas medidas de política e de direito, estar-se adotando uma interpretação adequada da lei e 

da Constituição.   

 

 

 

 

 

CONCLUSÃO 

 

As doenças negligenciadas afligem milhões de pessoas no mundo, principalmente em países 

em desenvolvimento da América Latina e da África. Tal característica não acontece 
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recorrentemente por acaso, dado que os grandes grupos farmacêuticos não têm interesse em 

investir em pesquisa e produção de drogas usadas no tratamento dessas doenças em vista da 

falta de retorno financeiro direto e representativo. 

 

Nesse quadro atual, é notória a importância da atuação do Estado com políticas públicas, 

nessa falha de mercado, para que possa estimular a pesquisa e a produção de medicamentos 

que combatam esse tipo de doenças. Essa atuação do Estado tem fundamento na sua 

responsabilidade de tratar com maior interesse e com igual importância todos os indivíduos 

que fazem parte dessa comunidade. Além disso, é íntegra uma política pública que dê maior 

ênfase ao combate dessas doenças, pois ela tem como justificativa de princípio assegurar o 

direito à saúde, atribuído constitucionalmente, e ainda, atuar como indutora no 

desenvolvimento de pesquisa e produção de medicamentos que combatem as doenças 

negligenciadas. 

 

Por isso, o presente artigo buscou estruturar uma política pública por meio de uma 

interpretação construtiva e criativa que incorpore ao processo de decisão de entidades 

autárquicas, como INPI e ANVISA, a legitimidade de se conceder privilégio temporário ao 

segundo uso médico quando este diga respeito ao desenvolvimento de drogas para doenças 

negligenciadas. Tal alteração seria constitucional, tanto por estar em consonância com os 

acordos dos quais o Brasil é signatário e, além disso, seria uma política estatal legítima que 

cabe ser reconduzida a argumento constitucional e legal de princípio, a saber, aliar o direito 

de proteção à patente com o direito à saúde.  

 

O direito como integridade consiste na possibilidade de se articular o processo de indução de 

comportamentos no mercado a partir de uma interpretação construtiva e criativa das 

legislações vigentes. O ato de aplicar o direito à patente de segundo uso médico a questões 

estratégicas, como o desenvolvimento de drogas para doenças negligenciadas, além de 

implementar o princípio básico de proteção à propriedade industrial, serve para induzir uma 

mudança de atitude no mercado privado de produção de medicamentos. O fundamento de 

validade desse tipo de atuação voltada para o desenvolvimento de drogas para doenças 

negligenciadas pode, sim, ser estabelecido por meio de uma reconstrução interpretativa dos 

requisitos legais de patenteabilidade.  
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Não se trata de uma solução conciliatória entre questões de política pública e de princípio. Na 

verdade, reconstrói-se o sentido, o significado e o alcance dos requisitos de patenteabilidade 

para se dar o direito a quem efetivamente o possui, no caso das patentes de segundo uso. E, 

nesse contexto, ao se observar um mecanismo indutivo de política pública na saúde, o poder 

público se vale dessa legítima interpretação para disseminar a produção de drogas as quais 

serão efetivas e eficazes no controle, na prevenção e na cura de doenças negligenciadas. 

 

Enfim, pode-se afirmar que as patentes de segundo uso médico não devem ser tratadas 

superficialmente como um mero subterfúgio para estender o prazo de privilégio patentário, 

mas antes podem se tornar argumentos legítimos de proteção ao direito individual de 

propriedade imaterial com repercussão na garantia do direito à saúde. A integridade no 

direito reside em encontrar o exato sentido e a adequada dimensão de aplicação da lei e da 

Constituição de modo a se construir a interpretação mais apropriada à história constitucional 

e, enfim, explicitar uma decisão que seja, de fato, a expressão do direito em sua melhor luz.  
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INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS AND JURISDICTIONAL URGENT RELIEF: 
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Resumo  

O presente estudo analisa os aspectos da proteção dos direitos de propriedade intelectual, em 

destaque os direitos de propriedade industrial, sob a ótica da tutela jurisdicional de urgência 

satisfativa: antecipação de tutela. Preliminarmente, destacar-se-ão alguns aspectos relevantes 

quanto ao tema em pauta, como a evolução doutrinária e jurisprudencial desta técnica e suas 

características. Em outro espaço apresentam-se pontos específicos quanto à aplicabilidade da 

técnica de tutela antecipada presentes nos art. 273 e 461 do Código de Processo Civil, 

destacando-se: os efeitos antecipáveis; o momento para a concessão e a legitimidade para 

requerer o provimento antecipatório; a delimitação de prova inequívoca e da verossimilhança; 

os requisitos sempre concorrentes, complementares e negativos; a fungibilidade entre as 

tutelas de urgência; os meios coercitivos, entre outros aspectos.  Por fim, elencado esses 

elementos de debate, ocupou-se detidamente do seu efetivo emprego destas técnicas nas ações 

que envolvam contrafação de patentes, desenhos industriais e marcas. Os métodos adotados 

para a confecção desta pesquisa foi o revisional doutrinário e o documental, com posterior 

análise crítica da problemática e objetivo da pesquisa, a saber: sistematizar a aplicabilidade, 

                                                 
1 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2000) e mestrado em Direito pela 
Universidade Federal do Paraná (2004). Atualmente é professor assistente I e Coordenador do Curso de Direito 
da Universidade Federal do Maranhão. É Tutor do Núcleo de Direito Processual Contemporâneo -
NPC/UFMA/CNPq. Tem experiência na área de Direito Constitucional e Direito Processual Civil, notadamente, 
em Processo Constitucional; Processo Coletivo; Meios de Impugnação das Decisões Judiciais; Tutela 
Jurisdicional Executiva; Tutelas Jurisdicionais de Urgência e Evidência. e-mail: freirealexandre@hotmail.com 
2 Possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Maranhão (2011) e atualmente é mestrando em 
Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) sob a orientação da Professora Drª Teresa 
Arruda Alvim Wambier. Integra o Núcleo de Direito Processual Contemporâneo (NPC/UFMA) como fundador e 
pesquisador convidado da PUC-SP. Desenvolve pesquisa na área de Processo Civil com ênfase em: Recursos 
Cíveis; Tutelas Jurisdicionais Diferenciadas; Tutelas Jurisdicionais de Urgência e Evidência; Mecanismos 
Processuais de Tutela dos Direitos de Propriedade Intelectual. Desenvolve, concomitantemente, pesquisa na área 
de Direito da Propriedade Intelectual, com ênfase em: Lei de Inovação; Propriedade Intelectual Universitária. e-
mail: marcellosoarez@hotmail.com 
 

12597



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

eficácia e imperatividade desta tutela urgente satisfativa – tutela antecipatória –, como 

elementos de proteção aos direitos de propriedade intelectual. 

 

Abstract 

This study examines aspects of protection of intellectual property rights, highlighted the 

industrial property rights, from the perspective of jurisdictional urgent relief satisfy: 

anticipatory injunctions. Preliminarily, note will be some aspects relevant to the topic at hand, 

as the doctrinal and jurisprudential developments of this technique and its features. In another 

area presents specific points regarding the applicability of the technique of injunctive relief in 

the present art. 273 and 461 of the Code of Civil Procedure, including: the effects we 

anticipated, the time for granting the right to request and providing anticipatory, the 

delineation of clear evidence and the likelihood or requirements always competing, 

complementary and negative, the fungibility between the wards of urgency; coercive means, 

among other things. Finally, it lists those items of debate, held closely to their effective use of 

these techniques in actions involving counterfeiting of patents, industrial designs and 

trademarks. The methods adopted for the preparation of this research was the revisional and 

doctrinal documents, with subsequent review of the problem and research objective to 

systematize the applicability, effectiveness and imperativeness of jurisdictional urgent relief – 

anticipatory injunctions - as elements of protection to intellectual property rights. 

 

Palavras-chaves: Propriedade industrial; tutela de urgência; aplicabilidade; eficácia; 

imperatividade. 

 

Keywords: Intellectual property; jurisdictional urgent relief; applicability; effectiveness; 

imperativeness 

 

1 INTRODUÇÃO 

Realizando uma leitura sistemática do ordenamento jurídico brasileiro, constata-se 

que os diplomas legais dispõem de um amplo arsenal de normas capazes de efetivar a 

proteção do direito de propriedade intelectual.  

Os direitos de propriedade industrial – espécie de direito de propriedade 

intelectual – detêm, para sua proteção, os Sistemas Internacional e Nacional de Patentes, 

Desenhos Industriais e Marcas, que não se restringem a dispor normas de direito material, 

mas ainda normas processuais audazes a conferir tutela idônea a esses direitos. 
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Hodiernamente, dentre as técnicas processuais manejáveis para a proteção do 

direito de propriedade intelectual destacam-se: aquelas autônomas, que agem contra atos 

contrários ao direito, como a inibitória do ilícito e a de remoção do ilícito, podendo ser estas 

aplicadas conjuntamente com a ressarcitória; e aquelas interinas de urgência, de caráter 

assecuratório ou satisfativo, como são as cautelares e as antecipatórias. 

Destarte, os direitos atinentes à propriedade intelectual constituem-se novos 

elementos da sociedade contemporânea, o que acarreta e justifica a necessidade de um estudo 

que sistematize meios jurídicos de proteção. Para o presente estudo tem como problema a 

verifica a efetiva proteção jurisdicional destes direitos, o que importa a sistematização da 

técnica de tutela antecipada nos conflitos judiciais que envolvam os direitos de patentes, 

desenhos industriais e marcas.  

 

2 CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

A sociedade contemporânea surge em meio a diversas transformações 

econômicas, políticas e culturais. Estas transformações, céleres, amplas e profundas 

ensejaram o surgimento de novos cenários, novos personagens, e novas relações sociais. Esta 

complexidade exigiu respostas aos conflitos sociais que surgiam aos quais os antigos 

paradigmas jurídicos não se mostravam mais capazes de fazê-lo.  

Propondo soluções a estes problemas, o Direito, como regente das relações 

sociais, adaptou seus acordes às novas situações apresentadas. Esta sensibilidade é 

característica necessária para perceber que a cada nova nota surgem outras exigências, 

devendo o processo disponibilizar quantas técnicas processuais forem necessárias para 

proteger o direito material.  

Contudo, ressalta-se que nesta relação, não há como se supor que o direito 

processual desempenha função meramente acessória frente ao direito material. Isto porque a 

realização dos direitos materiais se concretiza, diversas vezes, por meio do processo. Como 

relembram Medina e Wambier, “é através do processo que se realizam os direitos 

subjetivos”.3  

Na conjuntura atual, uma das questões mais pertinentes a serem respondidas pelo 

direito é a da velocidade em que a tutela jurisdicional se processa. Nesta linha de pensamento 

questiona-se: existem técnicas processuais eficientemente protecionistas dos direitos 

fundamentais, sobretudo dos direitos de propriedade intelectual? Satisfatoriamente a resposta 

                                                 
3 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral do Processo do 
Conhecimento. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 32. 
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é positiva, destacando-se a tutela antecipada como elemento ímpar no vigente sistema 

processual brasileiro.  

Notadamente, a doutrina processual e a jurisprudência têm observado as 

exigências dos direitos materiais e interpretado devidamente as normas processuais. Esta 

assertiva é constatada se analisadas diversas situações que exigem a aplicação de uma tutela 

jurisdicional efetiva, como as tutelas jurisdicionais urgentes cautelares ou satisfativas: como 

ocorrem se envolvidos questões de direitos de propriedade industrial.   

Arruda Alvim destaca esta interpretação conformadora das normas processuais 

quando a examina a mutação da tutela jurisdicional, com a finalidade de correspondência às 

necessidades da sociedade, de sobremaneira as tutelas de urgência no direito brasileiro. 

Segundo o autor, esta evolução “envolve, além da alteração de valores do âmbito do processo 

[...], uma alteração no próprio modo de encarar a lei e o direito.”4  

A proposta desta tutela de urgência com o desígnio de conferir efetividade ao 

processo adveio de uma construção doutrinária, jurisprudencial e legislativa, em resposta ao 

extenso lastro temporal necessário para atingir a tutela jurisdicional final. Percebendo a 

necessidade de se discutir este antigo paradigma da disciplina processual, o processo civil 

brasileiro vivenciou esta grande transformação no final do século XX.  

Os direitos de propriedade industrial, quando debatidos em juízo, demonstravam a 

necessidade de uma técnica célere e eficaz para proteger diversas situações em que, a espera 

de um provimento final, ocasionaria a perda do objeto do processo, e conseqüentemente o 

perecimento do direito.  

Portanto, como afirmam Medina e Wambier, em atendimento à garantia de tutela 

jurisdicional efetiva, é desígnio de um Estado Democrático de Direito assegurar o direito a 

ação e o direito à tutela jurisdicional adequada5, ou seja, a possibilidade de sempre se pleitear 

a devida proteção de um determinado direito frente ao Poder Judiciário.6      

                                                 
4 ALVIM, Arruda. A Evolução do Direito e a Tutela de Urgência. In ARMELIN, Donaldo (coord.) Tutelas de 
Urgência e Cautelares. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 157.  
5 MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral do Processo do Conhecimento. 
Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 58 e 59. 
6 Sobre direito de ação e tutela jurisdicional adequada, José Miguel Garcia Medina e Teresa Arruda Alvim 
Wambier lecionam que “de acordo com o art. 5º, XXXV da CF/1988, ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder 
Judiciário lesão ou ameaça a direito’. não se limita norma constitucional a obstar que alguma lei impeça o acesso 
à jurisdição, mas vai além, para assegurar o direito de exigir do Estado a tutela jurisdicional. Modernamente, 
tem-se pensado em tutela jurisdicional não apenas como resultado, mas também para designar os meios 
tendentes à sua consecução. O direito à tutela jurisdicional somente terá sido satisfeito de modo apropriado se o 
Estado oferecer às partes tutela jurisdicional adequada às situações de direito material que lhe forem submetidas. 
O direito de ação, assim, compreende não apenas a tutela jurisdicional adequada, mas também um processo 
adequado”. MEDINA, José Miguel Garcia; WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Parte Geral do Processo do 
Conhecimento. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 58 e 59.  
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Constata-se que não existia legislação especializada que tratasse da proteção dos 

direitos de patentes, desenhos industriais e marcas, realidade que foi se modificando com a 

inserção de normas materiais e processuais acerca desses direitos.  

Na vigência do Código de Processo Civil de 1939, as medidas cautelares não 

satisfaziam plenamente o direito dos titulares, acarretando a utilização de outras técnicas, 

como as ações cominatórias. Estas supriam parcialmente algumas necessidades, pois 

possibilitavam a concessão de liminares e a incidência de multa para efetivar esse 

cumprimento. No mesmo momento passou-se a empregar ações negatórias e cominatórias 

cumulativamente, contudo, ambas não eram dotadas de uma sumariedade suficiente para a 

proteção dos direitos de propriedade industrial.  

Com o advento do Código de Processo Civil de 1973, a ausência de proteção 

efetiva se exacerbou, posto que a sumariedade subsidiária das ações cominatórias foi extinta.  

Acentuou-se o ônus temporal àqueles que, sem alternativas, deveriam aguardar todo o trânsito 

processual até alcançar o provimento final, e as multas coercitivas da cominatória restaram 

vinculadas ao trânsito em julgado.7  

A lacuna foi provisoriamente suprida com os interditos possessórios, manobra 

processual que vingou por certo tempo. Posteriormente, esta técnica sofreu descrédito 

doutrinário e jurisprudencial ao entenderem que os direitos de propriedade industrial, por 

referenciarem-se a bens imateriais, não se submetiam ao regime da posse civil sobre coisa 

determinada.8  

Percebendo não ser capaz de disponibilizar tantas técnicas cautelares quanto 

fossem necessárias ao caso concreto, o legislador infra-constitucional estabeleceu cláusulas 

                                                 
7 Vide a dura crítica de Luiz Fernando C. Pereira, que ressalta “no âmbito da propriedade industrial a 
inefetividade da medida se relevava inequívoca [...] E o pior é que boa parte da jurisprudência ainda vinculava a 
execução da multa ao trânsito em julgado das ações cominatórias, mesmo em casos de propriedade industrial. 
Para esses casos de ação cominatória em propriedade industrial não é demais afirmar que a efetividade ligava-se 
a uma espécie de homenagem póstuma à patente ou marca usurpada”. PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela 
Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2006. p. 73. 
8 Salienta Luiz Fernando C. Pereira que “é lícito concluir que as possessórias não estavam a serviço da proteção 
à propriedade intelectual porque a construção da melhor doutrina não indicava relevante diferença entre bens 
corpóreos e incorpóreos. O contrário ocorria, como se viu. A doutrina – assim como parte da jurisprudência – 
reconhecia a dificuldade de se valer de classificação única para realidades distintas, mas noutra ponta, não 
reputava apropriado castrar a proteção jurisdicional efetiva que só as possessórias, à época, podiam outorgar. É 
inegável que todo aquele debate fundava-se na efetividade das possessórias. É dizer: a tentativa de forçar a 
classificação dos direitos intelectuais como direito de propriedade não se pautava efetivamente por critérios 
próprios da doutrina di direito civil, mas, em verdade, pela necessidade evidenciada pelo processo civil em 
oferecer uma proteção eficaz ao direito de marca.” PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da 
Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. 
p. 47.    
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gerais fundamentadas no poder cautelar geral e disponibilizou a técnica da medida cautelar 

inominada.  

Neste panorama, almejando novamente apresentar uma tutela jurisdicional 

protetiva, passou-se a aplicar a tutela cautelar, em sua modalidade inominada, com caráter 

satisfativo. Esta técnica, mesmo distorcendo o caráter acautelatório da medida de urgência, 

apresentava como finalidade obstar imediatamente a prática de atos de contrários ao direito de 

propriedade industrial. Entretanto, a tutela cautelar não detinha um suporte coercitivo que 

garantisse seu cumprimento, tendo em vista a não possibilidade de cominação de multa.      

A solução da tutela cautelar inominada surge em resposta ao possível conflito 

entre o princípio da tipicidade e o princípio da efetividade processual.9 Esta via foi possível 

dada a interpretação das normas infraconstitucionais sob a luz do art. 5º da Constituição 

Federal, que garante a análise pelo Poder Judiciária das situações em que se afirme haver 

possibilidade de dano ou lesão a direito.  

Portanto, mesmo na ausência de regra procedimental específica para tutelar 

determinada situação material que exija proteção, “deverá ser admissível a tutela de urgência, 

já que a tutela de urgência atípica tem raiz constitucional, à qual não se sobrepõe a tipicidade 

formal dos procedimentos criados pelo legislador.”10   

A realidade apresentou muitas outras situações e a ação cautelar inominada 

completava, dentro de seus limites, as lacunas do sistema processual. Assim, a exigência de 

uma tutela de caráter sumário e satisfativo, para corrigir os problemas ocasionados pela 

ausência de efetividade do procedimento ordinário, ocasionou o uso distorcido da tutela 

cautelar inominada para antecipar a tutela do direito material.  

Esta suposição, da utilização de tutela cautelar inominada de forma distorcida, 

decorreu do controvertido entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca do poder cautelar 

geral. De tal modo ensejou-se um debate que tinha como pauta a dúvida sobre a finalidade das 

medidas provisionais do art. 798 do CPC, se essas referiam-se apenas às garantias 

processuais, ou poderiam abranger as tutelas antecipatórias do direito material. Neste 

ambiente, “questionou-se largamente sobre a legitimidade ou não, no âmbito do processo 

                                                 
9 Marinoni e Arenhart entendem que “a ação cautelar inominada é fruto da necessidade de se conferir tutela 
cautelar adequada ao caso concreto, constituindo ação ou forma processual capaz de suprir a insuficiência de 
técnica processual expressamente estabelecida” (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. 
Curso de Processo Civil. v. 4. Processo Cautelar. 2. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010. p. 100). 
10 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 33.  
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cautelar, das chamadas medidas cautelares satisfatórias”.11 A falta de um consenso doutrinário 

sobre esta controvérsia refletiu diretamente na jurisprudência, sempre instável na tratativa 

dessas questões.12 

Teori Albino Zavascki salienta que, à época, a instabilidade dos critérios 

apresentados, referentes às finalidades e requisitos das tutelas cautelares e antecipatórias, 

refletiu-se na jurisprudência. Todavia, divergindo do posicionamento radicalmente contrário à 

aceitação dessas medidas antecipatórias, passou-se a permitir o manejo da ação cautelar 

inominada com a finalidade de urgente fruição da tutela de mérito.13   

A instabilidade e a utilização distorcida da tutela cautelar com caráter 

antecipatório e satisfativo explicitou a necessidade de um procedimento mais efetivo, “o qual 

culminasse com uma sentença mandamental ou executiva latu sensu, bem como possibilitasse 

a expedição de uma ordem imediata, dotada de efetividade, para satisfazer o direito do 

autor.”14      

Este debate ocasionou a reforma processual que concedeu a possibilidade 

indubitável de uma tutela sumária e satisfatória totalmente desvinculada da tutela cautelar. A 

Lei nº 8.952/1994 reformou a redação do art. 273 do Código de Processo Civil e incluiu 

outros dispositivos, e ainda reformou o art. 461, prevendo ainda a tutela inibitória e a tutela de 

remoção do ilícito, com sua respectiva possibilidade de antecipação.   

Assim, o surgimento da tutela antecipatória se deve à própria rediscussão da tutela 

cautelar e frente aos novos paradigmas adotados no Direito Processual Civil brasileiro. Após 

este breve histórico acerca das transformações das tutelas de urgência, analisar-se-á outra 

modalidade de tutela de urgência, a tutela antecipatória, destacando algumas definições, 

características, pressupostos, aspectos controvertidos e entendimentos jurisprudenciais. 

Teori Albino Zavascki definiu a inclusão da tutela antecipada como “uma notável 

mudança de concepção do próprio sistema processual”, isto porque sua pertinência não se 

limita a alguns tópicos do sistema processual brasileiro, pois seu reflexo foi profundo, ao 

                                                 
11 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 41.  
12 Zavascki expõe que Galeno Lacerda comungava do entendimento que tornava possível a utilização do poder 
geral de cautela para concessão de tutela antecipatória, tendo como instrumento a ação cautelar inominada. 
Contrariamente, Theodoro Junior vislumbrava o poder cautelar geral mais limitado, não podendo a ação cautelar 
inominada assumir o perfil de uma tutela antecipatória. Destaca ainda o posicionamento de Baptista da Silva, 
que concebia ambas, medidas cautelares e medidas antecipatórias, substancialmente inconfundíveis, sendo a 
utilização destas últimas, de maneira alguma ilegítima, mesmo que o enquadramento conceitual e procedimental 
não fosse o correto. ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ps. 42 - 
44. 
13 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ps. 44 e 45. 
14 MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, 
desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 122. 
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passo que “se faz sentir pelas implicações que as medidas antecipatórias acarretam, não só no 

processo de conhecimento, mas também no processo de execução, no cautelar e até nos 

procedimentos especiais.”15 

Teresa Arruda Alvim Wambier, utilizando critérios objetivos abstraídos das 

finalidades das tutelas de urgência, distingui exatamente as modalidades de caráter satisfativo 

e acautelatório. Escreve com lucidez que “a função da tutela antecipatória é a de tornar a 

prestação jurisdicional efetiva”, ao passo que, “a função da tutela cautelar é a de gerar tutela 

jurisdicional eficaz.”16 

Para este estudo interessa saber que a satisfatividade apontada na tutela antecipada 

é aquela que, como elemento essencial desta técnica, garante a fruição imediata do direito 

debatido em juízo, seja em sua totalidade ou parcialmente. Isto supre a necessidade de 

distribuição do ônus temporal do processo àqueles que o integram, e ainda mais, garante a 

proteção do bem da vida presente no direito. 

Com esta abordagem, indicaram-se as necessidades dos direitos materiais, 

especificamente dos direitos de propriedade industrial, implicaram nas transformações dos 

diplomas processuais, com o intuito de apresentar aos jurisdicionados técnicas processuais 

efetivas para a proteção de seus direitos.  

Nos tópicos seguintes tratar-se-á de aspectos específicos das técnicas de 

antecipação de tutela em abstrato, para otimizar a compreensão de sua aplicabilidade nos 

conflitos que envolvam os patentes, desenhos industriais e marcas.   

 

3 SISTEMATIZAÇÃO DA TUTELA URGENTE SATISFATIVA 

 

3.1 Finalidade, efeitos antecipáveis, legitimidade e momento de aplicabilidade da tutela 

antecipada 

A técnica de antecipação de tutela tem por finalidade produzir os efeitos práticos 

decorrentes de uma decisão final, plena e exauriente, por meio de uma decisão interlocutória. 

Desta feita, atribui-se celeridade à tutela jurisdicional e distribuindo de maneira justa os 

efeitos e a responsabilidade quanto ao tempo a todos aqueles personagens integrantes do 

processo: juízes, autor e réu.   

                                                 
15 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 73.  
16 WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. Da Liberdade do Juiz na Concessão de Liminares e a Tutela 
Antecipatória. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim. (Org.). Aspectos Polêmicos da Antecipação de 
Tutela. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 533.  
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Marinoni afirma que esta técnica possibilita a realização das conseqüências 

concretas da decisão de mérito, ensejando a aplicação imediata dos efeitos externos dessa 

decisão. Estas conseqüências podem ser identificadas como os “efeitos que operam fora do 

processo e no âmbito das relações de direito material.”17 Na realidade não há a antecipação 

dos efeitos da sentença, mas a produção imediata (ou antecipada) do efeito executivo para a 

prática do direito.18 

Scapinella Bueno entende que a técnica de tutela antecipada enseja a produção 

dos efeitos práticos da decisão final, o que não ocorreria se este momento de concessão fosse 

dilatado para o futuro, pois teria ocorrido a perda do objeto do processo, e o direito que 

deveria ter sido protegido acabaria não o sendo.19 

Teori Albino Zavascki assevera que os efeitos antecipáveis seriam aqueles que 

potencialmente seriam produzidos na decisão de mérito. Entre os efeitos possíveis, haveriam 

os efeitos preponderantes – decorrentes da declaração, da constituição, da condenação, da 

mandamentalidade ou da executividade da decisão – e os demais efeitos, forças ou eficácias. 

Sendo assim, “antecipar os efeitos da tutela pretendida significa antecipar as eficácias 

potencialmente contidas na sentença”.20 

É perceptível que estes autores, e os demais que se empenham no estudo desta 

técnica processual, concordam em três aspectos quanto à tutela antecipada: (i) são 

antecipáveis tanto os efeitos totais quanto os parciais da decisão de mérito; (ii) é antecipável a 

tutela em ações declaratórias, constitutivas, condenatórias, mandamentais e executivas; e (iii) 

são antecipáveis somente os efeitos práticos, concretos, ou de repercussão externa ao processo 

quanto a decisão de mérito, posto que a tutela antecipada visa proteger o bem da vida debatido 

no processo e que pode sofrer as conseqüências presentes na realidade. 

Em que se pense os direitos de propriedade industrial é indubitável a exigente 

aplicabilidade da técnica de antecipação de tutela.  

Nas mais comuns situações litigiosas que envolvam tais direitos, aguardar o 

tempo necessário para uma decisão em sede de sentença ou acórdão acarretaria prejuízos 

incertos, e muitas das vezes irreparáveis. A natureza imaterial desses direitos permite a sua 

lesão diversas vezes e por inúmeros agentes, como por exemplo na prática de atos de 

                                                 
17 MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 44. 
18 Assim exclui-se a eficácia dos efeitos internos, aplicando-se somente os efeitos externos da decisão final – 
realização fática dos direitos.   
19 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. 
20 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 86.  
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contrafação. Deste modo, para obstar imediatamente esta lesão, ou impedir a sua prática, 

somente uma tutela urgente satisfativa, que antecipe os efeitos práticos de uma decisão 

exauriente em sede de decisão sumária, poderia garantir a proteção de determinada patente, 

desenho industrial ou marca.  

Evidenciando esta assertiva, elencar-se-á alguns exemplos que comprovem a 

importância da antecipação de tutela nas diversas modalidades de tutela jurisdicional: 

condenatória, declaratória, constitutiva, executiva latu sensu e mandamental.  

Na antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional condenatória, serão produzidos 

os efeitos práticos, totais ou parciais, da decisão de mérito condenatória, ou seja, a “produção 

antecipada do efeito executivo para a realização imediata do direito.”21  

Como exemplo, pode-se considerar que o autor pleiteia, em sede de ação 

condenatória, um valor x por lucros cessantes, afirmando que o réu utilizou ilicitamente marca 

devidamente registrada no INPI. O réu, entretanto, contesta somente a parte do pedido do 

autor, concordando sendo menor o valor devido, referente aos lucros ilicitamente 

interrompidos do autor. Neste caso poder-se-á antecipar parcialmente os efeitos práticos da 

tutela condenatória, obrigando o réu a pagar o valor não contra-razoando, tendo em vista ser 

este valor parcialmente incontroverso.  

No caso de antecipada dos efeitos das tutelas declaratórias e constitutivas existe a 

controvérsia referente aos efeitos produzidos com a aplicação desta técnica22. Um dos pontos 

debatidos refere-se à possibilidade de, por via de um procedimento sumário, conceder certeza 

jurídica ao jurisdicionado, o que ocorreria somente com uma sentença declaratória ou 

constitutiva. Contudo, esta questão deve ser analisada sob o prisma da viabilidade e utilidade 

da concessão desta certeza jurídica provisória ao jurisdicionado. Isto porque a viabilidade 

vincula-se com a garantia da efetividade por uma declaração ou constituição urgente, e a 

utilidade atrela-se à necessidade da prática de um ato urgente, e que este ato seja identificado 

como legítimo, pois o direito foi declarado ou constituído provisoriamente.   

Imagina-se a situação prática em que o autor ajuíza ação de declaração de 

nulidade de patente, afirmando que o réu, atual detentor do título, havia publicado diversos 

artigos científicos acerca do seu suposto invento, não se preenchendo, desta feita, o 

                                                 
21 MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 45. 
22 Neste estudo aplica-se o entendimento de Marinoni, pois a problemática não se estabelece na admissão ou não 
de um provimento sumário declaratório ou constitutivo, “[...] mas sim o de se indagar sobre a viabilidade e a 
utilização desta tutelas em face de diversas situações concretas.” MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da 
Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 51. 
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pressuposto da novidade. O autor demonstra com provas documentais os vários artigos 

publicados em revistas científicas especializadas, o que ensejaria desde logo a antecipação dos 

efeitos da tutela.  

Questiona-se, no ambiente da divergência doutrinária e jursiprudencial, se a 

antecipação ocorreria quando à declaração ou quanto aos efeitos práticos da declaração, 

mandamental ou executivo, que suspendesse a patente. Posteriormente se detectado que a 

prova apresentada em juízo não é suficiente para rediscutir o pressuposto da novidade, o juiz 

não declararia a nulidade da patente em decisão de mérito, e assim somente haveriam se 

processados os efeitos práticos da decisão, como a suspensão da patente. Porém, 

confirmando-se a tutela antecipada, supõe-se que a declaração da nulidade não somente 

suspenderia os efeitos da patente, mas declarado desde logo sua nulidade, impossibilitando o 

antigo detentor do título de gozar dos direitos de uma patente de invenção.  

Esta breve análise não pretendeu responder o problema, tampouco exaurir o 

debate acerca da tutela antecipação em ação declaratória. Demonstrou-se somente que, 

declarando a nulidade ou suspendendo os efeitos da patente, a técnica alcançaria seu objetivo 

prático de proteger os direitos de propriedade industrial debatidos, atendendo à viabilidade e 

utilidade do provimento antecipatório.  

Exemplifica-se, ainda, a antecipação dos efeitos da tutela constitutiva, em que o 

autor pretenderia desconstituir o registro de desenho industrial, almejando a desconstituição 

ou suspensão dos efeitos práticos do registro junto ao INPI. Apresentando prova inequívoca, 

ao autor assistira o direito de utilizar o desenho industrial, não sendo obstado por aquele que, 

detendo o registro supostamente irregular, estaria lesando continuamente o direito do autor, 

até o provimento final do processo.   

Completando o rol de tutela jurisdicionais às quais se aplicam a técnica de 

antecipação de tutela, ter-se-ia a executiva e a mandamental23. Estas se relacionam 

intrinsecamente com as tutela contra o ilícito, a saber, tutela inibitória, tutela de remoção do 

ilícito e ressarcitória cumulada.  

Em ambos os casos pode-se exemplificar tutelas antecipatórias quando debatidos 

os direitos de propriedade industrial, sendo a cumulação destas técnicas contra o ilícito e a 

                                                 
23 Ressalta-se, como critério distintivo estipulado por Marinoni, que a tutela jurisdicional mandamental 
pretendida, quando concedida, “ordena sob pena de multa [...], uma vez que atua sobre a vontade do demandado 
visando o seu adimplemento.”, na medida em que a ação será executiva quando se pretender realizar “o direito 
afirmado independente da vontade o réu [...] por realizar o direito independente da via expropriatória.” 
MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 
61.   

12607



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

técnica de urgência, das estratégias processuais, a mais eficaz contra os atos de contrafação 

em detrimento das patentes, desenhos industriais e marcas.  

Quanto aos legitimados para requerer a tutela antecipada, partilha-se do 

entendimento que tanto o autor quanto o réu, este na reconvenção, podem pleitear a 

aplicabilidade desta técnica.24  

Em rol exemplificativo, podem-se indicar alguns legitimados para requerer tutela 

antecipada em ações que envolvam direitos de propriedade industrial: (i) tutela antecipada em 

ação de contrafação de patente – o titular da patente, quem efetivou o pedido de depósito da 

patente, o co-proprietário da patente, o cessionário, o licenciado exclusivo, se previsto em 

contrato, o licenciado, no caso de licenças obrigatórias etc. (ii) tutela antecipada em ações de 

contrafação de desenho industrial – o autor ou titular do desenho, o licenciado, o cessionário, 

as organizações profissionais, o Ministério Público, o terceiro que tiver legítimo interesse para 

tanto etc. (iii) tutela antecipada em ações de contrafação de marca – o titular, o terceiro etc. 

(iv) em ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e marcas – o INPI, o terceiro 

legitimamente interessado, ou ainda pelo titular da patente, do registro de desenho industrial 

ou de marca.         

A análise e a concessão da tutela antecipada poderão ocorrer a qualquer momento, 

tendo em vista que os dispositivos infra-constitucionais não limitam a aplicabilidade desta 

técnica a nenhum tempo específico do processo. Portanto, os critérios adotados para sua 

análise e deferimento, ou não deferimento, guardam estreita relação à situação do direito a ser 

protegido, não determinado um tempo exato para sua aplicabilidade.25 

Assim, o momento certo para o melhor aproveitamento da tutela antecipatória é 

aquele em que estiverem presentes os requisitos legais presentes nos art. 273 e 461 do Código 

de Processo Civil. Observa-se que, ainda, que o ato antecipatório deve ser entendido como 

uma exceção, permitindo-se somente a restrição dos atos processuais ordinários caso a tutela 

                                                 
24 Nas palavras de João Batista Lopes, “a tutela antecipada só pode ser pleiteada pelo autor, com o registro, 
porém, de que o réu, na reconvenção, exerce o papel de verdadeiro autor. Concede-se que, em muitos casos, o 
réu também tem interesse num julgamento célere da causa (v.g. quando for manifestamente inconsistente a 
pretensão do autor). Mas o legislador objetivou, com a antecipação da tutela, proteger o autor que lograr 
demonstrar a probabilidade da existência do direito e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação (ou, 
então, abuso do réu no direito de defesa). Ao réu será lícito, na hipótese de pretender pronto deslinde do 
processo, requerer o julgamento antecipado, presentes os requisitos do art. 330 do CPC.” LOPES, João Batista. 
Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. ps. 90-91. 
25 Teori Albino Zavascki, identificando o momento para a aplicabilidade da tutela antecipada, fundamenta-se no 
princípio da menor restrição possível, proferindo que “o momento não pode ser antecipado mais do que o 
necessário.” ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 84.  
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antecipatória seja indispensável para a segurança do objeto do processo, admitindo-se o 

procedimento sumário.  

 

3.2 Requisitos da tutela de urgência satisfativa 

A tutela antecipada sistematizada no vigente Código de Processo Civil tem como 

pressupostos necessários para seu deferimento: (i) prova inequívoca e (ii) verossimilhança da 

alegação pretendida pela parte solicitante. Noutra perspectiva, apresenta como outros 

pressupostos concorrentes: (i) fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; (ii) 

abuso do direito de defesa ou propósito protelatório; (iii) pedido incontroverso.  

Aponta o art. 273 que o juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar os efeitos 

da tutela pretendida, total ou parcialmente desde que exista prova inequívoca, se convença da 

verossimilhança da alegação.  

Teori Albino Zavascki sistematiza a antecipação de tutela em três hipóteses: 

assecuratória, punitiva e do pedido incontroverso. Neste entendimento, os pressupostos 

complementares são apontados nos incisos I e II, e § 6º do art. 273, que articulam: “haja 

fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação”; “fique caracterizado o abuso de 

direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório do réu”; e “quando um ou mais dos 

pedidos cumulados, ou parcela deles, mostrar-se incontroverso.”26  

Na primeira hipótese há a antecipação por segurança no curso do processo, 

buscando-se evitar o perecimento do objeto processual ou a incidência de danos sobre o 

direito afirmado. Aplica-se a segunda hipótese com o intuito de concretiza a devida prestação 

jurisdicional, punindo as situações que obstam o fluxo processual, e que acarretam restrições à 

celeridade. E a terceira hipótese realiza a denominada tutela dos direitos evidentes, prezando 

pela pronta efetivação dos direitos não mais controvertidos no processo, possibilitando desde 

logo a fruição deste por aquele que tem direito.   

Categoricamente, a prova inequívoca e a verossimilhança são pressupostos 

necessários para a aplicabilidade da tutela antecipada. Entretanto, a identificação da 

manifestação desta na situação é controvertida, haja vista a dificuldade definir os limites dos 

conceitos de convicção, da verossimilhança e de sua demonstração pelas partes.   

Marinoni afirma que “a prova existe para convencer o juiz, de modo que chega a 

ser absurdo identificar prova como convencimento, como se pudesse existir prova de 

                                                 
26 ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. São Paulo: Saraiva, 2009. ps. 77-78. 

12609



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

verossimilhança ou prova de verdade.”27 O objetivo da produção de prova pela parte é 

convencer o juiz da existência de seu direito, estabelecendo um liame lógico-jurídico entre a 

prova apresentada e o direito afirmado.  

Scarpinella Bueno define prova inequívoca como um instrumento contundente e 

que agiliza a ampliação da margem de segurança necessária para que o juízo indique a 

existência ou não do fato descrito pela parte. Afirma ainda que “o que interessa, pois, é que o 

adjetivo ‘inequívoca’ traga segurança suficiente para o magistrado decidir sobre os fatos que 

lhe são apresentados.”28 

No entanto, a expressão prova inequívoca oferece a idéia da existência de uma 

prova de caráter absoluto ou inflexível, e conseqüentemente a formação de um juízo de 

verdade. Esta não é a interpretação adequada para a expressão, mesmo porque esta expressão 

deve ser interpretada paralelamente à idéia de verossimilhança29.  

Assim afirma João Batista Lopes, ao afirmar que “o cotejo entre prova inequívoca 

e verossimilhança da alegação leva a conclusão de que , para a obtenção da tutela antecipada, 

é suficiente a prova segura dos fatos, de que exsurja a probabilidade do direito pretendido.”30 

A verossililhança, para Athos Gusmão Carneiro, não se limita à cognição fundada 

em fumus boni iuris, e não alcança ou extrapola, a evidência indiscutível. Isto porque “o 

‘juízo de verossimilhança’, supõe não apenas a constatação pelo juiz relativamente à matéria 

de fato exposta pelos demandantes, como igualmente supõe a plausividade na subsunção dos 

fatos à norma de lei inovada.”31 

Portanto, para a análise adequada da aplicabilidade ou não da antecipação de 

tutela , faz-se fundamental a análise conjunta da prova inequívoca e da verossimilhança. 

Importa ainda que o juiz justifique sua decisão, devendo fazê-lo com critérios objetivos 

devidamente dispostos, como os seguintes:   

 
“(i) as razões que o levaram a acreditar, ou não, na prova; (ii) a ligação que realizou 
entre as provas e os fatos; (iii) os motivos que o levaram a estabelecer, ou não, uma 
presunção; e (iv) de referir e fundamentar as regras de experiência que guiaram seu 
raciocínio. Assim, nada significa dizer, seca e simplesmente, que há, ou não, 

                                                 
27 MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 167.  
28 BUENO, Cassio Scarpinella. Tutela Antecipada. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 34.  
29 João Batista Lopes ressalta que “é curioso notar que o próprio legislador, preocupado com as conseqüências da 
expressão ‘prova inequívoca’, cuidou de abrandá-la, logo a seguir, ao aludir à verossimilhança da alegação.” 
LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 95.      
30 LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 95.  
31 CARNEIRO, Athos Gusmão. Da antecipação de tutela; 7. ed. Rio de Janeiro: Editora Forense, 2009. p. 32.  
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verossimilhança, pois essa convicção deve resultar da justificativa da decisão 
“antecipatória”.32 
 

A partir do exposto, é oportuna a proposição de alguns critérios lógico-jurídicos 

acerca da análise da aplicabilidade da tutela antecipada. Portanto, pode-se afirmar que a 

aplicabilidade da tutela antecipada de alguns critérios objetivos, quais sejam: (i) identificação 

dos pressupostos sempre concorrentes – prova inequívoca e verossimilhança, e dos outros 

pressupostos complementares – fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

abuso do direito de defesa ou pedido incontroverso; (ii) razões de fato e de direito da 

inequivocidade da prova; (iii) conexão entre as provas e os fatos; (iv) estabelecimento da 

presunção de verossimilhança; (v) regras de experiências que conduzam o raciocínio.   

O enfoque atribuído aos pressupostos necessários da prova inequívoca e da 

verossimilhança pretendeu definir as linhas características do instituto da antecipação de 

tutela, possibilitando, a partir da exata definição abstrata desses, a ajustada aplicabilidade da 

técnica processual ao caso concreto.  

Todavia, as inovações acarretadas com a inclusão desta tutela diferenciada na 

sistemática processual brasileira não se restringiram às regras do art. 273 do CPC. A exemplo, 

a Lei n. 8.952/1994 inseriu a técnica de antecipação de tutela no art. 461 do CPC. Destarte, 

esta alteração acarretou a inclusão das tutelas diferenciadas contra o ilícito, prevendo ainda 

sua aplicação cumulada com a antecipação de tutela, majorando a efetividade da tutela 

jurisdicional.  

Neste diapasão, têm-se outra manifestação da técnica de antecipação de tutela, 

pressupondo-se a relevância do fundamento da demanda e o justificado receio do provimento 

final. Mesmo percebendo a diferença entre os pressupostos exigidos pelos art. 273 e 461 do 

CPC, a modulação destes é a mesma, utilizando-os para casos semelhantes. Logo, “o 

fundamento relevante é equivalente à verossimilhança da alegação, ao passo que o justificado 

receio de ineficácia do provimento final assemelha-se ao fundado receio de dano irreparável 

ou de difícil reparação.”33 

Contudo, mesmo identificando-se diversas regras de antecipação de tutela, tanto 

no Código de Processo Civil, quanto em outros diplomas legais, é imperioso afirmar que o 

principal delineamento lógico-jurídico da referida técnica encontra-se no art. 273 do CPC, 

                                                 
32 MARONINI, Luiz Guilherme. Antecipação da Tutela. 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 178.  
33 MACHADO, José Mauro Decoussau. Aspectos da Antecipação da Tutela na Propriedade Industrial: patentes, 
desenhos industriais e marcas. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. P. 70.  
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acarretando sua aplicação tanto de forma modular, quanto como de forma subsidiária, nos 

casos em que a regra específica não for suficiente para a efetivação da técnica utilizada. 

Para este estudo importa conferir destaque à antecipação de tutela viés 

assecuratório, isto pois a análise se pautará nos casos em que esta técnicas incide nas tutelas 

inibitórias, de remoção do ilícito e ressarcitória.  

A antecipação de tutela de caráter assecuratório deverá ser aplicada quando 

persistir o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e existir relevância de 

fundamento da demanda.34 

O fundado receio deve se fundamentar com dados concretos, extrapolando a 

perspectiva subjetiva do requerente. Isto pois as expressões dano irreparável e dano de difícil 

reparação são conceitos jurídicos vagos, e somente com elementos objetivos poderá ser 

afirmada a existência dessas situações que exigem urgência.35  Nesta esteira, quanto maior o 

grau de objetividade das constatações trazidas pela parte acerca do receio de dano, maior a 

probabilidade de concessão da antecipação de tutela.  

Ao contrário do que se supõe, em se tratando de direitos de propriedade industrial, 

mesmo sendo estes direitos imateriais, os dados comprovativos do dano irreparável ou de 

difícil reparação devem ser objetivos. Para tanto, o requerente tem ao seu dispor não somente 

as provas que demonstrem a prática de ato ilícito, ou que demonstrem a anulabilidade do 

direito, mas ainda todos os dados apresentados nos títulos de patentes, nos registros de 

desenhos industrial e marcas. Se para a obtenção destes direitos, submete-se ao INPI 

informações técnicas e objetivas, sua exatidão deverá ser aproveitada e exigida para o 

requerimento e aplicação da antecipação de tutela.  

Porém, para este estudo, pode-se identificar duas modalidades concorrentes à 

asseguração, sendo o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação compatíveis 

com as ações de nulidade de patentes, registro de desenho industrial e marca, e a relevância 

                                                 
34 Teori Albino Zavascki define os seguintes critérios objetivos para a identificação do risco de dano irreparável 
ou de difícil reparação, a saber: “risco concreto (e não o hipotético ou eventual), atual (=o que se apresenta 
eminente no curso do processo) e grave (=potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado 
pela parte). Se o risco, mesmo grave, não é iminente, não se justifica a antecipação da tutela. É conseqüência 
lógica do princípio da necessidade, antes mencionado” ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009. p. 80. João Batista Lopes distingue irreparabilidade absoluta e irreparabilidade 
relativa, afirmando que “a primeira dá-se quando a indenização se mostra inidônea para satisfazer plenamente a 
vítima [...] a segunda ocorre quando a indenização, embora não logrando retorno ao status quo ante, é capaz de 
recompor o patrimônio da vítima”. LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. 
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 98.   
35 LOPES, João Batista. Tutela antecipada no processo civil brasileiro. 4. ed. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 98. 
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do fundamento da demanda e o justificado receio do provimento final ajustados às ações 

contra o ilícito, ou cumuladas contra o ilícito e o dano, nos casos de contrafação.  

É salutar destacar que o juiz, ao apreciar o pedido de antecipação de tutela, deverá 

indicar com exatidão as razões de sua decisão, seja de deferimento ou de indeferimento, como 

anuncia o art. 273 § 1º, do Código de Processo Civil.  

Assim, garantir-se-á o controle da decisão judicial, ainda mais pertinente nas 

situações em que o caráter ordinário do processo é sopesado por existir uma suposta situação 

de urgência, o que caracterizaria a aplicabilidade diferenciada de uma tutela jurisdicional.  

Alguns aspectos devem ainda ser destacados, sendo estes: (i) a reversibilidade dos 

efeitos do provimento antecipatório; (ii) os métodos de coibir seu descumprimento; (iii) a 

fungibilidade entre as tutelas antecipada e a tutela cautelar. 

A reversibilidade do provimento antecipatório é prevista no art. 273, § 2º do 

Código de Processo Civil, não podendo o juízo conceder o pedido antecipatório quando 

houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Esse dispositivo apresenta um 

pressuposto negativo para a aplicabilidade desta técnica, pois é exata a previsão negativa caso 

exista o perigo de irreversibilidade. Em vista disso, a existência de tal norma, sob uma 

perspectiva, obstaria a ilicitude ou a perpetuação dos danos que o provimento antecipatório 

pudesse ocasionar, prezando-se pela sua reversibilidade.  

Noutra em outra perspectiva, a interpretação desta norma de forma rigorosa 

ocasionaria a inutilidade da técnica da antecipação de tutela, posto que sempre se apontaria 

alguma probabilidade, mesmo que ínfima, de irreversibilidade do provimento. Coaduna deste 

posicionamento a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, em julgado sob a relatoria 

do Ministro Herman Bejamin, ementando-se:  

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. ANTECIPAÇÃO DE 
TUTELA. INTELIGÊNCIA DO ART. 273, § 2º, DO CPC. PRECEDENTES. 1. O 

perigo de irreversibilidade do provimento adiantado, óbice legal à concessão da 

antecipação da tutela, nos termos do artigo 273, § 2º, do CPC, deve ser 

interpretado cum grano salis, sob pena de se inviabilizar o instituto. 2. 

Irreversibilidade é um conceito relativo, que deve ser apreciado ad hoc e de forma 

contextual, levando em conta, dentre outros fatores, o valor atribuído pelo 

ordenamento constitucional e legal aos bens jurídicos em confronto e também o 

caráter irreversível, já não do que o juiz dá, mas do que se deixa de dar, ou seja, a 

irreversibilidade da ofensa que se pretende evitar ou mesmo da ausência de 

intervenção judicial de amparo. 3. Agravo Regimental não provido. (AgRg no Ag 
736.826/RJ, Rel. Ministro Herman Bejamin, Segunda Turma, julgado em 
12/12/2006, DJ 28/11/2007, p. 208) 
 

A importância da não irreversibilidade do provimento consiste no caráter 

provisório da antecipação da tutela, ou seja, com possível confirmação ou não em momento 
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posterior. Nesta situação é recomendável que os seus efeitos práticos não produzam uma 

situação irreversível, impossibilitando o retorno ao estado anterior à antecipação da tutela. 

Esta exigência existe, como sustenta o autor:  

 
Porque se ela, durante o procedimento, for “revogada” ou “modificada” ou, ao final 
do procedimento, não for “confirmada” pela sentença, tudo volte ao status quo ante 
sem maiores problemas ou prejuízos para o réu. Se uma das questões mais 
relevantes quando o assunto é tutela antecipada ou, mais amplamente, tutela de 
urgência, é a busca de uma igualdade substancial entre os litigantes no limiar ou ao 
longo do procedimento (mas, por definição, sempre antes do “tempo” em que, 
tradicionalmente, habituou-se a tê-la), colocando-os em pé de igualdade, ela não 
pode criar, para um deles, situação de desigualdade tal que, uma vez não 
confirmada, por qualquer motivo, cause prejuízos ou efeitos irreversíveis ao outro. 
(BUENO, 2004, p. 57)      

 
Neste raciocínio, a irreverssibilidade torna-se um requisito negativo desta 

modalidade de tutela de urgência, mas com sustentado, sua aplicação requer uma análise 

razoável do caso concreto, utilizando-se critérios objetivos.   

Com entendimento semelhante, Medina, Araújo e Gajardoni trabalham este 

aspecto como reversibilidade dos efeitos antecipados, tendo em vista o que denominam de 

periculum in mora inverso analisado a partir do princípio da proporcionalidade. Como 

ensinam os autores, para a concessão da antecipação de tutela é necessária a possibilidade 

fática de reverssibilidade, ou seja, o retorno ao estado anterior. Além disso, deve o juiz 

verificar a presença do periculum in mora inverso, noutras palavras, analisar se a concessão 

da antecipação de tutela ao autor causará dano irreparável ao réu.36  

Contudo, existem situações que mesmo se verificando que não será possível o 

retorno à situação fática anterior, a ameaça a direito não poderá ser afastada de apreciação, 

tampouco deverá restar desprotegida ou não tutela devidamente. Deverá o juiz, com vistas no 

princípio da proporcionalidade, examinar quais são os bens jurídicos em confronto, e 

conceder a medida mesmo que esta produza efeitos fáticos irreversíveis. 37  Neste contexto 

estar-se-ia presente autêntica tutela de urgência satisfativa autônoma.38   

                                                 
36 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 49. 
37 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 50-51.  
38 Medina, Araújo e Gajardoni escrevem que “as tutelas de urgência satisfativas autônomas são suficientes em si 
mesmas, já que realizam, integralmente, o objetivo da ação, prescindindo-se, pois, de confirmação de sentença 
fundada em cognição exauriente. Embora fundada em cognição sumária, acaba, muitas vezes, por criar situações 
fáticas irreversíveis, em virtude da imutabilidade dos efeitos da tutela concedida.” MEDINA, José Miguel 
Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. Procedimentos Cautelares e Especiais. 
Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. p. 57. 
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Insta ressaltar que é expressa a previsão, no art. 273, § 4º do Código de Processo 

Civil, da revogação ou modificação da antecipação de tutela, podendo ocorrer a qualquer 

tempo, em decisão fundamentada.  

 

3.3 Eficácia, imperatividade e fungibilidade da tutela de urgência satisfativa 

Para a efetivação da decisão que antecipa a tutela, disponibilizam-se alguns 

métodos para coibir seu descumprimento. O art. 273, § 3º informa que as técnicas de 

efetivação desta tutela podem ser absorvidas das normas dos arts. 588, 461 § 4º e 5º, e 461-A.  

A multa é um meio de coerção indireta e age sobre o psicológico daquele que 

deve cumprir o ato mandamental proferido em juízo. Aliás, a multa, por ter como finalidade 

coibir a parte para o cumprimento da decisão antecipatória, deverá ser estipulada nos limites 

suficientes para a concretização da tutela.  

Com o mesmo intuito, existem as medidas de apoio que visam efetivar a tutela do 

direito, caracterizando-se como meio de coerção indireta. Notadamente, poderia se supor que 

estas medidas só abrangeriam as técnicas processuais caráter exauriente, tendo em vista que a 

letra da lei prevê a efetivação da tutela específica.  

Contudo, o mesmo dispositivo faz expressa referência à garantia da obtenção do 

resultado prático equivalente, sendo esta clara previsão de antecipação de tutela, podendo 

assim aplicar estas medidas de apoio nestes casos.  

Estes meios de coerção são instrumentos audazes de efetivar a antecipação de 

tutela, majorando o grau de imperatividade desta técnica e garantindo a eficácia da decisão.  

Importa abordar alguns comentários acerca da fungibilidade entre as tutelas de 

urgência satifastivas e cautelares. De com o art. 273, § 7º do Código Processo Civil, 

dispositivo, quando manejar antecipação de tutela para requerer providência de natureza 

cautelar, poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a medida 

cautelar em caráter incidental do processo ajuizado, acreditando-se ser esta uma via de mão 

dupla, comportando a fungibilidade no sentido da cautelar para antecipação de tutela.39 

Deste modo, nas zonas limítrofes ou cinzentas em que subsistir dúvida objetiva na 

utilização de uma ou de outra modalidade de tutela de urgência, a legislação processual 

                                                 
39 No entendimento de Medina, Araújo e Gajardoni, respeitada a devida conversão entre os procedimentos tas 
tutelas urgentes cautelares e satisfatórias, “é indiferente à tutela de urgência que a medida seja concedida a título 
de antecipação de tutela ou de tutela cautelar. O que é indispensável para a adequada tutela dos direitos é que se 
defira a tutela”. MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da 
Fonseca. Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos 
Tribunais, 2009. p. 43.   
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possibilita ao juiz a aplicação da fungibilidade entre aquelas, sempre que presentes os 

requisitos legais40. 

Após esta breve sistematização das características da antecipação de tutela, assim 

como dos aspectos controvertidos a essa atinentes, passar-se-á ao exame da aplicabilidade 

desta técnica para a proteção dos direitos de propriedade industrial. 

 
4 TUTELA DE URGÊNCIA SATISFATIVA NAS AÇÕES PARA IMPEDIR A 
PRÁTICA DE CONTRAFAÇÃO DE PATENTE, DESENHO INDUSTRIAL E 
MARCA 

 

4.1 Requisitos para a concessão da inibitória, tutela de remoção do ilícito e tutela 

ressarcitória cumulada 

O caráter eminentemente preventivo da tutela inibitória enseja a afirmação de que 

esta se constitui técnica apropriada para proteção dos direitos atinentes à propriedade 

industrial. A especialidade dos direitos de propriedade industrial reclamava meios processuais 

capazes de tutelá-los com efetividade, e quando se referia a uma adequada proteção, muitas 

das vezes a reparação dos danos ocorridos, por via da tutela ressarcitória, não cumpria a 

finalidade protetiva da tutela jurisdicional.  

A insuficiência da tutela ressarcitória consiste no fato desta orientar-se para o 

passado, visando reparar os danos incidentes ao direito pretensamente tutelável. Ao contrário, 

a tutela inibitória orienta-se para o futuro, impedindo a ocorrência do ato ilícito, por 

conseqüência o dano.41 Esta é a efetividade que vocaciona a tutela inibitória como 

verdadeiramente protetiva dos direitos de propriedade industrial.42  

Destarte, não necessita a identificação ou ocorrência de dano, ou sequer da 

mensuração da probabilidade de ocorrência de dano. Esta característica bem coaduna com as 

necessidades dos direitos imateriais, tendo em vista que a extensa dilação temporal requerida 

para a produção de provas capazes de demonstrar ao juízo a possível ocorrência de dano. 
                                                 
40 MEDINA, José Miguel Garcia; ARAÚJO, Fábio Caldas de; GAJARDONI, Fernando da Fonseca. 
Procedimentos Cautelares e Especiais. Processo Civil Moderno. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009. 
p. 41.   
41 Superando esses equívocos, a macro-reforma processual ocorrida em 1994 apresentou, a partir da 
remodelagem do art. 461 do Código de Processo Civil, o que Pereira denominou de uma ação genuinamente 
preventiva, “a tutela inibitória. Plena de efetividade, pode ser conjugada com uma ação de remoção do ilícito, a 
precindir de dano e, por isso, de culpa para ser deferida. Uma tutela com uma fase sumária expressamente 
prevista. Enfim, uma tutela que se ajuste à demanda do Direito Industrial material. PEREIRA, Luiz Fernando C.. 
Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 9.279/1996. Coleção Temas atuais de 
direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. ps. 96-97. 
42 PEREIRA, Luiz Fernando C.. Tutela Jurisdicional da Propriedade Industrial: aspectos processuais da Lei 
9.279/1996. Coleção Temas atuais de direito processual civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 
97. 
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Neste lapso, o ato contrário ao direito, que se buscaria inibir, poderia ter se consumado, não 

sendo mais aplicável uma tutela inibitória, mas uma tutela de remoção do ilícito.  

Entretanto, a perspectiva mais perniciosa quanto aos direitos de propriedade 

industrial seria que, se a identificação do dano ou sua ocorrência fosse requisito para a 

concessão da tutela jurisdicional, não se teria uma tutela voltada para o futuro, mas voltada 

para o presente ou passado. Na medida em que a tutela inibitória dispensa a demonstração de 

dano, tampouco a probabilidade de dano, esta se mostra audaz a tutelarem inúmeras situações 

de vulnerabilidade dos direitos de propriedade industrial, por sua peculiaridade imaterial, 

apresentando uma técnica processual verdadeiramente protetiva, assinalada para o futuro.  

A probabilidade a ser demonstrada é a da possível ocorrência do ato ilícito, ou 

seja, demonstração da probabilidade de ocorrência de uma ação possivelmente ilícita em 

detrimento de um direito de propriedade industrial existente. Portanto, o elemento objetivo 

que deve ser indicado é o ato ilícito, independentemente que este cause, ou não, dano. 

A não dependência da demonstração de culpa elimina a obrigatória identificação 

do elemento subjetivo para a concessão do provimento inibitório. Com fundamento 

semelhante ao apresentado anteriormente, a eliminação deste requisito viabiliza a aplicação 

mais célere da tutela inibitória, o que a torna ainda mais relevante no panorama dos direitos de 

propriedade intelectual.  

Neste aspecto, soluciona-se um problema pertinente quanto aos bens imateriais, 

haja vista que os mesmo, para serem usufruídos, não necessitam que o agente detenha a posse, 

o que o torna vulnerável à ação de inúmeros agentes concomitantemente. Assim, não 

dependendo da demonstração de culpa do possível contraventor, o direito de propriedade 

industrial estará protegido com a concessão da tutela inibitória contra todos aqueles que 

possivelmente queiram usar, gozar ou dispor desses sem o assentimento do titular do direito. 

Insta ressaltar que a tutela inibitória aproveita-se tanto para a primeira violação, 

quanto para a possível repetição ou continuação da violação, ampliando sua extensão 

protetiva. Por fim, seu caráter satisfativo revestido de definições exige que a decisão proferida 

examine plenamente a questão apresentada em juízo, sendo que o respectivo ato decisório 

resolve definitivamente o objeto principal do processo. 

Pode-se considerar, tanto a tutela inibitória, como a tutela de remoção do ilícito, 

como técnicas mandamentais e executivas sincreticamente, contra o ilícito, dotadas de 

autonomia processual, independendo de referibilidade para a sua aplicação. 
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Entretanto, diversamente da tutela inibitória, a tutela de remoção do ilícito não 

previne a ocorrência do ato contrário ao direito, mas tão somente retira este ato ilícito do 

plano da existência, almejando, por conseguinte, impedir que ocorra o dano.  

Esta modalidade de tutela autônoma contra o ilícito, seguindo a mesma sorte da 

tutela inibitória, foi disponibilizada quando da macro-reforma processual ocorrida em 1994 

apresentou, desenvolvendo ainda mais a aplicabilidade protetiva do art. 461 do Código de 

Processo Civil. Assim sendo, muitas das características citadas da tutela inibitória aplicam-se 

à tutela de remoção do ilícito.   

Pereira (2006) esclarece que a distinção entre essas técnicas é meramente 

funcional, senda uma aproveitada para inibir o ato ilícito, prevenindo o ato contrário ao 

direito, e a outra para remover o ato ilícito, ambas prevenindo a posterior ocorrência de dano 

contra o direito de propriedade industrial. 

Neste sentido, aplicar-se-á tutela de remoção do ilícito sempre em situações em 

que o ato contrário ao direito ocorreu. Pereira (2006) indica o objetiva desta tutela em 

remover o ilícito, remover os meios para a prática do ilícito ou desfazer o ato transgressor que 

direciona à prática do ato ilícito contra o direito de propriedade industrial.   

A proficuidade desta técnica em face dos direitos de propriedade industrial é 

fixada, a exemplo, em casos de contrafação de patentes, desenhos industriais e marca. 

Ocorrida a violação do direito, mas ainda não ocorrido o dano, seu manejo é precisamente 

cabível, extirpando o ato contrário ao direito do mundo real, restabelecendo o atendimento ao 

direito de propriedade industrial, e conseqüentemente prevenindo a ocorrência de dano.  

Demonstrado acima, esta tutela é aplicável após a ocorrência do ilícito, mas 

independe da identificação ou ocorrência de dano, tampouco da comprovação de culpa. É 

necessário somente a demonstração da ocorrência do fato ilícito, da provável repetição desse, 

ou ainda da continuação da violação.   

Ao mesmo tempo, esta técnica constitui-se direito material de retirar o ilícito, 

tendo em vista o direito do detentor do direito obstar a violação do mesmo, e 

conseqüentemente impedir a ocorrência do dano. É satisfativa, pois sua concessão, ou não, 

decide acerca do objeto principal do processo, não postergando a fruição definitiva do direito 

para momento posterior.   

Insta ressaltar que, além de todas as características apresentadas, as tutelas 

inibitória e de remoção do ilícito se constituem técnicas ainda mais efetivas pois são aptas a 

serem manejadas conjuntamente com a ressarcitória, comportando ainda a aplicação de 

provimentos cautelares e antecipatórios.  
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Isto quer dizer que é possível o julgamento de procedência i) da tutela inibitória para 
que o réu cesse a prática dos atos de concorrência desleal; ii) da tutela de remoção 
do ilícito para que sejam eliminados ou destruídos os objetos que configurem a 
concorrência desleal; e iii) da tutela ressarcitória para que o autor seja ressarcido 
pelos danos que lhes foram causados. Assim, por exemplo, no caso em que os atos 
de concorrência desleal são praticados mediante a divulgação de cartazes 
publicitários, torna-se possível a cumulação das tutelas inibitória, de remoção do 
ilícito e ressarcitória; a primeira para que os outros atos sejam praticados no futuro; 
a segunda para que sejam removidos os cartazes que concretizam a situação ilícita; e 
a terceira para que o autor seja devidamente indenizado pelos danos. (MARINONI, 
1999, p. 227 e 228).  
     

Com tais atributos, é manifesto o caráter vocacional destas tutelas contra o ilícito, 

cumuladas com a ressarcitória, em proteger, nas mais diversas situações, os direitos existentes 

de propriedade industrial.  

 
 

4.2 Técnica processual efetiva para impedir imediatamente a prática de atos de 

contrafação  

Como sustentado, as tutelas autônomas contra o ilícito estão aptas a conferir 

proteção aos direitos de propriedade industrial, em face de atos de contrafação, agindo 

efetivamente contra o ilícito, e conseqüentemente impedindo o dano. Aliando-as com a 

antecipação de tutela, majora-se o grau de eficácia destas técnicas, e ainda, conjugada com os 

meios de coibir seu descumprimento, constrói-se a estratégia audaz para a proteção das 

patentes, desenhos industriais e marcas. 

A demonstração do direito ao provimento antecipatório se projeta em três 

perspectivas: a primeira que demonstra ser o requerente o titular do direito de propriedade 

intelectual afirmado, assim como os limites desse (probabilidade do direito); a segunda que 

comprove a existência de atos ilícitos que poderão acorrer, ocorreram, ou ainda, causaram 

dano (provas de atos de contrafação); e a terceira, demonstrando que a permanência dessa 

situação poderá acarretar a perda do objeto do processo, ou mesmo o perecimento do direito 

de propriedade industrial (fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação). 

A primeira perspectiva, a probabilidade do direito, deve ser demonstrada com a 

apresentação precisa, por parte do requerente, de todas as provas possíveis que comprovem a 

existência de uma situação jurídica legítima que deve ser tutelada jurisdicialmente, com os 

meios mais efetivos possíveis.  

No caso das patentes, a probabilidade do direito deve ser demonstrada com a 

anexação de todos os documentos que o INPI disponibilizou que concedam a titularidade à 

parte requerente, assim como os demais que também demonstrem a essência do direito que se 
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visa proteger. Com essa finalidade, elenca alguns instrumentos, sendo: (i) carta-patente; (ii) 

documentos que comprovem as informações presentes no requerimento, no relatório 

descritivo, nas reivindicações, nos desenhos, no resumo, no comprovante do pagamento da 

retribuição relativa ao depósito, e na redação do pedido em língua portuguesa; (iii) provas que 

demonstrem a fruição efetiva dos direitos da patente sem a autorização do seu titular; (vi) 

laudo pericial que comprove o ato de contrafação, derivado de perícia judicial ou 

extrajudicial; (v) parecer técnico.  

Entretanto, a ausência de provas contundentes que demonstrem a probabilidade do 

direito, ou da verossimilhança, deve acarretar o indeferimento da antecipação de tutela, pela 

razão de que “a contrafação de patentes envolve aspectos eminentemente técnicos, que 

dependem de perícia conduzida por profissionais especializados para que sejam elucidados” 

(MACHADO, 2007, p. 134). 

Não obstante, indicam-se os meios de prova que podem ser utilizados para 

demonstrar a probabilidade do direito em casos de contrafação de registro de desenhos 

industriais, a saber: (i) o registro de desenho industrial; (ii) documentos comprobatórios do 

requerimento, relatório descritivo, reivindicações, desenhos ou fotografias, campo de 

aplicação do objeto, e comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; (iii) 

provas que demonstrem o consumo não autorizado dos direitos do titular do registro; (vi) 

laudo pericial que comprove o ato de contrafação, derivado de perícia judicial ou 

extrajudicial; (v) parecer técnico.  

Importante destacar que, em se tratando de desenhos industrias, a fragilidade do 

registro poderá acarretar a não concessão da tutela antecipatória, haja vista serem necessários 

exames e provas periciais para a obtenção da certeza do cumprimento dos pressupostos 

positivos de concessão. Portanto, “a fragilidade do registro, de tal modo, poderia não 

transmitir segurança jurídica ao julgador quanto à probabilidade do direito do autor” 

(MACHADO, 2007, p. 139). 

Quanto às marcas, a demonstração da probabilidade do direito segue a mesma 

linha, apresentando-se as seguintes provas: (i) a apostila, demonstrando os limites 

característicos dos sinais distintivos; (ii) documentos comprobatórios do requerimento, 

etiquetas, e o comprovante do pagamento da retribuição relativa ao depósito; (iii) provas que 

demonstrem o consumo não autorizado dos direitos do titular do registro; (vi) laudo pericial 

que comprove a contrafação, derivado de perícia judicial ou extrajudicial; (v) parecer técnico.  

Ao examinar a possível contrafação de marca, o juízo deve identificar perceber as 

similitudes, e não as diferenças entre a totalidade ou partes dos dignos. Nesta perspectivas, “o 
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magistrado deve analisar a questão com os olhos de um consumidor – que é, de fato –, a fim 

de concluir se a atualização da marca que lhe é apresenta causa confusão com outra 

validamente registrada.” (MACHADO, 2007, p. 140).  

Seguindo para a segunda perspectiva, atinente às provas de atos de contrafação, o 

requerente do provimento antecipatório poderá instruir seu pedido com todas essas possíveis, 

respeitando o limite da legalidade. Estas provas deverão demonstrar a existência do fato 

ilícito, ou danoso, tendo em vista os limites da concessão de direitos conferida ao titular da 

patente, desenho industrial ou marca. Marinoni (2009), diferenciando as tutelas inibitória, de 

remoção do ilícito e ressarcitória, distinguiu bem o fato que se deve provar para obter-se a 

concessão da tutela antecipatória.  

Na dicção do autor, “ação inibitória se preocupa com um ato ilícito futuro, a ação 

de remoção do ilícito com um ato ilícito passado e a ação de ressarcimento com um dano já 

ocorrido” (2009, p. 319).  

Portanto, na tutela inibitória com provimento antecipatório, deve-se provar que 

um fato ocorrido indica a possível contrafação de direito de propriedade industrial, e que esta 

ameaça é urgente o suficiente para que seja proferida a antecipação, caso contrário a 

contrafação se concretizará. Para a tutela de remoção do ilícito com provimento antecipatório, 

é necessário provar a ocorrência da contrafação, e que sua permanência no mundo fático 

poderá acarretar danos ao requerente, devendo com urgência obter-se uma decisão que retire o 

ato contrário ao direito. Nos casos de tutela ressarcitória com provimento antecipatório, é 

suficiente a apresentação de provas que indiquem à existência de dano, assim como das que 

convenção o juízo de que, a continuação desta situação fática poderá acarretar a majoração 

dos efeitos negativos, culminado em um dano irreparável ou de difícil reparação à patente, 

desenho industrial ou marca.   

Ainda quanto à convicção da prática de atos de contrafação, como argumentado, o 

requerente da antecipação de tutela poderá demonstrar e convencer o juiz, acerca de fatos 

constitutivos, extintivos ou modificativos do direito, com os mais diversos meios probatórios 

possíveis, como testemunhal, documental, pericial etc. 

Pontual destaque deve ser atribuído à prova pericial, isto porque a propriedade 

industrial detém características eminentemente técnicas. Surge, assim, a questão da 

necessidade, ou não, em antecipação de tutela, de perícia técnica judicial para a formação de 

um juízo acerca da tutela urgente.  

O requerimento de uma perícia judicial poderia postergar a decisão e, por 

conseguinte, permitir a permanência do ilícito ou do dano no mundo fático. Entretanto, 
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dependendo da profundidade da análise das questões proporcionadas, o juiz deverá, 

seguramente, exigir esta perícia, e de preferência realizada por um técnico experiente do INPI.  

As diversas características técnicas de uma patente, um desenho industrial ou de 

uma marca pode exigir tal conduta, para que não se priorize a celeridade processual em 

detrimento da segurança, ambas fundamentais a um processo justo. Contudo, vale uma 

ressalva: a falta de conhecimento aprofundado nesta área técnica, não pode ser o pretexto para 

que os juízes despreparados para enfrentar tais questões requeiram a prova pericial, pois, 

assim, existiriam circunstâncias em que o mesmo poderia analisar o pedido sem necessidade 

desta prova, mas por despreparo não pode fazê-lo. Nestes casos, uma situação poderia ser alvo 

de uma tutela urgente, mas o juiz, desconhecedor do direito de propriedade industrial, 

concedeu-a posteriormente a formação desta prova, permitindo a permanência do ilícito no 

tempo, ou a ocorrência de dano. 

Exemplo prático desta ocasião refere-se a alguns atos de contrafação em face dos 

direitos de marca industrial, como a reprodução e a imitação. A reprodução ocorre quando a 

marca é reproduzida identicamente, total ou parcialmente, ao passo que na imitação reproduz-

se de forma turva, alterando-se alguns elementos com o intuito de não constituir ato de 

contrafação. Tanto na reprodução quanto na imitação a essência do sinal distintivo é violada, 

o que caracteriza ato contrário ao direito. 

Assim sendo, imaginando-se um pedido de antecipação de tutela em ação 

autônoma contra o ilícito da reprodução de marca, ou imitação, total ou parcialmente, neste 

caso não seria imperativo a requisição de prova pericial para que o juiz deferisse, ou não, a 

decisão antecipatória.  A função de avaliar se houve contrafação ou não de marca é do juiz, 

não devendo este, por despreparo profissional, repassá-la a um técnico, alegando ser o 

procedimento mais seguro. Ocorrendo isto, sequer se poderia afirmar que a conduta visa a 

segurança, pois é a insegurança e despreparo do juiz que acarretou tal medida. E não pode se 

esquecer que, enquanto uma prova pericial desnecessária está sendo produzida, o provimento 

antecipatório esta pendente, mas a ocorrência do ilícito e do dano permanecem.  

Corroboram deste posicionamento apresentado Carvalho e Fabris, afirmando que 

“o juiz, com os conhecimentos gerais adquiridos ao longo da vida, possui plenas condições de 

avaliar se a marca do requerente está sendo violada pelo uso que faz o requerido da ação 

judicial, em especial pela juridicidade do conceito das formas de violação.” (2009, p. 206). 

Esta é a advertência, pois a prova pericial pode ser, em alguns casos, essencial, mas em 

outros, completamente dispensável para a análise da antecipação de tutela.  
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Quanto à terceira perspectiva, o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 

reparação, demonstrar-se-á que a permanência da situação ilícita, ou de dano, poderá acarretar 

a não frutuosidade do provimento jurisdicional. É visível que na maioria das demandas que 

envolvam direitos de propriedade industrial, a trâmite temporal do processo poderá acarretar a 

irreparabilidade dos efeitos do ato ilícito, ou do dano.   

Nesta coerência Machado afirma que devido a natureza diferenciada dos bens 

imateriais protegidos pelas patentes, desenhos industriais e marca, “lhes torna inerente a 

dificuldade de que haja, posteriormente à violação, na maioria dos casos, uma reparação 

pecuniária satisfatória, e restabeleça plenamente a situação anterior” (2007, p. 144). 

Deve ser demonstrado, ainda, para fins de antecipação de tutela, o receio de que a 

demora do provimento final cause a sua ineficácia, haja vista o perecimento do objeto do 

processo. Seria ineficaz um provimento inibitório, em que o ato contrário ao direito tenha 

ocorrido, em provimento de remoção o ilícito, se a permanência do ilícito no tempo tenha 

acarretado o dano. E ainda, ineficaz e tardio seria um provimento de ressarcimento dos 

direitos de propriedade industrial, se o trâmite processual acarretou um dano irreparável. 

É mediante estas preocupações que, nas palavras do texto legal, e com a sua 

devida interpretação, sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado receio 

de ineficácia do provimento final, seja concedida a antecipação de tutela. Isto levaria à 

concretização de uma norma processual efetiva, pois interpretada corretamente, atenderia sua 

finalidade de proteção dos direitos de propriedade industrial. 

 

4.3 Leitura jurisprudencial 

Após a sistematização das técnicas processuais idôneas a tutelar os direitos de 

propriedade industrial, propõe-se uma análise jurisprudencial, o que permitirá que se tenha 

uma resposta acerca dos limites e possibilidade da aplicabilidade destas técnicas. 

Importante relembrar que as técnicas discutidas neste estudo, podem ser 

manejadas em conjunto, aperfeiçoando sua efetividade para a proteção dos direitos.  Sob este 

aspecto, entre as diversas jurisprudências detectadas, elencar-se-á aquelas cujas as questões 

diretamente enfrentadas indiquem  as estratégias processuais para a aplicação dessas técnicas, 

assim como o grau de eficácia e imperatividade da tutela antecipatória.       

Como afirmado, existem algumas provas que são indispensáveis para a concessão 

da antecipação de tutela contra supostos atos de contrafação de desenho industrial, como é o 

caso dos documentos que evidenciam o registro junto ao INPI. O simples depósito, seja de 

patente, desenho industrial ou marca, não evidenciam a exclusividade da exploração dos 
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direitos de propriedade industrial. Aliado a estes documentos, o requerente da antecipação de 

tutela deve demonstrar que os atos praticados pela outra parte possivelmente causaram danos 

irreparáveis ou de difícil reparação, caso contrário não haverá a formação do juízo de 

verossimilhança. Igualmente entendeu a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, em julgado cujo Relator foi a Desembargadora Liege Puricelli Pires:  

 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA CUMULADA COM 
PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE 
CONTRAFAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA ORIGEM 
OBSTANDO A AGRAVANTE DE COMERCIALIZAR E EXPOR À VENDA 
SEUS PRODUTOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. 
MERO PEDIDO DE DEPÓSITO, DESPROVIDO DE EFETIVO REGISTRO. 
INDÍCIOS DE QUE A RECORRENTE JÁ COMERCIALIZAVA SEUS 
PRODUTOS ANTES DA DATA DO DEPÓSITO NO INPI. 
VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO E RISCO DE LESÃO IRREPARÁVEL 
NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA DECISÃO. I. Para a concessão 

de tutela inibitória de urgência, com base na proteção de propriedade industrial, 

concernente na proibição de uma concorrente sua seja proibida de comercializar os 

seus produtos, é necessário a prova de que o requerente é detentor de registro do 

desenho industrial junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial INPI. Não 

basta para tanto o mero depósito do pedido de registro, ao menos para fins de 

medida antecipatória de tutela. Inteligência do art. 109, caput, da Lei nº 9.279/96. 

II. Com mais razão ainda se mostra incabível a tutela inibitória de urgência quando 

os elementos trazidos aos autos indicam que a demandada, ora agravante, já 

comercializava produtos similares aos da demandante agravada muito antes da 

data do depósito, com o que aplicável, inclusive, o permissivo do art. 110 da Lei nº 

9.279/96. III. Ausentes o pressupostos da verossimilhança do direito invocado e do 

risco de lesão irreparável, impõe-se a revogação da medida antecipatória deferida 

na origem. Agravo de Instrumento Provido. (Agravo de Instrumento Nº 
70029477429, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege 
Puricelli Pires, Julgado em 13/08/2009). 

 
Ainda quanto à questão prova inequívoca e verossimilhança, é fundamental que o 

arsenal probatório seja convincente tanto da existência do direito do requerente, como da 

necessidade de medida urgente protetiva o direito de propriedade industrial.  

Se, mesmo apresentando diversas provas e fundamentos para a concessão da 

antecipação de tutela, o juiz entender serem imprescindíveis outras provas, ou ainda o 

contraditório, deverá fazê-lo, o que não impede que a decisão de interlocutória seja proferida 

desde logo, isto após ouvida a outra parte.  

Por se tratar de tutela diferenciada aplicada a direitos visivelmente 

especialíssimos, os limites da antecipação de tutela variam com a necessidade apresentada no 

caso concreto, mas sempre tendo em vista a possibilidade (emergência) de proteção dos 

direitos de propriedade industrial. Assim ementou-se em julgado sob a relatoria da 

Desembargadora Judith dos Santos Mottecy, na Décima Segunda Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça do Rio Grande do Sul:  
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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE 
TUTELA ANTECIPATÓRIA ESPECÍFICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 
POR PERDAS E DANOS. PRECEITO COMINATÓRIO. PROPRIEDADE 
INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS À TUTELA INIBITÓRIA. 
COGNIÇÃO SUMÁRIA. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO NA 
DEMANDA. Ao caso sub specie jurisdictionis impende a manutenção do status quo, 
tendo em vista a incompatibilidade entre a cognição sumária e a extrema 
complexidade técnica (além da magnitude) da causa, cuja controvérsia transcende 
aquela relatada no presente processo. Os elementos informativos dos autos, 
decorrentes dos argumentos e provas dos litigantes, não justificam uma 
litisregulação que acarrete rupturas na ordem estabelecida faticamente, mormente 
em se tratando de lide envolvente de toda uma cadeia mercantil-mercadológica de 
diversos setores da economia, que ultrapassa a relação existente entre as partes. A 

teleologia da jurisdição de urgência está em salvaguardar o direito provável em 

detrimento do direito improvável, restando ausente a plausibilidade prima facie do 

direito invocado na demanda - inexistência de preponderância de verossimilhança 

e, por conseguinte, não se mostram preenchidos os pressupostos da tutela inibitória. 

Necessidade de perfectibilização do contraditório na ação. RECURSO 
IMPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70022918601, Décima Segunda Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos Mottecy, Julgado em 
10/04/2008). 

 
Destarte, demonstra-se o manejo cumulado de três espécies de tutelas 

diferenciadas: tutela de remoção do ilícito, cumulada com a técnica de antecipação de tutela, 

auxiliada com tutela cautelar.  Assim decidiu a Terceira Câmara de Direito Privado do 

Tribunal de Justiça de São Paulo, ao analisar o recurso de agravo interposto pela ré:  

 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS SOB A ALEGAÇÃO DE 
CONTRAFAÇÃO (PLÁGIO) DE DESENHOS INDUSTRIAIS DE 
PROPRIEDADE DAS AUTORAS - Tutela antecipada concedida para que a ré se 

abstivesse de fabricar e ou comercializar quaisquer produtos que contivessem 

desenhos das autoras, determinando, ainda, a busca e apreensão dos objetos na 

fábrica da ré e a sua devolução às autoras, cujos patronos ficariam como fiéis 

depositários dos bens até o julgamento final da ação. Inconformismo da ré, ora 

agravante - Acolhimento - Para a concessão da tutela antecipada, é necessária a 

prova inequívoca a convencer da verossimilhança das alegações bem como o perigo 

de dano irreparável ou de difícil reparação - No caso dos autos, ausentes tais 

requisitos, posto que não se pode concluir, nesta fase inicial de tramitação, quais as 

verdadeiras autoras dos desenhos cuja propriedade intelectual se está discutindo - 

Análise do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que deve ser feita 

cotejando-se a situação de cada uma das partes. Decisão reformada. Recurso 

Provido. (AG 5957384800 SP, Tribunal de Justiça de São Paulo, 3ª Câmara de 
Direito Privado, Rel. Egidio Giacoia, j. 16/12/2008, p. 09/01/2009). 
 

O agravo de instrumento interposto pela ré impugnou a decisão interlocutória que 

concedeu a antecipação da tutela de remoção do ilícito, que consistia na abstenção de fabricar 

e comercializar produtos que contivessem os desenhos das autoras, e ainda a busca e 

apreensão dos objetos da fábrica da ré e a sua devolução às autoras. No entanto a ré, agora 

agravante demonstrou que nesta fase processual os pressupostos da antecipação de tutela não 
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poderiam ser comprovados, fazendo-se necessária uma discussão aprofundada acerca da 

verdadeira autoria dos desenhos industriais em pauta, reformando-se, então, a decisão.  

Nas jurisprudências elencadas, vislumbra-se indubitável a utilização dessas 

técnicas processuais, indicadas neste breve trabalho, como próprias a proteger a propriedade 

industrial. Isoladamente ou em conjunto, tendo em vista o caso concreto, todas se mostram 

aptas a conceder tutela efetiva aos direitos intelectuais.  

 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo deste trabalho foi examinar como a tutela jurisdicional efetiva pode 

proteger os direitos de direitos de propriedade industrial, com destaque na sistematização dos 

limites e possibilidade da aplicabilidade, eficácia e imperatividade da tutela antecipatória. 

Primeiramente demonstrou-se como as necessidades de proteção aos direitos de 

propriedade industrial contribuíram para o desenho de uma nova tutela jurisdicional, 

redimensionando o direito processual civil brasileiro. Isto se deu à necessidade de uma tutela 

de urgência de vocacionada à satisfatividade: tutela antecipada. 

Notável é que as transformações incidentes e emergenciais ocorridas na disciplina 

do direito processual civil, tanto legislativas como doutrinárias e jurisprudenciais, objetivaram 

explicitar a necessidade de técnicas diferenciadas da tutela jurisdicionais, como vicissitudes 

para uma efetiva proteção dos direitos.  

A abordagem doutrinária e jurisprudencial do problema possibilitou o perceptível 

resultado de que a exigibilidade de efetividade ensejou a (re)construção do instrumento 

existente, com a proposição de tutelas diferenciadas para a real proteção de direitos 

diferenciados.  

No entanto, como se demonstrou ao decorrer da exposição, a aplicabilidade, a 

imperatividade e a eficácia da técnica de antecipação de tutela é verificada caso a caso, sendo 

ofício do jurista ponderar segurança e celeridade, para a concretização da efetividade.  

A imperatividade da técnica antecipatória existe a partir da interpretação exata do 

texto, conferindo à norma suficiente sustento para efetivada e proteger o direito. E, quanto à 

eficácia, é indubitável que, obedecidos os limites e possibilidade da antecipação de tutela, esta 

se concretiza a todo instante em que for satisfativa e protetiva do direito objeto da tutela 

jurisdicional.    

Assim sendo, os direitos de propriedade intelectual têm, ao seu dispor, um sistema 

de técnicas processuais efetivamente protetivas, como a tutela de urgência satisfativa 

consubstanciada na técnica de antecipação de tutela. Nesta perspectiva conclui-se que o 
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processo se configura, atualmente, instrumento dotado de técnicas idôneas a conferir-lhe 

efetividade, e ser efetivo é corresponder, exatamente, à sua finalidade: a proteção dos 

direitos.  
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AGRONEGÓCIO BRASILEIRO 

 

GEOGRAPHICAL INDICATION VALUE OF BRAZILIAN AGRIBUSINESS PRODUCTS 
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RESUMO 

Este artigo estuda o instituto jurídico e econômico das indicações geográficas que pertence ao 

Direito de Propriedade Intelectual, decorrente de um Tratado Internacional ( TRIPS) que é um 

Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade Intelectual Relacionados com o 

Comércio, realizado em 1994, e a Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, que regula os direitos e 

obrigações relativos à propriedade industrial. Tomou-se por foco a análise e a descrição da 

experiência desenvolvida com o açafrão de Mara Rosa (GO). Em seguida, foi indica sua 

potencial aplicabilidade em uma situação concreta, qual seja: dois tradicionais produtos do 

município de Alto Paraíso de Goiás, no Nordeste de Goiás : o café, bem como a produção do 

trigo veadeiro. 

PALAVRAS-CHAVE: INDICAÇÃO GEOGRÁFICA; AGRONEGÓCIO; 

AGRICULTURA; CAFÉ; TRIGO VEADEIRO 

 

ABSTRACT 
This article examines the legal and economic institute of geographical indications pertaining 

to Intellectual Property Rights, due to an international treaty (TRIPS) which is an Agreement 

on Aspects of Intellectual Property Related to Trade, held in 1994, and the Law 9279, to May 

14, 1996, which regulates the rights and obligations relating to industrial property. Became a 

focus for the analysis and description of the experience acquired with the saffron Mara Rosa 

(GO). It was then indicates their potential applicability in a concrete situation, namely, two 

traditional products of the municipality of Alto Paraíso de Goiás, Goiás in the Northeast: the 

coffee, as well as the production of wheat deerhound. 

KEYWORDS: GEOGRAPHICAL INDICATION; AGRIBUSINESS; AGRICULTURE; 

COFFEE; WHEAT VEADEIROS 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

  

Quando se toma um vinho com indicação geográfica, não se prova uma bebida, mas vivencia-

se uma experiência cultural. 
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Diante da acirrada competitividade dos mercados globais, e tendo como referência a Rodada 

do Uruguai, de 1994, do GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) depois 

transformado em OMC (Organização Mundial de Comércio) que estabeleceu novos 

parâmetros de competitividade no mercado mundial, surgiu conceitualmente a propriedade 

industrial de produção com a proteção da indicação geográfica. Essa última constitui-se em 

uma produção agrícola não direcionada ao mercado das commodities, que subordinou a 

agricultura à indústria (WANDERLEY, 2009), mas tendo por essência a cultura local, e 

representa uma proposta de exploração democrática da terra. 

Nesse sentido, é de fundamental importância enriquecer o debate sobre as indicações 

geográficas em razão de sua biodiversidade produtiva e da democratização econômica que ela 

favorece, superando o modelo predominante da agricultura tradicional. Isso não quer dizer 

que seja necessária uma logística mais ampla, mais este modelo requer um cuidado em sua 

implementação, caso a caso, o que não é o tema deste estudo. 

Na primeira parte deste artigo é feita uma discussão sobre a agricultura em tempos de 

globalização, nesse item serão abordados os tratados de direito internacional que 

regulamentam as indicações geográficas para produtos agropecuários e a Lei 9.279/1996 que 

disciplina a matéria no Direito brasileiro. Ressalta-se a inovação da legislação de propriedade 

industrial brasileira, que possibilitou, além do registro de produtos de origem agroalimentar, a 

proteção estatal de produtos oriundos da biodiversidade brasileira e das comunidades 

tradicionais. 

Na segunda parte do artigo encontra-se o marco histórico da Indicação Geográfica (IG), que 

segundo alguns estudiosos do tema data do século 4 a.C. A dimensão estatística e a 

experiência internacional do instituto jurídico são ali detalhadas.  

Em seguida, na terceira parte, analisa-se o primeiro projeto de indicação geográfica 

desenvolvido no estado de Goiás, para o produto Açafrão da região de Mara Rosa. A partir 

da experiência prática no desenvolvimento do projeto da IG do Açafrão de Mara Rosa e 

Região, surgiu a necessidade de localização de novas potencialidades, que são suscetíveis de 

receberem certificação de qualidade, como o Município de Alto Paraíso de Goiás, que possui 

dois produtos tradicionais: o Café e o Trigo Veadeiro.  

Na quarta parte apresenta-se a pesquisa em andamento a ser desenvolvida no Nordeste 

Goiano, também conhecido por “corredor da miséria”. Ali tem sido buscadas alternativas para 

autoconsumo e geração de renda, de maneira a garantir a segurança alimentar, com base no 

que é oferecido pela natureza e em novos nichos de mercado, que reclamam por 

regulamentação pública. Dentre essas possibilidades, o registro de Indicação Geográfica para 

o café orgânico e o trigo veadeiro em Alto Paraíso de Goiás é percebido como alternativa 

possível para os agricultores familiares desta região, ante outros processos exitosos no Brasil, 

o que exige uma construção coletiva e um debate constante com a Academia.  

  

1. AGRICULTURA EM TEMPOS DE GLOBALIZAÇÃO 
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O estudo desse minucioso sistema jurídico de proteção torna-se cada vez mais importante, 

visto que novos acordos e tratados internacionais, voltados para uniformização e para 

homogeneização das regras e princípios de proteção da propriedade industrial, são ratificados. 

As exigências em torno da inovação, em seus diversos aspectos, tornam-se mais decisivas, 

tanto para cadeias econômicas globais, como para cadeias ligadas ao agronegócio brasileiro. 

No âmbito jurídico legal internacional, a Propriedade Intelectual foi contemplada em dois 

tratados, um destinado à propriedade industrial e outro ao direito autoral. O primeiro Tratado 

Internacional sobre propriedade industrial foi a Convenção da União de Paris para a 

propriedade industrial (CUP), que ocorreu em 20 de março de 1883, na qual a Indicação 

Geográfica não figura como uma espécie claramente definida e protegida. Somente com o 

Acordo de Lisboa Relativo à Proteção das Denominações de Origem e seu Registro 

Internacional, de 1958, foi criado especificamente um sistema de proteção da Indicação 

Geográfica. 

A FAO e a OMC, em parceria, criaram um programa denominado Codex Alimentarius, cujo 

objetivo foi desenvolver padrões técnicos, para adequar a solução de disputas sobre segurança 

alimentar e proteção do consumidor. Assim, tal baliza foi firmada em âmbito do GATT, na 

Rodada do Uruguai de 1994. Esse acordo internacional implementou, pela primeira vez, em 

nível multilateral, regras e padrões específicos relativos à produção e ao comércio de produtos 

agropecuários como medida de regulação internacional. Convém ressaltar que a adoção deste 

ato internacional ocorreu na integralidade como um pacote único. Sua internalização ocorreu 

por meio do Decreto-Legislativo nº 30, de 15 de dezembro de 1994, e pelo Decreto nº 1.355, 

de 30 de dezembro de 1994. 

Surgiu, assim, a categoria jurídica de Indicação Geográfica, um instituto que pertence ao 

Direito de Propriedade Intelectual, decorrente desse ato internacional, precisamente na parte 

referente, no GATT, ao TRIPS – Acordo Relativo aos Aspectos do Direito da Propriedade 

Intelectual Relacionados com o Comércio - (KAKUTA, 2006). Contudo, é relevante salientar 

que essa forma de certificação é a mais antiga, apesar de ser a menos usual, em comparação às 

marcas, patentes e cultivares (KAKUTA, 2006). 

No art. 5º, inciso XXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil tem-se que a 

proteção aos inventos industriais dá-se da seguinte forma: 

  

  

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para a sua utilização, bem como a 

proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, 

tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.
1
 (grifou-se) 

  

  

Como a Indicação Geográfica é uma espécie de sinal distintivo, como a marca, pode-se 

afirmar que há proteção constitucional a esse instituto. 
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Na seara infraconstitucional, internalizando a Rodada do Uruguai, a atual legislação de 

Propriedade Industrial em vigor no Brasil é a Lei 9.279 de 14 de maio de 1996 quedefine 

claramente a Indicação Geográfica e as suas duas espécies: Indicação de Procedência e a 

Denominação de Origem, conforme dispõe o art. 176: “Constitui indicação geográfica a 

indicação de procedência ou a denominação de origem
2
.” 

O Art. 177 da lei de Propriedade industrial, assim define a primeira espécie de IG a Indicação 

de Procedência: 

  

A Indicação de procedência é o nome geográfico de um país, cidade, região ou uma localidade de seu território, 

que se tornou conhecido como centro de produção, fabricação ou extração de determinado produto ou prestação 

de determinado serviço
3
. 

  

No artigo 178 da Lei 9.279/96, a segunda espécie de IG, a Denominação de Origem é assim 

conceituada: 

  

Considera-se denominação de origem o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, 

que designe produto ou serviço cujas qualidades ou características se devam exclusiva ou essencialmente ao 

meio geográfico, incluídos fatores naturais e humanos
4
.  

  

Diante do que se apresenta, verifica-se a preocupação do legislador infraconstitucional ao 

consagrar a distinção entre “denominação de origem” e a “indicação de procedência”. Não se 

pode confundir o que é único, porque ele é resultante da soma de fatores singulares, 

exclusivos à uma região e cultura, com aquilo que, oriundo de uma, pode ser de outra região 

com as mesmas características e qualidades, de acordo com Carla Barros (2007). 

No Brasil, a Lei nº 9.279 de 14 de maio de 1996, disciplina que o órgão nacional competente 

para estabelecer as condições necessárias para o registro das Indicações Geográficas é o 

Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI). 

O INPI, por intermédio da Resolução 075/2006, estabelece as regras internas para o registro 

das Indicações Geográficas
5
. 

As indicações geográficas viabilizam a proteção da biodiversidade e do patrimônio cultural 

nacional, não apenas diante do mercado globalizado, mas também com relação ao Mercosul 

no processo de integração dos países sul-americanos. 

A Rodada do Uruguai, de 1994, do GATT contou com a participação de 123 países 

signatários que definiram por meio do TRIPS as Indicações Geográficas como uma espécie de 

Propriedade Industrial. Todos os países que ratificaram esse tratado internacional 

comprometeram-se a promover o desenvolvimento de produtos com qualidade de origem e 

respeitar a procedência de produtos de outras localidades. Portanto, a Indicação Geográfica é 

atualmente a principal certificação para produtos agroalimentares no mundo. Essa 
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prerrogativa é decorrente de um tratado internacional de propriedade industrial, o TRIPS, e da 

facilidade de internacionalização de produtos com selo de Indicação Geográfica. 

A primeira Indicação Geográfica brasileira foi deferida, em 2002, para o vinho do Vale dos 

Vinhedos, em Bento Gonçalves-RS na modalidade de indicação de procedência (IP). Com o 

crescimento do turismo e das exportações de vinhos finos para o Mercosul e para países da 

Europa, a associação de produtores dos vinhos finos do Vale dos Vinhedos pretende pleitear, 

com a safra de 2010, a Denominação de Origem Vale dos Vinhedos (D.O.V.V), junto ao INPI 

e ao Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA)
6
. 

O Café e o Trigo Veadeiro de Alto Paraíso são produtos conhecidos na região da Chapada dos 

Veadeiros. A Indicação Geográfica para esses dois tradicionais produtos representará o 

fortalecimento da economia local, diminuição do êxodo rural, valorização da cultura, 

implementação de políticas públicas de combate à pobreza e comercialização do café e do 

trigo em mercados nacionais e internacionais, Mercosul, E.U.A, Europa, etc. A indicação 

geográfica é, portanto, uma importante ferramenta de “redução das desigualdades regionais e 

sociais”
7
. Segundo Zander Navarro, o desenvolvimento rural em uma região beneficiada 

  

Não se restringe ao “rural estritamente falando” – famílias rurais e produção agrícola – nem exclusivamente ao 

plano das interações sociais, também principalmente rurais – comunidades, bairros e distritos rurais, por exemplo 

–, mas necessariamente abarcam mudanças em diversas esferas da vida social as quais, se têm por limite mais 

imediato de realização o município, podem estender-se para horizontes territoriais mais extensos, como 

provavelmente ocorrerá em curto prazo. Parecem assim desaparecer definitivamente o corte rural urbano e as 

formas de sociabilidade, igualmente demarcadas por tal segmentação (2001, p.97)  

  

O modelo de desenvolvimento rural adotado na indicação de procedência das Uvas e Magas 

do Vale do Submédio do São Francisco reflete a tese defendida por Navarro de transposição 

de territórios. Atualmente o montante de exportação da região representa 90% de toda 

produção brasileira de uvas e mangas e tem como destino certo o mercado da Europa e dos 

Estados Unidos da América
8
. 

Nota-se, diante da regulação dos mercados globais e regionais, a importância fundamental que 

reside no progressivo amadurecimento da defesa de identidades produtivas e culturais, 

somente atingível por meio do fortalecimento do mercado das indicações geográficas.  

  

2. INDICAÇÃO GEOGRÁFICA 

  

  

Encontram-se dados históricos (BARROS, 2007) que, desde tempos remotos, determinados 

produtos agrícolas e determinados gêneros alimentícios começaram a ser reconhecidos pelos 

nomes das terras onde eram produzidos ou transformados. Alguns historiadores afirmam que 

essa situação já era costumeira entre os povos mediterrâneos antigos, gregos e romanos. Tais 
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povos tratavam e pediam vinhos, azeites, queijos, pão, azeitonas, pastas de peixe e outros 

produtos, pelos nomes das terras de onde eram provenientes. 

Existe referência à essa forma de certificação desde o século 4 a.C. no período grego, com o 

vinho de Corinthio, de Ícaro e de Rodhes; e no período romano, com o mármore de Carrara e 

com o vinho de Falerne. Há relatos que os referidos produtos eram separados de outros com 

propriedades inferiores, uma vez que eles apresentavam características especiais se 

comparados aos demais (KAKUTA, 2006). 

Em todos esses casos, sobressai a qualidade diferenciada apresentada pelos produtos, 

associada ao seu território de origem e à forma particular de obtenção, efetuada em 

determinadas regiões, de acordo com os hábitos locais. Sua proteção, em termos de 

propriedade intelectual, garante aos donos da produção de origem uma garantia estatal. 

  

1. Compreendendo a importância do tema 

  

  

A noção de produtos e serviços com qualidade única está intimamente ligada ao que a 

indicação geográfica (IG) representa, se considerada a influência de fatores naturais e aqueles 

produzidos pelo homem, sejam eles sociais, culturais e históricos. 

Apesar do seu reconhecido potencial de agregar valor aos produtos regionais e nativos como a 

farinha, a cachaça, os queijos e sucos de frutas, os custos organizacionais e o período de 

tempo necessário para a sua implantação têm dificultado um maior número de registros no 

Brasil. Há que se considerar o quanto o país tem deixado de ganhar por desconhecer a 

importância desse instituto. Produtos oriundos do Cerrado e da Amazônia são considerados 

com extremo valor agregado, simplesmente pelos créditos identificados pela sua origem. Daí 

a relevância de se estudar e aprofundar no conhecimento desse nicho de mercado que é pouco 

explorado e sobre a qual a literatura no país é precária. 

Nesse contexto, encontram-se em aberto oportunidades para que empreendedores possam 

investir em novas oportunidades de negócios. Consequentemente, o mercado interno possui 

forte potencial de ampliação, bem como as exportações. Além disso, a internacionalização de 

produtos brasileiros promove a geração de emprego e renda, de modo a contribuir para 

assegurar melhor qualidade de vida às comunidades locais e cidades de pequeno e médio 

porte. Sem contar que devido à exigência de grande especialização, a qualificação dos 

profissionais inseridos nessas cadeias elevará o padrão de qualidade dos produtos ofertados no 

mercado interno e externo, gerando vantagem competitiva em relação aos concorrentes. 

  

2.2 A dimensão estatística de mercado e a experiência internacional. 

  

12634



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  

É interessante apresentar, inicialmente, o caso da França, por sua importância histórica em 

relação às Indicações Geográficas (IGs). Dentre todos os países europeus, esse Estado se 

destaca por sua diversidade de selos oficiais de qualidade, a saber: Apelação de Origem 

Controlada (AOC); o Selo vermelho ou Label Rouge, a Agricultura Biológica (AB) e a 

Certificação de Conformidade de Produto (CCP).  

Em meio à uma profunda crise do setor vinícola, o primeiro grande passo daquele país, dentro 

do mundo da Indicação Geográfica, foi adotar a rotulação de seus produtos a partir de 1905 

com a Lei Sobre Fraudes e Falsificações de produtos e serviços (KAKUTA, 2006). 

Atualmente, a França,conta com mais de 593 IG (466 para vinhos e destilados e 127 para 

outros produtos), o que representa um volume de negócio de 19 bilhões de euros (16 bilhões 

para vinhos e destilados e 3 bilhões para outros produtos), totalizando mais de 138.000 

propriedades envolvidas nessa cadeia de produção (BRUCH, 2009). 

A Itália também se destaca entre os países com maior número de IG's. São ao todo mais de 

420 (300 para vinhos e destilados, e 120 para outros produtos) com volume de receita de 12 

bilhões de euros (5 bilhões para vinhos e destilados, e 7 bilhões para outros produtos), com 

mais de 300.000 pessoas empregadas nessa produção (BRUCH, 2009). 

Na Espanha, “as 123 IG rendem 3,5 bilhões de euros, aproximadamente (2,8 bilhões de euros 

para vinhos e destilados e 0,7 bilhões para outros produtos)” (BRUCH, 2009). 

A Comunidade Europeia conta em torno de 5200 IG's registradas, e dessa totalidade, 4355 são 

para vinhos e bebidas espirituosas e 845 para outros produtos
9
. 

Em julho de 1992, a Comunidade Europeia estabeleceu um sistema de proteção para nomes 

geográficos envolvendo duas noções: a Denominação de Origem e a Indicação Geográfica. 

Essa normatização foi aperfeiçoada pelo Regulamento (CE) nº 510/2006 do Conselho 

Europeu (KAKUTA, 2006). 

Os exemplos mais notórios de Indicações Geográficas europeias são: Champagne; Vinho de 

Bordeaux; os queijos das regiões de Roquefort, Comté, Cantal e Camembert e o Cognac da 

França; o Vinho do Porto e o queijo da Serra da Estrela de Portugal; o presunto de Parma e os 

queijos Parmesão e Grana Padano da Itália; o presunto cru Pata Negra, torrones de Alicante, 

massa pão de Toledo, cítricos de Valência e o açafrão de Mancha, todos da Espanha 

(KAKUTA, 2006). 

Na América do Norte, o México tem desenvolvido e utilizado a proteção de suas Indicações 

Geográficas (IGs), possuindo, atualmente, 11 produtos. A Tequila, com um mercado mundial 

6 bilhões de dólares e com 80 % da sua produção direcionada para exportação, teve um 

incremento de fabricação de 56%, após a instituição da IG. 

Atualmente, o Brasil detém quatorze (14) Indicações Geográficas (IG's): sendo a primeira a 

do Vale dos Vinhedos (para o Vinho) no Rio Grande do Sul, na região de Bento Gonçalves, 

que recebeu o seu reconhecimento em 2002; o café do Cerrado Mineiro (para o Café) em 

2005; a da Carne dos Pampas Gaúcho (para Carne), na região do Pampa Gaúcho da 

Campanha Meridional, em 2007; a Cachaça de Paraty (para pinga ou cachaça), na região da 

Baía de Paraty em 2007; o Couro industrializado do Vale dos Sinos (RS); e as Uvas e Mangas 
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do Vale do Submédio São Francisco, nos estados da Bahia e Pernambuco; o Vinho da Região 

de Pinto Bandeira (RS); a primeira Denominação de Origem brasileira, para o Arroz do 

Litoral Norte Gaúcho (RS); o Café da Serra da Mantiqueira de Minas Gerais; o Artesanato de 

Capim Dourado do Jalapão (TO); as Panelas de barro de Goiabeiras do estado do Espírito 

Santo; os doces de Pelotas, a segunda denominação de origem brasileira para Camarão da 

Região da Costa Negra (CE) e o Queijo Minas Artesanal do Serro, de Minas Gerais.
10

 

  

3. ANÁLISE E DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDA COM O 

AÇAFRÃO DE MARA ROSA (GO) 

  

  

Vivemos em tempos de Estado Democrático de Direito, em que se deve expandir a função 

social da propriedade, a fim de atingir metas de máximo emprego de tecnologias sustentáveis, 

tendo como cerne a continuidade da preservação e conservação da terra e dos recursos 

naturais para as gerações futuras. 

É preciso, no mundo pós-moderno, saber conciliar a multiplicidade produtiva de modo 

impedir o que seria “falácia da contemporaneidade” (SOUSA SANTOS, 2002, p.58.). Vale 

dizer, viabilizar, no território rural brasileiro, tanto o sistema de agronegócio como a 

produtividade que se vê impregna de tradições e costumes locais, com uma distribuição de 

temporalidades não uniformes no mesmo espaço e tempo. 

Nesse sentido, as redes produtivas, desde a apropriação e beneficiamento dos recursos 

naturais, água e animais, passando por seu transporte, silagem e comercialização, devem 

atender uma logística de áreas conforme o potencial das comunidades envolvidas. 

Não se trata, por óbvio, de um sistema de subsídios paternalista estatal. A função da 

burocracia do Estado é fornecer a segurança para o sistema de propriedade industrial, tão 

somente articulando os meios dialógicos com os sistemas de conhecimento. Por exemplo, 

pode ser citado o caso de Açafrão de Mara Rosa. 

O Arranjo Produtivo Local (APL)
11

 do Açafrão de Mara Rosa e região vem se desenvolvendo 

por meio do despertar da comunidade pela necessidade de se ter um projeto de futuro e do 

intenso trabalho conjunto, revelando o comprometimento e o efetivo empenho das 

instituições, da Cooperaçafrão
12

 e das lideranças locais. A Secretaria de Indústria e Comércio 

do Estado de Goiás (SIC/GO) vem trabalhando, desde maio de 2001, no Projeto de 

industrialização do açafrão, por demanda do Prefeito e de entidades daquele município, 

solicitando apoio para a implantação de uma indústria de processamento de açafrão. A partir 

de então, foi constituído um grupo de trabalho para a consecução do Projeto, formado pelas 

seguintes instituições: Universidade Federal de Goiás (UFG/CNPq) e Agência Rural – que já 

desenvolviam trabalhos de estudo da cadeia produtiva do açafrão (Curcuma Longa L.)
13

 e do 

sistema produtivo local, desde 1986 juntamente com a Secretaria de Ciência e Tecnologia do 

Estado de Goiás - Sectec por edital de seleção; Secretaria de Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento - Seagro; Agência Goiana de Desenvolvimento Regional (AGDR), que em 

2002 apoiou a formação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Médio Norte 
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Goiano - por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA/Pronaf), como 

forma de estabelecer a integração vertical entre os municípios da região; a Secretaria de 

Planejamento e Desenvolvimento (SEPLAN/GO), Agência Goiana de Transportes e Obras 

Públicas – Agetop por meio da Gerência do PPA 2000-2003, do Norte Goiano. Participaram 

também do arranjo: Ministério da Integração Nacional (MI), Serviço Brasileiro de Apoio às 

Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Banco do Brasil, Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento (MAPA), Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-

GOIÁS/NUPATTE)
14

. 

A Cooperativa dos Produtores de Açafrão de Mara Rosa (Cooperaçafrão) criada em 2003, 

começou com 23 associados e hoje conta com mais de 81 cooperados. 

No mesmo ano, surgiu o Arranjo Produtivo local de Mara Rosa, com objetivo de fomentar 

entre os produtores de açafrão o empreendedorismo, o desenvolvimento tecnológico, a 

capacitação e a melhoria dos processos de produção
15

. 

Atualmente Mara Rosa é a maior produtora de Açafrão do país e 90% de toda a sua produção 

é vendida para a indústria de corante do Estado de São Paulo (HERNANDES, 2008). 

Em Mara Rosa, no Meio Norte Goiano, a união de todos os envolvidos no processo de 

certificação, já conquistou resultados favoráveis. Como a diminuição do êxodo rural, 

desenvolvimento sustentável, melhoria qualitativa do produto e a agregação de valor. 

Segundo dados da Faculdade de Agronomia e Engenharia de Alimentos da Universidade 

Federal de Goiás, verifica-se que, após a união dos produtores por meio da Cooperaçafrão e a 

especulação decorrente do certificado de qualidade, tornou-se mais rentável um quilo do 

açafrão, que antes era negociado em torno de R$ 0,60 (sessenta centavos) e no momento é 

vendido a R$ 4,00 (quatro reais). Essa valorização está em torno de 45%, mas a pesquisa 

revela que a tendência após o selo é um acréscimo de 245% na rentabilidade (HERNANDES, 

2008). 

No fim do ano de 2007 todos os envolvidos no processo de produção e desenvolvimento da 

Indicação de Procedência do Açafrão de Mara Rosa receberam uma importante notícia: o 

Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (MAPA) divulgou que Mara Rosa está 

entre os 8 (oito) municípios brasileiros contemplados com investimento de 430 mil reais para 

obtenção junto ao INPI do selo de Indicação Geográfica – IG de produtos agrícolas 

(HERNANDES, 2008). 

Atualmente, o processo de certificação do Açafrão de Mara Rosa encontra-se na fase de 

elaboração do regulamento de uso, no aprimoramento dos equipamentos e capacitação dos 

trabalhadores, produtores, proprietários e fabricantes. Em breve, o Açafrão de Mara Rosa 

ganhará o selo de Indicação Geográfica na modalidade de Indicação de Procedência e 

conquistará mercados internacionais. 

Esse modelo pode tomar como inspiração a denominada “Terceira Itália”
16

. Nela, organizou-

se um sistema produtivo de redes industriais de perfil socio-territorial ou em clusters de 

empresas. Destaca-se substituição da produção em massa, tipicamente fordista, pela 

desverticalização da atividade produtiva e surgimento de novos padrões de divisão do 

trabalho (COCCO; GALVÃO, 1999). 
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Muito embora alguns falem em emancipação rural por meio de um “paradigma eco-socialista 

de produção” (SOUSA SANTOS, 2009), num sentido de produção orgânica, mais adequado 

seria falar do modelo comunitário de indicações geográficas, de maneira a atender uma 

pretensão de êxodo urbano de megalópoles e metrópoles rumo a cidades médias e grupos de 

municípios, impulsionando, principalmente, pelo mercado nacional e a descoberta de novos 

modelos de produção protegidos por meio da propriedade industrial. 

As IG´S, mais do que um modelo de agregação de valor para fins de produção de mercado, 

constituem-se em valorização do patrimônio histórico-cultural das comunidades, valendo 

como autêntico fator de estímulo da soberania nacional em face de mercados globais e 

regionais, e conferindo “dignidade” às cidadanias dos diversos brasis que a nossa 

miscigenação étnica e morfológica territorial comportam. 

Trata-se de um resgate do senso comum, ou de uma espécie de “tópica social”. Inverte-se o 

modelo de produção ao qual os países do Sul foram submetidos, de modo a “identificar o 

colonialismo como forma específica de ignorância”, assim tornando o conhecimento 

associado “às trajetórias e às experiências de vida de um dado grupo social”, de modo 

emancipatório de uma empiria do comum (SOUSA SANTOS, 2009). 

É um modelo de responsabilidade social do uso da terra, com aptidão a respeitar os recursos 

naturais, o meio ambiente sustentável e a incolumidade da saúde humana, com produtos 

garantidos contra o excessivo barateamento dos custos de produção destinados à maximização 

de lucros, ou regidos pela lógica dos mercados capitalistas mundiais do preço. 

  

4. O CASO DO CAFÉ E DO TRIGO VEADEIRO DE ALTO PARAÍSO – GO 

  

  

O desenvolvimento rural de uma região protegida por uma rede produtiva de indicação 

geográfica deve ser buscado a partir do desenvolvimento de atividades da nova ruralidade e 

da aplicação de uma abordagem territorial de desenvolvimento. Assim pode-se potencializar 

as habilidades locais por meio da integração dos municípios que compõem o território.  

No tocante aos loci para o desenvolvimento da pesquisa de campo, a partir de situação 

concreta, a dissertação de mestrado, defendida por Jurema Iara Campos (2008), teve por 

objetivo analisar a forma como os habitantes de Alto Paraíso de Goiás estão buscando 

alternativas para a geração de renda e o desenvolvimento sustentável do município. Para isso, 

ela efetuou sua análise a partir da implantação, pela Embrapa, de um projeto específico, 

relativo que é o resgate da cultura agrícola tradicional do café. Entretanto, ao reunir dados 

históricos sobre o município, ela obteve referências sobre o trigo veadeiro. 

Uma das primeiras iniciativas dos representantes de produtores, comerciantes e poder público 

local foi a de procurar, ao final do ano de 2005, a Embrapa Café, em Brasília, a fim de 

verificar a qualidade do café tradicional existente no Nordeste Goiano e pesquisar suas 

características e origens.  
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Ao saber que, nas câmaras frias dos laboratórios da Embrapa de Recursos Genéticos e 

Biotecnologia, em Brasília-DF, as sementes do trigo veadeiro estavam sendo conservadas a 

20° C abaixo de zero, agricultores familiares da Cidade da Fraternidade foram em busca 

dessas sementes. Eles já não as possuíam mais, mas elas haviam sido resgatadas pela 

Empresa, que é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Essas 

sementes foram multiplicadas e, no dia 12 de maio de 2005, cem (100) unidades foram 

entregues a produtores da região para multiplicação e cultivo (PENTEADO et. al, 2006). 

Hoje, as sementes resgatadas já estão no seu terceiro ano de plantio na região, ocupando 

quatro (4) hectares, isso apenas nas terras de um dos produtores.  

As fazendas localizadas no Julgado de Cavalcante, que até então praticavam agricultura 

diversificada, voltada principalmente para subsistência e comércio local, passaram a se 

dedicar ao cultivo de trigo. Tem-se registro que, ainda no século XVIII, três engenhos teriam 

sido fundados naquele Julgado. As terras férteis da bacia do rio São Bartolomeu mostraram-se 

excepcionais para o cultivo em tal cereal, cujas primeiras sementes, de acordo com a literatura 

sobre a região, foram trazidas por egípcios, via Bahia. Em meados do século XIX, a farinha 

de trigo era até mesmo exportada, chegando o produto a participar de exposições 

internacionais (ATTUCH, 2006). 

O fazendeiro João Bernardes, quando saia para vender o trigo, principalmente em Goiânia, 

aproveitava para comprar as sementes para as novas plantações. Em sua última plantação de 

trigo, as sementes compradas estavam com veneno muito forte. E era uma imensa plantação, 

já que na época o mercado estava em franca expansão e a produção já tinha mercado certo, 

em Goiânia. Ora, todos os anos, logo que saía a produção de trigo, havia uma grande festa na 

região em homenagem a Nossa Senhora da Conceição. A festa durava nove dias, quando eram 

servidas quitandas, ou seja, as iguarias em forma de bolos, biscoitos, broas, feitas com trigo 

plantado e moído na região. A própria esposa de João Bernardes fazia questão de elaborar 

várias fôrmas de roscas, bolachas, e pães com a farinha de trigo que eles mesmos moíam. Só 

que o trigo estava envenenado, e as pessoas que comeram daquelas guloseimas quase 

morreram de desarranjo estomacal e intestinal.  

No entanto, depois de um longo período sem ser cultivado, o Trigo Veadeiros está de volta 

trazendo consigo o resgate cultural, histórico e nutricional. 

Dentre as conclusões, Jurema Iara Campos sinaliza alguns caminhos que podem ser seguidos 

pela comunidade local, especialmente os produtores da região da Chapada dos Veadeiros para 

o desenvolvimento rural da região (CAMPOS, 2008): 

  

A) Buscar o desenvolvimento da ruralidade por meio da sinergia entre a agricultura e os 

outros setores da economia local, seja ele o turismo, o artesanato ou mesmo a conservação 

sustentável do meio ambiente, de forma a explorar as vantagens comparativas do território 

como um todo. 

  

B) Estabelecer um grupo, que poderá ser formado por meio de uma associação de produtores, 

uma cooperativa, ou outra forma de união, que promova o fortalecimento dos agricultores 

familiares na busca de estratégias coletivas. 
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C) Favorecer a cooperação para enfrentar seus grandes concorrentes, que são do agronegócio 

brasileiro e de outros países produtores, para conseguir estabelecer mercado tanto para o café, 

quanto para outro produto agrícola a ser explorado na região. 

  

D) Criar uma estratégia para que a qualidade do café que eles produzem seja melhorada em 

todo o processo de produção, podendo estabelecer uma forma de beneficiamento e 

industrialização do produto por meio de uma cooperativa de produtores, como já é praticado 

em outras regiões produtoras de café no país. 

  

E) Definir regras coletivas de padrão de qualidade do produto e dos serviços que são 

prestados na região. Ao estabelecerem esse padrão de qualidade, todos os participantes do 

grupo devem segui-las, de forma que, ao comercializar seu produto ou prestar um serviço, o 

grupo seja monitorado, mediante indicadores de desempenho e que sanções sejam aplicadas 

àqueles que se desviarem dos padrões definidos. 

  

F) Apontar os líderes empreendedores que estejam dispostos a unir esforços e buscar as 

competências e técnicas que possam ser utilizadas pelo grupo, além das experiências externas 

que serão aplicadas ao mesmo; 

  

G) Criar incentivos para perpetuar o processo de produção e comercialização do produto bem 

como a prestação dos serviços. Devem partir do grupo de produtores as propostas de 

continuidade dos incentivos que buscam a sustentabilidade das atividades desenvolvidas, por 

meio da (auto)gestão eficiente, e não de uma organização externa ao grupo. 

A implementação de uma IG é um processo que busca elementos no passado e na cultura de 

determinado povo. Ela gera riqueza, desvela (VALENTE, 2008) e agrega valor à localidade, 

diferencia e qualifica a produção, bem como propicia desenvolvimento por meio da 

propriedade intelectual. 

O modelo de desenvolvimento da Indicação de Procedência do Açafrão de Mara Rosa, tem 

possibilitado a localização de novas potencialidades que são suscetíveis de receberem 

certificação de qualidade, como o Município de Alto Paraíso, que possui dois tradicionais 

produtos, o Café e o Trigo Veadeiro. Vale lembrar que Alto Paraíso é uma Área de Proteção 

Ambiental (APA)
17

, o que lhe confere condições para a produção agroecológica. Portanto, o 

Café e o Trigo Veadeiro de Alto Paraíso são potenciais produtos com característica que 

assemelham ao das indicações geográficas. 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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A Indicação Geográfica é instrumento de propriedade industrial de uso recente no Brasil. 

Atualmente, o Brasil detém 14 (quatorze) Indicações Geográficas. 

As pequenas propriedades ou comunidades locais, de agricultores familiares, vistos como 

guardiões da diversidade biológica nacional, são responsáveis pela introdução de número 

expressivo de novos produtos nos circuitos comerciais e são beneficiários da certificação de 

procedência, as IGs. A partir desse momento, as experiências apresentadas indicam que o 

principal fator de manutenção dos espaços de mercados ocupados prende-se à solidez da 

organização social atingida que, por sua vez, influencia diretamente a qualidade das relações 

de mercado estabelecidas pelos grupos. 

Constitui-se, de um lado, uma defesa da biodiversidade e das comunidades agrícolas, frente 

aos mercados globalizados e regionais cada vez mais competitivos, livres da lógica exclusiva 

de redução de custos, assim, ao revés, agregando valor; como, de outro lado, afigura-se num 

potencial de exportação e geração de renda. 

Trata-se de uma proposta emancipatória do modelo agrícola de dignidade comunitária, 

acompanhando a função social da propriedade no Estado Democrático de Direito. Inclusive, 

porque os grandes pólos urbanos encontram-se saturados e ocorre uma demanda para a 

reativação econômica de cidades e municípios de pequeno e médio porte com expansão do 

potencial do mercado interno, soberanamente, conquistado pela iniciativa privada brasileira. 
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INTENSIFICAÇÃO DA PROTEÇÃO DA PROPRIEDADE INTELECTUAL NA 

ÁREA DA BIOTECNOLOGIA AGRÍCOLA E IMPACTOS NO 

DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA NACIONAL 

Maria Cristina Gomes da Silva d’Ornellas1 

Juliana Gomes Tonello2 

Resumo 

Nas primeiras regras de propriedade intelectual, a percepção preponderante era voltada para a impossibilidade da 
proteção patentária para plantas e outros organismos vivos, na medida em que esses eram oriundos da natureza. 
Entretanto, com o intenso desenvolvimento da biotecnologia, em especial no âmbito da agricultura, em países da 
Europa e nos Estados Unidos da América, controvérsias jurídicas começaram a surgir sobre qual tipo de proteção 
o direito iria conceder aos produtos daí advindos. Diante da coexistência do regime internacional de proteção da 
propriedade intelectual adotado pela Convenção Internacional para a Proteção de Novas Variedades de Plantas 
(UPOV), com o firmado pelos países membros da OMC no Acordo TRIPS, intensifica-se o debate entre o direito 
da sociedade às inovações e a expansão da proteção da propriedade intelectual na área agrícola. O mesmo ocorre 
com as reflexões sobre as práticas produtivas conduzidas pelas empresas do ramo químico-farmacêutico, 
sobretudo multinacionais; bem como, acerca do processo de liberalização comercial na área agrícola, posto que o 
sistema multilateral de comércio apresenta uma série de desafios a serem transpassados por países em 
desenvolvimento, por exemplo. Por fim, também se abre espaço para discussões a respeito dos conhecimentos 
tradicionais de pequenos agricultores em detrimento ao agronegócio da monocultura, em que aspectos 
relacionados à preservação da biodiversidade são abordados. Desta feita, o presente artigo se propõe a tratar da 
evolução do direito da propriedade intelectual na área da biotecnologia agrícola e do processo de liberalização 
comercial nesta área e, por conseguinte, seus efeitos econômicos e sociais; além de analisar criticamente 
legislações internacionais e nacionais pertinentes ao tema abordado. 

 

Palavras-chave: Propriedade Intelectual; Agrobiotecnologia; Agrobiodiversidade; Comércio Internacional; 
Desenvolvimento. 

Abstract 

In the first intellectual property rules, the prevailing perception was facing the impossibility of patent protection 
for plants and other living organisms, to the extent that these came from nature. However, with the intense 
biotechnological development, particularly in agriculture, in European countries and the United States of 
America, judicial disputes began to arise about what kind of protection intellectual property right would provide 
to those products. Given the coexistence of the international protection of intellectual property adopted by the 
International Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV), and the content signed by the 
WTO member countries on TRIPS Agreement, intensified the debate between the right of society to innovations 
and the expansion of intellectual property protection in agriculture. The same happens with the debates on the 
production practices conducted by companies in the chemical and pharmaceutical industry, especially 
multinationals; as well as the trade liberalization process in agriculture, since the multilateral trading system 
presents a series of challenges to be pierced by developing countries, for example. Finally, it also opens up space 
for discussions on traditional knowledge at the expense of small farmers to  monoculture agribusiness,  in which 
aspects related to biodiversity conservation are addressed. Thus, this article intends to address the evolution of 
intellectual property rights in biotechnology and agricultural trade liberalization process in this area, and 
therefore, their economic and social effects, in addition to critically analyze relevant international and national 
laws about the theme. 
 

Keywords: Intellectual Property; Agrobiotechnology; Agrobiodiversity; International Trade; Development.  
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Introdução  

Em um primeiro momento, os direitos da propriedade intelectual não eram aplicados 

na agricultura, porquanto esta situação modificou-se graças às inovações na área da 

agrobiotecnologia e do conseqüente desenvolvimento e êxito do setor agrícola. Porém, muitas 

das plantas cultivadas – mesmo as marcadas por mudanças tecnológicas -, tiveram a sua 

origem nas práticas conduzidas por agricultores tradicionais. Na verdade, tais agricultores, 

além de contribuírem para os próprios avanços creditados primordialmente aos profissionais 

de formação científica (agrônomos, químicos etc.), têm em seus mecanismos de seleção e 

melhoramento de plantas cultivadas, domesticação e intercâmbio de sementes, um 

imprescindível instrumento de conservação da biodiversidade agrícola.   

Inserido neste contexto, o presente trabalho inicia com o objetivo de delinear um 

quadro evolutivo da proteção da propriedade intelectual das inovações na área da 

biotecnologia agrícola, tanto em âmbito interno quanto externo. Em especial, apresenta uma 

contextualização sobre o tema, demonstrando as origens desta proteção; as discussões 

travadas sobre o assunto; as pressões feitas pelos países desenvolvidos no sentido da adoção 

de regras válidas internacionalmente; bem como, trata do surgimento de um sistema 

multilateral de comércio e das eventuais características relacionadas ao ambiente de 

negociações vivenciado. 

Da mesma forma, verifica os efeitos que a rápida expansão da agricultura industrial 

representa à biodiversidade da flora e aos agricultores familiares e/ou tradicionais, haja vista 

seu enfoque na monocultura. Não só, destaca que, mesmo admitindo a possibilidade de 

vantagens no modelo produtivo do agronegócio, o fato das empresas do ramo químico-

farmacêutico protegerem pelo direito da propriedade intelectual novas variedades de vegetais 

– incluindo sementes –, restringe o acesso de toda uma gama de produtores agrícolas mais 

vulneráveis, de qualquer benefício que poderia advir das mudanças ocorridas na área da 

agrobiotecnologia.  

Aliado às reflexões sobre a importância da conservação da biodiversidade agrícola, o 

artigo também salienta a liberalização comercial nesta área e os possíveis impactos 

socioeconômicos que políticas protecionistas governamentais aplicadas ao setor agrícola 

podem ocasionar. Seguidamente, tendo este cenário como plano de fundo, o trabalho aborda 

tópicos relativos aos sistemas de produção agrícola seguidos nacionalmente – tanto o modelo 

agrícola baseado no agronegócio quanto o modelo agrícola baseado na agricultura familiar -, 
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dando-se atenção aos desafios que lhes são impostos pelo cenário comercial internacional. 

 Assim, para a elaboração deste artigo foram analisados documentos e legislações 

pertinentes - entendidas aqui de forma geral –, como as regras negociadas no âmbito da OMC, 

UPOV, etc. e as normas que compõem o ordenamento jurídico brasileiro; além da doutrina 

produzida por autores nacionais e estrangeiros e decisões judiciais relevantes para a 

compreensão da temática abordada.  

 

I. A proteção da propriedade intelectual na área da biotecnologia agrícola em âmbito 

interno e internacional 

Regras rígidas para a proteção da propriedade intelectual são, normalmente, 

justificadas sob o ponto de vista econômico, na medida em que a remuneração financeira 

garantida aos inventores visaria compensar os investimentos feitos em pesquisa e estimularia 

a constante colocação no mercado de novos produtos e tecnologias. Sob uma perspectiva 

muito mais pragmática, as pesquisas desenvolvidas pelo setor privado geralmente envolvem a 

maximização dos lucros e a minimização dos riscos. São somente aqueles que detêm a 

titularidade das invenções ou aqueles que têm condições econômico-financeiras de acessarem 

tais inovações por meio do mercado comercial, os que mais se beneficiam com a proteção da 

propriedade intelectual. (SELL 2004-2005, p. 193) 

Consequentemente, foi a possibilidade de abertura de novos mercados para a 

comercialização mundial de organismos geneticamente modificados, o que intensificou o 

interesse do setor privado voltado para a pesquisa na área agrícola. (TANSEY, 2006, p. 6) 

Vale reiterar, assim, a correlação existente entre a proteção patentária de sementes, 

fertilizantes e herbicidas. Gradativamente, empresas da área da transgenia associam-se a 

empresas químicas e farmacêuticas e passam a dominar toda a cadeia de produção agrícola. 

(SELL, 2004-2005, p. 193) 

Mesmo com as diferenças existentes entre as formas de proteção que os países 

garantem aos processos de produção e produtos baseados em materiais biológicos, não há 

como ignorar que os atos de concentração que estão ocorrendo entre as principais empresas na 

agrobiotecnologia, associados às inevitáveis consequências do crescente processo de 

globalização, podem impor a todos os agricultores a participação numa complexa rede de 

licenciamentos e pagamento de royalties, se desejarem continuar comprometidos com a 
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atividade de produção agrícola.  

1. Origem da proteção da propriedade intelectual na área da biotecnologia agrícola 

 Para a maioria dos países no final do século XIX, os direitos de propriedade 

intelectual, por meio da proteção patentária, estavam atrelados à indústria, que se desenvolvia 

largamente perante os recursos da ciência moderna; ideia um tanto distante dos 

aprimoramentos no setor agrícola. No que diz respeito às regras introduzidas na Europa, por 

exemplo, Bent salienta que: 

[…] lawyers and law professors translated their biases in to the bulwark of 
contemporaneous European patent laws. Thus, those rules made “industrial 
applicability” a patentability prerequisite, and they generally omitted 
mention of or even prohibited the patenting of plant and animal varieties. 
(BENT, 2003, p. 2) 

 

Assim, até as primeiras décadas do século passado, plantas e outros organismos 

vivos eram considerados, de forma generalizada, tão somente como produtos oriundos da 

natureza, sendo as novas variedades desses seres apenas descobertas, e não invenções. 

Porém, essa situação passou a ser alterada quando o Pantent Plant Act (PPA) de 

1930, adotado pelos Estados Unidos, tratou de prever o patenteamento de plantas 

reproduzidas assexuadamente, ou seja, através de estacas ao invés de sementes. A decisão do 

Congresso norte-americano em conceder a proteção patentária para plantas, indubitavelmente, 

foi influenciada por razões econômicas. A aprovação do PPA veio como o resultado da 

pressão exercida pelos proprietários de viveiros, que sofriam com a concorrência imposta por 

outros criadores, que replicavam – sem qualquer autorização - muitas das espécies vegetais 

que cultivavam. 

Com o objetivo de proteger os interesses de investidores privados, o PPA concedeu 

os direitos exclusivos de titularidade para novas espécies, por um período de 17 anos. Esse 

tipo de proteção foi importante no segmento da horticultura, em especial para árvores 

frutíferas e ornamentais. (WRIGHT e PARDEY, 2006, p. 14)3 

No ano de 1970, os Estados Unidos aprovaram o Plant Variety Protection Act 

(PVPA). Com essa legislação, se buscou garantir a proteção patentária para novas variedades 

de plantas sexuadamente reproduzidas (incluindo aquelas que se reproduzem por sementes). 

Através da proteção de plantas que podiam ser replicadas através de processos então 

12649



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

desconhecidos em 1930, mais uma vez se enfatizou a relevância conferida a questões 

referentes à comercialização de plantas cultivadas. Na verdade, a proteção patentária para 

plantas sexuadamente reproduzidas somente não ocorreu anteriormente, através do PPA de 

1930, porque cientistas da American Society of Horticultural Science naquela ocasião 

manifestaram que as características de novas variedades de plantas replicadas por tal meio, 

não seriam geneticamente estáveis. (MOSER e RHODE, 2011, p. 5) 

A partir do definido na PVPA, a proteção passou a ser possível para variedades que 

fossem uniformes, estáveis e distintas das demais existentes. Variedades comercializadas ou 

utilizadas nos Estados Unidos por mais de um ano ou por mais de quarto anos em outros 

países, no entanto, não foram acolhidas por tal proteção. O mesmo ocorreu para fungos, 

bactérias e híbridos de primeira geração. 

Depois da adoção do PVPA a maior parte das sementes negociadas comercialmente 

foram abarcadas por ambas legislações referidas – PPA e PVPA, voltadas para proteção da 

propriedade intelectual, mas duas exceções à proteção patentária persistiram: daquelas 

sementes armazenadas pelo próprios agricultores e daquelas dedicadas ao propósito da 

pesquisa. Porém, esta tratou de impossibilitar a prática de um agricultor vender sementes para 

outros agricultores. Apontando o resultado de estudos realizados por outros acadêmicos, Dhar 

e Foltz salientam que a PVPA não trouxe entre os seus efeitos, um significativo aumento no 

número das pesquisas realizadas pela indústria do setor. (2004, p.4) 

Deve-se reconhecer, então, que tanto a PPA quanto a PVPA não incluíram entre suas 

regras, o controle sobre o que poderia ser feito com o que derivasse da planta protegida. Essa 

situação permaneceu inalterada até o ano de 1994, quando o Congresso norte-americano 

emendou o PVPA e removeu o privilégio até então concedido aos produtores agrícolas. 

Cumpre salientar, no entanto, que uma das mais significativas alternações no cenário 

da proteção intelectual na área da biotecnologia, ocorreu quando os Estados Unidos passaram 

a admitir a patenteabilidade de um material biológico isolado e purificado da natureza, por ser 

derivado de um processo que envolvia a manipulação humana para a sua obtenção. Em 1980 a 

Suprema Corte dos Estados Unidos, decidiu o caso conhecido como Diamond versus 

Chakrabarty, estabelecendo a patenteabilidade de uma bactéria artificial. A justificativa da 

decisão da Corte esteve centrada na argumentação de que tal bactéria não estava disponível 

anteriormente na natureza, mas havia sido o resultado da criação de um inventor – ou seja, foi 

necessária a intervenção humana para que tal bactéria pudesse ser desenvolvida. 
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Cabe referir, no entanto, o observado por Varella (1998, p. 74) de que quando o caso 

foi decidido pela Suprema Corte norte-americana, não havia por parte dos juízes o completo 

conhecimento técnico dos conhecimentos biológicos. O autor segue em suas ponderações, 

afirmando que a patente foi concedida por tratar de um organismo que não existia na natureza 

e com aplicabilidade industrial, além de ter a sua característica diferenciadora desenvolvida 

pela pesquisadora Ananda Chakrabarty. Porém, por ter tido as suas pesquisas financiadas pela 

General Eletric Company, a titularidade da patente não era de Chakrabarty mas da citada 

empresa. 

Foi tal decisão que, definitivamente, introduziu a possibilidade de patenteamento de 

plantas, através das regras aplicadas para as patentes de utilidade. Com isso, passou a existir a 

proteção através da propriedade intelectual para uma classe de variedades com um traço 

específico, além de partes de plantas e métodos de produzir e utilizar variedades de plantas. A 

partir daí, outros escritórios de patentes, além do norte-americano, passaram a admitir a 

possibilidade de patenteamento para microrganismos transgênicos.  

Cinco anos mais tarde, em 1985, outro caso tornou-se relevante – expart Hibberd. O 

discutido em juízo tratava da possibilidade de patenteamento de tecnologias associadas à 

produção de milho, que incluíam a proteção de sementes e a concessão de patentes para 

plantas, inseridas na categoria de patentes de utilidade. (CHAWLA, 2007, p. 321) A razão do 

litígio foi o fato do escritório de patentes dos Estados Unidos ter negado o patenteamento da 

planta, sob o argumento de que já havia outra legislação que garantiria o seu direito de 

propriedade intelectual. Depois do recurso no judiciário, o processo foi encaminhado para o 

United States Board of Patent Appels and Interferences, onde a patente foi concedida. 

(Varella, 1998, p. 74) 

Concomitantemente ao que ocorria nos Estados Unidos, países europeus também 

vislumbravam a possibilidade de implementar um sistema voltado para a proteção de 

diferentes variedades de plantas.  Durante o período que marcou o final da Segunda Guerra 

Mundial, países europeus se depararam com pedidos de patente diretamente relacionados com 

invenções agrícolas, inclusive relacionadas às plantas, ocasionando discussões sobre como 

alcançar a devida proteção dessas variedades. Em 1942, houve na Holanda, a adoção de um 

regime voltado para a proteção dos direitos dos cultivadores, com relação a novas variedades 

de plantas. Em 1953, o mesmo ocorreu na Alemanha. (OVERWALLE, 1999) 

Neste cenário, aqueles que entendiam pela proteção das variedades de forma não 
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patenteável saíram vitoriosos, dando origem a uma nova organização, a União Internacional 

para a Proteção das Novas Variedades de Plantas, conhecida por sua sigla em francês - 

UPOV, em 1961. Coube à França a iniciativa de propor a criação do regime internacional de 

proteção às obtenções vegetais, presente na Convenção da UPOV. Porém, quando esta entrou 

em vigor em 1968, também contava com a participação de outros quatro países – Holanda, 

Alemanha, Bélgica e Itália.  

Estabelecida com o intuito de promover uma proteção internacional aos direitos dos 

obtentores e melhoristas, o objetivo da UPOV foi harmonizar a proteção das cultivares por um 

direito de propriedade intelectual. Formalmente, a proteção dos cultivares buscou garantir aos 

criadores de uma nova variedade de planta a exclusividade dos direitos sobre a sua 

comercialização. Sobre os direitos reconhecidos pela UPOV, Santilli (2009, p. 173-174) 

observa que este é um sistema que nasceu para estimular o investimento privado para o 

melhoramento de plantas. Isto porque, a lógica seguida na concepção do sistema, reconheceu 

somente aos melhoristas profissionais (geneticistas, agrônomos etc.) a capacidade de realizar 

inovações na agricultura. Esta ignorou o fato de que os agricultores também possuem um 

papel como inovadores, pois são os detentores dos saberes e práticas que garantiram a grande 

diversidade agrícola existente4. 

Sem poder ser confundida com o patenteamento de novas variedades vegetais, a 

diretriz estabelecida pelo conjunto de regramentos nascidos com a UPOV, aduz ao exame de 

variedades de plantas para a consequente proteção, a partir dos seguintes requisitos: 

distintividade (a variedade deve ser distinta de outras variedades por uma ou mais 

características relevantes), homogeneidade (a planta de uma variedade deve ter características 

idênticas, ou ao menos, similares – baixa variabilidade quando utilizada para o plantio), 

estabilidade (a variedade deve manter as mesmas características essenciais descritas no pedido 

de proteção após serem propagadas e multiplicadas – ou seja, ao longo de gerações 

sucessivas). 

Nesse sentido, há características importantes a serem ressaltas na trajetória da 

UPOV. A Convenção original da UPOV de 1961 foi revisada em 1972, 1978 e 1991. Na 

versão do ano de 1961, era permitido aos países signatários a livre escolha de qual sistema de 

proteção iriam seguir: se o sistema de patentes ou a proteção sui generis sugerida pela UPOV. 

Já em 1978, em uma atmosfera política carregada de controvérsias sobre o patenteamento ou 

não de plantas, decidiu-se novamente pela proteção defendida pela UPOV, qual seja, proteção 
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sui generis, que se tornou a norma obrigatoriamente atrelada a direitos de proteção intelectual 

sobre plantas. 

Por esta razão, no mesmo ano, o European Patent Convention (EPC), excluiu as 

variedades de plantas e animais como matéria suscetível de patenteamento: 

Article 53(b) of the EPC prohibited only the patenting of plants or their 
propagating material in the genetically fixed form of the plant variety, but did 
not prohibit patenting the plant per se - in other words, the exclusion did not 
apply to plants which did not meet the profile of a variety and belonged to a 
classification unit taxonomically higher than that of the variety. In concrete 
terms, and following EPO case law, patent protection was not possible at the 
time for the potato variety Charlotte, but protection was possible for the potato 
itself (Solanumtuberosum). (OVERWALLE, 1999, p. 163-164) 

Com a revolução da biotecnologia na área agrícola nos anos de 1980 e a posição 

americana acerca da proteção das plantas, os contrastes entre a Europa e os Estados Unidos se 

acirraram novamente. Nesse passo, na última revisão da UPOV, foi abandonada a ideia de 

exclusividade entre o patenteamento ou a proteção sui generis. 

Assim, a partir da ata de 1991, o sistema elaborado pela UPOV passou a conceder 

direitos muito mais amplos aos melhoristas, pois estes adquirem o controle absoluto da 

comercialização do material reprodutivo da variedade que desenvolvem.  Diferentemente da 

versão anterior, que só exigia a autorização do melhorista à utilização e à produção com 

finalidades comerciais, na versão de 1991 tornou obrigatória tal autorização para a produção 

ou reprodução das variedades melhoradas para quaisquer finalidades, além da exportação, 

importação e armazenagem. Nem mesmo a exigência de ser respeitado o direito do agricultor 

de guardar parte de sua colheita como semente para a próxima safra foi mantido. Cabe aos 

países decidirem se irão permitir tal possibilidade em suas leis nacionais. Ademais, a proteção 

concedida foi estendida para os produtos elaborados diretamente a partir do material da 

colheita das variedades protegidas (por exemplo, óleos de soja ou milho, farinha de soja etc.).  

Por fim, outra mudança estabelecida pela UPOV 1991, foi a decisão de voltar a possibilitar 

aos países um sistema de dupla proteção: através da concessão de patentes ou da emissão de 

certificados sobre obtenções vegetais. 

Para tratar da elaboração de um documento, especialmente voltado para a 

preservação da diversidade biológica em âmbito internacional, ainda é necessário referir a 

Convenção sobre Diversidade Biológica – CDB, firmada em 1992, durante a Conferência das 

nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Deixando para trás a concepção de 
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que os recursos genéticos deveriam ser considerados patrimônio comum da humanidade, a 

CDB reconheceu os direitos soberanos dos Estados sobre os seus próprios recursos genéticos. 

Ademais, a CDB salientou o direito que os Estados detêm em condicionar o acesso aos seus 

recursos genéticos, ao seu consentimento prévio e informado e, ainda, o direito à divisão 

equitativa dos benefícios gerados a partir da utilização e exportação de tais recursos, assim 

como de conhecimentos tradicionais, inovações e práticas relevantes emprego da 

biodiversidade. Assim, ainda que indiretamente, esta convenção tratou de abordar aspectos 

relacionados à propriedade intelectual. 

Mesmo sendo um acordo internacional, visando a conservação e uso sustentável de 

toda a diversidade biológica, este não estipulou os padrões mínimos para que as suas 

definições fossem implementadas. O TRIPS, no entanto, sem deixar espaço para discussões 

altruístas sobre o direito da sociedade às inovações nas mais diversas esferas, foi negociado 

com o objetivo de garantir níveis mínimos de proteção da propriedade intelectual que 

deveriam ser respeitados pelos membros da OMC. 

 

2. Estabelecimento do TRIPS e o ambiente negociador presente no Sistema Multilateral 

de Comércio 

Atualmente, o Acordo TRIPS, é o principal responsável pela harmonização das 

políticas relacionadas à proteção da propriedade intelectual em âmbito internacional. Para ser 

possível a sua adoção no âmbito da OMC, a negociação do TRIPS teve que contar com o 

compromisso dos países desenvolvidos, de que a implementação de padrões mínimos de 

proteção jurídica à propriedade intelectual garantiria o acesso dos seus mercados domésticos 

aos países em desenvolvimento. Tal acordo, então, antes de ser adotado, foi matéria recorrente 

de controvérsia nas negociações do GATT. 

Em matéria de proteção de propriedade intelectual para a variedade de plantas, em 

um país como os Estados Unidos, onde há muito tempo existe uma grande quantidade de 

“pesquisa e desenvolvimento – P&D” no campo da biotecnologia, sempre pareceu clara a sua 

preferência pela adoção de normas rigorosas de propriedade intelectual. Este priorizou, então, 

a posição de que é melhor considerar os benefícios alcançados por seus produtores nacionais 

de propriedade intelectual, do que os benefícios que eventualmente seriam usufruídos por 

consumidores estrangeiros, que obtivessem acesso à novas tecnologias de uma forma mais 
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rápida ou barata. Além disso, aliou a sua capacidade de desenvolvimento tecnológico 

privilegiada à adoção de uma série de legislações patentárias, para delinear e influenciar o 

cenário atual de acesso e utilização de variedades de plantas e sementes agrícolas, em âmbito 

interno e internacional. 

Assim, sob uma forte influência dos Estados Unidos, a decisão reiterada no TRIPS 

foi de que os países membros da OMC deveriam prover algum tipo de proteção para as 

variedade de plantas, através de suas legislações nacionais. Em seu artigo 27, 3 (b), o TRIPS 

permitiu aos Estados membros da OMC abordar a proteção intelectual da agricultura sob três 

diferentes perspectivas: a). direito de patentes; b). um sistema sui generis e; c). uma 

combinação de ambos. 

O termo sui generis não foi definido pelos TRIPS. Sobre esse ponto do acordo, 

Mahop (2010, p. 27) aponta que não há um único entendimento entre os membros da OMC, 

sobre a forma como o termo deve ser interpretado. Tal autor esclarece que para os países 

desenvolvidos, onde estão localizadas a maior parte das indústrias responsáveis por inovações 

na área da biotecnologia5, o caminho correto seria ao menos, a obrigatoriedade da observância  

dos critérios estabelecidos pela UPOV, para que os membros da OMC alcançassem a 

compatibilidade de suas normas com o definido pelo TRIPS. Para os países em 

desenvolvimento, no entanto, a aplicação de um sistema sui generis para a proteção de 

variedades de plantas, deveria estar em conformidade com as suas realidades nacionais 

socioeconômicas. Nesse sentido, por acolherem em seus territórios uma grande população de 

produtores agrícolas, acreditam que o sistema da UPOV nem sempre seria capaz de suprir as 

suas necessidades nacionais. 

 

II. Liberalização comercial da área agrícola: desafios impostos à agricultura brasileira 

O processo de liberalização comercial multilateral levado adiante pelo Acordo Geral 

sobre Comércio e Tarifas (sigla GATT, em inglês) e continuado pela Organização Mundial do 

Comércio (OMC)6 é rico em paradoxos, desde o momento em que foi estabelecido. O GATT, 

por exemplo, encontrou êxito ao reduzir progressivamente as tarifas dos produtos 

industrializados.7 

Entretanto, o mesmo não pode ser afirmado com relação aos produtos agrícolas. Ao 

longo dos anos somente aumentaram as medidas protecionistas dedicadas à agricultura. 
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Nenhum outro setor da Economia mundial ainda conta com a adoção de tantas práticas 

protecionistas. São altas barreiras tarifárias, variadas formas de apoio doméstico, além de 

muitos subsídios à exportação, que, depois de cristalizados, garantem a contínua distorção no 

fluxo do comércio internacional. 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, são os Estados Unidos e as Comunidades 

Européias (CE) que lideram o processo de liberalização comercial multilateral. Países 

essencialmente industriais lograram de variadas formas manterem a intensificação das regras 

para o comércio agrícola longe dos principais tópicos discutidos pelos negociadores do 

GATT. A respeito disso, concluíram oito rodadas de negociações multilaterais no âmbito do 

sistema multilateral de comércio. Entretanto, nas primeiras sete rodadas de negociações, 

trouxeram resultados tão pouco edificantes para a agricultura, que demonstraram, de fato, a 

falta de comprometimento com a temática agrícola. Iniciaram-se as mudanças quando o 

ambiente em que se desenvolvia o comércio agrícola internacional tornou-se insuportável, 

inclusive para aqueles que reiteradamente adotavam políticas protecionistas. 

Na década de 1980, o comércio agrícola figurava entre um dos principais pontos de 

tensão nas relações internacionais. Assim, foi durante a Rodada Uruguai (1986-1994) que a 

agricultura transformou-se em um dos focos da negociação. Com efeito, esta última provocou 

longos atrasos no processo negociador, a ponto de em diferentes ocasiões várias partes 

contratantes afirmarem que, se não houvesse um acordo para a agricultura, nenhum outro 

acordo seria firmado no âmbito do sistema multilateral de comércio. (DESTA, 2002, p. 9) 

Depois de muita discussão, certa regulamentação para o comércio agrícola foi introduzida por 

meio do Acordo sobre Agricultura da Rodada Uruguai (AARU). 

Contudo, deve-se frisar que se por um lado, a implementação do AARU não obteve 

os resultados esperados, de modo que a agricultura continua sendo um dos principais entraves 

para qualquer avanço no sistema multilateral de comércio, por outro, o TRIPS através de seus 

rigorosos dispositivos, logrou estabelecer prazos para que os países membros da OMC 

adequassem suas legislações à obrigatoriedade de reconhecer patentes em todas as áreas 

tecnológicas, independentemente do contexto social ou econômico em que estes estivessem 

inseridos. 

Assim, além da falta de vontade política da maioria dos países desenvolvidos em se 

empenharem, ao longo dos anos, na liberalização do comércio agrícola, o atual atrelamento 

entre a competitividade dos países em desenvolvimento na agricultura e os crescentes avanços 
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biotecnológicos produzidos por esses mesmos países desenvolvidos, torna todo o cenário 

presente especialmente preocupante. 

O Brasil, por exemplo, apesar de enfrentar uma série de medidas protecionistas, está 

entre os principais produtores agrícolas mundiais. Conforme levantamento realizado pela 

Organização Mundial do Comércio, no ano de 2009 o Brasil exportou US$ 58 bilhões em 

produtos agrícolas, ficando somente atrás dos Estados Unidos, cujas exportações alcançaram 

o valor de US$ 120 bilhões. (OMC, 2010)8 

Para alcançar este alto patamar de produtividade, contudo, o Brasil teve que assentir 

com o sistema de “modernização” agrícola e priorizar o desenvolvimento do agronegócio. 

Além do tradicional pacote tecnológico – i.e. insumos químicos, agrotóxicos, máquinas 

agrícolas – desenvolvido pelo que convencionou-se chamar de Revolução Verde 

(ALBERGONI & PELAEZ, 2007), a manipulação genética, incluindo a transgenia, também 

tornou possível a inserção do país no mercado agrícola internacional. Muito do aumento da 

produção e da produtividade agrícola brasileira, ocorreu em virtude da especialização e do 

melhoramento genético das plantas. 

Sobre o agronegócio, Juliana Santilli (2009) explica que nesse modelo agrícola o 

êxito é alcançado através da monocultura de produtos cujos preços são ditados pelo mercado 

internacional – tais como, soja, milho, trigo, algodão e café. Ademais, vale referir que muitas 

dessas culturas com maior relevância econômica – conhecidas como Global Crops –, são 

impregnadas de aspectos técnico associados à biotecnologia.  Ao mesmo tempo em que o 

Brasil é anunciado como o terceiro produtor mundial de soja – após os Estados Unidos e a 

Argentina; também surgem dados de que está entre os maiores produtos agrícolas mundiais de 

organismos geneticamente modificados. (CÂNDIDO, 2010) Conforme o estudo realizado 

pelo serviço Internacional para a Aquisição de Aplicações em Agrobiotecnologia (ISAAA), 

no ano de 2009, a área plantada no Brasil com sementes transgênicas apresentou um 

crescimento de 35,4% e alcançou os 21,4 milhões de hectares. 

No entanto, a realidade brasileira apresenta além do agronegócio, um outro modelo 

agrícola, baseado na agricultura familiar.9 Se os avanços tecnológicos podem beneficiar as 

“grandes propriedades rurais, monocultoras“ e “voltadas para a exportação de cultivos 

comerciais”,   marginalizam os pequenos produtores agrícolas, porque estes não contam com 

os recursos necessários para ter acesso às novas tecnologias que foram desenvolvidas. 

(SANTILLI, 2009) 
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Ainda é necessário manter presente a reflexão de que o problema que pode ser 

gerado a partir das dificuldades enfrentadas por estes agricultores – comumente, manifestado 

através do êxodo rural –, para encontrar no setor agrícola uma fonte de renda suficiente para 

manter a sua família, não é o único desafio imposto à sociedade brasileira. A importância da 

manutenção da agricultura familiar no Brasil também está no papel econômico, social e 

ambiental do trabalho desempenhado pelos agricultores tradicionais na diversificação de 

cultivos que asseguram a manutenção da variabilidade genética das plantas cultivadas. 

Através da utilização de práticas produtivas próprias, desenvolvidas a partir dos 

conhecimentos transmitidos e aperfeiçoados por gerações, estes preservam muitas variedades 

agrícolas, sem deixarem de alcançar melhoramentos. 

Assim, é certo que não se ignora a importância do agronegócio brasileiro, visto que 

este figura entre os grandes responsáveis pelo saldo positivo da balança comercial de 

exportação do País. Porém, tampouco pode se desprezar a preocupação apontada por muitos 

autores10, de que a modernização da agricultura combinada com a ênfase na monocultura, está 

ameaçando a preservação de uma série de espécies agrícolas, o que pode inclusive, colocar 

em risco a nossa própria segurança alimentar. 

 

1. Desenvolvimento dos diferentes sistemas de produção agrícola no Brasil diante das 

regras estabelecidas para o comércio internacional 

As questões anteriormente levantadas, sobre a influência das mudanças ocorridas na 

área da biotecnologia (normalmente, importada dos países desenvolvidos) para a agricultura 

brasileira, torna-se ainda mais clara quando observados os traços que caracterizaram cada uma 

das fases evolutivas da produção agrícola nacional. 

Para Zander Navarro (2010, p. 109), o desenvolvimento agrícola brasileiro vivenciou 

5 fases relativamente distintas, no período que seguiu a Segunda Guerra Mundial : “i) do pós-

guerra até 1968; ii) de 1968 até 1981; iii) durante os anos 1980; iv) durante a década de 1990; 

e v) no período de 1998 a 1999 até nossos dias.” 

No início da década de 1950, houve a decisão do governo brasileiro em adotar 

políticas de desenvolvimento econômico, voltadas para a industrialização do país. Durante 

todo o período que antecedeu o início da década de 1970, uma série de políticas 

governamentais foram implementadas; tais como a supervalorização das taxas de câmbio, a 
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aplicação de tarifas diferenciadas que favoreciam a importação de bens de capital e 

dificultavam a importação de outros bens e a concessão de empréstimos com juros 

subsidiados para a indústria de bens de capital. Assim, tais políticas trataram de privilegiar o 

setor industrial quando comparado com o agrícola. (CONTINI, GASQUES, ALVES E 

BASTOS, 2010) 

Nesse período, todo o incremento de produtividade ocorrido foi unicamente o 

resultado do aumento da área plantada, sem qualquer interferência da inserção de tecnologia 

na agricultura brasileira. (NAVARRO, 2010, p. 110) Os anos 1970 foram, ao contrário, 

relevantes para a modernização agrícola no Brasil. O governo brasileiro passou a fornecer 

crédito farto e barato, para a consequente difusão de pacotes tecnológicos entre produtores 

rurais seletivamente escolhidos em algumas regiões, entre os de maiores portes e escala. 

(NAVARRO, 2010, p. 111) Nas palavras de Zander Navarro (2011, p. 111), a década de 

1970: 

[…] representa um verdadeiro “divisor de águas” no desenvolvimento da 
economia e da sociedade brasileiras. Importante ainda citar, sobre esse 
segundo momento, que foi observada uma forte realocação espacial, com 
aproximadamente 30 milhões de brasileiros deixando o campo, de 1960 a 
1980, para morar nas cidades. Acelerou-se, assim, um processo de 
urbanização, que quebraria definitivamente com o padrão agrário e agrícola da 
sociedade brasileira do passado. 

 

Os anos de 1980 foram conhecidos no Brasil como a “década perdida”, já que em 

termos gerais registrou baixas taxas de crescimento econômico. Porém, mesmo os preços 

cadentes pagos aos produtores agrícolas, que eram forçados pela insuficiente demanda – 

externa e interna –, Navarro (2010, p. 112) revela um ganho de qualidade para a sociedade 

brasileira. Na opinião do autor, verificou-se “nessa década, a consolidação de um padrão de 

oferta de alimentos e matérias-primas de origem agrícola que se conectou com a demanda 

existente,” o que possibilitou deixar “para trás as situações de escassez temporária de 

alimentos que, erraticamente, pontuaram a história agrária brasileira.” (NAVARRO, 2011, p. 

111 e 112) 

O setor agrícola brasileiro passou por um processo de intensa reformulação, ao longo 

da década de 1990. Entre os motivos de tal reformulação, salienta-se o aprofundamento das 

relações comerciais entre os países que formaram o MERCOSUL. Além disso, foi na década 
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de 1990 em que houve o encerramento da Rodada Uruguai no âmbito do GATT, que 

culminou com a criação da OMC. 

No entanto, essa iniciativa não acabou com as posições protecionistas defendidas 

principalmente pelos países desenvolvidos, tampouco foi o que impulsionou de forma 

determinante o melhor acesso dos produtos agrícolas brasileiros no mercado internacional. 

Essa também foi a década em que as empresas do ramo químico-farmacêutico intensificaram 

as suas perspectivas de rentabilidade com a biotecnologia agrícola, principalmente com o 

desenvolvimento da transgenia. 

A partir do retrospecto apresentado sobre a modernização da agricultura brasileira, 

ainda há uma série de dados que impressionam. A partir de informações obtidas no Sindicato 

das Indústrias de Adubos e Corretivos de Estado de São Paulo, Agra e Santos salientam que 

durante o período compreendido entre os anos 1965 e 1980, houve um incremento na 

utilização de adubos químicos de 1.380% e de 377% no uso de defensivos agrícolas, com 

destaque para a utilização de herbicidas, que cresceu mais de 8.000%. (AGRA e SANTOS, 

sd, p. 2) O uso inadequado dos pacotes tecnológicos, que foram desenvolvidos para uma 

realidade incompatível com o clima e os solos brasileiros (já que tais pacotes visavam um 

clima temperado e solos homogêneos), causou  erosão, antropização, salinização, 

compactação e perda de produtividade. Além disso, o grande uso de agrotóxicos gerou a 

contaminação de recursos hídricos e o processo de resistência de pragas, ervas daninhas e 

doenças - até 1958, eram conhecidas 193 pragas no Brasil; em 1976, o número total de pragas 

conhecidas na agricultura era 593. (AGRA e SANTOS, sd, p. 3) 

Porém, a biodiversidade brasileira não foi a única afetada. Os impactos sociais 

sofridos por uma grande parcela dos agricultores brasileiros também devem ser lembrados. 

Incapaz de acompanhar a inovação promovida pela chamada “revolução verde”, os 

agricultores mais vulneráveis tiveram que deixar as suas terras, gerando o êxodo rural. A falta 

do capital e compreensão necessários para se adequar aos novos padrões impostos por tal 

desenvolvimento tecnológico contribuíram, assim, para a migração destes para áreas 

metropolitanas. 

Ainda assim, não se refuta a ideia de que as pesquisas na área biotecnológica podem 

ser vistos sob uma perspectiva positiva, pois estas podem contribuir, por exemplo, no 

aumento da produtividade vegetal; qualidade nutricional; facilidade de processamento de 
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produtos alimentícios. Dentre os exemplos, cujos benefícios já foram estudados, está a que 

permitiu a fixação de nitrogênio, pois:  

... além de ser importante para a melhoria da qualidade ambiental, já que a 
redução do uso de fertilizantes industriais diminui a quantidade de nitratos 
escoados por águas superficiais e subterrâneas. Uma quantidade adequada de 
nitrogênio é fundamental para o crescimento das plantas e uma das vantagens 
da fixação biológica é o seu baixo custo em comparação com as tecnologias 
substitutas. (FIGUEIREDO, PETENTEADO E MEDEIROS, 2206, p. 33) 

  

Os aspectos benéficos das pesquisas desenvolvidas devem estar em concordância 

com as necessidades e realidade brasileira. O Brasil possui uma grande diversidade biológica, 

contando com 20% do total existente de plantas, animais e microorganismos. No caso 

específico das plantas superiores, alcança a marca de cerca de 55 mil espécies – 21% do total 

classificado no mundo. (SILVEIRA, BORGES e BUAINAIN, 2005, p. 105) 

Certamente, o Brasil detém muitos dos meios para se destacar na área da 

biotecnologia, mas os pesquisadores nacionais devem se manter atentos para que não haja o 

desrespeito das peculiaridades socioeconômicas brasileiras. 

Por tal razão, o estabelecimento da UPOV, CDB e a adoção do Acordo TRIPs, 

negociado no âmbito da criação da OMC, não podem deixar de ser referidos, na análise do 

sistema de instrumentos jurídicos seguidos no Brasil para a proteção de variedades vegetais e 

conservação da biodiversidade agrícola nacional. 

 

2. Legislação brasileira e a evolução da proteção da propriedade intelectual na área da 

biotecnologia agrícola 

O Brasil, antes do significativo desenvolvimento da biotecnologia, tinha como 

ordenação jurídica no campo da propriedade intelectual o Código da Propriedade Industrial 

(Lei nº 5.772 de 21 de dezembro de 1971). Este Código não trazia em seu conteúdo a proteção 

de matérias biotecnológicas, vez que tais não eram objeto de grande atenção ou severas 

disputas. No entanto sua exclusão era explícita. De acordo com o art. 9º, alínea “f” da referida 

norma, “os usos ou empregos relacionados com descobertas, inclusive de variedades ou 

espécies de microorganismos, para fim determinado” não eram invenções privilegiáveis. 
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Pois bem. Sabido é que o direito da propriedade intelectual é um ramo do direito 

marcado tanto pelo elevado nível de técnica jurídica quanto pela força dos interesses 

econômicos a que serve. Também é notório o fato de que, com frequência, o impulso para a 

criação de novas tecnologias é dado pelos Estados Unidos, quer seja pela evolução de sua 

jurisprudência ou suas diretrizes de análise, sendo acompanhado, em geral, pelo direito 

europeu e japonês. Assim, pode-se afirmar que os países mais desenvolvidos fizeram evoluir 

o campo de aplicação da propriedade intelectual – direito de patentes principalmente – na 

proporção que suas tecnologias também evoluíram, como demonstrou a introdução da 

patenteabilidade dos organismos vivos com o avanço da biotecnologia. (VARELLA, 2007, p. 

21) 

Com a aprovação do TRIPS, tal como já foi referido anteriormente, houve a 

imposição do fortalecimento da propriedade intelectual, ao estabelecer padrões mínimos de 

proteção intelectual em todos os países que desejassem participar do sistema multilateral de 

comércio, através da OMC. 

No caso brasileiro, para as invenções biotecnológicas em geral, o quadro jurídico 

escolhido foi o de patenteabilidade de todas as invenções, sendo as mesmas reguladas pela Lei 

nº 9.279 de 1996. Sua sistemática funciona, primeiramente, com a definição do que seria uma 

invenção e logo após, delimita aquilo que não é considerado invenção, excluindo-o da 

patenteabilidade. Essa delimitação é feita pelos artigos 10 e 18 da Lei de Propriedade 

Intelectual, que estipulam: 

Art. 10. Não se considera invenção nem modelo de utilidade: 

IX - o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos 
encontrados na natureza, ou ainda que dela isolados, inclusive o 
genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos 
biológicos naturais. 

 

Art. 18. Não são patenteáveis: 

III - o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos 
transgênicos que atendam aos três requisitos de patenteabilidade - 
novidade, atividade inventiva e aplicação industrial - previstos no art. 
8º e que não sejam mera descoberta. 

Parágrafo único. Para os fins desta Lei, microorganismos transgênicos 
são organismos, exceto o todo ou parte de plantas ou de animais, que 
expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição 
genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie 
em condições naturais. 
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Nesse passo, no que diz respeito aos seres vivos, incluindo aí alguns produtos 

derivados da agrobiotecnologia, o inciso IX do artigo 10 é claro em não considerá-los (seres 

vivos) como uma invenção no seu todo ou em parte. E usando-se da hermenêutica jurídica, 

com uma interpretação sistemática entre o artigo antes citado e o artigo 18, os mesmos não 

são patenteáveis, com exceção dos microorganismos transgênicos (inciso III). Mas o que 

seriam microorganismos transgênicos patenteáveis segundo a lei brasileira? Pra evitar 

confusões, o parágrafo único do art. 18 – muito discutido durante o processo legislativo - 

trouxe a solução, excluindo da patenteabilidade o todo ou parte de plantas ou animais. Assim, 

o fim deste dispositivo é excluir a possibilidade de patenteamento de células e genes de 

plantas, geneticamente modificadas ou não, apresentadas sobre a forma de um 

microorganismo. 

Desta forma, plantas, animais, ou parte deles não são objetos de patentes, ainda que 

resultantes da engenharia genética. (VARELLA, 2007, p.21) Ou seja, as sementes 

geneticamente modificadas desenvolvidas pela agrobiotecnologia, segundo o ordenamento 

jurídico brasileiro, não são patenteáveis. Porém, isso não significa dizer que elas não recebem 

proteção pelo direito brasileiro; ela apenas não se dá da forma de patente. 

O direito de propriedade intelectual aceito no Brasil sobre as sementes, inclusive as 

geneticamente modificadas, é o sistema sui generis sugerido pela UPOV e pelo próprio 

acordo TRIPS, tendo sido criada a Lei de Cultivares (Lei nº 9.456 de 1997). Trata-se de 

regime de propriedade intelectual específico para plantas, em que ao titular de direitos é 

concedido o controle com o monopólio da comercialização, mas de forma mais restrita em 

comparação a proteção conferida pelo sistema de patentes – que não é, a priori, reconhecida 

pela legislação brasileira. 

De acordo com Varella: (2007, p. 21) 

O sistema de proteção de cultivares parte do princípio que os 
agricultores não devem pagar para cada multiplicação da planta 
protegida, como nas patentes, mas de forma específica, menos 
dispendiosa que nas patentes, cada país implementando um sistema 
diferente de recompensa equitativa a favor do titular dos direitos. 

 

Outras diferenças entre esses dois sistemas de proteção também são apontadas, como 

por exemplo, acerca de pesquisas científicas sobre o produto; do período de proteção; dos 

requisitos de concessão desta proteção, bem como, em relação ao retorno de investimento.  

Tendo este último fator diferenciador em mente, as grandes empresas que investem 

em agrobiotecnologia tentam burlar o sistema adotado pelo Brasil para as sementes 

12663



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

geneticamente modificadas, pois na proteção patentária os direitos dos titulares são mais 

expressivos. Por exemplo, se uma semente for protegida por patentes, a cada nova safra, os 

agricultores deverão pagar royalties ao titular da patente proporcionalmente à quantidade 

colhida, ou seja, é possível que o retorno sobre a mesma semente patenteada ocorra inúmeras 

vezes. Negócio bem mais lucrativo para as empresas. 

Como já enfatizado, os direitos concedidos ao titular de uma patente são mais amplos 

que aqueles conferidos por obtenção vegetal, assim, as grandes empresas multinacionais que 

investem em agrobiotecnologia relacionada ao desenvolvimento de sementes geneticamente 

modificadas veem com maus olhos este último sistema. Nesse sentido, como o ordenamento 

jurídico brasileiro não prevê a proteção por patentes de sementes de plantas e nem genes 

modificados relacionados a elas, estas empresam insistem na obtenção de uma maior proteção 

– que consequentemente oferece mais retorno de investimentos -, fazendo uso de mecanismos 

jurídicos diversos para tanto. 

É o caso da empresa Monsanto e de sua soja Roundup Ready (RR). Empresa 

multinacional que iniciou suas atividades no Brasil em 1930 e que nos últimos 20 anos 

aumentou substancialmente seus investimentos para dominar o mercado nacional. 

A soja RR foi desenvolvida pela Monsanto, em que o gene de resistência ao 

herbicida glifosato e a variedade na qual está inserida foram patenteados nos Estados Unidos, 

mas no Brasil a situação é diferente. A variedade plantada no nosso país é o resultado do 

cruzamento entre a variedade patenteada – que foi importada ilegalmente da Argentina, vez 

que a soja geneticamente modificada não tinha autorização de colocação no mercado 

brasileiro - e as variedades de sojas brasileiras. Assim, na variedade que se encontra aqui no 

Brasil, verifica-se também o gene responsável pela resistência ao herbicida, sequência 

genética esta patenteada nos Estados Unidos.  

Para garantir seus direitos sobre as variedades brasileiras e registrar sua invenção, a 

Monsanto solicitou pedidos junto ao Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) em 

1996 e 1997: 

As três patentes são explicitamente patentes de genes de plantas, uma 
de genes quiméricos, a segunda, uma sequência de DNA para 
intensificar a eficácia da transcrição e a terceira, a construção de DNA 
para também melhorar a eficácia da transcrição. A princípio, já o 
dissemos, estes genes não são patenteáveis em direito brasileiro. 
Porém, contrariando as evidências, a empresa argumentou na 
instrução do seu pedido de invenção que os genes da primeira patente 
não eram genes, mas parte de um processo biológico não-natural, o 
que seria passível de patente, de acordo com a Lei 9.270. O raciocínio, 
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inspirado na doutrina norte-americana, era contrário à legislação 
brasileira. (VARELLA, 2007, p. 22) 

 

Ou seja, nestes pedidos, os genes não são identificados como parte de seres vivos, 

mas sim como uma proteína, uma simples substância química possível de ser patenteada. 

Cria-se uma distorção na apresentação do pedido para se obter uma proteção que não é 

tutelada pelas normas federais, vez que estas proíbem a concessão de direitos de patentes 

sobre plantas no seu todo ou em parte, geneticamente modificadas ou não. 

Contudo, em 1998, surpreendentemente, o INPI deferiu o primeiro pedido de patente 

ofertado pela Monsanto, sendo explicitamente contrário à legislação pátria, pois entendeu pela 

aplicação da jurisprudência norte-americana. Mas logo após as empresas concorrentes 

apresentaram recurso administrativo, postulando a declaração de nulidade da decisão do INPI. 

Outra surpresa, o caráter administrativo foi afastado, sendo tal assunto tratado novamente em 

2004 no Judiciário, face a interposição do processo 088/1.04.0001125-711, na cidade de 

Campo Novo - RS, em que uma Cooperativa alega a ilegalidade da cobrança de royalties, pela 

inexistência de direitos de propriedade intelectual sobre a planta cultivada; a inexigibilidade 

de cobrança sobre os grãos produzidos, de acordo com a Lei nº 9.556/97; entre outras 

alegações. 

Mas pergunta-se: como uma empresa consegue impor o pagamento de royalties a 

produtores agrícolas de um país que não reconhece o direito de patente sobre plantes e genes 

de plantas, como o Brasil? A resposta é relativamente simples: atuando no país no qual tal 

produto será exportado; adquirindo empresas nacionais sementeiras e fazendo acordos 

comerciais com empresas e produtores, controlando assim a produção e venda de sementes. 

No primeiro aspecto, os exportadores brasileiros de grãos não estão obrigados 

legalmente a pagar direitos de propriedade intelectual, relacionados ao sistema de patentes, 

pelo uso de material genético patenteado em outros países – haja vista que não existe tal 

proteção no Brasil. Entretanto, a empresa pode agir se este produto foi importado por algum 

país que aceite o patenteamento de sementes geneticamente modificadas e ela já for titular de 

direitos de patentes lá. É o caso da exportação da soja RR brasileira para a Europa, em que, 

para evitar que a empresa impeça a exportação, um acordo é entabulado entre esta, os 

importadores e os exportadores com o intuito de compensar os direitos de propriedade 

intelectual. 

O acordo resulta em que tudo aconteça, para exportadores brasileiros 
cujo Estado escolheu não patentear as plantas e os genes, “como se” 
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plantas e genes fossem patenteados. O país pode não prever a 
patenteabilidade de um produto enquanto ele não exportar para um 
outro país que a prevê. O exercício de sua soberania não lhe permite 
avançar muito além de seu território. (VARELLA, 2007, p. 24) 

 

Dito isto, outro aspecto da política de controle de produção de sementes no Brasil é a 

aquisição de empresas sementeiras nacionais. Com esta abordagem, a Monsanto incorporou 

diversas empresas concorrentes à holding, como por exemplo, a Agroceres, maior produtora 

de sementes no país. O grande diferencial deste negócio é que, por serem empresas locais, a 

empresa compradora adquiria os bancos de germoplasma, ou seja, toda a tecnologia 

desenvolvida para a adaptação daquelas sementes ao clima, agregando os seus conhecimentos 

aos das empresas que antes eram adversárias, dominando a produção e evolução da soja no 

Brasil. 

Cumpre salientar que outro aspecto que possibilitou a colocação da soja RR no 

mercado foi a “anistia” dada pelo Governo Federal aos agricultores que plantavam este 

insumo ilegalmente - pois haviam importado-a de outro país à época em que havia a proibição 

de sua colocação no mercado brasileiro - e começaram sua cultura em grande escala. Em 

função da grande quantidade de sementes utilizadas e da omissão de parte da administração 

(INPI) em permitir o patenteamento desta soja geneticamente modificada, a produção foi 

aumentado ano a ano, sendo novamente os agricultores anistiados (Leis nº 10.688/2003, 

10.814/ 2003 e 11.092/2005). No plantio de 2004/5, com cerca de três milhões de hectares 

plantados com a soja transgênica resistente ao glifosato, houve a liberação judicial do plantio. 

Atualmente, estima-se que mais de 90% das culturas de soja no Rio Grande do Sul sejam 

geneticamente modificadas. (VARELLA, 2007, p. 25) 

Por fim, uma vez autorizado o plantio, a empresa Monsanto passou para o próximo 

passo em sua política de controle, oferecendo às empresas concorrentes a licença para a 

utilização de sua tecnologia. Estas empresas licenciadas inserem o gene de resistência ao 

herbicida em seus produtos e iniciam sua comercialização de soja geneticamente modificada, 

com a tecnologia da Monsanto. Ademais, em níveis inferiores, a mesmo celebra acordos com 

cooperativas de agricultores, concedendo-os descontos no preço de venda para aqueles que 

colaboram com o pagamento das taxas de utilização sobre sua tecnologia. 

Desta forma, de acordo com Marcelo Varella: (2007, p. 27) 

Uma empresa conseguiu com diversas estratégias jurídicas contornar a 
liberdade soberana brasileira de escolher sua legislação de acordo com 
regras do TRIPS. Conseguiu ainda legitimar a comercialização de um 
produto que fora proibido pela Justiça Federal, a partir do fait acompli 

12666



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

da soja estar espalhada em todo o Sul do Brasil. No Executivo, a partir 
da inépcia do INPI, que, ao invés de seguir a lei brasileira, examina a 
jurisprudência norte-americana, adquiriu direitos de propriedade 
industrial sobre um objeto que não seria patenteável de acordo com a 
lei de patentes. [...] a partir de contratos com os potenciais 
concorrentes, as empresas sementeiras estabeleceram um sistema de 
propriedade industrial que induz o agricultores a comprarem apenas 
soja geneticamente modificada. Contratando com diversas 
cooperativas, multiplicou o sistema [...]. 

 

Portanto, nítida é a visão de que há o domínio do mercado brasileiro pela empresa 

Monsanto, haja vista que controla os custos das produções, os preços das taxas, bem como, 

restringe a escolha de espécies de sementes, pois concentra suas vendas nas sementes 

geneticamente modificadas.  

As empresas sementeiras brasileiras e os grandes agricultores estão satisfeitos, pois 

seus faturamentos aumentaram, porém, como o pequeno agricultor, que não faz uso da 

monocultura, usa de técnicas tradicionais, enfim, se enquadra neste agronegócio de obtenção 

de lucros exacerbada? Acredita-se que o Brasil conta com 22% de toda a biodiversidade 

vegetal mundial, o que faz da nossa flora uma das mais ricas fontes de novas substâncias 

naturais. (CARVALHO, 2009, p. 255) Assim, podemos afirmar que, para a agricultura, as 

plantas silvestres brasileiras são uma imensa fonte de genes para o desenvolvimento de novas 

sementes, adaptadas às condições presentes no país, que por muitas vezes são adversas. 

Grande parte dessa diversidade e de seus recursos genéticos foram descobertas e 

desenvolvidas por técnicas tradicionais oriundas de comunidades locais, recursos esses que se 

tornaram o foco da biotecnologia moderna, tanto no campo agrícola quanto no farmacêutico e 

alimentar. Sua importância se dá a partir da busca de novos princípios ativos para o 

desenvolvimento de produtos ligados às áreas antes mencionadas. 

Porquanto, no ordenamento jurídico pátrio, como tal biodiversidade e os 

conhecimentos tradicionais são protegidos? Primeiramente, cumpre salientar a existência e 

aplicabilidade da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) no Brasil. A CDB foi criada 

em 1992, a partir da necessidade de aproveitamento racional e sustentável12 dos recursos 

naturais do planeta diante da expansão do comércio internacional assumido por consenso no 

âmbito da Organização Mundial do Comércio. Tal convenção foi assina pelo Brasil no mesmo 

ano, ratificada em 1994 e em 2000 o Governo Federal passou a trabalhar na estruturação de 

uma Política Nacional de Biodiversidade, com o intuito de valorar economicamente nosso 

patrimônio genético e proteger o conhecimento tradicional associado a ele, repartindo-se os 

lucros com a comunidade que forneceu a informação, sendo o Conselho de Gestão do 
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Patrimônio Genético (CGen) – vinculado ao Ministério do Meio Ambiente - o órgão 

responsável por este controle. (CARVALHO, 2009, p. 256) 

Dito isto, o conceito sobre biodiversidade adotado pela legislação brasileira é o 

mesmo previsto no art. 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica e adotado pela 

Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) - pois trata-se uma definição de 

referência mundial a qual o Brasil se filiou - qual seja: 

Diversidade biológica significa a variabilidades de organismos vivos 
de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas 
terrestres, marinhos e outros ecossistemas aquáticos e os complexos 
ecológicos de que fazem parte; compreendendo ainda a diversidade 
dentro de espécies, entre espécies e de ecossistemas.13 

 

O qual está previsto no art. 2º, III da Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000, que 

regulamente o art. 225, § 1o, I, II, III e VII da Constituição Federal14, bem como, institui o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Snuc). 

Já a respeito da terminologia de “conhecimentos tradicionais”, esta comporta dois 

sentidos. De acordo com Letícia K. Rocha, mencionando o posicionamento do OMPI: 

O conhecimento tradicional pode referir-se, em sentido amplo, ao 
conhecimento, à criação, às inovações e às expressões culturais 
resultantes da atividade intelectual no campo industrial, científico, 
literário que foram, em regra, transmitidos de geração em geração, e 
que são geralmente considerados como pertencentes a um 
determinado povo ou ao seu território, em constante evolução, em 
resposta um ambiente de mudança. O conhecimento tradicional, em 
sentido estrito, por sua vez, alcança apenas os conhecimentos agrícola, 
ambiental, medicinal. Nesse caso, são excluídas do conhecimento 
tradicional as músicas, cantos, narrativas, que são abrigadas pela 
categoria expressões de folclore. (ROCHA, 2010, p. 4) 

 

Assim, podemos dizer que a relação entre conhecimentos tradicionais associados à 

biodiversidade se debruça sobre o conceito daquele em sentido estrito, porém isto não restou 

definido na CNB. Para tanto, o Governo Brasileiro, através da Medida Provisória nº 2.186-16 

de 23 de agosto de 2001, institui as normas de proteção aos objetos mencionados no CDB, 

definindo o que seria “conhecimento tradicional associado”: 

Art. 7o Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção 
sobre Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida 
Provisória: 

II - conhecimento tradicional associado: informação ou prática 
individual ou coletiva de comunidade indígena ou de comunidade 
local, com valor real ou potencial, associada ao patrimônio genético; 

 

12668



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

No entanto, sua interpretação não é tão fácil. Quanto ao patrimônio genético, estas 

comunidades não possuem o conhecimento específico sobre seu uso, entretanto, elas detêm 

este conhecimento do patrimônio, indiretamente, por meio do simples manejo dos recursos 

genéticos que conhecem. Ou seja, a intenção do legislador foi referir-se ao uso que estas 

comunidades fazem da biodiversidade pela qual estão rodeadas, manipulando, domesticando e 

alterando as espécies de fauna e flora, principalmente. (MARTINS, 2008, p. 150) Não 

obstante, os conhecimentos tradicionais integram o patrimônio cultural brasileiro, sendo 

tutelados constitucionalmente, pelos arts. 215, § 1º, 216 e 231 da Carta Magna, como bens 

naturais imateriais. (ROCHA, 2010, p. 10) 

No entanto, os conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade, nas últimas 

décadas, vem sendo alvo de grande interesse em exploração econômica por parte dos países 

de economia avançada, e a desigualdade na distribuição dessa biodiversidade cria um cenário 

geopolítico dividido entre Norte e Sul, em que a maioria dos recursos genéticos se encontra 

nos países deste último hemisfério e a tecnologia para a manipulação desses recursos 

concentra-se no outro. Assim, neste cenário, surge a cobiça de muitas da empresas 

multinacionais pela biodiversidade e pelo conhecimento tradicional relacionado a ela, porém 

com uma peculiaridade, desde que consigam aplicar o sistema de proteção da propriedade 

intelectual, particularmente, o sistema de proteção de patentes. 

Desta concepção surge uma celeuma. Quando bem aplicado, o sistema de patentes 

busca um aprimoramento da evolução tecnológica e social, representando um significante 

instrumento de desenvolvimento de uma sociedade. Ocorre que a proteção dada pelas 

patentes, correlacionado aos conhecimentos tradicionais, pode ser questionado, vez que esta 

proteção somente tutela os direitos do detentor da tecnologia, mesmo que o produto da 

atividade criadora esteja amparada naqueles conhecimentos. (ROCHA, 2010, p. 12) 

Ademais, a legislação brasileira - apesar de ter sido positivada a proteção da 

biodiversidade e dos conhecimentos tradicionais associados – não é aplicada corretamente, 

haja vista que há diferenças entre a obrigatoriedade no cumprimento dos preceitos dispostos 

na CDB e os dispostos no Acordo TRIPS – o qual o Brasil também é signatário. Neste último, 

há sanções previstas em caso de seu descumprimento, enquanto o primeiro não prevê tais 

medidas. Segundo Vandana Shiva: (2004, p. 321) 

O atual sistema de propriedade intelectual não só nega as inovações 
acumuladas coletivas das comunidades tradicionais, como também se 
transforma em instrumento de apropriação dos bens comuns 
intelectuais e biológicos dessas comunidades. 
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Desta feita, a crítica se baseia na prática de atos contrários aos próprios princípios da 

propriedade intelectual, entre eles, a proteção do produto da atividade inventiva. (ROCHA, 

2010, p. 13) Esta problemática – exploração econômica dos conhecimentos tradicionais por 

meio de patentes - abriu espaço para a prática internacional da biopirataria, sendo esses 

conhecimentos relegados à condição de mera matéria-prima. Há duas concepções para este 

fato. Primeiramente a biopirataria lato sensu, que engloba a exploração e comércio ilegais de 

madeiras, tráfico de animais e de plantas silvestres; e a biopirataria stricto sensu, definida pelo 

acesso irregular ao patrimônio genético pátrio e aos conhecimentos tradicionais associados. 

Um exemplo é a o da planta copaíba - utilizada na medicina tradicional e descrita 

desde os tempos do descobrimento do Brasil – que conta com o maior número de 

produtos/processos registrados. Ao total são 17. (CARVALHO, 2009, p. 261) 

Não somente, de acordo com Juliana Santilli, a proteção dada pelo ordenamento 

jurídico aos pequenos agricultores e agricultores tradicionais – que priorizam a diversidade de 

cultivos agrícolas ao invés da monocultura – não é realmente efetiva, pois dificulta a produção 

e venda das sementes das variedades de plantas que estes desenvolveram, em detrimento das 

grandes empresas sementeiras: 

No Brasil, a Lei de Cultivares (Lei 9.456, de 25/04/1997) rejeita a 
dupla proteção de cultivares (por patentes e proteção à cultivar) e 
garante o chamado “privilégio do agricultor”, que é o direito do 
agricultor de guardar sementes da colheita para o próximo plantio. 
Garante ainda o direito daqueles que usam ou vendem como alimento 
ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins 
reprodutivos, ou utilizam a cultivar como fonte de variabilidade no 
melhoramento genético ou na pesquisa científica. Assegura também o 
direito de pequenos produtores rurais de multiplicar sementes, para 
doação ou troca, para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de 
programas governamentais ou autorizados pelo governo. 

Apesar de tais ressalvas legais, as sementes e variedades 
desenvolvidas por agricultores tradicionais não são de fato protegidas 
pela Lei de Cultivares. Dentre as dificuldades, está o fato de que a 
referida lei exige que as variedades agrícolas – para serem objeto de 
proteção, mediante a concessão de Certificado de Proteção de Cultivar 
– apresentem, ao mesmo tempo, as características da novidade, 
distinguibilidade, homogeneidade e estabilidade genética, e, 
dificilmente, as variedades tradicionais atendem a tais requisitos, por 
se caracterizarem justamente por sua ampla variabilidade e 
heterogeneidade genéticas. Ademais, a proteção de cultivares assegura 
a seus titulares um direito de propriedade sobre as variedades vegetais, 
de natureza individual e não coletiva, e por um prazo determinado. Na 
verdade, a Lei de Cultivares beneficia principalmente a indústria 
sementeira, e o seu interesse em assegurar os seus monopólios sobre 
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as variedades comerciais, impedindo que terceiros possam produzir 
comercialmente e vender sementes de tais variedades. 

Da mesma forma, a Lei de Sementes (Lei 10.711/2003, regulamentada 
pelo Decreto 5153/2004), reconhece como cultivar local, tradicional 
ou crioula, toda aquela variedade “desenvolvida, adaptada ou 
produzida por agricultores familiares, assentados da reforma agrária 
ou indígenas, com características fenotípicas bem determinadas e 
reconhecidas pelas respectivas comunidades e que, a critério do 
MAPA, considerados também os descritores socioculturais e 
ambientais, não se caracterizem como substancialmente semelhantes 
às cultivares comerciais”. A Lei de Sementes dispõe também que os 
agricultores familiares assentados da reforma agrária e indígenas “que 
multipliquem sementes ou mudas para distribuição, troca ou 
comercialização entre si” estão isentos de inscrição no Registro 
Nacional de Sementes e Mudas. As sementes de cultivares locais, 
tradicionais ou crioulas, utilizadas por esses segmentos não têm a 
obrigatoriedade de inscrição no Registro Nacional de Cultivares. O 
movimentos de agricultores agroecológicos sustentam que, apesar das 
duas leis abrirem exceções para as variedades locais, elas limitam a 
reprodução de sementes ao circuito comunitário, não comercial. As 
pequenas e médias empresas, que pretendam comercializar sementes 
crioulas, orgânicas ou agroecológicas, oferecendo aos consumidores 
uma alternativa às sementes comerciais, não conseguem fazê-lo, por 
serem obrigadas a cumprir normas de registro, qualidade e certificadas 
feitas para grandes empresas. Suas atividades tornam-se 
economicamente inviáveis. (EMPERAIRE e SANTILLI, 2011) 

 

Pode-se assim dizer, que o pequeno agricultor, tradicional ou não, encontra 

dificuldades para o seu crescimento econômico por meio daquilo que desenvolveu, o que 

acaba por afetar o interesse na melhoria de sua qualidade de vida, assegurada, por exemplo, 

nos artigos XXII e XXV da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Destaca-se que por muitas vezes, diante desta situação, o homem do campo - que 

retira seu sustento das diversidades oferecidas pela natureza as quais aprimorou – obriga-se a 

sair de tal meio, buscando outras fontes de renda na cidade, por exemplo. 

Assim, de um lado a biopirataria, com a crescente exploração econômica dos 

conhecimentos tradicionais relacionados à biodiversidade, e de outro a ausência de 

instrumentos efetivos de proteção; precisa-se buscar novos mecanismos jurídicos – positivos 

ou preventivos, em âmbito nacional e internacional, bem como, levando-se em consideração 

as particularidades de cada comunidade tradicional - para garantir os direitos intelectuais aos 

detentores de conhecimentos tradicionais, dando-se maior atenção aos princípios basilares da 

propriedade intelectual. Não somente, os responsáveis pela política comercial – bem como 

aqueles responsáveis pela proteção do patrimônio genético brasileiro - devem assegurar a não 

discriminação em matéria de direitos humanos. Isso implica que, se uma determinada política 
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comercial discrimina certo setor da população ela será incompatível com as leis sobre direitos 

humanos. Em outras palavras, o respeito à exigência dos direitos humanos de evitar a 

discriminação significa impedir que certos indivíduos e grupos sejam excluídos do cenário 

comercial. (DOMMEN, 2005, p. 23) 

 

Conclusão 

A concessão de patentes na área da biotecnologia agrícola compreende uma 

oportunidade singular de reflexão. Não obstante a coexistência das questões anteriormente 

referidas, a intensificação da proteção da propriedade intelectual na esfera das variedades 

vegetais, através do Acordo TRIPS administrado pela OMC, ainda promove uma série de 

discussões sobre a pertinência da concessão de patentes na área da biotecnologia agrícola, 

justamente por não priorizar as relevantes diferenças econômicas, sociais e culturais 

existentes entre seus membros – países desenvolvidos e em desenvolvimento. 

De fato, os impactos socioeconômicos da dissonância existente entre o modelo do 

agronegócio e da agricultura familiar se tornam mais evidentes a partir das condições 

estabelecidas pelos países desenvolvidos para o comércio de produtos agrícolas no mercado 

internacional, pois estes combinam um sistema de agricultura significativamente subsidiada 

com o domínio de suas modernas tecnologias agrícolas. Essas são práticas que acentuam a 

vulnerabilidade dos pequenos produtores agrícolas dos países em desenvolvimento, ao ponto 

de poderem provocar e/ou intensificar o êxodo rural e a migração do campo para as cidades. 

Além disso, a aplicação da biotecnologia e da transgenia, em especial, ainda podem ameaçar a 

gestão de recursos naturais e a conservação de recursos genéticos, sem deixar de referir a 

identidade étnica e o patrimônio cultural da agricultura familiar – ou tradicionais. 

A partir da análise da situação vivenciada no Brasil, é possível observar as 

características acima referidas. Primeiro, para aqueles produtores agrícolas que desejam se 

inserir no mercado internacional e se tornarem de certa forma competitivos, a sujeição ao uso 

de tecnologias estrangeiras é necessária, diante do escasso desenvolvimento tecnológico 

pátrio; ou seja, acabam por se tornar reféns das grandes empresas multinacionais. Segundo, 

esta tecnologia originária das empresas de países desenvolvidos, invariavelmente, segue e 

exige a aplicação das rígidas regras estabelecidas no Acordo TRIPS, não sendo o fim de 

liberalização comercial proposto pela OMC – fim este buscado pela maioria dos países em 

desenvolvimento -, atingido de forma efetiva, face à existência das políticas protecionistas 
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governamentais por parte daqueles países e às menores condições destes para lidar com os 

abusos no exercício do direito de propriedade intelectual, restando prejudicados os 

salvaguardados interesses de sua população. Não somente, também há problemas para aqueles 

que optam por não seguir o modelo do agronegócio, posto que não atingem competitividade 

na produção que disponibilizam no mercado consumidor e acabam ameaçados de jamais 

terem acesso a qualquer benefício que poderia advir dos avanços tecnológicos nesse setor. Por 

fim, outro aspecto que permeia este universo são os riscos de extermínio de variedades 

específicas de plantas, através da adoção de cultivos completamente novos – monoculturas na 

sua maior parte - e que desconsideram as práticas tradicionais já existentes e adotas por este 

grupo menor. 

Assim, pode-se afirmar que o estudo do tema sobre os aspectos sociais, além dos 

econômicos voltados para questionamentos relativos à formação científica e tecnológica no 

desenvolvimento de técnicas de produção agrícola, ainda podem ser aprofundados, tanto sob a 

perspectiva fática quanto legislativa, para um efetiva liberalização comercial atenta às 

peculiaridades de cada país negociador. 
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Products: From GATT 1947 to the WTO Agreement on Agriculture. The Hague: Kluwer Law International, 
2002. p. 7. 
8http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2010_e/its10_merch_trade_product_e.pdf . No que diz respeito à 
União Europeia, vale salientar que esta também figura entre os grandes produtores agrícolas mundiais. Porém, 
tal avaliação é realizada a partir da soma dos produtos agrícolas produzidos em todos os países do bloco. 
9 Tal como assevera Juliana Santilli (2009, p. 85), o termo agricultura familiar  pode abrigar diversas categorias, 
que englobam tanto a agricultura camponesa quanto a tradicional. 
10 Cf. SANTILLI, Juliana. Agrobiodiversidade e Direitos dos Agricultores. São Paulo: Editora Peirópolis, 
2009. GONZALEZ, Carmen. Climate Change, Food Security, and Agrobiodiversity: toward a just, Resilient, and 
Sustainable Food System. Fordham Environmental Law Review, Vol. 22, 2011, p. 493- 521.  
11 Atualmente este processo já se encontra arquivado, tendo o TJRS, na apelação cível interposta pela 
demandada Monsanto (nº 70017713181), afastado as preliminares suscitadas e dado parcial provimento ao apelo. 
Tal decisão já transitou em julgado e restou assim ementada: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRÁTICA ABUSIVA E 
DOMINAÇÃO DE MERCADO COM PRETENSÃO A PERDAS E DANOS 
C/C DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE COBRANÇA DE VALORES 
SOBRE PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SOJA. ILEGITIMIDADE 
DA MONSANTO TECHNOLOGY, LLC não acolhida, considerando que é a 
titular de eventual direito de crédito. PREVENÇÃO. Não há falar em 
prevenção em relação ao Relator que apreciou anteriormente agravo de 
instrumento, Juiz de Direito convocado para atuar neste Tribunal. 
ILEGITIMIDADE ATIVA. Tem a autora, que busca direito próprio e não em 
nome de seus associados, legitimidade para pretender afastar pagamento de 
indenização que tem como não devida em sua atuação como revendedora de 
produtos agrícolas. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não se há de 
reconhecer cerceamento de defesa quando os fatos que pretenderiam as 
apelantes provar não são objeto de discussão para efeito do julgamento. 
MÉRITO. Prova dos autos que autoriza afirmação de que foi utilizado 
produto desenvolvido pela empresa americana ré, que tem o regular registro 
de patente. Reconhecido direito ao pagamento em relação ao trabalho 
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desenvolvido e registrado, determina-se, porque ausente prova no tocante ao 
justo valor devido, a liquidação por arbitramento em relação ao valor a ser 
pago por saca de soja, especialmente considerando que se trata de produto 
altamente vantajoso aos produtores e de propriedade exclusiva da empresa 
americana, ausente possibilidade do reconhecimento do equilíbrio em 
eventual negociação. Ação julgada parcialmente procedente. 
PRELIMINARES AFASTADAS E APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 
(Apelação Cível Nº 70017713181, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 
Justiça do RS, Relator: Helena Ruppenthal Cunha, Julgado em 28/03/2007). 

12 Segundo ao artigo 2º da Convenção sobre Diversidade Biológica, “utilização sustentável significa a utilização 
de componentes da diversidade biológica de modo e em ritmo tais que não levem, no longo prazo, à diminuição 
da diversidade biológica, mantendo assim seu potencial para atender às necessidades e aspirações das gerações 
presentes e futuras. 
13 BRASIL. Convenção sobre Diversidade Biológica. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto/1998/anexos/and2519-98.pdf. Acessado em 29/09/2011. 
14Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 
essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
§1º - Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: 
I - preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
ecossistemas; 
II - preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades dedicadas à 
pesquisa e manipulação de material genético; 
III - definir, em todas as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada qualquer utilização que 
comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; 
VII - proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função 
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais a crueldade. 

 

12676



 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

LIMITES DO DIREITO NA PROTEÇÃO DE CULTIVARES 

 

Narliane Alves de Souza e Sousa1  

Nilvaldo dos Santos2 

 

RESUMO: Por meio deste trabalho serão analisados os limites do direito da Propriedade 

Industrial, em específico a Proteção de Cultivares. Estes limites dividem-se em físicos, 

jurídicos, temporais e legais. O desconhecimento e o desrespeito a esta proteção, bem como a 

falta de fiscalização, foram o que motivarem o estudo do presente artigo. Em regra, os autores 

conhecem muito pouco sobre os limites desta proteção, veem uma relação positiva entre a 

propriedade industrial e a inovação tecnológica e esperam que a propriedade industrial de 

plantas seja efetivamente praticada no Brasil. O trabalho divide-se em três partes, sendo na 

primeira, definirá o conceito de cultivares e  verifica-se a natureza jurídica na Proteção de 

Cultivares. Na segunda, verificam-se os sujeitos de direito e em específico o direito exclusivo 

e excludente. Na terceira, serão analisados um a um os limites na Proteção de Cultivares. Ao 

final, são expostas as considerações conclusivas sobre o tema. 

Palavras-chave: Proteção, Cultivares, Limites do Direito 

 

ABSTRACT: Through this work will consider the limits of the law of industrial property, 

specifically the Plant Variety Protection. These limits are divided into physical, legal, 

temporal and legal. The disregard and disrespect to this protection, as well as lack of 

supervision, are what motivate the study of this article. In general, the authors know very little 

about the limits of this protection, they see a positive relationship between industrial property 

                                                           
1
  Mestranda em Direito Agrário pela Universidade Federal de Goiás - UFG, bolsista da Fundação de 

Amparo à Pesquisa no Estado de Goiás – FAPEG. É Servidora Pública Federal, Advogada e Professora. 

2
  Possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Goiás (1985), mestrado em História das 

Sociedades Agrárias pela Universidade Federal de Goiás (1992) e doutorado em Direito pela Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo (1999). Atualmente é professor titular da Pontifícia Universidade Católica 
de Goiás, e da Universidade Federal de Goiás, secretário especial de ciência e tecnologia do Instituto Goiano de 
Direito Ambiental,e diretor de desenvolvimento da Associação Goiana dos Advogados Tem experiência na área 
de Direito, com ênfase em Teoria do Estado, atuando principalmente nos seguintes temas: acesso à justiça, 
direito público, estado, constitucional, propriedade intelectual e atividades agrárias e ambientais. Coordenador 
do Núcleo de Patentes e Transferência de Tecnologia do estado de Goiás. Coordenador da Rede Estadual de 
Pesquisa em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia do Estado de Goiás- REPPITTEC/FAPEG.  
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and technology and expect that the property rights of plants is actually practiced in Brazil. 

The work is divided into three parts, first, define the concept of cultivars and there is a legal 

nature in the Plant Variety Protection. In the second, there are the subjects of law and in 

particular the sole right and exclusive. In the third, will be analyzed one by one, the limits on 

the Protection of Plant Varieties. In the end, presents the conclusive considerations on the 

subject. 

Keywords: Protection, Cultivars, Limits of Law. 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 Cultivares são espécies de plantas que foram melhoradas devido à alteração ou 

introdução pelo homem de uma característica que antes não possuíam. 

 

 A Lei de Proteção de Cultivares3, a conceitua como: 

 

A variedade de qualquer gênero ou espécie vegetal superior que seja claramente 

distinguível de outras cultivares conhecidas por margem mínima de descritores, por 

sua denominação própria, que seja homogênea e estável quanto aos descritores 

através de gerações sucessivas e seja de espécie passível de uso pelo complexo 

agroflorestal, descrita em publicação especializada disponível e acessível ao 

público, bem como a linhagem componente de híbridos.  

 

 Pelo art. 2º da Lei de Proteção de Cultivares - LCP, a proteção dos direitos 

relativos à propriedade intelectual referente a cultivar se efetua mediante a concessão de 

Certificado de Proteção de Cultivar. 

 

 O direito de propriedade está definido no art. 5O4 e este insere no grupo de  direitos 

de primeira geração correspondem a limitações do Estado em relação ao cidadão. Na prática 

                                                           
3
   Lei nº 9.456/97, art. 3º, inciso IV 
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funciona como uma prestação negativa do Estado, onde o cidadão fica protegido de 

arbitrariedades. 

 

   O direito é caracterizado como sendo de propriedade. Entende-se, conforme as leis 

civis de tradição romanística, por propriedade (de bens corpóreos) a soma de todos os direitos 

possíveis, constituídos em relação a uma coisa: é a plena in re potestas.  Propriedade é, 

segundo Maria Helena Diniz5 “o direito que a pessoa física ou jurídica tem, dentro dos limites 

normativos, de usar, gozar e dispor de uma coisa corpórea ou incorpórea, bem como de 

reivindicar de quem injustamente a detenha”. Conforme o artigo 1228 do Código Civil: 

Art. 1.228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o 

direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha. 

 

 O direito de propriedade é o mais amplo dos direitos reais, é perpétuo e exclusivo6. 

Ademais, pelo direito de propriedade a “coisa fica submetida à vontade monopolística de uma 

pessoa, apenas limitada pela lei, pelas suas funções sociais ou por atos de vontade”7.  

 

 Portanto, seria o direito constituído das faculdades de usar a coisa, de tirar dela seus 

frutos, de dispor dela, e de reavê-la do poder de quem injustamente a detenha. Os direitos 

reais diferentes da propriedade seriam exercícios autônomos das faculdades integrantes do 

domínio, de parte deles, ou limitações e modificações.  

 

 Não obstante o fato de que os cultivares sejam objetos físicos, assim como seu 

material de propagação, a propriedade é imaterial. A propriedade não é sobre o elemento 

físico, que pode ser de outro proprietário, mas sobre uma regra de reprodução. No caso, 

sobre as características do cultivar, expressas por um patrimônio genético existente no 

material de reprodução.  

                                                                                                                                                                                     
4
   A Constituição garante o direito de propriedade (Art. 5º, XXII), desde que atenda a sua função social 

(Art. 5º, XXIII – a propriedade atenderá sua função social). 

5
  DINIZ, Maria Helena. Código Civil Anotado. São Paulo: Saraiva, 12ª ed., 2006, p. 1228. 

6
  LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso Completo de Direito Civil. São Paulo: Método, 2007, p. 795. 

7
  LOUREIRO, Luiz Guilherme. Curso Completo de Direito Civil. São Paulo: Método, 2007, p. 795. 
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 Então, como se conciliam os dois tipos de propriedades - físico e imaterial? O 

proprietário da planta pode tudo fazer com ela (comer, usar, vender, etc.), menos o que é 

fixado na lei como exclusivo do titular do direito imaterial. O titular do direito imaterial nada 

pode fazer, senão o exercício exclusivo do que está no art. 8o8 da Lei. Nos limites angustos de 

seu direito, pode fazer prevalecer sua limitação ao direito sobre a propriedade física. 

 

 Como ocorre com os bens da propriedade industrial e os direitos autorais, o 

Certificado de Proteção de Cultivar é considerado bem móvel para todos os efeitos legais. Ao 

conferir ao direito à cultivar a natureza de bem móvel a lei reflete a tradição do direito autoral.  

 

 

2. SUJEITOS DE DIREITO 

 

 Para a proteção de Cultivares, temos duas hipóteses de sujeitos de direito: o 

melhorista e o obtentor. 

 

 O melhorista, “é a pessoas física que obtiver cultivar e estabelecer descritores que a 

diferenciem das demais”9. Entretanto, o melhorista é o autor da cultivar e não, 

obrigatoriamente o sujeito de direito. 

 

 O obtentor “é a pessoa física ou jurídica que obtiver nova cultivar ou cultivar 

essencialmente derivada no País”10, ou seja, é o titular do direito da proteção. Esse obtentor 

poderá ser o melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessão ou outro título 

jurídico. 

 

                                                           
8
  In verbis: Art. 8º A proteção da cultivar recairá sobre o material de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa da planta inteira 

9
  Inciso I do art. 3º da Lei 9.456/97. 

10
  Art. 5º da Lei 9.456/97. 
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 Se a nova cultivar ou as cultivares essencialmente desenvolvidas forem obtidas na 

decorrência do contrato de trabalho, que vise a atividade de pesquisa, pelo empregado ou 

prestador de serviços, o obtentor do direito será exclusivamente o tomador do serviço ou ao 

empregador tendo como requisito para isso a obrigação de fazer constar no certificado o nome 

do melhorista. Nesse caso, insere-se também o pesquisador estrangeiro. Pertencendo a 

cultivar a ambas as partes, cabendo direitos exclusivos de exploração ao contratante e ao 

melhorista somente o direito que lhe foi estipulado em contrato de trabalho.  

 

 Com a ruptura do contrato de trabalho o empregador ou prestador de serviço tem 

prazo de trinta a seis meses para requerer o certificado de proteção das cultivares que foram 

desenvolvidas por seus funcionários. 

 

2.1 Direito exclusivo e excludente 

  

 Segundo o art. 1o da LPC, o Certificado  é “a única forma de proteção de cultivares 

e de direito que poderá obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou 

de multiplicação vegetativa, no País”.  

 

 Com esta redação imprecisa,  a Lei assegura exclusividade, que é o direito de 

obstar a livre utilização de plantas ou de suas partes de reprodução ou de multiplicação 

vegetativa, ao titular de um Certificado de Proteção à cultivar. Este direito também é 

exclusivo, ao afastar outras modalidades de proteção ao mesmo objeto, como por exemplo, a 

das patentes tradicionais e, até mesmo, o do segredo industrial. Entendida como vedando a 

concessão de patentes sobre o mesmo objeto, a disposição segue a UPOV 1978; a versão 

posterior não previne a dupla (ou múltipla) proteção.  

 

 Entenda-se: “nenhum outro direito”, direito regulado por esta Lei. Muitas razões de 

direito podem obstar a livre utilização do cultivar, por exemplo, obrigações entre partes de um 

contrato  celebrado sem violação das leis de defesa da concorrência. 
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 Temos as seguintes limitações ao direito de exclusividade11, que serão analisados 

mais a frente: 

 

- reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento, ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha;  

- usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, 

exceto para fins reprodutivos;  

- utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na 

pesquisa científica; 

- multiplica material vegetativo de cana-de-açúcar destinado à produção para fins 

de processamento industrial, em áreas de até quatro módulos fiscais; 

- sendo pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou 

exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de 

financiamento e de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos 

públicos ou organizações não-governamentais, autorizadas pelo Poder Público. 

3. LIMITES AO DIREITO DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES 

 

 Contrariamente ao que ocorre com as patentes, que o conteúdo dos direitos tem um 

elemento material e outro jurídico; a exclusividade recai sobre uma parcela específica do 

cultivar, biologicamente determinada. Quanto a esta exclusividade a Lei de Proteção de 

Cultivares define alguns limites, visando evitar o excesso de individualismo em relação aos 

interesses gerais. São eles: 

 

3.1 Limite físico da exclusividade 

 

 Segundo o art. 8º da LPC, “a proteção da cultivar recairá sobre o material de 

reprodução ou de multiplicação vegetativa da planta inteira”.  

 

 Propagação é a reprodução e a multiplicação de uma cultivar, ou a concomitância 

dessas ações. A propagação, na LPC, é uma noção essencialmente jurídico-econômica, seja 

                                                           
11

  Art. 10 da Lei 9.456/97 
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qual for seu substrato biológico. Nacionalmente, é elemento essencial para o conceito legal de 

“material de propagação”, objeto central da proteção jurídica. O que recebe proteção direta 

não é sequer o cultivar, mas o material de propagação deste (art. 9o, art. 37). Assim, 

propagação é a exploração econômica, através de um dos meios de Direito, seja pela 

reprodução sexual ou qualquer outro meio (multiplicação). 

 

 Entende-se como material propagativo toda e qualquer parte da planta ou estrutura 

vegetal utilizada na sua reprodução e multiplicação. É o material de propagação o objeto 

central da proteção jurídica. O que recebe proteção direta não é o cultivar, mas o material de 

propagação deste (art. 9o, art. 37). O material de propagação é definido como toda e qualquer 

parte da planta ou estrutura vegetal, o que inclui sementes, na sua específica definição legal. 

É, assim, tanto o pólo ativo quanto o passivo de um procedimento de reprodução ou 

multiplicação. 

 

 A redação é compatível com a UPOV 1978; a Convenção de 1991 protegeria todo 

o material da planta, e não só o elemento reprodutivo. Sendo o cultivar simultaneamente um 

exemplar de uma regra de reprodução (objeto de um direito intelectual) e um objeto material, 

como compatibilizar as duas coisas? A lei entende que a proteção recai não sobre a planta 

inteira, mas sobre o material de propagação. Mais precisamente, sobre a função de 

propagação.  

 

 Note-se a definição legal de “planta inteira”12: a planta com todas as suas partes 

passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. Por oposição ao material 

propagativo, e aos elementos vegetais em geral, a planta inteira se define pelo composto de 

todas as partes passíveis de serem utilizadas na propagação de uma cultivar. 

 

 O material de propagação (uma semente) pode ser comida, ou dela extraída óleo 

combustível; nem por isso haverá direito exclusivo do titular do Certificado. Não é por ser 

material de propagação, mas por ser ele usado como tal,  que se exerce o direito. 

  

                                                           
12

  Art. 3º, inciso XVII da Lei 9.456/97. 
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3.2. Limite Jurídico 

 

 Pelo art. 9º do LPC, a proteção assegura a seu titular apenas o direito à reprodução 

comercial no território brasileiro. Assim, terceiros não podem,  durante o prazo de proteção: 

“realizar a produção com fins comerciais, do material de propagação da cultivar, sem 

autorização; ou oferecer à venda ou a comercialização o mesmo material.”  

 

 Em adição ao que já se disse, há que entender que não é qualquer uso do material 

propagativo para fins de propagação que recai sobre o privilégio. Este uso, para ser restrito, 

tem de ser comercial, que a lei indica ser produção com fins comerciais, o oferecimento à 

venda ou a comercialização. Mesmo sob tais restrições, ainda é preciso conferir as limitações 

complementares do art. 10, caput
13. De outro lado, há outros direitos exclusivos, além do 

descrito neste artigo, no art. 10, § 2º14. 

 

 Assim, o cultivar é apenas um contexto, quanto ao qual se satisfazem os 

pressupostos de proteção (técnicos e jurídicos), mas o objeto da proteção é a circulação 

econômica do material de propagação. 

 

 Note-se que a Lei não diz para fins econômicos. Há certamente produção para fins 

econômicos, como por exemplo o de aperfeiçoamento tecnológico, que não é comercial. 

Também, como se verá, não está limitado o uso comercial indireto. Veda-se a produção de 

material de propagação para ser vendido para fins de reprodução, assim como o 

oferecimento à venda de tal material, ou sua efetiva comercialização.  

                                                           
13

   Art. 10. Não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida aquele que:  I - reserva e planta 
sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em estabelecimento de terceiros cuja posse detenha; II - 
usa ou vende como alimento ou matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos; III 
- utiliza a cultivar como fonte de variação no melhoramento genético ou na pesquisa científica; IV - sendo 
pequeno produtor rural, multiplica sementes, para doação ou troca, exclusivamente para outros pequenos 
produtores rurais, no âmbito de programas de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 
conduzidos por órgãos públicos ou organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público. 

14
  Art. 10, § 2º Para os efeitos do inciso III do caput, sempre que: I - for indispensável a utilização 

repetida da cultivar protegida para produção comercial de outra cultivar ou de híbrido, fica o titular da segunda 
obrigado a obter a autorização do titular do direito de proteção da primeira; II - uma cultivar venha a ser 
caracterizada como essencialmente derivada de uma cultivar protegida, sua exploração comercial estará 
condicionada à autorização do titular da proteção desta mesma cultivar protegida. 
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 Mas o art. 37 desta lei, especificando e, por vezes, introduzindo confusão, 

considera sujeito à sanção os atos de vender, oferecer à venda, reproduzir, importar, exportar, 

bem como embalar ou armazenar para esses fins, ou ceder a qualquer título15. Redação 

defeituosa a do art. 37, pois deixa de levar em consideração importantes atos que são 

comerciais mas não implicam em venda nem, tecnicamente, cessão, como o de empréstimo, 

escambo, etc.  

 

3.3. Limite Temporal: quanto ao prazo 

 

 Pelo art. 11 da Lei de Proteção de Cultivares, a proteção da cultivar vigorará, a 

partir da data da concessão do Certificado Provisório de Proteção, pelo prazo de quinze anos, 

excetuadas as videiras, as árvores frutíferas, as árvores florestais e as árvores ornamentais, 

inclusive, em cada caso, o seu porta-enxerto, para as quais a duração será de dezoito anos. A 

duração é compatível com a UPOV 1978. Para a UPOV 1991, o prazo será de, no mínimo, 

vinte anos. 

 

 Diz o art. 12 que, decorrido o prazo de vigência do direito de proteção, a cultivar 

cairá em domínio público e nenhum outro direito poderá obstar sua livre utilização.   

 

3.4. Limitações legais ao uso justo – Fair Usage 

 

 O art. 10 da LPC introduz uma série de limites ao exercício dos direitos exclusivos 

determinados pelos art. 5o, 9o e 37,  resultantes da cláusula final do art. 5o, XXIX da 

Constituição Federal de 1988, que condiciona a propriedade das criações industriais à função 

social. Aquele que pratica os atos cobertos por uma limitação ao direito do titular do 

Certificado não está sujeito aos efeitos da exclusividade. 

 

                                                           
15  A legislação da Comunidade Europeia, além dos atos citados pelo art. 9º da lei brasileira, ainda 
considera protegidos a multiplicação (sem a cláusula com fins comerciais), o acondicionamento com vistas à 
propagação, a exportação, a importação e o armazenamento. 
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 Tais restrições ao pleno exercício dos direitos seriam limitações administrativas, 

definidas como “toda imposição geral, gratuita, unilateral, e de ordem pública, condicionadora 

do exercício de direitos ou atividades particulares às exigências do bem-estar social 16”. 

 

 A LPC considera fora da exclusividade uma série de atos que podem ser praticados 

sem a permissão do titular do Certificado. Da mesma forma que ocorre na Lei Autoral17, trata-

se de um rol de limitações legais (daí, involuntárias), objetivas  e incondicionais à exploração  

da direito à cultivar18. 

 Tratando-se de restrições a uma norma excepcional, como é a da exclusividade 

imposta à exploração comercial do cultivar, as limitações são interpretadas extensamente, ou 

melhor, com toda a dimensão necessária para implementar os interesses que pretendem 

tutelar.  

 

 Em suma, o art. 10 elenca exemplificativamente atos não caracterizados como de 

uso comercial. A regra geral é a do art. 9º. Não se pretende excluir o uso próprio, os atos de 

efeito comercial indireto, a cooperação entre produtores rurais, nem a pesquisa e 

desenvolvimento, etc., já pelo interesse social relevante na limitação, já pelo alcance 

intrínseco da exclusividade concedida. De qualquer maneira enfatize-se que todos os atos 

privados ou de fins não comerciais, quaisquer sejam eles, mesmo não listados no art. 10, 

fogem ao art. 9o, e não estão assim abrangidos pela exclusividade19.  

 

3.5. Limitação legal: uso próprio  

 

 Pelo inciso I do art. 10, não fere o direito de propriedade sobre a cultivar protegida 

aquele que reserva e planta sementes para uso próprio, em seu estabelecimento ou em 

estabelecimento de terceiros cuja posse detenha.  

 

                                                           
16  Hely Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro, 36ª. edição, 2010. 
17  Lei 9.610 de 1998, Art. 46 e seg. 
18  A licença e a simples autorização têm caráter consensual e são concedidas em caráter subjetivo. A 
licença de direitos, ainda que tenha um cunho de oferta unilateral - polilicitatória -, não deixa de ser também 
consensual e subjetiva. A licença compulsória é condicionada, resultante que é do não atendimento de certas 
obrigações por parte do titular ou licenciado da patente. 
19  Carlo, op.cit., p. 96. 
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 Tal disposição na verdade não limita nenhum direito que já não estivesse limitado 

pelo art. 9º, eis que o ato mencionado (reserva e plantação de sementes) para uso próprio não 

constitui uso comercial.  

 

 Note-se que o dispositivo serve para configurar o conceito de uso comercial como 

sendo direto: se o plantio de um cultivar de milho para uso próprio se destina, após a colheita, 

à comercialização de espigas, nem por isto haverá sujeição do plantador à exclusividade desta 

Lei.  Note-se também que a lei exige que a produção se dê no próprio estabelecimento rural, 

no sentido de que o produtor seja proprietário ou de que tenha posse. E “semente” terá a 

definição legal, que não se reduz ao que é entendido comumente como tal. 

 

 Semente20 para a LPC é toda e qualquer estrutura vegetal utilizada na propagação 

de uma cultivar. A definição legal não se identifica com a do dicionário. Semente não é, 

tradicionalmente, toda e qualquer estrutura vegetal.  “Estrutura”, ainda que distinta - mais 

restrita - do que a lei entende como material propagativo,  tem um alcance muito mais amplo 

do que “semente”. Assim, o pólen se inclui na definição legal, como também o óvulo antes da 

fertilização, os elementos de enxerto, etc.  

 

 A noção legal de semente é usada para definir os limites do direito do titular do 

Certificado, pois é uso lícito o de quem “reserva e planta sementes para uso próprio” ou o do 

“pequeno produtor rural que multiplica sementes, para doação ou troca” (art. 10o) A extensão 

maior é assim notável, por implicar em restrição de direitos. 

 

3.6. Limitação legal:  venda para consumo 

 

 Pelo inciso II do art. 10, não viola direito quem usa ou vende como alimento ou 

matéria-prima o produto obtido do seu plantio, exceto para fins reprodutivos. O inciso II 

confirma que não é o uso do material de propagação, como parte de uma planta de inteira, ou 

mesmo em si mesmo, que atinge os limites da exclusividade. Exclusivo é apenas o uso 

comercial (tal como definido no art. 9º) de material de propagação para fins de propagação. 

                                                           
20  Art. 3º, inciso XIV, da Lei 9.456/97. 
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O arroz comido ou vendido para alimento ou para fins industriais não é sujeito ao privilégio; 

mas a eventual semente, vendida para ser plantada, estará sob a reserva legal.  

 

 Note-se, neste inciso II, o uso da expressão “para fins reprodutivos”; dixit minus 

quam voluit. Na verdade, deveria ser “para fins de propagação”.  

 

3.7. Limitação Legal: aperfeiçoamento tecnológico 

 

 Também não viola direitos quem utiliza a cultivar como fonte de variação no 

melhoramento genético ou na pesquisa científica. O livre uso do cultivar no melhoramento 

genético ou na pesquisa científica (art. 10, inciso III) representa um limitador crucial. O 

direito exclusivo, que confronta contra o princípio da livre iniciativa, serve para incentivar o 

investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico; não pode ser usado para impedi-lo. 

 

 A rigor, tal emprego não tem fim comercial. Mas não é só o melhoramento 

universitário, governamental ou desinteressado que está coberto pela exceção. Também a 

pesquisa e desenvolvimento feito por empresas estará abrangido pela regra. É o que deriva da 

definição do art. 9º, iluminado pelas limitações deste art. 10.  Quanto a este inciso, o que 

dispõe o § 2º deste artigo. É regra internacionalmente aceita a de que haja livre acesso à 

cultivar para desenvolvimento de novas cultivares21.  

 

3.8. Limitação Legal: pequenos produtores 

 

 Não viola direitos o pequeno produtor rural que multiplica sementes, para doação 

ou troca, exclusivamente para outros pequenos produtores rurais, no âmbito de programas de 

financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, conduzidos por órgãos públicos ou 

organizações não-governamentais, autorizados pelo Poder Público.  

 

 No caso, pequeno produtor rural22 é quem, simultaneamente, atenda os seguintes 

requisitos:   

                                                           
21  Carlo, op,cit., p. 97. 
22

  Art. 10, § 3º, incisos I a V da Lei 9.456/97. 
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I - explore parcela de terra na condição de proprietário, posseiro, arrendatário ou 

parceiro;  

II - mantenha até dois empregados permanentes, sendo admitido ainda o recurso 

eventual à ajuda de terceiros, quando a natureza sazonal da atividade agropecuária 

o exigir;   

III - não detenha, a qualquer título, área superior a quatro módulos fiscais, 

quantificados segundo a legislação em vigor;   

IV - tenha, no mínimo, oitenta por cento de sua renda bruta anual proveniente da 

exploração agropecuária ou extrativa; e  

V - resida na propriedade ou em aglomerado urbano ou rural próximo. 

 

 Modalidade também de uso não comercial, ainda que de natureza econômica, é o 

ato descrito aqui. Tem cunho cooperativo (não exatamente de ato cooperativo na acepção 

legal) a atuação do pequeno produtor rural, ao multiplicar sementes, para doação ou troca, 

exclusivamente para outros pequenos produtores rurais. A manutenção de programas 

autorizados pelo Poder Público de financiamento ou de apoio a pequenos produtores rurais, 

seja conduzidos por órgãos públicos ou por organizações não-governamentais, foge da estrita 

caracterização do art. 9º.  

 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Conforme análises empreendidas nos itens que compõem o presente artigo, cumpre 

salientar que:  

 

 O objetivo básico da Lei de Proteção de Cultivares consiste em estimular o 

desenvolvimento de pesquisas voltadas para o melhoramento das sementes de plantas ou de 

suas partes reprodutoras, por intermédio da concessão do direito temporário de propriedade 

intelectual sobre cultivares, tornando a circulação do conhecimento mais segura. 
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 Os limites à propriedade industrial de plantas são temporais, territoriais, legais, 

compulsórios e de esgotamento de direitos. Também, há insipiente jurisprudência brasileira, 

que aborda o tema tratado de modo não uniforme. 

 

 Para a proteção de Cultivares, temos duas hipóteses de sujeito de direito: o 

melhorista e o obtentor. Este é o titular do direito da proteção, o obtentor poderá ser o 

melhorista ou qualquer terceiro que tenha deste conseguido cessão ou outro título jurídico. 

Aquele é o autor da cultivar e não, obrigatoriamente o sujeito de direito.  

 

 A análise do dispositivo citado permite concluir que o limite jurídico refere-se ao 

território e ao detentor da proteção; o limite temporal, está relacionado ao prazo da proteção; 

os limites legais referem-se ao direito do uso justo (fair usage), do uso próprio, venda para 

consumo, do aperfeiçoamento tecnológico e ao uso dos pequenos produtores.  

 

 Lembrado sempre, o direito de propriedade tratado no referido artigo é  imaterial.  
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O ADVENTO DA IMPRESSÃO 3D E A PROBLEMÁTICA FACE AOS DIREITOS 

DE PROPRIEDADE INTELECTUAL 

 

Alexandra Cazue Nishimi Amaral 

 

Resumo 

O presente artigo analisa os reflexos nos direitos de propriedade intelectual 

do uso do aparelho com capacidade de imprimir objetos em três dimensões, a 

chamada impressora 3D, com base no ordenamento constitucional brasileiro, assim 

como nas Leis que os regulamentam. Dessa maneira, traça o desenvolvimento das 

impressoras planas e das tridimensionais, desconstruindo os conceitos de imprimir 

até então existentes. Esclarece o modo de funcionamento deste novo aparato 

tecnológico utilizando alguns o sistema operacional de alguns dos modelos 

existentes. Além disso, utiliza informações sobre a variação de custos deste novo 

aparelho. A partir da ideia da diminuição dos custos observa que poderá haver a 

popularização da impressão 3D, o que gerará problemas nos direitos de propriedade 

intelectual, levando os tribunais a se pronunciarem quando provocados. 

Palavras-chaves: NOVAS TECNOLOGIAS; IMPRESSÃO 3D; 

PROPRIEDADE INTELECTUAL. 

  

Abstract 

 

This article analyzes the consequences on the intellectual property rights from 

theusing the device with the ability to print objects in three dimensions, called the 3D printer,  

based Brazilian constitution, as well as the laws that regulate them. Thus, traces the 

development of flat and three-dimensional printers, deconstructing the concepts of print by 

then existing. Clarifies the mode of operation of some new technological apparatus using the 

operating system of some existing models. In addition, uses information about the variation 

in costs of this new device. From the idea of lowered notes that there may be the 

popularity of 3D printing, which will create problems in intellectual property rights, leading the 

courts to speak out when provoked. 

Key-words: NEW TECHNOLOGIES; 3D PRINTING;  INTELLECTUAL 

PROPERTY. 
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Introdução 

 

 A criação humana é ilimitada, o que permite que os inventos dela 

decorrentes sejam criados e recriados todos os dias. O homem dentro de sua 

capacidade inventiva não poupa esforços para criar e aperfeiçoar as descobertas já 

existentes buscando, quase sempre, melhorias em sua vida particular ou da 

sociedade como um todo. 

 

 Assim como os automóveis, os primeiros aparelhos eletrônicos e os 

computadores, as impressoras passaram primeiramente pela fase de criação e, 

somente após muitos estudos e tentativas foram disponibilizadas para utilização 

que, inicialmente ficava restrita a um pequeno número de pessoas, tornando-se 

financeiramente acessível a outros com o passar do tempo em virtude de pesquisas 

voltadas ao barateamento do produto. 

 

 A impressora 3D resulta da atividade de pesquisa e de criação 

intelectual humana que,  usando os aparelhos de impressão a ela anteriormente 

existentes, buscou aperfeiçoar e, ao mesmo tempo inovar tecnologicamente, com a 

finalidade de facilitar as atividades humanas. 

 

 

1. Novas formas de impressão 

 

 

1.1. Da impressão plana empresarial à doméstica 

 

 

A criação de novas tecnologias e a disponibilização de seu uso geraram 

incontáveis transformações, em especial no setor empresarial, que levaram a 

releituras jurídicas em virtude dos reflexos gerados.  

 

O uso de tecnologias de informação transformou o processo produtivo e a 

forma de estruturação empresarial, em maior ou menor grau, a depender do porte da 

atividade, da aceitação de novas ferramentas e do capital disponível a ser investido. 
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Assim, as modificações organizacionais surgiram como respostas às incertezas 

geradas pela rapidez de modificações que aconteciam na área econômica, 

institucional e tecnológica da empresa, melhorando a produção, o gerenciamento e o 

marketing1. 

 

Embora algumas alterações na estrutura empresarial tenham sido geradas 

pela adoção voluntária das novas tecnologias no modelo das sociedades, com o 

intuito de melhorar o processo produtivo, diminuir os defeitos de fabricação, etc.; 

foram necessárias também algumas revisões involuntárias diante do uso ilícito das 

novas tecnologias feito por terceiros. 

 

Desse modo, considerável parcela da revisão aconteceu, sobretudo, no 

campo da segurança das informações, dos segredos industriais, pois se de um lado 

os novos mecanismos de comunicação facilitaram a troca de dados interna e 

externamente, de outro lado permitiram que o mau uso levasse à prática de 

determinados crimes, o que reclamou investimentos para extinguir ou, ao menos,  

reduzir a prática. 

 

O alto custo para a aquisição e manutenção de instrumentos tecnológicos e 

informacionais inicialmente restringiu seu uso às atividades economicamente 

organizadas, contudo o barateamento daqueles permitiu a ampliação do uso dessas 

ferramentas para os particulares em suas residências. Alguns serviços que antes 

eram prestados exclusivamente por empresas passaram a ser exercidos pelos 

indivíduos sem a finalidade de lucro, visando somente o uso individual ou familiar, a 

exemplo dos computadores e alguns de seus componentes periféricos.  

 

Inicialmente desenvolvidos para uso militar pelos Estados Unidos durante o 

período da Guerra Fria os aparelhos tecnológicos passaram posteriormente a serem 

usados pelas universidades e, em momento, seguinte por grandes conglomerados 

empresarias, só por último adentrando as residências das pessoas, quando o 

tamanho e o valor para a aquisição sofreram redução. Aos que não possuíam 

recursos financeiros para a compra de um computador restava como única solução 

                                                           
1 CASTELLS, Manuel.  A sociedade em rede (A era da informação: economia, sociedade e 
cultura; v.1), p. 211. 
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usar o serviço fornecido por empresas mediante contraprestação, fosse o uso para 

diversão, comunicação, serviço, trabalhos escolares, dentre outros. 

 

A invenção da impressora não foi diferente haja vista que, assim como os 

computadores, os valores fixados inicialmente para a venda tornava-as inacessíveis 

para os cidadãos que, para utilizá-las, recorriam aos serviços prestados por 

sociedades ou empresários. 

 

 Desenvolvida em 1953 por Remington-Rand, a primeira impressora 

para foi criada com propósito exclusivo de ser utilizada no computador Universal 

Automatic Computer- UNIVAC2- um computador projetado pelos pesquisadores John 

Presper Eckert e Dr. John Mauchly, a mesma equipe que elaborou o ENIAC- 

Electrical Numerical Integrator And Calculator-, o primeiro computador do mundo3. 

Este primeiro modelo de impressora para computador trabalhava por meio de 

impacto, não permitindo um resultado com boa imagem4. 

 

A primeira impressora desenvolvida para uso em computador fazia uso da 

técnica de impacto, trabalhando a partir de contato físico com o papel para poder 

imprimir5. Formada nove, dezoito ou vinte quatro agulhas de aço e uma fita de tinta, 

a impressão acontecia quando as agulhas, que se movimentam de um lado a outro 

do aparelho, tocam a fita com tinta, gravando os caracteres desejados no papel6. Por 

se utilizar de um sistema simples, era possível colocar no papel apenas caracteres 

pretos, não havendo variedade de cores, tampouco técnica para reprodução de 

figuras7. 

 

Verificando que as impressoras de impacto tornar-se-iam obsoletas, 

desenvolveram-se pesquisas visando a obtenção de novas técnicas de impressão.  

                                                           
2 Mary Bellis. History of Computer Printers.  Disponível em: 
<http://inventors.about.com/library/inventors/blcomputer_printers.htm>. Acesso em: 27/04/2011. 
3 Mary Bellis. The History of the ENIAC Computer: John Mauchly and John Presper Eckert. 
Disponível em: http://inventors.about.com/od/uvstartinventions/a/UNIVAC.htm. Acesso em: 
27/04/2011. 
4 ANÔNIMO. História da impressora. Disponível em: 
<http://www.historiadetudo.com/impressora.html>. Acesso em: 27/04/2011. 
5 CAPRON, H.I.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática, p. 146. 
6 Ibid, p. 146. 
7 ANÔNIMO. Disponível em: http://impressoras.no.sapo.pt/menuex3.htm. Acesso em 28/04/2011. 
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Como resultados desses estudos surgiram as impressoras de não impacto, 

permitindo colocar uma figura em uma superfície de papel sem entrar em contato 

com ele8, representadas principalmente pelas impressoras a laser e a jato de tinta. 

 

Passados aproximadamente vinte anos de estudos, a primeira impressora a 

jato de tinta foi usada em 1976, mas por problemas em criar um fluxo de tinta 

controlado e impedir que a cabeça de impressão- local de onde sai o jato de tinta- 

ficasse obstruído com partículas de tinta seca, o uso doméstico ocorreu apenas em 

1988. O alto custo, contudo, impedia uma popularização do dispositivo, que chegava 

a custar até 1.000 (mil) dólares9. A partir de jatos de tinta que borrifavam pequenos 

pontos de tinta surgiu a impressão, inovando ao permitir a reprodução de letras e 

figuras coloridas10.  

 

No mesmo ano de 1976, a IBM desenvolvia no escritório central de 

contabilidade em Milwaukee, Wisconsin, a IBM Printing System 3800, a primeira 

impressora a laser de alta velocidade, trabalhando com alta velocidade, que 

possibilitava mais de 100 impressões por minuto11, por funcionar de modo 

semelhante a máquinas foto-copiadoras, usando um feixe luminoso para transformar 

os dados contidos no computador em imagem12. 

 

Muitas pesquisas foram feitas e contínuos investimentos são feitos ainda 

hoje buscando aperfeiçoar o funcionamento das existentes e a criação de novas 

funcionalidades, existindo outros tipos de impressoras planas além das 

anteriormente mencionadas. 

 

Eventos especialmente organizados com a finalidade de divulgar melhorias 

são periodicamente realizados.  Um grupo de especialistas da Universidade de Keio 

no Japão desenvolveu a possibilidade de realizar a impressão com cheiro, 

                                                           
8 CAPRON, H.I.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática, p. 147. 
9 BOBOLICU, Georgiana.  History of Computer Printers. Disponível em: 
http://gadgets.softpedia.com/news/History-of-Computer-Printers-032-01.html. Acesso em: 28/04/2011. 
10 CAPRON, H.I.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática, p. 148. 
11 BOBOLICU, Georgiana.  History of Computer Printers. Disponível em: 
http://gadgets.softpedia.com/news/History-of-Computer-Printers-032-01.html. Acesso em: 
28/04/2011. 
12 CAPRON, H.I.; JOHNSON, J. A. op.cit, p. 148. 
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substituindo a tinta do cartucho de tinta por quatro aromas diferentes, que aderem à 

folha de papel13. 

  

 Não tão recente quanto a impressão de cheiros, mas com uma maior 

relevância no campo jurídico brasileiro, a impressora 3D transforma simples matérias 

primas, como o plástico, em objetos a partir do  simples uso de arquivo de 

computador contendo um projeto de desenho. Esta nova ferramenta já usada pelo 

setor empresarial reclama pesquisas e reflexões, pois caso não seja 

adequadamente utilizada pode ferir os direitos assegurados pela Lei de Propriedade 

Industrial. 

 

 

1.2. A impressão 3D 

 

 

 Alguns dos vocabulários jurídicos e livros trazem como conceito de 

impressora a ideia de se tratar da transposição de uma imagem binária de 

computador para o papel, fazendo uso de pequenos pontos de tinta14. Contudo, a 

percepção de que estas definições não são absolutas começa a se desenvolver a 

partir do momento em que o conhecimento sobre a existência de impressoras 

capazes de transformar informações binárias em objetos com três dimensões 

começa a se difundir. 

 

Muito embora a popularização da existência de impressoras 3D ter ocorrido 

somente no século XXI, a data de sua criação é muito próxima à das impressoras 

impressora laser e jato de tinta. 

 

No ano de 1974, David Jones publicou na revista New Scientist um artigo 

denominado ‘Daedalus’ no qual, em tom de gozação, escrevia que seria possível 

                                                           
13 DIAS, Tatiana de Mello. Impressão com cheiro. Disponível em: 
http://blogs.estadao.com.br/link/impressao-com-cheiro. Acesso em: 28/04/2011. 
14 Os dicionários da língua portuguesa Houaiss e Aurélio abordam a ideia de impressão mecânica 
como técnica de imprimir em papel com o uso de tinta. 
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que com a aplicação de laser em plástico líquido monômero15- um plástico em 

estado líquido composto de moléculas com capacidade de se combinarem entre si 

ou com outras, formando polímeros16- se atingisse o estado sólido e, dependendo do 

ajuste do ponto de encontro dos feixes de luz do laser, se desenharia o volume do 

objeto sólido17. 

 

Apesar de os dizeres de Jones não terem sido formulados em caráter de 

seriedade, em 1977 foi concedida uma patente por uma criação que se baseava em 

ideia semelhante à por ele proferida anos antes. Wyn Kelly Swaisson, dos Estados 

Unidos, registrou a patente de um projeto contendo um laser que gerava uma 

ligação cruzada covalente que em contato com o liquido monômero produzia um 

objeto, que ao final o processo ficava descansando em cima de uma bandeja18. O 

modelo desenvolvido por Swaisson foi o primeiro a ser patenteado, alterando 

radicalmente os conceitos até então existentes sobre as impressoras e sua 

finalidade, pois foi o marco a partir do qual as impressões deixaram de trabalhar 

apenas com tintas em para desenhos planificados e passaram a usar diversos 

outros tipos de materiais para produzir objetos com três dimensões. 

 

 

1.2.1.  Modelos e funcionamento 

 

 

A patente concedida à Swaisson inaugurou um novo momento na área 

tecnológica e, a partir dela foram feitos investimentos objetivando baratear o custo 

de sua produção. 

 

                                                           
15 HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, p. 
1953. 
16  De acordo com o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, polímero é toda “macromolécula 
formada pela união de substâncias simples chamadas monômeros”.  
17 BRADSHAW, Simon; BOWYER, Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual property implications of 
low-cost 3D printing. Disponível em:  http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp. 
Acesso em; 28/04/2011. 
18 Tradução livre do texto BRADSHAW, Simon; BOWYER, Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual 
property implications of low-cost 3D printing. Disponível em:  http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-
ed/vol7-1/bradshaw.asp. Acesso em; 28/04/2011. 
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Inicialmente a impressora 3D trabalhava apenas a partir do uso de plástico, 

o que implicava em o produto final ser necessariamente um objeto feito deste 

material. A evolução no desenvolvimento e uso do equipamento permite hoje o uso 

de matérias além do plástico, como resinas e metais19. 

 

Apesar de soar como algo recente e utópico, a impressora 3D é uma antiga 

realidade, sendo fabricada por diversas empresas no mundo, existindo em cada uma 

destas diversos modelos e apresentando como diferenciais variações de custo, de 

tempo despendido para impressão e de qualidade dos detalhes finais impressos20. 

 

A técnica usada em uma máquina pode não ser igual à de outra, podendo 

ser citadas ao menos cinco maneiras distintas de imprimir o objeto desejado21. 

Independente das diferenças existentes entre as cinco técnicas aqui citadas, há uma 

etapa para o processo que é comum a todas elas: a primeira etapa. Este ato inicial 

do processo de impressão requer necessariamente a existência de um desenho em 

três dimensões do objeto a ser impresso. A partir de um modelo tridimensional – 3D- 

é possível realizar a impressão. Por se tratar de um desenho feito com a utilização 

de programas de computador, o arquivo recebe o nome de impressão em desenho 

3D, ou também, de 3DPDF22.  

 

Na segunda etapa de impressão, a impressão propriamente dita, poderão 

ser empregadas diferentes técnicas, sendo mencionadas aqui apenas cinco delas. 

 

Considerada uma das técnicas mais tradicionais, a sobreposição consiste na 

colocação de várias lâminas de polímeros que são unidas por um tipo especial de 

cola contida em um cartucho, sendo recortadas em determinados pontos, dando 

forma ao objeto desenhado, o 3DPDF. É possível escolher apenas uma cor para ser 

aplicada na peça. Passada esta fase, segue-se um terceiro momento no qual há 

                                                           
19  ANÔNIMO. Revista Carta Capital, p. 72. 
20 Em julho de 2009, Igor Pankiewick apontava a titulo de exemplo, a existência de cinco empresas 
neste ramo-  Objet, Unique, Dimension, Desktop Factory e Fabjectory- indicando que algumas delas 
já possuíam mais de um modelo de impressora 3D. 
21 As cinco maneiras aqui mencionadas são extraídas do texto produzido por Igor Pankiewickz “Como 
funciona a impressora 3D?”. Disponível em: http://www.tecmundo.com.br . Acesso em: 28/04/2011. 
22 Tradução livre do texto que fala em “3D printing design file”. BRADSHAW, Simon; BOWYER, 
Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual property implications of low-cost 3D printing. Disponível 
em:  http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp. Acesso em; 28/04/2011. 
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necessidade retirar as partes sobressalentes do bloco principal, após o qual se finda 

por completo o processo de impressão. 

 

Outra técnica utiliza um cartucho de impressão que contém o material em pó 

e outro cartucho contendo material adesivo. A união dos materiais dos  dois 

cartuchos dá forma ao objeto. Em termos de velocidade esta é a técnica mais 

avançada que existe, além de ser possível simular pintura no objeto impresso por 

meio de finalização colorida. 

 

Há ainda o uso de fotopolímeros em estado líquido que após lançados para 

fora do cartucho recebem a incidência de lâmpada ultravioleta- UV-, passando para 

o estado sólido. O uso desta técnica permite mesclar as cores branca e preta 

criando variadas tonalidades de cinza, cor bastante comum em aparelhos 

eletroeletrônicos. 

 

A aplicação de materiais sólidos chamados de ABS consiste em outra 

técnica por meio da qual eles são submetidos a uma temperatura alta o suficiente 

para derretimento até o ponto de injeção, momento a partir do qual são aplicados 

por jatos sob a forma líquida, dando forma ao objeto impresso, que posteriormente 

passará para uma área da impressora contendo água, onde ficará até ser resfriado 

por completo. 

 

Por último e destinada à impressão de objetos de tamanho reduzido existe a 

micro-fabricação tridimensional em gel. Funciona com lasers que são lançados sob o 

gel até que este se solidifique. Nem todo o gel é tratado pelo laser, permanecendo 

parte dele com as caraterísticas iniciais, sendo lavado ao final do processo e se 

soltando da peça. 

 

A existência de mais de um modo de impressão 3D demonstra que muitos 

avanços já foram feitos e tantos outros serão realizados buscando melhorar o tempo 

de impressão, o custo do processo, a maior riqueza de detalhes, a possiblidade de 

aplicação e combinação de cores, assim como a ampliação das matérias a serem 

usadas. Novas melhorias são feitas a cada modelo de impressora lançado, o que 

torna possível que em um curto espaço de tempo seu uso se torne popular e seja 
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acessível possuir uma, assim como hoje é tangível adquirir um aparelho de 

impressão plana. 

 

 

1.2.2. Custos 

 

 

Em virtude de o Brasil ser um país eminentemente neoliberalista23 e de 

economia capitalista, e de ter como princípio a livre iniciativa, prevista tanto no artigo 

1º da Constituição Federal, quanto no artigo 170, a fabricação de produtos, sejam 

estes tecnológicos ou não, obedece às premissas da livre concorrência. 

 

Um Estado que conta com mecanismos legais para a prevenção e a 

repressão às praticas de infrações contra a ordem econômica, amparando o preceito 

constitucional de concorrência livre, tem condições, ao menos em tese, de criar e 

preservar um ambiente salutar para o desenvolvimento de atividade econômica 

organizada, excetuadas as hipóteses de monopólio da União devidamente 

elencadas no artigo 177 do texto constitucional brasileiro. 

 

Os Estados Unidos, país onde foi patenteada a primeira impressora 3D e no 

qual esta localizada grande parte das empresas que fabricam este periférico é, 

assim como Brasil, um país que adota como modelo de economia o regime 

capitalista, baseado em um mercado de livre concorrência. Esta premissa gera um 

espaço no qual as empresas-observados os valores da justiça social e do bem estar 

coletivo, e repudiada a concorrência desleal e a praticada com abuso de poder24- 

tem liberdade para fixar os seus preços. 

 

Em Estados onde há a livre concorrência existe forte tendência de redução 

do custo final repassado ao consumidor, o que pode acontecer de forma lenta e 

gradual ou abruptamente com a entrada de novos concorrentes no setor explorado. 

O começo da oferta de impressoras 3D, assim como aconteceu à época do início da 

venda de computadores, foi lento em virtude do seu elevado preço, haja vista que a 

                                                           
23 COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1: direito de empresa, p. 190. 
24 Ibid, p. 192-193. 
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fabricação se dava por um número reduzido de empresas. Não obstante, somava-se 

a este outro fator: a tecnologia era primária, o que reclamava melhorias. O alto preço 

para a aquisição de um aparelho de impressão, deste modo, limitava a compra 

apenas pelas grandes empresas. O surgimento de novos fabricantes para disputar a 

atenção do mercado consumidor, aliado ao conhecimento de novas tecnologias e 

materiais mais baratos a serem usados na linha produção contribuíram para 

considerável redução do preço de uma impressora 3D. 

 

Pesquisas revelam que o valor de um aparelho de impressão 3D já foi fixado 

em 300.000 euros, o que impedia sua popularização25. Hoje há empresas que 

conseguem produzir modelos com preço de venda inferior a 5.000 dólares.26, o que 

implica em dizer que uma impressora 3D hoje custa menos do que uma impressora 

a laser em no ano de 198327. Especialistas têm como previsão a redução do preço 

atual para 1.000 dólares possibilitado pelo avanço e desenvolvimento de novas 

tecnologias28. Assim, a redução do valor a ser gasto para a obtenção de uma 

impressora 3D permitirá que um número maior de pessoas a possua, sejam estas 

pessoas empresários para uso comercial ou simples pessoas físicas para uso 

estritamente residencial. 

  

 Em virtude de seu funcionamento exigir necessariamente um arquivo 

de impressão de desenho 3D- ou seja, um arquivo de computador contendo um 

desenho feito em três dimensões, também chamado de 3DPDF- o uso deste por 

terceiros pode colidir com o sistema protetivo brasileiro de propriedade intelectual e, 

colidindo, é necessário conhecer quais os mecanismos existentes para impedir a 

continuidade da violação de interesses de terceiros. 

 

 

                                                           
25 BRADSHAW, Simon; BOWYER, Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual property implications 
of low-cost 3D printing. Disponível em:  http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp. 
Acesso em; 28/04/2011. 
26 ANÔNIMO. Impressora 3D cria e dá forma a objetos. Disponível em: http://www.voxartes.com.br.  
Aceso em  28/04/2011. 
27 ANÔNIMO. Revista Carta Capital, p. 72 
28 Bill Gross, presidente da Desktop Factory, prevê  a redução para este valor no prazo de 1 ano com 
o uso do bulbo de luz de halogênio, permitindo o derretimento de fio de náilon. Disponível em: 
http://www.voxartes.com.br.  Aceso em  28/04/2011. 
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2. Reflexos da impressão 3D na propriedade intelectual 

 

 

2.1. Direitos autorais 

 

 

 A título de conhecimento é interessante pontuar que a propriedade 

intelectual abrange a propriedade industrial e os direitos autorais. Estes últimos têm 

proteção conferida pelo complexo normativo agrupado pela Lei n. 9.610 de 1998. 

 

A Lei publicada em 1998 alterou, atualizou e condessou a legislação 

existente sobre os direitos autorais, sendo considerados como tais os direitos de 

autor e os que a eles são conexos, conforme artigo 1º da citada Lei. 

 

O interesse na proteção da propriedade intelectual existe desde Roma 

Antiga, quando o reconhecimento destes direitos era feito até mesmo para os 

escravos29, datando de 1709 a primeira regulamentação da qual se tem 

conhecimento, o Copyright Act da Rainha Ana da Grã-Bretanha30. 

 

O Brasil iniciou a proteção no ano de 1898, passando a normatização em 

1916 para o Código Civil31. Em 1998 foi elaborada nova Lei protegendo tanto os 

direitos morais quanto os direitos patrimoniais, previsão esta dada pelo artigo 22. 

 

São inúmeros os direitos morais do autor, como o de reivindicar em qualquer 

momento a autoria da obra, de ter nome ou sinal que indique ser de sua autoria 

quando do uso da obra, o de assegurar que a obra se mantenha em sua integridade, 

garantindo-lhe o direito de se opor a mudanças que possam de alguma forma 

prejudicar a ele ou a obra, dentre outras, sendo tais direitos inalienáveis e 

irrenunciáveis. 

                                                           
29 SANTOS, Lígia Carvalho Gomes dos. Direito autorais na Internet. In: SCHOUERI, Luís Eduardo 
(org.). Internet: o direito na era virtual, p. 351.  
30 PEREIRA, Rodrigo Azevedo. Contratos de Direito Autoral e a Internet. In: FERREIRA, Ivette 
Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coords.). Novas fronteiras do direito na era digital, p. 109. 
31 SANTOS, Lígia Carvalho Gomes dos. Direito autorais na Internet. In: SCHOUERI, Luís Eduardo 
(org.). Internet: o direito na era virtual, p. 352. 
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Os direitos patrimoniais têm relação com a faculdade de exploração 

econômica da obra, cabendo ao autor a exclusividade ao direito de usar, fruir e 

dispor do fruto de sua criação. Desse modo, para que terceiros façam uso da obra é 

indispensável a autorização daquele, que deve ser prévia e ocorrer de maneira 

expressa 

 

A proteção conferida por Lei ao autor, seja este pessoa física ou pessoa 

jurídica independe de registro da obra, entendendo-se por obra as criações oriundas 

do intelecto, do espírito, pouco importando o suporte físico em que estejam fixadas, 

a exemplo das previstas no artigo 7º, inciso X, da Lei n. 9.610, de 1998, a saber: 

esboços, projetos e obras plásticas relativas à engenharia, à topografia, à geografia, 

ao paisagismo, à arquitetura, à ciência e à cenografia, dentre outras. 

 

A proteção conferida ao direito autoral não se limita às regras previstas na 

Lei de Direitos Autorais, sendo igualmente protegida pela Convenção de Berna, de 9 

de setembro de 1886, incorporado ao nosso ordenamento jurídico pelo decreto 

75.669, de 06 de maio de 1975, destinada à proteção de obras literárias e artísticas. 

Esta Convenção confere aos estrangeiros situados fora do território nacional e cujos 

países ao qual pertençam sejam signatários, reciprocidade de proteção nos direitos 

autorais, conforme art. 2º, caput e parágrafo único da Lei n. 9.610 de 1998. 

 

Uma das proteções conferida por Lei impede que terceiros reproduzam total 

ou parcialmente a obra criada, salvo quando houve prévia e expressa autorização do 

autor neste sentido, sob pena de responsabilidades civis e penais. 

 

Muito embora sejam normas cujas elaborações ocorreram em momentos 

anteriores à popularização da impressora 3D, até porque esta ainda não ocorreu no 

Brasil, vislumbravam desde já a necessidade de uma proteção efetiva, a exemplo da 

LDA, que em seu artigo 7º, caput, estabelece como obras intelectuais aquelas 

fixadas em qualquer meio, seja este conhecido ou que se invente no futuro. 

 

Pergunta-se se a impressora 3D, em algum momento, poderá ferir os 

direitos de autor, ou ainda, se as normas protetivas deste direito limitarão o uso e o 

12705



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

aperfeiçoamento desta nova máquina tecnológica? Para obter respostas mais 

precisas é ncessário analisar a questão sob duas perspectivas diferentes, conforme 

se verá adiante. 

 

 

2.1.1. Arquivos de impressão em desenho 3D 

 

 

O uso de arquivos de impressão em desenho 3D é essencial para que a 

impressora funcione. Com ele é possível usar o aparelho para imprimir maquetes, 

mini-cidades, mapas tridimensionais, obras reduzidas de engenharia, dentre outros 

projetos. Esses arquivos de desenhos podem ser definidos como imagens geradas a 

partir de programa de computador32, o chamado software, para finalmente serem 

impressos. 

 

Os desenhos 3D podem ser criados de três diferentes maneiras. A primeira 

delas permite, aparentemente, uma análise mais simples da questão por não 

apresentar tantos pontos de complexidade. Trata-se do desenho em três dimensões 

que é feito por uma pessoa diretamente no computador, sem resultar de 

transformação de uma imagem plana anteriormente existente, seja esta eletrônica 

ou não; ou de algum objeto tangível de três dimensões, como uma escultura. Por ser 

considerada como obra intelectual toda aquela “exteriorização de uma determinada 

expressão intelectual, inserida no mundo fático em forma ideada e materializada 

pelo autor”33, sendo a criatividade um requisito básico34, os desenhos 3D recebem a 

tutela conferida pelo direito de autor, tanto no que concerne ao direito moral quanto 

ao direito patrimonial, considerando-se como tal aquele que os criou. 

                                                           
32 Guilherme C. Carboni, fazendo referência a VAUGHAN afirma que: “Existem dois modos de se 
gerar as imagens moveis utilizadas na multimídia: mapas de bits e objetos desenhados por vetores. 
Os mapas de bits constituem uma matriz de informação, descrevendo os pontos individuais,que são 
os menores elementos de resolução da tela do computador ou outro dispositivo de apresentação ou 
impressão. Esses elementos de figura são conhecidos como pels ou, mais comumente, como pixéis  
que, juntos, constituem a imagem vista pelo visualizador do computador. Os mapas de bits são 
normalmente utilizados para imagens de fotos reais e para desenhos complexos. 
Objetos desenhados por vetores são utilizados para linhas, caixas, círculos, polígonos e outras 
formas gráficas que possam ser expressadas matematicamente por ângulos, coordenadas e 
distancias. Esses objetos soa desenhados na tela do computador e armazenados na forma de mapas 
de bits.” 
33 BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor, p. 23.  
34 Ibid, p. 23. 
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Os desenhos 3D podem ainda ser feitos com base em um desenho em 

papel anteriormente existente, ou seja, desenho plano. Nesta hipótese, caso o 

desenho original seja protegido pelo direito de autor será preciso autorização prévia 

e expressa da pessoa criadora da obra para, a partir dela, gerar uma figura 3D. 

Pode ser que a transposição do desenho plano para uma forma tridimensional 

implique em considerar esta última uma obra derivada, sob o argumento de se tratar 

de criação intelectual nova, resultante da transformação de obra originária, conforme 

dispõe o artigo 5º, inciso VIII, alínea ‘g’, da Lei n. 9.610 de 1998. Contudo, parece 

mais acertada a posição de que, por ser mera virtualização da obra, sem qualquer 

atividade criativa, não surge uma nova obra e tampouco um novo titular de direito de 

autor. 

 

O arquivo de impressão em desenho 3D pode ainda ser obtido a partir de 

um scanner 3D, que transferirá a imagem real do objeto protegido pelo direito de 

autor para um programa de computador. Aqui é devida a proteção ao desenho da 

mesma forma que é protegido o objeto que foi escaneado. Caso não fosse tutelado, 

seria possível dizer que, mutatis mutandis, apenas o livro físico-tradicional é 

protegido, mas sua disponibilização virtual em meio eletrônico não. 

 

 

2.1.2. Produtos de impressão 3D 

 

 

A finalidade das impressoras 3D, assim como a das tradicionais, é 

materializar as informações binárias, com o diferencial de as primeiras trabalharem 

para construir objetos em três dimensões, enquanto as segundas apenas imprimem 

imagens, letras e gráficos, de modo planificado. 

 

Aqueles que produzem objetos de impressão 3D devem realizar tal tarefa 

com cuidado, pois se o arquivo de impressão for considerado uma obra, dificilmente 

o resultado da impressão será desamparado de proteção legal. 
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Pode haver hipóteses em que, a partir de uma obra pronta, terceiros tentem 

desenvolver o desenho 3D para posteriormente imprimir o objeto desejado. Ainda 

que a cópia não seja idêntica à obra original poderá haver violação do direito de 

autor, sendo passível de sanção a contrafação. 

 

Por serem arquivos de desenhos elementos imprescindíveis para o uso do 

aparelho periférico de impressão, aqueles podem ser rapidamente objetos de troca 

ou comercialização, assim como ocorreu há pouco tempo com as arquivos de 

música. O uso não autorizado dos arquivos por empresas que almejam vender o 

produto final da impressão para terceiros com intuito de lucro constitui contrafação, 

havendo previsão de dispositivos legais para punir este tipo de conduta. Contudo, a 

verificação deve se dar caso a caso, sob pena de incorrer em erro ao trabalhar com 

generalizações. Dúvidas ainda residem quanto ao uso dos arquivos para finalidades 

domésticas sem qualquer finalidade lucrativa. De início, não é possível visualizar 

qual será o entendimento dos tribunais brasileiros para situações semelhantes a 

esta, sendo provável que no caso concreto haja uma análise minuciosa das provas e 

que as decisões sejam proferidas fazendo uso da razoabilidade. 

 

 

2.2. Implicações na Lei 9.279/96 

 

 

2.2.1. Aspectos relevantes 

 

 A propriedade intelectual não diz respeito somente ao direito autoral, 

mas também aos bens imateriais que fazem parte do estabelecimento empresarial. 

 

 Embora os direitos autorais e os de propriedade industrial sejam 

espécies do mesmo gênero propriedade intelectual, há diferenças entre eles quanto 

à origem do direito e quanto à extensão da proteção conferida. O direito de 

propriedade industrial nasce do registro, a partir de ato de natureza constitutiva 

praticado perante o INPI, uma autarquia federal; ao contrário, o autor que não 

necessita registrar sua obra para ter seus direitos assegurados, sendo  o registro 

facultativo e de caráter meramente declaratório. Quanto à extensão, o direito de 
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autor tutela a forma em que a ideia é externalizada, ao passo que o direito de 

propriedade industrial protege a própria ideia que deu origem ao invento35. 

 

 Os direitos e obrigações concernentes à propriedade industrial são 

regulados pela lei n. 9.279 de 14 de maio de 1996 e a proteção a esses bens ocorre 

pela concessão de patente de invenção e de modelo de utilidade; ou pelo registro de 

desenho industrial ou de marca. 

 

 

2.2.2. Patente e modelo de utilidade 

 

 

 Para que uma pessoa, chamada de autor pela Lei de Propriedade 

Industrial, possa obter uma carta patente de invenção ou de modelo de utilidade que 

lhe garanta propriedade sobre o invento ou modelo, respectivamente, é necessária 

observância de alguns requisitos. Conforme o artigo 8º da Lei acima referida, será 

patenteável toda a invenção que atenda cumulativamente aos requisitos da 

novidade, da atividade inventiva e da aplicação industrial. 

 

De acordo com a Lei, caracteriza-se a novidade quando a invenção ainda 

não foi compreendida no estado da técnica. Por sua vez, o estado da técnica diz 

respeito a todo e qualquer conhecimento que as pessoas possam ter acesso, em  

particular aqueles estudiosos do tema36. Para que seja dotada de atividade inventiva 

é necessário que o estado da técnica da invenção não decorra de maneira evidente 

ou óbvia, ou seja, é necessário pensar elaboradamente para entênde-la ou é preciso 

uma explicação para tanto. Por fim, a aplicação industrial conforma o artigo 15, da 

Lei de Propriedade Industrial, refere-se à invenção que possa ser produzida ou 

usada em toda indústria. 

 

O modelo de utilidade será patenteado quando ele ou parte dele for um 

objeto de uso prático, que seja passível de aplicação industrial, apresentando uma 

                                                           
35 COELHO, Fábio Ulhoa, p. 152. 
36 Ibid, p. 149. 
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nova forma ou disposição em virtude do uso de ato inventivo, resultando em uma 

melhoria funcional na produção ou no uso. Os requisitos para a concessão da 

patente de modelo de utilidade são os mesmos exigidos para a invenção, quais 

sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Sendo assim, o que 

diferencia da invenção é que o ato inventivo do modelo de utilidade deve 

necessariamente apresentar como resultado uma melhoria. 

 

Em regra, a proteção conferida pela concessão da patente para modelo de 

utilidade, tem duração de vinte anos para invenção e quinze anos para modelo de 

utilidade, a contar da data do depósito, assegurando ao titular o direito de proibir que 

outrem use, produza, exponha à venda ou importe, assegurando assim o direito de 

obter indenização caso fique provado que houve exploração indevida da obra. 

 

A questão que surge quando do uso da impressora 3D é se aquele que 

adquire um produto cuja patente ainda está em vigor- seja de invenção ou de 

modelo de utilidade- tem a faculdade de fazer um arquivo de impressão em desenho 

3D e imprimir objetos idênticos ao patenteado. 

 

O uso para fins comerciais, a princípio, parece violar os direitos do titular da 

patente. Diz-se a principio, pois hoje as impressões 3D ainda são de estruturas 

simplórias mas, se no futuro for possível a impressão por terceiros de objetos 

patenteados que tenham alta demanda social a um custo muito menor do que o 

produzido  pelo titular da patente, poderá até se pensar em licença compulsória. 

 

Quanto ao uso doméstico, desde que não haja finalidade comercial e não 

gere prejuízos para aquele a quem foi feita a concessão de titularidade, é possivel a 

fabricação de cópias independente de autorização. Contudo, na hipótese do uso 

domiciliar que gere perdas ao titular, é necessário aguardar eventuais julgados dos 

tribunais brasileiros. 
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2.2.3. Do desenho industrial e da marca 

 

 

Conforme dispõe a Lei de Propriedade Industrial, a proteção de marca e de 

desenho industrial efetua-se por meio da concessão de registro, e não de patente 

como acontece com invenção e modelo de utilidade. 

 

Consideram-se desenhos industriais registráveis todas as formas plásticas 

ornamentais de um objeto ou a reunião de linhas e de cores possíveis de serem 

aplicadas em algum produto, gerando um arranjo visual novo e original em sua 

composição externa podendo ser usado em aplicação industrial, além de observar 

os requisitos de novidade, originalidade e desimpedimento37.  

 

Uma vez concedido o registro, o desenho industrial passa a gozar de 

proteção podendo seu titular impedir que demais pessoas se utilizem dele sem sua 

autorização, além de poder proibir a venda, o uso ou importação. 

 

A utilização da impressora 3D no Brasil para fins comerciais pode esbarrar 

nestas previsões e, para que isto não ocorra, o uso para a produção, venda ou 

importação deve ser precedido de autorização do titular do registro enquanto este 

estiver vigente. Tanto a comercialização do arquivo 3DPDF quanto do produto final 

aparentam ser vedadas por lei, não ocorrendo o mesmo com o seu uso doméstico, 

haja vista aplicação dos incisos I, II e IV do artigo 43 ao desenho industrial por 

previsão expressa da Lei. 

 

Assim como ao desenho industrial, confere-se proteção às marcas pela 

concessão de registro que pode vigorar por dez anos, contados do dia em que 

houve a concessão, sendo passível de renovação por igual tempo. Podem ser 

registrados como marca todos os sinais distintivos que sejam perceptíveis pela 

visão, não cabendo registro de cheiros, sons ou sabores. 

 

                                                           
37 COELHO, Fábio Ulhoa. Op. cit, p. 159. 
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Para que possa ser registrada, a marca deve ainda obedecer às condições 

de novidade relativa, não colidência com outra marca que seja conhecida de forma 

notória, e desimpedimento. Poderá ser marca de produto, serviço ou de certificação 

coletiva. 

 

Por se tratar de um sinal que possui por finalidade a diferenciação para 

quem o vê, proíbe-se o uso que possa visualmente causar confusão em terceiros, 

especialmente consumidores. 

 

Àquele que é titular do registro, assegura-se o direito de zelar pelo uso de 

forma íntegra, devendo o uso ser relacionado de forma verdadeira àquilo que a 

marca identifica. 

 

 A maior preocupação reside nas marcas de produto ou de serviço, que 

servem para indicar a procedência daquilo que se adquire. A criação, o uso ou a 

disponibilização de arquivo em desenho 3D de um sinal distintivo idêntico ou 

semelhante a uma marca devidamente registrada dificilmente violará os direitos 

conferidos ao seu titular. A impressão 3D de uma marca, por si só não viola direitos, 

contudo, caso esteja vinculada a produto ou serviço tentando induzir outrem em 

erro, haverá lesão ao titular. Caberá ao julgador verificar no caso em análise se a 

violação de direito de propriedade industrial ocorrerá somente quando a marca for 

empregada com finalidade econômica ou, se estará configurada igualmente nas 

situações de uso doméstico. 

 

 

3. Uso livre e gratuito 

 

 

 O uso da impressora 3D com capacidade de produzir diversos objetos 

ainda encontra limitações na aplicação de determinados materiais, o que com o 

tempo diminuirá, momento a partir do qual será possível imprimir objetos 

independente dos componentes aplicados, podendo produzir até mesmo roupas sob 

medida. 
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Por ainda não ter acontecido a massificação de seu uso, algumas 

preocupações são apenas de ordem teórica. Todavia, em 2004, uma dessas 

indagações estranhas ao campo prática surgiu à mente de Adrian Bowyer, que 

verificou que em virtude de uma máquina poder produzir outra, a chamada 

autorreplicação, poderia haver barreiras de interesse econômico que impediriam a 

comercialização. Com base nestes pensamentos, Bowyer projetou uma impressora 

3D e concedeu livremente todos os direitos inerentes à criação por meio da General 

Public License -GNU-, ou Licença Publica Geral-GLP- na Internet, dando inicio ao 

projeto ReRap38. 

 

Em virtude de ser um aparelho livre por estar sob os termos da GNU, o 

ReRap- abreviatura de Replication Rapid Prototyper, ou protótipo de rápida 

replicação, pode ser produzido, redistribuído ou até mesmo modificado, sem 

qualquer tipo de restrição, seja com propósitos meramente particulares ou ainda 

com vistas à comercialização39.Vale ressaltar que a possibilidade de uso e 

modificação decorrem dos termos adotados pelo projeto ReRap perante o GNU. A 

possibilidade de alterar o projeto original permitiu a existência de dois modelos: o 

ReRap I Darwin e o ReRap II Mendel. 

 

Todavia, Bowyer sabendo da imprenscindibilidade de um arquivo em 

desenho 3D, disponibilizou igualmente uma ‘biblioteca’ contendo um acervo de 

desenhos de impressão, que permite a impressão de  jogos de quebra-cabeça, 

prato, sapatos de criança, até um complexo aspirador de pó portátil40, permitindo 

assim uma liberdade por completo na impressão de determinados itens. 

 

A proteção conferida pelas Leis aos titulares do direito de propriedade 

intelectual, seja de autor, seja direito de propriedade industrial, assegura proteção e 

direito de exclusividade de exploração como uma contraprestação pelo tempo gasto 

e pelos investimentos realizados na criação de novos objetos, contornos ou formas. 

Contudo, esse privilégio não pode frear ou impedir a melhoria ou a criação de novas 

                                                           
38 ANÔNIMO.Disponível: http://rerap.org.com/wiki/ReRapGPLLicense. Acesso em: 16/05/2011. 
39 BRADSHAW, Simon; BOWYER, Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual property implications 
of low-cost 3D printing. Disponível em:  http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp. 
Acesso em; 28/04/2011. 
40ANÔNIMO.Disponível em: http://rerap.org.com/wiki/ReRapGPLLicense. Acesso em: 16/05/2011. 
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obras, algo que afronta o princípio constitucional da livre concorrência e é, sem 

dúvidas, prejudicial à sociedade, pois a concorrência leal é salutar41. 

 

As leis já preveem um prazo de duração do direito de propriedade 

intelectual42 justamente visando evitar que pessoas interessadas sejam proibidas de 

investir e explorar o objeto de criação intelectual.  

 

Não obstante a limitação temporal é possível criar arquivo em desenho 3D 

ou até mesmo impressoras e licenciar a obra e os direitos dela oriundos. 

 

A cessão dos direitos de propriedade intelectual por meio do creative 

commons, pode variar desde uma licença de atribuição para uso não comercial- 

chamado de não a obras derivadas ou by-nc-nd-, até uma licença de simples 

atribuição –by- reduzindo o custo para fabricação e ampliando o número de pessoas 

com acesso a este novo instrumento tecnológico, tornando possível a popularização 

da impressora 3D, assim como ocorreu tempos atrás com a impressora matricial, 

jato de tinta e laser. 

 

 

Conclusão 

 

 

 O ser humano é a única espécie pensante e sua capacidade de pensar 

é a chamada intelectual, que lhe permite criar e modificar objetos que permitam 

àqueles que os possuem manterem condições mínimas necessárias para uma vida 

digna, mas que igualmente possam melhorar a vida em comunidade ou, que apenas 

sirvam como forma de diversão e entretenimento. 

                                                           
41 ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Propriedade industrial frente à concorrência desleal. In: 
SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton De (coords.). Direito empresarial contemporâneo.  2. 
ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 129. 
42 Vale observar que muito embora o direito de propriedade previsto no art. 1.228 do Código Civil 
tenha como característica a perpetuidade e o direito de propriedade intelectual seja um direito com 
limitação temporal, não há duvidas que a natureza jurídica do direito intelectual é de direito de 
propriedade. ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli. Propriedade industrial frente à concorrência desleal. 
In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton De (coords.). Direito empresarial contemporâneo 2. 
ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004, p. 129. 
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As inovações tecnológicas, a exemplo da impressora 3D, são realizadas 

buscando trazer melhorias à vida do homem em sociedade, ou seja, facilitar a 

execução das atividades, sejam estas cotidianas ou não e, ao inovar, trazem 

situações anteriormente inexistentes. Algumas das modificações introduzidas podem 

colidir com direitos titularizados por terceiros, demandado solução por meio da 

aplicação de normas já existentes; ao passo que outras podem requerer 

regulamentação específica posterior.  

 

O respeito aos direitos alheios deve ser sempre observado, contudo, deve-

se ter cuidado para que a excessiva regulamentação não imponha barreiras 

impeditivas ou limitadoras à capacidade intelectual pois, se assim fosse, estaria 

privando o homem de exercer um de seus direitos fundamentais.  

 

 

Referências bibliográficas 

 

 

ALMEIDA, Marcus Elidius Michelli de. Propriedade industrial frente à 

concorrência desleal. In: SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton De (coords.). 

Direito empresarial contemporâneo.  2. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 

2004. 

 

ANÔNIMO. História da impressora. Disponível em: 

<http://www.historiadetudo.com/impressora.html>. Acesso em: 27/04/2011. 

 

ASCENSÃO, José de Oliveira. Estudos sobre direito da internet e da 

sociedade da informação. Coimbra: Almedina, 2001. 

 

BITTAR, Carlos Alberto. Direito de autor. 3. ed. Rio de Janeiro. Forense 

Universitária, 2001. 

 

12715



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

BRADSHAW, Simon; BOWYER, Adrian; HANFE, Patrick. The intelectual 

property implications of low-cost 3D printing. Disponível em:  

http://www.law.ed.ac.uk/ahrc/script-ed/vol7-1/bradshaw.asp. Acesso em; 28/04/2011. 

 

CARBONI, Guilherme C. O direito de autor na multimídia. São Paulo: Ed. 

Quartier Latin, 2003. 

 

CASTELLS, Manuel.  A sociedade em rede (A era da informação: 

economia, sociedade e cultura; v.1) 8. ed. Trad. Roneide Venâncio Majer.   São 

Paulo: Paz e Terra, 1999. 

 

CAPRON, H.I.; JOHNSON, J. A. Introdução à Informática. Trad. José 

Carlos Barbosa dos Santos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2004. 

 

COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de direito comercial, volume 1: direito de 

empresa. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2002 

 

COSTA NETTO, José Carlos. Direito autoral no Brasil. São Paulo: FTD, 

1998. 

 

DIAS, Tatiana de Mello. Impressão com cheiro. Disponível em: 

http://blogs.estadao.com.br/link/impressao-com-cheiro. Acesso em: 28/04/2011 

 

GANDELMAN, Henrique. De Gutemberg à Internet: direitos autorais na era 

digital. 4. ed. ampliada e atualizada. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

 

HOUAISS, Antônio, VILLAR, Mauro de Salles. Dicionário Houaiss da 

Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. 

 

LISBOA, Roberto Senise. A livre iniciativa e os direitos do consumidor. In: 

SIMÃO FILHO, Adalberto; LUCCA, Newton De (coords.). Direito empresarial 

contemporâneo. 2. ed. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2004. 

 

12716



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

MARÇULA, Marcelo; BENINI FILHO, Pio Armando. Informática: Conceitos 

e Aplicações. 3. ed. São Paulo: Ética, 2008. 

 

Mary Bellis. History of Computer Printers.  Disponível em: 

<http://inventors.about.com/library/inventors/blcomputer_printers.htm>. Acesso em: 

27/04/2011. 

 

_____. The History of the ENIAC Computer: John Mauchly and John 

Presper Eckert. Disponível em: 

http://inventors.about.com/od/uvstartinventions/a/UNIVAC.htm. Acesso em: 

27/04/2011. 

 
NORTON, Peter. Introdução à informática. Trad. Maria Claudia Santos 

Ribeiro Ratto. São Paulo: Makron Books, 1996. 

 

PAESANI, Liliana Minardi. Direito de informática: comercialização e 

desenvolvimento internacional do software. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2005.  

 

PEREIRA, Rodrigo Azevedo. Contratos de Direito Autoral e a Internet. In: 

FERREIRA, Ivette Senise; BAPTISTA, Luiz Olavo (coords.). Novas fronteiras do 

direito na era digital. São Paulo: Saraiva, 2002. 

 

PAESANI, Liliana Minardi. A flexibilização dos direitos: software e licença 

copyleft. In: O direito na sociedade da informação. PAESANI, Liliana Minardi 

(coord.)São Paulo: Atlas, 2007. 

 

PONTUAL, Jorge. A revolução no mercado de impressoras. Disponível 

em: http://g1.globo.com/jornaldaglobo/0,,MUL1241138-16021,00-

A+REVOLUCAO+NO+MERCADO+DE+IMPRESSORAS.html. Acesso em 

28/04/2011. 

 

SANTOS, Lígia Carvalho Gomes dos. Direito autorais na Internet. In: 

SCHOUERI, Luís Eduardo (org.). Internet: o direito na era virtual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2001. 

12717



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

THE ECONOMIST. Customização em massa. In: Revista Carta Capital. 

Ano XVI, n. 634. São Paulo: Editora Confiança, 2011. 

 

TORRES, Antonio Carlos Esteves. Direito do consumidor: visão empresarial. 
In: Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. Ano 12, n. 44. São 
Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2009. 

 

Sites acessados: 

 

http://pt.wikipedia.org 

 

http://impressoras.no.sapo.pt 

 

http://blogs.estadao.com.br 

 

http://gadgets.softpedia.com 

 

http://www.law.ed.ac.uk 

  

http://g1.globo.com 

 

http://www.tecmundo.com.br 

 

http://www.voxartes.com.br 

 

12718



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

O PODER JUDICIÁRIO E O PATENTEAMENTO DE PRODUTO ORIUNDO DO 

ACESSO À BIODIVERSIDADE: O CASO DO CACAU MANTEIGA  

 

THE BRAZILIAN JUSTICE AND THE PATENT REGISTRATION OF A PRODUCT 

MADE WITH GENETIC RESOURCE: THE “CACAU MANTEIGA” CASE 

 

Giovanna Burgos Ribeiro da Penha 

Tarin Frota Mont'Alverne 

 

RESUMO  
 
O tema acesso e proteção dos recursos da biodiversidade, posto que relativamente recente e 
cheio de polêmicas, tem, notadamente, causado grande aflição nos aplicadores do Direito, 
fazendo-os, na grande maioria das vezes, mal interpretar a lei e ir de encontro aos preceitos 
protetivos nela previstos. O presente trabalho tem como objetivo discutir a recente decisão do 
Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Agravo de Instrumento nº 0006974-
48.2011.4.03.0000/SP), que autorizou, em sede de tutela antecipada, o acesso ao material 
genético do cacau manteiga, pela empresa de pesquisa Natura Inovação e Tecnologia de 
Produtos Ltda., e demonstrar em que medida afronta a legislação brasileira, mormente no que 
tange à Medida Provisória nº 2.186-16/2001 e à Constituição Federal, bem como a 
internacional, como é o caso da Convenção sobre Biodiversidade Biológica. Analisar-se-á a 
importância da proteção dos recursos da biodiversidade, trazendo-se à lume os principais 
instrumentos legais que os tutelam, sem olvidar de indicar a sua eficácia; e a complexidade da 
relação da propriedade intelectual com o assunto, já que esta tem intrínseco vínculo com a 
problemática do acesso e da repartição de benefícios oriundos da diversidade biológica, como 
é o caso das patentes. Pretende-se pois verificar as possíveis consequências da decisão ora 
discutida, concernentes à possibilidade do registro de patente sobre produto advindo do 
material genético brasileiro por empresas estrangeiras ou nacionais, o que também violaria as 
Resoluções do Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Finalmente, concluir-se-á 
pela importância do Poder Judiciário nesse processo, enfatizando a premente necessidade da 
mudança de entendimento e da efetiva aplicação da legislação pertinente, a fim de que não 
haja a apropriação indébita dos recursos da biodiversidade e do meio ambiente brasileiros. 
  
PALAVRAS-CHAVES: ACESSO À BIODIVERSIDADE; MEIO AMBIENTE; PODER 
JUDICIÁRIO; REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS; PROPRIEDADE INTELECTUAL. 
 
ABSTRACT 
 
Since the subject access and protection of the biodiversity resources is relatively recent and 
controversial, it has notably been causing great distress in judges, making them most of the 
times misinterpret law and its protective provisions. This paper wants to discuss the latest 
decision of the Regional Federal Tribunal of the third region (Process number 0006974-
48.2011.4.03.0000/SP), which authorized the access of the genetic resource material of “cacau 
manteiga” by the research firm “Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda.”, and 
demonstrate how it can be against the Brazilian law, especially the MP nº 2.186-16/2001 and 
the Federal Constitution, and international law, for example, The Convention on Biodiversity. 
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It will be analyzed as well the importance of the biodiversity resources protection and the 
main legal instruments which protects it, not to mention its efficacy, and the complexity of the 
intellectual property relation with the subject, since it is intrinsically connected with 
biodiversity access and benefit sharing theme, like the patents, for example. So, this research 
aims to verify the possible consequences of the discussed decision concerning the possibility 
of a patent registration of a product made with some Brazilian genetic resource by national or 
international companies, which could also violate the Resolutions from the National Institute 
of Industrial Property (INPI). Finally, this study will conclude that the Brazilian Justice has an 
important role on this process, emphasizing the necessity of a change of understanding and of 
an effective law enforcement, so there is no more biopiracy incentives. 
 
KEYWORDS: BIODIVERSITY ACCESS, ENVIRONMENT; BRAZILIAN JUSTICE; 
BENEFIT SHARING; INTELLECTUAL PROPERTY.   

 

INTRODUÇÃO 

 

Atualmente, muito se tem discutido a questão do acesso e da proteção dos recursos 

da biodiversidade. Esse processo de aprofundamento do estudo do tema não é em vão, já que 

tem se tornado cada vez mais frequente a necessidade de o Poder Judiciário sair da sua 

inércia, para penetrar no âmago de complexas lides, que envolvem interesses do Estado, bem 

como dos seus órgãos, e de empresas nacionais ou estrangeiras de pesquisa e 

desenvolvimento, acerca dos direitos de acesso e comercialização do patrimônio genético 

brasileiro. 

A problemática da biopirataria certamente chamou a atenção do legislador e da 

sociedade internacional para o adiantamento das normas ao fato, a fim de que não houvesse 

apropriação indébita dos recursos da biodiversidade e do meio ambiente em si. Ocorre que 

nem sempre se dá a necessária efetividade ao conjunto normativo que visa à tutelá-los, muitas 

vezes em parte pela má interpretação da norma ou falta de visão das circunstâncias na qual 

elas se inserem. 

Assim, é no contexto do progresso da biotecnologia e da mundialização que tais 

questionamentos são impostos às comunidades, as quais devem urgentemente buscar soluções 

para evitar perdas do seu patrimônio genético. 

O Brasil foi um dos pioneiros a legislar sobre o assunto, sendo também um dos 

primeiros a assinar o mais importante Protocolo que tem como objetivo encontrar soluções 

práticas e estabelecer metas para o combate à biopirataria, qual seja o Protocolo de Nagoya, 

mas, ainda assim, padece de aplicação do direito ao caso concreto. 

O presente trabalho tem como escopo apresentar e divulgar tais dificuldades, por 

meio do estudo da decisão liminar do Tribunal Regional Federal (TRF) da 3ª Região (Agravo 

12720



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

de Instrumento nº 0006974-48.2011.4.03.0000/SP), na qual foi concedido à empresa de 

pesquisa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. o acesso ao patrimônio genético do 

cacau manteiga, sem a prévia autorização do Poder Público, como impõe a Medida Provisória 

nº 2.186-16/2001.  

Para que se compreenda o mérito do estudo, buscar-se-á demonstrar em que medida 

tal provimento afronta a legislação brasileira, constitucional e infraconstitucional, e 

internacional, e as possíveis consequências dela decorrentes, no que concerne à possibilidade 

do registro de patente sobre produto sobrevindo do material genético brasileiro, o que, 

invariavelmente, também violaria as Resoluções do Instituto Nacional da Propriedade 

Industrial (INPI).  

Alfim, será analisada a importância da proteção dos recursos da biodiversidade e a 

imprescindibilidade do Poder Judiciário no combate a sua apropriação indébita, verificando-se 

uma premente indispensabilidade da mudança de entendimento e da efetiva aplicação da 

legislação acerca do assunto. 

 

1 DA ANÁLISE DA DECISÃO LIMINAR  

 

A decisão em análise foi proferida na sede do Agravo de Instrumento nº 0006974-

48.2011.4.03.0000/SP, interposto pela empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos 

Ltda., em face do provimento de primeira instância que indeferiu a antecipação da tutela 

requerida, tendo, como consequência, a negativa do acesso ao patrimônio genético do cacau 

manteiga, sem a prévia autorização da União, competente para tal. 

Afirmou-se ser, a concessão da tutela antecipada, medida imperiosa, uma vez que a 

Medida Provisória nº 2.186-16, de 23 de agosto de 2001, ao regular o regramento 

constitucional previsto no art. 225 da Constituição Federal de 1988, somente vedou o acesso 

ao patrimônio genético nacional sem a permissão do Poder Público, mas não o uso, a 

comercialização e o aproveitamento deste patrimônio (art. 2º), devendo haver a fiscalização 

do ato pelos órgãos competentes, neste caso, somente a posteriori. 

Entendeu-se que o cerne da questão seria a compreensão do que seria o “acesso”, 

trazendo-se à lume para tanto o conceito disposto no art. 7º, inciso IV, da referida Medida 

Provisória, que dispõe ser o acesso ao patrimônio genético a “obtenção de amostra de 

componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, desenvolvimento 

tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra natureza”. 

A partir da colação do extrato da norma, chegou-se à conclusão de que, a bem da 
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verdade, o citado “acesso” refere-se à “mera obtenção de amostras” e não à pesquisa, ao 

estudo ou à construção da ciência. Daí o porquê somente naquela hipótese deve haver a prévia 

autorização estatal e não tão somente para pesquisas na área genética. 

Ressalte-se que a interpretação hermenêutica utilizada ao caso foi meramente 

gramatical, afirmando o Exmo. Juízo de segunda instância que tal entendimento tem como 

finalidade “[...] apenas aplicar, com gramatical singeleza, o seu conteúdo [o da MP nº 2.186-

16/01]. É apenas ler o seu texto na íntegra e sem preconceitos, ao invés de aos pedaços e a 

eles atribuir sentido precipitado e dissociado da textualidade normativa.”.i 

Entendeu-se, além disso, que a agravante, ou seja a empresa, dependeria, para 

realizar o “acesso” (coletar amostras para pesquisa), da autorização do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (CGEN), por delegação da União, mas que o caso em tela traz efetivas 

particularidades que não se poderia perder de vista. 

Desta forma, depreendeu-se que o cacau é fruto “largamente cultivado desde os 

primeiros tempos da colonização”ii, “com intensa comercialização nos mercados nacionais e 

internacionais”iii, aferindo-se ainda que o sistema jurídico brasileiro não poderia impor a 

necessidade de prévia autorização para a “aquisição de alguns quilos de uma fruta 

comercialmente disponível pelo mundo afora, em imensas quantidades, pela simples razão de 

que estes poucos quilos serão empregados para pesquisa científica”iv. 

Concluiu-se que o art. 2º da mencionada Medida Provisória exige prévia licença da 

União para coleta de material para pesquisa genética, quando esta se tratar de colhimento de 

espécies da flora e da fauna nativas, em seu habitat original, que não seja objeto de cultivo 

comercial de larga escala, restando competente o Poder Público para verificar o uso, a 

comercialização e o aproveitamento do material posteriormente ao seu acesso. 

Assim sendo, foi concedido o efeito suspensivo ativo da decisão vergastada, 

dispensando-se a Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. de qualquer prévia 

autorização para a coleta do cacau manteiga e do seu material genético. 

 

2 DO CONTEXTO NORMATIVO  

 

No presente tópico, pretende-se incluir o leitor no contexto normativo no qual foi 

proferida a decisão em destaque, a fim de que possa haver uma melhor compreensão da 

análise crítica a ser realizada em seguida. 

A legislação brasileira que trata de qualquer tipo de proteção ao meio ambiente e à  

biodiversidade, apesar de muito dever em eficácia e modernidade, tem evoluído no sentido de 
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proteger minimamente tais recursos, para fins de cerco à biopirataria.  

A biopirataria, de acordo com Santilli (2005), “é a atividade que envolve o acesso aos 

recursos genéticos de um determinado país ou aos conhecimentos tradicionais associados a 

tais recursos genéticos (ou a ambos) em desacordo com os princípios estabelecidos na 

Convenção sobre Diversidade Biológica”.   

Por meio do Decreto Legislativo nº 2, de 3 de fevereiro de 1994, o Brasil deu um 

primeiro passo, ao internalizar a Convenção sobre Biodiversidade Biológica (CDB), a qual 

também fora assinada em 1992 por outros países, durante a Conferência das Nações Unidas 

sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (CNUMAD-Rio 92). 

A CDB, por sua vez, objetivou, primariamente, a busca da conservação da 

biodiversidade, o uso sustentável dos seus componentes e a repartição justa e equitativa dos 

benefícios derivados da utilização dos recursos genéticos dela advindos (artigo 1°). 

Com a Medida Provisória nº 2.186-16, de última edição datada do dia 23 de agosto 

de 2001, possibilitou-se a regulamentação do art. 225 da Constituição Federal e da própria 

Convenção, com o fito de dispor sobre o “acesso ao patrimônio genético, a proteção e o 

acesso ao conhecimento tradicional associado, a repartição de benefícios e o acesso à 

tecnologia e transferência de tecnologia para sua conservação e utilização”.  

Apesar de ainda não ter sido convertida em lei e de apresentar algumas lacunas, tem-

se que a supracitada MP é, atualmente, um dos principais instrumentos normativos vigentes 

que permite ao aplicador do Direito ter meios legais de defesa do patrimônio genético 

brasileiro, já que anterior à Emenda Constitucional nº 32, que prevê que “as Medidas 

Provisórias editadas em data anterior à da publicação desta Emenda continuam em vigor até 

que Medida Provisória ulterior as revogue explicitamente ou até deliberação definitiva do 

Congresso Nacional (art. 2º).”.  

De fato, a citada norma apresentou um avanço, uma vez que impôs, dentre outros, a 

proteção do “ acesso a componente do patrimônio genético existente no território nacional, na 

plataforma continental e na zona econômica exclusiva para fins de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção” (art. 1º, inciso I); garantiu a “repartição justa 

e equitativa dos benefícios derivados da exploração de componente do patrimônio genético e 

do conhecimento tradicional associado” (art. 1º, inciso III); criou o Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético (art. 10), com o intuito de também deliberar sobre as mais diversas 

questões legais estabelecidas acerca da proteção à biodiversidade; previu a “repartição dos 

benefícios resultantes da exploração econômica de produto ou processo desenvolvido a partir 

de amostra de componente do patrimônio genético e de conhecimento tradicional associado, 
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obtidos por instituição nacional ou instituição sediada no exterior” (art. 24) e a aplicação de 

sanções, para o caso de ação ou omissão que violasse o seu conteúdo (art. 30). 

Ao ratificar o Protocolo de Nagoya, em fevereiro de 2011, o qual foi resultado de um 

processo de elaboração que culminou na 10ª Conferência das Partes, no Japão, o Brasil tornou 

evidente a preocupação nacional com o acesso irregular dos recursos genéticos e a repartição 

justa e equitativa dos benefícios advindos de sua utilização.  

Destaque-se apenas que, apesar dos esforços contínuos dos Países megadiversos para 

que haja uma efetiva regulamentação do tema, o Protocolo de Nagoya só poderá ser adotado, 

se ratificado pelo número mínimo exigido para a sua vigência, o que se espera que aconteça 

até o final de 2012.   

Por ainda apresentar inconsistências, busca-se modernizar a legislação, conforme se 

denota dos esforços propostos pelo CGEN, o qual desenvolveu um Anteprojeto de Lei de 

Acesso a Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais, com a coordenação da sua 

Câmara Técnica Legislativa, que, infelizmente, ainda se encontra, desde 2004, na Casa Civil, 

para modificações. 

Em 2006, foi editada a Resolução nº 03 da Comissão Nacional de Biodiversidade 

(CONABIO), na qual foram estabelecidas metas, a serem cumpridas até 2010, relativas à 

aplicação dos preceitos já conhecidos desde a Convenção sobre Biodiversidade Biológica. 

Em 27 de abril de 2011, surgiu ainda a Resolução nº 35 do Conselho de Gestão do 

Patrimônio Genético, que dispôs sobre a “regularização de atividades de acesso ao patrimônio 

genético, ao conhecimento tradicional associado e sua exploração econômica realizadas em 

desacordo com a Medida Provisória no 2.186-16 e demais normas pertinentes”. 

Dentre as maiores críticas relativas à eficácia do quadro normativo brasileiro 

referente à proteção do acesso e da repartição dos benefícios oriundos da biodiversidade, 

afora algumas lacunas e omissões legislativas e a falta de vontade política para um melhor 

desenvolvimento das normas, encontram-se a sua má interpretação e a falta de domínio da 

matéria, que impedem os Magistrados de evitar prejuízos em larga escala, em detrimento do 

meio ambiente e da biodiversidade, ao julgar uma causa. 

A descautela dos operadores do Direito, da mesma forma, maculam a eficácia das 

leis, fazendo que haja inconsistências, ao aplicá-las no caso concreto, como é a hipótese da  

decisão ora em comento.  

 

3 DA VIOLAÇÃO AOS INSTRUMENTOS PROTETIVOS DO ACESSO E DA 

REPARTIÇÃO DE BENEFÍCIOS ORIUNDOS DA BIODIVERSIDADE 
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Após exposta a decisão estudada em todos os seus termos e apresentado o contexto 

normativo no qual ela se faz introduzir, cabe agora apresentar os motivos pelos quais se 

entende que ela viola os instrumentos protetivos existentes do acesso e da repartição de 

benefícios oriundos da biodiversidade, bem como da propriedade intelectual. 

Inicialmente, ressaltar-se-á as consequências gerais que dela sobressaem para o 

Brasil, demonstrando em que medida ela atinge o quadro normativo vigente nacional e 

internacional, bem como apurando a importância da proteção desses recursos, para o 

progresso da tutela da biodiversidade e do meio ambiente.  

Logo em seguida, pela importância do tema, mister se faz averiguar as consequências 

específicas do decisum referentes à possibilidade do registro de patentes de produto que 

sobreveio do material genético brasileiro e a consequente perda da biodiversidade, o que 

afronta não só as legislações nacionais e internacionais que tratam o assunto de forma geral, 

como também as Resoluções do próprio Instituto Nacional da Propriedade Intelectual (INPI), 

oportunidade na qual enfatizar-se-á como ela pode incentivar a biopirataria, sob o pano de 

fundo do esvaziamento da CDB, por causa do Acordo TRIPS (Trade-related aspects of 

intellectual property rights).  

 

3.1 Consequências gerais da decisão liminar: afronta à legislação nacional e  

internacional      

 

Da decisão colacionada, denota-se a grande incongruência do Tribunal Regional 

Federal da 3ª Região, ao reformar o julgamento da primeira instância em sede de agravo de 

instrumento; indo de encontro, e reconhecendo este fato, à própria legislação, tanto no que 

pese à Medida Provisória nº 2.186-16/01, como à Convenção sobre Biodiversidade Biológica 

e os outros regulamentos já citados acerca da matéria. 

As razões para que se entenda ser o julgamento contrário ao interesse coletivo e à 

própria proteção da biodiversidade são evidentes. Daí o porquê ter a União, inclusive, 

requerido a imediata suspensão da tutela antecipada deferida ao Supremo Tribunal Federal 

(STA 572), uma vez que poderá haver dano grave e de difícil reparação ao patrimônio 

genético brasileiro. 

Primeiramente, entendeu-se que o art. 2º da MP nº 2.186-16/01 vedou somente o 

acesso sem a prévia autorização e não o uso, a comercialização e o aproveitamento deste 

patrimônio, tendo, o Exmo. Magistrado do segundo grau, na verdade, realizado mera 
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interpretação gramatical do dispositivo. Veja-se o que ele dispõe:  

 

Art. 2º. O acesso ao patrimônio genético existente no País somente será feito 
mediante autorização da União e terá o seu uso, comercialização e aproveitamento 
para quaisquer fins submetidos à fiscalização, restrições e repartição de benefícios 
nos termos e nas condições estabelecidos nesta Medida Provisória e no seu 
regulamento. 

 

Malgrado uma rápida leitura do citado artigo possa trazer uma ideia de que somente 

o acesso necessita da prévia autorização da União, não se pode perder de vista que a melhor 

interpretação hermenêutica aplicável à espécie deve albergar qualquer entendimento que 

tutele ao máximo os recursos da biodiversidade. Logo, não deve haver uma mera 

interpretação gramatical do preceito, mas sim uma interpretação teleológica, que prime pela 

finalidade do legislador ao estabelecê-lo. 

A partir dessa ideia, tem-se que se o legislador quis proteger o acesso ao patrimônio 

genético brasileiro, condicionando-o à prévia autorização estatal, não se pode entender 

diferente quando se trata da exploração em si do produto, que é situação mais drástica e 

arriscada. Realizada uma interpretação sistemática do artigo, chega-se a mesma conclusão. 

Quanto ao conceito de “acesso”, pode-se trazer à lume o art. 7º, inciso IV, da referida 

legislação e a concepção trazida pela Orientação Técnica nº 1 do CGEN, que dispõe ser este a 

“obtenção de amostra de componente do patrimônio genético para fins de pesquisa científica, 

desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando a sua aplicação industrial ou de outra 

natureza”v. 

Interessante ainda a noção trazida pela Cartilha de “Regras para o Acesso Legal ao 

Patrimônio Genético e o Conhecimento Tradicional Associado”:  

 

Qualquer atividade que vise à obtenção de amostra de componente do patrimônio 
genético, isto é, atividades que objetivem isolar, identificar ou utilizar informação de 
origem genética, em moléculas ou substâncias provenientes do metabolismo dos 
seres vivos, extratos obtidos destes organismos, com a finalidade de pesquisa 
científica, desenvolvimento tecnológico ou bioprospecção, visando sua aplicação 
industrial ou de outra natureza.vi (grifo nosso) 
 

Logo, “acesso”, na verdade, é diferente de coleta. É, em síntese, a própria atividade 

que permite isolar informação originada do patrimônio genético, para fins de pesquisa. Este, 

por sua vez, é definido pela MP nº 2.186-16/01 como: 

 

Art. 7º. Além dos conceitos e das definições constantes da Convenção sobre 
Diversidade Biológica, considera-se para os fins desta Medida Provisória:    
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[…] 
 
I - patrimônio genético: informação de origem genética, contida em amostras do 
todo ou de parte de espécime vegetal, fúngico, microbiano ou animal, na forma de 
moléculas e substâncias provenientes do metabolismo destes seres vivos e de 
extratos obtidos destes organismos vivos ou mortos, encontrados em condições in 

situ, inclusive domesticados, ou mantidos em coleções ex situ, desde que coletados 
em condições in situ no território nacional, na plataforma continental ou na zona 
econômica exclusiva;  

 

  A atividade da pesquisa na área genética está, portanto, mais protegida do que a 

mera coleta, devido justamente à preocupação do legislador com a possibilidade de haver 

prejuízo do uso sustentável dos recursos da biodiversidade e da repartição de benefícios 

financeiros advindos da sua exploração. Este entendimento é contrário, no entanto, ao 

proposto pelo Magistrado do segundo grau da causa, veja-se: 

 

Acesso ao patrimônio genético não é a pesquisa, não é o estudo, não é a construção 
de ciência que tem o patrimônio genético como objeto. Repita-se: acesso ao 
patrimônio genético é coletar amostras. É isto que está escrito no ato normativo. E, 
portanto, é só isso que depende de prévia autorização da União. Estão erradas, 
portanto, e são quase obscurantistas, todas as assertivas contidas nestes autos que 
asseveram depender de prévia autorização da União todas e quaisquer atividades de 
pesquisa na área da genética. Isto não é infirmar a autoridade da MP no. 2.186-16, 
pelo contrário, é apenas aplicar, com gramatical singeleza, o seu conteúdo. É apenas 
ler o seu texto na íntegra e sem preconceitos, ao invés de aos pedaços e a eles 
atribuir sentido precipitado e dissociado da textualidade normativa. Fixados os 
conceitos acima, e nos limitando ao quanto até aqui dito, impor-se-ia a conclusão de 
que a agravante depende de autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio 
Genético - CGEN, para realizar seu pretendido “acesso” ao patrimônio genético do 
cacau manteiga, ou seja, para coletar amostras de cacau manteiga para suas 
pesquisas.vii 

  

A decisão afrontou mais. Contraditoriamente, ao afirmar que a empresa necessitaria 

da prévia autorização da União para a coleta de amostras para a pesquisa, afastou este 

requisito previsto em lei, pelo simples fato de o cacau ser fruto comercializável em grande 

escala, não se podendo impedir seja o mesmo empregado para a pesquisa científica. 

Ora, foi, inclusive, argumento de defesa da União, quando da interposição do pedido 

de sustação da tutela antecipada concedida ao STF, a “necessidade de conservação da 

diversidade genética da espécie em seu habitat natural e as crescentes ameaças a esta espécie, 

'especialmente se considerado o fato de a empresa ter a nítida intenção de enviar amostras do 

patrimônio genético do cacau para o exterior […]'”.viii 

Destarte, além de ofender diretamente a MP nº 2.186-16/01, o decisum choca-se com 

os preceitos da CDB e o comprometimento do Brasil em cumprir as metas estipuladas para a 

tutela desses recursos, incluindo-se aí, o Protocolo de Nagoya, uma das mais recentes 
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diretrizes, apesar de ainda não vigente, assumidas pelo País. 

Ademais, vai de encontro ao que assenta a Carta Magna, em seu art. 225, §1º, inciso 

II, que impõe incumbir ao Poder Público a preservação da “diversidade e [d]a integridade do 

patrimônio genético do País”, inclusive no que tange à fiscalização das entidades que visem a 

utilizá-lo para pesquisa e manipulação de material genético. 

Para tanto, criou-se o CGENix (art. 10, MP nº 2.186-16/01), que tem, dentre outras 

funções, “estabelecer critérios para as autorizações de acesso e de remessa (art. 11, inciso II, 

alínea “b”); “acompanhar, em articulação com órgãos federais, ou mediante convênio com 

outras instituições, as atividades de acesso e de remessa de amostra de componente do 

patrimônio genético e de acesso a conhecimento tradicional associado” (inciso III) e 

“deliberar sobre autorização de acesso e de remessa de amostra de componente do patrimônio 

genético, mediante anuência prévia de seu titular” (inciso IV, alínea “a”). 

Os arts. 12 e 14 da MP também observam a necessidade de autorização do órgão 

responsável pela política nacional de pesquisa científica e tecnológica, quando esta envolver a 

atividade de coleta de componente do patrimônio genético, por empresas estrangeiras, sem 

fins de bioprospecção, e a análise do requerimento, para a emissão de autorização de acesso a 

amostra de componente do patrimônio genético em condições in situ no território brasileiro, 

na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. 

Por fim, tem-se que a decisão em comento ainda macula a soberania estatal e a 

divisão dos Poderes, permitindo, ao Poder Judiciário, adentrar no mérito do ato administrativo 

sem que tenha ocorrido ilegalidade, já que a análise da questão cabe tão somente à 

Administração Pública, que tem a atribuição de verificar a existência de provável dano à 

biodiversidade e ao meio ambiente. 

 

3.2 Consequências específicas da decisão liminar no âmbito da propriedade 

intelectual: a possibilidade do registro de patente sobre produto que adveio do 

patrimônio genético brasileiro 

 

Consequências outras podem resultar da manutenção da autorização pelo Judiciário 

do acesso ao material genético do cacau manteiga, relativas, principalmente, à propriedade 

intelectual, e, mais especificamente, à possibilidade do registro irregular de patente sobre 

produto que tenha como substrato o patrimônio genético brasileiro, o que poderia incentivar a 

biopirataria e impedir a tão visada repartição de benefícios prevista tanto na CDB quanto na 

MP nº 2.186-16/01. 
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O sistema contemporâneo de propriedade intelectual é regulado pelo Acordo sobre 

Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio (Trade-related 

aspects of intellectual property rights - TRIPS), tendo como objetivo “garantir o direito dos 

produtores de criações e inovações à retribuição por seus feitos”x. Sua composição é dada pela 

“propriedade industrial (patentes, marcas, indicações geográficas, etc.) e pelo direito de autor 

(obras literárias, científicas e artísticas).xi” 

Quanto ao conceito de patente, Rêgo (2010, p. 145) bem elucida: 

 

Segundo a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI), patente é um 
direito outorgado por força de lei a uma pessoa, para que se exclua, por um período 
de tempo determinado, os demais atos relativos a uma nova invenção descrita. Neste 
sentido, pode-se dizer que a patente confere ao titular o monopólio da produção e da 
distribuição de produtos num determinado território, por um certo período. Este 
privilégio é conferido pela autoridade governamental como direito da pessoa que 
está capacitada a requerê-lo e que, por isso, preenche as condições necessárias.  

 

A patentexii sobre patrimônio genético consistiria assim no direito sobre uma nova 

invenção que tivesse por pano de fundo um material genético. Patenteia-se não o extrato de 

uma planta, por exemplo, mas um produto inventado que o tenha por base. 

Como os países em desenvolvimento são geralmente ricos em biodiversidade, 

acabam por se configurar como grandes “laboratórios naturais”xiii, razão pela qual são tão 

visados pelas empresas, estrangeiras ou não, para fins de pesquisa e estudos científicos. 

A questão é que muitos desses Países (desenvolvidos) patenteiam produtos que tem 

como substrato algum material genético brasileiro, podendo, com isso, auferir todos os lucros 

provenientes de royalties, muitas vezes pagos pelo próprio País de origem do material 

utilizado, para o caso de o produto ser para ele exportado. 

Apesar de a decisão em análise tratar da hipótese de uma empresa brasileira 

pleiteando o acesso do material genético de recurso da biodiversidade deste País, ressalte-se 

que, para o caso de ser requerida a patente de algum produto dele oriundo, todo o trâmite deve 

ser regular, para que se autorize a devida repartição de benefícios, sob pena de acontecer algo 

parecido com os royalties pagos a empresas estrangeiras. Caso não esteja o processo regular, 

somente a empresa vem a auferir os lucros ou mesmo apropriar-se de recurso em vias de 

extinção ou de forma a denegrir o meio em que ele vive, ocasião na qual não seria deferido o 

acesso. 

A situação piora quando, ao se requerer a patente ao INPI, não se informa a origem 

do material genético utilizado como substrato do produto, impedindo-se qualquer tipo de 

repartição de benefícios que possa vir a ocorrer com o País que o detém. 
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Felizmente, o art. 31 da MP nº 2.186-16/01 passou a exigir a indicação da origem do 

material genético, para “a concessão de direito de propriedade industrial pelos órgãos 

competentes sobre processo ou produto obtido a partir de amostra de componente do 

patrimônio genético”. 

Veja-se ainda que o Decreto nº 6.159/07, que estabelece normas para o 

funcionamento do CGEN (Decreto nº 3.945/01) e regula os arts. 10 a 12, 14 a 16 e 18 e 19 da 

Medida Provisória no 2.186-16/01, prevê que na hipótese de acesso ao patrimônio genético 

para a bioprospecção, caso não exista perspectiva de uso comercial ou o anuente preveja 

momento diverso para a formalização do Contrato de Utilização do Patrimônio Genético e 

Repartição de Benefícios, este sempre deverá anteceder o desenvolvimento tecnológico e o 

depósito do pedido de patentes (art. 8º, §§ 4º e 5º). 

Neste caso, para a “remessa de componente do patrimônio genético ao exterior, 

deverá ser firmado Termo de Transferência de Material contendo compromisso expresso da 

instituição destinatária de não ceder a terceiros o componente do patrimônio genético, iniciar 

atividade de desenvolvimento tecnológico ou depositar pedido de patente, sem a prévia 

assinatura do contrato e correspondente autorização do Conselho de Gestão, quando for o 

caso.” (art. 8º, §6º). 

Tais dispositivos demonstram a preocupação do legislador com a questão da 

contrapartida financeira sobrevinda de produtos oriundos da biodiversidade, posto que se 

requer que, antes de depositado o pedido de patente, seja firmado contrato que preveja a 

repartição de benefícios oriundos do patenteamento desses produtos. 

É certo que as Resoluções nº 207 e 208 de 2009 do INPI previram algumas 

mudanças, no atinente à informação do número de autorização do acesso ao patrimônio 

genético, quando se requer o depósito da patente. Agora, não é mais necessário que se instrua 

o pedido de patenteação com a prova da prévia autorização do acesso dada pelo CGEN, mas 

tal modificação não alberga o entendimento do Exmo. Magistrado do caso em estudo, uma 

vez que não deixou de prever a prova da autorização (art. 1º da Resolução nº 207), a qual 

poderá se dar depois do depósito da patente, mas dentro do prazo de 60 (sessenta dias) (art. 

3º), e exigiu o preenchimento de formulário que indique se houve a utilização de material 

genético, para fins de regularização (art. 2º).  

Dessa forma, a Resolução nº 207/2009 do INPI exige o preenchimento de formulário 

que indique a origem do material genético substrato do produto, para que, após a autorização, 

o contrato previsto no Decreto nº 6.159/07, firmado antes do depósito da patente, tenha 

eficáciaxiv.  
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Tal fato demonstra ainda mais a importância e a necessidade de a União conceder a 

autorização, uma vez que só assim pode haver a efetiva repartição de benefícios oriundo da 

comercialização de produtos derivados da biodiversidade e a fiscalização da execução do 

contrato que a prevê. 

 As possibilidades de prejuízos para o caso de concessão da patente nesses casos 

ainda encontram muitas outras nuances, em grande parte devido ao conflito existente no 

âmbito da Organização Mundial de Comércio (OMC) entre a CDB e o TRIPS. 

Rodrigues Junior (2010, p. 109-110) bem elucida essa questão: 

 

O conflito central giraria em torno da titularidade da propriedade dos recursos 
biológicos e CTs [conhecimentos tradicionais]. Ambos os acordos apresentam um 
ponto em comum: conferem direitos de propriedade sobre recursos biológicos e 
CTAs [conhecimentos tradicionais associados]. Enquanto a CDB confere aos 
Estados e às comunidades tradicionais, respectivamente, um direito de propriedade 
sobre seus recursos biológicos e CTA, o Acordo TRIPS reconhece direitos amplos de 
propriedade sobre invenções biotecnológicas, biomédicas, agrobiotecnológicas em 
favor das instituições privadas. Durante as negociações da CDB, os países 
industrializados desejavam que os recursos biológicos fossem regidos pelo regime de 
patrimônio comum da humanidade, enquanto demandavam dos países em 
desenvolvimento a adoção de medidas de proteção da PI [propriedade intelectual] de 
seus nacionais. No fim, a posição dos países industrializados venceu: apesar dos 
termos da CDB, os recursos biológicos e CTAs conservam de fato o status de 
patrimônio comum da humanidade, enquanto as criações intelectuais dos países 
industrializados ganharam o status de propriedade privada. Isto se deve à opção 
daqueles países industrializados, que são partes contratantes de ambos os acordos, de 
observarem as obrigações derivadas do Acordo TRIPS e negligenciarem a CDB. […] 
O TRIPS conflita com a CDB não por obstaculizar a adoção de regimes de proteção 
da PI harmônicos com a CDB, ou por permitir o patenteamento de micro-
organismos, plantas e animais, mas por ser omisso quanto aos direitos dos Estados e 
das comunidades sobre seus recursos biológicos e CTAs, notadamente o direito de 
receberem uma compensação justa e equitativa por seu uso produtivo. Na esfera do 
dever-ser, uma vez que muitos dos Estados Partes da CDB são igualmente membros 
da OMC, em consonância com o art. 31(3)(c)da Convenção de Viena sobre Direitos 
dos Tratados, é prescindível que o TRIPS faça referência explícita à CDB para que 
os Estados Contratantes de ambos os acordos estejam obrigados a implementar o 
TRIPS de maneira a apoiar a CDB. Mas em um cenário em que o lucro é o valor 
reinante nas relações humanas e interestatais, a omissão do TRIPS equivale a 
oferecer aos membros da OMC a discricionariedade para implementá-lo de maneira 
a interferir negativamente na observância da CDB, o que certamente constitui um 
grande conflito. 

 

A adoção do acordo TRIPS pelo Brasil acabou sendo uma imposição para participar 

do sistema multilateral do comércioxv, o que trouxe grande desvantagem para a aplicação dos 

preceitos da CDB. 

Os países desenvolvidos obrigaram, nos seus termos, a proteção da sua produção 

intelectual, em detrimento da tutela dos recursos da biodiversidade dos países em 

desenvolvimento. A questão da repartição dos benefícios oriundos da utilização dos recursos 
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da biodiversidade dos Estados que os detêm foi totalmente esquecidaxvi. 

A erosão da diversidade biológica também é um problema trazido por Rodrigues 

Junior (2010, p. 109) como um fator decorrente das estipulações do TRIPS, já que este se 

limita a proteger produtos biológicos homogêneos geneticamente, o que incentiva a 

substituição das variedades vegetais por outras não heterogêneas. 

Logo, nota-se que a proteção da biodiversidade padece de eficácia, encontrando uma 

série de estorvos, apesar da variada existência de normas que a tutelam. Assim, a CDB, a qual 

foi planejada para efetivar outras convenções protetivas da biodiversidade, acabou por se 

demonstrar falha e esvaziada de sentido com a vigência do TRIPS. Dificultar ainda mais a 

aplicação das normas protetivas, pode, então, trazer grandes prejuízos para os recursos da 

biodiversidade. 

Um outro assunto polêmico é o caso do art. 27.3(b), o qual não traz claras definições 

acerca da exclusão da patenteabilidade das plantas, animais e micro-organismos, dando 

margem à divergentes interpretações, podendo causar grande interferência na leitura sobre o 

acesso aos recursos e a repartição de benefíciosxvii.  

Constata-se que o surgimento do TRIPS não deixou outra escolha senão a submissão 

dos países subdesenvolvidos a um regime de direitos de propriedade intelectual internacional 

em nível de desigualdade, uma vez que totalmente voltado para os interesses dos países 

desenvolvidos, que, por sua vez, buscam a proteção de patentes obtidas por meio de processos 

que utilizam os recursos da biodiversidade dos Países megadiversos, sem a devida 

contrapartida para os Estados detentores. 

Dutfield (2004, p. 74) admite, inclusive, “que a prática convencional de negócios 

mostra que as patentes de fato legitimam o monopólio de benefícios em mãos de uma única 

instituição ou empresa, nos casos em que faltam normas de acesso, ou quando essas normas 

não são respeitadas nos países onde os recursos genéticos são usados para fins comerciais”. 

Desse modo, por também não haver previsão de sanção para o caso de obtenção de 

patente em desconformidade com a CDB, tem-se que sua posterior nulidade torna-se quase 

impossível, ainda mais quando presentes tantos interesses políticos e econômicos. 

De acordo com o relatório elaborado pela professora Eliane Moreira e pelos alunos 

Pedro Alexandre e Bruno Mileo, apresentado à Secretaria de Indústria, Mineração e Comércio 

do Estado do Pará pelo Grupo de Pesquisa sobre Patentes Biotecnológicas do CESUPA 

(Centro Universitário do Pará)xviii, “as patentes representam uma das formas mais atuais e 

eficazes de apropriação de produtos e processos originados através dos recursos da 

biodiversidade, pois significam um monopólio legal e temporário para a industrialização e 
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comercialização.”. 

Daí a existência de tantos casos em que se pode constatar o levantamento de patentes 

sobre produtos e processos originados da biodiversidade brasileira, muitas dessas registradas 

por empresas estrangeirasxix ou mesmo brasileiras, mas desconsoante com a lei. 

Um dos casos mais conhecidos foi a concessão patentária, por órgãos internacionais, 

em 2002, para a empresa japonesa ASAHI Foods, do “Cupulate”, obtido por meio de um 

processo derivado da semente do Cupuaçu, do qual se origina um produto parecido com o 

chocolate. Ressalte-se que a EMBRAPA já tinha obtido a patente para o referido processo 

junto ao INPI em 1990. Também o nome “Cupuaçu” foi registrado indevidamente como 

marca pela mesma empresa estrangeira. 

O acesso ao material genético do Cupuaçu, que pertence à mesma família do Cacau, 

permitiu que as frutas fossem coletadas, sem a prévia autorização do Brasil, país de origem, e 

levadas para o exterior, bem como houvesse o patenteamento sem respaldo jurídico de 

produto já patenteado regularmente por uma empresa brasileira. 

Após muitas discussões, com o apoio de instituições como a Amazonlink, foi anulado 

o registro da marca “Cupuaçu” e cancelada a patente da empresa japonesaxx. 

O exemplo citado reflete um nítido caso de biopirataria, que é outra das principais 

consequências possíveis advindas de uma decisão como a que está em análise. 

A biodiversidade, cada vez mais, é vista como uma “fonte de oportunidades por parte 

das empresas perante o potencial de utilização de seu material genético.” (Rêgo, 2010). 

Segundo Shiva, citada pela mesma autora, “o sistema capitalista conseguiu tornar mercadoria 

algo que possui um valor intrínseco e que, portanto, deveria estar além do mercado – a 

biodiversidade [...]”.  

Denota-se, portanto, que com o desenvolvimento da tecnologia biológica e da 

proteção por meio de patentes para as diversas formas de vida (Rêgo, 2010), aumentou-se a 

nitidez do fenômeno da mercantilização dos recursos ecológicos e culturais existentes, 

derivados da atribuição de um enorme valor econômico da diversidade biológica. 

Do exposto, também se pôde notar quais as possíveis consequências, no âmbito da 

questão patentária, da decisão veiculada neste trabalho. Autorizar de maneira imprudente o 

acesso ao patrimônio genético brasileiro, somente instiga o acesso desenfreado e a busca 

irregular pelos recursos da biodiversidade, os quais podem muito bem servir de base para 

futuros processos de patenteamento que desconsideram in totum o que estabelecem os 

instrumentos normativos que cuidam da tutela do patrimônio genético nacional. 
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CONCLUSÃO   

 

O aprofundamento da discussão do tema acesso e repartição de benefícios oriundos 

da biodiversidade revela-se, contemporaneamente, como uma preocupação da sociedade com 

a tutela dos recursos naturais e do meio ambiente, os quais, por certo, são a base da vida 

humana. 

A busca desenfreada do chamado “ouro verde”, como cunhou uma vez Vandana 

Shiva (2001), só fez aumentar com o desenvolvimento da biotecnologia e da pesquisa 

científica, o que, inevitavelmente, propiciou também o crescimento da biopirataria. 

Nesse contexto, surgiu a tentativa de os Países albergarem ao máximo os recursos 

provenientes da sua biodiversidade, como foi o caso do Brasil, o qual editou um marco na 

legislação interna, qual seja a Medida Provisória nº 2.186-16/01 e assinou diversos 

importantes tratados internacionais, como, por exemplo, a Convenção sobre Diversidade 

Biológica e o Protocolo de Nagoya.  

Ocorre que há muito ainda que se trilhar em matéria de desenvolvimento no campo 

da legislação, a fim de que se possa tutelar efetivamente a biodiversidade. A existência de 

algumas lacunas legislativas, o problema do conflito das normas internacionais, como é o caso 

do esvaziamento da CDB pelo TRIPS, a falta de vontade política de modernizar o aparato 

normativo e a má interpretação deste dificultam em muito a proteção dos recursos da 

biodiversidade e a garantia de que haja uma contrapartida econômica, para o caso de 

comercialização de produtos dela provenientes. 

Apesar de toda essa problemática, o Brasil tem desenvolvido esforços para que não 

haja a apropriação indébita dos seus recursos naturais. A legislação ainda necessita de reparos, 

mas vige, protegendo um mínimo que seja e não estabelecendo meras normas programáticas. 

Daí o porquê não se poder afastá-las infundadamente. 

Malgrado o referido entendimento, alguns Tribunais e órgãos do Poder Judiciário 

ainda insistem em não aplicar a lei ou, pior, dá-la diversa interpretação, em detrimento do 

meio ambiente e incentivando a destruição da biodiversidade.  

Para demonstrar quais as possíveis consequências advindas desse tipo de decisão, 

colacionou-se um recente paradigma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (Agravo de 

Instrumento nº 0006974-48.2011.4.03.0000/SP), no qual se concedeu, em sede de tutela 

antecipada, o acesso ao material genético do cacau manteiga, fruto originário do Brasil, sem a 

prévia autorização do Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN), conforme exige a 

Medida Provisória nº 2.186-16/01, o Decreto nº 6.157/07, as Resoluções do CGEN, dentre 
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outros, pela empresa Natura Inovação e Tecnologia de Produtos Ltda. 

Discutiu-se então que consequências o citado decisum poderia trazer ao quadro 

normativo protetivo da biodiversidade, denotando-se, primeiramente, que efeitos poderia 

surgir para a legislação brasileira e internacional, mormente no que tange à violação dos seus 

preceitos. 

Empós, apresentou-se em que medida estaria a decisão do Exmo. Magistrado de 

segunda instância viciada, denotando-se, para isso, qual o real conceito de “acesso” previsto 

na citada MP. 

Posto que de grande importância a questão da possibilidade do registro de patente 

sobre produto que adveio do patrimônio genético, não se olvidou de tornar evidente as 

consequências específicas da decisão liminar no âmbito da propriedade intelectual. 

Revelou-se ainda mais preocupante a atuação do Judiciário contrária à lei, uma vez 

que se expôs o cenário no qual são requeridas patentes, de maneira irregular, de produtos que 

tenham como substrato o material genético brasileiro. 

Tem-se que o acesso ao material genético, sem a prévia autorização do Estado, com a 

qual pode este aferir ilicitudes, previamente à coleta e ao estudo do material por empresas 

nacionais e estrangeiras, pode ocasionar o prejuízo do uso sustentável dos recursos da 

biodiversidade e da repartição de benefícios oriundos da sua exploração. 

A biodiversidade, por certo, possui alto valor econômico, o que incentiva as 

empresas à explorá-la ao máximo, a fim de realizar a bioprospecção e o uso e a 

comercialização dos seus recursos. A fim de que se evite, portanto, a biopirataria mister se faz 

uma efetiva mudança de pensamento da sociedade e, principalmente, do Poder Judiciário, o 

qual tem sido constantemente convidado a se retirar da sua inércia para se deleitar em lides 

complexas que envolvem tais interesses. 

Não mais se pode albergar a apropriação indébita dos recursos da biodiversidade, sob 

o pálio da ausência de lei que os tutelem ou dar qualquer tipo de interpretação que vá de 

encontro à máxima proteção a ser dada ao meio ambiente e à diversidade biológica. 

O Poder Judiciário é deveras importante nesse processo e não mais pode julgar sem 

conhecer o âmago da matéria acesso e repartição de benefícios oriundos da biodiversidade e, 

principalmente, da problemática relativa ao patenteamento de produto oriundo de patrimônio 

genético. Desta forma, imperiosa se torna uma modernização do pensamento dos Magistrados 

que têm a oportunidade de se deparar com lides como essas e garantir a proteção do meio 

ambiente. 

O desenvolvimento do Estado de Direito Ecológico e Socioambiental não deixa 
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mentir a premente necessidade de efetiva tutela dos recursos naturais, a fim de que se possa 

aplicar pragmaticamente o preceito do art. 225 da Constituição Federal em todos os seus 

termos.  

O que não pode ocorrer é a previsão do legislador a favor da proteção da 

biodiversidade e a aplicação da lei em sentido contrário pelos Magistrados, hipótese na qual 

roga-se pela urgente mudança de entendimento dos Tribunais e órgãos do Judiciário. 
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(de propriedade intelectual) apoiem e não se oponham aos seus objetivos.”. RÊGO, Patrícia de Amorim. 
Biodiversidade e repartição de benefícios. Curitiba, PR: Juruá, 2010, p. 153. 
xviii  ALEXANDRE, Pedro; MILEO, Bruno; MOREIRA, Eliane. Os impactos da concessão de marcas e 
patentes relativas à biodiversidade amazônica no âmbito das relações de comércio exterior no Estado do 
Pará. Relatório apresentado à Secretaria da Indústria, Mineração e Comércio do Estado do Pará. Grupo de 
Pesquisa sobre Patentes Biotecnológicas do CESUPA. Disponível em: 
<http://www.cesupa.br/saibamais/nupi/doc/SEICOM-final.pdf>. Acesso em 25 set. 2011.  
xix  “Através de uma pesquisa preliminar nos bancos de dados dos Escritórios de patentes brasileiro e 
americano, foram levantadas 70 patentes sobre produtos e processos originados de recursos da biodiversidade 
amazônica, que são: andiroba (Carapa Guianensis Aublet), stevia (Stevia rebaudiana), Jaborandi (Pilocarpus 

pennatifolius), Ayahuasca (Banisteriopsis caapi), Copaíba (Copaifera sp), Nó-de-cachorro (Heteropteris 

aphrodisíaca), Couro Vegetal (Treetap) e Cupuaçu (Theobroma Grandiflorum). Das 70 patentes levantadas, 
aproximadamente 46% são patentes depositadas no INPI, sendo que, dentre estas, 2 foram registradas por 
instituições estrangeiras. Contudo, nenhuma das patentes depositadas no USPTO coletadas na pesquisa eram de 
titularidade brasileira. Devendo-se ressaltar que para a busca pela Stevia, por exemplo, foram encontradas mais 
de 200 ocorrências no sitio do escritório de patentes americanos, enquanto que no sitio do INPI foram 
encontradas apenas 3. Para a ayahuasca foram encontradas 2 patentes no USPTO e nenhuma no INPI. Outros 
recursos como a copaíba tem 5 patentes depositadas no USPTO contra 4 no INPI. Do total aferido dos dois 
escritórios cerca de 11% são patentes sobre processos. Sobre a andiroba, das 14 patentes coletadas, 
aproximadamente 21,5% são americanas e exatos 25% são sobre processos. Outros, menos conhecidos como o 
nó-de-cachorro não foram localizados no banco de dados americano, ao contrário dos mais conhecidos como o 
cupuaçu, que tem mais de vinte patentes registradas nos Estados Unidos.”. Idem, ibidem. 
xx  “Deve-se lembrar que também causou forte reação na sociedade brasileira e, particularmente, nas 
comunidades amazônicas, o fato da empresa que tentou registrar a marca cupuaçu tenha solicitado uma patente 
de fabricação de um preparado das amêndoas dessa mesma fruta, denominado “cupulate”, no Japão, nos Estados 
Unidos e na Comunidade Européia, uma vez que o produto e o respectivo processo de fabricação foram 
desenvolvidos pela Embrapa e a solicitação de patente foi apresentada ao INPI em 1996.  A jornalista Marita 
Cardillo conta que após diversas gestões dos advogados e técnicos da Gerência de Propriedade Intelectual da 
Embrapa, o escritório de Patentes do Japão decidiu não conceder a patente à empresa japonesa, por falta de 
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ineditismo (4) e não por que a matéria prima original fosse amazônica. Ao mesmo tempo, a normatização interna 
garante mais respaldo para o Brasil exigir a modificação da legislação internacional que regulamenta os direitos 
de propriedade intelectual. Junto com outros países em desenvolvimento, o Brasil tem defendido junto à 
Organização Mundial do Comércio (OMC) a emenda do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade 
Intelectual Relacionados ao Comércio (Acordo TRIPS, em inglês). Assim, faz com que os países associados 
estabeleçam como exigência a todo requerente de patentes informações sobre a origem legal do material genético 
e do conhecimento tradicional associado, o que praticamente solucionaria o problema da biopirataria.”. DIAS, 
José Manuel Cabral de Sousa. Brasil fortalece proteção à biodiversidade nativa com normas sobre depósito 
de patentes. Disponível em: <http://www.infobibos.com/Artigos/2007_1/biodiversidade/index.htm>. Acesso 
em: 02 out. 2011. 
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O UNIVERSO JURÍDICO E A PATENTE DE SEGUNDO USO 

 

THE LEGAL UNIVERSE AND THE SECOND USE PATENT 

 

mauro pacanowski 

 

  

RESUMO 

Discutir a dinâmica dos relacionamentos e posições conflitantes desenvolvidas pelos 

diferentes players que compõem o cenário relacionado à concessão de patentes e invenções 

farmacêuticas nacionais e internacionais, predominantemente com relação a patentes de 

segundo uso é o tema central deste artigo. Objeto de intenso debate público técnico e social, o 

que se pretende apresentar e analisar é a relevância da controvérsia sobre a viabilidade 

jurídica dessa modalidade de patente no Brasil, através de um caso gerador verídico e, de 

como aquela decisão impactou a estratégia empresarial da indústria farmacêutica, assim como 

INPI e ANVISA se posicionam neste cenário. Quais os caminhos trilhados no sentido de 

privilegiar o princípio da patenteabilidade, sua fundamentação legal e quais as interpretações 

existentes que orientam e balizam a doutrina e jurisprudência nacional. Afinal o que está em 

jogo é um universo de bilhões de dólares e o acesso da população a medicamentos, que de 

alguma forma possam contribuir para seu bem estar e qualidade de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: PATENTES DE SEGUNDO USO; DOUTRINA; 

JURISPRUDENCIA 

 

ABSTRACT 
Discuss the dynamics of relationships and conflicting positions developed by the different 

players that make up much of the related granting of patents and national and international 

pharmaceutical inventions, mostly with respect to patents for the second use is the central 

theme of this article. Subject of intense public, technical and social debate, which is intended 

to present and analyze the relevance of the controversy about the legal viability of this type of 

patent in Brazil, through a true event generator, and how that decision impacted the business 

strategy in the industry pharmaceutical. What are the paths taken by them in order to privilege 

the principle of patentability, and what their existing legal interpretations grounds that guide 

and guiding doctrine and jurisprudence. So what is at stake is a universe of billions of dollars 

and the universal access to medicines, which may somehow contribute to the well being and 

quality of life. 

KEYWORDS: SECOND USE PATENTS; DOCTRINE; JURISPRUDENCE 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

A concessão de uma patente é a concessão de um monopólio legal. O objetivo principal de um 

país ao conceder patentes é promover a industrialização local, entretanto o sistema de 

patentes, isoladamente é instrumento ineficaz para alterar quadro de estagnação industrial. 

Segundo Albert Chavanne e Jean-Jacques Burst, “o direito de patente de invenção é o titulo, 
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fornecido pelo Estado, que confere a seu titular um direito exclusivo de exploração da 

invenção de que é objeto”[i]. 

O setor farmacêutico caracteriza-se como setor de aplicação da patente, como instrumento, de 

apropriação do conhecimento. Para este setor a problemática da eficácia de exploração da 

patente é o seu tempo de duração, pois, a produção de um medicamento, desde a descoberta 

da função do principio ativo até a comercialização, pode durar cerca de treze anos e tempo 

máximo de proteção, está estipulado em 20 anos. 

As patentes no setor farmacêutico podem ser aplicadas em um novo produto ou em um novo 

processo, assim como proteger uma nova formulação farmacêutica ou uma segunda indicação 

para um mesmo medicamento. 

A patente de produto proíbe qualquer possibilidade de produção do produto, mesmo para 

outras utilizações mercantis e pode ser obtida para uma substância ou principio ativo ou uma 

família de substâncias quimicamente relacionadas. 

A patente de processo protege processos de obtenção de determinado produto e pode ser 

utilizada como estratégia competitiva da empresa, mesmo após a expiração da patente do 

produto, deixando o custo de produção para competidores, mais alto. 

A patente de formulações farmacêuticas protege as formulações de uso final ou, ainda, um 

produto existente, do qual não se conhece o agente terapêutico. 

A patente de bem intermediário, protege o uso de novos compostos úteis como intermediários 

na obtenção de uma substância de uso farmacêutico. 

A patente de segunda indicação protege um produto de determinada ação terapêutica já 

conhecida, mas para o qual, foi descoberto um novo uso terapêutico. 

Dentro desta perspectiva, este trabalho apresenta a Propriedade Intelectual e as Patentes no 

Brasil, abordando de forma sistemática as premissas nacionais, a Política de Concessões que 

discute os diversos tipos de patentes existentes, finalidades e funções, as Estratégias da 

Indústria Farmacêutica que identificam e apontam de que forma a indústria utiliza as patentes 

como estratégia para conquista, penetração e participação de mercado, o que equivale dizer a 

faturamento de bilhões de dólares, caso o medicamento obtenha sucesso de mercado, após a 

droga ser desenvolvida, testada e colocada no mercado, o Caso Gerador que define a historia 

do principio ativo denominado TOMOXETINA e os diferentes pedidos de patentes 

internacionais, a respectiva solicitação de patente de segundo uso em território brasileiro e as 

divergências de posicionamento entre o INPI e a ANVISA e a Decisão brasileira apresentando 

como o Judiciário se orientou e homologou a sentença do Caso Gerador. 

A partir da adesão ao TRIPS[ii] e a nova legislação de propriedade industrial, a concessão de 

patentes farmacêuticas, têm sido, sistematicamente questionada, do ponto de vista da 

sustentabilidade da política nacional de acesso aos diferentes programas desenvolvidos pelo 

Estado, bem como a possibilidade de se criar barreiras quanto a aspectos concorrências 

homologando as patentes de segundo uso e, neste contexto, este artigo está inserido. 
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2. A PROPRIEDADE INTELECTUAL E PATENTES NO BRASIL 

  

As patentes desempenham um papel importante na sociedade moderna. A fim de incentivar a 

criação, disseminação e exploração eficiente de tecnologia, as patentes fornecem aos 

inventores, um monopólio legal, de prazo limitado para sua invenção. 

A proteção de uma invenção, como benefício para seu criador, é muito antiga e remonta ao 

século XV, quando os governantes ingleses, garantiram durante anos, o monopólio sobre o 

processo de produção de vitrais. A concepção da propriedade intelectual não previa apenas a 

recompensa para seu criador, além dos direitos à patente concedida, trazia deveres quanto a 

produção e a revelação do invento. Assim, contribuía para evolução da humanidade pelo 

compartilhamento do conhecimento. As patentes representavam uma espécie de contrato e de 

acordo com Susana Piatti[iii], os pedidos constituem processos administrativos, compostos 

por documentos, pelos quais, o inventor recebe o monopólio da produção, em contrapartida, 

deve produzir no país, incentivando a economia local e ao revelar sua invenção, outros podem 

se beneficiar dela. 

A patente é o privilégio temporário, concedido pelo Estado, que outorga ao seu titular, por 

força de lei, a exclusividade da exploração da matéria protegida. Após o período de proteção, 

a invenção entra em domínio publico e terceiros poderão explorá-la. 

A primeira formulação de um sistema padronizado de propriedade intelectual surgiu da União 

de Paris, em 1884, que estabelecia requisitos comuns de propriedade intelectual entre países e 

a adoção de critérios de patenteabilidade como: a novidade, atividade inventiva e aplicação 

industrial, porém, cada país, poderia definir seu standard. O Brasil fez parte deste acordo. 

Em 1967, em Estocolmo, firmou-se o convênio para surgimento da OMPI (Organização 

Mundial da Propriedade Intelectual).  O tema da propriedade intelectual, em função da 

pressão americana, deveria se transferir para o GATT (Acordo Geral sobre Tarifas e Serviços) 

esvaziando a OMPI. 

Em 1994, surgiu a OMC (Organização Mundial do Comércio), onde estava incluso os 

aspectos do direito da propriedade intelectual relacionados ao comercio (Acordo TRIPS) que, 

passa a reger globalmente todos os itens, relacionados a propriedade intelectual, e , com a 

entrada do acordo, o sistema internacional de PI sofreu profundas alterações, passando a ser 

integrado ao sistema de comércio internacional, estabelecendo padrões mínimos de concessão 

a proteção intelectual aos países signatários, com característica de poder aplicar, retaliações 

comerciais aos descumpridores de suas regras. Entretanto, o TRIPS, possui 

disposições/flexibilidades que podem ser incluídas, nas legislações nacionais, quais sejam 

período de transição para reforma da legislação nacional e reconhecimento de patentes artigo 

65 e 66 uso experimental, artigo 30, importação paralela artigo 6, licença compulsória artigo. 

31 e exceção bolar artigo 30. 

Antes do acordo TRIPS, o patenteamento de produtos e processos farmacêuticos era uma 

decisão exclusiva dos países. O acordo previa um prazo de transição para países menos 

desenvolvidos. No que se refere às flexibilidades, a lei brasileira nº 9279/96, não programou 

os mecanismos de exceção bolar e importação paralela, nem, utilizou o período de transição 

para reforma da LPI e para concessão de patentes no setor farmacêutico. 
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O Brasil incorporou a proteção de patentes em sua lei, somente em 1996, e, ainda, concedeu 

uma série de patentes denominadas PIPELINE[iv], artigos 230 e 231 da Lei nº 9279/96, que 

permitiu o depósito e a concessão de patentes a produtos e processos que não podiam ser 

patenteados no Brasil em razão da lei anterior não admiti-lo. Convém lembrar, que a adoção 

do sistema PIPELINE, foi uma opção do legislador brasileiro, já que o Acordo TRIPS (Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights), assinados pelos países membros da OMC, 

não exigia tal medida, além deste acordo, tanto EUA e União Européia, programaram o TRIP- 

PLUS, que cobre aquelas atividades, as quais objetivam o incremento do nível de proteção 

dos direitos dos proprietários, além dos estabelecidos no acordo TRIPS, e aquelas medidas, 

que almejam reduzir o escopo ou efetividade de limitações de direitos e exceções, sendo que 

estas práticas e regras podem ser adotadas, em níveis multilaterais regionais e nacionais. 

De acordo com a lei nº 9279/96, os depósitos e pedidos no sistema PIPELINE, deveriam ser 

feitos, no prazo de um ano, contado da publicação da lei em 15/05/1996 e as patentes, seriam 

concedidas sem avaliação prévia do INPI. Bastava comprovar a existência do deposito 

original em outro país e concedido o direito de propriedade no Brasil, por meio do depósito 

aqui efetuado, e, assim que a patente fosse concedida no país de origem, aqui seria ratificada. 

As PIPELINES, conforme artigos 230 e 231 da Lei nº 9279/96, são conhecidas como patentes 

de importação ou revalidação que impactaram fortemente áreas do conhecimento, não 

passíveis de registro em nosso país, até então, com a possibilidade de patenteamento de 

substâncias obtidas por processos químicos e farmacêuticos, medicamentos de qualquer 

espécie, e seus processos de obtenção ou modificação sem análise, dos requisitos de 

patenteabilidade dispostos no at. 8º da Lei nº 9279/96, segundo Pedro Paranaguá.    

O regime de concessões de patentes tem intuito de incentivar a produção cientifica e a 

inovação tecnológica, importantes para o desenvolvimento de nosso país. As patentes 

incorporam um cuidadoso equilíbrio entre a necessidade de promover a inovação e o 

reconhecimento da imitação, que se constituem no elemento vital de uma economia 

concorrencial. Dentre os efeitos negativos da concessão de patentes pode-se citar os custos 

dos medicamentos, incorrendo em gastos excessivos para o poder público. Cabe ressaltar, 

conforme Reis & Bermudez[v], que a patente não é o único determinante do preço dos 

medicamentos, pois o poder de compra, competição, estrutura de mercado, demanda, controle 

governamental e regulação, também são elementos de desequilíbrio no processo. 

 Busca-se no certificado de registro de patentes, a tutela jurídica, capaz de proteger, conceder 

benefícios e impor sanções a terceiros que violarem qualquer dispositivo protegido pela 

patente. A livre concorrência, como toda liberdade, não é irrestrita e o seu direito encontra 

limites dos outros concorrentes pressupondo um exercício legal e honesto do direito próprio, 

expressivo da probidade profissional. 

No Brasil, a Lei nº 9279/96, em seu artigo 195[vi], tipifica o crime de concorrência desleal, 

relacionando, em 14 incisos, todas as condutas que são consideradas crime, frisando-se que, 

na hipótese da prática de algum ato que não esteja descrito em tal artigo, mas que revele a 

prática de atos atentatórios à livre e sadia concorrência, haverá ainda a possibilidade de 

adoção de medidas de natureza cível. 

A possibilidade de configuração para a caracterização de delitos são i) a existência de 

concorrência; ii) o desvio da clientela e; iii) o emprego de meios desleais, iv) anterioridade da 

invenção supostamente violada. João da Gama Cerqueira afirma: “As invenções, modelos de 

utilidade, desenhos e modelos industriais não patenteados não podem ser protegidos com base 
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nos princípios da repressão da concorrência desleal, por pertencerem ao domínio público”, o 

raciocínio que se extrai é que o doutrinador partiu da premissa de que as patentes são 

privilégios temporários, mas que possuem evidente e indissociável caráter publicista razão 

pela qual, não poderiam servir como base de sustentação para a prática da concorrência 

desleal, por outro lado, Celso Delmanto radicalmente contra esse posicionamento, afirma que: 

“registro ou patente não excluem a proteção no campo da repressão á concorrência 

desleal[vii], aliás, foi além, advogando a viabilidade inclusive da ocorrência de concorrência 

desleal, mesmo em caso de patente anulada ou „caducada‟, em linhas gerais,” Hely Lopes 

Meirelles preferiu conceituar domínio publico como: 

Expressão domínio público ora significa o poder que o Estado exerce sobre os bens próprios e 

alheios, ora designa a condição desses bens. A mesma expressão pode ainda ser tomada como 

o conjunto de bens destinados ao uso público, como pode designar o regime a que se 

subordina esse complexo de coisas afetadas de interesse público 

  

 Inserido na Constituição Federal, em seu artigo 216, sendo que, nesse caso, cabe ao Estado a 

sua defesa, quando verificado o aproveitamento irregular, irresponsável ou danoso. Assim, 

caberá ao Ministério Público, como fiscal da lei, zelar pela sua integridade e correta 

utilização.  

Na jurisprudência, observamos o caso Concorrência desleal – Desvio de Clientela – 

Reprodução do produto alheio não protegido por patente ou registro – irrelevância – 

condenação: A configuração do delito de concorrência desleal independe da violação de 

patente ou privilégio legal. Assim, responde pela infração que, reproduzindo o produto 

industrial alheio, ainda que não protegido por patente ou registro, lança-o no mercado, em 

forma para confundir a clientela da vítima. 

  

Em 1970, criou-se o Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI com propósito de 

constituir um sistema onde marcas e patentes participem no comércio da técnica e com 

advento da lei 9279 de maio 1996, a regulação dos direitos e obrigações normatizou esta área, 

permitindo a concessão de patentes de invenção e modelo de utilidade. 

Recentemente a Lei nº 9279/96 em seu artigo 229-C condicionou a aprovação de patentes 

farmacêuticas à Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA)[viii] através do instituto 

de anuência prévia[ix], este procedimento gera discussões pois para muitos, trata-se de 

invasão de competências do INPI, conforme art. 240 Lei nº 9279/96 e fere disposto no art.4 da 

Convenção de Paris pois, não se pode recusar a concessão de patentes e não poderá ser uma 

patente invalidada em virtude de estar a venda o produto patenteado ou obtido por um 

processo patenteado, sujeita a restrições ou limitações resultantes da legislação nacional. 

Independente dos limites dos poderes normativos da ANVISA é fato que atualmente o Brasil 

é o único país do mundo, que se submete a decisão da concessão de uma patente já analisada e 

julgada pelo órgão competente a outra instituição, não pertencente ao sistema de propriedade 

industrial. 
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A exigência de duplicidade de exame de mérito de uma invenção tem gerado inúmeras 

divergências entre os usuários nacionais e internacionais causando insegurança jurídica, 

obrigando ao Poder Judiciário a decisão final das pendengas. 

  

3. POLÍTICA DE CONCESSÕES DE PATENTES FARMACÊUTICAS: REQUISITOS 

DE PATENTEABILIDADE E TIPOS DE PATENTES 

  

Um investimento de anos em pesquisa e desenvolvimento, o tempo nos laboratórios de 

criação e testes, os procedimentos a serem seguidos para obtenção da aprovação do governo, 

além de centenas de milhões de dólares necessários para que um novo medicamento atinja o 

mercado. 

Sem os direitos da propriedade intelectual para impedir que os concorrentes também 

fabriquem o novo medicamento, a indústria que o criou não teria incentivo para despender o 

tempo e os esforços descritos acima para desenvolvê-los. Portanto, sem a proteção da patente, 

a empresa enfrentaria prejuízos econômicos e, portanto um valioso e imprescindível 

instrumento para que a invenção e a criação industrializável se tornem um investimento 

rentável. 

As patentes podem tomar varias formas; Quanto ao objeto, podem ser de processo ou de 

produto, conforme a natureza da solução técnica aportada e quanto à finalidade, podem ser 

patentes de invenção, modelos de utilidade, certificado de invenção, importação, 

aperfeiçoamento e certificação de adição. 

As patentes de invenção e de modelo de utilidade devem atender 3 requisitos de proteção 

(art.8º da Lei nº 9279/96). Novidade – a invenção deve ser nova, o que significa que nunca 

deve ter sido realizada, executada ou usada anteriormente; atividade inventiva deve 

representar um desenvolvimento suficiente em relação ao estado da técnica antes de sua 

realização, para que seja considerada patenteável e utilização ou aplicação industrial – o 

terceiro requisito é que a invenção deve ter possibilidades de aplicação industrial. 

Na indústria farmacêutica, uma patente pode proteger um processo ou um produto: por 

processo, quando a tecnologia consiste na utilização de certos meios para alcançar um 

resultado técnico através à ação da natureza, assim, o conjunto de ações humanas ou 

procedimentos mecânicos ou químicos necessários para se obter um resultado. 

A patente de processo oferece a exclusividade do uso dos meios protegidos na produção do 

resultado assinalado, mas não oferece a exclusividade sobre o resultado, desde que ele possa 

se gerado por outro processo. 

Como produto, a tecnologia, pode ser de outro lado, relativa ao objeto físico, determinado a 

patente que protege tal tipo de tecnologia e chamada de patente de produto. Os modelos de 

utilidade que não protegerão jamais processos destinam-se a um tipo de produto qual seja o 

objeto de uso pratico ou parte deste. A patente de produto garante ao titular a exclusividade do 

mesmo quer como ele seja produzido. 
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Na patente de nova aplicação há que se distinguir a invenção que consiste de uma nova 

aplicação de um produto ou processo ou patente de uso. A nova aplicação é patenteável 

quando objeto já conhecido e usado para obter resultado novo. Trata-se de uma tecnologia 

cuja novidade consiste na função já, na patente de aparelho, tem-se uma patente de produto 

cuja inclusão numa reivindicação não ofenderia o requisito da unidade da patente assim é 

possível simultaneamente termos um produto e o aparelho para fabricá-lo. 

A patente de combinação pode ser de processo ou de produto diante de uma nova 

possibilidade de utilização que a novidade e atividade inventiva deve ser apurada. As patentes 

de processo à luz do artigo 42 & 2º da Lei nº 9279/96 tem como questão processual, a 

reversão do ônus da prova, ou seja, é o usuário de um processo que tem o dever de provar que 

não está infringindo a patente tal disposição, resulta do art. 34 TRIPS. 

Os critérios apontados no TRIPS têm legitimidade total para serem tomados como diretiva 

pelo juiz brasileiro. Quanto a patente de produto, assegura ao inventor o direito exclusivo de 

fabricá-lo e de impedir terceiros, por diverso que seja, o processo ou meio empregado, na 

fabricação, enquanto estiver em vigor ,o privilégio concedido para o produto e a fabricação 

deste, sem autorização do titular da patente, constitui delito. 

A patente de combinação é reivindicada pela combinação de elementos e consiste, em uma 

solução técnica distinta, buscando-se nela os pressupostos de patenteabilidade. A combinação 

não se encontra numa relação de alteridade radical, em face ao que já existe, se o produto ou 

processo é conhecido este propõe novo uso, um melhor uso, num fim particular, e em relação 

a esta perspectiva de utilização que a novidade e atividade inventiva serão percebidas. 

Uma invenção de combinação pode ser levada a pratica num corpo único. O invento resulta 

numa exclusividade unitária de produto ou de processo. 

Para proteger níveis diferentes de atividade inventiva temos patentes de invenção, modelos de 

utilidade ou outras formas de reconhecimento de inovações maiores e menores. 

Para proteger graus de novidade, podem-se ter patentes de introdução ou importação e para 

propiciar o fluxo contínuo de pesquisa, sem prejudicar a iniciativa de depositar imediatamente 

o pedido de patente, pode ser uma patente de aperfeiçoamento ou certificado de adição, 

quanto a este, visa garantir a proteção de desenvolvimento de uma mesma solução técnica 

obtido após o deposito do pedido, mas que não se constituam em invenção nova, por falta de 

atividade inventiva. Este certificado só é cabível para patente de invenção; no art. 76 da Lei nº 

9279/96, a adição será reconhecida ao pedido, desde que pague retribuição especifica e 

demonstre a existência de um só conceito inventivo. 

A lei observa que o certificado de adição é acessório da patente e tem a mesma duração da 

principal. Desde 2001, está em discussão na OMPI[x] o substantive PATENT LAW 

TREATY (SPLT) que, trata da harmonização de requisitos como novidade, atividade 

inventiva e não obviedade, aplicação industrial e utilização, bem como as questões relativas a 

suficiência descritiva, unidade da invenção, escopo das reivindicações e sua interpretação e 

definição do estado da técnica. 

A proteção dos fármacos é realizada nos estágios iniciais da pesquisa científico-tecnológica 

ao estabelecer a formula química básica do composto, por meio da definição da nova entidade 

química que representa inúmeros princípios ativos. As reivindicações deste tipo permitem 
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ampliar a proteção para possibilidades que mesmo não tendo sido executadas, são viáveis a 

partir das possibilidades realizadas e descritas no relatório descritivo. 

Uma categorização valida para distinguir patentes de fármacos é aquela feita entre drogas de 

primeira classe (blockbusters) a qual, o invento foi pioneiro e as drogas seguidoras (me-too) 

depositadas geralmente pelos concorrentes com pequenas variações de fórmula química. 

O mecanismo de concessão de patentes nos EUA tem dois órgãos responsáveis; USPTO 

(UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE) que é o escritório de marcas e 

patentes, responsável pelos direitos de proteção e o FDA (FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION), órgão federal de controle de medicamentos e alimentação, responsável 

pelos direitos de exclusividade de comercialização. 

A exclusividade para comercialização é concedida pelo FDA ocorrendo muito posteriormente 

a obtenção da patente primária concedida pelo USPTO, durante este período, não pode haver 

concorrência, mesmo que não haja patente em vigor, sendo os requisitos de patenteabilidade 

americanos determinados por: matéria patenteável deve ser lícita; requisito de utilidade;  de 

novidade;  de não obviedade;  de descoberta,  estes requisitos devem ser rigidamente 

observados quando da efetivação do depósito do pedido de concessão da patente. 

É preciso ressaltar ainda que a Constituição dos EUA adote um sistema de concessão de 

patentes que permite o monopólio sem que haja diferenciação entre as inovações que 

beneficiarão a sociedade e o interesse público, acabando por conceder registros de patentes a 

produtos, processos e objetos sem utilidade. 

  

4. ESTRATÉGIAS DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA PARA ESTENDER PRAZO 

DE PATENTES 

  

Estratégias são esquemas ou concepções delineadas para alcançar os objetivos definidos. O 

termo estratégia deriva da expressão grega “strategos”, que significa “general”. Literalmente 

quer dizer a “arte do generalato”. 

Talvez sua aplicação pelos atuais executivos e autores de livros de administração se deva à 

finalidade e interesse por obras de autores clássicos que escreveram sobre estratégias militares 

como Miyamoto Musahi, Sun Tzu, Karl Von Clausewitz, e sua semelhança com a “guerra” 

travada entre as empresas. 

As formas de proteção das invenções no setor farmacêutico apontam para estratégias de 

perpetuação da proteção das patentes ao conferir exclusividade no mercado, e é mais 

importante no segmento farmacêutico, do que em qualquer outro ramo de elevado conteúdo 

tecnológico, em decorrência do alto custo de inovação e do baixo custo de imitação de seus 

produtos. Tal argumento tem sido usado, para que as indústrias do setor, através da concessão 

deste monopólio temporário, possam reaver seus investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento.  
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Quanto ao portfólio de patentes, as empresas do setor utilizam estrategicamente, para proteção 

como barreira para novos „entrantes‟, objeto de negociação valendo-se do licenciamento 

cruzado, fonte de informação para inteligência competitiva utilizando a estratégia de 

incorporação e fusões com empresas detentoras de ativos intangíveis complementares 

possibilitando ampliar o espectro de conhecimento e garantir maior competitividade. 

A pesquisa documental nas bases de patentes do INPI[xi] e do USPTO confirma a 

importância do patenteamento no âmbito das indústrias farmacêuticas, visto o número 

expressivo de depósitos de patentes realizados, confirmando também, que o número de 

depósitos realizados nos EUA é bem superior ao número de depósitos realizados no Brasil. 

Inovar constitui o principal fator de sobrevivência para as farmacêuticas.  Uma invenção deve 

ser apropriada a partir da rota de síntese química, a saber: identificação (Screening) de nova 

substância ativa (novo principio ativo) = descoberta, obtenção de nova molécula derivada de 

análise estrutura-atividade (nova entidade química - novo fármaco) = invenção, nova 

formulação farmacêutica /composto (novo medicamento) = inovação radical, 

desenvolvimento de novo principio ativo ao redor de estrutura química já conhecida (me too) 

= inovação incremental, novas associações de formulações (três em um) = inovação 

incremental; duplicação de produtos já comercializados (genérico ou similar) = mera cópia do 

composto; novas indicações de uso para entidades químicas já conhecidas = novo uso ou 

segundo uso. 

A inovação mais importante ocorre no desenvolvimento do produto, para o qual, há busca 

permanente por aumento da eficácia, segurança de uso e redução dos efeitos colaterais. Esse 

processo, sobre vêem pela mudança das características do fármaco, para torná-lo mais eficaz e 

para que provoque menos efeitos adversos ou colaterais e por mudanças na composição dos 

outros componentes da formulação para potencializar sua ação, tal como alterar a velocidade 

de sua liberação do organismo. 

O setor farmacêutico constitui um segmento que cresce e se caracteriza como um mercado 

monopolizado e oligopolizado cujas empresas líderes estão sediadas nos Estados Unidos e 

Europa, com subsidiários presentes em inúmeros países. 

No Brasil, as indústrias transnacionais, dominam o mercado há muitos anos, porém, nos 

últimos 20, houve mudanças importantes. Com a introdução da lei de patentes  nº 9279/96 e 

dos Genéricos Lei nº 9787/99, o mercado brasileiro começa a tomar um formato diferente: ao 

lado dos conglomerados transnacionais desponta uma indústria nacional forte e competitiva, a 

tecnologia influencia a competição ao modificar a estrutura de setores e negócios, abrindo 

oportunidades para novos entrantes. Desta forma, a inovação ocupa um espaço importante no 

planejamento estratégico das organizações, principalmente, naquelas que buscam na 

diferenciação sua estratégia de competição no mercado, entretanto, um produto terá lugar no 

mercado se satisfizer alguma necessidade do consumidor e se não existirem competidores que 

possam substituí-lo, mesmo mantendo sua posição com preço alto. 

A estratégia predominante na indústria farmacêutica é a da concorrência pela diversificação 

de produtos e não mediante preços, com uma tendência de concentração por classes 

terapêuticas pelas empresas transnacionais. 

A estratégia de diferenciação neste mercado se dá quando uma empresa de porte coloca no 

mercado um produto inovador, ou através de produtos similares em que se busca a 
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diferenciação através do nome comercial da embalagem, da forma farmacêutica ou do canal 

de distribuição. 

A indústria de medicamentos genéricos opera com embalagens padronizadas e formulações 

bioequivalentes aos medicamentos de marca. Sua estratégia de posicionamento no mercado é 

a liderança total de custo e negociação com os pontos de venda.  

Os grandes laboratórios têm recorrido a diferentes estratégias para barrar as ações dos 

genéricos tais como: ações judiciais no STJ e TRF onde inúmeros recursos estão sendo 

analisados em função da extensão de prazo das PIPELINES, colocar no EPO muitos pedidos 

de patente sobre uma mesma fórmula básica, um medicamento com grande potencial de 

mercado gera inúmeros pedidos com pequenas variações e após a aprovação da patente 

principal, são depositados outros pedidos, para diferentes dosagens e processos de produção, 

criando-se um cluster de patentes secundárias, que dificulta a análise, de onde começa e onde 

termina a proteção, a segunda deriva da primeira, ou seja, é a aplicação do monopólio por 

meio da litigância jurídica com base nessas patentes secundárias, muito embora, cerca de 70% 

sejam revogadas após contestação, sendo o simples depósito incerteza jurídica à concorrência 

e a terceira são os acordos feitos entre o detentor da patente e o fabricante do genérico , afim 

de retardar a entrada no mercado. 

A introdução dos medicamentos genéricos no mercado brasileiro provocou forte efeito sobre a 

estrutura deste mercado, gerando um movimento de pulverização, a partir da substituição dos 

medicamentos de marca pelos genéricos, que exercem influência na redução dos preços dos 

medicamentos de marca, não tão significativa. 

Num momento inicial, buscou-se a produção de genéricos visando conquistar um maior 

espaço no mercado ao mesmo tempo em que estabeleceu parcerias com empresas inovadoras 

com o objetivo de lançar novos produtos. 

Numa segunda etapa, a indústria estabeleceu convênios com centros de pesquisa, 

universidades e órgãos de fomento estatal, para o desenvolvimento, em médio prazo, de novos 

medicamentos. 

A vantagem competitiva no setor virá das empresas inovadoras globais, com uma gestão 

eficiente de pesquisa e desenvolvimento. Com a entrada em vigor 15 de maio de 1997, do 

novo Código de Propriedade Industrial Lei nº 9279/96 surgiu uma leva de ações judiciais de 

titulares de patentes, inclusive as já expiradas, para obter prorrogação dos prazos de proteção 

por pelo menos, cinco anos a mais. Esta prorrogação tem como argumento o dispositivo do 

Acordo TRIPS artigo 33 que estabelece como prazo mínimo de patente 20 (vinte) anos, a 

contar do pedido. Varias decisões judiciais vem entendendo que esta prorrogação seria 

devida. 

A liberdade de livremente competir sem amaras de nenhuma espécie é principio fundamental 

de nossa Constituição, porém, a Carta de 1998, não prevê alternativa a proteção das criações 

tecnológicas e intelectuais senão, a restrição à concorrência, através da exclusiva proteção, ou 

seja, a proteção única possível para todos os direitos da propriedade intelectual é uma 

restrição a concorrência. 

Essa tensão tem aspecto temporal, visto que utilizando os instrumentos de análise da 

concorrência, e o da propriedade uma vez extinto o prazo, a patente recai em domínio comum, 
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onde todos podem fazer uso da tecnologia no pleno exercício da livre iniciativa 

constitucional. O concorrente do titular da patente tem um interesse jurídico contra qualquer 

prorrogação, qual seja o interesse no conhecimento dos resultados das outras pesquisas 

industriais de acordo com as normas que regula a divulgação das invenções e o sistema de 

informação, ou seja, o estado da técnica pertinente no próprio sistema de propriedade 

industrial e o interesse na imitação ou na utilização das outras invenções dentro dos limites 

previstos no sistema de PI. Por outro lado, a visão de que a patente só extrai benéficos para 

seu detentor, sem a correspondente entrega a sociedade é inconstitucional. 

No sistema constitucional brasileiro, mesmo a expectativa de direito tem proteção, mesmo a 

boa fé de quem espera um prazo, para auferir benefícios, ainda não adquiridos em seu 

patrimônio, merece resguardo. Outro ponto importante a discutir, trata da questão da 

retroatividade, onde a decisão da desembargadora Tânia Heine afirma que, “quanto a 

aplicação do prazo dilatado, as patentes, cujo prazo de validade estavam em curso quando da 

entrada em vigor das novas disposições, deve-se levar em conta o aspecto proteção da 

legislação moderna”. Ora, se a nova Lei nº 9279/96 no art. 40 prevê que as patentes tenham 

vigência por 20 anos, se esse prazo de validade encontra-se em curso e o depósito foi feito em 

legislação anterior, apenas confere maior proteção. 

Titulares de patentes sustentam em ação própria, que tiveram sua patente prorrogada, por 

força do Acordo TRIPS ou em função da Lei nº 9279/96, que conferiu as patentes um prazo 

maior, em muitos casos até a resolução da lide. 

Os requisitos de patenteabilidade conforme previstos na legislação, não guardam qualquer 

ligação com os números de usos possíveis de um medicamento. No que se refere a aceitação 

de reivindicações de uso no Brasil, é importante mencionar que desde o Decreto  Lei nº 

7903/45, o país adota o sistema genérico de classificação, ou seja, tudo que não está 

expressamente mencionado na Lei como não patenteável é passível de proteção, tendo como 

menção no art. 183 a aplicação nova,  quando é dito que :a infração de privilegio, que tenha 

por objeto a invenção de novos meios ou aplicação nova de meios ou processos conhecidos, 

será verificada por meio de vistoria. Isto significa que existia aquela época, o conceito de 

patenteabilidade de aplicação ou novo uso. 

Em particular, na Lei nº 9279/96, atual, o art. 10 (o que não é considerado invenção) e art. 18 

(das invenções não patenteáveis) não há nenhuma alusão ao não patenteamento de usos ou 

novos usos de produtos e processos. 

Na área de medicamentos, existem restrições, devido às proibições de lei, ou seja, uma 

reivindicação com a seguinte redação, por exemplo, uso do composto X caracterizado por se 

tratar uma doença Y não é passível de ser aceita por recair no processo de tratamento (método 

terapêutico) uma vez que os métodos de tratamento estão incluídos como não 

invenção  (art.10) inciso VII. 

A alternativa encontrada para se promover a proteção deste tipo de invenção nos países 

incluindo Brasil foi a utilização de um formato que se convencionou chamar de TIPO SUIÇO 

(SWISS TYPE CLAIMS)[xii] com a seguinte redação “uso de um composto de formula X 

caracterizado por se preparar um medicamento para tratar a doença Y”, assim o uso não mais 

recairia no método terapêutico, mas sim no processo de preparação de um medicamento. 
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Independente da forma como se dê a proteção, é importante que se proteja o esforço 

intelectual, o tempo de pesquisa e o dispêndio financeiro, para colocação de um novo 

medicamento a disposição da população e neste caso, a indústria farmacêutica investe em 

pesquisa e análises buscando prolongar o prazo de proteção, dentro dos tramites normais 

inclusive tendo o INPI afirmado que toda e qualquer invenção, que atenda aos requisitos 

legais, dentre eles, a aplicação comercial e de inovação, estratégias utilizadas pela indústria, 

merecem a proteção. Não importam se a invenção seja sobre uma formula já registrada, mas 

sim, que a invenção tenha nova aplicação. 

A visão jurídica do INPI, é de que a proteção salvaguarda o inovador e desta forma, incentiva 

a atividade inventiva, indiretamente presta-se como motivação para criação de medicamentos 

e criação de soluções à doenças. 

Na realidade não se pode falar em extensão ou prorrogação do prazo de validade de patentes 

de substâncias conhecidas, devido ao patenteamento de invenções de novos usos, pois a 

invenção original entrara em domínio publico quando a patente original expirar e assim, o 

escopo de proteção da patente posterior ficara restrito, especificamente, aquele determinado 

novo uso. Portanto, o patenteamento de invenções de novos usos médicos, não pode impedir 

nem retardar a produção e o lançamento de medicamentos genéricos no mercado para o uso 

conhecido anteriormente. 

Já a posição da ANVISA, é contraria a concessão das patentes com base nas seguintes 

justificativas: um novo uso de substância conhecida constituiria mera descoberta carecendo de 

atividade inventiva e a Lei nº 9279/96 não prevê a patenteabilidade de novos usos alem das 

reivindicações do tipo suíço definir um método terapêutico, portanto não invenções. Não pode 

a ANVISA denegar, em geral, patentes de uso farmacêutico. 

A vedação de patentes só pode ser feita em lei, pela reserva que faz o art. 5º. XXIX, da Carta 

de 1988; e a lei ordinária, que poderia fazer tal  exceção, não o faz. De outro lado, não pode a 

ANVISA baixar norma, auto limitando-se na concessão de anuência previa a esse tipo de 

patentes, eis que não tem o poder discricionário de denegar tal concessão. O que não poderia 

fazer singularmente está - a fortiori - impedida de fazer genericamente Em uma análise 

objetiva, por um lado, estratégias desenvolvidas pela indústria farmacêutica e por outro, das 

disposições pertinentes não incidindo nas proibições legais de novidade, atividade inventiva e 

aplicação industrial, a estratégia conhecida como tipo suíço, um novo uso é patenteável no 

que a lei está em conformidade com Acordo TRIPS. 

  

5. ESTUDO E APRESENTAÇÃO DO CASO GERADOR 

  

Trata-se de pedido de patente PI 9606903-1 referente ao medicamento STRATTERA, que 

tem como principio ativo a TOMOXETINA e que é utilizado no tratamento do Transtorno do 

Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDHA ou ADHD). O pedido de patente PI 9606903-1 

foi depositado em 4/01/1996, através do PCT/US 96/00091 tendo dado entrada na fase 

nacional em 9/07/1997, com reivindicação de prioridade norte americano US 371341 de 

11/01/1995. 
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O pedido tinha como titulo tratamento do distúrbio de hiperatividade/deficiência de atenção e 

apresentava 16 reivindicações, todas relativas a um método para tratamento de um distúrbio 

de hiperatividade/deficiência de atenção compreendendo a administração a um paciente que 

necessita deste tratamento de uma quantidade eficaz de TOMOXETINA. 

A RPI 1403 de 21/10/1997 notificou a entrada na fase nacional do pedido internacional. O 

primeiro parecer técnico do INPI, notificado na RPI 1600 de 4/09/2001, entendeu que as 

reivindicações apresentadas não eram passiveis de proteção, em face do que dispõe o inciso 

VIII do art.10 Lei nº 9279/96 (método terapêutico não é considerado invenção). Através da 

petição 058579 de 3/12/2001 a requerente apresentou alteração do quadro reivindicatório, 

passando a pleitear o uso de TOMOXETINA para preparação de um medicamento utilizável 

no tratamento de ADHD. 

No segundo parecer técnico, notificado na RPI 1627 de 12/3/2002 o INPI manteve seu 

entendimento de impossibilidade de patenteamento alegando agora que a chamada 

FORMULA SUÍÇA de redação, apresentada nas novas reivindicações, representa uma etapa 

efetiva no processo de obtenção de medicamento, pelo que a reivindicação de segundo uso de 

medicamento deve ser considerada processo para fins de aplicação da vedação contida no 

art.229-A Le nº 9279/96 e que, na realidade, pelo quadro descritivo, o que a requerente 

pretendia era a concessão de patente para método terapêutico, mantendo-se o empecilho 

previsto no inc. VIII do art.10. 

A depositante então anexou a patente correspondente concedida dos EUA (US 5 658590) e o 

parecer final favorável emitido pelo Escritório Europeu de Patentes. Além disso, alterou 

novamente o teor do quadro reivindicatório, que passou a conter 22 reivindicações, para um 

medicamento utilizável no tratamento de um distúrbio de ADHD caracterizado por conter 

uma quantidade eficaz de TOMOXETINA, esclarecendo no resumo que a TOMOXETINA é 

um inibidor de crescimento de NOREPINAFRINA. 

No terceiro parecer técnico datado de 29/10/2002 e publicado na RPI 1663 de 19/11/2002 o 

INPI manteve seu entendimento pelo não privilégio da invenção, com base em dois 

argumentos: 1) o pedido de patente era relativo a método de tratamento (art. 10 VIII) e 2) a 

TOMOXETINA é um composto conhecido no estado da técnica como medicamento e 

também seu uso para tratamento de ADHD em doses relativamente baixas, é conhecido no 

estado da técnica, inexistindo novidade na matéria pleiteada, incidindo na vedação contida no 

art.229-A. Em conseqüência o pedido foi indeferido. 

A requerente apresentou recurso administrativo ao Presidente do INPI em 17/1/2003 alem de, 

em 7/2/2003, oferecer esclarecimentos adicionais, alterando o quadro reivindicatório, para 

introduzir a quantidade de TOMOXETINA a ser provida diariamente ao paciente (5 a 

100mg/dia). 

O quarto parecer técnico, de 10/6/2003, publicado na RPI 1697 de 15/7/2003, reconheceu 

expressamente a novidade e atividade inventiva do uso de TOMOXETINA para tratamento de 

ADHD, concluindo, contudo, que a definição de medicamento presente nas reivindicações era 

imprecisa e que um medicamento para o tratamento de desordem do trato urinário contendo 

TOMOXETINA na faixa de 20 a 200mg/dia já era conhecido da patente EP 501.705 

publicada em 2/9/1992, formulando, em conseqüência, duas exigências para que as 

reivindicações fossem passiveis de proteção: 1) retirar das reivindicações a indicação MG/dia 
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para somente o conteúdo em MG e 2) restringirem a faixa quantitativa do medicamento 

reivindicado de modo a não incidir na faixa do medicamento descrito na EP 501.705. 

Em petição de 1/9/2003 (petição 048854) a requerente apesar de contestar as exigências 

efetuadas, alterou as reivindicações, restringindo-as a fim de atender ao parecer técnico. No 

quinto parecer técnico, datado de 29/10/2003, o INPI voltou a alterar seu posicionamento, 

afirmando que, muito embora houvesse novidade e atividade inventiva quanto ao uso da 

TOMOXETINA para o tratamento de ADHD, a invenção não apresentava novidade, uma vez 

que a patente EP 501.705 já descrevia uma composição medicamentosa para o tratamento da 

desordem do trato urinário, equivalendo, pois, a patente de processo, incorrendo, assim, na 

vedação do art.229 A. 

A requerente apresentou novo quadro reivindicatório, composto exclusivamente por uma 

reivindicação uso de TOMOXETINA na quantidade de 5 a 100 MG de TOMOXETINA e um 

veiculo farmaceuticamente aceitável, caracterizado pelo fato de ser para o tratamento do 

distúrbio de hiperatividade/deficiência de atenção. 

No sexto parecer técnico do INPI datado de 30/7/2004 foi esclarecido ser entendimento 

internacionalmente aceito que o uso deve ser considerado como equivalente a um processo 

para justificar a concessão de patente de segundo uso medico, de maneira a estimular as 

pesquisas de novas aplicações para compostos médicos já conhecidos e, sendo considerado 

processo, deve-se aplicar ao segundo uso a vedação de deferimento da patente, face do 

disposto no art. 229-A da Lei nº 9279/96. Foi então negado provimento ao recurso mantendo-

se a decisão da Diretoria de Patentes, do indeferimento do pedido. 

Esse o resumo da questão no âmbito administrativo, e que se está agora a rever, no âmbito 

judicial, em que se pretende a nulidade. Podem-se resumir os motivos determinantes do 

indeferimento nos seguintes aspectos: o método terapêutico não é considerado invenção art. 

10 VIII; a patente de segundo uso (formula suíça) é sempre uma patente de processo: em 

conseqüência, uma vez que o pedido de patente em questão foi depositado em 4/1/1996 

encontra-se contido na determinação do indeferimento prevista no art. 229ª; superados os 

empecilhos anteriores, trata-se de composição medicamentosa já contida no estado da técnica; 

a reivindicação não poderia ser alterada na fase de exame do pedido (argumento acrescentado 

já na fase judicial. 

   

6. DECISAO DA CORTE BRASILEIRA E PARECER JURÍDICO 

  

Dois aspectos formais merecem destaque: a fórmula suíça e a possibilidade de alterar as 

reivindicações. Os medicamentos, anteriormente, derivavam diretamente da natureza, 

resultando em novos compostos, que resultavam em novos medicamentos, porem, a 

sistemática atual, revela-se diferenciada, vez que a produção raramente deriva de novos 

compostos, resultando quase sempre de novas atividades biológicas para compostos já 

conhecidos. Busca-se a obtenção de mecanismos de proteção, mediante a concessão de 

patentes. A solução encontrada foi a formulação chamada Formula Suíça (Swiss Type 

Claims) para segundo e subseqüentes usos médicos utilizando forma especial. O uso não mais 

recairia sobre o método terapêutico, mas sim sobre o próprio medicamento, possibilitando o 
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patenteamento. O termo Formula Suíça é utilizado porque teve origem numa decisão de 1984 

pelo Escritório Suíço de PI decisão depois adotado pelo EPO e pelos estados membros da 

EPO, incluindo o Brasil. O próprio INPI reconhece e aceita esta reivindicação para invenções 

de segundo uso, constando de suas diretrizes de exame. 

  

6.1. Da decisão  

  

Pelo art. 32 da Lei nº 9279/96 é expressamente vedada à alteração da reivindicação, já no 

inicio da fase de exame. O que aconteceu nos autos do processo administrativo em tela, não se 

enquadra no art.32 Lei nº 9279/96, uma vez que esta norma legal regula as alterações feitas 

pelo requerente do pedido de patente por seu próprio interesse. No caso de alterações em 

atendimento a alguma exigência do INPI aplica-se o disposto no art. 36, a saber: Quando o 

parecer for pela não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza 

reivindicada ou formular qualquer exigência, o depositante será intimado para manifestar-se 

no prazo de 90 (noventa) dias. O próprio perito que afirma que o quadro reivindicatório sofreu 

uma serie de alterações no objetivo de cumprir as exigências técnicas publicadas no órgão. O 

INPI jamais deixou de analisar as alterações feitas avaliando todas, se as apreciou é porque 

entendeu ser cabível na forma do artigo 36 Lei nº 9279/96. No segundo parecer de 18/02/2002 

o INPI afirmou que a reformulação havia sido feita em face das objeções feitas no parecer 

técnico e em atendimento as próprias diretrizes de exame. As alterações devem ser limitadas 

ao relatório descritivo, sendo o empenho em satisfazer as exigências fato relevante da 

requerente. 

Os motivos determinantes do indeferimento do pedido de patente pelo INPI podem ser 

abordados por três aspectos: a) por tratar-se de método terapêutico (artigo 10 VIII): b) porque 

a patente de segundo uso é patente de processo e, por conseguinte, encontra-se contida na 

determinação de indeferimento prevista no art. 229 A, vez que o respectivo pedido foi 

depositado em 4/01/1996 e c) por se tratar de composição medicamentosa, já contida no 

estado da técnica. 

Vamos analisar cada caso, a saber: Método Terapêutico art. 10 VIII estabelece que não se 

considere invenção, nem modelo de utilidade, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos 

bem como, métodos terapêuticos ou de diagnóstico para aplicação no corpo humano ou 

animal. Assim, a Lei nº 9279/96 nem mesmo considera como invenção, o método de 

tratamento terapêutico, razão pela qual, não pode ser protegida por uma patente de invenção. 

O pedido de patente em questão protege um medicamento que serve para tratar uma 

determinada doença, o que não é a mesma coisa. O INPI já concedeu diversas patentes 

familiares internacionais que em sua origem, reivindicavam métodos terapêuticos e, neste 

caso, foi utilizada a técnica denominada “fórmula suíça”, ou seja, uma nova aplicação de um 

produto conhecido. 

  

6.2. Processo ou produto 
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O INPI alega que a, TOMOXETINA, é um composto já conhecido do estado da técnica como 

medicamento, somente sendo possível, por conseguinte, a concessão de sua patente como 

processo, incidindo, na aplicação da vedação do art. 229 A, ante sua data de deposito. No 

caso, o escopo da proteção que se pretende é impedir terceiros a empregar o composto X na 

produção do medicamento para tratar a doença Y, isto é, o modo de fazer o referido 

medicamento, o que equivale a uma patente de processo. Para uma reivindicação de segundo 

uso medico, o material de partida é uma substancia conhecida, para fabricar um medicamento, 

cujo processo de obtenção de substancia também já é conhecido, mas para uma nova 

aplicação terapêutica. Não há a possibilidade da proteção da substancia propriamente dita, 

pois a mesma já é conhecida também não poderia ser protegido o processo de obtenção 

conforme descrito, pois o mesmo também já é conhecido. A proteção se dá ao conjunto, ou 

seja, ao uso da substancia conhecida para fabricar um medicamento para um novo uso 

terapêutico. 

Para se constituir em um processo de segundo uso medico deve haver: a) substancia já 

conhecida; b) que esta substancia já tenha um uso como medicamento; c) que tenha sido 

inventado um novo uso para esta substância associada a novos adjuntos. No caso, patenteia-se 

o processo para obtenção desse novo medicamento. 

Ocorre que a TOMOXETINA, nunca teve um primeiro uso efetivo, como medicamento, quer 

no Brasil, quer no exterior, em palavras do Prof. Dr. Vitor Ferreira da UFF, a 

TOMOXETINA, nunca teve qualquer aplicação industrial efetiva anterior ao seu emprego 

como principio ativo do medicamento STRATTERA. 

Os testes laboratoriais in vitro investigando a atividade biológica da TOMOXETINA não 

podem ser considerados como uso medicamentoso da substancia. Esse fato é amplamente 

conhecido e confirmado por todos os professores que colaboraram com o laudo pericial. 

Nunca existiu qualquer medicamento contendo TOMOXETINA, para tratamento de 

desordens de trato urinário, incontinência urinaria ou terapêutica da depressão 

(antidepressivo) não há registro sanitário ou qualquer venda no Brasil ou no estrangeiro de 

qualquer medicamento que contenha TOMOXETINA como principio ativo. Assim está-se 

diante de uma substância já conhecida e contido no estado da técnica, a TOMOXETINA, 

inventada originalmente para tratar problemas urinários, que nunca chegou a ser usada 

efetivamente como medicamento, para esse ou outro fim, e cujo processo de produção 

também já é conhecido e contido no estado da técnica para a qual se inventou um “novo” uso 

medico, agora para distúrbios da atenção. 

O que se pretende patentear, não são as etapas do processo de preparação do “novo” 

medicamento que contem TOMOXETINA, mas sim a invenção de um novo uso para 

TOMOXETINA, após acrescentar-la a outros materiais, sendo assim, que a novidade e 

atividade inventiva estão diretamente vinculadas á doença ou tratamento a que se destina. 

Para que o haja processo é necessário que se descrevam o material de partida, o produto 

obtido e o meio de se transformar o primeiro no segundo alem, das diversas etapas necessárias 

a se atingir o objetivo proposto. O INPI pode considerar todas as patentes de segundo uso 

como de processo, menos para fins de aplicação do art. 229 A Lei nº 9279/96 vez que não é 

possível a ampliação do que deve ser entendido como processo para restringir direitos. 

Conclui-se que a PI 9606903 não é patente de processo e sendo assim, pode prosseguir sujeito 

aos requisitos de patenteabilidade. 
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6.3. Novidade e atividade inventiva 

  

O INPI alega que a EP 501705 de 1992 também utilizam a TOMOXETINA como composto 

ativo, em tratamento de desordens no trato urinário, consistindo em anterioridade ao produto 

TOMOXETINA, além disso, já existiam dados que indicavam avaliações clinicas da 

TOMOXETINA em tratamento de depressão, em vista da atuação como mecanismo inibidor 

do crescimento da NOREPINAFRINA, seria evidente, para um técnico mo assunto, a 

possibilidade de emprego da TOMOXETINA para o tratamento do ADHD, uma vez que esse 

composto já havia sido empregado no tratamento da depressão, também uma doença 

neurológica. 

Destaca ainda que o mecanismo de ação do fármaco seria o mesmo, tanto no primeiro uso- 

tratamento de desordem no trato urinário-como no segundo uso-o tratamento de ADHD -vez 

que a TOMOXETINA atua na inibição da NOROPINEFRINA, neurotransmissor responsável 

por disfunções neurológicas. Quanto aos aspectos técnicos é importante frisar que: A 

TOMOXETINA é uma substancia químico-farmacêutica, conhecida há dezoito anos. A EP 

501705 reivindica a utilização terapêutica da TOMOXETINA para desordens do trato 

urinário. 

Embora já conhecida e patenteada a longa data, a TOMOXETINA jamais foi efetivamente 

usada no mercado como principio ativo de qualquer medicamento. Ninguém antes pesquisou, 

desenvolveu ou publicou a aplicação da TOMOXETINA para tratamento de ADHD. Não se 

reivindica a patente da TOMOXETINA, mas sim, um novo uso. 

Esta analise aponta a EP 501705 não podendo ser considerada como anterioridade impeditiva 

da PI 9606903-1, pois o documento descreve e reivindica o uso para preparação de um 

medicamento para tratar desordens do trato urinário (reivindicação nº1), incontinência 

urinaria (reivindicação nº2), instabilidade detrusiva (reivindicação nº 3) cistite intersticial 

(reivindicação nº 4) e o uso para tratamento de desordens do trato urinário na forma de uma 

formulação farmacêutica (reivindicação nº 5). 

Nenhum documento menciona tratamento de ADHD, ou uso ou preparação de um 

medicamento. Portanto existe novidade no pedido de patente. Até mesmo os técnicos do INPI 

em varias ocasiões se manifestaram no sentido de: O uso de TOMOXETINA para o 

tratamento de ADHD é novo e inventivo, não sendo encontrado nada no estado da técnica. 

O uso da TOMOXETINA para o tratamento do ADHD é novo e apresenta atividade inventiva 

(...) o INPI não afirmou que a utilização terapêutica da TOMOXETINA no tratamento de 

ADHD não fosse nova ou inventiva, o que se questionou foi à novidade da composição 

contendo TOMOXETINA, esta sim, já conhecida. O INPI reconhece que o uso do produto 

para preparar um medicamento para tratar uma doença preenche os requisitos do art.8 da Lei 

nº 9279/96. 

Conclusão da análise sobre o Processo Brasileiro - O segundo uso pode ser patenteável 

dependendo da modalidade em que se enquadre. - O caso em análise, se enquadra na terceira 

modalidade, ou seja, da utilização como um insumo já existente no estado da técnica, mas que 

não era até então utilizado como medicamento, sendo da terceira modalidade, haverá patente, 

desde que, superados os empecilhos técnicos, o pedido de patente de segundo uso (formula 
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suíça) é aceita no Brasil, pelo INPI, as alterações nas reivindicações feitas foram legais e 

aceitas pelo INPI, a reivindicação contida na PI 9606903-1 não é um método terapêutico, e 

por isso, não se aplica o impedimento estabelecido no art. 10 VIII Lei nº 9279/96, a 

reivindicação contida na PI 9606903-1 não é um processo, e por isso, não se aplica a regra no 

art. 229-A Lei nº 9279/96, a patente européia EP 501705 não é anterioridade impeditiva á 

reivindicação contida na PI 9606903-1 havendo novidade, há também a atividade inventiva, 

por não ser obvio o novo uso para a TOMOXETINA. 

Não poderíamos deixar de apresentar o parecer do mestre e jurista Denis Barbosa sobre a 

patente de segundo uso: 

  

a)         Aceitas no Direito Brasileiro há pelo menos 120 anos, as reivindicações de uso não 

foram recusadas pela legislação vigente. Embora submetidas a certos requisitos especiais 

quanto à novidade, atividade inventiva e, talvez, utilidade industrial, resultantes de sua 

natureza específica, são plenamente manejáveis no direito pátrio. 

b)         Não obstante tais conclusões, as reivindicações de uso merecem atenção especial do 

Direito, para assegurar que através delas se implemente o equilíbrio de interesses exigido pela 

Constituição, sem transformá-las em instrumento de extensão imerecida do privilégio, ou 

frustração dos interesses sociais no livre uso dos conhecimentos técnicos. 

c)         No atual sistema legal, não existe vedação nenhuma a uma reivindicação de uso 

farmacêutico, primeiro ou undécimo, desde que se provada à saciedade e com toda atenção 

que merece a proteção à vida e a saúde, a novidade e atividade inventiva do novo uso¸ em 

face ao estado da técnica. 

d)         Tal reivindicação não colide necessariamente, ademais, com a vedação aos métodos 

de tratamento e diagnósticos,  prevista no art. 10, VIII da Lei. 9.279/96., desde que o relatório 

descritivo suporte uma reivindicação dirigida a um fim dotado de utilidade industrial. 

e)         Não se pode interpretar o art. 229-C da Lei 9.279/96, com a redação introduzida pela 

Lei 10.196, de 14.2.2001, como dando à ANVISA um poder discricionário de negar ou 

admitir patentes com base no juízo de conveniência e oportunidade da Administração; isso 

seria é incompatível com o teor do art. 5º., XXIX da Carta de 1988, o qual cria direito 

subjetivo constitucional ao exame dos pressupostos legais de patenteabilidade, em 

procedimento vinculado. 

f)         É compatível com a Carta de 1988, e prestigia os dispositivos relativos  à tutela da 

vida e da saúde, a interpretação do mesmo dispositivo que comete à ANVISA o poder-dever 

de pronunciar-se sobre a concessão de patentes para produtos e processos farmacêuticos, tanto 

no tocante aos pressupostos de patenteabilidade, quanto às condições pertinentes de 

imprivilegiabilidade, especialmente a ofensa à saúde pública. 

  

 7. CONCLUSÃO 
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O debate sobre as reivindicações para a segunda indicação médica não é mais sua 

patenteabilidade, mas a disputa é em grande parte, sobre a formulação adequada de tais 

alegações. 

A legislação de patente confere proteção legal para as novas invenções, uma vez que foram 

patenteados por seus proprietários. Uma patente é um monopólio temporário, concedido em 

troca da divulgação do invento ao público. Sociedade e inventor se beneficiam do sistema de 

patentes. O benefício do inventor é a capacidade de excluir outros de explorar a invenção por 

20 anos e o benefício público, pois, quando a patente expira, a invenção está disponível para o 

mercado. 

Patenteamento de métodos de tratamento médico dos seres humanos é, no entanto, uma 

questão complicada, pois não é apenas com base na lei de patentes, mas também na lei 

médica. 

As necessidades de proteção de patentes adicionais surgem quando uma droga já é conhecida 

por uma ou mais aplicações terapêuticas, e outra, inesperada descoberta é feita sobre a 

propriedade curativa das drogas. Uma vez que os compostos químicos já eram conhecidos, o 

pedido só será possível se for uma nova forma de utilização. Essa nova forma de utilização é, 

no entanto, voltado para tratar uma doença em seres humanos, portanto, é um método de 

tratamento terapêutico e são excluídos nos termos do artigo 52 (4) EPC. 

Para evitar essa exclusão, o formato de reivindicação deve ser reformulado no formato tipo 

suíço, como, por exemplo: “O uso de aspirina para a fabricação de um medicamento para a 

profilaxia de AVC”. 

A palavra "fabricação" insere a alegação de um elemento de "aplicação industrial", exigida 

pelo artigo 52 (4) e, portanto, garante proteção para o uso do composto conhecido na 

preparação de um medicamento para a nova utilização médica. A alegação da reivindicação 

do tipo suíço é uma forma de burlar o artigo 52 (4) EPC e, portanto, é uma forma indireta de 

obter a proteção de patentes para os métodos de tratamento médico que envolve a nova 

utilização médica das drogas? Em conseqüência, apenas "métodos puros" ou "procedimentos 

cirúrgicos" são deixados como patenteáveis, a exclusão do artigo 52 (4) EPC tem pouco peso. 

Se as invenções de métodos de tratamento médico eram para serem excluídas da 

patenteabilidade pela EPC elas deveriam ter sido excluídas como "exceções à 

patenteabilidade" nos termos do artigo 53 da EPC, como na secção 2 (b) da Lei de Patentes da 

Suíça. 

A patenteabilidade dos novos usos de substâncias já conhecidas, para alguns, é um artifício de 

extensão do prazo de proteção de uma patente e prática de barreira a garantia de acesso, tanto 

para aquisição de um medicamento, pela possibilidade de preços, acima da capacidade de 

compra da população e programas de governo, quanto pela impossibilidade de produção de 

novos medicamentos, afetando a concorrência. Por outro lado, para outros, fica evidente que a 

questão da inovação, proporciona novas substâncias ou novos usos de substâncias conhecidas, 

portanto, propicia o acesso a medicamentos que, anteriormente, não estavam à disposição 

tanto pela produção, quanto pela nova indicação. 
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Estes medicamentos resultam de pesquisas constantes, propiciando novos tratamentos, 

estimulando a empresa a buscar através da pesquisa, novas oportunidades e um incentivo a 

novas descobertas. 

Patentes de uso fazem parte da prática jurídica nacional brasileira e o INPI têm concedido 

patentes de uso, há algum tempo, lembrando que a TRIPS impõe que patentes sejam 

concedidas, sem discriminação, quanto a área tecnológica e vedar esta possibilidade constitui 

conflito com o art. 27 do TRIPS, que autoriza a concessão de patente para produto ou 

processo, desde que a invenção seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de 

aplicação industrial, silenciando acerca da patenteabilidade do uso, contudo, o TRIPS 

estabelece apenas um regime de proteção mínima deixando aos países membros, ampla 

liberdade para conferir proteção maior, sendo que,  a ANVISA, com poderes conferidos pelo 

art. 229-C, tem rejeitado sistematicamente, a possibilidade de oferecer a oportunidade de 

comercialização de produtos, com especificidade de Segundo Uso gerando conflitos que via 

de regra vão bater as portas do Judiciário.  

Uma das preocupações é que as patentes de método médico podem restringir a divulgação de 

informações. O livre fluxo de informação, através da publicação em revistas médicas, livros e 

seminários é a forma aceita de divulgação, mas os inventores têm que ter cuidado para não 

divulgar suas invenções antes do depósito, porque isso compromete o requisito de "novidade". 

José Xavier Carvalho de Mendonça, comentando disposição da Lei nº 3129/1882 

regulamentada pelo Decreto nº 8820/1882, escreveu: “se anteriormente ao pedido de 

privilégio é divulgada a invenção ou publicada pelo próprio autor sob qualquer forma ou 

modo revelado em publico o segredo por quem quer que seja, ainda que com abuso de 

confiança não pode mais ser privilegiada”. É sabido que o progresso da medicina depende da 

disseminação de idéias, nem sempre reconhecida, porém, uma das características mais 

importantes da lei de patentes é que ela realmente facilita a disseminação de informações 

fazendo inventores compartilharem suas idéias, em troca da concessão de patentes. 

A lei de patentes é projetada para recompensar o inventor, não apenas para inventar alguma 

coisa, mas também para divulgar a invenção para a sociedade. Portanto, a lei de patentes em 

todo o mundo, exige o inventor para descrever completamente a invenção e explicar o melhor 

método de fazer e usá-lo em termos completo claro e sucinto, para permitir que qualquer 

pessoa competente da área possa usá-lo. 

A alternativa para a proteção das patentes é o segredo. Na ausência de proteção das patentes 

os inventores podem optar por manter seus inventos em segredo para evitar a cópia por outras 

pessoas a baixo custo ou esforço e com a expectativa de alta recompensa. O sigilo 

inevitavelmente reduz a difusão de informações, muito mais que as patentes. Considerações 

de ordem pública não fornecem uma base suficiente para justificar a discriminação contra as 

patentes de métodos de tratamento médico. Tais invenções têm potencial de trazer alívio a 

muitos que sofrem, portanto, não pode ser visto como contrário à ordem pública e os bons 

costumes ou "geralmente inconveniente". 

Elas são tão dignas de proteção de patentes, como muitos outros tipos de invenções, tais como 

medicamentos, dispositivos médicos, cosméticos e tratamento. O patenteamento do 

tratamento médico traz avanços nos conhecimentos científicos, incentivando o 

desenvolvimento de novos medicamentos e métodos cirúrgicos, que por sua vez aumenta o 

bem público e, em particular, a qualidade dos cuidados de saúde da comunidade, os efeitos 
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negativos das patentes não compensam os benefícios dele derivados, como os patenteamentos 

de tratamento não diminuem a disponibilidade de cuidados de saúde e não criam novos 

obstáculos diferentes daqueles já existentes no mundo médico. Além disso, em alguns casos, a 

disponibilidade de proteção de patentes pode ser a única forma de atrair investimentos em 

caros testes clínicos. Nesta situação, a disponibilidade de uma patente se torna um incentivo 

para investir em pesquisa médica, e, portanto, uma condição para a existência do método em 

si. 

Enquanto não há dados empíricos para comprovar qualquer uma das políticas concorrentes, 

acreditamos que a proibição de patentes de métodos médicos podem também desencorajar a 

inovação. Nesta base, há fortes razões de ordem pública e moral "geralmente conveniente" 

razões para justificar a existência de tais patentes. Como se pode analisar existe divergências 

bastante acentuadas entre os países, os escritórios de patentes, as Instituições e o Meio 

Jurídico e Acadêmico. Todas estas visões estão expostas de forma clara e transparente neste 

trabalho que deve servir de balizador para futuras análises. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE FOMENTO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA: A 

NECESSÁRIA QUEBRA DO PARADIGMA DA DEPENDÊNCIA TECNOLÓGICA 

DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS PAÍSES DESENVOLVIDOS 

 

PUBLIC POLICIES TO PROMOTE INNOVATION TECHNOLOGY: NEED 

FOR BREACH OF THE TECHNOLOGICAL PARADIGM OFDEPENDENCE OF 

BRAZIL REGARDING DEVELOPED COUNTRIES 

 

Adam Hasselmann Teixeira1 
Tais Ramos2 

 

RESUMO 

O cenário atual pautado pelas novas tecnologias impõe aos gestores a implementação de 
políticas públicas de fomento às inovações científicas e tecnológicas. É essa a dinâmica da 
sociedade do conhecimento. Não há como se manter estagnado no tempo, importando mais e 
inovando menos. Essa é uma realidade que o país tem que implementar para que possa 
incluir-se entre as grandes potências da atualidade. O incentivo às pesquisas no âmbito da 
ciência e da tecnologia é o carro mestre das grandes economias e, por conseguinte, do 
desenvolvimento nacional. Dessa forma, o presente artigo pretende, partindo da conceituação 
de políticas públicas, analisar as inovações tecnológicas e o seu tratamento constitucional, a 
importância da proteção dos direitos intelectuais sobre as inovações e as políticas públicas 
desenvolvidas com o escopo de fomentar as inovações no Brasil, demonstrando ser 
indispensável ao Brasil a quebra do paradigma da dependência em relação aos países 
desenvolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas; desenvolvimento nacional; inovação tecnológica; 
paradigma; revolução. 
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ABSTRACT 

The current scenario guided by new technologies requires them a nagers to implement public 
policies that promote scientific and technological innovations. This is the dynamic of the 
knowledge society. There is no way to stay stuck in time, importing more and innovate less. 
This is a reality that the country has to implement so that it includes among the great 
powers of today. The encouragement of research in science and technology is the master of 
the great car economy and therefore of national development. Thus, this paper aims, based on 
the concept of public policy, analyze the technological innovations and their constitutional 
treatment, the importance of protecting intellectual property rights on innovations and public 
policies developed with the aim of fostering innovation in Brazil, demonstrating Brazil to be 
indispensable to break the paradigm of dependency on developed countries. 

KEY-WORDS:  public policies; national development; technological innovation; 
paradigm; revolution. 

 

1. NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 

No cenário atual, em que a inovação tecnológica é a mola propulsora do 

desenvolvimento econômico, com reflexos nas áreas social, cultural e humana, torna-se 

imprescindível atentar para a implementação de ações voltadas ao incentivo e investimento 

em pesquisa e desenvolvimento (P&D), bem como na proteção dos direitos sobre a 

propriedade das criações humanas, a fim de que se possa alcançar patamares relevantes de 

produção tecnológica, fazendo assim com que se quebre com o paradigma da dependência. 

Considera-se, preliminarmente, a exigência de criar políticas públicas efetivas para as 

inovações tecnológicas, no sentido de buscar o desenvolvimento destas a fim de que otimizem 

a utilização dos recursos nacionais, de modo a alcançar o desenvolvimento humano e 

econômico do país, atendendo assim aos interesses das sociedades atuais e futuras. 

Dessa forma, a presente pesquisa apresenta estimada relevância para a ciência jurídica, 

devido ao fato de que os assuntos relativos às inovações tecnológicas têm sido alvo de 

grandes discussões, sobretudo no que diz respeito aos índices tecnológicos do Brasil e da falta 

de investimento nesse setor, que fazem com que o país caminhe a passos lentos rumo ao 

desenvolvimento. 

Nesse sentido, a questão que se coloca à discussão, a partir da delimitação do tema, é a 

seguinte: é possível conceber a implementação de políticas públicas de fomento às inovações 

tecnológicas como meio de se atingir o desenvolvimento nacional a partir da quebra do 
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paradigma da dependência tecnológica do Brasil em relação aos países considerados 

desenvolvidos?  

Para dar conta desse propósito, a presente pesquisa se ocupará em (a) traçar 

delimitações teóricas conceituais a respeito das políticas públicas; (b) fazer uma avaliação 

sobre as políticas públicas desenvolvidas com o escopo de fomentar as inovações tecnológicas 

no Brasil e; (c) demonstrar que a quebra do paradigma da dependência do Brasil em relação 

aos países desenvolvidos é o caminho mais curto para que se atinja o desenvolvimento 

econômico e humano do Estado brasileiro. 

Com vistas ao alcance dos objetivos traçados, o método de abordagem utilizado será o 

dedutivo, uma vez que se partirá de um problema, para o qual se busca solução através de 

tentativas e eliminação de erros. Já o método de procedimento a ser utilizado é o monográfico, 

porquanto se ocupará da análise das políticas públicas de fomento às inovações tecnológicas 

existentes e daquelas que devem ser criadas, tendo sempre em vista o desenvolvimento da 

nação. Além disso, será utilizada a técnica de pesquisa em fontes secundárias na doutrina, 

legislação e dados de órgãos governamentais na gestão de políticas públicas. 

 

2. BREVES DELIMITAÇÕES TEÓRICAS A RESPEITO DO CONCEITO DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

No Brasil, há pouco tempo a grande preocupação da maioria dos setores da sociedade 

residia no fato de que era necessário dar continuidade ao processo de redemocratização do 

país, após os mais de vinte anos sob os maus auspícios da ditadura militar. 

Todavia, recentemente, os olhares da sociedade e do Estado de modo geral tem se 

voltado para a concretização de um serviço público efetivo, que traga consigo o atendimento 

das necessidades da população.3 Essa é uma tendência contemporânea, mas que possui raiz 

                                            
3 “Nas últimas décadas os brasileiros estiveram engajados no processo de redemocratização do país, buscando 
reformar o Estado e construir um modelo de gestão pública capaz de torná-lo mais aberto às necessidades dos 
cidadãos brasileiros, mais voltado para o interesse público e mais eficiente na coordenação da economia e dos 
serviços públicos.” PAULA, Ana P. Administração pública brasileira entre o gerencialismo e a gestão social. 
São Paulo, Revista de Administração de Empresas, vol. 45, n. 1, 2005. p. 37. 
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em um núcleo de direitos conquistados a partir, principalmente, da Idade Moderna e que vêm 

sendo ampliados desde o século XX até então.4  

Haja vista o tema atinente às políticas públicas ter ganhado notável destaque nos 

últimos tempos, mormente pelo fato de a sociedade de modo geral ter maior acesso aos meios 

de comunicação e, por isso, pode perceber melhor e entender quais as demandas sociais que 

não vêm sendo adequadamente contempladas, cabe trazer à baila, com finalidade 

propedêutica, uma ideia do que vem a ser uma política pública, uma vez que essa 

compreensão é de umbilical importância para o prosseguimento da presente pesquisa.  

Nesse sentido, hodiernamente, a obra de Harold Lasswell denominada “quem ganha o 

quê, quando e como”5 ainda espelha o mais conhecido conceito atribuído às políticas públicas. 

No mesmo sentido, McDonough afirma que “politics is the way that individuals and 

groups in a society – farly or not – figure out how to distribute rights and privileges as well as 

duties and obligations”6. Este é o conceito clássico de políticas públicas, que deu origem a 

diversas outras definições de autores que se debruçaram sobre o tema, sempre trazendo como 

pano de fundo a ideia de o Estado atender ao interesse público, a exemplo do que traz à baila 

Patrícia Lucchese, quando aponta que as políticas públicas 

 

podem ser definidas como conjuntos de disposições, medidas e procedimentos que 
traduzem a orientação política do Estado e regulam as atividades governamentais 
relacionadas às tarefas de interesse público. São também definidas como todas as 
ações de governo, divididas em atividades diretas de produção de serviços pelo 
próprio Estado e em atividades de regulação de outros agentes econômicos.

7
 

 

Note-se que, por esta abordagem, é possível dizer que as políticas públicas designam 

as atividades do Estado tendentes a realizar os direitos básicos dos cidadãos. 

 Importante referir, por oportuno, que as políticas públicas servem também como meio 

de diminuir os efeitos da descontinuidade administrativa e dos projetos políticos efêmeros que 

muitas vezes são colocados em prática pelos governantes, que muitas vezes optam por ações 

de governo em detrimento daquelas de Estado, conforme ensina João Pedro Schmidt: 

 

                                            
4 Refere-se, aqui, aos direitos fundamentais. Nesse sentido, ver LEAL, Rogério Gesta. Estado, administração 

pública e sociedade. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2006. p. 27. 
5 LASSWELL, Harold D. Politics: who gets what, when, how. Cleveland: Meridian Books, 1936. 
6  McDONOUGH, John E. Experiencing politics. London: University of California Press, 2000. p. 22. 
7 LUCCHESE, Patrícia. Introdução: políticas públicas em saúde. Disponível em: <http://itd.bvs.br>. Acesso em: 
15 jul. 2011.  
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políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos e linhas 
estratégicas de atuação governamental, reduzindo os efeitos da descontinuidade 
administrativa e potencializando os recursos disponíveis ao tornarem públicas, 
expressas e acessíveis à população e aos formadores de opinião as intenções do 
governo no planejamento de programas, projetos e atividades.

8
 

 

 Marta Assumpção Rodrigues ainda aduz que as políticas públicas são compromissos 

de grupo, de onde se pode inferir que devem atender em maior grau possível o interesse geral 

da população destinatária da política a ser implementada. 

 

política pública é o processo pelo qual o os diversos grupos que compõem a 
sociedade – cujos interesses, valores e objetivos são divergentes – tomam decisões 
coletivas, que condicionam o conjunto dessa sociedade. Quando decisões coletivas 
são tomadas, elas se convertem em algo a ser compartilhado, isto é, em uma política 
comum.9 

 

 Percebe-se, uma vez mais, serem as políticas públicas uma necessidade. O meio pelo 

qual o Estado planeja garantir à população os seus direitos básicos. No Brasil, as políticas 

públicas com maior atenção são aquelas que dizem respeito ao desenvolvimento nacional. 

Este, por sua vez, que deve ser alcançado em harmonia com outros interesses, tais como o 

desenvolvimento humano.10 

 Ora, os Estados Modernos, então formados por cidadãos com um senso crítico apurado 

e afinado pela facilidade com que transitam pelo mundo o conhecimento e as informações, 

deve estar atento à realização e atendimento das demandas postas pela sociedade. E é por 

meio de políticas públicas que isso se dá. 

 Nessa quadra, tendo-se em vista que o ponto fulcral da presente pesquisa se encontra 

sob o enfoque da necessidade de haver, a partir das políticas públicas já implementadas e de 

                                            
8 SCHIMDT, João Pedro. Para entender as políticas públicas: aspectos conceituais e metodológicos. In: REIS, 
Jorge Renato dos; LEAL, Rogério Gesta (Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. 
Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2008. p. 2312. 
9  RODRIGUES, Marta M. Assumpção. Políticas públicas. São Paulo: Publifolha, 2010. p. 13. 
10 Nesse mesmo sentido, importante referir as palavras de Schmidt: “A redução das desigualdades, o 
enfrentamento da pobreza, a viabilização do desenvolvimento são desafios que requerem ações não só na esfera 
econômica, mas também na da política e da cultura. Esse é o terreno em que se estabelecem os vínculos entre 
exclusão social e capital social.” SCHMIDT, João Pedro. Exclusão, inclusão e capital social: o capital social nas 

ações de inclusão. In: LEAL, R.; REIS, J. R. Direitos sociais e políticas públicas 6. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 
2006. p. 1763. 
E ainda: “[...] o objetivo final das sociedades é oferecer condições para que a população viva, durante o maior 
número de anos, uma vida de melhor qualidade. A este objetivo chamou-se, muito sinteticamente, de 
‘desenvolvimento humano’. Não se negava que o desenvolvimento econômico fosse imprescindível; o que se 
propunha era que o desenvolvimento econômico fosse posto a serviço do desenvolvimento humano, considerado 
o objetivo final das sociedades”. KLIKSBERG, B. O desafio de exclusão. São Paulo: Fundap, 1997. p. 86. 
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outras a serem apresentadas, uma maior produção tecnológica/científica em solo pátrio, traz-

se à lume algumas das políticas em vigor e que tem por finalidade justamente o fomento 

dessas atividades. 

 

3. AS POLÍTICAS PÚBLICAS COMO MEIO DE INCENTIVO ÀS INOVAÇÕES 

TECNOLÓGICAS 

 

Conforme já se definiu, as políticas públicas são estratégias elaboradas com vistas à 

concretização de direitos dos cidadãos por parte do Estado a partir de um eficiente serviço 

público. 

É nesse sentido que surgem as leis nº 10.973/2004 e 11.196/2005, respectivamente a 

Lei de Inovação e a Lei do Bem, que são políticas públicas de fomento à pesquisa e 

desenvolvimento de novas tecnologias, e que tem por escopo efetivar o que prescrito pela 

Constituição Federal nos seus artigos 21811 e 21912. 

A Lei de Inovação, já no seu art. 1º, traz o fundamento desta norma que, na verdade, 

traz objetivos que vão muito além do incentivo à inovação científico-tecnológica, que por sua 

vez faz parte do ramo da propriedade intelectual13 

                                            
11 Art. 218 - O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 
tecnológicas. 
§ 1º - A pesquisa científica básica receberá tratamento prioritário do Estado, tendo em vista o bem público e o 
progresso das ciências. 
§ 2º - A pesquisa tecnológica voltar-se-á preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o 
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional. 
§ 3º - O Estado apoiará a formação de recursos humanos nas áreas de ciência, pesquisa e tecnologia, e concederá 
aos que delas se ocupem meios e condições especiais de trabalho. 
§ 4º - A lei apoiará e estimulará as empresas que invistam em pesquisa, criação de tecnologia adequada ao País, 
formação e aperfeiçoamento de seus recursos humanos e que pratiquem sistemas de remuneração que assegurem 
ao empregado, desvinculada do salário, participação nos ganhos econômicos resultantes da produtividade de seu 
trabalho. 
§ 5º - É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular parcela de sua receita orçamentária a entidades 
públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. 
12 Art. 219 - O mercado interno integra o patrimônio nacional e será incentivado de modo a viabilizar o 
desenvolvimento cultural e sócio-econômico, o bem-estar da população e a autonomia tecnológica do País, nos 
termos de lei federal. 
13 Nesse mesmo sentido, importante acrescentar o que ressalta a OMPI acerca da propriedade intelectual: “La 
propiedad intelectual (P.I.) tiene que ver con las creaciones de la mente: las invenciones, las obras literarias y 
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos utilizados en el comercio. La 
propiedad intelectual se divide en dos categorías: la propiedad industrial, que incluye las invenciones, patentes, 
marcas, dibujos y modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el derecho de autor, que 
abarca las obras literarias y artísticas, tales como las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las 
obras musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y esculturas, y los diseños 
arquitectónicos. Los derechos relacionados con el derecho de autor son los derechos de los artistas intérpretes y 
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[...] essencialmente, determina a sua função como a de implementar os Arts. 218 e 
219 da Carta de 1988, no que tais dispositivos determinam que cabe ao Estado tomar 
medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo, com vistas à capacitação e ao alcance da autonomia tecnológica e ao 
desenvolvimento industrial do País14. 

 

Assim, a Lei da Inovação, Lei nº 10.973, que dispõe sobre incentivos à inovação e à 

pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências, é uma 

política pública de grande importância no setor. Note-se que a referida norma possui como 

finalidade o incentivo fiscal a atividade inovadora. É sabido, por evidente, que a promoção de 

uma política eficaz se inicia pelo incentivo fiscal, haja vista que, quanto menos uma empresa 

gastar com tributos, mais ela se sentirá instigada a investir em pesquisa tecnológica, cujos 

resultados podem colocá-la num ponto de destaque no mercado e, ao mesmo tempo, 

contemplar o desenvolvimento da nação como um todo. 

Em seu art. 3º, a Lei da Inovação estabelece que “a União, os Estados, o Distrito 

Federal, os Municípios e as respectivas agências de fomento poderão estimular e apoiar a 

constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos de cooperação 

envolvendo empresas nacionais, ICT e organizações de direito privado sem fins lucrativos 

voltadas para atividades de pesquisa e desenvolvimento, que objetivem a geração de produtos 

e processos inovadores”.  

A Lei de Inovação ainda ampara a criação dos Núcleos de Inovação Tecnológica, que 

se constituem em escritórios de negócios de tecnologia junto aos Institutos de Pesquisa – ICT, 

cujas principais competências são criar uma política de proteção às criações, a inovação e a 

transferência de tecnologia nos ambientes de pesquisa (Universidades e Institutos de 

Pesquisa); avaliar e classificar os resultados das atividades e projetos de pesquisa; promover a 

proteção das criações; opinar sobre divulgação de criações em propriedade intelectual; e 

acompanhar processos e pedidos de manutenção de títulos e propriedade intelectual, como as 

patentes.15 

                                                                                                                                        
ejecutantes sobre sus interpretaciones y ejecuciones, los derechos de los productores de fonogramas sobre sus 
grabaciones y los derechos de los organismos de radiodifusión sobre sus programas de radio y de televisión”. 
SUIÇA. Organização mundial da propriedade intelectual. ¿Qué es la propiedad intelectual?. Genebra, Suiça.  
Disponível em: <http://www.wipo.int>. Acesso em: 10 ago. 2011. 
14 BARBOSA, Denis Borges. Direito da inovação: comentários à lei n. 10.973/2004, lei federal da inovação. Rio 
de Janeiro: Lumen Juris, 2006. p. 01. 
15 PIMENTEL, Luiz Otavio. Disponível em http://www.propesquisa.ufsc.br/arquivos/FopropSul-2008-
Pimentel.pdf, acesso em 19.05.2011. 
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A intenção da lei é clara, qual seja a de facilitar o avanço da pesquisa científica e 

tecnológica no Brasil, permitindo que para tanto o Poder Executivo em suas diferentes 

esferas, bem como suas agências de fomento, possam formar um sistema interligado de 

estímulo ao desenvolvimento de projetos que tenham por fim as inovações tecnológicas. 

Nesse sentido, o Ministério da Ciência e Tecnologia tem desenvolvido papel de suma 

importância no que diz respeito às inovações tecnológicas. Por meio de sua pasta, o MCT tem 

promovido uma série de iniciativas e projetos visando o fomento à pesquisa e 

desenvolvimento de projetos que visem como resultado a obtenção de inovações tecnológicas. 

Com a realização de eventos de divulgação de resultados, como a Semana Nacional de 

Ciência e Tecnologia, a realização de pesquisas sobre a percepção pública acerca da C, T & I 

com a população em geral, a promoção de atividades de divulgação científica no âmbito do 

MERCOSUL, bem como do apoio das olimpíadas de ciência em caráter nacional e também 

nas escolas públicas, dentre outras medidas, o MCT tem contribuindo em muito para que se 

dê início a um profundo movimento de mudança do quadro hoje observado, no qual o Brasil 

permanece como um país que exporta muito e inova pouco16. 

Por seu turno, a Lei do Bem, lei nº 11.196/2005, que Institui o Regime Especial de 

Tributação para a Plataforma de Exportação de Serviços de Tecnologia da Informação - 

REPES, o Regime Especial de Aquisição de Bens de Capital para Empresas Exportadoras - 

RECAP e o Programa de Inclusão Digital; dispõe sobre incentivos fiscais para a inovação 

tecnológica e dá outras providências, tem se mostrado uma política pública importante para 

que se atinja, por meio de sua efetivação, o tão sonhado desenvolvimento nacional que 

colocará o Brasil dentre os países detentores de tecnologias de ponta. 

Os artigos 17 a 26 da Lei do Bem foram regulamentados pelo Decreto nº 5.798, de 

07.06.2006, que dispõe sobre os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e 

desenvolvimento de inovação tecnológica e traz conceitos que orientam a sua aplicação: 

 
    [...]   

I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de fabricação, 
bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao produto ou 
processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de qualidade ou 
produtividade, resultando maior competitividade no mercado; 
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as atividades 
de: 

                                            
16 BRASIL. Ministério da Ciência e da Tecnologia.  MCT prioridade estratégica IV. Brasília, DF.  Disponível 
em: <http://www.mct.gov.br/>. Acesso em: 14 mai. 2011. p. 04. 
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a) pesquisa básica dirigida: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir 
conhecimentos quanto à compreensão de novos fenômenos, com vistas ao 
desenvolvimento de produtos, processos ou sistemas inovadores; 
b) pesquisa aplicada: os trabalhos executados com o objetivo de adquirir novos 
conhecimentos, com vistas ao desenvolvimento ou aprimoramento de produtos, 
processos e sistemas; 
c) desenvolvimento experimental: os trabalhos sistemáticos delineados a partir de 
conhecimentos pré-existentes, visando a comprovação ou demonstração da 
viabilidade técnica ou funcional de novos produtos, processos, sistemas e serviços 
ou, ainda, um evidente aperfeiçoamento dos já produzidos ou estabelecidos; 
d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de 
máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida 
específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios correspondentes, a 
normalização ou a documentação técnica gerada e o patenteamento do produto ou 
processo desenvolvido. [...] 

 

Na sequência, o artigo 3º do Decreto, regulamenta os benefícios do Capítulo III da Lei 

do Bem e são baseados em incentivos fiscais, como as deduções de Imposto de Renda e da 

Contribuição sobre o Lucro Líquido - CSLL de dispêndios efetuados em atividades de P&D;  

a redução do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na compra de máquinas e 

equipamentos para P&D; depreciação acelerada desses bens; amortização acelerada de bens 

intangíveis; redução do Imposto de Renda retido na fonte incidente sobre remessas ao exterior 

resultantes de contratos de transferência de tecnologia (revogado pela MP 497, de 27 de julho 

de 2010);  além de isenção do Imposto de Renda retido na fonte nas remessas efetuadas para o 

exterior destinadas ao registro e manutenção de marcas, patentes e cultivares.17 

Dessa forma, partindo-se das políticas já implementadas como forma de fomento à 

atividade tecnológica e científica no país, pretende-se no próximo ponto trazer à baila a 

importância dessas políticas no sentido de o Brasil transpor a barreira da dependência em 

relação aos países considerados desenvolvidos. 

 

4. A NECESSÁRIA QUEBRA DO PARADIGMA DA DEPENDÊNCIA 

TECNOLÓGICA DO BRASIL EM RELAÇÃO AOS PAÍSES DESENVOLVIDOS 

 

Nos últimos anos tem se formado um relevante movimento no Brasil e no mundo 

tendo em vista o fomento às atividades no campo da ciência e tecnologia pois, acredita-se, 

seja esta a melhor e mais rápida forma de os Estados alcançarem patamares maiores de 

desenvolvimento econômico e, porque não, humano. Nesse sentido, o trabalho revela-se 
                                            
17 BRASIL. Ministério da Ciência e da Tecnologia.  Brasília, DF.  Disponível em: <http://www.mct.gov.br/>. 
Acesso em: 14 jul. 2011. 
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desafiador, haja vista que requer um esforço conjunto da sociedade, do governo e do 

mercado18, no sentido de ver transposta a barreira da dependência de alguns países que ainda 

possuem tecnologias obsoletas, que aqui tratar-se-á como a quebra de um paradigma, já que 

“o conhecimento, a informação organizada, representam um fator de produção, um capital 

econômico de primeira linha19”. 

É de grande relevância para que se possa entender o presente estudo, que se traga à 

análise o conceito de paradigma. Nesse sentido, Thomas Kuhn trabalha com a ideia de 

paradigma aduzindo que 

 

um paradigma é aquilo que os membros de uma comunidade partilham e, 
inversamente, uma comunidade científica consiste em homens que partilham um 
paradigma. Nem todas as circularidades são viciadas (ao final deste posfácio 
defenderei um argumento de estrutura similar, mas esta circularidade é uma fonte de 
dificuldades reais. As comunidades podem e devem ser isoladas sem recurso prévio 
aos paradigmas; em seguida esses podem ser descobertos através do escrutínio do 
comportamento dos membros de uma comunidade dada.20 

 

A exemplo disso, no Brasil vigora a concepção de que não há capital financeiro e 

humano suficiente para promover uma revolução significativa no campo 

científico/tecnológico. Por conseguinte, vivemos presos a tecnologias obsoletas, as quais nos 

levam cada vez mais à dependência em relação aos países desenvolvidos, que, por sua vez, 

produzem tecnologia de ponta. 

Isso ocorre porque, em razão do paradigma de que o Brasil não é capaz de produzir 

novas tecnologias, acaba-se por adquirir tecnologias de outros países, quais sejam os países 

desenvolvidos. Tais tecnologias, por seu turno, só podem ser adquiridas pelo Brasil após um 

longo tempo de existência, quando já se encontram obsoletas, pois, logo que surgem, possuem 

um custo deveras elevado e que impossibilita o seu acesso, 

 

                                            
18 Nesse sentido as lições de Etzioni no que pertine com o papel da sociedade no processo de evolução e melhora 
do avanço social: “en la próxima década deberla confiarse progresivamente a las comunidades una mayor 
proporción de nuestros cometidos sociales, porque —permItaseme la insistencia— son capaces de cumplir esos 
cometidos a más bajo coste y con mayor calidad humana que ci estado o el mercado. Las comunidades bien 
pueden ilegar a ser la más importante nueva fuente de servicios sociales en ci futuro previsible. Sobre todo 
teniendo en cuenta que la capacidad de incrementar los impuestos para pagar servicios sociales se considera casi 
agotada y el coste total de los mismos continuará creciendo por encima de la tasa de inflación.” ETZIONI, 
Amitai. La tercera via hacia uma buena sociedad. Madrid: Trotta, 2001. p. 30. 
19 DOWBOR, Ladislau. Democracia econômica: alternativas de gestão social. Disponível em: 
<http://dowbor.org> Acesso em: 14 ago. 2011. p. 56. 
20 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 219-220. 
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assim, transferem exclusivamente o ultrapassado, o suficientemente explorado ou 
superado, as tecnologias que impactam fortemente o ambiente, aquilo que perdeu a 
rentabilidade para o centro, exauriu a capacidade e o potencial de propiciar ganhos e 
lucros. A competência de inovar, inventar e gerar novas tecnologias não se transfere, 
ao contrário, retarda-se ao máximo a transferência das plantas mais avançadas 
enquanto se exportam determinados bens, cabendo ao país receptor a tarefa de 
embalá-las ou implementar as últimas, e menos importantes, etapas de pesquisa e 
desenvolvimento de novos produtos [...].21  

 

Como o Brasil usa, ao menos em tese, a maioria do capital disponível do setor para a 

compra de tecnologias obsoletas de países como os Estados Unidos da América, por exemplo, 

acaba por não investir esse montante em pesquisa e produção de novas tecnologias em solo 

pátrio.  

De outro lado, os valores utilizados para tanto são justamente o que irá financiar as 

pesquisas dos países que vendem a tecnologia. Dessa forma, cria-se um ciclo vicioso, no qual 

o Brasil atua como comprador de tecnologia ultrapassada e, ao mesmo tempo, promotor do 

surgimento de novas tecnologias no exterior22. Nisso se constitui, conforme os ensinamentos 

de Balmes Vega Garcia, o viés ideológico da tecnologia23, que se constitui justamente em um 

modo de promover a exclusão por meio da tecnologia. 

Ocorre que, tecnologias já ultrapassadas em outros países, chegam ao Brasil como 

“novas”, mesmo que dez anos após o seu desenvolvimento no país de origem. Tal fato se dá 

justamente porque há um forte paradigma a ser derrubado, qual seja o da dependência 

tecnológica do Brasil em relação aos países detentores da tecnologia de ponta. 

Referido paradigma, consoante já se demonstrou anteriormente, tem sido combatido 

por meio da criação de políticas públicas de fomento à pesquisa e produção de novas 

tecnologias em solo brasileiro, a exemplo das Leis da Inovação e do Bem.  

                                            
21 GARCIA, Balmes Vega. Direito e tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação. São Paulo: 
LTr, 2008. p. 34. 
22 “Ao receber a técnica do país superior, o atrasado, pelos encargos econômicos assumidos, dá origem a dois 
resultados simultâneos e distintos, que irão ser para ele um pesado ônus. De um lado, ao se tornar o mercado 
consumidor da técnica algo superada dos países da vanguarda tecnológica, cria, pelos lucros remetidos para fora, 
as condições para que os adiantados se adiantem mais, possibilitando a eles manter e desenvolver as grandes 
empresas e instituições que se tornarão o foco de novas descobertas e invenções, alargando-se constantemente a 
brecha, a diferencial histórica que separa o avançado do retardado. De outro lado, internamente, geram um 
aparente processo de causação circular, um ‘circulo vicioso’, ao qual alude J. Leite Lopes, que se constitui um 
sério e até, à primeira vista, instransponível obstáculo à criação da tecnologia que viria libertar do atraso 
econômico o país periférico in “O desenvolvimento da ciência e os povos do Terceiro Mundo”. Revista Paz e 
Terra, n. 8, setembro de 1968, p. 95-108”. GARCIA, Balmes Vega. Direito e tecnologia: regime jurídico da 
ciência, tecnologia e inovação. São Paulo: LTr, 2008. p. 36-37. 
23 GARCIA, Balmes Vega. Direito e tecnologia: regime jurídico da ciência, tecnologia e inovação. São Paulo: 
LTr, 2008. p. 28-39. 
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Contudo, apesar dessas iniciativas, o Brasil ainda caminha a passos lentos rumo à 

independência, haja vista ser esse um processo paulatino de reconstrução da consciência e das 

linhas de investimento de toda uma nação. 

Sabe-se que hodiernamente a produção de novas tecnologias constitui-se no carro 

chefe das grandes economias. Há que se empreender no Brasil uma revolução sem 

precedentes, a qual talvez já tenha sido iniciada, mas que ainda caminha a passos ínfimos. Tal 

revolução passa justamente pelo reconhecimento de que vivemos uma crise no campo 

científico/tecnológico mas que, todavia, reunimos condições para superá-la.  

Essa crise, ou “consciência comum de que algo saiu errado”24, pode ser resolvida por 

meio de políticas públicas eficazes, e que venham de encontro com a quebra do paradigma na 

inaptidão e dependência tecnológica do Brasil em relação aos países desenvolvidos. Ou seja, 

há que se verificar uma reconstrução dos compromissos de Estado, e não de governo no país, 

até mesmo pelo fato de que os investimentos no campo da ciência e tecnologia reverter-se-ão 

em benefícios sociais e econômicos para o Brasil.25 A inclusão digital é um exemplo disso. 

O problema exsurge quando nos deparamos com notícias de que atualmente o Brasil 

exporta mais e inova menos. Essa é uma realidade que deve ser modificada. Os altos níveis de 

exportação podem colocar o Brasil entre os países com uma forte economia, porém, nunca 

possibilitará que o país seja um dos melhores no setor, uma vez que os produtos aqui 

fabricados possuem como matéria prima peças e materiais importados. 

Há quem defenda, a exemplo de Sherwood26, que o caminho para os países 

subdesenvolvidos seria o aumento da proteção à propriedade intelectual, pois assim o país 

atrairia investimentos e tecnologia em geral, fomentando o desenvolvimento da nação, 

entretanto, 

 

[...] isto é, em parte, um sofisma, e por outro lado tem elementos de verdade. É certo 
que os investidores exigem maior proteção jurídica à propriedade intelectual. 
Também é verdade que um regime eficiente de propriedade intelectual é um fator 
primordial para atrair tecnologia, levando ao crescimento econômico nacional. 

Mas também é verdade que o aumento da proteção à tecnologia não significa que 
haja a sua efetiva transferência. Por isso, a falta de um mecanismo que requeira a 
efetiva transferência da tecnologia é o elo perdido nessa corrente. A solução poderia 

                                            
24 KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções científicas. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 225. 
25 Nesse sentido, Thomas Kuhn refere que para ele “[...] uma revolução é uma espécie de mudança envolvendo 
um certo tipo de reconstrução dos compromissos de grupo.” KUHN, Thomas S. A estrutura das revoluções 

científicas. São Paulo: Perspectiva, 1983. p. 225. 
26 SHERWODD, Robert M. Propriedade intelectual e desenvolvimento econômico. Trad. Heloísa de Arruda 
Villela. São Paulo: Edusp, 1992. p. 23. 
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ser a introdução de requisitos para a sua efetiva transferência, um intuito de difícil 
consolidação prática.27 

 

A fim de solucionar o problema que se apresenta, o caminho mais curto é a 

implementação de mais e melhores políticas públicas de incentivo à atividade científica e 

tecnológica de inovação. Ademais, fomentando a pesquisa no âmbito das inovações 

tecnológicas em sede de energias renováveis, também se está concretizando o ideário 

constitucional, no sentido de que, nesses moldes, se observa a aproximação da realidade fática 

ao texto do art. 3º, II da Carta Magna, que coloca como um dos objetivos da República 

Federativa do Brasil, justamente a garantia do desenvolvimento nacional. 

Todavia, as políticas públicas implementadas ainda são perenes, se comparadas à 

importância que as inovações tecnológicas assumem no cenário do desenvolvimento nacional. 

Note-se que o incentivo à pesquisa tecnológica não permitiu ao país obter maior 

reconhecimento no âmbito internacional, haja vista que atualmente o Brasil é tratado pelas 

grandes multinacionais como um país montador, uma vez que, apesar de ser um exportador de 

destaque, continua exportando muitos produtos in natura e inovando pouco. 

Confirmam esses dados os argumentos do presidente do CNPq Glaucius Oliva: 

“Temos o 13° lugar no ranking de publicações científicas, produzimos quase 3% de toda 

produção cientifica mundial, porém quando se fala de inovação, ainda estamos patinando”, 

em comentário sobre o desempenho acadêmico brasileiro ser relativamente alto, e não gerar 

ao país a inovação suficiente. Portanto, o grande desafio “é transformar este conhecimento em 

tecnologias que tenham impacto no mercado. É preciso, então, estimular a cultura da 

inovação, para fortalecermos a competitividade internacional das nossas empresas”28. 

Ante o exposto, infere-se que, com a quebra do paradigma da dependência do Brasil 

em relação aos países detentores de tecnologia de ponta, tem-se como possível que o país 

transforme o que hoje possui em termos teóricos em criação de novos produtos que possam 

alçar nossa economia a um vôo sem precedentes, quiçá nos levando ao status de país 

desenvolvido, e não mais - e eternamente - em desenvolvimento.  

                                            
27 PIMENTEL, Luiz Otavio; BARRAL, Welber. Direito de propriedade intelectual e desenvolvimento. In: 
BARRAL, Welber; PIMENTEL, Luiz Otavio. (Orgs.). Propriedade intelectual e desenvolvimento. 

Florianópolis: Boiteux, 2007. p. 26-27. 
28 BRASIL. Ministério da Ciência e da Tecnologia.  Brasília, DF.  Disponível em: <http://www.mct.gov.br/>. 
Acesso em: 14 mai. 2011. 
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Essa virada pode se dar a partir de uma revolução no campo das inovações 

tecnológicas, pautada em compromisso de Governo com o fomento das atividades atinentes 

ao campo da CT&I , por meio de um efetivo olhar preocupado para o setor, destinando a este 

políticas públicas e investimentos capazes de finalmente mudar a realidade atual.  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A presente pesquisa foi alinhavada objetivando o enfrentamento de uma questão 

essencial levantada nas Notas Introdutórias. Demonstrou-se, ao longo do desenvolvimento da 

presente, que é perfeitamente possível conceber a implementação de políticas públicas de 

fomento às inovações tecnológicas como meio de se atingir o desenvolvimento nacional e 

quebrar com o paradigma da dependência tecnológica do Brasil em relação aos países 

considerados desenvolvidos. 

Como se viu no decorrer do presente, as inovações no campo da ciência e tecnologia 

constituem o carro chefe das grandes economias. Todavia, no Brasil, convive-se com alguns 

paradigmas que impedem uma maior evolução do país no setor, mas que por meio da 

implementação de políticas públicas especificas, tais como a Lei do Bem e a Lei da Inovação, 

além de outras iniciativas do Ministério da Ciência e da Tecnologia, os primeiros passos nessa 

estrada já foram dados. 

Todavia, constatou-se também que os esforços envidados ainda não são capazes de 

libertar o Brasil da malfadada dependência, pois, para que isso aconteça, além do já foi feito, 

é necessário muito mais. É premente a necessidade de que a sociedade esteja engajada na 

ideia de levar o Brasil à independência no campo da ciência e tecnologia, o que só se 

concretizará com maiores investimentos no setor e com a mudança de algumas concepções 

paradigmáticas que insistem em se fazer presentes. 
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Repensando as críticas de Foucault e Barthes à autoria: reflexos em relação ao direito 

autoral 

 

Rethinking the critics of Foucault and Barthes to authorship: reflexes in relation to 

copyright 

 

Leonardo Machado Pontes 

 

Resumo: 

 

 

Muitas críticas ao direito autoral são feitas, principalmente com o advento da internet. 

Acadêmicos, nos Estados Unidos, estudam Foucault para fundamentar a necessidade de 

uma mudança nos conceitos de criatividade, propriedade e originalidade, que definem o 

direito autoral. Barthes muitas vezes também é citado para declarar a morte do autor. O 

artigo irá rever essas críticas, apontando algumas de suas limitações, principalmente 

com base nos trabalhos de Habermas e Honneth, da Escola de Frankfurt. Eles criticaram 

a teoria de Foucault como um todo. Todavia, essas críticas serão aqui repensadas em 

relação especificamente à criação intelectual e a figura do autor.  

 

Palavras-chave: Direito autoral. Foucault. Barthes. Habermas. Honneth. 

 

 

Abstract: 

 

 

Many critics to copyright are made, mainly with the advent of Internet. Academics, in 

the United States, study Foucault to substantiate a need of change on the creativity, 

property and originality concepts, which defines the copyright law. Barthes many times 

also is cited to declare the death of the author. The article will go to review these critics, 

pointing some of its limitations, mainly on the basis of Habermas‟s and Honneth‟s 

works, authors from the Frankfurt School. They criticized Foucault‟s theory as a whole. 

Those critics will be rethought, though, especially in relation to the intellectual creation 

and the author‟s figure.   
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Keywords: Copyright. Foucault. Barthes. Habermas. Honneth 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Muitas críticas ao direito autoral são feitas, principalmente com o advento da 

internet. Acadêmicos, nos Estados Unidos, estudam Foucault para fundamentar a 

necessidade de uma mudança nos conceitos de criatividade, propriedade e originalidade, 

que definem o direito autoral. Barthes muitas vezes também é citado para declarar a 

morte do autor. O artigo irá rever essas críticas, apontando algumas de suas limitações, 

principalmente com base em Habermas e Honneth, que criticaram a teoria de Foucault 

como um todo. 

 

 

1.1 Mudanças em relação à década de 60 e hoje 

 

 

A década de 60, onde se inserem Barthes e Foucault, era profundamente 

marcada pelo discurso policialesco e de movimentos sociais. É o denominado 

movimento da Contracultura, onde a palavra “autoridade” era associada à polícia. Isto 

é, a “autoridade” de um autor era a “autoridade” policialesca.  

Segundo Fry (2009), esse tipo de visão mudou: hoje, quando alguém fala autor 

ninguém pensa em “autoridade”, como antes, ao contrário do que se alguém disser 

“autoridade”, o que é associado à polícia.  

A visão foucaultiana e barthiana, portanto, tem uma dimensão histórica 

particular ou influências particulares
1
, mais fortes em sua época, o que deve ser 

interpretado com cautela, em virtude de nossa própria realidade do século XXI.  

Nossa cultura dificilmente vê nos autores indivíduos que determinam ou que 

impõem um sentido de interpretação final, como se o leitor fosse algo insignificante ou 

nulificado do status hermenêutico. Os autores não têm essa pretensão e dificilmente o 

controle de significados são por ele adjudicados, no sentido estético criticado por 

Barthes. 
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1.2 Autor no texto v. autor pessoa  

 

 

Segundo Fray (2009), Barthes e Foucault não sugerem que o indivíduo físico, o 

autor, não exista; na realidade é a questão de determinar como sabemos como esse autor 

existe no texto,
2
 como se relaciona com o texto, e se a “autoridade” do autor deve ou 

não determinar a interpretação. 

Segundo Bently (1994), sugere Foucault a pensarmos uma cultura sem a 

necessidade do autor para a circulação do discurso e uma cultura que não se importa 

com quem fala, com fontes ou influências. 

 

 

1.3 A “desnaturalização” do autor na genealogia 

 

  

Foucault “desnaturaliza” a concepção do autor e da obra, como funções 

complexas e procedimentos de controle, que se modificam ao longo da história: o autor 

algumas vezes desaparece do discurso; noutras, exerce diferentes papéis, que nem 

sempre o reenviam para um indivíduo real.
3
 Ok. O autor nem sempre existiu na história 

ou teve o mesmo papel moderno. Essa é a grande questão.  

Ao tornar inseguro o papel do autor, que adquire sua concepção moderna há 

300 anos de construção jurídica, o estrago, aparentemente, já está feito. A genealogia, 

segundo Habermas (2000), a investigação de como o discurso se forma, de como 

desaparece e volta a aparecer, enquanto condição de validade historicamente variável, 

principalmente como um princípio da descontinuidade, faz Foucault fazer a intrigante 

pergunta se o autor seria algo necessário, que não poderia ser descartável.  

É importante que se diga que até mesmo Foucault levanta dúvidas quanto a 

isso, isto é, se o papel do autor não seria algo necessário. Ele mesmo não detém 

qualquer certeza sobre isso: “não estou, porém, muito seguro de que se tenha extraído 

todas as conseqüências que a constatação exigiria, nem que se tenha avaliado com 

exatidão o alcance do acontecimento.” (FOUCAULT, 2006, p. 37)  

 

12790



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

2 A HISTORIOGRAFIA GENEALÓGICA  

 

 

O propósito de uma historiografia genealógica, segundo Habermas (2000, p. 

350) é “analisar a diversidade das histórias fáticas de providências e dissolver a 

aparência de identidade, a começar pela própria identidade do sujeito historiógrafo e de 

seus contemporâneos.”  

A idéia de Foucault é compreender a História não com base em uma 

hermenêutica, isto é, na “apropriação” de sentidos que ocorre com cada documento 

histórico que é analisado pelo historiógrafo. Esse tipo de pretensão é erradicada, uma 

vez que, para se afastar da filosofia do sujeito, Foucault precisa anular a função de um 

fundador, onde é necessário desprezar tudo que se abre a um determinado sentido. 

Os objetos analisados devem ser assim “libertados” de seu contexto para se 

tornarem plenamente acessíveis ao genealogista, que os analisará por um olhar neutro, 

em outras palavras, por meio de estruturas, que irão descrever como a sociedade em 

determinado contexto funciona. Esse tipo de teoria seria transcendental, uma vez que 

teria a capacidade de explicar como qualquer sociedade funciona, independentemente 

de sua época. 

É por isso que Foucault vê no conceito de obra, de comentário, e de autor:  

 

[...] reduções inaceitáveis de complexidade, são procedimentos para evitar o 

transbordamento espontâneo de discursos, os quais o intérprete da geração 

seguinte se limita simplesmente a recortar sob sua medida, ajustando-o ao seu 

horizonte provinciano de compreensão (HABERMAS, 2000, p. 351).  

 

Para o genealogista, assim, é necessário eliminar conceitos naturalizados, falsas 

continuidades, como a de autor, identificando na história os momentos de ruptura e de 

mudança de paradigmas. Isso seria alcançado ao se abandonar conceitos totais, dados 

pela consciência e partir para uma análise analítica e fragmentada de unidades, onde já 

não haveria na história um papel conciliatório, uma vez que a genealogia é supra-

subjetiva. 

Em outras palavras, segundo Honneth (1991), Foucault concede à etnologia 

uma posição privilegiada, enquanto uma verdadeira contraciência, um sistema de regras 

que inconscientemente determinaria as condições normativas de uma sociedade. Da 
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mesma forma como a etnologia fornece as ferramentas para que alguém analise uma 

cultura alienígena, tal como os europeus faziam com as civilizações arcaicas e 

primitivas, Foucault quer utilizar a etnologia para analisar “os fatos da civilização” da 

cultura européia, da mesma posição externa e desprendida de um etnólogo, que para 

tanto deve abandonar conceitos como autor, hermenêutica e obra.   

 

 

2.1 Falhas na historiografia genealógica  

 

 

2.1.1 O conceito de etnologia  

 

 

Naturalmente, o projeto foucoultiano de início já suscita dúvidas quanto a sua 

validade. Em primeiro lugar, paradoxalmente, Foucault pretende usar um conceito 

forjado da própria cultura européia, isto é, a própria etnologia, para desprender-se dessa 

mesma cultura. Para que isso teoricamente funcionasse, conforme Honneth (1991) seria 

preciso que o próprio conceito de etnologia fosse purgado na análise de estruturas que 

Foucault empreende. Em outras palavras, o conceito empregado já não estaria 

contaminado com os vícios da cultura européia que o mesmo visa a se afastar, ainda que 

como mera metodologia?  

 

 

2.1.1.1 O problema dos valores e pré-conceitos 

 

 

Em segundo lugar, a posição que Foucault assume é problemática. Ele deve 

demonstrar como sua teoria consegue se desprender dos valores e pré-conceitos de seu 

próprio tempo para analisar de forma neutra a História, e isso de forma permanente, 

eliminado, assim, com qualquer possibilidade de abertura ontológica no sentido 

gadameriano.
4
 Foucault conseguiria eliminar as próprias aproximações culturais de seu 

tempo, ao realizar seu projeto genealógico, que dizem respeito a quaisquer vestígios 

coordenados de uma forma de pensamento?  
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Em terceiro lugar, a idéia de ausência do sujeito na literatura, segundo Honneth 

(1991), é retirada por Foucault do autor Maurice Blanchot e da própria corrente literária 

de seu tempo, representada por Antoine Artaud e Pierre Klossowski, onde o sujeito seria 

subjugado pelas “leis silenciosas da linguagem”, isto é, a estrutura lingüística, destituída 

de significados. Em outras palavras, Foucault fundamenta parte de sua teoria em outros 

autores, o que somente foi possível, paradoxalmente, em razão de um inquérito 

hermenêutico, que demanda uma ação subjetiva de validação.  

 

 

2.1.1.1.1 A questão da validação normativa e uma axiologia neutra 

 

 

Em quarto lugar, ainda que a pretensão ilusória de neutralidade na genealogia 

historiográfica fosse alcançada, sérias objeções, todavia, poderiam ser levantadas a essa 

tese, no sentido de que sua pretensão axiologicamente neutra não se valida em teoria 

crítica. Em outras palavras, se a genealogia historiográfica fosse aplicada à história do 

direito de autor, i.e, viria a sinalizar apenas as fraturas e as mudanças de paradigmas ao 

longo dos séculos, aniquilando com qualquer pretensão que naturalizasse o conceito de 

autor. Perfeito.  

Mas ainda assim, para se responder ao fato de que haveria ou não a 

necessidade da figura do autor ou de uma juridicidade que o protegesse, seria preciso, 

antes, que noções de validade normativa fossem introduzidas na reflexão. Uma teoria 

genealógica é incapaz, por si só, de responder a essa questão, porque ela só dá conta de 

se reestruturar na própria estrutura, mas não de declarar o que é bom, justo, válido, 

aceitável ou razoável, como tenta fazer as teorias lockeana, kantiana e hegeliana.   

Embora a análise genealógica possa contribuir para uma resposta normativa, 

ela jamais poderá sobrepujá-la. Ao invés de enxergar descontinuidades na realidade 

helenística, capitalista; romana, grega, renascentista ou mercantilista, é preciso 

perguntar o que de bom, razoável, justo, aceitável existem nas mesmas, após a 

escavação, para servir de validação ou invalidação normativa do conceito autor. A partir 

do fato histórico X, é preciso extrair conseqüências positivas ou negativas Z e W. 

Podemos, para isso, usar um exemplo.  

Durante a Revolução Francesa, segundo Hughes (1999) os jacobinos aboliram 

a proteção à lei autoral em nome da liberdade de expressão. A ação revelou-se um 
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fiasco, ao contrário do que se imaginava, talvez porque a cultura francesa daquele 

século já revelasse uma realidade diferente da cultura helenística, romana ou grega. 

Com a ausência de qualquer proteção, livros como o de Voltaire deixaram de serem 

publicados, vários jornais de qualidade foram fechados, panfletos banais e pobres 

passaram a circular – houve uma verdadeira homogeneização de idéias – o que levou 

com que os próprios revolucionários adjudicassem a lei destruída, revitalizando-a. 

Desse modo, a partir do fato X – Revolução Francesa – é preciso que se extraiam as 

conseqüências Z e W, perguntando o que isso nos revela para a possibilidade de uma 

validação normativa. 

Talvez, a mudança no enfoque de produção e reprodução de trabalhos trouxe 

como conseqüência a necessidade de um sistema de incentivos, sem o qual nossa 

própria cultura seria colocada em risco? Ou que ao caminharmos para um mundo 

imaterial, questões como propriedade e informação são mais necessárias do que 

poderíamos imaginar, ao contrário de sua destituição? É uma questão a ser considerada, 

uma vez que esse é um fato único que justifica a racionalidade da lei de direito de autor.  

 

 

 

3. O ESTRUTURALISMO SEMIOLÓGICO 

 

 

Ao tentar reduzir o projeto genealógico às estruturas discursivas enquanto 

unidades inconscientes, e destituir qualquer sentido dos documentos históricos, de autor 

ou de comentário, Foucault recorre ao estruturalismo semiológico. Ele investigará o 

documento, o autor e o comentário estruturalmente, decompondo, por meio da 

lingüística, as unidades do discurso, isto é, as declarações na língua.  

A premissa é a de que a libertação do documento, do autor e do comentário ao 

seu contexto permitiria atingir uma massa descontínua de eventos sem qualquer 

causalidade axiológica. Somente assim a visão neutra poderia ser cumprida. 

 

 

3.1 O problema com o estruturalismo semiológico  
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Foucault não percebe que uma coisa é decompor os signos ao seu estado 

estrutural de língua; outra, muito diversa, é perceber as declarações que se formam a 

partir dessas categorias, enquanto atos de discurso. Em outras palavras, conforme 

Honneth (1991), ao se ajuntar várias unidades para a formação de uma declaração, o ato 

já concentra em si a intenção de significados referenciada pelo sujeito:  

 

A identificação do elemento textual ou de um símbolo como uma indicação é 

conectada a pressuposição hermenêutica. Do contexto, nós já precisaríamos 
ter atribuído à mesma uma característica de uma significativa e intencional 

declaração antes que nós pudéssemos analisar o conteúdo da declaração [...] 

Somente se a indicação lingüística é considerada, de uma maneira que ela 

mal poder ser reconstruída, como um evento que precede à intenção 

individual de falar, faria sentido colocar o papel do sujeito falante em uma 

dependência unilateral sobre a declaração prevalente (HONNETH, 1991, p. 

110 – tradução nossa). 

 

Desse modo Foucault, mais uma vez, falharia em escapar da filosofia do sujeito 

porque, segundo Honneth (1991, p. 110 – tradução nossa) “o conceito lingüístico de 

cultura que o mesmo emprega indiretamente designa um padrão de pensamento de uma 

sociedade como um todo em um período específico.”, já que as unidades das 

declarações no discurso são meios subjetivos de validar sentidos. Ou, basta dizer não 

que se vislumbra neutralidade nem mesmo purificação em sua genealogia, onde 

algumas de suas análises são tendenciosas, como é o caso de Vigiar e Punir, reflexo de 

sua própria etnologia, com a presença de pré-conceitos formados a partir de uma cultura 

européia: 

 

Foucault quer mostrar que aí se oculta uma mudança brutal nas práticas de 
poder: o surgimento de um regime moderno de poder [...] Foucault ilustra 

essa tese com exemplos impressionantes; todavia, essa tese é falsa, quando 

generalizada. Afirma então que o panotismo legível na execução penal 

moderna é característico da estrutura da modernidade em seu conjunto. 

Foucault só pode levantar essa tese generalizada porque se move com os 

conceitos de teoria do poder aos quais escapam as estruturas normativas do 

desenvolvimento jurídico. Processos de aprendizado prático-morais 

apresentam-se-lhe como uma intensificação dos processos de alastramento de 

relações de poder. Essa redução é efetuada em poucos passos [...] Foucault 

deixa cair o fio da organização jurídica do exercício da dominação e da 

legitimação de sua ordem. Surge, assim, a impressão infundada de que o 
Estado Constitucional burguês seria um resíduo, desprovido de função, dos 

tempos do absolutismo [...] Foucault ignora tanto o direito penal quanto o 

direito de processo criminal. Caso contrário, teria de se submeter à evidente 

conquista da liberdade e da seguridade jurídica, a expansão das garantias do 

estado de direito também nesse domínio (HABERMAS, 2000, p. 404-405).    

 

Foucault não distingue entre organizações sociais cuja sociedade é regulada 

na base de contratos jurídicos livres e instituições totais cuja sociedade é 

coagida na base das normas legais. Ele pode passar por cima dessas 
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diferenças decisivas sem saber, porque ele já teria definido a lei a e 

moralidade como meios de uma concepção cultural de metas estratégicas 

(HONNETH, 1991, p. 197)5 

 

 

4. O PROBLEMA COM A TEORIA DO PODER DE FOUCAULT 

 

 

O projeto genealógico de Foucault torna-se mais questionável ainda quando ele 

resolve infundir sua teoria do poder. Segundo Habermas (2000, p. 356) “Foucault eleva 

agora o „poder‟ a conceito histórico-transcendental fundamental de uma historiografia 

crítica da razão.”  

Nesse momento, segundo Honneth (1991), o discurso passa a ser visto pelo 

francês como regras governistas formadas pela combinação de técnicas institucionais e 

procedimentos cognitivos, cujas funções são controlar os processos, natural ou social, 

do ambiente.  

 

 

4.1 O poder não pode reconhecer a iniciativa cognitiva dos sujeitos 

 

 

Tal qual a idéia da genealogia, a teoria do poder analisa as estruturas 

inconscientes formadas a partir das tecnologias do poder institucionalizadas, de forma 

permanente, anônima, contingente, instável e tal qual a mesma, é incapaz de explicar 

como essas técnicas são produzidas sem que antes haja uma iniciativa cognitiva de 

sujeitos.  

Segundo Honneth (1991), instaura-se um princípio frágil e interminável como 

produto de conflitos estratégicos entre sujeitos, onde o poder passa a ser visto como 

uma batalha perpétua e sempre como o resultado de estratégias objetivas unilaterais. A 

História é vista nessa perspectiva em superestruturas de poder que se interconectam 

infinitamente, de forma irrefletida, mecânica e com automaticidade. 

 

 

4.1.1 O poder não reconhece a estabilização das ordens jurídicas 
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A primeira falha dessa teoria é que ela é incapaz de explicar os momentos de 

estabilização da ordem jurídica. Se a História é uma mera sobreposição de camadas do 

poder, algo a- intencional, de que maneira poderia essa teoria explicar a permanência de 

uma ordem jurídica, uma vez que esta teoria sempre pressupõe a mutabilidade sem 

pausa dos mecanismos de poder? Se a estabilização se dá justamente em face da 

interrupção dos momentos de conflito, como justificar a cessação dos momentos de 

conflito dentro de uma teoria do poder? Nesses termos, a própria metodologia aplicada é 

inválida, porque não dá conta de justificar a própria teoria. 

 

 

4.1.1.1 O poder não reconhece a aceitação e o consenso 

 

 

Em segundo lugar, a teoria do poder ignora os elementos de consenso e 

aceitabilidade dos períodos, enquanto ações intersubjetivas que legitimam a 

desestabilização e conseqüente estabilização de uma nova ordem. A “estabilização” não 

é um processo destituído de sentido, uma vez que pressupõe o endosso subjetivo de 

grupos sociais, que é o que garante a permanência de uma ordem.  

Segundo Honneth (1991), uma teoria do poder ignora, assim, as normas e 

atitudes morais, porque incorretamente as esconde na função de estratégias objetivas de 

uma situação prevalente de conflito. Isso elimina as dimensões de acordos normativos,
6
 

onde mais uma vez não há como escapar da dimensão do sujeito. 

 

 

4.1.1.1.1 O exemplo do Estatuto da Rainha Anne: John Locke e o parlamento inglês 

 

 

Assim, no século XVIII, quando o Estatuto da rainha Anee (primeira lei de 

direito de autor do mundo – 1709) foi promulgado, tal fato se deu não por uma mudança 

irrefletida, automática e institucionalizada de tecnologias do poder, mas porque essa 

estabilização e nova validação possuíam ampla aceitação social, onde o censor estatal 

monopolista da Stationer’s Company
7
, na idéia do parlamento inglês, do povo inglês e 
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pelas contribuições de John Locke, deveria ceder à libertação do autor e a consagração 

de seu direito de propriedade, ainda que temporário, no direito natural. 

Curiosamente, em 1694 (época em que se abolem as restrições à imprensa), o 

próprio John Locke propôs que o monopólio dos membros da Stationer’s Company, na 

votação da renovação do Licensing Act, que daria aos mesmos o contínuo controle da 

publicação dos livros, desde a abolição da Star Chamber, fosse impedido. Ele escreveu 

um memorando para Edward Clarke, membro da Parlamento, opondo-se a renovação 

perpétua de seus direitos. Locke se referiu aos mesmos enquanto “ignorantes e 

preguiçosos” (LOCKE apud HUGUES, 2010, p. 562).  

Contra o monopólio dos stationers, Locke irá contrapor o direito dos autores de 

controlar seus próprios trabalhos por meio do direito de propriedade: “pode ser razoável 

limitar a propriedade deles a um certo número de anos após a morte do autor, ou da 

primeira impressão do livro, como, suponhamos, cinqüenta ou setenta anos” (LOCKE 

apud HUGUES, 2006, p. 1012). 

Surpreendentemente, o próprio John Locke, em pleno século XVII, sugeriu a 

proteção ao direito de autor por toda a vida do autor, mais cinqüenta ou setenta anos 

após a sua morte, o que indica que Locke tinha noções e pensamentos relativos à 

propriedade literária e que a linguagem desse século e do próximo seria investida na 

noção de propriedade. 

Mas poderíamos nos questionar porque Locke usou o termo „monopólio‟ para 

se referir a Stationer’s Company e o termo „propriedade‟ para se referir aos autores. 

Naquela época, segundo Hughes (2010) monopólio era compreendido por Locke e pelos 

Lords do Parlamento como a concessão central governamental (censura – royal) que 

interferia com os direitos de propriedade e comércio. 

O memorando escrito pelo mesmo foi distribuído aos membros do Parlamento 

e teria exercido influência central para a derrocada do ato. Havia, assim, a distinção 

entre propriedade e monopólio, sendo este último atribuído à censura empreendida pela 

Stationer’s Company e a necessidade de se criar uma autonomia para os próprios 

autores, pelo direito de propriedade.  

Mas Locke foi mais longe: em 18 de março de 1695 escreveu outra carta para o 

Parlamento, sugerindo três emendas ao projeto de lei que havia sido posto em votação 

naquele mês, que se referia ao direito dos editores de comprar direitos exclusivos dos 

autores. A primeira dessas emendas dizia que nenhum editor poderia usar o nome do 
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autor sem sua permissão; a segunda, ao depósito de livros em bibliotecas públicas; a 

terceira, que para qualquer reimpressão fosse necessária a prévia permissão do autor. 

Nesses termos, não somente por meio de sua teoria e pensamento, mas por 

meio de ativismo, John Locke defendeu o direito de propriedade dos autores. Todo o 

seu peso irá se refletir na construção dos postulados que guiarão a propriedade 

intelectual ao longo dos séculos seguintes e, mais importante, até os dias de hoje. 

Todavia, a teoria do poder seria incapaz de perceber nessa mudança um 

consenso: o autor como um indivíduo que precisa de liberdade, privacidade e segurança 

em seu ofício, o que é moralmente justificado e aceito socialmente.  

A genealogia passa a ser vista, assim, segundo Honneth (1991), como uma 

inaceitável redução estruturalista e unilateral de disposição de forças, onde o sujeito é 

visto apenas como uma figura amorfa e condicionada a uma espécie de behaviorismo.        

 

 

5. BARTHES 

 

 

5.1 Tornando o autor irrelevante 

 

 

Segundo Bently (1994), Barthes vai mais longe que Foucault, ao sugerir que, 

após a publicação do texto, o autor não tem mais controle sobre o mesmo e que o autor 

seria irrelevante, porque o texto, antes, não passa de um produto de outros textos, 

entendido com base nesses outros textos, o que substitui a individualidade pela 

intertextualidade. Segundo Barthes, o texto é um tecido de citações sem notas de 

rodapé, códigos, fórmulas, modelos rítmicos, fragmentos de linguagem social, 

distribuídos no mesmo, que não pode se reduzir a influências ou fontes; o intertexto 

como campo geral de fórmula anônima, de citações automáticas e inconscientes.  

 

 

5.2 Mais uma vez... o problema do estruturalismo semiológico  

 

 

Segundo Barthes: 
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Mallarmé induvidosamente foi o primeiro a ver e prever em sua total 

extensão a necessidade de substituir a própria linguagem pelo homem que 

deve supostamente dominá-la; para Mallarmé, como para nós, é a linguagem 

quem fala, não o autor: escrever é alcançar, por meio de uma 

impersonalidade pré-existente – nunca ser confundido com a castração 

objetivista do novelismo realista – aquele ponto onde a linguagem sozinha 

age ... (BARTHES, 2010 – tradução nossa)   

 

As mesmas críticas feitas a Foucault poderiam ser aqui feitas a Barthes: a 

organização de unidades de declarações no discurso são meios subjetivos de validar 

sentidos, onde a própria noção de citação automática ou de fórmula anônima não se 

sustenta, quando o próprio Barthes transcende a categoria de linguagem para a categoria 

de discurso, onde a análise estruturalista somente vale para a primeira. 

Alguém pode decompor linguisticamente os signos de uma maneira 

“inconsciente”, mas a escolha desses signos na formação de uma declaração implica em 

apreensões subjetivas e referenciais do sujeito judicante. Essa escolha não pode ser 

reduzida a um ato inconsciente, isto é, supra-humano, mesmo porque a pressuposição de 

uma abertura ontológica é óbvia.  

A linguagem não “fala por si mesma”, é necessário um sujeito que a organize e 

outro que a interprete, caso contrário, é impossível lhe conferir sentido. O próprio 

Barthes, ao invocar Mallarme, confirma esse fato: ele precisou subjetivamente 

convalidar as pretensões do autor, no momento hermenêutico e inevitável de sua 

interpretação. Curiosamente, ele mesmo não percebeu a contradição que cometeu no 

mesmo parágrafo: citou um autor, que por sua vez citou outros autores, para, 

finalmente, falar que a linguagem age sozinha... 

 

 

5.3 Neurociência: afastando o determinismo e estabelecendo o sujeito 

 

 

Estudos recentes no campo da Neurociência demonstram que o determinismo 

no processo de criação do pensamento é inexistente, onde a própria tese barthiana é 

refutada cientificamente. Vários pesquisadores se utilizam das premissas da teoria do 

caos para tentar compreender como surge o pensamento. Os neurônios associados ao 

pensamento e, presumivelmente, à criatividade, encontram-se alocados no córtex 

cerebral. Segundo Clifford (2005), ao se pensar em determinado objeto, como uma 
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laranja, diferentes grupos de neurônios são acionados: aqueles que são associados à cor 

laranja, como uma forma redonda, como o cheiro cítrico, e como o gosto cítrico. 

Quando neurônios suficientes disparam, os sinais eletromagnéticos descritos são 

associados com um fator estranho “laranjado”. 

Mesmo que alguém não pense em uma laranja outra vez, se o padrão para a 

ativação dos neurônios re-ocorrer, o pensamento sobre o “laranjado” irá se formar 

invariavelmente, sem que haja necessidade de outra experiência física.  

Posteriormente, segundo Clifford (2005) esse pensamento irá adquirir a 

condição de consciência quando vários dos neurônios adotarem o mesmo código 

cerebral, que representam uma idéia particular que é propagada pelo cérebro, até atingir 

as mais variadas associações completas. Durante esses processos, várias coisas podem 

ocorrer para disparar novas formações de pensamento.  

Embora o cérebro tente forçar com que os pensamentos se enquadrem em um 

padrão já conhecido pelo mesmo, pode manter o mesmo separado e começar a 

estabelecer um novo fator estranho. Isso ocorre, segundo Clifford, quando o próprio 

indivíduo tenta forçar o cérebro a criar um novo atrativo para um já existente padrão de 

pensamento, que pode, inclusive, vir a ocorrer aleatoriamente. Assim, embora o padrão 

neural seja o mesmo, ele não irá necessariamente ativar o mesmo fator atrativo, de onde 

resulta que a mente consciente irá interpretar os padrões diferentemente. Alguém pode 

ver uma laranja, mas nem sempre irá pensar laranja.          

 

 

5.4 A crítica de Barthes aos séculos XVIII e XIX 

 

 

Barthes criticou os séculos XVIII e XIX – a influência, segundo Alves (2010a, 

p. 3) de uma “estética romântica, de uma hermenêutica subjetivista e de um biografismo 

literário.” Esses séculos teriam infundido uma concepção que valorizava acima de tudo 

o individualismo e a figura do autor, enquanto alguém que cria de sua própria mente 

algo de absolutamente original e único, fazendo com que o interprete se curve aos seus 

pés.  

Suponhamos que Barthes esteja correto e que realmente esses séculos, 

principalmente pela crítica de Saint-Beuve, informasse uma concepção estética de 

autoria, quase igualando o gênio literário a uma espécie de Autor-Deus.
8
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5.4.1 Os séculos XVIII e XIX são muito diferentes dos séculos XX e XXI... 

 

 

Essa forma de crítica, embora possa ser verdadeira com relação aos referidos 

séculos, dificilmente vale para a lei de copyright ou do direito de autor nos séculos XX 

e XXI. 

O conceito de originalidade subjetivista, algo de absolutamente único e imune 

à tradição é mitigado pela lei. O legislador não só reconhece que nada se cria do nada, 

como passa a adotar uma concepção de minimis de criatividade, que nem de longe 

entende o trabalho intelectual como algo absolutamente original. O critério de novidade 

é expelido da lei autoral. Aliás, não existe algo absolutamente original. O autor não é 

um ditador de sentidos, apenas alguém que realiza variações – um selecionador, 

coordenador, arranjador de elementos pré-existentes. E essa seleção, coordenação e 

arranjo são avaliados por critérios mínimos, óbvios e módicos. A análise estética é 

rebaixada a uma linha traçada bem a quem de algo que poderia ser considerado 

realmente genial. Aliás, a lei visa a ser a - estética; todo o seu propósito é eliminar 

justamente essa subjetividade, que não leva a lugar algum. 

Segundo Katherine e Juo (2009), no direito norte-americano, a proteção a um 

trabalho pode resultar não apenas dos elementos individualmente, mas de sua 

combinação como um todo, de modo que o arranjo dos elementos pode indicar uma 

autoria original, inclusive a combinação de elementos do domínio público, desde que a 

coleção de materiais não originais seja selecionada, coordenada ou arranjada de uma 

maneira original, ao contrário de uma mera aplicação mecânica de um lugar-comum. 

Foi isso o que decidiu a Suprema Corte Norte-Americana, no caso Feist 

Publications v. Rural Telephone Co.
9
, estabelecendo os standards mínimo de 

criatividade. 

 

Ele (Barthes) se afasta da crítica microscópica, que se debruça pacientemente 

sobre pormenores biográficos e psicológicos, e também da crítica telescópica, 

que perscruta o espaço histórico que envolve o autor, e afirma 

contundentemente que a figura do gênio, do “Autor-Deus”, é uma 

personagem moderna, fruto da idéia de prestígio do indivíduo e da pessoa 

humana (ALVES, 2010a, p. 5). 
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O mesmo poderia ser dito em relação à lei autoral. Não existe na mesma uma 

crítica microscópica e nem mesmo telescópica – pormenores biográficos, psicológicos e 

contingenciais aos trabalhos são descartados das análises jurídicas e do processo 

legislativo de conformação da lei. A ratio da lei pelo menos almeja a tanto. Se 

eventualmente os juízes se utilizam de tais elementos, principalmente um pré-conceito 

entre uma arte de qualidade e sem qualidade, os mesmos estarão comprometendo a 

estrutura da lei e o seu papel constitucional.  

 

 

5.4.1.1 O conceito de escritor para Barthes: bem vindo ao século XX e XXI 

 

 

É realmente irônico perceber que a concepção de “escritor” para Barthes é algo 

que se aproxima do conceito legal de criatividade de minimis:  

 

O escritor pode apenas imitar um gesto eternamente anterior, nunca original; 

o seu único poder é combinar os tipos diferentes de escrita, para opô-los a 

outros, assim para nunca sustentar a si mesmo por apenas um único deles 

(BARTHES, 2010 – tradução nossa).  

 

Porém, Barthes vai mais além: “a coisa interna que ele reclama [o autor] 

traduzir é em si mesma apenas um dicionário pronto cujas palavras podem ser 

explicadas [definidas] somente por outras palavras, e assim ad infinitum.” (BARTHES, 

2010 – tradução nossa). 

 

 

5.4.1.1.1 Um behaviorista?  

 

 

Essa análise estruturalista e obtusa, mais uma vez, conduz a impropriedades. A 

atividade interpretativa não se reduz a um dicionário de palavras, que se explica por 

outro dicionário de palavras. O ato de interpretação e de escolha de unidades de 

declaração pressupõe validações internas e cognitivas a priori, sem as quais não poderia 

Barthes nem mesmo compreender o que ele próprio escreve. Assim, reduz o sujeito ao 
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behaviorismo ditado pelas estruturas da linguagem que condicionariam o indivíduo, 

como se o indivíduo fosse privado de qualquer sentido.  

 

 

5.5 A barganha quid pro quo  

 

 

Embora a lei vise de fato a proteger os autores, uma vez que a sociedade, ao 

contrário de Barthes, realmente considera importante prestigiar o indivíduo e a pessoa 

humana, pode-se dizer que o objetivo final da lei é a barganha quid pro quo, isto é, os 

autores são protegidos porque, uma vez protegidos, alimentam a sociedade com seus 

trabalhos. Se esses indivíduos não fossem protegidos, o público que sairia perdendo, 

nossa cultura sairia perdendo. 

 

 

5.6 A crítica pós-estruturalista não afeta a lei autoral 

 

  

Barthes é claramente pós-estruturalista, pois assim como os pensadores da 

França da década de 60
10

, nega o papel do sujeito, dissipado nas estruturas do tecido 

discursivo, o que é problemático. Se o texto é formado de apenas equações, de 

significantes ou significados, não existiria narratividade, alguma experiência textual 

que aponta para algo mais do que algoritmos de análise literária?  

Será que quando Barthes confia demais na teoria leitor-resposta não estaria 

perdendo de vista outras considerações importantes? Será que ele realmente se enxerga 

como um conjunto de citações e de fórmulas anônimas e inconscientes? Um ponto 

neutro? Existe neutralidade na literatura? Se ele alega que o autor constrange o seu 

leitor por um sentido imposto, até que ponto o leitor também não constrange o autor ao 

impor sentidos? Será que o autor e o leitor são realmente rivais, como toda a retórica 

pós-estruturalista pretende enquadrar a questão? 

A crítica pós-estruturalista à autoria não tem implicação necessária com a lei de 

direito de autor. Como propõe Bently (1994), seguindo as linhas de Saunders, mesmo 

que teoricamente Barthes esteja certo e não haja autor para a teoria literária, as funções 

e propósitos do direito autoral são diferentes daquelas da teoria literária. Só porque 
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Barthes tem a pretensão de dizer que o autor está morto, continua Bently, não que dizer 

que os usuários ou intermediários deveriam parar de pagar royalties. “Acreditar que isso 

teria tal efeito é um sinal de ingenuidade e arrogância estética” (BENTLY, 1994, p. 982 

– tradução nossa).  

Em outras palavras, aquilo que os círculos literários concluem sobre autoria 

deve ter pouco efeito sobre a lei ou sequer nenhum. O sentido de interpretação que deva 

ser dada ao texto, se deriva ou não do autor, no sentido de que este deva determinar o 

modo de interpretação, tem pouco importância para a lei, que não esta preocupada em 

determinar sentidos para um texto. Ao contrário, a lei está preocupada em garantir 

incentivos para a criação de uma rede de trabalhos, que por sua vez cria outras redes, 

com a maximização do bem público. 

Se a lei protege o autor sob o ponto de vista da integridade de seu trabalho – 

vedação do tratamento derrogatório por terceiros, ou do ponto de vista da proteção de 

seu sentido no mercado – vedação à prática dissolutiva (doutrina da antidiluição), o faz 

muita mais preocupada em garantir a esse autor os mecanismos para incentivar a criação 

de trabalhos. A preocupação aqui é assegurar ao trabalho uma posição defensável no 

mercado, dentro de uma lógica econômica. Isso até pode vir a impor um sentido de 

interpretação ou um privilégio hermenêutico, mas raramente no sentido adjudicado por 

Barthes.  

A dicotomia idéia/expressão permite a intertextualidade, alocada pela 

penetração de idéias nas estruturas textuais, daí porque há um amplo campo para 

críticas, desconstruções e questionamentos (o direito autoral não protege idéias). 

Alguém pode interpretar o trabalho de um autor da forma que quiser, pode até mesmo 

escrever uma tese de doutorado sobre o mesmo. O trabalho pode ser criticado sob a 

ordem que alguém quiser; do final para o meio, do meio para o início, não importa. 

Pode-se até fazer uma análise fragmentada de seus textos, sem que para tanto haja 

qualquer unidade aparente.  

 

 

6. O AUTOR COMO UMA FONTE DE CONTROLE INTERNA DO DISCURSO 

 

 

Por outro lado, cabe aqui perguntar se o autor como uma unidade de coerência 

e agrupamento atribuído ao discurso, uma forma de “controle” interno de significados, 
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seria realmente tão absurdo? Isso constituiria realmente um constrangimento 

insuportável ao leitor? O próprio Foucault não está tão certo quanto a isso: 

 

Sei o que me vão dizer: "Mas você fala do autor, que a crítica reinventa 

quando já é tarde, quando a morte chegou e já não resta nada senão uma 

massa emaranhada de coisas ininteligíveis; é necessário pôr um pouco de 

ordem em tudo isso, imaginar um projecto, uma coerência, uma temática que 

é procurada na consciência ou na vida de um autor que, com efeito, é talvez 
um tanto fictício. Mas isso não impede que ele não tenha existido, o autor 

real, esse homem que irrompe pelo meio de todas as palavras usadas, que 

trazem em si o seu gênio ou a sua desordem.” (FOUCAULT, 1996, p. 7) 

  

 

6.1 Foucault e o dicionário dos filósofos 

 

 

O próprio Foucault é estudado, por mais que o mesmo não goste ou peça para 

ser deturpado, separando-se o conjunto e unidade de sua obra sobre as fases de sua 

escrita: o Foucault estruturalista, o Foucault genealógico, o Foucault etc. Isso é tão 

inapropriado? Tão constrangedor? Tão insuportável?  

Usando o pseudônimo de Maurice Florance, ou M-F, Foucault assinou o 

verbete do Dicionário dos Filósofos, dividindo e organizando a leitura de sua obra, sob 

o título “Foucault” – o autor/filósofo. Ele próprio pretendeu dar coerência e unidade aos 

seus escritos ou, pelo menos, criar uma linha de raciocínio para o dicionário. Paradoxal?  

Tal pergunta nem precisa ser levantada – basta reconhecer que não existe nesse 

ato qualquer mal condenável ou nenhuma imposição intolerável. Ao promover tal 

organização ele não está dando a palavra final sobre seus escritos, está apenas 

suscitando alguns pontos que lhe parecem necessários, mas nem por isso está impedindo 

com que outros venham a contestá-lo. Não teria ele direito a tanto?   

 

 

6.2 Foucault e Dumézil: função autor? 

 

 

Foucault emprega o termo função-autor no sentido de uma “característica do 

modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns discursos no interior de 

uma sociedade” (FOUCUALT, 1996, p. 46). Autoria não seria, para o mesmo, a mera 
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atribuição de um discurso a alguém, mas antes seria uma “operação complexa”, regida 

por determinadas regras, como uma coerência teórica, uma unidade de estilo ou, ainda 

vários egos textuais. A função-autor seria demarcada por um sistema jurídico e 

institucional, que determinaria o âmbito dos discursos, variável ao longo da civilização.     

Mais uma vez, isso só tem sentido dado ao seu projeto de historiografia 

genealógica, onde o mesmo visa a eliminar o conceito moderno de autor e obter sua 

análise “neutra” da história por meio de eventos sem qualquer causalidade axiológica.   

Mas até que ponto Foucault não se contradiz? Será realmente que a autoria ou 

o papel do autor se reduz apenas a uma função-autor? Curiosamente, o próprio Foucault 

presta reverência a figura de autores, onde claramente percebe nestes autores algo mais 

do que meras formas de controle ou formas amorfas e desconexas. Ele próprio escreve: 

Se não tivesse a ajuda de modelos e outros apoios, sei que não teria podido 
levar a cabo estas investigações de que procurei apresentar-vos o esboço. 

Julgo dever muito a Dumézil, uma vez que foi ele que me incitou ao trabalho 

numa idade em que eu pensava ainda que escrever era um prazer. Mas devo 

muito também à sua obra; que ele me perdoe se me afastei do seu sentido ou 

se me desviei do rigor dos seus textos, que hoje nos dominam; foi ele que me 

ensinou a analisar a economia interna de um discurso de forma 

completamente diferente da exegese tradicional ou do formalismo lingüístico; 

foi ele que me ensinou a assinalar, pelo jogo das comparações, de um 

discurso a outro, o sistema das correlações funcionais; foi ele que me ensinou 

a descrever as transformações de um discurso e as relações com a instituição 
(FOUCAULT, 1996, p. 20)  

 

Por que Foucault se sente “honrado”, “agradecido”, “reverencial” em relação à 

Dumézil e, inclusive, reconhece no mesmo uma obra e um modelo? Não se trata de 

Dumézil função de autor, mas de Dumézil indivíduo real, de Dumézil autor identificável 

no texto?  

Se a função autor é uma forma de violência às coisas, um constrangimento, 

uma forma de controle, o que teria acontecido com o elogio de Foucault a Dumézil e sua 

obra? Talvez Foucault se sinta violentadamente agradecido pelo discurso de Dumézil 

ou constrangido por sua obra? Ou, talvez, possa ele levantar a mesma desculpa que fez 

em outro lugar:  

 

No entanto, ao longo de toda essa obra, utilizei inocentemente, ou seja, de 

forma selvagem, nomes de autores. Falei de Buffon, de Cuvier, de Ricardo, 

etc., e permiti que esses nomes funcionassem com uma ambigüidade muito 

embaraçante (FOUCAULT, 2006, p. 31). 
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6.3 Foucault e os fundadores da discursividade 

 

 

Por que Foucault criou uma categoria de autores “muito diferentes” – os 

“fundadores da discursividade”? 

 

E será também necessário, um dia, estudar o papel que Freud desempenha no 

saber psicanalítico, certamente muito diferente do de Newton na Física (e de 

todos os fundadores de disciplina), muito diferente também do papel que 
pode desempenhar um autor no campo do discurso filosófico (mesmo que 

esteja, como Kant, na origem de uma nova maneira de filosofar) 

(FOUCAULT, 1996, p. 18). 

 

Os fundadores da discursividade instalam os momentos de ruptura na história 

das idéias. Essa é, aparentemente, a única diferença de um fundador da discursividade 

para um autor. É preciso, contudo, perguntar se Foucault não estaria tentando com isso 

abstrair a conotação negativa de autor, que o mesmo criou ou, ainda, estaria tentando 

ocultar na distinção uma admiração secreta por Freud?  

Se todo o propósito da genealogia é “sair” do ato de discurso e olhar a cultura 

européia pelo caleidoscópio da neutralidade, porque para Foucault os momentos de 

ruptura, “supra-subjetivos”, “inconscientes”, uma sucessão de fatos sem causas 

axiológicas, passariam a ser descritos pela figura dos fundadores da discursividade? Se 

a genealogia visa a destruir qualquer sentido de fundador, porque esse sentido redobra 

suas forças em autores “muito diferentes”. A diferenciação entre autor e fundador, para 

o propósito metodológico da teoria genealógica e da própria teoria do poder não teria 

qualquer sentido, aliás, ensejaria uma contradição, uma vez que estaria “subjetivando” 

as fissuras descontínuas na historiografia. O que se torna claro é que Foucault admira 

Freud e pretende lhe reservar a categoria mais elevada de um fundador, onde, mais uma 

vez, sua pretensão de neutralidade desaparece e fica cada vez mais evidente que ele vê 

nos autores algo há mais do que mera rupturas desfiguradas; percebe-os como figuras 

humanas, em seu sentido real e subjetivo.  

 

 

6.4 Olhando para a atribuição de autoria com outros olhos  
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Exigir-se à filiação à fonte autoral nem de longe é submeter-se a um 

despotismo do autor. Aliás, a idéia barthiana de um conjunto de citações inconscientes e 

de fórmulas anônimas não seria algo superestimado?Segundo Kan (2009), a própria 

atribuição de autoria implica na redução dos custos transacionais de informação entre 

acadêmicos, assistentes, entre as equipes de aquisição de uma livraria ou de editores e, 

principalmente, em virtude do aumento de artigos em co-autoria. 

Qualquer tipo de pesquisa é facilitada pela atribuição, cuja função não se limita 

a reconhecer o autor, mas torna-se hoje praticamente inevitável para a própria 

organização de banco de dados e transações comerciais. Ainda que a idéia de 

identificação dos trabalhos aos seus autores tenha sido uma prática criada no 

Renascimento, é fácil convir que essa atribuição permite internalizar importantes 

externalidades positivas e econômicas em nossa sociedade, como a redução dos custos 

de informação e de transação.  

 

 

7. CONCLUSÃO  

 

 

É preciso dizer que o indivíduo, o autor, não quer ser chamado de uma função, 

de um logaritmo matemático que instrumentaliza as bases de uma forma de pensamento, 

de uma série de operações específicas e complexas. O indivíduo é muito mais do que 

isso, o artista, principalmente, precursor de um estatuto da liberdade. 

Quem sabe a idéia de avaliar a sociedade, e nela uma função interna de autor, 

com base em uma teoria de como o poder funciona não enseja em si uma contradição, 

afinal, Foucault vai mais além do que meramente sugerir que o autor nem sempre 

existiu na história – ele coloca o autor moderno dentro de uma teoria do poder, atrelada 

a sua genealogia. Sim, pois como Foucault conseguiria explicar que sua teoria crítica 

social, inclusive seu próprio trabalho, escaparia do aprisionamento interno do poder que 

ele denuncia? 

Se o ato do discurso já em si uma forma de impor violência as coisas, ao 

chamar o autor de uma mera função o francês não estaria transformando a subjetividade 

deste indivíduo, contraditoriamente apagando-o em nome de uma estrutura de poder, e 

exercendo uma espécie de coação à sua liberdade? Quando o autor é desconstituído da 
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categoria de sujeito e esta subjetividade na ordem do discurso passa a ser vista como 

uma estrutura de poder, o autor morre? É necessária a sua morte?  

A irracionalidade de uma teoria de como o poder funciona, a não ser por seu 

caráter meramente descritivo, é que ela pode ser usada contra o seu próprio criador, 

levando-o a cometer contradições performativas. Foucault, o denunciador do papel 

antidemocrático das disciplinas; Foucault o dominador, Foucault o ditador dos sentidos:  

 

Finalmente, o tipo de teoria do conhecimento que Foucault coloca como a 

base de sua crítica das ciências iria levá-lo a contradição de não mais ser 

capaz de justificar epistemologicamente sua própria pesquisa acadêmica, 

enquanto ela própria seria sujeita ao veredicto de suas reivindicações 

propostas (isto é, ela teria de se expor como uma mera e reflexa forma de 
ação estratégica) (HONNETH, 1991, p. 172 – tradução nossa). 

 

No entanto, Foucault só conquista esse terreno porque não pensa 

genealogicamente sua própria historiografia genealógica, tornando 

irreconhecível assim a proveniência do seu conceito histórico-transcedental 

de poder (HABERMAS, 2000, p. 377).  

 

Se o texto é um conjunto de estruturas e signos da textura discursiva e nada 

mais, uma unidade temática, o que acontece com o potencial humano, onde se situa o 

humano ou, antes, como propõe J. Ulmo (ULMO apud FOUCAULT, 2006), onde está a 

importância da interioridade e individualidade?  

Diriam os pós-estruturalistas/pós-modernistas que a individualidade textual é 

uma ilusão, que tudo não passa de um processo mecânico de sobreposições de 

conhecimento e palavras pré-existentes. Em outras palavras, o indivíduo não passa de 

um robô, de citações sem notas de rodapé, totalmente dominado pelas estruturas 

dissipativas do discurso. Todavia, por mais medonho que isso possa parecer como 

Barthes responderia ao fato de que se fosse dado a três indivíduos escrever sobre o 

mesmo tema, sairiam coisas escritas completamente diferentes de um e de outro. Se o 

texto é simplesmente uma estrutura, porque qualquer um, quando escreve, produz 

resultados diferentes de um e outro? O que está escapando a essa análise?  

“O que conta é o pensamento interno, é a percepção de um sujeito capaz de 

sentir, de integrar, de possuir esse pensamento interno [...] o que aliás, penso não estar 

fora de seu pensamento [referindo-se a Foucault]” (ULMO apud FOUCAULT, 2006, p. 

86). 
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1 Segundo Habermas (2000): “[...] a desilusão diante do fracasso da revolta de 1968 – torna 

compreensível, ainda que em termos biográficos, um projeto de uma historiografia das ciências humanas 

articulada como crítica da razão, mas não é capaz de fundamentar especificamente o uso do conceito de 

poder, que Foucault encarrega a sua empresa paradoxal.”  
2 Segundo Foucault (2006, p. 34) “Gostaria, para já, de debruçar-me tão-só sobre a relação do texto com o 

autor, a maneira como o texto aponta para essa figura que lhe é exterior e interior, pelo menos em 

aparência” Mais à frente: “na escrita, não se trata da manifestação, nem da fixação de um sujeito em uma 
linguagem; é uma questão de uma abertura onde o sujeito da escrita está sempre a desaparecer” 

(FOUCAULT, 2006, p. 35).  
3 Segundo Alves (2010), em Hermenêutica do Sujeito, aula de três de março de 1982, dada por Foucault, 

no período helenístico, a função de controle e delimitação do discurso não é exercida pelo autor, mas pelo 

leitor que, ao se apropriar, impõe uma determinada organização e utilização ao que lê ou escuta.  
4 Segundo (DALLMAYR, 2001; CLARK, 1995; MOOTZ, 1988) a tradição seria uma experiência viva 

que sempre envolve um elemento de liberdade, como um processo de transmissão, preservação e 

renovação, que implica em um ato de razão, embora óbvio. Não haveria, assim, uma antítese abstrata 

entre a tradição e o conhecimento histórico, que são ambos vistos enquanto uma dialética contínua. Para 

Gadamer, é o pré-conceito ou pré-julgamento que tornará a interpretação possível, eis que inevitável, na 

medida em que o campo de referência ou visão do interpretador é limitado – a bagagem que cada qual trás 
consigo, os horizontes particulares do presente – a realidade histórica do ser que o define. Isso nos trás ao 

modelo hermenêutico da fusão de horizontes – o presente e o passado como um produto da mediação. 

Dito de outro modo, a compreensão e a interpretação não pode ser um método neutro: a compreensão 

sempre pressupõe uma pré-compreensão, antes de se proceder ao sentido crítico. Isso cria o chamado 

círculo hermenêutico, que não seria vicioso, mas produtivo, uma pré-condição inevitável. Segundo 

Dallmayr, não haveria um processo subjetivo ou arbitrário, mas o entendimento do processo temporal, 
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isto é, os testes contínuos de pré-compreensão contra as demandas dos textos e dos eventos históricos, um 

intercâmbio dialógico-dialético entre o intérprete e o interpretar. Dito de um modo mais simples: é a 

abertura e a exposição às experiências transformativas do aprendizado. Em outras palavras, seria 
impossível pensar um nível metateórico sem um nível teórico; uma falha pensar uma metodologia 

abstrata, porque esta reconstrução também não poderia escapar de sua condição ontológica. De uma 

forma mais simples: qualquer inquérito crítico só é possível porque pré-conceitos legitimados são de 

antemão distinguidos de pré-conceitos ilegítimos. Seria, assim, superestimado sair do contexto da 

abertura ontológica e buscar uma crítica objetiva. Foucault falharia em perceber, assim, que toda a 

experiência, mesmo a percepção pura, é situada historicamente, porque mesmo a percepção é 

interpretação. 
5 Segundo Simon (1994) a visão privada foucaultiana de poder, a - sociológica, torna difícil de conceber a 

relação entre o indivíduo e a ordem social, porque a análise do francês sobre a lei e o papel da justiça 

ignora os desenvolvimentos da ordem constitucional interna, nos séculos XIX e XX, de segurança e 

liberdade. Segundo Garland (1986) Vigiar e Punir constitui um microcosmo do poder, quase 
morfológico, que tenta generalizar a partir de um fenômeno criminológico específico, sem considerar 

outras questões relevantes na ordem jurídica. Segundo Litowitz (1996), para Foucault, a rede carcerária 

não poderia ser contestada pela alegação de direitos inerentes ao indivíduo contra a opressão, porque 

noções como liberdade, propriedade e autonomia teriam sido o que primeiramente geraram as disciplinas, 

de maneira que sua crítica se torna unilateral. 
6 Segundo Simon (1994) Foucault, ao simplesmente focar a estrutura molecular da coerção para prover 

estabilidade, estaria a negar qualquer papel para a intersubjetividade na integração social, por meio de sua 

teoria do poder, que simplesmente ignora essas ações. Segundo Litowitz (1996) a teoria do poder de 

Foucault ignora os papéis atribuídos às ações subjetivas, uma vez que sua própria teoria não conseguiria 

explicar como indivíduos poderiam ser emancipados dos mecanismos de poder, e nem mesmo fornece 

qualquer base ou teste de como a lei seria ou deveria ser; boa ou ruim, justa ou injusta. Segundo Clark 

(1995) Foucault não estaria preocupado em criar uma base de jurisprudência positiva; ao mesmo não 
ocorreria que, embora as disciplinas sejam coercitivas, a lei também poderia coagir estas mesmas 

disciplinas, se houvesse em sua teoria qualquer papel para ações subjetivas conscientes.  
7 Segundo Magavero (1978, p. 151-158 – tradução nossa): “Em 1556, por decreto real, a Coroa inglesa 

havia concedido monopólio legal a todas as impressões licenciadas pelo Estado a Stationer’s Company, 

composta pelo núcleo dos principais livreiros de Londres. A Stationer’s Company era subordinada a 

jurisdição da Royal Star Chamber Court, que possuía sua própria Court of Assinants, com poderes para 

censurar livreiros que não haviam registrado o trabalho ou impresso um trabalho registrado em nome de 

outro. Além disso, a Stationer’s Company tinha o poder de paralisar e destruir boletins e livros ilegais [...] 

A partir de 1694, as restrições da Coroa à imprensa acabaram, e com elas, a efetiva proteção concedida 

aos livreiros, que precisavam provar cada venda ilícita dos livros, o que acabou por se revelar um remédio 

ineficiente pela lei [...] O infrator apenas levava seu negócio para outro lugar e continuava a infringir com 
impunidade [...] Os livreiros peticionaram para o parlamento, e como resposta, a primeira lei moderna de 

copyright foi redigida em 1709. 
8 Segundo Alves (2010a), Saint-Beuve era um crítico literário francês do século XIX, que se expressava 

pelo método biográfico, que exigia, para se atingir a interpretação do texto, uma penetração na concepção 

de autor, onde a análise da obra passaria a ser compreendida com base no mesmo.  
9 499 U.S. 340 (1991) 
10 Segundo Fukumoto (1997), o pós-estruturalismo francês, da década de 60 e 70, muniu-se de um aparato 

teórico e metodológico como ideologia anti-autor, pronunciando a morte deste. Os pós-modernistas, 

então, partindo do pensamento filosófico pós-estruturalista, acreditam que as técnicas de apropriação dos 

trabalhos alheios devem desafiar os termos da lei de copyright, porque a lei de copyright, além de ter uma 

visão “romântica” de autoria, limita a criatividade pela impossibilidade de apropriação.  
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SISTEMA DE PATENTES E DOENÇAS NEGLIGENCIADAS NO BRASIL: 

PRÊMIOS, UMA POSSÍVEL SOLUÇÃO? 

 

 

Lívia Freitas Xavier 

 

RESUMO 

O presente artigo visa a repensar o discurso clássico sobre a eficiência do sistema de patentes 
no incentivo à inovação, tendo em vista o quadro de doenças negligenciadas que ainda 
assolam o Brasil 17 anos depois da adesão ao TRIPS (Acordo sobre Direitos de Propriedade 
Intelectual relacionados ao Comércio). Além disso, pretende-se propor uma solução para 
minimizar esse problema de saúde pública nacional: prêmios a quem descobrir novas drogas e 
vacinas para tratar tais doenças. O estudo, para tanto, inicia com uma breve descrição do 
sistema jurídico nacional de patentes farmacêuticas, a fim de se compreender como essa 
matéria é regulamentada pelo ordenamento interno. Em seguida, ingressa no debate acerca da 
eficiência desse sistema de regras no estímulo à criação de novas drogas para doenças 
negligenciadas. Apresenta-se, então, o discurso clássico acerca das vantagens do sistema de 
patentes, bem como as principais críticas a ele dirigidas, especialmente aquelas que 
evidenciam a relevância de outros fatores, que não a exclusividade de exploração econômica, 
na promoção do investimento em inovação. Nesta oportunidade, discute-se o caso da indústria 
farmacêutica brasileira e sua incapacidade financeira para investir em P&D (pesquisa e 
desenvolvimento), fator considerado como evidência da impossibilidade das patentes, 
sozinhas, resolverem a questão da produção de novas drogas para aquelas enfermidades. Por 
fim, propõe-se a adoção do sistema de prêmios como alternativa à lacuna deixada pelas 
patentes nessa área. 

ABSTRACT 

This article aims to rethink the classical discourse on the efficiency of the patent system in 
encouraging innovation, considering the situation of some neglected diseases that still plague 
Brazil 17 years after the TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights). In 
addition, we intend to propose a solution to minimize this national public health problem: 
prizes for people who discover new drugs and vaccines to treat such diseases. In order to do 
so, the study starts with a brief description of the Brazilian pharmaceutical patent legal system 
in order to understand how this issue is regulated by domestic law. Then, the text enters in the 
debate about the effectiveness of this patent system in stimulating the creation of new drugs 
for neglected diseases. The classic narrative about the benefits of the patent system is 
discussed, as well as the main criticisms leveled, especially those which show the relevance of 
other factors in promotion of innovation. In this opportunity, we also discuss the case of the 
Brazilian pharmaceutical industry and its inability to invest in R&D (research and 
development), a factor that it seems as evidence that patents, by themselves, are not able to 
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solve the development of new drugs for neglected diseases issue. Finally, we propose the 
adoption of the prize system as an alternative to the void left by patents in this area.   

   Palavras-chave 

Patentes; inovação; doenças negligenciadas; prêmios 

(Patents; innovation; neglected diseases; prizes) 
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1. Introdução 

 Um bilhão de pessoas no mundo sofre e outros milhões têm sua saúde ameaçada por 

doenças negligenciadas1. Segundo definição da Organização Mundial de Saúde (OMS) 

essas seriam doenças infecciosas que prosperam em ambientes de extrema pobreza e estão, 

normalmente, relacionadas a baixos padrões de vida e higiene2. Entre as chamadas doenças 

negligenciadas tem-se, por exemplo: a dengue, a malária, a tuberculose, a hanseníase, a 

doença de Chagas, a esquistossomose e a leshimaniose3. 

 No Brasil, os dados mais recentes4 produzidos pelo Ministério da Saúde indicam que, 

em 2009, foram registrados 308.453 casos de malária e que o mosquito transmissor podia 

ser encontrado em 80% do território nacional. Já em relação à dengue, constatou-se que 

entre 2000 e 2009 foram notificados quatro milhões de casos da doença. Na atual agenda 

nacional de prioridades de saúde, ainda se encontram doenças como hanseníase e 

tuberculose.5 

                                                           
1
Organização Mundial de Saúde. Working to overcome the global impact of neglected tropical diseases. First 

WHO report on neglected tropical diseases. WHO Press: 2010. Disponível em: 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241564090_eng.pdf, acesso em: 05/09/2011.   
2
Organização Mundial de Saúde. Neglected tropical diseases: frequently asked questions. Disponível em: 

http://www.who.int/neglected_diseases/faq/en/, acesso em: 05/09/2011. 
3
 Organização Mundial de Saúde. Diseases.  Disponível em: 

http://www.who.int/neglected_diseases/diseases/en/, acesso em: 05/09/2011. 
4
 Diz-se “mais recentes”, pois esses são os últimos dados divulgados pelo Ministério da Saúde quanto ao 

panorama geral da saúde pública no Brasil.  
5
 Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância em Saúde. Saúde Brasil 2009: uma análise da situação de saúde 

e da agenda nacional e internacional de prioridades em saúde. 2009. Disponível em: 
http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/29_11_10_saude_brasil_web.pdf, acesso em: 05/09/2011.  
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 Boa parte dessas moléstias possui tratamento, contudo, em geral, ele é considerado 

longo, a dosagem diária de medicamentos alta e os efeitos colaterais perversos, além de 

exigir um acompanhamento médico constante. No caso da tuberculose, por exemplo, o 

tratamento indicado pelo Ministério da Saúde é à base de antibióticos, ministrados durante 

um período médio de 6 a 9 meses, com doses diárias de 2 a 4 comprimidos6. 

 Além disso, enfermidades como malária e dengue, transmitidas por mosquitos, podem 

apresentar altos índices de reincidência, já que não existem vacinas para sua prevenção. Há 

relatos de pessoas que, no interior da região norte do país, em um único ano, teriam 

adquirido 20 vezes malária7. 

 Esses dados sugerem que as doenças negligenciadas se destacam entre os problemas 

de saúde pública no Brasil. A preocupação em encontrar alternativas para essa questão 

seria, portanto, de extrema relevância para melhorar o quadro da saúde nacional e, em 

conseqüência, o próprio desenvolvimento social8 do país. Nesse sentido, pensar políticas 

públicas de estímulo à criação de novos medicamentos e vacinas para tratamento e 

prevenção dessas enfermidades poderia ser uma contribuição significativa para o 

desenvolvimento.  

Como a própria definição da OMS indica, as doenças negligenciadas assolam 

principalmente os países pobres. Sendo assim, o potencial mercado consumidor das drogas 

voltadas ao tratamento dessas enfermidades apresenta baixa possibilidade de lucros, o que, 

por seu turno, não incentiva o investimento privado em pesquisa e desenvolvimento (P&D) 

nessa área9. 

 Estima-se que cerca de meio bilhão de dólares é necessário para criação de um novo 

medicamento10. Diante de tamanho dispêndio financeiro, é compreensível a falta de 

                                                           
6
 Ministério da Saúde: Secretaria de Vigilância em Saúde. Nota técnica sobre as mudanças no tratamento da 

tuberculose no Brasil para adultos e adolescentes. Disponível em: 
http://www.cve.saude.sp.gov.br/htm/tb/mat_tec/tb09_nt_adulto_adol.pdf, acesso em: 05/09/2011.  
7
PONTES, Flávio. Doenças negligenciadas ainda matam 1 milhão por ano no mundo. Revista Inovação em 

Pauta, n. 6, disponível em: 
http://www.finep.gov.br/imprensa/revista/edicao6/inovacao_em_pauta_6_doencas_negl.pdf, acesso em: 
06/09/2011.   
8
 Aqui, o conceito de desenvolvimento social corresponde àquele constatado pelo Índice de Desenvolvimento 

Humano, o qual considera um país desenvolvido ou não a depender de três critérios, entre os quais se 
encontra: a longevidade, indicador que reflete as condições de saúde e de salubridade locais. Nesse sentido, 
entende-se que a melhora no quadro de saúde pública nacional contribuirá para o maior desenvolvimento 
social do Brasil. 
9
 Ministério da Saúde: Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Doenças negligenciadas: 

estratégias do Ministério da Saúde. Revista Saúde Pública, n. 44, 2010. Disponível em: 
http://www.scielosp.org/pdf/rsp/v44n1/23.pdf, acesso em: 06/09/2011.   
10

 POGGE, Thomas. Medicamentos para o mundo: incentivando a inovação sem obstruir o acesso livre. Sur: 
Revista Internacional de Direitos Humanos, vol. 5, n. 8, São Paulo, jun. 2008. 
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interesse dos grandes industriais em inventar novos remédios com tão ínfimo potencial 

lucrativo, contudo, por outro lado, isso contribui para manutenção daquele quadro 

epidemiológico descrito em linhas anteriores, daí a importância de se refletir sobre 

possíveis estratégias de estímulo à produção dessas novas drogas. 

 Para propor políticas e caminhos com vistas à resolução de problemas de interesse 

público, como o das doenças negligenciadas e, portanto, para tratar de desenvolvimento 

social, é inevitável, contudo, o exame das instituições, entre elas o Direito. Isso, pois, como 

afirma Douglas North, as instituições são causa primordial para o desenvolvimento11. 

 Da mesma forma, assevera Amartya Sen que o desenvolvimento como um todo não 

pode ser separado do desenvolvimento jurídico. Para ele, essa seria uma conexão 

constitutiva do próprio conceito de desenvolvimento, não haveria como definir 

desenvolvimento de forma independente dessas associações12. 

 Sendo assim, diante da inconteste relevância do Direito para o desenvolvimento social, 

não há como afastar o estudo do sistema jurídico, ao se tentar construir soluções para o 

problema das doenças negligenciadas. E, no caso específico de medicamentos, essa 

relevância é ainda mais evidente, já que o sistema jurídico de patentes é indicado pelo 

Acordo sobre Direitos de Propriedade Intelectual relacionados ao Comércio (Acordo 

TRIPS13) como instrumento ideal de garantia dos direitos de propriedade intelectual do 

inventor de novas medicações. Com o TRIPS, os produtos farmacêuticos passaram a ser 

objeto obrigatório de patenteabilidade entre os países que fazem parte da Organização 

Mundial do Comércio (OMC)14. 

 O Brasil aderiu ao TRIPS em 1994, com o decreto n. 1.35515. Entre os argumentos 

favoráveis à assinatura do tratado, destacavam-se aqueles que indicavam a proteção aos 

direitos de propriedade intelectual como fator primordial ao desenvolvimento de novas 

tecnologias e inovação16. Decorridos 17 anos da incorporação do tratado à legislação 

nacional, contudo, o quadro das doenças negligenciadas no Brasil ainda é aquele descrito 

acima. 

                                                           
11

 NORTH, Douglas. Institutions.The journal of economic perspectives, vol. 5, n. 1, Winter 1991. 
12

 SEN, Amartya. Reforma jurídica e reforma judicial no processo de desenvolvimento. In BARRAL, Welber 
(Org.). Direito e Desenvolvimento: análise da ordem jurídica brasileira sob a ótica do desenvolvimento. 2005. p. 
18. 
13

Em inglês: Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights. 
14

GUISE, Mônica Steffen. Comércio internacional, patentes e saúde pública.Curitiba: Juruá, 2007. p. 39. 
15

 CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
141. 
16

GUISE, Mônica Steffen. Comércio internacional, patentes e saúde pública.Curitiba: Juruá, 2007. p. 34. 
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 O sistema de patentes, portanto, é falho para incentivar a inovação em matéria de 

medicamentos para doenças negligenciadas? Por que a adesão ao TRIPS não significou 

uma efetiva melhora na saúde pública brasileira em relação ao surgimento de novas drogas 

e vacinas para tratar essas enfermidades? Se o sistema de patentes não pode resolver esse 

problema sozinho, quais seriam as alternativas viáveis? 

 Foi exatamente com vistas a dirimir essas dúvidas que o presente texto foi escrito. 

Partir-se-á, portanto, da descrição do atual sistema jurídico brasileiro de patentes para 

medicamentos, a fim de se conhecerem os principais aspectos desse instituto no direito 

nacional. Em seguida, cogitar-se-á sobre a eficiência desse sistema no incentivo ao 

desenvolvimento de novas drogas para as doenças negligenciadas - quais são as principais 

razões para que o quadro de tratamento dessas doenças no Brasil não tenha sido 

modificado com a incorporação do TRIPS, quais os limites do sistema de patentes para 

incentivar inovação nessa matéria. E, por fim, chegar-se-á à proposição de eventual 

solução para o problema: o sistema de prêmios. Se a obrigatória patenteabilidade de 

medicamentos não consegue, por si só, resolver a questão em comento, talvez, um fundo 

médico para premiar quem descobrir curas e vacinas para doenças negligenciadas possa 

incentivar a pesquisa e desenvolvimento nesse campo17. 

 

2. As patentes farmacêuticas na ordem jurídica nacional 

 Nas décadas de 70 e 9018, começou-se a pensar sobre a necessidade de se estabelecer 

parâmetros internacionais para os direitos de propriedade intelectual. Nesse contexto, foi 

produzido o Acordo TRIPS. Ele definiu padrões mínimos de proteção às patentes para os 

países-membros da OMC, tais como: o direito de exclusividade e o condicionamento de 

seu exercício à divulgação da invenção, bem como o período não inferior a 20 anos para 

vigência da patente19. Uma das principais regras veiculadas pelo TRIPS, contudo, é a que 

indica a matéria patenteável:  

“Qualquer invenção, de produto ou de procedimento, em 

todos os setores tecnológicos, será patenteável, desde que 

                                                           
17

STIGLITZ, Joseph E. Prizes, not patents. Post-autistic economics review, issue n. 42, 18 may 2007.  p.46. 
Disponível em:  http://www.paecon.net/PAEReview/issue42/Stiglitz42.htm, acesso em: 10/09/2011.  
18

 CARVALHO, Patrícia Luciane de. Patentes farmacêuticas e acesso a medicamentos. São Paulo: Atlas, 2007. p. 
124. 
19

 BASSO, Maristela et.al. Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais. São Paulo: Atlas, 2007. 
pp. 12-14. 
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seja nova, envolva um passo inventivo e seja passível de 

aplicação industrial” 20. 

Esse dispositivo é relevante, pois inclui todos os campos tecnológicos entre as 

matérias passíveis de serem patenteadas, até mesmo o dos produtos farmacêuticos, objeto 

do presente estudo.  

Com fundamento no TRIPS, então, foi promulgada, no Brasil, a L. 9.279/1996 com 

vistas a regulamentar os direitos e as obrigações relativos à propriedade industrial. Tal 

legislação revogou o antigo Código de Propriedade Industrial (L. 5.772/71) e passou a 

reger as principais matérias atinentes aos direitos do inventor, aos requisitos de 

patenteabilidade, bem como ao procedimento para obtenção de patentes. Uma das 

novidades trazidas por essa regra foi o fim da proibição para se conceder patentes 

químicas, farmacêuticas e alimentícias21.  

De acordo com a referida lei, cabe ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial 

(INPI) - autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 

Comércio Exterior – processar e julgar os pedidos de concessão de patentes. Esses pedidos 

deverão ser mantidos em sigilo por dezoito meses para, em seguida, serem publicados, 

quando, então, aguardar-se-ão sessenta dias para eventuais manifestações de terceiros. 

Somente com o decurso desses dois prazos é que se inicia o exame dos pedidos22.  

Quanto às patentes farmacêuticas, é importante destacar a Medida Provisória n. 

2006/1999, posteriormente convertida na L. 10.196/2001 que, por seu turno, alterou a L. 

9.279/1996. Esse enunciado prescritivo trata da anuência prévia executada pela Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).  

Além do INPI, dessa forma, a ANVISA também atua no processo de concessão de 

patentes farmacêuticas23. Isso se dá por meio da anuência prévia, ato administrativo cuja 

finalidade, segundo parecer da Advocacia-Geral da União24, restringir-se-ia ao controle da 

produção e comercialização de produtos e serviços potencialmente nocivos à saúde 

                                                           
20

 Idem. p. 12.  
21

SILVEIRA, Newton. Propriedade industrial: propriedade industrial, direito do autor, software, cultivares. 

3ed. Barueri: Manole, 2005. pp. 41-42. 
22

 BASSO, Maristela et.al. Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais. São Paulo: Atlas, 2007. 
pp. 86-87.  
23

BASSO, Maristela. A ANVISA e o processo de concessão de patentes farmacêuticas. Instituto de Tecnologia 
do Paraná, Agência Paranaense de Propriedade Industrial. Disponível em: 
http://www.deolhonaspatentes.org.br/media/file/Publicacoes/Basso_appi_itp_anvisa.pdf, acesso em: 
13/09/2011. 
24

 Parecer da Procuradoria-Geral Federal/Advocacia-Geral da União n. 210/2009, disponível em: 
http://www.agu.gov.br/sistemas/site/TemplateTexto.aspx?idConteudo=102324&id_site=1508&aberto=&fecha
do, acesso em: 13/09/2011. 
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humana. Após a realização do exame técnico por parte do INPI, são remetidos à ANVISA 

todos os pedidos que preencheram os primeiros requisitos de aprovação, a fim de que este 

órgão resolva sobre a possibilidade de patenteabilidade.  

A nova legislação de propriedade intelectual brasileira previu, também, a concessão 

das chamadas patentes pipeline. Permitiu-se, assim, dentro do prazo de um ano da 

publicação da L. 9.279/1996, o depósito de patentes em áreas que não eram antes 

reconhecidas, como a dos medicamentos, desde que fosse comprovada a concessão da 

mesma patente no exterior25.   

Outra questão interessante relacionada ao sistema nacional de patentes é a política de 

medicamentos genéricos. Afirma-se que a L. 9.787/99 acabou por facilitar a substituição 

de remédios pioneiros por genéricos, ao introduzir o exame de bioequivalência26. 

Medicamentos genéricos são definidos legalmente como aqueles que possuem o 

mesmo princípio ativo, dose e indicação terapêutica daquele considerado de referência e 

cuja segurança tenha sido comprovada pelos testes de bioequivalência. A produção deles é 

permitida, desde que tenha havido a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de 

outros direitos de exclusividade27. 

Essa estratégia facilita o acesso aos medicamentos, pois aumenta a oferta de produtos 

comprovadamente seguros para o consumidor. Até 1999, a única exigência legal existente 

era a divulgação do princípio ativo a fim de que fosse possível a comparação. Ocorre que 

não havia certeza sobre se remédios com o mesmo princípio ativo eram substituíveis entre 

si. Com a Lei dos Genéricos, entretanto, surgem os testes de bioequivalência e o genérico 

bioequivalente, denominação permitida apenas aos medicamentos intercambiáveis ao de 

referência, e, assim, é garantida maior segurança na substituição de medicamentos.28 

Por fim, é importante destacar o tema das licenças compulsórias no Brasil. É que a L. 

9.279/1996, nos artigos 68, 70 e 71, prevê várias situações justificadoras da concessão de 

licenças compulsórias, entre elas, razões de emergência nacional e interesse público. Tal 

hipótese de concessão de licenças se coaduna com o disposto no art. 8º do TRIPS, segundo 

o qual: 

                                                           
25

Idem, p. 125. 
26

 FIUZA, Eduardo P. S. et.al. Estimações de entrada de medicamentos genéricos no Brasil usando modelos de 

contagem versus modelos ordenados. Rio de Janeiro: IPEA – texto para discussão 1511, 2010, disponível em: 
www.ipea.gov.br, acesso em: 14/09/2011. p. 7.  
27

BASSO, Maristela et.al. Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais. São Paulo: Atlas, 2007. 
pp. 262-263. 
28

 FIUZA, Eduardo P. S. et.al. Estimações de entrada de medicamentos genéricos no Brasil usando modelos de 

contagem versus modelos ordenados. Rio de Janeiro: IPEA – texto para discussão 1511, 2010, disponível em: 
www.ipea.gov.br, acesso em: 14/09/2011. pp. 10-11.  

12820



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

“Os Membros, ao formular ou emendar suas leis e 

regulamentos, podem adotar medidas necessárias para 

proteger a saúde e nutrição públicas e para promover o 

interesse público em setores de importância vital para seu 

desenvolvimento sócio-econômico e tecnológico, desde que 

estas medidas sejam compatíveis com o disposto neste 

Acordo”29.  

Desse modo, o Poder Executivo poderá outorgar licença compulsória quando houver 

interesse nacional relacionado a problemas de saúde pública. Diz-se, inclusive, que nas 

negociações entre o Ministério da Saúde e os laboratórios farmacêuticos, a possibilidade de 

concessão de licença compulsória tem servido como instrumento para convencer as 

empresas a diminuir os preços dos medicamentos30. 

Uma vez descritos, mesmo que de forma sucinta, os principais aspectos do sistema de 

patentes farmacêuticas no ordenamento jurídico brasileiro, já é possível ingressar na 

discussão acerca da eficiência desse sistema no incentivo ao desenvolvimento de novas 

drogas para doenças negligenciadas. E é justamente sobre esse problema que tratará o 

tópico a seguir. Passemos, então, a ele. 

 

3. Patentes e o incentivo ao desenvolvimento de novas drogas para as doenças 

negligenciadas no Brasil 

 Em geral, defende-se o sistema de patentes (e a proteção aos demais direitos de 

propriedade intelectual), sob a alegação de que ele impulsionaria a inovação e o 

desenvolvimento econômico. Esse, inclusive, foi um dos argumentos utilizados nas 

negociações do Acordo TRIPS com vistas a demonstrar seus benefícios: 

“Durante os debates, emergiram três concepções sobre 

propriedade intelectual: (a) a primeira, defendida pelos 

Estados Unidos, entendia a proteção da propriedade 

intelectual como instrumento para favorecer a inovação, as 

invenções e a transferência de tecnologia, 

independentemente do nível de desenvolvimento dos países. 

                                                           
29

 BASSO, Maristela et.al. Propriedade intelectual: legislação e tratados internacionais. São Paulo: Atlas, 2007. 
p. 5. 
30

GUISE, Mônica Steffen. Comércio internacional, patentes e saúde pública.Curitiba: Juruá, 2007. p. 137. 
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Os países desenvolvidos enfatizavam a vinculação entre 

propriedade intelectual e comércio internacional” 31. 

Nesse mesmo sentido, aduz Robert Sherwood: 

“Este estudo sugere o potencial significativo da efetiva 

proteção à propriedade intelectual para os países em 

desenvolvimento. Quando pensada como parte da infra-

estrutura do país, a proteção à propriedade intelectual pode 

ser notadamente examinada a partir de sua contribuição 

para a mudança técnica, difusão do conhecimento, expansão 

dos recursos humanos, financiamento tecnológico, 

crescimento dos negócios e desenvolvimento econômico32” 
33.   

Rapp e Rozek34, por seu turno, asseveram haver três razões básicas pelas quais a 

existência de um sistema de patentes levaria um país a experimentar significativo 

desenvolvimento econômico: (i) as patentes proporcionam maior fluxo de invenções e 

maiores investimentos em atividades inovadoras; (ii) a proteção inadequada aos direitos de 

propriedade intelectual está mais relacionada ao atraso econômico e, por fim, (iii) as 

patentes aumentam as perspectivas de lucros e vendas. 

Bruno Jorge Hammes também defende essa relação direta entre direito de patente e 

progresso econômico: 

“[...] É a melhor forma até hoje conhecida para estimular o 

progresso industrial. Os países que melhor asseguram esse 

direito exclusivo aos seus inventores são os que mais 

conseguiram desenvolver-se. Os que hesitaram em fazê-lo 

ficaram marcando passo ou muito lentamente progrediram, 

para não dizer que perderam as suas melhores inteligências 

                                                           
31

BASSO, Maristela. Os fundamentos atuais do direito internacional da propriedade intelectual. Revista CEJ, n. 
21, Brasília: abr./jun. 2003. Disponível em: 
http://www.buscalegis.ufsc.br/revistas/files/journals/2/articles/32993/public/32993-41326-1-PB.pdf, acesso 
em: 16/09/2011. p. 18.  
32

Tradução livre da autora: “This study suggests the potential significance of effective intellectual property 
protection for developing countries. When thought of as part of a country’s infrastructure, intellectual property 
protection can be readily examined for its contribution to technical change, knowledge diffusion, human 
resource expansion, technology financing, business growth and economic development”. 
33

 SHERWOOD, Robert. M. Intellectual property and economic development. Boulder: Wetsview Press Inc., 
1990. p. 191. 
34

RAPP, Richard and ROZEK, Richard.Benefits and costs of intellectual property protection in developing 

countries. Journal of World Trade, v. 24, n. 5, p. 75-102, 1990. 
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em favor dos primeiros. Até hoje tem sido uma constante: o 

progresso está na razão direta do grau de exclusividade 

conferida aos inventores” 35. 

Para esses autores, um alto grau de proteção à propriedade intelectual, 

necessariamente, levaria ao desenvolvimento econômico, pois haveria maior estímulo à 

criação de novas tecnologias. Trata-se de uma equação simples: sem garantias jurídicas do 

retorno financeiro conferido pela exploração exclusiva, não há incentivos para investir em 

atividades de pesquisa com vistas a produzir inovação, logo, não há crescimento da 

economia. 

 No caso das patentes, a racionalidade por traz dessas afirmações se fundamenta, 

basicamente, no direito de monopólio. É que aquele instituto jurídico assegura ao inventor 

o privilégio de usufruir, sozinho, por determinado tempo, as vantagens econômicas 

decorrentes da inovação tecnológica criada por ele.  

Segundo os estudiosos acima indicados, as patentes, ao estabelecerem um monopólio 

formal em favor daqueles que as detêm, motivariam a tarefa inventiva. Em sentido 

contrário, a ausência desse tipo de proteção desestimularia o estudo de novas tecnologias, 

já que não haveria compensação dos valores despendidos na empreitada. 

O setor de pesquisa e conhecimento corresponde a uma área cuja possibilidade de 

lucro é especialmente incerta, dado o alto risco de não se encontrar solução para o 

problema proposto, bem como o eventual longo período de duração dos trabalhos. Dessa 

forma, alguns defendem que a falta de garantias aos inventores no sentido de que suas 

produções intelectuais não poderão ser copiadas pelos concorrentes, diminuiria o incentivo 

econômico para desempenhar essas atividades. 

Ao tentar descrever o debate sobre o direito de patentes ocorrido ao longo do séc. 

XIX, Machlup e Perose indicam, justamente, a questão do incentivo à atividade inventiva 

como uma das teses centrais favoráveis àquela garantia jurídica. Segundo tais autores, os 

defensores das patentes sustentavam os seguintes argumentos:  

“[...] (1) o progresso industrial é desejável, (2) as invenções 

são condição necessária ao progresso industrial, (3) poucas 

invenções serão criadas ou utilizadas até que efetivos 

                                                           
35

 HAMMES, Bruno Jorge. O direito de propriedade intelectual. 3ed. São Leopoldo: Unisinos, 2002. p. 285. 
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incentivos sejam oferecidos, (4) as patentes são o mais 

barato e eficiente meio de promover esses incentivos36”. 37 

Considerando essa lógica, portanto, é compreensível a afirmação da 

indispensabilidade do direito de patentes quanto ao setor farmacêutico, posto que a 

pesquisa e desenvolvimento nesse campo é longa, arriscada e cara. Assevera-se que apenas 

três em cada dez drogas colocadas no mercado geram retornos que efetivamente atingem 

ou ultrapassam os custos despendidos em P&D e que se leva de dez a quinze anos desde a 

descoberta da droga até a aprovação para sua comercialização38.  

Desse modo, a princípio, parece que somente o direito de exploração exclusiva 

conferido pelas patentes farmacêuticas atenderia à função de estimular o arriscado trabalho 

de investigação para criar novas drogas, pois ele asseguraria a adequada recompensa ao 

esforço de inventar39. 

Ocorre, entretanto, que não há consenso acerca dessa relação direta entre patentes, 

inovação e desenvolvimento. Alguns estudiosos discordam daquele raciocínio apresentado 

acima. Entre os principais argumentos contrários à tese comentada estão: (i) o custo social 

que o monopólio conferido ao inventor pode causar, (ii) o custo administrativo desse 

sistema, bem como (iii) a falta de comprovação empírica do vínculo causal existente entre 

patentes, inovação e desenvolvimento. 

Em direção contrária aos autores citados em linhas pretéritas, Joseph Stiglitz assevera 

que as patentes impediriam a inovação, pois os incentivos ao desenvolvimento desta são 

maiores num mercado competitivo do que num monopolista. Além disso, os que detêm 

poder de monopólio conferido pelas patentes não teriam preocupação competitiva e, assim, 

poderiam, deliberadamente, aumentar os preços e diminuir a oferta de produtos40. 

                                                           
36

Tradução livre da autora: “The main thesis demonstrating the beneficial effects of patents rested on the 
following assertions: (1)industrial progress is desirable, (2) invention is a necessary condition of industrial 
progress, (3) not enough inventions will be made or used unless effective incentives are provided, (4) patents 
are the cheapest and most effective means of providing these incentives”. 
37

MACHLUP, Fritz and PEROSE, Edith. The patent controversy in the nineteenth century. The Journal of 
Economic History, vol. 10, n. 1, pp. 1-29, 1950.p. 21. 
38

KUHLIK, Bruce N. The assault on Pharmaceutical Intellectual Property. The University of Chicago Law Review, 
vol. 71, n. 1, pp. 93-109, 2004.p.94. 
39

OLIVEIRA, Ubirajara Mach de. A proteção jurídica das invenções de medicamentos e de gêneros 

alimentícios. Porto Alegre: Síntese, 2000. p. 51. 
40

STIGLITZ, Joseph E. Economic foundations of intellectual property rights. Duke Law Journal, vol. 57, pp. 
1693-1724, 2008. p. 1710. 
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Já a economista Edith Penrose entende que o monopólio de uma tecnologia pode 

afastar os investidores e levá-los a decidir por direcionar seu capital para outras áreas, o 

que, portanto, diminuiria o estímulo inventivo nos setores protegidos pelas patentes41. 

Na mesma linha de argumentação, A. Samuel Oddi, ao tratar sobre os custos e 

benefícios do sistema de patentes, afirma: 

“O terceiro elemento de custo é o abuso do monopólio da 

patente, inclusive, violações antitruste e uso inadequado da 

patente. Isso incluiria preços restritos de licenciamento, 

vendas condicionadas à compra de outros produtos, 

licenciamentos exclusivos e partilha de patentes, assim 

como outros usos inadequados42” 43. 

Percebe-se, desse modo, que o direito de patente pode causar tanto problemas sociais, 

quanto econômicos em decorrência do poder de monopólio do inventor. Trata-se de uma 

incoerência inerente a tal instituto, uma vez que o mesmo elemento justificador de sua 

criação, o monopólio, serve para fundamentar as críticas que lhes são dirigidas. 

Além disso, Oddi alerta para o custo administrativo do sistema de patentes. Esses 

custos incluiriam aqueles relacionados à manutenção das agências governamentais de 

concessão de patentes, bem como às demais despesas relativas à aplicação e cumprimento 

da legislação, tais como: o de separar o que é patenteável do que não é, o de avaliar se foi 

infringido o direito do inventor, o de aplicar as sanções àqueles que descumpriram as 

regras44. 

Ao decidir pela proteção dos direitos de propriedade intelectual, o Estado necessita 

manter um aparato de aplicação45 que pode custar caro para a sociedade e isso precisa ser 

levado em consideração quando se discutem os benefícios do sistema de patentes. 

Dos argumentos contrários às patentes, todavia, entende-se que a indicação sobre a 

falta de estudos empíricos que comprovem a relação causal entre patentes, inovação e 

desenvolvimento é o de maior destaque, posto que ele desestabiliza a principal vantagem 

econômica, normalmente, atribuída a esse instituto jurídico. Alguns pesquisadores, 

                                                           
41

Apud. PARANAGUÁ, Pedro et.al. Patentes e criações industriais. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2009.p. 15. 
42

Tradução livre da autora: “The third cost element is the abuse of the patent monopoly, including antitrust 
violations and patent misuse. These include price-restrictive licensing, tie-in sales, exclusive grant-backs, and 
patent pooling, as well as other misuses.” 
43

ODDI, A. Samuel. The international Patent System and Third World Development: Reality or Myth? Duke 
Law Journal, vol. 1987, n. 5, pp. 831-878, 1987. p. 840. 
44

Idem.p. 840. 
45

Oddi utiliza a palavra: “enforcement”. 
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inclusive, não só trazem à tona essa falha argumentativa da doutrina tradicional, como 

apresentam dados empíricos que desmentem aquela tese. 

É o caso, por exemplo, de George Bittlingmayer, ao discutir o Acordo de 

Licenciamento Cruzado de Patentes de Aeronaves, no artigo intitulado “Direitos de 

Propriedade, Progresso e o Acordo de Patentes de Aeronaves46”. Nesse texto, o autor trata 

de um ajuste estabelecido entre empresários estadunidenses, por volta dos anos 20, 

segundo o qual todos os membros-acordantes estavam obrigados a licenciar suas patentes 

de aeronaves entre si, sem pagamento de royalties. 

Segundo Bittlingmayer, mesmo com a supressão do direito de monopólio, nem a 

competição, nem o progresso, nem a pesquisa e desenvolvimento na indústria aeronáutica 

foram retardados, pois as firmas continuaram livres para competir por outros meios, tal 

como: a oferta de novos modelos de aeronaves baseados em patentes já existentes. Em suas 

palavras: 

“As óbvias e radicais mudanças no tamanho, velocidade, 

segurança e conforto de aviões ocorridas no período de 

duração do acordo também contribuem para a impressão de 

que o nível de variedade de produtos e do progresso da 

ciência aeronáutica dificultava a conspiração por meio de 

um acordo do tipo aqui discutido. [...] Os dados acessíveis 

sobre patentes referentes à última década e meia do acordo 

não sustentam a ideia de que o objetivo dele era o de 

suprimir a inovação47”.48   

Outro estudo empírico interessante foi o realizado por Mariko Sakakibara e Lee 

Branstetter. Com vistas a entender se um forte sistema de propriedade intelectual levaria a 

mais inovação, eles examinaram os efeitos no desenvolvimento de novas tecnologias das 

mudanças jurídicas ocorridas no Japão, em 1988, as quais, segundo entrevistas realizadas 

com agentes e profissionais da área, visavam a reforçar a proteção ao direito de patentes. 

                                                           
46

Tradução livre da autora: “Porperty Rights, Progress and the Aircraft Patent Agreement”. 
47

Tradução livre da autora: “The obvious and radical changes in airplane size, speed, reliability, safety, and 
comfort that occurred over the years of the agreement also contribute to the impression that the degree of 
product variety and the rate of progress in aircraft science made it difficult to collude by means of a patent 
pooling agreement of the sort discussed here […]. The available patent data for the last decade and a half of 
the patent agreement likewise fail to support the idea that the purpose of the agreement was to suppress 
innovation”.  
48

BITTLINGMAYER, George. Property Rights, Progress, and the Aircraft Patent Agreement. Journal of Law and 
Economics, vol. 31, n. 1, pp. 227-248, 1988. p. 236-237. 
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Ao final do trabalho, depois de proceder a uma análise econométrica dos dados 

levantados, os dois estudiosos concluíram não haver evidências de crescimento em gastos 

com P&D ou inovação que pudessem ser atribuídos à reforma do sistema de patentes. De 

acordo com o trabalho, o aumento mais significante de gastos com P&D, naquele país, 

teria ocorrido no início dos anos 80, ou seja, num período anterior à alteração das regras de 

proteção à propriedade intelectual49. 

Elhanan Helpman, por seu turno, desenvolveu um modelo econométrico para análise 

de quatro elementos [(i)termos de negociação, (ii) alocação regional da produção, (iii) 

oferta de produtos e (iv) investimento em P&D] que seriam afetados pelos direitos de 

propriedade intelectual nas regiões Norte e Sul50.  

O estudo sugere que países subdesenvolvidos, da região Sul, não são beneficiados por 

direitos rígidos de propriedade intelectual. Para o autor, direitos de propriedade intelectual 

rígidos realocam a produção e provocam a venda de produtos mais caros por parte do 

Norte, o que prejudicaria o Sul. Além disso, ele afirma que argumentos teóricos não 

conseguem responder sozinhos à pergunta sobre se os direitos de propriedade intelectual 

rígidos são desejáveis, posto que o contexto de toda investigação teórica é imprescindível 

para solucionar esse tipo de questionamento51.   

Todas essas pesquisas e argumentos contrários ao sistema de patentes apontam os 

limites do mesmo quanto a seu papel no incentivo à inovação. Ficou claro que os 

investimentos em P&D e o progresso econômico de um país não podem ser justificados, 

apenas, pela maior ou menor proteção à propriedade intelectual. Há mais complexidade 

envolvendo essas questões e múltiplos fatores atuam para desenhar a realidade econômica 

de cada nação.  

Entre esses fatores está a capacidade financeira dos investidores nacionais para 

despender recursos em pesquisa. Trata-se de saber, portanto, quem investe no estudo de 

novas tecnologias e não somente se as patentes incentivam esse tipo de investimento, pois 

de nada adianta, em termos de desenvolvimento econômico interno, existir garantias para o 

inventor, se as empresas do país não possuem capital para depositar em atividade criativa. 

Nesse sentido, é interessante trazer o exemplo da indústria farmacêutica brasileira, 

pois a situação desse ramo de comércio parece ilustrar bem o fator acima descrito. 

                                                           
49

SAKAKIBARA, Mariko e BRANSTETTER, Lee. Do stronger patents induce more innovation? Evidence from the 

1988 Japanese patent law reforms.The RAND Journal of Economics, vol. 32, n. 1, pp. 77-100, 2001. 
50

Norte e Sul significam, respectivamente, países desenvolvidos e subdesenvolvidos. 
51

HELPMAN, Elhanan. Imitation, and Intellectual Property Rights, Econometrica, vol. 61, n. 6, pp. 1247-1280, 
1993. 
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O mercado interno do Brasil, nessa área, está concentrado num grupo reduzido de 

grandes empresas estrangeiras, ao passo que as de capital nacional, geralmente de menor 

porte, dedicam-se, basicamente, à produção de medicamentos genéricos. As empresas 

nacionais representam 80% do volume de genéricos vendidos no país52.  

Isso já corresponde a um primeiro indício de que as indústrias brasileiras não têm se 

dedicado à criação de novas drogas, posto que os medicamentos genéricos são produtos 

equivalentes aos de referência cujas patentes e demais direitos de exclusividade já 

expiraram. 

Outros dados também indicam que esse setor investe pouco em P&D: 

“Existe um significativo hiato dos esforços domésticos de 

P&D frente ao padrão competitivo internacional. Em 2005, 

o gasto em atividades de P&D como percentual das vendas 

das principais empresas do setor farmacêutico internacional 

atingiu a média de aproximadamente 15%. No mesmo ano, 

uma das principais empresas mundiais, a Pfizer (EUA), 

investiu US$ 7,5 bilhões (ou 14,5% das vendas) em 

atividades de P&D. (Gaelha et.al., 2008: 57 – fonte original: 

R&D Scoreboard). Este investimento atingiu 

individualmente um patamar muito superior ao 

investimento total em atividades inovativas realizado por 

empresas farmacêuticas brasileiras no mesmo período” 53.  

O mercado internacional, por seu turno, também é dominado por multinacionais, 

principalmente de origem européia e estadunidense. No período de 2000-2006, os 10 

maiores exportadores de fármacos e medicamentos foram: Irlanda, Bélgica, Estados 

Unidos, Alemanha e Suíça.54 Vê-se, logo, que o Brasil não tem uma posição significativa 

nessas negociações. 

Como já assinalado em linhas anteriores, a pesquisa e desenvolvimento no setor 

farmacêutico é um investimento caro e de alto risco. Considerando, assim, a fraca atuação 

das empresas nacionais no mercado de medicamentos não é difícil compreender uma das 

                                                           
52

FIUZA, Eduardo P. S. et.al. Estimações de entrada de medicamentos genéricos no Brasil usando modelos de 

contagem versus modelos ordenados. Rio de Janeiro: IPEA – texto para discussão 1511, 2010, disponível em: 
www.ipea.gov.br, acesso em: 14/09/2011. p. 10. 
53

Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial. Relatório de acompanhamento setorial. Complexo da 

saúde e indústria farmacêutica, vol. 1, Campinas: Unicamp, ago. 2008. p. 19.  
54

Idem. p. 6.  
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principais razões pelas quais as doenças negligenciadas, no Brasil, continuam sendo um 

problema de saúde pública. 

As empresas estrangeiras que dominam o mercado e detêm a maior parcela do capital 

não têm interesse em desenvolver novas drogas para essas enfermidades, posto que, apesar 

da garantia de monopólio conferida pelo sistema de patentes, as novas descobertas nesse 

campo só favorecem países subdesenvolvidos, ou seja, mercados consumidores com baixo 

potencial lucrativo. 

Já as indústrias nacionais que deveriam apresentar maior interesse em patentear 

medicamentos com vistas a solucionar os problemas de saúde internos não possuem 

capacidade econômica para sustentar esse tipo de pesquisa e, então, preferem produzir e 

vender genéricos, remédios que dispensam gastos com P&D e inovação. 

Dessa forma, não há desenvolvimento de novas drogas, nem de vacinas para tratar e 

prevenir doenças que assolam especialmente o Brasil, tais como: dengue e malária. Como 

observado por Oddi, a maioria das patentes concedidas nos países subdesenvolvidos não 

atendem às peculiaridades dos problemas nacionais, pois ela pertence a estrangeiros 55.  

Essa realidade da saúde pública nacional demonstra, portanto, que o discurso clássico 

sobre os benefícios das patentes estava equivocado, ao vincular, diretamente, esse instituto 

ao desenvolvimento tecnológico e à inovação.   

As patentes são importantes, pois protegem o inventor e estabelecem um ambiente de 

maior segurança para a troca de tecnologias, contudo, não é só isso que envolve o 

incentivo à pesquisa e desenvolvimento. Há outros elementos componentes dessa equação 

para os quais a existência do direito de patente é indiferente.   

Foi o que se notou do caso da indústria farmacêutica brasileira, já que, mesmo com a 

proteção jurídica às patentes, não houve progresso tecnológico em relação às drogas para 

doenças negligenciadas desse país, uma vez que, por motivos outros (diferentes dos 

relacionados à propriedade intelectual) as empresas nacionais são incapazes de investir em 

inovação. 

Diante, portanto, de tais lacunas não preenchidas pela atual forma de proteção ao 

direito de propriedade intelectual no Brasil, é oportuno pensar em novas propostas e 

alternativas. Com vistas a examinar uma dessas possibilidades, o próximo capítulo tratará 

do sistema de prêmios. 

 

                                                           
55

ODDI, A. Samuel. The international Patent System and Third World Development: Reality or Myth? Duke 
Law Journal, vol. 1987, n. 5, pp. 831-878, 1987. p. 843-848. 
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4. Solução possível: sistema de prêmios? 

Como visto anteriormente, a obrigatória patenteabilidade de medicamentos não 

conseguiu promover a criação de novas drogas para doenças negligenciadas no Brasil, 

posto que, mais além de problemas de propriedade intelectual, as empresas farmacêuticas 

nacionais não possuem capacidade financeira para investir em P&D e inovação. Trata-se, 

portanto, de uma questão de ausência de capital e não, apenas, de incentivos concernentes 

às garantias dos direitos de quem inventa. 

Desse modo, qualquer possível caminho pensado a fim de minimizar a dificuldade em 

comento deve se relacionar com a disponibilidade de recursos financeiros, já que a 

escassez destes parece ser um obstáculo considerável ao investimento em estudos naquela 

área.  

  Prêmios por inovação consistem, justamente, numa oferta de dinheiro direcionada a 

incentivar o desenvolvimento tecnológico em determinados setores. Em geral, afirma-se 

que são adequados para encorajar programas que envolvam pesquisa e desenvolvimento de 

alto risco. Eles funcionam por meio de uma competição na qual é requerida aos 

participantes a resolução de um determinado problema e, ao final, diante do decurso do 

prazo previamente estabelecido, é entregue uma recompensa financeira a quem atingir o 

objetivo56. 

Há diversas experiências bem sucedidas do uso desse mecanismo. Uma delas ocorreu 

no setor aeroespacial norte-americano. A NASA (National Aeronautics and Space 

Administration), junto com parceiros privados, ofereceu valores entre 350.000 e um milhão 

de dólares a quem construísse e fizesse funcionar um veículo movido a motor, reutilizável, 

simulando um vôo na lua, durante um determinado prazo, num local designado. Doze 

grupos participaram do desafio, que ocorreu entre 2006 e 2009, quando, finalmente, os 

dois vencedores, Masten Space Systems e Armadillho Aerospace dividiram o valor total do 

prêmio final 57. 

O processo de produção de novos medicamentos que vai desde o início das pesquisas, 

a fim de encontrar a combinação química adequada, até a fase de testes de eficiência e 

segurança é caro e arriscado. Desse modo, incentivos são essenciais para promover o 

engajamento nessa atividade 58. 

                                                           
56

 KAY, Luciano. Managing Innovation prizes in Government. School of Public Policy, Georgia Institute of 
Tecnology. Disponível em: http://www.businessofgovernment.org, acesso em: 22/09/2011. p. 27.  
57

 Idem. p. 12.  
58

 FISHER, William W. et. al. A prize system as a partial solution to the health crisis in the developing world. 
Disponível em: http://www.law.berkeley.edu/files/Fisher_Prizes12.pdf, acesso em: 15/09/2011. p. 2. 
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  As patentes oferecem incentivos à pesquisa e desenvolvimento por meio da garantia às 

firmas criadoras de novas drogas de que seus produtos não poderão ser copiados sem sua 

autorização, ou seja, pelo direito de exploração exclusiva. O sistema de prêmios, por outro 

lado, trabalha de forma diferente. A promessa da recompensa em dinheiro é o estímulo ao 

ingresso na tarefa de criar e, ao invés de excluir competidores, é incitada a concorrência. 

  Além disso, após a entrega do prêmio, todos poderão produzir e comercializar os 

medicamentos descobertos. Sendo assim, além de promover financeiramente as indústrias 

farmacêuticas, os prêmios podem ser vantajosos para controlar os preços dos 

medicamentos, já que não haverá monopólio de mercado.   

Outra vantagem do sistema de prêmios é a possibilidade de direcionar a pesquisa e 

desenvolvimento para setores e produtos específicos. No caso da indústria farmacêutica, 

por exemplo, seria possível induzir o comportamento do mercado para criação de remédios 

relacionados ao tratamento de doenças que, a princípio, não despertariam o interesse dos 

fabricantes, como as doenças negligenciadas. Isso, pois a possibilidade de prêmio 

encaminharia a competição entre os industriais farmacêuticos. 

Diante dessas características gerais do sistema de prêmios, já é possível afirmar sua 

utilidade no preenchimento das lacunas deixadas pelas patentes, em especial, no caso da 

indústria farmacêutica brasileira. Como as empresas nacionais não possuem condições 

financeiras para investir em novos medicamentos, e as estrangeiras, por seu turno, não têm 

interesse econômico nas doenças que mais afligem países em desenvolvimento, como o 

Brasil, seria interessante a oferta de prêmios, por parte do governo, com vistas ao 

desenvolvimento de drogas para curar ou prevenir as enfermidades consideradas 

prioridades da política pública de saúde. 

Apesar do assunto requerer tratamento mais refinado, entende-se, a princípio, que não 

se trata de eliminar ou substituir as patentes pelos prêmios, mas, apenas, de incrementar o 

incentivo à pesquisa e desenvolvimento, incorporando à ordem jurídica interna outro 

mecanismo eficaz na resolução dos problemas para os quais as patentes foram falhas.     

O sistema de prêmios é, assim, uma possível alternativa para o problema das doenças 

negligenciadas no Brasil.  

 

5. Conclusão 

O Brasil aderiu ao TRIPS em 1994, aceitando o discurso clássico de que uma maior 

proteção aos direitos de propriedade intelectual levaria ao desenvolvimento econômico e 

promoveria a inovação. 
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Passados, contudo, 17 anos da ratificação desse acordo, os dados mais recentes do 

Ministério da Saúde sugerem que doenças negligenciadas como: dengue, malária, 

tuberculose e hanseníase, ainda compõem a agenda de prioridades da saúde pública 

nacional. O índice de reincidência dessas enfermidades é considerado alto, não há vacinas 

para preveni-las e seu tratamento, em geral, é longo e pode produzir graves efeitos 

colaterais. 

O presente artigo tentou dirimir as dúvidas trazidas por essas informações, já que, a 

princípio, pelo menos nos termos da tese econômica tradicional, a simples construção de 

um sistema jurídico protetor dos direitos de propriedade intelectual já seria suficiente para 

gerar inovação. Em outros termos, a incorporação do TRIPS ao ordenamento interno 

deveria servir, por si só, para resolver o problema da criação de novas drogas para as 

doenças negligenciadas no Brasil. 

Com vistas, portanto, a responder a essas questões, iniciou-se pela breve descrição do 

sistema de patentes farmacêuticas na ordem jurídica nacional. Revelaram-se, assim, os 

órgãos estatais envolvidos na concessão das patentes, como eles atuam e qual o 

procedimento exigido para a análise dos pedidos. Também, nesse estágio, foram discutidas 

algumas peculiaridades do direito brasileiro, como as patentes pipeline, a licença 

compulsória em caso de emergência nacional e interesse público, bem como a política de 

medicamentos genéricos. 

Em seguida, foi apresentado o discurso clássico acerca das vantagens do sistema de 

patentes. Trata-se daquele entendimento, segundo o qual a ausência de garantias aos 

inventores no sentido de que suas produções intelectuais não podem ser copiadas pelos 

concorrentes, desestimularia o investimento em pesquisa. Compreendeu-se, ainda, uma 

argumentação mais avançada dessa tese referente à existência de uma relação causal 

unindo patentes, inovação e desenvolvimento econômico. 

Uma vez conhecido o discurso justificador do TRIPS e da proteção aos direitos de 

propriedade intelectual, foram trabalhas as críticas ao mesmo. Viu-se, então, que ele é 

rechaçado, basicamente, a partir dos seguintes fundamentos: (i) em razão do custo social 

que o monopólio conferido aos inventores pode causar, como o abuso de preços; (ii) pelo 

custo administrativo para aplicação do sistema de patentes e (iii) pela falha argumentativa 

desse discurso, dado a ausência de estudos empíricos que comprovem a alegada 

causalidade entre patentes, inovação e desenvolvimento. 

Ao contrário do afirmado pelos defensores das patentes, as pesquisas empíricas 

realizadas pelos críticos desse instituto demonstraram haver pouca relação entre um 
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sistema rígido de proteção à propriedade intelectual e um alto grau de investimentos em 

P&D. Na verdade, esses estudos revelaram a necessidade de se considerarem, além das 

patentes, outros fatores que também contribuem para esse resultado. 

Entre tais fatores foi apontada a incapacidade financeira dos investidores nacionais em 

depositar capital com vistas à realização de pesquisa para criação de novas tecnologias.  

Percebeu-se, assim, que o incentivo à inovação não se restringe, apenas, à garantia do 

direito de patente, mas, também, de se fornecerem as adequadas condições ao seu 

exercício. Se os nacionais não têm capacidade econômica para investir em inovação, de 

nada adianta criar um sofisticado sistema de patentes, pois ele, sozinho, não levará ao 

desenvolvimento de novas tecnologias. 

Nesse contexto, discutiu-se o caso da indústria farmacêutica brasileira. Notou-se que 

as empresas desse ramo com capital nacional não têm representatividade significativa no 

mercado e estão mais voltadas à produção e comercialização de medicamentos genéricos, 

ao passo que as empresas estrangeiras controlam o mercado interno e internacional. 

Concluiu-se, assim, que as firmas brasileiras não possuem condições econômicas para 

investir em P&D e que, portanto, apesar do Brasil ter optado por tornar os produtos 

farmacêuticos patenteáveis, não houve grandes avanços no desenvolvimento de novas 

drogas para as doenças que atingem especialmente esse país. Isso pareceu ser parte 

relevante da explicação para aquele quadro das doenças negligenciadas brasileiras. 

A falha do discurso clássico acerca da contribuição do sistema de patentes para 

incentivar a inovação restou, então, evidenciada, posto que, além dos direitos de 

propriedade intelectual, viu-se que outros elementos também atuam com vistas a fomentar 

ou impedir a atividade de pesquisa e desenvolvimento. Não se nega a relevância das 

patentes, pois elas protegem o inventor de eventuais imitações, contudo, sabe-se que elas 

não são capazes, sozinhas, de promover o desenvolvimento. 

Por fim, diante da inconteste limitação do sistema de patentes, foi proposto o modelo 

de prêmios como um possível caminho para estimular as empresas farmacêuticas 

brasileiras a investir recursos em pesquisa e desenvolvimento de novas drogas para 

enfermidades negligenciadas, que afetam especialmente o Brasil.
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TRADE DRESS: CONCEITO, PROTEÇÃO E ANÁLISE ANTE O 

DIREITO BRASILEIRO 

 

TRADE DRESS: DEFINITION, PROTECTION AND ANALYSIS IN THE BRAZILIAN 

LEGAL SYSTEM 

 

Maite Cecilia Fabbri Moro 

 

  

RESUMO 

O artigo destaca a importância atual do trade dress como forma de identificação dos produtos, 

serviços e estabelecimentos empresariais. Busca, em um primeiro momento, compreender a 

definição norte-americana do trade dress, a qual, apesar de não estar expressamente 

mencionada em nossa legislação, é amplamente reconhecida e utilizada em nossos tribunais. 

Destaca as características do instituto e esclarece a adequada fundamentação jurídica que deve 

ser dada a ele ante as regras do ordenamento jurídico brasileiro. Tendo em vista a crescente 

demanda de perícias judiciais envolvendo diversos casos de trade dress, as quais são 

apresentadas sem nenhuma metodologia, sugere-se também neste texto uma metodologia 

ampla de apreciação de casos de trade dress. 

PALAVRAS-CHAVE: PROPRIEDADE INTELECTUAL; CONCORRÊNCIA DESLEAL; 

TRADE DRESS; MARCAS 

 

ABSTRACT 
This article addresses the current importance of the trade dress as a way to identify products, 

services, and businesses. It aims, in a first moment, to understand the North-American 

definition of trade dress, which is widely accepted by our Courts despite not having a legal 

definition in our system. It also presents the characteristics of the trade dress, and clarifies the 

proper legal ground that shall be associated to it vis-a-vis the Brazilian legal system. Given 

the rising demand of expert opinions involving different trade dress cases, which are 

presented without any methodology, it is suggested in this text a wide metholodogy to 

appreciate trade dress cases. 

KEYWORDS: INTELLECTUAL PROPERTY; UNFAIR COMPETITION; TRADE 

DRESS; TRADEMARK 

 

 

  

1)     1)      Introdução 

            A concorrência entre empresas nas últimas décadas tem ficado cada vez mais 

arraigada. Muitas empresas atuando em um mesmo segmento e um excesso de marcas 

concorrentes no mercado fez com que as empresas buscassem métodos diferentes para se 

identificar/ diferenciar perante o público consumidor.  
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            Além da valorização da marca como sinal distintivo do produto ou serviço 

que fica evidente na sociedade atual (tanto que mundialmente se discute a proteção a novos 

tipos de marcas, ditas “não tradicionais”) o que se observa é que as empresas buscam agregar 

outras formas de identificação e diferenciação, seja pela embalagem do produto que vende, 

seja pela decoração (lay out) de suas lojas, dentre outras... Logo, verifica-se uma valorização 

de outros sinais distintivos, não deixando de lado as tradicionais marcas, nomes empresariais 

e indicações geográficas. A rigor, tudo é feito para captar a atenção do consumidor para o 

produto, serviço ou estabelecimento que está sendo oferecido no mercado. Nesse contexto, é 

que se enquadra o instituto do trade dress. 

            Os trade dresses ganharam uma importância não só para o empresário 

estrangeiro, mas também para os empresários brasileiros, que o observam como um valioso 

ativo. Diante desse fato, observa-se um grande número de demandas judiciais envolvendo 

imitação ou reprodução de trade dresses no Brasil, o que em inúmeros casos tem demandado 

perícias judiciais. Estas perícias judiciais, muitas vezes questionadas, em inúmeros casos não 

auxiliam o juiz a decidir o caso concreto pela incompletude das mesmas. Nesse sentido é que 

se buscou neste artigo trazer uma ampla noção do instituto e uma sugestão dos aspectos que 

deve conter um laudo que se proponha a bem analisar casos envolvendo alegação de imitação 

ou reprodução de trade dress.  

2)      Trade dress – origem e conceito 

            Conceito originário dos Estados Unidos da América, o trade dress foi 

primeiramente identificado nos Tribunais daquele País, que o entenderam inicialmente como 

sendo “a imagem total de um produto, incluindo características como tamanho, forma, cor 

ou combinações de cor, textura, gráficos ou mesmo técnicas de venda”. 

            J. Thomas McCarthy, doutrinador norte-americano, define trade dress como 

“A totalidade dos elementos pelos quais um produto ou serviço é apresentado. Estes 

elementos combinam para criar a imagem visual total apresentada aos consumidores e que 

são capazes de adquirir direitos exclusivos como um tipo de marca ou símbolo identificador 

de origem”.(Original não grifado). 

            G. Mitchell, S. Wadyka Jr., H. Jacobs e M. Lee, em texto publicado pela 

International Trademark Association – INTA, consagrada associação que congrega os 

profissionais que atuam na área de propriedade industrial, esclarecem como o trade dress foi 

tratado ao longo dos anos: 
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“Historicamente, trade dress referia-se apenas à maneira na qual a roupagem de um produto 

se apresentava ao mercado. Com o tempo, trade dress passou a deter um significado bem 

mais amplo, podendo englobar a forma ou design de um produto, assim como sua 

embalagem, quer dizer, sua aparência geral.” 

  

E, ainda, complementam:  

 

“Enquanto a vasta maioria de casos de trade dress claramente envolvem embalagens de 

produtos ou designs de produtos, um número crescente de casos de trade dress envolve estilos 

ou formas de fazer negócios e testam outros limites de proteção ao trade dress. 

A mais recorrente área que envolve casos de trade dress é a de decoração e design de 

restaurantes. Talvez o mais conhecido exemplo é o caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, 

Inc.” 

  

Mary LaFrance, doutrinadora norte-americana, lembra que “Serviços, assim como 

produtos, podem estar associados a um trade dress distintivo; por exemplo, a cor marrom é 

altamente reconhecida como trade dress utilizado pela UPS (United Parcel Service), pelo uso 

feito nos caminhões de entrega da UPS e nos uniformes (de seus funcionários).” 

Conclui-se que a figura jurídica do trade dress pode ser definida, em linhas gerais, 

como o conjunto de características que possibilitam a identificação de um estabelecimento, 

um produto ou um serviço. Melhor dizendo, o trade dress constitui a identidade visual pela 

qual um produto, serviço ou estabelecimento, se torna conhecido no mercado.  

Os elementos que constituem o trade dress de um produto certamente dependerão do 

tipo de produto que se estiver considerando, seja este uma caneta, uma revista, uma geladeira 

ou um automóvel. Entretanto, de forma geral, pode-se dizer que para a aferição de um trade 

dress associado a um produto se levarão em consideração itens como: os elementos e a 

disposição destes no rótulo do produto ou embalagem; a combinação de cores da embalagem 

ou do próprio produto, dentre outros.  Certamente a análise, como se verá no tópico específico 
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sobre o tema, não poderá considerar os elementos em separado, mas sim a impressão de 

conjunto. 

Como mencionado, a noção de trade dress também se estende aos estabelecimentos 

empresariais, como lojas, restaurantes, sorveterias, etc. A apresentação visual e características 

de exposição ao público de um estabelecimento, interna ou externamente, podem identificar o 

local e, consequentemente, exercer função distintiva, representando um efetivo diferencial 

mercadológico. 

No caso dos estabelecimentos empresariais o trade dress pode estar associado tanto 

aos aspectos visuais internos, quanto aos externos do mesmo. Na forma de apresentação 

interna, muitos elementos podem ser considerados, tais como: os móveis, a decoração, os 

utensílios, os cardápios, os uniformes usados pelos funcionários, as cores do local, etc. No 

que tange ao aspecto externo, elementos que usualmente se levarão em consideração serão: 

fachadas, decoração, edifício, cores, letreiros, etc. 

Por fim, é necessário consignar que inúmeras são as formas de expressão do que 

compõe um trade dress, não sendo possível determiná-las todas, pois elas variam caso a caso. 

Atualmente, inclusive, é comum estabelecimentos empregarem cheiros nas embalagens que 

envolvem um produto adquirido pelo consumidor, identificando-o como característico de 

determinada origem. Trata-se, sem dúvida, de um elemento distintivo do estabelecimento que 

poderia perfeitamente compor o seu trade dress. 

O primeiro e mais emblemático exemplo de trade dress decidido pela Suprema Corte 

norte-americana foi o caso Two Pesos, Inc. v. Taco Cabana, Inc., que fez referência 

justamente à aparência de um estabelecimento, um restaurante mexicano que o autor alegava 

ter sido copiado pelo réu. Neste caso, em poucas palavras, a Suprema Corte norte-americana 

firmou o entendimento de que a aparência do restaurante era suficientemente distintiva 

(inherent distinctive) e que a imitação por parte da Ré poderia causar confusão entre as partes 

perante os consumidores. 

A rigor, a jurisprudência dos países europeus de tradição civilista, sem mencionar 

expressamente o termo trade dress, já reconhecia a proteção à aparência global de um 

estabelecimento, desde que identificadora do mesmo.  

Na Itália, Gustavo Ghidini menciona caso julgado na cidade de Milão, no ano de 

1959, que se concentra na imitação do aspecto exterior de um estabelecimento. Destaca trecho 

do julgado que assim decide “Não é suficiente a diferença de titulo de estabelecimento 

identificando os respectivos estabelecimentos (na espécie „postos de gasolina‟ para a venda 

de combustíveis) a excluir a concorrência desleal por parte daquele empresário que imitando 
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as características formais do estabelecimento de outrem (arquitetura, cores, elementos 

decorativos), expondo ao público produtos do concorrente visivelmente identificados com 

suas marcas, expondo, seja ao lado desses produtos um cartaz publicitário da empresa 

concorrente, ou, de outro modo, determina confusão na clientela  de forma a induzi-la a 

adquirir o próprio produto convencendo-a erroneamente que se trata do outro”. 

Baseado também em casos julgados na França, Jean-Jacques Burst esclarece e 

exemplifica que “A semelhança na apresentação exterior ou interior da loja de um 

concorrente pode engendrar uma confusão ou justificar uma ação de concorrência desleal. 

-          imitação da decoração e dos cardápios de um restaurante; 

-          instalação nos mesmos locais de uma empresa, com os mesmos objetos, insígnias 

e papel comercial que a empresa que ocupava o espaço antes; 

-          cópia da loja de um concorrente 

-   franqueado que continua a usar a decoração do franqueador, após o fim 

do contrato. 

Não, não é possível considerar se os elementos de decoração interior ou 

exterior de uma loja são ou não suscetíveis de constituir um direito privativo. Mas 

ainda é preciso que esses diferentes elementos sejam suficientemente característicos 

para que uma confusão entre a loja do antigo franqueado e aquela da rede seja 

possível. ” 

  

3)      O reconhecimento da proteção do trade dress no Brasil 

            A figura jurídica do trade dress, tal como concebida na doutrina e 

jurisprudência norte-americanas, já se incorporou na doutrina e jurisprudência pátrias. O 

conceito é o mesmo, tendo havido até propostas de denominações brasileiras para o instituto 

como, por exemplo, conjunto-imagem. A denominação é adotada em nossos tribunais e 

também por parcela da doutrina, mas não nos parece que ela reflita exatamente o que é o 

instituto. Querendo-se utilizar um termo no idioma pátrio, entende-se mais adequado e 

preferível denominar o trade dress de identidade visual, como já o faz também uma outra 

parcela de doutrinadores, posto que esta sim reflete e define o que realmente é o trade dress.  

O primeiro caso do que se teve notícia de trade dress de estabelecimento nos tribunais 

brasileiros foi no caso Mr. Cat x Mr. Foot. A violação do trade dress foi reconhecida em 

primeira instância pela 4
a
 Vara Cível da Comarca de Goiânia e em segunda instância pelo 
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Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, tendo sido condenada a ré a alterar a decoração 

interna e externa de suas lojas, de modo a não se confundirem com as lojas da Autora. 

Interessante ressaltar as alegações da Autora que acusava a Ré de haver adotado em 

seu “estabelecimento aparência interna e externa muito semelhantes àquela criada pela 

autora e aplicada em suas diversas lojas, ...”. Com maiores detalhes, no relatório da decisão, 

o MM. Juiz de primeiro grau menciona que a Autora teria explicado que “tal como nas lojas 

da autora, os estabelecimentos das rés possuem fachadas com a sua maior parte de vidro, 

com esquadras (sic) de madeiras, padrão mogno, ou peroba do campo. Os calçados 

comercializados pelas rés estão expostos como nas lojas da autora”. Indo além também 

alegava a Autora que a forma de armazenamento de calçados dentro da loja se daria da 

mesma forma em ambos estabelecimentos, “feito em casulos de madeira aparente, nos quais 

eles são colocados dentro de saquinhos de algodão ou malha com o logotipo inserido com as 

mesmas características e posicionamento”.  Na decisão em si, entendeu o MM. Juiz que “As 

duas grifes decoram suas lojas com os mesmos recursos arquitetônicos onde utilizam 

madeira na mesma tonalidade de cor nas fachadas, prateleiras, escaninhos e balcões... outra 

forte semelhança também está na porta de entrada das lojas, em estilo „porta de boutique‟, 

por onde passa apenas uma pessoa de cada vez”.  

O Tribunal, por sua vez, ao corroborar com o entendimento de primeira instância, 

trouxe duas passagens muito elucidativas e que reafirmam a importância do trade dress como 

elemento de identificação do empresário e, portanto, merecedor de proteção face às regras do 

ordenamento jurídico pátrio. No primeiro trecho relevante disse o Des. Rel. Vitor Barboza 

Lenza que “para se aferir se existe a concorrência desleal, deve-se levar em conta não só a 

fonética das marcas confrontadas, mas todo e qualquer ato de competição mercantil 

contrário aos usos honestos capazes de criar confusão, por qualquer meio, com o 

estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou mercantil do concorrente, seja, por 

similitude visual, local onde os produtos são comercializados, as embalagens, disposição, 

etc.”. Na sequencia afirma que naquele caso “de todo o conjunto probatório (...) claro está 

que o consumidor adquire um produto pelo outro, dada a similitude visual das marcas, 

produtos, forma de suas disposições e estabelecimentos onde são comercializados, ficando 

demonstrado a existência de deslealdade na concorrência.”  

Outro caso envolvendo trade dress de estabelecimento e que foi apreciado pelas cortes 

brasileiras envolveu a Rede Spoleto, fast food de comida italiana. Nesta ação Spoleto 

Franchising Ltda. entrou com ação contra Gepeto Pizzaria Ltda. ME x GPTTO Comércio 

Ltda., alegando violação trade dress associado à sua rede de fast food, em especial a 
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“configuração e estruturação similar à aparência” de referidos estabelecimentos. O MM. 

Juiz julgou procedente a demanda, entendendo que a utilização de trade dress alheio 

configura-se como um ato de concorrência desleal. Ressaltam-se dois trechos característicos e 

interessantes de referida decisão: 

“A realidade é que a Ré estruturou as suas lojas para exercer atividades no 

mesmo segmento de mercado, disponibilizando o mesmo tipo de produtos e serviços, 

de maneira idêntica ao método de atendimento e a estrutura padronizada 

desenvolvida pelas Autoras em seus estabelecimentos, conforme restou provado pela 

perícia técnica realizada. 

(...) 

Condeno, ainda, a Ré à obrigação de se abster de comercializar ou realizar 

atividade que possa, de qualquer maneira, dar a impressão ao público de que o 

estabelecimento da Ré seria, de qualquer modo, licenciado ou filiado às Autoras.” 

(Original não grifado) 

  

4)      Trade dress : Requisitos de validade   

Para poder ser reconhecido como trade dress é fundamental que sejam verificados 

dois elementos importantes: a) distintividade do conjunto; e, b) desvinculação com a 

funcionalidade do produto. 

Em relação ao primeiro tópico, deve-se distinguir em distintividade originária ou 

inerente (inherent distinctiveness), daquela que é adquirida (secondary meaning). Já a 

desvinculação com a funcionalidade do produto visa a garantir o uso adequado do instituto, 

evitando qualquer tipo de abuso ou excessos de outras proteções derivadas das regras de 

propriedade industrial.  

4.a. A distintividade do conjunto  (inherent distinctiveness ou secondary meaning) 

Para exercer a função distintiva, faz-se imprescindível que o trade dress tenha 

capacidade distintiva, a qual reside na constatação da capacidade que o conjunto tenha de 

identificar e diferenciar o produto, estabelecimento ou serviço daqueles usados por seus 

concorrentes.  

A capacidade distintiva de um trade dress pode ser originária ou adquirida (secondary 

meaning). Será originária quando o conjunto, independentemente de qualquer uso no 
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mercado, já seja suficientemente característico e passível de se diferenciar dos seus 

concorrentes desde sua origem (inherent distinctive). Será adquirida, por sua vez, quando a 

princípio o conjunto não é distintivo, mas  adquire distintividade perante os consumidores. 

Neste último caso, no momento da avaliação, constata-se que, pelo uso reiterado de uma 

identidade visual que a princípio não teria capacidade de identificação per se, o trade dress 

passa a ser reconhecido no mercado. Em outras palavras, adquire capacidade distintiva em 

virtude de, na prática, efetivamente exercer  função distintiva.  

Amanda Fonseca de Siervi, em dissertação de Mestrado defendida na Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), ao tratar do tema do secondary meaning 

afirmou especificamente sobre o trade dress que “Normalmente, todavia, em face da extensão 

dos elementos que compõem o trade dress de um produto ou serviço e da necessidade de que 

esses sejam considerados distintivos em seu conjunto, de modo a formar um todo 

individualizador do bem, é mais comum que o trade dress adquira distintividade por meio do 

uso prolongado, constante e uniforme desses elementos, ou seja, via secondary meaning.”  

Um ponto a ser mencionado é que a capacidade distintiva do trade dress não resulta 

necessariamente da distintividade dos elementos que o compõem, mas da configuração, 

disposição e visualização que os vários elementos considerados produzem. Mesmo um 

conjunto de elementos comuns, dependendo da forma com que sejam organizados e dispostos, 

pode gerar  um trade dress. A disposição e/ou configuração dos elementos que formam o 

trade dress é importante, pois é ela que impactará na impressão de conjunto.  

A rigor para que um sinal distintivo cumpra seu objetivo, qual seja, identificar-se e 

diferenciar-se dos concorrentes no mercado, não basta que ele tenha capacidade distintiva. 

Deve o sinal também exercer função distintiva. O exercício da função distintiva depende do 

uso exclusivo do trade dress por quem o tenha introduzido no mercado ou por quem este 

autorize. Assim sendo, o exercício da função distintiva de um trade dress é garantido pelas 

regras de repressão à concorrência desleal, já que não há um registro específico para o trade 

dress.     

4.b) Não vinculação à funcionalidade  

A proteção do trade dress busca garantir e manter a capacidade e função distintiva do 

produto, serviço ou estabelecimento que o adote. Trata-se de uma proteção da identidade e 

reconhecimento no mercado e não uma proteção ligada a qualquer funcionalidade do produto 

que a contenha.  
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Em outras palavras, o trade dress pode recair sobre uma forma de um produto ou 

estabelecimento como visto, mas caso esta forma seja uma forma imposta por exigências 

técnicas, a ela não poderá ser reconhecida a proteção por trade dress.   

Nesta questão, a proteção às marcas tridimensionais tem uma regra que pode ser usada de 

forma análoga, já que marcas também são sinais distintivos. Diz a regra no caso das marcas, 

que não pode ser registrada como marca (neste caso aplica-se especialmente a tridimensional) 

aquela que “não possa ser dissociada de seu efeito técnico”. Na mesma linha de raciocínio 

seguem as proteções de desenhos industriais, tanto que a Lei 9.279/96 ao delimitar a tutela do 

desenho industrial excluiu terminantemente a forma “determinada essencialmente por 

considerações técnicas ou funcionais”.  

      Ao final, o que se pretende negando proteção por trade dress a objetos cuja forma seja 

essencialmente ditada pela função técnica que exerçam, é afastar, na prática, uma proteção 

perpétua da forma técnica. Não proteger uma forma que esteja vinculada de forma direta com 

a funcionalidade do produto, a rigor, significa não exceder os limites de um direito privativo 

(como, por exemplo, as patentes de modelo de utilidade e de invenção), garantindo que o 

sistema da propriedade intelectual continue a estimular o desenvolvimento tecnológico e a 

livre concorrência de forma saudável.  

5. Fundamento da Proteção do trade dress no ordenamento jurídico brasileiro 

Como se observa dos casos brasileiros acima colacionados, o fundamento da proteção 

ao trade dress no nosso ordenamento reside nas regras de repressão à concorrência desleal.  

No Brasil, não há um registro específico para o trade dress, como ocorre nos Estados 

Unidos da América, onde o registro existe, mas não é condição sine qua non para sua 

proteção. Em outras palavras, no Brasil o trade dress pertence às espécies de sinais distintivos 

não registrados (como é o caso, também, do nome empresarial), mas nem por isso merece 

proteção inferior aos sinais distintivos registrados (como é, por exemplo, o caso das marcas). 

Esta proteção encontra abrigo na Constituição Federal, no momento em que esta 

garante no art. 5º, inc. XXIX, o seguinte: 

“XXIX – a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio 

temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à 

propriedade das marcas, aos nomes empresariais e a outros signos distintivos, tendo 

em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.” 

(Original não grifado) 
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            Apesar de ser um sinal distintivo, sua proteção não necessariamente deverá 

estar vinculada a um registro específico. Nesse sentido, destaca-se o trecho de Acórdão do 

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Apelação n° 374.951.4/8-00: 

“Por outro lado, cumpre observar que não se exige o registro do trade dress 

como marca para sua proteção, porquanto esta se dá no âmbito da concorrência 

desleal, cuja repressão está prevista no artigo 2°, V, da Lei da Propriedade Industrial 

(Lei n° 9.279/96). 

Assim, mesmo sem o registro, a proteção ao trade dress é cabível em função 

das regras de concorrência, que vedam o emprego de meios fraudulentos para desviar 

a atenção do consumidor.” 

A esse respeito, João da Gama Cerqueira ensina: “Entre os meios de criar confusão 

com os produtos ou artigos de um concorrente, acode à idéia, desde logo, o uso de sinais 

distintivos idênticos ou semelhantes aos que os assinalam. Quando êsses sinais distintivos se 

acham registrados como marcas, a hipótese cai sob o domínio da lei respectiva, sendo 

punível como contrafação. (...) Tratando-se de sinais não registrados, é condição essencial à 

ação baseada em concorrência desleal que êsses sinais, além de reunirem os requisitos 

intrínsecos que os tornem distintivos e suscetíveis de constituir marcas, estejam em uso 

prolongado, de modo a se tornarem conhecidos como marcas dos produtos concorrentes. 

Aplica-se o mesmo princípio quando se trata de imitação ou reprodução do aspecto 

característico do produto ou à forma de sua apresentação (embalagens, envoltórios, 

recipientes, etc.), quando não sejam vulgares ou pertencentes ao domínio público.” (Original 

não grifado) 

Quando o legislador reconhece uma pessoa como titular e garante o direito exclusivo 

de um bem de propriedade intelectual (marca, desenho industrial, etc), o que se busca é a 

manutenção da lealdade concorrencial. É o que constatou o tratadista João da Gama Cerqueira 

quando disse “a teoria da concorrência desleal abrange tôda a propriedade industrial, cujas 

leis constituem aplicações particulares de seus princípios gerais”. Tem-se, portanto, que o 

propósito das proteções à marca, ao nome empresarial, nada mais é do que uma aplicação 

particular das regras de repressão à concorrência desleal. Em outras palavras, as regras de 

repressão à concorrência desleal constituem fundamento para a proteção privativa de bens 

imateriais.  
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As normas concorrenciais devem proteger o empresário, de forma a garantir sua 

identificação no mercado, até para assegurar os investimentos por ele realizados na criação, 

manutenção, aprimoramento e divulgação de seu produto ou serviço. Em vista da natureza 

distintiva do trade dress, aquele que primeiro o utiliza e é por ele reconhecido no mercado 

terá, então, em relação a terceiros, a faculdade de impedir utilizações não autorizadas de trade 

dress idêntico ou mesmo assemelhado.  

De fato, o sistema jurídico brasileiro não necessita de um registro específico de trade 

dress para garantir a proteção à identidade visual de um produto, serviço ou estabelecimento, 

estando, com as regras atuais, bem aparelhado para resolver este tipo de situação. 

Aprofundando-se na legislação pátria, a Lei n° 9.279/96 trata como crime os atos de 

concorrência desleal, merecendo destaque aqui o inciso III de seu artigo 195: 

Art. 195 - Comete crime de concorrência desleal quem:  

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, 

clientela de outrem. 

            Ademais, a Convenção da União de Paris, tratado internacional que 

estabeleceu requisitos mínimos de proteção à propriedade industrial e que foi ratificado pelo 

Brasil, contém dispositivos acerca da repressão à concorrência desleal que facilmente 

enquadram o instituto do trade dress. Vejamos o que versa o artigo 10bis: 

“Art. 10 bis 

(1) Os países da União obrigam-se a assegurar aos nacionais dos países da 

União proteção efetiva contra a concorrência desleal. 

(2) Constitui ato de concorrência desleal qualquer ato de concorrência 

contrário aos usos honestos em matéria industrial ou comercial. 

(3) Deverão proibir-se particularmente: 

1° Todos os atos suscetíveis de, por qualquer meio, estabelecer confusão 

com o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um 

concorrente; 

2° As falsas alegações no exercício do comércio, suscetíveis de desacreditar 

o estabelecimento, os produtos ou a atividade industrial ou comercial de um 

concorrente; 

3° As indicações ou alegações cuja utilização no exercício do comércio seja 

suscetível de induzir o público em erro sobre a natureza, modo de fabricação, 

características, possibilidades de utilização ou quantidade das mercadorias.” 

(Original não grifado) 
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            Por fim, o Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90), 

preocupado com os prejuízos que possam vir a sofrer os consumidores em vista de falsas 

associações, determina no inciso VI de seu artigo 4° o seguinte: 

“Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e 

segurança, a proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de 

vida, bem como a transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípio: (...) 

VI - coibição e repressão eficientes de todos os abusos praticados no 

mercado de consumo, inclusive a concorrência desleal e utilização indevida de 

inventos e criações industriais das marcas e nomes comerciais e signos distintivos, 

que possam causar prejuízos aos consumidores.” (Original não grifado) 

            Em suma, a legislação brasileira, apesar de não reconhecer um registro 

específico para o trade dress, não é de hoje que coíbe veementemente atos de concorrência 

desleal, dentre os quais se deve incluir o uso indevido e desautorizado de trade dress alheio. 

De uma forma ou de outra, qualquer ato que possa gerar confusão entre concorrentes está 

abarcado nas regras de repressão à concorrência desleal. Em relação ao trade dress o que se 

observa é que ele constitui um conjunto de elementos pelos quais o empresário identifica seus 

produtos, serviços ou estabelecimentos, e que se imitados ou reproduzidos por terceiros 

podem gerar confusão entre eles. Esta proteção busca garantir a integridade dos investimentos 

de concorrente, a livre e regular circulação de mercadorias e serviços, além de evitar o 

falseamento do mercado e prejuízos ao próprio consumidor, que é o destinatário final dos 

produtos/serviços. 

5.a) A relação do trade dress com outras proteções de propriedade intelectual 

Outra questão que também muitas vezes gera dificuldades na apreciação do trade 

dress diz respeito à existência de um direito de propriedade intelectual compondo o trade 

dress. Em outras palavras, é possível que um trade dress possua algum elemento na sua 

composição que tenha proteção privativa? Será que um trade dress pode conter uma marca? E 

um direito autoral? E um desenho industrial? A princípio, não há nenhum obstáculo, seja na 

prática ou na legislação, à existência de elementos do trade dress que tenham per se sua 

exclusividade garantida por marca, direito autoral ou desenho industrial.  

Entretanto, é importante definir bem qual o contexto e delimitação da proteção. Muitas 

vezes a discussão judicial não envolve a marca, mas somente um trade dress, que contém uma 

marca. Apesar de não haver nesses casos uma discussão acerca de conflito marcário, não se 
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pode deixar de avaliar a forma pela qual elas se inserem nas respectivas embalagens, seja 

avaliando a fonte usada, a cor, a localização da marca, etc.  

Por outro lado, pode ocorrer de em um determinado caso se discutir tanto a marca, 

quanto o trade dress, o qual pode ter a própria marca como um de seus elementos. Neste caso, 

apesar de haver sobreposição das proteções, devem-se delimitar os alcances das mesmas. A 

discussão marcária será empreendida observando a confusão ou associação do sinal de forma 

aprofundada, enquanto a avaliação da marca enquanto elemento do trade dress se limitará à 

apresentação e disposição visual da mesma no conjunto. É claro que havendo o 

questionamento de uma imitação ou reprodução de marca em conjunto com uma reprodução e 

imitação de trade dress, há um reforço significativo nos argumentos, daquele que busca 

proteger e garantir seus direitos de uso exclusivo. 

A mesma linha de raciocínio é válida para eventuais proteções de direitos autorais e 

desenho industrial que componham o trade dress. 

Assim, com relação à imitação da aparência (configurações figurativas e cores), 

aspecto exterior dos produtos e embalagens de um concorrente, se não concorrer alguma 

infração de marca, direito autoral ou desenho industrial sendo violados, as regras a serem 

utilizadas serão tão-somente as de repressão à concorrência desleal. Nos casos em que ainda 

que haja possibilidade de um direito de propriedade industrial, seja um desenho industrial ou 

uma marca tridimensional, mas o mesmo não tiver sido requerido perante o órgão competente 

pelo seu titular, em havendo um eventual uso desleal por parte de um concorrente, as regras 

de repressão à concorrência desleal também poderão ser reivindicadas. Já nos casos em que 

hajam marcas e desenhos registrados e direitos autorais compondo o trade dress, além das 

regras de concorrência desleal, também se reivindicarão as regras específicas de propriedade 

intelectual. Em outras palavras, as regras de concorrência desleal podem ser aplicadas 

subsidiariamente às regras de propriedade intelectual. 

            Deixe-se, portanto, claro que a proteção do conjunto representado pelo trade 

dress não prejudica, nem afasta, qualquer outra proteção que recaia sobre os elementos que 

compõem o trade dress, individualmente considerados.  

            Assim, o trade dress é um conjunto de características que constitui uma 

forma de identificação do produto, serviço ou estabelecimento no mercado, o qual deve 

exercer uma função distintiva. Afinal, o consumidor reconhece determinado produto, serviço 

ou estabelecimento pela sua embalagem ou aparência global. 

6. Análise de imitação ou reprodução de trade dresses 
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A definição do trade dress é clara de que a proteção é do conjunto de características 

que formam a identidade visual de um produto, serviço ou estabelecimento. Logo, parece 

lógico que a análise a ser empreendida deve ser do conjunto, em contraposição à mera 

verificação dos elementos de forma isolada. Importa para a análise do trade dress a impressão 

de conjunto causada pela embalagem no consumidor. Afinal, se a finalidade é avaliar a 

percepção do consumidor, este não ficará observando detalhes das mesmas e sim fará uma 

observação global.  

Entretanto, não se nota uma uniformidade e coerência na forma de avaliação desses 

trade dresses. Para se chegar a esta análise de conjunto entende-se que é importante passar 

por algumas etapas.  

A primeira etapa que se entende necessária é a de comparar os elementos e observá-los 

de forma individualizada nas embalagens, sejam eles elementos protegidos ou não por algum 

instituto de propriedade intelectual. Esta avaliação pontual auxilia a verificar e ter consciência 

dos principais pontos de similaridade ou não dos produtos, embalagens ou estabelecimentos 

comparados. É ela que dá subsídios para afirmar a existência ou não de uma reprodução ou 

imitação do trade dress, ou seja, é ela que auxilia a justificar  a similaridade ou não da 

impressão de conjunto e a possibilidade de confusão ou associação entre elas por parte do 

consumidor.  

A análise de confusão entre dois trade dresses necessariamente passa por uma 

avaliação comparativa entre as embalagens, produtos ou estabelecimentos sob contenda. 

Trata-se de uma análise fundamental, mas, ela não é (e não pode ser) definitiva, posto que não 

se pode restringir a ela.  

Ao avaliar somente os trade dresses em contenda, tem-se uma observação segmentada 

e muito restrita do mercado (só dos produtos, serviços e estabelecimentos que supostamente 

se confundem). Não se tem idéia se há ou não no restante do mercado outras embalagens, 

produtos, estabelecimentos que tenham associado a eles trade dresses similares. A 

constatação de uma semelhança entre dois trade dresses, a rigor, não responde se o suposto 

trade dress copiado é ou não distintivo no mercado. Em outras palavras, apesar de constatada 

a semelhança das embalagens deve se avaliar os demais concorrentes com vistas a garantir a 

real distintividade do trade dress alegadamente imitado ou reproduzido. Se não realizada esta 

análise a primeira pode facilmente ser questionada em sendo comprovado o uso comum no 

segmento. Logo, só com esta visão mais ampla é que se fará possível afirmar com melhores 

subsídios e segurança a efetiva existência de confusão ou associação entre dois trade dresses. 
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Assim, pode-se dizer que a análise de confusão de um trade dress passa por dois 

momentos importantes. O primeiro momento pode-se dizer é de uma análise mais limitada 

(ambiente micro) em que se avaliam comparativamente dois 

produtos/embalagens/estabelecimentos. Já a segunda, que depende da efetiva constatação de 

confusão na análise restrita (primeiro momento) e busca empreender uma avaliação mais 

extensa, observando-se então o contexto concorrencial em que se encontram os dois produtos 

anteriormente avaliados.  

O resultado final da análise da confusão ou associação entre dois trade dresses deve se 

basear nas duas etapas acima, sempre privilegiando a avaliação do conjunto e dentro do 

mercado competitivo.   

            Para empreender este tipo de análise é que se justifica e se compreende a 

solicitação de perícia técnica por magistrados na grande parte dos casos envolvendo alegação 

de imitação ou reprodução de trade dress. Afinal, não necessariamente estes subsídios serão 

trazidos pelas partes e de forma isenta para que o magistrado possa julgar.  

7. Conclusão 

Assim como a tutela que é outorgada às marcas como sinais distintivos, outorgando-

lhe uso exclusivo em seu segmento, os empresários que se valem de outros meios de 

identificação/diferenciação no mercado, não necessariamente protegidos por algum instituto 

específico de propriedade intelectual, buscam garantir ainda que por outros meios (sem 

necessariamente um registro específico) seu uso exclusivo. Afinal, a finalidade de um sinal 

distintivo é diferenciar-se e o empresário só conseguirá se distinguir se mantiver o uso 

exclusivo da configuração que o identifica. O trade dress, como se observou, é um deles. 

O trade dress é um instituto jurídico que foi primeiramente conceituado no direito 

norte-americano. Apesar de não ser um termo usado e reconhecido por nossa legislação, é um 

instituto amplamente reconhecido em nossos tribunais, posto que lhe são perfeitamente 

aplicáveis as regras existentes de repressão à concorrência desleal. 

O trade dress abarca uma infinidade de situações o que de certa forma deixa muito 

aberta a sua definição. A rigor, constitui o reconhecimento e proteção da capacidade distintiva 

e do exercício da função distintiva da identidade visual de um produto, serviço ou 

estabelecimento e, como tal, constitui um sinal distintivo do empresário. Constitui atualmente 

uma forma muito valorizada de se distinguir, tanto que houve, na última década, um 

crescimento exponencial dos casos judiciais em que se alegam imitação ou reprodução de 

trade dress. 
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Em muitos desses casos judiciais, observam-se perícias técnicas que não observam 

qualquer metodologia em relação à avaliação dos trade dresses. Tanto que, atualmente, há 

fortes discussões acerca da necessidade ou não de perícia técnica em casos envolvendo 

avaliação de trade dress. Nesse sentido, buscou-se rascunhar e iniciar um debate neste 

trabalho acerca de uma metodologia a se empreender nestas perícias.  
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A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DOS 

CONTRATOS NAS DECISÕES JUDICIAIS 

 

EL PRINCIPIO DE LA FUNCIÓN SOCIAL DEL CONTRATO EL LAS SENTENCIAS 

 

Lais Machado Lucas 

 

  

RESUMO 

Este trabalho objetiva, através de da análise de decisões emandas por Tribunais Brasileiros 

analisar qual o tratamento que vem sendo dado pelos magistrados ao princípio da função 

social do contrato, especialmente se as decisões guardam alguma relação com a doutrina 

produzida sobre o assunto. Para isso, assume-se o posicionamento majoritário da doutrina 

sobre o tema e questiona-se ao analisar as decisões concretamente, se estas seguiram alguma 

orientação doutrinária, majoritária ou não, ou se o magistrado de alguma forma criou 

fundamentação argumentativa para aplicar o princípio.Não se busca avaliar a correção das 

decisões, mas sim a sua vinculação com a doutrina existente. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; FUNÇÃO SOCIAL; DECISÃO JUDICIAL 

 

RESUMEN 
El presente trabajo pretende, a través del analisis de las decisiones de los tribunales brasileños 

examinar qué tratamiento se le está dando por los jueces al princípio de la función social del 

contrato, sobretodo se las decisiones tienen alguna relación con la doctrina sobre el tema. Para 

ello, asumimos la posición mayoritaria de la doctrina sobre el tema y se ha preguntado con la 

analisis de las decisiones, si esas seguían las orientaciones doctrinales, o si el magistrado ha 

creado de alguna manera el argumento para aplicar el princípio. No se busca la correción de 

las sentencias, pero la vinculación de esas com la doctrina. 

PALABRAS-CLAVE: CONTRATO; FUNCIÓN SOCIAL; SENTENCIAS 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho faz uma análise das decisões judiciais de Tribunais Brasileiros, 

quando estes estão diante de uma norma com características de cláusula geral, que dá ao 

intérprete uma maior liberdade de interpretação. 

Essa preocupação, especialmente pela norma do artigo 421, se revela pela abertura e 

vagueza semântica que são características do preceito. Diferente da função social da 

propriedade, o legislador ao tratar da função social do contrato, não delimitou ou estipulou o 

que seria o contrato que cumpre sua função social, deixando para os intérpretes da norma esta 

tarefa. E aí reside o grande questionamento: será que esses intérpretes estão analisando a 
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norma sob um mesmo prisma? Ao aplicar o princípio ao caso concreto, um julgador o faz com 

esteio na doutrina, em precedentes ou em convicções pessoais? 

Para fins de delimitação da pesquisa, serão consideradas somente duas categorias de 

intérpretes: os doutrinadores e os juízes. Esta opção tem caráter estritamente metodológico, 

não objetivando desconsiderar o entendimento de outros operadores do direito, que 

certamente tem muito a contribuir para a construção da ciência jurídica. Ocorre que, a análise 

do que é produzido por outros intérpretes exigiria uma investigação presencial dos processos, 

eis que as peças não são disponibilizadas por meio eletrônico pelos Tribunais, o que se 

tornaria inviável ante ao exíguo tempo de uma pesquisa em âmbito de mestrado.    

O cerne da investigação consiste, então, em verificar (1) em que tipo de casos é 

aplicada a norma do artigo 421; (2) se esta norma é aplicada conforme a posição doutrinária 

majoritária; e (3) em caso de aplicação divergente da doutrina majoritária, se há filiação a 

outra corrente ou então entendimento próprio sobre o sentido da norma.   

Para o cumprimento desta análise, serão verificadas decisões dos Tribunais de Justiça 

dos Estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e São Paulo, além do Superior Tribunal de 

Justiça. Os dados serão coletados através dos sítios de Internet destes Tribunais, em período 

que forneça número de decisões suficientes para classificação. Ressalta-se desde já, que esta 

pesquisa não objetiva fazer um levantamento quantitativo para fins estatísticos, de forma que 

será traçado um perfil das decisões, conforme o fundamento do julgador para a utilização do 

princípio da função social do contrato. Após objetiva-se dividir estas decisões em grandes 

grupos classificatórios, para dentro deles expor os casos de maior relevo. 

Não se cogita questionar a correção ou incorreção dos julgados, mas sim verificar os 

critérios utilizados pelos juízes para a aplicação do princípio e, principalmente, se este critério 

passa pela análise da doutrina especializada sobre o tema ou não. Também não se pretende 

fazer nenhuma crítica ao Poder Judiciário, ou aos juízes em si; trata-se de análise científica 

que investiga o suporte doutrinário utilizado pelas decisões judiciais.  

A pesquisa terá alcançado seu objetivo se com os dados coletados puder se verificar 

em quais casos há maior incidência da norma, e se quando desta incidência há vinculação com 

a doutrina ou não. Sabe-se que muitas outras questões podem surgir do decorrer desta 

investigação, que por hora não serão respondidas para que não ocorram desvirtuamentos do 

foco, não significando que não venham a ser contempladas em oportunidade mais adequada.  

  

1 AS DECISÕES JUDICIAIS 
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              As normas são endereçadas aos juízes. É a esta conclusão que se chega 

quando se depara com um sistema jurídico que privilegia as cláusulas abertas, dotadas de 

inúmeros significados. Por mais que doa na doutrina que não exerce a judicância, como 

coloca Eros Grau, são os magistrados os intérpretes autênticos do texto legal, pois somente a 

eles é conferido o poder da decisão. É certo que os juízes podem formar as suas convicções 

com base em doutrina e nas teses construídas pelas partes, mas ao fim, serão sempre as suas 

percepções da norma que prevalecerão para o julgamento do caso concreto. 

              Surge assim, o denominado “direito dos juízes”, que dá significado às 

normas de conteúdo vago e aberto através das decisões prolatadas em casos concretos, que 

podem ou não estar amparadas em doutrina especializada sobre o tema. 

              A atividade de juiz supõe, como adjetivo primeiro, a imparcialidade. Ao 

menos é isso que se espera do magistrado em um caso concreto; que avalie os 

posicionamentos de autor e réu e julgue conforme as regras do ordenamento jurídico, 

afastando qualquer outro interesse que privilegie uma parte injustamente, em detrimento da 

outra. Ocorre que, mesmo que repleto de imparcialidade, a atividade de juiz é realizada por 

uma pessoa que “está juiz” naquele momento, e que pelo seu caráter humano é dotado de 

sentimentos e pré-concepções, por vezes inafastáveis, mesmo no exercício da jurisdição. A 

imparcialidade, assim, pode ser maculada mesmo quando o juiz não se vincule a uma parte ou 

outra do processo, mas sim quando imprime suas convicções pessoais na decisão (aspecto 

subjetivo), em detrimento de orientações legais e doutrinárias (aspecto objetivo).  

              Na tentativa de explicar o modo como os juízes tomam suas decisões, 

Richard Posner, no livro How Judges Think, coloca várias perspectivas que tentam mapear a 

tomada de decisão pelos magistrados. Muito embora a obra seja baseada na experiência 

jurisdicional norte-americana, que difere bastante da realidade brasileira, alguns pontos 

podem ser pensados no cenário nacional, pois tratam de análises mais introspectivas do juiz, 

do que do sistema judiciário como um todo. 

O autor destaca que quando os juízes estão diante de casos mais corriqueiros, buscam 

as decisões em julgados semelhantes, sem acrescer de forma significativa suas concepções 

individuais na decisão. No entanto, quando o caso é menos usual, sem número expressivo de 

antecedentes que possam amparar a decisão, o juiz é obrigado a prolatar uma 

sentença/acórdão com características inéditas, quando então recorrerá a outros critérios, mais 

complexos (pela notada abstração) que a simples aplicação da lei ou de precedentes. 

Basicamente são nove esses critérios: a) atitudinal, quando o juiz julga com base nas suas 

convicções políticas; b) estratégica, quando o juiz mede as suas decisões preocupado com a 
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opinião de outros atores, tais como outros juízes, políticos, mídia, público, etc; c) psicológica, 

quando o juiz revela em sua decisão limitações cognitivas ou emoções sobre a questão em 

debate; d) legalista, quando o juiz julga adstrito ao texto legal e aos precedentes judiciais, 

mesmo que não muito adequados ao caso concreto; e) sociológica, quando o juiz preocupa-se 

com as repercussões da decisões no grande grupo (sociedade); f) econômica, quando o juiz 

julga com base em critérios econômicos, refletindo um caráter utilitarista e racional na 

decisão; g) pragmática, quando o juiz preocupa-se essencialmente com as conseqüências de 

sua decisão; h) fenomenológica, quando o juiz une as teorias legalista e pragmática; i) 

organizacional, quando o juiz decide evitando a dissidência com os outros agentes judiciais. 

Mesmo que se admita a existência de somente estas hipóteses elencadas por Posner, 

destaca-se o caráter inconsciente e intuitivo das decisões judiciais, até mesmo pela escolha 

pessoal de cada juiz de qual critério utilizará para julgar. O problema é que a escolha do 

critério pode determinar o resultado da decisão e, ainda, a prolação desta pode se dar em uma 

instância onde não haja mais recursos cabíveis, submetendo-a a um caráter subjetivo perigoso. 

Em pesquisa realizada no ano de 2007, o Conselho Nacional de Justiça apontou que 

existiam aproximadamente 15.623 juízes estaduais em atividade no Brasil, o que correspondia 

a uma média de seis juízes por cada grupo de cem mil habitantes. A conclusão do CNJ, 

naquela oportunidade, foi pela deficiência no número de magistrados existentes no país, o que 

acarreta o retardo nos julgamentos dos processos. O intuito da exposição deste dado não é 

discutir os problemas estruturais do Poder Judiciário, mas sim ressaltar o caráter macro, em 

termos numéricos, do país: muita extensão de área, muita população, muitas instituições 

públicas e privadas, muitos litígios judiciais, muitos juízes. 

A problemática que se apresenta diante de números tão significativos, ainda mais 

quando se possui um ordenamento com regras abertas, é que esses 15.623 juízes possam 

interpretar a mesma norma utilizando cada um, algum dos diferentes critérios adotados por 

Posner, por exemplo, o que acabaria por levar o sistema a um total estado de insegurança 

jurídica, pois se poderia ter pelo menos nove interpretações para a mesma regra.  

Especificamente sobre a disciplina contratual, mais um fator de relevo se apresenta no 

momento da interpretação do caso concreto: o próprio contrato. Isso significa dizer que será 

dado ao juiz a prerrogativa de interpretação e escolha das normas aplicáveis ao caso, bem 

como de dar significado às cláusulas de um contrato, do qual toma conhecimento dentro do 

processo judicial. 

              O que parece ser o mais preocupante, é que as decisões judiciais envolvendo 

contratos, não afetam tão somente as partes contratantes, mas sim a sociedade como um todo. 
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Exemplo desta assertiva é o chamado “Risco País”, conhecido no cenário nacional por “Risco 

Brasil”, que se configura como um índice demonstrativo do grau de segurança para 

investimentos estrangeiros no país. Este índice, que é calculado pelo Banco americano JP 

Morgan, baseia-se em critérios como risco cambial, risco de conversibilidade, risco político, 

risco soberano e risco regulatório. Este último é o que guarda relação com a estabilidade ou 

não das decisões judiciais, sobre matérias relevantes aos mercados, tais como, direito de 

propriedade, mercado de capitais e contratos. Segundo as regras de cálculo do Risco País, os 

mercados (entenda-se “os países”) que possuem posicionamentos claros e “pétreos” sobre 

propriedade e contratos costumam ter um índice de risco mais baixo, o que atrai os 

investimentos externos, contribuindo assim para o desenvolvimento do Estado como um todo. 

              Sobre a interpretação do texto contratual em si, o legislador civil, muito 

embora parcimonioso, não foi omisso, dedicando alguns artigos do Código Civil a essa 

matéria. Os artigos 112, 113 e 114 encerram regras gerais de interpretação, preconizando, 

basicamente, que a intenção das partes prevalece sobre a linguagem escrita, que a 

interpretação dos negócios deve pautar-se pela boa-fé e pelos usos e costumes do local da 

celebração e que, para os negócios benéficos e para a renúncia, a interpretação deve ser 

restritiva. Os artigos 819 e 843 também pregam uma interpretação restritiva do negócio, 

quando se está diante dos institutos da fiança e da transação. 

              Humberto Theodoro Junior já teve a oportunidade de apreciar esta questão, 

quando de forma muito pertinente concluiu que ao juiz, ao interpretar um contrato objeto de 

litígio, não cabe modificar ou recriar o conteúdo de um pacto, nem sob o pretexto de 

aplicação do princípio da boa-fé. Cabe ao juiz a interpretação que preenche lacunas e delimita 

os direitos e obrigações do contrato, que constam da própria avença, bem como a verificação 

de ilicitudes que ocasionam a anulabilidade ou nulidade de todo o negócio jurídico. Acresce-

se às conclusões do autor que nenhum princípio existente no ordenamento jurídico, e não só a 

boa-fé, tem o condão de alterar um contrato na sua essência, ainda mais por imposição 

judicial, sob pena das partes contratantes serem obrigadas a cumprir um pacto diverso daquele 

que firmaram. 

              Com isso não se está sugerindo que o Judiciário não pode, ou não deve, 

intervir nos pactos, mas sim, que esta intervenção deve ser limitada a verificação de abusos, 

ilicitudes ou condutas inadequadas na relação contratual, que estejam trazendo prejuízo a uma 

das partes ou ao bom desenvolvimento do contrato em si. A modificação irrestrita de um 

pacto, sob pena de adequá-lo a um ou outro princípio, atenta contra a liberdade de contratar, 

que também é tutelada pelo ordenamento. 
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              Para esta pesquisa, no entanto, a atividade interpretativa que mais interessa é 

a do juiz frente às normas do tipo cláusula geral, em especial, a constante do artigo 421, do 

Código Civil.  

              Em estudo realizado anteriormente, verificou-se que uma parcela 

significativa de doutrinadores que se ocupam em estudar a disciplina contratual e sua função 

social, tende a encontrar um consenso sobre a aplicação do princípio, qual seja, de que este 

reflete a flexibilização do princípio da relatividade dos pactos. Obviamente que o 

posicionamento não é unânime, mas a análise dos doutrinadores que chegam a esta mesma 

conclusão, já permite que se fale em maioria.  

              Assume-se, desde já, a premissa de que a atividade decisória e interpretativa 

do direito não pode estar dissociada da doutrina especializada, devendo servir-se desta para a 

solução das controvérsias. Em outras palavras, a produção doutrinária está à disposição dos 

juristas, para que as fundamentações, principalmente das decisões, sejam feitas com base em 

critérios científicos e não em suposições intuitivas.  

              Assim levanta-se o questionamento se as decisões jurisprudenciais tem 

primado pela congruência de suas fundamentações com a doutrina especializada no tema em 

debate, principalmente quando o caso versar sobre normas de conteúdo aberto. 

              Para não incorrer exclusivamente em um debate teórico, de fundo mais 

abstrato, projetou-se esta pesquisa que tem por finalidade verificar o tratamento 

jurisprudencial que vem sendo atribuído à função social do contrato presente no artigo 421 do 

diploma civil. Para isso, serão analisados os seguintes pontos: (1) em que tipo de casos é 

aplicada esta norma; (2) se esta norma é aplicada conforme a posição doutrinária majoritária; 

e (3) em caso de aplicação divergente da doutrina majoritária, se há filiação a outra corrente 

ou então entendimento próprio sobre o sentido da norma.   

  

2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

  

              Para apurar o tratamento jurisprudencial da função social do contrato 

limitou-se a pesquisa às decisões de segunda instância dos Tribunais de Justiça dos Estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, e às decisões do Superior Tribunal de Justiça. 

Tendo em vista a impossibilidade de realizar pesquisa presencial nos referidos Tribunais, seja 

pelo número de processos envolvendo esta matéria, seja pela localização dos mesmos, a busca 

pelos acórdãos se deu através do sistema de “pesquisa de jurisprudência” disponibilizado por 

estes Tribunais em seus sítios na Internet. 
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              A pesquisa foi delimitada ao lapso temporal compreendido entre 01 de 

janeiro de 2009 e 30 de junho de 2010, em todos os Tribunais. A opção pelo termo inicial em 

2009 se deu pelo intuito de contemplar somente processos cuja norma aplicável fosse o 

Código Civil de 2002, evitando assim discussões quanto às regras de transição entre este e o 

Código Civil de 1916. Já o período de dezoito meses foi eleito por entender-se que neste lapso 

seria possível conseguir uma boa amostragem de material para análise. 

              O primeiro Tribunal pesquisado foi o Superior Tribunal de Justiça. Através 

do critério de pesquisa “função+social+contrato” foram encontrados 154 (cento e cinquenta e 

quatro) acórdãos. O principal problema encontrado quando da pesquisa neste Tribunal foi a 

busca aleatória que o sistema executa, invertendo os critérios de pesquisa. Assim, muitos 

foram os julgados encontrados que não tinham pertinência com a matéria pesquisada, 

limitando-se a amostragem, neste Tribunal, a 21 (vinte e um) acórdãos. 

              O Tribunal de Justiça de São Paulo foi o segundo órgão julgador a ser 

pesquisado. Intentando manter um padrão nos critérios de pesquisa, novamente repetiu-se o 

período e as expressões a serem buscadas pelo sistema disponível no sítio de Internet deste 

Tribunal, sendo encontradas 5.432 (cinco mil, quatrocentos e trinta e dois) decisões. Diante do 

número expressivo de acórdãos, refinou-se a metodologia de busca, acrescentando-se o 

número “421” à pesquisa, restando o critério “função+social+contrato+421”. Com este novo 

padrão foram encontrados 1.118 (um mil, cento e dezoito) acórdãos, sendo todos analisados. 

              Após, a busca pelas decisões foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro, onde se utilizou o mesmo critério do Superior Tribunal de Justiça, pois a inserção do 

número “421” ao critério de pesquisa neste Tribunal não proporcionava número suficiente de 

acórdãos para análise. Foram encontrados, então, 293 (duzentos e noventa e três) acórdãos, 

todos objeto de estudo.   

              Por fim, a busca foi realizada no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. 

Inicialmente, procurou-se utilizar o critério mais amplo “função+social+contrato”, o que 

restou infrutífero, eis que o sistema de pesquisa deste Tribunal limita o resultado em cem 

decisões. Tentou-se, então, fazer a pesquisa por pequenos intervalos de tempo, o que não se 

demonstrou proveitoso, eis que o sistema de pesquisa deste Tribunal, assim como o sistema 

do STJ, inverte os critérios de pesquisa, resultando um número demasiado de decisões que 

não interessavam ao trabalho. Assim, inseriu-se o número “421” no critério de pesquisa, que 

levou ao montante de 55 (cinquenta e cinco) acórdãos, no período pré-definido. 

              Reunidos esses acórdãos, passou-se a análise individual de cada um deles 

para agrupá-los de acordo com a fundamentação jurídica utilizada para a aplicação do 
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princípio da função social dos contratos, sendo de importância secundária o Tribunal prolator 

da decisão. Assim, chegou-se aos grandes grupos “Reforço Retórico para Casos 

Consumeristas”, “Casos de Natureza Civil Dissociados da Doutrina” e “Casos de Aplicação 

conforme a Doutrina”. 

  

3 ANÁLISE DOS DADOS ENCONTRADOS 

  

3.1 Reforço Retórico para Casos Consumeristas 

             

              Na maioria absoluta dos casos encontrados nos Tribunais pesquisados, os 

julgadores aplicam a função social do contrato do artigo 421 do Código Civil, como reforço 

retórico e argumentativo em casos onde a mera aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor seria suficiente para dirimir as controvérsias. A primeira conclusão que se retira 

com este dado é que a função social do contrato prevista na legislação civil, que pressupõe 

relação entre pares, não é utilizada de forma significativa por estes, mas sim, em relações de 

consumo, para reafirmar os princípios já existentes no CDC. 

              Os casos mais recorrentes são os litígios com seguradoras, envolvendo 

planos de saúde, para a extensão de cobertura de tratamentos e/ou medicamentos não 

previstos no contrato inicial; manutenção de contrato de seguro de vida, denunciado 

unilateralmente pela seguradora por implementação de idade; o reconhecimento do 

adimplemento substancial em contratos de arrendamento e alienação fiduciária, em ações 

ajuizadas por instituições financeiras credoras; e o desconto limitado a 30% dos vencimentos 

do devedor em casos de empréstimos consignados, com desconto em folha de pagamento. 

              Em todos esses casos, é pacífica a aplicação do CDC, inclusive sendo 

reconhecida a pertinência desta legislação nos acórdãos analisados. No entanto, a função 

social do contrato é utilizada como mais um argumento, sem que seja explicitada, na maioria 

das vezes, qual a sua correlação com o caso em comento. 

              Como exemplo dessa afirmação, tem-se decisões como a Apelação Cível 

2009.001.68560, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, onde o relator, ao fundamentar a 

decisão para a manutenção de seguro saúde, que a seguradora havia denunciado 

unilateralmente, pela mora em apenas uma das mensalidades, usou os seguintes argumentos:  

  

A ré pretende pautar a legalidade da sua conduta no art. 13, II, da Lei 

9656/98 e no disposto em cláusula contratual. Descabida a defesa da ré, pois é certo 

que qualquer norma sobre pacto de adesão, bem assim, as próprias cláusulas 
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contratuais, são interpretadas a luz da função social e boa-fé (arts. 113 e 421 do 

Código Civil). Desse modo o cancelamento do seguro saúde nessas circunstâncias não 

opera efeitos, pois é incompatível com o princípio que resguarda a boa-fé do 

consumidor (arts. 04°, III e 51, IV, da Lei 8078/90). 
  

              Veja-se que a referência ao princípio da função social é meramente 

ilustrativa e retórica, eis que a solução do caso foi dada pela própria legislação consumerista, 

que é, de fato, a mais adequada. Sequer houve neste caso a filiação do julgador a um conceito 

de função social ou a explicação sobre a adequação do seu uso ao caso concreto.  

              O mesmo acontece em caso julgado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo 

(Apelação 688.472-4/6), onde há remissão ao artigo 421, sem que haja a sua vinculação com a 

matéria debatida. Nesta decisão, que versa sobre a obrigatoriedade do plano de saúde cobrir 

exame necessário para o diagnóstico de uma paciente, independentemente deste exame ser 

reconhecido pela Agência Nacional de Saúde, a melhor solução foi encontrada na legislação 

consumerista, eis que houve o reconhecimento da abusividade da cláusula que excluía a 

cobertura do exame. O fundamento da decisão restou assim redigido:  

  

Este comportamento contraria veementemente o disposto no art. 51, IV, do 

Código de Defesa do Consumidor, exatamente porque coloca o paciente em 

desvantagem, retirando dele a chance de sobrevida digna diante da impossibilidade de 

pagar o único exame que possibilitaria a visualização do foco metastático e eventual 

chance de tratamento, contrariando, inclusive, a função social do contrato (art, 421, 

do CC). [grifou-se] 
  

              Não há em nenhum ponto da decisão explicação do que vem a ser a função 

social do contrato, tampouco porque o princípio está sendo contrariado. 

              Em algumas decisões, onde ainda poderia ser utilizada somente a legislação 

de defesa ao consumidor e, mais especificamente, a legislação que rege os planos de saúde, a 

função social do contrato foi referida, mas com atribuição de significado e relação com 

doutrina, mesmo que minoritária. Essas decisões envolvem negativa de cobertura por se tratar 

de procedimento (exame) não previsto pelo contrato original do plano de saúde e também por 

não estar preenchido o período de carência previamente estipulado. Nos dois casos, o 

Desembargador Relator do Tribunal de Justiça de São Paulo, reconheceu a abusividade das 

cláusulas, com base no CDC e na Lei 9656/98, utilizando ainda a função social do contrato, 

de acordo com a interpretação dada pelo Enunciado 23, da Jornada de Direito Civil do Centro 

de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, que dispõe que a autonomia privada é 

atenuada quando presentes interesses metaindividuais ou relativos à dignidade humana. 
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              Acerca dos casos envolvendo a manutenção dos contratos de seguro de vida, 

a incidência forçosa da função social do contrato seria dispensável, já que também 

plenamente aplicável o CDC. Nesses casos, as seguradoras, diante da implementação de certa 

idade pelos segurados, recusam a renovação da apólice nos termos até então contratados, 

propondo uma nova modalidade de contrato demasiadamente onerosa aos consumidores. Em 

julgado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, restou decidido que a manutenção do 

contrato de seguro de vida não feria o direito de resolução dos pactos da seguradora (liberdade 

para manter-se ou não vinculada a um contratante), mas a sua alteração unilateral configurava 

ofensa aos direitos do consumidor. O artigo 421 foi aplicado neste caso, pois o Relator 

considerou que este tipo de contratação revela interesses que perpassam os meramente 

individuais, importando a manutenção da avença para toda a coletividade.  

              Outro caso recorrente de aplicação da função social do contrato em matéria 

consumerista são as ações de busca e apreensão de bens objeto de contratos de arrendamento 

ou alienação fiduciária, onde resta comprovado que o inadimplemento é mínimo, comparado 

ao valor do bem, ou que houve purga da mora no curso do processo judicial. Nestes casos, os 

julgadores justificam a utilização da norma civil fortes no princípio da preservação dos pactos 

e na vedação ao enriquecimento ilícito, que a resolução destes contratos ocasionaria as 

instituições financeiras . Interessante notar que os juízes preferem recorrer ao princípio da 

função social do contrato, antes mesmo de utilizar normas de caráter mais objetivo, como por 

exemplo, o artigo 884 do Código Civil, que disciplina o enriquecimento ilícito. 

              A última situação fática mais comumente encontrada que utiliza a função 

social como reforço retórico para casos consumeristas é a dos descontos de empréstimos 

consignados em folha de pagamento. O objeto das ações que chegam ao judiciário é o pedido 

de consumidores superendividados para que as instituições financeiras nas quais contraíram 

empréstimos limitem os descontos a um patamar que permita a sobrevivência digna do 

devedor e seus familiares. Normalmente, a jurisprudência limita o desconto em 30% do total 

dos vencimentos do consumidor, reunindo argumentos na legislação consumerista, na 

proteção constitucional da dignidade humana e mínimo existencial, bem como na função 

social dos contratos e boa-fé. Ressalte-se que para esses dois últimos princípios normalmente 

não fica evidente a motivação e critério de aplicação dos mesmos. 

              A análise dos casos consumeristas revela uma preocupação acentuada do 

julgador em proteger o consumidor, o que segue a lógica do CDC. Ocorre que a determinação 

de fazer justiça nas relações consumeristas não pode servir de amparo para a utilização de 

normas pouco pertinentes ou que não estejam bem relacionadas ao caso sob exame. Poder-se-
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ia perguntar se há alguma ilegalidade na aplicação da função social dos contratos do artigo 

421 nos casos analisados, o que prontamente se responderia que não. No entanto, a aplicação 

desmedida da norma e sem critérios claros causam o esvaziamento de seu conteúdo e também 

o descrédito da decisão que a usa de forma inconveniente. Nestes casos consumeristas, viu-se 

que o julgador poucas vezes teve a preocupação de situar a função social do contrato, 

aplicando-a irrestritamente para reforçar os fundamentos legais já retirados do CDC. 

  

3.2 Casos de Natureza Civil Dissociados da Doutrina 

  

Possuindo número bem menos expressivo de julgados, este grupo classificatório 

procura reunir aqueles casos de natureza civil, onde há a paridade entre as partes e a 

legislação aplicável é o Código Civil e que foi aplicada a função social do contrato com 

critérios diferentes daqueles apontados pela doutrina. 

Nestes julgados não há como se fazer uma subdivisão de casos mais recorrentes, ante a 

diversidade de matérias e situações fáticas. Assim, serão analisados os casos mais 

interessantes e que trazem as ideias mais diversificadas de aplicação/conceituação do 

princípio. 

Uma das aplicações do princípio da função social dos contratos é atribuir a esta norma 

o fundamento do equilíbrio entre as relações contratuais, utilizando-a como chancela dos 

institutos da vedação de enriquecimento ilícito e da onerosidade excessiva. O Tribunal de São 

Paulo teve a oportunidade de apreciar litígio envolvendo contrato de locação onde havia sido 

estipulada correção mensal dos valores do aluguel. Após constatar a ilicitude da cláusula, seja 

pelo disposto na Lei 9069/95, seja pela aplicação do artigo 884 do Código Civil, o julgador 

ainda considerou que a avença era ofensiva a função social do contrato. Destaca-se que no 

acórdão não restou expressa a vinculação da função social com o enriquecimento ilícito de 

uma das partes, o que se depreendeu da leitura do acórdão. Assim foi fundamentada a decisão:  

  
A ilegalidade da cláusula é evidente. É ela ofensiva à lei (artigo 28, §1°, da 

Lei 9.069/95) e aos princípios que orientam o direito dos contratos, em especial, o da 

boa-fé objetiva e o da função social do contrato, previstos nos artigos 421 e 422 do 

CC/2002. Sua aplicação proporcionaria enriquecimento ilícito ao locador (artigo 884 

do CC/2002) porque o “aluguel complementar” não corresponderia a nenhum período 

locativo. 
  

Em outro caso, a função social também foi utilizada como fundamento para a 

manutenção do equilíbrio entre as partes, bem como para justificar a intervenção estatal nos 

pactos. Cuida-se de acórdão que reconheceu o direito a resolução de um contrato havido entre 
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o comprador e o vendedor de um veículo, que apresentava vícios ocultos. No momento da 

contratação, o vendedor garantiu ao comprador que possuía o bem móvel há bastante tempo, 

não tendo este nunca apresentado qualquer problema. No curso da instrução processual restou 

demonstrado que o vendedor, na realidade, possuía o veículo somente há dois meses, 

configurando-se a sua deslealdade no momento da celebração do contrato. Como razão de 

decidir, o Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo utilizou o argumento de que “o 

estado pode intervir nas relações entre os contratantes, a fim de garantir que o contrato 

cumpra sua função social e para que as prestações assumidas pelas partes não se vejam 

extremamente desequilibradas”. Referiu, para complementar, os artigos 421 e 422 do Código 

Civil. 

Em que pese o entendimento do julgador, entende-se que a controvérsia havida entre 

as partes do contrato de compra e venda de bem móvel, é de natureza interna à relação 

contratual, guardando relação com a conduta que os contratantes devem manter para o bom 

desenvolvimento do pacto. Neste caso, o vendedor foi desleal com o comprador, ao afirmar 

que estava na posse do veículo há bastante tempo. Essa conduta, conforme já exposto, 

configura ofensa ao princípio da boa-fé, sendo desnecessária qualquer referência à função 

social do contrato. 

Algumas decisões encontradas referem tão somente o artigo 421, dizendo que houve 

ofensa ao seu conteúdo, sem, contudo, explicitar a pertinência da norma ao caso ou tecer 

qualquer ligação com os fundamentos da decisão. Aliás, este é um dado relevante da pesquisa, 

pois demonstra que muitas vezes em uma decisão é utilizado embasamento em dispositivo 

legal que sequer guarda relação com o caso concreto. A problemática disso vai se verificar 

quando for necessário o pré-questionamento da legislação, para eventual recurso aos 

Tribunais Superiores, pois a Lei Federal, no caso do STJ, que se pretende discutir a ofensa, 

pode nem ser aplicável ao caso. 

Nesta linha, duas decisões chamam a atenção. A primeira, oriunda do Tribunal de 

Justiça do Rio Grande do Sul, versa sobre a inexigibilidade de dívida de pequeno produtor 

rural, por grande empresa fumageira, por manifesto abuso de poder econômico desta, que 

inviabilizava o controle de formação de débito do produtor. Além disso, havia motivação 

razoável do produtor para o descumprimento da entrega da quantidade de fumo acordada, ante 

a estiagem que vitimou a região da plantação. A Relatora de plano afastou a incidência do 

CDC, eis que o produtor rural não se enquadrava no conceito de destinatário final. 

Fundamentou sua decisão em ofensas aos artigos 421, 422 e 187 do Código Civil. No que 

pertine aos artigos 422 e 187 a decisão foi bem fundamentada, na medida em que 
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correlacionou os fatos do processo com as regras, destacando o abuso de direito da empresa 

fumageira, por deter o capital, bem como a deslealdade desta em não elucidar ao produtor a 

forma como seu débito seria formado. 

Já quanto à aplicação do artigo 421, nenhuma referência precisa foi feita, constando 

apenas da ementa a necessidade de utilização desta norma para resolver o caso, bem como em 

um pequeno trecho do acórdão uma menção conjunta da função social com o desequilíbrio 

das partes. 

A outra decisão trata de um litígio envolvendo um Posto Revendedor de combustíveis 

e a sua Distribuidora, onde se discutia a possibilidade de manutenção do contrato de 

sublocação, com a rescisão do contrato de fornecimento de combustível. O julgador expôs de 

forma bastante oportuna a questão dos contratos coligados, que era o cerne da questão, mas ao 

fundamentar a decisão colocou que a manutenção de um contrato, sem a existência do outro, 

contrariava a norma do artigo 421. Não houve o cuidado de especificar quais das diretrizes do 

artigo que seria contrariada (a liberdade de contratar ou a função social do contrato), nem o 

porquê da contrariedade. 

Outros conceitos também foram atribuídos à função social do contrato, tais como 

promotora de trocas úteis e justas e fundamento da preservação dos pactos e da cooperação 

entre os contratantes. Nestes dois casos, ambos do Tribunal de Justiça de São Paulo, também 

não há nenhum argumento construído para justificar as teses defendidas, sendo adotado o 

artigo 421 de forma ampla e genérica, para adaptar-se ao convencimento do juiz. Merece 

destaque o caso em que o juiz entendeu pela cooperação dos contratantes, onde a locadora de 

um imóvel tinha a seu favor o inadimplemento do locatário para a resolução do contrato, e 

mesmo diante da purga da mora de forma equivocada (realizada extrajudicialmente e em valor 

menos do que o devido) foi mantido o contrato, pela sua função social, que encerra o ideal de 

preservação dos pactos. 

Pelo visto até aqui, não são comuns os casos onde a função social do contrato é 

utilizada para lastrear julgamentos contrários à legislação. Frequentemente, e neste grupo de 

casos isso ficou mais evidente, a norma do artigo 421 é usada para sustentar opiniões 

intuitivas, ou ainda, como nos casos consumeristas, para reforçar um argumento já bem 

ancorado por outra norma. A diferença fundamental entre o primeiro grupo analisado e este é 

que os acórdãos que julgavam casos relativos ao direito do consumidor revelavam uma 

preocupação iminente com a justiça pró hipossuficiente, e a reunião de argumentos 

legislativos, corretos ou não, ficava evidente que era para este fim. 
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Ainda neste grupo, chama a atenção a pouca vinculação da aplicação do artigo 421 

com as correntes doutrinárias que o tentam explicar, por menos difundidas que sejam. Em 

raras decisões existe referência expressa à doutrina, com citações, especialmente no que tange 

à função social do contrato. Também não se verifica a preocupação dos julgadores em 

esmiuçar a norma e seu significado para fazer a construção do julgamento. Constata-se pela 

análise das decisões, e pede-se vênia para utilização de uma linguagem mais coloquial para 

melhor explicar, que primeiro ocorre a formação do dispositivo (eu – juiz – quero julgar 

assim) e posteriormente se busca um fundamento jurídico para sustentar a decisão (então, eu – 

juiz – vou usar esta norma), independentemente da sua correta correlação com a situação 

fática, pois afinal, a decisão pelo resultado do julgamento já está tomada. 

Diferentemente seria se a formação da convicção viesse com a reunião do conteúdo do 

processo e o seu cotejo com a legislação mais pertinente, quando então o resultado desta soma 

geraria um dispositivo de procedência, parcial procedência ou improcedência. Veja-se que em 

todos os casos analisados sempre havia norma adequada para a solução do litígio, que em 

inúmeras oportunidades foi usada pelo julgador, mas mesmo assim há a busca por mais um 

elemento que parece deixar o julgado inatingível. “Ora, se a discussão versa sobre direito 

contratual, então há que se citar o artigo 421!” Ousa-se discordar. O artigo 421 deverá ser 

utilizado quando a controvérsia versar sobre “função social do contrato”, adequadamente 

conceituada, com base na doutrina, ou quando a discussão pairar sobre a “liberdade de 

contratar”. Fora esses casos, provavelmente (como se constatou) o Código Civil, ou outra 

legislação especial, dará solução mais adequada.  

  

3.3 Casos de Aplicação Conforme a Doutrina 

  

Os casos corretos de aplicação do princípio, considerados estes aqueles que estão de 

acordo com a doutrina majoritária sobre o tema, foram encontrados em proporções bem 

menores, em relação aos dois grupos anteriores. Mas o aspecto positivo é que quase a 

totalidade destes casos encontra-se no Superior Tribunal de Justiça, demonstrando que os 

Ministros estão atentos para a aplicação bem fundamentada do artigo 421, naqueles casos que 

conseguem chegar à Corte Superior. 

Antes de analisar os casos do STJ, cumpre trazer duas decisões de Tribunais regionais, 

que se destacam pela pertinência. 

A primeira, oriunda do Tribunal de Justiça de São Paulo, versa sobre a revisão de um 

contrato bancário, por alegação de abusividade na cobrança de juros e encargos. Embora se 
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trate de típico caso consumerista, o julgador afastou a incidência da norma do artigo 421, pela 

sua total impertinência com o caso, inclusive, posicionando-se sobre a significação do 

princípio e colacionando doutrina apropriada:  

  

A sua vez, a apaixonada invocação do artigo 421 do Código Civil 

infelizmente não serve para mudar a sorte do caso, porque tal disposição legal por 

certo não tem a conotação almejada pelo apelante. Ao contrário, o pensamento da 

função social do contrato está fundado na diretriz do artigo 170 da Constituição 

Federal, que estabelece princípios para uma ordem econômica harmônica, "conforme 

os ditames da justiça social", portanto visando inibir qualquer prejuízo à 

coletividade, por conta da relação estabelecida. Não serve assim, como 

equivocadamente parece pensar o autor, de meio para solucionar dificuldades 

financeiras pessoais, aliviando o fardo de devedores imprevidentes. A propósito, bem 

esclarece a lição de HUMBERTO THEODORO JR: "A função social é um plus que 
se acrescenta à função econômica. Não poderá jamais ocupar o lugar da função 

econômica no domínio do contrato. Contrato sem função econômica simplesmente 

não é contrato. O contrato pode ser invalidado por ofensa aos limites da função social. 

Não pode, entretanto, ser transformado pela sentença, contra os termos da avença e ao 

arrepio da vontade negociai, em instrumento de assistência social. Impossível é 

determinar, que se preste gratuitamente o que se ajustou oneroso. Nem tampouco se 

admite exigir, pelo mesmo preço, prestação maior ou diversa da que se contratou. Isto 

equivaleria a um confisco dos valores econômicos a que o contratante tem direito, 

segundo a ordem econômica tutelada pelo sistema constitucional vigente" (O 

Contrato e sua Função Social. p. 99). [grifou-se] 
  

A racionalidade do julgado é evidente, pois o magistrado afasta de plano as 

invocações “apaixonadas” da parte para a aplicação do princípio. Outra decisão que se 

sobressai pela precisão, é originária do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O caso 

versa sobre a cobertura devida pelo plano de saúde em caso de cirurgia bariátrica. Ocorre que, 

o contrato de seguro havia sido firmado entre o empregador do autor e a seguradora, o que 

suscitou a argüição de ilegitimidade ativa por parte desta, eis que não havia nenhum pacto 

entre o autor e a titular do plano de saúde. 

A discussão, então, versava sobre dois pontos: a legitimidade ativa do autor e a 

cobertura para a realização da cirurgia. O Relator do acórdão bem dividiu a questão, 

utilizando, corretamente, para a controvérsia da cobertura do plano de saúde o CDC e para a 

legitimidade ativa do autor a regra do artigo 421, forte na doutrina de que este representa a 

flexibilização do princípio da relatividade. Assim restou fundamentada a decisão:  

  

De se rechaçar, em primeiro lugar, a preliminar de ilegitimidade ativa, 

renovada pela demandada em recurso. O contrato celebrado entre a UNIMED e a 

empregadora do autor, visando à assistência à saúde aos empregados daquela, é um 

típico contrato em favor de terceiros – no caso, os empregados da Petroflex. Esse tipo 

de contrato permite que o próprio beneficiário da proteção contratual possa agir para 

cobrar prestações previstas no contrato, como decorrência de um dos efeitos do 
princípio da função social do contrato. Referido princípio, ora consagrado 

expressamente no art. 421 do CC (e também no art. 2.035, parágrafo único), relativiza 
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o princípio da força obrigatória dos contratos (servindo como um dos fundamentos 

que justificam, se for o caso, a revisão dos contratos), e flexibiliza o princípio da 

relatividade das convenções (segundo o qual o contrato alius nec prodest, nec nocet – 

não beneficia e nem prejudica terceiros). Vive-se, modernamente, um período de 

hipercomplexidade contratual (nas palavras do Prof. Antônio Junqueira de Azevedo), 

pois ao lado dos antigos princípios do direito contratual – autonomia da vontade, 

força obrigatória dos contratos e relatividade das convenções –, novos princípios 

surgem – função social do contrato, boa-fé objetiva e equilíbrio contratual –, devendo 

todos encontrar seus espaços de incidência, com cedências recíprocas. Assim, não 

causa nenhuma espécie, à luz da moderna principiologia contratual, que o autor, 

beneficiário que é do contrato firmado entre a UNIMED e sua empregadora, possa 
diretamente ajuizar uma ação contra a gestora do plano de saúde, pleiteando o 

reconhecimento de direitos previstos no referido contrato e, inclusive, discutindo a 

interpretação das cláusulas contratais. 
  

              Este é um exemplo de aplicação clássica da função social do contrato. A 

situação fática mais corriqueira, normalmente envolve um terceiro, que foi lesado por um 

segurado, mas não tem seu prejuízo satisfeito. Com base na função social do contrato é 

permitido que o terceiro lesado ingresse em juízo diretamente contra a seguradora, sem 

depender da denunciação à lide do segurado em relação a esta. Afinal, claro está que a relação 

contratual existente entre seguradora e segurado, na ocasião de um sinistro, passa a interferir 

na esfera jurídica de terceiro, já que este se torna beneficiário da cobertura “para terceiros”, 

quando contratada. É importante referir que o Superior Tribunal dá a estes casos tratamento 

um pouco diferenciado, na medida em que utiliza como fundamento o instituto da 

“estipulação em favor de terceiro”. 

              Outros dois casos são bastante difundidos, no que tange a aplicação da 

função social do contrato. 

              O primeiro deles, inclusive já sumulado pela Súmula 308 do STJ, diz 

respeito à ineficácia da hipoteca firmada entre construtora e agente financeiro, perante o 

terceiro adquirente do imóvel. Os casos concretos, usualmente, se desenvolvem da seguinte 

maneira: a construtora lança um empreendimento imobiliário e no curso da comercialização 

ou já da realização da obra, hipoteca todas as unidades para um agente financiador, a fim de 

auferir recursos, seja para terminar esta construção em andamento, seja para investir em novos 

projetos. O terceiro, que pagou pela sua unidade, se vê atrelado a um contrato de 

financiamento, do qual não faz parte, através do seu bem que foi dado como garantia, 

independentemente de ter pago a totalidade do valor do seu contrato com a construtora. Isso 

porque, para o agente financeiro a hipoteca é de todo o empreendimento e não das unidades 

em separado. 

              Hoje, esta matéria está pacificada, através da súmula referida, muito embora 

ainda existam diversos casos judiciais em andamento. Um acórdão exemplar sobre o tema e 
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também sobre a forma da fundamentação da decisão é o prolatado no Recurso Especial 

468.062, de lavra do Ministro Humberto Martins. Nesta decisão, o Ministro analisou a 

posição do terceiro, que diga-se, havia cumprido com todas as suas obrigações, e a 

necessidade de considerá-lo como o maior lesado por uma avença da qual não compactuou 

expressamente. Há vasta referência à doutrina, bem como construções do próprio Ministro 

para defesa da sua fundamentação. Certamente esta é uma das melhores decisões encontradas 

nesta pesquisa, tanto no seu aspecto formal, quanto material. 

              O outro caso, diz respeito aos chamados “contratos de gaveta”. Nessas 

situações discute-se o direito do terceiro adquirente de um imóvel, que se encontra 

alienado/hipotecado para um agente financeiro, por conta de contrato firmado com o devedor 

original, demandar diretamente o credor por questões atinentes ao contrato do qual não foi 

parte. Esse direito inicialmente foi reconhecido, sem restrições, havendo posteriormente, 

regulamentação desta questão naqueles casos em que a garantia estava vinculada ao Sistema 

Financeiro de Habitação, quando então, passou-se a exigir a anuência do credor na alienação 

do imóvel (do devedor originário para o terceiro adquirente) para que eventuais direitos de 

terceiros possam ser reconhecidos posteriormente.  

              A utilização da função social do contrato como fundamento para flexibilizar 

o principio da relatividade dos pactos, nos casos dos “contratos de gaveta”, não tem mais 

razão de ser, eis que no momento em que o agente financeiro anui com a substituição do 

devedor original, está concordando com a cessão de posição contratual, assumindo o terceiro 

a posição de devedor.  

              Apesar da maioria dos casos do STJ estar em consonância com a doutrina 

majoritária acerca da função social dos contratos, encontram-se algumas decisões que se 

filiam a outras correntes. Exemplo é julgado que discutia a validade de uma clausula 

contratual existente em pacto firmado entre uma tomadora de serviços e uma empresa que 

terceirizava mão de obra. Por esta cláusula, a contratante (tomadora) teria de abster-se da 

contratação de funcionários da contratada (terceirizada), que houvessem prestado serviços 

para a contratante, por um período mínimo de 120 dias após o término da contratação. Caso 

esse prazo não fosse respeitado, haveria imposição de multa em valor equivalente a uma 

prestação dos serviços contratados. A discussão travada no processo versa sobre a abusividade 

ou não do prazo de 120 dias e do valor da multa. 

O Relator entendeu que o contrato não padecia de nenhum vício, sendo as cláusulas 

perfeitamente adequadas. Para fundamentar a sua decisão, afastou a incidência do artigo 421, 

pois não havia nenhum “desequilíbrio social” ou “vantagem exagerada” para uma das partes 
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que pudesse justificar a intervenção no pacto. Para afirmar a sua tese colacionou doutrina de 

Nelson Rosenvald, posicionando-se no sentido da função social como fundamento para 

revisão dos pactos. 

Também é julgado de relevo o que trata do “caso da soja”, ocorrido no estado de 

Goiás. Produtores rurais de soja firmaram contrato de venda de safra futura com grande 

empresa do ramo agrícola, havendo estipulado valores de R$ 21,00 e R$ 23,00, por saca, que 

equivaleriam a US$ 8,46 e US$ 9,16, na época da celebração do pacto.  

No momento da entrega da safra, em virtude da variação cambial, as sacas estariam 

cotadas em aproximadamente R$ 34,00, o que motivou os produtores a revisarem os pactos, 

para que lhes fossem alcançados estes valores. A Relatora do caso entendeu que não estava 

configurada nenhum tipo de onerosidade excessiva que pudesse servir de amparo para a 

revisão dos contratos, julgando improcedente a pretensão dos produtores. No entanto, a maior 

contribuição desta decisão é a definição da finalidade do contrato, como instrumento de trocas 

econômicas e não de promoção de benefícios sociais. Vale transcrever a fundamentação: 

  
Da análise do acórdão de fls. 166/178, verifica-se que o TJ/GO 

fundamentou o julgado também na afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da 

probidade e da função social do contrato. Todavia, pelos mesmos motivos expostos 

acima, não vejo como o objeto principal do contrato, qual seja, a venda e compra de 

safra futura a preço certo, possa violar tais princípios. A função social infligida ao 

contrato não pode desconsiderar seu papel primário e natural, que é o 

econômico. Este não pode ser ignorado, a pretexto de cumprir-se uma atividade 

beneficente. Ao contrato incumbe uma função social, mas não de assistência 

social. Por mais que o indivíduo mereça tal assistência, não será no contrato que 

se encontrará remédio para tal carência. O instituto é econômico e tem fins 

econômicos a realizar, que não podem ser postos de lado pela lei e muito menos 

pelo seu aplicador. A função social não se apresenta como objetivo do contrato, 

mas sim como limite da liberdade dos contratantes em promover a circulação de 

riquezas. Aplicando-se tais considerações à espécie, temos que, no ato da 

contratação, o agricultor é motivado pela expectativa de alta produtividade do setor, o 

que, em tese, conduz à queda dos preços. Em contrapartida, ele sabe da possibilidade 

de alta na cotação do Dólar, circunstância que, vale repisar, é absolutamente 

previsível neste ramo e leva à alta do valor da saca. Em suma, trata-se de um contrato 

cuja finalidade econômica é minimizar o risco de prejuízo das partes, tendo como 

contrapeso um estreitamento das margens de lucro. Diante disso, ao assegurar a venda 

de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos todos os 
custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato 

(livre flutuação do Dólar, transporte, seguro, qualidade dos grãos etc.), como aqueles 

derivados das condições da lavoura (excesso ou escassez de chuvas, pragas etc.). 

Dessa forma, não há como admitir que, tendo ignorado ou calculado mal tais 

variáveis, ou, pior, estando arrependida com o preço acordado no ato da contratação, 

a parte pretenda, sob o manto da função social do contrato, pleitear a resolução deste. 

[grifou-se] 
  

As decisões do STJ revelam um cuidado maior quanto à correta aplicação da 

legislação, em especial a norma objeto desta pesquisa. Nas poucas vezes em que a 

interpretação da norma pelo julgador não estava em consonância com a doutrina majoritária, 
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ainda assim, houve a preocupação em fundamentar o dispositivo, analisar a sua hipótese de 

incidência e buscar doutrinador que defendesse a mesma tese. 

Isso demonstra que o Superior Tribunal de Justiça está mais vinculado à legislação, 

em detrimento de subjetivismos que maculam os julgados e a própria norma. Interessante 

notar que em nenhum dos casos analisados proveniente deste Tribunal, a função social do 

contrato foi utilizada simplesmente como reforço retórico ou argumentativo; sempre foi dada 

uma concretude ao princípio, com a definição de sua significação, vinculação a alguma 

corrente doutrinária e até construção própria e fundamentada do Relator.  

Embora esta constatação seja acalentadora em um primeiro momento, ela pode 

mascarar uma falácia. Pelas regras processuais, somente serão analisadas pelas altas Cortes 

(Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal) as questões que envolvam ofensa à 

legislação infra-constitucional (STJ) e à própria Constituição (STF). Demandas onde não 

houver configuração desta ofensa não serão analisadas pelos Tribunais Superiores, restando 

como decisão definitiva a proferida pelo Tribunal regional.  

Assim, os processos que chegam ao STJ, por exemplo, já estão bem delimitados 

quanto a discussão, pois os artigos de Lei Federal a serem discutidos já foram previamente 

pré-questionado pelas partes, por sua importância para o processo. Nos casos onde não há a 

devida adequação da função social do contrato, o artigo 421 não se submete ao pré-

questionamento, não sendo analisado pelo STJ. Isso equivale a dizer que nas causas 

consumeristas, a lei objeto de ofensa será o CDC; nas causas de enriquecimento ilícito, o 

artigo 884, de forma que o artigo 421 não será o principal dispositivo ofendido.  

Este certamente é um dos motivos da correção das decisões do STJ, quanto à função 

social do contrato. A lide já chega delimitada pelo Recurso Especial no artigo 421, não 

havendo o desvio dos julgadores para outras questões que não envolvem o caso. Também 

explica o fato de não haverem decisões no STJ que utilizem a função social do contrato como 

reforço retórico, já que os Ministros estarão adstritos a verificação de ofensa ou não à norma 

trazida pelas partes.  

Obviamente que estas pontuações não desmerecem a correção das decisões, devendo o 

exemplo ser seguidos pelos demais Tribunais regionais. 

  

CONCLUSÃO 

  

A investigação realizada neste trabalhou buscou exatamente a verificação do 

comportamento judicial em uma regra específica, que se trata de um princípio positivado. O 
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objetivo maior era apurar se as decisões judiciais acerca da função social do contrato guardam 

relação com a doutrina especializada do tema. Realizou-se previamente à pesquisa dos dados 

uma revisão bibliográfica a respeito do tema, para averiguar se já haveria um posicionamento 

majoritário sobre a significação e forma de aplicação do princípio da função social do 

contrato. 

Esta investigação inicial resultou frutífera, na medida em que se verificou vários 

doutrinadores especializados na matéria tendendo a considerar o princípio do artigo 421 como 

uma flexibilização do princípio da relatividade. A partir daí, a pesquisa refinou-se, 

conceitualmente, na busca de decisões que utilizassem o princípio exatamente nesta 

conotação. 

Para uma compreensão exata da investigação, é importante revelar que os resultados 

obtidos surpreenderam as expectativas, havendo a necessidade de mudanças dos critérios 

classificatórios inicialmente pensados, para melhor retratar a realidade da norma do artigo 

421. Isso porque, não era esperado que a maioria absoluta das decisões (e muito embora não 

se queira desviar os dados para o critério quantitativo, ousa-se falar em um percentual de 

95%) envolvendo o artigo 421 do Código Civil fossem oriundas de casos consumeristas. 

Assim, foi inevitável não falar destes, bem como criar mais um grupo classificatório para a 

análise destas decisões. 

Em todos os casos consumeristas analisados, a norma do artigo 421 foi utilizada como 

reforço retórico para outras fundamentações legais já lançadas na decisão, fossem elas 

relativas ao Código de Defesa do Consumidor, fossem ligadas a outra legislação especial que 

era pertinente ao caso. A leitura do fundamento das decisões revelou que não havia nenhuma 

particularidade do caso concreto que ensejasse a aplicação da função social do contrato, eis 

que a legislação consumerista era suficiente para a solução da lide. 

Assim, encontrou-se em muitas decisões somente a menção ao artigo 421, com o uso 

de expressões genéricas, tais como “aplica-se a espécie as normas dos artigos 421 e 422, do 

Código Civil”, ou ainda, “configurando ofensa aos artigos 421 e 422 do Código Civil”, sem 

que houvesse a devida explicação do porque se aplicava ou qual era a ofensa às referidas 

normas. Nestas decisões, não foi constada relevante adesão a doutrina sobre o tema, fosse ela 

majoritária ou minoritária. Tampouco houve construção do Relator, para explicar o que era o 

princípio e o porquê dele ser fundamento daquela decisão. 

Deve-se evidenciar que a aplicação da função social nos casos consumeristas não 

trouxe nenhum prejuízo relevante às partes, nem à perdedora, eis que a legislação realmente 

motivadora e embasadora da decisão era diversa, o que não impediria o manejo de um 
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eventual recurso a instância superior. A grande constatação nestes casos foi o critério 

subjetivo de aplicação do artigo 421, como forma de reforçar os argumentos para blindar a 

decisão, em prol do consumidor hipossuficiente. Ressalte-se que em muitos casos, o litígio 

envolvia situações delicadas, como a necessidade de tratamento médicos ou remédios para a 

sobrevivência, que quase sempre chegam ao judiciário com caráter de urgência.  

É impossível pensar que o julgador não se sensibilize com estas situações e faça, 

através da decisão judicial, a justiça que entende cabível, buscando em todo o ordenamento 

subsídios para amparar-se. Independentemente da correção ou não da decisão, o caráter 

subjetivo sempre é movediço, pois se depende do sentimento do julgador para o resultado da 

decisão.  

Excluídos os casos consumeristas, foram analisados acórdãos onde a controvérsia era 

de natureza civil, sendo feita, então, a classificação inicialmente imaginada de casos onde a 

aplicação da função social do contrato está de acordo com a doutrina e casos onde não há esta 

vinculação. Embora não fosse o objetivo da pesquisa, verificou-se nestas decisões uma nítida 

separação entre os Tribunais, já que a maioria das decisões que se amparam na doutrina 

provém do Superior Tribunal de Justiça. 

Os casos dissociados da doutrina atribuem à função social do contrato os mais 

diversos significados. Reina nas decisões o empirismo, já que é constante a opção por uma 

conceituação sem que ocorra a explicação daquela construção, seja com base na doutrina ou 

em próprio entendimento do juiz.  

Da mesma forma como ocorreu nos casos consumeristas, nestes casos a resolução da 

controvérsia era plenamente possível por outras regras civis, que usualmente eram utilizadas. 

Mesmo assim, o artigo 421 acompanhava a fundamentação para complementar ou reforçar a 

ideia. Salvo rara exceção, a opção pela aplicação da função social do contrato não causou 

prejuízo ao desfecho dos processos, não sendo utilizada para fundamentar decisões contrárias 

à lei. 

As decisões onde houve uma resposta positiva à pesquisa configuram a minoria dos 

dados encontrados. Como já referido, elas provém do STJ e primam pela argumentação 

fundamentada e precisa da norma que estão aplicando. Mesmo no único caso que tinha 

entendimento diverso da doutrina majoritária, houve o cuidado do julgador em vincular-se a 

uma corrente doutrinária que tenta explicar o princípio. 

A análise dos dados desta pesquisa revela, então, que o princípio da função social do 

contrato é aplicado, na maioria absoluta das vezes, em casos consumeristas e que há rara 

vinculação das decisões com a doutrina sobre o tema, seja ela majoritária ou minoritária.  
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Essa constatação chama a atenção por demonstrar que a norma não é utilizada para os 

casos aos quais se destina (relações civis) e pela ausência de suporte doutrinário nas decisões 

judiciais. 

É certo que o juiz é dotado de liberdade para convencer-se sobre os rumos de uma 

decisão, podendo valer-se, para isso, das provas dos autos, de perícias técnicas, dos usos e 

costumes, de precedentes, entre outros tantos métodos. No entanto, quando se está diante de 

um princípio, que pode comportar inúmeros conceitos, a escolha do juiz por uma ou outra 

forma de convencimento pode resultar em resultado diverso da decisão, sem prejuízo da 

fundamentação jurídica que estará amparada no princípio vago. 

Por isso, destaca-se a importância de, principalmente na interpretação das normas com 

conteúdo principiológico, observar-se o que a doutrina vem pontuando a respeito, utilizando-a 

como guia nas decisões, reunindo assim precisão de conceitos e segurança jurídica. 
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contrato, o que lhe cabe, ao aplicar o princípio da boa-fé objetiva, é: a) interpretar o contrato 

para preencher suas lacunas ou superar suas imprecisões, reconhecendo obrigações e direitos 

que seriam usuais nos negócios da espécie, segundo os padrões observados pelas pessoas 

corretas no meio social em que o negócio jurídico se aperfeiçoou; ou b) negar efeito, no todo 

ou em parte, ao contrato, quando a boa-fé tiver sido evidentemente superada pela má-fé, pois 

a conduta imoral quando traduzida em convenção expressa é causa de nulidade do negócio 
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Pode decotar-lhe cláusulas ou condições ilícitas ou imorais. Não lhe cabe, porém, a pretexto 
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DO CONTRATO. TEORIA O ADIMPLEMENTO SUBTANCIAL. NEGAR 

SEGUIMENTO AO RECURSO. ART.557 DO CPC.(Apelação cível 2009.001.6856, Nona 

Câmara Cível, Relator Roberto de Abreu e Silva, julgado em 07 de dezembro de 2009, 

disponível em <http://www.tjrj.jus.br> Acesso em 10 de julho de 2010). 

EMENTA: Plano de saúde - Recusa de cobertura de exame prescrito por médico especialista para 

paciente em iminente risco de morte, portadora de carcinoma papilífero da tireóide multifocal, sob o argumento 

de não constar do rol de procedimentos instituídos pela ANS – Inadmissibilidade - Exclusão que contraria a 

função social do contrato [art. 421 do CC], retirando da paciente a possibilidade de sobrevida com dignidade - 

Manutenção da sentença que determinou a realização da tomografia denominada "PET-SCAN" às custas da 

seguradora - Sentença mantida - Não provimento. (Apelação 688.472-4/6, Quarta Câmara de Direito Privado, 

Relator Ênio Santarelli Zuliani, julgado em 10 de dezembro de 2009, disponível em <http://www.tjsp.jus.br> 

Acesso em 03 de julho de 2010). 
EMENTA: Plano de Saúde. Ação cominatória. Negativa de cobertura de exame de CATETERISMO. 

Recomendação médica para tratamento da moléstia apresentada pelo paciente. Exclusão de cobertura. 

Afastamento. Disposição contratual que coloca em risco o objeto da avença, ou seja, a manutenção da saúde dos 
segurados. Afronta ao disposto pelo artigo 51, parágrafo Io, da Lei n. 8.078, de 1990. (Apelação Cível 646.274-

4/5, Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Donegá Morandini, julgado em 20 de outubro de 2009, 

disponível em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010)  
EMENTA: Plano de Saúde. Negativa de cobertura de internação por descumprimento de prazo de 

carência. Inadmissibilidade por se tratar de situação de urgência. Reconhecimento do caráter abusivo da cláusula 

que impõe o prazo de carência. Aplicação do disposto no artigo 12, inciso V, letra "c", da Lei 9.656/98 e do 

artigo 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor. Ofensa, ainda, ao princípio da boa-fé que deve nortear 

os contratos consumeristas. Atenuação e redução do princípio do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no 

artigo 421 do Código Civil. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Apelação Cível 665.991-4/6, 

Terceira Câmara de Direito Privado. Relator Donegá Morandini, julgado em 17 de novembro de 2009, 

disponível em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010) 
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Lei 9656, de 03 de junho de 1998. Dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à 

saúde, disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9656.htm> Acesso em 01 

de julho de 2010. 

EMENTA: SEGURO DE VIDA. RENOVAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSIÇÃO DE 

REAJUSTE DO PRÊMIO POR FAIXA ETÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. (Apelação 

Cível 70028987535, Quinta Câmara Cível, Relator Romeu Marques Ribeiro Filho, julgado 

em 25 de novembro de 2009, disponível em <http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 28 de julho 

de 2010). 

EMENTA: Agravo inominado. Arrendamento mercantil. Teoria do adimplemento substancial do 

contrato. Agravada que deixou de pagar apenas duas das trinta e sete parcelas ajustadas. Observância dos 

princípios da boa fé objetiva, da função social do contrato, e o da vedação do enriquecimento sem causa, que 

orientam no sentido da preservação do contrato. Pretende a recorrente a reconsideração do decisum, sem nada 

acrescentar possa modificar aquela decisão. Desprovimento do recurso. (Agravo inominado na apelação cível 

2009.001.49986, Nona Câmara Cível, Relatora Denise Levy Tredler, julgado em 15 de dezembro de 2009, 
disponível em <http://www.tjrj.jus.br> Acesso em 10 de julho de 2010). 

EMENTA: ALIENAÇÃO FIDUCIARIA EM GARANTIA – Ação de busca e apreensão - Purga da 

mora pelo valor das prestações atrasadas - Admissibilidade - Ausência de prejuízo ao credor - Venda da coisa 

que, sabidamente, não seria bastante para a satisfação do crédito - Necessidade de mantença da função social do 

contrato - Agravo denegado. (Agravo de instrumento 990.09.300035-0, Vigésima Quinta Câmara de Direito 

Privado, Relator Sebastião Flávio, julgado em 01 de dezembro de 2009, disponível em <http://www.tjsp.jus.br> 

Acesso em 03 de julho de 2010) 

Artigo 884: “Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a 

restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. 

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZATÓRIA. REALIZAÇÃO DE VÁRIOS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS COM NOVE INSTITUIÇÕES 

FINANCEIRAS DIFERENTES. REMUNERAÇÃO LÍQUIDA DA AGRAVADA COMPROMETIDA EM 

APROXIMADAMENTE 40%. SUPERENDIVIDAMENTO. A DECISÃO AGRAVADA DEFERIU A 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, PARA DETERMINAR, ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 

QUE O SOMATÓRIO DOS DESCONTOS NÃO ULTRAPASSE A MARGEM DE 30% DA 

REMUNERAÇÃO DA AGRAVADA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. RELATIVIZAÇÃO DA 

AUTONOMIA DA VONTADE. PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL COM FULCRO NO PRINCÍPIO DA 

BOA-FÉ E DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL E 

DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. APLICAÇÃO DO VERBETE DA SÚMULA 59 DO TJ/RJ. 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. (Agravo de Instrumento 0062135-34.2009.8.19.0000, Décima Primeira 

Câmara Cível, Relator Cláudio de Mello Tavares, julgado em 16 de dezembro de 2009, disponível em 
<http://www.tjrj.jus.br> Acesso em 10 de julho de 2010) 

Lei 9.069 de 29 de junho de 1995. Dispõe sobre o Plano Real, o Sistema Monetário Nacional, 

estabelece as regras e condições de emissão do REAL e os critérios para conversão das 

obrigações para o REAL, e dá outras providências. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/L9069.htm> 

EMENTA: Locação de imóvel comercial. Ação renovatória de locação com pleito de exclusão de 

cláusula contratual, por nulidade. Ação julgada parcialmente procedente para renovar o contrato, à exceção de 

cláusula considerada nula. Apelo do réu. Locador. Cláusula dispondo sobre compensação dos efeitos 

inflacionários sobre o aluguel mediante pagamento de "aluguel complementar". Disposição anterior no mesmo 

contrato "suspendendo" mecanismo de atualização mensal do aluguel por destoar da lei. Abusividade da 

compensação. Burla à lei e bis in idem. Ofensa aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato 

(artigos 421 e 422 do CC/2002). Disposição que acarretaria, também, enriquecimento sem causa ao locador 
(artigo 884 do CC/2002). Sentença confirmada. Apelo improvido. (Apelação Cível 1.243.309-0/3, Trigésima 

Sexta Câmara de Direito Privado, Relator Dyrceu Cintra, julgado em 12 de março de 2009, disponível em 

<http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010) 
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Ementa: Embargos à Execução - Embargante que sustou o cheque objeto da ação executiva - 

circunstância em que o embargado na qualidade de vendedor de bem móvel omitiu do embargante (comprador), 

informações relevantes acerca da origem do bem - Existência de vício oculto que autoriza o desfazimento do 

negócio e justifica a desconstituição do título executivo - Inobservância dos princípios da função social do 

contrato, probidade e boa-fé objetiva que devem nortear os negócios jurídicos - Inteligência dos artigos 421 e 

422 do Código Civil - sentença de procedência confirmada - Recurso não provido. (Apelação 7364504-0, 

Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado, Relator Spencer Almeida Ferreira, julgado em 26 de agosto de 

2009, disponível em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010) 

  

Destaca-se o trecho do acórdão (Apelação Cível 70027001437) onde a Relatora abordou a função social: “A 

partir da configuração da ausência de igualdade no contrato firmado entre os litigantes (diante da função social), 

bem como no procedimento existente para análise do produto entregue pela agricultora, assim como na 

inequívoca repercussão da estiagem no adimplemento contratual, impõe-se o provimento ao apelo para declarar a 
inexigibilidade do débito relativo aos contratos relacionados na inicial”. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. CONTRATOS DE 

COMPRA E VENDA DE FUMO EM FOLHAS.  AQUISIÇÃO DE INSUMOS. PROCEDIMENTO DE 

CLASSIFICAÇÃO. ESTIAGEM. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS 

E BOA-FÉ OBJETIVA. EXERCÍCIO ABUSIVO DA POSIÇÃO CONTRATUAL. CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS.   (Apelação Cível 70027001437, Décima Segunda Câmara Cível, Relatora Judith dos Santos 

Mottecy, julgado em 12 de março de 2009, disponível em <http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 28 de julho de 

2010) 
EMENTA: Ação renovatória. Pretensão à renovação do contrato de sublocação independentemente do 

contrato de fornecimento de combustíveis. Contratos coligados. Impossibilidade. A coligação constitui fator de 

eficácia dos contratos celebrados numa única operação econômico-jurídica. A pretensão à manutenção de apenas 

um contrato viola o art. 421 do Código Civil. Sentença mantida. Apelo desprovido. (Apelação cível 
992.07.038637-3, Vigésima Nona Câmara de Direito Privado, Relator Pereira Calças, julgado em 09 de 

dezembro de 2009, disponível em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010) 
EMENTA: Compromisso de compra e venda de imóvel. Ação de rescisão contratual, cumulada com 

reintegração de posse e indenização por perdas e danos. Mora dos adquirentes/recorrentes patenteada. Ausência 

de interesse de solver o débito pendente, pese a notificação judicial feita pelos recorridos. Rescisão da avença. 

Manutenção. Pretensão de manutenção do compromisso, com a invocação do disposto no artigo 421 do Código 

Civil. Afastamento, à vista do prejuízo imposto aos vendedores, que não estão obrigados a fornecer moradia 

gratuita aos apelantes. Ausência, no caso, de troca útil e justa, requisito essencial à preservação do contrato com 

lastro no citado artigo 421 do CC Sentença mantida. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível 586.785.4/0-00, 

Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Donegá Morandini, julgado em 29 de setembro de 2009, disponível 

em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 2010). 
EMENTA: Observância das taxas de mercado. Capitalização não demonstrada. Ação improcedente. 

Recurso não provido. (Apelação 7389627-4, Décima Primeira Câmara de Direito Privado, Relator Gilberto dos 

Santos, julgado em 24 de setembro de 2009, disponível em <http://www.tjsp.jus.br> Acesso em 03 de julho de 

2010) 

AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTICA 

(GASTROPLASTIA PARA OBESIDADE MÓRBIDA) PELO MÉTODO DE 

VIDEOLAPAROSCOPIA. NEGATIVA INSUBSISTENTE DE COBERTURA DA 

TÉCNICA DE VÍDEO. AUTORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE 

OCORREU, EM PRINCÍPIO, SEM RESTRIÇÕES. AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE 

CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA EXCLUINDO A COBERTURA DO 

REFERIDO MÉTODO. DEVER DA SEGURADORA DE CUSTEAR TODAS AS 

DESPESAS RELACIONADAS AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO AUTORIZADO. 

(Recurso Inominado 71002193381, Terceira Turma Recursal Cível, Relator Eugênio Facchini 

Neto, julgado em 18 de dezembro de 2009, disponível em <http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 

28 de julho de 2010) 

EMENTA:  ACIDENTE DE TRÂNSITO. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL DOS DANOS MATERIAIS 

EMERGENTES. PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES DIRIGIDO CONTRA A 
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SEGURADORA DO CONDUTOR RESPONSÁVEL PELA CAUSAÇÃO DO ACIDENTE. POSSIBILIDADE. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA EM FACE DO CONTRATO DE SEGURO DO VEÍCULO 

CAUSADOR DO DANO. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DO 

STJ. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA DESCONSTITUÍDA. 

(Recurso Cível Nº 71002152684, Terceira Turma Recursal Cível, Relator Eugênio Facchini Neto, julgado em 

29/10/2009, disponível em <http://www.tjrs.jus.br> Acesso em 28 de julho de 2010) 
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. LEGITIMIDADE ATIVA AD 

CAUSAM. BENEFICIÁRIO. ESTIPULAÇÃO EM FAVOR DE TERCEIRO.  OCORRÊNCIA. ART. 1.098, 

CC. DOUTRINA. RECURSO PROVIDO.” 
Súmula 308, STJ: “A hipoteca firmada entre a construtora e o agente financeiro, anterior ou posterior  

à celebração da promessa de compra e venda, não tem eficácia perante os adquirentes do imóvel”. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - SISTEMA FINANCEIRO 

DA HABITAÇÃO - FCVS - CAUÇÃO DE TÍTULOS – QUITAÇÃO ANTECIPADA - EXONERAÇÃO DOS 

MUTUÁRIOS - COBRANÇA SUPERVENIENTE PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, SUCESSORA 

DO BNH - DOUTRINA DO TERCEIRO CÚMPLICE - EFICÁCIA DAS RELAÇÕES CONTRATUAIS EM 

RELAÇÃO A TERCEIROS - OPONIBILIDADE - TUTELA DA CONFIANÇA. 1. CAUSA E 

CONTROVÉRSIA. A causa (a lide deduzida em juízo) e a controvérsia (a questão jurídica a ser resolvida), para 

se usar de antiga linguagem, de bom e velho sabor medieval, ainda conservada no direito anglo-saxão (cause and 

controverse ), dizem respeito à situação jurídica de mutuários em relação à cessão de títulos de crédito 

caucionados entre o agente financeiro primitivo e a Caixa Econômica Federal -CEF, sucessora do BNH, quando 

se dá quitação antecipada do débito. A CEF pretende exercer seus direitos de crédito contra os mutuários, ante a 

inadimplência do agente financeiro originário. Ausência de precedentes nos órgãos da Primeira Seção. 2. 
PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEITOS DO CONTRATO – DOUTRINA DO TERCEIRO 

CÚMPLICE – TUTELA EXTERNA DO CRÉDITO. O tradicional princípio da relatividade dos efeitos do 

contrato (res inter alios acta), que figurou por séculos como um dos primados clássicos do Direito das 

Obrigações, merece hoje ser mitigado por meio da admissão de que os negócios entre as partes eventualmente 

podem interferir na esfera jurídica de terceiros – de modo positivo ou negativo –, bem assim, tem aptidão para 

dilatar sua eficácia e atingir pessoas alheias à relação inter partes. As mitigações ocorrem por meio de figuras 

como a doutrina do terceiro cúmplice e a proteção do terceiro em face de contratos que lhes são prejudiciais, ou 

mediante a tutela externa do crédito. Em todos os casos, sobressaem a boa-fé objetiva e a função social do 

contrato. 3. SITUAÇÃO DOS RECORRIDOS EM FACE DA CESSÃO DE POSIÇÕES CONTRATUAIS. Os 

recorridos, tal como se observa do acórdão, quitaram suas obrigações com o agente financeiro credor - TERRA 

CCI. A cessão dos direitos de crédito do BNH – sucedido pela CEF – ocorreu após esse adimplemento, que se 
operou inter partes (devedor e credor). O negócio entre a CEF e a TERRA CCI não poderia dilatar sua eficácia 

para atingir os devedores adimplentes. 4. CESSÃO DE TÍTULOS CAUCIONADOS. A doutrina contemporânea 

ao Código Civil de 1916, em interpretação aos arts. 792 e 794, referenda a necessidade de que sejam os 

devedores intimados da cessão, a fim de que não se vejam compelidos a pagar em duplicidade. Nos autos, 

segundo as instâncias ordinárias, não há prova de que a CEF haja feito esse ato de participação. 5. DISSÍDIO 

PRETORIANO. Não se conhece da divergência, por não-observância dos requisitos legais e regimentais. 

Recurso especial conhecido em parte e improvido. (Recurso Especial 468.062, Segunda Turma, relator 

Humberto Martins, julgado em 11 de novembro de 2008, disponível em <http://www.stj.jus.br> Acesso em 01 

de julho de 2010) 
ADMINISTRATIVO. SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO - SFH. FCVS. CESSÃO DE 

OBRIGAÇÕES E DIREITOS. "CONTRATO DE GAVETA". TRANSFERÊNCIA DE FINANCIAMENTO. 

NECESSIDADE DE CONCORDÂNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LEI Nº 10.150, DE 
2000 (ART. 20). 1. A cessão de mútuo hipotecário carece da anuência da instituição financeira mutuante, 

mediante comprovação de que o cessionário atende aos requisitos estabelecidos pelo Sistema Financeiro de 

Habitação-SFH. Precedente da Corte Especial: REsp 783389/RO, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, CORTE 

ESPECIAL, julgado em 21/05/2008, DJ de 30/10/2008. 2. Consectariamente, o cessionário de mútuo 

habitacional, cuja transferência se deu sem a intervenção do agente financeiro, não possui legitimidade ad 

causam para demandar em juízo questões pertinentes às obrigações assumidas no contrato ab origine . 3. 

Ressalva do ponto de vista do Relator no sentido de que, a despeito de a jurisprudência da Corte Especial 

entender pela necessidade de anuência da instituição financeira mutuante, como condição para a substituição do 

mutuário, a hipótese sub judice envolve aspectos sociais que devem ser considerados. 4. A Lei n.º 8.004/90 

estabelece como requisito para a alienação a interveniência do credor hipotecário e a assunção, pelo novo 

adquirente, do saldo devedor existente na data da venda. 5. A Lei n.º 10.150/2000, por seu turno, prevê a 
possibilidade de regularização das transferências efetuadas sem a anuência da instituição financeira até 25/10/96, 

à exceção daquelas que envolvam contratos enquadrados nos planos de reajustamento definidos pela Lei n.º 

8.692/93, o que revela a intenção do legislador de possibilitar a regularização dos cognominados “contratos de 

gaveta”, originários da celeridade do comércio imobiliário e da negativa do agente financeiro em aceitar 

12884



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

transferências de titularidade do mútuo sem renegociar o saldo devedor. 6. Deveras, consoante cediço, o 

princípio pacta sunt servanda , a força obrigatória dos contratos, porquanto sustentáculo do postulado da 

segurança jurídica, é princípio mitigado, posto sua aplicação prática estar condicionada a outros fatores, como, 

por v.g., a função social, as regras que beneficiam o aderente nos contratos de adesão e a onerosidade excessiva. 

7. O Código Civil de 1916, de feição individualista, privilegiava a autonomia da vontade e o princípio da força 

obrigatória dos vínculos. Por seu turno, o Código Civil de 2002 inverteu os valores e sobrepõe o social em face 

do individual. Dessa sorte, por força do Código de 1916, prevalecia o elemento subjetivo , o que obrigava o juiz 

a identificar a intenção das partes para interpretar o contrato. Hodiernamente, prevalece na interpretação o 

elemento objetivo , vale dizer, o contrato deve ser interpretado segundo os padrões socialmente reconhecíveis 

para aquela modalidade de negócio. 8. Sob esse enfoque, o art. 1.475 do diploma civil vigente considera nula a 

cláusula que veda a alienação do imóvel hipotecado, admitindo, entretanto, que a referida transmissão importe 
no vencimento antecipado da dívida. Dispensa-se, assim, a anuência do credor para alienação do imóvel 

hipotecado em enunciação explícita de um princípio fundamental dos direitos reais. 9. Deveras, jamais houve 

vedação de alienação do imóvel hipotecado, ou gravado com qualquer outra garantia real, porquanto função da 

seqüela. O titular do direito real tem o direito de seguir o imóvel em poder de quem quer que o detenha, podendo 

excuti-lo mesmo que tenha sido transferido para o patrimônio de outrem distinto da pessoa do devedor. 10. 

Dessarte, referida regra não alcança as hipotecas vinculadas ao Sistema Financeiro da Habitação – SFH, posto 

que para esse fim há lei especial – Lei n° 8.004/90 –, a qual não veda a alienação, mas apenas estabelece como 

requisito a interveniência do credor hipotecário e a assunção, pelo novo adquirente, do saldo devedor existente 

na data da venda, em sintonia com a regra do art. 303, do Código Civil de 2002. 11. Com efeito, associada à 

questão da dispensa de anuência do credor hipotecário está a notificação dirigida ao credor, relativamente à 

alienação do imóvel hipotecado e à assunção da respectiva dívida pelo novo titular do imóvel. A matéria está 
regulada nos arts. 299 a 303 do Novel Código Civil – da assunção de dívida –, dispondo o art. 303 que "o 

adquirente do imóvel hipotecado pode tomar a seu cargo o pagamento do crédito garantido; se o credor, 

notificado, não impugnar em 30 (trinta) dias a transferência do débito, entender-se-á dado o assentimento." 12. 

Ad argumentandum tantum , a Lei n.º 10.150/2000 permite a regularização da transferência do imóvel, além de a 

aceitação dos pagamentos por parte da Caixa Econômica Federal revelar verdadeira aceitação tácita. Precedentes 

do STJ: EDcl no Resp 573.059 /RS e REsp 189.350 - SP, DJ de 14.10.2002. 13. Recurso Especial conhecido e 

provido, divergindo do E. Relator. (Recurso Especial 849.690, Primeira Turma, Relator Voto Vista Luis Fux, 

julgado em 16 de dezembro de 2008, disponível em <http://www.stj.jus.br> Acesso em 01 de julho de 2010) 
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CONTRATO. RESCISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL QUE 

PREVÊ MULTA EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE EX-EMPREGADO DA AUTORA DURANTE A 

VIGÊNCIA DO ACORDO OU ATÉ 120 (CENTO E VINTE) DIAS APÓS O TÉRMINO DO AJUSTE. 
POSSIBILIDADE. (Recurso Especial 1.127.247, Quarta Turma, Relator Luis Felipe Salomão, julgado em 04 de 

março de 2010, disponível em <http://www.stj.jus.br> Acesso em 01 de julho de 2010) 
DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA A PREÇO CERTO.  

ALTERAÇÃO DO VALOR DO PRODUTO NO MERCADO. CIRCUNSTÂNCIA PREVISÍVEL. 

ONEROSIDADE EXCESSIVA. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL 

DO CONTRATO, BOA-FÉ OBJETIVA E PROBIDADE. INEXISTÊNCIA. - A compra e venda de safra futura, 

a preço certo, obriga as partes se o fato que alterou o valor do produto agrícola não era imprevisível. - Na 

hipótese afigura-se impossível admitir onerosidade excessiva, inclusive porque a alta do dólar em virtude das 

eleições presidenciais e da iminência de guerra no Oriente Médio – motivos alegados pelo recorrido para 

sustentar a ocorrência de acontecimento extraordinário – porque são circunstâncias previsíveis, que podem ser 

levadas em consideração quando se contrata a venda para entrega futura com preço certo. - O fato do comprador 

obter maior margem de lucro na revenda, decorrente da majoração do preço do produto no mercado após a 
celebração do negócio, não indica a existência de má-fé, improbidade ou tentativa de desvio da função social do 

contrato. - A função social infligida ao contrato não pode desconsiderar seu papel primário e natural, que é o 

econômico. Ao assegurar a venda de sua colheita futura, é de se esperar que o produtor inclua nos seus cálculos 

todos os custos em que poderá incorrer, tanto os decorrentes dos próprios termos do contrato, como aqueles 

derivados das condições da lavoura. - A boa-fé objetiva se apresenta como uma exigência de lealdade, modelo 

objetivo de conduta, arquétipo social pelo qual impõe o poder-dever de que cada pessoa ajuste a própria conduta 

a esse modelo, agindo como agiria uma pessoa honesta, escorreita e leal. Não tendo o comprador agido de forma 

contrária a tais princípios, não há como inquinar seu comportamento de violador da boa-fé objetiva. Recurso 

especial conhecido e provido. (Recurso Especial 843.481, Terceira Turma, Relatora Nancy Andrighi, julgado em 

28 de junho de 2007, disponível em <http://www.stj.jus.br> Acesso em 01 de julho de 2010). 
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RESUMO: Diante da eticidade como princípio informador do código civil ganhou enorme 
relevância a boa-fé objetiva, tendo entre seus desdobramentos a lealdade e a cooperação nas 
relações jurídicas obrigacionais. No entanto, mesmo após tal mudança paradigmática, a 
civilística permaneceu indiferente no tocante ao dever de mitigação da perda pelo credor, 
introduzido pela boa-fé objetiva e originário do direito anglo-saxão. Nessa seara, a doutrina 
estrangeira é mais avançada, havendo inclusive legislações estrangeiras que versam sobre o 
tema. Em decorrência disso, sua aplicação é mais disforme no cenário nacional, não se tendo 
ainda aprofundado acerca de sua natureza jurídica e da extensão de suas consequências. O 
objetivo deste estudo é reunir conhecimentos com vistas à ampla recepção e adaptação do 
instituto no contexto jurídico brasileiro. Por sua vez, a difusão desse instrumento possui 
finalidade pedagógica no que tange à evolução da consciência cooperativa e solidária entre as 
partes, contribuindo no campo prático para o afastamento da visão individualista e egocêntrica 
em torno do vínculo obrigacional, em particular para fazer cessar os efeitos da mora. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Boa-fé. Lealdade. Cooperação. Mitigação da perda. Cessação dos 
efeitos da mora. 
 
 
ABSTRACT: In view of ethics as an informative principle of the Civil Code, the objective 
good faith has gained tremendous importance, having among its developments loyalty and 
cooperation in obligational legal relations. However, even after such a paradigm shift, 
the Civilistic (Brazilian Civil Law) has remained indifferent regarding the duty 
to mitigate loss by the creditor, which was introduced by the objective good faith, and has its 
origin in the Anglo-Saxon law. In this area, foreign doctrine (comments by scholars) is more 
advanced, and there are even foreign laws that deal with the theme. As a result, its application 
is more deformed in the national scene, and there still has not been an in-depth study about 
its legal nature and the extent of its consequences. The aim of this study is to 
gather knowledge in order to improve reception and adaptation of the institution in 
the Brazilian legal context. In turn, the diffusion of this instrument has 
pedagogical purposes with regard to the evolution of cooperative and solidary 
consciousness between the parties, contributing, in the practical field, for the removal of 
the individualistic and self-centered view around the obligational link, particularly to 
cease the effects of delay. 
 
KEYWORDS: Good faith. Loyalty. Cooperation. Mitigation of loss. Cessation of the 
effects of delay. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este estudo tem o condão de elucidar e estruturar conhecimentos e aplicações 

práticas acerca de um instrumento jurídico pouco difundido na doutrina civilista nacional: o 

duty to mitigate the loss, ou o dever de o credor mitigar a própria perda.  

Sua origem deve ser atribuída ao direito anglo-saxão. Todavia, nota-se que o vigente 

Código Civil brasileiro não dispõe, expressamente, acerca da matéria. A despeito disso, 

deparamo-nos com a dificuldade de introdução e de aplicação do dever de mitigar a perda, em 

nosso ordenamento jurídico, diante do qual o melhor substrato encontrado para recepção do 

instituto é o dever geral de boa-fé, norteador de toda a esfera contratual. 

O panorama da novel teoria contratual permite verificar a aproximação 

principiológica entre os sistemas do Código de Defesa do Consumidor e do Código Civil, que 

consagram o princípio da boa-fé objetiva como paradigma axiológico de regulação dos 

contratos. A codificação de 2002, marcada por seu caráter cogente, incorporou outros 

princípios jurídicos e cláusulas gerais no âmbito contratual, adotando uma postura protetiva 

em relação aos contratantes tidos como fragilizados na relação negocial. Tal realidade 

possibilitou a introdução do Duty to mitigate the loss no direito brasileiro, por meio da 

concreção dos deveres de agir segundo a boa-fé, em uma conexão valorativa entre as referidas 

codificações e o espírito axiológico constitucional. 

Ao ser comparada com o sistema jurídico nacional, a doutrina estrangeira, por sua 

vez, expõe enriquecidas construções sobre o tema, apresentando, inclusive, fundamentos 

distintos acerca de sua natureza jurídica. É expressa sua relevância em ordenamentos 

europeus, sobretudo, o alemão e o francês, bem como em convenções internacionais, leia-se a 

de Viena.  

Destarte, pretende-se concretizar, no presente trabalho, a naturalização do dever de 

mitigar a própria perda pelo credor, no âmbito jurídico nacional. Constatamos que o instituto 

tem sido alvo de julgados pragmaticamente pontuais, sem grande uniformidade 

jurisprudencial, nem difundida aplicação prática. Sendo assim, o escopo deste estudo é 

contemplar o dever de mitigação pelo credor como corolário da boa-fé objetiva, 

recepcionando-o como paradigma, em uma dimensão axiológica repousada sobre a 

consciência coletiva, viabilizando, desse modo, sua concreção jurídica, no cenário 

democrático nacional. 
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2. A MITIGAÇÃO DA PERDA NOS SISTEMAS JURÍDICOS ESTRANGEIROS 

E SUA RECEPÇÃO NO DIREITO BRASILEIRO  

 

É difícil precisar a natureza jurídica do dever de mitigar a perda pelo credor, tendo 

em vista a falta de consenso entre os diversos sistemas jurídicos que o disciplinam. Os 

principais expoentes que inspiram nossa análise de direito comparado são, principalmente, o 

direito alemão e o direito francês, além do direito suíço e alguns documentos internacionais, 

com destaque à Convenção de Viena sobre Venda Internacional de Mercadorias (CIGS).1 O 

objetivo é estabelecer um diálogo euro-americano, conectando os sistemas jurídicos 

estrangeiros ao cenário jurídico brasileiro, em que se encontra recém-chegado o duty to 

mitigate the loss.  

Antes de analisarmos a situação de cada ordenamento citado, inicia-se a abordagem 

com algumas considerações propedêuticas. Segundo Claude Witz2 o dever de mitigação das 

perdas pelo credor não constitui uma obrigação propriamente dita, uma vez que não cabe a via 

de responsabilidade contratual do devedor em face do credor, se este não satisfizer tal 

preceito. Seu descumprimento não é sancionado com um quantum indenizatório a ser pago ao 

devedor, além de não ser possível a execução in natura. A sanção, ensejada pelo 

descumprimento do instituto, pode ter diversas facetas conforme o caso concreto. Também, o 

dever de mitigação não é obrigação natural nem moral, já que seu descumprimento gera 

conseqüências jurídicas e judiciais, que serão alvo de análise, posteriormente. 

Na França, há larga aplicação do dever de mitigar a perda pelo credor, embora não lhe 

seja atribuído denominação específica. O instituto é tido como decorrência da boa-fé, de modo 

que suas conseqüências sancionadoras são fundamentadas no abuso de direito e na proibição de 

venire contra factum proprium. A doutrina francesa, no entanto, é reticente em relação ao uso 

da boa-fé objetiva porquanto seu conteúdo é vago e impreciso, carecendo de posterior exegese. 

O temor exposto justifica-se pela história jurídica francesa, marcada pela tentativa de reduzir ao 

máximo a contribuição subjetiva dos magistrados, submetendo-os à letra da lei, como forma de 

neutralizar qualquer vestígio do absolutismo da Idade Moderna. Recorrer à boa-fé, portanto, 

exige contribuição hermenêutica, posterior, do magistrado, tendo por base que seus preceitos 

não são, por si, concretos, mas cláusulas gerais a serem adaptadas casuisticamente.  

                                                           

1
 Convention of International Sales of Goods. 

2
 FRADERA, Vera Maria Jacob de. Pode o credor ser instado a diminuir o próprio prejuízo? Revista Trimestral 

de Direito Civil, Rio de Janeiro, a. 5, v. 19, p. 109-119, jul./set. 2004. p. 113. 
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Em contrapartida a essa fundamentação, há outro posicionamento, defendido por 

Béatrice Jaluzot3 no que tange às medidas cabíveis quando do seu descumprimento. A autora 

entende que, descumprido o dever de mitigação pelo credor, há culpa semelhante à delitual. 

Esta difere da culpa contratual, pois não se trata de uma obrigação pactuada pelas partes no 

negócio jurídico, mas, também, não é rigorosamente delitual, uma vez que possui conexão 

com a ambiência contratual. A partir daí, o inadimplemento da mitigação ensejaria pedido de 

perdas e danos pelo devedor. A procedência dessa demanda se materializaria na compensação 

entre os prejuízos que poderiam ter sido minorados pelo credor e o valor devido pelo devedor 

como conseqüência do inadimplemento. Como visto, não há uma indenização pecuniária a ser 

paga ao devedor, mas, uma compensação de valores, a fim de neutralizar a negligência do 

credor. Essa via alternativa foi desenvolvida como mecanismo de driblar a imprecisão da 

fundamentação na boa-fé, porém os resultados práticos revelam-se iguais em ambas. 

No direito alemão, por sua vez, o duty to mitigate the loss é considerado uma 

Obliegenheit. É uma obrigação de menor intensidade, cuja origem remonta ao direito alemão 

de seguros. É considerado um dever ameno tanto em relação à natureza jurídica da coação, já 

que não prevê direito a indenização, quanto no que tange à exigência de seu adimplemento. 

Assim, a obediência a esse preceito, no direito alemão, fica a cargo do interesse subjetivo da 

parte, já que não há conseqüência coativa o suficiente para compelir a ação do credor. No que 

tange à existência de deveres de menor intensidade, a aceitabilidade doutrinária foi reduzida, 

não obstante às grandes contribuições jurídicas na seara do instituto.  

Em relação ao ordenamento suíço, a mitigação é tratada como uma incombance. O 

vocabulário, derivado do latim, incubere (pesar ou onerar), pode ser traduzido em ônus, 

incumbência. 

No Common Law, o duty to mitigate the loss pertence a um sistema de normas que 

funcionam como filtros para determinar o valor da indenização da vítima de danos. É uma 

regra natural e decorrente do ordenamento para a valoração da quantia devida. 

Por fim, têm-se os diplomas de âmbito internacional. O mais conhecido é a 

Convenção de Viena sobre Compra e Venda Internacional de Mercadorias. O artigo 77 dispõe 

expressamente a respeito do instrumento em questão: “A parte que invoca a violação do 

contrato deve tomar as medidas razoáveis, face às circunstâncias, para limitar a perda, aí 

compreendido o lucro cessante, resultante da violação contratual. Se não o fizer, a parte 

                                                           

3
 Ibidem, p. 112. 
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faltosa pode pedir uma redução da indenização por perdas e danos, no montante da perda que 

deveria ter sido evitada.” 

De maneira semelhante, versam os princípios do UNIDROIT - International Institute 

for the Unification of Private Law, relativos aos contratos comerciais internacionais. Os 

princípios em pauta têm a finalidade de serem aplicáveis aos contratos comerciais, além de 

servirem apenas de suplemento ou de apoio interpretativo ao negócio jurídico. Com efeito, o 

artigo 7.4.8, do UNIDROIT 2004 Study L - Doc. 98, sob o título a mitigação do dano, 

prescreve: “(1) A parte inadimplente não é responsável por danos sofridos pela parte 

prejudicada na medida em que esses danos poderiam ter sido reduzidos com a adoção de 

medidas razoáveis por parte desta. (2) A parte prejudicada tem direito a reaver quaisquer 

despesas que tenha razoavelmente realizado na tentativa de reduzir os danos.” 

O último tratado a ser analisado é a Convenção de Haia, de 1964, acerca da Lei 

Uniforme sobre a Venda Internacional de Objetos Móveis Corporais. No artigo 88, há 

previsão de que a parte que invoca a quebra do contrato deverá adotar medidas razoáveis para 

mitigar a perda resultante da ruptura. Caso falhe ao adotar tais medidas, o sujeito 

inadimplente deve demandar a redução das perdas e danos devidas. 

Assim sendo, a ordem jurídica interna está amparada por documentos internacionais 

que podem facilitar a recepção da mitigação da própria perda pelo credor. No que tange à 

naturalização do instituto e sua adaptação ao direito nacional, entendemos que a 

fundamentação do direito francês nos é mais compatível. Nosso Código Civil apresenta 

dispositivos que tratam do abuso de direito e da boa-fé durante todo o processo de 

contratação, figurando como cláusula geral da qual se pode extrair importante gama de 

deveres anexos. Tais situações já têm aparecido com freqüência na jurisprudência pátria, 

inclusive com a proibição de comportamento contraditório. 

Conclui-se que “a doutrina brasileira tem se manifestado favoravelmente à recepção 

do duty to mitigate the loss. As divergências levantadas acerca do tema referem-se ao 

fundamento jurídico de recepção [...], ao fundamento jurídico de imputação dos danos 

agravados [...] e às consequências jurídicas pelo descumprimento, se seria caso de pagamento 

de eventuais perdas e danos ou redução do próprio crédito.” 4  

                                                           

4
 DIAS, Daniel Pires Novais. O “duty to mitigate the loss” no direito civil brasileiro e o encargo de evitar o 

próprio dano. Revista Forense, Rio de Janeiro, a. 107, v. 413, p. 71-117, jan./jun. 2011. p. 73. 
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3. O DEVER DE MITIGAR A PERDA COMO DIMENSÃO DA BOA-FÉ 

OBJETIVA 

 

 O Código Civil de 2002 consagrou a boa-fé objetiva como mandamento básico 

contratual, conforme disposto no artigo 422.5 Confia-se no seu significado comum, 

reconhecido como a regra de conduta dos indivíduos na relação contratual, alicerçada sobre 

comportamento honesto e leal dos contratantes. Os valores legais abordados integram e 

unificam todas as fases contratuais, a saber, pré-contratação, conclusão, execução e pós-

contratação. Apesar de tais fases não estarem expressas no dispositivo em questão, a aplicação 

dessa tese torna-se possível a partir do entendimento consagrado pelo enunciado 25 da I 

Jornada de Direito Civil.6  

Sob essa perspectiva, importam os deveres de cooperação e lealdade, além da 

preocupação com os legítimos interesses do parceiro contratual. Desse modo, emerge o 

paradigma da confiança de uma parte sobre a retidão de conduta da outra, tendo por base que 

a doutrina da confiança exprime a tentativa de sedimentar a crença de um sujeito nas 

representações fiduciárias que tenha por efetivas em relação ao outro. 

No que tange às relações de consumo, o Código de Defesa do Consumidor, no artigo 

4º, III,7 ressalta a importância da aplicação do princípio da boa-fé não somente ao devedor, 

mas a ambos os contratantes. As partes estão imersas em deveres secundários, anexos ou 

laterais de conduta, que são inerentes ao ato de agir honestamente. Sob uma perspectiva 

histórica, antes do advento do Código Civil de 2002, apenas o Código de Defesa do 

Consumidor elucidava acerca da nova teoria dos contratos, elevando o princípio da boa-fé 

objetiva ao patamar de mandamento regulador das relações contratuais, além de intervir no 

conteúdo material dos contratos. Todavia, a nova codificação civil passou, também, a abarcar 

                                                           

5
 Código Civil, Art. 422: “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em 

sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.” 
6
 Enunciado 25 da I Jornada de Direito Civil: “O art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo 

julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós–contratual.” 
7
   Código de Defesa do Consumidor, Art. 4º: “A Política Nacional das Relações de Consumo tem por objetivo o 

atendimento das necessidades dos consumidores, o respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a 

proteção de seus interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a transparência e 

harmonia das relações de consumo, atendidos os seguintes princípios: 

 III - harmonização dos interesses dos participantes das relações de consumo e compatibilização da proteção 

do consumidor com a necessidade de desenvolvimento econômico e tecnológico, de modo a viabilizar os 

princípios nos quais se funda a ordem econômica (art. 170, da Constituição Federal), sempre com base na 

boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e fornecedores.” 
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os novos princípios jurídicos e cláusulas gerais no âmbito contratual, sobretudo no que 

concerne à função social e à equivalência material. 

O paradigma da boa-fé inova a relação contratual ao trazer novos deveres que 

independem da vontade das partes. Diferem-se dos deveres contratuais firmados pelos 

contratantes, já que sua abrangência e existência não são determinadas como melhor lhes 

aprouver. Seu papel é ungir as obrigações pactuadas com o dever da boa-fé, renovando a 

forma do seu desenrolar ao longo da relação jurídica. 

Um dos deveres aludidos, a respeito das formas de concreção casuística do princípio 

da boa-fé objetiva, é o dever de mitigar a própria perda pelo credor. A situação jurídica sobre 

a qual a boa-fé deve incidir e se corporificar é o inadimplemento contratual e a postura da 

parte prejudicada.  Esse preceito significa que, havendo inadimplemento contratual por uma 

das partes (devedor), a parte contrária (credor) não deve permanecer inerte frente a essa 

situação esperando a dívida se avolumar em decorrência dos efeitos da quebra negocial. O 

credor deve, pelo contrário, tomar as medidas e as providências cabíveis para minorar seus 

prejuízos.  

Os deveres de boa-fé dizem respeito a sujeitos determinados, permeando sua relação 

jurídica. Neste trabalho, o foco não é a quebra contratual, mas a posição do credor em relação 

a ela. Portanto, graças à nova teoria dos contratos, o fato de o credor estar numa posição de 

direito subjetivo em relação ao dever jurídico do devedor não permite que aquele não se 

importe com o devedor e instrumentalize sua posição de necessidade. Se o credor não tomar 

providências para minorar seus prejuízos, deixando o passivo se acumular sem medidas, 

considera-se desrespeito para com a esfera jurídica do devedor. Isso é completamente vedado 

pelo princípio da boa-fé objetiva, que tem o intento de colocar ambos os contratantes em 

igualdade e cooperação, sendo leais um para com o outro, visando à consecução de seus 

objetivos dentro da relação jurídica. Para realizar essa empreitada, surgem diversos deveres 

anexos, dentre os quais está o duty to mitigate the loss, que despem o credor de sua pretensa 

superioridade, criando prestações de auxílio mútuo em nome da lealdade, da confiança e, 

principalmente, da cooperação que permeia, ou que deveria permear, o vínculo obrigacional.  

A respeito da conduta do credor, as medidas cabíveis de mitigação do próprio 

prejuízo variam conforme o tipo de obrigação. Nesse sentido, o corolário da boa-fé carece de 

mais uma etapa para se corporificar: a boa-fé se concretiza no preceito da mitigação, o qual, 

por sua vez, consagra-se na conduta inserida no negócio jurídico. Além disso, caso o credor 

não tenha êxito em minorar os prejuízos, o dever de boa-fé será considerado cumprido desde 
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que a parte prejudicada tenha empreendido esforços suficientes a conseguir minimamente 

abrandar as perdas. 

Sob a rubrica da boa-fé, nenhum direito subjetivo pode ser exercido de forma a não 

se preocupar com o parceiro, a quem é imputado o dever jurídico. A prática dos direitos 

concedidos pelo ordenamento deve ser ponderada nos valores de justiça, socialidade, 

cooperação, lealdade e legitimidade formal/material, a fim de que seu uso não seja 

discricionário. Visa a impedir que o titular do direito utilize seu poder em descompasso com a 

razão de ser da norma que lhe confere legitimidade, transformando-o em ato substancialmente 

ilícito; a saber, abuso de direito.  

  A ilicitude do fato abusivo é caracterizada pelo anormal exercício do direito, 

excedendo os limites que lhe cumpre observar, a saber: fim econômico ou social, boa-fé e 

bons costumes. Não se verifica motivação legítima que justifique a conduta afastada do 

padrão ético e da finalidade a que o direito foi destinado: “Há uma contradição entre o modo e 

o fim com que o titular exerce o direito e o interesse a que o poder nele consubstanciado fica 

adstrito”.8 Diante disso, é nítida a semelhança entre o descumprimento do dever de mitigar a 

própria perda pelo credor e o conceito de abuso de direito, sendo este gênero daquele. Ao 

permanecer inerte e não tentar reduzir o potencial prejuízo, o credor, sob o pretexto de seu 

direito subjetivo em face do devedor, subverte a teleologia com a qual tal posição lhe foi 

concedia. Apesar de sua inércia ter aparente abrigo formal na lei, essa omissão lesa 

ostensivamente seu teor axiológico. A parte prejudicada excede os limites garantistas de seu 

direito ao permanecer indiferente em face da situação de agravamento do quantum devido 

sobre os bens do devedor, vindo, posteriormente, a cobrar o devido já potencializado pelos 

juros e multa decorrentes do inadimplemento. O verdadeiro abuso é concretizado na 

contradição entre esta conduta de cobrança e a anterior de abandono.  

A conseqüência do ilícito do abuso de direito pode não gerar dano a outrem, de modo 

que as sanções podem ser diversas da conhecida indenização. Esse entendimento é abstraído 

da comparação entre os artigos 186 e 187 do Código Civil,9 os quais trazem as duas 

modalidades de ato ilícito. O artigo 187, referente ao abuso de direito, não exige o dano para 

sua conformação, ao contrário do artigo 186, que o tem como requisito para ato ilícito. No 

                                                           

8
 VARELA, João de Matos Antunes. Das obrigações em geral. 8. ed. Coimbra: Almedina, 2011. v.1. p. 553. 

9
 Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” Art. 187. “Também comete ato ilícito o 

titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico 

ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.” 
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caso em tela, se o credor não cumprir com seu dever de mitigação, o devedor não sofre dano 

diretamente a ser abarcado nas perdas e danos. Os efeitos deletérios da dívida é que se 

avolumam para além do razoavelmente esperado, o que não ocorreria se o credor tivesse feito 

jus ao duty to mitigate the loss. Há um consequente excesso da dívida total que poderia ter 

sido evitado, não sendo um dano emergente autônomo. A sanção, nesse caso, é a perda de um 

direito material, o direito de receber o montante decorrente dos efeitos da dívida, recebendo 

apenas seu valor principal. 

A conduta omissiva do credor em relação ao direito de exigir o cumprimento da 

prestação obrigacional gera uma legitima expectativa na outra parte. Tal omissão, quando 

prolongada no tempo, obsta comportamento controverso, além de abarcar a ausência das 

providências que satisfazem o dever de mitigação. Nesse sentido, a medida que o credor 

permanece com posicionamento apático, durante um longo período de tempo, ao assumir 

nova postura, contraditória à anterior, configura venire contra factum proprium, o qual é 

vedado como decorrência da boa-fé. Em outras palavras, nenhum sujeito está apto a mudar 

sua postura de modo a menosprezar a expectativa do outro, gerando insegurança jurídica para 

este, como e quando melhor lhe aprouver. 

Paralelamente a esse abandono na relação jurídica pelo credor e a essa proibição de 

comportamento contraditório, nasce a supressio, confirmando a inércia do credor. Com isso, 

não se torna legítimo a ele exigir os efeitos deletérios do débito por ter havido deslealdade 

entre os pactuantes. Isso se justifica, pois a supressio é a renúncia tácita de um direito 

abandonado por razoável período de tempo, surgindo um novo direito, chamado surrectio, 

para a parte contrária com base numa expectativa legítima. No plano do instituto trabalhado, 

esse direito é o de não pagar ao credor os valores referentes ao tempo decorrido entre o 

abandono da relação contratual, não mitigar as perdas do inadimplemento, e a retomada da 

mesma relação com a cobrança do devido, eis que há uma ruptura desleal do abandono 

anterior. 

Todos esses deveres que buscam consolidar uma salutar relação entre credor e 

devedor são consectários da boa-fé. Demonstram o fim de resguardar as expectativas de 

ambas as partes, estimulando o respeito mútuo, o que diminui as situações de frustração. 

Assim, reitera-se, os valores norteadores da relação contratual vão além dos econômicos, 

firmando-se uma verdadeira relação de fidelidade e de cooperação entre as parte, as quais 

devem ajudar-se rumo ao adimplemento. É a noção de obrigação como processo, na qual a 

parte não deve focar-se apenas em seu interesse, mas, também, no de seu parceiro, já que a 

satisfação do interesse de um depende do outro. 
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4. O INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL  

 

É crescente o entendimento doutrinário da concepção da obrigação conforme a 

perspectiva dualista do débito (Schuld) e da responsabilidade (Haftung).10
 Uma vez cumprido 

o débito, a obrigação satisfaz-se na fase inicial do vínculo. Todavia, a não satisfação total da 

obrigação, conforme pactuado, enseja a responsabilidade. Desse modo, há que se falar em 

inadimplemento da obrigação, em descumprimento, a partir do qual nasce o dever da 

responsabilidade civil contratual, amparado pelos artigos 389 a 391 do Código Civil. 

A doutrina clássica sistematiza duas formas de inadimplemento obrigacional, a saber: 

inadimplemento parcial, mora ou atraso; e inadimplemento absoluto. 

Na primeira hipótese, a obrigação é cumprida parcialmente, em relação ao tempo, o 

lugar ou a forma estipulados. Há uma imperfeita satisfação obrigacional, porém ainda existe 

possibilidade de cumprir a prestação ou interesse em realizá-la. Enquanto que no 

inadimplemento absoluto, a obrigação não pode mais ser satisfeita, tornando-se inútil ao 

credor. Sendo assim, faz-se necessário analisar o critério da utilidade da obrigação para o 

credor, a fim de distinguir as duas formas clássicas de inadimplemento apontadas. 

A doutrina atual, entretanto, tem discorrido ainda acerca de outra forma de 

inadimplemento obrigacional: a violação positiva do contrato. Trata-se da quebra dos deveres 

anexos ou laterais de conduta, decorrentes do princípio da boa-fé objetiva. Como 

consequência da concepção da obrigação como processo, deve-se observar um sistema de 

colaboração entre os contratantes, sustentado sobre o respeito aos deveres secundários durante 

todo o curso obrigacional. O paradigma em pauta é ratificado pelo Enunciado 24 da I Jornada 

de Direito Civil, segundo o qual: “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no artigo 422 

do Novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, 

independentemente de culpa”. Em complementaridade à ideia, destaca-se o Enunciado 363 da 

IV Jornada de Direito Civil: “Os princípios da probidade e da confiança são de ordem pública, 

estando a parte lesada somente obrigada a demonstrar a existência de violação”. 

O Código Civil brasileiro, todavia, não apresenta um conteúdo normativo satisfatório 

no que tange à teoria da violação positiva do contrato, cabendo à doutrina realizar construções 

fundamentadoras da matéria. A fim de superar tal adversidade, parte da doutrina, inclusive os 

aqui autores, entende que o conceito de mora, previsto no vigente Código Civil, abrange 

                                                           

10
 TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 5. ed. São Paulo: Método, 2010. v. 2. p. 209. 
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também a inexecução contratual positiva. Portanto, o cumprimento inexato é concebido como 

espécie de mora, conforme amparado no artigo 394 do CC, cujo teor é: “Considera-se em 

mora o devedor que não efetuar o pagamento e o credor que não o quiser recebê-lo no tempo, 

lugar e forma que a lei ou a convenção estabelecer”. 

A partir do conteúdo do comando legal citado, constatamos a existência de duas 

espécies de mora: a mora do devedor, também denominada mora solvendi, debitoris ou 

debendi; e a mora do credor, accipiendi. A primeira é tradicionalmente caracterizada por 

culpa lato sensu. Enquanto a última constitui simples fato ou ato, independentemente de 

culpa. 

A mora do credor, apesar de rara, pode acontecer em situações nas quais o credor se 

recusa a aceitar o adimplemento da obrigação, no tempo, lugar e forma pactuados. Os efeitos 

de tal inexecução estão estipulados no artigo 400 do Código Civil. 11 

Nos casos de inadimplemento do devedor, os efeitos deletérios da dívida se 

constituem em juros, correção monetária, cláusula penal ou multa, se convencionada, e 

honorários advocatícios.  

É importante não confundir o conceito de juros com atualização monetária. Esta 

procura atualizar um valor no tempo conforme índices oficiais. Já os juros podem ser 

moratórios ou compensatórios. Aqueles se aplicam em caso de mora e possuem caráter in re 

ipsa, constituindo pré-liquidação dos danos de modo a restituir a inexecução relativa. Estes 

são compensação pelo inadimplemento absoluto da obrigação, por exemplo, no que tange à 

espera.  

Os juros se classificam, ainda, em convencionais ou legais. Segundo o artigo 406,12 

os convencionais obstam a aplicação dos legais, podendo ser, no máximo, 2% ao mês ou 24% 

ao ano, limite imposto pela Lei da Usura. Entretanto, esse limite não se aplica às instituições 

bancárias, conforme a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal; nem às empresas 

administradoras de cartão de crédito, de acordo com a Súmula n. 283 do Superior Tribunal de 

Justiça, podendo elas determinar quaisquer taxas. Os juros legais, por sua vez, são 

determinados pela taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à 
                                                           

11
 Art. 400. “A mora do credor subtrai o devedor isento de dolo à responsabilidade pela conservação da coisa, 

obriga o credor a ressarcir as despesas empregadas em conservá-la, e sujeita-o a recebê-la pela estimação 

mais favorável ao devedor, se o seu valor oscilar entre o dia estabelecido para o pagamento e o da sua 

efetivação.” 
12

 Art. 406. “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou 

quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora 

do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.” 
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Fazenda Nacional. Há, ainda, duas correntes para determinar essa taxa legal. A primeira preza 

pela aplicação da taxa SELIC e outra que apela pela taxa fixa de 1% prevista no Código de 

Tributário Nacional. Essa discussão foi abrandada pelo Enunciado 20 da I Jornada de Direito 

Civil, o qual prescreve: “A taxa de juros moratórios a que se refere o artigo 406 é a do artigo 

161, §1º,13 do Código Tributário Nacional, ou seja, um por cento ao mês. A utilização da taxa 

SELIC como índice de apuração dos juros legais não é juridicamente segura, porque impede o 

prévio conhecimento dos juros; não é operacional, porque seu uso será inviável sempre que se 

calcularem somente juros ou somente correção monetária; é incompatível com a regra do 

artigo 59114 do novo Código Civil, que permite apenas a capitalização anual dos juros, e pode 

ser incompatível com o artigo 192, § 3º,15 da Constituição Federal, se resultarem juros reais  

superiores a doze por cento ao ano”. 

A cláusula penal é uma multa com finalidade de estimular o adimplemento 

obrigacional e com caráter de pré-fixação de perdas e danos para os casos de inadimplemento 

absoluto ou relativo, dividindo-se em multa moratória ou multa compensatória. A multa 

nunca é legal, ela, sempre, é convencionada pelas partes. Caso não convencionem, não haverá 

multa na relação contratual. Não nos interessa aprofundar acerca do regime legal específico 

da cláusula penal (artigos 408-416 do Código Civil), mas apenas estabelecer uma 

compreensão geral acerca do que ela representa a fim de melhor entender-se as consequências 

do duty to mitigate the loss. 

Inserido nesse contexto propedêutico, a purgação da mora pelo devedor se dá pela 

oferta da prestação, acrescida de juros, correção monetária, multa e honorários advocatícios, 

sem prejuízo de eventuais perdas e danos. Vale lembrar que a purgação ou emenda da mora 

ocorre por meio de ato espontâneo do sujeito obrigacional em atraso, a fim de remediar a 

                                                           

13
 Art. 161. “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o 

motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de 

quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. 

 § 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao 

mês.” 
14

 Art. 591. “Destinando-se o mútuo a fins econômicos, presumem-se devidos juros, os quais, sob pena de 

redução, não poderão exceder a taxa a que se refere o art. 406, permitida a capitalização anual.” 
15

 Art. 192. “O sistema financeiro nacional, estruturado de forma a promover o desenvolvimento equilibrado 

do País e a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei complementar, que disporá, inclusive, 

sobre: 

 § 3.º As taxas de juros reais, nelas incluídas comissões e quaisquer outras remunerações direta ou 

indiretamente referidas à concessão de crédito, não poderão ser superiores a doze por cento o ano; a 

cobrança acima deste limite será conceituada como crime de usura, punido, em todas as suas modalidades, 

nos termos que a lei determinar. [revogado]” 
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situação a que deu causa, produzindo efeitos ex nunc. Enquanto a cessação da mora ocorre por 

fato extintivo de efeitos pretéritos e futuros.16 

Já no inadimplemento absoluto, de acordo com o artigo 389 do Código Civil,17 o 

sujeito passivo da prestação deve responder por perdas e danos, além de juros 

compensatórios, atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e 

honorários de advogado. 

É possível, no entanto, ocorrer, em razão da mora do devedor, prejuízo da utilidade 

da prestação ao credor. Nesse caso, pode a parte lesada recusar o cumprimento da prestação, 

por meio do exercício do seu direito potestativo de resolver o contrato, exigindo a 

correspondente satisfação das perdas e danos, conforme disposto nos artigos 475 e 395, 

parágrafo único, do Código Civil.18 Sendo assim, a mora é convertida em inadimplemento 

absoluto. É valido, nesse sentido, aludir ao Enunciado 162 da III Jornada de Direito Civil, que 

dispõe: “A inutilidade da prestação que autoriza a recusa da prestação por parte do credor 

deve ser aferida objetivamente, consoante o princípio da boa-fé e a manutenção do sinalagma, 

e não de acordo com o mero interesse subjetivo do credor”.  

No que tange ao direito formativo do credor à resolução do contrato, vale ressaltar 

sua limitação, ainda, pela teoria do adimplemento substancial, limite este que se oferece 

quando o incumprimento é de somenos gravidade, não configurando a perda da utilidade e da 

função da contratação.19 Nessa hipótese, não é cabível a extinção do contrato, redefinindo, 

desse modo, a aplicação do artigo 475 do Código Civil. 

Interessa aqui discutirmos acerca da postura da parte lesada frente aos efeitos do 

inadimplemento do devedor, expostos no artigo 389, em complemento com o artigo 391,20 

ambos do Código Civil, segundo o qual, pelo inadimplemento da obrigação, respondem todos 

os bens do devedor. Consagra-se, portanto, o princípio da imputação civil dos danos, ou 

                                                           

16
 TARTUCE, Flávio. Ob. cit., p. 227. 

17
 Art. 389. “Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros e atualização 

monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 
18

 Art. 475. “A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe 

o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.” 

 Art. 395. “Responde o devedor pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros, atualização dos 

valores monetários segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, e honorários de advogado. 

 Parágrafo único. Se a prestação, devido à mora, se tornar inútil ao credor, este poderá enjeitá-la, e exigir a 

satisfação das perdas e danos.” 
19

 BUSSATTA, Eduardo Luiz. Resolução dos contratos e teoria do adimplemento substancial. São Paulo: Saraiva, 

2007. p. 83. 
20

 Art. 391. “Pelo inadimplemento das obrigações respondem todos os bens do devedor.” 
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princípio da responsabilidade patrimonial do devedor. Paralelamente, faculta-se ao credor 

atacar e executar o patrimônio do devedor, a fim de obter a correspondente indenização pelos 

prejuízos causados em virtude do descumprimento obrigacional.  

O lesado deve tomar todas as medidas plausíveis para mitigar o dano sofrido e evitar 

a continuidade do prejuízo. E não contribuir para o aumento de seu prejuízo, pautado nos 

efeitos deletérios da dívida. Do contrário, a parte que agiu em descumprimento do contrato 

poderá pleitear a redução das perdas e danos, em proporção equivalente ao montante do 

prejuízo que poderia ser reduzido, mas não o foi. Assim, não satisfeito o duty to mitigate the 

loss, a parte que alega ter ocorrido descumprimento do contrato poderá sofrer sanções, leia-se 

a perda ou redução dos efeitos deletérios da dívida, com base na proibição de venire contra 

factum proprium ou em razão de ter incidido em abuso de direito. Dentre as conseqüências 

imputadas ao credor, importa a culpa próxima à delitual, com redução do seu próprio crédito. 
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5. A CESSAÇÃO DOS EFEITOS DO INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL 

POR NÃO MITIGAÇÃO DA PERDA PELO CREDOR  

 

A recepção do duty to mitigate the loss pelo direito privado nacional pode ser 

constatada, em matéria contratual, a partir do Enunciado 169 aprovado na III Jornada de 

Direito Civil que aduz: “O princípio da boa-fé objetiva deve levar o credor a evitar o 

agravamento do prejuízo”. 

Uma vez que o credor assuma conduta em conformidade com o dever em pauta, 

adotando medidas cabíveis para conter o próprio prejuízo, as despesas decorrentes desse 

dispêndio razoável são acrescidas aos danos suportados pelo inadimplido; ou geram um 

crédito distinto das perdas e danos.  Esse acréscimo a ser restituído ao credor está fundado no 

fato de ter sido investido em favor do devedor, ao minorar seu quantum debeatur, e 

contribuindo, sobretudo, para o adimplemento da relação obrigacional. Entretanto, se o 

montante investido pelo credor, a fim de dirimir as perdas e evitar o acúmulo do prejuízo, 

superar os efeitos deletérios da dívida, a aplicação do princípio torna-se desinteressante à 

parte lesada, ferindo o caráter útil da natureza do dever discutido, bem como o princípio da 

razoabilidade. Ao agir, o credor deve se balizar na proporção entre o dispêndio que subsidia a 

mitigação e o prejuízo que se quer abrandar. Caso o primeiro supere o segundo em valores 

econômicos, torna-se irrazoável a consecução do duty to mitigate, sendo a inércia escusável. 

Além disso, o credor deve levar em consideração critérios objetivos - lesão patrimonial ou 

pessoal, possibilidade de intervenção e de êxito, custo pessoal ou econômico – e também 

critérios subjetivos – idade, estado psíquico e intelectual da vítima - para tomar a decisão de 

agir ou não agir em favor da mitigação. 

Do aludido princípio da razoabilidade, extrai-se a noção de temporalidade. O tempo 

razoável de inércia do credor a ponto de ensejar a perda dos efeitos deletérios da dívida, total 

ou parcialmente, como consequência da não satisfação do dever de mitigação, deve ser 

sopesado conforme a unidade temporal e a intensidade de aumento potencial do débito. 

Exemplo são os contratos bancários, os quais têm altas taxas de juros, visto que o limite legal 

estabelecido não se aplica a eles. Podendo os bancos dispor qualquer taxa de juros, elevando-

as a altos patamares, o montante das dívidas bancárias aumenta rapidamente. Dessa forma, 

não se admite que longo período de tempo seja esperado para que o descumprimento da 

mitigação gere seus efeitos sancionatórios, mas, sim, tempo suficiente para que o quantum se 

avolume para além do esperado. Não é aceitável que o devedor seja deflagrado com o 
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agravamento considerável do dano, o qual pode advir de ação dolosa do credor ou de 

negligência patrimonial. 

Se o credor, por sua vez, violar o preceito da mitigação da perda e configurar o 

aumento do prejuízo, como dito antes, responderá por culpa próxima à delitual. Assim, o 

julgador analisará a concorrência culposa do devedor para o agravamento do dano e a 

gradação da culpa lato sensu do credor, em sua inércia, para fixar em quanto a indenização 

será diminuída conforme a perda parcial ou total dos efeitos deletérios da dívida. 

Inserido nessa perspectiva, importa detectar três formas de aplicação do duty to 

mitigate the loss, a saber: situação em que o credor se mantém inerte, isto é, não realiza 

métodos tendentes à minoração das perdas frente ao inadimplemento obrigacional da outra 

parte; circunstância na qual a parte lesada por dano extracontratual não assume postura em 

prol de evitar a continuidade do prejuízo; e, por fim, condição em que o direito é exercido 

tardiamente e há aumento considerável do débito. 

Em relação à primeira hipótese de aplicabilidade mencionada, destaca-se um julgado 

do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul referente a uma ação de indenização por lucro 

cessante, com base em dano diagnosticado em máquina.21 No caso em pauta, a empresa 

comprou uma máquina industrial que se revelou defeituosa. Todavia, durante o tempo de 

inatividade da máquina, o autor não se acautelou de eventual prejuízo, seja ao adquirir outra 

máquina que desempenhasse a mesma função, ou mesmo entabular contrato de prestação de 

serviço com outra empresa, no afã de substituir a máquina danificada. Sendo assim, o relator 

empregou o entendimento do duty to mitigate the loss, excluindo a indenização pelos danos 

que poderiam ter sido evitados, mas não o foram, em decorrência da inércia do credor. 

No que tange à aplicação do instituto, no plano extracontratual, ressalta-se o julgado 

do Tribunal de Justiça de Minas Gerais acerca de uma colisão de veículos.22 No caso, as 

vítimas do acidente de carro, quando no hospital, transferiram-se do ambulatório, cujos custos 

eram cobertos pelo plano de saúde, para um apartamento, que exigia gastos extras. E, em 

relação à reparação do veículo, fizeram-no a um valor superior ao de aquisição de um similar 

em bom estado. O tribunal entendeu, portanto, pelo não reembolso do excesso nas despesas 

empregadas.  

                                                           

21
 TJRS. AC n. 70025609579. Relator: Des. Umberto Guaspari Sudbrak. 5º Câm. Cív. Julgado em 20 de maio de 

2009, DJ, 27.05.2009.  
22

 TJMG. AC n. 1.0701.07.183692.1/001. Relator: Des. Wagner Wilson. 16ª Câm. Civ. Julgado em 11 de março 

de 2009, DJ, 17.04.2009. 
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Nesse âmbito, o instituto da mitigação da perda pelo credor também encontra 

aplicação na seara processual. O artigo 461 do Código de Processo Civil trata da tutela 

específica das obrigações de fazer e de não fazer. Para tanto, o legislador dispõe ao juiz uma 

série de instrumentos coercitivos para compelir a satisfação de tais obrigações sem que seja 

necessário convertê-las em perdas e danos. Um desses mecanismos são as astreintes, tratadas 

no artigo 461, § 4º,23 que figuram como multas diárias24 a serem cominadas em face do 

inadimplente e em favor do inadimplido. Os valores se acumulam até que o devedor cumpra 

com a prestação ou até que o credor venha a executar tais multas em face da parte contrária. 

Essa regra tem se tornado um negócio lucrativo à parte inadimplida, uma vez que ela permite 

que as multas se acumulem estratosfericamente, aproveitando-se do inadimplemento da parte 

contrária. O credor protela a execução com vistas ao enriquecimento fácil e abusivo à custa da 

parte contrária, já que, tempo depois, quando o valor já está bem elevado, ele executa as 

multas sobre o patrimônio do devedor.  Claramente, o dever de mitigação é aplicável a essa 

situação, de modo a vedar o recebimento do valor das astreintes, parcial ou totalmente, 

dissuadindo situações de descaso e de excesso de poderes para com o devedor. 

Já no que se refere ao exercício tardio de direito pelo credor, com conseguinte 

aumento vultuoso do débito, é valido fazer menção, novamente, ao Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul.25 O julgado faz referência a uma administradora de cartão de crédito que 

permaneceu inerte por um período de quase cinco anos, até cobrar judicialmente o pagamento 

das faturas. A exigência tardia do cumprimento debitório ensejou o crescimento quase que 

duplicado do montante devido. Na decisão do Tribunal, do débito, foram excluídos juros de 

mora, correção monetária e multa moratória, desde a data do inadimplemento da primeira 

prestação até a data do ajuizamento da ação de cobrança. A fundamentação do entendimento 

contemplado no caso em pauta está no preceito do venire contra factum proprium, o qual 

veda comportamento contraditório, como já dito alhures. 
                                                           

23
 Art. 461. “Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz 

concederá a tutela específica da obrigação ou, se procedente o pedido, determinará providências que 

assegurem o resultado prático equivalente ao do adimplemento. 

 § 4º - O juiz poderá, na hipótese do parágrafo anterior ou na sentença, impor multa diária ao réu, 

independentemente de pedido do autor, se for suficiente ou compatível com a obrigação, fixando-lhe prazo 

razoável para o cumprimento do preceito.” 
24

 Vale destacar que, apesar de o artigo determinar “multa diária”, a unidade temporal dependerá do caso 

concreto conforme a pressão de cumprimento que se impõe. Por exemplo, no caso de impedir que uma 

matéria vá ao ar na televisão, a multa deve ser cominada em segundos, uma vez que a matéria dura 

minutos. 
25

 AC n. 2009.022658-4/0000-00. Relator. Des. Rubens Bergonzi Bossay. Terceira Câm. Cív. Julgado em 21 de 

setembro de 2009, r. 24.09.2009. 
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Nessa direção, é relevante salientar o artigo 402 do Código Civil,26 ao prever que as 

perdas e danos devidos ao credor inadimplido abrangem o que ele efetivamente perdeu, além 

do que razoavelmente deixou de lucrar. A partir do conceito de razoabilidade extraído deste 

comando legal, entendemos que se trata de uma concepção objetiva para definição do lucro 

cessante, em relação ao qual o dever de mitigar a perda mostra-se em rota de colisão. A 

conduta do credor inadimplido que, injustificadamente, não assume posicionamento tendente 

à mitigação da perda, depara-se com a suscitada razoabilidade. O prejuízo acarretado pela 

inércia da parte lesada não se inclui, portanto, nas perdas e danos, por tratar-se, nos termos do 

artigo 402 do Código Civil, de montante que “irrazoavelmente poderia lucrar”. 

Em complemento, o artigo 403 do Código Civil,27 versa que as perdas e danos 

incluem somente dano emergente e lucro cessante decorrente, direta e imediatamente, da 

inexecução obrigacional. Ao passo que o dano a ser mitigado é indireto, de modo que o 

devedor não responde por tais prejuízos. 

Vale, ainda, aludir ao artigo 333 do Código de Processo Civil em relação ao ônus da 

prova. Extrai-se do dispositivo que, ao autor (credor) da ação, cabe provar o seu direito 

constitutivo, baseado no dano sofrido, como decorrente do inadimplemento. Enquanto, ao réu, 

incide o ônus de provar a apatia do credor em face do dever de mitigar a própria perda, ou 

seja, a irrazoabilidade da postura do ofendido que permanece indiferente ao crescente 

prejuízo, quando poderia minorá-lo e não o fez, de modo a ensejar a diminuição ou perda da 

indenização devida, no tocante aos efeitos deletérios do inadimplemento. Nesse sentido, 

também a Convenção de Viena se posicionou favoravelmente, a partir da interpretação de seu 

artigo 77.  

Por fim, Emilio Betti lecionou, brilhantemente, que “o credor conquanto insatisfeito 

em sua expectativa, não pode agir como se estivesse em guerra com o devedor e comportar-se 

de modo tal a acrescer o dano do inadimplemento, desinteressando-se das conseqüências 

prejudiciais que sua indiferença produz na esfera de interesses da contraparte. Há urna 

exigência de correção que lhe impõe, também nessa fase, tentar circunscrever os danos 

causados pelo inadimplemento”.28 

                                                           

26
 Art. 402. “Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor 

abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.” 
27

 Art. 403. “Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos 

efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei processual.” 
28

 BETTI, Emilio. Teoria geral das obrigações. Campinas: Boookseller, 2005. p. 124-125. 
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6. CONCLUSÕES 

 

Diante das dificuldades apresentadas acerca da recepção do instituto do duty to 

mitigate the loss, ressaltamos a importância atribuída às construções doutrinárias introduzidas 

no âmbito jurídico nacional, a fim de melhor compreender e aplicar o instituto. 

O dever de mitigação da perda pelo credor consagra-se, numa perspectiva 

paradigmática, como desdobramento do princípio da boa-fé objetiva, aludido no artigo 422 do 

Código Civil. Informado pela eticidade, o instrumento abordado adquire respeito e difusão, na 

consciência coletiva e dimensão axiológica, no plano jurídico-social. Após sistematização 

crítica, constatamos que o instituto em voga objetiva uma relação de probidade entre as 

partes, de modo a garantir a consecução pacífica de seus interesses mútuos, sem que haja 

abuso de direito. Sob essa perspectiva, o adimplemento obrigacional passa a ser visto como o 

escopo precípuo da relação estabelecida; a ratio a partir da qual a colaboração entre os 

contratantes encontra justificativa e impulso para evoluir. 

Em relação aos fundamentos propostos acerca da natureza jurídica do instituto do 

duty to mitigate the loss, os autores do presente ensaio, conforme já discutido, entendem que, 

em verdade, o melhor substrato de recepção do instituto é a boa-fé objetiva. O princípio 

fundamentador é responsável por inovar o ordenamento jurídico brasileiro, na medida em que 

contribui para sedimentar uma gama de valores anexos, de onde emerge o paradigma da 

confiança de uma parte sobre a retidão de conduta da outra. 

Os esforços empreendidos pelo credor, a fim de minorar as perdas advindas da 

quebra negocial, revelam um quadro evolutivo de ratificação e aplicação do instituto temático. 

O cenário inaugurado pela boa-fé objetiva gerou uma nova e crescente perspectiva a respeito 

da relação contratual, a partir da qual as partes devem assumir uma postura ética, em 

conformidade com os deveres laterais de confiança, cooperação e lealdade. A conduta 

praticada pelo credor, na busca de alcançar o adimplemento obrigacional, parte, assim, de 

uma consciência valorativa, alicerçada no paradigma geral da boa-fé.  

Além do amparo axiológico, o exercício do dever de o credor mitigar a própria perda 

é, ainda, otimizado, na civilística, pelo acréscimo das despesas decorrentes do razoavelmente 

despendido em prol do cumprimento da obrigação aos danos suportados pelo inadimplido; ou 

geram um crédito distinto das perdas e danos.   

Por sua vez, a postura do credor, contrária aos deveres anexos aludidos, fere a 

máxima valorativa construída pela boa-fé objetiva. Nesse sentido, os institutos do venire 
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contra factum proprium, abuso de direito, supressio e surrectio, apresentam-se como 

contribuições fundamentadoras dos efeitos sancionatórios decorrentes do descumprimento do 

dever de mitigar a própria perda pelo credor. As sanções em pauta se constituem na perda 

dos efeitos deletérios da dívida, de forma parcial ou total, conforme o potencial de mitigação 

da perda não realizado pela parte inadimplida, a partir do critério da razoabilidade da postura 

do ofendido. 

Destarte, concluímos depositando nossa expectativa na evolução do princípio do duty 

to mitigate the loss no âmbito do direito brasileiro. Faz-se mister sua recepção, não só no 

plano contratual, mas também no âmbito extracontratual e do direito público, bem como no 

exercício tardio de direito, visando a unificar sua aplicabilidade, em detrimento da realidade 

disforme em que se encontra.  

Ressalta-se, nessa conjuntura, a relevância dos deveres anexos como dimensão do 

princípio da boa-fé objetiva, norteadores de todo o nosso ordenamento jurídico. O instituto 

estudado tem apresentado o escopo de instrumentalizar as relações contratuais com base na 

consciência cooperativa e solidária das partes, ante ao adimplemento obrigacional almejado. 

Frente ao cenário democrático vivido, atenta-se para a existência de valores que ultrapassam a 

limitada esfera dos interesses pessoais das partes. Assim, ao mudar a mentalidade no âmago 

das relações privadas corriqueiras, são lançadas bases para alçar direito privado – 

principalmente, a esfera contratual - ao patamar de promotor da democracia e do 

desenvolvimento coletivo e social.   
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A RESPONSABILIDADE CIVIL ENTRE O RESSARCIMENTO E A PUNIÇÃO: 

APLICAÇÃO DOS PUNITIVE DAMAGES NO DIREITO BRASILEIRO E NO 

DIREITO ESTRANGEIRO 

LA RESPONSABILITÀ CIVILE TRA LE RESSARCIMENTO E LA PUNIZIONE: 

APLICAZIONE DEI PUNITIVE DAMAGES NEL DIRITTO BRASILIANO E NEL 

DIRITTO STRANIERO 

 

Gerlusa de Lima Rocha 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise a respeito da responsabilidade civil no Brasil e a 
aplicação, no ordenamento Pátrio, do instituto dos Punitive Damages que é amplamente 
utilizado nos países da Common Law. Para tanto, aborda-se primeiro o sistema reparatório de 
responsabilidade civil utilizado no Brasil e suas variáveis. Em seguida, faz-se a análise da 
origem do instituto dos Punitive Damages, traduzido como indenização punitiva, a sua 
natureza jurídica e em que circunstância ocorreu a sua primeira aplicação. Em um segundo 
momento, analisa-se os ordenamentos jurídicos da Inglaterra, Estados-Unidos, França e Itália 
no que tange a aplicação da indenização punitiva no contexto da responsabilidade civil. Após, 
em uma terceira parte, aborda-se a aplicação dos Punitive Damages no Brasil e sua 
compatibilidade com o sistema jurídico ressarcitório de responsabilidade civil. Assim, utiliza-
se nesse tópico a análise da jurisprudência e o entendimento do Poder Judiciário do Estado do 
Rio Grande do Sul em casos de reparação por dano extrapatrimonial. 
PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil. Punitive Damages. Common Law. 
Reparação de Danos. Poder Judiciário. Jurisprudência. 

 

RIASSUNTO 

Questa ricerca presenta una analisi alla responsabilità civile in Brasile e l'applicazione dei 
Punitive Damages, tradutto come danni punitivi, istituto di origine inglese ampiamente usato 
nei paesi di Common Law. Quindi, in primo, si spiega il sistema di responsabilità civile usato 
in Brasile e le sue variabili. Poi, è l'analisi delle origini dell'Istituto dei danni punitivi, la sua 
natura giuridica e le circostanze in cui essa ha dato la sua prima applicazione. In una seconda 
fase, si analizzano i sistemi giuridici degli Inghilterra, Stati Uniti, Francia e Italia in merito 
all'applicazione dei danni punitivi nel contesto della responsabilità civile. Infine, in una terza 
parte, riguarda l'applicazione dei danni punitivi in Brasile e la sua compatibilità con il sistema 
di responsabilità civile ressarcitório. Così, è utilizzato in questa analisi la giurisprudenza dello 
Stato di Rio Grande do Sul in caso di risarcimento dei danni morali. 
PAROLE CHIAVE: Responsabilità Civile. Punitive Damages. Risarcimento dei Danni 
Punitivi. Common Law. Giurisprudenza. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a ampliação do campo de aplicação dos Punitive Damages – principalmente pela 

sua fama nos Estados Unidos – surgiram diversos questionamentos sobre a finalidade de se 

aplicar uma indenização punitiva, além de uma indenização por danos morais e materiais, nos 

casos de grave violação de um direito. As discussões ganharam força com os inúmeros casos 

de indenizações milionárias que passaram a ser concedidas nos Estados Unidos, fazendo com 

que outros sistemas jurídicos, por meio de seus tribunais, passassem a utilizar os fundamentos 

dos Punitive Damages a fim de justificar somas mais altas a título de indenização por danos 

morais. 

O instituto dos Punitive Damages, amplamente utilizado nos Países da Common Law, 

é de origem inglesa e teve a sua aplicação expandida para outros Países, motivo pelo qual 

passou a ser estudado doutrinariamente em quase todos os ordenamentos jurídicos, incluindo 

o ordenamento jurídico brasileiro, que vem ampliando os seus horizontes acadêmicos para o 

debate de novas formas de responsabilidade civil. 

No entanto, para que novas formas de responsabilidade civil possam ser questionadas 

e comparadas ao ordenamento jurídico brasileiro, é necessário analisar a origem 

ressarcitória/reparatória da responsabilidade civil no Brasil. 

Em contraste, introduz-se o tema dos Punitive Damages, analisando-se a possibilidade 

de aplicação dos Punitive Damages no ordenamento jurídico brasileiro, por meio da análise 

jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado Rio Grande do sul no tocante a reparação dos 

danos extrapatrimoniais. Evoca-se com freqüência um caráter punitivo às indenizações 

visando não só a reparação do dano, mas também a prevenção. Tal análise busca os 

fundamentos da responsabilidade civil no Brasil, questionando de que forma a reparação dos 

danos e a origem da responsabilidade civil não está sendo subvertida com uma errônea 

utilização do instituto dos Punitive Damages, já que este consiste em uma soma independente 

da indenização reparatória ou ressarcitória.  

Este trabalho, enfim, tem como objetivo compreender os Punitive Damages num 

contexto de evolução cultural, buscando a sua possível racionalização com ordenamento 

jurídico brasileiro, motivo pelo qual não se analisa a responsabilidade civil amiúde, mas sim 

os fundamentos necessários para a comparação entre Punitive Damages em sua origem e 

Punitive Damages em suas variações no Direito Privado. 
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2 A TEORIA DOS PUNITIVE DAMAGES 

2.1. RESPONSABILIDADE CIVIL 

 

As relações sociais são pautadas culturalmente por critérios de condutas que envolvem 

a liberdade de escolha, a vinculação e a obrigação decorrentes dos contratos assumidos, 

verbalmente ou formalmente, entre as partes. Dessa forma surge a noção etimológica de 

responsabilidade definida pelo dicionário Aurélio como a obrigação de responder pelas ações 

próprias ou dos outros, tendo o caráter ou o estado do que é responsável1.  

Após a consolidação do Code de Napoléon
2 na França, a América do Sul, que estava 

vivenciando um período de reforma econômica e política, adotou os ideais franceses em seu 

ordenamento jurídico. O Code de Commerce
3
 francês correspondia às necessidades 

econômicas estrangeiras e possibilitava a ampliação dos mercados capitalistas. Dessa forma, 

estabelece-se na América Latina, principalmente no Brasil, o inicio de uma codificação 

inspirada no modelo Francês (FRADERA, 2010, p. 96).  

As raízes francesas (RIZZARDO, 2007, p. 34) do Código Civil se espalham pelo atual 

modelo de responsabilidade civil, trazendo a idéia de dever moral e as regras de condutas 

sancionadoras por meio de indenizações a serem arbitradas pelo juiz nos casos de violação 

dessas normas morais e legais (SOUZA, 2004, p. 47). Merece destaque o fato de que o novo 

Código Civil, ao construir a teoria da responsabilidade civil, em seu anteprojeto, mostrou-se 

preocupado com as diretrizes ético-sociais que devem reger a contemporaneidade, conferindo 

ao instituto da reparação do dano um amplo enfoque, visando o equilíbrio nas relações 

jurídicas, sociais e econômicas4. 

O instituto da responsabilidade civil é parte integrante do direito das obrigações, e está 

disposto no Livro I da Parte Especial do Código Civil, pois se dedica ao estudo da reparação 

do dano e do adimplemento das prestações por meio do ressarcimento ou indenização dos 

prejuízos causados. O Código Civil atual dedica os artigos 927 a 954 para a análise da teoria 

da responsabilidade civil, que acaba por refletir seus efeitos em quase todo o Diploma legal 

(RIZZARDO, 2007, p. 27). 

                                                 
1 Disponível em: <http://www.dicionariodoaurelio.com>. Acesso em 11 Ago. 2010. 09h47min. 
2 Em tradução livre: Código de Napoleão. 
3 Em tradução livre: Código Comercial. 
4 Novo Código Civil: Exposição de Motivos e Texto Sancionado. Brasília: Senado Federal, Subsecretaria de 
Edições Técnicas, 2002, pgs. 43 e 45. 
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Washington de Barros Monteiro (2003, p. 449) atenta para o fato de que a teoria 

permanente da responsabilidade civil não é e nem pode ser permanente, tendo em vista a 

dinamicidade do instituto de acordo com a evolução da sociedade. Por esse motivo, afirma 

que é preciso conferir flexibilidade à disciplina para que o fim de equilibrar as relações sociais 

afetadas pelo dano seja alcançado, independente do surgimento de novos danos e novas 

tecnologias. 

Existe em nosso ordenamento jurídico uma tênue distinção entre reparação e 

ressarcimento do dano, que constituem o núcleo da reparação propriamente dita: o 

ressarcimento é o responsável por restabelecer o status quo ante do lesado levando em 

consideração o valor equivalente ao dano por meio de uma compensação pecuniária em 

dinheiro. Em contrapartida, a reparação consiste somente na restituição ao sujeito do estado 

anterior do dano (RIZZARDO, 2007, p. 51). Cabe ressaltar que as duas formas de reparação 

do dano estão contempladas no Código Civil de 2002, no artigo 947.  

Vê-se, assim, que o nosso atual sistema de responsabilidade civil leva em consideração 

o caráter ressarcitório com o intuito de reparar o prejuízo causado seja pelo cometimento de 

atos ilícitos seja pelo risco assumido em certas relações. A indenização possui uma natureza 

jurídica compensatória ou moratória, mas sempre visando o restabelecimento do estado 

anterior ao dano (RIZZARDO, 2007, p. 53). 

Ainda, discute-se a diferenciação da esfera de responsabilidade civil e penal, tendo em 

vista que a figura da ilicitude está presente nos dois contextos como contrária à norma5. 

Cavalieri Filho acentua que a separação entre uma ou outra ilicitude, civil e penal, “atende 

apenas a critérios de conveniência ou de oportunidade, afeiçoadas à medida do interesse da 

sociedade e do Estado, variável no tempo e no espaço” (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 14). 

O foco da responsabilidade civil, atualmente, tem sido na imperativa ação de reparar o 

dano, não se preocupando com a reprovação do seu responsável. Nesse sentido mostra 

nitidamente que cabe ao direito penal a tarefa de disciplinar os casos em que a conduta exija 

uma punição, enquanto que ao direito civil resta a preocupação com a vítima (FACCHINI 

NETO, 2003, p. 155). 

 
                                                 
5 Michel Foucault apresenta uma definição de norma bastante coerente com o contexto da atual responsabilidade 
civil e penal, que merece citação, tendo em vista o contexto social de constante vigilância em que vivemos e a 
busca não só da reparação do dano, mas também de sua prevenção através da busca pela moral: “Esse novo saber 
não se organiza mais em torno de questões “isto foi feito? Quem o fez?”; não se ordena em termos de presença 
ou ausência, de existência ou não existência. Ele se ordena em torno da norma, em termos do que é normal ou 
não, correto ou não, do que se deve ou não fazer”. FOUCAULT, Michel, 1926 -1984. A verdade e as formas 
jurídicas (tradução Roberto Cabral de Melo Machado e Eduardo Jardim Morais, supervisão final do texto Léa 
Porto de Abréu Novaes... et. al. J. – Rio de Janeiro: NAU Editora, 2005, pg. 88. 
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2.1.1 Responsabilidade Subjetiva e Responsabilidade Objetiva 

 

A teoria da responsabilidade subjetiva, na visão de Arnaldo Rizzardo (2007, p. 29) é 

aquela em que a culpa só pode ser imputada àquele que praticou o ato culposo com a 

consciência de que poderia ter evitado a ação. Nessa definição não se inclui na figura da culpa 

as pessoas que agiram com cautela, sem intenção e sem a possibilidade de prever o dano. A 

responsabilidade subjetiva, nesse caso, não pode ir além do ato ilícito. 

A teoria subjetivista sofreu críticas ao passo que o conceito de culpa assume diversas 

interpretações e formas de colocação no caso concreto, trazendo ao processo o individualismo 

no julgamento, porém, mesmo com as objeções, tornou-se o principal fundamento da 

responsabilidade civil, na medida em que possui impacto moral para a sociedade e serve de 

freio para as humanidades potenciais de cada ser humano (MONTEIRO, 2003, p. 455). 

A responsabilidade objetiva teve seu inicio na metade do século XIX com uma 

corrente jurídica que questionava a efetividade da responsabilidade subjetiva e o conceito de 

culpa aplicada nessa teoria, uma vez que diversas situações ocorridas no plano fático, com 

claras incidências no mundo jurídico, não estavam amparadas pela teoria da culpa subjetiva. 

Nesse contexto, surge a teoria objetiva motivada pelo aumento da industrialização e pelo 

crescente risco que essa atividade trouxe para a sociedade, acaba de surgir a teoria do risco, 

um dos objetos da responsabilidade objetiva (RIZZARDO, 2007, p. 30/31). 

Com o advento do Novo Código Civil, surgiram inovações importantes em nível de 

responsabilidade civil, incorporando ao nosso ordenamento os institutos do abuso de direito 

(art.187), exercício de atividade perigosa ou de risco (art. 927, parágrafo único), danos 

causados por produtos (art. 931), entre outros que contribuíram para a diminuição do espaço 

ocupado pela responsabilidade subjetiva (CAVALIERI FILHO, 2007, p. 141). 

O artigo 927 do Código Civil de 2002, em seu parágrafo único, contempla a teoria do 

risco, que não era contemplada pelo Código de 1916, ao referir que “haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos em que especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, 

risco para os direitos de outrem” (RIZZARDO, 2007, p. 32). Sérgio Gilberto Porto destaca 

que a característica marcante desta teoria está na possibilidade de eliminar definitivamente 

qualquer mera relação com a concepção de culpa, tendo em vista que o fundamento é causa 

(PORTO, p. 193).  
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2.2 SURGIMENTO DOS PUNITIVE DAMAGES 

 

Desde os tempos em que o egoísmo, representado pela indiferença entre homem e 

animal, pressupunha a inexistência de sentido diverso entre reparação e pena é que se discute 

a questão da responsabilidade. Nos primórdios, a responsabilização era sinônimo de vingança 

privada (FRANÇA, 1983, p. 11) e mais tarde foi aproveitada como teoria pelos sistemas de 

tradição romanística e anglo-saxões, fontes históricas do instituto da indenização punitiva. 

Modernamente, retomam-se os estudos da origem da punição e sua aplicação com o instituto 

dos Punitive Damages, tendo em vista o seu caráter de dissuasão e a polêmica discussão 

acerca do valor indenizável (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 17). 

O instituto dos Punitive Damages, conhecido no Brasil como indenização punitiva e 

rotulado por muitos, de forma errônea, como “dano punitivo”6 encontra origem na Inglaterra, 

no século XVIII, e possui a função de punir o Autor de um dano com uma indenização em 

valor superior ao necessário para a sua compensação. O objetivo principal desse instituto é a 

prevenção (deterrence) por meio da punição (punishment), já que os valores arbitrados a título 

de indenização possuem um caráter não só punitivo, mas também pedagógico (MARTINS-

COSTA; PARGENDLER, 2005, P. 16).  

Os Punitive Damages são tradicionalmente conhecidos nos sistemas jurídicos de 

Países da Common Law, que têm como fonte principal as decisões judiciais que ganham 

contorno de precedentes jurídicos e acabam por vincular outros julgados futuros, constituindo 

o que se chama em língua inglesa de Case-law, que em tradução livre significa o conjunto de 

decisões aplicadas pelas Cortes com base em diplomas legais. Nesse sistema, é o juiz o 

responsável pela criação do direito com as lentes no caso concreto (ANDRADE, 2009, p. 

171). 

Neste contexto, é impossível falar em Punitive Damages sem elucidar alguns 

conceitos da doutrina da Common Law e as regras conhecidas como Stare Decisis
7
 e Binding 

Precedent
8. Nesse sistema de direito costumeiro, os precedentes mais emblemáticos 

                                                 
6 A tradução literal de Punitive Damages é indenização punitiva ou indenização por causa dos danos. Importante 
referir que em se tratando de direito comparado existe uma problemática semântica em relação aos termos 
traduzidos, que podem até conter uma significação contrária ao que realmente representaria em sua língua de 
origem. Nesse sentido, Vera Maria Jacob de Fradera salienta que as relações entre língua e direito são deveras 

complexas, além de variadas, atraindo a atenção de juristas e lingüistas, e as questões suscitadas pela 

diversidade de línguas são, muitas vezes, de monta, gerando barreira entre os povos. FRADERA, Vera Maria 
Jacob de. Reflexões sobre a contribuição do direito comparado para a elaboração do direito comunitário – Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010, pg. 82. 
7 Em tradução livre: vincular-se às decisões. 
8 Em tradução livre: precedentes vinculados, decisões que vinculam. 
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(conhecidos como Leading cases, popularmente chamados de “cases”) são utilizados pelos 

juízes e advogados como baliza nos julgamentos das matérias mais freqüentes e polêmicas 

nos tribunais. Tais regras, não são engessadas e podem ser flexibilizadas pelas mudanças nos 

paradigmas jurisprudenciais, de acordo com o julgamento das Cortes de origem ou superiores 

(ANDRADE, 2005, p. 175). 

Assim, surge a figura da indenização punitiva ou Punitive Damages inserido no 

conceito de responsabilidade civil ou Law Of Torts
9
, que traz em seu bojo a análise dos danos 

causados por ilícitos civis com reparação por meio de indenização, prescindindo de 

regulamentação específica, vez que baseados no direito dos costumes, característica do 

sistema da Common Law (ANDRADE, 2005, p. 177). 

Para Judith Matins-Costa e Mariana Pargendler, o instituto dos Punitive Damages é 

fruto dos fenômenos sociais das coletividades hiper-industrializadas, aonde a reparação do 

dano como forma de recomposição do status quo ante se tornou insuficiente para coibir os 

danos e a reincidência, tendo como foco ilustrativo a figura do consumidor vulnerável frente 

ao mercado de consumo (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 16). 

Os primeiros casos envolvendo o uso dos Punitive Damages como forma de 

Exemplary Damages
10 surgiram por volta de 1763, na Inglaterra e 1784 nos Estados Unidos. 

Na Inglaterra, o uso da indenização como forma de prevenção surgiu num contexto 

“Kafkaniano”11, na medida em que as Autoridades do Rei estavam se utilizando da figura do 

mandado genérico (general warrant) para autorizar a prisão de suspeitos sem ao menos 

indicar o nome dos investigados e as evidências de ligação dos suspeitos com o fato delituoso 

(ANDRADE, 2005, p. 178-179). 

 

2.2.1 O Caso Emblemático de Wilkes v. Wood (1763): 
 

John Wilkes é considerado para muitos como um dos precursores da liberdade de 

expressão e da construção de direitos na Inglaterra, pois foi o responsável por um dos casos 

mais célebres na história britânica, conhecido como “The Scandalous Father of Civil 

Liberty”, por ser o primeiro caso que resultou em indenização a título de Punitive Damages 

na Inglaterra e nos países de origem da Common Law (HALL, p. 01).  

                                                 
9 Em tradução livre: lei de responsabilidade civil. 
10 Em tradução livre: indenização com caráter exemplar. É um dos sinônimos para Punitive Damages, já que a 
função do instituto não é só a reparação, mas também a prevenção de ocorrência de novos danos, por isso o seu 
caráter exemplar. 
11 Refere-se a Kafkaniano fazendo referência ao livro O Processo de Franz Kafka, no sentido de que cidadãos 
estavam sendo processados e presos sem ao menos saber o porquê da punição. Kafka, Frantz. O Processo. 
Tradução de Modesto Carone. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
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Em 1763, o jornalista John Wilkes, membro do Parlamento, fazia clara oposição ao 

governo britânico e ao Rei e defendia a liberdade dos cidadãos, principalmente os colonos, 

que na época eram anulados no contexto político da Inglaterra (HALL, p. 02)12.  

Em nítida ação de protesto, o Sr. Wilkes resolveu escrever um artigo anônimo para o 

nº 45 do jornal semanal The North Briton (CASH, 2006, p. 97) cujo conteúdo ofendia o Rei 

George III e seus ministros e alertava a população a respeito dos abusos cometidos pela 

Nobreza. Nesse período, existia a figura dos mandados genéricos, criados pela Coroa a fim de 

coibir o contrabando e fazer cumprir as leis fiscais. O mandado genérico (General Warrants) 

consistia em uma ordem ou autorização para que o seu portador pudesse adentrar em qualquer 

residência privada e realizar buscas e apreensões de mercadorias adquiridas de forma ilícita 

(ANDRADE, 2009, p. 179). 

Como forma de punição, o Lord Hallifax, então secretário de Estado do rei, 

determinou que fosse realizada, por meio de um mandado genérico, a prisão de 49 pessoas 

inominadas, entre eles o Sr. Wilkes, que além de ser preso sem fundamentação ainda teve a 

sua casa invadida pelos Mensageiros do rei, que realizaram a busca e apreensão de 

documentos, livros e papéis de relevância política e particular. A apreensão foi realizada sem 

que os papéis fossem catalogados. 

Inconformado com os abusos cometidos pela coroa, o Sr. Wilkes ajuizou uma ação 

(Action for trespass) contra o subsecretário do Estado, Mr. Wood, que supervisionou a 

autorização do mandado genérico. Na ação, a defesa do Sr. Wilkes requereu uma indenização 

com caráter exemplar a fim de evitar que outros atos arbitrários como in casu voltassem a se 

repetir. Os advogados afirmaram que a conduta da coroa abalou não só a liberdade do Sr. 

Wilkes, mas também a liberdade de todo o País, ferindo a mais preciosa herança dos Ingleses, 

qual seja, a Constituição13.  

Arthur Cash salienta que as leis da Inglaterra na época serviam para proteger membros 

do Parlamento, que tinham livre expressão para falar e escrever os seus pensamentos como 

indivíduos livres; não obstante, existia uma exceção na lei que permitia a prisão nos casos de: 

cometimento de crime, violação da paz ou traição. Com base nessa última palavra é que foi 

                                                 
12

US Supreme Court Center  from Justia  & Oyez  <http://supreme.justia.com/constitution/amendment-04/01-
search-and-seizure.html>. Acesso em 18 fev. 2011, às 02h13min. 
13 

REPORTS of CASES ADJUDGED in the COURT of KING'S BENCH, from Easter Term, 12 GEO, III. to 

Michaelmas, 14 GEO. III. (both inclusive). With Some SELECT CASES in the COURT of CHANCERY, and of 

the COMMON PLEAS, which are within the same Period. To which is added, the CASE of GENERAL 

WARRANTS. By CAPEL LOFFT, Esquire, of Lincoln's Inn. 1790. <http://kadidal.blogspot.com/2006/04/below-
entire-text-of-wilkes-v.html>. Acesso em 18 fev. 2011, às 20h22min. 
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emitido o mandado genérico contra o Sr. Wilkes, então membro do Parlamento (CASH, 2006, 

p. 100/106). 

O caso Wilkes v. Wood foi a julgamento e obteve como resultado a condenação do Sr. 

Wood a pagar a quantia de £1000 (mil libras) a título de indenização punitiva, sendo o 

pioneiro a aplicar uma indenização de caráter exemplar com a finalidade de prevenção. Esse 

caso histórico se tornou um marco na biografia da responsabilidade civil britânica que passou 

a conceder Punitive Damages em outros casos que exigiam um caráter exemplar 

(ANDRADE, 2009, p. 179). 

John Wilkes, com sua atitude libertadora, contribui para a criação de uma teoria sólida 

que ganhou espaço nos Países da Common Law, sendo o responsável pelo atual formato do 

instituto que é bastante difundido na cultura norte-americana e já avança doutrinariamente 

para os países da Civil Law, onde existe uma resistência para aplicação do instituto 

(ANDRADE, 2009, p. 203). 

Ainda, merecem destaque alguns outros casos que sucederam Wilkes v. Wood, tais 

como Huckle v. Money, Genay v. Norris (1784) e Cryell v. Colbough – EUA, e o famoso 

Rookes v. Bernard (1964), que marcou as balizas da indenização punitiva na Inglaterra e será 

analisado em tópico oportuno. 

 
2.2.2 Natureza Jurídica dos Punitive Damages  
 

Discute-se doutrinariamente a natureza jurídica do instituto dos Punitive Damages 

pela sua dupla função de prevenção e punição, uma nitidamente civil e a outra nitidamente 

penal. A discussão retoma conceitos originários dos tempos em que a vingança privada era a 

única solução para a resolução dos conflitos e ao mesmo tempo explora uma atual e crescente 

necessidade social de reprimir a ocorrência de danos cada vez mais presentes nas pautas de 

julgamento a título de reparação (ZYPURSKY, p. 03/04). 

As palavras chaves do instituto dos Punitive Damages são “punição” e “dissuasão” e 

juntas formam o significado da natureza jurídica do instituto. Com a primeira palavra, busca-

se punir aquele que ofendeu de forma grave o ordenamento jurídico e ético de determinada 

comunidade com uma conduta antijurídica, já com a segunda palavra, busca-se a prevenção 

geral por meio de orientação a respeito das condutas a serem adotas, porém, o autor do dano é 

condenado a reparar ou compensar os prejuízos individuais. Tais conceitos não podem ser 

encarados de forma individual, pois são os responsáveis pela significação do instituto dos 

Punitive Damages (FACCHINI NETO, 2003, p. 163/164). 
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A aplicação do instituto dos Punitive Damages está assentada em dois argumentos, um 

histórico que autoriza a utilização do instituto nos casos de lesões intangíveis (sofrimento, dor 

e angústia) e outro doutrinário, que analisa a evolução dos danos no Século XIX e XX, onde 

os sentimentos de dor, angústia e estresse emocional não possuem os mesmos contornos 

históricos, merecendo o instituto dos Punitive Damages uma função que vai além da simples 

punição ou prevenção (punishment and deterrence), quiçá o tão esperado caráter pedagógico 

(SEBOK, p. 117). 

Nesse sentido, muito embora a natureza jurídica do instituto dos Punitive Damages 

seja realmente de prevenção por meio da punição, a sua aplicação com essa conotação 

dependerá do ordenamento jurídico específico do País, levando em consideração a origem do 

ordenamento jurídico e os fatos sociais que influenciam a sua aplicação no contexto 

(GOTANDA, 2003, p. 07). 

 

3 PUNITIVE DAMAGES NO DIREITO COMPARADO 

3.1 INGLATERRA 

 

Os Punitive Damages são utilizados desde o século XIII, quando do seu aparecimento 

na Inglaterra, porém neste período ainda histórico a denominação Punitive Damages era 

inexistente. No princípio eram empregados como forma de punição nos casos de lesões 

pessoais intencionais, porém a verdadeira origem do instituto surgiu com a necessidade de 

tutelar os direitos civis dos súditos do governo, freqüentemente desrespeitados (MORAES, 

2004, p. 56).  

Modernamente, os Punitive Damages, na Inglaterra, estão limitados a três hipóteses: 

1) Administração pública privar um cidadão em seus direitos fundamentais; 2) 

Enriquecimento por conduta culposa; 3) Hipóteses descritas em lei (CODERCH, p. 05). 

O primeiro caso que ilustrou o uso dos Punitive Damages - Wilkes v. Wood - foi o 

responsável pela difusão do instituto dentro e fora da Inglaterra. No entanto, com o crescente 

uso da indenização punitiva, verificou-se a necessidade de restringir a sua aplicação. O 

julgado que demarcou esta mudança de paradigma foi Rookes v. Bernard, em 1964, quando a 

House of Lordes
14 estabeleceu as três hipóteses acima elencadas como balizas para a 

utilização dos Punitive Damages (GOTANDA, 2003, p. 09). 

                                                 
14 Em tradução livre: Câmara dos Lordes. 
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Para que a administração pública seja responsabilizada - primeira hipótese de 

limitação - é necessário que o ato seja arbitrário, opressivo ou inconstitucional, não sendo 

necessária a presença dos três requisitos em conjuntos, pois constituem figuras autônomas que 

ensejam a responsabilização por Punitive Damages individualmente. A segunda limitação, 

nos casos de enriquecimento por conduta culposa, foi balizada com os seguintes requisitos: a 

consciência da conduta de ilicitude por parte do agente e a sua voluntariedade em realizar a 

conduta, mesmo sabendo que causaria danos com o lucro obtido. Por último, vê-se que a 

terceira limitação, aplicada aos casos descritos em lei, destaca-se porque não são muitas as 

leis que explicitam a utilização dos Punitive Damages (GOTANDA, 2003, p. 10).  

Não obstante a existência dessas restrições, em 1993, o caso AB v. South West Water 

Services Ltd. suscitou dúvidas quando às duas primeiras limitações impostas pelo caso Rookes 

v. Bernard no que tange a sua aplicação nos casos posteriores a 196415. Somente as situações 

análogas (e específicas) de concessões anteriores ao julgamento de Rookes v. Bernard poderia 

sofrer a intervenção das limitações (GOTANDA, 2003, p.12).  

A situação somente foi corrigida no ano de 2001, com o caso Kuddus v. Chief
16

, 

quando a Câmara dos Lordes rejeitou as limitações impostas em 1993 e decidiu que para 

determinar se um caso permite a aplicação do Punitive Damages, o foco não deve ser a causa 

da ação, mas sim se as circunstâncias em que o dano é cometido se enquadram nas três 

categorias de limitações, permitindo as indenizações em todos os casos que envolvam 

responsabilidade civil, exceto os casos de violação de contrato (GOTANDA, 2003, p. 12). 

Ainda, merece destaque o fato de que além das limitações clássicas descritas acima, a 

Inglaterra possui outras limitações no que tange à utilização de Punitive Damages, são elas: 1) 

“If, but only if” (se, apenas se) – a indenização punitiva, neste caso, só poderá ser aplicada se 

a indenização compensatória for insuficiente para punir o ofensor e dissuadir a ocorrência de 

novos danos; 2) O recorrente deve ser necessariamente a vítima do comportamento punível; 

3) Os Punitive Damages não podem ser apropriados se o réu já foi punido pela sua conduta 

ilícita. O princípio é o de que não pode haver punição em duplicidade pelo mesmo 

                                                 
15 Nesse período, a Inglaterra estava vivenciando uma ascensão do Instituto dos Punitive Damages e no intuito 
de frear o volume dessas concessões, aproveitou a esteira do caso AB v. South West Water Services Ltd. para 
criar novas limitações, excluindo importantes situações, como a discriminação por raça, sexo ou deficiência da 
esfera de proteção dos Punitive Damages. 
16 Nesse caso, a recorrente interpôs processo contra um policial pela má execução de um mandato e postulou, 
entre outras coisas, Punitive Damages. O juiz concedeu o pedido Punitive Damages, pois o dano em virtude de 
má execução do mandato não foi causa da ação para que os danos punitivos fossem concedidos antes de 1964. O 
Tribunal de Recurso afirmou e o recorrente interpôs recurso para a Câmara dos Lordes, que decidiu que a 
existência de danos morais não deve ser limitada apenas aos casos em que a causa relevante de ação teve 
reconhecido a indenização de tais danos antes de 1964. A Casa dos Lordes viu esta exigência como irracional, 
sendo a restrição um limitados ao desenvolvimento da Lei. 
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comportamento; 4) A existência de muitos autores pode limitar a aplicação dos Punitive 

Damages, as razões para essa limitação é que um tribunal pode ser incapaz de dividir um 

prêmio quando nem todos os autores são conhecidos pelo tribunal, ou quando nem todos os 

Autores podem ter sido submetidos ao alegado comportamento opressivo, arbitrário ou 

inconstitucional. 5) Não se aplicam Punitive Damages quando o réu agiu de boa-fé; 6) Se a 

vítima causou ou contribui para a conduta censurável, não se aplica os Punitive Damages 

(GOTANDA, 2003, p. 13). 

Quanto ao valor arbitrado a título de Punitive Damages, verifica-se que os Tribunais 

têm considerado uma variedade de fatores para determinar quantum, incluindo, 

nomeadamente, a capacidade econômica do demandado, o montante inesperado concedido ao 

Autor a título de Punitive Damages, se existe múltiplos autores ou múltiplos réus, se o 

demandante causou a conduta do arguido, se o arguido agiu de boa fé, e a necessidade da 

concessão dos Punitive Damages no caso concreto (GOTANDA, 2003, p. 14). 

Assim, verifica-se que muito embora na Inglaterra seja permitida a aplicação dos 

Punitive Damages, existem sérias limitações a esse instituto no intuito de proibir os excessos. 

Os Tribunais Ingleses, tradicionalmente compostos por seus jurados, via de regra não 

reformam as sentenças que envolvem as concessões de Punitive Damages, porém, já 

houveram casos em que os valores concedidos foram considerados excessivos e, então, houve 

redução pela desproporção entre os valores e os danos (GOTANDA, 2003, p. 15/16). 

 

3.2 ESTADOS UNIDOS 

 

Os Punitive Damages viajaram da Inglaterra até os Estados Unidos e se consolidaram 

como célebre figura no ordenamento norte-americano, tendo seus primeiros registros 

históricos em 1784 com o caso Genay v. Norris, caso em que um médico colocou uma droga 

inofensiva no copo de um paciente, resultando em dores fortes, e em 1791 com o caso Corryel 

v. Colbaugh, que curiosamente chama atenção por sua peculiaridade de ofensa grave à honra 

da vítima, que engravidara de seu nubente, pondo fim a promessa de casamento e criando um 

estigma social a época (LOURENÇO, p.. 03). 

O âmbito de aplicação dos Punitive Damages nos Estados Unidos é bastante amplo, 

sendo autorizada a sua aplicação nos casos de responsabilidade civil, propriedades, direito de 

família, direito internacional privado e relações de trabalho. No entanto, cinco estados dos 

Estados Unidos não autorizam ou restringem severamente o uso dos Punitive Damages: 

Nebraska e Washington não permitem os Punitive Damages. Louisiana, New Hampshire e 
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Massachusetts proíbem também Punitive Damages, a menos que sejam expressamente 

autorizados por lei (GOTANDA, 2003, p. 34). 

Judith Martins Costa e Mariana Pargendler destacam que, nos Estados Unidos, os 

Punitive Damages, em regra, não constituem direito subjetivo, ficando adstrita à 

discricionariedade do Júri a sua aplicação. No mesmo sentido, ressaltam que o instituto da 

indenização punitiva não é aplicado nos casos de violação contratual, excetuando-se a 

existência de circunstâncias subjetivas (fraude, dolo, negligência grave). O que está em jogo 

nesse sistema não é a espécie do dano, como ocorria no direito romano, mas sim a conduta do 

causador do dano (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 19). 

Ao contrário da Inglaterra, os Estados Unidos permite a aplicação dos Punitive 

Damages mesmo que o Réu já tenha sofrido punição na esfera penal pelo mesmo fato. A 

justificativa é a de que a sanção penal e os Punitive Damages possuem finalidades diferentes, 

a primeira serve para corrigir uma injustiça para com o público, ao passo que a segunda serve 

para corrigir uma injustiça para com um particular (GOTANDA, 2003, p. 35).. 

Cabe ressaltar que, em alguns estados, os Punitive Damages são utilizados para 

compensar algumas perdas que de outro modo não seriam compensáveis como, por exemplo, 

as despesas processuais e os honorários do advogado contratado para atuar no caso 

(ANDRADE, 2009, p. 187). 

Com a crescente aplicação do instituto para além do território norte-americano, 

abarcando ordenamentos jurídicos com sistemas jurídicos diversos, reabre-se uma discussão a 

respeito da função social da Law of Torts, que seria uma função de distribuição de custos e 

benefícios da atividade econômica segundo a lógica do mercado, que, nos Estados Unidos, 

vem sendo evidenciada com vigor pela análise econômica do Direito (MARTINS-COSTA; 

PARGENDLER, 2005, p. 21).  

Conforme leciona Maria Celina Bodin de Moraes, o principal problema dos Punitive 

Damages nos Estados Unidos é a sua imprevisibilidade, tendo em vista que os jurados 

estipulam a indenização punitiva sem que recebam as instruções necessárias para tanto. Nesse 

sentido é que verte a crítica contra as indenizações milionárias a exemplo do caso 

emblemático de Stella Liebeck v. McDonald’s (MORAES, 2004, p. 58/59). 

Uma das áreas em que os Punitive Damages são empregados com destaque é a 

concernente a responsabilidade pelo fato do produto (Product Liability), aonde produtos 

defeituosos ou nocivos aos consumidores ou trabalhadores ensejam a indenização punitiva. 

Os casos de Stella Liebeck, do medicamento “MER 29”, e do “Ford Pinto Case” se 
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enquadram nesta categoria e merecem destaque pela repercussão de seus julgamentos 

(ANDRADE, 2009, p. 189). 

Entre 1960 e 1962 surgia no mercado um medicamento chamado “MER 29”, indicado 

para a redução do colesterol. Este medicamento foi aplicado para aproximadamente 400.000 

pessoas. A empresa farmacêutica Richardson-Merrell lucrou cerca de US$7 milhões com a 

comercialização do novo medicamento. No entanto, o efeito colateral do fármaco nas pessoas 

foi devastador, pois causou catarata em cerca de 490 casos confirmados. Em seqüência, 

centenas de ações judiciais foram ajuizadas para buscar a reparação e a punição da indústria 

pelos danos causados aos usuários do medicamento. Dois deles viraram famosos Cases 

(ANDRADE, 2009, p. 190/191). 

O primeiro Leading Case foi Roginsky v. Richardson-Merrell, em que a condenação, 

em primeiro grau, a título de compensatory damages foi de US$17.500 e a título de Punitive 

Damages US$100.000. Esta última condenação, a título de Punitive Damages foi excluída 

pela Corte de Apelações, sob o argumento de que não restou comprovada conduta dolosa por 

parte do fabricante. Ainda, o Juiz Friendly, responsável pelo caso, argumentou que centenas 

de ações semelhantes estavam sendo ajuizadas contra a empresa, sendo que a concessão de 

indenização punitiva, no caso concreto, poderia arruinar a saúde econômica da empresa 

fabricante do medicamento “MER 29”. 

O segundo caso, Toole v. Richardson-Merrell, obteve em primeiro grau uma 

condenação de US$175.000 pelos Compensatory Damages e US$500.000 pelo Punitive 

Damages, sendo este último reduzido para US$250.000. O julgador, no caso concreto, 

observou a conduta maliciosa da fabricante, que mesmo sabendo que o medicamento, já 

testado em animais, tinha como efeito colateral o desenvolvimento de catarata, colocou-o no 

mercado para comercialização de pacientes que necessitavam reduzir o teor de colesterol de 

seu organismo. O caso envolve a responsabilidade objetiva do fabricante e se tornou um dos 

marcos dos Punitive Damages em Product Liability. 

Outro caso de bastante notoriedade é o Ford Pinto Case, responsável pela mudança de 

paradigma na administração dos fornecedores de produtos, que baseavam suas perspectivas 

unicamente pelo ponto de vista econômico. O caso Grimshaw v. Ford Motor Co. ocorreu em 

28 de maio de 1972, na Califórnia, quando a senhora Gray e seu filho Richard Grimshaw 

foram fatalmente atingidos, após uma troca de faixa, quando o carro com apenas 6 meses de 

uso enguiçou. O impacto da colisão causou uma explosão no carro. Lily Gray morreu e seu 

filho de 13 anos ficou gravemente ferido, foi submetido a inúmeros procedimentos cirúrgicos, 

perdeu pedaços do dedo das mãos e das orelhas e precisou fazer enxertos na face. Como 
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resultado da ação judicial, o júri condenou a Ford a pagar a Grimshaw a quantia de 

US$2,516,000 a título de Compensatory Damages e o montante de US$125 milhões em 

Punitive Damages, este último reduzido para US$3,5 milhões (ANDRADE, 2009, p. 

192/193). 

Após a ocorrência do acidente e seu julgamento pelos Tribunais, muitas matérias 

jornalísticas foram publicadas divulgando a maliciosa falha da Ford e sua margem de lucro 

com o risco assumido. As matérias salientavam que cerca de 500 pessoas morreram em 

detrimento do defeito existente no Ford Pinto. O custo estimado das indenizações que a Ford 

teria que pagar com acidentes envolvendo o Ford Pinto girava em torno de US$200.000, por 

morte, multiplicados por uma estimativa de 180 mortes por ano, e mais US$67.000 pela 

mesma quantidade de lesões, sem morte, com danos no veículo. Em contrapartida, os dados 

alarmantes também expunham que o valor necessário para corrigir o defeito no veículo 

custaria cerca de US$11 por carro, multiplicados por 12.500.000 unidades. Todos os dados 

retromencionados foram retirados de um memorando interno da Ford e divulgado pela mídia, 

tendo em vista que as estatísticas indicavam claramente que a Ford estava agindo de forma 

pensada, pois seria mais economicamente favorável17 pagar indenizações em juízo do que 

corrigir as falhas nos veículos automotores 1819. 

O famoso caso de Stella Liebeck é bastante divulgado por meio eletrônico, sendo que 

muitos questionam a veracidade deste caso, porém, ao contrário do que muitos pensam, o caso 

é real e aconteceu em 1992, no Estado do Novo México. A senhora Stella Liebeck de 79 anos, 

que ocupava o banco de passageiro do automóvel dirigido por seu neto, comprou um café no 

McDonald’s pelo Drive-trhough. O neto da senhora Liebeck recebeu o café pela janela do 

carro e alcançou-o para sua avó que colocou o café entre as pernas para abrir a tampa e 

colocar açúcar e creme. O carro se movimentou e o café derramou no seu colo. O café 

derramado causou queimaduras de terceiro grau no corpo de Stella Liebeck, alcançado a 

proporção de 6% do corpo queimado. Além da internação, a vítima teve que se submeter a 

enxertos no corpo, que lhe renderam cicatrizes incorrigíveis20.  

                                                 
17 André Gustavo ressalta que o custo total estimado de US$49,5 milhões, seria vantajoso do ponto de vista 
econômico, pois para aperfeiçoar os veículos necessitariam gastar em torno de US$ 137,5 milhões para prevenir 
cerca de 180 mortes ou ferido por ano. ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Dano Moral e Indenização 
Punitiva: Os Punitive Damages na Experiência do Common Law e na Perspectiva do Direito Brasileiro. 2ª ed. 
rev., atual. e ampl. Editora Lumen Juris, 2009, pg. 192/193. 
18DOWIE, Mark. Pinto Madness. Disponível em 

<http://www.motherjones.com/mother_jones/SO77/dowie.html>. Acesso em 28 mar. 2011, às 03h55min.  
19 Ford Pinto Fuel-Fed Fires. Disponível em <http://www.autosafety.org/article.php?scid=96&did=522>. 

Acesso em 28 mar. 2011, às 03h58min. 
20

The actual Facts About The McDonald’s Coffe Case. Disponível em <ttp://www.lectlaw.com/files/cur78.htm>. 
Acesso em 30 mar. 2011, às 13h30min. 
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A ação ajuizada contra o McDonald’s, de inicio, pleiteava somente o reembolso das 

despesas médicas no valor de US$10.000. O McDonald’s propôs pagar apenas US$800. Ao 

fim do tratamento, as despesas aumentaram e chegaram aos US$20.000, motivo pelo qual 

Liebeck ajuizou uma ação de reparação, seguida de mediação na tentativa de um acordo no 

valor de US$225.000, que retornou para a Corte de julgamento ante a negativa por parte da 

empresa. As provas produzidas demonstraram que a temperatura do café servido pela empresa 

chegava a 190 graus fahrenheit, valores acima da normalidade (ANDRADE, 2009, p. 216)..  

Assim, a condenação concedida pelo júri foi de US$200.000 pelos compensatory 

damages, reduzidos para US$160.000 e 2,7 milhões em Punitive Damages, reduzidos para 

US$480.000 por ser considerado excessivo e dando ensejo para aqueles que defendem as 

reformas no campo da responsabilidade civil norte-americana (tort reform) (ANDRADE, 

2009, p. 197). 

Contudo, as condenações em Punitive Damages continuam sendo aplicadas, porém 

com balizas definidas para o quantum a ser indenizado. O caso que originou estas limitações 

foi BMW of North America, Inc v. Gore, em 1990. O caso foi a julgamento e a empresa 

admitiu que desde 1983 automóveis cujo reparo não excedesse 3% seriam vendidos como 

novos, os outros repintados e com reparos maiores do que 3% eram vendidos com valor 10% 

menor do que o pago por um veículo novo. Como Compensatory Damages, o júri deu a 

quantia de US$4,000 e a título de Punitive Damages a quantia de US$ 4 milhões pela conduta 

maliciosa da empresa, reduzidos para US$ 2 milhões (ANDRADE, 2009, p. 200/201).  

Porém, no caso concreto, a Corte americana reformou a decisão por considerá-la 

excessiva, determinado que o valor adequado para o caso fosse de US$50.000. A partir deste 

caso ficaram entabulados os critérios, chamados de guideposts, necessários para limitar o 

quantum a ser indenizado a título de Punitive Damages. Os critérios são: a) O grau de 

reprovabilidade da conduta do réu; b) a proporção entre o dano afetivo ou potencial e a 

indenização punitiva; c) a diferença entre indenização e penalidades civis ou criminais para 

caso semelhantes. 

 

3.3 FRANÇA 

O modelo do Código Civil Francês parte da idéia de que todos os interesses lícitos 

merecem a proteção do direito. Na França o dano reparável é um conceito indefinido e 

extenso, onde é atribuída ao juiz a apreciação dos fatos, sem que haja a obrigação de se apoiar 

em um texto de lei para proferir a sua decisão. Em princípio, tudo pode sofrer reparação, 

desde uma simples imprudência até a negligência. No mesmo sentido, a responsabilidade 
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objetiva, que se justifica pela noção do risco, ocupa uma posição importante em razão da 

crescente sensibilidade da opinião pública e dos julgadores no que tange ao risco (VINEY, p. 

01). 

A falta de definição textual no Código Civil da França, no tópico relativo à 

responsabilidade, permitiu o desenvolvimento de grandes discussões não só jurisprudenciais 

como também doutrinárias a respeito dos limites da reparação que podem, amplamente, 

envolver a execução contratual, a cessão de uma atividade ilícita ou os interesses punitivos da 

reparação (MARIA, p. 02).  

Fala-se nesse sentido em uma responsabilidade estritamente preventiva fundada no 

princípio da precaução como imperativo para proteger a sociedade contra danos graves e 

irreversíveis. Assim, questiona-se na França o surgimento dessa nova tendência no direito e se 

cogita, ainda, a possibilidade de um abandono da teoria tradicional em prol da lógica 

“prevenção-reparação”. Tal questionamento surgiu principalmente com o avanço da 

responsabilidade objetiva e da teoria do risco, aonde mesmo sem prejuízo decorrente do dano, 

persiste obrigação de prevenção pelo risco da atividade potencialmente danosa (VINEY; 

JOURDAIN; GHESTIN, 2006, p. 06). 

O projeto atual de Código Civil da França, quanto ao dano reparável, mantém uma 

posição intermediária entre aqueles que reservam ao legislador o princípio de examinar os 

interesses que merecem uma reparação e aqueles que admitem que a indenização deva ser 

determinada pelo juiz ao apreciar os fatos (VINEY, p. 05). 

Geneviève Viney ressalta que existem projetos que visam à unificação do direito da 

responsabilidade civil na Europa, tendo em vista as diferenças existentes entre os 

ordenamentos de origem francesa e romano-germânica no que tange ao perímetro indenizável 

pela teoria da responsabilidade. No entanto, antes de pensar em uma unificação, imperativo se 

faz a determinação do âmbito da responsabilidade civil e o grau de proteção das vítimas, 

levando em consideração as diferentes culturas e sistemas jurídicos contrastantes que existem 

na Europa (VINEY, p. 03). 

O instituto inglês dos Punitive Damages não é aceito na França, pois o sistema de 

responsabilidade civil francesa é meramente compensatório, no entanto, as funções 

dissuasórias e punitivas são aplicadas em algumas situações através da majoração do valor 

arbitrado a título de compensação, observando os seguintes critérios: Segundo Caroline Vaz, 

os benefícios que o autor obtém com a prática da concorrência desleal; as economias que o 

mesmo faz à custa do lesado, e a apropriação de uma tecnologia, quando o titular de uma 

patente não explora a sua invenção ou concede o direito de exploração a terceiros (VAZ, 
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2009, p. 68/69). É dessa forma que a jurisprudência e a doutrina da França abrem caminho 

para novos estudos acerca da função punitiva da indenização. 

 

3.4 ITÁLIA 

Assevera Paolo Gallo que na Itália, e mais geralmente na Europa, não se aplica a 

teoria da indenização punitiva como acontece com os ingleses e norte-americanos, 

especialmente no campo do direito do consumidor e responsabilidade pelos produtos. No 

entanto, verifica-se que a jurisprudência italiana, a partir da década de oitenta, começou a 

demonstrar uma tendência a descobrir uma forma de indenização exemplar para proteger o 

domínio da proteção dos direitos da personalidade, a fim de tutelar a honra, a reputação e a 

privacidade das pessoas (GALLO, p. 02). 

Na Itália, os danos não patrimoniais podem ser indenizados apenas quando o fato for 

punido pela lei penal, sendo controvertida a natureza dos danos, que divide a doutrina Italiana 

entre aqueles que são adeptos à compensação e outros que defendem a diferenciação da 

categoria dos danos não patrimoniais. 

O Tribunal de Justiça da comarca de Milão, por despacho datado de 06 de julho de 

1989, esclareceu que a avaliação de danos recuperáveis de forma equitativa (se não for 

possível uma precisa quantificação) (GAUDENZI, 2008, p. 15), não deve ser confundida com 

o conceito de "Punitive Damages" apesar do fato de que o tribunal deve ter em conta a culpa 

individual e todas as circunstâncias relacionadas de uma forma concreta para o lucro auferido 

por aqueles que tenham violado as normas. (BENINI, p.47). 

Quando o autor do dano for totalmente capaz para os atos da vida civil e penal, o 

sistema jurídico italiano permite que a vítima do dano escolha em qual juízo deseja ver 

reparado o seu prejuízo (cível ou penal). Se for penal, o juiz analisará os fatos e determinará o 

pagamento de indenização caso haja tipificação na esfera penal que enseje a indenização dos 

danos não-patrimoniais (GALLO, p. 03). 

Existe ainda, no ordenamento italiano uma contrariedade em aceitar o instituto dos 

Punitive Damages advindos de uma sentença estrangeira, tendo em vista que o instituto fere 

questão de ordem pública. Tais situações vêm ocorrendo de forma acentuada no ordenamento 

jurídico italiano e ensejaram trabalhos doutrinários a respeito da aplicação dos Punitive 

Damages, chamados na Itália de Danni Punitivi, no ordenamento Italiano (GAUDENZI, 

2008, p. 19/20). 

Existe no ordenamento civil italiano um princípio chamado do Danno Effettivo, 

segundo o qual a vítima não deve receber do causador do dano nem mais nem menos do que o 
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necessário a remover os efetivos danos econômicos negativos do ilícito. Nessa senda, os 

Punitive Damages possuem função diversa do princípio que rege a responsabilidade civil 

italiano cuja função preventiva é um fato secundário que não reflete no valor do ressarcimento 

(REGHIZZI, 2002, p. 979). 

 

4 PUNITIVE DAMAGES NO BRASIL 

4.1 (NÃO) APLICABILIDADE DOS PUNITIVE DAMAGES NO BRASIL 

 

O Código Civil brasileiro possui um sistema de responsabilidade civil com origens 

francesas onde a teoria da reparação do dano é meramente ressarcitória e não comporta a 

aplicação da doutrina da indenização punitiva como forma de prevenção para a ocorrência de 

novos danos. Seguindo o mesmo paradigma, o nosso ordenamento jurídico também não 

permite a utilização da pena como fator pedagógico no valor da indenização, pois utiliza o 

critério do ressarcimento ou restabelecimento ao lesado do estado anterior ao dano  

(MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 18). 

No entanto, discute-se doutrinariamente a aplicação dos Punitive Damages no Brasil, 

principalmente nos casos em que os causadores de danos agem pensadamente antes de 

cometer o ilícito, prevendo o valor do custo benefício entre pagar um valor irrisório a título de 

dano moral e corrigir suas falhas para não lesar mais nenhum indivíduo com suas condutas. 

Soma-se a isso o grande número de adeptos a retomada de um caráter sancionador para a 

responsabilidade civil, tendo em conta que o direito penal deve se preocupar com as condutas 

mais gravosas à ordem social (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 21). 

Além do doutrinário, a discussão ganhou contornos jurisprudenciais, na medida em 

que o Poder Judiciário vem proferindo decisões cujo teor admite a aplicação dos Punitive 

Damages na compensação de danos extrapatrimoniais, popularmente conhecido como dano 

moral, genericamente estatuído pelo artigo 927 do atual Código Civil (MARTINS-COSTA; 

PARGENDLER, 2005, p. 22). 

Maria Celina Bodin de Moraes (2004, p. 47/48), ressalva que no Brasil é crescente a 

corrente dos defensores dos Punitive Damages, entre juristas e doutrinadores, porém não 

existe nenhuma determinação legal ou dispositiva que autorize a aplicação dos critérios da 

indenização exemplar no nosso ordenamento jurídico, ao contrário, os artigos 944 e 403 do 

Código Civil indicam a possibilidade de redução do quantum indenizável, tendo em vista o 
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caráter reparatório da responsabilidade civil no Brasil e a proibição do enriquecimento sem 

causa. 

Para Judith Martins Costa e Mariana Pargendler (2005, p. 22), o uso de modelos 

estrangeiros, como os Punitive Damages, no Brasil só pode ser explicado se forem avaliados 

os traços culturais do nosso País que fazem com que o que é “de fora” se torne atraente para 

os intelectuais, na medida em que, nos seus entendimentos, não se faz necessária a figura de 

um instituto de origem anglo-saxônica, difundida pelos Estados Unidos, para que a 

indenização assuma uma função exemplar e pedagógica. 

Com cautela, Luciano Benetti Timm (2008, p. 140/141) faz uma análise econômica do 

dano e do valor das indenizações, apresentando a noção de precaução como qualquer ação 

capaz de reduzir o risco ou o nível de dano, tendo como reparação uma indenização igual ao 

prejuízo, principalmente nos casos de responsabilidade objetiva. Afirma, ainda, que o excesso 

de indenização, desproporcional ao prejuízo, configura um desperdício social, motivo pelo 

qual defende a utilização da indenização punitiva somente nos casos em que o lesante fugir de 

suas responsabilidades na tentativa de mascarar a autoria pelos danos causados. 

Maria Celina Bodin de Moraes (2004, p. 72/73) se posiciona em sentido contrário a 

aplicação dos Punitive Damages no ordenamento jurídico, afirmando que - por não haver 

previsão legal para a sua aplicação no Brasil - se trata de uma figura anômala entre o direito 

civil e o direito penal, tendo a sua aplicação um efeito que extravasa a origem do nosso 

ordenamento e viola princípios legais indispensáveis para a condução dos critérios que levam 

a reparação a ser um fim para a responsabilidade. 

Alexandre Sturion de Paula (2005, p. 27), na linha inversa, firma- se no entendimento 

de que a fixação do dano moral deve se restringir na sanção do dano causado, visando uma 

condenação punitiva em valor pecuniário e não uma mera compensação econômica do dano, 

pois considera imensurável o sentimento humano diante de um quadro de sofrimento, motivo 

pelo qual o valor da indenização deve ser exemplar, para que se evite o cometimento de 

injustiças por parte do Poder Judiciário ao estipular valores discrepantes para danos morais. 

Na sua concepção a teoria punitiva faz sentido, bastando para tanto a consolidação dos 

parâmetros sancionatórios. 

No mesmo sentido, André Gustavo Corrêa de Andrade entende que os Punitive 

Damages são compatíveis com o nosso ordenamento jurídico, independente de previsão legal, 

pois possuem uma lógica autorização na Constituição Federal de 1988, que em seu artigo 1º, 

inciso III, traz a figura da dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da 

República Federativa do Brasil. Soma-se a este artigo o artigo 5ª, do mesmo diploma, que em 
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seus incisos V e X assegura a indenização por danos morais ou materiais nos casos de 

violação à imagem, à honra e a vida priva das pessoas21.  

Nos Países da Common Law, percebe-se que o panorama de evolução da 

responsabilidade civil e o surgimento dos Punitive Damages ocorreram de forma lógica, pois 

a função da indenização meramente compensatória e a aplicação da indenização punitiva 

foram balizadas por critérios que justificam a sua aplicação e individualização no caso 

concreto. No Brasil, ao contrário do modelo anglo-americano, as evoluções doutrinárias e 

jurisprudenciais incluem os aspectos punitivos da indenização aos critérios compensatórios e 

acabam por causar uma confusão no sistema jurídico que tutela a responsabilidade civil ao 

confundir dano moral com indenização punitiva (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, 

p. 23). 

 

4.2 FUNDAMENTO LEGAL 

O ordenamento jurídico brasileiro disciplina a matéria de responsabilidade civil nos 

artigos 186, 187 e 927 do Código Civil, elencando entre as funções da responsabilidade civil a 

reparação dos danos, incluindo os danos morais inerentes à personalidade dos agentes. Nesse 

sentido, tem-se que o fundamento da reparação do dano moral vê o indivíduo como titular de 

direitos e garantias, integrantes de sua personalidade, que não podem ficar sem tutela de 

reparação no caso de violação (PEREIRA, 2001, p. 54). 

A Constituição Federal de 1988 consagrou a reparabilidade do dano moral como um 

de seus fundamentos, relacionando a dignidade da pessoa humana como uma síntese dos 

atributos que merecem amparo por parte do Poder Judiciário e do Poder Público no sentido de 

prevenir novos danos (ANDRADE, 2009, p. 09). Nesse sentido, falar em responsabilidade 

civil implica falar em obrigação de reparar por meio de indenização, sem que isso implique 

em uma punição, tendo em vista que uma das principais funções da responsabilidade civil é a 

compensação do dano e não a punição do agente (SANTOS JUNIOR, 2006, p. 16/17). 

Ainda, verifica-se que a responsabilidade civil brasileira encontra claros limites no 

princípio do enriquecimento sem causa, fonte autônoma à responsabilidade civil, que obriga a 

restituição do valor recebido de forma infundada, de acordo com o artigo 884 do Código 

Civil. Este princípio é utilizado pelos países que adotam o direito civil codificado (NANNI, 

2004, p. 204/205). 

                                                 
21ANDRADE, André Gustavo Corrêa de. Indenização Punitiva. Disponível em: 
<http://www.tj.rj.gov.br/institucional/dir_gerais/dgcon/pdf/artigos/direi_civil/indenizacao_punitiva.pdf>. Acesso 
em 19 fev. 2011, às 23h53min., pg.09. 
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A análise da legislação civil demonstra que não existe espaço para a aplicação dos 

Punitive Damages no Brasil, na medida em que o princípio do enriquecimento sem causa se 

preocupa com os acréscimos indevidos e a obrigação de indenizar está relacionada com uma 

diminuição patrimonial. Os dois institutos estão presentes no ordenamento jurídico brasileiro 

justamente para propor um equilíbrio denominado reparação ou ressarcimento, ou seja, tudo o 

que ultrapasse estes limites poderá ser considerado um enriquecimento ilícito (NANNI, 2004, 

p. 208). 

Dessa forma, a figura típica da Common Law, conhecida como Punitive Damages não 

encontra esteio para aplicação no ordenamento jurídico brasileiro, pois constitui um valor 

autônomo do valor arbitrado a título de danos morais e possui a finalidade de punir o ofensor 

por meio de uma soma pecuniária capaz de dissuadir novos danos. 

 

4.3 TRATAMENTO JURISPRUDÊNCIAL 

 

A jurisprudência vem utilizando diferentes critérios para a fixação do valor a ser 

indenizável a título de danos morais. Estes valores são aplicados de acordo com o 

entendimento do Magistrado quanto ao grau da culpa do ofensor e sua condição 

socioeconômica. Ainda, avalia-se o grau de enriquecimento que se obterá com o fato ilícito. 

Ocorre que estes fatores distintos acabam por influenciar, em algumas situações, a utilização 

do instituto dos Punitive Damages para justificar indenizações por danos morais, gerando 

diversas correntes de entendimentos jurisprudenciais que fomentam a discussão a respeito da 

importação do instituto anglo-americano para o Brasil (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 

2005, p. 23). 

Verifica-se que a responsabilidade civil reparatória ou ressarcitória, em concordância 

com o nosso ordenamento jurídico, é predominante na jurisprudência e normalmente é 

ressaltada nos casos em que haja danos extrapatrimoniais cuja compensação ou satisfação do 

ofendido por meio de indenização ultrapasse os limites toleráveis de valores.  

Nesse sentido é que os Punitive Damages são rechaçados no ordenamento jurídico 

brasileiro, pois são aplicados em desacordo com os preceitos estabelecidos pelo direito 

comparado a exemplo do ocorrido no processo de nº 7002715590222 do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em que houve nítida confusão entre o instituto dos 

Punitive Damages e a multa civil com destinação do valor revertido à entidade assistencial.  
                                                 
22 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 70027155902. Relator: Jorge Alberto 
Schreiner Pestana, Julgado em 17/12/2009.  
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No caso concreto, nota-se que, em primeiro lugar, o magistrado ultrapassou os limites 

da lide e concedeu uma indenização, baseada em doutrina estrangeira, sem que sequer 

houvesse o pedido para este fim explicitado na exordial. Merece destaque, em segundo lugar, 

o fato de que a indenização concedida pelo julgador a título de Punitive Damages não foi 

destinada para o ofendido e sim para uma entidade assistencial, o que claramente contraria a 

própria natureza jurídica do instituto norte-americano, que possui como finalidade a punição 

do ofensor, sendo a verba revertida em favor do ofendido.  

No entanto, como bem observou o Desembargador Jorge Alberto Schreiner, em seu 

voto, o nosso ordenamento jurídico já prevê, com o advento da Lei 7.347/85, que rege a Ação 

Civil Pública no que tange à matéria de direito do consumidor, a possibilidade de que os 

abusos praticados em desacordo à legislação consumerista tenham a sua penalização 

convertida em favor da sociedade, sendo desnecessária a utilização errônea do termo Punitive 

Damages para este fim. 

Neste sentido, verificou-se que o instituto de origem inglesa que constitui uma quantia 

de dinheiro independente da quantia paga pela reparação dos danos morais é freqüentemente 

confundido pelos nossos Julgadores, em que pese exista uma clara observância de que o 

sistema de responsabilidade civil brasileiro é de natureza reparatória/ressarcitória e não 

punitiva (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 23). Ainda, nota-se uma grande 

confusão com a aplicação do instituto de direito do consumidor conhecido como repetição do 

indébito, nos casos em que haja cobrança indevida de valores. 

A título de exemplificação da situação problema, temos o acórdão do processo de nº 

71002675908, oriundo do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, aonde 

novamente o magistrado além de referir que a indenização por danos morais possui função 

punitiva, afirma que a repetição em dobro dos valores pagos, em face da ilicitude da cobrança, 

contempla verdadeira possibilidade de inserção da doutrina do Punitive Damages em sede de 

direito do consumidor, na esfera de nosso sistema judicial23. 

Cabe referir, nesse contexto, que houve no Brasil uma tentativa de inclusão da figura 

da indenização punitiva quando da elaboração do Código de Defesa do Consumidor, que 

previa a seguinte redação para o artigo 16 do CDC: Se comprovada a alta periculosidade do 

produto ou serviço que provocou o dano, ou grave imprudência, negligência ou imperícia do 

fornecedor, será devida multa civil de até um milhão de vezes o Bônus do Tesouro Nacional – 

BTN, ou índice equivalente que venha a substituí-lo, na ação proposta por qualquer dos 

                                                 
23 RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação Cível nº 71002675908. Relator: Fabio Vieira Heerdt, 
Julgado em 30/09/2010.  
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legitimados à defesa do consumidor em juízo a critério do juiz, bem como a situação 

econômica do responsável. Tal tentativa foi rechaçada, sob o argumento de que já havia no 

Código de Defesa do Consumidor outros artigos que garantiam a reparação do dano de forma 

expressa (MARTINS-COSTA; PARGENDLER, 2005, p. 29/30). 

Não obstante tal tentativa ter sido rechaçada, verifica-se que o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado do Rio Grande do Sul vem utilizando os fundamentos dos Punitive 

Damages para justificar o valor das indenizações. Ocorre que, conforme se depreende da 

colação dos julgados acima destacados, que a utilização dos Punitive Damages no 

ordenamento jurídico brasileiro, não encontra assento legal e acaba por ser desvirtuado da sua 

real natureza, na medida em que para ser considerado Punitive Damages, o valor arbitrado a 

este título deveria ser individualizado como uma quantia a mais independente da repetição do 

indébito, do dano moral e da astreinte. 

É neste tópico que a análise da jurisprudência pátria se faz importante, pois pela 

pesquisa até aqui realizada, verificou-se que o nosso sistema de responsabilidade civil 

reparatório/ressarcitório está sendo distorcido pela falsa utilização de um instituto cuja 

natureza jurídica essencial é a punição por meio de indenização com valor capaz de dissuadir 

o ofensor do dano a não mais praticar o fato injusto cometido.  

Na verdade, percebe-se que a média de valores concedidos a titulo de indenização por 

danos morais não é condizente com o fundamento punitivo justificado, pois, em sua grande 

parte, não se digna a coibir a ocorrência de novos danos, ou seja, a aplicação da teoria dos 

Punitive Damages serve apenas como base argumentativa jurisprudencial, porém sem 

aplicação prática.  

Ainda, verifica-se que a condenação em Punitive Damages, contrária ao nosso 

ordenamento jurídico de responsabilidade civil ressarcitória/reparatório, já foi objeto de 

manifestação pelo nosso Supremo Tribunal Federal no agravo de instrumento de nº 

455846/RJ24, de relatoria do Ministro Celso de Mello, motivo pelo qual merece atenta análise, 

pois com este julgado se percebe a tendência do nosso ordenamento jurídico em incorporar o 

instituto dos Punitive Damages, sem que ao menos sejam observados os seus critérios de 

                                                 
24 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravante: União Federal. Agravado: Daniel Felipe de Oliveira Netto. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 11 de outubro de 2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AI%24%2ESCLA%2E+E+455846
%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas> Acesso em 12 mai. 2011. 
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aplicação, o que acaba por gerar uma Panacéia25 jurídico-doutrinária institucionalizada pelo 

STF. 

No caso acima mencionado, a Ação foi ajuizada contra a União Federal, tendo em 

vista que o Hospital Miguel Couto foi o responsável pelos danos causados à criança durante o 

seu nascimento. O uso do fórceps durante o parto causou afundamento do crânio e edemas, 

deixando seqüelas na criança. Em conseqüência disso, a família da criança teve inúmeros 

gastos com tratamentos médicos, por isso postularam uma ação de indenização por danos 

morais e materiais com a finalidade de ver ressarcido os gastos decorrentes das falhas 

cometidas pelo Hospital. 

A ação foi julgada procedente no primeiro grau, sobrevindo uma condenação de R$ 

244.800,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais) a título de danos morais, 

quantia que foi reduzida para R$ 144.800, 00 (cento e quarenta e quatro mil e oitocentos 

reais). Após esta fase, ao ter a admissibilidade do recurso extraordinário negada pelo STF, a 

União Federal interpôs Agravo de Instrumento que deu origem a este emblemático julgado de 

número 455846/RJ – STF. 

O Agravo de Instrumento interposto pela União foi julgado improcedente, tendo o 

Ministro Celso de Mello se inclinado de forma simpática a aplicação dos Punitive Damages 

no ordenamento jurídico brasileiro como forma de caráter punitivo da responsabilidade civil. 

O posicionamento do Ministro é um exemplo da grande confusão feita pela jurisprudência 

acerca da natureza jurídica da indenização concedida a título de danos morais26. 

Assim, percebe-se que o Ministro Celso de Mello subverteu os fundamentos da 

responsabilidade civil ao defender de forma errônea a aplicação dos Punitive Damages no 

caso em comento em que concedeu a indenização por danos morais, num valor muito acima 

da média, em um caso de responsabilidade objetiva, em que ementou com a expressão “Dano 

Moral. Ressarcibilidade” e justificou a aplicação com o artigo 37, § 6º da Constituição 

Federal, aduzindo a desnecessidade de apurar a culpa e o dolo do agente por se tratar de 

pessoa pública. 

A partir deste julgado, oriundo de um Tribunal Superior, guardião da Constituição 

Federal de 1988, e com base na análise da jurisprudência local do TJRS, verifica-se que o 
                                                 
25 Fala-se em Panacéia neste sentido, retomando a mitologia grega no qual Panacéia, neta de Apolo e deusa da 
cura é capaz de remediar todos os males. Assim, a falsa aplicação da indenização punitiva no Brasil vem se 
mostrando a própria Panacéia para a resolução dos casos pelo Judiciário Pátrio, sendo eficiente aos olhares 
estrangeiros, porém não eficaz para o caso de dissuasão de novos danos. 
26 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Agravante: União Federal. Agravado: Daniel Felipe de Oliveira Netto. 
Relator: Ministro Celso de Mello. Brasília, DF, 11 de outubro de 2004. Disponível em: 
<http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28AI%24%2ESCLA%2E+E+455846
%2ENUME%2E%29&base=baseMonocraticas> Acesso em 12 mai. 2011, às 17h28min.  
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Poder Judiciário brasileiro aplica equivocadamente o instituto dos Punitive Damages em seus 

julgados. A quantia de Punitive Damages não é individualizada da quantia arbitrada a título 

de danos morais, o que ao fim e ao cabo está em total desacordo com a finalidade do instituto 

anglo-americano. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O contexto social de aparecimento dos Punitive Damages no Brasil acompanha o 

próprio contexto de evolução e aparecimento de novos danos que atingem não só a esfera 

patrimonial, mas também o âmbito da personalidade das pessoas. Com a crescente evolução e 

surgimento de novas tecnologias nesta sociedade de riscos, a mera reparação ou ressarcimento 

de danos extrapatrimoniais não vem se mostrando suficiente para frear a reincidência de 

abusos cometidos contra os direitos de consumidores e cidadãos.  

O estudo dos contextos jurídicos dos países da Common Law – Inglaterra e Estados 

Unidos – acrescentou elementos sócio-culturais importantes para dimensionar a grandiosidade 

que é conferida aos Punitive Damages nesses países em que a ordem jurídica permite, em 

alguns casos, a concessão de uma indenização independente da indenização por danos morais 

e materiais, cuja finalidade é a punição do ofensor e a dissuasão de novos danos. A análise das 

origens da indenização punitiva possibilitou o entendimento para projeção deste instituto no 

Brasil. 

Ainda, a análise de outros países da Civil Law – França e Itália – permitiu a 

aproximação da cultura jurídica estrangeira com a cultura jurídica pátria. Com o estudo das 

origens da responsabilidade civil na França e o papel assumido pela expansão de seus 

institutos para o ordenamento jurídico brasileiro, ficou evidente que o nosso sistema 

reparatório/ressarcitório não comporta a aplicação do instituto dos Punitive Damages com a 

finalidade de punir o ofensor e acrescer o patrimônio da vítima.  

Além disso, ao ver como os diferentes sistemas resolvem os problemas decorrentes da 

concessão ou não da indenização punitiva, pode-se ganhar uma compreensão mais profunda 

do papel dos Punitive Damages em nosso sistema jurídico, ao ponto de sistematizar as 

questões levantadas na arena nacional e internacional sobre a compatibilidade deste peculiar 

instituto em nosso ordenamento jurídico. 

A função punitiva conferida à responsabilidade civil ganha espaço na doutrina e se 

materializa na jurisprudência dos nossos Tribunais, que não só subvertem os fundamentos do 
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instituto dos Punitive Damages como também acabam por subverter o próprio fundamento da 

reparação ou ressarcimento típico do sistema de responsabilidade civil pátrio. 

Nos casos analisados neste trabalho, percebe-se que o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado do Rio Grande do Sul, por meio de seus julgadores, vem concedendo a indenização 

punitiva sem individualização do dano moral, a ementa refere que se trata de Punitive 

Damages, mas não separa o que é o valor da reparação dano e o que é o valor da punição. 

Nesse sentido é que se fez necessária a presente pesquisa, pois da busca até aqui realizada, 

verificou-se que os nossos julgadores estão fazendo uma mistura de conceitos e origens 

doutrinárias e legais, confundindo repetição do indébito com indenização punitiva. 

Além destas situações acima descritas, existe uma situação peculiar, julgada pelo 

Supremo Tribunal Federal que manteve uma condenação em Punitive Damages em um caso 

de direito objetivo do Estado. O voto analisado é um marco histórico da confusão 

jurisprudencial brasileira, pois é advindo de um Tribunal Superior, responsável pela guarda da 

Constituição Federal. 

Não se ignora a problemática de insuficiência de caráter dissuasório nos votos 

proferidos pelos nossos tribunais, principalmente pelos valores irrisórios arbitrados a título de 

reparação por danos morais. Pode-se dizer que tais valores realmente não se dignam a coibir  

surgimento de novos danos, porém não se pode fechar os olhos para toda a fundamentação de 

base que permeia o sistema de responsabilidade civil brasileiro, baseado unicamente na 

reparação ou ressarcimento do dano.  

Nesse sentido, muito embora a jurisprudência e a doutrina venham se posicionando de 

forma simpática ao estrangeirismo dos Punitive Damages, entende-se que a sua aplicação, no 

formato em que vem ocorrendo, além de não encontrar amparo para se sustentar também se 

vê desvirtuadas de suas finalidades originárias, quais sejam, a punição e dissuasão. Assim, 

evidencia-se que atualmente as ementas de nossos tribunais são meras Panacéias para inglês 

ver! 
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OS PRESSUPOSTOS DEMOCRÁTICOS DO ESTADO DE DIREITO NO 

CONTEXTO DAS SOCIEDADES PÓS-CONVENCIONAIS 
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THE ASSUMPTIONS OF THE DEMOCRATIC RULE OF LAW IN THE 

CONTEXT OF POST-CONVENTIONAL COMPANIES 
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RESUMO 

O presente trabalho pretende discorrer a respeito da dicotomia entre autonomia privada 
e autonomia pública, aspecto fundamental que demarca a tensão permanente da 
complexidade social da contemporaneidade, sob a estampa das “sociedades pós-
convencionais”. Em específico no âmbito empresarial mudanças sensíveis são 
destacadas na reconfiguração do conceito de negócio (negar o ócio) em consonância 
com as exigências democráticas e com o surgimento de uma nova cultura para a 
empresa. O conceito de responsabilidade, basilar em sociedades de risco, amplia sua 
fronteira da esfera civil e legal para o sentido próprio de responsabilidade social 
compartilhada, como verificada na Lei n. 12.305/2010 que institui a Política Nacional 
de Resíduos Sólidos. Resta, contudo, saber se a discussão no campo da responsabilidade 
perpassa a exigência de maior intensificação na positivação de normas (legalidade) ou a 
ampliação da confiabilidade cidadã nas relações negociais e sociais nesta “era da 
responsabilidade”. 

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Civil; Responsabilidade Social da Empresa; 
Sociedade Civil; Democracia; Autonomia Privada; Autonomia Pública. 

ABSTRACT 

This work intends to talk about the dichotomy between private autonomy and public 
autonomy, a fundamental aspect that marks the permanent tension of the social 
complexity of contemporary times, under the stamp of the "post-traditional societies." 
Specifically sensitive changes in the business are highlighted in the reconfiguration of 
business concept (deny idleness) in line with the democratic demands with the 
emergence of a new culture for the company. The concept of responsibility, basic risk in 
companies, has expanded its sphere of border and civil law for the proper sense of social 
responsibility and shared as seen in the Law 12.305/2010 establishing the National 
Policy on Solid Waste. There remains, however, whether the discussion in the field of 
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responsibility permeates the need for further escalation in positivation standards 
(mandatory) or the expansion of citizen reliability in business relations and social in this 
"age of accountability." 

KEY-WORDS 

Liability, Corporate Social Responsibility, Civil Society, Democracy, Autonomy 

Private, Public Autonomy.  

INTRODUÇÃO 

Os quesitos fundamentais para a tratativa dos direitos sejam eles privados ou 

públicos perpassam os aspectos concernentes à Constituição. É por meio da carta magna 

que os cidadãos, de forma livre, se unem e, ao mesmo tempo, integram-se em uma 

comunidade de parceiros de direito. (PINZANI, 2009, p. 154) É por mediação da Carta 

Constitucional que são assegurados como válidos os direitos que os cidadãos 

reconhecem mutuamente, certificando, desse modo, um convívio legitimo com os 

recursos do direito positivo. 

A própria configuração e formatação constitucional é decorrência do 

aprendizado concreto de comunidades jurídicas, portanto, de contextos vitais que 

abarcam experiências partilhadas intersubjetivamente e que demonstram, por sua vez, 

tratar-se de relações e interações que ocorrem no âmbito das sociedades pós-

convencionais. Ou seja, resultado de sociedades que apreenderam a conviver com a 

pluralidade de valores e, ao mesmo tempo, a entremearem as tensões constantes 

decorrentes da dialética entre fins privados e interesses coletivos. 

Destaca-se, portanto, que a polarização entre autonomia privada e autonomia 

pública, marca característica das sociedades complexas da contemporaneidade, envolve 

fundamentalmente, no tocante a este trabalho, a correlação entre as regras privadas 

perseguidas no âmbito empresarial e os pressupostos democráticos do Estado de Direito 

que exigem olhar atento aos resultados possíveis de inserção social e coletiva. O 

problema fundamental a ser discutido e analisado no decorrer do trabalho consiste em 

saber se, no tocante à tensão entre preceitos privados e interesses públicos, as empresas 

podem responder ao quadrante da responsabilidade social fora dos parâmetros da 

legalidade, no campo da ética ou da moral, ou se a mesma adquire sentido tão somente 

pela força da positivação de lei. 

 Configura-se, como objetivo fundamental compreender a tensão de 

organizações empresárias ao perseguir fins privados, sobretudo o lucro, no marco da 
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economia, frente à exigência e anseios da sociedade no tocante ao desdobramento de 

suas ações quanto à responsabilidade social e ambiental. 

Para obter êxito no tema proposto, o trabalho analisará inicialmente como se 

configura a tensão entre regras privadas e pressupostos democráticos na interconexão 

entre Estado e sociedade. Em seguida, será abordado o sentido próprio de 

responsabilidade civil e social, demonstrando que a primeira segue fixada no parâmetro 

da legalidade e a segunda é estendida para o campo da ética e da moral. Faz necessária 

essa demarcação haja vista que em sociedades democráticas exige-se publicidade e 

transparência dos atos, considerando que toda ação realizada de maneira autônoma 

pressupõe responsabilidade pelas conseqüências produzidas. Em momento posterior 

será abordada a responsabilidade social no âmbito empresarial, destacando, sobretudo, 

dois aspectos: o conceito de negócio social e o conceito de responsabilidade partilhada, 

este último avaliado à luz da Lei n. 12.305/2010 que trata da política nacional de 

resíduos sólidos.  

Por fim, pretende inserir ponderações a respeito da abordagem proativa do 

direito, pautado no resultado do parecer 2009/C 175/05 do Conselho Econômico e 

Social Europeu, que trata do acatamento voluntário e, ao mesmo tempo, do 

cumprimento espontâneo dos preceitos normativos jurídicos. Com esse parecer busca 

demonstrar a possibilidade de participação ativa e efetiva das partes interessadas, com o 

intuito de antecipar o exercício de uma responsabilidade preventiva e partilhada, 

socialmente reconhecida, anterior aos pressupostos legais. 

Com o objetivo de buscar respostas ao problema proposto nesta pesquisa, será 

utilizada como recurso metodológico a análise de textos que intercalam a reflexão nas 

áreas de conhecimento da filosofia e do Direito. Do ponto de vista dos objetivos, a 

pesquisa terá um caráter exploratório contando com recursos de levantamento 

bibliográfico, tendo como base de dados os periódicos disponíveis na temática, livros de 

filosofia e de Direito que circunscrevem o objeto previamente delimitado. Do ponto de 

vista do procedimento técnico, a pesquisa será bibliográfica (materiais diversos – livros, 

internet, etc.) e documental, contando com as fontes primárias, além de estatutos de 

organismos internacionais (União Européia). 

1 – A TENSÃO ENTRE REGRAS PRIVADAS E OS PRESSUPOSTOS 

DEMOCRÁTICOS 
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A tentativa de compreensão da realidade atual por intermédio das teorias sociais 

é marca característica de importantes correntes de pensamento na contemporaneidade. 

Não raramente a falta de consenso a respeito de nossa constelação histórica tem gerado 

posturas teóricas divergentes. Não poucos autores justificam nossa época a partir do 

quadro explicativo da pós-modernidade, outros da hiper-modernidade e, ainda aqueles 

que defendem a manutenção dos pressupostos normativos da modernidade. Neste 

último enquadra o pensador alemão Jürgen Habermas, que tomaremos como referência 

para a análise que procederemos no presente trabalho. 

Habermas firmou uma saída para o projeto moderno que permitisse se distanciar 

dos impasses da primeira geração da Teoria Crítica, levando adiante os ideais 

emancipatórios do Iluminismo. Com a distinção conceitual entre trabalho e interação e, 

conseqüentemente a diferenciação da sociedade em sistema e mundo da vida, regida por 

distintas racionalidades – instrumental e comunicativa – conseguiu ele demonstrar a 

parcialidade da leitura da Modernidade e, de uma só vez, mostrar que os impasses da 

razão residiam na unilateralidade com que a mesma fora assimilada e compreendida, na 

filosofia, pelo paradigma do sujeito. 

Com o caminho aberto para recuperar os ideais emancipatórios inscritos na 

própria racionalidade, o seu projeto de reconstrução perpassa, de certo modo, o 

“consórcio das ciências humanas” tal como formulado anteriormente por Horkheimer, 

buscando nas ciências empíricas especializadas as contribuições teóricas que 

permitissem a atualização de áreas importantes no campo da linguagem, da moral, da 

política e, sobretudo, do direito. 

Desde então, Habermas se tornou o pensador das tensões. Sua obra é marcada 

acentuadamente por tensões, já demonstrada no âmbito da linguagem e, igualmente, no 

campo da teoria social ao demarcar o modelo de sociedade que seguirá para a 

compreensão da realidade contemporânea. A sociedade dual – diferenciada em sistema 

e mundo da vida – coloca do ponto de vista da integração social a questão, a saber, se é 

possível fazer a intermediação entre sistema e mundo da vida que permita diminuir a 

tensão constante da colonização do último pelo primeiro ou assegurar no plano 

institucional dos sistemas a fixação das reivindicações provenientes do mundo vida. 

No interior do próprio mundo da vida – constituído pela cultura, sociedade e 

indivíduo – Habermas se depara com a necessidade assegurar equilíbrio para um velho 

problema das teorias sociais: a integração entre indivíduo e sociedade. Essa é uma 
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questão fundamental, pois o insucesso da estabilização entre indivíduo e sociedade pode 

levar a desequilíbrios posteriores no campo que Habermas, com a contribuição de Apel, 

na década de 1970, buscava reabilitar: a razão prática. Nota-se que a razão prática 

contempla os pressupostos pragmáticos, éticos, morais, além da política e do direito. 

Portanto, a relação entre indivíduo e sociedade perpassa os três campos próprios da 

razão prática. Nesse caso, cabe destacar que a tensão da teoria da sociedade transferida 

para o campo da teoria moral reflete na dicotomia entre liberais e comunitaristas; na 

teoria política essa tensão manifesta-se no debate entre liberais e republicanos; e na 

teoria e filosofia do direito a tensão encontra-se no confronto entre direitos humanos e 

soberania popular. 

Em Direito e Democracia: entre facticidade e validade, Habermas abre um 

leque de análises a respeito das tensões que a sua teoria da ação comunicativa acumula 

no rastro de reconstrução da Modernidade. Para Robert Alexy estas tensões não 

retratam oposição, mas acima de tudo, tentativas de reconciliação. As tensões, em linhas 

gerais, contrastam pressupostos abalizados entre o ideal e a realidade e encontram no 

solo do Estado Democrático de Direito as condições possíveis para albergar as possíveis 

tentativas de reconciliações. 

Segundo Robert Alexy, no âmbito do direito, a tensão revela-se de duas formas. 

Num primeiro momento aparece na coerção exercida pelo Estado, por um lado, e na 

tentativa de fundamentar racionalmente as normas jurídicas, por outro. Num segundo 

momento, manifesta-se na polaridade entre positividade e legitimidade. 

No âmbito dos direitos fundamentais, por exemplo, a dicotomia revela-se no 

caráter protetivo individual que é próprio dos direitos fundamentais (direitos humanos), 

de um lado, e na tentativa de fazer valer ações orientadas ao bem comum (soberania 

popular), de outro. Leva-se ainda em conta, nesse caso, a polaridade entre autonomia 

privada e autonomia pública. No âmbito da dominação política a tensão apresenta-se na 

polaridade entre o poder de coerção exercido de forma legitima pelo Estado, quer dizer, 

os meios coercitivos militares enquanto potencial, sempre presente, de ameaça, de um 

lado, e a autorização para o exercício de um direito legitimo, de outro. No âmbito do 

Estado constitucional Democrático a tensão manifesta-se na autocompreensão 

normativa, por um lado, e na facticidade social, de outro (ALEXY, 2009, p. 119). 

Habermas mantém a idéia advinda de Rousseau e Kant, segundo a qual a 

disposição normativa é resultado da autonomia dos sujeitos que, pressupondo-se livres e 
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iguais, definem os direitos que mutuamente reconhecem como legitimo para a 

organização da vida em sociedade. A concepção de direitos subjetivos (individuais) é 

fundamental para a compreensão da comunidade de sujeitos de direitos e, igualmente 

reveladora da atual concepção do Estado Democrático de Direito contemporâneo. 

(CITTADINO, 2009, p. 171). Se, por um lado, as Constituições despontam posições 

firmadas em uma teoria do direito individualista, por outro, busca-se a universalização 

dos direitos por meio de uma cidadania igualitária. 

Nesse diapasão, os direitos coletivos que ultrapassem os limites dos direitos 

firmados em base individualista poderiam colocar em risco a autocompreensão do 

Estado Democrático de Direito, assimilado, em larga medida, pela perspectiva liberal. 

Não parece haver em Habermas um distanciamento dos direitos individuais quando visa 

a tratar de direitos coletivos. Segue mantendo a precedência dos direitos individuais, já 

que os direitos coletivos, de cunho cultural, são protegidos em função do indivíduo. 

Nesse sentido, em Habermas, os direitos coletivos (culturais) derivam dos direitos 

individuais, haja vista que “a garantia de acesso às tradições, cultura e redes de 

reconhecimento necessárias ao desenvolvimento da identidade pessoal deriva do 

princípio da inviolabilidade da igual proteção da integridade da pessoa”. (CITTADINO, 

2009, p. 172-173). Ainda seguindo as reflexões de Cittadino, decorre de sua análise a 

seguinte conclusão a respeito de Habermas. “Os direitos coletivos derivam dos direitos 

individuais precisamente porque a identidade política do sujeito de direito – e não a raça 

ou a inserção em mundo de cultura – é o fundamento da cidadania nas democracias 

contemporâneas.” (CITTADINO, 2009, p. 177) 

Importante constar que os conceitos e, igualmente, os direitos são resultados do 

contexto histórico pré-definido por uma época e pelos valores dela decorrentes. Não 

prospera na atualidade, por exemplo, a compreensão absoluta do direito de propriedade, 

tal como formulado e defendido no século XVIII. A visão extremamente individualista 

do direito de propriedade exposto como “poder de usar, gozar e dispor da coisa de 

maneira absoluta e ilimitada” foi gradualmente substituído pela função social que o bem 

jurídico dispõe quanto às exigências do bem comum (CASTILHO, 2004, p. 5). 

A perda do caráter essencialmente individualista do direito de propriedade e sua 

vinculação à função social demonstram não a extinção da propriedade, mas a 

fundamental mudança no sentido de o direito assegurar sua proteção. Recobra nesse 

sentido, acerca do exemplo do direito de propriedade, a alteração do modelo de Estado 
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Liberal para o Estado Social, perfilhando que ao lado do reconhecimento dos direitos 

fundamentais concernentes à liberdade individual foram acrescentados os direitos 

sociais, inerentes à igualdade e, também, os direitos difusos, conferidos pela idéia de 

solidariedade com extensão válida para o gênero humano. Consta-se no desdobramento 

histórico uma extensão do caráter protetivo do direito do indivíduo ao gênero humano, 

assumindo a idéia de direitos humanos. 

A tentativa de convivência entre a defesa dos direitos dos indivíduos, de um 

lado, e a preservação de interesses sociais que visam o bem comum, por outro, marcam 

a tensão registrada por Habermas entre autonomia privada e autonomia pública. 

Cabe, do ponto de vista histórico, destacar que as duas guerras mundiais, 

acrescidas dos efeitos nefastos dos regimes totalitários e, igualmente, as desigualdades 

crescentes em razão da forma de produção capitalista, despertaram a necessidade para o 

reconhecimento dos direitos sociais. Contudo, o desenvolvimento tecnocientífico 

acelerado e as implicações do uso intenso de tecnologias chamaram a atenção para as 

conseqüências que as mesmas poderiam produzir, de forma indistinta, na vida de 

indivíduos e coletividades, o que permitiu o nascimento de uma nova forma de 

reivindicação de direitos: os direitos difusos. Exemplo a respeito, destacado por 

Norberto Bobbio, ao tratar dessa categoria vaga e heterogênea de direitos, refere-se ao 

direito de viver em um ambiente não poluído. (CASTILHO, 2004, p. 7). Ademais, os 

direitos difusos, em grande medida, são confundidos com os direitos coletivos, restando, 

do ponto de vista jurídico, tentativa de diferenciação analítica para efeitos de resguardar 

assegurada a especificidade em termos de legislação. 

Hoje as fronteiras dos dois interesses estão definitivamente delimitadas, 
sendo difuso o interesse que abrange número indeterminado de pessoas 
unidas pelo mesmo fato, enquanto interesses coletivos seriam aqueles 
pertencentes a grupos ou categorias de pessoas determináveis, possuindo uma 
só base jurídica. Portanto a indeterminidade seria a característica fundamental 
dos interesses difusos, e a determinidade aqueles interesses que envolvem os 
coletivos (DELGADO apud MARCUSO, 2004, p. 85). 
 

A própria variabilidade interpretativa de validade dos direitos serve de lastro 

para confirmar que o Estado Social e Democrático de Direito, tal como compreendido 

atualmente, não é concebido a priori, mas resultado de um processo de maturação e 

aprendizado forjado em conquistas e lutas sociais. Habermas, por exemplo, em Teoria 

da ação comunicativa, demonstra que a Modernidade deu marcha a um processo de 

juridificação que começou a ser delineado com o Estado burguês, passando pelo Estado 
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de Direito, posteriormente pelo Estado Social de Direito até alcançar o atual estágio do 

Estado Social e Democrático de Direito. 

Em linha semelhante segue Norberto Bobbio ao caracterizar a existência de três 

gerações de direitos, a ponto de aventar como possibilidade uma quarta geração. Nesse 

quesito é importante salientar que, conforme destaca Pedro Lenza, “no tocante aos 

direitos humanos, a análise metodológica de sua divisão em gerações permite aproximar 

a sua proteção à dos interesses transindividuais”, (LENZA, 2008, p. 31) o que 

demonstra uma vez mais que os direitos humanos trafegam numa linha que os deslocam 

cada vez mais do indivíduo para o caráter coletivo (transindividual) com extensão e 

validade para o gênero humano. 

Fica, de resto, manifesto que a complexidade social contemporânea, a despeito 

dos conceitos que gravitam na órbita jurídica, é marcada de forma acentuada pela 

polaridade da autonomia privada e autonomia pública, pela perseguição dos direitos 

individuais atentos aos direitos coletivos, enfim, pela manifesta dicotomia entre 

indivíduo e preceitos sociais. 

2 – A RESPONSABILIDADE CIVIL E SOCIAL  

A noção de responsabilidade sofreu significativas mudanças ao longo da 

história. Constam estudos históricos e antropológicos que apontam o modelo de 

vingança coletiva no contexto das sociedades primitivas. A vingança praticada pelo 

grupo contra o agressor configurava forma de reparar a ofensa e, ao mesmo tempo, 

coibir a continuidade do abuso, assim entendido socialmente. 

A vingança, posteriormente, abandonou o caráter coletivo, restringindo-se à 

atitude eminentemente privada, à idéia corrente de que a justiça se faz com as próprias 

mãos. Expressão da lei de Talião manifesta na fórmula ‘olho por olho, dente por dente’. 

Importante destacar que a estrutura estatal ou pública intervinha para evitar abusos e, 

nesses casos, competia ao mesmo o exercício declaratório de impor as condições para a 

vítima retaliar ou produzir dano idêntico, àquele sofrido, ao seu agressor. 

Passo posterior foi o entendimento de que mais importante que a prática da 

vingança ou da retaliação seria a composição ou acordo entre vítima e agressor. Nesse 

contexto, o agressor passa a assumir o ônus de assumir a ‘obrigação’ de reparar o dano 

praticado a terceiros. 
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A Lex Aquilia de damno veio a cristalizar a idéia de reparação pecuniária do 
dano, impondo que o patrimônio do lesante suportasse os ônus da reparação, 
em razão do valor da res, esboçando-se a noção de culpa como fundamento 
da responsabilidade, de tal sorte que o agente se isentaria de qualquer 
responsabilidade se tivesse procedido sem culpa. (DINIZ, 2003, p. 10) 

 

Configuram-se a partir da Lex Aquilia de damno as condições de a 

responsabilidade, no âmbito extracontratual, indenizar o prejuízo causado por meios 

pecuniários. A atividade estatal exerce o oficio de fixar o valor do prejuízo estipulado 

ou estimado, exigindo da vítima a aceitação da composição e da reparação pecuniária, 

renunciando qualquer espécie da vingança privada. Não havia ainda a devida distinção 

da responsabilidade em seus aspectos civil e penal. Tal distinção é produzida na Idade 

Média, na medida em que se aplica a diferenciação conceitual entre dolo e culpa. 

Além do dolo e da culpa, o conceito de responsabilidade agregou, 

posteriormente, outro fundamento: o de risco. Em linhas gerais, a estruturação doutrinal 

da responsabilidade civil cingirá a imputação de ‘reparar o dano produzido’. O dever de 

reparar, em sentido subjetivo, recai na comprovação da culpa. O dever de reparar, em 

sentido objetivo, recai no risco que a ação produz. “A noção de risco prescinde da prova 

da culpa do lesante, contentando-se com a simples causação externa, bastando a prova 

de que o evento decorreu do exercício da atividade, para que o prejuízo por ele criado 

seja indenizado”. (DINIZ, 2003, P. 11) 

A teoria dos riscos impõe, no âmbito das teorias éticas da ação, a 

responsabilização pelas conseqüências produzidas. Nesse sentido, é possível afirmar 

que a responsabilidade civil dispõe de três fundamentos principais: a) culpa ou dolo: b) 

a implicação dos riscos; c) e a realização de ato ilícito em descumprimento ao 

estabelecido em lei. Portanto, o primeiro diz respeito ao âmbito subjetivo da 

responsabilidade e os dois últimos figuram a dimensão da responsabilidade objetiva. 

A questão, no entanto, em sociedades de risco, tal como expressa a sociologia de 

Beck, refere-se, sobretudo, à ampliação da imprevisibilidade das conseqüências das 

ações humanas em razão do uso excessivo da técnica. As conseqüências danosas ao 

meio ambiente experimentadas desde a bomba atômica, na primeira metade do século 

XX, e intensificadas com a ampliação da exploração de recursos naturais, na segunda 

metade do século passado, têm alertado o homem e suas instituições para o sentido 

primeiro do conceito de responsabilidade. Hans Jonas havia chamado atenção para o 

fato de que a responsabilidade era consubstanciada em relação àquilo que estava na 
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esfera do poder da ação humana, contudo, a tecnologia ampliou sensivelmente esse 

poder, trazendo impactos significativos para o campo da ética e, sobretudo, do direito. 

No caso específico das empresas, as mesmas se encontram diante da necessidade 

de se articularem e se adequarem ao paradigma das sociedades democráticas que exige, 

cada vez mais, a participação autônoma de indivíduos e instituições no âmbito público. 

Isso expõe, certamente, com maior intensidade, as empresas, seus produtos e serviços 

perante o público consumidor e exigem delas transparência e capacidade de diálogo 

franco, ou seja, diálogo sem ferir a legalidade e a ética. “Por isso, qualquer empresa não 

pode ser tratada como se fosse o negócio de uma pessoa ou de um grupo restrito, pois 

seu papel é essencialmente social e, por isso ela deve assumir esse ônus de 

compromisso moral e responsabilidade social.” (PIZZI, 2007, p. 14) 

Demonstra evidente que as empresas não se sustentam economicamente caso 

não disponham de acesso a uma compreensão ampla da realidade onde estão inseridas, 

produzindo e comercializando seus produtos e serviços. São manifestas que as 

atividades de consultorias requeridas com maior freqüência, demonstram que as 

empresas precisam entender a si próprias e o contexto social, além das mudanças e 

tendências que marcam o cenário micro e macro da realidade social. 

Assim, as empresas que buscam acompanhar as mudanças dos tempos 

hodiernos devem saber reinterpretar o seu papel público, ao mesmo tempo, integrando-

se à convergência de sociedades que se democratizam e de esferas públicas cada vez 

mais contestadoras. Isso significa que a ação empresarial tem reflexo direto na 

aceitabilidade ou não de seus produtos e serviços perante o público consumidor e a 

sociedade em geral. Não basta exclusivamente o comprometimento da empresa com a 

responsabilidade civil, no sentido usual empregado pela legislação, de reparação de 

danos.  

Do ponto de vista jurídico, sobretudo no direito civil, a responsabilidade é 

entendida como “obrigação de reparar os danos decorrentes de infrações realizadas por 

culpa ou dolo frente a casos determinados por lei”. (RICOUER, 2008, p. 33). No direito 

penal, a responsabilidade também carrega o sentido de obrigação, mas no sentido de 

compelir a suportar o castigo que lhe é devido. Em ambos os casos o fundamento da 

responsabilidade está atrelada diretamente ao conceito de obrigação, seja a obrigação de 

reparar ou de sofrer a pena. Pelo caráter da publicidade que é própria das sociedades 

democráticas, as empresas passaram a ser cobradas pela prática de um modelo de 
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responsabilidade que se estende além da legalidade (responsabilidade civil) para exigir 

que a legitimidade de seus atos contenha componentes éticos e morais (responsabilidade 

social). 

Daí, novamente voltarmos ao ponto de partida de nossa análise: a tensão entre 

autonomia privada e pública. Há uma reflexão que permanece pendente desde a segunda 

metade do século XX, qual seja: a de assegurar no interior do modelo de democracia 

liberal o assentimento entre racionalidade privada e a deliberação pública. 

(CARRACEDO, 2000, p. 154). As empresas que no passado atuavam sob a rubrica 

estrita do capitalismo liberal como organizações econômicas, regidas pela 

calculabilidade e eficiência de resultados, encontram hoje um novo cenário que além de 

global é ainda complexo e, ademais, exige das organizações a intensificação da 

racionalidade de resultados somada à capacidade de responder às expectativas sociais de 

comportamento da esfera pública. (BANNWART JÚNIOR; BANNWART, M. 2011. 

(in mimeo) 

Nesse aspecto, as empresas não correm o risco de abrir mão de perseguir o lucro, 

benefício fundamental para a sua sustentabilidade do ponto de vista econômico, mas 

não devem também limitar ou restringir o seu papel a apenas contabilizar ativos 

econômicos e financeiros, devendo ampliar a contabilidade para os ativos sociais, 

sobretudo, gerando confiança por meio de um comportamento deliberadamente ético. 

Se gerar valor significava tão somente produzir valor econômico, hoje, com as 

mudanças de fundo social, as empresas começam a perceber a necessidade de gerar 

valor nas dimensões sociais e ambientais. Significa que a sustentabilidade empresarial 

não representa apenas conquistar longevidade econômica, mas também reconhecimento 

social com a preocupação de preservação das fontes ambientais geradores de recursos 

para a produção. Fica manifesto no Livro Verde, por parte da Comissão Européia, um 

marco para a responsabilidade social das empresas que o sentido próprio e mais peculiar 

da responsabilidade social define-se “como integração voluntária, por parte das 

empresas, das preocupações sociais e ambientais em suas operações comerciais e suas 

relações com seus interlocutores”. (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 26) 

Destaca-se que a responsabilidade social, nesse aspecto, é compromisso 

socialmente assumido, independente de preceitos legais impositivos, cuja legitimidade 

encontra-se respaldada na aceitabilidade e no reconhecimento proveniente da esfera 

pública. Em última instância significa firmar posição do conceito de responsabilidade 
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social muito mais próximo do campo da ética do que propriamente do campo jurídico. 

Nas palavras de García Marzá “a tarefa primordial da ética empresarial consiste em 

ocupar-se das condições de possibilidade da credibilidade social da empresa e, portanto, 

da confiança nela depositada por parte de todos aqueles grupos que formam parte ou 

estão relacionados por sua atividade”. (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 27) 

Desse modo, a ação empresarial deve ser vista perspectivada a partir do binômio 

entre responsabilidade pública e responsabilidade social. A primeira atende aos quesitos 

legalmente assegurados em lei, que exigem o cumprimento pleno da responsabilidade 

do ponto de vista civil, administrativo, tributário e penal, se for o caso. A segunda 

perpassa a confiabilidade e a expectativa social de comportamento que clientes, 

colaboradores, consumidores e sociedade em geral esperam das ações, atitudes e 

comportamentos decorrentes das empresas. 

Assim, responsabilidade civil e responsabilidade social, apesar de 

correspondência entre ambas, do ponto de vista analítico, atendem a critérios distintos e 

plenamente diferenciados. Enquanto a primeira repousa em institutos legais, de matriz 

jurídica, a segunda busca-se firmar a partir de pressupostos éticos e morais, os quais são 

lastreados pela ressonância de valores e, igualmente, pela expressão pública da razão em 

instituições reconhecidamente democráticas. 

3 – RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL 

 O Estado contemporâneo diminui o seu tamanho e sua atuação na sociedade 

civil. De fato, parte de sua responsabilidade ficou diluída, sendo assumida por outras 

esferas da sociedade civil. As empresas não ficaram incólumes às essas transformações 

e, ademais o reconhecimento das mesmas como instituições sociais, fizeram delas 

responsáveis além da esfera econômica, também pelas esferas sociais e ambientais. 

Desse modo, a responsabilidade social empresarial deve-se justificar a partir das 

mudanças ocorridas no âmbito das sociedades contemporâneas, ou seja, no lastro das 

teorias sociais. Em linhas gerais, apontamos três razões e/ou aspectos que pretendem 

mostrar como as novas estruturas sociais redefiniram o papel das empresas, exigindo 

que assumissem maior participação na quota da responsabilidade distribuída 

socialmente. 

O primeiro aspecto refere-se às mudanças trazidas pela globalização, ademais, 

a intensificação do processo de democratização experimentado pelos Estados, em escala 

global. As empresas, hoje, suportam o impacto do processo de globalização, marcado 
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profundamente pela ampliação dos mercados, pela integração cada vez mais intensa do 

comércio internacional, pela hegemonia de grandes corporações em diversos segmentos 

de produção, pela integração e, ao mesmo tempo, dispersão da produção mundial em 

razão da competitividade em escala planetária. Se a globalização provocou alterações 

fundamentais no plano econômico, não menos verdadeiro é o impacto sofrido no plano 

das relações sociais. Tal diagnóstico tem revelado que as esferas sociais – dentre as 

quais a política, o direito, a economia e, sobretudo, as empresas – não conseguem mais 

sobreviver em modelos de sociedade fechadas, delimitadas pelos Estados nacionais em 

defesa de suas bandeiras nacionalistas. (GARCÍA-MARZÁ, 2008, p. 29).  

Nesse sentido, a própria dispersão das relações econômicas e sociais no espaço 

e no tempo, com ações cada vez mais fragmentadas por valores diversos, exige, além da 

rubrica da legalidade, elementos que permitam uma reciprocidade interacional no plano 

global e igualmente local. É por esse motivo que as empresas não se limitam a colher 

resultados das avaliações de seus produtos e serviços no nível estritamente local, mas a 

sua marca, seus valores e ações são constantemente mensurados por uma opinião 

pública mundial amplamente conectada, sobretudo pelas redes sociais e pelo 

fortalecimento das instituições democráticas. 

O segundo aspecto refere-se à dimensão econômica. As empresas alcançaram 

atualmente um patamar de poder econômico, em alguns casos, maior que o de muitos 

Estados nacionais, o que faz recair sobre as mesmas a intensificação por um modelo 

responsabilidade solidaria, já que dispõem do ponto de vista econômico, de condições 

reais para alterar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar social das pessoas 

que dela dependem. Na medida em que atualizam a rentabilidade de seus negócios com 

a inserção de novas tecnologias e novos empreendimentos, as empresas não podem 

deixar de considerar que o efeito de suas ações, sobretudo no âmbito econômico, gera 

impacto social tanto local como globalmente. Da parte das grandes corporações 

empresariais há uma amplitude imprevisível das conseqüências de suas ações tomadas 

no âmbito privado que, contudo, repercutem socialmente. 

O terceiro aspecto diz respeito à sustentabilidade ambiental. Constata-se que 

diante do processo de conscientização da finitude dos recursos naturais e dos impactos 

ambientais na atividade produtiva, as empresas têm sido responsabilizadas e cada vez 

mais cobradas pela forma como interagem com o meio ambiente. Estão na linha de 

frente para responderem aos desafios do desenvolvimento sustentável. O conceito de 

responsabilidade social surge como tentativa de harmonizar as relações existentes entre 
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as forças da globalização, o mercado econômico e a preservação ambiental. Neste 

cenário inédito e desafiador é exigido das empresas – enquanto ator econômico e ao 

mesmo tempo parte da sociedade civil – um comportamento diferente daquele clássico 

de gerar apenas e tão somente lucro. Conseqüentemente, maior poder das empresas, 

maior é a responsabilidade das mesmas no sistema em que operam, surgindo o que 

muitos autores vêm chamando de a nova cultura da empresa na “era da 

responsabilidade”. 

Desse modo, verifica-se a emergência do conceito de negócio social, o qual 

perpassa a idéia de que o negócio pode e deve gerar ativo também no campo social. Em 

muitos países e empresas a responsabilidade social consiste em ações visando ao 

marketing, isto é, ações meramente estratégicas buscando associar o produto a valores 

tido como correto em dada comunidade.  

Embora não sejam modelos necessariamente conflitantes, refletem diferentes 
visões políticas acerca da natureza da participação do empresariado e, por 
isso, apresentam conotações igualmente diferentes sobre a idéia de 
“responsabilidade social”. Em comum: ambos têm buscado relativizar o 
aparente antagonismo entre interesses privados e compromissos públicos. 
(GARCIA, 2004, p. 8).   

Por outro lado, a responsabilidade também tem assumido o caráter de 

compartilhamento, ou seja, a responsabilidade deve ser partilhada socialmente. Fica 

evidente em nossa legislação pátria, a esse respeito, a Lei n. 12.305/2010 que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Hoje, o volume de resíduos produzidos pela ação humana, desde a grande 

indústria até o rotineiro dia-a-dia de uma casa, deve ser revisto sob o enfoque da 

responsabilidade partilhada. Se o lixo é um problema na forma de equacionar o ciclo – 

matéria-prima, produto e resíduo – é certo que o mesmo tem contabilizado um custo 

alto na qualidade de vida do ser humano. O lixo não se limita à responsabilidade 

exclusiva do Estado, envolve ações mobilizadas que perpassa a indústria desde o inicio 

da cadeia produtiva, e o consumidor, no processo seletivo com o descarte dos resíduos, 

finalizando com a ação integrada dos Estados e Municípios chegando à destinação final 

correta do lixo.  

Diante desse panorama traçado acerca da emergência do novo conceito de 

responsabilidade social foi instituída a Lei 12.305/2010 que trata da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. O art. 1º versa sobre os princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como as diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 
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que incluem os resíduos perigosos. Aborda ainda a responsabilidade dos geradores, do 

poder público e aborda os instrumentos econômicos aplicáveis. A lei está sujeita a 

pessoas físicas e jurídicas, seja de Direito público ou privado, sendo responsáveis direta 

ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos.  

A responsabilidade compartilhada, definida pelo art. 3º da lei é um termo 

recorrente nessa nova política, dessa forma  

Para os efeitos desta Lei, entende-se por: XVII - responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições 
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e 
comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume 
de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos 
causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de 
vida dos produtos, nos termos desta Lei; XI - gestão integrada de resíduos 
sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos 
sólidos, de forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, 
cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento 
sustentável. (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA) 

Nesse mesmo sentido, alude o art.30 do referido diploma legal: 

É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 
produtos, a ser implementada de forma individualizada e encadeada, 
abrangendo os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os 
consumidores e os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de 
manejo de resíduos sólidos, consoante as atribuições e procedimentos 
previstos nesta Seção. Parágrafo único.  A responsabilidade compartilhada 
pelo ciclo de vida dos produtos tem por objetivo: I - compatibilizar interesses 
entre os agentes econômicos e sociais e os processos de gestão empresarial e 
mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias 
sustentáveis; - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e 
sociais e os processos de gestão empresarial e mercadológica com os de 
gestão ambiental, desenvolvendo estratégias sustentáveis;  II - promover o 
aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 
produtiva ou para outras cadeias produtivas; III - reduzir a geração de 
resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos 
ambientais; IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade 
ao meio ambiente e de maior sustentabilidade; V - estimular o 
desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados 
de materiais reciclados e recicláveis; VI - propiciar que as atividades 
produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade; VII - incentivar as boas 
práticas de responsabilidade socioambiental. (PRESIDÊNCIA DA 
REPÚBLICA) 

 

Isso demonstra de forma clarividente que há ofertas de exemplos indicando ser 

possível uma nova cadeia de vida plenamente sustentável. O sucesso da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos dependerá de mudanças de costumes, atitudes e 

comportamentos dos produtores, consumidores e do governo. 

4 – ABORDAGEM PROATIVA DO DIREITO  
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Em 17 de Janeiro de 2008, o Comitê Econômico e Social Europeu (CESE) 

decidiu, nos termos do número 2 do artigo 29 do seu regimento, emitir um parecer sobre 

“A abordagem proativa do direito: Um passo para legislar melhor a nível da UE” 

(2009/C 175/05), entendendo que o direito parte da premissa “mais do que a norma 

inventada pelos jurisconsultos é conduta que uma dada sociedade concreta aceita e 

exige como essencial para a ordem social; mais do que conceitos formais, eternos e 

imutáveis, deve ser o repositório das regras que compõem os interesses de todos e de 

cada um, em dado momento histórico”. (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPÉIA, 

2009) 

Para justificar o entendimento acima, o parecer anota que as normas jurídicas 

precisam ser justas, equitativas, compreensíveis, acessíveis, aceitáveis e aplicáveis. 

Embora cumpram todas essas premissas, não são suficientes para os dilemas modernos, 

uma vez que a discussão contemporânea exige instrumentos diversos daqueles clássicos 

- estritamente legais, para conferir respostas às novas inquietações e problemas surgidos 

com novos atores nacionais e internacionais, a exemplo do comportamento das 

empresas quanto à sua prática social. O comitê explicou que durante muito tempo no 

domínio jurídico, o destaque foi colocado no passado. Os legisladores e o poder 

judiciário procuravam soluções através da reparação dos problemas como respostas aos 

déficits, litígios, prazos que não foram respeitados e a violações da lei.  

Diante disso: 

O CESE insta a uma mudança de paradigma. Chegou a altura de colocar de 
lado a secular abordagem reactiva do direito e adoptar uma abordagem 
proactiva do direito. Está na altura de encarar o direito de uma forma 
diferente: olhar para a frente em vez de olhar para trás, colocar a ênfase na 
forma como o direito é utilizado e como actua na vida diária e na forma 
como é recebido pela comunidade que procura regular. Embora continue a 
ser importante a forma como responde e apresenta soluções para os litígios, a 
prevenção das suas causas é vital, como também o é a satisfação das 
necessidades e a promoção da interacção produtiva entre cidadãos e 
empresas.  O direito proactivo consiste em atribuir capacidades e 
competências — o que é realizado pelos, com, e para os utilizadores do 
direito, sejam eles indivíduos ou empresas; o que se pretende é uma 
sociedade em que as pessoas e as empresas estejam conscientes dos seus 
direitos e das suas responsabilidades, possam beneficiar das vantagens que a 
lei possa conferir, tenham consciência dos seus deveres jurídicos de forma a 
evitar litígios sempre que possível e possam resolver as disputas inevitáveis o 
mais cedo possível utilizando os métodos mais adequados (itens 1.4, 1.5). 
(JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPÉIA, 2009) 
 

Uma vez mais se discute a criação de uma visão partilhada, de apoio e 

orientação para a implementação de normas de conduta quer sejam voluntárias, quer 

sejam normativas, para que princípios fundamentais, como os da subsidiariedade, 
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proporcionalidade, precaução e sustentabilidade alcancem nova importância e extensão. 

Isto tudo com o objetivo de propiciar prosperidade aos indivíduos e empresas em uma 

sólida base jurídica.  

Em se tratando do tema da segurança jurídica, o CES na mencionada consulta, 

entende que a mesma é um dos pré-requisitos básicos para o bom funcionamento da 

sociedade e para que seja bem aplicado o conhecimento do direito é imprescindível. 

Dessa maneira chama a atenção à abordagem proativa do direito, mostrando que sua 

orientação se dá para o futuro. Sua importância e objetivo consistem em minimizar 

litígios, maximizando oportunidades. Esta forma de abordar o direito pode ainda, 

beneficiar uma melhor regulamentação de acordo com a evolução dos dilemas 

modernos, ou seja, de acordo com a real necessidade das pessoas e empresas. 

O comitê consultivo analisando o item 2.6 ressalta sobre a possibilidade de 

antecipar as conseqüências da abordagem proativa do direito, como a participação ativa 

e efetiva das partes interessadas na relação com a legalidade, no lugar de uma mera 

consulta a estas partes antes e durante a redação de quaisquer propostas e durante o 

processo de tomada de decisão. Isto significa que os interesses dessas partes devem ser 

levados em consideração antes mesmo da elaboração de uma lei. Além disto, serão 

considerados a partir dos estudos de impacto, aspectos éticos e sociais e não apenas 

aspectos econômicos. “Nesta mudança de paradigma as opiniões da sociedade civil 

organizada, dos consumidores, a voz do cidadão anônimo, serão levadas em conta tendo 

em vista a antecipação de soluções em vez de problemas, utilizando a lei para atingir e 

promover objectivos e fazer dos direitos e liberdades uma realidade num determinado 

contexto cultural.” (JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPÉIA, 2009). 

A proposta deste direito proativo parece gravitar em torno de cumprir um 

preceito legal não apenas porque seu descumprimento estaria permeado de sanção – 

característica do “dever ser” que se contrapõe às regras morais, pois sua essência é a 

coercibilidade com possibilidade desta sanção ser aplicada em um tribunal, de modo a 

garantir a aplicação da norma, mas também, esta norma pode ser cumprida de forma 

voluntária, utilizando-se da força como ultima ratio. Nesse sentido a lei facilitaria a 

adoção de uma prática de ações responsáveis porque seu voluntarismo faria com que o 

conflito fosse evitado e o cumprimento voluntário se tornasse vantajoso.  

 

Conclusão: 
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 Conforme destacado na introdução do trabalho, o principal problema discutido e 

analisado, revelado na tensão entre preceitos privados e interesses públicos, foi saber se 

as empresas podem responder aos quesitos da responsabilidade social fora dos 

parâmetros da legalidade, no campo da ética ou da moral, ou se a mesma adquire 

sentido tão somente pela força da positivação de lei. 

Convém ressaltar a título de conclusão que as empresas, como destacado, 

preenchem os preceitos da responsabilidade social desde que cumpram a uma 

abordagem ampliada estendida além dos parâmetros meramente legais. Ou seja, as 

empresas comportam instrumentos normativos e, ademais, voluntários, o que demonstra 

que não necessariamente devam se limitar a parâmetros estritamente legais para o 

desenvolvimento da responsabilidade social. 

As empresas integram-se à responsabilidade partilhada, já que não são vistas nas 

sociedades contemporâneas somente como organizações econômicas, mas também 

como instituições sociais, fazendo parte de um contexto estendido de relações sociais, 

cujas ações têm ressonância além do balanço patrimonial mensurado economicamente. 

Trata-se, hoje, de empresas capazes de comprometimento com o balanço social, cuja 

ressonância, vinda da sociedade em geral, impõe determinado valor que não é 

perspectivado monetariamente, pois se trata de valores partilhados socialmente, os quais 

não são necessariamente passíveis de coercibilidade do ponto de vista jurídico. São 

portadores de outro tipo de coerção, da coerção advinda da transparência e da confiança 

que os produtos e serviços devem transmitir ao público consumidor. 

Por derradeiro, fica manifesto que as empresas podem responder à 

responsabilidade social no campo da legalidade, como demonstramos a partir da Lei n. 

12.305/2010, ao prever na Política Nacional de Resíduos, o sentido da responsabilidade 

socialmente partilhada. Ademais, cabe novamente destacar que pautar a 

responsabilidade social como decorrência exclusiva da lei, é demonstração de certa 

parcialidade na forma de a sociedade, as empresas e o próprio Estado compreenderem a 

responsabilidade, já que estariam ignorando a possibilidade de a mesma se efetivar por 

via da disposição autônoma e decidida da vontade. 
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RESUMO 

O trabalho busca analisar os elementos que caracterizam a responsabilidade civil. Propõe 

estudar o dano identificando o dano indenizável, distinguindo o ilícito penal do civil, o dano 

direto do dano indireto. Aborda a distinção legal e doutrinária acerca do abuso de direito e do 

ato ilícito stricto sensu, bem como analisa detalhadamente elemento culpabilidade, mostrando 

sua evolução no nosso sistema jurídico. Analisa historicamente as alterações por que vem 

sofrendo a responsabilidade civil e a tendência á sua objetivação. Propõe o trabalho a discutir 

se tratando-se de responsabilidade civil tem sido insistente e abusiva a interferência do Estado 

e se a busca de fixação de novos critérios para atribuição da responsabilidade civil como a 

indenização de caráter punitivo, a indenização por perda de uma chance e a própria tendência 

á objetivação da responsabilidade civil tem sido coerente ao nosso sistema jurídico. Analisa a 

postura do Estado, principalmente através do Poder Judiciário, que tem importado da doutrina 

estrangeira novos mecanismos de controle a condutas socialmente indesejáveis, na tentativa 

de limitar e direcionar a o comportamento do indivíduo.Por fim, analisa o texto os contornos 

da autonomia privada no Estado Democrático de Direito que se diz plural e inclusivo. 

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ATO ILÍCITO; RESPONSABILIDADE 

CIVIL; DANO; AUTONOMIA PRIVADA; INDENIZAÇÃO PUNITIVA.. 

 

RESUMEN 
El trabajo trata de analizar los elementos que caracterizan la responsabilidad. Se propone 

estudiar el daño indemnizable la identificación de los daños, a sabiendas de la infracción 

penal civil, el daño directo de los daños indirectos. Se refiere a la distinción legal y doctrinal 

sobre el abuso del derecho de daños y el sentido estricto, así como un análisis detallado de los 

elementos de culpabilidad, de su evolución en nuestro sistema legal. Se analizan los cambios 

que históricamente ha estado sufriendo de responsabilidad civil y la tendencia a la 

objetivación. Trabajo propuesto es el de discutir el caso de responsabilidad civil ha sido la 

interferencia estatal excesiva y persistente y buscar el establecimiento de nuevos criterios para 

la asignación de responsabilidad en cuanto a los daños punitivos, daños por pérdida de una 

oportunidad y propia tendencia a la objetivación de la responsabilidad ha sido constante en 

nuestro ordenamiento jurídico. Se analiza la actitud del Estado, principalmente a través del 

poder judicial, que es importado de los mecanismos de la doctrina extranjera de nuevo el 

control de las conductas socialmente indeseables en un intento de limitar y canalizar el 

comportamiento de final indivíduo.Por, el texto analiza los contornos de la autonomía privada 

en Estado Democrático de Derecho, plural e incluyente.  

PALABRAS-CLAVE: ATO ILÍCITO, RESPONSABILIDAD CIVIL; DAÑO; 

AUTONOMÍA PRIVADA; INDEMNIZACIÓN PUNITIVA 
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1. Ato Ilícito: 

  

                            Ato ilícito é ato antijurídico, culpável, que gera dano. Para BEVILAQUA, 

ato ilícito é “o que praticado sem direito, causa dano a outrem. 

[1]                            FRANCISCO AMARAL o conceitua como o “ato praticado com 

infração de um dever legal ou contratual, de que resulta dano para outrem”.[2] 

  

                              De acordo com o Código Civil Brasileiro, comete ato ilícito aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a 

outrem.[3] Conforme definição do código italiano, comete ato ilícito aquele que, por fato 

doloso ou culposo, causar a outrem um dano injusto[4]. 

                               

                             O instituto do ato ilícito surge como resposta a instintos humanos de defesa, 

proteção e, até mesmo, vingança. Correlação, muitas vezes, paradoxal, tendo em vista a 

dualidade desses sentimentos. Segundo MELLO, 

  

“Todo ordenamento jurídico, com maior ou menor intensidade, contém, como básico, o 

princípio da incolumidade das esferas jurídicas individuais, consideradas estas, em sentido 

lato, o conjunto de direitos e deveres mensuráveis, ou não, economicamente, relacionados a 

alguém. Em conseqüência desse princípio, concretizado na fórmula latina do neminem 

laedere, a ninguém é dado interferir, legitimamente, na esfera jurídica alheia, sem o 

consentimento de seu titular ou autorização do ordenamento jurídico, donde haver um dever 

genérico absoluto, no sentido de que cabe a todos , de não causar danos aos outros.”[5] 

  

                                    A idéia de ilícito é, porém, muito abrangente. Não há que se falar em 

um ilícito, mas em várias espécies de ilícitos. Conforme será visto a seguir, os conceitos 

acima referidos não definem o ilícito enquanto gênero, mas apenas uma de suas espécies. 

  

2. Ilícito civil e Ilícito penal 

  

                  A ocorrência de dano é elemento caracterizador do ato ilícito indenizante[6] e a 

adequação da reação ao dano sofrido é o elemento caracterizador dessa espécie de 

responsabilidade civil. Ocorre porém que, se no direito penal ato ilícito e ato antijurídico 
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podem ser considerados como sinônimos. No direito civil, o primeiro é espécie, o segundo 

gênero. 

  

                 O critério tradicional utilizado para distinguir-se o ilícito penal e o ilícito civil seria 

a espécie de interesse lesado. No primeiro o interesse público, no segundo o interesse privado. 

É certo que essa dicotomia deve ser relativizada. A conduta ilícita viola tanto o interesse 

público como o interesse privado, seja no caso de ilícito penal, seja no caso de ilícito civil. 

  

              Não parece adequado afirmar que a responsabilidade penal teria a finalidade 

exclusiva de satisfazer o interesse público e a civil de satisfazer o interesse privado. Isso 

porque a responsabilidade civil satisfaz o interesse social de ressarcimento da vítima e a penal 

não exclui a satisfação do interesse individual da vítima. 

  

                     A busca de uma diferença ontológica entre ambos talvez não seja o caminho 

mais adequado posto que é a natureza dos efeitos que produzem que os distancia.[7] 

  

                         É fato, contudo, que têm focos distintos. Na responsabilidade penal, o ofensor. 

Na civil, a vítima. Na primeira, a finalidade é punir, na segunda, ressarcir. Daí sua autonomia. 

  

                          Assim, tem-se que a mesma conduta ilícita pode gerar repercussões tanto 

civis como penais, caso configurem-se os pressupostos relativos a cada uma delas. O Código 

civil considera que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo, 

porém, questionar mais sobre a existência do fato, ou sua autoria, quando essas questões já se 

acharem decididas no juízo criminal.[8] 

  

                             Essa autonomia entre Responsabilidade civil e Responsabilidade Penal é, 

todavia, fruto de uma evolução lenta e gradual que só começa a ser vislumbrada no Direito 

Romano que, inicialmente, proibiu o exercício da vingança grupal[9], em seguida, instituiu a 

preeminência da transação à Lei de Talião[10], posteriormente, sistematizou o ato ilícito 

extracontratual[11] e por fim, fixou a tendência em se conceber o ato ilícito como instituto 

autônomo da responsabilidade penal, o que se sedimentará, posteriormente, no período 

intermédio. [12]  

  

3. Ilícito relativo e Ilícito absoluto: 
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                 A distinção entre ato ilícito absoluto e ato ilícito relativo tem por critério distintivo 

a natureza do direito violado, se absoluto ou relativo. Desta forma, segundo Mello, o ilícito 

será absoluto no caso de ocorrer a violação de um dever absoluto e relativo no caso de ocorrer 

a violação de dever dessa natureza. [13] 

  

                      Quando se trata de ilícito relativo, preexiste relação jurídica que, se 

descumprida, se extingue e dá lugar a nova relação jurídica. O ilícito relativo não inicia, 

portanto, o processo obrigacional, mas o modifica.  A obrigação inicial é substituída pela 

obrigação de indenizar o dano.[14] 

  

                         Quando se trata de ilícito absoluto o dano causado não decorre do 

descumprimento de relação jurídica preexistente entre autor e vítima, mas, da violação de 

direito absoluto. Inicia-se aí, o processo obrigacional. O ilícito absoluto gera obrigação 

originária[15] ainda que preexista alguma relação obrigacional entre ofensor e vítima.[16] 

  

                        A responsabilidade civil decorrente da prática de ilícito absoluto é denominada 

extra-contruatual ou aquiliana, no caso de ilícito relativo, contratual. 

  

                         As duas espécies de responsabilidade civil têm, portanto, causas distintas, mas 

um efeito comum, a obrigação de indenizar.[17] 

  

                               Com a superação do paradigma liberal talvez a tendência seja uma 

progressiva fusão entre as duas espécies de responsabilidade civil. Segundo ALPA, tal 

dicotomia decorre de uma visão distorcida da realidade que induziu tanto os tribunais como a 

doutrina a criar uma separação radical entre “tort e contract”.[18]EXPLICAR 

  

4. Ato ilícito e Abuso de Direito 

  

               O Código civil brasileiro equipara o ato ilícito ao abuso de direito ao prever, em seu 

art. 187, que também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede 

manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos 

bons costumes. 
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                Em relação à eficácia é certo que se aproximam, pois ambos geram obrigação de 

indenizar, ambos são fontes de responsabilidade civil, ontologicamente, porém, se 

diferenciam. 

                 O abuso de direito é ilícito no sentido em que é antijurídico, contrário às normas 

jurídicas.[19] A antijuridicidade não é, porém, o único elemento exigido para a constituição 

de um ato ilícito. Não basta ser antijurídico para ser ilícito em sentido estrito. 

               Ato ilícito é, assim, espécie de ato antijurídico, é fonte de obrigação de indenizar, 

mas não é a única. 

                 O abuso de direito como ato antijurídico que é por conseqüência também é fonte de 

obrigação de indenizar. 

                   Ambos são, portanto, espécies distintas de ato antijurídico. Desta forma, a melhor 

hermenêutica do referido art. 187 exige a decomposição do conceito de ato ilícito em sentido 

amplo e em sentido estrito. 

                    Em sentido amplo, ato ilícito seria sinônimo de ato antijurídico, seria o ato 

contrário ao ordenamento jurídico.Como regra, ato ilícito em sentido estrito seria espécie de 

ato antijurídico[20], seria o ato antijurídico, culpável que causa dano. 

  

Em relação ao art. 187,  portanto, considerar-se-ia o conceito de ato ilícito em sentido 

amplo.Em outras palavras, o ato ilícito em sentido amplo caracteriza-se pelo aspecto objetivo 

da ilicitude e o ato ilícito em sentido estrito, por seu aspecto subjetivo.[21] 

  

Neste ponto, ato ilícito e abuso de direito se distanciam. Em que pesem as teorias 

subjetivas[22] sobre o abuso de direito, a tendência em nosso ordenamento jurídico tem sido a 

de fundamentá-lo objetivamente. 

  

                 O critério de verificação do ato ilícito é subjetivo, pressupõe culpa para constituir-

se. O abuso de direito prescinde dessa aferição subjetiva, constituindo-se com a verificação de 

um dado objetivo: a conduta de um indivíduo que ultrapassa os limites[23] de exercício de 

determinado direito, do qual é titular. 

                 Isto é, o ordenamento jurídico vigente reconhece ao titular de um direito a 

faculdade de agir dentro de determinados limites e só o  ampara se não os exceder. Segundo 

PERLINGIERI, “o não-exercício e o exercício segundo modalidades diversas daquelas que 

derivam da função da situação subjetiva devem ser considerados abusos.”[24]O abuso de 

direito é um fenômeno sócio-relacional.Fundamenta-se na função social do direito. Segundo 

SPOTA, o direito subjetivo é atribuído para atender sua função social e não o interesse 

individual.[25] 
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                        BRAGA NETTO, classifica o abuso de direito como ilícito funcional, uma vez 

que só haverá antijuridicidade se houver uma distorção funcional do direito exercido.[26] 

  

                         O abuso no exercício encontra guarida no princípio da boa-fé objetiva. O 

abuso viola os padrões sociais de lealdade, ou o compromisso de lealdade contratual. A boa-fé 

objetiva é norma de conduta, dever de se portar com probidade e lealdade, dever anexo aos 

direitos subjetivos que a eles se integra, limitando-os, e “estabelece que o credor  no exercício 

do seu direito, não pode exceder os limites impostos pela boa-fé, sob pena de proceder 

antijuridicamente.”[27] 

                   Além da fundamentação sociológica, tem-se, ainda, que o abuso de direito 

fundamenta-se no caráter dialético das situações jurídicas. É função do ordenamento jurídico 

sincronizar todos os interesses que se vinculam a determinada situação jurídica e que podem, 

muitas vezes, ser antagônicos. Sua devida harmonização não é possível adotando-se uma 

concepção de direito subjetivo ilimitado. O direito subjetivo, hoje, não pode ser concebido 

sob um prisma meramente individual, mas sim, reflexivo. 

                  A noção de alteridade é ínsita ao direito subjetivo, visto que esse não é 

significativo apenas por si, mas também por seus reflexos no outro. Os vários interesses 

vinculados a determinada situação jurídica limitam-se, reciprocamente, amoldando-

se.   Tomemos como exemplo um contrato de locação[28]. É garantido ao locador estipular 

uma multa contratual decorrente do inadimplemento do locatário. Esta faculdade é amparada 

pelo ordenamento jurídico. Ocorre, porém, que se o locador exceder-se no exercício desse 

direito estipulando uma multa contratual abusiva, esse abuso, ou excesso, não recebe amparo 

jurídico, mas sanção. Isto porque violaria direitos do locatário. 

                 Questão derradeira refere-se aos pressupostos genéticos do abuso de direito e do 

ato ilícito.O primeiro para se configurar pressupõe um direito, de que se abusa, o segundo, 

não. O abuso de direito verifica-se, em linhas gerais, mediante exercício ou constituição 

desleal de direitos ou pela assunção de comportamento contraditório por seu titular.[29] 

São, pois, casos de abuso de direito,  as situações de culpa in contrahendo, a culpa post 

pactum finitum, venire contra factum proprium, supressio, surrectio e tu quoque. [30] 

  

5. Ato ilícito e atividade de risco 

  

                     O parágrafo único do art. 927 do Código Civil prevê que haverá obrigação de 

reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem. 

                        Tem-se, desta forma, que a responsabilidade decorrente do exercício habitual 

de atividade de risco prescinde do elemento subjetivo, a culpabilidade. Ou seja, quando se 
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trata de responsabilidade civil objetiva, a verificando-se o exercício habitual de atividade de 

risco exclui a necessidade de se verificar a intenção do agente. 

                      O responsável pela indenização vincula-se ao dano ocorrido de forma objetiva, 

exercício habitual de atividade de risco, e não de forma subjetiva, conduta culpável.  Portanto, 

o critério adotado pelo legislador para a aplicação da responsabilidade civil objetiva é o risco 

inerente à atividade habitualmente desenvolvida pelo autor do dano. 

                     Várias foram as teorias que tentaram identificar a natureza da atividade de risco, 

dentre elas, a teoria do risco integral, a teoria do risco social, a teoria do risco administrativo, 

a teoria do risco proveito e a teoria do risco criado, tendo esta última sido consagrada 

recentemente em nosso ordenamento jurídico. 

                         Segundo leciona SILVIO RODRIGUES de acordo com a teoria do risco 

criado, “aquele que, através de sua atividade, cria um risco de dano para terceiros deve ser 

obrigado a repará-lo, ainda que sua atividade e seu comportamento sejam isentos de 

culpa.”[31]É lógico que a noção de risco criado deve ser relativizada, ou, caso contrário, a 

responsabilidade subjetiva não mais seria aplicável, visto que, em última análise, toda conduta 

humana em sociedade gera risco de dano para terceiros. 

                       Assim, tem-se que a teoria do risco criado não se aplica a qualquer atividade 

humana que gere risco, uma vez poder-se dizer que exista risco em qualquer atividade 

humana. A teoria se aplica apenas a atividades ditas perigosas, aquelas em que o risco 

é  inerente, seja por sua natureza, seja pelos meios que utiliza.[32]A aplicação da teoria do 

risco exige, portanto, uma verificação do grau de risco da atividade. É perigosa a atividade 

que oferece risco acentuado.[33] 

                      A cláusula geral reforça a idéia de que no Brasil, adota-se um critério pluralista 

para as fontes da responsabilidade civil extracontratual: ato ilícito, abuso de direito, dano 

decorrente de exercício habitual de atividade de risco e enriquecimento sem causa. 

                    O exercício de uma atividade de risco não é ato ilícito. A elaboração de 

medicamentos, o transporte aéreo, as atividades nucleares, o fornecimento em massa de 

produtos e serviços, a administração pública, a relação de emprego, a criação de filhos, dentre 

outras, são consideradas pelo nosso legislador como atividades de risco, mas não ilícitas. Pelo 

contrário, a sociedade é conivente com tais atividades porque delas se beneficia de alguma 

forma. 

                  Desta forma, está-se diante de responsabilidade civil por ato lícito, o que 

pressupõe fundamentos de ordem objetiva para sua aplicação. A ocorrência de um dano em 

decorrência do exercício habitual de uma atividade arriscada extrapola os limites impostos 

para o seu exercício.[34] 

  

6. Elementos do ato ilícito em sentido estrito: 

  

6.1 Antijuridicidade 
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                  Antijuridicidade á a contrariedade ao direito, é a ilicitude objetiva. Segundo 

BOBBIO, o direito é regra de conduta. Com o objetivo de evitar inconvenientes, como o da 

desproporção entre violação e reação, o grupo social institucionaliza a sanção, isto é, regula 

tanto o comportamento de seus membros, como a reação a comportamento contrário.[35] 

                Vale dizer que o termo antijuridicidade não se restringe à idéia de ilegalidade. O ato 

que fere a lei é um ato antijurídico, mas é também antijurídico o ato que fere a princípios 

gerais do direito, mesmo que não tenham sido expressamente recepcionados pelo legislador. 

  

                  Adota-se, assim, uma concepção pluralista das normas jurídicas. O Direito é 

fenômeno social, é “objeto que só se constitui em função do sujeito, que dele participando, o 

constrói.”[36] 

            Por outro lado, tem-se, ainda que o ato pode contrariar determinada norma legal mas 

não ser antijurídico. É o caso dos excludentes da antijuridicidade, o estado de necessidade, a 

legítima defesa, a anuência da vítima e o exercício normal de um direito. Nestes casos, a 

observância do preceito legal é que geraria dano. Vislumbra-se, aí, conforme CRUET, uma 

função jurídica da ilegalidade.[37] 

  

6.2 Culpabilidade: 

  

                 Conforme referido anteriormente, tratando-se de responsabilidade civil subjetiva, 

para a devida caracterização do ato ilícito em sentido estrito não basta a verificação da 

antijuridicidade, ou ilicitude objetiva. É necessária, ainda, a concorrência de outros três 

elementos: culpabilidade, dano e nexo causal. 

                 O ato só será considerado ilícito, em sentido estrito, se tiver sido praticado por dolo 

ou culpa. No direito civil adota-se um conceito de culpabilidade em sentido amplo, 

englobando-se tanto a conduta dolosa como a conduta culposa. Não que sejam sinônimos ou 

não se diferenciem ontologicamente, mas porque, civilmente, produzem o mesmo efeito: 

geram obrigação de indenizar. 

                Salvo casos excepcionais[38], o valor da indenização é o mesmo, sendo a conduta 

dolosa ou culposa. Isto porque o artigo 944 do Código Civil, recepciona o princípio da 

reparação integral dos danos, que prevê que o valor da indenização se mede pela extensão dos 

danos[39]. O grau de reprobabilidade da conduta, como regra, não a aumenta nem diminui. 

                    Age com dolo quem voluntariamente causa o dano. Com culpa, quem age com 

negligência, imprudência ou imperícia. São todas formas de manifestação da inobservância do 

cuidado necessário para a prática de determinado ato.[40] Apesar do art. 186 do Código Civil 

não fazer referência à conduta imperita, é pacífico o entendimento de que a ela se estende.[41] 
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Negligência é a falta de atenção ou cuidados necessários para a prática do ato. Imprudência, a 

assunção de risco desnecessário e imperícia a falha técnica. 

                   A culpa pode ser dividida em três graus, grave, leve e levíssima. Sua aferição se 

dá na direta proporção do risco assumido e na proporção inversa ao grau de atenção ou 

habilidade exigidos para o ato. É importante ressalvar que a distinção entre os vários graus de 

culpa só terá repercussões práticas nas exceções acima referidas. 

                   A culpa também pode ser classificada em concorrente ou recíproca. A idéia de 

concorrência de culpa não é a de pluralidade de autores. Neste caso ocorre co-autoria. Culpa 

concorrente ocorre quando a vítima concorre com culpa para o evento danoso. O nexo causal 

se liga tanto à conduta do agente como à conduta da vítima. Conforme referido, no caso de 

culpa concorrente, o art. 945 do código civil prevê que a indenização deverá ser fixada 

proporcionalmente ao grau de culpa do agente. 

               O direito em questão é o direito à indenização. Seu fato constitutivo, a ocorrência de 

ato ilícito. Para ocorrer ato ilícito é necessária a verificação de quatro elementos: 

antijuridicidade, culpabilidade, dano e nexo causal. 

               É, pois, da vítima o ônus da prova de cada um desses elementos. Tarefa árdua em 

uma sociedade complexa como a atual. A dificuldade probatória pode, assim, ser obstáculo ao 

ressarcimento do dano causado. Desta forma, em alguns casos, o legislador protege a vítima 

garantindo-lhe, previamente, a inversão do ônus da prova da culpa. 

                Assim presume-se que o autor agiu com culpa. Alivia-se a carga probatória da 

vítima a quem incumbirá provar apenas os demais elementos do ato ilícito. Propicia-se que o 

instituto da responsabilidade civil se aproxime mais de sua finalidade: garantir a efetiva 

reparação da vítima. 

               É importante ressaltar que o instituto da culpa presumida só se aplica aos casos 

expressamente previstos em lei. Caso contrário, aplica-se a responsabilidade subjetiva pura. 

A culpa presumida não se equipara em extensão ao direito básico do consumidor de inversão 

do ônus da prova, previsto no art. 6º inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. 

                  Na culpa presumida inverte-se o ônus da prova apenas de um dos fatos 

constitutivos do direito da vítima, que é a culpa, os demais precisam ser comprovados. No 

Código de Defesa do Consumidor a inversão do ônus da prova não se limita à culpa, podendo 

incidir sobre qualquer dos fatos constitutivos do direito do consumidor, inclusive sobre todos 

eles, simultaneamente. 

                 É importante ressaltar que a culpa presumida é espécie de responsabilidade civil 

subjetiva, não se confundindo com a responsabilidade objetiva.Na culpa presumida, o agente 

responde se não conseguir provar que não teve culpa. Na objetiva, ele responde mesmo que 

não tenha tido culpa. 
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                  A inversão do ônus da prova da culpa não a exclui como pressuposto da 

responsabilidade civil, ao contrário do que ocorre na responsabilidade objetiva que prescinde 

do elemento subjetivo. Responsabilidade subjetiva, culpa presumida, responsabilidade 

objetiva são diferentes graus evolutivos do instituto da responsabilidade civil na busca pela 

reparação da vítima. Cada um desses passos foi responsável por significativa diminuição no 

número de vítimas irressarcidas e igualá-los seria, no mínimo, um retrocesso. 

               A diferenciação é melhor constatada analisando-se as circunstâncias excludentes de 

responsabilidade em cada um dos casos.Na responsabilidade subjetiva, não haverá obrigação 

de indenizar nos casos em que se verificar culpa exclusiva da vítima, culpa de terceiro, caso 

fortuito e força maior, anuência da vítima, exercício normal de direito, legítima defesa e 

estado de necessidade.Na culpa presumida também. Verificando-se qualquer das 

circunstâncias escusativas acima referidas, não haverá obrigação de indenizar. 

                 Na responsabilidade objetiva não. Em regra, só não nascerá obrigação de indenizar 

no caso de culpa exclusiva da vítima. Excepcionalmente, também o caso fortuito e a força 

maior poderão excluir a responsabilidade.[42] Nos demais casos, assegura-se apenas a ação 

regressiva.[43] 

  

6.3 Nexo de causalidade 

  

                        Nexo causal é tradicionalmente conceituado como a relação de causa e efeito 

entre a conduta culposa e o dano. Várias são as teorias sobre o nexo de causalidade, a teoria 

da causalidade adequada, teoria da concausa, teoria da causalidade imediata, teoria da 

causalidade mediata, teoria da equivalência das condições. Segundo BETTI, deve-se buscar 

apenas identificar a causa direta do dano e não todas as causas operantes na complexa 

fenomenologia do mundo social.[44] Segundo VENOSA, nexo causal “é o liame que une a 

conduta do agente ao dano”.[45] 

                        Este conceito amolda-se bem à responsabilidade civil por ato ilícito em que 

pressupõe-se uma conduta culposa. Em relação à responsabilidade objetiva, porém,  o 

conceito deixa a desejar pois o nexo causal não se vincula a um fator subjetivo mas objetivo. 

A adoção do conceito tradicional de nexo causal para a responsabilidade objetiva pode gerar 

afirmações temerosas como a de que caso fortuito e força maior a excluiriam, em qualquer 

caso. 

                 Nexo causal é, portanto, a relação de causa e efeito entre o fato gerador e o dano. 

Fato gerador que pode ser um ato ou uma atividade.   Na responsabilidade objetiva o nexo 

causal é a relação de causa e efeito entre  a atividade de risco e o dano gerado. Partindo-se 

desse pressuposto, não se pode afirmar, taxativamente, que caso fortuito e força maior 

excluiriam a responsabilidade objetiva como se tornou habitual afirmar em nosso direito. 

                   Hábito esse que parece ter se originado no direito comparado visto que a um caso 

de aplicação da responsabilidade civil objetiva em nosso ordenamento jurídico pode ser 
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aplicada a culpa presumida em outro ordenamento, e vice-versa. A título exemplificativo 

podemos citar o art. 2050 do Código Civil Italiano que prevê que quem causa dano no 

desenvolvimento de atividades perigosas deve ressarci-lo se não provar ter adotado todas as 

medidas idôneas a evitar o dano.[46] 

  

                   Ora o legislador italiano trata a responsabilidade civil decorrente do exercício de 

atividades perigosas como caso de culpa presumida e não de responsabilidade objetiva.[47] 

Lá, caso fortuito e força maior a excluem certamente. 

                     Na realidade, o fundamento para a exoneração da responsabilidade subjetiva em 

decorrência de caso fortuito e da força maior reside na verificação de que se tratam de de 

elementos estranhos à conduta do agente, rompem, assim, o nexo causal.[48] 

                      A responsabilidade objetiva tem por fato gerador uma atividade e não um ato 

isolados. Desta forma, as circunstâncias consideradas como  caso fortuito e força maior, via 

de regra, estão contidas dentro dos riscos naturais da atividade exercida. São, pois, elementos 

internos à atividade. Não sendo, nestes casos, elementos estranhos à atividade, o nexo causal 

permanece intacto. 

                    É o caso dos acidentes com transportes aéreos. A queda do avião pode ser 

causada por um raio ou uma ave que o tenha atingido, o que não isentará a responsabilidade 

da transportadora, posto que o dano não teria ocorrido se a atividade de transporte aéreo não 

estivesse sendo exercida.[49] 

               Neste caso, há uma relação de condicionalidade entre a atividade e a circunstância 

escusativa, o que faz com que o dano seja direta derivação causal daquela.[50]Não se pode, 

contudo, negar a possibilidade de exoneração da responsabilidade objetiva em decorrência de 

um caso fortuito ou força maior, o que poderá, excepcionalmente,  ocorrer. 

                 Por exemplo, se adquiro um aparelho eletrônico o fornecedor é objetivamente 

responsável pelos danos causados em decorrência de defeitos do produto. Se minha residência 

é atingida por uma descarga elétrica que queima o aparelho, nada posso reclamar do 

fornecedor. Neste caso, a circunstância excludente é estranha à atividade exercida pelo 

fornecedor, rompendo, assim, o nexo causal. 

  

                Por fim, pode-se dizer que caso fortuito e força maior excluem a responsabilidade 

objetiva apenas se excluírem a própria autoria do dano e não se forem mera causa 

concorrente. Só a excluem se o dano produzido resultar exclusivamente dessa circunstância. 

Segundo leciona GARCEZ NETO,  somente na hipótese do fato superveniente assumir papel 

preponderante e absorvente é que se poderia cogitar da interrupção do nexo causal.[51] 

  

6.4 Dano 

  

12971



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

                      Dano, é a lesão de um interesse juridicamente protegido, contra a vontade do 

prejudicado.[52]Quanto ao momento em que se materializa o dano pode ser positivo ou 

negativo. Positivo caso se materialize imediatamente e negativo se se materializa 

supervenientemente. 

                         Quanto à causa geradora será direto ou indireto. Direto se for conseqüência 

imediata do fato gerador e indireto se for mediato. No dano indireto há rompimento do nexo 

causal, o que, via de regra, exonera a responsabilidade. 

  

                Ressalte-se que dano negativo e indireto não se confundem. O primeiro é causa 

imediata do fato gerador apesar de se materializar posteriormente, como é o caso dos lucros 

cessantes. O segundo é gerado por causa posterior. 

  

                              Em nosso ordenamento jurídico, qualquer espécie de dano é, a princípio, 

indenizável. De acordo com a natureza do interesse lesado o dano pode ser dividido em 

pessoal e patrimonial. Um mesmo fato pode originar tanto um dano patrimonial como um 

dano moral, sendo, assim, cumuláveis as indenizações, a teor do princípio da reparação 

integral dos danos.[53] 

  

                             Será pessoal se atingir diretamente a pessoa humana. Será patrimonial se 

atingi-la em seu patrimônio.[54] O dano pessoal, por sua vez, se divide em dano físico e dano 

moral. Dano físico é o que atinge a pessoa humana em sua integridade física. Dano moral, o 

que a atinge em sua personalidade, em sua dignidade.[55] 

  

  

                        Após a sedimentação dos direitos da personalidade em nosso ordenamento 

jurídico, há uma tendência a se vincular a existência de um dano moral à violação de 

determinado direito da personalidade. São exemplos de direitos da personalidade, o direito 

moral de autor, o direito ao nome, à honra, à imagem, à intimidade, à vida privada, à 

liberdade, à vida, ao corpo, à integridade física e psíquica, à saúde, à educação, à informação, 

etc. 

  

                          Em lição magistral VINEY, ensina que à margem desses tipos essenciais de 

direitos da personalidade comumente reconhecidos existe uma série de interesses morais que 

se violados, igualmente ensejam a obrigação de indenizar.[56]O que nos remete à idéia 

monista de que não existem vários direitos da personalidade, mas sim, um direito geral à 

personalidade, em todos os seus desmembramentos. 
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                            Não se trata, aqui, de negar a construção pluralista tão bem defendida por 

DE CUPIS[57], mas simplesmente de se propor uma proteção à personalidade humana que 

integre as duas concepções (monista e pluralista), “onde não houver previsão tipificada, o 

operador do direito leva em consideração a proteção genérica.”[58] 

  

                        E mais, a cláusula geral de proteção à dignidade humana, prevista no inciso III 

do art. 1º da CR 88, exige que a reparação moral não seja limitada por construções 

doutrinárias ou políticas legislativas mas ampare, efetivamente, a pessoa humana em toda sua 

extensão ontológica e axiológica. Tendo em vista a complexidade da personalidade humana, a 

descrição das faculdades reconhecidas não pode ter uma função limitativa, mas, apenas, 

exemplificativa. Isto porque as necessidades humanas são pré-normativas. 

  

           Segundo leciona GUSTIN, “As necessidades não constituem um ato intencional. Não 

escolhemos nossas necessidades.”[59] 

  

                  Atribuindo-se um valor jurídico à necessidade surge o interesse de proteger sua 

satisfação. Havendo tal interesse, atribui-se-lhe o direito subjetivo.[60] Eis que o direito 

subjetivo surge como mecanismo de viabilização da satisfação do interesse juridicamente 

protegível, e não como obstáculo à sua satisfação. 

  

                         Desta forma, a proteção do interesse não pressupõe, invariavelmente, a 

correspondência a um direito subjetivo previsto em lei. É longo o caminho entre a necessidade 

humana e o direito subjetivo, se o legislador ainda não o percorreu, e há um interesse 

legítimo, deve o Juiz percorrê-lo, ou senão, ficará seu titular desamparado. Foi dessa 

constatação que se originou a doutrina francesa do dano por ricochete.[61] 

  

                   Neste ponto constata-se um retrocesso no art. 186 do código civil de 2002 que 

substituiu o art. 159 do código civil de 1916 que não restringia a idéia de dano à violação de 

direito. 

  

7. A responsabilidade civil nos primeiros tempos 

  

                     Buscar a origem de determinado instituto jurídico é tarefa árdua e que leva o 

pesquisador, inexoravelmente, a encontrar as raízes do direito na própria natureza gregária 

humana, na busca da sobrevivência grupal pela exclusão do outro e no senso comum de 
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justiça que muitas vezes se traduz como valoração moral e legitimação do instinto humano de 

vingança.[62] 

  

                       Ao se verificar o tratamento da responsabilidade em sociedades primitivas 

como os povos que habitavam as terras brasileiras à época do descobrimento constata-se que 

o instinto de vingança era seu principal fundamento e, como neste momento de sua existência, 

a legitimação da vingança grupal ainda não havia se convertido em limitação da atuação 

individual pode-se verificar sua aplicação de forma extremada para os padrões atuais mas de 

forma bem natural para aqueles povos. 

  

                       Segundo os relatos de MONTAIGNE, esses brasileiros se alimentavam de seus 

inimigos aprisionados não para se alimentarem, mas como manifesto da mais extrema 

vingança[63]. Relata ainda, que este costume só começou a ser abandonado quando, em 

contato com os portugueses, puderam observá-los enterrando os inimigos até a cintura, 

furando seus rostos com flechas e depois enforcando-os é que aqueles brasileiros aos poucos 

foram adotando esta nova forma de vingança  por acharem-na ainda mais cruel.[64] 

  

                        É, contudo, conseqüência natural do fenômeno de legitimação grupal da 

vingança individual que o grupo gradativamente busque controlar a atuação do indivíduo. 

Verifica-se assim que a legitimação de uma conduta ou de um instituto como o da 

responsabilidade implica, necessariamente, na limitação da liberdade individual. Essa 

tentativa de controle da atuação individual pode ser bem simbolizada pela Lei de Talião que 

pregava que vida se paga por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, 

queimadura por queimadura, ferida por ferida, golpe por golpe.[65] 

  

                         É certo que a primeira vista a Lei de Talião parece expressar simplesmente a 

legitimação da vingança individual e é justamente neste sentido em que ela é basicamente 

utilizada atualmente, em uma análise mais atenta pode-se verificar que ela também traduz a 

idéia de controle da atuação individual no sentido em que tenta limitar a reação da vítima do 

dano: a vítima não está legitimada a causar dano superior ao que sofreu. Trata-se de lei que 

fixa uma medida entre ação e reação e pode ser considerada como uma tentativa ainda 

embrionária de combate ao abuso de direito. Apesar de ser utilizada muitas vezes como 

sinônimo de barbárie, a Lei de Talião se mostra sob essa outra perspectiva como um grande 

avanço civilizatório.[66] 

  

                          Segundo COLOMBO, nesta fase anterior à Lex Aquilia a responsabilidade 

Civil era marcada pelas seguintes características:[67] 
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a)      a responsabilidade era objetiva, ou seja, era aplicada independente de culpa; 

b)      não havia distinção entre a sanção de direito privado e a sanção de direito penal; 

c)      desproporção entre a gravidade da dano e da sanção;[68] 

d)     não havia juízo de equidade; 

  

8.  Reflexões sobre a autonomia privada e os novos rumos 

da responsabilidade civil 

  

Tratando-se de responsabilidade civil tem sido insistente e abusiva a interferência do Estado? 

A busca de fixação de novos critérios para atribuição da responsabilidade civil como a 

indenização de caráter punitivo, a indenização por perda de uma chance e a própria tendência 

á objetivação da responsabilidade civil tem sido coerente ao nosso sistema jurídico? O Estado, 

principalmente através do Poder Judiciário, tem importado da doutrina estrangeira novos 

mecanismos de controle a condutas socialmente indesejáveis, na tentativa de limitar e 

direcionar a o comportamento do  indivíduo.Haveria dessa forma limitação á autonomia 

privada? 

 A autonomia privada, entendida como o poder de autodeterminação do indivíduo de 

regulamentar de modo objetivo, concreto e real[69] suas relações negociais e pessoais 

norteado para a realização de determinadas necessidades e desejos,[70] parece viver um 

momento de reconquista de territórios perdidos.[71]Para Villela é urgentemente necessário 

reconhecer que uma ordem jurídica baseada na coerção é indigna da transcendental grandeza 

do homem, tem-se que restituir ao homem a superior liberdade de responder, ele próprio, aos 

deveres que decorrem da vida em sociedade.[72] 

Parece-nos que o indivíduo está prestes a ser tornar refém de uma estrutura  que visa 

estratificá-lo a um só modelo desejável, pautada em condutas previamente ditadas pelo Estado 

que silenciosamente tenta imputar ao particular a satisfação dos  fins  por ele almejados, o que 

contraria frontalmente a implantação do pluralismo pelo Estado Democrático de Direito. 

 A interferência estatal também deve ter limites, o Estado não pode constituir-se diretamente 

como detentor e tutor dos interesses privados.[73] A autonomia privada, nos termos ora 

estudados, está intimamente associada aos conceitos de liberdade, autonomia e vontade. 

Como assinala Amaral,[74] um dos pilares do Direito Civil é a liberdade, e a autonomia 

privada, nos moldes delineados pelo autor, é aquela que reconhece que os atos e relações do 

indivíduo são aptos a produzirem efeitos no campo do Direito. Tratando-se de Direito Civil, 

essa liberdade, prossegue Amaral, em seu aspecto objetivo, significa o poder do indivíduo de 

criar juridicamente essas relações, estabelecendo-lhes o conteúdo e a disciplina, podendo 

optar entre o exercício ou o não exercício de seus direitos subjetivos. Do ponto de vista 

sociológico, a liberdade implica a ausência de condicionamentos sociais e materiais, e, sob 

um aspecto estritamente filosófico, a possibilidade de opção. 
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A atual concepção da liberdade deve ser entendida, segundo Morais,[75] sob a perspectiva da 

privacidade, da intimidade, da possibilidade de exercício da vida privada, da escolha 

individual. 

Certo é que a autonomia privada deverá estar voltada às necessidades sociais, à justiça 

material e à valorização da dignidade do ser humano, porquanto não deve ficar adstrita 

exclusivamente às relações jurídicas contratuais. O discurso da autonomia privada há de ser 

unitário e tocar situações ora patrimoniais, ora existenciais.[76] 

Claro que liberdade implica em autoresponsabilidade[77], não defendemos o irresarcimento 

nos casos de condutas ilícitas, apenas não concordamos em negar o primado da liberdade, 

através da utilização da responsabilidade civil de caráter punitivo ou pedagógico que, no 

nosso entender, implica em negar a oportunidade do indivíduo agir de forma autônoma. 

A par desta questão, há que assinalar que o Estado é representativo, é uma abstração, um 

mito, uma forma de controle social, uma criação histórica daqueles que detêm a hegemonia na 

sociedade, que o apresentam como meio de satisfação de seus interesses.[78] Nesse contexto, 

o Direito se apresenta como instrumento para alcançar os objetivos dos governantes. Por isso, 

nas palavras de Coelho “o direito não forma um sistema fechado e coerente, ele está cheio de 

normas contraditórias, sob a forma de regras ilegais, inconstitucionais, mas eficazes porque 

impostas pela autoridade”.[79] 

A atividade do Estado, ainda que revestida da forma de lei - normas gerais e coativas - quando 

pautada em “ações sob a forma de providências para uma dada conjuntura de instituições 

facultativas”, são atos de intromissão e administração nas relações sociais, não direito.[80] 

Cumpre lembrar que a autonomia privada hoje é compreendida na doutrina como fenômeno 

de recepção,[81] os limites da autonomia privada não podem conduzir à esterilidade. Hoje, os 

limites serão dados pela Constituição e pelos valores e princípios do Estado Democrático de 

Direito. Como assevera Habermas,[82] a autonomia privada só pode ser entendida como 

elemento de um processo progressivo de efetivação das garantias constitucionais. Deve haver 

lugar para a produção privada e autônoma de atos jurídicos, e essa esfera específica de 

produção constituirá um Direito reflexivo contra ações orientadas por normas jurídicas 

materiais. 

A composição do Direito Positivo pelo Estado - cuja racionalização implica a alienação e 

retificação social, deve ser substituída pela institucionalização de procedimentos que auxiliem 

os indivíduos a regular, em primeira pessoa, seus interesses.[83] 

Habermas propõe uma liberdade comunicativa, apresentando um novo tipo de legitimidade 

para o sistema jurídico, apoiada em um arranjo comunicativo, no qual os participantes de um 

Direito racional devam ter condições de examinar se determinada norma possui ou não a 

participação de todos os possíveis atingidos, buscando a institucionalização mediante a 

atividade discursiva, na qual os destinatários serão os próprios autores do Direito.[84] 

Para Gallupo: 

A legitimidade do direito, como decorre do Princípio da Ética do Discurso, só é alcançada se 

todos os envolvidos por suas normas puderem reconhecer-se simultaneamente como seus 

autores. E isso só é possível se o sistema de direitos for garantido em alguma medida, uma 
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vez que os cidadãos só podem se reconhecer como autores do discurso se sua participação nos 

discursos jurídicos não for impedida ou restringida. Apesar de não esgotar o rol dos Direitos 

Fundamentais, o sistema de direitos permite reinterpretar este rol (inerente a cada constituição 

histórica) como fundamento de validade de todo o Direito Positivo de um Estado. 

Ao afirmarmos tratarem-se dos direitos que os cidadãos precisam reconhecer uns aos outros, e 

não que o Estado precisa lhes atribuir, tocamos no próprio núcleo do Estado Democrático de 

Direito, que ao contrário do Estado Liberal e do Estado Social, não possui uma regra pronta e 

acabada para a legitimidade de suas normas, mas que reconhece que a democracia é não um 

estado, mas um processo que só ocorre pela interpenetração entre a autonomia privada e a 

autonomia pública que se manifesta na sociedade civil, guardiã de sua legitimidade.[85] 

  

No Estado Democrático de Direto, no qual se propõe uma sociedade inclusiva, o controle de 

condutas e a imposição de penas privadas através da responsabilidade civil é inaceitável. 

Reside aí a distinção entre o modelo democrático e o autocrático. O Estado Democrático que 

se ergue sobre o pluralismo e a dignidade da pessoa humana garante que cada um viva de 

acordo com o estilo que mais lhe convém, definindo com liberdade questões fundamentais da 

própria vida como os valores pessoais. O engessamento de condutas dos indivíduos conforme 

se propõe pela adoção de novas funções à responsabilidade civil, deflagram o abismo 

existente entre a realidade o ideal democrático.O direito à liberdade deve ser exercido da 

forma mais genuína e peculiar possível. 

O modelo de Estado Democrático pressupõe um espaço reservado e exclusivo, para que as 

pessoas tomem suas decisões pessoais, tuteladas pela tábua principiológica constitucional, e 

imunes a interferências externas normatizadoras. Como anota Rodotà,[86] a antiga virtude do 

Direito Privado ressurge exatamente no jogo entre regulação e espontaneidade, que ofereça 

grande espaço para as escolhas e para a autonomia individual. 

De qualquer modo, há que buscar o equilíbrio. A proteção exacerbada ao indivíduo acaba por 

separar e dividi-lo de sua família, de sua comunidade, o que é contraproducente. Assinala 

Balandier que o individualismo tem levado o indivíduo a ser nômade, vagando sem objetivos 

definidos à deriva da moda e do prazer imediato.[87] 

O individualismo radical conduz ao descompasso entre o público e o privado, tornando o 

Direito, por vezes, inerte e incapaz de desempenhar seu papel delimitador diante do 

“invólucro impenetrável, inviolável e impermeável da esfera individual”, como adverte 

Lorenzetti: 

É certo que não há certezas, e por isso, não se propõe uma regulamentação substantiva das 

esferas da vida privada; cada um tem direito a seu castelo inexpurgável. Não obstante 

progride a idéia de regulamentar as condições para cooperação;passa a um plano relevante o 

problema das interdependências, e a compatibilidade das decisões individuais com as 

coletivas.[88] 

8. Conclusão 
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Segundo leciona HIRONAKA, 

  

“Poucos campos do direito, poucos institutos ou categorias jurídicas têm evoluído e se 

transformado como a responsabilidade civil; penso poder dizer que nem mesmo o direito de 

família, mutável e transformável por excelência, nem mesmo ele tem apresentado,  em 

espaços tão curtos de 

tempo, alterações significativas como a responsabilidade civil.”[89] 

  

                        Da justiça privada à vingança privada. Da lei de talião à Lex Aquilia Da 

responsabilidade subjetiva à culpa presumida. Da culpa presumida à responsabilidade 

objetiva. Nesta última, da expressa previsão legal à cláusula geral. 

  

                        Nota-se não apenas a dinâmica do instituto como também identifica-se a 

direção: diminuir o número de vítimas irressarcidas. Com o caminhar da civilização ocidental 

constata-se um fenômeno de migração do foco de atenções. A responsabilidade civil se 

desvincula cada vez mais da busca pelo causador e atém-se cada vez  mais à necessidade de 

reparar a vítima.O instituto começa a deixar de ser visto como ato de vingança pessoal e 

começa a ser visto como ato de solidarismo social. 

  

                        É impossível viver em sociedade sem causar danos. Na vida em sociedade as 

esferas jurídicas dos vários cidadãos inevitavelmente se chocam. Não há como se conciliar, 

inexoravelmente, as necessidades e interesses dos diversos cidadãos.O dano é fenômeno tanto 

social como individual e a busca pelo indivíduo responsável não pode obstar o ressarcimento 

da vítima. É a primazia do ressarcimento sobre a responsabilidade.[90] 

  

                É nesse sentido que a responsabilidade civil tem se transformado. Tem 

acompanhado o processo de evolução humana. A reação inicialmente grupal, tornou-se 

individual e agora vislumbra-se social.A responsabilidade civil encontra-se em uma situação 

privilegiada, não apenas pelos progressos alcançados, mas pela variedade de possibilidades 

que se lhe afiguram. 
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RESUMO 

A chamada Constitucionalização do Direito Privado determina uma atual quebra dos tradicionais paradigmas dos 
pressupostos do dever de reparação civil: culpa, nexo causal e dano. Marcadamente a experiência constitucional 
contemporânea adota uma tábua axiológica que permite concluir pela supremacia dos valores existenciais sobre os 
valores patrimoniais. Neste sentido ganha maior relevo o Princípio da Solidariedade Social (art. 3º, I e III, da CRFB/88), 
que se evidencia pela adoção de um sistema de reparação civil que coloca em seu centro de interesse o ofendido e sua 
reintegração; e o Princípio da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, III, da CRFB/88), que é tido até mesmo como 
cláusula geral de interpretação e aplicação do Direito, não só privado. Estes mesmos princípios fundamentais são 
informados por um terceiro que integra o próprio conceito dos mesmos: o Princípio da Isonomia ou Igualdade Substancial 
– “tratar os iguais igualmente, e os desiguais desigualmente” -, encontrando também este último previsão expressa 
constitucional: arts. 3º, IV, 5º, caput, I, e 226, & 5º, da CRFB/88. Assim temos como tendência atual na responsabilidade 
civil uma releitura de seus pressupostos à luz de princípios fundamentais, que eventualmente determinam até mesmo o 
afastamento da exigência de tais pressupostos judicialmente, e lhes dá nova feição submetendo-os a uma função social 
que supera os antigos paradigmas do Liberalismo. 
PALAVRAS-CHAVE Responsabilidade civil, tendências, pressupostos. 
 

ABSTRACT  

The so called Constitucionalization of the Private Law determines a break of the traditional paradigm presupposed by the 
duty of the recovery: fault, cause connection and damage. The actual constitutional experience adopts a value point of 
view that allow us to conclude for the supremacy of the existential values over patrimonial values. In this matter has more 
importance the Social Solidarity Principle (article 3º, I and III of the Brazilian Constitution of 1988) that adopts a 
recovery system that is centered on the victim interest and its repossession; and the Dignity of the Human Being Principle 
(article 1º, III of the Brazilian Constitution of 1988) which is understood even as a general clause for the interpretation 
and application of the Law, not only for private rights. These fundamental principles are informed by a third principle 
that forms the other concepts: the Isonomy Principle or the Substantial Equality – “treating the equals equally and the 
unequals unequally” – which also can be found at the Constitution: articles 3º, IV, 5º, caput, I and 226. Therefore we 
have today a new tendency when talking about civil liability  that is a re-reading  of its concepts based on fundamental 
principles, that eventually will determine the demanding distance of its concepts judicially, and it will also give it a new 
social function that will overule the old paradigms of the Liberalism. 
KEYWORDS civil liability, tendency, basic concepts. 

                                                           
1 Na Itália, Adriano DE CUPIS (Il problema giuridico del “quantum respondeatur”, Rivista di Diritto Civile. 
Padova: CEDAM, 1967, p. 517) já tratava da questão, sob outra denominação: “Si è voluto tracciare una 
distinzione tra danno-evento e danni-consequenze, né manca chi considera tale distinzione come un dato 
acquisto, ormai indiscutibile, della teoria del resarcimento.” Sobre o conceito de lesão, ainda na doutrina italiana, 
Paolo FOCHIELLI, Lesione dell'interesse, violazione del diritto, risarcimento. No Brasil, Silvio Neves BAPTISTA, 
em obra que propõe uma teoria do dano no direito privado, defende a idéia do dano como atual centro da teoria 
da responsabilidade civil, e, a partir de classificação dos atos jurídicos promovida por Francisco Cavalcanti 
Pontes de Miranda, afirma: “[...] o dano é o fato gerador da responsabilidade civil, sendo, esta, portanto, do 
plano eficacial, preferimos dar tratamento metodológico diferenciado, estudando, pela ordem, a norma jurídica 
que prevê o dano; em seguida o fato jurídico antecedente que produz o fato danoso (dano); a relação jurídica 
obrigacional dele recorrente – que é a responsabilidade civil propriamente dita [...] -, e, por último, o 
ressarcimento do dano causado [...]” (Teoria geral do dano, p. 19). 
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I - PRECEDENTES HISTÓRICOS NACIONAIS 

 

Mesmo à luz do antigo Código Civil, promulgado no fim do milênio passado, em 1916, já 

se afirmava, de acordo com seu autor material Clóvis Bevilacqua 2, que mesmo um interesse 

meramente moral deveria ser reparado, por se entender que a regra do art. 76, p. ú., do Código Civil 

de 1916 (CC/1916)3 era suporte legal suficiente e norma que admitia no Brasil a demanda judicial 

fundada em interesse exclusivamente moral. 

Da mesma forma, a doutrina majoritária da época, e também a contemporânea em 

retrocesso, admitia a reparação do dano apenas moral, por interpretação mais generosa do 

dispositivo constante no art. 159 do CC/1916 4, entendendo na expressão “dano” maior sentido e 

abrangência, de forma a admitir também o dano moral. 

                                                           
2 Clóvis BEVILACQUA, Comentário à Apelação Cível do STF de 21.05.1924. Revista de Crítica Judiciária. Rio 
de Janeiro: [s.n.], v. I, p. 763-765, 1924-25, p. 764; Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. 7. ed. 
Rio de Janeiro: Francisco Alves, v. I, 1944, p. 337; Soluções práticas de direito, v. I, p. 105 e 108. Também 
Arnoldo WALD, Curso de Direito Civil, 12. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, v. II, 1995, p. 128; Caio Mário 
da Silva PEREIRA, Responsabilidade civil, 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 57 e 318; José Filadelfo de 
Barros e AZEVEDO, Direito moral do escritor, Rio de Janeiro: Alba, 1930, p. 126; Manoel Ignácio CARVALHO DE 

MENDONÇA, Doutrina e prática das obrigações, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1956, T. II, p. 116-118; 
Reginaldo NUNES, Considerações sobre a reparabilidade do dano moral, Revista Forense. Rio de Janeiro: 
Forense, v. 159, p. 492-494, 1955, p. 493-494; Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, Novo curso 
de Direito Civil, v. IV, p. 72; Sérgio CAVALIERI FILHO, Programa de responsabilidade civil, São Paulo: 
Malheiros, 2001, p. 87; Spencer VAMPRÉ, Código Civil brasileiro, p. 61. CONTRA: Arnaldo Medeiros da 
FONSECA, Dano moral. In: João Manuel CARVALHO SANTOS; Yussef Said CAHALI, Dano Moral, 3. ed., p. 46-49; 
José de Aguiar DIAS (Coord.). Repertório enciclopédico do Direito brasileiro. Rio de Janeiro: Borsoi, v. XIV, 
1952, Rio de Janeiro: Borsoi, v. XIV, 1952, p. 267 e 270: “[...], mas a mim me parece que o art. 76 nada 
resolveu; apenas repetiu um princípio nunca posto em dúvida, declarando que as ações podem ter fundamento 
em interesses de ordem exclusivamente moral, como acontece, não raro, nas relativas ao estado da pessoa”; 
“Nem nos parece que a tese contrária possa encontrar apoio no art. 76 do Código, que se refere ao interesse de 
agir justificativo da ação judicial, e não ao interesse, que forma o conteúdo do direito subjetivo, cujo 
reconhecimento se demanda, como magistralmente demonstraram Coviello e Eduardo Espínola.” Também neste 
sentido Eduardo ESPÍNOLA (apud Arnaldo Medeiros da FONSECA, op. cit., p. 266): “[...] distinção entre o 
interesse de agir e o interesse que forma o conteúdo do direito subjetivo [...].”; e Já Antônio Lindbergh C. 
MONTENEGRO: “Quer-nos parecer que a tese menos válida é a que busca respaldo no art. 76 do Código. Tal 
dispositivo representa, em verdade, segundo opinião dominante, uma norma jurídica de caráter processual 
(condição para o exercício do direito de ação) inserta na lei material”. (Ressarcimento de danos pessoais e 
materiais, p. 132).  RÉPLICA: pelo próprio Clóvis Beviláqua (Código Civil dos Estados Unidos do Brasil 
comentado, v. I, p. 338): “Espínola, de acordo com Coviello, procura estabelecer que o interesse de agir difere 
do interesse, que forma o conteúdo do direito subjetivo, para concluir que no interesse moral não está incluído o 
dano moral, Mas o interesse de agir é o mesmo conteúdo do direito subjetivo considerado no momento, em que 
reage contra a lesão ou a ameaça. E, se o dano moral é uma lesão do direito, forçosamente provoca a reação, cria 
a ratio agenti”; também Reginaldo NUNES (Considerações sobre a reparabilidade do dano moral, p. 493): 
“Seria subverter por completo este princípio dizer-se que a outorga expressa dos meios para um fim não implica 
necessariamente a concessão desse fim”. 
3 Art. 76.  Para propor, ou contestar uma ação, é necessário ter legítimo interesse econômico, ou moral. 
Parágrafo único.  O interesse moral só autoriza a ação quando toque diretamente ao autor, ou à sua família. 
4 Assim, José de Aguiar DIAS (O dano moral e sua reparação. Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, v. 144, 
1952, p. 44-45; Dano. Repertório enciclopédico do Direito brasileiro. Coord. J. M. Carvalho Santos e José de 
Aguiar Dias. Rio de Janeiro: Borsoi, v. XIV, 1952, p. 232-233): “Mais do que todos esses dispositivos, 
entretanto, fala em favor da reparação do dano moral o art. 159 do Cód. Civil. É precisamente aí que se alude ao 
dano como elemento da responsabilidade civil. E não há uma palavra nesse texto da qual se possa inferir que o 
dano indenizável e somente o material”. Assim também Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA (Fontes e 
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Como demonstra Windscheid, acompanhado pelo atual Código Suíço das Obrigações, por 

Habertisch e por outros ainda, o interesse pode não ser pecuniário e exigir a proteção do direito nas 

relações obrigacionais “[...] – nota 3: Mas como tornar efetiva esta proteção? Será preciso sempre 

dar um valor à prestação, para estabelecer multas ou indenizações no caso de inexecução 

incompleta. Portanto, ou a proteção terá um valor intrínseco ou ter-se-á necessidade de adjetivá-lo 

em dadas emergências. Errôneo, ou, antes, inexato é excluir do direito obrigacional toda relação que 

não tenha, em si, um valor pecuniário”. 5 

Apesar dos argumentos de autoridade da doutrina – comprometida com as mudanças sociais 

e reconhecendo na ciência jurídica uma função dinâmica e promotora da mudança social, de nomes 

como Wilson Mello da Silva e José de Aguiar Dias dentre outros – e de parte da jurisprudência 

pioneira, só ao custo de muitos debates e várias derrotas, a corrente nacional positivista da 

reparabilidade do dano moral, ou pelo menos a favorável à ampla reparação do dano moral, venceu 

a resistência de seus opositores, através de mudanças no entendimento jurídico dominante, seja pela 

consolidação de orientações jurídicas dos tribunais superiores, seja pela positivação, expressa em 

normas jurídicas, do princípio da reparabilidade integral, tanto material quanto moral. 

Entre os marcos jurídicos do reconhecimento da ressarcibilidade do dano estritamente moral 

podemos citar a Súmula 37 do STJ 6 e o art. 5º, V e X da CRFB/1988 7. O inc. LXXV do art. 5º da 

                                                                                                                                                                                     
evolução do Direito Civil brasileiro, Rio de Janeiro: Forense, 1981, p. 163; Manual do Código Civil brasileiro, 
Rio de Janeiro: Jacintho Ribeiro Santos, v. XVI, 1927, p. 179-180), que primeiramente pareceu justificar a 
existência do dano moral pelo art. 76 do CC/1916: “Os atos ilícitos permitem o pedido de indenização, quer se 
trate de interesse material, quer de interesse moral, e neste caso terá de ser computado em dinheiro o dano a bens 
não patrimoniais (CP, Art. 76, p. ú.)”; posteriormente o mesmo autor explicou o que realmente queria expressar, 
e apresentou como fundamento legal da admissibilidade da reparação do dano moral o art. 159 do CC/1916 
(Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, 3. ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1972, v. 
LIV, p. 75): “Não dissemos, no livro Fontes e evolução do Direito Civil brasileiro (p. 177 e ss., 189 e ss.), que o 
dano moral dá ensejo à ação de indenização ou reparação porque isso está no art. 76 do CC. Dissemos que nesse 
se declara, ‘que para o exercício da ação, basta que exista interesse econômico ou moral’. A referência pois à 
pretensão à tutela jurídica, uma vez que há a tutela jurídica se o interesse é econômico (patrimonial) ou moral, a 
decisão pode ser para a indenização. Daí falarmos de serem ‘autorizadas as ações’, isto é, de haver pretensão à 
tutela jurídica. De modo nenhum dissemos que a ação há de nascer da regra jurídica do art. 76 [...] Ora, a base 
está no art. 159 [...] Não há mais de discutir, no sistema brasileiro, a reparação do dano moral senso lato (= não 
patrimonial).” De forma congênere a doutrina lusitana interpreta os arts. 2.381, 2.382 e 2.383 do CC Português 
(Zulmira Pires de LIMA, Responsabilidade civil por danos morais, Revista Forense. Rio de Janeiro: Forense, v. 
83, 1940, p. 415-417). Ainda: Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e 
materiais, p. 131; Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 38 e 39; 
Silvio Neves BAPTISTA, Teoria geral do dano, p. 82; e Luiz Roldão de Freitas GOMES (Elementos de 
responsabilidade civil, p. 96) que cita, ainda, o art. 178, & 10, IV do CC/1916, como passível de interpretação 
ampliativa que permite a leitura da admissibilidade do dano moral. 
5 Clóvis Bevilacqua, Direito das obrigações, 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1936, p. 30-31 e nota 3. 
6 Tal súmula decidiu sobre a cumulatividade dos danos morais com os materiais, que até então era objeto de 
divergências extremas nos juízos nacionais. “Na jurisprudência, a controvérsia sobre a cumulabilidade arrastou-
se até 1992, ano em que o Superior Tribunal de Justiça, perante divergências manifestadas no seu próprio seio, e 
na seqüência de acórdãos memoráveis (em especial um de 19.09.1990, RSTJ, 33:533; outro de 04.06.1991, 
RSTJ, 23:260 e 33:542; e um terceiro de 09.10.1991, RSTJ, 27:267 e 33:515), editou Súmula com o nº 37 (em 
17.03.1992), dispondo expressamente que ‘são cumuláveis as indenizações por dano material e dano moral 
oriundas do mesmo fato’.” (Fernando NORONHA, Direito das obrigações. Não editado, exemplar gentilmente 

12990



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

CRFB/1988 também é apontado por Paulo Roberto Saraiva da Costa Leite como exemplo de 

concreção da reparabilidade do dano moral na Constituição vigente 8. Fernando Noronha faz 

também referência ao dispositivo constitucional do art. 5º, inc. XLIX, como modalidade de previsão 

legal do dano moral 9, já Silvio Neves Baptista, considera, interpretando ampliativamente, o inciso 

LXXV, que trata do erro judiciário10. 

Tratou, ainda, expressamente do dano moral dentro de relações de consumo, ou de danos 

produzidos em conseqüência de uma relação de consumo base, o art. 6º, VI, e VII 11, do CDC. 

Finalmente pelo art. 186 do Código Civil de 2002 (CC/2002) se admitiu tal espécie de dano 

por uma fórmula geral e abstrata, com incidência em todo o direito privado ou direito comum. 

Alguns entendendo insuficiente a referência dos interesses morais encontrada no dispositivo citado 

anteriormente pretenderam encontrar no art. 12 do CC/2002, previsão mais abrangente e apropriada 

à reparabilidade dos danos morais12. 

                                                                                                                                                                                     
cedido pelo autor –, p. 211). Também cita tal evolução o magistrado paulista Cláudio Antônio Soares LEVADA. 
Liquidação de danos morais, p. 42 e ss.; Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões 
controvertidas, p. 57-59; Sílvio RODRIGUES, Direito Civil, v. IV, p. 208 e ss; e Yussef Said CAHALI, Dano 
Moral, 3. ed., p. 53 e 54. 
7 A previsão normativa constitucional da reparabilidade do dano moral é entendida pela melhor doutrina (dentre 
outros, Caio Mário da Silva PEREIRA, Responsabilidade civil, p. 59; Carlos Alberto BITTAR, Quantificação nos 
arbitramentos por dano moral, p. 127; Maria Celina Bodin de MORAES, Danos à pessoa humana, p. 25; Miguel 
REALE, O dano moral no direito brasileiro, In: Temas de direito positivo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1992, p. 21; Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 142; Rui STOCO, 
Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, p. 672; Sérgio CAVALIERI Fo., Programa de 
responsabilidade civil, p. 85; Yussef Said CAHALI, Dano Moral, 3. ed., p. 52), como definitiva recepção do dano 
moral no ordenamento jurídico brasileiro, pois, mesmo que expressamente estejam previstas apenas algumas 
hipóteses (art. 5º, V e X da CRFB/1988), não é rol taxativo, e representa mero exemplo de concreção setorial do 
princípio geral da reparação do dano moral. Maria Cândida do Amaral KROETZ (Considerações acerca da 
fixação do montante de indenização por dano moral, p. 152), dá expressão maior a esta previsão afirmando: 
“Trata-se de um exemplo contundente do fenômeno conhecido como constitucionalização do direito privado. 
Inseriu-se no texto da lei maior uma norma tipicamente reguladora de relações privadas e, ao publicizar-se este 
direito a indenização por danos morais, considerando-se-o como uma garantia fundamental do indivíduo, 
buscou-se na verdade atender a um anseio sócio-econômico muito atual [...]”. 
8 Paulo Roberto Saraiva da COSTA LEITE, Dano moral no direito brasileiro, Disponível na Internet em <www.teia 
juridica.com/af/danomoral.htm>. 
9 “Um outro inciso, o XLIX, que assegura ‘o respeito à integridade física e moral dos presos’, implicitamente 
acaba também admitindo a reparabilidade de danos extrapatrimoniais.” (Fernando NORONHA, Direito das 
obrigações, p. 230). 
10 Teoria geral do dano, p. 82 e 83. 
11 Guilherme Couto de CASTRO (A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro, 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 2000, p. 24), a exemplo de grande parte da doutrina contemporânea, v.g. Yussef Said CAHALI, Dano 
Moral, 3. ed., p. 54, atribui a ambos os incisos a previsão positiva da reparação do dano moral nas relações de 
consumo de forma específica, mas também como dispositivo que determina a reparabilidade dos danos 
imateriais como princípio geral. Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, cita, ainda, o art. 42 do CDC (Dano 
moral: questões controvertidas, p. 50). 
12 Crítica pontual a uma visão produtivista dos danos morais pode ser encontrada em Yussef Said CAHALI, que 
identifica na aplicação do antigo Código, reproduzidas na parte especial do novo Código, hipóteses pontuais de 
reparação por dano moral que atendiam apenas a esta condicionante patrimonialista: “[...] o direito privado de 
dois séculos anteriores caracterizava-se como sendo fundamentalmente patrimonialista; as preocupações do 
direito concentravam-se no patrimônio e não na pessoa; essa visão restritiva limitava o homem na amplitude de 
sua personalidade, ao levar em consideração a sua aptidão para produzir riquezas, na medida em que o reduzia à 
sua esfera econômica [...] a referência a outros menoscabos à pessoa encontrava uma barreira insuperável na 
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Antes de todos esses marcos jurídicos e legislativos, embora não reconhecido 

expressamente como tal, a Súmula 491 do Supremo Tribunal Federal - STF13, que cuidava da 

reparação de “dano futuro” por morte de filho menor, ainda que por via oblíqua – se justificava a 

sua existência pela perda de futuro auxílio econômico prestado pelo filho aos pais -, foi verdadeiro 

marco de mudança pela admissibilidade da reparação por dano moral 14. 

                                                                                                                                                                                     
concepção, também vigorante, do dano como lesão a um direito subjetivo, que deveria estar expressamente 
reconhecido pela norma legal, em enumeração clausurada [...]” (Dano Moral, 3. ed., p. 61) . 
13 Súmula 491: “É indenizável o acidente que cause a morte de filho menor, ainda que não exerça trabalho 
remunerado.” Aprovada na sessão plenária de 03/12/1969. 
14 Esta é a opinião esposada por José de Aguiar DIAS (Comentário à Apelação 7.526. Revista Forense. Rio de 
Janeiro: Forense, n. 94, p. 477-481, jun./1943). Também, Maria KROETZ, com ampla fundamentação 
jurisprudencial, (Considerações acerca da fixação do montante de indenização por dano moral, p. 162-170), e 
julg. STF 03.11.1942, rel. Orozimbo Nonato, do qual se extraiu o voto como base para o comentário: 
“Esclarecendo melhor minha opinião: teria caráter um tanto forçado o julgado que reconhecesse o dano baseado 
em meras conjeturas, que outra coisa não são as possibilidades de vir o menor, se continuasse vivendo, e se 
completasse sua educação, a proporcionar auxílio aos pais, retribuindo-lhes os sacrifícios feitos na sua educação 
e na prestação de alimentos. Mas – e o direito das reparações esta cheio deste generoso expediente, de prestação 
de justiça por via oblíqua – não hesitaríamos em conceder a indenização, mesmo fundada neste título, se ele 
fosse o único a possibilitar o ressarcimento do dano sofrido pelo pai. A razão é simples. Esse dano é de natureza 
moral. O dano patrimonial decorrente da morte do filho é tão somente aquele de repercussão sobre a atividade 
econômica do pai.” Tal interpretação também foi esposada em comentário a decisão do TJ-MG (publ. RT, v. 
220, p. 474) pelo advogado Reginaldo NUNES (Considerações sobre a reparabilidade do dano moral, p. 493): 
“Contudo, tratava-se, no caso, da morte por atropelamento de uma menina de cinco anos. Esta menina, em tal 
idade, patrimonialmente falando, devia figurar, antes no orçamento de encargos paternos do que no orçamento 
da receita da família [...] Invocar, aqui, uma repercussão no patrimônio paterno para, só por este fundamento, 
conceder-lhe a reparação pedida, é forçar a realidade. Fora muito melhor que, recusando o apelo ao subterfúgio, 
o Tribunal afirmasse frontalmente a reparabilidade do dano puramente moral.” No mesmo sentido, entendimento 
de Fernando NORONHA (Direito das obrigações, p. 228): “A súmula 491, ao mesmo tempo em que possibilitava uma 
compensação de danos morais no caso de morte (e aqui ela representou um progresso) criava uma esdrúxula situação, 
pelo fato de que aquela ser mascarada de suposta indenização por prejuízos econômicos futuros”. V. tb. Álvaro 
Villaça de AZEVEDO, Liquidação do dano, p. 33; Carlos Alberto BITTAR, Responsabilidade civil. Teoria e 
Prática, p. 118; Francisco AMARAL, Direito Civil – introdução, 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2002, p. 538; José 
Filadelfo de Barros e AZEVEDO, Direito moral do escritor, p. 217; José Maria Leoni Lopes de OLIVEIRA, Teoria geral 
do Direito Civil, p. 971; e Paulo Roberto Saraiva da COSTA LEITE, Dano moral no direito brasileiro. 
Contra, Francisco de Pennaforte MENDES DE ALMEIDA e parecer de 12.07.1919 (Indenização [...], p. 306-307), 
que admitia a reparação por morte de filho menor apenas nos casos de famílias “mingoadas.” e “remediadas”, 
pois nestas o filho de fato trabalhava em razão da necessidade. Portanto, no início do século se admitia tal 
hipótese de reparação, mas ainda exclusivamente para os casos de danos materiais. 
Miguel REALE (O dano moral no direito brasileiro, p. 24) observa que o direito à vida foi consagrado pelo caput 
do art. 5º da CRFB/1988, o que por si só legitima os pais a requererem indenização pela morte de filho menor. 
Por tal razão entende que seja possível uma dupla indenização na hipótese de morte do filho: uma indenização 
material pela impossibilidade de auxílio econômico futuro do filho para os pais, e outra moral pertinente ao 
sofrimento destes pais pela perda do filho. Não obstante conclui que a súmula 491 do STF é o reconhecimento 
do “direito pretoriano” de uma reparação por dano moral. Também, Maria Helena DINIZ, que trata do assunto 
abrangendo as diversas opiniões doutrinárias, admitindo o dano moral e também o material tanto por lucros 
cessantes, perda do futuro auxílio na forma de alimentos, como também danos emergentes, gastos até então 
realizados com os alimentos da criança falecida, (Curso de Direito Civil, v. VII, p. 71-73). 
Na doutrina nacional, há quem aponte como leading case da admissibilidade do dano moral na jurisprudência 
nacional, decisão do Supremo Tribunal Federal de 1966 em Recurso Extraordinário cujo relator foi o Min. 
Aliomar Baleeiro (RF 217/67 e RTJ 39/38). Neste sentido Sílvio RODRIGUES, Direito Civil, v. IV, p. 195-197, 
Guilherme Calmon Nogueira da GAMA, “Critérios para a fixação da reparação do dano moral”, p. 226, Carlos 
Edison do Rego MONTEIRO FILHO, Elementos de responsabilidade civil por dano moral, p. 10-15; Cláudio A. S. 
LEVADA. Liquidação de danos morais, p. 44-46; e Maria Celina Bodin de MORAES, Danos à pessoa humana, p. 50, 
51 e 149. Mas há quem considere como momento inicial da admissão da reparabilidade do dano moral a pressão 
surtida pela doutrina combinada com os votos vencidos no Supremo de Orozimbo Nonato, Laudo Camargo e 
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Também já havia previsão expressa para reparação do dano moral, anterior ao 

reconhecimento constitucional do mesmo de forma especial, em leis esparsas, para casos 

específicos: arts. 59, 81, 84 e 87 da Lei 4.117/62 (Código Brasileiro de Telecomunicações), embora 

tenha havido posterior publicação do Decreto-Lei 236/67, mais especificamente pelo seu art. 3º, que 

a revogou 15; a Lei 9.472/97 (novo Código Brasileiro de Telecomunicações), que abordou todos os 

temas do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações, exceto das partes que tratam 

especialmente dos tipos penais, e os temas ligados à radiodifusão; os arts. 162 a 168 do Decreto 

52.795/63 16; os arts. 16, II 17, 20 a 27, e 49 a 57 da Lei 5.250/67 (Lei de Imprensa) 18; o art. 21 do 

Decreto 2.681/12 (Lei de Responsabilidade Civil das Estradas de Ferro) 19; o arts. 243, IX, e §§ 1º a 

                                                                                                                                                                                     
Pedro Lessa, movimento este que teria culminado com a aprovação de proposição favorável à reparabilidade por 
dano moral na III Conferência Nacional de Desembargadores do Brasil realizada no Rio de Janeiro em 1965, 
embora o mesmo autor também cite os precedentes da súmula 491 do STF. (Antônio Lindbergh C. 
MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 126-127). 
15 Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 126; Fernando 
NORONHA, Direito das obrigações, p. 234 e 241; Carlos Alberto BITTAR, Responsabilidade civil. Teoria e 
Prática, p. 109; Maria Celina Bodin de MORAES, Danos à pessoa humana, p. 27; Maria Helena DINIZ, Curso de 
Direito Civil, v. VII, p. 89; e Guilherme Calmon Nogueira da GAMA, que cita ainda o art. 243, & 2º da L. 
4.737/65, c/c L. 9.961/66, por tal dispositivo tratar do dano moral em sede de juízo eleitoral se remetendo aos 
critérios do antigo Código Brasileiro de Telecomunicações (“Critérios para a fixação da reparação do dano 
moral”, p. 237); também cita a remissão do Código Eleitoral, art. 244 da L. 4.737/65, ao antigo Código 
Brasileiro de Telecomunicações (L. 4.117/62), Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões 
controvertidas, p. 43. 
16 Lei sobre radiodifusão, que se remetia, quanto aos danos morais, à antiga lei de imprensa (Lei 4.117/62), 
revogada pelo Decreto-Lei 236/67. 
17 Entendido por Sérgio CAVALIERI FILHO (Programa de responsabilidade civil, p. 100) como fundamento 
jurídico para a idéia do dano imaterial da pessoa jurídica. Também neste sentido a súmula 227 do Superior 
Tribunal de Justiça: “A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, defende 
que também o CDC, por interpretação combinada dos arts. 2º e 6º, VI, permitem expressamente a reparação de 
danos morais das pessoas jurídicas (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 138). Ainda: Maria Celina 
Bodin de MORAES (Danos à pessoa humana, p. 191). 
18 (Clóvis BEVILACQUA, Direito das obrigações, p. 230) O art. 49, X, estabelecia o preceito geral da reparabilidade do 
dano moral em sede de danos produzidos por veículo de comunicação da imprensa; e o art. 53 e incs. da Lei 5.250/67, 
estabelece critérios para avaliação do dano moral no caso de ofensa por meio da imprensa: intensidade da ofensa, 
condição social e econômica do ofendido, grau de culpa, existência de retratação (como atenuante). Também, Paulo 
Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 43-45; e Carlos Alberto BITTAR, que 
reconhecia ainda nos arts. 29 e 30 da L. 5.250/67 previsão de dano moral, Reparação civil por danos morais, p. 218. 
19 Citado por Wilson Melo da SILVA (O dano moral e sua reparação, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 
442, 522-523), que atribui a Romão Côrtes Lacerda a percepção de que tal dispositivo cuida do dano moral puro, 
ao tratar, na parte final, de uma “indenização conveniente”; também Alcino Salazar, apud Miguel Maria de 
SERPA LOPES (Curso de Direito Civil, Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1995, v. II, p. 394); Antônio CHAVES 

(Atualização em matéria de responsabilidade por danos morais, Revista Forense, Rio de Janeiro: Forense, n. 331, 
1993, p. 51); Fernando NORONHA (Direito das obrigações, p. 234); e Luiz Roldão de Freitas GOMES (Elementos 
de responsabilidade civil, p. 92); e Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, também reconhece o art. 21 do 
Dec. 2.681/12 como precedente legislativo da admissibilidade da reparação por dano moral. (Dano moral: 
questões controvertidas, p. 36). Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA (Manual do Código Civil brasileiro, 
v. XVI, p. 108-109) aponta a existência de previsão expressa da reparação do dano moral na lei de 
responsabilidade civil das estradas de ferro suíças, de 1875, revista em 1905. Por último, José de Aguiar DIAS 

(Dano, p. 229; e Da responsabilidade civil, v. II, p. 744) afirma que em tal dispositivo existe previsão de dano 
moral ou, mais precisamente, de dano estético: “[...] é desarrazoada a corrente de opinião que pretende ver no 
art. 21 do Decreto No 2.681 nova fonte de ressarcimento do dano patrimonial. A deformidade aí aludida é a 
lesão, a redução da capacidade funcional, vulgar e impropriamente chamada capacidade laborativa.” Antônio 
Lindbergh C. MONTENEGRO, defende que havia reconhecimento, implícito, da cumulatividade do dano material 

12993



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

3º, da Lei 4.737/65, c/c 58, da L. 9.504/97 (Código Eleitoral) 20; também a Lei 5.988/73 (antiga Lei 

dos Direitos Autorais), arts. 25 a 28, e 122 a 130, quando violados os direitos morais do escritor 21, 

ou seja, por interpretação a contrario sensu 22, atuais arts. 22-28, 146, 47, 92, 102-110, e 126, da Lei 

9.610/98; 2º e 14, da L. 9.609/98 (Lei de Cultivares); e o art. 1º, VII, da Lei 6.453/77 (Lei dos Danos 

Nucleares), por interpretação da referência danos pessoais em oposição à expressão, no mesmo 

dispositivo, danos materiais23. Também atuando como referência contemporânea os arts. 17 e 201, 

V, VIII e IX, da Lei 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente)24. 

Mesmo em alguns dispositivos do CC/1916, de forma pontual, já havia previsão de 

reparação moral 25, conforme interpretou parte da doutrina nos artigos: 1.531 26, 1.537, II 27, 1.538, 

                                                                                                                                                                                     
com dano moral no art. 21 do Dec. 2.681/12, e o art. 1.543 do CC/1916, anterior a consolidação de tal 
possibilidade pela súm. 37 do STJ (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 130). 
20 Francisco AMARAL, Direito Civil – introdução, p. 538; Fernando NORONHA, Direito das obrigações, p. 234; e 
Maria Helena DINIZ, Curso de Direito Civil, v. VII, p. 89. 
21 José Filadelfo de Barros e AZEVEDO (O dano moral do escritor, p. 215-216) entendia que, antes da publicação 
da lei especial de direitos autorais, havia previsão expressa de reparação por dano moral nos arts. 667, § 1º, 671, 
caput, e X, e 1.350, p. ú., do CC/1916, revogados pela Lei 5.988/73, tendo sido esta última posteriormente 
também revogada pela mais recente Lei 9.610/98, Maria Helena DINIZ, cita nesta última lei, os arts. 22, 24, 26, e 
par. ún., e 102-110, (Curso de Direito Civil, v. VII, p. 89); e Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, considera 
os arts. 25, 26, 28 e 126, (Dano moral: questões controvertidas, p. 45-47). 
22 Manoel Ignácio CARVALHO DE MENDONÇA (Doutrina e prática das obrigações, p. 57-70) afirma que tal reparação 
de dano moral deve ser reconhecida para qualquer obrigação considerada moral, mesmo as decorrentes de um 
contrato, podendo as partes contratantes, inclusive, predeterminarem sua liquidação por meio de cláusula penal. 
23 Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 47. 
24 Conforme entendimento de Yussef Said CAHALI, Dano Moral, 3. ed., p. 54. 
25 João Manuel Carvalho SANTOS (Código Civil brasileiro interpretado, 3. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
1946, v. XXI, p. 40), influenciado pelo direito germânico (sobre tal tendência tipificadora do dano moral, 
schmerzensgeld, ver referência aos arts. (parágrafo) 253 e 847 do BGB; 47 e 49, do Código de Obrigações Suíço; 
e 2.059 do Código Civil italiano - Luiz Roldão de Freitas GOMES, Elementos de responsabilidade civil, p. 95), 
entendia só haver previsão taxativa para o dano moral, reduzindo a mesma apenas a umas poucas hipóteses que 
enumera: arts. 1.538, § 1º (dano estético); 1.543 (pagamento de valor de afeição de coisa esbulhada infungível); 
1.547, p. ú. (injúria ou calúnia); 1.548 (atentado à honra da mulher); e 1.550 (ofensa à liberdade pessoal) do 
CC/1916. Miguel Maria de SERPA LOPES (Curso de Direito Civil, v. II, p. 394) apresenta como referência Alcino 
de Paula SALAZAR, citando, este último, exemplos anteriores ao próprio CC/1916: arts. 86, 87 e 800 do Projeto 
de Consolidação das Leis Civis de Teixeira de Freitas; e arts. 1.006, 1.007, § 2º, e 872, § 2º do Projeto de 
Consolidação das Leis Civis de Carlos de Carvalho. Já Cláudio A. S. LEVADA, nega tal possibilidade entendendo 
tais dispositivos tratarem na verdade de reparação material, principalmente por só reconhecer como dano moral 
aquele dito “puro” (que aqui preferimos considerar como lesão, exatamente para evitar tal confusão), ou seja, do 
qual não decorra conseqüência patrimonial alguma (Liquidação de danos morais, p.  27-30). José de Aguiar 
DIAS (O dano moral e sua reparação, p. 44) reconhece como exemplos legislativos de previsão do dano moral 
no CC/1916 os arts. 1.537, 1.543, 1.547 p. ú., 1.548-1.550; Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, trata dos 
arts. 1.537, 1.538, 1.543, 1.547-1.550, do CC/1916, (Dano moral: questões controvertidas, p. 40 e 41); Silvio 
Neves BAPTISTA, considera os arts. 1.538, 1.539, 1.547-1.550, e 1.557 do CC/1916, (Teoria geral do dano, p. 
83); Yussef Said CAHALI, admite previsão nos arts. 1.537, 1.538, 1.543, 1.547-1.550, todos do CC/1916, (Dano 
Moral, 3. ed., p. 48); Luiz Roldão de Freitas GOMES (Ibidem, p. 91-92): cita os arts. 1.538, 1.541, 1.543, 1.547-
1.550 do CC/1916; e o Código Brasileiro de Telecomunicações, Código Eleitoral, e a Lei de Imprensa como 
textos que contêm previsões expressas respectivas aos danos morais. Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO 
(Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 131) cita os arts. 1.538, 1.543, 1.548-1.550; Carlos Alberto 
BITTAR, considera no CC/1916 os arts. 1.537, 1.538, 1.543, 1.547-1.550; e na legislação especial: arts. 22, 24, 
28, 29, 102, 103 e 108, da L. 9.610/98; arts. 81-87 da L. 4.117/62; arts. 16, 18, 29 e 49-53, da L. 5.250/67. 
(Responsabilidade civil. Teoria e Prática, p. 101-110). Ainda sobre leis especiais, Rodolfo PAMPLONA FILHO e 
Pablo Stolze GAGLIANO, que apontam como hipóteses de previsão da reparabilidade do dano moral: L. 4.117/62 
(Cód. Brasileiro de Telecomunicações), L. 4.737/65 (Código Eleitoral), L. 5.250/67 (Lei de Imprensa), L. 
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§§ 1º e 2º, 1.543 28, 1.547 29, p. ú.30, e 1.550, reproduzidos no CC/2002 respectivamente nos arts. 

940, 949, 952, p. ú., 953, p. ú., e 954); 1.548, II, e 1.549 31, sem equivalentes no CC/2002, pois 

davam tratamento especial a hipóteses de dano à honra da mulher, cuja reparação “do mal” deveria 

ser feita preferencialmente pelo casamento, considerando a diferença sexual como condição diversa, 

circunstância esta inteiramente afastada pelo princípio da igualdade entre homens e mulheres, 

consubstanciado no art. 5º, I da CRFB/1988 32. 

Nos arts. 1.547, p. ú., e 1.550 do CC/1916, como ocorre nos arts. 1.538, § 2º e 1.548 do 

mesmo Código, em que se utiliza impropriamente do termo “dote” quando se quer tratar de uma 
                                                                                                                                                                                     
5.988/73 (Lei de Direitos Autorais), L. 8.069/90 (Estatuto da Criança e do Adolescente), L. 8.078/90 (Código de 
Defesa do Consumidor) (Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 74-75). 
26 Neste sentido a interpretação de Alcino de Paula SALAZAR (apud Arnaldo Medeiros da FONSECA, Dano moral, 
p. 263) sobre a determinação legal de se restituir em dobro o indébito. 
27 Na doutrina nacional contemporânea às primeiras décadas de aplicação do CC/1916, havia entendimento 
quase unânime que recusava previsão de reparação do dano moral por fato morte. J. M. CARVALHO SANTOS 
(Código Civil brasileiro interpretado, v. XXI, p. 82), embora posteriormente critique tal posicionamento, cita 
doutrina de Azevedo Marques que entendia “luto da família.” em um sentido amplo, admitindo o dano moral na 
expressão: “Na opinião de alguns, dentre os quais o professor Azevedo Marques, cujos ensinamentos já citamos, 
o conceito de luto é bastante amplo, quase se confundindo com o de dano moral. A maioria, porém, entende por 
luto da família apenas as vestimentas que os usos convencionaram traduzir sentimento de dor e pesar.” Francisco 
Cavalcanti PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado, v. LIV, p. 284) pode ser apontado entre os que 
admitem no dispositivo previsão para reparação do dano moral: “Na jurisprudência há confusão entre o dano 
patrimonial que sofre alguém com a morte do parente, e. g., do pai ou da mãe, e o dano moral (= não 
patrimonial), para o qual o art. 1.537, II, estabelece critério indenizatório”. 
28 “No art. 1.543, é digno de nota a consagração da reparabilidade do dano afetivo, que é o dano moral na sua 
feição mais pura. O dano afetivo é o que atinge o sentimento da vítima na especial disposição de estima para 
com determinada coisa.” (José de Aguiar DIAS, Da responsabilidade civil, Rio de Janeiro: Forense, 1997, v. II, 
p. 772). Neste sentido Fernando NORONHA (Direito das obrigações, p. 232), que cita, ainda, como inspiração de 
tal dispositivo o art. 25 do antigo Código Criminal, e o fato de o próprio dispositivo estabelecer um limite para o 
valor da reparação do dano moral: “No art. 1.543 afirma-se que quando não mais exista a coisa usurpada ou 
esbulhada, o lesante terá de pagar, além do seu preço ordinário (dano patrimonial), também o ‘valor de afeição’ 
(dano moral). Este art. 1.543 é reprodução do art. 25 do Código Criminal de 1830, ao qual se acrescentou a 
referência do art. 1.541. [...] Na sua parte final, o art. 1.543 acrescenta que o valor de afeição não pode exceder o 
preço ordinário. Não obstante parecer claro o objetivo de, aqui, estabelecer um ‘teto’ para o valor da reparação 
do dano moral, o qual seria adicionado à indenização patrimonial [...].” Para Carlos Roberto GONÇALVES 

(Responsabilidade civil, 6. ed., atual e ampl. São Paulo: Saraiva, 1995, p. 549), “[...] o dano moral indireto 
consiste na lesão a um interesse tendente à satisfação ou gozo de bens jurídicos patrimoniais, que produz um 
menoscabo a um bem extrapatrimonial [...] É a hipótese, por exemplo, da perda de objeto de valor afetivo.” 
29 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado, v. LIV, p. 63) destaca que, além das 
hipóteses previstas expressamente no dispositivo do art. 1.547 CC/1916, de modo algum estão excluídas de 
apreciação, como dano moral, outras ofensas à honra, e cita algumas: “proibição injustificada de entrada em 
clube, dispensa de empregado [...] com afirmações falsas”, etc. Paulo R. R. NALIN (Responsabilidade civil. 
Descumprimento do contrato e dano extrapatrimonial, p. 47), aponta também como exemplos de previsão da 
reparabilidade dos danos extrapatrimoniais, nomenclatura que o autor prefere à de dano moral, os arts. 1.547-
1.552 do CC/1916. 
30 Virgílio de SÁ PEREIRA (Decisões e julgados, apud J. M. CARVALHO SANTOS, Código Civil brasileiro 
interpretado, v. XXI, p. 33) considera revogado tal dispositivo pelo art. 19 da antiga Lei de Imprensa (Lei 
4.743/23), pois esta estabeleceu multas mais elevadas e limites fixos em favor do ofendido. Também J. M. 
CARVALHO SANTOS, Código Civil brasileiro interpretado, v. XXI, p. 352. 
31 Washington de Barros MONTEIRO (Curso de Direito Civil, 29. ed. São Paulo: Saraiva, v. V, 1997, p. 422), 
quando ainda em vigor tais dispositivos, alertavam que só a condição social e econômica da ofendida deveria ser 
considerada na reparação do dano moral, mas não a do ofensor. 
32 Para Fernando NORONHA (Direito das obrigações, p. 232), “é duvidoso que este preceito permaneça em vigor 
após a Constituição de 1988, na medida em que estabelece comando contrário ao princípio constitucional da 
igualdade entre homens e mulheres (art. 5º, I).” 
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reparação civil, a referência a uma “multa criminal” é também imprópria e considerada inaplicável 

pela doutrina majoritária, devendo-se considerar o dispositivo aplicável apenas quanto ao dever de 

reparar os danos morais puros. Neste sentido se manifesta Fernando Noronha: 

 

“O art. 1.548, relativo a ofensas sexuais à mulher, obriga, de modo similar ao art. 
1.538, § 2º, ao pagamento de um dote. O art. 1.550, que diz respeito a ofensas à 
liberdade pessoal, volta a reportar-se ao dobro da multa no grau máximo da pena 
criminal, a ser paga cumulativamente com: “as perdas e danos que sobrevierem ao 
ofendido”. Como vemos, são várias as referências contidas no Código Civil a 
multas criminais, a título de critério para a determinação do valor da reparação por 
danos não patrimoniais. Atualmente, porém, os crimes de lesão corporal, 
seqüestro e cárcere privado são punidos com detenção ou reclusão, tendo, neles, 
desaparecido as penas de multa (salvo na limitada hipótese prevista no art. 129, 
onde se permite a substituição da detenção por multa, quando as lesões não sejam 
graves). Por isso, aquelas remissões do Código Civil devem ser entendidas, em 
nossa opinião (e como já se referiu a propósito do art. 1.538), como meras 
determinações de reparação de danos extrapatrimoniais, cabendo ao juiz 
determinar o quantitativo devido [...] Mesmo nos casos em que a lei penal atual 
estabelece multas, como é o caso dos crimes de calúnia, difamação e injúria, que 
são calculadas em dias-multa (CP, art. 49), não cremos que o juiz esteja adstrito ao 
teor literal de preceitos como o parágrafo único do art. 1.547 [...] O juiz não pode 
estar adstrito ao teor desses preceitos do Código Civil, porque está desde há muito 
perdida a relação entre eles e as multas previstas na legislação penal que tinha 
vigência em 1916. Os “pontos de referência” buscados há esse tempo na 
legislação penal não teriam sentido hoje, depois das profundas mudanças 
introduzidas nesta, que é informada por novas concepções [...] Atualmente o único 
sentido útil desses preceitos que remetem para multas criminais só pode ser, como 
dito, o de indicação de que, nas hipóteses nele previstas, o dano reparável é 
também o extrapatrimonial. Na parte relativa ao valor concreto da reparação, a 
determinação legal ficou sem parâmetro”. 33 

 

A Lei 10.406/2002 (novo Código Civil) parece ter solucionado o problema ao não 

recepcionar os dispositivos que previam uma reparação especial na forma de “dote” para a condição 

de mulher ofendida, arts. 1.538, § 2º e 1.548 do CC/1916, considerados inconstitucionais em face da 

interpretação conforme art. 5º, I da CRFB/1988, e alterar a redação dos dispositivos que previam a 

aplicação de uma “pena de multa” como forma de reparação moral, arts. 1.547, p. ú., e 1.550 do 

CC/1916, adotando nos arts. 953 e 954 do CC/2002, respectivos aos anteriormente citados, a 

fórmula de uma “indenização eqüitativa”, o que por si só já indica a opção do legislador pelo critério 

da eqüidade34 para a fixação do quantum da reparação por dano moral que o juiz deve arbitrar. 

 

 

 

                                                           
33 Fernando NORONHA, Direito das obrigações, p. 233-234. 
34 Sobre a referência do juízo de eqüidade, no direito comparado, ver art. 1.226 do Código Civil italiano. 
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II O DANO MORAL NO ATUAL CÓDIGO CIVIL 

 

Antes de adentrar de forma mais profunda no estudo sobre o dano moral, se faz necessário 

definir o que se entende por dano moral no presente estudo para, posteriormente, se fazer uma 

análise do posicionamento jurisprudencial e outros posicionamentos doutrinários sobre o tema, de 

forma a seguir adiante, com a análise da distinção entre lesão e dano.Como foi dito acima o 

reconhecimento constitucional, especialmente por meio dos incisos V e X do art. 5º da CRFB/1988, 

foi a definitiva recepção da possibilidade de indenização do dano moral pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, em razão da sua cristalina e indiscutível previsão. Esse reconhecimento tem especial 

relevância quando se faz sua análise em conjunto com o art. 1º, III da mesma Carta Magna, onde 

está prevista a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do 

Brasil. Essa conjugação é importante quando se trata de buscar uma definição, um conceito para o 

que venha a ser dano moral. 

Sérgio Cavalieri Filho35 afirma que “temos hoje o que pode ser chamada de direito subjetivo 

constitucional à dignidade. Ao assim fazer,  a Constituição deu ao dano moral uma nova feição e 

maior dimensão, porque a dignidade humana nada mais é do que a base de todos os valores morais, 

a essência de todos os direitos personalíssimos.” 

Neste sentido, o Código Civil de 2002 trouxe, nos art. 11 a 21, a tutela sobre os direitos da 

personalidade, que são aqueles inerentes à condição de pessoa humana, sem os quais, portanto, não 

há que se falar em existência digna do ser humano. Com base neste raciocínio, a majoritária 

doutrina atual vem defendendo a definição de dano moral como sendo lesão a um ou alguns dos 

direitos da personalidade de alguém36. 

Note-se que, para que haja a ocorrência de dano moral indenizável deve ter havido 

anteriormente ofensa a algum direito da personalidade, o que caracteriza a lesão ensejadora do dano 

moral. Dor, angústia, sofrimento, dor da alma são apenas eventuais efeitos, que podem ocorrer ou 

não no caso de ofensa a algum direito da personalidade. Tais efeitos podem ser relevantes no caso 

concreto, especialmente para se definir a extensão do dano, para fins de sua medição, nos termos do 

art. 944 do Código Civil. Mas para que se caracterize o dano moral propriamente dito a presença 

                                                           
35 CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de responsabilidade civil. 9 ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 82. 
36 Neste sentido, é possível citar Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, Novo curso de Direito 
Civil, v. III, p. 96; Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 20; 
Anderson SCHREIBER, Novos paradigmas da responsabilidade civil, p. 85-86; Paulo Luiz Netto LÔBO: Danos 
morais e direitos da personalidade; p. 90; Thiago Carvalho BORGES. Sobre o dano moral à pessoa jurídica. In: Revista 
Trimestral de Direito Civil, v. 41, 2010, p. 118; Sérgio CAVALIERI FILHO, Programa de Responsabilidade Civil, p. 84; 
dentre outros.  
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efetiva da dor, da angústia, do sofrimento, da demonstração do estado psíquico da vítima são 

irrelevantes. 

Neste sentido, é possível citar as palavras de Sérgio Cavalieri Filho37, que afirma o seguinte 

Nessa perspectiva, o dano moral não está necessariamente vinculado a alguma 
reação psíquica da vítima. Pode haver ofensa à dignidade da pessao humana sem 
dor, vexame, sofrimento, assim como pode haver dor, vexame e sofrimento sem 
violação da dignidade. Dor, vexame, sofrimento e humilhação pode ser 
conseqüências e não causas. 

 

Essa observação neste momento é importante, porque, se analisar o que deve ser provado no 

caso de pretensão reparatória a título de dano moral, neste contexto a prova não deve ser, 

necessariamente, da dor ou da reação psíquica da vítima, mas sim da lesão, ou seja, da ofensa ao 

direito da personalidade. 

Diante disto, os danos morais são considerados pelo critério da razoabilidade ou 

proporcionalidade (art. 5º, V da CRFB/1988, que enuncia o princípio da reparação proporcional ao 

agravo), o que de ordinário acontece. Os danos morais não necessitam de prova dos seus efeitos 

sobre a psique da vítima e sim de sua extensão; se juridicamente considerável e se há interesse 

social38 em sua proteção ou não39; se todo tipo de dano moral, isoladamente considerado, poderá 

                                                           
37 Programa de Responsabilidade Civil, 9 ed., São Paulo: Atlas, 2010, p. 83. 
38 A referência ao interesse social traduz uma preocupação contemporânea na leitura dos principais institutos do 
direito privado não mais em seu sentido individualista, que se remete às formulações liberais do direito privado 
como estanque ao direito público que caracterizaram a doutrina civilista ao longo dos sécs. XVIII e XIX – 
embora até hoje possamos encontrar reflexos deste pensamento em correntes mais conservadoras, portanto, o 
interesse ou função social nada mais é do que novos paradigmas do direito privado agora não mais isolado da 
sociedade, cuja tutela judicial se condiciona à realização de finalidades e parâmetros presentes nos princípios 
fundamentais que por sua abertura sistêmica permitem uma relativização das soluções judiciais à realidade social 
presente, conforme os mandamentos da ética social vigente. Assim, Carmen Lúcia Silveira RAMOS (A 
constitucionalização do direito privado e a sociedade sem fronteiras, p. 14): “A partir da leitura interdisciplinar 
do direito, portanto, a análise de cada caso concreto, na sua historicidade, é obrigatória em qualquer 
circunstância: há que se entender e interpretar a cultura do povo, seus valores e sua psicologia, para avaliar a 
pertinência da solução apontada, diante da provável reação dos cidadãos às situações emergentes, envolvam elas 
crises e dificuldades ou mesmo êxito”. Na doutrina nacional que trata especificamente da responsabilidade civil 
há quem defenda que sobre todo dano injusto envolve interesse social: “Toda forma de dano, mesmo derivado de 
um ilícito civil e dirigido a um só homem, interessa à coletividade. Até porque vivemos em sociedade, e a 
violação do patrimônio – moral ou material – do eu semelhante repercute, também, na minha esfera pessoal”. 
(Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 42). Maria Celina 
Bodin de MORAES, trata da questão do dano injusto, a cuja opção como denominação se adere por motivos que mais 
adiante serão explicados, como referência das escolhas legislativas sobre distribuição de responsabilidade social, com 
base na qual se determina a existência ou não de um dever de reparar civilmente: “[...] o problema da responsabilidade 
civil não traduz outra exigência senão aquela de determinar – segundo critérios temporais de conveniência – as 
condições em relação às quais um dano deve ser suportado por um sujeito ou por outro, isto é, pelo agente causador ou 
pela própria vítima” (Danos à pessoa humana, p. 20). De forma mais enfática: “[...] toda e qualquer situação subjetiva 
recebe a tutela do ordenamento se e enquanto estiver não apenas em conformidade com o poder de vontade do titular, 
mas também em sintonia com o interesse social” (Ibidem, p. 106). 
39 Neste contexto, vale a citação de interessante trecho da obra de Anderson Schreiber (Novos Paradigmas da 
Responsabilidade Civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 184-
185), onde se lê: “Tomem-se duas hipotéticas ações de indenização promovidas, com fundamento na 
responsabilidade objetiva, por pessoa que foi submetida a procedimento de revista. Na primeira ação, a revista 
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gerar o dever de reparar. É, por isso, entendido como dano in re ipsa, ou seja, dano decorrente da 

própria natureza das conseqüências da lesão40, e não depende de prova concreta dos seus efeitos, 

                                                                                                                                                                                     
foi praticada na saída de estabelecimento comercial, por suspeita de furto, e o tribunal, analisando o caso, 
entende configurado o dano moral (dano à intimidade), a cuja reparação condena o réu. Na segunda ação, a 
revista foi praticada em aeroporto com a finalidade de assegurar que o passageiro não ingressaria com nenhum 
objeto metálico no interior da aeronave. Aqui, o tribunal entende não ser devida a indenização. Parece claro que 
o nexo causal encontra-se presente em ambas as hipóteses: o comportamento do réu causa o alegado dano ao 
autor. Nem se trata de discutir a culpa, em sede de responsabilidade objetiva. É o alegado dano que não se 
configura na segunda hipótese, pois, embora o interesse à intimidade seja abstratamente tutelado, não o é 
concretamente; cede, nas circunstâncias fáticas aludidas, ao interesse na segurança e integridade física dos 
demais passageiros. Vale dizer: não há dano reparável, dano injusto, ou, simplesmente, dano em sentido técnico 
para fins de responsabilização.” 
40 Afirma Arnaldo Medeiros da FONSECA (Dano moral, p. 246): “Observa-se, todavia, que a prova da dor está in 
re ipsa, resulta precisamente do fato lesivo, porque o sofrimento dele normal e naturalmente decorre.” No 
entanto, para esse autor, com apoio na doutrina de Minozzi, esta mesma presunção não pode ser considerada 
absoluta e pode ser desconstituída pela argumentação jurídica: “A existência da dor, pondera Minozzi, pode-se 
considerar uma presumptio iuris, ou, pelo menos, uma presumptio juris tantum, admitindo-se assim a prova 
contrária de sua ausência, sendo, porém, razoável e justificado inferir a sua existência em inúmeros casos de 
dano patrimonial indireto em que a simples presunção daria lugar ao ressarcimento, como, por exemplo, na 
hipótese de descrédito comercial em que a prova do dano estaria no próprio fato difamatório.” Artur Oscar 
Oliveira DEDA (Dano moral. Reparação, Enciclopédia Saraiva do Direito. São Paulo: Saraiva, n. 22, 1979, p. 
283-284 e 292), também com apoio em Minozzi, afirma: “Argumentam, porém os defensores da doutrina 
positiva – com Minozzi, à frente – que, em grande número de casos, a dor moral se evidência com o próprio 
motivo [...] o certo é presumir que a dor existe. Não há necessidade de comprovação. Estranho, na realidade, 
seria admitir o contrário [...].” Para, Carlos Roberto GONÇALVES (Responsabilidade civil, 1995, p. 415): “o dano 
moral dispensa prova em concreto. Trata-se de presunção absoluta.” Este último, contudo, reviu sua posição 
inicial em nova edição de sua obra (Carlos Roberto GONÇALVES, Responsabilidade civil, 2002, p. 552), na qual 
entende haver exceção à presunção da prova do dano moral: “o dano moral, salvo casos especiais, como o de 
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se faz mister a prova da perturbação na esfera anímica do 
lesado, dispensa prova em concreto, pois se passa no interior da personalidade e existe in re ipsa. Trata-se de 
presunção absoluta.” Afirma Fernando NORONHA (Direito das obrigações, p. 237): “Afirma-se com freqüência 
não ser possível fazer prova de danos extrapatrimoniais. Não haveria como provar fatores íntimos, como são os 
sofrimentos psíquicos e até dores físicas [...] o fato de não ser possível fazer prova de danos morais não impede a 
sua reparabilidade: tratar-se-ia de um damnum in re ipsa, um dano que existiria na própria coisa, no próprio fato 
gerador, dispensando demonstração”. Pronunciam-se ainda José de Aguiar DIAS (Dano, p. 226): “[...] o dano 
moral é conseqüência irrecusável do fato danoso. Este o prova per se. Ninguém pode contestar que a morte de 
um filho é causa de amargura e desespero para o pai“; e Sérgio CAVALIERI FILHO (Programa de 
responsabilidade civil, p. 92):”Entendemos, todavia, que por se tratar de algo imaterial, ou ideal a prova do dano 
moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados para a comprovação do dano material. Seria uma 
demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de 
depoimentos, documentos ou perícia [...]. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de 
uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva 
inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o 
dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre das regras de 
experiência comum”; e, ainda, Paulo Roberto Saraiva da COSTA LEITE (Dano moral no direito brasileiro), que 
cita exemplos de julgados na corte superior da qual faz parte: “No campo probatório, impera a presunção 
hominis. Com efeito, é absolutamente desnecessário demonstrar, por exemplo, que a perda de um filho ou uma 
deformação física acarretou sofrimento, sendo conseqüência da natureza das coisas. É o entendimento que se 
encontra estampado, entre outros, nos acórdãos do STJ nos REsp. 17.073-MG e 50.481-RJ.” Também em 
julgado sobre dano moral, em voto vencido, Orozimbo NONATO, com apoio na doutrina de Alcino de Paula 
Salazar (RExt. 11.786, julg. 07.11.1950, publ. RF, v. 138, dez./1951, p. 455), de forma muito clara, afirma: “O 
fato danoso entende-se que tem repercussão na personalidade moral ou nos sentimentos da vítima, sem que se 
deva exigir, ao propósito, prova direta e palpável. A existência do dano resulta do fato lesivo. [...] há de se 
admitir, em muitos casos, o sofrimento porque isto é natural e normal. A dor se evidencia com o próprio motivo 
dela; é uma conseqüência do evento ruinoso. Dir-se-á que se trata de presunção. Sem dúvida, mas de presunção 
legítima, baseada no quod plerunque fit, no que é geral, comum e verossímil: prae suminnus es quae vera esse 
arbitramus ducti probabilibus argumentis.” E ainda, em julgado do jurista mineiro Amílcar de CASTRO (TJ-MG 
– Ap. Cív. 1.409, 2ª C. C., publ. RF, v. 93, mar. 1943, p. 529 e 530, julg. 19.10.1942): “[...] em caso como o dos 
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que são presumidos absolutamente de acordo com a situação em concreto apontada. Pensar de 

forma diversa é contrariar a própria natureza de tal tipo de dano e exigir ao autor da demanda prova 

impossível41. 

                                                                                                                                                                                     
autos a dor se presume [...].Também Paulo NALIN: “Uma vez sendo impossível ao prejudicado externar o dano 
moral puro, e mesmo tantos outros danos extrapatrimoniais, e em sendo inviável ainda quantificar tal dano, 
parece ser razoável a aceitação da presunção como mecanismo hábil a superar a questão da carga probatória 
originalmente estabelecida em desfavor do autor”, a autora cita ainda interessante decisão judicial do STJ que 
admite o reconhecimento do dano pela presunção do fato também para dano material (Responsabilidade civil, p. 
101 e 103). Ainda: Carlos Alberto BITTAR, Reparação civil por danos morais, 1995, p. 204, Quantificação nos 
arbitramentos por dano moral, p. 123, e Responsabilidade civil. Teoria e Prática, p. 95 e 117; Cláudio A. S. 
LEVADA. Liquidação de danos morais, p. 53; e Paulo Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões 
controvertidas, p. 74 e 75. 
41 Chegaremos ao absurdo de requerer prova de afeto para permitir a indenização ao dano moral, como o fez 
decisão judicial paulista sobre o caso de uma das vítimas do Carandiru, que com base na falta desta prova negou 
reparação por dano moral a parentes que não visitavam o filho enquanto esteve preso. (Apud. Antônio Junqueira 
de AZEVEDO, Dano moral, p. 19). Tratando do tema da prova do dano moral o advogado carioca Paulo 
Maximilian Wilhelm SCHONBLUM, cita decisões judiciais que negam procedência ao pedido de dano moral 
exatamente por falta de sua prova, (Dano moral: questões controvertidas, p. 71). Yussef Said CAHALI, cita duas 
decisões judiciais que também reconhecem a possibilidade de se exigir prova de danos morais, notadamente 
confundindo prova da lesão com a prova do dano, e por final conclui com uma posição mista, pela qual admite a 
necessidade de prova do dano moral em alguns casos, embora prescinda em outras, como resultado da 
diversidade de natureza dos danos que estão abrangidos no conceito de dano moral (Dano Moral, 3. ed., p. 811). 
Neste sentido argumento de Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, 
p. 133), embasado em decisão judicial: “[...] há os que não choram os seus mortos, como salienta o Min. Nery da 
Silveira”; o mesmo autor também sugere que no caso de dano moral por infração à direito moral do escritor é 
necessário a prova de uma “dor espiritual, tristeza ou mágoa” (ibidem, 139). Apesar da evidência de sua 
presunção pelo fato ocorrido, in re ipsa, a doutrina muitas vezes não cita esta distinção entre o dano moral e o 
material. Há quem até mesmo entenda pela necessidade da prova do dano para haver reparação civil em qualquer 
caso, p.ex. Maria Luíza de Freitas Valle EGEA, Direito das obrigações e responsabilidade civil, São Paulo: 
Harbra, 2004, p. 169 e 170; e Maria Helena DINIZ, que, com apoio em doutrina italiana de Ludovico BARASSI, 
afirma: “O dano pode referir-se a pessoas ou a bens de terceiro (inclusive direitos), nos dois sentidos enunciados, 
patrimonial e moral – e em ambos – mas, especialmente nesta última hipótese, deve ser determinado consoante 
critério objetivo, como pondera Barassi, e provado em concreto”, no entanto, a mesma autora, tratando da crítica 
à dificuldade da prova do dano moral, completa argumentando: “[...] tal prova não é impossível ou difícil, visto 
que, se tratar de pessoas ligadas à vítima por vínculo de parentesco ou de amizade, haveria presunção júris 
tantum da existência de dano moral”. (Curso de Direito Civil, v. VII, p. 58 e 85). Em sentido próximo ao da 
professora paulista, Wilson Melo da SILVA, O dano moral e sua reparação, p. 659. Também, em posição crítica 
a reparabilidade do dano moral, Joaquim José Calmon de PASSOS: “Nada mais suscetível de subjetivar-se que a 
dor, nem nada mais fácil de ser objeto de mistificação [...] Para ressarcir estes danos, deveríamos ter ao menos a 
decência ou a cautela de exigir a prova da efetiva dor do beneficiário, desocultando-a. Hipocritamente, 
descartamos essa exigência [...]” (O imoral nas indenizações por dano moral, p. 259); e, no mesmo tom de crítica ao 
efeito punitivo em razão da disparidade de valores que entende conseqüência de sua adoção, Maria Celina Bodin de 
MORAES, Danos à pessoa humana, p. 38. Por tal diferença de natureza entre o dano moral e o dano material que 
determina a diferença dos requisitos comprobatórios é que podemos creditar como improcedente a crítica do jurista 
italiano CHIRONI, que pretende negar a própria reparabilidade do dano moral diante da incerteza de sua prova factual 
(La colpa ne diritto civile odierno. Colpa extracontrattuale, 2ª ed. V. II, Turim, 1903, n. 412; Apud. Rodolfo 
PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 77), os mesmos autores 
(Ibidem, p. 80) admitem a presunção  para existência do dano moral, refutando a crítica do jurista italiano, porém ao 
debater sobre o argumento, também negativista, da dificuldade de se fixar a legitimidade para se postular por danos 
morais (também considerado por Maria Celina Bodin de MORAES, Danos à pessoa humana, p. 44-45), tratam da 
presunção como relativa para o caso de dano reflexo, admitindo a prova em contrário da inexistência da afetividade, 
argumento este contraditório pois se a prova da existência decorre de presunção hominis em face de impossibilidade de 
sua prova factual o mesmo se dá para a prova de sua inexistência. Quanto ao suscitado problema da legitimidade no 
caso de dano reflexo, tanto para danos morais, quanto para os materiais, a solução, já consolidada na jurisprudência 
nacional (inclusive no STJ) , é praticamente a mesma, os mais próximos afastam os mais distantes conforme a ordem 
de preferência estabelecida no próprio ordenamento jurídico para relações de defesa do patrimônio moral do de cujus, 
dívida alimentícia, ou interesse sucessório (arts. 12. par. ún., 20, par. ún., 948, 1.697 e 1.829, do CC/2002; e súmulas 
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A prova do dano moral na verdade atende a requisitos semelhantes aos aplicados a prova do 

dano futuro ou ao lucro cessante, principalmente quanto aos requisitos da certeza e atualidade. 

Também no caso do dano futuro, e por expressa previsão legal (art. 402 do CC), a comprovação de 

sua existência se dá pela argumentação e ponderação do dano futuro alegado como repercussão 

ordinária da lesão presente sem interrupção de nexo, diferenciando a perda de chance da mera 

hipótese. 42 

 

“[...] Em todos estes casos o lesado vê-se desamparado do direito, pois o 
amparado dispensado por este depende de uma prova virtualmente impossível”. 43 
“Aliás, não somente aos danos extrapatrimoniais autoriza DE CUPIS a 
aplicabilidade da presunção de prejuízos, mas, também, por exemplo, aos danos 
futuros, ou mesmo à ofensa da integridade física do lesionado [...]”. 44 

 

Porém, a extensão do dano moral é discutível; por esta razão, permite-se, para tal tipo de 

dano, o pedido genérico que não vincula a sentença a um valor predeterminado45, não podendo ser 

                                                                                                                                                                                     
35 e 491 do STF), conforme informação de Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, Novo curso de 
Direito Civil, v. IV, p. 418-419; e também Yussef Said CAHALI, Dano Moral, 3. ed., p. 805-806. Contra: Já 
Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 133): “Na verdade o 
dano moral só tem sentido para quem suporta diretamente as conseqüências do ato ilícito”. Também na 
jurisprudência, citada por Maria Celina Bodin de MORAES (Danos à pessoa humana, p. 131 e nota 247): “[...] seria 
exigir prova diabólica, querer que o autor demonstre materialmente um dano que reside na sua alma e denota caráter 
subjetivo: dano moral. (TARS, 1ª Câm. Cív., Ap. Cív. 194.210.266, Rel. Juiz Ari Darci Wachholz, julg. Em 
18.04.1995)”. Quanto o problema da legitimidade ativa para a reparação por dano moral por morte, em sede de direito 
comparado, a solução lusitana é semelhante à acima proposta, pelo art. 496 do Código Civil Português (Código 
Seabra): “496º - Danos não patrimoniais. [...] 2. Por morte da vítima, o direito à indenização por danos não 
patrimoniais cabe, em conjunto, ao cônjuge não separado judicialmente de pessoas e bens e aos filhos e outros 
descendentes; na falta destes, aos pais ou outros ascendentes; e, por último, aos irmãos ou sobrinhos que os 
representem; contrariamente, o item 847 (parágrafo) do BGB (Código Civil Alemão): “& 847 – Dano não 
patrimonial. [...] A pretensão não é transmissível e não passa para os herdeiros, a não ser que tenha sido 
reconhecida por contrato ou que se tenha tornado litispendente”. 
42 Assim, Maria Helena DINIZ: “O dano deve ser real e efetivo, sendo necessária sua demonstração e evidência 
em face dos acontecimentos e sua repercussão sobre a pessoa, ou patrimônio desta [...], salvo nos casos de danos 
presumidos. A certeza do dano refere-se a sua existência e não à sua atualidade, ou a seu montante [...]”. (Curso 
de Direito Civil, v. VII, p. 60). Ainda: Paulo NALIN, Responsabilidade civil, p. 77-80. Assim também pelo art. 
42, 2ª parte do Código de Obrigações Suíço, que tratava dos danos futuros, mas cuja determinação normativa é 
coerente com a avaliação do dano moral também. 
43 Rudolf Von IHERING, A Luta pelo Direito, p. 88. Neste sentido, ainda, Maria Celina Bodin de MORAES (Danos à 
pessoa humana, p. 158-160): “[...] enquanto o dano material exige a prova concreta do prejuízo sofrido pela vítima, no 
dano moral não é necessária a prova para a configuração da responsabilização civil, bastando a própria violação à 
personalidade da vítima [...] desmentido se vê hoje, também, o axioma segundo o qual não haveria responsabilidade 
sem a prova do dano, substituída que foi a comprovação antes exigida pela presunção hominis de que a lesão a 
qualquer dos aspectos que compõem a dignidade humana gera dano moral”. 
44 Paulo NALIN, Responsabilidade civil, p. 102. 
45 Diversamente, Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, que confere à indicação de um valor mínimo de 
referência por parte do ofendido como referência que vincula o magistrado, sob pena de decisão ultra petita (art. 
460 do CPC), a não ser que se faça a ressalva necessária da alternativa de outro valor maior pelo bom arbítrio do 
magistrado (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 144-145). Também neste sentido, Paulo 
Maximilian Wilhelm SCHONBLUM (Dano moral: questões controvertidas, p. 99-103): “[...] afirma-se que nesses 
casos de condenação por danos morais com pedido genérico (quantum), nunca haverá (no concernente à 
reparação) o julgamento parcialmente procedente, pois a procedência estará ligada somente à condenação e não 
ao valor, tendo a parte autora já ‘renunciado tacitamente’ ao seu direito de recorrer do valor fixado”. Em direito 
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alegado cerceamento de defesa46, uma vez que o que se discute não é o valor, incerto e submetido à 

decisão por ponderação e não pela subsunção normativa ordinária, e sim a extensão da lesão sofrida 

e de sua conseqüente reparação. 

A sentença de execução deverá ser fixada pelos critérios, que, estes sim, devem ser 

apresentados no processo pelas peças processuais de ambas as partes47, para que possa haver a 

devida contra-argumentação durante a lide processual e o atendimento aos princípios do devido 

processo legal, e do não cerceamento da defesa (art. 5º, LIV e LV da CRFB/1988). 

Por esta razão é que se afirma majoritariamente, na doutrina 48 e nos julgados 49, que o 

pedido para reparação de dano moral não tem que ser líquido e certo50, sendo possível o pedido 

genérico de indenização. 

 

Ressalte-se de logo que essa conclusão não vai de encontro ao princípio da ampla 
defesa e do contraditório, indicado no art. 5º, LV, da Constituição Federal. 

                                                                                                                                                                                     
comparado, e favoravelmente a teoria da admissibilidade do pedido genérico, previsão do art. 569 do Código 
Civil Português (Código Seabra): “569º - Indenização do montante dos danos. Quem exigir a indenização não 
necessita indicar a importância exata em que avalia os danos, nem o fato de ter pedido determinado quantitativo 
o impede, no decurso da ação, de reclamar quantia mais elevada, se o processo vier a revelar danos superiores 
aos que foram inicialmente previstos”. Também no Código Civil Italiano, pelos seus arts. 1.226 e 2.056, sendo o 
primeiro que trata expressamente do critério eqüitativo que deverá ser utilizado nestes casos: “art. 1.226 – 
Valutazione eqüitativa del danno. Se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, è liquidato dal 
giudice com valutazione eqüitativa”. 
46 Diversamente Yussef Said CAHALI, defende pelos arts. 258 e 282 do CPC como determinantes do princípio da 
legalidade e da obrigatoriedade de apresentar valor da causa na inicial : “Sempre entendemos ser necessário que o 
autor especifique, na petição inicial, o quantum pretendido como reparação do dano moral, e que irá determinar o valor 
da causa” . O mesmo autor cita decisão de 1998 em processo do qual foi relator enquanto magistrado no TJSP, do qual 
se extrai o seguinte trecho: “[...] embora vá o juiz estabelecer a final os critérios que terá em mente para definir o valor 
devido, esses critérios e mesmo um valor possível de indenização devem ser objeto de ampla discussão entre as 
partes”, por último, o mesmo autor paulista cita outra decisão judicial na qual se afirma a imprescindibilidade da 
atribuição de valor para o dano moral para se garantir o direito à ampla defesa e ao contraditório. Embora reconheça a 
prevalência da admissão do pedido genérico na jurisprudência nacional, também observa: “... que as verbas do 
sucumbimento devem ser repartidas proporcionalmente, compensando-se, se não alcançada a indenização perseguida 
na inicial”. (Dano Moral, 3. ed., p. 794-797, 809 e 816). 
47 Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, tratam do tema referindo-se ao arbítrio do juiz que deve 
considerar os “... parâmetros sugeridos pelas partes”, embora também admitam a adoção de quaisquer outros que 
julgar necessário ao caso na busca da realização de eqüidade (Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 400). 
48 Há um bom artigo do magistrado carioca André Gustavo Corrêa de ANDRADE, Dano moral e pedido genérico 
de indenização, Revista dos Tribunais. São Paulo: Revista dos Tribunais, n. 781, p. 33-50, 2000, que cuida 
especificamente de tal aspecto da reparação por dano moral.  
49 São exemplos de afirmação de tal característica da postulação de reparação dos danos morais no STJ: REsp. 
123.523/SP, 3ª T., rel. Nilson Naves, publ. DJ 28.06.1999, p. 102, julg. 27.04.1999; REsp. 252.760/RS, 3ª T., rel. 
Carlos Alberto Direito, publ. DJ 20.11.2000, julg. 26.09.2000; e Ag. Reg. no Ag. de Inst. 429.445/MA, 3ª T., rel. 
Carlos Alberto Direito, publ. DJ 26.08.2002, p. 216, julg. 02.05.2002. Também, Maria Helena DINIZ, que 
inclusive cita decisão judicial do STJ (3ª T do STJ, j. 20.11.2000) neste sentido, (Curso de Direito Civil, v. VII, 
p. 159 e nota 169). 
50 Sobre o requisito da certeza do direito postulado, Maria Celina Bodin de MORAES, critica o efeito “punitivo” do 
dano moral por este ferir tal requisito ao tornar o valor do dano moral suscetível de variação de sua fixação pelos 
tribunais (Danos à pessoa humana, p. 29-30). Em oposição podemos argumentar que o valor do dano moral, por não 
ser passível de avaliação exata por um padrão do mercado, acaba sendo sempre incerto e variável, mesmo que se 
desconsidere a “parcela punitiva” respectiva ao quantum reparatório. 
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O fato de o autor da ação de reparação por dano moral não quantificar na petição 
inicial o valor que deseja a título de dano moral não se constitui em favor de 
surpresa nem dificulta o direito de defesa do réu, desde que o evento lesivo esteja 
descrito em todos os seus termos. A aquiescência de registro do elemento concreto 
da ofensa é que pode constituir-se em obstáculo à defesa do réu. 51 

 

 Outro argumento que reforça a idéia de apuração do dano moral pela extensão comprovada 

das conseqüências do fato é justamente a determinação do conceito de lesão em contraposição ao que 

pode ser entendido da expressão dano. Enquanto a lesão é o fato, considerado em si, o dano 52, que é o 

objeto do dever reparar, é a conseqüência do fato. Neste sentido, a doutrina e a jurisprudência não 

parecem empregar corretamente tais expressões ao entendê-las como sinônimas 53. 

 Na discussão sobre o próprio conceito de dano moral e seus requisitos probatórios 

sobreleva-se a importância da aplicação distinta, que aqui se defende, entre a lesão e o dano, pois só 

por tal diferenciação torna-se possível compreender o requisito da injustiça, considerado no presente 

trabalho, essencial para o reconhecimento social da tutela pela reparação civil do prejuízo sofrido 

pelo demandante. 
                                                           
51 Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 143. 
52 Existe questão, atualmente ultrapassada, sobre a conceituação de dano, uma vez que seu conceito tradicional, 
“redução do patrimônio”, é apontado por muitos autores como parcial e restrito à noção de dano material. 
Melhor solução parece se dar quando se entende o dano como qualquer perda de um bem ou direito, 
considerando-se esta perda como algo que atinge “Tudo com que se faz a felicidade ou contribui para os meios 
de vida, evolução e conservação da espécie humana [...]”, uma vez que este conjunto de bens e direitos “[...] 
pode ser lesado e dar ensejo a reparação dos danos”; por isso, antes de estabelecer os conceitos de dano e lesão, é 
necessário estabelecer o conceito de bem, objeto da lesão que produz o dano: “[...] bem, em sentido larguíssimo, 
qualquer interesse (honra, reputação, prestígio) [...] O que faz a felicidade de alguém – quanto à saúde, à 
integridade física, à liberdade e à honra – é bem; porém não no sentido da terminologia jurídica. Para se 
descriminar o que é lesável com a responsabilidade do lesante, a expressão ‘bem’ seria mais literária, mais 
filosófica, do que jurídica. Há os bens e o bem-estar, o bem-viver, o viver com honra, tranqüilidade e as 
liberdades.” (Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, Tratado de direito privado, v. LIV, p. 278 e 284). 
53 Utilizando-se das expressões dano e lesão como equivalentes temos: Antônio MONTENEGRO, Ressarcimento 
de danos pessoais e materiais, p. 7 e 123; Arnaldo Medeiros da FONSECA, Dano moral, p. 242; Arnoldo WALD, 
Curso de Direito Civil, p. 128; César FÍUZA, Novo Direito Civil, p. 720; Cláudio A. S. LEVADA. Liquidação de 
danos morais, p. 15, 16, 20-24; Carlos Alberto BITTAR, Quantificação nos arbitramentos por dano moral, p. 
123, Responsabilidade civil. Teoria e Prática, p. 8, 9, 22 e 23; Carlos Roberto GONÇALVES, Responsabilidade 
civil, 2002, p. 401; Francisco AMARAL, Direito Civil – introdução, p. 537; Guilherme Couto de CASTRO, A 
responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro, p. 18; Ives Gandra MARTINS, Quantificação nos 
arbitramentos das ações por dano moral, p. 131; João Manuel CARVALHO SANTOS, Código Civil brasileiro 
interpretado, v. II, p. 328; José Maria Leoni Lopes de OLIVEIRA, Teoria geral do Direito Civil, v. II, p. 969; Luiz 
Roldão de Freitas GOMES, Elementos de responsabilidade civil, p. 76;  Maria Helena DINIZ, Curso de Direito 
Civil, v. VII, p. 56, 58, 81 e 82 (embora a professora paulista, com ampla pesquisa jurisprudencial, trate da prova 
do dano patrimonial e moral pelo conceito que aqui seguimos: “[...] é necessário comprovar a ocorrência de um 
dano patrimonial ou moral, fundados não na índole dos direitos subjetivos afetados, mas nos efeitos da lesão 
jurídica [...]”); Maria Luíza de Freitas Valle EGEA, Direito das obrigações e responsabilidade civil, São Paulo: 
Habra, 2004, p. 164 e 191; Miguel Maria de SERPA LOPES, Curso de Direito Civil, v. II, p. 391-392; Orlando 
GOMES, Obrigações, p. 332, e Tendências modernas na teoria da responsabilidade civil, p. 297; Paulo Maximilian 
Wilhelm SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 4; Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze 
GAGLIANO, Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 40 e 61; Sérgio CAVALIERI FILHO, Programa de 
responsabilidade civil, p. 80; Sílvio RODRIGUES, Direito Civil, v. IV, p. 189-190; Sílvio de Salvo VENOSA, 
Responsabilidade civil. Direito Civil. São Paulo: Atlas, 2002, v. IV, p. 39 e 247; Yussef Said CAHALI, Dano 
Moral, 3. ed., p. 20 e ss., embora o mesmo autor cite lição de MINOZZI que faz a distinção conceitual entre lesão 
e dano (Ibidem, p. 21). 
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 Para entender a injustiça, como requisito do dano reparável, não só moral, mas também 

material, é importante ter em consideração que o próprio conceito do que seja um prejuízo é aberto e 

sujeito a alterações com a evolução social, fato este especialmente ocorrente no caso do dano moral, 

e que o dever de reparar surge, na verdade, não da prova de um prejuízo em abstrato, mas sim da 

comprovação que este prejuízo merece proteção por parte da sociedade, podendo até mesmo se dar 

no âmbito da licitude. Neste sentido, com muita propriedade, lição de Silvio Baptista Neves: 

 

Convém, no entanto, distinguir o dano do mero fato lesivo que não se transforma 
em fato jurídico danoso. No sentido vulgar de prejuízo material ou moral sofrido 
por alguém, o fato lesivo é um fenômeno físico, psíquico ou social que pode ou 
não ser valorado pela ordem jurídica: pode transformar-se em hipótese normativa 
ou não ultrapassar o chamado mundo fático. Quando passa a integrar o suporte 
fático hipotético da norma, qualifica-se como “fenômeno” jurídico, com a 
denominação de dano ou fato jurídico danoso. [...] 54 

 

E essa análise, sobre o dano indenizável, se torna especialmente importante quando é 

analisada a diferença entre dano e lesão, conceitos diversos, porém que se interrelacionam de forma 

muito íntima. 

 

 

 

 

III LESÃO E DANO55 

 

 Caio Mário da Silva Pereira e José de Aguiar Dias podem ser destacados como exemplos 

praticamente isolados na doutrina nacional que, com base principalmente em doutrina italiana e 

francesa, mais corretamente tratam do assunto, de modo a esclarecer a distinção conceitual entre 

dano e lesão 56. 

                                                           
54 Teoria geral do dano, p. 45. 
55 Na Itália, Adriano DE CUPIS (Il problema giuridico del “quantum respondeatur”, Rivista di Diritto Civile. 
Padova: CEDAM, 1967, p. 517) já tratava da questão, sob outra denominação: “Si è voluto tracciare una 
distinzione tra danno-evento e danni-consequenze, né manca chi considera tale distinzione come un dato 
acquisto, ormai indiscutibile, della teoria del resarcimento.” 
56 Luiz Roldão de Freitas GOMES considera termos dano e lesão como sinônimos, porém cita conceitos próximos 
aos aqui utilizados encontrados na doutrina portuguesa de Antunes Varela (Direito das obrigações, v. I, p. 241) e 
Inocêncio Galvão Telles (Direito das obrigações, p. 370), quando descreve a distinção necessária entre o dano 
real, fato concreto, e o dano jurídico, prejuízo abstrato a ser considerado para efeito de reparação (Elementos de 
responsabilidade civil, p. 77-78). Maria Helena DINIZ (Curso de Direito Civil, v. VII, p. 81-83; também Silvio 
Neves BAPTISTA, (Teoria geral do dano, p. 78, e nota 4), trata do tema de forma próxima, quando trabalha com 
os conceitos de dano patrimonial direto e indireto, apontando três correntes de pensamento que procuram 
explicá-los: a primeira utiliza o conceito de dano direto para tratar do prejuízo patrimonial da vítima, e de dano 
indireto como as conseqüências extrapatrimoniais decorrentes do mesmo fato. Em uma segunda versão, o 
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 Assim, José de Aguiar Dias aponta na obra dos irmãos Mazeaud uma observação preciosa 

para tal distinção entre lesão e dano: 

 

“[...] Quando Mazeaud e Mazeaud fazem aquela observação, têm presente uma 
nomenclatura a que a linguagem jurídica moderna já não presta mais atenção. Isto 
é, distinguem o danum da Lei Aquilia na sua acepção de lesão, do prejuízo, ou 
seja, o resultado dessa lesão. Se bem que a boa linguagem talvez aconselhe a 
conservação dos respectivos valores dessas palavras, devemos reconhecer que, 
quando se fala em dano, entre nós, o que se quer significar é o resultado da lesão 
ou injúria sobre o patrimônio moral ou material”. 57 

 

Caio Mário segue a boa doutrina de José de Aguiar Dias 58, e citando o mesmo faz idêntica 

distinção 59 dos conceitos de lesão e dano, apontando ainda haver doutrina de Marty e Raynaud e de 

                                                                                                                                                                                     
conceito de dano direto diz respeito ao dano sentido pelo lesionado diretamente pelo evento, e o indireto, o 
experimentado por terceiros, trata da hipótese específica do dano reflexo. Na terceira versão, toda conseqüência 
imediata do evento será considerada dano direto, enquanto dano indireto serão todas os resultados também 
lesivos ligados a acontecimento distinto. Nesta última corrente, a professora paulista identifica na verdade as 
conseqüências imediatas e mediatas de uma mesma lesão. O primeiro conceito é aquele que mais se aproxima da 
dicotomia estabelecida entre os conceitos de lesão e dano aqui propostos, defendidos por Caio Mário da Silva 
Pereira e José de Aguiar Dias na doutrina nacional, com base em doutrina estrangeira, principalmente italiana e 
francesa. De forma semelhante, Miguel Maria de SERPA LOPES (Curso de Direito Civil, p. 391), que chega a 
falar em um dano moral em sentido estrito, conceito que utiliza como referência aos danos puramente morais, e 
outro em sentido lato, que especifica como aqueles que produzem prejuízos patrimoniais. Usando das expressões 
dano moral direito e indireto Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO buscam traduzir para o 
primeiro a idéia de dano moral proveniente do que aqui se preferiu denominar uma lesão moral, e o indireto 
quanto proveniente de uma lesão material (Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 75). J. M. CARVALHO SANTOS 
(Código Civil brasileiro interpretado, p. 28) trata do dano moral fazendo distinção entre o dano moral 
“verdadeiro”, e o “secundário”: “[...] Donde a necessidade da distinção entre o dano moral propriamente dito, i. 
e., aquele que não ultrapassa a esfera psíquica, e o dano moral secundário, ou impropriamente dito, i. e., o que 
tem efeito secundário sobre o patrimônio do lesado.” Carlos Alberto BITTAR, pretende uma distinção entre danos 
morais e o dano puramente moral sem efeitos no plano material. Também classificando quanto ao bem violado o 
dano em: pessoal, moral e patrimonial. Tais classificações talvez pudessem ser depuradas se reconhecida a 
distinção anterior entre lesão e dano. Não obstante, faz referência a distinção entre o fato e sua conseqüência: 
“Outra classificação que existe, de cunho mais amplo, é a que distribui os danos em função de seus reflexos [...] 
em duas categorias: a) patrimoniais (ou materiais), os que repercutem em face da economicidade, no complexo 
pecuniário do titular ou b) extrapatrimoniais (imateriais, ou morais), os que se esgotam na esfera pessoal, os 
despidos de conteúdo econômico. Afetam os primeiros, em síntese, o patrimônio, diretamente, ou por via reflexa, 
e os segundos, a personalidade do lesado, em sua veia sentimental ou afetiva, com ou sem conseqüências 
patrimoniais (dizendo-se puramente morais os despidos, totalmente, de efeitos no plano material) [...]”. 
(Responsabilidade civil. Teoria e Prática, p. 22 e 23). 
57 José de Aguiar DIAS, Da responsabilidade civil. v. II, Título VII, Nota 1 ao Cap. I, p. 713-714. Também faz 
referência à doutrina do italiano Alfredo MINOZZI (Studio sul danno non patrimoniale. Danno morale, 3ª ed., 
Milão: SEL, 1917, p. 59), embora não estabeleçam tal distinção conceitual em sua obra, Rodolfo PAMPLONA 

FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO: “[...] Minozzi, no entanto, lhe refuta a objeção à altura, ao declarar que é 
sempre uma só a causa do dano (a ação ou omissão do lesante), pouco importando que o bem ou direito lesados 
sejam materiais ou morais. O dano é que se biparte em material ou moral, segundo a natureza da perda que 
determine. Desta forma, confunde-se causa com efeito, pois, segundo ainda Minozzi, o dano não-patrimonial não 
é a abstrata lesão do direito, mas o efeito não patrimonial de uma lesão de direito [...] dano moral é o efeito não 
patrimonial da lesão de um direito e não a lesão de um direito especial e abstrato a que não se reconhece valor 
jurídico”. (Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 78). 
58 Também Ávio BRASIL, O dano moral no direito brasileiro, Rio de Janeiro: Jacinto, 1944, p. 77. 
59 Caio Mário da Silva PEREIRA, Responsabilidade civil, p. 55. 
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Henri de Page no mesmo sentido: “É neste sentido que Henri de Page define o ‘dano’, dentro na 

teoria da responsabilidade civil, como um prejuízo resultante de uma lesão a um direito.” 60 

Luiz Roldão de Freitas Gomes, embora não utilize os termos lesão e dano como distintos, 

trata da diferença primeiramente utilizando a nomenclatura dano real e dano jurídico, com base em 

doutrina lusitana, e, posteriormente, na mesma trilha de Aguiar Dias e Caio Mário, distinguindo o 

dano do prejuízo com base na doutrina francesa de Henri e Léon Mazeaud e René Rodière, e 

afirma: “Nesta acepção, dano designa a lesão sofrida, que se aprecia em sede desta, enquanto o 

prejuízo, que é a conseqüência da lesão, aparece como o efeito ou a conseqüência do dano: uma 

ofensa à integridade física, isto é, um dano corporal, pode deste modo gerar um prejuízo patrimonial 

[...] e um prejuízo extrapatrimonial [...]”. 61 

Assim também, Maria Celina Bodin de Moraes, que enuncia o debate que se dá em sede 

doutrinária sobre o conceito do dano moral, porém concluindo no mesmo sentido do conceito 

anteriormente adotado: 

 

Uma das freqüentes discussões doutrinárias diz respeito ao conceito de dano 
moral. Seriam os danos morais decorrentes da violação a direitos subjetivos da 
personalidade; dos efeitos conseqüentes à lesão perpetrada, significando dizer que 
podem surgir também por violação a direito patrimonial que tenha efeito no 
“patrimônio” moral do sujeito; compreenderiam qualquer situação jurídica 
subjetiva não-patrimonial; ou, ainda, e de modo mais amplo, decorreriam da 
violação de direitos fundamentais. 62 

 

 Já Silvio Baptista Neves, em obra fruto de trabalho científico acadêmico, após citar a 

controvérsia que existe a respeito do próprio conceito de dano, enuncia: 

 

O dano é um fato jurídico stricto sensu derivado de um dos seguintes fatos 
jurídicos, ditos antecedentes ou originários: ato ilícito, fato ilícito stricto sensu, 
ato-fato ilícito, ou fato lícito lato sensu (ato lícito ou ato-fato lícito), mantendo a 
natureza, quer lícita, quer ilícita, da conduta prevista na norma [...] 
No direito moderno, o conceito de dano continua sendo alvo de acesa discussão. 
Para uns, consiste na lesão a qualquer interesse. Para outros, o dano não reside 
propriamente na lesão de um bem, porém na diminuição dos valores que dela 
deriva. [...] 

                                                           
60 Ibid., p. 38. 
61 Luiz Roldão de Freitas GOMES, Elementos de responsabilidade civil, p. 79-81. 
62Danos à pessoa humana, p. 38-39. Citando ainda decisão do STF, no Recurso Extraordinário 172.720-9, considera 
que este já se manifestou contra o conceito do dano moral como violação dos direitos da personalidade e como efeitos 
não-patrimoniais da lesão. Embora, cremos, que tal posicionamento na verdade se deva a má redação da decisão, pois 
em várias outras decisões o Supremo adotou ora um, ora outro conceito, também de forma não conclusiva. A mesma 
autora afirma (Ibidem, p. 133): “A ofensa tem como efeito o dano propriamente dito, que pode ser das mais variadas 
espécies, todas elas ensejadoras de repercussão sem qualquer conteúdo econômico imediato, recondutíveis sempre a 
aspectos personalíssimos da pessoa humana [...]”. 
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[...] o desrespeito aos direitos de alguém pode gerar danos materiais ou morais, 
conforme agrida o patrimônio ou a dignidade da pessoa 63 

 

Pelo sentido acima exposto de lesão, fato que tem como conseqüência os danos, estes sim 

fontes do dever de indenizar; é possível melhor compreender a matéria e perceber a importância da 

prova do dano moral, mesmo que este não seja líquido e certo, como repercussão do evento lesivo, e 

neste sentido tecer a base da argumentação de critérios que deverão informar a decisão judicial de 

execução da reparação civil. 

 A distinção entre os conceitos de lesão: como fato, e dano: como resultado, serve também 

para uma importante conclusão: pode haver lesões morais que tenham como conseqüência danos 

apenas materiais, e lesões materiais que tenham como conseqüência danos meramente morais, ou 

ainda, em ambos os tipos de lesão ambos os tipos de danos64. 

 

A primeira categoria de lesões que geram responsabilidade civil em sentido estrito 
é constituída pelas violações de direitos da personalidade. Estes são os direitos que 
tutelam a pessoa humana [...] 
Sempre que de violações desses direitos resultem danos, patrimoniais ou 
extrapatrimoniais, surgirá a obrigação de reparação, se preenchidos os 
pressupostos da responsabilidade civil. 65 

 

 A função da distinção conceitual fundamental dos dois termos é sublinhada por José de 

Aguiar Dias, apoiado em Minozzi 66, em mais uma passagem em que revela claramente sua opção 

por tal diferença entre lesão e dano, e a fundamenta em efeitos práticos: 

                                                           
63 Teoria geral do dano, p. 44 e 52. O mesmo autor conclui sua obra com as seguintes considerações: “A 
realização do suposto jurídico previsto pela norma constitui o fato jurídico antecedente [...] O fato antecedente 
pode acarretar o dano (fato danoso). O dano é, portanto, o fato jurídico (conseqüente) gerador da 
responsabilidade civil”. (Ibidem, p. 139). 
64 Embora não precise tal distinção o professor paulista Antônio Junqueira de AZEVEDO, também afirma: “[...] 
observo que, quando o fato é o mesmo, pode haver repercussões de ordem patrimonial e de ordem moral. Isso 
acontece tranqüilamente em qualquer espécie de dano, inclusive contratual [...]” (Dano moral, p. 20). Também: 
Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO, (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 129): “Um único ato 
ilícito pode ensejar a um só tempo o aparecimento do dano moral e patrimonial”. 
65 Fernando Noronha, Âmbito da responsabilidade civil, p. 42. Neste sentido, ainda, Sérgio CAVALIERI FILHO, 
(Programa de responsabilidade civil, p. 106), embora especificamente para o caso de dano à imagem. Para 
Arnaldo Medeiros da FONSECA (Dano moral, p. 243): “É de observar-se, entretanto, que não raro um mesmo ato 
acarreta danos patrimoniais e morais.” A doutrina de José Aguiar Dias é adotada textualmente por Fernando 
NORONHA (Direito das obrigações, p. 222): “Se o dano extrapatrimonial, ou moral, é apenas aquele que se 
reflete na esfera físico-psíquica do lesado, por contraposição à patrimonial, então não é o fato lesivo, em si 
mesmo, que importa considerar, mas a esfera jurídica afetada. Está certíssimo Aguiar Dias quando diz que ‘o 
conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito’, e que dano moral é o efeito não patrimonial da lesão 
de direito, e não a própria lesão abstratamente considerada. Se na caracterização do dano moral não é o fato 
lesivo que se considera, pode acontecer, e com freqüência acontece, que o mesmo fato antijurídico ocasione 
danos patrimoniais e extrapatrimoniais. Os dois tipos de danos podem, pois, coexistir.” 
66 Da mesma forma, Paulo Roberto Saraiva da Costa LEITE (Dano moral no direito brasileiro) afirma: “A 
distinção entre dano material e dano moral não decorre da natureza do direito, mas do efeito da lesão, do caráter 
de sua repercussão sobre o lesado [...]”; e Carlos Alberto Menezes Direito (Dano moral: aspectos 
controvertidos, palestra, Auditório da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, 10 jun. 2002), 
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“Quando ao dano não correspondem as características do dano patrimonial, 
dizemos que estamos na presença do dano moral. A distinção, ao contrário do que 
parece, não decorre da natureza do direito, bem ou interesse lesado, mas do efeito 
da lesão, do caráter da sua repercussão sobre o lesado. De forma que tanto é 
possível ocorrer dano patrimonial em conseqüência de lesão a um bem não 
patrimonial como dano moral em resultado de ofensa à bem material”. 67 
 

 A distinção conceitual acima proposta também auxilia a entender a verdadeira natureza do 

dano estético, não como um dano misto, ou tertium genus, mas como uma lesão material, pois se 

produz no mundo físico, causando danos materiais (relativos aos custos do tratamento de saúde 

conforme arts. 949 e 950 do CC/2002) e, de forma mais relevante e perceptível, danos morais, que 

se produzem de imediato e enquanto a lesão for perceptível, o que torna tal dano moral duradouro 

em sua extensão temporal podendo ser vitalício quando não for possível a cura estética. Nota-se que 

no dano estético os direitos da personalidade ofendidos são sempre a integridade física e o direito à 

identidade – por ofensa ao conjunto de características que identificam a vítima, tanto no sentido 

subjetivo, de auto percepção, quanto no sentido objetivo, de como a sociedade a identifica com 

aquelas características físicas alteradas. Caso haja ofensa a apenas um desses direitos da 

personalidade não haverá dano estético, mas ainda assim haverá dano moral. Assim como as demais 

espécies de dano moral, o dano estético pode, ou não, acarretar dor, angústia ou sofrimento – que, 

neste contexto técnico identifica ofensa à integridade psicológica – o que seria relevante apenas para 

a análise da extensão do dano. 

Cumulável, talvez, sejam os danos morais imediatos (dor física no momento do ferimento) 

com os duradouros (vergonha ou constrangimento pela cicatriz ou ferida). Neste sentido, Maria 

                                                                                                                                                                                     
reproduziu o bom conceito de José Aguiar Dias, de dano moral como “efeito não patrimonial da lesão de direito, 
repercussão da injúria [...].” Tal tese é adotada pelo mesmo Ministro na relatoria de acórdão do qual se destaca o 
seguinte trecho: “O dano moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito [...].” (STJ – REsp. 52.842/RJ, 3ª 
T., rel. Carlos Alberto Menezes Direito, publ. DJ 27.10.1997, p. 54.786, e RSTJ, v. 99, p. 179, julg. 16.09.1997). 
Yussef Said CAHALI, também cita o comentário de MINOZZI que distingue dano da lesão, mas apenas para 
amparar a sua opção pela denominação dano moral (Dano Moral, 3. ed., p. 21). 
67 José de Aguiar DIAS, Da responsabilidade civil, v. II, p. 729-730. Em dois outros textos – Dano, p. 225 e 227; 
e O dano moral e sua reparação, p. 41 –, o mesmo autor frisa a idéia do dano como resultado, ou conseqüência, 
de uma lesão, tomando como apoio as doutrinas de Carnelutti e Fischer. Também, Paulo Maximilian Wilhelm 
SCHONBLUM, com base na doutrina de Matilda Zavala Gonzales, Jorge Mosset Iturraspe e Antônio Jeová dos 
Santos, (Dano moral: questões controvertidas, p. 88, 89 e 143): “[...] em verdade, trata-se de lesão estética com 
conseqüências que podem ser tanto materiais quanto morais [...] recomenda-se a substituição da expressão dano 
estético, pela impropriedade [...]. Por fim, conclui-se que não cabe a dupla indenização pelo dano estético e pelo 
dano moral, como se fossem coisas diversas, uma vez que a lesão estética (causa de indenizações de natureza 
material e/ou moral) não enseja um tertium genus, que se coloque entre as duas espécies consagradas – dano 
material e dano moral. [...] entende-se que a lesão estética ou prejuízo estético não é o dano e sim sua causa 
geradora e pode refletir-se tanto no campo patrimonial (danos emergentes e lucros cessantes) quanto no moral 
(sofrimento)”. 
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Helena Diniz: “A lesão estética, em regra, constitui, indubitavelmente, um dano moral que poderá 

ou não constituir um prejuízo patrimonial.” 68 

A compreensão do funcionamento da teoria do dano reflexo, de mesma forma, fica mais 

clara a partir da diferenciação entre dano e lesão 69. Por tais caminhos parece trilhar o professor Caio 

Mário da Silva Pereira, com apoio na doutrina estrangeira: 

 

“É certo que muito freqüentemente, como observam Marty e Raynaud, os danos 
materiais se misturam ao dano moral, e lembram que lesões de cunho moral 
podem ter um ‘prolongamento material’, como no caso de uma ‘lesão estética, 
com ofensa à harmonia física, apresentando uma importância social, implica 
virtualidades de dano material”. 70 

 

 No mesmo sentido manifesta-se o magistrado sergipano Artur Oscar Oliveira Deda: 

 

“O caráter patrimonial, ou moral, do dano não deriva da natureza do direito 
subjetivo atingido, mas, precisamente, dos efeitos da lesão jurídica. E isto é tão 
certo, que do ataque a um bem jurídico de valor econômico pode resultar uma 
perda inestimável pecuniariamente. Por outro lado, da ofensa a um direito 
subjetivo extrapatrimonial pode resultar prejuízos materiais. Inclusive pode 
acontecer que, da violação de certo direito subjetivo, seja qual for sua índole, 
resultem concomitantemente prejuízos de ordem moral e danos de natureza 
patrimonial”. 71 

 

 Aduz, ainda, Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda: “A culpa deve ser apreciada no 

momento em que se deu o ato lesivo; entendamo-nos: o ato de que provém o dano, e não o dano 

mesmo.” 72 

                                                           
68 Maria Helena DINIZ, Curso de Direito Civil, v. VII, p. 74. Já, Paulo Roberto Saraiva da COSTA LEITE (Dano 
moral no direito brasileiro), citando decisão em REsp. 57.824-8/MG do qual foi relator, frisa que é possível a 
cumulatividade do dano moral com o dano estético apenas se, e na medida em que, tratem de hipóteses distintas 
de dano, mesmo que oriundas de um mesmo dano. Neste sentido, também, decisão judicial do Tribunal de 
Alçada Cível de São Paulo de 05.10.1987, que teve como relator o Juiz Guimarães e Souza, analisada por 
Cláudio A. S. LEVADA: “Trata-se de reconhecimento expresso do dano estético como ocasionador de 
conseqüências autônomas, materiais – resolvidas com o pagamento das cirurgias a que seja submetida a vítima – 
e morais, a serem resolvidas pela verificação da intensidade do trauma psicológico causado ao ofendido”. 
(Liquidação de danos morais, p. 70, nota 19). De modo contrário, como tertium genus, Maria KROETZ, 
Considerações acerca da fixação do montante de indenização por dano moral, p. 158-162. Outra confusão 
recorrente é aquela que se faz sobre o dano moral sobre a lesão física, a ponto de se alegar impropriedade da 
expressão dano moral com base na possibilidade da sua ocorrência como consequência de lesão física, (Antônio 
Junqueira de AZEVEDO, (Dano moral, p. 18 e 21). 
69 Caio Mário da Silva PEREIRA (Responsabilidade civil, p. 317): “Onde a matéria se complica é quando um 
terceiro pretende a indenização por dano moral, em conseqüência de lesão sofrida por outrem (o pai em relação 
ao filho, deste em relação àquele, do marido quanto à mulher e vice-versa).” Álvaro Villaça de Azevedo, chega a 
alegar que seria a necessidade da prova da perda afetiva no caso de dano moral reflexo o que, de resto, é tão 
impraticável como a do dano moral direto (liquidação do dano, 31). 
70 Caio Mário da Silva PEREIRA, Responsabilidade civil, p. 55. 
71 Artur Oscar Oliveira DEDA, Dano moral. Reparação, p. 280. 
72 Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA, Manual do Código Civil brasileiro, v. XVI, p. 140. 

13009



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Também na jurisprudência há exemplo da utilização desta distinção de conceitos entre dano 

e lesão, em voto do Ministro Orosimbo Nonato, pioneiro e inteligente defensor da doutrina positiva 

da reparabilidade do dano moral, com apoio em José de Aguiar Dias: “[...] responde-se que o dano 

moral é o efeito não patrimonial da lesão de direito, e não a própria lesão abstratamente 

considerada.” 73 

Pode-se concluir que a lesão é o fato em si considerado, caracterizado como material ou 

imaterial 74 de acordo com a conseqüência produzida, e não com o bem atingido diretamente. Assim 

também adverte a jurista lusitana Zulmira Pires de Lima: “O dano moral não resulta da lesão duma 

certa categoria de bens ou interesses, cuja existência jurídica possa ser posta em dúvida, pela 
                                                           
73 Voto vencido em R.Ext. 11.786, julg. 07.11.1950, publ. RF, v. 138, dez./1951, p. 455. 
74 Respeitadas as opiniões diversas, dentre outros Paulo NALIN (Responsabilidade civil, p. 96-99), no presente 
trabalho se prefere a nomenclatura de danos morais em relação aos prejuízos que atingem o aspecto não material 
da pessoa humana, embora parte da doutrina defenda para estes a denominação de danos à pessoa para 
especificar os danos morais às pessoas naturais em oposição a danos às coisas; e outra parte da doutrina procure 
abranger ambas as possibilidades – danos imateriais às pessoas naturais e jurídicas -, sob a nomenclatura de 
danos extrapatrimoniais, embora reconheça que o patrimônio de uma pessoa não se reduz aos direitos e bens 
com conteúdo material econômico. Também cita o conflito gerado pelas expressões danos extrapatrimoniais e 
danos morais Silvio Neves BAPTISTA (Teoria geral do dano, p. 81 e 82): “Essa classificação parte do 
entendimento generalizado de que somente integram a noção de patrimônio os bens sujeitos a uma avaliação 
econômica, excluindo-se, por conseguinte, dessa noção os direitos da personalidade [...] Para os autores que 
defendem uma concepção mais ampla de patrimônio – nele incluindo os valores materiais e imateriais -, se o 
bem ofendido é fundamental ao homem [...] o dano a qualquer um deles seria de natureza moral. [...] a doutrina e 
a jurisprudência consagram a expressão dano moral, embora a terminologia dano extrapatrimonial ou não 
patrimonial seja bem mais concisa do que aquela. Sugere a expressão dano moral o sofrimento psicofísico do 
ofendido, de cuja noção se deduz que a pessoa jurídica não poderia sofrer dano moral, posto que sendo ente 
abstrato, estaria imune a qualquer tipo de sofrimento moral ou psíquico [...]”. Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo 
Stolze GAGLIANO, estabelecem a discussão sobre a nomenclatura dos danos morais, admitindo que as expressões 
danos morais e extrapatrimoniais são recorrentes tanto na doutrina quanto na jurisprudência e já se consolidaram 
como sinônimos. No entanto, entendem que a primeira seria inadequada por não abranger todas as hipóteses de 
danos desta natureza, como no caso de perda afetiva relacionada a um bem material. Quanto à expressão dano 
extrapatrimonial, a consideram equivocada por desconsiderar a concepção do “patrimônio moral” do lesado. Por 
último, preferem o termo “dano não material” às demais formas, mas reconhecem e utilizam “dano moral” como 
denominação sinônima (Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 62-63). Luiz Roldão de Freitas GOMES, crítica a 
expressão danos morais e reconhece, citando neste mesmo sentido Antônio Chaves, como mais adequada a 
expressão danos pessoais em oposição à danos patrimoniais (Elementos de responsabilidade civil, p. 90). Já 
Carlos Eduardo Pianovski RUZYK, (A responsabilidade civil por danos no curso da atividade econômica e a 
tutela da dignidade da pessoa humana, p. 133), e Fernando NORONHA, (Âmbito da responsabilidade civil, p. 41 e 
nota 4), preferem a denominação extrapatrimonial como gênero, este último também admite como dano moral 
em sentido amplo, entendendo dano moral como sua espécie, querendo traduzir por esta última os danos 
anímicos exclusivos das pessoas naturais. Antônio Junqueira de AZEVEDO, (Dano moral, p. 17 e 18), relata que a 
expressão “dano moral” foi disseminada tanto por doutrina quanto pela jurisprudência nacional, mas que é pouco 
utilizada em outros países de tradição romanista, a título de exemplo cita a Itália e Portugal que preferem, em sua 
tradução, “danos não patrimoniais” como gênero, embora admitam “dano moral” para algumas espécies. Carlos 
Alberto BITTAR, faz referência ao dano moral como equivalente do extrapatrimonial ou imaterial 
(Responsabilidade civil. Teoria e Prática, p. 23). Também reconhece a consolidação do termo dano moral, pelo 
seu uso constante, Antônio MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 11, 20 e 21. O 
mesmo autor, no entanto, defende a expressão dano imaterial, como a mais tecnicamente correta, a ele seguimos 
entendendo que dano imaterial é o gênero que abrange tanto os danos não materiais das pessoas jurídicas como 
das pessoas naturais, mas que a estas últimas podemos atribuir a espécie danos morais que adotamos neste 
trabalho. Por último, opta pela expressão dano moral Yussef Said CAHALI (Dano Moral, 3. ed., p. 21-24), 
embora o mesmo recaia no equívoco, recorrente da doutrina nacional, de identificar o dano moral como prejuízo 
relacionado aos sentimentos humanos o que eliminaria a possibilidade de reparação de danos morais da pessoa 
jurídica, admitida atualmente até mesmo com amparo na lei civil: art. 52 do CC/2002. 
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simples razão de que a violação de qualquer direito quer seja patrimonial quer não, pode ocasionar 

um dano moral.” 75 

Neste sentido, p. ex., uma lesão moral produzida por uma ofensa ao bom nome de uma 

pessoa pode lhe causar também prejuízos materiais, enquanto uma lesão material pode trazer ao 

proprietário do bem material lesionado, danos meramente morais, em razão de alguma relação de 

especial afeto combinado com a infungibilidade do bem que pereceu; é o caso da morte de um 

animal de estimação, como o próprio nome parece indicar; ou o caso da perda de fotos, cujo valor 

material pode até ser insignificante diante do “valor imaterial”76. 

                                                           
75 Zulmira Pires de LIMA, Responsabilidade civil por danos morais, p. 219; e Maria Helena DINIZ, Curso de 
Direito Civil, v. VII, p. 81-82. 
76 Neste Sentido, decisão do Tribunal de Alçada Cível do Paraná por extravio de bagagem em transporte aéreo: 
“Ação de reparação de danos morais e materiais. Extravio de bagagem. Perda de fotos de valor sentimental. 
Fatos que ensejam reparação pelo dano moral sofrido. Indenização devida. Dano material estabelecido pelo 
Código Brasileiro de Aeronáutica. 1 – A indenização prevista a titulo de danos morais postulada com base no 
Código Brasileiro de Aeronáutica não foi impugnada e está em consonância com referido dispositivo legal. 2 – 
Não deve ser aplicado o Código de Aeronáutica à hipótese de dano moral. Inequívoca a repercussão nefasta de 
perda de bagagem contendo valores pessoais e sentimentais. Os transtornos são imensos, ocasionando os mais 
diversos sentimentos para a parte, há desconforto provocado pelo ato. Manifesta as perturbações nas relações 
psíquicas, da tranqüilidade, dos sentimentos e no próprio afeto da pessoa, configurando-se então o dano moral.” 
Caio Mário da Silva PEREIRA (Responsabilidade civil, p. 317) ensina: “na reparação por dano moral estão 
conjugados dois motivos ou duas concausas: punição ao infrator pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da 
vítima, posto que imaterial. Pôr em mãos do ofendido uma soma que não é o ‘pretium doloris’, porém o meio de 
lhe oferecer a oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, 
seja mesmo de cunho material (MAZEAUD e MAZEAUD, p. 419; Alfredo Minozzi, Danno non patrimoniale, n. 
6.600), o que pode ser obtido no fato de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e 
de qualquer maneira o desejo de vingança. A isso é de acrescer que na reparação do dano moral insere-se a 
solidariedade social à vítima. Destarte, a reparação deve constituir-se numa quantia em dinheiro que seja capaz 
de amenizar a sua dor e trazer-lhe alguma alegria (Ilmar Galvão do STJ, relator do REsp. 3.604, RSTJ n. 33, p. 
537). 3 – A prova oral colhida é inequívoca no sentido que a autora gostava de fotografar e dos aborrecimentos 
causados pelo extravio da mala. Nesse sentido, a lição precisa de Cândido Rangel DINAMARCO, citando a obra A 
instrumentalidade do processo, Ed. RT, 1987: ‘ou seja, de que o juiz deve agir como a pessoa comum ao formar 
a sua convicção, concluindo pela existência do fato quando a sua consciência tiver por bem mais provável a 
existência do que a inexistência e sem chegar aos extremos da exigência que só se compreenderiam e 
legitimariam se fosse possível o encontro da verdade pura e indiscutível mediante a instrução e a certeza absoluta 
fosse algo tangível na cognição processual’. Não há razão alguma para correr riscos maiores de errar contra o 
autor, só para não correr risco de errar contra o réu. 4 – Do recurso adesivo. Impossibilidade de fixação dos 
danos morais nos termos do pedido, em razão de este ser estimativo. Sucumbência recíproca. Excluída ante o 
caráter de estimativa do pedido, visto que a ofensa pode ter para cada pessoa um valor distinto. Recurso principal 
provido parcialmente e adesivo desprovido. (Ap. Cív. 10.217/98-Curitiba, 3ª C. C., rel. Eugenio Achille 
Grandinetti, publ. DJ 07.08.1998, julg. 09.06.1998)”. 
Sobre a desconsideração da insignificância do valor material da demanda para legitimar o interesse processual da 
mesma, lição lapidar de Rudolf Von IHERING: “Mas em qualquer litígio de direito privado, o caso assume feição 
completamente diversa. Ao que parece, a relativa insignificância dos interesses que se encontram em jogo, a 
questão do meu e do teu que sempre está envolvida nesses litígios, o caráter prosaico de que invariavelmente se 
revestem, desloca os mesmos para a região do interesse e das concepções de vida materialistas. [...] Violado um 
direito, o titular defronta-se com uma indagação: deve defender seu direito, resistir ao agressor, ou, em outras 
palavras, deve lutar ou abandonar o direito para escapar à luta? A decisão a esse respeito só a ele pertence. Seja 
qual for essa decisão, ela sempre envolve um sacrifício: num caso o direito é sacrificado em favor da paz, noutro 
a paz em favor do direito. [...] Desta forma, a questão da luta pelo direito se resolveria num simples exercício de 
matemática, onde se comparariam as vantagens e desvantagens de cada uma das alternativas para chegar a uma 
solução. [...] Ninguém ignora que na vida real as coisas não se passam assim. A experiência diária nos mostra 
processos em que o valor do objeto do litígio não guarda a menor proporção com o dispêndio provável de 
energia, aborrecimentos e custas. [...] Não é o prosaico interesse pecuniário, mas a dor moral da injustiça sofrida 
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A relatividade dos danos diante da lesão que lhes dá origem é mais sensível no caso do dano 

moral em que as medidas e dimensões só se determinam a posteriori com a análise do caso concreto 

e da própria figura do ofendido e, em menor medida de importância, do próprio ofensor. Mas o 

reconhecimento da relatividade da lesão perpetrada em face dos danos passíveis de serem 

postulados não se resume ao caso dos danos morais, também os danos materiais dependem de uma 

análise maior das circunstâncias do fato. 

Assim, o protesto indevido de um título de crédito poderá gerar como conseqüências danos 

morais diversos a pessoas diversas em razão das diversas características destas mesmas pessoas 

além de uma outra série de especificidades do caso concreto, porém também diferentes repercussões 

materiais podem advir deste mesmo fato, aqui um advogado que poderá mais agilmente dirimir o 

conflito e rapidamente evitar maiores prejuízos materiais, ali um comerciante que tem seus 

fornecedores negando-lhe os produtos e serviços e seus credores batendo-lhe a porta para cobrar 

satisfações e garantias suplementares77. 

Ou seja, de um mesmo fato podem surtir diversos danos, e esta diversidade que é 

característica inerente à própria natureza do dano moral não é sua exclusividade, também o dano 

material pode assumir diversas formas e dimensões mesmo que tenha como origem um mesmo fato 

ou lesão. 

É esta relatividade do fato considerado isoladamente com suas reais conseqüências que 

consubstancia análise imprescindível para o real dimensionamento do dever de reparar, que só se 

pode realizar competentemente quando se destaca o conceito da lesão do conceito de dano, 

principalmente para o caso da avaliação do dano moral78. 

                                                                                                                                                                                     
que impele a vítima a instaurar o processo. [...] O que pretende é fazer prevalecer seu bom direito. Alguma coisa 
no seu interior lhe diz que não pode recuar, que não se encontra em jogo o valor do objeto em litígio, mas sua 
personalidade, sua honra, seu sentimento de justiça seu auto-respeito. Em poucas palavras, o processo 
transforma-se de uma questão de interesse numa questão de caráter: o que está em jogo é a afirmação ou a 
renúncia da própria personalidade”. (A Luta pelo Direito, p. 36-38). 
77 Para tanto há inclusive instituto jurídico próprio: exceptio non adimpleti contractus, ou exceção do contrato 
não cumprido, que encontra disciplina nos arts. 474-477, do CC/2002. 
78 No mesmo sentido da argumentação supra, apesar de não usar os termos “dano” e “lesão” exatamente nos 
mesmo sentidos aqui adotados, vale a menção aos ensinamentos de Anderson Schreiber (Novos Paradigmas da 
Responsabilidade Civil: da erosão dos filtros da reparação à diluição dos danos. São Paulo: Atlas, 2007, pp. 
194), que afirma que “(...) A definição de dano aqui defendida, como lesão a um interesse concretamente 
merecedor de tutela, sempre se afastou de sua configuração como violação em abstrato, centrando-se sobre a sua 
concreta afetação. Assim como para haver dano patrimonial não basta à vítima demonstrar que o réu agiu de 
forma antijurídica, trazendo risco à propriedade alheia, cumprindo-lhe provar que o seu patrimônio foi 
concretamente afetado, para haver dano extrapatrimonial não é suficiente que a vítima prove ter o réu se 
conduzido de forma a causar risco à sua privacidade, imagem, integridade física etc. Exige-se a prova da 
concreta  afetação (rectius: lesão) da sua privacidade, da sua imagem, da sua integridade física ou de 
qualquer outro aspecto da sua personalidade. Em alguns danos, tal prova é relativamente simples, porque 
vem dotada de materialidade: por exemplo, os danos morais por lesão à integridade física (v. g., ferimento ou 
perda de membro) ou por lesão à integridade psíquica medicamente constatável (v. g., desenvolvimento de certa 
patologia psicótica). Em outros casos, a prova é considerada bem mais difícil, justamente por faltar-lhe 
materialidade visível. É o que ocorre, normalmente, no dano à honra, no dano à privacidade e assim por diante. 
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Tal classificação não é só defensável pela argumentação jurídica, como pode ser encontrada 

no próprio Código Civil. Exemplo normativo que comprova a idéia de dano como resultado, ou 

conseqüência, de uma lesão, é a hipótese, fattispecie, prevista no parágrafo único do art. 952 do 

CC/2002 (preceito legal anteriormente disposto no 1.543 do CC/1916), que, ao mencionar “valor de 

afeição” 79, considera a perda de um bem material não só em seu conteúdo econômico imediato, 

mas também no especial apreço da pessoa por esse bem quando infungível. 

Também se pode destacar a alteração do texto da cláusula geral de responsabilidade civil 

extracontratual – que, conforme o antigo art. 159 do CC/1916, admitia a idéia da mera “violação de 

                                                                                                                                                                                     
Quem, neste sentido, alega dano à honra por força de uma notícia de jornal tendenciosa pode enfrentar certa 
dificuldade em demonstrar que a sua reputação foi efetivamente abalada pelo conduta lesiva. Nestas situações, 
diz-se com freqüência que o juiz recorre a presunções de dano. Não parece ser tanto este o caso. O juiz não 
observa simplesmente a notícia e a partir dela extrai a ilação de que tenha ou não causado dano à honra da 
vítima. Ao contrário, o juiz observa a notícia e verifica, objetiva e concretamente, se sua veiculação lesa a honra 
da vítima, perquirindo, por exemplo, se a notícia emprega contra o autor da demanda expressões difamatórias, se 
alude ao seu caráter, se lhe dirige ofensa pessoal. Eis como se prova a lesão, e, portanto, o dano. Se a vítima se 
lamentará do fato, se sofrerá com ele, ou se lhe demonstrará indiferença são questões subjetivas que 
podem, no máximo, servir de indícios da intensidade do dano para fins de sua quantificação, mas não 
interferem tecnicamente na sua aferição.” (original sem grifos ou negritos). 
79 Rui STOCO, cita tal dispositivo como critério geral a ser seguido na avaliação do dano moral 
(Responsabilidade civil e sua interpretação jurisprudencial, p. 816): “[...] na indenização por dano moral o 
preço de ‘afeição’ não pode superar o preço de mercado da própria coisa”, consideramos, no entanto, que tal 
limitação, por interpretação, é tão inconstitucional quanto qualquer uma prevista expressamente neste sentido em 
lei especial. Miguel Maria de SERPA LOPES (Curso de Direito Civil, p. 400) se remete ao direito prussiano para 
tratar do tema sob a denominação de “valor extraordinário”: “Valor geral, pelo proveito que uma coisa pode 
proporcionar a qualquer possuidor, enquanto valor extraordinário de uma coisa é o que somente pode produzir 
em determinadas circunstâncias ou a determinadas pessoas [...] O princípio do interesse exige a consideração 
desse valor extraordinário, embora o valor de troca se presuma até prova em contrário.” A idéia de um “valor 
extraordinário”, que difere do “valor objetivo.” da coisa, é antiga, conforme denuncia Francisco Cavalcanti 
PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado, v. LIV, p. 279-280): “Já Ulpiano (Lei 179, De verborum 
significatione, 50, 16) distinguia o valor que o bem poderia ter para a pessoa que sofreu o dano e o valor 
objetivo, no comércio livre ou no mercado [...] A cada momento os escritores punham em relevo que preço e 
interesse são diferentes [...] Porém, se há conseqüência imediata e direta do fato ilícito absoluto, com ofensa à 
affectio, o dano há de ser tratado como se trata o dano moral. Têm-se de conciliar a justiça e a eqüidade.” José de 
Aguiar DIAS (Da responsabilidade civil, v. II, p. 719 e nota 26) também trabalha com os mesmos conceitos para 
estabelecer a noção mais ampla de interesse e concluir que o fato de incidência da norma trata de dano moral: 
“Valor geral, ordinário ou de troca, é aquele que subsiste para quem que possua a coisa a que ele se refere. 
Distingue-se do interesse porque este é o valor extraordinário, isto é, valor de uso apreciado em face de 
determinadas circunstâncias e relações. O valor afetivo, ou estimativo, distingue-se do valor geral, porque opõe 
ao conceito puramente objetivo deste um conteúdo nitidamente subjetivo. (Nota 26: O valor estimativo é o que 
tem a coisa para o seu proprietário, em função de reações absolutamente íntimas. Quando a avaliação que a sua 
representação individual atribui ao objeto coincide com a estimação alheia, perde interesse a questão do valor 
afetivo, que só tem importância quando há essa divergência entre o proprietário da coisa e o avaliador estranho, a 
respeito do seu valor. Daí resulta que o valor estimativo não se inclui na espécie dos danos patrimoniais).” O 
valor de estima é inclusive uma das conseqüências da nova realidade de uma sociedade de consumo, e neste 
sentido o romancista, e prêmio Nobel, José SARAMAGO (A caverna, p. 240) dá uma boa ilustração deste dado que 
faz parte da própria cultura de nossa sociedade de massas: “[...] não tinham estado ali do lado de fora do balcão, 
a ouvir um subchefe de departamento explicar o que é valor de troca e valor de uso, possivelmente o segredo da 
abelha reside em criar e impulsionar no cliente estímulos e sugestões suficientes para que os valores de uso se 
elevem progressivamente na sua estimação, passo a que se seguirá em pouco tempo a subida dos valores de 
troca, imposta pela argúcia do produtor a um comprador a quem foram sendo retirados pouco a pouco, 
sutilmente, as defesas interiores resultantes da consciência da sua própria personalidade, aquelas que antes, se 
alguma vez existiu um antes intacto, lhe proporcionaram, embora precariamente, uma certa possibilidade de 
resistência e autodomínio.” 
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direito”, portanto do fato em si considerado, como objeto principal do dever de reparar, 

independentemente de suas conseqüências, dos danos, no sentido que aqui se adota, ao empregar a 

expressão “... violar direito, ou causar prejuízo” – para a nova redação que lhe dá o art. 186 do 

CC/2002: “... violar direito e causar danos a outrem”. 

Por essa alteração, percebe-se a importância do dano, como elemento e objeto principal da 

obrigação de reparar, em seu sentido de resultado de lesão, e não da lesão em si considerada, ou 

seja, não a mera violação de direito de outrem, mas a violação de direito que traga prejuízos a 

outrem, portanto que cause dano. 

 Em conclusão, pode-se afirmar que a lesão – que pode ter como conseqüência, ou entre suas 

conseqüências, o dano moral –, deve ser provada em concreto, e não o dano moral em si 

considerado, pois este é inferido da própria lesão, como dano in re ipsa 80. 

 Mantém-se, portanto, a necessidade da prova da lesão. Seja qual for o sistema de 

responsabilidade envolvido no caso concreto: subjetivo ou objetivo, em todas as suas 

modalidades81; o fato que gera o dever de reparar terá que ser comprovado82. 

                                                           
80 Assim também o entendimento do STJ, que em vários julgados teve a oportunidade de se manifestar sobre a 
questão, podendo ser citados, a título meramente exemplificativo: REsp. 78.721/RJ, 3ª T., rel. Eduardo Ribeiro, 
julg. 11.03.1997; REsp. 125.417/RJ, 3ª T., rel. Eduardo Ribeiro, julg. 29.07.1997; REsp. 52.842/RJ, 3ª T., rel. 
Carlos Alberto Menezes Direito, publ. DJ 27.10.1997, p. 216, julg. 16.09.1997; REsp. 85.019/RJ, 4ª T., rel. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, publ. DJ 18.12.1998, p. 358, julg. 10.03.1998; REsp. 110.091/MG, 4ª T., rel. 
Aldir Passarinho Júnior, publ. DJ 28.08.2000, p. 85, julg. 25.04.2000; REsp. 255.056/RJ, 3ª T., rel. Carlos 
Alberto Menezes Direito, publ. DJ 30.10.2000, p. 154, julg. 15.09.2000; e REsp. 267.529/RJ, 4ª T., rel. Sálvio de 
Figueiredo Teixeira, publ. DJ 18.12.2000, p. 208, julg. 03.10.2000. Posicionamento este também reconhecido 
por Maria Celina Bodin de MORAES, Danos à pessoa humana, p. 43-44. No entanto, Paulo Maximilian Wilhelm 
SCHONBLUM, (Dano moral: questões controvertidas, p. 74 e 75), aponta decisões contrárias à admissibilidade do 
pedido genérico do dano moral, inclusive em sede de STJ, corrente a qual se filia. 
81 São varias as modalidades de responsabilidade civil objetiva apontadas na doutrina e jurisprudência pátria, 
embora parte destaque apenas a Teoria do Risco em oposição a Teoria Subjetiva ou da Culpa da 
responsabilidade civil. Grande parte acrescenta outras modalidades de sistema objetivo de responsabilidade civil 
em que o fator atributivo do dever de reparar não se relaciona nem com a culpa (e por isso entendidos como 
sistemas objetivos), nem com a idéia do risco. De forma resumida são modalidades de responsabilidade civil 
objetiva, as seguintes: pelo risco da atividade, pelo risco proveito, pelo risco exacerbado, pelo risco segurado, 
pelo risco administrativo, pelo dano in re ipsa, pelo ato lícito ou decorrente de direitos reais - a qual se refere 
Antônio MONTENEGRO:, com base em doutrina de Von Thur, como enquadrada no sistema de responsabilidade 
pelo risco (Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 10), embora de ordinário a doutrina enquadre em 
fundamento distinto da idéia do risco apesar de entendê-la como hipótese de responsabilidade objetiva: Luiz 
Roldão de Freitas GOMES, Elementos de responsabilidade civil, p. 267-272 -, pela contrariedade à lei 
regulamentar, por abuso de direito, pela culpa presumida absolutamente. Renzo Gama Soares (Responsabilidade 
Civil Objetiva: pressupostos e aplicação, p. 21-61) defende que, de acordo com o Código Civil vigente, é 
possível se depreender a responsabilidade objetiva basicamente de 3 fontes: risco, boa-fé e solidariedade. Além 
das modalidades anteriormente citadas deve ser considerado que parte dos manuais de direito civil brasileiro 
defendem a idéia de ser a responsabilidade civil com culpa presumida relativamente, também modalidade da 
responsabilidade objetiva, pois entende em seu conceito qualquer sistema de responsabilidade em que o autor da 
demanda é dispensado da prova da culpa, porém, talvez mais corretamente, o sistema objetivo se caracteriza pela 
ausência total do elemento culpa, seja como prova do autor seja como prova de exclusão da sua existência pelo 
réu, neste sentido então a responsabilidade civil com culpar presumida relativamente é subjetiva embora se 
caracterize por uma diferença de natureza processual quanto à inversão do ônus probandi. Na doutrina nacional, 
fazem tal distinção entre o sistema da responsabilidade civil por culpa presumida relativamente e o sistema da 
responsabilidade civil objetiva: Anderson SCHREIBER, Arbitramento do dano moral no novo Código Civil, p. 4; 
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Por esta razão, considera-se não de todo verdadeira a afirmação de que não é possível, e 

exigível, a prova do “dano” moral; mais correto talvez fosse considerar impossível a prova do dano 

moral, quando se entende como dano a repercussão do fato lesivo, mas necessária a prova da lesão 

da qual esse dano pode ser pressuposto. É assim a doutrina de Fernando Noronha: 

“Nós cremos haver um equívoco na afirmação de que não é possível fazer prova 
de danos morais. Para que alguém seja condenado a reparar quaisquer danos, 
sejam patrimoniais ou morais, o juiz terá de dá-los como provados. Apenas 
acontece que em matéria de danos morais a respectiva comprovação dificilmente 
poderá ser feita de forma direta. À prova direta contrapõe-se à prova por 
presunções. E em matéria de danos morais a prova mais freqüente será aquela por 
presunções. Em toda prova por presunções o juiz, usando de seu prudente arbítrio, 
partirá de fatos conhecidos para inferir aqueles desconhecidos. As pretensões 
podem ser legais e de fato. [...] Nas de fato, também conhecidas como hominis, ou 
simples, o juiz fará mera ilação dos fatos não provados a partir de outros provados, 
de acordo, aliás, com o estabelecido no art. 335 do CPC: ele “aplicará as regras de 
experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente 
acontece”. São essas presunções de fato que interessam agora, nesta matéria de 
prova dos danos morais”. 83 

 

No entanto, o dano moral, conseqüência no patrimônio ideal ou imaterial do ofendido, não 

terá porque, nem como, ser provado; ele é percebido pela própria natureza dos fatos, ou pelo que de 

ordinário acontece diante do fato lesivo comprovado 84, conforme, aliás, já decidiu o Superior 

Tribunal de Justiça – STJ em várias oportunidades 85. 

                                                                                                                                                                                     
Antônio Lindbergh C. MONTENEGRO (Ibidem, p. 331-333); Carlos Alberto BITTAR, Responsabilidade civil. 
Teoria e Prática, p. 40; J. J. Calmon de PASSOS, O imoral nas indenizações por dano moral, p. 256; Maria Helena 
DINIZ, Curso de Direito Civil, v. VII, p. 13 (embora na verdade se refira especificamente à evolução no 
tratamento da responsabilidade civil por fato de terceiro); Rodolfo PAMPLONA FILHO e Pablo Stolze GAGLIANO, 
Novo curso de Direito Civil, v. IV, p. 164-166 (da mesma forma que a professora Maria Helena Diniz, ao tratar 
da evolução do tratamento legislativo dado à responsabilidade civil por fato de outrem); Sílvio de Salvo 
VENOSA, Responsabilidade civil. Direito Civil, v. IV, p. 14; Renzo Gama Soares (Responsabilidade Civil 
Objetiva: pressupostos e aplicação, p. 18 e seguintes (além de fazer uma evolução histórica para se alcançar a 
responsabilidade objetiva, o autor faz uma crítica quanto falácia de uma presunção absoluta de culpa, que 
serviria apenas para mascarar a responsabilidade objetiva ainda não amplamente adotada naquele momento 
histórico). 
82 Neste sentido decisão do STJ, Recurso Especial 86.671/SP (citada por Paulo Maximilian Wilhelm 
SCHONBLUM, Dano moral: questões controvertidas, p. 75), da qual podemos extrair o seguinte trecho: “[...] Não 
há falar em prova do dano moral, mas sim, na prova do fato que gerou a dor [...]”. 
83 Fernando NORONHA, Direito das obrigações, p. 237-238. 
84 Neste sentido, afirma Amílcar de CASTRO: “[...] E, como não há, nem pode haver, equivalência entre o dano 
sofrido e a importância a ser paga, o que daí se segue é que necessariamente haverá um poder discricionário, um 
prudente arbítrio, dos juízes na fixação do quantum da condenação, arbítrio esse que emana da natureza das 
coisas”. (TJMG – Ap. Cív. 1.409, 2ª C. C., rel. Amílcar de Castro, publ. RF, v. 93, mar. 1943, p. 529-530, julg. 
19.10.1942). No direito comparado é possível se socorrer de expressa disposição neste sentido, presente no art. 
42, 2ª parte do Código de Obrigações Suíço: “art. 42 – Fixação do dano. [...] 2. O dano não comprovável em 
montante exato, deve ser avaliado de acordo com o critério do juiz em atenção ao comum curso das coisas e às 
medidas tomadas pelo lesado”. 
85 Neste sentido podemos tomar como exemplo a decisão da qual selecionamos o trecho a seguir: “Dispensa-se a 
prova de prejuízo para demonstrar a ofensa ao moral humano, já que o dano moral, tido como lesão à 
personalidade, ao âmago e à honra da pessoa, por vez é de difícil constatação, haja visto os reflexos atingirem 
parte muito própria do indivíduo – o seu interior. De qualquer forma, a indenização não surge somente nos casos 
de prejuízo, mas também pela violação de um direito.” (STJ – REsp. 85.019, 4ª T., rel. Sálvio de Figueiredo 
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Isso se coaduna com o próprio conceito de dano moral acima analisado. Sendo o dano moral 

resultado de uma ofensa a um direito da personalidade, o que deve ser provada é a lesão, ou seja, 

qual direito da personalidade teria sido ofendido no caso concreto. A repercussão desta lesão apenas 

seria relevante para eventual demonstração da extensão do dano, de forma a se tentar aplicar, de 

forma mais precisa, o art. 944 do Código Civil, que disciplina a regra para a liquidação da 

indenização devida em razão de um dano. 

Pode até mesmo haver lesão sem que seja reconhecido como dela decorrente qualquer dano 

suscetível de apreciação pelo mundo jurídico 86. Talvez se possa adotar a idéia de que só o dano 

socialmente relevante deve ser reparado, ou seja, só merecerá proteção jurídica, e sujeitará o ofensor 

a uma obrigação de indenizar, o dano que atinja um bem ou interesse que mereça a proteção da 

                                                                                                                                                                                     
Teixeira, publ. DJ 18.12.1998, p. 358, e RSTJ, v. 4, p. 246, julg. 10.03.1998). Neste sentido também: REsp. 
110.091/MG, 4ª T., rel. Aldir Passarinho Júnior, publ. DJ 28.08.2000, p. 85, julg. 25.04.2000; REsp. 255.056/RJ, 
3ª T., rel. Carlos Alberto Menezes Direito, publ. DJ 30.10.2000, p. 154, julg. 15.09.2000; e REsp. 276.529/RJ, 4ª 
T., rel. Sálvio de Figueiredo Teixeira, publ. DJ 18.12.2000, p. 208, julg. 03.10.2000. 
86 Tal fato é descrito de forma genérica por San Tiago Dantas (Programa de Direito Civil, Rio de Janeiro: 
Forense, 2001, p. 331-332): “Notem os senhores, logo, que em toda atividade processual há duas faces muito 
distintas. A primeira visa, apenas, a conhecer qual é, exatamente, a vontade da lei em face da lesão verificada. 
Surge alguém e diz sofrer uma lesão do direito. O que a lei manda diante desta lesão é isto: a primeira coisa que 
nós precisamos saber é se houve, realmente, uma lesão do direito; depois, se realmente o que pede o autor é o 
que a lei quer, naquele caso determinado.” Também neste sentido Zulmira Pires de LIMA (Responsabilidade civil 
por danos morais, p. 217) aponta o subjetivismo do dano e o mínimo de objetivismo necessário para sua 
avaliação: “Adiante veremos como é, em todo o caso, necessário não afirmar duma maneira absoluta que são 
reparáveis todos os danos não patrimoniais indistintamente, visto que há sempre certos graus de dor 
imperceptíveis e que por isso mesmo não podem ser tomados em linha de conta.” Ainda, apoiado em lição de 
Carnelutti, José de Aguiar DIAS (O dano moral e sua reparação, p. 41; Da responsabilidade civil, v. II, p. 715): 
“É assim que Carnelutti define o dano como lesão de interesse. Mas explica que o direito não se insurge contra 
toda e qualquer lesão de interesse, mas somente contra a que, de acordo com a ordem jurídica, deva ser evitada 
ou reparada, isto é, contra o dano antijurídico. Como, para nós, é possível, como já insinuamos, exigir-se que a 
noção de dano se restrinja à idéia de prejuízo, isto é, o resultado da lesão [...].” Já de forma específica, podemos 
enquadrar a hipótese dos danos morais irrelevantes como exemplo de lesão da qual não decorre dano 
juridicamente reconhecido; neste último sentido, comenta Sérgio CAVALIERI FILHO. (Programa de 
responsabilidade civil, p. 88-89): “Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua 
inacumulabilidade com o dano material, corremos, agora, o risco de ingressar na fase de sua industrialização, 
onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações 
milionárias. [...] Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 
causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral [...].” Também se manifestam 
Guilherme Couto de CASTRO (A responsabilidade civil objetiva no direito brasileiro, p. 24-25) e Carlos Roberto 
GONÇALVES (Responsabilidade civil, 2002, p. 549-550). Neste sentido, ainda, a doutrina portuguesa de Zulmira 
Pires de LIMA (Responsabilidade civil por danos morais, p. 422): “E ao juiz compete, usando do seu prudente 
arbítrio e analisando todas as circunstâncias de fato que acompanharam o dano, verificar, em cada caso concreto, 
se há realmente uma dor verdadeira que mereça proteção jurídica [...]”. Não se deve, contudo, levar ao extremo a 
conclusão pela desconsideração dos danos, principalmente os morais, pela impossibilidade da avaliação 
pecuniária dos mesmos, como afirma Francisco Cavalcanti PONTES DE MIRANDA (Tratado de direito privado, v. 
LIV, p. 283): “O dano há de ser a alguém, mas há de haver o dano como fato. Nem todas as lesões de direito 
causam danos, nem todos os danos ofendem direitos, nem se pode dizer que só o que é pecuniariamente 
avaliável há de ser ressarcido.” 
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ordem jurídica (função social da reparação civil87), de acordo com os ditames da ética social em 

vigor. Dessa forma se expressa Fernando Noronha: 

O importante, nesses casos, é sempre que tenham sido afetados sentimentos muito 
sérios e que estes sejam reconhecidos como socialmente relevantes, ou seja, que a 
sociedade condene a infração. Temos insistido, desde o capítulo inicial, em que 
mesmo no Direito das Obrigações as pretensões reconhecidas aos particulares (os 
credores) têm uma função ou finalidade social. [...] Assim, porque só são dignas 
de tutela as obrigações que atendem a valores socialmente tidos como relevantes, 
não é qualquer desgosto que será juridicamente relevante. Um acórdão do 
Tribunal de Justiça de São Paulo, de 16.4.1994 (RT 711/107), significativamente 
decidiu, a propósito do descumprimento de um contrato de transporte aéreo 
internacional, que forçou o passageiro a adquirir novas passagens, noutra 
companhia, para retornar ao Brasil, que “não cabem no rótulo de dano moral os 
transtornos, aborrecimentos ou contratempos que sofre qualquer um, tais como 
mudanças de escala de vôo com conseqüente atraso”. 88 

                                                           
87 Antônio MONTENEGRO cita doutrina que defende este aspecto mais amplo da avaliação dos danos como 
conseqüência da adoção de um modelo de Estado Social (ou welfare state, conforme a doutrina de Keynes): “[...] 
Mais recentemente, os juristas falam na existência de um dano social, em que a tutela ressarcitória ostenta 
horizontes mais dilatados, por influência do princípio da solidariedade editado nas Constituições européias 
depois da Segunda Guerra Mundial, onde passou a predominar a chamada democrazia sociale dos italianos” 
(Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 6). Sobre a noção da função social do direito, com especial 
atenção para o direito privado, as obras de Rudolf Von IHERING: “O que luta pelo direito do Estado e da nação 
não é outro senão o mesmo que luta pelo direito privado. As qualidades adquiridas nas relações com este último 
são as mesmas que o acompanham nas lutas que trava em prol das liberdades públicas ou contra o inimigo 
externo (...) O que determina o grau de resistência à agressão não é a pessoa do agressor; mas a intensidade do 
sentimento de justiça (...) O idealismo do autêntico sentimento de justiça abalaria seus próprios alicerces se 
ficasse restrito à defesa do direito do indivíduo, sem se preocupar com o resguardo da lei e da ordem desse 
campo. O indivíduo sabe perfeitamente que, da mesma forma que no seu direito defende o direito em geral, 
assim também, defendendo este, defende seu direito individual” (A luta pelo direito, p. 74 e 75); e: “Pero para la 
afirmación Del derecho a la cosa no ocurre lo mismo; puede ocurrir; pero no debe ocurrir forzosamente. La lucha 
por el derecho a la cosa puede ser tal que interesse a la persona. Em este caso no obra ya por la cosa, sino por la 
persona, por la afirmación de si mismo como sujeto del derecho, el elmento econômico es por eso del todo 
indiferente, como en la lesión jurídica, que va directamente contra la persona: la ofensa al honor (...) Tal es  pues 
la verdad realizada del principio: cada uno existe para el mundo y el mundo existe para nosotros – tal es la 
sociedad (...) Si todos los principios jurídicos tienen por fina segurar las condiciones de vida de las mismas. Um 
sujeto singular, se me replicará, es uma mera abstracción; el sujeto real del fin es el hombre, el individuo; a él 
beneficia finalmente todo o principio jurídico. Exactamente! Todas las normas de derecho, ya pertenezcan al 
derecho privado, al derecho penal, o al derecho público, tiene por fin al hombre. Pero la vida social, al agrupar 
los hombres por la comunidad de fines permanentes para formaciones superiores, ensancha de ese modo las 
formas de la existencia humana. Al ser humano como individuo aislado y para si se agrega el hombre social, el 
hombre como miembro de unidades superiores”. (El fin en el derecho, p. 54, 67, e 317). Sobre responsabilidade 
civil, com base em Adriano De Cupis, Silvio Neves BAPTISTA (Teoria geral do dano, p. 69): “A função da 
responsabilidade civil é tutelar os interesses protegidos pela ordem jurídica. O direito é criado em razão de 
elementos teleológicos, no sentido de que deve perseguir determinadas funções, pois seria inconcebível uma 
norma jurídica sem finalidade”. 
88 Fernando NORONHA, Direito das obrigações, p. 223. Também Zulmira Pires de LIMA (Responsabilidade civil 
por danos morais, p. 227): “[...] o juiz deve, no caso concreto submetido à sua apreciação, indagar, antes de mais 
nada, se houve ou não uma dor que mereça proteção jurídica [...].” ; e ainda, Maria KROETZ (Considerações 
acerca da fixação do montante de indenização por dano moral, p. 153-154, e nota 2): “Em situações especiais 
aonde os reflexos morais da atitude lesiva revelam-se especialmente relevantes, o direito estende seu âmbito a 
fim de proteger interesses que, de regra, restringem-se ao domínio da moral. [...] É de se ressaltar, no entanto, 
que não é qualquer sofrimento psíquico que enseja a tutela jurídica dos danos morais. É óbvio que a 
sensibilidade exarcebada de alguns indivíduos, que se consideram ofendidos por pequenos incidentes do dia-a-
dia, ou os ressentimentos de ordem espiritual, causados àueles cujo incomum apego aos valores materiais leva a 
sofrerem com a destruição ou estrago de seus bens, não podem ensejar a pretensão de serem protegidos a título 
de danos morais”. 
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A importância, dimensão e mesmo o reconhecimento da possibilidade de reparação do dano 

moral, dependem fundamentalmente do que podemos considerar como a função social deste tipo de 

condenação, o primeiro passo em qualquer julgamento deste tipo de dano é o debate para 

reconhecimento, ou não, da existência de um interesse social relevante a tutelar o dano específico 

alegado. 

 

[...] O estudo do direito – e, portanto também do direito tradicionalmente definido 
“privado” – não pode prescindir da análise da sociedade na sua historicidade local 
e universal, de maneira a permitir a individualização do papel e do significado da 
juridicidade na unidade e na complexidade do fenômeno social. O Direito é 
ciência social que precisa cada vez maiores aberturas, necessariamente sensível a 
qualquer modificação da realidade, entendida na sua mais ampla acepção.89 

 

Por tais razões se torna especialmente relevante o conceito de dano moral anteriormente 

traçado, no sentido de ser conseqüência de uma lesão a direito da personalidade. Essa noção diminui 

substancialmente a subjetividade na apreciação de ocorrência ou não, no caso concreto, de dano 

indenizável. O critério de “mero aborrecimento”, que tem sido largamente utilizado pelos 

magistrados, para concluir pela improcedência de pretensões que têm sido levadas aos tribunais é 

perigosamente inseguro, em razão da sua imprecisão terminológica. 

 

A questão do atraso de vôo é um bom exemplo de tal problema. Ao mesmo tempo em que, 

conforme citação supra de Fernando Noronha, o TJ/SP entendeu que isso se caracteriza como mero 

aborrecimento, outros tribunais freqüentemente fixam indenização a título de danos morais 

exatamente pelo mesmo caso90. Isso gera grande insegurança para o jurisdicionado, que não sabe o 

que realmente é dano moral indenizável, dando ensejo, em última instância, ao fomento do que 

freqüentemente se denomina de “indústria do dano moral”. 

 

Ao homogeneizar essa noção, com cada magistrado se perguntando “qual direito da 

personalidade foi ofendido nesse caso concreto?” e respondendo tal pergunta, de forma 

fundamentada, em sua decisão, isso daria mais segurança aos jurisdicionados, assim como aos 

demais operadores do direito. Certamente esta medida reduziria, em muito, as demandas infundadas 
                                                           
89 Pietro PERLINGIERI, Perfis do Direito Civil. Introdução ao Direito Civil-Constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 1997, p. 1. 
90 Apenas de forma exemplificativa, restringindo-nos a recentíssimas decisões do Superior Tribunal de Justiça 
(pesquisa retroativa apenas até abril de 2011) é possível citar os seguintes julgados no sentido de ser indenizável, 
a título de dano moral, o atraso em vôo: AgRg no REsp 810779/RJ, 4ª Turma, DJe 03/08/2011;  EDcl no Ag 
977762/SP, 4ª Turma, DJe 24/08/2011; AgRg no Ag 1306693/RJ, 4ª Turma, DJe 06/09/2011; AgRg no Ag 
1376512/MG, 3ª Turma, DJe 11/05/2011; AgRg no Ag 1365430/RJ, 3ª Turma, DJe 19/04/2011. 

13018



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

que pretendem auferir uma indenização por dano moral, limitando as sentenças de procedência 

àquelas hipóteses em que realmente há um dano moral indenizável, posto que ofendido de forma 

substancial um direito da personalidade. 

 

A esfera de proteção da incolumidade moral da pessoa humana mais especificamente, 

embora não exclusivamente, pois já pacificamente reconhecida a possibilidade de dano moral 

sofrido pela pessoa jurídica91; remete-se aos valores existenciais eleitos como fundamentais na 

Constituição vigente, tanto pelo seu preâmbulo como pelos seus dispositivos introdutórios (arts. 1º 

ao 5º da CRFB/1988), e tal localização não é casual, a defesa de direitos fundamentais é objetivo 

maior do nosso Estado Democrático de Direito, e por tal razão o dano moral não mais pode ser 

traduzido na figura de um mero interesse individual, e sim ser reconhecido como interesse cuja 

violação atinge toda a sociedade por infringir direito fundamental. 

 

[...] a responsabilidade civil por dano moral é hoje tema constitucional, (incisos 
quinto e décimo do artigo quinto da Carta), deve ser encarada como instrumento 
de afirmação social e individual, na realização de objetivos, que, na verdade, estão 
descritos no próprio preâmbulo, e no artigo primeiro da nossa Lei Maior: [...] no 
artigo primeiro se coloca como prioridade fundamental do Estado, a defesa da 
dignidade humana (inciso terceiro do artigo primeiro). Isso torna evidente o relevo 
que, entre nós, se empresta à temática da proteção aos direitos em questão. 
Ora, diante de tão expressivas manifestações, a tese da reparabilidade de danos 
morais cumpre ora papel de extraordinária importância em nosso País, que é 
exatamente o de manter o respeito, de preservar o equilíbrio que deve haver nas 
relações sociais, de permitir-se o desenvolvimento normal das potencialidades 
individuais, e quando esse respeito não for conferido, deve-se então sancionar o 
lesante, propiciando-se ao lesado uma compensação.92 

 

Por último, a majoração ou a diminuição do valor atribuído a título de reparação civil pelo 

dano moral depende, intrinsecamente, de prova a ser constituída pelas partes no decorrer do 

processo, juntamente com os critérios correspondentes para a sua fixação pecuniária e as funções 

que se pretende serem observadas pelo julgador na resolução da demanda. 

 Pode-se resumir o dano moral, quanto à sua prova, na seguinte conclusão: a lesão seja 

material seja imaterial, que dá origem ao dano moral, tem que ser provada, enquanto este independe 

                                                           
91 Entendimento este expresso em dispositivo legal e súmula do Superior Tribunal de Justiça: “Art. 52 do 
CC/2002 – Aplica-se às pessoas jurídicas, no que couber, a proteção dos direitos da personalidade”; e “Súm. 227 
do STJ – A pessoa jurídica pode sofrer dano moral”. Aliás, tal fato reafirma o fato de que o dano moral não se 
reduz à idéia, equivocada, de lesão a sentimento, ou emoção, ou dor, uma vez que, obviamente, a pessoa jurídica 
não é dotada de um espírito. 
92 Carlos Alberto BITTAR, Quantificação nos arbitramentos por dano moral, p. 127. 
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de prova fática; sua existência é presumida ou inferida pelo que de ordinário acontece 93 e pelas 

regras de experiência, conforme o disposto no art. 335 do Código de Processo Civil – CPC, em 

razão de sua própria natureza. 

O julgamento sobre a existência do dano moral não se baseia em prova fática da ocorrência 

do dano – impossível de ser constituída, pois o dano se produz no mundo metafísico –, e sim na 

prova da lesão ao direito da personalidade e na argumentação jurídica, a instruir o julgador na 

formação de sua convicção decisória, realizada no curso do processo sobre as indenizáveis 

conseqüências danosas da lesão provada. Incluem-se nesse debate judicial os critérios e funções do 

dano moral que as partes pretendem sejam observados pelo julgador, bem como os motivos fáticos 

pelos quais deve o quantum da reparação ser majorado ou diminuído 94, ou seja, os motivos da 

maior ou menor extensão do valor reparatório no caso concreto. 

                                                           
93 Neste sentido, Sílvio RODRIGUES (Responsabilidade civil. Direito civil. São Paulo: Saraiva, v. IV, 2002, p. 
190-191): “O juiz terá sempre em vista o quod plerunque accidit, o que habitualmente acontece.” Sérgio 
CAVALIERI FILHO (Programa de responsabilidade civil, p. 88-89) se refere às “realidades da vida.” e, ainda, 
“segundo às regras de experiência comum”.  
94 Neste sentido, João Manuel CARVALHO SANTOS (Código Civil brasileiro interpretado, v. III, p. 329), embora 
não faça a distinção dos conceitos de lesão e dano, fala da diferença da prova da existência do fato (que aqui 
adotamos sob o conceito de lesão), para a prova do dano específico: “O dano, pois, precisa ser provado. Convém 
distinguir a prova genérica da específica. A prova genérica versa apenas sobre a existência do fato, que 
determinou o dano, sem que se fixe ou delimite a quanto ele ascende. A prova específica importa na 
demonstração precisa do dano, ‘quale quantum it’.” Miguel Maria de SERPA LOPES (Curso de Direito Civil, v. V, 
p. 222), embora, da mesma forma que Carvalho Santos, não distinga os termos lesão e dano, faz expressa 
distinção entre o fato isoladamente considerado, e a “lesão.” a um interesse jurídico: “A noção legal do dano 
comporta dois elementos: 1º) elemento de fato – o prejuízo; 2º) elemento de direito – a violação ao direito, ou 
seja, a lesão jurídica. É preciso que haja um prejuízo decorrente da lesão de um direito.” 
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IV - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

1. Lesão e dano são termos distintos, cujos conceitos precisos se referem ao fato em si considerado: 

a lesão; e às conseqüências ou repercussões deste fato: o dano. Lesão, portanto, são os fatos 

constitutivos do pedido de reparação que vão se consubstanciar na causa de pedir remota da 

exordial, enquanto os danos são o pedido propriamente dito, ou seja, as conseqüências da lesão 

descrita, pelas quais se pede a providência jurisdicional da reparação civil. 

 

2. A distinção conceitual entre estes dois elementos permite determinar a forma como deve ser 

comprovada a existência do dano moral, bem como apreender o verdadeiro significado desta 

espécie de dano, e permite reconhecer uma diferença essencial no tratamento dos requisitos para 

configuração do dano: certeza, atualidade e injustiça. 

Tais requisitos atuam de modo distinto quanto ao dano moral em confronto com a sua forma de 

atuação com o dano material emergente, uma vez que, diversamente deste último, o dano moral, por 

não ter o padrão do mercado como referência econômica para fixação do quantum reparatório, 

deverá se submeter a uma liquidação pelo arbitramento do juiz, de acordo com uma ponderação de 

critérios e fins que se buscam para o caso concreto. 

Indenizar não é apenas voltar ao estado anterior, é recolocar o ofendido no rumo original que estaria 

se não houvesse o dano. O dano material pode ser corrigido integralmente, portanto pode ser 

passível de indenização, já o dano moral, de forma evidente não. 

O dano moral não é passível de indenização, diversamente do que ocorre com o dano material, e 

mesmo em alguns casos, relativos a direitos autorais ou de uso de imagem, em que o dano encontra 

padrão no mercado, a sua redução econômica não é suficiente, e, para parte da doutrina, revelaria 

mera restituição por locupletamento ilícito que deve ser acrescida de uma parcela reparatória 

sancionatória. 

Indenizar não é apenas voltar ao estado anterior, é recolocar o ofendido no rumo original que estaria 

se não houvesse o dano. O dano material pode ser corrigido integralmente, portanto pode ser 

passível de indenização, já o dano moral, não obstante o equívoco redacional do art. 5º, X da 

CRFB/1988, de forma evidente nunca, a utilização da expressão “indenização do dano moral” 
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revela atecnia consagrada por jurisprudência e pelo próprio legislador constitucional, por tal razão 

tão difundida não obstante seja materialmente irrealizável. 

 

3. Tanto a lesão material quanto a lesão imaterial podem produzir prejuízos morais. Tal 

entendimento, inclusive, pode ser inferido da súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça quando esta 

admite ser possível de um mesmo fato, sem discriminar sua natureza ou origem, surgirem tanto 

danos materiais como morais. 

Neste sentido, a perda de bens infungíveis com valor afetivo também pode gerar danos morais por 

significar a perda de algum bem insubstituível, independente de ser materialmente fungível. Até 

mesmo o mero protesto indevido de título de crédito em órgão controlador (BACEN, SERASA, 

SPC), pode gerar, pelo mero fato da “negativação” de crédito ser indevida; direito à reparação de 

danos morais pela ofensa ao direito à honra (ao ser considerado, incorretamente, inadimplente), pois 

o dano moral é in re ipsa, ou seja, se comprova com o que de ordinário acontece pela situação 

comprovada – lesão, a magnitude do quantum reparatório, porém poderá, e deverá, variar conforme 

a reprovabilidade social ao dano considerado e a extensão de sua repercussão, embora alguns 

prefiram o critério do grau de culpa do agente como medida para valoração da compensação. A 

reprovabilidade social é mais adequada aos fins da ordem legal constituída no Brasil, principalmente 

tendo em conta a incoerência de tal critério nos casos em que se adote o sistema de responsabilidade 

civil objetiva. 

 

4. Outra conclusão oriunda da diferença entre lesão e dano é a de que mesmo o caso de 

responsabilidade civil decorrente de uma infração ao negócio jurídico – dita contratual – se deve 

admitir a possibilidade de existência de danos morais, pois o inadimplemento contratual, embora de 

ordinário cause apenas danos emergentes e lucros cessantes de natureza meramente material, por 

serem redutíveis a expressões econômicas exatas, pode ocasionalmente também gerar 

conseqüências que atinjam o patrimônio moral da pessoa, mesmo jurídica, que necessitam de 

avaliação mais complexa que simples operações matemáticas e cálculos atuariais. Neste sentido se 

entende a aparente contradição do Superior Tribunal de Justiça que em alguns julgados negam 

peremptoriamente a reparação moral para infração de dever contratual, e para outros admite 
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mediante a comprovação do mero fato lesivo, pressupondo, como é de sua natureza, os danos 

morais decorrentes do mesmo. 

 

5. O dano moral não é espécie, é gênero, considerar possível a fixação prévia de funções e critérios 

em modelo fechado de avaliação é obra vã e inútil. O dano moral comporta várias espécies – tantas 

quantas são as espécies de direitos da personalidade, cuja ofensa acarretam o dano moral – que vão 

desde o uso indevido de inédito de uma obra literária até o sofrimento por morte de ente querido, 

com conseqüente ofensa à identidade familiar, neste sentido, tão múltiplas quanto suas formas de 

ocorrência deverão ser também suas formas de fixação reparatória. 

O único sistema adequado para matéria tão multiforme é um sistema aberto de funções e critérios 

que seja suficientemente útil para adaptar-se a cada caso concreto, sem com isso implicar em 

subjetivismo absoluto, ou excessos discricionários, pois a decisão do uso de tais elementos deve 

sempre se fundamentar em uma argumentação coerente com a lógica interna do sistema jurídico, 

fundamentalmente com as escolhas axiológicas presentes nos princípios fundamentais da 

Constituição, e na aplicação de uma ponderação regida pelos postulados da adequação, necessidade 

e proporcionalidade em sentido estrito. 

 

6. Qualquer que seja o dano moral alegado, em conseqüência também da distinção conceitual entre 

lesão e dano, este deverá ser presumido a partir das circunstâncias do fato concreto, por meio da 

experiência do magistrado diante da natureza das coisas informada pela ética social que lhe impõe 

controles e parâmetros ao excesso de discricionariedade, uma vez que sua decisão tem que ser 

manifestamente fundada na razoabilidade ou procedimento da ponderação lato sensu. Por isto se 

reafirma que o dano moral é in re ipsa (art. 335 do CPC). 

Exigir a prova dos efeitos de um dano moral é negar jurisdição, pois a prova destes efeitos é 

impossível. Por mais que tenham avançado as ciências biomédicas, as práticas holísticas, e os 

conhecimentos da psicologia, a subjetividade da pessoa humana não pode ser medida por qualquer 

instrumento ou cálculo matemático exato nem considerada por preconceitos ou pressupostos.  

Admitida a reparação do dano moral para pessoas jurídicas, como o faz a súmula 227 do STJ, 

hipótese confirmada pela redação do art. 52 do CC/2002, a esta se estende tal conclusão, não 
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devendo se confundir a lesão imaterial com conseqüências materiais da pessoa jurídica com a lesão 

material ou imaterial que traga repercussões extra-econômicas que justificam a reparação de danos 

morais da pessoa jurídica, pois a própria natureza do dano moral não se permite a uma pré-fixação 

exata de seu valor. 

Reconhecer limites ou índices tarifários prévios, por lei ou jurisprudência é desconhecer da própria 

natureza do dano moral, e implica em negativa de jurisdição adequada ao fato específico único do 

dano moral de uma pessoa, bem como infração ao principio da reparação proporcional fixado no art. 

5º, V e X da CRFB/1988. 

 

7. Embora os efeitos do dano moral não necessitem de prova em concreto, as circunstâncias e o 

próprio fato que se alega como origem do dano moral, ou seja: a lesão; devem ser provados, 

valendo-se o magistrado dos elementos carreados aos autos do processo e os critérios suscitados 

pelas partes em lide, bem como qualquer outro que entenda adequado aos danos que pretendem as 

partes ser reconhecidos ou desconsiderados; para formar sua convicção quanto à realidade dos fatos 

e quanto à dimensão do dano pretendido, considerando, inclusive, o interesse social na 

reprovabilidade deste prejuízo para fixar o quatum cabível ao caso concreto. 

Neste sentido, é justamente o conjunto de fatos que dão origem aos alegados danos morais, bem 

como as funções e critérios que se pretende sejam albergados na decisão judicial e que lhe devem 

servir de substrato, que serão objeto da contestação, que deve considerar desde a existência dos fatos 

alegados, pela importância e dimensão social dos mesmos (reconhecimento do interesse social sobre 

a condenação de tais danos), até uma defesa sobre os méritos das funções e critérios apontados, 

podendo opor-lhe outros, no processo a luz do processo de ponderação que passa por três juízos: 

adequação, necessidade e proporcionalidade. 

Considerando que tal arbitramento apela para o bom senso do juiz (art. 335 do CPC), e 

reconhecendo o princípio da razoabilidade como postulado que atua duplamente: na fixação de 

funções e critérios adequados ao caso de reparação por danos morais, e como um dos possíveis 

critérios a serem adotados mais objetivamente, percebemos que na verdade há necessariamente duas 

tarefas a serem desenvolvidas pelo operador jurídico: 

O primeiro exercício para determinação do valor de reparação é a fixação de que funções se 

pretendem sejam realizadas, conformes os juízos de necessidade e adequabilidade das mesmas ao 
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caso concreto. Posteriormente, pelo processo da ponderação (princípio da proporcionalidade em 

sentido lato), devem ser fixados quais critérios serão utilizados na fixação do quantum do caso 

concreto conforme um triplo juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido 

estrito; para fundamentar a decisão, permitindo a determinação dos parâmetros norteadores, sujeitos 

a recurso, principalmente em relação ao quantum deferido em favor do ofendido. 

 Por tal processo se reconhece a característica subjetiva de tal dano e a necessidade de análise caso-

a-caso, porém com o lastro de uma fundamentação razoável que permitiria, assim, a sua postulação 

genérica sem prejuízo da segurança jurídica, pois a discricionariedade do juiz da causa não é total, 

vez que estão lastreadas a uma teoria da argumentação que se legitima pela atribuição de funções e 

critérios não aleatórios, mas intrinsecamente relacionados ao caso concreto, e seus argumentos são 

passíveis de revisão recursal. 

Pode o julgador se valer de paradigmas revelados por precedentes judiciais que versem sobre a 

mesma espécie de dano moral, não podendo, contudo, se valer de tabelas ou tetos prefixados, posto 

que inconstitucionais, conforme já pacificou o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 

Assim, o magistrado ao julgar um caso de reparação por dano moral deve considerar que os casos 

anteriores embora semelhantes nunca vão ser idênticos, razão pela qual deve levar em conta as 

circunstâncias específicas tanto para majorar como para diminuir o valor reparatório. 

 

8. Impende frisar que tal procedimento diferenciado decorre da natureza distinta do dano moral. 

Diferentemente do dano material, que traduz a sua certeza e atualidade não só de sua comprovação 

fática, como permite a fixação de sua dimensão econômica exata, sob pena de cerceamento de 

defesa; ao dano moral não é possível exigir tal requisito de liquidez na sua postulação, admitindo-se 

o pedido genérico e desconsiderando-se, caso expresso o valor na petição, a diferença entre o 

pretendido e o valor atribuído em sentença para efeitos de sucumbência, sem prejuízo dos requisitos 

da certeza e atualidade que devem se adaptar às diferenças aqui apontadas. 

Na verdade ao analisar o caso concreto é imprescindível a parte requerente que apresente seus 

argumentos quanto às repercussões do fato lesivo como um todo, apontando exatamente as que 

entende gerarem danos materiais, e comprovando o seu valor exato, e quais geram danos morais, 

estabelecendo o tipo, a gravidade dos mesmos, como também os critérios e funções que entende 

serem passíveis de orientar a decisão judicial na fixação do valor por arbitramento, para evitar 
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cerceamento de defesa de sua contraparte, que, por sua vez, em sua peça de defesa pode opor razões 

para se desconsiderar o argumento do demandante e novos critérios e funções que entende serem 

adequados ao caso concreto, seja para descaracterizar a figura do dano moral reparável, seja para lhe 

diminuir a gravidade e importância. 

Assim, por exemplo, a perda moral pelo extravio de um pertence pessoal insubstituível contido na 

bagagem transportada será presumida pelo que de ordinário acontece, e reparada de acordo com as 

circunstâncias peculiares do caso concreto, porém a existência de tal bem deve ser comprovada 

pelos meios processuais adequados, admitindo-se todas as provas de direito (art. 212 do CC): “O 

dano moral pode ser demonstrado por todos os meios de prova admitidos em direito, inclusive pelas 

presunções estabelecidas para determinadas pessoas da família”95. Da mesma forma, a dimensão ou 

magnitude de um dano moral pode ser considerada em abstrato pelas circunstâncias do caso 

concreto, levando-se em conta a reprovabilidade social do dano considerado, mas a existência do 

fato deve ser comprovada. 

 

9. Quando tratamos de danos morais, e principalmente na fixação de seu quantum, necessariamente 

terá o julgador que analisar o caso concreto e atribuir ao mesmo um valor de reparação que atenda a 

uma razoabilidade semelhante à que utiliza para estabelecer a reparabilidade de eventuais lucros 

cessantes ou danos futuros96 alegados (art. 402, parte final, do CC), ou seja, uma razoabilidade que 

se fundamente na coerência e adeqüabilidade do valor arbitrado diante das circunstâncias e funções 

concretas que informam e subsidiam sua decisão que podem tratar de critérios suscitados pelas 

partes na lide ou, até mesmo, determinadas pelo arbitri boni viri do julgador detentor de 

conhecimentos e habilidades da prática forense que o qualifica para tal função. 

 

 

 

                                                           
95 Maria Helena DINIZ, embora se refira à idéia de dano, a autora trabalha o mesmo de forma indistinta com a 
figura do conceito, adotado neste trabalho, de lesão, (Curso de Direito Civil, v. VII, p. 96). Ainda, Wilson Melo 
da SILVA, (O dano moral e sua reparação, p. 659): “Para a prova dos danos morais, valeriam todos os meios em 
direito permitidos, inclusive as presunções estabelecidas [...]”. 
96 Também denominado dano negativo por parte da doutrina em oposição ao conceito de dano positivo 
identificado com os danos emergentes. Antônio MONTENEGRO, Ressarcimento de danos pessoais e materiais, p. 
11; César FÍUZA, Novo Direito Civil, p. 720; Maria Helena DINIZ, Curso de Direito Civil, v. VII, p. 223; e Silvio 
Neves BAPTISTA, Teoria geral do dano, p. 86. 
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DIREITOS FUNDAMENTAIS E FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA 

NO CONDOMÍNIO EDILÍCIO. 

 
FUNDAMENTAL RIGHTS AND SOCIAL ROLE OF CONDOMINIUM URBAN 

PROPERTY. 

 
 

Renato Marcuci Barbosa da Silveira1 

 

RESUMO 

 

O presente trabalho tem por objetivo demonstrar a forma através da qual a unidade autônoma 
em condomínio edilício cumpre a função social que lhe fora imposta pela Constituição da 
República de 1988 em seus artigos 5°, XXII, XXIII e 182, § 2°, apresentando o condomínio 
edilício como instituto do Direito Civil capaz de viabilizar, em seu âmbito interno, a 
concretização de direitos fundamentais previstos naquele texto constitucional. Serão 
abordados os temas relativos à incidência direta dos direitos fundamentais entre os 
particulares, o processo de funcionalização da propriedade com a exigência de nova postura 
do proprietário frente aos não proprietários, bem como a importância do contexto democrático 
no qual está inserido o ordenamento jurídico brasileiro estabelecendo os contornos dos 
instrumentos e dos procedimentos necessários ao cumprimento daquela função social. A 
conclusão apontará para a convenção de condomínio como instrumento capaz de viabilizar o 
cumprimento da função social pela unidade autônoma, bem como a concretização de direitos 
fundamentais entre os condôminos no âmbito privado do condomínio edilício. 
 
PALAVRAS-CHAVES: PROPRIEDADE – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – DIREITOS 
FUNDAMENTAIS – FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE URBANA. 
 

ABSTRACT 

 

The objective of the present work is to demonstrate how a condominium unit plays its social 
role imposed by the Brazilian Constitution of 1988 in its articles 5th, XXII, XXIII, and 182, 
section 2, representing the Civil law institute able to materialize the constitutional 
fundamental rights. The work will approach themes related to direct incidence of fundamental 
rights between individuals, the process of making property functional requiring a new posture 
from the owner beside the non-owners, and also the importance of democratic context in wich 
is inserted the Brazilian legal system, defining the instruments and proceedings needed to 
accomplish that social role. The conclusion will point to the condominium convention as the 
instrument able to materialize condominium unit social role, as well to materialize the 
fundamental rights between joint owners in the private ambit of the condominium. 

                                                 
1
 Mestre em Direito Privado pela Faculdade Mineira de Direito da PUC-Minas. Professor de Direito Civil da 

Universidade José do Rosário Vellano – UNIFENAS/BH. Coordenador do Núcleo de Prática Jurídica do Curso 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

Atualmente, dois temas são frequentemente abordados pela doutrina civilista 

contemporânea, principalmente, por aqueles que se dedicam ao estudo do fenômeno da 

constitucionalização do direito civil, sendo eles: a) a eficácia dos direitos fundamentais entre 

os particulares; e b) o cumprimento da função social da propriedade urbana. 

Tais assuntos serão abordados neste trabalho de forma a associá-los à análise do 

âmbito privado do instituto do condomínio edilício inserido em um Estado Democrático de 

Direito e submetido a um Direito Civil repaginado, o qual exige do titular do direito de 

propriedade uma conduta solidária de consideração dos outros não proprietários. 

A abordagem que será realizada a seguir permitirá que, primeiramente, seja proposta 

uma forma de se buscar a concretização de direitos fundamentais estabelecidos pelo texto 

constitucional de 1988, entre os co-proprietários de unidades autônomas em condomínio 

edilício, para que ao final, se conclua pelo dever que recai sobre o co-proprietário de unidade 

autônoma em condomínio edilício, de orientar o exercício de seu direito rumo ao 

cumprimento de uma função social estabelecida constitucionalmente. 

A convenção de condomínio e a assembleia de condôminos possuem funções 

insubstituíveis no âmbito privado do condomínio edilício, uma vez que serão apresentadas 

como instrumentos que viabilizam não só a aplicação direta de direitos fundamentais entre os 

co-proprietários, mas também, a concretização da função social da propriedade urbana pela 

unidade autônoma. 

Conforme restou afirmado, a propriedade funcionalizada no contexto do Estado 

Democrático de Direito exige do seu titular uma conduta direcionada, inclusive, para os 

interesses da coletividade que sofre as conseqüências do seu exercício, exigindo de todo tipo 

de propriedade o cumprimento de uma determinada função social, sendo necessário observar 

a realidade fática para se concluir, em cada caso, sobre o efetivo cumprimento daquela função 

exigida. 

Concluir-se-á que a unidade autônoma em condomínio edilício é forma de 

propriedade urbana e, como tal, está condicionada ao cumprimento de uma função social nos 

termos do artigo 182, § 2° da Constituição da República de 1988; sendo assim, o caminho a 
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ser seguido pelo co-proprietário até o efetivo cumprimento daquela função, passa pelas regras 

democraticamente estabelecidas na convenção de condomínio. 

 

 

2 DIREITOS FUNDAMENTAIS E SUA CONCRETIZAÇÃO ENTRE OS 

PARTICULARES 

 

 

 Há algum tempo, já é corrente a discussão na doutrina pátria e alienígena a respeito 

da possibilidade de incidência direta ou imediata dos direitos fundamentais, não somente nas 

relações jurídicas firmadas entre o Estado e o particular, mas também entre os particulares, os 

quais seriam legítimos para atuar diante de qualquer situação concreta onde se observasse o 

desrespeito e/ou descumprimento de direitos fundamentais constitucionalmente estabelecidos. 

 Antes de apresentar qualquer posicionamento sobre o tema, ressalta-se que no 

tocante aos direitos fundamentais, Sarlet (2007) informa que se tratam de posições jurídicas 

que dizem respeito à pessoa humana e que, em razão de seu conteúdo e importância, podem 

apresentar-se incluídas, ou não, nos textos constitucionais sem que haja possibilidade de 

disposição, sobre aqueles direitos, por parte dos poderes estatais. 

Os direitos fundamentais não surgiram em um único período histórico e nem 

receberam da sociedade ao longo dos anos, a mesma importância que os ordenamentos 

jurídicos, através de suas constituições, lhes atribuem atualmente, sendo observado o 

surgimento gradual de diversos tipos de direitos à medida que o homem tomava consciência 

da importância de sua tutela enquanto ser humano e enquanto participe da construção da 

história de toda a sociedade. 

Na verdade, o tratamento conferido aos direitos fundamentais ganhou relevância com 

as declarações de direitos proclamadas durante o século XVIII, sendo elas: Declaração de 

Direitos do Bom Povo de Virgínia (1776), Declaração Norte-Americana consubstanciada no 

Bill of Rights (1791), e Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão adotada pela 

Assembléia Constituinte francesa de 1789. 

 O século XVIII sofreu influência da filosofia iluminista, estando refletida, 

principalmente, no aspecto jurídico através do jusracionalismo, porém, especificamente no 

caso francês, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789 foi uma resposta 

que os revolucionários franceses deram ao superado ancién regime, objetivando reconhecer a 

todos os cidadãos – mesmo que no âmbito formal – os direitos à liberdade e à igualdade. 
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 Atribuindo-lhes a denominação de direitos fundamentais de primeira dimensão, 

Sarlet (2007) afirma que os direitos fundamentais surgidos no contexto do Estado Liberal 

possuíam cunho “negativo” frente ao Estado, uma vez que exigiam deste uma postura 

absenteísta em relação às liberdades, então concedidas ao indivíduo, após longo período 

histórico marcado pela intervenção estatal; destacam-se naquele grupo os seguintes direitos: 

direito à vida; à liberdade (de expressão coletiva e participação política); à propriedade; e à 

igualdade (formal) perante a lei. 

 Após essa primeira fase de surgimento dos diretos fundamentais, a dinâmica social 

em um século fez com que outros direitos fossem pensados, além daqueles reconhecidos no 

período revolucionário, em virtude do grande impacto promovido pela revolução industrial e 

pela constatação de que a garantia da liberdade e da igualdade formal, sem que houvesse a 

garantia de condições mínimas de sobrevivência com dignidade, além de não se mostrarem 

suficientes para o sujeito, apresentavam um quadro social constituído por poucos detentores 

dos meios de produção e muitos detentores apenas de sua força de trabalho. 

 Assim, despontaram-se os direitos de cunho econômico, cultural e social, cuja 

elaboração sofreu influência ideológica do manifesto comunista, da doutrina social da Igreja e 

do intervencionismo estatal, acompanhando a mudança de paradigma que propiciou o 

desenvolvimento do Estado Social ou Estado do Bem-Estar Social, a partir da segunda metade 

do século XIX. 

 Surgiram os direitos fundamentais de segunda dimensão, dentre os quais estavam 

englobados os direitos de cunho positivo (ou prestacional), já que exigiam a atuação do 

Estado para a efetivação dos direitos relacionados à saúde, educação, seguridade social, ao 

trabalho e às condições dignas de seu exercício e remuneração, além de se buscar a efetivação 

da igualdade material e a ampliação da liberdade. 

Importante salientar que o direito à propriedade encontra-se reconhecido como direito 

fundamental desde a primeira geração, não obstante ter sofrido alterações em sua conotação 

deixando para trás sua perspectiva absoluta para abraçar um conceito funcionalizado e 

preocupado com a sua inserção em um contexto social, onde se encontram outros tantos não-

proprietários. 

 Certamente que os direitos fundamentais de segunda dimensão não foram suficientes 

para atender aos reclames sociais advindos com os acontecimentos históricos, observados 

durante todo o século XX, mormente após as duas grandes guerras, pois, o desenvolvimento 

tecnológico observado primeiramente no âmbito militar, alcançou rapidamente a comunidade 

civil trazendo consigo diversos problemas não suscitados até então. 
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 Independentemente das diversas “dimensões” elaboradas para classificar os direitos 

fundamentais que surgem ao longo do tempo, o fato é que atualmente, entende-se que o 

Estado deve assumir um dever de proteção em relação àqueles direitos, caracterizando-se não 

só pela obrigação de abster-se de violá-los, como também, pela proteção conferida aos seus 

titulares, frente às potenciais ameaças advindas de outros particulares. 

 O dever de proteção poderá ser concretizado pelo Estado, tanto através de uma 

atividade legislativa, quanto executiva ou mesmo através da atuação do poder judiciário, 

guiando-se sempre na direção da dignidade da pessoa humana. 

 As exigências realizadas frente ao Estado para que haja, na medida certa, a sua 

intervenção com recursos e políticas públicas em prol da efetivação dos direitos fundamentais 

trazem como conseqüência o reconhecimento de que aqueles direitos representam os valores 

de uma determinada sociedade, e que esta os considera como importantes na condução de 

suas relações. 

 É o que se denomina dimensão objetiva dos direitos fundamentais a qual se encontra 

vinculada, conforme Sarmento (2008), ao reconhecimento de que os direitos fundamentais 

trazem consigo os valores primordiais de uma determinada comunidade política, podendo 

estabelecer algumas prestações aos poderes públicos.  

 Corolário da dimensão objetiva é a eficácia irradiante dos direitos fundamentais, 

pois, os valores reconhecidos através daquela dimensão penetram em todo ordenamento 

jurídico interferindo no processo de interpretação das normas legais e funcionando como 

parâmetros de atuação para os poderes Legislativo, Executivo e Judiciário. 

 No Brasil, os direitos fundamentais sempre foram previstos pelos textos 

constitucionais, obviamente, cada um com as peculiaridades definidas pelo paradigma de cada 

época, contudo, a CR/88 encontra-se sustentada por um conjunto de princípios que orientam 

as suas disposições, tais como a dignidade da pessoa humana e o Estado Democrático de 

Direito, tendo sido incorporado aquele texto, direitos individuais, políticos, sociais, difusos e 

coletivos, os quais foram alçados à condição de cláusula pétrea na norma do artigo 60, § 4º. 

 Sobre a eficácia das normas da CR/88, Daniel Sarmento estabelece que  

 

[...] a Constituição brasileira impõe a extensão dos direitos fundamentais às 
relações entre pessoas e entidades privadas. Pelo menos no ordenamento brasileiro, 
que tem em seu cimo uma Constituição fortemente voltada para o social, não é 
possível conceber tais direitos como meros limites ao poder do Estado em favor da 
liberdade individual. A Constituição e os direitos fundamentais que ela consagra 
não se dirigem apenas aos governantes, mas a todos, que têm de conformar seu 
comportamento aos ditames da Lei Maior. Isto porque, a Constituição de 1988 não 
é apenas a Lei Fundamental do Estado brasileiro. Trata-se, na verdade, da Lei 
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Fundamental do Estado e da sociedade, porque contém os principais valores e 
diretrizes para a conformação da vida social no país, não se limitando aos papéis 
mais clássicos das constituições liberais de organização da estrutura estatal e 
definição das relações entre governantes e governados. (SARMENTO, 2008, p. 
235) 

 

 O reconhecimento dos direitos fundamentais caracteriza-se por ser um enorme passo 

para a garantia de condições mínimas de sobrevivência digna do ser humano, porém, não 

basta o reconhecimento se tais direitos não forem, efetivamente, concretizados, fazendo-se 

necessária a análise da eficácia daqueles direitos fundamentais frente às relações jurídico-

privadas. 

A eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas pode ser vislumbrada 

como conseqüência do reconhecimento da força normativa da constituição
2
, retirando dos 

textos constitucionais o insuficiente adjetivo de conjunto de normas de conteúdo programático 

direcionadas unicamente ao Estado, para buscar a ampliação do seu âmbito de atuação junto à 

sociedade, e principalmente, frente às relações jurídicas, firmadas entre os particulares. 

 A concepção dos direitos fundamentais vinculada ao paradigma liberal objetivava, 

através da concessão daqueles direitos, proteger o sujeito das ingerências do Estado sobre 

vários direitos relacionados à pessoa e ao patrimônio, abstendo-se aquele de intervir no 

espaço privado, onde imperava a autonomia da vontade. 

Por outro lado, neste período observa-se a existência de uma dicotomia entre público 

e privado refletida na doutrina jurídica que indicava o Estado como destinatário das normas 

                                                 
2 A força normativa da constituição preconizada por Hesse (1991) pode ser entendida como o resultado da 
atuação de um conjunto de fatores desenvolvidos no seio da sociedade e que conta, principalmente, com a 
colaboração e participação dos destinatários de suas normas. Aquela proposta buscou demonstrar que a 
Constituição não se trata de um mero “pedaço de papel”, como afirmado por Lassalle, mas sim, de um texto 
legal (já que o Direito Constitucional é ciência jurídica) detentor de uma força vital própria que se coloca ao lado 
das forças reais de poder, tornando-se capaz de interferir na estrutura do Estado, já que sua pretensão supera o 
simples representar a realidade, colocando-se a ordená-la. A força vital da constituição encontra-se na realidade 
social, nas condições culturais, econômicas e nas concepções sociais concretas de uma determinada sociedade. 
Assim, no que diz respeito à eficácia da norma constitucional é necessária a sua vinculação a uma realidade 
histórica concreta, somada a uma ordem jurídica pautada na razão, uma vez que a Constituição não pode ser 
imposta ao homem sob pena de não encontrar solo fértil para a sua aplicação. Contudo, a força normativa da 
constituição não pode se resumir a uma adaptação da realidade social, deve buscar nessa mesma realidade o 
reconhecimento de seus mandamentos e a concretização das tarefas por ela estabelecidas, ou seja, deve haver na 
sociedade o interesse de concretizar a ordem constitucional, já que os indivíduos têm responsabilidades na 
construção e desenvolvimento da sociedade através da obediência aos mandamentos constitucionais. Portanto, os 

fatores determinantes da força normativa da constituição, são: 1) adequação do texto constitucional com a 
realidade na qual ela se insere; 2) a existência da vontade de constituição, ou seja, deve-se exigir de todos os que 
participam da vida constitucional, o respeito à constituição, a tomada de consciência que o cumprimento das 
normas constitucionais é fundamental para a sua força normativa, e de que aquela vontade de constituição deve 
sempre ser preservada; 3) a submissão da interpretação da norma constitucional ao princípio da ótima 

concretização da norma, devendo ser considerados os fatos concretos da vida, ou seja, aquele processo 
interpretativo não pode abrir mão da consideração dos fatos concretos da vida, já que estes interferem 
diretamente no conteúdo da norma constitucional. 
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constitucionais e a sociedade, nas relações estabelecidas entre os particulares, assumia o posto 

de receptora das normas de Direito Privado presentes, sobretudo, na legislação codificada, 

restando os direitos fundamentais limitados à incidência sobre as relações entre os indivíduos 

e o Estado. 

 A superação deste modelo de Estado para outro cujas funções foram ampliadas, 

consideravelmente, em virtude do aspecto social assumido pelo mesmo, realçou a importância 

dos direitos fundamentais frente à sociedade, pois, estes passariam a interferir em toda 

situação jurídica – seja ela entre particulares ou entre estes e o Estado – onde estivesse 

ausente a igualdade de forças sociais ou econômicas como forma de compensação dessa 

desigualdade. 

 A partir de então, verificou-se a necessidade de se discutir a possibilidade dos 

direitos fundamentais, também, produzirem efeitos diretamente nas relações jurídicas entre 

particulares, buscando um alargamento da vinculação do texto constitucional para incluir toda 

a sociedade sob os seus mandamentos no que diz respeito àquelas normas garantidoras. 

 A unanimidade sobre a eficácia direta dos direitos fundamentais não foi alcançada3, 

havendo entendimentos que defendem a impossibilidade dessa vinculação direta do particular 

aos direitos fundamentais (teoria da eficácia mediata ou indireta dos direitos fundamentais); 

e outros que apóiam a tese contrária (teoria da eficácia imediata ou direta dos direitos 

fundamentais), porém, esta última divide-se em duas vertentes, uma que prega certa cautela 

na vinculação do caso à norma de direito fundamental; e outra que defende a adoção irrestrita 

da incidência dos direitos fundamentais sobre as relações jurídico-privadas.  

 Os adeptos da teoria da eficácia mediata ou indireta dos direitos fundamentais 

comungam da formulação traçada pelo publicista alemão Günther Dürig, para quem a eficácia 

imediata ou direta dos direitos fundamentais entre os particulares – restando aqueles 

caracterizados como direitos de defesa do indivíduo frente ao Estado –, resultaria na 

publicização do Direito Privado e, conseqüentemente, no esvaziamento da autonomia privada. 

 Iniciada por Hans Carl Nipperdey e ganhando a adesão posterior de Walter Leisner, a 

teoria da eficácia imediata ou direta dos direitos fundamentais defende a ideia de que os 

particulares estão, diretamente, vinculados aos direitos fundamentais, haja vista que estes 

                                                 
3 Apresenta-se, como exemplo de entendimento contrário à eficácia horizontal dos direitos fundamentais, 
Canaris (2006), para quem a Constituição não é local adequado para se regulamentar as relações privadas, seja 
entre pessoas naturais ou jurídicas, pois, deste ofício o Direito Civil já cuida e de forma autônoma em relação 
àquela, e além disso, pautando-se a teoria da eficácia imediata no fundamento de que todos os direitos 
fundamentais se caracterizam como proibições de intervenções nas relações privadas e como direitos para a 
defesa perante terceiros e ao próprio Estado, o Direito Privado estaria fadado à inutilidade já que não seriam 
mais necessárias suas normas para a resolução de questões envolvendo os particulares. 
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expressam valores aplicáveis a toda ordem jurídica em virtude da força normativa da 

Constituição, não sendo possível imaginar que somente o Estado – juntamente com os seus 

órgãos componentes – encontrar-se-ia submetido aos mandamentos daquelas normas 

constitucionais. 

   

Como conseqüência desta concepção, os direitos fundamentais não carecem de 
qualquer transformação para serem aplicados no âmbito das relações jurídico-
privadas, assumindo diretamente o significado de vedações de ingerência no trafico 
jurídico-privado e a função de direitos de defesa oponíveis a outros particulares, 
acarretando uma proibição de qualquer limitação aos direitos fundamentais 
contratualmente avençada, ou mesmo gerando direito subjetivo à indenização no 
caso de uma ofensa oriunda de particulares. (SARLET, 2000, p. 67-68) 

 

Um dos grandes argumentos favoráveis à eficácia direta ou imediata dos direitos 

fundamentais nas relações jurídico-privadas é o reconhecimento de que também nestas, 

podem ser verificadas situações de submissão de um particular frente ao outro, onde direitos 

fundamentais encontram-se seriamente violados, afetando em última análise a dignidade 

humana. 

Sarlet (2000) ressalta a importância que as particularidades do caso possuem no 

momento de se efetivar a vinculação direta dos direitos fundamentais às relações jurídico-

privadas, haja vista que é neste momento que se torna possível observar o nível de intensidade 

atribuído à vinculação entre as relações jurídico-particulares e aqueles direitos fundamentais, 

para também buscar a manutenção da convivência entre estes direitos e a autonomia privada 

das partes envolvidas4. 

Trilhando o caminho em defesa da aplicação imediata dos direitos fundamentais 

sobre as relações jurídico-privadas, em uma realidade onde a opressão e a injustiça praticadas 

entre particulares, também resulta na violação de direitos, Sarmento (2008) reconhece a 

necessidade daquela eficácia direta, independentemente da matéria vinculada às relações 

jurídicas entre particulares, ou seja, em qualquer relação jurídica em que o individuo esteja 

envolvido, e que haja necessidade de se realizar a sua tutela contra atos que tenham como 

objetivo a violação de direitos fundamentais, a incidência das normas constitucionais deve ser 

imediata. 

                                                 
4 Sarlet (2007) ao defender uma eficácia direta prima facie, posiciona-se de maneira cautelosa frente ao assunto, 
pois, leva em consideração as hipóteses de conflito entre direitos fundamentais e a autonomia privada das partes 
envolvidas em um litígio, onde se busca a incidência imediata daqueles direitos. Contudo, é enfático no 
momento de defender a solução desses possíveis conflitos, através da ponderação dos valores envolvidos em prol 
não do aniquilamento de um daqueles direitos envolvidos, mas de uma convivência, na medida do possível, de 
todos eles. 
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O mesmo autor ainda relaciona a eficácia direta dos direitos fundamentais nas 

relações jurídico-privadas com o efeito irradiante daqueles direitos, quando, então, se tornam 

valores a serem seguidos por todas as normas do ordenamento jurídico e, por conseqüência, 

também pelas regras elaboradas por particulares. 

 

Portanto, o reconhecimento da eficácia direta dos direitos fundamentais na esfera 
das relações jurídico-privadas não é incompatível com o chamado efeito de 
irradiação dos mesmos direitos, que os tornam vetores exegéticos de todas as 
normas que compõem o ordenamento jurídico. Assim, como já foi destacado antes, 
ao aplicar qualquer norma infraconstitucional a casos concretos, inclusive no 
campo das relações entre particulares, o judiciário deve mirar os valores 
constitucionais, que têm no sistema de direitos fundamentais o seu eixo central, e 
no principio da dignidade da pessoa humana o seu vértice. Caso não seja possível 
aplicar a norma ordinária existente em conformidade como os direitos 
fundamentais, deve o órgão jurisdicional exercer o controle incidental de 
constitucionalidade, para afastar o preceito viciado da resolução da questão, e, 
diante de eventual ausência de norma, solucionar o litígio através da invocação 
direta da Constituição. De resto, esta obrigação deriva do próprio principio da 
supremacia da Constituição e da vinculação do Judiciário, como órgão estatal, aos 
direitos fundamentais. (SARMENTO, 2008, p. 256) 

 

Na verdade, os direitos fundamentais vinculam os particulares mesmo nos casos 

onde se observa paridade nas relações jurídicas, pois, nesta situação, também, podem ocorrer 

violações aos direitos fundamentais e, verificada a importância do conteúdo daqueles direitos 

“não há razão para recusar-se uma proteção constitucional integral a estes bens, 

independentemente de onde provier a ameaça ou agressão.” (SARMENTO, 2008, p. 266) 

Neste sentido, entende-se que as situações jurídicas proprietárias observadas no 

âmbito privado do condomínio edilício sofrem a incidência direta dos direitos fundamentais 

estabelecidos pela Constituição de 1988, observando-se, necessariamente, o conteúdo da 

norma constitucional que se pretende concretizar naquela edificação5, e a forma através da 

qual aquela comunidade de proprietários buscou dar eficácia ao mandamento constitucional. 

 Aquela observação se faz necessária na medida em que a aplicação direta dos 

direitos fundamentais não ocorre da mesma forma observada na relação entre particulares e o 

Estado, haja vista que os particulares são titulares de direitos fundamentais e de autonomia 

privada, merecendo uma atenção especial no momento daquela incidência para que se 

                                                 
5 Observando-se o surgimento, a forma de implementação, a positivação dentro do texto constitucional e o 
conteúdo dos direitos fundamentais, Sarlet (2007) aponta uma divisão que os classifica em direitos de garantia e 
direitos prestacionais, interferindo, diretamente, na forma de exercício do respectivo titular – e, 
conseqüentemente, na sua eficácia – haja vista que nestes o exercício do direito depende de uma conduta ativa do 
Estado. Por outro lado, no tocante aos direitos de garantia o seu exercício independe de qualquer prestação 
estatal, exigindo, para isso, apenas uma postura de abstenção dos órgãos estatais e dos particulares, classificação 
onde se pode incluir a propriedade, porém, aquela só estará submetida a uma postura absenteísta do Estado na 
hipótese de seu titular observar o atendimento da função social, conforme será observado a seguir. 
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verifique o grau de desigualdade entre as partes e para que não restem violados os direitos 

fundamentais envolvidos no caso concreto. 

Portanto, no contexto condominial, a convenção de condomínio pode ser utilizada 

como instrumento viabilizador da concretização de direitos fundamentais no âmbito privado 

do condomínio edilício, desde que constituída por regras em sintonia com os valores 

fundamentais reconhecidos pelo Estado Brasileiro, através dos direitos fundamentais que aqui 

vigoram (dimensão objetiva dos direitos fundamentais), compatibilizando aquele ambiente 

privado com o Estado Democrático de Direito instituído através da Constituição da República 

de 1988. 

 Reconhecendo a incidência direta dos direitos fundamentais nas relações entre 

particulares, e a função de limite interpretativo exercida pelos mesmos direitos sobre os 

termos estabelecidos na convenção de condomínio, Daniel Sarmento entende que 

 

Os direitos individuais podem e devem ser aplicados diretamente, por exemplo, na 
interpretação de cláusulas contratuais ou de outras declarações de vontade, de 
sentido duvidoso, independentemente da invocação de qualquer conceito jurídico 
indeterminado formulado pelo legislador privado. Podem e devem ser usados 
também como pautas exegéticas, ou, em casos patológicos, como limites externos 
para a regulação jurídica emanada de fontes não estatais do Direito (estatuto de 
associação de moradores ou do clube, convenção de condômino, regulamento 
interno da escola privada etc.). Neste particular, o operador do direito não deve ser 
podado na sua criatividade, reconhecendo-se-lhe a possibilidade de, através dos 
mecanismos ou instrumentos que a situação concreta revelar como os mais 
apropriados, proteger os bens jurídicos tutelados pelas normas garantidoras dos 
direitos fundamentais. Esta é uma conseqüência do reconhecimento da 
dimensão objetiva dos direitos fundamentais, e da constatação de que eles 
valem não apenas como direitos subjetivos, mas também como valores, cuja 
plasticidade permite que influenciem, através de diversas formas, a resolução 
das questões jurídicas envolvendo os bens jurídicos por eles protegidos. 
(SARMENTO, 2008, p. 257-258, grifo nosso) 

 

Sarmento (2008) também afirma que os particulares têm a obrigação de respeitar os 

direitos fundamentais de terceiros, mas que a tutela destes direitos deve ser realizada, 

primeiramente, pelo Estado uma vez que no contexto atual é quem detém o monopólio do uso 

da força, cabendo-lhe não somente uma obrigação geral de abstenção e a reparação dos danos 

causados àqueles direitos, como também a viabilização da tutela preventiva conferida pela 

ordem constitucional, envolvendo, inclusive, uma atuação repressiva e corretiva. 

No Brasil, a norma do artigo 5°, § 1º da CR/88 abre espaço para o entendimento 

favorável à eficácia imediata dos direitos fundamentais nas relações entre os particulares, 

pois, estabelece claramente que “as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais 

têm aplicação imediata.” (BRASIL, 1988) 
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Além disso, a Segunda Turma do STF decidiu no dia 11 de outubro de 2005, quando 

do julgamento do Recurso Extraordinário n.° 201.819/RJ, onde figurou como relator o 

Ministro Gilmar Mendes, o caso de um associado da União Brasileira dos Compositores a 

quem fora negado o direito de produzir defesa contra a sua exclusão dos quadros daquela 

associação, no sentido de que é possível, no ordenamento jurídico brasileiro, aplicar 

diretamente os direitos fundamentais frente relações jurídico-privadas.6 

 Portanto, conclui-se pela viabilidade da incidência direta dos direitos fundamentais 

nas relações jurídico-privadas, afirmando-se também que a convenção de condomínio se 

mostra como um instrumento capaz de viabilizar, concretamente e dentro de seus limites, o 

exercício de alguns dos direitos fundamentais elencados pela CR/88 no âmbito privado do 

condomínio edilício. 

Certamente que a tutela dos direitos fundamentais realiza-se de forma mais eficaz 

por intermédio da estrutura do Estado, principalmente, pela detenção do monopólio do uso da 

                                                 
6 SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. UNIÃO BRASILEIRA DE COMPOSITORES. 
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. EFICÁCIA 
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. RECURSO DESPROVIDO. I. 
EFICÁCIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NAS RELAÇÕES PRIVADAS. As violações a direitos 
fundamentais não ocorrem somente no âmbito das relações entre o cidadão e o Estado, mas igualmente 
nas relações travadas entre pessoas físicas e jurídicas de direito privado. Assim, os direitos fundamentais 
assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando 
direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados. II. OS PRINCÍPIOS 
CONSTITUCIONAIS COMO LIMITES À AUTONOMIA PRIVADA DAS ASSOCIAÇÕES. A ordem 
jurídico-constitucional brasileira não conferiu a qualquer associação civil a possibilidade de agir à revelia 
dos princípios inscritos nas leis e, em especial, dos postulados que têm por fundamento direto o próprio 
texto da Constituição da República, notadamente em tema de proteção às liberdades e garantias 
fundamentais. O espaço de autonomia privada garantido pela Constituição às associações não está imune 
à incidência dos princípios constitucionais que asseguram o respeito aos direitos fundamentais de seus 
associados. A autonomia privada, que encontra claras limitações de ordem jurídica, não pode ser exercida em 
detrimento ou com desrespeito aos direitos e garantias de terceiros, especialmente aqueles positivados em sede 
constitucional, pois a autonomia da vontade não confere aos particulares, no domínio de sua incidência e 
atuação, o poder de transgredir ou de ignorar as restrições postas e definidas pela própria Constituição, cuja 
eficácia e força normativa também se impõem, aos particulares, no âmbito de suas relações privadas, em 
tema de liberdades fundamentais. III. SOCIEDADE CIVIL SEM FINS LUCRATIVOS. ENTIDADE QUE 
INTEGRA ESPAÇO PÚBLICO, AINDA QUE NÃO-ESTATAL. ATIVIDADE DE CARÁTER PÚBLICO. 
EXCLUSÃO DE SÓCIO SEM GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.APLICAÇÃO DIRETA DOS 
DIREITOS FUNDAMENTAIS À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. As associações privadas que 
exercem função predominante em determinado âmbito econômico e/ou social, mantendo seus associados em 
relações de dependência econômica e/ou social, integram o que se pode denominar de espaço público, ainda que 
não-estatal. A União Brasileira de Compositores - UBC, sociedade civil sem fins lucrativos, integra a estrutura 
do ECAD e, portanto, assume posição privilegiada para determinar a extensão do gozo e fruição dos direitos 
autorais de seus associados. A exclusão de sócio do quadro social da UBC, sem qualquer garantia de ampla 
defesa, do contraditório, ou do devido processo constitucional, onera consideravelmente o recorrido, o qual fica 
impossibilitado de perceber os direitos autorais relativos à execução de suas obras. A vedação das garantias 
constitucionais do devido processo legal acaba por restringir a própria liberdade de exercício profissional do 
sócio. O caráter público da atividade exercida pela sociedade e a dependência do vínculo associativo para o 
exercício profissional de seus sócios legitimam, no caso concreto, a aplicação direta dos direitos fundamentais 
concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV, CF/88). IV. 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (STF – 2ª Turma - RE n. 201.819/RJ – Min. Rel. Gilmar 
Mendes – data de julgamento: 11.10.2005, grifo nosso) 
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força, porém, seguindo a doutrina apresentada acima, observa-se a plausibilidade da 

convenção de condomínio ser utilizada como mais um instrumento voltado para a 

viabilização, concretização e tutela dos direitos fundamentais entre particulares, o que 

contribui sobremaneira para o cumprimento da função social exigida da unidade autônoma. 

Limitada ao âmbito privado do condomínio edilício, e também, a certos direitos cuja 

viabilização mostra-se possível neste ambiente, a convenção de condomínio poderá servir 

como um instrumento para a garantia da igualdade (p.ex. no estabelecimento de processo 

democrático para a escolha dos administradores do condomínio), da dignidade (proibindo que 

qualquer tipo de situação exponha o condômino a situações constrangedoras, perante a 

comunidade de co-proprietários), da saúde dos condôminos (quando estabelece normas que 

organizam o sistema de recolhimento, separação e acondicionamento do lixo), da liberdade 

religiosa (há condomínios que possuem espaços para a livre manifestação religiosa em seu 

interior), do exercício do direito de propriedade (sobre a unidade autônoma e sobre as partes 

comuns), na promoção da solidariedade entre os condôminos e tantos outros aspectos que 

acabam sendo revelados pela realidade fática, rumo ao cumprimento efetivo da função social 

da propriedade pela unidade autônoma. 

Informa-se que o art. 1334 do CCB/02 confere aos condôminos certa liberdade na 

elaboração das convenções de condomínio, sendo esta a oportunidade que os co-proprietários 

de unidades autônomas têm de elaborar regras capazes de promover a proteção e a 

viabilização de diversos direitos fundamentais naquele espaço privado. 

Estando as regras da convenção de condomínio orientadas pelo objetivo último de 

garantia da dignidade dos condôminos naquele espaço privado, outros direitos fundamentais 

também serão garantidos, porém, ressalta-se que o Estado deverá ser acionado – 

principalmente através do Poder Judiciário – toda vez que as regras da convenção se 

mostrarem insuficientes para a tutela ou implementação dos direitos fundamentais entre os co-

proprietários de unidades autônomas em condomínio edilício.  

O que se pretende demonstrar é a viabilidade da eficácia imediata dos direitos 

fundamentais no âmbito privado do condomínio edilício, utilizando-se das regras da 

convenção de condomínio como caminho a ser percorrido rumo ao cumprimento da função 

social pela unidade autônoma, sempre considerando a relação existente entre as normas 

constitucionais relativas aos direitos fundamentais e a autonomia privada de cada um dos co-

proprietários. 
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3 A FUNCIONALIZAÇÃO DA PROPRIEDADE 

 

 

A superação do paradigma liberal provocou mudanças no direito de propriedade, 

principalmente no que diz respeito ao seu exercício, uma vez que a sociedade contemporânea 

espera uma nova conduta do proprietário, terminando por refletir nos textos legais, os quais 

passam a exigir uma conduta pautada na solidariedade, no diálogo, na consideração do 

próximo como alguém que sofre as conseqüências do exercício daquele direito. 

A consideração de uma função social ligada à propriedade e adequada aos interesses 

que passaram a ser apresentados no contexto mundial, após o fim das duas grandes guerras, 

possui vinculação direta com a importância assumida pela dignidade humana como 

fundamento de diversos textos constitucionais, bem como, das declarações de direitos 

elaboradas desde a segunda metade do século XX. 

Esse contexto de valorização da dignidade humana é incompatível com o exercício 

egoísta do direito de propriedade que desconsidera a manifestação de um interesse que está 

além do interesse privado do titular do direito, exigindo deste uma reciclagem das suas 

concepções. 

Ao estabelecer em seu artigo 1°, inc. III, a dignidade da pessoa humana como 

princípio fundamental da República Federativa do Brasil, a CR/88 submeteu todo o 

ordenamento jurídico a este princípio, ou seja, tanto o Estado possui um padrão norteador e 

interpretativo para o exercício de suas atividades, como também os particulares, no âmbito 

das relações jurídicas privadas, devem buscar este princípio como um dos parâmetros de suas 

condutas. 

Por outro lado, a norma do artigo 3°, inc. I a IV do mesmo texto constitucional 

elenca como objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil a construção de uma 

sociedade livre, justa e solidária, com desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e das 

desigualdades sociais, para buscar o bem-estar de todos sem qualquer tipo de preconceito e/ou 

discriminação. 

Considerando que a propriedade em seus diversos sentidos pode contribuir 

diretamente para a realização de todos estes objetivos e, por conseqüência, para a garantia do 

respeito à dignidade humana, a propriedade funcionalizada convoca o proprietário a exercer o 

direito do qual é titular nos contornos estabelecidos pelo texto constitucional de 1988, qual 

seja, em busca do cumprimento da função social que foi destinada ao objeto de seu direito. 
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Importante ressaltar que a função social não é uma inovação do texto constitucional 

de 1988, ao contrário, sempre acompanhou a propriedade ao longo do tempo, contudo, a 

relevância de sua intervenção, bem como o seu conteúdo, são sensíveis às alterações sociais, 

às mudanças de paradigma e dos interesses que são construídos no contexto da sociedade ao 

longo do tempo, traduzindo-se, ao final, em formas de intervenção do Estado sobre a 

propriedade. 

Assim, em virtude das modificações de paradigma frente as quais a sociedade está 

sujeita, ou mesmo dos interesses daqueles que interferem direta ou indiretamente no exercício 

do poder político, afirma-se que a função social da propriedade é forma de intervenção do 

Estado (de quem exerce o poder, ou em nome de quem o poder é exercido) na propriedade, 

visando alcançar um interesse público7. 

As relações jurídicas observadas entre os co-proprietários de unidades autônomas em 

condomínio edilício, caracterizam-se como relações privadas que sofrem a incidência direta 

das normas constitucionais instituidoras dos direitos fundamentais, em virtude de sua 

dimensão objetiva e de seu conseqüente efeito irradiante, mesmo porque, não há função 

social que se concretize em desrespeito aos direitos fundamentais estabelecidos pelo texto 

constitucional de 1988. 

A importância da função social para a propriedade presente na CR/88 pode ser 

visualizada na medida em que o reconhecimento, a tutela e o exercício daquele direito, 

ocorrem mediante o cumprimento do principio da função social nos termos dos arts. 5°, inc. 

XXIII; 170, inc. III; 182, § 2°; 184 e 186. 

Farias e Rosenvald (2008) chamam a atenção para o fato de que a disposição 

estabelecida pelo constituinte entre os princípios da propriedade e da função social, seguidos, 

respectivamente, um pelo outro, não é por acaso e exige uma leitura complementar entre eles 

para que a proteção daquele direito não ocorra simplesmente observando-se o seu aspecto 

formal, mas também, o seu envolvimento social, sem o qual poderá sofrer sanções das mais 

diversas. 

Quando a CR/88 foi promulgada, ainda estava em vigor o CCB/16 o qual fora 

elaborado sob a influência do paradigma liberal, trazendo concepções individualistas para 

todo o seu texto, concepções estas que não combinavam com o perfil solidário, plural, 

                                                 
7 Desde logo se afirma que em um contexto democrático o interesse público não apresenta divergências com o 
interesse privado, sendo, ao contrário, nova dimensão deste, pois, de acordo com Mello (2003) a formação do 
interesse público não ocorre de forma autônoma e desvinculada do interesse de cada uma das partes que compõe 
o todo, ou seja, o interesse desse todo é uma função qualificada dos interesses das partes, uma forma específica 
de sua manifestação. 
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democrático e de valorização da função social da propriedade estabelecido, após a 

promulgação daquele texto constitucional. 

O CCB/02, no que diz respeito ao tema da propriedade e do necessário cumprimento 

de sua necessária função social, buscou a sintonia com a Constituição de 1988, tentando 

desvencilhar-se do perfil individualista construído pelo paradigma liberal e refletido na 

codificação revogada; neste sentido, não obstante encontrar-se ausente de seu texto a 

expressão função social da propriedade, alguns artigos refletem essa mudança no perfil do 

instituto. 

Souza (2009) retrata muito bem o abandono desse modelo de propriedade burguesa 

pelo ordenamento jurídico pátrio, fazendo a escolha por outro modelo que denominou de 

propriedade-função, a qual não recebe tutela jurídica por si mesma, precisando demonstrar a 

sua vocação para o atendimento dos interesses sociais, buscando mais o bem-estar social do 

que a satisfação dos interesses individuais do proprietário.  

A influência constitucional na propriedade também pode ser observada na lei 

10.257/01 (Estatuto da Cidade) promulgada com o objetivo expresso de regulamentar os 

artigos 182 e 183 da CR/88 e que, dentre tantos instrumentos disponibilizados para uma 

melhor organização e utilização do solo urbano, estabeleceu, em seu artigo 39, a forma de 

cumprimento da função social pela propriedade urbana através do atendimento às exigências 

trazidas pelo plano diretor.   

O contexto formado na realidade político-jurídica brasileira, e que está à espera do 

proprietário, é complexa, pois, aquele se encontra em um Estado Democrático de Direito 

plural e multicultural, submetido a uma Constituição que traz consigo um sistema de direitos 

fundamentais pautado na igualdade, na dignidade humana, no respeito à diferença, na 

propriedade que cumpre uma função social, na busca pela erradicação da pobreza e da 

promoção do bem comum, sem qualquer tipo de preconceito. 

Pelo que parece, a questão relativa à propriedade e a necessidade de cumprimento de 

uma função social, encontra-se mais aceitável aos olhos da sociedade, não obstante ainda ser 

necessário o retorno à explicação de que o estabelecimento da função social não se traduz em 

redução de poderes do proprietário, mas sim, em uma readequação do instituto às mudanças 

ocorridas no ordenamento jurídico pátrio nessas últimas décadas. 

 

 

3.1 A unidade autônoma como propriedade urbana 

 

13043



 

 

    
 

 

Diversas são as formas assumidas pela propriedade no ordenamento jurídico pátrio, 

sendo identificadas, primordialmente, na Constituição de 1988 e no Código Civil brasileiro de 

2002; por outro lado, a função social, por se caracterizar como elemento estruturante da 

propriedade, não apresenta conteúdo unívoco, variando de acordo com a forma assumida pela 

propriedade em cada situação concreta. 

A análise que aqui se faz pertinente é a da unidade autônoma como forma de 

propriedade que também está submetida às conseqüências do processo de funcionalização, 

obrigando ao co-proprietário a se pautar conforme as considerações já realizadas, além de 

observar as particularidades que envolvem o exercício do direito de propriedade no ambiente 

privado do condomínio edilício. 

Mais do que isso, o condômino deve se conscientizar de que a estrutura na qual a sua 

unidade autônoma encontra-se inserida exige, invariavelmente, um senso aguçado de 

exercício solidário, democrático, participativo e dialógico do direito de propriedade, sob pena 

de se tornarem inviáveis a convivência dos co-proprietários e a própria administração do 

patrimônio comum.  

O perfil do co-proprietário é fundamental para que a unidade autônoma possa 

cumprir a função social que lhe fora exigida pelo texto constitucional, lembrando que o 

conteúdo da função não se identifica com o perfil individualista construído pelo paradigma 

liberal, mas sim, com os princípios e fundamentos de um Estado Democrático de Direito 

instituído no Brasil a partir de 1988. 

Porém, necessário que se justifique o enquadramento da unidade autônoma em uma 

das formas de propriedade trazidas pelo texto constitucional (urbana ou rural), para que se 

possa direcionar a análise quanto às possíveis formas de cumprimento de sua função social. 

Na verdade, a competência para a classificação do tipo de propriedade em urbano e 

rural é do Município enquanto ente da federação responsável pelo ordenamento de seu espaço 

territorial de acordo com a norma do artigo 30, inc. VIII da CR/88, a qual exige o 

planejamento e o controle sobre o uso do solo urbano, bem como o seu parcelamento e 

ocupação. 

A classificação do tipo de propriedade decorre da responsabilidade atribuída ao 

Município para a definição de seu perímetro urbano, definindo diretamente a propriedade 
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considerada como urbana (e portanto, sujeitas à tributação municipal) e, por exclusão, a 

propriedade considerada como rural8.  

Frisa-se que, tratando-se de tema vinculado ao direito urbanístico, cuja competência 

legislativa é atribuída de forma concorrente à União, aos Estados e ao Distrito Federal, a 

competência dos Municípios é suplementar, ou seja, deve trazer em seu conteúdo questões 

específicas à sua localização. 

Identificada a propriedade urbana como aquela que se encontra dentro dos limites da 

área assim estabelecida por lei municipal, passa-se à verificação da necessidade do 

cumprimento de sua função social por determinação do artigo 182, §2° da CR/88, bem como 

do artigo 39 da Lei 10.257/01 (Estatuto da Cidade), nos termos abaixo:  

 

Art. 39. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às 
exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor, 
assegurando o atendimento das necessidades dos cidadãos quanto à qualidade de 
vida, à justiça social e ao desenvolvimento das atividades econômicas, respeitadas 
as diretrizes previstas no art. 2o desta Lei. (BRASIL, 2001) 

 

A propriedade urbana, portanto, deve cumprir uma função social que, em um 

primeiro momento, encontra-se definida pelas normas do plano diretor que for aprovado pelo 

Município competente, sendo que a ausência daquele instrumento básico não inviabiliza a 

concretização da função social, uma vez que esta poderá ser viabilizada através da utilização 

direta do texto constitucional. 

Porém, nem tudo é tão simples como parece, pois, a propriedade urbana não se 

apresenta em formato único, existindo formas diferenciadas de propriedade urbana que não 

encontrarão diretamente no conteúdo do plano diretor as diretrizes necessárias para que possa 

cumprir a sua função social, uma vez que aquelas normas estão direcionadas para o contexto 

geral do Município. 

A unidade autônoma em condomínio edilício é uma forma de propriedade urbana, 

pois, compõe a estrutura da edificação onde se estabelece o instituto condominial regulado 

pelo CCB/02, e que surgiu para tentar solucionar um problema relacionado com déficit 

habitacional em centros urbanos que apresentam alta concentração populacional. 

Aquele tipo de edificação composto por unidades separadas entre si, através de 

plataformas horizontais em relação ao solo e de paredes internas, é característico dos centros 

                                                 
8 A competência municipal para a definição de sua área urbana e rural, instituída pela legislação 
infraconstitucional, pode ser verificada no art. 32, § 1° do Código Tributário Nacional, bem como no art. 2°, par. 
único da Lei 4.771/65 (Código Florestal). 
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urbanos que possuem elevada densidade populacional, onde o solo se apequena diante da 

demanda proporcionada pelos interessados em manter suas relações pessoais e comerciais nas 

grandes cidades. 

Sendo a unidade autônoma em condomínio edilício uma forma de propriedade 

urbana, ela está vinculada ao cumprimento de uma função social determinada pelo texto 

constitucional e que encontra correspondência na legislação infraconstitucional. 

Porém, essa função social relativa à unidade autônoma deverá ser cumprida frente 

aos demais co-proprietários e no âmbito interno do condomínio edilício, tendo em vista a 

relevância que os comportamentos dos condôminos assumem naquela edificação, tanto para a 

viabilização do convívio, quanto para a administração do patrimônio comum que se forma a 

partir do estabelecimento daquele instituto condominial. 

Dessa forma, nota-se que as determinações contidas nos planos diretores não se 

mostram suficientemente adequadas (em face da amplitude de suas normas) para direcionar a 

conduta do condômino proprietário rumo ao cumprimento daquela função social. 

Assim, considerando a posição que a função social ocupa na estrutura do direito de 

propriedade, além da obrigatoriedade de seu cumprimento imposta, principalmente, pela 

Constituição de 1988, o co-proprietário de unidade autônoma em condomínio edilício deve 

buscar outro conjunto de regras reconhecido no ordenamento jurídico pátrio que lhe dê 

condições, não só de pautar a sua conduta em busca do cumprimento daquela função social, 

como também, de exigir dos demais co-proprietários o mesmo comportamento. 

Ou seja, tendo em vista que as determinações do plano diretor são de caráter geral 

visando atender ao interesse dos munícipes, e funcionando como instrumento de 

regulamentação de toda propriedade imóvel urbana estabelecida no Município sobre o qual 

suas normas incidem, para que a unidade autônoma em condomínio edilício cumpra a sua 

função social, deve também o seu proprietário se submeter a um conjunto de regras 

reconhecido pelo ordenamento jurídico pátrio, e que se adapte às especificidades de sua 

estrutura e constituição. 

Portanto, sendo propriedade urbana, a unidade autônoma em condomínio edilício 

deve cumprir uma função social ao teor do art. 182, § 2° da CR/88 e art. 39 da lei 10.257/01 

(Estatuto da Cidade), contudo, a questão que aqui se coloca é a forma utilizada para que 

aquela função social possa ser cumprida, haja vista que para cada espécie de propriedade é 

exigida uma função social específica.  
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3.2 O cumprimento da função social da propriedade urbana pela unidade autônoma no 

âmbito privado do condomínio edilício 

 

 

Pelas informações que foram apresentadas até este momento, algumas considerações 

devem ser realizadas como forma de viabilizar a conclusão que será apresentada mais adiante.  

Primeiramente, reforça-se a ideia de se tratar a função social da propriedade como 

uma forma de intervenção do Estado na propriedade visando alcançar um interesse público, 

sendo que no caso da propriedade urbana, aquele interesse também estará presente no plano 

diretor, já que este se apresenta como instrumento orientador da propriedade em busca do 

cumprimento de sua função social. 

Por outro lado, a unidade autônoma em condomínio edilício é forma de propriedade 

urbana e, como tal, está vinculada ao cumprimento de uma função social determinada tanto 

pelo artigo 182, § 2° da CR/88, quanto pelo artigo 39 do Estatuto da Cidade, contudo, dado o 

caráter geral das normas do plano diretor, não encontra diretamente neste as condições 

específicas para o cumprimento daquela função. 

Na verdade, o instituto do condomínio edilício submetido ao modelo do Estado 

Democrático de Direito é incompatível com um perfil egoísta e individualista do co-

proprietário, pois, encontra no princípio democrático o caminho para a compatibilização dos 

diversos interesses privados que passam a se relacionar, obrigatoriamente, no âmbito interno 

daquele instituto. 

A convenção de condomínio e as assembleias de condôminos exercem papéis 

disciplinar e deliberativo no condomínio edilício, cruciais para a viabilização do convívio 

naquele ambiente privado, uma vez que grande parte das regras que compõem aquele 

instrumento deve ser elaborada mediante o estabelecimento de um processo democrático de 

discussão estabelecido pelos condôminos. 

O objetivo dessas discussões para a elaboração das regras da convenção ocorrem nas 

assembleias de condôminos, as quais passam a funcionar como espaços destinados à 

exposição dos interesses de todos aqueles que constituem a comunidade de co-proprietários 

das unidades autônomas do condomínio edilício. 

A participação dos co-proprietários nas assembleias, seja para a discussão e 

resolução de assuntos de interesse de todos os condôminos, seja para a elaboração das regras 

da convenção de condomínio, deve ocorrer mediante a observação de parâmetros 
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democráticos de conduta na medida em que se vive sob os parâmetros de um Estado 

Democrático de Direito. 

Portanto, a elaboração das regras da convenção de condomínio deve ser conduzida 

por um procedimento dialogicamente fundamentado no debate e na atribuição (na maior 

medida possível) de iguais liberdades de participação a todos os co-proprietários. 

Nesse contexto, além da garantia de iguais liberdades de participação no 

procedimento discursivo e decisório instaurado em assembleia, deve-se observar a garantia 

dos direitos fundamentais de todos os co-proprietários, passíveis de verificação naquele 

ambiente privado e que poderão restar violados conforme o norte assumido pelas 

deliberações. 

O debate instaurado em assembleia de condôminos deve ocorrer de forma a buscar o 

melhor argumento que apresente soluções para o interesse comum dos co-proprietários, sendo 

necessária a sustentação das propostas apresentadas frente às críticas dos demais condôminos 

para que se alcance uma decisão. 

Portanto, a convenção de condomínio possui natureza de ato-regra, pois, trata-se de 

instrumento elaborado por um grupo de pessoas (condôminos) que se reúnem voluntariamente 

e se submetem às suas regras em virtude da capacidade específica que adquiriram com a 

aquisição de unidades autônomas do edifício. 

Ressalta-se naquele conceito que a elaboração da convenção deverá ocorrer mediante 

a participação dos condôminos em assembleia, os quais decidirão dialógica e 

democraticamente parte do seu conteúdo que submeterá todos os co-proprietários, as pessoas 

a eles equiparadas por lei, bem como terceiros que freqüentem o edifício. 

Essa forma democrática de agir faz com que o condômino se reconheça nas regras da 

convenção, atribuindo legitimidade às mesmas, uma vez que o sentimento de respeito à regra 

legitimamente construída estará refletida quando da instauração de um amplo espaço 

destinado ao debate e à apresentação de diferentes ideias e sugestões que buscam na 

deliberação o melhor argumento para a comunidade de co-proprietários. 

Retratada nos termos acima, a convenção de condomínio é o instrumento no qual o 

condômino encontrará não somente regras capazes de conduzir a comunidade de co-

proprietário à concretização de direitos fundamentais estabelecidos constitucionalmente, mas 

também, as determinações adequadas para que a sua unidade autônoma cumpra uma função 

social, no âmbito privado do condomínio edilício. 

Ou seja, a unidade autônoma em condomínio edilício cumpre a sua função social 

quando o co-proprietário exerce o domínio sobre aquele imóvel de modo a obedecer e fazer 
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cumprir as regras presentes na convenção de condomínio, por outro lado, não havendo esse 

comportamento obediente às regras da convenção, pode-se afirmar, categoricamente, que 

aquela unidade autônoma não cumpre a função social que lhe é exigida. 

De forma análoga ao que ocorre no âmbito municipal, onde a propriedade urbana 

cumpre a sua função social submetendo-se às determinações do plano diretor, a unidade 

autônoma, especificamente no âmbito privado do condomínio edilício, deve submeter-se às 

regras da convenção como forma de cumprir a função social que lhe é imposta pelo 

ordenamento jurídico. 

Sendo o repositório do interesse comum construído pelos co-proprietários de 

unidades autônomas em condomínio edilício, a convenção de condomínio atua como o 

conjunto de regras que direciona a conduta dos condôminos em direção à concretização de 

direitos fundamentais e também ao cumprimento de uma função social. 

 

 

4) CONCLUSÃO 

 

 
A unidade autônoma em condomínio edilício é forma de propriedade urbana e assim 

sendo, deve cumprir a função social exigida, principalmente, pelas normas dos artigos 5° 

XXIII c/c 182 § 2° da CR/88, verificando em seu âmbito privado as diretrizes traçadas pelo 

CCB/02, bem como pelas regras da convenção de condomínio e do regimento interno. 

Afirmou-se que a convenção de condomínio pode auxiliar tanto no cumprimento da 

função social da propriedade urbana, quanto na concretização de certos direitos fundamentais 

entre os co-proprietários, tendo em vista que, em certa medida, o cumprimento de um leva à 

efetivação do outro e vice-versa. 

Assim, a convenção de condomínio, cujo conteúdo é definido em parte nos termos do 

artigo 1332 do CCB/02, e em parte pelo procedimento dialógico e democrático que deve ser 

assumido naquele contexto interno é o instrumento capaz de organizar o interesse comum dos 

co-proprietários e submetê-los aos princípios, determinações e diretrizes do ordenamento 

jurídico, traçados para a propriedade urbana de forma a buscar naquele ambiente privado, a 

concretização de princípios e direitos fundamentais trazidos pelo texto constitucional de 1988. 

A viabilidade de concretização de direitos fundamentais entre os co-proprietários de 

unidades autônomas em condomínio edilício, somente é possível quando se reconhece a 

incidência direta dos direitos fundamentais entre os particulares, os quais podem fazer parte 

13049



 

 

    
 

do conteúdo da convenção de condomínio através da liberdade conferida aos condôminos na 

norma do artigo 1334 do CCB/02. 

Estando as regras da convenção de condomínio orientadas pelo objetivo último de 

garantia da dignidade dos condôminos naquele espaço privado, outros direitos fundamentais 

também serão garantidos, sendo certo que o Poder Judiciário deverá ser chamado para intervir 

sempre que restarem comprovadas situações fáticas de violação e/ou inobservância de direitos 

fundamentais naquela esfera privada, para promover a obediência irrestrita ao texto 

constitucional e, por conseqüência, a eficácia direta daquelas normas fundamentais entre os 

particulares. 

Realizando estas afirmações, o que se propõe é mais uma forma de se viabilizar a 

eficácia dos direitos fundamentais entre os particulares, podendo-se tentar através da 

elaboração dialógica e democrática das regras da convenção de condomínio, sempre 

considerando a relação existente entre as normas constitucionais relativas aos direitos 

fundamentais e a autonomia privada de cada um dos co-proprietários. 

A realidade que hoje se apresenta ao co-proprietário de unidade autônoma em 

condomínio edilício é complexa, pois, aquele se encontra em um Estado Democrático de 

Direito, submetido a um texto constitucional que traz consigo um sistema de direitos 

fundamentais pautado na dignidade da pessoa humana e que exerce influência sobre todo o 

ordenamento jurídico. 

Soma-se a este contexto, um Direito Civil despatrimonializado, constitucionalizado e 

descodificado, inserido em um ambiente multicultural, plural e, necessariamente, democrático 

que se instala no interior dos inúmeros edifícios que se fazem presentes no contexto dos 

centros urbanos brasileiros. 

Cada edificação apresenta características únicas, singulares e que não se repetem, 

motivo que atribui à convenção de condomínio um papel fundamental na busca pela 

concretização da função social da propriedade urbana pela unidade autônoma, uma vez que 

possui em seu conteúdo, o interesse comum daquela comunidade singular de co-proprietários. 

O proprietário de unidade autônoma neste tipo de edificação deve se conscientizar da 

peculiaridade do direito do qual é titular, para exercer o seu direito de propriedade em 

conformidade com as diretrizes traçadas pela Constituição da República de 1988, no que diz 

respeito à concretização de direitos fundamentais entre particulares e, principalmente, ao 

cumprimento de uma função social pela propriedade urbana. 
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RESUMO 

A transformação da teoria geral dos contratos resultou no surgimento de novos preceitos, 

visando maior equilíbrio e harmonia na relação contratual, por meio da observância de 

princípios como a boa-fé objetiva e a função social dos contratos, norteados na dignidade da 

pessoa humana. A busca pela reprodução humana assistida demanda a intervenção de médicos 

especialistas na área, o suporte de bancos de material genético e de clínicas de reprodução 

medicamente assistida. O presente estudo visa analisar o princípio da função social dos 

contratos de reprodução humana assistida, com enfoque nos direitos da personalidade, 

abordando as principais características e algumas discussões acerca dos contratos realizados 

para fertilização assistida. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATOS; FUNÇÃO SOCIAL; DIREITOS DA 

PERSONALIDADE; PLANEJAMENTO FAMILIAR; LIBERDADE CONTRATUAL. 

 

RESUMEN 
La transformación de la teoría general de los contratos resultó en el aparecimiento de nuevos 

preceptos, buscando mejor equilibrio y armonía en la relación contractual, a través de 

observaciones de principios como la confianza objetiva y la función social de los contratos, 

orientados por la dignidad de las personas. La búsqueda de la reproducción humana asistida 

requiere la intervención de especialistas en el área, con el apoyo de bancos de material 

genético y la reproducción clínica asistida. El presente estudio tiene como objetivo analizar el 

principio de función social de los contratos de la reproducción humana asistida, centrándose 

en los derechos de la personalidad, sus principales características y algunas discusiones de 

doctrina sobre los contratos celebrados para la fertilización asistida. 

PALABRAS-CLAVE: CONTRATOS; FUNCIÓN SOCIAL; DERECHOS DE LA 

PERSONALIDAD; PLANIFICACIÓN FAMILIAR; LIBERTAD DE CONTRATACIÓN. 

 

 

INTRODUÇÃO 

  

O presente estudo tem o propósito de analisar a função social dos contratos no âmbito da 

reprodução humana assistida, com enfoque nos direitos da personalidade vinculados ao 

princípio da dignidade da pessoa humana. 
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Pretende-se demonstrar que a função social dos contratos, como princípio adotado pela nova 

teoria geral contratualista, ao lado dos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual, 

surge para possibilitar a isonomia entre as partes contratantes, visando maior harmonia na 

relação pactual. 

Será analisado o conceito de função social dos contratos, pretendendo-se discutir as principais 

características e controvérsias que envolvem sua delimitação. O estudo da natureza jurídica 

desse preceito e a análise dos fundamentos que o norteiam se mostram relevantes, uma vez 

que já se fazia presente no sistema jurídico nacional antes mesmo de ser previsto 

expressamente em 2002. 

Serão discutidas as características da relação havida entre médico e paciente, sobretudo nas 

situações que envolvam a fertilização assistida, enfatizando a problemática da natureza 

contratualista ou extracontratual da relação havida entre as partes; se contrato de prestação de 

serviços ou de natureza sui generis; se a obrigação assumida pelo profissional médico é de 

meio ou de resultado; e ainda, se a relação está sujeita ao regramento contido no Código de 

Defesa do Consumidor. 

Apresentar-se-ão alguns debates, sendo abordadas as altercações mais significativas, 

notadamente ao cotejar a função social dos contratos com a liberdade contratual, 

demonstrando eventuais restrições ou convergências entre tais preceitos, além do estudo das 

hipóteses em que se vislumbra cumprida a função social dos contratos de reprodução humana 

assistida e outras questões relevantes para melhor compreensão do tema. 

Na pesquisa levada a efeito foram estudados artigos científicos e livros jurídicos, de modo que 

a metodologia empregada foi a pesquisa bibliográfica. O método utilizado no 

desenvolvimento da pesquisa foi o teórico. Para o delineamento das conclusões finais 

empregou-se o método dedutivo. 

  

  

1 ASPECTOS GERAIS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS 

  

Conceituar a função social dos contratos é tarefa que demanda análise cuidadosa, porque, 

segundo alguns autores, tratar-se-ia de conceito indeterminado. Pablo Stolze Gagliano e 

Rodolfo Pamplona Filho, ao demonstrar a importância dos princípios da função social do 

contrato, da equivalência material e da boa-fé objetiva, entendem a função social dos 

contratos como um conceito indeterminado: 

  

De fato, a grande contribuição da doutrina civil moderna foi trazer para a teoria clássica do 

direito contratual, determinados princípios e conceitos, que, posto não possam ser 

considerados novos, estavam esquecidos pelos civilistas. Como se pode notar, tratam-se de 

cláusulas gerais ou conceitos abertos (indeterminados) que, à luz do princípio da concretude, 

13055



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

devem ser preenchidos pelo juiz, no caso concreto, visando a tornar a relação negocial 

economicamente útil e socialmente valiosa.[1] 

  

Com a evolução histórica e as mudanças ocorridas no contexto social, o Estado passou a 

adotar uma postura intervencionista nas relações privadas. Nesse sentido, Mariza Rotta e 

Cleide Aparecida Gomes Rodrigues Fermentão esclarecem: 

  

Haverá um intervencionismo, cada vez maior, do Estado nas relações contratuais, que deixa 

conceitos como o individualismo e o voluntarismo, símbolo do liberalismo decadente, do 

século XIX de lado, e passa a ter preocupações de ordem social, com a imposição de um novo 

paradigma, o princípio da boa-fé objetiva e a busca do Estado Social.[2] 

  

Com essa intervenção pública nas relações negociais, o contrato, que visa criar, regular, 

modificar ou extinguir relações jurídicas, possui como elementos as partes, o objeto e o 

consenso entre contratantes, ou seja, entre as pessoas. 

No escólio de Humberto Theodoro Júnior, os contratos estão revestidos, hodiernamente, de 

preceitos de ordem pública, da função social do contrato, da supremacia do interesse público 

em detrimento do particular e da boa-fé objetiva: 

  

É inegável, nos tempos atuais, que os contratos, de acordo com a visão social do Estado 

Democrático de direito, hão de submeter-se ao intervencionismo estatal manejado com o 

propósito de superar o individualismo egoístico e buscar a implantação de uma sociedade 

presidida pelo bem-estar e sob efetiva prevalência da garantia jurídica dos direitos humanos. 

[3] 

  

É necessário, pois, vislumbrar a relação do contrato com o seu contexto social e não apenas 

sob o prisma individual, relativo aos contratantes, porque o contrato passou a interferir 

negativa e positivamente, também, em relação à coletividade. Nelson Nery Junior indica que a 

função social traz consigo valores de ordem jurídica, social, econômica e moral. [4] 

No escorço de Gagliano e Pamplona filho, “a relação deverá compreender os deveres 

jurídicos gerais e de cunho patrimonial (de dar, fazer, ou não fazer), bem como deverão ser 

levados em conta os deveres anexos ou colaterais que derivam desse esforço socializante”[5]. 

Os autores prosseguem, esclarecendo que 
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A função social do contrato é, antes de tudo, um princípio jurídico de conteúdo 

indeterminado, que se compreende na medida em que lhe reconhecemos o precípuo efeito de 

impor limites à liberdade de contratar, em prol do bem comum.[6] 

  

No que se refere à atuação das partes na relação contratual, essa nova abordagem alterou até 

mesmo as consequências das relações, na medida em que visa um contrato com atuação 

isonômica das partes e indene de cláusulas abusivas, que possam onerar excessivamente um 

dos contratantes ou até mesmo lhe causar prejuízos. 

  

O Código Civil de 2002 procurou afastar-se das concepções individualistas que nortearam o 

diploma anterior para seguir orientação compatível com a socialização do direito 

contemporâneo. O princípio da socialidade por ele adotado reflete a prevalência dos valores 

coletivos sobre os individuais, sem perda, porém, do valor fundamental da pessoa humana.[7] 

  

Antônio Jeová Santos esclarece que a “sanção de normas de ordem pública serviu para 

amparar o economicamente mais fraco, diante do poderio da parte contratante. Ao mais fraco 

deveria ser conferido um mínimo de bem-estar social e econômico”. O autor adverte, ainda, 

que, “Tratando bem o indivíduo, sai ganhando toda a sociedade”.[8] 

Nesse diapasão, não se pode olvidar do princípio da dignidade humana[9], como parte da 

própria essência do ser humano, que antecede e fundamenta a ordem política ao inserir a 

pessoa como protagonista do sistema jurídico de forma negativa, com o intuito de evitar 

qualquer atentado à estima e ao respeito à sua dignidade, e, de forma positiva, ao possibilitar 

que o ordenamento jurídico propicie um ambiente de liberdades por meio de um mínimo 

invulnerável, visando o desenvolvimento de suas aptidões e o exercício de seus interesses, 

tendo garantidas condições verdadeiramente humanas. 

  

A expressão “dignidade da pessoa humana” não é supérflua, tampouco redundante. 

Demonstra que a dignidade não pode ser aferida por padrões individuais, pois não basta que o 

indivíduo seja livre, mas que pertença, por essência, à humanidade. Uma humanidade na qual 

os indivíduos jamais deixam de ser um fim, sob pena de conversão em meios para os fins 

alheios. Essa visão auxilia o intérprete em uma percepção menos abstrata e mais efetiva do 

princípio, uma vez que, enquanto o valor liberdade se conecta imediatamente com as nossas 

expectativas individuais, a dignidade nos remete a tudo aquilo que concerne ao gênero 

humano.[10] 

  

Diante disto, os princípios da liberdade de contratar, da força obrigatória dos contratos e da 

relatividade dos seus efeitos não são mais os únicos a nortear o direito contratual. Melissa 

Cunha Pimenta esclarece: 
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A adoção de novos paradigmas no direito privado resulta em uma releitura dos princípios 

contratuais clássicos, oriundos da visão liberal do direito, passando estes a coexistir com os 

novos princípios contratuais, sendo: o princípio da boa-fé objetiva; princípio do equilíbrio 

contratual e princípio da função social do contrato. 

[...] nenhum dos princípios clássicos foi abolido, o que houve foi uma relativização destes, 

com a aplicação de novos princípios, ditos “sociais” e “éticos”, oriundos de uma nova 

concepção do direito.[11] 

  

Os novos princípios contratuais relativizaram os princípios anteriores, sendo que o princípio 

da função social do contrato, previsto no art. 421 do Código Civil, é assim delineado: “A 

liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”[12]. 

A propósito, segundo a lição de Carlos Roberto Gonçalves, a “função social do contrato 

constitui, assim, princípio moderno a ser observado pelo intérprete na aplicação dos 

contratos.”[13] Ademais, 

  

Na nova concepção de contrato, frente ao CDC e ao novo CC, não mais importa somente a 

manifestação de vontade dos contraentes, devendo-se levar em conta, também, os efeitos 

deste na sociedade, bem como a condição econômica e social dos participantes da relação 

jurídica. Na busca deste novo equilíbrio, o direito terá um papel destacado na busca da 

delimitação imposta pela lei, que também será legitimadora da autonomia de vontade das 

partes, passando a proteger determinados interesses, agora não de cunho individual, mas de 

interesse social, valorizando a confiança do vínculo de contratação, as expectativas e a boa 

fé.[14] 

  

Denota-se, deste modo, que o conceito de função social é amplo e indefinido, inobstante o 

teor do art. 421 do Código Civil[15], o que privilegia a exegese do magistrado, ao conceder 

tutela jurisdicional eventualmente invocada por uma das partes contratantes, motivo pelo qual, 

tal conceito deve ser preenchido “pelo juiz, no caso concreto, visando a tornar a relação 

negocial economicamente útil e socialmente valiosa.[16] 

Na medida em que o conceito de função social do contrato é amplo e indefinido, deve o 

magistrado ter a compreensão e a interpretação do que preceitua o art. 421 do Código 

Civil[17], e, mediante uma análise sistemática, só então aplicar a norma ao caso concreto, 

tendo a prerrogativa de realizar a exegese na hipótese de demanda fundada em violação da 

função social do contrato. 
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2 DO PLANEJAMENTO FAMILIAR, DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL E DA 

REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA. 

  

O ser humano possui, de modo geral, um desejo inato de perpetuar sua espécie. Ocorre, 

porém, que muitas vezes se vê incapaz de reproduzir, seja por esterilidade masculina ou 

infertilidade feminina. 

Nesse contexto, surge a reprodução humana assistida, que visa solucionar o problema de 

esterilidade, tornando viável o sonho de ter filhos, ou seja, os “casais inférteis têm nas 

modernas técnicas de Reprodução Assistida uma esperança contra a angústia naturalmente 

vivenciada por aqueles que são atingidos pela esterilidade.”[18] 

  

Sob a designação de Reprodução Assistida, entendem-se os procedimentos que auxiliam os 

casais inférteis a terem a possibilidade real de gerarem seus próprios filhos. Esses 

procedimentos têm lugar a partir de comprovada impossibilidade biológica ou física dos 

casais para procriarem pelo sistema de união sexual, devido a existência de anomalias e após 

esgotarem-se os tratamentos terapêuticos.[19] 

  

Considerando-se as técnicas de reprodução humana assistida, que visam solucionar os 

problemas relativos à infertilidade, é necessário analisar, segundo Dalmo de Abreu Dallari, os 

direitos da personalidade frente aos avanços da ciência, mormente porque estabelecem a 

defesa do ser humano.[20] 

De acordo com Carlos Alberto Bittar, os direitos da personalidade são aqueles “reconhecidos 

à pessoa humana tomada em si mesma e em suas projeções na sociedade, previstos no 

ordenamento jurídico exatamente para a defesa de valores inatos no homem, como a vida, a 

higidez física, a intimidade, a honra, a intelectualidade e outros tantos”[21],  vinculados de 

forma indissociável ao reconhecimento do princípio da dignidade da pessoa humana, como 

qualidade necessária ao incremento das potencialidades físicas, psíquicas e morais de todo ser 

humano. 

Analisando-se o artigo 11 do Código Civil, observa-se que os direitos da personalidade 

possuem características peculiares, visando a proteção da pessoa humana, de modo que “todo 

o direito da personalidade desemboca assim na garantia do desenvolvimento da personalidade 

de cada um”[22]. 

  

A partir do desenvolvimento da teoria da personalidade, abriu-se um novo campo para a 

expansão dos direitos personalíssimos da pessoa humana, entre tais direitos, está a liberdade e 

a dignidade humana. A dignidade humana está garantida pela Constituição Federal e há de 

considerar a incidência da Constituição no Direito Civil.[23] 
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A personalidade “refere-se ao que de mais íntimo o indivíduo possa ter, e isto é vulnerável 

durante toda a existência”[24], sendo certo que “os direitos da personalidade são limites 

impostos contra o poder público e contra os particulares na proteção da pessoa humana, 

garantindo o seu desenvolvimento e sua própria existência”[25]. 

No âmbito do Código Civil, é possível observar que 

  

a tutela da pessoa natural é construída com base em três preceitos fundamentais constantes no 

Texto Maior: a proteção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III); a solidariedade social, 

inclusive visando a erradicação da pobreza (art. 3º, I e II); e a igualdade em sentido amplo ou 

isonomia.[26] 

  

Nesse contexto, os direitos da personalidade conciliam os interesses do indivíduo aos 

interesses da família e da sociedade, fundado na regra básica da convivência, permitindo, de 

um lado, que a pessoa desenvolva plenamente todas as suas aptidões, contribuindo para o 

progresso da sociedade, e por outro, a comodidade para o alcance de seus objetivos 

particulares.[27] A propósito, 

  

[...] talvez seja a família o lugar onde com mais expressividade se revelem os sentimentos de 

solidariedade e cooperação entre os indivíduos. É ela o abrigo seguro contra a angústia 

existencial do ser humano, contra os sentimentos de insegurança e de desamparo que o 

fustigam. Com efeito, a cooperação familiar é vital para o desenvolvimento integral da pessoa 

desde a concepção até os últimos instantes de vida, seja no plano individual, seja no coletivo, 

seja sob o aspecto espiritual, seja, enfim, sob o material.[28] 

  

A Constituição Federal ampliou o conceito de família, reconhecendo como entidade familiar 

“a união estável entre um homem e uma mulher e a família constituída de um dos pais com 

seus filhos, além da família oriunda do matrimônio”[29], tendo consagrado o direito ao 

planejamento familiar, fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da 

paternidade responsável. 

Importa frisar que os “debates acerca dos avanços científicos têm posto ao centro as reflexões 

dirigidas à justificação e aos riscos das técnicas de reprodução assistida e sua compatibilidade 

com a dignidade da pessoa humana.”[30] 

Nesse diapasão, o planejamento familiar se apresenta como uma maneira eficaz de perpetuar a 

família, na medida em que possibilita o uso de métodos contraceptivos ou conceptivos, e o 

acesso a serviços de saúde adequados. 

A Constituição Federal de 1988, no parágrafo 7º do art. 226[31], apresenta o princípio da 

paternidade responsável, estimulando o planejamento familiar, uma vez que o nascimento de 

13060



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

filhos demanda recursos de natureza física, social e econômica, o que importa na necessária 

consciência do casal em relação aos deveres oriundos desse processo de escolha. 

A paternidade responsável, como princípio, é igualmente prevista nos artigos 3º e 4º do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, e ainda, no inciso IV do art. 1.566 do Código Civil, 

podendo ser conceituada como “a obrigação que os pais têm de prover a assistência moral, 

afetiva, intelectual e material aos filhos.”[32] Fortalece as relações, estimulando e construindo 

relações baseadas no respeito, no afeto e na solidariedade. 

O art. 1.634 do Código Civil dispõe sobre o poder familiar, que envolve direitos e deveres na 

relação entre pais e filhos, como os deveres de assistência, auxílio e respeito mútuo. 

  

É absolutamente irresponsável a geração do filho sem que sejam analisadas e ponderadas as 

conseqüências advindas do seu nascimento e, o seu ingresso na ordem jurídica e social. 

Ademais, o próprio Estado impõe dever Constitucional à família no sentido de proceder com 

os cuidados necessários na manutenção e educação do novo ser humano, igualmente, 

responsabiliza criminalmente os pais pelos maus tratos (art. 136 CP), abandono material (art. 

244 CP) e abandono intelectual (art. 247 CP) dos filhos que estejam sob o seu poder familiar. 

Dessa forma, sob esse prisma o planejamento familiar assume uma posição importante e 

valiosa, na medida em que conscientiza os pais de seus deveres e obrigações diante do novo 

ser humano gerado.[33] 

  

O homem e a mulher possuem a liberdade de escolher se terão filhos, quantos pretendem ter e 

a diferença de idade entre as crianças. O planejamento familiar contribui para a saúde da 

mulher e da criança e mais, possibilita ao casal, também, uma análise criteriosa para posterior 

opção pelo tipo de educação que será dado aos filhos e quais as condições de vida que lhes 

serão proporcionadas. 

A propósito, planejamento familiar é 

  

O exercício do direito da mulher ou do casal à informação, à assistência especializada e ao 

acesso a todos os recursos que lhes permitam a opção livre e consciente por ter ou não ter 

filhos, pelo espaçamento e número de gestações e pelo método anticoncepcional mais 

adequado aos seus desejos e condições orgânicas, sem coação de qualquer origem.[34] 

  

A Resolução Normativa nº 192 de 27/05/2009, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, 

define o planejamento familiar como “um conjunto de ações de regulação da fecundidade que 

garante direitos iguais de constituição, limitação ou aumento da prole pela mulher, pelo 

homem ou pelo casal”. [35] Deste modo observa-se que os direitos de reprodução humana “se 

ancoram no reconhecimento do direito básico de todo casal e de todo indivíduo de decidir 

livre e responsavelmente sobre o número, o espaçamento e a oportunidade de ter filhos e de 

ter a informação e os meios de assim o fazer.”[36] 
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A liberdade de escolha, proporcionada pelo planejamento familiar, garante à família o livre 

exercício de um direito constitucional, consistente no planejamento do núcleo familiar de 

forma consciente e responsável, sendo que “o propósito do legislador é que a paternidade seja 

exercida de forma responsável, porque apenas assim todos os princípios fundamentais, como 

a vida, a saúde, a dignidade da pessoa humana e a filiação serão respeitados.”[37] 

  

O ato de planejar a família, bem como, o de escolher o filho é um ato de caráter racional que 

envolve reflexão acerca de fatores de ordem social e econômica. Por sua vez, trata-se 

igualmente de uma adesão espontânea da pessoa a outra pessoa, cujos sentimentos de afeição 

e amor se solidificam na medida do transcurso do tempo. Somente a escolha fundada na 

dignidade e na responsabilidade poderá justificar esse magno momento proclamado pelo 

legislador. O Estado consciente dessa realidade inseriu esse processo de escolha dentro de 

uma esfera de valores, vedando interferências de qualquer natureza – pública ou privada – que 

pudessem macular o referido processo decisório dos consortes. Esse é o momento de 

recolhimento pessoal do casal ou o ponto culminante da conjugalidade – a da incorporação 

nela de um novo ser humano, capaz de justificar um dos mais importantes objetivos do 

casamento consistente na procriação.[38] 

  

Denota-se, assim, o grau de responsabilidade dos pais no momento em que optam pela vinda 

de um filho, uma vez que o dever de formar o cidadão num ambiente familiar é tarefa de 

ambos os genitores, o que requer dedicação e comprometimento, de modo que a educação e 

os cuidados com a prole devem ser realizados conjuntamente. A família, como reduto de afeto 

e de promoção da pessoa humana, “assume espaço importante para a realização dos direitos 

fundamentais infanto-juvenis.”[39] 

Um efetivo planejamento familiar é absolutamente necessário, sobretudo quando o casal 

possui problemas de infertilidade, devendo-se observar a saúde da mãe, que terá condições de 

realizar previamente os exames necessários para verificar sua aptidão para o estágio 

gestacional, e da criança, que terá uma concepção planejada, livre de qualquer ato 

irresponsável que possa vir a causar traumas futuros para todas as pessoas envolvidas. 

O art. 9º da Lei 9.263/1996, que trata do planejamento familiar, dispõe expressamente que 

“para o exercício do direito ao planejamento familiar, serão oferecidos todos os métodos e 

técnicas de concepção e contracepção cientificamente aceitos e que não coloquem em risco a 

vida e a saúde das pessoas, garantida a liberdade de opção”.[40] 

O parágrafo 2º do art. 1.565 do Código Civil, também dispõe sobre o planejamento familiar, 

ao definir a responsabilidade dos pais pelos encargos da família, inclusive quanto aos filhos. 

Sendo o planejamento familiar livre decisão do casal, conforme dispõe a Constituição 

Federal, tendo como alicerce a informação e o direito de acesso aos métodos de concepção, a 

liberdade de decidir dos pais é a base do planejamento dos filhos.[41] 

Hodiernamente, observa-se que os “avanços tecnológicos que atingiram a medicina no campo 

da reprodução humana propiciaram aos casais inférteis a possibilidade técnica de alcançar a 

procriação”[42], e deste modo, qualquer cidadão pode recorrer às técnicas de reprodução 
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humana assistida “para concretizar o projeto de parentalidade, desde que o faça de forma 

responsável, garantindo os direitos fundamentais dos menores.”[43] 

Os casais que sofrem de diversos graus de infertilidade, para dar andamento ao planejamento 

familiar, recorrem à reprodução humana assistida, que é o “conjunto de técnicas que 

favorecem a fecundação humana, a partir da manipulação de gametas e embriões, objetivando 

principalmente combater a infertilidade e propiciando o nascimento de uma nova vida 

humana”[44]. 

Ainda que muitos defendam a tese de que casais inférteis deveriam recorrer à adoção, é 

inegável que para muitos que sofrem de infertilidade, seja masculina ou feminina, a adoção 

não satisfaz o sonho de gerar um filho que tenha o material genético, no mínimo, de um deles. 

Neste diapasão, é forçoso esclarecer que estão disponíveis no mercado, dentre outras, técnicas 

de inseminação artificial que visam auxiliar na resolução dos problemas da infertilidade, além 

de facilitar o processo de procriação, conforme preceitua o art. 1º, Seção I, da Resolução n. 

1.358/92 do Conselho Federal de Medicina. 

  

a) inseminação artificial, de fertilização in vitro e outras que envolvam apenas o material 

fecundante do casal – de cônjuges ou de companheiros; b) inseminação artificial, de 

fertilização in vitro e outras que envolvam o material fecundante de apenas um dos cônjuges 

ou companheiros, contando com a doação de sêmen (ou espermatozóide) de terceiro; c) 

transferência de embriões de terceiros, não contando com qualquer contribuição dos cônjuges 

ou companheiros no que toca ao material genético da futura criança; d) maternidade de 

substituição, que envolve a gravidez por outra mulher que não aquela desejosa por ter um 

filho.[45] 

  

Deste modo, constata-se que as técnicas de reprodução humana assistida possuem as 

prerrogativas de ser realizadas de forma homóloga ou heteróloga. 

  

Na primeira, o pai será aquele que doou o espermatozóide para fecundar o óvulo de sua 

esposa ou companheira. Já na segunda, a origem do material genético é estranha aos que 

requerem seu emprego, podendo ou não ter sido consentida em um casamento ou em uma 

união estável.[46] 

  

Na hipótese de inseminação artificial, o óvulo utilizado poderá ser o da mulher que irá gestar 

a criança, ou, caso isso não seja possível, será obtido por meio de doação. Da mesma forma, 

quanto ao espermatozóide que irá fecundar o óvulo, este poderá ser o do pai que realizou o 

planejamento familiar, ou, na condição de infertilidade, o casal poderá valer-se de bancos de 

sêmen. 
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Nestas situações, é imperioso analisar os contratos das clínicas que realizam os procedimentos 

concernentes à reprodução humana assistida e dos bancos de sêmen, na medida em que 

figuram ativamente na viabilidade do projeto parental. 

  

  

3 DOS CONTRATOS INERENTES À REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

  

Os contratos de reprodução humana assistida produzem vários efeitos jurídicos, sobretudo a 

problemática surgida diante da responsabilidade civil dos bancos de sêmen e das clínicas de 

reprodução humana medicamente assistida. 

Nesse contexto, é relevante identificar-se a natureza jurídica da relação havida entre os 

interessados na gestação, autores do projeto parental, e aquele que se dispõe a viabilizar o 

procedimento, valendo-se da utilização de técnicas para fecundação assistida. 

Orlando Gomes leciona que contrato é "negócio jurídico bilateral, ou plurilateral que sujeita 

as partes à observância de conduta idônea à satisfação dos interesses que regularam"[47], ou 

seja, é toda convenção havida entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, ou entre elas, 

ou terceiros, na qual se estabelece uma relação jurídica. 

  

Desde que estejam presentes os pressupostos de validade, isto é, agente capaz, objeto lícito e 

forma prescrita ou não-defesa por lei, e se observem os princípios gerais dos contratos que são 

a autonomia da vontade, supremacia da ordem pública, a obrigatoriedade, boa-fé, entre outros, 

pode-se concluir que a natureza jurídica da relação em enfoque é totalmente contratual.[48] 

  

No que concerne à relação médico e paciente, observa-se que o vínculo estabelecido para a 

realização de técnicas de reprodução humana assistida entre o médico e os autores do projeto 

parental, não difere do contrato entre médico e paciente em geral, e nesta hipótese, Carlos 

Roberto Gonçalves reconhece a existência de um autêntico contrato, celebrado nas relações 

médicas com os clientes.[49] 

O vínculo estabelecido entre médico e paciente, conforme apregoa Eduardo de Oliveira Leite, 

configura-se numa relação contratual que envolve, por um lado, o paciente que procura pelos 

serviços especializados do profissional, e de outro, o médico, profissional que detém o 

conhecimento especializado em determinada área médica.[50] 

A natureza jurídica do contrato referente à relação médica com o paciente é amplamente 

discutida na doutrina. O foco das discussões é estabelecer se o contrato médico refere-se a 

uma prestação de serviços, ou se o contrato é sui generis. 
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O contrato médico diferencia-se de uma mera prestação de serviços, na medida em que 

prepondera o vínculo de confiança do paciente em relação ao profissional da saúde, sendo 

certo que “o mecanismo pelo qual se estabelece a relação do médico com seu paciente é sui 

generis.”[51] 

Ednara Pontes de Avelar, ao reconhecer o contrato entre médico e paciente de natureza sui 

generis, apresenta as características inerentes a este tipo de relação jurídica: 

  

1)  a  natureza intuitu personae, pois o paciente escolhe o médico baseado na confiança; 2) 

rescindível unilateralmente, decorrência da primeira característica; 3) de trato sucessivo, com 

freqüência, pois envolve o diagnóstico e tratamento da enfermidade; 4) bilateral e oneroso, 

impondo obrigações recíprocas e, via de regra, sem vincula gratuita; 5) de forma livre; 6) de 

consumo.[52] 

  

Nesse diapasão, observa-se que o paciente procura o médico de sua confiança, podendo 

dispensá-lo a qualquer momento. Enquanto durar o tratamento indicado, há obrigações 

recíprocas entre as partes, sobretudo por tratar-se de uma relação consumeirista, “uma vez que 

de um lado está a figura do consumidor (paciente) e, do outro, a figura do fornecedor 

(médico), detentor do conhecimento técnico necessário para desempenhar sua atividade, 

prestando um serviço especializado.”[53] 

  

O CDC disciplina a relação entre consumidores e fornecedores, atribuindo-lhes direitos e 

deveres. Tendo em vista que a atividade médica lida com um valor de natureza inestimável, 

que é a saúde e conseqüentemente a vida do ser humano, destacada atenção recai sobre si.[54] 

  

O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor[55] estabelece a responsabilidade objetiva em 

face de defeitos na prestação do serviço ao consumidor. 

  

Cabe ainda lembrar que a discussão sobre a natureza da relação contratual ou extracontratual 

entre médico e paciente perdeu o seu valor quanto à responsabilidade civil, uma vez que o 

sistema de responsabilização do Código de Defesa do Consumidor é o mesmo para as duas 

situações, pois fundado na idéia de ressarcimento das vítimas, encontra seu embasamento no 

defeito na prestação do serviço.[56] 

  

A discussão relativa à natureza contratual ou extracontratual da relação havida entre a pessoa 

detentora do planejamento parental e o médico que viabilizará o procedimento por meio de 

técnicas de reprodução humana assistida, tornou-se irrelevante em face à incidência das 

normas consumeiristas, restando analisar se a obrigação é de meio ou de resultado. 
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A obrigação será de meio, segundo Aguiar Júnior, 

  

quando o profissional assume prestar um serviço ao qual dedicará atenção, cuidado e 

diligência exigidos pelas circunstâncias, de acordo com o seu título, com os recursos de que 

dispõe e com o desenvolvimento atual da ciência, sem se comprometer com a obtenção de um 

certo resultado. O médico, normalmente, assume uma obrigação de meios.[57] 

  

Nesta situação, o médico tem a obrigação, conforme esclarece Miranda, de sempre “cuidar do 

enfermo com zelo e diligência utilizando todos os recursos da medicina, é o dever de cuidado 

em que o profissional assume obrigação de meio, já que não tem o dever de curar, não 

podendo ser imprudente, negligente ou agir com imperícia.”[58] 

Admitindo-se a obrigação médica como obrigação de meio, na hipótese de inobservância de 

seus deveres de conduta para com o paciente, responderá “por dano moral e ou patrimonial 

que culposamente acarretar (CDC, Art. 14, § 4°), cabendo-lhe provar que não agiu com culpa. 

(CDC, Art.6°, VIII)”.[59] 

Tomás Lima de Carvalho esclarece no que consistem os deveres de conduta médica, que são 

“um elenco de obrigações a que está sujeito o médico e cujo não-cumprimento pode levá-lo a 

sofrer as conseqüências previstas normativamente. O médico, pois, deve adotar as cautelas 

especiais e necessárias para não causar danos aos seus pacientes.”[60] 

A obrigação de resultado, por sua vez, ocorre quando 

  

o devedor se comprometer a realizar um certo fim, como, por exemplo, transportar uma carga 

de um lugar a outro, ou consertar e pôr em funcionamento uma certa máquina (será de 

garantia se, além disso, ainda afirmar que o maquinário atingirá uma determinada 

produtividade). O médico a assume, por exemplo, quando se compromete a efetuar uma 

transfusão de sangue ou a realizar certa visita.[61] 

  

Isto significa, na esfera médica, que o profissional contratado se compromete a atingir 

efetivamente o fim desejado pelo paciente e que terá descumprido o contrato se não vier a 

alcançá-lo, exceto se o objetivo não for obtido por culpa exclusiva ou concorrente do próprio 

paciente. 

  

Sendo a obrigação de resultado, basta ao lesado demonstrar, além da existência do contrato, a 

não-obtenção do resultado prometido, pois isso basta para caracterizar o descumprimento do 

contrato, independentemente das suas razões, cabendo ao devedor provar o caso fortuito ou a 

força maior, quando se exonerará da responsabilidade. Na obrigação de meios, o credor 
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(lesado, paciente) deverá provar a conduta ilícita do obrigado, isto é, que o devedor (agente, 

médico) não agiu com atenção, diligência e cuidados adequados na execução do contrato.[62] 

  

Nesta situação, admitindo-se a atividade médica como obrigação de resultado, o paciente deve 

provar a culpa do médico, seja porque agiu com imprudência, negligência ou imperícia e 

causou um dano, seja porque descumpriu sua obrigação de atenção e diligência, 

contratualmente estabelecida, não tendo atingido o resultado esperado. 

  

Desta feita, em primeiro lugar, cumpre ressaltar que, no caso de reprodução 

assistida, o médico mantém para com o seu paciente uma obrigação de meio, e não, de 

resultado. O que se garante, portanto, é o dispêndio de todas as técnicas científicas hábeis, 

necessárias e possíveis para se atingir o resultado pretendido, sendo que, tal resultado, por sua 

vez, decorrerá naturalmente da atividade meio, sendo possível se dar de maneira diversa 

daquela pretendida por questões mais concernentes à natureza humana do que científica.[63] 

  

A adoção de um regime diferenciado de responsabilidade para o médico decorre justamente 

da diferença havida entre as obrigações de meio e as obrigações de resultado, de modo que “a 

responsabilidade civil médica de profissionais liberais é sempre subjetiva: com culpa provada, 

quando assumem obrigações de meio, e com culpa presumida, quando assumem obrigações 

de resultado.”[64] Porém, cabe ressaltar que 

  

Cabe razão à linha doutrinária que entende pela responsabilidade do médico objetivar-se 

quando ele assumir uma obrigação de resultado. Não haveria sentido, diante do Código de 

Defesa do Consumidor, que possibilita a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII), essa 

preocupação em distinguir entre obrigação de meio e de resultado para modificar a 

distribuição da carga probatória.[65] 

  

A responsabilidade será objetiva, portanto, para as hipóteses em que o médico assume 

obrigações de resultado; e será subjetiva quando as atividades exercidas pelos médicos em 

técnicas de reprodução humana assistida caracterizarem-se como obrigações de meio. 

Os bancos de sêmen são “qualquer pessoa jurídica – pública ou privada – cujo precípuo 

desiderato revela-se no acondicionamento de gametas e embriões humanos tendentes a serem 

utilizados em futuro e eventual procedimento de inseminação artificial.”[66] 

Deste modo, não se pode confundir a figura do banco de sêmen com o médico, profissional 

que realiza os procedimentos relativos à reprodução assistida. 
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Afigura-se relevante a indicação conceitual dada – de Bancos de Sêmen –, pois, por vezes, a 

responsabilidade civil decorrente de erro médico pode ser a eles atribuída e não aos 

profissionais da saúde que realizaram os procedimentos clínicos de inseminação artificial 

diligente e cautelosamente.[67] 

  

Clínicas de reprodução humana assistida, de forma geral, são consideradas as “clínicas, 

centros ou serviços que aplicam técnicas de RA responsáveis pelo controle de doenças 

infectocontagiosas, coleta, manuseio, conservação, distribuição, transferência e descarte de 

material biológico humano para a paciente de técnicas de RA”[68], conforme estabelece o 

item III da Resolução 1.957/2010[69], do Conselho Federal de Medicina, publicada em 

06/01/2011, que adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. 

No exercício das funções relativas aos bancos de sêmen e às clínicas de reprodução humana 

assistida, é possível observar que 

  

Os pacientes não estão acometidos de uma doença ou de um mal para o qual sejam aplicáveis 

tratamentos terapêuticos ou cirúrgicos para dissipá-los.  Os meios utilizados visam um 

objetivo final: a gravidez, que não pode ser garantida. Portanto, a utilização das técnicas de 

reprodução assistida gera uma obrigação de meio, não de resultado.[70] 

  

A tendência, “a despeito da responsabilidade civil subjetiva dos médicos, a responsabilização 

das clínicas de reprodução humana assistida e dos bancos de material fertilizante dar-se-á de 

forma objetiva”[71], uma vez que a gravidez, ainda que seja considerada como objetivo final, 

depende, para o seu sucesso, das técnicas referentes à reprodução medicamente assistidas, 

utilizadas, no caso, como obrigações de meio. 

  

  

4 A FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E O PRINCÍPIO DA LIBERDADE 

CONTRATUAL  

  

A redação do art. 421 do Código Civil[72], que trata do princípio da função social dos 

contratos, enseja algumas ponderações: 

  

[...] este artigo apresenta alguns pontos polêmicos. O primeiro deles é de que não se trata de 

liberdade de contratar, e sim de liberdade contratual, já que é esta que está relacionada com o 

conteúdo do contrato. O outro erro é que a função social não é razão do contrato, a função 

social é limite do contrato.[73] 
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Nesse contexto, o clássico princípio da autonomia da vontade sofreu sérias restrições, dado o 

surgimento da nova principiologia contratual e do intervencionismo estatal. 

Para César Fiúza, a autonomia da vontade pode ser exercida em quatro planos, quais sejam: a 

liberdade de “contratar ou não contratar; determinar com quem e o que contratar; estabelecer 

as cláusulas contratuais, respeitados os limites da Lei, e; mobilizar ou não o judiciário para 

fazer respeitar o contrato.”[74] 

Arnoldo Wald, por sua vez, apregoa que o princípio da autonomia da vontade se apresenta sob 

duas formas distintas, ou seja, a liberdade de contratar e a liberdade contratual, distinguindo 

os dois institutos: 

  

„Liberdade de contratar‟ é a faculdade de realizar ou não determinado contrato, enquanto a 

„liberdade contratual‟ é a possibilidade de estabelecer o conteúdo do contrato. A primeira se 

refere à possibilidade de realizar ou não um negócio, enquanto a segunda importa na fixação 

das modalidades de sua realização.[75] 

            

Deste modo, embora o art. 421 do Código Civil preconize a limitação da liberdade de 

contratar, quer referir-se, em verdade, à liberdade contratual. 

Ora, a oportunidade e a conveniência de contratar não sofre entraves, porque as partes 

possuem a prerrogativa de optar pela realização ou não do contrato. O que efetivamente sofre 

significativas limitações é a chamada liberdade contratual. Esta sim, 

  

[...] sofre restrições em virtude da ordem pública, que representa a projeção do interesse social 

nas relações interindividuais. O „ius cogens‟, o direito imperativo defende os bons costumes e 

a estrutura social, econômica e política da comunidade”.[76] 

  

Deste modo, observa-se que o que é limitada é a liberdade contratual, não a liberdade de 

contratar. 

Outra incongruência observada no texto do art. 421 do Código Civil refere-se ao papel da 

função social como razão do contrato. Ocorre, porém, que a função social configura-se no 

limite do contrato, da liberdade contratual. Em outras palavras e de acordo com Antônio 

Junqueira de Azevedo[77], o contrato deve ser realizado nos limites e em consonância com 

sua função social. 

O objeto da autonomia privada desenvolve-se no plano social e a negação da autonomia viola 

os princípios do direito natural, servindo como proteção constitucional da atividade 

econômica e para promover o desenvolvimento social. Até porque, conforme lição de 
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Wanderlei de Paula Barreto[78], a autonomia privada é criadora de relações jurídicas, pelo 

exercício da própria vontade, ou seja, seria a regulação dos interesses da pessoa. Somente terá 

eficácia, a autonomia privada, se gerar efeitos jurídicos. 

O negócio jurídico, como expressão da autonomia privada, difere da autonomia da vontade. 

Ora, se direito é a conjunção de dois pólos que se integram e se limitam, a liberdade não se 

confunde com a liberdade natural, que é aquela liberdade pré-jurídica, abstraindo-se a idéia de 

Estado, de sociedade organizada, que foi mudando ao longo do tempo, disciplinando o 

sistema natural para regular as relações jurídicas. 

Desta forma, a liberdade concedida pelo ordenamento, deixa de ser uma liberdade natural, 

pois demanda autorização, ou seja, os efeitos são provocados pelo impulso do sujeito, porém, 

desde que permitido e até mesmo protegido pelo ordenamento jurídico. 

A liberdade de contratar não se confunde com o direito à liberdade, como um direito da 

personalidade. Nesse contexto, para configurar a topologia desse tema, no âmbito dos direitos 

da personalidade, é necessário observar que, com o advento do Código Civil de 2002, foram 

reconhecidos expressamente os direitos da personalidade, abarcando proteções que inexistiam 

no Código Civil de 1916, ainda que previstos na Constituição Federal de 1988. 

Portanto, a função social do contrato possui o papel de limitar a autonomia contratual, com o 

objetivo precípuo de evitar que a liberdade contratual seja exercida abusivamente, garantindo, 

pois, o equilíbrio entre as partes e que o negócio jurídico atenda aos interesses sociais, sem 

prejuízos à coletividade. 

  

  

5 NATUREZA JURÍDICA DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS DE 

REPRODUÇÃO HUMANA ASSISTIDA 

  

A natureza jurídica da função social do contrato, para ser compreendida, deve ser analisada 

sob a premissa de que o contrato “não pode trazer onerosidade excessiva, desproporção e 

injustiça social, bem como, não pode violar interesses individuais que abranjam a proteção da 

dignidade humana.”[79] 

O princípio da função social dos contratos, conforme mencionado alhures, importa na 

necessidade de vislumbrar a relação do contrato com o seu contexto social e não apenas sob o 

prisma individual, relativo aos contratantes, porque o contrato apresenta consequências, 

também, em relação à sociedade. 

Nelson Nery Junior aporta que a função social dos contratos possui a condição de cláusula 

geral, de modo que: 
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O contrato estará conformado à sua função social quando as partes se pautarem pelos valores 

da solidariedade (CF, art. 3º, I) e da justiça social (CF, art. 170 caput), da livre-iniciativa, for 

respeitada a dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III), não se ferirem valores ambientais 

(CDC, 51, XIV) etc.[80] 

  

Por outro lado, o princípio da função social será violado, dentre outras, nas hipóteses em que 

seus efeitos venham a prejudicar os interesses da sociedade, ou mesmo de terceiros que não 

tenham relação direta ao negócio jurídico pactuado. A propósito disto, Nelson Nery Junior 

indica algumas situações de inobservância da função social do contrato, afirmando que 

  

Haverá desatendimento da função social, quando: a) a prestação de uma das partes for 

exagerada ou desproporcional, extrapolando a álea normal do contrato; b) quando houver 

vantagem exagerada para uma das partes; c) quando quebrar-se a base objetiva ou subjetiva 

do contrato, etc.[81] 

  

Flávio Tartuce, por sua vez, esclarece que a função social do contrato é uma norma geral “de 

ordem pública, conforme previsão do art. 2.035, parágrafo único, do próprio Código 

Civil”[82], de modo que 

  

O que se verifica com relação à natureza jurídica da função social do contrato, diz respeito ao 

princípio da sociabilidade que foi adotado pelo novo Código Civil, o qual encontra-se em 

consonância com a Constituição Federal, demonstrando que o contrato tem prevalência dos 

valores coletivos sobre os individuais, porém, sem deixar de considerar o valor fundamental 

da pessoa humana. Assim, pode-se dizer que, a função social do contrato é o reconhecimento, 

ainda que tardio, da função precípua, inerente, e essencial do contrato, isto porque, o contrato 

surge como forma de conceder ao homem o suprimento de suas deficiências naturais e 

individuais, como veículo orientador da vida humana e social.[83] 

  

Pablo Stolze Gagliano, ao analisar o parágrafo único do art. 2035 do Código Civil, ressalta a 

intenção do legislador, de caracterizar a função social do contrato como um preceito de ordem 

pública. 

  

Utilizando a expressão "nenhuma convenção", o legislador impõe a todos os negócios 

jurídicos, não importando se celebrados antes ou após a entrada em vigor do novo Código, a 

fiel observância dos seus preceitos de ordem pública, especialmente a função social da 

propriedade e dos contratos.[84] 
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A função social do contrato, no escorço de Paulo Nalin[85], divide-se em intrínseca – relativa 

à observância dos princípios da igualdade material, equidade e boa-fé objetiva pelos 

contratantes, decorrentes da cláusula constitucional da solidariedade; e extrínseca – destinada 

a observar as consequências do contrato nas relações sociais, considerando os seus reflexos a 

outros titulares que não somente os contratantes. 

Por consequência, denota-se que a função social do contrato, mesmo o de reprodução humana 

assistida, é uma norma geral de ordem pública, prevista expressamente no ordenamento 

jurídico pátrio, sendo certo que, por meio dessa norma geral pública, o contrato deve ser 

necessariamente visualizado e interpretado de acordo com o contexto da sociedade. 

A propósito, Pablo Stolze Gagliano analisa as normas gerais de ordem pública: “determinadas 

normas, como a que prevê a resolução por onerosidade excessiva ou a correção econômica 

das prestações pactuadas, em nosso pensamento, por seu indiscutível caráter publicístico e 

social, não podem, aprioristicamente, ser afastadas pela vontade das partes”.[86] 

A função social dos contratos de reprodução humana assistida, reconhecida como norma geral 

de ordem pública, não admite convenção particular contrária à sua função social, de modo 

que, eventual cláusula nesse sentido, deve ser afastada pelo magistrado. 

Importante destacar, neste passo, que a busca por técnicas de reprodução medicamente 

assistida envolve os mais íntimos sentimentos dos autores do projeto parental, que pretendem 

a perpetuação da sua espécie, sem se olvidar da futura sucessão familiar, da tristeza do casal 

pela impossibilidade de gerar um filho, o que acaba prejudicando até mesmo o convívio 

social, dentre outras expectativas e frustrações que motivam o planejamento familiar. 

As pessoas inférteis que procuram o auxílio de clínicas de reprodução humana assistida, 

trazem consigo expectativas imensuráveis, pois seu objetivo principal é a procriação, que não 

foi possível de modo natural. 

Respeitados os requisitos intrínsecos e extrínsecos do contrato, se a fertilização for exitosa, a 

função social daquele contrato terá sido efetivamente cumprida, na medida em que a 

infertilidade foi superada pelo sucesso da reprodução artificial. 

O contrato realizado, conforme visto anteriormente, não pode violar os interesses individuais 

do casal que busca a reprodução artificial. Vale lembrar a função extrínseca da relação 

contratual, destinada a observar as consequências do contrato. Nesse contexto, convém 

indagar: a função social do contrato de fertilização artificial será cumprida somente nas 

hipóteses de êxito na reprodução medicamente assistida? Ou, se frustrado o resultado, ainda 

que observadas as técnicas e empregados todos os esforços possíveis pelo profissional 

contratado, a função social do contrato não teria sido respeitada? 

Ora, a gravidez, inobstante seja considerada o objetivo final nos contratos de reprodução 

humana assistida, depende, para o seu sucesso, das técnicas correspondentes, utilizadas, no 

caso, como obrigações de meio. Se o contrato não pode violar os interesses individuais do 

casal, ainda que não se concretize a gravidez, não se vislumbra o descumprimento da função 

social do contrato de reprodução humana assistida. 
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No que se refere à função extrínseca da relação contratual, destinada a observar as 

consequências do contrato, na hipótese aventada, também não se observa o desrespeito à 

função social daquele contrato de fertilização profissional pelo insucesso da procriação. 

Deste modo, acredita-se que, sendo observados todos os requisitos para a realização do 

contrato, mesmo que inexitosa a fecundação artificial, a função social daquele contrato teria 

sido cumprida. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

O conceito de função social do contrato é amplo e indefinido. Vários autores apresentam 

algumas definições, na tentativa de conceituar o instituo. Entretanto, devido à sua natureza de 

cláusula geral, a definição da função social do contrato ficará a cargo do magistrado, o qual 

deve compreender e interpretar o art. 421 do Código Civil, e, por meio de uma análise 

sistemática, só então aplicar a norma ao caso concreto, tendo a prerrogativa de realizar a 

exegese na hipótese de demanda fundada em violação da função social do contrato. 

Com a evolução histórica e as mudanças ocorridas no contexto social, o Estado passou a 

adotar uma postura intervencionista nas relações privadas. Além do intervencionismo estatal, 

a principiologia dos contratos, antes adstrita aos princípios da liberdade de contratar, da força 

obrigatória dos contratos e da relatividade dos seus efeitos, passou a coexistir com os novos 

princípios: da boa-fé objetiva, do equilíbrio contratual e da função social do contrato, que 

relativizaram os princípios anteriores. 

No âmbito dos direitos da personalidade, denota-se que a função contratual colabora para o 

desenvolvimento do ser humano, porém, sob o aspecto funcional, a função social dos 

contratos não pode ser elencada como um direito da personalidade, mas, sendo o contrato um 

instrumento para auxiliar e promover a concretude dos direitos da personalidade. 

O princípio da função social do contrato é uma norma geral de ordem pública, pela qual o 

contrato deve ser necessariamente visualizado e interpretado de acordo com o contexto da 

sociedade, não admitindo convenção particular contrária à função social, de modo que, 

eventual cláusula nesse sentido, deve ser afastada pelo magistrado. 

A reprodução humana assistida é um direito assegurado a quem não consegue realizar o sonho 

de ter filhos pelo método convencional, amparada pelos direitos da personalidade em 

consonância ao princípio da dignidade da pessoa humana. 

Para a busca de técnicas de fertilização medicamente assistida, é necessário que haja um 

prévio planejamento familiar que, aliado à paternidade responsável, possibilitará a viabilidade 

do projeto parental com lucidez e responsabilidade. 

As diferentes técnicas de reprodução humana assistida demandam uma relação jurídica entre 

o médico especialista e o paciente infértil. Neste contexto, vale lembrar que os bancos de 
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material genético e as clínicas onde são realizadas referidas técnicas, possuem um tratamento 

legal diferenciado daquele atribuído aos médicos. 

Não se pode negar a natureza contratual que ocorre entre o médico e o paciente, cujo vínculo 

é, segundo a doutrina majoritária, sui generis. 

Quanto à obrigação do médico, persiste a discussão se é de meios ou de resultado. Porém, no 

que tange às clínicas e aos bancos de material genético, predomina a corrente que entende 

tratar-se de obrigação de meios. 

De qualquer modo, a análise de cada situação, observadas as peculiaridades do caso concreto, 

poderá solucionar a questão de forma mais equitativa. 

De outra esteira, resta inegável a aplicação das regras contidas no Código de Defesa do 

Consumidor nas relações jurídicas ocorridas por força de reprodução humana assistida. 

No que tange à responsabilidade civil dos médicos que realizam técnicas de reprodução 

humana assistida, será objetiva quando a obrigação assumida for de meios e, por outro lado, 

será subjetiva, quando tratar-se de obrigação de resultado. 

Quanto aos bancos de sêmen, que são responsáveis pela coleta e acondicionamento de 

gametas e embriões humanos para futuro e eventual procedimento de inseminação artificial, 

tratando-se de contratos consumeiristas, cujas obrigações são consideradas de meio, a 

responsabilidade civil será objetiva, pelo risco da atividade. Do mesmo modo quanto às 

clínicas de reprodução humana assistida, que respondem objetivamente por danos causados 

aos seus pacientes. 

Há responsabilidade solidária entre o médico e seus auxiliares, e também ocorre solidariedade 

na hipótese de o médico impor qual o banco de material genético ou a clínica que o paciente 

deverá freqüentar. Ocorre, porém, que na hipótese de ser provada a culpa do funcionário ou 

de preposto, cabe a respectiva ação de regresso. 

A função social do contrato não limita a liberdade de contratar, mas, possui o papel de limitar 

a autonomia contratual, com o objetivo precípuo de evitar que a liberdade contratual seja 

exercida abusivamente, garantindo, pois, o equilíbrio entre as partes e que o negócio jurídico 

atenda aos interesses sociais, sem prejuízos à coletividade. 

Nos contratos de reprodução humana assistida, sendo observados todos os requisitos para a 

realização do contrato, a função social daquele contrato terá sido cumprida, mesmo que 

inexitosa a fecundação artificial. 

Por fim, inobstante a escassez de legislação no tocante ao assunto frente aos grandes avanços 

nas pesquisas científicas, não se pode olvidar da Resolução Normativa 1.957/2010, do 

Conselho Federal de Medicina, publicada em janeiro do corrente ano, que dentre outros 

temas, adota as normas éticas para a utilização das técnicas de reprodução assistida. 
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RESUMO 

As crescentes complexidades sociais refletem conseqüências no campo jurídico exigindo no 

que tange ao contrato, um dos pilares das relações privadas, transformações expressivas, 

enfrentando rupturas e reconstruções paradigmáticas, visando dotar as relações negociais de 

nexos, coerências e congruências reunindo os fundamentos de uma teoria negocial orientada 

pela perspectiva civil-constitucional, valorizando a nova caracterização da pessoa contratante 

com a recolocação dos bens negociais no lugar reservado ao objeto do contrato. A 

dialogicidade entre princípios, normas e cláusulas gerais em relação ao próprio instrumento 

contratual complementa a efetiva definição da hermenêutica negocial atual, reservando espaço 

diferenciado para os exercícios exegéticos com o acréscimo de relevantes atribuições do 

julgador em face da essencialidade dos pactos. 

PALAVRAS-CHAVE: CONTRATO; PRINCÍPIOS; BOA-FÉ; EQUILÍBRIO 

ECONÔMICO; FUNÇÃO SOCIAL; PARADIGMA DA ESSENCIALIDADE; PRINCÍPIO 

DA DIGNIDADE 

 

ABSTRACT 
The increasing complexities reflect social consequences in the legal field demanding in terms 

of the contract, one of the pillars of private relationships, significant changes facing 

paradigmatic ruptures and reconstructions, in order to provide the nexus of business 

relationships, coherence and consistency together the foundations of a theory negotiating 

driven by the civil and constitutional perspective, highlighting the new characterization of the 

person contracting with the replacement of goods traded in the place reserved for the contract. 

The dialogism between principles, rules and standard terms in relation to its contractual 

instrument complements the effective definition of hermeneutics current negotiating, 

reserving space for different exegetical exercises with the addition of relevant duties of the 

judge in the face of the essentiality of the covenants. 

KEYWORDS: CONTRACT; PRINCIPLES; GOOD FAITH; ECONOMIC STABILITY; 

SOCIAL FUNCTION; THE ESSENTIALITY PARADIGM; THE PRINCIPLE OF 

DIGNITY 

 

 

1 INTRODUÇÃO 
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Os contratos, sob a égide do liberalismo, arraigado no normativismo clássico, refém de uma 

metodologia lógica-dedutiva, ou mesmo do intervencionismo extremado do Estado Social nas 

relações individuais são redesignados pelo novo Estado Democrático. Há uma relativização 

da teoria contratual em que os princípios clássicos da autonomia da privada, a intangibilidade 

do conteúdo do contrato e a relatividade dos efeitos do contrato são reavaliados criando uma 

nova concepção para os pactos contemporâneos. 

As mudanças nas relações negociais desencadeiam uma análise do contrato sob a orientação 

contemporânea dos princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social.  O 

novo trino principiológico inspira toda uma metódica hermenêutica propiciando a 

consequente revisão dos diálogos entre princípios, normas, e cláusulas gerais, valorizando o 

próprio campo normativo contratual. 

Com a funcionalização e despatrimonialização do direito civil a visão contemporânea sob 

estudo passou a indicar outro percurso e modo de apreender os contratos saídos do clássico 

para promover a adequação em relação às complexas relações negociais possibilitando um 

outro modo hermenêutico  para promover a reconsideração do contrato levando em conta e 

principalmente, a dignidade do sujeito contratante. 

  

  

2 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL 

  

  

              O Direito Civil, enquanto núcleo primeiro das relações interprivadas, pautado pelo 

modelo do Código Civil Frances, que considerava a propriedade como base da sociedade e de 

suas relações privadas, fez do Estado mero observador de relações individualistas, capeadas 

pela autonomia e liberdade plena de contratar, consoante o modelo tradicional: 

  

“À Constituição caberia, ao invés, ordenar as relações públicas – definidas subjetivamente 

como as relações das quais participasse o Podre Público – e, em se tratando do indivíduo, 

protegê-lo frente ao poder de império do Estado. Isto explica a idéia de que as normas 

constitucionais não se supunham aplicáveis às relações travadas entre os particulares, pois 

nestas o vínculo era caracteristicamente estabelecido entre sujeitos de direito dotados de igual 

capacidade jurídica (NEGREIROS, 2002, p.49). 

  

O respeito à liberdade das partes contratantes, a proteção da propriedade como direito 

absoluto, o individualismo dos interesses são modificados com o advento do Estado Social a 

intervir nas relações privadas em prol do interesse social mitigando a autonomia privada e 

também a autonomia de contratar das partes. 
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Com o Estado Democrático a ligação entre o direito privado e o direito público comparece de 

forma a atender melhor aos interesses da pessoa de conformidade com as mudanças sociais, 

enquanto o direito agora constitucionalizado rompe com a interpretação exegética lógica-

dedutiva do sistema jurídico fechado para acolher a hermenêutica constitucional. 

A perspectiva civil-contitucional passa a analisar as relações privadas na dimensão conjunta 

da Magna Carta e da legislação infraconstitucional, considerando as pautas axiológicas do 

texto constitucional. “Há uma despatrimonialização do Direito Civil, pois a propriedade deixa 

de ser foco principal das relações interprivadas no intuito de preservar a parte, o “ser” e não 

mais o “ter”, portanto, sua dignidade. À luz do princípio da dignidade da pessoa humana, é 

elevada à categoria de axioma a proibição de o homem servir a qualquer tipo de 

“instrumentalização”: a pessoa é fim e nunca meio (NEGREIROS, 2002, p. 103).  

Definem-se, ao mesmo tempo, a natureza peculiar e a possível amplitude da força vital e da 

eficácia da Constituição. A norma constitucional somente logra atuar para construir o futuro 

com base na natureza singular do presente; mostra-se, portanto, eficaz, adquire poder e 

prestígio se determinada pelo princípio da necessidade, ou seja, a força vinculante e a eficácia 

da Constituição assentam-se na sua vinculação às forças espontâneas e às tendências 

dominantes do seu tempo, o que possibilita o seu desenvolvimento e a sua ordenação objetiva. 

A constituição converte-se, assim, na ordem geral objetiva do complexo de relações da vida 

(HESSE, 1991, p. 18). 

O compromisso do Direito Civil com a tutela da dignidade da pessoa humana é, portanto, 

assumido pela perspectiva civil-constitucional como inapelável consequência da sujeição das 

relações interprivadas aos ditames constitucionais. Muito mais que autonomia e liberdade 

individuais, o ordenamento civil e a ordem contratual em particular são instrumentos de 

realização existencial da pessoa humana e, sob pena de afrontar a Constituição, o intérprete e 

aplicador do Direito deve dar primazia à realização existencial em detrimento da realização 

patrimonial (NEGREIROS, 2002, 61-62). 

Ainda, segundo Facchini Neto (2010, p.59-60): 

  

O sistema unitário simbolizado pelo código civil, que tinha a pretensão de disciplinar todos os 

aspectos da vida privada, vê-se esfacelado em uma miríade de leis e decretos que subtraem 

determinados institutos da monolítica disciplina codicista. Esses novos estatutos passam a 

disciplinar tais temas sob outros enfoques e princípios. Para tentar garantir um mínimo de 

unidade sistemática, busca-se subordinar todo o direito privado à orientação unificadora da 

Constituição. 

  

  

O julgador do direito, interprete do contrato, assume importante tarefa orientada pela 

hermenêutica civil-constitucional. A ruptura paradigmática afasta o liberalismo, 

individualismo e normativismo, para recepcionar o novo paradigma expresso pela 

democratização, transindividualismo e principiologia, bases fundantes suficientes à 

sustentação do paradigma específico da esfera negocial, vale dizer, o paradigma de 
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essencialidade. Por esta vertente e desta maneira as transformações importantes no contexto 

da teoria negocial revelam a superação do pretérito status contratual. 

  

  

3 NOVOS PRINCÍPIOS 

  

  

Os princípios clássicos do contrato nucleados pela autonomia da vontade são: a) as partes 

podem convencionar o que querem, e como querem, dentro dos limites da lei – princípio da 

liberdade contratual lato sensu. b) o contrato faz lei entre as partes (art. 1.134 do Código Civil 

francês), pacta sunt servanda – princípio da obrigatoriedade dos efeitos contratuais; c) o 

contrato somente vincula as partes, não beneficiando nem prejudicando terceiros res inter 

alios acta tertio neque nocet prodest – princípio da relatividade dos efeitos contratuais 

(AZEVEDO, apud NEGREIROS, 2002, p. 108). 

Os novos princípios contratuais são conjugados de conformidade com as transformações 

registradas, agregando também, a retomada da ética no direito e expressos pela trilogia 

formada pela boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e função social do contrato sendo que o 

princípio da boa-fé objetiva representa a nucleação principiológica  hodierna por abranger os 

outros demais princípios. A autonomia privada perde sua hegemonia, passando por 

expressivas limitações, especialmente frente a recolocação da própria liberdade de contratar, 

agora objetivada, e  diversa da autonomia da vontade, substituída pela tutela da confiança. 

As intensas complexidades sociais e negociais exigem uma adequação em relação à 

tradicional teoria negocial e à interpretação do contrato superadas pelo contexto presente feito 

de pactos plurais, afastados da formalidade crua e orientados por uma especial materialidade 

que visa ser equilibrada e consoante os interesses sociais como especifica Negreiros (2002, 

p.114): 

  

Com efeito, o delicado problema da composição entre os princípios clássicos e os novos 

princípios parece impor uma verdadeira implosão do conceito de contrato. Com base nesta 

hipótese, defende-se que os estilhaços ou fragmentos assim surgidos inspiram a constituição 

de tipos (ou modelos) de contrato diversos, em função de cuja diversidade serão 

correspondentemente diversas a interação e a harmonia entre os princípios os velhos e os 

novos. 

A análise da boa-fé objetiva, do equilíbrio econômico e da função social consiste, portanto, no 

primeiro e imprescindível passo para que se percebam as modificações que o enfoque 

constitucional é capaz de produzir sobre a teoria dos contratos [...] 
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Apesar de propagado o sistema fechado, ainda arraigada a idéia de que só com ele se obtém 

segurança jurídica, é verdade que mesmo o modelo codificado em si recebe modificação, 

influenciado por novos valores e princípios ou, ao menos, pela alteração do conteúdo de 

velhos princípios, na medida em que são constituídos por valores culturais e temporais. É o 

caso evidente do perfil objetivo do princípio da boa-fé, agora ressaltado diante de seu clássico 

conteúdo subjetivo (NALIN, 2001, p. 65). 

  

  

3.1 PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA 

  

  

A boa-fé objetiva não se confunde com a boa-fé subjetiva referida no Código Civil de 1916, 

relacionada à questão da consciência ou não, de determinado fato pela pessoa. No direito 

obrigacional, a boa-fé objetiva molda a nova teoria contratual exigindo das partes a 

construção de ambiente de solidariedade, lealdade, transparência e cooperação. O contrato, 

embora legítimo instrumento para a circulação de riquezas e a satisfação de interesses 

pessoais, não deve mais ser visto sob ótica individualista (BESSA, 2010, p. 324). 

A boa-fé objetiva, de boa origem romana, significa, além de vinculo moral, o dever jurídico 

de lealdade entre partes e em relação a terceiros, destacando a cooperação e respeito mútuo 

entre os contratantes. Secundam a boa-fé objetiva os deveres anexos, laterais ou secundários, 

como o venire contra factum próprium, o tu quoque, a surrectio, a suppressio, e o exceptio 

doli. Há, portanto, um limite à liberdade de contratar visto que o respeito e lealdade entre as 

partes e terceiros inibe o excesso dessa liberdade que poderia ocasionar prejuízos aos 

contratantes, como lesão ou desvantagem excessiva. O individualismo preconizado no 

liberalismo extremado cede espaço para o solidarismo contratual. (NEGREIROS, 2002, 

p.117-118). 

                O princípio da boa-fé, por sua relevância e significado na cena negocial, assume 

tripla função sendo invocado com função de interpretação conforme artigo 113 do CC.; 

função de controle de acordo com o art. 187 CC. designando que a apuração da 

responsabilidade civil por abuso de direito é objetiva: e a função de integração do contrato  de 

acordo com a regra do artigo 422 do CC.,  auxiliando o julgador a analisar o contrato de 

forma adequada às necessidades das partes contratantes leais, coibindo abusos capazes de 

desequilibrar e comprometer a produção dos efeitos dos pactos. 

            A boa-fé na interpretação do contrato é, pois, um critério que atua no sentido de 

afastar possível recurso a um significado unilateral ou contrastante com a legítima confiaça do 

vir concretus; consequentemente, não aplicado à convicção sunjetiva particular da pessoa, 

mas ao conteúdo objetivamente atribuído ao ato. O que importa em suma é o significado 

objetivo que, com base nas circunstâncias, podia ou deveria ser razoavelmente entendido 

13092



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

segundo uma recíproca atitude de lealdade, informação e cooperação (VICENZI, 2011, p. 

136). 

            Portanto, a boa-fé objetiva deve ser observada pelas partes na fase de negociações 

preliminares e após a execução do contrato, quando tal exigência decorrer da natureza do 

contrato[1].  Como também, o art. 422 do Código Civil não inviabiliza a aplicação pelo 

julgador do princípio da boa-fé nas fases pré-contratual e pós-contratual[2]. Ainda, no que 

tange a interpretação, a cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil impõe ao juiz 

interpretar e, quando necessário, suprir e corrigir o contrato segundo a boa-fé objetiva, 

entendida como a exigência de comportamento leal dos contratantes[3]. Na interpretação da 

cláusula geral da boa-fé, deve-se levar em conta o sistema do Código Civil e as conexões 

sistemáticas com outros estatutos normativos e fatores metajurídicos[4]. 

Outro ponto importante é que “em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do 

novo Código Civil, a violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, 

independentemente de culpa”[5]. Neste sentido, Min. Peluso em comentário ao art. 422 do 

Código Civil cita jurisprudência do TJMG: 

  

CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - NULIDADE DE CLÁUSULA 

CONTRATUAL - RESTITUIÇÃO DE VALORES - QUITAÇÃO. - Havendo quitação que 

revele ter o autor expressamente desonerado o réu da obrigação que tinha em relação ao 

contrato de parceria agrícola, inacolhível se mostra a pretensão de restituição de valores 

recebidos em acordo extrajudicial. - A cláusula geral contida no art. 422 do novo Código Civil 

impõe ao juiz interpretar os negócios jurídicos, segundo a boa-fé objetiva, a ser entendida 

como exigência de comportamento leal dos contratantes. - O contrato de parceria rural é 

válido quando preenche os requisitos essenciais, de maneira especial, o preço, a coisa e o 

consentimento. Se não ocorreu a fixação de valores em desacordo com a legislação de 

regência, devem prevalecer todas as suas cláusulas (TJ, Ap. 1.0035.04.033566-9/002-MG, 

18? Câmara Cível, j. 24.11.2009, rel. Mota e Silva, pub. 18.12.2009). 

  

  

A boa-fé objetiva manda atender a confiança que as partes tenham depositado no 

funcionamento e na adequação do contrato. A vontade hipotética objectiva não pode fixar 

soluções que defrontem essa confiança. Trata-se, naturalmente e de acordo com as regras 

gerais, duma confiança efectiva e legitima, que tenha ocasionado um investimento de 

confiança e que seja imputável às partes. A confiança em causa terá de alicerçar-se no próprio 

contrato e não em factores a ele estranhos: neste último caso, ao abuso do direito caberia 

intervir (Cordeiro, 2007, p. 569). 

           Nessa esteira, assevera Lorenzzetti (2004, p. 280): 

  

Desde el punto de vista del aceptante, no interessa tanto su voluntad como la confianza que 

prestó para aceptar. La confianza remodela la declaración de voluntad del aceptante, según el 
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significado que el receptor  podía y debía conferirle em miras a todas las circunstáncias, en el 

sentido que la buena fé puede razonablemente darle. 

  

  

Em relação à função de criação de deveres anexos, o princípio da boa-fé objetiva significa que 

os deveres não decorrem mais unicamente do contrato e de suas cláusulas, ou seja, 

independem da manifestação de vontade dos contratantes. Tais deveres relacionam-se com 

informação, cuidado, segurança, colaboração (BESSA, 2010, p. 325). 

Sob esse prisma, considerando a standartização, massificação e prevalência dos contratos de 

adesão, a boa-fé objetiva representa princípio vital para a tutela do contratante, mais das 

vezes, aderente de boa-fé. 

Assim, no direito privado, a vulnerabilidade informacional, fática, técnica e jurídica daí 

resultante levou o direito privado a evoluir e a tratar diferentemente estes mais fracos, quando 

contratam massificamente (veja arts. 422 e 423 do CC/2002) ou quando se encontram em 

posição de vulnerabilidade estatutária, como os consumidores (veja art. 2? c/c art. 51 do 

CDC), impondo, em especial, um princípio de repersonalização das relações e de valoração da 

conduta da parte forte, que o princípio da boa-fé objetiva (MARQUES, 2010, p. 45). 

  

  

3.2 PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO 

Este princípio diz respeito à equidade e proporcionalidade entre as partes, protegendo a parte 

contratante vulnerável. De acordo com este princípio, a justiça contratual torna-se um dado 

relativo não somente ao processo de formação e manifestação da vontade dos declarantes, 

mas, sobretudo relativo ao conteúdo e aos efeitos do contrato, que devem resguardar um 

patamar mínimo de equilíbrio entre as posições econômicas de ambos os contratantes 

(NEGREIROS, 2002, p.157). 

Desse modo, os contratos de massa padronizados, ou contratos de adesão não permitem aos 

contratantes discutir sobre as cláusulas com as instituições, sejam elas de plano de saúde, 

bancos, ou outros, pois há uma necessidade de contratar, ou seja, indubitavelmente como 

inexiste concorrência concreta no mercado, a parte contratará com a instituição que possui 

poder negocial maior, conforme previsto no artigo 157 do Código Civil. É esse sentido que o 

princípio do equilíbrio econômico agrega-se, visto que as cláusulas abusivas, os juros 

exorbitantes, ou seja, o conteúdo e os efeitos do contrato que, de alguma forma, causem 

enriquecimento excessivo ao contratado, consequentemente lesionando o contratante, será 

revisto judicialmente, independente de culpa, pois que um contrato que desrespeita a 

dignidade humana não pode ter efeito vinculante entre as partes. 

É pertinente citar o artigo 3º da Constituição Federal, como objetivo fundamental da 

República Federativa do Brasil: “III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais”, pois refere-se, em consequência, à luz do princípio da 
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igualdade substancial, pressuposto – como é notório – da justiça social, o contrato não deve 

servir de instrumento para que, sob a capa de um equilíbrio meramente formal, as prestações 

em favor de um contratante renda-lhe um lucro exagerado em detrimento do outro contratante 

(NEGREIROS, 2002, p. 156). 

  

  

3.3 PRINCÍPIO DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO 

  

  

Conforme mencionado nos princípios anteriores, o terceiro aleatório ao contrato entre as 

partes poderá sofrer reflexos positivos ou negativos, mesmo que indiretamente, portanto, 

como prevê o artigo 421 do Código Civil, deve haver um limite à liberdade de contratar frente 

à função social do contrato. Assim, o princípio da função social do contrato: 

  

[...] significa muito simplesmente que o contrato não deve ser concebido como uma relação 

jurídica que só interessa às partes contratantes, impermeável às condicionantes sociais que o 

cercam e que são por ele próprio afetadas (NEGREIROS, 2002, p. 206). 

                               

Frente ao princípio constitucional da solidariedade, consubstancia-se a função social do 

contrato, havendo a descaracterização da teoria da relatividade do contrato e da autonomia da 

vontade, ou seja, integração das partes contratantes pelos efeitos produzidos em relação a 

terceiros. Portanto, o terceiro aquém do contrato entre as partes deve ser respeitado, e se, de 

alguma forma, prejudicar uma das partes, também deve ser responsabilizado 

extracontratualmente. 

Cita-se, para explicar a importância do princípio da função social, a situação das seguradoras 

de veículos que, em processos de danos causados por acidentes, alegavam que não eram 

responsáveis pelo dano causado à terceiro, em razão do terceiro não ser parte do contrato, 

portanto, a seguradora declarava-se parte ilegítima na ação. Neste caso específico, o segurado 

paga à seguradora para que haja ressarcimento de seu prejuízo ou de terceiro que ele tenha 

prejudicado, portanto, relação com terceiros e não apenas inter partes. 

Outro exemplo refere-se aos postos de gasolina com contratos exclusivos com uma bandeira, 

e um terceiro representante, de outra bandeira, mesmo sabendo do contrato de exclusividade, 

vende o produto ao proprietário do posto de gasolina, lesando as partes contratantes. Pode-se, 

então, concluir que, à luz da nova principiologia contratual, a função social e o abuso de 

direito constituem fundamento para a responsabilização do terceiro que, ciente da existência 

de relação contratual anterior, não obstante contrata com o devedor obrigação incompatível 

com o cumprimento da primeira obrigação assumida por este (NEGREIROS, 2002, p. 248). 

Nesse sentido, pode-se fizer que: 
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Tais princípios são de tal maneira fortes que já se fala em “penalização” da responsabilidade 

civil, fruto da crescente ênfase dada à reprovabilidade da conduta ilícita, que chega ao ponto 

de, em certos casos, conduzir a decisões em que a reparação se impõe sem guardar proporção 

com a extensão do dano efetivamente sofrido pela vítima: é a figura do “ressarcimento 

punitivo”, inspirada pelo “punitive damage” do direito norte-americano (NEGREIROS, 2002, 

p. 251). 

  

  

Essa reparação punitiva vai além da simples reparação, visto que à parte estava incutida a 

intenção de prejudicar terceiro e não apenas de má-fé. Hodiernamente, tal situação poderá 

surtir efeitos não apenas a um terceiro, mas a toda a sociedade, causando prejuízos 

econômicos consideráveis como se observa com a crise dos EUA que iniciou, em 2006, com 

os créditos bancários. 

Importa salientar que a intervenção estatal por via de normas cogentes e pela revisão dos 

contratos (TIMM, 2008, p. 76), não deve ser descabida e prejudicar a autonomia privada dos 

contratos gerando uma insegurança jurídica. Dessa forma: 

  

a principal função social do direito contratual é possibilitar a ocorrência dos contratos, o fluxo 

de trocas no mercado, a alocação de riscos pelos agentes econômicos e seu comprometimento 

em ações futuras até que seja alcançada a situação mais eficiente, isto é, quando ambas as 

partes recebem os benefícios econômicos da barganha e distribuem o saldo positivo resultante 

da transação (TIMM, 2008, p.85-86). 

  

  

Portanto, a função social deve ser interpretada ao caso, preservando-se a autonomia privada e 

os efeitos econômicos por eles produzidos e, em caso de real prejuízo a terceiros e a alguma 

das partes contratantes, a possibilidade de revisão do contrato. 

  

  

4 O CONTRATO: UM NOVO PARADIGMA 

  

Escreve ROPPO, (1988, p.42-43), que: 
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Por intermédio do positivismo arraigado pelo capitalismo pós Revolução Industrial, o contrato 

era meio formal de externar a liberdade de dispor do patrimônio. Assim, liberdade e 

propriedade estavam, de facto, associadas à maneira de um binómio indissolúvel: a 

propriedade (privada) é o fundamento real da liberdade, o seu símbolo e a sua garantia 

relativamente ao poder público, enquanto, por sua vez, a liberdade constitui a própria 

substância da propriedade, as condições para poder usá-la conformemente com a sua natureza 

e com as suas funções; sem propriedade, em suma não há liberdade, mas inversamente, não 

pode haver propriedade dissociada da liberdade de gozá-la, de dela dispor, de transferi-la e 

fazê-la circular sem nenhum limite (e portanto dissociada da liberdade de contratar). 

  

  

O direito do contrato, portanto, era e é o meio indispensável à concretude das variáveis nas 

relações negociais, porém, com modificações em sua análise com o passar dos anos. 

Anteriormente, como pontua Roppo (1988, p. 34), à liberdade correspondia, como necessário 

contraponto desta, uma tendencialmente ilimitada responsabilidade pelos compromissos 

assim assumidos, configurados como um vínculo tão forte e inderrogável que poderia 

equiparar-se à lei. 

Com a despatrimonialização do Direito Civil, com a relativização do princípio do pacta sunt 

servanda e observância do princípio da solidariedade na busca de justiça social sem perder a 

autonomia privada no momento de contratar, em congruência do Direito Civil com os 

princípios constitucionais, torna-se a teoria contratual clássica passível de mudanças. Nesse 

sentido, como pontua Negreiros (2002, p. 292), ao citar o Ministro Eros Roberto Grau, autor 

contrário à idéia de surgimento de um novo paradigma do contrato, enfatiza: 

  

O próprio autor, contudo, dá início ao seu ensaio com a explicitação de uma premissa: a de 

que todo o contrato tem por função dar aos contratantes segurança e certeza relativamente a 

transações econômicas e a seus efeitos futuros. Está aí, pois, um paradigma, isto é, uma chave 

de leitura do contrato, um critério de pesquisa, o qual dá primazia à segurança sobre a justiça 

do ajuste –, e que, segundo Eros Roberto Grau, é aplicável a todo e qualquer ajuste contratual. 

  

  

Assim, quando passa a existir uma confluência de ideias sobre os conceitos e os problemas a 

serem abordados pelo Direito, sobre a melhor forma de lidar com eles, pode-se dizer que 

houve a consolidação de um paradigma jurídico. Frequentemente, diferentes paradigmas 

jurídicos colidirão e, então, um deles tornar-se-á o dominante; pequenas mudanças e ajustes 

aperfeiçoarão o paradigma. Quando as respostas para os problemas surgidos não são 

encontradas dentro do paradigma vigente, paradigmas alternativos surgirão e desafiarão os 

paradigmas predominantes (TIMM, 2008, p. 67). 

Atualmente, com as modificações e diversificações nas relações negociais a classificação e 

proteção ao contratante vulnerável, o valor que se tinha em relação à propriedade e a 
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autonomia da vontade transformam-se em valor pela pessoa e sua dignidade, o que é 

necessário para sua sobrevivência e importante para garantir ao contratante segurança no 

momento de transacionar, ou seja, de que não sofrerá lesão ou abuso excessivo, que garanta a 

proteção ao seu bem estar. Surge, portanto, um novo paradigma quando o contrato 

materializa-se servindo como meio de socialização das partes e não apenas como mera 

formalidade de um negócio jurídico, que “passa a sofrer a influência de fatores sociais, da 

mesma forma, pode-se afirmar que esses fatores, vão sendo pouco a pouco influenciados pela 

disciplina contratual” (NEGREIROS, 2002, p. 303). 

Esses fatores sociais e a base do princípio da dignidade da pessoa humana produzem uma 

mudança na classificação do bem contratado para que se adeque aos novos fins. A esta 

matéria não se pode aplicar o direito subjetivo elaborado sobre a categoria do “ter”. Na 

categoria do “ser”, não existe a dualidade entre sujeito e objeto porque ambos representam o 

ser e a titularidade é institucional, orgânica. Quando o objeto de tutela é a pessoa, a 

perspectiva deve mudar; torna-se necessidade lógica reconhecer, pela especial natureza do 

interesse protegido, que é justamente a pessoa a constituir, ao mesmo tempo, o sujeito titular 

do direito e o ponto de referência objetivo da relação (PERLINGIERI, 2007, p. 155). 

Portanto, a pessoa não está mais separada daquilo que necessita para existir dignamente como, 

por exemplo, o bem de família, seu caráter de impenhorabilidade e inalienabilidade, e os bens 

que nele guarnecem, essenciais ao desenvolvimento existencial dos membros da família. 

Nesse sentido, Negreiros (2002, p. 335): 

  

O paradigma da essencialidade consubstancia um modelo de pesquisa contratual, segundo o 

qual o regime do contrato deve ser diferenciado em correspondência com a classificação do 

bem contratado. Esta classificação divide os bens em essenciais, úteis e supérfluos, levando 

em conta a destinação mais ou menos existencial conferida pelo sujeito contratante ao bem 

contratado. 

  

Trata-se de um novo paradigma, pois parte da ideia de que a classificação dos contratos, sob a 

égide dos princípios constitucionais, resultará em um bem contrato, servindo à sociedade e às 

relações sociais, consequentemente, surtindo efeitos aos contratos de forma diferenciada, 

primando pelo que é essencial à existência. A classificação em bem essencial encontra-se no 

Direito Tributário, no que se refere ao princípio da capacidade contributiva, no sentido de que 

bens de consumo essenciais ou de primeira necessidade têm impostos menores que os bens 

úteis ou supérfluos. Segundo Negreiros (2002, p. 415): 

  

[...] ao se propor acrescentar mais um subsídio no sentido de tornar as relações jurídicas 

privadas mais humanas, mais equilibradas e menos sujeitas ao egoísmo, que o enfoque 

centrado exclusivamente na autonomia privada muitas vezes propicia, sugere um reflexão 

acerca da classificação dos bens com reflexos no direito contratual. Para tanto, busca-se 

abordar as categorias e conceitos referentes à classificação dos bens segundo a perspectiva 

civil constitucional, isto é, aplicando-se-lhes os princípios constitucionais de tutela do mínimo 

existencial, com fundamento na cláusula geral de proteção à dignidade da pessoa humana. 
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Assim, para a congruência ou hipercomplexibilidade de análise dos princípios constitucionais, 

cláusula geral, novos princípios e velhos princípios, a figura do julgador é extremamente 

importante, visto que será ele que ao analisar o caso, valorará o princípio da essencialidade. 

Sarlet (2010, p. 24) destaca: 

  

Com efeito, estando vinculado (diretamente) pelos deveres de proteção, o Juiz, aplicando os 

direitos fundamentais e cumprindo, portanto, com seu dever de tutela – no sentido de proteger 

os particulares uns contra os outros – estará assegurando a sua incidência na esfera das 

relações privadas. 

  

O paradigma da essencialidade é importante, pois torna pertinente uma questão que, sob a 

perspectiva do direito clássico, não poderia nem mesmo ser apresentada, e busca oferecer uma 

resposta a partir da concretização, no âmbito do direito contratual, dos princípios 

constitucionais que consagram, como dever do Estado e da sociedade, a tutela da pessoa 

humana mediante a garantia de um mínimo existencial (NEGREIROS, 2002, p. 472). 

Ao escrever sobre a dignidade da pessoa humana, Moares (2010, p.144) faz uma análise 

interessante: 

  

Albert Einstein foi o primeiro a identificar a relatividade de todas as coisas: do movimento, da 

distância, da massa, do espaço, do tempo. Mas ele tinha em mente um valor geral e absoluto, 

em relação ao qual valorava a relatividade: a constância, no vácuo, da velocidade da luz. Seria 

o caso, creio eu, de usar esta analogia, a da relatividade das coisas e a do valor absoluto da 

velocidade da luz, para expressar que também no Direito, hoje, tudo se tornou relativo, 

ponderável, em relação, porém, ao único princípio capaz de dar harmonia, equilíbrio e 

proporção ao ordenamento jurídico de nosso tempo: a dignidade da pessoa humana, onde quer 

que ela, ponderados os interesses contrapostos, se encontre. 

  

  

Portanto, para que se obtenha essa interpretação integrativa, principalmente no que se refere 

aos hard cases, estará o juiz incumbido de se utilizar de ponderação de valores para obter a 

concretização das normas constitucionais nas relações privadas, porém com certa cautela 

como bem pontuado por Canaris (2006, p. 27-28): 
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Designadamente, o direito privado é apenas direito “ordinário”, e está, enquanto tal, na 

estrutura hierárquica da ordem jurídica, num plano sob a Constituição. Constitui, pois, um 

imperativo da lógica normativa que a legislação no campo do direito privado esteja vinculada 

aos direitos fundamentais, segundo o princípio da primazia da lex superior. 

  

  

A hermenêutica contratual hodierna tem por condição de possibilidade o lócus constitucional, 

estabelecendo as interligações sistêmicas entre princípios civis-constitucionais, normas 

infraconstitucionais, cláusulas gerais e o caso concreto. A atividade exegética está dirigida 

para a busca da revelação do sentido material, descolada do apego ao fetiche da forma. 

O processo interpretativo parte de um enunciado e chega à individuação da normativa ou, se 

se prefere, do preceito, é também verdade que o objeto da interpretação do jurista é uma 

disposição que tem, por definição, uma função ordenante, juntamente ao fato concreto e a 

todas as circunstâncias que o caracterizam. A atividade interpretativa não é mecânica nem 

unidirecional, verdadeira ou falsa, ou simplesmente declarativa: é atividade, por definição, 

não somente endereçada, mas, antes, vinculada ao “dado” normativo. A atividade de 

interpretação é criadora no sentido de que manifesta historicamente os valores do 

ordenamento, individua a normativa idônea, constitui um precedente doutrinal e 

jurisprudencial com uma sua autoridade e um seu peso nas elaborações sucessivas da 

jurisprudência e da ciência; julga a compatibilidade da norma ao caso concreto. 

(PERLINGIERI, 2007, p. 81). 

A renovação da interpretação contratual projeta para o núcleo negocial a possibilidade da 

concretização da tutela abstrata para assegurar, de forma adequada e relevante, o equilíbrio 

dos pactos no plano concreto com a materialização da justiça contratual e dos fins práticos, 

como visados pelos contratantes. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

  

            Com e constitucionalização a despatrimonialização do Direito Civil ocorre 

significativa transformação de valores e fundamentos centralizando a pessoa contratante no 

núcleo contratual deslocando os bens contratos para o plano dos objetos e coisas. 

A ruptura paradigmática com o modelo liberalista, individualista e normativista possibilita a 

eleição de novo paradigma construído em base democrática, transindividual e principiológica. 

Em relação à teoria contratual importa a adequação ao paradigma de essencialidade, às 

classificações plurais de bens e contratos considerando que não há mais espaço para o 

individualismo e egoísmo contratual frente ao mercado econômico e globalizado. Ademais, na 
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interpretação contratual contemporânea, torna-se imperioso a indispensável observância dos 

princípios da boa-fé objetiva, equilíbrio econômico e a função social. 

A metódica contratual define eixo hermenêutico distinto, estabelecendo o diálogo entre a 

Constituição e a legislação infraconstitucional devendo ser observada a congruência entre 

princípios, normas e cláusulas gerais, relativizando o princípio do pacta sunt servanda por 

meio de intervenções judiciais, legislativas e executivas, sem prejudicar a autonomia privada 

e a liberdade contratual, todavia com o intuito de preservar o princípio existencial incutido 

como direito fundamental à dignidade da pessoa humana. 

A interpretação hermenêutica contemporânea materializada no juízo de decisão tem caráter 

essencial na análise dos casos concretos referentes à relação contratual, assim como a 

observância ou não dos princípios inerentes – boa-fé objetiva e deveres anexos, equilíbrio 

econômico e função social para a consecução dos efeitos pactuados com o alcance do bem 

contrato, considerando que na ponderação de valores deve ser preservada a pessoa contratante 

e o essencial à sua existência. Tanto é assim que alguns enunciados, aprovados pelas Jornadas 

de Direito Civil do Conselho Nacional de Justiça, consagram como diretriz de primazia, a 

observância dos referidos princípios e, destacadamente, o da boa-fé objetiva. 
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LIBERDADE CONTRATUAL, LESÃO E ESTADO DE PERIGO  
(Freedom of contract, personal injury and the danger) 

 
 

Luis Alberto Degani De Oliveira 
 

 

RESUMO: A Constituição Federal de 1988 inaugurou novo capítulo na história da sociedade 

brasileira, ao constituir um estado social de direito. A partir dos princípios constitucionais, o 

legislador infraconstitucional implementou diretrizes que afastaram o pensamento, até então 

vigente, o liberalismo sem limites, para socializar os atos privados realizados entre os 

particulares. Assim, princípios de matriz constitucional tomam força e vigor, tais como os da 

função social do contrato,  da equidade, da boa-fé, dentre outros, de forma  a regular os 

negócios jurídicos a partir dessas premissas. Além da mudança de paradigma, o legislador 

pátrio inseriu no ordenamento jurídico novos institutos que também afastam o pacta sunt 

servanda e o rebus sic stantibus, corolários do antigo pensamento burguês. Dessa forma, os 

institutos da lesão e estado de perigo, em contraponto com a liberdade contratual, vieram para 

corrigir essa distorção,  e adequar o real sentido dos negócios jurídicos numa sociedade 

emergente e com posições absolutamente desiguais dos contratantes. 

 
PALAVRAS-CHAVE: função social do contrato, liberdade contratual, lesão, estado de 
perigo. 
 

ABSTRACT: The Federal Constitution of 1988 inaugurated a new chapter in the history of 

Brazilian society to be the social state of law. From the constitutional principles, the 

legislature has implemented guidelines that away thinking then in force, liberalism without 

limits, to socialize the private acts carried out between individuals. Thus, constitutional 

principles of matrix take strength and stamina, such as the social function of contract, equity, 

good faith, among others, to regulate the legal business from these premises. In addition to the 

paradigm shift, the legislator native entered into our legal system that institutes new well 

away from the pacta sunt servanda and rebus sic stantibus, a corollary of the old bourgeois 

thought. Thus, the institutes of the state of damage and danger, as opposed to freedom of 

contract came to correct this distortion, to adjust the real meaning of legal transactions in a 

society emerging with quite different positions of the parties. 

 
KEY WORDS: social function of the contract, contractual freedom, lesion, danger state. 
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INTRODUÇÃO 

A doutrina liberal, decorrente da Revolução Francesa, concedeu à autonomia da 

vontade um status quase absoluto para a formação dos contratos, impondo aos contratantes o 

cumprimento do avençado, mesmo que este fosse prejudicial a qualquer deles. 

Com a evolução da sociedade, que substituiu o Estado liberal pelo chamado "welfare 

state", também o contrato teve alterada sua compreensão, pelos influxos recebidos dos 

princípios sociais agasalhados por essa nova realidade. 

Dessa forma, o contrato, alicerçado na autonomia da vontade como conceito absoluto, 

passou a ter outra dimensão social e sofrer limitações para adequação aos novos valores 

prescritos na ordem social vigente. 

Nessa esteira, a liberdade contratual de outrora foi remodelada, restringindo seu 

alcance com a prudente intromissão estatal, de forma a socorrer partes lesadas nos negócios e 

afastar o caráter absoluto da vontade expressa no contrato.  

Neste ponto, vale lembrar que a autonomia da vontade, como motor das relações 

contratuais, continua a exercer importante papel na circulação de riquezas, porém com as 

limitações ditadas pelo caráter social das novas regras. 

A intervenção estatal no direito privado, denominado pela moderna doutrina de 

dirigismo contratual, neste caso feita pelo Estado-juiz, se faz necessária para afastar o 

liberalismo exacerbado  e recompor o equilibrio contratual, e assim, manter a paz social. 

Para esse mister, além de princípios já consagrados na Carta Magna, posteriormente 

incorporados ao codex civil, tais como a função social do contrato, a boa-fé contratual, função 

social da propriedade, o legislador infraconstitucional inseriu novos institutos para conter 

abusos contratuais, dentre eles a lesão e o estado de perigo, que serã objeto de análise, neste 

paper. 
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Assim, procurar-se-á demonstrar a limitação da liberdade contratual em face desses 

institutos. 

 

1 LIBERDADE CONTRATUAL 

No direito privado atual, diversos princípios tomam corpo, de forma a orientar 

particulares na formação de contratos. Dentre esses princípios, pode-se citar: da eticidade; da 

boa-fé; da função social do contrato e da autonomia privada da vontade. 

Nesse momento, necessário se faz esclarecer o que se entende por liberdade 

contratual, haja vista esse termo conter diversas informações implícitas. 

O antigo princípio da autonomia da vontade foi adequado à nova conjuntura social, e 

foi substituido pelo princípio da autonomia privada. Isso se deve à socialização do direito, que 

culminou com o dirigismo contratual, de forma que o Estado-juiz passa a interferir na esfera 

privada para regular interesses privados desequilibrados pela ofensa da função social do 

contrato. 

Primeiramente, deve-se frisar que a liberdade contratual está inserta no princípio da 

automomia privada. 

Assim, a autonomia privada abrange a liberdade de contratar e a liberdade contratual. 

A liberdade de contratar (Abschlussfreiheit) importa na liberdade de decidir celebrar o 

contrato ou não, escolher o outro contratante. Já, a liberdade contratual (Gestatungsfreiheit) 

consiste na liberdade de determinar o conteúdo do contrato, podendo, inclusive, criar 

contratos atípicos1.  

Para Orlando Gomes2, a liberdade de contratar é vista sob tríplice aspecto: liberdade 

de contratar propriamente dita; liberdade de estipular o contrato; e, liberdade de determinar o 

conteúdo do contrato. 

Com base nos ensinamentos de Antonio Jeová Santos3, tem-se que liberdade de 

contratar implica diretamente a vontade das partes de contratar, na escolha do co-contratante, 

de forma que ninguém é obrigado a contratar. Por seu turno, a liberdade contratual diz 

respeito à possibilidade das partes criarem ou alterarem livremente o conteúdo do contrato, de 

acordo com seus interesses.  

                                                 
1 SANTIAGO, Mariana Ribeiro. Princípio da Função Social do Contrato. 2ª ed. rev. atualiz e ampl. Curitiba: 
Juruá, 2008, p.32. 
2 GOMES, Orlando. Contratos. 24ªed. Rio de Janeiro: Forense, 2001, p.22. 
3 SANTOS, Antonio Jeová. Função social do contrato. 2ª ed. São Paulo: Método, 2004, p.79-80. 
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Conclui-se, então, que a liberdade de contratar é o primeiro passo da contratação, 

enquanto a liberdade contratual se perfaz num segundo momento. Assim, a liberdade 

contratual só se fará necessária após exercida a liberdade de contratar. 

Para Roberto Senise Lisboa4  "é tradicional  o entendimento de que o princípio da 

autonomia da vontade é essencial para a eficácia do negócio jurídico, uma vez que os 

contraentes devem declarar a sua vontade de forma livre, séria e no sentido de contratação". 

A  autonomia privada, na qual está inserta a liberdade contratual, não deixa de ser o 

elemento que move a circulação de riquezas, havendo apenas uma redução de seu papel. 

(Santos, 2004)5 . 

Para a doutrina liberal, as partes podiam livremente formular as regras às quais 

pretendiam se submeter, utilizando-se dos contratos típicos ou atípicos, tendo como limitador 

apenas as normas cogentes estatais. Assim, a vontade concordante dos contratantes era o 

elementro essencial para a validação do contrato. 

Agora, no Estado social, essa liberdade contratual toma nova roupagem, pois o 

contrato assume nova função, ou seja, a função social, de modo que não pode mais continuar 

inflexível,  a ponto de tornar-se prejudicial a sociedade. 

Pela concepção tradicional, a liberdade contratual era restringida pelos bons costumes 

e pela ordem pública. Apenas essas restrições não se mostraram suficientes, pois a evolução 

dos contratos tornou a liberdade contratual muito ampla, a ponto de se constituir contratos 

com prestações desiquilibradas em extremo, verdadeiras cláusulas leoninas, opostas ao 

contratante mais fraco. 

Vale lembrar que a autonomia da vontade nunca foi ilimitada. Ela sempre encontrou 

limitações nos bons costumes e nas normas de ordem pública. Agora mais ainda, a autonomia 

privada se curva a limitações de ordem legal, moral e social. 

Afirma Antonio Jeová Santos6, dos ensinamentos de Jorge Lopez Santa Maria, que a 

liberdade contratual não pode ser absoluta, pois diante de regras impostas pelo estado e pela 

sociedade, ela torna-se flexível. Em uma sociedade liberal há necessidade de intervenção do 

legislador, impondo limites à essa liberdade contratual, de forma a viabilizar o contrato social, 

conforme mandamento contido na CF/88. 

                                                 
4 LISBOA, Roberto Senise. Contratos difusos e coletivos: consumidor, meio ambiente, trabalho, agrário, 

locação. 3ª ed. rev, atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p.84. 
5SANTOS, Antonio Jeová. Função..., op. cit.,  p.79-80.  
6 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.83-84. 
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O código civil de 2002, sobre os olhares do contrato social, traz regulamentado em seu 

artigo 421, que "a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social 

do contrato". 

Nesse ponto, interessante a crítica de Giselda Hironaka, trazida por Mariana Ribeiro 

Santiago7, sobre o enunciado do artigo 421 acima explicitado. 

Ela enumera dois problemas no enunciado do artigo 421, que diz respeito à liberdade 

de contratar e a a afirmação de que o princípio da função social é a razão do exercício dessa 

liberdade. 

Para o primeiro problema, a solução se daria com a a substituição do termo "liberdade 

de contratar" por "liberdade contratual". A liberdade de contratar é ilimitada, decorrente da 

autonomia privada, emana  do direito de liberdade,  fundado na dignidade da pessoa humana, 

e não se refere ao conteúdo do contrato. 

O princípio da função social do contrato atinge a liberdade contratual, pois uma vez 

decidido contratar, o contrato não deve prejudicar a sociedade, respeitando um limite, que 

pode ser ferido pelas clausulas constantes do contrato. 

No segundo ponto, ela infere que a liberdade contratual não é exercida em razão da 

função social do contrato. Ela é exercida em razão do direito à liberdade, garantido 

constitucionalmente, que se manifesta pela autonomia privada. A função social não substitui, 

apenas limita a liberdade contratual. 

Referida autora continua, agora com base em Mônica Yoshizato Bierwagen, que a 

expressão "em função", contida no artigo 421,  ressalta um reforço da limitação da liberdade 

contratual, exercida pela função social do contrato, e não como sua condicionante existencial. 

E conclui, com a opinião de Humberto Teodoro Júnior, ao enfatizar que "a função 

social não se apresenta como meta do contrato, mas, como limite da liberdade de promover a 

circulação de bens patrimoniais". 

Há, porém, opinião divergente, como a de  Daniel Martins Boulos8 no sentido de que a 

função social do contrato não apenas limitou a autonomia privada, mas passou a ser também o 

próprio fundamento e a razão de ser do contrato, juntamente com o princípio da liberdade. 

 

2 ESTADO DE PERIGO 

                                                 
7 SANTIAGO, Mariana Ribeiro. Princípio ... op.cit.. p.90-91 
8 SANTIAGO, Mariana Ribeiro. Princípio ... op.cit.. p.92. Segundo a autora, Rafael Chagas Mancebo afirma 
que a função social do contrato é elemento essencial para constituição do  negócio jurídico. 
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Tal como a lesão, o estado de perigo estava ausente do nosso ordenamento jurídico e 

foi nele incluído, no CC/2002, em seu artigo 1569. 

O estado de perigo foi elencado como um defeito do negócio jurídico, tal como vício 

do consentimento, pois macula a livre vontade do agente, contaminando o negócio jurídico 

entabulado pelo agente que se encontre nessa situação. 

Então, o estado de perigo macula a livre declaração de vontade da parte para a 

realização do negócio jurídico, vez que assume obrigação excessivamente onerosa por 

encontrar-se diante de um grave dano à sua pessoa, familiar ou afetos afins, da qual tem 

conhecimento a outra parte, o que provoca desequilíbrio entre os pactuantes desde o seu ato 

de celebração. 

Carlos Roberto Gonçalves10, citando Teresa Ancona Lopez, informa: "Evidentemente 

se o declarante se aproveitar de situação de perigo para fazer um negócio vantajoso para ele e 

muito oneroso para outra parte não há como se agasalhar tal negócio. Há uma frontal ofensa à 

justiça comutativa que deve estar presente em todos os contratos. Ou no dizer de Betti, deve 

haver uma equidade na cooperação". 

Muito embora a cláusula geral prevista no artigo 421 do CC/2002, pudesse de per si, 

conceder a devida proteção aos contratantes por afronta ao princípio da função social do 

contrato11,  a positivação desse defeito do negócio jurídico demonstra a preocupação do 

ordenamento jurídico com a pessoa humana. 

A valoração da norma ético-jurídica quanto à justiça contratual e o dever de 

cooperação que deve permear a sociedade passa a ter como repugnante o negócio jurídico em 

que uma mas partes tira proveito extremo de outra, a qual, clamando por socorro e auxílio, vê-

se já no início das entabulações ante uma obrigação excessivamente onerosa que quebra a 

noção de equivalência de prestação. 

 

2.1 BREVE HISTÓRICO DO ESTADO DE PERIGO  

                                                 
9 O teor desse artigo é o seguinte: Do Estado de Perigo - Art. 156. Configura-se o estado de perigo quando 
alguém, premido da necessidade de salvar-se, ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra 
parte, assume obrigação excessivamente onerosa. Parágrafo único. Tratando-se de pessoa não pertencente à 
família do declarante, o juiz decidirá segundo as circunstâncias. 
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: volume 1, parte geral. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 393. 
11 O princípio da função social do contrato é recebido como  norma de ordem pública e com fulcro no artigo 
2.035 do CCB, o julgador tem instrumento legal para declarar a nulidade do contrato que afronta tal princípio 
social. 
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Fernando Rodrigues Martins12 apresenta em sua obra escorço histórico sobre o estado 

de perigo. O estado de perigo já era um conceito conhecido no Código de Hamurabi, e 

posteriormente nas civilizações hindu e hebraica. Muito embora não tivessem conteúdo 

normativo, valorizavam o conteúdo moral da ajuda àquele que se encontre em perigo. 

Como norma, remonta ao direito clássico grego, vinculado ao direito marítimo,  a Lex 

Rhodia de Iactu permitia o abandono de mercadorias ao mar, para salvar a embarcação e as 

pessoas que nela se encontravam. 

Posteriormente, o direito romano por meio de Ulpiano (Digesto Livro IV, título II, lei 

VII, § 1º) se apropriou do instituto, ao aceitar  que quem se aproveitava do estado de medo era 

responsável pelo temor,  e portanto, invalidaria o negócio jurídico. 

Por outro lado, no estado liberal, verifica-se que a legislação francesa nada estipulou 

especificamente sobre o estado de perigo. Entretanto, sob o nome de estado de necessidade, 

constou no art. 1.109 que "quando o negócio for concluído por erro, dolo ou ainda extorquido 

pelo impacto da violência o consentimento não será válido". 

No código civil italiano de 1865, também nada constou, e a jurisprudência buscava 

solução do estado de perigo pelo instituto da coação. No atual Código Civil italiano, por seu 

artigo 1.447, permite a rescindibilidade13 do negócio jurídico concluído sob o estado de 

perigo. 

O Código Civil alemão (BGB) pelo § 138, optou pelo decreto de nulidade do negócio 

jurídico que ofender os bons costumes, "particularmente um negócio pelo qual alguém, 

explorando o estado de necessidade, a leviandade ou a inexperiência do outro faz prometer 

ou conceder, para si ou para terceiro, contra uma prestação, vantagens patrimoniais das quais 

o valor excede de tal modo à prestação, que de acordo com as circunstâncias, as vantagens 

patrimoniais estão em manifesta desproporção com a prestação". 

No Brasil, o estado de perigo constou do projeto do Código Civil de 1916, no seu 

artigo 121, que previa " o contrato feito quando uma das partes se acha sob ameaça de um 

perigo eminente de naufrágio ou parada no alto-mar, inundação, incêndio ou operação 

cirúrgica, acarretando risco de vida, presume-se nulo por vício da vontade, enquanto não for 

ratificado, depois de passado o perigo, sob cuja eminência foi feito".  

                                                 
12 MARTINS, Fernando Rodrigues. Estado de perigo no Código Civil: uma perspectiva civil constitucional. 2ª 
ed. São Paulo: Saraiva, 2008. – (Coleção professor Agostinho Alvim / coordenação Renan Lotufo). p.22-30. 
13 LISBOA, Roberto Senise. Manual de direito civil: teoria geral do direito. Vol 1. 5ª ed. ref. São Paulo: 
Saraiva, 2009, p.406. O autor menciona a opção do legislador italiano em distinguir a anulabilidade e a 
rescindibilidade, optando pela segunda. 
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Entretanto, foi suprimido o que tornou omisso o Código Civil de 1916 e 

posteriormente, o Código Civil de 2002, fez constar o estado de perigo no rol de defeitos dos 

atos jurídicos. 

 

2.2 Conceituação 

O estado de perigo tem no art.156 do CCB, clara definição do instituto. Nem por isso, 

renomados autores deixaram de explanar sobre o tema, a brindar o meio jurídico com 

preciosas lições14. 

Para Marcos Bernardes de Mello15 o legislador pátrio se inspirou no código civil 

italiano (art.1.447), e se caracteriza "quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se, 

ou a pessoa de sua família, de grave dano conhecido pela outra parte, assume obrigação 

excessivamente onerosa", e fulmina o contrato com anulabilidade. 

Carlos Roberto Gonçalves16 leciona que o estado de perigo se configura pela "extrema 

necessidade que conduz uma pessoa a celebrar negócio jurídico em que assume obrigação 

desproporcional e excessiva". 

Silvio Rodrigues17 enfatiza que "o estado de perigo era tratado dentro do quadro da 

coação provinda de terceiro. O código novo deu-lhe uma seção autônoma dizendo em seu art. 

156 que ele configura-se quando alguém, premido pela necessidade de salvar-se ou pessoa de 

sua família, de grave dano conhecido pela outra parte assume obrigação excessivamente 

onerosa". 

Finalmente, Arnoldo Wald18 ensina que "o estado de perigo se concretiza quando 

alguém manifesta sua vontade, pressionada por uma necessidade de salvamento  da vida 

própria ou de alguém de sua família, com o conhecimento da parte que se aproveita, daquele 

estado de necessidade (sic)19" 

 

2.3 Natureza Jurídica  

                                                 
14 Outros autores também fazem essa conceituação, dos quais podemos citar Roberto Senise Lisboa, Sílvio 
Rodrigues e Caio Mário da Silva Pereira, dentre outros. 
15 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria do fato jurídico – plano de validade.. 9ª ed. São Paulo: Saraiva, 2009, 
p.193.  
16 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: volume 1, parte geral. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 392.  
17 RODRIGUES, Sílvio. Algumas Inovações de Recente Código Civil Brasileiro. Disponível em: 
http://www.tj.ro.gov.br/emeron/sapem/2001/novembro/3011/ARTIGOS/A03.htm 
18 WALD, Arnoldo. Direito civil: introdução e parte geral. 11ª ed. ref. São Paulo: Saraiva, 2009, p.257. 
19 Na conclusão da sua conceituação, s.m.j. o autor deveria se referir ao estado de perigo e não ao estado de 
necessidade, haja vista serem considerados institutos diferentes pela doutrina pátria, ou seja, o primeiro como 
vício que macula o contrato e o segundo como excludente de responsabilidade. 
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No ordenamento jurídico pátrio, os defeitos do negócio jurídico decorrem da formação 

errônea da vontade, ocorrida na sua formação ou declaração, tenha ela ocorrido por causa 

própria ou articulada pelo outro contratante, a sancionar o contrato com  a nulidade ou 

anulabilidade, de acordo com o interesse que se quer tutelar. 

Tais defeitos são classificados pelos doutrinadores como vícios do consentimento e 

vícios sociais20. 

A doutrina pátria consagrou como vício do consentimento o estado de perigo e a lesão, 

vícios que ja eram repelidos pelo ordenamento jurídico, e foram positivados no codex civil 

vigente. Assim, elencado foi como defeito dos negócios jurídicos, e como decorrência dessa 

infração, a anulação do negócio jurídico. 

Vale dizer, então, que o estado de perigo deve ser combatido, pois ofende a sociedade 

na medida que infringe princípios básicos da dignidade da pessoa humana, da boa-fé e da 

função social do contrato21. 

Fernando Rodrigues Martins22, ao citar a dissertação de José Ferreira de Andrade, 

informa que o estado de perigo pode ser classificado de três formas, de acordo com o agente e 

a situação fática, e pode ser simples, qualificado ou putativo. 

No estado de perigo simples a obrigação excessiva parte do agente que se encontra em 

estado de perigo, o qual por decorrência do perigo que se encontra, aceita contrato 

manifestamente desproporcional. O outro contratante, sabedor dessa necessidade se aproveita 

da situação para se locupletar indevidamente. 

Outrossim, o estado de perigo qualificado se perfaz com uma proposta excessiva que 

parte daquele que quer se beneficiar da situação. Assim, o contratante em estado de perigo 

aceito o contrato desvantajoso proposto pelo outro que irá se aproveitar dessa fragilidade. 

Vale lembrar que aquele que aproveita não age coercitivamente, mas tão somente se aproveita 

da situação para aumentar o seu ganho em virtude do desespero que acomete o  outro. 

Por fim, o estado de perigo putativo decorre do temor imaginário de dano grave a sua 

saúde ou de alguém de sua família, cuja realidade é conhecida pelo outro contratante, que se 

                                                 
20 Nesse ponto, é pacífico o entendimento doutrinário ao classificar os defeitos jurídicos em vicios do 
consentimento (alguns declinam como vício da  vontade) e os vícios sociais. Nas palavras de Caio Mario da 
Silva Pereira, os vícios do consentimento decorrem de influências exógenas sobre a vontade exteriorizada ou 
declarada, enquanto os vícios sociais tras fatores endógenos que causam o defeito. 
21 Fernando Rodrigues Martins bem acentua o dever de proteção a esses princípios, como fator de proteção aos 
direitos da personalidade. In, Estado de perigo no Código Civil: uma perspectiva civil constitucional. 2ª ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008. – (Coleção professor Agostinho Alvim / coordenação Renan Lotufo). p.31 
22 MARTINS, Fernando Rodrigues. Estado... op.cit. p. apud 
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aproveita para obter a vantagem desproporcional. Para o lesado, o perigo existe somente em 

seu pensamento o que torna sua vontade viciada, pois no mundo real perigo não existe.  

Encontra-se em estado de perigo putativo a pessoa que julga estar em estado de perigo, 

concluindo assim certo negócio jurídico. O receptor da declaração, sabendo que a atualidade 

do dano não é real, aproveita-se do temor mental do declarante para celebrar o negócio23. 

 

2.4 Elementos configuradores do estado de perigo 

Da leitura do artigo 156 do codex civil pode-se extrair os elementos básicos que 

configura o estado de perigo. 

São esses elementos: a) perigo de dano à própria pessoa ou alguèm de sua família; b) 

gravidade do dano e eminência de acontecer; c) relação entre o contrato firmado e o estado de 

perigo; d) o temor do dano seja conhecido pela parte que se aproveita; e, e) desproporção das 

prestações. 

Nesse ponto, explana-se a respeito de cada um deles. 

a) perigo de dano à própria pessoa ou alguèm de sua família. 

Para o declarante deve existir a pressão de escolha entre dois males, isto é, sujeitar-se 

ao dano ou participar de um negócio em condições desvantajosas. Não se trata apenas do 

evento morte, mas sim de quaisquer dos direitos da personalidade, corolário da dignidade da 

pessoa humana,  assentado na Constituição Federal. 

O parágrafo único do artigo 156 do Código Civil introduz a noção de cláusula geral. A 

possibilidade de anulação se estende a terceiros que não o declarante nem seus parentes, como 

forma de preservação da pessoa humana, bem maior, de forma que não seria justo restringi-la 

somente ao declarante e seus familiares. 

Aqui, registra-se que o bem protegido não pode ser de cunho patrimonial, e portanto, 

deve-se referir exclusivamente à vida, saúde ou integridade física da pessoa24. 

b) gravidade do dano e eminência de acontecer. 

Ao agir em estado de perigo a parte quer preservar um bem maior, qual seja, sua vida 

ou de algum familiar. Vê-se, desde logo, que o estado de perigo não abrange outros bens, 

senão o maior deles, qual seja a vida. 

                                                 
23 Nessa esteira, Fernando Rodrigues Martins, ao citar Cesare Massino Bianca, informa que “aos fins da rescisão 
não tem importância que o perigo seja real. Também o perigo putativo é de fato idôneo para comprometer a 
liberdade de contratação do sujeito”. In, Estado... op.cit. p.174 
24 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria... op.cit. p.193.  
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Para invalidação do contrato esse dano deve ser atual, eminente, a ponto de fazer o 

contratante querer afastar tal dano a qualquer custo, mesmo que lhe cause a ruína. 

Assim, a ameaça que invalida o contrato deve ser eminente, de tal modo que não 

permita ao contratante lesado a possibilidade de discernir corretamente sobre o que pretende.  

c) relação entre o contrato firmado e o estado de perigo. 

A relação de causalidade, além de interesse teórico, mantém viabilidade prática, já que 

duas funções podem ser observadas. A primeira aparece como pressuposto da declaração, ou 

seja, ela só existiu por força do grave dano. A segunda função prende-se justamente na 

anulação do negócio, porque se a declaração foi feita ignorando-se o dano ou o temor, não se 

há falar em estado de perigo. 

É claro que o estado de perigo deve estar intimamente ligado com o contrato nefasto 

que se pretende invalidar. Caso contrário restaria descaracterizado esse defeito jurídico do 

negócio. 

Ao contratar uma das partes sofre forte abalo psicológico que contamina a sua real 

intenção. Ela só o faz pelo temor das consequências que pode acontecer se ela não realizar tal 

contrato.  

d) o temor do dano seja conhecido pela parte que se aproveita.  

Trata-se de elemento de natureza subjetiva porque o receptor da declaração feita pela 

pessoa em perigo deve saber do grave dano real ou putativo que atinge o autor da declaração, 

e ainda assim aceita a proposta negocial com prestação desproporcional, a causar grande 

prejuízo ao patrimônio do outro contratante. 

Uma das partes se aproveita do frágil estado psicológico da outra para obter lucro 

excessivo. Em situação normal, tal negócio jurídico não se concluiria, de modo que o lesado 

só o faz pela premente necessidade de salvar-se ou alguém de sua família. 

e) desproporção das prestações. 

Em decorrência do estado de perigo surge uma prestação desproporcional a uma das 

partes, o que perturba a justiça comutativa dos contratos.  

Para caracterização do estado de perigo possível de invalidação do negócio, deve 

ocorrer uma prestação excessivamente onerosa, que cause ofensa a relação sinalagmática, a 

proporcionar um ganho demasiado a um deles e prejuízo excessivo ao outro. 

Caso a prestação proposta seja razoável, não há que se falar em vício, de forma que 

deve ser preservado contrato estipulado. 

Importante consignar que o estado de perigo somente se caracteriza  em momento 

contemporâneo à formação do contrato, pois nesse momento é que se verifica a debilidade do 
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contratante aflito pela situação de perigo que se encontra. Se ocorrido posteriomente a 

formação do contrato, não há que se falar em estado de perigo.  

 

2.5 Efeitos do reconhecimento do estado de perigo 

Se configurado o estado de perigo, o ordenamento jurídico prevê como sanção a 

anulação do negócio jurídico, conforme artigo 178,  do CCB25. 

Como prazo  decadencial para propositura da ação de anulação, têm o lesado 4 anos, a 

contar do dia em que se realizou o negócio jurídico. 

Ponto que divide a doutrina diz respeito a possibilidade de convalescimento do 

contrato concluído em estado de perigo. 

O legislador pátrio não fez menção a essa possibilidade, diferentemente de quando 

tratou da lesão. 

As correntes pró adequação do contrato justificam que pode haver um enriquecimento 

sem causa daquele que atuou em estado de perigo, mormente quando a outra parte presta 

serviço a ele. São exemplo os casos de hospitais. 

Para o outro lado, o vicio do consentimento aliado a falta de boa-fé do contratante que 

se beneficia do estado de perigo, levariam a anulação do contrato sem possibilidade de 

adequação. 

A respeito do assunto, Fernando Rodrigues Martins26, cita Renan Lotufo, ao dizer que 

"no estado de perigo, alguém se obriga a dar ou fazer (prestação) por uma contraprestação 

sempre de fazer; daí não ser possível suplementação de contraprestação, para validar o 

negócio. Ademais, a simples oferta de quem está em estado de perigo já não o vincula por 

causa desse defeito". 

Em contraponto, Marcos Bernardo de Mello27 enfatiza ser possível afastar a anulação 

do contrato mediante adequação do contrato de forma equânime, com redução do ganho do 

beneficiário. 

Referido autor lembra, ainda, que outros vícios do consentimento já se utilizam dessa 

possibilidade. E mais, deve-se levar em consideração o princípio da conservação dos atos 

jurídicos, que determina o máximo de aproveitamento do negócio. 

Temos que essa posição,  em que pese entendimentos contrários de doutrinadores de 

pesos, é o mais correto. 

                                                 
25 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF, 10 dez. 1999. 
26 MARTINS, Fernando Rodrigues. Estado... op.cit. p.187 
27 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria... op.cit. p.197.  
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2.6 Comparativo com a coação 

O estado de perigo guarda estreita identidade com outro vício do consentimento, a 

coação. 

Esses institutos são muito próximos, a ponto de autores igualarem sua definição. 

Silvio Rodrigues28 afirma que o estado de perigo se aproxima da coação moral, pois a vítima 

não se encontra em condições de declarar livremente a sua vontade.  

Entretanto, não se confundem. No estado de perigo não ocorre o constrangimento de 

uma parte sobre a outra, mas sim o temor do perigo iminente que o faz contratar em situação 

tão desfavorável. Aqui, leva-se em conta o caráter objetivo. Ja na coação, o caráter subjetivo é 

que se leva em consideração, ou seja, a vontade de coagir alguém a praticar o negócio. 

 

3 LESÃO 

O código civil vigente enumera os defeitos dos negócios jurídicos, nos artigos 138 a 

165. Como resultado, tornam anuláveis os negócios jurídicos inquinados desses defeitos, 

exceto a simulação, a qual foi atribuída pelo legislador pátrio a nulidade do negócio. 

O legislador pátrio, atento a necessidade de proteção das partes contratantes que se 

encontrem em posição de evidente desigualdade, e também em face dos novos princípios 

entabulados no codex civil, como a boa  fé, consignou o instituto da lesão no artigo 157 do 

CC/200229.  

Vale ressaltar que antes mesmo da positivação desse instituto, a doutrina e 

jurisprudência ja reconheciam a possibilidade de anulação dos negócios jurídicos, ou a sua 

adequação, no caso de prestações desproporcionais decorrentes da lesão. 

Como se observará adianta,  a lesão não é um instituto novo, porém indispensável na 

preservação contratual e defesa da função social do contrato. 

Ao codificar o vício da lesão, o legislador convalida os anseios sociais insculpido na 

Carta Magna, princípios que norteiam a atual conjuntura social, e valoriza o princípio da 

autonomia privada, ao afastar o até então intocável, princípio da força obrigatória dos 

contratos. 
                                                 
28 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: parte geral. Vol.1. São Paulo: Saraiva, 1999, p.218. 
29 O teor do artigo é o seguinte: Art. 157. Ocorre a lesão quando uma pessoa, sob premente necessidade, ou por 
inexperiência, se obriga a prestação manifestamente desproporcional ao valor da prestação oposta. § 1o Aprecia-
se a desproporção das prestações segundo os valores vigentes ao tempo em que foi celebrado o negócio jurídico. 
§ 2o Não se decretará a anulação do negócio, se for oferecido suplemento suficiente, ou se a parte favorecida 
concordar com a redução do proveito. In, BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF, 10 
dez. 1999. 
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3.1 Histórico   

A lesão não é um instituto atual. Ela já era conhecida no direito romano, como laesio 

enormis, incorporada ao Corpus Juris Civilis de Justiniano, por apropriação das normas 

contidas nas Constituições de Diocleciano e Maximiliano, cujo teor era o seguinte30: 

"Codex 4, 44,2. Rem maioris preti si tu vel pater tuus moniros pretii 
distraxerit, humanum est, ut vel, pretium te restituende emptoribus, 
fundum venditum recipias, auctoritate judicis intercedente, vel si 
emptor elegerit, quod deest iuto pretio recipias. Minus autem pretium 
esse videtur, se nec dimidia pars veri pretii soluta sit"31. 
 

Para os romanos, considerava-se desproporcional a prestação recebida pelo vendedor, 

(note-se que só cabia nos contratos de compra e venda),  menor que a metade do preço justo.  

Denota-se que não era qualquer contrato que poderia ser anulado, mas tão somente a 

venda e compra realizada com caracteristíca específica quanto ao valor, menor que a metade 

do preço justo. Era, portanto, tarifada.  

Sílvio Rodrigues32 complementa ao dizer que a lesão se funda no princípio da 

equidade, inspirada na equivalência das prestações, que deve existir nos contratos 

comutativos. 

A lesão já constava das Ordenações Filipinas e Manoelinas, da qual o direito pátrio 

teve influência. Porém, não foi contemplada no Código civil de Bevilacqua. 

Para Bevilacqua, nas palavras de Venosa33, o código de 1916 tinha outros institutos 

que supriam a lesão, embora a doutrina pátria já pedisse a codificação da lesão, tal qual 

noutros países. 

Outro fator para sua exclusão decorria do pensamento liberal que predominava na 

época, cujo mote era a imposição da vontade individual sobre a coletiva. 

Finalmente, o legislador infraconstitucional, com fulcro na visão social proporcionada 

pela nossa Carta Magna, elencou a lesão no código civil de 2002.  

                                                 
30 SANTOS, Antonio Jeová. Função social do contrato. 2ª ed. São Paulo: Método, 2004, p.149. 
31 Tradução contida na mesma obra: "Se tu ou teu pai venderam por menor preço uma coisa de preço maior, é 
humano, ou que restituindo tu o preço  aos compradores, recobres o fundo vendido, mediante a autoridade do 
juiz, ou que, se o comprador preferir , recebas o que falta do justo preço. Porém será considerado que o preço é 
menor, se não houveres pago nem a metade do preço verdadeiro."  
32 RODRIGUES, Silvio. Direito civil: op.cit. p.224. 
33 VENOSA, Silvio de Salvo. Direito civil: parte geral. 7ª ed. São Paulo: Atlas, 2007 (coleção direito civil: v.1), 
p.411. 
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Têm-se que a lesão, do modo que externado no CC/2002, se mostrou mais condizente 

com a realidade da função social do contrato, pois possibilita que ambas as partes do contrato 

se utilizem do instituto. 

 

3.2 A lesão em leis nacionais esparsas  

O direito pátrio já encontrava o instituto da lesão em leis esparsas, anteriores a nossa 

Carta Magna, o que, de certo modo, já demonstra a preocupação com o caráter social dos 

contratos, mesmo antes da vigência do Código Civil vigente. 

Apenas com caráter perfunctório, colaciona-se algumas dessas legislações vigentes 

anteriormente a disciplina do codex civil de 2002.. 

A Lei da Usura34, constante do Decreto-Lei nº 869/38, modificado pela Lei nº 

1.521/51 (crimes contra a economia popular), em seu artigo 4º, alínea 'b', criminaliza os atos 

afetados pelo instituto da lesão. 

Outra importante lei que trata da lesão é o Código de Defesa do Consumidor, previsto 

na Lei nº 8.078/9035, em seu artigo 39 e 51, que veda ao fornecedor vantagem manifestamente 

excessiva e a nulidade de cláusulas abusivas. 

A medida provisória 2.172-3236 de 23 de agosto de 2.001, até a presente data não 

convertida em lei, veda o empréstimo de dinheiro contendo juros onzenários, sob pena de 

lesão, conforme seu artigo 1º e 4º. 

 

                                                 
34 "Art. 4º. Constitui crime da mesma natureza a usura pecuniária ou real, assim se considerando: ... obter, ou 
estipular, em qualquer contrato, abusando da premente necessidade, inexperiência ou leviandade de outra parte, 
lucro patrimonial que exceda o quinto do valor corrente ou justo da prestação feita ou prometida".  
35 BRASIL. Lei n° 8.078, de 11 de setembro de 1990. Brasília, DF, 11 set. 1990.  
36 O conteúdo do artigo é: Art. 1o  São nulas de pleno direito as estipulações usurárias, assim consideradas as que 
estabeleçam: I - nos contratos civis de mútuo, taxas de juros superiores às legalmente permitidas, caso em que 
deverá o juiz, se requerido, ajustá-las à medida legal ou, na hipótese de já terem sido cumpridas, ordenar a 
restituição, em dobro, da quantia paga em excesso, com juros legais a contar da data do pagamento indevido; II -
 nos negócios jurídicos não disciplinados pelas legislações comercial e de defesa do consumidor, lucros ou 
vantagens patrimoniais excessivos, estipulados em situação de vulnerabilidade da parte, caso em que deverá o 
juiz, se requerido, restabelecer o equilíbrio da relação contratual, ajustando-os ao valor corrente, ou, na hipótese 
de cumprimento da obrigação, ordenar a restituição, em dobro, da quantia recebida em excesso, com juros legais 
a contar da data do pagamento indevido. Parágrafo único.  Para a configuração do lucro ou vantagem excessivos, 
considerar-se-ão a vontade das partes, as circunstâncias da celebração do contrato, o seu conteúdo e natureza, a 
origem das correspondentes obrigações, as práticas de mercado e as taxas de juros legalmente permitidas. 
Art. 4o  As disposições desta Medida Provisória não se aplicam: I - às instituições financeiras e demais 
instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, bem como às operações realizadas nos 
mercados financeiro, de capitais e de valores mobiliários, que continuam regidas pelas normas legais e 
regulamentares que lhes são aplicáveis; 
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Ante o exposto, pode-se afirmar, com certeza, que o instituto da lesão não era norma 

estranha a legislação pátria, e assim, sua codificação no estatuto privado nacional, fez tão 

somente ratificar a intenção social que permeia os contratos.  

 

3.3 Lesão no direito comparado 

Tal a importância do instituto da lesão para o direito contemporâneo que pode-se 

encontrar na legislação alienígena institutos similares.  

Nesse ponto, Antonio Jeová Santos37, cita algumas algumas legislações estrangeiras 

que codificaram o instituto da lesão, cada qual com enfoques diferentes, porém, todas em 

vista da proteção contratual. 

Alemanha: Na Alemanha ela tem previsão legal no BGB, no § 138, no título "a 

declaração de vontade", sob rubrica "contra os bons costumes"38.  

Para o direito alemão não basta apenas a falta de equivalência das prestações, também 

é considerado o elemento subjetivo, que se dá pelo aproveitamento, exploração,  por parte do 

beneficiário.  

No direito germânico, a lesão é tida como uma figura próxima da usura, e assim, 

qualquer negócio usurário permitiria a anulação do negócio, requerida por qualquer das 

partes. 

O mesmo autor39, ao citar Moisset de Espanés, leciona que o instituto da lesão, na 

prática,  não é  tão utilizado pelos alemães, que preferem continuar ligados a obrigração e 

suportar a lesão, pois a nulidade poderia lhes acarretar prejuízos maiores.  

Isso se deve a falha na fórmula alemã, que não permite a modificação do contrato, mas 

tão somente a nulidade do mesmo. 

Nesse ponto o direito alemão se afasta no brasileiro que permite a convalidação do 

contrato mediante a sua adequação, o que parece ser mais justo, levando-se em conta a 

preservação do contrato. 

Argentina: O código civil argentino acolheu a lesão em sua faces objetiva e subjetiva, 

a permitir manter o contrato com a revisão das prestações, conforme se apreende da leitura do 

seu artigo 95440.  

                                                 
37 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.156 a 168.  
38 "§ 138. Um negócio jurídico que infrinja os bons costumento, é nulo. Nulo é, particularmente, um negócio 
jurídico pelo qual alguém, explorando o estado de necessidade, a leviandade ou a inexperiência do outro faz 
prometer ou conceder, para si ou para terceiro, contra uma prestação, vantagens patrimoniais das quais o valor 
excede de tal modo à prestação, que de acordo com as circunstâncias, as vantagens patrimoniais estão em 
manifesta desproporção com a prestação". In, Função... op. cit.,p.159.  
39 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.160.  
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Para alegação do vício, o direito argentino afasta-se do direito italiano, e portanto, da 

tarifação, de modo que a análise do caso concreto é que dirá se houve ou não a lesão. 

Outra importante informação é que para configuração da lesão, necessária a 

justificação do aproveitamento, ou seja, deve-se provar o proveito desproporcional da outra 

parte. 

França: Prevê o artigo 1.118 do código civil francês: "a lesão não vicia as convenções 

a não ser em certos contratos ou relativamente a certas pessoas, como será estabelecido na 

mesma seção41". 

Complementa com o artigo 1.674, direcionado ao contrato de compra e venda de 

imóvel, ao taxar que a anulação só é permitida de houver desproporção na monta maior a 7/12 

ávos. 

Vê-se, então, que é dirigida unicamente ao contrato de alienação de imóveis, a utilizar 

o caráter puramente objetivo para aplicar a lesão. 

Mantendo a visão liberal que permeou o código napoleônico, o direito francês limita 

bastante o instituto da lesão, muito embora os tribunais franceses se esforcem para estender a 

lesão para fora do caráter objetivo e ampliar sua aplicação. 

Itália: O código civil italiano prevê em seu artigo 1.447 o estado perigo, tratado como 

sínônimo de estado de necessidade, dai considerado como lesão. 

Trás como regra no artigo 1.448, critério matemático para aplicação desses institutos, 

ou seja, a diferença deve ser superior à metade do valor da prestação, a cargo da pessoa que 

sofre a lesão.  

Constata-se também no direito italiano o caráter objetivo da lesão, que tras explícito 

um valor mínimo para caracterizar a lesão. Difere-se do direito francês ao permitir a lesão 

noutros contratos que não o de compra e venda. 

Como na maioria das legislações, não permite a revisão do contrato aleatório. 

Portugal: O direito português também codificou a lesão, porém, com a denominação 

de usura. Quanto a leviandade, Antonio Jeová dos Santos42 cita que essa deriva de legislações 

estrangeiras, contindas no direito alemão (fala em ligeireza), suiço e português. 

                                                                                                                                                         
40 O art. 954 do código civil argentino informa que "poderão ser anulados os atos viciados por erro, dolo, 
violência, intimidação ou simulação. Também poderá ser demandada a nulidade ou a modificação dos atos 
jurídicos quando uma das partes, explorando a necessidade, leviandade ou inexperiência da outra, obtém por 
meio deles uma vantagem patrimonial evidentemente desproporcionada e sem justificação." ... 
 
41 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.162. 
42 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.167. 
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O código civil português43 define, em seu artigo 282, nº I, a lesão e inclui como 

elemento subjetivo a ligeireza do agente infrator. 

A leviandade, como elemento subjetivo da lesão, servirá para dar abrigo aos pródigos 

(ainda não declarados incapazes), os toxicômanos e aqueles que, por qualquer estado 

patológico, tem compulsão por comprar, jogadores inveterados. 

 

3.4 Conceito de lesão 

Tal como o estado de perigo, muitos doutrinadores exposaram conceitos sobre o 

instituto da lesão, de forma que explicita-se apenas alguns deles44. 

Carlos Roberto Gonçalves45 leciona que lesão "é o prejuízo resultante da enorme 

desproporção existente entre as prestações de um contrato, no momento de sua celebração, 

determinada pela premente necessidade ou inexperiência de uma das partes" . 

Para Marcos Bernardes Mello46, "ocorre a lesão invalidante quando alguém, premido 

pela necessidade ou levado pela inexperiência, formaliza negócio jurídico em que se obriga a 

prestação manifestamente desproporcional ao valor da contraprestação". 

De Page, citado por Caio Mário da Silva Pereira47, sintetiza a lesão em "prejuízo que 

uma pessoa sofre na conclusão de um ato negocial, resultante da desproporção existente entre 

as prestações das duas partes". 

Note-se que nessa definição, De Page não leva em consideração fatores subjetivos, 

hoje constantes do artigo 157. 

Assim, os caracteres objetivos e subjetivos que compõe o instituto da lesão, hoje 

claramente ditos no artigo 157, oportunizam ao julgador a aplicação da lesão, como forma de 

manter hígidos princípios outros que fundamentam a teoria contratual nos moldes social que 

hoje vivemos. 

 

3.5 Natureza Jurídica  

                                                 
43 ARTIGO 282º (Negócios usurários) 1. É anulável, por usura, o negócio jurídico, quando alguém, explorando a 
situação de necessidade, inexperiência, ligeireza, dependência, estado mental ou fraqueza de carácter de outrem, 
obtiver deste, para si ou para terceiro, a promessa ou a concessão de benefícios excessivos ou injustificados. Em 
sua obra, o autor cita erroneamente o artigo 281, quando na realidade se refere ao artigo 282 do código civil 
português. 
 
44 Outros autores também fazem essa conceituação, dos quais podemos citar Roberto Senise Lisboa, Sílvio 
Rodrigues, Arnoldo Wald e Silvio de Sávio Venosa, dentre outros. 
45 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito civil brasileiro: volume 1, parte geral. 4ª ed. rev. e atual. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p.401. 
46 MELLO, Marcos Bernardes. Teoria...  op.cit, p.200. 
47 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições... op.cit,p. 544. 
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Existe dissenso no meio jurídico quanto a natureza jurídica da lesão, pois alguns 

afirmam ser um vício do consentimento e para outros, um vício excepcional. 

Para a maioria, dentre os quais cita-se Caio Mário da Silva Pereira48,  a lesão é 

considerada um vício do consentimento, muito embora não decorra da diferença da vontade 

querida  e da externada.  

Por outro lado, o mesmo autor acima mencionado cita a posição de Mazeaud e 

Mazeuad, para os quais a lesão se encontra numa zona limítrofe dos vícios do consentimento, 

onde há um aproveitamento do beneficiário em detrimento daquele que externa a vontade 

defeituosa, para lucrar com tal ato. 

Ao reforçar a idéia de que  trata-se de vício do consentimento, Antonio Jeová Santos49, 

leciona que a lesão foi incorporada no código civil de 2002, como defeito do ato jurídico, 

vício do consentimento, independentemente de outras questões relacionadas com o objeto da 

prestação que será cumprida. 

Referido autor, ao mencionar a obra de Júlio César Rivera, resume as posições 

doutrinárias quanto a natureza jurídica da lesão conforme segue: 

- vício da vontade: Grande parte da doutrina classifica a lesão como vício da vontade, dentre 

eles, os irmãos Mazeaud. A lesão seria similar ao erro, dolo violência ou vício autônomo, que 

resulta de uma vontade não expressada de maneira absolutamente livre. A crítica a esse 

posicionamento se dá pelo fato do lesionado conhecer o negócio que esta realizando e os seus 

resultados,  o que não ocorre com os demais acima citados. Na verdade, o direito socorre o 

lesionado, porque ele foi explorado iniquamente; 

- Equidade: Para Pothier, a lesão funda-se na equidade. Sofre críticas por tentar se apoderar de 

um fundamento (a equidade)  que deve ser utilizado por todas as instituições jurídicas; 

- Vício da causa: a lesão é um vício da causa final do ato jurídico bilateral, comutativo e 

oneroso. Quando existe a lesão, a contraprestação recebida em excesso fica sem causa 

eficiente. A doutrina critica essa tese porque condiciona a existência da causa final à 

equivalência das prestações, o que nem sempre ocorre. Para ocorrer a lesão é necessário que 

haja um fundo subjetivo, como a inexperiência, e ainda, desproporção evidente nas prestações 

das partes; 

                                                 
48 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições... op.cit. p. 546. 
49 SANTOS, Antonio Jeová. Função... op. cit.,p.178. 
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- Proteção a uma incapacidade momentânea: acredita que o legislador deve zelar por aquele 

que se encontra em estado de inferioridade, mesmo que momentânea, ocorrida na hora de 

concretizar o contrato; 

- Ato ilícito e ausência de boa-fé: sofre críticas por conter os requisitos do ato ilícito 

(antijuridicidade, dano e imputabilidade) e ainda ausência de boa-fé, inerente a todos os 

contratos; 

- Ato abusivo: Josserand coloca a lesão como similar ao abuso do direito. Porém são nítidas 

as diferenças entre os dois institutos: no abuso de direito o autor não pretende obter vantagem 

pessoal, mas causar um dano, enquanto na lesão, uma das partes se beneficia com o negócio 

pela desproporção das prestações; 

- Nova e distinta causa de invalidade: A lesão seria uma nova e diferente causa de 

anulabilidade dos atos jurídicos, pois não se enquadra em nenhuma das anteriores. 

Vê-se claramente a divergência de opiniões quanto ao instituto da lesão. Entretanto, 

nos filiamos ao entendimento majoritário de se tratar um vício do consentimento, até porque o 

legislador, correta ou erroneamente, assim o declarou. 

 

3.6 Elementos de constituição da lesão 

A lesão é composta por dois elementos essenciais: objetivo e subjetivo. Importante 

destacar que somente existirá a lesão caso existam os dois elementos conjuntamente. 

O elemento objetivo se caracteriza pela prestação desproporcional a que uma das 

partes contratantes se submete, a gerar lucro excessivo ao outro contratante. 

Essa desproporção tem que ser considerável, acentuada, a ser avaliada pelo julgado no 

caso concreto, haja vista o direito pátrio não ter aceito, acertadamente, a tarifação da lesão. 

O direito brasileiro, ao codificar  a lesão, não atribuiu um valor fixo para determinar a 

desproporção, como ocorre no direito francês. Assim, cabe ao juiz, no caso concreto, a 

verificação da ocorrência da desproporção da prestação e o lucro excessivo da outra parte. 

O tempo da ocorrêncida da lesão também é outra importante informação no que diz 

respeito ao elemento objetivo. 

Para configuração da lesão, a desarmonia nas prestações deve ocorrer no momento da 

celebração do negócio jurídico, na sua gênese. Por outro lado, isso não quer dizer que seus 

efeitos não possam reproduzir em momento posterior a sua efetivação. 

Também não é necessário que a lesão perdure ao longo do tempo, até a propositura da 

ação de anulação. Mas é certo que, se no momento da propositura da ação não houver mais a 

lesão, a parte perderá o interesse de agir, uma das condições da ação. 
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Conclui-se, então, que se a desproporção é decorrência da contratação defeituosa, 

trata-se de lesão. Caso seja superveniente à formação do contrato, não ser caracterizará a 

lesão, podendo ser arguido outro instituto, como a teoria da imprevisão. 

O elemento subjetivo é o que trará maior dificuldade ao julgador. Isso porque a 

inexperiência ou a premente necessidade não é presumida, mas sim ter que ser provada pela 

parte prejudicada. 

A inexperiência é ausência de conhecimento específico em determinado assunto. Até 

mesmo pessoas que gozam de bom discernimento cultural podem ser vítimas de lesão. Ex: 

Pode faltar a um renomado médico, conhecimentos específicos sobre construção de um prédio 

residencial, e dessa forma, se comprometer com uma prestação desproporcional ao realmente 

devido. 

Em razão de circunstâncias exteriores, o sujeito em estado de necessidade age coagido 

por esse elemento, o que afeta a sua liberdade de expressão, contaminando o negócio jurídico. 

Não é qualquer necessidade que contamina o negócio jurídico. Ela deve ser premente, 

urgente. A angustia de contratar impede o raciocínio do agente, que fica impossibilitado de 

discernir sobre o que realmente esta se obrigando, a deteriorar a sua vontade. 

As informações acima referem-se ao elemento subjetivo do lesado. Para Caio Mario 

da Silva Pereira50, o beneficiário também entra nessa análise, na medida que tem a intenção de 

levar vantagem sobre o outro, mormente por conhecer a inexperiência ou premente 

necessidade do outro. 

Deve-se lembrar que não há necessidade do beneficiário influenciar o outro na 

celebração do contrato, mas tão somente se aproveitar de tal situação. 

A lesão deve ser observada como estado de inferioridade de uma das partes em face da 

outra, no momento da celebração do negócio, e não como intenção de exploração do 

beneficiário sobre o lesado, sob pena de redução do campo de atuação do instituto. 

 

3.7 Campo de aplicação da lesão 

Há consenso entre os doutrinadores que a lesão tem lugar nos contratos bilaterais, 

onerosos e comutativos, até por motivos óbvios: para existar a lesão deve-se ter prestações aos 

dois elementos contratantes. 

                                                 
50 PEREIRA, Caio Mario da Silva. Instituições... op.cit,p. 548. 
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Porém dissenso existe quanto a aplicação desse instituto nos contratos unilaterais e nos 

aleatórios. 

Nos contratos unilaterias, pode ocorrer situações que possam sucitar a lesão, tais como 

na renúncia de herança e na promessa de recompensa, nas quais alguém pode se comprometer 

pela inexperiência a prestação lesiva. 

Também há discussão quanto aos contratos aleatórios. Quem se obriga sabedor da álea 

por certo tem como esperado qualquer resultado e a ele se subordina. Entretanto essa 

contratação também pode vir a ser maculada pela lesão. 

Nos contratos aleatórios, a contraprestação pode ser desproporcional ao valor da 

prestação, por ser da essência desse contrato.  

Nesse caso, para que possa ser invocada a lesão, a desproporção deve se formar no 

momento da contratação, e não pode se referir a álea contratada. 

Nesse sentido, Carlos Roberto Gonçalves51 informa pode-se aplicar a lesão "quando a 

vantagem que obtém uma das partes é excessiva, desproporcional em relação à álea normal do 

contrato". 

Pode-se citar como exemplo o caso de venda de safra futura, comumente feita por 

meio de cédulas de produto rural – cpr. Poderá haver a lesão se por premente necessidade 

alguém vende a safra por valor muito abaixo do mercado na data da formação do contrato.  

 

3.8 Efeitos do reconhecimento da Lesão 

Se a lesão for reconhecida pelo julgador, o ordenamento jurídico prevê como sanção a 

anulação do negócio jurídico, conforme artigo 178,  do CCB52, cujo direito deve ser exercido 

no prazo decadencial de 4 anos, contados a partir do dia em que se realizou o negócio 

jurídico. 

Entretanto, ao invés da anulação, pode a parte beneficiada suportar a diminuição do 

lucro e convalescer o contrato, pela redução do ganho ou suplemento da parte que se 

beneficiou com a lesão. (§ 2º, art.157). 

Assim, o lesado poderá optar pela anulação ou revisão do contrato, mas a outra parte 

tem a opção de realizar o referido suplemento suficiente para afastar a manifesta desproporção 

entre as prestações, evitando a anulação. 

                                                 
51 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito ... op.cit. p. 409 
52 BRASIL. Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Brasília, DF, 10 dez. 1999. 
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Vê-se, desse modo, o importante papel que exerce o instituto da lesão, como meio de 

revisão de contratos, onde haja desequilíbrio manifesto na sua formação, como meio de 

resolução de conflitos e pacificação social. 

 

3.9 Diferença de outros vícios da vontade  

Diversos são os vícios que resultam em defeitos do negócio jurídico, ao ponto de 

merecer uma análise, ainda que superficial, das diferenças que afastam do instituto da lesão. 

Erro: No erro o agente tem uma falsa idéia da realidade, que o leva ao compromisso 

firmado.Na lesão, o agente sabe da desproporção da prestação, mas ainda assim celebra o 

negócio, pela premente necessidade. 

Dolo: Ao agir com dolo, uma parte induz a outra a praticar negócio maléfico ao seu 

patrimônio, por meio do emprego de artificios ardilosos, para  falsear a verdadeira realidade e 

obter um benefício indevido. Pela lesão, há um aproveitamento de circunstâncias especiais, 

provenientes de inexpêriencia ou necessidade, mas que não foram criadas pelo agente, mas 

sim pelo próprio debilitado do negócio. 

Coação: A coação exige grave ameaça de dano atual ou eminente. Assim, o agente 

força o outro a fazer o negócio, contaminando a sua vontade. Na lesão não há qualquer 

coação, o agente decide por si, apesar do desvio de vontade, causado pelas circunstâncias 

especiais acima mencionadas. 

Estado de Perigo: É característica do estado de perigo a necessidade de salvar-se, ou 

alguém de sua família, e que essa circunstância seja de conhecimento da outra parte. A 

obrigação é imposta por essa necessidade. Na lesão, isso não ocorre. Não é necessário 

conhecimento da outra parte, bem como ela exige a condição deficitária da vítima, a 

inexperiência. A lesão, apesar de também centrar-se numa necessidade, é tão somente a de 

contratar, sem perigo para a sua saúde ou vida.  

 

4 CONCLUSÕES 

A Constituição Cidadã trouxe em seu bojo princípios que afetaram, diretamente, o 

direito privado interno, voltado para uma nova realidade social, em que se afasta o liberalismo 

burguês, e consagra a função social da propriedade, do contrato. 

A concepção clássica dos contratos, na qual predominava a autonomia da vontade, foi 

substituída pelo princípio da autonomia privada, e com base nessa, concebeu outros 

princípios, como o da obrigatoriedade dos contratos, a relativização dos contratos e o 

consensualismo. 
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O Código Civil vigente foi elaborado sob a tríade da eticidade, socialidade e 

efetividade, que permeou todo o ordenamento ali codificado, imbuído dos princípios acima 

mencionados. 

A intervenção estatal no direito privado, conhecida por dirigismo contratual, foi 

necessária para abrandar as desigualdades impostas pelas partes dominantes, em detrimento 

da sociedade. 

A liberdade de contratar deve ser exercida observando a função social do contrato, 

pois atualmente os contratos privados irradiam sua força de forma intensa que pode refletir no 

meio social como um todo. 

O legislador infraconstitucional agiu acertadamente ao codificar os institutos da lesão 

e do estado de perigo. Muito embora já reconhecidos anteriormente a esse momento, eles 

seguem na mesma esteira da função social do contrato. 

A disciplina dos abusos contratuais se faz necessária, mormente pela fúria capitalista 

que assola este momento histórico, e fica a cargo do Estado-juiz gerir essa responsabilidade. 

A lesão deve ser combatida, pois não se pode compactuar com o aproveitamento do 

lucro por um contratante, em nítido revés do outro, em face da necessidade ou inexperiência. 

Tampouco a contratação em estado de perigo se figura aceitável na vida social e deve 

ser combatida, pois gera um aproveitamente ilegal e inescusável em face do desespero alheio. 
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LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E DEMOCRACIA: PARA ALÉM DAS 

FRONTEIRAS ENTRE PÚBLICO E PRIVADO  

 

FREEDOM OF ASSOCIATION AND DEMOCRACY: BEYOND THE BOUNDARIES 

BEETWEEN PUBLIC AND PRIVATE 

 

Joana de Souza Machado 

Sergio Marcos Carvalho de Ávila Negri 

 

RESUMO 

 

O presente artigo propõe uma reflexão sobre relações privadas e democracia, a partir do 

estudo da liberdade de associação. Investiga a tensão entre individualismo e sociabilidade, por 

vezes suscitada na compreensão e vivência dessa liberdade, especialmente por aqueles que 

estão acostumados a racionar o Direito a partir de uma lógica binária que segrega as relações 

jurídicas rotulando-as como públicas ou privadas. Para tanto, examina, inicialmente, a relação 

entre fenômeno associativo e democracia, contrapondo, principalmente, as concepções de 

Tocqueville e Rousseau. Posteriormente, utiliza aspectos da teoria geral dos direitos 

fundamentais, para problematizar os atores implicados pela liberdade de associação e 

demonstrar a fragilidade das fronteiras entre o público e o privado. Por fim, realiza um estudo 

de caso, para ilustrar as reflexões realizadas e situá-las também no plano da argumentação 

jurídica. 

  

PALAVRAS-CHAVE 

 

LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO; RELAÇÕES PRIVADAS; DEMOCRACIA; DIREITOS 

FUNDAMENTAIS. 

 

ABSTRACT 

 
This article proposes a reflection on democracy and private relationships, from the study of 

freedom of association. It investigates the tension between individualism and sociability, often 

raised in understanding and experience of this freedom, especially for those who are used to 

realize the law from a binary logic that secretes the legal relationships by labeling them as 
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public or private. With this purpose, the article initially examines the relationship between the 

associative phenomenon and democracy, putting in contrast the ideas of Tocqueville and 

Rousseau. Later, this work uses some aspects of the general theory of fundamental rights to 

problematize the actors involved by freedom of association and to demonstrate the fragility of 

the boundaries between public and private. Finally, it is performed a case study to illustrate 

the held discussions and also to situate them in terms of legal argumentation. 

  

KEYWORDS 

 

FREEDOM OF ASSOCIATION; PRIVATE RELATIONSHIPS, DEMOCRACY, 

FUNDAMENTAL RIGHTS. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

  O presente trabalho, no intuito de contribuir para uma reflexão sobre relações 

privadas e democracia, encontrou no tema da liberdade de associação um rico campo de 

análise, justamente porque essa liberdade, de um lado, é tida como mecanismo de participação 

política, de incremento democrático; e, de outro, exprime uma forma emblemática de 

autonomia privada, de conformação coletiva de vontades individuais1. 

  Representa, para alguns, um remédio tanto ao individualismo exacerbado quanto às 

solidariedades mecânicas2, pois potencialmente permite a realização do indivíduo em sua 

singularidade, incrementada pelo sentimento de pertença a um grupo fundado na igualdade 

dos integrantes3.  

  A liberdade de associação ingressou no ordenamento jurídico brasileiro por meio da 

Constituição de 1891, permanecendo entrelaçada ao direito de reunião até a Constituição de 

1934, quando adquiriu autonomia própria4. A Constituição de 1988 a consagra de maneira 

muito ampla, e lhe confere importante destaque ao situar as associações como importantes 

agentes do processo coletivo5. 

  Trata-se de um direito de exercício coletivo, que envolve a coligação voluntária de 

duas ou mais pessoas, em caráter permanente, para a consecução de objetivo comum, sob 

direção unificante6.  

  Ao tentar acomodar em sua tutela tanto a vontade individual quanto a coletiva, a 
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liberdade associativa anuncia uma tensão que demanda cautela, seja na sua compreensão 

teórica, seja na sua aplicação aos casos práticos. O que se nota no Brasil, contudo, é um 

injustificável desinteresse doutrinário sobre o tema, o que compromete a sua compreensão 

teórica; somado a uma aplicação prática descuidada dessa liberdade, ora voltada a uma tutela 

exclusivamente individualista, ora mistificando a vontade coletiva de dado agrupamento 

social. 

  Na expectativa de que possa diminuir parte dessa lacuna, esse artigo procura 

enfrentar o tema da liberdade de associação, com atenção específica ao enlace que essa tutela 

sugere entre relações privadas e democracia. 

 Para tanto, aborda a relação dúbia que o fenômeno associativo mantém com o ideal 

democrático (item 2), contrapondo o olhar encantado de Tocqueville sobre as associações 

norte-americanas à utilização dessas instâncias como simulacros de participação política.  

  Em seguida, procura demonstrar a necessidade de um constante diálogo entre o 

Direito Civil e o Direito Constitucional (item 3), para que a liberdade de associação, elemento 

limitador da atuação do Estado – como de resto qualquer liberdade constitucional7 –, não 

imunize as relações privadas, pelo simples rótulo que carregam, de toda ordem de 

interferência estatal.  

  Ao final, realiza-se uma releitura da decisão judicial envolvendo a associação UBC 

(União brasileira de compositores), a título de estudo de caso (item 4), para que o problema 

delimitado nesse artigo possa ser pensado, ainda, no plano da argumentação jurídica, 

analisando-se as estratégias teóricas e argumentativas desenvolvidas na decisão. 

   

 

 2 – FENÔMENO ASSOCIATIVO E DEMOCRACIA: UMA RELAÇÃO DÚBIA 

 

 

  As associações foram historicamente percebidas como elemento de força para o ser 

humano, nos planos político, econômico e social, o que despertou, naturalmente, entusiasmo e 

preocupação. Desse modo, os sistemas jurídicos, nos mais diversos contextos históricos, não 

parecem ter conseguido restar indiferentes a essa tendência do ser humano em procurar 

pertencer a algum grupo, coeso em propósito, ideologia, pensamento, ou mesmo em fé.  

  O fato de a liberdade de associação não ter sido contemplada pelas primeiras 

declarações de direitos se explica mais pelo sentimento de rejeição do que por indiferença, 

uma vez que essa liberdade rememorava a noção de corporações, instâncias intermediárias de 
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poder, típicas do Antigo Regime combatido pelo constitucionalismo liberal moderno, de base 

individualista8. 

  Especialmente na França, era emblemático o temor à força das associações, o medo 

de que o coletivo absorvesse e sufocasse por completo o indivíduo, substituindo-o na sua 

capacidade de autodeterminação.9 Não apenas a Constituição francesa de 1791, mas também a 

declaração de 178910 e toda legislação infraconstitucional11 da época reverberavam o repúdio 

às entidades coletivas, fundado no receito de que grupos organizados esvaziassem a liberdade 

individual.  

  Essa rejeição talvez possa se explicar pela influência que o pensamento de Rousseau 

exerceu sobre a Revolução francesa, e a marca que imprimiu à própria Declaração de 

Direitos, com a noção de soberania popular. O que se extrai de ideal regulativo do pensamento 

rousseauniano é um modelo de organização política pautado na liberdade de autolegislação, 

ou liberdade antiga12, refratário à hipótese de representação política (sugerida no fenômeno 

associativo). Nesse modelo ideal de organização, o povo, entendido como um corpo político, 

como uma totalidade orgânica, dotada de uma vontade própria e geral, decide diretamente as 

questões que afetam o interesse geral13. 

 De rejeitadas, as associações passariam, pendularmente, após a Segunda Guerra 

Mundial, a constituírem objeto de controle na Europa, com a alçada da livre associação ao 

patamar de direito constitucional em diversos países, como Itália (art. 18, da Constituição de 

1947), Alemanha (Lei Fundamental de Bonn, de 1949), Portugal (art. 46º, da Constituição de 

1976) e Espanha (art. 22, da Constituição de 1978)14.  

  Diversamente, os E.UA, desde a sua colonização, ensejaram propício ambiente para 

as práticas associativas. Nesse primeiro momento, foram utilizadas para superação dos 

conflitos colocados pelo povoamento inglês e, após, para projeção do indivíduo no cenário 

político, tornando-se, de acordo com a concepção de Tocqueville, importante elemento de 

promoção e sustentação da democracia norte-americana15. 

  Apesar de conceber a tendência associativa americana como fator que viabiliza o 

projeto democrático dos E.U.A, é altamente perceptível que o entusiasmo de Tocqueville com 

a experiência associativa americana está relacionado à circunstância de as associações 

políticas representarem um freio à vontade majoritária e, por conseguinte, instrumentos de 

preservação da liberdade ante à emergência de um estado que apontava para a igualdade16. 

  Quando Tocqueville extrai uma lição democrática dos E.U.A para a Europa, 

particularmente para a França, não o faz como propriamente um democrata, mas 

essencialmente como um liberal (conservador)17, à procura de uma passagem menos brusca e 
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violenta para a modernidade, contrária à saída revolucionária francesa, inspirada, como já 

aludido, em Rousseau. Embora se possa identificar alguma aproximação entre esses dois 

autores, no restrito sentido da defesa de uma liberdade política18, a maneira pela qual essa 

liberdade se concretiza coloca-os em tradições opostas. 

  Em Rousseau, a liberdade política materializa-se pela via de um contrato social, com 

a identidade entre governantes e governados, alcançada apenas no terceiro estágio da 

organização social – a república – império da soberania popular, sem intermediações19. Já, em 

Tocqueville, não há espaço para servidão voluntária do indivíduo em relação ao Estado, esse 

elemento externo à sociedade. A liberdade é o seu cerne e associação política pode, nesse 

prisma, ser um tempero desejável às democracias, pois permite que decisões políticas 

emanem não apenas da maioria que move a estrutura estatal, mas também de minorias 

articuladas, que fundem (por vezes ao limite) as fronteiras entre o público e o privado.20 

  Para além do antagonismo entre Rousseau e Tocqueville, na maneira de compreender 

a relação entre democracia e fenômeno associativo, outros diagnósticos confirmam o caráter 

dúbio dessa relação. Para Wilson, uma das principais tarefas desempenhadas pelas 

associações é tomar parte da estruturação do poder local e da gestão das elites sócio-

políticas21, o que é interpretado por Barthélemy de modo negativo, como mecanismo de 

filtragem dos atores do diálogo institucional22.  

  Com razão, na medida em que as associações mergulham na política local, corre-se o 

risco de que se transformem em fóruns privilegiados de decisão política, demarcando uma 

lógica excludente, de dentro e fora, que transcende a organização voluntária, recaindo sobre a 

própria vida política daquela comunidade. Nesse passo, a escolha por não participar de 

determinada associação, amparada por qualquer noção de liberdade associativa, transfigura-

se, inadvertidamente, em uma decisão por não participar da política.   

  Tendo em vista essa relação complexa entre democracia e fenômeno associativo, 

considera-se que uma análise adequada sobre a liberdade de associação precisa aproximar sua 

lente do objeto e captar os personagens envolvidos na tutela, bem como a relação mantida 

entre eles. Dessa forma, acredita-se ser mais viável medir, tal como proposto por Barthélemy, 

a riqueza e vitalidade de uma experiência associativa, considerada em sua dupla dimensão: 

expressão democrática e de autodeterminação dos cidadãos, de um lado; e controle social e 

legitimação política, de outro23.  

  Por esse motivo, no próximo item, a análise sobre a liberdade de associação será 

amparada por uma teoria geral dos direitos fundamentais, apenas no que for necessário à 

identificação dos atores comumente envolvidos no âmbito de proteção desse direito; sem 
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prescindir de uma análise mais concreta, viabilizada pelo estudo de caso, que será feita no 

último item desse trabalho. 

 

 

 3 – DIREITO FUNDAMENTAL À LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO ENTRE O 

PÚBLICO E O PRIVADO 

 

 

 Neste item, a liberdade de associação será raciocinada a partir de uma teoria geral dos 

direitos fundamentais, especificamente utilizada como instrumental técnico, facilitador do 

processo de identificação e análise dos possíveis atores envolvidos na tutela desse direito.  

  Ressalte-se, desde já, que o artigo não corrobora a tendência, verificável na doutrina 

brasileira, de tratar os direitos fundamentais com ênfase em aspectos generalistas, que se 

satisfazem com uma teoria geral aplicável a todos os direitos. Ao contrário, adota o 

posicionamento de que cada direito fundamental abre um universo próprio de elementos de 

reflexão, que demanda, consequentemente, certo grau de especialidade; o que, por outro lado, 

não impede uma possível contribuição da teoria geral dos direitos fundamentais para esse tipo 

de abordagem. 

  Nessa esteira, pode-se decompor uma relação de direito fundamental a partir de três 

elementos, que auxiliam a compreensão dos atores envolvidos, quais sejam: i) o titular; ii) o 

objeto; e iii) o destinatário – (T - O - D)24.  

  O objeto da relação corresponde ao bem jurídico tutelado e respectivo leque de 

situações fáticas que se acomodam na hipótese de incidência da norma de direito fundamental 

(livre manifestação do pensamento, intimidade, locomoção, etc.).  

  No caso da liberdade de associação, os próprios dispositivos constitucionais que 

consagram a tutela25 já atuam fortemente na conformação do seu pressuposto fático. De 

maneira que não estão incluídas nessa proteção as hipóteses de coligação de caráter 

paramilitar26 e de finalidade ilícita27 (art. 5º, XVII); o objeto da tutela corresponde à 

demarcação de um espaço de não-interferência estatal às coligações e/ou aos indivíduos 

associados28 (art. 5º, XVIII), à garantia de procedimento qualificado para as situações de 

suspensão (decisão judicial) e dissolução (decisão judicial com trânsito em julgado) 

compulsórias das associações (art. 5º XIX); à liberdade de tomar parte e de se desligar de uma 

dada coligação (art. 5º, XX); e à possibilidade condicionada de representação judicial e 

extrajudicial dos associados pela associação (art. 5º, XXI). 

13134



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

  No que se refere especificamente a essa possibilidade de representação dos 

associados pela associação, a Constituição de 1988 exige que as entidades associativas sejam 

“expressamente autorizadas” para tal função. Essa exigência é interpretada pelo Supremo 

Tribunal Federal de maneira mais suave, entendendo o Tribunal ser bastante para autorizar a 

representação29, a previsão dessa finalidade no ato constitutivo da coligação e a realização de 

uma assembleia referente a cada prática representativa em concreto30. 

  Essa interpretação carrega o intuito de não engessar as atividades das associações, o 

que ocorreria com a exigência de instrumentos de mandatos subscritos pelos associados; sem 

descuidar, contudo, da necessidade de legitimação desses entes coletivos. As assembleias 

diminuem, embora não esvaziem, o risco de uma atuação representativa sem real adesão dos 

membros; o que dialoga  com as reflexões realizadas no item anterior desse trabalho, sobre a 

relação dúbia entre democracia e fenômeno associativo. 

  Esse feixe de situações contornadas pelo pressuposto fático da liberdade de 

associação envolve os outros dois elementos presentes na relação estabelecida pelo direito 

fundamental: o titular e o destinatário.   

 Por titular, compreende-se o sujeito ativo da relação, aquele que, uma vez consagrada 

a norma de direito fundamental, coloca-se em posição jurídica privilegiada, no sentido de 

poder exigir ações e omissões do destinatário. Sob o prisma tradicional da dogmática dos 

direitos fundamentais, tem sido considerado relevante distinguir se na figura do titular se 

verifica uma pessoa física ou uma pessoa jurídica; se na figura do destinatário se tem o Estado 

ou um particular; e se o objeto refere-se a uma ação positiva ou a uma abstenção.31 

 Tratando-se de liberdade de associação, na figura do titular assenta a já anunciada 

tensão entre individualismo e coletivismo. Quem se beneficia com a afirmação da liberdade 

associativa, o indivíduo ou o ente coletivo?  

   A doutrina constitucional costuma apontar a liberdade de associação como um típico 

exemplo de direito fundamental especialmente criado para pessoas jurídicas, enfatizando mais 

o resultado das associações (surgimento de uma suposta vontade coletiva) do que a posição do 

indivíduo que se associa32. 

  Essa leitura parece se alimentar da premissa de que proteger a autonomia das 

associações é uma forma também de proteger os próprios indivíduos que a compõem contra 

ingerências indevidas do Estado (ao que o antagonismo entre vontade coletiva e individual 

perderia todo o sentido). Ocorre que por vezes o Estado é convocado a interferir no 

funcionamento de uma associação pela própria iniciativa de algum associado ou mesmo de 

algum pretenso associado, ao que se demonstra a importância de uma adequada compreensão 
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sobre a titularidade do direito à liberdade de associação. 

  A se considerar que uma associação encerre sempre uma relação entre particulares e, 

por isso, constitua-se invariavelmente pela liberdade e autodeterminação de seus membros, 

não há razão para se sustentar qualquer encadeamento de ideias que conduzam à 

necessidade/possibilidade de interferência do Estado em seu funcionamento. Nessa linha, a 

titularidade desse direito poderia se sentar, sem prejuízo, sobre a figura do ente coletivo, pois 

a proteção alcançaria igualmente cada membro da associação. 

  Tal postura mostra-se, conduto, extremamente reducionista e insuficiente. Além de 

não conseguir dimensionar corretamente o problema da titularidade, induz, também ao 

raciocínio de que a liberdade de associação constitui instrumento de defesa exclusivamente 

contra o Estado. Isso porque, uma vez tomadas como expressão inequívoca da autonomia da 

vontade, as associações só ensejariam a percepção de uma relação desequilibrada em face de 

um elemento que lhe é externo, como a superestrutura estatal. 

  Essa problemática diz respeito à figura do destinatário da liberdade de associação e 

dos demais direitos fundamentais; ao sujeito passivo; àquele para o qual surgem obrigações, 

de abstenção e de ação, em decorrência do direito consagrado ao titular33. A constatação de 

que uma relação é composta por um indivíduo e um ente coletivo de natureza privada resolve-

se pela afirmação de que ambos são titulares do direito à livre associação ou haveria outros 

direitos fundamentais a concorrerem para a solução do caso? Em quais relações podem incidir 

os direitos fundamentais? 

   As Constituições modernas foram inicialmente concebidas como códigos da vida 

pública; em contraposição aos grandes códigos civis, considerados, ao seu turno, como 

legítimas constituições da vida privada34. Às Constituições era reservado o papel de impor 

limites à atuação do Estado, seja delimitando-lhe a estrutura e competências, seja com a 

consagração de direitos e garantias individuais que demarcassem uma esfera de atuação livre 

de ingerência estatal. Aos Códigos civis era reservado o papel de reger, com grande deferência 

à autonomia individual, as relações privadas, protagonizadas pelas figuras do proprietário, do 

contratante e do pai de família35. 

  A separação entre esferas público e privada forjava uma artificial separação entre 

Direito público e Direito privado, subtraindo-se do âmbito de incidência da Constituição toda 

e qualquer relação privada. Ocorre que as relações privadas passaram por processo de 

publicização, recebendo tratamentos minuciosos via diplomas legislativos especiais e, 

notadamente após a Segunda Guerra Mundial, inúmeros aspectos das relações privadas, antes 

regidos por legislação infraconstitucional, ganharam disposições constitucionais, o que é 
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referido como a constitucionalização da vida privada36.   

  Ainda assim, os direitos fundamentais permaneceram compreendidos, à luz do 

constitucionalismo moderno que lhes inspirou, como mecanismos de neutralização do poder 

em relações desequilibradas, como tipicamente são as relações travadas entre Estado e 

particular37. Mas seria razoável supor que existe poder apenas nas relações de que o Estado 

tome parte? A esfera privada também não poderia dar guarita a relações desequilibradas, 

marcadas por algum tipo de submissão e menos por autonomia? 

  Depois da grande contribuição de Michel Foucault, sobre a microfísica do poder38, 

tornou-se inevitável uma releitura da teoria dos direitos fundamentais, afastando-a do dogma 

de que o poder só se manifesta por meio das grandes estruturas e instituições públicas, rumo 

ao reconhecimento de que relações menores, anônimas, como a de médico e paciente, 

associado e associação, podem ser exemplos de relação de poder. Bilbao Ubillos, 

beneficiando-se dessa abertura realizada por Foucault, cunhou a expressão “fenômeno do 

poder privado”, para reivindicar urgente utilização de direitos fundamentais também nas 

relações privadas. Por que não expandir o benefício dessas normas, vocacionadas à 

neutralização do poder, para as relações privadas que se mostrassem desequilibradas?39 

  Esse questionamento recebeu grande variedade de respostas, ditadas por razões bem 

contextuais, conhecidas como teorias sobre a eficácia dos direitos fundamentais nas relações 

privadas. Uma abordagem adequada dessas teorias demandaria um trabalho à parte. Como o 

objeto de estudo do presente estudo é a liberdade de associação, essas teorias só serão 

abordadas tangencialmente, na medida em que se fizerem necessárias ao tema em foco. 

  Por ora, sublinhe-se, apenas, que algumas dessas teorias acabam reforçando a análise 

dos rótulos – público ou privado – das relações (seja com foco nas partes40; seja com o foco 

em uma análise abstrata da função41 desempenhada pelas partes), a fim de autorizarem ou não 

a incidência dos direitos fundamentais, o que compromete não apenas uma adequada 

compreensão das tutelas constitucionais, como a liberdade de associação, como também a 

aplicação prática desses direitos a situações concretas. 

  No próximo e último item, será realizado um estudo de caso exemplificativo desse 

problema, o qual servirá também para que a liberdade de associação seja refletida no plano da 

argumentação jurídica. 

 

 

4 – CASO UBC: LIBERDADE DE ASSOCIAÇÃO E ARGUMENTAÇÃO JURÍDICA 
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  Com o intuito de situar o tema da liberdade de associação em um plano mais 

concreto, o plano da argumentação jurídica, optou-se por finalizar o artigo com um estudo de 

caso. A escolha do caso envolvendo a associação UBC (União Brasileira de Compositores), 

levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal, na ocasião do julgamento do RE 20181942, 

deve-se ao fato de que as divergências que surgiram entre os julgadores ilustram justamente 

os problemas da titularidade e eficácia da liberdade de associação e retomam a tensão entre 

individualismo e coletivismo familiar à liberdade associativa. 

 Cuidava-se de analisar a expulsão de um sócio da UBC, após a conclusão, por uma 

comissão especial designada pelo órgão deliberativo da entidade, de que sócio havia praticado 

infrações estatutárias. O sócio acionou a associação judicialmente, com o objetivo de reverter 

a punição de expulsão, sob a alegação de que a decisão da UBC afrontaria a Constituição, por  

não ter observado o direito fundamental da ampla defesa, havendo a discussão chegado até o 

STF. O recurso extraordinário foi distribuído para a relatoria da Ministra Ellen Gracie, mas, 

como se verá, coube ao Ministro Gilmar Mendes a função de relator para o acórdão; o que já 

anuncia a polarização de argumentos que resultou na posição de destaque desse precedente 

judicial no ordenamento brasileiro. 

  O voto da Ministra Ellen Gracie apresenta interessante sequência de ideias, muito 

representativo dos problemas tratados no item anterior desse trabalho. Desempenhando a 

função de relatora do caso, a Ministra Ellen Gracie iniciou o seu voto qualificando as partes, 

no que vale destacar como caracterizou o ente coletivo: “a recorrente, União Brasileira de 

Compositores – UBC, é sociedade civil sem fins lucrativos, dotada de personalidade jurídica 

de direito privado”.43 

  Após transcrever trecho da decisão do tribunal de origem,  

pela anulação da punição do sócio, a Ministra deflagrou a sua argumentação invocando as 

disposições do estatuto da UBC. Apontando a conformidade entre a punição e as regras 

estatutárias, passou a analisar em que medida seria legítimo, como entendeu o tribunal a quo, 

afastar a punição do sócio em homenagem ao princípio da ampla defesa. 

  Interessante sublinhar como foi determinante a qualificação da entidade como privada 

e sem fins lucrativos para a conclusão da Ministra de que a solução do caso passaria pelo fato 

de a UBC ser titular do direito à livre associação, destacadamente na prerrogativa de auto-

organização e não-interferência estatal44. 

  Note-se que a Ministra considerou equivocada a aplicação do direito de ampla defesa 

ao caso, por se tratar de relação envolvendo, de um lado, um indivíduo, de outro, um ente 

13138



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

coletivo de natureza privada. Como não houve, por parte da Ministra, referência a qualquer 

outro elemento fático da relação, análise da função ou das atividades desempenhadas pela 

UBC e respectivos impactos para o sócio, não é exagerada a conclusão de que o simples 

rótulo de ente coletivo, sem finalidade lucrativa, de natureza privada, rendeu à UBC uma 

dupla posição privilegiada: (1) de titular do direito fundamental de liberdade de associação; 

(2) de imunidade à posição de destinatário dos direitos fundamentais, tal qual a ampla defesa. 

  A polarização entre os votos da Ministra e do Ministro Gilmar Mendes aflorou 

exatamente na compreensão da possibilidade de eficácia dos direitos fundamentais entre 

particulares, sequer cogitada no voto da Ministra. O Ministro Gilmar entendeu pela 

necessidade de se refletir se no caso em apreço apenas o direito de liberdade de associação 

informava a solução, nessa hipótese ditando a autonomia das partes e primazia das 

convenções entre elas estabelecidas via estatuto; ou se outros direitos fundamentais 

concorreriam para outra linha de decisão.45 

  O Ministro, assim, ocupou-se em contornar o rico debate doutrinário acerca da 

problemática da eficácia dos direitos fundamentais entre particulares, perpassando algumas 

das principais teorias sobre o tema. Ao final do seu voto, findo o longo mergulho teórico, 

atentou-se para as particularidades do caso. E foi justamente por ter se prestado a uma análise 

um pouco mais comprometida com os elementos fáticos da relação, que percebeu a 

singularidade da função exercida pela UBC: “a recorrente é repassadora do numerário 

arrecadado pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD)”.46  

  Não tendo se apegado tão somente à roupagem da associação, constatou que estava 

diante de uma relação que não se fundava exclusivamente na vontade das partes, mas, sim, 

diante de uma relação desequilibrada, em que o sócio guarda alguma dependência econômica 

em relação à associação: “[...] em certa medida, a integração a essas entidades configura, para 

um número elevado de pessoas, quase que um imperativo decorrente do exercício de atividade 

profissional”.47 

   Verificando o desequilíbrio da relação, na medida em que as atividades realizadas pela 

associação produziam efetivo impacto econômico para o associado, concluiu o Ministro que a 

observância de direitos e garantias fundamentais, como o contraditório e a ampla defesa, seria 

inafastável dessa relação, ainda que composta entre particulares. Curiosa, porém, foi a 

estratégia argumentativa do Ministro de caracterizar a atividade desempenhada pela UBC 

como de natureza pública48.  

 Depois de discorrer sobre diversas teorias, entre elas algumas que legitimariam com 

maior rapidez a eficácia de direitos fundamentais em relações privadas, é significativa a 
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preocupação do Ministro Gilmar Mendes em configurar ao menos a atividade realizada pela 

UBC como pública, como espaço público não-estatal, de forma a justificar a incidência de 

direitos fundamentais no caso em exame. 

  Para que uma relação jurídica possa ser informada por direitos fundamentais seria de 

fato necessário contar com alguma natureza pública – seja da parte, como parece exigir a 

Ministra Ellen Gracie; seja da atividade, como preferiu destacar o Ministro Gilmar? Os 

rótulos seriam, então, realmente decisivos?  

  Enquanto a argumentação desenvolvida pela Ministra Ellen Gracie aparentemente se 

deixou de fato influenciar pelo rótulo privado dos atores envolvidos naquela relação 

associativa, a argumentação do Ministro Gilmar Mendes parece ter apenas estrategicamente 

caminhado para o enquadramento da função da UBC como pública. 

   Embora outras teorias, citadas inclusive pelo Ministro, possibilitassem-lhe um trajeto 

mais rápido para a defesa da posição do sócio expulso, para a incidência dos direitos 

fundamentais de ampla defesa e contraditório naquela relação, o Ministro Gilmar Mendes 

talvez tenha achado prudente deflagrar uma linha de argumentação que pudesse ensejar menor 

resistência aos Ministros que ainda estavam por votar, sem abrir mão do resultado final 

desejado. 

   O Ministro discorreu com entusiasmo sobre a teoria da eficácia indireta ou mediata49 

dos direitos fundamentais; abordou a teoria direta ou imediata50 de eficácia dos direitos 

fundamentais nas relações privadas, entre outras; mas finalizou a sua argumentação com a 

teoria da função pública51, a que mais se aproxima da concepção tradicional de direitos 

fundamentais, mas já lhe possibilitava sustentar em favor do sócio expulso. 

  A alusão ao rótulo do público na compreensão da atividade e função desenvolvidas 

pela UBC se explica apenas nesse sentido de convencimento dos demais julgadores, no que 

exemplifica em algum sentido um rico exercício de argumentação jurídica no trato da 

liberdade de associação; mas não chega perto de traduzir a complexidade da relação 

verificada naquela experiência associativa. 

 

 5 – CONCLUSÃO 

 

   

  O tema da liberdade de associação é tão rico quanto desafiador. Como se depreende 

das reflexões sugeridas ao longo desse trabalho, trata-se de campo extremamente propício 

para o estudo das relações privadas sob um viés que as conecte ao pensamento e exercício 
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democráticos. 

   Com a abordagem empreendida no primeiro item, sobre a relação entre fenômeno 

associativo e democracia, salientou-se que os agrupamentos humanos podem tanto 

incrementar como dissimular a participação política de seus membros. Nesse sentido, entre a 

postura suspeitamente entusiasta de Tocqueville e a postura altamente refratária às 

associações, como a de Rousseau; propõe-se um olhar mais sereno e cauteloso sobre a vida 

associativa, atento aos atores e relações implicadas pelas associações, para que se possa captá-

la de maneira mais fiel e pensar alternativas que otimizem a potencialidade do direito de 

liberdade associativa.   

  No exame da liberdade de associação à luz de uma teoria geral dos direitos 

fundamentais, enfatizou-se o caráter instrumental, mas insuficiente, das perspectivas 

generalistas sobre direitos fundamentais, que tentam capturá-los sob uma mesma lógica, em 

contraste à diversidade de problemas colocados por cada direito em espécie.  

  De todo modo, reconheceu-se a capacidade pontual de auxílio dessas teorias, como a 

decomposição analítica das relações de direitos fundamentais em elementos que facilitam a 

identificação dos atores implicados em cada relação concreta (titular, objeto e destinatário). 

Por meio desse instrumental teórico, foram problematizadas as fronteiras entre o público e o 

privado nas associações, bem como sinalizada a possibilidade de esses rótulos camuflarem a 

natureza das relações entre associação e associados, ditando uma perversa assimilação das 

vontades individuais por uma pressuposta vontade coletiva homogênea.     

  Os problemas levantados nesse item puderam ser ilustrados com o estudo de caso 

realizado na parte final do artigo. O “Caso UBC” serviu de mote para situar o tema da 

liberdade de associação no plano da argumentação jurídica, ao que foi demonstrado o perigo 

de se analisar uma experiência associativa exclusivamente a partir de seu rótulo de relação 

privada.  

  As associações representam um fenômeno complexo, que não se deixa capturar 

facilmente. Por outro lado, configuram um arranjo fortemente presente na sociedade 

brasileira, movimentando a vida política e o cenário jurídico de modo cada vez mais intenso. 

  É imprescindível, portanto, o esforço intelectual de se compreender a liberdade de 

associação, para que se viabilize um adequado acompanhamento da atuação e estrutura desses 

entes coletivos, que falam e agem em nome de tantas vontades individuais. 
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não emane expressamente dela". Sobre esse artigo, comenta Enterría: "El ejercicio de la autoridad, dice ese 
artículo 3.o, no puede ser realizado sino como <emanación> de la soberanía del pueblo, atribuido, pues, por éste 
y como <agente> o comisionado delmismo, sin que la soberanía como tal pueda pasar a ningún individuo, a 
ningún estamento o corporación." ENTERRÍA, Eduardo García de. La lengua de los derechos: la formación del 
derecho público europeo tras la revolución francesa. Madrid: Alianza Editorial, 1995. p.103. 
11  “A política legislativa francesa da época é significativa a esse respeito; sublinhe-se, por lado, que o Code civil 

omite, de uma forma aparentemente deliberada, uma regulação comum às pessoas colectivas, tão pouco 
caracteriza as associações stricto senu e as fundações [...]; recordem-se, por outro lado, a famosa Lei Le 

Chapelier, de 1791, que proibiu as associações profissionais e sindicais, e a política napoleônica, fortemente 
hostil ao associativismo personificado [...]”. SANTO, João Espírito. Sociedades por quotas e anônimas. 

Vinculação: Objecto Social e Representação Plural. Coimbra: Almedina, 2000, p. 44-45. 
12 Em referência à antítese proposta no contexto pós-revolucionário por Benjamin Constant, entre “liberdade dos 
antigos” – identificada no objetivo de distribuição do poder político entre todos os cidadãos de uma pátria; e a 
“liberdade dos modernos” – a esfera individual protegida de interferência externa, tal como defendido por 
liberais modernos como John Locke e pelo próprio Constant (CONSTANT, Benjamin. Da liberdade dos Antigos 
a dos Modernos. In.: Filosofia Política. Porto Alegre: editora L&PM, s.d., 1985, p. 16). 
13 ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Trad. de Lourdes Santos Machado. In Os Pensadores. São 
Paulo: Nova Cultural, 1987, p. 108. 
14 BRANCO, Paulo G. Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 495. 
15 TOCQUEVILLE, Alexis. Op. cit., p.40-43. 
16 “De notre temps, la liberté d’association est devenue une garantie nécessaire contre la tyrannie de la majorité 
[...] il n’y a pas de pays où les associations soient plus nécessaires, pour empêcher le despotisme des partis ou 
l’arbitraire du Prince, que ceux ou l’état social este démocratique”. (TOCQUEVILLE, Alexis. Op. cit, p. 34-35). 
17 “Decerto que o conservador Tocqueville foi movido pelo objetivo de moderar a democracia com instituições e 
valores das sociedades aristocráticas, ou algo que viesse a exercer papel funcionalmente assemelhado a eles. 
Nisto, sua intenção manifesta foi a de compatibilizar o emergente estado social da igualdade com a liberdade, 
uma vez que, segundo ele, a introdução da igualdade na França pela via revolucionária teria trazido consigo os 
efeitos perversos da confirmação da tradição de centralização do Antigo Regime e do despotismo moderno” 
(Werneck Vianna, Luiz. O problema do americanismo em Tocqueville. In.: A revolução passiva: iberismo e 
americanismo no Brasil. 2ª edição. Rio de Janeiro: Renavan, 2004, p. 177). 
18 Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja a pessoa e os bens de cada associado com toda a 
força comum, e pela qual cada um, unindo-se a todos, só obedece contudo a si mesmo, permanecendo assim tão 
livre quanto antes” (ROUSSSEAU, Jean-Jacque. Op. cit., p. 32). 
19 ROUSSSEAU, Jean-Jacque. Op. cit., p. 36. Elementos que o situam como um pensador contratualista e 
republicano. 
20 TOCQUEVILLE, Alexis. Op. cit., p. 40-41. Elementos que o situam como um pensador liberal e 
anticontratualista, e que o levam a conceber a relação entre democracia e fenômeno associativo de maneira tão 
distinta de Rousseau.  
21 WILSON, James. apud  BARTHÉLEMY, Martine. Op. cit. p. 38. 
22 “Los procedimientos de contato existentes entre los representantes políticos y las asociaciones permiten em 
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definitiva excluir del diálogo institucional a los grupos ‘indeseables’ o ‘recuperar’, e incluso integrar, em la 
gestión municipal a aquellas organizaciones que se consideran útiles. De este modo, como subraya el autor, El 
desarollo de las organizaciones voluntarias no puede ser asimilado de entrada a um proceso de democratización 
del poder local” (BARTHÉLEMY, Martine. Op. cit. p. 39). 
23 BARTHÉLEMY, Martine. Op. cit., p. 39. 
24 ALEXY, Robert. Teoria dos direitos fundamentais. Trad. : Virgílio Afonso da Silva. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 184. 
25 CB/88, Art. 5º, XVII – É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar; 
XVIII – a criação de associações e, na forma da lei, a de cooperativas independem de autorização, sendo vedada 
a interferência estatal em seu funcionamento; XIX – as associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas 
ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se, no primeiro caso, o trânsito em julgado; XX – 
ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado; XXI – as entidades associativas, quando 
expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente. 
26 As associações de caráter paramilitar são aquelas, “não importa se com armas ou sem, que se destinem ao 
adestramento de seus membros no manejo desses utensílios bélicos” (BASTOS, Celso Ribeiro; MARTINS, Ives 
Gandra. Comentários à Constituição do Brasil. São Paulo: Saraiva, 1989, v.2, p. 99). 
27  “A licitude de fins, antes de tudo, é uma exigência do sistema, mas também vem expressamente inscrita no 
inciso XVII do artigo 5º da Constituição da República. Veja-se nessa linha que a ilicitude proscrita pode advir de 
norma de qualquer natureza, penal ou não. Por fim, a direção unificante é que dá o tom de comunhão de 
propósitos dos associados, sendo, desta forma, elemento igualmente marcante do direito de associação” 
(ARAÚJO, Luiz Alberto David; NUNES JÚNIOR, Vidal Serrano. Op. cit., p. 167). 
28 Novamente, anuncia-se a tensão entre vontade individual e vontade coletiva na compreensão da liberdade 
associativa. 
29 Que não se confunde com as hipóteses de substituição processual – em que as associações são legitimadas 
extraordinariamente pela própria Constituição (como para a utilização de mandado de segurança coletivo, art. 5º, 
LXX, “b”) ou por lei a atuarem em nome próprio e no interesse dos associados. Como na representação, as 
associações atuam em nome dos associados (além de em seu interesse), precisam de autorização; já na 
substituição processual, não. 
30 “A representação prevista no inciso XXI do art. 5º da CF surge regular quando autorizada a entidade 
associativa a agir judicial ou extrajudicialmente mediante deliberação em assembleia. Descabe exigir 
instrumentos de mandatos subscritos pelos associados.” (RE 192.305, Rel. Min. Marco Aurélio, julgamento em 
15-12-1998, Segunda Turma, DJ de 21-5-1999.) No mesmo sentido: MS 23.879, Rel. Min. Maurício Corrêa, 
julgamento em 3-10-2001, Plenário, DJ de 16-11-2001; Rcl 5.215-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, julgamento em 
15-4-2009, Plenário, DJE de 22-5-2009. 
31 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 184. 
32 “Há casos ainda de direitos conferidos diretamente à própria pessoa jurídica, tal o de não interferência estatal 
no funcionamento de associações (art. 5º, XVIII) e o de não serem elas compulsoriamente dissolvidas (art. 5º, 
XIX)” (BRANCO, Paulo G. Gonet; COELHO, Inocêncio Mártires; MENDES, Gilmar Ferreira. Op. cit., p. 349). 
33 ALEXY, Robert. Op. cit., p. 184. 
34 O Código Civil é elaborado sob a pretensão de se alcançar uma normatização exaustiva da vida privada, capaz 
de disciplinar “todos os possíveis centros de interesse jurídico de que o sujeito privado viesse a ser titular” 
(TEPEDINO, Gustavo. Premissas metodológicas para a constitucionalização do direito civil. In: Temas de 

direito civil. Rio de Janeiro: Renovar, 2008, p. 03). 
35 “Nas relações entre Estado e indivíduo valia a Constituição, que limitava os governantes em prol da liberdade 
individual dos governados, enquanto, no campo privado, o Código Civil desempenhava o papel de constituição 
da sociedade civil, juridicizando as relações entre particulares de acordo com as regras gerais, supostamente 
imutáveis, porque fundadas nos postulados do racionalismo jusnaturalista, que tinham seu centro gravitacional 
na idéia de autonomia privada”. (SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2004, p. 127).  
36 “No decorrer do século XX, com o advento das Constituições dos Estados democráticos, os princípios 
fundamentais dos diversos ramos do direito, e também os princípios fundamentais do direito privado, passaram, 
nos países de tradição romano-germânica, a fazer parte dos textos constitucionais”. (MORAES, Maria Celina 
Bodin. O conceito de dignidade humana: substrato axiológico e conteúdo normativo. In.: SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 108). 
37 “Os direitos fundamentais, nesse primeiro momento, eram exercidos contra um ente que se colocava em 
posição de superioridade em relação aos titulares dos direitos, a ele subordinados, mas que possuíam a garantia 
de um espaço de liberadde intangível para o Estado” (FACHIN, Luiz Edson; RUZYK, Carlos Eduardo 
pianovski. Direitos fundamentais, dignidade da pessoa humana e o novo Código Civil: uma análise crítica. In.: 
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SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2006, p. 91). 
38 FOUCAULT, Michel. Microfísica do poder. Trad.: Roberto Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1989. 
39“Hoy como ayer la realidad desmiente la existencia de uma paridad jurídica em buena parte de los vínculos 
entablados entre sujetos privados. El Derecho privado conoce también el fenômeno de la autoridad, del poder, 
como capacidad de determinar o condicionar jurídicamente o de facto las decisiones de otros, de influir 
eficazmente em el comportamiento de otros, de imponer la realidad que nos rodea [...] el poder ya no está 
concentrado en el aparato estatal, está disperso, diseminado em la sociedad. Al fin y al cabo, el fenômeno del 
poder como expressión de una situación de desigualdad es indisiociable de las relaciones humanas, es inherente a 
toda organización social.” (UBILOS, Juan María Bilbao. En qué medida vinculan a los particulares los derechos 

fundamentales? In.: SARLET, Ingo Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2006, p. 303).   
40 Como a teoria conhecida como a Doutrina da State Action, para a qual, somente se uma relação contasse, em 
um de seus pólos, com a figura estatal, isto é, com uma pessoa jurídica de direito público, legitimaria a 
invocação de um direito fundamental.(UBILOS, Juan María Bilbao. Op. cit.,  p. 320) 
41 Como a “Public Function Theory”, segundo a qual direitos fundamentais poderiam também ser aplicados às 
relações que, embora composta por particulares, tivessem em seu objeto alguma função ou atividade tipicamente 
desempenhada pelo Estado, de algum modo reconduzível a ele. Cf. SARMENTO, Daniel. Op. cit , p. 190.  
42 BRASIL. STF, RE 201819, Info 405. 
43BRASIL. STF, RE 201819, Info 405. 
44 “Entendo que as associações privadas têm liberdade para se organizar e estabelecer normas de funcionamento 
e de relacionamento entre os sócios, desde que respeitem a legislação em vigor. Cada indivíduo, ao ingressar 
numa sociedade, conhece suas regras e seus objetivos, aderindo a eles. A controvérsia envolvendo a exclusão de 
um sócio de entidade privada resolve-se a partir das regras do estatuto social e da legislação civil em vigor. Não 
tem, portanto, o aporte constitucional atribuído pela instância de origem, sendo totalmente descabida a invocação 
do disposto no art. 5º, LV da Constituição para agasalhar a pretensão do recorrido de reingressar nos quadros da 
UBC. Obedecido o procedimento fixado no estatuto da recorrente para a exclusão do recorrido, não há ofensa ao 
princípio da ampla defesa, cuja aplicação à hipótese dos autos revelou-se equivocada, o que justifica o 
provimento do recurso” (BRASIL. STF, RE 201819, Info 405, Rel. Ministra Elen Gracie).. 
45 BRASIL, STF, RE 201819, Info 405, Rel. para acórdão Ministro Gilmar Mendes. 
46 BRASIL, STF, RE 201819, Info 405. 
47 BRASIL, STF, RE 201819, Info 405. 
48“Em outras palavras, trata-se de entidade que se caracteriza por integrar aquilo que poderíamos denominar 
como espaço público ainda que não-estatal [...] todavia, afigura-se-me decisivo no caso em apreço, tal como 
destacado, a singular situação da entidade associativa, integrante do sistema ECAD, que, como se viu na ADI n° 
2.054-DF, exerce uma atividade essencial na cobrança de direitos autorais, que poderia até configurar um serviço 
público por delegação legislativa. Esse caráter público ou geral da atividade parece decisivo aqui para legitimar a 
aplicação direta dos direitos fundamentais concernentes ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla 
defesa (art. 5°, LIV e LV, da CF) ao processo de exclusão de sócio de entidade” (BRASIL, STF, RE 201819, Info 
405, Rel. para acórdão Ministro Gilmar Mendes). 
49 De acordo com essa teoria, o juiz, diante de uma relação privada, deve aplicar a legislação infraconstitucional 
e, se houver uma cláusula geral na lei aplicável ao caso, nessa específica hipótese, o juiz estaria autorizado a 
recorrer à Constituição, para colher parâmetros para a sua interpretação – o que poderia determinar uma eficácia, 
embora apenas indireta, de direitos fundamentais em relações privadas. Conferir, sobre o tema, ANDRADE, José 
Carlos Vieira de. Os direitos, liberdades e garantias no âmbito das relações entre particulares. In:SARLET, Ingo 
Wolfgang (org.). Constituição, direitos fundamentais e direito privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 
2006, p. 278.  
50 A teoria da eficácia direta sustenta que não há requisitos abstratos, como a presença de uma cláusula geral na 
lei, a autorizarem a incidência de direitos fundamentais em relações privadas; o que não significa dizer que toda 
relação privada demande esse reforço argumentativo viabilizado pela invocação de um direito fundamental. A 
teoria aponta para a necessidade de se analisar cada caso concreto, com atenção às peculiaridades da relação, 
identificando-se eventual desequilíbrio entre as partes, a ensejar a incidência de direitos fundamentais. Conferir a 
posição de UBILOS, Juan María Bilbao. Op. cit., p. 315. 
51 Já referida na nota de rodapé 36 desse trabalho. 
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RESUMO 

Com o advento da globalização, a competitividade empresarial está cada vez mais acentuada. 

As empresas não medem esforços para se manter no mercado e o mesmo ocorre 

profissionalmente com as relações humanas. Os trabalhadores, na pretensão de se destacarem 

na organização, estão tomando medidas drásticas para retirarem de seu caminho qualquer 

outro indivíduo que possa ameaçar seu posto de trabalho. A inveja, a cobiça, a má 

administração e a perversidade são algumas das características de um fenômeno que assola a 

honra e a saúde do trabalhador: o assédio moral, internacionalmente conhecido como mobbing 

ou terror psicológico. Estudos demonstram que a prática de tais atos visa a atingir a moral de 

um trabalhador, humilhando-o a ponto de ele se demitir do trabalho, entrando em depressão 

profunda ou até mesmo levando-o a cometer suicídio. Observadas as sociedades, internacional 

e nacionalmente, como protagonistas desse fenômeno, os resultados demonstram que, ao 

contrário de muitos países europeus, muito pouco foi feito no Brasil para que as medidas 

preventivas da prática do assédio moral sejam efetivas. Procedeu-se à análise, então, de  todo 

o processo histórico dos primeiros estudos sobre o mobbing, demonstrando o posicionamento 

da medicina e da psicologia do trabalho, no intuito de demonstrar a gravidade de tal fenômeno 

na vida do trabalhador e a necessidade de banir o assédio moral do ambiente de trabalho das 

empresas, devido ao tamanho da perversidade e do potencial ofensivo à saúde do trabalhador.  

Palavras-chave: Assédio Moral. Mobbing. Terror Psicológico. Direito do Trabalho. 

Competitividade profissional. Saúde do trabalhador. 
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ABSTRACT 

 

With the advent of globalization, the competitiveness of enterprises is becoming more 

pronounced. Companies go to great lengths to keep the market and the same with human 

relations in the professional. The workers claim to stand out in front of the organization 

are taking drastic measures to pull out of his way any other person that may threaten their 

jobs. Envy, greed, mismanagement and evil are some of the characteristics of a 

phenomenon that plagues the honor and worker health: bullying, internationally known 

as mobbing or psychological terror. Studies show that the practice of such acts is to 

achieve the morale of workers, humiliating him to the point of resigning from work, going 

into deep depression or even leading him to suicide. Still, observing the national 

and international society and protagonists of this phenomenon, the results show that, unlike 

many European countries, very little has been done in Brazil for the practice of preventive 

measures are effective bullying. In this context, we sought to analyze the whole historical 

process of the first studies on mobbing, demonstrating the position of medicine 

and psychology of work in order to demonstrate the seriousness of this phenomenon in 

the lives of workers and the need to ban bullying environment work of companies, due to the 

size of wickedness and the offensive potential of the health worker. 

 

Key-words: Bullying. Psychological Horror. Labor Law. Professional Competitivenes. 

Occupational health. 
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INTRODUÇÃO 

O ambiente organizacional é o melhor local para o cultivo das relações humanas, 

sendo nele que os colaboradores, empregados, sócios e administradores passam a maior parte 

de seu tempo diário. As relações humanas se desenvolvem continuamente e das mais variadas 

formas possíveis, tanto de maneira positiva quanto negativamente. Os colaboradores e demais 

empregados de determinada empresa fazem desse local o foco de suas aprendizagens, humana 

e profissional, bem como a fonte de sustento de sua família, entretanto, esse ambiente é 

também propício à geração de conflitos, disputas, ciúmes e inveja. Esses sentimentos 

negativos, mas naturais à condição humana, podem gerar a ocorrência de perseguições, 

preconceitos, discriminação, desqualificações pessoais e funcionais entre os colegas de 

profissão e/ou entre superiores hierárquicos.  Para tais tipos de perseguições e problemas 

gerados no ambiente de trabalho, denominamos terror psicológico, mobbing ou, mais 

popularmente, assédio moral. 

A incidência do assédio moral nas relações de trabalho tem aumentado cada vez mais 

em função do processo de globalização dos últimos anos, responsável pela competitividade 

empresarial. Assim, a necessidade de destaque no ambiente de trabalho, a fim de ocupar 

cargos com níveis salariais mais elevados e também a necessidade de garantia de emprego, 

convergem para que muitos trabalhadores usem de artifícios psicológicos cada vez mais 

violentos na disputa com seu colega de profissão. 

Conforme será demonstrado, apesar da gravidade do fenômeno, muito pouco foi feito 

até o momento para o banimento do assédio moral no ambiente de trabalho das organizações. 

O estudo do mobbing na Europa surgiu na década de 1980, porém, só chegou ao Brasil no ano 

de 2000, caracterizando-se por ser um fenômeno ainda muito pouco estudado, relativamente 

novo, mas de grande relevância para a sociedade, tendo em vista que a violência psicológica 

pode trazer danos irreversíveis à saúde do trabalhador. 

Diante disso tudo, o presente artigo tem por finalidade realizar um estudo da 

evolução dos estudos do mobbing, analisando os aspectos psicológicos com base na medicina 

e na psicologia do trabalho, bem como as características do fenômeno e o porquê de sua 

ocorrência. Procurará demonstrar quais as medidas necessárias para os primeiros passos a 

uma prevenção efetiva e, por isso, considera-se este tema de elevada importância, tendo em 

vista o crescimento da competitividade das empresas e a necessidade de despertar na 
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sociedade a gravidade dos riscos de tal perversidade, demonstrando precisar o Brasil  de uma 

regulamentação mais eficaz para banir e prevenir o assédio moral. 

Esta investigação dar-se-á por meio de uma pesquisa bibliográfica, valendo-se do 

levantamento de fontes teóricas, como livros, doutrinas, teses, artigos e legislações. Após a 

colheita desses dados, apresentar-se-á uma análise comparativa dos diferentes 

posicionamentos dos autores e das legislações brasileiras e internacionais, identificando os 

fatores que contribuem para desenvolvimento do fenômeno do assédio moral nas relações de 

trabalho e como preveni-lo na constituição de uma sociedade mais justa e igualitária. 

 

1  A VISÃO GERAL DO FENÔMENO 

O assédio moral sempre existiu na história da humanidade. Desde o momento em 

que o ser humano se reconheceu como um ser coletivo e social se iniciaram os primeiros 

estágios do assédio moral. Pode-se afirmar que, a partir do momento em que o homem se 

relaciona com outro homem, a figura do terror psicológico pode estar presente, porém, a 

preocupação com esse fenômeno ganhou relevância somente a partir da década de 1980, 

chegando ao Brasil apenas no ano de 2000, em virtude da pesquisa de Mestrado em 

Psicologia Social realizada pela Dra. Margarida Barreto, na Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo, sob o tema “Uma jornada de humilhações”. A primeira matéria sobre essa 

pesquisa brasileira foi publicada no Jornal Folha de São Paulo, em 25 de novembro de 2005, 

na coluna de Mônica Bérgamo, caracterizando-se como o primeiro passo brasileiro em prol de 

um estudo aprofundado do tema.
3
 

Nas palavras de Márcia Novaes Guedes
4
, “conhecido na Europa como mobbing, no 

Brasil se utiliza o termo assédio moral, o que dá margem para confusão com o assédio sexual. 

Assédio moral, mobbing ou terror psicológico no trabalho é uma espécie de violência cruel e 

degradante das relações sociais, mas que sobreviveu por séculos inteiramente ignorada de 

médicos e juristas, sem que as vítimas encontrassem amparo para seu sofrimento e sem 

punição adequada para a ação „criminosa‟ do perverso”. 

Importa ressaltar que o assédio moral não está presente somente nas relações de 

emprego. Esse comportamento humano degradante pode ser verificado dentro do ambiente 

estudantil e, inclusive, familiar. Neste último, infelizmente, a perversão moral pode levar a 

tragédias que desestruturam a base familiar e formação humana dos indivíduos e, muitas 

                                                             
3 ASSÉDIO MORAL NO TRABALH. Disponível em: <http://www.assediomoral.org/spip.php?article1>, 

acessado em 20 de setembro de 2011. 
4 GUEDES, Márcia Novaes. Terror Psicológico no Trabalho. São Paulo: LTr, 2008. p. 19. 
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vezes, verifica-se que isto pode refletir no comportamento psicoterrorista do indivíduo quando 

está inserido no ambiente organizacional.  

Pode-se afirmar que, na comédia da vida privada, a perversão moral pode assumir 

conotações trágicas, à medida que a relação perversa entre casais, muitas vezes, passa a ser a 

própria base da constituição da família, já que os parceiros são livres para se acolherem 

mutuamente. São por demais conhecidos os processos de separação entre casais, nos quais o 

assédio moral se manifesta no comportamento do agressor que não aceita a separação, não 

porque tenha afeição e respeito pela pessoa, mas precisamente porque a trata como uma 

“presa”, conquista que lhe pertence, daí que não admite perdê-la, razão pelo qual se torna 

invasivo, perseguidor, abusado e ameaçador
5
. Esse comportamento dentro do ambiente 

familiar revela reflexos também no ambiente de trabalho. O empregado ou empregador que 

possui estas características dentro de sua residência poderá ser um terrorista psicológico 

também em seu emprego. Tal situação reflete, inclusive, na educação básica dos filhos, que 

presenciam tal tipo de comportamento de seus pais, tornando-se, também, conforme exemplo 

vivenciado dentro de sua casa, um agente causador do terror psicológico dentro do seu 

emprego. 

Outro grande malefício decorrente desse tipo de comportamento é a violência física. 

O casal, em virtude da relação de intimidade que possui, inicia a atitude agressora por 

violência psíquica e moral. Entretanto, esta pode degenerar para violência física tendo a 

mulher como vítima preferencial até pela sua fragilidade corporal. Nesse sentido, surgiu a 

tentativa de combate e erradicação da violência doméstica por meio da Lei Maria da Penha
6
 

que merece destaque por ser um importante instrumento de defesa não apenas contra a 

violência física, mas também contra o assédio moral doméstico, enumerando a violência 

psicológica e moral. No artigo 7º., inciso III dessa referida Lei nº. 11.340, de 7 de agosto de 

2006, entende-se a violência psicológica como qualquer conduta que lhe cause dano 

emocional e diminuição da autoestima ou que lhe prejudique e perturbe o pleno 

desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e 

                                                             
5 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 19 
6 A Lei Maria da Penha foi precedida por uma história de terror e sofrimento agravada pelo descaso do Judiciário 
contra uma mulher. A biofarmacêutica Maria da Penha sofreu duas bárbaras atrocidades da parte de seu ex-

marido. Primeiro, uma tentativa de homicídio, enquanto dormia e que a deixou com paralisia dos membros 

inferiores. Num segundo momento, sofreu uma tentativa de eletrocussão, enquanto tomava banho. A ação 

judicial movida por ela demorou cerca de 20 anos. O Brasil foi condenado pela OEA e o relatório desse 

Organismo Internacional destacou o seguinte: “(...) a República Federativa do Brasil é responsável da violação 

dos direitos às garantias judiciais e à proteção judicial, assegurados pelos arts. 8 a 25 da Convenção 

Americana em concordância com a obrigação geral de respeitar e garantir os direitos, prevista no art. 11 do 

referido instrumento pela dilação injustificada e tramitação negligente deste caso de violência doméstica no 

Brasil” (GUEDES, MÁRCIA NOVAES. Op. cit,. p. 20). 
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decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, 

vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, ridicularização, exploração e 

limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde 

psicológica e à autodeterminação. 

A ideia de poder e possessão invariavelmente permeia o relacionamento entre pais e 

filhos, por isso mesmo, na família, nem mesmo os filhos são poupados da violência 

psicológica. Muitas vezes, por rejeitar a criança e não ter coragem de matá-la de fato, o sujeito 

perverso vai atormentando-a com castigos exagerados, humilhações e toda sorte de 

depreciação moral, até destruí-la psicologicamente. Paralelamente à ação dos perversos que 

visam tão-somente a destruir a individualidade do outro, existem famílias em que a fronteira 

entre as gerações não está clara, reinando num clima doentio, dominado por olhares 

equívocos, toques fortuitos, alusões sexuais, configurando uma situação de completa 

banalização da sexualidade
7
. Não se trata de relações incestuosas propriamente ditas, mas de 

uma espécie de incesto soft
8
, leve. 

No ambiente educacional, o assédio moral está cada vez mais presente. A televisão 

demonstra diariamente diversos casos de bullyng que, atualmente, têm ganhado destaque na 

mídia. Infelizmente, tem se verificado que os casos de terror psicológico nas escolas não estão 

mais somente do professor com o aluno, nem somente entre os alunos, mas passaram a ser da 

criança e do adolescente com o seu professor. Segundo relato da Juíza Márcia Novaes 

Guedes
9
, em palestra sobre o tema, na Universidade do Estado da Bahia, professores 

contaram sobre uma nova modalidade de assédio moral, destinado ao enxugamento das 

escolas privadas, em que a direção do estabelecimento se vale do trabalho sujo de certos 

alunos, que passam a atacar sistematicamente o professor, o qual, fragilizado 

emocionalmente, perde o controle diante da classe e, desesperado, acaba fugindo, demitindo-

se do emprego. 

Se na família e nas escolas o assédio moral se faz presente de forma cada vez mais 

acentuada, no trabalho não é diferente. A competitividade, a necessidade de acumulação de 

riquezas, de uma melhor qualificação e destaque dentro de uma empresa pode levar o 

                                                             
7
 GUEDES, Márcia Novaes. Op.cit., p. 21 

8 O incesto soft é uma denominação criada pela psiquiatra e psicanalista francesa Marie-France Hirigoyen para 

definir relações incestuosas realizadas de maneira leve, discreta, sem o ato sexual em si, dotadas de toques 

fortuitos e conotações sexuais com crianças e adolescentes, tais como ocorre quando a mãe pede para o filho 

verificar sua genitália; quando o pai pede para a filha acobertá-lo dos encontros com sua amante; quando a mãe 

conta para a filha o desempenho sexual com outros homens e quando o compara com o desempenho do próprio 

pai. (FREITAS, Maria Ester. Assédio moral e assédio sexual: faces do poder perverso nas organizações. 

Revista de Administração de Empresas.São Paulo, v. 41. n. 2.  Abr./jun/2001). 
9 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 22. 
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indivíduo a cometer as maiores atrocidades psicológicas contra o seu colega de trabalho. 

Algumas vezes, apenas fatores emocionais atrasados, tais como a inveja, o ciúme e a cobiça, 

levam o empregado a impor um clima de terror psicológico no ambiente organizacional que 

pode trazer prejuízos irreversíveis à saúde psíquica da vítima. Os fatores psicológicos que 

levam o sujeito criminoso a cometer tais atrocidades mentais, bem como suas consequências 

para a vítima dentro do ambiente de trabalho, além do amparo jurídico de nosso ordenamento 

de tais situações, são o objeto de estudo deste artigo. 

 

2  A PERPECTIVA DA MEDICINA E DA PSICOLOGIA DO TRABALHO  

2.1. As Primeiras Pesquisas sobre o Mobbing 

 O assédio moral se tornou objeto de discussão na Europa, primeiramente pelo 

cientista sueco Heinz Leymann, seguido pela francesa Marie-France Hirigoyen para, então, 

disseminar-se por todo o mundo, inclusive no Brasil. Seu surgimento, no continente europeu e 

nos países mais desenvolvidos do globo, deu-se muito em função do próprio capitalismo, 

tendo em vista as novas políticas de gestão, aumento da competitividade, globalização e 

relações interpessoais contraditórias - frutos do sistema econômico vigente
10

. 

 Foi em 1984, num pequeno ensaio científico, resultado de uma longa pesquisa 

científica pelo National Board of Occupational Safety and Health in Stokolm, que Leymann 

demonstrou as consequências da prática do mobbing, sobretudo na esfera neuropsíquica, da 

pessoa exposta a um comportamento humilhante no trabalho durante certo tempo, seja por 

parte dos superiores, seja por colegas de trabalho
11

. Sendo doutor em psicologia do trabalho, 

iniciou os seus trabalhos sobre o tema a partir da relação que verificou entre o grande número 

de pacientes em tratamento por problemas psicológicos e as dificuldades dos mesmos nas 

relações pessoais no local de trabalho
12

. 

A partir dessa pesquisa, elaborou um instrumento para identificação do assédio 

moral, denominado de LIPT- Leymann Inventory of Psychological Terrorization -, 

identificando 45 comportamentos como os mais frequentes em casos de mobbing. 

Posteriormente, Leymann, um alemão, radicado na Suécia, publicou o livro “Mobbing:  la  

persécutotion  au  travail”  (Paris: Seuil, 1996),  no  qual  identificou  o  comportamento  de  

assédio  e  o  denominou  de “psicoterror”. Esta obra é considerada uma das primeiras a tratar 

do tema. Segundo Leymann, assédio moral refere-se a uma situação comunicativa hostil, em 

                                                             
10 FRONTZEK, Luciana Gáudio Martins. Assédio Moral: novos rumos da violência moral no trabalho. 

UFMG, 2009. p. 17 
11

 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 27. 
12 FRONTZEK, Luciana Gáudio Martins. Op. cit., p. 18 
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que um ou mais indivíduos coagem uma pessoa de tal forma que esta é levada a uma posição 

de fraqueza psicológica
13

.   

As pesquisas de Leymann atraíram a atenção de milhares de estudiosos escandinavos, 

em diversas outras áreas, que também passaram a pesquisar o fenômeno. Seus estudos 

resultaram, sobretudo na Alemanha, na adoção de medidas de atendimento médico e 

psicológico específico para as vítimas e transformaram a Vitimologia em disciplina de nível 

universitário, como parte do curso de Psicologia do Trabalho
14

. 

Após a iniciativa de Leymann, nos estudos da prática de mobbing, surgiu na Itália um 

aprofundamento ainda maior do tema com a pesquisa do psicólogo e estudioso alemão Harald 

Ege desenvolvida da Universidade de Bolonha. Ege fundou a PRIMA – Associazone contro Il 

Mobbing e lo Stress Psicossociale –, organização sem fins lucrativos, criada para combater o 

assédio moral, prestando serviços de diagnóstico, assistência médica e psicológica às vítimas 

do terror psicológico. Entretanto, a responsável para a divulgação do fenômeno em todo o 

mundo foi a vitimóloga francesa Marie-France Hirigoyen com a publicação de um best-seller 

denominado “Assédio Moral – A Violência Perversa do Cotidiano”. Seus estudos tiveram 

repercussão não somente na França, mas em todo o mundo, demonstrando as consequências 

graves do terror psicológico dentro do ambiente de trabalho para os indivíduos
15

.  

No Brasil, o assédio moral ganhou relevância com a pesquisa de mestrado da Dra. 

Margarida Barreto, com o tema “Uma Jornada de Humilhações”, na qual ela analisa as 

gravíssimas humilhações sofridas por trabalhadores dos setores químico, cosmético e 

farmacêutico de São Paulo. Trata-se do primeiro estudo que encara a violência moral no 

trabalho como móvel à doença decorrente do acidente do trabalho, doença ocupacional ou 

doença do trabalho. Ela examinou com profundidade as relações entre emoção, saúde e 

trabalho, enfocando o modo de agir dos médicos nas empresas e a difusão da ideia da “saúde 

perfeita”, propalada nos programas de qualidade de vida. Segundo a médica, esses programas 

exigem, nos testes de admissão, não apenas trabalhadores saudáveis, mas que atendam aos 

rigorosos padrões de saúde corporal comparáveis aos critérios de eugenia estabelecidos pelo 

nazismo para qualificação da raça ariana
16

. Com a realização dessa pesquisa e o com o seu 

apoio, foi criado um site por um grupo de médicas e psicólogas no intuito de auxiliar e 

divulgar informações a respeito da prática do mobbing
17

. 

                                                             
13 Ibidem, p. 24 
14 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 28. 
15 Ibidem, p. 29. 
16

 Ibidem, p. 30. 
17 Cf. www.assediomoral.org, acessado em 20 de setembro de 2011. 
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2.2 Como e por quê ocorre o Assédio Moral 

Na Europa, pesquisas demonstram que cerca de doze milhões de pessoas são vítimas 

da prática do assédio moral. No Brasil, a situação também é cada vez mais agravante. As 

últimas pesquisas realizadas demonstraram que, de 4.718 empregados, 68% já sofreram 

algum tipo de terror psicológico
18

. Destaca-se a própria natureza humana dotada de certa 

perversidade. Segundo Thomas Hobbes, seria o estado do homem como lobo do homem, no 

sentido de que os seres humanos, num estado de instinto de conservação, unem-se aos que os 

agradam e se afastam do que os desagradam, vencendo o mais forte. O mesmo ocorre no 

mundo animal. Estudos demonstram que novos indivíduos, ao entrarem ou invadirem um 

novo grupo, sofrem pressões e são hostilizados até que abandonem o grupo
19

.  

Poder-se-ia afirmar, nesse sentido, que no assédio moral participa, 

concomitantemente, a existência da vida animal, humana ou não humana. O ser diferente, que 

desperta todo ou qualquer tipo de ameaça a determinado grupo ou indivíduo, tende a sofrer 

pressões, prejuízos e a ser combatido pelo indivíduo ou grupo que se sinta ameaçado. O 

instinto de sobrevivência prevalece a tal ponto que o grupo ou indivíduo coage a vítima até 

que esta não tenha mais condições emocionais de permanecer naquele local e se retire. Em 

casos ainda mais graves, a coação pode levar até ao assassinato ou ao suicídio da vítima. 

Embora haja o fator natural relacionado ao instinto de conservação, fatores históricos 

também contribuíram para a ocorrência cada vez mais acentuada do assédio moral. Na época 

mais remota da existência das primeiras sociedades, não havia a mínima preocupação com a 

saúde física ou mental dos trabalhadores. Cobrar metas absurdas era algo absolutamente 

natural, assim como a sobrecarga de serviços. Quem não conseguisse se manter no emprego 

devido ao alto nível de exigências era automaticamente dispensado e substituído. Na 

Revolução Industrial, ninguém reclamaria estar trabalhando demais devido à escassez de 

emprego. Essa época marcou a ruptura de paradigmas da estrutura do trabalho da 

humanidade. O trabalho manual exercido no fundo das casas foi substituído pelo trabalho 

industrial em série, com o uso de maquinário e trabalhadores assalariados
20

. 

Com o passar dos séculos, a evolução tecnológica intensificou a globalização e 

aumentou a competitividade desenfreada das empresas, o que culminou num ambiente 

organizacional cada vez mais propício à ocorrência do assédio moral, tendo como 

                                                             
18 TEIXEIRA, João Luís Vieira. O assédio moral no trabalho: conceito, causas e efeitos, liderança versus 

assédio, valoração do dano e sua prevenção. São Paulo: LTr, 2009. p. 34. 
19

 Ibidem, p. 34. 
20 TEIXEIRA, João Luís Vieira. Op. cit., p. 35. 
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características: o individualismo exarcebado; o medo de perder o emprego ou o posto de 

trabalho para colegas mais capazes ou mais experientes; o receio em ver descobertas as suas 

falhas; ilegalidades; omissões; a resistência ao novo, ao diferente, ou até mesmo, ao 

tradicional, pois muitas pessoas têm verdadeira fixação pelas revoluções e “tendências” 

modernistas. Não é por outro motivo que a Organização Mundial da Saúde prevê o aumento 

galopante das doenças ligadas às formas de gestão e organização do trabalho geradas pelas 

políticas neoliberais. Conclui este órgão afirmando que as próximas décadas irão dar corpo a 

uma era de novas doenças profissionais, todas decorrentes do processo neoliberal
21

. 

Além desses aspectos ligados à natureza humana e à própria economia mundial, 

outros fatores, como a cultura, são responsáveis em criar um ambiente favorável à prática do 

assédio moral. As raízes brasileiras, inclusive, influenciaram no desenvolvimento do modo 

como o mobbing é praticado no Brasil.  

O assédio moral é resultado do abuso de poder, da permissividade de agressões no 

local de trabalho e também da impunidade para atitudes dessa natureza, além de refletir o 

autoritarismo e a forte hierarquização das organizações atuais, bem como a influência da 

cultura nacional na sua forma de gerir pessoas. Nesse sentido, afirma-se que os traços típicos 

e característicos da cultura brasileira não estão distantes do cotidiano organizacional: o estilo 

paternalista e autoritário de administrar foi gerado no engenho, na casa grande e na senzala, 

fortalecido pelo coronelismo e solidificado pela gerência empresarial
22

. 

Sérgio Buarque de Holanda
23

 demonstra as origens da falta de coesão social nos 

movimentos brasileiros ao afirmar que “a cultura ibérica, zona de transição que se adiantou à 

Europa no final do século XV, não teve grandes problemas em assimilar a passagem da Idade 

Média para a Idade Moderna porque, em verdade, a burguesia mercantil não precisou adotar 

um modo de agir e pensar absolutamente novo, ou instituir uma nova escala de valores, sobre 

os quais se firmasse permanentemente seu predomínio. Procurou, antes de associar-se às 

antigas classes dirigentes, assimilar muitos de seus princípios. Dessa forma, apegada à 

tradição, a cultura ibérica não aderiu por completo às ideias de livre arbítrio, da importância 

do trabalho, pois uma digna ociosidade sempre pareceu excelente, e até mais nobilitante, a um 

bom português, ou a um espanhol, do que a luta insana pelo pão de cada dia. O que ambos 

admiram como ideal é uma vida de grande senhor, exclusiva de qualquer esforço, de qualquer 

preocupação. Princípios como hierarquia e obediência nunca tiveram presença constante na 

                                                             
21 TEIXEIRA, João Luís Vieira. Op. cit., p. 36-37. 
22 THOME, Candy Florencio. O assédio moral nas relações de emprego. São Paulo: LTr, 2009. p. 29. 
22

 HOLANDA, Sérgio Buarque. Raízes do Brasil. São Paulo: Cia. das Letras, 1997. p. 133. 
23 THOME, Candy Florencio. Op. cit., p. 30. 
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cultura ibérica, já que entre espanhóis e portugueses, a moral do trabalho sempre representou 

fruto exótico”.  

Dessa noção de valores ibéricos surgiu a nossa cultura brasileira, dotada de valores 

baseados na concentração de poder, do personalismo, da postura de espectador, do evitamento 

de conflitos, lealdade a determinadas pessoas, formalismo, flexibilidade e a impunidade
24

. O 

“jeitinho brasileiro” de fazer as coisas demonstra uma sociedade passiva, preguiçosa e impune 

que, levada à analise no campo trabalhista, caracteriza os empregadores “senhores 

escravocratas” que utilizam como armas assediadoras o afeto e a violência moral
25

. Como 

legado da exploração da mão de obra escrava, da extorsão praticada contra os imigrantes 

assalariados e da prática abusiva aplicada à classe operária no início da industrialização, as 

relações de trabalho em nosso país são impregnadas pela falsa ideia de que o subalterno é 

obrigado a se submeter a uma forte depreciação enquanto ser humano, aceitando como 

condição normal de trabalho todo tipo de maus tratos
26

. 

É evidente que, pelo caráter personalíssimo do Assédio Moral, são variadas as 

formas de ocorrência desse terrível fenômeno social. 

 

2.3 O Caráter e Comportamento do Agressor 

As pessoas apresentam personalidades diferenciadas, reagindo a estímulos externos, 

cada qual à sua maneira, às suas convicções e aos seus valores. A figura do assediador não é 

de fácil identificação, porém, alguns valores morais estão intrinsecamente ligados ao seu 

comportamento: vaidade, hipocrisia, leviandade, narcisismo, fraqueza, medo e covardia. Tais 

valores, ligados ao poder hierárquico ou ao grau de influência sobre determinado grupo de 

pessoas, levam à prática do assédio moral
27

. 

O tipo se apresenta sob variadas máscaras, mas, com frequência, são pessoas 

sorrateiramente simpáticas, solícitas, sempre com o sorriso fácil, mas com muita habilidade de 

tramar contra os colegas às escondidas, nos ambientes de trabalho, como, também, 

aproveitando as oportunidades de confraternizações e happy hours. São frequentemente 

assíduos nas chamadas “rádios-corredores”, sempre alimentando a curiosidade e a ansiedade 

dos ouvintes com especulações e boatos em relação a fatos ou pessoas. Apesar dessa aura de 

simpatia, não conseguem esconder a arrogância, pois é difícil manter a farsa por tempo 

                                                             
24 AGUIAR, André Luiz Souza. Assédio moral: o direito à indenização pelos maus-tratos e humilhações 

sofridos no ambiente de trabalho. p. 62. 
25 Ibidem, p. 65. 
26 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Assédio moral no trabalho: responsabilidade do empregador. São 

Paulo: LTr, 2007. p. 56. 
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indeterminado. Isso se observa quando desdenham de algum colega e/ou tratam com rigor os 

inferiores hierarquicamente e, não raro, lançam-se contra estagiários da empresa como se 

fossem empregados
28

. 

Esse tipo de pessoa apresenta-se ao seu subordinado como um amigo íntimo, 

ganhando-lhe a confiança, muitas vezes, para consolar ou aconselhar sobre problemas 

familiares e pessoais. A partir desse “círculo de confiança”, que ele constrói com o 

empregado, descobre suas fragilidades emocionais e as utiliza para aterrorizar no ambiente de 

trabalho e conseguir do empregado vitimado tudo o que quiser. O empregado se sente 

incapaz, trabalhando de forma cada vez mais exagerada e árdua para tentar ganhar a 

aprovação e reconhecimento do empregador-amigo. Quando não consegue, o sentimento de 

incapacidade e inutilidade lhe toma conta, levando o indivíduo à profunda depressão e até 

mesmo a pedir a demissão e retirar-se do mercado de trabalho por se sentir inadequado, 

incapacitado a exercer qualquer função. 

Partindo dessas características, muitos estudiosos da Psicologia e do Direito do 

Trabalho identificaram e classificaram comportamentos que demonstram a probabilidade de 

uma pessoa ser ou se tornar um assediador. Importante esclarecer que não é em absoluto dito 

que é necessariamente um perverso, um agressor da violência moral um colega ou qualquer 

pessoa de comportamento semelhante a um dos que são descritos pela psicologia. Além disso, 

é preciso ter em conta que os verdadeiros perversos, muitas vezes, passam ao largo das 

características enumeradas pelos estudiosos, porque são indivíduos imprevisíveis, que fogem 

a qualquer esquematização
29

. 

O perverso clássico do assédio moral é denominado pelos estudiosos de “instigador”, 

sendo aquele que aterroriza a vítima propositadamente, provavelmente se divertindo com a 

situação e com as ideias que, horas e horas, passa tramando em como estressar e destruir a sua 

vítima. É o sujeito que não deixa a vítima em paz, sempre buscando novas formas de ataque e 

surpreendendo-a com sua perversidade. Acredita que pode tirar vantagem dessa prática 

violenta e desafogar o seu humor, nisso empenhando sua criatividade
30

. 

Outra figura que merece destaque é do assediador casual. É aquele em que o assédio 

surge como fruto de um desentendimento sem sentido, em virtude do cansaço, do nervosismo 

normal dentro do local de trabalho. O vencedor, entretanto, escolhe perseguir o conflito, 

destruindo o adversário que se torna sua vítima. O primeiro problema diante de um perverso 

                                                             
28 BARRETO, Marco Aurélio Aguiar. Op. cit., p. 56. 
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 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 65-68.  
30 Ibidem, p. 65-68. 
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desse tipo é que ninguém o reconhecia tão megalômano, ambicioso e agressivo - nem ele 

mesmo se reconhecia como tal. Ele se presume inocente porque não teria criado a confusão, e 

uma consequência dessa sua presunção é a imprevisibilidade das suas manobras. Para esse 

tipo de agressor, a vítima ideal é aquela emotiva e com dificuldade de controlar suas 

reações
31

. 

Há o assediador colérico: aquele que não tem tolerância com os outros. Descarrega o 

seu mau humor de forma descontrolada diante dos colegas, mas também é capaz de se 

recompor e retornar ao seu trabalho como se nada tivesse acontecido. É muito fácil se tornar 

vítima desse tipo de agressor, pois ele abusa moralmente dos outros porque não consegue 

conter a raiva dentro de si e enfrentar sozinho os seus problemas. Ele retrata a figura do 

tirano
32

. 

O assediador megalômano é aquele que possui a ideia errada de si mesmo. Possui um 

senso grandioso da própria importância. O ponto fundamental de seu caráter é a ausência de 

consciência do seu próprio valor. Imagina-se singular e poderoso. Daí os estudiosos 

afirmarem que esse tipo pode muito bem prestar o serviço sujo ao verdadeiro perverso, que se 

oculta e fornece, ao tarefeiro megalômano, o trabalho sórdido a ser executado
33

. 

A figura do assediador frustrado é aquele que enfrenta as frustrações corriqueiras da 

vida com um excessiva dose de inveja e ciúmes diante dos outros, pois para ele os outros são 

inimigos porque não sofrem dos seus problemas ou, no seu lugar, possuem uma outra maneira 

de lidar com esses mesmos problemas. O frustrado está sempre se perguntando por que os 

outros são felizes e ele não. Se a sua situação piora, aumenta sua frustração, podendo tornar-

se perigosamente destrutivo
34

. 

Existe, ainda, a figura do assediador crítico, que se assemelha muito com a postura 

de um pai com filho. É aquele que tem críticas exageradas sobre tudo ao seu redor, dando 

ordens do tipo: Não faça isso! Não toque neste objeto! Essa violência é tão frequente que 

passa despercebida da maioria das pessoas, que tende a encará-la como uma atitude natural e 

normal.
35

 

As características demonstradas acima são algumas das diversas estudadas na 

Psicologia, entretanto, há ainda outros tipos de assediadores, cada qual caracterizado por um 

tipo de debilidade moral que possui: o sádico, o puxa-saco, o tirano, o aterrorizado, o 

                                                             
31 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 65-68. 
32 Ibidem, p. 65-68. 
33 Ibidem, p. 65-68. 
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 Ibidem, p. 65-68. 
35 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 65-68. 
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invejoso, o carreirista e o cúmplice. Verifica-se que muito do caráter do assediador está ligado 

aos seus valores morais e às suas noções de ética. 

 

2.4 As Atitudes Caracterizadoras e as Fases do Assédio Moral 

 Conforme já demonstrado, o estudo do mobbing se iniciou na Europa e, de lá, diversos 

pesquisadores analisaram e identificaram atitudes que caracterizam o assédio moral. Para 

Leymann, as atitudes que compõem um quadro de assédio moral típico são divididas 

conforme os efeitos que causam nas vítimas, isto é, atitudes que interferem no padrão do 

ambiente do trabalho, ligadas à comunicação, manutenção dos contatos sociais, situação 

ocupacional e saúde física
36

. 

 Para Hirigoyen, as atitudes são divididas conforme a hostilidade proveniente do chefe 

ou colega de trabalho, podendo ser: deterioração proposital das condições de trabalho; 

isolamento e recusa de comunicação; atentado contra a dignidade; violência verbal, física ou 

sexual. Segundo Einarsen e Hoel
37

, as atitudes se dividem conforme a humilhação, 

intimidação e punição, o que leva a uma divisão em dois grupos. No primeiro grupo há o 

“bullying relacionado ao trabalho”, caracterizado pela definição e o controle das tarefas 

executadas, de forma a prejudicar e diminuir a pessoa. No segundo grupo, denominado 

“bullying pessoal”, encontram-se os ataques verbais, diretos e indiretos à vítima, entre os 

quais podemos citar todo tipo de crítica destrutiva, a calúnia, além de piadas e difamações. 

 Para alguns estudiosos do assédio moral, no Brasil, tais classificações quanto às 

atitudes são falhas, tendo em vista que o que vai diferenciar não é a natureza nem a via de 

concretização das agressões. Alguns afirmam que é impossível descrever todas as formas 

potenciais de expressão do assédio moral, em razão da dinamicidade que caracteriza as 

relações sociais. As pesquisas apontam apenas os comportamentos mais recorrentes ou 

típicos, sem almejar esgotar as suas variações. Portanto, a classificação quanto às atitudes 

seria apenas um critério orientador e não definidor para análise
38

.  

 Em que pese a opinião de alguns pesquisadores brasileiros, o fato é que o assédio 

moral existe de forma cada vez mais acentuada dentro das organizações nacionais, e a 

ocorrência habitual permite a utilização de alguns critérios para a sua identificação, bem como 

as verificações de estratégias utilizadas pelo agressor, estratégias essas que, tendo em vista a 

                                                             
36 GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea Pereira. Assédio Moral Interpessoal e Organizacional. 

São Paulo: LTr, 2009. p. 20. 
37 Ibidem, p. 20. 
 
38 GOSDAL, Thereza Cristina; SOBOLL, Lis Andrea Pereira. Op. cit., p. 20. 
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sua habitualidade, são facilmente identificadas como ação de um agressor. Alguns estudiosos 

do tema, no Brasil, tais como Margarida Barreto, Terezinha Martins do Santos Souza, Cármen 

Sílvia Silveira de Quadros, dentro outros, organizaram um site com conteúdo informativo 

para dar visibilidade ao tema e auxiliar as vítimas. De acordo com seus estudos e relatos das 

vítimas, pode-se afirmar que o agressor, via de regra, apresenta estratégias específicas para a 

realização do terror psicológico, qual seja: escolher a vítima e isolar o grupo; impedir de se 

expressar e não explicar o porquê; fragilizar, ridicularizar, inferiorizar, menosprezar em frente 

aos pares; culpar ou responsabilizar publicamente; desestabilizar emocional e 

profissionalmente; destruir a vítima, podendo desencadear ou agravar doenças pré-existentes, 

por meio de vigilância acentuada e constante; forçar a vítima a pedir demissão; impor ao 

coletivo sua autoridade para aumentar a produtividade
39

. 

  Quando a vítima for do sexo feminino, o assediador atua com forma de controle 

diversificado, visando sempre à intimidação, à submissão, impedindo a fala, interditando a 

fisiologia, controlando até o tempo e a frequência de permanência nos banheiros. Relacionam 

atestados médicos e faltas à suspensão de cestas básicas ou promoções. Quando a vítima for 

masculina, o objetivo do assediador é atingir, preferencialmente, a sua virilidade
40

.  

 Diversos autores nacionais classificam também as etapas do assédio moral em: recusar 

a comunicação direta; desqualificar o empregado atingido; desacreditá-lo; isolar a vítima e 

cortar as relações sociais; vexar e constranger; induzir ao erro e, até mesmo, assediar 

sexualmente apenas para “coisificar” a vítima
41

. 

 Os doutrinadores internacionais do assunto, como Leymann e Harald Ege, também 

fizeram essa classificação e, a do segundo, constitui a mais parecida com a cultura latino- 

americana. Sendo assim, segundo Ege, constituem como fases do assédio moral: a fase zero, 

caracterizando-se pela presença, no ambiente de trabalho, de condições favoráveis ao 

desenvolvimento do mobbing e consiste em um clima particularmente desfavorável do 

mercado de trabalho, ou da ambição de alguns, ou da concorrência entre os trabalhadores; a 

fase um, é aquele onde ocorre a individuação da vítima, isto é, do sujeito contra o qual serão 

dirigidas as hostilidades do ambiente de trabalho, aquele que se torna o bode expiatório para 

todos os problemas da empresa e/ou dos empregados;neste momento o assédio moral ainda 

não surgiu com clareza e ainda não é possível compreender se chegará a se concretizar
42

. Esta 

fase pode ser caracterizada quando o empregador deixa o empregado, em relação a quem se 

                                                             
39 Disponível em: < http://www.assediomoral.org/spip.php?article3>, acessado em 20 de setembro de 2011.  
40 Ibidem. 
41

 THOME, Candy Florencio. Op. cit., p. 53. 
42 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 57. 
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nutre uma antipatia, trabalhando em espaço exíguo, mal-iluminado e mal-instalado, sem 

utensílios ou ferramentas adequadas e equipamentos básicos ou indispensáveis
43

; a fase dois, 

é aquele onde o fenômeno se caracteriza de fato e se firma a vontade consciente de alguns de 

golpear o bode expiatório, o qual, embora perceba a aspereza do tratamento dos colegas, ainda 

não apresenta sintomas de doenças de tipo psicossomático
44

; nesta situação pode ocorrer, 

muitas vezes, de o empregado tornar-se vítima de comentários maldosos de ordem sexual, 

racial ou social, ou, ainda, por ser gordinho(a), baixinho(a), estrábico(a), por possuir “tiques” 

nervosos, ou orientação sexual diversa, dentre outros
45

; na fase três, a vítima começa a sentir 

os primeiros sintomas físicos e psíquicos dos ataques, que se manifestam com uma sensação 

de insegurança, ânsia, insônia e distúrbios digestivos, a fase quatro, por sua vez, se caracteriza 

pela objetividade e publicidade do fenômeno, que se torna de domínio público e objeto de 

avaliação da administração de pessoal. A vítima se afasta, com frequência, por motivos de 

saúde, se desconcentra e erra na execução das tarefas mais simples,  tornando-se um 

“problema” para o departamento de pessoal
46

; pode ocorrer, neste caso de o superior 

hierárquico pôr em dúvida o trabalho e a capacidade mental do empregado, chegando a 

chamá-lo de burro, incompetente, incapaz, inútil, dentre outros
47

; na fase cinco se registra, de 

uma parte, um sério agravamento nas condições de saúde da vítima, que começa a sofrer de 

depressão mais ou menos grave e a fazer uso de psicotrópicos e terapias com escasso ou quase 

nenhum resultado; e, doutra parte, a empresa adota ações disciplinares que agravam 

ulteriormente as condições da vítima;  na fase seis, última fase do processo de assédio moral, 

é quando se realiza a exclusão da vítima do mundo do trabalho, seja por demissão 

“voluntária”, dispensa, afastamento para tratamento de saúde ou mesmo com o ato extremo do 

homicídio ou do suicídio
48

. Há casos em que ocorre coação para a adesão ao Plano de 

Desligamento Voluntário ou Plano de Desligamento Incentivado. O empregado-vítima recebe, 

repetidamente, mensagens, correios eletrônicos e cartas solicitando sua adesão ao Plano, 

chegando-se ao absurdo de as propostas já virem preenchidas e datadas, faltando apenas a 

assinatura do trabalhador. Para piorar a situação, já absurda, o empregado é constantemente 

transferido de local de trabalho, até finalmente “aceitar” seu desligamento pelo PDV
49

. 

                                                             
43 TEIXEIRA, João Luís Vieira Teixeira. Op. cit., p. 48. 
44 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 57. 
45 TEIXEIRA, João Luís Vieira Teixeira. Op. cit., p. 49. 
46 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 57. 
47 TEIXEIRA, João Luís Vieira Teixeira. Op. cit., p. 49. 
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49 Ibidem, p. 50. 
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 A descrição de cada uma das fases do processo de assédio moral no ambiente de 

trabalho demonstra a atitude perversa e friamente calculada do agressor e, com ela, pode-se 

ter uma noção da monstruosidade psíquica sofrida pela vítima. A gravidade desse fenômeno é 

tanta que pode não apenas incapacitar a vítima no retorno ao mercado de trabalho, como fazê-

la perder a vontade de viver a vida.  

 

3. A PERSPECTIVA JURÍDICA 

 Os estudiosos internacionais, tais como os de Marie-France Hirigoyen e Heinz 

Leymann, definem o assédio moral no trabalho como qualquer conduta abusiva que atente, 

por sua repetição ou sistematização, contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de 

uma pessoa, ameaçando seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Pode ser 

caracterizado pelo conjunto de ações negativas, contra uma ou várias pessoas, mediante as 

quais se nega a comunicação com uma pessoa, durante um longo período, marcando, dessa 

forma, as relações entre os autores e as vítimas, tendo como características essenciais do 

mobbing a confrontação e o constrangimento
50

. 

 Os organismos internacionais consideram que a cultura de cada sociedade interfere na 

consubstanciação do assédio moral, abrindo, portanto, possibilidade para definições com 

matizes diversas em cada lugar. A Agência Europeia para Saúde e Segurança do Trabalho 

(European Agency for Safety and Health at Work) considera que não há uma definição única 

que tenha sido aceita em âmbito internacional. O assédio moral é definido pelas relações 

estreitas entre o estresse e os aspectos culturais de cada país
51

.  

 Na Argentina, o mobbing ou assédio moral é considerado “un proceso tendiente a la 

absoluta destrucción del trabajador; consistente em la realización sistemática y/o constante 

de acciones u omisiones psicológicamente violentas que se ejercen contra él com el objeto de 

lograr su total aislamiento, desmoralización, enfermedad y posterior abandono del empleo; 

llegando em ocasiones a provocarse la muerte del mismo”
52

.  

 No Brasil, autores como Márcia Novaes Guedes, consideram o assédio moral no 

trabalho como todos aqueles atos e comportamentos provindos do patrão, gerente ou superior 

hierárquico ou dos colegas, que traduzem uma atitude de contínua e ostensiva perseguição 

que possa acarretar danos relevantes às condições físicas, psíquicas, morais e existenciais da 
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vítima
53

. Nesse sentido, para a configuração do mobbing é importante que haja uma 

regularidade dos ataques à vítima com a intenção de desestabilizá-la emocionalmente de 

modo que esta, obrigatoriamente, afaste-se do trabalho. 

A aplicação da indenização por Assédio Moral, mesmo sem a tipificação do instituto 

como crime, como já ocorre no caso do Assédio Sexual, citado no início de nosso estudo, 

encontra-se amplamente protegida em nossa Constituição Federal, de 1988, nos seguintes 

artigos: 1º., incisos II, III e IV;  5
o
., inciso XXIII; 6

o
.; 7

o
. caput; 170, inciso III; 193 e 225, 

além dos previstos em Legislação Ordinária
54

. 

 Na jurisprudência nacional, verifica-se uma preocupação dos Magistrados em 

identificar e definir objetivamente o que é e o que não é assédio moral, a fim de evitar uma 

generalização, isto é, para evitar que qualquer outro tipo de estresse ou desentendimento 

profissional não seja confundido com o mobbing. 

 A violência ocasional da intimidade, particularmente verificada na revista corporal e 

de objetos pessoais, não é assédio moral. O sujeito perverso, todavia, pode empregar diversos 

expedientes, inclusive a revista, para ferir sistematicamente a dignidade da pessoa escolhida 

para ser assediada moralmente. O assédio moral no trabalho consiste numa violência 

psicológica reiterada que se desenvolve por meio de um conjunto de atos voltados para três 

esferas da vida: a comunicação - com a vítima não se fala, berra-se, grita-se, recrimina-se, 

podendo ser isolada de todo o conjunto de colegas; a reputação - para derrubar a autoestima 

da vítima, o perverso se utiliza de vocabulário rasteiro, frases de duplo sentido, comparações 

indecentes com a pessoa objeto do ataque psicológico; por fim, se destina à prestação do 

trabalho golpeando profissionalmente a vítima, por meio da depreciação de seu trabalho
55

.  

 No que diz respeito à legislação específica que regulamente o assédio moral, no Brasil, 

o que existe, de fato, são apenas algumas leis esparsas que definem o assédio moral nas 

relações de emprego, sendo tratado somente na Administração Pública Municipal ou Estadual. 

Referidas leis, na sua maioria, definem o assédio moral e estipulam punições aos agentes 

públicos, servidores, empregadores ou qualquer pessoa que exerça função pública e que 

pratica, no exercício de suas funções, o assédio moral. Alguns municípios, principalmente do 

                                                             
53 THOME, Candy Florencio. Op. cit., p. 36. 
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Estado de São Paulo, já têm uma legislação municipal acerca do assédio moral no trabalho. 

Os aspectos principais das leis municipais brasileiras são: definição; competência; 

penalidades. Define-se o assédio moral da mesma forma, e a maioria fala apenas em 

funcionário público
56

. 

 No MERCOSUL, também não há qualquer norma específica a fim de coibir o assédio 

moral, e as legislações específicas de cada País-parte de tal organização internacional, quando 

existentes, restringem-se apenas a servidores públicos
57

. 

 Quanto à Organização Internacional do Trabalho – OIT -, também não há nenhuma 

norma específica sobre o assédio moral, embora a Convenção nº. 143, de 1975, sobre 

trabalhadores migrantes, e a Convenção nº. 155, sobre o meio ambiente do trabalho, e as 

Recomendações nº. 53, de 1937, sobre provimentos de segurança na construção, nº. 142, de 

1970, sobre a prevenção de acidentes para marinheiros, nº. 162, de 1980, sobre trabalhadores 

mais velhos, e nº. 164, de 1981, acerca de segurança e saúde ocupacional estejam relacionadas 

à saúde do trabalhador, podem ser aplicadas em alguns casos de assédio moral nas relações de 

emprego
58

. 

 Verifica-se que, tendo em vista a recente descoberta da importância do estudo da 

prática do assédio moral nas relações de trabalho, muito pouco foi feito no âmbito jurídico. 

Não há regulamentação jurídica no nosso país que procure definir, coibir e prevenir a prática 

de tal terrorismo psicológico, embora as vítimas possam contar com a jurisprudência 

existente, que tem procurado defender as vítimas e punir os perversos de forma objetiva, 

implementando a justiça da melhor maneira possível. 

 Diferentemente do Brasil e do MERCOSUL, a União Europeia vem se preocupando 

cada vez mais com a violência psicológica que vem atingindo os países que a constituem e, no 

ano de 2000, adotou uma Resolução sobre assédio moral no trabalho (nº. 2.339/2001), na qual 

recomenda que os Estados-membros adotem uma definição uniforme do assédio moral, e os 

convida, bem como seus atores sociais, a colocarem em prática obras políticas de prevenção 

eficazes, a fim de estabelecer um sistema de troca de experiências e identificar os 

procedimentos para que possam prevenir e resolver o problema do assédio moral, 

desenvolvendo a informação e a formação das pessoas envolvidas (empregados, médico do 

trabalho, atores sociais, etc.).
59

 Caberia, portanto, ao Brasil e aos demais Países-partes do 

MERCOSUL, espelhar-se nas ações europeias com o intuito de não apenas punir a prática do 
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assédio moral, mas cuidar, principalmente, da sua prevenção, uma vez que a violência 

psicológica, muitas vezes, acarreta danos muito mais irreversíveis à sociedade do que a 

violência física. 

 

4. A PREVENÇÃO AO TERROR PSICOLÓGICO 

 O assédio moral é fruto das relações humanas dotadas de perversidade, inveja, ciúmes, 

cobiça e disputas. Sua incidência vem aumentando cada vez mais em função do fenômeno da 

globalização. Ao passo em que permite um intercâmbio entre conhecimento e informações, 

também colabora para o aumento da competitividade entre as empresas e entre profissionais. 

Essa competitividade leva insegurança ao mercado de trabalho, fazendo com que as pessoas 

tomem atitudes drásticas, como o terrorismo psicológico, para se manterem no mercado,  

destacarem-se ou apenas para se livrarem daquele trabalhador que lhe cause todo ou qualquer 

tipo de ameaça profissional. 

 Para evitar esse tipo de situação dentro de um sistema capitalista movido pelo 

processo da globalização, a melhor maneira não é apenas a punição do perverso, mas a 

prevenção da ocorrência de tal fenômeno desastroso.  Em virtude do mercado econômico, 

muitas empresas não se preocupam com a ocorrência do assédio moral tendo em vista o custo 

a ser dispendido para estabelecerem-se medidas preventivas para tanto. 

 Raramente razões econômicas são capazes de persuadir organizações para 

implementar um programa de combate ao terror psicológico. Ainda que economistas 

demonstrem serem os custos do assédio moral bem mais elevados do que a prevenção, isso 

não faz com que as organizações adotem programas dessa natureza. As empresas tendem  

mais a investir em programas que aumentem sua imagem, tanto dentro quanto fora de suas 

fronteiras, e, nesse caso, considerações de natureza econômica são menos importantes. A 

imagem negativa do mobbing, por si só, é razão suficiente para que as empresas não queiram 

ter seus nomes associados ao assédio moral e, não raro, procurem escapar da discussão, 

negando a existência do fenômeno em suas dependências. Além disso, a competição com os 

outros programas sociais, já existentes na empresa, dificulta sobremaneira a implementação 

de um programa preventivo antimobbing
60

. 

 Os aspectos culturais e a visão equivocada do senso comum de que a pessoa vítima do 

assédio moral é um perdedor nato também dificultm a prática de prevenção ao fenômeno, o 

                                                             
60 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 149. 
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que faz com que a ocorrência do terror psicológico a determinada pessoa seja vista como uma 

prática comum quando se trata de uma pessoa “problemática por natureza”.  

 Médicos e Psicólogos que trataram milhares de pacientes vitimados pela violência 

psicológica no trabalho não cansam de repetir, porém, que a realidade é bem outra: a vítima 

do mobbing não é o perdedor, mas o empregado fortemente afeiçoado ao trabalho, amante de 

sua profissão, criativo, não raro brilhante, que é golpeado precisamente porque age de boa-fé 

e acredita nos valores do trabalho
61

.  Portanto, para que ocorra a prevenção ao fenômeno do 

assédio moral, é importante que as empresas sofram uma pressão social, ao mesmo tempo em 

que haja mudanças consideráveis no ambiente de trabalho e na própria direção. 

 A prevenção deve começar no próprio setor de Recursos Humanos da empresa, que 

deve agir com urbanidade e bom senso. Além disso, deve haver reuniões, palestras, 

workshops e debates sobre o assunto, chamando pessoas e gestores/gerentes de todas as áreas 

da empresa para que se troquem experiências sobre cobranças, metas, premiações, 

orientações, punições, etc. Nesse sentido, urbanidade, respeito, ética e tolerância devem ser 

características disseminadas, incentivadas e valorizadas em todos os setores da empresa, seja 

no chão de fábrica, seja na alta diretoria.
62

. A conscientização e a transformação dos valores 

éticos e morais são as peças-chave para os primeiros passos de uma prevenção efetiva ao 

terror psicológico. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conforme demonstrado ao longo deste trabalho, a prática do mobbing foi amplamente 

estudada a partir da década de 1980, na Europa, chegando ao Brasil somente em 2000. 

Importante verificar não ter o assédio moral passado a existir somente a partir de épocas tão 

próximas, pelo contrário, o fenômeno do terror psicológico existe desde que o homem passou 

a conviver em sociedade, mas só ganhando respaldo científico, em nosso país, muito próximo 

ao início do século XXI.  

Desde então, passados onze anos, verifica-se que a prática do terror psicológico no 

ambiente de trabalho está cada vez mais acentuada, principalmente em virtude do processo de 

globalização e até mesmo pela inserção do Brasil no cenário internacional. O aumento da 

competitividade entre as empresas tem gerado reações adversas entre seus trabalhadores e a 

                                                             
61 GUEDES, Márcia Novaes. Op. cit., p. 149. 
62 TEIXEIRA, João Luís Vieira. Op. cit., p. 99-100. 
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necessidade de um melhor posicionamento e do aumento salarial nas organizações faz com 

que os profissionais se tornem agentes perversos contra as vítimas do assédio moral.  

As atrocidades psicológicas acometidas contra determinado trabalhador vão muito 

além da sensação de mal-estar no ambiente de trabalho. Um superior hierárquico ou um 

colega de trabalho que atuam sobre a vítima, fazem esta se sentir humilhada e incapacitada 

para o trabalho. A vítima passa a sofrer de insônia, de pânico e de depressão. Tais sintomas 

podem refletir na sua saúde física, desenvolvendo doenças psicossomáticas, tais como 

bronquites, rinites, pneumonia, enxaquecas, dentre tantas outras. Além disso, os reflexos vão, 

inclusive, para o ambiente familiar e pessoal da vítima, que, ao enfrentar o problema, pode 

afastar-se dos amigos, dos filhos e do cônjuge, o que leva, em muitos casos, ao divórcio, 

afundando-a cada vez mais em profunda depressão.  

Pode-se afirmar que o terror psicológico no ambiente de trabalho é o primeiro passo 

para o desencadeamento de uma ordenada gama de sintomas que desestruturam toda a vida 

profissional, pessoal e de saúde da vítima. Ao desestabilizá-la emocionalmente dentro do 

trabalho, a vítima acaba carregando suas aflições para seu organismo físico e para dentro de 

sua família, culminando em histórias trágicas de violência doméstica, homicídios e suicídios. 

A gravidade de tal fenômeno merece destaque no ambiente científico para a conscientização 

da sociedade à necessidade de transformação de valores morais e éticos que levem à 

prevenção do mobbing no ambiente organizacional. 

Verifica-se que, no Brasil, ainda não há uma regulamentação jurídica específica que 

defina o assédio moral, o que dificulta de certa maneira o trabalho de nossa Justiça. Há, 

felizmente, muita jurisprudência embasada na habitualidade dos atos que configuram o 

assédio moral e que conseguem, de alguma forma, banir o agente perverso.  

Em que pese a ausência de uma legislação específica, há de se lembrar que a 

Constituição de 1988 tem como princípio a dignidade da pessoa humana. Logo, podemos 

afirmar que o assédio moral é banido pela principio constitucional e deve ser amplamente 

combatido. Cabe, assim, não apenas ao Judiciário e ao Legislativo, a adoção de medidas 

punitivas e preventivas, mas também a toda a população, aos sindicatos e à vontade política 

de conscientização da sociedade, na importância da valoração da vida humana e não na sua 

degradação perversa e sem sentido. 

Nota-se, portanto, que a figura do Assédio Moral está em ascensão e, nós, aplicadores 

do Direito, devemos ter a cautela necessária para não transformar esse importante Instituto em 

outra “indústria” de pedidos infundados a tal título ou, como já citado no corpo deste estudo, 
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uma verdadeira “loteria”, como se já não bastassem todas as formas e diversificações dessa 

aberração que assola o nosso país, em todos os sentidos
63

. 
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RESUMO 

A medicina evoluiu para se tornar uma profissão permeada pelo conhecimento científico e 

passível de todas as conseqüências jurídicas provenientes de condutas dos profissionais 

atuantes em cada área. A complexidade da atuação médica definiu especialidades, gerando 

uma relação jurídica médico-paciente plurissubjetiva, no sentido de permitir a incorrência de 

vários profissionais para o cuidado de apenas um paciente, diversificando o profissional em 

duas categorias: o plantonista presente e o plantonista à distância (especialista), sendo que 

este não configura elemento da relação jurídica para aferição da responsabilidade civil. 

Assim, a estrutura tradicional da responsabilidade civil tornou-se insuficiente frente à 

constitucionalização do direito civil, a qual incorporou os princípios fundamentais destinados 

à proteção do indivíduo; o que ensejou o estabelecimento de pilares para a reparação do dano 

de forma integral. Essa é a razão pela busca de um vínculo jurídico entre o paciente e o 

respectivo profissional responsável pelo seu tratamento, com a adequação da norma ao caso 

concreto, no intuito de minimizar as injustiças. Este estudo, portanto, no intuito de traçar um 

raciocínio jurídico para que se possa alocar o plantonista à distância na cadeia da relação 

jurídica médico-paciente, discorre sobre a estrutura atual da responsabilidade civil no Brasil e 

a problemática do plantonista à distância pela ausência de determinação legal sobre a sua 

existência na cadeia de responsabilidade civil. Nesse sentido, explora a forma em que as 

teorias européias auxiliaram na composição dos estudos sobre a responsabilidade e propõe a 

utilização de um diálogo com novas teorias - perda de uma chance e res ipsa loquitur – no 

sentido de adaptá-las à realidade nacional, no intuito de sanar a lacuna do ordenamento e, ao 

mesmo tempo, cumprir com os novos pressupostos do Direito Civil, os quais prestigiam a 

vítima no sentido de reparação integral do dano. 

PALAVRAS-CHAVE: PLANTONISTA À DISTÂNCIA; RESPONSABILIDADE CIVIL; 

PERDA DE UMA CHANCE; RES IPSA LOQUITUR. 

 

ABSTRACT 
Medicine has developed to became a scientific knowledge profession and subject to all the 

legal consequences from medical procedures. The complexity of medical action defined 

medical specialties, creating a legal multi subjective relationship doctor-patient, in other 

words, several professionals taking care of one patient, diversifying the professional in two 

categories: call physician and distance call-physician. The classic structure of responsibility 

became insufficient in front of Civil Constitutionalization, its incorporated the fundamental 
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principles intended to protect people; which established pillars for damage full compensation. 

This is the reason for search for a link between responsible doctor and patient, by the 

appropriated standard for the particular case in order to minimize injustices. This studies aims 

to trace a logic argument for allocate the distance call physician in the legal doctor-patient 

relationship. Therefore, discusses the Brazilian civil responsibility actual structure and the 

distance-call physician troubled by the absence of legal determination on the existence of this 

professional. In this sense, explores how the European theories helped in the composition of 

civil responsibility studies and proposes the utilization of a dialogue with the new 

responsibility theories – loss of a chance and res ipsa loquitur – in an effort to adapt them to 

national reality, in order to remedy the legal blank and, at the same time, satisfy the new civil 

law assumptions, which prestige the victim for the damage full compensation. 

KEYWORDS: DISTANCE-CALL PHYSICIAN; CIVIL RESPONSIBILITY; LOSS OF A 

CHANCE; RES IPSA LOQUITUR. 

 

 

  

INTRODUÇÃO 

  

A humanidade vive em sociedade e, para tanto, mantém relacionamento recíproco 

entre seus indivíduos, formando comunidades nucleares organizadas, isto é, o 

compartilhamento de costumes, divisão de tarefas, subsunção a um sistema normativo 

(direitos e deveres), relações comerciais e aspectos culturais semelhantes (tradições, crenças, 

valores comuns). Essas comunidades, por sua vez, relacionam-se entre si formando uma rede 

infinita. Todas as relações, individuais ou coletivas, são compostas de atos, voluntários ou 

involuntários, geradores de consequências perceptíveis ou imperceptíveis. Em suma, conflitos 

e soluções. 

Os sentimentos, dores e moléstias, no entanto, surgiram com o próprio homem, e 

acompanharam as condições de vida em sociedade no decorrer do tempo. Os médicos e 

historiadores Dr. Albert S. Lyons e Dr. R. Joseph Petrucelli afirmam que antes da aparição 

do homem sobre a terra já havia doenças. (...) A artrite foi tão comum nos dinossauros e nos 

ossos pré-históricos que os especialistas a chamaram ‘gota das cavernas’(LYONS; 

PETRUCELLI, 1997: 19) Nesse contexto, a mística e a magia condensavam-se criando um 

universo de Deuses cujo poder e espíritos eram a causa e a cura das doenças. A crença 

popular nas terapias sobrenaturais está presente na sociedade até hoje. 

Contudo, a medicina evoluiu para se tornar uma profissão permeada pelo 

conhecimento científico e passível de todas as conseqüências jurídicas provenientes de 

condutas dos profissionais atuantes em cada área. Ainda assim, a complexidade da atuação 

médica definiu especialidades, gerando uma relação jurídica médico-paciente plurissubjetiva, 
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no sentido de permitir a incorrência de vários profissionais para o cuidado de apenas um 

paciente.  

Atuam no atendimento primário do paciente duas categorias médicas: o plantonista 

presente e o plantonista à distância (especialista). Entretanto, este último não configura 

elemento da relação jurídica na aferição da responsabilidade civil. Assim, a estrutura 

tradicional da responsabilidade civil tornou-se insuficiente frente à evolução e complexidade 

das relações humanas.  

Devido à constitucionalização do direito civil, o qual incorporou os princípios 

fundamentais destinados à proteção do indivíduo, foram estabelecidos três pilares para a 

reparação do dano: reparação integral do dano (artigo 944, CC/02); preocupação prioritária 

com a vítima; e solidariedade entre os causadores. O sistema deve funcionar com o objetivo 

de reparar o prejuízo causado à vítima de forma integral.  

Essa é a razão pela busca de um vínculo jurídico entre o paciente e o respectivo 

profissional responsável pelo seu tratamento. A perspectiva para a adequação da norma ao 

caso concreto, no intuito de minimizar as injustiças, surgiu a partir de novas interpretações 

ocasionando a criação de novas teorias para caracterizar a real responsabilidade do médico, 

com o resultado indenizatório da forma mais justa e efetiva.  

Este estudo, portanto, tem como escopo traçar um raciocínio jurídico para que se 

possa alocar o plantonista à distância na cadeia da relação jurídica médico-paciente. Para isso, 

discorre sobre a intervenção do Estado nas questões de saúde, como meio de regulação e 

equilíbrio das relações; sobre a estrutura atual da responsabilidade civil no Brasil e como as 

teorias européias auxiliaram na composição destes estudos; a problemática do plantonista à 

distância e a ausência de determinação legal sobre a sua existência na cadeia de 

responsabilidade civil.  

Explicitados especificamente todos os problemas fáticos, dialoga com as novas 

teorias - perda de uma chance, advinda dos tribunais franceses, e res ipsa loquitur, advinda 

dos tribunais norte-americanos – no sentido de adaptá-las à realidade nacional, no intuito de 

sanar a lacuna do ordenamento e, ao mesmo tempo, cumprir com os novos pressupostos do 

Direito Civil, os quais prestigiam a vítima no sentido de reparação integral do dano. 

  

1. INTERVENÇÃO DO ESTADO NAS QUESTÕES DE SAÚDE: PRESENÇA 

CONSTANTE DO ESTADO NA HISTÓRIA DE FORMAÇÃO DO DIREITO DE SAÚDE  
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A civilização, historicamente, tem seus registros mais antigos nos continentes 

Africano e Europeu. Não foi diferente com relação à Medicina. A prática da medicina foi 

tomando forma desde o egípcio Imhotep (2980 a.C.), que cuidava do Faraó, passando pelo 

imperador chinês Fu-Hsi (2900 a.C.), que seria um dos precursores da medicina alternativa; o 

imperador Huang Ti (2650 a.C.), também chinês, que descobriu a circulação do sangue (4278 

anos antes do britânico William Harvey) (GORDON, 2002: 14-15). A antiga Mesopotâmia e 

o Egito possuíam textos médicos, com descrições precisas de doenças como a epilepsia, 

escorbuto e bronquite, com seus respectivos tratamentos por meia da mistura de drogas e 

extrema preocupação com o paciente (PORTER, 2001: 53).  

Todavia, a primeira vez em que o Estado infere nessa seara para normatizar 

taxativamente a caracterização da responsabilidade do médico, até então intocável pelo 

mundo dos homens, foi no Código de Hamurabi (Khammu-rabi, rei da Babilônia - século 18 

a.C.), que incluía sanções de pena de morte e perda da propriedade (PINSKY, 2009). O 

médico deixa de ser único centro da cura da sociedade e passa a ter característica de um 

trabalhador comum, submetido ao sistema normativo, responsabilizado quando não fizesse 

seu trabalho de forma satisfatória. A responsabilização do médico pelo seu ato não continha 

nenhum outro requisito a não ser o resultado final danoso. Se o resultado fosse positivo 

recebia seu pagamento, se negativo, perdia as mãos. Não era necessária a caracterização de 

culpa ou mesmo nexo de causalidade. 

Mais adiante no tempo, a prática da medicina grega se formava de maneira bastante 

distinta das civilizações vizinhas. Era uma arte aberta às especulações dos filósofos, tão 

importantes na influência da disseminação das idéias médicas quanto àquelas dos mais 

práticos médicos da época. Dessa fusão ideológica surgiu o Corpus Hippocraticum (formado 

entre 420 e 370 a.C.), escrito por uma variedade de autores, caracterizado por três aspectos: 

observação atenta dos sintomas, abertura às idéias vindas de todos os lados e o desejo de 

explicar a causa de uma doença (PORTER, 2001: 58).  

O tratamento da atividade de curar começa a se tornar mais complexo e transcende o 

universo simplista do resultado estabelecido pelo Código de Hamurabi. A visão Grega da 

medicina dava ao médico a possibilidade de separar o que ele poderia e o que não poderia 

curar, não importando a culpa associada a uma falha ou recusa de tratar o paciente. O caráter 

experimental da cura não era compatível com a responsabilidade e os Gregos acreditavam que 

ela nem deveria existir. 

13173



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Hipócrates (460 a 370 a.C.), médico e professor idealizador do Corpus, considerado 

o pai da medicina clínica, expressou a essência da medicina grega em um juramento contendo 

noções de medicina empírica, permeada de elementos racionais e científicos, sem, entretanto, 

descurar dos elementos deontológicos da arte de curar. A medicina Grega institui conceitos de 

ética e responsabilidade moral, além de aventurar-se pela descoberta da anatomia humana, 

contudo, novamente afasta a intervenção do ente de Poder, e volta a manter o núcleo 

estrtitamente privado da relação médica.  

Por outro lado, em Roma, vigia a Lei das XII Tábuas, a qual não fazia menção à 

responsabilidade de forma clara, mas já contextualizava a necessidade de reparar um dano 

causado. No século III a.C., a Lei das XII Tábuas foi substituída, em seguida Roma se 

transformou em império e incorporou o mundo grego com suas inovadoras teorias médicas. 

Ainda assim, os médicos gregos eram apartados da sociedade em comunidades pobres. 

A introdução da responsabilidade do médico vinculada à culpa apareceu, pela 

primeira vez, com a Lex Aquilia: 

No Império Romano, o médico era dotado de bom prestígio social, por 

fazer bem às pessoas. Não era remunerado, recebia honras em retribuição aos seus 

serviços designados até hoje de honorários. É possível que alguns mais audazes, 

aproveitando-se do conceito social criado pelos corretos, tenham cometidos abusos 

que redundaram na criação de documentos legais de responsabilização individual, 

como os inseridos na Tábua VIII sobre delitos, que acabaram recaindo sobre todos 

os médicos. Foi o que aconteceu, posteriormente, com a conhecida Lex Aquilia. No 

final do século III a.C, um Tribuno da Plebe, chamado de Aquilius, levou aos 

Conselhos da Plebe uma proposta de lei, objetivando regulamentar a 

responsabilidade por atos intrinsecamente ilícitos, visando a proteger os plebeus ante 

prejuízos que os patrícios vinham-lhes promovendo, não só em relação à produção 

agrícola, mas para outros delitos, incluindo os de origem médica, exigindo-lhes 

reparação material. Lex Aquilia é a nascente que contém os atos elementares da 

responsabilidade médica e das indenizações. A Lex Aquilia fez vigorar o princípio 

das indenizações, como se viu, já estabelecido a partir de Hammurabi e reforçado no 

livro Êxodo, capítulo 21, versículos 22 a 25. A lei atribuía também muita 

importância à negligência nos casos confirmados de falha no atendimento médico. 

Chegava mesmo a prever a pena de morte ou até a deportação do médico culpado 

(PINOTTI, 2008: 04). 
Restaram estabelecidas as premissas da responsabilidade médica aproximadamente 

como está configurada atualmente, sob a égide das estruturas da responsabilidade romana 

subjetiva, isto é, baseada na conduta, no dano, no nexo de causalidade e na culpa.  

A grande mudança ocorre nos século XIX e XX, com a alteração dos costumes em 

repercussão mundial, após a Revolução Industrial com o êxodo rural. O implemento de 

máquinas e a grande promessa de fortunas causaram a aglomeração de pessoas em centros 

urbanos, gerando instantaneamente maior probabilidade de surgirem situações lesivas de 

todas as espécies: acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, ofensas, criminalidade, 

deficiência na assistência do Poder Público à população, epidemias, entre outras. Essa 

13174



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

modificação social gerou expressivas transformações no sistema jurídico, o qual teve 

necessidade de ser adaptado às relações de massa e dar mais valor aos Direitos Sociais. 

Dessa forma, tornou-se penoso para a parte lesada provar a culpa, em razão de o 

quesito procedimental exigir da parte lesada que ingressava em juízo o dever de provar a 

culpa e o nexo de causalidade, requisitos fundamentais para a responsabilização pelo dano. A 

dificuldade estava exatamente no fato de que a composição social estava repleta de empresas, 

grandes latifundiários, gerando a disparidade na relação jurídica e transformando o lesado na 

parte mais frágil. Em razão disso, doutrina e jurisprudência começaram a cogitar a 

possibilidade de criar teorias visando à responsabilização objetiva, isto é, sem a necessidade 

de existência da culpa. 

Dessa forma, o Estado passa a intervir nas relações jurídicas concretas e não mais 

apenas como regulador de comportamentos. A função Judiciária do Estado passa a intervir 

nas relações para buscar o equilíbrio isonômico dos direitos fundamentais, além de adequar o 

instituto da responsabilidade ao ideal de justiça na qual o ideológico do Estado baseava-se. 

É possível perceber, portanto, que a medicina é uma atividade anterior à lei, nascida 

num contexto místico, cuja intervenção do Estado para a responsabilização por eventuais 

prejuízos surgiu de forma agressivamente objetiva no Egito Antigo, evoluiu ao incorporar os 

conceitos gregos filosóficos da ética e da moral, foi estruturada sob tais princípios, até se 

tornar subjetiva, responsabilizando o médico somente quando houvesse provada sua culpa.  

A grande mudança nacional ocorreu, no entanto, a partir da Constituição Federal de 

1988, porque a saúde passa a figurar como direito expresso, desvinculado da previdência 

social. Até então, nenhum texto fez referência à saúde como integrante do interesse público 

fundante do pacto social (DALLARI, 1995: 133). Sendo assim, surge no ordenamento a 

criação de um sistema único de saúde, que dividiu a saúde em pública e privada. 

A modernidade deixou as relações humanas mais complexas e, nesse sentido, 

também vascularizou a atividade médica. A prestação do serviço de saúde não comporta mais 

apenas um profissional dedicado ao paciente de maneira integral. Hoje, existem profissionais 

especializados, trabalhando em equipe, cada um com suas atribuições e respectivas 

responsabilidades. O problema é que a norma brasileira não acompanhou essas mudanças, 

dando ensejo a uma lacuna importante: o plantonista à distância não existe no conjunto 

normativo da responsabilidade civil do médico. 

  

2. A ESTRUTURA NORMATIVA DA RESPONSABILIDADE NO BRASIL DO SÉCULO XXI 
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Antes de compreender a relação jurídica entre o plantonista presente e o plantonista à 

distância, é preciso entender o conjunto normativo da responsabilidade civil, no Brasil. A 

partir deste entendimento será possível discutir a relação do plantonista à distância e as teorias 

aplicáveis, no sentido de suprir as lacunas normativas para a atribuição da responsabilidade ao 

efetivamente responsável. 

 O termo „responsabilidade‟ significa responder pelos atos cometidos por si, 

baseados nas razões que o levaram a cometê-los. O tema é de extrema amplitude. Para o 

Direito, por sua vez, a responsabilidade passa a ter relevância a partir do momento em que um 

ato individual ou coletivo invade a esfera do direito de um terceiro, causando-lhe algum tipo 

de dano.  

Em resumo, parafraseando José de Aguiar Dias, toda manifestação humana traz em 

si o problema da responsabilidade, (DIAS, 1994:01) que poderá ser jurídica ou moral. A 

responsabilidade moral não gera reparação coercitiva de danos, pois a penalização está na 

própria consciência do agente, não sendo possível exigir ou deixar de exigir certo 

comportamento.  

A responsabilidade é um dever jurídico sucessivo (GAGLIANO; PAMPLONA, 

2007: 03), isto é, uma obrigação não obedecida gera um dano conseqüente, desde que se 

configure o nexo de causalidade entre estes. Portanto, interessa ao estudo da responsabilidade 

as condutas de um indivíduo, no caso o médico, juridicamente capaz, puníveis ou moralmente 

reprováveis, ou ainda violação de direito, que acarrete reflexos jurídicos (VENOSA, 2002: 

12). Alexandre Lacassagne definiu a responsabilidade médica como a obrigação que podem 

sofrer os médicos em virtude de certas faltas por eles cometidas no exercício de sua profissão 

(FRANÇA, 1994: 236).  

Regra geral, os requisitos fundamentais para a caracterização da responsabilidade são 

a conduta, o dano, o nexo de causalidade e, em regra, a culpa.  

As regras éticas são incorporadas pelo Estado ao direito positivo, 

mandando que se apliquem a todos os indivíduos. A ofensa a esse direcionamento 

compromete as condições indispensáveis à existência, impondo-se a repressão 

estatal. Por outras palavras, quando o comportamento humano não se conforma com 

as prescrições legais, desobedecendo-as, representa um ataque à normalidade da 

vida, e afronta os princípios fundamentais da ética, da natureza, da moral e, se 

adotados pelo Estado, da lei. Segundo as posturas ou as normas incorporadas e 

oficializadas pelo Estado, seus atos são jurídicos. Se se rebelam contra esses 

delineamentos, os atos deslocam-se para a ilicitude, a ilegalidade, sendo, pois, 

ilícitos. (RIZZARDO, 2008: 559)       
Assim, o ato que contraria a norma vigente pode ser considerado, de forma genérica, 

como ato ilícito. O pensamento de Nelson Hungria: 

A ilicitude jurídica é uma só, do mesmo modo que um só, na sua essência, 

é o dever jurídico. Em seus aspectos fundamentais há uma perfeita coincidência 
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entre o ilícito civil e o ilícito penal, pois ambos constituem uma violação da ordem 

jurídica, acarretando, em consequência, um estado de desequilíbrio social. Mas, 

enquanto o ilícito penal acarreta uma violação da ordem jurídica, quer por sua 

gravidade ou intensidade, a única sanção adequada é a imposição da pena, no ilícito 

civil, por ser menor a extensão da perturbação social, são suficientes as sanções civis 

(indenização, restituição in specie, anulação do ato, execução forçada etc.). A 

diferença entre o ilícito civil e o ilícito penal é, assim, tão-somente, de grau ou de 

quantidade. (HUNGRIA apud GAGLIANO; PAMPLONA, 2007: 06) 
  

Em síntese, atos ilícitos são as manifestações de vontade humanas, condutas, 

comissivas ou omissivas, externadas de forma a contrariar a lei e interessam ao mundo 

jurídico quando extravasam o limite da ação e geram danos a outrem. Portanto, o ato ilícito 

engloba dois requisitos para aferição de responsabilidade de indenizar, quais sejam, a 

manifestação de vontade e a contrariedade a preceito legal.  

Apesar de o artigo 186, do CC/02, ter incluído o dano como componente do ato 

ilícito, isso não se verifica. Assim entende Rui Stoco: 

É que a só violação do direito já caracteriza ato ilícito, 

independentemente de ter ocorrido o dano. Ou seja, ato ilícito é aquele praticado 

com a infração de um dever legal ou contratual. Violar direito é cometer ato ilícito. 

A ilicitude está na só transgressão da norma.(STOCO, 2004: 122) 
  

O Desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, Flávio César de Toledo 

Pinheiro, descreve a relação entre ato ilícito e dano: 

A leitura do art. 186, do novo Código Civil, que deverá entrar em vigor em janeiro 

de 2003, sugere uma nova definição de "ato ilícito", que se afasta do racional, do 

natural e conduz ao absurdo de considerar "ato ilícito" somente a violação de direito 

que cause dano. (...) Jamais a doutrina brasileira condicionou a "violação de direito" 

à existência de dano ou prejuízo. (...) Vale dizer: para a reparação do dano basta a 

"violação de direito", não havendo necessidade, para reparação moral, de provar o 

dano. Como bem sintetizou v. julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "A 

indenização não surge somente nos casos de prejuízo, mas também pela violação de 

um direito" (RSTJ 23/157). Assim, o "ato ilícito" é aquele praticado em desacordo 

com a ordem jurídica, violando direito subjetivo individual de alguém. E ponto. 

Nada mais. Ao dispor o art. 186, do novo Código Civil "violar direito e causar dano 

a outrem" está inovando na definição do "ato ilícito", exigindo, para a sua 

ocorrência, a prova de dano. Tanto é verdade, que o art. 927, do novo Código Civil 

condiciona a reparação à existência de dano ou prejuízo, dispondo: "Aquele que por 

ato ilícito causar dano a outrem, é obrigado a repará-lo". Demonstrando o novo 

Código Civil a exigência da existência de dano, dispõe no seu artigo 944 o seguinte: 

"A indenização mede-se pela extensão do dano"(...). (PINHEIRO, 2009) 

Conclusão: o dano é elemento essencial para a caracterização da responsabilidade, 

mas não está contido no ato ilícito. É, na verdade, consequência deste. A jurisprudência é 

unânime, principalmente em relação à reparação pelo dano moral, sobre estar provado efetivo 

prejuízo, não restando indenizável o mero aborrecimento. O STJ acrescenta ainda que o dano 

deve ser efetivo, certo, atual e subsistente.[i] Essa é a regra.  
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Contudo, em razão do princípio da preocupação prioritária com a vítima, o STJ 

considera possível indenizar pelo dano futuro, isto é, aquele que destruiu uma expectativa 

objetiva e concreta de um evento gerando prejuízo à vítima, e também, deu mesmo tratamento 

ao dano presumido, tanto na responsabilidade contratual quanto na extracontratual. Existe 

ainda o dano reflexo, também passível de indenização, quando o evento danoso atinge um 

sujeito e produz prejuízo para outros sujeitos próximos à relação jurídica. Todas são formas 

excepcionais. A doutrina acompanha esse posicionamento, em maioria esmagadora.  

O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do 

agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito como de inadimplemento 

contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou 

aquiliana. (STOCO, 2009) Em nenhum caso, a responsabilidade das pessoas físicas 

ou jurídicas pode prescindir do resultado danoso. A ilegitimidade ou irregularidade 

da ação, sem dano algum a terceiros, não é suficiente para empenhar 

responsabilidade, mas, tão-só, quando for o caso, a invalidade do ato. (ZANOBINI, 

1950: 269) 
  

Para a responsabilização do médico, faz-se necessário ainda a caracterização do erro 

inescusável, isto é, aquele que poderia ser evitado e ocorreu em razão do „desprezo aos 

conhecimentos triviais e incontroversos na ciência médica que a nenhum profissional da área 

é dado ignorar‟, fato que caracteriza o erro. (RAIMUNDI, 2005)  

Portanto, o ilícito civil está genericamente determinado na legislação pertinente e 

tem o dano como consequência necessária para caracterização da responsabilidade. Não basta, 

contudo, para caracterizar a responsabilidade civil, o simples ato ilícito gerador do dano. É 

necessário estabelecer um nexo de causalidade entre eles.  

Foram desenvolvidas teorias para determinar os limites do nexo de causalidade. 

Apesar de Marco Aurélio Martins Rosa entender de maneira simplista, que as teorias „são 

imprestáveis porque criam confusões desnecessárias e não chegam a conclusões sobre o 

problema‟(ROSA, 2009), atualmente, em razão da complexidade das relações humanas, 

principalmente os atendimentos médicos, tais teorias se tornam imprescindíveis.  

Subsistem, no direito pátrio, três: Teoria da equivalência dos antecedentes causais 

(conditio sine qua non); Teoria da causalidade adequada e a Teoria dos danos diretos e 

imediatos (GAGLIANO; PAMPLONA, 2007: 86-94). As duas primeiras de origem européia 

e a terceira nascida no ambiente jurídico brasileiro. 

A teoria da equivalência dos antecedentes causais (conditio sine qua non), criada 

pelo austríaco Julius Anton Glaser e desenvolvida pelo alemão Maximiliam Von Buri, em 

1873, hoje utilizada pelo direito penal, dá equivalência a todos os antecedentes na cadeia de 

fatos que deram causa ao dano. Pela amplitude dessa teoria foi desenvolvida a eliminação 
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hipotética (de Thyrén) para determinar ser apenas causa o fator que se desaparecesse, 

automaticamente eliminaria o resultado danoso. No Direito Penal, essa teoria possui como 

fato limitador o dolo do agente e é enquadrada no artigo 13, do CP. No direito civil, há 

críticas com relação à teoria porque não existe o limitador, em razão da culpa ser considerada 

de forma genérica, podendo levar a um encadeamento infinito de causas. 

A teoria da causalidade adequada, criada pelo alemão Ludwig Von Bar e 

desenvolvida pelo alemão Johannes Von Kries, em 1871, possui um juízo de probabilidade e 

considera causa apenas o antecedente abstratamente idôneo, necessário e adequado à 

produção do dano. Portanto, causa é o fator mais apropriado para a produção do dano. O 

inconveniente, nesse caso, é o acentuado grau de discricionariedade do julgador, o que pode 

gerar certa instabilidade jurídica. Apesar disso, grande parcela da doutrina e da jurisprudência 

acolhe essa teoria por entenderem mais satisfatória à responsabilidade civil. 

A teoria dos danos diretos e imediatos, também chamada de teoria da interrupção do 

nexo causal, consagrada por acórdão em Recurso Especial do Supremo Tribunal Federal, cujo 

relator foi o Ministro Moreira Alves[ii], desenvolvida por Agostinho Alvim, determina causa 

o antecedente fático, ligado por um vínculo de necessariedade ao resultado danoso, 

determinasse-o como uma consequência sua, direta e imediata. Autores como Pablo Stolze, 

Carlos Roberto Gonçalves e Gustavo Tepedino entendem que essa foi a teoria adotada pelo 

CC/02, em razão de estar expressa no artigo 403. O mérito desta questão será discutido a 

diante. 

O último elemento é a culpa. Para a doutrina tradicional, a culpa é composta da 

voluntariedade do comportamento, a previsibilidade e a violação de um dever de cuidado 

(GAGLIANO; PAMPLONA, 2007: 196), muito autoexplicativos dispensando maiores 

considerações. O legislador, no direito civil, preferiu não fazer distinção entre dolo e culpa 

quando determinou no artigo 186, do CC/02, ser ato ilícito a ação ou omissão voluntária 

(caracteriza dolo) ou a negligência e imprudência (caracteriza culpa). Na esfera penal, o dolo 

é limitador do fato típico e do nexo causal. 

Com o advento do CC/02, a responsabilidade passa a ser analisada de duas maneiras: 

subjetivamente como regra, na qual a presença da culpa é fundamental para caracterizar a 

obrigação de indenizar, e objetivamente como forma de exceção, nos casos expressos na lei 

ou quando a atividade for naturalmente de risco. Não significa dizer, como uma parcela da 

doutrina, que a culpa é mero acidente da responsabilidade pelo fato de “situação de risco” ser 

demasiadamente genérica fazendo surgir obrigatoriamente a “presunção da culpa” 

(GAGLIANO; PAMPLONA, 2007: 142).  
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Em vários dispositivos o legislador faz questão de lembrar a existência da culpa e 

indicar que esta deve ser levada em consideração. Por exemplo, o parágrafo único do artigo 

944, do CC/02, quando determina a redução equitativa no caso da excessiva desproporção 

entre a gravidade da culpa e o dano; no artigo 945, do mesmo instituto, considera a culpa 

concorrente como forma de minimizar a responsabilidade; além das excludentes dispostas no 

artigo 188; nesses casos, a culpa é elemento essencial para determinar a obrigação de 

indenizar. Daí, a conclusão de existência de duas modalidades de responsabilidade.  

Apesar de grandes autores, como Rui Stoco, entenderem que a responsabilidade 

objetiva é apenas uma exceção e não caracteriza a dualidade do sistema (STOCO, 2004: 132-

133), é mais prudente o posicionamento de Gustavo Tepedino quando defende a existência da 

responsabilidade, com culpa e sem culpa, possibilitando a descaracterização da culpa como 

elemento essencial, de forma a evitar injustiças.  

Em suma, a responsabilidade civil é composta de elementos essenciais genéricos, 

quais sejam, a conduta volitiva, a contrariedade da norma, o dano e o nexo de causalidade. E 

um elemento específico: culpa, na modalidade subjetiva. 

  

2.1. RESPONSABILIDADE MÉDICA SUBJETIVA  

  

A responsabilidade jurídica médica, como dito anteriormente, pode ser civil, penal e 

administrativa. Só a título de curiosidade, existe uma corrente totalmente contrária a qualquer 

responsabilização do médico, por ser a medicina „um mandato ilimitado junto à cabeceira do 

doente, ao qual só pode aproveitar essa condição‟ (ROJAS, 1961) e entre as razões 

apresentadas alegam: o diploma médico é uma prova inconteste de competência; o temor às 

punições levaria a um entrave no progresso científico; os tribunais não teriam capacidade 

científica para julgar o médico e a Medicina não é uma ciência exata, varia em seus aspectos 

pessoais e circunstanciais. (FRANÇA, 194: 236) 

Regra geral, considera-se possível e devida a responsabilização médica por atos 

ilícitos causadores de danos. Para a constituição da responsabilidade médica é necessário que 

o ato seja voluntário, haja violação de direito, cause dano, exista nexo de causalidade e culpa. 

Nas palavras de Arnaldo Rizzardo os elementos são: “ofensa a uma norma preexistente, a 

existência de um dano, a imputabilidade e o nexo causal” (RIZZARDO, 2008: 570). 

Na esfera cível, após o advento do código de 2002, surgiu uma discussão 

considerável a respeito da subjetividade ou da objetividade da culpa. A regra geral 

estabelecida pelo caput do artigo 927 é a responsabilidade subjetiva. Contudo, o parágrafo 
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único do artigo 927 do CC/02, inseriu uma cláusula geral de direito determinando que, 

excepcionalmente, a culpa poderá ser dispensada quando estiver expresso em lei ou quando a 

atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implique, por sua natureza, risco para 

os direitos de outrem. Em sendo cláusula geral, poderia ser aplicada a qualquer atividade que 

cause risco de dano por sua natureza, inclusive a atividade médica, já que esta possui em sua 

natureza o risco.  

Poucos são os que consideram a responsabilização objetiva do médico enquadrada na 

atividade, que por sua natureza, implique riscos para o direito de outrem. Se fosse essa a 

consideração, toda vez que se discutisse a responsabilidade médica, seria objetiva, já que o 

médico trabalha com uma margem de risco, inerente ao seu ofício justamente pela sua 

finalidade terapêutica ou curativa. A medicina é sedimentada no trato com o corpo humano. 

As reações do corpo de cada indivíduo podem ser previsíveis, mas nunca encerram certeza 

absoluta. 

As críticas doutrinárias à responsabilidade objetiva englobam a relação médico 

paciente e a estrutura hospitalar, a exemplo dos franceses Chammard-Monzien, Savatier e 

Mémeteau-Mélennec:  

é deveras perigoso adotar a responsabilidade sem culpa no âmbito médico, posto que 

se estaria fomentando a despersonalização num campo tão estritamente pessoal 

como os da relação médico-paciente, que nenhuma semelhança possui com o ato de 

se conduzir um automóvel por uma rua. Isso faria com que se equiparasse o médico 

estudioso, atento e diligente, com o profissional descuidado, que nunca mais abriu 

um livro de medicina desde sua formatura. (KFOURI NETO, 2003: 35-36) 
Genival Veloso de França: 

O certo é que num hospital onde entram dezenas de doentes haverá sempre o risco, 

apesar de todos os cuidados empregados em qualquer intervenção cirúrgica, por 

mais simples e trivial que ela seja. Seria injusto, pois, culpar a instituição ou o 

médico por um acidente inevitável. (...) pela simples razão de um médico ter um 

diploma, não se exime de seu estado de falibilidade. Por outro lado, a lei não entrava 

o progresso de nenhuma ciência; ao contrário, ela ampara e protege. O que 

realmente compromete o progresso da medicina é a irresponsabilidade médica (...) 

embora não haja na Medicina a exatidão fria da Matemática, sempre existe um 

critério de previsibilidade, a fim de afastarem os erros considerados evitáveis. 

(FRANÇA, 1994: 236-237) 
Rui Stoco, em seu Tratado de Responsabilidade Civil, relembra que a 

responsabilidade civil do médico está expressamente disposta no artigo 951 do CC/02, e 

citando Teresa Ancona conclui 

(...) o Direito Civil Pátrio abraçou totalmente a teoria da culpa no que diz respeito à 

responsabilidade médica. Sendo assim, terá vítima do dano de provar a imprudência, 

negligência e imperícia do profissional para ser plenamente ressarcida (op. Cit. P 

319-321).(STOCO, 2004: 539) 
Por hora, a jurisprudência do STJ é unânime em exigir a existência da culpa para 

caracterizar a responsabilidade do médico: 
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(...) Na realidade, não se olvida que a relação entre médico e paciente é 

obrigação de meio, e não de resultado. Em razão disso, para a caracterização da 

responsabilidade civil do médico por danos decorrentes de sua conduta profissional, 

imprescindível se apresenta a demonstração do nexo de causalidade, bem como de 

culpa, sendo descabido presumir esta última à guisa de responsabilidade objetiva (ut 

REsp 1.078.057/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 26.2.2009). 

Confira-se, ainda: REsp 196.306/SP, relator Ministro Fernando Gonçalves, DJ de 

3.8.2004.(...)[iii] 
O ministro Noronha cometeu um equívoco ao indicar como sinônimas a 

responsabilidade objetiva e a presunção de culpa. Na verdade, na responsabilidade objetiva 

não há sequer consideração da culpa. A culpa deixa de ser considerada como requisito 

indispensável na configuração do dever de indenizar. A presunção de culpa é, na verdade, 

uma nova interpretação da responsabilidade subjetiva. 

No Brasil, a responsabilidade civil referente ao profissional da medicina deve ser 

considerada subjetiva por algumas razões: a) a responsabilidade objetiva disposta pelo CC/02 

é de caráter excepcional; b) a responsabilidade subjetiva do médico está disposta no artigo 

951, do CC/02, reforçando a regra geral; c) pela falta de conhecimento técnico-científico do 

magistrado para identificar quais os casos que deveriam ser responsabilizados, evitando 

graves injustiças; d) o Códio de Defesa do Consumidor determina a responsabilidade 

subjetiva. 

Kfouri Neto é categórico ao entender que   

A responsabilidade do profissional da medicina – tirante poucas exceções 

– não poderá jamais se divorciar do conceito tradicional de culpa, no intuito de se 

qualificar a conduta do médico como lesiva e apta a gerar obrigação de indenizar. A 

objetivação da responsabilidade, tão a gosto de considerável parcela da doutrina 

jurídica hodierna, aqui não pode caber. (KFOURI NETO, 2003: 35) 
E continua 

Argumenta-se que as graves dificuldades encontradas pelo lesado, para 

obter a prova do nexo causal e, até, da autoria do dano, justificam a opção pela 

responsabilidade objetiva. Doutro lado, a proliferação dos grandes hospitais, onde 

convivem inúmeros enfermos ou médicos, e a utilização sempre crescente de 

equipamentos sofisticados na atividade curativa, contribuíram para despersonalizar a 

atividade médico-paciente, na vida moderna. Haveria, pois, uma evolução, 

iniciando-se pela teoria subjetiva, passando pela teoria do risco (exacerbação da 

teoria objetivista), até se estabelecer, em definitivo, a responsabilidade objetiva. 

(KFOURI NETO, 2003: 35) 
Em que pese a maioria dos doutrinadores indicarem, como fez França, a necessidade 

da interpretação tradicional de culpa, as novas tendências do direito coletivo, unidas à teoria 

da efetividade jurisdicional, permitem a criação de novas estruturas para a melhor 

aplicabilidade da norma, ainda que em caráter excepcional.  

Portanto, com relação ao médico, deve ser considerada apenas a responsabilidade 

subjetiva, com inclusão das novas teorias na interpretação do conceito de culpa, com prudente 

apoio a uma teoria intermediária.  
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3. A PROBLEMÁTICA DO PLANTONISTA À DISTÂNCIA 

  

Estabelecidas essas premissas a respeito da responsabilidade médica, além das 

inconsistências normativas já apresentadas, a problemática passa a girar em torno de uma 

situação pouco explorada pela doutrina civilista: a existência de mais de um agente na mesma 

circunstância fática, isto é, há duas categorias de médicos atendendo o mesmo paciente, quais 

sejam, o plantonista presente e o plantonista à distância. O plantonista presente é o médico 

que atua pessoalmente no atendimento, o plantonista à distância é o que atua de sobreaviso, 

normalmente, o especialista.  

A estrutura de estudos formada sobre a percepção da responsabilidade civil do 

médico não considera essa relação e indica os requisitos como se somente um profissional 

fosse responsável pelo atendimento do paciente. Interessante ressaltar que essa sistemática 

não é avaliada nem na prestação de serviço público, inclusive pelo terceiro setor, nem pela 

iniciativa privada. 

Qualquer um desses profissionais está submetido à normativa do Conselho Federal 

de Medicina. Ainda que muitos considerem este complexo de regras alheio ao ordenamento 

jurídico, assim também considerado o Código de Ética Médica, estas são as normas que 

disciplinam a matéria e devem ser consideradas como tais. 

Dessa forma, independente de qual tipo de atendimento, a determinação é, no caso de 

haver necessidade, o plantonista presente, ou um membro da equipe, aciona o médico 

assistente, informa a gravidade do caso e a urgência do atendimento e anota os horários do 

comunicado no prontuário do paciente (artigo 3º, Res. nº 1834/08). Na exposição de motivos 

da resolução, o Conselho determina que esse médico, quando acionado, estará obrigado a se 

deslocar até o hospital para prestar atendimento presencial.[iv] 

O Conselho Federal de Medicina, no caput do artigo 1º da resolução nº 1834/2008 

definiu a disponibilidade do médico em sobreaviso como sendo  

a atividade do médico que permanece à disposição da instituição de saúde, de forma 

não-presencial, cumprindo jornada de trabalho preestabelecida, para ser requisitado, 

quando necessário, por qualquer meio ágil de comunicação, devendo ter condições 

de atendimento presencial quando solicitado em tempo hábil. 
Com relação ao especialista presente não resta dúvida: o paciente internado em seu 

nome é de sua responsabilidade integral, não importando em qual setor aquele esteja, sendo 

necessária a comprovação pela vítima da conduta, do dano, do nexo de causalidade e da 

culpa, no caso de erro médico, para aferir indenização.  

13183



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A relação se torna conflituosa quando considerada entre o plantonista da emergência, 

que está presente no atendimento do hospital, e o plantonista à distância (especialista). O 

parecer do Conselho Federal de Medicina é no sentido de 

Quanto à responsabilidade sobre os pacientes internados no Pronto 

Socorro do Hospital, que aguardam leito nas enfermarias, cabe ressaltar que em caso 

de internação, o médico plantonista dá o primeiro atendimento e interna o paciente 

para o médico assistente ou, na ausência deste, para médico especialista que 

concorre a escala de sobreaviso do hospital, conforme regimento interno. A conduta 

adotada até a internação do paciente foi realizada pelo plantonista, estando, portanto, 

responsável pelo caso até o conhecimento deste pelo médico assistente. O hospital 

deve dispor de todos os meios para que tal comunicação seja feita e também de 

médicos plantonistas para atender as intercorrências dos pacientes internados, 

durante vinte quatro horas do dia. O médico plantonista, que internou o paciente, 

sem concordância prévia ou autorização do médico assistente, assume toda e 

qualquer responsabilidade pelo que vier a ocorrer em decorrência da internação.[v] 

(grifo nosso) 
A justificativa para essa responsabilização está no artigo 24, do Código de Ética 

Médica que determina a possibilidade do médico de cessar a prestação de serviço quando o 

hospital não oferecer infra-estrutura. Ou seja, o plantonista é responsabilizado dessa forma 

porque ele tem a opção de não trabalhar para aquela entidade. Uma determinação um tanto 

utópica, principalmente se considerada a precariedade do sistema de saúde brasileiro, na 

maior parte dos seus centros de atendimento.  

Na prática, não são raros os casos de plantonistas convocados não comparecerem ao 

atendimento sem justificativa, ou comparecerem muitas horas depois de avisados, 

principalmente nos casos sem perigo de morte, como por exemplo, ortopedia. É público e 

notório, já que são inúmeros os casos noticiados pela mídia. O problema da norma 

estabelecida pela resolução está na determinação do artigo 4º: 

Art. 4º Em caso de urgência e/ou emergência, o médico que acionar o 

plantonista de sobreaviso deverá, obrigatoriamente, permanecer como responsável 

pelo atendimento do paciente que ensejou a chamada até a chegada do médico de 

sobreaviso, quando ambos decidirão a quem competirá a responsabilidade pela 

continuidade da assistência.  
Novamente a justificativa aparece na exposição de motivos:  

Geralmente, são especialistas que atuam num segundo momento, após a 

ação do plantonista que presta o atendimento imediato ao paciente visando manter as 

condições de suporte de vida. Esta característica de médico de segunda linha na 

atenção a uma emergência é que permite a adoção de disponibilidade em sobreaviso, 

objetivando a otimização do atendimento. [vi] 
A regulamentação do Conselho é demasiadamente lacunosa. A expressão utilizada 

para determinar o tempo de espera é até a chegada do médico de sobreaviso, porque, em tese, 

é um atendimento secundário. Em tese. O mesmo Conselho determina obrigatoriedade de 

presença apenas para as cinco especialidades: anestesista, clínico, pediatra, cirurgião geral e 

ortopedista. Contudo, existem outras especialidades com caráter primário de atendimento, 

como é o caso da cardiologia e da neurologia. 
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O clínico geral, emergencista, está obrigado a dar os primeiros atendimentos, mas 

também está obrigado a ficar responsável pelo paciente até a chegada do outro médico. A 

lacuna normativa está no fato de não estabelecer a imediatidão do atendimento e, apenas na 

exposição de motivos, indicar a obrigatoriedade do comparecimento. Esse descontrole causa 

prejuízos graves tanto para o paciente que espera, quanto para o plantonista que fica 

responsável por ele, sem ter a devida competência técnica para dar o atendimento adequado e 

completo. 

Em outro pólo, a medicina atual vem estruturada sob a filosofia da socialização, isto 

é, nas palavras de Genival Veloso de França, o médico não consegue mais permanecer isolado 

num mundo cuja tendência é se organizar o plano coletivo. (FRANÇA, 1994: 91) Nas 

palavras de Gilberto Freyre, 

 A Medicina deve ser reconhecida como ciência não só biológica como social e sob 

essa nova luz, o médico vem sentindo-se cada vez mais impelido a adotar do 

cientista social métodos de investigação em que se procure situar biograficamente a 

pessoa - o indivíduo socializado em pessoa - no seu meio ou na sua cultura. Daí é 

que se chegaria ao moderno conceito, médico, ao mesmo tempo que sociológico, de 

haver da parte de pessoas socialmente desajustadas reações protetoras, capazes de 

passarem de medo, ansiedade, hostilidade, a alterações de funções orgânicas. Como 

admitem "compreensivistas" esclarecidos, já não se admite hoje uma Medicina para 

a qual o paciente deva ser tratado por métodos baseados apenas em Etiologia Física, 

esquecidos os componentes psicossociais ou socioculturais da sua enfermidade. (...) 

O Brasil atual, mais consciente das suas circunstâncias, já espera de seus médicos e 

de seus paramédicos em especialidades sanitárias e higiênicas quer práticas que de 

investigação e de educação, que representem papéis sociais mais amplos ou mais 

compreensivos que os de simples médicos ou paramédicos do tipo puramente 

clínico, por mais senhores de técnicas clínicas que se apresentem com desprezo 

pelas sanitárias ou higiênicas que sejam sociomédicas. Gilberto Freyre (Médicos, 

Doentes e Contextos Sociais) (LONDRES, 2009) 
Seria como dizer „medicina interpretada conforme a CR/88‟. Sob a égide da norma 

constitucional, todos devem ter acesso ao atendimento para a manutenção da saúde, por um 

médico que considere, além dos aspectos fisiológicos do paciente, seu estado emocional e seu 

contexto social, concedidos pelo Estado, de forma gratuita, na saúde globalizada. A amplitude 

do Direito Fundamental à saúde obriga o médico a atender qualquer paciente que necessite, e 

os mais recentes entendimentos doutrinários surgem no sentido de não ser possível a cobrança 

previa via caução. 

A irresponsabilidade dos plantonistas à distância, estabelecida tanto pelo Conselho 

Federal de Medicina quanto pela sistemática das normas civilistas, ofende os limites da 

razoabilidade. O médico displicente acaba sendo beneficiado, porque simplesmente pode 

chegar quando bem entender, porque a resolução não determina a necessidade de justificativa 

pela demora e a norma civil não considera sua existência na relação jurídica de atendimento.  
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Se o paciente em espera vir a ter complicações e o plantonista presente não puder se 

dirigir até ele em razão de outro atendimento, poderá, em tese, haver responsabilização deste 

médico por eventuais danos causados, ou ainda, se este profissional tiver atuado da melhor 

forma possível, não haverá atribuição de responsabilidade a ninguém. 

De acordo com o parecer do Conselho, baseado no Código de Ética Médica e nas 

normas reguladoras da atividade de atendimento médico, a responsabilidade é do plantonista 

presente. Em nenhum momento o Conselho discute a culpa do plantonista à distância, ou seja, 

aquele médico que deveria estar presente e assumir o paciente, e não estava.  

Mais ainda, não discute a intervenção do Ministério Público, que, exercendo sua 

função, obriga um atendimento fora das condições normais, sem vaga e sem médico presente, 

ou mesmo da omissão do Poder Público na criação de novas vagas, ou no aumento do 

fomento para que os hospitais particulares possam aumentar o contingente. Nessas 

circunstâncias, considerando as opiniões da doutrina, da lei, da jurisprudência e dos conselhos 

administrativos, o plantonista presente será o único passível de responsabilização por 

qualquer dano, porque na situação descrita há conduta omissiva no dever de cuidado, nexo de 

causalidade e resultado desfavorável.  

Ainda que se considere a responsabilidade objetiva do hospital ou do Poder Público, 

estes têm a possibilidade de ação regressiva contra o médico. Essa ilustração indica que deve 

haver uma mudança na relação de responsabilidade médica porque existe mais de um 

profissional atuante, quando a norma considera a relação única.  

Diante desse panorama, é impossível a caracterização do médico nos moldes da 

teoria holística, com atendimento integral e individualizado, com exigência de que o médico 

reconheça em seu cliente um ser complexo que, no momento, se encontra portador de uma 

doença e trate o doente com sua doença - e não apenas esta. Tal atividade exige que o médico 

seja profundo conhecedor do ser humano em todas suas dimensões e procure identificar nelas 

a causa ou o efeito do(s) problema(s) existente(s),(TEIXEIRA, 2005: 21) exigência mitigada 

pela situação fática real a que o profissional da medicina está submetido. Portanto, a estrutura 

normativa não coaduna com a realidade. 

Essa estrutura de responsabilidade não pode ser aceita porque desrespeita a ética, a 

dignidade, a razoabilidade e o profissionalismo. As teorias da causalidade não resolvem o 

problema de maneira eficaz, pela simples razão de que todas exigem a responsabilidade do 

médico presente no atendimento, já que a conduta omissiva não está acobertada pela relação 

causal estruturada a partir do dano.  
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Nesse sentido, a comunidade jurídica, principalmente os Tribunais Superiores, 

articulou a jurisprudência para criar novas teorias que deslocam o nexo de causalidade para 

um momento anterior na relação jurídica. Essas teorias foram importadas da Europa e dos 

Estados Unidos da América, para serem utilizadas no Brasil, na tentativa de corrigir essa 

deformidade normativa. 

  

3.1. NOVAS TEORIAS DO NEXO CAUSAL NA RESPONSABILIDADE CIVIL 

  

Como visto anteriormente, são três as teorias clássicas do nexo causal assimiladas 

pelo Direito Brasileiro. A teoria da equivalência dos antecedentes causais, desenvolvida pelo 

alemão Maximiliam Von Buri, utilizada pelo direito penal, limitada pela teoria eliminação 

hipotética (de Thyrén); a teoria da causalidade adequada, desenvolvida pelo alemão Johannes 

Von Kries, considerando a causa o fator mais apropriado para a produção do dano; e a teoria 

dos danos diretos e imediatos, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal, 

desenvolvida por Agostinho Alvim, expressa no artigo 403.  

Pelo fato de não haver obrigação legal de comparecimento do plantonista à distância 

no momento do atendimento, nenhuma dessas teorias conseguem implicar a conduta ao dano, 

também porque exigem a certeza, ou pelo menos a real possibilidade, da conduta ter gerado o 

dano. Na área médica, em razão das obrigações se caracterizarem como de meio, não existe 

possibilidade real de vincular a demora no atendimento com o resultado danoso, pois cada 

organismo tem uma resposta ao desenvolvimento das lesões e sua recuperação, além de 

existirem circunstâncias em que não existe risco de morte. Nesse último caso, o 

constrangimento está vinculado ao dano moral. 

O problema experimentado pelo Brasil também possui exemplos no resto do mundo. 

Por essa razão, foram desenvolvidas novas teorias acerca do nexo de causalidade, as quais 

foram incorporadas pelo ordenamento brasileiro, em um diálogo que as adaptou para a 

realidade nacional. Essas teorias deslocam o nexo de causalidade para um momento anterior 

ao dano, gerando duas etapas na verificação da relação jurídica: primeiro vinculam a 

circunstância fática ao dano para depois vincular a conduta àquela circunstância, entendendo 

conduta como a ação humana provocada pelo médico e a circunstância fática como as 

ocorrência no mundo real que deram ensejo ao dano. 

Ainda que existam várias teorias, as analisadas neste trabalho são as mais aplicadas 

no Brasil, quais sejam, a teoria da perda de uma chance e a teoria res ipsa loquitur (as 

circunstâncias falam por si mesmas).  
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3.2.1. Perda de uma chance 

  

A teoria da perda de uma chance se baseia na possibilidade de indenizar a perda da 

oportunidade de ter incorrido no resultado mais favorável, dando causa a um prejuízo futuro, 

isto é, expectativa objetiva e concreta. A vítima deixa de obter uma situação futura melhor 

(CAVALIERI FILHO, 2009: 90-91). Essa teoria surgiu no Direito Francês, no século XIX, 

quando um criador de cavalos vitorioso estava levando seu cavalo premiado para participar de 

uma competição, e no caminho, ocorreu um acidente e seu cavalo não pôde mais correr, 

tirando-lhe a chance de vencer mais uma competição.  

O dono do animal pleiteou uma indenização por ter-lhe sido tirada a oportunidade de 

ganhar mais uma corrida. E ganhou a causa. Na França, ela também foi aplicada a erros de 

diagnóstico e foi denominada „teoria da perda de uma chance de cura ou sobrevivência‟[vii]. 

A primeira aplicação desta teoria no direito pátrio foi na caracterização da responsabilidade 

dos advogados displicentes. O Ministro Aldir Passarinho Junior explica, de forma clara e 

objetiva, o que é e como se configura tal teoria:  

A denominada 'teoria da perda de uma chance', de inspiração francesa, 

empresta suporte jurídico para indenizações em caso de frustração de demandas 

judiciais devido ao desleixo profissional de advogados lenientes, contanto que 

estejam configuradas, de modo preciso, a seriedade da probabilidade dos ganhos e 

sua relação de causalidade direta com os atos desidiosos. À luz da 'teoria da perda de 

uma chance', que elastece os contornos dos lucros cessantes, o atendimento do pleito 

indenizatório está adstrito não apenas à comprovação de que os serviços 

advocatícios deixaram de ser prestados segundo parâmetros razoáveis de qualidade, 

exige também a comprovação de que o autor da demanda efetivamente titularizava 

os direitos pleiteados e que a repulsa judicial derivou das faltas técnicas atribuídas 

aos serviços advocatícios.[viii] 
  

De acordo com o Ministro, para a caracterização do dever de indenizar pela perda de 

uma chance, são requisitos: a seriedade da probabilidade dos ganhos e sua relação de 

causalidade direta com a conduta, isto é, deve estar configurado definitivamente o curso 

causal hipotético. Perceba que o efetivo dano é incerto, espécie não indenizável pelo direito 

brasileiro, mas deve-se ter em vista que a indenização é cabível em razão da perda da chance 

de obter o resultado.  

Por essa razão, o nexo de causalidade se desloca para a etapa anterior à ocorrência do 

dano. A necessidade da real probabilidade do ganho é fundamental para que não haja 

enriquecimento ilícito. A justiça brasileira é muito coerente ao determinar essa condição: 
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Contudo, toda a prova dos autos indica situação contrária, ou seja, 

aponta para o fato de o demandante estar em condições normais de 

saúde e apto para o desenvolvimento de suas atividades laborais. 

Assim, comparando-a ao laudo apresentado pelas requeridas, houve, 

por parte destas, erro na interpretação do resultado dos exames e não 

nos exames em si. E, diante disso, tendo o autor sido considerado 

inapto ao trabalho – quando, na verdade, estava apto ao exercício 

normal de suas atividades laborais -, deixou de ser contratado por uma 

empresa cuja proposta de trabalho era inequívoca.[ix]  

  

A aposta em jogo não é investimento de que se possa esperar a 

garantia de um retorno. Os valores investidos têm uma chance 

absolutamente reduzida de retornar ao apostador, e a probabilidade de 

êxito em sorteios dessa monta é absolutamente ínfima, de tal modo 

que não há falar em direito adquirido, ou mesmo em expectativa de 

direito. O que é garantido ao apostador é que participe do concurso, 

nada mais.[x]  

A evolução das relações humanas possibilitou a aplicação desta teoria na área médica 

de forma muito salutar. Para ilustrar, um caso grave ocorrido no Hospital Albert Einstein, na 

cidade de São Paulo, julgado pelo STJ, no Ag. nº 1.088.225, pelo Ministro Massami Uyeda: 

(...)In casu, o v. acórdão recorrido, com base em análise ampla e 

minuciosa dos elementos fático-probatórios dos autos, mormente o 

laudo pericial, concluiu que o agravante, juntamente com a equipe 

médica da SOCIEDADE BENEFICENTE ISRAELITA 

BRASILEIRA HOSPITAL ALBERT EINSTEIN, incorreram em 

culpa, na medida em que deram maior importância à realização de 

exames preliminares do que às medidas efetivas de combate à doença 

que acometeu a filha dos agravados, sendo que a conduta culposa dos 

réus causou a morte da paciente.  

De acordo com a fundamentação do aresto hostilizado, in verbis: "Os 

médicos podiam se dar conta, desde o primeiro momento, no hospital, 

que o caso era de infecção grave da paciente. Gravidade que 

aumentava, aos poucos, na linha dos sintomas que expunham e dos 

dados que, com clareza, se manifestavam, até o advento das chamadas 

petéquias, que, finalmente, com tardança, como sugerido no laudo, os 

levou a se movimentar no rumo da medida que se impunha, a da 

aplicação de antibióticos contra o mais que presumível ataque de 

bactéria. E isto com outra não explicada lentidão de mais de hora, a 

partir de então. No entretempo, ocorreu não aproveitamento de horas, 

que podiam ter sido de capital importância numa eventual reversão. 

Reversão que devia e podia ter sido tentada, com medidas de suporte 

de vida. O que houve foi que se quis comprovar o mal por intermédio 

dos exames antes das medidas de combate, deixando-se o quadro 

clínico em posição secundária. Desprezou-se o fato de que, segundo o 
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quadro clínico, mesmo que afastado o diagnóstico de meningite, havia 

infecção. (...) 

Nesse caso, se a análise clássica no nexo de causalidade fosse empregada, não 

haveria responsabilização dos médicos, visto que a demora na entrega dos exames 

laboratoriais não estava na esfera de suas condutas e a dúvida de diagnóstico não permitia 

oferecer tratamento correto, inclusive com base no código de ética médica que, em seu artigo 

60, determina ser vedado ao médico „exagerar a gravidade do diagnóstico ou prognóstico, ou 

complicar a terapêutica, ou exceder-se no número de visitas, consultas ou quaisquer outros 

procedimentos médicos‟.  

Também, no artigo 62, „prescrever tratamento ou outros procedimentos sem exame 

direto do paciente, salvo em casos de urgência e impossibilidade comprovada de realizá-lo, 

devendo, nesse caso, fazê-lo imediatamente cessado o impedimento‟. Com o raciocínio lógico 

embasado na norma estariam justificadas as decisões tomadas pelos médicos e a família 

estaria totalmente desamparada.  

Com a utilização da teoria da perda de uma chance de cura ou de sobrevivência, 

estabeleceu-se o nexo de causalidade com relação à possibilidade do corpo clínico ter agido 

de forma emergencial, respeitando os princípios da clínica médica (atuar pelo conhecimento e 

depois analisar exames), aplicando o medicamento. Assim, o nexo passa a ligar a conduta às 

circunstâncias fáticas e as circunstâncias são conectadas ao resultado danoso. Não tem como 

certificar que a paciente iria de fato sobreviver à infecção, mas com certeza, a escolha dos 

médicos contribuiu para o fato danoso.  

Ainda assim, existem críticas, como as de Savatier sobre essa nova formação do nexo 

causal, em razão da discricionariedade do julgador na formação de sua opinião qualificada, 

abalando a segurança jurídica das decisões. Em suas palavras: „acrobacias intelectuais, porta 

aberta a todas as arbitrariedades, paraíso dos juízes em dúvida...‟(KFOURI NETO, 2003: 65) 

Contudo, essa foi a razão pela qual o Tribunal exigiu os requisitos mínimos para a 

sua aplicação: a seriedade da probabilidade dos ganhos e sua relação de causalidade direta 

com a conduta. Apesar de não saber com certeza sobre a eficácia dos tratamentos médicos ou 

sobre a reação corporal do paciente com a cura, é unânime o entendimento (desde o senso 

comum até a comunidade científica) de que quanto mais rápido for ministrado o procedimento 

de cura (medicamentos, atendimento, cirurgia, dentre outros) maior é a chance de sucesso. 

Sendo assim, a „urgência‟ no atendimento estaria intrínseca à relação médico paciente. Nesse 

caso, o requisito da possibilidade real de ganho estaria preenchido.  
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Quanto à relação de causalidade com a conduta, existem algumas formas de 

comprovar a displicência do plantonista à distância que não compareceu ou demorou a 

chegar. O primeiro documento passível de ser utilizado é a escala, ou seja, o(s) plantonista(s) 

escalado é o convocado. O segundo é a ligação efetuada a esse plantonista. Existem 

mecanismos jurídicos para verificar o horário e a duração da ligação.  

Nessa circunstância, apenas a condição de causalidade direta ficaria prejudicada, 

porque significa o vínculo de necessidade imediata entre a conduta e o dano. No caso da perda 

de uma chance existe a presunção do nexo de causalidade com relação ao dano, porque o 

vínculo estará na omissão do médico em relação à possibilidade de sucesso do paciente. 

Ainda que seja um panorama latente, não existe causalidade direta, apenas uma presunção. 

  

3.2.2. Res Ipsa Loquitur 

  

Essa teoria nasceu nos Estados Unidos, no ano de 1912, num julgado pelo Supremo 

Tribunal San Juan Light & Co. v. Trânsito Requena (224 E.U. 89): „Quando uma coisa que 

causa prejuízo, sem culpa da pessoa lesada, está sob o controle exclusivo do réu, e que o 

prejuízo, no decurso normal das coisas, não ocorreria se tivesse o cuidado adequado, ele dá 

provas razoáveis, na ausência de uma explicação, que o prejuízo tenha surgido a partir da 

recorrida falta de cuidados.‟[xi] 

Já em 1947, a teoria evoluiu para determinar a presunção da negligência, mas foi em 

1997, que a Suprema Corte Americana a definiu de forma eficiente e estabeleceu seus 

requisitos, num caso publicado no site Duhaime's Tort & Personal Injury Law Centre, 

Naicken versus Cidade de Edmonton: 

A doutrina res ipsa liquotur tem seu fundamento no conceito de que o 

argüido não deve ser capaz de frustrar a legítima pretensão do demandante por meio 

de seu silêncio ou pelo controle unilateral dos meios que poderiam provar as 

evidências. Hoje, essa doutrina é geralmente aceita mediante três elementos: 1. 

Quando a coisa atingida pelo dano estiver sob exclusiva gerência e controle do réu, 

ou alguém por quem ele é responsável, ou quem ele tenha o direito de controlar; 2. 

O fato é tal que não poderia ter ocorrido sem negligência. Se essas duas condições 

forem satisfeitas deduz-se, num balanço de probabilidades, que o requerido, ou a 

pessoa por quem ele é responsável, deve ter sido negligente (no texto original é 

utilizado o vocábulo must que tem a intenção de futuro certo). Existe, no entanto, 

mais uma condição negativa; 3. Não deve haver evidência de por que ou como o fato 

ocorreu. Se houver, a teoria res ipsa liquotur se torna inapropriada, pois a 

negligência deverá ser determinada por tais evidências.[xii] 
Infere-se, portanto, que essa teoria defende a presunção da negligência quando as 

circunstâncias do fato forem tais que só existe a possibilidade de atribuir a responsabilidade 

ao suposto causador do dano, nas hipóteses em que for impossível obter prova da culpa. Foi 
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adotada em larga escala no Canadá, e, no Brasil, apareceu em uma recente decisão do STJ, 

publicada em 17 de março de 2009: 

RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR. 

ACIDENTE FERROVIÁRIO. QUEDA DE PASSAGEIRO. 

Inteligência do art. 17 do Decreto-Lei 2.681/12, art. 177 do Código 

Civil/16 ex vi do artigo 2.028/02. A responsabilidade civil do 

transportador pelos danos causados ao passageiro em acidente de 

circulação, no dia 09.10.1986, por fato do serviço é presumida (art. 17 

do Decreto-Lei 2.681, de 7/12/1912). Resulta evidente do próprio fato 

res ipsa loquitur, ante a inexistência de prova excludente da 

responsabilidade civil, caso fortuito ou força maior, ou de culpa 

exclusiva do passageiro. O transportador descumpriu no caso o dever 

jurídico e legal de levar o passageiro de transporte incólume do 

passageiro, por permitir a circulação de comboio ferroviário em 

composição superlotada e com porta aberta, em condições perigosas, 

proporcionando a queda e morte do passageiro em flagrante violação 

do dever de segurança. Conversão da reparação dos danos morais por 

luto dos familiares dependentes. Preliminares rejeitadas. Provimento 

parcial do segundo recurso. Desprovimento do primeiro” (fl. 75). 

Inicialmente, cumpre destacar que o tribunal a quo, ao reconhecer o 

dever de indenizar, constatou a conduta ilícita da Recorrente, e fixou o 

valor a título de indenização por danos morais, amparado nos 

elementos de convicção contidos nos autos, como se depreende do 

seguinte trecho do voto condutor do acórdão recorrido: “No caso sub 

judice, a condição de passageiro da vítima, o evento danoso, o nexo 

causal e o fato, queda do passageiro da composição ferroviária e sua 

morte no curso do transporte, encontra-se evidenciada dos elementos 

dos autos” (fl. 77).[xiii] 

Em relação à área médica, Miguel Kfouri Neto determina as três condições para a 

utilização dessa teoria: que o dano deva ser resultado de um fato que não ocorre 

ordinariamente se não houver culpa; que o dano deverá ter sido causado diretamente pelo 

médico ou quem estava sob o seu comando; deverá ter ocorrido em circunstâncias que 

indiquem que o paciente não produziu voluntariamente ou por negligência de sua parte. E 

continua 

Tal formulação teórica faz parte do „direito de evidência circunstancial‟ e 

se aplica: a) quando não há evidência acerca de como e por que ocorreu o dano; b) 

acredita-se que não teria ocorrido se não houvesse culpa; c) recai sobre o médico 

que estava atendendo pessoalmente o paciente.(KFOURI NETO, 2003:69-70) 
Novamente, a condição de médico que atendia diretamente o paciente surge como 

necessária para a presunção da culpa e determinação da responsabilidade civil. Contudo, é 

possível ampliar essa interpretação e transportar os outros requisitos, aplicados ao paciente, ao 

médico plantonista presente.  
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O primeiro requisito diz respeito a quando a coisa atingida pelo dano estiver sob 

exclusiva gerência e controle do réu, ou alguém por quem ele é responsável, ou quem ele 

tenha o direito de controlar. Assim, pode-se estender esse controle ao plantonista a distância 

porque, a partir do momento em que o plantonista presente tomou todas as medidas cabíveis e 

comunicou o plantonista à distância sobre a necessidade de seu comparecimento, o controle 

da situação deixa de pertencer ao médico presente e passa ao plantonista à distância, já que ele 

conhece o fato e tem competência técnica para agir. 

O plantonista presente, geralmente o clínico ou socorrista, não tem habilidade para 

ultrapassar o primeiro atendimento. Nesse caso, a circunstância fática determina um limite 

técnico a este profissional que fica impedido de agir sob pena de responsabilidade. O único 

sujeito capacitado para tomar alguma providência é o médico especialista. Esta é a razão pela 

qual se pode concluir que é este profissional quem tem o controle sobre a situação de fato.  

O segundo requisito determina que o fato deve ser tal que não poderia ter ocorrido 

sem negligência. No caso em questão, a negligência está caracterizada pelo não 

comparecimento ou pelo atraso, desde que não haja um motivo relevante o suficiente para 

eximi-lo da culpa. Claro que essas corroborações geram um ambiente muito instável e de 

carga extremamente subjetiva, contudo, não é possível implicar responsabilidade ao 

plantonista à distância injustamente. Portanto, desde que não haja um caso fortuito (ou força 

maior) justificante do não comparecimento ou atraso, restará caracterizada a negligência. 

Sobre o terceiro, e último, requisito, não deve haver evidência de por que ou como o 

fato ocorreu, é o ponto principal da teoria que possibilita sua aplicação à negligência do 

plantonista à distância, e ao mesmo tempo, é o ponto que impossibilita a sua aplicação. Esse 

paradoxo se dá pelo fato de as evidências existirem, mas não com certeza absoluta, e o 

médico presente ter a possibilidade de conhecer o problema, mas ao mesmo tempo, não poder 

agir para resolvê-lo. Assim, não é possível saber como de fato ocorreu o dano, mas é possível 

conhecer a justificativa da sua ocorrência. 

Nesse sentido, assim como a teoria da perda de uma chance teria que ser adaptada 

para aplicação com relação ao plantonista à distância, a res ipsa loquitur também deveria. 

Para que essa teoria possa ser aplicada na atribuição da responsabilidad ao real causador do 

dano, seria necessária a adaptação deste terceiro requisito no sentido de permitir a tradução do 

termo evidências como comprovação científica, por exemplo, exames laboratoriais.  

Isso porque, a medicina baseada em evidências, no Brasil, utiliza provas cientificas 

existentes e disponíveis no momento, com boa validade interna e externa, para a aplicação de 

seus resultados na pratica clinica.(EL DIB, 2007: 1-4) Segundo Regina El Dib, Doutora em 
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Medicina Interna e Terapêutica, pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de 

São Paulo,  

O processo da MBE inicia-se pela formulação de uma questão clínica de 

interesse. Uma boa pergunta formulada é o primeiro e mais importante passo para o 

início de uma pesquisa, pois diminui as possibilidades de ocorrerem erros 

sistemáticos (vieses) durante a elaboração, o planejamento, a análise estatística e a 

conclusão de um projeto de pesquisa. Uma boa pergunta científica consiste em 

quatro itens fundamentais, são eles: situação clínica (qual é a doença), intervenção 

(qual é o tratamento de interesse a ser testado), grupo controle (placebo, sham, 

nenhuma intervenção ou outra intervenção) e desfecho clínico (EL DIB, 2007: 1-4). 
Assim, a medicina baseada em evidência, nesse caso, não será sinônimo do termo 

evidência utilizado no terceiro requisito para a aplicação da teoria, fato este que possibilitaria 

a aplicabilidade desta para aferição da responsabilidade civil do plantonista à distância por 

negligência no momento do atendimento. Todavia, nem esta teoria se adequa com perfeição a 

esta circunstância. Portanto, maiores discussões e pesquisas devem ser feitas nesse sentido, 

para conscientizar sobre os problemas de impropriedades normativas em choque com a 

realidade. 

  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A Democracia exige uma visão ampla do direito porque a norma por si só não vem 

sendo capaz de tutelar, de forma efetiva, as relações na área médica. É preciso formar uma 

consciência mais expressiva, para que possa exigir as implementações necessárias ao Poder 

Público, e na comunidade jurídica, para que analise os casos da forma mais eficaz, adaptando 

as normas às novas teorias jurídicas que estruturam a realidade atual. 

A responsabilidade civil no CC/02 existe em duas modalidades e, portanto, é 

composta de elementos essenciais genéricos, quais sejam, a conduta volitiva, a contrariedade 

da norma, o dano e o nexo de causalidade. E um elemento específico: culpa, na modalidade 

responsabilidade subjetiva. A responsabilidade civil tem um caráter preponderantemente 

reparatório, sendo reflexo disso a indenização medida pela extensão do dano causado. 

A análise fática da responsabilidade deve observar as relações Hospital-médico; 

plantonista presente-plantonista à distância; médico-paciente. O Hospital, quando relacionar-

se à atividade exclusivamente sua, responde subjetivamente, mas, nos outros casos, deverá 

responder objetivamente nos moldes da Teoria do Risco Administrativo, com possibilidade de 

ação regressiva contra o real causador do dano. O médico responde sempre subjetivamente.  

A norma referente à relação plantonista à distância-plantonista presente está 

deficiente e não corresponde à realidade, desrespeita a ética, a dignidade, a razoabilidade e o 
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profissionalismo, gerando graves injustiças para o profissional que atua de forma presente nos 

atendimentos de urgência e emergência.  

Para sanar essa lacuna, é preciso utilizar-se de subterfúgios doutrinários conectando 

as novas teorias da responsabilidade à norma existente, readaptando o contexto fático descrito 

ao real. Portanto, há necessidade de uma nova interpretação jurídica que atribua ao real 

causador do dano a responsabilidade por sua omissão, pela readequação da teoria da 

causalidade direta para permite que se faça uma ponte entre o dano e seu potencial causador.  

Recapitulando, os requisitos para a utilização das novas teorias de atribuição da 

responsabilidade: a perda de uma chance exige a seriedade da probabilidade dos ganhos e sua 

relação de causalidade direta com a conduta, isto é, deve estar configurado definitivamente o 

curso causal hipotético, nos moldes da teoria da causalidade direta, adotada pelo CC/02. Já a 

Teoria Res Ipsa Loquitur, que faz parte do „direito de evidência circunstancial‟ presume a 

culpa do médico que pessoalmente atendeu o paciente. Ou seja, essa teoria também beneficia 

o plantonista à distância omisso e prejudica o plantonista presente, com excesso de serviço, 

devidas considerações feitas anteriormente. 

Todas as teses estabelecidas consideram, para caracterizar o nexo de causalidade, a 

teoria da causalidade direta. Na relação entre o plantonista presente e o ausente que deveria 

estar presente, a teoria da causalidade direta deve ser readequada para permite que se faça 

uma ponte entre o dano e seu potencial causador.  

Quando o doutrinador determina que o nexo de causalidade é estabelecido por meio 

da causa que diretamente gerou o resultado danoso, permite que se estabeleça o raciocínio 

coerente com a realidade: a ausência do plantonista à distância foi a primeira ocorrência 

relevante para a caracterização do dano, a contrário senso, se o plantonista estivesse presente, 

haveria grande chance de o dano não ter ocorrido.  

Aumenta-se o nível de subjetividade da relação jurídica, fazendo-se mais necessária 

ainda a atuação dos Conselhos Médicos na promoção de pareceres sobre tais circunstâncias 

fáticas. Mais coerente que atribuir esse tipo de opinião aos Tribunais Superiores, os quais não 

possuem profissionais da área médica e, portanto, não estão aptos a opinarem sobre as 

conseqüências dos atos médicos. 

Vale lembrar que o objeto potencial sofredor de dano é o corpo humano, que por 

vezes tem reações inesperadas e surpreendentes, sendo impossível determinar a certeza 

absoluta de determinado resultado. Por esse motivo, anexada à teoria da causalidade direta, 

pela primeira ocorrência relevante, utiliza-se alguma das duas teorias discutidas 

anteriormente.  
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Portanto, a partir do momento em que o plantonista à distância foi avisado da 

existência de um paciente a sua espera, deverá imediatamente se dirigir ao hospital. Decorrido 

tempo razoável para sua chegada, o plantonista presente deixa de ter responsabilidade sobre 

tal paciente, passando automaticamente a caracterizar omissão por parte do plantonista à 

distância.  

Os meios de prova são os prontuários do paciente, nos quais fica estabelecido qual o 

horário do aviso ao médico e qual o horário de chegada do médico, sob a responsabilidade do 

corpo de enfermagem, quem também fica responsável pela manutenção do paciente, 

estabilizado pelo plantonista emergencista presente, nesse ínterim. Além da possibilidade de 

análise das ligações telefônicas efetuadas e da verificação do médico correspondente na escala 

de plantonistas. 

É obvio que, se este paciente tiver complicações enquanto seu médico não está 

presente, e for possível ao plantonista atendê-lo, deverá fazê-lo por uma determinação ética. 

Mas, caso não seja possível reverter o quadro, ou mesmo quando houver seqüelas, com 

exceção de erro crasso, esse plantonista presente não poderá ser responsabilizado.  

Não se pode esquecer que a responsabilidade está atrelada ao conceito de culpa e do 

nexo de causalidade, ou seja, significa que o plantonista à distância só será responsabilizado 

se da sua omissão for proveniente o dano. Por exemplo, o paciente que adquire seqüelas 

irreversíveis em razão de um coágulo que deveria ter sido drenado por um neurologista 

ausente. Esse médico responderá civil e penalmente, nos moldes dos artigos 948 a 951, do 

CC/02, e da capitulação do fato típico no código penal, inclusive, por omissão de socorro. 

De qualquer forma, maiores discussões e pesquisas devem ser feitas nesse sentido, 

para conscientizar sobre os problemas de impropriedades normativas em choque com a 

realidade, já que nem estas novas teorias abraçam com perfeição a situação referente à 

responsabilidade do plantonista à distância. 
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O acordo de parceria para a promoção da inovação pode contribuir para a 

efetivação da democracia brasileira? 

The partnership agreement for the promotion of innovation can 

contribute to realization of Brazilian democracy? 

 

 
Luís Henrique Vasconcelos Da Silva Letra 

 Rubia Carneiro Neves 

 

 

RESUMO 

Este trabalho analisou sob o enfoque da teoria geral dos negócios jurídicos, o acordo de 

parceria, previsto no artigo 9º, da Lei n. 10.973/04, suscetível de viabilizar as atividades 

de pesquisa e desenvolvimento na área de inovação científica e tecnológica, bem como 

a sua perspectiva de ser um instrumento de efetivação da democracia. O acordo de 

parceria é uma prática decorrente da autonomia privada, embora possa ser celebrado 

com a participação de agentes públicos, que pode viabilizar o bom funcionamento das 

atividades de pesquisa e inovação, acarretando o acesso ao trabalho e consolidando a 

livre iniciativa, e este trabalho pretende iniciar o debate a respeito da influência que esse 

negócio jurídico pode ter para viabilizar a concretude da democracia brasileira. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: acordo de parceria; inovação; teoria geral dos negócios 

jurídicos; democracia   

 

ABSTRACT 

Through the perspective of the general theory of legal transactions, this study reviews 

the partnership agreement provided for in Article 9 of Act No 10,973/04, which could 

enable research and development in the area of scientific and technological innovation, 

as well as its prospects for being an effective instrument of democracy. The partnership 

agreement is a practice of private autonomy, although it can be concluded with the 

participation of public officials, which can facilitate the efficient operation of research 

and innovation, resulting in access to work and free enterprise, and this study intends to 
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start the debate about the influence that this may have legal transaction to enable the 

concreteness of Brazilian democracy. 

 

 

 

KEY WORDS: partnership agreement; innovation; general theory of legal transactions; 

democracy 
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1 Introdução 

 

Admitindo-se que uma efetiva democracia depende, dentre outros fatores, de 

uma democracia econômica, isto é, de um conhecimento econômico por parte da 

coletividade, com a participação de todos no processo econômico, a eliminação da 

exclusão e dos centros de poder e a possibilidade de escolha de valores comunitários 

(cooperação) e não individualistas é que este trabalho propõe analisar o acordo de 

parceria como um negócio jurídico suscetível de viabilizar a inovação, e 

consequentemente contribuir para tornar efetivo o processo democrático brasileiro. 

Assim, investigou-se sobre a possibilidade de a parceria celebrada para a 

promoção da inovação tecnológica ser classificada como um negócio jurídico e ao 
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mesmo tempo iniciou o debate sobre se pode ou não ser considerado como um 

mecanismo de efetivação da democracia.  

Para tentar responder à problematização proposta, partiu-se de uma análise 

jurídica do acordo de parceria previsto no art.9º, da Lei n. 10.973/04, a Lei Federal de 

Inovação, tendo sido O negócio jurídico e sua teoria geral, de José Abreu Filho
1
 o 

marco-teórico utilizado nessa parte do trabalho. 

A premissa segundo a qual é proeminente a necessidade de integração de 

organizações privadas e as organizações públicas como uma das condições para a 

concretização de pesquisa e de desenvolvimento que resultem em inovação tecnológica 

foi concebida a partir da utilização do marco teórico decorrente de: Inteiração 

Universidade Empresa, de José Eduardo Cassiolato e Eduardo da Motta Albuquerque
2
; 

As relações universidade-empresa-governo: um estudo sobre a Universidade Estadual 

de Campinas (UNICAMP), de Sandra Brisola, Solange Corder. Erasmo Gomes e 

Débora Mello
3
; Inteiração Universidade-Empresa, de Paulo César de Rezende de 

Carvalho Alvim
4
. 

Justifica-se essa investigação por objetivar construir um referencial teórico que 

possa ser utilizado na aplicação do Direito que regulamenta a celebração e a execução 

dos acordos de parceria concebidos para a promoção da inovação. 

Para desenvolver este trabalho, foi realizada uma pesquisa com a utilização do 

procedimento racional, com aplicação da indução e dedução, isto é, operações mentais 

pelas quais de uma verdade se passa a outra verdade. Uma primeira hipótese confirmada 

foi a aquela em que se admite a parceria como um instrumento muito propício a 

fomentar a inovação e o seu financiamento. Essa confirmação foi possível a partir do 

uso tanto da dedução do marco teórico acima especificado, bem como da indução 

decorrente da verificação de sucesso em casos concretos como a experiência da 

inovação tecnológica no caso do algodão
5
, em que com o apoio de parceiros privados e 

                                                
1 ABREU FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. 5. ed. Ed. Saraiva. São Paulo, 2003. 
2 CASSIOLATO; José Eduardo; ALBUQUERQUE, Eduardo da Motta. Inteiração Universidade 

Empresa., Instituto Euvaldo Lode (IEL), Brasília, 1998. 
3 BRISOLA, Sandra; CORDER, Solange; GOMES, Erasmo; MELLO, Débora. As relações 

universidade-empresa-governo: Um estudo sobre a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Campinas/SP, dezembro de 1997 apud Etzkowitz, 1994. 
4 ALVIM, Paulo César Rezende de Carvalho, Inteiração Universidade-Empresa, Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, Brasília, 1998. 

 

 
5
 SANTOS, Robério Ferreira dos. KOURI, Joffre.SANTOS, José Wellingthon. O agronegócio do 

algodão. Crise e recuperação no mercado brasileiro da matéria-prima agrícola. In: BELTRÃO, 
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dos governos de Mato Grosso, de Goiás e da Bahia, o Estado brasileiro tem investido na 

qualidade do algodão com as pesquisas feitas pela Embrapa Algodão.
6
  

Partindo desse caso concreto exitoso de parceria entre o setor público e o 

privado, passou-se à verificação do conceito de negócio jurídico e de suas 

características.  Nesse caso, partiu-se do geral para o particular, isto é, da teoria geral 

dos negócios jurídicos para entabular as características do acordo de parceria. 

Assim, o trabalho foi estruturado de modo que além desta introdução (primeiro 

tópico), da conclusão (quinto tópico) e das referências bibliográficas (sexto tópico), o 

desenvolvimento fosse apresentado em três partes numeradas como segundo, terceiro e 

quarto tópicos. No segundo, foram apresentados os sujeitos, citados pela Lei Federal de 

Inovação, a Lei n. 10.973/04, que podem celebrar o acordo de parceria no ambiente de 

inovação, com a exposição de suas peculiaridades.  

No terceiro tópico, tomando como marco teórico a obra de José Abreu Filho e 

partindo da teoria geral do negócio jurídico, bem como da classificação por ele adotada, 

ainda que se tenha verificado não haver uniformidade na doutrina sobre a classificação 

dos negócios jurídicos, analisou-se a respeito da natureza jurídica do acordo de parceria, 

previsto no art. 9º, da Lei n. 10.973/04
7
, sobre suas características e respectiva 

classificação. 

No quarto tópico, o enfoque foi para o atual modelo de atuação do Estado 

brasileiro na economia, sendo nessa parte, deu-se início ao debate sobre a hipótese 

segundo a qual a celebração de alianças voltadas à inovação contribui para a efetivação 

da democracia brasileira. 

 

2 Os sujeitos da inovação 

 

O ambiente de inovação é formado por diversos agentes, como organizações 

privadas, civis e empresariais, instituições de ciência e tecnologia, que podem ser 

                                                                                                                                          
Napoleão Esberard de Macêdo. AZEVEDO,  Demóstenes Marcos Pedrosa. (Coord.). O agronegócio do 

algodão no Brasil. 2. ed. rev. ampl. Brasília: Empraba Algodão, 2008. p. 53. 
6 Evando Mirra de Paula e Silva também apresenta exitosos casos concretos de parcerias entre a UFMG e 

organizações privadas. Vide em A ciência que sonha e o verso que investiga. Ensaios sobre inovação, 

poesia, tecnologia e futebol. São Paulo: Papagaio, 2009. 
7 De acordo com o Art. 9º da Lei n. 10.973/04: “É facultado à ICT celebrar acordos de parceria para 

realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e desenvolvimento de tecnologia, 

produto ou processo, com instituições públicas e privadas.”. Observa-se que é uma regra direcionada para 

a ICT (entidade da Administração Pública Indireta, que será analisado em tópico posterior), contudo, 

considerando a potencialidade e utilidade desse negócio jurídico no ambiente de inovação, nada impede 

que seja importado para o Direito Privado e utilizado por duas ou mais entidades de natureza privada.  
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instituições de ensino superior, institutos de pesquisa públicos ou privados, o Estado, 

atuando direta ou indiretamente, pelo que, ressalta-se que se optou por um corte, isto é, 

qualificar apenas os sujeitos abaixo descritos:   

 

2.1 Entidades da administração pública: administração direta e indireta.  

 

A administração pública é dividida em direta e indireta. Na administração 

pública direta, encontram-se os entes da federação: a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios; na administração pública indireta, as autarquias, as fundações, 

as empresas públicas e as sociedades de economia mista, conforme dispõe o Decreto-

Lei n. 200 de 1967.
8
, alterado pelo Decreto-Lei n. 900 de 1969 e, posteriormente, pela 

Lei n. 7.596 de 1987, esta última incluiu as fundações públicas. É importante salientar 

que apesar de criadas ou autorizadas pelos entes da administração direta, os entes da 

administração indireta possuem autonomia e cada um deles possui personalidade 

jurídica própria. 

Bons exemplos de sujeitos da administração indireta que atuam na inovação 

são a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), uma empresa pública 

e a Universidade Federal de Minas Gerais, uma autarquia.  

                                                
8 Art. 4° do Decreto-Lei 200 define: “A Administração Federal compreende:        

I - A Administração Direta, que se constitui dos serviços integrados na estrutura administrativa da 

Presidência da República e dos Ministérios.        

II - A Administração Indireta, que compreende as seguintes categorias de entidades, dotadas de 

personalidade jurídica própria: 
a) Autarquias; 

b) Emprêsas Públicas; 

c) Sociedades de Economia Mista. 

d) fundações públicas.”  

Ainda, no art. 5º, esclarece qual é a diferença de cada um dos entes: “Para os fins desta lei, considera-se:  

I - Autarquia - o serviço autônomo, criado por lei, com personalidade jurídica, patrimônio e receita 

próprios, para executar atividades típicas da Administração Pública, que requeiram, para seu melhor 

funcionamento, gestão administrativa e financeira descentralizada.  

II - Emprêsa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio 

próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o 

Govêrno seja levado a exercer por fôrça de contingência ou de conveniência administrativa podendo 
revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.  

III - Sociedade de Economia Mista - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, criada 

por lei para a exploração de atividade econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com 

direito a voto pertençam em sua maioria à União ou a entidade da Administração Indireta.  

IV - Fundação Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, sem fins 

lucrativos, criada em virtude de autorização legislativa, para o desenvolvimento de atividades que não 

exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio 

próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção, e funcionamento custeado por recursos da União e de 

outras fontes.”. 
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De acordo com a Constituição Federal, o desenvolvimento nacional é um 

fundamento da República Federativa do Brasil
9
, portanto, essa norma norteará a 

legislação infraconstitucional e os atos administrativos para que, sempre que possível, 

persigam este objetivo. 

Nesse sentido, considerando a vinculação da administração pública à lei, com o 

aumento da necessidade de ações públicas em prol da inovação, a legislação pertinente 

ao tema vem passando por constantes modificações. O grande marco legal da inovação 

no Brasil é a Lei Federal de Inovação, Lei n. 10.973, de dezembro de 2004. 

Posteriormente, com o intuito conciliar as relações da Administração Pública com a 

busca pela inovação, o Poder Executivo, através da Medida Provisória n. 495 de julho 

de 2010, posteriormente convertida na Lei n. 12.349 de dezembro de 2010, fez, entre 

muitas, uma alteração sutil, porém substancial, no artigo 3º da Lei 8.666 de 1993, a Lei 

de licitações e contratos administrativos:  

 

Art. 3
o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 

constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para 
a administração e a promoção do desenvolvimento nacional, e será 

processada e julgada em estrita conformidade com os princípios 

básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação 

ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes 

são correlatos. (grifo nosso).  
 

Nesse aspecto, as contratações efetuadas pela administração pública 

perseguem, de forma expressa, o desenvolvimento nacional, que decorre dentre outros 

fatores, também do desenvolvimento científico e tecnológico. Uma simples e superficial 

análise da legislação faz concluir sobre a previsão de várias formas de relação jurídica 

suscetíveis de ser celebradas entre entidades públicas e privadas. Por exemplo, a União 

e seus respectivos entes indiretos podem participar, de forma minoritária, em sociedade 

de propósito específico, cuja atividade seja a promoção de inovação
10

.    

                                                
9 De acordo com o inciso II do artigo 3º da Constituição Federal:  

“Art. 3º - Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: 
II - garantir o desenvolvimento nacional;” 

Ainda, em capítulo designado de “da ciência e tecnologia”, a Constituição, no artigo 218, menciona o 

desenvolvimento científico e tecnológico: 

“Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação 

tecnológicas”. 
10 Essa previsão é feita pelo artigo 5º da Lei de Inovação Federal (Lei n. 10.973/04): 

Art. 5o Ficam a União e suas entidades autorizadas a participar minoritariamente do capital de empresa 

privada de propósito específico que vise ao desenvolvimento de projetos científicos ou tecnológicos para 

obtenção de produto ou processo inovadores. 
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Como se vê, é bem amplo o rol de possibilidades de relações jurídicas entre 

o Estado e organizações privadas com potencial de propiciar o desenvolvimento 

nacional. 

  

2.2 Entidades da administração indireta e agentes relacionados na Lei de Inovação 

Federal (Lei n. 10.973/04) 

 

Realizadas algumas considerações sobre a administração pública e a relação 

desta com a inovação, passa-se a análise de algumas entidades da administração pública 

indireta, citadas na Lei n.10. 973/04.  

 

2.2.1 Agência de Fomento  

 

Conforme o inciso I, do artigo 1º, da Lei n. 10.973/04, agência de fomento é 

“órgão ou instituição de natureza pública ou privada que tenha entre os seus objetivos o 

financiamento de ações que visem a estimular e promover o desenvolvimento da 

ciência, da tecnologia e da inovação”. Na prática, as agências de fomento públicas 

executam as políticas governamentais de incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento 

tecnológico, a exemplo da Fundação de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 

(FAPEMIG), única agência de fomento de Minas Gerais
11

. É através da agência de 

fomento que o Estado participa como indutor e fomentador da ciência, tecnologia e 

inovação, direcionando os investimentos, e incentivando determinados setores 

produtivos.  

Analisando a definição legal apresentada na Lei Federal de Inovação, 

verifica-se que agência de fomento pode ser instituição (autônoma, consequentemente 

podendo ter personalidade jurídica própria) ou órgão (vinculado a uma pessoa jurídica 

já existente).  

 

2.2.2 Instituição científica e tecnológica (ICT) 

 

De acordo com o inciso V, do artigo 1º, da Lei n. 10.973/04, instituição 

científica e tecnológica - ICT é “órgão ou entidade da administração pública que tenha 

                                                
11 Fonte: <<http://www.fapemig.br/institucional/apresentacao/index.php>> Acessado em 08/08/2011.  
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por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou 

aplicada de caráter científico ou tecnológico.”.  

A ICT deve ser necessariamente, um órgão (entidade não personificada, 

vinculada a um ente da administração) ou uma pessoa da administração indireta. Outro 

requisito é sobre o objeto da instituição, que deverá ser, necessariamente, de executar 

atividades de pesquisa científica e tecnológica, mas essa não precisa ser a única e 

exclusiva atividade por ela desempenhada.  

Nesse sentido, observa-se que cumprem os dois requisitos as instituições de 

ensino superior públicas (UFMG, UFOP) e algumas empresas públicas com objetivo de 

promover desenvolvimento científico e tecnológico (EMATER, EMBRAPA) e, 

consequentemente, podem ser qualificadas como ICT. As universidades públicas são, 

por princípio constitucional
12

, instituições científicas e tecnológicas, enquanto outras 

entidades da administração podem ser também qualificadas dessa forma, dependendo do 

que dispuser o estatuto ou a lei que as originou. A exemplo, a EMBRAPA e a 

EMATER são ICTs que não são universidades.  

 

2.2.3 Núcleo de inovação tecnológica (NIT)  

 

O núcleo de inovação tecnológica é um órgão constituído por uma ou mais de 

uma ICT, e tem a finalidade de gerir a política de inovação na instituição ou no grupo de 

instituições que o criou.  Conforme dispõe o inciso VI, do artigo 1º, da Lei n. 10.973/04, 

através do núcleo de inovação tecnológica (NIT), podem ser criadas redes de 

cooperação, resultando na integralização de um grupo de instituições de ciência e 

tecnologia e, consequentemente, possibilitando a realização de pesquisas de maior 

complexidade. O NIT deve possibilitar uma maior interação entre a ICT e as 

organizações privadas, promovendo o patenteamento das invenções e a respectiva 

transferência da tecnologia patenteada.  

Cada ICT deve ter um NIT próprio ou em conjunto com uma ou mais de uma 

ICT, conforme dispõe o art.16 da Lei Federal de Inovação.
13

  

                                                
12 No artigo 207, a Constituição Federal de 1988 impõe às universidades o dever de manter atividades de 

ensino, pesquisa e extensão:  

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira 

e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.”  

Nesse sentido, sempre serão qualificadas como ICT.  
13 Art. 16. A ICT deverá dispor de núcleo de inovação tecnológica, próprio ou em associação com outras 

ICT, com a finalidade de gerir sua política de inovação. 
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2.2.4 Instituições de apoio  

 

As instituições de apoio são fundações responsáveis pelo financiamento das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento, sendo que em conformidade com o inciso 

VII, do art. 2º, da Lei n. 10.973/04, trata-se de “fundação criada com a finalidade de dar 

apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional, 

científico e tecnológico de interesse das instituições federais de ensino superior – IFES 

e demais instituições de ciência e tecnologia, registrada e credenciada nos Ministérios 

da Educação e da Ciência e Tecnologia, nos termos da Lei n. 8.958, de 20 de dezembro 

de 1994”. 

Segundo a art. 2º, da Lei n. 8.958/94, as fundações de apoio deverão estar 

constituídas sob a forma de fundações de direito privado, sem fins lucrativos, regidas 

pela Lei n
o
 10.406, de 10 de janeiro de 2002, o Código Civil, e por estatutos cujas 

normas expressamente disponham sobre a observância dos princípios da legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e eficiência, e sujeitas, em 

especial: I - a fiscalização pelo Ministério Público, nos termos do Código Civil e do 

Código de Processo Civil; II - à legislação trabalhista; III - ao prévio registro e 

credenciamento no Ministério da Educação e do Desporto e no Ministério da Ciência e 

Tecnologia, renovável bienalmente.  

Assim, incorporando essa definição legal, o Ministério da Educação conceitua 

as fundações de apoio como “instituições criadas com a finalidade de dar apoio a 

projetos de pesquisa, ensino, extensão e de desenvolvimento institucional, científico e 

tecnológico, de interesse das instituições federais de ensino superior (IFES) e também 

das instituições de pesquisa. Devem ser constituídas sob a forma de fundações de direito 

privado, sem fins lucrativos e serão regidas pelo Código Civil brasileiro. Sujeitam-se, 

portanto, à fiscalização do Ministério Público, nos termos do Código Civil e do Código 

de Processo Civil, à legislação trabalhista e, em especial, ao prévio registro e 

credenciamento nos Ministérios da Educação e do Ministério da Ciência e Tecnologia, 

renovável bienalmente.”.
 14

 

                                                
14 Definição disponível no portal do MEC, em < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12508&Itemid=1017> 

acessado em 03/04/2011. 
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As fundações de apoio não são criadas por lei nem mantidas pela União, e a 

exigência de prévio credenciamento junto aos Ministérios da Educação e da Ciência e 

Tecnologia pode ser justificada em razão de a relação entre as instituições federais e as 

fundações de apoio ser de fomento ao desenvolvimento de projetos de ensino, pesquisa 

e extensão, sendo função das fundações oferecer suporte administrativo, contábil e de 

execução orçamentária aos projetos institucionais. 
15

 

 

2.3 Pessoas jurídicas de direito privado e pessoas naturais; 

 

Em suma, são pessoas jurídicas de direito privado todas as entidades criadas 

com personalidade e capacidade próprias, excetuadas as pessoas anteriormente listadas 

no rol de entidades da administração pública. Tecnicamente e de forma mais precisa, 

são pessoas jurídicas de direito privado as relacionadas no art. 44 do Código Civil: as 

associações, sociedades, fundações, organizações religiosas e partidos políticos
16

.  

A existência dessas pessoas começa com o registro do seu ato constitutivo na 

Junta Comercial (para as organizações empresariais) ou no Cartório das Pessoas 

Jurídicas para as demais
17

. Enquanto não formalizado o ato constitutivo, se houver 

atividade prévia, a sociedade será irregular (ou de fato)
18

 e todos os sócios responderão 

de forma solidária e ilimitada pelas obrigações sociais contraídas.
19

 

Além das pessoas jurídicas, as pessoas físicas podem se relacionar 

juridicamente no ambiente da inovação com os demais agentes previstos. A própria Lei 

n. 10.973/04 cita o pesquisador público e o inventor independente. Sobre esses, a Lei 

define, respectivamente, nos incisos VIII e IX, do art. 2º: 

Art. 2º. Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

(...) 

                                                
15 Explicação disponível no portal do MEC, em < 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=12508&Itemid=1017> 

acessado em 03/04/2011. 
16 Ressalte a promulgação da Lei n. 12.441/11 que introduziu o inciso VI, no art. 44, do Código Civil de 

2002, criando mais uma pessoa jurídica de direito privado, qual seja, a empresa individual de 

responsabilidade individual, sendo que sua vigência ocorrerá a partir de 11 de janeiro de 2012. 
17 Ressalvada a cooperativa, que embora seja entendida como sociedade simples, tem seu registro 

efetuado na Junta Comercial, conforme alínea “a”, do inciso II, do art. 32, da Lei n. 8.934/94.  
18 Art. 986 do Código Civil:  

“ Enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações em organização, 

pelo disposto neste Capítulo, observadas, subsidiariamente e no que com ele forem compatíveis, as 

normas da sociedade simples.” 
19 Art 990 do Código Civil: 

“Todos os sócios respondem solidária e ilimitadamente pelas obrigações sociais, excluído do benefício de 

ordem, previsto no art. 1.024, aquele que contratou pela sociedade.” 
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VIII - pesquisador público: ocupante de cargo efetivo, cargo militar ou 

emprego público que realize pesquisa básica ou aplicada de caráter 

científico ou tecnológico; e 

IX - inventor independente: pessoa física, não ocupante de cargo 

efetivo, cargo militar ou emprego público, que seja inventor, obtentor 

ou autor de criação. 

 

Nesse sentido, não restam dúvidas de que as relações jurídicas no ambiente de 

inovação não serão apenas entre pessoas jurídicas, portanto, verifica-se que esses dois 

sujeitos apresentados, classificados como pessoas naturais, são aptos a celebrarem, no 

ambiente de inovação, negócios jurídicos com os demais sujeitos da inovação.    

 

3 Acordo de parceria para realização de pesquisa em cooperação 

3.1 Considerações gerais sobre negócio jurídico 

 

Passa-se a analisar o negócio jurídico, um dos meios utilizados pelos agentes 

acima listados para promover a inovação.  

Negócio jurídico é todo ato de natureza negocial que tem efeitos jurídicos. A 

natureza negocial é o que difere o negócio jurídico do ato jurídico, ação humana que 

também possui repercussões jurídicas.  

 Isso, porque, negócio jurídico não é sinônimo de ato jurídico, na teoria 

dualista
20

, adotada no Código Civil de 2002. Apesar de ambos possuírem efeitos 

jurídicos, o ato não é de natureza negocial. As pessoas que praticam determinado ato 

jurídico estão sujeitas aos efeitos previstos na lei, ao passo em que no negócio jurídico, 

as partes conseguem determinar os efeitos jurídicos, desde que possíveis.  

Um exemplo de ato jurídico no contexto da inovação é a invenção, pois no 

momento em que determinado produto ou processo é inventado, surgem os direitos 

intelectuais sobre a criação, por disposição legal, sem que dependa da intenção das 

pessoas envolvidas. Por outro lado, o exemplo clássico de negócio jurídico é o contrato 

de compra e venda, no qual as partes estabelecem os efeitos, portanto, tem natureza 

negocial.  

                                                
20 No Código Civil de 1916, o legislador optou pela teoria unitária, na qual o ato jurídico é sinônimo de 

negócio jurídico, contudo, o Código Civil de 2002 trouxe ao ordenamento jurídico brasileiro a teoria 

dualista, mais moderna que a primeira, que considera a distinção entre ato jurídico e negócio jurídico, 

conforme se extrai do art. 185: “Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, aplicam-se, 

no que couber, as disposições do Título anterior”. (o título anterior se refere ao Negócio Jurídico).  
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No Código Civil de 2002, verifica-se que não há diferenças práticas entre os 

efeitos do negócio jurídico e do ato jurídico, uma vez que é aplicável ao ato jurídico, no 

que couber, as regras do negócio jurídico: 

 

Art. 185. Aos atos jurídicos lícitos, que não sejam negócios jurídicos, 

aplicam-se, no que couber, as disposições do Título anterior. 

 

As regras relativas ao negócio jurídico estão dispostas no Título I, do Livro III, 

denominado „Dos Fatos Jurídicos‟, no referido Código. Inicialmente versam sobre a 

validade do mesmo, tendo por pressupostos de validade a capacidade dos agentes, o 

objeto lícito, possível sob o aspecto jurídico e físico, determinado, e, ainda, a forma 

prescrita ou não defesa em lei. Segundo o Código Civil, de 2002: 

 

Art. 104. A validade do negócio jurídico requer: 

I - agente capaz; 

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável; 

III - forma prescrita ou não defesa em lei. 

 

Além desses requisitos de validade previstos expressamente em lei, também 

são importantes os elementos estruturais, a causa e a vontade. A causa do negócio 

jurídico é o fim econômico e social reconhecido e garantido pelo direito
21

. A vontade 

deve estar presente em todo negócio jurídico, trata-se de um elemento essencial desse 

instituto. Em suma, estes dois elementos e a forma (quando prescrita em lei), concebem 

a estrutura do negócio jurídico.  

Numa perspectiva sistemática, além do aspecto da validade, deve-se verificar o 

negócio jurídico no plano da existência e da eficácia.
22

 Havendo os elementos de 

formação e estruturação do negócio jurídico (vontade e causa), verifica-se que a 

existência e a eficácia dependerão da produção de efeitos do negócio jurídico.  

Será negócio jurídico perfeito aquele que satisfizer os três requisitos: validade, 

eficácia e existência.  

Estabelecidas essas considerações gerais sobre o negócio jurídico, passa-se a 

análise do acordo de parceria na inovação. 

 

3.2 O acordo de parceria na inovação: conceito e características 

 

                                                
21 ABREU FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. 5. ed.. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 141. 

.  
22 ABREU FILHO, José. O negócio jurídico e sua teoria geral. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 355. 
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A pesquisa realizada em cooperação pode ser instrumentalizada pelo negócio 

jurídico denominado acordo de parceria, cuja celebração visa à promoção da inovação 

científica e tecnológica. Nesse negócio jurídico, que também pode receber o nome de 

acordo de cooperação
23

, organizações privadas, empresariais ou cíveis, as instituições 

de ciência e tecnologia, o Estado e os pesquisadores podem somar esforços no sentido 

de desenvolver determinada pesquisa e, consequentemente, unir recursos financeiros, 

humanos, técnicos, para maximizar as chances de êxito do objeto de investigação 

científica. 

A Lei n. 10.973/04 apresentou o acordo de parceria como uma das formas de a 

ICT se relacionar no ambiente de inovação, contudo, não há qualquer impedimento 

quanto à sua utilização venha a ser exclusivamente por sujeitos de Direito Privado.  

O acordo de parceria não deve ser confundido com o contrato típico de 

sociedade, previsto no art. 981, do Código Civil de 2002, pois no caso do acordo de 

parceria as partes não possuem a intenção de se associarem, isto é, falta-lhe a affectio 

societatis, própria das sociedades. As partes apenas estabelecem o vínculo obrigacional 

para executarem determinado objetivo em comum, sem a necessidade e intenção de 

criar nova pessoa jurídica.  

Na parceria, as partes não se obrigam a comprar participações de um 

empreendimento com o fim de partilhar os resultados, objetivando que eles sejam 

lucrativos, por isso, em relação à parceria, não há que se falar em existência de 

sociedade irregular (ou de fato) quando da sua celebração.
24

  

Ademais, caso haja a celebração de um negócio com o intuito de formação de 

pessoa jurídica (na cooperação entre ICT e outras entidades), a norma aplicável é a do 

art. 5º da Lei n. 10.973/04.
25

 

O que difere o contrato e de acordo de parceria é a intenção inicial das partes, 

enquanto nesta existem interesses comuns e paralelos, naquele existem interesses 

opostos. Essa questão é trabalhada no Direito Administrativo, quando alguns autores 

admitindo o acordo de parceria como sinônimo de convênio, apresentam a distinção este 

e contrato. Nesse sentido, José dos Santos Carvalho Filho afirma que “no contrato, os 

interesses são opostos e diversos, no convênio, são paralelos e comuns. Neste tipo de 

                                                
23 O artigo 9º da Lei de Inovação Federal (Lei n. 10.973/04) apresenta o termo “acordo de parceria” para 

esse negócio jurídico.  
24 Nesse sentido, a sistemática da Lei Federal de Inovação corrobora para que não haja vontade de 

associação entre os pactuantes, uma vez que existe instrumento próprio para a formação de sociedade no 

art. 5º.  
25 BARBOSA, Denis Borges. O Direito da Inovação. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011, p. 89.  
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negócio jurídico, o elemento fundamental é a cooperação, e não o lucro procurado por 

celebrar o contrato.”
26

 

Com o mesmo entendimento, Celso Antônio de Mello diferencia convênio de 

contrato: “convênios e consórcios diferem da generalidade dos contratos administrativos 

porque, ao contrário destes, não há interesses contrapostos das partes, mas interesses 

coincidentes.”
27

  

A distinção entre contrato e acordo de parceria (sinônimo de convênio)
28

 é para 

o  Direito Administrativo não é apenas uma questão teórica, mas resulta em implicações 

práticas, no caso, a eventual a inexigibilidade de licitação
29

. Verifica-se que a distinção 

entre contrato e o acordo de parceria não é tão relevante no Direito Privado e, de fato, 

não tem a mesma aplicabilidade. Observa-se que a parceria é abordada no caso da 

“parceria rural”, sendo considerada uma espécie do gênero contrato. Dessa forma, essa 

diferenciação do Direito Administrativo não tem fôlego entre os doutrinadores do 

Direito Privado sequer entram nesse mérito, adotando um conceito amplo e abrangente 

para o contrato. Nesse sentido, Fran Martins
30

, Maria Helena Diniz
31

, Orlando Gomes
32

, 

Roberto Senise Lisboa
33

 e Caio Mário da Silva Pereira
34

, apresentam conceitos amplos 

                                                
26 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro:  

Lumen Juris, 2006. p. 188. 
27 MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo. 27. ed. São Paulo: Malheiros 

2010. p. 664. 
28 BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. Propriedade Intelectual – conceitos e procedimento. 

Brasília: Publicações da Escola da Advocacia Geral da União, 2010. p. 75. 
29 Não iremos discutir a posição de cada doutrinador nesse caso, pois são diversas as correntes existentes, 

ademais, partimos da premissa segundo a qual, após a Medida Provisória 495, a Lei de Contratos 

Administrativos (Lei n. 8.666/93) prevê a possibilidade de inexigibilidade de licitação para algumas 

contratações da Lei n. 10.973/04. O assunto é complexo e faz jus a um estudo isolado por estudiosos 
desse ramo do Direito. Observe-se que o artigo 20 versa sobre a contratação para a realização de pesquisa 

e passou a dispensar a licitação, ao passo em que o acordo de parceria para fins de promoção de ciência, 

tecnologia e inovação (artigo 9º), não tem exigibilidade a Lei n. 8.666/93.  
30 Contrato é “(...) o acordo de vontades de duas ou mais pessoas que tem por finalidade constituir, 

regular ou extinguir uma relação jurídica-patrimonial.” MARTINS, Fran. Contratos e Obrigações 

Comerciais. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1999. p. 61.  
31 “(...) poder-se-á dizer que contrato é o acordo entre a manifestação de duas ou mais vontades, na 

conformidade da ordem jurídica, destinado a estabelecer uma regulamentação de interesses entre as 

partes, com o escopo de adquirir, modificar ou extinguir relações jurídicas de natureza patrimonial” 

DINIZ, Maria Helena. Tratado Teórico e Prático dos Contratos. São Paulo: Saraiva, 2006. p. 9 a 12.  
32 “(...) o contrato é uma espécie de negócio jurídico que se distingue, na formação, por existir a 
presença pelo menos de duas partes. Contrato é, portanto, negócio jurídico bilateral ou plurilateral” 

GOMES, Orlando, Contratos. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 4. 
33 “Diante do exposto, verifica-se que todo o contrato é um negócio jurídico, porém a recíproca não 

corresponde à realidade. Ponderou-se que há outros negócios jurídicos que não podem ser propriamente 

considerados contrato. Há duas categorias fundamentais de negócio jurídico, além de contrato: 

a) Negócio Jurídico Unilateral (...) 

b)O negócio jurídico sob anuência de terceiro(negócio homologado)” (este último, depende da 

autorização ou confirmação de autoridade para validade do acordo de vontades). LISBOA, Roberto 

Senise. Manual de Direito Civil. 3.v. São Paulo: Saraiva, 2009. p. 13.  
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para o contrato, que se utilizados nesse trabalho, fariam com que o acordo de parceria 

fosse simplesmente classificado como um contrato atípico. Contudo, na busca de uma 

maior precisão da ciência jurídica, na presente análise será adotado o conceito de 

contrato proposto pelos autores do Direito Administrativo, uma vez que, conforme já 

exposto, neste ramo do direito buscou-se a melhor definição da essência do termo 

contrato justamente para fazer a distinção de convênio.  

Ainda que, conforme relatado anteriormente, algumas vezes o instrumento da 

parceria receba a designação de “contrato de parceria”, é importante destacar que a 

parceria não é um contrato. Essencialmente, os interesses das partes em um contrato são 

opostos e diversos, enquanto em uma parceria, os pactuantes possuem interesses 

paralelos e comuns. “A expressão “contrato de parceria” é tecnicamente imprópria. 

Primeiramente, há inegável contradição nos termos: onde há contrato (tipicamente 

considerado), não há parceria em seu sentido verdadeiro.” 
35  

Realizadas essas considerações, passamos a classificar o acordo de parceria na 

perspectiva da classificação de negócio jurídico proposta por José Abreu Filho:  

a) quanto ao número de partes, trata-se de negócio jurídico bilateral ou 

plurilateral, com natureza de acordo. É um negócio jurídico que, por essência, comporta 

vários partícipes.  

b) quanto à causa, trata-se de negócio jurídico causal ou material, uma vez que 

há uma relação inseparável entre o elemento vontade e a causa. É típico na medida em 

que esse negócio jurídico é previsto no artigo 9º, da Lei n. 10.973/04, que versa sobre a 

relação da ICT com outras entidades públicas e privadas.    

c) quanto aos efeitos, é um negócio jurídico de disposição, porque as partes se 

obrigam a dispor o que foi acordado, isto é, normalmente disponibilizam para o 

cumprimento do objetivo da parceria recursos financeiros, humanos, técnicos.  

d) quanto ao tempo de produção de efeitos, é inter vivos, pois não depende do 

evento morte para produzir seus efeitos, ademais, quando o acordo de parceria envolver 

pessoa física, a morte será causa de extinção desse negócio jurídico (quando bilateral), 

uma vez que a desenvolver a pesquisa é uma obrigação personalíssima.  

                                                                                                                                          
34 “(...) podemos definir o contrato como o „acordo de vontades com a finalidade de produzir efeitos 

jurídicos” PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil. 3.v. Rio de Janeiro: Forense, 

2006.   
35 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 15. ed. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2006. p. 346.  
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e) quanto à causa de atribuição patrimonial, é um negócio jurídico oneroso, 

porque há disposição de recursos financeiros e humanos para todos os partícipes.   

f) quanto ao conteúdo, será um negócio jurídico patrimonial sobre direito 

obrigacional, uma vez que o objeto principal é a obrigação de fazer a pesquisa. Acaso 

um dos partícipes venha a se comprometer em apenas disponibilizar um bem e 

participar dos eventuais resultados positivos, pode-se classificar também como negócio 

jurídico patrimonial real.  

g) quanto à composição, será um negócio jurídico simples, uma vez que é um 

único negócio que propicia o desenvolvimento da pesquisa, não depende da celebração 

de outros para se viabilizar. É celebrado por um ato unitário. Eventuais negócios 

jurídicos celebrados juntamente com a pesquisa (como no caso de contratos de trabalho, 

compra e venda de equipamentos, prestação de serviço, doações de não partícipes) serão 

negócios jurídicos acessórios e autônomos, não são formadores do acordo de parceria.   

h) quanto à forma, é considerado não formal, por ausência de uma forma 

expressa exigida em lei, contudo, recomenda-se a forma escrita, uma vez que se trata de 

negócio jurídico que pode envolver várias disposições, conforme será exposto a seguir.   

O § 2º, do artigo 9º, da Lei n. 10.973/04 prevê a obrigatoriedade de existência 

de contrato regulamentando a titularidade da propriedade intelectual produzida em 

virtude da parceria, e o § 3º do mesmo dispositivo, regulamenta que a participação dos 

resultados atingidos deverá ser em proporção equivalente ao valor agregado do 

conhecimento já existente no início da parceria, levando em consideração os recursos 

humanos, financeiros e materiais alocados pelos parceiros na pesquisa. Em suma, são 

duas variáveis para determinar o percentual na participação dos resultados: a) ao já 

agregado no conhecimento existente no início da pesquisa; b) o que será agregado 

quanto aos recursos humanos, financeiros e materiais alocados durante a pesquisa.  

Esse dispositivo tem efeito impositivo e obrigatório nas parcerias envolvendo a 

administração pública, mas é facultativo nas demais parcerias onde haja apenas 

partícipes de direito privado. Entretanto, há de se reconhecer que o método disposto na 

Lei é razoável e justo.     

Denis Borges Barbosa, analisando esse instrumento, observa a similitude com a 

natureza do consórcio, previsto nos artigos 278 e 279 da Lei n. 6.404/76, a Lei de 

Sociedades Anônimas. Para este autor, deve haver no mínimo a exigência dos requisitos 

previstos nos oito incisos do art. 279:   

I - a designação do consórcio se houver; 
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II - o empreendimento que constitua o objeto do consórcio; 

III - a duração, endereço e foro; 

IV - a definição das obrigações e responsabilidade de cada sociedade 

consorciada, e das prestações específicas; 

V - normas sobre recebimento de receitas e partilha de resultados; 

VI - normas sobre administração do consórcio, contabilização, 

representação das sociedades consorciadas e taxa de administração, se 

houver; 

VII - forma de deliberação sobre assuntos de interesse comum, com o 
número de votos que cabe a cada consorciado; 

VIII - contribuição de cada consorciado para as despesas comuns, se 

houver.36 

Com uma proposta similar a apresentada por Denis Borges Barbosa, a 

Escola da Advocacia Geral da União (AGU), em obra sobre propriedade intelectual
37

, 

chega a apresentar um modelo de minuta proposto às várias Procuradorias Federais 

alocadas no território brasileiro, como forma de orientar aos procuradores federais 

quando requisitados para assessorar as ICTs. Nessa minuta de acordo de parceria, a obra 

apresenta como pontos fundamentais: a) definir o objeto da pesquisa; b) definir 

obrigações para cada um dos partícipes; c) estabelecer se haverá repasse de valores (o 

modelo propõe que cada um dos partícipes deve arcar com as custas relativas às 

próprias obrigações, não devendo haver repasse de uma parte para outra); d) cláusula 

definindo que as pessoas envolvidas na pesquisa continuam vinculadas aos seus órgãos 

de origem; e) designação de um coordenador que represente cada partícipe; f) repartição 

da eventual exploração comercial dos resultados obtidos; g) casos de extinção do 

negócio jurídico; e f) a vigência do acordo, a contar da data da publicação dele no 

Diário Oficial da União.  

Quando a parceria for celebrada com algum ente da administração 

pública, em regra deverá ser precedida de processo licitatório, podendo ser dispensada a 

licitação por ausência de concorrência.  

A parceria é um negócio jurídico que comporta vários partícipes por 

essência, sendo, portanto, vantajosa por causa da admissibilidade de grande número de 

partícipes, não sendo razoável os atuais acordantes obstarem, o ingresso de novos 

partícipes.  

Porém, se de alguma forma houver a necessidade de exclusividade no 

objeto da pesquisa, de modo que somente comporte um número limitado de membros, é 

imperioso que a administração pública providencie prévia concorrência com intuito de 

preservar a impessoalidade e a moralidade na escolha dos partícipes e buscar a 

                                                
36 Incisos do art. 279 da Lei n. 6.404/76.  
37 BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. Propriedade Intelectual – conceitos e procedimento. 

Publicações da Escola da Advocacia Geral da União. Brasília, 2010. 
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eficiência na escolha do melhor partícipe, princípios presentes no art. 37 da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988.
38

  

O acordo de parceria pode ser extinto em virtude da: denúncia, resilição 

e rescisão. Normalmente, poderá ser resilido por vontade mútua das partícipes, ou 

rescindido por qualquer delas, devido à superveniência de norma legal ou evento que o 

torne material ou formalmente inexequível, bem como, unilateralmente, se houver 

inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas no acordo. 

Ideal estipular a notificação por escrito ao outro partícipe, e também os 

dias de antecedência mínima que devem ser observados para a remessa da notificação. 

Bom ressaltar que serão respeitadas as obrigações assumidas e que serão saldados os 

compromissos financeiros entre os partícipes, sendo que não poderá haver prejuízo para 

as atividades que estiverem em execução. 

Nesses casos de extinção, uma boa opção será a estipulação de que as 

pendências ou trabalhos em fase de execução serão definidos e resolvidos por meio de 

Termo de Encerramento do Acordo, no qual estarão definidas e atribuídas as 

responsabilidades relativas à conclusão ou extinção de cada um dos trabalhos e 

pendências, inclusive no que se refere aos direitos autorais ou de propriedade, dos 

trabalhos e metodologia, e à divulgação de informações colocadas à disposição das 

partícipes.
39

 

 

4 O acordo de parceria: um instrumento de fomento à inovação pode contribuir 

para efetivação da democracia brasileira? 

 

Além de a garantia do desenvolvimento nacional ser um dos objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil, o texto constitucional de 1988, nos 

artigos 218 e 219, prevê que o Estado brasileiro tem o papel de promover a ciência e a 

tecnologia, considerando que o mercado interno faz parte do patrimônio nacional, 

motivo pelo qual deve ser viabilizado o desenvolvimento cultural e socioeconômico, o 

bem estar da população e a autonomia tecnológica do país. 

Combinando esses dispositivos com o art. 174 do texto constitucional, segundo 

o qual o Estado tem papel de agente normativo e regulador da atividade econômica, 

                                                
38 BARBOSA, Denis Borges. O Direito da Inovação. 2. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Júris, 2011. p. 107. 
39 BOCCHINO, Leslie de Oliveira [et al]. Propriedade Intelectual – conceitos e procedimento. 

Publicações da Escola da Advocacia Geral da União. Brasília, 2010. 
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verifica-se que a atuação do Estado brasileiro deve ocorrer de forma articulada com as 

entidades da iniciativa privada, devendo assumir as funções de fiscalizar, incentivar e 

planejar ações voltadas à atividade econômica, e como não poderia deixar de ser, 

também para a área de ciência, tecnologia e inovação. Daí, a importância da temática 

central deste trabalho, qual seja a formação de alianças entre entidades públicas, 

organizações civis, empresariais e pessoas físicas, através das variadas modalidades de 

acordo de parceria.  

A atual estrutura do Estado brasileiro foi concebida de modo a admitir que ele 

não atue como o principal agente econômico, mas sim como o regulador da atividade 

econômica, justamente por partir da premissa que o Estado não tem fôlego 

administrativo, financeiro e orçamentário para, com exclusividade, promover o 

desenvolvimento social nas áreas de educação, saúde, saneamento, transportes, infra-

estrutura e ainda, o desenvolvimento econômico.   

Assim, de acordo com o modelo do atual Estado brasileiro, ele não pode ser o 

principal ator econômico, mas tem que atuar, especialmente, se considerarmos a área da 

inovação.  

Admitindo esse novo papel do Estado, Calixto Salomão Filho, começa a nos 

dar uma pista de que a democracia não será alcançada apenas com a implementação do 

desenvolvimento econômico. É preciso mais, isto é,  

em vez de gestão abstrata e macroeconômica da sociedade, cumpre-

lhe fazer algo que o particular e o mercado jamais farão: incumbe-lhe 

redistribuir. É na redistribuição que deve ser identificada a grande 

função do novo Estado. Trata-se, portanto, de um Estado que deve 
basear sua gestão (inclusive do campo econômico) em valores e não 

em objetivos econômicos.
40

 

Essa redistribuição não tem relação apenas com o Direito Tributário, mas 

também com a universalização, seja de serviços ou de conhecimento, que acaba se 

traduzindo em informação e em poder, isto é, poder de decisão, de escolha e de ação. 

De acordo com Calixto Salomão Filho,  

a base de sustentação jurídica da regulação desenvolvimentista é a 

crença na necessidade de difusão do conhecimento econômico. 

Partindo-se do pressuposto de que a pretensão de isolar e teorizar o 

conhecimento econômico leva a resultados socialmente 

inconvenientes é preciso que a regulamentação dê vazão e ofereça 

canais de transmissão do conhecimento econômico adquirido de forma 

difusa na sociedade.
41

 

                                                
40 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores, 2002. 

p.41.  
41 SALOMÃO FILHO, Calixto. Regulação e desenvolvimento. São Paulo: Malheiros Editores: 2002. p. 

44. 
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Para haver democracia, é preciso haver consciência política, cuja existência 

pressupõe inserção econômica da população, esta dependente de uma estrutura que 

garanta a diluição do poder econômico dos particulares e de pleno desenvolvimento 

econômico, que por sua vez exige o aprimoramento da educação, da ciência, bem como, 

a criação de inovação de produtos e de processos. 

Contudo, a globalização cria problemas e situações que abrem “um enorme 

campo para a redescrição, em novas bases conceituais, das estruturas e processos sociais 

contemporâneos. Assim, soberania, democracia, direito, Estado, ordem internacional... 

ganham novos contornos teóricos.”
 42

  

Assim, concordando-se com Celso Fernandes Campilongo, quando ele diz ter a 

impressão de que, hoje, o sistema econômico global seja uma grande ameaça à 

autonomia dos sistemas político e jurídico, colocando em risco a democracia, é que se 

questiona sobre se o desenvolvimento científico, através da celebração de acordos de 

parceria pode contribuir para tornar efetiva a democracia brasileira.  

Certo é que a ciência e a sua transformação em inovação requerem vultosos 

investimentos de recursos em material e em capital humano, cuja soma no caso do 

Brasil, não será proveniente apenas do investimento estatal, o que se justifica pela atual 

estrutura do Estado brasileiro. Mas também, a esfera privada não tem despendido 

voluntariamente os recursos necessários para o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, seja pelo fato de deles não dispor, seja por falta de priorizar a 

atividade inovadora. 

Segundo Lílian Barros Pereira e outro, a criação da Lei de Inovação 

Tecnológica é fruto de uma ação governamental para melhorar o cenário da pesquisa 

aplicada com vistas à solicitação de patentes. Para eles, 

esta lei está orientada para a criação de ambiente propício a parcerias 

estratégicas entre as universidades, institutos tecnológicos e empresas; 

para estímulo à participação de instituições de ciência e tecnologia no 

processo de inovação; e para o incentivo à inovação na empresa. Esta 

lei possibilita autorizações para a incubação de empresas no espaço 

público e a possibilidade de compartilhamento de infra-estrutura, 

equipamentos e recursos humanos, públicos e privados, para o 
desenvolvimento tecnológico e a geração de processos e produtos 

inovadores.
 43

 

                                                
42 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 

2000, p.113. 
43 PEREIRA, Lílian Barros. MUNIZ, Reynaldo Maia. Obstáculos à Inovação: um estudo sobre a 

geração de spin-offs universitárias na realidade brasileira. Trabalho apresentado no XXVI Simpósio de 

Gestão da Inovação Tecnológica, realizado em Gramado/ RS, 17 a 20 de outubro de 2006, p. 1 Disponível 

em : <http://www.institutoinovacao.com.br/downloads/lilian_reynaldo-spinoffs.pdf> Acesso em 13 fev. 

2010. 
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A experiência em outros países
44

 tem mostrado a facilidade para promover o 

desenvolvimento tecnológico quando há uma atuação conjunta das empresas, 

universidades e governo voltada para inovação. Esses três segmentos brasileiros já 

entenderam essa necessidade de atuação tríplice, tendo inclusive a Confederação 

Nacional das Indústrias editado um manifesto
45

 pela inovação nas empresas, segundo o 

qual “inovação é agregação de qualidade - mas não só. É incorporação de tecnologia - 

mas não só. Inovação é o requisito para uma economia competitiva, próspera e 

sustentável, com maior produtividade, com melhores empregos e salários".  

O Professor Adolpho Melfi
46

, tem razão ao afirmar que “não é o problema de a 

universidade levar a empresa (a investir)”. De acordo com ele, o ato de incentivar as 

empresas a investirem em inovação está relacionado às políticas do governo. Assim, 

é a política industrial do governo que deve dar vantagens. Mostrar 

para a empresa que se ela investir em inovação e tecnologia, ela tem 

um retorno. Senão, é muito difícil. O empresário que desenvolve suas 

atividades e recebe seus lucros por essas atividades, não vai querer 

entrar numa novidade que pode dar errado. Então acho que esse é o 
grande entrave, a falta de uma política do governo voltada para a 

internalização de pesquisa e desenvolvimento para indústria. 

É nesse contexto que se insere o acordo de parceria, pois pode ser utilizado 

pelo Estado para incentivar as entidades particulares, juntamente com o investimento 

público, realizar a promoção da inovação, do desenvolvimento econômico.  Esse 

desenvolvimento econômico propiciará a efetivação da democracia? Arrisca-se dizer, 

que considerando o modelo do Estado Democrático brasileiro, o acordo de parceria 

pode contribuir, mas não é solução única, pois como disse antes, se não houver 

redistribuição, não haverá democracia real. 

É necessário, além de promover ciência, pesquisa e inovação, acabar com as 

desigualdades sociais e isso, deve ser feito levando em conta o atual estágio da 

globalização, pois segundo Campilongo,   

                                                
44 ETZKOWITZ, H. STEVENS, A. J. Toward industrial policy: the university‟s role in government 

initiatives to assist small, innovative companies in the United States. In: ETZKOWITZ, H. WEBSTER, 

A. HEALEY, P. (Orgs.) Capitalizing Knowledge: New Intersections of Industry and Academia. State 

Univ. of New York, Albany, 1998. apud  GARNICA, Leonardo Augusto. JUGEND, Daniel. 

Contribuições e limitações da Lei da Inovação Federal para a gestão da inovação em pequenas empresas 
de base tecnológica: estudo de caso. XXVI ENEGEP, Fortaleza, Ceará, Brasil, 9 a 11 de Outubro de 

2006. p. 1, Disponível em: http://www.abepro.org.br/biblioteca/ENEGEP2006_TR530350_8241.pdf 
45 Confederação Nacional das Indústrias – CNI. Inovação: a construção do futuro. Disponível em: 

<http://www.anpei.org.br/wp-content/uploads/2009/08/manifesto_mei.pdf > Acesso em 16 fev 2010. 
46

 MELFI, Adolfo. Apoio a Parcerias Universidade-Empresas: Políticas de incentivo podem auxiliar 

pesquisas conjuntas. Palestra ministrada no Seminário Empreededorismo, Ciência e Inovação, promovido 

pela Universidade Federal de Pernambuco e pelo Portal de Educação Superior Universia Brasil na cidade 

de Recife/PE, 12 de maio de 2008, Disponível em 

<http://www.universia.com.br/rue/materia.jsp?materia=15909> Acesso em 15 fev. 2010. 
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Na modernidade – depois de ter passado por processos 

históricos que diferenciam internamente a sociedade com 

base em critérios segmentários (famílias, aldeias) e 

estratificados (posição hierárquica do indivíduo) – a 

comunicação passou a ser organizada com base, 

principalmente, no desempenho de funções específicas. A 

função passou a ser o princípio prevalecente na 

diferenciação interna da sociedade. Daí a idéia de que a 

sociedade moderna é diferenciada funcionalmente. Isso 

significa que “os limites de seus subsistemas não podem 

mais ser integrados por fronteiras territoriais comuns. 

Somente o subsistema político continua a usar tais 

fronteiras, porque segmentação em “estados” parece ser a 

melhor maneira de otimizar sua própria função. Mas, 

outros subsistemas, tais como ciência ou economia, 

espalham-se pelo globo inteiro. A sociedade, como um 

todo, não pode ser limitada territorialmente. Transforma-

se num sistema global.
47

 

 

Claro que admitindo estar o Brasil estruturado sob o paradigma do Estado 

Democrático de Direito, é possível afirmar que o acordo de parceria pode contribuir 

para a efetivação da democracia, pois havendo investimentos privados e públicos em 

pesquisa e inovação, haverá a transformação de conhecimento em tecnologias 

competitivas, com isso, poderão ser concebidos: um maior número de postos de 

trabalho, uma maior distribuição de renda, de circulação de recursos, de recolhimento 

de tributos. Mas, admite-se que a democracia somente será influenciada por todo esse 

processo se houver aumento do conhecimento econômico de toda a população, que 

nesse caso, acabará adquirindo maior consciência política e maior condição de decidir 

sobre os rumos da nação. 

Rockefeller Brothers Fund explica que  

Em virtude de permitir a democracia tanta liberdade ao indivíduo e 

adjucar-lhe tão grande poder de julgamento e autodisciplina, ela está 

subordinada mais que a maioria de outras formas de governo a uma 

compreensão natural e à sujeição voluntária da maior parte de seus 

cidadãos a determinados princípios morais.48 

Ora, como permitir essa compreensão e sujeição voluntária ao regime 

democrático, sem consciência econômica, se as pessoas vivem na pobreza e na miséria? 

Opina-se não ser possível haver consciência política sem consciência econômica, que 

                                                
47 CAMPILONGO, Celso Fernandes. O Direito na sociedade complexa. São Paulo: Max Limonad, 

2000, p.116. 
48 FUND, Rockefeller Brotheres. O Poder da idéia democrática. Tradução de Luiz Fernandes. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1964. p. 11.  
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decorre da inserção no mercado de trabalho, do acesso aos meios culturais e de 

comunicação. 

Segundo Vinícius Guilherme Rodrigues Vieira,  

Na Nova Ordem, não basta manter a tecnologia e o conhecimento 

restritos a um pequeno grupo, mesmo que ele produza benefícios que 

repercutam entre a população como um todo (...). No ambiente 

democrático, as massas precisam ter acesso direto à informação e ao 

conhecimento, bem como o domínio da técnica, a fim de atuarem de 
fato como cidadãos, reconhecendo direitos e deveres; como 

trabalhadores, na medida em que possuem reais oportunidades de se 

inserir no mercado de trabalho; e como pessoas, detentoras de um 

saber humanístico que lhes permita ter consciência do meio em que 

vivem, de modo que esses três sujeitos sejam interdependentes entre 

si, reunindo-se em todos os indivíduos.49 

Por isso, defende-se a idéia segundo a qual, não é possível ter uma 

preocupação exclusiva com investimentos em pesquisa e desenvolvimento, sem 

considerar o necessário investimento na educação em geral, pelo contrário, admite-se 

ser necessária a combinação dos dois esforços, aliados a tantos outros.   

Reforça a tese aqui defendida, a análise de Rockefeller Brotheres Fund sobre as 

condições econômicas de uma democracia eficaz. Para ele, 

igualmente importante é a manutenção de uma economia que deixe a 

maioria de seus componentes com a convicção de que eles ou seus 

filhos têm uma oportunidade para progredir, e de que posição em sua 

sociedade é algo adquirido e não herdado. “Igualdade de 

oportunidade” é, portanto, uma das coisas mais importantes que a 

democracia significa quando traduzida em termos econômicos e 

sociais. A democracia política concede aos cidadãos o direito de 

opinar sobre questões públicas. Ela é amparada por um sistema 

econômico que concede aos cidadãos uma parcela de bem-estar de 

uma sociedade. (...) Uma sociedade democrática deve, portanto, 

comprometer-se, tanto por razões práticas como por razões morais, 
com luta contra a pobreza. A ética de concessão e a compreensão 

mútua em que se apóiam os processos políticos democráticos, requer 

cidadãos que não se sintam em apuros e que possuam uma ampla 

visão de interesses e cooperação. Pobreza é incompatível com essa 

situação.50   

Ora, como evitar a pobreza? Dentre outras possibilidades, uma forma está 

relacionada com o fato de agregar valor aos produtos e aos processos, e para isso, será 

preciso investimento em pesquisa e desenvolvimento, cuja atuação estatal ou privada 

não será exclusiva, como já visto anteriormente. Dessas verdades, admitimos aquela 

segundo a qual, a parceria enquanto negócio jurídico é uma das possibilidades a 

                                                
49 VIEIRA, Vinícius Guilherme Rodrigues. O papel do Estado na economia do conhecimento. O 

fortalecimento da democracia através das novas tecnologias. In: A revolução tecnológica, a economia do 

conhecimento e a democracia. Democracia: o espaço da paz. Império e ditadura: a geopolítica da 

guerra/[coordenação] (Coleção Prêmio Luís Eduardo Magalhães;6). Instituto Tancredo Neves – Brasília, 

2004. p. 76. 
50 FUND, Rockefeller Brotheres. O Poder da idéia democrática. Tradução de Luiz Fernandes. 2.ed. Rio 

de Janeiro: Record, 1964. p.47. 
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viabilizar investimentos públicos e privados no desenvolvimento de pesquisas e 

inovação. 

Segundo Giovani Clark e Nizete Lacerda Araújo, o Brasil, assim como outras 

nações tem um triplo desafio, isto é, gerar novos conhecimentos, transformá-los em 

tecnologias competitivas, e fazê-lo em meio à recente crise econômica internacional. 

Para eles, em virtude da contida atuação estatal no domínio econômico, instalou-se uma 

aguda crise socioeconômica mundial iniciada nos setores imobiliário e financeiro dos 

Estados Unidos. Isso é reflexo de irresponsabilidade e ineficácia das políticas 

econômicas reguladoras. Daí, porque reconhecem que uma das formas de alavancar o 

desenvolvimento econômico, no micro e no macroambiente, é através do estímulo à 

inovação, e ressaltam a importância do incentivo à inovação por meio de políticas 

públicas estimuladoras e sedimentadoras de um sistema inovador nacional, 

possibilitador de empregabilidade e gerador de renda interna.
51

 

O estímulo à inovação por parte do Estado pode e deve ser viabilizado através 

da celebração de acordos de parceria. Arnold Wald ressalta o uso de parcerias como 

forma de fomentar o desenvolvimento, para quem, “a formulação atual do direito do 

desenvolvimento está vinculada a uma idéia que é, ao mesmo tempo, antiga e nova. 

Antiga na sua concepção, nova na sua densidade e nas dimensões que está alcançando. 

É a idéia de parceria. Parceria entre nações, parceria entre o Estado e a iniciativa 

privada, parceria entre moradores do mesmo bairro, parceria entre produtor e 

consumidor, parceria entre acionistas e dirigentes da empresa (...)”. 
52

 

De acordo com a teoria da “hélice tríplice”, proposta por Etzkowitz em 1994
53

, 

o desenvolvimento de um país é resultante da ação conjunta de organizações 

empresárias, instituições de ensino superior e o Estado, nos setores de ciência e 

tecnologia. Cabe ao Estado fomentar a integração do setor empresarial e o acadêmico, 

através da criação de um ambiente favorável à participação de organizações 

empresariais em atividades de pesquisa realizadas nas instituições de ensino superior e 

vice-versa. 

Além do aspecto macroeconômico, existem vantagens para os pactuantes da 

parceria celebrada entre as entidades privadas, as instituições de ensino e as entidades 

                                                
51 CLARK, Giovani. ARAÚJO, Nizete Lacerda. Incubadora de empresas e o Direito Econômico. Revista 

de Direito Empresarial. Curitiba, Juruá, n. 14, jul./dez. 2010. p. 189. 
52 WALD, Arnold. O Direito de Parceria e a nova Lei de Concessões. Editora RT, 1996. p. 27.  

53 BRISOLA, Sandra; CORDER, Solange; GOMES, Erasmo; MELLO, Débora. As relações 

universidade-empresa-governo: Um estudo sobre a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Campinas/SP, dezembro de 1997 apud Etzkowitz, 1994. p. 141. 
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estatais, como a união de recursos técnicos, humanos e financeiros para maximizar as 

chances de sucesso da pesquisa, bem como a divisão dos riscos do negócio e dos custos, 

estes últimos que apresentam constante alta tanto para os departamentos de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D) das indústrias, como da pesquisa acadêmica
54

.  

A inovação tecnológica é resultante das atividades de Pesquisa e 

Desenvolvimento (P&D), sendo que geralmente, essa atividade é de grande risco 

financeiro, pois o retorno do investimento não é certo, e é uma atividade de alta 

complexidade, uma vez que exige nível elevado de técnica e conhecimento. Apesar do 

risco, a P&D é uma atividade essencial para as indústrias que devem buscar a criação e 

o aperfeiçoamento de produtos e processos a fim de apresentar condições para enfrentar 

a concorrência mercadológica. Nesse aspecto, para as organizações empresarias é 

extremamente vantajoso conseguir realizar atividades em conjunto com instituições de 

ensino superior, uma vez que estas são grandes detentoras de conhecimento científico.  

Para as instituições de ensino, participarem do processo de P&D juntamente 

com organizações privadas, em especial, as empresárias, resulta na captação de recursos 

financeiros, físicos e humanos, adicionais e complementares para o desenvolvimento de 

pesquisas básicas e aplicadas, conservação de pesquisadores mais qualificados em seus 

quadros e o oferecimento de um ensino vinculado aos avanços tecnológicos.
55

 

Em suma, os chamados acordos de parceria para desenvolvimento de pesquisas 

em cooperação entre organizações empresariais, entidades estatais, instituições de 

ensino superior surgem com o intuito de unir a técnica existente nessas últimas com o 

interesse comercial e os recursos do setor produtivo, proporcionando ganhos para os 

pactuantes, além de acarretar o desenvolvimento socioeconômico do país. 

Tanto é que ao ser constatada a inovação como uma questão de interesse 

público nacional, foi instituída a Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação, 

através da qual, pode-se verificar uma forte atuação do Estado para incentivar à 

integração de organizações empresariais, as instituições de ensino superior e entidades 

estatais de forma participativa e regulamentadora. No modo participativo, observa-se a 

presença do Estado como parceiro ou participante nas parcerias que envolvem as 

instituições de ciência e tecnologia públicas. Também pode estar presente o Estado ao 

                                                
54 BRISOLA, Sandra; CORDER, Solange; GOMES, Erasmo; MELLO, Débora. As relações 

universidade-empresa-governo: Um estudo sobre a Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), Campinas/SP, dezembro de 1997. p.. 2.  
55 ALVIM, Paulo César Rezende de Carvalho, Inteiração Universidade-Empresa, Instituto Brasileiro de 

Informação em Ciência e Tecnologia, Brasília, 1998. p. 99 a 125. 
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instituir um ambiente normativo que regulamenta as parcerias, ao promover as 

alterações na legislação para conferir maior liberdade aos entes da administração 

pública em firmar acordos que versem sobre a inovação, a pesquisa científica e 

tecnológica
56

 e ao instituir linhas específicas para disponibilizar crédito para a inovação.   

Com essas medidas, o Estado brasileiro cumpre com o seu papel de agente 

regulador, promove desenvolvimento econômico, social e cria condições algumas para 

tornar efetiva a democracia. 

Hans Kelsen ao questionar sobre se a democracia favorece mais o capitalismo 

ou o socialismo, afirma que essa questão só pode ser respondida com base na 

experiência histórica e, na opinião dele, até aquele momento, a experiência concreta não 

era suficiente para dar uma resposta cientificamente fundamentada.
57

 

Sem a pretensão de dar essa resposta científica almejada por Hans Kelsen, este 

trabalho reconhece que independentemente de socialismo ou capitalismo, sob um 

regime democrático ou não, uma nação somente será desenvolvida sob o aspecto 

econômico e social acaso apresente elevado nível de educação da população, a 

inexistência ou um baixíssimo índice de injustiças e desigualdades, cuja implementação 

não depende exclusivamente do desenvolvimento científico e tecnológico, pelo 

contrário, dependendo do modo como esse desenvolvimento venha a ser conduzido, 

pode-se, sim, estar diante de uma completa ausência de democracia. 

 

5 Conclusão 

 

Com esses argumentos, concluímos que através da aliança entre os diversos 

sujeitos da inovação é possível elevar o nível de recursos financeiros para atingir o 

desenvolvimento científico e tecnológico, consequentemente, o desenvolvimento 

econômico e social do país. As parcerias se dão através de diversos negócios jurídicos, 

porém neste trabalho foi dada ênfase apenas ao Acordo de Parceria para o 

desenvolvimento de pesquisa em cooperação. 

O acordo de parceria é um negócio jurídico também conhecido como convênio 

que pode ser bilateral ou plurilateral, mas é causal, de disposição, inter vivos, oneroso, 

patrimonial, simples e não formal, e que pode ser celebrado entre agentes particulares e 

                                                
56 Lei n. 10.973 de 02 de dezembro de 2004, dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e 

tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências.   
57 KELSEN, Hans. A democracia. ed. 2. Tradução dos originais em alemão, Vera Barkow. São Paulo: 

Martins Fontes, 2000, p. 254. 
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públicos com o intuito de em cooperação realizar pesquisas científicas e transformar 

conhecimento em tecnologias competitivas. 

Ao propiciar essas parcerias, o Estado estará cumprindo com o seu papel de 

fomentar um ambiente propício à inovação, e ao desenvolvimento econômico e social. 

Mas, isso por si só permite a concretização do Estado Democrático de Direito 

brasileiro? Considerando a atual sociedade inserida num sistema global e a atual 

realidade dos mercados, arrisca-se a dar uma resposta negativa, até porque vemos 

regimes totalitários com enorme desenvolvimento científico como é o caso de Cuba, 

cuja ciência na área da saúde, é uma das mais evoluídas do mundo e o caso da China, 

grande potência econômica dos últimos tempos. 

O Brasil de hoje não atua mais como o principal agente econômico, mas deve 

atuar fomentando o desenvolvimento econômico e social. Mas o simples fato de o 

Estado brasileiro desenvolver essa atuação levará ao consequente conhecimento 

econômico da coletividade, e a uma maior consciência política do povo brasileiro? 

Arrisca-se ensaiar uma resposta negativa, pois se acredita que a eliminação das 

injustiças e das desigualdades não ocorre apenas com esse comportamento do Estado, 

assim como a democracia não se efetiva por si só, através do desenvolvimento científico 

e tecnológico. Essas ações, se não são bem regidas pelos indivíduos, cria situações 

como as que se têm hoje nos Estados Unidos da América e na Comunidade Comum 

Européia, isto é, sociedades que caminham para a desigualdade social, por ter 

extrapolado os benefícios do capitalismo. 

Os resultados das boas ações de parceria do Estado, das instituições de ciência 

e tecnologia, organizações privadas como as entidades empresárias, geram sim, 

benefícios à sociedade, mas o modelo capitalista concede privilégios e ganhos pessoais 

não destinados à sociedade, quando existem esses acordos. A indústria farmacêutica 

mundial, as indústrias de tecnologia da informação trazem sim, benefícios para a 

sociedade, mas manipulam esse poder de desenvolvimento tecnológico adquirido em 

anos de pesquisa para explorar economicamente a sociedade, os países e o próprio 

Estado onde estão sediadas. Essas organizações empresariais possuem lobbies 

fortíssimos que entranham em toda a cadeia de produção do conhecimento para usufruir 

economicamente dos benefícios das descobertas científicas. Não tem nada de 

democracia nessa realidade! Isso é completamente ilusório! Sabemos que existe 

hoje, conhecimento suficiente da ciência para fabricar remédio para acabar com diversas 

doenças, mas isso não é economicamente viável para certos setores da sociedade. 
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Assim, considerando a atualidade e a efervescência da temática, não se 

pretende oferecer uma resposta conclusiva, mas espera-se ter lançado algumas luzes 

sobre a discussão e o debate sobre o tema, que certamente ainda está por merecer mais 

estudos e reflexões.  
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O AFETOE AS FAMÍLIAS: QUESTIONAMENTOS ACERCA DO ABANDONO 

AFETIVO. 

 

Luísa Cristina De Carvalho Morais 

RESUMO: 

O presente artigo trata, em termos gerais, do abandono afetivo. O objetivo geral do trabalho é 
analisar o real papel do afeto no Direito de Família, e, assim, determinar se a sua ausência 
pode gerar responsabilização civil. Questiona-se a natureza deste afeto para encontrar as 
possíveis respostas às inquietudes que refletem a dificuldade em se delimitar o grau de 
interferência do Direito de Família e do Estado na vida particular dos indivíduos. Neste 
sentido, destaca-se os riscos do afeto como norma. A solução apresentada vem acompanhada 
das angústias características do assunto abordado, mas busca definir melhor o liame invisível 
do novo Direito de Família. 

 

PALAVRAS-CHAVE: afeto, abandono afetivo, responsabilidade civil. 

 

THE AFFECTION AND THE FAMILIES: QUESTIONS CONCERNING THE 

AFFECTIVE ABANDONMENT. 

 

ABSTRACT: 

The present article addresses, overall, to the affective abandonment. The foremost objective of 
the study is to analyze the real role of affection in Family Law and thus determine if its 
absence can lead to civil liability. It questions the nature of this affection to find possible 
answers to the concerns that reflect the difficulty in defining the degree of interference of 
Family Law and the State in private life of individuals. Accordingly, it shows the risks of the 
affection as a norm. The solution presented is accompanied by the typical anguish of the 
subject, but seeks to better define the invisible boundaries of the new Family Law. 

 

KEYWORDS: affection, affective abandonment, civil liability. 

 
SUMÁRIO: 1 Introdução. 2 Da natureza (jurídica?) do afeto. 3 O afeto na doutrina brasileira: 
argumentos e análise crítica. 4 Conclusão. Referências bibliográficas. 
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1 Introdução 

 

No Dicionário da Língua Portuguesa Larousse Cultural, encontramos as seguintes 

acepções relacionadas ao verbete afeto: “AFETO s.m. (lat affectus). 1. Disposição de alma, 

sentimento. 2. Amizade, simpatia [...]”1. Um sentimento, frequentemente mencionado por 

poetas e literatos, é, hoje, estudado por juristas. O campo das Ciências Jurídicas, 

especificamente na área do Direito de Família, descobriu no afeto elemento marcante e 

transformador das famílias. 

O novo contexto no qual se insere a família gerou novas indagações. É inegável a 

importância da afetividade para o estudo do Direito de Família na atualidade. Contudo, há que 

se ter cautela quando do surgimento de um novo tema, para se evitar que conceitos sejam 

deturpados, colocando em risco institutos já consolidados.  

O afeto passou a ser visto, por alguns, como princípio jurídico decorrente da 

dignidade da pessoa humana, um dos pilares da República Federativa do Brasil, expresso no 

inciso III do art.1º da CR/88. Estaria, portanto, implícito na Constituição. Uma vez 

considerado princípio jurídico orientador das famílias, o afeto foi elevado à categoria de 

direito fundamental, ao qual se contrapõe um dever, também jurídico. 

Para Rodrigo da Cunha Pereira, 

a família só faz sentido para o Direito a partir do momento em que ela é 
vínculo funcionalizador à promoção da dignidade de seus membros. Em face, 
portanto, da mudança epistemológica ocorrida no bojo da família, a ordem jurídica 
assimilou tal transformação, passando a considerar o afeto como um valor jurídico 
de suma relevância para o Direito de Família 2.  

 

Foi esse raciocínio que fez surgir na jurisprudência brasileira casos que tratam do que 

foi chamado de abandono afetivo ou abandono moral. Trata-se de ação indenizatória por 

danos morais na qual o indivíduo abandonado cobra ressarcimento monetário de seu pai (ou 

mãe) alegando não ter recebido afeto. A freqüência com que ações desta natureza têm sido 

apresentadas ao Judiciário aumentou consideravelmente nos últimos anos.  

Apesar de não existir, até o presente momento, posição consolidada na jurisprudência 

brasileira a respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça já teve a oportunidade de se 

                                                           
1 LAROUSSE CULTURAL. Dicionário da Língua Portuguesa. São Paulo: Editora Moderna, 1992, p. 26. 
2 CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Princípios norteadores para o direito de família. Belo Horizonte: Del Rey, 
2005, p. 183. 
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pronunciar em decisão de sua Quarta Turma no Recurso Especial nº 757.411 – MG 

(2005/0085464-3), na qual se entendeu que o abandono afetivo não constitui dano moral, 

sendo incapaz de gerar responsabilização civil. Os votos dos ministros trazem os fundamentos 

doutrinários que justificaram a decisão, de conteúdo muito mais profundo do que a mera 

ausência do ato ilícito. 

Para que seja possível adotar uma posição e defendê-la, faz-se necessário o estudo do 

afeto propriamente dito, bem como dos argumentos apresentados pela doutrina.  

Aqueles que a favor da indenização defendem, em linhas gerais, que cabe aos pais 

oferecer suporte aos filhos e proporcionar o saudável desenvolvimento da sua personalidade, 

não somente por meio do pagamento das despesas com saúde, alimentação, educação, lazer, 

etc., como também por meio do amparo afetivo, do carinho.  

Argumenta-se que, a partir do momento em que se assume a responsabilidade de ser 

pai (ou mãe), assume-se também o dever de cuidar, de possibilitar o desenvolvimento 

psíquico dos filhos. Para esta corrente, a falta do afeto do pai ou da mãe com relação ao filho 

ou filha gera dano moral que deve ser indenizado, busca por se atender às funções reparatória, 

preventiva e dissuasória. 

Por outro lado, há quem defenda o ponto de vista contrário, afirmando, em linhas 

gerais, que, ainda que a atitude daquele que não demonstra afeto pelo seu filho seja 

reprovável, não gera responsabilidade civil decorrente de dano moral. A conduta descrita é 

moralmente reprovável, mas não é antijurídica, não sendo possível obrigar alguém a sentir de 

maneira diversa, e muito menos determinar o pagamento de indenização pela falta desse 

sentimento3.  

Atualmente, não há uma posição definida nem na doutrina nem na jurisprudência no 

que tange ao cabimento ou não da indenização por abandono moral. A responsabilização civil 

por abandono afetivo, o afeto como direito, é um assunto complexo e com inúmeras nuances. 

A falta de consenso nos mostra que ainda há muito a ser discutido, como ocorre com qualquer 

inovação de peso no campo das Ciências Jurídicas.  

                                                           
3 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; RODRIGUES, Renata de Lima. O direito das famílias entre a norma e a 

realidade. São Paulo: Atlas, 2010, p. 171-189. 
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Portanto, entendemos ser necessária a análise do tema do afeto no Direito de Família 

contemporâneo e, para isto, faz-se imprescindível o estudo da natureza do afeto, para que seja 

possível localizá-lo de maneira correta na aplicação e efetivação das normas familiaristas. 

 

 

2 Da natureza (jurídica?) do afeto 

 

A palavra afeto deriva do termo latino affectio ou affectus.  

Entre as tribos, na origem do povo romano, a atração natural de um indivíduo 
a outro se dizia affectio ou affectus, palavras compostas da preposição ad (= para) e 
de uma forma nominal do verbo facere (= fazer). Literalmente, affectio e affectus 

traduzem a idéia de ser feito um para o outro4. 
 

Segundo a filósofa Natalie Depraz, “affectio: originou os vocábulos afeto, afecção, 

afetividade. Refere-se ao plano da facticidade, ou seja, o que me chega, o que se impõe a 

mim, aquilo que me faz (fait), me constitui”5. Nestes significados não se percebe nenhum 

vestígio de vontade, sendo o afeto aquilo que nos submete, elemento fático inerente à pessoa, 

sobre o qual não se tem domínio. Daí a ligação do afeto a um sentimento ser totalmente 

pertinente, uma vez que não escolhemos sentir, não temos a liberdade de selecionar nossos 

sentimentos e nem os destinatários deles.  

No campo psicanalítico o afeto recebe muita atenção. Seu estudo envolve a relação 

com os desejos humanos. Em linhas gerais, “o afeto é um estado emocional abrangente, tanto 

de sentimentos positivos: (amor, simpatia, carinho, amizade), quanto negativos (ódio, 

desamor, raiva, aversão), dentre outros”6. 

No universo jurídico, o termo affectio liga-se a expressões como affectio societatis e 

affectio maritalis. Eduardo de Oliveira Leite, admirado com a evolução do Direito Romano, 

dá um conceito de affectio maritalis baseado no “consentimento, a intenção de casar e viver 

                                                           
4 BARROS, Sérgio Resende de. O direito ao afeto. In: Revista Jurídica Del Rey: Especial Afeto, a ética no 

Direito de Família. n. 8, mai. 2002. Belo Horizonte: Del Rey, p.35. 
5 DEPRAZ, Natalie apud MACHADO ROCHA, Jerusa. Os múltiplos nós que nos constituem: o afeto na 
constituição dos processos emotivos e cognitivos.  Programa de pós-graduação em Psicologia do Instituto de 
Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
2007, p. 13-14. Disponível em: http://teses.ufrj.br/ip_d/jerusamachadorocha.pdf. Acesso em: 10 abr. 2011. 
6 VIANNA, Breno Mendes Muniz. Responsabilidade civil parental. In: RIBEIRO, Gustavo Pereira Leite; 
TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado (Org.). Manual de direito das famílias e das sucessões. 2. ed. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2010, p. 432. 
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como marido e mulher”7. Destaca-se que pela característica involuntária da palavra affectio, 

tratar o affectio maritalis como intenção ou vontade é uma maneira errônea de expressar o 

que, na verdade, sustenta a relação conjugal. A expressão se refere ao sentimento mútuo, 

espontâneo e natural de permanecer em união.  

No que tange à affectio societatis, percebemos a mesma situação. Para Walter 

Moraes, a mera vinculação da affectio societatis ao consenso de sociedade não representa seu 

real significado, “pois consenso é a coincidência das declarações de vontade num contrato 

qualquer”8. Se dessa forma o fosse, o termo latino teria existência supérflua,  

porque o consentimento é sempre específico para cada contrato, assim como 
a vontade contratual que o consenso gera existe em qualquer contrato, 
especificamente; de sorte que a affectio societatis não passaria de um nomem 

rebuscado para designar a vontade contratual, própria da sociedade, mas 
conceitualmente igual a qualquer outra vontade contratual. Daí a superfluidade. A 
affectio não é, entretanto, componente volitivo que se tenha imputado a outro 
contrato. Devia isso bastar para distingui-la da vontade e do consenso9. 

 
 

Para o referido jurista, a affectio societatis corresponderia ao “ingrediente 

psicológico especial que sustenta a perseverança da vontade social, correspondendo esta à 

continuação do consenso e devendo persistir e operar”10. Assim, ausente a affectio, ausente o 

consenso, sendo que a vontade só existe se também existe affectio. 

A importância do afeto no Direito de Família atual está vinculada à mudança na 

forma de constituição das famílias. Hoje as pessoas se unem principalmente pelo prazer de 

estarem juntas, por se sentirem bem na presença do outro, por buscarem na constituição de 

uma família a sua própria realização. As funções procracional, religiosa, econômica ou 

política da família deram lugar à função afetiva, que hoje predomina. Assim, laços afetivos 

são hoje o parâmetro de identificação das famílias, estejam eles acompanhados de laços 

biológicos ou não.  

A mudança de mentalidade da doutrina com relação à importância do afeto tem no 

conhecido trabalho do professor João Baptista Villela, intitulado Desbiologização da 

paternidade, um incontestável divisor de águas. Nota-se, entretanto, que o texto do professor 

Villela tem sido mal interpretado, pois o que se afirma é que a paternidade é um servir, que 

constitui seu fundamento máximo.  

                                                           
7 LEITE, Eduardo de Oliveira apud RODRIGUES JUNIOR, Álvaro. Análise dos conceitos de "affectio 

societatis" e de "ligabilidad" como elementos de caracterização das sociedades comerciais. Jus Navigandi, 
Teresina, ano 9, n. 236, 29 fev. 2004. Disponível em: http://jus.uol.com.br/revista/texto/4905. Acesso em: 2 jun. 
2011. 
8 MORAES, Walter. Sociedade Civil Estrita. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1987, p. 163.  
9 MORAES. Sociedade..., cit., p.163. 
10 MORAES. Sociedade..., cit., p.163. 
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A paternidade, para o jurista, seria então cultural, e não biológica, o que amplia as 

possibilidades de reconhecimento de uma efetiva paternidade sem o vínculo sanguíneo. A 

partir deste raciocínio, que afirma a diferença entre o campo meramente biológico e o campo 

cultural, o autor distingue procriação de paternidade.  O tão mencionado texto sobre a 

desbiologização não subdivide a paternidade cultural, apenas considera que esta é a efetiva 

paternidade, ou seja, a que tem no serviço seu fundamento, seja ela biológica ou não11.  

Em conferência pronunciada em 1979, que deu origem à obra mencionada, o autor 

posicionou-se a favor da superação da visão da paternidade unicamente pelo prisma 

biológico: 

Se se prestar atenta escuta às pulsações mais profundas da longa tradição 
cultural da humanidade, não será difícil identificar uma persistente intuição que 
associa a paternidade antes com o serviço que com a procriação. Ou seja: ser pai ou 
ser mãe não está tanto no fato de gerar quanto na circunstância de amar e servir12. 

 
Em outro escrito, de teor semelhante, completa: 

A consanguinidade tem, de fato e de direito, um papel absolutamente 
secundário na configuração da paternidade. Não é a derivação bioquímica que 
aponta para a figura do pai, senão o amor, o desvelo, o serviço com que alguém se 
entrega ao bem da criança13. 

 
 

O tratamento que se dá à paternidade é, portanto, único: a paternidade é cultural. Não 

presenciamos, aqui, efetiva mudança nas relações, mas sim mero reconhecimento do que 

significa, efetivamente a paternidade. “Falar de uma paternidade sócio-afetiva em paralelismo 

de propriedade com outra ou com outas é ler mal a fenomenologia das interações entre 

natureza e cultura”14. 

Entretanto, como já foi dito, o reconhecimento da importância do afeto como 

elemento construtor da família é assunto recente. Assim, acreditamos que o tratamento da 

paternidade unitária, concentrada no servir, é fase que ainda será atingida pela doutrina e 

jurisprudência familiaristas, mas que por enquanto, é tese que requer melhor interpretação. 

“O casamento e a família só serão o espaço do sonho, da liberdade e do amor à 

condição de que os construam os partícipes mesmos da relação de afeto”15. Partindo da 

estrutura familiar de base afetiva, é claro que o Direito precisa, de alguma forma, interferir 

                                                           
11 VILLELA, João Baptista. Procriação, paternidade & alimentos. In: CAHALI, Francisco José; CUNHA 
PEREIRA, Rodrigo da (Coord.). Alimentos no Código Civil. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 131-146. 
12 VILLELA, João Baptista. Desbiologização da Paternidade. In: Revista Forense, Rio de Janeiro, v. 271, p. 47. 
13 VILLELA, João Baptista. Família Hoje. In: BARRETTO, Vicente (Org.). A Nova Família: Problemas e 
Perspectivas. Rio de Janeiro: Renovar, 1997, p. 85. 
14 VILLELA. Procriação..., cit., p. 135. 
15 VILLELA, João Baptista. Repensando o direito de família. In: COUTO, Sérgio (coord.). Nova realidade do 

direito de família. Tomo 2. Rio de Janeiro: Jurídica, 1999, p. 53. 
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para proporcionar segurança jurídica. O afeto pode sim constituir, criar vínculos familiares, 

laços de parentesco. Sob esse ponto de vista, o afeto é tido pelo novo Direito de Família, no 

dizer de Ana Carolina Brochado Teixeira e Renata de Lima Rodrigues, “como uma conduta 

objetiva, externada na convivência familiar, e a relação jurídica de parentesco que nasce é 

irreversível, e não pode ser desfeita aos sabores do desamor”16.  

Assim, dá-se ao afeto consistência perante o Direito, mas não em todos os aspectos. 

Admite-se que o amor forma laços, mas sua posterior ausência não pode simplesmente 

destruí-los17. Deixar o Direito de Família vinculado à inconstância dos sentimentos seria 

destruir toda a normatização deste ramo jurídico. Neste sentido, “o afeto é uma relação social 

que importa para o Direito na medida em que certas relações vivenciadas por duas ou mais 

pessoas, fundadas na afetividade, são geradoras de eficácia jurídica”18. 

Dessa forma, é aceito o parentesco não biológico, dando-lhe a segurança jurídica de 

continuar a existir, e não ficar vulnerável à mudança de sentimentos. Uma vez reconhecido 

pelo Direito, o laço afetivo persiste, obrigando o responsável naquilo que cabe ao Direito 

cobrar. As obrigações que nascem com os vínculos familiares não podem ser extintas, pura e 

simplesmente, com a falta do sentimento, persistem para a cobrança de alimentos, a 

assistência familiar material, que, como será exposto adiante, é a única que pode ser realizada 

plenamente pela força coercitiva do Direito. 

A afirmação de que o afeto, elemento fático, pode constituir laços, vínculos a serem 

reconhecidos e objetivados pelo Direito para constituir novas famílias não implica a aceitação 

do chamado “princípio da afetividade”, incansavelmente apoiado por grandes nomes da 

doutrina atual. Isso porque aceitar a existência deste princípio vincularia o afeto à dinâmica 

direito-dever dos direitos subjetivos fundamentais.  

A dinâmica peculiar do Direito de Família não permite a aplicação pura e simples 

desta regra geral. Fazendo uso de lógica própria de um direito ao qual se contrapõe um dever, 

                                                           
16 TEIXEIRA; RODRIGUES. O direito..., cit., p. 179. 
17 A jurisprudência brasileira tem aplicado a socioafetividade para manutenção de vínculos e obrigações 
parentais: TJDF, AG n. 106020620088070000/DF, Rel. Des. Sandoval Oliveira, julgamento em: 03/12/2008. 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO NEGATÓRIA DE 
PATERNIDADE C/C ANULAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. EXAME DE DNA. RESULTADO 
NEGATIVO. ALIMENTOS. SUSPENSÃO IMEDIATA. INDEFERIMENTO CONFIRMADO. 1. O 
AJUIZAMENTO DE AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE, INSTRUÍDA COM LAUDO DE EXAME 
DE DNA, ESPELHANDO A INEXISTÊNCIA DO VÍNCULO BIOLÓGICO, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA A 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA E SUSPENSÃO IMEDIATA DO DEVER ALIMENTAR 
AJUSTADO EM AÇÃO PRÓPRIA. 2. APRESENTA-SE COERENTE E PARCIMONIOSA A DECISÃO 
JUDICIAL QUE, EM OBEDIÊNCIA AO MODERNO DIREITO DE FAMÍLIA, CONDICIONA O EXAME 
DA MATÉRIA À RESPOSTA DO REQUERIDO, HAJA VISTA A POSSIBILIDADE DE EXISTÊNCIA DA 
DENOMINADA PATERNIDADE SÓCIO-AFETIVA. 3. AGRAVO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 
18 TEIXEIRA; RODRIGUES. O direito..., cit., p. 177. 
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caberia questionar se da ausência do afeto é possível exigir conduta diversa. Nas palavras de 

João Baptista Villela, em outro escrito de destaque, “o direito de família, à exclusão dos seus 

conteúdos de caráter patrimonial, é literalmente um direito impassível de execução 

coercitiva”19. No mesmo sentido, o jurista apresenta a justificativa à máxima apresentada: 

“Todo o direito não-patrimonial de família é prenhe de situações para as quais a coerção não 

oferece qualquer resposta satisfatória”20.  

Como não se justifica a aplicação da coerção sem finalidade, em se tratando de um 

Estado Democrático de Direito, encontramos aqui o limite invisível da aplicação das normas 

jurídicas do Direito de Família. 

Portanto, percebe-se que o afeto é elemento fático que serve ao Direito de Família, 

mas cuja utilização encontra impedimento na ausência de juridicidade no que se refere à sua 

falta. A presença do afeto é reconhecida pelo Direito, mas sua falta não induz coerção ou 

responsabilização. 

No mesmo sentido se posiciona Gustavo Tepedino: 

Nos escombros da desconstituição da família inexiste certamente amor e 
afeto – que, de resto, não se constituem em princípios jurídicos e, por isso mesmo, 
carecem de força coercitiva. Há de se estabelecerem, então, alicerces teóricos 
funcionalizados à relação da pessoa humana, para os quais duas premissas se tornam 
indispensáveis: a distinção, imposta pela ordem constitucional, entre as relações 
patrimoniais e existenciais, e a superação do tratamento redutivo das situações 
jurídicas do direito de família, avessas ao estreito binômio direito-dever, ao 
arquétipo dos direitos subjetivos21. 

 
Conclui-se que “a natureza do afeto não é jurídica, mas filosófica, psicológica e 

psicanalítica, ou, ainda, sociológica ou antropológica”22. 

Daí não decorre, entretanto, que a ausência do afeto na família – ninho presumido do 

amor e do cuidado espontâneos – não tenha consequências. A sociedade reprova 

profundamente este comportamento, que vai contra a própria natureza humana. A ausência do 

sentimento que leva ao abandono, sentimento este que deveria ser instintivo, é e sempre será 

moralmente reprovável. As sanções aplicadas pela sociedade neste caso existem e podem ser 

severas, levando o indivíduo a isolamento, tornando-o alvo constante de críticas. Todavia, 

                                                           
19 VILLELA, João Baptista. Direito, coerção e responsabilidade: por uma ordem social não-violenta. Belo 
Horizonte: Movimento Editorial da Revista da Faculdade de Direito da UFMG, 1982, p. 15. 
20 VILLELA. Direito..., cit., p. 17. 
21 TEPEDINO, Gustavo. Bases teóricas para o novo direito de família. Editorial. RTCD, vol.23, 2005, p. 2. 
Disponível em: http://www.idcivil.com.br/. Acesso em: 23 mai. 2011. 
22 VIANNA. Responsabilidade..., cit., p. 434. 
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nem tudo que é moralmente reprovável tem natureza jurídica. Moral e Direito caminham 

juntos até certo ponto, como percebemos em referência a Miguel Reale feita por Salomão 

Resedá: 

Pode ser reproduzida através da imagem de dois círculos concêntricos, sendo 
o círculo maior o da Moral, e o círculo menor o do Direito. Haveria, portanto, um 
campo de ação comum a ambos, sendo o Direito envolvido pela Moral. Poderíamos 
dizer, de acordo com essa imagem, que tudo o que é jurídico é moral, mas nem tudo 
o que é moral é jurídico23. 

 

O abandono afetivo nada mais é do que este acontecimento cujas consequências 

devem permanecer no âmbito da Moral, embora nosso instinto protetor da vítima nos leve a 

tentar proteger juridicamente o indivíduo afetado. Deste conflito aparente entre Direito e 

Moral podem resultar duas soluções: o reconhecimento do afeto com limitações na sua 

própria natureza de elemento fático involuntário inerente ao homem, ou a imposição de 

responsabilização jurídica pela falta de afeto. Sobre tal responsabilização trataremos a seguir, 

para demonstrar todos os absurdos que podem decorrer desta imposição jurídica. 

 

 

3 O afeto na doutrina brasileira: argumentos e análise crítica 

 

Diante de todo o exposto, cabe analisar os argumentos doutrinários voltados ao 

abandono afetivo para que seja possível efetiva crítica à sua responsabilização. Ainda que 

possa parecer simplista o raciocínio segundo o qual o amor, o sentimento não pode ser 

cobrado, esta é, na verdade, a raiz da polêmica.  

Como é possível perceber pela análise da família na Constituição atual, àquela não 

cabe somente a provisão material, o pagamento das despesas necessárias à sobrevivência. 

Existe a convivência familiar, a presença, o cuidado como deveres familiares. Negar esta 

estrutura seria negar toda a nova construção do Direito de Família, e não é isto que se 

pretende. O que se pretende é questionar se tais deveres podem existir sem a presença do 

afeto.  

                                                           
23 REALE, Miguel apud RESEDÁ, Salomão. A função social do dano moral. Florianópolis: Conceito Editorial, 
2009, p. 35. 
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Hoje mais do que nunca, a família é local de realização, de desenvolvimento da 

pessoa humana. Esse entendimento parece ser unânime. Também tem larga aceitação o afeto 

como elemento estruturador das famílias. Ressalta-se, entretanto, que isso não quer dizer que 

o afeto é traço das famílias apenas no momento atual. É impossível não vincular família e 

afeto, o que torna o momento atual diferente dos demais é a importância do afeto, que passou 

de mero elemento presente para fundamento de formação de vínculos familiares. Prova disso 

é o reconhecimento da paternidade socioafetiva por nossos Tribunais24. 

Doutrinadores de renome, dentre eles Rolf Madaleno, Maria Berenice Dias, Paulo 

Lôbo e Rodrigo da Cunha Pereira, cujas opiniões serão apresentadas abaixo, defendem o 

chamado princípio da afetividade, como foi mencionado anteriormente. Apesar de não estar 

expressa no texto constitucional, a afetividade estaria tutelada implicitamente. Seria, portanto, 

dever do Estado garantir, inclusive, o afeto. Neste sentido se manifesta Maria Berenice Dias: 

O Estado impõe a si obrigações para com seus cidadãos. Por isso elenca a 
Constituição um rol imenso de direitos individuais e sociais, como forma de garantir 
a dignidade de todos. Isso nada mais é do que o compromisso de assegurar afeto: o 
primeiro obrigado a assegurar o afeto por seus cidadãos é o próprio Estado. Mesmo 
que a Constituição tenha enlaçado o afeto no âmbito de sua proteção, a palavra afeto 
não está no texto constitucional25. 

 

A afetividade como princípio é defendida também por Paulo Lôbo, que apresenta o 

seguinte conceito: “é o princípio que fundamenta o direito de família na estabilidade das 

relações socioafetivas e na comunhão de vida, com primazia sobre as considerações de caráter 

patrimonial ou biológico”26. Numa tentativa de objetivação da afetividade, o doutrinador 

afirma: 

A afetividade, como princípio jurídico, não se confunde com o afeto, como 
fato psicológico ou anímico, porquanto pode ser presumida quando este faltar na 
realidade das relações; assim, a afetividade é dever imposto aos pais em relação aos 
filhos e destes em relação àqueles, ainda que haja desamor ou desafeição entre eles. 
[...] Até mesmo a afetividade real, sob o ponto de vista do direito, tem conteúdo 

                                                           
24 Sobre o tema, destacamos que a referência à paternidade socioafetiva é feita, neste trabalho, pela frequência 
com que percebemos ser a paternidade tratada como gênero que comporta espécies diversas. Em verdade, a 
paternidade é uma, e caracteriza-se como sendo cultural, de acordo com a doutrina de João Baptista Villela. 
Entretanto, para não dificultar a referência ao contexto atual, que ainda não absorveu a unicidade da paternidade 
no servir, na entrega, no doar, nos referimos à paternidade socioafetiva para demonstrar o crescimento da 
importância do afeto, que, de fato, é a base de toda paternidade. Assim, a título exemplificativo, citamos: TJRS, 
Apelação Cível n. 70022896625, Rel. Des. Claudir Fidélis Faccenda, julgamento em: 12/06/08. Nesta decisão, 
em ação negatória de paternidade, manteve-se o registro de nascimento do menor com o nome do pai 
socioafetivo, pois a existência deste forte vínculo entre eles determina a paternidade, ainda que o vínculo 
biológico seja inexistente. Indicamos, ainda, artigo que faz análise detida do tema: COLTRO, Antônio Carlos 
Mathias. A Socioafetividade nos Tribunais. In: CUNHA PEREIRA, Rodrigo da (org.). Família e Solidariedade. 
Rio de Janeiro: IBDFAM – Lumen Juris, 2008, p. 49-65. 
25 DIAS, Maria Berenice. Manual de direito das famílias. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos 
Tribunais, 2009, p. 69. 
26 LÔBO, Paulo. Famílias. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 47. 
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conceptual mais estrito (o que une as pessoas com objetivo de constituição de 
família) do que o empregado nas ciências da psique, na filosofia, nas ciências 
sociais, que abrange tanto o que une quanto o que desune (amor e ódio, afeição e 
desafeição, sentimentos de aproximação e de rejeição)27. 

 
Apesar do que afirmam os juristas acima, consideramos função impossível ao Estado 

a tutela do afeto, bem como acreditamos ser inviável a separação entre afeto e afetividade. O 

ramo do Direito de Família é escorregadio e instável, exatamente porque exige dos civilistas 

constante contato com sentimentos, parte extremamente íntima, privada, involuntária do ser 

humano.  

Reconhecer a importância do afeto é essencial, mas é preciso tato para diferenciar o 

que é jurídico do que apenas serve de orientação a um novo Direito das Famílias, apesar de 

não ser jurídico. O Direito não existe isolado, exatamente por regular a sociedade. Cabe ao 

Estado tutelar a família, mas esta competência tem limites invisíveis na própria juridicidade. 

Questiona-se como o Estado poderia assegurar afeto aos seus cidadãos, a não ser exercendo 

um poder extremamente autoritário e ainda assim ineficaz, que colocaria em xeque a própria 

ordem constitucional.  

Afeto e afetividade são inseparáveis, sendo uma expressão, externalização, da outra. 

Aprofundando na polêmica, parece-nos que o que Lôbo chama de afetividade tem significado 

amplo, incluindo princípios constitucionais como convivência familiar e parentalidade 

responsável. Ainda assim, considera-se impossível a desvinculação dessa chamada 

“afetividade” com o afeto em si. 

Afeto e afetividade se confundem na doutrina. Para Rolf Madaleno, “o afeto é a mola 

propulsora dos laços familiares e das relações interpessoais movidas pelo sentimento e pelo 

amor”28, enquanto “a afetividade deve estar presente nos vínculos de filiação e de parentesco, 

variando tão-somente na intensidade e nas especificidades do caso concreto”29. Sobre a 

ausência do afeto, ou da afetividade afirma o destacado doutrinador: 

exatamente a carência afetiva, tão essencial na formação do caráter e do 
espírito do infante, justifica a reparação pelo irrecuperável agravo moral que a falta 
consciente deste suporte psicológico causa ao rebento [...]. A desconsideração da 
criança e do adolescente no âmbito de suas relações, ao lhes criar inegáveis 
carências afetivas, traumas e agravos morais, cuja gravidade se acentua no rastro do 
gradual desenvolvimento mental, físico e social do filho, que assim padece com o 
injusto repúdio público que lhe faz o pai, deve gerar, inescusavelmente, o direito à 
integral reparação do agravo moral sofrido pela negativa paterna do direito que tem 
o filho à sadia convivência e referência parental, privando o descendente de um 
espelho que deveria seguir e amar30. 

 

                                                           
27 LÔBO. Famílias..., cit., p. 48. 
28 MADALENO. Curso de direito de família. Rio de Janeiro: Forense, 2011, p. 95. 
29 MADALENO. Curso..., cit., p. 95. 
30 MADALENO. Curso..., cit., p. 376. 
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O que importa no momento é ir além do afeto, para perceber que o que se cobra na 

ação de responsabilização por abandono afetivo é a efetivação do que a Constituição prevê 

como dever da família de proporcionar proteção, de estar presente, de cuidar. Todavia, os 

princípios constitucionalmente consagrados da convivência familiar e da parentalidade 

responsável, apesar de estarem previstos no texto máximo do ordenamento jurídico brasileiro, 

encontram dificuldades para se realizarem na prática, exatamente por manterem relação 

próxima com a afetividade.  

Dessa forma, seria ingênuo considerar que o abandono afetivo trata somente da falta 

do afeto em si. A indenização por abandono afetivo constitui ação de responsabilização civil 

pelo descumprimento da assistência familiar imaterial. O que se busca é a realização da 

própria Constituição. 

Percebe-se, então, que a assistência familiar é gênero do qual decorrem duas 

espécies: material e imaterial. A material corresponde aos alimentos, devidos entre os 

parentes, fundamentados no princípio da solidariedade, e que abrangem não somente gastos 

com alimentação, mas todas as despesas necessárias a uma vida saudável. A assistência 

familiar imaterial, por sua vez, é a presença, o apoio, a educação no seio familiar – formação 

que vai além da escola. Ambas as espécies encontram tutela na Constituição, mas sua 

realização é bastante diversa. 

Sobre este assunto dispõe Rodrigo da Cunha Pereira, defensor do cabimento da 

indenização por abandono afetivo: 

Demasiadamente simples é a conclusão de que não se pode compensar a falta 
de amor ou obrigar a amar, como decantado pelo ‘craque’ argentino Diego Armando 
Maradona, ao ser acionado judicialmente pelo filho italiano, diante da falta de 
atenção familiar, difamação e danos morais. Corolário do dever de sustento, é o 
dever de convivência familiar, previsto constitucionalmente (Art. 227, Constituição 
da República), não se esgotando na garantia da presença física, na coexistência, com 
ou sem coabitação. A obrigatoriedade da presença paterna não é apenas física, nem 
somente ligada à manutenção material.  

Nesse sentido, tem-se a previsão contida nos incisos I e II do Art. 1.634, 
acerca do dever dos pais com relação aos filhos menores, de ‘dirigir-lhes a criação e 
educação’, bem como ‘tê-los em sua companhia e guarda’. Tais deveres paternos 
não guardam relação com o suprimento das necessidades materiais que se faz por 
meio do pagamento de pensão alimentícia. A lei é muito clara ao impor aos pais a 
companhia, a guarda, a direção de sua educação. E, se tais deveres são descumpridos 
em razão da ausência e/ou recusa paterna, estamos diante de nítidos atos ilícitos, 
gerando o dever de indenizar diante dos sérios danos que causam31. 

 

                                                           
31 SILVA; Cláudia Maria; CUNHA PEREIRA, Rodrigo da. Nem só de pão vive o homem. p. 674-675. Disponível 
em: http://www.scielo.br/pdf/se/v21n3/a06v21n3.pdf. Acesso em: 15 mar. 2011. 
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No sentido contrário a esta corrente estão Nelson Rosenvald e Cristiano Chaves de 

Farias: 

A vivência da relação paterno-filial exigirá dos pais um compromisso 
reiterado de assistência moral e material. [...]  

No entanto, considerando que muitos pais, por absoluta falta de senso de 
afeto com os seus filhos (ou mesmo por ignorância do sentido e relevância do 
vínculo paterno-filial), frustram a prestação da assistência moral e material para com 
os seus filhos, surge intrigante questão a ser tratada: o descumprimento do dever de 
assistência moral (caracterizando o chamado “abandono afetivo”), poderia implicar 
em indenização por dano moral devida ao filho? 

[...] 

Após fundadas reflexões, parece-nos que a melhor solução sinaliza no sentido 
de que a violação pura e simples de algum dever jurídico familiar (e da prestação de 
assistência moral) não é suficiente para caracterizar o dever de indenizar, 
dependendo a incidência das regras de responsabilidade civil no âmbito do Direito 
de Família da efetiva prática de um ato ilícito, nos moldes dos arts.186 e 187 do 
Código Civil. 

Esclareça-se que as peculiaridades próprias do vínculo familiar não admitem, 
em nosso sentir, a incidência pura e simples das regras da responsabilidade civil, 
exigindo uma filtragem, sob pena de desvirtuar a natureza peculiar (e existencial) da 
relação de Direito de Família32. 

 

Consideramos que negar a indenização por abandono afetivo com justificativa na 

inaplicabilidade das regras de responsabilidade civil ao Direito de Família não atinge o mais 

profundo questionamento. Até mesmo porque admite-se a aplicação dessas regras 

obrigacionais no Direito de Família em determinadas situações, para que não se incorra em 

premente injustiça33. 

Deve-se, entretanto, observar atentamente a situação concreta para que se possa 

concluir pela aplicabilidade das regras de responsabilidade civil, uma vez que, nas palavras de 

Guilherme Calmon Nogueira da Gama,  

                                                           
32 FARIAS, Cristiano Chaves de; ROSENVALD, Nelson. Direito das Famílias. 2. ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2010, p. 553-554. 
33  Uma das consequências da decretação da culpa em uma ação de divórcio – considerando que a separação não 
é mais necessária como prévia ao divórcio – é a perda do direito a alimentos que obedeçam ao padrão de vida do 
casal em fase anterior à separação. Assim dispõe o parágrafo único do art. 1.704 do Código Civil, que prevê 
alimentos mínimos para o cônjuge culpado, que deverão ser prestados pelo outro cônjuge somente na ausência 
de parentes que tenham condições para fazer o mesmo e na inaptidão do culpado para o trabalho. O valor a ser 
fixado, então, seria destinado apenas a manutenção da sobrevivência do alimentado, previsão que nos parece 
muito mais justa do que elevar os alimentos aos padrões de vida quando o alimentado não cumpriu com seus 
deveres conjugais – legalmente delimitados. Caberia, neste caso, a aplicação dos princípios da responsabilidade 
civil para a delimitação dos alimentos mínimos. Sobre o tema: TAVARES DA SILVA, Regina Beatriz. A emenda 

constitucional do divórcio. São Paulo: Saraiva, 2011. 
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a normação dos direitos pessoais de família é impregnada de princípios 
éticos, e eventual violação não pode ser regida pelas mesmas regras de outros 
setores do Direito Civil (como, por exemplo, o Direito das Obrigações)34. 

 
 

Há que se questionar, então, se existe juridicidade que permita a responsabilização 

civil, uma vez que este ramo do Direito, exatamente por tratar das relações interpessoais 

privadas muitas vezes desconectadas do âmbito patrimonial, contém muito princípios éticos 

cuja violação não pode levar a aplicação pura e simples das normas obrigacionais, que não 

são capazes de abarcar toda a complexidade envolvida.  

Ademais, a ausência de ato ilícito expresso para justificar a inaplicabilidade da 

responsabilidade civil no caso do abandono afetivo consiste em argumentação fraca, uma vez 

que poderia ser facilmente resolvida com a aprovação de lei que assim o fizesse35, mas isto 

não solucionaria a problemática do abandono afetivo, muito pelo contrário. A efetiva 

existência de um ato ilícito para a omissão aqui tratada seria desastrosa, pois não 

corresponderia ao que consiste efetivamente o ato ilícito, pois “a voluntariedade é a peça-

chave para a configuração da conduta reprovável”36. 

Imaginemos, para tornar mais nítido o limite invisível que permeia a aplicação do 

Direito de Família, a convivência familiar sem afeto. Tarefa difícil, quase paradoxal, mas 

necessária ao aprofundamento deste estudo. A presença física sem afeto é torturante. É de 

conhecimento popular a afirmação segundo a qual o oposto do amor não é o ódio, mas a 

indiferença. Se não há espontaneidade de expressão de afeto, carinho, companheirismo na 

relação familiar, não há realização plena da convivência familiar que a Constituição prevê.  

A presença, a proximidade de quem deveria ter afeto, mas não o tem – dever este 

meramente moral – desvirtua completamente a convivência familiar, transformando-a em 

tortura psicológica, que pode causar mais danos do que a própria omissão, a ausência. Seria 

talvez mais torturante para o filho que não se sente amado ter o pai (ou a mãe) fisicamente 

                                                           
34 GAMA, Guilherme Calmon Nogueira da. Princípios constitucionais de direito de família: guarda 
compartilhada à luz da lei nº 11.698/08: família, criança, adolescente e idoso. São Paulo: Atlas, 2008, p. 168. 
35

 Neste sentido, cabe destacar que o Legislativo já está enfrentando esta polêmica. O texto original do Projeto 
de Lei nº 700/2007, de autoria do Senador Marcelo Crivella, modificava a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
(Estatuto da Criança e do Adolescente) para caracterizar o abandono moral como ilícito civil e penal, e dava 
outras providências. O trabalho das comissões excluiu do texto a responsabilização penal, considerando que a 
indenização civil já seria suficiente. Contudo, o Projeto permanece, e a possibilidade preocupante de sua 
aprovação sem a necessária discussão aprofundada do tema também. 
36 RESEDÁ, Salomão. A função social do dano moral. Florianópolis: Conceito Editorial, 2009, p. 51. Destaca-se 
que o ato ilícito deve observar certos requisitos para que possa corresponder ao ordenamento jurídico brasileiro. 
Assim, a previsão legal não pode ser aleatória. Ausente a consciência da realização da conduta, injusta a 
caracterização do ato ilícito. Eventual resultado antijurídico imposto por lei nova seria totalmente involuntário, 
proveniente de sentimento. Neste sentido, Caio Mário da Silva Pereira destaca a imputabilidade, atribuição do 
resultado jurídico à consciência do agente, como requisito do ato ilícito. Sobre o assunto: PEREIRA, Caio Mário 
da Silva. Instituições de direito civil. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 2007, p. 654.  
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próximo(a), mas afetivamente distante. A responsabilização civil pelo abandono afetivo pode 

levar a este cruel resultado. 

Por outro lado, a procedência de um pedido de indenização por abandono afetivo de 

um pai ou uma mãe fisicamente presente configura-se como medida perigosa que beira a 

arbitrariedade. Isto porque tanto o dar como o receber afeto são altamente subjetivos, 

tornando-se ainda mais complicado avaliar se há de fato um abandono quando existe a 

presença. Assim, para precaver-se de eventual responsabilidade civil, o genitor afetivamente 

ausente poderia realizar visitas meramente burocráticas. 

Observa-se que para vincular a responsabilização civil a uma determinada conduta há 

que se analisar se as funções da condenação serão atendidas. A indenização por dano moral 

difere daquela devida por dano material. A ausência de valor economicamente apreciável de 

maneira imediata no dano moral fez da sua aceitação pela doutrina processo mais lento e 

amplamente discutido. Grande contribuição à consolidação da doutrina dos danos morais no 

Brasil foi dada por Wilson Melo da Silva, em sua célebre obra O Dano Moral e sua 

Reparação. O autor apresenta com sábia simplicidade o elemento característico do dano 

moral como sendo a dor, seja ela física ou moral. De fato, este elemento define com presteza 

o dano moral, que, de início, não é dotado de valor patrimonial. Não se poderia falar em 

reparação, mas em mera compensação pela dor sentida37. 

Quando o dano é unicamente patrimonial, é possível reestruturar a situação anterior, 

bastando atentar ao que efetivamente foi perdido e ao que se deixou de ganhar – danos 

emergentes e lucros cessantes, respectivamente. O dano moral não é tão fácil de quantificar. O 

retorno à situação anterior é inviável, visto que esta espécie de dano fere o íntimo do 

indivíduo.  

Ressalta-se que, apesar de ser a dor o elemento característico do dano moral, não 

podemos nos esquecer de que há também os requisitos da responsabilidade civil a serem 

observados, quais sejam: o ato ilícito, o dano e o nexo causal. Como foi explicitado 

anteriormente, a omissão consubstanciada na falta de afeto não constitui e nem poderia 

constituir ato ilícito, uma vez que falta a imputabilidade, em se tratando de sentimento, 

despido de qualquer juridicidade. A dor pela falta do afeto existe, mas não é possível a sua 

reparação pelo Direito, subsistindo somente no campo da moral. 

                                                           
37  MELO DA SILVA, Wilson. O Dano Moral e Sua Reparação. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1969, p. 13-14.  
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Assim, sendo impossível o retorno ao estado anterior, há que buscar então outras 

funções da condenação em pagamento de indenização. A doutrina que defende a condenação 

por abandono afetivo afirma que existiriam duas funções: a punitiva e a dissuasória. 

Analisando, primeiramente, a suposta função dissuasória, é ingenuidade acreditar 

que um genitor que pagou ao seu filho indenização dessa natureza servirá de exemplo a 

outros. A falta de afeto não é conduta sobre a qual se tem domínio, ao ponto de ser evitável 

diante do receio de pagar quantia em dinheiro.  

A função punitiva poderia existir, mas não plenamente e livre de distorções. O 

pagamento de indenização, principalmente quando consiste em considerável quantia em 

dinheiro – como têm sido as condenações da justiça brasileira – é, indubitavelmente, uma 

punição. Todavia, tal punição se faria sentir naquele que a pagou como injusta, pois não há 

culpa pela falta de afeto, não é conduta que pode ser voluntariamente evitada, e, se forçada, 

como já foi dito anteriormente, pode gerar situação ainda pior. 

O pagamento de indenização não modificaria, ainda, os sentimentos paternos, 

fazendo aquele que não sente amor pelo filho passar a sentir. Provavelmente, a ação judicial 

de reparação geraria o efeito contrário. Uma relação conturbada na qual falta carinho, amor, 

torna-se-ia insustentável depois de uma condenação que transforma em valor monetário um 

sentimento. Se antes da condenação era difícil uma reconciliação e um bom relacionamento 

familiar, depois será impossível. 

Atingimos, assim, a raiz de todo o problema. Imaginar a convivência familiar 

saudável, plena, sem afeto pode nos levar a uma concepção de família oposta à finalidade à 

qual se presta este instituto na atualidade. Buscar a responsabilização civil com base na falta 

do afeto é distorcer a finalidade deste mecanismo, que seria utilizado para gerar uma 

condenação que não atenderia a nenhuma função, agravando ainda mais a situação inicial. 

Chegamos, então, ao impasse: considerando a vinculação necessária da assistência 

imaterial com o afeto, como é possível a realização plena da Constituição no que tange ao 

Direto de Família? Qual seria a solução para a angústia dos familiaristas, que defendem uma 

nova estrutura de família que não se pode fazer cumprir judicialmente sem a presença de 

afeto, mas que, ao mesmo tempo, não controlam este elemento essencial? 

 

 

4 Conclusão 
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O afeto no Direito de Família nada mais é que elemento fático inerente ao ser 

humano que pode ser utilizado para reconhecimento de vínculos, mas não pode ser cobrado. 

Da ausência do afeto não se extrai nenhuma juridicidade. É compreensível a angústia dos 

familiaristas em fazer cumprir os dispositivos legais, em tutelar e proteger a família, buscando 

a realização dos princípios fundamentais. Contudo, a aplicação das normas não pode ser feita 

sem uma visão global, que inclui necessariamente um questionamento acerca dos limites do 

próprio Direito. 

Quando nos deparamos com a falta do afeto em uma relação na qual presumidamente 

há fartura desse sentimento, nos sensibilizamos, voltando nossos olhos para a vítima, o 

abandonado. Entretanto, a preocupação com aquele que sofre o abandono não pode se 

sobrepor à análise da viabilidade da responsabilização civil por dano moral decorrente dessa 

conduta. 

Na discussão de tema tão delicado e que atinge nossa sensibilidade, é essencial 

lembrar que não é por acaso que a afetividade é tão importante para o estudo e aplicação do 

Direito de Família atual. Ela é traço distintivo e identificador de novas formações familiares 

exatamente pela frequência com que se faz presente.  

Relembramos, aqui, as diversas funções que a família já teve ao longo da história – 

religiosa, procracional, política ou econômica – e que hoje são funções subsidiárias, pois a 

função afetiva é a que prevalece. O afeto, regra geral, está presente nas famílias, e a maneira 

que cada indivíduo tem de expressá-lo ou mesmo recebê-lo é matéria totalmente subjetiva. 

Portanto, ao falarmos do abandono afetivo, temos sempre que ter em mente que é situação 

excepcional, negação de traço característico da natureza humana. 

Ainda que seja de certa forma chocante, a ausência do sentimento é completamente 

alheia ao Direito, isolada do campo da razão ou da voluntariedade. A responsabilização civil 

por abandono afetivo configura invasão do poder coercitivo estatal no âmbito mais privado da 

vida dos indivíduos. Temos sempre que ter em mente que o Direito de Família deve ser 

estudado e aplicado com cautela, pois seus limites são fáceis de atingir e ultrapassar.  

Neste ramo do Direito, o Estado deve observar tais limites, pois sua ultrapassagem é 

nítido autoritarismo. A punição do sentimento assusta e nos remete ao absurdo regime criado 

na literatura por George Orwell, no qual o “Grande Irmão” controla os indivíduos de todas as 

formas possíveis, inclusive no que podem ou não sentir38. O amor, o afeto, não podem ser 

                                                           
38 ORWELL, George. 1984. Trad. Alexandre Hubner e Heloisa Jahn. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
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cobrados juridicamente, sob a ameaça de pagamento em pecúnia, pois tal condenação 

configura, como já foi dito, invasão na esfera privada. 

Como se pode ver, este receio é compartilhado por Jorge Duarte Pinheiro: 

Uma pergunta não me sai da cabeça: como contemplar o afecto no Direito de 
Família sem cair no reino do arbítrio ou do ‘autoritarismo’? Autoritarismo? Sim, 
uma técnica de avaliar comportamentos à luz de um padrão único de afecto, que 
formaria uma ideia rígida de dever-ser no campo dos sentimentos, prenunciando a 
passagem de um pluralismo jurídico para um monismo jurídico de base 
emocional...39. 

 

Ademais, cabe também destacar outra polêmica trazida pelo tema, qual seja, o 

esvaziamento do princípio da dignidade da pessoa humana. A previsão constitucional deste 

princípio consagrou a proteção da pessoa como fundamento da República Federativa do 

Brasil. O avanço surgiu ainda em contexto heroico, na chamada Constituição Cidadã, 

posterior ao regime ditatorial militar que se instalou no Brasil de 1964 a 1985. Assim, a 

proteção à pessoa recebeu a devida valorização, merecendo lugar no primeiro artigo 

constitucional. Todavia, é preciso cuidado para não fazer da dignidade da pessoa humana 

resposta para todos os anseios de tutela pelo Direito.  

A dignidade da pessoa humana permite interpretação ampla e flexível, mas não se 

deve abusar da generalidade desta norma. A constante deste princípio para toda e qualquer 

argumentação surte o efeito contrário: o princípio se esvazia, perde normatividade, é 

desvalorizado. Em outras palavras, tentar transformar a dignidade da pessoa humana em um 

“super-princípio” pode levar à sua redução, pois com boa força argumentativa, é possível 

incluí-lo em praticamente qualquer circunstância, o que nos remete ao já mencionado risco do 

Estado autoritário. 

Dessa forma, conclui-se que a responsabilização civil pelo abandono afetivo, além de 

indevida, é arriscada. Porém, isto não quer dizer que não há solução para o problema do 

abandono. Neste momento, o questionamento que se deve fazer é o seguinte: considerando ser 

inviável a realização da assistência familiar imaterial constitucionalmente prevista sem o 

afeto, como o Estado pode realizar sua Lei Maior neste ponto?   

Se a natureza do afeto impede que seja possível cobrança judicial, as normas 

constitucionais, princípios e regras que tutelam a família, podem se fazer cumprir por outra 

via. A impossibilidade de efetivação dos preceitos familiares está restrita àquela relação 

                                                           
39 PINHEIRO, Jorge Duarte. Afecto e justiça do caso concreto no direito da família: “utopia ao alcance, poesia 
pura ou porta aberta para o caos?”. In: BASTOS, Eliene Ferreira; DIAS, Maria Berenice; MORAES, Naime 
Márcio Martins. Afeto e estruturas familiares. Belo Horizonte: Del Rey – IBDFAM, 2010, p. 243. 
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ausente de afeto. A realização dos princípios constitucionais, neste ponto de vista, se não for 

natural e espontânea, não pode ocorrer naquela relação interpessoal específica. Torna-se 

necessária então a ingerência do Estado para buscar a proteção ao abandonado na delegação 

da guarda a outrem e, nos casos extremos, na determinação da perda do poder familiar. Dessa 

forma, a sensação de angústia que envolvia a questão do abandono afetivo é suavizada pela 

mudança do foco da convivência familiar, do cuidado e da educação ampla para pessoa que 

possa realizá-los. 

O art. 1638 do Código Civil prevê as hipóteses de perda do poder familiar – que é 

decretada por ato judicial. O inciso II deste dispositivo legal determina que uma das hipóteses 

é “deixar o filho em abandono”. Assim, o pai, ou mãe, que não demonstra afeto, que não 

exerce o papel que se espera, que não se dedica ao filho, não se importa e não proporciona 

presença instrutiva e prazerosa – uma vez que a demonstração saudável implica efetiva 

presença do afeto – não faz jus ao vínculo familiar ali estabelecido.  

É aqui que surge a importância das famílias reconstruídas, substitutas, nas quais o 

afeto há de estar presente e cujo papel será realizar plenamente os preceitos constitucionais. A 

perda do poder familiar é o máximo da ingerência do Estado nesta situação, dentro do que 

consideramos possível em um Estado Democrático de Direito. Atinge-se, assim o melhor 

interesse da criança, na tentativa de recuperação do carinho, de recebimento de afeto por 

outrem. Realiza-se a convivência familiar plena e saudável em uma família na qual o afeto é 

efetivamente traço característico. 

Há um ditado chinês que diz: “Não há família que possa ostentar o cartaz: aqui não 

há problemas”. O Direito de Família busca a resolução dos problemas familiares, mas alguns 

deles estão fora do seu alcance. Nestes casos, deve o aplicador retroceder e analisar, dentro 

das opções viáveis, como solucionar aquela questão de outra forma, sempre com os olhos 

voltados à Constituição. 

Não é uma tarefa fácil, mas deve ser praticada diuturnamente. A instabilidade entre o 

jurídico e moralmente reprovável deve ser enfrentada com os recursos que o ordenamento 

como um todo pode oferecer, sem ferir a Lei Maior. “Anda-se, pois, no equilíbrio da corda 

bamba do impossível”40, mas é preciso equilibrar. 
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O DANO MORAL NAS RELAÇÕES DE CONSUMO: INTERPRETAÇÃO JUDICIAL 

VOLTADA À IMPLEMENTAÇÃO DE UMA POLÍTICA ECONÔMICA  

The moral damage in the relationship of consumption: judicial interpretation as instrument for 
achieving a State policy in the economic sphere 
                                                                                                   Diego Caetano da Silva Campos 

         Dra. Márcia Carla Pereira Ribeiro 

 

 
RESUMO: A base conceitual do direito privado está prevista no Código Civil, pois neste 
diploma estão previstos os principais conceitos utilizado na esfera jurídica privada. Esta base 
teórica é utilizada por vários ramos do Direito, em especial pelos ramos vinculados ao direito 
privado, dentre eles o microssistema estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor. 
Dessa forma, para a normatização da relação de consumo, toda a estrutura normativa 
(definição de capacidade das partes, elementos do contrato, dentre outros) é extraída do 
direito privado comum (Código Civil), somente afastando-se a aplicação das normas que 
conflitem com comandos específicos do Código de Defesa Consumidor, em razão da 
especificidade da relação de consumo. O codex consumerista não possui disposição específica 
sobre o dano moral. O artigo analisa se o conceito de dano moral no CDC é o mesmo 
aplicável a qualquer relação de responsabilidade civil. Analisando a interpretação judicial 
atribuída à relação de consumo – em especial em relação às lides envolvendo consumo de 
massa – verifica-se uma lógica completamente diferente, na qual a caracterização do dano 
moral é mais abrangente, alcançando hipóteses que não se coadunam com os pressupostos 
tradicionais de configuração de dano moral. No âmbito dos Juizados Especiais Estaduais, 
consolidou-se jurisprudência no sentido da configuração de dano moral ao consumidor em 
hipóteses que não se verifica, a priori, ofensa aos direitos da personalidade do consumidor, 
tampouco abalo psicológico ao indivíduo. O presente trabalho demonstra que a norma de 
interpretação judicial que amplia as hipóteses de configuração do dano moral nas demandas 
de envolvem Direito do Consumidor caracteriza um instrumento para concretização de uma 
política do Estado na esfera econômica e que, por este motivo, se distancia de sua concepção 
tradicional delineada pelo direito privado comum. Apresenta justificativa à condenação do 
fornecedor do ponto de vista coletivo (macroeconômico), ao mercado de consumo. 
 
 
Palavras-chave: Direito do Consumidor; Dano moral; Direito Econômico; Política 
econômica de defesa do consumidor.  
 
 
 
ABSTRACT: The conceptual basis of private law is provided for in the Civil Code, because 
it is in this Decree are provided for the main concepts used in the legal sphere. This 
theoretical basis is used by various branches of law, in particular by branches linked to private 
law, among them the high established by the code of consumer protection. So, for the 
standardization of the relationship of consumption, the entire regulatory framework 
(definition of capacity of parties, parts of the contract, among others) is "imported" of private 
law (Civil Code), only away from the application of the rules that conflict with specific 
commands of the Consumer Defense Code (CDC), by reason of the specific nature of the 
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relationship of consumption. The Consumer Defense Code has no specific provision on moral 
damage. The article analyzes if the concept of moral damage in the CDC is the same 
applicable to any relation of civil liability. From the analysis of judicial interpretation given 
do the consumer relationship  – in particular when it comes to read involving mass 
consumption – there is a completely different logic, in which the characterization of moral 
damage is more extensive, reaching assumptions that are not consistent with the traditional 
assumptions of moral damage configuration. Within the framework of the State Special 
Courts consolidated case law towards setting the moral damage to the consumer on the 
assumptions that there isn't insult to personality rights of the consumer, either psychological 
blow to the individual to have the duty to indemnify, as the traditional conception of moral 
damage. The present work demonstrates that the "rule" of judicial interpretation that enhances 
the chances of moral damage in configuration demands involve consumer law characterizes 
an instrument for achieving a State policy in the economic sphere and that therefore 
dissociates himself from his traditional design outlined by common private law. It presents 
justification to the condemnation of the supplier of the collective point of view 
(macroeconomic), to the market of consumption.       

Keywords: Consumer law; Moral Damage; Economic Law; Economic policy of consumer 
protection. 
 
 
 
 
Sumário: 1. Introdução; 2. Pressupostos para configuração de dano moral a partir da doutrina 
tradicional; 3. Interpretação judicial do dano moral nos casos envolvendo relação de consumo; 
4. Caracterização da regra de interpretação como norma de Direito Econômico; 4.1 Normas 
de Direito Econômico; 4.2 Política econômica de tutela do consumidor e a interpretação 
judicial do dano moral nas relações de consumo; 5. Conclusão; 6. Referência. 
 

1. Introdução 

 

 É possível dizer que a base conceitual do direito privado está prevista no Código Civil, 

vez que nele estão previstos ou derivam os principais conceitos utilizados na esfera jurídica 

privada, tais como: sujeito de direito, capacidade, negócios jurídicos, pessoa jurídica, dentre 

outros. Esta base teórica é utilizada por vários ramos do Direito, em especial pelos ramos 

vinculados ao direito privado, dentre eles o microssistema estabelecido pelo Código de Defesa 

do Consumidor. Assim, o codex consumerista normatiza questões específicas decorrentes das 

particularidades da relação de consumo, utilizando o arcabouço teórico delineado pelo Código 

Civil para regular a estrutura geral de contratação (capacidade para celebrar negócios, 

elementos do contrato, etc.). Em suma, a estrutura normativa deriva do direito privado comum 

(Código Civil), somente afastando-se de sua aplicação quando em conflito com comandos 
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específicos do Código de Defesa Consumidor, em razão da especificidade da relação de 

consumo.  

 Em decorrência disso, muito embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça 

normatização própria acerca da responsabilidade do fornecedor frente ao consumidor – com o 

escopo de equilibrar a relação de consumo – o conceito de dano moral, em princípio, é o 

mesmo aplicável a qualquer relação de responsabilidade civil. Dessa forma, em tese, para a 

configuração do dano moral na relação de consumo, seria necessária a presença dos mesmos 

pressupostos indispensáveis à caracterização de dano moral em qualquer relação jurídica de 

direito privado comum.      

 No entanto, ao se analisar a interpretação judicial dos casos concretos que envolvem 

relação de consumo – em especial quando se trata de lides envolvendo consumo de massa – 

verifica-se uma lógica completamente diferente, na qual a caracterização do dano moral é 

muito mais abrangente, alcançando hipóteses que não se coadunam com os pressupostos 

tradicionais de configuração de dano moral.   

 Frente a este quadro, pode-se questionar qual o fundamento para a ampliação do dano 

moral no julgamento das lides de consumo, assim como a existência de um embasamento 

constitucional/legislativo para tal interpretação. Da mesma forma, se o dano moral sofrido 

pelo consumidor diverge do suportado pela parte que está fora da relação consumerista. 

 O que se buscará demonstrar no presente trabalho é que a norma de interpretação 

judicial que amplia as hipóteses de configuração do dano moral nas demandas que envolvem 

Direito do Consumidor porta-se como instrumento para concretização de uma política do 

Estado na esfera econômica e, por este motivo, se distancia de sua concepção tradicional 

delineada pelo direito privado comum.  

O artigo busca identificar os pressupostos para a configuração do dano moral nas 

relações de consumo, partindo da premissa de que a lógica diferenciada de interpretação está 

voltada à realização de uma política econômica, configurando, pois, norma de direito 

econômico.     

 

2. Pressupostos para configuração de dano moral a partir da doutrina tradicional 

 

 Embora haja previsão expressa de indenização por dano moral no sistema jurídico 

brasileiro1, não há diploma que apresente um conceito de dano moral, de modo a delimitar 

                                                           
1 Art. 5º, inciso V, da Constituição Federal de 1988  
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quais os atributos que devem estar presentes para que seja configurado. Sendo assim, coube à 

doutrina construí-lo a partir da interpretação sistemática do ordenamento jurídico. Para 

compreensão do conteúdo construído pela doutrina (tradicional), aborda-se alguns 

posicionamentos sobre o tema.   

 Yussef Said Cahali define dano moral como “a dor resultante da violação de um em 

juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física — dor-sensação, como a 

denomina Carpenter — nascida de uma lesão material; seja a dor moral — dor-sentimento, 

de causa imaterial"
2. 

Para Carlos Roberto Gonçalves, o dano moral é  

 

“lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a 

dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc., como se infere dos 

arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado 

dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
3
. 

 

 Esclarece o autor que não são os estados de espírito (tristeza, dor ou sofrimento) os 

elementos que caracterizam o dano moral, e sim a violação de direitos da personalidade, que 

podem ter como conseqüência tais estados de espírito4.  

 Para Sérgio Cavalieri, o dano moral somente se configura com  

 

“a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, 

interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, 

causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero 

dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada 

estão fora da órbita do dano moral, porquanto além de fazerem parte da 

normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até 

no ambiente familiar, tais situações não são intensas ou duradouras, a ponto 

de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”
5
.  

 

 Alicerçando-se nas bases lançadas pela doutrina, a jurisprudência passou a se 

pronunciar, em diversos julgados, no sentido de que meros aborrecimentos e dissabores 

decorrentes de ato ilícito não geram dano moral, sendo necessário que a conduta implique em 

alguma espécie de abalo à honra ou à dignidade do autor, ultrapassando os desgostos 

                                                           
2 CAHALI, Yussef Said. Dano e Indenização. São Paulo: RT, 1980, p. 7 
3 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro. Vol. IV: responsabilidade civil. 2. Ed. São Paulo: 
Saraiva, 2007, p. 358. 
4 Idem. 
5 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Atlas. 2008, p. 78. 
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corriqueiros da vida cotidiana. A guisa de amostragem6, transcreve-se ementa em precedente 

do Superior Tribunal de Justiça:  

 
AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO UNIPESSOAL. ART. 557, CPC. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. 
DEFEITO DE VEÍCULO. 15 VISITAS À CONCESSIONÁRIA. 
- É lícito ao relator negar seguimento a recurso que esteja em descompasso 
com a jurisprudência do STJ. 
- Não há dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros 

dissabores, sem abalo à honra do autor. Inda mais, os aborrecimentos 

ficaram limitados à indignação da pessoa, sem qualquer repercussão no 

mundo exterior.
7
 

  

Este veredicto está diretamente vinculado ao escopo de evitar a banalização do dano 

moral, vez que afasta sua caracterização nas hipóteses em que – embora tenha havido ato 

ilícito e a circunstância não tenha agradado o ofendido – não tenha ocorrido ofensa ao 

indivíduo a ponto de justificar a condenação do agente ao pagamento de indenização por 

danos morais. Além disso, o entendimento transparece a compreensão de que faz parte da 

vida comum a ocorrência de pequenos desgostos e aborrecimentos, e que o dano moral 

somente seria destinado a compensar os contratempos que ultrapassem o limite de 

aceitabilidade. 

Em que pese os respeitáveis fundamentos que alicerçam este entendimento 

manifestado por parcela considerável da doutrina e pela jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça – acompanhado por vários Tribunais pátrios – se vislumbra uma tendência na 

jurisprudência, no julgamento das relações de consumo, a relativizar esta concepção 

tradicional acerca do dano moral, entendendo-o caracterizado em várias hipóteses nas quais 

não se segue a lógica tradicional. É o que se passa a especificar no próximo tópico. 

 

3. Interpretação judicial do dano moral nos casos envolvendo relação de consumo 

 

Considerando o contexto em que normalmente surgem os litígios envolvendo relação 

de consumo, grande parte das controvérsias desta natureza é submetida ao crivo dos Juizados 

Especiais Cíveis Estaduais, em razão dos numerários normalmente envolvidos e das 

vantagens atreladas ao rito especial (desnecessidade de adiantamento de custas processuais, 

                                                           
6 Este entendimento foi manifestado pelo STJ em vários precedentes. A corroborar, confira-se: REsp 746087/RJ; 
REsp 750735/RJ; REsp 664115/AM; AgRg no REsp 1136524.  
7 STJ - AgRg no AgRg no Ag 775948 / RJ - TERCEIRA TURMA – Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE 
BARROS - DJe 03/03/2008. 
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inexistência de condenação em honorários advocatícios em primeira instância e 

prescindibilidade de advogado nas causas até determinado valor).  

Diante do expressivo número de provocações para se manifestar sobre demandas 

envolvendo Direito do Consumidor, os Juizados Especiais Cíveis foram responsáveis pela 

consolidação do entendimento sobre várias questões que envolvem relações de consumo de 

massa. Esta consolidação, no caso de vários Juizados Estaduais – Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, dentre outros – ocorreu por meio da aprovação de enunciados pelas Turmas Recursais 

dos respectivos Tribunais de Justiça, consubstanciando uma espécie de súmula para orientar 

os julgamentos nos Juizados Especiais.  

Analisando os enunciados formatados pela Turma Recursal Única do Paraná 

(TRU/PR), verifica-se a consolidação de jurisprudência a respeito da caracterização do dano 

moral nas demandas consumeristas que se distancia da visão tradicional doutrinária e 

jurisprudencial já mencionada. Veja-se, por exemplo, a interpretação do dano moral em 

processos em que se discute a ineficiência do serviço de call center do fornecedor.  

Segundo o que dispõe o enunciado 1.6 da TRU/PR: “Configura dano moral a 

obstacularização, pela precariedade e/ou ineficiência do serviço de call center, por parte da 

empresa de telefonia, como estratégia para não dar o devido atendimento aos reclamos do 

consumidor”
8
. 

A partir da leitura do enunciado, constata-se que, para caracterização de dano moral do 

consumidor nesta hipótese, basta que tenha havido a “obstacularização” pela empresa de 

telefonia, em razão de precariedade ou ineficiência do call center, como postura para não 

atender adequadamente à reclamação do consumidor. Em nenhum momento há qualquer 

menção a algum abalo à honra da vítima, ou de uma afronta à sua dignidade, tal qual exige a 

lógica tradicional de configuração do dano moral. Também não se extrai, a partir do fato 

narrado – atendimento inadequado do call center –, que haja, em decorrência deste ilícito, 

alguma afronta aos direitos da personalidade do consumidor, tampouco grau de ofensa 

individual que justifique, do ponto de vista da noção tradicional, a condenação do agente ao 

pagamento de indenização por danos morais.  

Caso a hipótese tratada no enunciado fosse enquadrada no conceito comum de dano 

moral, este não seria configurado, pois fatalmente seria incluída dentre os dissabores e 

aborrecimentos corriqueiros do cotidiano, sem maiores reflexos sobre a esfera psíquica do 

consumidor. 

                                                           
8 Disponível em http://portal.tj.pr.jus.br/web/je/tru_enunciados . Acesso em 07 jun 2011. 
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 Da mesma forma, o enunciado 2.7 da TRU/PR, que trata da espera do consumidor nas 

filas em agências bancárias, também demonstra distanciamento à lógica clássica de 

caracterização do dano moral. Aludida orientação estabelece que: “A espera em fila de 

agência bancária, em tempo excessivo, caracteriza falha na prestação de serviço e enseja 

reparação por danos morais”
9. Desse modo, novamente se verifica um parâmetro de 

julgamento no qual o dano moral é considerado presente sem que haja, propriamente, ofensa 

aos direitos da personalidade do consumidor, tampouco abalo psicológico ao indivíduo a 

ponto de ensejar o dever de indenizar. Pelo teor do enunciado, basta que haja espera na fila do 

banco em período considerado excessivo para configuração do dano moral. Segundo a regra 

de interpretação fixada, o dano moral, nestes casos, passa a ser in re ipsa, ou seja, 

independente do impacto particular gerado (tristeza, humilhação ou desrespeito à dignidade): 

basta a configuração do fato, para que a caracterização do dano moral apareça como 

conseqüência 

A mesma tendência se apresenta no julgamento das causas consumeristas pelo Juizado 

Especial Cível de São Paulo/SP. A título de exemplo, pode-se citar as lides motivadas por 

instituições financeiras que debitam indevidamente valores da conta bancária do consumidor, 

sujeitando-os à cobrança indevida. Em casos tais, também não se atrela o dano moral a um 

grave abalo na dimensão subjetiva da vítima ou a eventual violação a um direito da 

personalidade. A condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais, 

nestas hipóteses, decorre do pressuposto de que estes fatos, por si só, ensejam dever de 

indenizar o dano sofrido pelo consumidor10. 

Na mesma esteira, digna de nota a jurisprudência da Turma Recursal Cível do Rio de 

Janeiro que entende configurado dano moral em desfavor do consumidor em decorrência da 

simples cobrança de tarifas indevidas pelas instituições financeiras, “uma vez que a cobrança 

indevida de tarifas gera aborrecimento que ultrapassa a razoabilidade, subtraindo do 

consumidor valores necessários ao seu sustento”
11

. Este posicionamento é mais um que se 

distancia da concepção tradicional de dano moral, na medida em que pressupõe, a priori, a 

existência de dano moral nestas hipóteses, muito embora não se vislumbre ofensa a direito da 

personalidade do consumidor, tampouco forte abalo em sua esfera psicológica, em 

                                                           
9 Idem.  
10 1ª Turma Cível/SP - Recurso Inominado n. 03467688720098260100 – Rel. Rogério Marrone de Castro 
Sampaio – j. 25/04/2011.    
11 CONSELHO RECURSAL CÍVEL Rio de Janeiro - Recurso inominado 0002843-42.2010.8.19.0014 - Juiz(a) 
LIVINGSTONE DOS SANTOS SILVA FILHO - Julgamento: 26/05/2011. 
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decorrência de ato ilícito desta natureza (previsão de cláusulas abusivas em contrato de 

consumo).  

Analisando esses exemplos de pronunciamentos judiciais nos quais a configuração do 

dano moral na relação de consumo não se compatibiliza com a teoria tradicional, é possível 

compreender a finalidade que orienta tal ruptura de paradigma na esfera consumerista. Desde 

a previsão de dano moral em virtude de mau funcionamento de call center até a 

caracterização de dano moral em razão da previsão de cláusulas abusivas em contrato de 

consumo, o escopo que transparece é desestimular o fornecedor a que continue adotando 

práticas contrárias aos interesses dos consumidores, criando uma estrutura de incentivo à 

mudança de comportamentos potencialmente lesivos12. Mais do que compensar o 

denominado dano moral sofrido pelo consumidor, a condenação ao pagamento de 

indenização nestes casos é voltada à elevação dos custos da adoção pelo fornecedor de 

condutas de caráter não cooperativo perante os consumidores13.     

Considerando que muitos dos transtornos sofridos no mercado de consumo – demora 

para atendimento, interrupção repentina do serviço ou demora em solucionar problemas – não 

implicam em prejuízos econômicos diretos (danos materiais) no plano individual, e que não 

há previsão no Código de Defesa do Consumidor sobre penalização pecuniária dos 

fornecedores em benefício do consumidor nos casos em que aqueles agem em 

desconformidade com os ditames do bom desenvolvimento do mercado. O enquadramento 

destas situações como dano moral visa suprir esta lacuna, evitando que os fornecedores 

fiquem isentos de responsabilidade sobre as condutas que – embora não causem prejuízos 

econômicos diretos ao consumidor individualmente considerado – não se compatibilizam 

com o escopo de criar um ambiente institucional que contribua para o desenvolvimento do 

mercado de consumo14.  

                                                           
12 Neste sentido, Pinheiro e Saddi afirmam que a aplicação dos comandos normativos impõe "custos ou 
benefícios aos participantes de uma transação na economia e que sofrem incentivos (positivos ou negativos) no 
processo de seu cumprimento” (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo. Direito, Economia e Mercados. 
Rio de Janeiro: Elsevier, 2005, p. 13).  
13 A respeito da cooperação, Douglas C. NORTH sustenta que as instituições formais (regras, leis, 
constituições,...) e as instituições informais (normas de comportamento, convenções, códigos de conduta,...), 
com suas características próprias de enforcement, formam a estrutura de incentivo das sociedades e das 
economias, sendo essenciais na determinação dos custos atrelados a cada conduta, estimulando ou não os 
comportamentos cooperativos. (NORTH, Douglas C. Economic Performance Through Time. The American 
Economic Review, Vol. 84, nº 3, jun/1994, p. 360).  
14 Esta concepção, sem dúvida, se liga à tradição do "punitive damages" (responsabilidade civil punitiva), 
oriunda da common law. Segundo Eduardo Ulian, a responsabilidade civil punitiva: "se materializa pela 
aplicação de sanção pecuniária contra o causador de danos, realizada no âmbito de um processo civil, com a final 
entrega, ao lesado, de um valor condenatório independente da indenização pelos prejuízos que tenham sido 
constatados, cujo propósito seja o de punir o agente" (ULIAN, Eduardo. Responsabilidade Civil Punitiva, tese de 
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Em outras palavras, a condenação ao pagamento de indenização por dano moral é 

utilizada como instrumento para coibir práticas inadequadas no mercado de consumo, visando 

moldar a conduta dos fornecedores de forma mais consentânea às necessidades de mercado15, 

mesmo que, para tal desiderato, seja necessário ampliar as hipóteses de caracterização de 

dano moral nas relações de consumo, aplicando-o a situações que, em princípio, não se 

enquadrariam como tal na teoria formulado pelo direito privado comum.    

Inclusive, este escopo de orientar os fornecedores – por meio da interpretação 

ampliativa do dano moral – a se comportarem de maneira adequada aos ditames de 

desenvolvimento do mercado de consumo fica subentendido na própria fundamentação de 

vários julgados que tratam do tema. A guisa de exemplo, cita-se trecho de julgado oriundo do 

Conselho Recursal Cível do Rio de Janeiro, no qual se aborda expressamente o caráter 

pedagógico da condenação do fornecedor ao pagamento de indenização por danos morais:  

 

“(...)Lesão experimentada pelo consumidor exige o arbitramento de 

indenização compensatória garantindo pedagogia para que situações como 

esta não mais ocorram. Conduta das recorridas em desconformidade com os 

princípios da eficiência e da boa-fé, demonstrando total desorganização e 

despreparo em relação ao atendimento ao consumidor”
16

. 

 

Assim, fixada a premissa de que a regra de interpretação do dano moral nas relações 

de consumo diverge do parâmetro tradicional, em virtude do propósito de coibir que a 

atuação dos fornecedores seja prejudicial ao desenvolvimento do próprio mercado de 

consumo – considerando a ausência de instituto jurídico que cumpra esta finalidade –, passa-

se a abordar a natureza jurídica desse padrão interpretativo na seara do Código de Defesa do 

Consumidor, a fim de demonstrar que esta regra se insere dentre as normas de Direito 

Econômico.    

  

 

 

                                                                                                                                                                                     

doutorado apresentada ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. 
Orientador Prof. Antonio Junqueira de Azevedo. São Paulo: 2003, p. 5).  
15 Essa "moldagem" de comportamento somente é possível ao partir-se do pressuposto de que a conduta 
individual é pautada pela avaliação racional de benefícios e prejuízos decorrentes de determinada ação ou da 
omissão. Assim, ao atrelar à determinada conduta a necessidade de pagamento de uma indenização ao 
consumidor, estabelece-se um prejuízo, que, em tese, inibirá a prática daquela conduta pelo fornecedor, 
considerando que o ser humano escolhe seus comportamentos visando a maximização de seus interesses. Sobre o 
tema: COASE, Ronald. The Firm, the market and the Law. Chicago: Chicago University Press. 1988, p. 27.  
16 CONSELHO RECURSAL CÍVEL/RJ - 0207419-36.2010.8.19.0001- Juiz(a) LIVINGSTONE DOS SANTOS 
SILVA FILHO - Julgamento: 26/05/2011. 
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4. Caracterização da regra de interpretação como norma de Direito Econômico 

 

4.1 Normas de Direito Econômico 

 

 Para caracterização da regra de interpretação do dano moral nas relações de consumo 

como norma de direito econômico, é salutar definir exatamente quais são as normas que 

podem ser consideradas como tal, especialmente ao se considerar que este ramo do Direito 

possui uma característica que o diferencia de todos os demais: não se caracteriza pela matéria 

ou assunto de que tratam suas normas, e sim pela lógica que as orienta, voltada ao enfoque 

macroeconômico17. De fato, na lição de Paula A. Forgioni, as normas de direito econômico 

são técnicas jurídicas utilizados pelo poder estatal para implementar sua política econômica18. 

Nesta medida, toda a norma na qual se verificar a instrumentalização de uma política 

econômica, a partir de uma perspectiva de macroeconomia, será considerada integrante do 

direito econômico, independentemente da matéria que está regulando – consumidor, 

tributário, trabalhista, concorrência, etc19.    

 Fábio Nusdeo ensina que, embora o direito econômico possa ser concebido 

exclusivamente como método de análise e interpretação do Direito20, no Brasil foi consagrado 

como ramo jurídico pelo art. 24, inciso I, da Constituição Federal, que prevê expressamente a 

competência concorrente entre a União e os Estados para legislar sobre “direito econômico”. 

No entanto – prossegue o autor – se trata de um “ramo sui generis”, pois suas normas, de um 

modo geral, estão integradas formalmente em outros ramos do Direito, tendo em comum a 

natureza específica de “normas instrumentais de política econômica”21.    

 Diante do próprio escopo das normas de direito econômico – implementação de 

políticas econômicas – a lógica de sua estruturação difere da lógica comum que orienta as 

normas jurídicas em geral. O caráter instrumental para a consecução de políticas econômicas 

                                                           
17 FERRAZ, Roberto. A Macrológica do Direito Econômico. Revista de Direito Mercantil n. 142. São Paulo: 
Malheiros,  p. 80/81.   
18 FORGIONI, Paula A. Os Fundamentos do Antitruste. 2ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2005, 
p. 79. 
19 FERRAZ, op cit. p. 81.  
20 A respeito desta concepção, ensina o autor: “O Direito Econômico como método – No entanto, a verdadeira 
vocação e origem mesma dessa disciplina é de caráter eminentemente metodológico, o qual consiste 
precisamente em se utilizar de todo o conhecimento quanto a mecânica funcional dos sistemas econômicos, 
inclusive do seu direcionamento pelas normas de política econômica, e na análise e interpretação do Direito , 
sem esquecer da influência dos grupos de pressão sobre elas. E, à luz desse conhecimento, olhar o ordenamento 
jurídico como um todo, para aí distinguir os processos econômicos nele embutidos, seus reflexos na vida social, 
individual e familiar, as relações de coordenação, de submissão ou de dominação que engendram, em suma o 
todo social inserido nesse quadro jurídico mais amplo e assim visualizado”.  (NUSDEO, Fábio. Curso de 
Economia. Introdução ao Direito Econômico. 6ª Ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 208). 
21 Ibidem, p. 207.  
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enseja, em corolário, a interdisciplinaridade no trato das relações sociais que regula, se 

afastando da lógica clássica de simples imputação, para abordar as questões de acordo com as 

necessidades extraídas da análise da macroeconomia22. Neste passo, a norma de direito 

econômico tem sua estrutura adaptada às peculiaridades da política econômica para a qual foi 

conformada, podendo, se necessário, adotar soluções que, a priori, destoam da lógica jurídica 

tradicional.   

 Destaca-se, para evitar interpretações equivocadas, que, na esteira dos ensinamentos 

de Fábio Nusdeo, para se considerar que a norma pertence ao direito econômico não basta que 

simplesmente traduza conteúdo econômico. Conforme aduz o autor, conteúdo econômico a 

grande maioria das normas jurídicas possui. O que diferencia a norma de direito econômico é 

a “vetorialização que assumem quando voltadas à colimação de objetivos de política 

econômica”
23, ou seja, seu direcionamento específico para a realização dos fins delineados 

pela política econômica.  

Em suma, a característica essencial para que determinada norma seja considerada de 

direito econômico é que configure uma técnica jurídica voltada à realização de uma política 

econômica – independentemente da matéria por ela regulada – e que, justamente em razão dos 

fins perseguidos, siga uma lógica diferenciada, a partir de sua interpretação dos fenômenos 

macroeconômicos.  

E para arrematar este ponto, antes de adentrar na caracterização da norma de 

interpretação judicial do dano moral como uma norma de direito econômico,  mostra-se 

oportuno destacar um último aspecto. Conquanto as normas de direito econômico estejam 

voltadas a um objetivo de política econômica, isso não implica afirmar que cumprirão 

efetivamente tal desiderato. Não se pode perder de vista que a formatação destas normas é 

definida a partir da percepção de tendências macroeconômicas, que irão indicar qual a 

estrutura com maior probabilidade de se adequar ao escopo almejado. Tratando-se de 

previsões para o futuro, por certo que estão sujeitas a equívocos, vez que os efeitos das 

normas são influenciados por vários fatores impossíveis de prever no momento de sua 

criação. Em virtude desta incerteza, Roberto Ferraz chamada, com bom humor, de “chute 

científico” a atividade de moldar as normas para determinado objetivo de política 

econômica24, considerando que, embora a atividade não se funde em mera idéia sem 

                                                           
22 FERRAZ, Roberto, op cit., p. 82. 
23 NUSDEO, Fábio, op. cit., p. 208.  
24 FERRAZ, Roberto, op. cit. p. 86. 
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fundamentação teórica, também não há suficiente grau de segurança acerca da concretização 

dos efeitos projetados.      

  

4.2 Política econômica de tutela do consumidor e a interpretação judicial do dano moral 

nas relações de consumo 

 

 Embora não seja o objetivo deste trabalho traçar pormenorizadamente os fatos 

históricos que ensejaram a política de proteção do consumidor, torna-se relevante apresentar 

linhas gerais sobre o caminho trilhado para se chegar à tal concepção, a fim compreender os 

fundamentos da adoção de tal política econômica. 

 No contexto atual da economia de mercado, a proteção do consumidor é uma das 

políticas econômicas adotadas pelo Estado que mais se destacam na promoção do 

desenvolvimento econômico e social. A experiência de um liberalismo acentuado trouxe a 

percepção de que, além do conflito capital-trabalho, o embate entre os interesses dos 

consumidores e dos fornecedores também era um fator de risco para a continuidade do 

sistema capitalista. A ausência de intervenção estatal nestas relações implicava a prevalência 

da parte mais forte, em detrimento da mais fraca, causando um desequilíbrio perigoso ao 

sistema. Nesta medida, enquanto no conflito capital-trabalho prevalecia o poder econômico do 

dono do capital, na relação de consumo prevalecia o poder do fornecedor frente ao 

consumidor, diante da vulnerabilidade deste último, tanto sob aspecto econômico como 

técnico.  

 Em relação à posição do consumidor, a ausência de normas protetivas o colocava à 

mercê de toda a ordem de abusos. Dessa forma, intuitivo concluir que o incentivo ao consumo 

era prejudicado, diante dos riscos atrelados às contratações com os fornecedores25, dando azo, 

por conseqüência, a um nível de menor atividade de consumo, menor investimento, escassez 

de riquezas e estagnação de desenvolvimento tecnológico. A saída para este problema estava 

no reequilíbrio das relações de consumo, que somente poderia ser realizado por meio da 

utilização do poder estatal26.   

                                                           
25 Partindo do pressuposto, mais uma vez, da racionalidade do ser humano, significando que irá  pautar suas 
condutas pela busca da opção que lhe pareça mais benéfica, considerando as vantagens e desvantagens. Neste 
raciocínio, quanto maior o risco atrelado à relação de consumo, menor o estímulo para que estas relações se 
estabeleçam. Para melhor elucidação, confira-se lição de Armando Castelar Pinheiro e Jairo Saddi:"O ser 
humano sempre procura aquilo que considera ser o melhor para si, preferindo mais a menos satisfação. 
Formalmente, diz-se que os agentes econômicos agem de maneira racional, procurando maximizar sua 
utilidade." (PINHEIRO, Armando Castelar; SADDI, Jairo, op. cit, p. 89).  
26 Nesta linha, o ex-presidente Tancredo Neves, em palestra proferida na Câmara dos Deputados em 1985, 
defendeu que a defesa do consumidor seria "um fator de aprimoramento da atividade econômica como um todo", 
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 Nesse sentido, Antonio Herman V. Benjamin afirma que, ao contrário do que pode 

parecer, o movimento de proteção ao consumidor é uma manifestação favorável ao mercado, 

e não uma revolta contra ele. Nas palavras do autor,  

 

“O tema da proteção do consumidor surgiu do reconhecimento de que a 

crescente vulnerabilidade de um dos parceiros na relação econômica estava 

pondo em risco a própria economia de mercado. Em outras palavras, para 

que o mercado continuasse a se desenvolver – significando mais 

investimentos e pesquisas, novas tecnologias e bens de consumo, progresso 

constante nas técnicas de comercialização e de marketing – fazia-se 

necessário o fortalecimento da posição do consumidor. Um consumidor 

fortalecido, um mercado mais forte e dinâmico!”
27

.  

 

Este raciocínio é até mesmo intuitivo, pois o consumo, na forma atual de organização 

da economia, é a força motriz da geração de empregos, rendas, riquezas, pois representa a 

alavanca que dinamiza o mercado. Nesta linha também se posiciona Sergio Cavalieri, para o 

qual haveria comprometimento de todo o sistema produtivo caso não houvesse equilíbrio das 

relações de consumo28.  

Portanto, o que se percebe é que a dinâmica de funcionamento do mercado, em uma 

perspectiva macroeconômica, aponta para uma maior probabilidade do mercado se 

desenvolver de maneira adequada se houver equilíbrio na relação de consumo, o que é 

alcançado mediante a proteção do consumidor29. A partir desse pressuposto, o Estado 

implementa essa política econômica – proteção do consumidor – mediante normas jurídicas, 

que nada mais serão do que técnicas jurídicas destinadas a uma finalidade de caráter 

econômico. 

No caso da interpretação do dano moral no julgamento das relações de consumo o 

raciocínio é idêntico, mesmo em se tratando de uma espécie de norma de aplicação no caso 

concreto, e não de uma norma oriunda do Poder Legislativo. Na falta de regulação especifica 

                                                                                                                                                                                     

considerando "o cidadão consumidor como personagem importante do processo econômico",  razão pela qual 
competeria ao Poder Público assegurá-la, oferecendo "estímulos e garantias que lhe permitam participar, atuar, 
influir". (NEVES, Tancredo de Almeida. Defesa do Consumidor. Revista de Direito do Consumidor. Ano 20, n. 
77. jan-mar/2011, p. 49). 
27 BENJAMIN, Antonio Herman V. Proteção do Consumidor e Patentes: o caso do medicamentos. Revista de 
Direito do Consumidor n. 10, 1994, p. 22. 
28 CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Direito do Consumidor. São Paulo: Atlas. 2008, p. 8. 
29 Neste sentido, ao tratar da proteção do consumidor na China, Wei Dan afirma: "À medida que o consumo 
desempenha um papel cada vez mais relevante no crescimento da economia nacional, o antigo paradigma da 
proteção do consumidor da China, de carácter passivo e correctivo, no sentido de afastar as imperfeições do 
mercado e reparar danos sofridos pelo consumidor, tem sido transformado gradualmente em um paradigma pró-
activo, segundo o qual o Estado induz e promove o consumo para expandir o mercado interno e fomentar o 
crescimento sustentável da economia". (DAN, Wei. Protecção do Consumidor na China. Revista de Direito do 
Consumidor. n. 74. abril-junho/2010, p. 326/327). 
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no Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência conduz a uma interpretação de dano 

moral nitidamente diversa da concepção tradicional desenvolvida pela doutrina civilista, mas 

com um escopo muito definido: observar a política econômica de proteção do consumidor. 

Como visto, a motivação dos julgados recai com muito mais ênfase sobre a necessidade de 

desestimular a conduta do fornecedor, do que propriamente indenizar o consumidor 

prejudicado. A intenção das condenações é de caráter coletivo de proteção ao mercado de 

consumo, deixando em segundo plano a dimensão individual do caso concreto analisado. 

Neste diapasão, os enunciados consolidados pela jurisprudência das Turmas Recursais 

do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro foram moldados a partir de uma concepção coletiva, a 

partir de um raciocínio macrológico, pelo qual foram extraídas determinadas práticas dos 

fornecedores que, em uma perspectiva macroeconômica30, se entende maléficas ao 

desenvolvimento do mercado de consumo. Assim, para desestimular a continuidade das 

condutas tidas como prejudiciais ao mercado, fixa-se a incidência automática de dano moral 

em caso de realização da conduta prevista nos enunciados, independentemente do 

enquadramento da situação à teoria clássica sobre a configuração do dano moral. 

 Feitas estas considerações, já se verifica alicerce mais do que suficiente para se 

afirmar que a regra de interpretação que se consolidou em várias Turmas Recursais Cíveis 

Estaduais sobre a interpretação do dano moral nas relações de consumo está inserida dentre as 

normas de direito econômico, pois está diretamente voltada à realização de um objetivo de 

política econômica, qual seja, inibir práticas dos fornecedores que confrontem com o bom 

desenvolvimento do mercado de consumo, realizando a proteção do consumidor sob a 

perspectiva macroeconômica.  

 A partir do momento em que se entende este caráter da norma de interpretação do 

dano moral nas relações de consumo – norma de direito econômico – passa a ser 

perfeitamente justificável a condenação por danos morais em casos nos quais não há 

indicativo de ofensa aos direitos da personalidade, tampouco de abalo psicológico grave em 

virtude da conduta do fornecedor, mas que a prática se mostre lesiva, do ponto de vista 

coletivo, ao mercado de consumo. Outrossim, o fundamento da condenação, nestes casos, 

passa ser mais compreensível e coerente, na medida em que não torna mais necessário que o 
                                                           
30 Orlando Gomes, já em 1987, antes mesmo do advento da Constituição Federal vigente e do Código de Defesa 
do Consumidor, já alertava que a problemática da proteção do consumidor poderia ser visto também em uma 
escala macroeconômica registrando que: "Na escala macroeconômica, os problemas gerados pelo mercado de 
massa, principalmente, nos países que vivem a dimensão do capitalismo maduro ou avançado, demandam, para a 
sua solução, a elaboração de formas de controle social adequadas ao atual modo de produção e de distribuição 
das mercadorias (Conferência proferida no Congresso Brasileiro sobre Direito do Consumidor - Instituto dos 
Advogados do Paraná, Curitiba, dez. 1986: disponível em GOMES, Orlando. Os Direitos dos Consumidores. 
Revista de Direito do Consumidor. Ano 20. n.77. jan-mar/2011, p. 19). 
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magistrado, para alicerçar a condenação do fornecedor, sustente - em esforço de interpretação 

- suposta ofensa à dignidade do consumidor ou abalo que foge da razoabilidade, bastando se 

debruçar sobre a conduta praticada para, automaticamente, fazer incidir o dano moral em 

razão da necessidade de proteção do mercado de consumo macrologicamente.  

 Além disso, esta aplicação diferenciada do dano moral nas relações de consumo indica 

maior probabilidade de se alcançar o objetivo de proteção ao consumidor, na medida em que 

legitima o próprio consumidor que se sentiu desconfortável com a conduta do fornecedor a 

ingressar em juízo visando penalizar o fornecedor por meio da condenação por danos morais. 

Se assim não fosse, provavelmente este escopo de proteção do consumidor sob o enfoque 

macroeconômico ficaria dependente da atuação de associações de defesa dos interesses do 

consumidor, de órgãos administrativos estatais ou do Ministério Público, tornando mais 

restrita a possibilidade de efetiva perseguição deste objetivo de política econômica.  

 Frise-se, por derradeiro, que não se vislumbra qualquer óbice legal ou constitucional à 

regra de interpretação do dano moral nas relações de consumo consolidado pela 

jurisprudência das Turmas Recursais Estaduais mencionadas. É perfeitamente factível esta 

interpretação, em especial considerando que (i) não há definição do exato parâmetro para 

interpretação do dano moral na Constituição ou nas leis infraconstitucionais, ficando a cargo 

da jurisprudência definir na análise dos casos concretos; (ii) a busca do desenvolvimento e a 

proteção do consumidor estão previstas na Constituição Federal, respectivamente, como 

finalidade da ordem econômica e como técnica jurídica direcionada ao desenvolvimento 

econômico31; e que (iii) a atuação do Poder Judiciário deve estar orientada pelos ditames da 

ordem econômica, nas searas em que for possível esta aproximação, não havendo óbice para 

que se amplie a interpretação de um instituto na esfera consumerista, para atendimento de um 

objetiva de política econômica (caráter macroeconômico) e para o cumprimento da previsão 

constitucional de proteção do consumidor32.       

                                                           
31 Segundo Fábio de Souza Trajano, o constituinte de 1988 reconheceu a defesa do consumidor, inclusive, como 
um direito e garantia fundamental, pois proclamou, no art. 5º, XXXII, da Constituição Federal: "O Estado 
promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor". (TRAJANO, Fábio de Souza. A inconstitucionalidade da 
Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. Revista da Direito do Consumidor. Ano 19, n. 73, jan-mar/2010, p . 
61/62).  
32 Esta possibilidade de ampliação  do instituto do dano moral na seara consumerista, com vistas à proteção do 
mercado de consumo se coaduna com o posicionamento de Claudia Lima Marques, Antonio Herman Benjamin e 
Leonardo Roscoe Bessa sobre o conteúdo do art. 5º, XXXII, da Constituição Federal. Segundo os autores, o 
comando normativo estabelece que o Estado "promoverá" a defesa do consumidor, o que implica que restou 
assegurado "afirmativamente que o Estado-Juiz, que o Estado-Executivo e que o Estado-Legislativo realizem 
positivamente a defesa, a tutela dos interesses dos consumidores (BENJAMIN,Antonio Herman; MARQUES, 
Claudia Lima; BESSA, Leonardo Roscoe. Manual de Direito do Consumidor. São Paulo: Ed. RT, 2008, p. 25). 
Isso porque a ampliação do conceito de dano moral da esfera da relação consubstancia um bom exemplo de 
atuação positiva do Poder Judiciário para a promoção da defesa do consumidor.  
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5. Conclusão 

 

 Do exposto, é possível extrair algumas conclusões: 

1. Em geral, os institutos fundamentais do direito privado (sujeito, pessoa jurídica, 

capacidade etc.) estão previstos no Código Civil. Os microssistemas de direito 

privado, tal como o Código de Defesa do Consumidor, importam a estrutura geral 

prevista no Código Civil, apenas regulando questões específicas decorrentes das 

particularidades da relação de consumo. 

2. Embora o Código de Defesa do Consumidor estabeleça normas específicas sobre a 

responsabilidade civil do fornecedor frente ao consumidor, o conceito e as hipóteses 

de configuração do dano moral, em princípio, são transportados do direito privado 

comum, diante da ausência de regulamentação específica no codex consumerista. 

3. O dano moral, na doutrina tradicional do direito civil, configura-se quando há uma 

ilícita violação dos direitos da personalidade da vítima, sem reflexo patrimonial direto, 

causando-lhe abalo psicológico, consubstanciado em tristeza, angustia, sofrimento, 

humilhação etc. Nesta perspectiva, meros dissabores ou aborrecimentos causados pela 

conduta do fornecedor  não  configuram dano moral do consumidor. Este 

entendimento é constantemente reproduzido em julgados do Superior Tribunal de 

Justiça. 

4. Na jurisprudência das Turmas Recursais dos Tribunais de Justiça dos Estados do 

Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, foram consolidados posicionamentos sobre a 

configuração do dano moral nas relações de consumo que se distanciam da lógica 

tradicional de caracterização do dano moral. Ficou estabelecida uma regra de 

interpretação que amplia as hipóteses de configuração do dano moral nas lides 

consumeristas, até mesmo para considerá-lo configurado em situações nas quais, à luz 

da doutrina tradicional, não haveria dano moral, por se enquadrar  dentre os casos 

meros dissabores e aborrecimentos da vida cotidiana. 

5. O escopo desta regra de interpretação é evidente: desestimular condutas dos 

fornecedores que – de acordo com uma visão macroeconômica – sejam prejudiciais ao 

desenvolvimento do mercado de consumo. Em virtude deste direcionamento da 
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interpretação – orientada a um objetivo de política econômica – pode-se afirmar que se 

trata de uma norma inserida no campo do direito econômico. 

6. As normas de direito econômico possuem uma características específica, pois não são 

definidas de acordo com o assunto ou matéria – ambiental, concorrência, consumidor, 

direito penal etc. – que regulam, mas sim por servirem como instrumentos voltados a 

alcançar um objetivo de política econômica. Assim, a regra de interpretação judicial 

da caracterização do dano moral nas relações de consumo é uma norma de direito 

econômico pois se destina a um objetivo de  política econômica, qual seja, inibir 

práticas dos fornecedores que confrontem com o bom desenvolvimento do mercado de 

consumo, realizando a proteção do consumidor sob a perspectiva macroeconômica.   

7. A compreensão da natureza da regra de configuração do dano moral no mercado de 

consumo permite que: (i) haja justificativa adequada para condenação do fornecedor 

ao pagamento de danos morais, nos casos em que não haja indicativo de ofensa aos 

direitos da personalidade, tampouco de abalo psicológico grave em virtude da conduta 

do fornecedor, mas que na prática se mostre lesiva, do ponto de vista coletivo 

(macroeconômico), ao mercado de consumo; (ii) a fundamentação da condenação por 

dano moral nas lides envolvendo direito do consumidor seja mais coerente, 

prescindindo de enquadramentos distanciados da realidade; e (iii) haja maior 

probabilidade de se atingir o objetivo de política econômica almejado, diante da maior 

amplitude de legitimados para pleitear a “penalização”da conduta do fornecedor via 

condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 

8. Não há óbice no plano constitucional ou infraconstitucional à regra de interpretação do 

dano moral consolidado pelas Turmas Recursais Estaduais do Paraná, São Paulo e Rio 

de Janeiro, vez que (i) não há norma constitucional ou legal específica definindo os 

exatos requisitos para configuração do dano moral e. (ii) é dever do Poder Judiciário 

pautar sua atuação conforme as diretrizes econômicas previstas na chamada 

Constituição Econômica, sempre que os valores envolvidos permitam esta 

aproximação, tal como ocorre na resolução de conflitos na relação de consumo. 

9. A orientação de julgamento consolidada pelas Turmas Recursais dos Tribunais de 

Justiça dos Estados do Paraná, Rio de Janeiro e São Paulo, a respeito da caracterização 

do dano moral nas relações de consumo, coexiste com a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça acerca da não configuração de dano moral em caso de meros 

13268



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

dissabores ou aborrecimentos. A primeira se aplica à relação de consumo, quando a 

conduta do fornecedor, por razões macroeconômicas, deva ser desestimulada para o 

bom desenvolvimento do mercado. A segunda, tem aplicação a todos os demais casos 

de dano moral nas relações de direito privado comuns e às relações de consumo, 

quando a conduta do fornecedor, mesmo que desagrade o consumidor, não configure 

grau de abalo que justifique a indenização e não represente necessidade de coibição, 

na perspectiva macroeconômica.       
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RESUMO 

O vertente trabalho tem como escopo o estudo da função social empresarial e da 
responsabilidade social empresarial concebida no âmago do direito do trabalho. Dedica-
se atenção especial ao meio ambiente de trabalho, que deve ser decente, sadio, que 
proporcione o pleno desenvolvimento do trabalhador, a efetivação dos direitos da 
personalidade, configurando como um dos fundamentos do Estado brasileiro, baseados 
no valor social do trabalho e a construção de uma sociedade justa e solidária. O trabalho 
é abordado como garantia do desenvolvimento econômico e social sob o enfoque do 
capitalismo humanista, sob a ótica da função social empresarial. O que se sugere é uma 
postura de construção de coesão social, respeitando os direitos dos trabalhadores, 
especialmente no ambiente de trabalho, com incentivos do Estado para com as empresas 
tomadoras de serviços, que apresentem atitudes diferenciadas. Procura-se demonstrar 
que função social e responsabilidade social empresarial são conceitos próximos, mas 
afirma-se que a função social é abrangente, na medida em que somente com esta atitude 
é que se concebe a responsabilidade social empresarial. Assim, cita-se a pressão 
excessiva por resultados como prática negativa que fere o princípio da função social e 
da responsabilidade social empresarial, demonstrando que a violação aos direitos de 
personalidade e dignidade do trabalhador afeta diretamente a empresa. Pretende-se 
demonstrar, ao final, a iniciativa do CNJ para o projeto “Começar de Novo”, como uma 
prática positiva adotada pelas empresas. Porém todas as práticas positivas necessitam do 
reconhecimento do Governo (incentivos fiscais). 
 
PALAVRAS-CHAVE: Função Social Empresarial; Responsabilidade Social 

Empresarial; Direitos da Personalidade. 
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THE WORK ENVIRONMENT AND THE ENTERPRISE SOCIAL FUNCTION 

UNDER THE PERSPECTIVE OF THE EMPLOYEES PERSONALITY RIGHTS 

 

ABSTRACT 

The flowing work has as target the study of the enterprise social function and the 
conceived enterprise social responsibility in scope of the right of the work. Special 
attention is dedicated to the environment of work, that must be decent, healthy, that it 
provides the full development of the worker, the effective of the rights of the 
personality, configuring as one of the beddings of the Brazilian State, based in the social 
value of the work and the construction of a society solidarity. The work is boarded as a 
pledge of the economic and social development under the approach of the capitalism 
humanist, under the optics of the enterprise social function. What it is suggested is a 
position of construction of social cohesion, respecting the rights of the workers, 
especially in the work environment, with incentives of the State stops with the borrowed 
companies of services, that present differentiated attitudes. It is looked to demonstrate 
that social function and enterprise social responsibility are next concepts, but affirms 
that the social function is including, in the measure where with this attitude it only is 
that the enterprise social responsibility is conceived. Thus, it is cited pressure for results 
as practical refusal that wounds the beginning of the social function and of the 
enterprise social responsibility, demonstrating that the breaking to the rights of 
personality and dignity of the worker affects the company directly. It is intended to 
demonstrate, to the end, the initiative of the CNJ for the project “To start of New”, as 
one practical positive adopted for the companies. However all the practical positive 
need the recognition of the Government (tax incentives). 
 

KEYWORDS: Enterprise Social Function; Enterprise Social Responsibility; Right of 

the Personality. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

Este artigo tem como objetivo analisar alguns dos aspectos da Função Social 

Empresarial, um fenômeno que recebe muita atenção nos últimos tempos. Pretende-se 

discutir a questão sob a égide do Direito do Trabalho, concentrado na relação da 

empresa com os trabalhadores. 

A análise da Função Social Empresarial precisa ser disposta pela ótica dos 

Direitos da Personalidade, pois, assevera-se que os direitos da personalidade não podem 

ser exercidos se não houver a proteção à dignidade do trabalhador. É essencial se 

conceber a dignidade da pessoa humana e o valor social como suporte do direito do 

trabalho contemporâneo. Para assegurar os direitos de personalidade, e dignidade do 

trabalhador, necessário que a preservação do Meio Ambiente de Trabalho, (trabalho 
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decente e meio ambiente laboral adequado) seja efetivada pelo empregador. A função 

social desempenhada deve ater-se inclusive para com o contrato de trabalho no tocante 

ao meio ambiente laboral, a fim de que a defesa deste seja garantida. 

Todo ser humano merece respeito, por parte do Estado e dos seus semelhantes, 

para que possa viver em sociedade. O trabalhador não pode ser concebido como um 

meio, o ser humano deve ter sua dignidade como própria condição de vida. Portanto a 

dignidade é um valor supremo. O homem deve ser respeitado como pessoa.  

Portanto, para demonstrar que a empresa cumpre a sua função social, quando, 

além de respeitar o ser humano empregado, ainda investe em ações de responsabilidade 

social, há que se abordar as seguintes questões:  direitos de personalidade que se 

aplicam aos empregados, a dignidade e o valor social como suporte do Direito do 

Trabalho Contemporâneo, o meio ambiente de trabalho e a sua defesa, a função social 

empresarial e o seu cumprimento, os argumentos sobre a necessidade de considerar-se 

que a função social e a responsabilidade social da empresa, fazem parte de um todo, 

bem como, as práticas trabalhistas, que demonstram atitudes de ausência de 

responsabilidade social, bem como, as mais importantes, que são aquelas que 

demonstram a prática de responsabilidade social, pelas empresas. Ademais, o 

importante é que se tenha em mente, que uma empresa não cumpre sua função social, se 

não se preocupa com práticas de responsabilidade social. Demonstra-se, também, que o 

Estado não pode ficar alheio a esse processo, devendo apoiar as empresas nessas 

práticas.  

  

2. DIREITOS DA PERSONALIDADE 

Os direitos da personalidade representam direitos essencias, porém seriam 

aplicáveis aos trabalhadores? Antes porém necessário conceituar direitos da 

personalidade. Verifica-se que os direitos da personalidade variam em seu conceito na 

doutrina3, pois, com o passar do tempo, novos direitos da personalidade nascem.  

Os juristas do século XVI utilizaram a expressão ‘pessoa’ pela primeira vez em 

seu sentido técnico, unida sempre ao conceito de capacidade jurídica. A Declaração 

Francesa de 1789 é considerada para alguns como o embrião dos direitos da 

                                                           
3 Diante desta divergência acerca da nomenclatura da matéria em estudo, tem-se preferido a denominação 
de direitos da personalidade, tal como fazem Adriano de Cupis, Orlando Gomes, Limongi França, 
Antonio Chaves, Ozorimbo Nonato, Anacleto de Oliveira Faria, entre outros. 
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personalidade”4 “A expressão ‘direito da personalidade’, no final do século XIX, 

individualizava os aspectos pertinentes ao indivíduo, como a vida, a honra, a liberdade 

física e o nome”.5  “A sistematização e a definição dos direitos da personalidade, como 

categoria própria e atributos comuns, em grande parte decorreram de estudos nos século 

XX”.6 

Maria Helena Diniz7 conceitua os direitos da personalidade como: 

 
Direitos subjetivos da pessoa de defender o que lhe é próprio, ou seja, 
a sua integridade física (vida, alimentos, próprio corpo vivo ou morto, 
corpo alheio vivo ou morto, partes separadas do corpo vivo ou morto); 
a sua integridade intelectual (liberdade de pensamento, autoria 
científica, artística e literária); e a sua integridade moral (honra, 
recato, segredo profissional e domestico, identidade pessoal, familiar e 
social). 

 

Direitos da personalidade configuram direitos essenciais, como a integridade 

física, integridade intelectual, moral, dentre outras, representando direitos naturais, que 

existem com o homem pelo simples fato deste existir, ou ter existido. 

Convém explicitar que se aplicam aos trabalhadores os direitos da personalidade, 

por força do parágrafo único do art. 8° da Consolidação das Leis do Trabalho, e os 

artigos 11 a 21 constantes no Código Civil Brasileiro, pois a CLT, no diploma legal, 

determina a aplicação subsidiária do direito comum ao direito do trabalho.  

Conclui-se que a dignidade do trabalhador, fundada nos direitos da 

personalidade deve ser assegurada, em relação ao meio ambiente de trabalho, não 

podendo ser reprimida pelas exclusivas razões socioeconômicas da empresa, que deve 

apresentar aportes a concretização dos direitos mais relevantes à pessoa humana.  

Conforme aportes iniciais, os direitos da personalidade têm aplicação imediata 

ao trabalhador, importando verificar qual é a extensão e a forma de aplicação destes 

direitos especiais da personalidade dos empregados. Amauri Mascaro Nascimento cita 

que os Direitos de personalidade são aqueles de natureza extrapatrimonial que se 

                                                           
4 NEVES, Alessandra Helena. Direitos fundamentais versus direitos da personalidade: contraposição, 
coexistência ou complementaridade? Jus navigandi. Disponível em <http://www.jus2.uol.com.br> 
Acesso em: 21 out. de 2010. 
5 CENDON, Paolo. Le persone: diritti della personalità. Torino: Etet, 2000, p. 5. apud: BELTRÃO, 
Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Código Civil. São Paulo: Atlas, 2005, p. 19.   
6 BESSA, Leonardo Roscoe. Direitos da Personalidade. Jus navigandi. Disponível em:  
<http://www.redebrasil.inf.br> Acesso em: 21 out. 2010. 
7 DINIZ, Maria Helena. Código civil anotado. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 176. 
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referem aos atributos essenciais definidores da pessoa, e, dentre todos os direitos, 

portanto, são aqueles que mais de perto procuram valorizar a dignidade do ser humano.8 

Considerando que em regra o ambiente de trabalho é o local onde o trabalhador 

passará a maior parte de seu tempo ativo, o meio ambiente social e profissional 

contribui para a formação da personalidade de um ser humano, no qual será sempre 

passível de amadurecimento. 

O trabalhador, se sofrer violação em seus direitos da personalidade e esta ofensa 

vier a ser a causa, terá como efeito um prejuízo pessoal individual, que encontra 

proteção e restabelecimento nos direitos da personalidade. Os direitos da personalidade 

são valores subjetivos e a razão de existência do ser humano, por isso são aplicáveis aos 

trabalhadores. 

 

3. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E O VALOR SOCIAL COMO 

SUPORTE DO DIREITO DO TRABALHO CONTEMPORÂNEO  

A dignidade implica em igualdade de direitos entre os homens, pois são pessoas. 

Deve garantir a autonomia rumo ao desenvolvimento do personalismo, proteção aos 

direitos inalienáveis e tutelas constitucionais. A garantia para meio ambiente saudável é 

reflexo da garantia da dignidade do trabalhador. 

O Direito do Trabalho recepciona os princípios constitucionais9 da dignidade da 

pessoa humana, da valorização social do trabalho, da cidadania e da livre iniciativa10, de 

modo que os empregados devem prezar pelo ser humano em sua condição essencial. A 

nobre missão do direito do trabalho é garantir a dignidade à relação jurídica, do qual se 

encontra empregador e empregado, assegurar que o trabalhador seja valorizado e 

respeitado como ser humano possuidor de dignidade. 

Como acentua Ivan Dias Motta11: 

 

                                                           
8 NASCIMENTO, Amauri Mascaro. Curso de direito do trabalho: história e teoria geral do direito do 
trabalho: relações individuais e coletivas do trabalho. 19  ed. rev. atual. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 458. 
9 Art. 170. CF. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem 
por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes 
princípios.  
10 LODI, Thais Cláudia D’Afonseca da Silva. Responsabilidade Social Empresarial: o discurso e a 
realidade sob a ótica do Direito do Trabalho.2008. 113 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de 
Pós Graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008. 
p. 55. 
11 MOTTA, Ivan Dias da; MOCHI, Cássio Marcelo. A personalidade no mundo clássico. Uma visão 
jurídico-literária. Curitiba: Juruá, 2009, p. 18. 
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O trabalho é inserido como uma atividade nobre e necessária, e 
associado à ‘equanimidade’ de seus julgamentos, os homens podem 
desfrutar do resultado de seu trabalho. O trabalho é uma ação nobre, 
‘o ócio desonra é’, pois a vida do homem justo é a vida do trabalho, 
ou a vida dedicada diretamente aos assuntos da polis, tarefa esta 
desempenhada diretamente pelos nobres.  

 

O fato de se respeitar a dignidade da pessoa humana significa assegurar 

concretamente os direitos sociais previstos no art. 6º da Carta Magna, atrelados ao caput 

do art. 225 da Constituição Federal, pois não há como falar em dignidade se esse 

mínimo não estiver garantido e implementado concretamente na vida das pessoas12. 

A Constituição Federal no art. 193 cita que esta tenha como objetivo o bem-estar 

e a justiça social. Portanto é um dos objetivos da República Federativa do Brasil 

alcançar o bem estar e justiça social, consequentemente do trabalhador. Já no art. 170 a 

Constituição assevera que a ordem econômica deve garantir a existência digna. Assim 

passemos á análise constitucional. 

No que se refere ao valor social do trabalho, constitui-se em fundamento da 

Constituição Federal. O “trabalho” traz em si um grande significado para o homem, e 

como elemento indissociável da condição humana, revestido de legítimo valor social. 

Verifica-se que passa a ser dever da sociedade, e não só do Estado, a preservação da 

dignidade da pessoa humana, sendo esta um valor de dimensão pública e privada. 

Portanto a Empresa, ser social e dependente do sistema, tem o dever de garantir a 

dignidade da pessoa humana. 

De resto, os programas de desenvolvimento humano, enveredados a suplantar 

uma vida existencial mínima, denotam ações estatais ou privadas, de conteúdo positivo, 

aptas a garantir a dignidade personalíssima ao ser humano, sobretudo no campo das 

relações de trabalho, onde a inserção representa estabilização social. Eis a vertente 

social do princípio da dignidade da pessoa humana.13 

A Constituição Federal assevera que a ordem econômica, fundada na livre 

iniciativa e na valorização do trabalho humano, deverá regrar-se pelos ditames de 

justiça social, respeitando o princípio da defesa do meio ambiente. Portanto deve 

caminhar lado a lado a livre concorrência e a defesa do meio ambiente, a fim de que a 

ordem econômica se volte efetivamente à justiça social. 

                                                           
12 NUNES, Luis Antonio Rizatto. Curso de direito do consumidor. 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 
25. 
13 ZENNI, OLIVEIRA, Cláudio.  (Re) Significação dos princípios do Direito do Trabalho. Safe, 2009, 
p. 54. 
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As inserções de diretrizes constitucionais, no âmago do art. 3º da Constituição, 

evidenciam um amálgama com valores sociais, econômicos e culturais, tão bem 

irradiados de outros tópicos constitucionais.14  

A dignidade humana é assim um princípio de caráter absoluto, constitutivo da 

base ética, norteadora de toda atividade econômica. Todos os demais princípios, 

elencados nos incisos I a IX do art. 170 da Constituição Federal, são regidos pelo valor 

absoluto da dignidade da pessoa humana, que lhes fundamenta e confere unidade, uma 

vez que se qualifica também como um dos fundamentos da República (art. 1º, III).15 

A harmonização entre força de trabalho e capital deve seguir os preceitos 

constitucionais a fim de construir uma sociedade justa e solidária. O emprego deve 

assegurar a existência digna, fundamentada na livre iniciativa, e na valorização do 

trabalho humano, sendo dever do Estado zelar por esses direitos. O direito do trabalho 

como compensador das desigualdades econômicas entre empregador e empregado deve 

se pautar nos fundamentos da dignidade e valor social do trabalho. Estariam as 

empresas respeitando esses direitos de personalidade e dignidade, que assim como os 

demais direitos trabalhistas, constantes na Consolidação das Leis do Trabalho, são 

normas de eficácia plena?  

 

4. MEIO AMBIENTE DO TRABALHO 

Fundamentado no art. 225 da Constituição Federal, pode-se dizer que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida (...)”. Porém neste meio ambiente à que se refere a 

Constituição, enquadrar-se-ia o meio ambiente de trabalho?   

O termo ambiente tem origem latina – ambiens, etins: que rodeia. É sempre o 

que envolve, circunda, o que está em torno.16 

O artigo 225 da Constituição Federal, por sua vez, prescreve que “todos têm 

direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e 

essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o 

dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”. De fato que, o 

uso do pronome “todos” pelo texto constitucional autoriza o interprete, no elastério da 

                                                           
14 ZENNI, OLIVEIRA, Cláudio.  (Re) Significação dos princípios do Direito do Trabalho. Safe, 2009, 
p. 59. 
15 PADILHA. Norma Sueli. Do Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado. Ltr, 2002, p. 43. 
16 MACHADO, Paulo Affonso Leme. Direito Ambiental Brasileiro. São Paulo: Malheiros , 7 ed. 1998, 
p. 89. 
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máxima efetividade a ser conferida aos preceitos que asseguram direitos fundamentais, 

a incluir o ambiente de trabalho saudável, naquilo que diz respeito ao interesse dos 

trabalhadores.17 

Portanto, quando do advento da Constituição Federal de 1988, a Lei n. 6.938/81 

(A Lei da Política Nacional de Meio Ambiente) já vigorava em todo o território 

nacional, explicando os termos da política nacional adotada na gestão do meio 

ambiente. A lei foi quase inteiramente recepcionada pela Constituição, pois coaduna-se 

com o disposto no art. 225, que trata do meio ambiente.18 

No tocante ao meio em que pessoa exerce atividades laborais, ou seja, seu meio 

ambiente de trabalho, busca-se a adequação ao conceito disposto na lei e na 

constituição. Assim, afirma-se que o meio ambiente de trabalho também está protegido 

constitucionalmente.  

A doutrina tem classificado em quatro aspectos o conceito de meio ambiente: 

natural, artificial, cultural e do trabalho. O meio ambiente do trabalho, está relacionado 

de forma direta e imediata com o ser humano trabalhador no seu dia a dia, na atividade 

laboral que exerce em proveito de outrem. 19 

O meio ambiente do trabalho, portanto, encontra-se na esfera da atividade 

laboral, nos primórdios da empresa, que deve ser baseada na salubridade do meio 

ambiente, respeitando a dignidade do trabalhador. Sendo que o meio ambiente de 

trabalho compreende o local em que as pessoas desempenham seus trabalhos, seja 

remunerado ou não, devendo propiciar condições dignas e salubres.  

A definição citada abrange não somente o clássico trabalhador, pois procura 

garantir um meio ambiente equilibrado a todos, respeitando o preceito constitucional 

disposto no art. 225 da Constituição Federal. O meio ambiente do trabalho não se 

restringe ao local de trabalho estrito do trabalhador. Ele abrange o local de trabalho, os 

instrumentos de trabalho, o modo de execução das tarefas e a maneira como o 

                                                           
17 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas relações de trabalho. 3 ed. LTr, 2009, p. 406 – 
407. 
18 ANDRADE, Laura Martins Maia. Meio Ambiente do Trabalho e Ação Civil Pública Trabalhista. 
Juarez de Oliveira, 2003, p. 100.  
19 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 29,30. 
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trabalhador é tratado pelo empregador ou tomador de serviço, e pelos próprios 

colegas.20 

De forma mais explicita, o art. 200, inciso VIII da Constituição, dispõe que 

compete ao sistema único de saúde colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho. A proteção ao meio ambiente do trabalho é, portanto, 

expressamente reconhecida pela Lei Maior.21 

Verifica-se que o meio ambiente do trabalho está inserido no meio ambiente 

geral (art. 200, VIII, da CF) de modo que é impossível alcançar qualquer qualidade de 

vida sem ter qualidade de trabalho. Nem se pode atingir meio ambiente equilibrado e 

sustentável ignorando o meio ambiente do trabalho. Norteada neste espírito, a 

Constituição de 1988 estabeleceu expressamente que a ordem econômica deve observar 

o princípio de defesa do meio ambiente (art. 170, VI).22 

Empresa ética é aquela que oferece um ambiente moralmente gratificante para os 

seus empregados, na qual estes tenham prazer de conviver, e que possam desenvolver as 

suas potencialidades, suas virtudes e seus conhecimentos. 

Os esforços humanos para a produção de riqueza são remunerados. Esses 

esforços são empreendidos por vontade própria do empregado, porém as condições de 

trabalho que os cercam devem ser fornecidas. Essas condições em geral são: iluminação 

adequada, ventilações diante de excesso de calor ou conforto térmico diante do frio, 

ferramentas e acessórios para o trabalho, inclusive para o barulho e poeira, 

equipamentos de segurança, consultoria e treinamento para o melhor modo ou maneira 

de trabalhar, e higiene, além de boas condições de instalação elétrica para evitar 

choques, prevenção de incêndios, sinalizações de segurança, local e forma correta para 

os resíduos industriais, e toda a assistência em trabalhos em sub-solos ou minas, além 

do trabalho em céu aberto. Por isso a proteção do meio ambiente de trabalho é 

importante.23 

A valorização do meio ambiente do trabalho implica uma mudança de postura 

ética, ou seja, na consideração de que o homem está à frente dos meios de produção. O 

meio ambiente do trabalho deve garantir o exercício da atividade produtiva do 
                                                           
20 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 30. 
21 ROMITA, Arion Sayão. Direitos Fundamentais nas relações de trabalho. 3 ed. LTr, 2009, p. 407. 
22 OLIVEIRA. Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica á saúde do trabalhador. 2 ed. São Paulo: LTr, 
1998, p. 79.  
23 SILVA, Leda Maria Messias da; KURAHASHI, Lory. Os direitos de personalidade do empregado 
no ambiente de trabalho. Conpedi: Maringá, 2009, p. 3843. 
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indivíduo, não considerando-o como máquina produtora de bens e serviços, mas sim 

como ser humano ao qual são asseguradas bases dignas para manutenção de uma sadia 

qualidade de vida. As interações do homem com o meio ambiente, no qual se dá a 

implementação de uma atividade produtiva, não podem, por si só, comprometer esse 

direito albergado constitucionalmente.24 O ambiente de trabalho seguro constitui direito 

fundamental dos trabalhadores.25 

Neste sentido Sebastião de Oliveira cita: 

 

O homem não busca apenas a saúde no sentido estrito, mas anseia por 
qualidade de vida, e como profissional, não deseja só condições 
higiênicas para desempenhar sua atividade, e sim, pretende qualidade 
de vida no trabalho (...). Agora pretende-se avançar além da saúde do 
trabalhador: busca-se a integração deste com o homem, o ser humano 
dignificado, que tem vida dentro e fora do ambiente de trabalho, que 
pretende, enfim, qualidade de vida.26 

 

Evidente que o meio ambiente de trabalho, decente e salubre, possibilita 

condições de desenvolvimento do trabalhador, proporcionando-lhe qualidade de vida.  

Lennart Levi, médico e colaborador da Organização Mundial da Saúde, quando aborda 

a relação do estresse com as doenças ocupacionais de forma analógica ao pé e ao sapato, 

cita que: “se o sapato está apertando o pé, este vai doer, a dor, no caso, equivale ao 

estresse”. Portanto não basta a preocupação com a qualidade ergonômica do meio de 

trabalho (cadeira, iluminação, etc.,) importa também, e ainda, o relacionamento entre as 

pessoas no ambiente de trabalho. “Se o sapato é pequeno e está machucando, algo tem 

que ser feito em relação ao sapato e não ao pé, portanto são as situações que levam ao 

estresse que devem ser modificadas”.27 

Um olhar mais humanista do trabalho, tal qual desejado pela ordem 

constitucional social e solidária, conduz a formulação de uma concepção vinculada ao 

trabalho em um meio ambiente decente e digno.  

 

4.1. A Defesa do Meio Ambiente do Trabalho – Aspectos Econômicos, Sociais e 

Humanos  

                                                           
24PADILHA, Norma Sueli. Do Meio Ambiente do Trabalho Equilibrado. Ltr, 2002, p. 44. 
25 MACHADO, Sidnei. O Direito á Proteção ao Meio Ambiente de Trabalho no Brasil. São Paulo: 
LTr, 2001, p. 85. 
26 OLIVEIRA, Sebastião Geraldo. Proteção Jurídica á saúde do trabalhador. 2 ed. São Paulo: LTr, 
1998, p. 81. 
27 LENNART, Levi. Trabalhadores pressionados, trabalhadores estressados. Revista CIPA, v. XIX, n. 
225, 1998, p. 80.  
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Conforme explícito, o meio ambiente de trabalho deve apresentar condições ao 

desenvolvimento do trabalhador, sejam elas, física e mental. A proteção ao meio 

ambiente justifica-se, portanto, sob três principais aspectos; econômico, social, e 

humano. A ordem econômica estabelecida (art. 170 CF), fundada no regime capitalista, 

deve apresentar um compromisso social, pois a atual economia capitalista reafirma 

novos horizontes.  

Cristiane Derani cita como capitalismo social aquele constante na Constituição 

Federal, estruturado principalmente nos arts. 5º e 170.28 O art. 5º, XXII, garante a 

propriedade privada, porém devendo esta atender a sua função social (art. 5º, XXIII), 

aliado ao art. 170 da Constituição que assegura a valorização do trabalho humano, com 

objetivo o bem comum.  

Os detentores de empresa têm em mente a obtenção do lucro, porém o ambiente 

de trabalho deve ser adequado a fim de não causar doenças ocupacionais, acidentes de 

trabalho, os quais podem custar caro para o empreendedor, que poderá responder a 

sanções penais, pagamento de adicionais, manutenção de emprego, e indenizações por 

danos morais, estéticos e materiais. Essas consequências podem, inclusive, inviabilizar 

a continuidade da empresa. Portanto aspectos econômicos apontam na direção de que a 

defesa pelo meio ambiente de trabalho é vantajosa, sempre, para o empregador e para o 

empregado. A defesa do meio ambiente do trabalho se pauta em aspectos econômicos.29 

A defesa do meio ambiente de trabalho ainda se pauta em aspectos sociais e 

humanos, pois, na definição de Aristóteles, toda ação, escolha, todo conhecimento e 

todo trabalho visa a algum bem, algum fim, e esse bem ou fim é a felicidade 

identificada como o bem viver e o bem agir. O homem feliz vive bem e age bem, pois 

define ele a felicidade como uma espécie de boa vida e boa ação.30 

A felicidade, princípio universal, ultrapassa crenças, ideologias. Uma das formas 

mais diretas de felicidade no mundo moderno é o trabalho, por meio do qual o homem 

busca o seu sustento e a manutenção das necessidades básicas diárias. A falta de 

trabalho provoca inúmeras doenças no ser humano, principalmente aquelas de cunho 

psicossomático. Portanto, para se ser feliz, necessário se ter um trabalho, mas um 

                                                           
28 DERANI, Cristiane. Direito Ambiental Economico. São Paulo: Max Limonad, 1997, p. 30 
29 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 80. 
30 ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco. Livro I. Trad. Leonel Vallandro e Derd Bornheim. In: Os 
Pensadores. São Paulo: Abril, 1981. p. 249, 251, 257.  
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trabalho digno, protegido minimamente e seguro em termos de riscos ambientais, pois, 

ao contrário, tornar-se-á um castigo.31 

O que não pode ocorrer é que o trabalhador, necessitado do labor por 

sobrevivência, submeta-se a degradantes condições que coloquem em risco sua vida, 

saúde, integridade. A empresa não pode ser movida somente pela acumulação de lucros, 

deve priorizar o trabalhador como parte integrante. O trabalho deve proporcionar 

desenvolvimento, respeitar o trabalhador, valorizá-lo, bem como protegê-lo.  

Por vender as horas de seu trabalho, precisa de condições para executar o 

trabalho, e o empresário por comprar estas horas, deve produzir condições dignas de 

labor. Comprometer a saúde significa perder a possibilidade de vender horas de 

capacidade de trabalho em repercussões imediatas em sua vida.32 

Assim as empresas precisam ir além da obtenção de lucro, pois pelo fato de 

mobilizarem várias pessoas, principalmente empregados, devem observar os princípios 

da valorização do trabalho e se mobilizarem na busca pelo bem comum, para poderem 

ser chamadas de empresas sociais. A defesa do meio ambiente de trabalho possui 

aspectos importantes no âmbito econômico quando não se ordena somente para busca 

de lucro, mas quando concretiza a justiça social, gerando trabalho decente. Possui 

aspectos sociais e humanos quando proporciona algum bem, algum fim, pois o homem 

feliz vive e age bem, evidenciando o aspecto de concretização do ser humano através do 

trabalho. 

 

4.2.  O Cumprimento da Função Social do Contrato no Tocante ao Meio Ambiente 

do Trabalho 

Tradicionalmente o contrato individual de trabalho se baseia nos princípios de 

Direito do Trabalho, fruto de construções doutrinárias. Identificam-se os seguintes 

princípios do Direito do Trabalho: a) princípio da proteção (in dúbio pro operário; regra 

da aplicação da norma mais favorável e a regra da condição mais benéfica); b) princípio 

da irrenunciabilidade dos direitos; c) princípio da continuidade da relação de emprego; 

d) princípio da primazia da realidade; e) princípio da razoabilidade; f) princípio da boa 

fé. A liberdade contratual pode e está presente, porém devem-se respeitar os princípios 

                                                           
31 MELO, Raimundo Simão de. Direito Ambiental do trabalho e a saúde do trabalhador: 
responsabilidades legais, dano material, dano moral, dano estético, perda de uma chance. 4 ed. São Paulo: 
LTr, 2010, p. 81. 
32 FIGUEIREDO, Guilherme Purvin de. Direito Ambiental e a saúde dos trabalhadores. São Paulo: 
LTr, 2000, p. 39.  
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citados, norteadores do contrato individual de trabalho. Importante compreender quando 

um contrato de trabalho cumpre a sua função social, mas, antes, o que é função social 

do contrato. 

O Código Civil Brasileiro de 2002 precisa em seu artigo 421 que “a liberdade de 

contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Cabe à 

doutrina conceituar o que seria a função social do contrato já que não está estabelecida 

no código. 

Eugenio Fachin Neto cita que as primeiras contribuições doutrinárias a abordar o 

tema da funcionalização social do Direito Privado e do contrato foram as obras do 

italiano Enrico Cimbali (La funzione sociale dei contratti e la causa giuridica della loro 

forza obbligatoria), de 1884. Por volta do século XX, a função social foi levada para o 

Direito Privado, tema do setor público para resolver a composição de tensões e de 

conflitos, com um critério de justiça – função social.33 

De acordo José Quintella de Carvalho a função social dos contratos estaria 

associada ao posicionamento político do Estado, quando estabelece o mínimo ético 

exigido nas relações contratuais.34 

Já a Constituição da República, em seu artigo 1º, III, dispõe que a República 

Federativa do Brasil se constitui em Estado Democrático de Direito e tem como 

fundamentos a dignidade da pessoa humana. Portanto, conclui-se que não é possível que 

um contrato cumpra a sua função social sem assegurar a dignidade da pessoa humana. 

Não se pode olvidar os direitos de personalidade, uma vez que são aqueles que 

têm por fim garantir a dignidade da pessoa humana, pois, quando se protege o indivíduo 

em sua integridade física, intimidade, privacidade, imagem, etc., está-se assegurando 

nada mais nada menos do que a condição de respeitabilidade à dignidade do ser 

humano, ou seja, o que “destaca a categoria dos direitos da personalidade é a sua 

fundamentação no respeito e na proteção da dignidade da pessoa humana, como 

elemento essencial à própria existência da pessoa, diante de sua evolução histórica”.35 

                                                           
33  FACCHINI NETO, Eugênio. A função social do direito privado. Revista da AJURIS – Associação 
dos Juízes do Rio Grande do Sul, v. 43, n. 105, ano XXXIV. Porto Alegre: AJURIS, março de 2007, p. 
161. 
34 CARVALHO, José Quintella de. A função social do contrato e o direito do trabalho. in LAGE, 
Emérson José Alves; LOPES, Mônica Sette (Org.). Novo código civil e seus desdobramentos no direito 
do trabalho. São Paulo: LTr, 2003, p. 73. 
35 BELTRÃO, Silvio Romero. Direitos da personalidade: de acordo com o Código Civil. São Paulo: 
Atlas, 2005, p. 50. 
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Inconcebível um contrato que somente atine para as questões formais, como 

agente capaz, objeto lícito, forma prescrita em lei e outros, sem se ater às questões 

relativas ao meio ambiente ecológico e de trabalho, questões sociais e morais.36 

A Consolidação das Leis do Trabalho define que as relações contratuais de 

trabalho podem ser objeto de livre estipulação das partes interessadas em tudo quanto 

não contravenha às disposições de proteção ao trabalho, aos contratos coletivos que lhes 

sejam aplicáveis e às decisões das autoridades competentes (art. 444).  Por essa razão o 

Princípio da Autonomia da Vontade ficaria em segundo plano, quando se discute a 

dignidade da pessoa humana, compreendendo o bem-estar comum.  

Limita-se, pois, o Princípio da Autonomia da Vontade, em prol de estabelecer, 

como prioridade, o bem-estar coletivo, a fim de assegurar a dignidade da pessoa 

humana em sua plenitude, pois já se pode verificar que o Direito Contratual brasileiro 

passou, mormente após a edição da Constituição de 1988, por um inegável processo de 

socialização, ou, por que não dizer, de “democratização jurídica”. Essa socialização é 

“um importante marco na história do Direito, uma vez que, com ela, abandona-se de vez 

o modelo clássico-individualista típico do século XIX”. 37 

Algumas medidas poderiam ser adotadas para o efetivo cumprimento da função 

social do contrato no tocante ao meio ambiente de trabalho. A transparência no contrato 

de trabalho, com esclarecimento ao empregado de seus direitos e deveres, contribuiria 

para o alcance da função social, em parte ao empregador, importante conhecimentos 

básicos da legislação trabalhista e previdenciária, divulgados na forma de cursos 

voltados ao empresariado, empregados e prepostos.  A informação (aqui a prevenção) 

com certeza diminuiria a violação às normas trabalhistas.38  

O contrato de trabalho para que atinja a sua função social deve proporcionar um 

ambiente decente, sem risco de integridade física e psíquica do trabalhador, ausência de 

atos atentatórios à moral, onde o empregado se sinta estimulado e respeitado em seu 

local de labor, com sociabilidade. A empresa que atenta à função social do contrato e 

lhe proporciona mais condições, como treinamentos, cursos, atua responsavelmente para 

com o empregado, cumprindo não somente sua função social contratual, mas também 
                                                           
36 GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Contratos. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 50. 
37 GAGLIANO, Pablo Stolze, FILHO, Rodolfo Pamplona. Novo Curso de Direito Civil. Contratos. São 
Paulo: Saraiva, 2005, p. 55.  
38 SILVA. Leda Maria Messias. O cumprimento da função social do contrato no tocante ao meio 
ambiente de trabalho. Conpedi, 2006, p. 3114.. Disponível em: 
<http://www.conpedi.org/manaus/arquivos/anais/bh/leda_maria_messias_da_silva.pdf>. Acesso em: 06 
dez. 2009.  
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sua função social empresarial, assegurando a proteção aos direitos de personalidade e 

dignidade do trabalhador. 

 

5. FUNÇÃO SOCIAL EMPRESARIAL 

A função social empresarial não se trata de um debate recente, é assunto que 

vem criando corpo desde o final do século XX. Em razão do “capitalismo selvagem”, as 

empresas objetivam cada dia mais a aferição de lucro, o que tem gerado grande 

desigualdade social, econômica, etc. 

Necessário que a empresa atue em seu seguimento não só respeitando os direitos 

de personalidade, a dignidade do trabalhador e a função social do contrato, como 

também agindo por meio de políticas de responsabilidade social empresarial, de modo 

que capitalismo e trabalho convivam sem agravar ainda mais a situação atual.  A nova 

atribuição dada à empresa necessita que o Estado - não efetivador dos direitos sociais, 

conceda-lhe benefícios fiscais como forma de recompensa às empresas atentas à sua 

importância social. O enfoque é o de que o fenômeno empresarial não fique alienado e 

divorciado dos valores da sociabilidade.39 

Necessário iniciar pela análise constitucional. O conceito de função social está 

previsto nos arts. 5º, XXIII e 170, III da Constituição Federal. 

Portanto, a propriedade está condicionada à função social, e a livre iniciativa à 

função social da propriedade. A maior parte da doutrina nacional inicia o estudo da 

função social da empresa partindo da análise da função social da propriedade, mas, 

sempre, ponderando que a aplicação da função social da propriedade aplicar-se-ia aos 

meios de produção de que é detentora a empresa ou de que dispõe o seu sócio ou 

gestor.40 

É possível incluir a empresa como agente do artigo constitucional, pois “a 

Constituição tratou a função social da propriedade de forma geral, sem excluir a 

empresa ou os meios de produção”41.   

                                                           
39 SOUZA, Rodrigo Trindade. Função Social do Contrato de Emprego. 2007. 345 f. Dissertação de 
Mestrado. Curitiba: Curso de Pós Graduação em Direito, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007, 
p. 199. 
40 DOMINGUES, Dinizar. Meio Ambiente do Trabalho: Função Social e Sustentabilidade. In: Tutela dos 
Direitos da Personalidade na Atividade Empresarial. (Coord.). Luiz Eduardo Gunther. Curitiba: Juruá, 
2008. 
 p. 79.  
41 DOMINGUES, Dinizar. Meio Ambiente do Trabalho: Função Social e Sustentabilidade. In: Tutela dos 
Direitos da Personalidade na Atividade Empresarial. (Coord.). Luiz Eduardo Gunther. Curitiba: Juruá, 
2008. 
p. 81. 
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Modesto Carvalhosa afirma que a função social da empresa ocorre através do 

interesse que desperta nos seus empregados, fornecedores, ao Estado (que tem na 

empresa um dos principais arrecadadores de impostos), dentre outros. A função social 

da empresa se daria de três formas: nas condições de trabalho e o relacionamento na 

execução do contrato de emprego, o relacionamento com os consumidores e 

concorrentes e na preservação ambiental.42  

O tema relevante deste estudo para função social empresarial estaria no primeiro 

trecho de Carvalhosa citado: nas condições de trabalho e relacionamento.  Sob o ponto 

de vista constitucional, é possível inferir que uma propriedade cumpre a sua função 

social quando do seu uso puder resultar a construção de uma sociedade livre, justa e 

solidária, de forma a garantir o desenvolvimento nacional. Também contribuir para 

erradicar a pobreza, a marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e 

regionais.  Essa é uma prova de que o princípio individualista de direito sobre a 

propriedade foi sobrepujado por concepção socialista, saindo da órbita apenas do 

Direito Privado, passando a interessar ao Direito Público, com regulamentação na 

Constituição Federal.43 

O aspecto social foi a intenção do legislador constituinte, que ao dispor de 

função social, especifica, no artigo 170, a extensão à empresa. Segundo José Afonso da 

Silva, a Constituição Federal, ao dispor a função social da propriedade privada, assevera 

que esta surge em razão da utilização produtiva dos bens de produção, proporcionando 

crescimento econômico e produção de riquezas na forma de um bem-estar coletivo.44 

A tendência constitucional é pela função social dos institutos jurídicos, do que se 

precisa incluir a empresa como operadora de um mercado socialmente socializado.45 

Portanto a propriedade absoluta passa a ser relativizada pela função social, que se 

estende à empresa.  

A função social tem finalidade de especificar que os direitos individuais do 

homem só podem ser considerados legítimos se forem utilizados para viabilizar o 

                                                           
42 CARVALHOSA, Modesto. Comentários á lei de sociedades anônimas. São Paulo: Saraiva, 1977, p. 
237. 
43 ZANOTI. Luis Antonio Ramanho. A função social da empresa como forma de valorização da 
dignidade da pessoa humana. 2006. 240 f. Dissertação de Mestrado – Curso de Pós Graduação em 
Direito, Universidade de Marília, Marília, 2006, p. 107.  
44 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22  ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2003. p. 280, 281.  
45 COMPARATO, Fábio Konder.  Função social da propriedade dos bens de produção, In: Revista de 
Direito mercantil, nº 63, p.76. 
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cumprimento das obrigações sociais que este mesmo homem tem para com a 

sociedade.46 

Toda propriedade, inclusive a empresa, precisa cumprir uma função social, para 

que os objetivos da Constituição Federal, elencados no art. 3º, sejam efetivados. Assim, 

a empresa precisa garantir o cumprimento da função social, e para isso necessário 

observar o balizador mais importante que está no reconhecimento de que, na medida em 

que a propriedade teve seu conceito e seu significado relativizados, a empresa também 

e, de um modo geral, não pode ser considerada como mero direito individual, em face 

da finalidade econômica que o mercado lhe atribui.47 

Por analogia, conclui-se que é possível dizer que a empresa se encontra inserida 

num ambiente social. Deste depende para justificar a sua existência, e com ele deve 

contribuir, de forma efetiva, para que a dignidade da pessoa humana mantenha a 

soberania dentre todos os demais princípios contidos no ordenamento jurídico 

nacional.48  

Portanto, não cumprir a função social empresarial, trata-se de violar preceito de 

aplicação imediata da Constituição Federal.  

A visão que se pretende demonstrar é que ao atender os requisitos 

constitucionais, garantir direitos de personalidade, dignidade dos empregados, respeitar 

a função social dos contratos de trabalho, e o meio ambiente laboral, torna a empresa 

efetivamente responsável, cumpridora da função social, esta posição precisa ser 

reconhecida positivamente, e ao Estado cabe a efetivação de maiores benefícios fiscais á 

estas. 

A empresa ciente de seu papel não pode ser concebida como “inimiga” da 

sociedade, mas ao contrário reconhecida e incentivada, assim como aquela 

descumpridora da função social precisa ser punida. 

Espera-se da empresa que respeite os direitos de personalidade dos empregados, 

que assegure a dignidade destes, além de respeitar as normas trabalhistas, este fato não 

configura um assistencialismo.  O respeito aos direitos de personalidade e, em 

                                                           
46 DUGUIT, Léon. Manuel de Droit Constitutionnel – Teoria Générale de l’Etat, Le Droit et l’Etat 
Les Libertes Publiques – L’Organisation politique de la France. quatrième edition. Paris: 1923, p.13 – 
Apud ORRUTEA, Rogério Moreira. Da propriedade e a sua função social no Direito Constitucional 
Moderno. Londrina: Uel, 1998, p. 159. 
47 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do trabalho e dignidade da pessoa humana, no 
contexto da globalização econômica. São Paulo: LTr, 2005, p. 125. 
48 ZANOTI, Luis Antonio Ramanho. A função social da empresa como forma de valorização da 
dignidade da pessoa humana. 2006. 240 f. Dissertação de Mestrado – Curso de Pós Graduação em 
Direito, Universidade de Marília, Marília, 2006, p.110. 
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consequência, à dignidade do trabalhador, é uma obrigação ética da empresa, sem a qual 

não cumpriria a sua função social.  Agregar a responsabilidade social faz parte dessa 

função social, sendo que aquelas empresas que cumpram sua função social como um 

todo, incluindo a responsabilidade social, poderiam receber mais incentivos fiscais, 

selos de responsabilidade social, por parte do Estado. 

Portanto aponta-se que esta enorme função deve ser tida antes como 

investimento, (social empresarial) estipulada pela Constituição Federal, com base na 

livre iniciativa e no reconhecimento de uma sociedade justa e solidária, com respeito á 

dignidade, não poderia ficar à mercê da iniciativa privada. Para tanto, como forma de 

incentivo e reconhecimento, deveria o Poder Público (Estado) conferir benefícios fiscais 

às empresas (que são as maiores contribuintes de arrecadações de impostos) atentas ao 

seu papel social. Assim a função social da empresa só se efetivaria se ela apresentasse 

responsabilidade social empresarial, tópico que será desenvolvido a seguir. O 

reconhecimento da função social empresarial pressupõe o respeito aos preceitos 

constitucionais, atendendo a livre iniciativa, colocando o empregado no campo de 

destaque observado constitucionalmente: dignidade. 

 

5.1. Responsabilidade Social Empresarial 

Os conceitos de Responsabilidade Social Empresarial são divergentes e estão 

relacionados a variadas idéias. O foco do conceito majoritário sobre responsabilidade 

social empresarial refere-se ao empregador (empresa) com o empregado, independente 

da espécie de empresa. 

O instituto Ethos define a Responsabilidade social empresarial como a forma de 

gestão que se define pela relação ética e transparente da empresa com todos os públicos 

com os quais ela se relaciona e pelo estabelecimento de metas empresariais compatíveis 

com o desenvolvimento sustentável da sociedade, preservando recursos ambientais e 

culturais para as gerações futuras, respeitando a diversidade e promovendo a redução 

das desigualdades sociais.49  

O compromisso da empresa para com a sociedade constitui um dos pilares para a 

efetivação da responsabilidade social empresarial.  A empresa deve cumprir os 

requisitos legais, mas também estar comprometida com valores morais. Mesmo não 

vinculadas diretamente às suas atividades, a preocupação com o trabalhador integrante 

                                                           
49  INSTITUTO ETHOS. Disponível em <http:www.ethos.org.br>. Acesso em 20 out. 2010. 
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da empresa deve ser primordial. A responsabilidade social compreende as ações que 

contribuem para a melhoria da qualidade de vida da sociedade, atingindo o trabalhador, 

e zelando pela dignidade humana deste. 

Nota-se que a Responsabilidade Social, difere de mera filantropia. Na 

filantropia, há as ações de caridade externas ao empreendimento; já no caso da 

Responsabilidade Social Empresarial as ações atingem o grupo ou os atores que fazem 

parte da própria cadeia produtiva50. 

Quando a empresa desenvolve uma responsabilidade social empresarial está 

efetuando ações positivas com relação aos envolvidos com ela, seja diretamente ou 

indiretamente. Não constitui simples obrigação legal, pois, quando a empresa paga seus 

tributos em dia, cumpre as normas trabalhistas e respeita os direitos de personalidade e 

dignidade dos empregados, atua efetivando a responsabilidade social, assim efetiva a 

função social empresarial. Ademais, parte-se do pressuposto básico de que as empresas, 

ao praticarem a Responsabilidade Social, devem antes cumprir a legislação vigente. 

Defende-se que a função social empresarial só se efetiva se a responsabilidade 

social estiver presente, assim, quando as normas trabalhistas, direitos de personalidade e 

dignidade do empregado são respeitados, atinge-se a função social empresarial.  

 

5.2.Breve Distinção entre Responsabilidade Social Empresarial e Função Social da 

Empresa 

Embora a distinção entre responsabilidade social empresarial e função social da 

empresa não esteja maciçamente presente na doutrina, importa fazer uma breve 

diferenciação entre os dois conceitos.  Na verdade, a responsabilidade social é um dos 

requisitos da função social, que está amplamente positivada na Constituição Federal.  

Porém a distinção é feita no sentido de que a função social empresarial estaria ligada 

diretamente aos preceitos da função social da propriedade.  

Quando a constituição em seu artigo 5º, XXIII, diz que a propriedade atenderá 

sua função social, quer dizer que o constituinte estendeu esse preceito a todo tipo de 

propriedade. O art. 170, III, ao ter a função social da propriedade como um dos 

princípios da ordem econômica, reforça essa tese, mas a principal importância disso está 

na sua compreensão como um dos instrumentos destinados à realização da existência 

                                                           
50 LODI, Thais Cláudia D’Afonseca da Silva. Responsabilidade Social Empresarial: o discurso e a 
realidade sob a ótica do Direito do Trabalho. 2008, 113 f. Dissertação (Mestrado em Direito) – Curso de 
Pós Graduação em Direito, Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2008, p. 
35. 
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digna de todos e da justiça social. Correlacionando essa compreensão com a valorização 

do trabalho humano (art. 170, caput), a defesa do consumidor (art. 170, V), a defesa do 

meio ambiente (art. 170, VI), a redução das desigualdades regionais e sociais (art. 170, 

VII) e a busca do pleno emprego (art. 170, VIII), tem-se configurada a sua direta 

implicação com a “propriedade dos bens de produção”, especialmente imputada à 

empresa pela qual se realiza e efetiva o poder econômico, o poder de dominação 

empresarial. Disso decorre que tanto vale falar de “função social da propriedade dos 

bens de produção, como de função social da empresa, como de função social do poder 

econômico”.51 

Em sentido contrário, Rodrigo de Almeida Magalhães cita: 

 

Quando se menciona função social da empresa, conclui-se que a 
sociedade só poderá exigir das empresas a função social das atividades 
que constituem objeto dela, ou seja, ligado a sua atividade econômica 
exercida. Não é possível exigir, com fundamento na função social, 
deveres para os quais as empresas não foram criadas, porque senão só 
teria deveres e não direitos.52 

 

 A função social da empresa está ligada à função social da propriedade e função 

social dos contratos, na medida em que a empresa interage com esses dois institutos.53 

José Affonso Dallagrave Neto54 compreende que, como forma de combater o 

desemprego estrutural, a função social da empresa deve ser formada na atuação para 

concreção dos valores constitucionais do trabalho: o cumprimento integral dos direitos 

trabalhistas (art. 7º), política de geração de pleno emprego (art. 170, VIII) e procurando 

evitar, na medida do possível, a substituição do trabalhador pelos agentes de automação 

(art. 7º, XXVII). Portanto, para alguns doutrinadores, a função social da empresa, seria 

apenas efetivada com o integral cumprimento das normas legais. 

Assim, enquanto a função social da empresa é uma manifestação obrigatória do 

detentor do poder econômico de voltar sua atividade em benefício da coletividade por 

imposição legal, a Responsabilidade Social é uma manifestação voluntária e individual 

                                                           
51 SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 22 ed. rev. atual. São Paulo: 
Malheiros, 2003, p. 793, 794. 
52 MAGALHÃES, Rodrigo Almeida. A função social e a responsabilidade social da empresa. Revista 
Eletrônica de Direito do Centro Universitário Newton Paiva, v. 13, p. 30-35, 2008. Disponível em: 
<http://direito.newtonpaiva.br/revistadireito/docs/prof/13_prof_rodrigo2.pdf. Acesso em: 26 set. 2010. 
53 GOMES, Dinaura Godinho Pimentel. Direito do trabalho e dignidade da pessoa humana, no 
contexto da globalização econômica. São Paulo: LTr, 2005,  p. 128. 
54 DALLEGRAVE NETO, José Affonso. A responsabilidade civil no direito do trabalho. São Paulo: 
LTr, 2005, p.269 – 270. 
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do empresário que junta esforços com os demais agentes da sociedade para apaziguar os 

conflitos sociais colocados em pauta. Deve-se relembrar que, embora o conceito de 

função social não seja equivalente ao de Responsabilidade Social da Corporação, ele é 

integrante, pois ser Empresa Cidadã corresponde ao cumprimento das obrigações postas 

na lei, bem como no contrato social da empresa.55 

Há, porém, doutrinadores que se referem à função social sem fazer qualquer 

distinção com relação à responsabilidade social empresarial, analisando o conceito 

juntamente com os direitos de personalidade dos empregados, posição adotada neste 

trabalho. 

 

A função social da empresa deve incluir a criação de riquezas e de 
oportunidades de emprego, qualificação e diversidade da força de 
trabalho, estímulo ao desenvolvimento científico por intermédio de 
tecnologia, e melhoria da qualidade de vida por meio de ações 
educativas, culturais, assistenciais e de defesa do meio ambiente”.56 

 

Para Giselle Melo, a distinção entre responsabilidade social e função social é 

mínima pois, estariam os dois institutos ligados, pois a função social da empresa é um 

princípio jurídico que relaciona-se com responsabilidade social, na medida em que o 

poder comunicativo gerado na esfera pública influência as ações socialmente 

responsáveis da empresa (e é influenciado por ele), bem como deve interferir na gênese 

e aplicação do Direito para que o mesmo seja democrático.57 

Conforme explanado, a doutrina faz referências diversas à função social 

empresarial e responsabilidade social empresarial, embora alguns doutrinadores 

mencionem os dois institutos como se a mesma coisa representasse.  Necessário 

observar que a função social da empresa só se efetiva se ela apresentar responsabilidade 

social empresarial. 

Atenção especial deve ser disponibilizada, pois empresa social (que tem função 

social e responsabilidade social empresarial) é aquela que segue corretamente os 

ditames legais e respeita os direitos de personalidade dos empregados, a dignidade do 

trabalhador, e o meio ambiente laboral. 

                                                           
55 MELLO, Evelise Simone. Responsabilidade Empresarial. Maringá: XVIII Conpedi, 2009, p. 2574. 
56 LOBO, Jorge. O princípio da função social da empresa. In: Revista Jurídica Consulex. Ano X, n. 228, 
julho de 2006, p. 29. 
57 MELO, Giselle Luciane de Oliveira Lopes. O princípio jurídico da função social da empresa: uma 
construção interdisciplinar do princípio da função social da empresa como parâmetro 
hermenêutico constitucional. 2005. Dissertação (Mestrado em Direito) Belo Horizonte: UFMG, p. 30. 
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6.PRÁTICA TRABALHISTA COM AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE 

SOCIAL EMPRESARIAL. A DESMEDIDA ATITUDE EMPRESARIAL – 

PRESSÃO POR RESULTADOS 

Verifica-se que o capitalismo tem como seus objetivos a busca pelo lucro, porém 

esta busca incessante por resultados não pode transformar o trabalhador em verdadeiro 

escravo psíquico de pressões para o cumprimento de metas a qualquer custo. 

Assevera Denise Alves Horta que o empregador tem o direito de exigir de seus 

empregados o cumprimento satisfatório de suas obrigações contratuais, mas, quando sua 

conduta ultrapassa os limites ético-morais exigíveis, expondo o trabalhador a situações 

vexatórias com o intuito de puni-lo pelo não alcance de meta e, ao mesmo tempo, forçá-

lo ao alcance sempre maior de produtividade, configurado restará o assédio moral em 

afronta ao princípio fundamental da dignidade da pessoa humana.58 

Rodolfo Pamplona Filho cita que tem se tornado muito comum as chamadas 

“campanhas motivacionais”, expressão utilizada pelas empresas para mascarar as 

reuniões realizadas com o objetivo de pressionar os empregados a perseguirem 

incessantemente suas metas e punir aqueles que não as alcançaram, na forma de 

humilhação.59 

No estado do Sergipe, chegou à Justiça do Trabalho o caso de uma conhecida 

empresa que fazia murais com fotos de seus vendedores menos produtivos, segurando 

um “excremento de argila” e usando um boné com os dizeres: “tô na m...”, sendo tal 

absurdo sido relatado pelo próprio preposto da empresa, em seu depoimento.60 

Conforme demonstrado, a prática de assédio moral, em razão de metas, tem 

crescido na jurisprudência, porém é difícil concluir o que pretendem as empresas 

adotando esta determinada conduta, se é cobrar por produção, ou humilhar, desprezar o 

empregado. 

As empresas, que praticam essas atitudes “motivacionais”, tentam justificar com 

a alegação de que as situações vexatórias impostas aos empregados são apenas 

“brincadeiras”, cujo objetivo é estimular o trabalho e criar um ambiente descontraído. 

Essas práticas provocam a ruína dos direitos de personalidade dos empregados, ferem 

                                                           
58 Excerto do voto proferido no julgamento do Recurso Ordinário n. 000999-2005-111-03-00-8, 
publicado no DJMG em 22/10/2005. 
59 PAMPLONA, RODOLFO FILHO. Noções conceituais sobre o assédio moral na relação de emprego. 
São Paulo: Revista LTr, v.70, n.09, 2006, p. 1079-1089.  
60 TRT 20ª R. n 00224-2005-004-20-00-0 RO - Rel. Suzane Faillace Lacerda Castelo Branco – DJSE 
04/07/2005. 
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nitidamente a dignidade do trabalhador, e não podem ser admitidas. Necessário que uma 

nova consciência laborativa esteja em foco, que o direito do trabalho atinja seu objetivo 

para com o trabalhador, e garanta seu meio ambiente de trabalho decente e saudável, 

com respeito aos direitos de personalidade.  

 

7.PRÁTICA DE RESPONSABILIDADE SOCIAL EMPRESARIAL  - 

EMPREGO A EX PRESIDIÁRIOS 

Conforme descrito na Constituição Federal, todos os atores sociais são 

responsáveis pela sociedade, e devem atuar em prol das demandas sociais. Mas cabe às 

empresas que tanto extraem dos bens ambientais e humanos uma parcela de 

responsabilidade neste contexto, devolvendo um pouco do que retira do mercado, no 

sentido de respeitar os direitos de personalidade e dignidade do empregado. 

Determinadas práticas positivas demonstram que a Responsabilidade Social 

Empresarial traz melhoria da qualidade de vida do trabalhador, quando este é visto 

como pessoa - trabalhador que possui dignidade que deve ser assegurada especialmente 

em seu meio ambiente de trabalho.  

Desde Novembro de 2009, o Conselho Nacional de Justiça instituiu o projeto 

“Começar de Novo”, que visa ressocializar o ex-detendo lhe dando oportunidade de 

emprego. A prática obteve a divulgação nacional através do slogan: "Errar é humano. 

Ajudar quem errou é mais humano ainda". A campanha objetiva criar uma 

responsabilidade social para com os ex-detentos.  

A campanha publicitária tem como parceiros a Associação Brasileira de 

Emissoras de Rádio e TV (Abert), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), a 

Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a 

Caixa Econômica Federal e a Federação Brasileira de Bancos (Febraban).  

No site do CNJ61 – Projeto “Começar de Novo”, há um sistema de cadastro para 

empresas que se dispõe a empregar ex-detentos, e um cadastro aos detentos 

interessados. As oportunidades de emprego, disponíveis no site, abrangem áreas 

diversas, como vendedor de jornal, serralheiro, soldador e office-boy. A maior parte das 

vagas são para auxiliar de administração, auxiliar de serviços gerais e mecânico. Além 

das ofertas de emprego, outras 1,2 mil vagas estão abertas para cursos de formação 

profissional, em Campinas (SP) e Cuiabá (MT). A maior parte delas se refere a 

                                                           
61 CNJ. Começar de Novo. Disponível em: <http://www.portalodm.com.br/projeto-comecar-de-novo-
estimula-a-recolocacao-profissional-de-ex-detentos--n--272.html> Acesso em: 09 dez. 2010. 
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capacitações em construção civil, pedreiro, carpinteiro, encanador, pintor imobiliário, 

eletricista predial, auxiliar administrativo e artesanato. Segundo Erivaldo Ribeiro, 

começarão a ser instituídos os grupos gestores do programa nos Tribunais de Justiça de 

todas as unidades da federação, que ficarão responsáveis, juntamente com o Conselho 

da Comunidade, por fazer a seleção dos candidatos e encaminhá-los às vagas.62 

O presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), ministro Gilmar Mendes, 

assinou em Brasília (DF) um acordo com o governo federal, por meio do Ministério do 

Esporte, e com o presidente do Comitê Organizador Brasileiro da Copa do Mundo 2014, 

Ricardo Teixeira, para a contratação de presos, ex-detentos do sistema prisional e 

adolescentes em conflito com a lei nas obras e serviços necessários a realização dos 

jogos do mundial de futebol nas 12 capitais brasileiras. O termo de cooperação para 

abertura de vagas de trabalho para ex-detentos prevê a inclusão nos editais de licitação 

das obras e serviços públicos relacionados à Copa das Confederações de 2013 e à Copa 

do Mundo de 2014 a exigência de que as empresas ganhadoras destinem 5% das vagas 

de trabalho a presos, egressos do sistema carcerário, pessoas que cumprem penas 

alternativas e adolescentes em conflito com a lei, em contratos que terão mais de 20 

funcionários. Deverão aderir ao acordo os governadores e prefeitos das cidades sedes do 

evento. No caso de serviços que demandem poucos trabalhadores (de 6 a 19), a empresa 

vencedora deverá destinar, pelo menos, uma vaga para esse tipo de contratação. Abaixo 

de cinco funcionários, a inclusão de presos e egressos será facultativa.63 

A iniciativa do CNJ, através das licitações para a Copa do Mundo, marca um 

importante começo à prática social, para com o ex-detento. 

De acordo com Paula Oliveira as empresas ao aderirem o programa “começar de 

novo” assumem uma postura comprometida com a Responsabilidade Social 

Empresarial. Os empreendedores tornam-se agentes de uma profunda mudança cultural, 

contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, especialmente 

por reconhecer-se como um dos responsáveis pelo seu desenvolvimento. As empresas 

(o mercado), o Estado (a sociedade politicamente organizada) e os indivíduos 

constituem a sociedade, em sentido amplo, devendo cada qual assumir a sua 

                                                           
62 CNJ, Começar de Novo. Disponível em: <http://www.portalodm.com.br/projeto-comecar-de-novo-
estimula-a-recolocacao-profissional-de-ex-detentos--n--272.html> Acesso em: 09 dez. 2010. 
63 INFO JUS. Contratação de egressos de sistema prisional nas obras da copa de 2014. Disponível 
em:<http://www.infojus.com.br/noticias/presidente-do-cnj-assina-acordo-para-contratacao-de-egressos-
do-sistema-prisional-nas-obras-da-copa-2014/> Acesso em: 09 de dez. 2010. 
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responsabilidade pela concretização da justiça social. E, ao contrário do que muitos 

pensam, o investimento social privado não deve ser confundido com assistencialismo.64 

Porém importa notar que, a mão de obra prisional, não sofre mudanças ou 

aperfeiçoamentos durante o cumprimento da pena , geralmente o nível escolar é baixo, 

ou incompleto. O atual sistema não proporciona um ganho intelectual aos presos.  

Iniciativa importante fora a adotada pelo “Programa do Preso” – Fundação Prof. 

Dr. Manoel Pedro Pimentel (FUNAP)65, na qual envolve o ensino fundamental,médio, e 

formação profissionalizante aos presos. 

Ao adotar o “Programa do Preso” no período de seis meses que antecede à 

liberdade do sentenciado, inicia-se a Fase de Apoio ao Egresso visando à preparação e 

apoio à liberdade e sustento, com ensino profissionalizante.66 

 

A FUNAP promove cursos para formação profissional, buscando 
parceiros que possibilitem a construção de novos conhecimentos e que 
respeitem as habilidades e necessidades dos presos, aliado às vocações 
regionais, ponto fundamental para o início da vida em liberdade. 
Através das oficinas ministradas nos presídios pela FUNAP, os presos 
obtêm capacitação técnica para a realização de novos trabalhos, que 
podem ser continuados fora do presídio, inclusive como autônomo, 
tais como: costura, marcenaria, mecânica, etc.67 

  

A efetiva contratação dos presos, através do projeto “Começar de Novo”, ainda 

demanda maiores investimentos e discussões. Interessante que a vinculação dos dois 

projetos (Começar de Novo e Programa do Preso), fossem adotadas ao mesmo tempo, 

assim a finalidade seria efetivamente alcançada. 

Com a iniciativa da FUNAP, no Estado de São Paulo, tem surtido resultados 

positivos.  

O egresso tem dificuldades claras de inserção social, inclusive no 
mercado de trabalho, pelo estigma de ex-presidiário. O preconceito 
social o rejeita novamente, acarretando índices altos de reincidência 
criminal (70%), aliado ao aumento da violência e crescimento do 
mundo do crime. A FUNAP busca conscientizar a sociedade para este 

                                                           
64 OLIVEIRA, Paula Julieta Jorge de. Direito ao trabalho do preso. Uma oportunidade de 
ressocialização e uma questão de responsabilidade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2512, 18 
maio 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14871>. Acesso em: 24 novembro 2010.  
65 Informações extraídas do sítio do CNJ. Disponível em: www.cnj.jus.br. Acesso em: 10 de janeiro de 
2011. 
66 OLIVEIRA, Paula Julieta Jorge de. Direito ao trabalho do preso. Uma oportunidade de 
ressocialização e uma questão de responsabilidade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2512, 18 
maio 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14871>. Acesso em: 24 novembro 2010. 
67 OLIVEIRA, Paula Julieta Jorge de. Direito ao trabalho do preso. Uma oportunidade de 
ressocialização e uma questão de responsabilidade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2512, 18 
maio 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14871>. Acesso em: 24 novembro 2010. 
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fato e minimizar sua ocorrência e desenvolveu esse programa em duas 
etapas: I - Apoio à liberdade e ao sustento e II - Centros de Apoio ao 
egresso. O Centro de Apoio ao Egresso tem como premissa 
desenvolver parcerias relacionadas à educação e trabalho. Através do 
cadastro em banco de dados, cruza as informações do perfil do egresso 
com as oportunidades registradas, podendo resultar em uma nova 
chance de vida para esse indivíduo. O Centro de Apoio ao Egresso 
desenvolverá também programas para a família do preso na 
comunidade onde estão inseridos.68 

  

Portanto, observa-se que somente com o projeto “Começar de Novo”, não serão 

alcançados os resultados esperados, pois, o empregador encontrará um empregado com 

pouca qualificação profissional. Aliar práticas sociais é importante, mas não se pode 

conceber um mero assistencialismo. A reintegração do ex-detento à sociedade precisa 

de maiores discussões, a qualificação de mão de obra é um dos problemas enfrentados 

pelos empresários, assim, interessante seria se ao prover esta qualificação o empregador 

obtivesse bons benefícios fiscais.  

Outra alternativa seria aliar o projeto “Começar de Novo ao Programa do Preso”, 

com a concessão de benefícios ficais às empresas praticantes desta responsabilidade 

social empresarial. 

Em regra, as empresas têm receio de contratar ex-detentos, pois podem haver  

riscos (especialmente para micro e pequenas empresas) de prejuízos e perdas, 

impedindo a contratação. Além desta prática iniciada com a licitação, interessante seria 

que o governo concedesse incentivos fiscais às empresas que contratassem ex-detentos e 

jovens infratores, pois, conforme explicitado nos capítulos anteriores, não pode a 

empresa assumir todas as obrigações de inclusão que caberia ao Estado. 

 

8. CONCLUSÕES  

O presente trabalho pretendeu discorrer sobre o tema Função Social Empresarial 

e Responsabilidade Social Empresarial, ainda que brevemente, com a finalidade de 

apontar algumas atividades positivas e negativas no contexto do direito do trabalho.  A 

aplicabilidade da Responsabilidade Social Empresarial se mostra fundamental, pois 

somente com esta se efetiva a Função Social Empresarial. Concebem-se os direitos da 

personalidade como condição de existência para o ser humano. Justamente pela 

importância que possuem, os direitos da personalidade aplicam-se aos trabalhadores, 

                                                           
68 OLIVEIRA, Paula Julieta Jorge de. Direito ao trabalho do preso. Uma oportunidade de 
ressocialização e uma questão de responsabilidade social. Jus Navigandi, Teresina, ano 15, n. 2512, 18 
maio 2010. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/14871>. Acesso em: 24 novembro 2010. 
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por força do parágrafo único do art. 8º da Consolidação das Leis do Trabalho e arts. 11 

a 21 do Código Civil Brasileiro. Assegurar a proteção ao meio ambiente de trabalho, 

local onde o trabalhador passará maior parte de seu tempo ativo, contribui para a 

formação da personalidade do ser humano. A busca pelo lucro não pode esmagar o 

trabalhador. Assegurar seus direitos de personalidade tem por finalidade buscar a 

dignidade do trabalhador, inclusive através de seu meio ambiente de labor. 

Assim, as relações de trabalho precisam ser concebidas pelo princípio da 

Dignidade Humana, constante no art. 1º, inciso III da Constituição Federal. A empresa/ 

empresário ciente do seu papel na vida do empregado deve assimilar a ideia de que o 

trabalhador não é uma máquina, é um ser humano.  A importância do contrato de 

trabalho ganha destaque na medida em que a liberdade contratual não pode esmagar 

direitos trabalhistas. Ao citar função social do contrato, deve-se entender como a 

imposição de limites à liberdade de contratar em prol do “bem comum”. 

A função social empresarial só se efetiva se a responsabilidade social estiver 

presente, ou seja, quando as normas trabalhistas, direitos de personalidade e dignidade 

do empregado são respeitados, atinge-se a função social empresarial. 

Conclui-se, também,  que as práticas sociais, provenientes da função social, a 

qual deve abranger a responsabilidade social, ainda são poucas e o capitalismo precisa 

de uma nova roupagem: a social. O Estado deve colaborar, com incentivos fiscais e, 

assim, a função social empresarial e a responsabilidade social, podem ser fortes 

instrumentos de efetivação dos direitos de personalidade dos empregados no ambiente 

de trabalho. 
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THE PRINCIPLE OF SOLIDARITY IN RELATIONS INTERPRIVADAS: 

INTRODUCTORY NOTES ABOUT YOUR APPLICATION IN CONTRACTS 
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RESUMO 

O trabalho terá como objeto o estudo do processo de constitucionalização do Direito Privado 

e a incidência do princípio da solidariedade nas relações privadas, especialmente nos 

contratos. A Constituição da República Federativa do Brasil inseriu em seu texto imperioso 

preceito, qual seja, tornar a sociedade solidária. Para tanto, será preciso uma releitura do 

Direito, especialmente, no campo das relações privadas, tendo em vista seu caráter 

eminentemente privatista, para se possa promover a solidariedade. Assim, o estudo fará 

algumas notas introdutórias acerca da aplicação do referido princípio nas relações contratuais. 

O artigo está dividido em três partes: inicialmente trata da constitucionalização do Direito 

Civil, após faz referência à aplicação dos princípios nas relações privadas, para, em momento 

posterior e final, analisar a aplicabilidade da solidariedade nos contratos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito Privado; Constitucionalização; Solidariedade; Princípios. 
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ABSTRACT 

Work will object to study the process of constitutionalization of private law and the incidence 

of the principle of solidarity in private affairs, especially in the contracts. The Constitution of 

the Federative Republic of Brazil in his text entered imperative precept, that is, make the 

caring society. To do so, you need to reread the law, especially in the field of private 

relations, in view of its eminently private, to be able to promote solidarity. Thus, the study 

will make some introductory remarks about the application of that principle in contractual 

relations. The article is divided into three parts: first is the constitutionalization of the Civil 

Law, after refers to the application of the principles in private affairs, for, at a later date and 

end, to analyze the applicability of solidarity in the contracts. 

 

KEYWORDS: Right Private; Constitutionalization; Solidarity; Principles. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição de 1988, ao pulverizar o ordenamento com uma vasta principiologia, 

o fez, notadamente, em relação ao Direito Privado e seus institutos correlatos. Assim, a 

família, a propriedade e os contratos, balizas eminentemente privadas, com características 

individualistas, necessitaram ser vistos sob um prisma diferenciado, eis que os preceitos 

ditados no texto constitucional transformaram a leitura do sistema jurídico de maneira geral. 

Assim, a interpretação antes dada ao direito privado já não é a mesma, pois os 

princípios que incidem e regem os institutos privados são outros, impondo uma nova visão 

sobre as relações privadas. Dessa maneira, o objeto do artigo é analisar os institutos de direito 

privado conjuntamente com o princípio da solidariedade, em especial, os contratos.    

Por isso, torna-se imperioso que seja feita uma releitura dos dispositivos vigentes, 

com o intuito de se analisar se são condizentes com os ditames constitucionais.3 Frisa-se, por 

conseguinte, que a Constituição atua como norte para os demais ramos do Direito, não 

servindo para disciplinar de maneira exaustiva as condutas sociais.4  

Com o objetivo de apresentar uma releitura dos institutos de Direito Privado, será 

utilizada a hermenêutica filosófica, de maneira a garantir uma melhor concepção do descrito 

                                                           
3 REIS, Jorge Renato dos. A construção do direito privado e o novo código civil. In: LEAL, Rogério Leal 

(Org.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: Edunisc, 2003, p. 
786. 

4 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 82. 
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nos dispositivos constitucionais e legais. Afinal, somente assim poderá a Constituição ser 

estudada e aplicada de maneira correta, especialmente no que tange à área privada, onde o 

interesse individual, por diversas vezes, tenta se sobressair ao o interesse coletivo. 

A presente pesquisa justifica-se pela relevância social do tema, tendo em vista que o 

princípio da solidariedade é importante primado e deve ser analisado em relação aos institutos 

de direito privado, em especial aos contratos, os quais se constituem em elemento essencial 

para a sociedade, já que se tornaram o instituto mais comumente utilizado dentre os previstos 

na lei civilista. 

O estudo é de natureza bibliográfica, baseado na utilização de documentação 

indireta, por meio de revisão de reflexões jurisprudenciais e doutrinárias, como livros, revistas 

especializadas sobre a temática, periódicos jurisprudenciais etc. O método de abordagem a ser 

utilizado no desenvolvimento da pesquisa será o dedutivo, fundamentado na leitura de 

doutrinadores, com os apontamentos pertinentes do tema, qual seja, o princípio da 

solidariedade nos institutos de direito privado. Por fim, os procedimentos utilizados serão o 

analítico e o histórico, isto é, analisar-se-á o princípio da solidariedade e se buscará uma 

verificação conceitual do citado princípio nos contratos, apresentando um conceito 

contemporâneo de solidariedade na ambiência do direito privado. 

O trabalho avalia, inicialmente, o processo de Constitucionalização do Direito 

Privado. Posteriormente, tece considerações sobra a aplicabilidade dos princípios na seara 

civil. E, por último, faz alguns comentários acerca da vinculação do princípio da solidariedade 

(enquanto expressão da boa fé) nos contratos. 

 

2 O PROCESSO DE CONSTITUCIONALIZAÇÃO DO DIREITO CIVIL: ALGUMAS 

NOTAS 

 

O processo de codificação, com o Código Napoleônico, certamente contribuiu de 

maneira ímpar para o Direito, pois antes desse período havia um emaranhado de leis para ditar 

as condutas sociais, o que gerava grande insegurança, pois não se sabia quais dispositivos 

estavam vigendo.5 Assim, “uma das preocupações de Napoleão era fornecer à nação uma 

                                                           
5  LORENZETTI, Ricardo Luis. Fundamentos do direito privado. Tradução de Vera Maria Jacob de 

Fradera. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1998, p. 42. 
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compilação de códigos. Era necessário dar um fim à incerteza jurídica reinante através do uso, na 

prática jurídica, de códigos universalmente válido”.6 

Por óbvio que a ideia de Napoleão era imprimir um caráter absoluto ao Direito, não 

permitir interpretações amplas acerca dos dispositivos vigentes, diminuir a atividade do juiz 

na aplicação da lei. Além disso, outra característica do Código Napoleônico era a defesa da 

propriedade e da livre contratação. Desse modo, a liberdade passou a ser o grande corolário 

da Revolução Francesa, ao lado da igualdade (formal) e da fraternidade. 

Entretanto, essa concepção patrimonialista, de garantia dos direitos de propriedade e 

da liberalidade de contratação, impressa pelos Códigos Civis baseados na legislação 

napoleônica, era voltada para uma classe social em especial, qual seja, a burguesia. A lei 

objetivava garantir os interesses burgueses, sem intervenções estatais. 

Contudo, permanecer com esta visão absoluta do Direito Privado na atualidade é 

descabido, pois “a história demonstrou [...] que a codificação liberal, sob a máxima de ‘todos 

são iguais perante a lei’, teve como conseqüência a exploração do mais fraco pelo mais 

forte”.7 

O ordenamento jurídico brasileiro, a partir da Constituição Federal, passou por um 

processo de reajustamento. O Código Civil deixou de ser o centro normativo das relações 

entre particulares e a Constituição e seus preceitos passaram a ocupar tal espaço. A proteção 

patrimonial, presente no sistema liberal, é substituída pela proteção da dignidade da pessoa 

humana. Logo,  

 
a Constituição passa, por conseguinte, a ser entendida não mais como mero 
instrumento de garantia contra o poder absoluto do Estado (como o foi no período 
liberal clássico), ou com simples mecanismo de direção política (noção 
predominante no constitucionalismo social), mas sim com expressão máxima dos 
valores eleitos pela comunidade que a adota, isto é, como materialização do contrato 
social de uma ordem democrática caracterizadora do modelo de Estado Democrático 
de Direito.8 

 
Nasce, assim, o fenômeno da constitucionalização do direito privado, considerado 

“um fenômeno que reflete a evolução do Estado moderno e a necessidade de se tutelar na 

                                                           
6 CAENEGEM, R. C. van. Uma introdução do Direito Privado. 2. ed. Traduzido por Carlos Eduardo Lima 

Machado. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 5. 
7 REIS, Jorge Renato dos. A Constitucionalização do Direito Privado e o novo Código Civil. In: LEAL, 

Rogério Gesta. Direitos Sociais e Políticas Públicas: desafios contemporâneos. Tomo 3. Santa Cruz  do Sul: 
Edunisc, 2003, p. 775. 

8  LEAL, Mônia Clarissa Hennig. Jurisdição Constitucional aberta: reflexões sobre a legitimidade e os 
limites da jurisdição constitucional na ordem democrática. Uma abordagem a partir das teorias 
constitucionais alemã e norte-americana. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 54. 
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Constituição os princípios e direitos fundamentais do ordenamento jurídico”.9 O Código Civil 

expressa esse entendimento, eis que procurou se afastar “das concepções individualistas, 

seguindo a orientação de socialização do direito contemporâneo”.10 

Os princípios que informam as relações civis são muitos, sendo que, a partir de 1988, 

o ordenamento jurídico brasileiro está pautado na dignidade da pessoa humana, na construção 

de uma sociedade mais solidária, na função social da propriedade, na função social do 

contrato. Desse modo, pensar numa interpretação dos institutos do direito privado sem levar 

em consideração referidos princípios acaba por ser inconstitucional. 

Reale, ao elaborar a exposição de motivos da mencionada lei, esclareceu que os 

dispositivos que seriam editados deveriam ser vistos sob um ângulo mais social, deixando 

para trás os vestígios individualistas do Código Civil de 1916. Afirmou, ainda, que 

uma regra jurídica não pode nem deve ser tomada de per si, como se fosse uma 
proposição lógica em si mesma inteiramente válida e conclusa, pois o seu 
significado e a sua eficácia dependem de sua funcionalidade e de sua correlação com 
as demais normas do sistema, assim como do conjunto de princípios que a 
informam. Daí ser imprescindível ultrapassar a expressão particular e fragmentária 
dos preceitos jurídicos, a fim de que o sentido que lhes é próprio, rigorosa e 
devidamente captado, seja, depois, completado e até mesmo dinamizado em função 
e à luz dos restantes preceitos em vigor.11

 

 

Assim, o que se verifica é o caráter social impreso ao Direito Privado nas últimas 

décadas, em contraposição ao caráter individualista existente até então. Desse modo, deve-se 

entender que a solidariedade, enquanto princípio constitucional previsto no sistema legislativo 

brasileiro, estará guiando a interpretação e aplicação dos institutos privados - em especial, os 

contratos. 

A aplicação da solidariedade, enquanto expressão da boa-fé, nada mais faz do 

solidarizar a relação contratual, conforme se verificará em momento oportuno. Alguns podem 

pensar que não se pode impor uma relação solidária, tendo em vista seu caráter pessoal. 

Entretanto, o papel do Direito é regular as condutas humanas, ainda mais quando expresso na 

Constituição, como é a determinação de promoção de uma sociedade mais justa. 

Não se deve esquecer que a interpretação dos preceitos da liberdade e igualdade 

também sofreram modificações significativas no decorrer dos anos. Assim, a solidariedade 

também deve passar por esse processo, de maneira a permitir uma leitura inovadora na seara 

                                                           
9 SANTOS, Manoel Joaquim Pereira dos. Princípios Constitucionais e Propriedade Intelectual: o regime 

constitucional do Direito Autoral. In: ADOLFO, L. G. S.; WACHOWICZ, M. (Coord.). Direito da 
Propriedade Intelectual: estudos em homenagem ao Pe. Bruno Jorge Hammes. Curitiba: Juruá, 2006. p. 12. 

10 REIS, Jorge Renato dos. A Constitucionalização do Direito Privado e o novo Código Civil. In: LEAL, 
Rogério Gesta. Direitos Sociais e Políticas Públicas: Desafios Contemporâneos. Tomo 3. Santa Cruz  do 
Sul: Edunisc, 2003, p. 781. 
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privada, especialmente no âmbito contratual, juntamente com outros princípios. Passa-se, 

assim, a estudar esse processo de constitucionalização dos contratos. 

 

3 A CONSTITUCIONALIZAÇÃO DOS CONTRATOS 

 

Sabe-se que o direito privado está fundamentado no contrato, na propriedade e na 

família. Tais institutos, com o decorrer do tempo, passaram por uma releitura. Compete, pois, 

ao presente estudo apontar delineamentos acerca dos princípios constitucionais nas relações e 

institutos privados. Contudo, não se pode deixar de mencionar que estas inovações estão 

presentes na lei civil de uma maneira geral e circundam variados elementos. 

A partir de 1988, o direito privado passou por significativas mudanças estruturais, 

sendo que atualmente deve ser adotada uma visão mais ampla, cercada por valores sociais.12 

Porém, difícil é estabelecer um equilíbrio entre os elementos jurídicos existentes e esta 

concepção moderna.  

A aplicação direta dos princípios nas relações privadas é a posição adotada no 

trabalho, embora existam outros posicionamentos doutrinários.13 Afinal, “independentemente 

de qual a perspectiva adotada, a existência de uma vinculação dos particulares (seja qual for 

sua forma e seu alcance) parece ser, portanto, inquestionável”.14 

Alguns entendem ser matéria de ordem voluntária ou não cogente, outros sustentam 

entendimento diverso. Sarmento defende que “no direito brasileiro, não há maiores 

dificuldades processuais para a aplicação dos direitos fundamentais às relações privadas, 

diante do exercício, [...] da jurisdição constitucional”.15 Esta é a posição adotada no trabalho, 

eis que “a aplicação dos direitos fundamentais nas relações entre particulares é antes uma 

                                                                                                                                                                                     
11  REALE, Miguel. Filosofia do direito. 19 ed. São Paulo: Saraiva, 1999, p. 565-566. 
12  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 127. 
13 Dentre as posições existentes estão a da aplicação indireta dos direitos fundamentais. Nesse sentido: “os 

direitos fundamentais não são – segundo esta concepção – diretamente oponíveis, como direitos subjetivos, 
nas relações particulares, mas que carecem de uma intermediação, isto é, de uma transposição a ser efetuada 
precipuamente pelo legislador e, na ausência de normas legais privadas, pelos órgãos judiciais, por meio de 
uma interpretação conforme aos direitos fundamentais e, eventualmente, por meio de uma integração 
jurisprudencial de eventuais lacunas, cuidando-se, na verdade, de uma espécie de recepção dos direitos 
fundamentais pelo Direito Privado”. SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: 
algumas considerações em torno da vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: MORAIS, José 
Luis Bolzan. (et al); SARLET, Ingo Wolfgang (Org). A Constituição concretizada: construindo pontes com 
o público e privado. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 124. 

14 SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da 
vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: MORAIS, José Luis Bolzan. (et al); SARLET, 
Ingo Wolfgang (Org). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 119. 
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tarefa de interpretação da lei fundamental, uma pré-compreensão das normas fundamentais, 

seu conteúdo e sua extensão”.16 Afinal, 

 
os direitos fundamentais não carecem de qualquer transformação para serem 
aplicados no âmbito das relações jurídico-privadas, assumindo diretamente o 
significado de vedações de ingerência no tráfico jurídico-privado e a função de 
direitos de defesa oponíveis a outros particulares, acarretando uma proibição de 
qualquer limitação aos direitos fundamentais contratualmente avençada, ou mesmo 
gerando direito subjetivo à indenização no caso de uma ofensa oriunda de 
particulares.17 
 

Assim, ao se entender pela aplicação direta dos direitos fundamentais e se 

reconhecendo a importância das relações contratuais para a construção da sociedade, visto 

que é por intermédio destas que ocorre a circulação de riquezas, ou seja, movimenta-se a 

economia, pode-se auferir a importância do presente trabalho. 

O contrato sofreu significativas mudanças estruturais durante sua evolução histórica. 

No início, era compreendido tão somente em face da liberdade individual de contratar e da 

autonomia da vontade dos contratantes, regidos pela máxima expressa no princípio “pacta 

sunt servanda”, onde imperava a igualdade formal. Com o passar dos anos a contratação  

 
deixa de ser somente a auto-regulamentação dos interesses das partes, a que 
subjacente determinada operação econômica que tencionam encetar, fazendo-as 
dotadas de uma liberdade intocável, porque exercida em pé de igualdade formal de 
iniciativa. Sobressaem, em novo paradigma, valores impostos pelo Estado Social, de 
privilégio à igualdade real, ao equilíbrio das partes, tidas em verdadeira posição de 
cooperação, corolário do solidarismo.18 
 

Entretanto, esta visão liberal foi substituída no decorrer do tempo, sendo que, 

hodiernamente, o desafio existente é harmonizar os novos princípios com os princípios 

clássicos, isto é, equalizar a boa-fé objetiva, o equilíbrio financeiro e a função social com a 

liberdade de contratar, com a força obrigatória dos contratos e com a eficácia relativa da 

convenção.19  

Dessa maneira, compete aos contratantes a cooperação mútua, como meio para que 

haja o resultado estabelecido no contrato. As partes devem buscar o sucesso do avençado, já 

                                                                                                                                                                                     
15  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 330. 
16  MOREIRA, Eduardo Ribeiro. Obtenção dos Direitos Fundamentais nas Relações entre Particulares. Rio 

de Janeiro: Lumen Juris, 2007, p. 47. 
17 SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: MORAIS, José Luis Bolzan. (et al); SARLET, 
Ingo Wolfgang (Org). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000, p. 123. 

18 GODOY, Claudio Luiz Bueno de. Função Social do Contrato: os novos princípios constitucionais. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2009, p. 07. 

19  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 155. 
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que a “persecução de interesses contrapostos não é empecilho para a construção de um 

ambiente contratual ético e compatível com a ordem jurídica”.20 

Contudo, não se pode pensar que a exigência do respeito ao princípio da boa-fé 

objetiva afaste o princípio da força obrigatória dos contratos. O avençado entre as partes 

somente poderá ser revisto quando houver ilegalidade ou abuso, sob pena de se causar 

insegurança jurídica.21 

O contrato, na atualidade, concebe um conceito mais amplo, podendo ser visto em 

todas as suas fases, ou seja, pré-contratual, contratual e pós-contratual, para que então se 

verifique a boa-fé, que exprime o princípio da solidariedade, da qual deriva. Somente assim o 

contrato ocupará uma posição de instrumento para a edificação de uma sociedade solidária, e 

não será apenas um instrumento de dominação.22 

De outra banda, descabe o uso injustificado desses preceitos, sob pena de se gerar 

insegurança jurídica, competindo ao Judiciário, no caso concreto, aplicar tais noções, pois “a 

boa-fé não deve ser vista como fonte de poder para o juiz criar [...], sem clara autorização da 

lei, obrigações substancialmente diversas das que foram objeto do contrato concebido pela 

vontade dos contratantes”.23  

Os direitos fundamentais estão presentes tanto na interpretação quanto na aplicação 

de cláusulas gerais e conceitos jurídicos. Dessa maneira, “conceitos como boa-fé, ordem 

pública, interesse público, abuso de direito, bons costumes, dentre tantos outros, abrem-se, 

pela sua plasticidade, a uma verdadeira reconstrução, edificada à luz dos direitos 

fundamentais”.24 

Assim, a aplicação do princípio da solidariedade no âmbito contratual é fundamental 

para que se possa estabelecer valores abarcados pelo sistema jurídico e prever de que maneira 

conviverá com os já existentes.  

 

                                                           
20  TEPEDINO, G.; SCHREIBER, A. A boa-fé objetiva no código de defesa do consumidor e no novo código 

civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 51. 

21  MARTINS-COSTA, Judith. Princípios constitucionais de direito privado: autonomia privada, solidariedade 
e função social. In: _______. A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
633. 

22  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 253. 
23  THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 

164. 
24  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 127. 
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4 A VINCULAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE (ENQUANTO 

EXPRESSÃO DA BOA FÉ) NOS CONTRATOS: UMA RELEITURA DO DIREITO 

CIVIL 

 

A partir dos delineamentos efetuados, verifica-se que deve ser feita uma 

interpretação diferenciada dos institutos do direito civil à luz da Constituição. Utiliza-se, para 

tanto, a hermenêutica filosófica, a fim de dar clareza e real sentido aos dispositivos legais, 

objetivando verificar o significado dos ditames constitucionais, bem como a integração destes 

com as normas infraconstitucionais.25  

Ademais, a aplicação da solidariedade é plausível, eis que existe mandamento 

constitucional que expressa a idéia de construção de uma sociedade solidária, em 

contraposição ao individualismo exacerbado até então (antes da Constituição de 1988) 

impresso ao Direito Privado. 

Outro não deve ser o entendimento, tendo em vista que o princípio da legalidade 

exige que todos respeitem as normas constitucionais, pois estas justificam e fundamentam a 

normatividade nas instituições jurídicas, sendo parâmetros para avaliação dos atos, além de 

serem princípios para aplicação nas relações sociais.26 

Assim, a partir da ideia de que o ordenamento jurídico é uno e tem como guia os 

princípios constitucionais, o jurista não pode ter uma visão fragmentada da idéia social 

proposta. Logo, o princípio da legalidade constitucional seria uma forma de garantia para 

sujeitar os integrantes da sociedade a valores fundamentais do nosso sistema, dentre os quais 

está a solidariedade.27 

A solidariedade permite a socialização do direito, preterida em decorrência do 

individualismo contemporâneo e do conformismo social, que conjuntamente afastaram tal 

concepção do cidadão. Somente com a hermenêutica constitucional, a partir de um processo 

interpretativo, é que esta idéia será modificada, em contraposição ao pensamento da clássica 

hermenêutica.28 

                                                           
25 PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. 

Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 
02. 

26 PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. 
Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 
02. 

27  PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. 
Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008, p. 
02. 

28 REIS, J. R.; FONTANA, E. O princípio da solidariedade e a hermenêutica filosófica na sustentabilidade dos 
direitos sociais, diante dos argumentos do mínimo existencial e da reserva do possível. In: LEAL, R. L.; 
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Ademais, reconhecer a função da hermenêutica na interpretação “das cláusulas gerais 

não exclui, de modo algum, a possibilidade de incidência direta destas normas sobre relações 

jurídicas concretas, de caráter público ou privado, independentemente da mediação 

concretizadora do legislador”.29  

A hermenêutica-filosófica30 é instrumento que possibilitará ao princípio da 

solidariedade se tornar o alicerce que sustentará a realização de direitos sociais fundamentais, 

permitindo um olhar mais solidário sobre o ordenamento jurídico, expresso como objetivo na 

Constituição Federal e que “concentra a idéia de força pela construção de uma interpretação 

mais ativa, que envolva a consciência do homem enquanto ser coletivo”.31 

Outrossim, a socialização do direito está relacionada ao processo de “infiltração de 

valores solidarísticos no Direito Privado”,32 buscando-se o reconhecimento das desigualdades 

entre as partes, com o que passa a existir a preocupação com a proteção da parte 

hipossuficiente na relação. 

Dessa forma, existe a necessidade de atuação proba e leal do acordo estabelecido, de 

maneira a estimular a boa-fé, conforme os valores presentes no ordenamento jurídico 

brasileiro. Assim, os negócios jurídicos, em especial os contratos, devem ser celebrados, 

interpretados e executados em consonância com a boa-fé, a lealdade e a honestidade dos 

contratantes, procurando harmonizar as leis aos valores morais de uma sociedade justa e 

solidária.33 

Ademais, a interpretação das normas deve ser feita de maneira sistemática e 

axiológica. Por isso, torna-se impossível separar as teorias da interpretação das leis ordinárias 

e das leis constitucionais. A interpretação sistemática compreenderá o ordenamento na sua 

unidade; a axiológica, por sua vez, determinará a incidência dos valores constitucionais, 

                                                                                                                                                                                     

REIS, J. R. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2010. p. 3329. 

29  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. p. 129. 

30  Cabe tecer alguns comentários sobre a hermenêutica-filosófica, para tanto transcreve-se as palavras de 
Streck: “a hermenêutica-filosófica, entendida aqui, como ontologia fundamental (ou analítica existencial) 
avança para além da semiótica e dos modelos epistêmico-metodológicos (nas suas variadas concepções e 
formulações), isto porque ‘a perspectiva hermenêutica é a que mais seriamente tem tomado a relação 
intersubjetiva e a comunidade histórica como sujeito dos diversos processos comunicativos e linguísticos”. 
STRECK, Lênio Luiz. Hermenêutica jurídica e(m) crise: uma exploração hermenêutica da construção do 
Direito. Porto Alegre: Livraria do advogado, 2001, p. 252. 

31   REIS, J. R.; FONTANA, E. O princípio da solidariedade e a hermenêutica filosófica na sustentabilidade dos 
direitos sociais, diante dos argumentos do mínimo existencial e da reserva do possível. In: LEAL, R. L.; 
REIS, J. R. (Orgs.). Direitos sociais e políticas públicas: desafios contemporâneos. Santa Cruz do Sul: 
Edunisc, 2010. p. 3340. 

32  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006. p. 93. 

33  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008. p. 254.  
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comunitários e internacionais nas normas, de maneira a tornar necessária sempre a 

interpretação e detida leitura, mesmo nos casos em que tais regras aparentemente sejam 

claras.34 

Não se deve esquecer que, com a entrada em vigor da Constituição Federal, em 1988, 

os institutos do Direito Privado sofreram mudanças significativas. Assim sendo, a visão a ser 

adotada carece ser mais vasta, impregnada de valores previstos, expressa ou implicitamente, 

no texto constitucional.35  

Contudo, embora esta seja a atitude que deva ser adotada pelo intérprete, é sabido 

que os interesses envolvidos são muitos, necessitando, por consequência, de bom senso no 

sopesamento dos elementos jurídicos existentes e desta nova concepção, pois a importância 

das relações contratuais para a construção da sociedade deve ser reconhecida e respeitada, eis 

que se torna o meio para a circulação de riquezas e cumpre, também, uma função 

civilizadora.36 

Assim, a compreensão de que a liberdade individual de contratar e a autonomia da 

vontade dos contratantes são as regras máximas na seara contratual privada foi remodelada na 

sua base no decorrer do tempo. Atualmente, existe a necessidade de se harmonizar os 

princípios inseridos no ordenamento jurídico brasileiro com os princípios clássicos. Dessa 

maneira, para que se possa concretizar os ditames constitucionais, é importante que se aplique 

a boa-fé objetiva, o equilíbrio financeiro e a função social, preceitos inseridos no sistema 

legislativo nos últimos anos, com a liberdade de contratar, com a força obrigatória dos 

contratos e com a eficácia relativa da convenção, presentes nas relações contratuais há vários 

anos.37 

Isso somente ocorrerá com a vinculação direta dos Direitos Fundamentais nas 

relações privadas, uma vez que:  

 
a eficácia dos direitos fundamentais nas relações jurídico-privadas significa bem 
mais do que um mero esclarecimento de sentido no âmbito de um projeto geral de 
sentido dos direitos fundamentais, representando, isto sim, algo como um novo 

                                                           
34  PERLINGIERI, Pietro. A doutrina do direito civil na legalidade constitucional. In: TEPEDINO, Gustavo. 

Direito civil contemporâneo: novos problemas à luz da legalidade constitucional. São Paulo: Atlas, 2008. p. 
03. 

35 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 127. 

36 AHRENS, Luis Roberto. Breves considerações sobre o contrato no direito contemporâneo. Revista Jurídica, 
Curitiba, n. 21, p. 128-140, nov. 2008. p. 130. 

37 SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 155. 
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“horizonte hermenêutico”, implicando uma leitura completamente nova do sentido 
das normas constitucionais definidoras de direitos e garantias fundamentais.38 

  

Os contratantes devem cooperar para que o resultado do avençado entre eles seja 

bem sucedido, pois a “persecução de interesses contrapostos não é empecilho para a 

construção de um ambiente contratual ético e compatível com a ordem jurídica”.39  

Outrossim, a necessidade de se exigir respeito ao princípio da solidariedade enquanto 

expressa o de boa-fé não interfere, de modo algum, no princípio da força obrigatória dos 

contratos. Outro não poderia ser o entendimento, eis que o pactuado entre os contratantes 

somente poderá ser revisto quando houver ilegalidade ou abuso, isto é, quando não atender 

aos preceitos do sistema jurídico.40 Afinal,  

 
o melhor critério que possa traduzir um perfil mais concreto de aplicação da 
solidariedade contratual, parece se mostrar aceitável deste valor ao princípio da boa-
fé contratual, como, aliás, parte da doutrina tem procurado fazer. [...] De outra 
banda, também viável a derivação da boa-fé em razão do valor constitucional da 
solidariedade, enquanto cânone interpretativo geral do ordenamento privado, que 
reconhece, na solidariedade, o declínio da interpretação meramente positivista e o 
reconhecimento dos valores metajurídicos, tão ampla a abertura a novas 
possibilidades de padrões hermenêuticos não delimitáveis, a priori.41 
 

A relação contratual será analisada desde sua pré-concepção. Assim, a boa-fé 

objetiva e o princípio da solidariedade, coirmãos, embora aquele derive deste, carecerão estar 

presentes nas fases contratuais (pré-contrato, contrato e pós-contrato). Somente desse modo o 

contrato ocupará a posição que lhe é pertinente, qual seja, a de instrumento para a edificação 

de uma sociedade solidária.42 

Lembra-se que não se deve usar injustificadamente esses preceitos, sob pena de se 

gerar insegurança jurídica. Logo, o Judiciário aplicará, quando for necessário, tais noções, 

pois “a boa-fé não deve ser vista como fonte de poder para o juiz criar [...], sem clara 

                                                           
38 SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: MORAIS, José Luis Bolzan. (et al); SARLET, 
Ingo Wolfgang (Org). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 160. 

39 TEPEDINO, G.; SCHREIBER, A. A boa-fé objetiva no código de defesa do consumidor e no novo código 
civil. In: TEPEDINO, Gustavo. Obrigações: estudos na perspectiva civil-constitucional. Rio de Janeiro: 
Renovar, 2005, p. 51. 

40  MARTINS-COSTA, Judith. Princípios constitucionais de direito privado: autonomia privada, solidariedade 
e função social. In: _______. A reconstrução do direito privado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2002, p. 
633. 

41  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 179. 
42  NALIN, Paulo. Do contrato: conceito pós-moderno. 2. ed. Curitiba: Juruá, 2008, p. 253. 
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autorização da lei, obrigações substancialmente diversas das que foram objeto do contrato 

concebido pela vontade dos contratantes”.43  

Ademais, frisa-se que os Direitos Fundamentais estão não só presentes na 

interpretação como, também, na aplicação de cláusulas gerais e conceitos jurídicos. Portanto, 

“conceitos como boa-fé, ordem pública, interesse público, abuso de direito, bons costumes, 

dentre tantos outros, abrem-se, pela sua plasticidade, a uma verdadeira reconstrução, edificada 

à luz dos direitos fundamentais”.44 

Desse modo, a aplicação do princípio da solidariedade no âmbito contratual é 

fundamental para que se possa estabelecer valores abarcados pelo sistema jurídico, tendo em 

vista que “todos os direitos fundamentais [...] são, ademais, eficazes (vinculantes) no âmbito 

das relações entre particulares”,45 o que evidencia que a aplicação da solidariedade torna-se 

mais uma questão de interpretação do que normativa.  

Assim, não deve o intérprete se esquecer que a aplicabilidade dos direitos 

fundamentais se irradia na interpretação e aplicação de cláusulas, conceitos e dispositivos 

jurídicos, permitindo uma reconstrução desses preceitos, sendo imperiosa a interpretação 

correta para que então se possa aplicar de maneira inequívoca o princípio da solidariedade nas 

relações particulares.46 

Dessa maneira, percebe-se que a aplicação da solidariedade deixa de ser apenas um 

mito e passa a estar presente na realidade brasileira. Afinal, é necessário que tal princípio 

esteja presente tanto na celebração dos contratos, quanto após a sua celebração, e que esteja 

situado ao lado da boa-fé e da lealdade, ditames que se harmonizam com o princípio da 

solidariedade, sendo que esta implica em uma multiplicidade de deveres de conduta que 

devem ser seguidos pelas partes.  

 

5 CONCLUSÃO 

 

                                                           
43  THEODORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e sua função social. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 

164. 
44  SARMENTO, Daniel. Direitos Fundamentais e Relações Privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 

2006, p. 127. 
45 SARLET, Ingo Wolfang. Direitos Fundamentais e Direito Privado: algumas considerações em torno da 

vinculação dos particulares aos direitos fundamentais. In: MORAIS, José Luis Bolzan. (et al); SARLET, 
Ingo Wolfgang (Org). A Constituição concretizada: construindo pontes com o público e privado. Porto 
Alegre: Livraria do Advogado, 2000. p. 160. 

46 SARMENTO, Daniel. Direitos fundamentais e relações privadas. 2. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 
2006, p. 127. 
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O trabalho buscou enfrentar ser possível e importante a aplicação de valores 

solidarísticos nas relações privadas, em especial o caráter social imprimido pelo direito 

brasileiro contemporâneo, a partir da sedimentação do Estado Democrático de Direito 

estatuído pela Constituição Federal e pela legislação civil, com o atual Codex.  

Afinal, não se deve esquecer que o Direito Privado cada vez mais busca imprimir 

valores solidários aos seus institutos. De outra maneira não poderia ser interpretado, já que o 

sistema brasileiro está baseado na dignidade da pessoa humana como princípio basilar e os 

dispositivos do Código Civil foram  editados sob um ângulo mais social, deixando para trás os 

vestígios individualistas do Código Civil de 1916. Contudo, o objetivo central do texto foi 

analisar a hermenêutica filosófica em tal contexto. 

Para isso, foram analisados aspectos pertinentes acerca da conceituação e 

pensamentos da referida teoria e sua correlação com o princípio da solidariedade, permitindo 

demonstrar que as relações privadas não podem ser vistas como outrora, já que a evolução, 

representada pela interpretação da norma em consonância com os princípios que norteiam o 

ordenamento jurídico, é uma exigência para que se concretizem os ditames legais e 

constitucionais. 

Logo, o presente trabalho não pretende estabelecer um conceito para o princípio da 

solidariedade na ambiência dos contratos, de maneira a objetivar sua aplicação, mas 

demonstrar que sua aplicação é possível, mesmo que ainda timidamente, necessitando, para 

que isso ocorra, de uma interpretação mais aberta. 

Por isso, verifica-se a importância da hermenêutica filosófica, pois é a partir dela que 

o intérprete poderá concluir que a vinculação do princípio da solidariedade aos institutos de 

Direito Privado, em especial, os contratos, é a mais correta. Afinal, os dispositivos estão 

previstos no sistema legislativo, fazendo-se necessário aplicá-los, a fim de que os valores 

expressos na Constituição realmente tenham eficácia e possam contribuir para o 

desenvolvimento de uma sociedade mais solidária. 
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OS CONFLITOS DE POSSE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO 

CONTÍNUA DE TERRAS INDÍGENAS 

 

Marília Quadros Ribeiro dos Santos
1
 

 

Palavras chave: Terras indígenas. Conflitos de posse. Processo administrativo de demarcação. 

 

Resumo: O presente artigo trata do Processo Administrativo de Demarcação de Terras Indígenas 

e dos conflitos de posse que são gerados a partir de tais demarcações. As terras indígenas são 

bens da União que tem o dever de protegê-las e demarcá-las. No entanto, ao demarcar extensas 

áreas, a União depara-se com o problema da existência de propriedades particulares dentro do 

perímetro das terras indígenas. Surge assim a questão controversa desta pesquisa, qual a melhor 

forma de demarcar as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios para a proteção de seus usos 

e costumes: de forma contínua, abrangendo toda a área ou; em ilhas, onde esses terrenos 

particulares ficam de fora da demarcação? É este o assunto que se discute e que o presente 

pretende responder, a proteção dos direitos indígenas em contrapartida aos direitos dos 

particulares presentes nas áreas demarcáveis. 

 

Sumário: 1 Introdução. 2 Regime jurídico das terras ocupadas pelos índios. 2.1 Características 

das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 2.2 Diferenças entre posse indígena e civil. 3 

O processo administrativo de demarcação. 3.1 Fases da demarcação de terras indígenas. 3.1.1 

Decreto homologatório do Presidente da República. 3.1.2 Da presença de não-índios nas áreas 

demarcáveis. 3.2 Modalidades de demarcação: contínua e em ilhas. 3.2.1 Argumentos favoráveis 

à demarcação contínua. 3.2.2 Dos argumentos favoráveis à demarcação em ilhas. 4 

Considerações finais. 5 Referências. 

                                                             

1 Graduada em Direito pela Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), Minas Gerais. Advogada inscrita na Ordem 

dos Advogados do Brasil, sessão do Espírito Santo (OAB/ES). 
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Conflict in the process of possession of administrative continuous demarcation of 

indigenous lands  

Keywords: Indigenous Lands. Tenure conflicts. Process of administrative demarcation. 

Abstract: This article is about the administrative process of delimitation of indigenous 

lands and the ownership conflicts that arise from suchdemarcations. Indigenous lands belong to 

the Union, and it's its duty to protect and delimit them. However, delimiting large areas, the 

Unionis faced with the problem of the existence of private property within the boundaries of 

indigenous lands. Then emerges the questionable issueof this research: which is the best way to 

delimit the lands that are traditionally occupied by Indians in order to protect their traditions and 

practices? In a continuous way, covering the entire area or delimiting islands, where these private 

lands stay outside the boarders? This is the discussion and is what this research intend to answer: 

the protection of indigenous rights versus the rights of the individuals that also are present in the 

delimited areas. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988, em seu art. 231, consagrou como terras indígenas aquelas 

tradicionalmente ocupadas pelos mesmos, sendo de competência da União demarcá-las e protegê-

las. 

As terras indígenas são consideradas bens públicos de uso especial
2
, uma vez que o §4º, 

do art. 231 da Constituição agrega a elas características fundamentais, quais sejam: a 

inalienabilidade, indisponibilidade e a imprescritibilidade dos direitos a elas relativos. Os 

indígenas nelas residentes detêm a posse permanente e o usufruto exclusivo das riquezas do solo, 

dos rios e dos lagos (art. 231, §2º, da CF/88). 

                                                             

2 CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 20 ed, revista, ampliada e atualizada. 

Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 2008, p 504. 

13319



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

As linhas-mestras do processo administrativo de demarcação das terras indígenas estão 

definidas na Lei nº 6.001, de 19/12/1973, que é conhecida como Estatuto do Índio, e no Decreto 

nº 1.775, de 08/01/1996, que dispõe sobre o procedimento em si. 

Com o objetivo de compensar os indígenas de desvantagens historicamente acumuladas
3
, 

tais como massacres, expulsão de suas terras, exposição a doenças pelas quais os mesmos não 

possuíam defesas e, imposição cultural, a Carta Magna de 1988 consagrou os princípios do 

indigenato e da tradicionalidade, protegendo as comunidades indígenas do extermínio e demais 

problemas.  

Segundo o Ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Ayres de Britto, no seu voto no 

caso Raposa Serra do Sol, Ação Popular 3388/RR, estes dispositivos fazem parte de um 

“avançado constitucionalismo fraternal” e dá aos mesmos a interpretação de serem de 

 
“[...] finalidade nitidamente fraternal e solidária, própria de uma quadra constitucional 
que se volta para a efetivação de um novo tipo de igualdade: a igualdade civil-moral de 

minorias que só têm experimentado, historicamente e por ignominioso preconceito – 

quando não pelo mais reprovável impulso coletivo de crueldade -, desvantagens 

comparativas com outros segmentos sociais. Por isso que se trata de uma era 

constitucional compensatória de tais desvantagens historicamente acumuladas, a se 

viabilizar por mecanismos oficiais de ações afirmativas (afirmativas da encarecida 

igualdade civil-moral). Era constitucional que vai além do próprio valor da inclusão 

social para alcançar, agora sim, o superior estádio da integração comunitária de todo o 

povo brasileiro”.4 

 

A principal discussão acerca da demarcação indígena está no fato da mesma ser feita de 

modo contínuo ou da maneira insular, mais conhecida como “em ilhas”. O primeiro modo 

caracteriza-se por demarcar toda uma área que tenha características semelhantes, tendo em vista 

os critérios antropológico, lingüístico, cultural e geográfico. Com este modo de demarcação 

várias etnias podem ser englobadas na mesma terra indígena. 

Já a demarcação feita em ilhas restringe-se a demarcar cada etnia, formando um desenho 

como o de um queijo suíço. O principal objetivo deste tipo de demarcação é garantir aos não-

índios, que detém a posse de tais áreas, que continuem com a situação jurídica em que se 

encontram. 

                                                             

3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Popular n. 3.388 - 4/RR do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

4 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Popular n. 3.388 - 4/RR do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=>. Acesso em: 26 mai. 2010. 
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Ao demarcar-se uma extensa área como sendo terras tradicionalmente ocupadas pelos 

índios, a União depara-se com alguns problemas jurídicos, principalmente no que se refere à 

posse por não-índios. 

Alguns juristas, tais como o Advogado Cícero Alves da Costa, em artigo publicado pela 

revista Consulex
5
, o Ministro do Supremo Tribunal Federal Marco Aurélio

6
 e o professor de 

filosofia Denis Rosenfield
7
 afirmam que quando a demarcação da terra indígena abrange um 

terreno de propriedade particular é considerada ilegal e pode representar um verdadeiro confisco. 

Assim, quando a demarcação é manejada contra terras de propriedade particular, há ofensa aos 

princípios da legitimidade, o direito de propriedade, o devido processo legal e o controle 

jurisdicional, princípios igualmente constitucionais. 

Por outro lado, tem-se aqueles que defendem a demarcação contínua como o verdadeiro 

método de delimitação das terras indígenas, por ser a posse indígena um instituto jurídico 

especialíssimo, não podendo ser comparado ou estudado a partir das mesmas premissas do 

instituto da posse civil. Deste lado pode-se citar o Ministro Carlos Ayres Brito
8
, na decisão acerca 

da demarcação da terra indígena Raposa Serra do Sol. 

Surge assim a questão problema desta pesquisa: como demarcar as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios para a proteção de seus usos e costumes, de forma contínua, abrangendo 

toda a área, ou em ilhas, onde os terrenos particulares ficam fora da demarcação? 

A metodologia usada na pesquisa é o estudo da legislação, doutrina e jurisprudência, 

visando traçar o panorama legal onde está inserido o problema da demarcação contínua das terras 

indígenas, para obter, objetivamente, através da interpretação e aplicação dos preceitos legais, a 

resposta para a questão proposta. 

O presente estudo, após situar as terras indígenas no panorama jurídico brasileiro, passa-

se a análise do processo administrativo de modo geral, para depois aprofundar no processo 

                                                             

5 COSTA, Cícero Alves da. Demarcação Indígena em Terras Particulares. Revista Consulex. Brasília/DF. Ano XII. n. 

307. out. de 2009. p. 53.  

6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Popular n. 3.388 - 4/RR do Supremo Tribunal Federal. Disponível em: 

<http://redir.stf.jus.br/paginador/paginador.jsp?docTP=AC&docID=>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

7 ROSENFIELD, Denis Lerrer. Demarcação de terras indígenas. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090316/not_imp339457,0.php Acesso em 26 mai. 2010.  

8 Idem 5. 
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administrativo de demarcação de terras indígenas em si. Depois apresenta as duas formas de 

demarcação, contínua ou em ilhas, aponta os argumentos favoráveis e contrários às mesmas.  

A pesquisa proposta pertence à vertente jurídico dogmática, por basear-se no conceito, 

interpretação e aplicação de uma norma jurídica, que se encontra inserida na Constituição 

Federal, nos art. 231 e 232, na Lei nº 6.001, de 19/12/1973, que é conhecida como Estatuto do 

Índio, e no Decreto nº 1.775, de 08/01/1996. Os procedimentos metodológicos utilizados na 

pesquisa tiveram como base a análise de posicionamentos doutrinários e jurisprudenciais, bem 

como as inesgotáveis discussões sobre o tema em artigos científicos e publicações. Finalmente, 

visou sistematizar tais interpretações, após análise igualmente aprofundada da jurisprudência dos 

Tribunais Superiores, de modo que o resultado da pesquisa seja conclusivo, estabelecendo uma 

posição sobre o tema. 

 

2 O REGIME JURÍDICO DAS TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS 

 

A Carta Constitucional de 1988 faz diversos apontamentos sobre a relação existente entre 

os indígenas e as terras por eles ocupadas. 

Primeiramente, o art. 20 diz serem bens da União as terras ocupadas tradicionalmente 

pelos índios. Ao posicionar as terras indígenas como um bem da União, o legislador teve como 

objetivo impedir que as mesmas pudessem ser vendidas ou loteadas, o que por conseguinte 

garante a base sólida, física e permanente necessária para as comunidades indígenas. 

O art. 22, inciso XIV, por sua vez, afirma que compete privativamente à União legislar 

sobre populações indígenas. Neste dispositivo há também um progresso em relação às 

Constituições anteriores, haja vista que a Constituição de 1946
9
 abandou a idéia de incorporação 

do indígena à cultura nacional, pois considerava como competência da União “legislar sobre a 

incorporação do silvícola à comunhão nacional”, sendo respeitado o seu estágio de integração e 

reconhecida a sua diversidade cultural. 

O art. 49, XVI, mostra que é de competência exclusiva do Congresso Nacional, autorizar 

a exploração de recursos minerais, hídricos, lavra e pesquisa de riquezas minerais em terras 

                                                             

9 ROSENFIELD, Denis Lerrer. De silvícola a sua Excelência. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/noticias/suplementos,de-silvicola-a-sua-excelencia,449156,0.htm Acesso em: 11 jun. 

2010. 
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indígenas. Já o art. 109, inciso XI, assenta que é dos juízes federais a responsabilidade de 

processar e julgar a disputa sobre direitos indígenas. O art. 129 diz que, dentre outras, é função 

institucional do Ministério Público defender judicialmente os direitos e interesses das populações 

indígenas. 

Além destes dispositivos esparsos, a CR/1988 dedica um capítulo inteiro para a questão 

indígena, situado no Título VIII denominado “Da Ordem Social”, o capítulo VIII, “Dos Índios”. 

São dois artigos, 231 e 232, considerados pontos cardeais para a demarcação das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

A cabeça do art. 231 assegura aos índios os direitos originários sobre as terras que 

tradicionalmente ocupam. Aqui aparece o princípio do indigenato, um instituto recuperado das 

leis e cartas régias do período colonial, que garante aos povos indígenas que a posse das terras 

que ocupam, de maneira tradicional, decorre de um direito originário, que dessa forma independe 

de título, ou seja, precede e sobressai sobre os demais direitos. 10 

O §1º deste artigo conceitua o princípio da tradicionalidade, definindo que as terras 

ocupadas tradicionalmente pelos índios são aquelas que contêm as seguintes características: a) 

habitadas em caráter permanente; b) as utilizadas para as atividades produtivas; c) as 

imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e; d) as 

necessárias a sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Estas 

quatro características juntas e sem exclusão, dão o conceito de terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios. 

Este instituto revela que o modo como o indígena se relaciona com a terra, o tipo de 

ocupação e de utilização dos territórios, é determinante para a caracterização da tradicionalidade, 

não bastando apenas o decurso do tempo.11  

Já o §2º aponta que, pelas terras tradicionalmente ocupadas, os índios detêm a posse 

permanente e o usufruto exclusivo das riquezas dos solos, dos rios e dos lagos nelas existentes. 

Em estudo realizado no Governo Fernando Henrique Cardoso tem-se a seguinte conclusão 

sobre o tema: 

 

                                                             

10 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:     < 

http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 jun.2008. 

11  BRASIL. Presidência da República. Sociedades indígenas e o governo. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/INDIO4.HTM> Acesso em: 26 mai. 2010 
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“[...] trata-se aqui de reconhecer não apenas a ocupação física das áreas habitadas pelos 

grupos indígenas, mas sim a ocupação tradicional (segundo as tradições) do território 

indígena, o que significa reconhecê-lo como toda a extensão de terra necessária à 

manutenção e preservação das particularidades culturais de cada grupo. Incorporam-se aí 

não apenas as áreas de habitação permanente e de coleta, mas também todos os espaços 

necessários à manutenção das tradições do grupo. Entram nesse conceito, por exemplo, as 

terras consideradas sagradas, os cemitérios distantes e as áreas de deambulação. A 

Constituição de 1988 identificou assim o conceito de terra indígena com o de “habitat”, 

explicando que a posse indígena não se confunde com o conceito civil.” 12 

 

O §3º afirma que o aproveitamento dos recursos hídricos e potenciais energéticos 

dependem da aprovação do Congresso Nacional, e dá aos silvícolas o direito à participação nos 

resultados da lavra. Estes dispositivos valem também para a pesquisa e exploração mineral.  

As características das terras indígenas estão dispostas no §4º do art. 231 e são as 

seguintes: inalienabilidade, indisponibilidade e os direitos a elas relacionados são imprescritíveis, 

como será desenvolvido adiante. 

É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, conforme o §5º do artigo em 

comento, salvo em caso de catástrofes ou epidemias que ponham em risco a população ou em 

caso de interesse da Soberania Nacional. Todos estes casos dependem de aprovação do Congresso 

Nacional (art. 231, §5º da Constituição de 1988). 

O §6º deste artigo, mostra que são nulos, extintos e não produzem efeitos jurídicos os atos 

que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse por terceiros e a exploração dos recursos 

naturais do solo, rios e lagos nas terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Por último, o §7º aponta que não se aplica às terras indígenas o disposto nos art. 174, §3º 

e 4º da Constituição, com o nítido objetivo de proteção das terras indígenas.  

Já o art. 232, dá aos silvícolas o direito de ingressar em juízo em defesa de seus direitos, 

ressalvando a participação do Ministério Público em todos os atos do processo. 

Como se vê, estes dispositivos constitucionais deverão ser interpretados de forma a 

garantir as diferenças, pois esquecem a linha integracionista constante nas constituições 

anteriores, que colocava o indígena como um indivíduo em estágio intermediário de civilização, e 

que deveria ter sua cultura incorporada à dita civilização branca. A idéia não é só deixar que os 

indígenas mantenham seus costumes e sua cultura, mais que isso, estes dispositivos tem a 

                                                             

12 BRASIL. Presidência da República. Sociedades indígenas e o governo. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/publi_04/COLECAO/INDIO4.HTM> Acesso em: 26 mai. 2010 
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intenção de garantir que isto aconteça efetivamente, abandonando a idéia de integração e 

defendendo as diferenças culturais. 

 

 

2.1 Características das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios 

 

 

As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são bens da União, conforme art. 20 da 

Carta Magna de 1988 e, como tais, carregam em si as características do regime dos bens públicos, 

quais sejam: inalienabilidade, impenhorabilidade e imprescritibilidade dos direitos a elas 

relativos. Como visto anteriormente, o §4º do art. 231 do mesmo texto constitucional impõe 

expressamente essas características às terras indígenas. 

São bens de uso especial, pois têm seu destino afetado. A afetação é a preposição de um 

bem a um dado destino categorial de uso comum ou especial. Assim as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios têm um destino certo, qual seja, a posse permanente e o usufruto exclusivo 

das riquezas, conforme o art. 231, § 2º da Constituição Federal. Quanto à sua natureza física, são 

bens do domínio terrestre do solo.13  

Cabe aqui salientar a diferença das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios com as 

terras devolutas, que são “[...] as terras que não ingressaram no domínio privado por algum título 

legítimo e não receberam destinação pública [...]. Com a independência do País passaram a 

integrar o domínio imobiliário do Estado brasileiro.”14 Assim, ainda no raciocínio de Bandeira de 

Mello, são as terras que,  

 

“[...] dada a origem pública da propriedade fundiária no Brasil, pertencem ao Estado – 

sem estarem aplicadas a qualquer uso público – porque nem foram trespassadas do Poder 

Público aos particulares, ou, se o foram, caíram em comisso, nem se integraram no 

domínio privado por algum título reconhecido como legítimo.”15 

 

Também na legislação infraconstitucional há apontamentos sobre tais características. O 

art. 18 do Estatuto do Índio, Lei nº 6001/73, afirma que “[...] as terras indígenas não poderão ser 

                                                             

13 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed., revista e atualizada até a 

emenda constitucional 64 de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 841 

14 Idem, p. 843  

15  Idem, p.844. 
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objeto de arrendamento ou de qualquer outro negócio jurídico [...]”
16

. Além deste, o § único, do 

art. 22, do mesmo Estatuto diz que as terras ocupadas pelos índios são bens inalienáveis da 

União
17

. 

A inalienabilidade dos bens públicos em geral é característica dada pelo art. 100 do 

Código Civil de 2002
18

, ao afirmar que os bens públicos de uso comum ou especial não são 

alienáveis enquanto carregarem este destino, ou seja, enquanto forem afetadas por uma 

destinação. E só poderão ser alienados nos termos da Lei, com base princípio da legalidade dos 

atos da administração, que só pode agir subordinada à lei.19 

Já a impenhorabilidade dos bens públicos está disposta no art. 100 da Constituição 

Federal, que aponta critérios específicos para a satisfação dos créditos em desfavor da 

Administração Pública. Por conseguinte, afasta a possibilidade de serem gravados de ônus real.  

A imprescritibilidade dos direitos afasta a possibilidade de usucapião de bens públicos, 

matéria esta pacificada pela Súmula 340 do STF, que afirma que “[...] desde a vigência do Código 

Civil, os bens dominicais, como os demais bens públicos, não podem ser adquiridos por 

usucapião”
20

. Além da disposição expressa pela Constituição, nos arts. 183, § 3º e 191 parágrafo 

único, segundo os quais “os imóveis públicos não serão adquiridos por usucapião.”21 

Como se vê nas precisas lições do Ministro Carlos Ayres de Brito, estas características são 

dadas às terras indígenas também com os seguintes objetivos: “Inalienabilidade e indisponibilidade, 

                                                             

16 BRASIL. Lei nº 6.001, de 19/12/1973, Estatuto do Índio. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 

26 mai 2010 

17  Art. 22. § único. As terras ocupadas pelos índios, nos termos deste artigo, serão bens inalienáveis da União [...]. 

Idem 17.  

18 Art. 100. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso especial são inalienáveis, enquanto conservarem a 

sua qualificação, na forma que a lei determinar. (BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm > Acesso em 26 mai. 2010.) 

19 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed., revista e atualizada até a 

emenda constitucional 64 de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010. p. 845 

20 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

21 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:     < 

http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 jun.2008. 
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como forma de proteção das terras indígenas. Imprescritibilidade, como forma de proteção dos direitos 

dos índios sobre elas.”
22 

É importante ressaltar também que, como a propriedade física é da União, as terras 

indígenas estão entranhadas no território nacional, sendo assim afastada qualquer possibilidade 

de autonomia ou independência das áreas demarcadas. Isto se deve ao fato de que nenhuma terra 

indígena eleva-se ao patamar de pessoa político-geográfica, tendo em vista o disposto no art. 1º 

da Constituição Federal, que além da soberania nacional, mostra primordialmente que o Brasil é 

um Estado indissolúvel. 

Assim também o é porque as terras indígenas não possuem as características dos entes 

federados (União, Estados, Municípios e o Distrito Federal), não têm autonomia político-

administrativa e, por conseguinte, não possuem os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 

Além disso, não cabe nelas a livre circulação de pessoas, nem possuem infra-estrutura econômica 

e social. 

Portanto as terras indígenas são: bens da União, de uso especial, do domínio terrestre, não 

se confundem com terras devolutas, nem possuem características de territórios federados. Nas 

precisas lições de Carlos Ayres Brito, ao analisar no Supremo Tribunal Federal o caso Raposa 

Serra do Sol, “[...] nem território político nem propriedade privada cabem na definição do regime 

de apossamento e utilização das terras indígenas. Tudo nelas é juridicamente peculiar, 

especialíssimo até.” 
23

 

 

 

2.2 Diferenças entre posse indígena e civil 

 

 

A posse no Código Civil de 2002 é conceituada a partir da idéia de possuidor e consagrou 

a teoria formulada por Ihering, que dispensa a intenção de ser dono, bastando para ser possuidor a 

                                                             

22 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça 

demarcou a reserva indígena em 2005. Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. 

Acesso em: 26 mai. 2010. 

23  Idem. 

13327



 
 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

aparência de relação com a corpo/coisa. Assim é a redação do art. 1196: “Considera-se possuidor 

todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.”
24

  

Através da definição de possuidor, após um raciocínio lógico, pode-se definir a posse em 

si. Quem detém a posse (possuidor) é aquele que exerce alguns dos poderes inerentes à 

propriedade, quais sejam: uso, gozo, disposição e de reaver a coisa de quem injustamente a 

possua. Logo, a posse no direito brasileiro é, de acordo com as lições de Pontes de Miranda, 

citado por Paulo Nader, “[...] o estado de fato de quem se acha na possibilidade de exercer poder 

como o que exerceria quem fosse proprietário ou tivesse, sem ser proprietário, poder que sói ser 

incluso no direito de propriedade (usus, fructus, abusus).”25 

É considerada um direito subjetivo, pois não está lotada no rol taxativo dos direitos reais, 

acostado no art. 1225, além do que lhe falta algumas das características fundamentais destes, ou 

seja, carece-lhe o direito de seqüela, a validade erga omnes e a publicidade. 

A própria Constituição de 1988, no art. 5º, XXIII, expõe como principio constitucional a 

função social da propriedade e uma visão atualizada da teoria da posse deve partir desse 

princípio. Hoje a posse é considerada importante instrumento de aquisição da propriedade. Para 

ilustrar temos o art. 1228, §4º, do Código Civil (Lei nº 10.406/2002) que concede o domínio de 

área ocupada por mais de 5 (cinco) anos, ininterrupta e de boa fé, àquelas pessoas que tenham 

realizado obras e serviços de interesse social e econômico26. Este artigo ao confrontar a posse e a 

propriedade, dá o direito ao possuidor em detrimento do proprietário com base na função social 

da propriedade. 

Por força Constitucional a posse indígena distancia-se da posse civil. O art. 231 da 

Constituição, §2º, mostra que “[...] as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios são 

destinadas à sua posse permanente”. O Estatuto do Índio, Lei nº 6001/73, confirma o apontado na 

Carta Magna e dá a definição da posse indígena, como se vê na redação dos arts. 22 e 23: 

                                                             

24 BRASIL. Código Civil de 2002. BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm > Acesso em 26 mai. 

25  NADER, Paulo. Curso de Direito Civil; direito das coisas. Rio de Janeiro: Forense, 2008. v.4, p. 298. 

26 “Art. 1228. O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de 

quem quer que injustamente a possua ou detenha. §4o O proprietário também pode ser privado da coisa se o imóvel 

reivindicado consistir em extensa área, na posse ininterrupta e de boa-fé, por mais de cinco anos, de considerável 

número de pessoas, e estas nela houverem realizado, em conjunto ou separadamente, obras e serviços considerados 

pelo juiz de interesse social e econômico relevante.” (BRASIL. Código Civil de 2002. Disponível em < 

http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm > Acesso em 26 mai.2010.) 
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Art. 22. Cabe aos índios ou silvícolas a posse permanente das terras que habitam e o 

direito ao usufruto exclusivo das riquezas naturais e de todas as utilidades naquelas terras 

existentes. 

Art. 23. Considera-se posse do índio ou silvícola a ocupação efetiva da terra que, de 

acordo com os usos, costumes e tradições tribais, detém e onde habita ou exerce atividade 

indispensável à sua subsistência ou economicamente útil.27 

 

A origem da posse indígena, diferentemente da posse civil, não está ligada ao decurso de 

tempo nem a destinação que a mesma tem, mas relaciona-se diretamente à subsistência do 

silvícola, à mantença dos caracteres culturais e antropológicos. O índio sem a relação com a terra, 

não existe, daí a necessidade de especial proteção. 

O modo de ocupação tradicional e a posse permanente, pontos fundamentais da posse 

indígena, distanciam-se dos elementos primordiais da posse civil, quais sejam: ocupação, uso e 

fruição da terra. Aquelas características dadas pelo legislador às terras indígenas são baseadas no 

fato das mesmas serem “habitat” e estarem intrinsecamente associadas à idéia de sobrevivência 

dos silvícolas. 

Além dessas diferenças, a posse indígena não leva a aquisição da propriedade das terras 

ocupadas pelos mesmos, pois são de usufruto exclusivo. O domínio é, e será sempre, da União. 

Não há a possibilidade de usucapião, pois as mesmas carregam as características da 

inalienabilidade e indisponibilidade, dado pelo art. 231, §4º, bem como os direitos relacionados 

são imprescritíveis, o que nitidamente não ocorre na posse civil. Essas características afastam 

completamente a posse indígena da propriedade, ponto que distancia mais ainda as duas 

qualidades de posse em questão. 

Por último, não há que se falar em função social da posse indígena (o que é primordial no 

que tange à posse civil) haja vista que o importante para a primeira é a existência de rios que 

garantam a pesca; a terra para o plantio; a extensão da área para garantir a perpetuação de sua 

cultura, tudo isso em caráter tradicional e permanente, conforme art. 231, § 1º. A posse indígena é 

um direito originário sobre as terras que tradicionalmente ocupam e, dessa forma, pertencem aos 

índios desde sempre, desde os primórdios. 

 

 

                                                             

27 BRASIL. Lei nº 6.001, de 19/12/1973, Estatuto do Índio. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso em: 

26 mai 2010 
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3 O PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO 

 

 

O processo administrativo, em geral, é uma garantia do administrado contra os abusos que 

porventura o Estado possa cometer, principalmente, no que tange às intervenções da 

Administração nas liberdades individuais e na propriedade privada. Ele garante maior clareza nos 

atos praticados pelo Estado e, dessa forma, protege a sociedade das ingerências do mesmo. Até a 

Lei nº 9.784/99, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 

Federal, não existia um ordenamento organizado sobre o tema e os processos administrativos 

eram regidos por leis esparsas e pelos princípios constitucionais. 

O doutrinador Celso Antonio Bandeira de Melo considera o processo administrativo 

como: “[...] uma sucessão itinerária e encadeada de atos administrativos que tendem, todos, a um 

resultado final e conclusivo.”
28

 Estes atos são interligados por princípios administrativos e 

garantias do administrado, não obstante todos com fundamento Constitucional, quais sejam: a) 

audiência do interessado; b) acessibilidade dos elementos do expediente; c) ampla instrução 

probatória; d) motivação (que determina a fundamentação legal da decisão); e) revisibilidade 

(que dá ao administrado ao direito de recorrer); f) representação e assessoramento; g) lealdade e 

boa-fé; h) verdade natural; i) celeridade processual; j) oficialidade; l) gratuidade e; m) 

informalismo. 

Vale destacar também as fases comuns aos processos administrativos, que serão abaixo 

localizados no que tange à demarcação das terras indígenas, que são as seguintes:  

a) Fase da iniciativa ou propulsória, que consiste no impulso deflagrador do procedimento; 

b) Fase instrutória, etapa dedicada à colheita de elementos para fundamentar a decisão; 

c) Fase dispositiva, onde há decisão da Administração; 

d) Fase controladora, que é o momento de outras autoridades participarem do processo; 

e) Fase da comunicação, que é o momento de apresentar as conclusões pelos meios que o 

direito orientar. 

                                                             

28 BANDEIRA DE MELO, Celso Antonio. Curso de Direito Administrativo. 27 ed., revista e atualizada até a 

emenda constitucional 64 de 4.2.2010. São Paulo: Malheiros, 2010, p.589.  
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Como se vê, a obediência destas fases tem o objetivo de garantir os princípios acima citados. 

O procedimento administrativo é obrigatório em duas situações: quando a lei o impuser, como no 

caso da demarcação das terras indígenas, conforme art. 19 do Estatuto do Índio
29

 (que afirma que 

as terras indígenas serão administrativamente demarcadas, de acordo com o processo 

estabelecido em decreto do Poder Executivo) ou então quando tiver efeitos imediatos sobre o 

administrado, envolver a privação de liberdades ou de bens. O fundamento desta afirmação está 

na Constituição Federal, no art. 5º, LIV, que ponta que “[...] ninguém será privado de sua 

liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”. 30 

O processo de demarcação de terras indígenas, previsto no Estatuto do Índio, tem suas 

diretrizes descritas no Decreto nº 1775, de 8/01/96, promulgado durante o governo Fernando 

Henrique Cardoso e na Portaria nº 14, de 9/01/96, do então Ministro da Justiça Nelson Jobim, que 

estabelece regras sobre a elaboração do relatório circunstanciado de identificação e delimitação 

de terras indígenas.  

 

 

3.1 Fases da demarcação de terras indígenas 

 

 

O processo administrativo de demarcação de terras indígenas é o meio para se identificar 

e delimitar a área que contenha os requisitos do art. 231 da Constituição e, por conseguinte, 

determinar as áreas ocupadas tradicionalmente pelos índios. Tanto o Estatuto do Índio como o 

Decreto nº 1.775/96 atribuem ao Órgão Federal de Proteção ao Índio, hoje Fundação Nacional do 

Índio – FUNAI – a responsabilidade pelo processo administrativo de demarcação das terras 

indígenas, atividade que é executada pela Diretoria de Assuntos Fundiário deste órgão.
31

  

                                                             

29  Art. 19. As terras indígenas, por iniciativa e sob orientação do órgão federal de proteção ao índio, serão 

administrativamente demarcadas, de acordo com o processo estabelecido em decreto do Poder Executivo. 

(BRASIL. Lei nº 6.001, de 19/12/1973, Estatuto do Índio. Disponível em: <http://www.funai.gov.br/>. Acesso 

em: 26 mai 2010) 

30 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em:     < 

http://www.planalto.gov.br>. Acesso em 12 jun.2008. 

31  BRASIL. Fundação nacional do índio. Disponível em 

<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que> Acesso em 26 mai. 2010. 
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Diante disso, pode-se destacar, em primeiro lugar, a fase da iniciativa ou propulsória: 

encontrada no art. 1º do Decreto em questão, onde há a descrição de que as terras indígenas serão 

administrativamente demarcadas por iniciativa e sob orientação da FUNAI. 

Nesta primeira etapa há a identificação e a delimitação da área a ser demarcada e é 

constituído o grupo técnico especializado, coordenado por antropólogo, com o intuito de realizar 

estudos complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental 

e o levantamento fundiário necessário à delimitação, conforme §1º, do art. 2º, do mesmo 

Decreto.
32

 

Este grupo técnico deverá apresentar relatório circunstanciado à FUNAI dando as 

características da terra indígena a ser demarcada (§6º do art. 2º). Assim, começa a fase instrutória, 

onde há a coletânea dos meios de prova para que a futura decisão seja embasada - o que é feito 

através da elaboração do relatório. As diretrizes para a elaboração do mesmo estão no art. 2º do 

Decreto nº 1.775/96, em seus parágrafos 1º ao 5º. 

A Portaria nº 14, de 9 de janeiro de 1996, em sua integralidade,dispõe que este relatório 

deverá conter: a) no que tange aos dados gerais: informações gerais sobre o grupo indígena 

envolvido; histórico de ocupação da terra; b) em relação à habitação permanente: descrição da 

distribuição, localização e permanência das aldeias; c) das atividades produtivas: descrição das 

características das atividades produtivas realizadas pelo grupo indígena; descrição das relações 

sócio-economico-culturais com outros grupos indígenas e com a sociedade envolvente; d) da 

relação com o meio ambiente: identificação e descrição das áreas imprescindíveis à preservação 

dos recursos necessários ao bem estar econômico e cultural do grupo indígena, bem como a 

explicitação das razões pelas quais são assim consideradas; e) da reprodução física e cultural: 

identificação das taxas de natalidade e mortalidade; descrição dos aspectos cosmológicos do 

grupo, tais como: áreas de usos rituais, cemitérios, lugares sagrados e sítios arqueológicos; 

identificação e descrição das áreas necessárias à reprodução física e cultural; f) o levantamento 

fundiário deverá conter identificação e censo de eventuais ocupantes não índios; a descrição das 

                                                             

32  “Art. 2º A demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pelos índios será fundamentada em trabalhos 

desenvolvidos por antropólogo de qualificação reconhecida, que elaborará, em prazo fixado em portaria de 

nomeação baixada pelo titular do órgão federal de assistência ao índio, estudo antropológico de identificação. §1º 

O órgão federal de assistência ao índio designará grupo técnico especializado, composto preferencialmente por 

servidores do próprio quadro funcional, coordenado por antropólogo, com a finalidade de realizar estudos 

complementares de natureza etno-histórica, sociológica, jurídica, cartográfica, ambiental e o levantamento 

fundiário necessários à delimitação.” (BRASIL. Decreto 1775/96). 
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áreas por eles ocupadas, extensão das mesmas e relação das benfeitorias realizadas; a 

identificação dos títulos de posse e/ou domínio eventualmente existentes e; na hipótese de algum 

ocupante dispor de documento oriundo de órgão público, sobre a forma e fundamentos relativos à 

expedição do documento que deverão ser obtidas junto ao órgão expedidor; g) por último, ainda 

no relatório circunstanciado, deverá haver a conclusão e delimitação, contendo a proposta de 

limites da área demarcada. 

Para a realização do levantamento fundiário necessário para embasar o relatório 

circunstanciado, o §2º do art. 2º do Decreto nº 1775/96, autoriza que a FUNAI conte com o 

auxilio de outros órgãos federais ou estaduais específicos e, com o mesmo objetivo, poderá o 

grupo técnico solicitar a colaboração de membros da comunidade científica (§4º do mesmo 

artigo). O grupo indígena envolvido participará de todas as fases do procedimento, o que é 

garantido pelo §3º do artigo em comento. Além disso, até trinta dias após o ato que constitui o 

grupo técnico deverão os órgãos públicos, e facultado aos civis, prestar informações sobre a área 

objeto da demarcação, conforme previsto no §5º. 

Aos interessados é garantida a manifestação nos autos desde o seu início até 90 (noventa) 

dias após a publicação do resumo do Relatório Circunstanciado nos Diários Oficiais da União e 

do Estado em que se encontra a área a ser demarcada. Estas também serão analisadas pelo pessoal 

técnico da FUNAI, conforme §8º do mesmo artigo. 

Já a fase dispositiva do processo, quando há a apresentação e a aprovação pelo chefe do 

Órgão Federal de Proteção ao Índio do Relatório Circunstanciado, está no §6º e 7º do art. 2º do 

Decreto nº 1.775/96. Aprovado o relatório, deverá o seu resumo ser publicado no prazo de 15 

(quinze) dias, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, no Diário Oficial da União e 

no Diário Oficial do Estado federado. 

A fase controladora está disposta no §10, do art. 1º, do Decreto nº 1.775/96 e impõe que o 

Ministro da Justiça, após o recebimento do procedimento terá três opções de encaminhamento, 

quais sejam: a) aprovar e, por meio de portaria, declarar os limites da terra indígena; b) 

prescrever diligências que julgue necessárias e; c) desaprovar. Em caso de reprovação deverá a 

decisão ser fundamentada no não atendimento aos requisitos do §1º do art. 231 da Constituição. 

Caso os estudos feitos pela FUNAI sejam aprovados pelo Ministro da Justiça, a terra é 

declarada, através de portaria, de ocupação tradicional do grupo indígena especificado, indicando 

a superfície, o perímetro e os limites, sendo inclusive determinada a sua demarcação física. É 
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nesta fase que a demarcação física acontece e é nela que se materializa in loco os limites da terra 

indígena, conforme determinado pelo Ministro da Justiça.
33

 

É neste momento que é escolhida a maneira que a terra indígena deverá ser demarcada: 

modo contínuo ou em ilhas. Além disso, é nesta fase que são feitos os cálculos referentes aos 

custos da demarcação e, assim, executa-se a demarcação propriamente dita
34

 .De acordo com o 

art. 4º do Decreto nº 1.775/96, verificada nesta etapa a presença de ocupantes não índios na área 

sob demarcação, o órgão federal de proteção ao índio dará prioridade ao respectivo 

reassentamento, segundo levantamento efetuado pelo grupo técnico, observada a legislação 

pertinente. 

Nas precisas lições do Ministro Carlos Ayres Brito: “[...] demarcar é assinalar os limites. 

Colocar os marcos físicos ou fincar as placas sinalizadoras de cada terra indígena, na perspectiva 

dos quatro pontos cardeais do norte/sul/leste/oeste.”
35

 

A última etapa, identificada como Fase da Comunicação, é representada no Processo 

Administrativo de Demarcação de Terras Indígenas pelos arts. 5º e 6º, pois nesse momento há a 

homologação pelo Presidente da República da área a ser demarcada e, após o registro no Cartório 

do Registro de Imóveis da Comarca em que se encontrar a área demarcada. São assim duas sub-

fases: a homologação e o registro. A primeira sub-fase dá-se pela expedição do decreto 

homologatório do Presidente da República, conforme art. 5º do Decreto nº 1.775/96. Já a segunda 

afirma que, até 30 (trinta) dias após o mesmo, deverá a FUNAI providenciar o respectivo registro 

no cartório imobiliário da Comarca correspondente e na Secretaria do Patrimônio da União do 

Ministério da Fazenda (art. 7º). 

 

 

3.1.1 Decreto homologatório do Presidente da República 

 

O procedimento administrativo de demarcação de terras indígenas é meio legítimo para 

tal, haja vista que o art. 19 do Estatuto do Índio afirma que as mesmas serão administrativamente 

                                                             

33  BRASIL. Fundação Nacional do Índio. BRASIL. Fundação Nacional do Índio. Disponível em 

<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que> Acesso em 26 mai. 2010. 

34  Idem. 

35  Idem. 
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demarcadas. Como se vê, por força de lei as terras indígenas são demarcadas através de ato do 

Executivo e não do Poder Judiciário. 

Além disso, este artigo ainda afirma qual órgão terá a competência para tanto, aquele de 

assistência ao índio, atualmente a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI.  

A demarcação administrativa homologada pelo presidente da república é ato estatal que se 

reveste da presunção iuris tantum de legitimidade e de veracidade, segundo o RE nº 183.188 

Ministro Celso de Mello, citado pelo Ministro Carlos Ayres no seu voto na Ação Popular 

3388/RR (caso Raposa Serra do Sol).  

Para o advogado Cícero Alves da Costa
36

, em artigo publicado pela revista jurídica 

Consulex, o órgão federal de assistência ao índio só poderia demarcar as terras da União 

habitadas pelos índios, ou seja, aquelas que já são públicas, pois a demarcação não é meio de 

aquisição de propriedade imóvel pela União. Dessa forma, fugiria ao princípio da legalidade dos 

atos da administração. Quando a FUNAI demarca propriedade particular, ou de terceiros, para 

ele, pratica ato administrativo lesivo derivado do desvio de poder. 

Acontece que a administração age através de sua autarquia (Fundação Nacional de 

Assistência ao Índio), com base na Lei nº 5.371/67. Esta, por sua vez, tem a competência de 

demarcar terras conforme competência estabelecida pela Lei nº 6001/73, o Estatuto do Índio, que 

também afirma que o Presidente da República é quem tem competência para homologar tal 

procedimento de demarcação. Ainda por força de Lei, Estatuto do Índio, é que as diretrizes do 

procedimento são encaminhadas para serem feitas por decreto do Poder Executivo, e é isso que 

acontece no Decreto nº 1775/96. Por isso e por força constitucional tem o decreto homologatório 

do presidente da republica o condão de declarar como terras indígenas propriedade particular. Ou 

seja, este procedimento é completamente envolto pelo princípio da legalidade, lembrando que o 

procedimento administrativo contém todas as fases públicas e os interessados podem manifestar-

se a qualquer tempo, o que não leva a crer que seja ato discricionário da administração. 

Os direitos originários dos índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam são apenas 

reconhecidos pelo procedimento administrativo, não havendo, portanto situação nova. Diante 

disso, o decreto homologatório do presidente da república tem efeitos declaratórios e não 

constitutivos ou desconstitutivos. 

                                                             

36  COSTA, Cícero Alves da. Demarcação Indígena em Terras Particulares. Revista Consulex. Brasília/DF. Ano 

XII. n. 307. p. 53. out. de 2009. 
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Como se vê, o Processo Administrativo em questão tem publicidade em todas as suas 

fases; os procedimentos são transparentes e todas as etapas são públicas. Publica-se no DOU 

(Diário Oficial da União) a portaria de constituição do grupo técnico encarregado dos estudos de 

identificação e delimitação; o resumo do relatório caracterizando a terra indígena a ser demarcada 

é publicado no DOU e no Diário Oficial da Unidade Federada onde se localizar a área sob 

demarcação, acompanhado de memorial descritivo e mapa da área, além do que a publicação é 

afixada na sede da Prefeitura Municipal em que se situa o imóvel, conforme determina o §7º, do 

art. 2º. do Decreto 1775/96. Também a portaria declaratória do Ministro da Justiça e o decreto 

homologatório do Presidente da República são publicados no DOU.
37

 

 

 

3.1.2 Da presença de não-índios nas áreas demarcáveis 

 

 

Como mostrado acima, na fase controladora acontece a demarcação em si e há a 

identificação dos ocupantes não-índios e a escolha do modo pelo o qual a terra será demarcada, se 

em ilhas ou de modo contínuo. 

O art. 231 da Constituição Federal, em seu §6º aponta que são nulos e extintos, não 

produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por objeto a ocupação, o domínio e a posse das 

terras a que se refere este artigo, qual seja, as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios. 

Ressalva ainda na parte final que as benfeitorias derivadas da ocupação de boa-fé são 

indenizáveis. 

Já no Estatuto do Índio, o art. 62 e seus parágrafos, que foram recepcionados pela 

Constituição de 1988, dispõem o seguinte: 

 

“Art. 62. Ficam declaradas a nulidade e a extinção dos efeitos jurídicos dos atos de 

qualquer natureza que tenham por objeto o domínio, a posse ou a ocupação das terras 

habitadas pelos índios ou comunidades indígenas. 

§1º Aplica-se o disposto deste artigo às terras que tenham sido desocupadas pelos índios 

ou comunidades indígenas em virtude de ato ilegítimo de autoridade e particular. 

                                                             

37 BRASIL. Fundação Nacional do Índio. Disponível em 

<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que> Acesso em 26 mai. 2010. 
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§2º Ninguém terá direito a ação ou indenização contra a União, o órgão de assistência ao 

índio ou os silvícolas em virtude da nulidade e extinção de que trata este artigo, ou de suas 

conseqüências econômicas. 

§3º Em caráter excepcional e a juízo exclusivo do dirigente do órgão de assistência ao 

índios será admitida a continuação, por prazo razoável dos efeitos dos contratos de 

arrendamento em vigor na data desta Lei, desde que a sua extinção acarrete graves 

conseqüências sociais.”38 

 

O art. 4º do Decreto nº 1.775/96, conforme mostrado acima, dá aos não-índios ocupantes 

da área sob demarcação a garantia de prioridade de reassentamento, conforme a lei pertinente. Já 

a Portaria nº 14/96, do Ministério da Justiça, que regulamenta este decreto, afirma que após o 

registro imobiliário competente, o decreto Homologatório de Demarcação “[...] tem o efeito 

desconstitutivo do domínio privado eventualmente incidente sobre a área”. A portaria baseia-se 

no § 6º, do art. 231, da CF/88. 

Sobre a interpretação destes dispositivos há dissonância entre doutrina e jurisprudência. 

No caso Raposa Serra do Sol há destaque de duas posições contrárias, a do Ministro Relator 

Carlos Ayres de Brito e do Ministro Marco Aurélio de Melo. 

O primeiro afirma que a Constituição é clara, que aos ocupantes não-índios das áreas 

demarcadas nada cabe além das indenizações pelas benfeitorias feitas de boa-fé nas terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios. Isto porque, o termo “originários” empregado para 

qualificar os direitos reconhecidos aos índios sobre as terras por eles ocupadas em caráter 

permanente (caput do art. 231), tem o sentido de “primevo”, primeiro. Como eram os índios os 

primeiros ocupantes das terras brasileiras, os seus direitos devem “[...] preponderar sobre 

eventuais escrituras públicas ou títulos de legitimação de posse em favor de não-índios”.
39

 Ao 

citar o §6º do art. 231 Carlos Brito ainda completa afirmando “[...] que o direito por continuidade 

histórica prevalece até mesmo sobre o direito adquirido por título cartorário ou concessão 

estatal.” 

Já o Ministro Marco Aurélio de Melo, no mesmo processo, tem outra interpretação sobre 

este dispositivo. Ao contrário da posição de Carlos Brito, ele homenageia a propriedade privada 

como direito humano e que, desconsiderar a coisa julgada e títulos legítimos de posse e 

                                                             

38 BRASIL. Estatuto do Índio. Lei 6001/73. BRASIL. Fundação Nacional do Índio. Disponível em 

<http://www.funai.gov.br/indios/terras/conteudo.htm#o_que> Acesso em 26 mai. 2010. 

39 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 
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propriedade privada poderá levar o Brasil a responder até mesmo no cenário internacional. Para 

embasar cita o art. 21 do Pacto São José da Costa Rica, que considera como Direito Humano a 

propriedade privada. Ele assevera sua crítica e afirma que a Carta Federal não possui normas em 

prejuízo de outras, não possuindo normas de patamares diferentes. Assim, não pode haver uma 

interpretação em detrimento da outra, não se pode colocar os direitos originários dos índios em 

situação hierarquicamente superior à propriedade privada. 

Ainda sobre a análise do §6º do art. 231, este Ilustre Ministro cita voto próprio proferido 

no julgamento do Mandado de Segurança nº 21.575/MS, e afirma que o mesmo “não tem alcance 

suficiente a fulminar a alienação que foi formalizada por unidade da Federação há mais de meio 

século [...]”.
40

 

Corrobora com este pensamento a opinião do jurista Cícero Alves da Costa, em artigo 

escrito para a Revista Jurídica Consulex41 sobre a demarcação indígena em terras particulares. Ele 

afirma que a demarcação indígena, quando é manejada contra terras particulares, de propriedade 

particular, e como meio de aquisição da propriedade imóvel de terceiros, ofende o principio da 

legitimidade e também o direito alheio de propriedade, o devido processo legal e o controle 

jurisdicional. 

Diante destas questões há de se perguntar: qual a solução quando o relatório 

circunstanciado, elaborado por grupo técnico especializado, apresentado ao órgão federal de 

proteção ao índio com a finalidade de instruir procedimento administrativo de demarcação de 

terras indígenas, apontar que uma determinada propriedade privada é considerada terra 

tradicionalmente ocupada pelos índios, por possuir os requisitos descritos no §1º do art. 231 da 

Constituição Federal? Qual a situação jurídica do ocupante não-índio nessa situação? 

Conforme discutido anteriormente, uma das hipóteses de solução deste problema seria 

demarcar a área saltando aquelas que tenham ocupantes não-índios, formando um desenho 

descontínuo na região, como o de um queijo suíço. No entanto, esta forma de demarcação pode 

gerar uma asfixia cultural, étnica e cartográfica dos índios, como será visto a seguir. 

 

                                                             

40  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

41 COSTA, Cícero Alves da. Demarcação Indígena em Terras Particulares. Revista Consulex. Brasília/DF. Ano XII. 

n. 307. p. 53. out. de 2009. 
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3.2 Modalidades de demarcação: contínua e em ilhas 

 

 

O ordenamento jurídico brasileiro que trata da matéria analisada (Constituição Federal, 

Estatuto do Índio, decreto presidencial que regula o procedimento administrativo - Decreto nº 

1775/96) e nem mesmo a Jurisprudência, respondem a pergunta de qual a maneira certa de 

demarcar terras indígenas: a forma contínua, abrangendo uma extensa área, ou em ilhas, que 

separa as etnias existentes bem como deixa de lado as terras particulares? 

Como exemplo da não pacificação das respostas sobre o tema, tem-se a notícia publicada 

no sítio do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual a Comissão de Jurisprudência do STF 

arquiva proposta de súmula vinculante sobre demarcação de terras indígenas. Conforme a notícia, 

“[...] a proposta pretendia a pacificação do entendimento de que os incisos I e XI do artigo 20 da 

Constituição Federal (são bens da União as terras tradicionalmente ocupadas pelos índios) não 

alcançam as terras de aldeamentos extintos antes de 5 de outubro de 1988, ainda que ocupadas 

por indígenas em passado remoto”.
42

 A decisão foi embasada no fato de que, para edição de 

súmulas vinculantes é necessário a existência de inequívoca consolidação jurisprudencial sobre a 

matéria. Por não ter sido preenchido este requisito, julgou a Comissão de Jurisprudência pela 

falta desde requisito formal, qual seja, “[...] reiteradas decisões do Supremo sobre essa complexa 

e delicada questão constitucional”.
43

 

A demarcação de terras indígenas de forma contínua engloba grandes extensões de terras, 

e dessa forma, traz para dentro dessas áreas outros institutos fundiários diferentes das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios, tais como: zonas de fronteira, grandes fazendas de 

propriedade particular, municípios, parques ecológicos. Como as terras indígenas são bens da 

União, ao se demarcar extensas áreas, os Estados Federados também sofrem conseqüências de 

perda de território para a União. 

 

 

                                                             

42 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

43  Idem. 
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3.2.1 Argumentos favoráveis à demarcação contínua  

 

O Ministro Carlos Ayres Brito, no seu voto no Caso Raposa Serra do Sol, afirmou que o 

modelo de demarcação de terras indígenas deverá ser orientado pela idéia de continuidade, no 

sentido de evitar, ao máximo, a interrupção física de um ponto de partida e o de chegada. Para 

ele, um dos objetivos desse modelo peculiarmente contínuo de demarcação é garantir a auto-

suficiência econômica da comunidade usufrutuária. Pois o outro modelo, feito em porções 

geográficas de identificação, gera asfixia espacial e confinamento sem grades. Afirma ainda que a 

demarcação deve ser feita em modo contínuo “[...] desde que observado o peculiaríssimo regime 

constitucional das terras indígenas. Terras que não são uma propriedade privada nem um 

território federado, mas um espaço fundiário que tem suas riquezas afetadas ao exclusivo desfrute 

de uma dada etnia autóctone.”
44

 

Ainda em seu voto, o ilustre Ministro é taxativo e diz que o modelo de toda e qualquer 

demarcação de terra indígena é o contínuo e ponto final. Pois, para ele, a Constituição mesma 

protege a posse indígena pretérita e desqualifica qualquer alegação de direito adquirido e, ao 

assegurar a indenização pelas benfeitorias feitas de boa-fé, a Carta Magna impõe um “[...] óbice 

formal intransponível à tentação hermenêutica de se prestigiar a segurança jurídica em prejuízo 

dos índios.”
45

 

Como marco temporal, ele adota a data da promulgação da Constituição de 1988, dessa 

forma consagra o dia de 5 de outubro de 1988 como data em que deve ser considerada a 

ocupação indígena das áreas. Tendo em vista que o art. 231 usou o verbo ocupar no presente, ou 

seja, as terras que os índios tradicionalmente OCUPAM, e não aquelas que ocuparam em outras 

épocas “sem a continuidade suficiente para chegar ao marco objetivo do dia 5 de outubro de 

1988”, ou as que ainda venham a ocupar. Assim, deverão ser demarcadas aquelas áreas em que 

eram ocupadas em caráter permanente e de maneira tradicional pelos índios àquela data. Esta data 

tem o objetivo de evitar a proliferação de aldeias indígenas em várias regiões do país, bem como 

prevenir que os índios sejam expulsos de áreas demarcáveis. 

                                                             

44  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

45  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 
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Paulo Machado Guimarães, advogado e assessor do Conselho Indigenista Missionário 

(CIMI), em artigo publicado no sítio desta instituição, fala sobre a fundamentação da demarcação 

das terras indígenas em áreas contínuas. Para Guimarães somente poderá ser feita a demarcação 

das terras indígenas com base nos quatro requisitos exposto no §1º do art. 231 da Constituição 

Federal, argüidos no Processo Administrativo de Demarcação. Além disso, considera de “velha 

tese” a idéia de demarcação em ilhas, pois não há hipótese de considerar uma demarcação em 

ilhas, pois as terras indígenas deverão ser demarcadas na medida em que o laudo antropológico 

elaborado pelo grupo técnico especializado apontar.
46

 Como se vê, apóia-se na legitimidade do 

procedimento administrativo. Ele ilustra seus argumentos com as situações atuais de demarcações 

feitas de forma diminuta, onde as comunidades indígenas são ilhadas por fazendas que além de 

explorar a sua mão-de-obra barata, os oprimem e constrangem. É o que acontece com os povos 

indígenas Kaiowá e Ñadeva, no estado do Mato Grosso do Sul. 

Já Sandra Nascimento advogada/defensora dos Direitos Humanos do Instituto 

Hedjadwhalya
47

, baseia-se no conceito de posse indígena e em seus direitos originários, assim 

preexistindo aos demais direitos. 

 

 

3.2.2 Dos argumentos favoráveis à demarcação em ilhas 

 

 

O Ministro Marco Aurélio, nos mesmos autos, cita o voto do ministro Maurício Correa no 

julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1512-5/RR, e aponta que existem duas 

correntes no que pesa a demarcação de terras indígenas, “[...] a primeira decorre da pressão dos 

católicos, com o apoio da igreja e da FUNAI, que encabeça a tese de definição do ato através de 

demarcação contínua; enquanto outra, em favor dos blocos ou ilhas, separando as terras dos 

brancos das dos indígenas, e de modo descontínuo, por ela propugnam os evangélicos e o 

                                                             

46  CIMI. Conselho Indigenista Missionário. Fundamentação da Demarcação das Terras Indígenas em Áreas 

Contínuas. Disponível em < 

http://www.cimi.org.br/pub/publicacoes/1217509056_fundament_demarc_areas_continuas.pdf > Acesso em: 26 mai. 

2010. 

47  NASCIMENTO, Sandra. Da natureza jurídica da posse indígena. Disponível em < 

http://www.santuariodospajes.org/index.php?n=Noticias.DaNaturezaJurDicaDaPosseIndGena > Acesso em 26 mai. 

2010. 
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Governo do Estado, aí incluído todo o estamento político oficial, inclusive os seus Senadores e 

Deputados Federais”.
48

 Para o ministro é um retrocesso demarcar de modo contínuo, pois não 

encaixa com os interesses maiores de uma nacionalidade integrada, e faz a seguinte pergunta: 

“[...] como, então, em pleno Século XXI, considerados os avanços culturais de toda ordem, 

cogitar-se o isolamento da população indígena, procedendo-se à delimitação territorial contínua 

para afastar-se da área os não-índios?”.
49

 

Em relação ao marco temporal, este Ministro destaca uma incoerência no voto do 

Ministro Carlos Ayres Brito: como considerar que, ao mesmo tempo, os direitos originários dos 

índios sobre as terras que tradicionalmente ocupam sejam anteriores e superiores a qualquer título 

de propriedade e, por outro lado, a posse indígena a ser reconhecida e preservada é a existente à 

data da promulgação da Carta de 1988? 

Para mostrar a dimensão das demarcações em modo contínuo, o professor de Filosofia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Denis Lerrer Rosenfield, em artigo escrito para o 

Jornal Estado de São Paulo, publicado em 16 de março de 2009, aponta que: 

 

“O País já possui mais de 108 milhões de hectares de terras indígenas, o que corresponde a 

13,5% do território nacional, para uma população que não ultrapassa 400 mil pessoas em 

terras propriamente rurais. No caso dos indígenas que vivem nas cidades, o problema é 

completamente outro, pois já estão aculturados. Seus problemas são sociais, educacionais, 

de saúde, de moradia, e de trabalho e, como tais, devem ser enfrentados. A questão, aqui, 

não é de ordem fundiária. Ora, tal extensão corresponde a uma boa fatia do continente 
europeu, correspondendo a muitos países. Logo, qualquer nova demarcação deveria ser 

extremamente criteriosa. Por exemplo, há em curso, em Mato Grosso do Sul, como bem 

observam os dois parlamentares, uma disputa por demarcação de uma área de mais de 10 

milhões de hectares de terra fértil. „A região concentra parte substancial da produção rural 

de Mato Grosso do Sul, onde trabalham 30 mil agricultores, e responde por 60% da 

produção de grãos do Estado‟. Pode uma unidade federativa ser amputada de uma parte 

tão substancial de seu território?”50 

 

Ainda neste artigo, o professor aponta que demarcar áreas com tais dimensões é ofensa 

direta aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Há assim um clima 

de insegurança, os donos de terras passam subitamente de proprietários para invasores de suas 

                                                             

48  BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Portaria do Ministério da Justiça demarcou a reserva indígena em 2005. 

Disponível em: <http://www.stf.gov.br/portal/cms/listarNoticiaSTF.asp>. Acesso em: 26 mai. 2010. 

49  Idem.  

50  ROSENFIELD, Denis Lerrer. Demarcação de terras indígenas. Disponível em: 

http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20090316/not_imp339457,0.php Acesso em 26 mai. 2010. 
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próprias terras, dessa forma, há clara violação da boa-fé e da segurança jurídica, que regem a 

relação entre o Estado e seus administrados. 

Diante destes argumentos deve-se sopesar o fato de que a Constituição da República de 

1988 estabeleceu os critérios que as terras indígenas devem ter como balizas. Também foi 

previsto, como dito anteriormente, que as terras sejam consideradas tradicionalmente ocupadas 

pelos índios. O perímetro das terras a serem demarcadas é aquele que atender os seguintes 

requisitos legais: a) as terras habitadas em caráter permanente; b) as utilizadas para as suas 

atividades produtivas; c) as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais e; d) as 

necessárias a sua reprodução física e cultural. Todos baseados nas características primeiras de 

uma população indígena: seus usos, costumes e tradições (art. 231, § 1º da CF/88). Estes 

requisitos são levantados no laudo antropológico feito por profissionais, que por sua vez segue as 

diretrizes do Decreto nº 1775/96 e da Portaria nº 14 de 1996, do Ministério da Justiça. Após a 

aprovação deste ainda tem-se a homologação de todo o procedimento administrativo pelo 

Presidente da República. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A Constituição de 1988 veio avassaladora e consagrou aos índios os direitos originários 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam, devolveu-lhes o direito que desde a vinda de Cabral 

foi usurpado e jamais devolvido. Claro que se for considerar a sua ocupação desde a época em 

que o Brasil era Terra de Santa Cruz, não faria o menor sentido, seria a própria sentença de morte 

do País como um todo. Por isso mesmo a Constituição disse no art. 231, ocupam, com o verbo no 

presente, para acabar com qualquer interpretação errônea ou que pudesse fugir à sua intenção 

nítida de proteger as comunidades indígenas que ainda restaram. 

Essa proteção ao indígena começa com o abandono da idéia de integração e a consagração 

das diferenças e o respeito à cultura indígena, apontando a mesma como diferente e especial, mas 

nunca inferior. Tão especial que tem na terra um dos seus pontos de apoio, sem a mesma não há 

povos indígenas, não há cultura, não há a vida destes povos singulares. 

Aclamar essas idéias é valorizar os princípios estabelecidos na Constituição da República 

de 1988, através de um constitucionalismo de vanguarda. 
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Como fica então os proprietários de terra e posseiros, protegidos por princípios tão 

constitucionais quanto esses enumerados acima, que nunca serão hierarquicamente inferiores uns 

ao outros. O que fazer com eles então? 

Segurança jurídica, proporcionalidade, razoabilidade, devido processo legal. É com 

extraordinária sensatez que o constituinte escolheu o caminho da justiça ao considerar “nulos e 

extintos” os atos que tenham por objeto o domínio e a posse das terras tradicionalmente ocupadas 

pelos índios. 

O constituinte de 1988 fez justiça: ao devolver para o indígena a terra que dele foi 

usurpada; ao inserir na Carta Magna um capítulo inteiro sobre a situação jurídica das terras 

tradicionalmente ocupadas pelos índios; e, sobretudo, ao reconhecer os direitos originários dos 

índios sobre essas terras. Diante desses direitos constitucionalmente concedidos, não há que se 

falar de demarcação em ilhas, pois seria paradoxal confirmar o direito de propriedade de um 

fazendeiro, por exemplo, sobre a terra que é ao mesmo tempo considerada de ocupação 

tradicional do indígena. É este o papel fundamental do relatório feito com a história fundiária da 

região a ser demarcada, identificar naquele local, onde houveram injustiças históricas e saná-las. 

O processo administrativo tem exatamente essa função, de acabar com controvérsias, de 

assinalar os limites da terra revestida pelo princípio da tradicionalidade e, se nesse processo resta 

concluído que determinada área seja terra indígena, ainda que possua células de propriedade 

privada, esta será totalmente caracterizada como terra indígena, pois foi esta a vontade 

apresentada pela atual Constituição da República Federativa do Brasil. 
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RESUMO 

 Há determinados entes, no ordenamento jurídico brasileiro, que, embora não 

sejam pessoas, são tratados como se fossem. Tal é o caso do “nascituro”, da “massa 

falida”, de alguns órgãos do Estado, dentre outros. Como explicar fenômeno do ponto 

de vista filosófico e dogmático? Como entender a personalidade? Seriam as pessoas os 

únicos sujeitos de direito? O artigo que ora se apresenta busca responder a essas 

questões, procurando solucionar um problema que assombra a Filosofia do Direito e a 

dogmática jurídica. 

PALAVRAS-CHAVE 

Teoria – filosófico-dogmática – sujeitos – personalidade 
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ABSTRACT 

There are some beings in the Brazilian Law System, that are treated as persons, even 

though they are not. Such is the case of the “unborn”, of the “bankrupt estate”, of some 

organs of the State, among others. How to explain the phenomenon from a 

philosophical and dogmatic viewpoint? How to understand personality? Are persons 

the only subjects of rights? The present paper tries to answer these questions and solve 

an issue that haunts both Philosophy and Dogma of Law.  

KEY-WORDS 

THEORY – PHILOSOPHICAL-DOGMATIC – SUBJECTS - PERSONALITY 

 

SUMÁRIO: 1. Introdução; 2. Entes sem personalidade; 3. Sujeitos de direito sem 

personalidade; 4. Casos de fácil solução ou de aparente aplicação da teoria dos sujeitos 

sem personalidade; 5. Casos de aplicação efetiva da teoria dos sujeitos sem 

personalidade; 6. A família; 7. Conclusão. 

 

SUMMARY: 1. Introduction; 2. Beings without personality; 3. Subjects of rights without 

personality; 4. Easy cases or cases of apparent utilization of the theory of the subjects 

of rights without personality; 5. Cases of effective utilization of the theory of the 

subjects of rights without personality; 6. Family; 7. Conclusion. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A questão filosófica inicial gira em torno da ontologia das pessoas. Em que 

concerne a essência da personalidade? Antes de mais nada, seriam as pessoas entes 

naturais ou jurídicos? 

Essas questões interessam não só à Filosofia do Direito (Ontologia Jurídica), mas 

também à dogmática, que deve ser compreendida como um conjunto de conceitos 

basilares, mais ou menos uniformes, que constituem a base do que se poderia denominar 

Ciência do Direito. São conceitos como os de pessoa, estado, fato jurídico, crime, 

contrato, testamento, casamento etc. 

Para a Filosofia do Direito, a personalidade, longe de ser natural, é criação do 
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Direito, ainda que tenha suporte natural, tratando-se das pessoas físicas. Isso se explica 

historicamente.  

Para o humanismo jurídico, a pessoa é o primeiro elemento de qualquer relação 

jurídica, e o Direito é obra do ser humano, que só adquire sentido quando a serviço da 

humanidade.1 

Na Pós-modernidade, tende-se ao reconhecimento do ser humano como núcleo do 

Direito, mas nem sempre foi assim. O homem já foi mera coisa, já foi mercadoria; seu 

próprio corpo já foi empregado como pagamento de suas dívidas. O ser humano já foi 

discriminado de todas as formas. Seu valor, com a aquiescência do ordenamento 

jurídico, já foi medido por seu status social, pelos bens materiais que possuía, por seus 

títulos de nobreza. Até alcançarmos a proteção constitucional dos direitos inerentes à 

pessoa humana de per se, percorremos uma longa estrada. 

Já se disse que temos uma natureza etimológica, que estamos sempre buscando o 

passado como forma de melhor compreender o presente. De fato, o conceito jurídico de 

pessoa humana não nos foi concedido, mas arduamente construído. Estudar a trajetória 

jurídica da pessoa natural ao longo da história e da Filosofia constitui tarefa de grande 

importância. 

Nesse estudo, buscaremos tratar algumas nuances dessa evolução, abordando as 

origens do conceito de personalidade humana, sua evolução histórica, as principais 

correntes filosóficas que sustentaram o seu desenvolvimento, culminando com o 

conceito de pessoa no Direito pós-moderno, como ser inserido numa sociedade 

massificada, capitalizada e cada vez mais tecnológica. 

Em sua gênese, na sociedade greco-romana, a palavra “pessoa” não tinha 

absolutamente o significado que depois adquiriu. Na etimologia do vocábulo, 

encontramos na cultura helênica a expressão “prósopon” significativa de máscara 

utilizada pelos atores gregos em suas encenações. 

Na sociedade romana, encontrou-se a acepção latina “persona”, do verbo latino 

“personare” que tinha o sentido de ecoar, fazer ressoar. A “persona” era a máscara que 

os atores adaptavam ao rosto, com o intuito de dar eco às suas falas.2 

                                                           
1 O presente trecho introdutório se baseia, quando não literalmente, no texto “Pessoa natural – 
abordagem histórico-filosófica” de Rosilene Nascimento, in: FIUZA, César (coord.). Curso 

avançado de direito civil. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2009, p. 21 a 29.  
2 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1968, v.1, p. 
58. 
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Posteriormente, foi superado o significado inicial da palavra, que de máscara 

passou a significar o papel encenado, tendo depois evoluído para a função ocupada pelo 

indivíduo na sociedade, mas nunca o indivíduo em si. 

Nas sociedades clássicas, o valor do indivíduo era afeto ao papel que lhe era 

atribuído em razão do nascimento ou da organização social. No dizer de DIOGO LEITE 

DE CAMPOS, para os gregos, como depois para os romanos, as funções circunstanciais 

dos seres humanos precedem e ocultam o conhecimento desses seres. O homem que 

fabrica (homo faber) oculta o homem que é.3 

É essencial ressaltar que nas sociedades antigas a incipiente noção de 

personalidade equivalia à de capacidade. Os romanos tratavam como termos sinônimos 

a personalidade, a capacidade jurídica e a capacidade de fato. Assim era que, para os 

romanos, o exercício de direitos estava limitado pela posição da pessoa em relação ao 

Estado e à família.  

No Direito Romano, os homens ou eram livres ou eram escravos. Aos livres era 

dada a personalidade jurídica, pois dispunham estes do chamado status libertatis.  Já os 

escravos eram mera res, animal, mercadoria. Os atos jurídicos que podiam os escravos 

realizar o eram não em nome próprio, mas a serviço do seu dono, como, no dizer de 

WASHINGTON DE BARROS MONTEIRO, braço prolongado, instrumento animado 

do seu proprietário.4 

Além do status libertatis, para que adquirisse a capacidade jurídica o indivíduo 

necessitava possuir o status civitatis, ser cidadão romano, e o status familiae, ser chefe 

de uma família. 

A perda de um desses status ocasionava mudança no estado da pessoa. Conforme 

síntese de EBERT CHAMOUN, havia três capitis deminutiones: a máxima ou perda da 

liberdade, a média ou perda da cidadania e a mínima que consistia na alteração do status 

familiae,5 sendo que a capitio deminutio maxima acarretava também os efeitos da média 

e da mínima e a média os efeitos da mínima. 

Têm-se remotos indícios de proteção aos direitos da personalidade na Roma 

clássica, na actio iniuriarum, que protegia os que fossem ofendidos pela injúria, na Lex 

                                                           
3 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de direitos da personalidade. Coimbra: Coimbra, 1992, p. 
12. 
4 MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, 1968, v.1, p. 
116. 
5 CHAMOUN, Ebert. Instituições de direito romano. Rio de janeiro: Forense, 1957, p. 50. 
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Cornelia que declarou ser inviolável o domicílio e na Lex Aquilia que defendia a 

integridade física da pessoa. 

Na sociedade helênica, o indivíduo sempre esteve mitigado por fatores externos 

como a natureza ou a fatalidade. A sociedade grega não alcançou a noção de pessoa 

como ser racional possuidor de uma vontade atuante. 

Somente eram tidos como pessoas, individualizadas em sua subjetividade, na 

sociedade antiga aquelas que ocupassem os primeiros papéis na sociedade, fossem os 

grandes heróis das guerras ou os vencedores dos Jogos.6 

É o que podemos observar ao analisar passagem da Apologia de Sócrates: como a 

Lei ateniense prescrevia a oportunidade do condenado escolher uma pena alternativa à 

pena de morte, relata o filósofo que suas economias eram poucas e que seria possível 

apenas pagar como multa por sua conduta a quantia equivalente a uma mina de prata. 

Seus discípulos acodem das galerias e prometem ser fiadores de Sócrates, estimando ao 

todo a quantia de vinte minas de prata. Contudo, complementa o filósofo que, por ter 

servido sempre que foi chamado nas guerras de Atenas, ele merecia não ser condenado, 

como fatalmente seria, mas sim ser acolhido como hóspede no Pritaneu, o edifício 

público destinado a receber os heróis das guerras e dos jogos olímpicos. Tal presunção 

enfurece o júri que na segunda votação faz a diferença entre os votos negros (de 

condenação) e brancos muito maior. Pode-se interpretar tal episódio como a punição da 

sociedade ateniense para aquele que, não ocupando um lugar entre os primeiros papéis 

na sociedade, queria figurar como personalidade destacada de todos aqueles que se 

submetiam ao exercício aviltante do trabalho. O Pritaneu era mantido pela Cidade-

Estado ateniense, entendendo-a como um complexo de papéis, de funções a serem 

representadas dentro do enorme teatro social. O erro do velho filósofo foi pretender a 

glória de ser alguém. Tal fato era um acinte para as concepções da antiga Atenas.  

Como visto, no período clássico a noção de pessoa era institucionalizada. A noção 

de pessoa como subjetividade humana surgiu apenas com o Cristianismo. 

O cristianismo abriu as portas para a possibilidade da pessoa. A partir de uma 

ideia de igualdade perante Deus, o cristianismo conferiu a todo ser humano a categoria 

de ser pensante, diferente do ser fabricante. 

                                                           
6 CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de direitos da personalidade. Coimbra: Coimbra, 1992,  p. 
15. 
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A concepção cristã de pessoa advém da ideia de um Deus pessoal, de um Cristo 

ao mesmo tempo humano e divino. O homem feito à imagem e semelhança de Deus 

adquire a qualidade de sujeito dotado de valores inerentes à sua própria humanidade. 

Deus é uma realidade plena, diferente do mundo. A relação de Deus para o mundo 

não é a da alma para o corpo, mas a de um criador para uma criação contingente da sua 

vontade. Negou-se caráter sagrado ao mundo natural, destruindo-se a base da religião da 

natureza e abrindo-se a porta à compreensão e explicação racionais desta. 

Destruíram-se também os fundamentos metafísicos da realeza sagrada – o reino de 

Deus não é deste mundo – e criaram-se as bases filosóficas fundamentais para a 

afirmação da personalidade humana individual. 

Para o homem cristão, os problemas do cosmos tornam-se indiferentes. A primeira 

realidade é a autoconsciência; este sentimento absorve o interesse pelo estudo do 

cosmos. Nesta autognose revela-se ao homem a essência de si mesmo.7 

O estudo da noção de pessoa dentro da história recente da Filosofia do Direito não 

pode prescindir da análise do antagonismo entre as vertentes jusnaturalistas e 

positivistas, sendo inegável a importância jusfilosófica do conceito de personalidade e 

os direitos a ela inerentes. 

Enquanto os teóricos do Direito Natural concebiam os valores da pessoa humana 

independente de seu acolhimento pelo texto legal, os juspositivistas vinculam tais 

valores e direitos à prescrição legal expressa, sem a interferência de conceitos abstratos 

como “justiça” ou “liberdade” na aplicação da norma jurídica.  

Segundo CAENEGEM, na Grécia antiga o Direito Natural era o corpo de normas 

ideais não escritas, opostas aos estatutos reais e imperfeitos da vida cotidiana.8 No 

exemplo da peça Antígona, de Sófocles, a filha de Édipo reclama a Creonte, soberano 

de Tebas, a insensatez de sua ordem em não permitir o sepultamento do irmão Polinice, 

o que nos dizeres de Antígona, estaria violando uma lei natural, superior aos 

mandamentos terrenos, que afirma ser direito de todo homem a cerimônia do funeral e o 

enterro de seu corpo, prestando-se as honras devidas, pois se caso não fossem tais 

exigências atendidas, vagaria para sempre em tormento a alma da pessoa falecida, 

molestando os vivos por ter sido privada de seu descanso no reino de Hades e 

Perséfone. 

                                                           
7 DILTHEY, Introducción a las ciencias del espirito. Apud CAMPOS, Diogo Leite de. Op. cit., 
p 16. 
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Na Idade Média, frente ao domínio dos dogmas cristãos, houve o reconhecimento 

de direitos que, por serem tidos como inscritos pelo Criador no coração de sua criatura, 

adquiriam a condição de superioridade sobre quaisquer outros direitos.  

Entendia Santo Tomás de Aquino que o Direito Natural é aquilo para o qual a 

natureza humana inclina o homem. A Lei natural, segundo o filósofo, não seria 

imutável, mas sim flexível de acordo com a variedade das condições humanas, não 

sendo unívoco o conceito de natureza. Imutáveis, na verdade, seriam os seres divinos e 

os seres físicos, como o fogo, que queima da mesma forma tanto em Atenas como na 

Pérsia. A grande diferença ocorre quando se estuda o homem, uma vez que este possui 

em seu âmago tanto uma natureza animal, como a humana. É através da natureza 

humana que o homem reflete sobre o mundo que o cerca e separa o justo do injusto. E o 

que seria injusto? Injusto é agir de forma oposta àquela que a natureza encaminha.9  

O racionalismo que dominou os séculos XVII e XVIII defendeu com ardor a 

noção de pessoa política, associada à noção de pessoa como sujeito moral, criada dentro 

da dogmática cristã. O fundamento de tal defesa ainda é o Direito Natural, contudo não 

mais concebido como graça divina, mas originado no intelecto do homem. Ao se 

observar racionalmente a condição humana, constatar-se-ia indubitavelmente a 

existência de direitos que estariam acima da ordem legal. O jusnaturalismo teológico era 

substituído pela Escola de Direito Natural, sendo este racionalista e subjetivista.  

A filosofia cartesiana põe a pessoa em função do pensamento, transitando de um 

sujeito moral para um sujeito cognitivo; é a substância pensante que buscando um auto-

conhecimento visa pôr abaixo todas as dúvidas que ofuscam as certezas do ser. Pode-se 

falar no ceticismo de David Hume que encara a pessoa como sujeito volitivo, dotado 

além desta vontade, de inteligência. Ocorre que a vontade e a inteligência podem 

conflitar entre si, preponderando sempre a primeira.10   

Na Idade Moderna expandiu-se a proteção aos denominados direitos individuais 

que visavam proteger o indivíduo do Estado opressor. Kant, naquela que é considerada 

a vertente mais personalista da filosofia moderna, dá ao Direito uma concepção racional 

que possui como objeto a liberdade. Proclama Kant a preeminência e a dignidade da 

                                                                                                                                                                          
8 CAENEGEM, R.C. Van. Uma introdução histórica ao direito privado. São Paulo: Martins 
Fontes, 1995, p. 119. 
9 AQUINATIS, S. Thomae. Summa theologica. 3. ed., Matriti: Editorial Católica, 1972 – 1-2, q. 
94. 
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pessoa humana, admitindo-se mais do que a existência de direitos humanos, mas de um 

único direito natural da personalidade, compreendendo todos os demais direitos inatos 

do homem.11  

Predominavam as concepções jusnaturalistas ainda nos escritos do século XVII e 

XVIII, permanecendo ainda em discussão temas como o Estado de Natureza, o conceito 

de Lei Natural e de Contrato Social. Diz NORBERTO BOBBIO que se deve lembrar 

que nesse século o Direito Natural ainda está vivo e tem um de seus florescimentos mais 

intensos não só no plano doutrinário, como também no prático. Basta recordar a 

influência que o pensamento jusnaturalista teve na formação da Constituição americana 

e das Constituições da Revolução Francesa.12 

Na onda do movimento positivista que dominou a filosofia do século XIX e 

impulsionado pela insegurança jurídica provocada pelo jusnaturalismo extremado e pela 

admissão de direitos não necessariamente escritos, surge o positivismo jurídico.  

Aplicando no campo jurídico algumas concepções do positivismo filosófico, no 

qual há uma imensa valorização da experiência como método para o conhecimento 

verdadeiro, o positivismo jurídico toma a lei escrita como fonte quase exclusiva do 

Direito, afastando do universo jurídico os juízos de valor, como a justiça por exemplo. 

Tais juízos deveriam ser tratados na seara da filosofia, jamais do Direito.  

Para a doutrina positivista a pessoa, então, somente existiria na medida da 

positivação de seus direitos e deveres. Diz KELSEN que a pessoa é tão-somente o 

sujeito de deveres e direitos jurídicos. Sendo, portanto, a pessoa esta unidade 

personificada de normas jurídicas, deve-se distinguir o conceito de homem, por demais 

biológico, do conceito jurídico de pessoa, visto que esta existe apenas na medida em que 

‘tem’ deveres e direitos; separada deles, a pessoa não tem qualquer existência.13  

Há quem, no Direito contemporâneo, repudie a concepção legalista por demais 

restritiva da ideia de pessoa, principalmente no que diz respeito aos direitos da 

personalidade. As Constituições dos Estados de Direito demonstram a importância da 

proteção à pessoa humana, tutelando e garantindo o respeito aos seus direitos. Assim 

                                                                                                                                                                          
10 BEUCHOT, Maurício. La persona y la subjetividad em la filologia y la filosofia. In: Revista 

Latinoamericana de Política, Filosofia y Derecho, nº 16. México: Universidade Nacional 
Autónoma de México, 1996,  p. 24. 
11 TOBENÃS, Juan Castan. Op. cit ,  p. 47-48. 
12 BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito. São Paulo: Ícone, 
1995, p. 42. 
13 KELSEN, Hans. Teoria do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1996, p. 97-98. 
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como o jusnaturalismo, também o positivismo se excedeu, tornando-se necessário sua 

diluição em concepções legais e práticas judiciais mais humanísticas.    

Diz CASTAN TOBEÑAS14 que a vertente personalista da filosofia jurídica tem 

alcançado grandes triunfos na defesa da dignidade da pessoa humana, notadamente há 

de se destacar o trabalho de Lask e Radbruch na teoria jurídica alemã. Na França, 

distinguindo-se indivíduo de pessoa, representam também o personalismo os estudos de 

autores como Mounier e Maritain. Aparte deste debate jurídico deve-se lembrar ainda 

que o tema da pessoa e seus valores tem ocupado cenário destacado nas filosofias de 

autores deste século como Max Scheller e Nicolai Hartman, além de estar também tal 

temática presente nas especulações existencialistas de Kierkegaard e Heidegger.  

Hoje busca-se compreender a pessoa inserida numa comunidade, conciliando seus 

aspectos individuais e sociais, na tentativa de corrigir os excessos cometidos pelo 

exacerbado individualismo burguês. 

A defesa da pessoa humana em meio a uma sociedade opressora em desordenado 

e vertiginoso crescimento é o grande desafio para os jusfilósofos do nosso tempo. 

No mundo de hoje, praticamente todos os ordenamentos dos chamados Estados de 

Direito inclinam-se ao reconhecimento do ser humano como centro, como fim primacial 

da ordem jurídica. Este reconhecimento representa grande evolução na história humana, 

manchada pela ignomínia da escravidão e pela barbárie nazi-fascista. 

Nesse contexto, emerge o princípio da dignidade da pessoa humana, postulado 

abstrato que traz em seu bojo a prerrogativa de todo ser humano em ser respeitado e 

promovido como pessoa e de não ser prejudicado em sua existência. 

A igualdade de direitos, a garantia de independência e autonomia do ser humano 

no desenvolvimento de sua personalidade, a observância e proteção de seus direitos 

inalienáveis, a garantia de uma patamar existencial mínimo, tudo isso encontra-se 

implícito no postulado da dignidade, que é tido como o centro da personalidade. 

A pretensão a uma proteção jurídica da pessoa humana passa necessariamente 

pela compreensão de seu caráter uno e complexo, pela constatação da infinidade de 

relações nas quais o ser humano se envolve. 

Mas apenas a positivação de um direito à dignidade humana não basta. Hoje, 

precisamos mais do que um reconhecimento dos direitos inerentes à pessoa humana: de 

                                                           
14 TOBEÑAS, Juan Castan. Op. cit.,  p. 51. 
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sua efetiva promoção. Mais do que ser reconhecidamente humanos, precisamos manter  

nossa humanidade. 

A problemática da noção jurídica de pessoa humana é um dos temas mais 

relevantes da ciência e da filosofia do Direito. O interesse na matéria suplanta os marcos 

puramente científicos, para se integrar num contexto especificamente humano. A 

discussão do tema, mais que para o jurista, é importante para o ser humano como tal, 

pois que diz respeito a sua própria situação no mundo. 

Entendemos que a pessoa tem, necessariamente, que ocupar o centro de qualquer 

ordem jurídica, pena de retirarmos a alma do Direito, de o desvincularmos de qualquer 

sentido real. 

Não obstante, reconhecemos também quão árdua é a tarefa não somente de 

positivar, mas de efetivamente promover a dignidade da pessoa humana, numa 

sociedade tão complexa como esta em que vivemos. 

De fato, há o direito de todos e há o direito de cada um, entrelaçando-se e se 

limitando mutuamente. Há uma velocidade vertiginosa dos fatos e da ciência, colocando 

a pessoa humana em situações antes inimagináveis. 

Cronologicamente estamos no século XXI, mas a realidade é atemporal. O 

continente africano experimenta graves violações à dignidade humana, assim como no 

Vale do Jequitinhonha (MG) crianças são exploradas em minas de carvão como no 

século XIX.  

De outro lado, nos países desenvolvidos discute-se o destino dos embriões 

excedentários e a venda de órgãos como “coisas de origem humana”. 

Superado o jusnaturalismo e o juspositivismo, como nós, pessoas humanas, força 

motriz do fenômeno jurídico, podemos assegurar um desenvolvimento livre e sadio da 

personalidade de cada um, a partir de uma compreensão plena do conceito de pessoa 

humana, contudo imersa numa coletividade na qual cria e realiza suas potencialidades 

em estado de permanente autocriação? Essa é a grande questão com a qual deparamos. 

Pela riqueza de seu conteúdo axiológico e por estar em constante renovação, a 

pessoa natural não pode ser tutelada pela simples positivação de direitos, mas por uma 

fórmula geral cuja amplitude possa abarcar a plenitude de significados encerrados no 

conceito de pessoa humana. 

Afinal, a pessoa humana é o princípio do Direito e a sua proteção é o eterno 

problema do Direito. Até agora a história humana foi marcada pelo flagelo, pelo 

sofrimento e pela discriminação. A nós juristas cabe definir que direito queremos para 
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este milênio e que valores devem permear a construção de um novo mundo, tornando 

possível dar a partida para uma nova ordem de fraternidade e respeito à pessoa humana. 

Por tudo o que se disse, conclui-se ser a pessoa humana uma longa construção 

jurídica, que tem início na máscara teatral e culmina com o ser dotado de dignidade, que 

é o centro do ordenamento jurídico dos Estados de Direito. 

Mas qual seria a essência da pessoa humana? Não seria, no fim das contas, a de 

sujeito de direitos? Mesmo tendo em vista a compreensão plena do conceito de pessoa 

humana, imersa numa coletividade na qual cria e realiza suas potencialidades em estado 

de permanente autocriação. Mesmo tendo em vista que pela riqueza de seu conteúdo 

axiológico e por estar em constante renovação, a pessoa natural não pode ser tutelada 

pela simples positivação de direitos, mas por uma fórmula geral cuja amplitude possa 

abarcar a plenitude de significados encerrados no conceito de pessoa humana. Mesmo 

tendo tudo isso em vista, o que restaria, se retirássemos tudo o mais, que não fosse 

essencialmente jurídico? Deve-se ter em conta que, não fosse o ordenamento jurídico, a 

ideia de pessoa, rigorosamente, não haveria. Tendo isso em conta, o que resta é o sujeito 

de direito, em toda a sua riqueza, com toda a sua potencialidade e sua realidade.  

Temos que ter em vista que, além das pessoas naturais (físicas), há as pessoas 

jurídicas, e também elas são ontologicamente sujeitos de direito.  

Quer queiramos ou não, para o Direito, a pessoa é o sujeito de direito, ou seja, 

aquele elemento da sociedade que, por suas qualidades inatas, adquire a prerrogativa de 

ser titular de direitos e deveres, de conformidade com a ordem jurídica. Não um simples 

sujeito de direitos, mas um ser complexo, inserido num meio complexo, titular de 

direitos e deveres também complexos, que lhe garantem ocupar o epicentro do 

ordenamento jurídico. Esta, no fim de tudo, é a visão de pessoa resultante de todas as 

teorias preocupadas com sua essência. Ser pessoa é, antes de tudo, ser sujeito de 

direito.15 

 

2. ENTES SEM PERSONALIDADE 

 

Além das pessoas, no Direito Brasileiro, mas não só nele, há certos entes, certos 

seres abstratos, que, considerados extrinsecamente, recebem em alguns casos o 

tratamento dado às pessoas, embora não o sejam.  
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Para essas entidades, a doutrina formulou, ao longo dos anos, vários nomes, 

embora nenhum deles retrate com fidelidade a verdadeira natureza desses entes. 

E qual sua natureza? Se não são pessoas, são entes, são seres que gozam de 

direitos e possuem deveres. 

Ontologicamente, não são pessoas, apesar de, em várias situações, serem tratados 

como se o fossem. Seriam, então, quase pessoas. “Quase” no sentido original da 

palavra, que significa “como se fosse”. Uma “quase pessoa” seria um ente que, sem ser 

pessoa, é tratado “como se fosse” pessoa.  A teoria da quase pessoa, oriunda de uma 

analogia com a teoria dos quase contratos do Direito Romano, fala muito e não diz 

nada. Que significa ser uma quase pessoa? Receber tratamento de pessoa, sem o ser. 

Ora, isso não explica a natureza desses entes, assim como a figura do “quase contrato” 

não explicava a natureza dos fatos jurídicos que recebiam tratamento de contrato, 

embora não o fossem.   

Outra teoria, a dos entes despersonalizados tampouco explica o fenômeno. São 

entes, entidades, organismos jurídicos sem personalidade, que recebem o tratamento de 

pessoas. A única diferença desta teoria em relação à precedente é que se lhes reconhece 

aqui a natureza de organismos, de entidades. Mas não se explica qual a natureza dessas 

entidades, a qual lhes garante, em algumas situações, tratamento de pessoa, mesmo sem 

o serem. 

Há quem se refira ao fenômeno, utilizando-se da expressão “grupos com 

personificação anômala”.16 A expressão não é das mais felizes por duas razões. Em 

primeiro lugar, há casos em que não há grupos de pessoas, mas apenas acervo 

patrimonial, como a herança jacente. Em segundo lugar, a expressão “personificação 

anômala” traduz a ideia de que se trata de um organismo que deveria ter adquirido 

personalidade, mas não o fez da forma correta, constituindo, assim, uma anomalia. Isto 

pode até ocorrer em relação às sociedades irregulares, mas não nas demais hipóteses. 

Há quem fale em entes de personalidade reduzida. Na verdade, a personalidade ou 

é ou não é. Não se pode admitir redução de personalidade. O que se pode admitir é 

redução de capacidade, jamais de personalidade. 

Por fim, há os que se refiram a esses entes como entes de personalidade judiciária. 

Ocorre, porém, que a esfera dos sujeitos sem personalidade não se reduz à esfera 

                                                                                                                                                                          
15 PONTES DE MIRANDA. Francisco C. Tratado de direito privado. Parte geral. 1 ed. 
Campinas: Bookseller, t.1, 1999. p. 207. 
16 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v. I, p. 265. 
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judiciária. Possuem direitos que independem de qualquer atuação processual, como o 

direito à vida do nascituro. 

Na falta de tese melhor, a expressão entes sem personalidade descrevia 

razoavelmente o fenômeno. A verdade é que este problema só surge dada nossa ânsia 

por conferir ao Direito sistematicidade e lógica formal, mais adequadas a outras 

ciências. Se não estivéssemos muito preocupados com classificações rigorosas, este 

problema não teria surgido. De qualquer forma, é característica de nosso sistema essa 

metodologia científica, que, no mais das vezes, é muito útil, conferindo certa segurança 

ao ordenamento legal. 

 

3. SUJEITOS DE DIREITO SEM PERSONALIDADE 

 

A melhor tese para solucionar a questão é a dos sujeitos de direitos sem 

personalidade. A tese teve berço na lavra de Tércio Sampaio Ferraz Júnior17 e foi 

desenvolvida pelo professor mineiro, Cláudio Henrique Ribeiro da Silva.18 E, na 

verdade, como o ovo de Colombo, é muito simples, podendo ser exposta em poucas 

linhas. Começa por fazer a distinção entre pessoas e sujeitos de direitos. Toda pessoa é 

sujeito de direitos, mas nem todo sujeito de direitos é pessoa. Há casos em que o 

ordenamento jurídico atribui direitos a entes despidos de personalidade, como o 

nascituro e a herança jacente, sem lhes atribuir personalidade. São, pois, sujeitos de 

direitos sem personalidade. Essa é, sem dúvida, a melhor tese para solucionar o 

problema criado pela atribuição de direitos a entes não personificados. São sujeitos sem 

personalidades.  

Tradicionalmente, é dogma na doutrina jurídica que só as pessoas são sujeitos de 

direitos. A partir da concepção de que a essência da personalidade é a qualidade de ser 

sujeito de direito, a partir daí, erroneamente, partiu-se do pressuposto de que só as 

pessoas seriam sujeitos de direitos. O pressuposto é, obviamente, falso. Qual seria seu 

fundamento? Dizer que a pessoa é ontologicamente um sujeito de direitos está correto. 

Mas daí dizer que o sujeito de direitos é ontologicamente pessoa não faz sentido. Pessoa 

é uma coisa, sujeito de direitos é outra. Sujeito de direitos é o titular de direitos e 

                                                           
17 FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3. ed., São Paulo: 
Atlas, 2001. 
18 SILVA, Claudio Henrique Ribeiro da. Apontamentos para uma teoria dos entes 

despersonalizados. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 809, 20 set. 2005.  
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deveres na ordem jurídica. Pessoa é essencialmente isso, mas é muito mais, como 

pudemos averiguar. Assim, toda pessoa é essencialmente um sujeito de direitos, mas o 

sujeito de direitos não é essencialmente pessoa. A essência dos sujeitos de direitos não é 

a personalidade, mas a titularidade de direitos e deveres na esfera do Direito. Isso 

significa que pode exercer, que goza de direitos e possui deveres, que lhes podem ser 

exigidos. 

Partindo, pois, da concepção de que nem todo sujeito de direito será pessoa, 

chegamos à conclusão lógica de que os entes ditos sem personalidade, mas tratados 

como se fossem pessoas, por serem titulares de direitos e deveres, são, na verdade, e 

ontologicamente, sujeitos de direitos, exatamente por comungarem a mesma essência, 

serem titulares de direitos e deveres. 

De todas a hipóteses aventadas em nossa doutrina jurídica, algumas são 

efetivamente de sujeitos de direitos sem personalidade; outras, não. Nestes casos, 

podemos entender que não se trata propriamente de recorrer à teoria dos sujeitos não 

personificados. Como exemplo, podemos citar os condomínios de apartamentos. Em 

outros casos, porém, tal não ocorre, e a teoria dos sujeitos não personificados há de ser 

aplicada. Vejamos as principais hipóteses. Primeiro, aquelas que podemos resolver sem 

abandonar a lógica tradicional do sistema jurídico. Em seguida, as demais. Por fim, um 

caso que está completamente fora da esfera dessa discussão, pelo menos no 

ordenamento brasileiro. 

 

4. CASOS DE FÁCIL SOLUÇÃO OU DE APARENTE APLICAÇÃO DA 

TEORIA DOS SUJEITOS SEM PERSONALIDADE 

 O primeiro caso de fácil solução seria o do condomínio. De fato, por razões de 

praticidade, de economia de palavras e de esforços, referimo-nos ao condomínio, como 

se fosse corpo autônomo, com personalidade distinta da dos condôminos. Até mesmo o 

Código de Processo Civil cedeu à pratica reiterada desse uso, referindo-se ao fato de 

que o condomínio será representado em juízo pelo síndico.  

 No entanto, o que é “o condomínio”? Condomínio é uma situação jurídica em 

que duas ou mais pessoas detêm os mesmos direitos e deveres de dono sobre uma 

mesma coisa, a um só tempo. 

                                                                                                                                                                          
Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/7312>. Acesso em: 18 jun. 2011. 
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 Sendo assim, condomínio não é pessoa, é situação jurídica. Pessoas são os 

condôminos. Por razões práticas, reiterou-se no dia-a-dia dos tribunais o costume de se 

designar os condôminos pelo termo genérico “condomínio”. Destarte, quando se 

utilizava a palavra “condomínio”, num contexto personificado, estar-se-ia, na verdade, 

referindo-se ao conjunto de condôminos. Essa prática tem sua razão de ser. Imaginemos 

um edifício com milhares de apartamentos ou de salas, como é bastante comum em 

nossas grandes cidades. Seria absolutamente inviável que, se para acionar esses 

condôminos, fosse necessário listar o nome de cada um. Assim, utiliza-se do coletivo 

“condomínio” para se designar os condôminos, que serão, estes sim, representados pelo 

síndico. 

 No caso do condomínio, como fica claro, não se trata de invocar a teoria dos 

sujeitos de direitos sem personalidade. Não se trata de sujeito de direitos sem 

personalidade. Sujeitos de direitos são os condôminos, pessoas físicas ou jurídicas.  

 Outra hipótese de simples solução é a do espólio. O raciocínio é o mesmo que se 

desenvolveu relativamente ao condomínio. Quando, por exemplo, dispõe o art. 12 do 

Código de Processo Civil ser o espólio representado em juízo pelo inventariante, o que 

quer dizer, na realidade, é que os herdeiros serão representados pelo inventariante. 

Espólio é, portanto, nestes contextos personificados, coletivo de herdeiros.  

 De fato, há defuntos que deixam dezenas de herdeiros, alguns nem mesmo 

conhecidos. Seria, aqui também inviável que, se para acionar esses herdeiros, houvesse 

a necessidade de se arrolar o nome de cada um. Utiliza-se, pois, do coletivo “espólio” 

para se designar os herdeiros, estes sim, sujeitos de direitos, representados pelo 

inventariante. 

 Mais outro caso de fácil solução é o das sociedades de fato ou irregulares. Uma 

sociedade pode não adquirir personalidade por duas razões. Por não se registrar, ou por 

se registrar irregularmente, como quando seus estatutos contiverem problemas tais que 

inviabilizem a personificação. 

 Tratando-se de sociedades de fato ou irregulares, chamadas de sociedades em 

comum pelo art. 986 do Código Civil, o raciocínio será o mesmo usado para o 

condomínio e para o espólio. A pessoa não é a sociedade, mas os sócios, que serão 

representados pelo administrador.  

 Suponhamos que A, B e C constituam, verbalmente, uma sociedade para montar 

uma loja de tecidos. Iniciam seus negócios, sem registrar a sociedade. Dão até um nome 
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à sociedade. Para todo mundo, aquela sociedade é regular. Só que, verdadeiramente, não 

é. Supondo que um dos credores dessa “sociedade” irregular não seja pago, e supondo 

que este mesmo credor a acione judicialmente, a ação será processada normalmente, 

como se a sociedade fosse regular. Isto porque, perante terceiros de boa-fé, protege-se a 

aparência de regularidade. No final das contas, porém, quem responderá serão os 

“sócios” dessa “sociedade” que não se personificou e que, portanto, não se tornou 

sujeito de direitos. 

 Tratando-se, porém, de sociedade em conta de participação, que também é 

sociedade não personificada, a hipótese será outra, uma vez que a sociedade é oculta, 

não tendo existência oficial. Quem exerce as atividades sociais é um sócio ostensivo, 

em nome de quem todos os atos são praticados. Só ele responde, tendo direito de 

regresso contra os sócios ocultos, com base no contrato social. Estes, por sua vez, 

também poderão acionar o sócio ostensivo, com base no contrato social, que só vale 

entre os sócios, não gerando personalidade para a sociedade, que jamais será acionada 

ou acionará em juízo. Todas as ações serão propostas pelo sócio ostensivo contra 

terceiros ou contra os sócios ocultos, ou contra o sócio ostensivo, por terceiros ou pelos 

sócios ocultos. O mesmo se diga dos atos praticados pelo sócio ostensivo, que os exerce 

em seu próprio nome, por eles respondendo pessoalmente. 

 Assim, quando o Código de Processo Civil se refere às sociedades não 

personificadas, tem em mira exclusivamente as sociedades de mão comum. 

 Por fim, outro caso de fácil solução, em que tampouco é necessário se invocar a 

teoria dos sujeitos sem personalidade, é o dos órgãos públicos ou privados sem 

personalidade, como o Ministério Público, o Exército, a Polícia Militar, os ministérios, 

as escolas mantidas por outras entidades etc.  

 Em todos esses casos, tratando-se de ações judiciais, quem está acionando ou 

quem se está acionando é o órgão personificado, como o Estado, a União, a entidade 

mantenedora etc. Por razões de praticidade, aceita-se que a ação se dirija aparentemente 

contra o órgão não personificado, representado por seus administradores (o Procurador 

Geral, o Comandante, o Ministro, o reitor etc.). Na realidade, a ação, de Direito, está 

sendo dirigida contra o órgão personificado, que se faz representar pelo administrador 

do órgão não personificado. Tecnicamente, o mais correto será acionar o órgão 

personificado. Este poderá apontar como representante, o administrador do órgão não 

personificado em torno do qual gira a controvérsia. Como exemplo na esfera cível, 
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podemos citar a ação contra a sociedade mantenedora de uma universidade, que poderá, 

se quiser, indicar o reitor como representante legal no processo. 

 

 

 

 

5. CASOS DE APLICAÇÃO EFETIVA DA TEORIA DOS SUJEITOS SEM 

PERSONALIDADE 

 

 Os casos mais importantes, para cuja solução é necessário se invocar a teoria dos 

sujeitos de direito sem personalidade, são três, a saber, o nascituro, a herança jacente e a 

massa falida.  

 Em ambos os casos, não se cuida de um grupo de pessoas representadas por 

alguém, como o condomínio, o espólio etc. Cuida-se ou bem de um ser humano em 

gestação, pessoa in potentia; ou bem de um acervo patrimonial, de fato, acéfalo; quando 

nada, sem aparência de possuir dono.  

 O nascituro é um ser humano, em gestação no útero materno. O art. 2º do 

Código Civil é bem claro ao dispor que a personalidade humana começa do nascimento 

com vida. Sendo assim, o nascituro não é pessoa. Como entender, então, que possa ter 

direitos, como o direito à saúde, à vida, direitos sucessórios e outros? E é o próprio art. 

2º do Código Civil que diz estarem a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. 

A explicação é muito simples: conquanto não seja pessoa, por não ter nascido, o 

nascituro já goza de direitos; é, portanto, sujeito de direitos sem personalidade.  

 A massa falida, por outro lado, consiste nos haveres e deveres do falido, que 

serão administrados por um síndico, a fim de, em última instância, satisfazer os direitos 

dos credores. De fato, não é o falido que é acionado. Ele mesmo pode acionar ou ser 

acionado pela massa. Para entender esse fenômeno é, realmente, necessária a teoria dos 

sujeitos sem personalidade. A massa seria, assim, um sujeito de direitos sem 

personalidade, que, apenas para efeitos práticos, é titular de direitos e deveres. 

 O mesmo se diga da herança jacente, consistente nos haveres e deveres de um 

morto, que, aparentemente, não deixou sucessores.  

 Nestas hipóteses, como resta claro, sem a teoria, o fenômeno seria inexplicável, 

incompreensível para a dogmática. 
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6. A FAMÍLIA 

 

 À guisa de conclusão, citamos o caso da família, mencionada por alguns como 

sujeito sem personalidade.19 Em Direito estrangeiro, este pode ser o caso, mas não no 

brasileiro.  

 Para ser considerado sujeito de direitos sem personalidade, é fundamental que a 

entidade, sem ser pessoa, tenha pelo menos alguns direitos e/ou deveres. Ora, o Direito 

Brasileiro, em nenhum momento, cuida da família como sujeito de direitos. Sem dúvida, 

confere-lhe tratamento de entidade, de grupo, de instituição, mas jamais de titular de 

direitos e deveres. Titulares de direitos e deveres são os membros da família. 

Conseqüentemente, a família, nem aparentemente, pode ser considerada sujeito de 

direitos sem personalidade no sistema jurídico pátrio. 

 

7. CONCLUSÃO 

 

 De todas as teorias que se aventaram para explicar porque alguns entes sem 

personalidade podem efetivamente ser titulares de direitos e deveres, a que melhor se 

ajusta à nossa dogmática jurídica é a dos sujeitos de direitos sem personalidade.  

 Em sua essência, sujeito de direitos são todos os entes jurídicos que gozam de 

direitos e possuem deveres na ordem jurídica. Não necessariamente serão pessoas, 

embora ontologicamente as pessoas sejam sujeitos de direitos.  

 Com isso em mente, fica fácil explicar, tendo em vista os conceitos correntes de 

pessoa, de sujeito de direitos, de titular de direitos, o tratamento legal conferido a certos 

entes que, sem ser pessoas, são titulares de direitos e deveres, tais como o nascituro, a 

massa falida e a herança jacente. Resolve-se, assim, de maneira muito simples, uma 

                                                           
19 VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil, cit., v. I, p. 265. PEREZ, Gabriel Netuzzi. A pessoa 

jurídica e a quase pessoa jurídica, Monografia apresentada para a disciplina “Direito Civil”, no 
Curso de Especialização da Faculdade de Direito da USP, p. 37. OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes 
de. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1999, p. 329/330. 
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questão que despertava muitos debates doutrinários.  

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

BEUCHOT, Maurício. La persona y la subjetividad em la filologia y la filosofia in 

Revista Latinoamericana de Política, Filosofia y Derecho, nº 16, México: Universidade 

Nacional Autónoma de México, 1996. 

BITTAR, Carlos Alberto. Os direitos de personalidade. 2 ed., Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 1995. 

BOBBIO, Norberto. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 

BOBBIO, Norberto. O positivismo jurídico – lições de filosofia do direito. Ed. Ícone, 

1995. 

CAENEGEM, R.C. Van. Uma introdução histórica ao direito privado. Ed. Martins 

Fontes, 1995. 

CAMPOS, Diogo Leite de. Lições de direitos da personalidade. 2 ed., Coimbra, 1992. 

CANOTILHO, Joaquim José Gomes. Direito constitucional. Coimbra: Almedina, 1996. 

CHAMOUN, Ebert. Instituições de direito romano. 3 ed., Rio de Janeiro: Forense, 

1957. 

DE CUPIS, Adriano. Os direitos da personalidade. Lisboa: Morais, 1961. 

FERRAZ JÚNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito. 3. ed., São Paulo: 

Atlas, 2001. 

FUSTEL DE COULANGES, Numa Denis. A cidade antiga; estudos sobre o direito e 

as instituições da Grécia e de Roma. Trad. Edson Bini, São Paulo: Edipro, 1998. 

KELSEN, Hans. Teoria do direito e do estado. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 

MONTEIRO, Washington de Barros. Curso de direito civil. São Paulo: Saraiva, v.1, 

1968. 

OLIVEIRA, J. M. Leoni Lopes de. Teoria geral do direito civil. Rio de Janeiro: Lumen 

Juris, 1999. 

13365



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

PEREZ, Gabriel Netuzzi. A pessoa jurídica e a quase pessoa jurídica, Monografia 

apresentada para a disciplina “Direito Civil”, no Curso de Especialização da Faculdade 

de Direito da USP. 

NASCIMENTO, Rosilene. Pessoa natural – abordagem histórico-filosófica. In: 

FIUZA, César (coord.). Curso avançado de direito civil. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 

2009. 

SILVA, Claudio Henrique Ribeiro da. Apontamentos para uma teoria dos entes 

despersonalizados. Jus Navigandi, Teresina, ano 10, n. 809, 20 set. 2005. 

TOBEÑAS, Juan Castan. Los derechos del hombre. Madrid: Ed. Reus, 1969. 

VENOSA, Sílvio de Salvo. Direito civil. 3. ed., São Paulo: Atlas, 2003, v. I. 

13366



SOCIOLOGIA E ANTROPOLOGIA JURÍDICAS 

13367



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A COMMUNITAS JURÍDICA E SUA RELAÇÃO COM A SOCIETAS: O 

DIREITO ENTRE O "SISTEMA" E O "DIFERENDO" - NOTAS SOBRE 

A FUNCIONALIDADE DA JURIDICIDADE 

 

LA COMMUNITAS JURIDIQUE ET SÉS RELATIONS AVEC LA SOCIETAS: LE DROIT 

ENTRE LE "SYSTÈME" ET LE "DIFFÉREND" - NOTES SUR LA FONCTIONNALITÉ 

DE LA JURIDICITE 

 

Fernando Cáceres 

 

  

RESUMO 

O objetivo deste trabalho é traçar uma linha de leitura alternativa acerca da relação entre 

direito e sociedade na atualidade. E para tanto lança mão do conceito de “diferendo”, conceito 

esse que nos chega por meio do trabalho dos juristas portugueses Aroso Linhares e 

Castanheira Neves. Esse conceito nos permite compreender o pensamento jurídico – e, 

portanto, a juridicidade – já não mais nos limites do conceito de sistema. Assim, não se 

confundindo com a chamada “rede”, o diferendo aposta numa estrutura diferenciada do direito 

na atualidade, em sua relação com a societas. Não mais piramidal, como queria a noção de 

sistema, mas tampouco na forma da rede (que ainda está no âmbito de desenvolvimento do 

sistema), o diferendo chama atenção para a miríade de pensamentos jurídicos, mais do que de 

“normas postas”, que hoje acorre na realização do direito. Trata-se de conceito que permite 

uma abordagem não meramente funcional do direito, de sorte que o recolhe das categorias 

advindas da teoria do poder. Dessa forma, tem-se abaixo uma crítica ao funcionalismo 

jurídico, a fim de que se abra caminho a essa perspectiva diferenciada que o diferendo permite 

trilhar.  

PALAVRAS-CHAVE: COMMUNITAS JURÍDICA; SOCIETAS; “SISTEMA”; 

“DIFERENDO”; FUNCIONALISMO JURÍDICO. 

 

RESUME 

L'objectif de cette étude, c‟est de tracer une ligne de lecture alternative à la relation entre le 

droit et la société d'aujourd'hui. Et pour cela rend l'utilisation du terme «différend», un 

concept qui nos arrive par le travail de Aroso Linhares Castanheira Neves. Ce concept là nous 

permet de comprendre la structure de la pensée juridique - et donc de la juridicite - non 

seulement dans les limites du concept de système. Donc, le diffèrend ne se confond pas avec 

la «réseau», et il comprend une structure différenciée de la relation de le droit avec la société 

hodirne. Pas seulement pyramidale, tout comme la notion de système, mais aussi différent de 

la forme du réseau (qui est toujours sous l‟idée de système), le différend attire l'attention sur 

la myriade de la pensée juridique, plutôt que de « normes», qui se précipite maintenant à la 

réalisation du droit. C'est un concept qui permet une appréhension pas purement fonctionnel 

et pas limitée à les catégories de la théorie du pouvoir. Ainsi, nous avons ici une critique au 

fonctionnalisme juridique, afin de paver la voie à ce point de vue de le “différend”.  

MOT-CLES: COMMUNITAS JURIDIQUE; SOCIETAS; “SYSTÈME”; “DIFFÉREND”; 

FONCTIONNALISME JURIDIQUE. 
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1.      Introdução: o desenhar do pensamento jurídico no esteio do diferendo. 

  

Pretende-se aqui enfrentar um muito específico desafio da reescrita da juridicidade 

na atualidade, o que se quer encarar qual um verdadeiro problema jurídico, no sentido que 

lhe dá Castanheira Neves : especificamente, trata-se aquele problema que nos projeta (e 

atinge-nos como teóricos do direito) uma exigência específica, em verdade uma exigência 

de “teoria” do direito (como se verá), qual seja a demanda no sentido de que corretamente 

destampemos e assim façamos luzir a historicidade do direito, isto é, a ocorrência 

problemática do direito no hoje . Esse o segundo tempo do direito – o implacável tempo do 

societas – que então convocamos e ao qual terá de se manter atento todo aquele que tenha 

pretensões de operar o seu pensamento como um verdadeiro jurista: em suma, que queira 

operar um pensamento jurídico relevante, e portanto normativo, na atualidade. Encontrar-

se-á aqui aportes para uma possível “teoria” do direito como “pensamento jurídico”, ou 

seja, uma teoria que tenha por base um “objeto” que não se nos dispõe como (assim se dá 

com as teorias tradicionais) estrito “Objeto” (ou um direito-objeto de uma consumação 

cognitivista da juridicidade), mas como efetivo “Pensamento”. Para tanto lançaremos mão 

de duas categorias básicas, cada qual a nos indicar caminhos diferentes no enfrentamento 

com a atualidade do direito e a desembocarem em diferentes concepções de sociedade, 

pensamento e direito, são elas as categorias de sistema e de diferendo . 

O que se pretende salientar neste trabalho é que o pensamento jurídico (como 

instância normativa que garante uma autonomia reflexiva ao direito) encontra-se hoje como 

que lançado e distribuído no “horizonte estruturante” de um diferendo lingüístico e 

interpretativo (hermenêutico e pré-litigioso), como nos ensinam a percebê-lo Aroso 

Linhares e Castanheira Neves (na esteira da filosofia da linguagem de Jean-François 

Lyotard), o que sem dúvida acaba por trazer ao “teórico do direito” novos e mais 

complexos desafios – isso deve ficar mais claro no correr das linhas que se seguem. É 

nesses termos que se buscará demarcar a relação-realidade (aquela entre direito e 

sociedade) acima referida. A ênfase recairá na tentativa de elaborar uma reflexão que 

abarque essa relação-realidade sem perder de vista a difícil tarefa de garantir ao direito 

aquilo que lhe garante sua especificidade reflexiva, isto é, a centralidade do pensamento 

jurídico. Cuida-se, dessarte, de trazer em destaque e de colocarmos no centro das 

preocupações do pensamento jurídico contemporâneo um painel de referências que nos põe 

às claras uma inevitabilidade epistêmica (da qual decorrerá toda uma plêiade de novas 
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problemáticas à “teoria” do direito), qual seja a marca infungível que o devir da societas 

(com todos os paradoxos em que então teremos de desembocar e dos quais se nos fará 

forçoso escapar) – e assim a intencionalidade própria que o contínuo desenhar-se da 

convivência humana impõe como momento constitutivo – estampa na ocorrência do 

fenômeno jurídico . Daí decorre o bloco de problemas a que nos dedicaremos a seguir, 

especificamente aqueles decorrentes do questionamento quanto à apreensão (como 

apreendê-lo) do direito em sua historicidade hodierna. 

Dito isso, antes de adentrarmos de maneira mais detida na análise dessa “relação-

realidade”, tracemos algumas notas básicas que nos servirão para melhor compreender o 

que se segue. Como bem se sabe, porquanto se tenha tornado espécie de adágio do 

pensamento jurídico contemporâneo, na atualidade o “teórico do direito” (o jurista) já não 

pode pensar o fenômeno jurídico ignorando o contexto em que este se insere, ou tendo em 

mente tão-só um direito positivo, como se pretendeu fazer no âmbito de um projeto teórico 

estritamente normativista. Faz-se hoje forçoso que o jurista percorra também o ambiente 

social (a societas) no qual o direito ancora a sua ocorrência – ambiente esse, ademais, que 

constantemente lhe atinge e lhe deforma com suas pretensões normativas –, bem como o 

pensamento que o pensa – até porque, como já salientado, esse pensamento que o pensa 

também o realiza. Com efeito, “separar o joio do trigo” e dizer afinal o que é o direito – e, 

portanto, apreender as suas especificidades (a estética jurídica) –, assimilar teoricamente a 

sua vestimenta e delimitar o seu espaço de “ocorrência autônoma” (sua gramática própria) 

é, sem dúvida, o problema capital do jurista. A ele o verdadeiro jurista (o jurista crítico) 

mantém-se como que desde sempre atento. Uma vez que se disponha, no entanto, a teorizá-

lo (o problema jurídico), o jurista não poderá se limitar a andarilhar in abstracto tal 

pergunta (o que é o direito?). Faz-se premente lançar-se no concreto – e historicizar o 

direito – impondo-se ao jurista perquirir isso a que se tem chamado de “o hoje do direito”, 

isto é, a sua historicidade. Deve o jurista, portanto, colocar-se sempre novamente a pergunta 

o que é o direito hoje: de nossa parte, nos limites deste trabalho, toca-nos aqui a intenção de 

lançar alguma luz sobre a aparição hodierna da juridicidade, questionando-se 

especificamente acerca do “formato” de tal aparição e “os porquês” desse seu formato (o 

diferendo) na atualidade.  

Nesse movimento, pretende-se fazer vir à tona não somente o quadro estrutural de 

“pluralidade e diferença” (que se instaura em abrupto como o diferendo no direito) que 

atualmente como que baliza a referida ocorrência e as traduções teóricas que intentam a sua 

apreensão (sob as mais variadas concepções de juridicidade), mas também e sobretudo uma 
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certeza: a certeza de que, uma vez lançados nesse diferendo, a proposta que ora visamos 

experimentar, aquela da aposta jurisprudencialista do direito (que se opera como uma 

“perspectiva interna”), é-nos apresentada como mais uma dentre tantas outras possíveis 

perspectivas na atualidade . Fato é que ao se sublinhar o contato inevitável entre o devir 

jurídico, ainda que se saliente sua autonomia normativa (que ao menos teórica parece 

inevitável ser assumida), e o devir da societas, as possibilidades de enlace teórico que se 

apresentam são das mais variadas ordens. Daí a necessidade de uma tomada de posição, isto 

é, a necessidade de se perfilhar a um olhar específico, experimentando-o e, assim, correndo-

se pois o risco de se ter tomado o caminho errado . Essa, ademais, a perplexidade que 

atualmente caracteriza o pensamento jurídico – e bem o soube frisar Castanheira Neves –, 

condição essa, no entanto, que não pode retirar do jurista a exigência ética (e crítica, 

portanto) diante de uma tal escolha . De outro turno, parece importante frisarmos desde já 

que a visão jurisprudencialista não compõe uma acabada e já pronta “teoria” do direito, 

tratando-se antes de espécie de paradigma, ou mesmo “modo de apreender o direito”, que 

admite e aceita o diálogo com toda uma miríade de visões que acolhem trabalhar a 

juridicidade nos contornos da noção de “decisão-judicativa”, ou seja, que admitem o papel 

decisivo do pensamento jurídico na elaboração, sempre renovada concretamente (a partir do 

caso concreto), do juízo de validade normativa do direito. 

Nessa esteira, sublinharemos a seguir um contraponto fulcral, este a polarizar 

diante de nós duas possíveis posturas compreensivas da societas (e assim também, como 

conseqüência, do direito) no todo distintas, não obstante estejam ambas voltadas a perquirir 

uma mesma e única “relação-realidade” normativa (aquela que se opera na dialética entre 

direito e sociedade). Com efeito, a partir desse olhar que se lança a perceber e nisso avoca a 

inevitabilidade epistêmica acima mencionada (a marca inelutável que a intencionalidade 

inerente da societas imprime desde sempre na ocorrência jurídica), não se nos afigura tão-

somente um caminho a percorrer, como se cogente nos fosse trilhá-lo (como se houvesse, 

afinal, uma única narrativa apta na atualidade à tradução do fenômeno jurídico em sua 

relação com a societas). Antes o que se dá é o contrário: há mesmo uma pluralidade de 

possíveis enfoques, despontando daí (desse olhar que quer assumir a historicidade do 

direito) uma miríade de caminhos passíveis de serem percorridos. E, como parece evidente, 

não se pretende aqui fazê-los vir à luz em sua totalidade, não nos tocando qualquer intenção 

no sentido de exaurir as possíveis análises da relação entre direito e sociedade, até porque 

não conhecemos essa totalidade, de modo que nos restringiremos à consideração de dois 

específicos enfoques, sobre os quais, todavia, parece-nos hoje forçoso que se lance um 
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olhar crítico. Assim, diante de uma tal bifurcação (com esses dois enfoques), impor-se-á 

que realizemos um juízo teórico e reflexivo – que, de resto, sempre atinge e diferencia a 

práxis humana, e também aquela que se volta a realizar o direito – acerca do caminho a 

percorrer, numa palavra, escolher o horizonte a partir do qual lançamos o nosso 

diagnóstico. 

Como já se desenhou, ainda que em linhas gerais, a nossa escolha se dá com a 

assunção de uma experiência bastante própria da juridicidade e, portanto, da realização do 

direito: aquela que se abre a partir do olhar jurisprudencialista, este a justapor-se aqui em 

nossa análise da relação entre direito e sociedade . Trata-se, numa palavra, e adiantando a 

polarização que adiante se aclarará, de contrapor e aprofundar as noções-pólos (que 

demarcam uma antítese teórica) de sistema e diferendo, ambas voltadas à determinação 

teórica da aparição ou reflexo da realidade social no âmbito jurídico (ou simplesmente: do 

reflexo da sociedade no fenômeno jurídico). Essas duas categorias – sistema e diferendo – 

serão, portanto, as “personagens principais” deste trabalho, assumidas ambas como 

categorias de análise da sociedade e, por conseguinte, também do direito. É a partir dessa 

bifurcação que se intentará alocar e diferenciar o direito, como fenômeno autônomo, da 

realidade social da qual ele aflora. Adiante-se desde já que se a categoria de diferendo nos 

propicia instrumental adequado a uma percepção atualizada da “pluralidade e da diferença” 

que se instaura modernamente no âmbito do direito, ganhando ênfase aí, como já dissemos, 

a noção de pensamento jurídico, a categoria de sistema, diferentemente, ainda incorre numa 

apreensão estigmatizada do direito como objeto – esse o ponto central ao qual queremos 

chamar atenção. 

Antes, ainda, de seguirmos nessa vereda (aclarando as diferenças entre sistema e 

diferendo como categorias de análise da relação direito-sociedade), temos de frisar um 

segundo contraponto, este também no todo crucial à adequada apreensão das continuidades 

e descontinuidades que se impõem no atual quadro da juridicidade, mormente quando 

percebida no contato com o seu meio-ambiente. De um lado aparece-nos a já aludida noção 

de societas como espaço-mundo que não mais pode ser ignorado pelo pensamento jurídico 

(em razão, sobretudo, da ubiqüidade fenomênica que a caracteriza ) – com o que desde logo 

se nos informa superada, tanto no enfoque jurisprudencialista quanto no funcionalista do 

direito, a assim chamada “cegueira ao social” tão cara ao normativismo mais tradicional. E 

de outro lado a especificação-institucionalização metodologicamente construída na visão 

do communitas – a sugerir-nos a possibilidade de seguirmos um viés distinto daqueles 

engendrados pelas compreensões sistêmicas da engenharia social e da cibernética. São 
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momentos ou instâncias referenciais que trarão como resposta à chamada crise do direito 

diferentes caminhos e diversos enfoques ou concepções da juridicidade – tudo a depender 

se se opte por uma perspectiva externa ou interna à sua ocorrência. São afinal – é no que 

cremos – dois pólos distintos a serem constantemente considerados e diuturnamente 

reconstituídos pelo pensamento jurídico, a fim de especificar a incessante diferenciação que 

hodiernamente atinge o direito e o pensamento que o pensa, sob pena de se abandonar o 

devir jurídico (e, com isso, a possibilidade de sua realização autônoma) ao sabor de 

articulações ou projeções que no mais das vezes não se interrogam acerca das questões que 

tocam a delimitação das suas especificidades – não lhes interessa, afinal, o que é o direito. 

No que tange essa postura de uma mera instrumentalidade do direito – enfoque 

esse que se tem cunhado de funcionalista (a programar-projetar o direito como “referência 

mecânica” de um planejamento normativo mais amplo, este por sua vez concebido a priori 

à prática judicativa) –, impõe-se perceber tratar-se aí de caminhos e lugares (porque não há 

tão-só um funcionalismo, mas uma sua miríade, como à frente salientaremos) que com 

freqüência se dispõem em instâncias reflexivas (teóricas) alienígenas à “teoria do direito” 

propriamente dita e à emergência autônoma da juridicidade, viciando com isso sua práxis 

em enredos e estratégias normativas que relegam o direito a uma total submissão ao não-

direito. Ante a tais postulados (sempre mais amplos do que efetivamente acorre ao direito 

em sua prática) voltaremos a argumentação de uma perspectiva interna, inserta pois na 

processualidade própria ao ocorrer jurídico (Rechtsfindungsprozess) – concebido este 

concretamente pelo e no labor do pensamento jurídico –, de sorte a vislumbrarmos a 

societas no espaço de realização próprio desse direito, e não o contrário. Trata-se, 

finalmente, de temática verdadeiramente complexa, de modo que se demanda um 

tratamento teórico à altura, ou seja, um discurso de apreensão e de compreensão também 

complexa. Ainda assim, com essas duas bifurcações básicas em mente, quais sejam as de 

sistema / diferendo e de societas / communitas, nosso caminho se fará mais claramente.   

Dessarte, as breves reflexões que se seguem concentram-se num momento muito 

específico, para não dizer mesmo um momento capital do caminhar-procurar que apreende-

realiza o direito no “mundo” hoje. Momento esse também assumido pelo discurso 

jurisprudencialista, como se percebe, de sorte que se nos interpõe aqui inafastável . Trata-se 

de caminhar e nisso esboçar aquela pressuposição que em convergência configura uma 

validade trans-subjetiva do ocorrer jurídico, o que não é diferente de dizermos 

simplesmente que se trata de buscar in concretum o como da exigência de vinculação desse 

pressuposto (que se impõe como um compromisso material) à experiência de realização 
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jurídica e à práxis que a consuma na expectativa da controvérsia-caso. E uma vez que aqui 

não nos preocupa tanto a necessidade de invocar e aprofundar aquela pressuposição (e, 

pois, todo o discurso de fundamentação que a baliza ), responsabilizar-se-á, tão-somente, a 

terminologia que nos é sugerida no discurso coevo de Aroso Linhares, bem como a plêiade 

bibliográfica que marca sua escrita, para então considerarmos a circularidade constitutiva 

que não apenas desenha o modus operandi do mundo do direito, mas também – e o mais 

importante – dá vazão àquela exigência. Com isso ficará esclarecido em que condições se 

há-de assumir hoje essa perspectiva de validade (vislumbrada como contexto-horizonte de 

sentido do direito), bem como o correlato de uma sua específica e bastante peculiar práxis 

de realização...  

  

“... mas então também uma circularidade que nos obrigue a reconhecer nesta 

práxis – e no <<pensamento>> que a <<pensa>> ou na auto-reflexão que este lhe 

proporciona (as a heightened degree of attention while performingin the practice)... e muito 

especialmente no discurso metodológico que (como patamar deste pensamento) 

criticamente a reconstrói – uma dimensão constitutiva da primeira (e da vocação 

integradora que a onera, se não mesmo já do sentido de juridicidade que esta fundamenta).”  

  

  

Diante do que se infere uma questão central: temos aqui, afinal, um direito que se 

nos apresenta em seu devir como fenômeno antropomorfo e que em razão disso em sua 

prática autônoma dispõe de uma existencialidade própria, uma por assim dizer 

existencialidade jurídica, a qual, lançada que está ao encontro de tudo aquilo que lhe é 

diferente (no diferendo que hoje lhe acorre), não deixa de ser constantemente interpelada e 

mesmo trespassada em sua práxis – por aqueles que a experienciam? Impõe-se que 

respondamos positivamente, fazendo sublinhar-se que, não obstante a diferenciação entre 

direito, de um lado, e sociedade, de outro, resguardando cada qual as suas especificidades, o 

primeiro se percebe em constante referência pela intencionalidade da segunda. E, com isso, 

afirmemos fundar-se ele numa liberdade também de todo própria, uma liberdade reflexiva 

que tem como ponto de partida e referencial teórico um autentico transcendens 

interrogante (o questionamento acerca de o seu “por quê”; questionamento esse que já traz 

uma resposta) de uma prática também autêntica, ausente esta de quaisquer pré-

determinações epistemológica ou ontológica. A certeza, portanto, de que da discussão 

moderna em torno do Método não irrompe frutos na atual problemática que se nos 
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apresenta – não obstante a perspectiva aqui assumida se dê na “dimensão metodológica” do 

ocorrer jurídico, mas uma metodologia específica, a qual se permite trabalhar no contexto 

daquilo que se tem chamado o ocaso do conceito, isto é, uma metodologia não estritamente 

cognitivista. 

Daí a problematicidade inerente ao pensamento que assume a ocorrência do direito 

na perspectiva daquela exigência (a exigência de uma validade específica): trata-se de um 

pensar-laborar que no ato mesmo de apreender o ocorrer jurídico (ao se perguntar pelo 

direito), a fim de compreendê-lo, impele-o à prática e nisso o realiza em concreto . Trata-se 

portanto de um apreender-realizar que se articula tanto numa dimensão de validade quanto 

numa dimensão metodológica. De sorte a aí (nessas duas dimensões) se firmar em 

definitivo sua autonomia face os mais variados discursos que o intentam abarcar. 

Verdadeiro diferendo discursivo. Atente-se, porém, para o fato de que com isso não se nega 

o infungível caráter societal da juridicidade – e, portanto, sua como que “disponibilidade” 

ante os impulsos da história –, mas, presumindo-se esse caráter, quer-se chamar aqui 

atenção à idéia de insuperabilidade orgânica (aí a perspectiva interna) do direito como 

caminho mais adequado a uma sua reescrita na atualidade – que só se realiza de fato e 

adequadamente após se ter experimentado o pathos da “perdição” e de “autocriação” de 

uma “situação de abalo” (em suma, após percebermos no contexto da crise atual) . É aqui 

que nos surge o diferendo, a demarcar referida problematicidade do direito, mais do que 

nos trazendo uma resposta aos problemas que lhe cabe resolver, informando-nos, portanto, 

dessa hora de crise a que nos referimos. 

  

“Uma <<hora>> que – mais de um século depois da especificação programática da 

Allgemeine Rechtslehre (e do seu exemplar tempo de teoria do direito) – nos obriga a 

discutir outra vez a plausibilidade de uma perspectiva interna? Podemos dizê-lo. Sem 

esquecer que a discussão daquele primeiro tempo – como uma oportunidade de justificar 

metadogmaticamente a relação juridicidade / cientificidade / Método obedeceu a um 

traçado circunscrito – capaz de descobrir possibilidades (ou pelo menos alternativas de 

solução-assimilação) predeterminadas - ... e que esta (presente!) só pode ser levada a sério 

se nos expuser aos riscos (imprevisíveis) de uma interrogação radical. Ao ponto de 

devermos reconhecer que discutir a possibilidade de uma perspectiva interna passa a ser 

agora interpelar (não poder deixar de interpelar) a inteligibilidade-continuidade de uma 

certa criação cultural e do projecto de demarcação humano / inumano que lhe 
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corresponde... ou porventura mais do que isso, arriscar na renovação recuperadora de um 

certo contexto (e do mundo humano que este constrói, condiciona e determina).”  

  

  

Destarte, o desafio que ora se afigura não pode deixar de nos indicar ao menos 

dois caminhos possíveis à apreensão da juridicidade, tendo em vista essa sua historicidade, 

a complexidade que marca a sociabilidade hodierna. Se não absolutamente antagônicos, são 

caminhos que certamente afloram polarizados e com isso a polarizar também os aportes 

teóricos e práticos que deles cuidam . São, com efeito, duas diferentes concepções de 

pensamento, sociedade e de direito que hoje se mostram centrais de serem percebidas. Uma 

delas (à qual não nos parece possível uma adesão teórica) vem referida pelas assim 

chamadas “teorias sistêmicas”, ao passo que a outra (essa sim a receber nossa adesão) 

aposta numa “reescrita” que toma como ponto de partia a filosofia (e uma específica 

concepção de filosofia). Seguindo as linhas até aqui traçadas, parece-nos que na nossa 

circunstância presente (atual) não será a escolha cega, calcada no mero decisium isento de 

reflexão (como característica da política), que nos poderá orientar de maneira mais 

coetânea no campo jurídico – e isso principalmente porque, diferente do ambiente 

fragmentado e irascível em se lança, o direito não se confunde com nenhum dos discursos 

que formam o diferendo a partir das apostas que a política” infirma. Mas antes o que ocorre 

parece ser o contrário. E, na perspectiva que subsume a reciprocidade constitutiva da 

dimensão intencional e da dimensão da realização, um fundo de pensare (o pensamento 

jurídico) se mostra com efeito inevitável . É sobretudo à exigência de  um pensamento 

integralmente prático que então nos temos de submeter – abandonado-se com isso qualquer 

primado de um mero discurso teorético ou funcional e se lançando ao palco que nos espera 

lá fora, palco este cujos atores nos cortam numa tensão irredutível entre pretensões de 

pluralidade discursiva e de unidade intencional. É a categoria do diferendo, portanto, a 

superar a metáfora do sistêmica, que então nos aparece como recurso a fazer despontar as 

novidades do problemático mundo jurídico. 

Antes de prosseguirmos, todavia, importa fazer um último apontamento, depois do 

qual passaremos a sistematizar esses dois enfoques referidos. A visão com a qual estamos 

aqui a nos perfilhar quer crer que o direito, uma vez lançado no âmbito concreto da história, 

não necessita estar absolutamente entregue ao desenho que um qualquer societas por bem 

lhe ache concebível. Parece-nos que uma tal perspectiva não tem condão de resguardar a 

dimensão humana do direito (fundado no homem-pessoa) ante os avanços tecnológicos e 
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científicos, ou em face do agir irascível da mera “decisão política”, deixando de lado a 

tentativa de uma possível (senão necessária) reescrita do direito como fenômeno de 

validade e de sentido, um direito que conquista uma existência própria e, portanto, que goza 

de uma liberdade reflexiva e crítica diante de tais decisões. Abandonado à tensão que se 

produz socialmente, e com isso entregue a meras relações de poder, o direito perde seu 

espaço. Não se está a negar a forte imanência que a intencionalidade social produz. Mas 

não se está também a querê-lo concebido qual simples autômato da engenharia social. É no 

limite desse limiar que trata de se pensar o direito hoje. Pressionado de um lado pelos 

fatores e representações que disponibilizam à vulnerabilidade, porém longe da vertigem de 

uma sua configuração patológica , tratando-se antes de reconhecer que referidas tensões (e 

pretensões) só o atingem (nos termos de então se tornarem experimentáveis) porque 

alocado numa situação-limite do sofrimento de indeterminação. Sofrimento este que se 

delineia como solidão inserta num contexto de fragmentação e incomensurabilidade – a 

formar-se como espécie de falta de tempo para tudo abarcar, ficando de lado, para lá do 

abismo, toda uma discursividade em degraus que não o atinge como, talvez, o deveria . 

Uma infinidade de informações que, incessantemente prosseguida (e daí a vertigem da 

incomunicabilidade), não é alcançada. E o nosso mote (a se nos desenhar na figura da 

situação-limite – e, afinal, convocar aquele pensar em círculos) está afinal no fazer 

indissociável essa experiência e a procura ininterrupta de uma “intercompreensão na 

existência” (um infungível exigir de comunicação não apenas qual a idéia de “entendimento 

para entendimento”, tampouco de “espírito para espírito”, mas de “existência para 

existência”.  

  

“Ou se quisermos, uma situação-limite na qual a celebração (-consagração) 

prescritivamente feliz da pluralidade (por uma vez livre da nostalgia da unidade perdida) se 

deixe permanentemente (mas nem por isso menos paradoxalmente!) ferir pela urgência de 

uma cooperação (material!) entre experiências e formas racionais. Uma situação-limite que 

– jê mergulhado no universo específico do direito – nos autoriza a mobilizar a vocação 

integradora da intenção e validade (e a força condutora da sua perspectiva normativa) na 

mesma medida em que reconhecemos que as resistências à univocidade de uma 

coordenação material se tornaram dimensão constitutiva tanto das práticas de realização 

juridicamente relevantes quanto das práticas que exteriormente as condicionam. O que é 

ainda e significativamente perguntar – arriscarmo-nos a perguntar – se (e até que ponto é 

que) assumir um diagnóstico-experiência de pluralidade não nos condena à celebração 
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regulativa correspondente (obrigando-nos a aceitar caminhos e as outo-reflexões que os 

orientam e que simultaneamente estes constróem).”  

  

Apontamentos esses que nos bastam para assentar o esboço do percurso reflexivo 

que se segue: será aqui tratada uma série de temas ou questões (na perspectiva interna do 

problema do direito), sobremaneira relevantes ao pensamento jurídico contemporâneo, 

relacionadas à continuidade normativa que conecta e perpassa sociedade e direito (societas 

e communitas). Isso se dará com o desenrolar dos dois enfoques mencionados, ou melhor, 

duas categorias, quais sejam a de sistema e a de diferendo, com o que se pretende fazer virá 

à tona o questionamento acerca da universalidade do direito; sua relação trincada com o 

fenômeno político e, pois, com a filosofia política; e, afinal, a autonomia metodológico-

comunitária da juridicidade. Perceba-se que se pretende levar tais temas à síntese de sua 

compreensão; quer-se tão-só fazer com que ganhem vulto na reflexão que apreende-realiza 

o ocorrer do direito, acentuando suas especificidades, mas lançando luz em suas aberturas, 

aberturas essas que o fazem fenômeno verdadeiramente ubíquo. Trata-se, assim, de 

percurso que nos obriga a ter como ponto de partida a territorialidade-pagus – hoje 

compartilhado e testemunhada (ou mesmo experimentada) por uma diversidade crescente 

de diagnósticos – aquele sentimento que especificamente nos atinge na atualidade, isto é: a 

crise da perda de unidade ecoada nos termos do assim chamado o ocaso do conceito no 

ocidente . 

  

2.  A categoria “sistema” e a funcionalização da ocorrência jurídica. 

  

Complexidade é termo que já há muito faz parte do vocabulário jurídico, 

avizinhando e no mais das vezes “atingindo em cheio” os escritos e as reflexões daqueles 

cujo pensamento se orienta no sentido de questionar o como (ou o porquê aí implicado) da 

apreensão-realização da Juridicidade em sua articulação social hodierna – com efeito, trata-

se de conceito hoje sobremaneira referenciado, à sorte de lhe ter sido conferida ênfase nos 

mais variados discursos que movimentam o campo jurídico (cite-se, apenas a fim de 

exemplificar tal inferência, o espaço do direito econômico, ou a sempre fulcral ultima ratio 

do direito penal): seja isso num viés orientado a uma sua compreensão (do direito) a partir 

da já conhecida noção de redução da complexidade normativa que perpassa o societas 

(então percebido em termos de sistema social), seja também, e de outro lado, (como parece 

ser o caso aqui) como concepção-passagem criticável no âmbito de uma acepção mais geral 
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que concebe o vínculo social em termos de linguagem . Grosso modo, acere-se que o 

complexo representa espécie de realidade em contínua diferenciação e pois pluralização, de 

modo a criar uma ficção sobre-determinante do simples-real. No que toca o nosso tempo 

presente (o problema da historicidade que desemboca no hoje), se o que vivemos é um 

efetivo processo de complexificação do real – a conjecturar, portanto, a sociedade 

contemporânea num quadro geral de hiper-complexidade – ou se antes do que se trata é de 

assumirmos de uma vez por todas o tão caro à Ciência do direito, o ocaso do conceito – que 

afinal nos atesta, uma vez mais, a impossibilidade da apreensão simplificadora da realidade 

como „um Todo‟ –, é questão que queremos aqui tratar. 

A premissa com a qual partimos é bastante clara, delineando-se na seguinte 

fórmula: não obstante a inevitabilidade que marca a relação de continuidade-normativa 

entre direito e sociedade (a se operar, evidentemente, em dialética constante), não obstante 

isso, há que se atentar e se fazer destacar que sempre se conserva em suspenso uma brecha 

de descontinuidade a mantê-los em apartado (direito e sociedade), uma espécie de 

ambiência reflexiva que os faz ocupar como que cada qual um seu espaço próprio. Já o 

dissemos, mas não nos custa ora salientar: a juridicidade se nos surge desde sempre 

marcada a ferro pelo devir do societas; no entanto, esta última (ou seja, a sociedade) não lhe 

adere sem mais – como se fosse passível de o social conferir ao direito, sem mais, a forma 

que bem lhe aprouvesse a cada novo momento histórico . Como se disse, o espaço de cada 

um (direito e sociedade), em que pese estejamos aqui a sublinhar sua inelutável relação 

normativa, como que se mantém intocável.  

Dessarte, o olhar jurídico que verte sua compreensão de mundo sob os óculos da 

juridicidade, a perceber portanto a imersão histórica do labor jurídico, justamente porque 

veste referidos óculos, também não ignorará que a percepção jurídica da realidade social 

deve se dar (porque, em verdade, assim se dá) a partir da interioridade da própria 

juridicidade, isto é, tomando como marco analítico aquilo que estamos a chamar de 

perspectiva interna do ocorrer do direito – perspectiva essa que, como à frente se fará mais 

claro, toma como critério atuante a noção de Pessoa . 

É com esse critério e essa perspectiva (esse occhiali giuridico) em mente que 

pretendemos seguir adiante. E o caminho que então passamos a percorrer oferece-nos o 

privilégio de adentrar àquilo que se designa como „uma percepção jurídica da realidade 

social hoje‟; o privilégio, portanto, de nos portarmos qual verdadeiros juristas ante a 

compreensão do societas. E isso, afinal, porque a intencionalidade que se origina no devir 

próprio do societas de certo participa da fenomenologia do direito, dando-lhe um colorido 
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que ganha vida no florescer das condições de sociabilidade de cada novo momento, mas 

não o solapa assim sem mais – como se o direito se reduzisse a um amontoado de 

informações manipuláveis pela técnica peculiar a cada tempo. O societas participa, com 

efeito, de sua ocorrência histórica, uma ocorrência sempre contingente e, portanto, 

normativamente indeterminada (e em certa medida irracional, podemos dizer). Todavia não 

o modula qual se tratasse de uma massa amorfa, isenta de vida ou absolutamente flexível – 

como seria se fosse mero plástico que se entrega às mãos de qualquer um que se lhe dirige 

os braços. 

Dito isso, impõe-se prosseguirmos. Como estar evidente, o tradicional 

normativismo jurídico já não nos interessa de imediato – não obstante suas premissas se 

façam ainda hoje dominantes, como veremos a seguir. E não nos interessa de imediato na 

medida em que cremos tê-lo afastado como perspectiva viável à adequada apreensão do 

direito. Não nos esqueçamos, no entanto, que essa perspectiva não se encontra no todo 

sobrepujada ou mesmo superada no pensamento jurídico contemporâneo – basta 

lembrarmos, a fim apenas de rememorarmos algo já dito, que as investidas mais coevas das 

análises hermenêuticas e dos enfoques analíticos, quando voltadas à captura da emergência 

social da juridicidade, ainda carregam em seus pressupostos premissas centrais daquela 

visão (da visão normativista). De sorte que podemos aventar simplesmente que sua 

presença entre nós ainda é manifesta, por vezes mantendo-se subterrânea – no plano dos 

pressupostos – por vezes fazendo-se mais explícita, como efetiva aposta de acerca da 

juridicidade.  

De qualquer maneira, se essas leituras de apreensão da ocorrência jurídica se nos 

afiguram efetivamente insuficientes, porquanto não abandonam aquela visão no todo 

vergalhada de um direito-como-objeto, cuja compreensão se daria à distância da teia social 

que o engendra (perceba-se que o normativismo, ao perceber o direito como simples objeto 

de um analítico cujos olhos se lhe atingem frios, tem de apostar numa noção tradicional de 

cientificidade, demandando uma objetividade que o destaca da realidade que o 

circunscreve, a fim de mantê-lo isento de quaisquer valorações ou eferente social), isto é, 

como instância isolada de seu meio ambiente, há hoje outras perspectivas que, 

diferentemente, censuram e sobrepujam essa cegueira ao social – assim, se é possível dizer 

que o normativismo cerra a normatividade jurídica numa sua postulada autonomia lógico-

dedutiva, tão-só subsistente a partir de uma autodeterminação dogmática da ciência 

jurídica, esses outros, e mais coevos, ensaios sobre o direito vão, com efeito, além, e fazem 

13380



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

referir o direito à complexa realidade do nosso atual mundo sócio-humano, à “sociedade” 

propriamente dita como um seu momento “englobante” e prático.  

Sendo assim, e crendo que de fato podemos hoje admitir a individualização de três 

grandes e diferenciadas análises voltadas à simplificação daquilo que cunhamos de 

Complexo , importando-nos aqui sobretudo no que tocam e expressam uma pretensão de 

juridicidade, quais sejam: o normativismo, o funcionalismo e o jurisprudencialismo, faz-se 

forçoso que as sopesemos mais detidamente . Desde já, há que se dizer trata-se aí de 

enfoques convocáveis no plano da teoria jurídica (voltada esta à prática de realização do 

direito), a abarcar, cada qual, outros tantos enfoques e possibilidades compreensivas do 

fenômeno jurídico, funcionando cada um dos três como espécie de espectro reflexivo – uma 

vez que guardam internamente uma miríade de outras possibilidades. Tal é o caso daquela 

corrente que ora nos cabe inferir mais de perto, o funcionalismo jurídico – perspectiva da 

juridicidade essa que se nos mostra complexa e plúrima internamente, diferenciando-se em 

suas orientações, por vezes contrárias, em razão dos diversos modos como assumem o 

compromisso social, o que logo abaixo tentaremos esclarecer.  

Para que bem assimilemos as características desse movimento teórico, a ocupar o 

centro das reflexões que comprometem o pensamento jurídico na atualidade, intentaremos 

trabalhar no âmbito das seguintes questões: a) com que sentido ou de que modo 

intencionalmente constitutivo visa-se aí o direito e, em conseqüência desse sentido e desse 

modus, o objetiva e o compreende – em suma, o que para ela (a visão sistêmica da 

juridicidade) é o direito; b) com que categoria ou conjunto de categorias o pensa e o 

determina em sua prática e qual a racionalidade que lhe é concebida; c) como, em 

consideração das respostas dadas às questões precedentes, se estrutura metodologicamente, 

isto é, segundo que modelo metódico opta-se por realizar e atuar o direito.  

Antes, porém, de seguirmos por essa via, é importante que façamos três notas de 

introdução, cuja pontualidade nos iluminará o caminho que nos espera. Isso porque, de uma 

maneira ou de outra, essa concepção que ora se convoca sob a alcunha de uma visão 

funcionalista do campo jurídico acaba por desembocar em noções caras também ao 

jurisprudencialismo (ou, simplesmente, ao trabalho da juridicidade como momento de um 

pensar jurídico – visão que aqui endossamos já desde o início das linhas que ora 

percorremos): tais como as noções de decidibilidade e de dogmática jurídica. Vislumbrado 

o direito como um simples (mas complexo) meio técnico dirigido à obtenção de uma 

teleologia qualquer, no mais das vezes desvinculada da própria juridicidade e sempre 

delineada a priori num programa abstrato e estratégico para a decisão jurídica (uma decisão 
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tática), o pensamento jurídico vê-se condenado ao trabalho não trivial de “uma ciência 

prática”, então entendida como tecnologia. Numa palavra: o pensamento jurídico torna-se 

um espaço não de reflexividade, antes de resposta tecnológica à imputação da decisão 

(espécie de feedback ausente de culturalidade própria – numa realimentação cega de 

opiniões). De pronto, impõe-se afirmar que, assim como não é possível que concordemos 

com a redução do universo jurídico à mera decidibilidade (em que pese tenhamos mesmo 

de aceitar sua centralidade funcional), haja vista que tal universo se expande a uma 

concepção sempre mais ampla de labor jurídico, também o pensamento jurídico não poderá 

ser arquitetado como “saber dogmático”, ou tão-somente técnico, sobretudo porque labora 

naquela perspectiva judicativo-decisória. 

Em verdade, o pano de fundo que está a percorrer toda essa construção 

instrumental e tecnológica (quase ficcional) da ocorrência jurídica tem limites teóricos 

específicos, centrando-se aí a apreciação que ora almejamos esboçar – atente-se, portanto, 

para o fato de que essa concepção funcional não se prontifica como análise estritamente 

jurídica, tampouco como enfoque destinado às diferenças presentes no campo social em 

relação à natureza, antes correspondendo à aplicação geral (sistêmica) de uma concepção 

ausente de humanidade, vinculada antes às ciências biológicas e sua lógica interna. Fato é 

que tal compreensão se apóia numa visão sistêmica da sociedade, mas que, em última 

análise, encontra aportes antes mesmo do societas. O direito se nos surge então como uma 

sua conseqüência; sendo a sociedade um sistema, o direito aparece como um seu natural 

subsistema. O que está por trás aí é, ademais, uma visão cibernética do real . E o que se 

perde nessa dimensão – sem dúvida relevante na atualidade – é aquilo que, no entanto, 

caracteriza em essência, por assim dizer, a juridicidade, e mesmo toda a sociabilidade e a 

possibilidade de emergência do direito como direito: a figura cultural e, portanto, reflexiva 

que aí cumpre o homem (homem-Pessoa) .  

Essa a primeira nota. Outra nota relevante refere-se à centralidade da 

decidibilidade na caracterização e diferenciação do direito ante os demais fenômenos de 

normatividade social – e aqui citamos a política, a moral e a religião, mas também a ciência 

e a economia. Com efeito, não é irrelevante que tenhamos claros os limites de cada possível 

enfoque acerca desse res-pondere inerente ao direito – se a decidibilidade é, sem dúvida, 

fulcral, o modo como ela será concebida também não deixará de sê-lo.  

Dessarte, num primeiro momento, há que se chamar atenção a uma sua apreciação 

lógica, com a inferência de uma aplicação normativo-subsuntiva, ou simplesmente 

subsuntiva-dedutiva, das normas gerais firmadas a priori como pressupostos da tomada de 
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decisão. Trata-se da decisão tradicionalmente inserta na reflexão do pensamento 

normativista – e impõe fique claro que, em verdade, sequer se trataria de uma efetiva 

decisão, prenhe do elemento liberdade, uma vez que aí ela está assente na idealidade de 

uma impessoalidade e de sua necessidade lógica. De outro lado, figura-nos a decisão 

inferida como voluntas que visa fins ou objetivos (e mesmo efeitos), os quais trazem a 

justificabilidade de sua asserção. Tem-se aqui, diferentemente da primeira formatação, o 

tipo de decisão característico à racionalidade tecnológica, concebida, portanto, empírico-

analiticamente. E, por fim, uma terceira concepção, verdadeiro tertium genus, tem-se a 

decisão especificamente judicativa: uma decisão que, tendo como núcleo a formação 

orgânica de um juízo, abarca uma intencionalidade prática em sentido próprio, estritamente 

jurídica e decorrente do labor do jurista; formatada, por conseguinte, já não mais por uma 

racionalidade dedutiva ou estratégico-tecnológica, mas a partir de uma racionalidade 

própria, prático-normativa, e referindo uma validade (cunhada numa práxis específica e 

pensada pelo pensamento que a assume) cuja pulsão visa realizar problemático-

concretamente a normatividade dessa mesma validade .  

Assentes essas premissas, devemos atentar a uma terceira nota, nota essa que nos 

impõe uma delimitação objetiva no que toca àquela diferenciação interna do funcionalismo 

(diferenciação acima referida) que ora nos cabe deslindar, e, ainda, que nos apontará qual é 

o específico funcionalismo que aqui nos interessa tratar. Como adiantávamos, o 

funcionalismo ganha corpo e mesmo certa autoridade teórica, especialmente no plano do 

direito, por não ignorar e antes comprometer suas análises e respostas de maneira funcional 

a partir de exigências da atual sociedade humana. Ocorre que é essa uma perspectiva 

bastante complexa, no âmbito da qual se faz forçoso diferenciarmos, desde logo, duas 

orientações distintas e mesmo contrárias. Essas disparidades, como também já dissemos, 

decorrem da diferença pelo modo como assumem as exigências e compromissos sociais 

mencionados; não tão-só a remeter ao conteúdo que é assimilado ou deixado de fora, mas 

sobretudo o movimento dessas assunções de funções: ora convocando a sociedade ao 

direito, ora alocando o direito na sociedade.     

De um lado, temos um primeiro caso de funcionalização na orientação da prática 

do direito a partir das exigências emergentes no devir do societas, advindas, portanto, da 

realidade socialmente prática, em suas dimensões e suas componentes tanto política e 

econômica quanto social num sentido estrito, de sorte a se pretender então pensar o direito 

como inerente função normativa dessas demandas conjecturais – e teremos aqui o assim 

chamado funcionalismo jurídico material. Nota-se de imediato que esse funcionalismo 
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também nos está a indicar uma miríade de visões (a instalar, pois, espécie de visão em 

paralaxe, para dizermos como Zizek), reconhecendo-se aí diversas modalidades desse 

funcionalismo, consoante a prevalência que nele se instaure de cada uma das mencionadas 

componentes referenciais (política, econômica, etc.). Ocorre haver, porém, um fundamento 

a elas comum, o que afinal nos permite lançá-las sob um mesmo fogo cruzado de 

apreensão: todas elas, ao contraporem a índole formal do normativismo, pretendem-se 

encarnadas por uma materialização do direito (materialização do direito que estaria a 

ocorrer na medida em que se lhe imputa a forçosa assimilação de uma série de conteúdos 

materiais insertes àquelas exigências, estas, ademais, no todo estranhas à essência da 

juridicidade – de um pensamento jurídico autônomo). De outro lado, afigura-nos uma 

concepção que assimila a constituição jurídica qual um “sistema” particular a se diferenciar 

funcionalmente no âmbito social (seu meio ambiente - Umwelt), mas também em relação à 

sociedade, não deixando de com ela estabelecer uma muito peculiar forma de comunicação, 

a se formar e operar socialmente, mas sem que com isso sua formação e operatória 

sistêmica sejam diretamente trespassadas como conseqüências de exigências sociais – e, 

agora, estaremos defronte um funcionalismo jurídico sistêmico. 

  

2.1. A funcionalidade do direito propriamente dita. 

  

A funcionalidade propriamente dita será, dessa forma, aquilo a que essas duas 

orientações a vinculam, atribuindo-se-lhe ora um sentido, ora outro, os dois entre si no todo 

inconfundíveis. Para um a funcionalidade será reduzida em essência à noção de uma 

regulatória instrumentalização, ao passo que para outro será a correspondência das internas 

implicações dinâmicas e operatórias próprias de um sistema que se determina na ocorrência 

de sua estruturação, a qual, de sua parte, nessa mesma ocorrência determina as 

possibilidades daquela operatória (numa espécie de autoregulação interna). Tudo em termos 

de que aquilo a que o primeiro se permite orientar – e se propõe a tanto –, ou seja, um 

compromisso com elementos de pré-determinação exteriores ao próprio sistema, é recusado 

pelo segundo, o qual vislumbra tal compromisso em absoluto possível (portanto, 

impossível) nas sociedades hiper-complexas e de pólos difusos deste nosso tempo. 

Diante dessas diferenciações – que afinal se impõe sejam estabelecidas para que 

não se aceite às cegas os discursos que ora intentam dominar a juridicidade a partir de fora, 

discurso esse que se reproduz hoje com imensa facilidade –, fica no todo determinado o 

objeto daqueles que pretendem direcionar suas palavras e seus escritos à compreensão e 
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mesmo crítica do funcionalismo, tendo-se de fazê-lo, saliente-se, em duas frentes: como 

referido, ora num sentido material, ora num sentido formal (sistêmico). Evidentemente, essa 

não é a intenção que nos atinge nesta dissertação. Até porque desfiar as pregas que 

compõem a organicidade mais do que plural (efetivamente, complexa) do funcionalismo 

material – em suas vertentes jurídico-político, jurídico-social em sentido estrito, em sua 

bifurcação no tecnológico-social e jurídico-econômico (esta última, na perspectiva do Law 

and Economics) – seria por si só trabalho árduo cuja extensão imporia esforços cuja 

capacidade deste trabalho não nos permite assumir. De sorte que optamos por seguir 

caminho diverso, tendo como escopo afinal a demarcação da relação intrincada e já 

anunciada entre Sistema e Diferendo – afinal, o direito não se opera hoje como se se 

tratasse de mero subsistema social, mas em incontrolável diferendo –, limitando-nos aqui a 

uma análise do funcionalismo jurídico em geral, num primeiro momento, para nos 

determos, em seguida, no funcionalismo jurídico sistêmico . 

Esse percurso deve, entrementes, ser antecedido ou antecipado nos e por alguns 

esclarecimentos prévios, de cuja adequada impostação efluirá a capacidade de tomarmos 

tento à relevância dessa temática. Não se trata, porém, de nos delongarmos em excesso 

nesta antecipação, sendo-nos suficiente aclararmos a pressuposição cultural que 

contextualiza sua florescência. Especificamente, deve restar claro um pressuposto histórico-

cultural do funcionalismo como um todo (o funcionalismo em geral), a fim de que se 

perceba ser ele mais do que um intencional compromisso prático com a realidade (portanto, 

mais do que uma preocupação com a adequada relação com o real), verdadeira e muito 

particular perspectiva de inteligibilidade desse real – fator esse sem dúvida irrenunciável de 

sua compreensão. Com isso o que se terá de perceber é que tal perspectiva não deixa de 

representar, ainda hoje, a expressão (uma expressão final, devemos dizer) de uma específica 

e diferenciada atitude da cultura européia , a qual, se se inicia a forjar-se no pensamento 

moderno, numa estrita ruptura com aquilo que se cunhou cultura clássica, e que se 

radicalizou no século passado, hoje, no já segundo decênio deste novo século, deixa às 

claras sua falência . O que então se projetava como escrita da história fazia substituir a 

tentativa de compreensão das essências pela consideração em termos de resultados 

possíveis, ou pela possibilidade de efeitos, fazendo como que a assim chamada 

compreensão do ser – e, portanto, de tudo de que se pode falar – admitia e assim 

demandava um sentido funcional: assim, ademais, que se culminaria naquilo que 

Horkheimer ousou chamar de “razão instrumental”, ou instrumentalização do pensamento 

(Instrumentalisierung des Gegankes ) . 
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   Não é difícil perceber a que conseqüência esse caminhar nos conduz. Uma sua 

natural implicação foi, afinal, o abandono da substância como referência material do 

pensamento, cedendo ela lugar à função, esta compreendida já como momento de relação 

regulativo-constitutiva do até então inexistente e contingente – isso tanto no plano do 

pensamento em geral, como, no que nos toca, no pensamento jurídico. Daí ter se tornado o 

funcionalismo não só uma nova perspectiva para o pensamento, sobretudo aquele voltado à 

inteligibilidade da práxis humano-social, mas também e sobretudo uma verdadeira filosofia 

social, não muito diferente do que ocorrera no pensamento clássico com o assim chamado 

teleologismo (a implicar, pois, o ontológico) e no pensamento moderno (com sua 

intencionalidade empírico-científico) com o causalismo. Funcionalismo a optar pelo ponto 

de vista da contínua mutação e contingente movimentação das variantes a serem 

consideradas pela função, tudo a se incluir num quadro geral hiper-complexo de estruturas 

organizatórias e de sistemas referenciais, com o que se faz mobilizar as possibilidades e os 

meios oportunos à consecução de programações estratégicas de objetivos (ou fins) 

administráveis no efeito que produzem. 

Função aparece-nos então como um conceito que, no âmbito dessa complexa 

perspectiva cultural, ganha centralidade indiscutível – atingindo, com efeito, tanto as 

preocupações direcionadas à compreensão atualizada do Estado e da sociedade quanto 

estritamente do Direito. Impo-se aclará-lo, portanto. Até porque, sem um seu entendimento 

adequado, a compreensão do funcionalismo jurídico, mas também do funcionalismo como 

um todo, restaria incompleta, ora sendo necessário asseverarmos que, se esse conceito vai 

mesmo implícito no trabalho e compreensão funcionalistas (o que parece evidente), não o 

vai de maneira unívoca. De modo que, concordamos ou não com a assertiva de que ao 

pensamento cabe uma atitude construtivista de fabricar conceitos, laborando ele qual um 

fábrico conceitual, podendo esses conceitos, por óbvio, serem tanto puros quanto impuros, 

o que se mostra inevitável é que aceitemos que referidos conceitos não apenas se nos 

impõem como condição primeira (condição de possibilidade) de inteligibilidade (tanto 

científica quando filosófica, mas também estética), como são erigidos em razão de 

problemas – sempre relevando aí, não custa lembrarmos, o ator conceitual que os observa. 

Nesse esboço do universo de referências do funcionalismo, não incorreremos ao 

clássico conceito da functio – a referir a performance de um munus, o qual, no campo do 

juridicamente demarcável, se tornou a expressão da idéia de poderes-deveres imputáveis a 

alguém no exercício de determinada tarefa ou de um serviço. É, dentre outros, o conceito 

matemático de função que aqui ganha importância: enunciando-se com isso a noção de 
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condicionalidade ou de dependência em relação a variáveis então consideradas relevantes, 

seja num quadro geral que as hierarquiza ou num plano de imediatez entre elas, trazendo à 

tona sua equivalência enquanto diferentes elementos compositores de um conjunto, aí 

ganhando relevo sua formação e seu funcionamento. Trata-se, portanto, da noção de 

equivalência funcional. Também devemos referir, ainda que brevemente, outra linha de 

consideração da noção de função, aquela que põe em relevo as qualidades ou a 

materialidade dos elementos variáveis, caso em que função passa a ser a atuação específica 

de algo como um ergon, isto é, a especificidade da operação de algo como um seu atuar 

próprio, sendo, por isso, essa a sua função . De outro lado, ainda, podemos falar da função 

como referência operatória finalisticamente relacional, pensada então a partir do esquema 

meio/fim, caso em que, diferentemente do ergon, o meio, ainda que tenha características 

próprias, não importa tanto quanto o fim ao qual é destinado, ou seja, valendo antes pela 

sua aptidão ou não a atingi-lo. 

Outra perspectiva nos indica a percepção da função como um algo inserto num 

contexto (um todo) já pressuposto, seguindo-se daí uma dinâmica e processo específico a 

cada órgão/função. É esse um conceito de função que advém da biologia e da psicologia, 

podendo ser ele concebido qual um conceito fisiológico, uma vez que aquele todo é tido 

como um organismo: cada órgão tem a sua função específica no funcionamento geral do 

organismo . Como se sabe, essa acepção fora introduzida de maneira analógica no 

pensamento sociológico, de sorte que a função passou a estabelecer o sentido seguinte: a 

realização ininterrupta que determinado órgão empenha à conservação e ao 

desenvolvimento de um determinado organismo avaliado ou apreendido no seu todo. Nesse 

caso, aquela relação meio/fim é abandonada e em seu lugar é utilizada a que remete à 

relação todo/parte, haja vista a consideração dos elementos, cada qual em sua específica 

função, se dar em referência operatória com o todo, também este direcionado a um fim, 

qual seja, em última análise a vida. 

Teve de se dar, no entanto, um passo a mais, tendo-se como escopo cunhar-se uma 

noção sistêmica de funcionalidade, o que demandou, porém, se excluam em absoluto 

quaisquer referências ontológica e causal a essa compreensão. Abandonou-se, com isso, 

categorias gerais e abstratas, como a vida acima referida, mas também a noção de fim, que 

fazia incorrer-se ainda numa visão teleológica . Substituiu-se o conceito de organismo pelo 

de sistema, referindo uma auto-organização unitária de elementos cuja complexa relação 

chega a um processo de organização no todo auto-referencial, ou seja, que não convoca 

nada para além de si mesmo, não obstante postule uma inevitável neguentropia (entropia 
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negativa) – relativa à diferenciação face o meio exterior, tido como o seu mundo. Destaque-

se, todavia, que essa auto-referência ou auto-organização é concebida qual um processo 

interno, importando sobretudo como garante de uma autonomia face o seu meio ambiente, 

ou meio externo, de sorte que o ponto fulcral de tal enfoque tenha de recair na consideração 

da relação sistema/mundo . 
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possibilidades de uma validade transubjectiva e de uma intenção axiológica... mas então também na oportunidade de 
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convocar os princípios normativos como autêntico jus.” AROSO LINHARES, José Manuel. O dito do direito e o dizer 
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Entre a reescrita pós-moderna da modernidade e o tratamento narrativo da diferença ou a prova como um exercício 
de passagem nos limites da juridicidade. Op.Cit., pp. 274 e seguintes. 
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“pensamento jurídico”. Dessa forma, é o “pensamento jurídico” e não as “normas jurídicas” (tradicionalmente, numa 
“perspectiva cognitivista”, concebidas como o objeto da ciência jurídica) que em verdade se encontraria atualmente no 
diferendo. Desde já, para um estudo desse novo olhar para o pensamento jurídico, Cfr.: LYOTARD, Jean-François. Le 
Différend. Paris: Minuit, 1983. AROSO LINHARES, José Manuel. A representação metanormativa do(s) discurso(s) do juiz: 

o “testemunho” crítico de um “diferendo”? Disponível em: 
http://revistas.ulusofona.pt/index.php/rhumanidades/article/viewFile/994/815. Do mesmo autor: Entre a reescrita pós-
moderna da modernidade e o tratamento narrativo da diferença ou a prova como um exercício de passagem nos limites da 
juridicidade. Op.Cit., principalmente, pp. 240 e seguintes.    

Não se trata aqui de encontrar essa alternativa na diferenciação que Habermas nos oferece nos termos dos assim chamados 
“paradigmas do direito”: o “paradigma liberal do direito” (a fazer referência a uma espécie de “ordem condicional” de 

garantia distanciada da liberdade e da segurança em sua polaridade negativa no plano da “autonomia privada”), o 
“paradigma do direito social” (a se confundir com a noção de Estado-providência, este como “ordem de finalidades” 
direcionadas à concretização do bem-estar social e à realização da autonomia pública no vetor da idéia de “igualdade”) e o 
“paradigma procedimental do direito” (fundado na noção de discurso e nas discussões levadas a cabo pelo processo 
comunicativo, garante do estabelecimento de um direito em si legítimo e assegurador da autonomia privada como liberdade e 
da autonomia pública como cidadania). Cada um deles então visto como momento específico de uma “evolução sucessiva” 
que caminha do primeiro ao último momento, firmando-se cada movimento posterior como resposta mais adequada às crises 
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procura da ocorrência jurídica, propriamente dita, voltando-se antes a uma sua meta-análise (como espécie de epifenômeno 
dado) a partir de um enfoque político-societal geral. Nesse sentido, Cfr.: CASTANHEIRA NEVES, A. O funcionalismo 
jurídico. In. Digesta. Escritos acerca do Direito, do Pensamento Jurídico, da sua Metodologia e Outros, Volume 3, Coimbra: 
Coimbra, 2008, pp. 205/207. 

Questão essa pontuada já no início de um dos trabalhos seminais de Aroso Linhares, como se lê em: AROSO LINHARES, J. 

Jurisprudencialismo: uma resposta possível em tempos de pluralidade e diferença?, p. 02 e seguintes. Disponível em: 
http://pt.scribd.com/doc/62843629/JOSE-MANUEL-AROSO-LINHARES-Jurisprudencialismo-uma-resposta-possivel-num-
tempo-de-pluralidade-e-de-diferenca. 

“Em vez de negá-la, nós reivindicamos nossa condição efêmera. Não queremos renunciar ao medo e ao aguilhão do fim; 
insistimos, mesmo, em defrontar-nos com o nada e ter a força de conviver com ele. Assim o existencialismo, este rebento 
extremo do clima espiritual moderno, ou da desarmonia espiritual moderna, lança-se nas águas da mortalidade sem a 

segurança de nenhum salva-vidas escondido.” JONAS, Hans. O princípio vida. Fundamentos para uma biologia filosófica. 
Vozes, p. 258. 

Assim inicia o jurista português um de seus últimos livros: “Dúvidas profundas sobre 

o sentido do direito no nosso contexto histórico-social e cultual, com quebra do modo 

tradicional e dominante da normatividade jurídica, e a provocarem forte perplexidade pela 

opção necessária entre perspectivas divergentes da juridicidade que se oferecem como 

actualmente possíveis – é esta uma situação que bem se reconhecerá num diagnóstico 

generalizável.” CASTANHEIRA NEVES, A. A crise da filosofia do direito no contexto da 

crise global da filosofia. Tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. 

Coimbra: Coimbra, 2003, p. 07. Trata-se, dessa forma, de “invocar a lição do pari de Pascal... 

para assim mesmo reconhecer que, prosseguindo este caminho, podemos não ganhar nada... 
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ou tudo ganhar”. Com Pascal, em Les pensées: “Il faut parier (...) et (...) cela n‟est pás 

volontaire, vous êtes embarque”: "Examinons donc ce point, et disons Dieu est, ou il est pas... 

Que gagerez-vous?... Il faut parier et cela n'est pas volontaire, vous êtes embarqué... Pesons le 

gain et la perte en prenant croix, que Dieu est. (…) Vous avez deux choses à perdre : le vrai et 

le bien, et deux choses à engager : votre raison et votre volonté, votre connaissance et votre 

béatitude; et votre nature a deux choses à fuir : l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus 

blessée, en choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point 

vidé. Mais votre béatitude ? Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. Estimons 

ces deux cas : si vous gagnez, vous gagnez tout; si vous perdez, vous ne perdez rien. Gagez 

donc qu'il est, sans hésiter." 

BERGSON, Henri. O Pensamento e o Movente. Martins Fontes: São Paulo, 2006, p. 93: “Fora do domínio propriamente 
humano, quero dizer, social, o verossímil quase nunca é verdadeiro. A natureza pouco se preocupa em facilitar nossa 
conversação. Entre a realidade concreta e aquela que teremos reconstruído a priori, que distância!”  

Desde logo: “Numa palavra, o direito exige ser pensado na sua juridicidade e com o sentido que ele, como direito, implica, 
não pode ser pensado segundo modelos porventura justificados para outros domínios e numa analogia tão-só postulada pela 
categoria de “sistema”. A autonomia do direito tem, pois, de ser pensada normativo-juridicamente e não de outro modo.” 
CASTANHEIRA NEVES, A. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise global da filosofia. Tópicos para a 
possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 58.  

CAPPELLINI, Paolo. Storie di concetti giuridici. G. Giappichelli Editore: Torino, 2010, p. 20: “(...) il diritto non constituisce 
un atteggiarsi del sociale, ma soltanto una patologia di questo, vi sono state gravi responsabilità dei giuristi medesimi e pesa 
sullo sfondo l‟involuzione del diritto all‟interno della società e della cultura moderne.” E, p. 24: “Si può in sostanza 
azzardade l‟afermazione che il diritto come complesso di regole, procedimenti, sistemi di giustizia, produzione di intelle ttuali 
specialisti, invade „interamente‟ ogni sfera della società, ogni possibile ambito indagabile, e non può essere amputato dalla  
ricerca storica sulle società, pena la sua sostanziale invalidazione.” 

CAPPELLINI, Paolo. Storie di concetti giuridici, p. 06: “Il quotidiano ci fa vivere la situazione nei termini di quelli che 
potremmo chiamare „episodi‟, intesi come quell‟immediatezza, quella realtà interna che si presenta come la cornice di ciò che  
esiste nel quotidiano, L‟uomo vive nell‟episodio, a partire dal quale può pensare, agire e partecipare allo sviluppo della 
situazione. Gli esseri umani, quindi, anche quando attraversano quelle che in seguito definiranno come grandi rotture 
storiche, lo fano sempre in modo „infinitesimale‟, vale a dire nell‟episodio e in seno ad esso.” Saliente-se que com essa 
historiografia não se está a negar a autonomia da história do direito, mas, assumindo-a, percebe-se a historicidade inevitável 

da juridicidade. Páginas à frente, lê-se, p. 24: “(...) Il diritto há um collegamento forte non soltanto com la coscienza delle 
società, ma altresi con il loro funzionamento. (...) tenga sempre ben presente, sul piano pratico, che il diritto è fenomeno 
niente meno che incomprensibile se staccato dai raporti sociali, dalle struture produttive, dalle dinamiche sociali, dal le 
mentalità; e di conseguenza, sul piano teorico, l‟importanza della cosiologia storica.”  

CASTANHEIRA NEVES, A. Metodologia jurídica. Problemas Fundamentais. Coimbra: Coimbra, 1993. 

"Realidade social que não é, no entanto, para ele [Direito] um objecto pura e simplesmente destacável, numa relação de 
formal transcendência objectiva, pois o direito é também elemento dessa realidade social na medida em que é chamado a 
proferir sobre ela (sobre as suas situações e os seus comportamentos) um juízo de validade – e neste sentido é um 
transcendens perante essa realidade -, o certo é que não deixa de ser o jurídico uma dimensão da mesma realidade social. Pelo 
que uma nova exigência se suscita na nossa tentativa de compreendermos o sentido geral do direito, e é a exigência de o 
referirmos a essa realidade social, à ?sociedade„, onde ele é simultaneamente critério e elemento." 

Eis o núcleo do problema remetido ao quê do direito, concebido como um dos três problemas que a reflexão voltada ao 
originarium do direito hoje nos expõe. “O „quê‟ do direito – qual o fundamento material que o seu sentido exige 
constitutivamente a sustentar a sua concreta normatividade? Se a fundamentação jusnaturalista invocava uma acrítica 
referência já ontológico-metafísica, já antropológica que se revelou insustentável, e a fundamentação racionalista, sob os 
diversos modelos de auto-constituídas racionalidades procedimentais, implicava afinal pressuposições que a invalidam nesse 

sentido, não fica excluído que se reconheça na experiência (poderá dizer-se, humano-hermenêutica) da histórico-cultural 
prática humana e da corresponsabilizante coexistência uma específica intencionalidade à validade em resposta ao problema 
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vital do sentido, e estruturalmente constituída pela distinção entre o humano e o inumano, o válido e o inválido, o justo e o 
injusto, intencionalidade que se refere sempre e convoca constitutivamente na sua normatividade certos valores e certos 

princípios normativos que pertencem ao ethos fundamental ou ao episteme prático de uma certa cultura numa certa 
época...>>. CASTANHEIRA NEVES, A. A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise global da filosofia. 
Tópicos para a possibilidade de uma reflexiva reabilitação. Coimbra: Coimbra, 2003, p. 146. 

AROSO LINHARES, José Manuel. Jurisprudencialismo: uma resposta possível em tempo(s) de pluralidade e de diferença? 
policopiado, pp. 02/05. E assim segue nessas mesmas páginas: “Que outra exigência (de vinculação) senão aquela que 

Castanheira Neves assume ao convocar uma filosofia do direito problemática – a reflexão que a <<hora>> da nossa 
<<realidade-existência>> (humanamente significativa) está em condições de nos impor? Convocar (exigir0 esta filosofia 
como auto-reflexão – defendendo que esta encontre o seu ponto de partida (ou o seu problema inicial, dito do por-quê) no 
<<transcender interrogante>> de uma prática – é com efeito pedir-lhe que se nos exponha sob uma dupla face: aquela que a 
recuperação do originarium do jurídico se compreende especificando (autonomizando) um <<intencionalidade ao 
fundamento>> e a realiza identificando (distinguindo) um modelo inconfundível de pensamento jurídico e o tipo de 
racionalidade que este cumpre. Como se se tratasse afinal de articular dois momentos ou duas <<dimensões>> (estruturantes) 
da <<emergência constitutiva da juridicidade>>: a dimensão da validade e a dimensão metodológica.” 

“Insofar as one is ever critically reflective, one is critically reflective within the routines of a practice. (…) What most people 
want from critical reflectiveness is precisely a distance on the practice rather than we might call a heightened degree of 
attention while performing in practice. (…) Insofar as critical self-consciousness is a possible human achievement, it requires 
no special ability and cannot be cultivated as an independent value apart from particular situations: it‟s simply being normally 
reflective. It‟s not an abnormal, special – that is, theorical – capacity…” Fish Tales: A Conversation with “The Contemporary 
Sophist” (entrevista concedida por Stanley Fish a Gary Olson), JAC Online (12-02-1992), 

http://www.cas.usf.edu/JAC/122/olson.html 

Antropomorfismo esse que se percebe negado pela perspectiva macro-lógica e macro-social, como a que se desenha a partir 
das análises sistêmica e cibernética. “Por muito tempo os cientistas foram inimigos jurados do pecado mortal do 
antropomorfismo. A ironia de hoje eles serem extremamente generosos em conferir às máquinas traços humanos só não é 
maior porque a verdadeira intenção de toda essa generosidade é garantir com mais segurança o monopólio da máquina sobre 

o seu criador, isto é, sobre o ser humano. Isto se reflete debaixo da camuflagem dos nomes. Considerado do ponto de vista 
puramente semântico, pode-se dizer que toda a doutrina cibernética do comportamento teleológico pode ser reduzida à 
confusão que se faz entre “servir a um objetivo” e “ter um objetivo” (...). Ficamos mais perto de entender quando 
compreendermos que o cibernético considera seu objeto em uma situação teórica que não é muito diferente da situação 
prática em que nosso comandante considera seus súditos – portanto em uma situação em que a distinção entre ser humano e 
máquina deixa de ser importante e os dois podem ser substituídos um pelo outro.” JONAS, Hans. O princípio vida. 
Fundamentos para uma biologia filosófica. Petrópolis: Editora Vozes, 2004, pp. 145/147. 

COSTA, Pietro. Semantica del potere politico nella pubblicistica medievale (1100-1433) – IURISDICTIO. Giuffrè Editore: 
Milano. 2002, p. XCI: “Il discorso di sapere, dunque, non fotografa la realtà, ma costruisce il proprio oggeto: nel momento in 
cui 'dice la verità', in cui ci parla della 'realtà', in cui ci presenta, e rappresenta, il mondo como tale, esso costruisce un mondo, 
il suo mondo – un universo coerente di immagini, simboli, modelli – che intrattiene com la 'realtà' (com l'interazione politico-
sociale, congetturale, problematico. Il discorso di sapere moltiplica gli schemi e le immagini: composto di parole, legato 
consustanzialmente al linguaggio, esso non può arrogarsi alcuna qualità 'fotgrafica' e mimetica e la sua inesauribile 
produttività si esplica nel costruire universi le cui correlazioni com dinamica politico-sociale complessiva possono essere 

poslate richiamate nel concreto dell'analisi, mas assai più difficilmente possono essere descritte com precisione e ricostrui te 
in tutte le loro articulazioni.” 

AROSO LINHARES, José Manuel. Jurisprudencialismo: uma resposta possível em tempo(s) de pluralidade e de diferença? 
policopiado, pp. 04/05: “Que outra exigência (de vinculação recíproca) senão aquela que Castanheira Neves assume ao 
convocar um filosofia do direito problemática – a reflexão que a <<hora>> da nossa <realidade-existência>> (humanamente 

significativa) está em condições de nos impor? Convocar (exigir) esta filosofia como auto-reflexão – defendendo que esta 
encontre o seu ponto de partida (ou o seu problema inicial, dito do por-quê) no <<transcender interrogante>> de uma prática 
– é com efeito pedir-lhe que se nos exponha sob uma dupla face: aquela em que a recuperação do originarium do jurídico se 
compreende especificando (autonomizando) uma <<intencionalidade ao fundamento>> e a autodisponibilidade que lhe 
corresponde ... e aquela em que esta mesma recuperação se realiza identificando (distinguindo) um modelo inconfundível de 
pensamento jurídico e o tipo de racionalidade que este cumpre. Como se se tratasse afinal de articular dois momentos ou duas 
<<dimensões>> (estruturantes) da <<emergência constitutiva da juridicidade>>: a dimensão da validade e a dimensão 
metodológica. Bastando-nos aqui ter presente... que a primeira destas dimensões (através da autoreflexão que a intensifica) se 
cumpre ela própria numa (ou como uma) interpelação (prático-culturalmente contextualizada) de um <<sentido>> (também 

ele <<civilizacionalmente específico>>) de <<universalidade>> - uma interpelação assim mesmo indissociável do mosu 
operandi de uma reflexão interna e do contraponto crise/crítica que a alimenta... indissociável se quisermos também da 
compreensão-experiência de uma criação humano-cultural e do <<contexto>> a que <<constitutivamente>> esta se refere (e 
que assim mesmo a torna possível ou que assegura a sua identidade-continuidade). E que a segunda nos incita a considerar 
uma compreensão específica do problema metodológico. Uma compreensão que liberte este da demarcação (estanque) de 
territórios imposta pelo discurso moderno dos Métodos ... e que assim mesmo – sem deixar de confrontar a sua perspectiva e 
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as opções do seu campo temática, mas sobretudo o seu discurso (o seu tipo de racionalidade), com aqueles que são propostos 
por modelos de realização alternativos – esteja em condições de o assumir como um problema normativo (sustentado numa 

perspectiva noeticamente judicativa e na auto-reflexão crítica que a leva a sério. O que é ainda, et pour cause, responsabilizá-
lo como uma dimensão constitutiva do próprio sentido da juridicidade. Como a <<auto-compreensão de algo – o direito – que 
no modo por que realiza o seu sentido específico já em si mesmo se releva como acto, como o processo perscrutante 
(fundamentante) de um logos – algo que no seu próprio ser é meta-odos-logos...” 

AROSO LINHARES, José Manuel. Jurisprudencialismo: uma resposta possível em tempo(s) de pluralidade e de diferença? 

policopiado, p.07. Ver também, do mesmo autor: Os desafios-feridas da Allgemeine Rechtslehre. Um tempo de teoria do 
direito reconhecido (reencontrado?) pela perspectiva de outro tempo de teoria, in João Lopes Alves de al., Liber Amicorum 
de José de Souza e Brito em comemoração do 70º aniversário, cit., pp. 261 e ss. Ver ainda e muito especialmente 
CASTANHEIRA NEVES, A crise actual da filosofia do direito no contexto da crise global da filosofia, expecialmente, pp. 
37/52. 

ASSIER-ANDRIEU, Louis. O Direito nas Sociedades Humanas. Martins Fontes: São Paulo. 2000, p. 99: “Em grande parte, 

a história da sociologia do direito se confunde com a da sociologia pura e simples. Ademais, assinalamos no primeiro 
capítulo que é impossível tratar do campo de investigação da sociologia do direito atendo-se a uma concepção restritiva da 
disciplina. O direito é feito de imaginação, é um acontecimento cultural e flutuante. O conjunto dos protocolos intelectuais 
que entram em jogo em sua fabricação se vinculam ao campo de competências do socioantropológico do direito.”E, mais à 
frente, p. 156: “A autoridade de quem enuncia a palavra normativa repousa na classificação prévia de seus destinatários. A 
leitura do campo social mostra-se assim não só uma condição de execução da função jurídica, mas, de acordo com a lição das 
origens, um componente interno do direito. Toda classificação é normativa tanto porque hierarquiza e unifica quanto porque 
manifesta concretamente a autoridade daquele que classifica.” 

ROBLES, Gregorio. La crisis de valores em la sociedad contemporánea. In. Los derechos fundamentales y la ética em la 
sociedad actual. Editorial Civitas: Madrid, 1992, p. 26: “La vida humana es un continuum en el cual las divisions coneptuales 
que elaboramos son mero artifício. A pesar de ello puede decirse que hay dos elementos eminentemente íntimos para los 
cuales el ser humano aislado se basta a si mismo: el puro pensamiento y La pura intención. Sin embargo, em cuanto que el 
primero se expresa y La segunda se ponde em práctica, dejan ambos de pertenecer a La intimidad para alojarse em La vida 

social de la persona es La manifestación más natural de Ella misma, La realidad em que plasma su pensamiento y su 
voluntad.” 

“Modernity has had a lasting legacy on the forms of legal scholarship in at least three 

respects. The first is the self-consciously interdisciplinary character of legal scholarship. This 

essay is no exception. A second is the increasing amount of scholarship, especially in the elite 

journals, that is about other legal scholarship, rather than about primary legal materials like 

statutes and cases. Legal scholarship becomes an increasingly self-contained, self-referential 

discipline, which is "about itself" as much as it is about the legal world outside, either law on 

the books or law in action. As interdisciplinary movements like law and economics or law and 

literature spring up, they begin to focus not on their relationship to the work of lawyers and 

judges, but to their own internal coherence and justification. Legal interpretation is replaced 

by legal theory, which is replaced by meta-theory, which is replaced by meta-meta theory, and 

so on. (…)” E que, trazendo à baila sua noção plural de “genres of scholarships”, assim 

prossegue: “The third feature is the fragmentation of legal scholarship into new genres such as 

feminist scholarship, critical legal scholarship, or law and economics. As a result of this 

fragmentation, it is increasingly difficult for lawyers and legal academics to agree on what 

good legal scholarship is and how to evaluate it. To some extent, this was always true, as soon 

as legal scholarship specialized into different subject matters like pleading, property, trusts, 

and so on. Yet there was a feeling that good legal reasoning transcended doctrinal boundaries, 
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and that the reasonably intelligent contracts professor could recognize it in the work of a 

colleague who wrote about equity or the law of agency and partnership. The creation of 

"genres" of scholarship, like law and economics or feminist jurisprudence, which cut across 

traditional legal departments and categories, undermines such confidence today. Both fields 

are highly specialized with separate canons; they have very different intellectual approaches 

and scholarly goals which may, in some instances, be mutually critical of each other. Giving a 

piece written in one genre to a person who specializes in another may produce consternation, 

and perhaps even outright rejection.” BALKIN, Jack and LEVISON, Sanford, Law, Music 

and Other Performing Arts. (1991), University of Pennsylvania. Law Review, vol. 139, 1991, 

p. 52, disponível em: http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/writings.htm    

  “La società globale è posseduta da un senso ipertrofico del presente, che ridimensiona profondamente sia il rapporto tra 
passato e presente, sia il raporto tra presente e futuro. La tendenza del presente ad affermarsi come dimensione temporale 
onnivora significa un mutato rapporto che il presente intrettiene con il passato e con il futuro e, ancor più, un cambiamento 
del significato stesso da attribuire a passato e futuro. Ciò significa altresì che si indebolisce il nesso direto tra passato e futuro 

perché l‟interposizione del presente non solo è sempre piú significativa, ma finisce per diventare variabile autonoma, che 
attrae nella sua orbita passato e futuro. Passato e futuro in un certo senso perdono di significato autonomo, tendono a 
diventare appendici funzionali rispeto al presente: sempre più essi vengono pensati e reiventati in funzione delle esigenze del 
presente.” FERRARESE, Maria Rosario, Il diritto al presente, p. 12.  

FERRY, Jean-Marc. Raison théorique et raison pratique. In. APD, Tome 36, 1991, pp. 12/13: “Après Weber, Husserl, 

Nietzsche, Lukács, Jaspers, Heidegger, Arendt, Adorno, Horkheimer, et beaucoup d‟outres penseurs de la crise, ce n‟este plus 
l‟architectonique kantienne de la raison, qui désormais est pertinente pour penser le monde: ce sont plutôt les constellations 
que forment les organisations complexes dominées par la puissance réifiante d‟une rationalité de type tecquinique, 
instrumental, rationalité d‟<<entendement>> et non de <<raison>>, pourraient dire des hégéliens, qui exerce son imperium 
dans la culture  et soumet à hégémonie les ordres de validité distincts de la science, de l‟étique et de l‟estéetique.” 

“All'uomo del nostro tempo, deluso di disegni provvidenziali della storia e incredulo di 

quall'etico nobilitarsi (il quale – sia detto di passata – pur pressupone l'organismo morale 

dello Stato), rimane l'angoscia dell'intima divisione, di questo duplice e inconciliabile 

appartenere. Ai luoghi e agli spazi, alla sacrale identità delle origini e agli anonimi scambi, al 

linguaggio della terra e ai simboli telematici, all'unità etnica religiosa culturale e alla frigida 

uniformità (e, se si concede al giurista, al diritto civile e al diritto commerciale). Né certo 

giova di scambiare uniformità e unità, e di tenere l'una per l'altra, perché unità è un tutto di 

senso, e uniformità l'artificiale e arbitratia omogeneità. Di cui tuttavia – come queste pagine 

s'industriano di mostrare – gli accordi inter-statuali efficacemente si servono per catturare i 

fenomeni della globalità.” IRTI, Natalino. Problemi di geo-diritto, p. 85. 

AROSO LINHARES, José Manuel. Jurisprudencialismo: uma resposta possível em tempo(s) de pluralidade e de diferença? 
policopiado, p.07 

ROBLES, Gregorio. La crisis de valores em la sociedad contemporánea. In. Los derechos fundamentales y la ética em la 
sociedad actual. Editorial Civitas: Madrid, 1992, p. 84. Tomando essa civilização ocidental como momento cultural formado 

e sustentado, como ensina a percebê-lo Gregorio Robles, sobre três pilares fundamentais: a filosofia grega, o direito de cunho 
romano e o cristianismo: “Si hoy vivimos en Occidente una crisis de los valores es porque, en el fondo, vivimos una crisis de 
los valores que el cristianismo representa. Y esta crisis enlaza directamente con la atenuación del sentimiento de 
obligatoriedad en nuetra sociedad y, paralelamente, la infación de la actitud reivindicatoria. Dicho de outra forma: La crisis 
actual repercute positivamente a favor de los derechos y negativamente a favor de los deberes.”  

CASTANHEIRA NEVES, A. O Funcionalismo Jurídico. Caracterização fundamental e consideração crítica no contexto 
actual do sentido da juridicidade. In. Digesta 3, Coimbra: Coimbra, 2008, p. 199/200. Adivirta-se que esse texto de 
Castanehira é fulcral a este capítulo, bem como o é o seguinte: AROSO LINHARES, José Manuel. Entre a reescrita pós-
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moderna da modernidade e o tratamento narrativo da diferença ou a prova como um exercício de passagem nos limites da 
juridicidade. Coimbra: Coimbra, 2001, principalmente, A diferença como Diferendo e interdiscurso. 

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs, Vol. 2. São Paulo: Ed. 34, 2008, pp. 13/15: “A linguagem não é a vida, 
ela dá ordens à vida; a vida não fala, ela escuta e aguarda. (...) A „primeira‟ linguagem, ou, antes, a primeira determinação  
que preenche a linguagem, não é o tropo ou a metáfora, é o discurso indireto.” Um terceiro, portanto. “A linguagem não se 
contenta em ir de um primeiro a um segundo, de alguém que viu a alguém que não viu, mas vai necessariamente de um 
segundo a um terceiro, não tendo, nenhum deles, visto. É nesse sentido que a linguagem é transmissão de palavra 

funcionando como palavra de ordem, e não comunicação de um signo como informação.” É, ademais, essa a posição 
assumida por Aroso Linhares em sua tese de doutoramento aqui já citada (ver supra). Nesta, conferir, especialmente no que 
toca essa questão da linguagem como vínculo inevitável do societas, p. 288 e seguintes.  

E, aqui, trata-se, evidentemente, do ocaso do “conceito como proposição”, isto é, como trabalho duro da proposição 
discursiva que caracteriza a cientificidade tradicional (ou molar, como diria Deleuze), e não como pensamento: em suma, 
referido ocaso não se confunde com espécie de “ateísmo do conceito”. “Enfim, o conceito não é discursivo, e a filosofia não é 

uma formação discursiva, porque não encadeia proposições. É a confusão do conceito com a proposição que faz acreditar na 
existência de conceitos científicos, e que considera a proposição como uma verdadeira “intensão” (o que a frase exprime): 
então o conceito filosófico só aparece, quase sempre, como uma proposição despida de sentido.” DELEUZE, Gilles e 
GUATTARI, Felix. O que é a filosofia? Rio de Janeiro: Ed. 34, 2009, p. 34. Mais à frente, à página 36, lê-se: “No caso das 
proposições, trata-se de observadores parciais extrínsecos, cientificamente definíveis com relação a tal ou tais eixos de 
referência, ao passo que, para os conceitos, são personagens conceituais intrínsecos que impregnam tal ou tal plano de 
consistência.” Ver, também, página 121 desse mesmo livro. 

ESSER, Josef. Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Rationalitätsgrundlagen richterlicher 
Entscheidungspraxis. Frankfurt, p. 23: “Die Misstäbe einer vorpositiven Gerechtigkeits- und Vernunftssstruktur des Rechts 
haben keine andere Existenz als ihre jeweilige geschichtliche und gesellschaftliche.” 

SUPIOT, Alain. Homo Juridicus. Ensaio sobre a função antropológica do direito. Lisboa: Instituto Piaget, 2005, p. 149: 

“Para um sociólogo, um economista ou um informático, a rede apresenta-se como algo de muito moderno. Para um jurista, 
ela evoca, pelo contrário, o vínculo de vassalagem, que colocava o homem livre ao serviço de um ou vários senhores. E é 
bem isso que procuram as empresas nas novas formas de organização do trabalho. Já não basta a subordinação, já não se quer 
trabalhadores simplesmente obedientes. As exigências de qualidade dos produtos e de redução dos custos conduzem a esperar 
dos trabalhadores, que se comportem como se fossem independentes e responsáveis. Inversamente, a dependência ganha 
terreno nas relações das empresas entre si. Recentrada na sua função principal, cada empresa tem de controlar estreitamente a 
qualidade e a pontualidade das prestações dos seus fornecedores e subcontratados, de que depende a qualidade dos seus 
próprios produtos.”  

GROSSI, Paolo. Società, Diritto, Stato. Un recupero per il diritto. Milano: Giuffrè Editore, 2006, p. 06: “Lo storico del 
diritto deve operare uma precisa quanto elementare palingenesi al suo interno; deve confermarsi nella convinta 
consapevolezza di essere um giurista e di porre in atto col suo lavoro scientifico degli strumenti di conscenza giuridica; 
ocorre, in alter parole (...), che si metta sul naso gli occhiali del giurista e che questi occhiali senta perfettamente convenienti 
al suo naso; ocorre che si misuri cioè anche con quella dimensione esclusiva, ostica forse ma essenziale, che è la tecnica 

giuridica. Il diritto ha infatti una sua autonomia che è sì autonomia di istituti, mas che se origina in una autonoma visione del 
mondo; che è, insomma, l‟autonomia di uno specifico sapere, autonomia di statuto epistemologogico, di concetti, di 

lessico.”   

ROBLES, Gregorio. La crisis de valores em la sociedad contemporánea. In. Los derechos fundamentales y la ética em la 
sociedad actual. p. 55: “El hecho primaria del ser humano, aparte lógicamente de su existencia biológica, es su existencia 
social. Esto es, su pertenencia al grupo humano. Cuando se afirma que el hombre es un ser social, se está diciendo algo que 
tiene el mismo calibre que decir que es un mamífero o un animal vivíparo. No existe el hombre, y después La sociedad. Esa 
es una fantasia contractualista, absolutamente carente de sentido. Las cualidades psíquicas del hombre (llamadas pasiones, en 
terminologia clásica) no han sido generadas, en lo fundamental, por exigências de tipo biológico, sino por su inserción en el  
grupo.” Mais à frente, à página 57, diz: “El hombre lleva La sociedad dentro de sí mismo, es sociedad. Esta se erige siempre 
en su punto de referencia, para acatarla o atacarla, y en su mismísima esencia personal.” Sobre essa assunção da noção de 

Pessoa como central à perspectiva interna do direito, conferir: CASTANHEIRA NEVES, A. Pessoa, Direito e 
Responsabilidade; e, Coordenadas de uma reflexão sobre o problema universal do direito – ou as condições da emergência 
do direito como direito. Ambos In. Digesta, Volume 3. Coimbra: Coimbra. 2008.   

JONAS, Hans. O Princípio Vida. p.: 143: “O reflexo preserva em seu programa mecanizado a relação vital proposital ou o 
interesse que atuou para o produzir. O conjunto de feedback de um sistema receptor-executor (o que um organismo, entre 

outras coisas, também é) envolve-se com o agir proposital exatamente se e quando não é mecanismo de feedback – isto é, 
quando os dois elementos não estão diretamente acoplados mas entre eles está intercalada uma vontade, um interesse ou um 
desejo.”  
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DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. Mil Platôs, Vol. 1. São Paulo: Ed. 34, 2009, p. 08: “As multiplicidades são a própria 
realidade, e não supõem nenhuma unidade, não entram em nenhuma totalidade e tampouco remetem a um sujeito. As 

subjetivações, as totalizações, as unificações são, ao contrário, processos que se produzem e aparecem nas multiplicidades. 
Os princípios características das multiplicidades concernem a seus elementos, que são singularidades; a suas relações, que 
são devires; a seus acontecimentos, que são hecceidades (quer dizer, individuações sem sujeito); a seus espaços-tempos, que 
são espaços e tempos livres; a seu modelos de realização, que é o rizoma (por oposição ao modelo da árvore); a seu plano de 
composição, que constitui platôs (zonas de intensidade contínua); aos vetores que as atravessam, e que constituem territórios 
e graus de desterritorialização.” 

Para uma panorâmica dessas três correntes, percebidas pelo próprio Professor Castanheira Neves como possíveis paradigmas 
do pensamento jurídico contemporâneo, paradigmas esses a encabeçar cada qual a representação plural de uma miríade 
(multiplicidades?) de concepções e apreensões da juridicidade, neles subsumidos, conferir a sintética tese de mestrado do já 
citado Plínio Saraiva Melgaré, assim intitulada: Juridicidade: sua compreensão político-jurídica a partir do pensamento 
moderno-iluminista. Coimbra: Coimbra, 2003. 

Saliente-se tratar-se aqui das questões aventadas por Castanheira Neves no referido O Funcionalismo Jurídico. 
Caracterização fundamental e consideração crítica no contexto actual do sentido da juridicidade. Conferir, principalmente, 
o que se discorre às páginas 200 e seguintes. A referência desse trabalho encontra-se supra na nota de número 30 deste 
capítulo. 

JONAS, Hans. O Princípio Vida. p. 148: “(...) a cibernética não pode eximir-se inteiramente de culpa. Ela não é aquela 

disciplina especial inocente que por sua beleza passiva seduz a filosofia, sempre disposta a compreender. Desde o início ela 
ousou apropriar-se do status de uma teoria unificada de mecanismo, organismo, sistema nervoso, sociedade, cultura e 
espírito; e por seu emprego sugestivo dos conceitos de comportamento, finalidade, objetivo, informação, memória, decisão, 
conhecimento, iniciativa, valor e pensamento inflacionou de tal maneira suas definições, inicialmente modestas, que seu 
emprego final dificilmente irá dar em outra coisa a não em um ilusionismo verbal.” E, nas páginas seguintes, p. 149/150: “De 
acordo com a cibernética, a sociedade é uma rede de comunicação para transmissão, intercâmbio e armazenamento de 
informações, e é isto que a sustenta. A respeito da sociedade jamais foi apresentado conceito mais vazio. Nada se diz sobre o  
objeto da informação, e por que seria importante dispor de informação. Mesmo para o mero fato de se fazer tal pergunta o 

esquema não tem lugar. Qualquer teoria sobre o caráter social do ser humano, por mais primitiva ou unilateral que seja, que o 
considere como criatura da carência e do desejo, e que se interrogue pelos anseios vitais, é mais adequada à questão.”   

SUPIOT, Alain. Homo Juridicus. Ensaio sobre a função antropológica do direito, p. 161: 

“Por outras palavras, elas postulam uma visão inumana do Homem, que já nada distinguiria 

da máquina. É aqui que se interpõe o Direito, vindo limitar os riscos do delírio técnico e trazer 

o homem à razão, isto é, à razão do sujeito de direito que é, necessariamente, um ser opaco 

(dotado de interioridade) e responsável (devendo responder pelos seus atos).” 

CASTANHEIRA NEVES, A. O Direito hoje e com Que Sentido? O problema actual da autonomia do direito. Lisboa: 
Instituto Piaget, 2002, p. 14/15: “Compreendamos que o homem que nessa implicação constitutiva se invoca não é decerto 
nem o homem da bioantropologia, nem da etologia, nem da sociobiologia que afinal o exclui nas suas reduções, ou sequer 
mesmo da antropologia científico-cultural estrita, mas o homem-pessoa – que é mais do que o animal rationale justamente 
criticado por Heidegger, mais inclusivamente do que a individualidade definida por Boécio (personna est rationalis naturae 

individua substantia) e que São Tomás apenas aprofundou, pois o que decisivamente distingue esse homem não é quer o seu 
status político (de cidadão), quer o seu ser pessoal – e a significar o homem como o originário sujeito de liberdade (de 
liberdade convivente) e portanto de responsabilidade, capaz de amor e de pecado e, por isso, titular de dignidade e de culpa.” 

“Il pensiero giuridico è um pensiero problematico. La sua strutura fondamentale è topica. Esso è determinato tramite un 
cambio, che avviene per spinte, fra le nuove esperienze della prassi nel caso singolo e le forze formali della scuola.” ESSER, 
Josef. Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto. Fondamenti di razionalità nella prassi 

decisionale del giudice. Edizioni Scientifiche Italiane: Università di Camerino, 1983. p. 157. 

Tal opção, todavia, não se faz de maneira arbitrária, como ensina perceber Castanheira Neves, uma vez que “o funcionalismo 
jurídico material tem sido já freqüentado, e por nós também, em alguma daquelas suas modalidades, enquanto o 
funcionalismo jurídico sistêmico, salvo algumas esparsas e ocasionais referências, se mantém praticamente ausente na nossa 
literatura jurídica. E no entanto o grave diagnóstico que implicitamente ele faz do nosso tempo e a radical transformação que  

lhe imputa no sentido do direito exige-nos que o vejamos com uma particular atenção e uma não menor análise crítica.” 
CASTANHEIRA NEVES, A. O funcionalismo jurídico, op.cit., p. 209. 

CASSIRER, Ernst. Ensaio sobre o Homem: introdução a uma filosofia da cultura humana. São Paulo: Martins Fontes, 2001, 
pp. 338/339: “É a ciência que nos proporciona a garantia de um mundo constante. À ciência podemos aplicar as palavras 
ditas por Arquimede: (Dêem-me um ponto de apoio e eu moverei o universo). (...) O processo científico leva a um equilíbrio 
estável, a uma estabilização e consolidação do mundo de nossas percepções e pensamento. Por outro lado, a ciência não está 
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sozinha no cumprimento dessa tarefa. (...) Um filosofia da cultura humana, porém, deve remontar a uma fonte mais remota, O 
homem vivia em um mundo objetivo muito antes de viver em um mundo científico. Mesmo antes de ter encontrado a 

abordagem da ciência, sua experiência não era uma simples massa amorfa de expressões sensoriais. Era uma experiência 
organizada e articulada, possuidora de uma estrutura definida.” 

Perceba-se que, se a física moderna nos colocou diante de uma irreversibilidade essencial da manifestação e também da 
compreensão dos fenômenos inteligíveis, dando ao universo um termo inicial (a conjetura do big bung) do qual tudo se 
encaminharia em contínua evolução a um termo final (a conjetura do big crunch), na atualidade essa premissa final, qual seja 

a de um fim a que tudo se encaminha, não obstante a contingência em que se lança o homem (contingência, todavia, 
superável pela sua potencialidade de calcular), não é sequer aceita, havendo mesmo que se falar no universo como espaço de 
imanência infinito. 

HORKHEIMER, Max. Zur Kritik der instrumenntellen Vernunft. In. Gesammelte Schriften Band 6. Frankfurt: Fischer, 1991, 
pp. 21/22: “Die Vernunft kommt zu sich selbst, indem sie ihre eigene Absolutheit, Vernunft im emphatischen Sinn, negiert 
und sich als blosses Instrument versteht. Nicht als ob es keine ernsthaften Versuche gäbe, die Behauptung von 

Vernunftwahrheit theoretisch zu verbürgen. Seit Descartes hat grosse Neuere Philosophie dem Kompromiss von Theologie 
und Wissenschaft erstrebt. (…) Selbstauflösung der Vernunft als geistiger Substanz beruht auf innerer Notwendigkeit. 
Theorie heute hat den Prozess, die gesellschaftlich bedingte Tendenz zum Neopositivismus, zur Instrumentalisierung des 
Gegankes, sowie die vergeblichen Rettungsversuche zu reflektieren und auszusprechen.” 

Vale aqui fazermos, ainda que de grosso modo, uma referência histórica. É Ascarelli quem inaugura na Itália os estudos da 

perspectiva funcionalista do direito, contrapondo ao conceitualismo então em voga o emprego instrumental das categorias 
jurídicas; realçando a relevância dos estudos destinados à compreensão do ambiente social em que se insere o direito, a fim 
de tornar mais claros e adequados os institutos jurídicos numa visão mais realista de seu ocorrer; tendo, ainda, destacado no  
tratamento do intuicionismo a infungível relatividade histórica dos valores. Ademais, “esta “ars combinatória” teórica tem 
sua origem no estudo do direito comercial, no contato profissional de Ascarelli com os problemas da sociedade capitalista em 
transformação e na clareza conceitual que tinha da função econômica do direito.” Sobre essa referência, conferir: LAFER, 
Celso, em Apresentação à edição brasileira, de Da Estrutura à Função. Novos Estudos de Teoria do Direito, de Norberto 
Bobbio, São Paulo: Manole, 2007, principalmente à página LVI.  

DELEUZE, Gilles e GUATTARI, Félix. O que é a Filosofia?, pp. 28/30 e, pontualmente: “(...) não se cria conceitos, a não 
ser em função dos problemas que se consideram mal vistos ou mal colocados (...)” E mais à frente: “Um conceito não exige 
somente um problema sob o qual remaneja ou substitui conceitos precedentes, mas uma encruzilhada de problemas em que se 
alia a outros conceitos coexistentes.”  

Esta é a atitude de Norberto Bobbio, pode-se dizer, em sua segunda fase de pensador do direito. Com efeito, nessa nova fase 
Bobbio está mais voltado e preocupado com as funções do direito diante da complexidade crescente do social. Sua visão, no 
entanto, não abandona seu trabalho anterior, estritamente estrutural, desenhado na esteira da teoria pura de Hans Kelsen, mas  
adere-lhe uma maior preocupação funcional. Teríamos, pois, uma teoria estrutural-funcional do direito – o que, como 
veremos, ainda impede de se apreender o direito em sua autonomia. Ver, nesse sentido, LOSANO, Mario. O pensamento de 
Norberto Bobbio, do positivismo jurídico à função do direito. In. Da estrutura à função. São Paulo: Manole, 2007, p. XLI: 
“Aceitar a função como elemento essencial do direito não implica, contudo, a rejeição de uma visão estrutural do direito. 

tratar-se, não de um repúdio, mas sim de um completamento: a explicação estrutural do direito conserva intacta a sua força 
heurística, mas deve ser completada com uma explicação funcional do direito.” 

BOBBIO, Norberto. Em direito a uma teoria funcionalista do direito. In. Da estrutura à função, p. 53 e seguintes. “(...) a 
análise estrutural foi levada muito mais a fundo do que a análise funcional. Herbert L. A. Hart, autor da obra de teoria do 
direito que alcançou os maiores consensos aquém e além do Oceano Atlântico nos últimos anos, parte de uma análise de 
carências funcionais dos ordenamentos primitivos para culminar em uma determinação do conceito de direito – o 

ordenamento jurídico é um composto de normas primárias e secundárias –, no qual o estruturalismo celebra os seus próprios 
triunfos.” E, mais à frente, prossegue: “Na obra de Kelsen, não só análise funcional e estrutural estão declaradamente 
separadas, como esta separação é a base teórica sobre a qual ele funda a exclusão da primeira em favor da segunda. Como 
todos sabem, para o fundador da teoria pura do direito, uma teoria científica do direito não deve se ocupar da função do 
direito, mas tão-somente dos seus elementos estruturais.” KELSEN, Hans. Teria Pura do direito, p. 49. “Esta doutrina [a 
doutrina pura do direito] não considera (...) o objetivo que é perseguido e alcançado pelo ordenamento jurídico, mas tão-
somente o ordenamento jurídico em si mesmo; e considera este ordenamento na autonomia normativa própria da sua 
estrutura, e não em relação a este seu objetivo.” 

“Conceito este de sistema que foi adoptado e se generalizou em todos os domínios em que se queira pensar a racionalização 
de uma complexidade, desde a física e química à biológica, desde a sociologia às ciências humanas em geral (política, direito, 
ecologia, etc.) a ponto de essa insistente generalização justificar que se fale de uma actual “galáxia auto”.” CASTANHEIRA 
NEVES, A. O funcionalismo jurídico, op.cit., p. 215. Nesse mesmo texto de Castanheira pode se aprender que sob esse 
conceito sistêmico de função são subsumidas duas diferentes perspectivas, quais seja as assim chamadas visão cibernética e 

visão autopoiética, ambas, não obstante suas diferenças internas, a referir a adoção de “the funcional point of view” – com a 
respectiva e sobremaneira relevante desontologização do elementos e variantes em favor de uma sua estrita funcionalização. 
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Assim prossegue Castanheira à página 216: “Trata-se, pois, de um conceito sistémico de função que se enunciará nestes 
termos: a função será a exigência ou as exigências performativas que um sistema implica quer para o seus elementos, em 

ordem à diferenciada subsistência, ao equilíbrio auto-organizado e ao desenvolvimento autónomo do sistema, quer para o 
próprio sistema enquanto tal e que igualmente lhe garanta a sua identidade perante os outros sistemas ou o meio exterior (o 
ambiente ou o seu “mundo”); de outro modo, os contributos ou as prestações que os elementos de um sistema são chamados a 
realizar justamente como elementos dele enquanto possibilidades auto-referidas da sua constitutiva auto-oraganização (como 
elementos da sua autopoiésis).” 
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A ESTRUTURA SOCIOLÓGICA DOS MODELOS E DOS 

SEDIMENTOS JURÍDICOS: UMA ABORDAGEM 

MICROSSOCIOLÓGICA DAS RELAÇÕES SOCIAIS NOS SISTEMAS 

JURÍDICOS HODIERNOS 

 

THE SOCIOLOGICAL STRUCTURE OF JURIDICAL MODELLING AND 

SEDIMENTATION: A MICROSSOCIOLOGICAL APPROACH OF SOCIAL 

RELATIONSHIPS ON NOWADAYS LAW SYSTEMS 

 

Lauro Ericksen Cavalcanti de Oliveira 

 

  

RESUMO 

O trabalho em tela apresenta os aspectos jurídicos microssociológicos como um relevante 

tema para a compreensão hodierna da estrutura social dos sistemas jurídicos, de sua base 

fundamental em termos práticos. O artigo mostra a evolução histórica do pensamento 

sociológico e da estrutura social normativa, comentando, precipuamente, Durkheim e 

Tönnies, para depois desembocar no implemento do pensamento desses teóricos com as 

relações jurídicas e sociais de Gurvitch. Essa concepção, inserida no espectro microssocial 

das relações em análise, mostra a estruturação social em seus aspectos mínimos, os 

denominados modelos e sedimentos jurídicos, esta forma de percepção da realidade social é o 

método adequado para implementar a pesquisa jurídica colocada à baila. O objetivo principal 

consiste em expor que os sistemas normativos podem ser concebidos em um novel modelo 

(micro) sociológico o qual demonstra como as dinâmicas sociais são passíveis de serem 

compreendidas e escrutinadas em sua diversidade ínsita e em sua concepção plural de 

desenvolvimento. Conclui que a sociedade em sua pluralidade é concebida em termos 

nivelados e de aspectos e sedimentos (sociais e jurídicos) mínimos, os quais congregam a 

própria implementação dessa dinâmica estrutural. 

PALAVRAS-CHAVE: RELAÇÕES SOCIAIS; MICROSSOCIOLOGIA DO DIREITO; 

PLURALISMO SOCIOLÓGICO; NORMATIVIDADE SOCIAL; SEDIMENTOS 

JURÍDICOS 

 

ABSTRACT 
This paper presents the microssiological law aspects as a relevant theme for the 

comprehension of nowadays social structure of law systems, its pivotal base, in practical 

terms. It shows the historical development of sociological conception of society‟s structure, 

commenting Durkheim, Tönnies and others social scientists theories, rebounding to 

implement these conceptions with Gurvitch social and juridical relations system. This 

conception, inserted in the microssociological specter in analysis, shows the social structure in 

its minimal aspects, called juridical modeling and sedimentation, this form of perceiving the 

social reality is the method to unfold this juridical research. The main objective is to present 

that the normative system can be conceived in a new and improved (micro) sociological way 

which demonstrate how the social dynamics are able to be scrutinized and comprehended in 

its diversity and plural conception of development. It concludes that the society is plural and 

structured in terms of levels and minimal aspects and sediments (social and juridical) that 

implement its dynamical structure. 
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1 INTRODUÇÃO 

  

Para se iniciar o presente tópico, é de grande valia dar uma pequena introdução acerca do 

referencial teórico a ser utilizado para desenvolver o tema das relações sociais, o qual será 

adiante estudado. É importante destacar que os demais subtópicos a serem abordados em 

seguida são sempre derivações da microssociologia do direito, a qual é um ramo sociológico 

desenvolvido principalmente pelo teórico franco-russo Georges Gurvitch (do original, em 

cirílico: ???????? ?????????? ???????), um dos grandes expoentes do pluralismo jurídico e da 

sociologia do conhecimento. 

Afigura-se ser de grande valia proceder a um breve apanhado propedêutico do sistema de 

Gurvitch para que os demais conceitos sociológicos abordados no tópico em tela sejam 

compreendidos com maior fluidez e facilidade, diante da sua aplicação mais restrita e 

específica. Nesse passo, a problematização do trabalho em comento está adstrita em como se 

é possível perceber um sistema normativo, dentro dos hodiernos contornos do direito, 

segundo as concepções microssociológicas e calcadas nos sedimentos jurídicos, tal como 

proposto por Gurvitch, ou seja, o problema abordado diz respeito ao elenco desses modelos 

sociológicos no enquadramento das relações sociais e jurídicas existentes na sociedade. 

Outrossim, a justificativa para o desenvolvimento do tema proposto se centra na atual 

incompreensão por parte dos juristas, principalmente daqueles vinculados à uma legalidade 

mais estrita, como se verá adiante, em compreender as referidas nuanças sociais, as quais, 

quando desprezadas, findam por ter como efeito a não efetividade normativa propriamente 

dita sobre tais situações. 

O objetivo mais amplo do presente trabalho consiste em dar uma explanação 

microssociológica dos fundamentos jurídicos hodiernos, situando a atuação desse tópico do 

conhecimento na normatização social existente, sendo premente, para tanto, abordar o 

panorama geral da sociologia jurídica pluralista bem como dar os conceitos fundamentais 

desenvolvidos por Gurvitch, algo dado em conjunção com o conceito de relação social e 

relação jurídica por ele trabalhado. O objetivo mais estrito do trabalho em comento se foca em 

explicitar os mecanismos mínimos de estruturação jurídica da sociedade, ou seja, na 

linguagem utilizada pelo doutrinador russo, é preciso indicar as formas estruturais de 

normatividade da sociedade através de sedimentos jurídicos, quais sejam, os elementos 

mínimos constitutivos dessa intrincada e complexa dinâmica social. 

O presente trabalho possui a seguinte estruturação capitular: o capítulo subseqüente tem o 

escopo de dar uma visão perfunctória dos contornos microssociológicos do direito, 

apresentando o que é microssociologia e seus decorrentes desdobramentos. O terceiro capítulo 

é subdividido em duas subseções, inicialmente ele começa com uma breve introdução acerca 

das espécies jurídicas fundamentais da microssociologia, expondo a conceituação das relações 

sociais e das relações jurídicas. Na primeira subseção as relações sociais e as relações 

jurídicas são aprofundadas, trazendo-se a baila seus delineamentos mais próprios, tanto do 
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ponto de vista sociológico, com uma breve recapitulação histórica, quanto do ponto de vista 

jurídico. Na outra subseção será escrutinada a estruturação microssociológica do direito, 

fazendo um breve confronto entre o direito espontâneo e o direito organizado, uma das formas 

de abordagem dos sedimentos jurídicos postos em tela. Por fim, concluir-se-á o presente 

trabalho com um capítulo derradeiro, apenas destinado a fazer uma breve recapitulação dos 

temas abordados, finalizando a empreitada hermenêutica por ora iniciada. 

  

2 Breve Introdução ao Sistema Sociológico de Gurvitch: Ponderações Sobre a Sociologia 

do Direito. 

  

Ao se adentrar no sistema sócio-jurídico desenvolvido por Georges Gurvitch, há de se 

destacar, inicialmente, e, também, como ponto fulcral de seu pensamento, que ele enfatiza de 

maneira veemente as ideias advindas do pluralismo jurídico. Para ele, por definição essencial, 

a Sociologia do Direito é a expressão máxima do pluralismo jurídico. Isso porque, essa 

disciplina relaciona de modo adequado (aliás, de um modo que nenhuma outra concepção 

jurídica consegue expressar) a realidade social vivente dos entes jurídicos. 

Deste modo, é fácil perceber porque Gurvitch se posiciona de modo tão radical contra o 

sistema positivista. É incompatível com a realidade social que o Direito esteja conformado à 

vontade do Estado que se expressa através da positivação de regras e normas. Essa atividade 

reducionista do positivismo é um atentado à própria análise da realidade social, segundo o 

prisma da sociologia do conhecimento desenvolvida pelo teórico russo, e aplicada ao campo 

jurídico. Assim, a vontade do Estado, não pode ser tida como a única fonte viável de 

estabelecimento de normas jurídicas, esse é o preceito básico do pluralismo jurídico, que tenta 

enquadrar outras formas de inserção jurídica no meio social que sejam diversas do provimento 

estatal e do seu monopólio nessa seara sócio-normativa. Georges Gurvitch (citado por Renato 

Treves, 2004, p. 175 e 176) constrói um intrincado sistema que ele denomina de sociologia do 

direito. Essa sua abordagem, por ser precipuamente sistemática, pode ser subdividida em três 

partes bastante sólidas. 

A primeira dessas partes é denominada de microssociologia jurídica (ou de Sociologia 

Analítica do Direito, por alguns autores). Essa parte do esquadro sociológico de Gurvitch é o 

ponto fundamental a ser mais amplamente desenvolvido a seguir, justamente por tratar de dois 

elementos bastante distintivos. O primeiro deles diz respeito “às espécies de direito em função 

das diversas formas de sociabilidade”. Esse elemento, por também ser um instrumento de 

crítica ao positivismo, se inclina a pensar o direito não apenas nas sociedades modernamente 

organizadas em função do aparato normativo estatal (sanções e constrições de natureza 

exterior a reger a sociedade organizada em prol desses elementos restritivos e condicionantes 

da sua realidade social), ele tenta dar enfoque as possibilidades normativas mais espontâneas 

que possam existir dentro do contexto sociológico, como as pressões sociais incidentes na 

consciência dos indivíduos e na própria ação da coletividade tomada como ente atuante na 

estrutura do seio social estabelecido. O segundo elemento fundamental da microssociologia 

do direito diz respeito ao seu papel de estudar e analisar as espécies de direito segundo o 

prisma da verticalidade. Isto é, ele se vale de uma metodologia hermenêutica segundo a qual 

existem estratos indivisíveis de manifestação do direito que devem ser perscrutados em suas 
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manifestações sociais como sendo fatos normativos que influenciam de maneira bastante 

singular a própria estruturação da sociedade em que esses fatos ocorrem. 

A segunda parte do sistema sociológico-jurídico de Gurvitch é denominada de Sociologia 

Diferencial do Direito. Nessa seara, são abordados temas afeitos à questão das manifestações 

do Direito e de suas “funções representativas de unidades coletivas reais”. Assim como a 

microssociologia jurídica, essa parte do sistema em comento também se subdivide de maneira 

dicotômica. São duas tipologias a serem analisadas pela Sociologia Diferencial do Direito. A 

primeira delas é denominada de tipologia jurídica dos grupos particulares ativos. Esses grupos 

são aqueles capazes de criar superestruturas em termos de organização social, tais quais os 

agrupamentos familiares, territoriais, profissionais, sindicais, militares, dentre outros. O 

importante a ser destacado nesses agrupamentos é a capacidade de individualização de cada 

um deles perante outro agrupamento, ainda que em suas conjunções relacionais eles possam 

ser tidos como um segmento próprio da sociedade em que (co) existem. A segunda tipologia 

apontada por Gurvitch é a chamada tipologia jurídica das sociedades globais. Essa tipologia 

busca classificar as sociedades existentes em função do seu nível de desenvolvimento 

enquanto sociedade civilmente organizada. Para tanto, ela traça sete níveis de enquadramento 

de acordo com o travejamento de cada sociedade em sua organização político-

administrativa.       Assim sendo, no nível mais elementar se enquadram as sociedades que 

possuem sistemas jurídicos de base místico-religiosa. Usualmente são aquelas sociedades 

polissegmentadas em que o único elemento de congregação se dá em torno de uma 

normatividade calcada na reprodução de determinações religiosas, esse é o exemplo de 

sociedade mais rudimentar que pode ser enquadrada tipologicamente de acordo com essas 

determinações sociológicas. Nesse nível elementar também se inserem as sociedades tornadas 

homogêneas através de princípios teocráticos, caso em que a legitimação do sistema jurídico 

se dá por meio de uma determinação de governo estatuída em bases supralegais.  

A terceira parte do sistema sociológico trazido à baila é conhecida como a Sociologia 

Genética do Direito. Esse ramo específico do sistema sociológico de Gurvitch perquire 

analisar dois pontos da manifestação jurídica da realidade social. De um lado, ela tem como 

escopo observar as “regularidades tendenciais” de modificação e alteração no âmbito das 

expressões formais de cada tipo dos sistemas jurídicos, daí advém a sua raiz etimológica que 

remete ao elemento genético do Direito. De outra banda, essa parte da sociologia jurídica 

também se ocupa em estudar os fatores que influenciam, alteram ou determinam a 

regularidade das mudanças de tendências sociais. Dentre esses fatores, são comumente 

destacados os três mais importantes: o fator econômico, o fator religioso e o fator ecológico. 

A importância do fator econômico para o estudo dessa parte da sociologia do direito é mais do 

que patente. Sem se observar como são conduzidas as alterações macro e microeconômicas, 

não há como se ter a noção de como haverá uma mudança significativa dos rumos estruturais 

da sociedade. Isso é algo que vai desde a sua forma de governo, até mesmo a elementos mais 

triviais e mais próximos da realidade social, como, por exemplo, a estrutura da administração 

pública e o modelo de gestão a ser adotado para superar os percalços das variações 

econômicas. As transformações advindas do elemento religioso, no enfoque dado por essa 

seara sociológica, são importantes para que se possa estudar com maior profundidade os seus 

desdobramentos para com a questão do controle social. Esse tema em específico terá uma 

explanação mais robusta em tópico vindouro, no qual será abordada a questão do controle 

social, e, consequentemente, os delineamentos sociológicos afins serão comentados de uma 

maneira mais pormenorizada. Por ora, cumpre apenas assinalar que esse elemento está 

adstrito a questão das inclinações de tendências que influenciam a organização dos sistemas 

13402



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

jurídicos, e, que, por isso, é um dos alvos da Sociologia Genética do Direito. O último 

elemento, denominado de elemento ecológico, é um dos instrumentos de análise mais 

pragmático do sistema sociológico em comento. Ele serve para determinar a influência de 

mudança nas tendências do sistema jurídico em função do volume e da densidade da 

população.   

Tudo que foi desenvolvido até então é apenas uma breve exposição do sistema sociológico 

proposto pelo sociólogo e jurista Georges Gurvitch. Assim sendo, por ser apenas uma visão 

geral dos institutos por ele ressaltados não há como se ter uma noção específica das 

delimitações mais acuradas referentes à questão das relações sociais e dos seus influxos 

jurídicos. Desta feita, há de se observar que esses apontamentos poderão ser retirados de uma 

das partes do sistema sociológico apresentado, eles serão extraídos justamente da parte 

denominada de microssociologia do direito, a qual é capaz de traçar os conceitos e fazer as 

conexões necessárias para explicar os tópicos levantados anteriormente. Por isso mesmo as 

seções subsequentes serão análises de elementos da microssociologia do direito e seus 

desdobramentos afeitos a essa seara da sociologia jurídica. 

  

3 apresentação das Espécies Jurídicas Fundamentais da Microssociologia Jurídica: 

Relações Sociais, Relações Jurídicas e Sedimentos Jurídicos. 

  

Como já denotado no tópico anterior, o estudo da Microssociologia do Direito se foca nos 

elementos mais simples do Direito como realidade social, isto é, busca elucidar e perscrutar 

dados elementares ou “microscópicos” da realidade jurídica, como bem definiu o próprio 

Gurvitch. Tais elementos são conhecidos também pela denominação de espécies jurídicas 

fundamentais e se dividem em dois grupos distintos: as relações jurídicas fundamentais e 

sedimentos jurídicos de profundidade. 

Para conseguir analisar a sociedade segundo esse prisma “microssocial” o teórico em 

referência se vale de um método hermenêutico reducionista para conseguir extrair os 

elementos mais simples da realidade social. Assim sendo, ele parte da decomposição de 

realidades mais complexas para, com a sua redução, chegar aos elementos mais simples, que 

por sua vez, são irredutíveis em sua estruturação (MONTORO, 2000, p. 527). Nesse passo, o 

primeiro objeto de análise devem ser as “sociedades globais”, que expressam um maior nível 

de equilíbrio entre grupos particulares, algo derivado da sua maior sofisticação e 

complexidade de estruturação social. São as sociedades mais “desenvolvidas”, as quais podem 

ser compostas por nações individualmente dispostas, ou até mesmo por um conglomerado 

internacional, como é comum de ocorrer hodiernamente, com vários exemplos, a saber, 

Comunidade Europeia, Mercosul, dentre outras junções sociais dessa natureza. O método 

reducionista, portanto, deve ser aplicado nesse conglomerado dotado de maior complexidade, 

de modo que as sociedades globais possam ser decompostas em “grupos sociais particulares”. 

Essa projeção social de menor escala é apenas um reflexo de elementos sociais grupais que já 

convivem dentro da própria estrutura social maior, afinal, trata-se de grupos familiares, 

profissionais, esportivos, culturais e científicos. Ainda que não se possa afirmar 

categoricamente que a sua mera junção seja o próprio todo social, a técnica de se reduzir o 

espectro de análise já conduz a uma melhor exploração microssocial das suas atividades. 

Dentre os grupos indicados nessa primeira decomposição, há de se ressalvar que o próprio 
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Estado, de acordo com a percepção sociológica por ora empreendida, deve estar incluído 

nessa classe de grupos sociais particulares. Assim, ainda que se possa pensá-lo como um dos 

elementos fulcrais e centrais da organização social, ele, na verdade, é apenas um dos aspectos 

da vida nacional dentro da realidade social analisada. 

Como falado anteriormente, os grupos sociais particulares coexistem dentro do âmbito prático 

das sociedades complexas. Nesse horizonte, aplicando mais uma vez o método de 

decomposição elementar, Gurvitch chega à conclusão de que esses grupos são compostos de 

uma síntese de outros elementos que estão dispostos em dois planos: o horizontal e o vertical. 

No plano horizontal há as espécies sociais, e no plano vertical estão contidos os sedimentos 

sociais de profundidade. 

As espécies sociais (também referidas pelo autor em tela como “relações sociais”) podem ter 

um caráter integrador (de maior ou de menor proporção, variando circunstancialmente), de 

simples aproximação, de segregação, de separação, dentre outras possibilidades de atuação. Já 

os sedimentos sociais possuem uma variância vertical, pois, tal como uma miríade de 

sedimentos em decantação eles vão desde a superfície da realidade social, a qual inclui 

instrumentos, produtos, condutas coletivas estabelecidas, símbolos e padrões sociais até 

chegar às fossas abissais e profundas da vida social, representadas pelos valores e ideias do 

espírito coletivo. Dada essa estrutura dinâmica dos sedimentos sociais, Georges Gurvitch 

(1946, p. 233) propõe um paralelismo conceitual entre essa forma de atuação e a sistemática 

proposta por algumas teorias da física moderna. De fato, há uma aproximação bastante 

palpável quando se pensa a questão de uma microssociologia jurídica em comparação com as 

questões microcósmicas abordadas por esse ramo da física. As comparações são muitas, os 

próprios sedimentos, em sua menor escala, são aproximados do conceito de onda-partícula 

destinado aos elétrons. Ao se descer o nível de perquirição científica aos elementos mais 

simples e irredutíveis da sociologia, há de se perceber que, tais como os elétrons, os 

indivíduos não se comportam de maneira totalmente independente dentro dos seus conjuntos 

de possibilidades. Isto é, a análise microssociológica sempre é dependente da análise dos 

modos de ser dos grupos através do todo pelo todo, em sua completude pluralista. 

Tal como na teoria da indeterminação de Heisenberg (aplicada à física moderna de 

partículas), acentua-se a “a verdade movediça e a indeterminação, na vida social, que é 

própria dos elétrons sociais do pluralismo” (GURVITCH, 1946, p. 234). Ou seja, ainda que se 

possa determinar o posicionamento do indivíduo dentro do grupo social ao qual ele pertence, 

outros elementos ficam indeterminados dentro das suas possibilidades sociais, ao passo que 

em outros momentos, certos elementos de conduta e de vivência individual possam ser 

abrangidos numa concepção coletiva, a sua colocação em um determinado grupo ou 

ramificação social fica comprometida dentro da dinâmica plural espraiada nessa conjuntura da 

realidade. Dada essa profusão de elementos simples e irredutíveis (sedimentos sociais), 

advindos desde a sociedade global com uma breve observação dos grupos particulares, aquele 

que se propõe a perscrutar a sociologia do direito sob esse viés tende a encontrar os 

fenômenos jurídicos como base normativa da sociedade. Essa conclusão, na verdade, não é 

nada inovadora, ela se encontra já calcada no velho brocardo latino “Ubi societas, ibi Jus”. 

Prosseguindo na decomposição dos elementos formadores dos sistemas jurídicos, Gurvitch 

assinala que existe uma composição sintética de “ordenamentos jurídicos” para a formação 

macrossociológica das sociedades globais. Ou seja, ele indica que há um corresponde jurídico 

aos grupos sociais particulares. De modo que, cada grupo social se insere dentro dos 

parâmetros normativos de uma seara do direito. Não obstante, faz-se mister apontar 
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que  existe o direito coletivo do trabalho para disciplinar as relações sociais existentes no 

âmbito do grupo social sindical. Semelhantemente ao exemplo anteriormente fornecido, urge-

se indicar que o direito individual do trabalho, por seu turno, ocupa-se em solucionar as lides 

de diferentes grupos profissionais, os quais estão em contraposição dentro do sistema 

econômico[1]. Nesse elenco, também se inclui o direito estatal (direito administrativo, direito 

financeiro, direito tributário e demais ramificações afins) como sendo o ordenamento jurídico 

do Estado, a sua expressão normativa por excelência. 

Os ordenamentos jurídicos ainda são estruturas jurídicas muito complexas, que envolvem a 

justaposição de vários elementos dissonantes dentro de um agrupamento social particular. Isso 

indica que tais aglomerações jurídicas são também passíveis de sofrer uma redução 

(decomposição) em estruturas ainda mais simples. Algo que conduz à análise das espécies 

jurídicas fundamentais, que são as “relações jurídicas” e os “sedimentos jurídicos”, elas 

seguem a mesma estrutura esquemática da realidade social previamente abordada. Afinal, os 

mesmos passos interpretativos são dados em direção à decomposição e a reestruturação 

minimalista dos elementos encontrados, os quais são tidos por irredutíveis em sua própria 

demonstração de simplicidade. 

As relações jurídicas elementares são aquelas que correspondem as relações sociais, no plano 

horizontal. Ou seja, elas fazem indicação direta as obrigações, contratos, relações 

empregatícias, relações de parentesco, linha sucessória, atributos de poder e direitos 

subjetivos em geral.          Diferentemente das demais organizações das relações jurídicas 

anteriormente estudadas no capítulo precedente, Gurvitch não se importa em esmiuçar os 

conceitos de sujeito, objeto, vínculo jurídico, normatividade e etc. Ele apenas cuida de 

equiparar as relações sociais às relações jurídicas elementares, sem que tratar 

pormenorizadamente seja uma questão fundamental na sua análise microssociológica. Isso 

não quer dizer que ele não possa aprofundar o tema em comento (como, no tópico 

subsequente, ver-se-á que ele de fato o faz), apenas há de se dizer que o seu viés de análise é 

totalmente diverso das demais óticas interpretativas precedentes. Do ponto de vista teórico, 

ele se vê amarrado a ter que manter seu paralelismo da realidade social para com a realidade 

jurídica, algo que poderia ser quebrado caso não houvesse a reflexão direta dos mesmos 

elementos, em suas devidas proporções. E como o seu escopo primordial é a simplificação 

dos elementos mínimos contidos na realidade jurídica ele não poderia ser mais minimalista do 

que simplesmente equiparar a relações sociais às relações jurídicas (ainda que isso ocorra 

simplesmente no que ele denomina de “plano horizontal”, o qual pode ser traduzido também 

como plano de inter-relação dos sujeitos envolvidos nas relações). Os sedimentos jurídicos de 

profundidade, por seu turno, correspondem aos sedimentos sociais no plano vertical do 

Direito. Assim sendo, dizem respeito à decantação dos diversos estratos em que o Direito 

pode estar disposto, isto é, Direito organizado, Direito espontâneo, Standards mínimos do 

Direito, dentre outras possibilidades de sua expressão em posições verticais bem definidas. 

  

3.1. Relações Sociais e Relações Jurídicas Fundamentais 

         

É indispensável, para que se consiga tratar de modo minimamente satisfatório a questão das 

relações jurídicas, que se tente caracterizar e classificar as relações sociais (as quais também 

podem ser denominadas de formas elementares de sociabilidade). Bem porque, isso, aliás, é 
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lição comezinha, esse tema é algo bastante debatido e discutido nos meandros tanto da 

Sociologia Geral, quanto da Sociologia do Direito. Tema do qual não há como não se tratar 

caso se queira compreender melhor a realidade social. Fazendo uma breve incursão na 

evolução dessa conceituação na seara sociológica, tem-se que Émile Durkheim, traçou duas 

espécies básicas de solidariedade como sendo a base mantenedora das formas elementares de 

sociabilidade. Essas espécies de relação social são compostas pela solidariedade mecânica e 

pela solidariedade orgânica. A solidariedade mecânica é aquela que encontra seu lastro efetivo 

nas semelhanças. É a forma de sociabilidade que conduz o indivíduo a ter uma adesão total ao 

grupo social em que se insere (ou ao menos busca ter uma inserção social). Essa adesão se 

perfaz a partir da absorção das consciências individuais dentro do âmbito da conscientização 

coletiva. Isto é, sem a aproximação por similitude não há como se falar em solidariedade 

mecânica, a qual se mantém forte dentro desse patamar da semelhança entre as ações e os 

pensamentos dos indivíduos. 

Desta maneira, há uma interação bastante forte nos elementos coletivos de convívio, tanto que 

“[...] a sociedade inteira participa numa medida mais ou menos vasta” (DURKHEIM, 1999, p. 

4). Isto é, nas sociedades de solidariedade mecânica os indivíduos vivem em comum porque 

partilham da mesma consciência coletiva, assim repartem os seus pensamentos de maneira 

conjunta, elaboram a sua vida através da vida dos outros em praticamente todas as ações de 

convivência.          Nessa esteira, Raymond Aron (2003, p. 463) é categórico ao asseverar que: 

“Nas sociedades dominadas pela solidariedade mecânica, a consciência coletiva abrange a 

maior parte das consciências individuais”. Isto porque se pode apontar que existe certa 

semelhança entre os indivíduos que se congregam socialmente de maneira mecânica. Eles 

possuem os mesmos gostos, os mesmos valores, sentimentos e dividem até mesmos as 

mesmas representações de sacralidade. Essa forma de solidariedade é uma característica mais 

acentuada das sociedades primitivas, isso porque, nesse tipo de sociedade, o indivíduo está 

muito mais atrelado ao outro, nos sentimentos comuns e na própria consciência coletiva. 

Durkheim (1995, p. 50) explica a origem dessa consciência coletiva na solidariedade 

mecânica como sendo uma decorrência social da vida coletiva, a qual é por ele definida como 

“um conjunto de crenças e sentimentos comuns à média dos membros de uma mesma 

sociedade, que forma um sistema determinado que possui vida própria”. 

Não obstante, ao comentar os reflexos da solidariedade mecânica nos meandros normativos 

do Direito, Carlos Eduardo Sell (2001, p. 140 e 141) pontua que: 

  

Durkheim optou pelo estudo das normas jurídicas que, segundo ele, são um dos meios pelo 

qual a sociedade materializa (ou torna concreta) suas convicções morais, que são um dos 

elementos da consciência coletiva. De acordo com a forma pelo qual ele é organizado, o 

direito é o símbolo visível do tipo de solidariedade que existe na sociedade. Assim, nas 

sociedades de solidariedade mecânica temos o predomínio do direito repressivo, [...] o 

predomínio da punição. De acordo com a explicação de Durkheim, isto mostra a força da 

consciência coletiva sobre a vida dos indivíduos. 

  

Dessa breve explanação trazida à testilha por Sell é fácil perceber que a forma de como as 

normas jurídicas são assimiladas pela sociedade corresponde ao reflexo da solidariedade nela 

prevalecente. Desta forma, ao se tratar de sociedades baseadas na solidariedade mecânica se 
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percebe que a repressão promovida pelas normas jurídicas é muito mais repressiva. A própria 

coesão social instaurada pela atmosfera advinda da consciência coletiva faz com que não se 

admita qualquer violação das regras sociais. A partir dessas conceituações, pode-se 

depreender que “quanto mais forte a consciência coletiva, maior a indignação com o crime, 

isto é, contra a violação do imperativo social”. (ARON, 2003, p. 463). Ou seja, a punição não 

passa de um fato social, ao qual é atribuído o status de “lição”, o qual tem o dever de ensinar 

comportamentos e direcionamento de conduta para que outros indivíduos não façam o 

mesmo, nem repitam tais posturas dignas de reprimenda. Por isso mesmo, o ramo do Direito 

que melhor exemplifica a solidariedade mecânica é o Direito Penal, que configura a ultima 

ratio em termos de expressão repressora do poder coercitivo estatal. 

A outra espécie de solidariedade estabelecida por Émile Durkheim é denominada de 

“solidariedade orgânica”. Ela, diferentemente da outra espécie de solidariedade, funda-se 

precipuamente nas diferenças existentes dentro do contexto da realidade social. De maneira 

que a solidariedade dela advinda se dá, essencialmente, a partir da cooperação dos agentes 

sociais envolvidos nessa dinâmica. O sociólogo em tela compreende que há certa evolução 

social na passagem de uma sociedade calcada na solidariedade mecânica para uma sociedade 

que se pauta pelas premissas da solidariedade orgânica. Não que isso queira dizer que não 

existam resquícios de mecanicismo na sociedade mais voltada para a solidariedade orgânica 

(até porque, se assim o fosse, não seria necessária a reprimenda extrema do Direito Penal para 

tutelar esse tipo de formação social, algo totalmente desprovido de sentido em qualquer 

sociedade hodierna), eles, de fato existem, mas são bem mais esparsos e sutis do que a plena 

dominação repressiva característica das sociedades inclinadas pelos ditames da solidariedade 

mecânica. 

Não obstante, constata-se com base nesse tipo de solidariedade orgânica que os indivíduos 

tendem a se tornar cada vez mais independentes nos mais diversos setores da vida social (cada 

um tende a ter gostos e afinidades cada vez mais diversas, não existe mais o elemento cultural 

integrador da solidariedade mecânica que promovia uma unificação desses intervalos de 

individualidades). Assim, é certo que o próprio exercício de funções diferentes, em espaços 

sociais, por vezes, diverso, contribui para o progresso dos meios da especialização das 

funções que os indivíduos exercem entre si, ou mesmo em conjunto. Ou seja, há uma 

inclinação para que a dimensão econômica seja cada vez mais implementada, uma vez que, 

cada vez mais bens e serviços diversos são produzidos por pessoas cada vez mais 

diversificadas, a oferta de novos elementos propala uma miríade de novas possibilidades de 

fundo econômico. Todavia, Durkheim indica que a divisão social do trabalho não pode ser 

vista apenas sob o prisma econômico, até porque, em sua estruturação sociológica, ela possui 

um papel de maior relevância e destaque. Essa divisão, na verdade, deve ser vista como algo 

além da dimensão econômica propulsora da complexidade estrutural da sociedade. Ainda que 

ela contribua fortemente nesse sentido, e, portanto, ajude a promover a diferenciação 

individual necessária para o surgimento da solidariedade orgânica, ela não pode ser vista 

apenas com esse parâmetro de análise. Antes disso, o sociólogo francês pondera que a divisão 

social do trabalho deve ser encarada como tendo uma função moral, no sentido de que ela 

passa a ser o elemento chave para a integração dos indivíduos na sociedade (SELL, 2001, 

144). Ou seja, sem a possibilidade de uma divisão social que implemente a diferenciação 

funcional dos indivíduos não há como se pensar a solidariedade orgânica. 

A questão da diversificação de funções entre os indivíduos só se torna um elemento de 

cooperação entre eles no momento em que se é perceptível que não existe mais uma 

consciência coletiva que os abrange, tal como ocorria na solidariedade mecânica. A partir de 
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então é que se nota que um efeito fundamental é erigido da própria divisão do trabalho: a 

cooperação entre os indivíduos. O qual, indubitavelmente, contribui para manter o equilíbrio 

da sociedade (DURKHEIM, 1999, p.223). Essa constatação é um mero consectário lógico do 

sistema sociológico proposto pelo sociólogo francês em referência, isso porque não há como 

designar um modelo de sociedade moderna (e, portanto, complexa) sem que existam 

elementos concomitantemente dissonantes e agregadores dos entes sociais. Desta feita, a saída 

encontrada para essa justificação por Durkheim é colocar a divisão social como um ponto de 

fulcro moral, e depreender disso que quanto mais o trabalho for dividido, maior rendimento 

terá para todo o corpo social. Assim sendo, é certo asseverar que é a divisão social do trabalho 

que fomenta a cooperação básica, elemento central da solidariedade passiva. Todavia, é 

incorreto dizer (ou na verdade, criticar) como alguns economistas propõem (baseados 

basicamente nos ensinamentos do economista britânico Adam Smith, principalmente no que 

toca à sua teoria do egoísmo individual como sendo um dos elementos mantenedores da 

estrutura social sem colapsos) que um mero individuo “trocador” de mercadorias e produtos é 

capaz de se relacionar socialmente, de maneira adequada, para que a organização dessas 

relações esteja de acordo com os preceitos da solidariedade mecânica. É de grande valia 

denotar que Durkheim (1999, p. 429) rechaça totalmente essa ideia de mera troca ao pontuar 

que é a divisão social do trabalho que cria entre os homens todo um sistema de direitos e 

deveres que os ligam uns aos outros de maneira duradoura. 

Importante ressaltar que Durkheim não é o único cientista social a fornecer uma definição 

básica de como as relações sociais são constituídas. Outro pensador de destaque nessa área é o 

alemão Ferdinand Tönnies (1942, p. 30) que traça seu sistema de relações sociais básicas com 

fundamento em dois conceitos elementares: o de sociedade e o de comunidade. Tanto a 

comunidade (Gemeinschaft, termo original em alemão) quanto a sociedade (Gesellschaft) são 

consideradas categorias fundamentais do relacionamento social que se ligam de formas 

diferentes à expressão da vontade humana. Na verdade, cada uma dessas categorias busca um 

correspondente próprio dentro da variância volitiva do ser humano.          Desta feita, há de se 

inferir que a comunidade se encontra adstrita à vontade natural, de cunho eminentemente 

orgânico, a qual possui um vínculo que desce até as profundezas da vida vegetativa 

(MONTORO, 2000, p. 531). A comunidade, portanto, é a conjunção mais natural e mais 

próxima da vontade de expressão direta dos indivíduos em sua esfera social. Por ser assim, 

uma expressão direta do seu ser, esse tipo de vontade não constitui um elemento volitivo de 

reflexão, e sim, de mera manifestação própria do indivíduo dentro do seu círculo de 

convivência. As relações comunitárias são aquelas em que há um sentimento patente e 

individual inserido nela. Os exemplos mais comuns desse tipo de relação são as relações de 

amizade, parentesco e de vizinhança (em que haja, intrinsecamente, um elemento de amizade 

envolvido). Nesses casos, a relação construída se dá por meio de uma vontade orgânica, sem 

que as pessoas pensem efetivamente em como iniciar ou manter esse tipo de relacionamento 

de forma deliberada e precavida. São denominadas de relações comunitárias porque, em 

maior ou menor grau, há uma comunhão entre os indivíduos nelas envolvidos e não apenas 

uma justaposição social pré-concebida por alguma imposição (seja ela advinda do costume, da 

etiqueta ou de qualquer outro padrão ou modelo de conduta social). 

De outra banda, Tönnies cunhou um conceito específico de sociedade. Essa categoria 

fundamental expressa outra faceta da vontade humana, que é a vontade de escolha, ou vontade 

refletida, a qual conduz à estruturação das relações sociais atinentes à sociedade. A relação 

societária, na visão esposada pelo sociólogo alemão em comento, tipicamente se foca no 

elemento de troca entre os indivíduos. Nela dominam o cálculo e as relações mecânicas de 

manutenção da convivência social. As relações societárias (Gesellschaft), ao contrário, se 
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constituiriam justamente como a sociabilidade do domínio público, do mundo exterior 

(TÖNNIES, 1947, p. 20). Ou seja, diferentemente das relações exaladas pelo seio 

comunitário, não há a prevalência de uma vontade direcionada pelo sentimento, pelo instinto 

ou por qualquer outra sorte de expressão relacional calcada na espontaneidade. A sociedade 

comercial é o exemplo mais claro de sociedade (no conceito de Tönnies) porque deixa 

transparecer toda a racionalidade por detrás da manifestação volitiva ínsita a essa categoria 

fundamental das relações sociais. De maneira bastante alargada, pode-se dizer que há alguma 

correlação teórica entre as conceituações trazidas por Durkheim e por Tönnies. Ainda que seja 

simplista igualar o posicionamento deles, pode-se perceber que existem alguns pontos de 

encontro nos seus fundamentos, haja vista que sempre há a contraposição sociológica de 

elementos mecanicistas, arraigados a um engessamento da dinâmica social, para com 

elementos mais orgânicos, os quais denotam outra forma de interação social bastante diversa 

do modelo mecânico. 

Por óbvio que a organização social proposta pelos sociólogos em comento é deveras díspar, 

todavia, o que importa, por ora, é apenas salientar que há certa convergência nas categorias 

fundamentais da relação social por eles encetada. Essa ressalva será importante mais a frente 

quando se for resgatar alguns conceitos de Gurvitch para que se possa continuar explicando a 

sua microssociologia em função das relações mínimas de seu sistema. Pois bem, destaque-se 

que o referido autor franco-russo ao dar seguimento ao estudo dos elementos mais simples da 

realidade social promove a distinção das relações sociais em dois planos: o vertical e o 

horizontal (GURVITCH, 1938, p. 20). Sendo certo que cada o primeiro desses planos conta 

com dois sub-níveis de análise para melhor perscrutar os elementos sociais em sua extensão 

mais singular e simples e o segundo plano, por seu turno, possui duas formas de abordagem, 

por integração e por delimitação. 

Como já dito anteriormente, o plano vertical exibe dois subníveis de aprofundamento social-

analítico: a sociabilidade subjacente (também conhecida como sociabilidade espontânea) e a 

sociabilidade organizada, a qual é pré-estabelecida segundo normas de fixação anterior ao 

acontecimento social. O plano horizontal não possui uma existência apartada do outro plano 

que lhe é correlato, na verdade, em cada um dos níveis do plano vertical podem acontecer 

eventos sociais que também estejam atrelados à dinâmica do plano horizontal, tal como se 

eles fossem eixos que se entrecruzam constantemente, sem que haja uma separação rígida e 

definida. Assim sendo, é de grande valia pontuar que no plano horizontal, situando-se 

especificamente no nível da sociabilidade espontânea, ocorrem duas formas de socialização já 

referidas, a de integração e a de delimitação. A primeira delas (de integração, também 

alcunhada de sociabilidade por fusão parcial) é aquela que os indivíduos se integram ou se 

fazem por constituir em uma nova unidade social. Ela é algo semelhante ao espírito da 

consciência coletiva que abrange um grupo social delimitado. Ou seja, é comum que se ouça 

falar em “nós brasileiros”, “nós trabalhadores” ou “nós sindicalistas”. Essa ideia inclusiva é 

promovida pelas relações sociais que integram os indivíduos dentro do contexto social em que 

outras atividades (sejam elas econômicas, políticas ou de outra natureza) estão a ocorrer. Esse 

fortalecimento coletivo confere uma maior “planificação” aos anseios do grupo social que 

conjuga os verbos na primeira pessoa do plural. A conformação de indivíduos em apenas um 

ente coletivo abstrato é que faz a interligação nesse plano horizontal de acontecimentos 

sociais. 

A outra relação social fundamental desenvolvida no plano horizontal diz respeito à 

delimitação dos grupos sociais. Ela também é conhecida pela denominação de sociabilidade 

por oposição parcial (em contraposição à fusão parcial operada pela sociabilização por 
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integração). Nesse tipo de relação social, os indivíduos permanecem estremados uns em 

correspondência aos outros, ou seja, eles ficam separados e demarcam seus interesses de 

maneira bastante incisiva. Essa delimitação bastante expressiva conduz ao tipo de 

relacionamento individual mais acentuado que se observa com facilidade nas transações 

comerciais, nos contratos, nas trocas e, em geral, em qualquer expressão social que 

contraponha interesses ou que haja alguma sorte de conflito de interesses individuais. Não há, 

portanto, mais aquela ideia de coletividade que permeia a integração relacional descrita na 

sociabilidade de fusão parcial. 

As duas espécies de relações sociais elencadas podem se apresentar com revestimentos 

modais diferentes. Tais modalidades são equiparadas a graus de exposição dos grupos sociais, 

de modo que, particularmente, a sociabilidade de fusão parcial possui três tipos de 

relacionamento de acordo com a estruturação de Gurvitch: a massa, a comunidade e a 

comunhão. A modalidade mais simples e perfunctória de integração social é denominada de 

“massa”. Nessa espécie de fusão parcial de sociabilidade existe apenas uma conjunção 

superficial das consciências individuais. Toda união verificada em seus membros 

componentes advém apenas de uma incipiente afinidade situacional, sem que haja nenhum 

outro elemento sociológico ou de convivência mais forte a promover a ligação entre os 

indivíduos. A massa geralmente é uma aglomeração disforme, sem uma consciência comum 

apurada. Deste modo, não é equivocado dizer que a atribuição desse termo “massa” nos 

meandros mais populares do senso comum está em desacordo com as denominações teóricas 

por ora expostas. Massa de manobra, massa de eleitores, massa de consumidores, esses termos 

são usualmente utilizados vulgarmente e expressam uma forma de relação social básica, sem 

muita expressividade sociológica, mas ainda denotam uma das formações da sociabilidade por 

fusão parcial, ou seja, indicam a existência de uma forma de integração social. 

Já a conceituação de comunidade para Gurvitch destoa consideravelmente do conceito dado 

ao mesmo termo por Tönnies, e apresentado anteriormente no estudo em tela, isso ocorre 

basicamente porque o conceito dado anteriormente é bastante restritivo quando comparado 

com a definição integrativa a ser explanada a seguir. O conceito de comunidade para o 

sociólogo russo equivale ao grau médio na escala das relações sociais de 

integração.             Assim sendo, a comunidade é a forma mais equilibrada, ponderada, 

difundida e estável de fusão de consciências. Suas exemplificações são as mais variadas e 

normalmente ocorrem nos agrupamentos sociais mais comuns, tais como os partidos políticos, 

as associações civis, os sindicatos, a família, dentre outros grupos. Pode ser atribuída a 

nomenclatura de comunidade a qualquer aglomeração social minimamente organizada que 

promova a fusão de consciência de seus indivíduos. O último tipo de relação social de 

integração a ser tratado é nominado de “comunhão”. Ele representa o último grau (e o mais 

intenso) de incorporação das consciências individuais em uma esfera coletiva, algo próximo 

de um “nós” coletivo. Por ser algo mais extremado (do ponto de vista de agregar de um modo 

muito veemente e efusivo as consciências individuais), não é comum que haja muita 

comunhão entre os indivíduos.  Ela tende a ocorrer apenas em raros momentos de entusiasmo 

ou de vibrações coletivas. Costuma-se apontar que ela ocorra em períodos de crise econômica 

ou de fortes reivindicações sociais que clamem por uma comoção de grande escala, todavia, 

pode-se apontar, dentro da sociedade brasileira, em específico, outro momento que não 

carrega a pecha negativista de uma crise, mas que também pode ser indicado como uma 

comunhão. Esse momento, por exemplo, ocorre quando a seleção brasileira de futebol 

conquista a copa do mundo, haja vista que nas vezes que isso ocorreu houve uma grande 

comoção nacional em torno desse fato, os folguedos populares em prol da celebração desse 

fato atingem proporções de total comunhão da coletividade, tanto que é comum que pessoas 
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totalmente estranhas simplesmente se abracem e comemorem conjuntamente esse fato em 

pleno passeio público. Ou seja, por meio de uma atividade desportiva há uma integração 

social bastante forte, a qual finda por gerar uma verdadeira comunhão no corpo social. 

De maneira semelhante ao que ocorre com a sociabilidade por fusão parcial, as relações 

sociais de delimitação também apresentam três níveis básicos de delimitação no 

relacionamento entre o “eu”, o “tu” e o “ele”. Assim, percebe-se que essas relações com os 

“outros”, quer sejam em sua dimensão inter-individual, quer sejam em sua dimensão inter-

grupal, se apresentam para delimitar a dinâmica social envolvida nessa estruturação de 

convivências. A primeira modalidade de delimitação colocada por Gurvitch, por incrível que 

pareça, é denominada de relação de aproximação. Ainda que em um primeiro momento possa 

deixar entender que se trata de uma relação social de fusão parcial, nesse caso, há o elemento 

de colocação intersubjetiva bastante apurado, por isso que ela se enquadra como sendo uma 

relação de delimitação e não de integração dos entes sociais. São exemplos desse tipo de 

relação as decorrentes da amizade, da atração sexual, as doações, concessões e outras formas 

de aproximação entre indivíduos diferentes (que, mesmo se aproximando entre si, não vêm a 

comungar de nenhuma consciência conjunta ou correlata a partir desse fato).        

Outra modalidade indicada nessa estruturação sociológica é denominada de relações sociais 

de separação ou divisão. Nesse caso ocorre o processo inverso do tipo de relação social 

anteriormente abordada. Isto é, há uma cisão entre os polos da relação social, de maneira que 

se gera uma contraposição entre eles. Desta feita, a delimitação dessas relações não é apenas 

uma simples demarcação da colocação de um indivíduo ou de um grupo dentro do contexto 

social, ela passa a ser algo mais expressivo, como, por exemplo, a luta de classes, os conflitos 

entre consumidores e fornecedores (produtores) e até mesmo outra sorte de conflitos que 

envolvem entes estatais diversos (as guerras propriamente ditas). Importante frisar que não é 

possível haver uma relação social puramente de delimitação. Isto é, ao contrário das formas 

integrativas de sociabilidade que podem tender apenas para a convergência dos entes sociais, 

no caso da sociabilidade por oposição, em sua modalidade de separação, não há como se 

pensar, logicamente, que haja uma segregação ou uma divisão sem que haja, 

precedentemente, algum elemento de integração que seja preexistente e que tenha conduzido a 

tal situação de futura separação. Ou seja, deve-se ter algum elemento de integração, ainda que 

de intensidade muito fraca, para que se possa cogitar haver alguma relação social de divisão 

dentro do contexto da oposição parcial de sociabilidade. 

A última modalidade de relação social de oposição parcial a ser comentada é aquela que inclui 

as relações de estrutura mista. Como o próprio nome já indica, essa forma de sociabilidade 

conforma em seus domínios teóricos elementos de aproximação e de delimitação já expressos 

nas outras duas formas, anteriormente já explanadas.  Essa forma de sociabilidade é bastante 

comum, haja vista que os exemplos fornecidos para tal enquadramento são atividades comuns 

da vida cotidiana, tais como as relações de propriedade, de crédito, de contratos e de trocas de 

maneira geral. Qualquer relação social que envolva obrigações recíprocas se insere nessa 

contextualização mista, uma vez que tanto haverá uma aproximação (para a celebração efetiva 

dessas atividades) como uma delimitação, no momento em que cada um dos polos tiver que 

adimplir a sua parte no pacto avençado. 

Finalizando o estudo de como Gurvitch organiza a estrutura das relações sociais, há de se 

passar para a sua análise das espécies elementares das relações jurídicas fundamentais. Como 

já se pode perceber ao longo do presente estudo, o autor em comento sempre coloca as 

espécies sociais e depois faz uma correspondência entre os elementos sociais mais simples 
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que ele encontra e determina como relevantes com os elementos jurídicos equivalentes a essas 

espécies sociais. Com as relações jurídicas fundamentais não é diferente. Por isso mesmo ele 

assevera que: “Toda forma de sociabilidade ativa, que realiza um valor positivo é um produto 

de direito, um „fato normativo‟. Eis porque a microssociologia jurídica deve distinguir tantas 

espécies jurídicas quantas são as formas de sociabilidade ativa” (GURVITCH, 1946, p. 247). 

Ele parte do pressuposto que apenas as expressões sociais mínimas são fundamento digno de 

possuir alguma projeção sócio-jurídica, e, assim o sendo, qualquer determinação 

microssociológica do direito deve seguir esse esquema reprodutivo de análise prévia dos 

elementos mais simples da realidade social e depois observar quais as suas reverberações na 

esfera jurídica (em especial, dar ênfase às suas determinações normativas). Destarte, tem-se 

que a divisão estrutural das relações jurídicas se dá uma grande cisão dicotômica entre direito 

social de integração (que se triparte em direito de massa, de comunidade e de comunhão) e 

direito interindividual ou intergrupal de delimitação, o qual também se triparte em suas 

vertentes de aproximação, divisão (ou separação) e misto (que congrega as duas espécies 

precedentes). Esse é o perfil esquemático das relações jurídicas a partir dos elementos sociais 

mínimos já abordados. Um direito social de integração é aquele que possui por base a 

confiança recíproca entre os indivíduos. Ele dá a oportunidade que os indivíduos participem 

de novos grupos sociais (o “nós” do universo jurídico) e integrem outras unidades sociais 

diferentes a partir desse elemento de confiança mútuo. Assim sendo, tal direito mantém-se 

adstrito à integração individual a uma coletividade externada em um conjunto de normas 

estatutárias (como, por exemplo, uma associação civil qualquer) e também às “normas” 

costumeiras de grupos sociais já estabelecidos (como exemplo, o direito canônico das 

organizações religiosas) 

Nessa espécie de direito social não há, ao menos de forma clara e eminente, um perfil 

conflitivo em suas determinações legais. Ou seja, esse tipo de direito é comumente associado 

ao perfil de um “direito de paz”, haja vista que, em um primeiro plano de análise, ele não visa, 

precipuamente, dirimir nenhuma contenda existente na sociedade. Basicamente por isso, 

pode-se afirmar que no direito social de integração há a predominância da justiça distributiva 

(ou justiça social), em que os direitos congregados são dispostos em referência à distribuição 

justa, equitativa e apropriada na sociedade determinada para justificar normas que estruturam 

os termos da cooperação social (Beauchamp; Childress, 1994, p. 327). Por não se ter que 

orquestrar uma composição conflitiva, esse tipo de direito social consegue se direcionar da 

melhor forma a buscar a cooperação social entre seus indivíduos, sem que eles se segreguem 

compulsoriamente. De modo correlato ao que ocorre com a análise sociológica, dentro do 

direito social de integração podem ser indicados três tipos de direito fundamental que o 

compõe: o direito social de massa, o direito social de comunidade e o direito social de 

comunhão. O primeiro desses direitos a ser posto em análise é denominado de direito social 

de massa. Nesse tipo de direito há apenas uma pequena intensidade em sua validade, isso 

porque, a massa, tida como um elemento microssocial de estruturação, é o grau mais fraco de 

fusão parcial encontrado. Assim sendo, é correto estatuir que a integração sócio-jurídica 

realizada pelo direito social de massa se dá de forma extremamente perfunctória, isto é, as 

ligações sociais por ele estabelecidas são apenas superficiais e não conseguem se perpetuar de 

maneira duradoura por grandes lapsos temporais. 

Todavia, como bem indica Franco Montoro (2000, p. 534), podem ocorrer algumas situações 

espúrias em que esse direito social de massa se manifesta de maneira brutal e animalesca, 

como no caso de linchamentos. Nesses casos extremos de crimes multitudinários, não há uma 

relação social de base que seja forte o suficiente para direcionar o comportamento dos 

indivíduos, apenas a ocasião que os impulsiona a se congregar de maneira desordenada e agir 
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de modo semelhante (algo que chega a beirar os limites da irracionalidade humana). Essa é a 

denominada sanção típica do direito social de massa, pois, apesar de ser rara, quando ocorre 

se dá de maneira bastante singular. O grau médio de integração social é representado pelo 

direito social de comunidade. Essa é a espécie jurídica mais comum, haja vista que seus 

vínculos de integração são mais estáveis em suas organizações práticas e deveras mais 

duradouros no desenlace temporal. Levando essas características em consideração, é fácil 

compreender porque as relações jurídicas estatuídas sob a égide desse tipo de direito são 

normalmente mais facilmente respeitadas, havendo apenas sanções brandas para que haja a 

sua adequação social. Um bom exemplo da expressão jurídica dessa conformação social são 

as associações civis e as instituições sociais que precisam apenas de estatutos para que haja o 

mínimo de normatividade e pacificação social (além, obviamente, das regras gerais de direito 

civil que regulam a sua criação e sua extinção) entre seus indivíduos. 

A última espécie de direito social de integração a ser abordada é nominada de direito social de 

comunhão. Essa espécie é ainda mais rara que o direito social de integração de massa, uma 

vez que necessita de acontecimentos que liguem de maneira bastante intensa e duradoura 

indivíduos que comungam de um mesmo direcionamento social, usualmente de cunho moral, 

ético ou religioso. Ainda que se indique que esse meio jurídico é o menos propício (ou, ao 

menos, o meio menos adequado para tanto) para que haja a criação de normas jurídicas, há de 

se fazer a breve ponderação de que por muito tempo o direito canônico foi fonte jurídica do 

direito secular, influenciando de maneira direta a criação de vários de seus institutos e de suas 

formalizações. Desta feita, é válido se dizer que, hodiernamente, não se indica que essa 

comunhão de interesses sociais seja a mais profícua a produzir normas jurídicas, todavia, seu 

escorço histórico de formação do Direito não pode ser, de maneira alguma, desprezado. 

A outra grande forma de expressão jurídica das relações básicas se encontra contida nas 

operações de delimitação social. Esse ramo da microssociologia do direito é denominado de 

direito interindividual ou intergrupal, ele é baseado na desconfiança que existe entre os 

indivíduos que integram a sociedade. Esse elemento de desconfiança é que fixa a colocação 

particular de cada um dentro dos contornos da relação jurídica encetada. Dito de maneira mais 

clara, a partir da desconfiança é que de pode determinar claramente o interesse de cada parte 

(o interesse do “eu” contraposto ao interesse do “tu” ou do “ele”), com essa gênese é que se 

desenrolam os vínculos jurídicos de variação subjetiva. Essa forma de apresentação social do 

direito é comum nas disposições relativas aos contratos, tratados e pactuações. É usual que o 

direito social de delimitação também seja considerado um “direito de guerra” (em oposição ao 

direito social de integração, que é tido como um “direito de paz”), isto porque seus elementos 

factuais sempre conduzem a situações de conflito e separação (ainda que se possa falar em 

aproximação parcial dos sujeitos envolvidos, numa etapa pretérita ao conflito em si). Na 

verdade, é comum que haja situações mistas de aproximação e de separação quando se fala 

em direito social interindividual, pois, tal como ocorre nos contratos, ao mesmo tempo em 

que os sujeitos se aproximam para celebrá-lo e avençam suas cláusulas, eles tendem a se 

separar no momento em que seus interesses são delimitados (pelo adimplemento das cláusulas 

anteriormente estatuídas). A própria expressão volitiva dos sujeitos envolvidos na relação 

jurídica parece conduzir a essa apresentação, aparentemente, paradoxal. 

Semelhantemente à estrutura apresentada pelo direito social de fusão parcial (de integração) o 

direito interindividual ou intergrupal também apresenta uma tripartição em suas espécies, que 

são o direito de aproximação, de separação e o de estrutura social mista.    O direito 

interindividual (intergrupal) de aproximação é aquele que se manifesta através das relações 

sociais de aproximação (tais como a amizade, simpatia, atração sexual, dentre outras). Tais 
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relações sociais não são as mais propícias para a criação de normas jurídicas, o que não 

impede, no entanto, que daí exsurjam, de forma rara, algumas disposições normativas. As 

disposições mais comuns a reger esse tipo de direito interindividual são aquelas em que há 

uma relação jurídica unilateral, como, por exemplo, nos casos de doação, concessão 

unilateral, e hipóteses semelhantes em que apenas uma das partes expressa a sua vontade para 

que haja uma situação jurídica tutelada pelo Direito.  A segunda espécie de direito 

interindividual a ser abordada diz respeito ao direito de separação (divisão). Ele é o direito 

que possuir origem nas lutas, nas competições e nos conflitos. Por causa desse seu elemento 

genético calcado nas contendas (na verdade, como o seu surgimento serve para regular esse 

tipo de situação de atrito entre os indivíduos ou entre grupos de indivíduos), é comum que se 

diga que ele é um direito de guerra. 

Alguns pensadores, como, por exemplo, Rudolf Von Ihering, acreditam que todo o Direito 

possui origem nas lutas ou nas guerras. Ihering (1987, p. 16) pontua que: “A paz é o fim do 

Direito, a luta é o meio para alcançá-lo”. Ademais, o mesmo autor acrescenta que: “A luta não 

é um elemento estranho ao Direito, mas uma parte integrante de sua natureza e uma condição 

de sua ideia. Todo Direito precisou ser adquirido pela luta”. Assim sendo, pode-se depreender 

dos breves excertos citados que o pensador alemão coloca que o Direito é instrumentalmente 

adquirido por meio da luta. 

A última espécie de Direito a ser falada é a que faz referência ao direito interindividual de 

estrutura mista, a qual equilibra de forma exemplar a separação e a aproximação dos entes 

sociais envolvidos na relação jurídica. Convém salientar que essa é a espécie de direito mais 

comum dentre todas estudadas até o presente momento. Isso porque ela representa a maior 

parte dos atos jurídicos existentes no mundo jurídico, haja vista que engloba a celebração de 

contratos e demais efetivações obrigacionais. Assim sendo, é bastante comum que haja a 

manifestação desse tipo de direito de separação dentro da sociedade, bem porque, ele envolve 

tanto relações de aproximação entre os indivíduos, quanto elementos de delimitação de seus 

interesses, ocasionando, posteriormente, a sua segregação dentro do contexto social próprio 

de celebração contratual. 

  

3.2 Estruturação Jurídica: O Direito Organizado e O Direito Espontâneo 

  

Uma preocupação recorrente para os grandes pensadores do Direito – e nessa esteira podem 

ser incluídos os filósofos do direito, os sociólogos do direito e demais pensadores das ciências 

humanas que congregam elementos jurídicos em sua análise social –, foca-se no 

questionamento se existe ou não algum substrato social que se perpetue além da própria 

organização estatal do Direito. Resumindo a querela, pergunta-se se existe algum Direito que 

seja espontaneamente prevalente na sociedade sem que seja dada uma estruturação mínima 

pelo ente estatal mantenedor da sociedade. Um dos grandes expoentes dessa busca por um 

direito que subjaz por detrás da imposição estatal é a Escola Histórica. Esse movimento 

jurídico propõe uma nova forma de interpretar o Direito, um método hermenêutico que seja 

liberto das amarras do fetichismo exegético pelas leis escritas e pela busca da codificação. O 

grande pensador da Escola Histórica do Direito é o alemão Friedrich Carl von Savigny. Seu 

posicionamento teórico de maior relevância enuncia que o Direito não é simplesmente 

construído pela legalidade estrita das leis que são escritas e estão publicadas, para ele, há um 
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elemento costumeiro muito mais forte denominado de “direito do povo” (MONTORO, 2000, 

p. 535). Para se chegar a esse direito do povo, Savigny se pergunta quem é o verdadeiro 

sujeito da realidade positiva do direito. Ele observa que é na consciência comum do povo que 

os efeitos jurídicos são perpetuados, bem porque, quando se considera o direito apenas em sua 

formalização abstrata, independentemente do conteúdo de suas disposições, percebe-se que 

ele é apenas um regramento que atinge certo número de homens que convivem em 

sociedade.        A contribuição da Escola Histórica para o desenvolvimento de uma concepção 

jurídica mais ampla é inegável, uma vez que ela buscou suplantar a visão estabelecida de que 

apenas a leitura e o estudo puro e seco da lei são suficientes. Isto porque, a partir dessa 

compreensão de que há um “direito do povo” calcado no costume, pode-se vislumbrar que 

existem camadas na realidade social que desenvolve seus regramentos normativos de forma 

diversa da implementada pelo aparato legal estatal. Ainda assim, há de se ponderar que a 

escola em análise não possuía o instrumental de pesquisa necessário para elaborar uma teoria 

sociológica mais complexa e abrangente, como a teoria dos sedimentos jurídicos de 

profundidade de Gurvitch (a qual será mais à frente escrutinada). A parte da explicação 

histórica do direito como costume, existe também a teorização proposta por Hans Kelsen 

acerca da superposição de camadas jurídicas, as quais se apresentam conjuntamente dentro da 

realidade jurídica determinada. Segundo o autor austríaco em comento, o direito é um sistema 

de normas que se encontra disposto hierarquicamente (KELSEN, 2000, p. 05). Dessa 

estruturação hierárquica que advém a superposição normativa, as normas que se encontram na 

base da pirâmide encontram seu fundamento de validade nas normas imediatamente acima, e 

assim ocorre de maneira sucessiva, até que se chegue à norma máxima, ou norma 

fundamental. Assim sendo, exemplificativamente, tem-se que em um contrato de compra e 

venda, a obrigação que uma das partes tem de entregar a outra o bem alienado se fundamenta 

em alguma das cláusulas do “contrato” por elas avençado. Essa cláusula, por sua vez, 

encontra respaldo em uma norma hierarquicamente mais elevada, ou seja, no próprio 

regramento legal civil que disciplina esse tipo de relação jurídica (no caso, o Código Civil de 

2002). A lei, por seu turno, encontra seu fundamento de validade numa norma maior, no caso 

em comento, na própria Constituição da República Federativa do Brasil. Já as normas 

constitucionais encontram espeque para a sua validade normativa nos preceitos constantes na 

norma fundamental (do original em alemão, Grundnorm), a qual é tida como a constituição 

ideal aceita pela opinião pública da nação. Essa estruturação básica proposta por Hans Kelsen 

(e adotada pela maioria esmagadora dos ordenamentos jurídicos contemporâneos) é deveras 

elucidativa e profícua quando se faz referência apenas ao ordenamento jurídico estatal. E, 

nessa seara, não há como se fugir dessa estruturação, ela realmente aponta o melhor método 

de organização dispositivo das normas, sua sequência de superposições normativas conduz à 

melhor compreensão da dinâmica jurídica. Ou seja, ao se tratar dos aspectos estruturados e 

organizados do ordenamento jurídico estatal, essa disposição kelseniana é plenamente válida 

para explicar esse sistema. O problema dessa estruturação consiste na sua incapacidade de 

experienciar e de expor os demais aspectos fundantes do “direito vivo”, isto é, ela peca por 

não ter uma inserção sociológica tão evidente, de modo que não consegue dar a efetiva 

correspondência entre a estruturação das camadas jurídicas e as demais manifestações 

contidas na vida coletiva da realidade social. 

Nesse passo, analisar essa questão das camadas sociais e de como o Direito a elas se vincula é 

uma tarefa que se encontra afeita à teoria dos sedimentos jurídicos de profundidade de 

Gurvitch, a qual apresenta as espécies (ou camadas elementares) do direito no plano vertical 

de sua estruturação social. Ao se debruçar sobre a análise dos elementos mais simples da 

realidade social no plano vertical, como já dito anteriormente, Gurvitch aponta a existência de 

dois níveis fundamentais: o da “sociabilidade espontânea” e o da “sociabilidade organizada”. 
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O nível da sociabilidade espontânea também é conhecido como sociabilidade subjacente e 

representa as manifestações, tendências e inclinações da sociedade em sua atmosfera de 

contentamento coletivo, isto é, são expressões sociais fundamentadas no espírito coletivo do 

corpo social (COELHO, 2003, p. 78). O nível da sociabilidade organizada (também 

conhecido pela denominação de sociabilidade estruturada), por seu turno, encontra suas 

disposições através de normas fixadas pelos mais diversos órgãos sociais, e, como o próprio 

nome já alude, não fica a mercê das variações da coletividade social. É importante dizer que 

dentro da dinâmica social existe uma tensão contínua entre as duas formas de sociabilidade 

acima enunciadas. A sociabilidade espontânea tende a exercer vários tipos de “pressão” que 

varia em intensidade de acordo com a coesão de integração existente na coletividade, pressões 

essas que versam sobre as consciências e diversas manifestações da vida coletiva. Essas 

pressões geralmente inclinam os indivíduos a fazer ou deixar de fazer algo de acordo com as 

melhores adequações entre ele e o seu grupo social, ou até mesmo, em função da 

concordância de um grupo social com as reivindicações de outro grupo social. 

Destaque-se que a característica fundamental dessas pressões é que elas se manifestam 

internamente dentro da dinâmica ofertada pela sociabilidade em comento, não existe um 

elemento exterior que venha a determinar como ou quando essas pressões devem ser 

exercidas, elas simplesmente o são de acordo com os acontecimentos sociais ocorridos na 

própria realidade social em que os entes individuais ou coletivos se inserem. A sociabilidade 

organizada opera de uma maneira bastante diversa da sociabilidade espontânea. Inicialmente, 

deve-se destacar que ela atua de acordo com “coações” e “sanções” externas. Ou seja, no caso 

de uma sociabilidade dotada de uma estruturação prévia, não há espaço para meras “pressões” 

tomem o guia da sociedade organizada. Ela necessita de medidas mais enérgicas e 

estabelecidas previamente para conter os dissensos sociais, por isso que existem os 

mecanismos de coação e de sanção, os quais provêm do exterior para regrá-la. Assim sendo, 

observa-se que a sociabilidade espontânea é naturalmente mais móvel e dinâmica do que a 

sociabilidade organizada, bem porque ela não se estrutura engessada em padrões de correção 

já pré-definidos (GURVITCH, 1946, p. 239). Destarte, é comum que se perceba que conflitos 

irrompem de maneira incessante entre esses dois estratos da realidade social. Isto é, dito de 

uma maneira mais clara, é fácil perceber que as superestruturas propostas pelos sistemas 

esquematizados da sociabilidade organizada não são tão perenes como se pode supor. Por 

vezes a sociabilidade espontânea gera fraturas em sua estrutura, algo que advém da própria 

evolução da sociedade, um fato comum e constante em qualquer dinâmica social que envolva 

o elemento coletivo. Algo semelhante ocorre nos sistemas democráticos, haja vista que seus 

quadros de organização estão sempre e francamente abertos às mínimas influências da 

sociabilidade espontânea. 

Georges Gurvitch ao se inspirar na filosofia de Henry Bergson, e, principalmente, na análise 

redutiva fenomenológica de Edmund Husserl agregou ao método reducionista da realidade 

social a elementos mínimos a necessidade de perscrutá-la em divisões estratificadas de 

profundidade. Daí que surge o termo sedimentos jurídicos de profundidade, porque, na 

referida análise, ele precisou traçar oito níveis (ou camadas) de divisão da sociabilidade, tanto 

em sua acepção espontânea quanto na sua modalidade organizada (GURVITCH, 1938, p. 20). 

Na verdade, essas camadas servem como um estudo sistematizado dos elementos mínimos da 

realidade social, de maneira a constituírem um todo dinâmico, haja vista que se encontram 

indissociavelmente interligadas e interpenetradas como se fossem apenas um conjunto. Desta 

feita, é de suma importância que se proceda à análise de cada uma dessas camadas (ou níveis) 

de profundidade encontradas nas duas espécies de sociabilidade anteriormente estudadas. O 

primeiro nível de profundidade a ser perscrutado é a camada da superfície da realidade social. 
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Nela, tanto são encontrados indivíduos quanto coisas ordinárias, em síntese, utensílios e 

instrumentos que são usados pelos indivíduos em sua vida cotidiana. Essa camada mais 

perfunctória da realidade só é social na medida em que ela é transformada, modificada e de 

algum modo alterada pela ação coletiva humana, ou seja, somente quando há a inserção de 

ideias, símbolos e valores da coletividade dentro da dinâmica que envolve os indivíduos em 

sua relação com os demais objetos de uso (instrumentos e apetrechos materiais) é que se pode 

dizer que essa camada é de alguma maneira social. A mera disposição desses elementos 

materiais em justaposição aos indivíduos não faz dela um ambiente social. Como não existe 

nenhuma regra jurídica prévia que determine o modo exato de como o elemento coletivo deve 

ser imiscuído na lida com esses instrumentos, ou seja, ela ainda se encontra mais próxima da 

sociabilidade espontânea do que de qualquer outro nível da sociabilidade organizada. 

Descendo um pouco mais na análise da profundidade dos níveis da realidade social, a próxima 

camada a ser encontrada é a das organizações (também denominada de camada das 

superestruturas organizadas). Nesse nível são encontradas as condutas coletivas que se 

encontram dispostas de um modo hierarquizado e centralizado, de acordo com os padrões 

estabelecidos anteriormente seguindo os parâmetros de organização social vigentes. A terceira 

camada social a ser analisada é aquele que congloba a representatividade dos “padrões 

sociais” (também nominados de imagens estandardizadas de condutas coletivas). Tais padrões 

são advindos de uma série de tradições, costumes, ritos e práticas que se encontram arraigados 

no próprio corpo social. Deve-se salientar que eles podem ser mais ou menos rígidos e 

sujeitos a modificação tanto quanto for mais fechada e mais restrita a expressão coletiva da 

sociedade. Nesse nível, a variância de apresentação dos padrões varia de acordo com a 

homogeneidade presente na atmosfera coletiva da sociedade em análise. 

Abaixo da camada composta pela aglomeração de padrões sociais é encontrado um novo nível 

da realidade social que se corresponde com “as condutas coletivas desorganizadas”. Como há 

uma espontaneidade ainda maior nessa camada, é comum que essas condutas não 

orquestradas e totalmente dissociadas do sentido comum da organização se tornem cada vez 

mais comuns e mais usuais. Esse comportamento desregulamentado funda por ocasionar o 

choque com os padrões sociais pré-estabelecidos, provocando, por conseguinte, alterações e 

modificações em sua apresentação e até mesmo em seu espectro de abrangência social. Dito 

de outra forma, a existência dessas condutas coletivas desorganizadas por provocar a alteração 

dos padrões sociais, a ponto de eles sequer existirem mais, ou, bem como, é possível que eles 

se tornem mais ou menos abrangentes, intensos, comuns, dentre outras possibilidades de 

alteração de sua exposição no ambiente social. 

No nível imediatamente subsequente é encontrada a dinâmica dos “símbolos sociais”. Nessa 

camada da realidade social a existência desses símbolos não designa apenas uma simples 

expressão humana, como sendo algo condicionado à mera formalização de alguma coisa que 

precisa do veículo simbológico para repassar seu conteúdo. Os símbolos sociais, na visão 

sociológica de Gurvitch, representam algo a mais que esse simples repasse informacional, eles 

são “expressões sensíveis de significações espirituais” (MONTORO, 2000, p. 537). Essa 

assertiva, à primeira vista, pode indicar que o pensador russo está apenas conjecturando de 

maneira totalmente desarticulada as representações sociais, todavia, essa seria uma 

interpretação de quem não se aprofundou um pouco mais na sua análise dos sedimentos 

sociais. Isso porque, quando ele fala em nesse tipo de expressões sensíveis quer dizer que os 

símbolos sociais não são simples reproduções de comportamentos já existentes dentro do 

ambiente coletivo, os símbolos sociais são, portanto, uma forma de expressão diversa dessa 

simples representação de estratagemas sociais já estabelecidos. Desta maneira, é válido 
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compreender que a cada colocação simbólica, há certa abertura para que haja inovação em sua 

inserção na estrutura social vertical (algo que será visto na camada social seguinte), uma vez 

que a partir disso, os símbolos sociais servem de espeque para que novas condutas coletivas 

sejam pensadas e efetivamente praticadas. Assim, é possível perceber que bandeiras são 

símbolos de valores de uma coletividade, usualmente, de uma nação que se congrega em um 

território para exercer sua soberania. Semelhantemente, as normas jurídicas também são 

símbolos dos valores jurídicos de uma coletividade, eles são a significação mais vívida dos 

elementos axiológicos da atmosfera coletiva de uma sociedade organizada. 

No nível mais abaixo da escala de profundidade social são encontradas as “condutas coletivas 

inovadoras”. Como já enunciado anteriormente, a sua perpetuação só é possível através da 

abertura fornecida pelos símbolos sociais. Isto é, por meio da significação sensível de tais 

símbolos é que condutas de inovação (dotadas de um caráter eminentemente imprevisível) 

podem surgir dentro da realidade social. Esse tipo de conduta social em âmbito coletivo é 

geralmente observado com maior clareza em momentos de efervescência social, tais como 

reformas, revoluções, guerras, dentre outros movimentos sociais dessa magnitude. Ao se 

aprofundar mais um pouco nas camadas da realidade social, chegando quase à sua base, tem-

se que existe um nível de estruturação que tem em sua composição os “valores e ideais 

coletivos”. Esses elementos formativos da realidade social são a inspiração das condutas 

coletivas e também servem como o fundamento espiritual dos símbolos. Somente através 

desses valores é que se é possível perscrutar e compreender todo o significado inserto nas 

conjecturas internas das condutas e dos símbolos sociais. Desta feita, é correto asseverar que 

os valores e os ideias são os elementos mais simples dessa verticalização, embora ainda não 

seja a camada mais abissal da estruturação vertical proposta pelo sociólogo em tela. 

Derradeiramente, o oitavo e último nível da realidade social pensado por Georges Gurvitch é 

o denominado “espírito coletivo”. Essa é a camada mais profundamente colocada dentro da 

sua estrutura da vida social, isto porque ela vincula-se não apenas aos elementos mais simples 

da dinâmica social (os ideais e os valores) bem como também se atém a determinados grupos 

(espacial e socialmente determinados) e a certas épocas (o elemento temporal também é 

essencial na concepção do espírito coletivo). Assim sendo, o espírito coletivo compõe o 

estrato social mais elementar, a base de toda a estruturação da sociedade, de acordo essa visão 

de conjunturas mínimas sociológicas. 

  

4 Conclusão 

  

Em vista de todo o conteúdo por ora apresentado, percebe-se a grande importância do estudo 

das estruturas microssociológicas do direito, tal como formuladas e pensadas pelo pensador 

franco-russo Georges Gurvitch. A sua grande contribuição realmente consiste em 

fundamentar as bases sociológicas para que se possa pensar a normatividade jurídica 

embasada em elementos mínimos de coesão social, algo apenas possível a partir de uma breve 

reminiscência histórica de alguns pensadores anteriores, como Durkheim e Tönnies, os quais 

providenciaram o suporte ideológico básico para que tais premissas microssociológicas 

tomassem forma. 
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Não obstante, o resultado mais imediato e estrito proposto para o trabalho em comento foi 

plenamente alcançado, haja vista que as referidas estruturas sociais de base foram 

escrutinadas de acordo com os sedimentos jurídicos, fomentados segundo as premissas de 

Gurvitch, ademais, a principal contribuição feita aos resultados obtidos se deu em função da 

perspectiva hermenêutica reducionista aplicada a tais resultados, o que possibilitou dar um 

enfoque mais jurídico ainda aos elementos sociológicos encontrados. 

Chega-se, portanto, à conclusão de que a sociedade organizada segundo a dinâmica 

microssocial por ora encetada possui uma possibilidade de normatividade cada vez mais 

adequada as suas mais variadas e plurissemânticas esferas de poder (a questão da decantação 

dos sedimentos jurídicos), algo que se adéqua cada vez mais à perspectiva hodierna do 

pluralismo jurídico, o qual tende a ser, indubitavelmente, a espécie hermenêutica e 

sociológica mais acurada para se promover uma observação crítica da sociedade que nos 

rodeia. 
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[1] Nesse ponto, deve-se salientar, Gurvitch adota uma postura fortemente marxista, quer seja 

para apresentar o posicionamento dos grupos sociais, ou quer seja para fundamentar o 

posicionamento estatal dentro dessa dinâmica dos grupos particulares. 
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RESUMO 

O objeto do presente estudo é o modo de vivência e os contornos sócio-jurídicos do Projeto 

Estadual Agro-Extrativista Sapucuá-Trombetas, localizado no município de Oriximiná – Pará 

e criado pela Portaria ITERPA n. 729. Tem-se nestas comunidades ribeirinhas uma 

interessante experiência político-social de vivência peculiar, como um nicho fecundo de 

investigação de um modo de vida diferenciado em relação aos padrões dominantes de 

propriedade. Neste cenário, parece possível entrever a possibilidade de um discurso sobre essa 

realidade, com a pretensão de ressaltar a pauta de uma alternativa intersubjetiva à gênese 

egóico-solipcista de sociedade, e, por conseguinte, problematizar a relação entre indivíduo e 

comunidade, alicerçando-se nos atributos de solidariedade social, fundamental à temática da 

confiança no direito. 

PALAVRAS-CHAVE: AMAZÔNIA; POPULAÇÕES RIBEIRINHAS; 

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA; PROJETO AGROEXTRATIVISTA. 

 

ABSTRACT 
The object of this study is the mode of living and socio-legal contours of the Agro-Extractive 

State Project Sapucuá-Trombetas, located in the municipality of Oriximiná - Para and 

ITERPA created by Executive Order number 729. It is in these riverside communities an 

interesting socio-political experiences peculiar niche as a fruitful research a different way of 

life in relation to the dominant patterns of ownership. In this scenario, it seems possible to 

glimpse the possibility of a discourse on this reality, with the intention of highlighting the 

agenda of an alternative inter-ego solipcista the genesis of society, and therefore analyze the 

relation between individual and community, is based the attributes of social solidarity, the 

fundamental issue of trust in the law. 

KEYWORDS: AMAZON; RIVERSIDE POPULATIONS; LAND REGULARIZATION; 

AGROEXTRACTIVE PROJECT. 

 

 

I - APRESENTAÇÃO 

Há muitos anos, a lua era noiva do sol, que com ela 

queria se casar, mas, se isso acontecesse, se chegassem a se casar, 

destruir-se-ia o mundo. O amor ardente do sol queimaria o mundo e a 
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lua, com suas lágrimas, inundaria toda a terra; por isso, não puderam 

se casar. A lua apagaria o fogo; o fogo evaporaria a água. 

Separaram-se. A lua chorou todo o dia e toda a noite, e foi então que 

as lágrimas correram por cima da terra até o mar. O mar embraveceu 

e por isso não pode a lua misturar as lágrimas com a água do mar, 

que meio ano corre para cima, meio ano, para baixo. Foram as 

lágrimas da lua que deram origem ao nosso rio Amazonas. 

Às margens do Rio Trombetas, um dos principais afluentes do Rio Amazonas, foi 

formado o Projeto Estadual Agroextrativista Sapucuá-Trombetas, local de estudo da pesquisa 

em tela. Com gestão por meio da Associação das Comunidades da Gleba Trombetas e Gleba 

Sapucuá (ACOMTAGS), o território é ainda em grande parte coberto de floresta densa e são 

encontradas áreas com incidência de castanhais nativos e espécies de madeira com valor 

comercial (itaúba, faveira, samaúma, jatobá, angelim, etc). Nota-se também, em pequena 

proporção, a presença de campo natural com algumas espécies de arbustos e gramíneas. 

Possui como confinantes ao sul, o Lago do Sapacuá e o Igarapé Maria Pixi; ao norte, o Rio 

Trombetas; ao leste, o Rio Trombetas; e ao oeste, o Igarapé Maria Pixi e a Floresta Nacional 

Saracá-Taquera (FLONA). Sua extensão é de sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e 

nove hectares e vinte e sete ares e sessenta e oito ares. 

O campo de trabalho é fecundo, tendo em vista que as populações tradicionais 

amazônicas possuem uma forma muito específica de vinculação com o espaço e a 

territorialidade. No recorte da pesquisa, procurou-se delimitar a incidência da investigação em 

relação aos contornos, contradições e conflitos de uma modelo de regularização fundiária em 

moldes coletivos, localizado na cidade de Oriximiná. E assim, inaugurar um levantamento 

sócio jurídico no tocante ao modo de vivência das comunidades que compõem o referido 

projeto agroextrativista. Os métodos de pesquisa pretendidos nesta pesquisa partem de 

verificação empírica, associada ao caráter descritivo dos principais conceitos e enunciação 

dos conflitos a serem perquiridos, na medida em que contornem a questão do direito a terra 

dessas comunidades.  

O conceito de populações tradicionais é bastante polêmico. Os comunitários da 

ACOMTAGS se reconhecem como ribeirinhos, uma categoria particular envolvendo o 

domínio desse universo mais amplo. Na visão de Witkoski, esta seria uma categoria de 

“camponês amazônico”, que agrega a figura do índio, o seringueiro, o quilombola, o 
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ribeirinho, o caboclo/ribeirinho, possuidor “de vasta experiência na utilização e conservação 

da biodiversidade e da ecologia dos ambientes terra, floresta e água, onde trabalham e vivem.”  

Se há consenso, e realmente parece haver, de que as 

classificações que se fazem dessas populações são arbitrariamente 

produzidas pelo mundo acadêmico, nossa compreensão é a de que 

devemos utilizar a nomenclatura mais empregada por eles mesmos e 

mais reconhecida pelo mundo que os rodeia. Quando usamos o termo 

caboclo-ribeirinhos, estamos nos referindo àquele agrupamento 

social/rural que habitavam a região desde a posse e a conquista (os 

índios das águas), possuem um ótimo sistema adaptativo para a região 

e é portador de uma cultura relativamente distinta da sociedade 

nacional.  

A definição operacional de povos e comunidades tradicionais, utilizada nessa 

pesquisa, tem como ponto de partida as Convenções Internacionais e Decretos criados e 

referendados pelo governo brasileiro. Conforme explicitado no art. 2 da Convenção 169 da 

OIT, adota-se como princípio a auto definição da identidade. Seguindo o mesmo ponto de 

conceituação, a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades 

Tradicionais, Decreto n° 6.040 de 07 de fevereiro de 2007, art. 3°, considera povos e 

comunidades tradicionais como: 

I (…) grupos culturalmente diferenciados e que se 

reconhecem como tais, que possuem formas próprias de organização 

social, que ocupam e usam territórios e recursos naturais como 

condição para sua reprodução cultural, social, religiosa, ancestral e 

econômica, utilizando conhecimentos, inovações e práticas gerados e 

transmitidos pela tradição. 

E os seus territórios como sendo: 

II (…) os espaços necessários à reprodução cultural, social 

e econômica dos povos e comunidades tradicionais, sejam eles 

utilizados de forma permanente ou temporária, observado, no que diz 

respeito aos povos indígenas e quilombolas, respectivamente, o que 

dispõem os arts. 231 da Constituição de 68 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias e demais regulamentações.  

Neste cenário, não nos olvidaremos da lição de Bordieu no tocante ao poder 

envolvido na nomeação – “é possível fazer coisas com palavras” . Por isso, as palavras criadas 
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e as que criamos, imbuídas de significantes e significados, nos ajudam a elaborar categorias, 

conhecer e expor “formas de ser do mundo”. 

Ao adotar as formulações acima, a pesquisa tem como preocupação respeitar a 

diversidade sociocultural e étnica que se manifestam entre os diferentes povos e comunidades 

no território brasileiro. Deve ser destacado que a imensa diversidade sociocultural do Brasil é 

acompanhada de uma extraordinária diversidade fundiária, que inclui as chamadas “terras de 

preto”, “terras de santo” e as “terras de índio”, bem como, formas fundiárias mantidas pelas 

comunidades de açorianos, babaçueiros, caboclos, caiçaras, caipiras, campeiros, jangadeiros, 

pantaneiros, pescadores artesanais, praieiros, sertanejos e varjeiros.   

Essa rica gama de grupos humanos costuma ser agrupada sob diversas categorias 

– “populações”, “comunidades”, “povos”, “sociedades”, “culturas” -, e desta maneira, seguida 

de alguma adjetivação no sentido de “tradicionais”, “autóctones”, “rurais”, “locais”, 

“residentes” (nas áreas protegidas). Tais combinações podem ser problemáticas devido à 

abrangência e diversidade do grupo que engloba. No tocante às Ciências Sociais, para 

utilização de qualquer conceito, a primeira constatação que deve ser feita é se tem respaldo 

em fundamento empírico.  

Neste caso, baseado na definição da Série Antropologia da Universidade de 

Brasília, o fundamento empírico seria dado por uma determinada “razão histórica” consagrada 

nos seguintes elementos: regime de propriedade comum, sentido de pertencimento a um lugar 

específico e profundidade histórica da ocupação guardada na memória coletiva. Tais fatores 

são fundamentais para auxiliar na definição que ora se apresenta para os povos e comunidades 

tradicionais. 

A sociogênese desse conceito guarda relação com certos usos políticos e sociais. 

No contexto de “fronteiras em expansão”, pode ser usado para englobar um conjunto amplo 

de grupos sociais que buscam defender e preservar sua territorialidade frente ao avanço dos 

empreendimentos estatais e particulares. Em um contexto “ambientalista”, o conceito tem seu 

surgimento ligado pela necessidade dos preservacionistas lidarem com os diversos grupos 

sociais residentes ou usuários das unidades de conservação, vistos como obstáculos na 

implementação das metas a serem atingidas nestas áreas. Mas, em um contexto de 

“sócioambientalismo”, tal conceito serviu como forma de aproximação com os diversos 

grupos que historicamente mostraram ter formas sustentáveis de exploração dos recursos 
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naturais, gerando formas de cogestão de território. Por último, e não menos importante, o 

conceito foi utilizado na esteira dos debates sobre autonomia territorial, exemplificado pela 

Convenção 169 da OIT, em que cumpriu papel primordial nos debates em torno do respeito 

aos direitos dos povos. 

Realizadas as devidas ressalvas, traduzindo-se em dimensões empíricas e políticas 

do termo, seu uso será feito neste trabalho, com o interesse de conceituá-lo no plano de 

reivindicações territoriais dos grupos sociais fundiariamente diferenciados frente ao Estado 

brasileiro. Essas lutas tem como foco o reconhecimento da legitimidade de seus regimes de 

propriedade comum e das leis consuetudinárias que o fundamentam. No caso da propriedade 

comunal, os recursos são manejados por uma comunidade identificável de usuários 

interdependes. Isto significa que esses agentes excluem a ação de indivíduos externos, ao 

mesmo tempo em que regulam o uso por membros da comunidade local. 

O Projeto Agroextrativista Sapucuá-Trombetas foi assentado em moldes 

coletivos, de propriedade comunal, pertencente a um grupo delimitado de comunidades que o 

integram, com a coexistência de áreas de uso comum e as denominadas áreas de uso familiar. 

Nestas últimas, é incorporada a noção de que cada família terá sua área de moradia e trabalho 

reconhecidos pela comunidade a partir dos limites de respeito. Há um especial interesse no 

estudo desta forma de se estruturar a territorialidade não baseada em moldes fixos de 

definição, sem o cerco da taxatividade, mas, em torno da vivência dos próprios comunitários a 

partir de suas atividades de sustento e trabalho. 

 No presente trabalho, inspirado na obra Os Parceiros do Rio Bonito, trataremos 

de uma sociologia dos meios de vida, aproximando-nos das condições de vida dos 

comunitários, no estudo da cultura e da sociabilidade, conforme prelecionou Antonio 

Candido...  

  

II – USO COLETIVO DA TERRA NO PEAX SAPUCUÁ TROMBETAS 

Para entendermos o projeto agroextrativista não podemos olvidar de perceber este 

locus, em um universo mais amplo no qual se insere: a Amazônia. Trata-se de um território de 

grandiosas dimensões, que tomam conta do imaginário a partir de múltiplas percepções. Pedro 

de Rates Hanequim, milenalista do século XVIII, acreditava com tanta veemência que estas 
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terras haviam sido a morada de Adão e onde se encontrava a Árvore da Vida, sendo a 

Amazônia o Paraíso Terreal e o Amazonas, o maior rio do Éden, que, ao voltar a Portugal, 

deixou-se processar e executar – “afogado e queimado” em 1744, por ordem de um Tribunal 

do Santo Ofício, pelo crime de heresia e apostasia, sem jamais ter pedido clemência. 

Foram atribuídas à Amazônia as características da inacessibilidade, insalubridade 

e dificuldade de exploração econômica, considerando-a como uma das áreas mais 

subpovoadas do globo, um verdadeiro deserto verde, ou um inferno verde, impenetrável e 

protegido pelas doenças tropicais que acometeriam os intrusos. Seria a região a última 

fronteira econômica do mundo, com riquezas vegetais, minerais e hidráulicas incalculáveis. 

Em termos geográficos, é de suma importância destacar a seguinte percepção dessa terra: 

A Amazônia é a maior região florestal e hidrográfica do 

mundo. Ocupa grande parte do hemisfério setentrional da América do 

Sul, correspondendo, a parte brasileira, a 42% do território nacional. 

Estende-se das margens do Oceano Atlântico no leste, até o sopé da 

Cordilheira dos Andes, no oeste. Espalha-se pelas Guianas, 

Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia, perfazendo mais de 6 

milhões de km2. O vale amazonense é, ao sul, ainda abastecido pelos 

rios que descem do Planalto Central brasileiro e dos que vêm da 

região das Guianas ao norte, e pelos filetes de água gelada que se 

desprendem da “corcova andina”, fazendo com que termine por 

assumir - como constatou o geólogo americano C.F. Marbut, que 

visitou-o em 1923 -, a forma de um leque, pelo qual escorre 1/5 da 

água doce do planeta. O ensaísta nortista Raymundo Moraes, por sua 

vez, considerou-o, ao vale, semelhante a um anfiteatro, o “anfiteatro 

amazonense”. 

E ainda: 

A Amazônia é normalmente apontada como a “metáfora 

perfeita” da batalha a favor da defesa e preservação do ambiente. 

Apesar de estender pela Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana, 

Peru, Suriname, Venezuela e Guiana Francesa, cerca de 65% da sua 

área está em território brasileiro. A “Amazônia Legal” brasileira 

(grande região composta pelos Estados do Acre, Amapá, Amazonas, 

Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e, parcialmente, o 

Estado do Maranhão – oeste do meridiano 44º) foi criada em 1966, 

associada à SUDAM (Superintendência de Desenvolvimento da 

Amazônia), um gabinete técnico político com responsabilidades de 

Planejamento e Desenvolvimento Regional sobre a área abrangida.  

Inobstante as características anteriormente apresentadas das dificuldades de se 

penetrar na região, os mais diversos governos demonstraram preocupação em promover a 

ocupação e a integração da Amazônia com o território nacional. E isto foi realizado por meio 
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da atuação de diversos atores sociais: extrativistas, garimpeiros, sertanejos, empresas de 

mineração e criadores de gado. O resultado disso nem sempre foi satisfatório, acarretando 

temores como o do ecólogo Robert Goodland e do botânico Howaed Irwin de que o “inferno 

verde torne-se um deserto vermelho” , subtítulo da obra conjunta desses autores. 

Em termos históricos, temos que a integração política da Amazônia com o 

restante do território nacional iniciou-se a partir do início do século XIX, com a chegada da 

família real ao Brasil, inaugurando a instalação da Corte Joaniana em 1808 no Rio de Janeiro, 

quando as duas capitais Belém e Manaus lhe subordinaram. Ainda no Império começaram a 

chegar inúmeros naturalistas europeus, entre eles, o francês Auguste Saint-Hilaire e os 

germânicos Spix e Martius, com o intento de reunir e coletar informações sobre a botânica 

amazonense. Entretanto, desde esta época, a posição brasileira sobre a Amazônia foi e ainda é 

ambígua, “D. Pedro II negou-se, apesar das pressões internacionais, pelo menos até 7 de 

setembro de 1867, a liberar a navegação do grande rio aos estrangeiros, tarefa que desde 1853 

estava ao encargo monopolista de uma empresa do Barão de Mauá” . O governo brasileiro, 

apesar de ser notória a escassez de recursos humanos e financeiros para explorar o continente 

verde, impedia, por meio de acordos e tratados, que estrangeiros o fizessem. 

Tendo em conta os recursos naturais e a potencialidade de sua conversão em 

exploração econômica, temos que a Amazônia só passou a ocupar o palco do cenário nacional 

a partir do ciclo da borracha. Entre 1891 a 1910, as exportações de borracha só foram 

superadas pelo café. A região, nesta época, foi apontada como a maior fornecedora desta 

matéria-prima em todo o mundo, produzida a partir do método artesanal dos seringueiros.  

Lá o seringueiro encontrou formas brutais de 

exploração o que levou a que Euclides da Cunha o definisse como “o 

homem que trabalha para se escravizar”, reclamando uma “lei do 

trabalho que nobilite o esforço do homem... que o consorcie 

definitivamente a terra”. Tão chocantes eram suas condições de vida e 

tamanha sua impotência – como registrou Euclides da Cunha na sua 

narrativa “Judas – asvherus”-, que na época da malhação do Judas, os 

seringueiros faziam um boneco a sua semelhança, um Judas-

seringueiro. Malhavam a si mesmos, como que se punindo por 

aceitarem aquela situação infeliz. 

  

O ciclo da borracha entrou em decadência a partir de 1913, com a entrada no 

mercado da produção da borracha cultivada na Ásia (Malásia, Java, Borneu e Sumatra), esta 
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gerenciada por empresas inglesas e holandesas. A entrada de novos pólos de produção no 

mercado mundial trouxe intensa concorrência com o produto nacional. Infrutiferamente, o 

Brasil ainda adotou tentativas de buscar certo equilíbrio com a produção de seus concorrentes, 

permitindo, em 1927, a instalação em Belterra no Pará, da Forlândia – “uma enorme 

plantation, de um milhão de hectares, dedicada à extração racional do látex” – que fracassou.  

O cenário de certa letargia econômica vivenciada pela região de 1920 até 1960, 

mantendo-a ao largo do desenvolvimento do restante do país, é alterado neste último ano, com 

sua reinserção no cenário econômico nacional, a partir da fundação de Brasília, inaugurada no 

governo Juscelino Kubistchek.  

Com a mudança da sede de governo para o interior do 

sertão brasileiro criou-se uma vasta rede de rodovias ligando a nova 

capital com as demais partes do país. Essa foi a razão de ser da 

Belém-Brasília, aberta entre 1958-1954, a primeira ligação terrestre do 

Centro do país com a Amazônia. Posteriormente, aberta no apogeu do 

governo militar, em 1970, cortou-se a região, com uma estrada 

transversal, a Transamazônica, e outra no sentido sul-norte ligando 

Cuiabá a Santarém. 

  

Determinadas políticas especiais de colonização e povoamento foram 

implementadas na região, com estímulo da SUDAM (Superintendência da Amazônia) – entre 

outros, pólos de eletrificação, a instalação do projeto Jari (imenso complexo de produção de 

celulose), e mesmo, a criação da Zona Franca de Manaus, com isenção alfandegária para 

atrair indústrias e consumidores. 

Ao mesmo tempo, a facilitação para aquisição de terras acabou por gerar 

conflitos. No Pará, especialmente, este clima de tensão e insegurança dominial alcançou 

patamares alarmantes, multiplicando-se os desacertos e crimes violentos, que “atingem os 

sem-terras mobilizados pela ação do MST, que terminam por enfrentar os pistoleiros de 

aluguel e as próprias autoridades policiais a serviço dos latifundiários” . E nesse mesmo 

contexto: 

Esse modelo de desenvolvimento, implantado de forma 

totalmente alheia às configurações socioambientais regionais, 

produziu sérios abalos ao modo de viver amazônico, desarticulando 

sistemas ambientais e ricas sociabilidades integradas às condições de 

vida da floresta tropical. É nesse quadro que vários grupos sociais e 

étnicos – índios, seringueiros, castanheiros, ribeirinhos -, que milenar 
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ou secularmente extraem da natureza os produtos necessários para sua 

reprodução social, em simbiose com a dinâmica dos ecossistema 

amazônicos, tiveram seu modo tradicional de vida ameaçado ou 

desarticulado. 

  

O movimento social dos seringueiros articula-se na contraposição a este modelo 

de desenvolvimento, com características singulares inseridas no cenário amazônico: voltado 

para a defesa da região, para a luta pelo direito a terra e dos espaços de vida na floresta. Como 

resposta a tais reivindicações e em contrapartida aos projetos de colonização instituídos até a 

década de 70, emerge no cenário nacional no final da década de 80, o produto da luta histórica 

dos seringueiros da Amazônia Ocidental: a reserva extrativista – sendo um marco para o 

próprio sistema nacional de conservação, na medida em que pressupõe a preservação da 

biodiversidade, com a participação ativa das comunidades, rompendo de certo modo com o 

preservacionismo puro (e a perspectiva da intocabilidade dos recursos) e os modelos de 

colonização na região instituídos com base na atividade agrícola. 

  

1.   A FUNDAÇÃO DO PROJETO AGROEXTRATIVISTA 

Diegues aponta que recentemente, os grupos sociais têm se organizado para a 

defesa de seus territórios, através da utilização de modalidades diversas dos espaços, desde o 

estabelecimento de lagos de uso comunitário na Amazônia até as reservas extrativistas, como 

no caso em tela. 

Esta realidade representaria uma contradição diante do diagnóstico proposto por 

Hardin, em A Tragédia dos Comuns, publicado em 1968, com a conclusão de que a liberdade 

em relação a recursos comuns geraria a ruína de todos, na medida em que cada usuário 

possuiria a capacidade de subtraí-los a custa da prosperidade dos demais usuários.  A idéia 

essencial era que os recursos compartilhados (oceanos, rios, atmosfera, áreas de parque, 

pastagens, florestas, entre inúmeros outros) estariam sujeitos, então, à maciça degradação. E 

isto levaria a necessidade de mudanças sociais em grande escala, como forma de gerenciar 

fatores ligados à superpopulação, à degradação de recursos e poluição atmosférica e hídrica, 

no contexto de agravamento destes aspectos na época vivenciada pelo autor. 
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A tragédia dos comuns foi incorporada na sabedoria convencional, incluindo 

grande parte dos estudos para planejamento dos recursos pelas ciências econômica, ecológica 

e política. E assim, para evitar a tragédia, esses espaços deveriam ser privatizados ou 

definidos como propriedades públicas sob o controle do Estado, em que os direitos de uso e 

acesso deveriam ser possibilitados a partir de rígidos critérios. 

Todavia, esta literatura vem sendo revista por um crescente e rico volume de 

evidências relevantes ao manejo de recursos de propriedade comum, particularmente por 

trabalhos ligados a movimentos de Ecologia Política, que atuam no sentido de combinar as 

práticas historicamente consagradas pelas populações tradicionais, muitas vezes em alto grau 

de sustentabilidade, com a necessidade de preservação ambiental. 

A crítica feita em relação à tragédia dos comuns reside justamente no fato de que 

ao explicitar as confluências para a degradação de recursos compartilhados só foi levada em 

consideração a perspectiva do livre acesso, todavia, outros fatores podem minimizar ou evitar 

os problemas da degradação na medida em que haja a possibilidade de regulação do uso e dos 

usuários.  

O clássico ensaio de Hardin (1968) sobre a tragédia dos 

comuns aponta para os prejuízos do livre acesso, sem no entanto 

afirmar claramente que o problema é a ausência de direitos de 

propriedade ou de registros de manejo (a liberdade de acesso), e não o 

compartilhamento do uso de recursos (uso comum). Em trabalho mais 

recente, Hardin (1994) retificou essa visão superficial, ao distinguir 

recursos comuns não manejados (sem proprietários), sujeitos à 

tragédia, e recursos comuns manejados (com proprietários), em 

relação aos quais direitos de propriedade podem prevenir usos 

inadequados. 

Novamente citando Diegues, temos uma importante taxonomia das espécies de 

propriedade, subdividindo-a em quatro modalidades, quais sejam, em primeira perspectiva, o 

livre acesso, seguido da propriedade privada, em seqüência a propriedade comunal e, por 

último, a propriedade estatal. Apóia o argumento de Hardin em direção à degradação de 

recursos no livre acesso pela impossibilidade de controle de tais recursos manejados 

abertamente. Vai mais além, ao afirmar que, em muitos casos, “a tragédia somente foi ocorreu 
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depois que condições de livre acesso foram criadas, como conseqüência da destruição de 

sistemas comunais e pré-existentes de direitos de acesso a áreas terrestres e marinhas” .  

Há ainda, um evidente questionamento em relação à propriedade estatal associada 

ao manejo bem sucedido em países menos desenvolvidos, como decorrência do não 

comprometimento dos usuários, da parca infraestrutura profissional e, por vezes, de uma 

proliferação das regulações de uso, fatores estes que dificultariam o manejo. E assim, a 

administração estatal não asseguraria, necessariamente, o uso sustentável. 

Por isso, há a conclusão de que, excepcionada a ligação do livre acesso com a 

perspectiva dos recursos degradados, tem-se que os demais formatos de regime de 

propriedade (comunal, privada e governamental) podem ser associados tanto ao sucesso 

quanto ao fracasso. No caso em análise, referente ao Projeto Agroextrativista Sapucuá-

Trombetas, pretende-se analisar noções envolvendo a propriedade comunal, contrastando com 

o argumento de evidências no sentido da habilidade dos grupos sociais em elaborar, utilizar e 

adaptar mecanismos de alocação de direito de uso entre seus membros.  

Revela-se o mérito do conhecimento tradicional na 

descoberta das riquezas da Amazônia – econômica, cultural e 

ecológica. A tese fundamental é a de que os “povos tradicionais” – 

índios, seringueiros, quilombolas, caboclos, ribeirinhos, 

caboclos/ribeirinhos (sociologicamente, camponeses amazônicos) etc. 

– possuem vasta experiência na utilização e conservação da 

biodiversidade e da ecologia dos ambientes terras, florestas e águas 

onde trabalham e vivem, ainda que esses ambientes venham sendo 

destruídos, em parte, pela falta de (re)conhecimento do potencial 

econômico das espécies nativas de remédios, alimentos, fertilizantes 

naturais etc.  

No final da década de 90, iniciaram-se as discussões para formação da 

ACOMTAGS, como associação mãe que reunisse as associações históricas das comunidades 

ribeirinhas. A sigla foi idealizada no ano de 2002, a partir de discussões no Sindicato Rural. 

Na data de 25 de julho de 2003, na comunidade Aimim, realizou-se a primeira assembléia 

geral para formação da ACOMTAGS. De início, a associação era composta por 28 

comunidades, e hoje, são 32 comunidades.  

O seu objetivo primordial guardou relação com a luta pela terra, culminando na 

principal conquista alcançada: a titulação do território das comunidades ribeirinhas. 

Importante salientar que nesta busca está evidenciado o temor que as populações sentiam por 
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conta de estarem localizados no entorno da Flona Saracá-Taquera o que, segundo os mesmos, 

poderia gerar a qualquer momento o “despejo”, caso não tivessem o título da terra. Trata-se 

assim mais uma vez de questões de “segurança jurídica” que desprestigiam a tutela 

possessória. 

A titulação coletiva nasceu a partir de uma necessidade, tendo em vista que os 

ribeirinhos, cujas principais atividades de sustento baseam-se na agricultura e no extrativismo, 

não teriam condições de arcar individualmente com a titulação. Trata-se de uma estratégia de 

reivindicação de direitos. Todavia, segundo os mesmos, é mais do que isso, na medida em que 

suas heranças culturais (quilombola e indígena) trouxeram modos de vivências baseados na 

coletividade. Este seria seu modo histórico de vivência. 

Seria uma grande área de terra protegida por todas essas comunidades. A 

dificuldade que se encontra hoje é que no seio dos que defendem a causa coletiva, há famílias 

que se individualizam, apesar de entenderem o processo coletivo, querem defender o seu 

próprio “pedaço de chão”. É o confronto individual x coletivo. Os comunitários destacam 

muitos problemas de convivência com os proprietários individuais.  

O projeto agroextrativista é apresentado como programa de regularização de terras 

executado pelo Instituto de Terras do Pará – ITERPA, em parceria com a Associação das 

Comunidades das Glebas Trombetas e Sapucuá – ACOMTAGS, o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária – INCRA/SR – 30, o Sindicato dos Trabalhadores e 

Trabalhadoras Rurais de Oriximiná – STTR – Oriximiná e a empresa Mineração Rio do Norte 

S/A – MRN. 

A ACOMTAGS é uma associação civil de direito privado, intercomunitária, 

congregando os agricultores que trabalham sob o regime de economia familiar e que fizeram 

opção pela terra coletiva, com o pretenso objetivo de organizá-los, coordená-los e promover o 

desenvolvimento socioeconômico destes associados. É importante destacar o quadro amplo de 

composição da entidade com muitas comunidades ribeirinhas (São Tomé, São Sebastião, São 

Francisco, Espírito Santo, Boa Nova, Curral Velho, Amapá, Cazinha, Castanhal, São Pedro, 

Lero, Ajará, Chinelo, Cunury, Ascenção, Aimim, Sacury, Jacupá, Camixá, Tapixaua, Axipicá, 

Samauma, Jibóia, São Nicolau, Carimum, Samauma II, Acari e Batata), todas localizadas no 

município de Oriximiná e a margem direita do Rio Trombetas. Trata-se de um universo 
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diversificado a ser analisado a partir da complexidade de cada um desses átomos na 

composição de uma célula maior, o PEAX Sapucuá Trombetas. 

2.   OS LIMITES DA TERRA 

A cerca traz o limite do que era, inicialmente, visto de maneira comum ou, dito de 

maneira mais precisa, não pertencente a ninguém. E o que não é próprio de alguém, possui 

por natureza, a potencialidade de ser apropriado por qualquer um. As acentuações do processo 

de sedentarismo e de apropriação de tecnologias capazes de atomizar as práticas de 

sobrevivência dos indivíduos trazem para a humanidade aspectos que se difundem em esfera 

planetária ligados à idéia de propriedade. 

Determinadas conceitos foram arraigados no seio das sociedades capitalistas e 

tidos como naturais, a propriedade privada, individual, limitada, exclusiva, plena e absoluta 

vem no bojo deste quadro. Na idade mais tenra, os sujeitos começam a ser imbuído destas 

noções, utilizando pronomes possessivos para atribuir o que lhe é próprio, tornando-se 

egoístas na propriedade de seus objetos. 

É um problema maior do que a exterioridade dos conceitos jurídicos que 

envolvem os direitos reais, porque partem da internalidade apropriada aos indivíduos, que irá 

se traduzir na maneira de enxergar o mundo. Ao internalizar estes conceitos, não se vê mais 

do que um palmo à frente: é a miopia de um sistema reorganiza o ecossistema e absolutiza a 

dominação predatória da natureza. 

Existem possibilidades de alternativas a essas posturas? Em quais contornos o 

direito a terra pode se estabelecer? É possível coletivizá-lo? Como se dá a organização do 

campesinato para tanto? Quais os modos de vivência de uma comunidade assentada em 

moldes coletivos? Como se operam as práticas de trabalho nesta terra? Quais as dimensões de 

territorialidade que essas comunidades concebem? São múltiplos questionamentos a serem 

analisados. 

Em primeiro lugar, torna-se imperativo superar a matriz sóciocêntrica 

e igualmente androcêntrica das ditas ciências humanas. Mantê-la é aderir ao 

imperialismo cognitivo dominante, que produz retificações do social, determinações 

unilaterais, causalidades enregeladas. Se a cisão homem-natureza carece de qualquer 

fundamento ontológico, os saberes nunca são autossuficientes. Bases da 

complexidade, a prática da conectividade e da transversalidade exigem que a razão 

se abra, o pensamento de reforme, a criatividade se desencadeie, o medo do erro se 

extinga, a revolta se explicite, a auto ética contamine o eu e o outro. 
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Analisar o conceito de território é essencial para a adequada compreensão da 

realidade que se pretende investigar. Em sua concepção mais ampla, como em Milton Santos, 

o território se confunde com a própria noção de espaço geográfico, de forma 

indissociavelmente ligada à reprodução dos grupos sociais (espacial ou geograficamente 

mediadas), e assim, a territorialidade ou a “contextualização territorial” seria inerente à 

condição humana. Todavia, para outros autores, é imprescindível a diferenciação entre o 

espaço e o território, constituindo esta sinonímia um equívoco para uma correta análise 

metodológica acerca da terra e sendo necessário, para cada termo, identificar sua precisa 

percepção. 

Território constitui-se, em realidade, em um conceito 

subordinado a outro mais abrangente, o espaço, isto é, à organização 

espacial. O território é o espaço revestido da dimensão política, afetiva 

ou ambas. A territorialidade, por sua vez, refere-se ao conjunto de 

práticas e suas expressões materiais e simbólicas capazes de 

garantirem a apropriação e a permanência de um dado território por 

um determinado agente social, o Estado, os diferentes grupos sociais e 

as empresas. 

  

 [...] o território pode ser definido como uma porção da 

natureza e do espaço sobre a qual uma sociedade determinada 

reivindica e garante para todos, ou uma parte de seus membros, direito 

de estáveis acessos, controle ou uso sobre a totalidade ou parte dos 

recursos naturais aí existentes que ela deseja ou é capaz de utilizar. 

Essa proporção da natureza fornece, em primeiro lugar, a natureza do 

homem como espécie, mas também: 1) os meios de subsistência; 2) os 

meios de trabalho e produção; 3) os meios de produzir os aspectos 

materiais das relações sociais, os que compõem a estrutura 

determinada de uma sociedade. (Portanto), o território depende não 

somente do tipo de meio físico explorado, mas também das relações 

sociais.  

Temos que, embora variável a sua percepção ao longo do tempo, o território 

está presente em todo o processo histórico, definindo-se antes de tudo, com referência às 

relações sociais e ao contexto histórico em que está inserido. A noção de “território” para as 

populações tradicionais, com uma relação umbilical entre a natureza e seus modos de 

vivência, possui singularidades que devem ser percebidas. No caso dos ribeirinhos da presente 

pesquisa, também dos caboclos ribeirinhos do Amazonas/Solimões denominados por 

Witikoski de camponeses amazônicos, essas populações articulam-se explorando em suas 

práticas cotidianas uma multiplicidade de habitats: a terra, a floresta e a água. 
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A terra, a floresta e a água participam de modo decisivo 

da forma como esses agentes sociais procuram dar plenitude à vida. A 

terra, substrato tanto da floresta, como da água, nunca, ou quase 

nunca, aparece como mercadoria – ou seja, terras, para se fazer 

negócio -, mas sempre como terra que tem por destino nela se 

trabalhar. A terra e as riquezas que ela guarda são valorizadas como 

um patrimônio que cria as condições para que o camponês e sua 

família apareçam como trabalhadores de sua unidade de produção. 

Sem a enchente e a cheia, que a fertilizam, e sem a vazante e a seca, 

que propiciam as condições para que a terra seja fecundada, as várzeas 

como “terra de trabalho” não seriam possíveis.  

É uma dinâmica de atuação englobando três categorias que são próprias dessas 

populações, integrando a terra, a floresta e a água, sofrendo ingerências recíprocas a partir de 

determinados ciclos naturais. Os ribeirinhos lidam todos os anos com os fenômenos das 

cheias e das vazantes, que transformam as áreas de terra firme e floresta em áreas de água, 

aumentando as dimensões dos lagos que cercam seu território; bem como, transformam as 

áreas de água, em terra firme, com a diminuição do nível das águas. 

(...) Encontramos nos denominados (caboclos) 

ribeirinhos, na Amazônia, uma referência, na linguagem, às imagens 

de mata, rios, igarapés e lagos, definindo lugares e tempos de suas 

vidas na relação com as concepções que construíram sobre a natureza. 

Destaca-se, como elemento importante no quadro de percepção, sua 

relação com a água. Os sistemas classificatórios dessas populações 

fazem prova do patrimônio cultural. Os usos dos recursos da floresta e 

dos cursos d´água estão, portanto, presentes nos seus modos de vida, 

como dimensões fundamentais que atravessam as gerações e fundam 

uma noção de território, seja como patrimônio comum, seja como de 

uso familiar ou individualizado pela posse ou pelo estatuto da 

propriedade privada [...]. A caça, a pesca e a coleta de seringa, de 

castanha e de outras espécies florestais na região Amazônica estão 

associadas à agricultura. O esforço despendido no trabalho é 

organizado em função da acessibilidade aos recursos. 

Por tudo isso, percebe-se um ordenamento espacial diferenciado para os 

chamados povos amazônicos. Na dinâmica de organização tradicional, os recursos explorados 

por uma unidade familiar não ficam restritos espacialmente a esta área, podendo sobrepor-se, 

por vezes, às vizinhas. Isso deve ser traduzido na fórmula de que os rígidos limites de uso e 

propriedade, individuais, não correspondem a esta realidade. Como assinala Allegretti, o 

próprio conceito de propriedade e a medida em hectares só apareceram na Amazônia com a 

instituição do modelo das fazendas 
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Nessa relação de respeito à natureza, o território em que 

operam as populações tradicionais é descontínuo e marcado por vários 

vazios aparentes – terras em descanso, lados de pesca, para o dia-a-

dia, lagos de procriação, lugares de caça conservação, a declará-los 

como unidades de conservação, por desconhecimento de seu uso, ou 

então, por acreditarem nas unidades de conservação sem a presença 

humana.  

Os limites das áreas de uso familiar, como dito, não obedecem a um critério 

rígido de demarcação. Na maior parte das vezes, quando os têm, os comunitários seguem 

limites naturais, como o tronco de uma árvore, uma estaca, um curso d´água. Isso aponta, de 

certa maneira, para “uma forma de conceber o espaço e interagir com os recursos naturais de 

modo completamente distinto daquele utilizado pelas sociedades estruturadas na lógica da 

propriedade” .  E são consideradas áreas de uso comum os rios, lagos, igarapés, praias, 

barrancos, caminhos centrais e áreas de florestas comunitárias, nestas todos os comunitários 

são responsáveis em zelar pela sua preservação. As demais podem estar sujeitas à apropriação 

para o uso familiar.  

A primeira característica desse território é que ele 

possui e não possui fronteiras. Quando se trata das atividades 

agrícolas, o “território” camponês pode ser reduzido à sua propriedade 

– a várzea baixa e/ou alta e, às vezes, um pedaço de terra, no ambiente 

da terra firme. Quando se trata das atividades desenvolvidas na 

floresta de terra firme (não na floresta de várzea que circunda sua 

propriedade), pelo fato de a floresta não possuir fronteiras 

demarcadas, o camponês amazônico transforma-se em trabalhador 

nômade. Quando se trata das “águas de trabalho”, a plasticidade do 

território do camponês amazônico fica condicionada ao ambiente 

“aquático público” (os rios) e aos “ambientes aquáticos coletivos” – os 

lagos.  

Na realização das entrevistas com o intuito de estruturar a moldura das práticas 

das comunidades, falas muito preciosas são direcionadas para explicar como se dá esta lógica 

de marcação dos limites. Os comunitários destacam que os limites há muito foram postos e 

vem “de pai para filho” (“Os „antigos‟, quando morreram já largaram para nós os marcos, aí a 

gente já sabe.”). É colocado como uma questão de respeito não interferir no espaço do outro, 

aproximando-se de aspectos da moral e dos bons costumes. Para a confecção de novos 

limites, os vizinhos devem ajustar entre si a demarcação do território. 

As reservas extrativistas devem, naturalmente, 

incorporar os distintos significados – materiais e simbólicos – que as 

populações tradicionais conferem a seus espaços vitais, uma vez que o 

desejo pela terra (pela floresta, pelos rios, pelo mar) abriga tanto a 
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necessidade de assegurar as condições ecológicas para a produção 

material, como o sentido que esses espaços físicos, sociais, 

econômicos e culturais imprime a sua existência como espaços 

sagrados, de beleza, de formas próprias de conviviabilidade. 

Os conflitos que hoje são postos pelos comunitários, na dinâmica de limitação 

das áreas, dizem respeito à inserção cada vez maior da criação de animais em suas atividades 

produtivas. Isto porque tal prática leva à necessidade de se cercar a terra, inclusive conforme 

estabelecido no plano de utilização confeccionado pelas comunidades. E em virtude de uma 

cerca mal feita ou que se rompe, permitindo que os bichos adentrem a área do vizinho, 

prejudicando o roçado, pode haver estranhamentos e divergências. 

Ademais, há relatos de problemas envolvendo a feitura de cerca em área de uso 

familiar, pois, esta não seria a prática histórica a que estavam habituados. Muitos 

comunitários vêem com maus olhos o vizinho que cerca a sua área, como um sinal de 

egoísmo e individualidade, que prejudica o direito de passagem dos demais comunitários. 

Na maioria das vezes, os comunitários evitam levar os problemas existentes no 

cotidiano da comunidade para a “cidade”. Entendem que as questões devem ser resolvidas no 

seio da própria comunidade, pois, em geral, há receio de levar ações ao Judiciário. Encaram 

isto como algo prejudicial e negativo, uma “ofensa” ao modo independente como devem gerir 

seu território. 

Em cada comunidade, há dois membros eleitos para formar o Conselho Diretor do 

Plano de Utilização (PU) dos recursos das comunidades, que também atuam no 

gerenciamento e solução desses conflitos de maneira a articular o equilíbrio dos limites entre 

as áreas de uso comum e de uso familiar e entre as várias áreas de uso familiar. Utilizam os 

conhecimentos tradicionais e as práticas costumeiras de demarcação do território, conforme o 

conhecimento acumulado ao longo dos anos na gestão destes espaços. Será interessante 

aprofundar estas questões para entender adequadamente o sistema de gestão de conflitos. 

3.                 PRÁTICAS COLETIVAS E DE AJUDA MÚTUA 

As diferentes formas de ajuda mútua são fatores determinantes na criação de 

formas de uma sociabilidade intracomunal, importante fator de fortalecimento de uma “vida 

coletiva” nas comunidades. Normalmente, a força de trabalho nestas localidades é formada 

pelas unidades familiares, em que todos os membros das famílias, desde a mais tenra idade, 

possuem contribuição nas atividades produtivas. Assim, tais práticas reforçam os traços de 
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solidariedade entre as unidades de produção familiar, o que ultrapassa os limites da força de 

trabalho de cada uma delas, considerada isoladamente. Mesmo as famílias mais numerosas, 

comuns em várias casas do PEAX Sapucuá Trombetas, portadoras de uma quantidade 

significativa de membros em sua estrutura, necessitam recorrer a atividades de ajuda mútua – 

mutirão, troca de dia, parceria, meia etc. 

Raymundo Moraes assinalou que o “putirum”, conforme praticado nos rios 

Solimões e Pará, representa “uma forma de trabalho originária dos mais remotos selvagens da 

Amazônia” . Tais práticas de trabalho não obedecem a um conjunto fixo de regras ou normas 

nessas relações, mas, são revestidas do conhecimento tradicional, de uma suposta “ética 

camponesa”, em relação às maneiras pelas quais deve se dar a produção.  

[...] as relações de ajuda mútua, denominadas 

regionalmente de mutirão, ajuri ou puxirum, apresenta-se como sendo 

o produto das necessidades econômicas dos camponeses amazônicos. 

Dão-se através de sentimentos profundos de pertença a um grupo 

familiar, a processos de contramobilidade ou resistência à 

expropriação, efetivada pelos agentes sociais capitalistas, representado 

nos lugares onde habitam os camponeses pelos diversos agentes de 

comercialização. Na denominação local, essas relações são 

tradicionais e caracterizam uma situação em que há pouca circulação 

de moeda. A principal característica é o conhecimento dos processos 

de trabalho nos subsistemas agrícola e no extrativismo vegetal 

(madeira) e animal (caça e pesca), bem como o de trabalhos ligados à 

cultura regional, como a da farinhada, a manutenção das comunidades, 

a conservação do folclore e festas comunitárias religiosas ou 

esportivas. 

No projeto agroextrativista, as práticas coletivas, como o puxirum e o 

adjutório, ainda permanecem, entretanto, segundo os comunitários tais atividades tem 

diminuído ao longo do tempo. A causa desta suposta perda cultural diz respeito à eficaz 

inserção de práticas capitalistas no campo, o que é corroborado pela visão do autor Clóvis 

Caldeira no sentido de que “a renda agrícola passa a ser calculada em termos de dinheiro, 

enquanto o tradicional espírito de solidariedade entre vizinhos tende a desaparecer” . 

Os trabalhos de ajuda mútua guardam relação com uma “troca de favores” 

entre os comunitários, que se reúnem para trabalharem em suas terras baseados no sistema de 

cooperação, ajudam em um dia para serem ajudados no outro, há um rodízio nas terras a 

serem trabalhadas. E, conforme assinala Noda, a relação de trabalho de parceria, a “meia”, dá-

se quando a força de trabalho familiar não é suficiente e não há recursos financeiros para 
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assalariar temporariamente. Essa relação aparece mais nos períodos de subida rápida do nível 

das águas, principalmente no período de colheita. 

Relatam os comunitários que os “antigos” depois das tarefas do puxirum 

(mutirão), finalizavam a atividade com festas, como a serenata e o “pau e corda” (nome 

atribuído pela utilização de tambor elaborada a partir do coro de guariba ou de animais). 

Como a caça e, principalmente, a pesca eram abundantes, não havia problemas para o 

comunitário abastecer os trabalhadores envolvidos em seu puxirum. E se o comunitário não 

tivesse condições de arcar com as despesas, por vezes, quando da realização destes trabalhos, 

para suprir a necessidade de alimentação, os trabalhadores envolvidos levavam cada um certa 

quantidade de mantimentos, que reunidos era suficiente para a alimentação de todo o grupo. 

Segundo os relatos, contribuiu para o declínio das atividades a falta de lideranças 

que articulem a formação de puxiruns e adjutórios. Tais práticas seriam fruto de uma união de 

esforços coordenados, mas, que nos dias atuais não encontram quem se interesse por 

estruturar a manutenção dessa prática cultural de forma contínua. Todavia, alguns trabalhos 

ainda são feitos de forma coletiva, como a “limpeza do canal” na comunidade da Boa Nova – 

última comunidade no Lago Sapucuá, rio acima. Esta atividade é de vital importância para 

toda a comunidade, na medida em que só há um adequado escoamento das águas no período 

de vazante do rio após este trabalho que a comunidade realiza todos os anos. 

Resquício destas posturas também é representado pelas “festas religiosas” das 

comunidades. No assentamento da ACOMTAGS quase todas as comunidades possuem sua 

capela devotada a um santo específico, o padroeiro da localidade. Assim, nos “dias do santo”, 

reúnem-se para a realização de comemorações e festejos, evento que engloba não só as 

pessoas da própria comunidade, como das comunidades vizinhas e arredores. Prática comum 

nessas ocasiões é a realização de sírios que reúnem muitos barcos em procissão pelo rio, em 

imagem única da manifestação da religiosidade do povo ribeirinho. 

  

III - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A imagem da Amazônia como um território colossal de proporções intocadas vem 

perdendo espaço cada vez mais e estudos tem apontado na direção de uma desmistificação das 

chamadas „áreas intocadas‟. Na lógica deste raciocínio, tem-se frisado a importância que 
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possuem os „povos tradicionais‟ na conservação de sua espécie e na biodiversidade dos 

lugares que habitam.  

Para estudar a situação humana, qualquer que seja ela, 

necessita-se de um olhar interdisciplinar, independentemente dos 

pressupostos políticos ou ideológicos escolhidos. Isto ocorre assim, 

porque as relações homem/ambiente são sempre mediadas pela 

cultura, pelas experiências acumuladas da população, ao longo de 

gerações, e pelos valores sociais e políticos condicionados pela 

sociedade.  

Não podemos compreender a natureza dissociada de sua concepção humana 

da sociedade. O homem sempre buscou descrever e explicar os fenômenos naturais na 

discussão de um suposto estatuto da natureza, indagando sobre qual seria o seu papel em seu 

relacionamento com ela. Contudo, não podemos crer na independência entre a história da 

natureza e da sociedade, pois, como argumentou Marx: “a natureza e a história são dois 

aspectos distintos e complementares da existência humana que só podem ser compreendidos 

através de um único saber – a ciência história.”  

(...) a Amazônia é principalmente história; história no 

sentido de atividades sociais, econômicas, políticas e culturais; 

história no sentido de controvérsias lutas e realizações. A própria 

Geografia pode ser vista como uma sucessão de desenhos marcados 

com o demarcando os movimentos da História. O que parece natureza 

é a configuração dos indivíduos e coletividades apropriando-se da 

terra, como objeto e meios de produção. A rigor, são as formas de 

organização social da vida e do trabalho que criam e recriam a 

natureza, seja quando ela é embelezada, seja quando mutilada. Em 

todos os casos, (a Amazônia) está sendo humanizada, isto é, 

historicizada. 

Os saberes tradicionais radicalizam a interface da relação homem-natureza, 

levando-a ao imaginário das representações e crenças mitológicas, fazendo com que 

determinados ciclos/fatos da natureza sejam associados a explicações mítico/religiosas. A 

natureza é animalizada, ao mesmo tempo em que o homem é amorfozeado para contornos 

animalescos. Estas narrativas, nas quais aparecem seres e acontecimentos imaginários, são 

traçadas para simbolizar forças da natureza, aspectos do dia a dia das comunidades e, de uma 

maneira geral, para construir interdições no mundo real dos homens – geralmente, no sentido 

de “proteger a natureza do mundo dos homens ou de engendrar relações amorosas do homem 

com a natureza”. 
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Esta relação homem-natureza de forma harmônica e simbiótica deve ser 

privilegiada como resposta a desmedida ambição de se explorar os recursos naturais, 

notadamente na questão em tela, os recursos amazônicos. O desenvolvimento da Amazônia 

deve promover a diminuição dos custos sociais e ecológicos da exploração desses recursos. 

Quando se fala em um desenvolvimento sustentável na Amazônia, deve-se privilegiar não a 

exploração e domínio da natureza pelo homem, mas, a vinculação do homem à natureza, o 

que os saberes tradicionais parecem preconizar. 

As terras administradas pela ACOMTAGS devem ser utilizadas pelos 

associados para sua subsistência e economia familiar de forma autossustentável, garantindo a 

preservação do meio ambiente. O Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista 

(PEAX), conforme descrito no Relatório Final de Acompanhamento da Execução das 

Atividades previstas no Termo de Cooperação celebrado entre o ITERPA (Instituto de Terras 

do Pará) e a MRN (Mineradora Rio do Norte) possui específico objetivo: 

O PEAX destina-se a populações que ocupem áreas dotadas de 

riquezas extrativistas e pratiquem prioritariamente a exploração sustentável dos 

recursos naturais voltados para a subsistência e, complementarmente, outras 

atividades de baixo impacto ambiental e à criação de animais de pequeno porte. 

(Relatório Final de Acompanhamento da Execução das Atividades previstas no 

Termo de Cooperação Técnica e Financeira celebrado entre o ITERPA e a MRN 

Técnica e Financeira n. 001/2009)  

O mesmo documento afirma que a criação de projetos estaduais de 

assentamento constitui hoje um dos mecanismos utilizados pelo ITERPA com vista a intervir 

de forma objetiva na superação do caos fundiário há muito vigente no país, na Amazônia, e 

convém enfatizar, no Estado do Pará. Neste Estado, a insegurança dominial, a indefinição 

sobre a propriedade da terra e a grilagem das terras públicas são elementos característicos de 

um complicado cenário. Os citados fatores favorecem a ocorrência de conflitos pela posse da 

terra e estabelece uma dinâmica própria de acesso a terra, determinantes na violação de 

direitos humanos no campo. Assim, o ITERPA justifica sua atuação no sentido de que a 

superação dessa realidade é um imperativo que requer a intervenção proativa do Estado, 

colocando em destaque o papel do Instituto de Terras, como coordenador de um processo para 

que as políticas públicas de regularização fundiária sejam eficazes. 

A cláusula segunda do Termo de Concessão estabelecido pelo ITERPA 

determina que o imóvel concedido deve ser destinado à exploração agroextrativista, 
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permitindo o desenvolvimento de atividades complementares, com vistas à subsistência 

familiar, a geração de renda e à comercialização do excedente, observando os limites de 

respeito, os usos, os costumes e as tradições da comunidade local. O órgão do Estado do Pará 

celebrou contrato de concessão de direito real de uso sob condição resolutiva (PEAX) com a 

Associação das Comunidades das Glebas Trombetas e Sapucuá.  Tais diretrizes devem ser 

respeitadas nas práticas realizadas pelo projeto agroextrativista. 

Esses contornos jurídicos transmudam a figura da propriedade que é 

transmitida aos cessionários pela limitação de seus próprios atributos: uso, gozo e fruição. Há 

interferência nas três vertentes de aplicabilidade do direito de propriedade. Por isso, a 

problemática da pesquisa em tela visa identificar se as diversas famílias beneficiárias 

alcançam satisfação com a concessão de direito real de uso da terra e os modos pelos quais 

estabelecem a operacionalidade deste direito. O seu desenvolvimento ainda está em curso, por 

isso, tais considerações finais ainda não são conclusivas, mas, evidenciam os questionamentos 

e as inquietudes originadas neste estudo. 

Entendendo-se que o âmbito das ciências jurídicas não se estende apenas ao 

controle, à segurança, à regulação e à garantia de mudanças inevitáveis, mas necessariamente, 

a tarefa de acolher uma tecnificação racional que vise a orientar tais mudanças, controlar e 

programar sua própria evolução. Idéia acolhida pela presente pesquisa. 
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Resumo:  

 

Neste trabalho, a concepção que se busca do direito é algo que vai além do senso comum 

jurídico positivista. Transcende a dicotomia jusnaturalista ou juspositivista e tenta forjar-se a 

partir das lutas sociais vivenciadas. Parte das rupturas históricas latino-americanas e provém 

do intenso tensionamento entre grupos, geralmente excluídos da política oficial dos governos 

conservadores, como os sujeitos coletivos do meio rural, sejam comunidades tradicionais ou 

movimentos camponeses de luta pela terra. O trabalho constata a importância da reafirmação 

da reprodução cultural própria a partir da autoidentificação devida aos povos e comunidades 

tradicionais e desde então contribuir para uma solidariedade com potencial interventor na 

sociedade, juntamente com outros grupos campesinos. Na caracterização dos diversos grupos 

que compõe o campesinato, não se deve estabelecer uma cultura linear e única para as 

comunidades tradicionais, mas refleti-los a partir de características diversificadas e dinâmicas. 

Assim, é importante trabalhar as categorias estruturais relacionadas às camadas populares, 

como a camponesa, ao mesmo tempo em que se fortalecem as atribuições culturais advindas 

da tradicionalidade dos povos, responsáveis por uma maior potencialidade de suas lutas 

corporativas. Deste contexto, desde uma realidade latino-americana, a análise jurídico-

sociológica parte do pensamento de Enrique Dussel, o qual permite repensar o direito com o 

avanço da correlação de forças sociais dos grupos apresentados, robustecendo a hiperpotentia, 

e reestruturando o pensamento jurídico sob uma ótica diversa da convencional.   
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Las comunidades tradicionales y la estructura del campesinado: la necesidad de 

  diferenciación para la posterior agregación de los sujetos en la construcción de una 

praxis jurídica libertaria y un bloque histórico contra hegemónico 

 

 

 

 

Resumen: 

En esta obra, el concepto de ley que se busca es algo que va más allá de sentido jurídico 

común positivista. Va más allá de la dicotomía jusnaturalista o juspositivista y se trata de 

forjar a partir de las luchas sociales experimentadas. Parte de las rupturas históricas de 

América Latina y proviene de la tensión intensa entre los grupos generalmente excluidos de la 

política oficial de los gobiernos conservadores, como sujetos colectivos en las zonas rurales, 

las comunidades tradicionales o los movimientos campesinos que luchan por la tierra. El 

documento señala la importancia de la reafirmación de la reproducción cultural en sí mismo 

desde la auto-identificación debido a  los pueblos y comunidades tradicionales, y desde 

entonces contribuir a una solidaridad con potencial interviniente en la sociedad, junto con 

otros grupos campesinos. La caracterización de los distintos grupos que componen el 

campesinado, no establecen una cultura única a las comunidades tradicionales y lineales, sino 

que reflejan a partir de diferentes características y dinámica. Por lo tanto, es importante 

trabajar con las categorías estructurales relacionadas a las clases populares, como los 

campesinos, mientras fortalecen los atributos culturales que vienen de la tradicionalidad de los 

pueblos responsables por un mayor potencial de sus luchas corporativas. En este contexto, 

desde una realidad de América Latina, el análisis jurídico y sociológico parte del pensamiento 

de Enrique Dussel, que permite volver a pensar el derecho con el avance de correlación de 

fuerzas sociales de los grupos presentados, fortaleciendo  la hiperpotentia y reestructurando el 

pensamiento jurídico desde una perspectiva diferente de la convencional. 

 

 

Palabras clave: comunidades tradicionales; campesinos; praxis jurídica libertaria 
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As comunidades tradicionais e a estrutura do campesinato: necessidade da diferenciação 

para posterior agregação dos sujeitos na construção de uma práxis jurídica libertária e 

de um bloco histórico contra-hegemônico 

 

 

 

Gladstone Leonel da Silva Júnior
1
 

 

 

 

Introdução  

 

Ao longo da história, e ainda nos dias de hoje, os sujeitos coletivos do meio rural, 

sejam comunidades tradicionais ou movimentos camponeses de luta pela terra, foram 

preponderantemente responsáveis pela efervescência das lutas sociais na América Latina.  

Grande parte das rupturas históricas latino-americanas provém do intenso 

tensionamento entre estes grupos, geralmente excluídos da política oficial dos governos 

conservadores ou liberais. Eles foram responsáveis desde a queda de presidentes até a 

efetivação de direitos básicos, mesmo mantendo-se na exterioridade, ou seja, fora da 

totalidade, conforme conceito trabalhado por Enrique Dussel.    

No entanto ao tratar de alguns destes diversos sujeitos, é necessário caracterizá-los 

como se auto-reconhecem, não homogeneizando conceitos, nem relativizando visões. Os 

quilombolas brasileiros devem ser reconhecidos como tal, respeitadas suas características, da 

mesma forma que os indígenas Mapuche do Chile, os faxinalenses do sul do Brasil e tantos 

outros povos que compõe a formação étnica do nosso continente. O trabalho com estes grupos 

deve reafirmar a reprodução cultural própria para, a partir daí, ter o potencial de contribuir 

para uma solidariedade com propósito de intervenção, inclusive na dinâmica da luta de 

classes.  

Uma vez que povos e comunidades tradicionais se autoidentificam, criam lastros 

próprios e conseguem levar adiante lutas corporativas que podem significar garantias de 

                                                
1 Advogado, graduado em Direito na Universidade Federal de Viçosa (UFV), especialista em Sociologia Política 

pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), mestre pelo Programa de Pós Graduação em Direito da 

Universidade Estadual Paulista (UNESP) e doutorando pelo Programa de Pós Graduação em Direito da 

Universidade de Brasília (UnB) com financiamento de bolsa pela CAPES.  
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direitos, os quais muitas vezes desconhecem. Por isso, a importância desta consciência 

enquanto grupo étnico. Já com esta identidade sedimentada, possuem condições de 

desenvolver suas potencialidades como comunidade e junto com outros grupos sociais do 

campo, fortalecer o poder de intervenção do campesinato.    

Neste contexto jurídico-antropológico é possível repensar o direito com o avanço da 

correlação de forças sociais destes povos, robustecendo a hiperpotentia
2
 e reestruturando o 

pensamento jurídico sob uma ótica diversa da convencional. Ademais, pode se falar, inclusive 

na formação de um bloco histórico contra-hegemônico capaz de possibilitar uma práxis 

jurídica libertadora.  

 

  

1. A necessidade da diferenciação conceitual para a reafirmação cultural na 

América Latina 

 

As variadas comunidades tradicionais se diferenciam da figura do camponês, 

pequeno produtor rural, devido à distinção cultural existente. Mesmo que persistam e sejam 

necessários pontos que convirjam estas identidades. Em uma exposição simples e vulgar, 

pode-se colocar o camponês como gênero, onde as diferenciadas comunidades tradicionais 

seriam espécies. 

Mesmo o contexto jurídico salienta, inclusive a autoidentificação destes povos, como 

importante questão para o reconhecimento jurídico destes grupos. Isto, porque não cabe a 

outrem classificar os seres humanos a partir de uma visão particular, mas tão só ao próprio 

sujeito, que como ninguém, estabelece seu sentimento de pertença e seus vínculos 

comunitários. “Quando tratamos de direito de minorias, sequer o princípio democrático pode 

prevalecer, ou seja, não cabe a uma maioria dizer quais os direitos que assistem a uma 

minoria. É importante termos isso em perspectiva
3
”. Assim, os intérpretes da norma são os 

próprios povos. É o que prevê o artigo 1º, item 2 da OIT, em que “a consciência de sua 

identidade indígena ou tribal deverá ser considerada como critério fundamental para 

determinar os grupos aos que se aplicam as disposições da presente Convenção”.   

                                                
2 Cf. DUSSEL, Enrique. 20 Teses de política. Trad. Rodrigo Rodrigues. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Expressão Popular, 2007. 
3 PEREIRA, Deborah Duprat de Britto; ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. As populações de remanescentes 

de quilombos – direitos para o passado ou garantias para o futuro? In: Seminário internacional as minorias e o 

direito. Brasília: CJF, 2003 (Cadernos do CEJ, 24), p. 245.  
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Já, a respeito do que estamos tratando como campesinato também nos deparamos 

com um conceito complexo que é abarcado por uma diversidade de sujeitos. Esta categoria, 

portanto;  

 

É mais que uma categoria histórica ou sujeito social, uma forma de manejar os 

recursos naturais vinculada aos agroecossitemas locais e específicos de cada zona, 

utilizando um reconhecimento sobre tal entorno condicionado pelo nível 

tecnológico de cada momento histórico e o grau de apropriação de tal tecnologia4.  

 

O pensador José Carlos Mariátegui interpreta, em parte de sua obra, a importância do 

campesino no contexto político latino-americano do início do século XX, tratando da 

transformação do trabalho dos nativos e caracterizando-os como raças trabalhadoras.  

Dessa forma, as populações que tradicionalmente lidaram com a terra no decorrer da 

história, entre elas, as diferentes etnias indígenas, as populações afrodescendentes, os povos 

faxinalenses
5
 e as demais populações campesinas, por mais diversas que sejam étnica e 

culturalmente, podem unir-se em decorrência da classe em que venham a compor.  

O pensador latino-americano ressalta que o problema não é eminentemente racial, 

senão social e econômico, mas este componente étnico-cultural tem importância fundamental 

no enfrentamento deste trabalhador frente ao seu opressor. Ou seja, não existe um campo 

específico na violação dos direitos dos povos e comunidades tradicionais, mesmo havendo 

aqueles que apresentam caráter mais eminente.   

A título exemplificativo, por toda a América Latina, o índio na sua lida agrária 

possuía como um fator natural a socialização da terra, com hábitos cooperativos e utilização 

comunitária do próprio meio de vida. Os latifúndios instituídos, a expropriação dos indígenas 

de seus territórios, e a exploração degradante do trabalho indígena criava condições objetivas 

para a tentativa de organização destes povos, e juntamente com trabalhadores de outros 

setores, muitos também indígenas, insurgirem-se em busca daquele meio de vida sustentável, 

que possuíam.  

 

Para la progresiva educación ideológica de las masas indígenas, la vanguardia 

obrera dispone de aquellos elementos militantes de raza índia que, en las minas o 

los centros urbanos, particulamente en los últimos, entran en contacto con el 

                                                
4 GUZMÁN, Eduardo Sevilla; MOLINA, Manuel González de. Sobre a evolução do conceito de campesinato. 

Tradução Ênio Guterres e Horácio Martins de Carvalho. 3. ed. São Paulo: Expressão Popular, 2005. p. 78.     
5
 Povos que vivem na região Centro-Sul do país, trabalhando o uso coletivo da terra para criação de animais, 

respeitando os recursos naturais nativos e fomentando os acordos comunitários.  
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movimiento sindical y político. Se asimilan sus princípios y se capacitan para jugar 

un rol en la emancipación de su raza.6               

       

Mariátegui demonstrava que as populações tradicionais, mais do que em uma 

intervenção agrária, inseriam-se inclusive no proletariado urbano, mantendo suas 

características próprias. Uma saída àquela exploração seria a apropriação e construção de 

unidade junto a classe trabalhadora urbana ali atuante, a qual faziam parte naquele momento.  

Logo, o processo de consciência dos povos tradicionais ocorre por suas próprias 

reproduções culturais e pelas condições materiais estabelecidas na sociedade, seja ao 

ingressarem na dinâmica de reprodução do capital nos centros urbanos, seja resistindo ao 

ingresso do capital destrutivo nas áreas rurais. Essa tomada de consciência depende, antes de 

tudo, de uma organização destes povos e autoidentificação como comunidades específicas, 

algo que nem sempre é tão simples. Isso constituirá um salto qualitativo na própria 

organização destes grupos, inclusive para construção de unidade com outros campesinos que 

sofrem de problemas semelhantes e em um momento posterior com aqueles grupos que fazem 

o enfrentamento ao capital nos centros urbanos. Constituindo assim, as várias facetas de uma 

classe trabalhadora legítima.    

Assim, ao tratar do campesino latino-americano pode ser visualizado praticamente 

sob um regime de servidão, em determinadas localidades, até os dias de hoje, sustentado pelo 

latifúndio. Em outras situações, observamos estes atores sociais expropriados de seu território 

e compondo a massa excluída na periferia dos centros urbanos. Ademais, a emancipação dos 

diferenciados grupos campesinos existentes, como no exemplo dos índios, quilombolas entre 

outros, deverá ocorrer com respeito à heterogeneidade e com o acúmulo de forças daqueles 

que sofrem de males provenientes da mesma causa. 

 

2. O campesinato e o desenvolvimento dos modos de produção 

  

                                                
6 MARIÁTEGUI, José Carlos. Escritos fundamentales. Avellaneda: Acercándonos Editorial, 2008. p.74. “Para 

a progressiva educação ideológica das massas indígenas, a vanguarda trabalhadora dispõe daqueles elementos 

militantes da raça indígena, que nas minas e nos centros urbanos, entram em contato com o movimento sindical 

e político. Assimilam seus princípios e se capacitam para desempenhar um papel para a emancipação da 

própria raça”. (Tradução nossa).      
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Analisando o avanço histórico dos modos de produção e a importância dos diversos 

grupos que compõe o campesinato neste processo, passaremos por várias fases do 

desenvolvimento do modo de produção capitalista e sua relação com a agricultura.  

O próprio papel dos camponeses no desenvolvimento capitalista é motivador de 

debates intensos entre marxistas e não marxistas, e sua possibilidade de agir como classe 

transformadora na sociedade. Inúmeros pensadores analisaram esta questão atrelada ao modo 

de produção estabelecido. 

Em fins do século XIX e início do século XX, duas correntes intelectuais principais 

estavam postas e faziam este debate. Uma destas era o narodnismo, movimento nascido na 

Rússia, o qual defendia a existência do campesinato, e a característica de readaptação 

histórica deste às realidades correntes. No interior desta corrente;  

 

[...] coexistiram diversas orientações teóricas, com diferentes práxis intelectuais e 

políticas, que propugnaram e perseguiram para a Rússia um modelo de 

desenvolvimento econômico não capitalista em que aparecia, como protagonista 

central, o campesinato.7             

 

Os seguidores do narodnismo russo faziam uma leitura que a organização coletiva do 

campesinato russo era solidário entre si, não reproduzindo as características de competição 

existentes no sistema capitalista e servindo para freá-lo, a partir do desenvolvimento destas 

relações sociais encabeçadas por este campesinato.  

Existem algumas leituras históricas críticas apontando que os formuladores do 

narodnismo russo “[...] lutaram para preservar o isolamento do campesinato contra as 

tentativas de unir as lutas dos camponeses às lutas revolucionárias do proletariado russo.”
8
 

Logo, o campesinato teria um papel questionável na transformação social.   

Decorrente desta linha principal cabe destacar o surgimento do narodnismo marxista. 

Este debate fundamenta-se nas análises teóricas dos últimos anos da vida de Marx, e nos 

trechos de elaboração que ele fez sobre o campesinato. Autores, como Teodor Shanin, 

demonstram em suas elaborações que Karl Marx parece aceitar “[...] um evolucionismo  

multilinear do processo histórico, assim como a coexistência de distintas formas de 

                                                
7 GUZMÁN; MOLINA, 2005, op. cit., p. 21.     
8
 BOTTOMORE, Tom (Ed.), Dicionário do pensamento marxista. Tradução Waltensir Dutra; organização da 

edição brasileira, revisão técnica e pesquisa bibliográfica suplementar, Antônio Moreira Guimarães. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2001. p. 42. 
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exploração na estrutura socioeconômica de uma determinada sociedade,”
9
 possibilitando a 

análise de processos transformadores na agricultura. 

A outra corrente considerada por alguns é conhecida como análise do marxismo 

ortodoxo
10

. Um dos grandes nomes influentes, responsáveis por algumas elaborações, foi 

Lenin. Ele considerava a economia camponesa uma espécie de economia de transição 

mesclando a produção feudal à capitalista.
11

 Ainda acreditava que a grande maioria dos 

camponeses empobreceriam frente a uma pequena minoria, que ampliaria o controle sobre à 

terra. Esta movimentação geraria a proletarização do camponês e o desenvolvimento 

capitalista.  

Ele estipulou as duas formas possíveis de ocorrer esta movimentação. Uma seria por 

intermédio das grandes propriedades, as quais através dos latifúndios estabelecidos 

fomentariam o desenvolvimento das empresas agrárias no sistema capitalista. Aqui, a 

agricultura seria uma espécie de ramo da indústria, visto que os homens dominam a natureza e 

reproduzem seu meio de vida.  

Já, a outra forma, diferentemente da anterior desenvolvida através dos grandes 

proprietários rurais, seria gerada pelo próprio pequeno camponês. Por meio da sua 

insurgência, ocorreria a derrubada dos grandes proprietários e acabariam com os resquícios de 

servidão nas relações do campo. “O desenvolvimento do capitalismo não é dificultado pelos 

resquícios do modo de produção pré-capitalista, o que permite o rápido desenvolvimento das 

forças produtivas.”
12

 

Certamente, o grau de proletarização do campesinato é diferenciado sendo mais lento 

em países pouco industrializados mantenedores, até certo ponto, de resquícios de relações pré-

capitalistas. Isto acaba sendo, em parte, uma iniciativa do desenvolvimento do próprio capital 

local. 

                                                
9 GUZMÁN; MOLINA, 2005, op. cit., p. 48.     
10 Ao referir-se ao conceito de marxismo ortodoxo, a obra de Eduardo Sevilla Guzmán, trata de utilizar um termo 

usual na perspectiva acadêmica, em que o equipara a um dogma em um período de construção burocrática do 

Estado Socialista, sobretudo, Soviético. Em que o marxismo se tornou doutrina obrigatória do Estado diante da 

concepção Stalinista.        
11Cf. LENIN, Vladimir Ilitch. O desenvolvimento do capitalismo na Rússia: o processo de formação do 

mercado interno para a grande indústria. São Paulo: Abril Cultural. 1982. (Os economistas). 
12 BOTTOMORE,(Ed.), 2001. op. cit. p. 43.  
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 No entanto, observa-se que o campesinato não apresenta sinais de desaparecimento.  

Sua persistência “[...] é fundamentalmente determinada pelo vigor das relações pré-

capitalistas e pela luta de classes no interior dos modos de produção não-capitalistas.”
13

  

Algumas críticas foram feitas a esta corrente do marxismo ortodoxo, por considerar o 

papel do camponês como algo residual de análise tendente a desaparecer, visto que a 

agricultura seria ramo da indústria, e que aliada a esta visão dogmática e unilinear haveria 

uma convergência com o pensamento liberal e científico preponderante.   

Ao longo do século XX, Teodor Shanin recupera algumas leituras históricas e 

reelabora definições ligadas à perspectiva multilinear para o desenvolvimento de países 

periféricos,
14

 contribuindo mais a frente, Michael Redclift com um enfoque ambientalista à 

sociologia rural e Joan Martinez Alier, introduzindo “uma dimensão agroecológica na sua 

análise dos movimentos sociais,”
15

 nestes mesmos países. 

Assim, a leitura de desenvolvimento do campesinato diante da lógica de reprodução 

capitalista deve ser considerada para constatar até que ponto os sujeitos que o compõem tem 

condições de enfrentar esta lógica. Só com um campesinato organizado, e seus vários sujeitos 

sociais unificados, entre eles os povos e comunidades tradicionais, que terão condição de 

construir uma correlação de força suficiente para enfrentar qualitativamente a investida dos 

empreendimentos capitalistas nefastos a uma dinâmica de vida própria.       

 

3. O papel social dos camponeses e dos povos tradicionais    

 

O que está evidenciado é que não existem indícios de desaparecimento do 

campesinato ao longo do processo histórico, os camponeses e os povos tradicionais latino-

americanos são provas disso. Mesmo com a persistência do êxodo rural, da mecanização 

agrícola, da formatação cultural urbana e outros elementos promotores da proletarização rural. 

Sobretudo, quando são iniciadas algumas análises do seu papel fundamental neste período de 

crise ambiental atual, sem prazo para terminar.  

                                                
13 Ibid., loc. cit. 
14 SHANIN, Teodor. Late Marx and the russian road. Marx and ‘the peripheries of capitalism.’ London: 

Routledge and Kegan Paul. 1984. 
15 GUZMÁN; MOLINA, 2005, op. cit., p. 58.  
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Observa-se o desenvolvimento das comunidades tradicionais com uma forma própria 

de gerir as atividades, sustentavelmente, como sinônimos de resistência ao impacto gerado 

pela agricultura de mercado, apontando para a importância da revitalização do campesinato na 

agricultura sustentável, de fato, ou seja, mantendo as bases de reprodução no manejo 

adequado dos seus recursos naturais.               

Atualmente, as análises não podem se furtar de considerar a limitação real dos 

recursos naturais existentes e a impossibilidade de aguardar o aguçamento das contradições 

capitalistas
16

, inclusive no campo, para uma luta social transformadora. Os camponeses terão 

um papel fundamental, tanto na resistência ao modelo predatório vigente através do 

desenvolvimento de práticas sustentáveis, como a agroecologia, quanto na solidariedade para 

com a classe trabalhadora urbana e o proletariado rural, ainda submetidos às amarras dos 

detentores dos meios de produção. 

Da mesma forma, que na caracterização do camponês, alguns autores classificam os 

povos e comunidades tradicionais, através do seu meio de vida, como sistemas com uma 

formação econômica e social pré-capitalista.
17

 Já, existe outra visão, a qual classifica estes 

povos como uma formação cujas relações não são tipicamente capitalistas.
18

  

O que deve ser chamado a atenção é a fundamental importância em trabalhar 

conjuntamente as categorias estruturais relacionadas às ações de classe, como a camponesa, 

ao mesmo tempo em que se fortalece as atribuições culturais advindas da tradicionalidade dos 

povos, responsáveis por uma maior potencialidade de suas lutas corporativas. Povos estes, que 

mesmo não estabelecendo relações centradas na contradição entre capital e trabalho, podem 

ser analisados a partir de uma leitura de classe perante uma realidade que os atingem, sem 

perder o diferencial que os imputam a condição de povos tradicionais.  

 

 

                                                
16 “A era neoliberal que fez crescer as taxas de lucro, coincide igualmente com uma aceleração das emissões de 

gases de efeito de estufa e do aquecimento climático. O aumento na utilização de matérias primas e dos 

transportes, do mesmo modo que a desregulação das medidas de proteção da natureza, aumentou as 

devastações climáticas e diminuiu as capacidades de regeneração da natureza. Se não se fizer nada num futuro 
próximo, de 20% à 30% de todas as espécies vivas poderão desaparecer daqui a um quarto de século. O nível e 

a acidez dos mares aumentará perigosamente e poderia-se contar entre 150 e 200 milhões de refugiados 

climáticos a partir da metade do 21° século”. HOUTART, François. O mundo precisa de alternativas, não só de 

regulações. Carta Maior, São Paulo, nov. 2008. Disponível em 

<http://www.cartamaior.com.br/templates/colunaMostrar.cfm?coluna_id=4021>. Acesso em: 30 set. 2009. 
17Cf. RAMOS, José Onésio. Faxinal dos Kruger: as lembranças do seu passado. In: ALMEIDA, A. W. B; 

SOUZA, R. M. (Org.), Terra de Faxinais. Manaus: Ed. UEA, 2009, op. cit., p.167-183.  
18

Cf. CARVALHO. Horácio Martins. Da aventura à esperança: A experiência auto-gestionária no uso comum 

da terra. Curitiba, 1984 (mimeo).   
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4. Direito como práxis libertadora e a construção de um bloco histórico a partir dos 

atores coletivos da hiperpotentia  

 

 

Neste trabalho, a concepção que se busca do direito é algo que vai além do senso 

comum jurídico positivista. Transcende a dicotomia jusnaturalista ou juspositivista e tenta 

forjar-se a partir das lutas sociais vivenciadas. Fundamenta-se na reconhecida linha do 

“direito achado na rua” por acreditar no direito como instrumento de libertação dos povos.  

 

O direito se faz no processo histórico de libertação enquanto desvenda precisamente 
os impedimentos da liberdade não-lesiva aos demais. Nasce na rua, no clamor dos 

espoliados e oprimidos e sua filtragem nas normas costumeiras e legais tanto pode 

gerar produtos autênticos (isto é, atendendo ao ponto atual mais avançado de 

conscientização dos melhores padrões de liberdade em convivência), quanto 

produtos falsificados (isto é, a negação do direito do próprio veículo de sua 

efetivação, que assim se torna um organismo canceroso, como as leis que ainda por 

aí representam a chancela da iniquidade, a pretexto da consagração do direito)19.  

 

 

O direito não é um conceito fechado ou um discurso pronto para reprodução 

automática do status quo. Deve forjar-se na dinâmica dos grupos oprimidos e desprovidos 

historicamente de direitos, como os povos e comunidades tradicionais, outros grupos 

campesinos, e a outras parcelas da classe trabalhadora. Estes sujeitos coletivos serão os 

responsáveis pela construção de uma hiperpotentia possibilitadora de outro projeto de 

sociedade. Esta é forjada a partir de desconstruções e crises anti-hegemônicas que 

possibilitam a construção de novas hegemonias. Este cenário configura-se em momentos os 

quais, o sistema institucional político, ainda hegemônico, não consegue responder e criar 

legitimidade em sua atuação. Daí surgem as reivindicações por novos direitos.    

 Diante deste caso, a classe dirigente, de hegemônica, perde o poder ideológico de 

atuação e passa a ser só dominante, seguindo os conceitos de Antonio Gramsci
20

. Assim, o 

Estado recorre tão só à violência para manter o domínio e prevalência de seus interesses. 

Logo, a potestas
21

 fetichizada por um exercício despótico do poder perde o suporte do povo, a 

                                                
19 LYRA FILHO, Roberto. Desordem e Processo: um prefácio explicativo em Doreodó Araújo Lyra (org.). 

Desordem e processo. Estudos sobre o Direito em homenagem a Roberto Lyra Filho. Porto Alegre: Sérgio 

Antônio Fabris Editor, 1986, p. 312. 
20

 Cf. GRAMSCI, Antonio. Cuadernos de la Cárcel. Edición crítica del instituto Gramsci a cargo de Valentino 

Gerratana. Trad. Ana María Palos. Rev. José Luis Gonzales. México D.F: Ediciones Era, 1986.     
21

 A necessária institucionalização do poder da comunidade, do povo (...). DUSSEL, Enrique, 2007, op. cit., p. 

32.  
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potentia
22

. Assim podemos falar na construção de uma práxis libertadora como concebida por 

Dussel, a partir da vontade e da força do povo oprimido.  

Esta práxis desenvolvida a partir deste ator coletivo histórico será responsável pela 

reformulação dos novos direitos provenientes dos clamores populares confrontando uma nova 

legitimidade surgida das lutas sociais frente à legitimidade anterior institucionalizada pelas 

classes dominantes. A legitimidade do Direito, não poderá instituir-se alheia à práxis da 

compreensão dos papéis que os atores sociais desempenham no todo. São necessárias não 

somente posições políticas autênticas, mas a participação de seus atores num processo ativo 

de conscientização histórica
23

.  

Assim, a práxis libertadora é realizada pela hiperpotentia, que através do acúmulo de 

força e construção de unidade, deverá transformar a potestas em instituição direcionada ao 

povo.  

 
Se a potentia (...) é uma capacidade da comunidade política, agora dominante, que 

organizou a potestas (...) em favor de seus interesses e contra o povo emergente, a 

hiperpotentia é o poder do povo, a soberania e autoridade do povo (que A. Negri 

simplesmente elimina em vez de localizá-lo em seu justo lugar) que emerge nos 
momentos criadores da história para inaugurar grandes transformações ou 

revoluções radicais
24

. 

 

     

      Ao considerarmos a importância da hiperpotentia e de seu papel transformador 

na sociedade devemos dar uma cara a esse povo. Neste aspecto, os povos tradicionais aliados 

aos outros grupos campesinos e a massa urbana pauperizada terão condições de constituir esse 

bloco histórico capaz de reaver direitos rechaçados historicamente a estes grupos. Neste 

momento, de acordo com o professor da Universidade de Brasília, José Gerado de Souza 

Júnior “(...) opera-se o reconhecimento de sujeitos individuais e coletivos com poder de ação 

e decisão, capazes de exercer em sua margem de atuação o controle democrático sobre o 

Estado e sobre qualquer outra forma de poder instituído, aptos a criar direitos.
25

” Ou até 

mesmo reformular a institucionalidade vigente, um dos papéis de um bloco histórico contra-

hegemônico, com novos direitos a partir de uma nova legitimidade para a construção de outro 

paradigma.  

                                                
22

 (…) poder que tem a comunidade como uma faculdade ou capacidade que é inerente a um povo enquanto 

última instância da soberania, da autoridade, da governabilidade, do político. DUSSEL, Enrique, 2007, op. cit., 

p. 29.   
23 Cf. COELHO, Luiz Fernando. Teoria Crítica do Direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2003. 
24

 DUSSEL, Enrique, 2007, op. cit., p. 100. 
25 SOUSA JÚNIOR, José Geraldo de. Direito como liberdade: o direito achado na rua. Experiências populares 

emancipatórias de criação do direito. Brasília, DF, 2008, p. 150.  
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Para forjarmos esse cenário garantista e inovador é necessário dar a luta dos povos 

tradicionais latino-americanos este caráter de luta de classes que já tratamos. Diante da 

própria dinâmica de conquista da América Latina pelos países Europeus foram interrompidos 

processos autônomos inerentes aos diferentes povos habitantes destas terras, como os 

Guaranis, os Quéchuas, os Aymaras (descendentes dos Incas), os Kaigangs, os Tupis, os 

Maias, os Krenaks, os Astecas, etc. Assim, os camponeses e o proletariado das cidades são em 

grande parte compostos por indígenas e negros, parcelas do povo mais excluídas da lógica 

liberal estruturante do Estado, que devido às poucas oportunidades históricas e a maior 

exploração das economias periféricas, exercem as funções mais precarizadas do sistema. 

Mesmo os povos e as comunidades tradicionais, que se mantêm na exterioridade sistêmica, 

devido a lógica própria de vida que possuem e a perspectiva de exclusão que estão situados 

servindo como potenciais formadores de um exército de reserva para o capital, são parcelas 

importantes para a conjunção desta hiperpotentia fomentadora da transformação da América 

Latina.  

Importante pontuar que neste momento não ousamos entrar nas minúcias da 

centralidade de qual sujeito terá maior força para construir esse bloco histórico unitário e 

puxar mais vigorosamente um processo transformador adiante. Mas, apresentar a importância 

de grupos relevantes diante do contexto estudado, os quais afetarão os caminhos de um 

processo diferenciado e garantidor de novos direitos.  

 

 

Conclusão 

 

O antropólogo Alfredo Wagner, mesmo atribuindo um maior valor a identificação 

dos povos tradicionais em específico, apresenta o conceito de unidade de mobilização, na 

possibilidade de junção de grupos heterogêneos, que possuem causas comuns ou sofrem 

intervenções do Estado ou empreendimentos incentivados por ele. Estes grupos, mesmo 

compostos por organizações que estabelecem diferenciados planos de ação, podem se 

constituir em forças sociais. “Suas práticas alteram padrões tradicionais de relação política 

com os centros de poder e com as instâncias de legitimação [...].”
26

 

                                                
26 ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Terras Tradicionalmente Ocupadas: Processos de Territorialização, 

Movimentos Sociais e Uso Comum. In: ENCONTRO DOS POVOS DE FAXINAIS, 1., 2005, Irati. Anais..... 

Irati: IAP, 2005. p. 118.   
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Existem experiências exitosas quanto a esta dinâmica. Um exemplo é a formação da 

Rede Puxirão dos Povos e Comunidades Tradicionais no Estado do Paraná, caracterizadora 

desta unidade de mobilização, onde diversos grupos de povos tradicionais [quilombolas, 

indígenas, faxinalenses, cipozeiras, pescadores artesanais, ilhéus, entre outros] conseguem 

ampliar e pressionar suas pautas de reivindicação tendo uma maior intervenção diante dos 

poderes políticos estabelecidos no Estado.  

Da mesma forma, esta unidade pode ser constituída em outras oportunidades pelos 

mesmos grupos em situações diferenciadas. Para exemplificar poderia ser conjugada a luta 

dos faxinalenses, indígenas ou quilombolas, alguns prestes a perderem a terra devido à 

pressão do agronegócio, junto com outros grupos camponeses já destituídos de terra, como os 

atingidos por barragem ou o Movimento Sem Terra. Isto poderia ocorrer através de outra 

organização, a Via Campesina, a qual fortaleceria o alcance das exigências feitas e da pressão 

estabelecida.          

Logo, os povos e comunidades tradicionais não devem negar esta categoria, que os 

caracteriza como camponeses, mas a partir da inserção na mesma, salientar suas 

peculiaridades para não correrem o risco de terem desconsideradas as particularidades 

culturais, que os caracterizam como específicos povos e comunidades tradicionais. Assim, o 

aspecto diferencial deve identificar estes povos na reafirmação de sua cultura, politizando a 

denominação autodefinida, ao mesmo tempo, que sua identidade camponesa, o legitima a 

compor outras lutas maiores, na condição de membros que acumulam força para a classe 

trabalhadora.   

Da mesma forma que na caracterização dos diversos grupos que compõe o 

campesinato, não se deve estabelecer uma cultura linear e única para estas comunidades, mas 

com características diversificadas e dinâmicas. Reconhecer isso significa dar voz a esses 

povos para constituírem as formas de ingresso e saída do meio de vida que estabeleceram. A 

construção da identidade específica deverá advir não só da origem, da forma de utilização da 

terra, ou de aspectos políticos ou ideológicos, “as fronteiras étnicas são definidas pela 

manutenção da crença de pertença, ao mesmo tempo em que as fronteiras também a 

definem.”
27

 Tudo em um permanente exercício dialético. 

Assim, esta articulação entre camponeses e povos tradicionais tendem a acumular 

maior força nas práticas destas comunidades, já que a solidariedade características que antes 

se limitavam a vivencia familiar e comunitária, constituindo-se em uma unidade social 

                                                
27

 BERTUSSI, Mayra Lafoz. Faxinais: um olhar sobre a territorialidade, reciprocidade e identidade étnica. In: 

ALMEIDA, A. W. B.; SOUZA, R. M. (Org.). Terras de Faxinais. Manaus: Ed. UEA, 2009, p. 165. 
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característica para reagir às violações vivenciadas e a negação de direitos, passa a reverberar 

junto a outros grupos sociais. Isto indica uma solidariedade interétnica e cultural, que acumula 

para a possibilidade de repensar o direito a partir de grupos que, até então, eram excluídos e 

isolados, além de uma transformação no campo, permeada pela identidade dos povos e o 

perfil de classe ao enfrentar a estrutura dominante estabelecida.       

 Dessa forma que a hiperpotentia, constituída pelo bloco histórico descrito, terá 

condição de ser forjada e enfrentar o projeto hegemonico institucionalizado, garantidor de 

privilégios, desgastando-o, concebendo uma nova legitimidade e conquistando novos direitos. 

Daí poder-se-á falar em uma práxis jurídica libertadora, desenvolvida pelos próprios povos e 

seu projeto genuíno de sociedade. Algo ainda não realizado na atualidade.  
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DE EX DETENTO À CIDADÃO: RECONHECIMENTO E 

RESSOCIALIZAÇÃO POR MEIO DO TRABALHO 

 

ANNY EVA SCHWAMBACK BRITO 

 FERNANDA CRISTINA COVOLAN 

 

RESUMO: Entender os diferentes aspectos capazes de atribuir reconhecimento bem 

como de tolhê-lo, os aspectos práticos na questão do ex-detento, é a proposta deste trabalho, que 

parte de uma inicial análise do autor de referência, bem como de Jessé Souza, Patrícia Mattos e 

Josué Pereira da Silva, José Pastore, procurando a seguir relacionar a teoria com dados da 

realidade analisada. Procura-se aliar o valor moral do trabalho, o princípio da função social da 

empresa e a necessidade de ressocialização do egresso penitenciário.  

Palavras-chave: Reconhecimento, Ex detento, Ressocialização, Trabalho, Empresa. 

ABSTRACT: Understand the different aspects that can give recognition, and as it 

hinders the practical aspects on the issue of ex-convict, is the purpose of this work, which part of 

an initial analysis of the author of reference, as well as Jesse Souza, Patricia Mattos and Josué 

Pereira da Silva, José Pastore, seeking the following link theory with data analyzed from 

reality. It seeks to combine the moral value of work, the principle function of the company and 

the need for rehabilitation of the egress prison. 

Keywords: Recognition, Ex detainee, Resocialization, Labour, Company. 

1. Introdução 

Uma teoria social é necessária para que se possa construir conceitualmente uma teoria 

de ação social que permita explicar, precisamente por que as pessoas, e especialmente uma certa 

classe de pessoas, sentem humilhação e mal-estar social como uma experiência diária. O objetivo 

de uma teoria social crítica, no contexto do presente trabalho, deve ser a reconstrução de uma 

forma singular como se produz a concepção do valor diferencial entre os seres humanos entre si 

e como essa hierarquia valorativa logra se transformar em fundamento de práticas sociais e 

institucionais concretas, que interessa à reinserção, se é que um dia foi inserido o indivíduo que 

depois de cumprida sua pena, retorna a sociedade. 

Este trabalho tem caráter explicativo tendo como preocupação central identificar fatores 

que determinam ou contribuem para a ocorrência de determinados fenômenos sociais, dos quais 

13467



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

se pode citar a reincidência criminal. Segue um pensamento dedutivo, partindo da pesquisa 

bibliográfica do marco teórico, qual seja a Teoria Social do Reconhecimento à análise do objeto 

da pesquisa: a ressocialização do ex-detento na empresa, onde lhe é devolvida a identidade e a 

dignidade por meio do trabalho.  

Nesse sentido, ressalta-se a empresa como notável detentora de força transformadora, a 

ponto de exercer acentuada influência na formação de idéias e no quadro de valores das pessoas, 

das instituições e da comunidade como um todo. Releva também o cumprimento da função 

social, a empresa que através de suas práticas contribui para a construção de uma sociedade livre, 

justa e solidária, de forma a garantir o desenvolvimento nacional, contribuindo para erradicar a 

pobreza, a marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, sem 

qualquer discriminação pessoal, seja quanto à origem, raça, sexo, cor, idade, etc. 

A preocupação com a ressocialização do ex-detento, remonta aos custos diretos e 

indiretos do crime para a sociedade, que vão desde as despesas relativas a bens e serviços 

públicos e privados realizadas para tentar reparar danos causados tanto em relação ao patrimônio 

quanto às pessoas, até despesas para prender, julgar, corrigir, e manter esses infratores, além de 

investimentos, bens e serviços essenciais como a educação e a saúde pública que deixam de ser 

atendidos. Dados do IPEA (2005) revelam que o Brasil desembolsa cerca de 92 bilhões de reais, 

o que equivale a 4% do PIB para lidar com o crime e com a violência. 

No entanto não trata-se apenas de uma preocupação com finanças públicas, mas com 

verdadeira universidade do crime, que pela superlotação dos presídios, pelas péssimas condições 

de saúde e de higiene, de desrespeito à dignidade a que são expostas as pessoas,  gera a 

reincidência, que agrava o problema da desigualdade e justiça social. 

Daí surge o questionamento de como é possível a ressocialização dessas pessoas que 

saem de um sistema penitenciário tão monstruoso? A atividade laboral pode ser vista como 

forma de reconhecimento? Por quais motivos as empresas contratam ex detentos? Como os 

empresários encaram a contratação dos ex detentos? 

Para responder essas perguntas, buscou-se a pesquisa de campo. Trata-se de uma 

pesquisa qualitativa, em que foi utilizado um universo estrategicamente privilegiado diante do 

contexto da pesquisa, qual seja um estudo de caso de categoria aplicada: empresas que contratam 

ex-detentos. Essas empresas, de diferentes ramos, dos quais cita-se comércio de materiais de 

construção, indústria de peças automotivas, rede de supermercado, indústria de embalagens, 
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gráfica, etc., de diferentes portes, nos limites da capital do Estado de São Paulo, já contratavam 

ex detentos a pelo menos 5 anos, o que possibilitou a visibilidade do sucesso nessa prática. 

2. Teoria do Reconhecimento de Axel Honneth 

Cabe explicar preliminarmente a importante contribuição da Escola de Frankfurt e o 

significado de uma teoria crítica. 

O nome escola de Frankfurt refere-se a um grupo de intelectuais marxistas, e 

simultaneamente a uma teoria social, que envolve obras de Adorno, Marcuse, Horkheimer, 

Habermas, Honneth, Taylor, Fraser, entre outros. Muito embora receba o nome de uma cidade 

alemã, a maior parte da produção desenvolvida deu-se fora da Alemanha. Isso porque 

inicialmente, vinculou-se à Universidade de Frankfurt, com o nome de Instituto de Pesquisa 

Social, criado oficialmente em 3 de fevereiro de 1923 e com o objetivo de institucionalizar um 

grupo de trabalhos para a documentação e teorização dos movimentos operários na Europa 

(FREITAG, 2010, p. 11).  

No entanto, com a caracterização do Instituto em um verdadeiro centro de pesquisa, 

preocupado com uma análise crítica dos problemas do capitalismo moderno, com a expansão do 

governo nazista, e posteriormente o fechamento do Instituto, filiais foram estabelecidas em 

outras cidades, como Genebra, Londres, Paris e Estados Unidos, onde entre 1933 e 1950 obras 

coletivas de um grande número de cientistas americanos e alemães foram publicadas dando 

origem à teoria crítica, reflexões teóricas mais radicais (FREITAG, 2010, p. 17). 

A teoria crítica é considerada neomarxista, e em face disso convém explicar que em 

Marx, a crítica assumiu um significado diferenciado, qual seja um discurso revelador de 

ideologias ocultadas que projetam os fenômenos de forma distorcida, enquanto que, em Kant, 

por crítica entender-se-á a idéia de uma operação analítica do pensamento. Para os membros da 

Escola de Frankfurt, crítica significa a aceitação da contradição e o trabalho permanente da 

negatividade, presente em qualquer processo de conhecimento. Por isso, a questão do Estado e 

suas formas de legitimação na moderna sociedade de consumo, a dialética da razão iluminista e a 

crítica à ciência, e, a dupla face da cultura e a discussão da indústria cultural, sempre fizeram 

parte de seus trabalhos (WOLKMER, 2002, p. 4). 

Feita esta inicial contextualização, pode-se conceituar a teoria crítica como o 

“instrumental teórico-prático que permite a sujeitos inertes e mitificados uma tomada histórica de 

consciência, desencadeando processos que conduzem à formação de agentes sociais possuidores 
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de uma concepção de mundo racionalizada, antidogmática, participativa e transformadora”. 

Refere-se a uma proposta que não parte de abstrações, da elaboração mental pura e simples, mas 

da experiência histórico-concreta, da prática cotidiana rebelada, dos conflitos e das interações 

sociais e das necessidades humanas essenciais (WOLKMER, 2002, p. 5).   

Acerca de uma teoria crítica, a Escola de Frankfurt foi a que melhor desenvolveu uma 

corrente filosófica contemporânea, encontrando completa inspiração teórica na tradição 

racionalista que remonta ao criticismo kantiano, passando pela dialética idealista hegeliana, pelo 

subjetivismo psicanalítico freudiano e culminando na reinterpretação do materialismo histórico 

marxista (WOLKMER, 2002, p. 7). 

A Escola de Frankfurt retornou à Alemanha em 1950, reduzida, já que muitos de seus 

colaboradores permaneceram nos Estados Unidos. Neste período, é inserido no Instituto o então 

jovem filósofo Jürgen Habermas, bem como Alfred Schmidt, Tiedemman, Apel e outros. A 

partir de então há uma guinada lingüística na produção do Instituto e uma preocupação com os 

temas do Direito e da democracia (FREITAG, 2010, p. 22).  

Depois de tornar-se assistente de Habermas, na década de 80, o alemão Axel Honneth é 

desde 1996 o atual representante da tradição da teoria crítica da Escola de Frankfurt. Pode-se 

dizer que sua teoria foi desenvolvida em dois momentos distintos: no primeiro, o autor alemão 

procura mostrar as carências da teoria crítica desenvolvida por seu precursor, Habermas. Num 

segundo momento, desenvolve sua própria versão da teoria crítica a partir do conceito de Hegel 

de luta por reconhecimento (SAAVEDRA, 2008), essa segunda parte corresponde ao marco 

teórico desta pesquisa. 

Honneth aponta a ausência nos modelos dos principais, senão todos os autores da teoria 

crítica de uma dimensão específica de ação social que dê conta de relacionar as motivações 

sociais para a ação com o movimento histórico de institucionalização de padrões sociais. 

Primeiramente, deve-se saber que a palavra reconhecimento é a tradução do alemão 

“Anerkennung”, possuindo um sentido mais estrito do que no português: reconhecimento. 

“Considera-se que o conceito filosófico de reconhecimento não significa simplesmente a 

identificação cognitiva de uma pessoa, mas, tendo esse ato como premissa, a atribuição de um 

valor positivo a essa pessoa, algo próximo do que entendemos por respeito” (ASSY E FERS 

JÚNIOR, 2006, p.705), pode-se ainda ressaltar a multiplicidade de sentidos do termo em francês, 

cuja amplitude semântica vai da simples identificação até a gratidão (RICOEUR, 2006). 
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A base da teoria do reconhecimento de Honneth se faz na experiência social dos 

oprimidos, devendo o conflito social nascer da percepção que os sujeitos têm do desrespeito às 

noções intuitivas de justiça, as quais estão conectadas ao respeito pela própria dignidade, ou seja, 

à obtenção de reconhecimento social de identidade. Assim, conceitos sob forma de modelos de 

reconhecimento são colocados à prova através das experiências, que são as formas de negação de 

reconhecimento (SILVA, 2010, p.17).  

Ressalta-se que, sendo uma teoria da integração social, Honneth afasta problemas 

sistêmicos de Estado e economia, mas sem abandonar três fundamentos do materialismo 

histórico: mantém as premissas de que todas as relações sociais têm potencial para se tornarem 

relações de poder; de que é a luta social que movimenta a História; e que o que movimenta essa 

luta é a estrutura antropológica do ser humano (SAAVEDRA, 2007). 

Constrói-se, assim, um modelo com base na noção de que o conflito moral entre os 

sujeitos é a fonte moral de alterações na estruturação da sociedade. Assim, o movimento de 

progressiva ampliação das liberdades e da capacidade de individualização deve ser observado a 

partir da perspectiva de que é fruto de pressões exercidas pelos sujeitos em busca do 

reconhecimento de suas identidades. Identidades estas que são entendidas não apenas no 

contexto antropológico-cultural, mas também na forma como o indivíduo vê a si próprio e 

consequentemente, a maneira como ele espera ser reconhecido no grupo social de que faz parte. 

Como se vê, a teoria parte de uma reflexão do conceito de dignidade, que correlaciona a 

uma apropriada atitude em relação à pessoa, o que então, na filosofia contemporânea dá-se o 

nome de reconhecimento (ARCANJO, 2009). 

O conceito de pessoa humana contido no significado de dignidade destaca “pessoa” não 

em um sentido universal, mas um ser singular concreto. O que caracteriza o ser humano como 

pessoa é a sua existência material, sua personalidade. “Humano” designa gênero, grupo, espécie. 

A humanidade está na racionalidade, sensibilidade, sociabilidade. As diferentes formas de lidar 

com a natureza e essência própria levam à conclusão de que cada um só é pessoa em relação aos 

outros. Inexistindo essa relação, o indivíduo não tem mais como perceber-se como pessoa 

(BARZOTTO, 2010, p. 20). 

Definir o que é pessoa, bem como que todo ser humano é pessoa, é trabalho deveras 

filosófico. Contudo, determinar que certo ser humano é pessoa, é trabalho prático, e é essa 

13471



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

atitude que se denomina reconhecimento. Primeiro investiga-se o fundamento da dignidade para 

através do reconhecimento efetivar essa dignidade (Idem, 2010, p. 228). 

A dignidade é manifestação vinculada à identidade, o que significa dotar esta última de 

valor, colocá-la como impositiva de comportamentos. Reconhecer passa a ser algo objetivo, e 

não subjetivo e arbitrário, quando se entende que a todo aquele que possui identidade deve ser 

atribuído valor. Assim, dignidade é o valor positivo e objetivo de uma identidade e, assim, exige 

reconhecimento (Idem, 2010, p. 29). 

Honneth retira da obra de Hegel todo elemento transcendental a partir de sua 

conjugação com a imanência da psicologia social de G.H. Mead, então constrói a hipótese 

fundamental de que a experiência do desrespeito (isto é, de não-reconhecimento) “é a fonte 

emotiva e cognitiva de resistência social e de levantes coletivos” (HONNETH, 2009, p. 227). 

Logo, entende-se a luta social como “o processo prático no qual experiências 

individuais de desrespeito são interpretadas como experiências cruciais típicas de um grupo 

inteiro, de forma que elas podem influir, como motivos diretores da ação, na exigência coletiva 

por relações ampliadas de reconhecimento” (Idem, 2009, p. 257). As lutas por reconhecimento 

ganham a dimensão de fundamento dos avanços normativos sociais. 

2.1 As Três Formas de Reconhecimento 

Ainda em Hegel e Mead, filósofos que inspiraram a teoria de Honneth, uma subdivisão 

da vida social em três esferas de interação e, consequentemente, de reconhecimento recíproco, as 

quais correspondem um potencial de desenvolvimento moral e formas de autorrelação pessoal foi 

realizada (HONNETH, 2003, p. 159) 

Na crítica de Honneth, tal tripartição necessita de mais elaborada justificação. Sua 

tentativa é preencher essa lacuna realizando uma pesquisa empírica, isto é, baseado em 

experiências com vistas a poder atribuir de fato diferentes formas de reconhecimento recíproco 

das diversas etapas da autorrelação prática do ser humano (HONNETH, 2003, p. 157). 

Os três padrões de reconhecimento—amor, reconhecimento jurídico e estima social— 

fornecem as condições formais para interação, dentro das quais os seres humanos podem ter 

certeza de sua dignidade, integridade. 

2.1.1 Amor 

Recomendando desde logo a utilização de uma concepção mais neutra de amor, 

Honneth afirma que relações amorosas são relações primárias, ligações emotivas fortes entre 
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poucas pessoas, como nas relações eróticas (entre casais), amizade e relações familiares 

(HONNETH, 2003, p. 159). Esse tipo de consideração não pode ser exigido de um grupo maior 

de membros justamente por depender de condições que estão fora do controle dos indivíduos, 

sensações involuntárias como afinidade, simpatia e atração. O reconhecimento possui um caráter 

de aceitação e de encorajamento afetivo (HONNETH, 2003, p. 178) 

É através desse tipo de relação, o amor, que o sujeito alcança a autoconfiança. Esta é a 

forma que precede todas as demais formas de reconhecimento recíproco. Portanto, sendo a base 

de toda moralidade, também é responsável pelo desenvolvimento do autorrespeito e da 

autonomia (HONNETH, 2003, p. 177). 

O amor consiste num estágio anterior a etapa jurídica de reconhecimento recíproco, no 

qual os sujeitos se confirmam como seres de necessidades. Hegel já concebera o amor como o 

cerne da estrutura de toda a eticidade por ser base indispensável para participação na vida 

pública (HONNETH, 2003, p. 178) 

O amor é a primeira etapa de reconhecimento recíproco elencada a partir da 

dependência absoluta presente na primeira fase do desenvolvimento infantil, em que há entre o 

bebê e a mãe uma relação de simbiose, numa perspectiva psicanalítica, que Honneth busca nas 

propostas psicanalíticas alternativas como a de Donald Winnicott (SOUZA, 2000). Sobre esse 

detalhe interessante, resgatado por Honneth, abra-se um tópico sucinto: 

2.1.1.1 Amor e Relação Mãe/ Filho em Winnicott 

A ideia central de Winnicott, apoiado na Teoria Psicanalítica das Relações de Objeto, é 

que apenas uma bem sucedida relação entre mãe e filho permite uma resolução satisfatória da 

complexa balança entre simbiose e autonomia na vida social futura do adulto, isto é, a 

importância do estudo do reconhecimento recíproco nas relações primárias está diretamente 

ligada às soluções de desvios patológicos de relacionamento humano. Suas pesquisas, somadas 

aos estudos Jessica Benjamin e também René Spitz, demonstraram que a retirada do carinho 

materno, mesmo quando todas as outras necessidades corporais foram atendidas, acarreta graves 

distúrbios no comportamento de bebês, e posteriormente na sua ligação afetiva com outras 

pessoas (HONNETH, 2003, p. 161). 

Winnicott percebe fases distintas na relação mãe/filho. A primeira, marcada por 

absoluta dependência recíproca, em que o filho ainda não consegue comunicar necessidades e a 

mãe sente uma compulsão interna a dedicar-se integralmente ao bebê, um estado carencial 
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precário do bebê como uma necessidade de seu próprio estado psicológico, uma vez que se 

identificou projetivamente com ele no curso da gravidez (HONNETH, 2003, p. 166). Esta é a 

fase do “colo”, e recebe esse nome porque é através desse abrigo físico que o bebê percebe o 

amor e aprende a coordenar suas experiências motórias e sensórias. 

A segunda fase corresponde à faculdade da criança, por volta dos seis meses de idade, 

de começar a ser capaz de se diferenciar em relação ao meio ambiente, e compreender sinais que 

indiquem atendimento futuro de necessidades, de tal modo que consegue suportar 

progressivamente a ausência da mãe. Esta fase de relativa independência é decisiva, uma vez que 

se abre a possibilidade de "ser-se si próprio no outro", faculdade essa que é pressuposto de toda 

forma madura de relação afetiva.  

Nesta fase, também é comum o "ataque físico" da criança à mãe, percebida como algo 

independente, também é a fase da descoberta de um objeto transitivo, que pode ser o próprio 

dedo, a ponta de uma frauda, um brinquedo etc. É precisamente a não "vingança" da mãe que irá 

permitir à criança uma existência na sociedade ao lado de outros com igual direito. Esta luta seria 

a primeira e a mais primária das lutas por reconhecimento. Fundamental para o sucesso da 

empreitada é a formação de um "bom objeto" na existência de uma mãe que não se "vingou" dos 

ataques da criança com a retirada do carinho e da atenção. A segurança do amor materno 

acompanha a criança sob forma da "confiança em si mesmo", o que permite "ficar sozinho" sem 

problemas. É a autoconfiança, portanto, esta forma primária de reconhecimento, que abre a 

possibilidade ao indivíduo de ficar sozinho sem perda de segurança do amor do outro pela vida 

afora (SOUZA, 2000). 

2.1.2 Reconhecimento Jurídico 

A relação jurídica distingue-se do amor em praticamente todos os seus aspectos 

elementares. Nas sociedades tradicionais, o reconhecimento jurídico é ligado a uma distribuição 

de direitos e deveres totalmente desigual, vinculada ao status ocupado pelo sujeito na sociedade. 

Com a transição para a modernidade, há uma mudança significativa na base social, o que gera 

consequentemente uma mudança estrutural nas relações de reconhecimento (HONNETH, 2003, 

p. 179) 

Os direitos individuais desvinculam-se das expectativas específicas dos papéis sociais e 

da estima ligada à posição do sujeito. O direito, para que possa ser aplicado indistintamente a 

todos da mesma forma, deve se afastar da estima social. Isso acaba gerando duas formas distintas 
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de respeito: reconhecimento jurídico e estima social, sendo que o primeiro não admite formas de 

graduação, devendo ser geral o suficiente para levar em consideração igualmente a totalidade dos 

interesses de todos os participantes da comunidade (HONNETH, 2009, p. 181) 

A luta pelo reconhecimento no interior da esfera jurídica, portanto, se dá em dois 

âmbitos: busca de ampliação tanto do seu conteúdo material, como de seu alcance social, pois as 

formas de igualdades conquistadas por alguns têm capacidade de serem distendidas a todos; 

sendo as pretensões crescentes a um número cada vez maior de membros da sociedade 

(HONNETH, 2009, 193).  

O direito moderno é um processo voltado para ampliação de direitos e garantias 

individuais fundamentais, o que ocorre mediante uma pressão permanente por novas condições 

de participação na vida pública. E foi com a institucionalização dos direitos civis de liberdade 

que se abriu o caminho para uma inovação contínua, isto é, nos últimos séculos, em unidade com 

os enriquecimentos que experimenta o status jurídico do cidadão individual, foi-se ampliando 

também o conjunto de todas as capacidades que caracterizam o ser humano constitutivamente 

como pessoa (HONNETH, 2009, p. 193). 

 A história correlaciona as pressões de grupos menos favorecidos às imposições de 

novas classes de direitos fundamentais, sempre forçada com argumentos, ainda que implícitos, 

exigindo a possibilidade de ser membro da coletividade com igual valor (SAAVEDRA, 2008), 

como a conquista das mulheres na participação das eleições e sua inserção no mercado de 

trabalho. O foco é determinar as características constitutivas das pessoas como tais, já que são 

respeitadas justamente pelas suas propriedades universais de pessoa, como igualdade, liberdade, 

sociabilidade. 

Mais que não atribuir direitos de acordo com a condição de cada um, existe a grande 

tarefa de garantir o exercício da capacidade universal caracterizadora da pessoa humana. 

Garantir é reconhecer, e viver sem Direitos Individuais significa ao sujeito não possuir chance 

alguma de constituir autorrespeito. Apenas com a formação dos direitos básicos universais, que 

não sejam mais alcançados de maneira diferenciada entre grupos sociais estratificados, é que a 

pessoa de dinamito individual poderá confiar neles como forma idônea reconhecimento, 

instrumento através do qual o sujeito toma consciência, meio do autorrespeito, de que suas ações 

são manifestações de sua própria autonomia. Assim, o indivíduo pode respeitar-se por saber-se 

merecedor de respeito dos demais. (HONNETH, 2003, p. 198). 
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2.1.3 Estima Social 

Alguns grupos sociais muitas vezes isolam suas próprias características estamentais 

perante os não-membros para monopolizar as chances de um mais alto prestígio social 

(HONNETH, 2009, p. 203), a luta de categoria profissional, por exemplo, os protestos feitos por 

professores e bombeiros recentemente, reivindicando melhores salários e respeito por parte da 

sociedade, ilustram bem esse tipo de reconhecimento. 

A estima social seria o resumo de todas as formas de reconhecimento mútuo que 

excedam o simples reconhecimento da igualdade de direitos entre os sujeitos livre, e está tão 

vinculada a vida em comunidade que apenas pode ser avaliada intersubjetivamente 

(SAAVEDRA, 2008). Pode-se dizer que é coletivamente, que se exige um reconhecimento 

singularizante. O mundo do trabalho é ambiente característico desse tipo de relação (RICOEUR, 

2006, p. 228).  

No reconhecimento jurídico, o sujeito deve ser considerado como um fim em si mesmo, 

ao passo que, na estima social, deve ser levado em conta o seu valor que é medido por critério de 

relevância social, destacadas as propriedades gerais do ser humano. No caso valoração social, 

são postas em relevo as características do indivíduo que levam em conta sua singularidade 

(SAAVEDRA, 2007). 

Para alcançar uma autorrelacão completa os seres humanos necessitam uma espécie de 

reconhecimento de suas características e capacidades concretas.  

Por ser determinada pelos objetivos éticos predominantes em uma sociedade, 

obviamente, a estima social é historicamente variável. Grande variação ocorreu justamente com 

o surgimento das sociedades modernas (ARCANJO, 2009).  

Quando as propriedades passíveis de reconhecimento são tomadas de forma coletiva, o 

sujeito individuado não consegue sentir-se destinatário da estima. Ele sente-se dessa forma 

apenas como membro integrante de certo grupo. Tais relações de reconhecimento são simétricas 

por dentro, com os sujeitos tendo no interior do grupo um sentimento de partilharem 

propriedades e capacidades na escala de valores social, mas assimétricas por fora, já que entre os 

grupos há relação de hierarquia (HONNETH, 2009, p. 117). 

O sujeito então reconhece em si mesmo as suas capacidades individuais, o que se pode 

chamar de auto-estima. Com relação ao outro reconhece as suas capacidades próprias e as toma 

como relevantes para o bem comum. Tais relações podem ser tomadas por solidárias ao 
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desenvolverem a tolerância com as mais variadas particularidades, bem como por gerarem 

interesse por tais particularidades. Ainda, são também simétricos, mas não mais no sentido de 

aplicar-se a mesma medida de estima a todos os pertencestes a certo grupo, mas no sentido de 

dar a todos, pelas suas próprias aptidões, independentemente de graduações, a chance de 

perceberem-se como relevantes para a sociedade. 

3. As Três Formas de Desrespeito  

Como exposto acima, Honneth propõe em Hegel, um estudo sistematizado progressivo 

de formas de reconhecimento: amor, direito e solidariedade. A esfera do amor permite ao 

indivíduo uma confiança em si mesmo, indispensável para os seus projetos de auto-realização 

pessoal; na esfera jurídica, a pessoa individual é reconhecida como autônoma e moralmente 

imputável, desenvolvendo uma relação de auto-respeito; na esfera da solidariedade, a pessoa é 

reconhecida como digna de estima social. A esses três padrões de reconhecimento intersubjetivo 

correspondem três maneiras de desrespeito: a violação, a privação de direitos e a degradação, 

respectivamente. É em resistência a essas formas de não-reconhecimento que se desencadeiam os 

conflitos sociais, tendo por resultado sua paulatina superação. 

Para compreender as lutas sociais contemporâneas é necessária uma análise da 

gramática moral que se encontra por trás destes conflitos. Para ele a noção de reconhecimento 

esta ligada a questões de formação de identidade individual e coletiva, sendo compreendida 

como pré-condições sociais necessárias para a atribuição do respeito e da auto-estima 

(HONNETH, 2003, p. 202). 

Ao buscar a importância da questão moral nas lutas sociais, o autor define três formas 

de desrespeito que podem afetar as pessoas de modo individual ou coletivo. A cada uma destas 

formas de desrespeito corresponde uma forma de reconhecimento (SCHULZ, 2009). 

Em linguagem cotidiana, ainda está inscrito que a integridade do ser humano se deve de 

maneira subterrânea a padrões de reconhecimento já descritos. Na auto-descrição dos que se 

veem maltratados por outros, desempenham até hoje um papel dominante categorias morais que, 

como as de rebaixamento, se referem a formas de desrespeito, ou seja, reconhecimento negado. 

Conceitos negativos dessa espécie designam um comportamento que não representa uma 

injustiça só porque ele bloqueia os sujeitos em sua liberdade de ação ou lhes confere danos; pelo 

contrário, visa-se aquele aspecto de um comportamento lesivo pelo qual as pessoas são feridas 
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numa compreensão positiva de si mesmas, capaz de desmoronar a identidade da pessoa inteira, 

esta que elas adquiriram de maneira intersubjetiva (HONNETH, 2009, p. 213).  

3.1 Maus Tratos Físicos 

Os maus-tratos físicos representam o mais elementar tipo de rebaixamento pessoal. Isso 

porque a tentativa de se apoderar do corpo de uma pessoa, empreendida contra sua vontade 

provoca um grau de humilhação que interfere destrutivamente na autorrelação prática de um ser 

humano, com muito mais profundidade do nas outras formas de desrespeito. O maior dano 

causado por essa forma de desrespeito não é a dor física, mas a humilhação da perda da 

autonomia corporal que, mais tarde, se converte em duradoura perda de autoconfiança, 

estranhamento em relação ao mundo e insegurança no contato com outras pessoas, um tipo de 

vergonha social. Em suma, a pessoa é ferida em sua auto-imagem (HONNETH, 2009, p. 215). 

Esse tipo de desrespeito gera a “morte-psicológica”, sendo que os exemplos mais 

clássicos são a tortura, abuso e estupro (HONNETH, 2003). A injúria física se torna uma 

injustiça moral se as vítimas são levadas a enxergá-la como uma ação que intencionalmente 

desprezou um aspecto central do bem estar pessoal delas (Idem, 2007, p.85). O reconhecimento 

se dá pelo amor, pela afeição que a pessoa recebe dos mais próximos, de acolhimento e 

encorajamento afetivo. Este reconhecimento se constitui numa relação com outros que retribuem 

a estima. A atitude positiva em relação a si próprio que surge desse reconhecimento afetivo é a 

autoconfiança (HONNETH, 2007, p. 86), que é a base para o desenvolvimento de todos outros 

aspectos do auto-respeito.  

3.2 Negação dos Direitos 

O segundo tipo de desrespeito denomina-se morte social, em que ao indivíduo são 

negados os direitos morais e as responsabilidades que dão forma a sociedade na qual está 

inserido, podendo gerar a exclusão social.  

Enquanto membro de uma sociedade, a pessoa se entende possuidora de direitos que 

espera serem respeitados pelos outros membros. Se qualquer desses direitos é repetidamente 

negado a essa pessoa, sente-se rebaixada a uma posição de inferioridade moral, pois o que 

pressupõe a igualdade de direitos é a capacidade que cada um tem de formular julgamentos 

morais. Tal insulto deprime a auto-estima da pessoa no tocante à capacidade que ela tem de se 

relacionar com os outros de igual para igual. O reconhecimento “recíproco” se dá pela aceitação 
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de tal pessoa como portadora de iguais direitos como membro da comunidade a partir do 

reconhecimento dos outros membros (Idem, 2003, 2007). 

A atitude positiva que os sujeitos podem tomar em relação a si mesmos, quando eles 

adquirem esse reconhecimento legal, e a de auto-respeito elementar. Eles se tornam capazes de 

compartilhar, na comunidade, os atributos de um ator moralmente competente. As relações 

legalmente fundamentadas permitem a generalização de seu ambiente característico de 

reconhecimento, nas duas direções da extensão material e social dos direitos (HONNETH, 2007, 

p. 217). 

O conteúdo material resulta da ordem legal, de forma que pode ser dada consideração 

legal as diferenças nas oportunidades disponíveis aos indivíduos (Idem, 2009, p. 217). Já os 

conteúdos sociais são universalizantes, possibilitando a inclusão de grupos excluídos na 

comunidade, recebendo os mesmos direitos que os demais. A pressão pela universalização da 

ordem legal ocorre a partir de lutas históricas (Idem, 2007, 2009). 

3.3 Negação da Estima Social 

A terceira forma de desrespeito consiste na depreciação do estilo de vida individual ou 

grupal. A depreciação do valor social das formas de auto-realização (Idem, 2009, p. 217), onde é 

recusado o estilo de vida de um determinado indivíduo provocando depreciação ou insulto. O 

reconhecimento da estima social se dá pela aceitação das habilidades e do estilo de vida do 

indivíduo, pela solidariedade, levando em consideração os limites culturais de uma comunidade 

(SCHULZ, 2009). 

A atitude positiva que um sujeito pode tomar em relação a si mesmo, quando 

reconhecido dessa forma, é a da auto-estima: ao se achar estimado por suas qualidades 

específicas, o sujeito é capaz de se identificar totalmente com seus atributos e realizações 

específicas. O relacionamento de reconhecimento associado a solidariedade incorpora o princípio 

da diferença igualitária, que, resultante da pressão que vem dos sujeitos individualizados, pode se 

desenvolver mais plenamente (HONNETH, 2007, p. 87) 

Todas as três formas de desrespeito exigem o auto-reconhecimento da negação ou 

ausência e o reconhecimento dos outros. Apenas no primeiro caso o outro é restrito às relações 

primárias, nos demais casos este outro é generalizado. 
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As três pré condições para o reconhecimento e que para cada uma dessas dimensões, há 

também uma relação prática do indivíduo consigo mesmo, relações essas que são definidas, 

respectivamente, como autoconfiança básica, auto-respeito e auto-estima (2000, p. 125). 

Boa parte dos presidiários é desrespeitada em todas as formas de reconhecimento. As 

agressões sofridas, desde a infância, marcas de uma desestrutura familiar, que afetam a 

autossegurança do homem, e a violação ao autorrespeito, resultante de um sistema político-social 

que o deixa à margem de certos direitos, deixando quase que de tratá-lo como ser humano, são 

fatores que impedem a formação bem sucedida de sua personalidade, e certamente motivam os 

conflitos sociais. A experiência de desrespeito, seja em qualquer etapa do desenvolvimento de 

uma pessoa, pode tornar-se o impulso motivacional de uma luta por reconhecimento. Pois a 

tensão afetiva em que o sofrimento de humilhações força o indivíduo a entrar só pode ser 

dissolvida por ele na medida em que reencontra a possibilidade da ação positiva (HONNETH, 

2009, p. 224), simplesmente porque os sujeitos não podem reagir de modo emocionalmente 

neutro às ofensas sociais representadas pelos maus-tratos físicos, pela privação de direitos e pela 

degradação. 

 No Brasil, desconhece-se que “a miséria dos desclassificados é produzida 

objetivamente não apenas sob a forma de miséria econômica, mas também sob a forma de 

miséria emocional, existencial e política” (SOUZA, 2006, p. 10). 

O ex-detento volta à sociedade mais vulnerável do que quando entrou na cadeia. Com 

um agravante: o estigma de criminoso. Padece do processo desumanizador que sofreu atrás das 

grades, e o que restava do sujeito individual vai se extinguindo aos poucos, dando lugar ao 

indivíduo despersonalizado, mais conhecido pelo crime cometido do que pelo próprio nome, com 

a sensação de impotência, discriminação e falta de oportunidade diante da família, do mercado 

de trabalho, da sociedade em geral. Uma vez que a sociedade que não está preparada para 

recebê-lo, quando fecha as portas, a probabilidade de reincidência é maior, já que a pessoa se 

enxerga em meio à segregação, desemprego e pobreza por ser liberto na maioria das vezes 

apenas com a roupa do corpo, sem dinheiro, documentos e perspectiva de trabalho.  

4. Reconhecimento e Direito 

Honneth argumenta que, nas relações jurídicas tradicionais, o reconhecimento como 

pessoa de direito ainda está atrelado ao papel que o indivíduo desempenha no quadro da estrutura 

social de cooperação (HONNETH, 2009, p. 183); os direitos e os deveres que lhe cabem 
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dependem de seu status social, são relativos ao prestígio que é atribuído à sua função na divisão 

social do trabalho. Com o advento da modernidade, o sistema jurídico afirma a universalidade 

dos direitos, declarando a igualdade de todos os cidadãos perante uma mesma Lei. Aqui passa a 

existir um reconhecimento de cada ser humano enquanto pessoa de direito, independentemente 

de suas realizações e de seu caráter (Idem, 2009, p. 187).  

Nesse sentido, a capacidade de decidir com autonomia individual sobre normas morais, 

(Idem, 2009, p. 182), se torna o atributo pelo qual os sujeitos se reconhecem reciprocamente, nas 

relações jurídicas modernas.  

No entanto, definir os conteúdos desse atributo, ou seja, definir quais as propriedades 

uma pessoa deve possuir para ser considerada apta a participar, em pé de igualdade, da formação 

racional da vontade (Idem, 2009, 188), se tornou o centro de uma luta por reconhecimento, que 

culminou com a ampliação dos beneficiários e do conteúdo dos direitos individuais fundamentais 

(Idem, 2009, 189). É o que Honneth tenta demonstrar com a análise que fez da obra de T.H. 

Marshall, Cidadania e Classe Social.  

Honneth, usando o referencial da teoria de direitos de cidadania de Marshall, analisa 

como o princípio de igualdade moderno se efetivou em um processo histórico de ampliação da 

cidadania, numa crescente demanda de pretensões jurídicas subjetivas, vinda de grupos sociais 

que almejavam o status de cidadãos. Escalonados, surgem os civis, e depois os direitos políticos 

e sociais como uma manifestação da luta de baixo para cima por reconhecimento de novas 

classes sociais, em que o ponto dessa luta foi a exigência de que a todos os cidadãos fosse 

reconhecida a participação política independente das diferenças econômicas (HONNETH, 2003). 

O reconhecimento dos direitos políticos evidenciou que existiam condições básicas para o 

exercício da autonomia política que diziam respeito à capacidade de agir autonomamente. Com 

isso, reconheceu-se a necessidade de uma mínima formação cultural e segurança econômica que 

serviu de base não só para o surgimento dos direitos sociais como também a implementação do 

welfare state em países europeus no século XX (MATTOS, 2006, p. 92).  

Marshall mostrou como o direito ganhou em conteúdo material, ao incorporar novas 

demandas por reconhecimento das diferenças de chances individuais na realização de liberdades, 

ao mesmo tempo em que ampliou, com a universalização, os grupos que passam a compor a 

comunidade política. Dessa forma, apenas foi possível desenvolver dos direitos positivos quando 

se realizou o reconhecimento intersubjetivo de todos os sujeitos da comunidade. Assim, Hegel e 
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Mead se convenceram de que a estrutura do sistema jurídico possuía intrinsecamente uma luta 

por reconhecimento (MATTOS, 2006, p. 93). 

Contudo, nem todas as formas de desrespeito são tematizadas na esfera pública, e via de 

regra a condição para que as questões privadas sejam publicizadas é que elas sejam capazes de 

generalização. Considerando-se que estão hoje no sistema prisional cerca de 470 mil presos, 

estão em regime aberto ou semi-aberto cerca de 520 mil indivíduos, e somam mais de 1,5 milhão 

os que já passaram pelo sistema (FUNAP, 2010), faz-se idéia do quão lhes são comuns os 

sentimentos de ofensa e desprezo. O brado de súplica para que esse grupo seja visto, seja 

reconhecido, não é uníssono de seus membros, mas de toda a sociedade que já percebe o quão 

deficiente é na educação, na igualdade social, na justiça.   

5. Honneth, Crime e Reconhecimento 

Para Hegel o crime é sempre motivado por desrespeito social, visto que pelo crime o 

sujeito busca o reconhecimento da particularidade de sua vontade através do respeito à 

singularidade de suas expectativas. O ato criminoso seria sempre um ataque à pessoa enquanto 

pessoa e ao e ao conhecimento que tem de si, sendo que a necessidade, a carência econômica, 

etc., são sempre secundários quando se trata de motivação de luta ou conflitos, pois pertencem, 

em sua concepção, à carência animal, portanto não primordiais (MATTOS, 2006, p. 147). É só 

por não se ver reconhecido em sua vontade própria que o sujeito age provocativamente, 

buscando o reconhecimento no círculo dos relacionamentos sociais.  

Assim, o processo de construção e concreção dos conteúdos do reconhecimento jurídico 

cabe à esfera da vontade geral, na qual o crime possui uma função de provocação moral, pois 

pressupõe expectativas morais que o sujeito pretende fazer-se valerem à sociedade. No entanto, 

quanto ao conteúdo específico de cada crime, é problemático defini-lo a priori: “Daí a resposta à 

questão acerca do papel que a luta por reconhecimento assume no nível da realidade social 

depender da solução das dificuldades de entendimento provocadas pela tese de Hegel sobre a 

fonte interna do crime” (2003, p. 102). Essas dificuldades se expressam por existir conforme 

Hegel, duas formas possíveis de interpretar o desrespeito social que o indivíduo sofre com a 

coerção jurídica. De um lado aceita-se que esse desrespeito é fruto do não reconhecimento social 

da vontade singular do sujeito porque as aplicações das normas jurídicas institucionalizadas com 

o contrato perdem de vista o contexto específico e individual do sujeito, atuando de forma 

demasiado abstrata para se mostrar justa a ele. Desse modo, a coerção jurídica se mostraria 
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excessivamente formalista, tendo que, para avançar no aprendizado moral, a sociedade ampliar 

sua sensibilidade quanto às especificidades do contexto particular do sujeito provocador.  

Por outro lado, crê-se que o desrespeito parte do não reconhecimento da vontade 

singular do sujeito, pois as normas jurídicas institucionalizadas com o contrato têm em seu 

conteúdo abstrações tão grandes que perdem de vista as diferenças materiais entre os indivíduos. 

Desse modo, a coerção jurídica seria extremamente formalista não quanto às aplicações das 

normas, mas quanto ao conteúdo das mesmas, tendo, então, os sujeitos de direito que ampliarem 

a igualdade material dos indivíduos, para aí então possibilitar a ampliação das normas jurídicas 

(BARUCCI, 2009, p. 52). 

Porém, Honneth enxerga que Hegel, a partir daí falha ao não prosseguir com a 

argumentação na linha de uma constituição ainda maior de uma estrutura do reconhecimento 

jurídico, já que ele não atribui à provocação moral do crime nada novo quanto ao conteúdo do 

reconhecimento, apenas que ela implica na passagem do direito natural ao positivo. Isso significa 

que para Hegel o crime apenas serve como uma oportunidade de reestruturação institucional do 

direito. A lei funciona então somente como prescrição negativa das liberdades, agindo sempre 

como sanção do Estado e nunca representa diferenciações ou especificações de novos conteúdos 

morais (Idem, 2009, p. 52 e 53). O crime tem sua origem no sentimento de um desrespeito, cujas 

causas normativas, não podem ser realmente eliminadas pelas inovações jurídicas que ele mesmo 

deve poder forçar (HONNETH, 2003, p. 104). 

5. Trabalho e Ressocialização 

Inexistem certamente, fórmulas bem acabadas capazes de reverter magicamente o 

quadro atual da situação do presidiário, do que é liberto e da reincidência criminal. Mas o 

trabalho talvez seja o apoio mais necessário e desejado a trazer de volta a dignidade, identidade e 

a esperança ao ex-detento. 

A partir da revolução industrial, o trabalho tornou-se o organizador principal das 

relações sociais, através do qual os indivíduos adquirem existência e identidade por meio de uma 

profissão. Nesse momento histórico, há ruptura entre concepção de vida plena relacionada com a 

guerra, honra e vida contemplativa. O trabalho e a família ganham relevo (SILVA, 2008). 

No entanto, nos últimos 200 anos, houve escassez de esforços para garantir um conceito 

emancipatório e humano de trabalho. Assim, grande parte da população luta para inserir-se no 
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mercado de trabalho, ao passo que o desenvolvimento tecnológico industrial impede maiores 

tentativas de buscar-se qualidade nesse espaço social (SILVA, 2008).  

O trabalho, ainda é assim uma referência não só economicamente, mas 

psicologicamente, culturalmente e simbolicamente dominante comprovada pelas reações dos que 

não o tem (SILVA, 2008).  

O valor de um emprego, mesmo dos mais desqualificados, é o principal signo distintivo, 

a maior marca da condição de não delinqüência. É uma proteção moral, uma espécie de colete à 

prova de maiores humilhações. Sendo o fato de ser confundido com um ladrão a maior delas. 

Provar que não é bandido, exibindo seu emprego, uniformizado é uma “carteirada moral”, 

fundamental para o bem estar e segurança, bem mais que material e, ao mesmo tempo, motivo de 

orgulho de quem pode provar que escapou da condição de criminoso (SOUZA, 2009, p. 247). 

Um serviço fixo assegura a não delinqüência, oferecendo o mínimo para a 

sobrevivência do corpo e garantindo um bem estar social para a alma, pois é a principal meta da 

narrativa do não-ser. Só assim se firma um lugar no último degrau da dignidade, ou seja, na 

condição de trabalhador honesto (SOUZA, 2009, p. 250). 

Muito embora numa perspectiva negativa em torno da exploração do trabalho, no 

pensamento de Marx, o trabalho está no centro de sua teoria, visto que desempenha o papel 

fundamental na construção e desenvolvimento da vida humana, expressado como fio condutor de 

toda sua obra, desde suas primeiras elaborações teóricas até às da sua maturidade. 

 Em Hegel, o trabalho é uma forma de se obter reconhecimento: a atividade laboral do 

indivíduo se transforma em uma espécie de atividade social, a qual não mais servirá 

concretamente só as suas carências, mas também (abstratamente, no entanto) as carências 

alheias. O incentivo que faz o sujeito empenhar seus próprios meios de trabalho é o pressuposto 

de que haverá contrapartida correspondente. 

A reinserção dos ex-presidiários no mundo do trabalho é tarefa complexa e depende da 

articulação de inúmeras forças, uma vez que o crime decorre de uma conjunção de fatores 

econômicos, individuais e sociais, que raramente estão sob o controle de apenas uma instituição. 

Portanto, Estado, Organizações do Terceiro Setor, Sociedade, e aqui se destacam as Empresas, 

todos devem se unir para redução de elementos que atuam na determinação da perpetuação do 

crime, e mais que isso, numa análise mais profunda, da desigualdade social. 
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O Estado tem se comprometido com o assunto através de alguns programas, dos quais 

se pode citar o Programa Reintegra Cidadão, que visa a readaptação do ex-presidiário na 

sociedade, onde oferece uma qualificação técnica para os beneficiários do regime aberto e semi 

aberto. O programa é realizado pela Fundação de Amparo ao Trabalhador Preso (FUNAP), 

vinculado com a Secretaria de Segurança Pública (ADASA, 2011). 

O Programa Começar de Novo é uma campanha ao qual faz parte do Projeto de 

Execução Penal. Criado em 2008 pelo CNJ, objetiva o estímulo de contratações de ex-detentos 

por órgãos públicos e empresas privadas para alcançar, metas de redução de nos índices de 

reincidência, que atualmente alcançam os 70%, além de convênios com entidades de treinamento 

como o SENAI, que desde 2009, passou a oferecer cerca de 1.200 bolsas de estudos para presos 

e egressos penitenciários (ADASA, 2011). 

O Programa de Assistência ao Egresso e ao Apenado - Pró-Egresso, apoia a inserção de 

egressos do sistema penitenciário e adolescentes que cumprem medida sócio-educativa no 

mercado de trabalho, funciona em convênio com a Secretaria Estadual de São Paulo da 

Cidadania e da Justiça e a Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), atendendo aos 

apenados beneficiados por prisão-albergue, trabalho externo, liberdade vigiada e sursis 

(suspensão condicional da pena) e com o objetivo de estimular a inclusão dos detentos na 

sociedade (ADASA, 2011).  

Pode-se citar ainda o sistema de cotas para empresas que prestam serviços aos governos 

de São Paulo e Maranhão mediante licitação, previsto em Decreto – Lei 55.126/2009 e Lei n. 

9.116/2010 respectivamente. As cotas variam entre 2 e 5% do quadro, em função do número de 

empregados da empresa (PASTORE, 2011, p. 107). 

 São todas excelentes iniciativas do poder público, no entanto, tais programas de 

reinserção dão melhores resultados quando implementados, avaliados e redefinidos durante um 

longo período de tempo. Grande parte do aprendizado nesse campo demanda da observação do 

dia a dia. 

Dentre as atividades do terceiro setor pode-se citar desde entidades religiosas até 

organizações não governamentais que atuam independentes ou vinculadas a órgãos públicos, 

atuando como pontes entre o mercado de trabalho e o ex detento. Trabalham no âmbito da 

capacitação, do aconselhamento, do abrigo, da alimentação e do serviço médico e psicológico. 
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As empresas são as que apresentam maior resistência para contratação de ex-detentos. 

Isso se dá por alguns fatores como o medo do desconhecido. Nesse âmbito, os empregadores, 

conhecendo ou não o crime praticado sentem-se inseguros sobre a conduta futura do ex-

presidiário. Eles receiam que novos delitos venham a ser praticados nas dependências de suas 

empresas. Tem temor também de que a presença de egressos na empresa afete sua reputação e a 

imagem junto aos consumidores, fornecedores e clientes, fora a preocupação com a reação 

negativa dos demais funcionários ao convívio com aqueles (PASTORE, 2011, p. 63). 

No entanto, a empresa, como propriedade, em que o meio de produção e circulação de 

bens e serviços é a exploração das necessidades sociais, que desempenha papéis de grande 

importância na sociedade como a produção e circulação de riquezas, e por constituir-se não 

somente pela atuação e conversão de fundos dos detentores do capital, mas pela presença dos 

empregados e demais acionistas que não participam da gestão, unindo esforços à mais-valia dos 

salários, os consumidores etc. (COMPARATO, 1996, p. 44) é gravada com uma função social, 

isto é, uma imposição ao proprietário – ou quem detém o poder de controle na empresa- o dever 

de exercê-lo em benefício de outrem e não, apenas, de não exercer o prejuízo de outrem. Trata-se 

de prestação de fazer, e não meramente de não fazer (GRAU, 1979, p. 242) 

6. A Função Social da Empresa 

Sob o ponto de vista constitucional, a propriedade cumpre sua função social quando do 

seu uso puder resultar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, de forma a garantir 

o desenvolvimento nacional, contribuindo para erradicar a pobreza, a marginalização, bem como 

a redução das desigualdades sociais e regionais, sem qualquer discriminação pessoal, seja quanto 

à origem, raça, sexo, cor, idade, etc. 

A propriedade e sua função social estão colocadas lado a lado como garantias 

constitucionais e como princípios gerais da ordem econômica financeira (CHEMERIS, 2002, p. 

24). Assim, a função social da propriedade é considerada uma das cláusulas pétreas da 

constituição federal, pois que compõe a coleção de direitos e deveres individuais, do teor do §4º, 

do art. 60, CF, com aplicação imediata, visto que o §1º do art. 5º, CF, dá tratamento prioritário 

para direitos e garantias fundamentais, constituindo também num direito coletivo transindividual, 

que se opõe à configuração do direito de propriedade, não apenas o Estado, mas também o 

particular que julgar que o bem estar social está sendo prejudicado, pela omissão do proprietário 

do imóvel que a ele não foi dado uma função social, poderá se valer do poder Judiciário, 
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arregimentando uma ação coletiva, com a intervenção do Ministério Público (ZANOTI, 2009, p. 

109). 

As estatísticas do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, demonstram que 

59% das empresas brasileiras participaram de ações sociais em 2002 , e em 2006, esse número 

aumentou para 69%. Sendo essa porcentagem concentrada em sua maior parte no sudeste, onde o 

investimento na área social chegou a 3,3 bilhões em 2004. Chama a atenção que as empresas de 

grande porte tem mais atuação que as micro e pequenas empresas, e a perspectiva de expansão 

de atividade em prol da comunidade descresse, visto que há uma grande tendência das empresas 

optarem por uma atuação indireta, via patrocínio de entidades filantrópicas. Ficou verificado 

também que os benefícios sociais explorados são restritos em sua grande maioria a alimentação e 

assistência social a crianças (IPEA, 2010).   

No entanto há um divisor muito nítido entre função social e filantropia empresarial. A 

filantropia empresarial consiste em um conjunto de ações esparsas, voluntárias, 

descompromissadas e descontínuas, de cunho beneficente, assistencialista, paternalista com a 

marca de generosidade, muitas vezes impulsionadas por motivos religiosos ou ainda por 

estratégias de marketing que visam consolidar a imagem da empresa. Limita-se a amenizar 

problemas momentâneos de um grupo social sem, contudo despertar a consciência crítica dos 

beneficiados em torno da origem destes mesmos problemas, o que não corrige a causa, e 

consequentemente mascara uma situação negativa (ZANOTI, 2009, p.113). 

A função social empresarial vai além da disponibilização de recursos financeiros para 

práticas sociais, busca alcance de segmentos sobre as quais a empresa não tem interesse direto ou 

indireto, mas prima por auxílios contínuos e perenes, sendo que a empresa deve acompanhar, a 

par e passo, toda evolução de um projeto, corrigindo rumos, reavaliando resultados, 

comprometendo-se com a plena eficácia do mesmo (ZANOTI, 2009, p.113).  

Por analogia, é possível dizer que a empresa se encontra inserida num ambiente social, 

deste depende para justificar sua existência, e com ele deve contribuir, de forma efetiva, para que 

a dignidade da pessoa humana mantenha soberania dentre todos os demais princípios contidos no 

ordenamento jurídico nacional (ZANOTI, 2009, p. 109). Assim, a empresa respeita o princípio 

da dignidade da pessoa humana quando ela se torna um agente de desenvolvimento humano 

sustentável, sem se excluir da responsabilidade pelo vencimento dos desafios sociais, ambientais 

e relacionais que permeiam a sociedade. 
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E um dos maiores desafios da sociedade moderna é assistir ao homem que enfrenta os 

problemas advindos do encarceramento, quer durante o cumprimento da pena de prisão, quer 

após esta, quando esse homem é devolvido à liberdade.  

De nada adianta todo o esforço para melhorar o sistema prisional brasileiro, se ao 

libertar-se o homem, a sociedade o rejeita, o estigmatiza, o repugna e o força a voltar à 

criminalidade por absoluta falta de opção. Essas pessoas precisam de oportunidade de 

recuperação de suas identidades, dignidades, que só terão por meio de um trabalho, e isso a 

empresa pode oferecer percebendo bons resultados, sem deixar de lucrar. 

Para este fim, é necessário destacar que infelizmente, perante os interesses econômicos 

e a troca comercial capitalista, os homens tendem a ver os outros homens como objetos. Desse 

modo, os sujeitos adquirem o hábito e a postura de contemplarem os outros com passividade; a 

sua interação baseia-se numa atitude desligada e observadora e não numa perspectiva do 

participante, isto é, capaz de se colocar na posição do outro no que respeita à vida social. A tal 

processo dá-se o nome de reificação, isto é o esquecimento do reconhecimento. 

Sobre o fenômeno da reificação, Lukács, precursor de Honneth, distinguiu três 

dimensões desse comportamento pulverizado na sociedade moderna: 

 a) na troca de mercadorias, os sujeitos se vêem reciprocamente forçados a perceber os 

objetos como coisas potencialmente lucrativas; 

 b) nas interações sociais, os sujeitos vêem o parceiro de interação social como objeto de 

uma transação rentável, e; 

c) ao nível individual, os sujeitos consideram as faculdades e qualidades pessoais 

apenas como recursos objetivos para a obtenção de lucro. 

A categoria de reificação de Lukács evoca em Honneth uma perspectiva petrificada, em 

virtude da qual os homens perdem sua capacidade de implicar-se com interesse com as pessoas, 

consigo mesmo e com o mundo circundante (HONNETH, 2007, p. 83 e 84). E devido a isso, se 

transformam em observadores passivos que contemplam com indiferença não só o seu entorno 

social e físico, mas também a si mesmos.  

O comportamento não reificado seria atribuído por Lukács a um sujeito ativo e 

cooperativo, e explica cada um. Neste caso, os objetos passam a ser vistos como produtos de um 

sujeito, e a interação social não se baseia simplesmente nos processos de troca de mercadorias, 
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mas na consideração dos outros como parceiros ativos e não indiferentes. A atitude ativa e não 

indiferente é identificada por Honneth justamente com a categoria de reconhecimento. 

No entanto, a partir dessa conclusão genérica, é preciso perguntar-se, do ponto de vista 

da ética (aqui entendida como um ramo da filosofia que busca possibilitar ao homem refletir 

sobre as relações que se estabelecem com os seus semelhantes no sentido de se alcançar uma 

melhor qualidade de vida) contemporânea se a empresa realmente enxerga o ex-detento como 

um ser humano e não como objeto-mercadoria. 

7. Resultados e Análise de Dados 

Feita a contextualização, parte-se para análise da pesquisa de campo que buscou 

investigar a motivação das empresas na contratação de ex-detentos, suas condições e critérios de 

seleção, a avaliação dos empregadores relacionando empregados comuns e empregados ex-

detentos. Uma vez empregada como metodologia a análise qualitativa, as afirmações foram 

extraídas por meio de práticas dedutivas, que possuem relação com a teoria abordada na 

referência bibliográfica. 

O principal objetivo desta pesquisa foi a constatação da viabilidade da contratação dos 

ex-detentos pelas empresas em diferentes ramos de atividade. 

Pergunta 1: o que motivou a contratação dos ex-detentos? 

As alternativas propostas contemplaram justificativas de três blocos distintos: religioso, 

social e econômico, nas seguintes assertivas convicção religiosa, ajuda humanitária, efeitos de 

marketing, possibilidade de menor custo com salário, e, incentivo fiscal. 

Todas as empresas se posicionaram motivadas à contratação do ex- detento por uma 

justificativa humanitária, revestindo-se de uma responsabilidade social, anulando as 

possibilidades de um menor custo com o salário em razão da pessoa do trabalhador, incentivo 

fiscal e efeitos de marketing. Fazendo-o, há contrariação do fenômeno comportamental 

pulverizado na sociedade em que vigora o capitalismo e o pragmatismo, a reificação.  

Pergunta 2: que tipo de delito o egresso penitenciário não deverá ter cometido para ser 

contratado? 

Propositalmente, entre as alternativas foram colocados quatro crimes que se classificam 

distintamente quanto a sua objetividade: roubo, estupro, homicídio e seqüestro, que 

respectivamente se classificam em crime contra o patrimônio, crime contra a liberdade sexual, 

crime contra a vida e crime contra a liberdade individual.  

13489



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Todos os entrevistados afirmaram que não contratariam pessoas que tivessem cometido 

crime de estupro. 

A sociedade como um todo não aceita para si o estupro e o Direito confirma esse 

sentimento de repulsa a esse crime na forma da aplicação da pena. Nos crimes contra a liberdade 

sexual, há lesão à integridade física, no que concerne à vida biológica, e há ataque à integridade 

moral, ferindo a honra e liberdade da pessoa ofendida (NORONHA, 1985, p. 131). 

O delito sexual – tanto o violento co mo o fraudulento –, revela um profundo conflito 

(trauma) na personalidade do seu autor. Antes da agressão ou da fraude sexual, existe um 

conflito de natureza sexual no âmago do agente, pois, sem dúvida alguma, o delinqüente sexual é 

uma personalidade imatura afetiva e sexualmente (VARGAS, 2000, p. 96 ).  

O estudo científico do criminoso sexual implica, em análise profunda da biologia, 

fisiologia e da psicologia da vida sexual, ao lado dos seus inegáveis aspectos culturais e sociais, 

que poderá ser tratado mais afundo em outra oportunidade. O crime sexual como a ação 

violadora dos costumes sexuais das sociedades em que o indivíduo vive, como uma ofensa que, 

principalmente, produz ansiedade entre os membros de tal sociedade (NENOS, 2002, p. 42). 

Crime sexual seria a conduta que tem por escopo a satisfação imediata do impulso 

sexual normal ou anormal. As perversões sexuais se distinguem dos desvios sexuais por serem 

mais graves do que estes. Os desvios sexuais fora dos limites que são determinados ou definidos 

pelas normas sociais são atividades anti-sociais no plano sexual do grupo (VARGAS, 2000, p. 

99). 

No aspecto científico e jurídico, entende-se que um indivíduo sexualmente pervertido 

não é, de plano um alienado, um psicótico (doente mental) ou mesmo um psicopata, nem 

penalmente inimputável, apesar de uma psicose poder gerar ou ser favorável ao desenvolvimento 

de perversões sexuais (FARIAS, 1993). 

A ciência tem demonstrado que, geralmente, os delinqüentes sexuais são inseguros, 

imaturos, sofrem muitas vezes de uma impotência ou deficiência sexual como, por exemplo, os 

exibicionistas – os voyeurs – e outros que só conseguem prazer através da violência, como os 

homicidas sexuais sádicos (FARIAS, 1993). 

Entretanto, a forma como os indivíduos vêm se comportando, agindo, reagindo e 

expressando, são novas condutas. Suas atitudes estão demonstrando, inclusive, mudanças nos 

valores éticos, morais e no caráter. 
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Segundo o conceito ético, o caráter expressa a contextura moral do indivíduo e essa 

conduta moral existe quando o sujeito respeita as normas e os padrões do meio onde ele vive. 

Pode-se afirmar que essas mudanças são anormalidades, ou seja, desvios dos padrões de 

comportamento socialmente aceitáveis. O mais grave é que são muito mais decorrentes da 

ausência dos valores éticos e morais do que de funções biopsicológicas e patológicas, 

notadamente em relação aos crimes sexuais (NENOS, 2002, p. 48). 

Quanto aos demais crimes afastados, há provável percepção de que alguns tipos de 

crimes estão à margem dos indivíduos pela própria situação de risco pessoal e social, que sofrem 

cotidianamente, por exemplo, a violência das ruas, da falta de uma educação de qualidade, das 

precárias condições de moradia e de saúde, e mais remotamente, pelo sabido abismo que existe 

entre as classe sociais, da consciência cada vez mais nítida de que a desigualdade social e a 

péssima distribuição de renda é raiz desses males e que afeta a qualidade de vida e até a auto-

estima de um povo.  

Num estudo histórico realizado pelo Departamento de História da Faculdade de 

Ciências Sociais da PUC São Paulo sobre a questão da violência institucional no Brasil ao longo 

da segunda metade do século XX até o ano de 2002 foi revelado que neste período os crimes 

contra o patrimônio cresceram na mesma medida do consumo de bens duráveis. Outro assunto 

que poderia ser amplamente discutido.  

Não é a toa que as estatísticas criminais informam que 85% das ocorrências registradas 

pelas polícias civil e militar correspondem a crimes contra o patrimônio, que incluem furtos e 

roubos (SSP, 2010). 

No crime de seqüestro, o requisito subjetivo especial exigido na figura típica, ou seja, a 

finalidade específica do agente também é a violação patrimonial, embora seja a maior pena 

prevista no Código Penal.  

Pergunta 3: qual é a avaliação da experiência da contratação do ex-detento? 

Os empresários poderiam avaliar positivamente, negativamente ou indiferentemente a 

experiência da contratação. Todos os empresários avaliaram positivamente experiência da 

contratação de ex detentos. O que demonstra a viabilidade da contratação. 

Para reduzir a resistência por parte do empresariado, seria de vital importância a 

organização de grupos de empresas que já decidiram pela contratação de ex detentos e obtiveram 
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sucesso, como é o caso das empresas entrevistadas. Elas poderiam funcionar como referencia 

para as demais (PASTORE, 2011, P. 143).  

Pergunta 4: Em relação aos demais empregados, o empregado ex-detento apresenta que 

tipo de competências? 

Dentre as alternativas, propôs-se que determinado bloco fosse voltado para a questão de 

relacionamento e outro para a questão da produtividade do empregado. Assim, dentre as 

alternativas estava a prestatividade, o comprometimento, a pontualidade; reservou-se um campo 

em que o entrevistado poderia acrescentar outra atribuição - como gratidão, fidelidade, 

valorização e esforço que foram destacadas – e ainda a opção que negava a existência de 

qualquer competência dos ex-detentos em relação aos demais. 

50% dos entrevistados alegou que seus empregados ex-detentos apresentavam em 

relação aos demais empregados comprometimento. Outros 25 % alegaram ser esta classe mais 

prestativa. E outros 25% optaram por outras atribuições infra mencionadas. Frisa-se que os 

empregados ex-detentos nas empresas entrevistadas demonstram grande interesse na manutenção 

de seu emprego, por isso buscam por destaque, apresentando características que afastem seu 

rótulo social por atributos que lhe permitam ser considerado confiável.  

Pergunta 5: Em relação aos demais empregados, o empregado ex-detento apresenta que 

tipo de deficiências? 

Mais uma vez propôs-se que um bloco das alternativas estivesse voltado para a questão 

de relacionamento e outro para a produtividade do empregado. Assim, dentre as alternativas 

estava a preguiça, a desmotivação, a agressividade, a insolência ou desobediência e ainda 

nenhuma das alternativas. 

Coerentemente, todos os entrevistados alegaram a inexistência de alguma deficiência de 

seus empregados ex-detentos em relação aos demais empregados.   

Pergunta 6: que tipo de cargos são disponibilizados aos ex-detentos? 

Os empresários poderiam escolher entre cargos manuais, técnicos e gerenciais. 

87,5% dos entrevistados responderam que disponibilizam cargos manuais e técnicos 

para ex-detentos. Demonstrou-se que não importa o passado criminal do contratado, mas sua 

capacitação profissional para ocupação do cargo. 

13492



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

12,5% dos entrevistados responderam que só disponibilizam cargos manuais, ressaltado 

que nessa hipótese o ramo da atividade desenvolvida é linha de montagem de peças automotivas, 

portanto, 95% das funções oferecidas são manuais. 

Pergunta 7: Há algum planejamento específico para contratação de ex-presidiários? 

37,5% das empresas responderam que não exerciam nenhum tipo de planejamento 

específico na contratação dos ex-detentos.  62,5% das empresas responderam que possuíam um 

planejamento para esse tipo de contratação. Deste percentual, 50% das empresas valiam-se de 

seleção de pessoas por indicação de referência, geralmente feita por uma ONG, instituição 

religiosa ou escola de capacitação vinculada a programas de reinserção de pessoas ao mercado de 

trabalho. Essas entidades colaboram na elaboração do currículo do candidato e na postura para 

entrevista profissional, enfatizam a questão da boa apresentação pessoal, a responsabilidade e 

outros elementos que levam ao sucesso profissional. È importante que os laços entre essas 

instituições intermediárias e as empresas sejam mantidos (WAUTERS, 2003, p. 26). 

25% das empresas optavam por contratação de psicólogos na avaliação da condição 

mental e emocional dos ex-detentos para ocupação das vagas; e outros 25% dos entrevistados 

optaram por seleção de pessoas por meio de relatórios de boa conduta fornecidos pela própria 

diretoria de cárcere. 

É clara a necessidade de cuidado no recrutamento, no treinamento, e, sobretudo no 

acompanhamento da conduta e do desempenho profissional do contratado. Convém que o 

esforço de preparação para o trabalho e as avaliações sistemáticas do comportamento dos 

infratores se inicie dentro do presídio, quando os infratores já estiverem perto da libertação. A 

preparação é uma oportunidade para melhor conhecer a conduta do preso durante o cumprimento 

da pena e os profissionais das unidades prisionais podem fazer recomendações aos 

empregadores. Com isso, é possível estimar a probabilidade de sucesso no ambiente de trabalho. 

A oferta de atividades que ocupem o tempo dos recém contratados, tais como esportes, eventos 

culturais, grupos de auto-ajuda, cursos e treinamentos são essenciais para evitar a reincidência. 

Importante mencionar que a melhoria da competência profissional não apenas do ex-presidiários, 

mas para os funcionários como um todo é potencializada quando acompanhada de mensagens de 

autoestima (PASTORE, 2011, p. 148). 

Pergunta 8: Há conhecimento do princípio da função social da empresa? 
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As assertivas possibilitavam ao empresário responder pelo nenhum, pelo pouco e pelo 

pleno conhecimento sobre o tema.  

As respostas oscilaram igualmente entre o pouco conhecimento sobre o tema e 

conhecimento pleno sobre o tema, de forma que metade dos entrevistados optou por aquela e 

metade por esta. Nenhum dos entrevistados alegou o desconhecimento do princípio da função 

social da empresa.  

Fica demonstrado que o mundo como um todo vem gradativamente passando por um 

amplo estágio de redefinição dos princípios éticos que norteiam a atuação das empresas, de 

maneira a incluí-las no processo que tem por escopo compromissá-las com o bem estar da 

humanidade, com vistas à equidade social, ao respeito á vida e ao meio ambiente, como condição 

para se edificar uma sociedade culturalmente equilibrada, economicamente próspera e 

socialmente justa (ZANOTTI, 2009, p.197). 

No entanto, há que se ressaltar que ainda existe espaço para se questionar nessa 

pesquisa o que os empresários entendem pela chamada função social, já que existe um contra-

senso em relação a esse princípio, e se os empresários encaram a contratação do ex-detento como 

forma de cumprimento a essa condição da propriedade. 

8. Conclusões 

Honneth propõe um estudo sistematizado progressivo de formas de reconhecimento e a 

esses padrões de reconhecimento intersubjetivo correspondem formas de desrespeito que geram 

as lutas sociais. O conhecimento da respectiva teoria social possibilita a percepção do sofrimento 

e dor humanas nem sempre visíveis envolvidas nesse processo, uma saudável novidade teórica 

num contexto em que a aceitação do dado, do rótulo, da estatística permanece em alta na 

conjuntura política e teórica atual. Enxergar-se no outro é tarefa que transcende a natureza 

humana. 

Ressocialização de detentos, lastreado pelo trabalho e pela qualificação profissional, 

com o propósito de se adotar políticas mais eficientes de combate a estes déficits, baseia-se na 

afirmação inquestionável que o trabalho é fonte de equilíbrio na sociedade brasileira. 

Não se pode deixar de apurar que na contratação de ex-detentos, existem riscos, o que 

por sinal também ocorre na contratação de não infratores, que muitas vezes não se adaptam às 

situações do trabalho ou não atendem as expectativas das empresas. No entanto, dado dos 
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resultados da pesquisa de campo, conheceu-se outro lado, o da satisfação por parte dos 

empresários na experiência da contratação de ex detentos, sua motivação humanitária. 

É preciso atentar que a colaboração no processo de ressocialização dos ex-detentos não 

compromete só empresas, mas toda a sociedade e poder público. É preciso ainda observar que 

por terem cumprido uma pena, os ex-detentos não deixam de ser cidadãos, portanto são 

destinatários de direitos, inclusive do mais fundamental deles, que é o da dignidade humana, que 

pode ser alcançado por meio do trabalho, uma vez que este instrumento de valor moral e social é 

forma de obtenção de reconhecimento. 
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Resumo 

O Direito é formado pelo conjunto de normas e valores construídos com a experiência 
das sucessivas gerações. É marcado pelas forças políticas, econômicas e sociais que 
determinam as estruturas jurídicas de construção e manutenção da realidade. Esta 
realidade se manifesta por meio da linguagem e das expressões culturais propagadas 
pelos grupos de poder que compõem o espaço habitado. O presente ensaio objetiva 
compreender como o direito, a linguagem e a cultura são apropriados na construção da 
realidade sob ótica da dominação. A relevância da temática decorre da percepção de que 
as forças de poder estão arraigadas na cultura, na linguagem e no direito para impor e 
legitimar a dominação, com o discurso de uma falsa justiça e o mito de que todos são 
iguais perante a lei. O estudo tem fundamento na revisão bibliográfica para fins de 
subsidiar a construção do referencial teórico necessário à compreensão da temática 
pesquisada, possibilitando inferências sobre diferentes aspectos de construção da 
realidade. Dentre os resultados esperados, é possível destacar a contribuição teórica no 
sentido de despertar para reflexão acerca do papel exercido pelo direito, linguagem e 
cultura, dentro da estrutura social de dominação.  

Palavras-Chave: Direito. Cultura. Linguagem. Poder e Realidade.   
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ABSTRACT 

The Right is formed by the group of norms and values built with the experience of the 
successive generations. It is marked by the political, economical and social forces that they 
determine the juridical structures of construction and maintenance of the reality. This reality 
shows through the language and of the cultural expressions spread by the groups of power that 
compose the inhabited space. The present work aims to understand as the right, the language 
and the culture are appropriate in the construction of the reality under the optics of the 
dominance. The relevance of the theme elapses of the perception that the forces of power are 
ingrained in the culture, in the language and in the right to impose and to legitimate the 
dominance, with the speech of a false justice and the myth that all are same before the law. The 
study has foundation in the bibliographical revision to subsidize the construction of the 
necessary theoretical referencial to the understanding of the researched theme, making possible 
inferences on different aspects of construction of the reality. Among the expected results, it is 
possible to detach the theoretical contribution in the sense to propitiate a reflection concerning 
the function exercised by the right, language and culture, inside of the social structure of 
dominance.   

 

Key words: Right. Culture. Language. Possibility and Reality 

 

Introdução  

 

A realidade é construída socialmente pelas sucessivas gerações e compõe-se de 

uma base física material e de outra oculta e imaterial. A primeira é fruto das 

representações e significados definidos pela segunda, que dependem da consciência 

humana processada e reelaborada nos campos individual e coletivo. 

A sociedade humana é formada por indivíduos dotados de consciência, razão e 

emoção, que se apropriam da realidade ou são por ela apropriados no conjunto de 

relações sociais que define a vida em sociedade. Neste viés, o presente ensaio é uma 

reflexão crítica que busca compreender o papel do direito, da linguagem e da cultura na 

engrenagem social que mantém as estruturas de funcionamento da vida coletiva e 

fortalece as regras de poder. 

A complexidade das relações sociais e da realidade exige integração de 

conhecimentos entre as diversas ciências, no sentido de desmistificar as “verdades”  e 

construir um novo olhar sobre o cotidiano, criando oportunidades de discussão 

inter(multi)disciplinar de temas que afetam, em geral, todas as ciências.   
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O estudo em referência fundamenta-se na revisão bibliográfica e na discussão do 

material levantado, bem como da participação em encontros e seminários promovidos 

por outras ciências, em especial, aquelas relacionadas à área de línguas, história, 

sociologia, antropologia, geografia e filosofia.  

O artigo encontra-se dividido em dois tópicos fundamentais, sendo inicialmente 

discutidos os aspectos teóricos e conceituais sobre direito, linguagem, cultura e 

realidade, com fins de estabelecer parâmetros demarcatórios dos termos adotados no 

presente estudo. Feito isto, enfrenta-se a temática, propriamente dita, com o objetivo de 

instigar os leitores a refletirem sobre a realidade social e as estruturas de poder, que 

utilizam a cultura e a linguagem como instrumentos de dominação. Legitimam-se no 

direito com justificativa de atender interesses sociais, de forma isonômica e sem 

privilégios. 

Ao final, não se busca constituir verdades absolutas, ao contrário. O propósito é 

despertar a urgência para discussão da realidade e dos mecanismos que dificultam a 

construção de sociedades justas e democráticas, em direitos e obrigações, ao invés de, 

na prática, conceder deveres a uns e privilégios a outros.    

 

Aspectos teóricos do Direito, linguagem, cultura e realidade  

 

Direito, linguagem, cultura e realidade possuem relação de simbiose e 

dependem mutuamente entre si. O direito se constrói e reconstrói a partir das diferentes 

formas de linguagem e depende dessa variável para adquirir eficácia e efetividade. Vive 

em função dos diferentes códigos de linguagem e é resultado da cultura. Esta, emprega 

o direito como instrumento de estabilização das relações sociais e de consolidação dos 

valores aceitos ou impostos ao corpo coletivo. 

Neste sentido, é imperioso destacar que o termo direito significa um conjunto 

de elementos de ordem sóciocultural, empregados para manutenção ou permuta das 

relações de poder. 

Reale (2002, p. 9) afirma que “o direito é realidade universal. Onde quer que 

exista o homem, aí existe o direito como expressão de vida e de convivência. É 

exatamente por ser o direito fenômeno universal que é ele suscetível de indagação 

filosófica”. Pensamento este difícil de ser ratificado, pelas seguintes razões: primeiro, 

porque não existe realidade universal. Toda realidade é essencialmente particular e 
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localizada, e o direito não consegue superar o paradigma da singularidade; segundo, 

porque o mundo objetivo é resultado da construção coletiva, que é influenciada pelas 

experiências do ontem e pelo contexto do hoje, que é singular e exclusivo do  grupo que 

os vivencia; e terceiro, porque o processo de objetivação depende da cultura e das 

realidades em que os grupos sociais estão inseridos. Em determinadas sociedade 

existem regras de condutas, mas não são denominadas de direito. 

É imperioso destacar que o pensamento de Reale (2002), quanto à 

universalidade do direito, segue a linha tradicional do conhecimento. Segundo Warat 

(2004, p. 28) “essa proposta sugere a coisificação das relações sociais, o que permite 

concebê-las em seu estado ingênuo”.  

No que pese haver discordância quanto ao pensamento de Reale (2002) de que 

o Direito é universal, compartilha-se do entendimento que o direito é uma construção 

cultural.  

Acrescenta-se que o direito, apesar de produto da cultura, é também 

instrumento de consolidação e imposição dela, por intermédio das normas formalmente 

impostas que constitui uma das vertentes da modernidade. 

Parafraseando Monreal (1988), a grande característica do direito moderno é a 

regulação da atuação do Estado na economia e no mundo do trabalho, sobre o discurso 

da concretização do direito social. O direito socialmente imperante é aquele que a 

regulação da conduta é oriunda da vontade coletiva, merecedora de aplicabilidade. 

Neste entendimento, a sociedade, de forma espontânea, consciente ou não, 

realiza um conjunto de comportamentos socialmente aceitos, legitimados pela cultura e 

pelo direito. Por outro viés, o direito formalmente imposto é aquele que o Estado, 

através da imposição de normas jurídicas, tornou obrigatório independente da vontade 

social. 

Nesta compreensão, é possível afirmar que o direito socialmente imperante, 

representa a vontade social manifestada na conduta coletiva e individual; enquanto o 

direito formalmente imposto exige a conduta como ato previamente determinado. No 

primeiro caso, o direito assume o papel de consolidação da cultura e no segundo, de 

imposição das regras de comportamentos culturais convenientes unicamente ao Estado, 

e não aos “súditos”. 

Não se pode perder de vista que, em regra, os Estados sempre estiveram a 

serviço das classes dominantes, como consequência, pouca atenção tem sido destinada 

às camadas sociais menos favorecidas.  Os dominados são vistos como mero 
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instrumento de manutenção dos privilégios de poucos, ainda que, para isso, seja 

necessário a vida de muitos.  

Se não fosse assim, como explicar que Estados destinem elevadas somas de 

recursos financeiros e tecnológicos para assegurar subsídios às grandes corporações, 

que objetivam exclusivamente o lucro? Enquanto isso, milhões de pessoas vivem de 

migalhas e, em permanecendo as atuais estruturas de organização social, a morte 

antecipada é algo certo e inevitável.  

 No que pese as conquistas, advindas da Revolução Francesa de 1789, 

incorporadas ao mundo do direito, a exemplo das liberdades individuais, 

paradoxalmente, outras formas perversas de organização também ganharam força nos 

princípios da Revolução. A valorização exacerbada da propriedade privada e da 

liberdade econômica tem afetado a qualidade ambiental e do bem estar social.  

Neste contexto, percebe-se claramente que as sociedades contemporâneas têm 

direcionado a política de desenvolvimento econômico com foco nos interesses privados, 

em detrimento de milhares de vidas humanas que são ceifadas de forma prematura pela 

exclusão dos direitos elementares como alimentação, saúde, educação e moradia que, 

quando muito, só lhes são ofertados no campo formal.  

É bem verdade que os fundamentos jurídicos pensados na Europa foram 

desenvolvidos para atender realidades completamente distintas das presenciadas na 

América Latina que, por sua vez, possui características físicas, econômicas, políticas, 

financeiras e culturais próprias e demandam princípios e normas jurídicas específicas. 

De acordo com Monreal (1988), todo o direito codificado com base nas ideias 

da Revolução Francesa terminou exercendo a função de legitimar as vontades e 

interesses individualistas do capitalismo, assegurando ao indivíduo o domínio exclusivo 

de sua propriedade e a busca da felicidade no campo individual, ao ponto de justificar 

ação violenta do indivíduo, desde que esteja em seu exercício regular de direito.  

Neste olhar, a busca pela felicidade passa essencialmente pelo gozo dos bens 

materiais, consequentemente, o sujeito, que deixa de ser sujeito e passa à condição de 

objeto, torna-se escravo dos desejos incandescentes do capitalismo. Assim, as 

conquistas da Revolução Francesa, ao constarem nos códigos jurídicos escritos, 

perderam a força propulsora que germinaram a própria revolução e ficaram fora do 

contexto na evolução da humanidade (MONREAL, 1988). 

No que pese a influência do direito, na formação das presentes e futuras 

gerações, não se pode dizer que este esteja desvinculado do contexto histórico. A 
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formação da sociedade humana é fruto das relações culturais estabelecidas entre os 

indivíduos, e, destes, como o corpo social por intermédio da linguagem acumulada com 

as experiências das gerações pretéritas.  

A manifestação do direito ocorre através dos distintos modelos de linguagem, 

sejam eles implícitos ou explícitos. Tais modelos externalizam as forças imperativas 

que agem sobre o individuo. Se contrariadas, avançam para o estágio de objetivação da 

repressão física aplicável ao caso concreto. 

 A publicidade de atos judiciais repressivos possui não só a finalidade de 

legitimar as medidas adotadas, como também cumprir função pedagógica; pois a 

linguagem propagada conduz a mensagem de advertência ao corpo social para as 

consequências do descumprimento do código de conduta. 

O direito se apropria de linguagem específica na busca de restringir aqueles 

que podem interpretá-lo, e vai ainda mais longe ao criar normas e impor condições 

obrigatórias para que se possa dizer o direito. A linguagem é institucionalizada por meio 

do consenso social, em que predomina o reconhecimento da representação simbólica e 

permite a decodificação da mensagem.  

O direito se apropria dos diferentes sistemas de códigos, integrantes de outras 

ciências e do conhecimento do senso comum, para definir suas fronteiras de aplicação, 

mantendo o poder sobre os demais ramos e se propagando como senhor dos senhores. 

Ao final, a conduta será submetida ao sistema de valorização do direito, que o classifica 

como permitida ou vedada no convívio social estruturado sobre representações. “Os 

processos significativos do direito apresentam-se como um conjunto heterogêneo de 

hábitos semiológicos de referência (senso comum teórico) e de discursos organizados a 

partir de ditos hábitos.” Warat (2004, p. 31).  

É na cultura que os indivíduos, de maneira consciente ou inconsciente, 

constroem os hábitos, costumes e tradições que são repassados de geração a geração, 

através das diferentes formas e expressões da linguagem. Aí reside o risco da alienação 

e campeia as estratégias de dominação que interferem diretamente na construção da 

realidade. 

Chalita (2009, p. 9) afirma que “o advogado ou promotor, para convencer os 

jurados de sua tese, deve transportá-los ao seu imaginário, fazê-los enxergar o que ele 

quer que enxerguem”. Acrescenta-se, não exatamente o que quer que enxergue, mas o 

que ele não consegue esconder.  
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O Autor adverte que escutar apenas a linguagem falada poderá incorrer em erro 

de interpretação, é necessário, portanto, interpretá-la em conjunto com a expressão 

corporal; já que esta nem sempre é consciente e escapa à vontade do emissor 

(CHALITA, 2009). 

Bitar; Almeida (2002, p. 472) esclarecem que “o direito [...] depende da 

linguagem para se fixar como fenômeno social”. Destarte, verifica-se que a linguagem 

está para o direito como a vida está para o bioma. Sem vida não há bioma, e sem 

linguagem não há direito. 

A linguagem é dotada de complexidade, sendo definida por Berger; Luckmann 

(2009, p. 56) como “sistema de sinais vocais, é o mais importante sistema de sinais da 

sociedade humana. [...] só podemos falar de linguagem quando as expressões vocais 

tornaram-se capazes de se destacarem dos estados subjetivos e imediatos ‘aqui e agora”. 

Verdadeiramente a linguagem surge na em medida que, aos poucos, vão se 

consolidando as representações sociais, deixando de ser apropriação isolada do 

indivíduo e se tornado patrimônio social.  

Para que ocorra a linguagem é necessário interação de pelo menos dois sujeitos 

dotados de capacidade suficiente para compreender os significados simbólicos da 

realidade (material e imaterial), pois linguagem pressupõe comunicação, e não há 

sentido de se comunicar consigo. Não é razoável que alguém, por exemplo, escreva uma 

carta para si mesmo, pois nada acrescentaria na comunicação, já que este alguém é 

conhecedor antecipado do conteúdo que contém a carta.  

Para Berger; Luckmann (2009, p. 57) a “linguagem é capaz de se tornar o 

repositório objetivo de vastas acumulações de significados e experiências, que pode 

então preservar no tempo e transmitir a gerações seguintes”. 

É imperioso destacar que a linguagem não é algo estanque, apresenta pelo 

menos duas variáveis importantes: uma decorrente da memória histórica (resultado das 

heranças de experiências acumuladas pela sociedade) e outra produzida pela 

incorporação de novos significados e representações no sistema de códigos apropriados 

pela coletividade, produzidos pela cultura.  

Assim como a linguagem, a cultura é resultado da dimensão imemorial e do 

contexto presente da sociedade. Não se compreendem linguagem e cultura como 

elementos distintos, pois linguagem é uma das faces da cultura, que inclui outras 

variáveis. 
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A memória social é, para o direito, condição fundamental de constituição e 

aplicabilidade. Para Ost (2005, p. 40): “Tudo começa, principalmente para o direito, 

pelo ato de memória; [...] Algo foi feito ontem que foi importante e hoje o é. [...] mas o 

perigo do imobilismo espreita, quando o pensamento se torna dogmático.”  

De qualquer forma, maior ou menor importância da herança imemorial 

aplicável ao Direito está condicionada à força motriz que impulsiona as mutações 

culturais nos diversos contextos históricos e políticos, vivenciados pela sociedade. 

Neste sentido, cultura é definida como o conjunto de valores, costumes, 

tradições, atividades e modo de convivência social, que se projeta às gerações futuras 

através das tradições e manifestações culturais propagadas no espaço de convivência do 

grupo. 

Mourão (2009, p. 6) invoca o conceito de cultura definido pelo Instituto do 

Patrimônio Histórico e Cultural de Minas Gerais, que define cultura como: “[...] 

conjunto de atividade e modo de agir, costumes e instruções de um povo. É o meio pelo 

qual o homem se adapta às condições de existência transformando a realidade”.  

O conceito adotado por Mourão é compatível com o pensamento de Reale 

(2002, p. 218) que afirma: “tudo aquilo que o homem realiza na História, na 

objetividade de fins especificamente humanos, nós denominamos cultura”.  E conclui 

que cultura “é o cabedal de bens objetivados pelo espírito humano, na realização de seus 

fins específicos”.   

A objetivação de bens pelo homem é essencial a própria existência da 

humanidade, pelos menos na forma e nos padrões que se conhece, pois todas as coisas 

materiais e imateriais são criadas pelo espírito humano, sobretudo numa ação coletiva e 

continuada. Todo processo de objetivação é uma construção do pensamento humano, 

que cria identidade para definição das coisas e de si mesmo.  

Para Reale (2002, p. 219) “tanto compõe a cultura uma estante como um 

teorema de Pitágoras, um quadro de Rafael ou uma estátua de Donatello” 

A construção da identidade, enquanto indivíduo, é fundamental para sair da 

condição de objeto e assumir o papel de sujeito, que participa e intervém no contexto 

social de definição das demais identidades.  Para Santos (2007a, p. 95) “essas múltiplas 

e distintas identidades constituem os sujeitos, na medida em que estes são interpelados a 

partir de diferentes situações, instituições ou agrupamentos sociais.” 

Santos (2010b) discorre que as identidades culturais são necessariamente 

elementos em constante processo de construção e reconstrução, dotados de instabilidade 
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e fruto de resultados transitórios de identificações. Porém, não se pode perder de vista 

que essa transitoriedade não é decorrente unicamente do momento presente, pois 

contém, no germe que lhe deu vida, o acúmulo das experiências adquiridas, desde o 

surgimento dos primeiros passos da humanidade.  

A história da sociedade humana, se por um lado é caracterizada pela 

transitoriedade de fatos e realidades que incorporam o novo e modificam o velho, 

permanece intrinsecamente vinculada, não aos acontecimentos do caminhar da 

humanidade, mas aos valores construídos e reconstruídos, a partir desses 

acontecimentos. Assim como o número 2 (dois) só existe porque existe o número 1 

(um), o hoje só é possível em decorrência do ontem, sendo que o ontem está presente no 

hoje. 

O hoje é, em parte, produto do presente e, em parte, produto do somatório de 

todas as experiências humanas no suceder da história, sendo necessário ter consciência 

dessas mutações e continuidades para que se possa entender, de forma contextualizada, 

o papel da cultura na construção do sujeito e na definição dos objetos. 

O sujeito se diferencia do objeto pela capacidade de compreender que é sujeito 

e não objeto, que sua ação possui força indutora ou determinante na organização e 

estruturação do mundo objetivo. O indivíduo que não desenvolve a consciência de si 

mesmo e desconhece o papel que exerce no contexto da cultura e da sociedade é objeto 

e não sujeito.  

Segundo Touraine (2007), para ser sujeito, necessariamente há de se ser 

rebelde. Não existe sujeito sem que se rebele contra as forças de poder e as regras que o 

oprimem e o submetem a mera condição de representante e não de autorepresentado, no 

processo de formação das estruturas sociais.  

A cultura exerce o papel de instituir regras de convívio social, que, se por um 

lado, estabelece padrões de comportamento, por outro, pode alienar os indivíduos, 

tornando-os peças de manobra no processo de mutação ou permanência de 

determinados elementos culturais.  

Na sociedade de informação, característica da modernidade, os grupos de 

comunicações possuem mecanismos de indução e contenção das reações coletivas que, 

se não impedem completamente, retardam seu aparecimento e enfraquecem as forças 

que impulsionam o combustível da mudança ou permanência dos padrões culturais, que 

não interessam ao sistema de mercado.  
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Gomes (2001), ao discorrer sobre a cultura, parte do entendimento de que a 

comunicação entre os indivíduos permite o conjunto de práticas sociais e a  reprodução 

das ideias, valores, identidades e atitudes relativamente ritualizadas.  

A cultura na verdade “funciona como uma chave capaz de trancar o indivíduo 

em torno de códigos e simbologias controladas: pelo Estado, por uma religião ou 

mesmo por corporações e através dos instrumentos gerados pela sociedade de consumo 

[...]”. (BRANT, 2009).  

Neste sentido, é indispensável a visão de Ost (2005), que afirma ser necessário 

repensar, de forma crítica e reflexiva, as tradições. Não como forma de liquidá-las, mas, 

antes de tudo, de criar o diálogo, entre outras tradições, no espaço de debate e 

confrontos ideológicos que resultam em perdas e ganhos, mas certamente poderá 

desencadear o surgimento de alternativas para questões até então não resolvidas. 

Assim, o termo cultura comporta diversas formas de abordagens, sem que 

necessariamente ocorra choque entre elas; ao contrário, de modo geral, se 

complementam entre si para fins de expressar os verdadeiros significados cabíveis ao 

termo.  

Não se pode olvidar que a cultura possui peso relevante nas formas definidas 

de linguagens e dos conceitos que permeiam os valores sociais, incluindo, nesta seara, 

os significados das diversas realidades.  

A realidade é algo material e imaterial, socialmente construído pelas diferentes 

gerações. Teve origem com o surgimento da espécie humana, tornando-se mais concreta 

na proporção do aperfeiçoamento da imaginação e da tomada de consciência do 

indivíduo e do grupo social. 

O homem foi, aos poucos, intervindo na realidade, modificando-a conforme 

seus interesses, necessidades e possibilidades, observando a disponibilidade de recursos 

tecnológicos e as características do espaço habitado.  

A intervenção nessa realidade sempre teve como foco ampliar o domínio do 

homem sobre a natureza e sobre si mesmo, que aos poucos foi submetendo uns sobre o 

domínio de outros, constituindo assim, as primeiras formas de poder e de trabalho 

escravo. 

O convívio em sociedade é próprio da natureza humana (ARISTÓTELES, 2000).  
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Essa relação de convivência é marcada pelo sistema organizado de estrutura 

que se propaga e se fortalece através da cultura e da linguagem.     

A realidade é composta pela diversidade de hábitos sociais que têm origem na 

cultura, ainda que se trate de elementos inerentes ao mundo físico.   

 
As ações tornadas habituais, está claro, conservam seu caráter plenamente 
significativo para o indivíduo, embora o significado em questão se torne 
incluído como rotina em seu acervo geral de conhecimentos, admitindo como 
certo por ele e sempre à mão para os projetos futuros”. (BERGER; 
LUCKMANN, 2009, p. 78). 
 
 

O hábito, como produto da memória individual e coletiva, assume papel 

preponderante na reprodução da realidade, pois esta depende de forma direta da 

renovação e repetição das práticas sociais que lhe dão vida e mantêm acessa a chama 

que os protege contra o esquecimento e a “morte” prematura. 

Sociedades distintas possuem hábitos diferentes, o que faz existir tantas 

realidades quantas forem as sociedades e os indivíduos. Neste sentido, a realidade é 

essencialmente relativa, variável conforme os aspectos históricos e temporais do grupo 

social e dos membros que o compõem, enquanto sujeito participativo da formação dos 

hábitos.  

Neste entendimento, a realidade é algo ao mesmo tempo individual e coletivo. 

As concepções absorvidas no campo do indivíduo estão vinculadas à construção do 

pensamento e das verdades aceitas pelo grupo, assim como as realidades coletivas é 

proveniente da construção ideológica dos grupos que a compõe.  

A ideologia, em regra, está a serviço das estruturas de poder que ao se 

apropriam dos mecanismos de controle de informação exercem papel decisivo na 

condução e interferência nos rumos da realidade, com fins à manutenção do sistema de 

dominação. 

Destarte, faz-se necessário repensar como o direito, a linguagem e a cultura são 

empregados na construção da realidade, sob a ótica da dominação e da exploração de  

muitos, em favor de poucos conseguem perdurar por diversas geração sem que ocorra 

mudanças profundas na estrutura de dominação. 

Como a sociedade se permite está subordinada, alimentando-se sobre falsos 

direitos que na prática não se materializa e não passam de ilusão social para a massa que 

sustenta a economia e a cultura da dominação, são entes pontos que passa adiante. 
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Direito, linguagem e cultura: a construção da realidade na ótica da dominação 

 

 O conhecimento da realidade é essencial à formação da consciência, sobre as 

estruturas que sustentam à realidade e a quem servem essas estruturas, no 

funcionamento das regras sociais e do acesso aos bens produzidos coletivamente. 

Não se pode perder de vista que, no modelo capitalista, a produção das 

riquezas ocorre de forma coletiva, enquanto a apropriação se dar de forma 

individualizada ou oligárquica. Entretanto, as consequências advindas da apropriação e 

do consumo desses bens voltam a ser parcialmente coletivas.   

Parcialmente coletivas, porque nem todos são afetados pelas mazelas 

decorrentes dos modelos econômicos e políticos a que está subjugada a maioria da 

sociedade. Ou ainda, parcialmente coletivas, porque grande parcela dos indivíduos não é 

contemplada por quaisquer benefícios oriundos das riquezas que produzem.  

Neste sentido, os grupos dominantes possuem à disposição mecanismos de 

proteção que lhes permitem acesso privilegiado aos sistemas de saúde, segurança, 

educação, tecnologia, transporte, alimentos, que os distinguem dos demais membros da 

sociedade. 

Desta forma, surgem os seguintes questionamentos: como podem os 

verdadeiros sujeitos responsáveis pela produção da riqueza nacional, se conformarem 

com as migalhas que não atendem, sequer, as necessidades básicas de sobrevivência? 

Como permanecer inerte diante da realidade de exploração e exclusão social dos meios  

e recursos indispensáveis à vida? 

A resposta a estas indagações talvez possa ser encontrada na alienação pela 

qual vivem estas camadas menos favorecidas. Alienação é construída e perpetuada por 

meio da linguagem, da cultura e do direito imposto pelas classes dominantes aos menos 

favorecidos.  

[...] têm uma crença irracional em alguns homens, que nem mesmo conhecem, 
poderão, dirigindo o Estado, educar-lhes os filhos, dirigindo-lhes a família, 
orientar-lhes os negócios e fazê-los felizes. E quanto maior é a incapacidade 
demonstrada pelos governantes para fazer bem o que lhes exigem, maior é o 
numero de coisas que lhes entregam para fazer. (AZAMBUJA, 2008, p. 159) 

 

  Reiteradamente os direitos fundamentais assegurados constitucionalmente, 

mas que na prática não chegam até os verdadeiros necessitados dessa proteção, são 

violados: nas filas dos hospitais, nas portas das escolas, nos supermercados, nas ruas e, 

diga-se, dentro do próprio domicílio, sem que o Estado e nem a sociedade, vitimada 
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pelo sistema, se movimentem de forma significativa para reverter esse processo de 

dominação e exclusão social. 

“O poder do Estado é colonizado pela riqueza, pelo talento, pelo sangue, ou 

pelo sexo; e depois de colonizado, raramente é limitado. Alternativamente, o poder do 

Estado é, em si, imperialista; seus agentes são tiranos por conta própria” (WALZER, 

2003, p. 386).  

Neste entendimento o direito, a linguagem e a cultura são utilizados como 

instrumentos de consolidação da realidade, sem que grande parte da sociedade se dê 

conta desses papeis?  É o que se busca refletir. 

Em se tratando da sociedade brasileira, nota-se que, após o advento da 

Constituição Federal de 1988, houve acomodação das forças sociais que lutavam 

anteriormente contra o regime ditatorial e em defesa do Estado Democrático, como se 

os problemas da sociedade estivessem resolvidos apenas com a formação da 

Constituição escrita. A partir de então, os meios de comunicação de massa, as escolas, 

os partidos políticos, as entidades de classe, as associações não governamentais, dentre 

outros segmentos da sociedade passaram a propagar o mito de que o direito é para 

todos. 

“Todos” têm direito à saúde, segurança, educação, moradia, trabalho, lazer e os 

demais assegurados na Constituição. Ocorre que muitos destes direitos estão apenas na 

Constituição e nada acontece no mundo prático.   

A cultura cria a linguagem, a linguagem reproduz a cultura e a transporta às 

gerações futuras, possibilitando a propagação das “verdades” e a construção do 

imaginário coletivo; este incorpora a “necessidade” de repetição dos hábitos sociais, 

indispensáveis à manutenção da realidade, como se esta estivesse em função de todos e 

não a serviços de alguns poucos privilegiados, que desvirtuam o direito por meio da 

linguagem, fazendo crer que todos são iguais perante a lei. 

“Qualquer dominação começa por proibir a linguagem que não está prevista e 

sancionada [o que é próprio do direito]” (WARAT, 2004b, p. 64).  O direito vem 

exercendo o papel de adestramento da sociedade aos princípios e regras instituídas para 

alguns, em nome de todos. A massa produz as riquezas do sistema e suporta as reações 

perversas desse mesmo sistema, sem que a linguagem propagada permita ao coletivo 

tomar consciência de sua exploração. “Neste sentido, o discurso jurídico existe para 

fazer crer que há menos autoritarismo” (WARAT. 2004b, p. 64).  
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Ao transformar em mito a ideia que o direito é para todos, evita-se assim, as 

reações populares contra a exploração e a exclusão do acesso à justiça. Isto decorre da 

seguinte razão lógica, ninguém luta para conquistar aquilo que já tem. Deve-se, 

entretanto, lutar para alcançar aquilo que não possui. Como o direito aparentemente é de 

todos, não há necessidade de mobilização social para assegurar-lhe, assim, o direito à 

saúde, à educação, à moradia, ao trabalho e à cidadania, transforma-se em mero 

discurso revestido dos comandos esculpidos no texto Constitucional.  

Destarte, exige-se uma releitura da conjuntura jurídica, política e social, pois a 

garantia, no texto constitucional de 1988, dos direitos fundamentais tem servido para 

obstaculizar a verdadeira revolução social de que se faz necessário na realidade 

brasileira. A massa de pobres morre nas filas dos hospitais sem direito a qualquer 

direito,  nem pelo menos um leito para que lhe assegure morrer com dignidade.  

Se porventura, no texto Constitucional, constassem as garantias apenas 

daqueles que verdadeiramente teriam direito à saúde, nossa sociedade certamente não 

ficaria inerte, morrendo à mercê da própria “sorte”, ou melhor, de sua própria pobreza. 

Neste entendimento, existem no sistema jurídico pátrio os falsos diretos e 

falsas democracias que revelam uma das faces perversas da dominação sistêmica e que 

a massa social acredita ter acesso aos direitos esculpidos na Constituição, quando na 

verdade não os têm.  

Por certo, estamos ameaçados por modelos de simulação do Direito, de 
democracia, de cidadania, de Direitos Humanos, de ecologia, de desejo, de 
identidades, e inclusive modelos de simulação de crítica do conhecimento. 
Modelos fantasiados como as prostitutas de Felini (WARAT, 2004a, 38).    

 

O cidadão, que não é cidadão, porque não existe cidadão sem direito, e direito 

no papel não é direito, é simulação, ao buscar atendimento no sistema de saúde, quase 

nunca alcançará atendimento em tempo hábil.  Faltam, além de médicos, condições 

técnicas para o atendimento, vagas nos hospitais e vontade política para solucionar as 

graves questões sociais.  

Enquanto isso, o “cidadão” é orientado a retornar em outra data, como se os 

problemas ali existentes pudessem ser postergados, e, voltando mais tarde, é grande a 

possibilidade de ter o atendimento novamente remarcado. Insatisfeito, retorna ao lar 

com a concepção que tem direito à saúde, e na data marcada volta a procurar o 

atendimento (na ilusão que todos têm direito), se porventura não tiver morrido antes.  
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Warat (2004a) alerta par ao fato que estamos vivendo uma nova fase de 

dominação e estratégias de poder: 

 

Nós estamos encaminhando para um exercício de poder, que deixou de 
interessar-se pelo convencimento ideológico, pelo valor do uso de nossas 
convicções profundas; um poder que agora somente preocupa por manipular 
adequadamente as novas estratégias da indiferença e da dissuasão.    
(WARAT, 2004a, p. 38).  

 
O fato é que o consciente coletivo não consegue se dar conta da alienação 

social que impera entre os indivíduos, seja na condição de sua particularidade, seja na 

condição de parte integrante da composição do corpo social em que está inserido.  

A alienação afasta o homem de si mesmo, e o transporta para o mundo de 

terceiros, sem que perceba o grau de dependência e perda do autocontrole. Os objetivos 

perseguidos já não são seus, mas do terceiro que os guia. A “luz não brilha ao alienado”, 

e este vive sob forte “circuito de regulação”, sem que se dê conta da realidade. “O 

homem castrado está impossibilitado de enganchar-se a si mesmo” (WARAT, 2004b, p. 

65). 

Neste sentido, Santos (2009b) adverte da necessidade de superação do 

paradigma da monocultura e da dominação colonial, legitimado e justificado pelo 

conhecimento científico e pelo atual modelo de senso comum; que cria um véu de 

proteção dos pilares que sustentam a cultura dominante e impedem a conquista social da 

emancipação e a percepção das falsas representações.   

No mundo prático, as coisas objetivas são transportadas ao mundo subjetivo, 

através das representações incorporadas ao pensamento individual, quando estas 

representações e estes pensamentos contaminam o corpo social, tem-se aí a construção e 

estruturação da realidade no consciente coletivo. Representações estas que ocorrem por 

intermédio da linguagem. 

Compreender a origem, o papel e o significado da linguagem é essencial para 

tomada de consciência e transformação da realidade (BERGER, 2009). Entretanto, essa 

compreensão depende principalmente da atividade de pensar criticamente, o que no 

cotidiano da vida social parece cada vez mais distante, em face da “modernidade” 

tecnológica que nos torna escravos do fazer e nos separa do pensar. 

  Touraine (2007) ao discorrer sobre a organização social da vida coletiva 

destaca que a situação atual é fruto da preferência de escolha em que a sociedade optou 

em permanecer na situação atual, ao invés da preferência pelas situação transmitida.  
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O pensamento de Touraine, se por um lado, pode revelar uma dimensão do 

coletivo, por outro não inclui na reflexão as razões que contribuem para a incorporação 

da realidade cotidiana e a definição dos parâmetros de regulação que os mantém na 

situação “conquistada” e não nas transmitidas.  

Os poderes constituídos se apropriam do direito, da linguagem e da cultura, 

associado ao controle dos meios de comunicação de massa, e criam no corpo social 

“verdades” inquestionáveis, que servem para manutenção da ordem social dominante 

como se fossem à única alternativa possível para convivência em sociedade.   

Nesta compreensão, encontram-se dificuldades em ratificar o pensamento de 

Touraine (2007, p. 57) quanto ao entendimento de que as sociedades  “definiram-se 

como ‘ativas’ e quiseram que as situações conquistadas prevalecessem sobre as 

situações transmitidas, sem fixar limites à sua capacidade de autocriação e de 

autotransformação”. 

Definição e decisão advêm de atos conscientes, pensados e reelaborados. 

Dentre as diversas situações possíveis decide-se por essa e não aquela, dessa forma e de 

outra, entretanto, não parece ser esta a realidade do corpo social. A permanência da 

situação, como se reporta Touriane, é determinada por estruturas de dominação que 

grande parte dos membros da coletividade não se dá conta delas, e que nem sempre, o 

poder dominante consegue compreender todas as dimensões em que essas estruturas 

atuam.  

Por outro raciocínio, cria-se uma consciência coletiva da existência de um 

único centro de poder de onde emanam todas as ordens responsáveis pelas mazelas da 

sociedade, sendo esta mais uma ilusão mitológica. 

Foucault (2005, p. 29) discorre que “somos forçados a produzir a verdade pelo 

poder que exige essa verdade e necessita dela para funcionar; temos de dizer a verdade, 

somos coagidos, somos condenados a confessar a verdade ou a encontrá-la”. Todavia, 

mais grave do que dizer a verdade imposta pelo poder é não ter consciência dessa 

imposição. 

No que pese o Estado representar parte do poder dominante, esse não é o único. 

Existem diversidades centros de poder no seio do convívio social, centros estes 

aparentemente invisíveis,  mas que exercem o controle e a dominação do corpo social. 

Se aparentemente invisíveis, como é possível que exerçam força de controle na 

estrutura de dominação social e determinação da realidade? Para isto, se apropria da 
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linguagem, da cultura e do direito, como forma de legitimar seus interesses e faz crer ser 

legítimo e necessário para o convívio social. Contudo, na verdade destinam-se 

unicamente a atender segmentos privilegiados da sociedade, que fazem constar nas 

normas do direito posto as garantias de permanência do domínio social e da ilusão de 

igualdade. 

Compartilha-se do entendimento de Warat (2004a 39) que em relação ao poder 

afirma: “Nós estamos encaminhando para um exercício de poder, que deixou de 

interessar-se pelo convencimento ideológico [...], um poder que agora somente preocupa 

por manipular adequadamente as novas estratégias da indiferença e da dissuasão”.    

A sociedade é vítima de suas próprias armadilhas, pois, se por um lado, a 

linguagem possibilita a comunicação dentro e fora do corpo social, por outro serve 

como instrumento de dominação pelos segmentos que controlam os meios de 

divulgação e determinam o que pode e o que não pode ser propagado. Controle este 

exercido e vigiado por cada indivíduo, ainda que de forma inconsciente. 

O controle da linguagem a serviço da estrutura dominante é efetivado no 

campo individual, pelas recriminações e rejeições, aqueles que decidem se opor aos 

padrões da cultura colonizadora e  à linguagem da alienação. 

Neste caminhar, o direito é uma “tsunami” que avança com força, quando a 

linguagem não consegue conter os rebeldes, que ameaçam as representações sociais que 

mantêm as estruturas da cultura dominante e apontam alternativas para formação de 

nova ética coletiva, fundamentada na autoconsciência e no respeito às diferenças.  

 

Considerações finais 

  

Pensar a realidade é refletir sobre as “verdades” postas e incorporadas pelo 

corpo social, que estruturam a vida coletiva e determinam as formas de acesso e 

participação dos indivíduos na distribuição ou concentração das riquezas produzidas 

socialmente. 

 A vida em sociedade é dotada de complexidade que exige capacidade de 

correlacionar, interpretar, construir e reconstruir representações da realidade social, 

ponderando os elementos da cultura, da linguagem e do direito que interagem 

simultaneamente e em conjunto para moldar o consciente coletivo. Assim, mantêm os 

indivíduos adormecidos no berço da ignorância. 
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A ignorância individual é grave e no corpo social é mortal, pois impede a 

reflexão crítica e a tomada de consciência de suas fragilidades, pois desconhece o estado 

de servidão em que está subjugado. Nesta perspectiva a sociedade necessita romper com 

as verdades aparentes e reinventar suas próprias verdades, que não estejam a serviço de 

grupos privilegiados, mas, em favor dos interesses coletivos com respeito à diversidade 

e a etnicidade.    

É importante destacar que as representações sociais fundadas na objetividade 

coletiva, são resultantes do processo de construção de significados aceitos no cotidiano 

da vida em sociedade. Essa objetividade é condição indispensável à formação da 

linguagem e aplicação do direito na manutenção das regras de condutas, definidas pela 

cultura.  

A cultura possui papel fundamental na construção das concepções de justiça 

incorporadas pelo corpo social, de forma que práticas consideradas injustas em 

determinadas sociedades, são adotadas como meio de justiça em outras.  

Assim, a classificação de ser algo justo ou injusto deverá levar em 

consideração a contextualização sociocultural do grupo, sem perder de vista a 

importância da consciência coletiva de suas práticas e a quem seve os modelos de 

justiça aplicados no cotidiano.  Devendo ter atenção para não incorrer no fato de 

absolver falsas verdades, que os escraviza e impedem de compreender à realidade e a 

transformá-la quando necessário.    

 Neste viés o direito, a linguagem e a cultura são elementos integrantes do 

mesmo corpo, que caminham nos “trilhos” das representações sociais, incorporadas 

coletivamente, sem que os indivíduos percebam os verdadeiros objetivos almejados pelo 

poder. Este se apropria dessa trilogia para impor à sociedade as concepções de valores, 

de legitimidade e de privilégios, da autoculpa do cidadão pelo fracasso, e da 

impossibilidade de alteração da ordem social.  

Desta forma é necessário romper com o paradigma da dominação e da 

aceitação da condição de escravo, ainda que o direito, a linguagem e a cultura façam 

parecerem que a realidade é algo construído por todos e está a serviço da coletividade, 

escondendo as verdadeiras finalidades a que se destina.   
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ESTRANHANDO O FAMILIAR: PESSOA IDOSA E SUA PROTEÇÃO COMO 
FOCO DA ANTROPOLOGIA JURÍDICA 
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TITLE: THE FAMILIAR STRANGE: THE ELDERLY AND THEIR PROTECTION 
AS THE FOCUS OF LEGAL ANTROPOLOGY 

RESUMO: a antropologia, apesar de ter tido seu início com a observação e familiarização do 
estranho, de povos exóticos, hoje volta-se para o estudo de grupos inseridos em nossas 
próprias sociedades. Sua ferramenta epistemológica é a atitude de estranhar o familiar, 
tornando-o foco de estudos críticos a respeito de nossa própria cultura. O idoso, como sujeito 
cuja identidade foi construída histórica e culturalmente, interessa à antropologia jurídica uma 
vez que o reconhecemos como parte de um grupo cuja vulnerabilidade social deve ser 
protegida pelo sistema jurídico, especialmente em vista dos alarmantes índices de violência 
por ele sofrida. Assim, é importante compararmos os dados bibliográficos disponíveis frente à 
análise de pesquisas empíricas fundamentadas no estudo do Estatuto do Idoso. 
 
PALAVRAS-CHAVE: antropologia jurídica; proteção às pessoas idosas; Estatuto do Idoso. 
 
ABSTRACT: anthropology, despite having its beginning with the observation and 
familiarization of the strange, exotic people, now turns to the study of groups embedded in 
our own societies. His epistemological tool is the attitude of the strange familiar, making it 
the focus of critical studies about our own culture. The elderly, as a subject whose identity has 
been constructed historically and culturally, of interest to legal anthropology once we 
recognize as part of a social group whose vulnerability should be protected by the legal 
system, especially given the alarming rates of violence suffered by him. Thus, it is important 
to compare the bibliographic data available before the analysis of empirical research grounded 
in the study of the Elderly. 
 
KEY-WORDS:  legal anthropology, protecting the elderly, the Elderly. 
 

INTRODUÇÃO 

 

Agora a minha boca 
não arde tanto de sede. 

As minhas mãos é que coçam – 
Vontade de destilar 

depressa, antes que esfrie, 
esse caldo morno da vida.1 

 

Os temas em relação à pessoa idosa estão em voga em nosso cotidiano, podendo ser 

observados entre os vários meios de comunicação: televisão, jornais, rádio e internet. Dentre 

eles, destaca-se a mídia televisiva: em pesquisa realizada no ano de 2010, as emissoras de 

                                                           
1 BRITTO, Paulo Henriques. Geração Paissandu. In: MORICONI, Italo (org). Os Cem Melhores Poemas 
Brasileiros do Século. Rio de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 281-282. 
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televisão foram indicadas como meio principal de propagação de informações acerca do 

Estatuto do Idoso. Tendo em vista o avanço da população brasileira idosa - segundo dados do 

IBGE, o Brasil em 2025 será o sexto país com maior número de idosos - a preocupação com o 

futuro faz-se cada vez mais presente. 

Entretanto, a naturalização que possui a figura do idoso em nossa sociedade 

compromete a averiguação da multiplicidade de fatores que concorrem para a formação dessa 

identidade. Sua representação social é fruto de uma construção cultural que envolve muito 

mais do que apenas a determinação de sua idade ou a pressuposição de sua vulnerabilidade 

física e emocional. É necessário, portanto, utilizar a categoria antropológica de 

estranhamento, de visualização crítica da realidade que cerca tais pessoas, não assumindo 

pressuposições aparentemente naturais. 

Por outro lado, o direito interessa-se por tais questões tendo em vista o alarmante 

índice de violência contra idosos no Brasil. O Estatuto do Idoso é uma legislação especial 

direcionada a essa camada hipossuficiente. Por vezes, esse grupo sofre com agressões, seja de 

ordem física ou moral, nos diversos ambientes que freqüenta. 

Com a finalidade de averiguar e de pôr em prática esse estranhamento antropológico 

de que se fez referência, utilizamos aqui de duas pesquisas empíricas realizadas em uma 

cidade do sul do Brasil a respeito do tratamento dispensado pela sociedade aos idosos: uma, 

de caráter qualitativo, com entrevistas com profissionais ligados à proteção contra maus-

tratos, outra, de cunho quantitativo, versando sobre a percepção da população local sobre o 

Estatuto do Idoso. 

 

1. Antropologia Jurídica: Familiarizando-se com o Estranho, Estranhando o Familiar 

 

Nossa percepção do mundo e das relações que nele estabelecemos é, em grande 

parte, moldada pela cultura de nosso grupo social: importância a certas práticas, 

desconsideração por outras, relevância simbólica de pessoas e objetos. Nosso quotidiano é 

impregnado por essas atitudes, muitas vezes praticadas de maneira automática e inconsciente.2 

A Antropologia, campo do conhecimento que estuda a cultura e a razão pela qual 

homens e mulheres constroem seus artefatos sociais – sejam materiais, como uma construção 

arquitetônica, sejam imateriais, como o sistema jurídico – é instrumento significativo de 

análise no momento em que nos debruçamos sobre tais questões. Sua análise como ciência 

                                                           
2 ROCHA, Everardo. O Que É Etnocentrismo? São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 07-09. 
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deve seu marco inicial às grandes navegações e às relações estabelecidas entre povos de 

diferentes formações culturais, alguns colonizados, outros, colonizadores. Impregnados pelo 

seu próprio modo de conceber a organização social, estes interpretavam segundo seus 

parâmetros os rituais, os símbolos, os artefatos que observavam.3 Daí os relatos de viagens 

(tal como o de Pero Vaz de Caminha) serem repletos de equívocos cometidos pelo simples 

fato de que tais viajantes não conseguiam apreender a totalidade daquelas manifestações. 

A escola evolucionista utilizou tais narrativas a fim de construir, teoricamente, o 

conhecimento antropológico. Os antropólogos de gabinete não colhiam seus dados empíricos 

pessoalmente, mas estudavam sociedades, consideradas exóticas, partindo de pressupostos 

contidos em cartas, relatórios, diários de comerciantes, militares e missionários enviados, não 

poucas vezes, para conquistar povos distantes. É por isso que tal escola possui uma forte carga 

etnocêntrica, uma: 

 

[...] visão de mundo onde o nosso próprio grupo é tomado como centro de tudo e 
todos os outros são pensados e sentidos através dos nossos valores, nossos modelos, 
nossas definições do que é a existência [...] a sociedade do “eu” é a melhor, a 
superior. É representada como espaço da cultura e da civilização por excelência. É 
onde existe o saber, o trabalho, o progresso. A sociedade do “outro” é atrasada. São 
os selvagens, os bárbaros. São qualquer coisa menos humanos, pois, estes, somos 
nós.4 

 

Impossível, dentro dessa percepção, compreender rituais como os descritos a seguir: 

 

Entre os hopis, entre os índios creek e Crow, entre os bosquímanos da África do Sul, 
era costume conduzir o velho para uma cabana construída propositalmente longe da 
aldeia, deixar nela um pouco de água e de comida e abandonar o ancião. Entre os 
esquimós, cujos recursos são muito precários, pede-se aos velhos para deitar na neve 
e ali esperar a sua morte; ou, durante uma expedição de pesca, faz-se com que sejam 
esquecidos sobre uma banquisa; ou então são trancados num iglu, onde morrem de 
frio.5 

 

Os europeus, na sua visão ocidental, certamente chocavam-se ao se deparar com tais 

práticas – seus costumes não condiziam com esses tipos de tratamento para com os mais 

velhos. Mais aceitáveis, para eles, eram culturas tal como a de Roma antiga – os romanos, ao 

realizarem o culto aos antepassados, os glorificavam, demonstrando-lhes eterno respeito - e a 

                                                           
3 COLAÇO, Thais Luzia. O Despertar da Antropologia Jurídica. In: COLAÇO, Thais Luzia (org.). Elementos 
de Antropologia Jurídica. São Paulo: Conceito, 2011. 
4 ROCHA, Everardo. O Que É Etnocentrismo? São Paulo: Brasiliense, 2006. p. 07-09. 
5 BEAUVOIR, Simone de. A Velhice. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1990. p. 65. 
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dos povos sem escrita – onde os idosos eram as figuras julgadoras e mediadoras no conselho 

dos anciãos e as suas decisões tornavam-se sinônimo de regras de direito.6 

Foi necessário que dois estudiosos estabelecessem novas bases para a reunião de 

dados nesse campo científico. Franz Boas e Bronislaw Malinowski começaram a propor o 

método etnográfico – a imersão na cultura estudada. A familiarização com o exótico, com o 

estranho, até que todas as sua nuances sejam compreendidas pelo pesquisador, através das 

categorias próprias dessas comunidades - o relativismo cultural substituiu o etnocentrismo.7 A 

partir daí, a etnografia passou a ser o método da pesquisa antropológica, utilizada até hoje, 

apesar sofrer modificações e aprimoramentos. 

A contemporaneidade traz novas formas de organizar o pensamento cientifico. Nesse 

sentido, a antropologia deixa de ter por sujeito privilegiado o exótico, voltando-se para a 

análise de sua própria cultura. Para isso, utiliza do olhar crítico para seus próprios rituais e 

costumes, em um processo de estranhamento na construção do conhecimento. Nas palavras de 

Mariza Peirano: 

 

Em poucos anos, talvez possamos fazer um balanço da antropologia do século XX 
como caracterizada por um longo e complexo movimento, com implicações teóricas 
e políticas, que substitui o ideal de um encontro radical com a alteridade pela 
pesquisa “em casa”, “at home”. Mas, no cenário internacional, “home” terá, como 
sempre, muitos sentidos, e a antropologia manterá, na sua concepção paradigmática, 
um objetivo sóciogenético relacionado à diferença e sua compreensão.8 

 

As sociedades complexas possuem, na verdade, grupos diversificados, com formas 

de expressão típicas. Tais práticas encontram-se naturalizadas em nosso meio, a partir do 

momento em que a elas acostumamos nossos olhares, não refletindo acerca de sua origem e 

sentido. Essa dificuldade de apreensão da realidade própria das pessoas idosas está 

relacionada com a invisibilidade que certos grupos sociais possuem – sua existência ou não é 

problematizada, ou é problematizada de forma rápida e superficial. 

Partimos do pressuposto, para citar um exemplo relacionado ao tema sob estudo, de 

se o idoso não quer sair da casa onde habita e sofre abusos, é porque tais maus-tratos são fruto 

de sua imaginação, já senil, ou porque sua gravidade é exagerada pela vítima. Muitas vezes 

passa despercebido o que foi ressaltado pela Psicóloga da Secretaria da Cidadania Municipal 

entrevistada:  

                                                           
6 WOLKMER, Antonio Carlos. O Direito nas Sociedades Primitivas. In: WOLKMER, Antonio Carlos (org.). 
Fundamentos de História do Direito. 2 ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. 
7 ERIKSEN, Thomas Hylland; NIELSEN, Finn Sivert. História da Antropologia. Petrópolis: Vozes, 2007. 
8 PEIRANO, Mariza. A Teoria Vivida e outros Ensaios de Antropologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006. p. 
37. 
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[...] Essa é a verdadeira garantia do direito do idoso de morar, continuar a morar, em 
seu próprio domicílio e não exportado pra uma casa do Idoso, porque muitas vezes 
ele vai a contra-gosto, porque ele queria ficar na casa onde ele morou 40 anos, 30 
anos, toda uma vida [...].9 

 

Percebe-se que, nesses casos, o idoso permanece em sua casa por que ali ele 

construiu sua história, sua identidade, ainda que tenha seus direitos violados pela própria 

família. Não poucas vezes, ele apenas é retirado de sua casa em última instância, por decisão 

estatal. 

Resta clara a importância do estudo acerca do idoso para a antropologia jurídica. O 

direito deve voltar-se para a sociedade que regula, conhecendo as nuances dos sujeitos 

destinatários de suas garantias. No momento da interpretação da norma, o magistrado 

observará os fatos e todos os elementos que o cercam – sejam eles jurídicos ou não. Norbert 

Rouland ressalta: 

 

Isto quer dizer que o jurista não é uma máquina de aplicar a lei, pois em geral esta, 
assim como a jurisprudência, dá-lhe apenas algumas instruções. Cabe a ele, depois, 
procurar o que é o direito, apoiando-se em outros dados. Juntamo-nos assim ao que a 
antropologia nos diz do direito: que ele não é somente certo número de discursos 
(normas orais ou escritas), mas também práticas, e talvez sobretudo representações, 
que o positivismo dissimula, porque lhe dão medo (grifos no original).10 

 

Assim, cabe ainda que brevemente, a análise do conjunto normativo protetivo ao 

grupo ora em estudo. 

 

2. Notas sobre a Legislação Brasileira de Proteção ao Idoso 

 

No Brasil, a aptidão para adquirir direitos e contrair obrigações começa a partir do 

nascimento com vida (art. 2, Código Civil brasileiro de 2002 – CCB/02) e têm-se a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) como Lei Máxima que reger nossas vidas, em um 

Estado Democrático de Direito, estabelecendo garantias fundamentais à dignidade do ser 

humano. Conforme a necessidade de especial proteção a grupos hipossuficientes, surgem 

                                                           
9 GUMARÃES, Bruno et al. Procedimento de Denúncia Contra Maus-Tratos aos Idosos Realizada na 
Secretaria da Cidadania em Pelotas e sua Eficácia Social. Monografia apresentada à disciplina de 
Antropologia Jurídica do Curso de Direito da Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. 
2008. p. 29. 
10 ROULAND, Norbert. Nos Confins do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 237. 
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novas legislações específicas, tais como: Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do 

Desarmamento, Código de Defesa do Consumidor, etc.11 

O idoso além da proteção constitucional - como todas as pessoas – é também 

amparado por algumas dessas legislações especiais, como a Política Nacional do Idoso (PNI) 

e o Estatuto do Idoso. Encontra-se ratificada por todas elas, a obrigação da instituição 

familiar, do Poder Público e da sociedade frente à pessoa idosa na defesa dos seus direitos e 

bem estar: 

 

Art. 230, CF/88: A família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as 
pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade e bem-estar e garantindo-lhes o direito à vida.12 
 
Art. 3º, PNI: A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios: 
I - a família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os 
direitos da cidadania, garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua 
dignidade, bem-estar e o direito à vida;13 
 
Art. 3º, Estatuto do Idoso: É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, 
à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária.14 

 

O Princípio da Dignidade Humana é balizador da aplicação desses regramentos.  A 

partir dele, estão albergados outros direitos: direito a educação, direito ao trabalho, direito à 

saúde, e, inclusive, o direito ao amparo daqueles que se encontram desprotegidos. A 

importância de tal princípio pode ser observada nas palavras de Alexandre de Moraes: 

 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que 
se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais pessoas, 
constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico deve 
assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser feitas limitações ao 

                                                           
11 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Fundamentos Principiológicos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Revista Brasileira de Direito de Família, ano VI, 
n. 26, out/nov, 2004. p. 19. 
12 BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Publicada em 05 de Outubro de 1988. In: 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm .Acessado em outubro de 2011. 
13 BRASIL. Lei n. 8.842. Publicada em 4 de Janeiro de 1994. Política Nacional do Idoso. Dispõe sobre a 
política nacional do idoso, cria o Conselho Nacional do Idoso e dá outras providências. 
In: www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/dh/volume%20i/idosolei8842.htm. Acessado 
em  outubro 2011. 
14 BRASIL. Lei n. 10.741. Publicada em 1º de Outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências. In: www.senado.gov.br/web/relatórios/destaques/2003057rf.pdf. Acessado em 
outubro de 2011. 
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exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem menosprezar a necessária 
estima que merecem todas as pessoas enquanto seres humanos.15 

 

Ingo Sarlet, por sua vez, entende esse princípio compreende a: 

 

[...] qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 
mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, implicando, 
neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais que assegurem a 
pessoa tanto contra todo e qualquer ato de cunho degradante e desumano, como 
venham a lhe garantir as condições existenciais para uma vida saudável, além de 
propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria 
existência e da vida em comunhão com os demais seres humanos.16 

 

A PNI, Lei n. 8.842 de 04 de janeiro de 1994, regulamentada pelo Decreto n. 1948 de 

03 de julho de 1996, veio com o propósito de garantir direitos sociais à pessoa idosa para sua 

promoção no que tange à independência, incorporação e participação no seio da sociedade, 

assim como definiu competências dos órgãos e entidades do poder público que trabalham com 

a questão do idoso, estabelecendo políticas sociais básicas. 

Por fim, a Lei n. 10.741 de 01 de outubro de 2003, com o intuito de formalizar a 

garantia de uma velhice digna, uma vez que muitos idosos se encontram em situação de 

vulnerabilidade social, instituiu o Estatuto do Idoso. Nas palavras de Ana Carolina Teixeira e 

Maria de Fátima de Sá: “O mérito do Estatuto do Idoso é, além das garantias individuais 

atribuídas à terceira idade, trazê-lo a lume no cenário social e político brasileiro [...]”17. 

Compreendendo mais pontos que a PNI, o Estatuto do Idoso ratifica o princípio da Dignidade 

da Pessoa Humana e prevê a proteção aos direitos humanos fundamentais dessa parcela da 

população: amparo ao envelhecimento através de políticas sociais básicas, sanções para os 

que descumprirem a legislação em caso de violação de direitos. 

Também os Princípios da Obrigação Alimentar e da Prioridade do Idoso estão ali 

previstos. O Princípio da Obrigação Alimentar destina-se à obrigação da entidade familiar em 

propiciar alimentação ao idoso que assim necessitar por não ter meios de subsistência. 

Subsidiariamente entra a figura do Estado: nos casos em que se constata que a família não 

apresenta meios financeiros para efetivação de tal obrigação, o Estado deve oferecer um 

benefício mensal ao idoso de um salário mínimo (arts. 34 e 14 do Estatuto do Idoso):  

                                                           
15 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. 6 ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. p. 128-129. 
16 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da Pessoa Humana e Direitos Fundamentais na Constituição 
Federal de 1988. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 60. 
17 TEIXEIRA, Ana Carolina Brochado; SÁ, Maria de Fátima Freire de. Fundamentos Principiológicos do 
Estatuto da Criança e do Adolescente e do Estatuto do Idoso. Revista Brasileira de Direito de Família, ano VI, 
n. 26, out/nov, 2004. p. 27. 
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Art. 14. Se o idoso ou seus familiares não possuírem condições econômicas de 
prover o seu sustento, impõe-se ao Poder Público esse provimento, no âmbito da 
assistência social. 
 
Art. 34. Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios 
para prover sua subsistência, nem de tê-la provida por sua família, é assegurado o 
benefício mensal de 1 (um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica da 
Assistência Social – Loas. 

 

Já o Princípio da Prioridade do Idoso importa em oferecer primazia a esse grupo 

especial quanto à produção de efeitos reais dos direitos e garantias fundamentais do ser 

humano. O que é de responsabilidade de todos – do Estado, da família e da sociedade – 

efetivá-lo: 

 

Art. 3º É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do Poder Público 
assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à 
liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto aos órgãos públicos e 
privados prestadores de serviços à população; 
II – preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas 
específicas; 
III – destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 
proteção ao idoso; 
IV – viabilização de formas alternativas de participação, ocupação e convívio do 
idoso com as demais gerações; 
V – priorização do atendimento do idoso por sua própria família, em detrimento do 
atendimento asilar, exceto dos que não a possuam ou careçam de condições de 
manutenção da própria sobrevivência; 
VI – capacitação e reciclagem dos recursos humanos nas áreas de geriatria e 
gerontologia e na prestação de serviços aos idosos; 
VII – estabelecimento de mecanismos que favoreçam a divulgação de informações 
de caráter educativo sobre os aspectos biopsicossociais de envelhecimento; 
VIII – garantia de acesso à rede de serviços de saúde e de assistência social locais. 
IX – prioridade no recebimento da restituição do Imposto de Renda.18 

 

Dentre outros direitos assegurados às pessoas da terceira geração no Estatuto do 

Idoso, podemos citar: previdência social (art. 29 ao 32), assistência social (art.33 ao 36), 

habitação (art. 37 e 38), transporte (art.39 ao 42), medidas de proteção (arts. 43 ao 45), 

políticas de atendimento (art. 47 ao 68), acesso à justiça (art.69 ao 92) e penalização de crimes 

contra o idoso, inclusive com o auxílio do Código Penal (art. 93 ao 108) . 

                                                           
18 BRASIL. Lei n. 10.741. Publicada em 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências. In: www.senado.gov.br/web/relatórios/destaques/2003057rf.pdf. Acessado em 
outubro de 2011. 
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Ressaltamos que essa legislação especial é fruto não somente de iniciativa estatal 

como do grupo que lhe é destinatário, através de reivindicações sociais. Norbert Rouland 

afirma: 

 

As reivindicações das mulheres, dos velhos, dos jovens, dos homossexuais serão a 
expressão de lutas minoritárias? Serão, se elas se formalizam e transitam por 
instituições de referência comuns ao conjunto da categoria envolvida tais como 
associações, cartas, estatutos, cadernos de reivindicação etc. [...] as minorias 
constituem ordens jurídicas, o que lhe aumenta a legitimidade e fundamenta 
sobretudo suas pretensões em ver reconhecidos seus direitos subjetivos perante a 
sociedade dominante e os estados aos quais pertencem. Sem sujeitos de direito, não 
há direitos subjetivos... (grifos no original).19 

 

Entretanto, a doutrina faz sérias críticas à eficácia social desses instrumentos legais. 

Por eficácia entende-se: 

 

[...] a possibilidade (no sentido de aptidão) de a norma vigente (juridicamente 
existente) ser aplicada aos casos concretos e de – na medida de sua aplicabilidade – 
gerar efeitos jurídicos, ao passo que a eficácia social (ou efetividade) pode ser 
considerada como englobando tanto a decisão pela efetiva aplicação da norma 
(juridicamente eficaz), quanto o resultado concreto decorrente – ou não – desta 
aplicação.20 

 

Ludgleydson Araújo e Jorgeano Lobo Filho alertam para a relação entre a efetividade 

(eficácia social) da legislação e o fato de que grande parte das agressões contra a pessoa idosa 

advém do âmbito familiar: 

 

Apesar da existência do amparo legal ao idoso vítima de maus tratos, devido ao fato 
dos agressores em geral serem familiares, proporciona conflitos relacionados ao 
afeto, dependência ao idoso em denunciá-los aos órgãos de direitos humanos e 
policiais, contribuindo diretamente para a não notificação dos casos de violência 
contra pessoa idosa no âmbito familiar.21 

 

Os dados colhidos na pesquisa de campo realizada em 2008 em uma cidade do sul do 

Brasil comprovam a citação doutrinária, conforme o que segue: 

 

É o caso de uma senhora e seu esposo, que moravam com sua filha e o genro. Quando 
eu fui fazer a primeira visita, ela já não falava mais, não conseguia nem se quer mexer 
a mão. O marido já estava numa casa de outra filha, porque tinha conseguido fugir, 
porque caminhava, não tinha problemas de saúde e disse que se não tivesse fugido o 
genro iria lhe fazer mais uma maldade. E a gente demorou, acho que mais ou menos 

                                                           
19 ROULAND, Norbert. Nos Confins do Direito. São Paulo: Martins Fontes, 2003. p. 301. 
20 SARLET, Ingo Wolfgang. A Eficácia dos Direitos Fundamentais: uma teoria geral dos direitos 
fundamentais na perspectiva constitucional. 10 ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2010. p. 240. 
21 ARAÚJO, Ludgleydson Fernandes; LOBO FILHO, Jorgeano Gregório. Análise Psicossocial da Violência 
contra Idosos. In: Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 22, 2009. p. 157. 
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duas semanas...  A filha inclusive alegou que era a própria mãe que se batia sozinha – 
o que não tinha cabimento, porque ela mal mexia a mão, não tinha mais forças. A 
outra filha, que havia acolhido o pai, vinha todos os meses aqui até fevereiro e me 
dava notícias, dizia que a idosa ainda estava internada no hospital, mas depois nunca 
mais apareceu.22 

 

A pesquisa quantitativa, realizada em 2010 na mesma cidade, também demonstra que 

o tratamento para com os idosos atualmente é bastante problemático, conforme a população 

local entrevistada23: 

 

 

Pode-se constatar, perante a figura 1 acima, que 86% dos entrevistados consideraram 

entre ruim e regular o tratamento para com os idosos e apenas 14% reputaram entre bom e 

ótimo. 

 

3. Idoso: Caracterização e Práticas Etnocêntricas 

 

As pessoas idosas são caracterizadas por fator etário, de acordo com o Estatuto do 

Idoso: o artigo 1º do respectivo diploma legal, as identifica como aquelas com idade igual ou 

superior a 60 (sessenta) anos.24 Aqui, devem ser feitas ressalvas teórico-práticas a esse 

parâmetro legal, uma vez que as modificações sociais influenciam na fixação dessa faixa 

etária. A elaboração de novas tecnologias (inclusive na área médica), o tráfego de 

informações oportunizado pela internet, o interesse governamental na aplicação de políticas 

                                                           
22 GUIMARÃES, Bruno et al. Procedimento de Denúncia Contra Maus-Tratos aos Idosos Realizada na 
Secretaria da Cidadania em Pelotas e sua Eficácia Social. Monografia apresentada à disciplina de 
Antropologia Jurídica do Curso de Direito da Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. 
2008. p. 03. 
23 SANTOS, Christiane Rickes da Rosa. Percepção da População Pelotense sobre o Estatuto do Idoso e o 
Tratamento da Sociedade em Relação às Pessoas Idosas. Anuário da Produção de Iniciação Científica 
Discente. Vol. XIII, n. 16, 2010. p. 07. 
24 BRASIL. Lei n. 10.741. Publicada em 1º de outubro de 2003. Estatuto do Idoso. Dispõe sobre o Estatuto do 
Idoso e dá outras providências. In: www.senado.gov.br/web/relatórios/destaques/2003057rf.pdf. Acessado em 
outubro de 2011. 
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públicas, entre outros fatores, fazem com que as consequências biológicas e psicológicas 

geralmente associadas à velhice ocorram cada vez mais tarde no ciclo da vida humana.  

Comumente são utilizadas outras expressões a fim de denominar a pessoa idosa, tais 

como: terceira geração, velho, terceira idade, sexagenário, ancião. No entanto, o critério 

cronológico estabelecido pela n. Lei 10.741/03 pode evitar o caráter discriminatório. 

Considerando os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), 

estima-se que, em relação a população total, no ano de 2050 a quantidade de pessoas idosas 

ultrapassará 29,75%25. Esse é um aspecto relevante para o planejamento e execução de 

políticas públicas, com especial atenção aos maus-tratos aos idosos, e consequentemente, 

efetivar o princípio constitucionalmente previsto da Dignidade Humana. O que se espera é 

que haja, ao menos, tratamento com respeito àqueles que trazem uma história ao longo de 

suas vidas: 

 

O reconhecimento àqueles que construíram com amor, trabalho e esperança a 
história de nosso país tem efeito multiplicador de cidadania, ensinando as novas 
gerações a importância de respeito permanente aos direitos fundamentais desde o 
nascimento até a terceira idade.26 

 

Segundo a psicóloga da Casa do Idoso, uma das pessoas entrevistadas, a garantia de 

vida digna ao idoso: “não depende só de nós, depende da família, da saúde, do bem estar 

social, é que vai proporcionar isso para o idoso, a sua própria família”27. 

Há que se considerar, entretanto, que as relações entre a sociedade e seus grupos 

minoritários sempre foi complexa e, frequentemente, marcada por atos de violência. Nesse 

sentido: 

 

É razoável afirmar que não há registros antropológicos de alguma cultura que não 
possua atos violentos em suas relações interpessoais/intergrupais. Esta é uma 
construção biopsicossocial e histórico-cultural que, sobretudo, se expressa e ganha 
força nas disputas de poder e de domínio político, de modo que são direcionados aos 
grupos minoritários (aqui relativos ao nível de poder político) como: mulheres, 
índios, negros, homossexuais, judeus, crianças, adolescentes e idosos.28 

 

                                                           
25 IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. 
In:http://www.ibge.com.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=1507&id_pagina=1. 
Acessado em julho de 2011. 
26 MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 835. 
27 GUIMARÃES, Bruno et al. Procedimento de Denúncia Contra Maus-Tratos aos Idosos Realizada na 
Secretaria da Cidadania em Pelotas e sua Eficácia Social. Monografia apresentada à disciplina de 
Antropologia Jurídica do Curso de Direito da Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. 
2008. p. 33. 
28 ARAÚJO, Ludgleydson Fernandes; LOBO FILHO, Jorgeano Gregório. Análise Psicossocial da Violência 
contra Idosos. In: Psicologia: Reflexão e Crítica, v. 22, 2009. p. 154. 
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Presenciamos cotidianamente a discriminação à pessoa idosa, especialmente no 

âmbito familiar, corroborado pela pesquisa quantitativa aqui analisada, a qual demonstrou que 

quase 100% dos entrevistados confirmou ter conhecimento de algum caso de maus-tratos29: 

 

  

Figura 2 – Conhecimento de casos de maus-tratos a idosos, entre não idosos e idosos. 
 

Segundo Wladimir Novaes Martinez: “As estatísticas revelam que cerca de 40% das 

agressões de que é vítima [o idoso] acontecem no seio da família.”30 Em pesquisa qualitativa 

na mesma localidade referida acima observamos a seguinte fala da Administradora da Casa do 

Idoso:31 

 

Encontramos lá uma situação horrorosa: a pecinha em que ficava o pai, nos fundos 
da casa, havia fezes, comida no chão para o idoso junto com fezes... Era uma visão 
assustadora, horrorosa e que nos fazia passar mal. Até que trouxemos ele aqui para a 
Casa [do Idoso], mas em seguida ele veio a falecer por motivos de complicações 
pelas agressões que veio a sofrer durante esse período todo, praticados pelo filho. 

 

Ao passo das modificações sociais e econômicas, as relações familiares também se 

transformaram e, consequentemente, há necessidade de interferência da ciência do direito 

quando há o descumprimento das garantias inerentes à pessoa humana: 

 

A complexidade das relações sociais e o declínio do modelo patriarcal, com a 
redução do poder concentrado e da homogeneidade da sociedade, cobram o 
estabelecimento e efetivação de novos vínculos que podem ser estabelecidos pelo 
direito, para manutenção da solidariedade social, de modo a evitar sua ruptura, 
expressa com a violência e com a prática dos crimes.32 

 
                                                           
29 SANTOS, Christiane Rickes da Rosa. Percepção da População Pelotense sobre o Estatuto do Idoso e o 
Tratamento da Sociedade em Relação às Pessoas Idosas. Anuário da Produção de Iniciação Científica 
Discente. Vol. XIII, n. 16, 2010. p. 08. 
30 MARTINEZ, Wladimir Novaes. Comentários ao Estatuto do Idoso. 2 ed. São Paulo: LTr, 2005. p. 52. 
31 GUIMARÃES, Bruno et al. Procedimento de Denúncia Contra Maus-Tratos aos Idosos Realizada na 
Secretaria da Cidadania em Pelotas e sua Eficácia Social. Monografia apresentada à disciplina de 
Antropologia Jurídica do Curso de Direito da Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. 
2008. p. 28. 
32 CORTEZ, Luís Francisco Aguilar. As Mudanças Sociais da Família e do Direito. In: LEMOS FILHO, 
Arnaldo et al (Org). Sociologia Geral e do Direito. 2 ed. Campinas, São Paulo: Alínea, 2005. p. 303. 
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Importante salientar que, atualmente, o número de idosos já é relevante em nosso 

país: 

 

O último Censo Demográfico feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE) acusou que, no Brasil, a população com idade igual ou superior a 
60 anos soma mais de 14,5 milhões de pessoas, 8,56% da população total, sendo que 
quase dois milhões estão acima dos 75 anos e, destes, cerca de 25 mil estão acima 
dos 100 anos. Chama a atenção que dessa população, que já viveu 100 anos ou mais, 
quase 90% são mulheres. Estima-se que em 2050 a população de idosos represente 
18% do total de brasileiros, o que corresponderá à aproximadamente 47 milhões de 
idosos.33 

 

Logo, as práticas discriminatórias, realizadas com violência física ou psicológica 

devem ser combatidas através da execução de políticas públicas de caráter preventivo ou 

repressivo (se já ocorrida a violação do direito à integridade), conforme expresso no artigo 3º 

do Estatuto do Idoso, assim como se faz necessária a educação para a modificação do 

tratamento à parcela idosa da sociedade. 

No que tange à intervenção do Poder Judiciário, um dos representantes do Ministério 

Público entrevistado ressaltou que, não poucas vezes, o fator econômico pode estar no fundo 

da questão: 

 

É uma situação que envolve muito conflito familiar. Normalmente tem um pano de 
conflito familiar por trás, não é uma coisa gratuita, normalmente tem um benefício 
que a pessoa quer, ou alguém envolvido com drogas que se adona das coisas do 
idoso, não é? Tem sempre um motivo subjacente, não é simplesmente maltratar por 
gosto, de propósito, tem uma outra coisa sempre envolvendo: um imóvel que está 
sendo disputado. Tem sempre uma razão, normalmente uma razão econômica por 
trás desses conflitos de maus-tratos.34 

 

A seguinte decisão exemplifica esses fatos relatados pelos entrevistados: 

 

APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSO (LEI 10.741/03). CRIME E AUTORIA 
COMPROVADOS. Como afirmou a Magistrada, analisando a prova do processo, 
para condenar a recorrente pela prática de apropriação de bens de sua mãe, pessoa 
idosa: ''Apesar da negativa, por parte da ré, sua palavra é contrariada pela vítima. A 
vítima, em juízo, disse que sua filha, de posse de uma procuração, dos cartões e das 
senhas, fez o empréstimo junto à instituição financeira, retirando o valor e 
apoderando-se do mesmo. Referiu que só soube do empréstimo, pois a pensão 

                                                           
33MARTINS, Maristela Santini; MASSAROLLO, Maria Cristina Komatsu Braga. Mudanças na Assistência ao 
Idoso após a Promulgação do Estatuto do Idoso Segundo Profissionais de Hospital Geriátrico. Revista da Escola 
de Enfermagem da USP, n. 42, 2008. p. 27. 
34 GUIMARÃES, Bruno et al. Procedimento de Denúncia Contra Maus-Tratos aos Idosos Realizada na 
Secretaria da Cidadania em Pelotas e sua Eficácia Social. Monografia apresentada à disciplina de 
Antropologia Jurídica do Curso de Direito da Anhanguera Educacional/Faculdade Atlântico Sul de Pelotas. 
2008. p. 09. 
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percebida mensalmente pela depoente havia diminuído consideravelmente. 
Corroborando a palavra da vítima, tem-se os documentos de fls. 42 e 101-104, que 
confirmam os descontos sofridos pela vítima, diretamente em folha, para 
pagamento das parcelas devidas referentes ao empréstimo feito pela ré.'' 
DECISÃO: Apelo defensivo desprovido. Unânime.35 

 

Por sua vez, a importância na educação das pessoas para a transformação do 

percentual encontrado na pesquisa quantitativa anteriormente citada36, qual seja, a quase 

totalidade dos entrevistados em conhecer algum caso de maus-tratos a idosos e a 

concretização do Princípio da Dignidade Humana, pode-se traduzir nas palavras de Alexandre 

de Moraes: 

 

A intensidade e a efetividade do respeito aos idosos demonstram o grau de 
desenvolvimento educacional de um povo, e somente com educação integral 
poderemos garantir a perpetuidade e a efetividade do Estado Democrático de 
Direito, a partir da formação de consciência de cidadania e justiça em todos os 
cidadãos.37 

 

A partir de normas protetivas, o Estatuto visa combater tais práticas, carecendo, 

entretanto, de eficácia social devido a vários aspectos, dentre eles, ineficiência de políticas 

públicas, lentidão da justiça e desprezo dos familiares, da sociedade e do Estado. É o que se 

pode depreender, ao verificar que metade dos entrevistados não tem conhecimento sobre o 

procedimento de denúncias realizado pela Secretaria da Cidadania, como forma de política 

pública de proteção ao idoso38: 

 

 

 

                                                           
35

 RIO GRANDE DO SUL. Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul.  
Apelação Crime n. 70020981080. Relator: Sylvio Baptista Neto. Julgado em 19/12/2007. Acessado em junho de 
2008. 
36SANTOS, Christiane Rickes da Rosa. Percepção da População Pelotense sobre o Estatuto do Idoso e o 
Tratamento da Sociedade em Relação às Pessoas Idosas. Anuário da Produção de Iniciação Científica 
Discente. Vol. XIII, n. 16, 2010. 
37MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional. 23 ed. São Paulo: Atlas, 2008. p. 835. 
38 SANTOS, Christiane Rickes da Rosa. Percepção da População Pelotense sobre o Estatuto do Idoso e o 
Tratamento da Sociedade em Relação às Pessoas Idosas. Anuário da Produção de Iniciação Científica 
Discente. Vol. XIII, n. 16, 2010. p. 09. 
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Figura 3 – Conhecimento da Secretaria da Cidadania, que recebe denúncias de maus tratos contra idosos, 
por gênero.  

 

Tal resultado possui relevante aspecto a ser considerado pelo poder público, 

responsável por promover políticas públicas, o qual, para alcançar a referida efetividade 

social, deve promover e incentivar a visibilidade do grupo à população. 

 

CONCLUSÃO 

 

A partir da complementaridade entre a análise bibliográfica e empírica, esta tanto 

qualitativa quanto quantitativa, pode-se perceber que a situação do idoso no Brasil é um 

problema grave, especialmente quando se observa sua situação de forma crítica, através de um 

olhar antropológico que estranha o que nos é tão familiar que chega às portas da 

invisibilidade. 

As pesquisas aqui indicadas demonstraram um grau elevado de agressões contra esta 

parcela da população e o descaso, muitas vezes advindo da própria família. Apesar do 

arcabouço protetivo legal, o Estado procura regular tais situações, protegendo a pessoa idosa. 

Entretanto, enquanto não houver iniciativa governamental de conscientizar a população – 

através de práticas pedagógicas – a demonstrada ineficácia (ainda que relativa) do Estatuto do 

Idoso permanecerá um problema sem solução. 
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ETNOGRAFIA DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS CÍVEIS: TEORIA E PRÁTICA 

 

 

[A] experiência etnográfica dos antropólogos constitui-se 

num momento privilegiado na compreensão das verdades 

e da produção do conhecimento social.
1 

 

Aline Rose Barbosa Pereira 

 Mariana Alves Lara 

 

Resumo 

Este é um trabalho de Antropologia Jurídica acerca do Juizado Especial Cível – Unidade 

UFMG. O objetivo é verificar se os princípios que fundamentaram a criação dos Juizados 

Especiais, inscritos na Lei n. 9.099 de 1995, estão sendo, de fato, observados na prática. Para 

tanto, estudou-se inicialmente a origem histórica dos Juizados e seu funcionamento. 

Posteriormente, empregou-se a metodologia etnográfica para coleta e análise de dados de 

audiências de conciliação. Foram analisados aspectos relacionados à estrutura física dos 

Juizados, ao papel do conciliador, a atuação dos envolvidos, a linguagem empregada e as 

relações de poder subjacentes. Constatou-se, ao final, que alguns princípios, como oralidade, 

simplicidade e informalidade concretizam-se no cotidiano do Juizado. Todavia, problemas 

foram constatados quando, em prol da celeridade, a autocomposição genuína dos litígios ficou 

prejudicada. Em diversos casos objetiva-se conseguir um acordo a qualquer preço, 

desvirtuando o sentido da conciliação. 
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1 ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra P. O sentido da etnografia. In: ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra P. 

Antropologia & Educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. p. 51-78. p. 53. 
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Abstract 

 

Here is presented a legal anthropology study about a Brazilian judicial organ which is simillar 

to the small claims courts, dedicated to civil causes and located in Belo Horizonte, Minas 

Gerais. It was aimed to verify if the founding principles of the mentioned small claims courts, 

which are asserted in the federal statute number 9.099 from 1995, are actually effective. 

Therefore we have firstly studied the historical origins of this courts and how they were 

supposed to work. Afterwards we have made use of the ethnographic method so as to collect 

and analyze data from conciliation court hearings. Aspects such as the building structure, the 

role of conciliators and other actors involved in the cases, the employed language and the 

underlying power relationships have been considered. At the end we have found that some 

principles, such as orality, simplicity and informality are accomplished in the court’s routine. 

Nonetheless some problems were found when the conciliation was hampered by the celerity 

aim. 

 

Key-words: small claims courts, conciliation, ethnography. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

O presente trabalho se propõe a comparar a fundamentação e os princípios que 

nortearam a criação dos Juizados Especiais Cíveis com as impressões acerca de como este 

modelo de prestação jurisdicional tem sido efetivado na prática. O estudo foi feito a partir da 

etnografia das audiências de conciliação do Juizado Especial Cível – Unidade Universidade 

Federal de Minas Gerais (UFMG). 

A etnografia é a metodologia antropológica por excelência. A Antropologia, por sua 

vez, “[...] é uma ciência do olhar. Não se trata de um olhar distante e passivo, ao contrário, o 

olhar designa uma ação voltada à compreensão da diferença e de seus significados.”2  

O Direito, como ciência social aplicada, não pode se restringir à feitura e aplicação 

de leis pensadas apenas abstratamente. É preciso estar atento ao funcionamento das normas no 

mundo da vida. Para tanto, a Antropologia Jurídica apresenta-se como um caminho possível, 

                                            
2
 ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra P. O sentido... cit. p. 60. 
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na medida em que parte da observação de fatos particulares para questionar as tentativas de 

generalizações de modelos jurídicos. Nesse sentido, 

 

A ideia de observar a lei em ação sublinha o valor da pesquisa 
etnográfica na promoção de uma análise antropológica de um fato 
jurídico. É como se precisássemos assistir à aplicação da lei para 
interpretar seu funcionamento.3   

 

A partir da observação da prática cotidiana do Direito é possível repensar os modelos 

teóricos vigentes com vistas ao seu aprimoramento.  

Nesse contexto, a etnografia consiste na coleta (por meio de técnicas diversas, como 

o trabalho de campo), descrição e análise de dados. Muitos autores distinguiam etnografia de 

etnologia, reservando à primeira a função exclusiva de coletar dados e à segunda a abordagem 

sistematizadora e explicativa dessas informações.4   

Não obstante o sentido histórico dessa distinção, atualmente ela não se sustenta. O 

termo técnico que se firmou para a metodologia antropológica é etnografia, a qual vai além da 

mera coleta de dados. O próprio ato de levantar dados de experiências em um determinado 

contexto já envolve algum grau de descrição, análise e interpretação. A etnografia não se 

restringe a um “relato de viagem”, ao contrário, busca responder uma questão ou problema 

previamente levantado, o qual orientará seu olhar. Segundo Gilmar Rocha e Sandra Tosta “(...) 

o que caracteriza o trabalho etnográfico do antropólogo é a compreensão e a interpretação do 

padrão de um sistema ou estrutura social.”5    

Tendo isso em vista, inicialmente efetuou-se um estudo na literatura nacional a 

respeito da criação dos Juizados Especiais: as razões do seu surgimento, os objetivos a que se 

propõem e seus princípios fundantes. Em seguida, com base em metodologias de 

Antropologia Jurídica, foram feitas análises do discurso, das relações de poder e do 

comportamento dos atores envolvidos nas audiências de conciliação. Ressalta-se que não 

foram observadas audiências suficientes para que se procedesse a uma análise quantitativa dos 

dados obtidos. O trabalho baseou-se em observações e impressões das autoras a partir das 

audiências acompanhadas. 

                                            
3 MIRAGLIA, Paula. Uma etnografia das Varas Especiais da Infância e da Juventude. IN: NOVOS ESTUDOS, 
CEBRAP. N. 72, julho 2005. p. 79-98.   
4 Por exemplo, COLAÇO afirma que é na “(...) etnografia, que coleta os dados e na etnologia, que os sintetiza e 
compara, visando a ‘unificar teórica e metodologicamente’ a realidade humana.” COLAÇO, Thais Luzia. O 
despertar da Antropologia Jurídica. In: COLAÇO, Thais Luzia (org). Elementos de Antropologia Jurídica. 
Florianópolis: Conceito, 2008. p. 13-40. p. 20.   
5
 ROCHA, Gilmar; TOSTA, Sandra P. O sentido... cit. p. 72. 
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2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS 

 

 

Origem 

 

A criação dos Juizados Especiais Cíveis foi prevista na Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988 (artigos 24, X e 98, I) e regulamentada pela Lei n. 9.099 de 

1995. As origens do instituto são, porém, um pouco mais antigas: remontam ao anterior 

Juizado Especial de Pequenas Causas, idealizado na Lei n. 8.244 de 1984, no período da 

transição democrática. Esta lei, por sua vez, inspirou-se na experiência do Rio Grande do Sul, 

onde foram criados, na década de 1980, os Conselhos de Conciliação e Arbitramento, que 

trabalhavam fora do horário normal de funcionamento do fórum, sem previsão legal 

específica para tanto, sem função judicante e com a colaboração de juízes improvisados6. Nas 

palavras de Pedro Manoel Abreu, teria emergido 

 

a partir de uma experiência empírica gaúcha, de iniciativa da própria 
magistratura, um sistema afeiçoado ao atendimento das pequenas causas, 
cujo efeito revolucionário estendeu-se não só para o plano processual 
mas para todo o plano da sociabilidade, com a inserção política do 
judiciário, expondo-se à maioria da população, cumprindo uma 
pedagogia para o civismo, democratizando-se e democratizando o 
processo, mobilizando-se em favor da agregação e da solidarização 
social.7 

 

 Pode-se listar alguns fatores que compunham8 o quadro em que se procurou pensar 

uma nova forma de solução dos conflitos de interesse. Tinha-se, por um lado, um contexto de 

crise do Poder Judiciário, cuja credibilidade junto à população já vinha sendo prejudicada, 

entre outros motivos, pela lentidão na prestação jurisdicional. À morosidade somava-se o alto 

custo do processo para as partes, vez que se fazia necessária a contratação de um advogado, o 

                                            
6 ROCHA, Felippe Borring. Juizados Especiais Cíveis: aspectos polêmicos da lei 9.099 de 26/09/1995. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2000. p. 4. 
7 ABREU, Pedro Manoel. Acesso à Justiça e Juizados Especiais: o desafio histórico da consolidação de uma 
justiça cidadã no Brasil. Florianópolis: Fundação Boiteux, 2004. p. 28. 
8 Não obstante se fazer o uso do pretérito imperfeito, muitos destes fatores ainda têm lugar no presente, como o 
leitor perceberá. 
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pagamento de custas, etc. A falta de estrutura do Judiciário, carente de recursos humanos, 

materiais e de espaços físicos adequados, contribuía para que a crise não fosse superada. E 

essa estrutura precária deveria responder a um número de demandas crescente, o que 

implicava um ciclo de reforço da morosidade e da perda de credibilidade do Judiciário junto à 

população. 

Por outro lado, não obstante o número de causas trazidas à apreciação do Juízo 

aumentasse, ficavam alijadas do Poder Judiciário diversas violações a direitos, que pelo pouco 

valor econômico se comparado ao custo do processo, não valeriam à pena levar a juízo. 

Somava-se a isso a dificuldade de acesso à Justiça por grupos mais pobres da sociedade, o que 

contribuía para o aumento da vulnerabilidade das populações carentes. 

Embora a Constituição de 1988 preveja que nenhuma lesão ou ameaça a direito será 

excluída da apreciação do Poder Judiciário (art. 5º, inciso XXXV), as causas de pequeno valor 

econômico (mas não necessariamente de pequena importância para os titulares dos direitos 

envolvidos) não estavam resguardadas, posto que, faticamente, não compensava discuti-las 

em juízo. Destarte, o Judiciário acabava por se converter em mais uma instância de 

reprodução dos processos excludentes que permeiam o mundo da vida. 

Em resumo, anteriormente à criação dos Juizados Especiais de Pequenas Causas 

apresentava-se ao cidadão um quadro em que alguns de seus direitos dificilmente poderiam 

ser realizados pela via jurisdicional – ou o seriam apenas a custo de muito tempo, sujeitos às 

vicissitudes de um processo excessivamente formal, que poderia sequer efetivá-los, visto que, 

não raras vezes, a demora da prestação jurisdicional acarreta a perda da possibilidade fática de 

realização de um direito. A depender do valor em causa, ter-se-ia um prejuízo menor ao não 

se recorrer ao Judiciário. 

Por fim, com muita frequência, a decisão não alcançava a persuasão das partes, 

envolvidas em um processo de cuja construção participaram, em regra, apenas formalmente. 

A mera imposição de uma conduta entendida como devida pela autoridade para tanto 

legitimada – o juiz – não garante, por si só, que a decisão seja aceita como legítima pelos 

atores por ela atingidos e que o conflito seja, de fato, solucionado.  

Deve-se mencionar, no que tange à substituição das concepções das partes pela visão 

de mundo do juiz, a afirmação feita por Rocha a respeito da falta de uma cultura de 

conciliação no Brasil: 

 

A centralização política, baseada num Estado onipresente, desde os 
tempos do [sic] coloniais, associada às nossas raízes ibéricas, 
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romanísticas e pragmáticas, fizeram com que o ordenamento jurídico 
pátrio fosse marcado pela hipertrofia da função de substitutividade do 
Estado-Juiz. Com isso, durante séculos, a prestação da tutela jurídica foi 
estruturada partindo-se da incapacidade das partes em lidar com 
interesses contrapostos, incutindo na consciência popular os valores de 
submissão das vontades em confronto à manifestação estatal.9 

 

Ressalta-se que a mencionada falta de cultura de conciliação resultaria da própria 

atuação estatal, acostumada a impor aos litigantes uma sentença a que estes deveriam se 

submeter (entendendo ou não seu conteúdo, tendo participado efetivamente ou não de sua 

construção) e que em muitos casos não alteraria, na prática, o clima de conflito e animosidade 

entre os envolvidos. 

É nesse cenário de falta de efetividade e de eficiência da tradicional forma judicial de 

resolução de conflitos, bem como da ausência de efetividade do direito de acesso à justiça, 

que se insere o movimento que se propõe a pensar a criação dos Juizados Especiais, aos quais 

subjazem os ideais de valorização da conciliação como meio mais efetivo e célere de 

resolução de conflitos, bem como a ideia de ampliação do acesso à justiça. 

  

Objetivos dos Juizados Especiais 

 

Diante do contexto mencionado na subseção anterior, a criação dos Juizados 

Especiais se norteará por alguns valores e características basilares, sobre as quais passamos a 

discorrer em seguida. 

A primeira delas seria a tentativa de propiciar a todos os cidadãos o efetivo acesso à 

justiça, já que na estrutura judiciária tradicional não havia lugar específico para interesses de 

menor valor econômico (mas nem por isso menos importantes para o seu titular), dado o alto 

custo material ou temporal do processo. Vislumbra-se, assim, uma forma de possibilitar a 

todos um modo simplificado de buscar a efetivação de direitos de menor valor econômico 

que, do contrário, poderiam ficar desprotegidos na prática. Além disso, propicia-se às 

camadas menos favorecidas da sociedade mais um espaço de busca pela efetivação de seus 

direitos, posto que nos Juizados Especiais a parte não precisa contratar advogado (salvo em 

sede recursal) nem pagar custas processuais.   

Em segundo lugar, destaca-se a ideia de uma nova maneira de solução dos conflitos, 

baseada não na heteronomia – na imposição de uma decisão por um terceiro neutro –, mas na 

                                            
9 ROCHA, Felippe Borring. Juizados Especiais Cíveis: aspectos polêmicos da lei 9.099 de 26/09/1995. Rio de 
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2000. p. 3. 
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efetiva atuação dos envolvidos no sentido de buscar a melhor solução para suas divergências. 

Contribui-se, assim, para a recuperação da visão do Direito como forma viável de resolução 

de conflitos, e não como lugar em que atritos são fomentados. Nas palavras de Abreu: 

 

Esse novo modelo de jurisdição enunciava uma alternativa de justiça 
popular, democrática, participativa, dando tratamento judicial adequado 
para as pequenas causas, privilegiando uma metodologia não-adversarial 
de soluções de conflitos, através da conciliação e da arbitragem, sem 
prejuízo do sistema tradicional de prestação jurisdicional. Na solução dos 
conflitos e na administração da justiça, emergiam novos sujeitos 
processuais, como o juiz leigo, o conciliador, o árbitro, possibilitando 
maior intercâmbio social, alcançado as bases populares, normalmente 
sem acesso ao modelo de justiça tradicional.10 

 

Para tanto, deveria se construir uma nova mentalidade – tanto por parte do juiz, como 

por parte dos interessados – que deixasse de lado a belicosidade e primasse pela cooperação 

dos envolvidos na tentativa de encontrar a melhor solução para o caso sob judice. No 

ensinamento de Cristina Tereza Gaulia: 

 

A Lei 9.099/95 nasceu [...] fortalecida e definida quanto à sua missão: ser 
uma proposta diferenciada ao Judiciário tradicional e unidirecionado até 
então existente, capaz de aliviar as angústias do cidadão comum quanto 
às causas de (suposta!) menor complexidade, que até então não 
chegavam aos juízes, e propiciar, assim, um acesso facilitado da 
população à Justiça. 
 
A par desta proposta inicial, uma outra se projetou através da caminhada 
dos novos operadores do direito que abraçaram esta proposta legal de 
criar no Judiciário um espaço diferenciado: a criação de uma nova cultura 
judicial  com a difusão de informações cada vez mais amplas à população 
sobre o direito, para, assim, fortalecer-se a cidadania, e, pari-passu, nesse 
novo locus de justiça, humanizar-se o Judiciário, propiciando o encontro 
entre o homem do povo e o magistrado.11 

 

Conciliação 

 

Estabelece o art. 2º da Lei n. 9.099 de 1995 que são princípios que devem orientar os 

Juizados Especiais a oralidade, a simplicidade, a economia processual, a celeridade e a busca, 

sempre que possível, da conciliação ou da transação. Cabe às partes comparecer à audiência 

                                            
10 ABREU, Pedro Manoel. Acesso à... cit. p. 27. 
11 GAULIA, Cristina Tereza. Juizados Especiais Cíveis: O Espaço do Cidadão no Poder Judiciário. Rio de 
Janeiro: Renovar, 2005. p. 6. 
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de conciliação, onde um juiz togado ou leigo, ou ainda (e mais comumente) um conciliador 

irá intervir para que elas possam chegar a um acordo. Uma vez obtida a conciliação, ela será 

escrita e homologada pelo juiz mediante sentença com eficácia de título executivo (Art. 22 da 

citada lei).  

 Percebe-se claramente que a meta precípua dos Juizados Especiais é obter a 

conciliação. Ou seja, esses órgãos, ao contrário de outras esferas de jurisdição do Estado, não 

buscam solucionar os conflitos por meio de uma decisão imposta pela vontade autoritária de 

um terceiro, o que pode ser classificado como heterocomposição dos litígios. Dessa forma: 

 

O magistrado aqui deixa aquela tarefa técnica e distante das partes que 
predomina na aplicação das normas jurídicas dentro do contencioso 
ordinário, voltada apenas para a solução isolada de um fato do passado, 
sem nenhuma conotação de repercussão ou continuidade no futuro.12 

    

A conciliação é o procedimento de solução de conflitos em que as partes interessadas 

participam da composição, objetivando alcançar um acordo que pacifique a situação. Esse 

procedimento, todavia, é dirigido por um terceiro (juiz ou conciliador), que deve esclarecer os 

litigantes das vantagens da conciliação e das consequências do litígio, de modo a estimular a 

formação do acordo.13 Não obstante a participação desse terceiro, as partes devem ser sujeitos 

ativos no procedimento conciliatório, com vistas a construírem uma solução que seja 

exequível, justa e que pacifique de fato a querela.  

Ressalve-se que uma solução construída pelos próprios envolvidos, além de ser mais 

célere que as formas de heterocomposição, tem mais chances de ser cumprida de forma 

satisfatória e com menos ônus tanto ao autor quanto ao réu, afinal, eles conhecem suas 

realidades e capacidades e até que ponto podem se comprometer. Ademais, por ser um ato de 

autonomia, as partes adquirem uma noção maior da sua responsabilidade pelo cumprimento 

daquilo a que se propuseram. Portanto, a conciliação é um entendimento, uma recomposição 

de relações desarmônicas, um ajuste de interesses, um apaziguamento.14      

Conciliação difere-se de mediação, em linhas gerais, porque nesta o mediador tem o 

papel apenas de aproximar as partes em conflito estimulando o acordo, o qual está 

                                            
12 THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil. Procedimentos Especiais. Vol. III. 41ª 
Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 416.  
13

 Devido ao fato de existir esse terceiro que intervém na relação entre as partes, muitos autores classificam a 
conciliação como heterocomposição e não como autocomposição. SENA, Adriana Goulart. Formas de 
Resolução de Conflitos e Acesso à Justiça. In: REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 
3ª REGIÃO - Belo Horizonte. v.46, n.76, jul./dez.2007. p. 93-114. 
14 SENA, Adriana Goulart. Juízo Conciliatório trabalhista. In: REVISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 3ª REGIÃO - Belo Horizonte, v.45, n.75, jan./jun.2007. p.139-161. p. 140.  
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inteiramente a cargo dos litigantes. Na conciliação, por sua vez, o conciliador tem um papel 

mais ativo, podendo até mesmo sugerir possíveis acordos. Todavia, não obstante a conciliação 

ser mais invasiva, a solução não pode jamais ser imposta desrespeitando a vontade dos 

envolvidos.  

A transação, também prevista na Lei n. 9.099 de 1995, é a forma de composição de 

litígio que envolve concessões mútuas entre as partes para que possam chegar a um acordo, 

razão pela qual se pode afirmar que se trata de uma fase da conciliação. 

A partir dessas explicações introdutórias, o presente trabalho tentará mostrar, por meio 

da etnografia de algumas audiências do Juizado Especial Cível – Unidade UFMG, se e em 

que medida os princípios preconizados na Lei n. 9.099 de 1995 são de fato observados nas 

tentativas de conciliação.   

 

Como funcionam os Juizados Especiais Cíveis15
 

 

O interessado em propor uma ação no Juizado Especial Cível pode, sem que precise 

contratar um advogado16, dirigir-se a um juizado especial e procurar o setor de triagem. Lá, 

um servidor o orientará acerca da viabilidade da ação.17 Caso esta seja possível, o autor é 

encaminhado ao setor de atermação, onde informa qual é o seu caso, seu pedido e os dados 

do réu. No mesmo dia é marcada a data da sessão de conciliação que deverá ocorrer em cerca 

de 30 dias. 

O réu é citado por carta com aviso de recebimento. Presentes ambas as partes na 

sessão de conciliação, o conciliador deve explicar a elas o que é a conciliação, quais as 

consequências caso não se chegue a esta, e iniciar a tentativa de acordo. Se os interessados 

chegam a um consenso, este é reduzido a um documento escrito que é assinado por ambas as 

partes e homologado pelo juiz. 

                                            
15 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS. Cartilha: Juizados Especiais: mais rapidez e eficiência para 

garantir seus direitos. Da série Conhecendo o Judiciário. Belo Horizonte: Assessoria de Comunicação 
Institucional do TJMG – ASCOM, 2004. 
16 Para as causas de valor inferior a 20 salários mínimos. Caso o valor da causa seja maior que 20 salários 
mínimos e menor que 40 salários mínimos, bem como na fase recursal, é obrigatória a representação por 
advogado. 
17

 Art. 3º O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis 
de menor complexidade, assim consideradas: 
I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo; 
II - as enumeradas no art. 275, inciso II, do Código de Processo Civil; 
III - a ação de despejo para uso próprio; 
IV - as ações possessórias sobre bens imóveis de valor não excedente ao fixado no inciso I deste artigo. 
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Se a conciliação não é possível, marca-se uma audiência de instrução e julgamento, 

em que, novamente será buscado o acordo entre as partes. Caso este não seja obtido, o juiz 

deverá colher as provas necessárias, ouvir as testemunhas e proferir a sentença. 

Destaca-se que o acordo homologado pelo juiz faz coisa julgada entre as partes, não 

está, portanto, sujeito a recurso. Já da sentença cabe recurso para a Turma Recursal, órgão 

colegiado formado por juízes de primeira instância, no prazo de 10 dias. Para tanto, é 

necessário o recolhimento de custas – a menos que a parte seja beneficiária da assistência 

judiciária gratuita – e a representação por advogado. 

 

 

3 ETNOGRAFIA DAS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO 

 

 

O Juizado Especial Cível – Unidade UFMG funciona no prédio da Faculdade de 

Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, no centro de Belo Horizonte. Diferente do 

Fórum Lafayete, na Comarca de Belo Horizonte, Minas Gerais, a porta não possui detector de 

metais, todavia, um funcionário controla a entrada, permitindo o acesso às dependências 

apenas àqueles que são partes, advogados, prepostos, acompanhantes, ou estudantes que 

pretendam assistir às audiências. Devido à proximidade da Faculdade de Direito, cujos 

alunos, em algumas disciplinas, precisam assistir a audiências, os servidores já estão 

acostumados com a presença de estudantes, não demonstrando estranheza ante a estes 

observadores. 

Além dos servidores que organizam o andamento dos trabalhos (apregoam as partes, 

tiram dúvidas, certificam-se de que o número de cadeiras em uma sala é suficiente para os que 

participarão da audiência...), também atuam neste cenário os conciliadores, o juiz responsável, 

autores e réus, prepostos e advogados. A relação entre os profissionais envolvidos, de modo 

geral, parece amistosa, polida e informal. Já entre os litigantes, percebe-se uma certa tensão 

que, em alguns casos, evolui para agressões verbais.   

 Frequentemente, entre uma audiência e outra ou mesmo durante uma audiência, 

enquanto se aguarda a realização de um ato, como a redação da ata, os atores conversam sobre 

amenidades. Os advogados e prepostos discutem outros casos e a conduta de outros juízes. As 

partes, normalmente, ficam caladas, exceto se surge algum assunto mais trivial, como a 

cidade natal de um dos presentes, o clima ou o trânsito.      
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O juiz, por vezes, participa dessas conversas informais valendo-se de expressões 

coloquiais, como “tem acordo que sai sabe Deus lá como”. Muito embora exista esse clima de 

proximidade, os advogados se dirigem ao juiz por meio do pronome de tratamento 

Excelência, e este, por sua vez, lhes chama de “Doutor”. 

As dependências destinadas às audiências de conciliação se dispõem em um espaço 

amplo subdividido por tapumes em pequenas salas. Uma vez que o pé-direito do prédio é 

muito alto e as divisórias são mais baixas, as salas não têm isolamento acústico, de modo que 

é possível ouvir de cada sala de conciliação o ruído das demais. O resultado é um espaço 

bastante barulhento, em que às vezes sequer é possível ouvir bem o que alguém que está na 

mesma sala diz. 

As salas de audiência são guarnecidas com uma mesa redonda, algumas cadeiras e 

um computador com duas telas: uma para o conciliador e outra para que as partes possam ver 

o que está sendo digitado. O formato da mesa objetiva demonstrar que não existe hierarquia 

entre os litigantes e o conciliador, não havendo nem mesmo lugares predeterminados – à 

exceção do conciliador que, por razões práticas (é o responsável por redigir  ata de audiência) 

deve ficar próximo ao computador.   

Algumas dessas saletas servem, ao mesmo tempo, de corredores de acesso a outras 

(sala do juiz, da reprografia, do café). Nessas salas/corredores, o fluxo constante de servidores 

do Juizado muitas vezes dispersa a atenção dos presentes. Não foram raras as vezes em que o 

servidor que passava interrompia a sessão para dirigir uma pergunta não relacionada ao caso 

ao conciliador, o qual lhe respondia e depois seguia a audiência como se nada tivesse 

acontecido. Isso demonstra em alguma medida a informalidade com que as audiências são 

conduzidas, mas, ao mesmo tempo, pode atrapalhar a discussão entre as partes e o andamento 

dos trabalhos.  

As audiências de conciliação são em geral muito breves, não superam trinta minutos 

de duração. Iniciam-se com um texto decorado pelo conciliador: “Boa tarde, meu nome é (...), 

sou conciliador(a) aqui do Juizado e aqui no Juizado buscamos sempre um acordo. O autor 

poderia narrar os fatos.” Frequentemente o conciliador não adverte as partes das vantagens da 

conciliação e de suas consequências, bem como dos possíveis resultados do litígio, conforme 

está previsto na Lei n. 9.099 de 1995. Por exemplo, não explica que do acordo homologado 

pelo juiz não cabe recurso, ou que, caso não cheguem a um consenso, o juiz decidirá a 

questão. Nas ocasiões (frequentes) em que a parte não está acompanhada por advogado, essas 

omissões podem ser muito lesivas aos seus interesses. 
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Logo após essa introdução, o autor apresenta os motivos que o levaram a propor a 

ação, o réu narra em seguida sua versão dos fatos e o conciliador pode fazer perguntas a 

ambos. Em todo caso, sempre se colocará a questão: “Os senhores têm proposta de acordo?”. 

Se é feito o acordo, passa-se à sua redação e imediata subscrição pelas partes. Se não há 

acordo, o juiz é chamado à sala para mais uma tentativa de conciliação. Se de todo modo esta 

se mostra infrutífera, encerra-se a sessão de conciliação e é marcada a audiência de instrução 

e julgamento.   

Feita essa breve apresentação, serão tecidas algumas observações a partir da 

constatação de diferenças no decorrer das audiências em que estava presente um advogado ou 

pessoa com formação jurídica (por exemplo, preposto estudante de Direito) e aquelas em que 

a parte estava desacompanhada.  

As diferenças começam a ser sentidas na sala de espera, em que chama a atenção a 

familiaridade de alguns dos atores. Este é o Juizado Especial competente para resolver, dentre 

outras questões, os conflitos que envolvam consumidores e empresas de telecomunicações. 

Os prepostos destas empresas muitas vezes saem de uma audiência e ficam na sala de espera 

aguardando outra. Eles se conhecem, muitos conhecem os conciliadores pelos prenomes, 

assim como estes também os conhecem pelo nome.  

Algumas vezes foi possível perceber conversas de cunho mais técnico, com 

vocabulário típico do campo do Direito, entre conciliador e preposto ou advogado. Pode-se 

afirmar que o uso de linguagem técnica é recorrente nas audiências em que estão presentes 

advogados ou prepostos com formação jurídica – ainda que uma das partes esteja desassistida. 

Nessas ocasiões, era evidente a perplexidade da parte, que parecia não compreender o que se 

passava, sem se atrever a intervir na discussão. Permanecia alheia ao que acontecia na causa 

de seu interesse, limitando-se a responder perguntas pontuais, às vezes sem nem mesmo 

compreendê-las.  

O diálogo que se segue ilustra uma dessas situações. Acordado o valor a ser pago a 

título de indenização por uma empresa de telecomunicações a um consumidor lesado, a 

conciliadora pergunta à preposta sobre a forma de pagamento e esta informa que será por 

meio de depósito judicial. A conciliadora então diz ao autor (desassistido) que será por 

depósito judicial, não informando a ele que existem outras formas de pagamento. Tampouco 

lhe confere a possibilidade de discutir e escolher outro modo, como o depósito direto na conta 

corrente do autor, menos burocrático. Somente após a redação do acordo, a conciliadora 

pergunta se o autor conhece o procedimento do depósito judicial e lhe explica como funciona 
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de uma maneira genérica (“O senhor vai receber uma intimação pelo correio e depois tem que 

ir à agência bancária do Fórum pegar o dinheiro.”). 

O exemplo, embora singelo, mostra como aqueles que não dominam o saber jurídico 

e seu vocabulário técnico têm muitas vezes limitada a possibilidade de escolha acerca do 

exercício de seus próprios direitos, entregues à decisão dos “doutos”. Bourdieu descreve este 

fenômeno ao explicar o poder simbólico do Direito, nos seguintes termos: 

 

Na realidade, a instituição de um “espaço judicial” implica a imposição 
de uma fronteira entre os que estão preparados para entrar no jogo e os 
que, quando nele se acham lançados, permanecem de facto dele 
excluídos, por não poderem operar a conversão de todo o espaço mental 
– e, em particular, de toda a postura linguística – que supõe a entrada 
neste espaço social.18

 

 

Essa situação não é tão grave quando as duas partes estão acompanhadas por 

advogado, embora se afaste do ideal dos Juizados Especiais, que seria exatamente a 

autocomposição dos litígios. Por outro lado, quando apenas um dos litigantes está assistido ou 

trata-se de preposto com algum domínio do Direito, estabelece-se um desequilíbrio que pode 

ser prejudicial ao pólo mais fraco. 

Em algumas situações, a parte que detinha o conhecimento técnico, apresentava uma 

“proposta de acordo” fechada, com todos os termos já previamente determinados. Ao 

desassistido (autor ou réu) não cabia alterar nenhum dos termos. Ainda que ficasse evidente a 

sua discordância, ele se via compelido a aceitar o “acordo”, sob pena de ver frustrada a 

tentativa de conciliação, à qual era pressionado pelo conciliador e pelo juiz.  

Por exemplo, em uma das audiências acompanhadas, o preposto da empresa de 

telecomunicações apresentou a seguinte proposta de acordo: pagaria R$1.000,00 a título de 

dano moral e mais R$500,00 em créditos telefônicos para o celular do autor, a serem gastos 

no prazo de 120 dias. O autor manifestou interesse em ampliar o prazo para 180 dias. O 

preposto mostrou-se irredutível, sob o argumento de que isso era questão administrativa da 

empresa e que não era passível de alteração. Ante à impossibilidade de discussão, o autor, 

embora descontente, aceitou a proposta. 

Não obstante a Lei n. 9.099 de 1995 preveja a transação, que envolve concessões 

mútuas dos envolvidos, o que se observa é que, na quase totalidade dos casos em que uma 

parte está desassistida, é esta a única a fazer concessões.    

                                            
18 BOURDIEU, Pierre. O Poder Simbólico. Trad: Fernando Tomaz. 10ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2007. p. 225. 
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Outro fator de pressão para que os litigantes resolvam a questão pela via consensual, 

encerrando o processo, é o juiz, chamado à sala de audiência sempre que as partes declaram a 

impossibilidade de um consenso. Em momento algum, ao intervir nas audiências, o juiz 

impõe um acordo aos envolvidos. No entanto, chama a atenção este ritual, no qual a simples 

presença da “autoridade” remete a uma forma de exercício de poder simbólico. No tocante às 

relações de poder nos cenários jurídicos, Bourdieu afirma que: 

 

A constituição de uma competência propriamente jurídica, mestria 
técnica de um saber científico frequentemente antinômico das simples 
recomendações do senso comum, leva à desqualificação do sentido de 
equidade dos não-especialistas e à revogação da sua construção 
espontânea dos fatos, da sua ‘visão do caso’. O desvio entre a visão 
vulgar daquele que vai se tornar num ‘justiciável’, quer dizer, num 
cliente, e a visão científica do perito, juiz, advogado, conselheiro 
jurídico, etc., nada tem de acidental; ele é constitutivo de uma relação de 
poder que fundamenta dois sistemas diferentes de pressupostos, de 
intenções expressivas, numa palavra, duas visões do mundo.19

 

 

Nos casos em que nenhuma das partes possuía conhecimento jurídico aprofundado e 

ambas estavam desacompanhadas de advogados, observou-se que a conciliação de fato foi 

construída. Foi o que ocorreu em um caso de desavença entre vizinhos, no qual a audiência 

durou cerca de uma hora e trinta minutos, em virtude da intensa discussão entre as partes. O 

papel do conciliador foi fundamental para dissipar o clima de animosidade e chamar a atenção 

para o foco da audiência: obter o acordo, que seria o melhor para todos os envolvidos.  

Nesse caso a conciliação não parecia possível, visto que os ânimos estavam por 

demais acirrados, a questão era extremamente complexa e envolvia inúmeros conflitos 

pessoais (ressentimentos de desavenças anteriores). Todavia, contrariando o que imaginavam 

os observadores, inclusive o próprio juiz20 (que ouvia tudo da sala ao lado), as partes, com o 

auxílio do conciliador, foram capazes de conversar e formular uma solução exequível para o 

caso, atingindo a meta dos Juizados Especiais.      

 

 

 

                                            
19 BOURDIEU, Pierre. O Poder... cit. p. 226. 
20 Em determinado momento, o juiz chamou o conciliador a sua sala e disse, em um tom alto o suficiente para 
que todos da sala de audiência ouvissem, que não era para insistir mais no acordo, para deixar que “o caso fosse 
para a sentença”, hipótese em que o a necessidade de perícia levaria à extinção do processo sem julgamento de 
mérito, e as partes teriam que contratar advogados para ajuizar a ação na Justiça Ordinária.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A partir de tudo o que foi exposto, é possível perceber que muitos dos princípios 

previstos na Lei n. 9.099 de 1995, de fato se concretizam na prática do Juizado Especial Cível 

– Unidade UFMG.  

A oralidade e a informalidade predominam nas audiências de conciliação, sendo que 

o único ato escrito é a ata da audiência, que relata os termos do acordo ou as razões de sua 

impossibilidade. A informalidade é sentida na relação entre os profissionais envolvidos, 

principalmente nas conversas sobre amenidades, no entra e sai de pessoas estranhas ao caso 

nas salas de audiência, nos comentários sobre a vida privada de algum dos envolvidos, nas 

interrupções da audiência por motivos pessoais (por exemplo, em uma das audiências, o 

conciliador parou o procedimento para solicitar a outro servidor que passava pela sala que 

comprasse um lanche). Como consequência da informalidade e oralidade, pode-se facilmente 

constatar o atendimento ao princípio da simplicidade.  

Também foi possível constatar que os procedimentos no Juizado Especial são mais 

céleres que os desenvolvidos em outros âmbitos de jurisdição. Para garantir a celeridade, as 

audiências de conciliação são muito rápidas e existe uma pressão para que a conciliação seja 

efetivada. Isso porque, se o acordo é obtido, não existe a necessidade de colher provas, não há 

mais audiências, o juiz não terá que julgar e não cabe recurso. Ou seja, o processo pode se 

encerrar em menos de trinta dias contados a partir da atermação. 

Entretanto, nesse ponto faz-se necessária uma ressalva. Muitas vezes, em prol da 

celeridade, a autocomposição é desvirtuada, existindo uma pressão, tanto pelo conciliador 

quanto pelo juiz, para que as partes celebrem o “acordo”.  Nessas circunstâncias, um dos 

litigantes pode até sair insatisfeito com o resultado, pois não participou de fato da sua 

construção. É sabido que os limites entre tentar fazer com que as partes cheguem a um acordo 

e pressioná-las contra a vontade a aceitar uma determinada proposta, são tênues. Não há uma 

receita prévia. O caso concreto é que mostrará até onde é possível chegar, sempre tendo em 

mente que na conciliação as partes devem ser sujeitos ativos que constroem de forma 

autônoma a solução.  

Constatou-se também que alguns pontos podem ser melhorados, como o treinamento 

dos conciliadores, normalmente estudantes dos primeiros anos do curso de Direito, para que 

não permitam que a parte com conhecimento técnico imponha sua vontade, para que tenham 
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foco na condução da audiência, para que a intimidade porventura existente entre ele e certos 

atores freqüentes no Juizado não afete o resultado dos trabalhos. 

Também são necessárias melhorias na estrutura física do Juizado Especial em que as 

observações foram feitas, para que as partes e seus problemas sejam menos expostos e para 

que haja um ambiente mais adequado ao diálogo. Salas com um pouco mais de espaço, com 

isolamento acústico apropriado e que não sejam, simultaneamente, salas de audiência e 

corredores de acesso a outras salas – o que contribui para dispersar a atenção de todos os 

presentes – proporcionariam aos servidores condições melhores de trabalho e, a todos, um 

ambiente mais adequado para a resolução de suas questões. 

Neste trabalho buscou-se olhar, ouvir e escrever, faculdades do entendimento 

fundamentais da pesquisa antropológica21. A realização de trabalhos de campo, apesar de ser 

“uma experiência educativa completa”22 traz, naturalmente, dificuldades que surpreendem e 

que só podem ser administradas no curso da própria pesquisa – “o caminho se faz ao andar”.  

Embora pesquisas adicionais sejam sempre enriquecedoras e, muitas vezes, 

necessárias, acredita-se que o estudo ora empreendido possa trazer pelo menos duas 

contribuições. Em primeiro lugar, enfatizar e exemplificar a importância do uso de 

metodologias antropológicas como forma de repensar as questões que desafiam o Direito. Por 

fim, evidenciar aspectos concretos em que o Juizado Especial Cível unidade UFMG é passível 

de aperfeiçoamento, o que pode ser estendido a outros órgãos do Poder Judiciário que 

apresentem realidades semelhantes. 
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LINCHAMENTO DE POLÍTICOS: UMA UTOPIA OU UMA FUTURA 

REALIDADE SOCIAL BRASILEIRA 

 

POLITICAL LYNCHING: A UTOPIA OR A FUTURE BRAZILIAN SOCIAL REALITY 

 

Letícia Zeferino de Oliveira 

 

  

RESUMO 

Inicialmente, na construção nacional o povo brasileiro foi detentor de uma formação e 

evolução cidadã um tanto quanto pacífica no que concerne às revoltas e revoluções, tanto que 

a própria independência do Brasil realizou-se de maneira que o povo manteve-se bestializado 

frente aos acontecimentos daquele importantíssimo momento histórico nacional, conforme os 

pensamentos de José Murilo de Carvalho. Entretanto, tal fato não significa que, com o passar 

do tempo, a população nacional continue sendo totalmente apática, ao revés, diversos 

movimentos sociais foram realizados no decorrer da história nacional, até mesmo 

mobilizações violentas, como as intenções de linchamentos que serão abordadas neste 

trabalho. Não obstante isso, o objetivo principal deste estudo é verificar os possíveis motivos 

que levam o povo a se revoltar frente a crimes de determinada ordem, ao passo que outros 

atos também ilícitos, e por vezes até mesmo mais graves, haja vista que atingem um número 

muito maior de vítimas, não acarretam tamanha movimentação populacional. 

PALAVRAS-CHAVE: FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO; MOBILIZAÇÃO 

SOCIAL; LINCHAMENTOS; CRIMES COMUNS; CRIMES POLÍTICOS. 

 

ABSTRACT 
The Brazilian people are holding a national citizen formation and evolution somewhat 

peaceful in relation to the riots and revolutions, so that the very independence of Brazil was 

held so that the people remained bestialised face the important events of that historic moment 

national level, as the thoughts of José Murilo de Carvalho. However, this does not mean that 

the national population is totally apathetic, on the contrary, many social movements were 

performed in the course of national history, even violent demonstrations, as the intentions of 

lynchings that will be addressed in this work. Nevertheless the main objective is to study the 

possible reasons that lead the people to revolt against the crimes of a specific order as to 

mobilize themselves while others also illegal acts, and sometimes even more serious because 

they affect a many more victims, do not carry such population movement. 

KEYWORDS: FORMATION OF THE BRAZILIAN PEOPLE; SOCIAL MOBILIZATION; 

LYNCHINGS; COMMON CRIMES; POLITICAL CRIMES. 

 

 

  

  

INTRODUÇÃO 
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          Inicialmente, mister se faz esclarecer que a formação do Estado, por vezes, pode surgir 

apartada da ideia de sentimento nacional em seu povo. Desta forma, analisando a história 

brasileira pode-se chegar à conclusão de que, nesse país, o imperativo da construção do 

Estado mantinha-se muito mais relevante do que o da nacionalidade de seus cidadãos, tanto 

que os acontecimentos que conduziram à proclamação da república não foram eivados de 

maiores participações populares. 

          Entretanto, tal situação não perdurou até os dias atuais, pois com a conscientização 

popular que passou a surgir, mesmo que de forma moderada, a ideologia nacional ganhou 

maior relevância, chegando até mesmo ao ponto de podermos verificar verdadeiras 

mobilizações sociais, como será demonstrado no decorrer do presente estudo. 

           O objetivo desse trabalho é verificar em que situações ou circunstâncias a população, 

em geral, aceita se mobilizar, e especificamente focando para movimentação frente à 

ocorrência de atos ilícitos que envolvam crimes comuns e crimes cometidos por políticos. 

             Objetiva-se analisar a atuação do povo em revoltas sociais, mais especificamente no 

que concerne aos conhecidos linchamentos, mas enfocando porque tais atitudes não são 

empregadas em diferentes crimes como os cometidos por qualquer pessoa comum e aqueles 

praticados por nossos representantes políticos, concluindo-se com a tentativa de vislumbrar se 

futuramente a mobilização social frente a ambos os ilícitos será possível ou até mesmo 

paritária. 

 

1. A FORMAÇÃO DO POVO BRASILEIRO NO QUE CONCERNE A 

MOVIMENTOS SOCIAIS: DESMISTIFICAÇÃO DA IDÉIA DE QUE A 

POPULAÇÃO NACIONAL É APÁTICA 

             Assim como foi mencionado de forma singela na introdução desse estudo, ao se 

analisar a história do Brasil, quanto a sua formação, pode-se verificar que os ideais da 

formação do Estado surgiram antes que seu povo alcançasse as concepções de nação, assim 

como menciona Elisa Reis[1] que nesse sentido, o processo de construção do Estado se 

adiantou significativamente em relação àquele de construção da nação, já que em um 

intervalo de tempo significativo não houve uma ampliação correspondente da arena política 

para incorporar interesses opostos aos agrários. 

             Portanto, note-se que se priorizava a formação do Estado nacional, sem maiores 

preocupações com o sentimento popular quanto ao país e quanto à nação que se encontravam 

sendo formados e, nesse contexto, segundo a mesma autora acima mencionada, somente após 

a Revolução de 30, com o regime Vargas, surgiu-se o objetivo de levar a frente um projeto 

modernizante de construção do Estado acompanhado do sentimento de nacionalização. 

          Desta forma, efetivamente, não se pode negar que a proclamação da república não foi 

eivada de participação popular, assim como se verifica nas palavras de José Murilo de 

Carvalho[2], em sua obra “Os Bestializados”. Entretanto, mister se faz esclarecer que referida 

situação não perdura até os dias atuais, ao revés, o sentimento nacional de cidadania passou a 

aumentar e com ele a mobilização  de parcela dos populares também cresceu. 
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        Exemplos dessa mudança acima mencionada podem ser verificados na análise histórica 

das lutas camponesas, apresentadas por José de Souza Martins[3], quando o mesmo relaciona 

diversas revoltas informando que a maior guerra popular da história contemporânea do Brasil 

foi a Guerra do Contestado, uma guerra camponesa no sul do país, na região do Paraná e 

Santa Catarina, de 1912 a 1916. Abrangeu 20 mil rebeldes, envolveu metade dos efetivos do 

Exército brasileiro em 1914. Referido autor indica ainda que pouco antes, em 1896-1897, a 

Guerra de Canudos, nos sertões da Bahia, que durou cerca de um ano, também envolveu 

metade do Exército e milhares de camponeses. Martins menciona ainda a Revolta de 

Formoso, que por mais de uma década, nos anos cinquenta e sessenta, implantou um território 

livre dominado por camponeses no centro do país, no Estado de Goiás. 

            Martins afirma ainda que tais lutas existiram e até mesmo em quantidade considerável, 

entretanto não passaram a ser do conhecimento de todos, indicando que essa exclusão 

ideológica é tão profunda, ou radical, que alguns dos mais importantes acontecimentos 

políticos da história contemporânea do Brasil são camponeses e, não obstante, desconhecidos 

não só da imensa massa do povo como também dos intelectuais, exceção feita a este ou àquele 

que por razões profissionais se vê obrigado a saber de certas coisas. Na cabeça de muita gente 

fina da universidade, da Igreja, da intelectualidade esclarecida, estão ausentes esses 

acontecimentos. 

          As manifestações acima mencionadas são apenas exemplos no decorrer da história 

nacional onde podemos citar ainda as Ligas Camponesas, a Revolta da Vacina (no Rio de 

Janeiro em 1903), a Inconfidência Mineira entre muitas outras como: A Noite das Garrafadas 

(insurreição popular de brasileiros contra portugueses no Rio de Janeiro em abril de 1831), a 

Cabanada (insurreição popular em Pernambuco e Alagoas entre 1831-1835), a Cabanagem 

(ocorrida no Pará), a Revolução Farroupilha (no Rio Grande do Sul entre 1835-1845), a 

Sabinada (na Bahia), a Balaiada (no Maranhão), a Revolta das Mulheres (que consistiu em 

manifestação popular no Nordeste entre 1875-1876), a Guerra de Canudos (na Bahia), a 

Revolta da Chibata (no Rio de Janeiro em 1910), a Guerra do Contestado (em Santa Cataria e 

no Paraná em 1912-1916), a Revolta dos 18 do Forte (no Rio de Janeiro 1922), a Revolução 

de 1930, dentre muitas outras que ocorreram na história nacional. 

            Esse desconhecimento frente a diversas mobilizações sociais se deve a situações tais 

como: a) o fato de que a história o Brasil é, usualmente, transmitida pelas classes dominantes 

e não pelos trabalhadores, camponeses ou rebeldes que participaram ou apenas presenciaram 

referidos movimentos; b) a ausência de divulgação governamental quanto a referidas 

manifestações, haja vista que seria também conveniente ao governo evitar a propagação 

dessas revoltas na busca de se evitar que outras também ocorressem por todo o país. 

             No período da Ditadura Militar também tivemos grande mobilização social em face 

da opressão que se encontrava sendo realizada contra os populares. E em oposição ao regime 

militar outra grande demonstração de que o povo brasileiro não é apático, amorfo ou inerte 

foram as movimentações diante do que restou denominado como Diretas Já, que foi 

considerado como um movimento civil de reivindicação por eleições presidenciais diretas no 

Brasil ocorrido em 1983-1984. O tamanho do movimento pode ser verificado quando se 

percebe que foram realizados mais de 40 comícios e passeatas, divididos em diversos locais 

do país, sendo que alguns deles agruparam cerca de um milhão de pessoas participantes. 

           Percebe-se então que com a evolução histórica e a mudança do cenário político e social 

do país, principalmente com o fim da ditadura militar, cada vez mais a população passa a se 

13553

file:///C:/Users/Global/Desktop/ARTIGO_SOCIOLOGIA_-_CONPEDI.doc%23_ftn3


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

tornar ativa e, por conseguinte, novos atores sociais surgiram como as ONGs, as Entidades do 

3º Setor, as políticas sociais públicas etc, com o objetivo de ampliar a mobilização social no 

Brasil, buscando as mudanças e melhorias nacionais. 

            Movimentos como o MST, a Via Campesina, a implementação da política de cotas nas 

universidades, movimentos negros ou afrodescendentes, dos homossexuais, das mulheres, os 

movimentos de fiscalização e controle de políticas públicas em âmbito regional e nacional 

entre outros são exemplos de que o povo brasileiro está atuando em diversos sentidos, mesmo 

que ainda de forma contida ou que suas atividades não sejam devidamente divulgadas. 

              Nas palavras de Maria da Glória Gohn[4] podemos verificar tais mudanças:  

  

Resulta que a sociedade civil organizada passou a orientar suas ações coletivas e 

associações por outros eixos – focada menos nos pressupostos ideológicos e 

políticos – predominantes nos movimentos sociais dos anos de 1970 e 1980, e mais 

nos vínculos sociais comunitários organizados segundo critérios de cor, raça, idade 

gênero, habilidades e capacidades humanas. Dessas articulações surgem as redes 

sociais e temáticas organizadas segundo gênero, faixas etárias, questões ecológicas e 

socioambientais, étnicas, raciais, religiosas etc., além dos fóruns, conselhos, câmaras 

etc., que compõem o novo quadro do associativismo brasileiro. 

  

           Referidos movimentos têm contribuído para organizar e conscientizar a sociedade, com 

seu caráter educativo e de aprendizagem para seus participantes, bem como para aqueles que 

venham a tomar conhecimento dos mesmos. Assim, finalmente, os movimentos sociais na 

atualidade passam a tematizar e redefinir a esfera pública, realizando parcerias com outras 

entidades da sociedade civil e política, tendo grande poder de controle social e construindo 

modelos de inovações sociais, podendo, portanto, virem a ser matriz geradora de saberes. 

          Portanto, o que se objetiva neste capítulo é trazer a baila a ideia de que, não obstante a 

falta de divulgação dos acontecimentos, o povo brasileiro não é totalmente essa massa inerte 

que se pensa no que concerne às questões nacionais, pelo contrário, em muitos momentos 

exerceu sim efetivamente sua cidadania, até mesmo de forma violenta, mas ao menos 

demonstrado mobilização. 

 

  

 2. CONCEITO DE LINCHAMENTO E CASUÍSTICA NACIONAL 
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           Existe grande dificuldade em quantificar os linchamentos ocorridos em nosso país, haja 

vista que tal procedimento não é considerado exatamente como fato típico criminal, logo, não 

se encontra descrito no Código Penal como crime especificamente, ao contrário do que se 

pode verificar quanto ao homicídio e as lesões corporais, portanto, os linchamentos não 

costumam ser mencionados nas pesquisas estatísticas, o que dificulta sua quantificação. 

           Outra dificuldade acerca do tema refere-se à escassa literatura especializada a respeito 

do assunto, fazendo com que a principal fonte de dados desse tipo de comportamento social 

seja os noticiários dos jornais e os periódicos escritos. 

           Ressalte-se ainda o fato de que os linchamentos costumam ser imprevisíveis, logo, 

também se torna dificultosa a pesquisa sociológica planejada e a presença testemunhal do 

pesquisador no momento de ocorrência dos fatos. 

           Além disso, outra dificuldade é fazer com que as pessoas comuns enxerguem os 

linchamentos como forma de manifestação popular em uma sociedade extremamente 

hierarquizada, como a brasileira, e não simplesmente como expressão de violência 

desmotivada e sem objetivos sociais, haja vista que a igualdade, teoricamente afirmada na lei, 

em verdade, é negada na prática cotidiana. Desta forma, apesar das leis, aos privilégios e 

arrogâncias de poucos correspondem o desfavorecimento e a humilhação de muitos[5], que 

por vezes os levam a atitudes ou revoltas expressadas nas mobilizações que são objeto do 

presente estudo. 

            Não obstante todas essas adversidades, alguns estudos foram realizados acerca desse 

tema, sendo um deles elaborado por José de Souza Martins[6] ao analisar 515 casos de 

linchamentos no país, trazendo as seguintes informações iniciais:  

  

O material já coletado, relativo aos 515 linchamentos e tentativas de linchamento 

para o período de 1970 a 1994, envolve um total de 739 vítimas (366 foram mortas, 

69 feridas, 233 salvas, 50 escaparam e não há informações para 21 delas) estes 

linchamentos e tentativas estão assim distribuído por regiões e períodos: 

Brasil – Linchamentos por período e por região, 1970-1994 (Em%) 

  

Região Até 1984 Após 1984 
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Norte 7,8 8,3 

Nordeste 6,4 34,2 

Sudeste 82,3 48,2 

Sul 2,1 4,5 

Centro-Oeste 1,4 4,8 

(N=100%) (141) (374) 

  

            Desta forma, chega-se a conclusão de que os linchamentos são mais do que um 

problema criminal no Brasil, pois atingem ainda questões sociais, sendo considerados, por 

alguns, até mesmo como forma de justiça popular, motivo pelo qual surge  importância de seu 

estudo. 

         Ocorre que em razão da dificuldade e falta de números estatísticos acerca desses 

acontecimentos pode-se chegar à inverídica conclusão de que os mesmos podem não ocorrer 

no país, o que não se deve considerar como verdadeiro, pois ao revés, no Brasil, o número de 

linchamentos cresce a cada dia, a ponto do autor José de Souza Martins, em entrevista 

concedida a revista de Estudos Avançados, mencionar que se estima a ocorrência de 3 ou 4 

linchamentos ou tentativas de linchamentos por semana no Brasil. 

          Nesse contexto, podemos citar os dados acima mencionados, bem como apresentar 

ainda alguns casos específicos de linchamento como aqueles mencionados por Rafael Torres 

de Cerqueira e Ceci Vilar Noronha[7], o qual relaciona alguns casos ocorridos no Estado da 

Bahia, onde os documentos de análise contam com matérias sobre casos de linchamento e 

tentativa de linchamentos ocorridos na Bahia, publicados no jornal A Tarde, nos anos de 1997 

a 2001. Esse levantamento resultou em 209 matérias, que relataram 166 casos de 

linchamentos. 

             Referido levantamento menciona alguns casos que são capazes de demonstrar o 

tamanho da revolta e da violência empregada nas situações acima mencionadas, como aquela 

ocorrida na madrugada do dia 16 de janeiro de 1998, uma pessoa acusada de arrombamento 

sofre linchamento no bairro Pau de Lima, em Salvador. A imprensa define o caso como “A 

grande ironia do ano”, na qual mais de 40 pessoas, incluindo mulheres e crianças, torturaram 

a vítima arrastando-a com correntes pelas ruas do bairro. O corpo da vítima, torturado por 

quase duas horas, se tornou quase irreconhecível. 
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           No mesmo levantamento menciona ainda os acontecimentos do dia 18 de maio de 

2000, e Mairi, cidade do interior baiano, um latrocínio termina sendo motivo para que mais de 

500 pessoas cerquem a delegacia para linchar dois suspeitos adolescentes (18 e 15 anos. 

Mesmo com o linchamento, uma das vítimas (15 anos) conseguiu sobreviver, encontrando-se, 

até o momento da reportagem, em estado grave, em coma, no Hospital Antonio Teixeira 

Sobrinho, em Jacobina. 

             Há também registro de que no dia 14 de dezembro de 1998, três homens assaltavam 

um mercadinho de bairro, quando foram surpreendidos pela reação da população. Na fuga, 

um deles é baleado no tornozelo esquerdo. Não conseguindo fugir por causa do ferimento, 

acaba dominado pela multidão. A vítima, descrita como tendo cerca de 23 anos e de cor 

negra, é morta com pauladas e golpes de manilha, o que ocasionou o afundamento do crânio e 

deslocamento do queixo. Segundo a reportagem, a intensidade das lesões corporais 

impressionou até o perito criminalístico responsável por apurar o caso. 

          Esses são alguns acontecimentos ocorridos no Estado da Bahia, mas que também se 

repetem em diversas outras regiões conforme demonstrado esquematicamente em momento 

anterior deste ensaio. 

            Outros casos são relatados por José de Souza Martins[8] em seu artigo acerca dos 

linchamentos ao narrar o caso onde houve a conhecida exceção quanto ao vídeo feito por um 

amador, em Matupá (Mato Grosso), com o objetivo de vendê-lo a algum canal de televisão, e 

que registrou o momento em que três assaltantes foram queimados vivos pela multidão. 

Paralelamente a isso, porém, a própria televisão tem transmitido, ao vivo, tentativas de 

linchamento e até os próprios linchamentos, como ocorreu no interior do Paraná, quanto, entre 

outros, um médico e um policial foram linchados. 

           Podemos citar ainda os acontecimentos em torno das investigações e prisão preventiva 

no crime supostamente cometido pelo casal de sobrenome Nardoni, onde no momento em que 

os suspeitos foram conduzidos à delegacia de polícia uma multidão se aglomerava em frente 

ao referido local, sendo necessário que os policiais fizessem a escolta e a proteção dos 

investigados, sob pena dos mesmos serem linchados pela população ali presente como forma 

de execução sumária e antecipada da pena. 
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          Portanto, por meio da descrição dos atos acima, pode-se ter uma noção da realidade 

nacional por intermédio da análise casuística dessas situações, chegando-se a um panorama 

geral que aponta sim para a ocorrência, até mesmo constante, de linchamentos ou da tentativa 

dos mesmos, a ponto de alguns autores indicarem que o Brasil seria até mesmo um dos países 

onde referidas formas de manifestação popular mais acontecem. 

           Portanto, ante a fundamentação acima exposta, nota-se a relevância e a constância do 

tema, bem como a necessidade de seu estudo partindo-se da efetiva realidade nacional. 

 

  3. MOTIVOS QUE LEVAM A POPULAÇÃO A SE MOBILIZAR NO SENTIDO DE 

POSSÍVEIS LINCHAMENTOS 

          Após as pesquisas realizadas chega-se a conclusão de que a iniciativa popular surge, 

normalmente, quando da ocorrência de crimes violentos, tais como homicídios, latrocínios, 

roubos, estupros dentre outros da mesma classe. 

          Nesse contexto, novamente são valorosas as pesquisas de José de Souza Martins[9] ao 

indicar os índices de participação popular nos linchamentos de acordo com o motivo dos 

crimes cometidos pelas vítimas linchadas, senão vejamos a tabela abaixo: 

  

Brasil – Distribuição dos índices de participação, conforme o motivo do linchamento 

ou tentativa de linchamento (Em%) 

  

Motivo Alta Baixa 

Fútil 6,7 12,3 

Crime contra a pessoa 57,9 34,0 

Crime contra a pessoa e a 

propriedade 

22,0 11,3 

Crime contra a 

propriedade 

23,4 38,6 

Sem indicação -  3,8 

Total (N=100%) (164) (106) 
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          Assim, segundo diversos depoimentos analisados, bem como com base nos dados 

acima, verifica-se que a revolta popular ocorre em afronta ao cometimento dos delitos 

descritos anteriormente e pode ser explicada pela ocorrência de diversos fatores como: a) pela 

ineficiência dos poderes públicos em impedir a constante ocorrência de crimes; b) bem como 

em razão da insegurança em que se encontram os populares; c) da sensação de impunidade 

dos crimes cometidos pelas vítimas de linchamentos; d) da invisibilidade da população mais 

pobre do país em face do temos reverencial que existe sob as pessoas co melhores condições 

financeiras, situação essa que se pode entender como fruto de uma sociedade hierarquizada 

como a sociedade brasileira. 

         Essa invisibilidade da população, atualmente mencionada, já poderia ser verificada há 

tempos, como bem menciona José Murilo de Carvalho[10] ao nomear referida situação como 

cidadania negativa, ou seja, aquela cidadania apenas supostamente existente para algumas 

pessoas da sociedade que não possuem efetivamente condições de se manifestar e agir 

politicamente, fazendo com que estas pessoas, por vezes, busquem outra forma de 

manifestação. 

        Com os estudos, ressalte-se, pode ser verificado que, embora as vítimas de linchamentos 

estejam envolvidas em ações criminosas, não seria apenas a gravidade do delito por elas 

praticado que impulsiona a reação popular, logo, assim como dito anteriormente, o que mais 

motiva é a descrença nas instituições de controle social como a polícia, a justiça, o sistema 

carcerário, juntamente com a insegurança em face da violência, a revolta do povo quanto à 

saúde, à moradia, à educação, o desemprego, à falta de transportes, de oportunidades etc. 

        Outro fator relevante que conduz à revolta popular, refere-se à percepção de que, muitas 

vezes, a justiça pública é influenciada pelo recorte de classe, operando diferentemente quando 

se trata de delinquentes ricos e pobres. 

          Deve-se ressaltar ainda como causa para a atuação popular a inconformidade para com 

a morosidade na punição por intermédio da justiça, ou seja, a maior parte da população 

considera a atuação judiciária extremamente lenta, haja vista entenderem que uma vez 

conhecidos os criminosos se torna inadmissível a convivência com a impunidade, logo, 

necessário se faz uma punição célere e efetiva, o que acaba por ocorrer através da 

mobilização, que por vezes resulta em atos linchatórios, nomeados por alguns como “fazer 

justiça com as próprias mãos” ou “justiça popular”. 
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          Dentre as causas acima mencionadas uma delas é de extrema importância, haja vista ser 

usualmente mencionada nas pesquisas de opinião, passando a ter grande relevância no 

presente tema, qual seja, a causa referente à atuação policial. 

            Nesse ínterim, a autora Alba Zaluar[11] também relaciona referido fator, dentre outros 

que acarretam a revolta do povo, se manifestando no sentido de afirmar que o conceito de 

justiça popular, acionado por todos, é entendido a princípio simplesmente como “justiça feita 

com as próprias mãos” (Benevides, 1982), ou seja, uma revolta coletiva contra o sistema de 

justiça – especialmente a polícia, desinteressada dos crimes cometidos contra os populares – e 

contra os demais serviços públicos deficientes. Os populares não seriam os verdadeiros 

culpados. Martins (1995, 1996) também aponta o descrédito da Justiça, mas acrescenta a 

necessidade de participar na sua administração, definindo critérios de julgamento e 

executando a pena. 

            Percebe-se então que o descrédito na efetividade da atuação policial pode sim levar a 

população a buscar o que a mesma entende por implementação da justiça por suas próprias 

forças, haja vista que resta clara a concepção de boa parte dos cidadãos quanto a dupla face da 

polícia no Brasil, com seu caráter autoritário, repressivo e até mesmo violento para com as 

classes menos favorecidas em contrapartida ao tratamento diferenciado concedido às classes 

dominantes ou privilegiadas economicamente. 

         Estes são alguns dos motivos encontrados por este estudo para indicar as situações em 

que a população aceita atuar, mas ressalte-se que as motivações não se resumem a estas ora 

mencionadas. 

 

4. CRIMES COMETIDOS POR POLÍTICOS E FALTA DE REVOLTA POPULAR 

EM FACE DOS MESMOS 

           Inicialmente, deve-se esclarecer quais são os crimes considerados como crimes 

cometidos por políticos para a evolução do presente trabalho. Assim sendo, tais delitos são 

entendidos como os crimes de responsabilidade, os atos de corrupção, peculato, concussão, 

desvio de verbas públicas, improbidades, fraudes na Previdência Social e no sistema de saúde 

etc. 

13560

file:///C:/Users/Global/Desktop/ARTIGO_SOCIOLOGIA_-_CONPEDI.doc%23_ftn11


* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

             Desta forma, o que se verifica na realidade nacional é que quando se trata de crimes 

comuns, não cometidos por políticos, há mobilização populacional, ao passo que em relação 

aos crimes antes mencionados, dificilmente se percebe qualquer manifestação do povo. 

           Assim, busca-se verificar o motivo pelo qual existe essa omissão cidadã frente aos 

crimes dessa natureza e, nesse contexto, não obstante seja do conhecimento da maioria que a 

desigualdade no Brasil é uma realidade, logo, não é de se admirar que em determinadas 

situações idênticas, algumas pessoas sejam tratadas de forma diferenciada. 

         Mister se faz esclarecer desde logo, não obstante seja do conhecimento da maioria, que a 

desigualdade no Brasil é uma realidade, logo, não é de se admirar que em determinadas 

situações idênticas, algumas pessoas sejam tratadas de forma diferenciada. 

            Assim, a resposta ao questionamento da inércia popular frente a crimes cometidos por 

políticos chega à conclusão, a princípio, de que uma das justificativas para a omissão é o fato 

de que as pessoas acabam por se manifestarem em face dos delitos que estão mais próximos 

de sua realidade cotidiana e que são mais comuns ou mais noticiados pelos jornais como 

homicídios, roubos e estupros, que podem ser entendidos como “crimes que usualmente 

envolvem pessoas pobres, ao passo que os crimes cometidos por representantes políticos, 

como desvio de verbas, corrupção etc estão, em grande parte das vezes, afastados do cotidiano 

normal da população, apesar de a prejudicarem da mesma forma, sendo que esses delitos 

poderiam ser entendidos como “aqueles praticados por pessoas ricas”. Assim, a população 

não se vê atingida, diretamente, pela atuação ilícita de tais pessoas. 

               Desta forma, em uma sociedade desigual como a brasileira, assim como 

anteriormente mencionado, essa diferenciação entre os delitos praticados por essas pessoas 

acima descritas, com base nos linchamentos, pode até mesmo indicar uma adequação à 

hierarquização. 

             Além disso, nas palavras de Jesse de Souza[12], pode-se imaginar que na concepção 

de parte dos populares, crimes como o de corrupção seriam tão comuns dentre essas 

autoridades no Brasil que não acarretariam tamanha revolta popular, pois o povo estaria até 

mesmo acostumado com referidos atos.  Referido autor menciona que a este padrão de 

relações intersubjetivas corresponderia uma estrutura institucional definida como patrimonial, 
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marcada pela confusão entre o púbico e o privado e pela assunção de que a troca de favores e 

a corrupção aberta seriam vicissitudes tão brasileiras como o samba e o futebol. 

           Outro ponto que poderia justificar a inércia populacional é o fato de que muitos dos 

delitos dessa natureza, ora analisados, não chegam sequer ao conhecimento dos eleitores e dos 

demais cidadãos, por serem pouco registrados, investigados, divulgados e até mesmo 

esporadicamente punidos. 

             Alba Zaluar[13] afirma que a situação é particularmente grave, pois no caso dos 

crimes econômicos, da corrupção institucional e governamental, da fraude na Previdência e 

no sistema de saúde, as polícias brasileiras ainda não foram bem treinadas para combater. Por 

isso mesmo a população mais pobre – a que corre mais risco com os produtos falsos ou 

deteriorados que lhe são oferecidos, a mais afetada pelos prejuízos ao atendimento em razão 

dos desvios de verbas ou mesmo pela entrada fácil de drogas no país – é a principal vítima de 

tais crimes, muito pouco registrados e quase nunca punidos. 

            Outra justificativa que poderia ser aviltada para corroborar com a inocorrência de 

linchamento contra políticos é o fato de que a população estaria lidando com pessoas que não 

são tão acessíveis a aplicação da chamada “justiça popular” como acontece com um acusado 

comum, que, por exemplo, acabara de cometer um assalto ou um homicídio etc. 

          Segundo os estudos de José de Souza Martins, as cidades que mais lincham seriam São 

Paulo, Salvador e Rio de Janeiro, locais onde não se encontra tão facilmente um político 

andando pelas ruas sozinho. Cidades como Brasília onde tal situação poderia ser mais 

corriqueira, normalmente, sequer aparecem nas pesquisas acerca de linchamentos. Logo, o 

acesso dificultoso a referidas pessoas também pode ser considerado como um fator que 

influencia na inércia popular frente aos atos ilícitos cometidos pelos representantes da 

população. 

            Devemos ainda registrar a preocupação, que poderia existir dentre os linchadores, de 

que a represália frente a um linchamento ou uma tentativa de linchamento contra referidas 

autoridades seria maior do que aquela ocorrida quando os mesmos atos são cometidos em face 

de pessoas sem qualquer vínculo político, haja vista que frente a todas as relações pessoais 

que referidas pessoas possuem, a população não estaria julgando e punindo um único acusado, 

mas sim uma rede de pessoas e até mesmo uma família, conforme menciona Roberto da 
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Matta[14], em seu livro “A Casa e a Rua” quando indica que realmente sabemos que é quase 

impossível julgar uma pessoa no Brasil, pois aqui quem está no banco dos réus é uma família, 

uma parentela, uma rede de relações, um partido político. 

             Aplicar essa revolta popular a um político seria diverso de aplicar a mesma 

manifestação a uma pessoa do povo, da mesma maneira que a punição dos revoltosos também 

seria diferente, pois a quantidade de relações pessoais que os representantes possuem é muito 

maior do que aquelas existentes na vida de um delinquente comum. 

               Outro fator que poderia acarretar a desmotivação do povo, ainda nesse âmbito da 

represália, é que os linchadores em face de políticos poderiam até mesmo ser enquadrados 

frente a Lei de Segurança Nacional n° 7.170/83, a depender da motivação que levasse aos atos 

linchatórios, e não tipificados somente como um delito comum, a exemplo da lesão corporal 

ou do homicídio, quando fossem identificados os revoltosos, fazendo com que não se trate de 

uma conduta simples de agressão, pois passaria a ter parâmetros e punições bem maiores. As 

intenções dos populares poderiam nem mesmo ser a de atingir a segurança nacional, mas 

mesmo assim poderia ser enquadrados na referida legislação até que fosse provado o 

contrário. 

             Ressalte-se ainda um ponto relevante, também mencionado por Roberto DaMatta, que 

se refere à diferença existente no Brasil entre os cidadãos comuns e as pessoas que se 

encontram acima desta cidadania. Poderia se imaginar que o povo vê os políticos como essas 

pessoas acima, ao passo que visualiza os delinquentes comuns apenas como cidadãos, os 

quais, nas palavras do autor, não têm nenhuma ligação com pessoa ou instituição de prestígio 

na sociedade, sendo tratado como inferior e, assim, mais propensos a sanção popular. 

              Desta forma, isso poderia fazer com que a aplicação de uma pena pelos cidadãos 

fosse mais viável para estes últimos que não são tão arraigados das referidas relações 

pessoais, sendo inclusive portadores dessa inferioridade mencionada pelo autor[15], senão 

vejamos: 

  

Com efeito, a palavra “cidadão” é usada sempre em situações negativas no Brasil, 

para marcar a posição de alguém que está em desvantagem ou mesmo inferioridade. 

[...] Neste contexto, nada é mais revelador do que a resposta invocadora da cidadania 

brasileira, no meio de um comício político tenso e proibido pela polícia. De fato, 
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falar em alto e bom som que se é um cidadão brasileiro é sofrer, em situações com 

essas, penalidades brutais. 

  

             Essa visão diferenciada acima acerca da cidadania na sociedade brasileira é também 

trabalhada por Marcelo Neves[16], entretanto, com outras palavras, haja vista que o autor 

menciona acerca dos subcidadãos, que seriam aqueles brasileiros que não dispõem de acesso 

aos direitos, às vias e as garantias jurídicas, não obstante permaneçam subordinados aos 

deveres, às responsabilidades e às penas restritivas de liberdade impostas pelo sistema 

jurídico. Já os sobrecidadãos são aqueles que possuem acesso aos direitos, sem se vincularem 

efetivamente aos deveres e responsabilidades impostas pelo ordenamento vigente. A 

sobrecidadania, portanto, refere-se à prática de grupos privilegiados, que, usualmente, 

desenvolvem suas ações com o apoio da burocracia estatal. 

           Nesse contexto, poderíamos verificar que o povo poderia classifica os políticos como 

esses últimos sobrecidadãos, o que mitigaria a mobilização popular em face dos mesmos ante 

essa posição social diferenciada. 

             Portanto, não obstante o fato de que os crimes cometidos por autoridades, 

principalmente políticas, atinjam uma maior quantidade de vítimas, infelizmente o que se 

percebe é efetivamente a inércia do povo brasileiro frente a tais atos, por diversas 

justificativas, como aquelas acima elencadas, as quais não esgotam todas as explicações que 

poderiam ser apresentadas, mas servem para traçar um panorama do caminho a ser trilhado 

par entender a situação populacional. 

            Entretanto, isso não condiciona a ideia de que referida situação perdurará para o 

futuro, haja vista que as concepções do povo brasileiro se encontram em constante 

transformação, mesmo que de forma lenta, podendo inclusive alcançar o dia em a população 

estará tão oprimida, que os crimes políticos serão analisados pela população da mesma 

maneira que os demais delitos, inclusive no que concerne às mobilizações populares, mesmo 

que estas se refiram a atos de violência como os linchamentos quando da aplicação da justiça 

popular. 
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CONCLUSÃO 

          Desta forma, após uma análise da formação do povo brasileiro quanto aos movimentos 

sociais, buscou-se plantar a semente de tentar desmistificação a ideia de que a população 

nacional é inerte. Referido objetivo foi apresentado com a indicação de diversas 

manifestações populares no decorrer da história nacional. 

            Foi mencionado o conceito de linchamento e indicados alguns casos que ocorreram no 

Brasil para demonstrar que referidas revoltas estão inseridas sim dentro da realidade nacional. 

            Em seguida foram relacionados alguns motivos que levam a população a se mobilizar 

no sentido de possíveis linchamentos, bem como restou apresentado quais os crimes que 

seriam levados em consideração para o presente estudo e por fim os esforços voltaram-se na 

busca de justificativas para a falta de revolta popular em face dos delitos cometidos pelos 

representantes políticos. 

           Desta forma, ante todo o exposto, percebe-se que a ocorrência de linchamentos é uma 

realidade nacional, não obstante a falta de tipificação legislativa para referidos atos, fazendo 

com que surja a necessidade das pessoas passarem a enxergar referidas condutas não apenas 

como um problema criminal, mas como um questionamento social que deve ser feito. 

           Na atualidade nota-se que referidas revoltas populares apenas são processadas em face 

de suspeitos ou acusados que se encontram em uma condição social, usualmente, menos 

favorecida, fazendo com que delitos, até mesmo mais graves, cometidos por autoridades 

públicas, como os políticos, fiquem imunes a referidas manifestações do povo. 

          Alguns motivos para essa inércia foram elencados no presente ensaio, tais como: 1) o 

fato de que a população não se vê atingida diretamente pela atuação ilícita de alguns de seus 

representantes, mesmo que elas sejam até mais prejudiciais à sociedade em geral; 2) muitos 

dos delitos dessa natureza, ora analisados, não chegam sequer ao conhecimento dos eleitores e 

dos demais cidadãos; 3) a revolta seria difícil, pois a população estaria lidando com pessoas 

que não são tão acessíveis à aplicação da “justiça popular”, como acontece com um acusado 

comum, que acabaram de cometer um assalto ou um homicídio etc; 4) a preocupação, que 

poderia existir dentre os linchadores, de que a represália, frente a um linchamento ou uma 

tentativa de linchamento contra referidas autoridades, seria maior do que aquelas ocorridas 

quando os mesmos atos são cometidos em face de pessoas sem qualquer vínculo político; 5) 
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os linchadores poderiam até mesmo ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional, n° 

7.170/83, e não apenas autuados em crimes comuns como o de agressão; 6) a ideia de 

diferença existente no Brasil entre os cidadãos comuns e as pessoas que se encontram acima 

desta cidadania, podendo-se imaginar que o povo vê os políticos como essas pessoas acima, 

ao passo que visualiza os delinquentes comuns apenas como cidadãos, o que favoreceria a 

aplicação de uma pena popular a estes últimos e não aos primeiros. 

            Esses são apenas alguns motivos que esse estudo encontrou para tentar buscar uma 

explicação para a inércia do povo frente aos crimes cometidos por alguns de seus 

representantes. 

            Entretanto, deve-se ressaltar que referido quadro social não é estático, ao contrário, a 

sociedade se modifica a cada dia ao passo que com o aumento da angústia popular frente às 

atrocidades que alguns políticos vêm cometendo, podemos até mesmo chegar a pensar que, no 

futuro, a revoltar do povo poderá ser aplicada até mesmo aos referidos representantes, 

independente do cargo que ocupam, das relações pessoais que tenham ou mesmo da sanção 

que possa vir a ser aplicada aos agentes, pois a revolta de um povo oprimido pode ser 

tamanha que nenhum dos fatores ou motivos acima mencionados será suficiente para conter a 

mobilização social no sentido da ocorrência de linchamento contra tais pessoas. 

            Desta forma, pode-se imaginar que futuramente o linchamento de políticos: não seria 

uma utopia, pois o povo revoltado e oprimido poderia transformar essa situação, que na 

atualidade é utópica, em uma futura realidade social brasileira. 
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O DIREITO E A CRIANÇA NA PUBLICIDADE: ENTRE O DIREITO À 

PARTICIPAÇÃO INFANTIL E A TEMATIZAÇÃO PULICITÁRIA 

 

EL DERECHO Y EL NIÑO EN LA PUBLICIDAD: ENTRE EL DERECHO A 

PARTICIPACIÓN INFANTIL Y LA TEMATIZACIÓN PUBLICITARIA 

 

Thiago Menezes de Oliveira
1
 

RESUMO 

Esse artigo tem o objetivo de analisar sócio-culturalmente as aproximações e 

distanciamentos entre as representações sociais da infância e a publicidade para o 

público infantil, no Brasil, procurando perceber a construção da criança cidadã. Assim, 

procuraremos identificar algumas relações entre os conceitos de representação social da 

infância, constituídos com base na legislação pátria e internacional, e os da 

representação da criança na publicidade brasileira. Trata-se de uma investigação 

bibliográfica e documental, na qual pretendemos suscitar o debate da relação Direito, 

infância e mídia. Apontamos como conclusão a pluralidade e as diversas relações que 

são feitas entre as representações, bem com um caminho para dialogarmos com a atual 

representação sócio-jurídica que reconhece as crianças como sujeitos de direitos.  

PALAVRAS-CHAVE: Infância; Sócio-Cultura; e Direito à Participação. 

RESUMÉN 

Este artículo tiene el objetivo de hacer un análisis sociocultural de las aproximaciones y 

distanciamientos entre las representaciones sociales de la niñez y la publicidad para el 

público infantil en Brasil, buscando percibir la construcción de la niñez ciudadana. Así, 

procuraremos identificar algunas relaciones entre los conceptos de representación social 

de la niñez, constituidos con base en la legislación patria e internacional, y los de la 

representación de los niños en la publicidad brasileña. Tratase de una investigación 

bibliográfica y documental, en que intentamos provocar el debate de la relación entre 

Derecho, niñez y media. Apuntamos como conclusión la pluralidad y las diversas 

relaciones que son hechas entre las representaciones, además de un trayecto para 

dialogar con la actual representación sociojurídica que  reconoce los niños como sujetos 

de derechos. 

PALABRAS-CLAVES: Niñez; Sociocultura; y Derecho a Participación. 

                                                 
1
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ABSTRACT 

This paper intent to do an analysis social and cultural concerned about the approaches 

and departures between social representation of childhood and the publicity for children 

in Brazil, trying to notice the construction of children‟s citizenship. Thus, we‟ll search 

identify some relationship between the concepts of children‟s social representation, 

formed from national and international legislation, and the concepts of children‟s 

representation in Brazilian publicity. This article uses a bibliographic and documental 

method.  

KEYWORDS: Childhood; Socioculture; and Right to be heard.  

INTRODUÇÃO 

Diversos campos científicos e doutrinas jurídicas dos anos 80 compreendem as 

crianças como sujeitos de direito. Por outro lado, é difícil uma representação mediática 

de criança e adolescente como agentes ativos. Suas características, especificidades e 

discursos são “alterados” no lugar público, até mesmo quando se trata da criança 

consumidora de produtos e atora dos medias (SAMPAIO, 2006: 203). 

São os mais velhos, grosso modo, que exercem o poder, discutem políticas, 

controlam a cidade, a mídia, os programas de auditório (SAMPAIO e BARROS, 2003), 

os hospitais, as revistinhas em quadrinho etc. Obviamente esses processos são mediados 

(MARTÍN-BARBERO, 2009), e as crianças e adolescentes neles influem, mas não 

percamos de vista que a relação de poder carece de força para os de menor idade. 

Mães, pais, professores, jornalistas, publicitários, juízes, advogados, adultos, em 

geral, julgam-se conhecedores de experiências e sabedorias suficientes para determinar 

o que é melhor social e moralmente para as crianças.  

Se estamos todos fazendo o bem, por que seria importante a voz ativa da criança 

ou do adolescente? Para quê os deixar visíveis aos seus modos e linguagens nos meios 

de comunicação?  

O Comentário Geral n° 12, de 2009, do Comitê de Direitos da Criança da 

Organização das Nações Unidas, discorre a respeito da participação de crianças e 

adolescentes. Na verdade, esse instrumento jurídico internacional busca implementar o 

artigo 12 da Convenção sobre os Direitos da Criança, que aos 20 de novembro 

completou 20 anos. Traz no seu cerne um esboço teórico a respeito da intervenção das 
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crianças em espaços institucionais. O Direito a ser ouvido
2
, de acordo com o Comitê, 

consiste em um dos quatro princípios gerais da Convenção
3
, e os Estados Partes têm 

como principal  obrigação o dever de adequar suas legislações para efetivá-lo
4
. 

Dessa maneira, as escolas, os tribunais e as redes de comunicação devem ouvir 

sensivelmente as crianças e os adolescentes. Essa escuta deve englobar o ativo 

envolvimento deles, principalmente nos meios de comunicação. Não falamos da 

representação ou ideia de adultização precoce (DORFMAN e MATELLART, 2010: 58), 

mas de uma compreensão, apresentação, representação ou atuação ativa. Deixando a 

infância visível a seus modos, a participação desses sujeitos de direito re-organizará o 

currículo da pedagogia cultural
5
, mitigando, ou no mínimo questionando, o controle 

das grandes corporações na cultura infantil (STEINBERG e KINCHELOE, 2004).  

A Constituição Federal, de pronto, em seu artigo 1°, estabelece que todo o poder 

emana do povo que o exercerá diretamente ou por meio de seus representantes. E como 

“a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana sem prejuízo da proteção integral”, o direito à cidadania, direito fundamental de 

primeira dimensão, compreende os sujeitos de direito de tenra idade. Um exemplo do 

exercício dessa cidadania
6
 é a participação de crianças e adolescentes em alguns espaços 

                                                 
2
 O Comentário Geral n° 12 genericamente denomina The right of the child to be heard, entretanto a 

doutrina brasileira e latino-americana convencionalmente trata do direito à participação que compreende 

melhor a ideia do direito a ser ouvido e a expressar opiniões.  
3
 O Comitê de Direitos da Criança da ONU, na Convenção sobre os Direitos da Criança, destaca como 

fundamentais o principio à não-discriminação; à vida e ao desenvolvimento; à prioridade absoluta e à 

participação. 
4
 As obrigações nuclear dos Estados Partes: “O direito da criança a ser ouvida impõe a obrigação aos 

Estados Partes de revisarem ou emendarem suas legislações no sentido de introduzir mecanismos, 

promovendo informação apropriada para as crianças, suportes adequados; e, se necessário, promovendo 

resposta sobre o peso das visões das crianças; bem como promovendo procedimentos de reclamação, 

remédios ou reparações” (COMITÊ DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 2009: 14). Trad Nossa. In fine: 

Core obligations of States parties: “The child‟s right to be heard imposes the obligation on States parties 

to review or amend their legislation in order to introduce mechanisms providing children with access to 

appropriate information, adequate support, if necessary, feedback on the weight given to their views, and 

procedures for complaints, remedies or redress. (COMMITTEE ON THE RIGHTS OF THE CHILD, 

2009: 14) 
5
 Os pesquisadores Steinberg e Kincheloe (2004) fazem uma análise das grandes corporações que têm 

como público as crianças, contrastando com a pedagogia escolar. Partindo dessa ideia, existe um 

currículo cultural que tem o prazer como matriz de uma pedagogia do consumo das e nas grandes 

corporações midiáticas.  
6
 A cidadania aqui é compreendida principalmente na capacidade de intervenção política lata, pois não 

nos esqueçamos de que a criança e o adolescentes com menos de 16 anos não podem votar nem ser 

votados para cargos políticos stritu sensu. A menoridade eleitoral não implica contradição com a 

participação política, tendo em vista a forma diferenciada que assume a intervenção da infância e 

adolescência nas decisões políticas. Em outras palavras, a participação da criança e adolescente exige um 

debate que envolve metodologias adequadas que proporcionem a sua participação.   
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de definição de política
7
. 

A Constituição, no art. 227, IV, garante o conhecimento pleno e formal da 

atribuição de ato infracional, bem como, similarmente às garantias processuais 

estabelecidas ao longo do art. 5°, determina que os adolescentes têm direito à igualdade 

na relação processual e à defesa técnica. 

Entretanto, o constituinte foi omisso em relação aos demais processos que 

envolvem adolescentes e, para aumentar a celeuma nos tribunais, deixou subentendido o 

direito à participação processual de crianças. A conseqüência é que, em diversos espaços 

institucionais, as crianças são vistas como incapazes de participar, e suas vontades e 

desejos precisam de um “intérprete”, adulto, supostamente habilitado, para que sejam 

levadss em consideração.  

O Comentário Geral n° 12/2009, do Comitê dos Direitos da Criança da ONU, 

em conformidade com a Convenção dos Direitos da Criança, é taxativo em garantir o 

direito à participação da criança em processos judiciais e administrativos que as 

envolvem. O comentário explicita também o direito à participação política daqueles que 

formulam seus próprios pontos de vista. Essa previsão, contudo, da qual o Estado 

brasileiro está vinculado desde 23 de outubro de 1990
8
, não responde ao 

questionamento na íntegra, pois a forma que se dará o exercício desse direito não é 

clara.  

Ademais, há experiências concretas na cidade de Fortaleza
9
, no Brasil e em todo 

o mundo da importância da intervenção política de crianças e adolescentes.  

 Várias pesquisas mostram que o mercado voltado para o público infantil 

movimenta milhões de dólares no Brasil desde meados da década de 90 (SAMPAIO, 

2004: 151-152). Por outro lado, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) ainda 

aponta enormes carências na efetivação dos direitos de crianças e adolescentes, 

denunciando a exclusão econômica de pessoas mais novas em nossa sociedade. Parece-

nos importante uma aproximação maior das crianças. 

 Conhecedora da participação infantil no mercado consumidor infantil, Inês 

Silvia Vitorino Sampaio (2004) aponta que o mercado publicitário reconhece o 

potencial consumidor atual e futuro das crianças, bem como a influência delas no 

                                                 
7
 Observe-se o exemplo da participação de crianças e adolescentes na definição do quantum dos 

investimentos sociais, através do Orçamento Participativo Criança, da Prefeitura Municipal de Fortaleza.  
8
 Decreto n° 99.710, de 21 de novembro de 1990. Brasília. Divisão de Atos Internacionais.  

9
 A Rede de Orçamento e Participação Ativa, denominada Rede OPA, é um exemplo de movimento 

social que controla políticas públicas do orçamento do Município de Fortaleza. A Rede OPA tem parceria 

com o Centro de Defesa da Criança e do Adolescente (Cedeca-Ceará).   
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consumo familiar.  

Com uma pesquisa bibliográfica, partiremos da seguinte pergunta: Quais as 

aproximações e distanciamentos entre as representações sociais da infância atual e a 

publicidade infantil? Procuraremos problematizar esse questionamento com os 

conceitos de representação social da infância, constituído a partir da regulamentação 

brasileira, e da representação da criança na publicidade televisiva pátria. Nosso intuito é 

apontar uma aproximação com o universo infantil com base nas representações sociais.  

 

1. Em busca da infância 

A categorização de infância e adolescência como conceito distinto do adulto é 

fruto da nossa sociedade moderna
10

. As representações sociais
11

, contextualizadas 

historicamente e nas instituições
12

, demonstram determinado grupo social na arte, 

direito, mídia etc. De acordo com Jovchelovich  

é através da ação de sujeitos sociais agindo no espaço que é comum a todos, 

que a esfera pública aparece como lugar em que uma comunidade pode 

desenvolver e sustentar saberes sobre si própria – ou seja, representações 

sociais. (1994: 65, apud Pinheiro, 2006: 39) 

Assim, considera-se que é por meio da ação de agentes sociais que interferem na 

esfera pública que a sociedade desenvolve e sustenta saberes sobre si própria, 

constituindo representações sociais. A esfera pública aqui tratada se refere a espaço 

comum de discussão, como a TV, o rádio, a Universidade, o Plenário, enfim qualquer 

meio em que se tenham discussões públicas com repercussão macro. Essa ideia de 

espaço comum pode ter relação com a esfera pública deliberativa habermasiana
13

. Em 

outras palavras, o espaço comum pode ou não ser uma esfera pública deliberativa. 

O estudo de uma categoria social não se dá de forma estática, até porque a 

                                                 
10

 “Até por volta do século XII, a arte medieval desconhecia a infância ou não tentava representá-la. (...) 

Apenas seu tamanho os distingue dos adultos” (ARIÈS, 2006: 17). 
11

 “Compreendendo as representações sociais como categorias de pensamento que expressam a realidade, 

explicam-na, justificando-a ou questionando-a. São conteúdos de pensamentos que traduzem a realidade e 

são por ela traduzidos (Serge Moscovici, 1978). E têm, no dizer de Ângela Therrien (1998: 33), uma 

função constitutiva da realidade na qual a maioria das pessoas se movimenta. Moscovici (1978: 25) 

afirma que toda representação é composta de figuras e de expressões socializadas, o que nos remete aos 

processos sociais de interação como base para a formulação das representações sociais.” (PINHEIRO, 

2006: 35). Ou seja, atores sociais, coletivamente e processualmente, intervêm na formulação das 

representações sociais. 
12

 As instituições sociais expressam conflitos e disputas através da hegemonia cultural, econômica, 

educacional, sistêmica etc. Elas se expressão em três momentos: universalidade, particularidade e 

singularidade (LOURAU, 1995: 9-12). 
13

 Pudemos iniciar uma análise sobre a classificação indicativa com base no conceito de esfera pública 

habermasiana (OLIVIERA, 2011). Para se compreender uma ideia de esfera pública deliberativa 

indicamos: Habermas (1984, 1999 e 2006). 
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instituição também passa, no momento da singularidade (LOURAU, 1995), pela 

afirmação de novos valores, políticas e práticas sociais (muitas vezes positivados) que 

se contrapõem aos vigentes. Isso implica dizer que há uma disputa simbólica das 

representações sociais, que mostram o interesse de diferentes grupos sociais. O espaço 

do jogo de disputa pela predominância de uma representação é o campo” (Bourdieu, 

1983:163). E  

aqueles que, num estado determinado de relação de força, monopolizam 

(mais ou menos completamente) o capital específico, fundamento do poder 

ou da autoridade característica de um campo, tendem a estratégias de 

conservação (...) enquanto os que possuem menos capital (que 

freqüentemente são os recém-chegados e, portanto, na maioria das vezes, os 

mais jovens) tendem a estratégias de subversão. (Bourdieu, 1983:90) 

O locus de disputa de uma representação hegemônica
14

 é o campo, composto por 

“dominantes” e “dominados” com suas forças e lutas que transformam ou conservam o 

campo de forças (Bourdieu, 1997: 57). Os que têm a hegemonia do capital específico 

(mídia, direito, arte etc.) em determinada relação de força modificam as características 

do campo. Esse capital específico “fundamenta” o poder
15

 ou a autoridade, e o seu 

monopólio tende a estratégias de conservação. Por outro lado, os recém chegados, que 

possuem menos capital, e por vezes são os mais novos, costumam adotar estratégias de 

subversão, pois comumente têm menos força. 

As representações da criança e do adolescente não são homogêneas numa 

mesma época, pois há a disputa das representações sociais, implicando construções 

diversas do ser criança e adolescente.  Assim compreendemos que o conceito de 

infância e adolescência não se afirma apenas por critérios de idade, fisiológicos ou 

científicos, mas também pela valoração social que insere ou proíbe esses agentes em 

determinados espaços e lhes atribui direitos e deveres específicos.  

Vejamos as principais representações de crianças que compõem principalmente 

o cenário jurídico brasileiro, para compreendermos um pouco as dificuldades de 

concebê-las como sujeitos de direito, conotação atual do direito pátrio e internacional. 

1.1 Representação social da Infância brasileira 

                                                 
14

 Cremos ser interessante problematizar o conceito de hegemonia. Para Martín-Barbero, na “negociação” 

que ocorre entre os sujeitos sociais, devemos considerar “que nem toda assimilação do hegemônico pelo 

subalterno é signo de submissão, assim como a mera recusa não o é de resistência, e que nem tudo o que 

vem „de cima‟ são valores da classe dominante, pois há coisas que, vindo de lá, respondem a outras 

lógicas que não são as de dominação” (2009: 114). 
15

 Percebamos que Foucault (2001) considera o poder que um sujeito exerce sobre outro num jogo de 

relações de poder, sendo muitas vezes preferível tratar das relações de poder. 
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O trato diferenciador para crianças e adolescentes não é natural, pois nem 

sempre houve um marco divisório deles com os adultos. Num mundo adultocêntrico
16

, 

as crianças eram (e ainda são
17

) vistas como espécie de adultos em miniaturas.  

 A pesquisadora Ângela Pinheiro (2006), baseada em outros autores, identifica as 

representações sociais mais recorrentes da criança brasileira de acordo com o processo 

histórico-social do nosso país, destacando os contornos específicos que recebem à 

infância e adolescência. Com seu estudo analítico, ela chegou às categorias de crianças 

e adolescentes como objetos de proteção social; objetos de controle e disciplinamento 

social; objetos de repressão social; e sujeitos de direitos. A pesquisadora explica como 

cada representação se faz presente atualmente, com base no núcleo central
18

 de cada 

uma das representações. 

1.1.1 Criança como objetos de proteção social 

O núcleo central da representação da criança e do adolescente como objeto de 

proteção social gira em torno da garantia da vida (sobrevivência) e remonta-se ao século 

XVII, ainda no Brasil colônia. Intimamente ligado a valores filantrópicos da Igreja, 

portanto da iniciativa privada, dava-se especial atenção aos primeiros anos de vida da 

criança, buscando alimentá-la, cuidar de sua saúde e combater o abandono.  

Ainda nesse esteio de caridade assistencial, as casas de misericórdias tinham 

uma instituição denominada Roda dos Expostos, ou simplesmente Roda
19

, para abrigar 

as crianças abandonadas (expostas – filhos bastardos ou de pessoas muito pobres). A 

criança abandonada era depositada numa estrutura em formato de roda, e, em seguida, 

essa roda era girada, dando acesso à criança para o interior da instituição. Do lado de 

dentro, não se via quem estava depositando o enjeitado, garantindo o anonimato do 

“depositário”. 

Duas das formas principais e atuais dessa representação social da infância e da 

adolescência podem ser destacadas, quais sejam os orfanatos (ou Programas de 

Acolhimento), de iniciativa privada ou do Poder Público, nos quais as crianças esperam 

                                                 
16

 Esse termo, bastante comum no movimento da infância, trata-se de um neologismo que remete a uma 

visão de mundo voltado principalmente para o adulto (programação da TV, formas de lazer e estruturas 

arquitetônicas da cidade, por exemplo). Entretanto, reconhece-se que há espaços de convivência social 

voltados especificamente para crianças e/ou adolescentes. 
17

 Há pesquisadores que indagam inclusive se passamos pela extinção da infância, uma vez que há uma 

aproximação no trato de crianças e adultos (POSTMAN, 2011). 
18

 Núcleo central ou núcleo duro se refere ao conteúdo mais recorrente às alusões e instituições históricas 

de uma representação social (PINHEIRO, 2006: 51).  
19

 As Rodas tinham duas funções precípuas: a primeira de proteger a honra das abastadas famílias 

coloniais e, segundo, de proteger a vida da criança.  
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por adoção; e o abandono de crianças na porta de residências, também com o intuito de 

adoção. Simbolicamente, podemos dizer que a porta substitui as rodas e que as crianças 

disponibilizadas para a adoção são abandonadas, seja qual for o motivo. 

1.1.2 Criança como objetos de controle e disciplinamento social 

No final do século XIX, a criança e o adolescente começaram a ser vistos como 

objeto de disciplinamento social. Atentemos ao período histórico de “criação” da nação 

brasileira com início da República e o recente fim da escravidão. Nessa fase, os médicos 

higienistas assumem grande destaque no afã de construírem o imaginário da criança 

como investimento do Estado, principalmente devido à “invenção” da nação brasileira, 

incentivando a expansão populacional. 

A propaganda nacionalista daquela época procurava “proteger” a vida das 

crianças e dos adolescentes para que eles, no futuro, servissem ao Estado brasileiro. O 

pano de fundo dessa política era a subordinação de pessoas, através da escolarização e 

profissionalização para com o Estado – em nome de um povo e do desenvolvimento 

nacional. A família passa, então, a dividir o “ônus” da educação com o Estado, ao passo 

que a educação não mais terá caráter meramente privatista e defensor dos interesses 

patrimoniais, pois passa a ter uma preocupação e dever com o Estado-nação.  

Dentre os serviços que essas crianças e adolescentes deveriam prestar ao Estado, 

destaca-se a formação de uma mão-de-obra subalterna, isso porque era necessário suprir 

a falta da mão de obra escrava, a partir do advento da Lei Áurea, de 13 de maio de 1888. 

A baixa qualificação para esse público infanto-juvenil tinha o foco nas crianças e  

adolescentes pobres que ainda não delinquiram, que se submeteriam a um controle e 

disciplinamento, adequados à subserviência. A um só tempo, combatia-se a ociosidade 

da camada mais pobre e se formava a mão-de-obra produtiva que serviria para as 

atividades de baixo escalão, essenciais no desenvolvimento do país.  

Podemos citar como exemplos vivos e atuais dessa representação: os gazeteiros 

e os empacotadores de supermercado, além de instituições ligadas a entidades patronais, 

como o Serviço Social do Comércio (SESC).  

1.1.3 Criança como objeto de repressão social 

A partir da década de 30 e 40, o Brasil passou por uma rápida urbanização, e a 

esse processo está ligada a terceira representação social que trata a criança e o 

adolescente como objeto de repressão social. A reversão da ocupação territorial, de rural 

para urbana, em apenas 30 anos, trouxe consequências catastróficas, uma vez que 

muitas foram as pessoas que ficaram excluídas do mundo do trabalho e dos diversos 

13575



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

direitos sociais.  

A enorme exclusão social, com a marginalização e condições subumanas do 

povo, despontada no início do século XX, incomodava a população em geral, 

principalmente em relação aos adolescentes que ficavam em situação de rua e, portanto, 

fora do ambiente escolar, expondo à miséria a olhos vistos e gerando medo quando 

delinquiam. Claramente a oferta de subempregos à população de adolescentes pobres 

não correspondia mais à demanda, então o Estado passou a atuar de forma diferente: 

enfrentando a delinqüência que feria ou ameaçava a ordem social. 

Em 1927, entra em vigor o primeiro Código de Menores da América Latina e, 

em 1940, cria-se o Serviço de Atendimento ao Menor (SAM), destinado ao isolamento 

de crianças e adolescentes abandonados ou acusadas de cometer ato infracional. Era 

uma forma de isolar, ao tirar do convívio social, os “novos marginais” que 

representavam um perigo para a população, buscando, pelo menos no discurso, re-

educá-los para que pudessem um dia “voltar para a sociedade”. Inúmeras críticas, 

semelhantes a que hoje se faz ao sistema penitenciário, foram feitas, especialmente no 

que diz respeito à incapacidade desses espaços re-educarem as pessoas sob sua tutela, o 

que demonstrou a falência do SAM. 

Em 1964, o SAM foi substituído pela Fundação Nacional do Bem-estar do 

Menor (FUNABEM) que deveria corrigir graves e antigas distorções. Com o foco na 

repressão dos “menores infratores”, entretanto, diversas foram as denúncias de maus-

tratos também nessa instituição. Com o Código de Menores, de 1979, os abusos contra 

as crianças e adolescentes não cessaram. Depreende-se aqui a doutrina da situação 

irregular, na qual o Estado intervém em situações tidas como irregulares ou anormais. 

Essa representação pode ser vista atualmente na violação de direitos que sofrem 

os adolescentes internos nos centros de internação. 

Apontamos, por fim, afinidades entre essas três primeiras representações, uma 

vez que entendem a criança e o adolescente como objetos e compreende-os, de pronto, 

como fonte de problema. Fica claro que as políticas, inicialmente privadas, e, depois, 

estatais têm foco na infância e adolescência pobres.  

Esse cenário de políticas para a infância, entretanto, será modificado, tão logo 

finalize a ditadura militar brasileira. 

2. Criança e adolescente como sujeito de Direitos  
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“You don‟t have to be old to be wise”
20

 

Youruba proverb 

A emergência da luta pela democratização e pelos direitos humanos em 1970 e 

1980 começou a ruir a repressão infligida a crianças e adolescentes. Eram diversos os 

combates contra torturas e abusos do regime militar. Para combater esse contexto 

repressivo, movimentos sociais também defenderam a ideia de crianças e adolescentes 

como sujeitos de direitos.  

Essa representação social é garantida juridicamente a partir das vitórias do 

movimento da infância que conseguiu a inclusão, durante o processo constituinte, dos 

arts. 6°, 203, 227, 228 e 229, da Constituição Federal de 1988, e, depois, já no cenário 

democrático, a sanção do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069 de 

1990. 

Os princípios estruturantes dessa formulação são a igualdade perante a lei, que 

permite que crianças e adolescentes, independentemente de serem pobres, ricos, pretos, 

pardos etc., sejam detentoras de direitos; e o respeito à diferença, que permite o 

reconhecimento de direitos inerentes à condição especial de desenvolvimento, além de 

todos os direitos que são garantidos à pessoa humana
21

. 

O art. 227, da CF/88, preceitua o dever da família, da sociedade e do Estado em 

assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à 

vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à 

cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 

comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

Da diferença nasce a preferência na efetivação de direitos, inerente à condição 

especial de desenvolvimento, brotando o princípio da prioridade absoluta na garantia e 

defesa de direitos de crianças e adolescentes. Ademais, os direitos concernentes à 

infância e adolescência são considerados direitos humanos, integrando-se ao princípio 

da indivisibilidade dos direitos fundamentais
22

, que dão origem à doutrina da proteção 

                                                 
20

 Você não precisa ser velho para ser sábio (provérbio ioruba). Trad. nossa. 
21

 Art. 3º A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, 

sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, 

todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, 

espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. BRASIL. Lei n° 8.069, de 13 de julho de 

1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências. Publicado no Diário 

Oficial da União em 16.7.1990. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil/LEIS/L8069.htm. 

Acessado em: 18 de agosto de 2009. 
22

 George Marmelstein lembra a importância de considerar o conjunto de direitos fundamentais como 

valores indivisíveis, pois os “direitos civis e políticos não são realizados apenas mediante obrigações 

13577



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

integral, prevista já no artigo 1° da Lei n° 8.069/90, ECA.  

A doutrina da proteção integral teve origem na Declaração Universal de Direitos 

da Criança
23

, que em seus dez princípios afirma a infância com prerrogativas e 

privilégios concernentes a diversos direitos. O fim último dessa proteção é garantir a 

condição especial de pessoa em desenvolvimento, assegurando-lhe que “tal 

desenvolvimento se dê de forma completa e saudável, possibilitando que a criança seja 

detentora útil de seus potenciais máximos” (SOUZA, 2001).  

A proteção integral é compreendida pela garantia e defesa dos direitos de 

crianças e adolescentes de forma plena, ou seja, integralmente. Na direção de 

implementar a proteção integral dos direitos da infância, surge o princípio geral da 

primazia das crianças nos direitos sociais e nas políticas públicas:  

O princípio geral da estratégia dirigida a implementar uma proteção integral 

dos direitos da infância é o de estabelecer a primazia das políticas sociais 

básicas, respeitando a proporção entre estas áreas e as outras políticas 

públicas previstas na Convenção. (BARATTA, 2009) 

Percebemos que a proteção integral diz respeito ao conjunto de direitos 

humanos, inclusive os que levam em conta a proteção específica que a idade requer, 

mas, de forma alguma, restringe-se apenas à proteção strictu sensu de direito, pois a 

doutrina explicita a promoção, o monitoramento e a proteção de direitos. 

Para a garantia do arcabouço de direitos da criança, a doutrina jurídica 

estabelece o Sistema de Garantias de Direito (SGD) 
24

, que atua por meio de ações 

articuladas e integradas entre o Estado, a família, comunidade e sociedade. São três os 

eixos norteadores desse sistema: promoção de direitos, concernentes à criação, 

desenvolvimento e difusão de políticas; defesa de direitos, que atua para cessar, evitar 

ou combater violação de direitos; e controle ou monitoramento da efetivação de direitos, 

responsável por avaliar e fiscalizar a promoção e a defesa de direitos. O SGD tem 

fundamentação legal e institucional em organismos e instrumentos locais, estaduais, 

federais e internacionais seja de âmbito universal ou regional (latino-americano).  

E o desenvolvimento da ideia da criança como sujeito de direitos no mundo 

ocidental? 

Para contextualizar e historicizar, voltando temporalmente, em âmbito 

                                                                                                                                               
negativas, assim como os direitos sociais, econômicos, ambientais e culturais não são realizados apenas 

com obrigações positivas” (MARMELSTEIN, 2003).  
23

 A legislação internacional considera crianças as pessoas até 18 anos. 
24

 A doutrina criou o SGD a partir de convenções, tratados, leis, resoluções, bem como as instituições 

públicas e privadas que atuam na defesa e promoção de direitos de crianças e adolescentes. 
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internacional, afirmamos que a construção histórica da infância tem seu marco no 

século XVII, quando se clarifica uma cisão entre o espaço ocupado pela criança e o 

mundo dos adultos. Áries (1981) destaca essa separação com base numa análise 

iconográfica dos adultos em miniatura da França na Idade Média e das crianças do 

século XVII.  

Somente a partir da segunda metade do século XX se passa a compreender que 

desde tenra idade e na idade intermediária há sujeitos de direitos. O marco histórico é a 

Declaração dos Direitos da Criança em Genebra, de 1924, da Liga das Nações, porém o 

divisor de águas legal foi a Declaração Universal dos Direitos da Criança
25

, de 1959, da 

Organização das Nações Unidas, que assumiu importância no cenário internacional. 

Essas declarações enunciam direitos de crianças, compreendendo-as, portanto, como 

sujeitos de direitos. 

Destacamos, entretanto, que foi somente a partir da segunda metade do século 

XX a compreensão da criança como sujeitos de direitos. A Convenção sobre os Direitos 

da Criança
26

, de 1989, dá um salto político no reconhecimento da criança, uma vez que, 

além de considerar a sua fase peculiar de desenvolvimento, bem como os direitos 

inerentes a esse período, trata-a como cidadã. A nova conceituação surge principalmente 

por causa da garantia do direito à participação e o surgimento de um aparato 

protecionista da infância.  

 

3. Direito à participação infantil 

“Adults miss the point. When is a child considered 

skilful enough to contribute and participate actively? 

If you do not give them the opportunity to participate, 

they will not acquire the skills. Give us the chance 

early and see how we fly.” 

17-year-old Khairul Azri, a Malaysian delegate to the UN 

Special Session on Children27 

                                                 
25

 A legislação internacional considera criança a pessoa entre 0 a 18 anos de idade, que não tenha atingido 

a maioridade, como bem definiu o artigo 1° da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. 

Disponível em: http://www.onu-brasil.org.br/doc_crianca.php. Acesso em 19 set. 2009.  
26

 A Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada por unanimidade pela Assembléia da ONU, aos 

20 de novembro de 1989. A adoção é explicada com a “necessidade de dar-se força de tratado aos direitos 

da criança, de forma específica e consolidada, tornou-se cada vez mais premente, tanto que, por ocasião 

do Ano Internacional da Criança e das comemorações pelos vinte anos da Declaração, em 1979, por 

iniciativa da delegação da Polônia, a Comissão dos Direitos Humanos das Nações Unidas começou a 

elaborar um projeto de convenção” (SOUZA, 2001), pois tratado tem força de lei para os Estado parte. 
27 

“Os adultos dormiram no ponto. Quando uma criança é considerada capacitada o suficiente para 

contribuir e participar ativamente? Se você não as der oportunidade de participar, elas não aprenderão. Dê 

13579



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

A criança cidadã tem seu marco na Convenção sobre os Direitos da Criança
28

, 

que foi aprovada somente na década de 80. Além de ser reconhecida como sujeito de 

direitos, a criança passou a ser considerada um ator político de sua própria história, 

porém ainda há pouco reconhecimento de seu novo status nas instituições sociais. A 

cidadania atribuída às crianças advém de um pleno direito à participação, entretanto 

ainda terá que perpassar os limites sociais e institucionais, que compreende “o pólo 

formal-processual e o pólo substancial-participativo” (BARATTA, 2009). 

A discussão da criança cidadã encontrou terreno fértil no atual contexto de 

democratização. De acordo com Yolanda Corona e Maria Eugenia (2001:1), existe a 

oportunidade para que crianças e adolescentes reconheçam seu lugar na estrutura social 

e para que suas opiniões ocupem espaços em agendas políticas e tomadas de decisões.  

As crianças e os adolescentes, então, têm oportunidade de discutir a sua inclusão 

no espaço democrático. Como agentes capazes de intervir na realidade social e de pautar 

a agenda política, a construção da cidadania desses atores perpassa mudanças na re-

conceituação e representação de subjetividades individuais e coletivas. 

La construcción de ciudadanía implica entonces no solo la reformación 

continua de subjetividades individuales, sino colectivas, lo cual se traduce 

en expectativas diversas y definición de espacios de interlocución, respeto y 

responsabilidad hacia y con el otro. (CORONA e PONTÓN, 2001: 4) 

Esse complexo processo identitário, em verdade, permite o aparecimento de 

cidadanias infantis que consideram a diversidade étnica, cultural, sexual, econômica, de 

cor etc. Nesse novo quadro de cidadãos, as crianças e os adolescentes aparecem como 

sujeitos, dotados de dignidade, que, portanto, são plenamente capazes de reivindicar o 

direito à participação condizente com as peculiaridades inerentes a sua condição. 

A doutrina vem analisando a participação de crianças com base no estudo da 

democracia nas instituições da sociedade civil (escola, família e associações), bem 

como em instituição pública (entidades públicas nacionais - União, Estado ou 

Município) ou internacional (entes da comunidade internacional). Podemos também, 

dessa maneira, compreender o direito de participar de crianças sob os aspectos político e 

jurídico (BARATTA, 2009). 

Ainda as autoras Yolanda e Maria (2001:8) defendem, ao analisar projetos de 

                                                                                                                                               
logo oportunidades a elas e veja como nós voamos.” Khairul Azri, 17 anos, delegada malaia das Nações 

Unidas, seção Especial da Criança. (UNICEF, 2003: 11). Trad. Nossa. 
28

 “La convención es un mecanismo legal que ha dado impulso al movimiento de defensa de los derechos 

de los niños y las niñas y, en este marco, a la promoción de la participación infantil.” CORONA e 

PONTÓN, 2007: 13). 
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participação de crianças e jovens na América Latina (especialmente no Brasil, México e 

Argentina), o processo de participação como parte do desenvolvimento psico-afetivo e 

de socialização política na construção de uma cultura democrática, senão vejamos: 

(...) se puede observar que la promoción de la participación infantil y juvenil 

se enfoca generalmente desde el marco de la construcción de una cultura 

democrática, enfatizando el ejercicio de los derechos humanos en la 

participación de niños y jóvenes como parte del proceso de desarrollo psico-

afectivo y de socialización política. (CORONA e PONTÓN, 2001: 8 – 14) 

Essa compreensão ressalta a importância da participação política infantil em 

processos decisórios e vai além ao definir que essa participação faz parte do 

desenvolvimento pleno de crianças e adolescentes. No mesmo sentido, algumas 

experiências internacionais da UNESCO são apontadas: 

(…) promoting meaningful and quality participation of children and 

adolescents is essential to ensuring their growth and development. A child 

whose active engagement with the world has been encouraged from the 

outset will be a child with the competencies to develop through early 

childhood, respond to educational opportunities and move into adolescence 

with confidence, assertiveness and the capacities to contribute to democratic 

dialogue and practices within the home, school, community and country. 

(…) 

Democracy is something children learn as they develop from infancy 

through adolescence. When children, who are far more capable than is 

generally recognized, are provided the opportunities throughout their 

childhoods to develop the skills and competencies of participation, they also 

learn what they need to be effective members of a democratic society. A 

child whose active engagement with the world has been encouraged from 

the outset will be a child and citizen of the world who is more likely to value 

his or her own opinion and beliefs, and the opinions and beliefs of others. 

(UNICEF, 2003: 19) 
29

 

A participação infantil é compreendida, portanto, como direito fundamental, 

                                                 
29

 (...) a promoção significativa e qualificada da participação de crianças e adolescentes é essencial para 

garantir o crescimento e desenvolvimento delas. Uma criança ativa comprometida com o mundo começa 

a ser encorajada desde a primeira infância para se tornar alguém com competências para desenvolver a 

infância, responder oportunidades educacionais e ir para a adolescência com confiança, habilidades e a 

capacidade de contribuir para o diálogo democrático e práticas em casa, na escola, comunidade e no país.  

(…) 

Democracia é algo que a criança aprende durante o desenvolvimento da infância para a adolescência. 

Quando as crianças, que são muito mais capazes do que geralmente se reconhece, são providas de 

oportunidades, em toda sua infância, para desenvolver habilidades e competências de participação, elas 

também aprendem que precisam efetivamente ser membros da sociedade democrática. Uma criança 

engajada ativamente com o mundo que tem sido encorajada desde o início a ser uma criança e uma cidadã 

do mundo costuma valorizar mais sua opinião e crenças e as opiniões e crenças dos outros. (Trad. Nossa).   
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ensejando o exercício da cidadania, considerado essencial para o desenvolvimento da 

criança. A práxis da cidadania infantil se destaca tanto na construção dos direitos da 

criança, como na sua formação pessoal e identitária. É importante mediatamente pela 

“pedagogia cidadã” e imediatamente pela contribuição do exercício da cidadania hoje, 

capaz de proporcionar um adequado desenvolvimento e defesa dos direitos da criança. 

Alessandro Baratta (2009) defende que os adultos devem aprender com as 

experiências de crianças e adolescentes no processo democrático, contrapondo-se a 

qualquer interpretação que os compreenda como seres não dotados de capacidade 

política. Nessa linha de raciocínio, deve haver a inclusão dos aprendizados e vivências 

de pessoas de tenra idade. É assim que Corona e Pontón (2001:11) compreendem que 

um dos elos de diversas experiências democráticas é a inclusão do adulto no trabalho 

com e para as crianças, tratando-se de um aprendizado multidirecional, no qual ambos 

conhecem outras maneiras de ver, ser e posicionar-se no mundo. 

Para essa mudança e aprendizagem, as autoras mexicanas e o italiano dizem que 

se fazem necessárias novas práticas nas relações familiares e escolares, bem como em 

espaços públicos, incluindo o mediático, de forma que o adulto abandone seu centro ou 

deixe de ser o padrão excludente da participação dos mais novos. 

A principal fonte de proteção legal do direito à participação é a Convenção de 

1989, que explicita, em seu art. 2º, elementos “concretos” da cidadania da criança, a 

começar pelo princípio da igualdade o qual prevê que os Estado Partes devem respeitar 

e garantir os direitos da criança sem qualquer preconceito de raça, cor, sexo, idioma, 

crença, origem nacional, étnica ou social, posição econômica, deficiências físicas, 

“opinião política ou de outra índole” da criança ou de seus pais, representantes legais ou 

familiares.  

Ora, se considerássemos as crianças como incapazes de formularem opinião 

política ou de qualquer outra espécie, não seria necessária a proteção da liberdade de 

expressão infantil, que a Convenção estabelece, pois bastava, ao contrário, apontar que a 

criança é “objeto” de proteção, dando importância apenas à defesa da criança contra 

eventuais preconceitos. Pensar somente no combate aos preconceitos seria um 

raciocínio excludente da participação infantil. Entretanto, há é a garantia do direito de 

liberdade de expressão. E esse direito, por raciocínio lógico, é garantido porque ela é 

cidadã que reflete o mundo, uma filósofa na acepção gramsciana, com desejos e 

paixões, com agenciamentos coletivos e maquínicos deleuziano e guattariano. 

O direito à participação na Convenção sobre os Direitos da Criança é definido 
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com base nos seguintes artigos: 

ARTIGO 12  

1. Os Estados Partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular 

seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre 

todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em 

consideração essas opiniões, em função da idade e maturidade da criança.  

2. Com tal propósito, se proporcionará à criança, em particular, a 

oportunidade de ser ouvida em todo processo judicial ou administrativo que 

afete a mesma, quer diretamente quer por intermédio de um representante ou 

órgão apropriado, em conformidade com as regras processuais da legislação 

nacional. 

ARTIGO 13  

1. A criança terá direito à liberdade de expressão. Esse direito incluirá a 

liberdade de procurar, receber e divulgar informações e idéias de todo tipo, 

independentemente de fronteiras, de forma oral, escrita ou impressa, por 

meio das artes ou por qualquer outro meio escolhido pela criança.  

2. O exercício de tal direito poderá estar sujeito a determinadas restrições, 

que serão unicamente as previstas pela lei e consideradas necessárias:  

a) para o respeito dos direitos ou da reputação dos demais, ou  

b) para a proteção da segurança nacional ou da ordem pública, ou para 

proteger a saúde e a moral públicas.  

 ARTIGO 14  

1. Os Estados Partes respeitarão o direito da criança à liberdade de 

pensamento, de consciência e de crença.  

ARTIGO 15  

1. Os Estados Partes reconhecem os direitos da criança à liberdade de 

associação e à liberdade de realizar reuniões pacíficas.  

2. Não serão impostas restrições ao exercício desses direitos, a não ser as 

estabelecidas em conformidade com a lei e que sejam necessárias numa 

sociedade democrática, no interesse da segurança nacional ou pública, da 

ordem pública, da proteção à saúde e à moral públicas ou da proteção aos 

direitos e liberdades dos demais.  

A expressão de opiniões sobre assuntos de seu interesse; a oportunidade de ser 

ouvida em processo judicial que lhe diz respeito; o acesso a informações pelo meio 

adequado escolhido pela criança
30

; a liberdade de pensamento e crença; e a liberdade de 

associação e reunião constituem o direito à participação cidadã infantil. A Convenção, 

                                                 
30

 O artigo 17 da Convenção reconhece a importância dos meios de comunicação em massa, e determina 

que seja disponível à criança o “acesso a informações e materiais procedentes de diversas fontes nacionais 

e internacionais, especialmente informações e materiais que visem a promover seu bem-estar social, 

espiritual e moral e sua saúde física e mental”. (CONVENÇÃO SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA) 

13583



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

em seu artigo 23, fala ainda da participação de crianças com deficiência, incluindo a 

cidadania dessas pessoas (reconhecimento da identidade criança e da diferença dentro 

desta condição).  

Em âmbito regional, a Carta Democrática Interamericana, aprovada na primeira 

sessão plenária de 2001, prescreve 

Artículo 27 

  

Los programas y actividades se dirigirán a promover la gobernabilidad, la 

buena gestión, los valores democráticos y el fortalecimiento de la 

institucionalidad política y de las organizaciones de la sociedad civil. Se 

prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la 

educación de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia 

de los valores democráticos, incluidas la libertad y la justicia social. 

O compromisso firmado entre os Estados americanos determina que serão 

desenvolvidos programas e atividades educativas capazes de assegurar uma formação 

pautadas nos valores democráticos. Não se pode conceber educação democrática sem o 

exercício da própria democracia, seja em qual for o espaço político e/ou público.  

No mesmo esteio, Baratta aponta a importância da participação no processo 

político e jurídico da criança vítima de violência:  

o fato de que se leve a sério o direito da criança de elaborar suas 

experiências como vítima da violência, o fato de que os adultos, a família, a 

escola, a igreja, ofereçam à criança a oportunidade de liberar-se do peso do 

tabu e, desta forma, da herança da violência padecida, é também um aspecto 

central de uma auto-análise coletiva dos adultos, que é necessário para tratar 

de interromper o círculo da violência e sua reprodução ao longo das 

gerações. (2009) 

Em conformidade com o exposto, a participação infantil tem seu foco em 

assuntos de seu interesse
31

. Não é demasiado afirmar que os rumos da sociedade são de 

interesse da criança, tendo em vista que, se uma sociedade não garante a dignidade 

humana de seus cidadãos, serão as crianças e os adolescentes os primeiros e os mais 

atingidos na violação de direitos (DIMESTEIN, 2005). Uma discussão e/ou deliberação 

democrática de políticas devem incluir as crianças em assuntos específicos e gerais. 

                                                 
31

 Baratta é contrário a restrição da cidadania infantil apenas aos temas que são de seus interesses 

específicos, pois advoga a tese de “que em vez de uma interpretação fragmentada e estática utilizamos 

uma interpretação sistemática e dinâmica da Convenção, desenvolvendo seu espírito com o devido 

respeito à sua letra, resultará que a criança em qualquer fase de seu desenvolvimento, inclusive a criança 

pequena terá uma cidadania plena. Uma cidadania plena que é compatível com a devida consideração de 

sua diferença em relação aos adultos, ou seja, de sua identidade como criança” (2009). 
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O ECA garante o direito à participação, destacadamente na vida política sujeita 

a regulamentação legal (art.16, VI), na vida familiar e comunitária (art.16, V), além de 

destacar a importância de a criança, sempre que possível, ser ouvida nos processos que 

envolvam guarda, tutela ou adoção, e na apuração de ato infracional contra 

adolescentes. 

Como a legislação nacional faz uma ressalva, “de quando possível”, para ouvir a 

criança e o adolescente em processos de interesse deles, compreendemos que se deve 

interpretar essa possibilidade de forma ampliada, já que o Brasil é signatário da 

Convenção sobre os Direitos da Criança que, no artigo 12,2, estabelece a oportunidade 

de a criança ser ouvida em todo e qualquer processo que a atinja direta ou 

indiretamente.  

Não nos olvidemos de que a Convenção, de 1989, prevê a prevalência da norma 

mais favorável à concretude dos direitos da criança quando há eventual conflito entre 

normas nacionais ou internacionais, independentemente de serem anteriores ou 

posteriores. É a chamada cláusula de reserva (BARATTA, 2009), in fine: 

ARTIGO 41  

Nada do estipulado na presente Convenção afetará disposições que sejam 

mais convenientes para a realização dos direitos da criança e que podem 

constar:  

a) das leis de um Estado Parte;  

b) das normas de direito internacional vigentes para esse Estado.  

Exposta a positivação do direito à participação, principalmente em âmbito 

internacional, questionamos: como será que os meios de comunicação, especialmente as 

publicidades com crianças, se apropriam dessa modificação paradigmática que 

compreende a criança e o adolescente como sujeitos cidadãos?  

 

4. Infância, adolescência e mídia 

 É fácil atestar que as mídias integram tanto a sociedade atual, como os estudos 

de comunicação e cultura anglófanos e latino-americanos. Como nosso questionamento 

envolve a publicidade nos meios televisivos na vida de crianças e adolescentes, 

abordaremos primeiro a importância dos estudos da televisão. 

Em nenhuma outra mídia, fazem-se presentes as contradições da 

modernidade latino-americana como na televisão, ao mesmo tempo que na 

descentrada modernidade da televisão, encontra-se em crise seu modelo 
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central, o da modernidade ilustrada. Conquanto a imprensa seja ainda o 

espaço de opinião decisiva dos setores dirigentes, ela representa, não 

obstante, em nossos países, uma mídia econômica e culturalmente 

inacessível às maiorias. E o rádio conectado à oralidade cultural desses 

países e tendo tido até os anos 1970 um papel decisivo na mediação entre o 

mundo expressivo-simbólico do rural e a racionalidade tecno-instrumental 

da cidade, está sendo deslocado dessa função pela televisão. (MARTÍN-

BARBERO
 
 e REY, 2004: 40) 

As contradições televisivas se situam no enorme acesso rural e urbano, nos usos 

populares e elitizados, bem como no controle das grandes empresas de comunicação por 

um restrito número de empresários. Nessa linha de análise, estudos como o de Martín-

Barbero, Cancline e Orozco são de suma importância para o nosso continente. Isso 

porque se debruçam sob o suposto controle midiático e a sua imersão nos meios 

populares. Os agentes populares
32

 deixam de ser compreendidos como meros 

“receptores” ou “audiência” acrítica e passiva à cultura de ”massa”, pois são sujeitos 

ativos da hibridação cultural emergente. Na nossa “modernidade tardia” não cabe falar 

sem reticências e aspas de cultura “culta” e “popular”. A TV é considerada responsável 

pela mediação entre a modernidade representada por ela própria e a realidade do povo, 

seja mostrando/criando desejos ou práticas comuns vivenciadas pela população. 

Bourdieu (1997) aponta a importância da televisão ao afirmar que ela põe em 

risco diversas esferas de produção do Direito, da vida política, da democracia etc. 

Machado (2009) discorda da análise de Bourdieu, mas considera a TV importante nas 

relações culturais.  

Assim, entendemos que a televisão é um campo que influencia em muitos 

outros, como a política e o Direito, pautando tematizações como se “criasse realidades”.  

Orozco (1996: 12) alerta que, eventualmente, a televisão pode se constituir num recurso 

que fortalece a educação, a cultura, os direitos à comunicação, a democracia e a 

participação cidadã.  

A televisão é demandada culturalmente e socialmente pelas pessoas, e o seu 

impacto nas vidas delas só pode ser pensado quando essa demanda é levada em conta. 

Esses anseios colocam em jogo as “identidades coletivas e os modos como elas se 

alimentam de, e se projetam sobre, as representações da vida social oferecidas pela 

televisão” (MARTÍN-BARBERO e REY, 2004: 41).  

A identidade está profundamente envolvida no processo de representação. 

                                                 
32

 Percebamos que as criança e adolescente também são agentes populares e, portanto, sujeitos ativos. 
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Assim, a remodelagem de relações espaço-tempo no interior de diferentes 

sistemas de representações têm efeitos profundos sobre a forma como as 

identidades são localizadas e representadas. (HALL, 2006: 71) 

Na verdade, os movimentos populares e sociais demandam visibilidade social 

em sua diferença (MARTÍN-BARBERO, 2004: 332), exigindo direitos também no 

âmbito de suas representações, apesar de não se restringir a elas. São os ditos novos 

movimentos sociais, imersos na modernidade, que se identificam não apenas por uma 

questão de classe e exclusão, mas por suas identidades e demandas por direitos.  

Ora, crianças e adolescentes têm enorme atração pela cultura tecnológica e uma 

estreita relação com a televisão, que ocupa, grosso modo, uma área pedagógica com um 

currículo cultural estruturado por dinâmicas comerciais (STEINBERG e KINCHELOE, 

2004: 14-16). E é por isso que os movimentos de criança e adolescente disputam e 

reivindicam uma programação adequada de acordo com a sua idade, bem como uma 

adequada participação ativa deles nos meios de comunicação. Lembremo-nos ainda de 

que é exatamente na televisão que é “permitido” o acesso da criança e do adolescente ao 

mundo dos adultos, diferentemente da cultura do texto (MARTÍN-BARBERO
 
 e REY, 

2004: 55; e POSTMAN, 2011) que criou um espaço essencialmente adulto. 

Para enfrentarmos essa disputa da hegemonia adultizada, consideremos as 

crianças e os adolescentes como agentes políticos com capacidade de intervenção à sua 

maneira e dotados de direitos. Pensemos agora a “imagem” das crianças na publicidade 

com as representações sociais da infância, para analisarmos até que ponto elas são 

consideradas ainda “objetos” ou passaram a ser representadas como sujeitos de direito.  

4.1 Representações publicitárias da criança 

A pesquisadora Inês Sampaio (2004), ao investigar a relação entre televisão, 

publicidade e infância no Brasil e na Alemanha, propõe as seguintes representações 

mais recorrentes: a criança “feliz”, “sapeca”, “fantasiosa”, “precoce” e “ingênua”.  

Essas representações dialogam com as experimentações das crianças, 

constituindo a chamada experiência virtual, original de vivência da comunicação, que 

se verifica nas esferas públicas midiáticas. Essa experiência assume 

um caráter abrangente que marca de modo decisivo os domínios 

fundamentais da vida humana, seja o público, o privado ou até mesmo o 

íntimo, e envolve o âmbito de todas as esferas sociais, a economia, a 

política, o direito, a religião, etc. Além disso, ela representa uma ampliação, 

sem precedentes, do mundo das vivências individuais e coletivas, a partir da 

qual se tem acesso – não apenas na forma de relatos – a acontecimentos e 
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experiências distanciadas dos contextos imediatos da ação. O conceito de 

experiência favorece, assim, a apreensão dessa vivência original da vida 

pública na contemporaneidade (SAMPAIO, 2004: 57). 

Dessa forma, as peças publicitárias estabelecem um diálogo com as vivências 

originais da vida pública, do judiciário, da família, da criança etc. Isso nos leva a uma 

aproximação das representações que a publicidade constrói, considerando que ”a 

imagem da criança é também posicionada nas esferas públicas mediáticas com base nos 

critérios e interesses próprios do sistema de propaganda a partir de sucessivos processos 

de escolha” (SAMPAIO, 2004: 212 – 213). 

4.1.1 A criança feliz 

Os atores infantis são representados principalmente com uma ótica positiva, 

distribuindo sorrisos e euforias, num mundo feliz. Essas representações são 

demonstrações programadas de alegria, associadas ao consumo de diversificados 

produtos. 

Na publicidade, a felicidade se torna, praticamente, a condição natural da 

criança. No gênero, ser criança significa ser feliz e ser feliz constitui um 

estado de espírito conquistado, antes de tudo, através do consumo de 

produtos – biscoitos, chocolates, brinquedos, roupas – e dos símbolos a eles 

associados. (SAMPAIO, 2004: 213) 

Esse tipo muito pouco fala sobre as identidades dos atores, uma vez que é uma 

representação de caráter positivo, destacando o estado permanente de felicidade dos 

atores e permitindo possibilidades diversas demais de identificação do público. É um 

tipo mais universal em peças publicitárias, enquanto a criança “sapeca” e a “precoce” 

apontam linhas particulares da publicidade brasileira. 

Essa representação publicitária pode reforçar as representações sociais da 

criança como objetos de controle e disciplinamento social e como sujeitos de direitos. 

Por mais que haja um aparente paradoxo entre a representação da criança “feliz” 

e da infância como objeto de controle e disciplinamento, reforçamos logo: é apenas 

aparente. Essa relação de tensão de poderes nas representações ocorre porque uma 

criança que é “objeto” não deve querer ser “subordinada”, entretanto essa 

“subordinação” não é apresentada como tal. Pelo contrário, as crianças “deveriam” ficar 

“felizes” por estarem sendo salvas do mundo das drogas e da delinqüência, por 

exemplo, ao trabalharem como empacotadoras de supermercados ou gazeteiras.  

Dada a amplitude de sugestões que a criança “feliz”dissemina, é perfeitamente 

plausível que se aproprie da representação social da criança como sujeito de direitos. Ou 
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seja, é perfeitamente conciliável, de diversas formas, a representação da criança feliz 

com a criança cidadã, apesar de a lógica da criança “feliz” estar comumente associada 

ao consumo – o que representa uma redução da cidadania da criança, posto que se 

centra a autonomia infantil apenas no consumo, nas relações de compra e venda e/ou 

persuasão dos pais para efetuar compras. 

Por outro lado, a criança “feliz” tem uma relação complexa de aproximação e 

distanciamento com as representações da infância como objetos de proteção social. 

Dizemos complexa, porque essa representação social envolve linhas moleculares e de 

fugas muito próximas. É comum que “projetos sociais” façam um paralelo, em 

publicidades, entre uma criança “triste”, representada pela falta (imersa nos preceitos da 

doutrina da situação irregular) e uma “feliz”, após a inclusão/participação num 

“projeto social”. 

Por fim, é comum que hoje a criança “feliz” se distancie da representação da 

infância como objetos de repressão social, já que essa representação social está ligada à 

adestramento de corpos, bem como aos centros de internação e um período de ditadura e 

com poucas tematizações de felicidades. Ou seja, a proposição da criança “feliz” que 

visualizamos seria fugidia ou “forçada”. Obviamente, há um claro paradoxo em falar de 

felicidade “forçada”, na qual um sujeito imporia ao outro que ficasse “feliz”, numa 

relação de poder que inclui a coação. Ora, a felicidade está intimamente ligada a um 

processo subjetivo. 

4.1.2 A criança sapeca 

As crianças “sapecas” costumam chamar a atenção de adultos com expressões e 

gestos; com perguntas e reflexões desconcertantes; com conselhos e atitudes pouco 

recomendáveis; e com inúmeras travessuras. Comerciais desse tipo oferecem 

referenciais para o público infantil que considera as atitudes dos adultos pouco 

compreensíveis. 

Essas peças publicitárias indicam uma  

linha bem-humorada da publicidade, constituindo um indício importante 

acerca do nível razoável de tolerância diante do comportamento infantil 

travesso na sociedade brasileira. Sugestivo, ainda, parece ser o fato de que 

esse posicionamento da criança, que ressalta seus questionamentos e 

afirmações curiosos e/ou engraçados, seus gestos graciosos e suas pequenas 

travessuras, atribui à criança, nas esferas públicas mediáticas 

contemporâneas, a mesma condição de objeto de “paparicação” pública da 

criança do século XVII, em que ela diverte o adulto com as suas gracinhas e 
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travessuras. (SAMPAIO, 2004: 217) 

Com a criança “sapeca” fica clara a relação de poder entre representações da 

infância como objeto e a representação social como sujeito de direitos 

Na representação da infância como objeto de proteção social, é interessante 

perceber a criança “sapeca” como objeto de “paparicação”, na qual ela é valorizada e 

reconhecida por distrair o adulto. Isso pode, inclusive, aumentar algum apelo para que 

se ajudem essas crianças “vitimizadas”, “expostas”, pois ela é “tão engraçadinha”.  

Na representação da infância como objeto de controle e disciplinamento, há uma 

tensão com a distinção infantil de divertir o adulto (a criança enquanto grupo que se 

singularizaria por divertir os adultos). Isso porque a criança pobre, em seus trabalhos 

subalternos, pode ser considerada, por adultos, como “bonitinha” na luta pela 

sobrevivência, podendo até “ganhar um picolé”.  

É óbvio que, nem de longe, tal relação de divertimento ou “paparicação” é a 

única que se estabelece entre crianças e adultos. Com os pais dessas “crianças-objetos”, 

por outro lado, por exemplo, pouco há de “paparicação” ou de divertimento ao se 

lamentar ou ao forçar o trabalho de seus próprios filhos. Para esses pais, as crianças, 

muitas vezes, nem sequer se distinguem, quem dirá distinguir-se como objeto de 

divertimento do adulto, que é mais comum no seio burguês como nos diz Áries (2006). 

Como objeto de repressão social, dentro de uma lógica de linhas duras bem 

rígidas de controles de corpos, internação etc., cremos serem pouquíssimas as relações 

possíveis de se fazer para aproximar à representação com a criança “sapeca”.  

Percebemos, portanto, certa gradação nas representações sociais da infância 

como objeto, pois enquanto a representação social da infância como objeto de proteção 

social pode fazer uso da criança “sapeca” para angariar recursos e a de controle e 

disciplinamento social pode se relacionar de maneiras por demais diversas, dependendo 

das singularidades do adulto; a de repressão social costuma se afastar, dadas as linhas 

rígidas a que são associadas. 

A criança “sapeca” pode se aproximar da representação da infância como sujeito 

de direitos, quando põe em discussão o papel clássico do adulto formador e sua 

autoridade, frente às gracinhas e travessuras pueris. Esses traços são linhas moleculares 

e de fuga que são mediadas pela tematização do “produtor” da publicidade, da atuação 

da criança-atriz e da produção de sentidos do público. 

4.1.3 A criança fantasiosa 

A criança “fantasiosa” compõe aventuras fantásticas, lutando contra monstros 
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ameaçadores, sendo uma personagem de seus sonhos e/ou brincadeiras. A representação 

da criança fantasiosa é comumente associada com o tipo “feliz”, “aventureiro” e 

“ingênuo”.  

A criança “fantasiosa” se aproxima intimamente da representação social da 

infância como sujeito de direitos. Essa aproximação ocorre principalmente porque as 

crianças se mostram como pessoas ativas com maneiras diversas de dialogar das formas 

de dialogar comumente eleitas pelos adultos. Entretanto, devemos ponderar que as 

crianças “fantasiosas” são comumente representadas em publicidades que incentivam o 

consumo, conotando uma visão reduzida da participação infantil: em negócios de 

compra e venda. 

Apesar de a criança “fantasiosa” ser comumente associada ao consumo, existem 

exceções como as campanhas de incentivo à leitura, propagandas propostas pelos 

governos estaduais e federais, por exemplo. 

Enfim, como na representação da criança “fantasiosa” se valoriza a compreensão 

mágica do mundo e seus desejos e sonhos, ela pode ser aproximada com qualquer das 

representações sociais da infância. Obviamente elas serão de diferentes formas que vão 

da total liberdade da criança, desconsiderando qualquer papel educativo, até a 

manipulação das fantasias, na qual o adulto, por si só, é quem faz representar o mundo, 

desejos e sonhos infantis. 

4.1.4 A criança precoce 

A criança “precoce” assume “concepção, atitudes e/ou visuais orientados a partir 

de modelos adultos” (SAMPAIO, 2004: 219). Essa criança comenta sobre a sua própria 

identidade, apaixona-se e/ou segue a moda jovem.  

Apesar de uma das grandes marcas de peças publicitárias com essa 

representação da criança ser o envolvimento com a questão do amor, há outros 

elementos de “adultização”. As crianças “precoces” quase sempre são “sapecas” 

(SAMPAIO, 2004: 223), sendo “objetos de paparicação” pública. 

Na verdade, também aqui a criança “precoce” pode se aproximar das quatro 

representações sociais da infância. Como objetos de proteção social, a criança 

“precoce” pode ser resignada, muito comportada, representando uma maturidade 

comumente não identificada com a sua idade biológica. Como objetos de controle e 

disciplinamento social, a criança “precoce” tem a “capacidade” de se comportar como 

uma adulta em seu trabalho. Como objetos de repressão social, a criança “precoce” 

aceita ou rejeita o controle com táticas adultizadas, com certa astúcia não característica 
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de sua faixa etária.  

Ao se aproximar da representação social da infância como sujeitos de direito, a 

criança “precoce” costuma se afastar de uma visão mais ampla da cidadania infantil. 

Esse afastamento decorre do apelo ao consumo que enfatiza a relação de compra e 

venda (consumo), ou seja, se destaca com muita ênfase apenas uma ínfima parte dos 

direitos de cidadania. Ademais, esse destaque na relação de consumo se dá por meio de 

uma cidadania “adultizada” que, muitas vezes, não dialoga com o cotidiano das crianças 

que dependem do papel educativo e da “anuência” do poder familiar para comprar, 

vender ou trocar coisas.  

A criança “precoce”, entretanto, pode ser tematizada de forma a fortalecer 

direitos humanos e/ou a cidadania infantil de forma mais ampla, como ocorre com a 

propaganda da Turminha do MPF que enfrenta o debate sobre a inclusão de pessoas 

com deficiência, utilizando um discurso e linguagem comumente adulto, com uma bela 

estética de cores e formas numa animação em 3d. 

4.1.5 A criança “ingênua” 

A criança “ingênua” na publicidade não costuma ser boba, porém facilmente crê 

em histórias contadas por adultos. Os saberes e explicações, ingênuos, dessas crianças 

só são capazes de convencer seus pares, mas não os adultos. A criança “ingênua” se 

associa com qualquer dos outros tipos de crianças na publicidade. 

A criança “ingênua” nos parece ter uma relação próxima com a representação da 

infância como objetos de proteção social. Isso porque a criança “ingênua” pode não ser 

boba, mas, ainda assim, quem sabe ao certo os caminhos e as malícias da vida são os 

adultos que têm o papel de proteger a criança, bem como de conservar a ingenuidade e 

puerilidade da criança.  

A criança “ingênua” pode se aproximar da representação da infância como 

objeto de controle e disciplinamento social e como objetos de repressão social, quando 

a criança acreditar que deve ser “subordinada”.  

Cremos serem poucas as relações que podem ser feitas com as representações 

sociais da infância como sujeitos de direitos, já que as crianças “ingênuas” não 

costumam ser “levadas a sério”, então seriam desprovidas de cidadania. 

 

APONTAMENTOS FINAIS  

Antes de iniciarmos, deveras os apontamentos provocativos finais dessa breve 

análise, destacamos que o debate entre a publicidade e o Direito é extremamente 
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sensível. Sensível por que, muitas vezes, sob um manto de uma suposta ameaça de 

“censura”, a mídia angaria uma ampla liberdade jurídica, “forçando um silêncio” sobre 

debates que aproximam o Direito e as mídias. Essa liberdade
33

 se desenvolve 

amplamente ligada a fatores políticos e econômicos, não sendo suficiente o 

entendimento de que o art. 174, CF de 1988, nada fala de desregulamentação ou 

desregulação (GRAU, 2010). 

Ademais, achamos importante lembrar que esses dois campos das ciências 

sociais são por demais amplos, e a análise aqui proposta elegeu categorias que têm 

também amplitudes diversas. Assim, as análises feitas não são exaustivas, tendo em 

vista que outras também podem ser feitas, inclusive, com outras representações 

midiáticas (que obviamente não foram eleitas neste artigo).  

Na verdade, temos como intuito iniciar uma discussão que envolva o Direito, a 

infância e as mídias, propondo análises que suscitem outras reflexões dentro da 

sociologia jurídica e áreas afins. Acreditamos ser importante para o campo do Direito 

que ampliemos nossas análises sobre a infância, tanto sob o ponto de vista legal como 

sócio-jurídico. Aqui destacamos como, no discurso publicitário, paira o manto de 

diversas representações sociais da infância. Representações sociais essas que refletem 

práticas jurídicas, pois os componentes do Poder Judiciário também constroem 

representações da infância.  

Dessa forma, a discussão proposta mostra que as representações sociais da 

infância se mesclam, reportando os juristas (na verdade a sociedade como um todo, e 

não apenas os juristas) a diferentes concepções de trato legal com a infância. Da mesma 

forma, os “tipos” de crianças representadas pela publicidade se misturam entre si, sendo 

recorrente mais de um tipo nos comerciais. Assim, as representações sociais da infância 

e as da criança na publicidade se misturam entre si e entre elas mesmas, demonstrando o 

jogo de poder no campo das representações da infância, bem como a multiplicidade 

incalculável de representações.  

Ficamos com duas perguntas para outros estudos (não abordada pelos limites 

deste artigo): 1) Como será que as próprias crianças se representam? 2) Como 

ultrapassar as representações e viver a própria cidadania infantil? 

Apontamos que a representação social da infância como objeto de proteção 

                                                 
33

 A relação entre as mídias e o poder público compreende uma relação de poder extremamente complexa 

que envolve desde o “coronelismo eletrônico” (VELOSO e MENDONÇA, 2011) a omissão legislativa 

que ignora a previsão constitucional criação de leis que regulem a comunicação social (NAPOLITANO, 

2011). 
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social, ligada a uma lógica caritativa, é mais facilmente associada à criança “ingênua”, 

“sapeca”, “precoce” e “fantasiosa”, estabelecendo uma relação complexa e tensa com a 

representação da criança “feliz”. 

A representação da infância como objeto de controle e disciplinamento social, 

compondo uma linha de “higienização”, pode se aproximar da criança “ingênua”, 

“fantasiosa” e, contraditoriamente, da criança “feliz”; bem como estabelecer uma 

relação tensa com a tematização da criança “precoce”; e se afastar da criança “sapeca”. 

A representação social da infância como objeto de repressão social, intimamente 

conectada a uma ideia de repressão, costuma se apropriar da criança “precoce” e 

“fantasiosa”; enquanto se afasta da criança “ingênua”, “sapeca” e “feliz”. 

A representação da infância como sujeitos de direitos, revestida de um discurso 

garantista de direitos humanos da infância, aproxima-se muito da criança “fantasiosa”, 

relacionando-se também com a “feliz” e, não sem contra-sensos, com a ”precoce”. 

Mantém uma relação que pode ser contraditória com a criança “sapeca”. E afasta-se da 

“ingênua”.  

Aqui, cremos ser importante que nos atentemos para a apropriação do discurso 

dos direitos humanos pela publicidade comercial, vinculando uma representação social 

cidadã para incentivar o consumismo na infância e/ou na família através do consumo 

indireto. Esse consumo indireto se dá quando crianças são instigadas a persuadir seus 

pais para consumirem determinadas marcas que não são “propriamente infantis” (têm 

foco na família ou mesmo em adultos isolados: carro, manteigas etc.). Essa prática é 

reforçada quando a publicidade utiliza “atores-mirins” em comerciais para buscar o 

convencimento de criança (identidade criança-criança), podendo utilizar a criança 

“sapeca”, “ingênua”, “feliz”, “precoce” e/ou “fantasiosa” (ou outros tipos utilizados em 

estudos diversos) para interagir virtualmente com o público.  

Para finalizar, lembremo-nos da alerta que Martín-Barbero (2002) faz ao afirmar 

que hoje são os publicitários grandes conhecedores da sociedade. Dessa forma, 

enquanto profissionais do Direito, é possível que tiremos alguma lição com todas essas 

representações de crianças. Ressaltamos especialmente a criança “fantasiosa” que pode 

apontar um caminho que nos possibilite aumentar o diálogo com as crianças; e a 

“precoce” como um parâmetro, quase “oposto”, que pode nos servir de baliza para o 

“não-abobamento” e a “não-adultização”, mas sim para o reconhecimento do potencial 

(revolucionário, criativo, filosófico, produtivo etc.) do ser criança. 
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RESUMO 

Este artigo apresenta um sumário de reflexões acerca dos problemas em que incorrem as 

ciências sócio-históricas, às voltas com os requisitos de neutralidade axiológica e 

objetividade, tal como preconizados pelo sociólogo Max Weber, de modo particularmente 

incisivo em sua famosa conferência “A Ciência como Vocação”, de 1917, além de outros 

ensaios, nomeadamente metodológicos. Sendo a ciência jurídica uma ciência social aplicada, 

não está imune às considerações da espécie, associadas ainda à forma positivista de 

construção de conhecimento, cujas limitações decorrem, como não poderia deixar de ser, da 

inflexão autorreferente do binômio sujeito-objeto de pesquisa, para o que se propõe contorná-

las por meio de injunções discursivas, argumentativas e retóricas. 

PALAVRAS-CHAVE: CIÊNCIAS SOCIAIS; NEUTRALIDADE AXIOLÓGICA; 

OBJETIVIDADE. 

 

ABSTRACT 
This paper summarizes thoughts about the problems faced by the historical and social 

sciences. More specifically, those problems are related to axiological neutrality and 

objectivity, in particular, the ones proposed by the sociologist Max Weber in a series of 

methodological essays, and incisively asserted in his 1917‟s speech “Science as a Vocation.” 

Being Law an applied social science it is not immune to such considerations. These are also 

associated with the positivist way of building knowledge, whose limitations result from the 

auto-reference of the pair object/subject of the research, to which we propose argumentative 

and rhetorical workouts. 

KEYWORDS: SOCIAL SCIENCES; AXIOLOGICAL NEUTRALITY; OBJECTIVITY. 

 

 

Sumário: 1. Introdução. 2. As Atribuições da Ciência. 3. A Neutralidade Axiológica no 

Domínio das Ciências Sócio-Históricas. 4. A Questão da Objetividade. 5. Considerações 

Finais. 6. Referências. 

Porque a ciência é limitada, o porvir 

imprevisível e os valores a curto 

prazo contraditórios, as escolhas a 

que está efetivamente condenado o 

homem histórico não são 

demonstráveis. Porém a necessidade 

da escolha histórica não implica que o 
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pensamento esteja pendente de 

decisões essencialmente irracionais e 

que a existência se cumpra em uma 

liberdade não submetida sequer à 

verdade. 

(Raymond Aron[1]) 

1. Introdução 

Grande parte do conhecimento que se pretende científico sobre o Direito repousa, sobretudo, 

na história jurídica − dimensão parcelar da própria história da cultura −, na etnografia e na 

ciência jurídica, todas elas pertencentes ao ramo das ciências humanas ou culturais, as quais, 

quando submetidas à análise do possível conteúdo de verdade das pesquisas em seus 

respectivos campos, remetem de pronto ao problema da conexão axiológica, haja vista a tese 

filosófica de que o pensamento humano pertenceria à esfera do ser, o que poderia levar à 

sustentação de afirmações teóricas fundamentadas em interesses, sem que, necessariamente, 

os resultados daí decorrentes consubstanciem uma exposição conscientemente falsa. 

Talcott Parsons (1966, p. 31) define valor como um elemento simbólico compartilhado, a 

servir de critério ou padrão para a seleção entre alternativas de orientação, intrinsecamente 

viáveis em uma determinada situação. Sob tais condições, identifica-se valor com normas 

amplas, fundamentais, geralmente compartilhadas pelos membros de uma sociedade ou grupo 

e que servem para integrar, guiar e canalizar as atividades organizadas dos membros, dando 

origem, em parte, a complexos de normas derivadas que regulam áreas de vida 

funcionalmente importantes. Desse modo, o problema axiológico da subjetividade ou da 

objetividade de valores não é explicitamente abordado, embora os valores sejam concebidos 

pelas pessoas que os compartilham como dotados de validade objetiva. 

Uma vez que a validade objetiva dos valores vem sendo considerada como um problema que 

se situa fora do domínio da ciência – exceto para alguns positivistas, a objetividade dos 

valores como fenômeno característico da ação humana não tem sido posta em dúvida –, os 

cientistas sociais, em sua maioria, não se têm dedicado a esse assunto. Ao mesmo tempo, 

porém, essa crença de que a questão da validade dos valores não é um problema científico 

criou grande controvérsia no que concerne ao lugar dos próprios valores do cientista em seu 

trabalho. 

Desde a publicação do artigo “O Sentido da „Neutralidade Axiológica‟ nas Ciências Sociais e 

Econômicas”, de Weber (2001, p. 361-398), em 1917, tem havido aqueles a propugnar que as 

ciências sociais sejam livres de valor, no sentido de que os compromissos de valor do cientista 

social não devem desempenhar nenhum papel em sua análise de dados sociais. Não se chegou 

a um acordo sobre essa questão. Muitos dos que argumentam em favor do caráter livre de 

valor das ciências sociais não levam em conta a própria opinião de Weber sobre o grau 

limitado de tal liberdade. Embora não quisesse que a tribuna científica se tornasse uma arena 

política ou um púlpito religioso (1982, p. 172-175), o autor alemão acreditava que os 

supremos compromissos de valor de cada cientista social determinariam os problemas em que 

estava interessado, as pressuposições implícitas em suas concepções teóricas fundamentais, e 

a faixa de dados que investigaria, isto é, que haveria tantas ciências sociais diferentes quantas 

formas de compromisso existissem. 
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Embora cientes das complexidades da relação dos valores com a ciência, sociólogos, como 

Parsons (2010, p. 760-772), acreditavam que seria possível um alto grau de liberdade e 

objetividade em ciência social. Outros, como Gunnar Myrdal (1965, p. 124-141) – embora 

reconhecendo que o respeito pelos dados empíricos poderia levar a áreas sobrepostas de 

conhecimento comprovado por parte de perspectivas baseadas em compromissos de valor 

diversos –, acreditavam que os compromissos de valor do cientista ou das pessoas estudadas 

deveriam estar implícitos na própria estrutura de investigação. 

A tese da ciência isenta de valores, à qual se conecta a do cientista enquanto professor, além 

de haver sido sustentada nos ensaios e conferências mencionados no parágrafo subsequente, 

foi tema de amplo debate no âmbito da “Verien für Sozialpolitik”, fundada em 1872, uma 

associação profissional a congregar os cientistas sociais alemães. Como observa Ralf 

Dahrendorf (1974, p. 13-14), um momento de embate incisivo ocorreu no dia 4/1/1914, em 

Berlim, quando Weber, ao defender a precitada tese, confrontou-se diretamente com Gustav 

von Schmoller, economista e, então, diretor maior da associação, para quem não bastaria 

atribuir à ciência econômica a função de explicar os fenômenos individuais por suas causas, 

de ajudar a entender o rumo do desenvolvimento econômico, mas também de recomendar 

certas medidas econômicas como ideais. 

Exposto, assim, de forma sumária o problema da objetividade e dos valores na seara das 

ciências histórico-sociais, propõe-se investigar, por meio deste artigo, as principais ideias 

apresentadas por Weber sobre o tema, à luz, sobretudo, de três ensaios ou conferências 

básicos, a saber: “A Ciência como Vocação” (1917), “A „Objetividade‟ do Conhecimento na 

Ciência Social e na Ciência Política” (1904) e “O Sentido da „Neutralidade Axiológica‟ nas 

Ciências Sociais e Econômicas” (1917). 

Entende-se como de particular interesse o tema ora objeto de exame, tanto mais em razão de a 

pesquisa na ciência jurídica – uma das muitas matérias investigadas por Weber, a partir de 

uma perspectiva exógena, vale dizer, sociológica –, não estar imune a questões de 

objetividade e de valoração. Valoração, destaque-se, é uma das dimensões inalienáveis do 

construto jurídico, conjuntamente ao fato e à norma, a se admitir a definição compósita 

tridimensional do Direito, postulada pelo jurista pátrio Miguel Reale. 

2. As Atribuições da Ciência  

A contribuição positiva da ciência para a vida prática e a vida pessoal, de acordo com Weber, 

dá ensejo ao levantamento de três pontos julgados mais relevantes. Primeiramente, a ciência 

produz um conhecimento técnico do mundo. Tal conhecimento nos ensina a dominar a vida 

por meio de sua submissão ao cálculo, bem assim as coisas exteriores, tais como as ações 

humanas. Em segundo lugar, a ciência fornece métodos de pensamento, as ferramentas e os 

modos como usá-las. Por último, ela pode nos ajudar a esclarecer as nossas posições. 

Afirma Weber que, mesmo se tivéssemos clareza, na prática, quando surge um problema 

particular de valores, a razão acaba por calar-se, pois não consegue resolver de forma racional 

o conflito entre valores rivais. Muito pelo contrário, como observa MacIntyre (2001, p. 55-

56), “[...] é preciso simplesmente optar – entre partidos, classes, nações, causas, ideais”, e a 

justificativa para tais escolhas é meramente subjetiva. 

Há, nesse contexto, duas ordens de problemas absolutamente heterogêneos. Por um lado, a 

observação dos fatos, a constatação das realidades matemáticas e lógicas ou a descrição da 
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estrutura interna de bens culturais e, de outro, a questão relativa ao valor da cultura e de se 

saber qual o tipo de ação a ser adotado no âmbito da comunidade cultural e dos grupamentos 

políticos. Somente à primeira ordem inscreve-se o trabalho da ciência e a vocação do 

cientista. A transgressão a esse princípio equivaleria a trabalhar como político e não como um 

pesquisador. 

Ao final, chega-se à derradeira contribuição da ciência: a de forjar uma visão de mundo 

concorrente com outras visões, como a da religião e a da política, no cerne das quais há 

limites inconciliáveis com o pensamento científico divulgado por aquela. Cada uma dessas 

visões tem os seus próprios pressupostos – e não demonstráveis. Os da ciência repousam 

sobre a validade das regras da lógica e do método. Além disso, admite-se que os resultados 

dos trabalhos científicos são importantes no sentido de que merecem ser conhecidos. E é neste 

ponto que decolam os problemas, de acordo com Weber, uma vez que esses pressupostos não 

podem ser demonstrados por meio da ciência, já que tão-somente nos resta interpretar o 

sentido último de acordo com o qual iremos recusar ou aceitar as posições que adotamos 

diante da vida (WEBER, 1982, p. 170-171). 

Weber aceitou a noção de Heinrich Rickert de que o que caracteriza os fenômenos das 

ciências “culturais”, em oposição às “naturais”, é mais a sua relação com os nossos valores do 

que com um conjunto de leis naturais. Embora modificasse consideravelmente a herança de 

Rickert ao longo de sua carreira e, com o passar do tempo, mudasse a sua visão da própria 

Sociologia, Weber reteve uma distinção entre conceitos e usos de conceitos meramente 

classificatórios e ideal-típicos (RINGER, 2004, p. 125). O tipo ideal não era ideal em algum 

sentido avaliatório, mas representava uma acentuação de fenômenos na realidade em relação 

com um ângulo específico – e determinado pelo valor – do interesse nesses fenômenos. 

Apesar, ou por causa, disso, afirmou Weber ainda ser possível distinguir entre enunciados 

científicos e expressões de valor que não têm lugar na ciência. A ciência não pode dizer-nos o 

que devemos querer, mas apenas, quando muito, o que queremos e como poderíamos obtê-lo, 

e a que custo. Se o custo vale a pena ser pago é também uma questão para a nossa própria 

decisão (WEBER, 1993, p. 109-110). Acreditar em outra coisa é não só contaminar a ciência 

com valores, mas, ainda mais importante, abdicar da responsabilidade moral que cada 

indivíduo tem de escolher entre deuses e demônios alternativos, os sistemas de valor 

alternativos com que os seres humanos se defrontam no mundo moderno. E devemos realizar 

essas opções: liberdade de valores não significa indiferença moral (WEBER, 1982b, p. 174-

175). 

Essa posição de Weber, em uma forma adequadamente simplificada, talvez tenha sido a 

ortodoxia dominante da ciência social do século XX – embora seja mais fácil, é óbvio, 

proclamar que a ciência esteja livre de valores do que implantar essa liberdade na prática, 

como as teorias da ideologia deixam claro[2]. 

3. A Neutralidade Axiológica no Domínio das Ciências Sócio-Históricas 

Em “A Ciência como Vocação”, a famosa conferência que proferiu a discentes em Munique, 

poucos anos antes de sua morte − exatamente no dia em que, como relembra Perry Anderson 

(1996, p. 99), os bolcheviques tomaram o poder na Rússia (7/11/1917) −, Weber verbaliza 

todo o seu desencanto pela gradual “americanização” da vida acadêmica, a burocratização da 

pesquisa, a especialização da ciência e a concomitante fragmentação do conhecimento, 

circunstâncias que acabaram por transformar a pesquisa em um tipo de “indústria”. 
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Vislumbra-se, em seu texto, a centralidade da questão dos juízos de valor e suas implicações 

no trabalho científico, não somente por si própria e pelas preocupações que suscitava no 

ânimo do sociólogo, senão também pelas extraordinárias repercussões que, na intelectualidade 

que lhe fora contemporânea ou mesmo sucedânea, as singulares opiniões de Weber sobre o 

tema lograram projetar. 

Com efeito, Weber separa o plano da verdade descritiva da ciência, do juízo de opinião e 

valoração do político, quando trata das diferenças de ambas as profissões, tanto na 

mencionada conferência quanto em outra não menos famosa, “A Política como Vocação”, de 

1918. Para ele, ainda que na investigação do objeto da ciência, vale dizer, a verdade, o 

cientista não esteja livre de juízos de valor, não deve mesclar verdades com valores, 

advertindo os seus leitores quando estiver fazendo ciência e quando valora (WEBER, 1993, p. 

115). 

Consigne-se que Weber atribui ao cientista uma outra tarefa além daquela de simplesmente 

deslindar os fatos dos juízos de valor, ou seja, a missão de relatar todas as classes de juízo de 

valor sobre os temas científicos: as próprias opiniões devem ir acompanhadas de outras 

opiniões científicas díspares em prol da integridade da ciência (WEBER, 2001, p. 366). 

Uma primeira dimensão que a relação entre a ciência social e os valores possui, segundo 

Weber, era a conexão empírica e histórica, teoricamente sustentada, dos valores como 

orientadores da conduta social e a análise das implicações que daí derivam para a gênese e o 

funcionamento das instituições sociais. 

Com efeito, boa parte da obra de Weber constitui um exemplo de investigação científica sobre 

valores, pois o autor alemão esteve dedicado ao estudo sobre como os valores religiosos, 

prevalecentes em distintas culturas, influem ou modelam a conduta econômica dos crentes das 

religiões nelas presentes e se tal ethos econômico assim condicionado mostrava, em cada 

caso, adequação ou não com o aparecimento do capitalismo moderno[3]. 

Outro ponto importante levantado por Weber diz respeito à questão vinculada ao processo 

pessoal ou subjetivo de seleção dos objetos de investigação que todo cientista realiza, 

processo esse que Max Weber chamava por “relação com os valores”, seguindo as 

proposições de Heinrich Rickert, pensador já mencionado, pertencente à corrente de 

renovação kantiana da escola filosófica de Baden (REALE; ANTISEI, 2006, p. 59). 

 Para Weber, a realidade social se nos apresenta como uma multiplicidade infinita em seus 

mais variados e distintos aspectos. Qualquer componente dela sobre o qual nos detenhamos se 

nos aparece multifacetado, admitindo inumeráveis cortes que poderiam suscitar o interesse do 

cientista social. Com isso, a ciência social leva, em um primeiro lugar, a um processo de 

seleção, de recorte dos materiais que a sociedade nos oferece, e essa seleção é levada a cabo a 

partir de valores, sob o particular espectro da significação e do sentido[4]. 

O que conduz a essa seleção é um processo mediante o qual o pesquisador, em sua dimensão 

mais pessoal, em sua subjetividade constituída socialmente, relaciona e vincula os temas e 

objetos que suscitam ou provocam interesse, com todo o seu universo valorativo. Em outras 

palavras: são as ideias de valor que o cientista detém que, no fim das contas, provocam ou 

estimulam o seu interesse por certos aspectos e facetas da realidade e não por outros 

(WEBER, 1993, p. 124-125). 
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Nessa toada, a relação com os valores constitui o expediente normal a que o cientista apela 

para selecionar os seus temas de indagação científica – e os aspectos a eles atinentes que lhe 

parecem particularmente relevantes ou significativos −, assim como para identificar as 

eventuais relações causais que interessaria conhecer. Tal relacionamento constitui, por mais 

importante que pareça ou seja, um pressuposto do processo da lógica de investigação 

científica em seu sentido mais estrito, ou melhor, a construção mais minuciosa do objeto 

específico de investigação ou indivíduo histórico, o procedimento ou método a ser seguido no 

curso da indagação concreta e a lógica da prova das imputações causais (FREUND, 2003, p. 

39-47). 

Convém observar que, para Weber (1993, p. 133), esse procedimento irredutivelmente 

subjetivo que é a relação com os valores, de modo algum atenta contra a objetividade a que 

aspiram as ciências sócio-históricas, tampouco, em consequência, a obtenção de verdades 

intersubjetivas ou o enunciado de afirmações sobre a realidade cuja verdade ou falsidade 

possam ser estabelecidas de modo convincente e satisfatório. 

Se a seleção de um objeto de investigação é algo subjetivo, o procedimento para perscrutá-lo 

e os controles, a partir da realidade estudada, para assegurar a confiabilidade dos resultados 

alcançados constituem a garantia da objetividade – ou de outro modo, da intersubjetividade 

dos resultados do trabalho científico –, assim como também da busca da verdade, não importa 

quão provisória ou não-absoluta seja esta (Weber, 19982b, p. 164). 

4. A Questão da Objetividade 

A despeito da dissensão de opiniões a caracterizar o exercício quer das ciências naturais quer, 

e sobretudo, das ciências humanas, há, como já se disse, um ponto mínimo de consenso entre 

os estudiosos deste último ramo: o de que as ciências humanas representam um conhecimento 

“metódico” e “objetivo”. Por “metódico” deve-se entender um conhecimento obtido mediante 

certas regras e determinados passos, capazes de assegurar, com a maior exatidão possível, que 

os juízos de fato sobre o real sejam livres dos erros que podem ser induzidos por nossos 

sentidos falíveis. Por “objetivo”, um conhecimento associado à realidade das coisas, e “[...] 

não às opiniões, aos sentimentos e às idiossincrasias do sujeito que conhece as coisas”, os 

quais constituem o fator subjetivo do conhecimento, a ser “[..] regrado, neutralizado e mesmo 

afastado” (DOMINGUES, 2004, p. 138), tal como preconiza Weber. 

Ante a firme imbricação desses dois conceitos – “para ser objetivo, o cientista deve proceder 

com método; para ser objetiva, a ciência deve conduzir-se metodicamente” –, cumpre analisar 

o método empregado por Weber em suas análises sociológicas, dominado pela pretensão de 

determinar a constelação de causas que subjaz ao mundo dos homens, bem mais do que a 

essência por trás das aparências – tal como nas análises marxianas –, ou mesmo a definição 

das leis que regulam os fenômenos – como objetivavam os estudos de Durkheim 

(DOMINGUES, 2004, p. 139-141). 

Segundo Weber, os valores, quando incorporados à pesquisa, hão de sê-lo conscientemente, 

por intermédio de rigorosos procedimentos de análise, caracterizados como esquemas de 

“explicação condicional”. Como já apontado, o cientista adota os valores como um guia para 

a seleção de um certo objeto de pesquisa, com o que, na sequência, passa a definir uma 

determinada direção à sua explicação, assim como os limites da cadeia causal que ela é capaz 

de estabelecer. As relações de causalidade, concebidas sob a forma de hipóteses, constituem 

um esquema lógico-explicativo cuja objetividade é garantida pelo rigor e obediência aos 
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cânones científicos. Percebe-se, então, que as ciências histórico-sociais, na medida em que 

são condicionadas pelo ponto de vista do cientista, “[...] têm como ponto de partida a 

subjetividade, porém a estrutura lógica da explicação é a garantia da validade objetiva de suas 

assertivas” (TRAGTENBERG, 1993, p. XXIV). Ou de outra forma: a atividade científica é 

racional em relação às suas finalidades – a verdade científica –, assim como em relação aos 

valores – a busca dessa verdade. 

São quatro as operações que, segundo Weber, o cientista social deve empreender para a 

produção de um conhecimento caracterizável como científico nas ciências sociais: (i) 

estabelecer “leis” e “fatores” hipotéticos que servirão para o reconhecimento da realidade, 

pelo modo como se agrupam, “[...] formando um fenômeno cultural historicamente 

significativo”, ao mesmo tempo em que constituem o ponto inicial para a “explicação causal” 

que se busca empreender; (i) analisar e expor, de modo ordenado, “[..] o agrupamento 

individual desses „fatores‟ historicamente dados e da combinação concreta e significativa dele 

resultante”; (iii) “remontar, o máximo possível, ao passado e observar como se 

desenvolveram as diferentes características individuais dos agrupamentos de importância para 

o presente, e proporcionar uma explicação histórica a partir dessas constelações anteriores, 

igualmente individuais”; e (iv) avaliar as “[...] constelações possíveis no futuro” (WEBER, 

1993, p. 127). 

Ratifique-se, mais uma vez, que Weber rejeitava a possibilidade de uma ciência social que 

reduzisse a complexa realidade social a leis, tal como postulava Durkheim. A tentativa de 

explicar tais fenômenos por meio de “leis”, capazes de expressar regularidades quantificáveis 

que se repetem, não passaria, no campo do método weberiano, de um trabalho preliminar útil, 

dentro da moldura conformada pelo item (i) mencionado no parágrafo anterior. Os fenômenos 

individuais são um conjunto infinito e caótico de elementos cuja ordenação é realizada a partir 

da significação que representam e por meio da imputação causal que lhes é conferida. Por 

conseguinte, o “[...] o conhecimento de leis sociais não é um conhecimento do socialmente 

real, mas unicamente um dos diversos meios auxiliares que o nosso pensamento utiliza para 

esse efeito”. Além disso, “[...] nenhum conhecimento dos acontecimentos culturais poderá ser 

concebido senão com base na significação que a realidade da vida, sempre configurada de 

modo individual, possui para nós em determinadas relações singulares” (WEBER, 1993, p. 

130). 

A resposta para o problema da relação entre a objetividade do conceito puro e a compreensão 

histórica encontra-se na elaboração, por parte de Weber, dos tipos ideais, mediante os quais 

ele buscava tornar compreensível a natureza particular das conexões que se estabelecem 

empiricamente. A imputação causal, enquanto categoria de pensamento, integra o tipo ideal 

ao definir os mecanismos reais de causação entre eventos antecedentes e consequentes 

singulares, a partir da distinção operada por um construto mental capaz de avaliar o ocorrido a 

partir daquilo que poderia ter sido, se condições distintas – e plausíveis para aquela 

circunstância – houvessem então se estabelecido. Esse exercício, capaz de associar o tipo 

ideal à causa adequada, mostra-se fecundo, segundo Ivan Domingues (2004, p. 146), haja 

vista que “[...] os fatos históricos não possuem uma causa única e nem sempre as causas que 

neles atuam têm o mesmo peso ou desempenham o mesmo papel”. 

Assim, a objetividade goza de um “status” diferente em Weber, em face da ambivalência de 

seu empreendimento: o objeto da ciência é o individual, muito embora o método da ciência 

busque instaurar generalizações, ainda que não universais. Tal ambivalência o leva, por um 

lado, a tomar como objeto da investigação fatos e eventos singulares; por outro, a incorporar 
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ao método os tipos ideais e uma causalidade que se imputa às coisas por meio do pensamento. 

Em consequência, a métrica da objetividade encontra-se menos nos fatos efetivamente 

ocorridos no real empírico – e descritos segundo as notas da observação e da experiência –, do 

que nos contrafatos da experiência em sua variação ideal no e pelo pensamento. Portanto, a 

objetividade do discurso é mais questão de método que se remete ao sujeito, imputa algo às 

coisas e as submete ao pensamento, do que função das coisas que o discurso espelha e designa 

(DOMINGUES, 2004, p. 162). 

5. Considerações Finais 

Ao concluir o seu ensaio “Os Valores e a Ciência Social: a controvérsia sobre o valor em 

perspectiva”, de 1957, no qual reconstrói e analisa o debate já referido entre Weber e 

Schmoller, Dahrendorf (1974, p. 31) sumula nos seguintes termos a sua avaliação sobre o 

caso: 

[...] Parece-me mais importante hoje advertir contra a separação radical 

entre a ciência e os juízos de valor do que advertir contra a sua união. 

Nossa responsabilidade como sociólogo não termina quando completamos 

o processo de pesquisa cientifica; de fato, pode começar neste ponto exato. 

Ela requer nada menos do que o exame contínuo das consequências morais 

e políticas de nossa atividade cientifica. Ela nos obriga, portanto, a 

professar nossas convicções valorativas em nossas obras assim como na 

cátedra. 

Ao mesmo tempo em que tais conclusões são passíveis de acolhimento sem maiores 

controvérsias, outras tantas poderiam ser agregadas ao tema que, ao longo deste artigo, 

procurou-se desenvolver, do modo mais fidedigno às ideias de seu autor quanto possível. 

Primeiramente, tem-se por certo que o requisito de neutralidade ética não se confunde, ipsis 

literis, com a exigência de objetividade, haja vista que, sob determinadas condições, tais 

demandas podem mesmo chegar a confrontar-se. Num sentido elementar, a demanda por 

objetividade significa que, como um cientista, alguém deve ser guiado apenas pelos fatos e, 

logicamente, pelas inferências sonantes desses fatos. Em verdade, entretanto, o problema é 

mais acutilante e não pode ser tratado de modo tão simples, pois os chamados “fatos” nem 

sempre existem como definidos pela ciência e em sua prístina pureza. 

Mesmo nas ciências naturais, um certo grau de abstração do contexto, de isolamento, é 

requerido se fatos individuais constituem objeto de estudo. Nas ciências sociais, por seu turno, 

esse processo de delimitação de fatos, de isolamento dos contextos globais, torna-se ainda 

mais importante e também muito mais difícil. 

Em todas as ciências, a seleção e a demarcação de fatos são determinadas por premissas 

básicas que definem o problema a ser investigado e delimitam o seu escopo, através das 

avaliações que orientam o pesquisador em cada etapa no curso de suas investigações. A 

validade desse preceito metodológico, não é, assim, uma questão de verdade, mas de utilidade 

heurística e, por definição, um preceito que não pode ser livre de valores. 

Em razão da relativa simplicidade e do caráter completamente livre de valor do seu objeto de 

pesquisa, o cientista que trabalha num ramo como o da Física possui, pelo menos 

teoricamente, uma vantagem que o cientista social não tem: para este, ele próprio é uma parte 
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integrante da cultura em que vive, expressando, em larga medida, os valores prevalecentes em 

sua sociedade, as ideias normativas da sua própria cultura (concepções de direitos humanos, 

de iniciativa privada etc.) e suas orientações de valor próprio (sejam elas conservadoras ou 

liberais, estáticas ou dinâmicas etc.). Todos esses fatores afetam a sua pesquisa desde o início 

até a sua conclusão, incluindo a delimitação do problema, a coleta de dados e a interpretação 

dos fatos. E ainda, como regra, o próprio investigador não pode mesmo estar integralmente 

ciente da influência que tais avaliações e os compromissos de valor têm em seu trabalho. 

Chega-se, então, a um quase truísmo, já de há muito demarcado: o problema da objetividade é 

um dos mais difíceis a ser enfrentado pelo cientista social. 

Mesmo a regra definida por Weber para a atividade acadêmica, de definição dos limites entre 

a prática científica e a prática política, ou melhor, da definição da tribuna científica como 

aquela na qual as declarações são deduzidas logicamente          ou são assentes em fatos 

empíricos correlatos, parece não ter uma referência que lhe dê suporte consistente para a ação: 

nenhum homem prático negará que o estudante da sociedade pode fazer uso de muitas das 

descobertas da ciência positiva. As coisas devem ser reconhecidas em sua existência empírica 

bruta. Estamos constantemente a correr para as coisas das quais nada sabíamos, até que seja 

definida a sua objetividade, pela colisão com os nossos sentidos. E há muitas coisas que 

devem ser levadas em conta. Um puro idealismo subjetivo é um tributo que uns poucos 

pensadores podem pagar, além de não ser uma regra de prudência imponível a todos. Seria 

mesmo difícil acreditar que a ciência seja meramente acessória no sentido de encontrar provas 

para o que já acreditamos ou desejamos acreditar. O mundo é por demais independente como 

um dado para tanto. 

Sob outra escala, uma grande parte da questão subjetiva dos estudiosos das sociedades pode 

consistir no elemento subjetivo dos seres humanos. A história carreia muitas opiniões, 

algumas altamente errôneas ou fantásticas, as quais têm tido influência ativa sobre o 

comportamento humano. Esse fator, que merece ser estudado, não pode ser quantificado de 

modo simplista. Aqui, pelo menos, deve haver espaço para uma reflexão especulativa. Nós 

não podemos nos libertar de nossos pontos de vista. Nossa visão das coisas pode ter uma 

influência definitiva sobre o que é considerado como um fato ou como unidades factuais que 

podem ser empregadas. Argumentar que o cientista social não deve adotar nenhum ponto de 

vista sobre os temas de suas pesquisas é, talvez, em si mesmo, adotar um ponto de vista, uma 

perspectiva, mas muito menos fecunda do que aquela na qual, com boa relação com os fatos 

objetivos, desposa-se francamente um ponto de vista. 

Talvez se devesse ampliar a dimensão filosófica das ciências sociais em direção ao universo 

do discurso, libertando-o das limitações da ciência positivista e associando os seus seguidores 

ao amor pela sabedoria, ao mesmo tempo em que se lhes permita praticar a arte da retórica, 

sem enganos inconscientes e sem a sensação de que estão comprometendo a sua profissão. 

Desse modo, preservar-se-ia a dimensão da “objetividade” ao mesmo tempo em que, 

casualmente, adotar-se-iam juízos de valor, não mais como decisão própria do cientista, mas 

como consenso dos valores do grupo. Em vez de escolher os seus próprios fins, incorrendo, 

por consequência, em juízos de valor, o cientista supostamente manteria a sua neutralidade ao 

adotar os valores do corpo científico onde busca amparo às conclusões de suas pesquisas. 

Somente neste sentido a objetividade poderia ser abordada, se não for de fato atingida, pois 

obviamente o raciocínio não pode ser independente dos conceitos com os quais opera ou do 

conhecimento com base no qual procede. Argumentos em favor ou contra a admissão de 

qualquer proposição dada no corpo do conhecimento aceito, não podem, naturalmente, estar 

livres de juízos de valor: eles pressupõem valorização positiva de coerência, de verdade e de 
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outros ideais do pensamento científico. Eles pertencem, por isso mesmo, não às ciências 

sociais em si, mas à sua metalinguagem, para usar a expressão corrente entre os filósofos 

contemporâneos. 
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[1]     (ARON, 1979, p. 77). 

[2]    As ciências sócio-históricas, sobretudo quando às voltas com seus pressupostos de auto-

observação e de objetividade positivista, parecem convergir para situações paradoxais, a 

ponto de Michel Löwy (2003, p. 91) afirmar que, em tais situações, elas agem de modo 

similar ao Barão de Münchhausen, protagonista de uma velha história picaresca, segundo a 

qual, atolado num pântano (as motivações inconscientes-coletivas), com seu cavalo, e vendo 

que não contava com a ajuda de ninguém para salvá-lo, agarrou os seus próprios cabelos 

(auto-análise crítica) e, por meio deles, puxou-se para cima, saiu da lama, levando também o 

seu cavalo entre as pernas. 

[3]    Essa é, em suma, a tese fundamental de sua obra “A Ética Protestante e o Espírito do 

Capitalismo”, de 1904. 

[4]  Sem querer nos deter sobre os conceitos de sentido e de significação como Weber os 

entende, transcrevemos aqui uma sua eloquente passagem sobre o tema: “A „cultura‟ é um 

segmento finito e destituído de sentido próprio do mundo, a que o pensamento conferiu – do 

ponto de vista do homem – um sentido e uma significação. [...] A premissa transcendental de 

qualquer ciência da cultura reside não no fato de considerarmos valiosa uma „cultura‟ 

determinada, mas na circunstância de sermos homens de cultura, dotados da capacidade e da 

vontade de assumirmos uma posição consciente em face do mundo e de lhe conferirmos um 

sentido” (WEBER, 1993, p. 130-131). 
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POTENCIALIDADES A PARTIR DA SOCIOLOGIA DAS AUSÊNCIAS E DAS 

EMERGÊNCIAS 

COMMUNITY JUSTICE AND LEGAL PLURALISM IN LATIN 
AMERICA: POTENTIAL FROM THE SOCIOLOGY OF 

ABSENCES AND EMERGENCY 

 
*Lucas Machado Fagundes 

* *Jackson da Silva Leal 

 

RESUMO 

Trata-se de um estudo que busca identificar no contexto de pluralismo jurídico e no espaço geopolítico latino-
americano manifestações de uma juridicidade emancipatória, produzida fora da concepção monista do direito 
tradicional, por sujeitos historicamente (so)negados em sua cultura popular. A análise se dá a partir da 
investigação sobre a manifestação de justiça comunitária no contexto de países andinos e uma justiça alternativa 
na territorialidade brasileira, em suas diversas modalidades e mecanismos, diante da inserção de uma teoria da 
sociologia das ausências e uma sociologia das emergências como paradigma jurídico para o Sul global a partir 
das idéias de Boaventura de Sousa Santos. Tal tarefa cumpre afirmar outras formas de justiça, diferenciada da 
tradição jurídica liberal de produção do direito atomizado em indivíduos isolados, voltando os olhares para as 
realidades periféricas latino-americanas, onde há inserção de uma nova racionalidade jurídica germinada com 
ímpeto emancipatório de alteridade. Consta da metodologia a análise bibliográfica; pesquisa documental indireta 
e um método procedimental comparativo e sociológico das experiências manifestadas em diferentes realidades 
do continente latino-americano se utilizando como marco teórico o Pluralismo Jurídico de tipo comunitário e 
participativo proposto por Antonio Carlos Wolkmer. Busca-se demonstrar como os resultados de manifestações 
diferenciadas ou alternativas de justiça produzidas para integração, identidade e pertinência social dos sujeitos 
envolvidos, podem apresentar um viés de direito crítico à epistemologia jurídica europeizada, atomizada, 
excludente e hegemônica/colonizadora. 

Palavras-chave: Pluralismo Jurídico; Justiça Comunitária; América Latina; Sociologia do Direito; Emancipação 
Social; 

 

ABSTRACT 

It is a study that seeks to identify in the context of legal pluralism and the Latin American geopolitical space 
manifestations of an emancipatory legality, produced outside the monistic conception of traditional law by 
historically subject (so) denied in its popular culture. The analysis starts from the investigation on the expression 
of community justice in the context of the Andean countries and an alternative justice in the Brazilian territory, 
in its various forms and mechanisms, due to the inclusion of a theory of sociology and sociology of absences and 
emergencies legal paradigm for the global South from the ideas of Boaventura de Sousa Santos. This task meets 
other forms of justice to say, different from the liberal legal tradition of production in the right atomized 
individuals, turning their eyes to the realities of Latin American periphery, where there is insertion of a new legal 
rationale germinated with emancipatory thrust of otherness. Methodology contained in the literature review, desk 
research and an indirect method and sociological comparison of procedural experience different realities 
expressed in the Latin American continent is using as a theoretical framework of legal pluralism and 
participatory community type proposed by Antonio Carlos Wolkmer. It also demonstrates how the results of 
different manifestations of justice produced or alternatives for integration, identity and social belonging of the 
subjects involved, may have a bias to the right critical Europeanized legal epistemology, fragmented, 
exclusionary and hegemonic / colonization. 
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sul@hotmail.com;  
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho (e esforço teórico) em (re)pensar o Direito e seu paradigma rígido e 

cerrado de juridicidade parte da breve análise e caracterização do direito ocidental 

hegemônico, para então adentrar na avaliação crítica fundamentada a partir da teoria crítica e 

pluralista. Para então, ao fim, analisar práticas mais concretas de juridicidade alternativa e a 

factibilidade de um projeto de sociabilidade alternativo mais amplo e profundo.  

O presente trabalho não tem a pretensão de resolver a questão da juridicidade 

ocidental, que tem sido extensamente debatida pela crítica (e até mesmo pela dogmática) ao 

longo dos últimos anos, em especial em teoria crítica do direito. Mas se pretende fortalecer 

este debate, e quiçá contribuir com a reflexão que diz respeito à posição hegemônica de ser e 

pensar da epistemologia ocidental e as procedimentalidades que se desdobram em práticas 

científicas e culturais concretas, resultando ainda, em um paradigma de sociabilidade 

estruturado e estruturante, fechado  aos seus postulados e objetivos estratégicos de dominação 

e cooptação do potencial emancipatório que a humanidade encerra e permite. 

Neste sentido, objetiva-se abordar dois dos postulados que têm legitimado – melhor 

seria dizer, duas ferramentas analíticas que permitem explicar o paradigma de sociabilidade, e 

consequentemente de juridicidade (que mais importa para este trabalho) que é a razão 

metonímica e a razão proléptica (SANTOS, 2006), as quais em grande parte dão suporte e 

estruturam o paradigma epistemológico hegemônico. E nesta linha analisar a contribuição de 

Santos a partir de sua Sociologia das Ausências e das Emergências para um novíssimo 

paradigma de juridicidade e sociabilidade genuinamente latino-americano. 

Desta feita, parte-se da análise eminentemente teórica, calcada em referencial 

bibliográfico e que tem como horizonte teórico a crítica do direito, o pluralismo jurídico 

(WOLKMER, 1997; 2006), trabalha-se com a hipótese (ferramenta) analítica da sociologia 

das ausências e das emergências de Boaventura Santos (2006). 

 

1. Os paradigmas da sociologia jurídica crítica: por uma sociologia das ausências e das 

emergências para América Latina 

 

Inicialmente, explorar-se-á (e conduz este trabalho como um todo), a teoria da 

sociologia jurídica crítica de Boaventura de Sousa Santos, situando as categorias da sociologia 
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das ausências e das emergências para os acontecimentos na América Latina, sua 

epistemologia e, sobretudo, seu paradigma de juridicidade. 

Assim, neste trabalho se propõe analisar o paradigma de juridicidade moderno, 

algumas de suas dinâmicas e fundamentos. Com isso, observa-se especificamente o caso do 

espaço global do Sul, em especial a América Latina, inserida num projeto de juridicidade, 

incluído em um sistema maior – estruturado e, ao mesmo tempo, estruturante – de 

sociabilidade ou culturalidade que se denomina hegemônica e Ocidental, a partir da 

contribuição de Santos (2006) na coleção denominada a ciência o direito e a política na 

transição paradigmática1.  

Exprime-se – a primeira vista, ao leitor incauto três elementos dissociados (e assim o 

processo de ocidentalização os pretendeu fazer discursivamente); mas em realidade (ou pelo 

menos se trabalha com esta hipótese) de uma imbricada relação entre estes elementos de 

poder/saber institucional.  

Sendo para este trabalho de maior peso (preocupação) o caso do Direito, na 

conceituação de B.S. Santos: 

Comienzo con una crítica de la concepción moderna del derecho. En mi opinión, la 
concepción moderna del derecho se fundamenta en tres pilares: el derecho como 
monopolio del Estado y como construcción científica; la despolitización del derecho 
a través de la distinción entre Estado y sociedad civil; e el derecho como principio e 
instrumento universal de la transformación social políticamente legitimada. Mi 
punto de partida es, entonces, a critica de cada uno de estos pilares y la formulación 
e alternativas a ellos (SANTOS, 2010, p. 47) 

Direito que, portanto, em grande medida se vincula à ciência a partir do momento 

que o mesmo foi transformado mera ferramenta estruturada e estruturante pela cultura jurídica 

moderna (dogmática positivista); suposta e discursivamente separada da política, pelo 

imperativo categórico positivistas da neutralidade, o que seria impossível em termos de 

factibilidade regulatória pela via da política; se questiona veementemente no presente 

trabalho. 

Neste sentido, aborda-se, investiga e reflete-se sobre o paradigma de juridicidade (o 

Direito) no qual está inserido o continente latino-americano e seu processo histórico de 

                                                           
1 Coleção que até o momento compreende os volumes 1 e 4; a obra Crítica da Razão Indolente: contra o 
desperdício da experiência;  e, a Gramática do Tempo: para uma nova cultura política  (sendo os outros dois 
volumes da coleção ainda pendentes de construção ou publicação); mas o desiderato de questionar e tentar 
(re)pensar as categorias e instituições da política, do direito e da ciência, é encontrado em toda a obra de 
Boaventura de Sousa Santos, como p.ex. o Discurso sobre as ciências (1987); introdução a uma ciência pós-
moderna (1989); ou, mais recentemente, Sociología Jurídica Crítica: para un nuevo sentido común en el derecho 
(2010). 
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déficits e excessos (de cumprimentos, seguranças e regulação, dominação) de promessas 

legitimantes forjadas neste transcurso histórico que se estende e legitima desde antes da 

modernidade (como se a entende – a partir do século XVIII com a Revolução Francesa), ou 

seja, é um processo que se desenrola e tem sido construído desde o processo de expansão 

territorial imperialista e da ideologia do capital (ainda neste momento em forja). 

No decorrer deste processo, se produziu um imenso e variado devir de crescimento 

econômico (ainda de extremamente desigual) e tecnológico (e científico – dado que não são 

sinônimos), e, nesta linha, pontua-se que também se produziu uma imensa ignorância do 

mundo em que se inseria, a partir do momento em que via apenas em si mesmo, a capacidade 

de mudar e atuar sobre este mundo, nesta medida, se produz ausências e impossibilidade de 

acontecimentos, de eventos, de discursos, de mudanças para além da racionalidade 

eurocêntrica e ocidental. Boaventura já pontuava que se adquiriu mais a capacidade de mudar 

e dominar o mundo do que e compreendê-lo, e nesta dinâmica se produz tanto conhecimento 

sobre o mundo, quanto ignorância sobre o mundo (SANTOS, 1987; 89; 2000; 06). 

Referindo-se a este processo que Boaventura Santos aponta o paradigma de 

sociabilidade (no qual se insere as dinâmicas jurídicas e de um caráter estruturado e 

estruturante da realidade) a partir da razão metonímica, que conceitua como:  

A razão metonímica é obcecada pela ideia de totalidade sob a forma da ordem. Não 
há compreensão nem acção que não seja referida a um todo e o todo tem absoluta 
primazia sobre cada uma das partes que o compõem. Por isso, há apenas uma lógica 
que governa tanto o comportamento do todo como o de cada uma das partes 
(SANTOS, 2006, p. 97) 

Assim Boaventura Santos contribui imensamente para a construção de outro saber 

quando analisa os dois mecanismos de desenvolvimento (ou estratégias) por que se estruturou 

e sedimentou o paradigma do capital e sua sociabilidade – vontade de poder; e, vontade de 

impotência – que naquele momento se dirigiam mais especificamente ao outro – oriental. 

Assim, assevera Boaventura Santos no que diz respeito à dinâmica colocada em prática a 

partir da razão metonímica:  

Como não existe nada fora da totalidade que seja ou mereça ser inteligível, a razão 
metonímica afirma-se uma razão exaustiva, exclusiva e completa, muito embora seja 
apenas uma das lógicas de racionalidade que existem no mundo e seja apenas 
dominante nos estratos de compreensão do mundo constituídos ou influenciados 
pela modernidade ocidental (SANTOS, 20006, p. 98) 

Entretanto, pode-se (servem) utilizar os mesmos mecanismos para analisar a 

dinâmica ocidental de dominação imperialista frente ao continente americano - como o outro 

– tido como selvagem a ser humanizado. 
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Nesta linha que epistemologicamente este paradigma de sociabilidade ocidental 

(produção de sentidos) se estrutura a partir da razão metonímica como vontade de poder, pois 

é entendida como universal, totalizante, abrangendo a completude do mundo; ao mesmo 

tempo, se utiliza da estratégia da vontade de impotência, discursando-se fragmentária e 

incompleta a fim de submeter os outros saberes ao seu paradigma de culturalidade e 

sociabilidade (incluindo de juridicidade) pretensamente universal, de completude.  

Boaventura Santos caracteriza o período atual como congregador de cinco 

características, todas ligadas à razão metonímica: a monocultura e o rigor do saber, o que 

permitiu à ciência a obtenção do monopólio sobre o conhecimento válido e a dominação da 

natureza/realidade (e para além da realidade), bem como a deslegitimação e ausência de 

conhecimentos e saberes alternativos ao paradigma dominante; a manipulação e definição do 

tempo de forma arbitrária e classificatória como algo linear, retilíneo, que encaminha e separa 

o antes do depois, o atrasado do desenvolvido, como que questões ontológicas dependentes 

apenas da colonização temporal ideológica dos postulados paradigmáticos hegemônicos; em 

terceiro, elenca justamente a lógica de classificação social, que advém na grande medida em 

que se arroga a capacidade única de determinar o tempo e o saber que definem os seres, as 

coisas, os saberes, sendo uma classificação determinante da realidade; aponta ainda, em 

quarto e quinto caracteres analíticos, a escala dominante e a ontologização do paradigma de 

produção capitalista e toda a trama de relações que o permeiam e o realizam.  

Neste sentido, vê-se que todas as características são imbricadas, dependentes e 

consequentes, uma sobre a outra. O que permite que a dinâmica e estrutura político-social e 

cultural se transforme em uma dinâmica paradigmática e hegemônica. 

Assim, remontando a outro trabalho do autor (SANTOS, 2000), pode-se utilizar 

ainda, a análise que faz deste paradigma vinculando-o a topografia, sendo este paradigma um 

mapa em grande escala, o que remonta a característica quarta e quinta, tendo em vista a 

despreocupação e transformação de ausência com micro relações, com as especificidades 

culturais e identitárias, que não ocupam espaço no mundo da globalidade, da generalidade, da 

universalidade. 

Para concluir a razão metonímica, assevera Santos (2006) que estas dinâmicas que a 

compõem, tem por função primordial comprimir/resumir o presente meramente ao que existe, 

ao que é permitido por esta razão existir, e ainda de forma fugaz, como que uma preparação 

para um futuro, sempre a frente e inalcançável ou infalível, incontrolavelmente controlado.   
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Tais postulados, ainda, permitem a aproximação da discussão ao paradigma da 

juridicidade moderna e ocidental (inserido nesta discussão maior), que segue e obedece aos 

mesmos imperativos categóricos e não se permite a participação e produção de conhecimento 

acerca das realidades sobre as quais decide. O que lhe permite e lhe legitima a produzir 

decisões e (in)justiças inumanas. 

Nesta crítica, ou análise que se segue (antes de adentrar na crítica propriamente dita), 

traz-se ainda outra ferramenta analítica que Santos propõe para caracterizar o paradigma 

epistemológico da modernidade, que é a razão proléptica, complementando o processo 

iniciado e estruturado a partir da razão metonímica. Assim, e o sistema liberal de 

sociabilidade e juridicidade procedimentalizado pela razão metonímica e tornado ontológico 

pela razão proleptica que é entendida por Santos como: 

não se insere no mundo pela via da argumentação e da retórica. Não dá razões de si, 
impõe-se pela eficácia da sua imposição. E essa eficácia manifesta-se pela dupla via 
do pensamento produtivo e do pensamento legislativo; em vez de argumentos e do 
consenso que eles tornam possível, a produtividade e a coerção legítima (SANTOS, 
2006, p. 100) 

Entende-se que se estava forjando epistemologicamente e se fundamentando os 

sentidos que rodeiam modernamente as (in)certezas da segurança jurídica da qual se é refém 

contemporaneamente (ou pelo menos se faz acreditar que se é refém, novamente colocando 

em prática a razão metonímica e a razão proleptica).   

Assim se entende estar fechado ou concluído o paradigma epistemológico da 

modernidade ocidental. Após a compressão do presente, vem com a razão proleptica o 

alargamento do futuro ao infinito e ao inalcançável para a grande maioria; legitimada por um 

sistema jurídico mecânico e legitimador e um sistema a-político reduzido. Nesta linha, 

complementa Boaventura S. Santos: 

As expectativas modernas eram grandiosas em abstracto, falsamente infinitas e 
universais Justificaram, assim, e continuam a justificar, a morte a destruição e o 
desastre em nome de uma redenção vindoura. Contra esse niilismo, que é tão vazio 
como o triunfalismo das forças hegemônicas [muito embora se discorde deste 
recorte e acepção do niilismo, tendo em vista que também pode carregar sua carga 
de contra cultura e contra-hegemonia diante da descrença das expectativas e a sua 
confrontação com a falta de possibilidades ou desigualdade de possibilidades, 
diferente do que Santos propõe neste fragmento; mas se concorda com o restante da 
ideia – da construção das expectativas e das possibilidades a partir do que Dussel 
(2009) chamaria de factibilidade], a sociologia das emergências propõe uma nova 
semântica das expectativas. As expectativas legitimadas pela sociologia das 
emergências são contextuais porque medidas por possibilidades e capacidades 
concretas e radicais, e porque, no âmbito dessas possibilidades e capacidades, 
reivindicam uma realização forte que as defenda da frustração (SANTOS, 2006, p. 
119) 
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A partir de então, passa-se a trabalhar justamente a necessidade da critica da razão 

proleptica e da razão metonímica. Nesta esteira e a partir deste desiderato, que o autor entende 

se tratar pela sociologia das ausências a responsável pelo alargamento do presente e suas 

possibilidades de diálogo, de relações de encontro, de refundação da política e da 

resignificação da democracia.  

Assim, de um paradigma de sociabilidade e também de juridicidade de alta 

intensidade, de pequena escala (retomando a discussão anterior), pois, de um nível de 

detalhamento e complexidade que se fez ausente no decorrer do devir (que de devir não tem 

nada, pois, absolutamente controlado pelas dinâmicas que inviabilizam ou invalidam qualquer 

elemento que fuja do seu deserto do real e do seu controle) e pelas necessidades 

paradigmáticas ocidentais.  

E ainda, pela sociologia das emergências o encurtamento do futuro. Encurtamento 

não num mero sentido quantitativo, mas num sentido que a modernidade não a concebe, a de 

possibilidade, de factibilidade, de concretude, de participação, de um futuro participativo e 

forjado a partir das necessidades individuais e coletivas, construído individual e 

coletivamente, e passível de realização para a maioria dos indivíduos nele imbricados e 

afetados, um futuro democraticamente partilhado e alcançável, pois, trilhado 

permanentemente. 

Por este caminho, não que este seja cerrado - ao contrário, é aberto ao devir histórico 

das práticas, dos encontros e diálogos –, vê-se que a assim como a racionalidade hegemônica, 

é inversamente complementar em seu processo de desconstrução e tensionamento, entre o 

presente e o futuro e sua imbricação. Como propõe B.S. Santos, a “contracção do futuro 

contribui para o alargamento do presente” (2006, p. 116), justamente pelo fato de que a partir 

deste processo, o futuro em grande medida se confunde com o presente a partir de seu 

processo participativo e construtivo. 

Interessante quando Santos (2006) traz a contribuição da Ernst Bloch e o conceito de 

ainda não, no sentido de resgatar a possibilidade de acontecimentos, de contatos, de saberes e 

práticas que estiveram marcadas pela ausência, pela exclusão, pelo esquecimento. Nesta linha, 

seria o ainda não um resgate da utopia, não num sentido de impossibilidade como a quer a 

modernidade e seu conhecimento indolente, mas num sentido insurgente, de ainda não 

aconteceu e está por acontecer, está em processo de construção. 
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Neste momento, se faz salutar trazer a contribuição de um criminólogo, Jock Young, 

“precisamos de políticas que partam da margem e vão tão longe quanto seja aceitável (o que 

significa um longo caminho a percorrer), em vez de políticas que partam do centro e vão tão 

longe quanto seja caridoso (que não é muito longe)” (YOUNG, 2002, p. 50), e que se 

aproxima da análise que se tem feito, da necessidade de extrapolar a realidade constituída por 

este paradigma de regulação dominação epistemológica. 

A partir deste entendimento de modernidade (concordando com B.S. Santos, 1987; 

1989; 2000; 2006) como sendo um período marcado por uma crise paradigmática, aquela tão 

profunda em seus postulados e sentidos e com a qual se precisa irromper, o que B.S. Santos 

entende por Revolução Paradigmática (1987; 89) da ciência, da política e do direito – uma 

crise e a necessidade imperiosa de uma revolução paradigmática – que envolve, por ser 

paradigmática, estes três pilares sustentadores e mantenedores da modernidade ocidental e 

hegemônica.  

Assim que, se trabalha e propugna por um paradigma de Justiça Comunitária como 

parte deste processo, irrompendo com o Direito Ocidental e sua procedimentalidade e 

racionalidade indolente, e que, assim, envolve não apenas uma irrupção jurídica, mas faz parte 

de um processo social trilhado no campo da ciência e da política e da aceitação da relação 

imbricada destes três pilares de forma aberta, e, que um possa contribuir com o outro de 

forma democrática e não hipócrita e falaciosamente neutra. 

Com isso, romper com a dinâmica ontologizada deste paradigma de juridicidade 

simplista, regulador e castrador e suas supostas (in)seguranças (in)justas como nos apresenta 

Vera R. P. Andrade (2003); assim, irromper no real da paradigma ocidental e apresentar um 

paradigma de culturalidade, juridicidade e politização advindo de baixo, da periferia do 

sistema mundo, da América Latina, para seus próprios problemas herdados do processo 

colonial, e para um futuro construído a partir do alargamento do presente e do rompimento do 

silêncio do conhecimento, dos saberes e práticas subalternas e ausentes transformados em 

insurgentes e emancipatórios – subvertendo o pilar da regulação em que foi transformado o 

direito, para o pilar da emancipação (SANTOS, 2010) que ainda não (remontando a BLOCH, 

apud SANTOS, 2006) ocorreu, e que é um dos elementos conformadores da democracia sem 

fim (ANDRADE, 2003). 

Nesta linha então, e retomando a formulação e entendimento de Direito de 

Boaventura S. Santos (2010), subverter a partir da Justiça Comunitária e Participativa 
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Insurgente e Latino Americana aos postulados que têm transformado o Direito em mecanismo 

de dominação hegemônica, tais como o monopólio estatal, a neutralidade político axiológica e 

a ausência de conhecimentos profanos e a-científicos no bojo de seu saber.  

 

2. Repensando a Justiça e o Direito: emancipação social e Justiça Comunitária no 

contexto de insurgência latino-americana 

 

Antes de adentrarmos na temática central do estudo, precisamente abordar-se-á 

algumas questões delimitativas relevantes, ou seja, situa-se a situação num espaço-tempo, 

para que não seja de um vazio histórico a análise, traçando uma linha temporal e marcando o 

local na história latino-americana. Assim, nos encontramos no espaço-tempo de busca por 

uma mudança paradigmática, de um processo iniciado ao ano de 1492 com a invasão da 

América pelos europeus em crise em busca de novas rotas para solucionar seus problemas de 

ordem sócio-econômico. 

A modernidade é um processo gestado no continente europeu ao início da afirmação 

dos Estados unitários e que culmina com a invasão, conquista e colonização da América 

indiana, faremos ao longo dessa exposição referência direta e semi-direta a obra 1492 – O 

encobrimento do Outro: a origem do mito da modernidade, de autoria do jus-filósofo Enrique 

Dussel, argentino radicado no México.  

Neste livro, que desmitifica a história (que via de regra é ensinada) a partir da matriz 

eurocêntrica, desmonta-se as falácias em torno da formação dos povos latino-americanos e se 

pode configurar como um dos mais belos livros para a reinvenção da América Latina, voltada 

a libertação ou emancipação em outra racionalidade, que não seja imposta pelo velho 

continente. Para Dussel, o nascimento da modernidade se dá: 

O ano de 1492, segundo nossa tese central, é a data do “nascimento” da 
Modernidade; embora sua gestação – como o feto – leve um tempo de crescimento 
intra-uterino. A modernidade originou-se nas cidades européias medievais, livres, 
centros de enorme criatividade. Mas “nasceu” quando a Europa pôde se confrontar 
como o seu “Outro” e controlá-lo, vencê-lo, violentá-lo: quando pôde se definir 
como um “ego” descobridor, conquistador, colonizador da Alteridade constitutiva da 
própria Modernidade. De qualquer maneira, esse Outro não foi “descoberto” como 
Outro, mas foi en-coberto como o si-mesmo que a Europa já era desde sempre. De 
maneira que 1492 será o momento do nascimento da Modernidade como conceito, o 
momento concreto da “origem” de um “mito” de violência sacrificial muito 
particular, e, ao mesmo tempo, um processo de en-cobrimento do não-europeu. 
(DUSSEL, 1993, p. 8) 
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Na sequência se apresenta, de forma sintetizada, a invenção da centralização do 

poder político e jurídico a partir de um viés e em uma visão de mundo eurocêntrica, ao qual 

definimos nas palavras de Dussel citando Hegel, 

Perante esta Europa do Norte ninguém mais poderá (como hoje diante dos Estado 
Unidos) pretender ter qualquer direito, tal como se exprimiu Hegel na Enciclopédia: 
Porque a história é a configuração do Espírito em forma de acontecimento, o povo 
que recebe um tal elemento como princípio natural... é o povo dominante nessa 
época da história mundial... Contra o direito absoluto que ele tem por ser o 
portador atual do grau de desenvolvimento do Espírito mundial, o espírito dos 
outros povos não tem direito algum. Este povo, o Norte, Europa (para Hegel 
sobretudo Alemanha e Inglaterra), tem assim um “direito absoluto” por ser o 
“portador” do Espírito neste “momento de seu desenvolvimento”. Diante de cujo 
povo todo outro-povo “não tem direito”. É a melhor definição não só de 
“eurocentrismo” mas também da própria sacralização do poder imperial do Norte e 
do Centro sobre Sul, a periferia, o antigo mundo colonial e dependente. Creio que 
não são necessários comentários. Os textos falam, em sua espantosa crueldade, de 
um criminoso sem medida, que se transforma no próprio “desenvolvimento” da 
“razão” ilustrada (da Aufklärung). (HEGEL apud DUSSEL, 1993, p. 22) 

E complementa José Carlos Moreira da Silva Filho, 

Trata-se de uma posição ontológica pela qual se pensa que o desenvolvimento 
empreendido pela Europa deverá ser unilinearmente seguido. É uma categoria 
filosófica fundamental e não só sociológica ou econômica. “É o movimento 
necessário do Ser, para Hegel, seu desenvolvimento inevitável”. (...) Assim, a 
Europa cristã moderna tem um princípio em si mesma, e é sua plena realização. E 
mais, somente parte ocidental norte da Europa é considerada por Hegel como o 
núcleo da história: “A Alemanha, França, Dinamarca, os países escandinavos são o 
coração da Europa”. Logo, Espanha e Portugal, e conseqüentemente a América 
Latina e sua “descoberta”, não possuem a menor importância na constituição da 
modernidade; isto observa Dussel, é verificável tanto em Hegel quanto, 
contemporaneamente, em Habermas. (SILVA FILHO, 2009, p. 274) 

Com esta visão filosófica de mundo o europeu chegou de forma alienígena ao modo 

de vida e costumes do nativo que habitava o continente chamado equivocadamente de Índias 

que posteriormente veio ser América Latina, apesar de na cultura dos povos da região ser 

conhecida como abya ayala. Tal nome oficial se deu em homenagem ao navegador que de 

fato concluiu ser aqui outro território que não as procuradas Índias.  

Enfim, a necessidade de buscar novas rotas e formas de sair da periferia do mundo 

muçulmano força a Europa a buscar alternativas, para emergir do sufocado espaço geopolítico 

reduzido de poder, e a única rota possível era ir em direção ao oeste desconhecido e cheio de 

mistérios, a descoberta do novo mundo (América) [...] possibilitou que a Europa, ou melhor, 

o seu “ego”, saísse da imaturidade subjetiva da periferia do mundo muçulmano e se 

desenvolvesse até tornar-se o centro da história e o senhor do mundo, estado que 

simbolicamente foi atingido por Hernan Cortez no México (SILVA FILHO 2009, p. 274). 
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Tanto a invenção da modernidade como seus mecanismos de sustentação sempre se 

justificaram pelo eurocentrismo, o mito desenvolvimentista e de aculturação do índio 

americano, a própria forma de ver os povos não europeus significa a justificativa para 

dominação, via de regra, violenta; responsável por algumas das maiores hecatombes da 

história da humanidade: a escravidão indígena e negra,  

Tudo isto está simbolizado no mito sacrificial, isto é, toda a violência derramada na 
América latina era, na verdade, um benefício ou, antes, um sacrifício necessário. E 
diante disso, os índios, negros ou mestiços eram duplamente culpados por serem 
inferiores e por recusarem o modo civilizatório de vida ou a salvação, enquanto os 
europeus eram “inocentes”, pois tudo que fizeram foi visando atingir o melhor. 
(SILVA FILHO, 2009, p. 275) 

A colonização não foi um processo que se extinguiu com a independência formal do 

Estado nação. Assimilada a cultura da metrópole, a independência real de vida e cultural é o 

movimento que ainda está sendo moldado pelos povos do continente americano; sendo é um 

amplo processo que tem seus reflexos contemporaneamente no modo de vida; modo de vida 

este que foi imposto e criou uma forma de viver homogênea e intolerante com o Outro.  

O autor Enrique Dussel trabalha a idéia de conquista como processo necessário para 

assentar a colonização e a dominação do mundo descoberto; menciona ainda que: 

A conquista é um processo militar, prático, violento que inclui dialeticamente o 
Outro como o si mesmo. O Outro, em sua distinção, é negado como Outro e 
sujeitado, subsumido, alienado a se incorporar à totalidade cominadora como coisa, 
como instrumento, como oprimido como encomendado, como assalariado (nas 
futuras fazendas), ou como africano escravo (nos engenhos de açúcar ou outros 
produtos tropicais). (DUSSEL, 1993, p. 44)  

Esse processo de colonização e dependência gerou os filhos da invasão/opressão:  

O conquistador mata o varão índio violentamente ou o reduz à servidão, e “se deita” 
com a índia (mesmo na presença do varão índio), se “amanceba” com elas, dizia-se 
no século XVI. Relação ilícita, mas permitida; para outros necessária, mas nunca 
legal – de fato, o espanhol, quando podia, casava-se com uma espanhola. Trata-se da 
realização de uma voluptuosidade frequentemente sádica, onde a relação erótica é 
igualmente de domínio do Outro (da índia). Sexualidade puramente masculina, 
opressora, alienante, injusta. “Coloniza-se” a sexualidade índia, ofende-se a erótica 
hispânica, instaura-se a moral dupla do machismo: dominação sexual da índia e 
respeito puramente aparente pela européia. Dali nasce o filho bastardo (o “mestiço”, 
o latino-americano, fruto do conquistador e a índia) e o crioulo (o branco nascido no 
mundo colonial de Índias). (DUSSEL, 1993, p. 52)  

Resta, para não se tornar demasiado detalhada esta etapa, demonstrar os sujeitos 

historicamente oprimidos por um método do qual atua(ra)m como sujeitos passivos, alijados 

do poder decisório, e que irão compor um elemento chave na reinvenção do espaço público e 

mesmo do Estado como experimentalismo dentro do novo paradigma de direito, o qual se irá 

abordar mais adiante. 
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 Dussel se refere ainda ao chamado bloco social de oprimidos, no qual se pode, 

conforme a análise de José Carlos Moreira da Silva Filho (2009) assentar uma divisão entre o 

período pré-independência formal e outro a partir da formação dos Estados Nacionais, veja-se 

um por um, pois serão relevantes para compreensão da busca de poder, direitos e espaço na 

produção da sociologia das emergências, e assim compreenderemos a insistência nas 

categorias identificadas com a cultura que os povos irão gerar na margem do Estado. 

O primeiro rosto da exclusão e opressão latino americano são os índios, violentados 

na sua cultura e modo de vida, escravizados, dizimados impiedosamente2, condenados pelo 

seu jeito de viver com harmonia na natureza e por sua visão de mundo, tido como povo 

atrasado e que mereceria o sacrifício imposto pelo sábio europeu e seu modo de vida 

moderno, embasado pela sua racionalidade de emancipação do índio da sua ignorância, 

infantilidade ou mesmo monstruosidade.  

Os índios tiveram um defensor após alguns anos da invasão, sofrimento e 

subjugação, o religioso espanhol Bartolomé de Las Casas, incansável defensor dos povos 

indígenas, um dos pioneiros no continente latino americano na defesa dos direitos humanos, 

que através de estudos e sua vivência no novo mundo e horrorizado com a crueldade dos 

espanhóis; resolve então, questionar junto à Corte espanhola o real objetivo da colonização, 

obtendo algumas vitórias no campo da afirmação de algumas leis protetoras para os indígenas, 

mas faticamente ignorada pela ganância do invasor europeu, pois, para estes últimos existiria 

apenas uma lei, esta era a exploração sem limites e um Deus que os abençoava - que era 

reluzente e bruto e se chamava ouro ou qualquer outro metal precioso de valor no velho 

mundo.  

O segundo rosto é o do negro escravo, ao qual Dussel atribui à seguinte referência: 

Em Cartagena de Índias, o mesmo, podia acontecer numa colônia inglesa, 
portuguesa ou francesa, tirava-se a roupa dos africanos, homens e mulheres, e eram 
colocados em lugares visíveis, no mercado. Os compradores apalpavam seus corpos 
para constatar sua constituição, apalpavam seus órgãos sexuais para observar o 
Estado de saúde de mulheres e homens; observavam seus dentes para ver se estavam 
em boas condições, e, segundo seu tamanho, idade e força, pagavam em moedas de 

                                                           
2
 Sobre violência contra os índios, ver importante obra do brasileiro Darcy Ribeiro, intitulada Povo Brasileiro, na 

primeira parte em que dirá o modo violento com que se deu a dominação na América indiana; ou ainda, vale 
mencionar José Carlos Moreira da Silva Filho (2009) em uma referência ao religioso espanhol Bartolomé de Las 
Casas: “Faziam apostas sobre quem, de um só golpe de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou 
quem, mais habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a cabeça, ou ainda sobre quem abriria 
melhor as entranhas de um homem de um só golpe. Arrancavam ao filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam a 
cabeça contra os rochedos enquanto os outros os lançavam à água dos córregos rindo e caçoando, e quando 
estavam na água gritavam: move-te, corpo de tal?! Outros, mais furiosos, passavam mães e filhos a fio da 
espada. (LAS CASAS apud SILVA FILHO, 2009, p. 279) 
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ouro o valor de suas pessoas, de suas vidas. Depois eram marcados com ferro em 
brasa. Nunca na história humana tal número e de tal maneira coisificados como 
mercadorias, foram tratados membros de nenhuma raça. Outra glória da 
Modernidade! (DUSSEL, 1993, p.163) 

Torna-se importante mencionar conforme extraído da leitura de Boaventura de Sousa 

Santos (2009), que após séculos de escravidão negra no Brasil, o país foi apenas nestes 

últimos anos resolver sua questão de dívida com esse povo. Tem-se no dia 13 maio, a 

comemoração ao dia da libertação dos escravos negros, mas resta refletir algumas questões. 

Foram libertos do quê? da opressão? da marginalização? do navio negreiro para o camburão 

ou para as penitenciárias? Quando no país foi de fato dado espaço para inserção social do 

negro liberto após a Lei Áurea ou seus descendentes, e sua afirmação enquanto ser humano 

livre e digno? Ainda, que respeitosamente existam posições contrárias as ações afirmativas 

em favor dos afrodescendentes, se esta de acordo com Santos, quando o mesmo refere que: 

Miren cómo Brasil, por primera vez en su historia, admite que es una sociedad 
racista y que necesita una acción afirmativa y de discriminación positiva, para las 
comunidades negras, afro descendientes, casi doscientos años después de la 
independencia. Es decir que recién ahora los países están reconociendo su pasado 
colonial. (SANTOS, 2009, p. 28) 

Segue-se ao terceiro rosto, o Mestiço - filhos de Malinche (a traidora) com o 

Espanhol dominador, ou mesmo, Iracema, na literatura brasileira (SILVA FILHO, 2009), nem 

tanto sofrido como nas violências dos índios e negros, mas referencial simbólico do jugo 

europeu de subcultura latino americana, colocado na situação de dependência da metrópole, 

ou seja, da negação da mãe pela cultura do pai.  

E, o quarto rosto, os Crioulos ou Criollos em espanhol, filhos de brancos nascidos 

nas índias, e que segundo José Carlos Moreira da Silva Filho (2009), [...] representaram uma 

classe dominada na Espanha, pelos Habsburgos e pelos Burbões e, no Brasil, pelos reis de 

Portugal. Ambos são as que, assim como os índios, tem sua terra natal na América, mas uma 

confusão moral e histórica do seu passado e de sua cultura, sendo incorporados como 

submissos ao pujante processo civilizatório eurocêntrico. Com estes rostos dusselianos, 

conclui-se os quatro rostos do período colonial. 

Já ao tempo da formação do Estado nacional destacam-se mais três rostos propostos 

por Dussel, que completam a história da dominação na América. Desses, o quinto rosto é dos 

camponeses, que podem ser índios, negros, mestiços que sofreram opressão das oligarquias 

rurais proprietárias de terras e poder, os quais foram ao longo do tempo violentamente 

marginalizados pelo sistema capitalista periférico da industrialização tardia a formar o êxodo 

rural; e, um esquadrão de operários urbanos, sexto rosto da exploração e opressão de que fala 
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Dussel, submissos ao capital internacional de empresas multinacionais. Por fim, dentro do 

sistema peculiar do capitalismo [...] existência de um ‘exército operário de reserva’ que o 

fraco capital periférico não pode absorver. Tal ‘exército’ compõe o sétimo rosto: o dos 

‘marginais’ ou miseráveis, que, oferecendo o seu trabalho a preço subumanos [...] (SILVA 

FILHO, 2009, p. 302). Torna-se importante destacar duas conclusões de José Carlos Moreira 

da Silva Filho (2009), 

Emergindo dessa viagem às raízes do ser latino-americano, pode-se perceber duas 
coisas básicas: Primeiro, que este povo foi vítima de um processo de modernização 
que ocultou e oculta a violência praticada contra os seus pares, violência essa 
justificada por um discurso antropológico racista e cuja história é preciso ser 
resgatada para que se tenha noção da existência de um outro “sujeito histórico” que 
não o europeu; segundo que existe uma cultura sincrética popular, produto exclusivo 
das tradições latino-americanas e de sua interação com outras culturas, existe uma 
particularidade e especificidade que não se reduz às fórmulas das ideologias 
eurocentristas. (SILVA FILHO, 2009, p. 302) 

No intuito de resgatar a cultura popular encoberta pelo eurocentrismo avassalador, 

pugna-se pela perspectiva do sul global3, destacado por Boaventura S. Santos, que é uma 

categoria epistemológica importante para fazer a leitura do mundo e da modernidade longe 

das concepções da racionalidade ocidental europeizada, ou, atualmente por dizer também 

norte americanizada. As respostas para as questões intrincadas que a racionalidade positivista 

do direito tradicional produz não consegue dar conta de esconder ou minimizar a emergência 

do debate e do acerto de contas com a história colonial.  

Assim, as elites dirigentes intenta(ra)m desesperadamente a reconquista da ordem 

(sua ordem excludente e marginalizadora), para o desespero dessa camada social que é 

evidente nas ofensivas que a mídia hegemônica protagoniza diariamente e também nos 

últimos processos eleitorais no continente, em que partidos políticos conservadores e setores 

conservadores da igreja e sociedade tenta(ra)m desestabilizar a marcha de liberdade e 

reinvenção da democracia e do espaço público como campo de luta e descentralização de 

poderes. 

Em razão disso o estudo do direito no continente latino-americano encontra-se em 

avançado processo de reinvenção, está em marcha um novo paradigma do direito e do Estado 

(Pluralismo Jurídico e Plurinacional e pluricultural) que revela a importância política do 

                                                           
3 El primer paso es aprender con el Sur. El Sur son los pueblos, los países y las naciones que han sufrido más con 
el desarrollo del capitalismo global, porque se mantuvieron como países subdesarrollados, en desarrollo 
permanente, sin llegar nunca el marco de los países desarrollados. Y por eso, aprender con el Sur significa que la 
comprensión del mundo es  mucha más amplia que la comprensión occidental del mundo. (SANTOS, 2009, p. 
196) 
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movimento que vai da busca do resgate da cultura que foi violentamente encoberta e 

marginalizada por um processo que se fez arrogantemente hegemônico, e que ainda está 

ocultado numa democracia hipócrita.  

Assim, entre outras questões, o que as recentes constituintes de países como Bolívia, 

Colômbia, Equador e Venezuela revelam é a necessidade da reinvenção das instituições 

jurídicas e políticas no continente latino americano, para inserção da cultura autóctone negada 

e da cultura sincrética popular produzida pelos rostos da exclusão social resultado da 

colonização.  Insere-se aqui a discussão de uma sociologia das ausências, ou seja, das práticas 

ausentes da horda oficial dos debates jurídico e políticos ao longo dos séculos. 

Destarte, em termos de uma visão de descolonialidade ou mesmo pós-colonialidade 

(SANTOS, 2009), existe outra idéia de direito, caracterizada por diversas concepções 

democráticas, pluralismo jurídico, interculturalidade e principalmente um conceito de nação 

para além da reduzida idéia tradicional liberal.  

Enfim, uma nova institucionalidade baseada no respeito à diferença e principalmente 

preocupada em recuperar desigualdades históricas, atribuindo poder democrático às 

comunidades segregadas pelo poder opressor das elites, oligarquias e aristocracias 

proprietárias e comprometidas com o poder externo. 

Afinal, pode-se caracterizar este novo constitucionalismo emancipatório, ocorrido ao 

longo da última década do século passado, como um movimento popular de exigibilidade de 

nova mirada política, com mudanças institucionais profundas. O constitucionalismo que vem 

das bases populares e, é por ela influenciado – constitucionalismo desde abajo –; onde o 

poder constituinte popular se sobrepõe ao poder constituído e comprometido com as elites 

dominantes (constituinte desde arriba). Constituem-se, assim, numa manifestação política 

popular, participativa e atuante de diversos setores, alguns historicamente marginalizados e 

isolados por um pensamento e uma prática política e jurídica da mentalidade eurocêntrica. 

Boaventura S. Santos, destaca que esse movimento, 

Contrariamente, la voluntad constituyente de las clases populares, en las últimas 
décadas, se manifiesta en el continente a través de una vasta movilización social y 
política que configura un constitucionalismo desde abajo, protagonizado por los 
excluidos y sus aliados, con el objetivo de expandir el campo de lo político más allá 
del horizonte liberal, a través de una institucionalidad nueva (plurinacionalidad), una 
territorialidad nueva (autonomías asimétricas), una legalidad nueva (pluralismo 
jurídico), un régimen político nuevo (democracia intercultural) y nuevas subjetivi-
dades individuales y colectivas (individuos, comunidades, naciones, pueblos, 
nacionalidades). Estos cambios, en su conjunto, podrán garantizar la realización de 
políticas anticapitalistas y anticoloniales. (SANTOS, 2010a, p. 72) 
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É justamente dentro desse propósito que será analisado nas próximas linhas as 

principais características da produção de uma sociologia crítica nesses movimentos político-

jurídico, desnudando as principais vertentes da quebra de paradigmas que lhe rendem a 

estampa de inovador, transformador e/ou experimental, ou mesmo a refundação do Estado é 

um período de transição, lenta transição para um novo período da humanidade, em que o fim 

do colonialismo e do capitalismo são utopias alimentadas, porém alimentadas pela esperança 

de irromper noutra realidade. (SANTOS, 2010a)  

Nessa senda, atenta-se que as características peculiares para este período é a 

mudança no paradigma da ordem jurídica, que agora passa ser da pluralidade de 

normatividades, baseado nas diferenças e no diálogo intercultural, uma nova idéia longe das 

correlações centralizadoras de poder e concentração das decisões nas mãos de uns poucos, ou 

seja, não mais uma ordem constitucional do Estado moderno, mas outro momento do próprio 

Estado e do constitucionalismo – um novíssimo paradigma de juridicidade. 

Vale lembrar que apesar do avançado momento que vive os países andinos como 

Bolívia e Equador em seus embates políticos, estas lutas devem ser entendidas como 

problemas comuns a todos os países latino americanos. Onde o horizonte de lutas que buscam 

(emancipação e descolonialidade) é um processo que une pela semelhança da formação 

histórica subjugada. 

Assim, também incluir as discussões sobre as juridicidades latino americanas dentro 

do contexto daquilo que recentemente B.S. Santos, no tocante à reinvenção do Estado e das 

perspectivas institucionais políticas e jurídicas, lança como idéia de praticidade da sociologia 

das ausências e a sociologia da emergências, sendo utilizado na articulação de diferentes 

manifestações culturais da produção da justiça, a compreensão filosófica da hermenêutica 

diatópica4, para se ter o entendimento do diálogo nas perspectivas diferenciadas 

culturalmente. 

Ambas as categorias teóricas de embasamento do trabalho, se propõem colocar em 

relevância a propositura da epistemologia do sul5 no campo da produção do conhecimento 

sobre a normatividade social, por se tratar de investigar a evidência dos resultados práticos 

                                                           
4 La hermenéutica diatópica consiste en un trabajo de interpretación entre dos o más culturas con el objetivo de 
identificar preocupaciones isomórficas entre ellas y las diferentes respuestas  que proporcionan. (2010a, p. 46) 
5 Entiendo por epistemología del Sur el reclamo de nuevos procesos de producción y de valoración de 
conocimientos válidos, científico y no-cientíicos, y de nuevas relaciones entre diferentes tipos de conocimiento, 
a partir de las prácticas de las clases y grupos sociales que han sufrido de manera sistemática las injustas 
desigualdades y las discriminaciones causadas por el capitalismo y por el colonialismo.(2010a, p.43) 

13625



 

 

* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

sobre construções epistemológicas, eminentemente geradas a partir da criatividade e 

necessidades sociais de normas para organização comunitária em prol do coletivo. 

A escolha por estas categorias darão fundamento para o complexo estudo na 

conjuntura periférica global, e irão lançar os alicerces das propostas de descolonialidade da 

justiça, operacionalizando-as juntamente com as leituras das filosofias de libertação, termos 

úteis para manusear os fenômenos políticos, sociais e jurídicos no continente latino 

americano. 

Contudo, como teoria de base para explorar as experiências no continente, tem-se o 

pluralismo jurídico. Destaca-se a importância teórica de diversos autores de renome que já 

trabalharam a temática contrapondo-se a ordem Estatal tradicional monista de ver o direito. 

Entretanto, não se pretende dar conta das amplas manifestações teóricas. Em razão 

disso, no âmbito desta pesquisa vale à pena citar por relevância histórica os estudos na 

América Latina, começando no Brasil por Boaventura de Sousa Santos (direito de Pasárgada 

nas favelas do Rio de Janeiro) estudo da produção de um direito alternativo ao Direito do 

Asfalto, em analogia ao direito produzido pelo Estado; cabe referendar ainda, o estudo de 

Joaquim Arruda Falcão e as ocupações de terra no Recife, [...] no qual o autor examinou 

atentamente uma série de experiências empíricas que comprovam a ocorrência de pluralismo 

jurídico no Brasil. No seu entender ocorreram, no país, duas modalidades de Direito: um 

Direito legal estatal e um Direito social não-estatal. (WOLKMER, 2001)  

Já em Brasília, especificamente na Universidade de Brasília, encontra-se a histórica 

projeção extensionista conhecida como Direito Achado na Rua, coordenada por José Geraldo 

de Sousa Júnior no fim dos anos 80 e início dos anos 90, com suas preocupações com a 

aplicabilidade do direito na realidade social, em destaque a ocupação urbanas no plano piloto, 

atualmente o projeto tem suas atenções voltadas a causas das mulheres como as atividades das 

Promotoras legais populares e também educação popular. 

Nos demais países do continente, encontra-se no México o autor Jesús De la Torre 

Rangel, pluralismo jurídico em comunidades indígenas – Justiça Comunitária de Guerrero, 

segundo Wolkmer (2001) Torre Rangel defende que o Direito não só pode ser usado 

politicamente, como a política do Direito está direcionada ao espaço do uso alternativo do 

Direito em favor dos pobres e dos índios. Ainda no México, encontra-se o autor Oscar 

Correas, o qual partindo de pressupostos oferecidos pelo marxismo, ele faz uma crítica 

contundente ao direito moderno [...], o autor defende uma concepção de Direito voltada para 
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os conteúdos normativos enquanto materialização dos fenômenos sócio-econômicos. 

(WOLKMER, 2001)  

Têm-se ainda as preocupações do autor colombiano German Palacio e seu livro 

Pluralismo Jurídico, em sua pesquisa destaque para [...] os serviços legais inovadores, as 

práticas jurídicas alternativas, a administração da justiça e os influxos da globalização na 

esfera da legalidade. (WOLKMER, 2001), são alguns referenciais da filosofia e da sociologia 

jurídica que podem ser destacados no âmbito geral e que serão de relevância para a 

compreensão da temática no continente.  

Contudo, teoricamente embasado e de imediato, interessa o posicionamento do autor 

Antônio Carlos Wolkmer, em seu pluralismo jurídico de tipo comunitário participativo, em 

sua manifestação como justiça alternativa e comunitária, dentro da perspectiva de juridicidade 

insurgente, situado a partir da historicidade crítica e da crise da justiça tradicional.  

Nesse sentido, designadamente basilar-se-á o desenvolvimento da crítica jurídica e 

reflexiva ao próprio pluralismo jurídico dentro dos cinco pilares da expressão comunitária 

participativa: a) legitimação de novos sujeitos sociais; b) fundamentação na justa satisfação 

das necessidades humanas; c) democratização e descentralização do espaço público 

participativo; d) defesa pedagógica por ética da alteridade; e) consolidação de processos 

conducentes a uma racionalidade emancipatória. 

Expõem-se cada item, começando pela legitimação dos novos sujeitos sociais em 

contraposição ao sujeito coisificado, abstrato, privado e metafísico do liberalismo moderno.  

Em seguida, impõe-se a exigibilidade política da satisfação das necessidades 

fundamentais, que são exigências por bens materiais e imateriais de sobrevivência.  

Para isso necessita-se da democratização e da descentralização do espaço público, ou 

seja, da reinvenção do espaço público tradicional dominado por clientelismo, autoritarismo e 

instabilidade sociopolítica para uma cultura de participação popular intensa.  

Outra característica é a defesa pedagógica em favor ética da alteridade que, segundo 

Wolkmer (2006), [...] é a ética antropológica da Solidariedade [...] comprometida com a 

dignidade do outro. Por último, a consolidação de processos conducentes a racionalidade 

emancipatória; ou seja, [...] racionalidade anti-tecno-formal, oposta a concepções 

operacionalista, calculista [...] voltada aos interesses históricos, da expressão de uma 

identidade cultural. 
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Evidencia-se um pluralismo jurídico de base comunitária, não se confundindo com o 

reconhecimento e impulso dado pelo pluralismo de Estado, aquele conformado em políticas 

públicas advinda da constatação de insuficiência de resposta por parte do Direito tradicional 

às complexidades sociais, na reformulação dos conceitos dentro da ótica liberal/individualista 

de matriz filosófica iluminista e burguesa que procura se adequar a nova realidade para seguir 

hegemônica, tal como ocorre nas políticas reformistas judiciais, em que os tribunais se lançam 

em programas assistencialistas de prestação jurisdicional voluntária e caritativa, minorando a 

carga de culpa de seus operadores, seja pela morosidade ou pelo distanciamento histórico 

impetrado por seus antecessores. 

Por este intento, observa-se nos países andinos em relação com as práticas de justiça 

alternativa ou comunitária no Brasil, a insurgência da nova cultura jurídica, resgatada da 

história e do encobrimento que o mito da modernidade lhe fez sombra, em que rostos e 

culturas foram suprimidos, excluídos e ocultados na sua diversidade e produção cultural, 

jurídica, política e modo de vida (DUSSEL, 1993). 

Assim, tem-se claro que o projeto está caracterizado por propostas radicais de 

transformação nas bases da relação social e do direito, mudança de comportamento e 

costumes no estudo e uso jurídico, tais como destaca novamente Wolkmer: 

O certo é que na construção de uma nova cultura jurídica e de um projeto ético-
político da cotidianidade, deve-se ter presente tanto a modificação da estrutura social 
vigente quanto à sedimentação de um espaço comunitário, marcado pela alteridade, 
pluralismo, participação e solidariedade, garantindo, sem o monopólio repressivo de 
qualquer individuo, classe ou grupo, o exercício e a realização em sua dimensão 
humanizadora. (1991, p. 48) 

Nesse sentido, apresenta-se a pluralidade jurídica como forma de emancipação 

social, tomada de consciência pelas comunidades que na luta por justiça criaram alternativas 

de resistência e enfrentamento às ofensivas segregações que sofre(ra)m. Resta questionar, 

refletir, explorar, pesquisar um conteúdo de justiça que una as vontades e os desejos dessas 

práticas jurídicas insurgentes, seja alternativa, autorizada ou apoiada pelo Estado, ou mesmo 

enquanto manifestação de outro modelo de juridicidade. 

Entretanto, cabe analisar quando da intervenção do Estado em programas de Justiça 

Comunitária, na medida em que estas práticas (políticas públicas, muitas vezes) podem 

tornar-se uma forma de barrar a proliferação da resistência ou até mesmo minar seu ímpeto 

emancipatório, insurgente e pluralista.  
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Dessa forma, ao destacar a relevância dos ensinamentos, mecanismos e exercícios da 

juridicidade marginalizada, que viveu a beira da epistemologia jurídica alienígena e 

dominante; procura-se demonstrar o comportamento da justiça na ordem pluralista dos países 

andinos e os procedimentos da cultura jurídica num contexto de reformas, transição e 

transformação. 

Contudo, importa lembrar que pluralismo jurídico consiste na teoria que se pode 

dividir em duas tipologias segundo Wolkmer (2006): Pluralismo Jurídico Conservador de 

matriz liberal individualista, indivíduos isolados, mobilizados em intentos privatistas 

econômicos, poderíamos mencionar as práticas de arbitragem comercial intentada por agentes 

financeiros com fulcro nos seus interesses lucrativos privados; e, o Pluralismo Jurídico 

Emancipatório, este integrador, une indivíduos, sujeitos e grupos organizados em torno de 

necessidades comuns. 

Nesse diapasão, o mesmo autor trabalha uma classificação importante para a 

elaboração do estudo em pauta, relacionada ao Poder Estatal e outra ao Poder Comunitário 

(local, autóctone, originário, campesino, alternativo). Tendo em voga a classificação, faz-se 

uma análise da observância para melhor compreensão prática de como se manifesta tal divisão 

e sua significância para abordagem das experiências acima, vale a diferenciação de um 

projeto pela via estatal e um genuinamente comunitário: 

É neste patamar que se processa a dualidade entre um “pluralismo jurídico estatal” 
aparente e um “pluralismo jurídico comunitário” autêntico. Concebe-se o primeiro 
como aquele modelo reconhecido, permitido e controlado pelo Estado. Admiti-se a 
presença de inúmeros “campos sociais semi-autônomos”, com relação a um poder 
político centralizador, bem como múltiplos sistemas jurídicos estabelecidos 
verticalmente e hierarquicamente através de graus de eficácia, sendo atribuída à 
ordem jurídica estatal uma positividade maior. Perante isso os direitos não-estatais 
representam uma função residual e complementar, podendo sua competência 
minimizada ou incorporada pela legislação estatal. No que concerne ao “pluralismo 
jurídico comunitário”, este age num espaço formado por forças sociais e sujeitos 
coletivos com identidade e autonomia próprias, subsistindo independente do 
controle estatal. (WOLKMER, 2001, p. 201) 

Diante disso, tendo como concepções de justiça a justiça alternativa6e justiça 

comunitária, originária, campesina, propõem-se problematizar a sociologia jurídica pelo viés 

                                                           
6
 Esto ha generado el surgimiento de lo que se denomina la justicia alternativa, que no es otra cosa que el 

desapego del aparato judicial o del mecanismo estatal de resolución de conflictos, donde abandonado un tanto 
los apotegmas mencionados de generalidad y abstracción de la ley, se entra a atender cada caso concreto según 
sus circunstancias propias y especificas, pues si el derecho es vida, su regulación tiene que seguir lo curso de la 
vida, por lo que debe tener diversas manifestaciones y ofrecer nuevas soluciones, acudiendo para ello a 
fórmulas que colmen las aspiraciones de justicia real y de equidad, que reclama la comunidad desamparada de 
seguridad jurídica. (SANTAMARÍA, Rosembert Ariza. La justicia comunitária: aportes a la construcción de un 
nuevo orden jurídico social. In: LÓPEZ B., Manuel et al. Justcia Comunitária y Jueces de Paz. Las técnicas de la 
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tradicional, pautados pelos conceitos acima, voltados para dirimir as desigualdades aberrantes 

de miséria. Estas opções periféricas de justiça desnudam as ingerências hierarquizadoras do 

direito moderno e suas promessas vazias e expectativas minoradas nos tribunais, aos quais 

arrastam no tempo os anseios sociais e os minimizam em acordos ou conciliações prévias, a 

triste sina de quem não tem poder aquisitivo ou político.  

Assim, opera-se o conceito de justiça no direito hegemônico, ao qual é contraposto 

pelo desejo de justiça social das comunidades, o objeto de luta das propostas insurgentes. A. 

C. Wolkmer salienta, como correlata, ao pluralismo jurídico proposto: 

Ainda que se possa reconhecer inúmeros significados para a Justiça, o sentido 
específico que interessa operacionalizar aqui é o da Justiça social relacionado às 
necessidades por igualdade de oportunidades e condições de vida. Deste modo, o 
conceito de Justiça presente nos movimentos sociais não se reduz a uma 
proclamação estática e abstrata, mas se faz através de lutas concretas por 
oportunidades iguais no processo de produção e distribuição de bens. A Justiça em 
sua dimensão social e política defini-se pela satisfação das necessidades mínimas e 
justas que garantam as condições (materiais e culturais) de uma vida boa e digna. 
(WOLKMER, 2001, p. 36) 

As formas de justiça comunitária genuinamente local, não apenas observam o caráter 

da cultura, como também pugnam por meios igualitários (materiais) no sentido que venha 

beneficiar ambos os sujeitos envolvidos, diferentemente dos mecanismos tradicionais que se 

aplicam as realidades abstratas. Nos casos de justiça comunitária é observada a realidade 

concreta em que todos estão submersos e, não ignorando esta, parte-se para princípios de 

igualdade em sentido antiformalista. Deste intercâmbio participativo e plural, nascem às 

condições para emancipação social das comunidades oprimidas, rompendo com o caráter 

individualista, abstrato e homogeneizador da legalidade estatal. 

Para quem trabalha com justiça comunitária, a origem da discussão se traduz em que 

[...] o problema não somos nós. O problema esta no lugar onde sempre esteve desde seu 

nascimento, está na justiça liberal, seus saberes e suas práticas perversas indolentes frente 

ao sofrimento alheio. Aí está a questão inicial de uma ampla luta pela Justiça7. (CHIVI 

VARGAS, p.10, 2010), fator que reforça a idéia de descolonizar e politizar a luta por um 

acesso à justiça de base comunitária e participativa no contexto de pluralismo jurídico. 

Utiliza-se novamente as palavras de Chivi Vargas, sobre a jurisdição ordinária do 

ponto de vista crítico para um pensamento latino-americano: 

                                                                                                                                                                                     

paciencia. Medellin, Colombia: Corporación Región; Red de Justicia Comunitaria, Instituto Popular de 
Capacitación de la Corporación  de Promoción Popular, 2000. pp. 34-62) 
7 El problema no somos nosotros. El problema esta en el lugar donde estuve desde su nacimiento, está en La 
justicia liberal, sus saberes y sus prácticas perversas indolentes ante el sufrimiento ajeno. Ahí está La cuestión 
inicial de una larga lucha por La Justicia. Tradução livre do autor. Tradução livre do autor. 
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Bolivia esta enfrentando un nuevo tiempo político, sin recetas de por medio, 
sabiendo que un Nuevo Estado es la base de un Nuevo Derecho y una Nueva 
institucionalidad. Bolivia esta enfrentando el reto de Descolonizar el Estado desde el 
Estado; Descolonizar el Derecho y la justicia. O se mantiene al “sistema judicial 
formal y ordinario” en calidad de rehén de los otros poderes o enfrentamos 
sinceramente el reto de su verdadera independencia política (CHIVI VARGAS, 
2010, p. 9) 

Nessa empreitada, ao falarmos de justiça comunitária, nos utilizamos das palavras do 

pesquisador de maior destaque no estudo na temática, Edgar Ardila Amaya: 

Concluimos, entonces, que se entiende por justicia comunitaria a un conjunto de 
instancias y procedimientos mediante los cuales, para situaciones de controversia, se 
regulan los comportamientos legítimos a partir de normas propias de una comunidad 
o contexto cultural específico. Es administración de justicia desde la comunidad, a 
partir de sus propias reglas y principios. (…) Es comunitaria en tanto su capacidad 
regulatoria deriva de dinámicas de identidad y pertenencia a lo mismo. La existencia 
de ese sentimiento de pertenencia es el puente que permite que los actos 
procedimentales y decisorios de estas instituciones de justicia interpelen de manera 
presente o diferida a los miembros de una comunidad. Tal sentimiento puede ser 
ocasionado por afectos o tradición. (ARDILA AMAYA, 2010, p.82) 

Evidencia-se, na exposição acima, o protagonismo dos agentes da própria 

comunidade, na presente denominação. A participação comunitária em termos de justiça e 

direito é de um tipo de pluralismo jurídico como o que se tem tentado delinear; assim, 

trabalhar este conceito remete a outra prática cultural jurídica voltada aos interesses e 

características historicamente suprimidas e subsumidas pela cultura europeia; repensar a 

justiça a partir da comunidade põe em crítica os modelos tradicionais de Direito e Justiça. 

Enfim, tem-se como reconhecidamente o contexto latino americano de pluralismo 

jurídico, pujante sobre a homogeneização do monismo jurídico colonizador das concepções 

europeias que produziram a ausência da cultura jurídica autóctone, originária e campesina; 

esta encoberta em sua diversidade e criatividade, mas retomando lentamente o espaço que lhe 

foi negado violentamente na sociedade moderna, uma sociologia emergente. 

Dentro da perspectiva, em que se atravessa um período de crises epistemológicas e 

esgotamento das soluções para os problemas modernos, é que as práticas de justiça indígena, 

comunitária, campesina e alternativa se apresentam no horizonte de incertezas às perspectivas 

que alargam as opções do presente e comprimem as opções de um futuro concreto e plural da 

ecologia de saberes, assim propõe Boaventura Santos (2006), em que se pode espreitar um 

sentido amplo, complexo, mestiço, intercultural e de dialógico sobre a justiça.  

Entende-se que as problemáticas modernas oferecidas pela construção hegemônica 

em crise devem ser desconstruídas e desconstituídas do espaço-tempo em que foram 

produzidas, pois o caos e a impotência de suas fórmulas não apresentam respostas adequadas 
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às exigências do espaço-tempo da insurgência dos sujeitos negados. Com isso, a sociologia 

das emergências procura dar conta do período de transição epistemológica em que sejam 

consideradas as diversas cosmovisões de mundo, vida, humano, natureza e justiça. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na análise acima se busca apresentar a América Latina como espaço de reconstrução 

do novo em relação à pesquisa na sociologia do direito. Com este trabalho se mantém o 

intento de referendar o espaço-tempo do continente deve ser observado a partir da 

historicidade crítica da construção de suas instituições políticas e jurídicas frente aos 

interesses minoritários das elites dirigentes. 

Dessa forma, importa ter presente que a modernidade falhou na perspectiva humana, 

talvez porque realmente seu objetivo fosse privilegiar a ganância, o lucro e as relações 

individuais exacerbadas em contraposição ao modo de vida comunitário e de alteridade. 

Assim, a construção da modernidade e sua epistemologia encontram o tempo da crise 

e do triunfo de sua própria construção, porém no auge dessa crise não tem condições de 

oferecer respostas adequadas. 

Nesse sentido, é que a insurgência das culturas populares, originárias, autóctones e 

campesinas intentam respostas para seus anseios, forjadas inicialmente num processo de 

(des)construção da sua ausência das instâncias e instituições de poder, refletindo um processo 

de tomada de consciência e imersão nas lutas e ocupações democráticas dos espaços através 

do pluralismo jurídico, das práticas diferenciadas de justiça e retomada das ancestrais formas 

de decisão política e jurídica. 

A epistemologia do sul, busca no espaço tempo do pluralismo jurídico refundar a 

cosmovisão do Direito, fundamentada no Direito em que seja levado em conta o processo de 

desumanização das relações sociais na história de opressão e violência supressora do 

diferente. A justiça na América Latina encontra seu conteúdo alargado pela diversidade e 

complexidade de um continente formado pela mestiçagem de etnias, culturas e rostos, numa 

miscelânea e riqueza sincrética de um povo único em que as faces da opressão se exprimem 

em cada canto, e ao mesmo tempo se insurge para construir um novo espaço-tempo no qual o 

pobre, índio, campesino, negro, marginalizado, favelado tenha oportunidade de produzir um 

direito mais humano do que o direito ao lucro e a hipocrisia da abstração legal inventada para 
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estes; e ainda reafirmar que os artifícios da modernidade para implantá-los foi mais eficaz do 

que seus artifícios para resolvê-los. 
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PÓS-MODERNIDADE CIENTÍFICA E CIÊNCIA DO DIREITO: ANÁLISE DA 
DECISÃO PARADGMÁTICA DO STF REFERENTE À RELATIVIZAÇÃO DA 
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA 
 
 

Mariana Falcão Soares 
 

RESUMO 

O presente trabalho tem como tema a analise dos textos elaborados por Flávio Augusto Fontes 
de Lima e Cláudio Souto, intitulados, respectivamente, de: “Nos nossos dias não há crianças, 
mas moças de 12 anos” – Estudo de um julgamento do Supremo Tribunal Federal e Ciência 
empírica e prática de decisões jurídicas.  Os referidos textos têm como tema central a 
discussão acerca da aplicação da lei à luz de um caso concreto julgado pelo Supremo Tribunal 
Federal e que discutiu a presunção relativa, ou absoluta, de violência nos crimes sexuais 
quando a vítima não é maior de 14 anos (Habeas Corpus 73662-9 DE 21.05.1996, que 
absolveu o paciente e determinou sua soltura, gerando grande polêmica em várias áreas do 
conhecimento humano - jurídica, psicologia, medicina, antropologia, sociologia, dentre 
outras). Sabe-se que Código Penal brasileiro presume a violência em crimes sexuais de 
maneira absoluta, em virtude de a vítima possuir idade inferior a quatorze anos, o chamado 
estupro de vulnerável. No entanto, o debate não se restringe ao âmbito jurídico, mesmo 
porque, uma das questões mais polêmica em torno do referido caso foi a ausência de 
fundamentação científica no voto do Ministro Relator Marco Aurélio.  Este trabalho abordará 
a evolução histórica da sexualidade infantil, apontará as variantes da violência sexual, a 
questão jurídico-dogmática do problema, além de tratar das outras ciências que podem 
auxiliar o judiciário na busca pela tão sonhada justiça. O segundo título do trabalho refere-se à 
sexualidade infanto-juvenil, elaborando um apanhado histórico, bem como generalidades 
inerentes à violência sexual. Posteriormente, no título terceiro, far-se-á uma apresentação do 
caso estudado no texto de Flávio Augusto Fontes de Lima, apresentando um breve resumo do 
Habeas corpus 73662-9, indicando quem são as partes, qual a tese apresentada pela defesa e o 
caminho processual até se chegar ao Supremo Tribunal Federal. Em seguida, no mesmo título, 
será feita uma exposição acerca da dogmática do caso, principalmente no instituto do erro de 
tipo, já que esta foi a tese jurídica argüida pela defesa foi acatada pelo STF. Por fim, será 
trazida à baila a questão da relação da ciência do direito e pós-modernidade científica, com o 
intuito de verificar se o julgado do STF trata-se de uma decisão pós-moderna na ciência do 
Direito.  
 
Palavras-chaves: Estupro de Vulnerável; Decisões Judiciais; Ciência do Direito. 
 
RÉSUMÉ 
 
Présent travail a comme sujet analyse des textes élaborés par Flávio Augusto Fontes de Lima 
et de Cláudio Souto, intitulés, respectivement, de : “Nos nossos dias não há crianças, mas 
moças de 12 anos” - Étude d'un jugement du STF et Science empirique et pratique de 
décisions juridiques. Les dits textes ont comme sujet central la discussion concernant 
l'application de la loi à la lumière d'un cas concret jugé par le STF et qui a discuté la vanité 
relative, ou absolue, de violence dans les crimes sexuels quand la victime n'est pas plus 
grande de 14 ans (Habeas Corpus 73662-9 21.05.1996). Il se sait que Code Criminel brésilien 
présume la violence dans des crimes sexuels de façon absolue, en vertu de la victime posséder 
âge inférieur à quatorze ans, l'appelé viol vulnérable. Néanmoins, le débat ne se restreint au 
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contexte juridique, même parce que, une des questions le plus controversé autour du 
mentionné cas a été l'absence de fondement scientifique dans le vote du Ministre Marco 
Aurélio. Ce travail abordera l'évolution historique de la sexualité infantile, indiquera les 
variantes de la violence sexuelle, la question jurídico-dogmática du problème, outre traiter des 
autres sciences qui peuvent assister le judiciaire dans la recherche par aussi rêvée de la justice. 
Second titre du travail se rapporte à la sexualité infanto-juvenil, en élaborant un résumé 
historique, ainsi que des généralités inhérentes à la violence sexuelle. Ultérieurement, dans le 
titre troisième, se fera une présentation du cas étudié dans le texte de Augusto Fontes de 
Lima, en présentant un bref résumé de Habeas corpus 73662-9, en indiquant elles qui sont les 
parties, ce qui la thèse présentée par la défense et le chemin processif même s'arrivera au STF. 
Ensuite, dans le même titre, sera faite une exposition concernant la dogmática du cas, 
principalement dans l'institut de l'erreur de type, depuis celle-ci a été la thèse juridique 
accusée par la défense a été respectée par STF. Dans dernier titre, il sera apporté au bal la 
question de la relation de la science du droit et pós-modernidade scientifique, avec l'intention 
de vérifier si la judicature de STF s'agit d'une décision pós-moderna dans la science du Droit. 
Il a été utilisé mange méthodologie cherche et des analyses bibliographiques, plus 
spécifiquement de la doctrine originaire et étrangère, outre la jurisprudence brésilienne.  
 
Mots clé: Viol Vulnérable; Décisions Judiciaires; Science du Droit. 
 

 

 

1. SEXUALIDADE INFANTO-JUVENIL 

 

1.1 BREVE ABORDAGEM HISTÓRICA DA SEXUALIDADE INFANTIL 

 

O trato com a sexualidade infantil e a noção de inocência sofreram diversas 

modificações ao longo da história, seja em decorrência da religião, dos costumes, das 

mudanças sociais, da educação escolar, dentre tantos outros fatores. 

Foi a partir do século XVI que o sentimento moderno de infância começou a tomar 

novos contornos, até então, a educação infantil começava aos sete anos e até este momento 

não se havia preocupações com a moral infantil, os adultos não se abstinham de qualquer 

menção a assuntos sexuais. 

Antes da era moderna acreditava-se que a “criança impúbere fosse alheia e 

indiferente à sexualidade”1, por isso, os adultos pensavam que os gestos e alusões com 

conotação sexual não tinha conseqüências sobre a criança, eles se neutralizavam. Ademais, 

não se acreditava que as referências a assuntos sexuais pudessem macular a inocência infantil, 

mesmo porque, “não se acreditava que essa inocência realmente existisse”2. 

                                                 
1 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006, p.80. 
2 Idem, ibidem. 
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No entanto, no final do século XVI e durante o século XVII, com o advento da 

reforma dos costumes, sinal da renovação religiosa e moral, que o respeito às crianças, antes 

ignorado, passa a ser discutido principalmente pelos Jesuítas e Pedagogos humanistas. 

Grande estudioso deste período, responsável pelas mudanças na disciplina tradicional 

das escolas, foi Gerson, que analisou a infância e suas práticas sexuais. Seus estudos tinham 

como objetivo ajudar os confessores na aplicação das penitências às crianças. 

Segundo Gerson “a criança não era originalmente consciente de sua culpa”3, em 

afirmou ainda: 

Estamos ainda muito longe da idéia de uma inocência infantil, mas já 
estamos muito perto de um conhecimento objetivo do comportamento da 
criança, cuja originalidade se torna evidente sob a luz do que foi dito acima. 
Como preservar a infância desse perigo? Através do conselho do confessor, 
mas também através da modificação doa hábitos da educação e do 
estabelecimento de um novo comportamento com relação às crianças.4 
 

Os trabalhos de Gerson desaguaram na elaboração de um regulamento para a Escola 

de Norte-Dame-de-Paris, no qual, se tentou isolar as crianças e submetê-las à vigilância 

constante do mestre5, objetivando resgatar a moral e o rigorismo dos educadores. 

Ainda no século XVI outros importantes estudiosos passaram a tratar do assunto 

referente a sexualidade infantil, dentre as novas idéias estava a de não mais se tolerar que as 

crianças tivessem acesso a livros de conteúdo duvidosos6. Surge assim, a idéia de se fornecer 

às crianças edições expurgadas de clássicos, trata-se de um pensamento que realmente se 

preocupa em respeitar a infância. 

Na prática a grande reforma moral, inicialmente cristã e a seguir leiga, se deu com a 

sociedade burguesa do século XVII, sobretudo na Inglaterra e na França, apesar de ser um 

assunto discutido desde o final do século XVI. Gerson deixa de ser uma voz isolada para se 

tornar um pensamento presente em todo mundo ocidental, impera-se então a noção da 

inocência infantil. É na época das luzes que “a comparação de anjos com crianças tornar-se-ia 

um tema edificante comum”7. 

Antes, a infância era mais ignorada, considerada um período de transição 
rapidamente superado e sem importância. Essa ênfase dada ao lado 
desprezível da infância talvez tenha sido uma conseqüência do espírito 
clássico e de sua insistência na razão, mas acima de tudo foi uma reação 

                                                 
3 ARIÈS, Philippe. História Social da Criança e da Família. 2. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2006, p. 81.  
4 Idem, ibidem. 
5 Idem, ibidem. 
6 Idem, p. 83. 
7 Idem, p. 85. 
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contra a importância que a criança havia adquirido dentro da família e dentro 
do sentimento da família.8 
 

O iluminismo foi marcado justamente pela aplicação das idéias antes cultivadas pelos 

estudiosos, foi quando as necessidades se revelaram então ao grande público, e não mais 

apenas a uma parcela de religiosos, como ocorrera no medievo. 

No Brasil a indiferença à figura da criança se deu forma semelhante ao modelo do 

velho mundo, ou seja, sua importância ganhou espaço paulatinamente. No entanto, o papel da 

mulher apresenta-se de reduzida importância, seja ela criança ou não. 

No século XVIII, época em que se aplicava no Brasil o direito português, inclusive 

no Código Filipino cominava-se pena de morte na fogueira para quem dormisse por força com 

qualquer mulher, com o intuito de se preservar a honra da família da moça. 

As normais penais brasileiras que sucederam as leis portuguesas, desde o Código 

Criminal do Império, definiam como delito atentar contra o pudor de pessoa, com violência 

ou ameaça, com o fim de saciar paixões lascivas ou por depravação moral,9 também com a 

intenção de preservar a honra familiar, não havia a preocupação com a psique da pessoa 

violada. 

O alvo principal da proteção legislativa era, entretanto, a “honra, 
corporificada na mulher através da definição dos crimes de estupro (artigo 
269) – ato pelo qual o homem abusa com violência de uma mulher, seja 
virgem ou não – e de defloramento (artigo 267), consistente em deflorar 
mulher de menor idade, empregando sedução, engano ou fraude. Mas não se 
trata precipuamente de proteger a “honra” como atributo individual feminino 
e sim como apanágio do marido ou da família.10 
 

Percebe-se que o que se buscava proteger eram as instituições do casamento e da 

família, não a individualidade da criança ou da mulher, figuras de reduzida importância. Com 

o Código Penal de 1890 tais ilações ganham positividade jurídica, pois, foi inserido no 

referido código, na parte dos delitos sexuais, o título de “crimes contra a segurança da honra e 

honestidade das famílias”11, demonstrando assim, o bem jurídico nos referidos crimes. 

Outro grande exemplo da pouca, ou nenhuma, importância dada à mulher 
encontra-se o entendimento aceito tanto na doutrina quanto na jurisprudência 
da época, no sentido de não ser considerado como autor de estupro o marido 
da violentada, alegando que a prestação sexual “trata-se de um dever dos 

                                                 
8 Idem, ibidem. 
9 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). 2. ed. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 2001, p. 195. 
10 Idem, p. 195-196. 
11 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). 2. ed. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 2001, p. 196. 
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cônjuges que o marido pode exercer à força, pois é lícita a violência 
necessária para o exercício regular de um direito.12  
 

O destrato com a figura feminina vai além, se se observar o Código Penal de 1890 as 

penas cominadas aos delitos sexuais, os quais são perpetrados com violência física ou 

psicológica, vê-se que a pena cominada era de um a seis anos de prisão, enquanto que em 

delitos contra a propriedade, como no caso de roubo, a pena prevista era de dois a oito anos.13 

A mulher era vista como um ser passivo, sem desejos ou impulsos, cuja degradação a 

transfigura em “prostituta”, ou melhor, a vítima passa a ser considerada a motivadora da 

violência. 

No cenário do século XX, mais precisamente a partir da década de 60, eclodiu o 

liberalismo sexual, precipitado pelo aparecimento das pílulas anticoncepcionais e pela 

abertura cada vez mais liberal, proporcionada pelos órgãos de censura, dobrada e dominada 

que é pelo “lobby” e pelas pressões exercidas pelos meios de comunicação, a pretexto de que 

a liberdade de expressão e a cultura não podem ser cerceadas pelo poder estatal e, livres, 

acabam por gerar licenciosidades. 

Todos estes elementos de cultura e progresso intelectual poderão ser levados 
à deformação moral dos menores, e quando caminham para esse desiderato, 
porque sejam altamente sugestivos, serão os piores elementos de instigação 
anti-social.14 
 

Hodiernamente a legislação penal vem perdendo importância como instrumento 

garantidor da estabilidade da família, e de outro lado, diversos hábitos da vida sexual passam 

a ser aprovados pela moral prática, o que se deu com o extinto crime de adultério. 

Paradoxalmente, por meio da Lei 12.015/09, criou-se a figura do crime de estupro de 

vulnerável, extinguindo-se a presunção de violência para vítimas menores de 14 anos15. 

Diante dessa breve evolução histórica do papel da criança e da mulher ante a 

sexualidade, percebe-se que tanto a criança, bem como a mulher, ainda não são tratadas com a 

devida importância pela sociedade, em virtude de diversos fatores. Sendo assim, focaremos 

nossos estudos nas jovens crianças e adolescentes que tenham até 14 anos de idade, já que os 

                                                 
12 HUNGRIA, Nelson & LACERDA, Romão Côrtes de. Comentários ao Código Penal. Rio de Janeiro: 
Forense, 1959, pp. 126 e 141. 
13 FAUSTO, Boris. Crime e Cotidiano: a criminalidade em São Paulo (1880-1924). 2. ed. São Paulo: Editora 
da Universidade de São Paulo, 2001, p. 197. 
14 CARVALHO, Hilário Veiga de. Compêndio de Criminologia. São Paulo: José Bushatsky, 1979, p. 43. 
15 Ressalte-se que, no ano de 2008, o STF manifestou-se no sentido de que a presunção de violência nos crimes 
sexuais com vítimas menores de 14 anos seria absoluta: “EMENTA HABEAS CORPUS. ESTUPRO. VÍTIMA 
MENOR DE QUATORZE ANOS. CONSENTIMENTO E EXPERIÊNCIA ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA. 
PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA. CARÁTER ABSOLUTO. ORDEM DENEGADA. (...) (HC 94.818, rel. Min. 
Ellen Gracie, DJe de 15/8/08). 2. Ordem denegada.” 
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crimes sexuais perpetrados contra elas presumem-se cometidos com violência e bem se 

adequam ao caso julgado pelo STF sob nº 73662-9, objeto de debate do texto de Flávio 

Augusto Fontes de Lima.  

 

1.2 VIOLÊNCIA SEXUAL 

 

De acordo com a definição proposta pelo Ministério da Saúde a violência sexual 

consiste na ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal ou a 

participar de outras relações sexuais com uso de força, intimidação, coerção, chantagem, 

suborno, manipulação, ameaça, ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade 

pessoal.16 O conceito traçado também abarcou o fato do agressor obrigar a vítima a realizar 

alguns dos citados atos com terceiros. 

Depreende-se do conceito traçado pelo Mistério da Saúde que diversas condutas 

enquadram-se como violência sexual, seja o estupro, o sexo forçado no casamento, até 

carícias não desejadas. 

Sabe-se, que de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança é a 

pessoa até 12 anos de idade incompletos, enquanto que os adolescentes são as pessoas 

compreendidas entre 12 e 18 anos de idade. 

Artigo 2º do ECA - Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa 
até doze anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre doze e 
dezoito anos de idade. 

 

No entanto, a alta incidência dos crimes sexuais contra crianças e adolescentes e o 

grau de sua repercussão na vida das vítimas sinalizam a necessidade de se tratar a violência 

sexual como problema de saúde pública. 

Tanto é assim, que pesquisas realizadas pela Associação Brasileira Interdisciplinar de 

AIDS apontam que os jovens, de maneira geral, têm pouco acesso aos serviços de saúde 

sexual e reprodutiva, além de apontar como uma das causas da reticencia dos adolescentes a 

não confidencialidade dos serviços.17 

Muitas vezes os jovens não confiam nos serviços oferecidos, por exemplo, 
nos postos de saúde onde é realizada a distribuição gratuita de preservativos, 

                                                 
16 GALLI, Beatriz e ALCÂNTARA, Rosana dos Santos. Violência Sexual e Direitos Humanos: fortalecendo a 
rede e promovendo os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes. Rio de Janeiro: Editora Advocaci, 
2004, p 12. 
17 GALLI, Beatriz e ALCÂNTARA, Rosana dos Santos. Violência Sexual e Direitos Humanos: fortalecendo a 
rede e promovendo os direitos sexuais e reprodutivos dos adolescentes. Rio de Janeiro: Editora Advocaci, 
2004, p 13. 
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aumentado o seu risco e vulnerabilidade às DSTs, infecção de HIV/Aids e 
violência sexual. Além disso, em muitos casos, os (as) adolescentes não 
recebem informações relativas ao acesso aos serviços de aborto legal e 
contracepção de emergência, quando são vítimas de violência sexual.18  
  

 

O temor diante da fase das descobertas, também chamada de adolescência, aliado ao 

acesso a serviços de saúde e educação precários, acrescido aos fatores econômico-sociais, 

levam os jovens a se tornarem possíveis vítimas de crimes sexuais. 

Tanto é assim que o Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 15, prevê 

que os adolescentes devem ser vistos como seres em desenvolvimento, dotados de 

necessidades especiais e são sujeitos de direitos. 

 

2. O CASO PARADGMÁTICO DA RELATIVIZAÇÃO DA PRESUNÇÃO DE 

VIOLÊNCIA EM CRIMES SEXUAIS COM VÍTIMAS MENORES DE 14 ANOS 

 

2.1 APRESENTAÇÃO DO CASO 

 

O presente trabalho parte da análise de um caso concreto julgado pelo Supremo 

Tribunal Federal, e que gerou grande repercussão social, ao relativizar a violência sexual 

perpetrada contra menores de 14 anos.  

Primeiramente, tem-se que o texto se baseia no voto do Ministro Relator Marco 

Aurélio, iniciando o seu voto com o relato da vítima e concluindo com o questionamento em 

torno da presunção absoluta de violência com base nas modificações de costumes da última 

década e da mídia. 

Tal decisão está no bojo do Habeas Corpus do Supremo Tribunal Federal, sob nº 

73662-9 de 21, de maio de 96, foi julgado pela 2ª turma da referida corte e teve como relator o 

Ministro Marco Aurélio de Mello, acrescente-se que o referido Writ teve como órgão coator o 

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 

A citada decisão apresentou como um dos personagens principais o paciente e autor 

do crime, em jovem encanador chamado de Márcio Luiz de Carvalho, de 28 anos de idade, e 

que ao tempo do crime tinha aos 24 anos idade. 

                                                 
18 Idem, ibidem. 
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Outra protagonista da história é menor de idade e vítima, que foi chamada de Maria, 

e que há época do julgado contava com 16 anos, no entanto, o crime se passou quando a 

jovem tinha apenas 12 anos de idade. 

A história do processo se iniciou na primeira instância, na qual Márcio foi condenado 

pelo crime de estupro com violência presumida, insatisfeito com a decisão, o condenado 

impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, mais 

precisamente na 1ª Câmara Criminal do TJMG, que confirmou a sentença do Juízo a quo. 

Foi quando, ainda insatisfeito com a decisão recorrida, o paciente impetrou HC junto 

ao Supremo Tribunal Federal e este absolveu o paciente e determinou a sua soltura, gerando 

um precedente na jurisprudência brasileira, adotando-se a posição de que a violência contra 

menores de 14 anos é relativa.  

Para se chegar a tal decisão a defesa do paciente alegou perante o STF que a vítima 

se passava, física e mentalmente, por pessoa mais velha, caracterizando o que a dogmática e a 

doutrina denominam de erro de tipo, ou seja, o paciente e autor do crime pensou que a vítima 

tinha 16 anos ao tempo do fato. Em seu relatório o Ministro Marco Aurélio retrata o 

explanado pela defesa do paciente. 

Sustenta-se que não houve o estupro em si, já que a vítima se passara por 
pessoa com idade superior à real, quer sob o aspecto físico, quer sob o 
aspecto mental, tendo confessado em Juízo que mantivera relação sexual 
com o Paciente por vontade própria. Por sua vez, este último, após o 
episódio ocorrido em 1991 quando contava com vinte e quatro anos, 
contraíra matrimônio, levando vida regular e sendo pai de filho menor. 
Ressalte-se que o Paciente pressupôs estar mantendo conjunção carnal com 
pessoa de idade superior aos dezesseis anos, verifica-se assim, verdadeiro 
erro de tipo.19 

Ainda segundo a defesa do paciente, ele incidiu em erro de tipo essencial, 

modalidade de excludente de adequação típica que afasta a dolosidade da conduta e impede a 

concretização do delito. Sendo assim, se o erro não existisse o paciente não teria cometido o 

crime, ou pelo menos, não naquelas circunstâncias em que ocorreu. 

Deste modo, o erro de tipo impediu o paciente de compreender o caráter criminoso 

do fato ou de conhecer a circunstância, qual seja, que a vítima tinha menos de 14 anos de 

idade. 

Para defesa, indubitavelmente o paciente incidiu em erro de tipo essencial, que 

sempre exclui o dolo, já que o agente não sabia que estava cometendo o crime, não sabia que 

                                                 
19 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
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a vítima contava com menos de 14 anos, e, portanto, jamais poderia querer praticar conjunção 

carnal com pessoa menor de 14 anos. 

A tese ostentada pela defesa foi aceita pela suprema corte brasileira e o paciente foi 

absolvido da acusação. 

  

2.2 A DOGMÁTICA DA PRESUNÇÃO DE VIOÊNCIA EM CRIMES SEXUAIS CONTRA 

MENORES DE 14 ANOS 

 

Como já exposto anteriormente, a tese apresentada pela defesa foi aceita pelo STF, 

na medida em que foi mitigada a presunção de violência, de acordo com o grande penalista 

Magalhães Noronha tal “presunção origina-se da menor possibilidade de defesa que tem a 

vítima, e como sói acontecer, maior se torna então a defesa pública, através da lei, onde a 

defesa particular inexiste ou é por demais precária”20. 

O erro mostra-se como a falsa percepção da realidade ou o falso conhecimento de um 

objetivo, enquanto que a ignorância exibe-se pelo completo desconhecimento da realidade ou 

de um objeto. Para o nosso ordenamento pátrio tanto faz o agente agir em erro ou com 

ignorância, o tratamento jurídico dispensado a ele será o mesmo, a aplicação do erro de tipo 

previsto no artigo 20 do Código Penal Brasileiro ao caso de estupro contra menores de 14 

anos. 

Artigo 20 do Código Penal Brasileiro - O erro sobre elemento constitutivo 
do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime 
culposo, se previsto em lei. 
Artigo 213 do CPB - Constranger mulher à conjunção carnal, mediante 
violência ou grave ameaça: (revogado) 
Pena - reclusão, de seis a dez anos. 
Artigo 224 CPB - Presume-se a violência, se a vítima:  
a) não é maior de catorze anos; (revogado) 
Estupro de vulnerável (Incluído pela Lei nº 12.015, de 2009) 
Art. 217-A.  Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com 
menor de 14 (catorze) anos:  
Pena - reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.   

 

Depreende do texto legal que o erro incide sobre os elementos objetivos do tipo 

penal, abrangendo qualificadoras, causas de aumento e agravantes, excluindo o dolo, podendo 

haver punição a titulo culposo. 

O erro de tipo não se limita a impedir o agente de compreender o caráter ilícito do 

fato praticado, mas também das circunstâncias que com o fato se relacionam. Tratava-se do 

                                                 
20 MAGALHÃES NORONHA, Edgard. Direito Penal. V. 3. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 212. 

13643



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011  

caso da presunção de violência quando a vítima não é maior de 14 anos, o erro alegado pelo 

paciente no caso do HC 73662-9, que incidiu em erro quanto a idade da vítima. 

Por sua vez, o erro de tipo essencial pode ser de dos tipos: escusável ou inescusável. 

Ademais, a natureza do erro deve ser analisada diante do caso concreto, tendo em 

consideração as condições em que o fato foi praticado. 

O erro de tipo escusável trata-se da espécie de erro que não deriva de culpa do 

agente, sendo assim, mesmo que ele tivesse agido com prudência não seria capaz de evitara 

falsa representação da realidade21. No caso apresentado acima, a defesa do paciente se pautou 

neste tipo de erro, alegava que qualquer outra pessoa pensaria de a jovem de 12 anos 

aparentava 16 anos, logo, agiu em erro de tipo escusável que exclui a culpa e o dolo e, por 

conseguinte, o fato é atípico. 

Outro tipo de erro essencial é o inescusável consistente na modalidade de erro advém 

da culpa do agente, deste modo, se ele tivesse agido com cautela poderia evitar o erro e 

conseqüentemente compreenderia o caráter criminoso do fato22. Quem age sob tal erro 

responde por crime culposo. 

O erro de tipo, seja escusável ou inescusável, sempre exclui o dolo. De fato, 
como o dolo deve abranger todas as elementares do tipo penal, resta afastado 
pelo erro de tipo, pois o sujeito não possui a necessária vontade de praticar 
integralmente a conduta tipificada em lei como crime ou contravenção penal. 
Por essa razão, Zaffaroni denomina o erro de tipo de “cara negativa do 
dolo”. 
Nada obstante, os efeitos variam conforme a espécie de erro de tipo. O 
escusável exclui o dolo e a culpa, acarretando na impunidade total do fato, 
enquanto o inescusável exclui o dolo, mas sempre permite a punição por 
crime culposo, se previsto em lei (excepcionalidade do crime culposo). 
Nesse último o agente age de forma imprudente, negligente ou imperita, ao 
contrário do que faz no primeiro.23 
 

Como se sabe o dolo compreende a consciência e a vontade a respeito dos elementos 

objetivos do tipo. De tal modo, que se excluirá o dolo caso o agente desconheça ou se engane 

quanto a um dos componentes da descrição legal do crime. 

Diante de tal realidade jurídica questiona-se o apego às normas se elas são 

legitimadas por si só, mesmo considerando-se que as leis apenas são objetos de interpretação 

gramatical, lógica e sistemática. 

                                                 
21 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 344. 
22 Idem, ibidem. 
23 MASSON, Cleber Rogério. Direito Penal Esquematizado – parte geral. Rio de Janeiro: Forense, 2008, p. 
321-322. 
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Entretanto a realidade mostra o apego a lei é maior no ramo penal. Segundo Cláudio 

Souto “a dogmática jurídica tende a isolar, em seu trabalho de sistematização e análise, 

aspectos puramente lógicos-normativos do conjunto da vida social (embora nunca o consiga 

inteiramente). Isso, sobretudo com a finalidade prática de facilitar a aplicação judiciária ou 

administrativa das normas”24. 

No caso em exame uma das questões trazidas ao julgado era se a vítima condição de 

consentir, tanto sob a ótica da doutrina, quanto da jurisprudência. 

Sabe-se que no código de 1890 a violência era presumida nos crimes sexuais quando 

a vítima era menor de 16 anos e com o código de 1940 reduziu-se tal idade para 14 anos. Ao 

longo de todo voto do Ministro Marco Aurélio ele indaga se o Código de 1940 ainda mostra-

se atual. 

Sendo irrestrito o acesso a mídia, não se mostra incomum reparar-se a 
precocidade com que as crianças de hoje lidam, sem embaraços quaisquer, 
com assuntos concernentes à sexualidade, tudo de uma forma espontânea, 
quase natural. Tanto não se diria nos idos dos anos 40, época em que 
exsurgia, glorioso e como símbolo da modernidade e liberalismo, o nosso 
vetusto e ainda vigente Código Penal. A aquela altura, uma pessoa que 
contasse doze anos de idade era de fato considerada criança e, como tal, 
indefesa e despreparada para os sustos da vida. 
Ora, passados mais de cinqüenta anos – e que anos: a meu ver, 
correspondem, na história da humanidade, a algumas dezenas de séculos 
bem vividos – não se há de igualar, por absolutamente inconcebível, as duas 
situações. Nos nossos dias não há crianças, mas moças de doze anos. 
Precocemente amadurecidas, a maioria delas já conta com discernimento 
bastante para reagir ante eventuais adversidades.25 
 

Tais afirmações pessoais levantadas pelo Ministro relator, que inclusive se utiliza de 

termos como “a meu ver” gerou grande polêmica por parte de diversas áreas do 

conhecimento. 

Seguindo os ensinamentos de Von List capaz e responsável é todo ser humano 

mentalmente são e desenvolvido, que atua na vida social tendo em vista os valores éticos e em 

equilíbrio entre os seus desejos, impulsos e inibições, pressupondo saber, por si mesmo, o 

porquê e para quê de seus atos26. 

                                                 
24 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997, p 135. 
25 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
26 LISZT, Franz Von. Tratado de Direito Penal. Campinas: Russell, 2003, p. 115. 
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A controvérsia em torno do julgado do STF não se ateve a questão da capacidade da 

jovem de 12 anos de consentir voluntariamente a respeito da sexualidade, o debate jurídico se 

concentrou na presunção de violência, se ela é presumida e relativa ou absoluta. 

O quadro revela-se realmente estarrecedor, porquanto se constata que menor, 
contando apenas com doze anos, levava vida promíscua, tudo conduzindo à 
procedência do que articulado pela defesa sobre a aparência de idade 
superior aos citados doze anos. A presunção de violência prevista no artigo 
224 do Código Penal cede à realidade. (...) A presunção não é absoluta, 
cedendo as particularidades do caso como as já apontadas, ou seja, o fato de 
a vítima aparentar mais idade, levar vida dissoluta, saindo altas horas da 
noite e mantendo relações sexuais com outros rapazes como reconhecido no 
depoimento e era de conhecimento público.27 

 

Grande parte dos juristas brasileiros acreditavam que, em regra, a presunção não 

deve comportar prova em contrário, sob pena de se invalidar a norma penal, esvaziando o seu 

conteúdo protetor e impingindo à pessoa ofendida o dever de provar sua honestidade e recato, 

que é em verdade, presumida pela própria lei. Como parâmetro geral, não devem os juízes 

imergir na produção de provas acerca de honestidade da vítima e sua capacidade de 

consentimento, caso sejam menores de 14 anos, pois a presunção é, por via de regra, absoluta, 

não aceitando prova em contrário.28  

Encarar a presunção da violência como sendo absoluta tentava-se evitar a 

banalização da proteção conferida pela lei penal, evitando-se, com isso, a prostituição infantil 

e o abuso contra a criança e o adolescente, que a Constituição Federal buscou assegurar29.  

Outro argumento trazido à baila, através do voto do Ministro Néri da Silveira no 

julgado do writ ora discutido, foi o de dolo eventual, quando o agente não quer diretamente o 

resultado, mas aceita a possibilidade de produzi-lo. Na verdade, o sujeito não prevê o 

resultado e, embora não o queira propriamente atingi-lo, pouco se importa com a sua 

ocorrência. Alega o Ministro Néri da Silveira em seu voto contra a presunção relativa da 

violência: 

Ora, se a vítima tem problemas de ordem psicológica bem poderia ter 
mentido a idade do réu, mas a este, por seu turno, caberia também, já que 
tinha 24 anos à época dos fatos, avaliar o comportamento da vítima antes de 

                                                 
27 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
28 NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal: parte geral e parte especial. 3. ed. São Paulo: 
Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 810. 
29 A presunção foi excluída do Código Penal; e, desde 2009 pouco importa se o menor de 14 anos consentiu ou 
não com relação sexual, tem-se inexoravelmente um crime de estupro de vulnerável. 
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aceitar, - se é que assim realmente aconteceu -, o convite da menor para a 
relação sexual. 30 
 

Deste modo, o dolo eventual não excluiria a punição do paciente por haver dúvida 

quanto a idade da vítima, pois, a presunção só será relativa em caso de erro plenamente 

justificado.  

A jurisprudência em a questão é bem complexa com decisão nos mais diversos 

sentidos. O próprio STF anteriormente já havia decidido que o consentimento da vítima e sua 

experiência anterior não elidem a presunção de violência.   

Outrossim, questiona-se se houve critérios sólidos para a decisão do STF no HC 

73662-9, já que do ponto de vista doutrinário tal decisão foi vista doutrinariamente como 

débil e carente de respaldo cientifico. 

 

2.3 AUXÍLIO DE OUTRAS CIÊNCIAS EM CASOS JURÍDICOS 

 

Cabe se questionar se, no célebre julgado do STF, a ciência do direito já se encontra 

na pós-modernidade científica, ou se ainda nos deparamos com decisões puramente subjetiva. 

Importante inicialmente frisar que o próprio relator do julgado confessa nunca ter se deparado 

com um caso de estupro com presunção de violência31.  

Sabemos que os membros que compõem a Suprema Corte brasileira são nacionais 

dotados de notáveis conhecimentos jurídicos e reputação ilibada, no entanto, mostra-se 

humanamente impossível um julgador conhecer todas as áreas da ciência, sendo, portanto, 

imprescindível recorrer a outras do conhecimento, que não o direito, na busca de uma decisão 

justa e fundamentada cientificamente. 

Para demonstrar a importância da outras ciências dentro do sistema jurídico o autor 

Flávio Augusto Fontes de Lima apresentou em seu texto a opinião de diversos estudiosos, das 

mais diversas áreas do conhecimento humano, que poderiam ter fundamentado a decisão 

proferida no HC 736629/MG. 

                                                 
30 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
31 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
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De acordo com o professor de psicologia da USP, Samuel Netto32, hoje se 

compreende melhor a singularidade da criança e do adolescente e diferencia-los torna-se uma 

tarefa mais fácil. Ter submetido a vítima de 12 anos a uma adequada avaliação psicológica 

poderia ter apontado, com certo grau de certeza, se a jovem possuía a devida maturidade para 

consentir livremente para a prática de atos sexuais.  

Por outro lado, o médico legista Genival França33, afirma veementemente as menores 

de 14 anos são incapazes de consentir. O também médico e professor Odon Maranhão34 

assegura a faixa etária da presunção absoluta de violência em crimes sexuais tem que se fixar 

onde não se tenha elementos para duvidar, sem apontar, no entanto, qual seria essa faixa de 

certeza. 

Hélio Gomes35, mais um professor de medicina, destaca a tendência natural do 

homem atrair e acrescenta que o desenvolvimento individual varia de pessoa para pessoa em 

decorrência de fatores étnicos, educacionais, religiosos, etc. 

Todos esses fatores são perigosos modificadores da autonomia da vontade humana 

ou do livre arbítrio, porque eles ocupam o universo mental dos indivíduos, influem 

poderosamente sobre o seu psiquismo e orientam no sentido de sua conduta. 

Por sua vez, as crianças são os espectadores mais ávidos e mais assíduos das mídias, 

que vieram ocupar grande espaço do tempo livre dos impúberes e adolescentes, abrangendo 

grande parcela da população em estado total de passividade, ávida de emoções e satisfações, 

que se evadem de seu próprio mundo para viverem a fantasia, dando-lhe falsa concepção da 

vida e dos valores. 

Segundo o criminalista João Farias Júnior não são todas as pessoas que se deixam 

influenciar, mas é sabido que o menor precisa satisfazer sua mentalidade fantasiosa, e em 

meio a seus sonhos e devaneios pode se deixar influenciar e se predispor a condutas anti-

sociais.36  

Elizabeth Fernandes37 elencou algumas características da adolescência, época de 

desorganização para reestruturar o aparelho psíquico e na visão da medicina seu início ocorre 

                                                 
32 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997, p. 140. 
33 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997, p. 140. 
34 Idem, ibidem. 
35 Idem, p. 140-141. 
36 FARIAS JÚNIOR, João. Manual de Criminologia. Paraná: Juruá, 2006, p. 88. 
37 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997, p. 141-
142. 
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com mudanças físicas, que variam, de acordo com o sexo, o estado nutricional e a influência 

genética, o que pode levar a diferenças nítidas em adolescentes do mesmo sexo e idade. 

Apesar do Estatuto da Criança e do Adolescente ter fixado a adolescência dos 12 

anos até os 18 anos de idade, a Organização Mundial da Saúde, por sua vez, estabeleceu que a 

adolescência situa-se entre os 10 e os 19 anos de idade. 

Percebe-se que fixar a adolescência não é tarefa fácil para nenhuma ciência, 

entretanto, vivenciar situações da vida adulta não significa que a pessoa possui maturidade e 

preparo. 

No caso decidido pelo STF a vítima possuía mau relacionamento com os pais e 

passou a desenvolver um estilo de vida de alto risco (ex.: iniciação sexual precocemente), o 

que denota sua imaturidade psicológica. Sociologicamente a sexualidade é delineada pelos 

grupos culturais, religiosos e sociais e variam de acordo com a individualidade de cada um, 

como afirmado pelas psicólogas Graça Campos e Leila Rocha38, daí a importância de dados 

científicos no auxílio do direito positivo. 

 Deste modo, o relator ao afirmar que na atualidade “não há meninas (crianças) 

mas moças de 12 anos”39, não se baseou em nenhum estudo ou conhecimento científico, 

simplesmente por suas percepções individuais alega que a vítima tinha maturidade apesar da 

pouca idade, desconsiderando inclusive, a ciência do direito que prevê no ECA determina a 

criação de equipe inter-disciplinar para assessorar a justiça. 

 Tudo leva a crer que STF não usou nenhum dado científico nem considerou a 

individualidade da vítima, e nota-se que a própria ciência do direito afirma a importância da 

interdisciplinariedade, principalmente para auxiliar a justiça em casos em que envolve 

crianças e adolescentes. 

 

2.4 UMA DECISÃO PÓS-MODERNA NA CIÊNCIA DO DIREITO 

 

Ao avaliar a decisão do HC 736629 Flávio de Lima notou que relator do julgado, o 

Ministro Marco Aurélio, utiliza a linguagem retórica. Afirma o relator que a mudança social 

                                                 
38 Idem, p. 142 
39 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
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se deu através da transformação da mídia, dos costumes, do amadurecimento precoce das 

crianças e criticava o Código Penal alegando que o mesmo encontrava-se ultrapassado40. 

O afirmado pelo relator deixa em aberto se a sexualidade das crianças e adolescentes 

evoluiu e fundamentado em quê. Por meio de uma pesquisa do Jornal Diário de Pernambuco, 

datada de 08 de dezembro de 1996, acusa que cenas de sexo na televisão causam prejuízo à 

formação de crianças e adolescentes. No entanto, de acordo com a Psicóloga Maria 

Camarotti41, isso se dá porque as crianças não têm amadurecimento para lhe dar com o 

adultério e o incesto na televisão. 

Conforme a sociologia jurídica a decisão do STF aparenta se basear, de forma 

implícita, no científico-empírico (mudanças sociais), entretanto, não se baseou no científico-

substantivo e científico-social, e sim, na percepção pessoal do relator. 

Segundo Cláudio Souto “a atividade judicante é técnica e se utilizar, além da técnica 

formal, da técnica científico-substantiva, ou seja, aplicando à prática forense conhecimentos 

científicos substantivos, o que é uma racionalidade científico-empírica de hoje”42.  

Sendo assim, o Ministro Relator poderia se valer de outras áreas do conhecimento, 

tais como, psicologia, sociologia, medicina, estética, antropologia, dentre tantas outras e, se 

assim o tivesse feito o Ministro poderia decidir da mesma maneira, todavia jamais afirmaria 

que: “não há mais criança, mas moças de 12 anos”43.  

A dogmática jurídica preve que a fonte material principal do direito brasileiro é a lei 

(em sentido amplo)44. Nesse sentido, o juiz nada mais faria, no momento de se pronunciar 

acerca de uma lide, que revelar o direito posto. 

Ademais, nas lições do sociólogo Claudio Souto, cabe à sociologia do direito o papel 

de ponte entre o direito e a ciência: 

(...) a contribuição de uma Sociologia do direito, na medida em que ela 
sistematiza e veicula uma concepção empírica da ciência do direito, é dupla. 
(...) A primeira e mais evidente consiste em fornecer aos profissionais do 

                                                 
40 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
41 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997, p. 144. 
42 LIMA, Flávio Augusto Fontes de. “Nos nossos dias não há crianças, mas moças de 12 anos” – Estudo de 
um julgamento do Supremo Tribunal Federal in Revista da ESMAPE, vol. 2, nº 3, Jan./Mar. 1997,  p. 145. 
43 HC 73662-9/MG. Relator: Min. Marco Aurélio. Julgamento em: 16/04/1996, publicado no DJ de 20-09-1996 
p. 34535. Acessado em 10-10-2008. Disponível em: 
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=(HC$.SCLA.%20E%2073662.NUME.)%
20OU%20(HC.ACMS.%20ADJ2%2073662.ACMS.)&base=baseAcordaos. 
44 FERRAZ JUNIOR, Tércio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: técnica, decisão, dominação. 3. Ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. p. 224.  
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direito um instrumental analítico, de base científica, por ser empírico-
verificável, que lhes vai permitir provocar o reencontro do nosso chamado 
sistema normativo positivo com nossa realidade social. (...) A segunda 
contribuição, e a que mais gostaríamos de salientar, é a possibilidade, que a 
concepção de Direito como ciência sociológica oferece, de fundamentar as 
decisões jurídicas em dados científicos de qualquer natureza e sobretudo nos 
buscados nas ciências afins, como a Psicologia, a Economia, etc.45 

O uso das produções da ciência pelo direito impede que as decisões judiciais se 

fundamentem exclusivamente em valores ético-sociais. Sabe-se que tais valores “dependem 

das modalidades da interação social, e que, numa sociedade estratificada; podem ser objeto de 

alegação sem que se tenham em conta necessidades até alimentares dos estratos em 

pobreza”.46 

Se o direito for tido como algo necessariamente racional, não poderá sê-lo, 
nas sociedades civilizadas, sem uma informação científico-empírica, sempre 
que disponível esta informação. Porque o conhecimento científico-empírico 
é o menos inseguro de que se pode dispor e todos reconhecem que um 
objetivo fundamental do direito é a segurança.47 

 

Sendo assim, o aperfeiçoamento da relação entre o ordenamento jurídico e a ciência 

serve para melhorar as inserções do direito. Serve para reduzir a distância existente entre a lei 

a efetividade social da norma jurídica. 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Por tudo já exposto, nota-se que as adolescentes menores de 14 anos, diante da 

evidente imaturidade, em geral não têm condições de distinguir qual o caminho ideal a seguir, 

quando resolvem manter uma relação sexual. Embora consinta com o ato presume a lei 

brasileira que o faz sem discernimento.  

Isto leva a uma tendência tanto da Doutrina, como dos Tribunais à aplicação da 

presunção relativa de violência nos crimes contra os costumes. Não se trata de dizer se esta é 

a posição mais coerente, mas de afirmar que as decisões jurídicas devem limitar o 

subjetivismo ideológico. 

Não podemos utilizar o direito como mais uma forma de exclusão social, para os 

favorecidos socialmente temos as crianças e os adolescentes, para os desfavorecidos temos os 

menores. Relativizar a presunção de violência deixa os jovens marginalizados, já 

                                                 
45 SOUTO, Cláudio e FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito. Ed. Pioneira. p. 340/1. 
46 SOUTO, Cláudio e FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito. Ed. Pioneira. p. 344. 
47 SOUTO, Cláudio e FALCÃO, Joaquim. Sociologia e Direito. Ed. Pioneira. p. 347. 
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desprotegidos, em decorrência da miséria material e do abandono moral e intelectual, a mercê 

da prostituição e exploração sexual infantil. 

Como anteriormente exposto a ciência substantiva nem sempre tem os dados 

disponíveis, sendo necessário uma abertura do magistrado para o social e para o científico-

substantivo, aliadas a uma redução do subjetivismo ideológico. 

 O interprete do Direito, está, sem dúvida, submetido às leis, caso não houvesse essa 

dependência, estar-se-ia implantando um regime arbitrário. É obrigação do operador do 

Direito abrir-se aos pressupostos básicos das áreas multidisciplinadores da Ciência Jurídica, 

para dar real sentido a idéia de Justiça, esse é caminho para haja a comunicação entre as 

demais ciências e o direito. 

É necessário unir na decisão jurídica a sua conformidade com o direito aos fatos 

verdadeiros, para que o resultado do procedimento seja juridicamente válido e se aprimore a 

legitimidade do sistema. Indubitavelmente, como já afirmado por Cláudio Souto, a atual 

dogmática jurídica é pré-moderna. 
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RAÍZES ANTIDEMOCRÁTICAS DO BRASIL:  
ANÁLISE DE UMA GRANDE INTERPRETAÇÃO E SEUS RISCOS 

 

Claudia Paiva Carvalho1 

 

 

Resumo 
 
Em “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de Holanda investiga as causas do atraso democrático e do déficit 
de modernização no Brasil, focando, não nas leis e instituições aqui existentes, mas na realidade social e 
na cultura política brasileira. Segundo o autor, a colonização portuguesa nos legou um modo de 
organização agrário e patriarcal, uma ética aversa ao trabalho e uma cultura personalista que impediram o 
desenvolvimento de práticas associativistas e formas de integração social tendentes à democracia. A 
cordialidade brasileira é também refratária à racionalização e impessoalidade nas relações sociais e 
obscurece a distinção entre público e privado, facilitando a invasão da esfera estatal pelo domínio 
doméstico, da família. Em razão desses obstáculos, a democracia no Brasil não teria passado de um mal-
entendido, mero aparato manipulado pelas elites para a manutenção do status quo. Diante desse contexto, 
S. B. de Holanda propõe a superação das raízes ibéricas para tornar possível a democracia no Brasil, o que 
estaria ocorrendo por meio de uma revolução lenta, encabeçada pelo processo de urbanização. O presente 
artigo visa analisar criticamente alguns riscos que podem advir da abordagem do autor, como a leitura do 
passado colonial como causalidade atávica (SOUZA, 2006) da incapacidade do Brasil para a democracia, 
a interpretação de todos os movimentos políticos até então como se conduzidos exclusivamente pelas 
elites, a naturalização de certas características do povo brasileiro que até hoje são presentes no imaginário 
social, e a consideração da democracia como um dado que depende de condições propícias para se 
instaurar, tais como maturidade política ou virtude cívica. O perigo maior, neste último caso, é abrir 
espaço para opções autoritárias como forma de “preparação” para a democracia. 
 
Palavras-chave: Iberismo, cultura política, democracia, Brasil. 
 
 
Abstract Brazil’s Antidemocratic Roots: analysis of a great interpretation and its risks 
 
In “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de Holanda investigates the causes of the democratic setback and 
modernization deficit in Brazil, focusing not in existing laws and institutions, but in the social reality and 
Brazilian political culture. According to the author, Portuguese colonization has handed down an agrarian 
and patriarchal mode of organization, an anti-work ethics and a personalist culture that has impeded the 
development of associative practices and forms of social integration leading to democracy. Brazilian 
cordiality is also refractory to rationalization and impersonality in social relations and obscures the 
distinction between public and private, facilitating the invasion of the State’s realm by the domestic field, 
by the family. Because of such obstacles, democracy in Brazil would not have gone so far as a 

                                                           
1 Mestranda em Direito, Estado e Constituição pela Universidade de Brasília (UnB) e membro do Grupo de Pesquisa 
Percursos-Fragmentos-Narrativas: História do Direito e do Constitucionalismo (Plataforma Lattes-CNPq). 
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misunderstanding, a mere apparatus manipulated by the elites to the maintenance of the status quo. Facing 
this context, S. B. de Holanda suggests the overcoming of the Iberian roots to make democracy possible in 
Brazil, which would be in course by means of a slow revolution, spearheaded by the urbanization process. 
The present paper aims to critically analyze some risks that may arise from the author’s approach, such as 
a reading of the colonial past as an atavistic causality (SOUZA, 2006) of Brazil’s incapacity to 
democracy, the interpretation of all political movements insofar as conducted exclusively by the elites, the 
naturalization of certain characteristics from the Brazilian people that until these days are present in the 
social imaginary, and the consideration of democracy as a given which depends on positive conditions to 
be established, such as political maturity and civic virtue. The main danger, at this last case, is to open 
room to authoritarian options as a “preparation” to democracy. 
 
Key-words: Iberianism, political culture, democracy, Brazil 

 

 

1.0 Introdução 

 

A democracia brasileira não pode ser pensada apenas a partir de suas instituições e leis. 

Não basta a afirmação de um governo de leis – e não de homens – com separação dos poderes e 

garantia dos direitos fundamentais para que um Estado de Direito se estabeleça. A crença liberal 

em um conjunto de normas abstratas capazes, por si mesmas, de perfazer um regime democrático, 

redundaria em um fenômeno recorrente na América do Sul: “as Constituições feitas para não 

serem cumpridas, as leis existentes para serem violadas, tudo em proveito de indivíduos e 

oligarquias” (HOLANDA, 1978, 137-136). 

Assim é que, partindo de uma crítica ao liberalismo e suas regras abstratas, Sérgio 

Buarque de Holanda vai defender que se volte o olhar para a realidade, para os fatos, a fim de 

compreender as possibilidades da política e as vicissitudes da democracia no Brasil. Entende, 

com isso, que não se pode falar em democracia sem uma vida democrática ou sem uma cultura 

democrática que lhe seja subjacente. Isso porque uma democracia que seja apenas forma pode 

servir de roupagem a regimes e combinações políticas diversas que não trazem conteúdo ou 

substância democrática, mas que, ao contrário, podem abrigar projetos de manutenção e 

legitimação do status quo, refratários a mudanças reais. 

A preocupação de S. B. de Holanda em investigar a cultura política brasileira, suas 

origens e traços característicos, também revela uma atitude de desconfiança em relação à adoção 

de um complexo de ideias desenvolvidas alhures, sem atenção às condições concretas de 

absorção e implantação do que nelas vem previsto abstratamente. Ou seja, é necessário analisar 
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internamente as peculiaridades da realidade nacional e do povo brasileiro para se entender como 

e até que ponto determinadas formulações encontram espaço e acolhida. Do contrário, a 

importação irrefletida de modelos e formas estrangeiras nos condenaria a viver “desterrados em 

nossa terra” (HOLANDA, 1978, 03)2. 

  A partir desses marcos, Sérgio Buarque de Holanda procede, em “Raízes do Brasil”, a 

um retorno ao passado para compreender como a democracia brasileira se estabelecia então – 

lembrando que o livro foi escrito em 1936 – e quais as perspectivas para seu desenvolvimento. 

Mais especificamente, o autor busca em nosso passado as origens ou as “raízes” do entrave 

democrático e do déficit de modernização no Brasil, reconstituindo traços de nossa cultura 

política que teriam sido herdados da colonização portuguesa e do modo de organização social que 

com ela surgiu. 

Meu interesse neste trabalho é analisar de forma crítica os riscos da ligação feita pelo 

autor entre a herança ibérica e um atraso democrático do povo brasileiro, tanto com relação à 

interpretação do passado como no que toca os caminhos disponíveis para a “superação” dos 

legados de nossa formação histórica e política. Preocupa-me especificamente a relação firmada 

entre Estado e sociedade, o entendimento enviesado da democratização e modernização brasileira 

e o perigo da naturalização de certas características do povo brasileiro que continuam a 

assombrar as representações políticas e sociais ainda hoje feitas. 

Para tanto, retomo primeiramente a teorização das raízes ibéricas que nos teriam legado 

uma sociedade patriarcal e uma cultura personalista e, após, e como consequência, abordo os 

caminhos e descaminhos da democracia brasileira, na perspectiva apresentada em “Raízes do 

Brasil”. Buscarei fazer contrapontos meus e diálogos com outros autores para problematizar o 

modo de lidar com a influência cultural portuguesa e de conceber a democracia proposto na obra 

enfocada. Uma tal investigação é de interesse para o desenvolvimento democrático no Brasil, 

mormente ao se levar em conta que grande parte das críticas e muito da auto-imagem que ainda 

hoje se cultiva acerca da democracia brasileira se aproxima do diagnóstico de S. B. de Holanda, 

inclusive para denunciar nossas “renitentes” práticas de corrupção e privatização do espaço 

público. 

                                                           
2 Nesse sentido, a análise de José Carlos Reis: “Entre o conhecimento do Brasil e a realidade brasileira há uma 
defasagem abissal: pensamos com ideias inadequadas à nossa realidade social, ideias que, ao invés de facilitarem 
nossa relação com a relidade, a impedem”. Daí o diagnóstico de S. B. de Holanda ao constatar que, para fazer 
projetos para o futuro, pensar o Brasil como deve ser, seria necessário a adequação do pensamento à realidade, o 
reencontro com nossa história e o reconhecimento de nossas raízes ibéricas. (REIS, 2006, 123). 
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Minha hipótese é que precisamos entender a democracia como um processo e um porvir, 

para dizer com Derrida (DERRIDA, 2006, 54), e não como um dado ou um mero reflexo de 

nossa suposta cultura política. Quando se condiciona a possibilidade de democracia às condições 

sociais a ela favoráveis, acaba-se muitas vezes dando abrigo para opções autoritárias. E mesmo a 

percepção da cultura política brasileira deve ser criticamente revista para não se espelhar em 

aspectos que se revelam, em última análise, como esteriótipos ou caricaturas da realidade, aos 

quais se atribui elevado potencial explicativo, mas que muitas vezes carecem de uma base 

empírica sustentável. Neste ponto, corrobora-se a sugestão feita por Benjamin relativamente à 

necessidade de se escovar a contrapelo a história (BENJAMIN, 1994) que, no caso, está contida 

em uma das grandes interpretações sobre o nosso país, que é a obra “Raízes do Brasil”. 

  

 

2.0 Nossas raízes ibéricas: sociedade patriarcal e cultura personalista.  

Ausência de vocação democrática? 

 

A colonização portuguesa foi, na percepção de S. B. de Holanda, decisiva para nossa 

formação cultural e política, merecendo, por isso, também aqui, uma atenção mais detida. 

Situados em uma região indecisa entre a Europa e a África, os povos ibéricos apresentam 

algumas peculiaridades que os distinguem do padrão europeísta e foram determinantes no modo 

de lidar com as colônias. Os portugueses se caracterizariam, já diria Gilberto Freyre, por uma 

plasticidade que favorecia sua adaptação aos trópicos e permitiu uma integração mais intensa 

com o Brasil (FREYRE, 1989). Neste contato metrópole-colônia, acabamos interiorizando alguns 

aspectos culturais centrais que, para S. B. de Holanda, permitiriam falar em uma “alma comum” 

partilhada por Brasil e Portugal (HOLANDA, 1978, 11). 

Um desses traços, que inclusive distingue os países da Península Ibérica de seus 

vizinhos europeus, é a cultura da personalidade3, que valoriza a pessoa humana enquanto ser 

                                                           
3 Esta cultura da personalidade se manteve estruturada como visão de mundo das sociedades ibéricas porque elas 
passaram ao largo das grandes transformações que marcaram a Europa, como a Reforma Protestante e as revoluções 
científicas, que indicaram um caminho de racionalização das relações sociais (AVELINO FILHO, 1990). Como na 
Península Ibérica não houve feudalismo, Portugal e Espanha não teriam abrigado revoluções burguesas para 
suplantar o regime feudal; não viveram, portanto, o processo de transformação social pela imposição dos valores da 
burguesia. Ao contrário, a burguesia se aristocratizou, assimilando os valores tradicionais do personalismo 
aristocrático que se transformaria em código valorativo da sociedade portuguesa como um todo (SOUZA, 2000, 
163).  
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autônomo e independente frente aos demais: “cada um é filho de si mesmo, de seu esforço 

próprio, de suas virtudes” (HOLANDA, 1978, 04). Ao se enaltecer a autonomia do sujeito e o 

mérito individual, perde-se em termos de uma cultura associativista, em que as pessoas se unem 

na busca de interesses comuns, o que havia marcado a análise de Tocqueville da democracia 

norte-americana (TOCQUEVILLE, 1977).  

Replicado no convívio social brasileiro, o personalismo atuou como um empecilho a 

formas de organização baseadas na solidariedade ou em acordos coletivamente firmados, o que 

seria sintomático da frouxidão das nossas instituições e da falta de coesão social. Não bastasse 

essa tendência, fruto da “indolência displicente das instituições e costumes”, S. B. de Holanda 

nota que as intervenções governamentais não visam unir os homens e associar forças ativas, mas 

antes separar e refrear paixões momentâneas (HOLANDA, 1978, 05).  

Outros dois fatores contribuem para esta falta de organização e aglutinação social. O 

primeiro consiste na aversão a estruturas hierárquicas, em geral fundadas em privilégios que, 

sendo próprios de sociedades estratificadas que possuem baixa mobilidade social e uma 

aristocracia fechada, não se aplicariam às sociedades ibéricas e nem, por extensão, à brasileira 

(SANCHES, 2001). O segundo é tributário do tipo de colonização4 levada a cabo no Brasil, 

marcada por uma ética de aventura e não uma ética do trabalho, como foi característico nas 

colônias de povos protestantes que concebem o trabalho como fim espiritual e condição para uma 

alma sã.5  

Aqui, ao contrário, onde os portugueses atuaram com desleixo e certo abandono em 

relação à colônia, sem nenhum rigor nem método, imperaria a ausência de uma moral do trabalho 

e a valorização do ócio, do menor esforço e da garantia de estabilidade; esta repulsa ao trabalho 

regular e a atividades utilitárias contribuiria com o déficit de associação dos brasileiros 

(CÂNDIDO, 1978, XV). Em consequência disso, seria possível pensar em formas de 

solidariedade entre brasileiros apenas a partir de um vínculo por sentimentos, ao invés de 

interesses (HOLANDA, 1978, 10). 

                                                           
4 Neste ponto, no capítulo entitulado “O Semeador e o Ladrilhador”, S. B. de Holanda diferencia a colonização 
portuguesa e espanhola, de acordo com as estratégias e formas de atuação dos dois povos ibéricos, o que impactará 
no distinto desenvolvimento do Brasil contrastado com a América espanhola (HOLANDA, 1978, 61-100). 
5 Contrariamente a Gilberto Freyre que vê com olhos positivos a plasticidade e capacidade de adaptação dos 
portugueses aos trópicos, Buarque de Holanda passa a encará-la como algo negativo, na medida em que inspirou um 
espírito aventureiro e uma colonização baseada na máxima exploração e expansão ilimitada, feita para gastar e 
arruinar a colônia. Assim, enquanto Freyre é saudoso com relação ao espírito português, Buarque deseja extirpá-lo. 
A esse respeito, vide (REIS, 2006, 125) 
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Nossas raízes ibéricas são, todavia, mais profundas. A colonização portuguesa arraigou-

nos um modo de organização patriarcal, centrado na família e suas relações de afeto e sangue, e 

um modo de produção agrícola, centrado no meio rural. Esta organização patriarcal-familiar 

extrapola o âmbito doméstico e passa a definir as relações travadas no domínio da política, na 

contra-marcha do movimento de desencantamento que, em nações mais desenvolvidas ou mais 

“modernas”, denunciava uma progressiva racionalização e impessoalização das relações sociais. 

É o que Weber anunciara como a substituição de um padrão de dominação tradicional, típico das 

sociedades aristocráticas, por uma dominação racional e burocrática, adequada aos padrões 

modernos de secularização e separação dos âmbitos público e privado6. 

Justamente essa separação entre público e privado não estaria presente em uma 

sociedade como a brasileira, na qual mesmo os cargos públicos responsáveis pela gestão política 

seriam exercidos conforme interesses privados e com base na confiança pessoal. Ou seja, o 

Estado aqui não teria se estruturado como deveria, isto é, em descontinuidade e até em oposição 

ao círculo familiar, transgredindo a ordem doméstica para se ocupar dos interesses públicos que 

concernem a coletividade, onde o indivíduo é tornado cidadão.  

Ao contrário, o Estado no Brasil teria se forjado como uma ampliação ou continuidade 

da esfera familiar, em que predominam relações pessoais e o privado se sobrepõe ao público, 

contra o modelo de Estado racional do mundo moderno. Desta feita, mesmo quando a sociedade 

brasileira se organizou em instituições democráticas com princípios neutros e abstratos, a força 

do núcleo familiar se manifestaria pela influência das vontades particulares e dos contatos 

primários, transpondo as relações domésticas para o plano da composição social, os valores da 

família para o plano do Estado. 

A figura do “homem cordial”, tão debatida e mal-compreendida, que S. B. de Holanda 

propõe como a contribuição do Brasil para a civilização, surge como produto desse padrão de 

convívio social que emerge do meio rural e patriarcal. A cordialidade não significa uma bondade 

inata e inerente ao brasileiro, nem mesmo sua passividade ou tendência ao acordo e à conciliação, 

mas sim a característica de agir sob o mando das “coisas do coração” (AVELINO FILHO, 1987, 

                                                           
6 Vale destacar, neste ponto, a forte influência que Buarque de Holanda sofreu da obra de Weber, com a qual entrou 
em contato provavelmente durante seus estudos na Alemanha. Nota-se tal influência tanto em termos metodológicos, 
pela utilização de tipos ideiais trabalhados a partir de dicotomias como trabalho X aventura, cidade X campo, família 
X Estado, como também no conteúdo, já que a tese central de Buarque defendia a superação das raízes ibéricas, 
marcadas pelo ruralismo e patriarcalismo, para que fosse possível racionalizar e burocratizar as relações sociais no 
Brasil, constituindo o que Weber anunciara como as bases do Estado Moderno. Vide, nesse sentido, (REIS, 2006, 
120). 
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37). Nesse sentido, é a afetividade, e não a racionalidade, que determina a ação do homem cordial 

que, por isso, não faz distinção entre público e privado.7 Inspirado por uma ética de fundo 

emotivo, o homem cordial brasileiro orienta seu comportamento pelo emocional (e não racional), 

pelo íntimo (e não impessoal), e pelo concreto (e não abstrato). Daí sua aversão à polidez no 

convívio social e a tradições ritualísticas que não permitem um contato íntimo ou uma 

proximidade do tipo familiar. Nas palavras do crítico literário Antônio Cândido: 

O “homem cordial” não pressupõe bondade, mas somente o predomínio dos 
comportamentos de aparência afetiva, inclusive suas manifestações externas, não 
necessariamente sinceras nem profundas, que se opõem aos ritualismos da polidez. O 
“homem cordial” é visceralmente inadequado às relações impessoais que decorrem da 
posição e da função do indivíduo, e não da sua marca pessoal e familiar, das afinidades 
nascidas na intimidade dos grupos primários. (CÂNDIDO, 1978, XVIII) 

 

O que S. B. de Holanda chama de polidez, em oposição à cordialidade, é tratado por 

Avelino como civilidade, no que ele se apoia em trabalhos desenvolvidos por Norbert Elias e 

Richard Sennet. O surgimento da civilidade, segundo Avelino, dependeria da quebra do 

localismo e da intimidade, com a criação de formas artificiais de sociabilidade reconhecidas por 

todos e regidas por normas impessoais e abstratas (AVELINO FILHO, 1990). Mas o “homem 

cordial”, que se socializa a partir do ambiente doméstico, não é capaz de enxergar o “outro” com 

distanciamento e buscar estabelecer interesses comuns; ao revés, pensa em termos de emoções 

comuns e procura construir uma identidade compartilhada, revelando-se em tudo incompatível 

com o ideal de civilidade. 

Como consequência, “o localismo, o apego ao concreto, o sentimento que particulariza 

tornam a socialização cordial imprópria para a constituição do público” (AVELINO FILHO, 

1990). Em suma, nossa incapacidade de associação coletiva em torno de interesses comuns, nossa 

organização política modelada a partir da família patriarcal, nossa falta de racionalidade e nossa 

cordialidade inviabilizariam a existência do político e de uma sociedade democrática no Brasil. 

Esta tese sustentada por S. B. de Holanda acerca das raízes ibéricas do Brasil não é, 

entretanto, imune a críticas, e suscita alguns riscos. Primeiro, é necessário pensar até que ponto o 

povo brasileiro pode ser caracterizado de forma homogênea e totalizante como produto do seu 

passado colonial. É questionável, nesse sentido, se as chaves interpretativas empregadas pelo 

autor são suficientes para explicar nossa formação social e cultural, seja em razão da falta de uma 
                                                           
7 Nesse sentido, (HOLANDA, 1978): “A nostalgia dessa quadro compacto, único e transferível, onde prevalecem 
sempre e necessariamente as preferências fundadas em laços afetivos, deixou vestígios patentes em nossa sociedade, 
em nossa vida política, em todas as nossas atividades”. 
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base empírica que sustente afirmações como o repúdio do brasileiro ao trabalho, seja em razão da 

unilateralidade das influências sofridas, como se fossem fruto exclusivamente de Portugal. De 

fato, a eficácia portuguesa aparece em “Raízes do Brasil” de forma absoluta, anulando quaisquer 

contribuições advindas da miscigenação, de negros e índios, portanto. O povo brasileiro seria, 

afinal, neoportuguês, ainda que S. B. de Holanda venha postular exatamente a superação desse 

vínculo como condição para nos tornarmos pós-portugueses, ou brasileiros (REIS, 2006, 122). 

Quanto a essa caracterização do brasileiro pela sua herança ibérica, ao se condicionar 

seu comportamento e visões de mundo às influências recebidas na colonização, incorre-se no 

risco de, saindo de um determinismo natural ou biológico, que lia o povo brasileiro a partir de sua 

vegetação e clima, ou das raças que o compõem, cair-se num determinismo cultural, em que as 

formas de convívio e organização social são mero reflexo do agrarismo e patriarcalismo aqui 

introjetados pelos portugueses. Além disso, uma análise estritamente cultural que torne absolutas 

as marcas da colonização portuguesa na sociabilidade brasileira despreza a pluralidade de 

concausas e efeitos paralelos que se relacionam no estudo de um objeto social (LUHMANN, 

1995). Nesse sentido aponta a crítica de Jessé de Souza: 

O que salta aos olhos na elaborada e refinada argumentação de Buarque é a afirmação de 
uma certa causalidade atávica, um princípio ativo que atravessa séculos com diferenças 
apenas epidérmicas, meros disfarces do eterno retorno do mesmo: o personalismo 
gestado na colônia e herdado de Portugal (SOUZA, 2000, 166-167) (grifos no original) 

 

Em última análise, a crise brasileira dos anos 30 ou, mais propriamente, a “eterna crise 

brasileira” teria sido criada por Portugal no século XVI (REIS, 2006, 122). O “mal de origem” da 

colonização portuguesa é um vício intermitente que macula as tentativas de democratização do 

Brasil de forma prolongada no tempo, já que “o patrimonialismo desenvolve-se diretamente do 

personalismo, impedindo o desenvolvimento de um Estado racional democrático” (SOUZA, 

2000, 166). Muda-se o termo ou até a forma de manifestação, mas persiste a inabilidade para a 

vida política racional e impessoal: nossas raízes antidemocráticas. 

Outro risco da interpretação do autor diz respeito à atualidade do texto como leitura do 

imaginário coletivo, uma vez que as visões de S. B. de Holanda encontram forte identificação e 

simpatia do senso comum porque traduzem o tipo de sociabilidade que é superficialmente notado 

e sentido pelos próprios brasileiros. Ou seja, as ideias de “Raízes do Brasil” correspondem em 

grande medida à auto-imagem que o brasileiro faz de si próprio (SOUZA, 2000, 161).    
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O fato de as representações feitas por S. B. de Holanda encontrarem acolhida na 

mentalidade dos brasileiros ainda hoje é sintomático de uma renitente crença na cordialidade do 

homem brasileiro, que explicaria fenômenos recorrentes na política, como a corrupção, a prática 

de nepotismo e tráfico de influência, o atomismo na representação partidária, tudo indicando a 

ausência de uma demarcação séria entre os planos público e privado. Embora o próprio Sérgio 

Buarque de Holanda tenha esclarecido que a cordialidade não seria um traço fixo e permanente, 

pertencente à essência do brasileiro, mas que, ao contrário, tenderia a desaparecer tão logo se 

dissolvessem as estruturas rurais, agrárias e patriarcais da sociedade brasileira, os “vícios” 

persistentes em nossa vida política conduzem a uma naturalização e ontologização do “homem 

cordial”.  

Conforme bem salientado por Jessé de Souza, as ideias “não são construtos sem 

consequências”, mas produzem impactos na realidade exterior e, não raro, se reproduzem nas 

instituições e práticas sociais (SOUZA, 2000, 160). Nesse sentido, o risco, aqui, é se acreditar na 

incapacidade congênita do povo brasileiro para a política e para a democracia, abrindo espaço 

para duas alternativas possíveis: ou nos deixamos guiar pela desordem e pela anarquia, ou nos 

submetemos a uma força externa que estabeleça autoritariamente o caminho a seguir. É 

importante, por isso, tomar as ideias de forma refletida e consciente para perceber a influência 

que exercem em nossa vida e nossa forma de organização. 

Isso nos redireciona à análise de “Raízes do Brasil” no ponto que toca o tratamento 

dispensado por Sérgio Buarque de Holanda à democracia brasileira. 

   

 

3.0 Caminhos e descaminhos da democracia brasileira.  

Abertura para opções autoritárias? 

 

Em razão do predomínio no Brasil de uma cultura personalista e patriarcal, aversa a 

esquemas hierárquicos e a formas espontâneas de organizações coletivas e ordenações 

horizontais, como visto no item anterior, haveria a necessidade de um comando vertical para 

assegurar alguma ordem, como sugere S. B. de Holanda ao dizer que “em terra onde todos são 

barões, não é possível um acordo coletivo durável, a não ser por imposição de uma força externa 

respeitada e temida” (grifos acrescidos) (HOLANDA, 1978, 04). 
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Nesse sentido, a manutenção da unidade e de uma organização política no Brasil teria se 

caracterizado como um processo de centralização do Estado com traços autoritários. Ou seja, o 

governo aparece como único princípio organizador e unificador, distanciado da sociedade em 

razão do abismo existente entre a vida social e a política, denunciando a ausência de uma 

democracia social e inclusiva, e de uma cidadania ativa e mobilizada.  

Esta concepção do Estado como único sujeito político e agente histórico é partilhada por 

outros atores. Partindo de um ponto de vista distinto, Werneck Vianna considera o Estado como 

agente civilizador da sociabilidade brasileira, incumbido de levar a cabo um modelo de indução 

de experiências de solidariedade. Embora não assuma um viés patrimonialista, mas sim de 

intérprete da vontade geral, o Estado continua responsável por moldar a sociedade por meio de 

um projeto civilizatório (VIANNA, 2004, 201).   

Em “Raízes do Brasil”, Sérgio Buarque de Holanda afirma que a cordialidade não seria 

em si suficiente para criar bons princípios, os quais deveriam conter-se de forma inata na alma do 

povo ou serem implantados pela tirania, para que haja cristalização social (HOLANDA, 1978, 

141). É nesse sentido que o autor admite a possibilidade de sucesso do fascismo entre nós, como 

condutor de uma reforma espiritual e produtor de uma tábua de valores morais. Ou seja, ainda 

que se afaste dos ideais de modernização autoritária que, desde a década anterior, vinham sendo 

pregados por Oliveira Viana (VIANA, 1927), e defenda, como será abordado a seguir, uma 

democratização social e transformações vindas de baixo, S. B. de Holanda não exclui a via 

autoritária como meio para se extirpar os traços de iberismo identificados como causa do nosso 

atraso social e político frente às demais nações. 

O autoritarismo não apenas é avistado como alternativa, mas tido como dominante no 

cenário político brasileiro até então. Com efeito, S. B. de Holanda destaca a obediência como 

virtude suprema e único princípio político verdadeiramente forte no Brasil; obediência esta que 

não estaria pautada em interesses racionais, mas em sentimentos que permitissem ao povo 

estabelecer um vínculo direto e afetivo com os governantes. Exemplo disso seria o caudilhismo 

que se alastrou pela América Latina, combinando traços autoritários com o intenso personalismo 

e o caráter demagógico dos líderes que assumiram o poder. No Brasil, o populismo getulista 

13663



 
* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

associado à ditadura do Estado Novo parece ter sido prenunciado na fala de S. B de Holanda, um 

ano antes do Golpe de 1937.8   

Nesse contexto, o autor observa que “a vontade de mandar e a disposição para cumprir 

ordens são-lhes [aos povos ibéricos] igualmente peculiares”, o que se aplica, sem distinções, ao 

Brasil (HOLANDA, 1978, 11). Como a inclinação à anarquia e à desordem são típicas do nosso 

caráter nacional, não seria concebível uma disciplina que não fosse fundada na excessiva 

centralização do poder e na obediência. Daí afirmação de S. B. de Holanda de que, nessas nações, 

“predominou, incessantemente, o tipo de organização política artificialmente mantida por uma 

força exterior, que, nos tempos modernos, encontrou uma das suas formas características nas 

ditaduras militares” (HOLANDA, 1978, 09). Em síntese, conforme José Carlos Reis: 

Enfim, o culto da personalidade, valores individualistas, ausência de uma moral do 
trabalho, resistência à regra social, à lei, têm como consequência uma sociedade 
dificilmente governável, pelo menos de forma democrática. Tal autarquia dos 
indivíduos, tal anarquia, só uma força externa pode organizar e dirigir. À liberdade 
excessiva substitui-se com facilidade a obediência cega. (REIS, 2006, 124) 

 

A tendência autoritária refletiria a incompatibilidade entre a democracia, baseada em um 

conjunto de normas e instituições abstratas, e o personalismo, o patriarcalismo e a cordialidade, 

próprios da nossa organização agrária e rural, e que se assentam sobre relações concretas, íntimas 

e pessoais. Para Marilena Chauí, o autoritarismo não nasce do Estado, mas da própria sociedade 

brasileira que cultiva formas de exclusão e desigualdade que são naturalizadas em razão de sua 

estrutura verticalizada, baseada na matriz senhorial da colônia, o que se reflete no modo de 

organização política (CHAUÍ, 2000, 94). 

 
  

                                                           
8 Vale a pena recorrer, aqui, à caracterização de Marilena Chauí sobre o populismo a partir de cinco pontos: 1. um 
poder que ativamente se realiza sem recorrer às mediações políticas institucionais, buscando uma relação direta entre 
governantes e governados, graças a uma teia de mediações pessoais; 2. um poder pensado e realizado sob a forma da 
tutela e do favor, em que o governante se apresenta como aquele que é o único que detém não só o poder, mas 
também o saber sobre o social e sobre o significado da lei. Por ser o detentor exclusivo do poder e do saber, 
considera os governados como desprovidos de ação e conhecimento políticos, podendo por isso tutelá-los. Essa tutela 
se realiza numa forma canônica de relação entre o governante e o governado: a relação de clientela; 3. um poder que 
opera simultaneamente com a transcendência e a imanência, isto é, o governante se apresenta como estando fora e 
acima da sociedade, transcendendo-a, na medida em que é o detentor do poder, do saber e da lei; mas, ao mesmo 
tempo, só consegue realizar sua ação se também fizer parte do todo social, já que opera sem recorrer a mediações 
institucionais. 4. o lugar do poder e seu ocupante são indiscerníveis porque o lugar do poder encontra-se total e 
plenamente ocupado pelo governante, que o preenche com sua pessoa. 5. um poder de tipo autocrático. (CHAUÍ, 
2000, 91). 
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S. B. de Holanda demonstra, em sua análise, que o ideário da democracia liberal não se 

adequou às condições de vida no Brasil. Vale transcrever o trecho em que o autor argumenta que 

o liberalismo democrático não teria se naturalizado aqui: 

Trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber 
até que ponto se ajustam às condições de vida brasileira e sem cogitar das mudanças que 
tais condições lhe imporiam. Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo 
democrático jamais se naturalizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses 
princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade 
incômoda, confirmado nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com 
familiaridade os governantes. A democracia brasileira foi sempre um lamentável mal-

entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde 
fosse possível, aos seus direitos ou privilégios (...) (grifos acrescidos) (HOLANDA, 
1978, 119)  

 

Essa visão pessimista de S. B de Holanda, segundo a qual a democracia foi instaurada no 

Brasil apenas como forma de manter as prerrogativas e o status quo das classes dominantes, não 

pode ser assimilada acriticamente. Como vai dizer Jessé de Souza, esta visão expressa a 

inautenticidade do esforço de modernização e também de democratização brasileiro, em que as 

transformações são apenas superficiais ou formais e encobrem a “permanência do mesmo” que 

continua a ditar seu conteúdo (SOUZA, 2000, 165). Ou seja, ainda que sob vestes urbanas ou 

democráticas, o personalismo e iberismo continuariam a se manifestar como nossa herança mais 

profunda. Os princípios modernos se ajustariam, assim, aos padrões patriarcais e coloniais, e as 

mudanças seriam mais de aparato que de substância. 

Esta persistência das raízes ibéricas que remontam ao nosso passado colonial se 

assemelha à ideia de mito fundador, trabalhada por Marilena Chauí a partir da imposição de um 

“vínculo interno com o passado como origem”. Este passado, vai dizer a autora, não cessa nunca, 

ele “se conserva perenemente presente e, por isso mesmo, não permite o trabalho da diferença 

temporal e da compreensão do presente enquanto tal” (CHAUÍ, 2000, 06). É como se nossas 

raízes ibéricas encontrassem novos meios de se exprimir, novas linguagens e valores e, mesmo 

quando parecessem outra coisa, não seriam senão a repetição de si mesmas.  

Confirmando sua tese de que a democracia brasileira não teria passado de um mal-

entendido, S. B. de Holanda vai afirmar que os movimentos reformadores ocorridos no Brasil, 

como a independência e as conquistas liberais, foram arquitetados pelas elites e levados a cabo de 

cima para baixo, sendo que a massa do povo os recebeu com displiscência ou hostilidade 

(HOLANDA, 1978, 119). A ausência de participação popular e de avanços genuína e 

autenticamente democráticos transformaram esses eventos em verdadeiras mudanças como forma 
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de permanência. Vale, aqui, a crítica de Jessé de Souza a essa sociologia da inautenticidade que 

apresenta a realidade de “forma unilaterial, incompleta e enviesada” (SOUZA, 2000, 167). 

Contra esta representação, deve-se desmistificar uma visão em que a democracia no 

Brasil nunca passou de um disfarce, um artifício ou embuste que abriga os mesmos e antigos 

privilégios aristocráticos. Primeiramente, ao invés de um processo em que as transições são 

sempre controladas pelo alto e negociadas pelas elites, deve-se atentar para a participação popular 

que, mesmo de forma difusa e fragmentada, foi decisiva em pressionar por mudanças e 

conquistar avanços democráticos que, mesmo que incompletos e tímidos, trouxeram novas 

perspectivas de lutas por inclusão e reconhecimento. A apresentação desses movimentos como 

reformas conduzidas pelas elites e assistidas por um povo apático e “bestializado” tem por escopo 

desenhar uma sociedade sem antagonismos e conflitos, ou na qual eles não se traduzem em ação 

política. Dessa forma, sob o pretexto de se descrever uma situação, acaba-se justificando-a ou 

legitimando-a. 

Exemplo de um trabalho que chama atenção para o elemento ausente em diversos 

estudos sobre a política brasileira – o povo – é o livro de Maria da Glória Gohn entitulado 

“História dos movimentos e lutas sociais: a construção da cidadania dos brasileiros”. A autora 

destaca a existência de uma série de movimentos populares que acompanham as transformações 

na trajetória político-social brasileira e que pouca relevância têm recebido da historiografia 

oficial (GOHN, 1995). Nesse sentido, deve-se indagar se os figurantes é que são mudos 

(REZENDE, 1996, 39) ou se os demais atores é que se recusam a ouvi-los. Um movimento nesse 

sentido de buscar o que foi esquecido ou calado em experiências históricas que revelam uma 

complexidade muito maior do que uma “negociação pelo alto” faz justiça ao apelo Benjamin para 

se escovar a história a contrapelo (BENJAMIN, 1994, 225). 

Outro ponto que merece atenção é o modo como S. B. de Holanda associa a ausência de 

uma experiência democrática no Brasil à inexistência de condições favoráveis a ela, ou seja, de 

uma cultura associativista, uma cidadania ativa ou uma opinião pública fortalecida. Ou seja, a 

ausência de um espírito democrático e de responsabilidade comunitária na realidade brasileira 

impediria o desenvolvimento de uma forma de organização democrática. O problema maior, 

neste ponto, é de, ao se ressaltar o abismo existente entre “Brasil legal” e “Brasil real”, cair-se no 

discurso de uma “democracia possível”, que mais tarde será capitaneado por Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho no contexto da ditadura militar pós-1964 (FERREIRA FILHO, 1974). Segundo 
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este autor, “é preciso educar para a democracia, pois a democracia não é uma forma de governo 

para qualquer povo em qualquer momento” (FERREIRA FILHO, 1974, 28). Não surpreende se 

esta educação for feita de cima para baixo, com forte viés autoritário. 

Ferreira Filho vai mais longe ao naturalizar o exercício do poder por uma minoria, 

constatando que “é sempre uma elite que prepondera nas decisões políticas” (FERREIRA 

FILHO, 1974, 23). Daí que a democracia possível aos olhos do autor seja o governo de uma 

minoria democrática, uma elite imbuída de espírito democrático e voltada para o bem comum 

(FERREIRA FILHO, 1974, 27).  

Não há dúvidas de que a perspectiva de democracia de S. B. de Holanda seja inteiramente 

diversa daquela que, décadas depois, seria encampada por Ferreira Filho. Como em seguida se 

verá, S. B. de Holanda se preocupa com a inclusão e o envolvimento de camadas populares. 

Apenas ressalto o risco de se trabalhar a partir de uma oposição estanque entre o ideal e o real, 

perdendo de vista a dimensão da democracia como um processo nunca completo, mas sempre em 

construção.  

Retomando a análise de S. B. de Holanda em “Raízes do Brasil”, se até agora fiz menção 

ao descaminho da democracia brasileira, não adaptada às nossas condições culturais, colocada a 

serviço dos privilégios de uma elite aristocrática e com direito a tropeços autoritários, passo a 

abordar o novo caminho vislumbrado pelo autor para a superação dos entraves do personalismo e 

patriarcalismo herdados de nossas origens ibéricas, rumo à democratização da sociedade 

brasileira. Esse caminho vem anunciado no último capítulo do livro (“Nossa Revolução”), que, 

em 1967, Antônio Cândido afirmara ser uma parte pouco explorada da obra e merecedora de 

maior atenção, e se fundamenta no processo de urbanização. 

Segundo S. B. de Holanda, a partir de 1888, com a abolição da escravidão, desencadeou-

se no Brasil um processo de queda do predomínio agrário, com a crescente invasão do mundo das 

cidades que, aos poucos, afirmou vida própria e primazia sobre o meio rural. Uma vez que 

iberismo e agrarismo se confundiam, o crescimento dos centros urbanos representava o caminhar 

de uma revolução lenta, segura e concertada que levaria ao aniquilamento das raízes ibéricas de 

nossa cultura, desprendendo-nos do apego ao particularismo, ao localismo e ao singular, e 

abrindo espaço para a inauguração de um estilo novo (HOLANDA, 1978, 127). 

Esse processo revolucionário não se desenrolaria de forma traumática nem por meio de 

convulsões catastróficas, mas ao contrário, procederia paulatinamente à dissolução lenta das 
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sobrevivências arcaicas, culminando, ao final, no desmantelamento da velha ordem colonial e 

patriarcal. Livre dos elementos personalistas herdados da cultura ibérica, o Brasil teria condições 

de abrigar uma democracia política e social, que não poderia prescindir de uma revolução 

vertical, ao invés de apenas horizontal, que permita a integração das camadas populares, de modo 

que as transformações possam vir de baixo, e não sejam superficiais e artificiosas, mas afetem as 

estruturas sociais e políticas vigentes (REZENDE, 1996, 32).   

Nota-se que mesmo essa revolução de que fala S. B. de Holanda assume o caráter de uma 

“revolução passiva”, para usar a terminologia gramsciana, uma revolução sem revolução, não 

como programa de ação de elites conservadoras, mas como “critério de interpretação” que recusa 

a assumir formas diruptivas, mas explora o transformismo de “registro positivo” (VIANNA, 

1997, 10). Parece ressoar novamente, ao fundo, a formatação tipicamente atribuída às transições 

brasileiras, sem traumas nem rupturas, estruturadas a partir de um reformismo com efeitos 

graduais que, na crítica do próprio S. B. de Holanda, até aquele momento teriam servido apenas 

para perpetuar o legado colonial, sem transformações reais. 

De toda sorte, S. B. de Holanda não deixa claro qual “estilo novo” deverá assumir a 

democracia brasileira, uma vez transpostos os óbices oriundos das nossas raízes ibéricas. Avelino 

julga ambíguo o posicionamento de S. B. de Holanda porque ele defende o desenvolvimento de 

uma prática democrática pautada em regras abstratas e em relações minimanente impessoais e, 

entretanto, ao mesmo tempo, em razão de suas feições modernistas, quer garantir a expressão da 

espontaneidade nacional, que poderia se revelar no próprio traço da cordialidade. Cogitando 

sobre um ponto de equilíbrio entre as duas exigências, Avelino vai sugerir que essa ambiguidade 

se resolva por um caminho de modernização/democratização, no Brasil, diferente das demais 

nações, em que o desenvolvimento econômico, social e político não tenha que esterilizar as 

relações sociais (AVELINO FILHO, 1987, 40). 

Por fim, ao negar uma incompatibilidade absoluta do Brasil com os ideais democráticos, 

S. B. de Holanda  pondera alguns fatores que seriam favoráveis à democracia em nosso país, tais 

como a repulsa por toda hierarquia racional que se torne obstáculo à autonomia do indivíduo, a 

impossibilidade de resistência efetiva a algumas influências novas, como a primazia da vida 

urbana, ela própria aliada às ideias democrático-liberais, e a relativa inconsistência dos 

preconceitos de raça e cor (HOLANDA, 1978, 139). 
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Já questionei neste tópico a leitura que S. B. de Holanda traz sobre a democracia até 

então praticada no Brasil, reduzindo-a a uma máscara forjada por normas e instituições, por meio 

da qual as elites não estariam senão protegendo seus próprios interesses, e silenciando-se a 

respeito das ações políticas partidas do povo e dos potenciais abertos a partir das mudanças 

conquistadas, ainda que a sociedade permanecesse com marcas de exclusão e desigualdade. 

Questionei igualmente a suposta existência de tendências autoritárias na política brasileira como 

sub-produto de nossa formação cultural que, por um lado, não se mostraria afeita a formas de 

organização espontânea e, por outro, poderia ser disciplinada ou civilizada por imposição de uma 

força exterior. 

Para encerrar, gostaria de colocar em questão a própria concepção de democracia 

trabalhada ao longo da obra, que é tomada por S. B. de Holanda em chave direta com o 

liberalismo. Para além das críticas opostas pelo próprio autor ao liberalismo, e embora na época o 

entendimento da liberdade e da democracia em termos liberais, e da racionalidade em termos 

técnicos, fosse predominante, não se pode, hoje, ler “Raízes do Brasil” sem considerar o vínculo 

dessas chaves com o ideal de uma sociedade “burguesa” (técnico-racional, progressiva, liberal) 

que não se sustenta mais (LUHMANN, 1995).  

Seja porque a racionalidade tem sido encarada como algo precário e datado, concebida 

de forma reflexiva, seja porque a democracia não se reduz à expressão liberal, mas comporta 

outras formulações em termos comunitários, deliberativos ou procedimentais; analisar as 

possibilidades e os caminhos da democracia hoje requer mais do que pensar em uma sociedade 

compatível com formas abstratas e impessoais em suas relações sociais e políticas. Um bom 

ponto de partida pode ser a consideração do espaço público como algo muito mais amplo que o 

domínio estatal, inserindo o desafio de transformar práticas democráticas que emergem da esfera 

pública informal em deliberações políticas dotadas de formato institucional (AVRITZER, 2002, 

08). Embora aqui se esteja extrapolando as possibilidades da própria obra “Raízes do Brasil”, que 

deve ser pensada em seu contexto, esse exercício de imaginação institucional pode ser um bom 

começo para um próximo passo. 

Leonardo Avritzer retrata, em sua obra intitulada “Democracy and the Public Space in 

Latin America”, a especificidade da chamada terceira onda de democratização, que diz respeito 

às experiências democráticas em países latino-americanos a partir da década de 80, com enfoque 

no Brasil, Argentina e México. De acordo com o autor, a teoria democrática, delineada segundo o 
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modelo weberiano de organização do Estado moderno, racional e burocratizado, se deparou, na 

primeira metade do século XX, com a impossibilidade de conciliar uma sociedade de massas com 

o exercício da soberania popular. A saída foi a concentração do exercício da ação política nas 

mãos das elites que, na melhor das hipóteses, deveriam agir em proveito do bem comum, e não 

de seus próprios interesses. Contrapondo-se a este quadro, Avritzer demonstra como os países 

latino-americanos, recém-libertos de regimes autoritários, sinalizaram uma alternativa: uma nova 

forma e pensar e fazer democracia. Ao invés de atribuírem o processo de redemocratização às 

elites políticas, esses países, destaca o autor, desenvolveram um modelo participativo baseado na 

deliberação e debate público, sob a atuação de movimentos sociais e associações voluntárias, 

como por exemplo as associações de bairro no Brasil (AVRITZER, 2002, 7). A partir daí, como 

já adiantado, nasce o desafio de se implantar canais de institucionalização da opinião pública 

informal, permitindo que tome uma forma pública e adminstrativa.  

 

 

4.0 Conclusão: como pensar a democracia brasileira?  

Presente, passado e futuro. 

 

À guisa de conclusão, retomo as primeiras linhas deste trabalho, que contêm a proposta 

de S. B. de Holanda de pensar a democracia não só em termos de suas instituições e regras 

abstratas, que criam a ilusão de que da sabedoria e coerência das leis se faz a perfeição dos povos 

e governos. Ao revés, S. B. de Holanda propõe analisar a democracia a partir da realidade social, 

das condições da vida política e da cultura democrática de um povo. Com este propósito, “Raízes 

do Brasil” se converteu em uma grande interpretação da sociedade brasileira que, no entanto, 

ativa certos riscos ao pensar a democracia no Brasil. A análise da obra e desses riscos foi o objeto 

do presente trabalho, e essas notas finais visam recuperar sinteticamente as reflexões produzidas. 

Primeiro, ao apresentar nossas raízes ibéricas como obstáculos ao desenvolvimento 

democrático, S. B. de Holanda adota uma visão que absolutiza a influência portuguesa, além de 

“amaldiçoar” o passado colonial como grande culpado pelo atraso brasileiro. Além de se prender 

a uma causalidade atávica, como a denomina Jessé de Souza, desconsiderando a complexidade 

das fontes da nossa formação política e cultural, S. B. de Holanda é extremamente negativista ao 

olhar para o passado brasileiro. Neste olhar, o autor encontra apenas manifestações de elites e 
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transições negociadas em que o povo é sempre espectador. Por isso impende questionar até que 

ponto esse retrato confere realmente com nossa história política e social. 

Outro risco da análise de S. B. de Holanda é a naturalização de características atribuídas 

ao povo brasileiro quase que de forma ontológica. Ainda que o autor tenha advertido que a 

cordialidade não é um traço inerente ao brasileiro, mas que poderia ser superado, inclusive pela 

via da lenta revolução que, a partir da urbanização, extirparia nossas raízes ibéricas, as ideias 

também produzem realidade. Neste caso, a interiorização desta imagem do brasileiro não é algo 

difícil de acontecer porque coincide com a percepção alimentada pelo senso comum, que nos 

reconhece como um povo incapaz de separar a dimensão pública da privada porque personaliza 

todas as relações que entretém. 

Para além, com todos os méritos de um olhar que se volta para a sociedade e sua teia de 

relações, ao invés de fechar-se em um sistema lógico e complexo de preceitos abstratos, o 

enfoque culturalista pode incorrer no problema de considerar a realidade recalcitrante como um 

empecilho à prática democrática, o real que trinfa sobre o ideal, como se entre eles existisse um 

abismo intransponível e se tivesse então que escolher um em detrimento do outro.  

Não se trata aqui de fugir de uma realidade feia e desconcertante para refugiar no mundo 

ideal, nem de negar a necessidade de nos encontrarmos com nossa realidade e seu próprio ritmo 

espontâneo, contra a imposição de um compasso mecânico e uma falsa harmonia criados por 

elaborações engenhosas; todas essas críticas veementes de Sérgio Buarque. Nem se trata de 

acolher acriticamente ideias e fórmulas importadas. O importante, isso sim, é reconhecer que não 

somos inteiramente condicionados pela realidade, mas que o ideal possui uma força prescritiva e 

performativa capaz de imprimir mudanças efetivas. Ou seja, real e ideal se relacionam em uma 

tensão produtiva.  

Por fim, um último risco que pode decorrer da análise de S. B. de Holanda é pensar que 

a sociedade deve se preparar e se adaptar para receber um regime democrático que, do contrário, 

está fadado a se estabelecer como mera forma, sujeita a manipulações políticas de seu conteúdo. 

Esquece-se, com isso, que a democracia não vem contida em uma fórmula, pronta e acabada. A 

democracia é um processo em permanente construção, sujeito a avanços e retrocessos, e que só 

pode se desenvolver por meio de um aprendizado social. A espera de um amadurecimento social 

ou da existência de condições culturais propícias à democracia já traz em si um germe 

antidemocrático, porque abre espaço para as amarras de uma “democracia possível”. Tendo como 
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pressuposto cidadãos que se reconhecem mutuamente como livres e iguais, a democracia só pode 

existir enquanto prática que não exige nem espera condições ideais porque está sempre por-vir.  

A presente análise, vale fazer essa última advertência, não quis propriamente avaliar a 

obra “Raízes do Brasil” a partir de compreensões contemporâneas sobre a democracia e a história 

brasileira, o que denunciaria um inaceitável anacronismo. O contexto do Brasil na época, bem 

como a conjuntura internacional do entre-guerras e pós-crise de 1929, além do pensamento 

democrático e das experiências e alternativas políticas que então se avistavam foram muito bem 

captadas no registro de Sérgio Buarque, valendo-lhe com todo mérito a qualificação como uma 

grande interpretação (de um grande intérprete) do Brasil. No entanto, uma grande obra descola-se 

sempre de seu autor e muitas vezes também da realidade em que foi concebida, normalmente 

porque problematiza e se aprofunda em temas que permanecem na ordem do dia. Por isso, 

justamente, é que me foi possível, a partir desse texto da década de 1930 que é o “Raízes do 

Brasil”, fazer apontamentos e críticas tão atuais. 
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Resumo:  

O trabalho pretende analisar comparativamente os modelos de seleção e formação da 

magistratura no Chile, Argentina e Brasil, a fim de avaliar as peculiaridades e 

características da construção histórica e situação atual destes sistemas em face das 

transformações do Judiciário num cenário de consolidação democrática. O estudo 

envolveu uma pesquisa de caráter bibliográfico, documental e legislativo em fontes 

disponíveis nos três países. A pesquisa permitiu identificar convergências em alguns 

aspectos dos processos de seleção e formação dos juízes, mas sujeitos a vicissitudes 

locais inerentes às histórias nacionais. Em todos os casos, enfrentam-se, ainda, impactos 

da herança autoritária e a necessidade de aprimorar os modelos de recrutamento, 

formação e estruturação da carreira como forma de contribuir para a consolidação de 

um novo papel do Judiciário na democracia. Esta pesquisa insere-se num projeto mais 

amplo que investiga os processos de formação e recrutamento de juízes nas América do 

Sul. 

Palavras-Chave: Formação de juízes; Magistratura na América Latina, 

Democratização do Judiciário; Chile; Argentina; Brasil. 

Abstract:  
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This study intent to comparatively analyze the model of selection and formation of the 

magistracy on Chile, Argentina and Brazil to analyze the differences and characteristics  

from the historic construction and present situation of these systems in face of the 

transformations of the Judiciary in a situation of democratic consolidation. The Study 

involved a research of bibliographic, documental and legislative character on sources 

available on the three countries. The research allowed to identify convergences in some 

points of the process of selection and formation of judges, although subjected to local 

vicissitudes, inherent to the national histories. At all the cases are, still, being fought, 

impacts of the authoritarian inheritance and the necessity to improve the model of 

recruiting, formation and structuring of the career as a way to contribute to the 

consolidation of a new role of the Judiciary on Democracy. This Research is inserted in 

a wider project, which investigates the processes of formation and recruiting of judges 

in the Southern Americas. 

Keywords: Formation o Judges; Magistracy in Latin Amércia; Democratization of 

Judiciary; Chile; Argentina; Brazil. 

 

Introdução 

 

Os processos de consolidação democrática brasileira implicaram numa 

redefinição do papel tradicional atribuído ao Poder Judiciário, com grandes 

conseqüências sobre as formas de atuação do magistrado diante das demandas sociais. 

O desenho institucional adotado no modelo constitucional de 1988, a emergência de 

novos direitos e atores, o crescimento das expectativas depositadas no sistema de 

Justiça, dentre outros fatores, refletiram-se na expansão do poder e da importância 

atribuídos aos juízes e tribunais. 

A mudança de cenário encontra um contexto de formação e de práticas dos 

magistrados pouco afeita à nova dinâmica produzida pela redemocratização. Baixa 

transparência institucional, forte fechamento corporativo, estruturas hierarquizadas, 

pouca experiência em julgamentos pautados pela interpretação constitucional, 

inexistência de instrumentos para a accountability, representam apenas uma parcela dos 

problemas enfrentados. 
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Não obstante, a magistratura ampliou rapidamente seu poder de intervenção 

sobre o funcionamento dos outros poderes e sobre múltiplos aspectos da vida social. 

Não se trata de fenômeno restrito ao Brasil. A expansão do Poder Judicial encontra 

paralelo em tendências verificadas por todo o mundo democrático, o que resulta na 

necessidade de rediscutir, dentro das diversas realidades nacionais, sobre quem são, 

como pensam, agem, e são recrutados esse novos agentes privilegiados do sistema 

político (TATE; VALLINDER, 1995; GARAPON, 2001) 

A importância de refletir com profundidade sobre a magistratura mostra-se 

ainda mais premente dentro da história da América do Sul, marcada por períodos 

autoritários e por trajetórias judiciais sujeitas a uma frágil independência e ao baixo 

compromisso com as garantias constitucionais. 

Não por acaso, a consolidação das democracias sul-americanas veio 

acompanhada de reformas nos sistemas judiciais e legais. Em maior ou menor grau, 

países como Argentina, Chile, Venezuela, Bolívia, entre outros, introduziram mudanças 

nas formas de escolha, composição, formação e estruturação das carreiras dos seus 

juízes. O Brasil seguiu esse influxo ao consagrar todo o conjunto de garantias ao 

exercício da magistratura e da independência judicial na Constituição de 1988 e, em 

2004, criar o Conselho Nacional de Justiça como parte de um projeto de Reforma do 

Judiciário Nacional. 

Os países da América do Sul parecem se encaminhar num mesmo sentido 

quanto à abordagem das questões relativas às transformações da magistratura, malgrado 

algumas diferenças estruturais e culturais. Veronese e Val (2006, p. 10-12) notam a 

presença recente dos Conselhos Judiciais no ordenamento jurídico de praticamente 

todos os países da América do sul. As inovações refletem um esforço de adaptação de 

experiências principalmente da Europa e dos EUA, mas revelam um esforço 

convergente de reformar as estruturas e práticas judiciais por meio de modificações nos 

sistemas de ingresso, formação e controle dos juízes. 

A utilização desses conselhos apresenta, todavia, impactos diversos de acordo 

com os modelos utilizados por cada país para compor a sua magistratura. Segundo 

Freitas (2007, p. 83-84), destacam-se internacionalmente, dois grandes modelos de 

seleção e formação de magistrados: o burocrático e o profissional. No modelo 

burocrático o juiz inicia a carreira ainda jovem, geralmente selecionado através de 

concurso público, sem exigência prévia de notório conhecimento ou tempo de prática. 

Após a seleção, insere-se num corpo de servidores públicos, dotados de carreira própria 
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e com direito a ascensão. O candidato, em geral, passa por um curso de formação, 

devido ao ingresso precoce e ao nível relativamente baixo de conhecimento e 

maturidade. No modelo profissional, por sua vez, o ingresso na magistratura ocorre, em 

geral, por indicação para um posto específico, sem inserção numa carreira ou 

possibilidade de ascensão. A escolha e a aprovação dos candidatos depende do 

Executivo e/ou do Legislativo, bem como, em alguns casos, de processos eletivos. As 

escolhas recaem sempre entre advogado com longa trajetória profissional e reconhecido 

conhecimento jurídico. 

A adoção de um dos modelos acarreta efeitos diretos sobre o perfil dos juízes, 

com conseqüências significativas sobre a forma de atuação do Judiciário e a emergência 

de diferentes tipos de necessidades quando se pensa em reformar este Poder. A presença 

de juízes mais experientes, não vinculados a um quadro de carreira, tende a acentuar a 

importância da formação exógena ao Poder, com a prevalência da cultura dos lawyers e 

maior permeabilidade aos matizes ideológicos prevalentes nas forças políticas que 

controlam a seleção. (CAPPELLETTI, 1989; VIANNA et al, 1997; FEITOSA, 2005) 

De outra forma, um modelo burocrático, leva à valorização da formação 

interna corporis, ao maior fechamento corporativo, ao fortalecimento de culturas e 

ideologias próprias do campo do direito e à menor permeabilidade do sistema judicial 

ao sistema político. Enquanto no modelo de seleção profissional a aferição das 

competência acontece previamente por meio da avaliação da carreira como advogado, 

no sistema burocrático, os instrumentos de controle sobre os juízes, em geral, deslocam-

se para dentro da carreira, o que eleva a importância da atuação disciplinar dos 

conselhos. (CAPPELLETTI, 1989; VIANNA et al, 1997; FEITOSA, 2005) 

Ao se observar as linhas gerais dos dois modelos, percebe-se a grande 

relevância da investigação sobre os sistemas de seleção para se avaliar os impactos 

potenciais da presença dos conselhos de justiça ou de magistratura na mudança das 

práticas institucionais. Ou ainda, a necessidade de refletir sobre quais características 

mostram-se essenciais para os sistemas de seleção e controle dos juízes em face da 

redefinição do papel do Judiciário e da magistratura em países da América do Sul. 

O presente trabalho pretende analisar os sistemas de seleção e formação de 

magistrados da Argentina e do Chile, a fim de permitir uma comparação com o sistema 

brasileiro. O estudo insere-se numa pesquisa mais ampla sobre a formação da 

magistratura na América do Sul e sobre os processo de renovação ou reforma dos 

sistemas judiciais sul-americanos dentro do contexto de consolidação das instituições 
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democráticas. O estudo ocorreu por meio de pesquisa de caráter bibliográfico, com 

ênfase em periódicos indexados e livros de referência acerca da realidade de Argentina, 

Chile e Brasil. Ao mesmo tempo, analisaram-se documentos oficiais e a legislação 

específica dos respectivos.  

 

Chile 

 

Os juízes no Chile gozam de certas garantias desde a Constituição de 1925, de 

forma a lhes assegurar a independência individual. Ainda assim, desde o início da 

década de 1990, que se buscava uma forma de seleção de magistrados mais adequada às 

necessidades institucionais do novo ambiente democrático pós-Pinochet. Em 1994, com 

a criação da Academia Judicial, criou-se nova sistemática de ingresso na magistratura 

para o país.  

Segundo Acuña e Alonso (2001, p. 31), antes da lei 19.346 de 1994 o sistema 

era de escolha do presidente a partir de lista tríplice elaborada pela Corte Suprema ou 

pelos Tribunais de Apelação. Atualmente foi acrescentada a condição de que o 

candidato, para figurar na lista tríplice, deve aprovar-se em um curso de formação da 

Academia Judicial. Segundo Milton Juica Arancibia (2003, p. 57 – 59), este requisito 

tornou-se o mais relevante para a verdadeira formação do juiz, posto que a faculdade 

regular de Direito não prepararia o aluno para a real prática forense. A admissão passou 

a ocorrer por meio de uma seleção bastante disputada para ingresso na academia. Pelo 

sistema de escolha ao elaborar a lista tríplice, a Suprema Corte fica obrigada a dar 

preferência aos que melhor se qualificaram durante a preparação neste curso.  

O curso, diz Arancibia (2003, p. 59), dura de seis a oito meses e possui jornada 

completa e exclusiva, sem custos para o candidato e inclui os materiais necessários, com 

direito a bolsa de sustento do estudante nesse tempo. A seleção dos aprovados inicia-se 

com a avaliação do desempenho na universidade seguido de um teste de conhecimentos 

de casos práticos e, logo após, de uma avaliação psicológica visando identificar 

características e valores que possam influenciar em seu comportamento como 

Magistrado. Termina-se a avaliação com uma entrevista pessoal. Após o curso, os 

estudantes mais aptos são selecionados. Segundo Popkin (2003, p.180-181), os 
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estudantes não estão obrigados a aceitar a nomeação, mas se a recusarem devem 

reembolsar os custos do curso. A preferência é daqueles que participaram do curso. 

Ainda segundo a autora, o processo tem mostrado bons resultados. 

Para Morales (2003, p. 2-4) o ensino jurídico do período ditatorial formou uma 

consciência jurídica formalista e incompatível com as necessidades do Estado atual. 

Nesse sentido, Acuña e Alonso (2001, p. 28) afirmam que os tribunais mostraram-se, 

durante a ditadura, excessivamente quietos, não se manifestando expressivamente em 

favor dos direitos violados de inúmeras pessoas e usando de interpretações 

extremamente técnicas para eximir-se de suas responsabilidades. Dessa forma, no início 

da década de 90, a magistratura continuava presa a uma ideologia tecnicista e de 

aparente neutralidade herdada do cenário autoritário. 

O curso da Academia Judicial, segundo Arancibia (2003, p. 59) visa preparar 

os candidatos para que sejam capazes de compreender o papel do juiz na sociedade atual 

e aprender conhecimentos práticos da vida diária do foro. Segundo Acuña e Alonso 

(2001, p. 31) o curso também visa erradicar a tradição formalista que se apoderou do 

sistema judicial chileno. 

Nesse sentido, Moralez (2003, p. 18-21) critica o ensino do Direito no Chile 

por sua carga exagerada de memorização das normas, levando os alunos a adquirir “ a 

capacidade de recitá-las”. Segundo o autor, a prática jurídica vai muito além de repetir e 

memorizar textos de normas e mostra-se fundamental desenvolver outras habilidades 

que, no mundo atual, o estudante só desenvolverá quando estiver atuando na área, já 

formado, precisando obter habilidades para a sobrevivência no mundo jurídico. Moralez 

(2003, p. 23) propõe um novo modelo de ensino baseado na proposição de casos para 

que o aluno resolva com acesso a seu material de estudo, dando-se ênfase ao tempo 

levado para a obtenção da resposta. Tal sistema seguiria a experiência de ensino dos 

países do “Common Law”, onde o objetivo principal consiste em treinar o aluno para 

analisar casos práticos. 

A carreira na magistratura chilena inicia-se nas instâncias mais básicas, os 

Tribunais Ordinários de Justiça, correspondentes à primeira instância, e termina na 

Corte Suprema de Justiça. A evolução do juiz nessas instâncias, segundo Acuña e 

Alonso (2001, p. 31) representa outra função da Academia Judicial.  
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Cabe a Academia Judicial promover educação jurídica aos juízes já nomeados 

de forma que, segundo Arancibia (2003, p. 59), só constarão na lista de promoção por 

mérito aqueles que tiverem participado de ao menos um curso promovido pela 

Academia Judicial no último ano. Esta medida visa à reeducação e reciclagem dos 

juízes, além da troca de conhecimentos para a evolução da doutrina e da jurisprudência. 

A Academia Judicial sofre controle apenas da Corte Suprema, mas sua administração é 

exercida pelo Conselho Diretivo da Academia Judicial formado por nove pessoas que 

incluem representantes dos poderes Executivo e Legislativos e membros da magistratura 

(ARANCIBIA, 2003, p. 58 ), além de um representante da advocacia e de acadêmicos1. 

Essa formação, contudo, aplica-se apenas aos magistrados de carreira, o que 

não pode ser dito de todos os juízes chilenos. Conforme demonstra Salamanca (2009, p. 

225-226), o sistema judicial no Chile apresenta grande fragmentação, havendo 

dificuldade em notar-se uma clara separação dos Poderes. Isso por que nem todos os 

tribunais integram a estrutura do Judiciário. Alguns, apesar de nominarem-se, de acordo 

com a lei, tribunais, e exercerem jurisdição, apresentam-se, na prática, como órgãos do 

Poder Executivo. Além disso, há ainda funções e órgãos administrativos que, por 

apresentarem caráter jurisdicional, surgem na doutrina local como espécies de tribunais. 

Como exemplo, pode-se citar: Ministro de Transportes y Telecomunicaciones, a Junta 

General de Aduanas e o Diretor Regional del Servicio de Impuestos Internos. 

Essas pessoas, todavia, não se submetem ao mesmo processo de seleção dos 

juízes de carreira, havendo diversas formas, de acordo com cada uma dessas cortes 

paralelas, de escolha de seus membros. O concurso público permanece muito usado, 

ainda que seja restrito a certas classes (como a de advogado) (SALAMANCA, 2009, p. 

227-228.). Como exemplo, temos os juízes do Tribunal de Defensa de la Libre 
                                                           
1Artículo 2°.- La dirección superior y administración de la Academia estará a cargo de un Consejo 
Directivo, integrado por nueve personas, las que deberán reunir las calidades que se indican a 
continuación y que serán designadas de la siguiente forma: a) El Presidente de la Corte Suprema, o quien 
lo subrogue, el que presidirá el Consejo por derecho propio; b) El Ministro de Justicia, quien podrá 
hacerse representar por el Subsecretario de la cartera;  c) Un Ministro de la Corte Suprema, elegido por 
ésta en una única votación; d) El Fiscal de la Corte Suprema; e) Un Ministro de Corte de Apelaciones 
elegido, en una única votación, por los funcionarios de la segunda categoría del Escalafón Primario. La 
elección se hará un 

mismo día y hora en la sede de cada Corte de Apelaciones, en la forma que determine el Reglamento; f) 
Un miembro de la segunda categoría del Escalafón Primario del Poder Judiciário, elegido por la directiva 
de la asociación gremial de carácter nacional que reúna al mayor número de integrantes de dicho 
Escalafón Primario; g) Un representante de las asociaciones gremiales de abogados existentes en el país 
elegido por sus Presidentes, de entre ellos, y h) Dos académicos con más de cinco años de docencia 
universitaria, designados por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado. (Artículo 2°, Ley 
19346/94) 
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Competencia, escolhidos dentre lista quíntupla feita através de concurso público restrito 

a advogados. Os métodos de seleção mostram-se bem mais variados e, em geral, menos 

exigentes que a seleção dos juízes de carreira. 

No ápice do sistema judicial chileno encontra-se a Corte Suprema, composta 

por 21 membros. A escolha dos membros ocorre mediante a indicação de uma lista 

quíntupla pela própria Corte ao Presidente da República, a quem caberá selecionar um 

candidato. O escolhido submete-se à aprovação por uma maioria qualificada de dois 

terços do Senado para aceitação da indicação2 (POPKIN, 2003, p. 176-177). Cinco dos 

membros da Suprema Corte deverão ser advogados com ao menos quinze anos de 

carreira e dedicados à atividade acadêmica. Os outros serão membros da Justiça. 

Os juízes de carreira possuem a garantia da inamovibilidade e estabilidade, 

enquanto os juízes que não pertençam aos órgãos judiciais têm seu tempo de serviço 

reduzido àquele que a lei ordenar. Os juízes do “Tribunal de Defesa de la Libre 

Competencia” permanecem no cargo por seis anos, prorrogáveis pelo mesmo período. 

Da mesma forma os juízes do “Tribunal de la Contratación Pública” permanecem cinco 

anos em seus cargos (SALAMANCA, 2009, p. 227-228). 

Os juízes de carreira submetem-se a um sistema de incompatibilidades e 

responsabilizações advindo do Código Orgânico dos Tribunais3. Discute-se no Chile se 

poderia aplicar-se o mesmo sistema aos tribunais não pertencentes ao Judiciário. 

Segundo Salamanca (2009, p. 228-229),  prevalece o entendimento que em caso de 

omissão legal, o Tribunal permanece sob o controle da Corte Suprema, pois esta possui 

“la superintendencia diretiva, correcional y económica de todos los tribunales de la 

nación” (SALAMANCA, 2009, p.229). 

Os juízes desses tribunais do Executivo não gozam de verdadeira 

independência, seja pessoal, posto que não possuem vitaliciedade, ou institucional, pois 

                                                           
2 O artigo 75 da Constituição Chilena estabelece que os membros da Corte Suprema serão nomeados pelo 
Presidente da República de lista quintupla elaborada pela própria Corte, na qual deve constar, 
obrigatoriamente, o membro mais antigo da “Corte de Apelaciones” que figure em lista de mérito. Os 
outros deverão ser membros da Justiça escolhidos pela Corte Suprema. A escolha do Presidente deve ser 
aprovada no Senado por dois terços dos votos presentes. Contudo, cinco membros da Côrte devem ser 
advogados com mais de 15 anos de carreira e que se destacaram na carreira advocatícia ou acadêmica e 
cumprir os requisitos da “ley orgânica constitucional” específica. Nesse caso a lista será formada apenas 
de advogados que cumpram os requisitos, dentre os quais caberá ao Presidente escolher. 
 
3 Código Orgánico de Tribunales (ley 7421 de 1943) 
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por vezes tratam de assuntos relacionados ao Poder ao qual pertencem. Levanta 

Salamanca (2008, p. 195) a questão: de quem deve ser independente e a quem deve sua 

independência? Explica o autor que o Executivo representa o Poder que mais incorpora 

a concepção de Soberania, sendo o mais ativo perante a sociedade e o que mais possui 

oportunidades e possibilidades de cometer abusos, daí a razão pela qual deve ser 

contido.  

Num Estado de Direito o Executivo não pode ter poder sobre o juiz que julga a 

causa na qual está envolvido o Estado ou a Administração Pública Indireta. Por outro 

lado, enquanto esta possibilidade de resolução administrativa não estiver sujeita ao 

controle judicial, ou mesmo constitua a primeira instância, ainda que seja possível 

recorrer ao Judiciário em segunda instância, estar-se-ia abrindo mão do Estado de 

Direito (SALAMANCA, 2008, p. 202-204).  

Nota-se, assim, que o judiciário chileno optou por realizar a formação de seus 

magistrados durante a seleção, não antes ou depois desta, através da Academia Judicial, 

sem olvidar o aperfeiçoamento constante dos membros com mais tempo de carreira, 

incluindo medidas coercitivas para a participação. A Academia Judicial é um órgão 

formado para controle da magistratura por meio de seleção e administração de cursos de 

formação e aperfeiçoamento. Conta com seus próprios bens e seu próprio conselho 

diretor, contudo ainda vinculada ao controle do Poder Judicial, o que tem se revelado 

uma boa forma de administrar e melhorar a magistratura chilena. Segundo Morales 

(2003, p. 47) a Academia Judicial acarretou um desenvolvimento na seleção e formação 

de juízes, mas precisa vir acompanhada de uma reforma no sistema de ensino do próprio 

Direito no país Esta formação, ainda na juventude, definirá a mentalidade do futuro 

magistrado e advogado, o que alteraria, como conseqüência, a forma como se nota o 

Direito no Chile e como se desenvolve o processo judicial. 

Contudo, a fragmentação da justiça chilena, que permite a existência de 

tribunais fora do Poder Judiciário torna-se um empecilho à consolidação da 

independência no ato de julgar em parcelas significativas das funções jurisdicionais do 

Estado. Não obstante, percebe-se um maior esforço renovação das práticas judiciais por 

meio da alteração do perfil dos juízes. A existência de enclaves extrajudiciais sujeito a 

maior controle do Executivo não oblitera a progressiva alteração institucional do 

Judiciário chileno dentro do contexto de consolidação da democracia no país.  
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Argentina 

 

Ao analisar a história política argentina, Acuña e Alonso (2001, p. 06-07) 

trazem à tona o contexto da transição do país para a Democracia após décadas de 

repressão ditatorial como fator determinante para a instabilidade política e jurídica que 

se seguiria por quase duas décadas após a fim do regime militar. Lembram os autores 

que o próprio Judiciário reconheceu a legitimidade dos regimes ditatoriais que 

assolaram o país, causando a grave desconfiança em relação aos magistrados. A intensa 

manipulação da Justiça pelos militares deu lugar a sérias instabilidades posteriores 

acarretas pela rotatividade dos cargos das Cortes Constitucionais em governos 

democraticamente eleitos.  

Persistiu uma postura de subordinação do Judiciário perante o Poder 

Executivo, que consolidava a desconfiança e o descrédito do sistema de Justiça. 

Conforme registra Popkin (2003, p. 171), averiguou-se, tardiamente, por meio da 

Comissão da Verdade argentina que, durante os períodos ditatoriais, a justiça 

apresentou-se praticamente inoperante. Não obstante, Miller (1997, p. 74), fazendo um 

comparativo com o sistema constitucional americano, demonstra como a Suprema Corte 

americana enfrentou problemas similares ao lidar com o Poder Executivo, mas obtendo 

resultado oposto ao do Judiciário argentino. A opinião pública apontava para a 

politização da justiça nacional argentina, inclusive acusando-a de corrupção e de 

obsolescência. Ressalta o autor que, quando o Executivo do país não obtinha decisões 

favoráveis desafiava abertamente as decisões da Suprema Corte ou pressionou-a para 

decidir a seu favor. 

Ao tempo da criação da Constituição Democrática de 1983 havia grande 

expectativa quanto ao Poder Judiciário, que deveria se erguer como uma força a garantir 

os Direitos Humanos e punir os responsáveis pelos crimes dos governos anteriores, 

contudo, viriam a decepcionar seus espectadores, pois, próximo ao julgamento dos 

militares, o Poder Executivo, sob o governo de Raúl Afonsin, cercou-se de medidas 
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contra o Judiciário, cedendo, este, perante a pressão política4. O governo de Carlos 

Menem, seria marcado por profundos golpes à autonomia do Poder Judiciário tolhido 

pela premência dos projetos emergenciais do Executivo5. O aumento do número de 

membros da Suprema Corte6, com claras intenções interferir no resultado das votações, 

seguido de vários atos contra membros do Poder Judiciário levaram a muitas renúncias 

de protesto por figuras importantes (ACUÑA e ALONSO, 2001, p. 07-09).  

Questiona Popkin (2003, p. 177-178) que as novas nomeações à Corte 

Suprema Argentina pelo presidente Carlos Menem como medidas suspeitas perante a 

nova ordem constitucional. As renúncias de Bacqué, Arslanian e, antes deles, Andrés 

D’Alessio, “Procurador General de la Nación”, ao invés de servir de repressão, 

permitiram a Menem nomear um total de seis novos ministros, além dos novos ministro 

incorporados, o que sujeitou a Corte Suprema Argentina à vontade do Poder Executivo. 

A atitude do Presidente, contudo, não se mostraria somente uma causa da impotência do 

Judiciário, mas também conseqüência. Não se veria tais manifestações em uma nação 

com um Poder Judiciário bem visto pela população (MILLER, 1997, p. 75-76). 

Menem também criou o Consejo de la Magitratura, órgão que passou a 

realizar, a nível federal, a seleção dos magistrados de todo os tribunais, exceto a Corte 

Suprema. O Consejo é questionado por Popkin (2002, p. 174) por sua estrutura 

demasiado política, composta por 20 membros, dentre os quais o Presidente da Corte 

Suprema, membros do Poder Judicial de la Nación, legisladores, advogados, 

                                                           
4Em 1985, buscando a definitiva transição da ditadura militar para a democracia, iniciou-se um processo 
de responsabilização pelos descumprimentos a direitos humanos ocorridos no período ditatorial. Por 
razões políticas interessava ao governo limitar as punições, mas essa posição protetiva aos militares 
esbarrava na autonomia judicial, que, por sua vez, ameaçava os militares. Nesse contexto surgiu a Ley de 

Punto Final, que pôs um fim à atuação judicial contra os militares perseguidos por violações a direitos 
humanos ao tempo da ditadura e a Ley de Obediencia Debida, que tornava impuníveis as ofensas a 
direitos humanos cometidos pelos militares de menor posto. 

5Assumindo o governo durante um período de grave crise inflacionária, Menem colocou em prática um 
plano de reestruturação de emergência, o qual temia tornar-se inaplicável perante a atuação jurisdicional. 
Para pô-lo em prática utilizou-se, inicialmente, de leis como o “decreto de necessidad y urgência N 
2196/86”, que suspendia as cobranças judiciais contra o Estado e a criação de novas vagas para a 
Suprema Corte Argentina. 

6Em Abril de 1990 o número de membros da Suprema Corte foi aumentado de cinco para nove, mesmo 
após manifestação da Corte de que tal ato seria ofensivo à independência e à estabilidade do Poder 
Judiciário. O aumento do número de membros permitiria a entrada de quatro novos membros nomeados 
por Menem na Suprema Corte, acarretando a intangibilidade do governo na Corte devido à identificação 
da maior parte de seus membros com os detentores do Poder Político. Logo após o aumento, Júlio 
Bacqué, membro da Suprema Corte Argentina renuncia em protesto, seguido de Leon Arslanian, Ministro 
da Justiça argentino. 
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acadêmicos e um representante do Poder Executivo. Segundo a autora, o órgão não tem 

completado bem suas tarefas de selecionar e expulsar membros do Poder Judicial (2002, 

p. 174). Neste tocante, completam Acuña e Alonso (2001, p. 13-14) com a afirmação de 

que o órgão já se iniciou sobrecarregado tendo em vista que seus membros possuem 

outras funções e trabalham apenas meio expediente.  

O Conselho argentino realiza concurso público para a obtenção de listas 

tríplices das quais os futuros magistrados surgirão. Os candidatos serão julgados por um 

juiz de Direito, um docente de Direito e um advogado para cada vaga. Há uma avaliação 

dos antecedentes dos candidatos, uma prova escrita e uma entrevista pessoal. Todos os 

resultados são reportados ao Conselho, que pode ainda realizar uma audiência pública 

para avaliar os candidatos. A decisão do pleno quanto à lista tríplice deve ocorrer por 

maioria de dois terços dos membros presentes e não há direito de apelação em face de 

uma rejeição. Após a publicação dos nomes escolhidos, envia-se a lista para o 

Presidente da República, quando se tratar de um tribunal federal, que escolherá um para 

sabatina no Senado Federal. Essa estrutura só é utilizada para a seleção de juízes 

federais. Quando se tratar de tribunal regional, caberá a cada unidade fazer sua seleção 

(POPKIN, 2003, p. 174). 

No caso dos membros da Suprema Corte, a escolha compete ao Presidente da 

República mediante aprovação dos indicados no Senado Federal. Nesse caso o 

Conselho de Magistratura não participa da seleção. A aprovação dos indicados ao cargo 

de ministro da Suprema Corte faz-se por voto de dois terços dos membros do Senado 

presentes na sessão. Observe-se que a participação do Senado nas nomeações de cargos 

na Argentina mostra-se bem maior que a do Brasil, especialmente pelo rol de 

competências. O Senado argentino tem que votar a nomeação de todos os juízes 

federais, além dos principais membros do Ministério Público7.  

                                                           
7Constitución de la Nación Argentina, [...] Artículo 99.- El Presidente de la Nación tiene las siguientes 
atribuciones: [...] 4. Nombra los magistrados de la Corte Suprema con acuerdo del Senado por dos tercios 
de sus miembros presentes, en sesión pública, convocada al efecto. Nombra los demás jueces de los 
tribunales federales inferiores en base a una propuesta vinculante en terna del Consejo de la Magistratura, 
con acuerdo del Senado, en sesión pública, en la que se  tendrá en cuenta la idoneidad de los candidatos. 
[...] 
Ley 24946 de Marzo de 1998, [...] Artículo 5º — El Procurador General de la Nación y el Defensor 
General de la Nación serán designados por el Poder Ejecutivo nacional con acuerdo del Senado por dos 
tercios de sus miembros presentes. Para la designación del resto de los magistrados mencionados en los 
inciso b), c), d), e) y f) de los artículos 3º y 4º, el Procurador General de la Nación o el Defensor General 
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O processo de votação do candidato às posições políticas que requerem 

aprovação senatorial na Argentina, que apresenta uma taxa de mais de noventa por 

cento de aprovação de candidatos submetidos, demora meros trinta e nove dias, um 

procedimento bem rápido. Percebe-se, contudo, um procedimento de, em média, cinco 

dias, para a aprovação senatorial de militares de alta patente, devido a seu procedimento 

diferenciado, que geralmente termina com a aprovação completa da lista. Excluindo-se 

os militares, a média sobe para noventa e cinco dias de duração do processo de seleção, 

o que dá indícios de se tratar de um processo relativamente sério, com o estudo dos 

candidatos. Para Lemos e Llanos (2007, p. 119-124), tal procedimento de indicação e 

aprovação decisão influenciaria na politização das nomeações, inclusive para a Suprema 

Corte, a magistratura federal e os membros do Ministério Público.  

A visão de uma magistratura excessivamente politizada e ineficiente levaria, 

para Acuña e Alonso (2001, p. 12-13), à uma depreciação da magistratura perante o 

povo argentino. Juntar-se-ia a isto a percepção da corrupção, do tráfico de influência e a 

defasagem de equipamento e infra-estrutura física. O Poder Judiciário contaria com 

recursos para lidar com as operações diárias, mas demonstraria dificuldades com o gasto 

com recursos humanos. 

Fazendo uma análise comparativa dos rendimentos dos juízes norte-americanos 

e os juízes argentinos em face do PIB dos dois países, Artana, Cristini e Urbiztondo 

(1995, p. 92-96) concluíram que os juízes argentinos ganham o equivalente ao dobro 

dos magistrados norte-americanos. Contudo, o número de litígios por habitante percebe-

se baixo comparado ao dos juízes norte-americanos e europeus. Nota-se que os gastos 

da Argentina com a manutenção de seu sistema judicial não encontra respaldo na 

quantidade de ações nem na qualidade do serviço apresentado. 

A Argentina passou por muitos desafios políticos nas últimas décadas, visto 

que mesmo com o advento da democracia, Judiciário ainda convive com dificuldades 

para afirmar sua independência perante o Executivo, tanto em suas instâncias máximas 

como nas instâncias ordinárias (VERONESE E VAL, 2008, p. 17). Prevalece no povo 

argentino a desconfiança em relação ao Judiciário, acostumado a ver sua magistratura 

curvar-se perante os interesses do Executivo. Há o sucateamento da justiça como 

                                                                                                                                                                          

de la Nación, en su caso, presentará una terna de candidatos al Poder Ejecutivo de la cual éste elegirá uno, 
cuyo nombramiento requerirá el acuerdo de la mayoría simple de los miembros presentes del Senado. [...] 
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conseqüência da falta de expressão político-econômica do Poder Judiciário e de sua 

fraqueza institucional derivada da ausência de apoio popular (ACUÑA E ALONSO, 

2001, pp. 12-14). Na prática o Judiciário Argentino encontra-se preso em um ciclo de 

repetição que só pode ser quebrado com o fortalecimento da magistratura como 

instituição independente. Nesse sentido ainda falta um longo caminho a ser percorrido, 

caminho que dependerá de pressão social e ação dos próprios Poderes Políticos. 

 

Brasil 

 

A análise sobre o Judiciário e a magistratura brasileira implica na necessidade 

de refletir sobre o papel histórico dos bacharéis em Direito na formação do estado 

nacional português e na administração dos domínios coloniais de Portugal. A 

consolidação do poder real naquele país articulou-se com a criação de uma longa e 

poderosa teia de servidores da coroa. No centro deste corpo de burocratas encontrava-se 

uma elite de bacharéis em Direito formados em Coimbra e inseridos na magistratura 

(FAORO, 1984). 

O curso universitário não representava uma verdadeira espécie de formação 

profissional, mas uma maneira de preparação das elites dirigentes do país. A 

centralização do ensino permitia maior controle, unidade e homogeneidade ideológica, o 

que favorecia a preservação dos vínculos entre os bacharéis e os interesses da própria 

Coroa. O fortalecimento desta elite burocrática servia como estratégia de contenção e 

contrapeso à nobreza portuguesa, de modo a reduzir sua capacidade de pressão sobre os 

reis. Todavia, a consolidação da magistratura como elite burocrática envolveu um lento 

processo de assimilação e reprodução de características e práticas da nobreza, como a 

endogenia, o estímulo à manutenção dos cargos para membros da sua descendência, à 

busca pela “pureza de sangue”, a rejeição dos laços com os ofícios manuais, entre outros 

(SCHWARTZ, 1979). 

A cautela para manutenção de fortes vínculos entre os magistrados e a coroa 

inseria-se na mesma lógica que fazia Portugal interditar toda forma de ensino superior 

no Brasil colônia. A educação numa universidade, particularmente no curso de Direito, 

mostrava-se central na maneira como a metrópole administrava seus domínio e preserva 
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as estruturas de controle (CARVALHO, 2003). A magistratura representava, assim, os 

interesses do Rei em seus vastos território e não consistia em verdadeiro instrumento de 

aplicação do Direito ou realização da justiça numa perspectiva liberal. 

 O ensino em Coimbra não seguiu as reformas na doutrina advindas das teorias 

dos grandes pensadores da Revolução Francesa, tão famosas naquele tempo. Constituía-

se, na verdade, do antigo método de adestramento através da leitura da lei e estudo do 

direito romano e medieval, matérias consideradas ultrapassadas no século XVII. Os 

juristas brasileiros aprendiam a obedecer à força maior sem questionar como forma de 

progredir na carreira. O magistrado tinha mais chances de se promover ou de melhor 

localizar-se caso seguisse as instruções da Corte (SCHWARTZ, 1979). 

As estratégias de controle da metrópole falharam em certa medida ao não 

considerar os relacionamentos sociais na colônia, que viriam a conflitar com os 

interesses da Coroa portuguesa, e que levaram ao “abrasileiramento” da magistratura. 

Contudo, não se pode afirmar que o fortalecimento das relações locais acarretou a 

criação de qualquer forma de oposição (SCHWARTZ, 1979). 

A independência do Brasil não produziu rupturas institucionais na função 

desempenhada tradicionalmente pelos membros do Judiciário. A magistratura continuou 

atuando como parte central da administração do Estado brasileiro, além de se incorporar 

como força majoritária dentro do sistema político. O cargo de juiz servia como ponto de 

partida para a ascensão para os postos mais importantes do Estado. Um grande número 

de magistrados no Império rapidamente buscava a eleição para um cargo de deputado, 

sem que se obrigasse a abandonar a função judicial (CARVALHO, 2003; KOERNER, 

1998). 

Um dos principais papéis desenvolvido pelos juízes no Império consistia em 

contribuir para a repressão e controle social dos escravos e homens livres pobres. Não 

se tratava de aplicar a lei ou preservar direitos, mas assegurar a conservação das 

estruturas sociais e econômicas fundadas no trabalho escravo e num sistema de trocas 

clientelistas (HOLLOWAY, 1997; LEAL, 1979). 

O Império mantinha uma magistratura nacional unificada, mas que não gozava 

da garantia da inamovibilidade. Os juízes encontravam-se sujeitos à livre remoção no 

território nacional, a depender de avaliação sobre sua conduta, relações e julgamentos. 

Para Koerner (1998) a insegurança na carreira mostrava-se importante para assegurar o 

controle da atuação judicial e exigia dos juízes uma postura prudencial e cautelosa. 
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Desagradar interesses ou não se inserir no jogo de trocas do sistema político imperial 

levava a sérios riscos para a carreira. 

As características da inserção do Judiciário no sistema político implicavam 

num modelo de formação, seleção e progressão na carreira de magistrado que 

privilegiasse a perpetuação das práticas necessárias à conservação das estruturas sociais 

do país e, por via de conseqüência, da escravidão. A formação de um projeto de 

Judiciário liberal revelava pouca compatibilidade com as imposições de um sistema 

político que mantinha uma grande continuidade em relação às instituições coloniais e, 

ao mesmo tempo, consagrava relações desiguais, segregacionistas e clientelistas. 

Não obstante, ocorreu, ao longo do Império, um gradual afastamento dos juízes 

da participação direta na vida política, principalmente após as reformas eleitorais e do 

Judiciário, implementadas na segunda metade do século XIX. Este afastamento reduziu 

parte da presença de magistrados nos quadros parlamentares e contribuiu, de maneira 

paulatina, para um processo de maior profissionalização corporativa da magistratura. O 

curso de Direito continuou, contudo como um espaço privilegiado para formação dos 

jovens da elite nacional (FEITOSA, 2005). 

A transição para República não trouxe mudanças significativas para o 

fortalecimento da magistratura nacional. A adoção do modelo federativo levou à criação 

da justiça nos estados e de uma magistratura estadual frágil e dependente. A estes juízes 

não se asseguravam sequer as garantias básicas ao exercício profissional, como 

inamovibilidade, vitaliciedade e irredutibilidade de vencimentos. As remoções 

consistiam em instrumentos comuns usados contra juízes. A mudança de cidade trazia 

ainda conseqüências financeiras em razão da existência de remuneração variável de 

acordo com as custas judiciais arrecadadas (KOERNER, 1999). 

A Constituição de 1891, contudo, nada mencionava quanto à seleção do corpo 

de magistrados, cabendo ao Decreto 3.084 de 1898 adotar a nomeação pelo executivo, 

mediante nomeação do Supremo Tribunal Federal, como forma de seleção da 

magistratura Federal. O Estado do Rio Grande do Sul decidiu, à época, selecionar os 

candidatos mediante concurso público, para o qual, contudo, não se exigia habilitação 

em Direito. A primeira menção ao concurso público como o conhecemos hoje, contudo, 

vem da Constituição de 1937, que também fixa o quinto constitucional para os tribunais 

superiores (ROESLER, 2006, p. 09-11). 

Segundo Leal (1979) o controle sobre todas as esferas do Estado brasileiro 

revelava-se central para conservação do poder na Primeira República. A fragilidade dos 
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juízes e domínio sobre os mesmo fazia parte do jogo de trocas, favorecimentos e 

repressão que exigia dos indivíduos a busca da proteção dos “coronéis” e membros das 

elites. 

Nesta perspectiva, a seleção para o ingresso, seguia um modelo próximo ao do 

Império, na medida em que os candidatos sujeitavam-se à nomeação pelo Executivo 

(normalmente o Ministro ou Secretário de Justiça). O concurso público no começo do 

século XX surgia como uma proposta ainda pouco palpável e, mesmo quando 

implementado, não significava mudança real. Conservavam-se os controles ao longo da 

carreira e as dificuldades reais da rotina de vida judiciária. A estes fatores somavam 

questões relevantes da formação nos cursos de Direito e nas concepções ideológicas 

prevalentes dentro do mundo dos bacharéis (PAULO FILHO, 1997; FEITOSA, 2005). 

A Constituição de 1946 foi criada nos moldes da Constituição norte-americana, 

tal como a Constituição Argentina da época e a própria Constituição de 1982, e traz as 

proteções à independência dos juízes: as garantias de vitaliciedade, irredutibilidade 

salarial e inamovibilidade (ACUÑA e ALONSO, 2001, p. 16).  No período que vai da 

Era Vargas ao início do Regime Militar, o Judiciário brasileiro caminhou lentamente 

num processo de fechamento corporativo e profissionalização. As fragilidades 

institucionais se mantiveram, mas houve um processo de afirmação de uma ideologia 

corporativa centrada na idéia de “neutralidade” em relação à política (FEITOSA, 2005). 

Ao mesmo tempo, o país mudou migrou gradualmente de uma realidade rural 

para um cenário de urbano e de crescente industrialização. As pressões por maior 

modernização e racionalização das estruturas legais e judiciais chegavam ao curso de 

Direito e ao próprio Judiciário. A presença de um Poder fortemente submetido ao jogo 

político produzia efeitos negativos sobre a lógica do mercado, especialmente diante das 

transformações econômicas do país. Crescia a pressão por um Judiciário mais “técnico” 

por uma formação jurídica centrada em aspectos da prática profissional e regida pela 

idéia de “preparação de força de trabalho” (FEITOSA, 2005; JUNQUEIRA, 1993). 

O preço da maior consolidação corporativa da magistratura e do fechamento 

Judiciário consistiu na definição de um papel limitado e restrito deste Poder em face dos 

demais. Regido por uma ideologia legalista e com pretensões de neutralidade, o 

Judiciário seguiu num papel secundário na história política do país. Todavia, estas 

mesmas características que favoreciam posturas moderadas e conservadores acabaram 

por gerar alguns conflitos com os militares nos primeiros anos do Regime de 1964. 
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O apoio registrado ao golpe, em 1964 pelo, então, presidente do STF, ministro 

Ribeiro da Costa, não impediu a Corte de julgar favoravelmente os habeas corpus de 

Mauro Borges, ex-governador de Goiás, Plínio Coelho, do Amazonas, e Miguel Arraes, 

de Pernambuco. Nestes casos, questionava-se a violação ao foro privilegiado 

estabelecido como prerrogativa da função (VALE, 1976). 

O conflito com essas prisões determinadas por militares levou inicialmente a um 

esforço conciliatório de manter a aparência da regularidade constitucional. Todavia, 

diante da continuidade das decisões desfavoráveis, houve a intervenção no STF por 

meio da ampliação do número de ministros de 11 para 16. Esta solução, ainda assim, 

não foi suficiente e, com o avanço da linha dura do Regime, seguiu-se uma intervenção 

mais dura, com o retorno da composição para o número de 11 ministros, a 

aposentadoria compulsória de Hermes Lima, Victor Nunes Leal e Evandro Lins e Silva, 

e o afastamento “voluntário” de Antônio Calos Lafayette de Andrade e Antônio 

Gonçalves (VIEIRA, 1994). A solução final levou ao deslocamento das competências 

relacionadas aos interesses de segurança dos militares para a Justiça Militar. 

Para Acuña e Alonso (2001, p. 17-18) o Poder Judiciário brasileiro manifestou 

resistência maior que as de países como Argentina e Chile, especialmente pelo interesse 

dos militares de manter a fachada de legalidade. Destacou-se, à época, a OAB, 

clamando por mais espaço à justiça. (ACUÑA e ALONSO, 2001, p. 17-18). 

A crítica dos militares aos problemas de morosidade e ineficiência judicial veio 

acompanhada de iniciativas para ampliar os controles sobre a magistratura, como se 

observa no caso da emenda constitucional No. 7 que previa a criação da Lei Orgânica da 

Magistratura (LOMAN), a instituição do Conselho Superior da Magistratura (com as 

atribuições disciplinares no âmbito do Judiciário), a possibilidade de avocação pelo STF 

de qualquer ação em curso no território nacional, entre outras mudanças. 

O esforço reformador do governo e a discussão da legislação para regulamentar 

o trabalho dos magistrados representaria o mote para a formação de um grande elo de 

ligação nacional entre juízes. Surgiria um forte elemento de coesão da identidade 

corporativa centrado na reação contra as ingerências do Executivo na esfera judicial e 

na rejeição da ação política sobre a sua função. 

A Constituição de 1988 recebeu o impacto desse processo e assegurou pela 

primeira vez na história todo um conjunto de condições para o exercício da 

independência judicial e garantia do exercício da magistratura. Ao mesmo tempo, a 
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emergência da democracia, de novos direitos, novos atores institucionais e de um 

contexto social e político diferente empurraram o Judiciário para um novo patamar. 

A mudança no papel social dos juízes e da corte, o aumento das ações e a 

importância das decisões judiciais para a concretização de direitos impuseram a 

necessidade de refletir mais profundamente sobre os limites do modelo que, apesar da 

Constituição, reproduzia intensamente tradições antigas de baixa transparência, 

fechamento institucional, pouca permeabilidade às críticas e demandas sociais, entre 

outros problemas. 

A Reforma do Judiciário projetada pela Emenda Constitucional n. 45 de 2004 

representou um ponto de passagem diante da nova dimensão conquistada pelo 

Judiciário. O seu principal impacto sobre a magistratura adveio da criação do Conselho 

Nacional de Justiça, com competência para projetar políticas para o sistema de justiça, 

realizar o controle administrativo e disciplinar de tribunais e magistrados, entre outras 

funções. 

A presença deste Conselho segue trajetória semelhante ao vários países da 

América Latina, seguindo, em certa medida, um modelo Europeu (CARVALHO, 

Ernani, 2006; CERQUEIRA, 1995; FEITOSA, 2007; VERONESE & VAL, 2008). A 

inovação não consistiu no desenho do CNJ, mas na opção por romper com algumas 

práticas antigas, como o nepotismo e a baixa transparência, estimular uma maior 

racionalização administrativa e fortalecer aspectos que valorizassem a 

profissionalização e a independência judicial, como a promoção por mérito com 

critérios claros e públicos. 

Em linhas gerais, não houve mudança importante nos procedimentos de 

recrutamento e formação. Prevalece o ingresso por concurso público, com acesso amplo 

a candidatos, em geral, jovens e com pouca experiência como advogados. Segue-se um 

modelo burocrático de carreira estruturada, ascendente e programada. 

As grandes questões deste sistema situam-se na prevalência da formação feita 

no curso de Direito e na importância de uma formação realizada de maneira informal 

dentro da vida profissional e sujeita às condicionantes dos critérios de promoção. Em 

sistemas burocráticos, como o Francês ou Português, dá-se grande importância às 

escolas de magistratura, o que não acontece no Brasil. Ao mesmo tempo, a fórmula 

adotada nos concurso não se orienta por um conjunto de características exigidas na nova 

realidade do judiciário brasileiro. Prevalecem as habilidades de memorização e 

repetição dos enunciados jurisprudenciais e legislativos, em grande medida como forma 
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de simplificar e objetivar os critérios de ingresso, sem se valorizar competências mais 

afeitas à lógica democrática, garantia de direitos, aplicação constitucional, ou de 

operacionalização de princípios jurídicos numa realidade complexa. 

O modelo preza pela objetividade e pela disputa isonômica, contudo se mostra 

incapaz de levar em consideração a grande importância do sistema de ingresso para o 

perfil de Judiciário que se deseja para o país. Ao mesmo tempo, as escolas de 

magistraturas não cumprem a contento o papel que poderiam exercitar, seja na formação 

inicial dos jovens juízes, seja a formação continuada ao longo da carreira. 

  

Conclusão 

 

  
No Chile o Poder Judiciário mostra-se fragilizado pela invasão do Poder 

Executivo à esfera judicial, comprometendo a independência dos julgados sempre que 

emitidos por autoridade não judiciária. A Constituição do Chile não permitiu um pleno 

fortalecimento do Poder Judiciário ao instituir os tribunais administrativos e ao dar 

competência a pessoas políticas para julgar casos da competência de seu ente 

administrativo. 

Contudo, verifica-se que os juízes de carreira chilenos passam por um rigoroso 

sistema de seleção e preparação para a vida do foro, que avalia e forma até mesmo o 

caráter moral, numa busca por suprir o ensino defeituoso das faculdades de Direito. O 

investimento na educação jurídica dos magistrados pode levar a um desenvolvimento do 

Poder Judiciário nacional que venha a pressionar a resolução dos problemas de 

enfrentamento dos outros Poderes. 

A Argentina, em virtude de sua história política, possui um Poder Judicial 

extremamente fragilizado pela ditadura e pelo Poder Executivo do regime democrático, 

que constantemente entrou em confronto com a justiça nacional. Contudo, a fragilização 

do Judiciário liga-se também à histórica descrença do povo argentino em relação aos 

magistrados. Na Argentina não se verifica com a força observada em países como Brasil 

ou mesmo na Europa, um crescimento acelerado do papel do Judiciário como 

depositário das esperanças por efetivação de direitos. 

 No Brasil observa-se uma persistência tensa de práticas judiciais vinculadas a 

um passado distante. A consagração das garantias à independência judicial e ao 

exercício da magistratura vieram acompanhadas de um conjunto de mudanças que 
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puseram os tribunais no centro do cenário político. Convertidos em depositários de 

grandes expectativas sociais para proteção e efetivação de direitos, os juízes viram-se 

imersos num crescimento acelerado do número de ações e de demandas que dificilmente 

podem ser respondidas por posturas dogmáticas, legalistas e aferradas ao civilismo 

tradicional. 

Neste ambiente encontram-se os juízes brasileiros. Esta corporação fechada e 

pouco transparente vive a pressão por reformas democratizantes. Na esteira das 

reformas optamos pela criação de conselho de magistratura e mantivemos o sistema de 

seleção por concurso. O modelo alinha-se com as tendências seguidas pelos outros 

países estudados, mas peca por não ser capaz de compreender a importância de fórmulas 

para ingresso que valorizem perfis adequados às novas necessidades do Judiciário. 

Percebe-se a importância de ampliar e valorizar o papel das escolas judiciais e de 

magistrados na formação dos juízes, especialmente diante das críticas ao ensino 

jurídico. 

Observando-se sistematicamente o modelo dos três países, verifica-se a grande 

dificuldade de romper com a herança dos regimes autoritários e das instabilidades 

institucionais que abalaram a história política destas nações. Em maior e menor grau, 

observa-se uma crítica às fórmulas adotadas e um descompasso com as mudanças 

trazidas pela democracia e as necessidades sociais e políticas presentes. Nesta 

perspectiva podemos aprender mutuamente com os erros apresentados pela história e 

contribuir para a construção de uma nova magistratura e de um novo Judiciário para as 

nossas democracias. 
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UMA NOÇÃO ACERCA DA ADVOCACIA POPULAR A PARTIR DE UMA 

PESQUISA EMPÍRICA EM JOÃO PESSOA 

 

A CONCEPT OF POPULAR ADVOCACY FROM EMPIRICAL RESEARCH IN JOÃO 

PESSOA 

Marcos Lima Filho
1
 

Enoque Feitosa
2
 

RESUMO 

Este artigo versa sobre pesquisa empírica com profissional pouco conhecido no meio jurídico, 

o advogado popular. Para contribuir com a supressão de tal lacuna, foi realizado um estudo, 

que se preocupou em levantar o maior número possível de informações sobre este militante 

jurídico a fim de que se possa elaborar sínteses mais realistas a seu respeito, levando em 

consideração seus traços distintivos reais e não as ideias a seu respeito. Utilizou-se a dialética 

como método e o materialismo histórico como marco teórico, ambos consoante a elaboração 

de Karl Marx. As técnicas de pesquisa predominantes foram a observação participante e a 

entrevista, aliadas a pesquisa documental. Na primeira parte do artigo, fez-se uma 

apresentação da metodologia do trabalho: a seleção dos participantes e como as técnicas 

escolhidas foram aplicadas. Em seguida, realizou-se uma reconstrução ideal da história real da 

advocacia popular em João Pessoa, mostrando como a cidade foi um local pioneiro do 

desenvolvimento desta atividade e os fatores que contribuíram para isso. Após essa digressão, 

passou-se a elencar as características do perfil sócio-econômico dos advogados populares em 

atividade na cidade. A próxima seção dedicou-se a destrinchar quais são as atividades que 

caracterizam um profissional como advogado popular. Finalmente, a conclusão é dedicada ao 

delineamento de uma noção sobre o que é ser advogado popular. 

Palavras-chave: Advocacia Popular. João Pessoa. Engajamento Político 

 

ABSTRACT 

This article is an empirical research on a little-known professional in the legal, the popular 

advocacy. To fill this gap, this study was conducted to bother to lift the greatest possible 

number of activist legal information about this so that we can make the best summaries about 

you, taking into account their distinctive features and not the actual ideas about he does. The 

method used was dialectical and theoretical was the historical materialism, both according to 

the development of Karl Marx. The predominant research techniques were participant 

observation and interviews, combined with documentary research. The first part of the article, 

it is a presentation of the methodology of work: how was the selection of participants and how 

the selected techniques were applied. Then, it’s make an ideal reconstruction of the real 

history of popular advocacy in Joao Pessoa, showing how the city and local pioneer in the 

development of this activity and the factors that contributed to it. After this digression, a list 

of characteristics socio-economic profile of popular lawyers in activity in the city is exhibit. 

The next section is dedicated to unraveling what activities characterize an attorney as an 

popular. Finally, the conclusion is devoted to the design of a handle on what is popular to be a 

lawyer. 

                                                 
1
 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba na área 

de concentração em Direitos Humanos, email: mjolf13@hotmail.com.  
2
 Doutor em Direito e em Filosofia. Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Jurídicas da 

Universidade Federal da Paraíba 

13698



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

 

Key Word: Popular Advocacy. João Pessoa. Political Engagement  

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A advocacia popular é uma atividade profissional que reúne militantes da área 

jurídica em torno de causas populares, visando a dar suporte técnico e político a novos 

sujeitos de direitos que não têm condições financeiras para acessar a advocacia tradicional de 

grandes escritórios.  

Como uma atividade contra hegemônica, ela não trata de qualquer relação de poder 

na sociedade, mas apenas daquelas centrais, ou seja, aquelas que influenciam de modo difuso 

o comportamento humano, como por exemplo: a expropriação na relação entre capital e 

trabalho, seja na fábrica ou no campo, a violência na dominação de gênero, a discriminação 

na opressão étnica e racial. Quando a luta de classes e grupos na sociedade estende-se ao 

Judiciário, necessária se faz a existência do advogado popular, que mantém a defesa da causa 

sustentada não apenas no dinheiro, e muitas vezes até sem ele, mas no compromisso político. 

A advocacia popular é consequência da escolha de colocar o conhecimento técnico 

jurídico a serviço das lutas políticas dos espoliados e oprimidos. Dessa maneira, o advogado 

popular é aquele profissional que conhece o meio jurídico e compartilha das causas políticas 

dos movimentos sociais populares, por isso, ele sabe como utilizar melhor aquele instrumento 

em favor destas demandas e como decodificar a linguagem dessas duas realidades. 

Só que a advocacia popular constitui um tema de estudo de muito vasto e poderia 

receber diversos enfoques, dependendo dos aspectos que se desejasse salientar. Nesse sentido, 

faz-se necessário estabelecer o recorte da pesquisa para que se possa viabilizá-la. Tendo isso 

em vista, buscar-se-á formular uma síntese das múltiplas determinações que o termo encerra, 

a partir da experiência da advocacia popular em João Pessoa.  

O objetivo deste artigo é elaborar uma noção mais precisa do que significa a 

advocacia popular, destrinchando as várias determinações da qual o termo é apenas uma 

síntese. A experiência concreta de João Pessoa servirá como ponto de partida para tal 

abstração. 

A justificativa para a escolha deste tema é que, não obstante a importância social do 

tema da assessoria a movimentos sociais populares e da compreensão que o Estado tem desta 

prática para melhoria das condições de vida em uma sociedade democrática, a quantidade de 

estudos na seara do Judiciário que ajudam a compreender como se dá atuação dos advogados 

13699



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

populares e como o Estado responde a suas causas são insuficientes em comparação com a 

relevância do assunto. Essa escassez de informações acerca da matéria tem comprometido a 

qualidade dos poucos trabalhos em torno da advocacia popular, levando a idealizações que 

comprometem a compreensão das reais funções do advogado popular face aos conflitos 

sociais. É o caso da investigação realizada por Junqueira (2002, p. 221), quando ela refuta a 

crítica ao direito e ao Estado por parte do advogado popular em razão da possível 

“estatofobia” que pode ser gerada. Assim como o estudo de Koppitke (2010, p. 87-88), 

quando ele aduz que o trabalho dos advogados populares utiliza um “Direito” para além da 

ordem jurídica. Na verdade, nenhum advogado popular reivindica direito argumentando 

contra lei, pois isso seria pedir para perder o pleito. Essas idealizações sobre o trabalho dos 

advogados populares e as respostas do Estado são frutos das poucas pesquisas empíricas 

realizadas, ajudar a suprir essa lacuna é a justificativa da relevância científica deste escrito. 

O ponto de vista a partir do qual se percebe o objeto de pesquisa e as relações sociais 

em que ele está inserido é o materialismo histórico de Karl Marx, nutrido das contribuições 

teóricas resultantes de suas releituras contemporâneas e que envolvem a necessária questão do 

que tal autor (ainda) tem a contribuir com um exame crítico dos tempos presentes, visto que – 

da mesma maneira que se pode aproveitar dos aportes de outras correntes da cultura – não 

temos por que desprezar eventuais contribuições desse método de análise da vida social. 

Segundo esta teoria, as relações jurídicas para serem compreendidas, como qualquer 

relação social, devem levar em consideração as relações de produção que estão na base dessa 

sociedade e que as condicionam. (MARX, 2008, p.47) As relações de produção são aquelas 

relações necessárias nas quais estão definidas quem detém a propriedade das forças 

produtivas e, conseguintemente, a apropriação do trabalho gerado por elas. (BOTTOMORE, 

2001, p. 157) Por forças produtivas, entendem-se os recursos naturais, a força de trabalho, os 

instrumentos de trabalho, o conhecimento. (MARX, 2010, p. 105).  

O fato das relações jurídicas serem determinadas pelas relações de produção não 

quer dizer que o direito não sofra reformas, adaptações e melhoras ou pioras, sob o ponto de 

vista de quem as conquistou ou perdeu, mas afirma que uma transformação social que mude a 

posição das classes que serão favorecidas hegemonicamente por esta forma de relação social 

não passa meramente pela sua superestrutura ideológica, onde está localizado o fenômeno 

jurídico, ou pior ainda, por uma das relações sociais que se desenvolvem nela. Uma 

transformação desse cunho, em que são invertidas as classes que fazem as regras da vida 

social, só pode haver com uma mudança na própria estrutura que determina essas relações 

sociais, ou seja, com uma mudança na totalidade das relações de produção. Estas 
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transformações, por sua vez, são sujeitas às contradições entre o desenvolvimento das forças 

produtivas e as relações de produção ou sua expressão jurídica, isto é, as relações jurídicas de 

propriedade, ou seja, no momento em que estas passam a ser entraves ao desenvolvimento 

daquelas é que se possibilita uma transformação de tal envergadura. Contudo, deve-se alertar 

que esses processos sociais, sobretudo a transformação das relações sociais que estão na 

superestrutura, não se dão de modo mecânico, mas através da luta entre as classes e grupos 

que estão em conflito na sociedade. 

O método de abordagem (LAKATOS; MARCONI, 1992, p. 105) utilizado na 

pesquisa é o dialético, contudo, diante da variedade histórica de significados (KONDER, 

1981, p. 6-20) que o referido termo tomou, designar um trabalho como dialético pode 

significar tudo, o que denota não definir nada. Para aclarar o significado do termo e como o 

autor pensa em construir os raciocínios deste artigo, apresenta-se abaixo, as principais 

características do método dialético aqui adotado. 

O método de abordagem desta investigação é o dialético marxiano. Mesmo com este 

adjetivo, ainda é muito superficial sua noção, tendo em vista que um dos debates mais 

instigantes acerca da obra marxiana diz respeito ao método utilizado pelo autor para conduzir 

seus estudos. Há muita discordância entre seus discípulos e estudiosos em relação a como 

seriam os procedimentos do referido método. 

Essa plêiade de interpretações deve-se à complexidade e aos poucos escritos de Marx 

sobre o tema. Diferentemente de outros autores tradicionais das ciências sociais ou humanas, 

que dedicavam obras inteiras apenas ao estudo do método, Marx escreve em algumas 

passagens de poucos livros, como ele fundamentava seu método, ademais ele não descreverá 

seus procedimentos práticos, ficando a tarefa a cargo dos estudiosos de suas obras. 

Cumpre ressaltar que essa imprecisão acerca do conteúdo do método marxiano não é 

hodierna. Marx (1996, p. 137) já citava as confusões devido às interpretações contraditórias 

em torno do mesmo. Ele menciona as diversas definições recebidas de vários periódicos da 

época como: metafísico, análise crítica do dado, dedutivo, analítico, realista (MARX, 1996, 

137-139). 

Diante desse cenário, além de especificar de qual autor toma-se o método de trabalho 

emprestado, faz-se imprescindível ainda, dedicar algumas linhas aos principais procedimentos 

metodológicos referentes ao método dialético marxiano.  

A primeira observação é sobre o procedimento do raciocínio marxiano. Marx partia 

das relações concretas ainda como uma totalidade sem significado. A partir daí, ele abstraía 

esse concreto, delineando toda uma série de traços distintivos desse objeto. Após essa 
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abstração ele retornava ao concreto não mais como um todo caótico, mas como síntese das 

múltiplas relações desveladas pelo raciocínio abstrato (MARX, 2008, p. 258).  

A segunda observação, e aqui já se trata da dialética enquanto teoria do 

conhecimento, em que também serão abordadas as demais características abaixo, é a diferença 

entre matéria e ideia bem estabelecida na obra madura de Marx. Ele considera o caráter 

apriorista da matéria face à ideia, que constitui apenas o real traduzido na cabeça dos homens. 

Como pode ser aferido na seguinte passagem: 

 

Por sua fundamentação, meu método dialético não só difere do hegeliano, 

mas é também a sua antítese direta. Para Hegel, o processo de 

pensamento, que ele, sob o nome de idéia, transforma num sujeito 

autônomo, é o demiurgo do real, real que constitui apenas a sua 

manifestação externa. Para mim, pelo contrário, o ideal não é nada mais 

que o material, transposto e traduzido na cabeça do homem. (MARX, 

1996, p. 140) 

 

A terceira observação é referente à categoria da totalidade. Quando se trabalha um 

objeto sob o método dialético, deve-se ter em conta as relações sociais em que ele está 

inserido, sejam as imediatas, sejam as mais abstratas. Portanto, o estudo da argumentação 

jurídica neste artigo levará em consideração a trama de relações em que o direito está 

inserido. 

A quarta observação trata das características do reconhecimento da realidade como 

em movimento e mudança. Todo ser encontra-se permanentemente em movimento e 

mudança, por isso não se almeja encontrar a essência do fenômeno como aquilo que há de 

comum nas suas manifestações, fazendo prevalecer as identidades sobre o movimento e a 

mudança. De outra forma, Marx (1996, p. 132) expressa a mesma ideia: “a atual sociedade 

não é um cristal sólido, mas um organismo capaz de mudar e que está em constante processo 

de mudança”. Destarte, ambiciona-se encontrar a essência do objeto de pesquisa a partir de 

suas manifestações, sem confundir aparência com essência, considerando seu movimento e 

mudança, sem desprezar suas identidades. 

A última observação acerca da dialética que aqui será ressaltada é a contradição 

inerente a todos os fenômenos sociais. Os fatos sociais apresentam sempre aspectos 

contraditórios e o motor do desenvolvimento desses fatos é a tentativa de destruição de um 

desses aspectos pelo outro. Assim, o ser e o não ser da do direito serão considerados para a 

captação de seu movimento dentro do conjunto de relações sociais que o condicionam e das 

quais ela também é condicionante para poder-se compreender sua função na atual forma de 

organização social. 
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Este artigo será dividido em quatro tópicos, excluindo-se esta introdução. Iniciar-se-á 

com a sistematização da história da advocacia popular em João Pessoa. Essa reconstrução 

ideal far-se-á através de entrevistas com advogados populares que participaram das primeiras 

organizações aqui, bem como com militantes, que, apesar de não advogarem, acompanharam 

de perto esse movimento. Após essa digressão, passar-se-á a delinear os traços constitutivos 

do perfil sócio-econômico dos profissionais que ainda atuam no ramo, ou seja, aspectos como 

formação educacional, renda e local de trabalho. Posteriormente, descrever-se-ão as principais 

atividades da advocacia popular, tentando abraçar a pluralidade de ações que esse nome 

designa. Por fim, desenvolver-se-á, a partir da análise desse conjunto de relações reais, uma 

síntese do termo advocacia popular em debate com os autores que já a realizaram. 

A área de conhecimento sob a qual serão observadas as relações sociais a serem 

apreendidas, ou seja, donde decorrerá toda a sorte de instrumentos de que se lançará mão para 

o trabalho, será a da Sociologia Jurídica, pois se abordará os fatos sociais numa perspectiva de 

descrevê-los na totalidade de suas relações, isto é, no intuito de captar uma série de 

determinantes que caracterizam a advocacia popular. Contudo, há de se ressaltar que haverá 

também uma reflexão filosófica sobre a tendência que o objeto de estudo deve seguir no seu 

movimento. Assim, a pesquisa estará inserida também no campo da filosofia, ainda que de 

modo menos acentuado. 

 

2 A SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 

 

Este artigo foi elaborado com base em uma pesquisa empírica, almejando estabelecer 

os traços distintivos da advocacia popular.  Para isso, foi necessário definir um recorte 

geográfico que viabilizasse a pesquisa e atendesse o interesse do pesquisador em torno da 

problemática local, desta forma a cidade de João Pessoa foi selecionada como local da 

investigação.  

Embora realizado o recorte geográfico, ainda restavam bastante amplas as 

possibilidades de investigação. Então, foi necessário estabelecer um critério para selecionar os 

profissionais que participariam da averiguação. A fim de solucionar a questão, levou-se em 

conta a proximidade deles com os movimentos sociais populares, uma vez que, o adjetivo 

popular que qualifica o substantivo advogado decorre justamente da vinculação a esse 

público, sendo, portanto, essa a característica central da categoria. 

Tendo estabelecido o critério, resta apontar como ele foi implementado da forma 

mais objetiva possível. Com esse objetivo, buscou-se os advogados das entidades de 
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assessoria jurídica popular que compõem o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do 

Homem e do Cidadão – CEDDHC-PB
3
, mais conhecido como Conselho Estadual de Direitos 

Humanos
4
, pois as organizações da sociedade civil, participantes do referido Conselho de 

Estado, são escolhidas em virtude de representarem os grupos populares da sociedade 

organizada, o que é aferido de acordo com seu histórico de trabalhos junto a esses grupos.  

Assim, os advogados populares que participaram da pesquisa são aqueles membros das 

organizações de assessoria jurídica popular, com assento no CEDDHC-PB, mesmo que eles 

não se reconheçam enquanto tais
5
.  

O CEDDHC é composto por oito entidades da sociedade civil, das quais cinco são 

representantes de organizações populares, duas são entidades corporativistas e uma é a 

Arquidiocese. Das cinco representantes de organizações populares, apenas três dispõem de 

advogados: são elas a Dignitatis
6
, o Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero 

(CEDHOR)
7
 e a Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves 

(FDDHMMA)
8
. Dessas três, a Dignitatis possui quatro associados que são advogados 

                                                 
3
 O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos do Homem e do Cidadão teve sua criação prevista pela 

Constituição do Estado em outubro de 1989, contudo só foi criado em 1992, através da Lei nº 5.551. 

Sua função é fiscalizar o cumprimento das normas de direitos humanos por parte do Estado da 

Paraíba. 
4
 Inclusive com Projeto de Lei já pronto, propondo a alteração do nome, mas que espera aval do 

Governo do Estado para ser levado ao Legislativo. 
5
 Houve um caso durante a pesquisa de uma advogada popular que não se identificava como tal, em 

consequência de não receber casos individuais para litígio e apenas poucos casos coletivos. 
6
 Enquanto concepção de assessoria a Dignitatis remonta ao ano de 1995, mas, a partir do ano 2003, 

com o objetivo de atuar em outros campos e agregar novas perspectivas de atuação com o estimulo 

à participação em outras esferas de intervenção, é criada, através de registro jurídico, a ONG 

Dignitatis – Assessoria Técnica Popular, com o objetivo de prestar assessoria técnica popular aos 

movimentos sociais que atuam no campo e na cidade, assim como facilitar e articular atividades de 

formação na área de direitos humanos e cidadania. Atualmente, a Dignitatis – Assessoria Técnica 

Popular conta com profissionais com conhecimento nas áreas do direito, pedagogia, geografia, 

jornalismo e história, assim como pessoas de outras formações e experiências que atuam nos 

Estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, tendo sua sede localizada na cidade de 

João Pessoa-PB. Disponível em: <http://dignitatis-assessoria.blogspot.com/>. Acesso em: 15 nov 

2009. 
7
 O Centro de Direitos Humanos Dom Oscar Romero é uma organização não governamental fazendo 

parte da sociedade civil organizada de Santa Rita e da Paraíba. Nascido no contexto do trabalho 

pastoral dos Missionários Combonianos e da rica experiência das Comunidades Eclesiais de Base, o 

CEDHOR inspira-se na mística do Reino e assume os valores evangélicos da justiça, do amor, da 

solidariedade e da liberdade em uma clara perspectiva ecumênica. Espelha-se no exemplo de 

coragem profética de Dom Oscar Romero na denúncia de toda violação dos direitos fundamentais e 

no resgate da dignidade das pessoas. Através da defesa e da promoção dos direitos, da formação e da 

articulação, o CEDHOR visa promover o protagonismo das pessoas e das organizações sociais no 

exercício da cidadania, mais que oferecer assistência e atender necessidades. 
8
 A Fundação de Defesa dos Direitos Humanos Margarida Maria Alves (FDDHMMA) é uma 

entidade da sociedade civil, sem fins lucrativos, regida pela legislação aplicada às fundações. 

Foi criada como entidade juridicamente autônoma em 8 de julho de 1994, sendo sucessora do 
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populares e atuam em João Pessoa
9
. O CEDHOR possui apenas uma advogada, bem como a 

FDDHMMA
10

. Desse modo, o total de advogados populares que participaram da investigação 

foi de seis. 

 

3 AS TÉCNICAS DA PESQUISA EMPÍRICA SOBRE ADVOCACIA POPULAR EM 

JOÃO PESSOA 

 

Findada a etapa de triagem dos participantes do trabalho, esclarece-se os 

procedimentos da pesquisa em questão. De início, ressalva-se que os advogados populares 

selecionados na seção anterior serão os protagonistas da pesquisa, no entanto, como será 

apresentada uma parte histórica, baseada em entrevistas, apenas os atuais advogados 

populares não dariam conta das informações necessárias, pois suas atuações tiveram início, 

posteriormente ao período de origem, que se quer iluminar. Para suprir essa lacuna, foram 

entrevistadas mais três pessoas: uma assistente social que trabalhou e ainda trabalha em 

organizações de assessoria jurídica popular e dois advogados populares que trabalharam em 

uma das primeiras entidades do gênero em João Pessoa, com vistas a colaborarem na 

remontagem histórica dos processos da advocacia popular na cidade.  

Feito o alerta, retoma-se a proposta do parágrafo inicial de esclarecer os 

procedimentos da pesquisa histórica em questão. O estudo foi realizado através de 

documentação direta e indireta, conforme a classificação de Marconi e Lakatos (1992, p. 107). 

Não obstante a presença das duas maneiras de levantamento de dados, a documentação direta 

foi predominante. 

A pesquisa com a documentação direta, que “constitui-se, em geral, no levantamento 

de dados no próprio local onde os fenômenos ocorrem” (MARCONI; LAKATOS, 2008, p. 

69), foi realizada por meio da observação direta intensiva e extensiva. 

Da observação direta intensiva, utilizou-se a observação e a entrevista. A primeira foi 

de tipo assistemática, participante, natural e individual, tendo em vista que o pesquisador, 

                                                                                                                                                         
antigo Centro de Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba, criado no início da 

década de 70. Disponível em: http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/a-fundacao/. Acesso em: 

03/03/2010. 
9
 A Dignitatis possui advogados associados em outros Estados como PE e RN, mas que não entram 

devido ao recorte geográfico da pesquisa. Ainda na Paraíba, há outros advogados populares 

associados a ela, mas que não fizeram parte da pesquisa por serem recém formados e 

impossibilitarem a investigação da argumentação jurídica de seus procedimentos judiciais. 
10

 Durante a realização da pesquisa com as entidades, foi contratado mais um advogado pela FMMA, 

mas que não entrou na pesquisa em face desta já se encontrar em andamento. 
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apesar de não possuir registro na Ordem dos Advogados do Brasil, é associado a uma 

organização de assessoria jurídica popular sem fins lucrativos, já participou de trabalhos com 

alguns advogados populares e fruiu dessas experiências para elaborar a descrição das 

atividades e características atuais destes profissionais. Já a segunda foi de tipo semi-

estruturada e foi empregada para auxiliar em toda averiguação deste trabalho sobre a 

advocacia popular: desde um modelo para captar a remontagem histórica até um modelo para 

apreender o perfil sócio-econômico e as atividades atuais dos advogados populares
11

. 

Houve também a pesquisa de tipo bibliográfico através de publicações e sítios 

eletrônicos das associações de assessoria jurídica popular, embora isso tenha sido apenas para 

reforçar o conhecimento sobre advocacia popular e para ajudar na compreensão do momento 

histórico em que se desenvolve a investigação acerca do tema. Essas foram as técnicas de 

pesquisa utilizadas para a realização deste artigo. Findada esta etapa da exposição, dirige-se 

para a apresentação do desenvolvimento histórico da advocacia popular em João Pessoa. 

 

4 UM BREVE HISTÓRICO DA ADVOCACIA POPULAR EM JOÃO PESSOA 

 

Consoante a exposição acima, o recorte da pesquisa adotado aqui, além da 

viabilidade do estudo e do interesse do autor, apresenta outra questão relevante. É que toda 

vez que os autores remetem-se à história da advocacia popular, as experiências pioneiras 

ficam restritas ao Apoio Jurídico Popular (AJUP)
12

 do Rio de Janeiro ou a Associação de 

Apoio aos advogados de Trabalhadores Rurais (AATR)
13

, esta, quando chegam a falar do 

Nordeste. De modo contrário, descobriu-se, no decorrer do estudo, que uma das primeiras 

experiências de advocacia popular ocorreu em João Pessoa, como se demonstrará nesta seção.  

Esse esquecimento histórico poderia ser inofensivo, posto que decorra de limitações 

das pesquisas acadêmicas, contudo, para um estado historicamente tão renegado no Brasil, 

                                                 
11

 Houve uma entrevista com um advogado ainda em exercício mais antigo, em que foi aplicada uma síntese dos 

dois questionários. 
12

 Associação sem fins lucrativos, fundada em 1987, no Rio de Janeiro, depois de dez anos de 

discussão entre advogados, movimentos sociais e organizações populares para atuar no apoio 

jurídico às populações marginalizadas no campo e na cidade (AJUP, [198-]). 
13

 “Prestar assessoria jurídica popular às organizações e movimentos sociais no estado, em especial aos 

movimentos do campo, e incidir na formação crítica e socialmente comprometida dos profissionais 

do Direito - esta é a finalidade da Associação de Advogados de Trabalhadores Rurais no Estado da 

Bahia (AATR), associação civil sem fins lucrativos e econômicos fundada em 21 de abril de 1982 e 

reconhecida como de utilidade pública estadual pela lei n.º 7.289/98.” AATR. Disponível em: 

<http://www.aatr.org.br/site/ aatr/index.asp>. Acesso em: 10 fev. 2010. 
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como a Paraíba, isso reforça o imaginário comum de região atrasada e descivilizada, em 

relação às demais unidades federativas, especialmente os vizinhos mais desenvolvidos do 

Sudeste. Então, a advocacia popular, uma atividade ligada à defesa de valores nobres e com 

abnegação de seus membros, ter tido uma experiência pioneira em João Pessoa é um fato 

importante para desmistificar tal senso comum e coloca a Paraíba na vanguarda histórica, em 

relação ao emprego de ações para superação do egoísmo capitalista, no âmbito jurídico. 

Diante desses fatores, inicia-se o presente tópico com um breve histórico de como surge e se 

desenvolve a advocacia popular na Paraíba, mais especificamente em João Pessoa.  

A primeira organização de advocacia popular em João Pessoa e, no Brasil, conforme 

os registros bibliográficos dos autores que tratam da temática nacionalmente, foi o Centro de 

Defesa dos Direitos Humanos da Arquidiocese da Paraíba (CDDH). Esse centro surge em 

1976 devido a três fatores locais fundamentais: o envolvimento da Igreja Católica na luta 

contra violação de direitos humanos, a vinda de Vanderley Caixe para o Estado e o alto índice 

de conflitos agrários na Paraíba. 

O envolvimento da Igreja Católica na luta contra violação de direitos humanos deu-

se inicialmente, segundo Moreira e Targino (1997, p. 303), em razão da tentativa de abrandar 

a influência do Partido Comunista junto aos camponeses. Não se dispõe neste trabalho de 

elementos de pesquisa sobre a Igreja Católica que corroborem tal assertiva, contudo 

considera-se a verossimilhança de tal afirmação, pois a ala hegemônica da citada instituição 

nunca teve interesse em respeitar direitos humanos, nem mesmo dentro da sua própria 

organização, quanto mais de grupos sociais oprimidos. Ainda neste sentido, depois da retração 

das ideias comunistas, toda a liderança do movimento pelo respeito aos direitos humanos dos 

pobres que permanecia viva foi sendo expulsa da Comunidade Eclesiástica, revelando que 

alcançado o objetivo principal de derrotar os comunistas, a ala da teologia da libertação 

poderia ser jogada na fogueira da inquisição atual.
14

 Resta observar que aqueles bispos 

progressistas que atuavam no Nordeste, mas já faleceram foram substituídos por jovens 

clérigos de posicionamento político conservador. 

Não obstante o torpe intento inicial, a participação de setores da Igreja foi 

fundamental para o desenvolvimento da advocacia popular e para o combate a violações de 

direitos por regimes golpistas reacionários na América Latina. Em João Pessoa, Dom José 

Maria Pires foi o Arcebispo que deu todo o apoio e infra-estrutura para a resistência dos 

                                                 
14

 Conforme Boff (2005, p. 18), até fevereiro de 2005, mais de 140 teólogos haviam sido expulsos da 

Igreja Católica por divergência de pensamento sobre os rumos da Instituição só no Pontificado de 

João Paulo II. 
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oprimidos e o consequente surgimento da advocacia popular. Em 1976, ele convida 

Vanderley Caixe para estruturar e dirigir o primeiro Centro de Defesa dos Direitos Humanos 

que pretendia instalar em João Pessoa e, para dar assessoria às pastorais, em vários estados do 

Nordeste (CAIXE, 2005). 

Outro papel influente exercido pela Igreja foi o de fundamentar ideologicamente o 

envolvimento dos trabalhadores na luta por direitos. Para a formação de movimentos 

populares massivos num país com alto índice de religiosidade e com traços de cordialidade 

exacerbada, nada mais eficiente do que a justificativa de uma luta sagrada por direitos, seja no 

campo, seja na cidade. O embate político deixa de ser transgressão para tornar-se um preceito 

sacro (CAMARGO, 1994, p. 137).  

Esse giro significativo acompanhado de um instrumento ideológico tão forte como a 

religião foi de fundamental importância para contribuir com o crescimento das lutas populares 

e a manutenção da advocacia popular, afinal nenhum financiador internacional daria dinheiro 

para comunistas, mas para a Igreja Católica sim. Cumpre ressaltar que essa guinada não foi 

pacífica. O corpo eclesiástico que se comprometeu politicamente com a luta política dos 

pobres, quebrando o tradicional apoio da Igreja Católica às elites, granjeou para si inimizades 

com oligarquias locais, que se sentiram traídas pela falta do costumeiro apoio transcendental 

encontrado para as sacanagens materiais praticadas na Terra. 

O segundo fator atuante para o surgimento da advocacia popular em João Pessoa foi 

a vinda de Vanderley Caixe, sob os auspícios de Dom José Maria Pires, para coordenar o 

CDDH. A atuação do Centro se dava principalmente junto a conflitos por terra. Assim 

começa o trabalho de assessoria jurídica popular em João Pessoa.  

Vanderley Caixe estudava direito, fazia parte do movimento estudantil em Ribeirão 

Preto, sua cidade natal, e era membro do Partido Comunista Brasileiro (PCB). Foi expulso do 

PCB, em 1967, pois sua facção divergia quanto à necessidade da luta armada contra o regime 

militar instalado no país, no período de 1964-1985. Junto com esse grupo dissidente decidiu 

arregimentar pessoas em torno da luta armada, consultando inclusive Carlos Marighella
15

. A 

                                                 
15

 Foi uma importante liderança comunista brasileiro no século XX. Em virtude disso, foi preso várias 

vezes durante o Estado Novo, período que Getúlio Vargas foi presidente, e durante a ditadura 

militar. Foi membro da Executiva do Partido Comunista (PC) Brasileiro durante os anos sessenta, 

até 1966, quando apresentou renúncia ao seu cargo. Em 67, foi expulso do PC devido às 

discordâncias em relação ao combate à ditadura militar. Lidera o Agrupamento Comunista de São 

Paulo, dissidência do PC e funda, com esse grupo, a Ação Libertadora Nacional (ALN), organização 

fundamentada na luta de guerrilha. Morre em 1969, após emboscada comandada pelo delegado 

Sérgio Paranhos Fleury (SILVA JUNIOR, E. 2009). 
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partir daí, surgiram as Forças Armadas de Libertação Nacional (FALN). Em 1969, essa 

organização é desbaratada e Vanderley Caixe passa cinco anos preso nos porões da Ditadura.  

Durante sua prisão, Caixe é apadrinhado por Dom José Maria Pires, que vela por sua 

vida. Em 1974, Vanderley Caixe sai da prisão e vai concluir seu curso de Direito. Após isso, 

vai trabalhar no Rio de Janeiro em um escritório de advocacia, cumulando a função com a 

direção da Pastoral Penal e com a escrita de artigos semanais no jornal Tribuna da Imprensa. 

No final de 1976, vem para Paraíba a convite de Dom José Maria Pires e fica até 1996, ano 

em que retorna para Ribeirão Preto. 

A infraestrutura e o apoio da Igreja Católica encontraram em Vanderley Caixe o 

conhecimento técnico jurídico e a afinidade política, em colocar esses conhecimentos a 

serviço dos oprimidos necessários para iniciar os trabalhos de advocacia popular, mesmo com 

todos os riscos dessa atividade.  

Mas, além de infraestrutura e de recurso humano, foi fundamental também um 

terceiro fator para esse pioneirismo paraibano: o alto número de conflitos pela terra no Estado. 

O problema da violência no campo não é exclusivo da Paraíba e constitui-se num elemento 

interno à organização agrária no país. O genocídio indígena, a escravidão, a perseguição e o 

extermínio de trabalhadores rurais são faces do mesmo processo de exploração e expropriação 

de trabalhadores por parte dos grandes proprietários de terras. (MOREIRA; TARGINO, 1997, 

p. 321)  

Esses grandes proprietários de terras dispõem, além do poder econômico, de domínio 

político e capacidade de coerção, através das forças públicas e dos capangas privados. Com 

isso, conseguem submeter o Estado ao seu poder local. Na Paraíba, os exemplos deste tipo de 

situação são vários, o mais notório é o caso do município de Pedras de Fogo, em que, apesar 

da série de denúncias acerca dos assassinatos de trabalhadores, o Estado não consegue 

eliminá-lo, pois parte de seus agentes é grande proprietário de terras lá e está envolvida no 

mando de assassinatos conforme relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito da 

Câmara dos Deputados federais sobre grupos de extermínio na região
16

 em 2005. 

Na Paraíba, há um agravante desse traço do poder de proprietários de terras que é a 

influência das relações pessoais nas relações públicas. Em virtude de ser um estado pequeno e 

                                                 
16

 Um dos políticos denunciados pela CPI é Manoel Júnior do Partido do Movimento Democrático 

Brasileiro (PMDB). Ele é proprietário de grande parte das terras da cidade de Pedras de Fogo. 

Outros denunciados ilustres foram: o desembargador Júlio Paulo Neto, apontado como o 

sustentáculo do grupo no Judiciário paraibano. O policial civil Sérgio de Souza Azevedo, envolvido 

em vários inquéritos por ter promovido espancamentos e cárcere privado de integrantes do MST e da 

CPT, este chegou a ser afastado pelo Governo estadual, mas foi reintegrado de pronto pela Justiça. 

(CÂMARA DOS DEPUTADOS, 2005, p. 541-545) 
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pouco desenvolvido economicamente, boa parte da população é de funcionários públicos, 

muitos ainda sequer concursados. Dessa maneira, cria-se um vínculo de dependência enorme 

entre os políticos locais que concedem os empregos e os funcionários públicos. Além disso, o 

grau de parentesco entre os membros do Judiciário, Legislativo e Executivo faz com que o 

Estado seja administrado por famílias e de forma hereditária. 

Os advogados populares atuavam em duas principais espécies de conflitos rurais: por 

direitos trabalhistas e melhores condições de vida e na luta pela terra, seja contra expulsão, 

seja pela retomada. 

O embate por melhores condições de trabalho nas décadas de setenta em diante 

decorre da proletarização do camponês (MOREIRA; TARGINO, 1997, p. 281). Com a 

modernização das relações de trabalho no campo, em que são introduzidas novas forças 

produtivas, o desemprego nas áreas rurais cresce. Esses trabalhadores que antes tinham seu 

próprio roçado na terra em que labutavam, perderam seus empregos e foram expulsos das 

terras onde cultivavam. 

Diante desse cenário, o camponês teve que lidar com relações de trabalho em 

condições degradantes, imposto pela nova forma de produção agrícola. O desenvolvimento 

das forças produtivas no campo não veio acompanhado do desenvolvimento nas relações de 

trabalho, que já existia nas cidades. Jornadas extenuantes, informalidade, ausência de 

equipamentos de segurança e até fraude na pesagem da produção para aferir o pagamento da 

mão obra eram práticas comuns na época e que ensejaram o advento da advocacia popular. 

No tocante à luta pela terra, ela dá-se como reação dos trabalhadores a essa investida 

do capital sobre o trabalho agrícola e a consequente precarização das condições de vida e de 

trabalho. Conforme Moreira e Targino (1997, p. 296) ocorreram 200 conflitos por terra entra 

1970 e 1996 na Paraíba. Essas pelejas aconteceram principalmente no Agreste e no Litoral, 

cerca de 90% do total. 

 A reação dos trabalhadores de lutar pelos seus direitos foi recebida à bala pelos 

latifundiários. Segundo dados da CPI acerca do quadro de violência no campo no estado da 

Paraíba da Assembléia Legislativa de 2002, foram 19 assassinatos entre 1985 e 2000, mais de 

um homicídio por ano em conflitos pela posse da terra, pela reforma agrária e pelo direito ao 

trabalho. A Comissão Pastoral da Terra (CPT) vem apurando a violência na Paraíba e já 

documentou nos últimos anos, entre 1999 e 2009, 5 assassinatos, 41 tentativas de 

assassinatos, 62 ameaças de morte e 28 outras agressões físicas (CPT; DIGNITATIS; 

JUSTIÇA GLOBAL, 2009, p. 4).  
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Nesse quadro de violência, juntamente com o apoio da Igreja e com o compromisso 

de Vanderley Caixe, a advocacia popular encontrou terreno fértil para iniciar seu caminho no 

final da década de setenta em João Pessoa. Na década de oitenta, foram criadas novas 

entidades de assessoria jurídica popular, entre elas, merece destaque pelo papel exercido o 

Serviço de Assessoria aos Movimentos Popular e Sindical (SAMOPS). 

O SAMOPS era uma associação de apoio jurídico político às lutas populares por 

direitos. Ele foi fundado no primeiro semestre de 1985 com uma equipe de trabalho 

interdisciplinar, envolvendo: advogados, sociólogos, arquitetos, jornalistas, assistentes 

sociais, pedagogos, estudantes e estagiários. Os recursos com o quais se sustentou até o 

fechamento da entidade eram oriundos de convênios nacionais e internacionais, através de 

agências de desenvolvimento como OXFAM do Brasil (escritório em Recife e matriz na 

Inglaterra), EZE (matriz na Alemanha), Desenvolvimento e Paz (sede no Canadá) e a CESE 

(sede na Bahia). (MONTEIRO, 1999, p. 1) 

A entidade trabalhava com controle social através de monitoramento da violência em 

banco de dados e participação nos conselhos de políticas públicas, como o Conselho Estadual 

de Direitos Humanos da Paraíba, educação jurídica junto a comunidades pobres e articulações 

regionais e nacionais, a exemplo do Movimento nacional de Direitos Humanos (MNDH), 

Fórum Nacional da Reforma Urbana (FNRU), Associação Nacional do Solo Urbano 

(ANSUR) e a Associação Brasileira de Organizações não Governamentais (ABONG). 

(MONTEIRO, 1999, p. 4) 

Na década de 90, especificamente em 1994, Dom José Maria Pires dá autonomia ao 

CDDH em relação à Igreja Católica e este passa a denominar-se Fundação de Direitos 

Humanos Margarida Maria Alves. Ele pretendia, com essa atitude, garantir a continuação do 

funcionamento da entidade independentemente de quem fosse o próximo bispo no estado. Sua 

postura foi muito sagaz, pois, pouco tempo após sua saída da Arquidiocese, os membros 

progressistas da Igreja Católica foram afastados ou morreram, em razão da idade e, em seus 

lugares, foram introduzidos bispos reacionários
17

, sem vinculação com as lutas populares, que 

encerraram o apoio aos advogados populares. 

No começo dos anos 2000, inicia-se a fase de declínio da advocacia popular, após 

breve período de expansão entre os finais das décadas de 70 e 90, em que, mesmo com 

dificuldades, conseguia subsistir. Os principais motivos para a derrocada foram: a fuga das 

agências fomentadoras e a já citada saída de membros progressistas da Igreja Católica. 

                                                 
17

 É o caso da Paraíba, com Dom Aldo Di Cillo Pagotto que assume após a morte de Dom Marcelo 

Carvalheira, sucedâneo de Dom José Maria Pires. 
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Pouco tempo após a redemocratização do Estado brasileiro, as agências de 

financiamento internacionais abandonaram o país e migraram para outras regiões do Mundo 

como a África, alegando que aqui já haveria recurso financeiro suficiente e um sistema 

político democrático para distribuí-lo. Some-se a isso, as recentes crises econômicas que têm 

afetado principalmente os países europeus e suas organizações não estatais, que eram os 

grandes financiadores da advocacia popular. Ora, se na época em que havia abundância de 

recursos, a quantia destinada para as entidades de advocacia popular era parca, o que se dirá 

agora na situação de racionamento econômico. Com isso, a situação financeira das entidades 

de advocacia popular, que já não era saudável, vai à bancarrota. É nesta época que o 

SAMOPS e outras entidades fecham e as que perduram, resistem a duras penas. É o caso da 

assessoria jurídica da Comissão Pastoral da Terra, que viu seus recursos minguarem 

progressivamente até deixarem de existir em 2010, e o da FDDHMMA que teve ameaçada a 

existência de seu histórico programa de educação jurídica popular, juristas populares, em 

virtude da saída de seu financiador do Brasil. 

A chegada de Dom Aldo Di Cillo Pagotto como arcebispo da Paraíba também foi 

responsável pelo declínio da advocacia popular tanto direta como indiretamente. Pela via 

direta, ela impossibilitou a criação ou manutenção de espaços de advocacia popular dentro da 

Igreja, bem como, a captação de recursos financeiros através de doadores nacionais ou 

internacionais. Pela via indireta, ela auxiliou na expulsão ou na relegação de eclesiásticos 

progressistas em âmbito local que poderiam impulsionar a atividade. 

Embora haja sofrido a influência desses fatores negativos, acredita-se que a 

advocacia popular continuará a existir só que agora com um novo formato, definido de acordo 

com as condições materiais de possibilidade de sua existência. Nesse cenário, a tendência que 

se delineia é a conjugação de algumas atividades já executadas pelas entidades com a 

execução de algumas políticas públicas sejam de governo, sejam de Estado.  

Explica-se, com o processo de reabertura eleitoral no Brasil, houve uma absorção de 

considerável parcela das reivindicações populares pelo ordenamento jurídico estatal. Isso 

levou a uma transformação da luta política na sociedade que antes era primordialmente pelo 

reconhecimento formal de direitos para a disputa pela sua efetivação material. Essa mudança 

no contexto histórico dos embates sociais levou os movimentos populares a buscarem novas 

formas de pleitear essas demandas. Os protestos de rua passaram a ser substituídos pela 

concorrência nos espaços institucionais para poder dizer como serão efetivados os direitos 

previstos. 
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Essa substituição não foi meramente uma escolha dos movimentos organizados, mas 

fruto de um contexto histórico hostil para os espoliados e oprimidos em que o capitalismo 

reina sem outra forma de organização das relações de produção que ameace sua hegemonia. 

Com a queda da União Soviética, o socialismo ficou muito enfraquecido na contenda 

ideológica com o capitalismo, não à toa diversos autores burgueses festejaram o fim das 

ideologias ou o fim da história. Sem uma ameaça real, o capital pode aumentar sua exploração 

sobre os que não detêm propriedade dos meios de produção. No Brasil, isso pode ser 

verificado no discurso da retirada de direitos trabalhistas ou na tentativa de criminalização de 

qualquer reivindicação social por direito, isto é, na penalização da cidadania. 

Diante desse contexto histórico, a alternativa encontrada por algumas organizações 

não governamentais de advocacia popular foi juntar-se ao Estado para executar programas de 

proteção aos direitos humanos. Com isso recebe-se razoável quantia em dinheiro para que a 

organização possa financiar algumas de suas atividades. No entanto, a falta de tempo gerada 

pela execução dessas tarefas irá impedir que todo aquele formato anterior das atividades seja 

mantido. Ademais, as mudanças nas assessorias também são necessárias em virtude da 

transformação das lutas sociais como exposto acima. Um exemplo dessa tendência é o 

Gabinete de Assessoria Jurídica às Organizações Populares (GAJOP) que executa o Programa 

Estadual de Apoio e Proteção a Vítimas, Testemunhas e Familiares de Vítimas da Violência 

(PROVITA) em parceria com o governo do Estado de Pernambuco e o projeto Justiça Cidadã 

em parceria com a prefeitura do Recife.  

Essa alternativa foi oportunizada com a chegada do Partido dos Trabalhadores ao 

Executivo Nacional e do consequente crescimento dos partidos que promovem as demandas 

da classe trabalhadora e dos grupos oprimidos
18

 do qual o Partido Socialista do Brasil (PSB) é 

exemplo. Como boa parte dos advogados populares era filiada ou tinha ideologia semelhante 

à do Partido dos Trabalhadores e os objetivos de ambos eram análogos, o diálogo institucional 

ficou mais acessível, possibilitando essa anteriormente inimaginável conjugação entre a 

advocacia popular e o Estado, tendo em vista que ela aparece na época da ditadura militar. 

As entidades que não conseguiram manter os financiamentos internacionais nem 

adaptarem-se a outra forma de financiamento tiveram de lidar com a militância voluntária em 

que os profissionais que, antes subsistiam do trabalho na organização, hoje ganham seu 

sustento em escritórios particulares ou em universidades e, nas horas disponíveis, atuam nas 

                                                 
18

 Aqui não se distingue se essa promoção da classe trabalhadora é de cunho mais ortodoxo e radical 

ou se é uma tentativa de consenso com a existência do mercado, mais próxima à chamada terceira 

via ou novo trabalhismo. 
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causas da organização. Contudo, esse modelo deve-se extinguir no futuro pela falta de 

sustentabilidade financeira e a dificuldade de se manter um trabalho de cunho ideológico em 

separado de uma organização maior que lhes dê sustento material e ideal também. 

Cumpre ressalvar que a classe trabalhadora e os grupos oprimidos não ficarão sem 

advogados, mas que a advocacia popular, nos moldes em que ela surgiu no final dos anos 

setenta, passa por um processo de transformação e em João Pessoa não é diferente, pois o 

alicerce do seu financiamento, os organismos internacionais, já não mais dispõem de recurso 

para sustentar esse trabalho, mediante as seguidas crises econômicas que assolam os países 

desenvolvidos. Ademais, as mudanças na forma de reivindicar as demandas dos movimentos 

sociais populares exigiram também uma remodelação de suas assessorias. Essa mutação 

obedece às possibilidades materiais existentes dentro do contexto da disputa política atual e, 

portanto, a associação ao Estado foi a forma encontrada por elas para continuarem subsistindo 

e executando seus trabalhos, mesmo que de forma diferente da que faziam, quando surgiram. 

Chegado o final de mais uma seção deste trabalho, espera-se que o leitor tenha 

conseguido compreender os principais pontos históricos que fizeram surgir a advocacia 

popular em João Pessoa, seu desenvolvimento histórico e a sua tendência atual. Contudo, em 

que pese ter-se apreendido o decorrer histórico da advocacia popular, resta ainda exibir o que 

distingue um advogado popular de um advogado tout court. Apresentar as múltiplas facetas 

que caracterizam um profissional jurídico como advogado popular atualmente em João Pessoa 

é o intuito da seção a seguir. 

 

5 PERFIL SÓCIO-ECONÔMICO DOS ADVOGADOS POPULARES DE JOÃO 

PESSOA 

 

A designação do adjetivo popular ao substantivo advogado está ligada 

intimamente aos diversos traços que o distinguem dos demais profissionais da área 

jurídica, em especial, do advogado tradicional. A identificação dessas características 

reais que o identificam sob o prisma sócio-econômico é o que se procura fazer nessa 

seção, visando a familiarizar o leitor com a categoria central deste trabalho 

acadêmico. 

O primeiro e mais forte deles que se pode apontar é o compromisso político 

com a causa que defendem. Para que possam atuar na defesa de causas que não lhes 

afetariam o patrimônio, se eles não fossem advogados nela, em troca de uma  

remuneração baixa, com risco de vida e sem condições adequadas de trabalho, há de 
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se ter um motivo que compense todas essas dificuldades e este é a “convicção 

política” (SILVA JÚNIOR, A. 2011) ou o “comprometimento mesmo com a causa” 

(OLIVEIRA, 2011). É a crença no bem coletivo e na causa política que defendem 

aliadas à coerência ética em praticá-las, mesmo com prejuízo de uma carreira mais 

bem provida materialmente, que animam a atividade do advogado popular. 

Um traço distintivo diferente do anteriormente encontrado nas pesquisas 

realizadas nacionalmente com advogados populares é o baixo índice de filiação 

partidária, apenas 33% deles. Contudo essa queda já era uma tendência se observa -se 

que na pesquisa realizada em 1996 por Junqueira (2002, 196) esse percentual era de 

quase 70% e em 2007, segundo Kopittke (2010, p. 69), essa proporção caiu para 

54%. Desse modo, não seria surpresa que a taxa continuasse a cair se os motivos que 

a proporcionaram ainda estão vigentes, principalmente em consequência da chegada 

do PT e demais partidos de esquerda ao poder. Como os advogados populares 

trabalham muito com a indignação às injustiças e com o sentimento de compaixão 

aos oprimidos, fica difícil compatibilizar isso com os planos políticos realistas ou 

pragmáticos dos partidos que estão mais preocupados com os fins dos seus projetos 

do que com os meios. Ademais, as concepções em que estão baseados os partidos 

estão muito além daquilo que pode ser dito nas propagandas e nos programas 

eleitorais, assim, muitas vezes carecem de uma compreensão mais acurada e são mal 

interpretados. Quando o programa real é posto em prática, há muita decepção por 

quem não tinha uma noção mais próxima do que esperar, tendo em vista seu uso 

ideológico. Some-se a tudo isso, as contradições de que fazem parte dos processos 

sociais, sobretudo, num país imenso e culturalmente tão diversificado como o Brasil. 

Dessa maneira, todos esses ingredientes contribuem para a decepção e posterior 

desvinculação dos advogados populares com os partidos e aproximação dos 

movimentos sociais populares. 

Proveniente dessa convicção ideológica conscientemente afirmada está a 

segunda característica que é o público com que lidam. Essa clientela é constituída 

por sindicatos de trabalhadores, associações e, sobretudo, movimentos sociais 

populares. Em suma são representantes da classe trabalhadora e dos grupos sociais 

oprimidos (negros, indígenas, mulheres, homossexuais e transexuais) cujos reclamos 

não dizem respeito apenas a problemas individuais, mas à sociedade como um todo. 

Ao público de baixa renda financeira com que lidam liga-se diretamente os 

parcos recursos monetários que recebem. Os movimentos sociais populares não 
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dispõem de recursos suficientes para recorrer a advogados tradicionais , assim, 

contam com a solidariedade dos advogados populares na atuação em causas suas 

mesmo com uma remuneração abaixo do preço de mercado para um advogado de boa 

formação técnica, o que não quer dizer que não recebam dinheiro ou que levem uma 

vida franciscana, a comparação da remuneração aqui é feita em relação aos demais 

profissionais que atuam no Poder Judiciário. Isso foi constatado tanto na pesquisa de 

Junqueira (2002, p. 204)
 
em que a questão financeira é dos principais obstáculos ao 

exercício da profissão como na de Kopittke (2010, p. 64)
 
em que 51% dos advogados 

recebem de 1 a 4 salários-mínimos e outros 46% recebem de 5 a 10.   

Aqui em João Pessoa, nenhum advogado popular entrevistado consegue 

sobreviver apenas da atividade, todos, além dessa atuação, tinham alguma outra fonte 

de remuneração, escritório particular, docência acadêmica e até prestação de serviços 

à órgãos públicos foram citados como forma de sustentabilidade, a grande maioria 

por necessidade. Essa diminuição na remuneração deverá levar a transformações nas 

atividades das assessorias conforme apontado no final da seção acima.  

 Ao contrário do que poderiam pensar algumas mentes mais apressadas e 

propensas à lógica do capital, o fato dos advogados populares aceitarem receber uma 

remuneração abaixo do que poderiam conseguir, caso optassem em seguir pela 

advocacia tradicional com interesses particulares, não deriva de uma falta de preparo 

profissional. Esses profissionais comumente apresentam uma boa formação e advém 

de escolas bem conceituadas nas suas regiões. Isso pode ser observado tanto aqui, em 

João Pessoa, onde 50% dos entrevistados são mestres e os outros 50% possuem pelo 

menos uma especialização, como também em âmbito nacional, conforme a afirmação 

de Kopittke (2010, p. 65) de que 65% dos advogados populares possuem pós-

graduação, porém apenas 12% com mestrado ou, ainda, em alguns países da América 

Latina, como pode ser percebido na seguinte citação de Hurtado (1989, p. 45)
19

: 

 

Ellos no son necesariamente los desempleados ni los graduados de 

las escuelas de derecho con menos prestigio. En realidad, una 

mayoría de ellos parecen haberse graduado en las elitistas 

escuelas tradicionales. Lo que los distingue a ellos es su actitud 

crítica hacia las formas tradicionales del ejercicio del derecho. Su 

perspectiva es fundamentalmente crítica de la profesión legal. Es 

una crítica tanto moral como política de la profesión que 

permanece ciega ante la desigualdad y la injusticia. Desde un 

punto de vista, como el de Habermas, uno puede ver que ellos 

                                                 
 
19

 Artigo baseado na pesquisa empírica realizada entre 1983 e 1986 na Colômbia, no Peru, Chile e 

Equador pela Asociación Interamericana de Servicios Legales (ILSA). 
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comunican su rechazo a la profesión a través de minuciosos 

símbolos: vestido informal, la adopción de las formas de hablar de 

las clases trabajadoras o maneras espontáneas como oposición a 

las formales. Algunos de ellos inclusive escogen aislarse del resto 

de la profesión, constituyendo un reducido círculo para la 

socialización y la estimulación mutua.
20

 

  

Note-se que o vertiginoso aumento na percentagem de advogados populares 

com titulação de pós-graduação stricto sensu entre pesquisa realizada por Kopittke e a aqui 

apresentada está diretamente ligada, além da amostragem restrita, à diminuição da 

remuneração desses profissionais, o que gerou a necessidade de migrarem para a 

Academia, ou seja, tornaram-se professores. No final da década de oitenta, quando Hurtado 

realizou sua pesquisa, a advocacia popular estava em ascensão e seus melhores profissionais 

tinham como sobreviver dela. Já em 2008, quando Kopittke realiza seu estudo, a advocacia 

popular estava perdendo parte dos seus melhores quadros para as Universidades. Esse 

movimento é fundamental para compreender a ascensão do número de programas de extensão 

universitária que trabalham com assessoria jurídica popular demonstrada por Luz (2008), bem 

como, para entender a formação de novos grupos de pesquisadores interessados em discutir a 

relação do direito com os movimentos sociais, um dos exemplos destes é o grupo direito e 

movimentos que está se estruturando no Nordeste.  

Ademais, os advogados populares estão sempre buscando a renovar o conhecimento. 

Dos entrevistados, todos disseram que quando podem participam de cursos ou grupos de 

pesquisa para aperfeiçoar a formação, atualmente 50% estão envolvidos nessas atividades. 

Outra característica adversa e que realça a necessidade de compromisso político da 

advocacia popular para enfrentá-los são os riscos de crimes cometidos
21

 contra seus membros. 

                                                 
20

 Eles não são, necessariamente, os desempregados nem os graduados das escolas de direito com 

menos prestígio. Na realidade, a maioria deles parece ter sido formada nas escolas elitistas 

tradicionais. O que os distingue é a sua atitude crítica em relação às formas tradicionais de exercício 

do direito. A sua perspectiva é fundamentalmente crítica da profissão legal. É uma crítica tanto 

moral como política da profissão que permanece cega diante da desigualdade e da injustiça. A partir 

de um ponto de vista, como o de Habermas, pode-se ver que eles comunicam sua rejeição à profissão 

através de minuciosos símbolos: vestuário informal, a adoção das formas de falar das classes 

trabalhadoras ou maneiras espontâneas em oposição às formais. Alguns deles inclusive até optam 

por isolar-se do resto da profissão, constituindo um reduzido círculo para a socialização e 

estimulação mútua (tradução livre). 
21

 Recentemente foram assassinados dois advogados populares: Manuel Mattos na fronteira da Paraíba 

com Pernambuco e Sebastião Berreza no Tocantins. Os dois pela militância nas suas causas. A 

Dignitatis, que atua na federalização do processo criminal da morte de Manuel Mattos, teve sua sede 

arrombada no início de 2011. Esses riscos não são privilégio dos defensores pátrios, Cappelletti 

(1988, p. 42) em sua pesquisa sobre acesso à Justiça demonstra como advogados de causas 

populares enfrentam problemas seja nos Estados Unidos, seja na Indonésia, onde o Diretor da 
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Kopittke (2010, p. 79) demonstrou que 43% dos profissionais militantes relataram já terem 

sofrido ameaças.  Em João Pessoa, apenas uma advogada não sofreu nenhum tipo de ameaça, 

todos os demais sofreram ameaças de vários tipos como roubo de placa de carro, trancamento 

de carro em estacionamento vago seguido de perseguição na estrada e outros crimes como 

apartamento ou sede de organização invadidos para roubar dados de investigações realizadas.  

Esse risco de ser alvo de ação criminosa é decorrente da luta política que o público 

dos advogados populares trava e eles envolvem-se. Eles defendem grupos que carecem de 

recursos materiais ou são oprimidos em razão da não aceitação de suas características 

específicas. Para enfrentar essa realidade, esses grupos sociais vão ter que exigir que, no caso 

da falta de recursos materiais, seja retirada uma parcela destes de alguém que tenha, para que 

seja dado aos que necessitam. Só que quem detém a propriedade dos recursos materiais não 

aceita perder, mesmo que o tenha em demasia. No caso dos conflitos por discriminação e 

opressão, os grupos opressores não aceitam abrir mão da intolerância nem dos benefícios 

advindos com essa dominação também, pelo contrário, busca-se sempre reafirmá-lo mesmo 

que inconscientemente. Daí, gera-se o conflito e geralmente a parte que tem menos recursos 

financeiros e, portanto menos influência sobre o Estado, leva a pior. Como os advogados 

populares defendem esses grupos socialmente vulneráveis, eles terminam pagando o preço 

também da violência dos dominadores. 

Sobre a pergunta de quais espaços de militância social, os advogados 

populares passaram antes de sua atuação profissional,  o movimento estudantil foi o 

mais citado com 66,6% das respostas. A mudança na conexão com o movimento 

estudantil e com os próprios movimentos sociais populares indica uma guinada da 

militância social jurídica que anteriormente era mais próxima aos partidos políticos 

em direção aos movimentos sociais populares. Trabalhos voluntários de cunho 

religioso e em bairros pobres onde morava também foram citados.  

No tocante à questão de raça, entendida aqui como conceito identitário e não 

biológico, a predominância da afirmação da afrodescendência em relação à branca, já 

demonstra o perfil conscientemente politizado dos integrantes da atividade, pois, 

tendo em vista o contexto do racismo velado no Brasil em que poucos assumem a 

raça negra é incomum uma atividade em que a maioria dos membros se identifique de 

tal maneira. 

                                                                                                                                                         
Agência de Assistência Jurídica e Defesa Pública de Jacarta passou um ano preso sem acusação 

formal. 
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Quanto ao gênero, outra curiosidade aparece, dos entrevistados metade eram 

homens e metade mulheres e entre eles não há diferença de remuneração dentro do 

mesmo posto o que já denota outra distinção marcante. Numa sociedade em que as 

mulheres, na iniciativa privada, recebem menos do que os homens, e se 

considerarmos especificamente o quadro da advocacia tradicional, em que as bancas 

de advogados mais renomadas são formadas por homens, essa distinção fica ainda 

mais notória. Há de se ressalvar aqui, contudo, que a pauper ização dos profissionais 

também é um traço distintivo atual da advocacia popular em João Pessoa que também 

influi na igualdade de gênero na remuneração da atividade.  

Essas são as principais características do perfil sócio-econômico dos advogados 

populares em João pessoa, procurou-se, no decorrer desta seção, trazer à baila aspectos 

captados em outras pesquisas anteriores e comparar com as atuais feições, resguardando as 

diferenças de cada estudo como o número de participantes, as singularidades locais e o tempo 

diverso. 

 

6 AS ATIVIDADES EXERCIDAS PELOS ADVOGADOS POPULARES 

 

As atividades desempenhadas pecos advogados populares no cotidiano de sua 

militância também constituem um diferencial em relação aos demais operadores do meio 

jurídico. O papel dos assessores jurídicos populares não se restringe à assistência processual, 

pelo contrário, eles costumam atuar em diversas linhas e esta geralmente não é a principal. 

Procurar-se-á demonstrar algumas dessas atividades que estão presentes no cotidiano desses 

profissionais. 

Uma primeira constatação é que todos os advogados populares atuam mediante 

organizações não governamentais, sejam associações, fundações ou de outra natureza jurídica. 

Isso se dá por basicamente por três motivos: questão da proteção, de financiamento e a 

natureza coletiva das causas defendidas. 

 A proteção faz-se necessária, pois como se viu acima, não são poucos os relatos de 

crimes cometidos contra esses militantes. O agir pela entidade proporciona mais discrição 

uma vez que o nome publicizado nas ações extra-judiciais é o da organização, fazendo com o 

que nome do advogado fique preservado e menos vulnerável a perseguições. Ademais as 

próprias organizações atuam em conjunto formando redes sociais com vistas a agilizar a troca 

de informações e prevenir ou remediar o mais rápido possível alguma violação de direito. 

13719



* Trabalho publicado nos Anais do XX Congresso Nacional do CONPEDI realizado em Vitória - ES nos dias 16, 17, 18 e 19 de Novembro de 2011 

Não obstante o exposto acima, o principal motivo para atuação via organização é 

também a viabilidade financeira do trabalho. Os advogados populares na maioria das vezes 

não recebem diretamente do movimento e dependem de governos ou agências financiadoras 

nacionais ou internacionais. Só que para captar essa verba é necessária uma pessoa jurídica 

sem fins lucrativos que possa elaborar projetos e prestar contas do dinheiro a ser captado. Por 

isso, a forma de atuação em organizações dos advogados populares. 

A última causa da atuação por entidade é a natureza coletiva das demandas dos 

advogados populares. Mesmo quando agem em processos individuais, como a defesa de uma 

liderança de movimento social que está sendo alvo de processo judicial, a questão que o 

desencadeou, foi a luta política coletiva do movimento. Embates políticos, inclusive os 

travados através de processos judiciais, exigem pensar em estratégias para conseguir superar 

as adversidades, e, nos casos de atividades contra-hegemônicas como a advocacia popular, 

elas são grandes. Também por isso, essa organização do trabalho em entidades coletivas que 

possibilitam a troca de ideias e experiências entre os seus membros. 

Os advogados populares atuam basicamente em quatro frentes: a assistência judicial, 

a confecção de relatórios e pareceres, fomento aos espaços de articulação dos movimentos 

sociais populares e a educação jurídica popular. 

A assistência judicial consiste na proposição de documentos legais como ações 

judiciais emblemáticas ou denúncias internacionais. Essa linha de atuação está em todas as 

entidades, mesmo que em algumas como a FDDHMMA e o CEDHOR essa atuação em 

processos internacionais se dê em parceria com outras organizações.  

Geralmente, as ações no Judiciário nacional estão ligadas a questões emergenciais 

como pedidos de medicamentos negados ou prisão de lideranças dos movimentos. 

Excepcionalmente, essas ações refletem casos de grande repercussão jurídico-politíca. Elas 

constituem formas de disputa dentro do Judiciário pelo reconhecimento de uma interpretação 

da realidade como um todo e do ordenamento jurídico em particular mais condizente com as 

necessidades dos grupos espoliados e oprimidos, servindo também como denúncia e como 

meio de expor a contradição entre previsão legal e realidade, forçando o Judiciário a tomar 

uma posição diante dela como nos dizeres de Andrade (2001, p. 59 e 60): 

 

Muitas reivindicações populares encontram-se erigidas à condição de lei. 

Como exemplo, cito a Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, o Código do Consumidor, a Lei nº. 8009/90 (bens 

impenhoráveis), entre tantas outras. Essas normas, contudo, em 

contradição com todas as falácias positivistas, simplesmente não são 

cumpridas ou, quando são, sofrem violenta interpretação restritiva. [...] 

Adotando a Constituição Federal como norma condutora, em especial 
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seus princípios, os juristas alternativos efetuam, sempre, uma 

interpretação social ou teleológica das leis, ou seja, objetivam dar um 

sentido à norma, buscando atender (favorecer) as classes menos 

privilegiadas 

 

Um exemplo recente desse tipo de atuação com grande repercussão nacional foi a da 

Justiça Global e da Dignitatis no processo de federalização do caso que investiga o homicídio 

de Manoel Mattos. Impressionante é que com tão parcos recursos, essas entidades 

conseguiram enfrentar interesses tão poderosos como os dos próprios grupos de extermínio e 

de seus financiadores que não desejavam a federalização. Entre os adversários estavam: o 

Estado da Paraíba, nas diversas funções, que negou enquanto pode a existência de tais grupos, 

pois não queria admitir a sua ineficiência em combatê-los, bem como a participação de seus 

agentes neles e os das associações de juízes estaduais que defendiam o posicionamento 

segundo o qual a federalização desmoralizaria os magistrados estaduais. Como pode se 

perceber, foi uma luta de Davi contra Golias.  

No campo internacional, a atuação visa a pressionar o Estado brasileiro a cumprir 

obrigações legais que são relegadas ou desrespeitadas por ele, podendo ter um “caráter 

simbólico” como o “pedido de que o Estado brasileiro reconstrua o busto de João Pedro 

Teixeira na margem da BR 232” (ARAÚJO, 2011) para preservar a memória do movimento e 

para que o Estado reconheça sua conduta em favor da destruição dessa luta. 

Outra frente de ação dos advogados populares é a confecção de relatórios e 

pareceres. Os relatórios têm pode ter por objeto descrever a situação de vulnerabilidade dos 

movimentos assistidos ou sistematizar as atividades desenvolvidas com eles. Já os pareceres 

têm como matéria alguma determinada demanda jurídica dos movimentos, cujo laudo é 

encomendado ao advogado popular seja pelo próprio movimento, seja pelos representantes do 

Estado. A finalidade dos relatórios pode ser tanto publicizar as necessidades dos movimentos 

e denunciar a omissão do Estado, como preservar a memória dos embates sociais para a 

conquista de direitos. Com os pareceres, o objetivo é tentar influenciar o Estado para que leve 

em conta as reivindicações dos movimentos sociais populares na elaboração de políticas 

públicas. 

Os relatórios são elaborados em todas as entidades e cinco dos seis membros 

entrevistados disseram que os confeccionam. Os pareceres foram citados apenas por dois 

membros da Dignitatis. 

Uma terceira frente de ação é a articulação da sociedade civil e o trabalho em rede. 

Nela, seus membros são responsáveis não só por subsidiar a criação de espaços de 

participação política como os Conselhos de Direitos ou de redes como o Movimento Nacional 
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de Direitos Humanos, mas também por participarem ativamente desses espaços, promovendo 

a articulação das diversas entidades existentes na luta por direitos. 

Em João Pessoa, todos os advogados entrevistados já participaram desses espaços e, 

atualmente, apenas um deles não participa mais. Dentre as entidades, cumpre destacar que a 

FDDHMMA “fez parte da criação em 2007 da rede nacional de educação jurídica popular” 

(ALVES, 2011). Esses espaços servem principalmente para enfrentar os projetos políticos que 

não respeitam os direitos dos movimentos sociais populares, como também para unificar as 

diversas demandas fragmentadas, formando uma pauta comum em torno da luta pela 

concretização de direitos das camadas que tem dificuldade para acessar os serviços do Estado. 

Outros exemplos atuais são: a atuação da Dignitatis e do Cedhor na reconstrução do Conselho 

Estadual de Direitos Humanos e do Movimento Nacional de Direitos Humanos ambos na 

Paraíba e, no âmbito regional, especificamente do Nordeste, a participação dos advogados 

populares da Dignitatis, através da articulação em rede com outras entidades do gênero e 

profissionais da área chamada Confederação do Equador na formação de comitês para avaliar 

os impactos da transposição do Rio São Francisco sobre os grupos sociais vulneráveis. Outra 

finalidade dessas articulações é a troca de experiência e a formação continuada através de 

encontros, palestras, debates ou mesmo através de modalidades eletrônicas como o uso da 

rede mundial de computadores. Sua importância está na busca de uma reflexão sobre a prática 

para que não se caia em um ativismo cego sem direcionamento político. Além disso, esses 

espaços servem também para formação de novos membros. Em 2002, com esse objetivo, a 

Dignitatis promoveu o Seminário Terra e Território juntamente com o Instituto Nacional de 

Colonização e Reforma Agrária (INCRA). 

A quarta e mais importante frente de atuação dos advogados populares é a educação 

jurídica popular. Trata-se de uma ação de formação, geralmente, com lideranças de 

movimentos sociais, comunidades e sindicatos com vistas a informar os direitos estabelecidos 

no ordenamento jurídico estatal, mas principalmente, a conscientizar esses grupos dos seus 

papéis de atores sociais e construtores de direitos. 

Presente em todas as entidades pesquisadas e praticada por todos os advogados 

populares averiguados, a educação jurídica popular constitui tanto uma frente de ação como 

um prática dentro dos outras formas de atuação da advocacia popular, ou seja, o pessoal 

responsável pela elaboração de relatórios, pela confecção de peças judiciais, todos eles 

utilizam a educação jurídica popular nos seus trabalhos. Trata-se de modus operandi próprio 

do advogado popular que se vale da prática pedagógica para mediar o conhecimento técnico-

jurídico com o conhecimento popular.  
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A educação jurídica popular teve como inspiração o movimento de educação popular 

e as ações oriundas das comunidades eclesiais de base o que se confirma com as afirmações 

de cinco dos seis entrevistados de que Paulo Freire constitui o marco teórico de suas ações. 

Uma das experiências de destaque na área é o programa “Juristas Populares”
22

 da Fundação 

de Defesa de Direitos Humanos Margarida Maria Alves (FDDHMMA). Além de programas 

perenes de educação jurídica popular, existem os projetos esporádicos como é caso do I Curso 

de Extensão para Comunidades Quilombolas e Indígenas do Estado da Paraíba em 2008, que 

a Dignitatis realizou através de projeto em parceria com o Programa de Pós-Graduação em 

Ciências Jurídicas da Universidade Federal da Paraíba financiado pela Secretária Especial de 

Promoção de Política de Igualdade Racial do Estado Federal. 

Da adoção de Paulo Freire como marco teórico decorre o consequente acatamento da 

concepção problematizadora
23

 da educação, em que o advogado, na sua prática pedagógica, 

busca trabalhar com os movimentos sociais de uma forma que eles consigam relativa 

autonomia no trato com os diversos atores estatais e possam inclusive tirar proveito desse 

instrumento, o direito, que, em tese, serviria para lhes tolher as lutas políticas. Com isso tenta-

se minimizar a desigualdade das partes no processo
24

 com a adoção de postura reivindicante e 

participativa dos movimentos sociais populares aos quais cabe pressionar publicamente as 

instituições a responderem suas demandas em virtude de não contarem com a influência junto 

aos membros do Judiciário como ocorre com os clientes da advocacia tradicional. 

(MARINONI; BECKER, 2009).  

A educação jurídica popular é importante na medida em que propaga as ideias das 

classes e grupos espoliados e oprimidos em relação ao direito e ao Estado, empoderando as 

                                                 
22

 “Curso de Formação de Juristas Populares: é um projeto com 11 anos de existência, já formou 

cerca de 200 pessoas de diversas comunidades de João Pessoa, Bayeux, Mari e Santa Rita, dentre 

outros.O objetivo do curso é dar noções de todas as áreas do Direito, como Direito do Consumidor, 

do trabalho, de família, penal, previdenciário, dentre outros.O perfil dos alunos engloba líderes 

comunitários, como presidentes de sindicatos, associações de moradores, dentre outras lideranças 

populares, sendo necessário que o candidato faça parte de alguma entidade, por mais simples que 

seja, que atue em defesa dos direitos humanos, sob qualquer âmbito.” Disponível em: 

http://www.fundacaomargaridaalves.org.br/atuacao/. Acesso em: 03/03/2010. 
23

 Paulo Freire (2010, p. 71) contrapõe à concepção bancária da educação, um modelo de educação 

que busca a libertação humana, ou seja, o processo através do qual os indivíduos vão tomando 

consciência da situação que lhes oprime para poder superá-la através da ação com outros homens na 

tarefa de recriarem um mundo cada vez mais humano e, a partir daí, poderem ser senhores dos seus 

próprios destinos, escolhidos por eles e não determinado pela propaganda opressora. Para mais 

detalhes acerca de educação em direitos humanos e a concepção problematizadora da educação ver: 

LIMA FILHO, Marcos. A Educação em Direitos Humanos como Instrumento Político para a 

Efetivação de Direitos Humanos. Anais do VI SIDH-PB, 2011, no prelo. 
24

 Aqui nos referimos tanto a influência da posição de classe social como a das relações pessoais no 

processo. 
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lideranças populares. Seu papel é justificar idealmente as lutas sociais desses movimentos 

sociais populares através da transformação em luta justa do que antes era considerado, 

preconceituosamente, de transgressões ou perturbações da paz vigente. Essas noções são 

fundamentais, quando da discussão sobre as estratégias de embate político dos movimentos 

sociais. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegado o momento final da exposição da pesquisa. Cumpre fazerem-se algumas 

observações preliminares antes do fechamento do trabalho. É imprescindível ter-se em mente 

que a advocacia popular nasce da necessidade de um profissional com conhecimentos 

técnicos que também compreenda bem os conflitos sociais e disponha de engajamento 

político em torno dos assuntos tratados. Isso decorre do próprio objeto da atividade que são as 

relações de poder centrais numa sociedade como a do trabalhador contra o empregador; a 

mulher violentada em face do homem agressor e as etnias discriminadas em razão de seus 

discriminadores.  

O engajamento político é essencial para o advogado popular em razão da necessidade 

de se abdicar da confortante posição de classe econômica dos integrantes do seu meio e, 

assim, poder colocar seu conhecimento técnico ao dispor das causas populares. Além disso, é 

imprescindível, pois só com a reflexão acerca da prática política é que o referido profissional 

poderá conscientizar-se e ir superando os condicionamentos que as ideias das classes e dos 

grupos dominantes nessas relações de poder centrais na sociedade impõem no comportamento 

e nas ideias dos indivíduos. 

Em função disso, é condição sine qua non que o advogado popular atue com um 

sujeito coletivo, mesmo em processos “individuais”, pois as atividades extrajudiciais serão 

mais importantes do que as judiciais para alcançarem os fins desejados.  

Também em razão disso, este trabalho não poderia ser feito exclusivamente pela 

defensoria pública. Pode ser que um ou outro servidor público coincida de ter esse 

engajamento e estar no cargo, mas isso jamais será regra. Quem deve cuidar de estabelecer 

seus advogados populares são os próprios movimentos sociais, trabalhando de preferência 

com aqueles que possuem uma organicidade com o movimento. 

Deve-se ter em mente que o advogado popular é o próprio movimento social popular 

dentro do Estado, isto é, é a representação de classes e grupos subalternos resistindo a um 

instrumento, o direito, que geralmente é utilizado para oprimir essas organizações populares. 
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Ele não é meramente a antítese do advogado tradicional, pois este não representa 

isoladamente as classes e grupos dominantes no Judiciário. Os próprios atores estatais como 

agentes do Ministério Público, Juízes e até membros da própria Defensoria Pública, quando 

comprometidos com a opressão e expropriação constituem-se na sua antítese. O advogado 

popular existe também para fazer frente a esses atores estatais que manobram o fenômeno 

jurídico para dominação entre classes e grupos sociais. 

Por isso é que a assessoria jurídica do advogado popular engloba bem mais do que as 

reformas do processo judicial. Ela engloba tanto o Judiciário com outros atores: o Legislativo, 

o Executivo e o Ministério Público. Desse modo, há de se ter cuidado para não subsumir a 

questão da assessoria jurídica popular a reformas nos códigos de processos judiciais. 

Nesse sentido em que estamos tratando o termo, a advocacia popular não é função 

privativa de advogado, assim como não a é, defender juridicamente as causas jurídicas de 

classes dominantes como fazem alguns juristas organicamente vinculados a organizações 

conservadores e que ocupam cargos públicos. 
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